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 שלי. אמא דל, ברקאי לתמירה
 העולם אל ביד יד אותי שהובילה האישה

הדרך את לי והראתה
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מבוא

 בלימה, על ספרי לאור יצא ,2009 ספטמבר תש״ע, השנה בראש
 יום במלחמת 188 הסדירה השריון חטיבת של קורותיה את המתאר

 הראוי במשכן החטיבה של סיפורה התמקם קצר זמן בתוך הכיפורים.
 עצמי את מצאתי השליח, ואני, הציבורי, השיח לב - דנא מקדמת לו

 החברה רובדי כל את שחצו מגוונים, קהלים בפני המלחמה על מרצה
הישראלית.

 נשאלתי המעידים? הסימנים את ראה לא האוויר שחיל קרה איך
ההרצאות. באחת
 גרם ומה באחרת. נשאלתי לשמים? כזה בבלגן מטוסים נשלחו מדוע

בסוריה? הטילים השמדת מבצע ״,5 ״דוגמן של הגדול לכישלון
 סקרנות וניצוץ יודע. אינני להשיב. נהגתי הנושא, את חקרתי לא

בראשי. להבזיק החל

 מהמלחמה קרב טייס עם אקראית פגישה בעקבות ,2010 באוגוסט
 שנים שלוש עצרתי. לא רגע מאותו האש. את הניצוץ הבעיר ההיא,

 אנשים בעקבות ומתסכל, כואב מרגש, מרתק, מסע סיימתי כך אחר
נתפסים. בלתי ואירועים

 של היריעה כל את שיפרוש ספר זה יהיה שלא החלטתי מלכתחילה
 בהכרעות התעמקתי הכיפורים. יום במלחמת האוויר חיל פעילות

 אחד במטוס והתמקדתי האחרות. פני על ריפרפתי ה״כבדות״.
אחת. ובטייסת
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שמים בשם

פשוטה. היתה המטוס בסוג הבחירה
 )׳סער׳( משופר מיסטר סופר טייסת - הקרוב הסיוע מטוסי

 ועריץ, יכולתם, כמיטב עשו )׳עיט׳(, סקייהוק טייסות וחמש
 קרוב. סיוע בלבד. אחת למשימה אותם הגבילו המולדות תכונותיהם

 תקיפות או אוויר, בקרבות חלק ליטול )כמעט( להם אפשרו לא
עומק.

 את גרפו ו׳נשר׳(, )׳שחק׳ השונים לסוגיו המיראז׳ טייסות ארבע
 - הכיפורים יום שבמלחמת אלא ההתשה, במלחמת התהילה מרב

 המכרעת ותרומתם ההפלות, לאלופי שוב, הכתרתם למרות
 של הצליחה מהלך את לשבש שניסו מצריים תקיפה מטוסי ליירוט
 ״כינור ניגנו הם אלה כל למרות - התעלה למערב צה״ל כוחות
שני״.

 במרכז התמקם טבעי, שבאופן אחד מטוס רק היה 73 באוקטובר
 שנכפתה מתוכננת, הלא בהצגה הראשי התפקיד את מילא הבמה,

: לעשות שידע מטוס עליו. גם ל ו כ  תקיפות אמנעה, קרוב, סיוע ה
יירוט. עומק,
 הישראלי, האוויר בחיל בכינויו או הפנטום, על עליו, הלכתי אז

״קורנס״.
 אחת ׳.73 באוקטובר האוויר לחיל היו פנטום טייסות ארבע

 בעיני שהצטייר כפי סיפורו, את לייצג נבחרה )״האחת״(, 201 מהן,
 מלחמת הגדולה. הסערה בימי שלו, המטה וקציני לוחמיו מפקדיו,

הכיפורים. יום

 זה שנתון אלא החלוצה. הראשונה. הפנטומים טייסת היתה ״האחת״
 משהו. עוד צריך הייתי בה. דווקא לבחור אותי מביא היה לא לבדו

מצאתי.
 הטייסת על השמים״ ״נפלו ההתשה מלחמת סיום לפני רגע

וללא אנושה מכה ״האחת״ ספגה בלבד שבועות בחמישה הצעירה.
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מבוא

 והמשיכה האבלים כסות את מעליה ניערה גדולים נפש חיבוטי
קדימה. מלאים במבערים

 של הלוחמני שאופייה והוכיחה הכיפורים יום מלחמת באה
 רגעי ניצוץ היה לא ההתשה, במלחמת ביטוי לידי שבא כפי ״האחת״,

התמיד. אש אלא
 כללי לגיוס 201 טייסת נדרשה פוסקים בלתי לחימה ימי בעשרים

 לוחמים יותר איבדה מפקדים, שלושה החליפה - נפש תעצומות של
 בלי למצמץ, בלי ושוב, הקורנס, טייסות שאר מכל ומטוסים שבויים

 כדרכה והמשיכה, הרחיים אבני את צווארה מעל הסירה להתבכיין,
ביותר. הקשות המשימות אל בקודש,

 לבנות טרח האוויר חיל תולדות בענף כשמישהו המלחמה, בסיום
 המצטברת הנחיתות שלמרות התברר נתונים, בתוכן ולשבץ טבלאות
 שהפילה ״האחת״ זאת היתה האוויר, צוות ואנשי המטוסים במספר

אחיותיה. משלוש מטוסים יותר

נוסף. תוצאה מבחן והיה
 חמישים 201 בטייסת נותרו הכיפורים יום מלחמת של בסיומה
 בשירות להמשיך החליטו ממחציתם יותר אוויר. צוות לוחמי ושניים

 מודל הטייסת, ללוחמי היה מצה״ל, כשפרשו בחיל. ממושך קבע
 בתולדות ורע אח ללא הנראה ככל מרשים, רקורד ,1973 אוקטובר

 אלופים, שני תת־אלופים, שבעה משנה, אלופי עשרה - האוויר חיל
אחד. ורמטכ״ל חיל מפקדי שני

* * *

 201 בטייסת האוויר צוות אנשי עדויות על בעיקר מבוסס שמים בשם
כך. אחר שנים 38 וגם למלחמה, סמוך שנמסרו

ספרי על המחקר עבודת במהלך שפיתחתי שיטות באמצעות
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שמים בשם

 תוך לישנות, חדשות עדויות בין הצלבות איךםפור על נוסף הקודם,
 תקלות, להצניע האנושית והנטייה הזיכרון תעתועי מגבלת הכרת

האמת. בשערי האפשר ככל קרוב שהגעתי חושב אני

 במרואיינים. טייסים על מילים כמה
 מילים. מכבידים לא האלה החבר׳ה

התעקשתי.
 אותי שהעמידו אחרי הראשון: החשדנות מעגל את שניפצתי אחרי
 יתרון יש בעצם שאולי שהחליטו אחרי ומשונים: שונים למבחנים

 או קודמים קשרים לובי, בלי מטרה, לסמן בלי מבחוץ, שבא לאורח
 התרצו הם זה כל אחרי - בלימה על את שקראו אחרי מחויבויות:

 הבצורה. החומה שערי את בפני ופתחו
הפה. את סתמו לא הם מאז

 שאתם הזה הדבר אמרתי, תחליטו, עקביים. לא שהם גיליתי
 או שמים זה והכחול־כחול אווירון? או מטוס הוא בשמים מטיסים
 נוסקים? או מטפסים ואתם אוויר?
סנובים. וגם

 ״בירון״, מייק״, ״הוט ״סטיק״, ״טרוטל״, ״פיקל״, ״פיפר״,
לטייסת? הגיע לא יהודה בן קרה, מה ״ורטיגו״. ״אוסילציה״,

* * *

״האחת״. רק לא הוא שלפניכם הספר
 טיס בסרבלי צעירים גברים של סיפורם רק אינו שמים בשם

 לחץ. ובחליפות
שיהיה. אפשר ואיך
 נעוריו את ׳73 לוחמי דור הותיר סיני וחולות הגולן רמת טרשי בין

חיילים. 2,600 כמעט חבריו. את ובעיקר וחלומותיו,
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מבוא

 למולך, שהוקרבו חברי על שלי, הפרטי והכעס שם. הייתי אני גם
 - התחלתי שאיתה האווירית״ ל״זווית מעבר הרחק אותי ודחף טילטל
 שלוחותיו על המודיעין המטכ״ל, הממשלה, ישיבות חדרי אל היישר

בוושינגטון. ושגרירנו והביטחון החוץ ועדת השונות,
 החברה של המים פרשת בקו שם, קרה בדיוק מה להבין רציתי

הדבר. אותו היה לא כבר דבר שום שאחריה במלחמה הישראלית,

להתחיל. אפשר
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פרולוג

רוצה. לא רוצה. לא דמשק? שוב
 תמונת את למחוק בפחד. לבחוש תפסיק תישן. אדם, בן תישן,

 מגע. לנתק חומה. להגביה תריס. להגיף לאטום. הבוער. המטוס
צלצול.

אה. אה. ער?״ ״אתה
 בא לא לי. בא לא דמשק. יוצא? אני לאן ער. כן. כן, ער?״ ״אתה

כנפיים. קיבלת זה בשביל בדיוק תירגע. אדם, בן תירגע, לי.
 נותן שיניים. צחצוח טקס חזק. שורך נעליים, נועל סרבל, לובש

ועוד. עוד לזרום. למים
 תדריכים. חדר הדבר. אותו הצבעים כל בחושך לטייסת. יורד

 רגוע. המוביל, הנה רבים. צרת סבר. חמורי החברים. אל מבט מגניב
 אלחוט, דממת נוהל רדיו, תפעול רוח. קור על שומר כאן שמישהו טוב

 טעויות. לעשות לא בלזכור, עסוק לאוויר־אוויר. מאוויר־קרקע מעבר
 את מאיטות הלב פעימות בתרגולת. במוכר, המגוננת, בעטיפה נאחז

השגרה. קסם קצבן.
 ריח בוקר, של סנדוויצ׳ים מועדון, למעלה. עולים תדריך, גמר

 סרבלים. בלי רגילים, אנשים השמש. תחת חדש אין חביתות. של
 כריך כתומה, כורסה על מתרווח הפקידות. הנהגת, השלישה, הנה
 אחרת, ורוח החדר, את מצנן חרישי מזגן בשנייה. קפה כוס אחת, ביד

 דמשק. את משכיחה שלווה, מפויסת,
לאוטובוס.״ לצאת קיפוד, ״מבנה
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שמים בשם

 בפדחת. הכפייתית הגירוד תנועת ושוב מואץ. הדופק מתכווץ.

תירגע. שומע? אתה תירגע, והמחשבות.
 לילה, של שקט ראשונה. ימין רגל על מקפיד נעצר. האוטובוס

למטוסים. עד הדרך כל הבטון, משטח על מהדהדות גבוהות ונעליים
 יוצא הזה. האווירון את אוהב יופי. .45 על חותם הדת״ק. משרד

 רוצה הוא. שזה טוב הניווט. מערכת את מאפס בתא, כבר הנווט אליו.
דמשק. מעל מנוסה מישהו

 אתה אותי, תאכזב אל מלטף. טופח, מנער, סורק, חיצונית. בדיקה
תאכזב. אל שומע?

 את מניח יבחינו. לא שהמכונאים רק ברגליים. קל רעד מטפס.
 הקדמית לשמשה מפות תיק מצמיד האוויר, כונס דופן על הקסדה

 את מחבר הלבנה, לקסדה ראש משחיל נרתם, מתיישב, השמאלית,
האספקה. לצינור החמצן צינור

״שומע?״
האחורי. מהתא הנווט עונה ״שומע,״
דולקת?" ׳קפוץ׳ ״מנורת

״דולקת."
למקומה. אותה ומקבע החופה את מוריד

 הנווט צורח, הנייד ההתנעה מדחס שמאל. במנוע מתחיל התנעה.
 מתחילה המיזוג ומערכת פנימי, למתח חשמל אספקת להעביר מאשר
לנשב.

תקין. הגאים. בדיקת הימני. את מניע
הנווט. אומר ,״nav ״יש

 על מסתערים הטכני הגף אנשי החיצונית. למרפסת מסיעים
 הפינים את מציגים ופצצות, תותח נצרות שולפים הירי, מערכות
להסיע. אפשר שהסירו.

הפה. בחלל שמתנחל הזה היובש ועכשיו
האחרונה״. ״ההזדמנות איש מסמן רשאי, מסלול. תחילת
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פרולוג

 מנועים. בדיקת מסיים הקורנס, את מיישר
 הנווט. מכריז בסדר,״ האוויר ״כונסי

 כוחם, במלוא מנועים שני מריץ קדימה. המצערות שתי את דוחף
 הבלמים. דוושות על רועדות הרגליים הסל״ד, להתייצבות ממתין

 שתי את מדביק עכשיו, עכשיו, קלילה, בריצה פותח הקורנס משחרר.
 שתי מלא. מבער קדימה. והלאה, שמאלה קלה בלחיצה המצערות

 המוכרת, הדהרה מגיעה ואיתן המטוס, מאחורי פורצות ענק להבות
 ניתוק, בסטיק, קלה משיכה קשר. 170 למושב. הגב את המצמידה

 שמאלה, פונה ננעלים, כשהם הדפיקה את שומע גלגלים, קיפול
נמוך. גובה אלחוט. דממת הקדמי. למבנה מצטרף

 עכו. חיפה. למטה. התיכון הים אימונים. טיסת כמו שקט. ופתאום
הגלים. בין חסקה על מתנועע נהרייה ליד מישהו

והולם. שב הדופק הגבול. לחציית דקות שלוש

 לבני לתת לא השמים. את בתזזית סורק נמוך, הכי נמוך, טס חצייה.
עכשיו. אותנו להרוג זונות

 להתעסק אצטרך לא לפחות נקי. הנווט. אומר למשיכה,״ ״דקה
מיגים. עם

 מעלות. 35 נוסק. מושך. טופ. שלוש. שתיים להתמקד. להתמקד,
 להתעלם. השמים. את מנקד שחורות פטריות של ים משמאל. המטרה
 מנתרת הבזלת סלעי מתוך מעלות. 35 צולל. מתקפל. רגל. 8,000
 למופע אהדה טיפת בו אין אבל וכתומים, צהובים רשפים מזרקת

 רק בו, להינעץ שמנסה ארס שן הוא רשף שכל יודע והוא המרהיב
 שחולפים העל־קוליים הבומים סדרת למרות להמשיך, וחייבים בו,

 כוונת ולהתמקד. להתעלם. להתעלם. הטייס. מחופת סנטימטרים
כנף. מוריד .3,000 מתנער. המטוס משחרר. רגל. 4,000 פיקל. על.
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 מהר הכי הביתה. למבנה. מצטרף מתיישר. החוצה. פונה יפה. פגיעה
הביתה.

 טיל. הצג. על נמתחות הצבעוניות החיווי אצבעות צווח. הכומר
 מימין!" טיל ״שבור! הנווט. צועק ״שבור!" הוא? איפה הוא? איפה
 מטורפת. במהירות אליהם שרץ אש שובל מזהה העין ובזווית שובר,
 כך כל וקרוב. תוקפני, ענק, רואה. הוא עכשיו טיל. ראה לא בחיים
 שבתוכם. ארבע מספר ואת השמים את עוטף אש כדור ופתאום קרוב.

כולם. צועקים קפוץ!״ ״קפוץ!
 זה מהקרקע. מתרוממת ענקית ומדורה בשמים, תלוי בודד מצנח

 לא וגם לקינות, זמן אין אבל בעולם. טוב הכי מהמטוס שנשאר מה
 לא כאילו שנטש. ומודיע הגארד על עולה ארבע מספר כי להספדים,

 הדלק ובעיקר וגאנדישים, וטילים מצנח. עוד מחפשים וכולם ידעו.
 טייס דמשק במבואות מאחור להניח בהם דוחקים להיגמר, שעומד

 פאק. צועק והוא בגורלו, עלה מה יודע לא שאיש ונווט מצנח, על
 שהנווט ומקווה הלך, שלי הקורס כל אותה. אכל אחד עוד פאק. פאק.

לחובתו. הזה הרגשנות פרץ את יזקוף לא
 לשמים, גבוה עולה מתרוקן. המתח בלון פססססססס. קו. חוצים

להקה. איזו כוורת. מצטרף. הנווט לשיר. מתחיל בסרק, גולש
 יבחינו. שלא רק רועדות. הרגליים ושוב בסולם. רטוב יורד נחיתה.

 חושב. הוא הבאה, הפעם עד חזק. מתחבקים והם אליו, ניגש הנווט
הבאה. הפעם עד

16



אחר מעולם יצורים

 השיטה התמיד, כאש בו שבערה וסקרנותו, סקרן. היה הקדמון אבינו
חייו. של הקדמה ספינת את

 צמד הצליח התחיל, שהכול אחרי רבות שנים ,1903 בדצמבר 17ב־
 האין־ הסקרנות למסע מהותי נדבך להוסיף רייט ווילבור אורוויל האחים

 קרוליינה צפון במדינת הוק קיטי חולות מעל ספורים מטרים סופי.
עצמאי. מעוף של מטרים 37ל־ כפיהם, יציר ״ציפור״, התרוממה

 מדחף מנוע, של ובכוחם החדשה, היצירה מרוח ומבושמים נלהבים
 לאלף ממציאים ועוד עוד המשיכו העילוי, בסודות מתקדמת והבנה

 מטענים, ושינעו אנשים שהסיעו מופלאות מכונות בנו - השמים את
בראשית. סדרי הפכו המרחב, גבולות את צימצמו בזמן, נגסו

הנצחיים. הקטל שדות אל המתכת ציפור הצטרפה 1915 בשנת
 מטוסים החלו ירייה, ובמכונת במדחף בוכנה, במנוע מצוידים

 מחול את שידרגו הגדולה״, ״המלחמה בשמי להפציע ראשונים
התמידי. המוות

 כך אחר שנים עשר הראשון. הסילון מנוע הומצא 40ה־ בשנות
הטילים. הגיעו מכן לאחר בתותחים. המקלעים הוחלפו

 צאצאיה הרחיקו הוק מקיטי החלוצה הולדת אחרי שנה שבעים
 קילומטרים, 20 בגובה שייטו רבתא, סבתא של הדמיון לגבולות מעבר
 מעורר בדיוק ניווטו הקול, מחסום את שברו בשנייה, רגל 400 נסקו

 מטרות, ראשי על חימוש מטעני שיחררו בלילה, וגם ביום פליאה
נפשם. במבקשי ונלחמו טרפם על כבזים צללו
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* * *

 היירוט מטוס את הישראלי האוויר חיל קלט 60ה־ שנות בתחילת
.3 מיראז׳
 אחריו, בשורה כמותו, צרפתיים המטוסים, שאר הסתדרו מיד

שצדקו. הוכיח ראשו. על המלכות כתר את הניחו
 133 אויב. מטוסי 143 אוויר בקרבות הופלו שנים כמה בתוך

המלך. הפיל מתוכם
 הסקייהוק. הראשון. האמריקאי התקיפה מטוס הגיע 1968 בראשית

עלייה. עשה הפנטום אחריו ומחצה שנה
 האורגן המיסטר, ממטוסי הישראלי האוויר חיל נפרד 1973 קיץ עד

 פנטומים 100 סם: הדוד מטוסי על בעיקר ונסמך הצרפתיים, והווטור
 מטוסי 65 צרפתיים: 85 על וגם )״עיט״( סקייהוקים 165 )״קורנס״(,

משודרג)״סער״(. מיסטר סופר מטוסי 20ו־ ו״נשר״( מיראז׳)״שחק״

 של הייעודי״ היירוט ״מטוס בכתר המיראז׳ אחז עדיין 1973 בסתיו
הישראלי. האוויר חיל

בו. לזנב החל שמישהו אלא
 שתיים הרב־תכליתי. הפנטום טייסי לעצמם רשמו הפלות 32

 לכוחות וסיוע תקיפה מטוס סקייהוק, טייס לזכות נזקפו נוספות
אווירית. התגוששות יומרות נטול בחזית,
 הוקרה, מגיני נתלו הקרב טייסות במועדוני מעוטרת קיר פיסת על
 בשערי לבוא וזכו אויב מטוסי שהפילו המאושרים שמות ובהם

התהילה. פנתיאון
לם ו ו ו כ להצטרף. רצו ו

 ומישהו .60ה־ שנות בראשית הגיוס כרזות צעקו לטיס״, ״הטובים
טיס, כנפי - הקדוש השילוש ומול לטייסים״. ״הטובות - הוסיף

18



ם1מע יצורים אחר ל

 צעיר גבר נולד לא - שתיים או אחת הפלה גם ואולי בנשים היפות
שיסרב.
ניסו. כולם )כמעט(

 ,20 זרקו כואב, וניפוי מפרכת הכשרה חודשי עשרים של בסיומם
 לשחקנים הפיכתם את וחגגו לשמים מצחייה כובעי בוגרים 30 לעתים

הישראלי. האוויר בחיל טייסים - המצומצמת האיכות בנבחרת
 הטייסים זהרו שבעיסה, השאור הנרגשת, המצוינות בשורת יחידים

הקרב. מגמת בוגרי

 על המבצעי. האימון בטייסת התייצבו הסיום מסדר אחרי כשבוע
 לטיסה, הספר בבית שרכשו האש וניהול הניווט ההטסה, יסודות בסיס
 יותר גבוה יותר, מהר שטסו במטוסים לשלוט חודשים בארבעה למדו
 לתו הצמידו מומחיותם, לעץ נדבך אחר נדבך הוסיפו - יותר וחזק
השונות. בטייסות ושובצו ״לוחם״ החותמת את קרב״ ״טייס התקן

 בשגרת דבקו בשמים, בוערים אויב מטוסי על חולמים בעודם
 ״ריסקו״ בקלע, או בחתף נמוך, ומגובה רב מגובה הפציצו - האימונים

 צלפו ושריון, חי״ר ריכוזי ״השמידו״ תעופה, ושדות טילים סוללות
בלילה. וגם ביום בקרקע, וגם באוויר תותחים באש

 ישדרג דבר, ויודעי טיס מומחי הצהירו אוויר, בקרבות שיתמקצע מי
להם. התאים זה יכולותיו. מעטפת כלל את

 ל״דבר ומתפנים האחרות המשימות את לסיים ממהרים היו הם
 נספר איפוקם, חומות את קיעקע דמם, את שהסעיר היחיד האמיתי״,

 האוויר. קרב - מכול יותר והתקדש והתעלה ושוקלל ונמדד ונחשב
כזה. בקרב ניצחון - הדיוק למען

 וקוטל אירופה ביבשת מהדהד הגדולה״ ״המלחמה תופי רעם בעוד
זירות מעל התלויים לוהטים שמים בישרו ואזרחים, חיילים מיליוני
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 או לחיים תחרות אוויר. קרב - חדש אתוס של הולדתו את הלחימה
בינינו. הטוב ינצח למוות.

 לדמיין נדרשו בשחקים, גלדיאטורים הקרבית, הטיסה חלוצי
 לשקלל המתחלפת, המרחבית ההתמצאות תמונת את הרגע בהבזקי

 את למצוא שניים, אפילו מהלך, קדימה לחזות משמעויותיה, את
אותו. ולהרוג היריב זנב על להתלבש הנכון, והמקום השנייה שבריר

 להם שתיקרה ועד רצו. כך כל רצו. הם גם כך אחר שנים יובל
 אליהם והתייחסו אימונים. בקרבות הסתפקו הם האמיתית, ההזדמנות

האמיתי. הדבר היו כאילו
 או ״לחיים קרבות התנהלו בם, וגע היד הושט בשמים, למעלה

 בפראות שם שובר שלהם טוב הכי שהחבר אותם עניין ולא למוות״.
שייפול. זונה, הבן שייפול, ימינה.

הזכוכית. תקרת את לנתץ עליהם היה לנצח כדי אבל
 ובשם טייסים, התריסו מדי, רחבים שוליים הבטיחות למגבלות

 החלו הקדושה, התחרות של בשמה ובעיקר העמוק, העצמי השכנוע
 כללי הגמישו נוצקו, שלתוכה הקפדנית התבנית שלשלאות את לבתק

שבכתב. בתורה גנובים מים פרצות פתחו הטסה,
 חוקי וטרוטל, סטיק באבחת אילתרו, הם התחרות בשמי גבוה

 מדי, לאט טסו מדי, קרוב חלפו המותר, מהגובה ירדו חדשים. משחק
 .G מגבלת על עברו אסורים, בטווחים ירו

שייפול. זונה, הבן שייפול,
 בודק. קצין מינו נהרגו. אחרים נטשו. טייסים התרסקו. מטוסים

התריעו. נזפו, הזהירו, חקירה. ועדת הקימו
בשלהם. והמשיכו הפנמנו. הבנו, - בראשם הינהנו

* * *
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 בעלי עשרה על כלל, בדרך עלה, לא בטייסת ה״סדירים״ מספר
 פי גדול היה המטוסים מספר כפליים(. הקורנס )בטייסות תפקידים

 טייסת כל נזקקה כך משום הטייסים. ממספר שלושה, פי לעתים שניים,
ומילואים. חירום( )הצבת הצ״ח גרעיניות: תגבור קבוצות לשתי

 להדריך האוויר צוות איש נשלח לטייסת, שהגיע לאחר כשנה
לטיסה. הספר בבית
 הנבוך לצעיר אותה העביר ה״סדיר״, גלימת את השיל לילה בן

 תפקיד עצמו על וקיבל הקודשים, קודש מפתן על חלף עתה שזה
הצ״ח. - נוסף

גיוסם( מיום שנים שמונה עד הקצובה)חמש השירות תקופת בתום
 מגמות למפקדי מונו השנים וברבות קבע, לשירות שהמשיכו היו

 האוויר, חיל במטה ומחלקות ענפים לראשי לטיסה, הספר בבית
 אחד דבר שהיו. היכן היו שעשו. מה עשו ובסיסים. כנפות למפקדי

החירום. הצבת כובע - השתנה לא
 הצ׳׳ח סדיר, לאימונים: יחד שובצו הם כנף, אל כנף כתף, אל כתף

פקודה. ביום זה לצד זה בקרב. יחד בתרגילים. יחד ומילואים.
 הצ״חים התבשרו הסדירה, הטייסת לאימוני ותגיעו תתכבדו

 תוכיחו לאזרחות. כנפיים שפרשו ומילואימניקים וצעירים ותיקים
שווים. שאתם
 לשמים, עלו קסדה, חבשו וטורסו, ג׳יסוט סרבל, לבשו הגיעו. הם
הוכיחו. סטיק, משכו מבערים, פתחו

 שלו, ״סדיר״ צעיר, סגן מול אוויר לקרב הטייסת מפקד שובץ לעתים
 ככה שהופל. פעמים היו המבצעי. האימון קורס את סיים עתה שזה

 לדעת בסדר היה וזה שלך. שיבוט שהם בלוחמים כשמתחרים זה
רואים. שכולם לדעת וגם המוכשר. לצעיר להפסיד שאפשר

ראו. וכולם
״לוח מפורמייקה, מחיק לוח תלוי היה התדריכים חדר קיר על
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 גם האימונים. תוצאות ובו אחדים(, בפי הפלות״ מקלענות״)״לוח
 וחשבון דין הנחות. בלי מריחות, בלי תירוצים, בלי המפקד. של

 .ם ל ו ו ו כ יכולותיהם. על מיידי, שקוף,
 האוויר. חיל מפקד אפילו
בטייסת. מתייצב היה לפעם מפעם

 הטייסים, כל מפקד באלוף, גוער צעיר סרן היה למקום!״ ,2״
הזוגות. בקרב מנתיבו שסטה

 כל של מפקדם גם ועכשיו אל״מ, רס״ן, סגן, ומילואים, הצ״ח סדיר,
 בכוחות נאבקו זהים, משחק כללי מטריית תחת לשמים המריאו הטייסים,
הופלו. או הפילו צלפו. הפציצו, התגלגלו, שברו, נסקו, התאוצה,

* * *

 ורע, אח לה שאין ארגונית תרבות צמחה שבו מרקם אותו ובתוך
 וזיעה מועדף, יחס לפתח סיבה אין פרטי״. ל״מטוס מקום שאין הוחלט

 פלטפורמה. הוא המטוס שלך. שכולו טייס בתא אישית בחמיצות
מאחרת. יותר לרגש אמורה לא אחת מעופפת מכונה
 ועכשיו יפה. בפניות? מעולה הגיב עתה זה ירדת שממנו 73ה־

.94ה־ על ותעלה תתכבד

היבשה. צבא את מקרוב לחוות בכיר מטה קצין הוזמן פעם מדי
חיילים. הרבה אחד, קצין צוות. יש לירוקים ההבדלים. את גילה מיד

אחד. בשביל כולם כולם, בשביל אחד בקרב. יחד באימונים, יחד
 לוחמים קצינים. כולם סוסו. על איש־איש לבחוריו. אותם השווה

 שאפילו לכת, הרחיקו כמה עד הירהר אחד. איש של צוותים בודדים,
 מחלק מישהו שהרי ודי. אחת למשימה נעשה במבנה לוחמים שיבוץ

 הפנטום. של הכפול באוכפו אפילו מחדש. פעם בכל הקלפים את
אצלנו. לא לחופה? מתחת קתולית חתונה
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אחר מעולם יצורים

* * ־1־

 לפגוע ובלילה. ביום לנווט להם. אמרו הכול, לעשות יכולים אתם
 בייסורי לעמוד נפשכם. במבקשי לפגוע מקשיים. להיחלץ במטרה.

 בוער. כשהבית להמשיך השבי.
הקרקע. על גם הכול. עשו והם

 קצין ההדרכה, קצין כמוהו אוויר. צוות איש המודיעין? קצין
 ההיסטוריה, קצין הניווט, קצין מערכות/אמל״ח, קצין המבצעים,

גינה. קצין כן, הגינה. וקצין התרבות קצין
 היא שלכם האל״ף למדי שהוצמדה המרופדת הטיס כנפי סיכת

 קפדנות באותה בצדה. תמידית הוכחה וחובת להם, אמרו גדולה, זכות
 כיסוח ל״משימת״ תצאו כך הפצצה, או אוויר קרב משימת תכינו שבה
 וארגון הרצאה הכנת במועדון, וילון תליית עצים, שתילת דשא,

תקופה. סיום מסיבת

* * *

 הפכו בטייסת והכשרתם המבצעי האימון פרק הטיס, קורס יסודות
 תכליתיים ענייניים, תגובה, מהירי מיומנים, לוחמים לחבורת אותם
 רגשית להבה כל לצנן שאיימה קרח״ ״גלימת עטופים - רוח וקרי

 עמידותם. את לקעקע לצלן, רחמנא שתנסה,
 להתרכך. לעצמם הרשו בלבד ספורות פעמים

 את בצמא שתו מעריצות, עיניים בהם תלו ה״וותיקים״, מול ישבו
תפרוץ. אם מלחמה, מהי לדמיין ניסו הקרב. מורשת סיפורי
 שלהם, קטנה, אחת מדינה על להגן נשבעו בירוק, חבריהם כמו

 ובכל נפשם בכל זאת ולעשות קיומה, על פוסקת הבלתי במלחמה
חייהם. במחיר גם מאודם.
שבזכותם הבסיסיים הערכים מכלול ולמרות כן, פי על ואף
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שמים בשם

 הכשרתם, בתקופת בהם שהוטמעו החדשים ואלו המסננת, את עברו
 נוצקו, שלתוכה האחידה והתבנית השני, לטבעם שהפכה והתחרותיות

 התכונות ומגוון הסמכתם, מרגע ראשם מעל שריחפה הקודש ורוח
 בביצוע, לדייק פרטים, בפרטי לתכנן שידע אנושי ליהלום שהתגבשו

 - פינות ועיגולי קריצות בלי ולתחקר לבד להסתדר במשימה, לדבוק
 איתן יעמדו האם - ידעו לא עדיין הם אחד דבר אלה, כל למרות

 רוח הלוחמנות, התעוזה, להם יימצאו האם הסער? יהום כשמסביב
 כשבזה יישברו לא האם המוות? מהרהורי להתעלם הרוח וקור הקרב
ישובו? לא חבריהם זה אחר

האמת? במבחן וינצחו הגבורה רוח למשב יזכו האם

24



עצומות בעיניים

 נבטה שממנו הפורענות זרע הוטמן שבו היום את מחפשים אם
 מדינת בתולדות ביותר הטראומתי האירוע הכיפורים, יום מלחמת
.1967 במאי 14ב־ לעצור אפשר ישראל,

 אותו מוליכות המועצות וברית סוריה כי לדעת מבלי היום, באותו
 החוזית, שחובתו אל־נאצר עבד גמאל מצרים נשיא החליט בכחש,
 שחודשיים בסוריה, השלטת הצבאית לכת לסייע המוסרית, גם ואולי
 כוללת מתקפה בפני עכשיו ועמדה קרב מטוסי שישה איבדה כן לפני
 בואכה סיני, למדבר ושריון חי״ר חטיבות ושלח - הציוני הצבא של

הבין־לאומי. הגבול

 משקיפי את גירשו ובעוצמתם, בעצמם המצרים התאהבו כך אחר
 לשיט טיראן מצרי את סגרו הגבול, לקו כוחות ועוד עוד הזרימו האו״ם,
 הבריונים. בברית שלישית כצלע ירדן את והוסיפו ישראליות ספינות

 מקהיר״. הרעם ״קול שידורי צווחו לים,״ אתכם ״נזרוק
מצרי. קומנדו חיילי שאגו ראשכם,״ את ״נכרות

 ציון ארץ של עתידה ואת הלאומי הרוח מצב את השחיר כבד צל
ירושלים. וחצי

ו־(נ *

 באבחת לאומי. לפסטיבל היהודים מדינת התעוררה 1967 ביוני 11 ב
אלף 20כ־ אז ישראל, מדינת החליפה ימים שישה של בזק מלחמת
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שם שמים ב

 הזהות תעודת את המפה, על פסיק שטחה, רבועים קילומטרים
 היבשתיים החיכוך גבולות את הרחיקה ארבעה, פי התנפחה - שלה

 מאי חודש של האבלים כסות את החליפה העימות, מדינות עם
זוהרת. כלולות בשמלת

כמרקחה. והעולם
 במסע החופשי העולם מנהיגי יצאו ביוני ימים שישה בחלוף

המפוארת. הבזק מלחמת לגיבורי כיבודים
 מצביאי תובנות את באדיקות משנן העולם, אמר כמוכם,״ ״אין
הגלובוס. ברחבי יוקרתיות באקדמיות ישראל
 כוח שיכרון בחגיגת ופצח מעצמו, ישראל עם התלהב כמונו, אין

 ניצחון שירי ניצחון, אלבומי ניצחון, במאמרי מלווה פוסקת בלתי
החדש. המלך יחי ניצחון. בולי

* * *

 האי שחצי אחרי בלבד שבועות שלושה ,1967 ביולי 1 שבת, ביום
 וצבאו סואץ, תעלת של לאורכה חונים צה״ל כוחות מידו, נלקח סיני

 בעטיפת ראשון מיתר מצרים מנהיג פקע פצעיו, את מלקק עדיין
הימים. ששת מלחמת של החגיגית הצלופן
 הלמות התעלה בצפון להישמע חזרה בערב שבע השעה אחרי קצת
המלחמה. סוסי פרסות

 נ״ט, ובמטולי אישי בנשק מצוידים חיילים, 100 של יזום מארב
 אל־עייש לראס צפונית דרכו את שעשה צה״ל סיור על באש פתח

 שלוותה ההתכתשות סיום עם חצות, לקראת הגדול. הביצות שבאזור
 קמצוץ את לעצמם להשיב המצרים הצליחו וטנקים, מרגמות באש

 לפתוח נחושים הפרעונים שצאצאי לצה״ל וסימנו שחיפשו, הכבוד
הימים. ששת מלחמת של השביעי״ ״יומה את
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עצומות בעיניים

* * *

 בחרטום, ערביות מדינות שמונה נציגי התכנסו 1967 באוגוסט 29ב־
 על הימים ששת מלחמת של בהשלכותיה לדון כדי סודאן, בירת

הערבי. העולם
 הערבי העולם שב הוועידה, תום עם כך, אחר ימים שלושה

 אל־ עבד גמאל נשיאה בראשות מצרים, של מנהיגותה סביב והתאחד
מדרשו: מבית היסוד עקרונות את ואישרר נאצר,
 משא לניהול לא בה. להכרה לא ישראל. עם שלום להסכם לא
עמה. ומתן

 משמעות את שיקלל לקהיר, נאצר חזר חרטום ועידת החלטות בגיבוי
 הכריז, לארצו, המועצות מברית הנשק משלוחי של פוסק הבלתי הזרם
העימות. להבות את להגביר והחליט בכוח״ יוחזר בכוח, שנלקח ״מה

 סואץ, במפרץ ישראליות ספינות על ספוראדי בירי התחיל זה
 סעיד, פורט חוף מול ששייטה ״אילת״ המשחתת בהטבעת נמשך

 האוויר חיל מטוסי - ותגובות פעולות שרשרת פרצה כמצופה, ואז,
 ארטילריה קני ומאות אחד, מצד צה״ל של המיוחדות והיחידות

 ובאו תכפו מלחמות, של כדרכן לבין, ובין השני. הצד מן מצריים
חלילה. וחוזר אש, וחידוש אש, הפסקות

 החושך שרידי את גירשו ראשונות שמש כשקרני ,1969 במרס 9ב־
 הכריז קודם לילה רק ההתשה״. ״מלחמת החלה המדבר, מחולות

 חיילים, מיליון בשמה להקריב מוכן שהוא הצהיר מצרים, נשיא עליה
תותחים. ורעם כדורים שריקת פצצות, צווחת השמים מלאו וכבר

 טייסים של סיטוני אובדן למרות כך, אחר חודשים ארבעה
הישראלית האווירית בעליונות משפילה, כואבת, והכרה ומטוסים
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שמים בשם

 שערה נפלה שלא אל־נאצר עבד גמאל הוכיח מצרים, שטח מעל
נחישותו. משפם
 ״קו מעוזי את עטפה שחורה כשגלימה בלילה, ביולי 10ב־

 התעלה, בדרום צבאי לחניון מצרים קומנדו לוחמי חדרו בר־לב״,
 צוות, אנשי שישה הרגו טנקים, שני השמידו וקטלני מדויק ובירי
אחד. ושבו שניים פצעו

 להגיב החליט בר־לב, חיים רא״ל ובראשו צה״ל, של הכללי המטה
אלגנטי. ובאופן מהר חזק,

 מטכ״ל סיירת לוחמי נשלחו המצרים עם חשבון לבוא ראשונים
 המלאכותי האי על פשטו הם ביולי, 19 שבת, ביום הימי. והקומנדו

 אחריהם והשאירו סואץ, תעלת של הדרומי בפתחה מבוצר מוצב גרץ,
משלהם. הרוגים שישה במחיר מצרים הרוגים 80

 משמים, מסיבית מהלומה - ״בוקסר״ מבצע נפתח למחרת
 ובעמדות תותחים בסוללות פגעה מצרים, צבא ביצורי את שריסקה
חיילים. 300 והרגה טילים וסוללות נ״מ עמדות השמידה טנקים,

 כתמי את מחו ההריסות, את פינו מתיהם, את קברו והמצרים?
להפגיז. והמשיכו הדם

 ארגון פקודת האוויר חיל ממפקדת יצאה 1969 יולי חודש בתחילת
 חצור( )בסיס 4 בכנף לקום עומדת ולפיה סודי/דחוף, שסיווגה ,44/69
 .201 ומספרה הישראלי, האוויר חיל של הראשונה הפנטום טייסת
 הפעלת - הטייסת ייעוד ביולי. 15 - ההתארגנות תחילת מועד

וים. יבשה מטרות ולתקיפת אווירית להגנה המטוסים

 קט רגע עוד .1969 בקיץ העיתונים מודעות זעקו לפנטום״, לבך ״תן
 הביטחון צרות כל את ויאייד בעולם ביותר היקר המטוס בארץ ינחת

תרם. השנור, ב״תרבות״ המורגל והציבור, וירושלים. ציון ארץ של
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עצומות בעיניים

 מצווה, בר ילדי וגם ישראל עמך הון, אילי מפעלים, תרם. איך ועוד
 לידיהם היישר האירועים באולם שנאסף הכסף את לב בחפץ שהעבירו

נלהבים. אוצר פקידי של

 של עיניו ולנגד השבת כניסת לפני רגע ,1969 בספטמבר 5ב־
 של הראשונים הפנטום מטוסי ארבעת נחתו נלהב, מכובדים קהל

 האוויר חיל סמלי מהם הוסרו מיד בחצור. האוויר חיל בבסיס ישראל
 הוצמד הישראלי, האוויר חיל סמל משושה, כחול וכוכב האמריקאי,
לגופם. בהתרגשות

 שחזרה ההסבה נבחרת 201 בטייסת התייצבה קודם שבועות שלושה
 איציק א׳. סמ״ט אגמון, יורם המפקד. חץ, שמואל רס״ן - הברית מארצות

הבכיר. הנווט סגן דוד, יאיר בכיר. נווט עיני, מנחם ב׳. סמ״ט פיר,
 איתם שהיו 69 טייסת של המופלאים חמשת את אליהם צירפו
 חנקין, ואהוד הרפז רמי נון, בן אביהו הטייסים הברית, בארצות

 שיגיעו עד - להם ואמרו לוי, ושאול )אחיקר( לוס אייל והנווטים
 קורס את ומהר, להכין, תתחילו ובינתיים יחד. אתם שלכם, המטוסים

הראשון. ההסבה
 חיל שבטייסי העילית הלימוד, לחדרי ובאו התקבצו ראשונים

 ראויה הזדמנות מצא האוויר שחיל בכירים וחבורת הצעירים, האוויר
המסור. שירותם על לתגמלם

 ואיפה הוא איפה מכוער. היה הפנטום מאכזבת. היתה הפתיחה
 על קוננו כך אחר החיל. ותיקי בלשונם ציקצקו הצרפתי, היפיוף
 הנגישות עם המיראד, של הטייס תא נעלם לאן הפשטות. אובדן

 יושבים עצמם את מצאו הם ענקי בקוקפיט למכלולים? המיטבית
 ירי. לחרך מבעד תצפית שהזכיר ראייה שדה עם עמוק, בור בתחתית

בשיפועים ממוקם היה והכול ולחצנים. שעונים הרבה כך כל בו והיו
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 לפתוח צורך היה לטיל מטיל לעבור וכדי הגיוניים, לא ובזוויות
מפסקים. שלושה

 התפלץ למיראד. התגעגעו ושוב לתמרן. התחילו המריאו.
 שדוחף מגושם מכבש של תחושה נתן היטלטל, רעד, בעט, האמריקאי
 שחור, עשן שובל נפלט מנועיו ומשני סרבניות, אוויר מולקולות

הזאת? המטופשת העסקה פשר מה ממרחקים. לזהותו שאפשר
 לשמים. אנכית והאיצו אחוריים מבערים שני פתחו הם ואז

וואאאאוווווווווווווו.
 בזירה, ביותר הטובים והפצצה ניווט למחשבי שהורות גילו כך אחר
 וגם ביום אוויר־אוויר. אוויר־קרקע. הכול. לעשות יודע בעצם הפנטום
חימוש. הרבה הכי ועם רחוק הכי גבוה, הכי מהר, הכי בלילה,

אותו. להעריץ למעשה, אותו. לאהוב התחילו הם רגע באותו

 הפנטום טייסות מפקדי שני כוח הפגנת למשימת יצאו נובמבר בתחילת
 שמוליק רס״ן ,201 טייסת מפקד - המאה״ ״בעל האוויר: חיל של
 של הראשונים הפנטום מטוסי בשמונת רבה בגאווה אחז שכבר חץ,

 של העתידי מפקדה נון, בן אביהו רס״ן - הציפייה״ ו״בעל החיל,
.69 הפנטומים טייסת
 בעמקים מדברי נוף החליפו סואץ, מפרץ את נמוכה בטיסה חצו הם
 קהיר, פאתי כבר והנה הנילוס, נהר על לבנות מפרש וסירות ירוקים

גיזה. של הפירמידה למטה, ממש וכאן,
 ראה האחורי, בתא הנווט דוד, יאיר חשב בתמונות, כמו ממש

 עכשיו שממש ידע וקדימה, שמאלה המצערת את דוחף חץ את
 מאיץ המטוס כיצד הרגיש האחוריים, המבערים לפעולה נכנסו

 המבודדת הטייס לחופת מחוץ זה, שברגע הבין על־קולית, למהירות
 ואלפי על־קוליים בומים שרשרת קהיר תושבי חוו היקום, מרעשי
מנופצות. שמשות
לעצמו. הירהר אותם, להרגיע יתחיל שלנו הזה הקטן התרגיל אולי
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 )אחיקר(, לוס ואייל חנקין אהוד הטייס זכו 1969 בנובמבר 11 ב־
 בשמים 21 מיג שפגש הראשון הפנטום צוות להיות האחורי, במושבו

אותו. הפיל וגם
 מעל הבית״ ״בעל להיות מסוגל שהוא הפנטום הוכיח שבוע בתוך

מיראד. כמו אויב. מטוסי להפיל יודע הוא וכשצריך קהיר,

השני. ההסבה קורס נפתח כך אחר קצר זמן
 הוא בהתחלה הפנטום: בתיאור פתח א׳, סמ״ט אגמון, יורם

 אחרי ולבסוף, יפה, נראה הוא אחת טיסה אחרי מכוער. נורא נראה
 בעולם. יפה הכי נהיה הוא אליו, שמתרגלים
הפוך. רק האישה, עם כמו - זרק ומישהו

* * *

 שצה״ל הנזק הסתכם הימים ששת ממלחמת וחצי שנתיים בחלוף
 מושמדים, קרב מטוסי 70 ופצועים, הרוגים באלפי המצרי לצד הסב

 לערי שהפכו תעלה ערי ארבע הרוסות, ארטילריה סוללות עשרות
פליטים. אלפי ומאות רפאים

 והמשיכו המדבר אבק את ניערו כלום. לא כאילו והמצרים?
המלחמה. בתופי להרעים

 הדרך ישראל. מנהיגי בקול הירהרו לקופסה, מחוץ לחשוב צריך
 המצרי, הציבור של והמעצבת הפעילה למעורבותו לגרום היחידה

 את להביא היא ההתשה, מלחמת של לסיומה להביא אולי ובעקבותיה
המוגן. ביתו פתח אל המלחמה

 שקי חגורה מואפלת, נצורה. עיר מצרים בירת היתה 1970 בתחילת
ונחלשת. הולכת תושביה של הקרב ורוח חול,
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הצילו. נאצר. זעק אותנו, תצילו
האדום. הצבא לידי ארצו הגנת את מצרים נשיא העביר חודש בן

 אלכסוני צילום ליעף מיראז׳ים זוג נשלח ,1970 ביוני 30 שלישי, ביום
 הפתעה. !טילים לתעלה. מערבית קילומטרים 25כ־ של במרחק שגרתי
דיווחו. נחתו. כאלה. להיות אמורים היו לא שוגרו שממנו באזור

 המפענחים של הבוחנות עיניהם גילו נחיתתם לאחר שעה
 מצרים של המזרחי במדבר העתידי. הקרב בשדה חדשה מציאות

 מערך קהיר: ועד מהתעלה הדרך אורך לכל ברזל״ ״קיר נחשף
 משולבים וביניהן זו, על זו המחפות טילים, סוללות עשר של צפוף

 מוניטין בעלי מכ״ם, מוכווני ZSU23 נ״מ תותחי - ״גאנדישים״
טוס. מנמיכי מטוסים נגד בקטלניותם לשמצה ידוע

האוויר. חיל מטה החליט היום, עוד הסוללות את לתקוף יש
 מטוסים שמונה של מעורב מבנה נשלח החשכה רדת לפני שעתיים

 אחרי חזרה, בדרכם החדש. המערך את לתקוף הפנטום טייסות משתי
 אחד רגע המטוסים אחד השתהה בשתיים, ופגעו חמש שהשמידו

.Down ראשון פנטום בום. בשמים. גבוה מיותר

 בסוללה לפגוע 201 מטייסת פנטומים זוג נשלח חוזרים, אלה עוד
נוספת.
 שיעור ומדריך ב׳ סמ״ט פיר, איציק הלוח על כתב למחוק״, ״לא
 לחניכים הבטיח המדריך, עמדת את נטש ההסבה, בקורס כוונות
למטוס. ורץ אשוב״ ״תכף

 הפנטום נפילת את בתדהמה 201 בטייסת קיבלו שעה כעבור
 ״לא את השאירו אותם. עידכנו בשבי, פיר איציק שלה. הראשון
שיחזור. עד הלוח. על למחוק״
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 שני על החיל, מפקד הוד, מוטי האלוף הקשה מכאן?״ ממשיכים ״איך
דממה. ללשכתו. שזומנו הפנטום טייסות מפקדי

 אל״מ החדש, המבצעים מחלקת ראש את שאל דעתכם?״ ״ומה
 מרום, עודד סא״ל ואת לתפקידו, נכנס קודם יומיים שרק אגסי, יעקב
 דממה. שוב התקיפה. ענף ראש

אור. קרן ופתאום
נאור. יוסקה סא״ל אלקטרוניקה, רמ״ד אמר פתרון, יש לאמריקאים

 יהודים. שני בין מופלאה ידידות של תחילתה את בישר 1970 אביב
הברית. בארצות ברוג דייוויד וקולונל בישראל נאור יוסקה סא״ל
 מטוס, על להרכיב שאפשר ,ALQ71 אלקטרוני, פור)מארז( לנו יש
 האמריקאי האוויר בחיל אלקטרונית לוחמה מדור ראש ברוג, לחש
 השואה פליט באוזני וייטנאם, ממלחמת קרבי ניסיון בעל פנטום ונווט
 הישראלי. האוויר בחיל אלקטרוניקה מדור ראש נאור, יוסף

 עקרונותיו. את והסביר ברוג המשיך חריג, באופן חכם מארז זהו
 במדינת נוספת שואה למנוע שבדרכו נאור, חשב ״אמריקה,״

 לרוב. פטנטים למענה המציא מוצל, כאוד הגיע שאליה היהודים,
במהירות. לישראל הזה הדבר את להביא צריך ״אמריקה״.

לו. אמרו לגלגל,״ ״תתחיל

ווג *

 ונורות נוסף, פנטום מטוס הופל מגלגל, נאור בעוד ,1970 ביולי 5 ב
בוהק. באדום להבהב החלו האוויר חיל במטה האזהרה
 ביותר המפחיד הטיס כלי הפנטום, כי התברר ימים שבוע בתוך

 של ולחרדתם כן, על יתר כך. כל מאיים אינו כבר התיכון, במזרח
ומפעילים מומחים בחסות כי לפתע התברר בדבר, הנוגעים כל

33



שמים בשם

 חדיר, בלתי ברזל״ ״מסך התעלה לקו בסמוך והתרומם הלך סובייטים
 בשטח רציניות קרקעיות פעולות ליזום המצרים יוכלו שבאמצעותו

הטילים. הגנת בטווח סיני,

 מטוסים של גדולה מסה באמצעות הטילים סוללות את לתקוף צריך
 אגסי. יעקב אל״מ טען מנמוך, שיגיהו

לשקול. הבטיח הינהן, הקשיב, הוד ומוטי

 נאור. יוסקה סא״ל עידכן הפלא, מארז של חירום משלוח בידי יש
ברוג. דייוויד את מאמריקה הזעיקו

 פתח שונה, טיסה מבנה דורש האלקטרוני במארז השימוש
 להפיק כדי האוויר. חיל בכירי בפני הסברו את היהודי הקולונל

 לחלוטין ולשבש הפנטומים, לבטני שיוצמדו מהמארזים המרב את
 פרופיל על להקפיד יש בהם, לפגוע האויב טילי של יכולתם את

 בשיטה מדובר פורמיישך. ״פור לכם. המוכרים מאלה שונה טיסה
 עליכם שיקל מיטבי, בגובה המטרה אזור אל להגיע לכם שתאפשר

 מוביל עצמו ימקם ברוג, הסביר התקיפה, לקראת הסוללות. בזיהוי
 במבנה האחרים המטוסים ושלושת רגל, אלף 18 בגובה הרביעייה

 בהפרשי יתמקמו בזמן ובו מזה, זה מטרים 500 קו, איתו יישרו
מזה. זה רגל 1,000 של גבהים

 אחידה מהירות על להקפיד יש פורמיישך ה״פוד על לשמור כדי
 חזר הייחודית, הטיסה תצורת את לשבור האיסור, בתכלית ואסור,

 מטוס מספיק לעברכם. לעוף יתחילו כשטילים גם ברוג. והדגיש
 לנעול יצליחו שהמכ״מים כדי התנועה, נוהל על יקפיד שלא אחד

 והפנטומים, כולה, המחרוזת הגנת תיפרץ כך אחר ומיד עליו,
 לחסדי הנתונים בשמים לברווזים יהפכו שבהם, האחרון עד

הטילים. מטווח
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 פורמיישך ״פוד על תשמרו עוד כל הסברו, את ברוג סיים זכרו,
לכם. יאונה לא רע שום

 את דרמטית, לשנות, נדרשו הם יחיד קסם במגע רגועים. היו לא
 קרב. כטייסי הסמכתם משחר אליה שהורגלו והטיסה החשיבה צורת

 מגבוה, הגעה אלא נמוך, בגובה בחשאי, למטרה התגנבות עוד לא
. חשופים לם ו ו ו  המלצה לאמץ נדרשו הם בשמים, גבוה ושם, לכ

 וייטנאם, במלחמת היתה נוסתה שבה האחרונה שהפעם אמריקאית,
 או התחמקות תרגילי להפעיל מהירות, לשנות לתמרן, שיורשו מבלי

יהיה? מה דעת. שיקול

 בדממת המתוכננת, בשעה בדיוק .1970 ביולי 18 שבת, ,06:00
 שתי - פנטום מטוסי 16 סיני במרכז התכנסו מוחלטת, אלחוט

 לפני קצר במרחק .69 מטייסת רביעיות ושתי 201 מטייסת רביעיות
 אלף 18 לגובה טיפסו אחורי, מבער פתחו מהירות, הגבירו התעלה

פורמיישך. ״פור במבנה התייצבו רגל,
 בטיל שהבחין חץ, של 2 מספר חולדאי, רוני צעק שבור,״ ״שבור,

מדי. מאוחר מפקדו. של הפנטום אל היישר הטם
 אדומה־שחורה להבה אחרי עוקב בעודו חולדאי, שאל נפגעת?
 אחריו מושך חץ של הפנטום ואחריה דממה. השמים. כחול את שהסתירה

גדול. בפיצוץ בקרקע ונשתל חדות צולל אף, מוריד לבן, עשן שובל
 מרשת הנווט עיני מנחם של קולו בקע אותי? שומע מישהו האם

בשמים. נפרש בודד ומצנח המצוקה,

 מקרני להגנה שמשיות פתחו אביב תל בחופי המתרחצים כשראשוני
 השאירו הצור, בבסיס פנטום מטוסי שלושה נחתו הקיצית, השמש
 בכיר עיני, מנחם לאסמאעיליה. דרומית־מערבית אחד מרוסק מטוס
נהרג. המפקד, חץ, שמוליק רס״ן בשבי. נפל הטייסת, נווטי
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* * *

 הנהלת נדרשה בישראל, נקלטו הראשונים הפנטום שמטוסי מרגע
 מסודרת הכשרה - מקבילים פעולה ערוצי שני בין ללהטט 201 טייסת

 יומיומית, בתדירות לעתים לפועל, והוצאה ההסבה, קורס צוותי של
 מגבלות על מרבית הקפדה האחד מהצד מבצעיות. משימות של

 באופן המגבלות מוסטות שבה לחימה ניהול האחר ומהצד האימונים,
 שדרש בעייתי שילוב מושלם. לביצוע חתירה לטובת הצידה תדיר

גבוהה. תמרון ויכולת מחשבתית גמישות
 המפקד. חץ. שמוליק בזכות ובעיקר היה. וכך

 שזה אלא ״אהבה״, הרגשני במושג להשתמש נוטים לא קרב טייסי
 שום המשופם. המקריח, הגרום, חץ עם להם שקרה מה יותר או פחות
 משום ודווקא .201 טייסת במפקד בו, היה לא כוכב של חיצוני סממן

ועמוקה. ״נקייה״ היתה התאהבותם כך
 הרים לא שלעולם העיניים, בגובה שדיבר הצנוע, השקט, חץ

 את חיבק פיזיות, מחוות של איש היה שלא אף שתמיד, קולו, את
 הקטנה, המדינה על שנפלה האנדרלמוסיה ובתוך בהתנהגותו. כולם

 לקח מקצועיות, הפגין הראשונה, הפנטומים טייסת על ובעיקר
 ויותר. יותר גבוהות פסגות לכיבוש הוביל סמכות, הקרין אחריות,
חץ. עוד היה לא ופתאום

* * *

 נערץ, מפקד קרבות, ותיק פקר, רן סא״ל חגג שבת, באותה
 יום את לטיסה, הספר בית ועל מיראז׳ים טייסת על פיקוד שבתרמילו

.34ה־ הולדתו
 ולצאת ולמשפחתו לעצמו לעשות התכוון מכן שלאחר בשבוע

הסערה. מעין הרחק באנגליה, שבתון לשנת
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האוויר. חיל מפקד מלשכת אותך מחפשים רן,
 פיקוד. שתיקח מבקש אני הוד. האלוף עירבן נהרג, חץ

פקר. אמר לוקח,

 עמוד אנחנו בטייסת. התייצב הוא מוקדמת, בוקר בשעת למחרת,
 יש ההמומה. לחבורה פקר סא״ל אמר ישראל, מדינת של התווך

לעבודה. ועכשיו הלאה. שנמשיך לכם מבטיח אני משימות.
 שוב קולני. בוטה, מפחיד, חץ. של היפוכו פקר היה עין למראית

 ששמעו מדמיינות לאינטרקום, המבוהלות הטייסת פקידות רצו ושוב
 - הפקרי המטבע של השני צדו נחשף מאוד מהר להן. קורא אותו

 אמיץ, מטיטניום. יצוק גבר לשקוע, אחד לאף איפשר שלא מפקד
מנהיג. ובעיקר מקצוען, נחוש,

 ושני חץ, של נפילתו מטראומת חלפו שבועיים .1970 באוגוסט 3
 שהתגלו טילים מארבי לאתר נשלחו הטייסת של פנטומים זוגות

 שבועות. בחמישה חמישי פנטום הטיל. ניצח ושוב התעלה. בגזרת
הרוג. גולדווסר)גולדי( משה בשבי. שוחט יגאל

 התייצבה בערב, שמונה השעה לפני דקות כמה באוגוסט, 7 שישי, ביום
 הטלוויזיה מצלמות מול מאיר, גולדה הגברת ישראל, ממשלת ראש

 של ממסריו היתר בין מונעת נרגש, בקול היחיד. הממלכתי בערוץ
 מיידי פתרון לחיל אין ולפיהם הוד, מוטי האלוף האוויר, חיל מפקד

 שייכנס המצרים, עם אש הפסקת הסכם על הודיעה הטילים, לבעיית
בחצות. לתוקפו

 בטייסת השני ההסבה קורם בוגר יצא 23:00 השעה אחרי קצר זמן
 את שהורידה הפטרול לגיחת ארז, עודד סא״ל הוותיק הנווט ,201

ההתשה. מלחמת על המסך
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 נע אורות פסטיבל כשזיהה נשימתו, נעתקה להיות, צריך זה מה
 האש הפסקת הסכם את מפרים המצרים האם התעלה. לכיוון מזרחה

טילים? סוללות ומקדמים

 מחלקת של התורן הקצין שימל, דני סגן קיבל חצות לפני מעט
 ביחידת החיל מנציג נרגש דיווח האוויר, חיל ב״בור״ המודיעין

 התעלה. לעבר טילים סוללות מזיזים המצרים ולפיו בסיני, ההאזנה
למנהלים. הלוהט התפוח את והעביר הידיעה את רשם

 מפקד המליץ הבעיה, תחריף בטרם הסוללות את מיד לתקוף יש
הוד. האלוף החיל,

 מעודכן חומר לאמריקאים שנעביר עד תמתין לו. אמרו תבליג,
אישורם. את ונקבל ההסכם הפרת על

* * *

 לשבת בסיני המעוזים לוחמי התעוררו ,1970 באוגוסט 8 שבת, ביום
 ריחות נטול אוויר לגמו שלה. בשקט אוזניים מחרישת מפוהקת,

 להוריד אם התלבטו הכחולה, המים רצועת מול התמתחו נפץ, חומרי
 היורדים מצרים בחיילים אמון בחוסר התבוננו מגן, ואפוד קסדה

התעלה. במי לטבול

 ימים 27 וגם האש הפסקת הכרזת אחרי ימים 27,1970 בספטמבר 3ב־
 אמריקאיים מקורות אישרו התעלה, אל הטילים מצעד פתיחת מרגע

הצילום. גיחות מכבר זה שהוכיחו מה את רגליים וגוררי עצלים
 לאמריקאים ההמתנה האש. הפסקת הסכם את הפרו אכן המצרים

כבד. מחיר גבתה
 עם מיד ומפקדם האוויר חיל בכירי המליצו המערך, את לתקוף

לכן. קודם שבועות שלושה גילויו,
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 האוויר, בחיל בכירים בכעס רטנו עכשיו, גם לתקוף אפשר
 דרוכות סוללות 40 - האמריקאי לאישור ההמתנה מחיר את מפנימים

התעלה. של לאורכה מטרידה בצפיפות שממוקמות

 עלולים שאתם הכבד למחיר קשר ללא גם להם. אמרו מדי, מאוחר
 הבהרתם האש הפסקת הסכם חתימת לפני קצר זמן הרי - לשלם

 - הטילים״ לבעיית ממש של פתרון אין עדיין האוויר ש״לחיל לנו
 מנוף ותייצר מדיניים בדיווידנדים אותנו תזכה הירואית התאפקות

לחימה. אמצעי לקבלת

 התקף הביא 1970 בספטמבר 28ב־ שחורים. מצרים לבשה ובינתיים
 הנערץ, האהוב, נשיאה אל־נאצר, עבד גמאל של למותו פתאומי לב

הערבית. הלאומיות של הגדול הכוהן
 של בחירתו את המצרית האומה מועצת אישרה באוקטובר 7ב־
 שלושה היורש. לתפקיד סאדאת, אנואר וסגנו, הנשיא מקום ממלא

 משתתפי בפני מצרים של החדש נשיאה הצהיר כך אחר שבועות
 אדמה, שעל אף על נוותר ״לא בקהיר: הבין־ערבית המורים ועידת

הניצחון.״ עד במאבקנו ונמשיך

* * *

 בפרט, 201 ובטייסת בכלל, האוויר בחיל התקבלה 1971 מרס בחודש
 בכל פקר רן סא״ל מפקדה של שכישוריו הניצחת, הסופית, ההוכחה

באוויר. המרשימות מיכולותיו נופלים אינם תורמים לגיוס הנוגע
 כמותו נראה שלא מועדון 201 בטייסת נחנך ההם הימים באחד

 בועה. אחר. מעולם פינה כולה. ישראל במדינת ואולי האוויר, בחיל
 כתומות, קורדרוי וכורסאות מרהיבים, וטפטים עץ ספונת תקרה עם

ומיזוג כורסאות, תואם באדמדם לקיר מקיר ושטיח טפטים, תואמות
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 כיסאות עם ובר היקפית, שמע ומערכת וטלוויזיה, חרישי, מרכזי
 גדולה ידית בעלת אספרסו ומכונת וספרייה, ומטבחון, גבוהים,
 במקדש שם, יתבלבלו שלא וכדי באיטליה. כמו קפוצ׳ינו שמכינה
 ובראשונה בראש הם רבת־ההדר התפאורה שלמרות ויזכרו המעט,

 פנטומים חמישה של ענקי תצלום הקיר על נתלה אוויר, צוות אנשי
יזרעאל. עמק רקע על

 שקשריו פקר, רן של לזכותו בעיקר נזקף הזה השפע וכל
 שועי בואכה האטמוספירה, לשכבת מעבר הרחק המריאו החברתיים

וטיפה. 20 בת מדינה של והממון התרבות
 החילוץ סיפור את וישמע דרכך יעבור לטייסת שיגיע תורם כל

 והמופנם. השקט דוד ליאיר הורה ממצרים, שלך
דוד. השיב יותר, יכול לא אני

 ומזגן אספרסו מכונת וקיבלו פקר. פקד יכול, איך ועוד יכול
 בישראל, התעשיינים מבכירי מושביץ, את הביא כך אחר מרכזי.
 לשיר. מגיעה שמר נעמי - הטייסים לאחד ואמר בפנטום אותו הושיב
 מנועים. תפתח צומת בכל המסלול. על סיבוב תעשה פסנתר. צריך
תרם. ומושביץ עשה.

 201 בטייסת התייצבו החדש המבנה חנוכת טקס לאחר ימים כמה
 מפקדם פקר, רן את ופגשו 29 מספר נווטות קורם בוגרי חמשת
 ולשונו נוכחותו מאימת השתחררו שכבר חשבו לטיסה. הספר מבית

כאן. הוא והנה המשתלחת,
 האני את חידד קצרים משפטים ובשני אותם, כינס יומיים כעבור

 אמר הוא ״פלפל״, טייסים בקורנס: הצוות עבודת בנושא שלו מאמין
 האחורי. המבער פתיחת של וקדימה שמאלה התנועה את בידו וסימן

 בשתי מסובבים איך והדגים משנתו את סיכם הוא ,Gain נווטים
 המכ״ם. של הקליטה יכולת את שמחדד קטן, כפתור אצבעות

מאשר יותר טבעי אין שבעצם החמישה הבינו שבוע בחלוף
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 בחבורת סדר להשליט יכול כזה מפקד רק שהרי איתם. פקר שרן
 סמ״ט אליהו. בן א׳, סמ״ט - התיכון המזרח של מנוצחים הבלתי

 ״שור לו קראו )שכולם פלד איתן בניה, עדי והוותיקים חולדאי. ב׳,
 הימים, ששת אלילי הדור, גדולי גוריון. אמנון סמוק, גדי הבר״(,
ההתשה. גיבורי

 והתקבלו העיוני ההסבה קורס את החמישה סיימו שבועיים כעבור
 הוא צעירים, תתחתנו אל הר־לב. רפי אל״מ הכנף, מפקד אצל לשיחה

 האיש אני הנישואים. עם חכו טובה. ולי לעצמכם תעשו להם. אמר
יקיריהן. מות על להן ולהודיע למשפחות ללכת כך אחר שיצטרך
 הם בראשם, מהדהדים הכנף מפקד של האזהרה צלילי בעוד

 נרגעו טרם טיסה. בסימולטור אימון ימי עשרה לטהרן. דרכם עשו
 עולם של יום־יום חיי מול מודרני צבא - האיראני הניגודים מעולם
 מסיבת תיערך הערב שבדיוק והתבשרו בטייסת, שוב נחתו - שלישי
המועדון. השקת

 ואנשי אמנים שורת ועוד ירקוני יפה טופול, חיים אופיר, שייקה
 טייסת ואנשי האוויר חיל צמרת עם כתף אל כתף התגודדו בוהמה

הצפיפות. וגם גדולה. היתה והשמחה ,201
 הוותיק גוריון אמנון על פקר רן פקד שהתפלחו, אלו את תאתר

המועדון. לדלתות מחוץ אל כבוד אחר אותן ושלח
 לא שמקומם אלה את לאתר מלומדה, פקר במצוות גוריון, יצא
הגדולה. בחגיגה יכירם

 גבוה, אחד מוכרים, לא בחורים חמישה זיהה המועדון בפתח
נחת. בחוסר בזה זה מתבוננים והם קומה, ממוצעי האחרים
 הטייסת, למקדש מחוץ אל באוזניהם אותם שגרר לפני רגע

 במתק הזועם מבטו את והחליף לבוא שבוששה בתזמורת נזכר הוא
מהתזמורת?״ אתם חבר׳ה, ״סליחה, שפתיים,

הסבירו הקומה ממוצעי ופרי ליף ארי, לב עשהאל, הגבוה, וז׳טלני
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 לתזמורת, שייכים לא הם שלא, הדרך, תחילת של ובביישנות אחד, פה
החדשים. הנווטים חמשת הם ובעצם

לפנטום. לו, ראויים שהם להוכיח נדרשו הם שכך, ומכיוון
 הספר בבית התאמנו עליו מגיסטר, בפוגה הנווט מתא החד המעבר

 עליסה של מסעה כמו להם הרגיש הפנטום של לקוקפיט לטיסה,
 בעליו הם מהיום קורקינט. מפעילי היו אתמול עד הפלאות. בארץ

 השחקים. רויס רולס של הגאים
ההתפכחות. הגיעה ואז

 היו ראשית, ארוכה. עוד שהדרך הבינו הם היכרות טיסת באבחת
 האמריקאי התפלץ של והמכ״ם ההפצצה הניווט, מערכות אינספור אלה
 להם הסתבר כואב, ממש גילוי היה כבא וזה שנית, לאלף. נדרשו שהם

 בטיסות שהורגלו אחרי גופם. בפיזיולוגיית השתבש חיוני שמשהו
 שייצר האדירים ה־ס כוחות על לפתע התנפצו הפוגה במושב נינוחות

הנדיר. מהזן צוואר שרירי דורשים שהללו וגילו הפנטום,
 הייסורים, בדרך הבינו, בתאם, אפשרית פינה בכל שהוטחו אחרי

 אמורים הם ייעודם, את למלא וגם בקוקפיט, שם לשרוד מנת שעל
רכשו. כאלה. שרירים לרכוש

 האוויר לקרבות הגיעו הם מאחוריהם, מכל שהרע חשבו כשכבר
המרכזית. ל״חוויה״ המתאבן היה עכשיו עד שעברו מה שכל וגילו

 כאן להם. לוותר הטייס חברם התכוון לא הקדמי במושב חגור
 וממש המעודכנת האווירית״ ״התמונה את לקבל דרש הוא ועכשיו

 לשבירה עצמו להכין יודע בהגאים, שולט הוא שרק אותו עניין לא
בהפתעה. תיפול עליהם, רק שעליהם, ,70ב־ ימינה חריפה
 הזוג בן היכן - הסחורה את לספק והמשיכו התמודדו. הם אז
 וגובה מהירות נתוני להקריא לרגע הפסיקו ולא היריב. ואיפה נמצא.

תחדד. תשבור. הטיה. תוסיף - מייק בהוט חרחרו ב־סל וגם

42



עצומות בעיניים

 בחדר מתאספים היו ללוחמים, להפוך בדרכם לגיחה, גיחה בין
 מהוה, תדריך שרידי גילו הגדולים ההזזה מלוחות אחד על התדריכים.

 יחזור״. שפיר עד למחוק ״לא בהדגשה, לצדו כתוב מחיק ובטוש
עשהאל. אמר האקשן, את פיספסנו שיט,

* * *

 בנמל חובלים קורס בסיום מתלהם בנאום ,1971 ביוני 22ב־
 מלך פייסל מדינתו, של העיקרי המממן כשלצדו אלכסנדריה,

ההכרעה״. ״שנת כעל 1971 על סאדאת הכריז סעודיה,
 של עקבותיה לחיסול במאבק אין־סוף עד להמתין מוכן אינני
 ביוני 4 לגבולות ישראלית נסיגה אפילו אמר. הימים, ששת מלחמת

 במאבק להמשיך הכרח יהיה הישראלי־ערבי. הסכסוך את תסיים לא
 אכזרית מערכה זאת תהיה הפלסטיני. העם של זכויותיו למימוש עד
וממושכת. נמנעת בלתי מלחמה זאת ותהיה מקודמותיה, כמה פי

 בנייני במת על בר־לב חיים רא״ל עלה באלכסנדריה, מתלהם זה בעוד
 היהודית הסוכנות של היסוד עצרת מליאת ובפני בירושלים, האומה

 בין אמר, יהודים צירים 500 של הכפיים מחיאות לקול המורחבת,
 בהרפתקאות. לפתיחה שפיר לא במצרים הפנימי ״המצב היתר,

 יש אם יודע ואינני מדינית, בהנהגה צורך יש במלחמה לפתוח כדי
במלחמה.״ פתיחה על להחליט המסוגלת מנהיגות במצרים

 והשלימו ידיים מיוגוסלביה ותיקים חברים שני לחצו 1972 בינואר 1ב־
 אחת, מספר החייל לישראל. ההגנה צבא על הפיקוד החלפת טקס את

 וקצין סגנו לנשק, ואחיו ילדותו לחבר מקומו את פינה בר־לב, רא״ל
 אלעזר. דוד)דדו( האלוף המטכ״ל, של האג״ם

החדש. הרמטכ״ל יחי
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* * *

 בפי שניבוי שני, מאיר ״האחת״ קמב״ץ ישב 1972 אביב מימי באחד
 הבחין לפתע חצור. בכבישי ונסע הכרמל־דוכס, הגה מאחורי כולם,

 בידה. ומזוודה גדול, חזה עם יפה בנערה
 זה,ילדה?״ ״לאן

.״202 ״לטייסת
 צנחנים. לא טייסים, .201 ״כאן אמר. הוא אחת,״ ״תורידי

תעלי.״ יאללה,

בטייסת. התאהבה היא מאוד מהר
 הבס קול בעל הבכיר התעשיין בומה, של הבת שביט, סימה היא,

 ולשון ישר, ושכל שלו כמו טמפרמנט עם שביט״. מ״תנורי הסמכותי
 שהבחין ושניבוי סימקה. לה וקראו בה. התאהבו הם גם וחוצפה. חדה
 שייכת היתה היא כולם לדאבון שהרי ״בומקה״, לה קרא ראשון בה

שלה. הזה לאבא כול קודם
 שם שכולם למדה כבר שהגיעה, אחרי חודשיים אולי חודש,
 אלא בררה שאין חוקים שיש אותה לימד ושניבוי השכל, על התחלקו
 הוא בנות, ליציאת סגור היה בשבוע אחד שיום ולמרות אותם. לשבור
 של 404 בפז׳ו המטען בתא אותה מניחים היו ולפיה תרגולת, פיתח

הקנאים. ושימותו באשדוד. לים אותה ולוקחים אליאסף, עמירם
 כמו אין שהרי המטען, תא בפתיחת מעט מתעכבים היו לפעמים

הריגוש. את להגביר בומקה, כמו אחת בעיקר בחורה, של תחנונים

 חודשי עשרה פקר רן סא״ל סיים 1972 מאי חודש של השני ביום
זמר. יפתח סא״ל ידי על והוחלף הטייסת על פיקוד

 מחוץ שהה האחרונות בשנתיים מיראדים. של איש היה זמר
שנה כמעט ועוד לטיסה הספר בבית שנה המבצעי. הפיקוד לעולם
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 לנעליהם להיכנס ,201 על לפקד הזימון הגיע ואז האוויר. חיל במטה
ופקר. חץ של הענקיות

 את נטל מוכן, כשהרגיש המטוס. את למד כחודשיים במשך
 משכמו מיראז׳ים טייס דוד, מרמת הפלא כילד התקבל הפיקוד.
 טייסת מפקד גילו הם מאוד מהר כוכב. מעולה. מטה קצין ומעלה,

 יסודי, שקול, הליכות, נעים להתרועע, רעים איש מענטש, גם שהוא
החדש! המפקד יחי חכם.

 101 מטייסת שחקים וזוג מהטייסת קורנסים זוג יצאו ביוני 13ב־
 רביעיות שתי הוזנקו הגיחה סוף לקראת במצרים. צילום גיחת ללוות
 אדמת מעל ראשון אוויר בקרב שבדלתא. התעופה משדות מיגים

 הקורנסים הפילו האש, הפסקת הכרזת אחרי שנתיים כמעט מצרים,
 הפכו רומם ויורם פלד איתן ארי, לב יוסי בניה, עדי מיגים. שני

 הטייסת של נוספות לשלוש ההפלות שתי את צירפו היום, לגיבורי
ההתשה. מלחמת מתקופת

 קילומטרים קיצי, יום של הצהריים בשעות כך, אחר ימים שמונה
 שבו שבמהלכו ״ארגז״, מבצע הסתיים לבנון, עם הגבול מגדר ספורים
 סא״לים שני - בכירים סורים קצינים חמישה מטכ״ל סיירת לוחמי
 ההגנה מפקד ותא״ל, היבשה; מחיל משנה אלופי שני טייסות; מפקדי

 שלושה להשבת ישראל בידי מיקוח קלף לשמש שנועדו המרחבית,
הסורי. בכלא שנתיים זה שנמקו אוויר צוות אנשי

 ולבצע הישראלית לדרישה להיענות אם מתלבטים הסורים בעוד
 בחקירה הסורים הקצינים עצמם את מצאו השבויים, חילופי עסקת את

מכאן. האוויר חיל ואנשי מכאן, המודיעין אגף אנשי - צולבת
 קימלמן, מוטי סרן שאל הקרב?״ טייסות של החירום פרישת ״מהי

 מגורי ״היכן ״אררט״. הצפוני המודיעין בבסיס האוויר חיל נציג
המבצעיות התוכניות מהן הדלק? מצבורי נמצאים היכן הטייסים?
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 לעיקר, חזר הדעת, בהיסח כאילו לבסוף, הסורי?״ האוויר חיל של
מלחמה?״ על הסורי האוויר בחיל המעידים הסימנים ״מהם

 טייסת תוצב חמישתם, ענו למלחמה, יציאה על יחליט הראיס אם
 וטייסת דמשק, של הביךלאומי התעופה בשדה 7 סוחוי מדגם קרב מטוסי
הגולן(. לרמת ביותר הקרוב לבליי)השדה תעבור זה מדגם נוספת

 הראיס אם רק יקרה זה כל חמישתם, אמרו סירי, יא תזכור, אבל
למלחמה. לצאת יחליט

בראשו. וצרב הלאה. והעביר רשם. ומוטי

 מענף צוות האוויר חיל של המבצעים מחלקת שלחה אוגוסט בחודש
 ״איל בתרגיל לחזות מפקדו, חושן, גדעון בראשות ביצועים חקר

 צליחה ניסיון נגד דרום פיקוד כוחות של בלימה קרב שתיאר ברזל״,
 בעלי עם פעמים כמה הצוות נפגש התרגיל במהלך לשטחנו. מצרית

 מצרית צליחה - פסקניות אמירות ושוב שוב ושמע בכירים תפקידים
 לנו אין לוגיסטיקה. המון שדורשת פגיעה, מסורבלת, מערכת היא
 לנו תנו שלנו. הארטילריה באמצעות כזאת צליחה לנטרל בעיה שום

הבכירים. אחד גיחך הצליחה, את ונעצור מ״מ 120 מרגמה
 תיק את לסגור אפשר - ועירבן האוויר חיל למטה חושן חזר

 זקוקים לא שהם מלא ביטחון יש צה״ל ולמטה דרום לפיקוד הצליחה.
בלעדינו. יסתדרו הם לעזרתנו.

* * *

 במזרח אנוש בני של דעתם את לשבש איים יולי־אוגוסט כשחום
 טייסים שני 201 בטייסת ההסבה לקורס הגיעו הרותח, התיכון

אליאל. ויוסי זיגמן)זיגי( גיל נרגשים. חדשים,
 היה לרגב, והפך שמו את עיברת הטיס קורס שבמהלך זיגמן, עבור

חקלאי זיגמן, גילי אני, האוורסט. פסגת על רגלו כף את הציב כאילו זה
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 המסננת חורי מבעד לחמוק הצלחתי חפר, מעמק מתגלגלת ר׳ עם
 חיל של העילית בנבחרת פעיל שחקן להיות ונשלחתי המיקרונית

 הקרב. טייסי של המאוויים פסגת הדגל. ספינת הטופ. של הטופ האוויר.
ווווואווווווו. ״האחת״. בטייסת אלא קורנס, טייס סתם ולא הקורנס.

 הוקמה הצעירה 119 לארבע. הקורנס טייסות מספר הגיע 1972 בקיץ
 שנה השפתיים, על חלב עם עדיין ,107ו־ ההתשה, מלחמת בתום

 היה - 69ל־ 201 - הוותיקות בין ההגמוניה על ובתחרות אחריה.
הכי־הכי. מי להם ברור

 פה הנכון. למקום הגעתם הוותיקים, להם אמרו טוב, תקשיבו
 יש פה חלב״. ו״שותים בחליל״ ״מנגנים לא פה בקקה. משחקים לא

 מלכי אנחנו מגבלות. אין פה מנצחים. פה מקצוענים. יש פה גברים.
החנית. חוד של השפיץ העולם.

 תזכורת ההפלות. לוח את רגב איתר בולט, במקום המועדון, בפינת
 הפלות. חמש הכול. לעשות שיודע הפנטום, לרבגוניות קבועה

 ולוס. חנקין ,69 מטייסת האלה השניים - נחשבת לא הראשונה
 מחודש אחרונות שתיים שלו. לחברים שייכות היו האחרות ארבע
 במצרים. הפילו ודוד פיר ההתשה. ממלחמת נוספות ושתיים יוני,
 הפנים הוא כך אחר בסוריה. הפילו גולדווסר)גולדי( ומשה פלד איתן

 בידי נרצח שכנראה וגולדי, שנהרג. הראשון, המפקד חץ, המחיר. את
בשבי. שעדיין עיני ומנחם פיר ואיציק כפריים.

 קופצניים, תזזיתיים, חיים, ושמחת שטות רוח מלאי חצופים, היו הם
 רק היום כל לנו תנו מחלב. אתכם עזבו בעיניים. רצח עם שלפנים

 מושחזת. טייסת היו. ובאמת שונים. הרגישו הם מדיצינל)ויסקי(. תה
 בכוח. האלה החבר׳ה את להחזיק צריך היה הקצה. על הכול מטורפת.

 תנו מתקיפות, אתכם עזבו אוויר. קרבות זה בראש להם שהיה מה כל
כתוב. אז אוויר־קרקע. לעשות שיש כתוב היה בתוכנית להפיל. לנו
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 אוויר־ .האמיתי לדבר עברו ומיד שכתבו, מה את עשו מהר־מהר
 שלוש, שתיים, שעון. איפסו המותר? ה־ס את עברו מאולתר. אוויר
 שצריך אמר המטוס ספר ש״סיבנו״. יראו שלא 50ל־ משכו טופ.

 קשר, 160-150 ובמהירות התקפה זווית יחידות 19ב־ לפיינל להגיע
 19 על נחת לא אחד אף .201ב־ לא חמאה. כמו נוחת המטוס ואז

 אחים, כפר של המתח קווי את ראו נמוך. באו התקפה. זווית יחידות
 הוציאו הבלמים, על חזק המסלול, אמצע על ירדו מעליהם, דילגו
פסיכים. של ערמה ייתלש. שלא והתפללו עצירה מצנח

 ראשון באור הטייסת אל יוצאים היו שלהם. החדש בבית התאהבו הם
 התחקיר, גמר אחרי הרבה המאוחרות, הלילה שעות עד ונשארים

 קודם ראו שכמוהו הזה המופלא הדבר במועדון, עצמם את חוגגים
בסרטים. רק

 בצבא גילם בני בעוד ה״רווקייה״. במבנה ה״דירה״ כמובן והיתה
 נטולי באוהלים שלהם המוגבל השינה חלון את העבירו הירוק

 הם וזוחלים, מקקים ולמיני האוויר מזג לפגעי חשופים פרטיות,
 שניים, התגוררו דירה שבכל ומכיוון הקטנה. החדר בדירת ״חגגו״
 כמו והרגישו התנהגו כולם כי מפתחות, להם היו ולא ליצלן, רחמנא

 נעול? מבפנים. הידית את קושר ש״חוגג״ שמי היה הסידור בקיבוץ,
אחר. למקום לך

 שמח משהו היה עצמה. החבורה זאת היתה מכול יותר אבל
 צוות. אנשי שניים פי שבה הדו־מושבית, הטייסת בהמולת כך כל

 אליהו בן ״איתן״. שלושה שם מצאו כשהגיעו כבר אנשים. ואיזה
 אלוהים יד כאילו א׳. בסמ״ט מעריצות עיניים תלו כולם נחשב. הכי

 פלד, - האחרים השניים והיו הלך. אשר בכל אותו והובילה בו נגעה
 שתי לזכותו צבר וצלצולים רוח הרבה ובלי הבר״, ״שור גם שכונה
 שמשך ולוי, הפנטום. בטייסות אחר אחד מכל יותר בקורנס. הפלות
מצולק צעיר, סרן היה כבר שהרי משלו, ותק הערצת שובל אחריו
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 נווטים. ״איתן״. שני עוד הגיעו כך אחר הרבה ההתשה. ממלחמת
 במקום ״איתן״ חמישה האם עצמו, את שאל ורגב ושמואלי. ברוש
הטייסת? של לחוזקה ערובה הם אחד

 דור הוותיקים, חלוקות. בהם לעשות וידע כולם את הכיר כך אחר
 המפקד, זמר כמובן, אליהו, בן מלבד ובהם, וההתשה, הימים ששת
 הפלותיו, שתי על פלד איתן זהר, אלי בניה, עדי חולדאי, ורוני
 הביניים. דור והיה סמוק. וגדי שעני אורי גוריון, אמנון רותם, חיים

 שהשתפשפו חלוץ, ודני פרי עמי בן שקד, עמירם ביניהם ראשונים
 לטעום הספיק לקורנם הסבה שעשה שלפני לוי, ואיתן בהתשה. היטב

 ואלה סקייהוק. של זנבו על רכוב ההתשה, ממלחמת הגונה טעימה
 המ״פ אופיר יוני - קרב ימי טעמו אבל מלחמות, חוו לא שכבר

 ברנע, ואיתמר שני)שניבוי(, ומאיר לטיס, הסבה שעשה מהצנחנים,
 שלא כמוהו, הצעירים, והיו סתווי. ויגאל חיון קובי אליאסף, עמירם
 אילת, גדעון אליאל, יוסי שלו, דורון נווה, אבנר אש. של טעמה טעמו
 אבל ״קשישים״ - להגדירם בהתחלה שהתקשה אלה והיו רדר. מוטי

שחק. ואורי קורן משה רם, חיים - המטוס על צעירים
 בוגר דוד, יאיר להם ראשון הנווטים. את להכיר התחיל כך אחר
 כולם למדו שלאורה זאת הברית, מארצות המיתולוגית הנבחרת

 מצרים. משטח עצמי חילוץ על גבורה סיפור עם וצנחן המטוס, את
 ומעלה. משכמם ותיקים, מילואימניקים ארז. ועודד טלמון ועמירם

 להנחית רוח בקור הצליח בהתשה איך סיפרו שכולם רומם, ויורם
 מהרמטכ״ל. צל״ש וקיבל ידו, כף את איבד שטייסו פגוע פנטום
 עם שסיימו ברק, )ספוש( ופלטיאל הרן גיל )שמידקו(, שמיר ועוזי
 את הם גם וחוו בטייסת, סדירים ונותרו הנווטים קורס את רומם

 בלומנפלד הצעירים. שובל ואחריהם ההתשה. מלחמת של סיומה
 ו״חברי הזה. הקשוח החקלאי וברעם. ברוש כהן, לזר, יהב, )בלומי(,

 ז׳טלני, הו, ודטלני. ליף ארי)לייבו(, לב עשהאל)עשה(, - התזמורת״
שכולם גל, ויהואר בחוכמתו. גם בגובהו, גם כולם. מעל ראש שהיה
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 שהיו המוצק, גופו ומבנה בעיניים הדם שום על ״קרנף״, לו קראו
 וברוכי קבוצתי. כדור למשחק נכנס שהיה אימת כל קטלני שילוב

 שמעון קרייתי, בני טמיר, אמנון ערד, ואורי יוחנן. מרמת השקט גולן
 איתן וה״ילדים״ הקסם. ומלא החייכן יפה, ודרור גרבר. גלעד צרור,

שליין. ואריק עממי נמרוד ובעיקר שמואלי,

* * *

 המועצה את בגיזה בביתו סאדאת אנואר כינס 1972 באוקטובר 24ב־
 אנשי של הנדהמות פניהם מול ואל המזוינים, הכוחות של העליונה

 מסלול להתניע המאמץ של התוחלת חוסר לאור כי הודיע הצבא צמרת
לרשותנו״. העומדים ״באמצעים למלחמה לצאת החליט מדיני,

 מסוג טווח ארוכי קרקע־קרקע טילי לקבלת עוד תמתין לא מצרים
 אימה מאזן וליצור בישראל האוכלוסין מרכזי על לאיים שאמורים סקאד,

 לא גם מצרים סאדאת. אמר במצרים, הפנטומים של העומק תקיפות מול
 מסלולי להחריב שיוכלו חדשים, תקיפה מטוסי לקבלת בוש עד תמתין
 בששת לנו עשו שהיהודים כפי הקרקע, על ציוניים ומטוסים תעופה
תנצח. היא זה ועם ביד. לה שיש מה עם למלחמה תצא מצרים הימים.

 עם ראיס, יא יהיה, ומה מושביהם. על באי־נחת נעו הגנרלים
 המזרחי בצדה הגדולות העפר סוללות את נחצה ואיך המצרי? העורף

נשיאם. על והקשו חזרו הם התעלה, של
 קשוב סאדאת, ענה סיני, כל כיבוש איננה המלחמה מטרת
 היא החדשה המלחמה מטרת שלו, הבכיר הפיקוד סגל למצוקות

 לשחרור שיביא מדיני מהלך התנעת ובעקבותיה קוו, הסטטוס שבירת
הכבושה. הטריטוריה כל

 האי חצי כל כיבוש של כולל מהלך רק אז למלחמה, לצאת אם
 רחוק המצרי והצבא סאדק, אחמד מוחמר המלחמה, שר אמר סיני,

זה. יעד מהשגת
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 כל את לשליטתנו ולהחזיר כוללת במלחמה ישראל את לנצח
 נהיה בואו סאדאת. ענה כרגע, לכוחותינו מעל זה הכבושה, האדמה

 יש שלנו. היתרונות מעטפת ובתוך הכוח במגבלות נעבוד ריאליים,
 עביר, בלתי אש״ ״מסך על שתתבסס חדשה קרקעית תוכנית לבנות
 את נפצפץ התעלה, את נצלח הטילים. להעניק שיכולים מהסוג
 ממזרח, קילומטרים 20-10 קרקעי הגנה קו נייצר בר־לב, קו מוצבי

 את נחזיר לשיט, מחדש אותה נפתח התעלה, גדות שתי על נתייצב
שאבד. הכבוד
אחרת. מלחמה תתכננו משנתו, את סיים בית, שיעורי להכין לכו

* * *

 עדיין צה״ל של המודיעין באגף אחד לא אף אוקטובר, חודש בסוף
 גם הצבאית, הצמרת עם סאדאת פגישת של לפירותיה מודע היה לא
 אותו שעניין מה שכל ,201 בטייסת צעיר טייס רגב, גיל הוא זיגי, לא

הלוח. על הפלות להוסיף היה הימים באותם
 שהגיע אליאסף, עמירם אוויר. קרבות על בעיקר דיברו בטייסת

 גבוה ממוקם בתוצאות. גם בדיבורים. המוביל היה רגב, לפני שנה
 אף ולהוריד להרים לתקיפה, לטוס ריגש לא עמירם ואת מצטיין. בלוח.

 הקרב. טייסות של השפיץ שהם כך על הדיבורים לא גם הביתה. ולחזור
 היה 201 שבטייסת אלא כולם. ואת אותו. שעניין מה זה אוויר, קרבות

המיראדים. נשלחו לשם אוויר? קרבות התקיפות. העיקרי תפקידם
 נוכל שם ברנע, איתמר הציע מיראז׳ים? לטייסת נעבור אולי

מטוסים. להפיל
בחשבון. בא לא שניבוי. אמר ,201 את לעזוב נצטרך כך לשם

 בעולם היה לא בסיומו המיוחל. היום הגיע 1972 בנובמבר 21ב־
התנקה הצהריים אחר בשעת ברנע. מאיתמר יותר מאושר כולו
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 סבוכה בפקעת הסורים. עם קרב ליום והצטרפה מהטייסת רביעייה
 שישה הסורים איבדו בזה זה שלובים ומיגים שחקים קורנסים, של

 הוותיק. גוריון לאמנון אחד ״האחת״. לטייסת מהם שניים מיגים.
ברנע. לאיתמר השני

 מדגם טילים חטיבות שתי המצרים קיבלו 1973 תחילת - 1972 בסוף
6-SA. האוויר. חיל במטה כולם שאלו החדש, הטיל פשר מה

 רסיסי מול התלבטו המערבי. בעולם קולגות עם מידע החליפו
 גם מטוסים להפיל המסוגל טיל שזהו ידעו שזלג. מודיעיני חומר

במיוחד. נמוכים בגבהים
 התאמן האוויר שחיל הטילים תקיפת שיטות שכן בעיה. ונוצרה

 טילי סוללות שמכ״ם בגובה מנמוך, הגעה על התבססו פיהן על
2-SA-3n SA עליהם. להתביית מסוגל אינו

 מפחיד. והוא מאיים. והוא לשכונה. חדש בחור בא והנה
 החדשות הטילים וסוללות עסקינן, אש הפסקת שבימי וכיוון

 הסתפקו צילום, בגיחות להסתכן רצו לא מצרים, בשטח עמוק הוצבו
 שתאפשר נמוך, מגובה צילום גיחת על לחלום והמשיכו שיש במה
פתורים. הבלתי הסודות שלל את מקרוב להכיר להם

 הירוקים. עם ״האחת״ טייסת של קו סיור הגולן. רמת .1972 נובמבר
.188 בחטיבה שריון מג״ד חנן, בן יוסי סא״ל הוא המארח
 מולה וכאן חנן, בן אמר הסורית, הקו דיוויזיית יושבת ממול פה

 מאחור. לתגבור אחת עוד ויש שלי. הטנקים מחלקות שתי יושבות
 משהו יודעים הירוקים דיוויזיה? מול פלוגה - לעצמו חשב רגב וגיל

יודעים? לא שאנחנו

* * *
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 בריטים טייסים ולפיה ידיעה, ״מעריב״ עיתון פירסם 1973 בינואר
 לחיל להצטרף וביקשו בלונדון ישראל לשגרירות לאחרונה פנו

 בעקבות הגיעה הסבירו, כך לשגרירות, פנייתם הישראלי. האוויר
 ובו הסורי, האוויר חיל מפקד עם הבריטית הטלוויזיה שערכה ריאיון

 הפנטום מטוסי שאת כיוון האוויר בקרבות מנצחת ישראל כי טען
 היטב המכירים ואוסטרליה, קנדה הברית, מארצות מתנדבים מטיסים

רוסים. מטיסים לא הסוריים המטוסים את ואילו החדיש, המטוס את
 המופתע, השגרירות צוות עם בצוותא חלב עם תה לגימת אחרי

מנומס. בסירוב נענו הרבה, ולאכזבתם שהוטעו, הבינו

 המלחמה שר הציגו מאוקטובר, הראיס להנחיית נאמנים חודש, באותו
 שאזלי, א־דין סעד והרמטכ״ל עלי, איסמאעיל אחמד החדש, המצרי

 לראשונה המעודכנת. המלחמה תוכנית הגבוהים״, ״הצריחים את
 כיבוש התעלה, צליחת ביצוע: בת תוכנית הימים ששת מלחמת מאז

 ממזרח קילומטרים כעשרה במרחק בסיני התבססות בר־לב, קו מעוזי
הצפוף. הטילים מערך של האווירית ההגנה מטריית תחת לתעלה,

* * *

 תוכניות רוקחים מצרים ומנהיגי מתבלבלים בריטים טייסים בעוד
 רגב, גיל כתוב היה שלו הזהות שבתעודת זיגי, התחתן חדשות, מלחמה

בלבן. היא במדים, הוא קצינים. אוכל חדר חצור, בסיס נורית. עם
 ענקית רפת בעלי עמל לאנשי בכורה בת חפר. בעמק הכירו

 הוא כיתה. אותה ויתקין. בכפר בתיכון למדו ידידיה. כפר במושב
 לטיס. הלך וספרות. תנ״ך ממנו העתיקה היא חשבון. ממנה העתיק
התחתנו. ובינואר התכתבו. התראו. בקושי

* * *
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 יועץ קיסינג׳ר, הנרי ד״ר את להכתיר אפשר היה 1973 בתחילת
 הקיפאון״ מדיניות ״אבי בתואר לאומי, לביטחון האמריקאי הנשיא
התיכון. במזרח

 כל הערמומי הדוקטור טירפד האמריקאי, הנשיא של בגיבויו
 שתפרוץ נוסחה למציאת נפשו, שנואת המדינה, מחלקת של ניסיון

לקהיר. ירושלים בין הסתום המבוי את
 של מעמדם את תחזק עכשיו הסכם לקראת התקדמות ״כל

 ושיכנע הנשיא, עם פנימיות בשיחות קיסינג׳ר אמר הסובייטים,״
 לאחר רק תיתכן שהתקדמות להבנה הערבים את להביא שיש אותו

הברית. ארצות על יהבם כל את וישליכו לרוסים עורף שיפנו

המיוחלת. הפנייה הגיעה פברואר אמצע לקראת
 הודיע לאומי, לביטחון המצרי הנשיא יועץ איסמאעיל, חאפז

קיסינג׳ר. עם להיפגש וברצונו הברית, לארצות להגיע שבכוונתו
 בניו התעופה בנמל המצרי הנשיא יועץ נחת כך אחר ימים עשרה

 מוכנים אנחנו הפצצה: את וזרק קיסינג׳ר עם לפגישה הובהל יורק,
מלא. שלום הסכם על ללכת

 לגבש ניתן איסמאעיל, הוסיף ההסכם, של הכלליים העקרונות את
 תבוצע ואז הפרטים, כל יגובשו 1973 ספטמבר עד מאי. חודש סוף עד

התעלה. מאזור ישראל של חלקית נסיגה
 הנשיא יועץ הנחית הבשורה, גודל את לעכל מנסה קיסינג׳ר בעוד

המציאות. לקרקע האמריקאי מקבילו את לאומי לביטחון המצרי
איסמאעיל, אמר השני, בשלב יבואו והנורמליזציה המלא השלום

 עם ההסדרים את ותשלים סיני מכל תיסוג ישראל שמדינת לאחר רק
 נסתמך אז עד שנכבשו. מהשטחים מלאה נסיגה שיכללו הפלסטינים

דו־צדדי. אי־לחימה הסכם על
 בשעה קיסינג׳ר בו הטיח ריאליסט...״ שיהיה לסאדאת ״עצתי
בחלל מהדהדות המצרי הנשיא יועץ של האחרונות שמילותיו
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 שלל את לבקש לכם אל ולכן הובסתם, שאתם היא ״העובדה החדר,
 על תנאים לכפות מובסים, אתם כאשר אפשרי, כיצד המנצחים...

 הצבאי. המצב את ישנה סאדאת כי מציע שאינני ודאי האחר... הצד
 ב־ מאשר ויותר נוספת, פעם תזכה ישראל זאת, לעשות ינסה אם

איומות.״ יהיו סאדאת ושל מצרים של אבדותיהם ...1967

 הצוננין ומקלחת הפגישה תוכן את דיווח לקהיר, איסמאעיל חזר
 העיקרית האחראית את במצרים רואה קיסינג׳ר שד״ר הסביר שחטף,

 ״חבל״, שקיבל וציין בבוץ עמוק המדיני התהליך עגלת להתבוססות
 באפריל בחשאי וייפגשו לאומי לביטחון היועצים שני ישובו ולפיו

ההידברות. את להמשיך כרי

 מנוס ״אין - בר־יוסף אורי פרופ׳ כותב שנרדם, הצופה בספרו
 למסלול אמיתית תנופה להכנסת העיקרי המכשול את כי מהמסקנה

 לטעון וקשה וקיסינג׳ר. ישראל הציבו למלחמה, כתחליף המדיני,
מדעת. שלא לחלוטין זאת שעשו

 אם - וביכולתה הצבאית בעוצמתה בטוחה שהיתה מכיוון ישראל
 המצרים את שיביאו כאלה בתוצאות לסיימה - מלחמה שוב תפרוץ

 מכיוון וקיסינג׳ר, עבורה. יותר נוחים פתיחה בתנאי הדיונים לשולחן
 הנכונה האסטרטגיה כי והעריך ישראל של הצבאי כושרה על שסמך

 אלה במיוחד אך - הצדדים שני ציפיות הנמכת היא ומתן משא לקידום
מהירים״. להישגים - המצרי הצד של

 לוקח למלחמה, הדרך :1973 הספר מחבר קיפניס, יגאל ד״ר
 המדינית ההנהגה על ומצביע יותר רחוק בר־יוסף של התזה את
 כעל שלה, הביטחון ושר ממשלתה ראש על ובעיקר ישראל, של

 בין לשלום חוזרת הבלתי ההזדמנות להחמצת הישירים האחראים
למצרים. ישראל
כ״רעים״ ישראל מנהיגי את לצייר לסיפור. אחר צד גם שיש אלא
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 הלוקה מדי, פלקטית נוסחה זוהי כ״טובים״ מצרים מנהיגי ואת
דיוק. בחוסר

 בה שהיתה משום הגישו שהמצרים התוכנית את דחתה ישראל
 שלום להסכם התחייבות בה היתה לא מלאה: לנסיגה מוקדמת דרישה

 הוא המעשי שפירושו שלום״ של ל״מצב אלא ולנורמליזציה, מלא
 בין מפורש ישיר ומתן למשא הסכמה בה היתה לא בלבד; אי־לחימה

 היו לא התהליך להשלמת הציבו שהמצרים הזמנים ולוחות הצדדים;
עליה. מקובלים
 אמרו (,1973 אוקטובר )סוף הבחירות אחרי זאת לעשות אפשר
לפינה. אותנו לדחוק צריך לא המדינה. קברניטי
 ימשיך שקיסינג׳ר הסכימה ישראל ממשלת ראש כן, על יתר
 בררה, בלית זאת עשתה אם גם - הצעותיהם את המצרים עם ויבדוק
 סופר־ מטוסי 100 לייצור האמריקאים הסכמת את לקבל כדי ובעיקר
 ועוד הפנטום מנוע יושתלו שבו משופר/כפיר, בישראל)מיראד מיראז׳
 בשנים וסקייהוקים פנטומים ולאספקת אמריקה( תוצרת רבים רכיבים

 ביניים, להסדר הצעה העבירה טוב רצון של ובמחווה - 1975-1974
 שיטור כוחות לחציית והסכמה למעברים נסיגה היתר בין שיכלול
התעלה. את מצריים

 מודיעיני חומר על נסמכים כשהם המדינה, קברניטי אמרו ובכלל,
 את מציגה אינה איסמאעיל של הכוונות הצהרת לידיהם, שהגיע

 המדינית ביוזמתם העיקרית המטרה מצרים. של האמיתיות כוונותיה
 אספקת את ולמנוע וישראל הברית ארצות ביחסי טריז לתקוע היא

 שכן ישראל, עם אמיתי לשלום להגיע מצרים בכוונת אין המטוסים.
זאת. יקבל לא לעולם המצרי העם

 כפי הפגישה, תוצאות יהיו, אשר סאדאת של האמיתיים מניעיו יהיו
 המצרי העם השפלת האדום: הקו חציית היו איסמאעיל, שדיווח
מנהיגו. בכבוד הפיכה, בלתי אישית, ופגיעה
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התיכון. במזרח הנותן הוא כידוע, וכבוד,
מנדנה. החרב את לשלוף הוחלט שבו הרגע היה כנראה וזה

# ־|ג *

 הארוכים, בטווחים תקיפה יכולת עם ,M5 מסוג לוביים מיראז׳ים
 פעילות מדור ראש יופי אבנר רס״ן עירבן למצרים, עתה זה הגיעו

 יהודה סא״ל הישיר, מפקדו את מודיעין, במחלקת המצרי האוויר חיל
 המחקר. ענף ראש פורת)פורטי(,

 נוספים. נתונים לי תביא
לו. הביא

 הצמרת - גולדה״ של ״המטבח חבורת התכנסה באפריל 18ב־
 בירושלים הממשלה ראש בדירת - ישראל של והמדינית הביטחונית

 של יועצו מרואן, אשרף בקהיר״, שלנו ״האיש בהתראת לדון כדי
 למפעילו, מפורטת ידיעה שהעביר סאדאת אנואר מצרים נשיא

 אחרי מאי. חודש באמצע באש לפתוח היא המצרים כוונת ולפיה
 בחדר הנוכחים התיישבו להפליא, ידיה מעשה בעוגות שהתכבדו
 משה מאיר, גולדה - מדינאים שלושה למטבחה: הצמוד האורחים

 ואלי הרמטכ״ל אלעזר דוד - צבא אנשי שני גלילי. וישראל דיין
 לא זמיר, צבי )במיל׳( האלוף המוסד, ראש וגם אמ״ן, ראש זעירא

 שהיתה בישיבה, הכרחי נדבך אך הקבוע, המטבח פורום מחברי אחד
בקהיר. שלו האיש בהתראת לדון אמורה

 הביטחון, שר אמר שיקרה,״ מה על בהערכה להתרכז מציע ״אני
 לעשות.״ צריכים שאנחנו הדברים הם ״מה הישיבה. את שפתח

 ״יראה מיצמץ, ולא אמ״ן, ראש אמר המצב,״ של לוגי ניתוח ״כל
 אין זאת, לוגיקה מקבלים ואם למלחמה. יצאו אם יטעו המצרים כי

בישיבה.״ טעם
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 חציית ״לגבי כי והסביר אחרות לוגיקות לבדוק ניסה הוא כך אחר
 לא התראה, לתת ונוכל מראש כך על שנדע בטוח אני ממש, התעלה

 מראש.״ ימים מספר כלומר אופרטיבית, אלא טקטית רק
גולדה. שאלה נדע?״ ״כיצד
 הגנה מערך קדימה, כוחות והזזת מפקדים סיורי שיש ״נדע
 המחפורות את שמנקים ונראה סוללות, ועוד מתוגבר אווירית

 המצרי הצבא כל כאשר כללי, ובאופן התעלה... לאורך המוזנחות
כך.״ על יודעים אנו לפעולה נכנס

 ובעיקר ישראל, ערי על אווירית תקיפה לבצע יכולים הם ״האם
 ראש שאלה למצרים?״ העביר שקדאפי המיראז׳ מטוסי ידי על

ומודאגת. מעשית הממשלה,
 אי כי ״אם ורדו. דיין אותה הרגיעו אלינו,״ להגיע להם ניתן ״לא
הרמטית.״ סגירה להבטיח אפשר

 להפציץ חרב שכירי טייסים יגייסו המצרים ״אם - הוסיף וזעירא
כן.״ לפני צוואה ירשמו שאלו כדאי ישראל, ערי את

 יקרה שלא שאמר וזעירא שנרגעה, גולדה למרות זאת, ובכל
 אמ״ן, ראש להמלצת בניגוד ״המטבח״, חבורת החליטה כלום,

 קונקרטיות להכנות סימנים כמה בתוספת מרואן, המרגל שהתראת
 את להכין מספקת עילה הם מצרים, בשטח נראו שכבר למלחמה

למלחמה. צה״ל

 צה״ל יתכונן הקרובים בחודשים כי הרמטכ״ל קבע הדיון לאחר יום
 וברמת התעלה בחזית קל, בדירוג או זמנית, בו שתיפתח למלחמה

לדרך. יצאה ״כחול־לבן״ כוננות הגולן.

 את שיביאו כזו בצורה להתבצע צריכות דדו, אמר הצבאיות, ההכנות
 בישראל מלחמה בהלת לעורר מבלי הדרושה המוכנות לרמת הצבא

הברית. בארצות או
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 צה״ל, קברניטי לידי לירות מיליוני עשרות העבירו כך ואחר
 מילואים יחידות הקימו החזית, לקווי ימ״חים באמצעותם שקידמו
 מערך את ושידרגו הקיימות המילואים יחידות את תיגברו חדשות,

 כוחותינו יצלחו האש, שתיפתח מרגע מאוד קצר זמן שהרי הצליחה.
התעלה. את

* * *

 התפעלו 201 טייסת של האוויר שלוחמי אחרי אפריל, בסוף
 הזמן הגיע הגולן, ברמת הטנקיסטים שהפגינו העצמי מהביטחון
בתעלה. להתארח
 מפוהקים. חיילים כמה חי״ר, מוצב

 המפקד. הסביר מצרית,״ חטיבה ממוקמת ״מולנו
 על חוזר הגולן ברמת 188 חטיבה של המצג רגב, גיל חשב הנה,

 והקצין חטיבה, מול מחלקה בכוחם. בטוחים הירוקים כאן גם עצמו.
להפליא. רגוע הצעיר

* * *

במצרים. ״35 ״תחריר תרגיל החל במאי 10ב־
 ראש פרקש, זאבי אהרון סרן הכריז מלחמה,״ לפרוץ ״עומדת

 האוויר, חיל מודיעין של המחקר בענף מצרים, אווירית הגנה מדור
מפקדו. פורת, יהודה סא״ל בפני

 חשיבה באום המיתולוגי האוויר חיל נציג בהתאם, אופי עם ג׳ינג׳י
 צבא של ״תחריד״ תרגילי שגרת את בורייה על פרקש הכיר שבסיני,
 עלתה מעידים״ ״סימנים וצחנת השגרה, נשברה עכשיו וממש מצרים.

בנחיריו. ובאה
בקרה/ קבוצת הסדירים מהמפקדים כמה היו הקודמים בתרגילים
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 משתתפים הסדירים כל הנוכחי, בתרגיל עכשיו, ופתאום שיפוט,
 סדרת את פרקש פתח שופטים, משמשים מילואימניקים ורק בתרגיל,
מפקדו. בפני נימוקיו

 הכוחות היקף לחירום, קשר פקודות מרעננים המצרים והמשיך.
 הגישור, ויחידות העבר, תרגילי מכל גדול בתרגיל שמשתתפים

 התעלה. גדות על מתייצבות הימים, ששת מלחמת מאז לראשונה
 נעשים מצרים צבא של והצליחה הגישור תרגילי כל יהודה, להזכירך,

 בשקע או אל־בלח האי בחצי הגדולים, מהתרגילים בנפרד תמיד
הפעם. כך לא פאיום.

 שמאפשרת הסובייטית, הדוקטרינה עם ומהיכרותנו אלה, כל לאור
 סיום עם במאי, 19שב־ סבור אני קרב, אלי מתרגיל מהיר מעבר

למלחמה. מצרים צבא יצא התרגיל,
והינהן. הקשיב, ופורת

 התרחש מודאג, פרקש זאבי ואהרן גייסות, מניעים המצרים בעוד
סוריה. בשמי חד־פעמי מופע

 של לבקשתו המועצות ברית של היענותה בעקבות ,1973 באפריל
 התווספה האווירי, ההגנה מערך לשדרוג סוריה, נשיא אל־אסד, חאפז

 מערך אל האווירית, ההגנה שבקצפת הקרם ראשונה, SA-6 סוללת
.SA-3n SA-2 סוללות שכלל המוגדל, הטילים

 סוללת הוצבה שבמסגרתו צבאי, תרגיל הסורים גם ערכו מאי בחודש
6-SA האוויר בחיל לה שחיכו ההזדמנות היתה זאת לדמשק. בסמוך 

 נבחרו ,69 הקורנסים מטייסת פקטורי, ואמנון סלע אביעם הישראלי.
 לראשונה באמתחתה, תביא שאולי ההיסטורית, הצילום גיחת טייסי להיות

המאיים. המסתורי, הטיל של תקריב תצלומי בעולם, הושק מאז
 התפלל רגל, 300 בגובה מעליה חלף הסוללה, את איתר סלע

הללויה. פיתוח. נחיתה. מתקתקת. שהמצלמה
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 חיל במודיעין הטכני הענף ראש הימים באותם היה אייל ראובן סא״ל
 מערכות של הטכנולוגיים המאפיינים את להכיר שתפקידו האוויר,

 המבצעיות המשמעויות את בדבר לנוגעים ולהציג האויב נשק
מכך. הנובעות

 - קודם כבר שידעו מה את חיזקו הביא סלע שאביעם התמונות
 על ממוקם שלה, המכ״ם ויחידות משגריה על הסוללה, מערך כל

תנועה. קלת ניידת, מערכת זחלילי. רכב
 ושיערו צינורות, ארבעה בולטים הטיל גוף שעל גילו כך אחר
 של בגודלו טיל שמניע כזה, מנוע סילון. מג״ח במנוע שמדובר

6-SA, קילומטרים. 40 של יעיל פעולה טווח בנקל לאפשר יכול 
במערב. העמיתים שטענו כפי בדיוק

 כי להאמין בסיס יש התצלומים בניתוח אחרים. אמרו טעות,
ארוכים. לטווחים הגעה מאפשרת אינה הטיל הנחיית שיטת
 מול שעובדות הנחיה שיטות עוד יש הראשונים. הגיבו בהכרח, לא

הרחוקים. בטווחים גם מספיק מדויקות והן שציינתם, הפרמטרים
אייל. סא״ל על המבצעים מחלקת בכירי הקשו נתונים, לנו תן

 מחלקת את עידכן קילומטרים, 40 של יעיל פעולה לטווח צפו
 שלא אולי להקשות, מעדיף אך שוגה, שהוא שייתכן יודע המבצעים,

אחרת. שיוכח עד האוויר. צוות אנשי בטיחות למען לצורך,

דיין. משה הביטחון שר בהשתתפות במטכ״ל דיון נערך במאי 14ב־
 עליונה, בעדיפות משימה היא ובסוריה במצרים הטילים השמדת

 האחריות זה שמרגע לכך וכיוון הצבאי, המטה לפורום דיין אמר
 אחד ואף הם. רק הקרקע. כוחות על מוטלת היבשתי בקרב לבלימה

 מנשוא כבד יהיה התוקפים הכוחות לחץ אם יהיה מה ושאל קם לא
הטילים. מערך הושמד בטרם עוד לסייע, האוויר חיל את ויאלץ

* * ־1־
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 ומפקדו הוד מוטי של מחליפו פלד, בני הטרי האלוף הציג ביוני 13ב־
 החיל של העדכניות המבצעיות התוכניות את האוויר, חיל של החדש

והרמטכ״ל. הביטחון שר בפני
 פתח אופקיו, וברוחב הסדורה במחשבתו מרשים בעצמו, בטוח

 הצגתי עתה שזה התוכניות - הדגיש ובסיומה סקירתו, את פלד
 יוכלו לא ובמצרים בסוריה תעופה ושדות טילים לתקיפת בפניכם

מקדימה. מכה להנחית האוויר חיל יורשה כן אם אלא להתבצע,
 לבחור נצטרך כזאת, מכה לבצע מנת על פלד, הוסיף כן, על יתר

 האוויר מזג תנאי התקיפה, שעת הצלחה: שיאפשרו התנאים את
הסוללות. מקום על מדויק מודיעין והראות,
והרמטכ״ל. הביטחון שר אותו הרגיעו פתוחה, לדלת מתפרץ אתה

 חשד של שמץ יהיה אם גם לתקוף, נקדים שלא הדעת על יעלה לא
לתקוף. עומד שהאויב
 פלד, האלוף הקשה מקרה? בכל תמומש שלכם ההבטחה האם

 תכנונים חיים, על שניים או דבר שידע קרבות, למוד אינטלקטואל
ומהפכים.

 אם כהבטחה. זאת ראה פניו, על נוזף ומבט דיין ענה ידידי, בני,
מקדימה. למכה אישור האוויר לחיל יינתן לתקוף, כוונתם על נדע

* * *

 בשלישית, שוב, לחוות לסיני, 201 טייסת את הורידו יולי בחודש
 את הצריח מגובה טעמו שריון. לתרגיל הצטרפו הירוקים. עולם את

התנועה. התמרון, האש, מעוצמת התרשמו הגדול, המדבר
 אויב. טנקי במארב המחלקות ממפקדי אחד הותקל התרגיל במהלך
 רשת על עלה תצפית, לעמדות מחלקתו את הוריד הצעיר הקצין

 הקשר. רשת על שוב עלה דקות 15 בחלוף אווירי. סיוע הזמין הקשר,
תנועה. המשך ,1 כאן ,1 תחנות
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 להמשיך המתנה, דקות 15 בחלוף לך, שאיפשר בדיוק שם היה מה
התרגיל. סיום עם שנערך בתחקיר הטייסת לוחמי שאלו הלאה?
 רחב וחיוך המ״מ, ענה המארב, את והשמיד הגיע האוויר חיל

השזופות. פניו על נמרח

* * *

 שמי מעל תלויה ודביק חם קיץ של לוהטת כששמש אוגוסט, בראשית
 קובץ המודיעין אגף של המחקר ממחלקת יצא אביב, בתל הקריה
האחרון. בחודש מצרים נשיא נאומי לארבעת התייחסות ובו מסווג,

 מאמציו מיקוד על מצביעים סאדאת דברי שם, כתבו להערכתנו,
 שינסה מצרי למהלך הקרוב בטווח לצפות אין לפיכך פנים. בענייני
ישראל. עם בסכסוך הקיפאון את לשבור

 ועדת לישיבת עד אמ״ן הערכת חילחלה באוגוסט, 10 שישי, ביום
 שיחסי ספק שום מצרים של בלבה ״אין הכנסת, של והביטחון החוץ

 של הגיוני מהלך מאפשרים אינם העולמי הפוליטי והמצב הכוחות
 הוא גם שנכח אלעזר, ורא״ל זעירא. האלוף אמר באש...״ פתיחה

 בצה״ל שהתקבלה ההחלטה על הוועדה לחברי לבשר שמח בישיבה,
 את לקבל וחייכנים רגועים התפזרו וכולם החובה. שירות קיצור על
המלכה. שבת פני

 לעובדה מודעים ממצרים, העולים לקולות קשובים כך, אחר יומיים
 הכללי המטה הודיע יוק, ומלחמה עברו חלפו המלחמה תאריכי שכל
״כחול־לבך. כוננות ביטול על צה״ל של

 לאורקל זעירא, אלי האלוף אמ״ן, ראש הפך 1973 באוגוסט 12ב־
מהמטכ״ל.
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 חודשים ארבעה זעירא האלוף אמר הכוננות, להכרזת סיבה אין
 המדינה. הנהגת של הגדולים המאורות מול בתובנתו בודד קודם,
עובדה. צדק. ושוב

בכדי. לא צה״ל. של הגדולה להבטחה נחשב זעירא
 דיין, הרמטכ״ל לשכת ראש דרך גבעתי, כמג״ד מתפקידיו החל

 במטכ״ל, מבצעים מחלקת ראש הסדירה, הצנחנים חטיבת מפקד
 - המודיעין במערך תפקידים ואיךספור הברית בארצות צבאי נספח
מצוינות. של ארוך שובל אליו נלווה ועשה הלך אשר בכל

 שכל, חריף מבריק, קצין התמקם זעירא אלי ושמו קנקן בתוך
 בזריזות ניתוחו, בכושר דיבורו, ברהט כובש אופקים, רחב משכיל,

ממנו. ששפעה בכריזמה מחשבתו,
 קבע דרך חבוש המקריח ראשו מרשימה. היתה הקנקן מעטפת גם

מבט. עזות הכחולות עיניו חזק. חד, פניו קלסתר אדומה. כומתה
 התבונה, החוכמה, שובל אל התווספה 1973 באוגוסט 12ב־

 לומר החלו אמר,״ ״אלי הנבואה. גלימת גם והמצוינות הכריזמה
הסתיימו. הוויכוחים וכל .1973 קיץ סוף של במטכ״ל

* * *

 מדגם טילים סוללות 15 נפרשו אוגוסט בחודש שבועות שלושה במהלך
6-SA הגולן. ברמת הסוריות הקו דיוויזיות שלוש של באחוריהן

 בקיץ היה הקרן, סקרן, פיקח, שיער, כרבולת פלום, עודד רס״ן
 האוויר, חיל מודיעין במחלקת אוויריים מבצעים מדור ראש 1973
 מעודכן מודיעין החיל של המבצעים למחלקת להציג שאמור האיש

לדוגמה. הגולן, ברמת SA-6 סוללות 15 פרישת האויב. על
 ליציאה הסורים של הכנתם היא החדשה הפרישה ״משמעות

המבצעים. מחלקת ראש פורמן, לאל״מ אמר למלחמה,״
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 המודיעין שאגף זה איך באופק, מלחמה ענני מתחשרים אמנם ״אם
פורמן. הקשה כמוך?״ חושב לא צה״ל של

 סג״מ חדש. קצין אוויריים מבצעים במדור התייצב כך אחר ימים כמה
ירון. יורם

 ומיד להתאקלם, חסד של יום לו נתן פלום, אמר הבא,״ ״ברוך
 את ושלח ביצועים חקר מענף ישראל בן סגן את אליו הצמיד
 הצמודים הסורי, הנ״מ אגדי של ההתנהגות דפוסי את לבדוק שניהם

הקו. לדיוויזיות
 גיחות פענוחי 20כ־ בדקו קצר זמן בתוך למשימה. בתנופה נכנסו

 בשנתיים הסורית הגולן רמת בגזרת ביצע האוויר שחיל צילום
האחרונות.

 כוחות בפרישת שהתמקד משלה, שקף הכינו צילום גיחת לכל
בוצעה. שבו בתאריך הנ״מ

 שינויים היו אם ובדקו זה גבי על זה השקפים את הניחו כך אחר
 התאמה יש אם בדקו כך אחר היו. איך ועוד היו. הכוחות. בפרישת

 גיחת במועד ידועה שהיתה כפי הסורי, הצבא של הכוננות מצב בין
 התאמה. היתה והיקפה. הנ״מ יחידות של הפרישה מקום ובין הצילום,

 יחידות פרישת השתנתה כך יותר, גבוהה היתה הכוננות שרמת ככל
 קרוב היה ומקומם בשטח, נפרשו כלים יותר - קבוע ובדפוס הנ״מ,
החזית. לקו יותר

 של הפענוח תשלילי על התיישבו 1973 ספטמבר חודש בתחילת
 יותר קרוב התמקמו הסוריות הנ״מ יחידות האחרונה. הצילום גיחת

מאי־פעם. יותר וצפוף
 המסכם בדוח השניים כתבו הסורי, בצבא המצטייר הפעולה דפוס
 להיקף הכוננות רמת בין ישיר קשר על מצביע לפלום, שהגישו
הנ״מ. יחידות פרישת

65



שמים בשם

 נראו שלא בהיקפים הגולן, ברמת הנוכחית הנ״מ כוחות פרישת
 ומתריע מובהק סימן - הסורי בצבא חירום מערך על מעידה כמותם,

אחר. חריג מהלך לכל או למתקפה

 את הסורי הצבא לפתע שינה ספטמבר חודש של הראשונים בשבועיים
 הסורים היו הסתיו, שהפציע אימת כל קודמות בשנים פעילותו. דפוס

 וכמחציתם, בגולן, החזית קו לאורך השריון כוחות את מדללים
המזרחי. הסורי במדבר לאימונים נשלחים היו גדודים, שלושה

 תופסים מהמדבר, אלה חוזרים היו אימון חודשי שלושה בחלוף
 האביב בוא עם להתאמן. לצאת השנייה למחצית ומאפשרים הקו את
 חלילה. וחוזר השריון. גדודי ששת כל ומתקבצים חוזרים היו

פלא. זה וראה
 בכיוון נוספים כוחות להניע הסורים התחילו בספטמבר 4ב־ החל

 כוחות לדלל במקום מדוע הפעולה? דפוס שינוי פשר מה החזית. קו
אותם? מתגברים הם

 קרקע־ טילי בסוללות הקו ותגבור המשוריין הסורי המערך עיבוי
צה״ל. מעיני נעלמו לא ,SA-6 מרביתן אוויר,
 מטוסי ארבעה הסוגיה. לבירור צילום גיחת נשלחה בספטמבר 13ב־
 שייטו מזרחי, בנתיב ושניים מערבי בנתיב שניים ״מוחלקים״, פנטום
והמיגים. הטילים של ידם להישג מחוץ רגל, אלף 60 בגובה וצילמו
 מטוסי נשלחו הביתה, בדרכם ההנמכה ותחילת משימתם גמר עם

אותם. ליירט מיג
 בסוריה, בגודלה השנייה הנמל עיר טרטוס, מעל שהתפתח בקרב

אחד. מיראד וגם מיגים, 12 הופלו

 התמוגג עליונותו״, את נוספת פעם הוכיח הישראלי האוויר ״חיל
חדש ״שיא והוסיף, למחרת הבוקר במהדורת ״הארץ״ עיתון
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 קרבות בשני אתמול הופלו סוריים 21 מיג מטוסי 13 - האוויר לחיל
אוויר״.
 סוריים מטוסים 12 שחיברה למתמטיקה לב שם לא אחד ואף

שמח. שיהיה העיקר האווירה. את להעכיר למה שלנו. ואחד

 צה״ל של הכללי המטה מסדרונות את מציפים אלכוהול אדי בעוד
 חגיגת את מקשט היין כוסות השקת והרהור האוויר, חיל ומטה
 קימלמן, מוטי סרן עצמו את מצא הביטחונית, הצמרת חיוכי
 כנען, בהר המודיעין איסוף ביחידת הבכיר האוויר חיל נציג

 מוטרד. היה שני מצד כולם. כמו חגג. אחד מצד מוזרה. בעמדה
מוטרד. מאוד

 האוויר בחיל הענישה דפוסי את כמעט, אינטימית היכרות הכיר,
 טייסים בקרב. שסרחו טייסים כלפי סלחנות אפס לדוגמה, הסורי.

הכלא. לתאי נשלחו קצתם קשות. ננזפו שהופלו
 מפלה שאחרי להיות יכול איך חדשות. זמירות עכשיו ופתאום

 הלל לדברי בקרב שהשתתפו האוויר צוותי זוכים כזאת צורבת
מאוד. מוזר מוזר. התקן? סטיית פשר מה ולכיבודים?

 מפקד זמר, יפתח סא״ל יצא סוריה מעל האוויר קרב אחרי ימים כמה
 הברית. בארצות לימודי לסיור נוספים אוויר חיל אנשי עם ,201 טייסת

יוצא. היה לא זמר אחרת רגב, גיל הירהר רגוע, הכול

האוויר. חיל מודיעין מחלקת פורום התכנס 1973 ספטמבר באמצע
 המחלקה, ראש שאל בחזית?״ SA-6 טילי הצבת משמעות ״מה

הר־לב. רפי תא״ל
 בתוצאות מגובה פלום, עודד ענה מלחמה,״ לפרוץ ״עומדת

 הזאת.״ לתכלית מיועדים SA-6 ״טילי ישראל. ובן ירון של המחקר
פורת, יהודה סא״ל אמר פלום,״ של הדברים את פוסל לא ״אני
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 לזה נותן הייתי אותם, לסווג צריך הייתי אילו ״אבל מחקר, ענף ראש
ד.״ עדיפות

 רקע בסקירת שנפתח במטכ״ל, אסטרטגי דיון נערך בספטמבר 17ב־
 מניסיון או הכרעה ממלחמת יירתעו ערב ״מדינות אמ״ן. ראש של

 האלוף פתח גדולות,״ במערכות יסתכנו ולא נרחבים, שטחים לכבוש
 לצאת שביכולתן למסקנה שיגיעו ייתכן זאת, ״עם דבריו. את זעירא

 אינה המלחמה הקרוב בזמן כך, או כך התשה. או מוגבלת, למלחמה
 מדי, חלשים הערביים האוויר שכוחות היא העיקרית הסיבה צפויה.

 של התעופה בשדות קטלנית פגיעה לפגוע מטוסיהם ביכולת ואין
 אחרי ,1976 במהלך או ,1975 שנת בסוף רק הישראלי. האוויר חיל

 מטוסי 20 של טייסת להקצות המצרים יוכלו שבסיומו חימוש, תהליך
 עלולים הם האוויר, חיל של תעופה שדה לכל טווח ארוכי התקפה
קטנה.״ מלחמה באיזו לפתוח הזמן שהגיע למסקנה להגיע

 בחירות מודעת 1973 בסתיו הכריזה שקט״, שורר התעלה שפת ״על
״המערך״. מפלגת מטעם השמינית לכנסת
 ובשומרון ביהודה המערבית, בגדה עזה, ברצועת סיני, במדבר ״גם
 קמות מאוחדת, ירושלים פתוחים, הגשרים בטוחים, הקווים ובגולן.

 שקולה, מדיניות של תוצאה זו איתן. המדיני ומעמדנו התנחלויות,
 במפלגה המובילים המדינאים חמשת הצהירו ראות,״ ומרחיקת נועזת

 דיין, משה הביטחון שר מאיר, גולדה הממשלה ראש - המאוחדת
 מפ״ם ומנהיג אבן אבא החוץ שר אלון, יגאל הממשלה ראש סגן

 ומעליהן הבחירות, מודעת במרכז התנוססו שתמונותיהם - חזן יעקב
 האמיתי. השוויון שובר בר־לב״. ״קו הכותרת לבנה קידוש באותיות
 ביטחון שמעניקות וחזקות, יציבות וממשלה כנסת אנחנו הג׳וקר.
בר־לב. קו כמו לאזרחינו. מוחלט
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 ״.41 ״תחריר לתרגיל הקרב נוהל להתגלגל התחיל בספטמבר 25ב־
 הגנה מדור ראש פרקש, זאבי אהרון סרן נדרך כאן, מסריח משהו

 פשר מה האוויר. חיל מודיעין של המחקר בענף מצרים, אווירית
 והעיסוק והארטילריה? התעלה? באזור וההנדסה הגישור ציוד תגבור
 כל את מגייסים הם ולמה מבצע? ופקודות קשר בהנחיות החריג

המצרי? הצבא של והסדיר המילואים יחידות

* * ־1־

 להכנות באשר עמוקה דאגה חש פרקש זאבי אהרון סרן שבו בשבוע
 ריאיון ובמרכזו ״במחנה״, עיתון גיליון לאור יצא במצרים, התרגיל

תשל״ד. השנה ראש לקראת אלעזר דוד רא״ל עם חגיגי
 המחישה 1973 ובתחילת 1972 בסוף סוריה נגד שלנו ״הפעילות

 הגיעו שהם מניח אני המחיר... את ובעיקר המשמעויות, את לסורים
 הרמטכ״ל אמר מדי,״ גבוה מחיר שזהו נסבל. בלתי מחיר שזהו למסקנה

 לכל חזקה היא ״ישראל והוסיף, צה״ל, גלי ולאנשי העיתון לכתבי
 לדעתם גם כלומר, האויבים. של לדעתם גם לדעתנו, רק לא הדעות.
 מלחמה.״ למנוע כדי ממלחמה, אותם להרתיע כדי חזקה מספיק ישראל

 עוד לצמצם ״וכך הרמטכ״ל, המשיך השירות,״ את לקצר ״צריך
 יהיו רגיעה... לתקופת יותר אותו ולהתאים הסדיר הצבא את יותר

לוחמות.״ יחידות של מסוים צמצום וגם מפקדות כמה של ביטולים

* * *

 בספטמבר, 26 תשל״ד, השנה ראש ערב רביעי, יום של הבוקר בשעות
 סרן החתום, על חצור. בבסיס הטייסות מפקדי אצל מכתב התקבל

השליש. רמזי, גבאי
הישיבה תיערך החג, אחרי מיד בספטמבר, 30 ראשון, ״ביום
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 כתב לפידות״, עמוס אל״מ המפקד, בלשכת הדו־שבועית הכנפית
 שעות בביצוע ״חריגות הישיבה: נושאי את ופירט והמשיך גבאי,
התדלוק״. נהגי תורנויות הצ״חים, לשימוש קלים מטוסים טיסה,

 נווט ״קרנף״, גל, יהואר יצא השנה ראש ערב של הצהריים בשעות
 דוידי, אהרון חותנו את בלוד התעופה משדה לאסוף ,201 בטייסת
וממקימיה. הצנחנים חטיבת של המובהקים מסמליה

 על שמע הרכב, על מהצנחנים, חברו ארול, ואת דווידי את העמיס
 בחור - נחרצת תובנה מול עצמו את מצא ומיד לונדון, של נפלאותיה

מלחמה. לפרוץ הולכת צעיר,
 משפחה, צה״ל, ותיקי ה״קרנף״. השתומם מדברים? אתם מה על
מפרופורציות. יצאתם

 רוני את כששמע התדריכים, חדר בפינת רגב גיל חייך בא, זה הנה
 התחממות על ומכריז יציאות״ ״סוגר המפקד, מקום ממלא חולדאי,

 רצה כך כל שניים. אולי קרב, יום ראה רוחו בעיני הסורי. בגבול
גוריון. כמו פלד. כמו ברנע. כמו שמו. על אויב מטוס

* * *

 7 סוחוי טייסות שתי התמקמו ליהודים השנה ראש חופשת במהלך
 בין־ דמשק החזית: לקו ביותר הקרובים התעופה בשדות סוריות
ובליי. לאומי

 שמדובר מעידים ״ארגז״ מבצע שבויי חמשת חקירת תוצרי
 ביחידת האוויר חיל נציג קימלמן, מוטי סרן כתב חירום, בהיערכות

 למלחמה! יוצאת סוריה כנען. בהר המרכזית האיסוף
עונה. ואין
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 ראש כוננות סערת חלפה־עברה בספטמבר, 30 ראשון, יום בבוקר
 רצופים, מנוחה ימי וחצי שלושה בחלוף הארץ. ותשקוט השנה.

 הגולן, רמת ונקיקי סיני חופי את ישראל בני המוני הציפו שבמהלכם
הכוננות. ממושכות צה״ל הרפה

 החג. אחרי של מטה דיון הרמטכ״ל קיים ,18:00 בשעה ראשון, ביום
 אמ״ן, ראש אמר הסורי,״ החירום מערך לתפיסת הסבר לי ״אין

 הצבא.״ את שתעסיק תנועה שתהיה פנים, לצורכי רק זה ״לדעתי,
 ראש הוסיף נאצר,״ של למותו השלישי הזיכרון ביום ״שלשום,

 מניחים אנחנו מדיבורים.׳ ׳שבענו אמר, שבו נאום סאדאת ״נשא אמ״ן,
 התחייבויות להפריח להפסיק הזמן שהגיע היא זה במשפט שכוונתו

הכרעה׳.״ ׳שנת על
 מלחמתית לכוונה סאדאת של בנאומו רמז שום רואה ״אינני
דבריו. את ישראל של הלאומי המעריך סיים ממשית,״

 כשרוחות התשובה, ימי עשרת של בעיצומם באוקטובר, 1 שני, ביום
 מוסברת, בלתי ניכרת, ירידה נרשמה הגולן, ברמת בעוז מנשבות סתיו

הסורי. האוויר חיל של האימונים בפעילות
 תשדורות כנען הר על המודיעין איסוף יחידת יירטה שתכפו, בימים

סוריה. בשמי משייטים בודדים מטוסים המוני ולפיהן רבות,
 על האוויר חיל נציג קימלמן, סרן התלבט הדבר, משמעות מה

 מפקדת הבין. פתאום הטיסות? בנפח לירידה מתקשר זה ואיך ההר.
 אותם מחזיקה מטוסיה, כשירות על לשמור מנסה הסורי האוויר חיל

 מטוסים שיותר כמה להשמיש עליון מאמץ עושה בזמן ובו בהדממה,
 את סיימו עתה שזה מטוסים הן הבודדים טיסות המבצעי. לסד״ב
 ושקל דוח כתב מבחן. טיסות עורכים והם לכשירות, החזרתם תהליך

 מלחמה. שווה אחת ועוד אחת - לו הורו שחושיו מה את להדגיש
השנה. מראש ההתרעה לסימני מענה קיבל לא שעדיין נזכר נרתע.
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 את עצר ממני. טוב יודעת המחקר בענף החכמים שמועצת נראה
המתבקשת. המסקנה כתיבת

 ממפקדת שנשלח מודיעיני, מידע האוויר חיל מודיעין קיבל יום באותו
 ״פקודת וכותרתו )באסואן(, המפציצים לחטיבת המצרי האוויר חיל

קיתאל״. ״אמר ובמצרית קרב״,
 פעילות רמ״ד יופי אבנר רס״ן אמר למלחמה,״ בדרך ״המצרים

 האוויר, חיל מודיעין מחלקת של המחקר בענף המצרי, האוויר חיל
 מפקדו. פורת, יהודה לסא״ל

לך?״ ״מאין
 הכותרת את תמיד מקבלות מכירים שאנחנו השגרה ״פקודות
מבצע׳(.״ עמליאת׳)׳פקודת ׳תעאלימאת

 סכנת שום ״אין פורת. ענה בלשנות,״ של משטויות אותך ״עזוב
באופק.״ מלחמה

 ברמת החזית קו ומול ׳,41 ׳תחריר תרגיל היום התחיל ״במצרים
 עידכן כדוגמתו,״ היה שלא חירום במערך הסורי הצבא ניצב הגולן
 פלד, האלוף את האוויר, חיל מודיעין מחלקת ראש הר־לב, רפי תא״ל

 חירום מערך או תרגיל מתוך לזנק יודעים הצבאות ״שני מפקדו.
מלחמה.״ לתוך היישר

 פלד. האלוף הקשה יהיה?״ כך שלא שלך הביטחון נובע ״ומאין
הר־לב. ענה כלום,״ יהיה שלא אומרים ״אמ״ן

 טייסת מפקד אווירי תרגיל במהלך נהרג באוקטובר, 3 רביעי, ביום
 היוודע עם טרגית. תאונה גולדשטיין)גולדי(. עמי סא״ל סקייהוקים,

 של ומפקדו נוף תל בסים מפקד פקר, רן אל״מ המליץ האסון, דבר
 הטייסת. של החדש במפקדה רום גיורא רס״ן של מינויו על גולדי,

פלד. האלוף אמר ״מאשר,״
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* * *

 להשקיע אמור היה מינויו מרגע הסקייהוק. את הכיר לא רום גיורא
 לא במלחמה טייסת מפקד ומערכותיו. המטוס בהכרת מזמנו ניכר חלק

 לחימה. ובניהול מבנים בהובלת אלא הטסה, בבעיות להתעסק אמור
פלד. האוויר חיל מפקד זאת ידע פקר. הישיר מפקדו זאת ירע

 בסיס מפקד פקר, רן אל״מ מילים. אלף ששווה אחת תמונה וזאת
 ראו לא העליון, המפקד פלד, בני וכמוהו ביותר, הגדול האוויר חיל

בשער. מלחמה

* * *

 )מצרים/צפון 6 ענף ראש בנדמן, יונה סא״ל התקשר שבוע באותו
 ראובן לסא״ל המודיעין, אגף של המחקר במחלקת אפריקה/סודאן(

 את לו שיקראו ודרש ,848 יחידה של הצפנים מפענחי בכיר ירדור,
 שולחנו. על מזמן לא שנחת המודיעיני המידע

 הערבית. בשפה במקור, והפעם לו, הקריא
 הפעולות פרוץ ׳עם כתבת בתרגום. ״טעית בנדמן, אמר ״ראובן,״

 ובשלושה חשיבה אום ליד קומנדו חוליות מצרים צבא ינחית הצבאיות
 לתרגם יותר נכון ׳ענדה׳ המילה את אבל בסיני׳. נוספים מקומות

׳עם׳.״ ולא ׳אם׳,
 העברית האוניברסיטה כוכב ירדור, סא״ל ענה טעיתי,״ ״לא

 בפקודה ועבר השריון מחיל שנגרע ערבית, בלימודי בירושלים
 למדינת מספקת התרעה תהיה לא שבלעדיו בטענה המודיעין, לחיל

 פרוץ ׳עם פירושו עמליאת׳, אל נושוב ׳ענדה טעיתי. ״לא ישראל.
הפעולות׳.״

בנדמן. פסק מקבל,״ ״לא
צורה בכל מתעקשים אתם ״אם ירדור, התפרץ מכם,״ לי ״נמאס
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 המידע של תוכנו את גם לעוות ורוצים מלחמה תהיה שלא להוכיח
רוצים.״ שאתם מה תכתבו הזה,

 ״מה הקו, של השני בצדו מצרים ענף ראש ענה ירדור,״ ״וואו,
באופק?״ מלחמה שרואה ההיסטרי לממסד הצטרפת אתה גם קרה,

 ו׳״ ב״בניין הדלתות מרבית על שדפק אחרי לעשור, כסה שבין בימים
 עירום, הוא שהמלך טיעוניו על הרף ללא חוזר האוויר(, חיל )מטה
 במטה שחשבו מי היו במצרים, לא גם בסוריה, שם תרגיל לא ושזה
מדי. רחוק אחד צעד הלך פלום עודד שרס״ן האוויר חיל

 הר־לב ורפי פורת יהודה שהרי - אליו התייחסו שלא ומכיוון
 מופע על באי־נחת בראשם נדו ורק כלום, יהיה שלא ואמרו חזרו

 יוסי סגן ״ילדים״. אצל מצוקתו את שטח - שלו השחורות״ ״רואה
המבצעים. במחלקת צעיר מדור קצין למשל, בולס,

 לא הם רואים. לא ״הם הנדהם. לבולס הסביר מטורפים,״ ״הם
להם.״ תגיד לך עיוורים. הם מקשיבים.
האיש. השתגע וואללה וחשב, הקשיב ובולס

 המפורשת בקשתו לאור באוקטובר, 3 רביעי, יום של הבוקר בשעות
 ראש של הרשמי מעונה ג׳ייקובס, בבית התכנסה הביטחון, שר של

 דיין, השרים ה״מטבח״: חבורת בירושלים, רחביה בשכונת הממשלה
 שלו, אריה ותא״ל פלד בני אלעזר, דוד הצבא אנשי ואיתם וגלילי, אלון
למשכב. שנפל זעירא של מקומו את שמילא למחקר, אמ״ן ראש עוזר

 ״ועל דבריו, את שלו תא״ל סיכם והכרתי,״ ידיעתי מיטב ״לפי
 יכולה אינה שעדיין מעריכה מצרים אצלנו, שהצטבר החומר בסיס

 מצרית-סורית משותפת מלחמה של אפשרות ולכן למלחמה, לצאת
סבירה.״ נראית אינה

 אמר מצרית־סורית,״ משולבת התקפה בפני עומדים ״איננו
ישראל את תתקוף שסוריה חושב ״ואינני תורו, בהגיע הרמטכ״ל

74



עצומות בעיניים

 קטן תגבור בתוספת הגבולות, לאורך שלנו הכוחות מערך לבדה.
 לקדם סבירים אמצעים הם האוויר, חיל וכוננות בשטח נמצא שכבר

אפשרי.״ תרחיש כל
 לכבוש כדי יתקפו הסורים פיו שעל תרחיש, להיווצר יכול ״האם

 את להטריד כדי מוגבלת באש יסתפקו המצרים ואזי יישובים, כמה
גולדה. שאלה ישראל?״
 רוצה הוא ״אמנם שלו. ענה שקול,״ מנהיג באסד רואה ״אני
 הוא ריאליסט. הוא אך המטוסים, הפלת את ולנקום הגולן את לכבוש

 יחסי בגלל ולכן עצום, ואווירי אסטרטגי יתרון יש שלישראל מבין
 של לשלומה החשש ובגלל צה״ל, לטובת בבירור שנוטים הכוחות
לבדו. מלחמה שייזום סביר לא דמשק,

 משנתו את שלו סיים מוגבלת,״ באש יפתחו שהסורים ״ייתכן
נמוכה.״ בסבירות זה ״וגם המלומדה,
הממשלה. ראש אמרה אותי,״ הרגעת אריה, רבה, ״תודה

 המחקר ענף ראש עוזר דייגי)פישי(, יואב סרן גם הצטרף רביעי ביום
 השלישי ביומו ה״מוטרדים״. לקבוצת האוויר, חיל מודיעין במחלקת

 מכובדים במות הקימו לא עדיין המצרים ״41 ״תחריר תרגיל של
 בתחילת כבר הבמות הוקמו קודמים בתרגילים הסיום. לאירוע

כאן? קורה מה יסתיים. היכן ידעו מקומן, לפי התרגיל.

 הבטן שתחושת פרקש, זאבי אהרון סרן החליט בבוקר חמישי ביום
מוצדקת. אכן ״41 ״תחריד לתרגיל ההכנות במהלך בו שאחזה

 מעמיסים המצרים מדוע מאוד. מסריח לתעלה. מעבר מסריח משהו
 ארטילרית? בתחמושת הנילוס( של חוף)בדלתא ואדי במחסני משאיות

 זעפרנה לראס תחמושת, עמוסות מהן, מאות מעבירים הם ומדוע
 את לשבור לחיילים מאשרים פתאום ומה ולחזית? המפרץ? שבאזור

כך? כל שקטה הקשר תעבורת עכשיו דווקא ולמה הרמדאן? צום
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 שעומדת חושב ״אני - מפקדו פורת, של למשרדו בסערה פרץ
מלחמה!״ לפרוץ

 ענה החג,״ אחרי אלי ובוא בנידון לך שיש החומר כל את ״תאסוף
האוויר. חיל מודיעין במחלקת המחקר ענף ראש

 יודע מנוסה, ערביסט פרקש. חשב מעולה, מקצוע איש הוא פורטי
 מי רגוע, פורטי אם למקד. יודע לתמצת, יודע לכתוב, יודע לנתח,

איתו? שאתווכח אני

 ידיעה התקבלה באוקטובר, 4 חמישי, יום של הצהריים בשעות
מפקדו. ללשכת היישר צפון פיקוד קמ״ן את שהקפיצה

 רמת בסלעי דבוק עדיין המוות כשריח הימים, ששת מלחמת לאחר
 של בשטחה ״עבודה״ לצורך חדירה במהלך סורי גנב נתפס הגולן,
 הפיכתו או ישראלי כלא בררות: שתי בפניו העמידו ישראל. מדינת
 את קיבל גויס. השנייה. באפשרות בחר .154 המודיעין יחידת לסוכן

״קינשסה״. הקוד שם
 ויכולת ממוקדת עין השטר. את שפרע הוכיח מגיוסו שחלפו בשנים

 מגוריו, סביבת הגולן, רמת בדרום חיילים של שגרתית בלתי דיבוב
 הסורי. הצבא תנועות על מדויק מידע לתעבורת ושוב שוב הביאו

 לתפקיד התמנה משפחתו קרוב הנביעה. שודרגה 1973 שנת במהלך
הבאר. מפי ישיר צינור הקו. מגזרות באחת

 הידיעה את למפעיליו ״קינשסה״ העביר באוקטובר, 4 חמישי, ביום
הבאה:

 להסתובב והרועים החקלאים על נאסר שישי, יום ממחר, ״החל
הגבול.״ באזור

 מהחלטת הנראה ככל ״נובע ״קינשסה״, הוסיף זה,״ מוחלט ״איסור
למלחמה.״ לצאת הסורי הצבא
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 ״זוהי מפקדו, חופי, יצחק לאלוף מן חגי סא״ל אמר ״חקה,״
 של התקפיות כוונות על בתכלית, ברורה ראשונה, אינדיקציה

 בעייתית. גזרה איתרנו הגולן. דרום גזרת מול הממוקמת ,5 דיוויזיה
ואילך.״ שישי מיום - לזמנים אינדיקציה גם קיבלנו

 גזרה על היא ״הידיעה הפיקוד, קמ״ן הוסיף משהו,״ ״ועוד
החזית.״ קו כל לאורך המגמה שזאת להיות יכול אבל ספציפית,

* * *

 צילום טיסת 201 מטייסת פנטום מטוסי ליוו בצהריים חמישי ביום
מצרים. בכיוון 101 המיראז׳ים טייסת של אלכסוני רב בגובה

 התבונן הפנטומים, בטייסת צעיר אך ותיק, קרב טייס רם, חיים סרן
 התצוגה. לוח את קישטה צבעים מזרקת החנוכה. בחג ונזכר בכומר
 ננעלו אותם. מצאו אותם. חיפשו sa-3״SA 2-1 מסוג טילים מכ״מי

לשגר. גם שיתחילו לי חסר רק חלילה. וחוזר עליהם.
עידכן. התעלה, של השני בצדה קורה טוב לא משהו לנחיתה. חזר

 גוריון, אמנון רס״ן ב׳, סמ״ט עצמם מצאו בסיני, מודאג רם חיים בעוד
הגולן. רמת בגזרת פטרול בטיסת ברק, פלטיאל)ספוש( סגן והנווט,
 הכומר? צג על הזאת הענפה האלקטרונית הפעילות פשר מה

השתגעו? הסורים

 אינו וברמה, בסיני טילים בנעילות שהתעדכן אחרי בערב, חמישי ביום
 ״קינשסה״, להתראת לא גם הסובייטים, היועצים משפחות לפינוי מודע
 עסוק המפקד, מקום וממלא 201 טייסת מפקד סגן חולדאי, רון רס״ן היה

 למרפאת נסע הזנב. בשורש ענקי פרונקל הפרטי. לכאבו מזור במציאת
 אנטיביוטיקה, בכדורי תתכבד בישיבה. מתקשה שהוא הסביר הכנף,
לקרות? יכול כבר מה מטיסות. מנוחה שבוע קח לו. אמרו
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באוקטובר 5

שחור דגל

 הלילה שנת כשקורי ,06:00 בשעה תשל״ד, הכיפורים יום בערב
 התרעה מדור ראש סגן שימל, דני סרן התייצב פניו, על מרוחים עדיין

 אביב. בתל בקריה האוויר חיל ב״בור״ למשמרתו המודיעין, במחלקת
 כשברקע שולחנו, על שהצטברו בידיעות לעיין החל שגרה כדרך
חדשה. הודעה הדפסת על המבשר הטלפרינטר, צלצול נשמע

 תהליך נמשך - וקרא המכונה, ממגש להיפלט שהחל הדק בנייר אחז
ומסוריה. ממצרים הסובייטים היועצים משפחות של הבהול הפינוי

בחצרים לטיסה הספר בית .06:30
 חבורת את מפויסת ברכות וליטפו במזרח עלו ראשונות שמש כשקרני
החלטה. נווה אבנר סגן קיבל הבוקר, לתדריך בדרכם הטיסה מדריכי

 הרגיש עכשיו בעורפו. מוסבר בלתי עקצוץ להרגיש החל אתמול
 קרב. יום להיות הולך הזה השבוע בסוף קרב. יום - ״הסבר״ לו שיש

 מיג. לי אין כלום. אומר לא צילצל, לא עדיין אחד שאף וזה בטוח. על
תורי. הגיע אחד. קיפל כבר הוא איתמר. הנה

 של פניו מול אל רכבו במפתחות נווה אבנר סגן נופף נוסע, אני
 המדריכים. ולקורס 201 לטייסת חברו ברנע, איתמר סגן

יכעס. המדריכים( קורס רום)מפקד בן ברנע. הפציר עזוב,
מצטרף? אתה סבלנות. בחוסר נווה התיז לטייסת, נוסע אני
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שחזר דגל באוקטובר: 5

הביטחון שר לשכת .06:45
 וברנע התניע כשנווה בדיוק ליהודים, ביותר הקדוש היום של בבוקרו

 חזק, אדם ישראל, מדינת של הביטחון שר עצמו את מצא השתכנע,
 שהונח מעודכן מודיעין לקט על עובר נדירה, עצמית שליטה בעל
שולחנו. על לכן קודם קצר זמן

 שלא הבין הסיכום, לפסקת הגיע להאמין. התקשה ושוב. שוב קרא
 התעלה בחזית המצרי הצבא כי בבירור להסיק ניתן ״מהממצאים טעה.
בעבר״. פעם אף איתרנו לא שדוגמתה חירום בהיערכות נמצא

מח״א בלשכת מטה ישיבת .07:00
 העשן מסך את הכהות בעיניו קדח סיגריה, עוד הצית פלד האלוף

 - ואמר הניקוטין, ריחות ספוג הגדול, החדר בחלל שהסתלסל
לרפי. נמתין

 זעירא. אצל הוא ענה, ואחר מישהו, שאל הוא? איפה
המתינו.

 המודיעין מחלקת ראש הר־לב, רפי ותא״ל נפתחה הלשכה דלת
 זרק כיסאו, על התרווח שלום, בברכת בראשו הינהן האוויר, חיל של

 אצבעותיו שתי בין האחוז החולצה צווארון את לו האופיינית בתנועה
רגוע. מאוד רגוע. - תיקן ומיד גרו... מרגיש אני ואמר: לאחור

 ״אירופלוט״ חברת של אנטונוב מטוסי 11 על עידכן כך ואחר
 ולסוריה למצרים הסבר, ללא הלילה, במהלך שהגיעו הסובייטית,

 היועצים משפחות של בהול בפינוי עסוקים הם נחיתתם ומרגע
 בצורה חפציהם את לארוז שהות קיבלו לא שאפילו הסובייטים,

מסודרת.
 אמר בעינה, נותרה צה״ל של המודיעין אגף הערכת זאת, ובכל
 לצאת הגיונית סיבה כל אין ולסורים למצרים אמ״ן, לפי הר־לב.

למלחמה.
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בחצרים לטיסה הספר בית .08:00
 כללית כוננות הוכרזה השתכנע, וברנע התניע שנווה אחרי שעה
לטיסה. הספר בבית

 בצדו הפקידה אמרה אנשים, חסרים סוריה, מול גבוהה מתיחות
מהר. הפדו, את תניע היון, קובי סגן צעק עמירם, הקו. של השני

הרמטכ״ל לשכת .08:20
 הצילום גיחת פענוח בתוספת היועצים, משפחות פינוי על הידיעה
 לכנס אלעזר דוד רא״ל את הביאו הביטחון, שר את שהחרידה בתעלה

בלשכתו. דחוף דיון
 קשוב זעירא, האלוף אמר המשפחות,״ לפינוי טוב הסבר לי ״אין
 שנפרץ הראשון לסדק ער הלאומי, המעריך מצד מרגיעה תשובה להיעדר
 למערך מודע בראשו, והעומד המודיעין אגף של העצמי הביטחון בחומת
 ראש החליט ישראל, גבול לאורך ומצרים סוריה צבאות של החירום
המשחק. כללי את לשנות הרגע שהגיע הכללי המטה

 החג,״ חופשות כל ויבוטלו מלאה לכוננות ייכנס האוויר ״חיל
 גם יבוטלו והדרום הצפון בחזית החופשות ״כל אלעזר. רא״ל הנחה

 השריון חטיבה לחג. הביתה שיצאו השריונרים כל את להחזיר יש הן.
 תתגבר לשריון הספר בית וחטיבת הצפון, חזית את תתגבר 7 הסדירה

הדרום.״ חזית את
 הוסיף, הדיון, כנגזרות לעסוק הנוכחים את שפיזר לפני רגע ואז,

 שהוכרזה הראשונה הפעם שזאת יודע ג׳״,* כוננות על מכריז ״אני
הימים. ששת מאז כזו כוננות

 יציאה לפני רגע ונצור״ ״דרוך במצב נמצאים הסדירים צה״ל כוחות כל - ג׳ כוננות *
 ודאית מלחמה - ד׳ לכוננות לעלות או לשגרה לחזור אפשר מכאן למלחמה. אפשרית

 במשרדי בדחיפות להתייצב המילואים כוחות של הגיוס מנגנון נקרא ג׳ בכוננות בשער.
המילואים. צבא של כללי גיוס להפעלת כהכנה החירום ובמחסני הקישור

80



שחור דגל באוקטובר: 5

201 טייסת .09:30-09:00
 היא הנכונות שבידיים חבוטה 404 פדו הוכיח דהרה של בסיומה

 וקובי אליאסף עמירם את שהביאה בתחפושת, מרוץ מכונית בעצם
 היירוט. כוננות ברביעיית ציוות - המובטחת הארץ שערי אל היון

שיבואו. העיקר מצרים. סורים. שיבואו. עכשיו
 כזמזום האוויר ובחלל במעגלים, הסתובבו בעיקר הם בטייסת

 על הולכים לא מנע. מכת על הולכים - הניחושים פרצו הומה כוורת
 מצרים זה לא, מצרים. רק זה רציני. לא זה הפעם. רציני זה מנע. מכת

כוללת. מלחמה זאת לא, קרב. יום מקסימום וסוריה.
 מה ויספר הלוט את ויסיר שיבוא אחראי מבוגר חיפשו וכולם

 כורסאות על התפרקדו הם הגיע לא כזה אחד שאף ומכיוון קורה,
 בפסטיבל ופתחו האספרסו, ממכונת קפה כוס עם הכתומות המועדון

וברידג׳. קוביות רמי
 העיקר הספורט, מכורי אמרו שיהיה, מה יהיה בא. לא עדיין אחד ואף

בכדורסל. אירופה באליפות ישראל־טורקיה המשחק על ייפול לא שזה
 בחדר כולם את כינס המפקד, מקום ממלא חולדאי, הגיע ואז

 שהולך התרעה יש לתקיפה, מחומשים המטוסים ואמר, התדריכים
 ומובילי במבצעים. איושים לבדוק כולם את שלח ומיד משהו. להיות

 לשרטט נשלחו והצעירים המבצע, בפקודות לנבור החלו המבנים
השונים. ליעדים מודיעיני וחומר מפות

הביטחון שר לשכת .10:00-09:00
 הצמרת התכנסה הכיפורים, יום ערב שישי, ביום גם כך שבוע כמדי

 את שהיות ללא שפתח השר, בלשכת ישראל מדינת של הביטחונית
 בלקט שהתבטא כפי המצרית, בחזית לתגבור והתייחס הבוקר דיון

 אמר שבץ,״ לקבל אפשר מהמספרים ״רק ללשכתו: שהגיע המודיעין
.״1,100ל־ והגיע 300ב־ גדל הארטילריה קני של ״מספרם דיין,
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 את והישיר המשיך הוא ברצינות,״ הערבים את לוקחים לא ״אתם
הפורום. אל האחת עינו

 רציני, דווקא שהוא הרמטכ״ל הוכיח עלבון, מתחושת חף רגוע,
 בלשכתו, קודם שהוחלטו הדברים בעיקרי הביטחון שר את עידכן
 משפחות את מוציאים הכוחות, את מתגברים ״הם ואמר, סיכם

 חיל בהיערכות שינוי ויש ומסוריה, ממצרים הסובייטים היועצים
 מידה באותה התקפיים. סימנים להיות יכולים אלה כל הסורי. האוויר

הגנתיים.״ סימנים להיות יכולים הם
 דדו, המשיך התקפיים,״ סימנים פה שאין הוכחות מספיק לי ״אין
רציני.״ כוננות מצב להכריז נטייה לי יש ״לפיכך

 הבין צה״ל, מהאשמת דיין בו חזר ויפה,״ טוב זה כיפור ״ליום
ושגה. להסיק. שמיהר

 אני והילדים. הנשים את הוציאו הסובייטים למה יודע לא ״אני
 ראשונה, ״אפשרות זעירא. האלוף אמר השערות,״ להעלות יכול

 שנייה, אפשרות לתקוף. עומדים והסורים שהמצרים יודעים הרוסים
 יש שלישית, אפשרות לתקוף. הולכים שאנחנו חוששים הרוסים

 משהו יש במצרים גם אולי לסורים. הרוסים בין ביחסים חיכוך איזה
 הרוסים למה הסבר לי שאין היא התחתונה השורה יודעים. לא שאנחנו
 הכחולות הפלדה עיני את הישיר קצרה, הפסקה נטל זאת.״ עושים

 שלו, מהמקורות הודעה הלילה קיבל זמיר ״צביקה ואמר, הפורום אל
 שצביקה וביקש משהו, להיות שהולך התרעה נתן הוא טוב. מקור וזה

 אותו...״ יראה הוא עשר בשעה הלילה לפגישה... מיד אליו יבוא
 מידע בדבר מעודכן הרמטכ״ל, שנקט הכוננות צעדי על שמח

 במצרים, חשוב הכי המרגל צביקה״, של מ״האיש להגיע שאמור נוסף
 משפחות ומפינוי בבוקר שראה המודיעין מלקט בעליל מוטרד ועדיין

 הלאומי המעריך אל ישראל מדינת של הביטחון שר פנה היועצים,
 העתים בצוק מכולן החזקה ההרגעה גלולת את לו שיספק כדי שלה,

תשל״ד. הכיפורים יום ערב של
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במצרים, הקווים של התקשורת( )תעבורת הטראפיק בכל ״אלי,
מיוחד?״ דבר שום אין

 המטען)של בעניין חומר הרבה ״יש זעירא. ענה לגמרי,״ ״שקט
 דילמה. לי יש התרגיל בעניין גם והתרגיל. הסובייטיות( המשפחות

 תרגיל יש טלפון? תרגיל יש גייסות(? ללא טקטי תטל״ג)תרגיל יש
 אינדיקציה לנו אין עכשיו עד הכוחות? כל עם תרגיל יש מפקדות?

 בהערכה כוחות... מזיזים לא המקומות ברוב זה. הוא תרגיל איזה
 סורים ולא מצרים לא רואה לא אני שעוי. רואה לא אני הבסיסית
 ובהחלט ספק, בי מכנים זה אבל הרוסי. התרגיל למרות תוקפים,

עליו)הכוננות(.״ דיבר שהרמטכ״ל מה את לעשות מוצדק

 אלי האלוף הטעה הכיפורים, יום ערב באוקטובר, 5 שישי, ביום
 מרינת של הביטחון שר את צה״ל, של המודיעין אגף ראש זעירא,

ביודעין. ישראל.
 ״האמצעים ייחודי, למקור כיוון הוא ששאל, מה את שאל כשדיין

 לתנובתו מודע היה אחר, אדם מכל יותר אמץ, שראש המיוחדים״,
 שנות באמצע כהונתו שבמהלך זעירא, אל״מ זה היה הייחודית.

 ליצור אחרים עם דחף המודיעין, אגף של האיסוף מחלקת כראש 60ה־
 מנחת והתמוגג הקיימים, האמצעים על שיאפיל חדש, התרעה מקור

 הזרמת על ״חמות״ ידיעות - הילולים פירות הניב מקור כשאותו
הימים. ששת מלחמת טרום לסיני המצריים הכוחות

 של לקיומם מודע זעירא האלוף היה באוקטובר, 5 שישי, יום באותו
 המצרי הצבא מהלכי על שהתריעו אלה כדוגמת מיוחדים״, ״אמצעים

במצרים. הימים ששת מלחמת אחרי שנזרעו בסיני,
 חורג״, ״אח המצרים חשפו 1973 מאי בחודש משהו. עוד ידע והוא

 ניתנה החורג האח נפילת בעקבות המיוחדים״. ״האמצעים של מיושן,
גילוים. את למנוע כדי ״האמצעים״ את לסגור הוראה

T

הסגירה, ומפקודת החשיפה מיום שחלפו החודשים בחמשת
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 וידאו כלים״. ״ניסוי טכנית״. ״בדיקה פעם. מדי ״האמצעים״ הופעלו
 לפעילות לחזור כשיידרשו האמת, שברגע כרי כראוי פועל עדיין שהכול
התנובה. את לספק יוכלו מלאה,

 המצרי לתרגיל ההכנות בעקבות אוקטובר, של הראשון בשבוע
 הדוקטרינה שלפי והידיעה מדאיגים מעידים סימנים הצטברות הגדול,

 בכירי ושוב שוב חזרו תרגיל, מתוך להיפתח אמורה מלחמה הסובייטית
 שיתיר המודיעין, אגף ראש הבכיר, ממפקדם וביקשו האיסוף מחלקת

״האמצעים״. של המחודשת פתיחתם את
 אינם המצרים השעה. הגיעה לא עדיין מבחינתו סירב. זעירא
 מודיעין את מיותרת בחשיפה לסכן חבל למלחמה. לצאת מתכוונים

שלנו. ביותר הטוב האותות
 באשמורת כלים״. ״ניסוי זעירא סוף־םוף אישר בלילה חמישי ביום
 האמצעים. הופעלו בדיוק, 01:40 בשעה לשישי, חמישי בין תיכונה

 כאשר כלומר, . 14:00 בשעה יצא פעילותם על רוח נסגרו. הם 11:00ב־
 מה ענה וזעירא בקווים, התקשורת תעבורת על זעירא את שאל דיין

 אכן ״האמצעים״ אחד. בעניין הביטחון שר את הטעה לא הוא שענה,
 היחידה האור נקודת היתה כנראה, שזאת, אלא רגע. באותו פעלו

 המיוחדים״ ל״אמצעים הנוגע בכל המודיעין אגף ראש של בהתנהלותו
במצרים. ״41 ״תחריד תרגיל מראשית

 ראש שאב למשל, מאין, נוקב. בירור טעונה הזאת האור נקודת וגם
 שקט״, ״הכול 09:00ב־ להכריז לו שאיפשר המידע את המודיעין אגף
?14:00 בשעה רק יצא ״האמצעים״ הפעלת על מסכם דוח אם

 המכובד הפורום כל ואת הביטחון שר את לעדכן טרח לא ומדוע
 המודיעין לאגף ואין חד־פעמי, כלים בניסוי שמדובר בלשכתו שהתכנס

 היו הם זה רגע שעד מכיוון ״האמצעים״, של נוספות אינדיקציות שום
סגורים?
 הכיפורים, יום ערב של הכלים ניסוי לפני שבוע, באותו כן, על יתר

והאחראי הצבא של העליון המפקד אלעזר, רא״ל אמ״ן ראש את שאל
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 כל את מנצל המודיעין אגף אם היהודים, מדינת לביטחון הישיר
האיסוף. מקורות
 החשוב האיסוף מקור ״האמצעים״, כי שידע בשעה זעירא, ענה כן,
פועלים. אינם במצרים, ישראל מדינת של ביותר

 צה״ל של הכללי המטה ראש חשב תשל״ד הכיפורים יום בערב
 לו שהובטח ומאחר השבוע, כל פעלו המיוחדים״ ש״האמצעים

 48 של התראה יעניקו אחרים, איסוף מקורות לצר ש״האמצעים״,
 גם רגוע״, ״הכול זעירא שלפי ומאחר האש, פרוץ לפני לפחות שעות

 ואפשר לחרדה, סיבה אין הכיפורים, יום ערב של הבוקר בשעת עכשיו,
הסדיר. המערך ידי על הגבולות בעיבוי להסתפק

 בעקיפין, או במישרין ממנו, חילחל הקרין אלעזר שרא״ל והביטחון
 הביטחון שר אלון, יגאל סגנה מאיר, הגברת כולה: המדינה להנהגת

 משוכנעים היו כולם - גלילי ישראל המיתולוגי היועץ דיין, משה
 לא הם אוקטובר. של הראשון השבוע כל במהלך פעלו ש״האמצעים״

זאת. ידע וזעירא פעלו.
 מקבלי צמרת היתה לא באוקטובר, 5 שישי, יום בבוקר גם ולכן

 המזויפת ההרגעה לגלולת מודעת ישראל מדינת של ההחלטות
 הצופרים צפירת את מנעה שאולי גלולה לה, העניק זעירא שהאלוף
לדוגמה. מילואים, גיוס האדומים. האורות והבהוב

 כי שההכרה להניח אפשר היום בהמשך הרמטכ״ל דברי מניתוח
 שישי, ביום כבר אותו, מביאה היתה השבוע כל פעלו לא ״האמצעים״

 מיטבית כוחות ולפרישת חלקי, אם גם מילואים, גיוס על להמליץ
לבלימה.

זעירא? האלוף הטעה מדוע
 ומשום המטכ״ל. אורקל כמו זעירא האלוף הרגיש 1973 באוקטובר

 דיווח תקין. מנהל של בראשית מסדרי להתחמק לעצמו הרשה הוא כך
לדוגמה. לממונים, אמת
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 שאינם הדיוטות שחורות, רואי חבורת שיגיונות בשל האם
 שאינה מלחמה וחוזים העימות מדינות מהלכי את נכון מפרשים

 הטובה ההתרעה מערכת את לעולה להעלות אמור אני לפרוץ, אמורה
שלנו? ביותר

 של המודיעין אגף ראש של להתנהלותו הנימוקים יהיו אשר יהיו
 48 לפחות אותנו להפתיע ניסיון כל לאתר שהבטיח האיש - צה״ל
 הזהירות אמצעי את נקט לא זעירא האלוף - האש פרוץ טרם שעות
 במילוי התרשל למצער, ובכך, לנקוט. חייב היה בתפקידו שאדם

רבתית. התרשלות תפקידו

אביב בתל בקריה הממשלה ראש לשכת .10:00
 ובראש ברמטכ״ל מלווה הביטחון, שר מיהר הישיבה תום עם מיד

אצלו. שהושמעו הדברים בעיקרי הממשלה ראש את לעדכן אמ״ן,
 שהצטבר המידע את הממשלה ראש בפני הציג פתח, זעירא האלוף

 ומסוריה, ממצרים הסובייטים היועצים משפחות פינוי על באמ״ן
 דבריו ובסיום זאת, לפעולה האפשריים ההסברים את שוב העלה
 כך, חושבים הרוסים אולי אך סבירה, לא סורית־מצרית תקיפה אמר,

הערבים.״ את מספיק מכירים הם שאין ״כיוון

 של האומלל משפטו את בר־יוסף אורי מנתח שנרדם הצופה בספרו
 את געש, הר של פתחו על המתמצת, אחד משפט יש ״אם אמ״ן: ראש

 בדעתם הזלזול ואת העצמי הביטחון עוצמת את האינטלקטואלי, הרהב
 הממשלה, לראש זעירא כאן אומר בעצם מה המשפט. זה - אחרים של

 ייעוץ מערך מקיימים הסובייטים אמנם - ולרמטכ״ל הביטחון לשר
 דרך נמצאים סובייטים צבא ואנשי ובמצרים, בסוריה גדול צבאי והדרכה

 הצבאית, העשייה תחומי ובכל שלהם והשליטה הפיקוד במרכזי קבע
המדינות לשתי מספקת מוסקבה דור שנות מזה אמנם בסוריה: במיוחד
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 לסובייטים יפנו, ואף פנו, הן צרה בעת אמנם חימושן: כל את האלה
 פעולה ושיתוף ידידות חוזה יש אמנם לעזרתן: חיילים שישלחו כדי
 זו להתייעץ אותן המחייב סעיף בו ויש המועצות, לברית מצרים בין
 שלאור הוא אלמנטרי דבר ואמנם לביטחונן: סכנה של במצבים זו עם
 לצאת בכוונתן תלויות הן בו הפטרון את הלקוחות שתי יידעו זאת כל

 כי תבקשנה אף ואולי לעזרתו, שתזדקקנה יודעות הן כי למלחמה,
 בידנו כי לדאוג. מה אין אלה כל חרף אבל להגנתן... צבאו את ישלח

 מהם טוב מכירים ואנחנו לסובייטים, מאשר יותר טוב מידע יש )אמ״ן(
 מצרים שפני חושבים הם אם טועים הם כי יודעים ואנחנו הערבים, את

למלחמה״. וסוריה

 גם אך הרמטכ״ל, אמר לתקוף, עומדים שהם חושב לא עדיין אני
 צעדים נעשו כן ועל התקפי. מערך זה שאין פוזיטיבית הוכחה אין

הכוננות. לתגבור
 לראש דדו והסביר המשיך מילואים, גיוס דורש לא עדיין אני

 אני לתקוף, יחליטו אכן וסוריה מצרים כוחות שאם כיוון הממשלה,
המיוחדים״(. ל״אמצעים טובות)וכיוון יותר אינדיקציות שנקבל מניח

הכרמל רכם .10:00
יאיר? עם לדבר אפשר חולדאי. רוני זה אתי, שלום,

 הצהריים. לקראת יחזור הוא אשתו. ענתה לבית, מחוץ יאיר
 לעשות אוהב הכי שהוא מה את לעשות רוצה הוא שאם לו תמסרי

לטייסת. מהר שיגיע איתי,

 ותיק דוד, יאיר הירהר ובנו״, אב ״זמן לחלונות שמשתווה דבר אין
 טבע ומנעמי סתווי בוקר קרירות על מתענג בעודו ,201 טייסת נווטי

לצדו. הצעיר כשבנו הכרמל, ברכס רגלי הליכה במסלול
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 שאינו הרגיש נוספת. קבע לתקופת חתם אחדים חודשים לפני
 הרפז, ורמי עיני מנחם פיר, איציק עוד כל החיל את לעזוב יכול

 והמצרים בשבי, נמקים הברית, בארצות ההסבה למשלחת חבריו
יוחזרו. לא שלעולם מכריזים

 שלי? השכן כאן עושה מה שמי? את צועק מי
 המסר את וקיבל בבהילות, אותו לאתר שנשלח מהשכן, התעדכן

 יום בערב עכשיו, אפילו רוני עם לעשות אוהב הכי אני מה מחולדאי.
הבין. פתאום כיפור?

 הבא, השבוע בסוף מקסימום שמחר, הבטיח בנו, בפני התנצל
הטיול. את ישלימו

סיני בלוזה. .11:30
 בארקיע, אזרחי וטייס 201 טייסת של טרי מילואימניק בניה, עדי סרן

 למהר שעליו נזכר ופתאום במנחת, האיילנדר את עתה זה הנחית
בטייסת. החג לתורנות ולהגיע
 לתא שטיפס הבודד החייל את בפליאה שאל אצלכם? קורה מה

כולם? איפה הנוסעים.
 יציאות. סגרו הצבא. בכל כוננות יש החייל. תמה שמעת? לא

מעניינת. שבת לי מחכה בניה, חשב וואו,

אביב בתל הקריה ממשלה. ישיבת .11:30
 במידה שינו האחרונות השעות 24ב־ שהגיעו החדשות הידיעות
 פריצת אפשרות בדבר לנו שהיתה השלילית ההערכה את מסוימת
 לחמשת דיין אמר הסורית, בחזית רק או החזיתות, בשתי מלחמה
 ראש לשכת אל שהוזעקו המרכז, באזור המתגוררים השרים

הממשלה.
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 אמר לכאן, זימונכם את שדרש מספיק עקרוני בשינוי מדובר
 גלילי, ישראל תיק ללא לשר בר־לב, חיים והתעשייה המסחר לשר
 התחבורה ושר חזני מיכאל הסעד שר הלל, שלמה המשטרה שר

 אמ״ן. לראש הדיבור רשות את והעביר פרס, שמעון והתקשורת
 הגיעו רוסיים תובלה מטוסי 11 זעירא, אמר מוזר, דבר קרה הלילה
 שלנו, ההשערה למצרים. ושישה לסוריה חמישה התיכון: למזרח
 וברור משהו, לפנות נועדו אלה שמטוסים הלאומי, המעריך הוסיף
אנשים. אולי ציוד, שלא

 שהיו הרוסיים השיט כלי כל כמעט אמ״ן, ראש המשיך כן, כמו
 פעם אלא קרה שלא דבר הנמל, את עזבו באלכסנדריה מוצבים

 ״מלחמת את יבצעו שהמצרים חשש היה כאשר ,1971 בשנת אחת,
ההכרעה״. שנת

 והמצרית הסורית שהכוננות גבוהה בסבירות רואים עדיין ״אנו
 של האמיתית שהכוונה נמוכה ובסבירות מפנינו, מחשש נובעת
 הרגיע מוגבלות,״ במגמות תוקפניות פעולות לבצע וסוריה מצרים
 - הזה התהליך בכל דופן היוצא ״...הדבר וציין שב ומיד זעירא,

לזה...״ הסבר אין שעדיין ולסוריה, למצרים שהגיעו מטוסים 11
הגנתי, במערך מדובר וכי מלחמה בפני עומדים לא שאנו אמ״ן, הערכת

 הפורום את שעידכן אחרי הרמטכ״ל, אמר בעיני, סבירה הערכה היא
 להתקפה. גם לעבור יכול כזה מערך זאת, עם שנקט. הכוננות בצעדי

 אינדיקציה לנו ואין לתקוף, מתכוונים לא שהם מספקת הוכחה לנו אין
 נקבל בכוונותיהם שינוי יהיה שאם מעריך אני לתקוף. מתכוונים כן שהם

 את לגייס אם החלטה לקבל כדי נוסף למידע נחכה נוספות. ידיעות
מה״אמצעים״(. שיזרום למידע מכוון הוא המילואים)ושוב

 מבחינת 1967 יוני לפני שהיה מה את מאוד לי מזכיר היום המצב
 - הממשלה ראש של מבטה הרצין בעיתונות, הערבים של ההודעות
 ולפיו נגדנו, ימים באותם שנוהל הדיסאינפורמציה למסע והתכוונה

משהו. לנו להגיד צריך אולי וזה - התוקפן היא ישראל
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 מבטה הסבה לדרכם, קל צום בברכת אותם ששלחה לפני רגע ואז,
 הזה הכוח כל האם - ושאלה שולחנה סביב שהתקבצה החבורה אל

 יישוב? איזה להפגיז כדי רק שם נמצא הגולן רמת מול
החדר. בחלל מרחפת נותרה ושאלתה

באוויר. מרחפות נותרו נוספות ושאלות
 החפוז פינוין על דיווח הוציא שאמ״ן לאחר שעות שתשע ייתכן איך

 הודגש, לא רק לא הנושא מסוריה, הסובייטים היועצים משפחות של
 הראשון הביטחוני ההתייעצות פורום בפני הוזכר לא אפילו אלא

גולדה״? של ״המטבח לגבולות מחוץ שהתכנס
 של יתר״ מ״תגובת חששו ואלעזר, דיין ואיתו זעירא, האם
 היה מה )פרם(? לשעבר ביטחון שר וסגן )בר־לב( לשעבר רמטכ״ל

 בדחיפות שהוזעק מפורום כך כל חיוני מידע הסתרת מאחורי המניע
 מדינת של קיומה לשמירת הנוגע בכל מיידיות החלטות לקבל

 לרון שאמורה לישיבה ומדוע מטרידות? חדשות, ידיעות נוכח ישראל
 הממשלה ראש סגן מביתו הוזעק לא באזור המדאיגות בהתפתחויות

מלא? שרים בפורום הישיבה את לקיים הוחלט לא ולמה אלון? יגאל

אביב בתל בקריה הממשלה ראש לשכת .11:40
 מרדכי הממשלה ראש משרד מנכ״ל כתב בלבד״, לנמען ביותר ״סודי

 המדיני לציר ששלח המברק בראש שלו( הבוסית בפי גזית)״מוטק׳ה״
שלו. מרדכי

 ׳נפתלי׳)שם עם דחופה פגישה שיחייב מברק יגיע מה זמן ״בעוד
 הוא היכן נא ברר קיסינג׳ר(. הנרי האמריקאי, החוץ שר של הקוד

 לשר העניין על נא מסור אצלכם)וושינגטון(. או יורק בניו אם נמצא,
 )קיסינג׳ר( הוא אם יורק(. בניו הזמן באותו נמצא אבן )אבא החוץ
בוושינגטון, הוא אם זו. לפגישה החוץ לשר נא התלווה יורק, בניו
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 ואתה. אבן רק מצומצמת, להיות צריכה הפגישה לבד. אותה נא קיים
 היום״. במשך הפגישה את לקיים יש

הדחיפות? מה שלו. תהה מדובר? במה

אפשטיין ושמו איש רפידים. צהריים.
 צילום מדור ראש אפשטיין)אבן(, גיורא רס״ן הצטרף שישי יום בצהרי
ברפידים. היירוט לכוננות האוויר, חיל מטה איש תקיפה, בענף

 ועטור מצומצם איכותי במועדון אפשטיין נכלל 1973 באוקטובר
תהילה.
 שלמון, אברהם שניר, אשר רום, גיורא ספקטור, יפתח פקר, רן לצד

 ראש הוכתר עמיר, ועמוס בהרב ישראל ריכטר, קובי מרום, עודד
 הישראלי. האוויר חיל של האייסים מעשרת כאחד הטרי הצילום מדור

אויב. מטוסי של יותר או הפלות חמש לזכותם שרשמו טייסים
 שעלילות טייס החלומות. נבחרת בקרב גם לאגדה. היה ואפשטיין

 קרב לטייסי הכרחי עזר כלי - ראייתו חדות שלו, הדין יום נשק
 מסביב אוויר צוות אנשי של דמיונם את שילהבו - 70ה־ בשנות

השבט״. ל״מדורות
 פנטומים. וזוג מיראז׳ים זוגות שני מצא ברפידים

 כהן, אליעזר)צ׳יטה( אל״מ תידרך מלחמה, להיות הולכת חברים,
הכוננות. לגף הצטרפו עתה שזה הטייסים את הבסיס, מפקד
 השולטים הרוח הלכי על אמון אפשטיין, מולו גיחך תצחיק, אל
מלחמה. תהיה לא האוויר. חיל במטה

מטכ״ל ישיבת .12:30
 אמר מאוד, נמוכה עדיין וסוריה מצרים ביוזמת למלחמה הסבירות

צה״ל. של הכללי המטה בפני מודיעין סקירת של בסיומה אמ״ן ראש
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 שלא כיוון אולם הרמטכ״ל, אמר אמ״ן, הערכת את מקבל אני
 אמצעי לנקוט עלינו הכבדה, באחריות נושא והמטכ״ל בפרשנות די

ביטחון.
 הוסיף ביותר, קצר בזמן במתקפה לפתוח אפשרות יש לערבים

 כוונה להם שאין חד־משמעית הוכחה כל לי ואין אלעזר, רא״ל
כן. לעשות

 חיל באמצעות לבלום נצטרך דדו, הוסיף קטסטרופה, של במקרה
בקווים. לנו שיש הכוחות וכל האוויר
 הכללי המטה פורום אל מבטו הישיר הישיבה את שפיזר לפני רגע
 אין כידוע, מצב. לכל מוכנים נהיה אנו לכולכם. טובה ״חתימה ואמר,

 בהפתעה לנו שתבוא רוצה הייתי לא מאוד ואני במלחמה, עניין לנו
 לא זו אבל הסופיות, התוצאות מפני חושש שאני מפני לא מוחלטת...

 הולך שזה התרעה לנו תהיה אם אוהבים. שאנחנו כמו כניסה בדיוק
 שנעשה בטוח אני להתארגן, קצת ונספיק שעות, 24 כעבור לקרות

 העתיד תוכניות כל את שנשיג מקווה ואני מאוד, טוב מלאכתנו את
במגירות.״ אצלנו שמונחות

אביב בתל בקריה האוויר חיל מפקדת .13:30
 של החנייה רחבת ואל מהבוקר, מרתוניות ישיבות סבב סיימו עתה זה

 בכירים. מטה קציני חבורת ובאה קרבה החיל מפקדת
השאלה. ניקרה מלחמה? תהיה לא או תהיה

 זריקת - שלו הפרטי הטקס את ביצע הר־לב, רפי תא״ל הגיע ואז
 כלום. יהיה לא חברים ואמר: - ולאחור למעלה החולצה צווארון

ונסע. התניע למכוניתו, נכנס
כלום. יהיה לא זה. שזהו השתכנע החנייה ברחבת שהיה מי וכל

 מכולם, טוב יותר שיודע האיש המודיעין, מחלקת ראש רפי, אם
יהיה. שכך סימן אומר,
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(15 דב)בח״א שדה .14:30
 המזכירה צורתו שום על ״איגלו״ רב, בשדה הגדול התדריכים בחדר
הס. הושלך אסקימואי, מגורים מבנה

 חיל מפקד פתח סוריה, עם מלחמה לפרוץ שעומדת מעריך אני
 המטה. ובכירי הכנפות הבסיסים, מפקדי פורום בפני דבריו את האוויר

 בחבורת הכהות עיניו את נעץ לרגע, השתתק מחר. אפילו אולי
 הגולן רמת בקו השריון כוחות ואמר, האולם את שגדשה הקצינים
 הכוחות תקיפת על לפקוד עשוי אני הקו, ייפרץ אם למדי. דלילים

הטילים. מערך שיתוק לפני עוד הסוריים,
 היה האוויר, חיל של המבצעים מחלקת ראש פורמן, גיורא אל״מ

הבא. הדובר
 הסוריים הטילים מערכי לחיסול המעודכנת, ״5 ״דוגמן תוכנית

 הזכיר שבועות, כשלושה לפני אליכם נשלחה הגולן, רמת גזרת מול
 האחרון. הרגע של עדכונים עם שוב אותה והציג לפורום

הר־לב. רפי תא״ל עלה אחריו
 של בסיומה אמר הוא בשטח, קיימים למלחמה הסימנים כל
 צעק, בקהל ומישהו האויב. כוחות היערכות על מודיעינית סקירה
מלחמה? תהיה

 מלחמה. תהיה לא שכך, ומכיוון הר־לב, ענה התנאים, בשלו לא
 שלו, הסיכום בדברי תובנתו על פלד בני חזר מלחמה, תהיה
 האוויר שצוותי תדאגו המודיעין. מחלקת ראש של מהסיפא מתעלם

ותתכוננו. מוקדם. לישון ילכו

רמשל״ט תא .15:00
 ביקורת פני על וחלף רגלו על דידה ,201 טייסת נווט ז׳טלני, איציק

 האוויר. חיל ״בור״ מעמקי אל בכניסה השומר
אביב. בתל מביתו הוזעק לכן קודם שעות כמה
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 את ומישש הקו של השני מצדו הפקידה את עידכן זז, בקושי אני
הדואבת. ברכו

תגיע. כולם, את מזעיקים
אותי. מגבילה והרגל רכב לי אין אגיע? איך
 טרמפ. איתם תפוס שלנו. הצ״חים שם יש האוויר, חיל למטה לך

הלך.
 מוצלח הלא בגלגול נזכר עצמו, על כעס טירונים, של שטות

 הביתה, סע ספורט. של צהריים באחר לכן, קודם שבועיים שעשה
 אתה במיניסקוס. בעיה לך יש הרגל. חבישת אחרי במרפאה לו אמרו
מוחלטת. מנוחה חייב

 תורמת שלא אביב תל ברחובות המואצת ההליכה זאת ועכשיו
הילדה. של בקולה דחוף משהו היה אבל להחלמה.
 לפני עד שלו הטייסת מפקד סגן אליהו, בן לאיתן נצמד הגיע.
 המבצעים, מחלקת ראש פורמן, והנה מפות. על שרכן חודשיים,

 בהחלט זה אבל יהיה, מה ברור שלא בחדר שנמצא מי לכל שאומר
הכוננות. מערך לבדיקת טוב תרגיל להיות יכול

וושינגטון( שעון 09:30)הממשלה ראש לשכת .15:30
מושבו. ממקום גזית מוטק׳ה את הקפיץ הטלפרינטר זמזום

 נכתב ישראל(״, שעון 22:00)יורק בניו 16:00ל־ נקבעה ״הפגישה
 אליו. ואתלווה החוץ שר עם ״תיאמתי שלו. ממרדכי התשובה במברק

מיד״. יגיעני שהמברק הבטח אנא .13:00 של במטוס מכאן יוצא אני

ברצלונה־חצור .16:00
 פוסקת. בלתי כדורסל חגיגת למסיבה. סיבה היתה אוקטובר בראשית
השנייה והעיר קטלוניה, בירת ברצלונה, אירחה כשבועיים מזה
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 הארוחה לפני רגע בכדורסל. אירופה אליפות את בספרד, בגודלה
 נבחרת על משכנע ניצחון ישראל נבחרת שחקני חגגו המפסקת

המכובד. השביעי, במקום האליפות את וסיימו טורקיה
 מכריז הוד גדעון הרדיו שדרן בעוד משם, מזרחה קילומטרים 3,100

 לצווחות לקונצ׳רטו הפתיחה אות ניתן למשחק, הסיום שריקת על
.201 בטייסת מושבעים כדורסל חובבי כמה של בכיכובם שמחה

 טובה דרך בצד, מישהו אמר הנבחרת, לנו הביאה יפה מתנה
הכיפורים. יום את להתחיל

כנען הר .19:00-16:00
 המודיעין חיל של ההאזנה ביחידת האוויר חיל נציג קימלמן, מוטי סרן

 כאשר בביתו החג חופשת את לתכנן התחיל כבר כנען, הר בפסגת
התשדורת: יורטה

 שדה מאל־מזה, להמריא עומדים סוריים תובלה מטוסי ארבעה
דמשק. של הצבאי התעופה

 המוסלמים? של המנוחה יום שישי, ביום טיסה הופה.
 מטוס הרגיל, הפעולה דפוס שבירת פשר את להבין מנסה בעודו

האלחוט? דממת ולמה מה שום ועל זה? מה לאוויר. עלה ראשון תובלה
 סוריה, בצפון ונחתו הם, גם דוממים האחרים, המריאו כך אחר

החזית. מקו הרחק
 תרחיש עיצב שידע, במה תיבל ששמע, מה את עיכל קימלמן

מוטרד. ונעשה אפשרי
התרעה. מדור מפקד בנדק)פט(, אברהם לרס״ן צילצל

 מתגובת חוששים הם לו, אמר צבאית, מזימה חורשים הסורים פט,
 את האוויר חיל של הארוכה ידו מטווח הרחיקו ולכן שלנו, הנגד

 במקומה. הותירו הם המסוקים טייסת את כן, על יתר התובלה. מטוסי
בשטחנו. כוחות הנחתת מתכננים שהם להיות יכול
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 דממה. השתררה הקו של השני בצדו
 בדממת טסו התובלה מטוסי ארבעת כל קימלמן, המשיך פט,
 משכנעים הסברים למצוא אולי אפשר שקרו הדברים יתר לכל אלחוט.

אלחוט? דממת אבל ומרגיעים,
וניתק. המידע על תודה אמר שמע, פט

אמ״ן .17:00
 של האחרונים פירוריה בליעת את סיימו ישראל בית כשהמוני
 להתקדש הכנסת בתי אל וצעדו בטליתות התעטפו המפסקת, הארוחה
 הצפנים מפענחי בכיר ירדור, ראובן סא״ל פיצה נדרי, כל בתפילת

 ששלח ידיעה אמ״ן, של המרכזית האיסוף יחידת ,848 יחידה של
 ולפיה, בארצו ההגנה למשרד במוסקבה העיראקי הצבאי הנספח

 התקפה אפשרות מכלל מוציאים אינם במוסקבה האחראים רוב
הקרובים. בימים משולבת סורית־מצרית
 היחידה, מפקד למשרד ירדור דהר בידו, המפוענחת כשהידיעה

בלי. קזוס - והכריז שבידו הנייר בפיסת נופף הגדול, לחדר פרץ
 המפקד, פורת, בן יואל אל״מ בפליאה אותו סקרו השולחן מראש

סגנו. בנטוב, אריה וסא״ל
 בהתרגשות אמר ובמצרים, בסוריה הסובייטים להתנהגות התשובה הנה

 על משקפיו את שהגביה למפקדו המפוענחת הידיעה את והעביר ירדור
 מלחמה! זאת - ואמר השניים אל מבטו את הרים קרא, מצחו,

ירדור. את שאל הלאה? לדווח האם
המפענחים. בכיר ענה כן,

 לקו ידו את ושלח אפו לגשר בחזרה משקפיו את פורת בן הוריד
המוצפן. הטלפון

 אצל דרש עכשיו? ממש שהגיעה הידיעה את ראית האם המפקד,
הקו. של השני בצדו זעירא האלוף
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לתשובה. הקשיב
 מלחמה. זאת המפקד, ואמר, לרגע השתהה הידיעה, את הקריא
לתשובה. הקשיב

 פניו את רואה הסגן, בנטוב, בזהירות אצלו גישש אמר, הוא מה
מקדירות.
 מפקד פורת, בן אל״מ ענה אמר, הוא המוח את לבלבל תפסיק

 את להסתיר מתקשה המודיעין, אגף של המרכזית האיסוף יחידת
ההערכה. את לי ותשאיר בידיעות תעסוק אתה עלבונו.

 מודיעין אנשי שלושה אצל שהדליק הוא גורמים שלושה של צירופם
האזהרה. נורות כל את מנוסים

 ובמצרים בסוריה ה״תרגילים״ מאז הראשונה בפעם ראשית,
 מלחמה לפרוץ עומדת ולפיה מסויגת, או מהוססת לא ידיעה פוצחה
 זה כוונותיה בדבר חששות היו לגביה - סוריה חלק ייטלו שבה יזומה,

מצרים. גם והנה - כשבועיים
 הביטחוני בממסד בכירים הידיעה: הגיעה שממנו הגורם שנית,
הסובייטי.

 הרכבת של תחילתה לאחר ספורות שעות העיתוי. שלישית,
 מסוריה הסובייטים המומחים משפחות לפינוי הבהולה האווירית
מאלכסנדריה. הצי אוניות ופינוי וממצרים

 ככל מקורה, שהתקבלה, הידיעה לנוכח אמץ ראש של התנהלותו
בה. רק לא ואולי ב״קונספציה״. הנראה,

 העיראקי הצבאי לנספח להתייחם נטו אמ״ן של המחקר במחלקת
 את לארוז התבקש לכן קודם חורשים כמה מהלכת. בדיחה כאל

 מובהקת פגיעה בהולנד. ארצו בנספחות לשרת ולעבור מיטלטליו
 כולן. נדחו הגזרה רוע את לבטל ונשנות החוזרות תחינותיו במעמדו.

הנספח. כתב אתאבד, ההעברה את תממשו אם
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 את והותירו משערורייה להימנע החליטו במדינתו ההגנה במשרד
כיסאו. על המאושר הנספח
 לא הנספח הישראלי. המודיעין חיל של המחקר לענף הספיק זה
נקודה. אמין.

 עשתה המודיעין, אגף ראש את מעדכנים פורת ובן ירדור בעוד
 אמ״ן של והתפוצה הדיווח למרכז כמקובל, דרכה, את הידיעה
 האיסוף. סוכנויות מכלל ידיעות מתקבצות שבו הצומת - )מד״ת(

 שובץ (,3 מעצמות)ענף בענף המדיני המדור ראש תהילה, אילן רס״ן
 הידיעה קריאת סיום עם מד״ת. קצין של לצדו מחקר מחלקת כתורן

 תהליכים קיצור - לתורנות הושאל בדיוק שלשמה בעבודה התחיל
הצורך. יתעורר אם חירום, ללקט ידיעה והפיכת

הצורך. והתעורר
 30 בתוך להגיע אמור שהיה ״צבעוני״, חירום לקט כתב התיישב.

 את סיים המדינה. קברניטי של לידיהם המאוחר, לכל שעה דקות,
האסור. התפוח אל התפתה הלקט. כתיבת

 ברמתו מודיעין מקצין המתבקש דעת שיקול להפעיל במקום
 היועצים משפחות פונו שבו יום של בסיומו - כזאת לידיעה שנחשף

 מאז לראשונה הוכרזה, ושבמהלכו ומסוריה, ממצרים הסובייטים
 למקומות הלקט את מיד ולהפיץ - ג׳ כוננות הימים, ששת מלחמת

להמתין. בחר להגיע, אמור היה שאליהם
 שמתרחש מה כל ולפיה המודיעין, באגף ה״קונספציה״ על אמון

 תהילה נרעד זדון, כוונת ללא שווא מצג אלא איננו החזיתות בשתי
 החירום לקט העברת אם יקרה מה בידיו. מונח שהיה המברק מאימת
 מה הכיפורים? ביום שגוי מילואים לגיוס תביא הרמטכ״ל ללשכת
 ייטב שמא המלחמה? בהיתכנות המזלזלים הישירים, מפקדי יאמרו

 אניח הלוהט, האדמה תפוח את אליהם אעביר קודם, אותם אעדכן אם
השנייה. בחלופה בחר ההתלבטות? את לפתחם

98



שחור דגל באוקטובר: 5

אביב בתל בקריה האוויר חיל ״בור״ .17:15
 של בעומקו ספון תהילה, מרס״ן מטרים עשרות כמה של אווירי בקו

 המודיעין קצין לרנר, יונתן סגן עצמו את מצא האוויר, חיל ״בור״
הטלפרינטר. במגש בוהה החיל, של התורן

 חרשו עמוקים דאגה וקמטי מתוכו, שהגיח הנייר גיליון את שלף
מצחו. את

 וממצרים מסוריה בבהילות מתפנות הסובייטים היועצים משפחות
 בצדו הבכירים למפקדיו מילה כל הדגיש ובאה, קרבה מלחמה בגלל
הקו. של השני

פורת. חקר באמ״ן? זה על אומרים מה
לברר. לי תן

הקו. של השני מצדו תהילה רס״ן ענה לקט, בכתיבת עסוקים אנחנו

(29 אופיר)בח״א התעופה שדה .17:30
 אדום בגלימת צובעות מערב, בפאתי נעלמו אחרונות שמש כשקרני

 דקוטה מטוס גלגלי חבטו אילת, למפרץ הדרומית הכניסה את עז
א־שייח׳. בשארם התעופה שדה של הכבוש האספלט במשטח

 נבו)מילנר(, יעקב)יאק( אל״מ המטוס מפתח הגיח דקתיים בחלוף
בחירום. הבסיס מפקד

 לכוננות שנשלחו הקורנס צוותי שני את איתר קטן בפריקאסט
 - בגזרה ביותר החשוב הנשק את בבקיאות מתפעלים והם החג,

מ״מ. 16 מקרנת
 יאק עידכן בכוננות, להיות צריך אבל ידוע, באמת לא דבר שום
 שחור־לבן. ישן. מלחמה סרט ״טורה־טורה־טורה״. להקרנת והצטרף

הרבור. פרל על היפני האוויר חיל של הפתע התקפת סיפור
 המטומטמים האמריקאים את להשמיץ שסיימו אחרי חצות, לקראת

לישון. פרשו שכזה, מודיעיני ביזיון על
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אביב-וושינגטון תל וושינגטון(. שעון 12:10) .18:10
 כדי המברק בשליחת שיזדרזו שביקש אחרי דקות 40ו־ שעתיים
 המדינה מזכיר עם לפגישה שנקבע במועד להגיע לו לאפשר

 לו שהבטיחו אחרי וחצי שעות ושש קיסינג׳ר, הנרי האמריקאי,
 לידי המיוחל המסמך הגיע אליו, בדרך יוצא כבר דחוף שמברק

שלו. מרדכי הציר
 הודעה להלן גזית, מוטק׳ה כתב הבא, את מבקשת הממשלה ראש

ובמדויק: מילולית תוכנה מסור נא לנפתלי)קיסינג׳ר(,

 שההכנות בחשבון להביא אותנו מחייב אצלנו שהצטבר המידע . 1
 הכוננות ומצב הכוחות פרישת ובמצרים, בסוריה הצבאיות

 הכוחות כמות ובמיוחד המזוינים, כוחותיהם נמצאים שבהם
 משתי מאחת לנבוע יכולים החזית, קווי לאורך המוגברת

הבאות: האפשרויות
 אחת או המדינות שתי של לב( )בתום פירה בונה הערכה א.

 לצאת מתכוונת ישראל ולפיה שהיא, סיבה מכל מהן,
שתיהן. נגד או מהן אחת נגד במתקפה

 צבאית מתקפה ליזום מהן, אחת או המדינות, שתי כוונת ב.
ישראל. נגד

 החששות תולדת היא החזית לאורך האמורה ההתפתחות אם .2
 אין כאלה לחששות ישראל, מצד צבאית ממתקפה שלהם

 אישי, באופן )קיסינג׳ר(, לך להבטיח רוצים אנחנו יסוד. שום
 מתקפה ליזום שהוא, סוג מכל כוונה, שום אין שלישראל

 לתרום חפצים אנחנו להפך, מצרים. או סוריה נגד צבאית
 אלה נתונים בסיס על באזור. הצבאית המתיחות להרגעת

 הערבים את לעדכן האדיב, משרדך באמצעות מקווים, אנחנו
 חששותיהם את להפיג במגמה גישתנו, על הסובייטים ואת

באזור. השקט את ולשקם

100



שחור דגל באוקטובר: 5

 באזור, צבאית במתקפה לפתוח מתכוונות מצרים או סוריה אם .3
 בתקיפות צבאית, תגיב שישראל מראש להן שיובהר חשוב
 והסובייטים הערבים לידיעת זה מסר שתביא ברצוננו רב. ובכוח

לרשותך. העומדים הצינורות באמצעות

201 טייסת .20:00
 בטייסת א׳ סמ״ט חולדאי, רוני רס״ן אמר יהיה, מה ברור לא עדיין
 מטוסי 24 כל התדריכים. בחדר שהתאספו האוויר צוות ללוחמי ,201

 בבוקר מחר למגורים. לכו ״.5 ל״דוגמן וחמושים מתודלקים הטייסת
חכמים. יותר נהיה אז עד לטייסת. מוקדם תגיעו

מח״א לשכת .20:00
 המפקדים מישיבת שחזר אחרי בערב, שמונה אחרי דקות כמה

 הבסיסים מפקדי עם ועדכונים שיחות מרתון שסיים אחרי ב״איגלו״,
 אחרי המפקד, רוח את הפנימו שכולם שווידא אחרי והכנפות,

 מפקד פלד, בני האלוף פרש מחר, לקראת מוכנים שכולם שהשתכנע
השרון. רמת בפאתי רום נווה הטייסים בשכונת לביתו האוויר, חיל

אביב בתל בקריה האוויר חיל ״בור״ .20:00
 מחלקת היתה עדיין הכיפורים יום ערב כניסת לאחר שעות כמה

 התוכניות על קציניה עברו ושוב שוב כמרקחה. החיל של המבצעים
בשער. מלחמה - ואמר חזר בני שהרי ההתקפיות,

 הכול ולכן מכולם. טוב יותר יודע ורפי שלא. אמר רפי אבל
 אבל המלחמה, פני את לקדם כדי הכול עשו קריצה. עם התנהל
דבר. יקרה לא שבעצם ״ידעו״
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זעירא אלי .23:00
 העיראקי הצבאי מהנספח הידיעה באמ״ן שהתקבלה אחרי שעות שש

 בכירי בין פוסקים בלתי טלפוניים דיונים של בסיומם במוסקבה,
 מחלקת תורן תהילה, רס״ן את זעירא האלוף הנחה המחקר, מחלקת
נוסף. למידע מחכה שהוא מכיוון הלקט הפצת עם להמתין המחקר,

 אגרנט, בוועדת זעירא האלוף נשאל הרמטכ״ל, את הערת לא מדוע
למלחמה. שקדמו בימים המודיעין מערך תפקוד את שחקרה
 יש ולהגיד: הרמטכ״ל את להזעיק בלילה 11ב־ לנכון מצאתי ״לא
 מהימן הכי לא שהמקור כך, אחר שכתבנו מה לו ולהוסיף כזאת, ידיעה
טעויות...״ ושיש

 - פעם אחר פעם היום. כאותו הדיונים לכל שותף היה זעירא
 הממשלה, בישיבת גולדה, עם בישיבה הביטחון, שר עם בישיבה
 העיקרית הסיבה כי מסביר דרו את שמע הוא - המטכ״ל בישיבת

 בנוגע אי־הבהירות למרות מילואים, גיוס על ההחלטה להשהיית
 אינדיקציות בקבלת הצורך היא הסובייטים, היועצים משפחות לפינוי

למלחמה. נוספות
 המיוחדים״, ״האמצעים ביותר, החשובה שהאינדיקציה ידע זעירא
 אחרים. ממקורות רק להגיע יכלו נוספות אינדיקציות ולכן מנוטרלת.

 שבו המקום במוסקבה, העיראקי הצבאי מהנספח ידיעה מגיעה והנה
 ולפיה, המבוהל, המשפחות פינוי מאחורי עומר מה בדיוק יודעים
 למלחמה. יוצאות ומצרים שסוריה היא לפינוי הסיבה

הרמטכ״ל״. את להזעיק לנכון מצאתי ״לא - וזעירא

201 טייסת חצות. לפני רגע
 הולכים - והכריז ביתו בסלון מהכורסה התרומם קורן משה סרן

מלחמה. מחר לישון.
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 שם שהצטופפה אוויר, צוות אנשי חבורת התרעמה השתגעת?
תמיד. כמו כוננות. סתם זאת המוקדמות. הערב משעות
 מאין הבינו לא הסוער, המשחק ב״תפילת״ המשיכו בקלפים, אחזו
 מסורת בכלל לקטוע אפשר ואיך קורן, של הזאת הפתאומית הגחמה

כיפור. יום ערבי של מפוארת
 לישון. צריך מלחמה. מחר בשלו. והוא

 באי־ קמו בו, שאחזה השטות רוח פשר את מבינים לא רוטנים,
והתפזרו. חשק

רמשל״ט תא חצות. לפני קצת
 שהגיח הדק הנייר בדף אחז המודיעין, מחלקת תורן לרנר, יונתן סגן

 להעביר מתכוונים המצרים סמרו. עורפו ושערות הטלפרינטר, מפתח
שכזאת? בבהילות הלילה? הלילה. עוד ללוב נוסעים מטוסי

 העיראקי. הצבאי מהנספח הידיעה זאת היתה קודם שעות כמה
 לבין בינו יונתן הירהר התקפי. מהלך מתכננים המצרים זה. ועכשיו
 שבקצתם שלהם, התעופה שדות בתקיפת שנגיב יודעים הם עצמו.
צבאיים. מטוסים לצד אזרחיים נוסעים מטוסי חונים

 האוויר חיל מודיעין מחלקת של המובילה לשלישייה התקשר
 אותה. ועידכן

שמעו.
לו. אמרו לעקוב, תמשיך

הממשלה ראש לשכת וושינגטון(. שעון 18:00)חצות.
 התקבל מזרח, בשמי המחייכות פניו את תלה ירח שחצי אחרי קצת

 המתוסכל הציר שלו, מרדכי של הכעוס מברקו הממשלה ראש בלשכת
בוושינגטון.
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 הפגישה את לבטל נאלצתי מהארץ המכתב בקבלת האיחור בגלל
 עוזר רודמן, ופיטר רודמן הצעת ולפי יורק, בניו ״נפתלי״ עם שקבעתי

 סקוקרופט, וברנט סקוקרופט הגנרל עם נפגשתי לקיסינג׳רו,* מיוחד
 )את 17:30 בשעה קיסינג׳רן של ועוזרו לאומי לביטחון היועץ סגן

(.16:30ב־ בשלמותו קיבלתי המברק

 הערכה וכן לנפתלי הממשלה ראש הודעת לסקוקרופט מסרתי .1
 הישראלי המוסד איש ]הלוי, מאפרים שקיבלתי מודיעינית

יורק. בניו לנפתלי מיד שניהם להעביר הבטיח בוושינגטון[.
שלכם. 4 בסעיף הנאמר את הוספתי .2
 המודיעין הערכת וקיבל ביקש היום שפעמיים ציין סקוקרופט .3

 עם הגנתיים. באמצעים שמדובר היא דעתם האמריקאי.
 מעוררים ולדמשק לקהיר שהגיעו הסובייטים המטוסים זאת,

 בדרכו עתה שנמצא 22 טופולב על להם נודע היום תמיהה.
לדמשק.

 הכיפורים. ביום גם קשר דרכי איתו קבעתי .4
טובה. חתימה

אנגליה חצות. אחרי
 העביר הבריטית בבירה קריר שישי ויום חצות, קרא אורלוגין כשקול

 זמיר, צבי המוסד, ראש הבין שבת, של ראשונה לאשמורת מקל
ענקית. ״פצצה״ הוטלה שלפתחו

 במטה ארוך מברק נחת לשישי, חמישי בין חצות לקראת קודם, שעות 24
זה ומפעילו בלונדון, המוסד שלוחת איש ״דובי״, אביב. בתל המוסד

המחבר. של הבהרות מופיעות מרובעים בסוגריים *
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 שיחת תוכן את באריכות בו פירט מרואן, אשרף המרגל של שנים ארבע
 ״האיש מרואן. אשרף עם לכן קודם קצר זמן שניהל הדחופה הטלפון

 פיגוע ניסיון מתכנן קדאפי, מועמר לוב, שליט כי מסר בקהיר״ שלנו
 בעקבות לכן, קודם שחודש לאחר בצרפת, והפעם על, אל במטוס נוסף

ברומא. על אל במטוס פיגוע ניסיון הוכשל דומה, התראה
בפריז, כרגע שנמצא מרואן, כי דובי הוסיף המברק של בסיומו

 בנושא בדחיפות זמיר צביקה את לפגוש ומעוניין ללונדון מחר יגיע
מלחמה(. התרעת - שמשמעותה קוד ״כימיקלים״)מילת

 מביתו זמיר, של לשכתו ראש עיני, פרדי הוזעק לילה באישון
 המסמך של האחרון חלקו קריאת עם המוסד. למטה שמריהו בכפר
 ויותר בעבר, זמיר את פגש מרואן דופן. יוצא משהו כאן שיש הבין

זמיר. ביוזמת זה היה שתמיד אלא אחת, מפעם
 לפגישה תקדימית בקשה - אחת ועוד - מלחמה - אחת עשה

 המאוחרת, הלילה שעת למרות והחליט, - המוסד ראש עם אישית
למפקדו. לצלצל
 את מסיר בעודו זמיר, חשב מיידית, מלחמה בהתרעת מדובר לא

 צהלה, הקבע צבא אנשי בשכונת עבודתו בחדר מעיניו השינה קורי
 שנמסרו ספציפיות קוד במילות השתמש לא מרואן אביב. תל בפאתי

זאת. למטרה בדיוק לו
 אמ״ן, ראש היה הקו על שוב. הטלפון צילצל כך אחר דקות כמה
 היועצים משפחות של החירום פינוי בדבר שעידכן זעירא, אלי האלוף

הסובייטים.
 זאת אבל זמיר, חשב ספציפית, מלחמה התרעת קיבלתי לא אמנם

 המצב אותי, לראות דורש בקהיר״ שלנו ש״האיש הראשונה הפעם
זעירא. של העדכון עכשיו והנה ביותר, מתוח בגבולות

 את עיני פרדי אסף באוקטובר, 5 שישי, יום של הבוקר בשעות
 אותו וליווה בלוד התעופה לשדה אותו הסיע בצהלה, מביתו זמיר

ללונדון. 315 על אל לטיסת בדרכו
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 ודובי זמיר צבי פסעו ישראל( שעון גריניץ׳)חצות שעון 22:00 בשעה
כבד. אנגלי בסגנון מרוהטת מפגש לדירת

 חנוט ,29 בן מרואן, ואשרף בדלת, נקישה נשמעה 22:30 בשעה
זמיר. מול והתיישב הנוכחים עם ידיים לחיצות החליף בחליפה,

 אירועי על חולין״ ״שיחת שסיימו אחרי מכן, לאחר שעה חצי
 נרגש וכשהוא המרופד, בכיסאו מרואן התמתח ברומא, המטוס חטיפת

אחר. דבר שום על ולא מלחמה, על איתכם לדבר כדי באתי - אמר
 שמחר לומר כדי בזמיר, עיניו את ונעץ אשרף המשיך הגעתי,

וסוריה. מצרים של מתואמת במתקפה מלחמה, תפרוץ
 קודמות התרעות של בגורלן יהיה זאת התרעה של גורלה האם

 הקודמות המלחמה להתרעות וכיוון מרואן על זמיר הקשה שמסרת?
 מאי, חודש של ״כחול־לבן״ האחרונה, זאת ובעיקר העביר, שהמרגל
לירות. מיליון 60 למדינה שעלתה

 מסע את לרגע עצר בכיסאו, ניכרת באי־נוחות המרגל התפתל
 ברגע ממש דעתו את לשנות יכול סאדאת - וענה שהפגין הביטחון
האחרון.
 והותיר למלונו מרואן עזב ישראל שעון 02:00 השעה לפני קצת

 לא גם מעולם. היה שלא כפי מוטרד הישראלי המוסד ראש את
במינכן.

 פיקוד אלוף תש״ח, קרבות בוגר זמיר, צבי היה 1973 באוקטובר
 החבר בקלות, רוחו שלוות את מאבד שאינו וגבר לשעבר הדרום
 לתפקיד המינוי את הישראלי. המוסד של החשאי במסדר 1 מספר
ש יותר קיבל  הקודם הממשלה ראש בתקופת עוד כן, לפני שנים מחמ

 בהתמודדות התאפיינו שרביטו תחת שחלפו השנים חמש אשכול. לוי
 בלתי וניסיונות העולם, ברחבי פלסטיני טרור עם פוסקת בלתי

 ספטמבר בתחילת אותם. ולסכל איומים לאתר המוסד של פוסקים
ת זמיר נשלח 1972 ישראלים, ספורטאים בשחרור ולטפל לנסו
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 טרור חוליית ידי על במינכן האולימפיים המשחקים במהלך שנחטפו
 עדיין לדעתו, בניגוד שבוצעה החילוץ, פעולת כישלון פלסטינית.

בבשרו. חרך

 העומדת מלחמה על שלו דיווח גיסא, מחד זמיר. התלבט עושים? מה
 על לכת, מרחיק מיידי, באופן ישליך החשכה רדת לקראת לפרוץ
 מילואים גיוס ישראל. בית בכל עצומה טלטלה יגרום מולדתו. ארצו

 מבתיהם שיוזעקו אנשים לכבישים, שיידחקו רכב כלי אלפי קולני,
ליהודים. ביותר הקדוש היום של בעיצומו זה וכל - הכנסת ומבתי

 פומבית, מילואים אזעקת הברווזים״, ״ליל זיכרון חלף בראשו
 היה בשער. שהבחירות ידע הוא .1959 באפריל שנעשתה שגויה,

 בנאומי שהכריזה הממשלה, לפיזור תגרום שווא שהתרעת לו ברור
 תיפול, וכשהיא יותר״. טוב מצבנו היה לא ״מעולם שלה הבחירות

איתה. ייפול הוא
 וסוריה מצרים הכנות על המידע הצטברות את שיקלל גיסא, מאידך

 בלתי לפינוי בנוגע אמ״ן מראש שקיבל העדכון למלחמה, לצאת
 ההכרה - העיקרים ועיקר הסובייטים, היועצים משפחות של מוסבר
 ואם - למלחמה ובשעה בתאריך נקב שמרואן הראשונה הפעם שזאת
 ומוצבי התעלה מעוזי על וסוריה מצרים כוחות יסתערו דבריו, נכונים

 שקל אי־פעם. קיבלה שהמדינה מה מכל קצרה בהתרעה הגולן רמת
העשיר. חייו ניסיון מלוא את הפעיל לעשות. עליו מה ושוב שוב

 הישראלי המוסד ראש נכנס ישראל( )שעון 02:00 אחרי דקות כמה
 התיישב ועט, נייר דף לידיו קיבל בלונדון, השלוחה ראש של לחדרו

הודעה. לנסח והתחיל כיסא על
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 בעוד ישראל(, שעון 02:00 )שבת, בערב שמונה בשעה שישי ביום
 הגיע חדש, בילויים ליל לקראת ומתאפרת מתמרקת יורק ניו העיר

האמריקאי. המדינה מזכיר לידי מישראל שנשלח הדחוף השדר
 במלון הסוויטה ממרומי קיסינג׳ר ד״ר תהה הלחץ? פשר מה
 הכוחות שריכוזי וטוענים חוזרים המודיעין שירותי אסטוריה. ולדורף

 מניירות והתנתקתי ערב לעצמי פיניתי הנה צבאי. מתרגיל חלק הם
הזה. המברק ועכשיו העבודה,

בבוקר. לשבת הטיפול את דחה התעשת. התלבט.

* * *

 האולם אל קיסינג׳ר אלפרד הנרי ד״ר צעד 1973 בספטמבר 22ב־
 על להגן נשבע התנ״ך, ספר על ימינו יד את הניח הלבן, בבית המזרחי

 למזכיר והתמנה ומבית, מחוץ אויביה כל כנגד הברית ארצות חוקת
העולם. במעצמות הגדולה של המדינה

 שהחל ארוך מסע של סיומו זה היה גרמניה, יליד היהודי, לפליט
 הנאצי, השלטון מאימת משפחתו עם כשנמלט לכן, קודם שנים 35

אירופה. יהדות את לכלות עמדו שנאה שלהביורי לפני רגע
 תרגיע כיצד שלך, הלאומית והמורשת המשפחתי הרקע ״לאור

. קיסינג׳ר נשאל האמריקאית?״ החוץ למדיניות בנוגע הערבים את
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 ואנהל הברית, ארצות של החוץ מדיניות את לנהל ״התבקשתי
 היהודי קיסינג׳ר, ענה משפחתי,״ במורשת להתחשב בלי אותה

המעלה. רם בתפקיד הראשון

שמריהו כפר .02:40
 זמיר צבי של המתוח קולו נשמע קרים,״ למים הרגליים את ״תכניס

הטלפון. קו של השני בצדו
 לשכתו. ראש עיני, פרדי ענה ער,״ ״אני

זמיר. הורה לרשום,״ ״תתחיל

 של צאתו טרם ביניהם סיכמו שעליה קוד בשפת בהטעמה, לאט,
 את לשכתו לראש להכתיב הישראלי המוסד ראש החל ללונדון, זמיר
ההודעה: נוסח

 ערב. לפנות היום החוזה על לחתום עומדת החברה זאת ״בכל
 חג. שמחר יודעים לנו. המוכרים התנאים באותם החוזה על מדברת

 אך המנהל, עם דיברתי החושך. לפני מחר לנחות שיכולים חושבים
 ורוצה האחרים, המנהלים עם ההתחייבות בגלל לדחות יכול לא

 רוצים שהם כיוון החוזה. של התנאים כל על אבריק בה. לעמוד
 ויכולים החתימה לפני יתפרסם שזה פוחדים מאוד הם במרוץ, לזכות
 להם אץ פעמיים. ישקלו המניות מבעלי חלק ואז מתחרים, להיות

 ,99.9% הם לחתימה הסיכויים המלאך, לדעת לאזור. מחוץ שותפים
 כזה.״ הוא האיש זאת בכל אך

מלונדון. זמיר שאל ברור?״ ״הכול
 וחש שמריהו בכפר הקו של השני מצדו פרדי ענה ברור,״ ״הכול

הולם. שלבו
זמיר. אמר לכולם,״ להעביר ״תתחיל
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האוויר חיל ״בור״ .03:00
קום. יונתן,

 שינה. קורי אחוז המיטה, בשולי התיישב לרנר יונתן סגן
 החייל. אמר באיסמאעיליה,״ טרקטור גילו 848״

 טרקטור בשביל אותו שהעיר האידיוט את ניפנף בסדר,״ ״בסדר,
הלילה. באמצע עלוב

שמריהו כפר .03:00
 מזמיר, שקיבל המסר את ״תירגם״ שולחנו, אל התיישב עיני פרדי
לחייג. והחל שבידו התפוצה רשימת על עבר

 הצבאי המזכיר ליאור, ישראל תא״ל זעירא. אלי האלוף אמ״ן, ראש
 הביטחון. שר של שלישו רביב, יהושע תא״ל הממשלה. ראש של

למחקר. אמ״ן ראש סגן שלו, אריה תא״ל
 ישראל במדינת ההחלטות מקבלי צמרת כל היתה וחצי שעה בתוך

 שהוקרא המסר תוכן קרים. במים אותן שהניחו ומבלי הרגליים, על
 ״המקור - הלילה משנת החפוזה לקימה עזר אמצעי הצריך לא להם

 מצרים צבאות יפתחו השמש, שקיעת עם שהיום, מוסר בלונדון שלנו
ישראל.״ נגד כוללת במלחמה וסוריה

אביב ברמת הרמטכ״ל בית .04:25
 צפויה וסוריה מצרים עם כוללת שמלחמה מוסר צביקה׳ של ״׳האיש
 סא״ל האדום הטלפון קו של השני בצדו אמר החשכה,״ רדת לקראת

הרמטכ״ל. לשכת ראש שלו, אבנר
 את ״תזעיק לשכתו, לראש אמר למטכ״ל,״ ויוצא מתלבש ״אני

 .״06:00 לשעה הפיקודים אלופי ואת ,05:30 לשעה המצומצם המטה
מלחמה.״ ״זאת משנתה. שהקיצה לרעייתו אמר תלמה,״ זה, ״זהו
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השרון רמת רום, בנווה מח״א בית .04:35
 מצרים עם כוללת מלחמה להיפתח צפויה החשכה רדת עם ״היום,

 האוויר. חיל למפקד ה״בשורה״ את הרמטכ״ל העביר וסוריה,״
מציע?״ אתה מה מקדימה. למכה ״תתכוננו

 ״ואחר האוויר, חיל מפקד ענה הסורי,״ הטילים מערך על ״ללכת
שלהם.״ התעופה שדות על כך

אלעזר. רא״ל ענה לגלגל,״ ״תתחיל

 האוויר חיל מפקדי והדגישו חזרו ההתשה מלחמת של סיומה מרגע
 יוכלו לא האוויר חיל שמטוסי הביטחון, ומשרד צה״ל קברניטי בפני

 מלחמה של הראשונות השעות 48ב־ ה״ירוקים״ לעזרת להתפנות
הטילים. מערכי לחיסול יוקדשו הללו שכן כוללת,
 הגולן, ברמת היהודי היישוב מרכזי תחילה. סוריה אז טילים, ואם
הסורי. השריון לאוגדות קורצת, קרובה, מטרה הם הירדן, ועמק הגליל

האוויר חיל ״בור״ .04:35
הזה. המעצבן החייל שוב

 ׳טרקטור׳ ,848 עם ביררתי אותך, מעיר שוב שאני סליחה ״יונתן,
 בכיוון כזאת סוללה הזיזו הם .SA-3 לסוללת שלהם הקוד שם הוא

 מלשכת אותך רוצים הטרקטור. בגלל לא זה עכשיו אבל אסמאעיליה.
אמ״ן.״ ראש סגן

 בדחיפות ״תזמן הקו, של השני בצדו מישהו אמר לתר,״ ״שלום,
.״04:45 בשעה שתתחיל לישיבה פורת יהודה את

 הגדול, השעון את וראה לרווחה הפתוחה תאו דלת דרך הציץ
 .04:37 רמשל״ט. תא שלמרגלות האולם קיר על התלוי
 בבית? שיהודה יודעים לא הם השתגעו? הם

לפורת. התקשר

111



שמים בשם

 אותך.״ אעדכן כשתגיע בלשכה. במקומך שאתייצב מציע ״אני
פורת. אמר ״בסדר,״

 צה״ל. של המודיעין אגף לבניין פעמיו שם
 תפרוץ שהיום מוסר מרואן( אשרף של הקוד משמות ״חותל)אחד

 שלו. אריה תא״ל אמר מלחמה,״
דממה. נפלה

 מנחם אל״מ את זעירא האלוף הנחה ה׳אמצעים׳,״ את ״תפתח
האיסוף. מחלקת ראש דגלי,

 מפקד פורת, בן אל״מ ידי על לראשונה שהתבקש אחרי ימים חמישה
 לבקשתו; וסירב המיוחדים״ ״האמצעים הפעלת את לאשר ,848 יחידה

 את הפעיל אם הרמטכ״ל ידי על לראשונה שנשאל אחרי ימים חמישה
 ידי על שנשאל אחרי שעות 20 בחיוב: וענה המיוחדים״ ״האמצעים

 וענה המיוחדים״ ב״אמצעים התקשורת לתעבורת בנוגע הביטחון שר
 05:00 בשעה שקט״, ״הכול משמעות את לערכן מבלי שקט״ ״הכול
 ״האמצעים״, סוף־םוף הופעלו הכיפורים, יום באוקטובר, 6 שבת, בבוקר

 למנוע - והשואלים המבקשים כיוונו שאליה למטרה בדיוק שהוכנו
מצרים. צבא כוונות לאיתור אזהרה צופר לשמש הפתעה.

האוויר חיל ״בור״ .05:15
 מודיעין מקל את והעביר אמ״ן ראש מלשכת שיצא אחרי דקות כמה
 את מצא מביתו, שהגיע )פורטי( פורת יהודה לסא״ל האוויר חיל

 לקציני טלפונית אזעקה תהליך של בעיצומו לרנר יונתן סגן עצמו
האוויר. חיל מטה

נוסף, מטה קצין של שמו ליד V סימן התמתח, שיחה, עוד סיים
 דבקים עדיין ״באמ״ן - והכריז ל״בור״ שנכנס בפורטי, הבחין ואז

נמוכה.״ למלחמה הסבירות הקודמת. בהערכה
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הרמטכ״ל לשכת .05:15
 דבר שום שבעצם מודיע והאחר האוויר, חיל קציני את מזעיק זה בעוד

 שצבעיה חדשה, בתובנה מצויד ללשכתו הרמטכ״ל נכנס השתנה, לא
 בתרגילים. מדובר לא כולם. את והטעה. טעה. אמ״ן ראש קודרים.

 הגולן ברמת הסדירים הכוחות על להתנפל עומדת והיא מלחמה, זאת
ההתלבטויות. זמן הסתיים יותר. טיפה אולי שעות. 12 בעוד ובתעלה

 בלשכתו. התייצב טל, ישראל האלוף וסגנו, דקות, חמש חלפו
 של המקדימה התקיפה במגמות דנו עיניים. בארבע בהתייעצות פתחו

 הסכימו והיקפו. המילואים גיוס שיטת את כנגדה שקלו האוויר, חיל
 כך אחר סמוי. גיוס יופעל מקדימה, מכה יאשר המדיני הדרג שאם
ובעורף. בחזית האזרחי היישוב בכוננות לדון החלו

 האוויר זרועות ומפקדי המטכ״ל אגפי וראשי דקות, עשר חלפו
הדחופה. לישיבה הם גם התייצבו והים

 מ״האיש שהגיעה בידיעה המורחב הפורום את עירבן אמ״ן ראש
 החזיתות בשתי שהצטברו המעידים הסימנים על דיווח צביקה״, של

 לסאדאת נחוצה המלחמה ״אין - באמירה הקצרה סקירתו את וסיים
המדינית.״ הפוליטית, הבחינה מן

 הלאומי. למעריך דדו אמר מלחמה,״ תהיה כאילו ננהג בוא ״אלי,
 האש, פרוץ עד שעות 12 רק לנו שהותירו לכך הגיעו הערבים ״אם
טוב.״ לא זה מוחלטת. הפתעה מבחינתנו זאת

הביטחון שר לשכת .06:00
 לישראל ההגנה צבא של הכללי המטה שראש אחרי דקות חמש
 לישיבת דרכו את עשה כבר בלשכתו, המפקדים את לתדרך סיים

 הרטייה בעל האיש של המרווח בחדרו הביטחון. שר בלשכת חירום
 הלשכות, שתי בין המפריד ארוך מסדרון של השני בצדו השחורה,

בפתח. מלחמה כי משוכנע שאינו ביטחון שר אלעזר רא״ל מצא
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* * *

 אדם זכויות, עתיר לשעבר רמטכ״ל ישראל, מדינת של הביטחון שר
 את הבין הראשונה, מהמעלה מדיני וחזון מבריק ניתוח כושר בעל

 ״האיש שהעביר הזמן, שולי קצוצת הממוקדת, ההתרעה משמעות
 מעל שריחף הגדול השאלה לסימן שהתווספה התרעה צביקה״. של

 זעירא, את גם שמע שדיין אלא הסובייטים. היועצים משפחות פינוי
 ויורטו הצילום בגיחות שהתגלו המעידים הסימנים כל למרות - שאמר

 וקיבל למלחמה: מצרים של ביציאתה היגיון שאין - ההאזנה ביחידות
 תהיה לא שקט, ״הכול שאמרו, הזרים המודיעין שירותי הערכות את

 - הקודמות המלחמה התרעות הסתיימו שבו האופן את וזכר מלחמה״:
 שהגיעה המלחמה בהתרעת הסיפא את והפנים כלום: בלא התפוגגו כולן

 ישנה ממנו, ניטל ההפתעה שיתרון לסאדאת יתברר אם ולפיה, מלונדון,
ההתקפה. מועד את ידחה, לפחות או שיבטל, אפשרות
 עצמם את מצאו הכיפורים, יום שבת, ביום 06:00 מהשעה ולכן

 למולדתם, ומאודם נפשם בכל מסורים תהילה, עטורי לוחמים שני
גורפת. באי־הסכמה

 צביקה׳ של ׳האיש של לדבריו ברצינות להתייחס מתחיל ״אני
הרמטכ״ל. אמר הפעם,״

 הביטחון. שר שאל מהאמריקאים?״ אימות קיבלנו ״האם
 לתקוף,״ הולכים שלא למסקנה והגיעו מוחלט בערפל ״הם

 שדות על מונעת מכה להנחית מסוגלים ״אנחנו והמשיך, דדו אמר
 חיל - סוריה על רק להתלבש ויכולים ובסוריה, במצרים התעופה

הטילים.״ ומערך אוויר
 אחרי ״בעיקר דיין. אמר בחשבון,״ בא לא מונעת ״מהלומה

לתקוף.״ הולכים לא שהם אומרים שהאמריקאים
הערב,״ לתקוף הולכים הם באם גדולה הפתעה השיגו ״הערבים
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 יודעים. שאנחנו מה כל לאמריקאים שנאמר מציע ״אני דדו. אמר
 והתנאים הסיטואציה תייווצר אם נכון. שזה יאמרו שהם להיות יכול

סוריה.״ כל על ללכת בעד אני ראשונים, לתקוף
 בחשבון,״ בא לא זה אז צפויות, בלתי הפתעות תהיינה לא ״באם

 100ב־ בטוחים יהיו האמריקאים אם אפילו הערכתי, ״לפי דיין. השיב
 לא. התשובה מונעת מכה על ראשונים... לתקוף לנו ייתנו לא הם אחוז,
 כן.״ התשובה - התחילו המצרים אם אפילו סוריה על מונעת מכה

המילואים. גיוס סוגיית על דיברו כך אחר
 איש.״ אלף 200״ דדו, אמר מלא,״ כמעט גיוס רוצה ״אני
הקיימות,״ הידיעות סמך על זאת לעשות אפשר אי דעתי, ״לפי

 אתה מערך לאיזה לעשות... אפשר זה איש אלף 30-20 ״עד דיין, ענה
הגולן?״ ברמת להגיע רוצה

 לעבור רוצה אני יפרצו, שהם נגיד אוגדות... שלוש של ״למערך
נגד.״ התקפת של למהלך

מספיק. זה המערך, לחיזוק חטיבה עוד הגולן לרמת תעלה ״באם
נגד.״ להתקפת הצורך לי נראה לא עוד

 התוכנית.״ את להם להרוס יכול מלא שגיוס להיות ״יכול
 עוזר הקשה סגורים?״ התקשורת כשכלי היום, זאת תעשה ״איך

צור)צ׳רה(. צבי רא״ל)מיל׳( הביטחון, שר
 השאלה, את באלגנטיות עוקף דדו, ענה עכשיו,״ אחליט אני ״באם

 לקרב.״ נכנסים ובבוקר יתרכזו, ״בערב
דיין. הקשה טנקים?״ זה ״כמה
 הייתי הגנה, למטרת רק אם גם הגולן... לרמת טנקים 300 ״עוד

 אלף.״ 50ל־ מגיע
 הארץ?״ ״בכל
״כן.״

 גולדה,״ עם לדבר אצטרך ואני האחרונה, השעה מה ״השאלה
צריך?״ עוד אתה מה בצפון. אוגדה על ״נדבר דיין. אמר
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 במרכז אוגדה בדרום, אוגדה בצפון, אוגדות שתי מגייס ״הייתי
מטכ״ל.״ עתודת שהיא

 לגייס.״ צריך האוויר חיל אלף. 100ל־ תגיע ״אתה
 ונ״מ.״ קרקע צוותי טייסים, זה ומיד. ״כן,

 כנראה )הכוונה ולמרכז לצפון אוגדה מלא. אוויר חיל ״לגייס
 דיין. הנחה לדרום(,״
 בסיני?״ לך יש ״מה

טנקים.״ 298״
 נראה השלישית האוגדה לגבי לסיני. ואוגדה לצפון אוגדה ״נאמר

בלילה.״
 לעוזרו. דיין פנה זה?״ בעד אתה ״צ׳רה,

צ׳רה. ענה זה,״ בעד הפוליטי ״ההיגיון

* * *

 הציבורית. לשאלה הסתם מן כיוון הוא פוליטי״, ״היגיון אמר כשצ׳רה
 כל מעל נחשפו יולי שמחודש אלה ישראל, בית המוני יגידו מה

 לא מעולם ולפיה השלטת, המפלגה של הבחירות לתעמולת במה
 בתקציב ובא הקרב הקיצוץ על ששמעו אלה יותר. טוב מצבנו היה

 כנפי משק את בדמיונם ראו שכבר אלה הסדיר. והשירות הביטחון
 באמצע פתאום, הזאת. האדמה רעידת ועכשיו הזית. עלה עם היונה
 ביותר הקדוש היום של ובעיצומו להם, שהבטיחו הטובים החיים

המלחמה. אל יוזעקו ליהודים,

הרמטכ״ל. הסביר בבוקר, מחר האפשר ככל טוב במצב להיות רוצה אני
 סא״ל חלקו את תרם בים,״ יוצאים שהרוסים יודעים ״האמריקאים

הרמטכ״ל. רל״ש שלו, אבנר
הנה.״ יבוא ״שאלי)זעירא( דיין. השיב כלום,״ שזה אומרים ״והם
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 ובדרום בצפון אוגדה גיוס על מגולדה אישור לבקש בעד ״אני
 מקל את לפתע דיין העביר איש,״ אלף 50 זה האוויר, חיל ואת

 את שאישר שנראה אחרי ספורים רגעים הממשלה ראש לידי ההחלטה
להגנה. הגיוס

 מוכנים שאנחנו ידע העולם שכל כללי, גיוס עושה הייתי ״אני
הרמטכ״ל. ללחוץ המשיך למלחמה,״

 לגייס.״ בלי העולם לכל להודיע אפשר ״זאת
 אלעזר. רא״ל שוב הסביר הרווחנו,״ אנחנו מלחמה, מחר יש ״באם

 לצאת עמדנו שאנחנו יאמרו כי להזיק, יכול זה פוליטית ״מבחינה
מלחמה.״ של אקט זה מילואים גיוס כי למלחמה.

 בדיון התערב גייסת?״ כמה ובודק פינצטה עם עומד ״מישהו
בשטחים. הפעולות מתאם גזית, שלמה האלוף

 ההכרחי למינימום פרט ההצעות, שתי את לגולדה אביא ״אני
האוויר.״ וחיל סיני הגולן, רמת הגנתי, שהוא

 את לפחות לגייס בעד ״אני דדו. ואמר חזר כללי,״ גיוס בעד ״אני
 הלוחם.״ המערך

 זה?״ ״כמה
אוגדות.״ ״ארבע
 אם גדול סקנדל יהיה האפשרויות. שתי עם לגולדה נלך ״טוב,

בררה.״ אין להגנה הכול. נגייס
 לדיון. זעירא אלי הצטרף 06:37 בשעה

 היועצים(, משפחות של החפוז הפינוי יודעים?״)על ״האמריקאים
דיין. שאל

 מלחמה,״ תהיה לא שקט. הכול אומרים מגיבים. ולא יודעים ״הם
זעירא. השיב

 גיחת להוציא ואם ובמשמעותם, המעידים בסימנים כולם דנו ואז
 שמוטב אמר דיין הסורי. המערך מעל טייס ללא מטוס של צילום
הצורך את והזכיר להתחיל, תירוץ להם יהיה אותו, יפילו שאם שלא,
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 כל את ששילח לפני ורגע הגולן, ומרמת רודס מאבו ילדים לפנות
 ואמר, הרמטכ״ל אל פנה ,07:00 מורה כשהשעון לדרכם, המתדיינים

ובדרום.״ בצפון אוגדה אוויר, חיל על הסכמה לך יש ״ממני

 בבוקר 06:30 בשעה שכבר מתברר הישיבה, פרוטוקול קריאת לפי
 לגייס להתחיל אפשר היה קודם, דקות כמה אולי באוקטובר, 6 שבת,

 בין הסכמה היתה שעליהן הראשונות, המילואים אוגדות שתי את
קרה. לא זה לשר. הרמטכ״ל

 לראש העניק ולפיה הביטחון, שר של מצדו תקשורתית עמימות
 מערך לגיוס הנוגע בכל העליונה הפוסקת תפקיד את פעמיים, הממשלה,
 שכל להבין לרמטכ״ל גרמה ההכרחי, ההגנה מערך כולל המילואים,

הממשלה. ראש לאישור זקוק ולסיני, לגולן האוגדות שתי של גם גיוס,
 שום מבחינתו שאין הצהיר פעמים ארבע אחרת. חשב הביטחון שר
 מה על יהיה גולרה אצל הדיון האוגדות. שתי של מיידי לגיוס מניעה

.07:00ב־ הסיכום משפט הוא לכך ראיה שמעבר.
 האמונים ישראל, ביטחון של הגדולים המאורות שני כך, או כך

 הבוקר בשעת כבר כשלו ושלומה, ביטחונה על אחר אחד מכל יותר
 לא דיין שלפתחם. המשבר של הנכונה בקריאתו שבת של המוקדמת

 להתחיל שניתן והבין דבריו של הסיפא את הפנים שהרמטכ״ל וידא
 משמעות את חקר לא בעליל, המודאג האיש דדו, חלקי. מילואים בגיוס
 בגיוס התחיל ולא דרישתו, על שוב חזר לא דיין, של הסיכום שורת
.08:00 לשעה שנקבעה לישיבה לגולדה. המתינו ושניהם מיידי.

בחצרים לטיסה הספר בית .06:00
הסירנה? פשר מה

 השלישית, הבוקר אשמורת עד סוערים קלפים ממשחקי מותשים
הבסיס מפקדת ידי על עודכנו רגליהם, על האוויר צוותי קפצו
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 אל במהירות דרכם את לעשות ונדרשו בחיל הכוננות הגברת על
שלהם. טייסות־האם

201 טייסת .06:05
 מגורי במתחם הטלפון קו של השני מצדו נשמע לטייסת, מיד תגיעו

 של פנים, לשתי משתמע שאינו קולה, צליל והרווקייה המשפחות
המבצעים. פקידת

 בחשכת וניגפה האלכוהול אדי ספוג למועדון נכנסה היא כך אחר
רצפתו. על פזורים שהיו במזרנים החדר

 שנתם את שנחרו הצוות אנשי מרבץ על פקדה תקומו, חבר׳ה,
התדריכים. לחדר ותגיעו מהר תתארגנו העמוקה.

רמשל״ט תא .06:05
 תורן, רמשל״ט הנחה האוויר, צוות אנשי כל את להזעיק סקייהוק תשלח
חצרים. בסיס מפקד שמואלי)שומי(, עמיחי אל״מ את ארז, עודד סא״ל

 הרגילה, השבת לשגרת משווע בניגוד כך, אחר דקות כמה
 ותפקידים דרגות בעלי בהמולת רמשל״ט תא התמלא המנומנמת,

 נמצא הוא שלשמו לעניין להתפנות יכול היה ארז וסא״ל בכירים,
הגנה. ענף ראש - האוויר חיל במטה

 מכין שריב, מאיר אל״מ הנ״מ, הגנת קצין את הנחה סלע,״ ״הפעל
כוללת. מלחמה לקראת האווירית־הקרקעית ההגנה מערך את

 מיישמות שכולן ווידא האוויר חיל לטייסות הורה כוננות,״ ״הגבר
שעה. ברבע זוג במיידי, זוג - החדש הכוננות מתווה את

 ההתרעה פקודת את שקיבלו וידא הבקרה. ליחידות התפנה לבסוף
 לכוננות ונכנסו מילואים בכוחות עצמן את לתגבר החלו למלחמה,
מוגברת.
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)חצור( 4 כנף .06:45
 עמוס אל״מ עידכן ,18:00ב־ במלחמה יפתחו והסורים המצרים
 גולדה במשרדו. שהתכנס המבצעי הפורום את ,4 כנף מפקד לפידות,
 בסוריה. מקדימה תקיפה לבצע האמריקאים אישור את לקבל לוחצת
 בסוריה. הטילים תקיפת ״,5 ״דוגמן מבצע על ללכת נערכים אנחנו

 המטה. מקציני לאחד לפידות הורה סירנה, הפעל
.4 בכנף הכיפורים יום קדושת את הצופר יבבת קרעה 06:52 בשעה

 הקצין נחל, בנצי סרן של הדתיים מחייליו כמה אמרו ברגל, נרד
 ולעלות הכיפורים יום בקדושת לפגוע מסרבים ,201 בטייסת הטכני

אותם. לאסוף שהתייצבו משאיות על
 לעצמו מציין בנצי, תהה הזאת? הבעייתית ההכרזה עם עושים מה

 שמשהו הרגיש חמישי מיום כבר שהרי מהצפירה, מופתע אינו שבעצם
 לעצמו, חייך רבנים, בידי נעשית צדיקים של מלאכתם מתבשל. שונה

 תפוחים, צווארו ורידי הכנסת, בית מפתח ששעט הבסיס ברב מתבונן
 מיד ״תעלו הנסיעה: סרבני לעבר מצווחים קולו ומיתרי סמוקות, פניו
נפש.״ פיקוח זה למטה, ותרדו המשאיות על

מח״א לשכת .07:00
 האוויר חיל של הבכיר המטה התכנס 07:00 השעה לפני דקות כמה

האלוף. של בלשכתו
 וסוריה, מצרים עם מלחמה לפרוץ עומדת החשכה רדת לקראת

 בסוריה. מנע מתקפת על לממשלה המלצתי פלד. האלוף עירבן
.11:00-10:30 ה״ש״ שעת ״.5 ״דוגמן

 דבריו. את הטלפון צלצול קטע מעדכן, בעודו
 עירבן הרמה, שטח את הצהריים שעות עד יכסו נמוכים בוקר ענני

התורן. החיזוי קצין
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הבין.
 השטח? בעומק העננות מצב מה

 החזאי. השיב בהירים, שמים
 י״א״. ל״נגיחה עבור ״,5 ״דוגמן עצור

 הטילים, סוללות מעל העננות בעיית על לו דיווח לדדו, התקשר
 תחילה. בסוריה התעופה שדות - קדימויות לשנות אישור ביקש

דדו. ענה קיבלת,

בסוריה? התעופה שדות את דווקא לתקוף למה
 משקל הישראלי האוויר חיל מטה ייחס לא 1973 באוקטובר 6ב־

 מטוסיו אמורים בכלל, תפרוץ אם במלחמה, הסורי. האוויר לחיל רב
 ישראל. מדינת על האיומים בסל שולי תפקיד למלא אסר הנשיא של

 שנים. שלוש התאמנו בעיקר זה על העיקרי. האויב הן הטילים סוללות
 וליכולתם הישראלי האוויר חיל למטוסי הגדול האיום גלום כאן

 אפשר הטילים? סוללות מעל עננות כולו. הקרב תמונת על להשפיע
 - הבוקר לעננות ולאפשר ה״ש״, שעת את לאחר שעות, כמה להמתין
 פנים. ומאירי כחולים לשמים להתפוגג - הגולן ברמת כך כל המוכרת

 תנאי בבוקר בשבת במצרים. הטילים מערך בטוח. על ללכת גם אפשר
אורחים. ומכניסי אדיבים התעלה לאורך האוויר מזג

 מה של עניין אינה הקרקע על סוריים מטוסים השמדת כן, על יתר
 ומקצתם מטוסים, נגד תותחים בסוללות מוגנים התעופה שדות בכך.

 המטוסים הימים, ששת מלחמת מלקחי יוצא כפועל בטילים. גם
 לקח עוד - המסלולים ואת חדיר, בלתי בטון מחסה תחת מאוחסנים

 עם הקרקע על המצרי האוויר חיל מטוסי ״מוקד״)השמדת ממבצע
קצר. זמן בתוך לתקן אפשר הימים( ששת מלחמת פרוץ

 התעופה שדות את אפוא לתקוף האוויר חיל מפקד החליט מדוע
 אותו להניא ניסה לא שלצדו המבצעי שהפורום קרה ואיך בסוריה?
אחרים? תקיפה יעדי הדיונים לשולחן הביא ולא זאת, מהחלטה
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חצור בסיס מבצעים חדר .07:15
האדום. הטלפון צילצל 4 כנף מפקד של בלשכתו

 תוספת מקבלות תמיד הסמוקות פניו לפידות, אל״מ ענה הבנתי,
בהתאם. נתארגן כן, לוהט. ארגמן

 אמורה למבצע המיועדת ה״ש״ שבשעת מעדכן האוויר חיל מטה
 לחבורת לפידות אמר הטילים, סוללות מעל כבדה עננות לשרור

 י״א״. ״נגיחה על הולכים מבוטל. ״5 ״דוגמן בלשכתו. המפקדים
 עצמם את יכינו הכנף מטוסי כל בדרך. חדשות משימה פקודות

 את לקבל נקווה תתכוננו. לטייסות. תחזרו בתקיפה. להשתתף
המיוחל. האישור

201 טייסת .07:15
סירנה. שומעת אני קום, גילי,

 כוננות הגברת סתם נורית. הטרייה באשתו רגב גיל הפציר עזבי,
 החגים. לקראת
לישון. חזר

 שתטלפן שווה אולי בחוץ. והמולה מכוניות רציני. זה קום. גילי,
 לטייסת?

התקשר.
 מיד. תרד פה, כולם

הרמטכ״ל לשכת .07:15
 המנומנמת, אביב תל רחובות על הידפקה חרישית מערבית כשרוח
הרמטכ״ל. בלשכת צה״ל של הכללי המטה התקבץ

 הרחיב בגבולות, האחרונה ההתפתחות בתיאור פתח זעירא האלוף
ובאוויר ביבשה והסורית המצרית המתקפה לתוכנית הנוגע בכל
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 יציאה על מעידים אמנם בשטח הסימנים - המוכרים בדבריו וסיים
סביר. נראה הדבר אין מדינית מבחינה אבל למלחמה,
 שר בלשכת שהתקיים בדיון הפורום את עירבן אלעזר רא״ל
 רוחו: בעיני אותה שראה כפי המלחמה שלבי את והציג הביטחון

 האלה השעות 24ב־ ראשון. וביום בערב בשבת יימשך הבלימה שלב
 הכוחות של וארגונם ריכוזם האוויר. חיל של רבה מלחמה תהיה

 צה״ל יעבור מכן לאחר ורביעי. שלישי שני, בימים יתנהלו המתגייסים
הנגד. למתקפת

 הסדירים, הכוחות של האופרטיביים התכנונים כל את לבדוק יש
 לתדרוך התפנה כך אחר מיד המילואים. גיוס לפני עוד דדו, הוסיף

הפיקודים. אלופי שני של קצר
 אמר שנוצר, למצב האופרטיביות התוכניות את תתאימו

 וליצחק דרום, פיקוד אלוף )גורודיש(, גונן לשמואל הרמטכ״ל
 לקבוצת בצהריים אלי תחזרו צפון. פיקוד אלוף )חקה(, חופי

מסכמת. פקודות

שרעבי עפר .07:45
הכיפורים? יום בשמי סקייהוק

 כשנה, זה האוויר מחיל משוחרר מסורת, ושומר חייכן תימני
 עפר עצמו את בלם שוטפים, מבצעים בענף )סמל( ״ילד״ בעברו
הכנסת. בית בשערי שרעבי

 בשמים? הסקייהוק פשר מה בתדהמה. מילמל מתבשל, משהו
 יסלח. אלוהים

הביתה.
 הטלפון, קו של השני מעברו מודאג קול נשמע אתה? איפה עפר,

ל״בור״. מיד ותגיע עצמך את קח מאתמול. אותך מחפשים אנחנו
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מח״א לשכת .07:55
 הודיע בצפון, האוויר חיל חפ״ק על לפקד אותך שולח אני רפי,

 האישי יועצו ימים חמישה זה סברון, רפי לאל״מ האוויר חיל מפקד
 מבצעים ענף וראש בעברו מהולל קרב נווט ומשק, תקציבים לענייני

חודשים. כחמישה לפני עד משולבים

הממשלה ראש לשכת .08:05
 משופץ, קטן, טמפלרי בבית נפתחה בבוקר שמונה אחרי דקות כמה

 הביטחון שר של מלשכותיהם הליכה דקות שלוש במרחק השוכן
 ״האיש התרעת גורל את לחרוץ אמורה שהיתה הישיבה והרמטכ״ל,

צביקה״. של
 שר פתח מונעת,״ מכה על ללכת לעצמנו להרשות נוכל ״לא

 גם לתקוף. ישר יכולים אנחנו מתחילים, שהם ברגע ״אבל הביטחון,
לבדם.״ יתחילו המצרים רק אם אפילו בסוריה.

 מציע,״ שאני מזה יותר גדול מילואים גיוס רוצה ״הרמטכ״ל
 לגולן אוגדה האוויר, חיל כל גיוס בעד אני מסויג. ״אני דיין. המשיך
 נגייס אש, ותתחיל יחמירו הדברים אם אלף. 50-60 לסיני. ואוגדה

כולו.״ המערך את
 בתגובה דדו אמר צביקה׳,״ של ׳האיש של המברק את ״קראתי

 אם מאוד. קצרה התרעה זאת בשבילנו אותנטי. ״השדר דיין. לדברי
 הצבא עם מקסימלי באופן ערוכים אנחנו שעות, עשר בעוד יתקפו

הסדיר.״
 לגייס מבקש ״אני דדו, המשיך מילואים,״ כלל גויסו לא עתה ״עד

 ישנה לא זה לעולם אלף. 80-70 לפחות אז לא, אם חיילים. אלף 200
 אם גם ירתיע. זה אולי הערבים ואת אלף, 200 או אלף 70 נגייס אם

 פתחנו שאנו שיגידו מוטב במלחמה, לפתוח מנת על שגייסנו יגידו
הגדול. הגיוס בעד אני זאת. יגידו ממילא וננצח.
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 תחסוך ״היא דדו, הוסיף עצום,״ יתרון כמובן היא מונעת ״מכה
 חיל את להשמיד 12:00 בשעה היום מסוגלים אנחנו חיים. הרבה

 לחיסול שעות 30 עוד זה אחרי צריכים אנו בשלמותו. הסורי האוויר
 מוכרחים לא אופרטיבית... מבחינה מפתה מאוד זה הטילים. מערך

 עם להידברות שעות ארבע של זמן יש זה, בעניין עתה להחליט
 שההתקפה יגידו האמריקאים גם הצהריים שעד ייתכן האמריקאים...

 מה המונעת. המכה לעשות יכולים שאנו להיות יכול ואז ודאית, היא
 סוריה על מונעת מכה זה ביותר הטובים הסיכויים את לנו שמקנה

הביטחונית. משנתו את אחת בשורה סיכם הצהריים,״ לפני היום,

 12 לפלמ״ח, גיוסו אחרי שנים 27 התשל״ד, הכיפורים יום בבוקר
 לאלוף מינויו אחרי שנים תשע השריון, גיסות על שפיקד אחרי שנים

 חודשים 21 ו־ אג״מ לראש שמונה אחרי שנים ארבע הצפון, פיקוד
 לישראל, ההגנה צבא של הכללי המטה ראש נזר את שקיבל אחרי
 מדיניים, תהליכים בהבנת טירון היה לא כבר אלעזר)דדו( דוד רא״ל

ובין־אישיים. צבאיים
 הממשלה ראש בלשכת ,08:00 השעה אחרי מעט כך ומשום

 המכה להפעלת מדיני אישור לקבל שסיכוייו הרמטכ״ל הפנים בקריה,
מאוד. קלושים קלושים. המקדימה
התנגדותו; על מדיין שמע כבר 06:00 השעה אחרי קצר זמן שהרי

 מאמינים לא כולה המרינה צמרת ואנשי הממשלה שראש ידע
 של מקדימה מכה נוספת, פעם בהבנה, יקבלו המערב שמדינות

 שלו תובנותיו קבלת בין שבהתלבטות הבין שכנותיה; על ישראל
 של הביטחונית החצר ראש של אלו את יעדיפו דיין, של אלו ובין

היהודים. מדינת
נואשות. המקדימה. המכה את צריך היה שדדו אלא

 אמירותיו אלעזר רא״ל של בזיכרונו צרובות היו עדיין שבת בבוקר
יספיק לא כך ועקב מספקת, התרעה נקבל ולא נופתע אם שגם שלו,
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 הסדיר אז גם האש, פרוץ טרם בחזיתות להתייצב המילואים מערך
שעות. 48 שעות. 24 בעיות. בלי לבדו. יבלום.

 לחלחל החלה ממש, הדקות באותן ממש, הבוקר שבאותו אלא
 שבעצם המצמררת ההכרה לישראל ההגנה צבא של אחת מספר בחייל

בטוח. אינו כבר
 לוחמים אלפי ועשרות טנקים 1,340 ולהן מצריות, דיוויזיות תשע

 לוחמים מאות וכמה טנקים 300 ומולן התעלה, לקו סמוך ממוקמות
ישראליים.

 לוחמים אלפי ועשרות טנקים 1,030 ולהן סוריות, דיוויזיות חמש
 לוחמים מאות וכמה טנקים 180 ומולן הנ״ט, לתעלת סמוך ממוקמות
יבלום? הסדיר האם ישראלים.

 )לתקיפה במקביל תקיפה כלומר השנייה, האפשרות לפי נפעל ״אם
 אחרון בניסיון הסדורה משנתו את מסיים הרמטכ״ל, אמר שלהם(,״

 הטילים להכות נוכל ״לא קודרים, בצבעים מנע מכת חסר עתיד לצבוע
 הם הרמטיות. אין ושם. פה לחדור יבשתית בהתקפה יוכלו הם היום.
גדולות.״ מטרות לתקוף יוכלו

 השר שאל צריך?״ אתה התרעה זמן כמה המונעת, המכה ״לגבי
מחודשת. תקווה בדדו נוטע גלילי, ישראל

 של המיתולוגי הסתרים יועץ לעברו ששילשל החבל בקצה נתלה
 את לטובתו לנווט הרמטכ״ל שוב ניסה מאיר, וגולדה אשכול לוי

 חיל בין לבצע. 12:00ב־ מוכנים ״אנו המלחמתי. הקבינט החלטת
 להכנה הדרוש ]הזמן שעות שלוש צריכים אנחנו והטילים האוויר

 הסורי האוויר חיל השמדת מבצע סיום בין המטוסים של מחודשת
 עד 12:00מ־ זמן יש האוויר לחיל הטילים[. סוללות תקיפת ובין

 השעה ]ציון הטילים״ את גם להספיק אפשר אי 13:00 אחרי .16:00
 המבצע זמן של יוצא פועל היא לדרך ליציאה אחרונה כשעה 16:00
של יכולתם וחוסר 17:15 בשעה השמש שקיעת )כשעה(, הכולל
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 בתקיפה הנדרשת כזאת כירורגית, בצורה לעבוד התקיפה מטוסי
החשכה(. רדת אחרי זו, מעין

 מנסה גולדה, שאלה מתרחש?״ מה לדעת שלנו היכולת ״מה
החלטות. לקבל תידרש בטרם נוספים נתונים לאסוף

 יכולים ״הם אמ״ן. ראש הסביר מתרחש,״ מה יודעים ״אנחנו
 להגנה מתאים שלהם הקדמי המערך רגע. בכל להתקפה לצאת

 טכנית בשלים הם בהתקפה. שהוא סימנים יש עכשיו ולהתקפה.
עליה.״ יודעים שאנו התוכנית לפי למלחמה, ומבצעית

 זעירא האלוף השלים לאומי, מעריך של ומעולם מאז כדרכו ואז,
 ״למרות הסיכום: שורת את הנוכחים באוזני וחצב הסדורה משנתו את

 היום סאדאת שיפסידו. יודעים הם דעתי לפי מוכנים, שהם העובדה
 כורח.״ אין אך מוכן, הכול למלחמה. לצאת מוכרח שהוא במצב לא

 או יעשה שסאדאת מה על להשפיע יכולים שאנו להיות ״יכול
 שלנו מילואים גיוס זה אותו שירתיע ״מה זעירא, הוסיף יחליט,״

 אנחנו מתכנן. אתה מה יודעים אנחנו - האמריקאים דרך שדר וגם
הפתעה.״ אין מחכים. אנחנו מזהירים.
 חדר בחלל שנזרק החבל קצה את שהרים גלילי זה היה ושוב

 של שהמקור לכולם והזכיר אמ״ן, ראש של מכיוונו הפעם הישיבות,
 שאנחנו הדלפה באמצעות מלחמה לסכל ניתן שאולי אמר אכן צביקה

בכך. תומך צביקה וגם יודעים.
 והציע לסדר כולם את קרא הדיון, את מיקד כדרכו, הביטחון, ושר
התכנסו. שלשמן העיקריות בסוגיות להחליט
 מלחמה תהיה ״אם גולדה, אמרה מחר,״ המשק על השפעה לזה ״יש

 לא מלחמה, תהיה ״אם והוסיפה, מילואים(. אסון.״)שגייסנו לא זה
שעות. 12 של עיכוב היה למה נבין

 נראה.״ עוד אך נמשך, ״הלב גולדה, הוסיפה המונעת,״ למכה ״אשר
 ״למה וגלילי, זעירא זמיר, מרואן, של לעצתם חזרה כך ואחר

ודרך צביקה(, של )המקור הזה החבר של העצה את נקבל שלא
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 סוריה את מפנים שהרוסים נודיע ואחרים סי־בי־אס הבי־בי־סי,
 ובנוסף זה, את עושים הם מדוע שלנו ההערכה את גם וניתן ומצרים,

 ובאופן בגבולות, נעשה מה יודעים שאנחנו הידיעות לסוכנויות נדליף
ההפתעה?״ אשליית את ולסורים למצרים נהרוס שכזה

 לחצה, לא היא וגם הממשלה, לראש תשובה נתן לא אחד ואף
 גולדה את שהחזיר דיין זה היה ושוב באוויר, התפוגגה והשאלה
הבוערים. לעניינים
 שמבחינתו והוסיף אמר, אתפטר,״ לא מלא, גיוס תאשרי ״אם

 ״אם האוויר. חיל וכל לצפון אוגדה לדרום, אוגדה מספיקים עדיין
 שהתנגדותו והסביר דיין המשיך נגייס,״ לגייס, שצריך נראה בלילה
 המילואים מערך כל את נגייס שאם מהחשש נובעת מלא לגיוס
 לטעון התקשורת לאמצעי יגרום הדבר אחת, ירייה שנורתה לפני

התוקפנים. שאנחנו
 דיין. אמר דפנסיבי,״ הוא שהמצב היא האמריקאית ״הקביעה

 אין לזה לצאת. התחילו כשהרוסים השתנתה שלנו ״ההערכה
 מן לא המילואים, כל את נגייס אם כך, או כך הסבר. לאמריקאים

 אבל מלחמה, להיות עמדה שלא יגידו האמריקאים שאפילו הנמנע
לכך.״ דחפו הישראלים

 תתחיל ״המלחמה משנתו. את דיין סיים ,״1967ב־ כמו לא ״זה
 חשוב מבחינתנו(, יותר טובים פתיחה תנאי )כלומר ובגולן, בסואץ

פתחנו.״ שאנחנו יגידו שלא
 הממשלה, ראש אמרה הצעיר,״ השומר תורת פי על ״נלך

לגביו.״ ספק שאין גיוס כול קודם ״בשלבים.

 מהישיבה לצאת לשכתו לראש אלעזר רא״ל הורה 09:00 בשעה
 שכבר זה מילואים. אוגדות שתי של גיוס מהלך להתניע ולהתחיל

לגביו. דעות חילוקי היו לא 06:30 משעה
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 לי שיאשרו ״בתנאי דדו, אמר מלא,״ לא גיוס על להתפשר מוכן ״אני
המשוריינות.״ האוגדות ארבע את

 התחלה להתחיל ״עדיף דיין, שוב טען מהכמות,״ חצי ״מספיקה
בכך.״ הכרוכים הקשיים כל על צנועה,

 שר של לניואנסים קשובה גולדה, שאלה קשיים?״ זה ״מה
יותר. טוב להבין רוצה הביטחון,

 יותר לנו ויהיה בחזיתות, בבלימה לעמוד כוחות בפחות ״שנצטרך
דיין. ענה מלחמה,״ בזמן בגיוס קושי

 מלחמה, תהיה באמת ״אם גולדה, אמרה אחד,״ מידה קנה לי ״יש
 עלינו שיכעסו מוטב ביותר... הטוב במצב להיות צריכים אנחנו

 אם גייסנו... כמה בדיוק למדוד יוכל לא איש טוב. יותר יהיה ומצבנו
 ביותר.״ הטוב במצב להיות צריכים אנחנו מלחמה, תהיה

 דיין. אמר מלא,״ גיוס פירושו טוב ״הכי
 אילו מאשר יותר לנו ייפגעו הראשונה שבמכה מצב יהיה ״שלא

 המילואים. גיוס על תובנתה את גולדה סיכמה כוח,״ יותר לנו היה
 פגיעות. פחות שאפשר כמה אז מלחמה, אם - אחד מידה קנה לי ״יש

 במשך נראה כאן גם אך זאת, להסביר נוכל לא - מונעת למכה ובאשר
 בסורים.״ גם נכה יצטרפו, לא והסורים יפתחו, המצרים אם היום.

 הזקנה הגברת שאמרה מה על ידיהם וסמכו אמן, אמרו וכולם
 כלום, עושים לא והמצרים פתחו הסורים הפוך, במצב גם - והוסיפו

המצרים. את לדפוק אפשר יהיה
 אל הממשלה ראש דברי את הביטחון שר הנחית 09:20 בשעה

 כפי המערך כל את לגייס הרמטכ״ל ״על וקבע, המציאות קרקע
אוגדות[. וארבע הציע״ שהוא

מירון בהר האווירית הבקרה יחידת .09:00
של הבוקר בשעות החיים נראו מירון בהר האווירית הבקרה ביחידת
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 שמי את סתווית שמש ניקדה בחוץ מאי־פעם. מתוקים הכיפורים יום
 שמחת וצהלות לרוב, מילואים באנשי ההר תוגבר עתה זה אוקטובר,
התורן. המפקד כפרי, יאיר סרן באוזני מלאכים כשירת נשמעו הפגישה

 מני אחת כוננות בעוד שמדובר הניח ותיק, כוננויות שועל כפרי,
 נתן ובינתיים ביטול. על יודיעו מעט עוד תמיד, כמו ובטח רבות,

 הדגים מניחוחות מתרחבים נחיריו החושים, בסערת להיסחף לעצמו
האש. על הנצלים

אופירה .09:00
 הכיפורים יום ממנוחת נחומי אמיר סרן את הקפיץ הטלפון צלצול

א־שייח׳. שארם של הכחולים המים ממפרץ הרחק לא במיטתו,
 ממחלקת מישהו ביקש ,107 טייסת של המוביל את לי תן

 האוויר. בחיל המבצעים
נחומי. ענה מוביל, אין

 להמראה(. דקות 5 )כוננות 5 קחו מהמבצעים, הבחור ענה הבנתי,
 האוויר, חיל מטה בהנחיית מפקדו את עירבן שלו, לטייסת התקשר

 ביירוט. זוג להוביל הוסמך לא שעדיין הזכיר
מפקדו. ספקטור, יפתח ענה הוסמכת, עכשיו

הצור .101 מיראז׳ים טייסת .09:00
 אבי רס״ן עידכן במצרים, רב גובה צילום משימת לטייסת הגיעה
 סרן את האוויר, חיל של הראשונה המיראז׳ים טייסת מפקד לניר,
 לחדרו. בדחיפות שהובהל כץ, מיקי

תתארגן. מאוד, חשובה גיחה זאת
 הנתיב. את שירטט המפות, בחדר התמקם המשימה, פקודת את לקח

טלפון. צלצול
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הזמנים. בלוחות שינוי אין סוריה. הוא היעד לניר, אמר שינוי, קבל
 המשימה פקודת את לקח החדר, בפינת מצרים מפות את זרק

לסוריה. הגיחה מפות את להכין התחיל המעודכנת,
 בגיחות מרשים רקורד בעל ותיק טייס נרגש. היה כהרגלו, שלא

 עליונה, בכוננות שצה״ל ידע ועדיין התיכון, המזרח ברחבי צילום
 טילים מערכי עם הגבולות, לאורך כקפיץ דרוכים והסורים והמצרים

רע. שוחרי
 אל ויצא הלבנה האסטרונאוטים״ ״חליפת את גופו על עטה
כמובן. ,98 מספר השחק,

אותו. השיג בהול וטלפון הסולם, על רגלו את הניח
מצרים. זאת בכל הקו, של השני בצד אמרו סוריה, לא זה

 הצילום בחדר האוטובוס. נהג את הנחה לטייסת, מהר תחזור
מהר. מהר, לכאן. אותן תביא מצרים. מפות זרוקות עדיין

 עצר, שעון הפעיל לירוק. התחלפו המסלול אורות הסיע. טיפס. קיבל.
 השמאלית, ידו בכף במפה אחז גלגלים, קיפל ניתק, דהר, בלמים, שיחרר

הפנויה. בידו המטוס את הטיס הקיפולים, סדר לפי בה עיין
 הצילום שחק ,98 את שמר אלחוט, דממת על הקפיד רגוע. היה
 לעיניו מתחת סיני, חולות מעל הניתן ככל נמוך עליו, האהוב

המצרי. המכ״ם של הבולשות
 מתוכננת בנקודה דלק. לשמור צריך למהר. מה אין קשר. 420
 השליך המשיכה, נקודת עד מהירות שמר ,540ל־ האיץ סיני בחולות

 האלחוט: דממת את שבר לגובה, משך מהכנפיים, נתיקים דלק מכלי
ברפידים. האווירית הבקרה ביחידת לבקר הודיע מושך,״ אחד ״דגל

רשאי.״ ״רות
 1.8 בהאצה. המשיך התיישר. רגל. אלף 36 לבטן. סטיק משך

 את חצה סואץ למפרץ דרומית הקול. מהירות פעמיים כמעט מאך.
והנ״מ. הטילים מערך מעל גבוה למצרים, וחדר הגבול קו

שמימינו, הכומר מסך במרכז להבהב סטרובים החלו אחת בבת
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 הלך לא במצרים אחד אף אוזניו. את החרישו פוסקים בלתי וצפצופים
 העל־ הנתיק, הגחון מכל את השליך כץ, חשב הכיפורים, ביום לישון
ההתחלה. נקודת את יירט רגל, אלף 60ל־ נסק חלק, נותר קולי.

 שאסור ידע שלו. 98ה־ עם בתוכם, והוא עמוק, בכחול שמים
לתצלומים. מאוד מחכה מישהו לפשל.

 רב. בגובה טיסה לשגרת נכנס מדויק. נתיב על שמר יציב, הטיס
 המזרחי המדבר סיני. התיכון. הים - לו רקח הארץ שכדור ממה נהנה

יפה. עולם איזה הנילוס. הדלתא. מצרים. של
 לתקתק המשיכה Zeiss^ מצלמת רגל. אלף 70 יותר. גבוה טיפס

פרוסית. בצייתנות
בסרק, גלש אף, הוריד ימינה, פנה מצלמה, סגר סעיד פורט מול

הצור. בואכה הדרך כל
 ואנשים. רכב כלי הרבה כך כל בדת״ק ראה לא מעולם זה? מה

 שהדגיש לניר אבי לו: התחבר הכול פתאום בסולם. ירד חופה, פתח
השט״לניקים. ועכשיו בכומר, ההתרעות כמות המשימה, חשיבות את

 מה בדיוק עשית קורנות, בפנים מפקדו אמר מיקי, רבה, תודה
שרציתי.

* * *

 הביאו הגרמנית Zeiss ומצלמת 98 מטוס כץ, שמיקי התצלומים
 ספק לכל ומעבר מעל הצביעו באוקטובר, 6 שבת, של הבוקר בשעות

 נראו שלהם הצבא כוחות - המצרים של האמיתיות כוונותיהם על
 לנקודות הצמודות זינוק בעמדות ממוקמים ההסוואה, לרשתות מחוץ

התעלה. גדות על החצייה
 המדינה קברניטי אצל הקרובות בשעות שינחתו התצלומים אלו

המודיעין. אגף של האשליות בבלון משמעותית, נוספת, סיכה ינעצו
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201 טייסת .09:30
 סדירים. לפה. מפה מלא היה 201 הפנטום טייסת של התדריכים חדר

 בטרמפ. הגיע טרי, מילואימניק חלוץ, דני סרן מילואים. הצ״חים.
 בערב. ייגמר בטח קרב. יום עוד שיניים. משחת בלי תחתונים. בלי

 בין אילן. בר מאוניברסיטת הלימוד ספרי עם הגיע זהר אלי רס״ן
בסטטיסטיקה. למבחן להתכונן הזמן את אמצא השונים התדריכים
 ויסיר מישהו שיבוא כולם חיכו המזמזמת האנושית הכוורת ובתוך

חולדאי. רוני נכנס ואז הנה. הוזמנו שבשמה התעלומה מעל הלוט את
 אמר לקטר, ונהיה גדל שהוא לפני הסורי הקומקום על להכות צריך

 מלחמה. תפרוץ כנראה חשכה לקראת הטייסת. מפקד מקום ממלא
 אותם, נקדים אנחנו והוסיף, שמולו בחבורה מבטו נעץ לרגע, השתהה

 זמ״מ .T4 התעופה שדה את תתקוף הטייסת מנע. מכת להם נחטיף
 ומתודלקים. חמושים המטוסים במבצעים. תמצאו שיבוצים .12:00

להתכונן. תתחילו

 חולדאי, רוני רס״ן ,201 טייסת מפקד מקום ממלא היה בבוקר בשבת
 איזו משהו. ינסו אבל למלחמה, יצאו לא והסורים שהמצרים בטוח

 תהליך לטובת הסלמה וצלצולים. רוח הרבה עם רועמת התכתשות
שלו. האוויר בחיל ביטחון חדור היה הוא ובעיקר, מדיני.

 שמח היה הראשונה, הפנטומים בטייסת טרי א׳ סמ״ט חולדאי,
 הרגיש לא זאת, ובכל בסביבה. הוא גם היה הטייסת, מפקד זמר, אילו

 ובחן סביבו הסתכל אנשים״. של ״איש הוא הרי שיילחץ, ולמה לחוץ.
 חלוץ, דני זהר, אלי פלד, איתן בניה, עדי גוריון, אמנון אנשיו: את

 יהיו הם לסמוך. מי על יש רגועים. מנוסים. טלמון. עמירם דוד, יאיר
לצדו. כאן

 מצא לקיר, מקיר להערכה שזכה נווט אך בגילו צעיר דטלני, איציק
הלחימה. ניהול בצוות משובץ עצמו את
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 אותה לעדכן והתחיל מהכספת י״א״ ״נגיחה פקודת את הוציא
 מעיין הטלפרינטר, מתוך הרף ללא שנבעו המשימה, פקודות כנגד

שבמבצעים. המתכת
 בטייסת, ביותר הצעירים הנווטים עממי, ונמרוד שליין אריק

 אמורים צעירים שנווטים מה את לעשות המפות לחדר נשלחו
 רצפת כל את שכיסו ,1:250,000 מפות סדרת מעל גהרו לעשות.

ירדן. סוריה. לבנון. ישראל. תיכוני: מזרח כשטיח החדר
 שחורים. פחם ניירות ביניהן הניחו זו. תחת זו מפות ארבע הצמידו

 קודם .T4 התעופה לשדה שיובילו הדרך מקטעי את לשרטט התחילו
 בראש כתבו עכשיו הנדרשים. הכיוונים לפי הדרך את קטעו כיוון. כול
 ההולכים המרחקים את והוסיפו במעלות שלו הכיוון את מקטע כל

 גם כך ואחר הנדרשת. והמהירות ומצטבר, ההולך הזמן ואת ויורדים,
למטרה. משיכה ונקודת האצה. נקודת טיסה. גובה דלק.

 הרביעייה. למוביל יעבירו מכולן, הברורה העליונה, המפה את
 לא המפות אופס. שוב. לשרטט לקריאה. קשה האחרון העותק אופס.
מהתחלה. הכול זו. את זו חפפו

המודיעין. קצינת אמרה התקיפה, אזור של האוויר תצלומי הנה
לכולם. בהצלחה שיהיה זהו. סיימו. למפות. הצמידו

 בהתניה המבצעים, חדר חלון מול עברו המפות, מחדר יצאו
 הפתעה. השיבוצים. בלוח מבט העיפו אוויר צוות לאנשי טיפוסית

 מאוד, מפתיע מאויש. אבל המטוסים, בשיירת אחרון מאויש. עממי
מבצעית. לטיסה הוסמך לא עדיין שהרי

 ובתוכו בשבילו. שני טבע היא מבצעית טיסה כאילו חזה, זקף
 נראה הזה״ ״הדבר זאת, ובכל גבול. חצה לא מעולם החשש. ביעבע

 הימים ששת שוותיקי העצמי והביטחון .1967 כמו ומאורגן מסודר לו
ילדים. משחק עבר. לכל הפגינו וההתשה

 שכל וסיפר ההתשה, ממלחמת הקיטע הטייס שוחט, יגאל הגיע ואז
הישנים התול״ר״ ״ג׳יפי את מוציאים טוביה בבאר הוותיקים״ ״האזרחים
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 הביטחון ותחושת למילואים. עצמם את ומגייסים המשק מסככות
למלחמה. מוכנים הזקנים המושבניקים גם הנה שהרי התחזקה,

הרמטכ״ל לשכת .09:45
 חיל מפקד את הרמטכ״ל עידכן מקדימה, למכה אישור אין זה בשלב

 סופי. לא עדיין דבר ששום אלא המלחמה״. מ״קבינט בצאתו האוויר
בהכנות. תמשיך

 היא מקדימה במכה לפתוח ניתן שבה ביותר המאוחרת השעה
 צריכה לתקיפה התרעה פקודת אלעזר. באוזני פלד חזר ,16:00

.15:00 משעה יאוחר לא לי להינתן
 חיל על כזאת, תקיפה לבצע לא יוחלט אם פלד, הוסיף כן, כמו
 השעה עד כך על לי להודיע יש להגנה. ולעבור תצורה לשנות האוויר
המאוחר. לכל 13:00

הממשלה ראש לשכת .10:15
 ישראל ממשלת ראש קיבלה בלשכתה הדיון מסיום שעה חצי בחלוף

 שהוזעק בישראל, הברית ארצות שגריר קיטינג, קנת של פניו את
 שהוזעק השגריר, דיניץ עיניים)שמחה בשש אישית לשיחה בדחיפות
בשיחה(. הוא גם נכח אמו, פטירת בשל לישראל בדחיפות
 עצמו, לעניין גולדה הגיעה הרגילות הנימוסים מילות אחרי
בבהילות. השגריר נקרא שלשמו

 והמשיכה המונולוג, את פתחה היא ״,We may be in trouble״
 שמצרים מראים הסימנים כל בלשכתה. שהתקבלו בהחלטות ועידכנה

 מתקפה גולדה, אמרה ישראל, נגד למלחמה לצאת מתכוונות וסוריה
 וצה״ל היום, של המאוחרות הצהריים אחר לשעות מיועדת זאת

אותה. להדוף מתכוון
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 ראש את ההמום השגריר עידכן האחרונים, הימים בעשרת
 לוושינגטון השגרירות בין שוטפים מגעים התנהלו הממשלה,

 הוא אתמול, רק הגנתית. בהיערכות שמדובר הוברר ובהם ולצה״ל,
 עדיין שהתקבלו התשובות שאלות. סדרת לוושינגטון נשלחה הוסיף,

הגנתית(. היערכות כך)על על הצביעו
 וארצות ישראל של המודיעין בהערכות הפער על מצרה אני
 מתקיים שבמצרים בהתחלה חשבנו אנחנו גם גולדה. ענתה הברית,
 שבכוונתם נראה שלנו, הטובים המקורות לפי אבל גדול, תרגיל
כוללת. במתקפה ולפתוח התעלה את לצלוח

 בטרם בהם תכה ישראל שבידכם, הידיעות על בהתבסס האם
הנסער. קיטינג שאל יתקיפו?
 מצוינת ובאנגלית לעברו, רכנה ישראל, ממשלת ראש השיבה לא,

 למרות מאוד, עלינו מקל היה שהדבר פי על אף - הוסיפה מבית
 שבעולם, כדי מנע למתקפת תצא לא ישראל שבידינו, המידע כל

במלחמה. שפתח הצד בזהות ספק יהיה לא הברית, ובארצות
 כל תעשה הברית שארצות לנו חשוב גולדה, המשיכה כך, משום

 מבקשת ישראל החזיתות. בשתי המלחמה את למנוע כדי ידה שלאל
 לפתוח מתכוונת אינה שהיא ולמצרים לרוסים באמצעותכם להודיע

 לא שהם ידעו שהם חשוב התקפתם. את להדוף מוכנה אך במלחמה,
שננצח. ספק לנו ואין אותנו, להפתיע יצליחו
 בישראל המילואים גיוס צעדי את לפרש הברית לארצות לה אל
 הצעדים את לנקוט חייבים אנחנו דבריה. את סיימה תוקפני, כצעד

הנדרש. המינימום הוא חלקי מילואים גיוס המתבקשים. ההגנתיים
 ראש של מלשכתה הברית ארצות שגריר יצא 10:30 בשעה

כסיד. חיוורות ופניו ישראל, ממשלת
 מדינת הצהירה ומדינית, פוליטית תקינות בשם עיניו, לנגד
 צעדיה את לחשק מוכנה שהיא ממשלתה, ראש באמצעות ישראל,

המתבקשים.
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רמשל״ט תא .11:00
 חיל של השליטה תא מתוך אליהו בן איתן רס״ן תהה בחוץ? קורה מה

אביב. בתל הקריה לאדמת מתחת עמוק האוויר,
 עולם על הגדול בתסכולו נזכר ההתשה. מלחמת על חשב פתאום

 וחזית הרגילים, חייו את שחי עורף נפרדים: מסלולים בשני שהתנהל
 רק שוב. והנה הסערה. בעין להיות הפסיקו לא הצעירים שלוחמיה
 המלחמה, את שחי הוא העורף הפוך. הסרט את הפעם הקרין שמישהו

 בלתי זרם טלפונים, ועוד טלפונים, צלצולי יחסית. רגוע הכול וכאן
לעזרה. להתגייס מציעים אנשים ובכולם פוסק.
השליטה? במרכז כאן עליו יודעים לא שאנחנו בחוץ שם יש מה

 מודע אליהו בן רס״ן היה לא היום, מאור מנותק ,11:00 בשעה
 הכנסת ובתי האזרחים בתי על והשתלטה שהלכה החדשה למציאות

 החל מגייסים. חוליות ידי על משלוותם שהופרעו המתפללים, עמוסי
 המדינה, כבישי את סואנת רכב כלי תנועת גדשה בבוקר 09:30 משעה

בחול. הקודש שבירת את לקלוט מיאן אליהו, בן כמו הכיפורים, ויום

העליון)ה״בור״( הפיקוד מוצב .11:00
 שממנו המקום הוא ה״בור״ מזוין, בטון של טונות עשרות בין קבור

 המדינה. של החירום פעילות את לנהל הצבא קברניטי אמורים
מכולם. הגדול החירום תרחיש היא בשער ומלחמה

 לבכירי והצטרף ה״בור״ אל הביטחון שר ירד 11:00 בשעה
 הזרועות. ומפקדי האגפים ראשי סגנו, הרמטכ״ל, - צה״ל

דיין. הקשה הלילה? לעשות יכול האוויר חיל מה
האוויר, חיל מפקד השיב ידועים, הצליחה מקומות כי מעריכים אנו אם

רצינית. די מהומה ולחולל השני לצד חימוש להשליך מסוגלים אנו
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 הטעיה, טיסני 16 ובה משאיות, שיירת יצאה 09:00 לפני קצת
 נלווה ציוד ושאר משגרים שישה ״תלמים״, הקוד בשם המכונים

 בטנדר, הוביל המפקד, ניר, שלמה רס״ן שבגליל. דלתון מנחת אל
 את שהיבהבו רמזורים עם הכבישים, על לבד השיירה. כל ואחריו
הגליל. אל הדרך כל לדעת עצמם

 יריקה מרחק דלתון, ברמת גבוה למנחת, הגיעו היום באמצע
 באופק חלב. גוש הציורי ומהיישוב שמו את לו שהעניק מהמושב

 מירון, הר נשקף הציפור, ממעוף קילומטרים כחמישה הקרוב,
בראשו. זרועות האווירית הבקרה יחידת ואנטנות
 טלפון את התקינו המסלול, בצדי המשגרים עמדות שש את פרשו

הללויה. מירון. הר מרכזיית ובין ביניהם שמחבר לקו השדה

* * *

 האוויר, חיל במטה סוד שותפי מעט עם חשאית יחידה ,200 טייסת
 בשני והתמחתה פלמחים בבסיס 70ה־ שנות בתחילת התמקמה
הטעיה. וטיסני טייס)מב״ט( ללא צילום מטוסי תחומים:

 לטיסני שיגור אתרי שלושה הטייסת הקימה 1972 שנת במהלך
בסיני. שניים בצפון. דלתון במנחת אחד ההטעיה:
 ״תלם״, קוד שם אורכו, מטרים כשני הפצפון, ההטעיה טיסן

 התאים שלו הטיסה שפרופיל כך משימה, כל לפני מראש תוכנת
 להוליך אמור היה הוא כזה באופן אמיתי. תקיפה מטוס לפרופיל

 מטוס בו לראות להם לגרום - האויב טילי סוללות מכ״מי את שולל
 ולחשוף מטענם את עליו לרוקן הטילים משגרי את לפתות תקיפה,

 מיד להגיח אמורים שהיו האמיתיים, התקיפה למטוסי מקומם את
אחריו.

ת .12:00 ס 200 טיי
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ממשלה ישיבת .12:00
 שבה עתה שזה ,98 ושחק כץ מיקי של הצילום גיחת בממצאי מצויד

 הכלים, כיסויי את הסירו מצריות ארטילריה יחידות - לבסיסה
 נגמ״שים וצליחה, גישור ציוד הצלה, חגורות של ריכוזים ישנם

 הפיקוד מוצב את הביטחון שר עזב - המים לקו בסמוך וטנקים
 יום בצהרי - ומעולם מאז ביותר החריגה הממשלה לישיבת ונכנס

 ראו לישיבה בדרכם הקדימו. רובם שרים. ואחד עשרים הכיפורים.
 בכבישים, התרוצצו מכוניות עשרות שלהם. השרד רכב אלמן שלא
הזה? הדבר פשר מה אביב. תל בחוצות מהן רבות

 לפורום דיין אמר בקהיר, שלנו המקור הודעת על בהתבסס
 על לראשונה שומעים מהם שאחד־עשר ידיעה מתוך מולו, הדרוך

 לפנות שהיום היא ההנחה בגבולות, האחרון השבוע התפתחויות
 התקפה תתחיל אחרי, קצת אולי לפני, קצת אולי חשכה... עם ערב,

החזיתות. בשתי מלאה
 עדיין האמריקאים והוסיף, המודאגות, ההמומות, הפנים את ראה

יהיה. שכך משוכנעים אינם
 מיועדת המשולבת ההתקפה והמשיך, ב״בשורה״ להתבשל להם נתן

הישראלי. האוויר חיל של מיכולתו חוששים שהערבים מכיוון לחשכה,
 אמר האוויר, חיל של מקדימה בהתקפה רוצה שלנו הצבא צמרת

 כן ועל אפשרי. בלתי שזה הבנה מתוך בעניין לוחצים לא הם אך דיין,
אחרת. תחליט הממשלה כן אם אלא מנע, מכת אושרה לא

חצור .12:00
 אל״מ עירבן וסוריה, מצרים עם מלחמה לפרוץ עומדת ערב לקראת
 לפי והוסיף, המשפחות, בשיכון האוויר צוות אנשי נשות את לפידות
 מדייריו. השיכון את לפנות נאלצים אנחנו האוויר, חיל מטה הנחיית
ומוכנות. ארוזות להיות עליכן אז עד .14:00 בשעה יתחיל הפינוי
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הרמטכ״ל לשכת .12:20
 שהסיכוי הבין התכנסה, שהממשלה אלעזר רא״ל ידע היום בצהרי

 אפסי, עד קלוש המקדימה המכה איסור בדבר הגזרה רוע לביטול
 הוא הגבולות. שלאורך הסדיר היבשה בצבא תלוי שהכול הפנים ולכן
המילואים. הגעת עד לבלום. אמור לבדו

 כזה, למצב מענה לתת שנועדה תוכנית יש האוויר לחיל נכון,
 לתקיפה מטרות לקבל אמורים הם התוכנית, שלפי אלא שמה, ״שריטה״

 אדיר נחשול בבלימת עסוקים שיהיו הסדירים, האם הקרקע. מכוחות
 למטוסים? מטרות לספק פנויים יהיו רגלים, וחיל טנקים של

ובגורודיש. בחקה תלוי הכול
 בגזרתם התחדש מה לשמוע רצה הפיקודים. אלופי לשני המתין

מוכן. שהכול לוודא האחרונות. השעות בארבע

גורודיש. התייצב ראשון
 המצרים ולפיה הגיעה, עתה שזה בידיעה הדרום פיקוד אלוף את עירבן

 על בקצרה, שוב, איתו עבר הארטילריה. מסוללות רשתות להוריד החלו
 מבצעיות מגמות וקבע יונים״, ״שובך סיני, להגנת ההיערכות תוכנית
 יהיה שני יום ובמהלך ראשון בליל מחר. וגם תבלמו. הערב - לפיקוד
מערבה. ובצפון התעלה בצפון מצריים שטחים כיבוש לבצע אפשר

 והיא הרמטכ״ל, עירבן הכוחות, צבירת תימשך שני־רביעי בימים
הנגד. למתקפת לעבור לנו שתאפשר

הממשלה ישיבת .12:30
 של ההגנה תוכניות על עוברים הדרום פיקוד ואלוף הרמטכ״ל בעוד
 עדכוני עם הממשלה ראש בלשכת הישיבה להתנהל המשיכה סיני,
 ופינוי המילואים גיוס בצה״ל, הכוחות תגבור עיקרי על הביטחון שר

הסובייטים. היועצים משפחות
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 יעקב המשפטים, שר שאל תקיפתם? את יקדימו הם אם יהיה מה
ישר. שכל עתיר אך ביטחוני, עבר נטול שפירא, שמשון
 דיין, ענה הצהריים, אחר משעות בשמים בפטרול יימצא האוויר חיל

 .12:00 משעה מקדימה לתקיפה החיל של מוכנותו על עירבן ומיד
אמר. בידכם, הסופית ההחלטה
 ראש הסבירה התחלנו, אנחנו שלא להוכיח עלינו כי החלטתי

 ושקוף ברור להיות צריך הפעם הנסער. השרים לפורום הממשלה
 בני ולשכנע העולם בכל ללכת נצטרך שלא כדי התחיל, מי לגמרי

 ארצות שגריר עם פגישתה את תיארה כך ואחר בצדקתנו. אדם
 למלחמה, לצאת החלטנו אנחנו שלא עד אלוהים לו, אמרתי הברית.

להם. שמגיע מה את יקבלו שהם חזקה יתקפו, המצרים ושאם

 שננקטו הצעדים סדרת את ישראל ממשלת אישרה 12:45 לקראת
 כמו הממשלה, המלחמה. למניעת המדיניים הצעדים את וכן כה, עד

מנע. במכת תפתח לא ישראל כי קבעה הביטחון, ושר ראשה

מח״א לשכת .12:30
 בלשכתו. האוויר חיל מטה בכירי את פלד בני כינס מה״בור״ חזרתו עם

ההודעה. הגיעה ואז הממשלה. ישיבת לתוצאות חיכו
 להעביר יש סופי. זה הפעם בני. אמר מקדימה, למכה אישור אין

אווירית. הגנה לתצורת כולם את
 המבצעים. מחלקת ראש פורמן, גיורא אל״מ שאל למה?

החדר. לחלל האוויר חיל מפקד ירה ההנחיה, זאת
 תוכנית לעשות תן פורמן. התעקש להגנה, מטוסים מספיק לנו יש

 פצצות. עם מהמטוסים כמה נשאיר בוא מסודרת,
בני. נהם לא,
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 האוויר חיל מפקד את הובילו חשיבה נדבכי ששלושה להניח אפשר
 המקצועי, בהיבט השני הלאומי, ברובד האחד שהחליט: כפי להחליט
האישי. במישור השלישי

 במלחמת אביב תל העיר הפצצת טראומות - הלאומי הרובד
 על רבות השפיעו העצמאות, במלחמת כך ואחר השנייה, העולם
 הגנה, הכול לפני הגנה. - האוויר לחיל המרכזית המשימה הגדרת
 וחדר. חילחל. וזה האוויר. חיל למפקדי המדינה קברניטי הגדירו

והשפיע.
 מתא רבות שנים מנותק היה פלד בני האלוף - המקצועי ההיבט

 הקצרה בכהונתו מבצעים. על ישיר מפיקוד טייסת, על מפיקוד הטייס,
 שמחלקת גדולות״ מ״אופרציות התלהבות גילה לא האוויר חיל כמפקד

 מודע היה פלד האלוף כן, על יתר הטילים. לתקיפת הציעה המבצעים
 העובדה את והפנים החרש, השכונתי הבריון ,SA-6^ לבעייתיות היטב

 מפחידים. לממדים צמחו הטילים, מערך ובעיקר הרגיל, הנ״מ שמערך
 על וללכת איתם ההתמודדות את לדחות העדיף אולי האמת ברגע

אוויר. קרבות בטוח.
 של הבולטת האופי תכונת היתה לא ״סבלנות״ - האישי המישור

 הקצר, ובפתיל החם במזגו ידוע היה פלד האלוף האוויר. חיל מפקד
 פתיל בבחוריו. הטובים של איתו העימות כוונות את שהצמית הנשכני,

 אנשי תובנות את להכיל אמור שהיה אימת כל יותר עוד שהתקצר
למשל. פורמן, גיורא המבצעים. מחלקת של השטח

 הרשמי ההיסטוריון האוויר, חיל תולדות ענף ראש עבורי, יוסי סא״ל
 אווירה מצוקה. סימני קלט לא תיצפת. הקשיב. בצד. ישב החיל, של

שלווה. קפה. כוס תן עוגייה. לי תעביר רגילה.
 אווירי ״ש״ בני, קבע ,18:00ב־ היום מלחמה ואומר, חוזר אני

אחרון. אור עד - 15:00 אויב

142



הפעמונים צילצלו למי לפני. רגע באוקטובר: 6

 האוויר חיל מטה בכירי כמה שמעו האש, פרוץ בטרם השבת, במהלך
 תפרוץ אמנם אם לו: האופיינית בנחרצות מתבטא כשהוא מפקדם את

 שעת היא 15 שעה בחשכה. יבואו האויב שמטוסי סביר לא מלחמה,
להגעתם. הצפויה ה״ש״

 מערך כל את לפרוק הנחיה האוויר חיל מפקד נתן כך, אם מדוע,
 בני בגחונם? התלויות הפצצות מאשכולות והמיראדים הקורנסים

 כל את ״להחליק״ ניתן לא שעתיים שבתוך לדעת אמור היה פלד
 יהיו לא ה״החלקה״ תהליך של בעיצומו שייתפסו ואלה המערך,
 ישע חסרי ברווזים״ ל״מטווח הפיכתם למעט משימה, לשום כשירים

האויב. מטוסי כוונות מול

 רדת לפני המזרחית בגדה ינחתו מצרים צבא שכוחות מעריך לא אני
 לתקוף יידרש האוויר שחיל צפוי ולא פלד, האלוף המשיך החשכה,

 ואז ראשון, ובאור בלילה לנו יתגלו הצליחה שאזורי מניח אני שם.
 מסוקי באמצעות לפעול ינסה שהאויב צופה אני אותם. לתקוף נצטרך

 שדות עם נתחיל בבוקר מחר אחריהם. במצוד לצאת ונצטרך תקיפה,
 לדרום, נעבור מכן לאחר שם. הטילים סוללות כך ואחר סוריים, תעופה

הטילים. כך ואחר המצרי האוויר חיל בהשמדת נתחיל ושם
 עדיין האוויר, חיל של הבכיר המודיעין קצין הר־לב, רפי ותא״ל

מלחמה. תהיה לא - בשלו
 שיודע האיש המודיעין, במחלקת המחקר ענף ראש פורת, יהודה וסא״ל

מלחמה. תפרוץ לא כי... שמעידים בסימנים התמקד מכולם, טוב

 הודיע במצרים ישראל של המרגלים שגדול אחרי שגם קרה איך
מדת שמלחמה  על הצביעה הצילום כשגיחת חשכה, לקראת לפרוץ עו

ת כניסה  רשתות שהוסרו גילתה האו״ם כשתשדורת למלחמה, ודאי
ם ההסוואה  בהול, פינוי נרשם לכן קודם כשיום ומארטילריה, מטנקי

וממצרים, מסוריה הסובייטים היועצים משפחות של מוסבר, בלתי
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 אז גם מלחמה״, ״היום רם, בקול והצהיר, חזר האוויר חיל כשמפקד
מפקדי האוויר חיל במטה הקצינים מרבית סירבו  והטייסות הבסיסים ו

מד הצונאמי את לראות ש שעו עליהם? להתגע
 לקבל העדיפו האוויר חיל בכירי מקוממת. אם גם פשוטה, התשובה

 בסים מפקד - מבצעים איש מזמן לא עד הר־לב, תא״ל גרסת את
המודיעין. מחלקת מפקד ועתה - חצור

משם. לא וגם משם. לא שנים הרבה כבר פלד? האלוף
לפאניקה. להיכנס צורך אין

201 טייסת .12:45
 סרן את טורדני טלפון צלצול הקפיץ חצור של הפנטומים בטייסת

 שלא היירוט כוננות רביעיית מוביל ,201 טייסי מבכירי בניה, עדי
לתקיפה. שובץ

 אשכנזי, נסים סא״ל של הבהול קולו נשמע לתקיפה, אישור אין
 את תחזיר לתקיפה. אישור אין - חוזר אני תעופה. טייסת מפקד
אווירית. להגנה להתכונן יש כולם.

 מגדל באמצעות חולדאי. את בניה עידכן לתקיפה, אישור אין
 מתחת התיישבו שכבר לאלה והודיע המטוסים עם קשר יצר הפיקוח
לטייסת. בדחיפות לחזור לחופות
 לחולדאי. בניה פנה אמר? שאשכנזי מה הגיוני לך נשמע זה האם

הגנה? עושים אנחנו
תדהמתו. את הסגירו ופניו חולדאי, אמר שכן, כנראה

להבין. התקשה נחל בנצי סרן גם
 שלו החבר׳ה מבצע(. פ״ממים)פקודות עם אותו שיגעו הבוקר כל
 שבו מרעומים. התאימו חימשו. פרקו. מעולם. עבדו שלא כפי עבדו

אפשר אש, ייצור יחידת היא הטייסת אם בהם. גאה היה ותידלקו.
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 שמכניס זה - הבריח הוא בראשו, עומד שהוא הטכני, שהגף לדמות
 הכניסו והם ההדק. על וללחוץ לכוון לטייס ומאפשר לקנה הכדור את

 הכיפורים. ויום והשינויים הלחצים למרות לקנה. כדורים
טילים״. לתצורת עברו חימוש. ״פרקו הזאת, ההוראה ועכשיו

תוקפים? לא להיות? צריך זה מה

המקדימה. למכה ממשלה אישור אין חולדאי, אמר ירוק, אור אין
 שנקבל. הפקודות לפי נפעל זה. עם להתמודד נצטרך הוסיף, ואז
 במועדון הזמן את להעביר אותם ושלח לנו. שיגידו מה נעשה

 וברידג׳. רמי ג׳ין בש, שש אספרסו, כוסות בין ובקולניות בעליצות
מישהו. צעק הכנפי,״ האוכל לחדר ״עולים

 אבל מובהק, חילוני רגב, גיל חשב הכיפורים, יום של הזניה איזו
 ולצבא האוויר לחיל שלה ובקשר ישראל במסורת שניים או דבר מכיר
 ובפקודה. זה. והנה פעם. אף הכיפורים. ביום אוכלים לא בצבא כולו.
זה. על נצטער עוד בסוף

מח״א לשכת .13:00
 שיוכל חשב בחיל, 2 ומספר אוויר מחלקת מפקד עברי, דוד תא״ל
 אותו תקפה השבוע בתחילת במיטתו. השבת יום את גם להעביר

 השעה״. ״צו היתה עדיין מנוחה רופאיו עצת ולפי החזרת מחלת
 תוכנית את גרעה הטלפון קו של השני מעברו דחופה שקריאה אלא

המפקד. בלשכת פה, הוא והנה בחזרת הממוקדת הלחימה
 ובהוראת מקדימה מכה שאוסרת הממשלה בהנחיית התעדכן

היירוט. מטוסי מכל חימוש לפרוק פלד האלוף
 אנחנו מהר, בוא שלום. בר ליגאל התקשר האוויר, חיל לבור ירד
אותך. צריכים
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 בלונדון האוויר חיל ונספח 201 בטייסת ותיק נווט שלום, בר סא״ל
 במסע הגלים על היאכטה תנודות את בישבנו חש עוד חודש, לפני עד

 הגיע. בלבד ימים עשרה לפני התיכון. הים נמלי בין זוגתו עם שעשה
 ומצה״ל האוויר מחיל השחרור תעודת את לקבל אמור היה רגע עוד

הזאת. הבשורה ועכשיו כולו.

 קודח והוא חבוש צווארו עברי, אותו הנחה מרדכי, נאות לקיבוץ סע
 אוגדה של המפקד לנר, דן )במיל׳( האלוף את שם תפגוש מחום.
אווירי. יועץ בתור אליו תצטרף לאחרונה. שהוקמה חדשה

 דוב. לשדה ונסע מאי־שם, לו שנמצאה חבוטה, כרמל־דוכס על עלה
 באפסנאות. לו אמרו כדורים, אין אקדח. טיסה. מעיל מדים, סרבל,
הגולן? ברמת שם להיות הולך כבר מה נורא. לא

סיני חשיבה. אום ״בבל״. .13:15
 בבסיס התורן האוויר חיל נציג ירון, דודי סגן הירהר מדי, שקט

הבונקר. במרכז מוגבהת במה על בעמדתו מתיישב בעודו ״בבל״,

 ובמרחק הים פני מעל מטרים 723 בגובה חשיבה, אום הר רכס על
 - בסיני צה״ל של האסים שלושת התמקמו מהתעלה, קילומטרים 40

 של וים גדולות עפר ערמות מכוסים תת־קרקעיים, בונקרים שלושה
 יחידת ״דבלה״. - דרום פיקוד של הקדמי השליטה מוצב אנטנות:
 האלקטרונית הלוחמה יחידת ״בבל״. - המודיעין אגף של ההאזנה

.545 - האוויר חיל של
 ושל צה״ל, כלל של ההתרעה צורכי את לספק אמור היה ״בבל״

 אנשים בין לתקשורת האזנה באמצעות מרכזי, כצרכן האוויר חיל
אלקטרונית)אלינט(. ותקשורת )קומינט(
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 לא מדוע חלקי. באופן מאוישות ההאזנה עמדות סביבו. מבט העיף
שכזאת? נינוחות משדרים וכולם מביתו, הוזעק מדוע העמדות? תוגברו

 רגיל פעילות יום הוא שבת באוזניו. לרעום המשיך והשקט
 אף אין מדוע זוממים? הם מה הזה. השקט ועכשיו העימות. בצבאות

בשמים? שלהם מטוס
מצוין. דוד. דוד ההאזנה? לעמדות האחראי 848 מטעם הקצין מי

לצדי. כאן יהיה ההתשה, מלחמת ותיק כזה, שאחד טוב

הממשלה ראש לשכת .13:15
 לפנות ההחלטה לאחר שלמה יממה יורק, ניו שעון 07:15 בשעה

 יצא ערב, למדינות דחוף מסר ולהעביר הברית לארצות בדחיפות
 שלו, ממרדכי מברק הממשלה ראש בלשכת הטלפרינטר ממגש

לשונו: וזו הממשלה, ראש משרד למנכ״ל המיועד
להודיע: וביקש 07:05 בשעה נפתלי)קיסינג׳ר( התקשר

 שש בתוך לפעולה תיכנס ישראל כאילו ידיעות אליו הגיעו .1
שעות.

 שנתבקשו את ומסרו והמצרים הסובייטים עם דיברו שהם .2
 קשר סידורי הוקמו ואף פעולה, משתפים הסובייטים למסור.

ביניהם. מיוחדים
פעולה. מפני אותנו להזהיר מבקש נפתלי, הוא, .3
רוה״מ. לידיעת מיד הנ״ל ושאעביר בקשר שנעמוד אמר .4

מירון הר אווירית בקרה יחידת .13:30
 לבונקר כפרי יאיר סרן נכנס בפיו, עדיין המושט דגי של כשטעמם
 התורן. הבקרה( ביחידת נשק מערכות )קצין הקמנ״ק את להחליף

יבוטל. הכול מעט עוד בשמים. מטוס אף אין שחור. מרכזי מסך
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 האחות, הפנטומים טייסת של צילום גיחת תוכננה 15:00 השעה לקראת
הליווי. את להעניק אמורה היתה 201 של פנטומים רביעיית .119

 מקום וממלא א׳ סמ״ט חולדאי, עירבן הרביעייה את אוביל אני
המפקד.
 האפצעס כשיר. לגמרי לא אתה ב׳, סמ״ט גוריון, בו הפציר רוני,

בקוקפיט? זמן הרבה כך כל לשבת תוכל איך שלך. הזה
 אחת ציפור מעדיף חולדאי, קבע הליווי, רביעיית את אוביל אני
להתרחש. עומד שאולי הזה ברור הלא בדבר ביד בטוחה

 ותצטרף זוג לך תארגן בניה, של היירוט כוננות למבנה תצטרף
אליו.

 משה לבעלה קורן תלמה הודיעה הסימקה, את לקחת אליך בדרך אני
הטייס.

 מקרטעות בעודן טרייה, נהגת רגב, נורית את זירזה מהר, יותר
ואסורים. מותרים נתיבים בסבך מתבלבלות לטייסת,

הרמטכ״ל לשכת .13:30
 - הצפון פיקוד אלוף - וזה הולך, - הדרום פיקוד אלוף - זה בעוד
בא.

 אחרי אלעזר רא״ל הנחה אבדות, במינימום לבלום הפיקוד על
 כיצד ובירר הפיקוד של האופרטיביות התוכניות את חקה עם שבדק

המילואים. גיוס מתקדם
 את הרמטכ״ל המשיך בסוריה, תעופה שדות מחר יתקוף האוויר חיל

 הסורי, הטילים מערך את מטוסינו יתקפו כך אחר שלו. מאמין האני נאום
 אחר רק הראשונה. ביממה בלבד מוגבל סיוע הקרקע לכוחות יינתן ולכן

בחזית. קרקע מטרות לתקיפת העוצמה במלוא המטוסים יתפנו כך

ת .13:30 ס 201 טיי
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צפון פיקוד אווירי חפ״ק .13:40
 מסוק טיסת חוויית את בזיכרונו וסרק שרעבי חשב שהסתיים, חבל

 מטה, באטיות גולש המסוק את ראה והגולן. הגליל בארץ היסעור
 פוגעים גלגליו הבזלתית, הטרשים מאדמת כהה אבק ענני מעלה
נפח. של המסוקים במנחת רכות

 בונקר בכיוון דרכו את עשה האווירי הפיקוד חבורת עם בצוותא
 נסבלות. בלתי וצפיפות המולה שם וגילה המרכזי החפ״ק

האווירי. החפ״ק מפקד סברון, אל״מ רטן שלנו? הפינה איפה
 קשר אמצעי נטול מתנדנד, עץ שולחן לעבר מישהו הצביע שם,

קווי.
מהם. אחד הכריז סנדוויצ׳ים, לי יש

 מהמולת מטרים 30 שקטה, ישיבה פינת מצאו החוצה. יצאו
מפקדם. סברון של אפו וחרון הרופ״ק

201 טייסת .13:50
 את שחק חווה עידכנה מהבסיס, המשפחות פינוי על איתנו דיברו
בעלה. אורי

ענה. כלום, יהיה לא
הזאת? הסירנה פשר מה אורי? זה, מה

בפאניקה. כולם וכבר אורי, השיב בגבול, משתין ערבי איזה
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 הבכיר האוויר חיל נציג קימלמן, מוטי סרן חושב לשתיים, רבע כבר
 הר פסגת על המודיעין חיל של המרכזית האיסוף יחידת ב״אררט״,

 ולפיה החיל, ממטה שעות כמה לפני שקיבל בהתרעה נזכר כנען,
אחרון. באור מלחמה לפרוץ עומדת

 האלחוטניות בחבורת מתבונן לעצמו, אומר הוא רגוע, הכול
 מהרמקולים בוקעים מת״ ״קו רחשי ושומע ההאזנה בעמדות המיומנת
מאוישות. הלא בעמדות הפתוחים

 כמו עצמן על חוזרות והן מילים. שלוש שומע הוא פתאום
 האלחוטניות וחבורת בפזמון, מדובר שלא יודע קימלמן אבל פזמון,

 מקהלה. איננה המילים, שלוש על ושוב שוב שחוזרת הנרגשת,
 שכל מרגיש וקימלמן הגדול, החדר בחלל להדהד ממשיכות והמילים
 לי ״יש קליקים״. לי ״יש שומע הוא עבר כשמכל סומרות, שערותיו
קליקים״. לי ״יש קליקים״.

 לא השני בצד שמישהו פירושם שקליקים יודע קימלמן מוטי סרן
 בדיוק הרי כי הסיבה, מה לו להסביר צריך ולא אותו. שישמעו רוצה
 וקימלמן, פוסקים, לא והקליקים ההר, על הבנות עם יושב הוא כך לשם

 הפתוחים מהרמקולים שומע שינה, מתוך קליקים סוגי לדקלם שיכול
 לעשות צריך לא והוא המראה, לסימון וקליקים הסעה, לסימון קליקים
 הקליקים כי מדובר, תעופה שדה באיזה להבין כדי קשב חלוקת

העמדות. מכל הרמקולים, מכל הכיוונים, מכל עליו מתרגשים
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 הטלפון שפופרת לתוך צורח הוא !״י באוויר! הסורי האוויר חיל ״כל
האוויר. חיל במשל״ט ההתרעה לתא ישירות המחובר המוצפן,

התרעה. במדור ״אררט״ תורן של צעקתו נשמעת מהר!״ בוא ״פט,
 אברהם ורס״ן קימלמן, שוב צועק באוויר,״ הסורי האוויר חיל ״כל

 שומט האוויר, חיל מודיעין במחלקת התרעה מדור ראש )פט(, בנדק
 חלון עד שמפרידים המטרים שלושת את מדלג מידו, השפופרת את

 בעוצמה אותו מטיח הרמשל״ט, תא ובין ביניהם שחוצץ הקטן, ההזזה
 מלחמה!״ מלחמה! תזניקו! ״תזניקו! סדוק, בקול וצועק במסילה
 על לוחץ ההתרעה, עמדות למתחם בחזרה מדלג הוא כך אחר
 חיל מפקד ללשכת המחובר השולחן שבמרכז האינטרקום כפתור

 מסוריה!״ המראות יש מסוריה! המראות ״יש וצועק, האוויר,
 ואומר, סגנו, שימל, דני אל מסתובב גדולה, אוויר לגימת לוקח

למטה.״ התחתונים עם אותנו תפסו ״הם

 תא״ל את פלד בני האלוף שואל המלחמה?״ שהתחילה להיות ״יכול
הר־לב. רפי

למטה.״ נרד בוא להיות. ״יכול רפי, עונה יודע,״ לא ״אני

מירון הר אווירית בקרה יחידת .13:55-13:50
 של מקובץ צוות ממוקם האווירית, הבקרה יחידת עם ההר, בפסגת
 מגמה בוגרות הבנות טיס. קורס מורחי הבנים וחיילות. חיילים עשרה

 מטוסים לאתר תפקידם ה״כלוב״. שנקרא סודי חדר להם יש ריאלית.
 פטנטים באמצעות המסלול, על הסעתם מרגע אפשר אם סוריים,

 וסגנו, הבקרה יחידת מפקד למעט לרשותם. שעומדים אלקטרוניים
בהחלט״. מוחלט סוד ״חבורת עוסקת במה יודע אינו איש
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 שולחת היא רגוע. הכול ב״כלוב״. שבת כוננית היא פביאן אורה סמל
 שלה, הפרטי החבר מיכה, אל ומתקשרת הטלפון לחוגת ידה את

החרמון. במוצב
מתפלא. הוא ביב״א?״ עושה את ״מה

הוזעקתי.״ ״כוננות.
זה?!״ מה רגע, כלום. אמרו לא אצלנו ״כוננות?

מיכה?״ קורה, ״מה
 ומנתק. מדווח הוא מטורפת,״ הפגזה ״התחילה

דקה. חולפת
 הולכים וכולם קווים, ועוד קווים, מולה המסך מתמלא לפתע

הגולן. רמת אל טווח ומצמצמים
 ״יכול בחוזקה, הולם לבה הקמנ״ק, את מעדכנת היא ״כפרי,״

 קליטות המון מקבלת אני אבל במערכת, תקלה לי שיש להיות
הגולן.״ רמת בכיוון נעים סוריים קרב מטוסי עשרות במכשיר.

כלום. שמולו. המסך אל עיניו את מרים כפרי יאיר סרן
דקה.״ בעוד שוב לי ״דווחי אומר. הוא תקלה,״ ״כנראה

ומתקדמים. הולכים הקווים למסך. חוזרת היא
אמיתיים.״ נתיבים ״אלה שוב, מעדכנת היא ״כפרי,״
 זה? מה רגע. כלום. למסך. עיניו את ומרים שב הג׳ינג׳י הקמנ״ק

 ידו את שולח הוא השחור. המסך את מציפים צהובים כליפים עשרות
 שומע דוד, רמת לבסיס המחובר האזעקה כפתור על לוחץ שמאלה,

 הטלפון, קו של השני בצד שעונה מישהו, על פוקד שלו העוזר את
האווירית. ההגנה מערך עם קשר ויוצר שיש,״ מה כל את ״תזניקו
בצפון. ההוק סוללת את כפרי מנחה מטוס,״ כל על חופשית ״אש

הסוללה. מפקד משתאה בטוח?!?״ ״אתה
 שלנו מטוסים יהיו לא הקרובות הדקות בחמש בטוח. ״בטוח.

ערבית.״ דוברי אווירונים זה שתראו מה ״כל כפרי. עונה בשמים,״
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סיני חשיבה. אום ״בבל״. .13:51
 מהתעלה, אווירי בקו קילומטרים 45 הים, פני מעל מטרים 723 בגובה

 המודיעין חיל של המרכזית ההאזנות מיחידת דוד דוד סגן מתייחס
 הדריך עוד אתמול רק בבוקר. שקיבל הכוננות להתרעת רבה ברצינות

 בדחיפות ולרדת הכול להפסיק ההודעה כשהגיעה הארץ במרכז קורס
 הרמקולים רחשי את וקשובה כרויה באוזן מנטר הוא ועכשיו ל״בבל״,

לבו. תשומת את לרכז עליו ששם יודע הפתוחים,
הרמקולים. מאחד שומע הוא או־קיי,״ אחת ״מספר

החדר. לחלל שואג הוא מתחיל!״ ״זה
שניות. 20 חולפות

נוסף. רמקול מכריז הביתה,״ ״חוזר
גרונו. במלוא צורח הוא באים!״ הם באים! הם באים! ״הם

 סגן מכיסאו מזנק מוגבהת, מעט במה על ממנו, מטרים שלושה
 שולח המודיעין, חיל של ההאזנה ביחידת האוויר חיל נציג ירון, דודי
ולוחץ. האזעקה כפתור לכיוון זקורה אצבע עם ימינו יד את

הבסיס. ברחבי נשמעת ויורדת עולה צפירה
המוצפן. הטלפון שפופרת את מרים הוא עכשיו

האפרכסת. לתוך צועק הוא תקיפה!״ ״תקיפה!
 משהו צועק ההתרעה תורן את שומע הוא קילומטרים 400 ממרחק

 פט, של קולו את מזהה הוא כך אחר ורגע האוויר, חיל ״בור״ לחלל
תוקפים.״ כבר הם הגולן ברמת יודעים. אנחנו ״קיבלתי.

 בוקעות אכבר,״ הוא ״אללה הדממה, מתרסקת ולפתע דקה, חולפת
 צמרמורת תלמי חורשות המבצעיים, הקשר ערוצי מכל צווחות
ירון. של בעורפו

 מאוזנו האפרכסת את מסיט לפט, ירון אומר מותקפים,״ ״אנחנו
 חיל שמטוסי הפצצות מהדי להתרשם ההתרעה מדור לראש ומאפשר

 בעיצומו בסיני המרכזי המודיעין בסיס על מטילים המצרי האוויר
ליהודים. הקדוש היום של
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צפון פיקוד אווירי חפ״ק .13:52
 הקטן החטא מפירות נהנית בכריכים, נוגסת מבודחת סמלים חבורת

 מגיחה ואחריו אוזניהם, את מחריש מנועים כשרעם הצום, שבירת של
 כוחות מפקדת מעל חולפת ממערב, נמוך בגובה מטוסים רביעיית

המחנה. על פצצותיה מטען את ומשחררת הגולן ברמת צה״ל

 להחזרת המלחמה את תיכננו התיכון, המזרח של ה״יקים״ הסורים,
 הם האווירית בחזית השתאות. מעורר באופן הכבושה הגולן רמת
 מוחלט ניצול תוך נמוך, בגובה אלחוט, בדממת נתיבים, בעשרות טסו
 ברגע ממש הבולשת. המכ״ם מקרן והתחמקות הקרקע פני של

 על לראשונה התגלו )אז השמימה גבוה היירוט מטוסי משכו האחרון
 להגן כדי האפשרית ביותר הטובה בצורה והתמקמו המכ״ם( מסכי

 מטרותיהם, את זיהו מערבה שבטיסתם התקיפה מטוסי זנבות על
 על שבגחונם הפצצות מטען את הטילו מזרחה, עקבותיהם על חזרו

 והפיקוד השליטה נקודות - בקפידה שנבחרו האיכות מטרות סדרת
 התקפה הביתה. חזרה במהירות וחמקו - הגולן רמת ברחבי העיקריות

משלהם. קטן ״מוקד״ שלה. ובעיתוי בעוצמתה מפתיעה יזומה,

רמשל״ט תא .13:55-13:52
 חצי את בחופזה מדלגים האוויר חיל מפקד בלשכת הנוכחים כל

 50 את בריצה ממשיכים לבניין, הכניסה שער עד שמפרידה הקומה
 על חולפים התת־קרקעי, השליטה מוצב פתח עד הנותרים המטרים

 הרמשל״ט. תא בכיוון ושועטים שבפתח הזקיף פני
כולם. כמעט

 בכושרו. פוגם פוסק בלתי עישון מתעכב. פלד בני
 האוויר חיל מפקד אומר שאפשר,״ מי כל את להזניק יש ״גיורא,

התא. בפתח המתנשף
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 רמ״ח פורמן, גיורא בלהט טוען כולם,״ את לפרק צורך ״אין
 ״עדיין הנגד, מתקפת את מבטלת כזאת שפקודה מבין המבצעים,

 שיוכלו חמושים לא מטוסים מספיק ביד לנו יש תקיפה. לבצע אפשר
יירוט.״ לתת

 הכניסה. דלת אל ופוסע עונה, לא בני
 המטוסים כל את רוצה אתה ״למה מפקדו, בזרוע אוחז גיורא
 לים.״ נשליך הצורך במקרה חימוש, סתם לפרוק צריך לא באוויר?
קשה. מבט בו נועץ בני

 תוכנית.״ ונעשה דקות כמה נמתין בוא ״חבל, מוותר, לא גיורא
 ידו את מעליו מנער לשלילה, ראשו את מנענע האוויר חיל מפקד

 שלפניו, הדלפק על הולם לתא, פורץ המבצעים, מחלקת ראש של
 ״המלחמה ואומר, הבכיר, השליטה קצין לסר, שמעון של בכתפו אוחז

כולם!״ את תזניק התחילה.
 אותם?״ ״להזניק לסר, אומר פצצות,״ עם רביעייה ביד לי ״יש

 עם שעדיין אלו את גם כולם. את תזניק בים. שיזרקו ״תזניק.
פצצות.״

 ראש )פורטי(, פורת יהודה סא״ל אומר הערבים,״ מטומטמים ״איזה
 ״הם ההתרעה, בתא שנמצא מי לכל המודיעין, במחלקת מחקר ענף

פטאלית.״ שגיאה עושים הם הראש. את לשבור הולכים

 מהמותן, ירייה היתה לאוויר הקרב מטוסי מערך כל הזנקת האם
 לצורך? שלא מוגזם״ ״תיקון

להיות. יכול
 מודיעין מחלקת וגם צה״ל של המודיעין אגף גופי אלה היו ראשית,

 ארוכי מפציצים מצרים ברשות אין שעדיין ואמרו שחזרו האוויר חיל
 עכשיו? הדאגה ולמה מה על אז ישראל. על לאיים שמסוגלים טווח

הגנת תוכניות שכל לדעת אמור היה האוויר חיל מפקד שנית,
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 שחקים 70 כללו שהתפתח, לתרחיש שנועדו אלה וכהן המדינה, שמי
 מלאה תשובה לתת שיודע אווירי ארסנל קורנסים. 12-8 ועוד ונשרים
 החדירה קווי כל לאורך הרמטית השמים את לסגור - ההגנה לצורכי

 נשלטים וסבכים תגבורים להזניק בזמן ובו האויב, של האפשריים
 הזכיר פורמן, גיורא אל״מ המבצעים, מחלקת ראש האוויר. לקרבות
ביד. הזה המטוסים מספר את לו שיש פלד לאלוף

 מגבילה ישראל מדינת מעל שתלויה הקטנה השמים פיסת שלישית,
 מספר הגנתיים. אוויר קרבות להתפתחות הפוטנציאליים המרחבים את

גדול. אינו קרב לכל להכניס שניתן המיטבי המטוסים
 ההגנה סבבי ברצף ״חור״ ייווצר סיבה מאיזושהי אם גם רביעית,

 - לתקיפה שיצאו לפנטומים משימה לשנות אפשר האוויר, וקרבות
 לטובת ולהפנותם - מיושב שאינו בשטח חימוש להטיל להם להורות
נקיים. שמים על שמירה

 הבדוקה השיטה אמנם היא אחת בבת כולם של הזנקה חמישית,
 הקרקע על ייתפס לא מטוס אף - מיידית קטסטרופה למניעת ביותר

 יכולת אובדן ובעיקר שליטה. לאובדן בדוקה שיטה גם זאת אבל -
 יצטרכו לשמים בבהלה שהוזנקו המטוסים כל כאשר יקרה מה ההגנה.
 על יגן ומי עליהם? יגן מי שאזל? דלק בגלל לנחיתה זמנית בו לחזור

המדינה? שמי
 חמושים. עדיין הגדול חלקם שלנו. בידיים הפנטומים שישית,

 לתקיפה. מיוערים יירוט( בכוננות שנמצאים זוגות כמה )למעט וכולם
 וכפי להיעשות אמור שהיה כפי חמושים, אותם משאירים היו אילו

 - למצרים או לסוריה אותם לשלוח בעיה שום היתה לא שתורגל,
 התקיפה תוכנית את ולבצע - לשטחנו האויב מטוסי לכניסת זמנית בו

 בנחיתה מתרסקים היו לבסיסיהם חוזרים שהיו אויב מטוסי המקדימה.
 גלגלים עם לנחיתה בגישה להפלה נחשפים או שנכתשו, המסלולים על

דלק. ובלי למטה
ביום שבת, בצהרי שתיים לפני דקות כמה הסגנון. שביעית,
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 חימוש שחרור לאוויר? כולם השתגע. מישהו כאילו נראה הכיפורים,
 דבר כל לפני מרבית עצמית שליטה על שגדלו קרב, לצוותי הים? מעל
 מכול, יותר וזה, עשתונות. אובדן שהקרינה תופעה כאן היתה אחר,
נוצקו. פיו שעל הגנטי בצופן ראשון סדק פער

כולם? את להזניק פלד בני לאלוף גרם זאת בכל מה אז
 סא״ל וגם פורמן שאל״מ מה את ידע האוויר חיל שמפקד ייתכן

 קבלת עם שיקללו. לא זכרו. לא ידעו. לא הגנה, ענף ראש ארז, עודד
 האוויר לחיל היו שלא רק לא לשטחנו המטוסים חדירת על ההתרעה

 לא גם בכלל, להגנה מטוסים 70 לו היו שלא אלא להגנה, שחקים 70
 בשעה באוקטובר, 6 שבת, ביום הפנטומים. את זה במניין כשמחשיבים

 43)בלבד מטוסים 57 האוויר חיל של ההגנה ענף לרשות עמדו ,14:00
 ,117 בטייסת 20,101 בטייסת ארבעה השונות: בתצורותיהם מיראז׳ים

 קורנסים: 14 רפידים. בגף שניים ,144 בטייסת 15,113 בטייסת שניים
 ארבעה ,107 בטייסת שניים ,119 בטייסת שניים ,69 בטייסת שניים

באופירה(. שניים רפידים, בגף שניים ,201 בטייסת
 האוויר חיל של אחד עיקרי תקיפה ביעף מדובר אם כן, על יתר
 את תמנע לשמים המטוסים כל הזנקת הסורי, האוויר וחיל המצרי

הקרקע. על תפיסתם
משהו. ועוד
 כפי ישראל הופתעה שבת ביום בצהריים שתיים לפני דקות כמה

 ויירוט תקיפה מטוסי 263 פלד. האלוף גם מעולם. הופתעה שלא
 מדינת שמי על התנפלו סוריים ויירוט תקיפה מטוסי 132ו־ מצריים
ביטחונה. חומת את לקעקע בדרכם ישראל,
 הגנה. פלד. בני חשב הקטסטרופה, את לעצור יכול האוויר חיל רק

הכוח. כל עם מהר. הכי
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 הקדומים מנוף התלמים טייסת אנשי מתפעלים כאן, יפה כך כל
 סיור את קוטעת סילון מנועי כשצווחת דלתון רמת את שמעטר
מיגים! המודרך. הדמיון

 חולפת עורפית, בשורה זוגות שני ,17 מיג תקיפה מטוסי רביעיית
 פיצוצים. מירון. הר שעל הבקרה יחידת אל בדרכה ראשם מעל נמוך

פיספסו. אש. להבות
 מזרח אופק וכל ארטילריה, מטחי של מתגלגל רעם נשמע ברקע
 השמים ברצועת שנפערים ובחלונות שחור, עשן בגלימת מתעטף

 הוא הכנפיים, מתאר ולפי נוספים, מטוסים המפקד, ניר, רס״ן מזהה
המועצות. ברית תוצרת כולם, שכולם, יודע

הממשלה ישיבת .14:00-13:55
 מחוג ספיר, פנחס האוצר, שר שאצל רגילים ישראל ממשלת שרי

 חסר לו. וסולחים הרתיחה. נקודת גבול על קבוע משייט הטמפרמנט
שלא. להם

 המנהיגות בביצת רבות שנים של ותק עם האוצר, שר שגם אלא
 עליה, חולק שאין מקצוענות בישראל, והתעשייתית הכלכלית

 ראשו, על ״70ה־ שנות של בפוליטיקה החזק ״האיש וכתר
 ראש יושבת הטוב. והטעם הסוער המזג הכוח, בגבולות מכיר

 אף לדוגמה. מאיר, גולדה הגברת שלו, הממשלה וראש מפלגתו
 אפילו היהודים. מדינת מלכת מול ורידים״ ״לנפח מעז לא אחד

ספיר. לא
 ישראל מדינת של האוצר שר חורג בשבת היום צהרי אחרי קצת
 האחרונות, לשעות עד מאיתנו הוסתר העניין שכל ייתכן איך ממנהגו.
 הכרעות לקבל נדרשים אנחנו הגיוני, בלתי זמן בלחץ ועכשיו,

לרגע, עוצר משתרגים, צווארו ורידי קולו, את מגביר הוא קריטיות?

ת .13:55 ס 200 טיי
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 הממשלה ראש אל עיניו מישיר במדרון, המתגלגל כעסו את בולם
 ההחלטה את ולקבל קצת עוד לחכות קשה מדוע מבין ״איני ואומר,

זה.״ ברגע דווקא לאו
 שנמסר. כפי בערב שש בשעה תתחיל המלחמה אם ברור זה ״אין

 ובדיבור כבודה, על הממשלה ראש מוחלת לכן,״ קודם שיתחילו ייתכן
 של המתוחים הכעס ממפרשי הרוח את להוציא מנסה אימהי, שקט,

האוצר. שר
 החברים אם מכאן. אלך לא ״וממילא מוסיפה, היא אכפת,״ לא ״לי
אדרבה.״ לשבת. רוצים

 סדרת לפתע חודרת באוויר, מהדהדות האחרונות מילותיה בעוד
 ליאור, ישראל תא״ל הישיבות. אולם כותלי את ויורדות עולות צפירות
 ״אם ממשיכה, וגולדה החוצה, נזעק הממשלה, ראש של הצבאי מזכירה

 אני שוב. להצביע אפשר יהיה וחצי, ארבע עד במלחמה יתחילו לא הם
 מתחילים...״ הם וחצי ארבע עד ואם המצב, מה לדעת רוצה

מתגברות. הצפירות
 הממשלה. ראש שואלת זה?״ ״מה

 הקצרנית. יפה, מיתקה עונה התחילה,״ המלחמה ״אולי
 רסיסי בעוד גולדה, אומרת לי(, חסר זה מיר״)רק פעלט דאס ״נאר

 ״מטוסי ומעדכן, חוזר ליאור ותא״ל לאטם, גוועים אחרונים צפירה
הגזרה.״ רוחב לכל באש פתחו הסורים בסוריה. הוזנקו אויב

201 טייסת .13:58
 קפה קוביות, רמי קלפים, הרגיל. הריטואל מתנהל הטייסת במועדון
 תקליט שמניח ומישהו חרישית, רקע מוזיקת האספרסו, ממכונת

הפטפון. על חדש
 שפתיחתו שיר בחר האידיוט באוויר. מנתרים כולם זה? מה

צפירה. כמו נשמעת
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 הקורדרוי וכורסאות הבר כיסאות על עכוזם את ומניחים שבים
 עם יהיה מה המועדון. חלל את פולחת נוספת וצפירה הכתום,

הזה? התקליט
 למועדון מחוץ אל רצים וכולם מהם, אחד צועק תקליט, לא זה

 נשמעת עבר ומכל תקליט, לא באמת וזה הטייסת, שלפני הרחבה ואל
 מתלווים שלהם הפרטית הצפירה ואל ויורדת, עולה ארוכה, סירנה

 מעודם, ששמעו ביותר החזקה הסירנות שירת וזאת הכנף, צופרי כל
 מבוהלות, ביללות קולם מצרפים כגדולים, קטנים הבסיס, כלבי וכל

למטוסים.״ צורח,״לרוץ והרמקול

סיני )רפידים(. 3 בח״א .14:10-13:55
 מדווח רפידים מעל בהר האווירית הבקרה ביחידת הקמנ״ק מעמדת

 לדרכו עתה זה המריא החילוץ שמסוק היחידה, מפקד זיו, יגאל רס״ן
מצרים. בשטח צילום במשימות לסייע

 אירוע בכל המחבר הפתוח״, וב״קו הדיווח, את השלים בטרם עוד
 חיל ב״בור״ השליטה לקצין האווירית הבקרה יחידת בין מבצעי
 תזניק!״ ״תזניק, צעקה, שומע הוא האוויר,
שואל. הוא להזניק?״ ״מה

ביד!״ לך שיש מה ״כל הצעקה. עצמה על חוזרת תזניק!״ ״תזניק,

רפידים. בסיס מפקד מקום ממלא הוא כהן אליעזר)צ׳יטה( אל״מ
 פלד. בני אמש אותו עידכן מלחמה, תפרוץ שמחר הסיכויים כל
לעבוד. ותתחיל רד בחו״ל. בסיור רפידים, מפקד חסון, אמיתי

 נשמע במיוחד נרגש ומישהו שלו, החירום ממינוי שעות 24 חלפו
ההר. שעל הבקרה יחידת ובין בינו המחבר הטלפון קו של השני בצדו

 מהם כמה לסיני. בדרכם אויב מטוסי של רבים מבנים ״המפקד,
הארץ במרכז שבכוננות המטוסים כל אלינו. בדרך אחד אליך. בדרך
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 באש לפתיחה אישור יש מיד. יוזנקו ממך המטוסים גם הוזנקו. כבר
תוקף.״ כל על נ״מ

 דקות ״בתוך הפיקוח, למגדל צ׳יטה מודיע החלה,״ ״המלחמה
 מהתקפה בסיס הגנת נוהל הפעל העמדות. מכל סירנות הפעל נותקף.

היירוט.״ מעמדת מטוסים להזנקת עדיפות אווירית.

 האוויר חיל בסיס ברחבי צופרים צווחים התעלה מקו קילומטרים 60
 לתפוס רצים סירנה, מותני חרדה, מוכי חיילים עשרות רפידים,
 מושכים נוסקים, ממריאים, פנטומים ושני מיראז׳ים שני מקלט,

 על וצ׳יטה, המצרי, האוויר חיל כל נגד קרב למחול נשלחים מערבה,
הפיקוח. למגדל בדרכו הדוהר, הג׳יפ

 אווירי, בקו ספורים קילומטרים רפידים, בסיס שמעל ההר על
 ממוקמת מפקדה, זיו, רס״ן של ומשמאלו הבקרה יחידת ממוקמת
 מוצבים ולכמה סיני לאוגדת ישירות שמקושרת טלפונים, מרכזיית
המים. קו על ורגישים מבודדים

 למרכזייה. הצמוד הבקר עוזר צועק עליהם!״ יורים עליהם, ״יורים
 האווירית, ההגנה בקרי שני צועקים מטוסים!״ רואים הם ״מטוסים,

 לאוקיינוס שחור גוני עוד ומוסיפים ההוק, טילי לסוללות המחוברים
מולם. שמתגעש האפל

 מלוא צהובים. בכתמים השחור המכ״ם מסך מתמלא אז, רק ואז,
 כרגע ממש נמצא המצרי האוויר חיל שכל יודע ויגאל צהוב. העין כל

בסיני.

הפיקוח. מגדל במעלה מדלג צ׳יטה
 תשובה. אין הבקרה.״ יחידת את לי ״תשיגו
רמשל״ט.״ תא את לי ״תשיגו

אנחנו ״צ׳יטה, הקו: של השני בצדו המבצעים מחלקת ראש
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 תוקפים והמצרים הסורים בשבילך. זמן לנו אין מצבך. מה יודעים
ומנתק. שלום,״ לעצמך! אתה יחד.

 התחילה, לא עוד המלחמה להיות? צריך זה מה לעצמך?! אתה
בפאניקה? כבר האוויר חיל ומטה

 וחיל צה״ל של לחוסנם בנוגע שלו הכפירה והרהורי רגע עוד
 רביעיות כשארבע תוקף, משנה מקבלים ישראל ומדינת האוויר

 מול היישר נמוך, בגובה מגיחים לאחור משוכות כנפיים עם מטוסים
הפיקוח. מגדל

 מצריים.״ 7 ״סוחוי לצדו, שניצב הנ״מ מג״ד צועק ודאי,״ ״זיהוי
 רביעייה הנחיתה. מסלולי את כותשות ראשונות רביעיות שתי

 מעיפה אחרונה רביעייה הפיקוח. מגדל של ראשו את עורפת שלישית
סמוך. בונקר של גגו את

 מה בדיוק לנו עושים הם צ׳יטה. מתפלץ שלנו? המטוסים איפה
הימים. בששת להם שעוללנו

א־שייח׳( אופירה)שארם .14:00
 שלווים החיים נראו לא מעולם )אופיר( 29 בח״א של הכוננות גף בחדר
הכיפורים. יום קדושת את מפלחת ויורדת עולה כשצפירה יותר,

 חייו ריצת בסיום הבקר את נחומי אמיר סרן שואל קורה?״ ״מה
הפנטום. אל

 הים.״ מכיוון לכאן בדרך מטרות מעשרים ״יותר
 שאקי. דני סגן על נחומי פוקד תניע,״ ״שתיים,

 מלמעלה.״ הוראה לי ״יש הבקר, צועק תניעו!״ ״אל
 ״ממריאים.״ נחומי, חוזר תניע,״ ״שתיים,

 לשאקי, נחומי מורה סנפיר,״ האי לכיוון מבערים עם ״נטפס
וגובה.״ מהירות עודף עם הבסיס לכיוון ״נחזור

מזהה בעודו שאיתו, הנווט יבין, ליוסי אומר הוא ס׳תכל,״ ״יבין,
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 שממנו המסלול בבשר מכתשים פצעי הפוערים פיצוצים סדרת
למטה.״ שם מלחמה כנראה ״זו עתה. זה המריאו

 לא והם האחוריים, במושבים ודוד ויוסי ושאקי, הוא רק זה ועכשיו
 אחריהם, ורצים אופירה, על ככה להם שהתנפלו למצרים, מוותרים

 סוחטים הטיל, של הנעילה לצפצוף ממתינים עליהם, מתיישבים
 בכוונת, אי־פעם שראה ראשון מיג מול מתהפנט ונחומי הדקים,
בוערת. לפטרייה אותו והופך

 חווים יבין, למעט וכולם, אחרים. הרבה אחרים. באים כך ואחר
 על הזמן כל לשמור וצריך מפחיד. וזה מהיר. וזה ראשון. אוויר קרב

 ולשרוד, להפיל הכפולה, במשימה הכרוכים והמאמץ והריכוז הזנב.
 בוערות הקרקע ועל שקט, ופתאום קרב. לצהלות זמן מותירים לא

 שהגיעו ופנטומים נשרים בהמולת מתמלא והקשר מדורות, שבע
 ונחומי, - הקרב?״ ״איפה - בשאלות מתמלא והרדיו כתגבורת,

 ״נגמר,״ עונה, קצר, מסר להעביר ג׳ינג׳ית אנרגיה די חדור אך מותש
 ופתאום המסלול, לרוחב הפעור מכתש לוע מול בחוזקה ובולם
 ביפנים, שקשור רחוק, עניין פתע מתקפת היתה אתמול שרק נזכר

ישן. וסרט הקרנה במכונת כאמריקאים,

מירון הר אווירית בקרה יחידת .14:00
 כך בכל מנוקד מסך ראה לא מעולם כפרי יאיר סרן הקמנ״ק בעמדת

 שדורשים טייסים מצווחים הקשר וברשתות צהובים, בליפים הרבה
 ועל שבשמים, ובמהומה הטובה. ועצתו הכוונתו לבו, תשומת את

 טייסת מפקד דוד, יצחק רס״ן את גם כולם, את מזניקים הם ההר,
הכנף. מעל במעגלים רביעייה עם שחג דוד, מרמת 109 הסקייהוקים

 תוהה אווירית? הגנה למשימת סקייהוקים מזניקים פתאום מה
 מאשכולות להיפטר לים פנטומים שולחים פתאום ומה דוד. רס״ן

בגחונם? תלויים שעדיין הפצצות
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הגולן רמת נפח. אווירי חפ״ק .14:05
 בונקר של בכיוונו ממהרת האווירי החפ״ק של הסמלים חבורת
 והכול חיוורת, חירום בתאורת מואר שהוא ומוצאת המרכזי החפ״ק
 עצמם, החיים כמו ולא לסרט, רקע כמו נראה בנפח לאדמה מתחת

 ריח וחיילות, חיילים של מבועת המון בין דרכם את מפלסים והם
מצווחים. קשר ומכשירי סיגריות עשן חמוצה, זיעה

 כשכולם לדבר אפשר ואיך שרעבי. עפר נרעד לדבר, מי עם אין
 צלצולם? את לצרוח מפסיקים שלא הטלפונים עם יהיה ומה צועקים?

 נסעתי. סע. לי אמרו הוראות. שום בלי יצאתי שלי? התפקיד ומה
 כאן, לעשות צריך אני מה קצרה. חולצה נובלס. בכיס. לירות עשר
חפ״ק? בתור לנו שהקצו ומתנדנד קטן שולחן של בצדו

201 טייסת .14:15-14:00
 קרב טייס כל איך וחושב, היירוט כוננות ג׳יפ אל רץ גוריון אמנון סרן

 מיגים. להפיל שרוצה הזה השד כול קודם ממנו יוצא סירנה, ששומע
להמריא. להניע. להתחבר. היירוט. דת״ק לפני בלמים חריקת

 לא אנשיו חרבון. לדת״קים. ורץ הסירנה את שומע נחל בנצי סרן
 אלה עם יעשו מה מעניין המטוסים. מכל חימוש לפרוק הספיקו
חמושים. שנותרו

 פנימה, שועטים כולם ולפתע המבצעים, בחדר נמצאת שביט סימה
ורצים. בדת״ק ומקומו המטוס עם הפתק את איש־איש לוקחים

 אחרי ראשונה סיגריה מדליקה לעצמה, לוחשת היא תירגעי,
 כבר מי ילדים, משחק זה להתרגש, מה אין תירגעי. שנה. של הפסקה

ושניבוי. רגב ברנע, על יכול
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קלפים מגדל מתחיל. זה באוקטובר: 6

 ונורית קורן ותלמה הכנף, באוויר מהדהדת עדיין הסירנות צפירת
 אנשי רצים: בו וכולם שהתהפך, עולם בתוך דרכן את מקרטעות רגב

 שממריאים מטוסים גם ועכשיו קסדות, עם טייסים עגלות, עם חימוש
מעולם. המריאו שלא כפי

רץ. לפידות, עמום אל״מ חצור, בסיס מפקד גם
 התשה. הימים, ששת קדש, מבצע ותיק. קרבות סוס הוא לפידות

 שבכנף האמין לא מעולם אותו. הכין לא אחד אף הזה לדבר זאת, ובכל
 - שמשמעותן ויורדות, עולות צפירות יישמעו עליה מופקד שהוא
 כך כאלה, מטוסים מפני הבסיס והגנת לכאן. בדרך האויב מטוסי

המפקד. באחריות היא הפקודות, קובעות
 גרם במעלה הטיפוס את מסיים הוא נשימה קצר רץ. עמוס אז

 הפקחים על פוקד הפיקוח, מגדל של לראשו המוביל המדרגות
לצדו. אחד כשפקח למעלה, בודד ונותר למגורים ״לעוף״

 מלחמת בסרטי נזכר שטוחה, קסדה ראשו על חובש הוא עכשיו
 של שהפנטומים ומנחה הבסיס טייסות עם קשר יוצר השנייה, העולם

 מטענם את ישליכו הים, אל יטוסו פצצות, בהם נותרו שעדיין ,201
 להם צפויים שאולי האוויר לקרבות ו״חלקים״ קלים מהירים, ויחזרו
הבסיס. שטח מעל כאן, ממש

רמשל״ט תא .14:05
 בבכירי רמשל״ט תא מאויש כבר מתחיל, שהכול אחרי דקות כמה
 פורמן גיורא אל״מ ובמרכז, בחזית פלד בני האלוף האוויר. חיל מטה

 רפי תא״ל משמאלו, לסר ושמעון איילון עמי האלופים סגני מימינו,
מאחור. מעט הר־לב

 שואל סוריה?״ נגד יזומה במתקפה לפתוח אפשר עדיין ״האם
לתא. שנכנס הרמטכ״ל
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 מפקד עונה זאת,״ למשימה מוכנים עדיין הקורנס ממטוסי ״חלק
 לקראתה.״ להתארגן להתחיל ״אפשר האוויר, חיל

דדו. אומר ״קדימה,״

201 טייסת .15:00-14:10
 היירוט, רביעיית מוביל קורא שתיים־תשע,״ להתיישר רביעייה ״ארנב

 שבמגדל. לפקח בניה, עדי במילואים סרן
הפקח. עונה רשאים,״ ״ארנב,
 דוחפת שמאל יד הבלמים. דוושת על חזקה רגל מנועים. בדיקת

 מנוע מלא. כוח שמאל ראשון. שמאל מנוע מלא. יבש למצב מצערות
 סוגר לעצמו. בניה ממלמל בסדר. תריסים בסדר. טמפרטורה תקין.
 טמפרטורה תקין. מנוע מלא. כוח ימין ימין. מנוע ופותח שמאל מנוע

 הבדיקה. שירת על חוזר הוא בסדר. תריסים בסדר.
 למגדל. בניה מודיע המראה,״ נעולות. חופות ״ארנב,
 במגדל. הפקח עונה להמריא,״ רשאי ״ארנב
 מלא, ביבש סל״ד להתייצבות ממתין המנועים, שני את פותח

 על קבועה בלחיצה הקרקע היגוי את מצמיד מהבלמים, מרפה
 בלחיצה המצערות שתי את מדביק ההיגוי, מוט שבתחתית הכפתור

 מלא. מבער קדימה. והלאה, שמאלה קלה
 המושב. למשענת גבו את מטיח מזנק, הקורנס

 הוא מורגשת, בלתי קלה, ראש בתנועת קדימה. ממוקד מבטו
השעונים. בלוח המבער תריסי מחווני מצב את העין בזווית קולט

 של ליברות 20 שמציתים למבערים, ומכוון בניה אומר ״תפסו,״
עבודה. שניית בכל סילוני דלק

 מגיב.״ מהירות ״מד - ומוסיף טלמון, משיב ״תפסו,״
 ההמראה. שירת את טלמון ממשיך עולה,״ ״מהירות

הטייס. תא למחווני המסלול בין נע בניה של מבטו
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ם מגדל מתחיל. זוז באוקטובר: 6 קלפי

 ועובר הקרקע היגוי מכפתור מרפה ובניה טלמון, אומר ,״80״
במרכז. סטיק על שומר הכיוון, הגה לדוושות

 בעדינות מרים אחורה, מעט סטיק לוקח ובניה טלמון, אומר ,״100״
 האזהרה. מנורות פאנל לעבר אחרון מהיר מבט שולח אף, גלגל
טלמון. אומר ,״120״

 140ב־ שהם יודע ובניה האחורי. מהתא טלמון קורא ״ממשיכים,״
 ומבחינה בחוץ״, ״ראש עם כבר והוא האל־חזור. נקודת וזאת קשר,

באוויר. כבר הוא מנטלית
 בשמים. הם קלה. משיכה .150

 מדפים. נעילת גלגלים. קיפול
 בניה. אומר עלו,״ מדפים עלו. ״גלגלים

טלמון. משיב עלו,״ ״עלו,

 שאר את אליו ואוסף רמון מצפה לבקר בניה מודיע באוויר,״ ״ארנב
המבנה. מטוסי

 שתיים־שש־ כיוון מייל. 20״ הבקר, פוקד למפגש,״ מלא ״כוח
אפס.״

כנפיים. נתיקי משליכים וכולם בקשר, בניה מודיע ״כידונים,״

 והמוביל כבד אני לעצמו, חושב הוא מייאש, .4 מספר הוא חיון קובי
 משיג. רודף. כולם. אחרי לרדוף צריך אני ועכשיו בשמים, רחוק כבר
 ביתנים. לזרוק שפוקד בניה ואת ״למפגש,״ שומע, למבנה, נכנס

משליך.
במטוס. אוחזת נשלטת בלתי תנועה זה? מה

לבניה. מדווח הוא הגאים,״ תקלת לי יש ,1״
 בניה. פוקד הביתה,״ לך ,4״

חיון. חושב מזוינת, התחלה
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 הכוננות. רביעיית אחרי מיד מזנקת חולדאי שלישיית
רמון. במצפה לבקר חולדאי מודיע באוויר,״ ״נמר
אחד־שמונה־אפס.״ ״קח
??? «M???

 מעלינו.״ שטח להגנת ״בואו
 שנית?!״ ״אמור
מהר.״ רמון. ״מצפה

)במיל׳( סרן את עשהאל אברהם הנווט שואל אמר?״ הוא ״מה
חלוץ. דני

 הפקח הביא מאין מבין לא הקדמי, בתא חלוץ עונה דרום,״ ״כיוון
 מבצע אליו? בדרך שהמצרים מתכוון, הוא מה הזאת. היציאה את

הכיפורים? יום בצהרי מצרי מוקד
 שתיים־ זה התעלה - האחורי בתא כיוונים בראשו מחשב ועשהאל
 אפס־שתיים־אפס. זה הרמה שתיים־אפס.

רציני? הוא אחת־שמונה־אפס?

נוחת. היון
 לעצמך.״ ״אתה הקיטע, יגאל לו אומר מלחמה,״ התחילה ״ילד,
 בראשית מימי פנטום טייס יגאל, של האתוס את מכיר היון

 ואיבד המצרי בשבי נפל ההתשה מלחמת סיום שלקראת הטייסת,
 בשלב טיס בקורס לנו משננים שהיו כמו לעצמך? אתה רגלו. את

 וזאת פוגה. ולא טיס. קורס לא זה עכשיו אבל בפוגה? התקלות איתור
מלחמה. זאת מה ממני טוב יודע ויגאל מלחמה. כנראה

 אויב. למטוסי זכר אין כלום. לקרב. רצים ארנב מבנה מטוסי שלושת
 הבקר. צועק אלינו,״ ״רוצו

 רמון. מצפה לגזרת מגיעים מבערים.
בלחץ. הבקר צועק בפנייה,״ אויב ״מטוסי

168



קלפים מגדל מתחיל. זה באוקטובר: 6

 כלום. הכיוונים. לכל ראשים זורקים
 בחצור. נוחתים הדלק. את גומרים השמים. את מגהצים

 בניה. שואל קורה?״ ״מה
 המכונאים. עונים לאוויר,״ זינקו ״כולם
 פצצות?״ עם ״איך?

הכול.״ עם פצצות. ״עם

הגולן רמת בשמי סקייהוקים .14:30-14:15
 הסקייהוקים טייסת מקבלת הגדולה המהומה פרוץ אחרי שעה רבע
לאוויר. שנייה רביעייה להעלות הנחיה דוד ברמת 109

 עמוסת עדיין הרביעייה, את מוביל מילואימניק, איתן, חנן סרן
 המתנה מעגל פניה ומגמת היתה, שלא מקדימה ממכה לעייפה פצצות
הגולן. רמת מול העליון, בגליל
 בקיבוץ המנומנמת הכיפורים יום שגרת את עזב הבוקר רק

 מה להבין מנסה בשמים, גבוה הוא ועכשיו יזרעאל, עמק של שבפתחו
 התקיפה מבקר ומבקש צפת מעל במעגל חג שלו, הזאת הגיחה פשר
מדויקת. מטרה מירון בהר

להוראות. תמתין לו, אומרים ההמתנה, מעגל עם תמשיך

 הנחיות לקבל אמור האווירית הבקרה יחידת של התקיפה מכלול
 ממטוסי הנדרש הסיוע צורת מה - האוויר חיל ממטה מדויקות
 מה יודע לא ב״בור״ הקצין אבל אותם. לשלוח בדיוק לאן התקיפה.

 יודע. לא האוויר חיל ב״בור״ אחד אף כי מירון, בהר לאנשיו לומר
 ברגעים ממש נאבקים 188 חטיבה של השריון כוחות שהרי ידעו. ואיך
 סוריים, רגלים וחיל טנקים בנחילי שפויים, בלתי כוחות ביחסי אלה,

 לעמקי בדרכם הגולן, רמת של הקרקעי המכשול את לחצות שמנסים
על נלחמות 188 של הטנקים שמחלקות ומכיוון והכינרת. הגליל
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 הזה מוסבר הבלתי הדבר אל אותן ששלחה המדינה, הצלת ועל חייהן
 דיווח לשום להתפנות מסוגלות לא הן פתאום, לפתע עליהן שהתנפל

לאחור. מסודר
 פרוץ שאחרי הראשונה השעה במחצית ששורר המוחלט ובערפל

 אינו ואיש בלבד, לב משאלת הוא מהקרקע מעודכן כשמודיעין האש,
 לחצות הצליחו שלהם כוחות ואם מאמץ, מרכזים הסורים היכן יודע

 לא האוויר חיל במטה אחד אף קורה, זה כשכל - הנ״ט תעלת את
מירון. בהר הבקרה ביחידת התקיפה לבקר הנחיות מעביר

עכשיו. עד
 הסקייהוקים רביעיית את להפעיל הזמן שהגיע מחליט מישהו

 מירון בהר התקיפה בקר את ומנחה צפת, מעל במעגלים שהגה
 קרבי למבנה מתקבצת איתן חנן רביעיית למשימתה. אותה לשלוח
מזרחה. פעמיה ושמה
 רס״ן ,109 טייסת מפקד שומע קוניטרה,״ בכיוון רגל אלף 20״
 מירון הר של התקיפה בקר את דוד, ברמת נחת עתה שזה דוד, יצחק
 דקות 30מ־ יותר חלפו השתגע?! מישהו איתן. רביעיית את מנחה

 מערך כל לבסיסם, שבו הסורי האוויר חיל מטוסי כל התקיפה. מתחילת
 ממערב שיגיח מטוס שכל יודע דריכותו, בשיא נמצא שלהם הטילים

 המערביים, מורדותיה עד כמעט הגולן, רמת ישראלי. מטוס הוא
 אלף 20 בגובה?! איתן את שולחים מדוע טילים. איום תחת נמצאת

 אימונים מטווח הטילים. סוללות למפעילי מיטבי ציד גובה הוא רגל
להחריד. אטיים כבדים, סקייהוקים על

 זרועו המשך הרי הוא מירון בהר התקיפה בקר דוד, חושב טוב,
 מסונכרנים למעלה, שם המערכת וכל הוא, האוויר. חיל מפקד של

 לאתר איתן של הרביעייה את שולח הבקר אם מאיתנו. טוב יותר
 כרגע. שצריך מה זה לו. שאמרו מה שזה סימן ידועות, לא מטרות
מגבוה. רק אפשר דוד, גם יודע כאלה, מטרות ולאתר
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 מנוח. נותנת שלא בבטן הזאת התחושה זאת, ועם
 אמ״ט לתוך ישר רגל אלף 20 בגובה שלי מבנה שולח ״הבקר

 כנפית, תעופה טייסת מפקד עזוז, אריק סא״ל את מעדכן הוא סורי,״
 מבקש ״אני )המפי״ב(. הכנפי הפיקוד מוצב פעילות את שמנהל
אותו.״ לעצור שתפעל

עזוז. משיב לעשות,״ אפשר מה ״נראה

 ויוצא מירון בהר הקמנ״ק בעמדת כפרי יאיר מוחלף ממש שניות באותן
 אקשן מחפש הגג, על מטפס הוא הבונקר. לכותלי מחוץ אוויר לשאוף
 לבנים טילים שובלי לחרדתו ומזהה הגולן רמת של אוקטובר בשמי

 בום. אטי. מדי יותר אטי. כך כל ואטי. כסוף סקייהוק אחרי שרודפים
הכיפורים. יום בשמי שמתפוצץ המטוס, עם מתאחד השובלים אחד

 לסיור נשלחה וכבדה חמושה סקייהוקים שרביעיית להיות יכול איך
 סוללות של לאיום הנתון בשטח רגל, אלף 20 בגובה הגולן ברמת
לטרף? משחרות טילים

 עשינו שבה הימים, ששת מלחמת של האופוריה זאת אחד, מצד
 מיגים )שישה ינואר של האוויר קרבות ומפגשי קרקס, מהסורים

Down,) עוד 1973 וספטמבר( 12 Down,) באויב הזלזול את שהעצימו 
מצפון. להיפתח יכול לא רע דבר שום הצפוני.
 עליהם. שחשבנו מה למרות באים. הם - ההפתעה זאת שני, מצד
מהצפוי. מוקדם שעות ארבע זאת ועושים

 של הדעת זחיחות - המנוגדים הכוחות שני של בזה זה התנגשותם
 הבנת חוסר עשתונות. אובדן יצרה - ההפתעה של והפאניקה האופוריה

איתן. חנן רביעיית של זאת כמו לטעויות. נרחב כר הקרב. תמונת
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אביב תל בשמי טיל .14:30
 ששת בוגר מילואימניק. ותיק. מיראז׳ טייס הוא כרמי איתן רס״ן

וההתשה. הימים
 כבר הוא עכשיו בטייסת. להתייצב נקרא חבריו, כל כמו הבוקר,

 הפטרול מעגל את ומגדילים הולכים חצור מעל זוגות שני באוויר,
אשקלון. בואכה

 את ושולח נרגש בקול הבקר פוקד שתיימ־שבע־אפס,״ כיוון ״קח
 התיכון, הים בשמי גבוה שנע מזוהה, לא טיס כלי ליירט זוגו ובן כרמי

אביב. תל פניו ומגמת
 המגושמת צלליתו מתגלה ומרחוק המטרה, אל טווח מצמצמים הם

.16 טופולב מפציץ של
 כרמי, חושב אוכלוסין, למרכזי הנחות עושים לא המצרים זונה. בן
הראשונה. העברית העיר להפצצת מועדות הטופולב שפני מבין

 המצרי המפציץ לפתע סב הפלה, על להתארגן איך מחשב בעודו
 דרכו את לעשות מתחיל קטן, זוהר, אחר, ומשהו עקביו, על שבאופק

אביב. תל בכיוון
הבקר. פוקד מזרחה,״ חזרה ״פנו

 מטוס דמות ומזהים טווח סוגרים הזוהר, העצם בכיוון אף שמים
 המוכרת, הצללית את מזהה כרמי, נדהם זה? מה באחוריו. אש ונקודת

 ?15 מיג מטוסי להפעיל שחזרו כך כדי עד מיואשים המצרים האם
אחורי? מבער יש הזאת לגרוטאה וממתי
 נוכח מעליו, יעף עושה וכרמי קלט.״ ״זה צועק, 2 מספר ואז
 מתרחק מאדם. ריק המיג של הטייס תא שכן ,2 מספר דיבר שאמת
 כאילו עצמה, את ממיתה המצרי הקלט מנוע להבת שיט. טיל. ומשגר

 העצמי החום על להתביית בדרכו ציוני אוויר־אוויר שטיל הרגישה
התיכון. הים גלי בין שמתרסק השפריר את ו״מבלבלת״ שלה,

 טייסי שכל הישנה, הקרב ששיטת יודע איתן, מחליט תותחים,
את שתציל היא הראשון, הקרב מטוס משחר עליה וגדלו חונכו הקרב
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 וכרמי הכנף, שורש את מרסקים הפגזים יורה, טווח, מקטין אביב. תל
 ומתפוצץ גובה מאבד מסתחרר, קלט, לטיל שהוסב ,15 מיג רואה
נרעדים. בשמים מעולם, ראה לא שכמותה באש

רמשל״ט תא .14:35
 באופיר. תקפו המצרי האוויר חיל מטוסי לזרום. מפסיקות לא הידיעות

 חיל מטוסי מהתעלה. כך כל הרחוקה ברפידים, וגם חשיבה. ובאום
 מפקדת ובנפח, פארס ובתל נירא ובאבו בחרמון פגעו הסורי האוויר
נסבלות. האלה הידיעות הקושי, כל ועם הגולן. ברמת צה״ל כוחות
 זעקות ובעיקר מהקרקע, ראשונים דיווחים לזרום מתחילים ואז

 גדודי של עזרה וקריאות התעלה, לאורך בר־לב קו ממעוזי שבר
 ציידי חוליות ידי על ונטבחים המעוזים אל דרכם את שעושים טנקים
 רק לא שזאת לכולם מתברר ופתאום סיני. בחולות שמוסוות טנקים

 ומטוסים החזיתות, בשתי פגזים אלפי עשרות ששיגרה הארטילריה
 צבאות אלה ופיקוד, בקרה שליטה, נקודות על מטענם את שהפילו
 במתקפה ופותחים כולל מלחמתי למהלך שמצטרפים עצמם, היבשה
 ראש של המנומקת דעתם בחוות להתחשב מבלי דו־חזיתית, רבתית

 סיבה כל שאין הבוקר, עוד שאמרו ואנשיו, צה״ל של המודיעין אגף
מלחמה. שתפרוץ הגיונית

 רמשל״ט בתא הוא גם שנמצא אלעזר, דוד רא״ל שבו הרגע בדיוק וזה
 העניינים למצב הנלוות המשמעויות את מכולם טוב אולי ומבין

 עדיין האוויר חיל אם פלד בני האלוף עם בשנית בודק בחזיתות,
בסוריה. קשה מכה ולהנחית לצאת יוכל

 חיל מפקד עונה בסוריה,״ תעופה שדות לתקוף אפשרות ״אין
 זה, למבצע המיועד העיקרי הכוח שהם הפנטומים, ״מערך האוויר.
הגנה.״ במשימות כרגע מרותק
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שני מקצה הגולן. ברמת סקייהוקים .15:00-14:30
 הראשון להרוג הופך העמק, ממשמר המילואימניק איתן, שחנן בזמן
 סקייהוקים רביעיית מוזנקת כולו, צה״ל של אולי האוויר, חיל של

.110 טייסת מפקד הס, צביקה סא״ל שמוביל נוספת,
באוויר.״ מטרות ״תקבלו הפיקוח, מגדל מודיע ״תמריאו,״

 המתנה למעגל הפניה ומקבל צביקה מדווח באוויר,״ ״היידן
הטילים. לטווח מחוץ באלמגור.

 רמת לדרום אותם מפנים וכבר במעגל, להתארגן הספיקו לא
 ורפיד, פארס תל בגזרת לפרוץ שמנסה אויב שריון חפשו הגולן.

אותו. ותשמידו
 הטייסת, של ההדרכה קצין ירדני, ינקי חושב מלחמה, סרט כמו
 נגמ״שים, טנקים, מלאות מסוריה הדרכים כל הס. של 2 מס׳ ועכשיו

 הבוקר בתדריך נזכר והוא ישראל. גבול לעבר נעים וכולם משאיות,
 המטוסים השמדת אחרי מקדימה. במכה דובר כשעדיין בטייסת,

 ייתכן המשימה, כדי תוך אפילו ואולי להם, אמרו התעופה, ושדות
 שהתחילו, הם זה עכשיו אבל טנקים. חניוני כמה לדפוק שתידרשו

 מי וכל עומדים. טנקים חניוני אין למטה וכאן מקדימה, מכה סדר וחסל
 ירמסו הם ואוטוטו הגבול. קו אל שרץ סורי שריון הוא מערבה שנוסע

 הזה הסיפור מולם. לצאת שמעיזים הישראליים הטנקים מעט מתי את
ירדני. חושב מהר, ייגמר לא

 שעדיף יודע וירדני הקרקע, מעל גבוהים עדיין והם מנמיך, צביקה
 המצומצם זה אפילו בגובה, וגישה שאפשר, נמוך הכי להיות להם

 שמע כבר והוא טילים, מול בלחימה מומלצת ולא טובה לא שלהם,
 בכלל, כאן להיות לא זה עכשיו טוב שהכי ויודע איתן לחנן קרה מה
 דרך ואין לשריון, לעזור צריך אבל עשב. לגובה לרדת הפחות לכל או

מלמעלה. אלא האויב את לזהות אחרת
 אבק ענני עם מתמזגות עשן ותמרות בוער, עדיין הכול מלמטה

הראייה. שדה את שמערפלת השמש בקרני נשברים יחד וכולם ואובך,
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 את ורואה ״טילים״ צועק האחורי, הזוג את שמוביל מוזס, רוני ואז
 שנדלק גפן צמר כמו העיניים, מול לו מתפורר ירדני של הסקייהוק

באחת.

 שמירה בין מתפצלת שלו הקשב וחלוקת ירדני, חושב גרועה, הראות
 הוא אז ובדיוק הקרקע, על מטרות איתור ובין במבנה מקומו על

אמק. כוס בקוקפיט. מקלל הוא אמק, כוס חבטה. חוטף
 מניסיונות מתעלם טיסה, לסרבן צייתן סקייהוק הופך בשנייה

 לכוחות מבעד למעלה. בפראות ומזדקר טייסו של נואשים היגוי
G להתמקד ירדני מצליח לעלפו, ומאיימים ראייתו את שמערפלים 

 לשניים. התפרק באמצע, נחתך המטוס - החופה של הצד במראות
הקדמי. חציו את מטיס הוא

 מטה, כלפי האף עם מעצמו להתגלגל מתחיל מהמטוס שנותר מה
 לידיות להגיע היא המלחמה ועכשיו לנטוש. שצריך יודע וירדני

 לידית לבסוף מגיע והוא כבדות, והידיים גבוה 0ה־ כי ההפלטה,
ומושך. העליונה

201 טייסת .16:00-15:00
 ״שור שמוביל לרביעייה, היירוט בקר מורה לסואץ,״ מלא ״מבער

פלד. הבר״
 פותחים שנותרו, הפצצות את לים משליכים הם אשקלון חוף מול

לתעלה. מטורפת אמוק בריצת השמים את וחותכים מבערים

של״ט בתא להסתמן מתחילה כיפור שבת של הצהריים אחר בשעות  רמ
ה האווירית, המצב תמונת ם הסורים, כמו המצרים, ולפי  מסתפקי
החזית. קווי לאורך בגיחות

האויב? בשטח מטרות לתקיפת מטוסים לשלוח להתחיל לא מדוע
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 נותרה שלנו המשימה האוויר. חיל מפקר חושב אצלם, עדיין היוזמה
 אווירי למבצע ביד. שיש מה כל עם בלימה. נקיים. שמים על לשמור

 או במצרים התעופה שדות כל או הטילים מערך כל תקיפת - גדול
 כרגע האוויר. חיל של התקיפה מטוסי כל )כמעט( דרושים - בסוריה

 או מסודר בתהליך שלהם הפצצות ממטען הופשטו ״מוחלקים״, רובם
לים. המבוהלת בזריקתן
 עם המטוסים? כל את מחדש לחמש כשצריך עכשיו, יתקפו איך

 שתי בורד? שדה תקיפת בחופזה? שיצוידו ספורים מטוסים כמה
לא? מי את כן? מי את טילים? סוללות

 שיעור לאין גדול הנזק יהיה כאלה מצומצמות תקיפות של בסופן
 נ״מ טילים, מערך מטוסים. הרבה מטוסים. יאבד האוויר חיל מהתועלת.

 מזעריות. והתוצאות? התוקפים. להגעת דרוכים ימתינו יירוט ומטוסי
 זה עשרות. כמה מתוך שיושמדו סוללות שתי במסלולים, חורים כמה

משתלם?
 המטוסים? כל את לחמש שיסיימו אחרי בלילה, לתקוף לא למה אז

 ומכאן בחשכה. כירורגית לתקוף יודע לא האוויר חיל 1973 באוקטובר
 תירגל האוויר שחיל כמו ומתוזמרת, מאורגנת מתוכננת, שתקיפה
 בשעות רק אפשרית ההתשה, מלחמת של מסיומה פעמים עשרות
ראשון. יום מחר. המוקדם לכל האור.

 ההתשה. מלחמת ותיקי הם מאחוריו, הנווט במושב דוד, ויאיר פלד איתן
 יותר הרבה גדול. זה שהפעם אלא עשן. ובתמרות אש בלהבות מנוסים

 עשרות מציירים העין מלוא לכן. קודם שנים שלוש שהורגלו מכפי גדול
 כחול את מטליאים נ״מ פגזי ומאות הטילים, של מעופם את שובלים

 וגם. גם או פטריות. או גפן. צמר פקעות בציורי התעלה שמי
דוד. אומר מלחמה,״ ״זאת

* * *
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כולם. כמעט כולם. המריאו שעה בתוך
 שהשתלם אחרי הברית, מארצות כן לפני ימים כמה שחזר סמוק, גדי

אילת. וגדעון שחק אורי לא גם הלך. לא ניסוי, טייסי בקורס שנה
בחבורה. והבכיר המבוגר סמוק. על ובעיקר זה. על זה הסתכלו

איתנו. יהיה מה
 לאווירונים. נצא בואו שלישייה. אנחנו או־קיי, אמר, סמוק ואז

לעשות. אפשר מה נראה הקשר. על תהיו

הלחימה. מנהל הוא רם חיים
 לצאת שרוצים טייסים שלושה עם נותר ולפתע ומזניק, מזניק הוא
 לקרבות כלל מוסמך שלא הצעיר, אילת גדעון הוא מהם ואחד לדרך,

אוויר־אוויר.
 מה בדחיפות שיברר מחיים מבקש השלישייה, מוביל סמוק, גדי
הילד. גדעון עם עושים

 טייסת מפקד אשכנזי, נסים את רם חיים שואל עושים?״ ״מה
המפי״ב. את שמנהל בחצור, תעופה

 צורח מיד!״ אותו תזניק מלחמה? שיש מבין לא עדיין ״אתה
השפופרת. של האחר מעברה אשכנזי

 ההסבה קורס את סיים לא עדיין הטוב. למזלו מאמין לא שליין אריק
 את שחצו חוצפנים אויב מטוסי ליירט בדרכו כבר הוא והנה המבצעי,

התעלה. קו
 ובנסיעה התדריכים, בחדר אילת גדעון אותו מעודד בסדר, יהיה
 הכומר על ומתעכב ולמה, איך לו מסביר למטוס בדרך הקצרה

טילים. על שמתריע
טילים. שני מצרר. פצצות עשר ביתנים. שני כבד. המטוס. הנה

אוויר־אוויר? למשימת יוצאים ככה זה, מה
לאישור. ממתינים וכולם ומיראדים. פנטומים המון המראה. עמדת
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 החימוש. תצורת את מבנה־מבנה ובודק הקשר על עולה הפקח
 רק ניתנים המראה שאישורי מבין הפקח, לשאלות הקשוב סמוק,

אוויר. לקרבות שמותאמים לאלה
 בפצצות?״ חמושים אתם ״האם מגדל:
 אוויר־אוויר.״ בתצורת אנחנו ״שלילי. סמוק:
אישור.״ ״קבל מגדל:
 ובראשונה בראש נולד קרב טייס לקסדה. מתחת מחייך שליין

 להמריא, כול קודם צריך להפיל בשביל אבל מטוסים. להפיל בשביל
 כך כל הכבד, והדלק הפצצות עמוס המטוס את מרגיש חושב, הוא

 בעצלתיים, שמטפסת מהירות אחרי האחורי מהתא בחרדה עוקב כבד,
ונגמר. שהולך ומסלול

הטייסת. של הצעירים גם ממריאים כולם אחרי שעה חצי
 פסטורליה בחייו. הראשונה המבצעית הגיחה זאת אילת לגדעון

 במרחק השלווה. את קורעות הבקרים צעקות ורק רגל. אלף 20ב־
 הבקרים וצעקות כבד. עשן במסכי טבולה והיא התעלה, חזית נראית

 שלישיית אצל ורק השמים, רוחות לכל נשלחים ומבנים פוסקות. לא
שקט. עדיין הכול סמוק

לרפידים. בהגיעם הבקר אומר צפון,״ כיוון ״למפגש,
 של הנווט בתא שליין אריק תוהה למפגש? זה מה ״למפגש,״

אילת.
 חימוש. להשליך מורה סמוק רגל אלף 20 מגובה
 כידונים ושני פצצות עשר משחרר הפאניק, כפתור על לוחץ אילת
 האחורי במושב ושליין בפתאומיות, מתנער המטוס סיני. לחולות
נפגענו? כבר מה, חושב,

 מעל מלאים במבערים דוהרים הם משקל קלי מטוסים שלושה
סיני. דיונות
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 לאוויר־ מתאים חימוש לכם ״יש הבקר, מודיע למפגש,״ ״בטל
קרקע?״

סמוק. עונה ״חיובי,״
 שמועות היו פינות. שמעגל סמוק שוב זה חושב, אילת וגדעון

 לפני עד אמק, כוס אומר, הוא כך ואחר שלו. הלוחמנות על בטייסת
במצרים? לפגוע מתכוון סמוק בדיוק מה ועם הכול, לנו היה רגע

 שבאה תנועה כל ״תתקפו הבקר, אומר לבודפשט,״ כיוון ״קחו
בודפשט.״ לכיוון סעיד פורט מכיוון

 הונגריה? בירת של הקוד שם את קיבל במדבר מי בודפשט?
מוצאים. במפות. מפשפשים

 מצריים, רכב כלי והמון סמיך, עשן שמיכת עטוף המוצב, הנה
 את נוהגים סעיד, בפורט וזנבו וצפוף ענקי תנועה פקק שיוצרים

אליו. דרכם
בחולות, סתם שזרקנו המצרר פצצות איתנו היו לו עושים? מה

 צליפות. תותחים. עם נותרנו אילת. חושב זכר, מהם נשאר היה לא
 הגאנדישים מחכים ושם מנמוך. עושים וצליפות הימים. ששת כמו

 מה לפי להילחם הולך ואני אילת, מחליט יש מה זה המכ״ם. מוכווני
לי. סידרו שהחיים

ככה. שיימשך אותם. הפתענו רעות. לא פגיעות אילת. חושב יפה,
 יודע ואילת באוויר, להתעופף מתחילות זרתות שיט. שני. יעף

 ולא מתרגש, לא סמוק אבל אטי. נמוך. גדול. - פגיע כך כל שהמטוס
אחד. ועוד יעף. לעוד אותם ומושך מוותר,

 הוא מימין, ואז, לפניו. סמוק עורפית. שורה שוב. צולל אילת
 ראה לא בחיים מטורפת. במהירות אליהם שרץ אש כדור - בו מבחין

 קרוב. כך וכל תוקפני. מהיר. עצום. רואה. הוא ועכשיו מקרוב. טיל
סמוק. של המטוס את עוטף ענקי אש כדור פיצוץ.
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סמוק. של הנווט הוא גל ה״קרנף״ יהואר
 הקורנס, תותח של המ״מ 20 פגזי אחרי עוקב הוא רב בתסכול

 הזה האדום הפיצוץ ופתאום המצרי. השריון פלדת את מגרדים שרק
 שהם ורואה אחורה מסתכל וגל באוויר. קפיצה נותן והמטוס לידם.
פומפייה. כמו מחורר האוויר כונס ורק אחת, בחתיכה עדיין

 דרומה מתרחק האש, כדור את עוקף הצליפה, יעף על מוותר אילת
 שיענה. מישהו מחפש כלום. ברדיו. קורא איננו. סמוק. את ומחפש

אחד. אף
 לצלוף.״ ״ממשיכים מהשאול, שחזר סמוק מודיע בסדר,״ ״הכול

החרמון מוצב .16:00-15:00
 הבקרה ליחידת מתקשר לנדסמן ומיכה שעתיים, אולי שעה, חולפות

 חיל למטה בדחיפות אותו לחבר חברתו מאורה ומבקש מירון בהר
האוויר.

 בהתרגשות, מיכה מדווח למוצב,״ להיכנס מתחילים ״הסורים
משהו.״ תעשו מטוסים. תשלחו גז. מזרימים ״הם

 אביב. בתל האדמה ממעמקי רגוע קול לו עונה ״קיבלנו,״
 מה...״ ״מהר

 מיכה.״ ״מיכה,
דממה.

הגולן רמת דרום .16:00-15:00
 הרקטה הרוח, מגן שעפה, החופה הנטישה: שלבי את מזהה ירדני ינקי

 פיצוצי שנפתח, המצנח בתוכם, אותו ומגלגלת לשמים אותו שמעיפה
מהמושב. אותו שמשחררים הפירוטכניים הכדורים
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 לא נדפקה. שמאל ״רגל ברינה, משדר הוא מזרחה,״ נסחף ״אני
אני.״ איפה יודע

 במערב. השמש ארבע. כמעט האוויר. צוות בשעון מבט מעיף
 מזרחה, סוחפת הרוח השמש. אל שיותר כמה השמש. אל למשוך
 שפחות כמה במיתרים. נאבק שלו. החיים למאוויי לשון מוציאה
מזרחה. שפחות כמה מזרחה.

 עבר. מכל פיצוצים קוצני. בזלת שדה סביבו. מתבונן קרקע.
 מרוקן המים. לשקית נצמד הזה. הצמא הטורסו. את מוריד לברוח.
 כואבת. שמאל ורגל לוחץ הג׳יסוט מערבה, רץ אותה.

רוץ. אדם. בן רוץ,
 בעברית. שיהיה רק בעברית. שיהיה רק במרחק. שלט מזהה

 מהכביש״. לרדת אין מוקשים, שדה ״סכנה,
 לכיוון המורה ושלט ראשי, כביש עם T צומת הלאה. ממשיך

?116 זה מה .116 הגיע. שממנו הפנימי הכביש
מערבה. הלאה להמשיך צריך מחליט. הוא המערכת, ציר על אני

 תקשורת קופסאות ובתוכו בטון, מבנה מזהה הוא הכביש בצד
 להמשיך עכשיו? מה הלחץ. חליפת את פושט לתוכו. נכנס בזק. של

 ההתקדמות. את תקשה הצליעה סלעים. זרוע השטח שיט. מערבה.
מערבה. שמושך כביש שאמצא עד צפונה. אלך צפונה.

 מערבה? אותי שייקח הזה הארור הכביש איפה צפונה. מדדה
זה? מי כדורים. שריקות

 מעניק רצפתו על והג׳יסוט הבטון, מבנה הנה דרומה. חזרה מדדה
בית. של רגעית תחושה

אביב בתל בקריה הביטחון שר לשכת .16:00
 יום מוצאי את לבשר בדרכו ראשון, כוכב צאת לפני וקצת שעתיים

ההפתעה ישראל על שהתרגשה אחרי ו״נגיעה״ שעתיים הכיפורים,
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 ישראל מדינת של הביטחון שר לוקח בתולדותיה, ביותר המכאיבה
 בתעלה, המעוזים לוחמי של התכופות העזרה מקריאות זמן פסק

 שאוחז ומההלם המצרית, הצליחה הצלחת על מטרידות מידיעות
 החרמון, מוצב עם הקשר ניתוק בעקבות והמדינית הצבאית בצמרת
בישראל. העיתונים עורכי את אביב, בתל בקריה בלשכתו, ומכנס

 החבורה את מעדכן הוא ובהגנה, בבלימה נעסוק ומחר הלילה
 אופנסיבי יותר משהו לעשות נוכל לא שולחנו. על ובאה שהתקבצה

 פוליטיים. גם רבים, יתרונות יש הגנה לקרב המילואים. את שנגייס עד
 שאנחנו משום חשבוננו על שתירשם מלחמה עוד צריכים איננו

 טנקים ודי בתעלה טנקים די לנו יהיו בערב מחר עד בה. התחלנו
 להתקפה. נעבור מסוים בשלב טוב, ילכו הדברים אם הגולן. ברמת

זו. מלחמה על רב ביוקר לשלם עלולים הם
 העורכים. אחד שואל השר?״ אדוני אופטימי, אתה ״האם
 ״את פניו, על מפציע קטן חיוך בשואל, האחת עינו את נועץ השר
 גדולה אוונטורה עושים שהמצרים מהנחה יוצא אני מאוד... האמת?
 רוצה הייתי לא כך אחר בצהריים. מחר עד נעבור מחושבת. לא מאוד,
מהם...״ מישהו במקום להיות

201 טייסת .16:30
 בשטחנו,״ קומנדו כוחות להנחית שמנסים מצריים מסוקים ״חפשו

 חולות מעל שלו הרביעייה את שמריץ פלד, הבר״ ל״שור הבקר מורה
סיני.

במסוק. נסתפק הבר״. ״שור חושב שיהיה,
 מספר של האחורי בתא )שמידקו( שמיר עוזי חושב ציור, כמו

 מהאגמים המים, מתעלת המדבר, מחולות מתפעם סתווי. יגאל ,4
 במהירות. גובה שמאבדת ומשמש המים על עצלות מסירות הגדולים,
שמתגלה נצנוץ לכיוון פונים וכולם מישהו, צועק עין,״ ״קשר
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 גחונם התעלה, את שחוצים מצריים מסוקים שישה ומזהים באופק,
הקרקע. את מגרד

ומפספס. ראשון נכנס פלד, פוקד עורפית,״ ״שורה
מפספס. אחריו. נכנס קורן

 את להשיב 3 מספר את ושולח הבר״ ״שור מורה טווח,״ ״לצמצם
הטייסת. כבוד
 וולקן בתותח לירות שמסוגל בעולם היחיד הטייס הוא פרי עמי בן

 בלבד כדורים שמונה של צרורות בדקה, פגזים 1,200 שיורה מ״מ, 20
 באימונים שהצליפות מוכיח הוא ועכשיו במטרה. כולם את ולהכניס

בקרקע. הראשון המסוק את ושותל שווא, מקסם היו לא
מפספס. נכנס. סתווי. של התור
קורן. גם כמוהו פוגע. והפעם שוב נכנס הבר״ ״שור
בוער. מסוק עוד קצר. צרור פרי. ושוב
 עוד ונותר שני, מסוק לזכותו זוקף וה״שור״ שנית, מחטיא סתווי

 עוד רוצה מכול יותר אבל קורן, משה את מחבב ופרי אחרון, אחד
 מול הצהלה תרועת את לבלום מתקשה ממש והוא שמו, על מסוק

 והוא אחרת, דרך ואין שלו, יהיה שהאחרון ויודע קורן של הפספוס
 אומר האחורי במושב וז׳טלני מפספס, עכשיו ודווקא כוונת, שם

 אין ומבחינתו הקדמי, במושב פרי זה אבל יפה, זה שניים גם לעצמו,
 פותח היעף, את מקצר והוא שלו, יהיה לא האחרון שהמסוק מצב
בקרקע. שלו השלישי את ושותל קצר מבער המסוק חופת מעל

 מסוק שמידקו רואה בשיירה, האחרון במטוס התצפיתן, מעמדת
 שני ומסוק מותם, אל ומתרסקים ממנו קופצים וחיילים באוויר נדלק

נפשם. על ממנו נסים וחיילים הקרקע, על מתנפץ
 העלטה שמיכת את מאירות גדולות מדורות ושש שקט. ופתאום
 שעה לפני שרק חושב ושמידקו המדבר, חולות את לכסות שמתחילה

 למפגש אותם הכין לא אחד ואף יהודים, להרוג מצרים חיילים נשלחו
במדורה למטה שם נשרפים הם ועכשיו וחבורתו, הזועם הבר״ ״שור עם
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 כסרגל, ישר בקו ממוקמות המדורות את רואה והוא ובייסורים. גדולה.
 בסדר צריך למות שגם החליט שמישהו וחושב שווים, ובמרחקים

הפלה. לך סידרתי שלא מצטער אני עוזי, אומר, וסתווי מופתי,
 הפנים. בקשר קולות בשני ופרי ז׳טלני קוראים וואאאאוווו,

ווואווווו.

אופירה אווירית בקרה יחידת .17:00
 השוכנת המודיעין חיל של ההאזנה יחידת מדווחת שקיעה לפני נגיעה

 פועלים מצריים קומנדו שמסוקי אופירה, מפרץ מעל הרים רכס על
 יחידת מפקד אמיתי, אבי סרן את מעדכנים הם לב,״ ״שימו במרחב.
 ״ייתכן המפרץ, מעל צר מצוק על הוא גם שנמצא הסמוכה, הבקרה
לתקיפה.״ יעד שאתם

 מדופנות חפורות, ושוחות אמיתי, מורה היקפית, להגנה להתארגן
 היחידה, הקמת מאז לראשונה מאוישות עצמן את מוצאות חול, שקי

בשמים. מסוקים לאתר לנסות מתבקשים וכולם

הגולן רמת דרום .17:30
 טנקים. רביעיית ירדני ינקי הסקייהוק טייס מזהה הדמדומים באור

 צה״ליות. שריונרים בקסדות ראשים מזהה הוא הצריחים מעל מתקרב.
בכיוונם. צווח הוא תירו,״ אל תירו, ״אל

 לראשו עד גישה בשביל טיפסו שמאלה. ופנו בחשכה נסעו כך אחר
 לקראתם. ששמחו צנחנים פגשו לראשונה. שמע שמו שאת תל, של

 מצטיירת שהיא כפי מלחמה קולות שמע הקשר, למכשירי הקשיב
 דרכנו.״ עוברים כלים ״עשרות נגמרת,״ ״התחמושת הקרקע. מגובה

והבין שריונרים של לעולמם שהתוודע אחרי כך, אחר שעות כמה
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 ירדני ינקי חולץ מטוס, מנטישת יותר גרועים דברים ישנם שאולי
הגולן. רמת שבדרום אל־סאקי מתל

 זחל״ם של המגוננת למתכת נצמד ינקי, חשב איתם, יקרה מה
השריונרים? את יציל מי החילוץ.

הממשלה ראש .18:00
 תושבי פותחים הכיפורים, יום של והסתלקותו החשכה רדת עם

 גלי מעל ומקבלים הטלוויזיה ומכשירי הרדיו מקלטי את המדינה
 בשידור מאיר, גולדה הגברת ממשלתם, ראש את המרקע ועל האתר

לכן. קודם שעה חצי שהוקלט
 רצינית נראית דבריה, את הזקנה הגברת פותחת ישראל,״ ״אזרחי
 צבאות פתחו הצהריים, אחרי שתיים לשעה בסמוך ״היום, ומוטרדת,

 תקיפות של סדרה ערכו הם ישראל. נגד בהתקפה וסוריה מצרים
 נלחם צה״ל הגולן. וברמת בסיני ובארטילריה, בשריונים האוויר, מן

רציניות. אבדות נגרמו לאויב ההתקפה. את והודף
 הכיפורים... ביום ישראל אזרחי את להפתיע קיוו ״...אויבינו

 מלחמה להשיב ערוכים נהיה לא הכיפורים שביום חשבו תוקפינו
הופתענו. לא אנו שערה,
 כי ישראל של המודיעין לשירותי נודע אחדים ימים מזה ״...
 צה״ל של סיורים משולבת. להתקפה נערכים וסוריה מצרים צבאות

 צבאיים כוחות רוכזו הגולן ברמת וכן סואץ לתעלת בסמוך כי גילו
 הידיעות. את אימתו הסיורים ממצאי מתקפה. של במערך גדולים

הסכנה. כנגד כנדרש נערכו כוחותינו
 ״אך הממשלה, ראש ואומרת ממשיכה בניצחוננו,״ ספק לנו ״...אין

 כמעשה כמוהו - המצרית־הסורית התוקפנות חידוש הכרתנו, לפי
 בעלי מדיניים גורמים אל פנינו ההתלקחות. את למנוע אמרנו טירוף.

מצרים שליטי של הנפשעת היוזמה למניעת שיפעלו במטרה השפעה
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 בחומרת בהתחשב המלחמה... למניעת לעשות להם קראנו וסוריה...
 הכיפורים. יום בעצם לישיבה הממשלה את לכנס נאלצתי הידיעות,
הישיבה... כדי תוך התחילה המתקפה

 של במבחן עומדים שאנו הראשונה הפעם זו אין ישראל! ״אזרחי
 של ובכוחו ברוחו לב בכל בטוחים אנו עלינו... שנכפתה מלחמה

האויב.״ את להכריע צה״ל

הגולן רמת נפח. .18:30
 מח״ט עוזב הגולן, רמת של הבזלת סלעי את אופפת סמיכה כשחשכה

 עד ניהל שאותו בנפח, החפ״ק בונקר את שהם, בן יצחק אל״מ ,188
הדרומית. בגזרה כוחותיו אל לחבור כדי מהמטכ״ל, חקה של הגעתו

 השריון חטיבת מפקד את רואה האוויר מחיל שרעבי עפר סמל
 קולו את שומע הוא וברקע ליציאה, מתארגן הגולן רמת של הסדירה

 תעשה. מה אותי מעניין ״לא מאנשיו, באחד הגוער הצבאי, הרב של
 ושרעבי, לקבורה.״ אותו ותביא מהטנק שפכטל עם החייל את תגרד

מלחמה. זאת מה פתאום מבין אש, תחת היה לא שמעולם

מטכ״ל קד״מ .20:20-18:30
 המבצעי הפורום של ראשון דיון מתכנס האש פרוץ מאז לראשונה
 בטרם עוד במטוסינו האויב מטוסי נתקלו הגולן ״ברמת במטכ״ל.
 מעדכן החרמון,״ היה הצליחו שבו היחיד המקום לפעול. הספיקו

האוויר. חיל מפקד

 התרסק שבו הכיפורים יום במלחמת הראשון הרגע את מחפשים אם
הרגע. זהו האוויר, חיל של הגנטי הצופן

לטעון אפשר פחות. או יותר טובות החלטות על להתווכח אפשר
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ם מגדל מתחיל. זה באוקטובר: 6 קלפי

 על גבה להרים אפילו אפשר החלטות. לאותן שהובילה הדינמיקה נגד
נסלח. בלתי הוא אחד דבר אבל הסגנון.

 בתרבות מכולם יותר שהתהדר החיל של מפקדו פלד, בני האלוף
 בכל ו״קריצות״, פינות״ ״עיגולי נטולי אמת, ודיווחי תחקירים של

 מקדש של הספים אמות את הכיפורים יום במוצאי ניתץ עת, בכל מצב,
המעט.

לפעול? הספיקו בטרם עוד במטוסינו נתקלו האויב מטוסי
 שלטו המלחמה, פרוץ עם מיד ישראל, לשטח הראשונה בגיחתם

 לא הגדול רובם הגולן. רמת בשמי מוחלטת שליטה האויב מטוסי
 על וחזרו משימותיהם את סיימו בטרם ישראלי מטוס זנב הריחו

לבסיסם. חזרה בדרכם עקבותיהם
החרמון? מוצב הוא בו לפגוע שהצליחו היחיד המקום

 פגעו הסורי האוויר חיל מטוסי המדינה״, של ״העיניים על נוסף
 תל שלו; והמודיעין הקשר מכלול על נירא, אבו בתל ישירות פגיעות
 כוחות מפקדת נפח, מחנה הגולן; של הדרומיות״ ״העיניים פארס,
 מפוצפץ, כתוש, המקום את משאירים )כשהם הגולן ברמת צה״ל

 ניסיון פצועים(. ושישה הרוגים שני ומבכה החשמל מרשת מנותק
ההר. במורד פגעו הפצצות נכשל. מירון בהר הבקרה ביחידת לפגוע

 בין התמוה ההברל את ויסביר האוויר חיל מפקד ויבוא יעלה
 שאמון חיל של מפקדו פלד, בני האם בשטח. העובדות ובין גרסתו

 שעות העובדות את מכיר לא הפיקוד, מבור מרכזית שליטה על
התרחשותן? לאחר אחדות
 לאמירה העובדות בין לסתירה העיקרי שההסבר מניח אני

 חיל מפקד של הפנימי בצורך כול קודם נעוץ פלד של האומללה
 מפקד תמיד. כמו בשליטה. שהכול תחושה וליצור להמשיך האוויר

 בעל לו, המוכר העולם התנפצות את לקבל מתקשה האוויר חיל
 אמונותיו את יצק שלתוכו חייו, את חי שבתוכו הידועות, המסגרות

אוויר. צוות לוחמי של דורות גידל ושלתוכו ותובנותיו,
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 שעם להניח ניתן אחרות, והתבטאויות זאת, התבטאותו לאור
 התקלה שלמרות להאמין פלר האלוף נטה עדיין בשבת החשכה רדת

 ״הבריון האוויר חיל נותר ישראל, מדינת את שטילטלה הגדולה
 הימים ששת ותהילת שיהיה, הוא שהיה מה כן ועל השכונתי״.

 למחרת הבוקר משעות דרכו, את ירפדו ההתשה של האוויר וקרבות
 מלדבר והס פתאום. לנו שצץ הזה״ ״הדבר על מוחץ אאוט לנוק היום,

הפסדים. על מלחשוב שמים ושומו ושיבושים. תקלות. על

 בסיני, המצרים תקיפות על ומעדכן ממשיך האוויר חיל ומפקד
 בהדגשה, ומסיים שלהם, ובצד שלנו בצד מטוסים הפלות ועל

 תהיינה הבוקר, למשימות המטוסים את לחמש יספיקו שאנשי ״כדי
 ומחצה שעה־שעה מהירה. החלטה להתקבל צריכה שתהיינה, איזה

יותר.״ לא מעכשיו.
 התחזית לפי האוויר. במזג מותנית מחר ״פעילותנו מוסיף, והוא

 הבוקר, בשעות דמשק ברמת נמוכים עננים צפויים המטאורולוגית,
 הקרקע. לכוחות הסיוע ואת התעופה שדות תקיפת את שיקשה מה

בבוקר. תשע עד נמוכה עננות צפויה כן גם בתעלה
 האוויר חיל של הפעולה אפשרויות את כרגע רואה שאני ״כפי

 הטילים. מערך כך ואחר תעופה שדות סוריה. על הולכים למחר:
 האוויר מזג ואם במצרים, תעופה שדות לתקיפת נתארגן בהמשך

חלקי.״ או מלא שם. הטילים השמדת על גם נלך טוב, יהיה

נוקבות. שאלות ועולות צצות ושוב
 יום של עניין זה למטוסיו, תפריע לא העננות אם פלד, בני לפי

 שלהם, התעופה שדות וכן ובמצרים, בסוריה הטילים ומערכי אחד,
לברכה. זיכרונם ואפר. עפר לאבק. יהפכו

 קודמו הוד, ומוטי הוא שעשו התוכניות הצגת בכל האומנם?
שעות 24 על דובר החיל, של המבצעים מחלקת בכירי עם בתפקיד,
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ם מגדל מתחיל. זה באוקטובר: 6 קלפי

 להשמיד ניתן בני, טוען כאן והנה בלבד. הטילים מערך מערך. לכל
 שדות טילים, שעות. 24ב־ - הכול את כמעט הפחות לכל - הכול את

החזיתות. ובשתי תעופה,
לא. לביצוע? ניתנת התוכנית האם

 מצבת כל על נסמכים)כמעט( לרע, או לטוב המבצעיים, התכנונים
 בכל להשתתף אמורים מטוסים אותם האוויר. חיל של התקיפה מטוסי

 לא זה ואת חלילה. וחוזר שם. כולם כך ואחר כאן. כולם הפעולות.
אחד. ביום לעשות אופן, בשום ניתן,

 מלחמה מתחיל הוא שבו צה״ל, של הראשון הניסיון ״זה מסכם, ורדו
 בשלב בתיאוריה... רק עכשיו עד שנידון מצב זה מגננה. במצב

 לעבור כך אחר ורק הראש, את לשבור לאויב ולתת לבלום יש הראשון
 סביר... במצב נמצאים צה״ל כוחות הבלימה, שלב לגבי למתקפה.

 האוויר חיל נגד ראשונה בקדימות יופעל הוא - האוויר חיל לגבי
בתעלה.״ הקרקע לכוחות האפשר, במידת סיוע, כדי תוך המצרי.

201 טייסת .19:00
 הבוהק התדריכים, ובחדר ,201 טייסת מבנה על מדלגת לא החושך גלימת

האוויר. צוות לוחמי ובאים נקבצים חגיגית, פלואורסצנטית בתאורה
 נעטף רגב, חושב הזאת, המרגיעה הניקוטין בשאיפת משהו יש
 מזגנים ושני המועדון, לתקרת דרכם את המסלסלים עשן במסכי

ההמולה. על רעש מוסיפים ובעיקר עבר, לכל אותם שמערבלים
 התדריכים, חדר במת על עולה הוא קל בצעד חולדאי. מגיע ואז
 מיותרות שהיות וללא בידו, מנהיגות״ ״מקל גופו, על לחץ חליפת
 לכל ומסביר, היום סוף של והעדכונים התחקירים מסורת את פותח

 נתפסה שהמדינה יחד, גם שניהם או הפנים, או הבין, לא שעדיין מי
בשתי הבלימה תפקיד מוטל האוויר חיל ועל למטה, המכנסיים עם
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 גיוס עד בבלימה הסדירים היבשה לכוחות לעזור כדי החזיתות
המילואים.

 עיניו את מישיר לרגע, עוצר הוא מהבמה, יורד שהוא לפני רגע
 בחדר השני על אחד טוב תסתכלו ״חבר׳ה, ואומר, שמתחתיו לפורום

 בסוף גם כאן ישב עכשיו כאן שיושב מי כל לא מלחמה. זאת הזה.
הדרך.״
 ההגזמות את הביא הוא מאין למות? הולכים מלחמה? חושב, ורגב
האלה?

האוויר חיל מפקד איגרת .19:40
 קונגלומרט בכל טלפרינטרים מתחילים בערב שמונה לפני שעה רבע

 מברקו את לפלוט האוויר חיל של הסמך ויחידות הכנפות הבסיסים,
פלד. בני האלוף מפקדם, של

 רבים כוחות ריכז והסורי המצרי האויב הופרה. האש ״הפסקת
 השחצנית זרועו והניף סואץ, ותעלת הגולן ברמת גבולנו לאורך

 להכחיד במטרה הכיפורים יום תפילת של בעיצומה מדינתנו על
קוממיותנו.

 האוויר חיל לאוויר. שולחה שוב צה״ל של הארוכה המחץ ״זרוע
 האויב, תוקפנות לסכל כולו מופנה האוויר חיל לקרב. ממריא

 גבולותינו. לשבירת חלומותיו לרסיסים ולנתץ להשמידו להדבירו,
 הקרקע. ועל באוויר מטוסיו נמגר חורמה. עד באויב ״נכה

 את בגאון לשאת ראויים נהיה כי בכולנו בוטחת ישראל ״מדינת
 לכל מאחל אני מאיתנו. אחד כל על המוטלת העליונה השליחות

 לעם וביטחון שלום ושנת טובה לחימה גמר האוויר חיל לוחמי
במולדתו״. ישראל
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בתדריך ,201 טייסת של הראשון מפקדה חץ, שמואל רס״ן





 רותם, חיים לשמאל: מימין עומדים, בטייסת. ספורט יום .1972 מלחמה. טרום
 גל, יהואר)ה׳׳קרנף׳׳( אליאסף, עמירם ברנע, איתמר בניה, עדי רומם, יורם ז׳טלני, איציק
 גוריון, אמנון לשמאל: מימין כורעים, (.107 לטייסת יותר מאוחר פרי)שעבר אריה

ברעם איציק שני, מאיר לשמאל: מימין שוכבים, ערד. אורי עשהאל, אברהם

 שני מאיר לשמאל: מימין האוטו. את רומם ליורם מחביאים אוויר. צוותי של הווי
חיון קובי רומם, יורם אליאסף, עמירם )שניבוי(,



 המסורתית. המקלחת את מקבל אליאל יוסי ראשונה. סולו טיסת
גולן ברוכי הנווט עם רגב גיל סגן למטה:



H / ^
201 טייסת של השני מפקדה פקר, רן סא״ל



 בחיים. עדיין כולם חזקה. ישראל ׳.73 מאי העצמאות, יום למטס בהכנות 201 טייסת
ובסוריה במצרים הכלא לבתי מחוץ עדיין כולם

201 טייסת של השלישי מפקדה זמר, יפתח סא״ל



f

 נחיתה. לקראת העברי, בשמו ״קורנס״ פנטום, השמים. מלך
בקרקע נוגעים כבר הגלגלים למטה:

/



 זמר, יפתח סא״ל הטייסת, מפקד של הקסדות )צב׳׳ה(. והצלה בטיחות ציוד, חדר
הר־לב רפי תא״ל ושל

 לימין: משמאל מחייכים. עדיין ׳.73 באוקטובר 7 ״,5 ״דוגמן מבצע לפני רגע
מבצעים( שביט)פקידת סימה מודיעין, פקידת לזר, אילן ז׳טלני, איציק



 בפצצות. חמוש למטוס אחרונות בדיקות עורכים הטכני הגף אנשי
להסעה בדרכו מהדת״ק מטוס מוציאים למטה:



 תקיפה. גיחת של בסיומה תחקיר
 המודיעין, סמלת ורד, בתצלום:

אליאל ויוסי

 פרי. עמי בן הטייס של ידו את לוחץ לפידות, עמוס אל״מ )חצור(, 4 כנף מפקד
 גל. יהואר)ה״קרנף״( חשוף, גברי בחזה משמאל, שמואלי. איתן הנווט מאחור:

רדר מוטי)״הכובש״( לצדו



הנהג נחמן בעקבות קרייתי בני לגיחה. בדרך

 ״דוגמן אחרי ראשונים וחיוכים האוויר, חיל מפקד לשעבר ויצמן, עייזר של בדיחות
 מאחור(, מעט גולן)משופם, ברוכי שמואלי, איתן לימין: משמאל התמונה, בחזית ״.5

לזר אילן טמיר, אמנון פיו(, במלוא סתוי)מחייך יגאל



201 טייסת של ההצ״חים מבכירי שעני, אורי רס״ן של ידו את לוחץ ויצמן עייזר

 רון רס״ן ברקע לתקיפה. להצטרף כדי האוויר חיל ממטה מגיע אליהו, בן איתן רס״ן
לפידות עמוס משמאלו בידו. מנהיגות ומקל הטייסת, מפקד מקום ממלא חולדאי,





הבר״ ״שור את מראיין שילון דן בטייסת. התקשורת



 עמי בן לפידות, עמוס אל״מ לימין: משמאל הטייסת. אנשי את מתדרך חולדאי רון
 לזר אילן אילת)עומד(, גדעון רותם, חיים ז׳טלני, איציק גל, יתואר)ה״קרנף״( פרי,

)מאחור(

 קרייתי, בני מימין: שנייה שורה רדר. מוטי במרכז: ראשונה שורה לתדריך. מקשיבים
 גיל מימין: רביעית שורה פלטר. גורי שקד, עמירם מימין: שלישית שורה נוי. שמעון

שמואלי איתן שלו, דורון רגב,



מנצורה התעופה משדה הלהטוטן זהר, אלי רס״ן

 לפידות. עמום הכנף, מפקד לצדו בטייסת. בביקור פלד, בני האלוף האוויר, חיל מפקד
סמוק גדי מימין: רחוק חולדאי. רון משמאלו)בפרופיל(



 סמוק. גדי רס״ן למעלה: קיבתו. על צועד הצבא
נוי שמעון משמאל: שעני. אורי מימין: למטה,



ם מגדל מתחיל. זה באוקטובר: 6 קלפי

דלתון( )מנחת 200 טייסת .20:00
 חיל ב״בור״ המבצעים מחלקת קצין את ניר רס״ן שואל קורה?״ ״מה

הקו. של השני בצדו שנמצא האוויר,
 מערן לתקיפת ומכוון הקצין עונה ׳,״5 ׳דוגמן על בבוקר ״הולכים

בסוריה. הטילים
יותר. תתקשר אל שבידך. הפקודה לפי פעל .05:45 ה׳ש׳ ״שעת

לך.״ נודיע שינוי, יהיה אם

וסביבותיו רמשל״ט תא .21:00-20:30
 שהכול היבשה מכוחות לבשורה למפנה. מחכים האוויר חיל ב״בור״
 כמו השנים. כל שהצהירו כמו לרדוף. מתחילים אנחנו בלמנו. בסדר.

שהבטיחו.
 שלהם האיש עם רצוף בקשר מודיעין קציני עומדים ההתרעה בתא
 בשאלה מנוחתו את ומטרידים חוזרים דקות כמה ומדי ב״בבל״,

התעלה? את חצו כבר כוחותינו - הזהה
 מצטיירת ה״בור״ אל שזורמים ומעדכונים שמדיווחים אלא

 ממש וזה דמיוני, אגדה סיפור כמו מערבה התעלה חציית היתכנות
 בחולות המוסוות מצריות, נ״ט חוליות כאשר בשטח, שם עובד לא

 שמנסים טנקים, צוותי עשרות רחמים חסר במפגן טובחות סיני,
בר־לב. קו מעוזי לעזרת דרכם את לפרוץ
 שהמצרים ובוודאות, לראשונה, מתברר 21:00 לפני קצר זמן

התעלה. מעל ראשונים גשר ראשי כמה להעמיד הצליחו
 העימות קו את האוויר לחיל להגדיר יכול לא אחד אף שבת במוצאי

 את האוויר לחיל מגדיר לא גם אחד ואף לכוחותיהם. כוחותינו בין
 את למלא יכול לא האוויר חיל ולכן התעלה. על הגשרים של מקומם
 ״הצילו״ שזעקות אימת כל לירוקים לעזור - דנא מקדמת תפקידו
ומתגברות. הולכות שהצעקות אלא מהשטח. עולות
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 גם מה. ויהי לתקיפה. מטוסים לשלוח פלד בני מחליט 21:00ב־
מודיעין. ללא

 מחלקת ראש מרום, עודד אל״מ בעברם, מיראז׳ טייסות מפקדי שני
 את להחליף שמיועד עמיר, עמוס ואל״מ האוויר, חיל של ההדרכה

 חיל מפקד ידי על מתבקשים מבצעים, מחלקת כראש פורמן גיורא
 מטוסי לתקיפת המטרות הכנת פרויקט את עצמם על לקחת האוויר

בתעלה. האוויר חיל
 זה החילי. הייצור פס תוצרי שניהם מבולבלים. הם מוטרדים. הם

הזה. הדבר ופתאום השיטה. את הסדר, את הארגון, את שמקדש
 אל זורמים זאת שבכל מידע רסיסי עם מסודר, מודיעין ללא

 מארסנל חלק שהיו קצינים של בטן ותחושת ישר שכל ובעיקר שולחנם,
 הזירה ואת המטוסים יכולות את ומכירים ההתשה במלחמת המפקדים

 כנקודות יעדיף מצרים שצבא האזורים את לדמיין מנסים הם - עצמה
 התעלה, צדי משני כזה, וירטואלי חצייה אזור כל מול וצליחה. גישור

 מטוסי אמורים שבהן אחת, כל מטרים 100 של גזרות מחלקים הם
שם. נמצאים שאולי לכוחות... מרבי נזק להסב הפנטום

אביב תל סוקולוב בית עיתונאים. מסיבת .21:00
 הביטחון שר מתייצב זעירא, אלי האלוף אמ״ן, בראש מלווה כשהוא

 מחייך טלוויזיה, ומצלמות מיקרופונים סוללת מול ישראל מדינת של
 על בהסבר דבריו את ופותח ושרתים עיתונאים לעשרות רחב חיוך

הביטחונית. הישראלית המדיניות את המנחה האסטרטגית התפיסה
 דיין, אומר וגדולים,״ רבים כוחות בפנינו עומדים שנים על ״שנים

 מילואים מלגייס להימנע עלינו נורמליים, חיים לקיים ברצוננו ״אם
 בכוח נעמוד שלבסוף כך שקרה, מה של הסיכון את לקחנו בפועל...

הקרבית. בזירה ונשלוט האויב מול מספיק
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ם מגדל מתחיל. זה באוקטובר: 6 קלפי

 כי וחשדנו המשולבת, הערבית ההתקפה כוונות על מידע לנו ״היה
 ראשונים באש לפתוח דילמה בפנינו עמדה תבוצע. אכן כזאת התקפה
 ובכך הראשוניות, על לוותר או - חשוב צבאי ביתרון בכך ולזכות
 ליוזם באשר התמונה בהבהרת לזכות אך הצבאי, היתרון את לאבד

השנייה. בדרך בחרנו המלחמה.
 לא אבדות לנו היו ״בצפון דיין. ממשיך רע,״ יום לנו היה ״לא

 מבוסס. זאת בחזית מעמדנו הראשון הלחימה יום אחרי משמעותיות.
 רצינית. הצלחה כל למצרים היתה שלא הוא בתעלה הראשון ליום הסיכום

 רבים. אפשריים חדירה מקומות עם ארוך, קו הוא התעלה קו זאת, ועם
 גשר ראשי לבסס או לחצות המצרים מצליחים היו לא לו מופתע הייתי

 בצדה מצריים כוחות עוד נראה הלילה שבמהלך מאוד ייתכן אחדים.
 יתחילו הדברים המילואים, הגעת עם ממחר, החל אבל התעלה, של

 משמעותיים מצריים כוחות אין לסיכום, שלנו. התוכניות לפי להתנהל
מהם.״ במיוחד מודאג ואיני סיני, בתוך

 אחד ידי על דיין נשאל במלחמה?״ ירדן תתערב לדעתך, ״האם,
העיתונאים.

 אוקטובר גם לה שיהיה כדאי ולא שחור, ספטמבר היה ״לירדן
בקהל. הצחוק פרצי לקול עונה הוא שחור,״

רמשל״ט תא .21:00
 החיל תוכניות את האוויר חיל מפקד מציג הרמטכ״ל הנחיית לאור

״תגר״. מבצע במצרים. הטילים השמדת - למחר
 לפני צילום גיחת להוציא מורה התוכנית, את מאשר אלעזר רא״ל

 לקבל כדי במשל״ט יהיה 06:00 בשעה כי ומעדכן הטילים תקיפת
סופית. החלטה
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201 טייסת .22:00-21:00
 משימה פקודות להם ממתינות וכבר התדריכים, מחדר יצאו עתה זה

 עד קשה. משימה בודדים. משימת בתעלה. לילה קלע לתקיפות
 בלבד״. ״למבוגרים טיסה רביעייה. מובילי רק אותה ביצעו עכשיו

מעולם. כזאת טיסה תירגלו לא רובם
ננצח. זה ועם יש. מה זה להם. אומרים בררה, אין

 הבכיר שהוא מגלה הוא ועכשיו בטייסת, ב׳ סמ״ט הוא גוריון אמנון
עמיר. לעמוס להתקשר ומחליט הלילה, תקיפת צוותי כל בקרב

 בחיל גם אישיות. להיכרויות תחליף אין אבל אל״מ, אמנם עמוס
 ההסבה ומקורס לטיסה הספר מבית עמוס את מכיר וגוריון האוויר.
 שרשרת על מדלג הוא ולכן בטייסת, אצלם עבר שעמוס לפנטום
לעניין. ישר ומגיע הכיבוד מילות
 לוקחים ״אתם רוטן, הוא עושים,״ שאתם מה הגיוני לא ״זה

 בלי חימוש שם לזרוק מאיתנו ודורשים התעלה לאורך ׳משבצות׳
 מה יודעים לא שבכלל שטח על מטוסים של רכבת מדויק. מודיעין

מסוכן.״ וזה יעיל. לא זה בו. יש
 הקו. של השני בצדו עמום עונה הפנים,״ על המצב ״גוריון,

 לעשות. מה אין המצב. זה ומשמאלנו. מימיננו יודעים לא ״אנחנו
 שאתה כמו המעוזים. כל את לכבוש מהמצרים למנוע מנסים אנחנו
 שלנו התקווה מטרים, 500 של הריגה קוטר יש מצררים לקלע יודע,
 באלה שחצו. באלה המשוערות. הריכוז בנקודות בהם יפגע שזה

בגשרים.״ גם אולי לחצייה. שממתינים

א־שייח׳( אופיר)שארם בקרה יחידת .22:05
 דודי פותח היחידה, ממוקמת שבה הסכין שלוחת א־דייקה, בצפרת

דלת את המתחם, של ההיקפית להגנה האחראי הבקרה קצין זיו,
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קלפים מגדל מתחיל. זה באוקטובר: 6

 מסוקים, שני אורות מזהה שהוא מעדכן נרגש ובקול המבצעים, קרון
ההר. אל וקרבים ההולכים
 חיל לבסיס הבקרים מדווחים אותנו,״ לתקוף בדרכם מסוקים ״שני
 המפטרל פנטום למטוס זמנית בו ופונים למרגלותיהם, הממוקם האוויר,

החשודים. במסוקים במהירות לטפל בו דוחקים מהם, מייל 30כ־
 הבקרה וקרון ההר, את מזעזע אוזניים מחריש ופיצוץ דקה עוד

 התאורה את מכבה נעלמה ויד הקרקע, אל בחזרה נוחת באוויר, מנתר
 ושקט הם. גם מואפלים המסכים וצגי הקשר, מכשירי את ומדמימה

ההר. את עוטף מהדהד

 ואיתו בניה, עדי מפטרלים רודס אבו מעל התלויים השחורים בשמים
 מאומצות, בעיניים העלטה את חורכים האחורי, במושב ברעם איציק

בשמים. למעלה עוינים סימנים מחפשים
 ולהגיע הכול לעזוב להם ומורה הקשר על נרגש בקר עולה לפתע

אופיר. הבקרה ליחידת המהירות במלוא
 תצלוף. לשם. ״תגיע בניה, את הבקר מעדכן היחידה,״ את ״כבשו

 למקום.״ אותך יכוונו הלהבות הנרה. בלי זה את תעשה תרסס.
 בניה. שואל בטוח?״ ״אתה
 רואה.״ שאתה מה בכל ״תירה הבקר. עונה ״כן,״

 צרור מוציא בניה הבקרה. יחידת את לוחכת גדולה אש מגיעים.
שיט. מעצור. הלהבות. למרכז פגזים

כנען)צפת( להר מנפח אווירי חפ״ק .23:30
החפ״ק. ברחבי מתגלגלות שחור בצבע ושמועות חצות, מעט עוד

 פיקוד של האווירי החפ״ק מפקד סברון, אל״מ מחליט זה, זהו
 שזאת ויודע הגדרות, אל שקרבים סוריים טנקים על ששומע צפון,

נסבלת. בלתי וצפיפות מתנדנד שולחן לעזוב כדי שחיפש האמתלה
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 הדרך, במורד דרכם את עושים הם מואפלים שאורותיו בטנדר
 בחפ״ק ומתמקמים כנען להר מטפסים יעקב, בנות גשר את חוצים
 כנען, בהר המשטרתי ההבראה בית של הילדים גן - והמרווח החדש

השמים. רוחות בארבע בו פזורים עדיין ילדים וצעצועי

201 טייסת .24:00-22:30
 צוותי חוזרים אדומות אש לשונות עם שחורים בשמים שעה בחלוף
 וכולם בחשכה, שם פגע אם יודע לא אחד ואף בתעלה, הקלע תקיפת
זה. לקראת זה שמחים בעיקר

 על ושומעים המועדון כורסאות על מתרווחים הם כך אחר קצת
 והנווט שהטייס מעדכן ומישהו בחצרים. חירום נחיתת שנחת קורנס
 וכוחות בכיר. מוביל איבדה דוד ברמת סקייהוקים וטייסת נהרגו.

 ספגה באופיר הבקרה ויחידת בר־לב, קו את כובשים מצרים צבא
טיל. של ישירה פגיעה

 מישהו. מקשה היום? כל אוויר־אוויר בתצורת אותנו השאירו למה
 לנו איפשרו לא למה אחר. מישהו תוהה לים? פצצות זרקנו למה

שהתחילו?! אחרי מיד אותם להכות
 בכלל זה ומה מעט? כך כל ועשינו הרבה כך כל שטסנו קרה ואיך

עלינו? שנפל הזה הדבר

 בסדר״. ש״יהיה יודעים הם והתסכולים, והתהיות, העייפות, ולמרות
 עשרות עשינו מסוקים. שישה הפלנו החשכה שעות לקראת עובדה.
 לצדם. היום היה ההפתעה יתרון בסדר, לנו. נפגע לא מטוס ואף גיחות,

 אנחנו והפעם בבוקר. מחר יתחיל האמיתי המשחק אבל עקום, התחלנו
 לא הם מטומטמים. בזירה. ונשלוט הקצב. ואת החוקים. את נכתיב

 בהם. ניכנס שיעים. מתאבדים שלהם. הראש את הכניסו לאן מבינים
הימים. בששת כמו הצורה. את להם נזיין אותם, נשבור להם. נחטיף
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 במדבר, הלך שלא הדור שהצעירים, לו ונראה סביבו מסתכל דוד יאיר
 מהרהר, הוא מוזר, וזה עליהם. שהתרגש הזה הדבר את מפנימים לא

 פגועים ההתשה ממלחמת יצאו ,201 טייסת ובעיקר האוויר, חיל שהרי
 על שמעו לא הם הטייסת? מורשת את מכירים לא הצעירים וכואבים.

 פנטומים חמישה על ההתשה? מלחמת של האחרונים השבועות ששת
 הם שנשבו? ועיני שוחט פיר, על שנהרגו? וגולדווסר חץ על שנפלו?

 ,201 אנחנו נכון, חזק? שחטפה חבולה, טייסת שאנחנו הפנימו לא
 כבר אנחנו אבל למעלה, הראש עם נישאר שיהיה, מה יהיה ותמיד,

 גדנ״ע. לא זה רציני. אויב לנו יש במצרים. מזלזלים לא
ולמוות. לחיים מלחמה שזאת יפנימו שהילדים הזמן הגיע

 מפנים הטייסת מפקד מקום ממלא חולדאי, ורס״ן חצות. מעט עוד
 ושאף קורה, מה מבין לא הוא שבעצם יודע והוא השתבש. שמשהו

מבין. לא כנראה אחד
 והוא מלחמה, זאת מה יודע כבר הוא ההתשה. מלחמת ותיק הוא

 כמה כוחות. צריך ולמלחמה מלחמה, זאת בבוקר מוקדם שמחר יודע
 חולדאי אבל עליהם. התנפל מה מושג לו אין אם ידע, איך כוח?

 פקודה הוציאה כבר מבצעים מחלקת שהרי בסדר, שיהיה משוכנע
 על עובדים הטכני הגף ואנשי במצרים, הטילים להשמדת חדשה
 את להם ונדפוק לשם נטוס בבוקר ומחר למשימתם, המטוסים הכנת

תמיד. כמו פשוט. יהיה הכול כך ואחר הטילים.

 בלוחמיו זרועה שרצפתו במועדון, אורות כיבוי לסיור יוצא הוא
כולם. לא מזרנים. על נים ולא נים השרועים
 וצופים הכתומות המועדון ספות על בנחת רובצים לוחמים כמה

 משחק את היחיד, הממלכתי, הטלוויזיה בערוץ המשדר שילון בדן
 שידור המארחת. לספרד יוגוסלביה בין בכדורסל אירופה גביע גמר

כרגיל. עסקים מברצלונה. ישיר
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חולדאי. גוער לישון,״ ״לכו
רוטנים. הם לראות,״ ״תן

 מחר לישון. ״ללכת חולדאי. צועק הטלוויזיה,״ את ״לכבות
מצרים.״ את דופקים מחר מלחמה.

201 טייסת ונגיעה. חצות
 השעה באותה ממש שמנהלים הנואשת הבלימה למלחמת מודע אינו
 שקוע וסוריה, מצרים צבאות מול היבשה צבא לוחמי מעט מתי

 הנ״ט ופצצות הטנקים פגזי מאימת רחוק הממוזג, משרדו בכורסת
 ספורים שחיילים כחול־לבן, בסכר לבנה ועוד לבנה המקעקעים

 שואף בכיסאו, חולדאי רס״ן מתרווח מולם, להציב מנסים בחאקי
 אתה תירגע. חביבי. תירגע, - לעצמו ואומר ריאותיו מלוא אוויר
 בפסגה. למעלה כאן וקר המפקד. אתה הטייסת. מפקד מקום ממלא

בלחימה. ובטח הפיקוד. פני אלה בסדר. וזה
 סימני את מכסה שינה של וערפל נעצמות שעיניו לפני רגע

 הטייסות מפקדי כנס על ההוא, המורשת בסיפור נזכר הוא השאלה,
 המבצעיות התוכניות הצגת של בסיומה ואיך הקודם, החיל מפקד עם

 את הזריח חיוך ובדל הוד, מוטי סיכם במצרים הטילים להשמדת
 מסיבת את לחגוג נוכל כבר בערב ׳מוקד׳. כמו בדיוק יהיה ״זה פניו,

הטילים.״ השמדת
 שנחגוג עדיף אולי ״אז לעברו, זרק הטייסות ממפקדי אחד ואיך

קודם?״ ערב כבר
 מדמיין הוא המגוננת, השינה שמיכת בתוך שוקע שהוא לפני וממש

 מבחין אינו אותו, שעוטפת הכללית ובלאות מחר, של המסיבה את
 אופק - ב״מחר״ שגלומה בהבטחה ומתמקד היום, כבר הוא ש״מחר״

ישראל. עם ולכל האוויר לחיל לטייסת, לו, ורוד, חדש,
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אדמה רעידת

 אלפי משלמים ,11ה־ סיבובו את משלים המלחמה שעון כשמחוג
 שלא - מנהיגיהם בהם שנהגו ההפקרות מחיר את בחאקי נערים

 הערבי, בכבוד הפגיעה את נכונה העריכו שלא שזילזלו, התכוננו,
 אדמותיהן, גזלת על וסוריה מצרים של הכעס מפלס את הפנימו שלא
 שלהן החייל היות את ולא החדש, הכוח בבניין נחישותן עוצמת ואת
הנלעגת. מדמותו יותר הרבה ראוי אויב

 נתפס בלתי סדק נפער לראשון שבת שבין בתפר חצות, אחרי שעה
וגדל. הולך והוא ישראל. מדינת בביטחון
 על פרושים גשרים 11 בר־לב, קו מעוזי מכותרים סיני האי בחצי

 לבסס בדרכן עליהם חולפות מצריות דיוויזיות וחמש התעלה, פני
 שריון, כוחות מתנהלים הגולן רמת בדרום בחולות. מפלצתי מאחז

 בדרכם שיעמוד מי ואין באחוזתם, באדונים סוריים רגלים וחיל נ״ט
הכינרת. וחופי הירדן רצועת אל

 פיקוד אלוף מדווח הסורים,״ את לבלום בשטח כוחות מספיק לי ״אין
 לסגירת מיידי אווירי סיוע חייב ״אני העליון, הפיקוד למוצב הצפון
.״116 מוצב בגזרת ומתרחבת שהולכת פרצה

 האוויר שחיל מתעדכן הרמטכ״ל, מעודד אליך,״ יישלחו ״מטוסים
 חקה אל חוזר בלילה, טילים מוכה באזור נקודתית לתקוף יכול לא

הבוקר.״ בשעות רק יגיע אווירי ״סיוע ריקם. פניו ומשיב
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 המשוריין מהמאמץ שחלק יודע בשטח, הכוחות יחסי את משקלל
 מפנים הגולן, ברמת צה״ל כוחות מפקדת נפח, בכיוון ממוקד הסורי
 חי, מנהל ובראשונה בראש הוא טוב שמנהל הצפון פיקוד אלוף

״זזים.״ החדר, לחלל ומתיז מכיסאו בכבדות מתרומם
 ״אני ואומר, ידו את לוחץ איתן, רפאל לתא״ל ניגש הוא כך אחר

 קיימו הקמ״ן(, חגי)מן, האג״ם(, קצין אורי)שמחוני, כנען. להר עוזב
 בינתיים יישארו הפיקודי( התותחנים )מפקד דוד ובר הקשר( )קצין
טוב.״ כל לך מאחל אני איתך.

 האוסטרלי הכובע את מיישר ומחוות, מילים של איש לא ורפול,
 טקס את בכך ומשלים המפה את הבעה, חסר אליו, מושך ראשו, על

הגולן. רמת גזרת על הפיקוד העברת

העליון הפיקוד מוצב .01:00-00:25
 הביטחון שר מציע המצרית,״ בחזית בדחיפות הכי לעשות שצריך ״מה

 לשלהם. שלנו השריון בין הכוחות יחסי את לשנות ״זה לרמטכ״ל,
 שיהיו עד בבוקר שמתוכנן הטילים השמדת מבצע את לדחות אפשר

 על בלילה, עכשיו, כבר ללכת זה ובמקום באזור, טנקים מספיק לנו
 מטוסים.״ כמה ייפלו אם גם המצרים. של הצליחה מהלכי שיבוש

 דדו, עונה הנדרשות,״ התוצאות את תשיג לא בחושך ״תקיפה
מצרית.״ משמעותית צליחה היתה לא עוד ״ובינתיים

 משתכנע. לא הביטחון שר ראשון יום של תיכונה בוקר באשמורת
 ה״איכות״, יתרון נזקף צה״ל לוחמי שלזכות מאמין עדיין דיין משה

 יחסי לנוכח לקרוס עלול הוא היתרון, שיהיה ככל שגדול יודע אבל
 בצדה שקורה מה בדיוק שזה לו ונראה בעליל, הוגנים בלתי כוחות

 לחולות לזרום ממשיכים מצריים צבא כשכוחות התעלה של המזרחי
 החשכה ניצול בין הזיקה את לפרום וחובה לטובתם, והחשכה סיני,

הצלחה. לניצול
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האוויר, חיל מפקד עם לשבת מתכוון אני בבוקר חמש ״לקראת
 אלעזר, רא״ל אומר בהתאם,״ ונחליט המצב את מחדש נבחן ואז

הממונה. השר למצוקת קשוב
 מבחינת טוב יהיה לא המצב בבוקר אם ״אבל דיין, עונה ״בסדר,״

 מוגנים הם אם להתייחס בלא אותם לתקוף עדיף וגישור, טנקים
 שתקיפתם טילים, ומערכי תעופה שדות לתקיפת לצאת מאשר בנ״מ,

הקרב.״ מהלך על תשפיע לא

אופיר הבקרה יחידת .01:00
 בואכה התלול, הגישה כביש במעלה מתגלגל מזוהה, לא עמום, רעש
הבקרה. יחידת מחנה שער

 כשהם מבוגרים, מילואימניקים השומרים, שני צועקים ״טנקים,״
 לא אחד ואף האחרון. הכביש מעיקול מגיחות מוכרות צלליות מזהים

 מתיישרים הטנקים כי לתהיות, זמן אין וגם הגיעו, ומאין הם מי יודע
מקלעים. באש ופותחים היחידה שער מול

 בעוד ומשתתקים, המילואימניקים שני צועקים איייייייייי,
עבר. לכל אש להמטיר וממשיכים השער את רומסים הטנקים
 הטנק כשזחלי השער משרידי הרחק לא נמצא אמיתי אבי סרן
 הוא בו, שאוחזת הבעתה ומתוך לידו, מטרים חמישה חורקים המוביל

עברית. הצריח. מראש דיבורים שומע
 לבנה גופייה אוחז הכביש, שבצד מהעמדה כוחו בכל מנתר אמיתי

 על מטפס אותנו,״ הורגים אתם ״תפסיקו, צורח: מחייליו, מאחד ששאל
 להתפקע, מאיימים קולו מיתרי מפקדו, באוזני לצווח וממשיך הטנק

יהודים.״ כולנו ערבים. פה אין עלינו. יורים אתם ״פסיכים,
 ״תעלו תדהמה, מוכה טנק מפקד מתנצל נכבש,״ שההר לנו ״אמרו

עלינו.״ פקדו אותו, לשחרר
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אופיר. הבקרה יחידת של בפיאסקו חברו גורמים שלושה
 קלט טילי בשיגורי המצרים התאמנו 1972 שנת במהלך יהירות.

 ובין האימונים, מתווה את קלט האוויר חיל מודיעין אסואן. באזור
כמטרות. שהוצבו מכ״מים על תקיפות זיהה השאר

 מכ״ם״, קרינת על התבייתות יכולת ישנה המצריים הקלט ״לטילי
יופי. אבנר רס״ן מחקר, בענף המצרי האוויר חיל פעילות רמ״ד כתב

 יכולת אין ״לקלט הטכני, הענף אנשי לו ענו טועה,״ ״אתה
מכ״ם.״ על התבייתות
 האוויר חיל של הבקרה יחידות את לערכן טרח לא אחד אף כאוס.

בישראל. יעדים כמה לעבר השבת במהלך ששוגרו קלט טילי על
 קומנדו התקפת על התרעה קיבלה הבקרה יחידת הדומינו. אפקט
 משוכנע והיה אורות שני ראה זיו דודי סגן מסוקים; באמצעות אפשרית
 מיחידת שיצא העדכון ההתרעה; התקבלה שעליהם במסוקים שמדובר
 דרכם את שעושים מסוקים שני על בישר האוויר חיל לבסיס הבקרה

הקשר. נותק ואז ההר; אל
 יחידת את שכבש קומנדו הנחיתו בוודאי המצריים המסוקים

 מחלקת בדחיפות ושלח המתבקש החשבון את מישהו עשה הבקרה,
ההר. על חדש סרר שתשליט טנקים
 קלט טילי שני אלה שהיו מתברר ארוך לילה של בסופו כך, או כך

 היא ולהבתם הבקרה, יחידת לעבר מצרי טופולב ממטוס ששוגרו
 מחיילי חמישה הרג פגע. השני פיספם. אחד מסוק. של כאורו שנחשדה
היחידה.

רמשל״ט תא .01:30
 כוחות צבירת עד הבאות השעות שלושים את לעבור תהיה ״הבעיה

האוויר. חיל למפקד הרמטכ״ל אומר המילואים,״
לאורך הטילים השמדת מבצע ׳,4 ל׳תגר ערוך האוויר ״חיל
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 בכפפת הבחין לא כאילו פנים מעמיד פלד, האלוף עונה התעלה,״
 את ״נפתח אלעזר. רא״ל לעברו שהשליך הקרקע כוחות מצוקת
 דקות 40 הנ״מ. להשמדת ראשון במטס 06:45 בשעה הבוקר

 במצרים תעופה שדות שמונה יותקפו ,07:25 בשעה כך, אחר
 הטילים מערך יותקף כך אחר שעות ארבע אותם... לשתק במגמה

המצרי.״
 מכיוון המצוקה לאותות לרגע מתחבר פלד, ממשיך להיות,״ ״יכול

 התעופה, שדות להשמדת זמנית בו השני, במטס ״שכבר הרמטכ״ל,
 בשטח מטרות יותקפו כך אחר ומיד הטילים, השמדת מטס יבוצע
התעלה.״ צדי משני ובשטחנו האויב

העליון הפיקוד ומוצב צפון פיקוד חפ״ק .03:51
 חטופה. מתנומה שמתעורר לרמטכ״ל, חקה מדווח טוב, לא המצב
 בה. ופוגעים 188 חטיבה לעבר אויב כוחות זורמים הרמה דרום בגזרת
 התקרבו בקוניטרה לחושניה. ממערב עד הסורים חדרו רפיד בצומת
 לפנות הוראה ניתנה הראשי. הכביש על הם 110 מוצב בגזרת לעיר.

 וספק מכותרים, מוצבים כמה ביישובים. נותרו שעדיין הגברים כל את
 אם מאוחר. רק להגיע עשויים תגבורת טנקי לפנותם. אפשר יהיה אם
 חמור. להיות עלול המצב בבוקר, מסיבי סיוע יתקבל לא

 פלד. את דדו שואל בצפון?״ לסייע תוכל ״כמה
האוויר. חיל מפקד עונה שלמה,״ כמעט סקייהוק ״טייסת

דדו. אומר טוב,״ ״זה

201 טייסת .04:45-04:15
 מועדון רצפת על הפרוש מהמזרן באי־חשק מתרומם עממי נמרוד

הטייסת.

203



שמים בשם

 היא מפות הכנת השני. ה״ילד״ שליין. את פוגש הוא הניווט בחדר
 אסר כשחולדאי עכשיו, ובוודאי הטייסת. של ה״ילדים״ עבודת תמיד

חדשה. להודעה עד לטוס עליהם
 למבצע המסטר במפת מעיינים הם בוהקים ניאון לאורות מתחת

 סופרים בטייסת, בכירים ונווט טייס הלילה במהלך שהכינו ״4 ״תגר
 מטוסים כמה בודקים למבצע, לצאת המיועדים המבנים מספר את

 בצערו ומשתתפים במבנה המטוסים כמספר מפות מכינים מבנה, בכל
 דרך נרשם שמסלולה זאת התחתונה, המפה את שיקבל הצעיר של

העתקה. ניירות מסך

התדריכים חדר .04:45
 שמצטרף הכנף, מפקד לפידות, עמוס אל״מ אומר היום,״ זה ״היום

 להשמדת מטסים מארבעה ראשון למטס תצאו שעתיים ״עוד לתדריך.
הימים.״ בששת כמו במצרים. הטילים
 הראשון ״במטס מפרט, התדריך, הובלת את שלוקח חולדאי, ורוני

 לכוחות הראש׳ את ׳להוריד האוויר חיל של הקרב מטוסי מתוכננים
 תעופה, שדות שמונה לתקוף בזמן ובו התעלה, לאורך המצרי הנ״מ

 לעשות למטוסינו לאפשר כוונה מתוך התעלה, לגזרת ביותר הסמוכים
הפרעות. ללא מלאכתם את

 חולדאי ממשיך האגמים,״ באזור לתקוף שלנו הטייסת ״משימת
 באזור בקלע לפגוע אמורים ״אנחנו התקיפה, אתר על במפה ומצביע
 המגן הנ״מ תותחי ובמערך החוצים, הכוחות את המשמשים הגשרים
 התעופה שדה מסלולי את בחתף לתקוף אמורים אנחנו כן כמו עליהם.
טנטא.

 שלושה ״בעצם חולדאי, מוסיף העיקרי,״ המטס יבוא כך ״אחר
יחוסל.״ המצרי הטילים שמערך נוודא במהלכם כאלה.
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 שיטות מסודרת. פקודה רגב. גיל חושב לעצמנו, חוזרים אנחנו
השליטה. לאובדן הקץ עצמי. ביטחון מוכרות.

הרמטכ״ל לשכת .04:37
 הפיקוד מוצב את שמזהם הסיגריות מעשן זמן פסק נוטל אלעזר רא״ל

 בתמונת להתעדכן שמגיע הביטחון, שר את בלשכתו ומארח העליון,
המצב.
 גזרת מכולן ״החמורה דדו. אומר בגולן,״ גזרות בשלוש חדירה ״יש
 בעשרות.״ מוערך הוא אך ידוע, אינו החודרים הטנקים מספר חושניה.

 דיין. שואל הדרום?״ בחזית שינוי יש ״האם
 דדו. עונה לטובה,״ שינוי שם יש הנראה ״ככל
 הצפון?״ לחזית גם אווירי סיוע להקצות אפשרות יש ״האם
דיין. מתעניין

 האוויר, חיל מפקד משיב סקייהוקים,״ טייסת להקצות ״אפשר
 ייתכן החזוי, לפי יהיה האוויר מזג אם ״אבל בחדר, הוא גם שנוכח

להפעילה.״ אפשר יהיה שלא
 דיין. מקשה הסורית?״ הפריצה משמעות ״מה

דדו. עונה מסוכנת,״ פריצה ״זאת
 החדשות אולי הרמטכ״ל, לשכת של האינטימיות זאת אולי לפתע,

 הגולן, רמת מפקדי ״האם בקול, הביטחון שר תוהה הגולן, מרמת הקשות
 הבלימה?״ קרבות את היטב לנהל יוכלו שריון, אנשי שאינם ואיתן, חופי
 המביך, השאלה סימן את לעכל מספיק בחדר מהנוכחים שמישהו ולפני

גדול.״ ספק לי ״יש הרטורית, שאלתו את משלים הוא
 לחקה לעלות רוצה ״אני דיין, ממשיך המצב,״ תמונת ״נוכח

 הגולן,״ את לאבד הולכים אנחנו אמנם האם שם. קורה מה ולראות
 לתת כנען להר עולה לא ״אני ומוסיף, בכיסאו, מתכווץ דדו את מזהה

קורה.״ מה ולהבין לראות אלא הוראות, לו
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רמשל״ט תא .05:30-05:10
 בלי הביטחון, משר ״קריאה בתא, ליושבים פלד בני אומר ״חבר׳ה,״

 לעבוד.״ תתחילו הגולן. ברמת עכשיו בנו תלוי הכול פרזיולוגיה,
 לתת שאמור האיש מבצעים, מחלקת ראש הוא פורמן גיורא אל״מ
 בדיוק שעכשיו יודע וגיורא משתנים. למצבים גם מבצעיות תשובות

כזה. מצב יש
 ענף ראש נון, בן סא״ל את מנחה הוא ׳דוגמן׳,״ את ״להכין

 מבצע ״,5 ״דוגמן וגם זמן, מעט זמן, של עניין שזה משוכנע התקיפה.
 אחרי יקרה שזה לבו בכל ומקווה לדרך, יצא בסוריה, הטילים השמדת
לו. מציק הבטן בתחושת ומשהו יסתיים. ״4 ש״תגר

 בתא לפתע שמופיע הרמטכ״ל אומר צפון,״ לפיקוד לעזור ״צריך
אווירי.״ לסיוע זועק חקה טוב. לא שם ״המצב רמשל״ט,

 כמו אחד דבר גמרנו לא עוד דבר־דבר. עושים אנחנו ״הרמטכ״ל,
המודיעין. מחלקת ראש הר־לב, רפי תא״ל אומר שצריך,״

 פלד. האלוף אותו משלים ׳תגר׳,״ על הולכים אנחנו ״הרמטכ״ל,
 ׳דוגמן׳?״ את הצהריים אחר לעשות אפשר ׳תגר׳, עושים ״אם

דדו. שואל
 האוויר. חיל מפקד משיב היום,״ באותו ״לא

 להחלטה?״ האחרונה השעה מה ׳תגר׳, במקום עושים'דוגמן׳ ״ואם
דדו. מקשה

האוויר. חיל מפקד משיב ,״07:45-07:30״

דוד ברמת סקייהוקים .05:40-05:20
 ,1 כנף מפקד לב)זוריק(, ארלוזור מעדכן בטלפון,״ דיין עם ״דיברתי

 הגולן רמת דרום ״חזית שבפיקודו. הסקייהוק טייסות מפקדי שני את
תגבורת שתגיע עד בשטח. מסתובבים 188 חטיבה שרידי התמוטטה.
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 חייבות הכנף של הסקייהוק טייסות שתי יוט־יומיים. ייקח רצינית,
מחיר!״ בכל הזה הקו את להחזיק

 האוויר צוותי את מעדכנים הגולן, ברמת טוטאלית קטסטרופה
 השריון הפריצה. את לבלום חייבים לטייסות. בדחיפות שמוזעקים

 לכינרת. הגולש המצוק מדרגת אל וקרב הולך הסורי
הבית. על מלחמה שוב זאת

אביב בתל אחרונות״ ״ידיעות של הדפום בית .05:30
 נפלטים הגדול האופסט דפוס מפלטות מאושרים. הלילה דפוס עובדי

 באוקטובר. 7 ראשון, יום תשל״ד, בתשרי י״א גיליונות ועוד עוד
 ובסיני, בגולן כבדים קרבות על מדווחת הראשית כותרתם אמנם
 הרגילים, הפרטים ובה שמנה, כותרת מופיעה מתחת שמיד אלא

 נראו בוער סורי ורכב טנקים של אש עמודי ״מאות - המוכרים
 המדורה ״זוהי אלנקווה. עמנואל בצפון הכתב מדווח בגולן״, בלילה
הכתב. באוזני בכיר קצין מתפייט בחיי״, שראיתי ביותר היפה

200 טייסת .05:45-05:00
 ההתרגשות את ומרככת דלתון מנחת את מלטפת ראשונה אור פלומת

 מבצעי. במתווה תלמים מערכת נוסתה לא כן לפני מעולם הגדולה.
בעולם. וגם בארץ. מסוגו הראשון השיגור זה יהיה רגע עוד

 אצים וכולם השיגור, כני על מוצבים ראשונים תלמים שישה
 ממערכות מתרחקים מחסה, תופסים הפעלה, צמות מחברים רצים,

מקסימום. סל״ד הנעה, ,0N מפסקים הפליטה,
 התלם לכנפי שצמודות הרקטות שתי שגר. אחת. שתיים, שלוש,

 גדולות. להבות בשתי מלווה פיצוץ, בקול לאוויר אותו מעיפות
בזמן. בול .05:40:30 בשעונו. מציץ הטייסת, מפקד ניר, שלמה רס״ן
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 מששת ניתקות הרקטות חלפו. שניות שתי לשמים. מבטו נושא הוא
 ה״לוחמים״ שששת בשעה הגליל, לאדמת בדרכן וגולשות התלמים

 שתוכנתה פקודה לפי משימתם, לביצוע בדרכם ממשיכים הערמומיים
 ובמהירות רגל 5,000 בגובה הגליל אצבע שמי את חוצים מראש, בהם
 את עושים כמניפה, מתפרשים המצוקים, לקו מתקרבים קמ״ש, 300

לגזרתו. אחד כל דרכם
שניות. 20ו־ דקות ארבע

 התילים קו את לחצות התלמים אמורים עכשיו שבדיוק יודע ניר
 לתנועה ולהיכנס מדומה תקיפה בפרופיל אף להרים הגבול, שלאורך
 קרקע־אוויר טילי שיותר כמה אליהם למשוך בתקווה מעגלית,

 התורן הטיל את ויבזבזו הסוללות מקום את שיחשפו - סוריים
להשמידן. אמיתיים מטוסים יגיעו בטרם - ב״מחסנית״

המזרח. שמי את צובע חיוור אור פס
 החוצים כסופים בצינורות הכהים השחר שמי מתקשטים לפתע

 קרני ובהשתברות לבן, עשן שובלי באחוריהם מושכים השמים, את
עובד! זה קנים. מרובת בחנוכייה כולם בוהקים הראשונות השמש

.12 טילים. 10 לספירה. מצטרפות דלתון במנחת השמחה שאגות
14. 20. 26.

 נוספים תלמים ושישה הראשון, מהשיגור דקות 12 חולפות
 דרוכה בציפייה ממתינים המבצעי השיגור ״ותיקי״ לדרכם. יוצאים

היא. הנה הטילים. ל״חנוכיית״
 המקדים, המטס את שירתה הראשונה שהחנוכייה יודע ניר רס״ן
 החנוכייה ואילו הנ״מ, בתותחי מרחוק)קלע( בתקיפות לפגוע שאמור

 שאמורים אלה העיקריים, התקיפה מבני את משרתת הנוכחית
 מה שלהם. והמכ״מים הטילים סוללות את )חתף( מקרוב להשמיד

 שסוללות אחרי עכשיו, ממש לתקוף אמורים הפנטומים העיכוב? פשר
תחמושתן? את ורוקנו עצמן חשפו התלמים, ידי על הוטעו הטילים
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 לתא אותו שמקשרת מירון, בהר הבקרה ליחידת מחייג הוא
בקריה. רמשל״ט

 למה עובד. הפרינציפ דלתון. ממנחת ניר שלמה זה ״אביהו,
מגיעים?״ לא המטוסים

 ״שכחנו הקו, של השני מעברו אביהו את שומע הוא ״אויש,״
 עבר הכובד שמרכז משום נדחה, ׳5 ׳דוגמן שמבצע אותך לעדכן

הסורים.״ מול לבדך אתה בדרום. האוויר חיל כל למצרים.

הגולן רמת בשמי סקייהוקים .06:00
הסקייהוק. טייסי של בבשרם חזק צרובים השבת לקחי

 מתמרנים הם יותר. מהירים הם אותם. משיגים הטילים רב בגובה
 ירדני. ולינקי איתן לחנן שקרה כמו מראש. ידוע הפסד יותר. טוב

נמוך. הזמן כל נמוך. הכי להם. אומרים נמוך, תבואו

 שהובטח האמריקאי הסיוע פירות להבשיל התחילו 1968 בתחילת
 סקייהוק ומטוסי הימים, ששת מלחמת של סיומה עם לישראל
הירוק. הקו בתחומי לנחות החלו ראשונים
 נטול ״אפור״: מטוס הופקד שבידם טייסיו הפנימו מאוד מהר

 הכשירויות במעטפת מתהדר ולא המיראז׳ של האוויר קרבות הילת
הפנטום. של

 הקרקע, לכוחות קרוב לסיוע מיועד בידיכם שהפקדנו המטוס
הפנימו. להם. אמרו

 בפנטום או במיראז׳ לחייך. והתחילו מקרוב אותו בחנו כך אחר
 בסקייהוק? מטוס. ואין - הידראולי לחץ בצינור שיפגע אחד כדור מספיק

 כמו העבודה. את לעשות בא קשוח. שחור״. ״פועל אותו. הצחקתם
אותו. להרוג אפשר אי הפלחה. של אדום אינטרנאש טרקטור
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 נמוך מגובה אחרות פצצות הטלת בגחונם. נפלם עם טסים הם עכשיו
 היתה נפלם עם התאמנו שבה האחרונה שהפעם אלא אותם. תסכן
 משהו היה לא הגלבוע. ליד ההוא במטווח שנה, אולי שנה, חצי לפני
 גרר שיוצרת מסורבלת ״פצצה״ נפלם, להם דחפו אז לעשות, אחר
טנקים. לא נפט. בארות להדלקת וטובה בשמים גדול

 מטרות בלי מתוכנן, נתיב ללא מפה בבהילות. לדרכם נשלחים הם
 ושולח התקיפה בקר להם אומר ודרומה, הרמה למרכז טוסו מוגדרות.

 על. אל מגשימים. רמת פארס. תל חושניה. הנפט. ציר לנפח. אותם
 מתחת עצמם לבין בינם מתלוננים הם חרא, תשמידו. תאתרו. תחפשו.
 לעשות בהסתר, בתחבולה, המטרה אל להגיע במקום המטוס. לחופת

 מטרות מודיעין בלי אותנו שולחים וגמרנו, זבנג מהר, הכי מהר, גיחה
 המהירות מחוג אטיים, הם כבדים, הם הבזלת. סלעי בין טנקים לחפש

 ובעיקר למטה, להם מחכה הסורי הנ״מ וכל קשר, 400 לגרד מצליח לא
 אובדן. לפני רגע הגולן שרמת מבינים הם אבל הזה. הרצחני הגאנדיש

 הגיע .1973 אוקטובר של הכסף מגש הם ועכשיו כולה. המדינה ואחריה
לעבודה. להתייצב תורם

 יורים למטה הסורים וכל ראשונות, שמש בקרני מוארת הגולן רמת
 הסלעים מתוך דרכם את שעושים וכתומים, צהובים רשפים במפגן בהם

 לפגוע שמנסים פגז או כדור מייצג רשף שכל יודעים והם השחורים.
 מהקוקפיט ספורים סנטימטרים שחולפים על־קוליים ובומים בהם,

זאת. מאשרים
 אחר הכיפורים ביום הגולן שרמת אלא להתעלם. להתעלם.

 בתוהו מסוכסכת - לחוטאים הממתין הדין גזר כמו נראית הצהריים
 אבק ושובלי אדומות שרפות שחור, עשן בוקר, ערפילי של ובוהו
 הנסתרים, נתיניה את לאתר מנסים הם התופת ממלכת ובתוך עכור.

 הטנק מרכז על אף שמים אויב, שמאתרים עד ועוד, עוד, מנמיכים
שיתנפצו לפני רגע האופל, לשערי מעבר עמוק רגל, 35 ובגובה שזיהו,
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 אליפטית ביצה נפלם, משחררים הם חבריו, כל ומקלעי מקלעיו באש
 מורידים בתוכה, ודליק נהלי קרפ של ליטרים 400-300 עם מסורבלת

הגיהנום. אש את מלבה שלהם הפרטית המדורה את ורואים כנף,

צפון פיקוד חפ״ק .06:45-06:05
כנען. הר במנחת גולש הביטחון שר של מסוקו

 פיקוד לחפ״ק שהפך הקולנוע אולם את האחת בעינו סוקר דיין
הגזים. לא שחקה ויודע צפון

 חופי, יצחק הצפון פיקוד אלוף - הבכירים המפקדים שלושת
 המילואים, אוגדת ומפקד שדמי, ישבה תא״ל האלוף, של עוזרו

 שישה מול מיצמצו שלא פלמ״חניקים קרבות, ותיקי - לנר דן האלוף
 שפת עצמם, בתוך מכונסים לכלותה, קטנה מדינה על שעלו צבאות

 ביותר. חמור ״המצב בשקט, מפטיר לנר ודן תבוסה, משדרת גופם
אותם.״ לעצור במה לנו אין הפסדנו. אנחנו נפסקה. בדרום הלחימה

 רמת בדרום ואוזל הולך החול שעון דיין. מבין בברוך, ישראל מדינת
 מי כולה. ישראל מדינת העמקים, הגליל, עתיד את מסמן הגולן,
הוא. רק האוויר. חיל זה המפולת את לעצור שיכול

 כנען הר לחפ״ק הגעתו שמטרת לרמטכ״ל אמר וחצי שעה לפני
 המצטיירת המצב שתמונת אלא בלבד, מיניסטריאלית התרשמות היא

הבטחתו. דפוסי את משנה בפניו
 דרום לגזרת לרשותך שעומדים האוויר חיל מטוסי את לנתב ״יש
 כוח בניית ״עד הצפון, פיקוד אלוף את הביטחון שר מנחה הגולן,״
המילואים.״ מיחידות משוריין
 ג׳וחאדר,״ ובצומת יהודייה בציר אויב תנועת יזהו מטוסינו ״אם
בשטח.״ נמצאים שלנו טנקים אם גם שם לפעול ״יש דיין, מוסיף
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 הרמטכ״ל, ובין בינו לקשר הצלחה ללא שניסו אחרי ,06:40 בשעה
 את נוספים בכירים קצינים וכמה הפיקוד אלוף הביטחון, שר עוברים

 זכוכית מעיני מתעלמים צפון, פיקוד לחפ״ק הסמוך הילדים גן מפתן
 וצועדים הגן, בפינות הדחוקות צעצוע בובות עשרות בהם שנועצות

האווירי. החפ״ק שולחן אל היישר
 וצועק, הבכירים סוללת את מזהה שרעבי עפר המילואים סמל

״הקשב.״
האוויר.״ חיל מפקד את הקו על ״תעלה אומר, מהקצינים מישהו
 בקריה, ל״בור״ ישירות המחובר הטלפון שפופרת את מרים שרעבי

איתו.״ לדבר רוצה ״השר בסביבה. מח״א אם לו שיבררו ומבקש
 הקו. על עולה פלד, בני האלוף האוויר, חיל ומפקד דקה, עוד חולפת

 הצהריים, עד רביעיות יהיו לא ״אם דיין, אומר אותם,״ לעצור ״צריך
 לסגור, שיכול היחיד הגורם הנו האוויר חיל הירדן. לעמק יפרצו הם
 פלד לבני מקשיב קלה, הפסקה עושה בצהריים.״ יגיע שהשריון עד

 לטפל יכול האוויר חיל רק הדרומי ״בציר וממשיך, דבריו על שמגיב
 ושוב הירדן.״ עמק גם אלא לנו, הולך הגולן רק לא אחרת רצוף,

 תא קיר על זבוב להיות מייחל ושרעבי השני, בצד משהו אומר בני
 ואז עליו, שנוחתות ל״בשורות״ מפקדו עונה מה ולשמוע הרמשל״ט

 יותר, בטוח לעולם האחרון מפלטו היתה כאילו בשפופרת, אוחז דיין
 תעזבו ״בני, אומר, והוא לוהטות, פניו מלבינים, ידיו כפות מפרקי

 בית חורבן לפני אנחנו לרמה. הכול את ותעבירו בסיני הכול את
שלישי.״

 מרחובות, שרעבי חושב שריון, איש לא גם גדול, אסטרטג לא אני
 שלי, הביטחון שר שאמר הדברים משמעות את להבין בשביל אבל
 ישראל, מדינת של הגדר על יושבים הסורים כאלה. להיות צריך לא

 בדיוק יכול. האוויר חיל רק לטבריה. וישעטו אותה ירמסו רגע ועוד
יכול. האוויר חיל רק אמר. שדיין כמו
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רמשל״ט תא .06:45
 אל חירום בתחושת פלד בני פונה סוריים,״ טנקים מלא רפיד ״ציר

בתא. הנוכחים
 יגיעו הם אותם, נעצור לא אם נגדם... שעומד שלנו טנק אף ״אין

 אותם. לעצור יכול האוויר חיל שרק השר אומר עכשיו הירדן. לעמק
 להתחיל נו, קדימה, לשם... כוחות להזרים שתתחילו מבקש אני

רפיד...״ לציר הכול להזרים

המבצעים. רמ״ח פורמן, לגיורא האוויר חיל מפקד פונה כך אחר רגע
 הגולן לרמת מחמשים אנחנו ׳תגר׳ של הזה המטס אחרי ״פורמן,

 קדימה.״ הסורי. השריון את להרוס והולכים
 פורמן. שואל שני?״ מטם ׳תגר׳ לעשות ״לא
 שני.״ מטס ׳תגר׳ לעשות ״לא

 פורמן. מנסה זה?״ את וגם זה את גם לעשות אפשר ״אולי
נצליח.״ לא ״לא,

 משר הטלפון שיחת של הלחץ ראשון יום בבוקר 06:45 בשעה
 מחליט האוויר חיל מפקד הרמשל״ט. בתא אותותיו את נותן הביטחון

 דורש הגולן ברמת החירום מצב לדרך. יצא לא השני ״תגר״ שמטס
 הכוחות את להפציץ גדולה בבהילות צפונה ימריא אפשרי מטוס שכל

היהודים. מדינת של קיומה על המאיימים הסוריים
 הדברים אולי התקווה. בשרביט אוחז עדיין המבצעים מחלקת ראש

 יירגע מישהו אולי תשכך, שם הפאניקה אולי יתייצבו, הגולן ברמת
 לסיוע זמנית בו המצריות הסוללות את להשמיד לנו ויאפשר קצת

הגולן? ברמת הקרקע לכוחות מוגדל
 כול קודם פורמן, חושב גרועה, החלטה היא ״תגר״ הפסקת

 האוויר צוות אנשי הראשון. הסדק נפער אתמול מנטלית. מבחינה
שהחלפנו אחרי אותנו, המנחה בהיגיון ביטחונם את לאבד התחילו
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 ״לגהץ״ שכזה בבלגן אותם שלחנו ולבסוף וחימוש, משימות להם
 יעילות, תוצאות ללא רובם מוגדרים, לא וליעדים למטרות שמים

 עליהן. שהתחנכנו המסודרות והמתודה העולם תפיסת לכל בניגוד
 לנו היתה התפוגגה. התסכול תחושת לרווחה. נשמו הם הבוקר
 חיל במוכר. נוגעים שוב אנחנו עכשיו רגעי. שיבוש זמנית, תקלה

 שתירגלנו כמו הספר. לפי למשימתו. לדרכו, מסודר יוצא האוויר
 לוחמה יחידות עננים. ללא שמים מדויק. מודיעין פעמים. אין־ספור

עכשיו? ומה במצרים. הטילים השמדת מבצע ״תגר״. אלקטרונית.

201 טייסת .06:55-06:20
 אחד־ מתקבצים המסלול, לתחילת סמוך להמראה, ההמתנה בעמדת

קורנסים. עשר
 שלהם הטיסה שטווח או קודם, לתקוף שמיועדים אלה הראשונים,

 לקראת להתיישר רשאי הדגלנים. סימני את מקבלים יותר, גדול
 נכון, בקשר. מילה אף כבויים. הרדיו מכשירי מתיישרים. המראה.

 הפתעה איזושהי לייצר אפשר אם אבל אמש, כבר נפתחה המלחמה
המרב? את ממנה להפיק לא למה למצרים, זוטא

 מתקבצים המראה. מבערים. פתיחת מהירה. מנועים בדיקת
 כמו לקח. אותם ללמד הזמן הגיע בודד. אחד זוגות. חמישה בשמים.

 בסדר. טוב. הכי לעשות יודעים שאנחנו כמו שנים. שלוש שהתאמנו
במיטבו. האוויר חיל בשיטתיות. בארגון.

מוביל. גוריון אמנון
 צבועים פנלים עם מטרים כחמישה בגובה סימון מגדל הפיצול. נקודת

 לזיהוי. עשן נרות לצדו שמפעילים טיס וצוערי ובשחור באדום
 לו. המתוכננת המשיכה נקודת אל דוהר זוג כל מתפצלים.

חלוץ. דני מתריע זרתות,״ לב, ״שימו
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 ״סיגריות״ קצת גרבר, גלעד הנווט חושב קרה? מה דני, הלו,
אתמול. איתנו להיות צריך היית מתרגש? ואתה באוויר בוערות

 סוללת של המשוער בכיוון הפצצות את משחרר מתרומם, חלוץ
 במקום החמצה. תחושת ומרגיש לאחור בלולאה מתקפל התותחים,

 כאן עושים אנחנו וממוקד, ישר בחתף העיניים״, ״בין אותם לתקוף
 ובכלל, המטרה. למעגל מחוץ לפגיעה גבוהה סבירות עם קלע יעפי
 להגיח צריך לא, או פגועים שלהם, הרגעית הראש הורדת את לנצל כדי

 מטוסים אותם אנחנו. זה השני הגל אבל הנוכחית. לתקיפה סמוך שוב,
 בעוד רק יצא השני שהמטס אומרת זאת התקיפה. גלי כל את משמשים
לנו. וימתינו יתאוששו. הם אז ועד יותר. אולי שעתיים.

 נמוך, יורדים לאחור, קיפול לולאת מסיימים קורנסים אחד־עשר
 שזורמות מצריות, חטיבות של גאנדיש ותותחי קל נשק אש ובתוך
הביתה. דרכם את עושים התעלה, מעל הנטויים גשרים על מזרחה

 לאופק, מאופק שנמתחים אבק שובלי מזהים הם רפיח פתחת מעל
מערבה. הדוהרים טנקים עשרות בתוכם מאתר שני ומבט

זה, מה התעלה? בכיוון זחלים על נוסעים שלנו טנקים פתאום מה
המצרים? את לעצור שיכול למטה אחד אף אין

רמשל״ט תא .06:50
 אפשר ״האם דדו. שואל בהחלטות?״ סוויץ׳ לעשות אפשר ״האם

׳דוגמן׳?״ על אלא ׳תגר׳, על הולכים שלא להחליט
 מיהר הגולן, ברמת החירום במצב התעדכן קודם רגעים כמה

 שני בין שמחבר הקצר במסדרון דהר העליון, הפיקוד מוצב את לעזוב
הרמשל״ט. תא בחלל שמהדהדת שלו השאלה זאת ועכשיו ה״בורות״,

 עונה ׳תגר׳,״ ממטס גדול חלק על לוותר אם להחליט צריך ״אני
בני.
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 ״מה דדו. אומר הכף,״ את נכריע לא קטנים בכוחות הגולן ״ברמת
 פעולה כך ואחר ׳דוגמן׳, זה הגולן ברמת הכף את להכריע שיכול

הסורי.״ הצבא את לשבור יכול זה מסיבית.
 אציל לא ״ואני בני, אומר )הכנה(,״ שעות ארבע לי ייקח ״׳דוגמן׳

 מגשימים.״ לרמת הגיע כבר הסורי הצבא כאשר הגולן רמת את
דדו. שואל מציע?״ אתה מה ״אז

צפון פיקוד חפ״ק .06:50
 פונה האוויר, חיל מפקד עם הטלפון שיחת את סיים עתה זה הביטחון שר

 את בפניו ומדגיש צפון, פיקוד של האווירי היועץ הוד, )מיל׳( לאלוף
האחרונות. הדקות 30ב־ כנען הר בחפ״ק שעוצבה זאת עולמו, תפיסת

 שיוכל הגורם ״הוא דיין, אומר האוויר,״ חיל בידי ״המפתח
 הסוריים, הקרקע כוחות נגד להפעילו יש כן ועל הקרב, את להכריע

תעופה.״ שדות היום במשך יתקוף לא כך עקב אם גם
 ויורה האווירי, החפ״ק מפקד סברון, רפי לאל״ט פונה הוא כך אחר
 הגולן.״ ברמת שזז דבר כל לתקוף הוראה לך נותן ״אני לעברו,

 הוראה למלא מסוגל לא ״אני המופתע, סברון עונה השר,״ ״כבוד
לאויב.״ כוחותינו בין להבחין יכול אינני כזאת.

 שלנו כוחות יותר ״אין הביטחון. שר עונה לדאוג,״ מה לך ״אין
רואה.״ שאתה טנק כל לתקוף יכול אתה הגולן. רמת בדרום

רמשל״ט תא .06:52
 הוא אולי פורמן, מקווה שלי, ההחלטה את עכשיו יאמץ בני אולי

 לסיוע זמנית בו ב״תגר״ להמשיך לנו לאפשר הרמטכ״ל את ישכנע
 היטב. מתוזמר קונצרט להפסיק חבל הגולן? ברמת הקרקע לכוחות

החזיתות. בשתי זמנית בו לטפל אפשר
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 הזה,״ מהמטס עכשיו שחוזר מהכוח ניכר חלק לקחת מציע ״אני
 אותו ולשלוח אותו ״לחמש לרמטכ״ל, האוויר חיל מפקד משיב

הגולן.״ לרמת )לסיוע(
 כך ואחר שעות, כמה עוד למשוך לי שכדאי להיות ״יכול דדו:

 זה זמן כמה הזה. הצבא את לחסל אפשרות האוויר( להם)לחיל לתת
׳דוגמן׳?״

.״13:00-12:00 לפני לצאת)ל׳דוגמן׳( אוכל ״לא בני:
 במקום ו׳דוגמן׳( )סיוע הדברים שני את נעשה בואו ״אז דדו:

שני.״ מטס ׳תגר׳
.״11:30 זמ״מ להם נותנים אנחנו קדימה. מאושר. כבר ״זה בני:

 הקשל״טים מנחים ׳,״5 ׳דוגמן הפעל שני. מטס ׳4 ׳תגר ״הפסק .06:57
 הקרב טייסות כל על האוויר חיל בסיסי מפקדות את השליטה(, )קציני
שלהם.

 הוא במצרים,״ נוסף למטם לפחות נצא ״בוא מוותר. לא פורמן
 בסוריה.״ ה׳ש׳ שעת את נדחה בוא הפחות ״לכל במפקדו. מפציר

 ״דוגמן״, את ולהפעיל ״תגר״ את לעצור הבטיח שכבר אחרי ובני,
השולחן. על בכוח דופק

לדרך. יוצא ו״דוגמך נעצר, ״תגר״

בתדהמה. האוויר חיל מפקד של ההנחתה מתקבלת רמשל״ט בתא
 מדינת של לגורלה חרד נשמע אמנם הוא הביטחון. שר ראשית,

 מבצע את להפסיק פלד לאלוף מורה אינו שלב בשום אבל ישראל,
 זה הגולן. רמת בדרום ומהיר מסיבי סיוע מבקש השר במצרים! ״תגר״
הכול.

 מבין ראשון יום של המוקדמות הבוקר בשעות הרמטכ״ל. שנית,
 היבשה לכוחות סיוע היא יותר הדחופה שהמשימה אלעזר רא״ל

שאם פלד מהאלוף גם מבין דדו ייפרץ. הסכר האוויר חיל בלי בצפון.
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 צפונה, יופנה ״תגר״ מבצע של השני למטס המתוכנן המטוסים מספר
 מיידי סיוע - הדחופות ההצלה משימות שתי ביצוע את יאפשר הוא

 בכוח מובל ״(.5 )״דוגמן הטילים מערכי והשמדת הקרקע לכוחות
 את להפסיק הרמטכ״ל מורה הקודרת, המצב ותמונת הפשוט ההיגיון
צפונה. הכוח בכל וללכת ״׳תגר״

 כמה פלד. האלוף של בידיים היה וזה אחרת. אפשר שהיה אלא
 על ללחוץ האוויר חיל מפקד יכול היה 07:00 השעה לפני דקות

 בוא המפקד, אומר, פלד האלוף היה לו ההחלטה. את לשנות הרמטכ״ל
 ביד לנו יש לעצור. חבל לסיים. תן בדרום. התחלנו רק קצת. עוד נחכה

 איתו. הולך היה שדדו סביר בצפון, לקטסטרופה מיידי, ראשוני, פתרון
 הרמטכ״ל. של בהנחיה השפעתו כוח בכל נאבק אינו פלד שבני אלא

 של הכללי המטה לראש שיאפשר הסולם את מציב אינו שכך, ומכיוון
השגויה. ההחלטה מעץ לרדת עצמו, ולו לישראל, ההגנה צבא

 קוראים להציע יכול היה האוויר חיל שמפקד המיידי לפתרון
 אווירי מענה ניתן למלחמה שקדמו המבצעיים בתכנונים ״שריטה״.

 נחשפת ישראל מדינת שבו במצב הקרקע לכוחות חירום בסיוע לצורך
 השמים נוקו ובטרם אווירית עליונות הושגה בטרם פתע, למתקפת
מטילים.

 סוללות ידועות: נייחות מטרות הוגדרו ״שריטה״ בפקודת
 לזרום אמורים היו - המטרות יתר על נתונים נ״מ. תותחי ארטילריה.

 האוויר, בחיל המבצעים מחלקת אל מהשטח ישירות הקרב בסערת
לטייסות. ומשם

 סמיך, קרב ערפל הגולן רמת בדרום שורר בבוקר ראשון ביום
 מכווץ, מגיע ״שריטה״, להפעלת כך כל החיוני השטח, ומודיעין
ובמשורה. מבולבל
 זאת רואים לפחות כך לאומי. חירום במצב מדובר זאת, וככל
 דיווחי יהיו כזה, למצב ובדיוק ישראל, מדינת של הביטחון קברניטי

דוד, מרמת הסקייהוק טייסות שתי הוקצו יהיו, אשר מהשטח המודיעין
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ת באוקטובר: 7 טיד אדמה ו

 לפני עוד הקרקע לכוחות לסייע - בצפון ״שריטה״ להפעיל שאמורות
לכך. זמנית בו או נקיים, שמים השגת

 במחלקת תקיפה ענף מפקד נון, בן אביהו סא״ל שבת ליל במהלך
 פלד, בני האלוף החיל, של העליון מפקדו את מעדכן מבצעים,
 הגולן ברמת כי ומדגיש ומוסיף במצרים, ״תגר״ מבצע בתוכנית

 ״הבית דיין זעק בטרם עוד - המוקדמות הבוקר משעות תופעל
 רמת של הסקייהוק טייסות ״שריטה״: פקודת - בסכנה״ השלישי

 מקבל נון בן הסחף. את לחסום כדי בגולן רצופות לגיחות יצאו דוד
 הסורים, בבלימת לסיוע הטייסות שתי להקצאת מפקדו אישור את

ל״תגר״. ובמקביל הצפופה, הטילים הגנת למרות
 בשר שאוחזת הקטסטרופה תחושת למרות ראשון, יום בבוקר
 משתי ביותר צורך היה לא האוויר, חיל ובמפקד ברמטכ״ל הביטחון,

 חופה אל הסורי השריון גלישת בניסיונות לטפל כדי הסקייהוק טייסות
יותר. להכיל יכול היה לא גם השטח הכינרת. של המזרחי
 לערוף המאיימת הסורית החרב בלחץ ,07:00 השעה לפני דקות כמה

 את שוכח ״שריטה״. את פלד האלוף שוכח הציוני, החלום המשך את
לבד. ״דוגמן״. על ומחליט מאביהו. ששמע מה

פחות. אולי שעה. חצי ממנו נדרשה
 בכל ולמדינה. לצה״ל האוויר, לחיל משתלמות הכי הדקות 30

הכיפורים. יום מלחמת
 בוודאי היו שלו, המטה עם מתייעץ האוויר חיל מפקד היה לו

 השלישי ש״הבית אומר הביטחון ששר מבינים אנחנו - לו אומרים
 אפשר זאת, ובכל הגולן, ברמת הדחיפות את מבינים אנחנו בסכנה״,

 למניעת יודע. האוויר שחיל כמו בשיטתיות, בסדר, בנחת, אחרת.
 אחרי רק ״דוגמן״? דוד. רמת טייסות עם ״שריטה״ בגולן? הקטסטרופה

אלקטרונית. עזר מעטפת עם צילום. גיחת עם מסודר. ובאופן ״תגר״.
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 ,07:00 בשעה באוקטובר, 7 ראשון, ביום ולכן התקיים, לא כזה שדיון אלא
 את לשנות עשוי שהיה במצרים, הטילים להשמדת ״תגר״ מבצע מופסק
כולה. המערכה תמונת את ובעקבותיה הדרום, בחזית המערכה תמונת

 פלד, בבני שמדובר מכיוון גדולה, האוויר חיל במטה וההפתעה
 היצוק השררה ״עמוד בעל האיש הדעתן, הרוח, קר האיתן, הצוק מפקדם.

 לעמוד בעיה לו היתה לא שמעולם אחד, מאף מפחד שלא מטיטניום״,
 לא בפרץ, עומד אינו עכשיו, ודווקא הוא, דווקא - עליו הממונים מול

 הפאניקה, מאזני על המשקולות מספר את מקטין לא הסחף, את עוצר
הנכון. הרצוי. לכיוון הלאומית ההחלטה שבשבת את מטה ולא

 של בכיוונם בני יורה ל׳דוגמן׳?״ מ׳תגר׳ לעבור לנו ייקח זמן ״כמה
 לו. הכפופים של האי־נחת מסימני מתעלם ואביהו, פורמן

 אביהו. עונה שעות,״ ״שלוש
 פורמן. אומר יותר,״ צריך ״לדעתי,

בני. קובע מספיק,״ זה שעות שלוש אומר, אביהו ״אם
 בשיחה. עברי דוד מתערב שעות,״ שלוש סביר לא ״זה
 בני. שוב אומר מספיק,״ זה אומר, אביהו ״אם

 הלוחמה )מסוקי ה׳כתפים׳ להעברת הנדרש הזמן עם ״ומה
 עברי. שואל חשיבה?״ מאום האלקטרונית(

בני. עונה ל״א,״ מסוקי ללא נעשה ״אז

האירועים. משרשרת נקי יוצא לא האוויר חיל מטה גם
 פלד האלוף של לצדו מבוהלים. טירונים יושבים לא לבני מסביב
 אמור שלהם התכונות שצירוף אלה, האוויר. חיל צמרת מתקבצת

 איתן לעמוד כאלה, קריטיים ברגעים ובמיוחד רגע, בכל להם לגרום
בפניו. בעיקר מפקדם. בפני גם אחד. כל בפני דעותיהם. על

 את שואג ממש לא הוא שגם פורמן, גיורא למעט קם. לא אחד ואף
מהוססת. בפעייה יותר זאת עושה אלא רעתו,
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 אי ״בני, חושבים, שכולם מה את קולות בקולי לזעוק במקום וכך
 המתן ל׳דוגמך, לעבור החלטת כבר ואם ׳תגר׳, את תפסיק אל ככה, אפשר
 בפני החיל אלילי כל מתאיידים הדרוש,״ הזמן את קח צילום, לגיחת
המשתלחת. לשונו מחשש ונעלמים נאלמים מפקדם, של הקצר הפתיל

201 טייסת .07:25-07:00
 חוזרים וחבריהם ״תגר״, את להפסיק מורה האוויר חיל מפקד בעוד

 את 201 בטייסת אחרים עושים הנ״מ, תותחי על הקלע מתקיפות
 לשבש שנועדה תעופה, שדות שמונה של זמנית בו לתקיפה דרכם

הבאים. המטסים בשלושת לפגוע מצריים יירוט מטוסי של ניסיונות
 שחור עשן בשובלי מלווים קורנסים חמישה מוביל, חולדאי
 המים בתעלות משייטות מפרש סירות הדלתא. הנה בעקבותיו.
 הנמוכים שהעננים רק אלחוט. דממת נמוך. גובה קשר. 540 המתוקים.

יתפזרו. האלה
 וו הדז׳ה לתחושת מודע חולדאי, מהרהר הימים, ששת כמו

 בקרעים המשיכה. נקודת הנה ״מוקד״. של רפליקה עליו. שמשתלטת
 שדה - הטייסת יעד מתגלה הנמוכה העננים בשכבת שנפערים
 כוונון. משיכה. ומשמאל. לפנים מיילים שני הממוקם טנטא, התעופה
מגע. מנתקים טובות. פגיעות שחרור.

 פלד. הבר״ ״שור מדווח לשדה,״ דרומית ״מיגים
 מחוג הביתה. לחזור שצריך יודע חולדאי, פוקד אותם,״ ״עזוב

 משימות עוד יש הושלמה. המשימה שמאלה. לפזול מתחיל הדלק
איתו. כולם את צריך הוא שממתינות.

 אותי הכשירו מה לשם בתאו. באי־שקט נע פלד מיגים? לעזוב
הצייד? אינסטינקט את בי הטמיעו מה לשם קרב? כטייס

 המיגים. על ללכת אישור מפלד שמבקש נווה, אבנר זה ועכשיו
חולדאי. של הדברים רוח את הלאה פלד מעביר אותם,״ ״עזוב
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 וחוזרים ההחמצה תחושת על מתגברים יחד, מתאספים וכולם
הביתה.

 שבמטוס ומבחין המסלול על מסיע הקלע, ממשימת נוחת רם חיים
 הכיוון הגאי ושני באחוריו, גדול חור פעור לפניו, שנחת זה ,61 מספר

 בזה זה מפותלים הציוני, מהסוג פרזול עבודת כמו נראים והגובה
דוד. מגן היו כאילו
חושב. הוא רצינית, פחחות לעבודת זקוק 61ה־

 כשכל שבת, של הפאניקה אחרי כללית. רוח התרוממות בטייסת
 שוב הם הנה עבר, לכל אותם שלח והבקר מטוס, לתפוס רץ אחד

בשליטה.
 הכול מסתבך. לא פוגע. מבנה. יוצא תדריך. הכנה. צריך. ככה
הטילים. סוללות חיסול עצמו. העניין להשמדת ועכשיו מתקתק.

 הטילים, מערכי תקיפת על מתאמן האוויר חיל וחצי שנתיים
 המבצעים, במחלקת החתף״ ״שיטת פותחה שני)שניבוי(. מאיר מהרהר
 איפה האלה. השניות 25 את תירגלנו וחצי שנתיים בטייסות. אומצה

 פצצות, משחררים ומתי איך צוללים, איך מתרוממים, איך מושכים,
 את לפרוע הזמן הגיע הביתה. חזרה בדרך העשב לגובה חוזרים איך

השטר.

העליון הפיקוד מוצב .08:00 לפני קצת
 ״לא הצפון, פיקוד לאלוף הרמטכ״ל מורה הכוח,״ את לשחוק ״לא

 יתעורר אם טובות. בעמדות ולהיות לבלום מקומיות. התקפות לתקוף
לאחור.״ עמדות לשפר אפשר צורך,
 הכול־ הצבא בפירמידת נוסף נדבך נסדק 08:00 בשעה ראשון ביום
למפקד מאפשר לישראל ההגנה צבא של הכללי המטה ראש יכול.
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 הגבול מקו זזים ״אין עוד לא כוחותיו. את להסיג הצפון חזית
אחורה. לדלג מותר סטטית. קשיחה. הגנה עוד לא בפקודה״.

הירדן. שעל הגשרים ארבעת למיקוש נערך צפון שפיקוד מעדכן חקה
 סוריים טנקים שדרות לתנועת זמנית בו האלוף, מוסיף משהו, ועוד

 תאופיק אל״מ בפיקוד ,1 דיוויזיה לכינרת, הגולשים הצירים לעבר
 השריון חטיבת של ההגנה את להבקיע דו־ראשי מאמץ עושה ג׳יני,
לעלייקה. מנפח האוגדה חפ״ק דילג כך בעקבות לנפח. בדרכה 188

 קדימה, בעצמו. אלעזר רא״ל מתכנס יכול, האוויר חיל רק
 הגיע הטילים. את לדפוק כבר יצאו בשמים המצוינים שהבחורים

ברמה. המצב תמונת את לשנות הזמן

העליון הפיקוד מוצב .08:35
 לתוך פוסע הצפון, בחזית מביקורו שב עתה שזה הביטחון, שר

הדרום. בחזית במצב ומתעניין ה״בור״
 ושם פה טנקים חי״ר. יש נפל. ״לא דדו. לו עונה בסדר,״ ״עדיין

 מאוד. טוב שהיה ואומרים הנ״מ, את ביצע אוויר חיל הסוללה. על
מטוסים.״ שני איבדו

 דיין מעדכן הלילה,״ לקראת תישבר הסורית שההתקפה ״ייתכן
 יהיה האווירי שהסיוע ״כדי כנען. בהר הפיקוד במוצב ביקורו ברשמי

 פתוח שטח ישאירו אלא האויב, את ילחצו לא שכוחותינו רצוי יעיל,
האוויר.״ חיל לפעולות
 חיל את להפעיל הפיקוד אלוף את שהנחה מעדכן הוא כך אחר
 שבהם מקומות כולל כוחותינו, נמצאים שבהם במקומות גם האוויר

 לשקול לרמטכ״ל ומציע אויב, לכוחות כוחותינו בין להבחין קשה
 הפיקוד. אלוף הוא מהם אחד מפקדים, החלפת
דיין. אומר עייפים,״ לי נראים ״הם
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 שולחן פותחים הם הטייסת, למבנה מחוץ החנייה, מגרש ברחבת
בוקר. ארוחת

 הלחץ, חליפת בתוך תרנגולית בתנוחה שתחובות ידיים, כפות
 של חזותית הדגמה באוויר מתוות למחצה, פתוח סרבל מתוך נשלפות
 חוזרים שהחיים מכול יותר ומעידות המספר, עבר עתה שזה החוויה

למסלולם.
 במלחמה במלחמה. הייתי כבר אני ממלמל, פלד הבר״ ו״שור

 מהלוח תורידי וזה זה את המבצעים, לפקידת אומרים אמיתית
מלחמה. לא עדיין ״זה״ במגירה. ותשימי
 התדריכים.״ לחדר ״לרדת צורח, הרמקול ואז

 שהיות וללא הגיעו, שכולם מוודא הבמה, על עולה חולדאי
 לעבוד התחילו כבר הטכני הגף אנשי הופסק. ׳״תגר׳ מעדכן, מיותרות

׳.״5 ׳דוגמן סוריה. החדשה. למשימה אותם להכין המטוסים, על

ו * *

 משתבש בסיסי מאוד משהו שניבוי, חושב כאן, קורה רע משהו
החיל. של במתודולוגיה

 שאסור רציף מהלך הוא ״תגר״ מצרים. עם לסיים קודם צריך
 לפני ב' לפרק להתקדם אפשר אי בקודמו. תלוי פרק כל אותו. לשבור
במלואו. הושלם א׳ שפרק

* * *

 עדי במילואים הסרן את חולדאי מעדכן ל׳דוגמן׳,״ יוצא לא ״אתה
לחימה.״ כמנהל במבצעים ״תישאר בניה.

לשעבר ב׳ סמ״ט בתור רוצה. כך כל לסוריה. לצאת רוצה בניה

ת .09:00-08:15 ס 201 טיי
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 להיות יכול לא בטייסת. הפקודה את שהכין הוא התכוננות, וקצין
עובדה. יבצע. לא שעכשיו

המבצעים. לחדר פונה הוא ממושמע, כחייל

 הלילה ״במהלך חולדאי, ממשיך ביותר,״ קשה הגולן ברמת ״המצב
 הגולן, רמת בדרום כוחותינו של ההגנה חומת את הסורי הצבא הבקיע
 משעות הכינרת. וחופי המצוקים קו אל דרכו את עושה הוא וכרגע
 את להאט דוד רמת של הסקייהוק טייסות מנסות המוקדמות הבוקר

 מרכז את ולהעביר מיסודה המערכה תמונת את לשנות כדי מהלכיו.
 לקעקע הטילים, סוללות את לחסל עלינו הוטל הסורי, לצד הכובד

הברזל.״ מסך את
 האחוריים. מהספסלים שואלים במקומן?״ נותרו ״הסוללות

 שם?״ הנ״מ מצב מה אחרונה? צילום גיחת עשו ״מתי
 האחרונה הצילום גיחת ״פענוח חולדאי, משיב יודע,״ שאני ״ככל

 השטח לכל תתייחסו הנ״מ, לגבי לנו. שיש מה זה שישי. מיום הוא
ספציפית.״ ידיעה שום לנו אין נ״מ, בכיסוי הוא כאילו

רגוע. לא דוד יאיר
 הקצין סמי, רס״ן של במפה מבט העיף התדריכים לחדר בדרכו
 החסיר ולבו הקרקע)קשק״א(, מכוחות המודיעין העברת על שאחראי
 נעוצים האויב, מקום את שמסמנים אדומים, חצים ראשי פעימה.
הגולן. רמת בדרום השטח בעומק

 המפה ליד עברתי התדריכים לחדר ״בכניסה שואל, הוא ״רוני,״
 לדיוויזיות המצורפים הנ״מ תותחי כל עם הסורי הצבא סמי. של

 לצאת אמורים אנחנו שמעליו באזור בדיוק ממוקם שלו החי״ר
הנתיבים?״ את להזיז אולי אפשר לתקיפה.

 הכי הטייס הוותיק, פלטר גורי וסא״ל להשיב, מספיק לא חולדאי
בחייו, מלחמות שתי כבר וראה ,201 בטייסת בחירום שמוצב מבוגר
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 את מכיר אני הטיסה. נתיב את לשנות חייבים ״רוני, ואומר, מצטרף
 כל לטוס, אמורים שאנחנו כמו נמוך, טסים אם הערבים. של הנ״מ
 קצב הקנים, ארבעת עם הזה הגאנדיש בעיקר בנו. לפגוע יכול אחד
 צומת היא הטייסת של כיוון״ ״צא נקודת שלו. והמכ״ם המטורף האש
 בשטחנו. יושבת שכבר סורית דיוויזיה מעל בדיוק הממוקמת רפיד,

אבדות.״ לנו יהיו נחטוף. נמוך, בגובה מעליה נעבור אם
 לך יאיר, ״ואתה, חולדאי. עונה ההנהלה,״ עם העניין את ״נבדוק

המסטר.״ מפת את בינתיים תכין

רמשל״ט תא .09:00
 זאת, ״ובכל פלד. לבני דיין משה אומר אותנו,״ הצלתם ״בינתיים

 האווירי המאמץ כל את להפנות מוכרחים טוב. לא המצב בצפון
 לך, שאמרתי כמו נפח. של הגדרות על סוריים טנקים הגולן. לרמת

 שלישי.״ בית חורבן זה בנידון, משהו יעשה לא האוויר חיל אם
 לא ״חקה המומים, שומעיו את ומותיר מוסיף, הוא כך ואחר
השדרה.״ עמוד את לו ליישר צריך הסיפור. על שם משתלט

201 טייסת .09:10
 שיתחיל לפני רגע לבניה, דוד יאיר אומר הנתיבים,״ עם בעיה ״יש

 מעל בדיוק עוברים ״הם המסטר. למפת המשימה פקודת את לתרגם
כבשו.״ שהסורים שטח

 המבצעים. מפקידת בניה מבקש לפידות,״ את ״תשיגי
לפידות, לאל״מ בניה מסביר ככה,״ לצאת אפשר אי ״המפקד,

 כולם ליציאה. זמן עוד יש הנתיבים. את משנה ואני אישור, לי ״תן
בטייסת.״ עדיין

הקו. של השני מצדו לפידות עונה ״תמתין,״
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 לא מלמעלה. ״פקודה תשובה. עם חוזר הוא לשנות,״ אפשר ״אי
ואופן.״ פנים בשום ניתן

 מתיישבת כבדה מועקה כיצד ומרגיש בניה שוב מנסה ״המפקד,״
אחריותי.״ על אשנה. אני ככה. לצאת אפשר ״אי בחזהו,

הקו. של השני מעברו הכנף מפקד עונה אופן,״ בשום אופן, ״בשום

דלתון( )מנחת 200 טייסת .09:10
 ניר. שלמה לרס״ן חוזר לא אחד אף שלוש. אולי שעתיים, חלפו

 בטלפון. המבצעים מחלקת איש את ניר שואל לעשות?״ ״מה
לו. אומרים לפלמחים,״ ״חזור

 אחריו. בדרכם שאנשיו משוכנע חוזר, הוא
 מנתק שהוא לפני רגע הטייסת לקמב״ץ מורים במקומך,״ ״תישאר

 את שגר 11:00 ״בשעה מפקדו, בעקבות דלתון ממנחת עצמו את
שנותרו.״ התלמים ארבעת

הממשלה ראש לשכת .09:10
 די בידנו שייוותר נבטיח כיצד המצב? תמונת את לאמריקאים נתאר איך
 מבטיחים איך האש? הפסקת תוכרז בטרם משטחנו הערבים את לעקור זמן
אותם? עקרנו בטרם תבוא אם כזאת, החלטה על אמריקאי וטו

 לצדה מצוקה. משדרת שלה הגוף שפת טרודה, מאיר גולדה
 של הארצית המפקדה ראש שהיה גלילי, ישראל אמונה איש נמצאים
 סגנה, ;1948-1947 הקריטיות בשנים שלה הביטחון״ ״שר ההגנה,

 אהרון האלוף לשעבר, אמ״ן ראש הפלמ״ח: מפקד שהיה אלון, יגאל
 ביטחון אנשי כולם רבין. יצחק הימים, ששת מלחמת ורמטכ״ל יריב:

 קמצוץ הזה״ ״הדבר על שיפזרו מהם מצפה והיא ומוערכים, ותיקים
ניסיונם. של הקסמים מאבקת
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 חמורות, בפנים גולדה מסכמת כזה,״ במצב שוב נעמוד חלילה ״אם
 אחת בדעה היינו כולנו לפתוח. לצבא ולתת העולם על לצפצף ״צריך

מנע.״ מכת לא אתמול.
 חטא. על ומכה ממשיכה היא אפשרות,״׳ לי ׳תני אמר, ״דדו

 ורק אך לטובה רשומים שאנחנו לזכור, חשוב דבר וזה הוא, ״הסוף
 קיסינג׳ר מקדימה( ממכה כן)שנמנענו פי על ואף האמריקאים. אצל

 אש להפסקת לקרוא כדי מדינות שתיים־שלוש עוד לגייס יכול לא
למקומותיהם׳.״ ושיחזרו

201 טייסת .09:30
 מוערך, טייס הוא בניה עדי סרן)במיל׳( רגוע. לא לפידות עמוס אל״מ

בבעיה. בטייסת כולם כנראה במצוקה, נשמע בניה אם רוח. קר
 לצוותי לפידות אומר הגולן,״ לרמת פרצו סוריים שריון ״כוחות

 לחולדאי והצטרף התדריכים חדר בדלת שנכנס אחרי רגע האוויר
 נוכל הטילים, את שנשמיד ברגע אותם. שיבלום מי ״אין הבמה. על

 הסורי.״ השריון את לעצור
ידעו. לא כאילו

 הראש עם להיכנס ״זה הנתיבים. בעיית את בפניו שוטח חולדאי
 שלנו.״ הכניסה בנתיבי פרוש הסורי ״הצבא אומר, הוא בקיר,״

 מלחמות בוגר ״,5 ״דוגמן מבצע ממתכנני פלד, איתן הבר״ ״שור
 למצב בנויה לא ״התוכנית ידו. את מרים וההתשה, הימים ששת

 תוכנית היא ׳5 ״׳דוגמן הכנף. מפקד כנגד מתריס הוא הנוכחי,״
 בהפתעה הסורים על ליפול שאמור מבצע שלנו. מנע למכת שמיועדת
 מורכב שלהם המערך ורוב בשטחנו, כבר הסורים ועכשיו מוחלטת.

כלום.״ עליהם יודעים לא ואנחנו ניידים. SA-6 מטילי
 לדעת מתעקש כמותו, מלחמות וותיק פלד של גילו בן זהר, אלי

אמורים ״אנחנו בשטחנו. הסוריים הכוחות ממוקמים בדיוק היכן
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 נשק כל הטילים. בהכרח לא ״זה אומר, הוא נמוך,״ בגובה לטוס
 הגאנדישים.״ בעיקר בנו, לפגוע עלול לאוויר ירים סורי שחייל

 ״לא לפידות. עונה המדויק,״ מקומם את יודעים לא ״אנחנו
 אותם. ולהשמיד לצאת צריך בררה, אין עדכנית. צילום גיחת נעשתה

 אותם.״ שיבלום אחר מישהו אין מלחמה. זאת
 התדריכים. בחדר מהדהדים ה״אופוזיציה״ רחשי
 ״אני אנשיו, למצוקת קשוב לפידות, אומר הנתיב,״ שינוי ״לשם

המבצעים. לחדר ופורש המטה,״ לאישור זקוק
 חמור. פנים בסבר התדריכים לחדר חוזר הוא המטה,״ מול ״בדקתי

 לתקוף אמור האוויר חיל כל שינוי. כל מאשרים לא הם מצטער, ״אני
 - נוספות יחידות מעורבות במבצע באוויר. מאוד צפוף יהיה שם.

 מסגרת את עכשיו לפרוץ ניתן לא ואחרים. מוץ לפיזור ארטילריה
לדחות.״ או לשנות ניתן לא המורכבת. התיאום

חברו.״ להפלת יגרום שלו, במטרה יפגע שלא מי זכרו, ״חבר׳ה,
 בהצלחה.״ לדרך. צאו בשני. אחד תלויים ״אתם אומר, הוא

 ביציאה. אותו תופס זהר אלי
מסוכן.״ הנתיב ״עמוס,

 את להזיז אפשר אי לכם, שאמרתי כמו המטה. עם בדקתי ״אלי,
 הוא אם הצידה, קצת יזוז מוביל שכל .201 טייסת של הכניסה נתיב
לעשות.״ שאפשר המקסימום זה מסוכן. שזה רואה

 והמולה. רעש לדלת ומחוץ לתכנן. דוד יאיר ממשיך הניווט בחדר
 זה הבעייתי, הנתיב את עיניהם במו ולראות להיכנס רוצים כולם
 שנעשות להכנות הוותיק, הנווט חושב צודקים, להם. מתווה שדוד

באוויר. כך אחר שיקרה מה על ניכרת השפעה יש הקרקע על
 הניווט חדר לדלת מתקרב והעיפרון, הסרגל את לרגע שומט הוא
 החדר בפתח עומד שלו, הכנף מפקד לפידות, אל״מ את שם ומוצא
חבריו. כניסת את בגופו ובולם
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 להתרכז.״ לו ״תנו הכנף, מפקד אומר לדוד,״ תפריעו ״אל
 את להתוות וממשיך דוד חושב לפידות, על רובץ כנראה משהו
המשיכה. נקודות אל הדרך כל המסלול

 של ארמדה שולחת היא הכנף. מפקד מהרהר צפופה, הזאת הפקודה
 המטרות אל זמנית, בו מדויקים, בזמנים להגיע שאמורים מטוסים,

 האחרון. הרגע של נתיב לשינויי גמישה שאינה פקודה שלהם.
 המלחמה, גם כך אבל מסוכנים. הנתיבים צודקים. 201 של החבר׳ה

הפנימי. הדיון את לעצמו מסכם הוא

העליון הפיקוד מוצב .09:40-09:25
 כוחות חשיבה. באום דרום פיקוד מחפ״ק מעדכנים בדרום, קטסטרופה

 הממוקם בסיני, המרכזי האורך )ציר החת״ם לציר הגיעו מצריים
 לסוללות הודות שמו את וקיבל לתעלה מזרחית קילומטרים כעשרה

 קרב מתנהל הג׳ידי צומת באזור לאורכו(. פרושות שהיו התותחים
 מזרימים המצרים ליפול. ממשיכים המעוזים בשריון(. שב״ש)שריון

 טנקים, 30כ־ נותרו 401ו־ 14 לחטיבות לסיני. כוחות ועוד עוד
דחוף. אווירי סיוע נדרש פחות. עוד 460 לחטיבה

 למקם שהורה מעדכן הדרום פיקוד ואלוף דקות, עשר חולפות
 עם מה לרפידים. להגיע מצריים מכוחות למנוע כדי בזוקות מארבי

ושואל. חוזר הוא האוויר? חיל

רמשל״ט תא .09:45
 לעמוד רמשל״ט לתא הרמטכ״ל יורד גורודיש של העדכון בעקבות

 לחיל ומורה הדרום, לגזרת דחוף סיוע להפנות האפשרות על מקרוב
מזרחה. הפורצים המצריים הטורים שלושת נגד מאמצים לרכז האוויר
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 הצרכים נדנדת מול מבולבל פלד, האלוף חושב מאיתנו, רוצים מה
לדרום? או לצפון האוויר חיל כל שיחליטו, צה״ל. של המשתנים

 ייתכן המסר. את מפנים האוויר חיל ומפקד דקות, כמה חולפות
 לאבד אסור החזיתות. שתי בין הסקייהוק מטוסי את לפצל שאצטרך
מטוסים.

 רוצה ״אני כנען, בהר האווירי החפ״ק למפקד פונה הוא ״סברון,״
 שעתיים, בעוד ׳דוגמן׳ על הולכים לא שאנחנו זמן כל בך, להתרות

מטוסים.״ לי תשמיד אל
 פיקוד לאלוף עתה המייעץ בתפקיד, לקודמו עכשיו פונה הוא ״מוטי,״

 מטוסים מאבד ואני הכנה, שום בלי מטוסים לי מכניס ״אתה הצפון,
׳דוגמן׳...תיזהרו.״ יש 11:30ב־ בזהירות. לעשות מבקש אני מטילים...

אביב בתל בקריה ממשלה ישיבת .10:00
 גבתי אבן)בחו״ל(, השרים למעט כולה, הממשלה כבר זאת ועכשיו
 אשת שלהם, החצר מראש לשמוע שאמורה ודיין)בחזית(, )חולה(
ולמה. ישראל, לעם השתבש בדיוק מה אביב, מרמת הברזל

 לשרים, גולדה מסבירה אליו,״ שהגענו למצב העיקרית ״הסיבה
 המדינה מזכיר לקיסינג׳ר. גם זאת הסברנו מנע. פעולת נקטנו שלא ״היא

 הוא שלנו היתרון שלנו. ההתאפקות את ומעריך זאת מבין האמריקאי
 נמרצות פועלת והיא איתנו, אמריקה באש, פתח מי ספק כשאין שעכשיו,

 לעקור הדרושה השהות את לישראל להעניק כדי האש הפסקת את למנוע
האש. הפסקת לקווי מעבר חזרה והסורים המצרים את

 את ״אבל משנתה, את מסיימת היא סימפתי,״ לא הצבאי ״המצב
להסביר.״ לרמטכ״ל לתת מעדיפה אני זה

 לאולם אלעזר דוד רא״ל נכנס הישיבה פתיחת אחרי שעה רבע
 טוב מצב על להם דווח אמש שרק השרים, בפני וסוקר הישיבות

ברמה. ובעיקר בחזיתות, ההידרדרות את יחסי, באופן

232



אדמה רעידת באוקטובר: 7

 וירידות, עליות ״יש ההמומים, לשרים דדו אומר קשה,״ ״המצב
 לחדור הצליחו הסורים מאוד. חמור המצב שבה ברמה, בעיקר
 מבחין חיילים,״ אלפים ועשרת טנקים 400כ־ עם הגולן דרום בגזרת

 ״אנחנו ומעודד, אמון, בחוסר נשמטות השרים של בלסתותיהם
מתוכם. 200כ־ שהושמדו מעריכים

 בתעלה המצב שדווקא ״הערכנו הרמטכ״ל, מוסיף הלילה,״ ״במשך
 אמור שהיה המצרים, נגד גדול אווירי מהלך תוכנן ולכן יותר, קשה

 ואתרי התעופה שדות את ולשתק שלהם הכוחות על קשה מכה להנחית
 באופן בדרום התוכנית בוצעה בצפון, ההחמרה לנוכח אולם הטילים.

הסורית. הגזרה כלפי הופנה האוויר חיל של המאמץ ועיקר חלקי,
 לפתוח אפשר יהיה ״שמחר אלעזר, רא״ל ממשיך מקווה,״ ״אני

 ידי על הטילים השמדת בסיוע בסיני, הן ברמה הן נגד, בהתקפות
 בשתי זמנית בו תתבצע לא שההתקפה ייתכן כי אם האוויר, חיל

 בחיל תלוי מאוד הרבה נגדנו, העצומים הכוחות יחסי לאור החזיתות.
 לעבור ביכולת והן בבלימה הן מכריע תפקיד עכשיו שממלא האוויר,

נגד. להתקפות
 שאם הוראה נתתי בסדר. ״המצב סקירתו, את דדו מסיים ״במעוזים,״

 היא הצרה אותו. לפנות דרום פיקוד רשאי כיתור, בסכנת נמצא מעוז
מוגנים.״ הלוחמים המעוז בתוך המשתוללת. האש בגלל לפנות שקשה

* * *

בסדר? המצב במעוזים
 לישראל ההגנה צבא של הכללי המטה ראש בבוקר ראשון ביום

 פשוט חייל כל הרי המעוזים? של האמיתי מצבם מה יודע לא עדיין
 כדי במעוז חייל להיות צריך לא ובעצם, יודע. גם יודע סיני בגזרת
הקשר. ברשתות השבר זעקות את לשמוע מספיק לדעת.
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 הומצא עשהאל)עשה(, אברהם הנווט חושב בדיוק, כאלה מצבים על
 מסוכנת. משימה היא ״דוגמן״ בסכין״. האוויר את ״לחתוך הביטוי

 משקל שיווי על לשמור לנסות כמו הבעייתי. הגישה נתיב בגלל
 בררה. אין כנראה תנינים. שורץ גיא מעל צר גשר על כשהולכים

 משהו יודעים הם אולי הנתיב. על ופעמיים פעם חשבו בטח במטה
יודעים. לא שאנחנו

 אחד כל של הפרטיות אלו על וגם כולו, האוויר חיל של הכתפיים על
 את להציל מעולם. דמיינו לא שכמותה משימה מוטלת מאיתנו, ואחד

 עם הולכים .201 אנחנו בסדר. יהיה שניבוי. הטייס חושב המולדת,
לנו. מתאים ״דוגמן״ הסוף. עד השיניים. בין סכין

 במבצעים. רם חיים לטייס אומרים מוכן, לא עדיין שלך המטוס
 מטוס. יש בראוו. דקות. עשר חולפות
 להשמיש ואנשיו בנצי הצליחו מהירות באיזו חושב, הוא מדהים,

 סטטיסטית מבחינה מ״תגר״. בהגאים החורים עם המטוס ,61ה־ את
ברצף. פעמיים ייפגע לא הרי המטוס מסודר. אני

 חושב הסורים, עם הטייסת של הראשונה הפגישה להיות הולכת זאת
 סיפורי את לעטוף להדחיק. מפחידה. תמיד וסוריה יהב. איציק הנווט
עבות. בידוד בגלימות הסורי הכלא

 שנה לפני רק שהוסב שחק, אורי סרן חושב בבלגן, סדר יש הכול למרות
מיסטרים. סופר כנפי על רבות שירות שנות אחרי הפנטום למטוס

 ציר את לשנן סביר וזמן בתצ״א מטרה במפה, מסודר נתיב הנה,
בשיגעון. סדר יש המטרה. את וללמוד הניווט

זהר, אלי במילואים רס״ן אומר רציני,״ להיות הולך זה ״אורי,

ת .11:00-10:30 ס 201 טיי
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 תרגילי לעשות חייבים מסוכן. ״העסק מחשבותיו. את קרא כאילו
 בסדרי הם בסוריה והטילים הנ״מ הכוח. בכל הזמן. כל התחמקות

 קודמות.״ ממלחמות מכירים שאנחנו ממה אחרים גודל
אורי. עונה בסדר,״ ״יהיה

 בבית המכין שלב מפקד בטייסת, הבכיר ההצ״ח שעני, אורי רס״ן
לחבורה. מצטרף לטיסה, הספר

 נורית. של הטרי לבעלה אומרים אותך,״ יחליף שעני ״רגב,
 לא לומר אפשר אי אורי. זה נרגע. כך אחר מתרעם. הוא ״למה?״

הפוזות. חסר השקט, הישר, לאורי,
 שהרי דרמטי. משהו מפסיד לא אני לעצמו, חושב הוא ובכלל,

וגמרנו. זבנג פשוטה. משימה בעצם זאת החששות כל למרות

דוד( )רמת 1 כנף .11:00-10:50
 נהלל, הראשון העובדים מושב מבתי הרחק לא יזרעאל, עמק של בלבו

 הסקייהוקים טייסת את ב׳״5 ״דוגמן המבצע פקודת לדרכן מזניקה
.69 הקורנסים טייסת ואת 109

 את מאלצת הבודד ההמראה מסלול על מטוסים צפיפות
 זמן״, ״מבזבזים הם ועכשיו מהדרוש, מוקדם להמריא הסקייהוקים

 התיכון. הים לגלי יזרעאל עמק בין הצמרות, בגובה מזגזגים
הגולן. רמת הכיוון מזרחה, חרטום הים, מעל סיבוב פנה. אחורה

 קולט כשהוא צעיר, סקייהוק טייס גבעוני, אלון תוהה זה? מה
 אבק שובלי אחריהם שמושכים טנקים עשרות המטוס לחופת מבעד

 הלבנים. הכותנה שדות בין זבולון, עמק של העפר בדרכי אין־סופיים
בבעיה. אנחנו ווואווווו.
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 תמתין קורן. משה סרן את מעדכנים שלך, במטוס תקלה נמצאה
 לתקן. נצליח ל״דוגמך היציאה שעד ייתכן בדת״ק.

 בהם. דוחק הוא מהר, מהר,
המראות.

 הנווט. יפה, דרור סגן שואל יהיה?״ ״מה
 להמריא אמורים היינו שלא ״סימן קורן. עונה מלמעלה,״ ״הכול

הזה.״ למבצע

 שלישייה. להוביל אמור בטייסת, ב׳ סמ״ט גוריון, אמנון רס״ן
חמוש. לא המטוס זה? מה

 פצצות...״ בלי מטוס לך להכין דאגתי חברים, אנחנו ״אמנון,
 ״בוא הנסער. גוריון את להרגיע הלחימה, מנהל בניה, עדי סרן מנסה

הלחימה.״ בניהול אלי תצטרף

 שלו, והאופטימיות הנבלות. את לדפוק הזמן הגיע שמח. שניכוי
 בטוב מדביקה שסביבם, מה וכל החיים על ציניות בקורטוב מהולה
 יהב ואיציק רם חיים את וגם האחורי, שבתא עשהאל את ובנחת
המסלול. לתחילת איתו שמתגלגלים ,2 מספרי

 מטריד ומשהו לפניו, הזוג של 2 מספר הוא אליאסף עמירם
 שניבוי מצביע המורה באצבע שלו. הקורנס של המוצא בעמידת

 ליצור שעלול לחלוטין, שקוע קדמי נסע כן משכך על לאליאסף
המראה. בעיית

 ומסמן המשכך את בודק אחרונה״ ״הזדמנות מעמדת בכיר מכונאי
לטייסת. לחזור לאליאסף
 בחגיגת איתנו תשתתף לא שניבוי. חושב עמירם. יא אותה, אכלת

הטילים. חיסול

ת .11:00 ס 201 טיי
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 כמו הסורים את להפתיע אפשר ואי מלחמה, כבר שזאת נכון
 של האחורי בתא גל ה״קרנף״ חושב אתמול, להם לעשות שתיכננו

 את תגדיל פצפונת, ולו הפתעה, כל ועדיין בשיירה, הראשון המטוס
 מבחינתי. בסדר זה אלחוט ודממת שרידותנו.

זה? מה הי,
 בחריקת עוצרת צבאי, בחום צבועה אמריקאית, ואליאנט מכונית

 בבהילות מזנק הכנף, מפקד לפידות, ואל״מ המטוס, בחזית בלמים
 עיניהם. מול בו ומנופף בידו בריסטול אוחז מפתחה,

נתיב.״ לשנות ״אפשר

 הזיכרון. של לכאוס מובהק נציג הוא לפידות עמוס של הקרטון שלט
במיטבו. רשומון

״.5 ״דוגמן למבצע בנוגע אוויר צוות אנשי 25 ראיינתי
 לא כנף. מפקד לא מעולם. דברים היו לא - אמרו מתוכם 20

 האירוע, על מדבר כשאתה עכשיו, - אמר אחד שלט. לא ואליאנט.
 אנחנו היה. גם היה - אמרו אחרים ארבעה מעומעם. זיכרון בדל בי צף

 .גם תרם לסוגיה שנדרש הכנף מפקד אתמול. רק היה כאילו זאת זוכרים
 כזה. אירוע לי זכור לא - חלקו את הוא

היה. היה? לא או היה
 האנושי שהמוח נוכחתי לוחמים עם בראיונות המצטבר מניסיוני

 סיפורים כשגיליתי אותם. להמציא מאשר יותר אירועים לשכוח נוטה
 מצפון השקטת של מובהקת אג׳נרה מאחוריהם היתה תמיד ש״הומצאו״,

 מבחינתו. בעייתי אירוע על חומל, מתקן, אור לפזר ניסיון הדובר,
״.5 ל״דוגמן ביציאה המקרה זה לא
 כדי הכנף מפקד שהניף לבריסטול זקוק היה לא מהארבעה אחד אף
 בוודאות קובע אני כך ומשום מצפונו. את ולהרגיע מבושיו את לכסות
היה. גם היה שהסיפור גבוהה
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האחרים? כל זאת זכרו לא כיצד
 כי המסר את החמיצו שחלקם ייתכן שנית, מתעתע. הזיכרון ראשית,

 המטרה, אל הדרך את שוב לומדים - בפנים״ הראש ״עם טרודים היו
 במשימתם. וממוקדים החיצון, מהעולם מנותקים
נוספים. הסברים יש בטח

 שינו לא הכנף מפקד של המסר את ראו כי שטוענים אלה ומדוע
נתיב?

 את ראו בשיירה, הראשונים גל, יהואר והנווט סתווי יגאל הטייס
 להגיע אותם חייבה קלע, הטלת שמשימתם, אלא והשלט, לפירות אל״מ

 בכיוון מתוכנתת, בזווית במחשב, מראש שנקבעה ספציפית לנקודה
 המשימה. היתכנות את מאייד היה שינוי כל מסוימים. ובמהירות

שראו? שטוענים האחרים עם ומה
 אתכם שיחררו הרגע לכאורה. מוזר וזה התרגשו. ממש לא הם גם

 בשתי ההזדמנות את לוקחים לא ואתם במשימה, מסוכן הכי מהחלק
ידיים?

 כלום, ולא בו שאין סתמי, אקט זה היה מבחינתם שלא. מתברר
 מדי, מאוחר לרציף שהגיע מסר הכנף. מפקד של טוב רצון למעט
נתיבה. את לשנות יכלה ולא מהתחנה יצאה שכבר ורכבת

האומנם?
 ניתן לא אלה את המטרות. את להשמיד צריך במשימה, לעמוד כדי

לשנות. היה
 המשיכה נקודת אל להגיע רצוי היה המטרות, את להשמיד כדי

 את וממזערת המטרה את לאתר הסיכוי את שמגדילה זאת המתוכננת,
התוקף. למטוס הסיכונים

 לא עדיף היה בשבילם שנבחרו המטרות אל המשיכה נקודת את גם
לשנות? אפשר היה מה אז לשנות.

238



אדמה רעידת באוקטובר: 7

 נקודת אל וטסים מתכווננים שממנה הכיוון״, ״צא נקודת את
 ואילצה רפיד בצומת הגבול בקו ממוקמת היתה שלהם זאת המשיכה.

 סוריות, דיוויזיות שתי של נדלה בלתי נשק מחסן מעל לחלוף אותם
 רועשת אופוזיציה הפעילו הם בגללה הגולן. רמת בדרום ששולטות

התדריכים. בחדר
 חסרי במטוסים באוויר שינויים על התאמנו הם הנווטים בקורם

 הטכנולוגיה כשפלאי עכשיו, לא למה אז אינרציאלית. ניווט מערכת
 לרמת ההגעה ועד ההמראה מרגע לרשותם? עומדים 70ה־ שנות של

 הים, מעל מאיומים, נקי בשטח דקות 20-15 לחלוף אמורות היו הגולן
 במפה לאתר לנווטים לאפשר אמור שהיה זמן פרק ישראל, מדינת מעל

 סיר של מטבורו צפונה שניים, אולי קילומטר, חדשה, יציאה נקודת
המבעבע. הלחץ
 אומרים היו בפנים,״ ראש עם ״אני פשוט. להיות אמור היה זה

 בולטת ציון נקורת במפה מאתרים העולם, מכל מתנתקים הנווטים,
 את מעלים יותר, הבטוחה החרשה, כיוון״ ״צא נקודת בתור בשטח

וזהו. ומרחק. חדש כיוון מקבלים למחשב, הקואורדינטות
 כבר כאן ובנוסף, מזייפת, לפעמים האינרציאלית המערכת נכון,

 לשם מה? אז עליו, להתאפס שאפשר בולט כיוון׳׳ ״צא מגדל יהיה לא
 מגע בניווט הנתיב את תקנו הצורך במקרה נווטים. קורס סיימתם כך

למה? זאת. עשו לא הם בשטח.
 לדבוק 201 טייסת של האוויר צוותי את שהכריע המרכזי, הטיעון

 וכולם בשמים, שם יהיה האוויר חיל שכל הידיעה היה הבעייתי, בנתיב
הגולן. רמת מעל צפוף יהיה ולכן יחד, המטרות על לרדת אמורים

 לאיש אבל להם, מצפון שממוקמת היא 119 שטייסת זכרו קצתם
 האחות, הטייסת של הנתיב את שמסמנת מפה בקוקפיט היתה לא מהם
 ועכשיו המרווח, ומה ביניהן, הגזרה גבול מה מושג להם היה לא ולכן
 לפני רגע אלחוט, בדממת הרי כולם כי לברר, אפשרות היתה לא כבר

שיש. מה עם וננצח נתיבים לשנות ניתן ולא בררה אין ולכן המראה,
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 של הקדמי בתא סתווי יגאל וסגן לירוק, מתחלף האדום האור
 לעייפה, חמושים קורנסים של ארוכה בשיירה הראשון ה״קרנף״

לרוץ. ומתחיל הפיקוח ממגדל ירוק נצנוץ מזהה
 הכתומות הלהבות שתי את רדר מוטי סגן רואה לפניו מטרים 400

 משלל ביטחון מרחק שנפתח יודע סתווי, של הקורנס ממנועי הפורצות
ברקסים. לשחרר הזמן שהגיע יודע ובעיקר באוויר, שעפים המזהמים
 את אליו כונס מבערים, מכבה הנסע, כני שלושת את מקפל סתווי

 זה שניות 15 של בהפרש כמוהו, בדיוק דקות, כמה שעוד ויודע רדר
 אוקטובר שמי בתוך במבנים ויתארגנו נוספים קורנסים 15 יזנקו מזה,

הכחולים.

 של הקרב טייסות ממרבית מטוסים 113 נשלחים 11:00 אחרי קצת
 סוללות 25 השמדה - ב׳״5 ״דוגמן במבצע להשתתף האוויר חיל

בסוריה. קרקע־אוויר טילי
 סוללות מקום לאיתור מקדימה צילום גיחת בוצעה שלא אף

 את שתמזער והטעיה, שיבוש מערכת מופעלת שלא אף הטילים,
 שמספר אף התוקף, הכוח על להתביית והטילים המכ״מים יכולות

 מהמספר אחוזים 76 על עולה לא המבצע לרשות העומד המטוסים
 החירום תחושת בגלל ובעיקר זאת, כל למרות - בפקודה שהוגדר
 האוויר חיל מטוסי ממריאים היהודים, מדינת בקברניטי שאוחזת
 ״...להדבירו, - מאמש מפקדם איגרת בכוח מונעים צפונה, בדרכם

חלומותיו...״ לרסיסים ולנפץ להשמידו

הגולן ברמת סקייהוקים .11:15
 המטס סקייהוק, מטוסי עשרות משליכים אחת־עשרה אחרי רבע בשעה

 סוללות לעבר נפץ חומר טונות עשרות ״,5 ״דוגמן מבצע של המקדים
מטוסי בשמים מקום בכל רואה גבעוני ואלון מטוסים, נגד תותחים
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 השנייה. העולם במלחמת הברית בעלות של הענק במטסי ונזכר תקיפה
 של עולם ורואה למטה קורה מה מסתכל הוא שסיים, אחרי ועכשיו,
 וממלמל תחתיו, חולפת פנטומים ושיירת עשן, ותמרות אש להבות
בהצלחה. לכם שיהיה חבר׳ה. בהצלחה, לכם שיהיה לקסדה, מתחת

201 טייסת .11:20
 טסים לא ואנחנו באווירון, האחורי בתאו ה״קרנף״ מהרהר אביב, לא זה

 הסנוניות אנחנו הסקייהוקים אחרי זאת, ובכל באירופה, הקינון למקומות
 עור קורנסים. באמצעות והפעם המקדים. הריכוך המשך הראשונות.

חוצפתם. על כואב לקח אותם נלמד הסורים. על נתנפל רגע
 סוריים טנקים צלליות מזהה ה״קרנף״, חושב הגזים, לא סמי

 שחור עשן ופתילות שבוער, גבול וקו הגולן, רמת דרום שטח מלוא
 עכור, אוויר חומת יוצרות באוויר, מטרים מאות המיתמרות ומסולסל

להתפוגג. המסרבים בוקר בערפילי שמתערבב

דלתון( )מנחת 200 טייסת .11:20
 כשכוחות דרומה דרכו את עושה מפקדם, ניר, שלמה רס״ן בעוד
 חולפים ״5 ״דוגמן מבצע מטוסי ובעוד צפונה, דווקא זורמים צה״ל
 את להגיש במנחת, שנותרו לוחמיו, נערכים ידיעתו, ללא ראשו מעל

מקרית. מצומצמת. קטנה. בידם. שנותרה האחרונה המנחה
 משרתים לדרכם, יוצאים דלתון במנחת שנותרו התלמים ארבעת

יום. אותו של ראשון מאור שנדחה המקורי, התקיפה גל את

לנר חפ״ק .11:25
נחל בפאתי קצ׳ה של לחווה הכינרת מצפון שמוביל הכביש במעלה
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 שלום בר יגאל במילואים סא״ל של ראשו מעל חולפים יהודייה,
.201 טייסת בסמל מעוטרים מטוסים )ברשי(

ולחפ״ק לי מה אותם. וסופר ברשי חושב שם, להיות צריך אני
הזה? הקרקעי

201 טייסת .11:30-11:25
 שחוזרים סקייהוקים רואה ה״קרנף״, חושב סורי, עכשיו להיות טוב לא

 לפני לנבלות, הראש את להוריד הזמן שהגיע יודע שבאים, ופנטומים
 עצמם, הטילים את לדפוק יגיעו חולדאי עם העיקרית שהחבורה

 בתצורת משחרר הקדמי בתא כשסתווי הקטנה, המכה את מרגיש
הביתה. בחזרה ופונה התותחים סוללות על החימוש מטען את קלע

 15 של שיירה שמוביל חולדאי, רוני רס״ן נדרך רפיד, צומת הנה
 שאחריו, המבנים ששת כמניפה יתפזרו כאן שבדיוק יודע קורנסים,

למטרתו. מבנה כל

 מתקפל היעד, את חולדאי מזהה מסכין, שייח׳ מכ״ם הנה .11:30
 הפצצות מתנער. המטוס הפיקל. על ארוכה לחיצה לתוכו. וצולל

חושב חבל, אחורה. מסתכלים נמוך, יותר עוד נמוך, יורדים שוחררו.
האחרים. יעשו מה מעניין השמדנו. לא חולדאי.

 על ננעל צולל, מתהפך, עולה, חולדאי. של 2 מספר הוא שעני אורי רס״ן
 270 עושה משתחררות. לא הפצצות כלום. הפיקל... על לוחץ המטרה,
 חימוש משחרר דיירקט, למצב מפסקים מעביר חוזרת, לתקיפה מעלות

שאפשר. נמוך הכי נמוך. החוצה. שובר סורי. כוח שנראה מה על
 יעשו מה מעניין השמדנו. לא הנווט. בתא ארי לב חושב חבל,
האחרים.



אדמה רעידת באוקטובר: 7

השני. המבנה את מובילים דוד יאיר וסרן לוי איתן סרן
 שובר ולוי דוד, מציע ומצפון, ממערב פארס תל את נעקוף בוא
שמאלה. בעצתו

 גופו שפת בשמים, בודד סקייהוק משייט מעליהם רגל מאות כמה
 חולפת היבשה מבערים. רפיד. צומת חברים״. בסדר, ״הכול משדרת

שניות. בארבע קילומטר בערך קמ״ש. 1,000 במהירות
 נוגע נוגע־לא כחולים, שמים שפולח טייס לתא מבעד זה? מה

 אדמת על למטה, סורית טנקים חטיבת לוי מזהה הקול, במהירות
 קסדות חבושי סורים, ושריונרים בטנק, נוגע טנק הטרשית. הבזלת

 למכ״ם ממשיכים לוי. חושב מפתה, צפיפות לתדריך. נקבצים עור,
 117 מרק פצצות 11 עם הזאת, החטיבה את ומחסלים תוקפים או

קילו? 360
 הכנף מפקד דברי בהבזק שנגדעות התלבטות, של שניות שתי
 בזה.״ זה תלויים כולכם הזאת במשימה ״חבר׳ה, היציאה, בתדריך

ממשיכים.
 מתעלם. המטוס. את מזעזע משהו בום. מסגד. מתוך רשף משיכה.

 עולה זמרין מכ״ם בול. פצצות. משחרר מתקפל, נסיקה, מסיים
בלהבות.
מנוע. מכבה רעות. מבשרת מנוע אש ונורת ההפצצה, מצלילת יוצא

 את מחולל אטית, מהירות סגור, מבער אחד, מנוע על מערבה, אף שם
מתפוצצות. גפן צמר פיסות ומלאי רושפים בשמים הצמות״ ״מחול

 שמים ומולו צלילה גלגול, מושך. לוי. של 2 מספר הוא חיון קובי סגן
 ממלאכי להתעלם במטרה. להתרכז במטרה. להתרכז בפופים. מלאים
 על לחיצה להמשיך. להתעלם. מזדעזע. המטוס בום. הקטנים. המוות

בול. שחרור. הפיקל.
 האזהרה נורות מהבהבות בקוקפיט ולמטה. שמאלה חזק שובר

הכפתור. לא זה .Reset התקלקל? Test כפתור נגוהות. באור
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 טיל,״ שמאלה, ״שבור צועק, שמידקו סגן)במיל׳( האחורי מהתא
 הולך טיל שבור. שבור, ,2״ הוא, גם צועק ,3 מספר שלו, ודורון

 הנפט. ציר הנה ועוד. פעם. עוד לצד. מצד חזק שובר וחיון אליך.״
ניצלנו. ישראל.

 אורי סגן את לוי, של 3 מספר שלו, דורון סגן מעדכן נפגע,״ ״לוי
הנווט. שבתא ערד

 נפגע.״ ״היון שניות. שלוש חולפות
תורנו. עכשיו ערד. חושב תורנו, עכשיו

* * *

 לא אחד. מנוע על לגובה ומטפס לוי חושב מגיב, עדיין המטוס
למשוך. למשוך. לנטוש.
 בנושאת כמו עצירה וו מוריד נוחת. דוד. רמת הנה צפת. הנה

 אדיש נותר דוד יאיר ורק נעצר. מסלול. אמצע בכבל נכנס מטוסים.
כלום. כאילו האחורי. במושב
באוזניו. הולם מאיים רעם בעוד לוי, צורח מהר,״ ״רד

 ההההההה... משמיע ימין ומנוע מבערים, סוגר חיון, חושב בסדר, הכול
 כבה. ימין מנוע שיט. למעלה.״ מושך ״אני לשמידקו, אומר וחיון

 עשן.״ ממך יוצא ,2״ אומר, שלו ועכשיו
 במחניים. לנחות ננסה חיון, חושב החולה, עמק הנה
באוויר. נעמד המטוס מבער. סוגר
 מד על ומסתכל לשמידקו חיון מדווח הלכו,״ המנועים ״שני
רגל. 9,000 הגובה.

.7 גובה כלום. התנעה. ניסיונות
בידית. ומושך חיון אומר קופצים,״ אנחנו ״תתכונן.



ט1בא 7 אדמה רעידת בר:1ק

 המבנה את מובילים לזר אילן )במיל׳( וסגן פלטר גורי סא״ל
 אלא טילים. בסוללת לפגוע שאמורים בטייסת הראשונים השלישי.
 נ״מ תותחי סוללת מאתרים הם טילים. אין המיועד התקיפה שבמקום

פלטר. חושב משווע, בזבוז חימוש. משחררים בסביבה. שממוקמת

פלטר. של 2 מספר הוא אילת גדעון סגן
 סתם. פצצות זורק הוא גם טילים. סוללות רואה לא הוא גם

קטנים, מוות מלאכי בהמוני מתמלאים השמים פתאום חוזרים.
 כל ושובר פנטום, טס שאי־פעם מכפי נמוך טס וגדעון גדולים, וגם

 טמיר ואמנון מזה, יותר לעשות אפשר שאי וחושב משוגע, כמו הזמן
 מלאה והרשת מצנח, פרוש ובשמים יקרה, מה יודע לא האחורי בתא

קורה. רע שמשהו מרגיש ואמנון מצוקה. בקולות

 משעשעים החיים היו לא מעולם הרביעי המבנה את שמוביל בקורנס
 קולות, בקולי מקשקשים כולם, בפי ״עשה״ ועשהאל, שניבוי יותר.

קולות. בשני בשירה מגוונים ושם ופה
 עלינו? יורים פתאום מה עשהאל, חושב השתגעו? רפיד. צומת

 שניבוי חושב הציפור, מסכנה קלה. מכה כזה. פאאקקק ופתאום
המשיכה. נקודת לעבר וממשיך

 כשהוא חושב, הוא הסורים, חכמים שניבוי. של 2 מספר הוא רם חיים
 מפחד הסתתרו בהתחלה מהר. למדו באוויר. פופים אין־םפור רואה

 על נשכבו התעשתו, התקיפה, יעד לא שהם ראו הראשונים, המטוסים
חגיגה. ויאללה לאוויר, קנים הרימו הגב,

 שנינו זה מפליט, אני אם ההפלטה. ידית על חושב הוא פתאום
 הידית את יסובב יהב אם בחוץ. הוא רק זה מפליט, יהב אם בחוץ.

שנינו. את יפליט הוא מעלות, 90ב־
ההפלטה ידית את תסובב אל כלפיד, ונבער ניפגע אם ״גם
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 אעשה ״אני האחורי, בתא יהב לאיציק אומר הוא שלך,״ לשליטה
הביתה.״ אותנו להחזיר כדי הכול

 והתאבד. הסורי בשבי שנפל אילן, אורי על פתאום חושב ויהב
 שניבוי את רואה רם, חושב הטורדניות, המחשבות עם מספיק

 שניות 90 אותה. עובר אותה. מזהה כיוון״. ״צא לנקודת מאיץ
 שניבוי של במטוסם האוויר מכונסי פורץ אש כדור זה? מה למשיכה.
נשלטת. בלתי גדולה. בלהבה אחורה ונזרק ועשהאל

שלו. המטוס מגוף קטנה דפיקה פתאום שומע הוא טיק־טיק.

* * *

החמישי. המבנה את מובילים כהן וערן חלוץ דני
 בקורנס הנווט כהן ערן אומר למטה, שם שלי הבית את תראה

דגניה. של התמרים מטעי מעל שחולף ודלק, פצצות עמום
העצמאות. יום מטס כמו חלוץ. חושב פשוט, להיות צריך היה זה

 פזורים כיוון״ ״צא מגדלי פעמים. הרבה כך כל זה את תירגלנו הרי
 האחרון במגדל לנו. הנכון התקיפה קו את ומתווים הגולן רמת ברחבי

 ויודע קשר, 600 צברתי, שכבר במהירות ממשיך סטופר. מפעיל אני
 המשיכה, נקודת את אזהה הסגול, לקו מעבר מיילים 10 דקה, שבעוד

 נכונה, זווית על ונשמור נמשוך, ואז טופ. שלוש, שתיים, לי יגיד וערן
 שנעבור עד נמוך, בגובה ונסתלק פצצות ונשחרר המטרה, אל ונתקפל

 הביתה. הדרך כל ונשיר. רווחה. אנחת ונשחרר המצוקים קו את שוב
היום. עובד לא משהו אבל

 לבוא אמורים היינו לרגע. פוסקת שלא למטה האש זאת כול קודם
 אבל שיש. מה עם שמנצחים אומרים כולם ככה. לא בהפתעה. עליהם

המטרה? את לזהות בלי ננצח איך
 מנמיך אכזבה ובתחושת מזוהה, לא משהו על חימוש משחרר חלוץ

בו מתרה ,2 מספר ברנע, איתמר את אליו אוסף מערבה, חזרה דרכו
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 באדמה, נשתלים אותם ראה שכבר שמואלי, ואיתן יותר, גבוה לעלות
 טיפונת רק נותר ועדיין קצת, עולה סוף־םוף כשאיתמר לרווחה נושם
אי־פעם. שטסו נמוך הכי הקרקע. מעל

* * *

 השיירה. את שסוגר זה השישי. המבנה את מוביל פלד הבר״ ״שור
 מושך. ופלד בלומי. אומר משוך,״ ״שתיים־שלוש

פנים. בקשר פלד מדווח ריקה,״ ״הסוללה

 האחורי, בתא גרבר לגלעד שחר אורי אומר להם, להכניס הולכים
 שמנעה במטוס תקלה הבוקר, החמצת על עצמו את לפצות מקווה
למצרים. במטס להשתתף ממנו

 רמה ומגלים הגולן לרמת הכינרת מדרום מטפסים הם אחרונים
 בכיוון תותחים עם המצוקים, קו על כמעט וטנקים, בשחור. מנוקדת
 את לעדכן צריך בשטחנו? עמוק כך כל הסורי הצבא זה, מה מערב.

 מזרחה. יותר הרבה ממוקמים הם במפה אצלו הקשק״א. סמי
למטה. נמוך ואנחנו למעלה, עפים הם טוב. זה טילים.

בלומי. חושב חוזרים,
 הזה, העקשן הבארד הבר״, ״שור הוא לשווא לא פלד. אצל לא

 האחורי בתא והמחשב צולל. מתקפל, הקיפול, לנקודת שממשיך
לדעת. עצמו את מצפצף

 הפצצה במחשבי שניים או דבר מבין בלומי האחורי, בתא מכווץ
 להשתחרר מוכנות שלא פצצות על מצביע פוסק בלתי שצפצוף ויודע
 מהצלילה נצא לא אנחנו ו... תלולה מאוד תלולה, שיגור זווית בגלל
 ליצר וגם שלו, לכינוי נאמן מגיב. לא בסטיק. מושך פלד הזאת.
לחיים לא ליעד. לא למטוס. לא מוותר. לא פלד הבר״ ״שור הקיום,
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 ובאותו חזק. הכי הרבה. הכי לבטן. סטיק שוב ומושך שניהם. של
הפצצות. שחרור כפתור על ימין אגודל עם ללחוץ ממשיך הזמן

 שקבע הבטיחות מתחום בעליל נמוך נמוך, כך כל נמוך, בגובה
 לוותר החליט סתם אולי נבהל, אולי נכנע. המחשב המטוס, יצרן

 פצצות, לשחרר וניאות כלשהו דחוק לפתרון מגיע הוא הזה, לעקשן
 רסיסים ובמנת הגונה הדף במכת הבוטה מחאתן את שמשמיעות

 שמרגיש בלומי, את וגם השור את המטוס, את שמטלטלת גדושה
במתנה. חייו את קיבל כאילו

מזהה. לא גרבר וגם שחק. שואל המטרה?״ ״איפה
 שחק, מחליט מחיר, בכל נכנסים טיל. שיגור על מתריע הכומר

 הבר״ ״שור של הפגיעות את מזהה האוויר, ממעצורי מוץ משחרר
 מתקפל, המטרה, את זיהו הם שאולי מניח לפניו, שנכנסו סמוק וגדי

 מתיישר פיקל, לוחץ מכ״ם, נועל וסמוק, ה״שור״ של למדורות מכוון
 הפצצות לדיירקט. עובר כלום. הפצצות. לשחרור מאוזנות בכנפיים

מערבה. שמאלה שובר מהיעף, יוצא משתחררות.
 תקרה נורת לא וזאת בכתום. משהו בוהק בשמים גבוה זה? מה
 התלוי כמצנח, הכתום את מזהה שחק, יודע כחול, ברקיע כתומה
 שלם נראה גדי של המטוס כאן? קורה מה סמוק. של למטוסו בסמוך

בלבד? עצמו את פלט ליף האם לטוס. וממשיך
 צונח. הוא איפה ״נראה לגרבר, אומר הוא באזור,״ נישאר ״בוא

כזאת. קטנה מכה מקבל המטוס אז ובדיוק חילוץ.״ לו נארגן אולי

לנר חפ״ק .11:45
 שלא וחי״ר, שריון קציני תוהים המטוסים? כל איפה קרה, מה ברשי,

 בהם וצופים בכניסתם אותם ראו אבל באווירונים, כלום מבינים
בסיסי. בחשבון שניים או דבר ויודעים בחזרתם
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 ששעתיים שלום, בר יגאל סא״ל עונה אחרים,״ בנתיבים בטח ״הם
 מראשו הסיר מקרטע, בזחל״ם הגולן לרמת הטיפוס את החל לכן קודם
 ונעמד הטייסת סמל עם מצחייה בכובע אותה החליף מסורבלת, קסדה
הגיע. האוויר חיל שגם שיראו כדי הלוחמים בתא גבוה

 לעתים מתפצלים ״הם שלום, בר ממשיך מתקיפה,״ ״כשחוזרים
עצמו. את וגם אותם. להרגיע מנסה נתיבים.״ לכמה

201 טייסת .12:00-11:45
 באור מתפרץ Master €3ט110כשה־ת שניכוי, נדרך ציפור, לא זאת

 מצמוצים. במחול פוצחות האש אזהרת ונוריות עיניו, מול גדול כתום
משהו?״ רואה ״עשה

מאחור.״ אש ״כן.
 פאניק. לוחץ צפונה. שמאלה מושך מהפצצות. להיפטר שיט.

 באוויר. נתפוצץ לא לפחות מטענו. את שהקיא אחרי מתנער המטוס
כן!!!! רם חיים אבל

 מעליו שנמצא לפנטום צועק הוא תקפוץ,״ רם, תקפוץ, ״רם,
בלהבות. כולו אפוף לו, ומימין

 את למשוך כול וקודם שלנו. הקטנה בבעיה לטפל צריך ועכשיו
 נגיעה. עוד משמאל. פארס תל הנה כוחותינו. לקו בחזרה האווירון

עשה. ובשביל בשבילי. זה את תעשה איזי, בוי, איזי,
 השעונים מחוגי כל את רואה ושניבוי ימינה, גלגול מקבל המטוס
 שום הידראוליקה. אין המשמעות. את יודע והוא למטה. מצביעים

 לעשהאל. אומר הוא הסטיק,״ עם לי ״תעזור נשלט. לא דבר
כלום. מושכים.

 הכי במפלצת יושב העולם, גג על הייתי רגע לפני קיבינימט.
 ומטוס אש, נוריות זה ועכשיו מלך, והייתי וחזקה, וקשוחה גדולה
בסמרטוט. יושב ואני משליטה, שיוצא
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 האש. לרצועת לזרום ימשיך לא שדלק העיקר אחד. מנוע מכבה
 סטיק מושך שניבוי ימינה. נשלט לא סבסוב מקבל המטוס טראח.
הגה. אין כלום. חזרה. להפוך מנסה שמאלה.
 לא. כבר נמוך. בגובה משייט בוער אווירון החוצה. מהיר מבט

האדמה. בכיוון חדה בתנועה עצמו את מפיל האף
עליונה. הפלטה בידית ומושך שניבוי צועק ״נוטשים,״

 שקט. ופתאום הכיסא, עם ומתגלגל מסתחרר באוויר, עף עשהאל
מעליו. פרוש ומצנח

 מיתרי על התלוי שניכוי, את מזהה הוא לו ממערב מטרים 100
משלו. כתום מצנח

 שני למטה. מסתכל הכדורים. שריקות את שומע הוא ועכשיו
 בצדם או שעליהם מי וכל כביש, רצועת על עומדים סוריים נגמ״שים

 בסוריה, דנבה אמנת על שמעו לא קרה? מה בכיוונם. ויורה בנשק אוחז
מחוררת. המצנח שחופת ומבחין למעלה ראשו מרים תוהה, הוא

 צנחנים קצין בכלל שהוא שניבוי, צועק מערבה, מיתרים תמשוך
בתחפושת.

 להתכונן עשהאל. של בראשו צופרים מערכת צווחת לשרוד, לשרוד,
 עם מפגש היא עכשיו המשימה אותי. שלימדו כמו הבא. לשלב

 וזהירות נפשי. מבקשי של ידם מהישג רחוק, הכי רחוק, רצוי הקרקע,
 את חופס במיתרים, אוחז לנחיתה, מתכונן הוא משוננים. מסלעים

 לכן, תודה מושלמת. נחיתה קרקע. קרחת על נעמד ו... המצנח מיתרי
שלי. חזקות ספורטאי רגלי

 הישראלית. הגולן ברמת אני טוב. זה ומדרום. משמאל פארס תל
הזאת. המזוינת מההרפתקה בשלום לצאת טוב סיכוי

 עשהאל?״ את שומע ״מישהו רינה. ומוציא מהמצנח מתנתק הוא
הטייסת מפקד מקום ממלא עונה תמשיך,״ אותך, שומע ״חולדאי
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 בקוקפיט סיכם המכ״ם, פספוס למרות קודם, שרגע בפועל, ומפקדה
 ומבין עליהם, באה ״האחת״ של האופרציה מאין יודעים לא שהסורים

החגיגה. את לו לקלקל הולך עשהאל עכשיו שממש
 מבחין ממנו מטרים 100ו־ ראש, מרים עשהאל, עונה ״נטשתי,״

הסלעים. על איברים פשוט בשניבוי
נעצר. קולות. שומע בכיוונו, הולך
 עשהאל חושב אותנו, מחפשים הסמוך. בכביש נעים רכב כלי שני
 אל סעו. סעו, עוצרים. הרכב כלי אבנים. גל מאחורי מסתור ומוצא

 נעתקת. ונשימתו שחור, סלעים גל מאחורי בחשש מציץ הוא תעצרו.
 נעים ראשם, על צלחת דמויי פלדה כובעי סורים, חיילים חמישה

בכיוונו. בפרישה
 הוא העליונה, שפתו על מצילה השנייה הרינה, על האחת ידו
 ויוסי עלי.״ סוגרים סוריים כוחות בשבי. ליפול עומד ״אני לוחש,

 שלו חייכן קולגה הוא ועשה הביתה, דרכו את עושה שכבר ארי, לב
 במושב ומתכווץ חי בשידור הכול שומע שלו, קורס בן וגם בטייסת,

עשה. את עוד שומעים לא ופתאום הנווט.

 Don’t אומר, מפקד כמו שנראה ומישהו באוויר, ידיים מרים עשהאל
You To Be Worry, מידו, האוויר צוות שעון את מסיר אליו, ניגש 

 לא לצדו החייל של הגוף בתנועת דבר ושום הצידה, בשלווה מתרחק
 שלו. החזקה לרגל היישר מכיוונו שיוצא הארוך הצרור את מסגיר

למטה. נוזל גופו וכל
 של והמאזניים כזאת, גדולה ריקנות רק עשהאל, חושב כואב, לא
 עם יהיה מה בטוח לא כבר והוא מולי. מתייצבים שפתאום החיים
 החייל על צורח האוויר צוות שעון עם וה״מפקד״ שלו, האלה החיים
 רצה ההוא קודם חושב, ועשהאל גבו. על עשהאל את שמעמיס שירה,
 מתחיל ופתאום החיים. אל אותו להבהיל תפקידו ועכשיו מת, אותי

כואב. כך כל לכאוב.
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 ועל נגמ״ש, רצפת על בחבל קשור עצמו את ומוצא מתעורר שניבוי
 עוד והנה חסר. מוח וחצי מפוצץ ראשו מת, סורי חייל מונח כתפו
 רגלו בייסורים, הנגמ״ש רצפת על מתנועע חי, עדיין פצוע, חייל

 דם. שותתת
עשה!

 מכולם. עליו האהוב הנווט את בדאגה שואל הוא קרה? מה
הרגל. את לי הרגו עשהאל. עונה הרגל, את לי הרגו

אחר. רכב כלי של מטען לתא נזרקים עוצרים.
 הרכב, טלטלות מול שיניו את וחורק עשהאל מתייסר תתגבר,
 תתגבר. אדם. בן תתגבר, העצמי. כבודו שארית את לרסק שמאיימות

תירגע. תירגע. עיניים. עצום פעם. עוד אוויר. קח
 כל צורח. והוא אפשר. אי אפשר. אי די. האלה. הטלטלות עם די

צורח. כך
בידו. אוחז לצדו. ושניבוי

* * *

 המטוס ימינה. ליישר מנסה שמאלה, שובר פצצות, משליך רם חיים
 להרים מנסה לגלגל. וממשיך מסרב שוב שמאלה. מנסה מסרב.

 הוא ואז טיפה. עולה סטיק. דוחף הוא הגב, על הפוך כלום. אף.
 לאווירון נותן הטבעי, בגודלם בעצם שהם וחושב בזלת סלעי רואה

 שזהו. מבין הוא הקרקע מעל מטרים ועשרה נוסף, בגלגול להמשיך
בידית. ומושך

 נגרר מהמצנח, להשתחרר מצליח לא בקרקע, נחבט יהב איציק
הבזלת. בסלעי מוטח ראשו בעקבותיו,

בסמוך מזהה מהמצנח, משתחרר בקרקע, הוא גם נחבט רם חיים
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 כולם נוראי. רעש הרינה. את מוציא פנימה. קופץ פצצה, מכתש
נטישות. על מדווחים
 הסלעים, את מרחרח קנהו קלצ׳ניקוב, עם סורי חייל ראש. מרים

וקרב. הולך
 מתחת הרינה, עם אותה, מטמין הניירת, כל את לערמה חופן הוא
 עוד זה, זהו מורמות. בידיים החייל אל ויוצא שחורות אבנים לכמה

מת. אני רגע
החייל. לו מסמן לפני, לך

בגב? בי יירה מורמות. ידיו לפניו. צועד
לא. הוא

 לכיוונו. ורץ ענקית אבן מרים ילד, מופיע מקום, משום לפתע,
 אותו ומעיף לילד אדירים בעיטת מחטיף רם, את עוקף החייל

באוויר.
בי. יירה לא בי. יירה לא

איציק. סביב במעגל מתגודדים וחיילים קטן, מאהל זה ועכשיו

 עצמו על רם חיים מתארגן בסדרה, למדת מה זכור שבי. סדרת
 גדולה יותר הרבה בבעיה שאתה לחשוב להם ״תן הזמן. שזה ומחליט

חולה.״ פגוע. עצמך את ״עשה להם. אמרו שאתה,״ מכפי
 כמו ונשמה בנוכחותו מוח זעזוע שעברה באחותו נזכר עושה. הוא

להפסיק. לא להפסיק. לא כלב. נשימות הוא. גם עכשיו כלב.

 בדיוק זה ואת הכאב. למסכי מבעד איציק תוהה לחיים? קרה מה
 מה חיים עם לברר מאיציק שמבקש הסורי, הרופא גם לדעת רוצה
 בו. שאחז המוזר הדבר פשר

עונה. לא חיים שואל. איציק
 של הזרוע בשריר מחט ותוקע מבולבל סורי רופא חושב זריקה,

הכלבים. בשפת לנשום שממשיך רם,
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הקטנה. המכה את שומע גרבר גלעד
 במראה וגם הצד מראות בשתי מבט מעיף הוא אגבית בתרגולת

 אש. כדור על יושב שלהם המטוס את ורואה העליונה,
 לנטוש.״ צריך בוער. ״המטוס צועק. הוא ״נפגענו,״

 בוער. שמאל שמנוע ומזהה החיווי בנוריות מבט מעיף שחר אורי
הפאניק. כפתור על לוחץ מנוע, מכבה

 אותנו להביא מנסה ״אני לגלעד. אומר הוא רגע,״ ״חכה
מערבה.״
 ומתקרב. הולך הבית, התילים, קו מערבה. אף מפנה

 כבה. השני המנוע גם להגיב. מפסיק המטוס
 מנועים. שני בלי בוער פנטום רגל. 500

העליונה. ההפלטה בידית ומושך שחק משדר נוטש,״ 3 ״כלב

 הוא ולמטה אחד, ועוד חור עוד ופתאום במצנח, חור רואה גרבר
ויורים. למעלה נשק כלי מכוונים וכולם חיילים, קבוצת מזהה
 עוד מתעורר. אתה הנה חלום. רק זה מחליט. הוא רע, חלום זה

אדיר. פיצוץ האחורי. במושב עצמך את תמצא רגע
 את מזהה הוא ובתוכו לשמים, אש לפיד מיתמר לרגליו מתחת

שלו. הפנטום שרידי

 לקום שוכב. נותר מהמצנח. עצמו את מנתק ברוח. נגרר בקרקע. פוגע
 פתרון. מהר. תחשוב בו. יורים כולם חיילים. מתרומם. לקום. מהר.

 בצדו, ניתזות אבנים בהיסוס. ראשו מעל ידיו את מרים הוא פתרון.
אותי. תהרגו אתם תפסיקו. זונות, בני ראשו. ליד שורקים וכדורים

מעלפונו. שחר אורי מתעורר טרשים שדה באמצע
 רכב. כלי לתוך נזרק הוא מראשו. חם דם קילוח עיניו. על מטפחת

מישהו. על נוחת
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 שקי בשני בוטשות רגליהם וכפות חיילים, יושבים צריו משני
 גלעד. נושם. השני השק שלמרגלותיהם. האנושיים האדמה תפוחי

לבד. לא אני חי. הוא חי. הוא

דוד רמת .12:00
 הפיקוח, מגדל צעקות את סמוק שומע בך,״ ייכנס הוא בך, ייכנס ״הוא
 אני זה הי, וחושב, הנחיתה מסלול באמצע עומד פנטום מטוס מזהה

בו. להיכנס שעומד
 שבוערים הראשיים הגלגלים צמיגי את מפוצץ הבלמים, על יורד

ונעצר. הצידה בחדות הקורנס את מסובב כלפידים,

 החזק, הגדול, הבחור את רואים ודוד. לוי חושבים יכול, סמוק רק
 הסולם, במורד גולש הברית, בארצות ניסוי טייסי מקורס חזר שבדיוק

קטסטרופה. לפני רגע מעולם, צמיגים פוצץ לא כאילו
 ושלושתם נטש? מתי שלי? הנווט איפה סמוק. שואל ליף? איפה

 זה היה אולי עצמו? את והפליט נבהל אולי תשובה. לתפור מנסים
 נשלטת? בלתי עצמית, הפלטה שהפעיל חשמלי קצר

האחרים? לכל קרה ומה

)חצור( 4 כנף .12:15
חוזרים. אותם רואה לפידות אל״מ

 חסר פה במבנים. הקרעים את קולט הוא הפיקוח מגדל מראש
 ששת מלחמת קדש, מבצע בוגר כנף, מפקד ,39 בן שניים. שם אחד.

 קדימה. רק לעצמו, אומר הוא אחורה, להסתכל אסור ההתשה. הימים,
 לאחור. הגלגל את להחזיר אפשר אי אבדות. יש במלחמה מלחמה, יש

אנחנו. ככה הלאה. ממשיכים היום. קשה היה
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העליון הפיקוד מוצב .12:18
 ״איבדנו לרמטכ״ל, האוויר חיל מפקד מדווח בסדר,״ זה ׳״דוגמן׳
סוללות.״ 17 דפקנו קורנסים. חמישה

בסדר. לא הכי בסדר. לא ממש בסדר. לא זה ״דוגמן״
 ישנו דווח, ולא שאבד, נוסף קורנס על היום לסדר נעבור אם גם
 אם גם שהרי הסוללות. השמדת לדרך. כולם יצאו שלשמו העניין

 המספר את להפוך מצליחים לא פינות, ומעגלים וקורצים, ממצמצים,
. 17“ל 1

 סוללות, 17 נדפקו ולפיו האוויר, חיל למפקר לדיווח האחראי הוא מי
 נפגעה נוספת וסוללה בלבד, אחת סוללה הושמדה שבפועל בשעה

 התחקיר תרבות על מכולם יותר שאמון שבחיל, ייתכן איך חלקית?
המבצע? של האמיתיות התוצאות מהן ומוודא, בודק, לא איש היסודי,

 ששוגרו, וטילים במקומן, נמצאו שלא מטרות מעל שנוצרה במהומה
 שבשם ותחרותיים, משימתיים אוויר חיל וטייסי שרעמו, וגאנדישים
 אותן והופכים גדולות מדורות לעתים ״אונסים״ האישית המצוינות

 וכך נוסף, למישהו שדיווח למישהו, דיווח מישהו במטרה, בול לפגיעה
עובדה. .17 המספר נולד

201 טייסת .13:30-12:15
 נחת.״ 3 ״עכבר הפיקוח: מגדל

1 מספרי עם ״מה סימה: 2  ״1,
הגיעו.״ ״לא מגדל:
כלב וגם מגיעים. לא 2,1 ״תנין ומעדכן, ממשיך הוא כך ואחר

.״3 ,2
 את סימה מעדכנת הגיעו,״ לא מטוסים ששישה אומר ״המגדל

כאן?״ קורה ״מה בניה,
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 בו. רק תלוי הכול שעכשיו מבין וגם קורה, מה בדיוק מבין בניה
 היסוס, או שבר מועקה, סימן ובלי המבצעים, ללוח ניגש הוא ולכן

 מעביר ידיו, כפות שתי בין אותן אוחז מהלוח, הפלקטות את מוריד
 במגירה.״ שימי זה. את ״קחי ואומר, לסימה

מפניה. אוזל הדם ״מה?!״
 המטס את מכין ״אני שכזאת. באגביות בניה עונה בסדר,״ ״הכול

בהם.״ נשתמש לא כרגע במגירה. זה את שימי בינתיים הבא.

 שממררות בנות לפני לא בטח לעצמו. בניה מזכיר בוכים, לא טייסים
 בן אחד ברגע איך על כזה, קטן הרהור מהרהר הוא כך ואחר בבכי.
במגירה. לפלקטה הופך אדם

 את רואה במבצעים, עובר מהדת״ק, חוזר הבר״ ״שור בדיוק ואז
התחילה.״ ״המלחמה בשקט, ואומר מהלוח שמוסרות הפלקטות

 ללוחמים הפנים קבלת ברחבת משמשות לטייסת הכניסה מדרגות
 היה. איך יודעים מיד מהאוטובוס ירידתם עם אימונים. מקרבות שחוזרים

פניהם. את מזריח לא חיוך בדל למשל. המפסידים, של הגוף שפת
 של במפסידים נזכר רגב וגיל מהדת״ק, מגיע האוטובוס ועכשיו

הפסד. ואיזה הפסידו. כולם שהפעם אלא האימונים. קרבות
סוריה. שטח לתוך מייל עשרה של גיחה פאקינג לו, מסתדר לא וזה

 נטש. - הזאת החדשה השפה פשר ומה שם? לקרות יכול היה כבר מה
נדבקות. שלא מילים נשבה. נפל. נפגע.

 אותו? ראה מישהו שחק? איפה נהרג? מי נטש? מי והבלבול.
 ליף? איפה אז דוד? ברמת נחת? סמוק שנפגע? ראה בכלל מישהו
 אותו שמעתי בטוח. אני כן, בטוח? אתה כן. אותו? ראית רם? ואיפה
 ברינה דיבר הוא אבל בדת״ק? עשה את ראית ועשה? ושניבוי ברינה.
אותו. שתופסים ואמר

הרמקולים. רועמים התדריכים,״ לחדר ״כולם
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 רגב. חושב בטירונות, כמו ״התפקד.״ קורא, חולדאי
 לוחמי נוחתים באוקטובר, 7 ראשון, יום של הצהריים בשעות

 יחטיף שמישהו דמיינו לא מעולם מדממת. מציאות קרקע על הטייסת
 יצאו האש. מפרוץ שעות 24 חלפו ובטרם דקות, בעשר נוקאאוט להם

.11 חזרו מטוסים. 17 יצאו .22 חזרו צוות. אנשי 34

 עשינו לא התמזמזנו, אתמול רגב. חושב בקלות, הלך הכול עכשיו ער
 חשבנו במצרים. הבוקר גיחת הנה השמים. מלכי הרגשנו דבר. שום

 הזה הדבר ופתאום הימים. ששת של המוכר בנתיב שוב שאנחנו
עלינו. שהתנפל

 שנופלים. מאלו לא הוא שני להיות? יכול זה איך חזר. שלא ושניבוי
 סוויץ׳ לעצמו עושה הוא הזאת, במלחמה נופל לא אתה גיל,
 מאבד לא שטויות, עושה לא מרוכז, עצמך. על שומר אתה בראש.

 אם מגבלות, ולעבור נמוך לטוס אותי שלימד שניבוי, אם עין. קשר
ליפול. יכולים כולנו חזר, לא הוא

 ומתחיל בגדולתו. עכשיו מתגלה הזה, העצבני הג׳ינג׳י וחולדאי,
 חולדאי אבל עצבות, יש קשה, האווירה לאנשים. הראש את להרים

 משימתיים. קודם. כמו להיות לחזור שצריך היטב, הבהר מבהיר,
 הזאת. המחורבנת מהמועקה לצאת נפגעים. היו חטפנו, נגמר, היה,

 איך נראה בואו תחקיר. עושים להשתלט. האונים לחוסר לתת לא
 עם מספיק מה. ויהי קדימה ללכת להמשיך. צריך טוב. יותר עושים
 ו״אף ״למרות״ בלי וללחימה לטיסות לצאת ממשיכים הנפש. חיבוטי

.201 אנחנו הראש. את להרים ממשיכים. פי״. על

 הפחד מטוסים. מספיק ואין הבר״, ״שור חושב אנשים, מספיק אין
 הנחיה לספוג תוכל לא 201 טייסת אותנו. שיקרקעו עכשיו גדול הכי

הפסקה. בלי הרגעה. צפירת בלי להמשיך. שייתנו רק כזאת.
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 הימים. ששת לא וגמרנו. זבנג לא חלוץ. דני חושב קרב, יום לא זה
 צריך קשה. יותר הרבה קשה. יהיה זה ההתשה. מלחמת לא אפילו
בהמשך. גם מחירים כאן יהיו פה. מתים מחודדים. להיות

 כשכולם ההם, הרחוקים בימים נזכר ההתשה, מלחמת ותיק זהר, ואלי
 מאבדות מחיר בכל להימנע וצריך ,10:1 על 1:0 תוצאת שעדיף אמרו

 בכל שלנו הארץ על להגן וצריך מלחמה. זאת עכשיו אבל ומשבויים.
שבויים. ויהיו וייהרגו. פנטומים. ייפלו אם גם מחיר.

בקולי. שמע לא הוא בשקט, ורוטן נטש ששחק שומע הוא כך ואחר

רמשל״ט תא .14:00
 צוותי חוזרים הגונג, הישמע מרגע כשעה בחלוף היום, צהרי לקראת
לבסיסיהם. האוויר

הסופית. התוצאה נחשפת כך אחר שעתיים

 השתתפו בסוריה, הטילים להשמדת המבצע ב׳״, 5 ״דוגמן במבצע
מטוסים. 113

 את להשליך המקדים, התקיפה גל מתוכם, 50 החלו 11:20 בשעה
 שהיו מטוסים, נגד תותחים סוללות על - מצרר פצצות - מטענם
 בשלום ושבו משימתם את השלימו הטילים, סוללות על להגן אמורות

לבסיסיהם.
 מחמש מטוסים 62 - העיקרי הגל תקיפת החלה 11:30 בשעה

 לחסל שנשלחו משופרת, סקייהוק ואחת פנטום טייסות ארבע טייסות,
טילים. סוללות 25ו־ מכ״מים שלושה

 המדממים. פצעיו את האוויר חיל מלקק 11:40 בשעה
בלהבות. עולים פנטום מטוסי שישה

מקורקעים. פגועים, נוספים פנטומים 10
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 בתאי קצינים במגורי חמה מיטה מחליפים אוויר צוות אנשי תשעה
הסורי. בכלא צינוק

 הרוגים. - שבטובים מהטובים - אוויר צוות אנשי שני
 טייסים של דמם האם הגדולה? הקינה ולמה מה על לטעון, אפשר

 השגת במלחמה. זה ככה היבשה? בחילות אחיהם משל יותר סמוק
בקורבנות. אחת לא מלווה היעדים

 להשיג כדי מחיר לשלם מוכנים האוויר בחיל גם כמובן. נכון, זה
יעדים.

 אי־השגתם. הדיוק, למען היעדים. השגת הנקודה. בדיוק וזאת
 אחת בלבד. אחת על עומד שהושמדו הסוללות מניין 11:40 בשעה

שריטה. בקושי חלקית. נפגעת נוספת

 של הצורבים הכישלונות אחר נחשב ״דוגמן״ מבצע של הפיאסקו
שבהם. הצורב האוויר, חיל ומבחינת הכיפורים, יום מלחמת
 הסיכום שורת מתוצאת חרגה ״דוגמן״ כישלון שהשפעת ספק אין

היבשה.
 שיביא המבצע המנהרה, בקצה האור להיות אמור היה ״דוגמן״

 המלחמה גלגל את ויסובב המפולת את יבלום הסורית, בחזית למפנה
 דינם היה הסוריים, היבשה כוחות על טילים הגנת באין הנגדי. בכיוון
 נואשת בתחינה ברכיהם על יורדים היו המדינה וקברניטי נחרץ,

 היתה הצפונית בריתם בעלת של הסופני המצב הפנמת אש. להפסקת
 אחת שעה ויפה בסאדאת, דוחקת למצרים, גם אזהרה צופר שולחת
 בחזית למלחמה צה״ל גיסות יתרכזו בטרם כוחותיו, את להסיג קודם,
 מימים ישראל גיסות של כדרכם כוחותיו, את ויכתשו שלו, אחת,

נכשל. ״דוגמן״ כי קרה. לא זה שכל אלא ימימה.

 אפשר היה שמא או השעה, מנסיבות נבע ״דוגמן״ מבצע כישלון האם
אחרת? לעשות
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 השאלה סימני שורת מעל מדלג ב״דוגמך, הקשור אחד, נתון
הספר! לפי שלא לדרכו יצא המבצע בהפעלתו. הכרוכים

 בסיוע עדכנית, צילום גיחת לאחר יתחיל המבצע ה״ספר״? אמר מה
 שנקבע המטוסים מספר ועם אלקטרונית( )רובה מלאה גיבוי מעטפת

הגונג. הישמע ברגע התקיימו שלא תנאים שלושה בפקודה.

שונות? ״דוגמן״ תוצאות היו מיטביים פתיחה בתנאי האם
הצילום. גיחת בבדיקת נפתח
 הטילים סוללות מערכי לאיתור האחרונה היעילה הצילום גיחת

 שעות 48מ־ יותר באוקטובר, 5 שישי, יום בבוקר נעשתה הגולן ברמת
 גיחה בוצעה באוקטובר, 6 שבת, של הבוקר ה״ש״)בשעות שעת לפני

 לקבל איפשרה לא הגולן רמת את שכיסתה העננים ששכבת אלא נוספת,
הגולן(. רמת צולמה לא באוקטובר, 7 ראשון, ביום עדכנית. תמונה

 שבחזית הטילים מערך תקיפת - א׳5 הוא הקלאסי ״5 ״דוגמן
 צילום גיחת מספיקה היתה א׳5ל־ מקדימה. מכה מוחלטת. בהפתעה

 של מקומו יהיה שזה גבוהה בסבירות להניח כרי ימים כמה מלפני
מטוסינו. עליו יעוטו כשמשמים הטילים, סוללות מערך
 מערך תקיפת - ב׳״5 ל״דוגמן הבחורים נשלחו באוקטובר 7ב־

גדול. הבדל הלחימה. פתיחת לאחר בחזית, הטילים
 ראשון, ביום עדכנית צילום בגיחת טעם היה לא כי שיטענו יהיו

 עננות בגין מטרתה את משיגה כזאת גיחה היתה לא ממילא שהרי
 אחרי לדרכה נשלחת היתה הצילום שגיחת נניח כן, על יתר הבוקר.
 מה הטילים. סוללות של עדכניים תצלומים עם וחוזרת הבוקר עננות

 סבב האויב. מכ״ם ידי על מתגלה היתה כזאת גיחת טבעה, מעצם אז?
 פענוחה הגיחה, בין שעות כמה - נדרש שהיה המודיעין־מבצעים

 חלון את פותח היה - התקיפה לטייסות המעודכנים התצ״אות והגעת
 לדלג בחזית( המערך )רוב הניידות הטילים לסוללות הדרוש הזמן

בתצ״אות. שהופיע מזה שונה למקום
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 את שחקר לכיש, זאב האוויר חיל ואיש הצבאי ההיסטוריון
 מערכת עם הסורים של שההיכרות גורס ב״דוגמך, המודיעין נושא

 עדיין הם לומר, רוצה בחיתוליה. היתה עדיין 1973 באוקטובר SA-6^־
 ולהטעות במהירות לדלג המסוגל הנייד, המערך יתרונות את הפנימו לא

 תחבולה כל מתחבלים היו לא כנראה לכן להשמידו. הנחוש אויב
הצילום. גיחת את מזהים היו לו והטעיה, מקום בשינוי הקשורה
 הטילים סוללות את האוויר חיל מטוסי מצאו לא אפוא מדוע

 אולי אחרות, למחפורות דילגו שהסוללות מכיוון במחפורותיהן?
 מהלך של יוצא כפועל לא אליהן דילגו הן מראש. שהוכנו כאלה אפילו

בשטח. העניינים מהלך בגלל אלא הצילום, גיחת איתור עקב הטעיה,
 רמת בדרום הסגול הקו נפרץ החשכה, רדת עם שבת, במוצאי

 הכינרת. בואכה דרכם עושים החלו סוריים וחי״ר שריון וכוחות הגולן,
 הטילים סוללות תפקיד לסורים, שהונחלה הסובייטית, הלחימה בתורת

 חיל מטוסי מפני היבשה כוחות על להגן הוא הגאנדישים עם הניידות
 לדילוג העיקרית הסיבה הנראה, ככל זאת, היתה ולכן הישראלי, האוויר

המקוריות. ממחפורותיהן הסוללות
 גיחת זיהוי ובעקבות בהערכתו, טועה שלכיש נניח משהו. ועוד
 מתן לשם ממקומן. הסוללות את מזיזים זאת בכל הסורים היו הצילום
 אחרי ראשון, ביום לשלוח האוויר חיל יכול היה זאת לסוגיה פתרון
 מטוס או לאיתור(, יותר )קשה אלכסונית צילום גיחת הבוקר, עננות

 העננים לשכבת מתחת נמוכה בטיסה הבוקר, עננות בתוך טייס בלי
לאיתור(. ביותר קשה נמוך בגובה שטס מב״ט )גילוי

בוודאי. המבצע? תוצאות את משנה היתה עדכנית צילום גיחת האם
 המחדל. של לבו לב הוא המערך לאיתור עדכנית צילום גיחת היעדר

 לו מצער. כך כל פשוט. כך כל להשמידן. ניתן לא מטרות בהיעדר
 את מגלים הפענוח אנשי היו ראשון, ביום צילום גיחת נשלחת היתה

הכושל. המבצע תוצאות את וחוסכים הריקות המחפורות
העדכני מקומן את מגלה היה התצלומים שפיתוח אפשר כן, על יתר
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 לפי ממקומן, נוספת פעם מדלגות היו לא הנראה שככל הסוללות, של
להצלחה. הדרך קצרה ומכאן לכיש,

הגיבוי. מערכת בבדיקת נמשיך
ב׳״,5 ״דוגמן מבצע של לצדו להתייצב אמורה היתה מעטפת איזו

 עמד ומה מרשימה. האב? בפקודת לו שתוכננו הזמן בקבועי יצא לו
ממנה. ספורים רסיסים רק בפועל? המבצע לרשות

 נפל קרקעית, אלקטרונית חסימה אמצעי ולרשותו החרמון, מוצב
 חסימה שמאפשר מסוקים מערך ה״כתפים״ הסורים. בידי בשבת

 ״תגר״ מבצע להמשך ממתין בסיני, נותר אווירית, אלקטרונית
 לסוללות, ראש״ ״להוריד רגילה ארטילריה ירו לא תותחים שהופסק.

 הספורות, הארטילריה הטילים)סוללות מכ״ם לשיבוש מוץ פגזי לא וגם
 או חייהן על לחמו ראשון, ביום הצהריים בשעות פעילות היו שעדיין

 וסמב״דים)סופר סקייהוק מטוסי תשעה מתוך שבקו(. המוצבים חיי על
 מערך בלבד. אחד עלה מוץ, ונורי רקטות לשגר אמורים שהיו מיסטר(,
 טילים למשוך - הגולן רמת בשמי הטעיה לבצע אמור שהיה תלמים,
 מביכה בטעות מתוכם( 12)ברובו בוזבז - ״מחסניתם״ את ולרוקן

 שעת לקראת ששוגרו נוספים, תלמים ארבעה .06:00ב־ ורשלנית
משמעותי. שינוי לחולל יכלו לא כבר המבצע,
 מעטפת מאפשרת היתה כך אחר שעתיימ־שלוש לדרך יציאה האם

יותר? טובה גיבוי
 ערוך. לאין טובה הכנה מאפשרת היתה למבצע מסודרת יציאה

 פירמידת נדבכי שיתר להניח סביר והארטילריה, החרמון מוצב למעט
 ועם במועד מתייצבים היו האווירית, הזרוע תוצרי ככולם רובם הגיבוי,

מלאה. כמעט מחסנית

טייסים. וגם מטוסים. עם נסיים
235 לדרכן לצאת אמורות היו ב׳״ 5 ״דוגמן מבצע תוכנית לפי
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 עיקרי מטם (,60) התותחים לחיסול מקדים ממטס שיורכבו גיחות,
 (8) למבצע סיוע מטוסי (,87) חתף ביעפי הטילים סוללות לתקיפת

 מטוסים. 113 במבצע השתתפו בפועל (.80)טילים לציד משלים ומטס
 ו... למבצע כסיוע בודד מטוס העיקרי. במטס 62 המקדים. במטס 50

משמעות? לכך היתה האם המשלים. במטס מטוסים אפם
 אמורות שהיו המצרר, פצצות של במשקפיים בנתונים נתבונן אם
 בעשרה מדובר מטוסים, נגד התותחים לסוללות הראש את להוריד
אולי. משמעותי? פחות(. אחוזים 17)התכנון לעומת חסרים מטוסים
 אמורים שהיו העיקרי התקיפה גל מטוסי מספר לפי זאת נשפוט אם

 פחות(. אחוזים 29)התכנון לעומת חסרים מטוסים 25 נגלה להשתתף,
אולי. משמעותי?

 זמן מרווח מספקת היתה למבצע מסודרת יציאה - ברור אחד דבר
 גדול מטוסים מספר ומוציאה ולהשמשה, לתדלוק לחימוש, יותר גדול
העיקרי. ולגל המקדים לגל יותר

 הם גם שיהיו, ככל מצוינים האוויר צוות אנשי יהיו כן, על יתר
 המבצע גלימת את מעליהם להשיל כדי מסוימים זמן לקבועי זקוקים
 החדשה. למטלה מכך, המשתמע כל על ולעבור, התכוננו, שאליו
 שלא זמן קבועי מכולן. הקשה המשימה בסוריה. טילים השמדת בעיקר
יכולתם. על השפיעו אולי לרשותם עמדו

שיצא? כפי יצא ״דוגמן״ למה אז
 שאחזה הכללית, ובפאניקה המדינה, את להציל נשלח פלד בני כי

 היו הטילים סוללות לא ראשית, מהותיים: דברים שני שכח בו, גם
 הסוריים הטנקים שדרות אלא ישראל, מדינת על המיידי הקיומי האיום
 לעצור אפשר היה אלה ואת והירדן, הכינרת אל דרכם את שעשו

 בסוריה שנית, ל״שריטה״. מיועדים שהיו התקיפה מטוסי באמצעות
 הסוג ,SA-6 רובן טילים, סוללות של במיוחד צפוף מערך התמקם
פינות. לעגל אסור היה שם דווקא ביותר. המאיים
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הטילים. לא שאלה התברר ובסוף
 באוקטובר, 7 ראשון, יום של המאוחרות הצהריים שעות לקראת
 לפתע התחוור בבשרם, צורבת ב״׳ 5 ״דוגמן של הכישלון כשתמונת
 מטוסים רק איננו עליהם שהתנפל הרע שהדבר האוויר חיל לקברניטי

 מתקבלת הבלתי התוצאה מבחן לא אפילו ושבויים. הרוגים שאבדו,
 החורגת מערכתית, השפעה מתווספת ״דוגמן״ לכישלון הדעת. על

ומתוצאותיו. הנקודתי מהמבצע
 התקיפה, שיטת של הספים אמות את מזעזע המבצע תוצאות ניתוח

 של העצמי בביטחונם קשות ופוגע האוויר, חיל טייסי התחנכו שעליה
 חדירה על שמתבססת לחימה, שתורת מתברר לפתע והטייסות. המטה
 טיליו, ומפגיעת אויב ממכ״ם לחמוק כדי מזערית וחשיפה נמוך בגובה

 מאות - כיפורים יום מלחמת של הזירה לתנאי מתאימה אינה אולי
 שאבדו המטוסים ששת מתוך חמישה מכ״ם. מוכווני נ״מ תותחי

טיל! ידי על אחד מטוס לא אף תותחים! ידי על הופלו ב״דוגמך

העליון הפיקוד מוצב .14:30
 הדרום פיקוד בחפ״ק מביקור חזר עתה שזה דיין, אומר מודאג,״ ״אני

הרמטכ״ל. את בתחושותיו משתף וכבר חשיבה, באום
 על קו לייצב ״עדיף דיין, ממשיך ישראל,״ ארץ על המלחמה ״זאת

 חוזרים בניסיונות הכוחות את לשחוק חבל שם. לבצר הרוחב. כביש
 יצליח, בחזרה דרכו את לפלס שיצליח מי למעוזים. להגיע ונשנים

בשבי. וייפול שם יישאר שלא, ומי
 ״לשם הביטחון, שר אומר מה,״ ויהי קו לייצב יש הגולן ״ברמת

 ייסוגו שאם משום זאת ומטוסים. טנקים ועוד עוד להשקיע יש כך
 או לעמק בעקבותיהם להתקדם הסורים עלולים מהרמה, הטנקים
 שם שני הגנה קו ייצוב הירוק. הקו שבתחומי היישובים את להפגיז

ישראל. מדינת של הצפוני הגבול לשמירת ערובה הוא
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 הממשל על למלחמה. תצטרף ירדן שאולי בחשבון להביא ״יש
 בתוך שיושבים הערבים שבו למצב להתארגן ומג״ב המשטרה הצבאי,
 שמדינת מפחד? הכי אני ממה איבה. בפעולות יחלו המדינה גבולות
 עצמה. על להגן נשק מספיק לא עם דבר של בסופו תישאר ישראל

 ולא מטוסים יהיו ולא טנקים די לה יהיו לא הקו, יהיה איפה חשוב לא
 ישראל... ארץ על להגן פשוט מאומנים אנשים יהיו ולא אנשים, יהיו

הזאת.״ המלחמה את בשבילנו יעשה לא אחד אף ובסוף
 שמצטייר מה את לרכך מנסה דדו, עונה אחת,״ תקווה עוד לי ״יש
 הוא מצרי. צבא זה זאת ״בכל הממונה. השר של עשתונות כאובדן

 מעמד, להחזיק ננסה מחר, לתקוף ינסה הוא אם הרבה... כבר לוחם
 אנחנו אם אותו. לערער וננסה אוויר הרבה ניתן הראש, את שישבור

 לתקוף לנסות וברן, אריק אוגדות, שתי לנו יש אותו, לערער מצליחים
מסיבית.״ נגד התקפת

 למדינת דואג אני ״כעת רוח, בקוצר דיין עונה נגיע,״ עוד ״לכך
 למהר שעליו מכריז מסתובב, הבאות,״ השנים לחמישים ישראל

ונעלם. הממשלה ראש עם לפגישה

 האישי יועצו אומר דוב,״ בשדה מאשר אופטימי יותר היה פה ״משה
 ״שם ההמומה. הקצינים לחבורת זאבי)גנרי( רחבעם האלוף השר, של
 נעימות. לא מילים ועוד השלישי הבית חורבן על איתי דיבר הוא

 הפסימית ההרגשה דבקה הפיקודים אלופי עם המפגשים בעקבות
 אחוזים חמישים גונן, לנו אמר ״בדרום גנרי. מוסיף בי,״ וגם בשר,

 האלוף ואת מאוד, קודר רוחות הלך מצאנו בצפון לי. הלכו מהטנקים
 הפסדנו.״ אנחנו נגמרה. הרמה בדרום הלחימה שאמר, לנר דן

 אומרים מדי,״ פסימית השר של המצב שהערכת חושבים ״אנחנו
וסגנו. הרמטכ״ל

 שאתם חושב ״אני גנרי, עונה מדי,״ פסימית ששלו חושב לא ״אני
מדי.״ אופטימים
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חוזרים. כולם לא שבמלחמה יודע נחל בנצי סרן
 אבל שלה, הטכני הקצין חושב קשה, מכה חטפה הטייסת
 ההתשה, מימי עוד אותה שמאפיין השני חוט הזאת, הלוחמנות

 עולים נפש. לחיבוטי לעצור מבלי להילחם להמשיך לה גורמים
גברים. וממשיכים.
 בהתפעלות במצרים. לתקיפה מטוסים להם מכין הוא עכשיו

 כל פתאום ילדים. סמלים. הדת״קים. מפקדי על מסתכל הוא גדולה
 וכולם שלהם, אבא של בגיל קצתם איש, 100 על מפקד מהם אחד

 הטכנית. התזמורת על המנצח הילד, למרות נשמעים
 טיסה. גף אנשי רוטנים אווירונים? עוד לנו אין למה

 הזמן לא שזה יודע בנצי אבל שאבדו. לחמישה אחראי הוא כאילו
 ככל מהר אווירונים החוצה להוציא היא השעה ומשימת להיעלבויות,

יקבל. שהוא מה זה צריך, טיסה שגף מה זה האפשר.
 לאנשיו, מורה הוא המטוס, כשירות לסבב הנדרש הזמן את לצמצם
 האיסור, בתכלית אסור שזה אף מרעומים, עם פצצות שמרכיבים
יאשרן. לא נפשו שומר שבשגרה, תקלות ומאשרים

 בידו, דביק כסף נייר גלילי המטוסים, בין מסתובב עצמו הוא
 פגיעה אין המטוס? בגוף חור התגלה להדביק. מפסיק לא ומדביק.

מוכן. אחד עוד וסותם. גליל עוד שולף חיוניות? במערכות

לנר דן חפ״ק .14:50
 הממוקם הזחל״ם לדופנות מעבר מציץ שלום בר יגאל זה? מה
 הקצרים הסרטונים - גבע״ ב״יומני ונזכר הדרך בצד גבעה על

 מלחמת שאחרי אלה - העיקרי לסרט הקדימונים הקולנוע, בבתי
 המצרי הצבא שדרות על מגחכים ושוב, שוב הוקרנו הימים ששת

למים. מתחננים מקומטים, שפופים, כתושים, חיילים - המובס

ת .14:45 ס 201 טיי
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 במציאות. חי. שידור עיניו. לנגד כזה סרט מוקרן עכשיו והנה
 ולאוכל. למים ומתחננים לגבעה באים כבויות, פניהם בחאקי, חיילים

עברית. דוברי כולם עברית. ההבדל. על מיד עומד הוא ולחרדתו,

הממשלה ראש לשכת .16:20-14:50
 אחרי ספורות דקות ״דוגמן״, מבצע כישלון אחרי שעות שלוש

 הגולן ברמת 188 השריון חטיבת של החטיבתית הפיקוד ששדרת
 מצב משקפי נצבעים הבית, על נואש הגנה בניסיון בקרב, נופלת
 אוחזת נכאים ורוח קודר, שחור בגווני הלאומית הקברניטות של הרוח

 על ומידפקת העליון הפיקוד מוצב אל מנתרת רמשל״ט, תא ביושבי
הממשלה. ראש לשכת מפתן

 על שיתבסס חדש קו ולהקים הדרום בגזרת לאחור לסגת ״יש
 אומר התעלה(,״ מקו קילומטרים 35)כ־ והג׳ידי המתלה מצרי
 יועצה גלילי לישראל סגנה, אלון ליגאל הממשלה, לראש דיין

 התעלה את לעזוב ״יש במלאכה. העושה בכירים פקידים ולשורת
המעוזים.״ ואת

 שר ממשיך הפצועים,״ את נשאיר לפנות אפשר שאי ״במקומות
 צריכים אנחנו ייכנעו. להיכנע, יחליטו אם יגיע. שיגיע, ״מי הביטחון,

 להיכנע... או לפרוץ נסו אליהם. להגיע יכולים שאיננו להם להגיד
 לסגת אלא אליו, לחזור תקווה מתוך לא התעלה קו את לפנות צריך
 פיקוד לא אני, לא אבוד. התעלה קו תימשך. המלחמה המצרים. לקו

 אותם לנפנף אפשרות שום רואים איננו הכללי, המטה לא דרום,
חדשים. כוחות יבואו אם גם לתעלה. מעבר

 עוד שופך דיין, מוסיף למלחמה,״ תצטרף ירדן שגם בטוח ״אני
 מול כוחות להכין יש כן ״ושעל הנוכחים, אוזני על רותח שמן מנת

המערבית. לגדה לפרוץ ירדני ניסיון
מספיק הערכתי ״לא דיין, מתנצל האויב,״ כוח את מספיק הערכתי ״לא

269



שמים בשם

 מאשר טובים יותר הרבה לוחמים הערבים שלו. הלוחמני המשקל את
 אישי.״ בנשק שלנו בטנקים פוגעים הם רב, נשק בידיהם יש קודם,

 ממשלתו ראש אל האחת עינו את מישיר קלה, הפסקה עושה הוא
 לעמוד.״ וביכולתנו שלנו הכוחות בהערכת ״והגזמתי ומוסיף,
 איפה אש הפסקת לבקש ״זה גולדה, אומרת מציע,״ שאתה ״מה

שעומדים.״
דיין. עונה עומדים,״ לא ״אנו

 שעומדים?״ איפה אש הפסקת בעניין קיסינג׳ר את להפעיל ״אולי
גולדה. שואלת
 האיש הנחוש, האמיץ, הלוחם ישראל, מדינת של הביטחון ושר

 עונה, ומפקדים, לוחמים של דורות משננים הביטחונית משנתו שאת
קונה.״ ״אני

 לא ״הערבים האפוקליפטית, במשנתו נדבך מוסיף הוא כך ואחר
 היהודים. את לגמור ישראל, את לכבוש רוצים הם המלחמה, את יפסיקו

 מחדש.״ בה לפתוח עשויים הם אש, להפסקת ויסכימו יפסיקו ואם
 המצרים עם האש הפסקת הסכם שאחרי ישראל, ממשלת וראש
 לתור צעירה מדינה מוליכה היא שרביטה שתחת שלם בלב האמינה

 בקהיר, מלחמה תופי של ונשנה החוזר הדהודם ולמרות שלה, הזהב
 - שאמרו צבאיים ממומחים הרגעה פזמוני אין־ספור ושמעה חזרה
 ב״תרגיל״ עליהם נבוא יעזו, אם וגם לדאוג, מה אין בלוף, הכול

 הביטחון, שר את שומעת - מולו תחוויר הימים ששת שמלחמת
 אומרת, היא ולכן ביטחון, מעניק לא וגם חוזק, משדר לא כבר והוא
 השני הסיבוב זהו דם. טעמו הם ימשיכו. לא שהם סיבה כל ״אין
.״1948 מאז

 אחר אחד מכל יותר אולי גולדה. של סודה איש הוא גלילי ישראל
 ועכשיו ישראל. ממשלת ראש של הגוף בשפת ותג תו כל מכיר הוא
במצוקה. היא

270



אדמה רעידת באוקטובר: 7

לגולדה, רע זה גלילי, חושב כזאת, באווירה תינעל שהישיבה אסור
דיין. של השחורים למשקפיים חלופה צריכים למדינה. רע זה

 פתק שולח הוא לישיבה, ויצטרף ה״בור״ את שיעזוב לדדו קרא
גולדה. של הצבאי מזכירה ליאור, ישראל לתא״ל
 השרים. לישיבת הרמטכ״ל מצטרף 16:00 אחרי קצר זמן

 שממנו כזה ״אבל אלעזר, רא״ל אומר עצירה,״ קו הקמת בעד ״אני
לקדמותו. המצב את ולהשיב נגד להתקפות לצאת אפשר יהיה

 הנכאים, אווירת את במעט ומשפר הרמטכ״ל מעדכן כן,״ על ״יתר
 ולחצות לנסות בי לדחוק מתחילים הפיקוד ואלוף האוגדות ״מפקדי

התעלה. את
 מצליחים ״כוחותינו דדו. ממשיך טוב,״ יותר המצב הגולן ״בחזית

 הקיימים הכוחות באמצעות להחזיקו אפשר שיהיה הגנה, קו להקים
אותם.״ זרקנו כבר מנפח בשטח.

הגולן ברמת סקייהוקים הצהריים. אחר
 ואלה הגדודים, ממפקדי הפלוגות מפקדי מבקשים מטוסים! דחוף

 מטוסים! דחוף והפיקוד. והאוגדות החטיבות למפקדי הלאה מעבירים
 של זוגות־זוגות שולח וזה האוויר, חיל למפקד הרמטכ״ל מורה

המפולת. את לעצור סקייהוקים
 לא ״5 ״דוגמן שקריסת יודעים לאומית, שליחות תחושת חדורי

 הירדן, ועמק הגליל ואחריה הגולן, רמת לנפילת תירוץ לשמש יכולה
 הרמה, למצוק בדרכם התחתון הגליל שמי את הסקייהוקים חוצים

 על מידע לי אין מצטער אומר, התקיפה ובקר הכינרת מעל המיתמר
 ״אזורי את בעצמם לאתר צריכים הם כזה קו ובאין כוחותינו״, ״קו

 מעל ארוכה שהייה - מכך המשתמע את מבינים והם המותרים״, הציד
 לשרוד. סיכוייהם את שממזערת מפוצלת, קשב בחלוקת אויב כוחות

שדגל עכשיו, שקיבלו זאת ובעיקר פקודה, היא פקודה אבל
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 מה פי על להילחם הולכים והם מעליה, מתנוסס ״הצילו־הצילו״
להם. סידר שהשטח

 מושכים מגשימים. ברמת פארס. בתל בנפח. מחפשים. הם אז
 אף, מורידים מקום. בכל הסורי הצבא את ומוצאים לזיהוי לגובה

 - גזרות ביניהם ומחלקים הקוצים צמרות בגובה מתיישרים צוללים,
 הצד את ״קח המוביל, פוקד המערבי,״ בחלקו הגוש את לוקח ״אני

 יורים כוונת. שמים המטרה. על ננעלים הם מואץ בדופק המזרחי.״
 נפלם זורקים הטנק, של השריון מעטפת את מגרדים שרק בתותחים,
 העיניים את עוקרים ומיד אש, נחשולי של פוזה ועושה יפה שמצטלם
 יודעים הם כאלה. המון להורגם. עליהם שבאים אלה את ומחפשים

 רק להם שיש יודעים הם ואטי. כבד מטוס הוא שלהם שהסקייהוק
 מבער לא וגם להיחלצות, טוב מספיק תמרון להם ואין אחד, מנוע

 אף מפתיעים לא שהם יודעים הם מהתופת. אותם שישלוף אחורי
 הפריווילגיה את להם שאין צפויים. הכי למקומות הולכים שהם אחד.

 שתצורת יודעים הם באיגוף. ובאים בעומק שתוקפים לאלה השמורה
 אותם עושה - נמוכה גיחה - הקרב בשדה שלהם המטוס הפעלת
 נשלחים הם שאליהם במקומות שבדיוק יודעים והם יותר. פגיעים

 ובעיקר האויב, קני כל למשימה, ממשימה ושוב, שוב להם, ממתינים
 בהם. רק בהם. יורה שלמטה מה כל ואכן, הזה. המפחיד הגאנדיש

 בכינון שמשוגרים כתף וטילי כשקליעים בתאים, מתכווצים והם
 גם וממשיכים שלהם, המטוסים צדי משני ועוד, עוד חולפים, ישיר

צונח. 1 ומספר חוטף 2 כשמספר

נעצרים. והסורים
 כוחות כי שגרסה הסובייטית הדוקטרינה זאת היתה כי אומרים יש

 יעצרו הגנתה? מטווח יצאו טילים. מטריית בחסות יתקדמו הקרקע
 הגיעו הגולן רמת בדרום הקדומניים הסוריים הכוחות ואכן, במקומם.

ועצרו. הכיסוי, טווח קצה עד
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 בדפי מהיר מרפרוף רק ולו יודעים, צבאיים שמנהיגים אלא
 לפירעון והופקדה ממגירה שנשלפה קרב תוכנית שכל ההיסטוריה,

 בשטח, שם המציאות נוכח להשתנות עלולה המבצעיים, הכוחות בידי
האש. פרוץ עם ומיד

 את רואים שהם מדווחים ונחושים לוחמנים סורים כוחות מפקדי
 את לבצע חותרים הם הזמנים שיבוש למרות טבריה. ואת הכינרת.

 הסוריים שהכוחות כתוב בפקודה ״.110 ״משרוע המלחמה פקודת
 ואנחנו קטן מאמץ עוד הכינרת. של המזרחי חופה הגבול. קו על יעצרו

שם.
 היריעה הוא הכינרת בואכה לגלוש מהם שמונע היחיד הדבר האם
מסופקני. הטילים? הגנת מתחום שיצאו

 מגלישה הסוריים השריון כוחות להימנעות חוברים אחדים גורמים
 צוותי 65 ראשית, הגליל. ואצבע העמקים אל הלאה, ומשם לכינרת,
 בגבורה ששיבשו שהם, בן אל״מ ,188 מח״ט של בפיקודו טנקים,
 על להתייצב אמורים שהיו הסורים, של הזמנים לוחות את עילאית

 שקיצרו המילואים, כוחות שנית, .06:00 בשעה כבר הכינרת של חופה
 שלחו ראשון יום של הבוקר ומשעות המוכרים, ההתארגנות נוהלי את

 המאיים הסורי הנחשול את לסכור משלהם נחושות שריון אצבעות
לכינרת. הגולשים הצירים ולמבואות הירדן לנהר לנפח, לפרוץ

 מיסטר סופר טייסת גם ואיתם הסקייהוקים, ובעיקר האוויר. וחיל
 בעודם הסיכויים, רוב נגד שטסו הסחף, את לעצור שנשלחו משופרת,
 קני איום תחת טילים, מוכה באזור משוריין סורי מערך על מתנפצים
 הסוריות הדיוויזיות שתי לוחמי של אישי ונשק מקלעים תותחים,

 שרובן פצצות הטילו הרפו, ולא המשיכו הרמה, בדרום השולטות
 בשמים, שם היו זאת, ובכל שפגעו, וספורות שרטו, אחרות החטיאו,
 מתוך שיציאה לסורים מוכיחים הקרקע, על הלם אפקט מייצרים
עצרו. והסורים כדאית. אינה הטילים מטריית
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רמשל״ט תא .16:10
 המבצעים לרמ״ח פלד האלוף מורה הביטחון, שר הנחיית פי על

מחיר. בכל התעלה. על הציבו שהמצרים הגשרים על ללכת פורמן

 לקט, האוויר חיל של המודיעין מחלקת מוציאה ממש דקות באותן
 ולפיו, יום, באותו 15:00 השעה עד הביךערבית הפעילות סיכום ובו

 בלחימה. להשתלב בזירה אחרות מדינות לגרור מנסות וסוריה מצרים
.21 מיג טייסת להעביר הבטיחה הלקט, לפי כך אלג׳יריה,
 ג׳עפר סמלי. כוח שיעביר הודיע תוניסיה, נשיא בורגיבה, חביב
 הודיעה עיראק כוחות. להעביר נכונותו על הודיע סודאן, נשיא נומיירי,
 תימן יבשה. כוחות שגם וייתכן קרב, טייסות שלוש לסוריה שתעביר

 עד שנמנעת באזור היחידה המדינה נכונות. מביעות המפרץ ונסיכויות
 המודיעין בלקט כותבים זאת, עם ירדן. היא תמיכה הודעת מפרסום כה

 כי הירדנים ישתכנעו אם הירדנית, בעמדה סחף להיווצר עלול האווירי,
ישראל. עם בקרבות בולטים הישגים יש ולסורים למצרים

העליון הפיקוד מוצב - רמשל״ט תא .16:30
 מתוך בשבעה לפגוע המטוסים הצליחו הראשון ״במטס

 תמסח אגם שבין ברצועה הניחו שהמצרים הגשרים ארבעה־עשר
 מדווח ומבוטלים,״ בטלים )השבעה( הגשרים כל הגדול. המר לאגם
 פלד, כך הגשרים,״ ״שאר לרמטכ״ל. בטלפון האוויר חיל מפקד

החשכה.״ אחרי וגם החשכה רדת עד ״יושמדו
 אחד בדיווח איך חש דדו, מתלהב נשיקה,״ ותקבל מהר הנה ״בוא

 שהחלו האוויר, חיל יכולות בדבר הספק ענני עבר לכל מתפזרים
 הנה, ״דוגמן״. מבצע של סיומו עם העליון הפיקוד מוצב את לכסות

 כולנו נצעד ובעקבותיהם לעצמם. חוזרים בשמים המצוינים הבחורים
המוכרות. במסילות
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אדמה רעידת באוקטובר: 7

 את ששינה ״זה)המהלך( בהתלהבות, קורא ב״בור״ האלופים אחד
 את יפוצץ - הכול האוויר חיל יעשה ״עכשיו אחר, ואחד המלחמה.״

אחרת.״ ייראה הכול כך ואחר הגשרים,
 הממשלה ראש את הרמטכ״ל מעדכן ובחושך,״ החושך ״עד
 על גשרים ייוותרו ״לא הקרבות, פרוץ מאז ראשון משמח בריווח
סואץ.״ תעלת

201 טייסת .16:30
 לטייסת, שמיר)שמידקו( ועוזי חיון קובי חוזרים הצהריים אחר בשעות

 והנה טרמפ, תפסו רפואית, בדיקה עברו מנטישתם, שנאספו אחרי
כאן. שוב הם

 גלימה עוטים כאן שעדיין ואלו חיון, נדהם חסרים, מהחבר׳ה חצי
 אי מזה נמוך יותר כבויות. עיניים אפורים. פרצופים - מוכרת לא

לעלות. רק אפשר מכאן לרדת. אפשר

העליון הפיקוד מוצב .18:05
 וכבר בהם, פגע האוויר שחיל מהגשרים כמה מתקנים ״המצרים

 גונן, שמואל האלוף הדרום, פיקוד אלוף מדווח עליהם,״ עוברים
 הכי הדבר הן הגשרים על האוויר חיל הפצצות שלהערכתו, ומוסיף
המצרים. תנופת את לשבור שעשוי חשוב

 האלוף הרמטכ״ל, סגן מורה הגשרים,״ תקיפות את לחדש ״יש
האוויר. חיל למפקד טל,

פלד. עונה יחודשו,״ ״התקיפות
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שמים בשם

חשיבה אום דרום פיקוד מוצב .21:00-18:45
 בידי יש עכשיו הגזרה, אורך לכל טנקים מאה עם רק היינו בבוקר ״אם

 אוגדתיות,״ גזרות לשלוש המחולקים טנקים, ושישים מאות ארבע
 המכהן, אלעזר, דוד הרמטכ״לים: צמד את גונן שמואל האלוף מעדכן
אליו. שהצטרף הימים, ששת רמטכ״ל רבץ, ויצחק

 התקפת של זמנה הגיע זה, שזהו מחליטים הם הדיון ובהמשך
 את ויחסלו סיני בחולות כוחותינו ישעטו בבוקר מאוד מוקדם הנגד.

 המזרחית בגדה רבה, כי בחוצפתם שהתמקמו, המצריים הטנקים 400
התעלה. של

אביב בתל החייל בית .21:35-19:00
 החדשות את לשמוע מתכנסת הכנסת של והביטחון החוץ ועדת

יריב. אהרון במילואים האלוף של מפיו הטריות
 לשעבר, אמ״ן ראש אומר היום,״ סיוע נתן רק לא האוויר ״חיל
 ״הוא הרמטכ״ל, של המיוחד כעוזרו למערכה גויס הנסיבות שבתוקף

 מכלל הוצאנו שבידי הדיווח ולפי טילים, סוללות ושש שלושים תקף
סוללות.״ ושבע עשרים פעולה

 מספר חרוץ, כישלון שנחל ״דוגמן״, מבצע מועד אחרי שעות שבע
 מה המכובדים. הוועדה לחברי בדים סיפורי לשעבר אמ״ן ראש

 העיתונות מ״תרבות״ נלקח כי שנדמה מהאצבע, מצוץ לדיווח הסיבה
השלישי? העולם מדינת של המגויסת

201 טייסת לילה.
 בטייסת, רומם יורם הנווט מתייצב ראשון יום של הלילה בשעות

חולדאי. של לחדרו נכנס ומיד
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אדמה רעידת באוקטזבר: 7

 רביעייה. מוביל נווט האוויר. מחיל רומם השתחרר 1973 באוגוסט
 הנוסחה הוא שחרור טיול ודי. ההתשה. ממלחמת עשיר מבצעי ניסיון

האזרחי. הנתיב לקראת הנכונה
 אמרו יפה, יבשת אירופה ויצאו. הטרייה, אשתו אסתי, את לקח

להם.
 לונדון, ברחובות להנאתם הסתובבו באוקטובר 6 של הערב בשעות

השער: בעמוד אקראי מבט העיפו עיתונים, חלוקת נקודת ליד חלפו
.Israel Attacks Syria and Egypt

 לו. אמרו תבוא, לשגרירות. התקשר זאת בכל תקרית. סתם בטח
 להיתרו. סע במלון. הטלפון אותו השיג בבוקר

 כך כדי עד זה, מה חשוכה. ישראל ארץ ראה החוף חציית לקראת
למטה? שם מפחדים

 יגאל וגם אוויר צוות אנשי רשימת עם מונית נהג המתינו בשדה
 נטש, מי קפץ, מי בהתרגשות שדיווח מהטייסת, הקיטע השבוי שוחט,

גורלו. ידוע לא ומי נהרג מי

 בקיצור לו, ומספר חולדאי מעדכן למטה, המכנסיים עם אותנו תפסו
 את ורואה למפה הולך הוא כך אחר האבוד. הזמן תולדות את נמרץ,
 את עזבתי ישראל. בשטח עמוק הקשק״א סמי של האדומים החצים
הזאת. הקטסטרופה ועכשיו חושב, הוא כוחה, בשיא ישראל

מח״א לשכת לילה.
האוויר. חיל מפקד של לשכתו אל מתקבצים והכנפות הבסיסים מפקדי

 מהשתלחותו מתחלחלים המפקדים, מתלחשים מדעתו,״ יצא ״הוא
 אש מטחי הרף, ללא שסופגים, הבכירים, המטה בקציני הרסן חסרת

שלו. הגעש הר מלוע וגופרית
נכאות. בפנים מסכמים הם במטה,״ בעיה לנו ״יש
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שם שמים ב

 יפתח סא״ל מתייצב לשני, מקומו את מפנה ראשון שיום לפני רגע
בחצור. זמר

 לארצות יצא המיגים, 12 הפלת תקרית אחרי ספטמבר, אמצע לקראת
 5 שישי, ביום האוויר. חיל נציגי שלושה של משלחת בראש הברית

הסיור. הסתיים באוקטובר,
 האווירי. הנספח עוזר בשבת אותו עירבן בישראל,״ קרבות ״יש

 זמר. אמר לארץ,״ טיסה מיד לי ״סדר
 ייגמר.״ הכול לארץ שתחזור ״עד לו. אמר ״תירגע,״

בישראל. נחת בלילה ראשון ביום

 הימים ששת ״מלחמת לפידות. לו מספר אמיתית,״ מלחמה ״זאת
כאן.״ שקורה מה מול קטן תרגיל היתה

 לבנות שלום־שלום המשימות, לוח על מבט מעיף לטייסת, יורד
חולדאי. והנה ער. שעדיין ולמי

 מקומו. ממלא את שואל הוא המשפחות?״ עם דיבר מישהו ״האם
 המלחמה על אותו ומעדכן חולדאי עונה דיברנו,״ ״לא

והלוחמים.
מחר.״ נתראה לי. מתפוצץ ״הראש זמר, אומר עייף,״ ״אני

אביב בתל החייל בית .00:35-22:35
והביטחון. החוץ ועדת שוב מתכנסת שעה של הפסקה אחרי

 יהודים?״ פנטום טייסי עשרות כמה למערכה להכניס אפשר ״אולי
לנדאו. חיים השר שואל

 הביטחון שר תוהה בחו״ל?״ יהודים טייסים לחפש צריך ״האם
זאת.״ שקלנו לא ״ייתכן, רם, בקול

ה. ל ת לי ס 201 טיי
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אדמה רעידת באוקטובר: 7

 כך כל למלחמה ציפיתי לא עצמי, עם כן להיות ״אם ומוסיף,
מצדם...״ ועקשנית מתמדת

הממשלה ראש לשכת חצות. לפני קצת
 המיוחדת הישיבה את גולדה מפסיקה שלנו,״ האבוד הילד חזר ״הנה

 וחוכמה, חיבה סמכותיות, בו שנמסכות המיוחד בקולה בלשכתה,
מלונדון. כן לפני קצר זמן שהגיע המוסד, ראש זמיר, לצבי ומכוונת

 הרמטכ״ל מעדכן במצרים,״ הנגד להתקפת יוצא צה״ל ״מחר
 פרטי את ששומע וזמיר הדרום, בחזית מביקור שחזר רבין, יצחק לשעבר

שלנו.״ זו מעין להתקפה מחכים בדיוק ״המצרים אומר, התוכנית

201 טייסת חצות. לפני קצת
 גדולים כך כל הסורים של האדומים החצים את לשרטט תפסיק סמי,
 טייסת של הליצן אליאל, יוסי אומר קטנים, כך כל הכחולים שלנו ואת
 אל היישר באיטליה, סקי מחופשת חזר שעות כמה לפני שרק ,201
התדריכים. בחדר הענק מפת

 בפני לבו את שכמותו, פתי סמי, שופך ברמה, שמשרת בן לי יש
 פתוחים, בקלפים מולו לשחק אסור שלעולם פנטום טייס אליאל,
אליו. הגדולה בדאגתו אותו ומשתף הבן של יחידתו מקום על מצביע

ערים. עדיין הם חצות לקראת
 וקצת שעות 30 עכשיו, שכבר יודע לא ״האחת״ בטייסת אחד אף
 ומכיוון ,500ל־ מתקרב לישראל ההגנה צבא הרוגי מניין הקרבות, מפרוץ

 החללים, נטולת שלהם, הפרטית בטראומה רק מתייסרים הם שכך
 ובעיקר הכנה, בלי פתאום, ככה היום, עליהם שנפלו השמים על וחושבים

ואביקם. חיים איציק, גרבר, שחק, עשה, לשניבוי, דואגים
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שמים בשם

 ״דוגמן״, את לשרוד שהצליח שמואלי, איתן של הרווקים בדירת
 הלילה בתוך עמוק ומחכה. גרבר, גלעד של חברתו רויטל, עומדת

 בוערים, ומטוסים טילים על מחלומות מסויט משנתו, שמואלי מקיץ
ומחכה. בחלון. עומדה שם. עדיין ורויטל



באוקטובר 8

ושברו החלום

 יום בשורת איתן נושאות במזרח, מפציעות ראשונות שמש כשקרני
 ראשון של הנכאים ורוח שבת של התדהמה מקומן את מפנות חדש,

 היום. עוד להסתיים. עומד המאורות ליקוי - בוטחת קרב״ ל״קריאת
 המילואים אוגדות הנגד. להתקפות ליציאה ערוכים הפיקודים שני

 אותן להנחות הוא שנותר כל העימות. בקווי התייצבו המשוריינות
 פלד מוסה של המטכ״לית העתודה אוגדת חדש. סדר לכונן ולשחררן

 יכתשו ושרון ברן של המילואים אוגדות בגולן. הסורים את תהדוף
בסיני. המצרים את

האוויר חיל מטה .06:00
 המיועד מחליפו עמיר, עמוס אל״מ נשלח שני יום של הבוקר בשעות

 של הקדמי השליטה למוצב האוויר, בחיל המבצעים מחלקת ראש של
בסיני. דרום פיקוד

 ״כוחותיו פלד, בני אותו מעדכן לאופנסיבה,״ עובר אוטוטו ״צה״ל
 באום שלי האיש תהיה אתה התעלה. צליחת לפני רגע נמצאים
בהצלחה.״ חשיבה.

 מתיישבים בבשרם, חורכת עדיין בסוריה הכושלת הטילים כשתקיפת
למרות טעינו״. ״איפה להבין המבצעים במחלקת התקיפה ענף צוותי
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שמים בשם

 האמיתית הסיבה על סגור לא עדיין אחד אף ראשונים, מידע רסיסי
 הפיאסקו הטילים. בגלל הכול ברור. אחד דבר אבל הקורנסים. לנפילת
 גרעין הם חזרה. בדרך לאתרם. בניסיונות אליהם. בדרך התרחש
 ל״מפלצת״, הולמת תשובה ותימצא הפצעים שיגלידו עד הבעיה.

מרבצה. אותה להעיר אסור
 האוויר צוות ואנשי המטה, אנשי יודעים דפנסיבית, החלטה זאת

 להניח אסור אחרות. מטרות נאתר בואו במגננה. לחיות אוהבים לא
 לחיל הלחימה. ברוח חיים ולהפיח להמשיך חשוב היוזמה. שרביט את

 אולי ולהתמודד. להמשיך נפש וכוחות פוטנציאל מספיק יש האוויר
 סוללות תקיפת אולי הטילים? מאיום הרחק בסוריה, תעופה שדות

התעלה? בצפון הדלילות הטילים

201 טייסת .06:30
בביתו. הוא כרגע הטייסת. לוחמי מתעדכנים הגיע, זמר

 את ותיקח שתבוא השקולה, הבוגרת, לדמות מחכים וכולם
הפיקוד. מושכות

נפשו. את יודע לא הקשק״א סמי
 משהו המפה, במחיצת שהה לא שבהן הספורות השינה בשעות

 ומטלטלת. נתפסת, בלתי החדשה והתמונה הגולן. ברמת השתנה
 כוחות - אדומים חצים שלושה מקיפים לקלוט, הממאנות עיניו, לנגד

החייל. בנו של השדה יחידת את - סוריים
 המתערפלת להכרתו מבעד קולות. שומע שהוא לו ונדמה רגע עוד
 מתעוות גופו בבטנו, שאוחז אליאל, יוסי את הדומעות עיניו לוכדות

נשלטים. בלתי צחוק פרצי מקיא ופיו
חייו. על שנס אליאל, וגם מבין. הוא פתאום
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שברו1 החלום באוקטובר: 8

 אינה כבר באוגוסט שעזב שהטייסת רומם יורם מגלה שני יום בבוקר
טייסת. אותה

 מאוישים, לא כיסאות בהמון מבחין הוא הבוקר תדריך לפני רגע
 ומקריא בשווייץ, מהטיול להם ששלח הגלויה את מוצא ומישהו

 לבן, והשלג גבוהות, הפסגות ואיך שם. יפה כמה תוכנה. את בפאתוס
 הערה מעיר או מגחך, או וווואווו, אומר לא אחד ואף ירוק. והאחו
 נוכחותם, את צימצמה חבריו, את קימטה ענקים יד כאילו נבזית.

מצעדם. הלמות את הנמיכה

עייזר. הנה
 חדר פתח את ממלאת המיתולוגי מפקדם של הגמלונית דמותו

התדריכים.
 הראשונה, בשורה מתיישב הוא ומיד המפקד, שלום חבר׳ה, שלום

 בשדות הבוקר יטפל האוויר חיל הבוקר. לתדריך כולם, כמו קשוב,
 התעופה שדה תקיפת - משימתנו חולדאי, אומר בסוריה, התעופה

ח׳ולח׳ולה.
 חוזרת, לצניחה מיד נשלח והוא הסתבכו מצנחו שמיתרי צנחן כמו

 צפירת את ושומע במושביהם מתכווצים אותם רואה רומם, חושב
 הרחק עמוקים, איגופים באמצעות זאת נעשה - חולדאי של ההרגעה

בחזית. שמוצבות הטילים מסוללות

אליהו. בן הנה
 לחדר נכנס הטייסת מפקד סגן בתפקיד חולדאי של קודמו
 לוחץ האיחור, על מתנצל במטה, מעיקות שעות 48 אחרי התדריכים

 שאליו שהמבצע מבין הוא כולם כמו ומתיישב. עייזר של ידו את
 שיקום ניסיון להנחתה. הרמה בשבילם. תיקון של סוג הוא שובץ

המוראל.
מסיים. חולדאי
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 מתיישב לו, הטיפוסית בנון־שלנטיות מכיסאו מתרומם עייזר
 פוצח ״האחת״ טייסת של העתים ובצוק התדריכים, שולחן על מולם

 רועמים, צחוק פרצי ומלקט בחדשות מתבל ישן, בדיחות בצרור
שעות. 24 זה ראשונים

 איתן רס״ן רביעייה. מוביל לשמים. ראשון עולה חולדאי רוני רס״ן
 עדי סרן בעקבותיו. מטוסים שישה השני. המבנה את מוביל אליהו בן

 של הקשות תוצאותיו את הלחימה מנהל מעמדת אמש שחווה בניה,
משלו. רביעייה בראש השיירה את סוגר ״,5 ״דוגמן

 המסלולים את רואים המטוס, לחופות מתחת מאושרים הם פגענו,
 להבות במרקחת ונעלמים ישירות פגיעות סופגים הפיקוח ומגדל

 את לנו ותשאירו מטרות, לנו תנו וברזל. אספלט בטון, ורסק אש,
היתר. כל

 קשה במטרות. פוגעים הם ״דוגמן״, של לפיאסקו בניגוד הפעם, אז
 בקושי בנוקאאוט. ניצחון זה שאין אלא ממקומו. תעופה שדה לנייד

 שניים או דבר למדו שומעות, שכך לאוזניים אוי הסורים, בנקודות.
 האחרונה הפצצה מנפול שעה בחלוף - הימים בששת המפלה מאז

 חוזר התקיפה אחרי שעות שלוש מח׳ולח׳ולה. מטוסים שוב ממריאים
מלאה. לפעילות השדה

ממשלה ישיבת .10:00
 שרי את שאופפת התחושה את אחת במילה להגדיר אפשר אם

 - באוקטובר 8 שני ביום אביב בתל בקריה בישיבתם ישראל ממשלת
המתאימה. המילה היא ״אופוריה״

 ההתראה הנגד. מתקפת על מראש ויתרנו קשים. יומיים לנו היו
מאחורינו. הגדול ה״ברוך״ נגמר. זהו. מועד. קצרת היתה שקיבלנו
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ושברו החלום באוקטובר: 8

 ״להגן והצורך הנכאים, רוח הייאוש, אווירת לאחר מיממה פחות
 יתייצבו צה״ל שכוחות מניח ״אני הרמטכ״ל: מעדכן ישראל״, ארץ על

 זאת, תאשר הממשלה ואם הגולן, ברמת האש הפסקת בקו מחר כבר
סוריה.״ של לשטחה נחדור אפילו אולי

 את היום עוד לצלוח האפשרות ״נשקלת דדו, ממשיך ״בסיני,״
הקימו.״ שהמצרים הגשרים גבי על המערבי לצדה התעלה
 ראש סגן אומר סוריה,״ בתוך נרחבים שטחים לכבוש ״יש

דמשק.״ על לאיים ״יש אלון, יגאל השר הממשלה,
 את להעמיד כדי האש הפסקת קווי את יחצה שצה״ל בעד ״אני
 את ללמד שיש משום וגם יותר, טובה אסטרטגית בעמדה ישראל
 אומרת לשלם,״ צריך כזה מעשה כל שבעד הלקח, את וסוריה מצרים

הממשלה. ראש
 רא״ל מתעדכן לתעלה,״ מעבר נמצא צה״ל של ראשון כוח ״כנראה

הנרגש. לפורום זאת מבשר ומיד הישיבות, לחדר מחוץ אלעזר
 אלה ברגעים ממש הנלהבת, השרים חבורת מתפייטת זה, זהו

 מנצחים. אנחנו - תיכונית המזרח בהוויה המוכר, הקבוע, הסדר חוזר
מפסידים. הערבים

חצור .11:00
כנף״. ״עלי הקרבי הדף 4 בכנף מופץ שני יום בצהרי

 ולמרגלותיה הדף, של השני בצדו כותרת זועקת האחרון״, ״ברגע
 על כוחותינו נמצאים הראשונות הבוקר משעות ״החל - בשורות שתי

 טואטאה הגולן ״רמת - אחת ועוד האויב״. כתישת החלה המים. קו
האש״. הפסקת קו עד

 מהבוקר, האופטימיות הידיעות למרות סיני, בחולות מדויק. לא
בשדה מלאה שליטה ושולטים אכזרי ספר בית המצרים לנו עושים
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 כותשים עדיין הגבול, לקו מעבר הרחק הגולן, רמת בדרום הקרב.
שנה. באחוזתם אדונים הבזלת. סלעי את סורי שריון זחלי שה־י החד

 שיהיה מי יהיה לפידות? אל״מ של מדרשו מבית מציאות תיקון
 הלאה והעבירו שהמשיך ,4 כנף למפקד המידע להעברת האחראי
 הגדולה שבמועקה לכך ההוכחה הם למעלה המשפטים שני לחייליו,
 מי החליט היהודים, מדינת של הצבאיים קברניטיה בשדרת שאחזה

כזב. בגלימת ולהלבישה המציאות תמונת את לעוות שהחליט

אביב בתל הקריה .11:00
 2 מספר החייל משתתף שני יום של המוקדמות הצהריים בשעות

 בלשכתו הרמטכ״ל. סגן בפורום עברי, דוד תא״ל האוויר, חיל של
 הגיעו כמה גויסו. כמה וארטילריה. טנקים סופרים טל האלוף של

האחרים. להגעת הצפי מה לחזיתות.
 לחזית מובהלים שטנקים להאמין, ומתקשה שומע, הוא כך אחר
 להם. שייכים שאינם בטנקים מצטיידים וצוותים זחלים. על בנסיעה

הכרחי. ובציוד בפגזים מחסור ויש
 יתאפסו היבשה כוחות מתי עברי. נחרד מראש? התכנון איפה

 ההצהרות סדרת עם ומה שלנו? במשימות להתחיל ונוכל עצמם על
 הסירו בכחול, ו״חברים יבלום״ ״הסדיר - שלהם ונשנות החוזרות

 לטפל שעות 48 תקבלו יתחיל, המלוכלך כשהעסק מלבכם, דאגה
 דאגה להסיר יכולים לא אנחנו בולם. לא הסדיר שלכם״? במשימות

לנו. שהובטח במה להתרכז לא וגם מלבנו.

201 טייסת .11:00
 שמרגיש אליאל, שוב וזה גבו, מאחורי צעדים שומע הקשק״א סמי

נוטר, לא וגם נוקם לא שכמותו, טוב איש סמי, כי הסכנה, שחלפה
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1שבר1 החלום באוקטובר: 8

 והפעם אמש, שנתן לזאת דומה הצעה עם בא שהפעם אומר ואליאל
 השנייה הארמיות התנחלות את שמסמנים הענקיים לחצים בנוגע

סיני. במדבר והשלישית
 ״אתה הקשק״א, של הרחום ללבו פונה הוא סמי,״ ״דחילאק,

 את תסמן אולי הטייסת. מוראל על גדולה הכי ההשפעה עם האדם
 בחצים המדולדלים כוחותינו ואת קטנטנים בחצים המצריים הכוחות
תחליף.״ חביבי, תחליף, גדולים?

 כבוד. של שטר לפרוע 201 טייסת יוצאת שני יום צהרי לקראת
 עם להתמודד שאפשר להספידה, שחשב מי ולכל לעצמה, להוכיח
 אבל בלילה, אתמול חזר שאמנם מפקדה, זמר, יפתח בלי גם טילים.

מורגשת. לא עדיין נוכחותו
 קורנס טייסות עם נשלחת לזוגות, מחולקת הטייסת, של שמינייה

 שתי - סעיד פורט של הנייח הטילים מערך את להשמיד אחרות
 סעיד פורט העיר על שמגינות ,SA-2 סוללות ושלוש SA-3 סוללות

 מבודד טילים מערך למצרים. הצפוני החדירה נתיב ועל וסביבתה
 ההגנה מאפייני לו חסרים כך ובשל התעלה, שלאורך העיקרי מהמערך
 משופרים פתיחה תנאי התעלה. סוללות במערך הנפוצה ההדדית
אמש. לעומת בוודאי לתוקף.

 העיקרי, מהמערך מנותק סעיד פורט טילי שמערך יודע רומם יורם
 הטילים סוללות יתר בין הנפוצה ההדדית ההגנה מאפייני את חסר

 בוודאי לתוקף. משופרים פתיחה תנאי התעלה. לאורך הפרושות
 גם האם בסוריה. שעות 24 לפני רק החברים על שעבר למה ביחס
 מהבקסיט השמינייה את מוביל בעודו תוהה, הוא ישתבש, העסק כאן
בניה. עדי של

 שבזה יודע לבניה, רומם אומר משוך!״ אחת, שתיים, ״שלוש,
ולפניה. לסוללה מימין וחצי מיילים שני המשיכה, בנקודת הם הרגע
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 את ומוצא מעלות 35 של בזווית אף מעלה הפנטום מושך. בניה
 השמים כל ופתאום המטרה, את שמכסה עננים שכבת מעל עצמו

 שזה יודע מלונדון, חזר אתמול שרק ורומם, זיקוקים, למפגן הופכים
 יתר את שלו הזה בשקט בניה מנחה נמוך,״ ״תישארו זיקוקים. לא

 הסוואה. של בחום־ירוק השמים את המקשטים הטייסת, של המבנים
נמוך.״ ״תישארו

 מימין נ״מ פקעות בין האווירון את מתמרן בשמים, גבוה בניה ורק
משמאל. וטילים

 שובר. בניה רומם. צועק ימינה,״ ״שבור
 שובר. ובניה רומם. צועק שמאלה,״ ״שבור

ושמאלה. ימינה. ושוב
 ונחשול לצד, מצד ראשו את מעיף רומם, מתלבט עכשיו? לאן
בהם. לזנב ממשיך פוסק בלתי טילים
״יורם, אומר, שלו, הזה המעצבן בשקט בניה, שבו הזמן בדיוק וזה

בכנף. קלה מכה מקבל והאווירון יותר.״ לשבור יכול לא אני
 בחייו, שניים או דבר עבר שכבר רומם, חושב ה״התשה״, לא זאת

לטוס. ימשיך הזה שהאווירון ורק לכלום. דומה שלא מלחמה זאת

הקו. של השני בצדו זמר של קולו לפתע נשמע בטייסת?״ קורה ״מה
 מפקדו את ומשתף הלחימה, מנהל גוריון, אמנון עולץ סוף־סוף,

 טייסים. מדודים. קצרים. משפטים בסדרת הטייסת בקורות
ומנתק. הקו של השני בצדו זמר אומר חולה,״ עדיין ״אני

 מעכבים בהווה, הטייסת צעירי ,1967 של התיכון תלמידי קורה? מה
 של בסיומה הלחץ וחליפת הסרבל את מגופו המסיר אליהו, בן את

 דמייט, מכ״ם הושמד בסיומה שהוביל. נוספת מוצלחת תקיפה גיחת
 הדלתא. אל החדירה בנתיב המצרים של הגילוי יכולת ונפגעה
ומקשים. חוזרים הם קורה? מה
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ושברו החלום באוקטובר: 8

 המלוות האלה, המילים שתי משמעות את בדיוק מבין אליהו בן
 פרצופים לדעת רוצים במטה, שם עושים אתם מה שאלה. בסימן

 כבר מתי חודשיים. לפני עד פקודיו הגדול חלקם מבולבלים, צעירים,
בזמנכם. אז. כמו עליהם נתנפל מתי לקרות? שצריך מה יקרה

 זורק מחייך, רק הוא ולכן תשובות. אין אליהו לבן שגם אלא
 במועדון, קצרה למנוחה ופורש מרגיעות מילים כמה האוויר בחלל
נוספת. תקיפה לגיחת יציאתו לפני

201 טייסת .17:00-12:00
 הפגיעות שלמרות מגלים המבצעים, חלון מול מתקבצים נוחתים.
ובועטות. חיות עדיין סעיד פורט סוללות

 הצלחה מופתעים. לא הם להם. אומרים חוזר, לביצוע מתארגנים
 ומתברר שלהם. במנטליות לא זה אצלם. לא בטח נספרת. לא חלקית

 את ולתקוף לשוב אותם ששולח האוויר, חיל מטה של בזאת לא שגם
.15:30 בשעה מערך אותו

 ורומם בניה גם אוויר, צוותי אותם טילים, אותם מבנה, אותו
בנצי. של הבידוד בסרטי שנחבש באווירון

 נ״מ פטריות בים גועשים סביבם השמים מאתרים, מושכים,
מושלם. ביצוע תוקפים. מתעלמים. טילים. ובהבזקי

יוצאים. ואלה חוזרים, אלה עוד
 שני שמובילים זוגות שני התעלה. על גשרים תקיפת - המשימה

 משחררים - אליהו בן וקודמו, חולדאי, הנוכחי, - המפקד סגני
שיט. אליהם. המשוגרים כתף טילי ים מול מטענם

 17 מיג למטוסי מענה לתת נשלחים הם מההחטאה מתוסכלים
 כאילו וצולפים, מפציצים מרקטים, סיני, בשמי שמסתובבים מצריים,

בעולם. ישראלי אוויר חיל אין
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 שמפנה הדרומי, מהבקר קריאה לפתע מתקבלת מלא,״ ״כוח
חשיבה. אום אל אותם

 בן חושב הקדמי, הפיקוד מוצב את לנו לדפוק מנסים הנבלות
 מקום בכל נמצאת מיגים שמיניית ו... הגדול, הצוק את מאתר אליהו,

 על יתרון לעמדת ומתמרן אליהו בן מחייך בשבילם, לאק בד בשמים.
 שלו הראשונים השניים את סופר הוא מכן לאחר דקות עשר הראשון.

 מאלי ושומע הפלה, נזקפת לזכותו שגם מחולדאי מבין במלחמה,
לעולמו. שהלך נוסף מיג על זהר

 המטוסים. את להם שנגמור עד אחד, ועוד אחד ככה. רק ככה,
 בקוקפיט, מכריז )ספוש(, ברק פלטיאל שלו, הנווט אז ובדיוק

 מסלול ומגלים לרפידים כיוון משנים והם בדלק,״ קצרים ״אנחנו
 המקביל, במסלול לנחיתה אותם מפנה במגדל מישהו מחורר. ראשי

 המיראז׳ים, מטייסת צוק, מיכאל את מוצאים הם היירוט ובדת״ק
 להם מבשר הוא מתוחות ובפנים ידיו, בין קלצ׳ניקוב ארון, על יושב

רגע. בכל לתקוף עומד מצרי שקומנדו

לא. זמר גם הגיע. לא הקומנדו שקיעה.
 להתייעץ והולך בביתו עדיין שזמר מבין מהתעלה, חוזר חולדאי

לפידות. עמוס אל״מ אומר בזה,״ אטפל ״אני הכנף. מפקד עם

מתלבט. עמוס
 טייסת של הטוב האיש זמר, של פניו המצוקה. את קלט אמש כבר

 שיישן חשב. לנוח, שעות כמה לו ניתן הכול. סיפרו מפקדה, וגם 201
 שעוד הרבות למשימות רענן שיחזור שיתעשת, כוחות, שיצבור טוב,

לטייסת. צפויות
 לחזור. צריך זמר שני. יום של דמדומים שעת כבר עכשיו אבל

חייב.
לו. אומר הוא הטייסת,״ על פיקוד ״קח
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ושברו החלום באוקטובר: 8

עיתונאים מסיבת .18:00
 מפה מלא אביב בתל סוקולוב בית של השנייה בקומה הגדול האולם

 את ותופסים והרמטכ״ל הביטחון שר נכנסים צדדית מדלת לפה.
וזרים. מקומיים עיתונאים של רב קהל מול מקומותיהם

 מונעת,״ מכה על המליץ שהרמטכ״ל להגיד רוצה אני כול ״קודם
 נגד היינו - אותי כולל - המדיני הדרג ״אך דבריו, את דיין פותח
 פתחו הישראלים אומרים: היו מה מנע, במכת פתחנו אילו זה...

 בעוד כי לנו אמר שמישהו להוכיח יכולים היינו לא לעולם במלחמה.
מלחמה. תפרוץ שעות חמש

 תהיה לא כי גבוהה די בסבירות היתה המודיעין של המצב ״הערכת
 מוחלטת. ידיעה היתה לא בבוקר בארבע בשבת אפילו מלחמה...

 ופענוח הרוסיות המשפחות פינוי בעיקר נוספים, סימנים שבגלל אלא
נכון. לנו נראה זה שהפעם החלטנו אוויר, תצלומי

 לאמריקאים, המתאימה, לכתובת פנינו בבוקר שבת ״...באותה
 יודעים אנחנו שאכן להם, ויאמרו הערבים אל שיתקשרו וביקשנו

 לפתוח משלנו כוונה לנו אין במלחמה, לפתוח עומדים שאתם
 רב... ביוקר ותשלמו מוכנים אותנו תמצאו זאת, תעשו אם במלחמה.
 לסאדאת יתברר אם אמרנו, הפתעה. על בנויה היתה שלהם התוכנית

 עכשיו באש... לפתוח לא שיחליט ייתכן ההפתעה, את איבד שהוא
 באש לפתוח התכוונו הם מבוססת. השערה אבל השערה, של נקודה

 מאיתנו, זאת קיבלו הם וכאשר בצהריים, בשתיים ולא חשכה, לקראת
מיד.״ באש לפתוח החליטו

השר. נשאל ייגמר?״ זה ״מתי
עונה. הוא שעות,״ 24 עוד ״לפחות

 ולחיילי ישראל לעם לפנות רוצה ״אני לבמה. דדו עולה כך אחר
 ומישיר דבריו את פותח הוא במלחמה,״ כעת עומדים אשר צה״ל

 ביוזמתן פרצה אשר מלחמה ״זוהי הטלוויזיה. למצלמות מבטו את
אחת, ובעונה בעת מתואמת, בהתקפה והתחילה וסוריה, מצרים של
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שמים בשם

 בכוננות היינו הסדיר, הצבא באמצעות נערכנו אנחנו צבאותיהן. של
ובלימה.״ הגנה בקרב והתחלנו מלחמה
 השעות 52ב־ המאורעות השתלשלות את מפרט הוא כך אחר
 אבל רציני. קרב זהו רצינית. מלחמה היא ״המלחמה ומסיים, שחלפו

 כבר ואנחנו בתפנית, נמצאים כבר שאנחנו היום לכם לבשר שמח אני
בהתקדמות.״ נמצאים

 מקשה יותר?״ ארוכה או קצרה מלחמה עכשיו חוזה אתה ״האם
שילון. דן העיתונאי

 תקיף מבט נועץ דדו, אומר אחד,״ דבר רק עכשיו חוזה ״אני
 נמשיך ואנחנו להכות, נמשיך ״שאנחנו מולו, המצלמות בעדשות
העצמות.״ את להם נשבור ואנחנו לתקוף,

הממשלה ראש לשכת .19:50
 ומסמכותו רוחו מקור להאציל אמש שנשלח בר־לב, חיים רא״ל)במיל׳(

 על הממשלה לראש ומדווח חוזר צפון, פיקוד חפ״ק על השקטה
והולך.״ ״משתפר המצב.

שואל. הוא בתעלה?״ קורה ״ומה
 של הצבאי מזכירה ליאור, תא״ל מעדכן דרומה,״ ירד ברן ״כרגע

 בדרכם שהושמדה מצרית חי״ר חטיבת על ומספר הממשלה, ראש
 אלברט ״עכשיו מוסיף, כך ואחר המים. לקו המצוינים בחורינו של

.נסוג...״ הוא אך עליו, ללחוץ והתחילו זאת שמעו המצרים הורחק,
 חיים )במיל׳( לרא׳׳ל שהתלווה אלון, יגאל הממשלה, ראש וסגן
 שהגיע למסקנה הגיעו ששניהם מוסר בצפון, מסוים זמן לפרק בר־לב
 של שיטתית הפצצה - האוויר חיל בפעילות הבא לשלב לעבור הרגע

 או מהאוויר, דמשק של הכוח תחנת את ״להפציץ אסטרטגיות. מטרות
 האוויר נמל את אולי כך ואחר הסורי, המטכ״ל את או הדלק, מסוף את

קשה ולהכות סמוכות לערים להרחיב כך ואחר דמשק, של האזרחי
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ושברו החלום באוקטובר: 8

 הוד מוטי יזועזעו. והממשלה הצמרת תזועזע. הבירה דמשק. בסביבות
 שזה להיות יכול במטרות. בדייקנות די לפגוע מסוגלים שהם אמר

עקשנות.״ מגלים הם בינתיים כי הסורית, העקשנות את לרכך יעזור

האוויר חיל מפקד לשכת .20:00
 הבסיסים מפקדי עם נפגש האוויר חיל שמפקד ברציפות שני לילה זה

 את בצוותא וללבן בגזרתם המתרחש על להתעדכן כדי והכנפות
המחרת. ליום המבצעיות התוכניות
 מצליח ״הצבא בני, מעדכן מהירוקים,״ ששמעתי החדשות ״אלה

 ומעדכן, ממשיך ובעודו מסתדר.״ הכול אוטוטו לגשרים. להגיע
 פורום אחריו ומשאיר העליון הפיקוד למוצב בדחיפות מוזעק הוא

סקרנים. מפקדים

העליון הפיקוד מוצב .20:00
 לדדו, מדווחים התוכנית, לפי עבד לא הדרום בפיקוד דבר שום

 את להם ״נשבור - פומבית הבטיח שבה העיתונאים ממסיבת שחוזר
העצמות״.
 למפץ הפכה הגדולה, התקווה בסיני, צה״ל של הנגד מתקפת

 הגדול, לכישלון אילמת כעדות נותרים, סיני בחולות שלו. הגדול
 הרוגים של רבות עשרות ולצדם בתוכם שרופים. חאקי טנקי מאות

 בשדה מובס אותו ומותיר צה״ל את מרסק המצרי הצבא ופצועים.
 מעולם. הובס לא שכנראה כפי המערכה

פלד. בני מגיע עכשיו
 מטוסים. 44 האוויר לחיל ״אבדו דדו, את מעדכן הוא כה,״ ״עד

 לחזור יוכלו בטרם וטיפול תיקון הדורשים מטוסים עוד יש כן כמו
מבצעית.״ לפעילות
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שמים בשם

 בתוך לשחוק האוויר חיל עלול הזה בקצב בתדהמה. מגיב דדו
 יוכל והלאה שממנו - האדום הקו עדי ולהגיע כוחו את ימים כמה

אווירית. ועליונות מגננה במשימות רק לעסוק
 האוויר חיל מפקד ממהר עליו,״ המוטל את יעשה האוויר ״חיל
 הצבא. של העליון מפקדו את שעוטף הפסימי הרוח משב את להחליש

שתדע.״ רוצה אני אופטימי. אני טוב. במצב ״החיל
 ״הכול האיתן, הסלע למופע במהירות שחוזר דדו, אומר אני,״ ״גם

גמור.״ בסדר יהיה
לי, ״תסלחו ,21:00 השעה על המורה בשעונו מתבונן הוא ועכשיו

הממשלה.״ לישיבת לרוץ חייב אני

האוויר חיל מפקד לשכת .21:00
 לכם שאמרתי מה ״כל ללשכתו. בסערה חוזר ובני חולפות, דקות 45

 חצינו. ״לא החדר. בחלל נובח הוא בלוף,״ הכול שקר. הכול קודם?
 הבטחתי התעלה. על גשרים חמישה־עשר בנו המצרים צלחנו. לא

הגשרים.״ את דופקים אנחנו מחר שעד להם

ממשלה ישיבת .21:00
 השרים לחבורת דיין אומר התעלה,״ את מקום בשום עברנו ״לא

 לעת ״אדרבה, ניצחון, חליפות לתפור התחילה שכבר ההמומה,
 הקימו שהם הגשרים ואותם שלנו, לצד הפנים עם נמצא האויב עתה

 מזרח.״ לצד כוחותיהם לתגבור להם לשמש ממשיכים ומקימים,
 וגיסות מאחוריו, מכול שהרע חשב הבוקר שמשעות והרמטכ״ל,

 רק וזה מערבה, המצרים את דוחקים רגלים, בכוחות מלווים שריון,
 מהותי שמשהו יודע הצליחה, פקודת את ייתן בטרם זמן של עניין

כמה. עד יודע אינו ועדיין השתבש.
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שמים בשם

 שלי ״והרושם דדו, אומר בראשיתו,״ עודנו הנגד התקפות ״שלב
באה.״ טרם התפנית כי הוא עכשיו

רמשל״ט תא לילה.
 201 הפנטומים טייסות נשלחות מהתעלה המצוקה קריאות לאור

 וריכוזי החדשים הגשרים של המשוער מקומם על קלע למשימת 69ו־
האויב. כוחות

 שנמצא פלד, הבר״ ״שור מהרהר מטוסים, עכשיו לשלוח טיפשי
במטה. בתגבור

 וככה באדמה, להתנגש חשש אין כי נמוך, לטוס אפשר יום בקלע
 מטילים. ולהתחמק המשיכה נקודת את בבירור לזהות אפשר גם

 רוצים לא כי נמוך טסים מאוד. מסוכן לילה קלע זאת, לעומת
 אותך לאסוף מאיימת הקרקע על שרובצת והחשכה לטילים, להיחשף

גדולה. בלהבה אליה
 את בעין לזהות אפשר אי בלילה ה״שור״, חושב כן, על יתר
 הסטייה עם ומה הניווט. מחשב על רק מסתמכים המשיכה. נקודת

מטרים? 100 עד להגיע שיכולה שלו,
 שואל. הוא מוגדרות?״ מטרות לתקוף נשלחים המטוסים ״האם
לו. עונים התעלה,״ לאורך אקראיות בנקודות פצצות יפזרו הם ״לא,

 לתא נכנס הממשלה, מישיבת חוזר והרמטכ״ל חולפים, רגעים כמה עוד
 נתגבר.״ אנחנו אבל היום. פשוט היה ״לא בשקט, ואומר רמשל״ט

 לסר שמעון סא״ל חושב האלה, היוגוסלבים משובח, ייצור פס
 דדו של חברו בר־לב, של הרוח קור על בסיפורים נזכר מהבקרה,
 צפון, בפיקוד האומה ומצב הרוח מצב את לייצב הצלחתו ועל מילדות,

 ארכיאולוג אחר, בדימום רמטכ״ל ומזהה הזעיר הרמשל״ט תא את סוקר
כלות. עד ציפורניו את שבוסס בהווה, הממשלה ראש ונציג
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ושברו החלום באוקטובר: 8

 לא לילות ״שני בפועל. למפקדו רומם יורם פונה ממוטט,״ ׳׳אני
 בבקשה שינה. שעתיים חייב אני גיחות. שלוש עשיתי והיום ישנתי,
 בתעלה.״ הקלע מגיחת אותי תוריד

 חולדאי. שואל הטייס?״ ״מי
רומם. עונה שעני,״ ״אורי

במקומך.״ יפה דרור את ״נשבץ חולדאי. אומר לישון,״ ״לך

* * *

האוויר. חיל ממטה מדווחים ויפה,״ שעני של המטוס עם קשר ״אין
 מפסיק לא האוויר חיל ממטה מישהו הגארד. לערוץ עוברים

כלום. להם. לקרוא
מצלצל. במבצעים הטלפון

 אל ופונה הפומית על ידה כף את מניחה הפקידה, אומרת רגע,״ ״רק
 איתו.״ לדבר רוצה היא שעני. של אשתו ״זאת התורן: המנהל ספוש,

 עוד שהוא ״תגידי אומר, הוא כך,״ אחר להתקשר לה ״תגידי
באוויר.״

 חיל בסיסי הגארד. על בחיפושים ממשיכים שעה. חצי עוברת
 אצלם. נחת לא שעני של שהפנטום מעדכנים בדרום האוויר

שוב. מצלצל הטלפון
 שעני. של אשתו לוחצת אורי?״ עם קורה ״מה

 שתמתיני ״כדאי ספוש, עונה ארוכה,״ מאוד לטיסה יצא ״הוא
שתתקשרי.״ לפני שעות כמה

 החזק הרחב, שלה, שהגבר יודעת והיא אורי. של אשתו זאת אבל
 שיצא, לפני ובערב, במילתו. עומד שתמיד אחד גם הוא הטבע, ואוהב

מזמן. חלף. הזה והזמן לחזור. אמור הוא מתי אמר
בדיוק ומה שלה אורי איפה לדעת ולוחצת מתעקשת היא ולכן

ה. ל ת לי ס 201 טיי
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שם שמים ב

 אותה משכנע הוא ובסוף לא, ממש להגיד, יכול לא ספוש אבל קרה,
 מישהו יבוא בשמים, אלוהים יש שאם ומתפלל מנתק שוב, להתקשר

ודרור. אורי את אליהם ויחזיר

* * *

בטייסת. רותם חיים מתייצב בלילה
 הראשון המילואימניק שמיצה. הרגיש השתחרר. 1972 בנובמבר

הקורנס. מערך של
 העברת לעצמו סידר הברית. לארצות טס 1973 אוקטובר בתחילת

לחוף. מחוף רכב
 הרחוקה. בישראל קורה שמשהו ברדיו שמע בשבת

 בוושינגטון. האווירי הנספח ברקת, לשייקה התקשר בדרך, עצר
 תישאר שתגיע. עד ייגמר כנראה זה שייקה. אמר בטיול, תמשיך

חדש? יש שוב. התקשר יום חצי בחלוף בקשר.
 עדיין אני טוב. הרוח מצב ברקת, עירבן שלי, הטייסת עם דיברתי

קורה. מה יודע לא
 שאומרים משפט רותם, חשב בעייתי, משפט טוב?״ הרוח ״מצב

משתבש. משהו אם רק
 יורק. לניו טס הדרך. באמצע הרכב את עזב

 טיסת יש רגוע, פחות שנשמע שייקה, אמר התעופה, לנמל תבוא
בחצות. על אל

 ורעייתו. לבני גידי המיראז׳ טייס את פגש הגיע.
לא. לבני לטיסה. לעלות הצליח

 בבחור הבחין כשלפתע לבני, גידי רטן כאן, שאתקע ייתכן לא
 התבונן לצדו. אשתו שפם, אפלות, עיניים קומה, ממוצע מוכר,

 מ״היחידה״, ההוא את בו זיהה שנייה ובשבריר במשופם, ושוב שוב
בטייסת. הישרדות קורס להם שהעביר

298



שבת החלום באוקטובר: 8 ו

אליו. ניגש
לעלות? נצליח איך רעיון לך יש

 המשופם. ענה איתי, בוא
 לבני. גיחך על, אל מנכ״ל שהוא לחשוב אפשר
 על אל תחנת כמנהל עצמו את שהציג קומה גבה גבר אל הלכו

התעופה. בנמל
המשופם. פקד בשבילנו, כרטיסים ארבעה תסדר

מעט. עוד
 עכשיו. המשופם, פקד מעט, עוד אין

קומתו. ממרומי המנהל נבח בסבלנות, תמתין
 המבוהל פרצופו את משך התחנה, מנהל בעניבת המשופם אחז

האפלות. עיניו מול אל אותו וקירב
 ומכחיל. הולך ופרצופו המנהל, גנח בסדר, בסדר,
העניבה. לפיתת את קמעה שיחרר

המבועת. המנהל שאל עוד? מה
 ענה המזוודות, ובהעברת הקרקע בסידורי לעזרה דיילת שלח

 המשופם.
 בסדר. בסדר,
הרפה.

 ה״משופם״ אהוד לבני, הזוג בני הצטרפו כך אחר דקות עשר
 למדינה בדרכם רותם, חיים הקורנס טייס אל נאווה ואשתו ברק

במלחמה.

 או־ הכניסה. מדרגות על אותו מעדכנים בשבי. זה נעדר. זה נהרג. זה
הימים. ששת לא ממש הימים. ששת לא רותם. חושב קיי,

 על חולדאי פוקד החסרה, התורה כל את ובשליין בעממי תרביץ
ז׳טלני.
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שמים בשם

 לא עדיין שהשניים החומר כמות על לעבור שכדי יודע ז׳טלני
 אי־שם שנעלם הישן בעולם שגרה, בימי דרושים אליו, נחשפו
 עולם זה עכשיו אבל שבועות. אף אולי ימים, כמה תודעתו, באחורי

 הוא וז׳טלני מהירות. הסמכות מהירים. פתרונות שדורש עולם חדש.
 הצעירים הנווטים שני אל מתכופף הוא קומתו ממרומי הנכון. האיש

 לבעליה נחשב מדוע להם מוכיח צעד אחר וצעד חסותו, תחת שקיבל
בטייסת. החכמים אבן של

 זה שברגע לחולדאי ז׳טלני מדווח חצות, קורא אורלוגין כשקול
חדשים. מבצעיים נווטים שני לשורותיה 201 קיבלה

רמשל״ט תא לילה.
 מריח, אף ולעתים שומע רואה, חש, פלד בני השליטה בתא ממקומו

לוחמיו. וכלל האוויר חיל מטה אנשי תגובת את
 ישראל. ארץ בהגנת לנו התקלקל בסיסי משהו פלד. בני חושב נכון,
 טנקים. איבדו השריונרים גם אבל מטוסים. הרבה מטוסים. איבדנו
 את להצדיק השטר. את לפרוע מאיתנו מצפים וכולם טנקים. מאות

 המטה יכול. האוויר חיל רק השנים. כל לנו שהוזרמו התקציבים
 וביטחון, עוצמה לשדר חייב בשחקים, הלוחמים כלל ואיתו שלנו,
 אלא אתמול של באסונות להתעסק לנו אסור ומשימתי. נחוש להיות

 יוזמה לשדר עכשיו. של היום. של באלו ובעיקר מחר. של בתכנונים
התקפית. רק התקפית.
 ויוצרים אצלנו הסדקים את מאחים איך זאת? עושים איך אבל

משברים. בפני חסינה רעננה, חדשה, חזית
 הזרמת אין מדוע מבינים אינם הם מצוקה. משדרים המודיעין אנשי

 במקומן. לא הן וכשיש, למטוסים. מטרות ואין מהירוקים ידיעות
 ומתכנני התקיפות. תוצאות מה יודעים תמיד לא במקומן, וכשהן

לא הם ממוקד. לא מבטם תזזיתית, התנהגותם לחוצים. המבצעים
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ושבר! החלום באוקטובר: 8

 לא שמעולם זמן בקבועי לטייסות, מורידים שהם בפקודות בטוחים
דעתם. על העלו

 בקול שתוהים הלחימה, ומנהלי הטייסות מפקדי אלה גרוע והכי
 ומתווכחים לשטח, אליהם שיורדות המשימה פקודות פשר מה רם
 שלפי מטרות, אותן ושוב שוב לתקוף צריך מדוע המטה אנשי עם

לבן. דגל להניף אמורות היו הישנים המשחק חוקי
 האם בני, תוהה המטה, אנשי עם מתווכחים בשטח מפקדים ממתי

 בסדרת הפעם מדובר שאין ובכנפות בבסיסים שם הפנימו לא עדיין
ישראל? עם בהצלת אלא גבול, תקריות
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באוקטובר 9

עשתונות אובדן

 כי פעמיים נאמר שעליו שלישי, יום של הראשונות הלילה בשעות
במסורת. מורדת המציאות כי מתברר טוב,

 חטיבת ולפיה, העליון הפיקוד למוצב שמגיעה בידיעה מתחיל זה
 הכוחות את לתגבר מערבה דרכה את עושה רעננה עיראקית טנקים

בחזית. הסוריים
 מביקור והרמטכ״ל הביטחון שר של חזרתם עם ובעיקר כך, אחר
 בשעות שני ביום שקיבלו הדיווחים כי מתברר בסיני, הפיקוד במוצב
 הנגד התקפת נתפסת. בלתי מציאות של הקרחון קצה רק היו הערב

 צבא כוחות כבדות. צה״ל אבדות יציב. המצרי הגשר ראש נכשלה.
 קווי מסתמנים לא ובאופק בסיני, חיוניים בשטחים אוחזים מצריים
עקירתם. את שיאפשר הפטנט של המתאר

 על לידיעה מצטרפת כמתוכנן הלך לא בסיני דבר ששום ההכרה
 שולטים עדיין סוריה צבא שכוחות להבנה העיראקית, השריון חטיבת
 מחיל אפילו מתרגש לא שהאויב המסר ולהפנמת הגולן, רמת בדרום
 שהופצצו, משדות להמריא ממשיכים מטוסיו הישראלי. האוויר
 שהוטלו הפצצות רסיסי את כלום, כאילו מנערים, שלו היבשה וכוחות
בלחימתם. וממשיכים עתה זה עליהם

 מדינת מנהיגי מפנימים שלישי יום של המוקדמות הבוקר בשעות
לא עומדים. באמת הם מה מול הקרבות, מפרוץ לראשונה ישראל,
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עשתונות אובדן באוקטובר: 9

 כך. חשבו עוד אתמול הימים. ששת מלחמת של השביעי ביום מדובר
 החזית. קווי את פרצו הפתיעו. והסורים המצרים תקלה. לנו היתה
 יביאו הגולן וברמת בסיני שלנו הנגד מתקפות אבל אבדות. לנו הסבו

 והערבים. ישראל מלחמות מקדמת המוכר ל״סידור״ הצפוי, למפנה
 ממשלת קיבלה אתמול רק שלל. ולחלק להשיג לרדוף. נצא רגע עוד

 שהמצרים בגשרים להשתמש אפשר יהיה ולפיה החלטה, ישראל
 לעבור קודם, אחת שעה ויפה המצוינים, לכוחותינו לאפשר כדי הניחו
המערכה. תמונת את ולשנות התעלה של השנייה לגדה

 יום של הקיומית הפאניקה אחרי מנטלי. בעיקר הוא וההלם
 הצליחו רק לא וסוריה מצרים שצבאות מתברר באוקטובר, 7 ראשון,

הקרב. בשדות אותנו מביסים גם שהם אלא אותנו, להפתיע

 התת־קרקעיים החדרים יושבי מפנימים שלישי יום בוקר באשמורת
 הוא כיפור בשבת שהתחיל הזה שהדבר העליון, הפיקוד במוצב

אחרת. לגמרי אחרת. מלחמה
 בלשכת ישראל מדינת של הביטחון שר מתיישב 04:45 בשעה
שומעיו. של ההגנה שכבות את זו אחר בזו ומקלף הרמטכ״ל

 אלעזר, רא״ל בפני הקשה תובנתו את דיין שוטח במצוקה,״ ״אנו
 ״עמים צור. צבי לשעבר והרמטכ״ל זאבי רחבעם )במיל׳( האלוף
 עצמם את מצאו - המועצות ברית צרפת, אנגליה, - מאיתנו גדולים

 מה ולהחליט לשקול עלינו כזאת בשעה מלחמה. בעתות במצוקה
 משבר צפוי לעשות. - הצבא ועל העם על - שעלינו הנכון המעשה

 המצרים את לזרוק יכולים שאיננו להם כשנאמר בישראל, בעם קשה
 מזה. מנוס אין אבל נפלו. בר־לב וקו שהמעוזים התעלה, את שעברו

לאשורו. המצב את שידעו האמת, את לעם לומר צריך
 אין פנים בשום - הוראה לפיקוד לתת ״יש דיין, ממשיך ״בצפון,״

 - הנוקשה עמידתנו בגלל הטנקים כל בגולן לנו יאבדו אם נסיגה.
הדרגים, בכל מפקדים, יש אם נחסל. הסורי הכוח את גם אבל יאבדו,
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שמים בשם

 לסיום לשאוף עלינו להחליפם. יש זאת, למשימה מסוגלים שאינם
 אחת בחזית ללחום כדי להכרעה, להגיע לפחות או בצפון, המלחמה

 זה ובכלל כך, לשם הדרושה הפעילות כל את לבדוק יש בלבד.
דמשק. הפצצת
 שיהיו צריך ״אבל דיין, ממשיך נימוסים,״ בלי מדבר ״אני

 היום, בסיני שהיה מה כל המצרים. את לדפוק אפשר אי קריטריונים.
 עמוקה.״ נסיגה קווי בסיני להכין יש לנו. נחוץ היה לא המתקפה,

 והתחושה ומתאייד, הולך המאזינים של העצמי כשביטחונם ואז,
 הממונה, השר של מצדו להיפתח יכולה לא כבר מזאת גדולה שרעה היא

 אותם ולצייד גיוס שבר מי כל את לגייס ״יש - הפצצה את דיין מטיל
 יפרצו האויב של וטנקים ההגנה, קווי ייפרצו שמא אנטי־טנקי, בנשק
 בחורים של קשישים, של חירום בגיוס להתחיל יש המדינה. ללב

 הגיוס.״ לגיל מתחת נערים ושל שונים מטעמים מגיוס ששוחררו
 באוקטובר, 9 שלישי, יום בשחר 05:00 השעה אחרי דקות כמה

 הרמטכ״ל לשכת את דיין עוזב עליונה, מתיחות של שעות 63 לאחר
 ורוח תדהמה, מוכי נוכחים מאחוריו ומותיר העליון הפיקוד במוצב
מעליהם. מרחפת מצדה

T

התיכון הים מעל סקייהוקים .06:30-05:00
 בטייסת א׳ סמ״ט וילן, אברהם רס״ן חושב עלינו, עבר קשה לילה

 הלחימה מנהל עמדת אל בדרכו דוד, ברמת 110 הסקייהוקים
 צריך היה הזה המחורבן הפרוג בעולם, המקומות מכל במבצעים.

שלי? הטייסים במגורי דווקא ליפול
 את שקרע מרסיס הלילה שנהרג דימנט)דותן(, דודו את מכיר הוא
 והוא שלו. הטייסת שלו. הם שנפצעו. האחרים את מכיר הוא גרונו.
הלאה. להמשיך שחייבים יודע

המבצעים. בלוח רשום סעיד, בפורט טילים סוללת הפצצת
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שתומת אובדן באוקטובר: 9 ע

 לכתפו מעבר מוכר קול שומע הוא לגיחה,״ להצטרף רוצה ״אני
 במקום אותי ״שים הכנף. מפקד לב)זוריק(, ארלוזור אל״מ את ומזהה
שנהרג.״ הטייס

 טסת לא ״כבר המתבקש, בנימוס וילן אומר זוריק,״ ״תראה,
 הקפיץ הפרוג שעתיים לפני הסקייהוק, את מכיר לא אתה חודשיים,

 אני הקודמים, בלילות ישנת לא הלילה, ישנת לא מהמיטה, אותך
 עכשיו.״ תטוס אם טעות תהיה שזאת חושב

מוותר. לא זוריק וילן. גם מתעקש. זוריק

.2 מספר זוריק שלישייה. יוצאים
 שמים שמים. כמו מים בוקר. של קל אובך הביצות. מעל חולפים

 לכיוון יורה ימינה, בחדות פונה פצצות, משחרר מושך, וילן מים. כמו
 בלתי ומשהו פעם, ועוד פעם כיוון הופך למטה, שמתגלה מצרי מוצב

שלו. העין קרנית את חורך הדעת על מתקבל
 אדוות אל צולל שמטוסו לזוריק, צועק הוא משוך,״ 2 משוך, 2״
 התיכון. הים גלי

כלום.
 גרונו. במלוא שוב צועק הוא משוך,״ 2 משוך, 2״

כלום.
הכחול. המים במשטח פוגע 2 בום.

 התיכון הים ורק מצנח. אין זוריק. אין מטוס. אין הנקודה. מעל חג
סיני. לחופי גל אחר גל שולח ימימה, מימים במקצבו ממשיך

201 וטייסת חצור .06:00
 את מעדכנים הלילה, תקיפת ממשימת שבו לא יפה ודרור שעני אורי
רומם. יורם

הכנף. בשער שמתייצבת אשתו, שואלת מתקשר?״ לא אורי ״למה
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שמים בשם

 שמעברו הילדה התורנית, המבצעים פקידת היא שביט סימה
תגיד? מה הקו. של השני

 נחת?״ ״הוא אשתו. מקשה חזר?״ ״אורי
עונה. לא סימה
 נחת?״ הוא חזר? אורי לי! תעני ״הלו,
 ״מה הלחימה, מנהל על נסערת מתנפלת עונה, סימה רגע,״ ״רגע,

 ונוסע השליח להיות נעתר מישהו ולבסוף לה?״ אומר מה לה? אומר
אורי. יותר שאין ומבשר לשער,

* * *

לטייסת. מגיע זמר יפתח סא״ל בבוקר שלישי ביום
 ושהטייסת שונה, מלחמה שזאת קולט לא עדיין בפיגור. הוא

 שבעה הרוגים, שני עם שורדת, מצולקת, - אחרת טייסת היא שעזב
 את לעכל מתקשה הוא מכול יותר חסרים. מטוסים ושישה שבויים

 זהות על הסדורה ומשנתו המוצק ערכיו עולם את שריסק השבר גודל
ביניהם. המפגש ותוצאות החלש החזק,

 מבשרים מבצעית, כשירות תקן תו קיבלתם הלילה שבמהלך מוסר דטלני
 מצטרפים אתם הלילית. ההכשרה של הדובדבן לכם הרי ולשליין. לעממי
במצרים. כותמיה התעופה שדה את לתקוף שיוצא למבנה

השדה. את לתקוף פצצות עמוסי פנטומים 14 יוצאים 07:00 בשעה
 מסיפורי רק ניזון עכשיו שעד עממי, חושב המוביל, הנווט לא אני

 עכשיו. לא בטח לפשל. לי אסור זאת, ובכל החברים. של הגבורה
מדויק. ניווט לעצמו, אומר הוא נמרוד, מדויק, ניווט

משיכה. לפני דקות שש
הטייס. במושב לפניו הרתום לחיון, עממי מתריע להאצה, דקה עוד
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עשתונות אובדן באוקטובר: 9

 קשר. 540 מלא. יבש למשיכה. דקות חמש
 חי. למצב מפסקים מעביר חיון וקובי עממי, מתריע ״מפסקים,״

 לשמור במבנה, אותנו לשמור לעצמו, עממי מזכיר החוצה, עיניים
 זמנים. להקריא להמשיך לשכוח ולא הזנב, על

למשיכה. דקה
 למשיכה. דקה חצי

טופ.״ אחת. שתיים. ״שלוש.
 בזווית אפו את מכוון פצצות עמוס ומטוס מבערים, פותח חיון

 את ומזהה צוארו את מותח ועממי השמים בתוך ונוסק מעלות 35
למטה. שם המטרה
 אל צולל המטוס, את הופך וחיון השחקים במעלית שניות עשר
במכ״ם. קרקע״ ״הד ונועל פנימה״, ראש ״מכניס ועממי המטרה,
 עסוקים כשאנחנו לבוא אוהבים הם בחוץ. עממי של הראש ושוב
 להחזיר הזמן וזה בשמים רגוע שהכול אלא ז׳טלני. התריע בתקיפה,

 והמטוס משחרר, הוא ועכשיו גבהים לחיון ולדקלם פנימה ראש
שובר. ושוב ומנמיך, שובר, וחיון מתנער,

 הפצצנו. התנפלנו. זיהינו. באנו. עממי. לעצמו מסכם בתכלית, פשוט
הסתלקנו. פגענו.

 לא נמרוד. הכבוד ״כל ואומר, מייק, ההוט על עולה חיון ופתאום
צעיר.״ נווט איתי שהיה הרגשתי

 התקבלתי זהו. וחושב, למשקף מתחת גדול חיוך מחייך ועממי
לנבחרת.

הממשלה ראש לשכת .07:30
 ומתבררים הולכים וחיוכים, בתובנות זמנו את מעביר עממי בעוד

הנגד. מתקפת כישלון ממדי אביב בתל בקריה
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 בפני סקירתו את הביטחון שר פותח כרגע,״ לצלוח סיכוי לנו ״אין
 הנוכחי, אמ״ן ראש הרמטכ״ל, וגלילי, אלון השרים הממשלה, ראש
יריב. אהרון בתפקיד, וקודמו זעירא, אלי

 להתקרב לא ואפילו לצלוח, לנסות שלא כדאי הקרובה ״בתקופה
 לא הטנקים מכותרים. בודפשט, למעט המעוזים, כל התעלה. לקו

 הוא נכשלו. ברן של צליחה ניסיונות שני אליהם. להגיע יכולים
צוותיהם. על טנקים 50 אחריו הותיר

 מהמלחמה,״ סוריה את להוציא מקסימלי מאמץ לעשות מציע ״אני
 לסגת. לא הוראה יש טוב. נלחמים ברמה ״הכוחות דיין. ממשיך
 הוא עכשיו המשמעותי המאמץ לזוז. שלא ובלבד מוות, עד נלחמים
 דמשק.״ בתוך הפצצות לאשר ומבקש מציע אני הסורי. הכוח הריסת

גולדה. שואלת העיר?״ ״בתוך
 ״הם דיין. משיב הסורים,״ את לשבור ובסביבתה. העיר ״בתוך

 שאנו הזה מהמצב לצאת צריך יומיים. כבר פרוגים עלינו יורים
 נשחקים. הטנקים דמשק. על ביבשה ללכת כוח אין לדדו בו. נמצאים

 את לגמור היא המטרה חשמל. מפקדות, הכוח, בכל דמשק על ילכו
 אין בדמשק. )תעופה( השדות על מספיק כבר הלכנו הזאת. החזית

 דמשק. היא ביותר המשמעותית המטרה משמעותיות. מטרות יותר
 צריך לאישור. הנושא זה תיפגע. לא שהאוכלוסייה לומר אפשר אי

עכשיו.״ אישור
 יהיה ״מצבנו דיין. דברי את דדו מחזק קשה,״ מצבנו ״בתעלה

 חיונית דמשק התקפת קשה. יותר יהיה לסורים אם רק שם טוב יותר
סוריה.״ שבירת בשביל

 ״האם הממשלה, ראש מקשה אותם?״ לשבור מוכרח זה ״מדוע
אותנו?״ תשבור פה הפצצה

 משבש זה אביב ורמת רידינג ה׳בור׳, על פה כבדה ״הפצצה
דדו. עונה מאוד,״

ינסו...?״ לא הם האם דמשק, את נפציץ ״אם גולדה:
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״שינסו.״ ודדו: דיין
 לטפל יכול הוא כלל. בדרך באוויר שולט שלנו האוויר ״חיל דדו:
בהם.״

 דמשק?״ בסביבת להתחיל יכולים שאנחנו דברים ״אץ גולדה:
 התפנית. של הדרמטיזציה .Break Through^ את מחפש ״אני דדו:
 אסד.״ הנשיאות, ארמון המפקדה, זה אם בלחצים. משיגים תפנית

 דמשק?״ של האנטי־מטוסית ההגנה מצב ״מה גולדה:
 מטוסים.״ נאבד גם אולי אנטי־מטוסי. נשק יש טילים. ״יש דדו:

 לשום יסכימו לא שיתקפלו, מכה יקבלו לא שאם ״ברור גולדה:
אש.״ הפסקת
 מאיתנו חזקים יותר הם בינתיים ועיראק. ירדן יצטרפו ״וגם דיין:

התעלה.״ בחזית
שמתקדם.״ עיראקי טור ״יש דדו:

 הרוסים, יגיבו ואיך עלינו יגידו מה מתלבטים הם כך ואחר
 מטרות בהן שמסומנות מפות על רוכנת וגולדה האמריקאים, ואיך

 ישפיע?״ זה רדיוס ״באיזה ושואלת, בדמשק, לתקיפה אפשריות
 זעירא. האלוף משיב גדול,״ רדיוס לא התוקפים, בדיוק תלוי ״זה

 נוספים )משלוח פנטומים על הכריע )ניקסון( הנשיא ״אתמול
מהססת. שעדיין גולדה אומרת ייפסק,״ שזה רוצה הייתי לא לישראל(.

 של זיכרונה את אמ״ן ראש מרענן הראשונים,״ נהיה לא ״אנחנו
פרוגים.״ הלילה ירו ״הם הממשלה, ראש

 גולדה. אומרת אחרות,״ במטרות להתחיל רוצה ״הייתי
 נפתח אם מאשר יותר יפתיע זה במטכ״ל נפתח שאם נכון ״משה,

 ואומר, לתשובתו, ממתין לא לשיחה, אלון מצטרף אחר?״ במקום
במטכ״ל.״ הצבאיות במטרות לפתוח ״מוכרחים

 המאזניים, כף על משקולתו את זעירא מוסיף מתנדנד,״ ״חוסיין
 לא הזיקוק בתי עליו. שישפיע מה ״זה צבאית. פעולה בכיוון הנוטה

עליו.״ ישפיעו
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 דיין, אומר פרוגים,״ ברציפות יורים שהם השלישי היום ״זה
שלו. משקולתו את מוסיף

 גולדה. של אמונה איש גלילי, מוסיף לעשות,״ ״ניתן
 כף על האחרונה המשקולת את מניח אלון, אומר נכון,״ ״הקו

 הבינה. שלא למקרה המאזניים.
 גולדה. אומרת ״מאשרת,״

דיין. מסכם איתה,״ נתמודד בעיה? לנו ״תהיה

הצור .09:00
 כנף״. ״עלי חצור, של הקרבי הדף שוב מופץ שלישי יום בצהרי

 באוקטובר. 8 שני, יום הקודם, הלחימה יום את מסכם הכנף מפקד
 המצריים השריון כוחות עצומים: להישגים הגענו זה ״...ביום

 התעלה את לחצות שהצליחו הטנקים ומאות להם, המגיע את קיבלו
ממנה״. לצאת שאין למלכודת שנלחצו או הושמדו

 ״איפכא ולביטוי צה״ל של העשתונות לאובדן מושלמת רוגמה יש אם
 לפירות אל״מ מפי המצוטט האומלל המשפט זה הרי מסתברא״,

מפקד. הוא שעליה הכנף בעלון
 כישלונות ספגו אלא להישגים, הגיעו לא סיני בגזרת צה״ל כוחות
 למלכודת. נלחצו ולא הושמדו לא המצרי השריון כוחות מהדהדים.

לישראל. ההגנה צבא כוחות הם במלכודת ונמצא שהושמד מי להפך.

הממשלה ראש לשכת .09:40
 מברק יוצא הממשלה ראש בלשכת הישיבה סיום לאחר שעה כחצי
 השגריר דיניץ, שמחה אל המשרד, מנכ״ל גזית, ממרדכי בהול

בוושינגטון.
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 בסוריה שונות אסטרטגיות מטרות להפציץ עומד האוויר ״חיל
 על ההחלטה בצהריים. ייעשה הדבר דמשק. ובתוך חוזר, ובתוך, ליד

 להביא בניסיון הכללי, הצבאי המצב ניתוח לאחר נתקבלה הפעולה
 ויביא הסורית, בחזית אפשרי נראה והדבר החזיתות, באחת לשבירה
 וכן עיראק, להרתעת חיוני הדבר הגולן. ברמת המתקפה להפסקת

במלחמה. להשתתף מהחלטה ירדן,
 על סלקטיבית הפצצה לביצוע עליונה חשיבות מייחסים ״אנחנו

האסטרטגיות״. המטרות

האוויר חיל מטה .09:40
נון. בן אביהו לסא״ל אומרים דומיניק,״ ״הפעל

 טייסת על פיקוד תקופת נון בן אביהו סא״ל סיים 1972 באוגוסט
 ענף ראש לתפקיד והתמנה (69) האוויר חיל של השנייה הפנטומים

האוויר. בחיל המבצעים במחלקת תקיפה
 את ולבדוק קיימות תוכניות לעדכן החל קצרה לימוד תקופת אחרי

 אסטרטגיות מטרות תקיפת למשל. ״דומיניק״, אחרות. של היתכנותן
 דלק, מאגרי ביוב, מים, חשמל, שליטה, מפקדות ובסוריה: במצרים
תחמושת. מצבורי
 האוכלוסייה לכל בסוריה החשמל אספקת את לנתק נכון יהיה האם

 בעורף? אנושות לפגוע יש החזית על ההשפעה בשם האם האזרחית?
 הלחימה רוח את מכול יותר תערער בהם שפגיעה היעדים הם מה

הסורית?
 שאלה סימן מעליה ריחף ב״דומיניק״, שדנו אימת כל ותמיד,

 תקיפה מטוסי לשליחת ירוק אור ייתן אי־פעם מישהו האם - גדול
המטרות? אל
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 משטח שוגרו פרוג טילי 25 אביהו. חושב הקיר, על היתה הכתובת
 בשדה שם גבת, בקיבוץ ילדים בבית ישירה פגיעה פה סוריה.

 משחקים גן שם בצפת, צפון פיקוד מפקדת פה מחניים, התעופה
 דימנט, דודו עוד. לא גדול. נס בנפש. פגיעות בלי העמק. במגדל

 בשיכון טיל מפגיעת בוקר לפנות נהרג דוד, ברמת האוויר חיל טייס
 שלו. דחיפה שלו. רעיון דמשק. את דופקים הפור. נפל המשפחות.

 מובהק איתות עם כולה, המלחמה תמונת את לשנות שיכולה תקיפה
הלחימה. למעגל מחוץ שיישארו שמוטב ולעיראקים, לירדנים

העליון הפיקוד מוצב .10:00
 מבודדות טילים סוללות מתקיפת האוויר חיל מטוסי חוזרים 10:00 בשעה
הטייסים. מדווחים מצוינות, פגיעות העיקרי. הסורי המערך בעורף

 חיל מפקד מעדכן הסורית,״ בחזית הנ״מ טילי חומת ״נפרצה
הרמטכ״ל. את האוויר
 הוא טילים,״ אין פשוט טילים, ״אין ברגשותיו. עוצר אינו דדו
 הצפון. פיקוד אלוף את מיד ומעדכן אותו הסובבים באוזני מכריז

 באמת האוויר חיל ״אם מהפלמ״ח, לידידו אומר הוא חקה,״ ״תשמע,
חופשי.״ באופן אותו לך נותנים אנחנו הטילים, את גמרו

 והנה ה״בור״, קירות בין מצדה רוח שרתה שעות שש לפני רק
 קשה הסורים של מצבם נ״מ טילי הגנת בלי אפשרי. הכול עכשיו
 האסטרטגיות, התקיפות מתוכננות שבצהריים יודע ורדו מאוד,
אש. להפסקת מתחננים הסורים את מדמיין כבר הוא רוחו ובעיני

201 טייסת .12:00-11:00
 התדריכים. בחדר הבחורים את מעדכנים סוריה, בעומק תוקפים היום

הדרך. פריצת תהיה אולי זאת הפנטום. טייסות כל חלק נוטלות במבצע
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הטייסת. של קורנסים רביעיות שתי לשמים מזנקות 11:20 בשעה
 רוני מייחל ככה, שיימשך פנים, מאיר הים מעל האוויר מזג

 השמים שיט. לבנון. חוף הראשונה. הרביעייה את המוביל חולדאי,
 השמים את סוגרת כבדה עננות פונים. שחורים. עננים שכבת מכוסים
החרמון. הר של ראשו את ומכסה
 האוויר, בחיל הגנה ענף ראש ארז, עודד סא״ל חושב יהיה, מה

 בוער מה לסוריה. בדרכו תקיפה מטוס של האחורי בתאו נווט ועכשיו
 יכולתנו את גם ואולי הסתיו, רגלי את ככה דוחק שהוא לחורף לו

שמש. לנו תנו שמש, לבצע.
ממשיכים. .201 טייסת מפקד סגן מחליט פיקניק, לא זה מלחמה

 שתנאי יודע העננים, לתוך נכנם הוא גבוהה טיסה במהירות
 ממש אותם להביא עלולים אותו המכסה והעננות ההררי השטח
המרסק. מהסוג למפגש עכשיו

 מעל אל לנסוק שמתחילה לרביעייה, חולדאי מורה ״מטפסים,״
 מוקדם לגילוי נחשפים הם זה שברגע יודע השחורה, העננים שמיכת
המשמעות. את ומבין המכ״ם, במסכי

 דקה חצי שנותרה יודע והוא המוביל. הנווט הוא טלמון עמירם
 למשיכה. עד דקה חצי ועוד לתקיפה, אחרון לנתיב פנייה לפני

 המשיכה נקודת את המבנה, ולכל לחולדאי, לפספס הזה והחשש
פחד. או טילים מכ״ם, על מחשבה כל הצדה דוחק הנכונה,
 לשכבת מחוץ אל פנטומים ארבעה מגיחים 12:00 לפני דקות שתי

 דמשק, אגן רובץ למטה כחולים. שמים פיסת ומגלים כהה גפן צמר
 הכוח, תחנת את מזהים וחולדאי וטלמון ענן, בדל ללא נקי, והוא

 אותה והופכים לתקיפה נכנסים אחריהם, כולם את מושכים המטרה,
חורבות. לעיי

השנייה. הרביעייה את מוביל פלד הבר״ ״שור איתן
שלושה של היעדרות אחרי הזאת במלחמה משתלב אני איך
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 חימום״ ב״מקצה לפתוח מחליט זמר, יפתח סא״ל תוהה שבועות,
 פלד. של 2 כמספר עצמו את ומצוות הפיקוד מושכות את ייקח בטרם

 משימתם. את הבקר מבטל באוויר, בעודם
 אותם, מנחה הוא לצפת,״ חזרו המטרה. מעל כבדה ״עננות

חלופית.״ מטרה לקבלת חכו המתנה. במעגל ״תישארו
 השריון כוחות לעזרת סקייהוקים מבנה נשלח ממתינים, בעודם

 הטייסים. אחד מודיע נוטש,״ אני ״נפגעתי, ברמה.
 לדווח. ממשיך הוא המצנח,״ על ״אני

 עלי.״ יורים לקרקע. ״הגעתי
זהו. סוגר.״ ״אני

 האווירי מהחפ״ק ומישהו לרביעייה, הבקר מודיע תורכם,״ ״עכשיו
 לנקודה יגיעו שככה ואומר ומהירות זמן כיוון, להם נותן כנען בהר

 סורית. שריון חטיבת מעל בדיוק המתאימה,
טעה. הבקר כלום. מושכים.

דבר. שום האזור. מעל יעפים שני מבצע זמר יפתח
 חייב ואני ההתשה, מלחמת לא גם זאת זמר, חושב טיול, לא זה

הייתי. שלא הימים על לפצות
 נוחת הוא בדלק, קצר חימוש. משחרר מטרה, מאתר שלישי. יעף
דוד. ברמת

טייסת. מפקד להתנהג צריך ככה האחורי, במושב ז׳טלני חושב יפה,

 זהר, אלי רס״ן שואל שנגיע?״ רצית שאליו המקום נמצא ״איפה
כנען. הר חפ״ק את האחורי, הזוג מוביל

 דרומית־ קילומטרים שניים־שלושה ממוקם טנקים של גדול ״כוח
החפ״ק. עונה פארם,״ לתל מזרחית

 את מכסה לא שבידו המפות שסטריפ ונזכר זהר עונה ״קיבלתי,״
נסתדר. הרמה. דרום
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צמוד. תישאר לאליאל. אומר הוא איתי,״ ״יחד
 טנקים עשרות ומזהה להפצצה מושך הוא פארם לתל קרוב

לשטחנו. מתקדמים
 כל קילו 360 117 מרק פצצות, אחת־עשרה הכוח. במרכז פיפר

ברצף. למטה גולשות אחת,
לכם.״ רבה ״תודה מהשטח, קורא מישהו יופי,״ ״יופי,

 המשימה ופקודות ״דומיניק״ האב פקודת מכוח ,11:30 לקראת
 לתקוף בדרכם האוויר חיל של פנטומים 39 הוזנקו אליהם, שזרמו
בסוריה. איכות מטרות
 בנתיב כבדה עננות בשל התקיפה על לוותר נאלצו מתוכם 20
 לדמשק הסמוכה כוח תחנת השמידו הנותרים המטרה. אל הגישה
 לסוריה, מצרים בין קשר ממסר ותחנת חולדאי( בהובלת 201 )טייסת

 בלבנון, ברוך בג׳בל המכ״ם ובמוצב בחומס הזיקוק בבתי חלקית פגעו
 האוויר חיל ומפקדת המטכ״ל בניין את ריסקו - העיקרים ועיקר
(.119 בדמשק)טייסת הסורי

 טייסת מפקד ספקטור, יפתח סא״ל בהובלת קורנסים, שמיניית
 נתיב בדמשק. משימתה את שביצעה מבלי עקבותיה על חזרה ,107

 העננים. למעטה מבעד להגיח להם איפשר לא שונה מעט חדירה
 בפיקוד האווירי החפ״ק את ועירבן ספקטור פקד פנה, אחורה

 חלופית, מטרה לו ימצאו אם יעשו וטוב פצצות, עמוס שהוא צפון
מזדמנת.
 מפקד סברון, רפי אל״מ אותו הנחה נווא־רפיד, בציר סורי שריון

כנען. בהר האווירי החפ״ק
 ויוסי זהר אלי וגם ובחוריו, ספקטור הובילו מרשימה במקריות

 לפני רגע הגולן. רמת בדרום הנגד במתקפת מרכזית תפנית אליאל,
 מילואים כוחות מול אל מתקדם רענן סורי שריון כשכוח משבר,

הכוחות ריכוז על פצצות טונות 40כ־ קורנסים עשרה הטילו מותשים,
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 אוגדות שתי נזקקו שלה הקסמים אבקת . 1 מספר השריון דיוויזיית של
 הסורית הנגד מתקפת הגולן. ברמת צה״ל של השחוקות המילואים

בכחול־לבן. לחייך חזרה המערכה ותמונת נבלמה.

 יורק, מניו הטרנס־אטלנטית מטיסתו מותש עדיין ,13:00 בשעה
 סא״ל חוזר בראשו, שמנסרת המשפחתית, הזאת, הנוראית והמיגרנה

 את דוחק בררה. שאין מבין במלחמה. הראשונה מגיחתו זמר יפתח
בטייסת. סדר להשליט ומתחיל לפינה הגופנית מצוקתו

 הממלכה נציגי מגיעים המוקדמות הצהריים אחר בשעות
השביעית.
זמר. מורה פעולה, תשתפו

בדרכם. משתפים. הם
 הכוח תחנת את היום להפציץ שנשלחנו האמיתית ״הסיבה

 ״היא סבר, חמורי עיתונאים לחבורת מסבירים הם לדמשק,״ הסמוכה
 חוטפים שהחבר׳ה החשמל מכות את ולתמיד אחת להפסיק רצוננו
הסורי.״ בכלא

והביטחון החוץ ועדת ישיבת .17:15-14:00
 נסבל בלתי שיהיה עד הסורים על להקשות היא שלנו ״המשימה
 אביב, בתל המתכנסים הוועדה לחברי אלעזר רא״ל אומר בשבילם,״

בסוריה. האסטרטגיות התקיפות בדבר הנוכחים את ומעדכן
 אנחנו ולכן סוריה, ״היא דדו, ממשיך במלחמה,״ התורפה ״נקודת

צבאם. לכתישת העיקרי המאמץ את מפנים
מחפורות, עם אחרון, עצירה קו מכינים אנחנו המצרית, לחזית ״בנוגע

 זאת הזה. לקו להגיע נצטרך שלא מקווה אני ומיקושים. רגלים חיל
 בשדה השימוש על לוותר ניאלץ כך, כדי עד ניסוג אם האחרונה. החלופה
הכלל. מן יוצא עצירה קו זה זאת, ועם ברפידים. התעופה
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 זה, בנושא לשאלה דדו משיב מקרית,״ איננה הפרסום ״מדיניות
 דובר ובכלל, האמת... את להגיד אפשר אי שבמלחמה חושב ״אני

 מזה כותרת עשה רק הוא נכונה, לא ידיעה אף פירסם לא צה״ל
שתקפנו.״

 דולקים המצרי, הצבא את ממגרים ׳אנו ההכרזה, על גם חל ״וזה
בגין. מקשה אותו׳?״ ומשמידים הסורי הצבא אחרי

הממשלה ראש לשכת .15:45
 בוושינגטון, דיניץ לשגריר מברק גזית המשרד מנכ״ל מוציא ושוב

בזק. מלחמת זאת שאין על שולחיו בשם מתנצל הוא והפעם
 ״אנחנו כותב. הוא כמבוקש״, זמנים אומדן לגבש ניתן ״לא
 שתאמר הראוי מן האויב... בידי כולה היוזמה שבה במלחמה נתונים

 ממשיך קצרה״, לא להיות עלולה שהמלחמה )קיסינג׳ח ל׳נפתלי׳
 אשר ומצריים, סוריים טנקים 4,000 של הכבירה העוצמה ״מול גזית.
 מספר בת התראה של ובמצב ,1,500 ממש לקרב הוכנסו כבר מהם

 מונעת, מתקפה על ויתור של מחושב סיכון נטילת ותוך בלבד, שעות
 הנס את לחולל המלחמה מתחילת שחלפו השעות 74ב־ ניתן לא

להכרעה״. ולהביא
 בו שעמדנו הקשה הבלימה ״ששלב גזית, מסיים יסתבר״, ״עוד

עמידתנו״. בתולדות ביותר המופלאות התופעות אל יצטרף

העורכים ועדת .18:30
 של הבכירה התקשורת אנשי חבורת מזדעזעת בערב שלישי ביום

 עליהם שהילך האיש שלהם, הביטחון שר כי לגלות ישראל מדינת
 ומידבקת. גדולה חרדה אחוז הימים, ששת מלחמת מאז קסם

שנים חמש אופטימי. נחוש, אמיץ, אחר. דיין הכירו זה רגע עד
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 הביאה שכמעט ארכיאולוגית, חפירה התמוטטות עם התמודד קודם
 מודעים רובם חוליו. ממיטת לחייך הוסיפה האחת ועינו למותו,
 פציעתו תולדת הריקה, העין ארובת לו שמסיבה התופת לכאבי

ממכאוביו. מתעלם מחייך. בשלו. והוא השנייה. העולם במלחמת
 אומר לתעלה,״ מעבר אל המצרים את לזרוק כוח לנו ״אין

 בררה לנו ״אין כבויה. האחת ועינו שמולו, ההמומה לחבורה דיין
 יש זה ולכל ההרים. לרכסי התעלה בין הגנה קו ולארגן לסגת אלא

 מהמצרים.״ חזקים איננו שאנחנו ועולם עם קבל נגלה משמעויות.
 חי בשידור כאן שאמרתי את לספר מתכוון אני בתשע ״הלילה

דיין. מסיים לאומה,"
 מתריע בטלוויזיה,״ בשידור לנו שאמרת מה את תשמיע ״אם
 ״הארץ״, עיתון של לאור והמוציא הראשי העורך שוקן, גרשום
בישראל." העם בתודעת אדמה רעידת זאת ״תהיה

האוויר חיל מטה ערב.
 שטילטלה האדמה לרעידת מודע אינו שלישי, יום של הערב בשעות

 הגנה ענף ראש ארז, עודד סא״ל פושט בישראל, העיתונים עורכי את
 בקריה החיל למטה וחוזר הלחץ וחליפת הסרבל את האוויר, בחיל
 בכתום הלהבות למראה צהל עוד לכן קודם שעות כמה אביב. בתל

 רביעיית שפגעו המדויקות הפגיעות מקום את שסימנו ובשחור
לדמשק. צפונית־מערבית תקשורת בכבל חולדאי בהובלת פנטומים
 אמ״ן ראש שואל דמשק?״ ליד הכבל את שתקפה ברביעייה ״היית
 יריב. אהרון האלוף)במיל׳( לשעבר,
ארז. עונה ״כן,״

 בין התקשורת בתעבורת ״פגעתם יריב, אומר גדול,״ דבר ״עשיתם
 את אילצה הפגיעה לים. שמעבר למדינות סוריה בין וגם ללבנון סוריה

אותם.״ לקלוט ההאזנה ליחידות ומאפשרת לאוויר׳, ׳לעלות הסורים
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 לצד אולי זמר, סא״ל של הגעתו בפניו, זאת יציין אחד שאף מבלי
 נקודת את מסמלת היהודית, במסורת שלישי יום של הייחודי מקומו
 פגיעות תיקתק. הכול נפגעים. אין מושלם. יום הטייסת. בלחימת המפנה

באחרות. הוחלפו שלא, ואלה כמתוכנן, בוצעו המשימות מצוינות.
 בימים השבשבת כיוון את מסמלות שלישי יום תוצאות האם
הבאים?

העליון הפיקוד מוצב לילה.
 נשאל מטוסים?״ היום הפסדנו המצריים הגשרים על בהפצצות ״האם

פלד. בני
 אותו. ״אספו לשפמו, מתחת פלד מסנן שלי,״ הבן את ״כן,
 מלחשושי מתעלם בענייניות, האוויר חיל מפקד מעדכן היום,״ ״עד

מטוסים. 52 החיל ״איבד הסובבים,
 אחרי ״והיום, פלד, ממשיך מטוסים,״ 320 עם למערכה ״יצאנו

 .220 עם נותרנו בתיקונים, שנמצאים ואלה הנפילות מספר הפחתת
 ימים ארבעה בתוך אחרת סיכונים, ולהקטין הכוח את לשמר צריך

החיל.״ לנו ייגמר נוספים
 משלוח אישרו טרם ״האמריקאים דיין, אומר ההבטחות,״ ״למרות

שאבדו.״ אלה במקום פנטום מטוסי
 שמפנים הרמטכ״ל, מסכם פעילותו,״ את האוויר חיל יצמצם ״מחר

 להסתיר מצליח לא כך אחר ורגע שמע, עתה שזה ההכרזות צמד את
 גשרים... שבעה להם ״הרסנו האוויר, חיל מביצועי תסכולו את

 ובשעה פעמיים, גשר כל להם הרסנו מחדש. כולם פעלו ולמחרת?
גשרים.״ אחד־עשר התעלה מעל מתוחים זאת?

ת ערב. ס 201 טיי
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הממשלה ראש לשכת .23:40
 בגזרה פחות ומוצלח הגולן ברמת מוצלח קרבות יום של בסיומו

 לשגריר נוסף מברק הממשלה ראש משרד מנכ״ל שולח המצרית,
בוושינגטון.
 לקבלת הנודעת העליונה הדחיפות את שוב לציין מיותר ״כמעט

 ממדי קצרה. למלחמה מתוכנן היה צה״ל הברית... מארצות האספקה
למצופה...״ מעל היו ההגנה בקרב התחמושת וצריכת האויב מתקפת

201 טייסת לילה.
 שעוטף הלילה במעמקי הליליות, הפטרול ממשימות חוזרים כשכולם
 חצור, מעל השמים את כוכבים, משובצת סמיכה, חושך בשמיכת

לחדרו. זמר יפתח פורש
 ממנו, מרפה לא המיגרנה בבטן. לו רע בגוף. לו רע בראש. לו רע

 הוא גופנית, מובס שתה. ולא אכל. לא היום כל מטלטלת. מנסרת,
במיטתו. נשכב

 הבהולה התחמושת אספקת לדרישת מודע אינו בלילה, מאוחר
 מתקשר מפקדו, למצוקת לא ואפילו הממשלה, ראש מלשכת שיצאה

 ״מדברים אומר, הוא אליאל,״ גברת ״שלום, לאמא: אליאל יוסי
הסורי... בשבי נמצא שבנך לך למסור רציתי נפגעים. ממדור

 השתנקויות את קוטע הוא בהומור,״ זאת לקחת לך אל ״גברת,
הקו. של השני מעברו הצחוק

 שעדיין מי וכל השפופרת, מתוך שבוקע הזה המידבק הצחוק ושוב
 מתת את לו שהעניקה יוסי, של אמא אם שהרי לחגיגה, מצטרף ער

 ואפשר הישן בעולם נסדק לא מהותי דבר ששום חושבת ההומור,
בסדר. עדיין שהכול סימן מצחוק, להתפקע לצחוק,
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המים פרשת קו

גפן. צמר שנת של במתיקותה מתכרבל רגב גיל
 של החנייה מגרש מול גדול אוהל המנהלה אנשי הציבו אתמול

 כמה עוד לגנוב שרוצה למי מיועד שהאוהל אמר מישהו הטייסת.
 שבטרם לרגב, התאים וזה מהמגורים. ההסעות חשבון על שינה דקות
 מפטרל בשמים, להיות אמור כבר 4 הספרה את הקטן המחוג יחפוף

 התעלה. של לאורכה
 קום.״ ״גילי,
 השתגעה? מישהי
קום.״ ״גילי,
 הטייסת. של הצ׳רמר נובח לישון!״ ״תני

 יכולים שקולות ככל רך, בקול ההיא ממשיכה קום.״ גילי, ״קום.
בוקר. לפנות בשלוש רכים להישמע

 מי לישון. רוצה אני אבל פטרול. אדם. בן פטרול, נזכר. הוא ואז
בלילה? טסים שאווירונים שהחליט המשוגע
 נועל הג׳יסוט, את עליו זורק מיטתו, בכנף מתיישב הוא רוטן,

 צמר בחלומות שקועים עדיין מהם כמה חבריו, במיטות ניגף נעליו,
משלהם. גפן

 שמים מגהצים וטמיר רגב תשל״ד, סוכות ערב ,04:00 לפני נגיעה
ישראל. מדינת של החומות שומרי הלוך־חזור. הלוך־חזור. שחורים.
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 מתחמקים. הרקיע. אפלת את אור אלומות סורקות אסמאעיליה מול
הלוך־חזור. הלוך־חזור. ממשיכים.

הממשלה ראש לשכת מוקדמת. בוקר שעת
 ולסמוך אליך לפנות אוכל לישראל נואש צורך של שבשעה ״ידעתי

 תודה בשדר מאיר גולדה מתרגשת והבנתך,״ העמוקה אהדתך על
 מברקים לערמת בתגובה אמריקה, של הברית ארצות לנשיא מיוחד
 של ביחסה החיובי המפנה את המתארים שולחנה, על מוצאת שהיא

צבאי. ציוד לאספקת ישראל לבקשות הברית ארצות
 שזורמים נוספים ועדכונים לסיוע, האמריקאית ההבטחה

 את לדחוק מסיימים הגולן ברמת צה״ל כוחות ולפיהם לשולחנה,
 בולמים בדרום וכוחותינו האש, הפסקת לקו מעבר הסוריים הכוחות

 הברזל. גברת של רוחה מצב את מאוד עד משפרים החזית, אורך לכל
 רווחה אנחת לשחרר שאפשר חשה היא הלחימה פרוץ מאז לראשונה

יותר. טוב עתיד מול אל

201 טייסת .07:45
 זאת לוי. איתן של האחורי במושב ז׳טלני חושב למטה, כאן יפה

 חווה שאני הראשונה והפעם הדלתא, לאזור שלי הראשונה הגיחה
 משובץ לאופק, מאופק הזה הירוק - מהוותיקים ששמעתי מה את

וערב. שתי אותו שחוצות מתוקים, מים בתעלות
 ומפעם נמוך, מאוד נמוך, המטוס את לוי לוקח שלפניו במושב

 הנה הזה. לנומך שמפריעים גבוה מתח חוטי מעל אותו מקפיץ לפעם
 להתייחס לא אמרו הבוקר בתדריך מנזלה. שמו? מה הנטוש, המנחת

 פתאום צועק השדה!״ את ״לעקוף כלום. כאילו מעליו לעבור אליו.
שלפניהם. התקיפה רביעיית מוביל גוריון,

322



המים פרשת קו באוקטובר: 10

 את מפלח שהקורנס ובמהירות המוביל, הנווט הוא טלמון עמירם
 הוא שלשמה במשימה ומתרכז מנזלה את שוכח כבר הוא השמים

המדויקת. המשיכה לנקודת כולם את להביא - גוריון מאחורי יושב
 התובלה במערך דרכו את שהחל ותיק, נווט הוא טלמון סרן

 נקודת משמעות את לו להסביר צריך ולא הקרב, במערך והשתלב
 על יתר שטוחה תקיפה לזווית תגרום מוקדמת כניסה המשיכה.

 כניסה לשרוד. יכולתם את ותקטין ואיטי ארוך יעף תייצר המידה,
 המטרה, את לאתר תקשה מדי, תלולה תקיפה לזווית תגרום מאוחרת

 תיעתר לא גם קיצוניים ובמקרים בטוח בגובה היחלצותם את תקשה
הפצצות. את לשחרר
טלמון. אומר טופ, אחת. שתיים. שלוש. שניות. 30

 מושך באוקטובר, 10 רביעי, ביום 08:11 השעה לפני שניות כמה
 את מרגיש המתוכננת, בנקודה בדיוק לשמים, גוריון אמנון סרן

המטוס. של באף הנכונה הזווית
 חאמד, אבו התעופה שדה - המטרה את מזהה הוא בחוץ״ ״ראשו

 שיגרום כזה באוויר, דמיוני עיגול משרטט הוא עכשיו משמאל. למטה
 אל ונוסק לתקיפה, ביותר הטובה מהנקודה המטרה על לרדת למטוס
הדמיונית. הנקודה

רגל. 10,000
 שניות. עשר הגב. על המטוס את משכיב המטרה, לכיוון ״מתקפל״

 והסיכונים הגירויים מכל עצמו את מנקה המטרה. הנה מתיישר.
 - החוצה הצצה וגונב נעילה שיש מוודא טלמון על. פיפר הסביבתיים.

 ״ראש ושוב אויב. ממטוסי הזנב את ומנקה המטרה עם עין קשר שומר
 לסיים לגוריון ומאפשר בסדר שהכול הפצצה במחשב מוודא בפנים״,

חימוש. ולשחרר הפיקל על ללחוץ סופי, כוונון רגל 6,000 בגובה

השנייה. הרביעייה את מוביל זמר יפתח
יספיקו שלא מבין הלבנה, לקסדה מתחת מגחך הוא נטוש?!

323



שמים בשם

 הרובצים השמים את שמנקדים פופים שדה בתוך ממשיך לעקוף,
נדלקת. שמאל מנוע אש נורת בום. מנזלה. מעל

 שמאל מנוע סוגר האחורי, שבמושב ספוש את זמר מעדכן נפגענו,
המטרה. לעבר אחד מנוע עם וממשיך לסרק

 המתקנים וסוללת חאמד אבו התעופה שדה סופגים רביעי יום בבוקר
 קורנסים, שמונה של מבטנם שגולשות פצצות, מטח שבהיקפו
 הקשה, פגיעתן את שסופג בחומר מכוונת באלימות מתנגשות
 ובטון. אספלט פלדה, של מעורבת עיסה האוויר לחלל ושולחות

הביתה.
 יותר. עוד נמוך. יותר יופי. תתיישר. חביבי, תתיישר, לבטן. סטיק

 את עוקפים הם ממלה, עם ניסיון בעלי אחריו. זמר מוביל, גוריון
 המטוס אז ובדיוק התיכון, הים מול לרווחה נושמים הנטוש, המנחת

 ונתקע הטייס תא את מבקע תותח ופגז חזקה, בומבה מקבל חיון של
השמאלית. לרגלו סמוך

 ״חסין אותי לרשום שכחה הסטטיסטיקה חיון. מתרעם זה? מה
 אולי מפויס, חושב הוא ואולי, ב״דוגמך? הנטישה אחרי פגיעות״

 חמורה פגיעה ומנעה התייצבה היא והנה לצדי, הסטטיסטיקה בעצם
 האחורי, במושב ה״קרנף״ את לוכד הוא במראה, מבט מעיף יותר?
 מחייך והוא בו גם אוחז ה״קרנף״ בשלוות ומשהו רגועה, גופו ושפת

 הכול קובי. תיגמר, הזאת המלחמה המופרזת. דאגנותו על לעצמו
בסדר. יהיה

צפון פיקוד .09:50
 הצליח ביותר קשים קרבות ימי ארבעה שלאחר להודיעך ״מאושר

 הסורי, הצבא את לשבור האוויר, חיל של מרבי בסיוע הצפון, פיקוד
בקרבות. טנקים מאות איבד אשר
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 פיקוד אלוף ומבשר ממשיך בידנו,״ בגולן האש הפסקת ״קו
 לקו מעבר ותוקפים ההצלחה את מנצלים ״אנו לרמטכ״ל, הצפון

האש.״ הפסקת

הממשלה ראש לשכת .11:50
 הממשלה, ראש משרד מנכ״ל כותב ללחימה,״ רביעי יום ״היום,
 בהצלחת חשים ״אנו בוושינגטון, שגרירנו דיניץ לשמחה גזית, מרדכי

 היוזמה תימצא שבו הרגע מתקרב החזיתות. ובהתייצבות הבלימה
הראוי. במקצב הבאים המהלכים את להכתיב ונוכל בידנו,

 שבחזית, הכוח הבקעת ידי על סוריה למיטוט מכוונת ״מדיניותנו
 הבוקר במדינה. הלחימה רצון ושבירת האסטרטגי המלאי השמדת
הסורי. המערך להתמוטטות ראשונים סימנים הופיעו

 המשך היא ״המדיניות גזית, ממשיך המצרית״, לחזית ״בנוגע
הסורית. בחזית העיקרי מאמצנו נתון עוד כל המצרי... הצבא בלימת

 שתימצא וחיוני וגדולה, תכופה ובעיטים בקורנסים ״...המצוקה
 חיל את תחזיר מטוסים של מהירה הגעה אלה. פריטים להטיס הדרך

 עד גבוה, כה מטוסינו שחיקת קצב ההתחלתית. לעוצמתו האוויר
זה״. עניין להשהות אפשרות כל שאין

201 טייסת .13:30
 המבצעית לגיחה עממי נמרוד הנווט יוצא קלה צהריים ארוחת של בסיומה

 דמשק התעופה לשדה שמוביל המהיר הכביש - בסוריה שלו הראשונה
 החלופי. בשדה מטוסים נחיתת למנוע - המטרה בין־לאומי.
הטייס. זהר, אלי מבקש הכומר,״ את ״בדוק

״מה??״
הכומר!!!״ ״את
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 הלילי השיעור בתוצרי הדחוסה זיכרונו, בקופסת מפשפש עממי
 הדבר זה האם הכומר?!? על אמר ז׳טלני מה המהיר. ההסמכה במבצע

איפה? להיות, אמור זה איפה טילים? על שמתריע
 במבוכה. מבקש הוא הכומר,״ של הכפתור נמצא איפה לי ״תזכיר

 הדין. גזר בקבלת מהולה בסבלנות זהר עונה למטה,״ ״משמאל
 עכשיו? לראות אמור אני מה נדלק. משהו פותח. מוצא. מגשש.

ממריאים.

 במושבי האוטוסטרדה. את קורנסים רביעיית תוקפת 14:10 בשעה
 שלא עממי, של המדריך וז׳טלני, גוריון נמצאים המוביל המטוס

 רואה ורק המבנה, את שסוגר באווירון שלו החניך להתלבטויות מודע
 סמיך עשן ועמודי מרוסקת אוטוסטרדה - שלו ההפצצה תוצאות את

 הביתה לחזור צריך כי למסיבה, זמן ואין לשמים, ממנה מיתמרים
 משנתם. יוערו מטוסים נגד שטילים לפני

התעוררו.
 רואים באחרון, שלו החניך עממי וגם הראשון, במטוס ז׳טלני

 מקשטים נ״מ תותחי של ופופים מצפצף, כומר ושומעים טילים
 עונה, וגוריון אמנון, נמוך, יותר צועק, וז׳טלני השמים, כחול את
 מאיתנו. גבוהים יותר כבר הדרך בצד הברוש עצי יותר, אפשר אי

 הלבנון הרי מעל ומטפסים מהמהומה שלמים יוצאים כולם ואיכשהו
הביתה. וחוזרים

בכומר. לראות אמור הוא מה יודע עממי גם ועכשיו

אפשטיין ושמו איש הצהריים. אחר
 גיורא רס״ן עוזב המוקדמות הצהריים אחר בשעות רביעי ביום

 עם ראשונה לגיחה ויוצא האוויר חיל במטה שולחנו את אפשטיין
עליו. האהוב היירוט מטוס
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 השמש. כיבוי עד לו, אומרים בסיני, פטרול
 חוזר שמים. מגהץ התעלה, לגזרת טס ממריא, המיראד, את מניע
כלום. ומגהץ.

 רק ולא כך, חושבים האוויר צוות אנשי כל סטאר. סופר הוא גיורא
 לא אפילו תותחיו, באש שדודים שנפלו אויב מטוסי שישה בגלל
 המפורסם רוחו קור בגלל לא וגם מחוספס, קיבוצניק היותו בגלל

בהם. רוחפות אחרים של שעצמותיהם באירועים
 ובראשונה בראש הישראלי האוויר בחיל יירוט אליל הוא גיורא
 אליו לבוא צריך הנץ שגם הגורסים יש שלו. הנץ עיני בגלל ובעיקר,
 סיכוי, מותירות לא כמעט גיורא, של העיניים ואלה, העשרה. לשיעור

 לא בטח האוויר. בקרבות מולו להתמודד שינסו לאלו מלכתחילה,
אויב. טייסי

 בעצמו, שבטובים הטובים ואחד גיורא, של דורו בן סלפק, אבנר
 התעלה. שפת על אפשטיין גיורא עם ופטרול התשה מלחמת זוכר

הבקר. אמר אויב, מטוס תשע, שעה מכם, מייל 20
מרחק. מחצי לא גם כזה. ממרחק מטוס רואה לא נורמלי אדם בן אף
גיורא. אמר כלום, שם אין
 זה צודק, סליחה, - הבקר שוב זה היה כך ואחר שתיקה, של רגע

מכ״ם(. של ״חמור״)הד היה

 ממש הפיל כולם את האויב. מטוסי הפלת היא גיורא של חייו תכלית
 לא אחד ואף לשווא, שמים מגהץ הוא ועכשיו התעלה. בגזרת כאן,

ל״מפגש״. אותו שולח
בא. לא אחד ואף אתם? איפה

 המלחמה עם יהיה מה האוויר. חיל למטה חוזר הוא מאוכזב,
 האויב מטוסי הקצבת שנגמרה החליט למעלה שם מישהו האם הזאת,

בשבילי?
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 צה״ל של העליון לפיקוד מודיעין דיווח מגיע הבוקר שעות במהלך
 בעיה. וזאת לסוריה. מסיבית אספקה בהזרמת פתחו הרוסים ולפיו,

 בורג ראש ולו שלחו לא עדיין הבטחותיהם, למרות האמריקאים,
 הרוסים עלולים כאן והנה בכחול־לבן, המלחמתי המאמץ לטובת
הסורי. הצבא התמוטטות את להאט, הפחות לכל או למנוע,

 הארוכה לגיחה קורנסים רביעיית לשלוח מחליט האוויר חיל מטה
 משיכה. עד שניות 45ו־ דקות 50 - הכיפורים יום במלחמת ביותר

 מהמשימות טורקיה. גבול על חלב, התעופה בשדה לטיסה הספר בית
 נבחרת 201 טייסת שבמכלים. הדלק אדי את גם בשבילן לגייס שצריך
לפועל. המוציאה להיות

 סא״ל מתדרך ממושך, ולזמן פעולה מכלל השדה את להוציא חשוב
 הרכבת את משמש השדה שלו. המבנה בני את המוביל, זמר, יפתח

 לחזית האספקה הזרמת את תעכב בו אנושה פגיעה הרוסית. האווירית
הסורי. הצבא למיגור הכולל במאמץ ותעזור

 12 נמצאים שבשדה מוסרים מהמטה זמר, מוסיף משהו, ועוד
בהם. לפגוע אין רוסיים. אנטונוב מטוסי

לדרכה. הרביעייה ממריאה 15:40 בשעה
 מצלמה איתו שסוחב ה״קרנף״, מתפעם נשימה, עוצר נוף איזה
 מודרך בטיול מדובר שלא שוכח וכמעט ומצלם, מצלם, והוא לטיסה.

 כך כל יפה, באמת וזה להם מחכה לא אחד אף אבל בשמים, שם
 מתוך מגיחים הם שמימית שלווה ובאווירת לצלם, ממשיך והוא יפה,

 המטוסים, הנה השדה, הנה לתקיפה. ונכנסים הזה הגבוה הכחול
 את שם שאני ״איפה ברדיו, מודיע פלטר, גורי ,4 מספר ובדיוק
 בארצות מחופשה שחזר הג׳ינג׳י רותם ,3 ומספר אנטונוב,״ יש הפיפר
שלו.״ האף לפני קדימה. קצת פיפר שים ,4״ אומר, הברית,

ת .15:40 ס 201 טיי
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 מנתר אנטונוב הנווט ממושב רואה טמיר ואמנון מבצע, פלטר
 ביטחון, טווח מטרים עשרה מספיק לא המסלול. על ומתרסק באוויר

הרוסים. שימותו נורא. לא אומר, ופלטר חושב. הוא
 חדשה, בטיחות הנחיית המציא הרגע שבזה הג׳ינג׳י, ורותם

 בעצמו. לפגוע אישור מזמר ומבקש עיניו שרואות ממה מתלהב
זמר. אומר ״חדל־חדל,״

 סתווי. יגאל ,2 מספר מעדכן בירון,׳׳ לי העביר ״לא
המוביל. במטוס טלמון חושב שיט,
ביותר, הקצרה הדרך שזאת יודע לזמר, מציע הוא דרומה,״ ״רד

 מכולן. הבטוחה לא אם גם
דרומה. יורדים

 סתווי. מדווח הדלק,״ להיגמר ״מתחיל
 זמר. מורה לגובה,״ ״משוך
 הבקר. מודיע אליכם,״ בדרך ״מיגים

 בגובה וכולם להפיל, או ולברוח, מנוע לפתוח דלק אין אחד ולאף
בדלק. ביותר החסכוניים קשר, 350 ובמהירות רגל אלף 30

 במיגים לטפל מטוסים מיד ״שלח זמר. יודע ברווזים, מטווח אנחנו
הבקרה. יחידת לקצין אומר הוא האלה,״

 לזירה, מתקרבת מרחוק, הזמן כל שמלווה חולדאי, של רביעייה
 הג׳ינג׳י אופיו בדבר אליהם שהגיעה שמועה בגלל אולי והמיגים,

 החיוור, באופק מהם, ורחוק מגע, מנתקים הטייסת, מפקד סגן של
לטרף. שמשחדת מיראז׳ים רביעיית בכוונות נלכדים

 מותחים 201 הקורנסים מטייסת אוויר צוות אנשי שמונה
 נלהבים כאוהדים שמתפתח בקרב צופים אופק, אלי צווארם את

 מיראז׳ים. שאלה אפילו המיראז׳ים. בעד בטריבונה.
בשלום. נוחתים סתווי, חמד ילד גם כולם, ובסוף

329



שמים בשם

 ובהשמדת במסלולים בפגיעה מסתכמת לא בחלב התקיפה הצלחת
פלטר. של הפיפר לתוך שהתפלק האנטונוב

 נהרג המועצות ברית של האווירית ההגנה שמפקד מתברר ראשית,
בתקיפה.
 האמריקאי המדינה מזכיר התנגד התקיפה לפני האמריקאים. שנית,
 שחבורת מבין קיסינג׳ר עכשיו לישראל. אווירית רכבת לפתיחת

 אחד, לאף לוותר, מתכוונת ולא הבית, על נלחמת בישראל מטורפים
 אמריקה את מסבכים הם רגע ועוד מחיר, בכל לנצח, כרי הכול ותעשה

 הרכבת את שיזרז לניקסון, רץ הוא אז הרוסים. עם עולם במלחמת
לישראל. האווירית

 הרכבת את מפסיקים הם כחלב התקיפה לאחר הרוסים. שלישית,
 יותר, אטי בקצב לסורים אספקה לשלוח וממשיכים שלהם האווירית

בלאדקיה. הים נמל באמצעות רק

הביטחון שר לשכת .18:00
 הביטחון. שר את הרמטכ״ל מעדכן ולוחם, חי הסורי המערך

 עצירה בכל עייפים, הכוחות עזה, בלחימה כרוכה ההתקדמות
 שהות לכוחות לתת האויב, עם מגע כל לנתק הוראה נתתי נרדמים.
ולהתארגנות. למנוחה

לאומה הממשלה ראש נאום ערב.
 מחדש שמנפחת גבית רוח ועם בפתח, שמידפק הסוכות חג לקראת

 אחת מנה להשיב צבאו ובכוח ישראל בביטחון אמונתה מפרשי את
 את לשבור מאיר גולדה מחליטה לכלותו, עליו שבאו לאלו אפיים

המלחמה. פרוץ מאז עצמה על שגזרה השתיקה
הממשלה ראש פונה אביב בתל סוקולוב בבית מאולתר מאולפן
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 שטחי מכל הסורים של דחיקתם בדבר מעדכנת הרחב, הציבור אל
 עיניה את מישירה סואץ, תעלת בגזרת הניכר והשיפור הגולן רמת

 צריכים ״אנחנו יותר, ארוכה אחרת, מלחמה שזאת מסבירה למצלמה,
 פניה בקורבנות.״ לשלם עלינו שיהיה יקר, למחיר מוכנים להיות

מעיניה. ניבט כבד ועצב נפולות,

201 טייסת ערב.
 הכורסה על שמתרווח רגב, גיל חושב מקללת, ויצאה לברך באה

 כך כל ומתגעגע הממשלה ראש בנאום צופה במועדון, הכתומה
ולעשהאל. לשניבוי

 ראש שאמרה מה הנה ערד, אורי הנווט חושב לעצמנו, חוזרים
 או פצועים הרוגים, בלי יומיים כבר אצלנו וגם בטלוויזיה, הממשלה
לעצמנו. חוזרים שבויים.
 בחנייה המדרכה, שפת על ומתיישב מהמועדון יוצא הוא כך אחר
לצדו. חברתו כשבלהה לטייסת,

 אולי שירדה, החשכה בגלל אולי כזה, בשטף מדבר הוא פתאום
 לפטרול, שוב לצאת אמור הוא 22:00 ובשעה ארוך, עוד הלילה כי

סיני. של הגדול בחושך
 לרווחה פותח לבלהה, אומר הוא בשבי,״ ליפול זה אותי מפחיד ״הכי

 מלמות.״ יותר ״מפחיד עיניו. את ומשפיל סודותיו מגירת את
אורי. לך, יקרה לא ״זה אומרת, כך ואחר שותקת. ובלהה

יקרה.״ לא זה

הממשלה ראש לשכת .23:30
 את הרמטכ״ל פותח המלחמה,״ של המכריע ביום נמצאים ״אנו

הממשלה ראש בלשכת בדחיפות שזומנה המלחמה, קבינט ישיבת
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 בקו להתבצר או דמשק, בכיוון בהתקפה לפתוח אם בשאלה ודנה
הדרומית. לחזית מהצפון אוגדה ולשלוח בגולן הגנה

 ״יש דדו, ממשיך הסורית,״ בחזית האש הפסקת לקו הגיע ״צה״ל
 להגנה ביותר הנוח שהוא זה, בקו להיעצר או להמשיך אם להכריע
התעלה. לחזית אוגדה להעביר ויאפשר

 הצבא קילומטרים, 60 הוא דמשק ועד האש הפסקת מקו ״המרחק
 עיראקיים, כוחות של בסיוע ולזכות להילחם להמשיך עשוי הסורי

 אש הפסקת בלי קילומטרים 15־20 לאחר לעצור ייאלץ שצה״ל כך
 הנוכחי.״ מהמצב יותר קשה במצב כלומר, להגנה. מאוד קשה ובקו

 איבד האוויר שחיל ״למרות הרמטכ״ל, מוסיף זאת,״ ״עם
 הסורים את למוטט העשוי מאמץ לרכז יכול עדיין הוא מעוצמתו,

 של כוחו אמינות את לערבים להוכיח לנו חשוב .1967ב־ כמו
 אש להפסקת בסיכוי אחת, בחזית ולו להכריע, יש ולכן צה״ל,
 ועל יצטרפו. ואחרים שחוסיין חשש יש כן, אלמלא ההכרעה. אחרי

 את לתקוף ממליץ אני המאזניים, כף על עומד מה שוקל כשאני כן
הסוף.״ עד סוריה.

הרמטכ״ל, סגן אומר בדרום,״ מתקפה על ללכת בעד דווקא ״אני
 מאות להשמיד אפשר אולם התעלה, את לצלוח אמנם אפשר ״אי

המזרחית. בגדה האויב של טנקים
 המצרים את יחייבו לא דמשק, כיבוש ואפילו סוריה, ״הכרעת

 האלוף ממשיך המלחמה,״ להפסקת יביאו לא ולכן להילחם, להפסיק
 המלחמה את להרחיב עוד עלולה כזאת מתקפה כן, על ״יתר טל.

להתערב.״ ירדן את שתחייב מפני
 ״אנחנו האוויר. חיל מפקד אומר הרמטכ״ל,״ בעמדת מצדד ״אני
הותש. שלה הטילים שמערך לאחר בסוריה, מאמץ מחר לרכז יכולים

 ״אחרי פלד, מוסיף מוחלטת,״ בפאניקה נמצא הסורי האוויר ״חיל
מטוסים. 17 להם הופלו בלבד שהיום

השטח לעומק יבשתי כוח ״שפריצת ממשיך, הוא חושב,״ ״אני
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 התערבות מכל המועצות ברית ואת עיראק את ירדן, את תרתיע הסורי
בלחימה.
 להמתין אפשר ״אי תובנותיו, רצף את פלד מסיים משהו,״ ״ועוד

 מספר עלול הזה הזמן בפרק בדרום. להתקפה נוספים ימים ארבעה
הקריטית.״ לכמות מתחת אל לרדת הקרב מטוסי

 להם יש אם להתקפה מסכים ״אני דיין. אומר עייפים,״ ״הכוחות
טובה.״ אחת מכה עוד לתת נשימה

 לפחות לנצח. ״מוכרחים הממשלה. ראש מסכמת לחכות,״ ״אין
 העיר כיבוש על החלטות דמשק. על לאיים חייבים הכוחות אחת. בחזית

 אמנם שהמתקפה ייתכן כן, על יתר באישורי. רק יתקבלו הפצצתה ועל
 הסורית.״ בחזית מוגבלת בהתערבות תסתפק שזאת או ירדן, את תרתיע

 שחזקה, ויודע היהודים מדינת מלכת של לצדה שיושב וגלילי,
 כאן שמישהו ייתכן ממשלתו, ראש שתהיה ככל ואמיצה נחושה
 סיכום מילות מוסיף האחרונים, בדבריה המסר את הפנים לא עדיין

 כדי העליון הפיקוד את לשחרר ״יש אומר, הוא חצות,״ ״כבר משלו.
 וממצביאי המדינה מקברניטי אחד שאף ומכיוון למלאכה.״ שייגשו

 ולכולם, לו, ברור המלאכה, היא מה שואל לא לישראל ההגנה צבא
סוריה. על הולכים מחר הפור. שנפל

 אחריה שרק בצפון, מתקפה על בלילה באוקטובר 10ב־ ההכרעה
 נטילת על לראשונה מצביעה בדרום, למתקפה לעבור צה״ל יוכל

 עלולה שהמלחמה ההערכה הבשלת על ובעיקר האסטרטגית, היוזמה
 שום האסימון״. ״נפל חיוני. הוא לוגיסטי נשימה אורך וכי להתארך,

וגמרנו. הזבנג בשיטת ילך לא ואילך מעתה דבר
 המנהיגות עוברת באוקטובר, 10 רביעי, יום של הלילה בשעות

 המציאות, בהבנת נוסף שלב ישראל מדינת של והמדינית הצבאית
הנכונים. הקלפים עם מולה לפעול ומתחילה
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 והקסדה. הלחץ חליפת את ותולה ערד אורי מהרהר נגמר, לא עדיין
 שני הופיעו ופתאום המפרץ, לאורך שגרתי פטרול עשינו? כבר מה

 לא הם החושך. למרות להתקרב. פחדו ולא מקום, משום מיגים
 זבנג לא זה אמיצים. הם נחושים, הם ערד. חושב מאיתנו, פוחדים
שבי. לא רק שבי. לא רק וגמרנו.

ת. צו ת ח ס 201 טיי
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באוקטובר 11

דמעגק הכיוון

 אלעזר דוד רא״ל מתרגם חמישי, יום מגיח שממנה חצות, אחרי שעה
 הצפון פיקוד אלוף את מעדכן המעשה, לשפת הממשלה החלטת את

 חשבון לבוא הסגול, הקו של לאורכו הפרושים כוחותיו, את ושולח
סוריה. עם

 לאישורן למפקדה, אליך אגיע קודם, אולי בבוקר, חמש ״בשעה
דדו. מודיע התקיפה,״ תוכניות של הסופי

 תוכנית את בוחן לישראל ההגנה צבא של הכללי המטה ראש בעוד
 את לשומעיו ומזכיר כנען הר בחמ״ל הצפון פיקוד של המתקפה
 העשויה המתקפה, של במעלה הראשונה האסטרטגית חשיבותה

 בתא ממנו, דרומה קילומטרים 200 כולה, למלחמה המפתח להיות
 התחושה פלד בני האלוף אצל מתחדדת האוויר, חיל של השליטה

ישראל. מדינת לביטחון ביותר הגדול הנכס אכן הוא האוויר שחיל
 במכה לפתוח לנו נתנו לא בשבת שהרי התחרבן, ״5 ״דוגמן נכון,
 את חזה ודיין ראשו, על הפוך היה כבר העולם ראשון וביום מקדימה,

 ירושלים, ציון ארץ של מיידית הצלה על ולחץ השלישי הבית חורבן
שקרה. מה וקרה שיצאנו, כפי יצאנו ולכן

 בגלל הסחורה את מספקות לא הקרקע לכוחות הסיוע גיחות נכון,
 לאתר לבחורי מאפשרת שלא מחוררת, בלתי אווירית הגנה מעטפת

ונשנים. חוזרים ביעפים עליהן ולבוא המטרות את
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 ואובדן חדשים משחק כללי בתוך מתמרנים אנחנו זאת, ובכל
 118 הפלנו הסחורה. את ומספקים הקרקע כוחות בקרב עשתונות

 בסדר. אנחנו אוויר. בקרבות לנו הופלו שניים רק אויב. מטוסי
בסדר. ממש

 עם את להציל מה עם שיהיה המטוסים. על לשמור מוכרח אני
 עד אמרו. אז שיעזרו. אמרו הגויים. על לסמוך אפשר אי ישראל.
 לאוקיינוס. מעבר שהגיע חלופי מטוס של קצהו בדל ראיתי לא עכשיו
 .55 כבר איבדנו היום עד נוספים. אווירונים שלושה לי אבדו אתמול

 חיל לי ייגמר מעט עוד השמשה. בטיפולי נמצאים מטוסים 45 עוד
 מקדם עם משימות הסורים. על חמתנו לשפוך הולכים היום האוויר.

 ייתן מי ישראל. לעם חיוני אבל למטוסים, טוב לא גבוה. חיכוך
 תגבורות על מלמעלה שנעוט אחרי השישי, הלחימה יום של ובסיומו

 לכוחות מקרוב נסייע )אמנעה(, החזית קו אל בדרכן משוריינות
 מוצבים, ארטילריה, סוללות שריון, חניוני מפקדות, נתקוף הפורצים,

כנו. על 55 המספר ייוותר גישה, צירי

והטייסות האוויר חיל מטה בוקר.
 מתקבלות מזרח בפאתי ראשונות שמש נגיעות בעוד חמישי, יום בשחר

 הגולן ברמת התילים קו לאורך מותשים ושריונרים יקיצה, בפיהוקי
 שלפני טיפולים בשגרת ופותחים ארוך לילה של שינה קורי מנערים
לדרכו. האוויר חיל יוצא תנועה,
 סוריה, ברחבי תעופה בשדות תקיפה מטוסי הולמים ושוב שוב

 לבסיסיו, צמוד שטח, בהגנת להישאר הסורי האוויר חיל את מאלצים
 המשרגות צה״ל, של המשוריינות באוגדות הרעה מפגיעתו הרחק

.11:00 בשעה לדרכה לצאת שאמורה הנגד, למתקפת שריריהן
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שק הכיוון באוקטובר: 11 דמ

 ובחליפות הטיס בסרבלי לבחורים אומרים לח׳ולח׳ולה, יוצאים
 הסורים שני. יום של האלים המפגש אחרי חוזר ביקור הלחץ.

 אותו, תהרוס היום שנשלחת השמינייה השדה, את מחדש השמישו
סופי. באופן שהפעם ורצוי

 ותיק אבל טרי, פנטום טייס רדר, מוטי מגחך מסוריה, אתכם עזבו
עדן. גן נראה איך תקשיבו בואו האוויר, בחיל קרב טייסות

 אביבי התל הפלייבוי פותח לזיין, תלמדו עכשיו יודעים? אתם לטוס
 המוקפד, החלק, שערו בפסוקת ידו כף את מעביר שלו, היחיד מופע את
המוכר. הנצחי, החיוך מתפשט הרחבות הסלאביות פניו ועל

 לא עצמם, העניינים בתיאור פוצח ממשיך, הוא טוב, תקשיבו
 לא המלחמה ענני שגם מוכיח הקולות, הזווית, התנוחה, את חוסך
בו. שדבק המוניטין לעטרת יכלו

 שיטות את מגלה מפתיע נדיבות ובפרץ לרגע, עוצר הוא כך אחר
עצמן. הפיתוי
 יציאתנו לפני שלהן האחרונה ההזדמנות שזאת בפניהן להדגיש יש

 מתנחלת גדולה ונהרה אומר, הוא נשוב, לא כנראה שממנה למשימה
 את להפעיל יש רדר, ממשיך עיקשת, התנגדות של במקרה פניו. על

איתך. אתחתן מהמלחמה בשלום אצא אם - הדין יום נשק
 מסכימים כאחד, ורווקים נשואים התדריכים, שבחדר מי וכל
 לחברותיהם. אחרים לנשותיהם. מתגעגעים קצתם טוב. זה שאישה

 ליצור הקשיים, את לפרוק להתנחם, נשית. כתף מחפשים וכולם
 בלי מבצעית. לא מקצועית. לא אחר. ממקום הקשבה של חיבור

 שיזרמו, יזרמו? הדברים ואם ואת. אני רק החבר׳ה. יגידו מה לחשוב
האחרונה. ההזדמנות באמת זאת אולי

ירדן. דרך חוצים

קר. ת בו ס 201 טיי

337



שמים בשם

 חושב סביבם, הזאת ההמולה על הירדנים חושבים מה מעניין
 השיירה. את הסוגר סמוק, גדי של האחורי בתאו ארי לב יוסי סג״מ
 מאשר הכומר וגם לסוריה, שהגענו אומר וזה מימין, דרה ג׳בל הנה

 לתקינותו אישור ומקבל לדעת עצמו את לצפצף מתחיל כך, שאמנם
 שמתרסקים הטילים, שיגור את המציינים גדולים, אש שובלי במופע
 שחולפים הקורנסים שמונת עם להתמודד מתקשים בשמים, אי־שם
העצים. צמרות בגובה

 החול ענן יופי איזה ״תראה סמוק, אומר במראה,״ תסתכל ״יוסי,
האדומה.״ החמרה מאדמת מרימים שאנחנו

 ומכל דרוז, ג׳בל למרגלות השוכנים סוריים כפרים חולפים מתחתם
 להתעלם ממשיך וגדי בתאו, מתכווץ ויוסי ירי, רשפי נראים חלון

 רואה ויוסי הגדולה, הלג׳ה והנה מהנוף, ומתמוגג ההתרעה מצפצופי
 יודע ולא מדרום, דמשק על שמגינה הוולקניים הסלעים שממת את

 שנוסקות נוספות להבות נראות ומרחוק איוב, מספר עוץ ארץ שזאת
 ממתין למטה נשק כלי וכל דרוכים, שהסורים יודע ויוסי השמים, אל
 שבו הרגע וזה הזאת, האש בתוך שם, יהיו הם רגע ועוד להם, רק

 חביבי, ברח, שצווח הקיום יצר את ובריח מנעול על לאזוק יצטרכו
האש. לתוך ולצלול ברח,

הקדמית. הרביעייה את מובילים וזמר ז׳טלני
 ז׳טלני, חושב בלג׳ה, עונתי אגם היא האחרונה היציאה נקודת

 הרעיון לי בא הרוחות לכל מאין מארובותיהן. לפרוץ מאיימות ועיניו
 ועכשיו אגם? כאן יהיה עדיין יובש חודשי שישה שאחרי המטופש

 ומנסה עובד, לא דבר כששום לעשות אמור שנווט מה עושה ז׳טלני
 נראים הבזלת סלעי וכל הלג׳ה, זאת אבל אחרת. ייחום נקודת למצוא
 היה וכאן המקום, זה שזהו, מחליט הוא כן ועל משפחה. מאותה

 בדיוק, 07:15 ובשעה הסטופר, על לוחץ והוא האגם, להיות צריך
מושך, וזמר משוך, שלוש שתיים אומר הוא למשיכה, המיועד בזמן
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 צריך רגל. 7,000 ח׳ולח׳ולה? איפה המטרה. את מחפשים ושניהם
 הולכת המהירות .9,000 לטפס. ממשיכים כלום. לתקיפה. להיכנס

 פעם האווירון את מטה זמר בכיוונם. ורצים הולכים וטילים ופוחתת,
 חריפה, הטיה עוד ח׳ולח׳ולה. אין דבר. שום שמאלה. פעם ימינה,

 לא ככה מתחתם. בדיוק השדה. את מזהה הצוואר ארוך וז׳טלני
שדה. תוקפים
 מחודשת הנמכה כדי תוך כך, סתם פצצות משחררת הרביעייה כל
 עלבון כשתחושת הביתה, דרכה את ועושה העצים, צמרות לגובה
 לגובה למשוך האחרון? בלג ולטעות הנה עד לטוס בהם. אוחזת קשה

שיט. למטרה? צלילה מאפשרת שלא משיכה, מנקודת לתקיפה
 לאתר מתקשה מוביל, שבניה האחורית, הרביעייה גם ועכשיו

 גם חזרה, דרכה את ועושה פוגעת לא ופוגעת המשיכה נקודת את
 לחופות מתחת הבחורים 16 את מאחדת גדולה החמצה ותחושת היא,

האקרילית. הזכוכית

 הנפל תקיפת מתוצאות מאוכזבים דרכם, את עושים אלה בעוד
 במצרים. מסלולים לרסק אחרים צוותים שבעה יוצאים בסוריה,
 בסמוך שממוקם תעופה שדה הדלתא. מזרח צלאחייה. - המטרה
 צה״ל של היבשה לכוחות קבוע מטרד הן מטוסיו וגיחות לתעלה,

סיני. בצפון
 נאבק דוד, יאיר סרן הנווט, חושב האלה? הטילים עם יהיה מה

 לא עוד שאולי ובכוחות צנטריפוגליים ובכוחות משיכה בכוחות
 בתאי דם מעט ששומרת הלחץ חליפת על ושמח שמות, להם המציאו

 שעל פרי עמי בן בגלל שהכול עכשיו לו שמשדרים אלה שלו, המוח
 לצד, מצד שובר ובעצמו ״שבור״׳ לכולם צעק שנייה שלפני ההגאים,
סעיד. פורט סוללת מטילי מתחמק

 נמצאים, הם היכן יודע לא בעצם שהוא יודע דוד האחורי בתאו
והוא התקיפה, רביעיית של המוביל הנווט שהוא מכיוון בעיה, וזאת
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 אולי אותה, ימצא לא ואם המשיכה, לנקודת כולם את להוליך שצריך
 זמן לפרק כולם את יחשוף ואולי המשימה, את לבצע יצליחו לא

 והותר די נותנת שכבר זאת האויב, של האווירית להגנה מדי ארוך
קרב. אלי ודרוכה ערוכה שהיא סימנים

פרי. שואל הניווט?״ עם ״תסתדר
 אדמת למטה מזהה החופה, לזגוגית מבעד מסתכל דוד, משיב ״כן,״

 שהוזן המתוכנן, מהנתיב שהסטייה יודע לאופק, מאופק חדגונית ביצה
מחשב. ללא מגע. לניווט לעבור אותו מחייבת הניווט, למחשב

עצמו. על שכפה מהחזרה עידוד שואב שנית, אומר הוא ״כן,״

 ״ברד־ הבקר, צווחת עם מתערבבת קריאתו ״שבור,״ צועק, עמי כשבן
 בן של ב״שבור״ הכוונה למי יודע לא אחד ואף אויב(, ברד,״)מטוסי

 לפני קצת שנמצא הבר״, ו״שור שוברים, וכולם האויב, ואיפה עמי
 עם בשדה לנ״מ הראש את להוריד שאמורה שלישייה ומוביל כולם

 מיגים, עם מסתבך ומיד הוא, גם שובר מרחוק, עליו שיזרקו פצצות
 לא המטוס של האחד בצדו שהפצצות אלא ופצצות, נתיקים משליך

 ולהילחם וכבד מאוזן עליו לשמור צריך הוא ועכשיו משתחררות,
עליו. שעטים במיגים
 עושה והוא למיגים. לא בטח שמוותר. אחד לא הוא ה״שור״ אבל

 של אחוריו על ומתמקם מאוזן, לא כבד, מטוס עם באוויר תרגיל
 הבר״ ו״שור באדמה. שנשתל עד ומנמיך, שמנמיך מבועת, מצרי

 הפצצות משקל מצוקת את ושוכח שלו, לשם כיסוי שיש שוב מוכיח
 והבחור בתותחים ויורה נוסף מיג על מתיישב הוא וכבר האיזון, וחוסר
 משלהם, יעף עושים וה״קרנף״ רותם חיים ועכשיו להתפוצץ, מסרב

 ההדקים, על שחם ורותם, אותו, הפלנו אותו, הפלנו צועק, וה״קרנף״
 טייס אין לפנינו, אותו הפיל ה״שור״ אנחנו, לא זה בשקט, אומר

בקוקפיט.
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 שלו והשלישייה הבר״ ש״שור המוביל לפרי ברור התקיפה ברביעיית
 ״כלב ברדיו, צועק ומישהו חייהם, על ונלחמים הקלע משימת את עזבו

 ועכשיו שם, מסובך שכנראה רותם זה ״3 ש״כלב יודע ופרי שבור,״ 3
 ודרוך, פעיל להם שימתין הנ״מ, מדיכוי סופית לשכוח יכול הוא
 לגזרת מתחת לעבור אמורים כולם דקה ובעוד פצצות, עמוסי והם

 ולשכוח הכול לזרוק ומפתה למיגים, נפלאות מטרות האווירי, הקרב
 הכול, מהות הרי זו כי לקרב, ולהצטרף לשבור הזה, המחורבן מהשדה
 הזה הבלגן בתוך איך לו ברור לא ובכלל האויב. של אווירונים להפיל

 המתוכננת. המשיכה לנקודת אותם להביא יצליח דוד
דוד. את שואל הוא ״ממשיכים?״

 שזה דוד יודע בעברו, צנחן בטייסת, ביותר הוותיק הפנטום נווט
 שתיים, או שנייה, לוקח והוא כתפיו, על והכול האמת רגע בדיוק
ואומר,״כן.״ חושב שלוש, אולי

 בטוח יאיר גם ועכשיו מאחוריו. שם דוד יאיר שהרי רגוע, ופרי
 אחרים, בידי נעשית מלאכתם צדיקים לעצמו, אומר והוא בסדר, שיהיה

 הדבר, אותו נראים שכולם שלמטה, והכפרים הדלתא ערפילי כשבתוך
 עיניו את מאמץ לאדמה, בכבלים הקשורים פורחים, כדורים מזהה הוא

 בטוח כבר הוא ועכשיו הכדורים, בין שם נמצא צלאחייה ששדה ורואה
 אומר אותה, מוצא באמת והוא הנכונה. המשיכה נקודת את שימצא
 והפגיעות השלושה. כל ואחריו מושך, ופרי טופ, אחת, שתיים, שלוש,
נשרט. לא אחד ואף מהמיג. נחלץ ורותם טובות.
הלבנה. לקסדתו מתחת דוד, יאיר השבט, זקן מחייך לבצע, חייבים פ״מ

)חצור( 4 כנף צהריים.
 הוא שברור מה זו. מלחמה תימשך זמן כמה להעריך ״...קשה

 את שקוראים חצור וחיילי קצרה״. מלחמה תהיה לא זו שמלחמה
שהתבטאויותיו - לפידות אל״מ מפקדם, שאצל מבינים הכנף עלון

341



שמים בשם

 קטנטונת, בתקלה מדובר הכול שבסך תחושה העבירו כה עד
 של השביעי היום שחר יפציע ובעקבותיה מתוקנת היא והנה־הנה

 חגיגות מהוססת. חדשה, תובנה צומחת - הימים ששת מלחמת
וגמרנו. זבנג לא הוא הזה הדבר זמנן. את הקדימו הניצחון

201 טייסת צהריים.
 כומתה עם מסתורי סא״ל התדריכים חדר במת על מזהה חיון קובי

 מהמטה, במיוחד שהגיע אליהו בן איתן ואת אדומות, ונעליים אדומה
 איכות. במשימת שמדובר ומבין הכנף, מפקד לפידות, אל״מ ואת
נרגש. מאוד נרגש. והוא מהי. יודע לא עדיין והוא

 מבצעים ענף ראש אני נחמיאם. ״סמי הצנחן. אומר סמי,״ שמי ״שלום,
 אליכם. ובאתי טרחתי סתם לא אמ״ן. של האיסוף במחלקת מיוחדים

שלכם. הזאת בגיחה תלוי המצרית בחזית המלחמה שגורל ייתכן
 סעיד, פורט בכיוון הנילוס של המזרחית הזרוע הדמייט, ״מעל

 גדול גשר ממוקם בנהא, לעיירה צפונית מעט המצרית, הדלתא בלב
רכבת. של נתיב וגם צד לכל נתיבים שני ובה אוטוסטרדה, שהוא

 שלכם,״ המשימה מטרת נמצאת מהעין, חבויה הגשר, ״בתוך
 הקווית התקשורת כל את דרכו שמעביר ענק ״כבל נחמיאס, ממשיך

שבדלתא. התעופה שדות שבין זאת וגם החיצון, לעולם מצרים בין
 הסברו, שטף את מהמודיעין הצנחן לרגע עוצר שלכם,״ ״המשימה

 לאלץ התקשורת. קווי את ולנתק בגשר לפגוע היא שלכם ״המשימה
שלהם. התשדורות את ליירט לנו ולאפשר לאוויר לעלות המצרים את

 עצירה עושה הוא להפריע,״ שינסו אויב מטוסי שיהיו ספק לי ״אין
 שלמרגלותיו. המופלאים 16 אל מבטו את ומישיר בדבריו נוספת
 שדות שלושה ממוקמים מהשדה קטן שברדיוס יודעים בוודאי ״אתם

האויב.״ של תעופה
המוביל. הנווט טלמון, עמירם מתריס יחזרו,״ כולם לא ״הבנו,
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 את עליו משהה האוויר, מחיל טלמון את מאתר מהמודיעין סמי
 ״תקשיבו ואומר, כולה החבורה פני על בעיניו ומרפרף ממשיך מבטו,

 מודעים אנחנו פקוחות. בעיניים הזאת למשימה נכנס צה״ל היטב. לי
 שהמשימה לכך מייחל אני אותו. לקחת מוכנים אנחנו ולמחיר. לסיכון

 אחד ואף הגשר את תשמידו אם זאת, ובכל נפגעים, ללא תסתיים
 מאחל ואומר,״אני רגע עוצר כדאי.״ היה המחיר הביתה, יחזור לא

המבצע.״ שאחרי בתחקיר כאן שניפגש לכולנו
 שנוכח הכנף מפקד לפידות, אל״מ מסכם בהצלחה,״ ״שיהיה

 אם ולכן גחון, בבידוני גדול מחסור יש בכנף משהו, ״ועוד בתדריך.
 ושוב הכנפיים. של אלה את רק להשליך תשתדלו בקרבות, תסתבכו
לכולנו.״ בהצלחה לכם. בהצלחה

 מתריעים רגל, 300 לגובה המתנשאים גבוה מתח מעמודי זהירות
 קובי מהרהר נסתדר, העמודים עם הימים. ששת בוגרי הוותיקים,

 בדלתא? התעופה שדות עם מה אבל היירוט. ברביעיית 4 מספר חיון,
 רביעיית של למטרה המשיכה ועד החוף מחציית הטיסה מרחק

 וגם באוויר, שמפטרלים למיגים זמן די דקות. תשע הוא התקיפה
 ומי בטוח. על אוויר. קרבות יהיו עלינו. להתארגן שב״מיידי״, לאלה

שלי? הזנב על ישמור
 עורך בעודו חיון, להרהר ממשיך ליהודים? רע או טוב זה 4 מספר

 ולקראת טופח, מנער, סורק, המטוס, בגוף מהירה חזותית בדיקה
 תאכזב אל ולוחש, מבטו את אליו נושא החרטום, את מלטף סיום
תאכזב. אל שומע? אותי.

המסלול. בתחילת הסעתם את בולמים פנטומים שמונה
 לאישור. אגודל וזוקר המטוס לגחון מתחת בודק קרקע צוות איש

רשאי. תקין. הכול
תורם. עכשיו באוויר. כבר מוביל שגוריון התקיפה רביעיית
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 חיים והנה גם. יוני באוויר. אליהו, בן היירוט, רביעיית מוביל
 בדיקת מסיים המסלול, על המטוס את מיישר חיון תורו. הגיע מאיץ.

 מנועים שני מריץ והוא ערד, אומר בסדר,״ אוויר ״כונסי מנועים,
 על רועדת רגלו הסל״ד, להתייצבות שנייה ממתין כוחם, במלוא

 שעכשיו יודע והוא קלה, בריצה פותח המטוס משחרר. הבלמים.
 והלאה שמאלה קלה בלחיצה המצערות שתי את ומדביק הרגע זה

 ואיתן המטוס, מאחורי פורצות ענק להבות שתי מלא. מבער קדימה.
 משיכה קשר. 170 למושב. גבו את המצמידה המוכרת, הדהרה מגיעה

בשמים. הם בסטיק. קלה
 שמאלה, פונה כשננעלים, הדפיקה את שומע גלגלים, מקפל

נמוך. גובה אלחוט. דממת שלפניו. למבנה מצטרף

 יוני ,2 מספר מוטרד. והוא היירוט. ברביעיית 3 מספר הוא רותם חיים
 והגיע האוויר לחיל הסבה שעשה חת, ללא עשוי צנחנים קצין אופיר,
 אוויר. בקרבות חלש אבל באימונים. טוב מפציץ הוא לטייסת, אליהם

בטייסת. ההפלות״ ״לוח רשימת את סוגר
 טייס אך שביר, הבלתי הנחוש, החזק, הגבוה, שאופיר ייתכן האם
 בגלל גבוהה כך כל סיכון ברמת למשימה שובץ החלש, היירוט

 בלב כזאת למשימה כלום? אמר לא אליהו בן למה צדק״? ״לוח
 בטייסת. כאלה יש אייסים. של נבחרת להרכיב צריך היה הדלתא
 עיכל לא מדוע כולם. את מכיר אליהו בן מעבודה. פנויים קצתם

 הסיכון רמת מול אופיר של האוויר קרבות רמת על הנתונים את נכון
 של הקרבי השיבוץ את לשנות סמכותו את והפעיל המשימה, של

היירוט? רביעיית

 ברביעיית 2 מספר נווה, אבנר סגן חושב הזה, הכחול יפה צבע
 קו הנה התיכון. הים גלי אדוות מעל שירים לעצמו שמזמזם התקיפה,

הנילוס. של הדלתא הנה סעיד. פורט הנה החוף.
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שק הכיוון באוקטובר: 11 דמ

 ונמוך מאוד מהר כולם עם שטס נווה, מהרהר ניגודים, של עולם
 להילחם אולי ולהרוס, להחריב בדרכו המסגדים, צריחי בגובה מאוד,

 ומשתי ציוריים מכפרים המים, על דייגים מסירות ומתפעל חייו, על
ירוקות. עיבוד משבצות של וערב

 אלפי של המרוחות בגופותיהם נעכרת הקדמית הזגוגית זה? מה
 טיסת כמו כמעט הדלתא. ערפילי מצטרפים שאליהם ברחשים,
 גוריון את רואה המוגזמת, דאגנותו נוכח נווה מחייך לילה, מכשירים

 לו. שנמצא הדרך סימן מול טיסתו את ומנתב ומשמאלו לפניו מעט
 המטרה? את לזהות אצליח האם למשיכה. דקות שבע

ממשיכים.
 המצרי המכ״ם אם טנטא. המצרי האוויר חיל בסיס מעל חולפים

 המצרים הטייסים אלה עכשיו נווה, חושב אותנו, זיהה לא עדיין
 זה בשביל בדיוק אבל לנו. ימתינו הם חזרה בדרכנו עלינו. שעלו
אליהו. בן ובעיקר היירוט, רביעיית ישנה

 ונדרך חיון חושב הנבלות, מהר התארגנו הבקר. מודיע ״ברד,״
 מבסיסי מצריים יירוט מטוסי המראות על ותכופים הולכים מדיווחים

שבדלתא. האוויר חיל

בזמן. בדיוק .11:55
 המשיכה נקודת את שמזהה טלמון, אומר טופ,״ אחת. שתיים, ״שלוש,
 נווה את רואה מושך, וגוריון התקיפה, רביעיית את המוביל במטוס

לאחוריו. דבוק
בצד. שם קהיר הנה הגשר. הנה
 מושלמת. ראות היו. כלא נעלמו הברחשים וצולל. מתקפל נווה

 על נוטה גדול. פיצוץ מהמטרה. החוצה שובר חימוש, משחרר הוא
 באוויר, ועפות מהגשר נקרעות אספלט חתיכות רואה הוא צדו,

המים. לתוך צולל לבלום הספיק שלא נוסעים ואוטובוס
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 ופטרייה, השני, הגשר את דופקים וקורן לוי 4ו־ 3 מספרי ועכשיו
 את שומע הוא ואז הגשרים, משני עולה קטנה, אטום פצצת שמזכירה

ברד!״ ברד. ״ברד. צועק, הבקר

 מקום אין מושלם. ביצוע הגשרים. את הרסנו המשימה. את סיימנו
 תעופה, שדות שלושה של האחורית בחצר מיותרות להסתבכויות

 הליווי רביעיית מאחור ישנה ויעזו, יתחצפו המיגים אם גוריון. חושב
בשחקים. הקוסם אליהו. בן של

 שניות כמה מאיצים וכולם שלו, המבנה על פוקד הוא ״פלפל,״
 למסילתן מוחזרות הידיות מספיק. קשר. 600 אחוריים. במבערים

 להשיג שניתן ביותר הגבוהה המהירות קשר. 540 מלא. יבש הימנית.
 האחרון במטוס הנווט לזר, ואילן מבער, וללא הכנפיים על נתיקים עם

 ביצוע - וחושב למשקף מתחת בסיפוק מגרגר התקיפה, במבנה
מהר. שיותר וכמה מכאן לברוח ועכשיו מושלם,

 המוביל, גוריון אל הדבוק נווה, חושב כאן, יהיה לא ילדים משחק
 היירוט מרביעיית גדול מרחק שנפתח ורואה לאחור ראשו את מסב
איתנו? מאיצים לא הם למה שם? קורה מה אליהו. בן של

 ברביעיית 3 מספר רותם, חיים חושב שלנו? המהירות עם קורה מה
 התקיפה. מרביעיית טווח ומגדיל מאט אליהו שבן מבחין היירוט,

 לא אנחנו למה האפשר. ככל מהר הביתה. לחזור היא עכשיו המשימה
מהירות? מקטין איתן מדוע ומסתלקים? מאיצים

 בתדריך הרי קורה. מה מבין לא היירוט, ברביעיית 4 מספר חיון, גם
 בן ועכשיו מהר. הכי ומהר. מגע. נתקו סיימתם? - בפירוש נאמר
 מיגים, על חמות התראות ויש מהירות, אוסף ולא לאט טס אליהו
הדלתא. מעל ואנחנו
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 מכדי רחוקים אנחנו התקיפה, רביעיית על יתנפלו מיגים אם
 אנחנו עלינו, קודם יתנפלו ואם חיון, חושב מיידי, סיוע להעניק

להיות? צריך זה מה מדי. נמוכה באנרגיה

קשר. 420
 מיגים, על הזמן כל מתריע הבקר רותם. חושב אימונים, טיסת

 השאיר. התקיפה שמבנה העשן פטריות את רואים בדלתא וכולם
 קשר 420 יודע. כבר עכשיו להגעתנו, ומודע ער היה לא שעדיין מי

 בעיית כשיש רק בה שטסים מהירות זאת מיגים רווי אויב בשטח
 יודע בטח הוא המוביל. הוא איתן אבל כזאת. בעיה לנו ואין דלק,

עושה. הוא מה

 הכי חישובים. אליהו בן מחשב היירוט רביעיית את המוביל במטוס
 מהר ולצאת התקיפה לרביעיית להיצמד קשר, 600 כאן לטוס פשוט

 מה עליהם. להגן הוא שלנו התפקיד אבל מהדלתא. האפשר ככל
 רדיוס קשר? 600 במהירות כשאנחנו אותנו יתפסו מיגים אם יקרה

 נוספים מיג ומטוסי התמרון, את עלינו יקשה ענקי, יהיה שלנו הפנייה
 ולהתלבש הגדול המעגל את לחתוך יוכלו הקרב לגזרת שיצטרפו

 היא נמוך בגובה קשר 600ב־ טיסה והדלק. פנייה. כדי תוך עלינו
 מהירות היא קשר 420 לתמרונים. דלק בלי לקרב נגיע כך. כל בזבזנית

 פתיחת מהירות? להגביר נצטרך אליהו, בן חושב לתמרון, אופטימלית
 שבאים במיגים מבחין הוא ואז .500ל־ אותנו תביא אחת לשנייה מבער

בקשר. צועק הוא ״שבור,״ מלמעלה. עליהם

 אופקית שבירה שמאלה. ושובר אליהו בן של ה״שבור״ את שומע גוריון
 מהם, רחוק ומאחור, מערבה מעלות 90 פניית מסיים הוא נמוכה.

 מטפסים קורנסים שני רואה הוא שמונה, אולי מיילים, שבעה אולי
למטה. תישארו - ברדיו צועק והוא למה, מבין ולא בשמים
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 היירוט, רביעיית עם שם קורה מה חושב האחורי בתא טלמון גם
באוויר. ההתפוצצויות שתי פשר ומה מאיתנו רחוקים הם ולמה

 טייס מתלבטים התקיפה ברביעיית 2 מספר מטוס של מייק בהוט
 ״נפגעתי,״ מודיע אופיר יוני אז ובדיוק עכשיו. לעשות צריך מה ונווט

 אש באלומת לתוכה ומתרסק לאדמה שצולל מטוס רואה נווה ואבנר
 ״ממשיכים ומודיע הקשר על עולה התקיפה, מוביל וגוריון, ענקית,
 את מסיימים האחורי, שבתא הנווט וטמיר, נווה גם וכולם, צפונה״
התיכון. לים וממשיכים הפנייה

 הזוג מוביל לוי, איתן מחליט התקיפה רביעיית של 3 מספר במטוס
 הפנייה ובתוך הליווי, רביעיית לעזרת לחזור נכון שהכי האחורי,
פאניק. על לוחץ הוא השמאלית בהטיה החריפה

 נשלט. בלתי גלגול ומבצע אדירה מכה חוטף המטוס זה? מה
 שנותקה החמצן מסכת בתוך שנחנק לוי, אומר לוקח,״ ״אתה

 האחורי. שבמושב לבלומי מאספקתה,
בלומי. משיב לוקח,״ ״אני

 בהטסה. התאמנת כבר בלומנפלד. אלי לעצמו אומר רגוע, תישאר
 לנו מעבירים היו האימון טיסות בגמר במצוקה. טייס חירום. מקרי

 לחלץ במצב, לשלוט אמורים והיינו מוחלטת, בהפתעה המטוס את
 חירום. זה ועכשיו למבנה. ולהצטרף הקשר את לנהל מהבעיה, אותו

 ובגובה כך כל מהר שטם מטוס כאן לי ויש הקדמי, במושב נחנק לוי
 הכנפיים. את בוחן הוא כזה. מוזר פליק עשה רגע ולפני כך. כל נמוך
 כשהוא ואז, מהבהבת. לא אזהרה נורית אף אש. אין תקין. נראה הכול
 מטוסים השמים מתמלאים במחשבותיו, סדר להשליט ומנסה נרגע

 פנטומים אלה אם יודע לא והוא הקרקע, אל צוללים וכולם פגועים,
 ומנסה הסיבוב את משלים ובלומי בשמים. מצנחים ואין מיגים. או

שמיגים ומקווה שלו, במבנה האחרים המטוסים של מקומם את לזהות
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 להיות רוצה ובעיקר בהטסה, כך כל עסוק כשהוא עליהם יטפסו לא
ייקח. שלוי או בבית. כבר

 בסדר. שהכול מודיע ולוי צפונה, שממשיכים אומר גוריון ועכשיו
ולוקח.

 המפסק את מאתר שהוא לוודא לקוקפיט ראש מכניס רותם חיים
 אמר. לפידות הרי הם. רק הכנפיים. של הבידונים להשלכת שיביא
 כמו אופקית. שבירה נמוך, בגובה נשאר שמאלה, שובר הוא עכשיו
באימונים. תמיד שעשה
 שמים ורואה לצד מצד ראשו מסב רותם, חושב מאוים, לא אני
 מהירות אוסף רותם בנסיקה. אווירון מנצנץ בשמים גבוה רגע. נקיים.
למעלה. שם שגילה המיג אל טיל ומשגר

 גדולה. צעקה הנווט ברוכי צועק עלינו,״ מיג שבור, ״שבור,
 פגע. ששיגרתי הטיל אם לראות זמן לי אין פאק. בפראות. שובר

 אני למה אופיר? יוני איפה מהקרקע. מיתמרת גדולה אש פטריית
בשמים? מצנחים רואה לא

 שמשחרר מרותם, מרפה המיג יורד. הגובה יורדת. המהירות
 מאחור, עליו סוגר 21 ומיג ממנו, הרחק לא חיון את ומזהה מהשבירה

בתותחים. עליו יורה מהירות, מקטין

 גבוה .4,000 גובה למעלה. קלה משיכה תוך שמאלה, שובר חיון
זה? מי למעלה. אף עם מושך קורנס רואה הוא בשמים מעליו

 מצנחים שני רואה הוא ועכשיו הצדדים, לכל ״מנקה״ ערד אורי
 סומר. ועורו השני, לצד הראש את מסובב זה? מה בשמים. תלויים

עליהם. ישר ובא קרוב כך כל מיג.
 לחיון. צועק הוא עלינו,״ מיג חזק, שבור חזק, ״שבור

 צידוד בזווית מהם נשפך והמיג שמאלה, כוחו בכל שובר חיון
גבוהה.
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 ערד. צועק ״הפוך,״
ימינה. הטיה הופך היון

 חסר איטי. המטוס בצרה. שהם יודע ערד האחורי במושב
 באוויר. עומד כמעט פוטנציאל,

 המטוס. בגוף נוקש משהו תתקקקק.
 הוא ובמראות בוערות, הכנפיים את ורואה החוצה מסתכל ערד
 נשרף הוא רגע ועוד ומתקרבת, הולכת והאש בוער, הגוף שגם מבחין

בפנים. כאן
 לחיון. צועק הוא קפוץ,״ נפגענו, ״נפגענו,

חיון. עונה שנייה,״ ״עוד
 אש על יודע, שערר מה יודע לא וחיון זמן, שאין יודע ערד אבל

 אל עצמו את ומעיף בידית מושך והוא שניהם, את לאכל שמאיימת
הבוער. למטוס מחוץ

 מעיף חיון, חושב הזה, האווירון על להשתלט אצליח עוד אולי
 גוף את עוטף אדום אש כדור רואה הקוקפיט, מראות בשלוש מבט

בידית. מושך זהו. נתקעות. המאזנות ליישר, מנסה המטוס,

 מאזנות״, ״פניית ומפעיל עליו עטים המיגים את רואה אליהו בן רס״ן
 - בפנייה מאוד לדייק שצריך יודע הוא הפנייה. את להדק שמאפשרת

 עליו, להתלבש למיג יאפשר הגדול הפנייה רדיום שאז מדי, מהיר לא
קל. טרף בשמים. ״יעמוד״ המטוס שאז מדי, לאט ולא

 מתחיל שמיד שלו, 2 מספר אופיר, יוני על מתלבש מיג רואה הוא ואז
בשמים. לבעור

 זנבו. על מתיישב המיג, לכיוון פונה הוא פאק.
 דוד. את אליהו בן שואל להמשיך?״ ״אפשר

בסנדוויץ׳ שהם מזהה בהתלהבות, דוד עונה תמשיך,״ ״תמשיך,
כזה במצב זנבם. על להתיישב מאמצים עושה והאחורי מיגים, שני בין
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 לו יש מה חשוב ולא אותו, להעיף לטייס צועק היה מזמן באימונים
 תלויים חברים בוער. אחד קורנס בסדר. זה ועכשיו מלפנים. בכוונת

 וכל במצרים, הדלתא של הפלאחים כפרי מעל באוויר, מצנחים על
המיג. של הפלה להשיג זה עכשיו אותו שמעניין מה

 תן בעצמו, עוצר הוא אליהו, לבן ההתרעה עם תתאפק קצת, עוד
לפנים. המיג את להפיל לו

 טרם שנייה וחלקיק ההדק, שמורת על אצבע מניח אליהו בן
 קורנס מגילוי מבועת מצרי, טייס ריקה. מיג חופת מזהה סחיטתו

 אחד פגז נורה בטרם עוד נטש מבטיחה, צייד בעמדת עליו היושב
 שמאחוריו, המיג את שמעיף אליהו, לבן דוד צועק ״שבור,״ לעברו.

 עבר. מכל עליו עטים מיגים המוני ורואה עליו, גם להתלבש מנסה
לוותר. לדעת שצריך רגעים ישנם מספיק.

 4ו־ 2 שמספרי יודע צפונה, מגע מנתק מהמיגים, מתנער אליהו בן
בעקבותיו. רותם, חיים ,3 מספר מצרים, אדמת על נותרו

* * *

בשמים. מצנח על תלוי ערד אורי
 הדופק את ומרגיש לעצמו אומר הוא בשבי, ליפול עומד אני
 בלהה בשבי. ליפול עומד אני בשפתיים. הפתאומי והיובש המואץ
טעתה.
 שאמורה שהסירה מזל בהם. אסתבך שלא רק חשמל. חוטי הנה

 חרוש שדה הקרקע. הנה נפתחה. לא המפלט לכיסא מתחת להשתלשל
 צנחנים, גלגול בוציות. השקיה תעלות בעשרות מבותר כפר, בפאתי

 של קטן ברגע חושב הוא הצניחה, בקורם שעשיתי אלו מכל טוב יותר
 עוד מגיעים ואחריו מולו, מתייצב מאי־שם, מופיע זקן וגבר ניצחון,
אותו. ומקיפים אנשים

שצבע מבין שהוא עד ממנו, נסתרת הוויכוח וסיבת צועקים, כולם
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 והוא עסקינן, מצרי בטייס שאולי לחשוב לקצתם גורם השחום עורו
 לצדו עומדת שעדיין לשפיות תודה ומכיר התלבטותם את מפנים

 הלום. מצרי טייס שהוא ומחליט ומעשי, מחודד, אותו ומותירה
 שניות, כמה למשך אוהדים צופים מחזיקה שלו היחיד והצגת ואילם.

 לא שככה כהוכחה שלו, הלבנה הגופייה על מצביע שמישהו עד
 ״דא וצורח, דינו פסק את חורץ אחר ואדם מצרים, טייסים נראים

מצרי(. לא מסרי.״)זה מיש
 ואחר האגודל, את לו שובר ומישהו מכות, צעקות, דחיפות,

 ועוד העליון, גופו פלג את מכתים דם וקילוח מכה, ראשו על מנחית
 צעירים, בכמה מלווה זקן, מגיע ואז פניו. מול בסכין מנופף אחד
 ואומר, לאורי פונה מדרכו, לסור להם ומורה שסביבו להמון פונה

תחאפש. מא
 קצת. נרגע והוא תפחד. אל אמר, שהמבוגר יודע ואורי

 עם שרשרת תולשים וגם הג׳יסוט, ואת האקדח, את ממנו נוטלים
 אותו ומובילים האוויר, צוות בשעון ומקנחים צווארו מעל דוד מגן
והמולה. ורעש וצווח, צועק רב קהל ומסביב גדול, כפר בית אל

 מוקף גדול, חדר במרכז יושב הוא בית. לתוך אותו מכניסים
 אותו שמשקה הזקן של בניו הנראה ככל שהם וחושב הצעירים בחבורת

 הלחץ. חליפת בכיסי שמצאו בניירות בעניין מחטטים בניו בעוד במים,
 ברור ולאורי הבקתה, דלת את לפרק מאיימות ונשנות חוזרות דפיקות

ראשו. על ויתר לא עדיין בחוץ שם וההמון זמני, סידור רק שזה

* * *

 במטוס הנווט דוד יאיר כמו הישרדות, זאת שעכשיו יודע חיון
 את סורק הוא מצנח, על תלוי בהתשה. מהמצרים שברח המוביל,

 או מערה, למטה שם הבוצית באדמה אמצא היכן שמתחתיו. השטח
מרודפי? המסתור גלימת את לי שיספקו סלע או עץ
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 חולף מפחיד, מהיר, ענקי, זר, עצם ווווואאאווווווווווווווו
 זה רוח. חולה מצרי טייס שיט. בשרו. את וחורך מראשו סנטימטרים

מיג. עם בהתנגשות למות עכשיו, לי שחסר מה
 שתלויים השמים את סורק הוא נוסף, טירוף מקצה לקראת דרוך

אורי? נוסף. כתום מצנח תלוי משמאל הרחק מיג. אין הדלתא. מעל
 מרכזי כורכר ושביל בתים שורות שתי רואה הוא מתחתיו בדיוק
 או בוץ עשויים שאלה אלא חיון, חושב מושב, כמו ביניהם. שמפריד

מהם! אחד גג על לנחות עומד ואני טיט,
 בית בקיר ומשתפשף גולש ימינה, מיתרים מושך הוא כוחו בכל
 מוריד מהסירה, משתחרר האחורית. בחצרו ונוחת הכפר במרכז
 לרוץ אפשר אי אבל מכאן. להתרחק העיקר לרוץ. מתחיל קסדה,
מים. מוצף שדה בתוך

 לא והם יותר, עוד מקשים הגבוהות והנעליים הטורסו הג׳יסוט,
 להימלט חייב אתה תחשוב. תתרכז. חייו. של לריצה הנכון המתכון

גולדווסר. את שרצחו אלה מהכפריים. מכאן.
 ריק. מוחו אטום. ראשו חייו. על נלחם בבוץ. נלחם אזימוט. תופס

לברוח. לברוח.
 הולכים והם קולות, שני בערבית. קולות שומע הוא לגבו מעבר
 רק קדימה. אחורה. להסתכל לא הכבד. בבוץ חותר וחיון וקרבים.
קדימה.
 משיגים הם לעשות? מה לעשות? מה מתחזקים. הקולות שני
 משוח מקור, רועד עוצר. פעיל. נותר שעדיין מוח תא לו משדר אותך,

 לא. אקדח? לשלוף פלאחים. שני לעברם. מסתובב הוא בוץ, בגלימת
 ברתמות אוחזים אומץ, אוזרים פתאום מהוססים, בו מתבוננים הם

 הכפר. בכיוון אותו ומוליכים הבוץ, מערוגות אותו שולפים הטורסו,
 שממנו הבית ליד עוברים מה? אבל משהו. לעשות צריך טוב. לא

 יש מה אותם. להדביק מנסה כפוף, גוו זקן, ערבי הסירה. הנה ברח.
הסירה, על זעם בחמת מונף הגרזן עושה? הוא מה גרזן! ביד? לו
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 לאחור. הזקן את שמטיח גדול, רעם בקול ומתפוצצת שמתבקעת
 בעיסת מבוססים הבית, של האחורית בחצרו מתנהלים שלושתם
 השטן שוב והנה דרכם, את חוצות מצווחות ותרנגולות ובוץ, חריונים

 בעורפו, שהולם גרזן של הקהה מצדו להתחמק מנסה וחיון הזקן,
 פעולה בסרטי ניצב היה כאילו מושן, בסלואו האדמה אל קורס והוא

 והשניים חלום, כמו היא שעכשיו העיר אביב, בתל ״גת״ בקולנוע
 מכת מנחית ולא מתרצה וזה לזקן, משהו ואומרים בו תומכים לצדו
נוספת. גרזן

 המרכזי בשביל שהם מזהה הוא בו שאוחז החושים לערפול מבעד
 תהלוכת וטף. נשים גברים, ובאים מתקבצים עבר ומכל הכפר, של

 וחיון בשחור. ומייללות מצווחות ונשים בשרוואלים צועקים גברים
 מוכיחה כתפו מאחורי וחבטה טובים, לא סימנים שאלה מרגיש
 בו חובטים וכולם הכללית, להסתערות האות ניתן ועכשיו שצדק,
 על נוחתת במיוחד חזקה אחת וחבטה בידיים, בכתפיים, בראש,
הכומר. כמו ולצפצף לרתוח מתחילה מכה שבאבחת אוזנו,

 וגוררים ממשיכים שומריו בעוד חיון, נרעד ייגמר? זה כל איך
 ומנסים אליו שנצמדים הילדים, מגיעים ועכשיו המרכזי. בשביל אותו

 אולי ומישהו, הלחץ. בחליפת הניילון כיסי של תוכנם את להוציא
מידו. האוויר צוות שעון את לתלוש מנסה מבוגר, אולי ילד,

 לנעוץ עומד כמו קלשון, שמניף המגודל הפלאח את רואה הוא ואז
 של המוח ותא במוט. קפיצה בתחרות דמיוני לרף שמתחת בחור אותו
 לא וזאת הפלאח, של הכוונה לא שזאת לו אומר בהכרה שעדיין חיון

 חיון, וברח, בדלתא, עוין כפר באמצע והוא במוט, קפיצה תחרות
 השביל, שבצד לתעלה נופל הצידה, חזקה קפיצה נותן והוא ברח.
אחריו. שומריו שני את גורר

 וטובעני, שחור בבוץ מתבוססות רגליו במים, מותניו עד שקוע
 מותש מדי. עמוק מדי. חלק לתעלה. מחוץ אל עצמו את גורר הוא
יבוא. הקלשון עם שההוא לפני לוותר. אסור מדי.
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 עצמו את למשוך מנסה הוא התעלה, בדופנות בציפורניו נאחז
כלום. למעלה.

 הגדה לכיוון גופו את זורק חיון חרמש. מימינו. מבליח משהו
 שעל הלחץ חליפת באבזם פוגע והחרמש המים, תעלת של הנגדית

רגלו.
 לעולת שה התעלה. דופן על מובס נשען הוא מעורפלת, הכרתו

 שמחוברת ענקית, יד כף נשלחת מקום, משום אז, ובדיוק החרמש.
מצרים. וחושך התעלה. מתוך אותו ועוקרת שחור, לגוף

 והשחור, המרכזי. בשביל ארבע על כורע הוא מתעורר, כשהוא
 קורס מיד והוא לעמידה, אותו מקים סודני, שהוא בטוח חיון שעכשיו
 מדי, חלש שלו שהפציינט מבין הסודני לבסוף ושוב. ושוב. לישיבה.

 איךספור סופג טייס, אפילו אדם, בן של שגוף אחרי שקורה מה זה כי
 אחריו אותו גורר פשוט והוא קלשון, ונעיצת חרמש ודקירת חבטות
המרכזי. השביל במעלה

כואב. והכול גבו. על שוכב לנשום. מתקשה מתעורר. חושך. ושוב
 כל לו. וקר לנשום. מתקשה רועד. כך כל רועד. והוא כואב. כך כל
קר. כך

 בית. בתוך שהוא ומבין מסביבו קולות בליל שומע הוא עכשיו
 וצעקות. הכניסה דלת על פוסקות בלתי דפיקות נשמעות ומבחוץ

 לפקוח לא ועזים. כבשים פעיות שומע הוא לידו וממש וצווחות.
ככה. להישאר ככה. להישאר עיניים.

 שעוברת זקנה באישה מבחין הוא העצומים לעפעפיו מבעד
 להגיב לא להעירו. מנסה אליו. מדברת ראשו, מאחורי נעמדת לצדו,
 להגיב. לא להגיב, לא אותו. מטלטלת היא עכשיו להגיב. לא אליה,
 משהו מזליפים ועכשיו להגיב. לא באפו. שום שיני נתחבות עכשיו

 אגודלים שני מרגיש הוא ועכשיו להגיב. לא בנחיריו. בושם כמו
 ופוקח יודע, הוא נגמר, המשחק עיניו. ארובות בתוך חזק שנלחצים

עיניו. את
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 שיוצאות והחריקות והשריקות האלה? הטלטלות פשר מה חושך. ושוב
 זה? מה אני? איפה לנשום. להמשיך לנשום. להמשיך החזה? מבית לי

 אדם. בן לידי? שוכב מה
 אורי?!
קובי?!

 ידיים, כפות משלבים הם מיטלטל רכב של המטען תא בחשכת
 יחד. שוב אנחנו ביטחון. תחושת אותם מציפה אושר של קצר ולרגע
בסדר. יהיה

צפון פיקוד .12:00
 אביטל, בתל צפון פיקוד לחפ״ק הביטחון שר מגיע היום בצהרי

 הזמני המח״ט של בפיקודו 188 שחטיבה הפיקוד אלוף אצל מתעדכן
 עובר מזרחה, דרכה את ועושה המוקשים שדות את חצתה כבר חנן בן
 לקו הקרוב השטח עם להתעסק שאין ומדגיש המתקפה תוכנית על

 דמשק, לכיוון האפשרי ביותר הקצר בציר קדימה לרוץ אלא החזית,
 דיין, מדגיש דמשק,״ בכיוון מטר לכל חשיבות ״יש בלילה. אפילו
 ישירות תאיימו הקרובות השעות וארבע עשרים שבמהלך לי ״חשוב

אליה. להיכנס בלי זה בשלב הסורית. הבירה על
 להיפתח עלולה שעות וארבע עשרים שבתוך מניחים ״אנחנו

 דיין, אומר בסיני,״ המצריות השריון דיוויזיות של הנגד מתקפת
 לרשותך שיעמוד המרבי הזמן פרק שזהו לכך להיערך עליך ״לפיכך

אווירי.״ סיוע
 אוגדת של הקדמית למפקדה דרכו את הביטחון שר עושה משם

 להגיע ״המטרה הלוחמים. אצל הרוחות הלך את להרגיש רפול,
 כולל המלחמה, ״כל האוגדה. מטה באוזני דיין ואומר חוזר לדמשק,״

 בגזרה תתקפו לדמשק. שלנו בהתקרבות תלויה המצרית, בחזית זו
לדמשק.״ ישיר פס צרה.
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דמשק הכיוון באוקטובר: 11

רפול. אותו קוטע לרשותי?״ עומד זמן ״כמה
 על חוזר לנר, דן של לאוגדתו ממשיך דיין, אומר שעות,״ 36״

 אמורים הם שעות 36 ״בתוך הקרבות, ותיק לאלוף, ומדגיש תובנותיו
לדמשק.״ ניכנס שלא בפנינו להתחנן

201 טייסת .12:45
 לסימה לומר אליהו בן איתן נהג אותי, יהרגו לא לעולם רגועה, תהיי

 לא אני אותי? שומעת את עליו. האהובה המבצעים פקידת שביט,
 וכל שאיתן סימה ידעה באוקטובר 11 של הבוקר בשעות בקרב. אמות

 על שפתוח ברדיו המבצעים, ובחדר מסוכנת. למשימה יצאו האחרים
 שמאלה. שבור ימינה. שבור - הצרחות את שמעה שלהם, התדרים

 שגם יודעת כבר סימה 201 טייסת של במבצעים צהריים. עכשיו
 שני שם. קרה רע משהו אבל אליהו, בן את להרוג הצליחו לא הפעם

חיים. את רואה היא ואז מאחור. נותרו מהשמינייה מטוסים
השיער, אדומי מגזר על לסטריאוטיפים ובניגוד ג׳ינג׳י, הוא חיים

 קטן לו. המיוחד ההומור את גם יש ולחיים רגוע. מאוד רגוע. תמיד הוא
 סרן)במיל׳( על נראה לא מאלה דבר שום עכשיו אבל ממזרי. אנגלי, כזה,
נסערת. גופו שפת סמוקות, פניו מהאוטובוס, שיורד רותם, חיים

 שפוגש מהמודיעין, סמי קורן רגילה,״ בלתי בצורה הצלחתם ״חבר׳ה,
 אנחנו לאוויר. עלו ״הם הטייסת. במדרגות החסרה בנהא נבחרת את

אותם.״ קולטים
 שבלומי בטוח וסמי אצבעות, שתי זוקר מולו, מתייצב בלומי

ומחייך. ,V מסמן
 הקרקע על גם שלו הנווט את שמבין בלומי, של הטייס ולוי,

 היה זה ״תגיד, שואל, סמי, מול שהונפו האצבעות שתי פשר מה ויודע
צוות?״ אנשי וארבעה מטוסים שני שווה

357



שמים בשם

 שזה תדע אבל לי. ״גם סמי. מרצין לכם,״ קשה שזה יודע ״אני
 התקשורת כל את קולטת - חוגגת חשיבה אום המחיר. את שווה היה

המצריים.״ החזית ומיחידות מהמטכ״ל האלחוטית

 חזר לא התקיפה מבנה למה כול קודם מבררים הם התדריכים בחדר
 בכל ואם גוריון. מסביר דלק, בעיית בגלל לחזור יכולנו לא לעזור.

דלק. בלי בקרב מסתבכים היינו וחוזרים, מתעקשים היינו זאת
 אומרים הקיר, על כתוב היה זה האיוש. על מדברים הם כך אחר
 בחדר כשישבנו בבוקר, עוד הזאת. למשימה התאים לא אופיר קצתם.

 שעל האיוש ובין המשימה חשיבות בין הפער את הבנו לא התדריכים,
למטוסים. בדרך זה על דיברנו וגם הלוח,

 לברר התדריכים שבחדר המוטרדת החבורה רוצה לכול מעל אבל
 ברור היה הרי שהובלה. כפי היירוט רביעיית הובלה למה אחד. נושא

 להם ימתינו פנימה, בחדירה אותם ליירט הצליחו שלא שהמיגים,
 היה ביותר הנכון הדבר ולכן שעשו. כפי בדיוק החוצה. ביציאה

 שנפתח הגדול המרחק את ראו חלקם מהר. הכי מהר. משם. לעוף
 שהרביעייה בטוחים אחרים היירוט. לרביעית התקיפה רביעיית בין

 הדעת על מתקבל שבלתי חושבים ומרביתם מהירות. האטה האחורית
 בעיית עם מולך, שהוזנקו מיגים 20 מול הדלתא, בלב זאת לעשות

 איוש בעיית ועם הביתה בדרך לנטוש לך לגרום שעלולה דלק,
המשימה. קבלת מרגע שידועה

 בקרב הפלה אחרי שרדיפה מבינים גם התדריכים בחדר וכולם
 חיל של האתוס יירוט. טייס כל של באופיו מהותי חלק היא אוויר

 יתר כל את הצידה מסיט אתה באפך, עולה הציד כשריח האוויר.
אליו. נשלחת עתה שזה המסע של הנגזרות

 קודם הוא שבנשמתו אליהו, בן באיתן הדברים אמורים ובמיוחד
 איתן חלקם, חושבים ולכן, השיניים. בין סכין עם יירוט טייס כול

לצורך. שלא שם. גם האוויר. קרב את חיפש
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קם. לא אחד ואף
 על נוספה עתה שזה חדשה מכה מול הנפשית התשישות זאת אולי

 הנערץ הטייס אליהו, בן של הדומיננטית אישיותו אולי קודמותיה,
הובלה. טעויות על בטענות באים לא שאליו עליהם,
 מזעם, שסמוק רותם חיים גם בכיסאותיהם, ישובים נותרים והם

ושותקים.

רמשל״ט תא .13:00
 כמה לפני שרק לסר, שמעון סא״ל עצמו את מוצא חמישי יום בבוקר

 ופרש רמון במצפה הבקרה יחידת על הפיקוד את העביר חודשים
 האוויר. חיל של הפיקוד בתא ראשי בקרה כתורן לימודים, לתוכנית

 הבקרה ליחידת ישירות המחובר הטלפון, קו של האחר מעברו
 חיל מפעילות דיווחים לקבל מתחיל הוא מירון, בהר האווירית

 כואבים. והם הגולן. ברמת האוויר
 אחד. ועוד אחד. עוד הופל. אחד מטוס
שישה עכשיו עד המתבקשת. החיבור פעולת את עושה לסר
.Down

 צועק באדמה?״ לקבור רוצה אתה נוספים מטוסים כמה ״בני,
 המודיעין. מחלקת ראש הר־לב, רפי תא״ל לפתע

שבע.״ ״עד בני, עונה שבע,״ ״עד
 ברצפת פניו את וכובש מפקדו את לסר מעדכן ,״Down אחד ״עוד

התא.
 מטוסיו, על לשמור לעצמו שנשבע בני, אומר לתקוף,״ ״שימשיכו

 על הסורים את להוריד כדי לו זקוק לישראל ההגנה שצבא יודע אבל
בפניו. זע לא ושריר הברכיים,

359



שמים בשם

האוויר חיל .15:00
 סדרת את להמשיך אחרים מטוסים נשלחים 15:00 השעה לפני קצת

 האזרח של ביתו פתח אל מלחמה שמביאות האסטרטגיות, התקיפות
 האויב הוצאת את ומקדמות שבירתו תהליך את מאיצות הסורי,
 הגדולה המכלים חוות של הדלק מכלי 20 המלחמה. ממעגל הצפוני

 את מכסות עשן ותמרות מושמדים, לדמשק, מזרחית אל־עייש, בחאן
בסוריה. הלאומי הרוח מצב את ומקדירות התיכון המזרח שמי

צפון פיקוד .16:00
 לעלות עומד שצה״ל צעקה קול יקימו הסורים שבו למצב להגיע ״יש
 חוזר היהודים,״ את מאיתנו קחו - מהרוסים שיבקשו דמשק, על

 בלוויית הצפון פיקוד אלוף אצל בביקורו הביטחון שר ומדגיש
הרמטכ״ל.
 לאנשי להבהיר מנסה דיין, אומר מחר,״ אש להפסקת לחץ ״קיים

 כינוס את לדחות התבקש ״קיסינג׳ר ואוזל. הולך החול ששעון הצבא
 הסורים של הגוועלד שצעקות לפני שעות, 48ב־ הביטחון מועצת
 רוצו כפויה. אש להפסקת אותנו יאלצו הביטחון מועצת של ולחצה
לדמשק.״ אקספרס קדימה.

201 טייסת לילה.
 נווט ברעם, איציק סגן ההגאים. על רגב גיל סגן בשמים. בודד מטוס

האחורי. במושב רוח, קר
 מרגב. מבקש הוא לשארם, כשנתקרב אותי תעיר
 שיט כלי מזהה ״אני הרדיו, על עולה והבקר שארם, רגע עוד
 אליו.״ אתכם לוקח במים.

ישן. ברעם
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 אחריהן שמושכות הגלים שובל את רגב מזהה הקלוש הירח באור
מלחמה. ספינות שתי

קום.״ ״איציק,
 הערות תובנת את המנומנם הנווט מנדב עליהם,״ נירה ״בוא

שלו. הראשונה
 צריך הוא מעולם, תירגל לא שכמותה כזאת, שלמשימה יודע גיל
 עצמו שהוא נורים בעזרת תוקף לא אדם בן עבורו. שיניר נוסף, מטוס
לוורטיגו. ואחריו לסנוור להיכנס בקלות אפשר מניר.

 בשמים רע שוחר מטוס הספינות שתי מזהות למטה במים
המפרץ. גלי בין ומתפצלות
לבקר. רגב אומר הימנית,״ את ״לוקח

הבקר. מאשר עליה,״ ״רד
פטרול. במשימת הרי אנחנו פצצות. לנו אין שיט.

ברעם. מציע התותח,״ עם ״תצלוף
כזה? בלילה טווח. לקצר צריך זה בשביל תותח?

רגב. אומר פגזים,״ צרור בה נתקע ״יאללה,
 הפגזים קצר. הכוונת. עם להתרכז מנסה רגב גובה. מקריא ברעם

ליעדם. מגיעים לא
 וברעם עבר, מכל אותם שעוטף הזה בשחור ועוד עוד יורדים

 ופיצוצים פגיעות סוף־סוף מזהים הם ועכשיו גובה, ומקריא ממשיך
הזה. הנמוך מהיעף יצאו לא כבר הם רגע ועוד הסיפון, על

לנחיתה. חזרה
 ״אני במגדל, הפקח אומר קומנדו,״ התקפת על התרעה ״קיבלנו

אורות.״ להדליק יכול לא
עכשיו. לנחות חייב אני דלק, לי ״אין רגב. מפציר לרגע,״ ״תדליק

בחשכה.״ יכול לא
הקשר. ערוץ של השני בעברו מפוחד קול עונה רשאי,״ ״לא

שכזאת. באגביות רגב שואל מעליך?״ שאנטוש רוצה ״אתה
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 מבוהל. פקח עונה המתן,״ ״המתן,
 תשובה. עם הפקח חוזר עמום,״ על ״מדליק

 להקפה דלק לו שנותר יודע גילי, חושב מחושך, בהרבה טוב עמום
 נושאת היה כאילו המסלול על ״מתנפץ״ עצירה, וו מוריד בלבד, אחת

בכבל. נעצר מטוסים.

הרמטכ״ל לשכת לילה.
 מהטילים, רתיעה ללא בסוריה לתקוף הוריתי אמש מפקדים בדיון
 בחיל אמון תחושת מתוך מחר יתקפו היבשה שכוחות חיוני פלד. נזכר

 בגזרת רובן התקפה, גיחות 330 עשינו. ככה להם. אמרתי האוויר.
 נוספים מטוסים עשרה יקר. מחיר הלחימה גבתה ושוב ההבקעה.

 בתיקונים. ומשהו 40 עוד כה. עד 67 מטילים. רובם היום. לנו אבדו
 נוכל עוד זמן כמה איבדנו. מהכוח שליש כמעט ממושכים. קצתם

האווירית? הרכבת תתחיל מתי הזאת? בשחיקה מעמד להחזיק
 את ללשכתו אלעזר דוד רא״ל מזמן הלילה חצות אחרי דקות כמה

האוויר. חיל מפקד
 הוא האמריקאים,״ הבטחות על לסמוך אפשר שאי ״מתברר

 נראים לא לספק הבטיחה שוושינגטון ״המטוסים פלד. לאלוף אומר
באופק.״

 מתכנן צה״ל ״אם פלד. אומר האדום,״ לקו וקרבים הולכים ״אנחנו
 שתי בתוך אותן לבצע רצוי יהיה החזיתות, בשתי גדולות התקפות
הדרוש.״ הסיוע את להעניק נתקשה אחרת הבאות, היממות

201 טייסת תיכונה. אשמורת
 תמונות את עיניו לנגד ומעביר יצועו על מתהפך בעודו בלילה, מאוחר
מטוסים. להפיל הרעב בו שהתמוסס רותם חיים מגלה בבנהא, הקרב
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 ממנו. מרפה אינו בשמים הבוערים הקורנסים שני במראה משהו
 והופך הופך והוא הפוך? עולם חוטפים? אנחנו אוויר בקרבות גם

 שהתרגלנו שהחיות מבין הוא בשינה, ששוקע לפני ורגע במחשבתו,
עובדה. הפוך. עולם כן. עורן. את הן גם להפוך יכולות לצוד
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אדום קו

 ציפורים וציוץ סתיו של ריחות עם יפה, כך כל מתחיל שישי יום
יד. בהישג ממש שנראה הסורים, על סופי וניצחון

 העלטה, שארית את לגרש נלחמות ראשונות אור פלומות בעוד
 כמה הרמטכ״ל באוזני שהשמיע המדולדלת ההון הצהרת ולמרות

 מאז לראשונה בחוריו, את האוויר חיל מפקד שולח לכן, קודם שעות
בסוריה. טילים סוללות בכמה לטפל ״דוגמן״, מבצע

 טילים, של טרי משלוח קיבלו שהסורים הוכיחו אמש התקיפות
 סוללות .201 טייסת של המצוינים הבחורים ששת את מעדכנים

אותן. לרסק יוצאים מושחזים. ניבים חושפות שוב רעננות

 מוביל חלוץ, דני )במיל׳( סרן חושב בפינצטה, נבחרו המטרות
 המאיימת. SA-6 אחת לא אף נייחות. מרוחקות, סוללות השלישייה.

הגלידו. לא עדיין ״דוגמן״ פצעי
 חלוץ מטולה. הנה החולה. ועמק הירדן בקעת לאורך נמוך טסים

 מדרונותיו על גולשים כבר והם החרמון, רכס מאחורי בהסתר, מוביל
שחורות. פטריות מתמלאים השמים כל ו... המטרה בכיוון המזרחיים

 הצעיר. אילת גדעון סגן ,3 מספר רוטן המודיעין, אמק בום
 עשרה אין באמת. נו, למטרה.״ בסמיכות גאנדישים עשרים ״איתרנו

 שיורים קנים 20 לא זה שחורה. פטרייה בלי בשמים מרובעים מטרים
.120 זה כאן. עלינו
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 צרורות מתצוגת מתעלמת לגובה, השלישייה מושכת 06:05 בשעה
 חלוץ מזהים המוביל במטוס בכיוונם. שנורים פוסקים בלתי מוות

 חאן לעיירה דרומית הממוקמת טילים סוללת המטרה, את וברעם
 לדמשק, קוניטרה בין המחברת הראשית מהדרך הרחק לא א־שייח׳,

 פיקל, לוחץ כוונת, שם בכיוונה, צולל המטוס, את מקפל וחלוץ
 הסוללה בול. ועוד בול. בול. אחריו. נכנסים ואילת שלו את רואה

 בסוריה טילים סוללות לתקוף שאפשר מתברר הביתה. הושמדה.
בשלום. ולחזור

 להניח הספיק בטרם עוד הרמקול, צועק התדריכים,״ לחדר ״רגב,
 את שמסכמת לילה טיסת של בסיומה הטייסת, מפתן על רגלו את

הרחוקה. שארם הרפתקת
 בחדר אותם מעדכנים הימים, ששת לקחי את הפנימו הסורים
 לרסק חוזרים מחדש. הושמשו שהופצצו תעופה שדות התדריכים.

וח׳ולח׳ולה. בין־לאומי דמשק את
 מכות חוטפים ועשהאל ששניבוי איפה דמשק. מתחלחל. רגב גיל
 זה צעיר. שמואלי וואוווו, וואוווו, שלי. הנווט הוא ושמואלי חשמל.

שארם. לא וזאת איציק. לא

 מסלול על בין־לאומי דמשק תקיפת רביעיית מאיצה 06:10 בשעה
 המוביל. בניה עדי סרן)במיל׳( אחרי מופתי בסדר ומתקבצת ההמראה,

.3 מספר של האחורי ממושבו ה״קרנף״ מזכיר טילים!״ ״מפסק
 הקדמי. במושב זהר אלי עונה ,״off ״

ה״קרנף״. מנחה ,״on ״שים
o^ ״משאיר ffמלניק על הסיפור את זוכר ״אתה זהר. עונה ,״ 

רצוני?״ לא טיל שהעיף
 האחורי. במושב ה״קרנף״ מייעץ ,״heat^ לפחות ״שים

הדיון. את זהר סוגר ,״0ב־ץץ ״נשאר
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השטח. מעל רובץ עכור מסך לדמשק. אחרון כיוון הלבנון. בקעת
 חם אוויר אדי המוביל, במטוס בניה מהרהר מעניינת, תרכובת

אמש. שדפקנו הדלק מכלי בעשן מעורב
 ״רביעיית מאחוריו, הממוקם ברנע, 2 מספר מדווח לב,״ שים ,1״

מעלינו.״ גבוה מיגים
 ״ממשיכים.״ בניה. עונה עין,״ ״קשר

 כאילו שלו, הזה השקט בקול בניה פוקד לעשן,״ מתחת ״להנמיך
אימונים. במטווח הפצצה תרגיל של בעיצומו היה

 לתקוף היתה המשימה המוביל, המטוס בקוקפיט בניה חושב יפה,
 מספיק לנו אין נקיים. שמים שיישארו רק והשמדנו. תקפנו ולהשמיד.

אוויר. בקרבות להסתבך דלק
 נוסף. אחד אותם. סופר המבנה. את לאסוף מתהפך והוא הביתה.
רגב. גיל את מעדכן הוא ,״12 בשעה מיג ״ארבע,

שבור!״ ״גילי,
 לנבלה? קרה מה עייף. המטוס שובר. רגב גיל

שבור!!״ ״גילי,
 אותי. יתפוס עוד המיג קיבינימט, שובר. גילי

 שנשכחו כידונים משליך מייק, בהוט רגב גיל נאנח ״אויש,״
לעצמו. שחוזר לקורנס ומחייך השבירות בסערת

 עכשיו מהירות. לאסוף תן מזדיין, יא רגע, מרפה. לא המיג
 כמו בדיוק לחלוף, לו ונותן למשקף, מתחת מחייך הוא אותך, נראה

 טיל, משגר זנבו, על מתיישב ורגב חולף, והמיג אותו. לימד ששניבוי
באדמה. אותו ונועץ זונה הבן את מדליק

שואל, לו האופיינית ובשלווה הרדיו, על שעולה בניה זה ועכשיו
שלך?״ מקום ,4״

תותחים, באש פותח רגב, על מתיישב נוסף מיג אז שבדיוק אלא
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 קסדת לובן על ומתהפנט הירי רשף את האחורי מהתא רואה ושמואלי
 לקוקפיט חודרים הפגזים רגע שעוד ובטוח להורגם, שמשתדל הטייס

מת. הוא והנה־הנה
 הקרב קריאת את מעתיק שמואלי, צורח שבור,״ זונה, בן ״שבור,
 .22 ממלכוד יוסריאן של המפורסמת

שלך?״ מקום 4״
 מפניו מחליקה המסכה מהירות, אוסף נמוך, יורד שובר, רגב
 ומחרחר לדיווח ממתין שבניה נזכר הוא ועכשיו הזיעה, במדרון
מיגים.״ עם מסובך 4״ ברדיו,

שלך?״ מקום 4״ שוב, שואל גילי, של החרחור את מבין שלא ובניה,
 ובשביל מכאן, לצאת צריך ואני רגב, יודע דמשק, מעל עדיין אני
 הזה. למשחק דלק לי ואין מבער, עם ולנתק עוד לשבור צריך אני לצאת

בום.
שלך?״ מקום ,4״
מיגים.״ עם ״מסובך מדווח, הוא מגע,״ לנתק יכול לא 4״

 במבערים חזרה שדוהר זהר, אלי רס״ן ,3 מספר חושב ,4 את להציל
 המיג. על טיל נועל בשמים, מתארגן בחיסרון, רגב את מוצא מלאים,

כלום. לוחץ.
 מייק. בהוט זהר מחרחר טיל?״ יוצא לא ״למה

 החמצן, בחוסר ובעיקר ,0ה־ בתמרוני נלחם הוא שגם וה״קרנף״,
 הופעלו, שלא מפסקים על כלום עכשיו זוכר לא המובהק, תוצרם

בחמצן. האישית למלחמתו וחוזר יודע,״ ״לא משיב, צרודה ובפעייה
 ועושים לנתק מצליחים וכולם לגילי, ומניח נבהל המיג ובסוף

 היתה לא ששמע שהחבטה 4ל־ מדווח ומישהו הביתה, דרכם את
 דלי. של בגודל חור לו יש שמאל ובכנף דמיונית,

מעמד. תחזיק רגב, גיל מפציר חביבי, מעמד, תחזיק
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 מרסקת דמשק, מעל מיגים עם מסובכים אלה בעוד ,06:50 בשעה
 התעופה שדה מסלולי את דוד ויאיר גוריון אמנון בהובלת רביעייה

 זאת ולסורים במקום, הרביעי הביקור זהו 201 לקורנסי בח׳ולח׳ולה.
 בולדוג כלבי שהם וטייסת אוויר חיל עם עסק להם שיש ההוכחה

די. שיצעקו עד חדלים. לא מרפים. לא - לאווירונים מחופשים

העליון הפיקוד ומוצב הרמטכ״ל לשכת בוקר־צהריים.
 המצומצם המטה לחבורת ברור ממש לא דבר שום שישי יום בבוקר

הרמטכ״ל. בלשכת המתכנסת
 לא כבר מצדה ורוח באופק, נראה לא שלישי בית חורבן נכון,
 לא בגולן המשוריינת המתקפה אבל הלשכה, כותלי בין מנשבת
 רבים טנקים לרשותם עומדים ועדיין הסורים, של רוחם את שברה
 מעט ועוד להצטרף, בדרכם והעיראקים דמשק, בואכה ההגנה בקווי
 כאותו להיות לא להיזהר וצריך החזית, במרחב טנקים 1,000 יהיו
דוב. שתפס צייד

 ״בטח דדו, אומר שיתמוטטו,״ נראה ולא מתמוטטים, לא ״הסורים
 צבאי מסוים, הישג הושג כבר שבסוריה ומכיוון הקרוב. בטווח לא

 המצרית, בחזית נגד למתקפת הניתן ככל מהר לעבור צריך וקרקעי,
 לצלוח, מצה״ל ותמנע אש הפסקת על תכריז הביטחון שמועצת לפני

 ולו אימה, מאזן וליצור התעלה של המערבית בגדה עוגן לתקוע
לשטחנו.״ שפלשו המצריים הכוחות מול חלקי,

 הברית, ארצות של ונשנות חוזרות הבטחות שלמרות יודעים וכולם
 נתקבל לא עדיין לישראל, בדרכם אוטוטו ואספקה נשק משלוחי ולפיהן

המעצמות. במעורבות לאיזון לפחות שיביא כזה לוגיסטי, סיוע כל
 ואומר חוזר הקריטית,״ לנקודה בקרוב ממש להגיע עלולים ״אנחנו

 אבדו מטוסים 67״ הרמטכ״ל. בלשכת המצב בהערכת פלד בני האלוף
בכלל, אוויר בצוותי משמעותי וחוסר היום, ירחק לא כה. עד לנו
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 נוכל סיוע. למשימות להתפנות לנו יאפשר לא בפרט, פנטום ובצוותי
המדינה. שמי על רק להגן

האפוקליפטי. חזונו את מסיים הוא המדינה,״ לב על רק ״למעשה,

 העליון הפיקוד למוצב בר־לב חיים בדימום רא״ל מגיע 09:30 בשעה
 עם מסכים בר־לב הצליחה. למבצע תוכניתו את ומציג אביב בתל

 ביותר. הטובה הפעולה דרך את בצליחה ורואה הרמטכ״ל הערכת
 יגיע. הגישור ״כשציוד אומר, הוא בלילה,״ מחר לצלוח טוב ״הכי

 בסיני, ולהביסה להכילה המצרית, השריון למתקפת לחכות טעם אין
 עם אבל טנקים, יותר נשמיד אולי אחרת הרמטכ״ל, סגן שהציע כפי

 הישג שום בלי בשטחנו, גדול מצרי כוח עם ניוותר האש הפסקת
בשטחם.״ משלנו

 תורו מגיע ועכשיו הרמטכ״לים. צמד בתוכנית מצדד אמ״ן ראש
 בהקדם הפועל אל הצליחה את להוציא ״יש האוויר. חיל מפקד של

 היכולת האוויר חיל בידי נותרה עוד ״כל פלד, אומר האפשרי,״
מלא.״ סיוע להעניק

לדיון. דיין מצטרף 12:00 בשעה
 היום שעומדים כפי לעמוד טוב לא האש, הפסקת תוכרז ״אם

 שלישית צלע מתווספת שהנה נראה ולרגע אומר, הוא הכוחות,״
הצליחה. מצדדי הרמטכ״לים למשולש

 תגבורות, ״יזרמו הביטחון, שר מתנבא תימשך,״ המלחמה ״אם
 עוצמה שנצבור עד יעברו וחודשים ירדנים, מרוקאים, עיראקים,

 בהקדם אש הפסקת רוצה שצה״ל מבין אני בקרב. להכרעה מספקת
 לא לעומתכם, אני, צליחה. באמצעות להשיגה הנכונה הדרך את ורואה
 בכוחות להאיץ עדיף לדעתי, כזאת. מהתקפה תצמח תועלת איזו רואה

התותחים.״ לטווח דמשק את להכניס כדי מחיר בכל להתקדם שבגולן
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הממשלה ראש לשכת .14:30
הממשלה. ראש של לצדה המלחמה קבינט מתכנס ושוב

 ראש עושה אביב, ברמת בביתה קצרים שינה מחטפי למעט
 הניקוטין. ריחות ספוגת הצפופה, בלשכתה זמנה כל את הממשלה

 רמה, ביד ישיבה אחר ישיבה שמנהלת סרטן, חולת ,75 בת אישה
 עמוק וייאוש שינה, בשעות המחסור ולמרות חריף. ומוח צלול ראש

 ביטחון ושר הראשונות, הלחימה שעות 24 בחלוף אותה שטילטל
 הזמן כל היא בהבטחותיו, עומד שלא לישראל הגנה וצבא מפוחד,

הפירמידה. בראש שפיות של מגדלור שם.

 הרמטכ״ל, אומר אש,״ להפסקת זקוקים אנחנו שבו למצב ״הגענו
 שנוכל ובלי נוראיים, בגבולות התשה למלחמת ניקלע כן, לא ״שאם
 המצרים את לאלץ מבחינתנו טובה הכי הדרך מחדש. הצבא את לארגן
לשטחם.״ צליחה באמצעות היא אש הפסקת לבקש

 באוקטובר,״ 14-13 ליל מחר, כבר דיחוי ללא לצלוח מציע ״אני
הרמטכ״ל. ידי את בר־לב, חיים בדימוס, רא״ל מחזק

 שמצרים היא כאחד, והצבאית המדינית המדינה, בקברניטות ההערכה
 שעליהם המהלכים ולכן הנוכחי, במצב אש להפסקת תסכים לא

 הדרך שזאת מתפיסתם כול קודם נובעים הרמטכ״לים צמד ממליצים
 נועז, צליחה מבצע על להמר - אש הפסקת עליהם לכפות המהירה

 המנהיגות ביטחון וערעור לתעלה שממערב המצריים בכוחות פגיעה
המצרית.

 מראש? שצפו מכפי גדולים רווחים מייצר הצליחה שמבצע יתברר
 להפסקת להתחנן המצרים של תורם יהיה עכשיו ואדרבה. אדרבה

 והרחבת כוחותיהם השמדת רדיפה, כדי תוך אותה לדחות ושלנו אש,
בשטחם. המובלעת
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 התעלה,״ עד קילומטרים 12-10 של קשה בהבקעה כרוכה ״הצליחה
 המלצת על צוננים מים דלי טל, ישראל האלוף הרמטכ״ל, סגן שופך
הרמטכ״לים. צמד

 מוכן אינו שעדיין צליחה, לבצע צה״ל על יהיה ההבקעה ״לאחר
ובאימונים. בציוד לה,

 קשייו ״מול טל, ממשיך שבצליחה,״ והסיכון ההימור ״מול
 אופציה יש נ״ט, במטולי המצויד המצרי הרגלים חיל עם בהתמודדות

הפתוח. בשדה האויב שריון נגד לחימה - אחרת
 אותנו יקדימו המצרים שממילא ״ייתכן טל, מוסיף משהו,״ ״ועוד

 בטרם עוד סיני, לשטח המשוריינות הדיוויזיות שתי את ויקדמו
הצליחה.״ מהלך את התנענו

 הדיונים לחדר נכנסת ממשרדך,״ בדחיפות אותך רוצים ״צביקה,
 אל המוסד ראש את ומוציאה מאיר, גולדה של מזכירתה קירר, לו

לו. שממתינה הבהולה הטלפון שיחת
 שלוש להנחית המצרים צפויים ראשון, ביום המאוחר לכל ״מחר,

 את זמיר צבי מעדכן והמתלה,״ גפגפה ביר באזור צנחנים חטיבות
 שהצנחנים ״אחרי ומוסיף, הממשלה ראש בלשכת הבכיר הפורום
 ומעברים שטחים ויתפסו שליטה מרכזי וישמידו ישתלטו המצרים
מזרחה.״ המצריות השריון דיוויזיות שתי יחצו חיוניים,

 את שרואה טל, האלוף צוהל טנקים,״ מאות להם נפוצץ ״עכשיו
אחרים. בידי נעשית צדיקים של מלאכתם
נוצצת. האחת ועינו דיין, מסכם אותנו,״ יצילו שהמצרים תראו ״עוד
 הגנה לקרב ניערך להיכנס. להם ניתן המלחמה. קבינט מכריז פוס,
לחכות. יכולה הצליחה בשטחנו. אותם נשמיד קלאסי.
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201 טייסת הצהריים. אחר שעות
 שנייה, מערכה דורשות בין־לאומי בדמשק הבוקר בגיחת חלקיות פגיעות
המלאכה. את להשלים 201 טייסת את ושולח האוויר חיל מטה מחליט

 חלוץ דני סרן)במיל׳( עצמו את מוצא שבת קבלת לפני שעתיים
 בין־ דמשק התעופה שדה לתקיפת מבצעית רביעייה כמוביל משובץ
 זה הרי הראש? על נפל מישהו דמשק? רביעייה? מוביל אני? לאומי.
 בניה, גוריון, פלד, חולדאי, אליהו, בן הנפילים: לדור ששמור משהו
 ביגלמן, ואת ממני, שוותיק הג׳ינג׳י, רותם את לשם מוביל אני והנה

המיראז׳ים. טייסת מפקד
 השחור. הקורנס בחרטום המכ״ם את מלטף הוא 15:30 בשעה

 שמקפלת פנטומים רביעיית בראש ממריא ומיד זוכר? חברים, אנחנו
 לתקיפת דרכה את עושה שחור מפלטים עשן ענני ובתוך גלגליה, את

בין־לאומי. דמשק
 עובדה. הבוקר. גיחת לקחי הופנמו חלוץ. מהרהר בסדר, יהיה

 העניינים אם ביגלמן. רביעיית מתנהלת ומאחורינו שונה, בנתיב אנחנו
בהם. יטפלו במיראז׳ים האייסים דמשק, מעל יסתבכו
 בתוכו ונמוך הגדול, הוואדי את מאתרים הם לביירות צפונית מעט

 דרומה ועכשיו לדמשק. שמצפון הסורי למדבר עד דרכם את עושים
הסורית. לבירה שממזרח רומא העיירה מעל

 מתחיל הכומר ימינה. מעלות 30 משיכה. לקראת אחרון נתיב
לצפצף.

 הנווט. במושב טמיר אמנון השיירה, בסוף ממוקם נווה אבנר
 לעברם. פונה ונראה שנורה טיל על מצביע נווה, שואל ״ראית?״

 שמבין בהשכלתו, אלקטרוניקה מהנדס טמיר, אומר אלינו,״ ״לא
שעליו. ובצגים הכומר במסך שניים או דבר

 הוא רגע, אחר. למקום נחוש וממשיך עליהם מדלג הטיל צודק.
המיראז׳ים! בכיוון
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 ברדיו. טמיר צועק טיל!״ שבור! ״מיראז׳ים,
 בפטריות השמים מכוסים בין־לאומי דמשק התעופה שדה מעל
 מתקפלת, שמתעלמת, קורנסים רביעיית מתמרנת ובתוכם תותחים,
ופוגעת. נכנסת צוללת,

 והם וטילים, תותחים אש קצת חלוץ, תוהה המיראז׳ים? איפה
עבר? לכל נפוצים

משותף. תחקיר בכנף. חזרה
 ביום פעמיים עושים? שאתם מה זה מטורפים. אתם גיבורים. אתם

 לכנף באחיהם הערצה מבטי תולים המיראז׳ טייסי זה? את לעבור
לעברם. לשיגור שהוכן ומורעל מחודד חץ ומנטרלים

 ועכשיו מצוין, נגמר הכול רביעייה, הובלתי חלוץ. חושב נפלא, יום
המסאז׳יסטית.

 של האוויר צוות חבורת מפקידה 201 בטייסת סמ״טים בחדר
 יפה. כך כל אחת של בידיה הדוויים והצוואר הגב שרירי את הטייסת

לה. אומרים השרירים, את להם לשחרר צריך
 השמן עם לבחורה שגם מגלה מכולם, וחסון גבוה וז׳טלני,

 מגופו מתפעלת והיא יצר, סתם או לב, או נשמה, יש הידיים בכפות
 אני מה עצמו את שואל והוא המשורגים, ומשריריו לתלפיות הבנוי
 נעימים, עקצוצים לנטרל שגויס רצון ובכוח עכשיו, זה עם עושה

 את בראשו מעביר מלחמתיים, אחרים, למחוזות במודע מפליג הוא
 נזכר לסוריה, לבנון בין הגשר לניתוק הבוקר שעשו הכושל הניסיון
ונטשו. שחטפו, ובעממי בקורן

 הכול שלמרות וחושב בשרו את שמעסות ידיה את מרגיש הוא ואז
 ושמן יפה כך כל זיכרון עם נקיים, מתים אנחנו טייס. להיות עדיף

הגוף. על
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סוריה .18:00-14:00
 כוחות מצטרפים באוקטובר, 12 שישי, יום של הצהריים אחר בשעות

 תוקפים קרב, אלי ששים נחושים, למלחמה. העיראקיים המשלוח
 מהתזמון, שמופתעת לנר, דן אוגדת של הימני האגף את טנקים 100

חדש. הגנה בקו להתארגן כוחותיה את ומסיגה מהעוצמה, מהמקום,

 48 בתוך לדמשק להגיע ״צריך ההכרזה הצהריים אחר שישי ביום
מהמציאות. תלושה מגוחכת. נשמעת שעות״

 עיקשת, ובלחימה עזה בהתנגדות נתקלים המותשים צה״ל כוחות
 הארוכה, לרשימה שמצטרפים הטריים, מתיהם עשרות את סופרים
 מצליחים לא ובעיקר הבלימה, קרבות הרוגי של נסבלת, הבלתי

 הראשונות. השעות 24ב־ הגיעו שאליו לקו מעבר להתקדם
מעיראק. הרעננה התגבורת ועכשיו

 את יטו החידקל, ובעיקר הפרת, מארץ אחיהם עם הסורים, האם
לטובתם? נוספת פעם הקרבות נדנדת

הממשלה ראש לשכת .16:30
 פרוורי מדמשק... קילומטרים שלושים מרחק עד התקדמו ״כוחותינו

 לשמחה גזית מרדכי מבשר שלנו,״ התותחים בטווח נמצאים העיר
אל־מזה...״ התעופה שדה את מפגיזים ״אנחנו דיניץ.

הממשלה ראש לשכת .17:30
 מבשרים מרצדים שבת נרות כשאלפי החמה, שקיעת אחרי דקות כמה
 לשגריר נוסף מברק גזית מרדכי שולח המלכה, שבת של בואה את

 ובלי אש הפסקת של להסדרתה מסכימה הממשלה ולפיו, דיניץ,
נוספת. השהיה
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 מוושינגטון תגובתו את שלח לכן קודם דקות עשר מבולבל. דיניץ
 תגיעו ״כאשר קיסינג׳ר, את מצטט הוא ובו גזית, של המשמח למברק

הציבורית.״ בתחבורה להשתמש תוכלו דמשק, לפרוורי
 להשהות, ממנו שביקשו מישראל מברקים קיבל היום, וגם אתמול,

 להיטיב צה״ל לכוחות לאפשר כדי האש הפסקת את שהיא, דרך בכל
 אמנם שצה״ל הראה 16:30 משעה המברק בשטח. המצב תמונת את

עכשיו? ומה הנכונה. בדרך

 עליונותו על שחשבה מה כל את ששינו מערכה, ימי משישה מפוכחת
 עיראקית פתע שמתקפת עכשיו ממש מעודכנת צה״ל; של המוחצת
 מעריכה בגולן: צה״ל כוחות של ההבקעה מהלכי את משבשת
 הגדה אל המצריים הכוחות את להדוף אפשר יהיה לא הקרוב שבטווח

 אולי הסובייטים, של יתר ממעורבות חוששת התעלה: של המערבית
 של הרגליים גרירת לנוכח מתוסכלת ישירה: צבאית מעורבות אפילו

 קריאות ולמרות שנתנה, מהבטחות שמתעלמת אמריקאית, פקידות
 הטנקים הספקת את מעכבת ונשנות, חוזרות נואשות, דחופות, עזרה

 ומטוסי ונגמרים הולכים צבאה של שהטנקים לכך מודעת והמטוסים:
 צה״ל של העיקרי הלחימה לכלי הופכים העתים שבצוק התקיפה,

 עזרה להושיט יוכלו לא ואחריו האדום, לקו נושקים ביבשה, גם
 מפנימה בלבד: מגננה במשימות להתמקד וייאלצו התקפה, למהלכי

 מלחמת אחריה תגרור המצרים עם קרובה אש להפסקת שאי־הגעה
 בעיות בפני ישראל את שתעמיד הנוכחיים, בקווים ממושכת התשה

 גיוס נוער, בני גיוס כמו צעדים ותחייב קשות ולוגיסטיות מבצעיות
 מלחמת בסגנון אפוקליפטיים צעדים באלו וכיוצא התפוצות יהודי

 ראש מאיר, גולדה מסמיכה אלה, כל את משקללת - העצמאות
 להודיע בוושינגטון, שגרירה דיניץ, שמחה את ישראל, ממשלת

 הצעת שיגיש שרצוי האמריקאי, המדינה מזכיר קיסינג׳ר, להנרי
בלילה. בו ועדיף אש. להפסקת הקוראת החלטה
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 אווירת את מחליפה קודש ותחושת שבת, לבגדי מחליף שישי כשיום
 אבהי, מסודר, טייסת מפקד לנו יש זמר. על מדברים שוב הם החול,
 אנחנו מלחמה. עכשיו. מלחמה מספיק. לא וזה זהב. לב עם קשוב,

 שנלך וביצועיו. אישיותו בכוח אותנו שיסחוף מישהו מנהיג. צריכים
אחר. מישהו העשן. ותמרות האש להבות אל עצומות בעיניים אחריו

 הדירה בעל משיקים משפחות בשיכון רגב וגיל נורית של בדירתם
 בטקס ומברכים, אדום יין בום אליאסף, ועמירם רדר מוטי וחבריו,

 נמרחים שנגמר. נוסף יום לחיי מלחמה, לשגרת שהפכוהו יומי
 על שמספר לגיל, מקשיבים הם הצנוע, הסלון ספות מערכת על

 לו חיסלו וכמעט בשמים, מקום מכל עליו שבאו מיגים המוני
 בשדה המדויקות הפגיעות על שמספר ועמירם, היומי, הטקס את

 ומספר ודי? אחת גיחה עצלנים, שאומר ורדר, בסוריה, ח׳ולח׳ולה
 דמייר, התעופה שדה ותקיפת בקטנא הסורי הצבא מחנות תקיפת על
m6־-SA שאמנם והטיל שיגורו, על התריע שהכומר הזה המפחיד 

וההתחמקות. שוגר
 מלחמה זאת מכריזים, הם גדל, בדמם האלכוהול כשריכוז
 השניים ימות, אחד שאם נשבעים, אפילו ומבטיחים, מטומטמת,

הקבר. על וישתינו כבוד לו יעשו האחרים
 לצדו נורית, של בפינה הזוגית, במיטה מתכווץ אליאסף כך ואחר

 ולבסוף בדיחות, לזרוק מפסיק לא בסלון, שמתמקם ורדר, רגב, של
 ומטוסים, טילים חלומות. אותם תמיד החלומות. עם נרדמים כולם

למטה. הדרך כל ארוכה־ארוכה, ונפילה

ת ערב. ס 201 טיי
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באוקטובר 13

לוקח אליהו בן

 כלי אמש הצהירו שבה ממוסקבה, קילומטרים אלפי רחוקים
 הפשע מעשי לנוכח אדיש להישאר יוכל לא שהקרמלין התקשורת

 המנהיגות של העמוקה לדאגה מודעים לא הישראלי, הצבא של
 לדמשק, הצפויה ומהסכנה הסורית החזית מהתמוטטות הסובייטית

 של מוטסות דיוויזיות בשתי שהוכרזה בכוננות־העל מעודכנים אינם
 לחימה ליום 201 טייסת של האוויר צוותי מתעוררים הרוסי, הצבא
שבת. בוקר בדמדומי אחרונים שינה קורי ומוחים נוסף

 מעדכנים לדמשק, מדרום־מערב אל־מזה התעופה שדה היא המטרה
 נוסף שלנו. רביעיות שתי יבצעו התקיפה את הבוקר. בתדריך אותם

 בפרדסים הממוקמים מוסווים, דת״קים מקבץ גם נתקוף השדה, על
למסלולים. הסמוכים

 נימנע כך השמש. זרחה בטרם עוד תיעשה המטרות אל המשיכה
 מהמכ״ם המטוסים את שיסתירו הלבנון, מול מהרי נגיע מסנוור.
 נמשוך השדה, לפני מייל כעשרה ההרים, את שנעבור ולאחר הסורי,
והביתה. מצררים נשחרר רגל, אלף 15 לגובה

 מטה של החלטה היא מגבוה לתקיפה הגישה בחירת משהו. ועוד
 הגנה מטריית אין ולפיו, מודיעיני מידע על שמתבססת האוויר, חיל
השדה. מעל קרקע־אוויר טילי של
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 יהיו הראשון. המבנה מוביל גוריון, אמנון רס״ן חושב בסדר, לא
 השמש יהיו, אשר ביציאה דקות 15 מאחרים אנחנו שבגללן הסיבות

בפנים. ישר בנו תכה
 שמש לגובה. משיכה מזרחה. שבירה הלבנון. מול הרי .05:45
 לביצוע אטום קיר יוצרים בוקר, ובערפילי בעננות מלווה מסנוורת,

היעד. אל הדרך כל

 צולעת. פתיחה השני. המבנה מוביל בניה, עדי סרן חושב בסדר, לא
 דקות חמש יוצאים מגזימים, בכלל ואנחנו מאוחר, המריא גוריון

בלבד. זוג ונותרנו אחריו.
 דמשק אגן כל בעיניים, השמש גוריון. מדווח לבצע, אפשר אי
הביתה. חוזר כלום. רואים לא בוקר, ערפילי מלא

 האחורי, בתא דוד יאיר חושב לנסות, שווה הנה, עד הגענו כבר אם
 עם ויחד שאפשר, התעקש הקשיים, כל ולמרות שלשום, שרק נזכר
בדלתא. מושלם לביצוע הביאו פרי

 הקדמי. מהתא בניה שואל ספק אומר ספק מלחמה,״ ״זאת
 האחורי. מתאו דוד עונה מלחמה,״ ״זאת

 בניה. שואל ספק אומר ספק ״ממשיכים,״
דוד. עונה ״ממשיכים,״

ממשיך. שבניה מבין גוריון, מציע יותר,״ נמוך בגובה לחדור ״נסו
 נמוך, מתיישר אף, מוריד מהשמש, נברח כך רק בניה, חושב צודק,

לאחוריו. דבוק נווה אבנר
 בכיוונם. ויורה לשמים קנה מרים סורי נשק אוחז כל קטנא. מחנות

 בשמים, צמות״ ״לקלוע ומתחיל בניה, מחליט מהר, החוצה לשבור
 את שמגרד מטוס עם לולאות לעשות מסוכן טעות. אחריו. נווה

מלא. במבער לזגזג ממשיכים רגל. 2,000 מטפסים. הרצפה.
שובל לצדם, חולף נווה של האווירון את דוד רואה הנווט מתא
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לוקח אליהו בן באוקטובר: 13

 התאפרו עתה שזה בשמים ביניהם מתמרן והוא אחריו, דולק נותבים
שבת. יום בוקר של הראשון באורו

 ומכל מהתותחים שנחטוף לפני בניה, מחליט יותר, גבוה לטפס
 מי המקורי. לתכנון אצמד מגבוה. נבוא לעברנו. שנורה הזה הדרעק

המטרה. את לזהות אצליח זאת בכל אולי יודע,
 מזהה שהפציע הבוקר תאורת רקע ועל מצפצף, הכומר בדיוק ואז

 שצריך מבין השמים, אל שמשוגרים בוערים חשמל״ ״עמודי בניה
 שם פיספס ״מישהו - ממלמל שלו הזה ובשקט התוכנית, את לשנות

חבל.״ במודיעין.
 גדול, באור השמים גלגל את מבעירה בסנוורים, מכה השמש

 זמן את מקצר מושך, ובניה שחורות, מוות פטריות אלפי מנוקד
 חימוש. טונות ארבע משחרר על, כוונת צולל, מתהפך, הנסיקה,

טובה. פגיעה
במטוס. חובט משהו בום.
האחורי. מהתא דוד מדווח שמאל,״ בכנף ״אש

 אש ורואה 1 מספר בכיוון מבט מעיף הפצצות, מטען את משחרר נווה
 סמיך. שחור, עשן וענן שמאל לכנף מתחת גדולה

בקשר. מודיע הוא בוער,״ אתה ,1״

 מוכר, לא ארוך, צל שובל הקרקע על מזהה בניה, חושב צודקים,
 להשבית הולך תותח של מחורבן פגז הקורנס. צללית מאחורי שנגרר

 נחל הנה טיל. גם נחטוף שלא ונמוך מהר לצאת האווירון. את לי
 ולברוח לטפס אפשר הטילים. לטווח מחוץ אנחנו מצוין. דמשק.

לנטוש. שנצטרך למקרה גובה לצבור מהתותחים,
 דוד חושב הביתה, בשלום אותנו תביא עוד הזאת השוררת החיה

הצמודה והעשן האש גלימת את רואה האקרילית, לחופה מתחת
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 נותן הבקר גם והנה במטוס, שולט עדיין שבניה ומרגיש באחוריהם
דוד. לרמת כיוון

 דוד יאיר מבחין הנווט ומתא הביתה, שמאלה, נטייה מתחיל בניה
 הוא ופתאום ומתארך, שהולך שחור עשן ובשובל שמתגברת באש

 הם הקורנס של חוסנו ולמרות הביתה, יגיעו לא כבר שאולי חושב
 והוא פחות, עוין בשטח זאת לעשות כדאי כך, ואם לנטוש, יצטרכו

 הקצרה. הדרך שזאת ורואה התיכון לים מרחקים שיברים עם מודד
 לבניה. אומר הוא לים,״ שתיימ־שבע־אפס ״קח

בניה. משיב ״לוקח,״

 שמספר הודיע חילוץ, מסוק הזניק רגע לפני רק מודאג. נווה אבנר
 וחשמל אש מודאג. הוא ועדיין הדרך, כל אותו מלווה והוא נפגע 1

 נורים בניה של הטילים את רואה חושב, הוא יחד, טוב מתחברים לא
נשלט. בלתי בירי מתושבותיהם

 הפרספקס. לחופת ומתקרבת הולכת באש חוזה נווה, צועק ״קפוץ,״
 בטוח כך כל לא כבר והוא בניה, חושב החוף, לקו נגיע לפחות

 כאדון שמתנהג ואווירון מגיב, שלא מנוע תקוע, הגה עם אפשרי שזה
לעצמו.

נווה. צועק מתפוצץ,״ זה תקפצו, תקפצו, ,1״
 ועכשיו החוף, קו לו מתגלה בדיוק ואז בניה, מתעקש קופץ, לא אני

 את שהשלים הבין בתלילות, אף שמוריד הקורנס, שגם מרגיש הוא
 נוספים מטרים כמה מרוויח הרגע, הגיע זה, שזהו יודע ובניה משימתו,

בידית. ומושך המים מעל

בעברו. צנחן דוד, צועק מערבה,״ ״משוך
 מערבה, מצנח מושכים איך יודע לא צניחה, קורס עבר שלא ובניה,

 לסמוך לו קשה אוויר צוות וכאיש מעצמם, להתגלגל לדברים נותן
שהיום חושב והוא בררה, לו אין אבל בשליטתו, שלא דברים על
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לוקח אליהו בן באוקטובר: 13

 ומחליט ליהודים, טוב 13 שמספר נזכר הוא ופתאום באוקטובר, 13
 אחר אבל הפגז, את באווירון כשדפק בהתחלה, רק איכזב שהמספר

 בטח הוא ועכשיו התיכון, לים הגעה לו וסידר הבחור התעשת כך
בטוחה. נחיתה גם לו יסדר
 13 של מזל צנח, לא שמעולם הוא לו, ומסדר מאכזב לא 13ו־

למתחילים.

 ודוד בניה שומעים הגלים, בין כתומות הצלה סירות בשתי מתנדנדים
 בדרכן דייגים סירות מצטרפות שאליה פוסקת, בלתי מקלעים אש

 במשלחת לא וגם ידידותית באש מדובר שלא יודעים ושניהם אליהם.
 השמירה מלאכי ושניהם, אליאסף, מצטרף שאליו נווה גם וכך הצלה,

 בדמות ציד משלחת מעל הפחדה יעפי עורכים בשמים, הטובים
 מעליהם נמוך שחולפים קורנסים משני במופגן שמתעלמים דייגים,

הגלים. שבין הציד מנת אל כלום, כאילו וממשיכים,
 מפנימים ואליאסף, נווה מחליטים חשוד״, עצירת ״נוהל כאן עד

 הדייגים, סירות על יורדים חבריהם, בכיוון השועטת החיים סכנת את
 ליתר, קליט מסר ומעבירים תותחים, בירי הקדמית את משמידים

נפשן. על שנסות
 ולבסוף במשמרת, אותם שמחליפים מיראז׳ים צמד מגיע כך ואחר

 דוד ברמת אותם ומנחית מהמים אותם ששולה חילוץ, מסוק גם
וצולעים. חבולים רועדים,

וושינגטון( שעון 01:00) .07:00
 האטלנטי, האוקיינוס של השני מעברו דוד, מרמת קילומטרים אלפי

 והעולם אמריקה של הברית ארצות בירת די־סי, וושינגטון מתכרבלת
 הלבן בבית ורק הגדול. הפוטומק נהר של לצדו לילה בשנת החופשי,
האורות. דולקים
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 מעדכן ,01:00 מורה הברית ארצות של המזרחי החוף כששעון
 הצבאי הנספח גור, מוטה האלוף את שלזינגר, ג׳יימס ההגנה, שר

 ניקסון הנשיא הורה קדחתניים ליליים מגעים שאחרי בוושינגטון,
 ״ברכבת לישראל: האווירית האספקה רכבת של לדרך יציאתה על

 החירום ציוד פריטי יהיו לדרכה, היום עוד שתצא הראשונה,
פנטום.״ מטוסי ועשרה שביקשתם
 הנרי המדינה מזכיר זמנית בו מעדכן לתקוף,״ תמשיכו ״אתם
השוטפת.״ לאספקה נדאג ״אנחנו דיניץ, השגריר את קיסינג׳ר

 המדינה למזכיר מפוצצות האחרונות השעות וארבע עשרים
האשליות. בלון את האמריקאי

 לאי־ החתירה במדיניות לדבוק שיוכל האמין עוד אתמול עד
 הסיוע הבטחות התיכון. במזרח החדש האלים בסכסוך מעורבות

 מס כיסוי. ללא המחאה היו ישראל ממשלת לראש שהעביר הצבאי
שפתיים.

 וקיסינג׳ר הלבן, בבית המדיניות לקובעי מתברר באוקטובר 13ב־
 במזרח הסכסוך של בעתידו התבוננו שדרכם שהמשקפיים בראשם,
 לישראל ההגנה צבא ולפיו שרקחו, התסריט מדי. ורודים היו התיכון
 יותר היה לא מצרים, את אחריה ומיד סוריה, את ממוטט אוטוטו
לב. משאלת מאשר

 מזרימה ימים שלושה שזה המדינה מזכיר יודע שלו ממקורותיו
 ועכשיו, בריתה, לבעלת מסיבית צבאית אספקה המועצות ברית

 הרים צל ראתה לא ישראל ממשלת שראש מפנים הוא לראשונה,
 היו לא ובתחמושת בציוד מחסור על הקודרים תיאוריה כהרים,

 לו ואין במקומן, היו אווירית לרכבת שתחינותיה ומכאן מוגזמים,
בתסריט. הקלקול מקור הוא החד־צדדי שהסיוע ספק

 הובטח אמנם אמריקאי צבאי שסיוע יודע שקיסינג׳ר ומאחר
האמריקאי, המדינה שמזכיר ומאחר לה: סופק לא היום ועד לישראל,
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 רומם. יורם מימין: אליאסף. עמירם משמאל: למעלה, לגיחות. יוצאים
שמואלי איתן סתוי, יגאל טמיר, אמנון לימין: משמאל למטה,







הלחימה. שגרת את שוברים
 בטייסת. הטכני הגף בפני בהופעה מסטיק״ מנטה ״שוקולד למעלה:
״כוורת״ להקת של המופלאים שבעת למטה:



 תעופה. שדה תקיפת למעלה: בפעולה. 201 טייסת
טילים סוללת תקיפת למטה:



תנומה תופס חולדאי רון הלוחם. מנוחת

ז׳טלני ואיציק גל יהואר)ה״קרנף״( נווטים. שיח



סתוי יגאל בפני חלוץ דן סרן)במיל׳( מתאר אותו,״ הפלתי ״ככה



המטרה אל דרכו את ועושה ממנשאיו ניתק פצצות מטען



 עם התמונה, במרכז אליהו, בן איתן רס״ן .21 מיג והפלת מנצורה מתקיפת חוזרים
טלמון עמירם סרן לצדו פניו. על פלסטר



בישראל נוחת הסוואה)״קרפדה״( בצבעי אמריקאי פנטום



201 בטייסת נווט כהן, ערן סגן



 ברעם איציק פרי)לפניו עמי בן ליף, אביקם גרננר, גלעד לימין: משמאל לתקיפה. הכנות
למצלמה( מבט יפה)מיישיר ודרור טלמון)עומד( עמירם למצלמה(, מסתכל קורן, ומשה

 משמאל: עומד ברק)ספוש(. פלטיאל מימין: עומד שמיר)שמידקו(. עוזי של בחתונה
רומם יורם מימין, כורע כלתו. ושפרה שמיר עוזי ולצדו הרן, גיל



הסוכה תמוכות על לייבוש תלויים טיסה סרבלי בטייסת. סוכות חג



 המצרית. הטלוויזיה בשידור ראשון חיים סימן נותן פלטר גורי סא׳׳ל השבוי
מהשבי הביתה חוזר למטה:



אריאלה רעייתו, לצדו השבויים. של חזרתם לכבוד במסיבה ארי)לייבו( לב יוסי סגן

 פניו את מקבל זמר יפתח סא״ל
 לאחר שני)שניכוי(, מאיר של

 של לצדו הסורי. מהשבי שחזר
דניאלה רעייתו, שני



לוקח אליהו בן באוקטובר: 13

 יתאפשר לא בחזיתות הנוכחי שבמצב מבין משופשף, פוליטיקאי
 הכרעה ורק דיפלומטיים, באמצעים המצרים עם אש להפסקת להגיע
 אל ולהתיישב אש לחדול הערבים את תשכנע הקרב בשדה צבאית
 לכל שתביא צבאית שהכרעה ומאחר המדיני; ומתן המשא שולחן

 והוא ומיד, מאוד ישתפר ישראל של הצבאי מצבה אם רק תושג אלה
 את תואם בחזיתות, המצב תמונת נוכח עכשיו, כזה ששיפור יודע גם

 הכרעה היעדר - התיכון במזרח אמריקה של הגלובליים האינטרסים
 מזכיר מפנים שכך, מכיוון - בהם הצדדים תלות את שיגביר ברורה

 שרוולים, מפשיל האמת, רגע שהגיע הברית ארצות של המדינה
 ושולח הפוטומק גדת על המהססות האחרונות הידיים את מכופף
האווירית. האספקה רכבת בעד להצביע אותם

201 טייסת בוקר.
 במבטים וחש באוויר מוסבר לא המהום מרגיש זמר יפתח סא״ל

לו. וקשה ממנו. המתחמקים
 ״אני בחוריו. את זמר מעדכן בין־לאומי,״ לדמשק ״חוזרים

מוביל.״
 שלי. שנייה פעם רגב. חושב הזה, לבין־לאומי שלישית גיחה

משהו. היתה לא הראשונה

מסלול. תחילת
 מעביר הגארד המטוסים, בצדי רוכנים אחרונה״ ״הזדמנות אנשי
 שבניה שומעים וכולם לבנון, בחופי הנטישה דרמת את ישיר בשידור

 דמשק, ליד אל־מזה תעופה שדה מתקיפת שחזרו אחרי נטשו ודוד
יותר. טוב מוגן הביךלאומי, שלהם, וזה

 מישהו זמר, של האחורי במושב ז׳טלני מהרהר שונה, הגישה נתיב
גדול. ראש הפעיל במטה
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 עוקפים המלח, ים בצפון ירדן גבול את חוצים מזרחה, טסים
 עם הגבולות מפגש בכיוון מזרחה ממשיכים מדרום, עמון רבת את

סוריה. כללי כיוון צפונה, חדש, מקטע עיראק.
אדום. באור זוהרת המנועים אחד של הגנרטור נורת זה? מה

 בכנפיים מסמן זמר את מזהה הוא ופתאום ,3 מספר הוא זהר אלי רס״ן
 הובלה. לקחת אמור אני שיט. אותם. עוזב הטייסת שמפקד ומבין

 נקווה במפה. לעקוב טרחתי ולא כמוביל, זמר על סמכתי עכשיו עד
בעניינים. שרומם

 מהלך כל חושים. בערפול רומם יורם סרן שרוי האחורי בתא
 לעצמו, אמר תירגע, במפה. מבט הצלחה, ללא למקד, ניסה הטיסה
 לדאוג. מה אין המוביל. הוא ז׳טלני

 בהתמצאות?״ אתה ״יורם,
 שתיקה.
״יורם?״

 לצעוק כמו בערך שזה מבין וזהר מנומנם, נווט עונה כן,״ ״אה...
לא. אני לא,

עצמו. על יתאפס כבר רומם זהר. חושב צפונה, נמשיך

 עצמו, את מחזיק שבקושי עצל, כבד, ואווירון בלבד אחד מנוע עם
 עלולה חימוש השלכת ירדן. מעל חימוש להשליך לא מתעקש זמר

 חזית. עוד צריכים לא אנחנו חושב, הוא למלחמה, עילה להיות
 זה? מה פאניק. לוחץ הנה. המלח? ים הרוחות לכל איפה אבל

 שלא טיס בקורס חניך כמו מרגיש וזמר להתפרע, מתחיל הקורנס
 והקורנס אותו, מלחיץ וזה אותו, מרגיז וזה אווירון, לייצב מצליח
 ההגאים נשלטות. בלתי תנועות ברצף ופורץ להשתולל ממשיך
 סטיק. מושך כלום. אף. להוריד מנסה ההידראוליקה. הלכה נתקעו.

דבר. שום
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לוקח אליהו בן באוקטובר: 13

 שולח זמר מזדקרים. רגע עוד אף. להוריד אפשר אי הגאים. אץ
ומושך. לידית ידו

 את מנתק יהודה, במדבר טרשית גבעה אוכף על גלגול מסיים ז׳טלני
 במקומו, שהכול מגלה גופו, את ממשש המצנח, את מנתק הסירה,

 אותם. לחלץ שנשלח מסוק עם ברינה ומדבר באוויר זיקוק יורה
זמר? איפה

 הקרקע. על מוטל מפקדו את ז׳טלני מוצא הגבעה במדרון
 בכאב. מתעוותות ופניו זמר, אומר לי,״ נדפק ״הגב

 שלו, המפקד זמר, את ז׳טלני מעודד בדרך,״ כבר ״המסוק
 דור לפניו, קורסים 32 ממנו, גדול שנים 12 הטייסים, של האלוהים

 צעיר, ונווט וסובל. מבולבל למרגלותיו עכשיו שמוטל הדינוזאורים,
 זמר על יגידו ומה עכשיו, יקרה שכנראה מה על חושב ז׳טלני, איציק

 לא הזה הרגשי הפרץ כל אוויר, צוות אנשי של וכדרכם בטייסת,
 ״המסוק - ואומר חוזר רק והוא מרגיע, לליטוף או לחיבוק מתנקז

בדרך.״ כבר

 בהתמצאות?״ אתה ״רומם,
 בסדר.״ יהיה ״כן...
התמצאות. יש דרה. ג׳בל
 עצלה. מיגים רביעיית מפטרלת בשמים למעלה סוריה. גבול

זהר. אומר ״ממשיכים,״
 עצלה, לא כבר המיגים רביעיית מושכים. משוך.״ שלוש. ״שתיים.

 ממש תהיה הקיפול שנקודת יודע וגם להם מחכה שהיא יודע וזהר
שלהם. האף לפני

 האלחוט. דממת את זהר שובר המיגים,״ על הולכים הכול, ״לזרוק
 מסתובבים הם זה, של בצווארו זה לאחוז שמנסים כלבים כמו

ואחד גובה, לאבד לכולם גורמים והתמרונים בשמים, במעגלים
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 בקרקע מבחין לא לאחור, מיותרת שנייה שמסתכל המיג, מטייסי
גדולה. בלהבה בה ונשתל מולו, המגיחה

 יודע המשימה, אי־ביצוע על שיניו חורק זהר, פוקד ״הביתה,״
השדה. לתקיפת או ממושך אוויר לקרב וחימוש דלק נותרו שלא

סיני .11:35
 חשיבה, באום דרום פיקוד בחפ״ק הרמטכ״ל נחת דקות כמה לפני
 מפקדת נמצאת שבה לטסה, דרכו את לעשות מחליט הוא וכבר

מנדלר. האלוף עם למפגש הסדירה, סיני אוגדת
 דדו. מנחה בדרך,״ שאנחנו האוגדה למפקד ״תודיעו

 שהוא חושש ״אני למסוק, שמצטרף גונן מעדכן תשובה,״ ״אין
נפגע.״

ברוגזה. דדו מגיב השתגעת?״ איתך, ״מה

השתגע. לא גורודיש
 האלוף של הפיקוד נגמ״ש חוטף 11:35 בשעה באוקטובר 13ב־

 דרום, פיקוד של המשוריינת הסדירה האוגדה מפקד מנדלר, אלברט
הנהג. למעט יושביו כל את הורג סאגר. מטיל ישירה פגיעה

רמשל״ט תא צהריים.
 כן אם אלא האווירית הרכבת התנעת את יתחילו לא ״האמריקאים

 סא״ל את הר־לב רפי תא״ל מעדכן מרודוס,״ או מכרתים אותם נלווה
 האוויר. בחיל הגנה ענף ראש ארז, עודד

ממארבים.״ חוששים ״הם
אותם ללוות שיכולים ״היחידים ארז, עונה אפשרי,״ בלתי ״זה
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 יעמדו לא הם הראש. מעל שעסוקים הפנטומים, הם כזה מרחק
הזאת.״ במשימה
 האווירי הנספח את תשכנע ״עכשיו הר־לב, אומר שיכנעת,״ ״אותי
שלהם.״
 ארז סא״ל מסביר קפריסין,״ עד ביטחונית בעיה שום לכם ״אין
 לשם ומגייס בווייטנאם, ששירת לשעבר טייס בעצמו פורסטר, לקולונל

 אתכם.״ נלווה משם לשם. ״תגיעו נחרצת. הכי הקול נימת את כך
בראשו. הקולונל מהנהן ״בסדר,״

לניר אבי צהריים.
 אבי סא״ל שמוביל ,101 מטייסת שחקים זוג נשלח הצהריים בשעות

 אותם מפנה באוויר, בעודם בגליל. פטרול למשימת מפקדה, לניר,
 בגזרה כוחותינו את שתוקפים 17 מיג מטוסי עם ל״מפגש״ הבקר

הגולן. רמת של המרכזית
 17 שמיג מהעדכונים מתעלם וגם המיגים, את מאתר לא לניר

 פיתיון - מוות מלכודת הוא תכלית ללא הגולן ברמת שמסתובב
 עמית בין מפריד שלא ודרוך, צפוף סורי נ״מ מערך אל שמוביל
 נכנסת לא המיג? את איתרת לא בשמים. שזז מה בכל ויורה לטורף
עסקינן. לניר שבאבי אלא נפשך. על ברח אוויר? לקרב

 סא״ל ספג האלטלנה, מפקד לנקין אליהו של אחיינו וג׳נטלמן, קצין
 מולדת, העיקריים: שמרכיביה ערכים, מרקחת מינקותו לניר אבי

כמובן. האוויר, וחיל נאמנות. שליחות, חזון, ציונות, מדינה,
 שיקול להפעלת מקום עוד אין מפורשת, פקודה שקיבל מרגע

 ועכשיו הכול. תכלית מסיני. תורה המדינה. צו הוא המערכת צו דעת.
אותו. תפס לא עדיין והוא מיג. לתפוס אותו שלחה המדינה
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 על האהוב הגובה רגל, אלף 12 בגובה טילים, מוכה שטח של בלבו
 הוא ואז מחיר. בכל המיגים, את לאתר לניר מחליט הטילים, סוללות

חוטף.
 שבו יבשתי, קרב משדה רחוק לא המיראז׳ את נוטש הוא

 לדמשק. הדרך על המגינים הסורים עם רפול אוגדת טנקי מתגוששים
 אל במרוץ ופותחים באוויר מצנח מזהים הצדדים משני טנקיסטים

מנצחים. הסורים הטייס.

 לביטחון הנוגע ביותר סודי למידע מודעים הסורים אם ידוע לא
 החדש השבוי המיראדים, טייסת מפקד לניר, שסא״ל ישראל מדינת
אליו. חשוף שלהם,

 הוא שלמענה המדינה סמלי - למנורה להמנון, לדגל, נאמן
 סורים כשקלגסים גם שותק הוא - ימות גם למענה צריך ואם נלחם,

 לאוזניהם גונבו כבר אולי משודרגת. עינויים מסכת לו מייחדים
 אותו, ומכים שבים והם בראשו, נוצר שהוא המידע על רמזים רסיסי
 על נשמתו את ומוציא עוד, יכול שלא עד בתוכו, ומכים בו, ומכים
העינויים. שולחן

)חצור( 4 כנף היום. צהרי
 עמום פיקוד, קח לטייסת, סע חולים, בבית מאושפז הוא נטש, ״זמר

 האלוף מעדכן אמוציות, נטול ענייני, וחלק, חד אותך.״ יתדרך לפידות
החדש. המינוי על אליהו בן רס״ן את האוויר, חיל מפקד פלד,

 בן חצור, בסיס מפקד בעיני בחום. אותו מקבל לפידות אל״מ
 משכמו טייס הטייסת. של מבשרה בשר הטבעית. הבחירה הוא אליהו

אנשים. אחריו שסוחף כריזמטי מפקד ומעלה.
יומיימ־שלושה, של מקום במילוי מדובר אם לנו ידוע לא ״עדיין

יגידו.״ ״ימים לפידות. אומר קבע,״ במינוי או זמר, של חזרתו עד
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 מציע ״אני אוהד, מבט הכנף מפקד בו נועץ איתן,״ משהו, ״ועוד
מנוחה.״ יום לטייסת לתת

 תהיה ״לא השתהות. ללא אליהו בן יורה ואופן,״ פנים ״בשום
בטיסות.״ הפוגה

 הטייסת הקרובים שבימים נסכם בוא ״אבל לפידות, אומר ״בסדר,״
 קח איתן, ואתה, שנייה, בדרגה וסיכון אופי בעלות משימות תקבל
הפיקוד.״ משימת על שתתנפל לפני מנוחה שעות כמה

 מאדימות. ופניו אליהו, בן עונה אותי,״ שתבין רוצה אני ״עמום,
 משנה ולא כפויה׳, ל׳מנוחה הטייסת את שתוציא כוונה כל לי ״אין

 המסר.״ את לי להעביר מנסה אתה עטיפה באיזו
בדרכך.״ זאת ״עשה לפידות, נאנח טוב,״ ״נו,

201 טייסת קצת. ועוד היום צהרי
 בן איתן רס״ן 4 כנף מפקד מלשכת יוצא מוקדמת צהריים אחר בשעת
 בטייסת א׳ סמ״ט חודשיים לפני עד טיפונת, ועוד שנים 29 בן אליהו,

שלו. לטייסת דרכו את ועושה ,201
 נווט גילו, בן דוד, ליאיר וקורא המפקד בחדר מתיישב הוא

 מנטישה חבול, עדיין חזר, עתה שזה בחבורה, הבכיר הפנטומים
התיכון. הים גלי בין דרמטית
 אליהו בן יורה הטייסת?״ למפקד שלי המינוי על חושב אתה ״מה
בכיוונו.

 ביטחון. לך שיש תשדר מחייב. ״שם דוד. עונה איתן,״ לך ״קוראים
 הטייסת הנכון. בכיוון כולנו את לוקח שאתה תראה איתן. צוק שאתה
עליו.״ להיתלות מישהו צריכה
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בוושינגטון בוקר הצהריים. אחר
 נכונות על עבה רמז ממני קיבל הברית בארצות בריטניה ״שגריר
 ואת אבן החוץ שר את קיסינג׳ר מעדכן אש,״ להפסקת ישראל

 במועצת ההצעה את להעלות אמור היה ״השגריר דיניץ. השגריר
 הזאת ליוזמה התנגד הבריטי החוץ שמשרד אלא האו״ם, של הביטחון
למהלך. מצרים נשיא של נכונותו את תחילה לבדוק והחליט

 ובפיו מצרים, נשיא אל בקהיר בריטניה שגריר פנה ״הבוקר
 מסכם להצעה,״ סירב סאדאת מיידית. אש להפסקת ישראלית הצעה

קיסינג׳ר.

201 טייסת .17:20
 לילה יירוט היירוט. בכוננות חלוץ של 2 מספר רגב, חושב שירגיעו,

סירנה. שלי. התה בום לא זה
 מעדכן חשיבה,״ אום באזור לתקיפה מגיעים מיגים דרום, ״כיוון

הבקר.
 עליהם יורה מיגים רביעיית ווואווווו, חשיבה. אום רגע עוד סיני.
אידיוטים. למעלה. ומושכת און בהד אטול טילי ארבעה
 על שומרים ימין, צד את בוחר חלוץ שמאל, צד דרך מושך רגב

 הכיוונים. משני עליהם וסוגרים המיגים עם עין קשר
 זנבו. על רגב שומר נקי,״ אתה ,1״

״רות.״
 אדיר. בפיצוץ מתמלאים השמים בום. באחורי. טיל משגר חלוץ

נגמר? מזרחה. מסתובבים
 עיניים. תפקחו הבקר, מתריע באזור, מבנה עוד

 אחד, לתפוס חייב אני הזיהוי. את מקשות אחרונות אור פלומות
 לאדמה קרוב שנעה צללית מזהה רגב, אצל האדרנלין מבעבע

לאחור. משוכות וכנפיה האפורה,
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 לחלוץ. רגב מדווח עין,״ ״קשר
 האחורי. מהתא לזר אילן מדווח מימין,״ קרוב אחד ״עוד
יש. הקרוב. את בטיל ומפוצץ חבית גלגול עושה הרחוק, את עוזב

 ולהשוויץ באז לעשות אפשר אי חבל. חשוך. הביתה. חוזרים יש. יש.
לסימה.

וביטחון חוץ ועדת ישיבת ירושלים. .19:30
 הוועדה חבר שואל לפנטומים?״ יהודים טייסים מגייסים אנו ״האם
 במתרחש אותם לעדכן יום, כמדי שמגיע, יריב, אהרון את לנדאו חיים

והביטחונית. המדינית בחזית
 את מסיט ומיד הנבוך, יריב עונה הזה,״ בעניין מעודכן ״אינני

 להגיע מתחילים ממחר ״החל - הטובות לחדשות השיחה נושא
ארבעה־עשר.״ יהיו הראשון במשלוח הפנטומים.

 להתרשם מסיים הוועדה, וחבר האופוזיציה ראש יושב בגין, מנחם
 נציג יריב, על תסכולו את ופורק לרגע, משתהה לא מהבשורה,

 שכמוה פטפטת היתה האחרונים הימים ״בשבעת הביטחוני, הממסד
 לא והביטחון( החוץ בוועדת הליכוד אנחנו)חברי ישראל. עם ידע לא

 באחדות לעמוד לעם הקוראת שלנו, ההחלטה מלבד פינו. את פתחנו
 כישלון ישראל לעם היה בצהריים שני ביום הלוחם. הצבא מאחורי

 לפי המלחמה׳. ׳אחרי היינו בצהריים שני ביום מאוד. גדול מוסרי
 אנחנו בדרום נשבר, הסורי הצבא הגולן, מרמת שקיבלנו הדיווחים

 כל הייתי אני זה. רגע אשכח לא חיי ימי בכל התעלה. של השני מהצד
 ברוך ואמרתי, הברית בארצות שנמצא לבני שצילצלתי מאושר, כך

גמרנו. אנחנו השם
 עברנו לא הסורים. את שברנו לא הלחימה? של השלישי ״וביום

התעלה...״ את

391



שמים בשם

201 טייסת שבת. מוצאי
 ואומרים השבועי ההבדלה טקס את עורכים הכיפות חובשי בעוד

 איתן רס״ן אוסף לחול,״ קודש בין המבדיל ״ברוך גדולה, בהטעמה
 חילופי על ומודיע התדריכים בחדר 201 טייסת אנשי את אליהו בן

בפיקוד. הגברי
 הגיע אותם. להוביל תורי הגיע חושב. הוא מצוינת, חבורה איזו

האמת. רגע
 מפקד כסגן מחליפו את ורואה השורות את במבטו סוקר הוא
 בניה ואת הבר״, ״שור איתן ואת הלוהט, הג׳ינג׳י חולדאי הטייסת
 שלא זהר ואת הוותיק גוריון ואת היום, שהפיל חלוץ ואת הרגוע,
 הצעירים. ואת הביניים. שכבת את מזהה הוא כך ואחר מכלום. מפחד

 להם להשיב לקרב, אותם להוביל אותם, להנהיג תפקידי חבורה. איזו
איתו. גם בעיה. להם ויש במטה. בהנהלה. האמון את

 ואביהו הוא בשבילם. ה״מטה״ הוא אליהו בן האחרונים בחודשיים
 פערה באוקטובר 7 ראשון שביום ״,5 ״דוגמן פקודת את עידכנו נון בן

 שלפני, בשעות שם, היה שהוא יודעים וכולם באמונם. גדול סדק
 בשבילם לשנות צריך שהיה בטוחים והם המודיעין. ועם המידע עם
 ממוקמים היכן וידע הגולן במורדות שהסורים ידע שהרי הנתיב, את

 צומת ואיפה פארס תל נמצא ואיפה כיוון״ ה״צא ומגדלי החביות
רפיד.

 מפקד הרי הזה? הארור בנתיב לטוס להם שנתן להיות יכול איך
 אליהו בן שאישר מה את מאשר היה לא אליהו בן איתן כמו טייסת

המטה. קצין

 רביעיית כמוביל שלשום, מדממת. עדיין היא גם בנהא וטראומת
 שני הרוגים. שני מצרים. אדמת על מאנשיו ארבעה השאיר היירוט,
 הופלו כחול־לבן מטוסי שני שבו מקרה להם זכור לא מעולם שבויים.

שלו. במשמרת קרה וזה אחד. אוויר בקרב
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 הוא הפיקוד,״ על מרוסנת בלתי ולביקורת מרי לניצני מקום ״אין
הזמן.״ לא ״זה להם. אומר

 זה משמעת, יסתיים. כשהכול בזה להתעסק זמן מספיק ״יהיה
 הטייסת כמפקד שלו הפתיחה מקצה את ממשיך הוא המשחק,״ שם

וצבאית.״ עצמית מבצעית, מקצועית, ״משמעת החדש.
 חדר ברחבי מהדהד קולו את שומע הוא לטוס,״ נמשיך ״אנחנו
 אהיה ואני קשים, הכי היעדים לכל ונישלח נמשיך ״אנחנו התדריכים,

לכולנו.״ בהצלחה המשימות. בכל איתכם שם

מאושר. רגב גיל
 אותו שלימד זה הפרפקציוניסט, הפדנט, המקצוען, אליהו בן
 המצב את לנתח שיודע אחד הקורנס. הטסת אומנות את מכולם יותר

 הבא הצעד על לחשוב זמנית, בו פעולות וכמה כמה לבצע באוויר,
 כדי להיות צריך בדיוק ואיפה יופיע הוא היכן לחשב היריב, של

 להסביר קורה, זה כשכל זוגות, קרב במהלך ומסוגל אותו, לתפוס
 את זמנית בו ולתפעל לעשות עומד הוא מה 2 למספר בתמציתיות

 היה שלא הווירטואוז, המדהים, הטייס אליהו בן הנשק. מערכות
 הסתיים המיראז׳ים נגד קרבות כשיום בשארם, ההיא בפרישה איתם

 נסך תיחקר, כולם, את אסף הגיע. הוא למחרת צורבת. בתבוסה
 ככה רק וסבלנות. נכונות ופניות פוטנציאל איסוף על דיבר ביטחון.

 הוא הזה והאיש היה. וכך ננצח. ככה רק אמר. הוא הקרב, את נכריע
עכשיו. שלנו המפקד

 אליהו, בן עם הפתיחה שיחת של בסיומה באוקטובר, 13 שבת, במוצאי
 מתברר פתאום .201 טייסת ברחבי הרווחה אנחת את לשמוע אפשר
 למעמקי זה אחר בזה נדחקים מופרכים, או מוצדקים הכעסים, שכל

 הטייס בכולם. אוחזת מידבקת ושמחה והקבוצתית, האישית השכחה
הפיקוד. את קיבל ראוי הכי
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בוושינגטון הצהריים אחר .21:30
 חדש שלב נפתח סוכות, המועד חול של השני היום בלילה, בשבת

 מכריזה בפנים, אני התיכון. במזרח בסכסוך המעצמות במעורבות
לבדה. לא ישראל הברית. ארצות

 שלושה ממריאים ,15:30 השעון מראה הבירה כשבוושינגטון
 עשרה ובבטנם - ענק מפלצות - אמריקאיים )גלקסי( C5 מטוסי

לישראל. בדרכם פנטומים,
 מדווח היום,״ במשך יצאו השאר באוויר, כבר מהמטוסים ״כמה

 ומשחרר בישראל שנוחת במברק דיניץ השגריר כך אחר שעה חצי
הממשלה. ראש בלשכת עמוקות רווחה אנחות

201 טייסת .23:00
 אליהו בן מנקה ובכנף בטייסת ליליות ישיבות סדרת של בסיומה
 טמיר אמנון בודד, גיחת על עולה לישון, טייסיו את משכיב שולחן,

 של כדרכם לראשון, שבת בין שמבדיל לחצות, וסמוך האחורי, בתא
 חשוכים, בשמים לבדו מפטרל הוא המחנה, לפני ההולכים אבירים

 של הטוב שמם ועל ישראל מדינת על סיני, על רפידים, בסיס על מגן
החדש. ומפקדה 201 טייסת
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זהר של הפרטית מלחמתו

 לוחמי של דלתם על מידפק הגולן ברמת ללחימה התשיעי היום
מוטרדים. ובעיקר מותשים, כחול־לבן

 הערביים העמים אחוות בשם רענן. באויב לחמו אתמול יום כל
 הרף ללא תקפה הלחימה, למעגל עיראקית שריון דיוויזיית הצטרפה

 במשימתה, דבקה למגע, חתרה בנחישות, לחמה צה״ל, כוחות את
 קשיחים, הגנה בקווי המבוצרים סוריה, צבא כוחות עם כתף אל וכתף
צה״ל. של העליון הפיקוד מוצב לתוכניות שחור עתיד לסמן החלה
 הגנה קו לייצב יש הצבא. קברניטי מפנימים לדמשק, נגיע לא

הגענו. שאליהם במקומות

 צבא לכוונות בנוגע הניחושים מסתיימים משם קילומטרים 700
 כבדה ארטילרית הרעשה נפתחת בבוקר שש אחרי דקות כמה מצרים.
 חי״ר כוחות בהנחתת אווירית, בהפצצה מלווה כולה, החזית לרוחב

 מדבר של הנודדים חולותיו את שמערבלים זחלים וברחשי ממסוקים
סיני.

רפידים אווירית בקרה יחידת .06:10
 בהר היירוט בקר של קולו לפתע נאלם השמש זריחת אחרי שעה חצי
רפידים. מעל
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 מבנה מוביל עציון, בסיס מפקד שביט, )יאלו( אהרון אל״מ
 הבקרה יחידת את ורואה כנף מוריד באזור, שמפטרל מיראז׳ים

העשן. ותמרות האש בתוך נעלמת
אביב. בתל למשל״ט משדר הוא קלט,״ חטפה 511 וואווו, ״וואווו

סיני .15:00-07:00
 את סיני מדבר של הצהובים החולות מארחים בבוקר שבע אחרי מעט
 טנקים 1,000 כמעט - בהיסטוריה הגדולים השריון מקרבות אחד

 טנקים 500כ־ ניצבים שמאחוריו בלימה, קו לקעקע מנסים מצריים
ישראליים.

 בשמונה הרמטכ״ל אומר הגדולה,״ ההתקפה שזאת חותם ״אני
בבוקר.
 באש יעלו ״כאן הרמטכ״ל, סגן צוהל ההכרעה,״ קרב יהיה ״זה

מצריים.״ טנקים מאות חמש
 הביטחון שר מעדכן לנו,״ להיות שיכול ביותר הטוב המצב ״זה

המצרים.״ של להלוויה מחכה ״אני הממשלה, ראש את

 לקברניטי מתברר שבת בערב הסוערת ישיבתם מתום שעות 40
 שיחקו אמנם המצרים צלחה. שתחזיתם ישראל מדינת של הביטחון

 לעומת מצריים, טנקים 250כ־ מושמדים קלאסי הגנה בקרב לידם.
הישראלי. השריון כוחות שמאבדים בלבד שישה

 הנה גדולה. השמחה בקריה העליון הפיקוד ובמוצב חשיבה באום
 שבים כוחותינו המוכרת. המנגינה חוזרת הנה המיוחל. המפנה הגיע

 והימים המלחמה פתיחת הלם את ומאיירים ימימה, כמימים ומנצחים
הבוערים. המצריים הטנקים בלהבות שאחריה הנוראים
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ברפידים האווירית הבקרה יחידת צהריים.
בטלפון.״ אותך רוצה הפיקוד אלוף ״המפקד,
 רס״ן על גורודיש האלוף נובח מההר,״ החיילות את מיד ״תפנו

הבקרה. יחידת מפקד זיו, יגאל
 להחזיר משתדל זיו, להסביר מנסה אותן,״ לפנות יכול לא ״אני

 של השני מעברו קשבת לאוזן מקווה לכשירות, הבקרה יחידת את
 מאתיים בערך לי יש ההר, על מפתח תפקידי ממלאות ״הבנות הקו.

 חמורות.״ הפעלה בעיות יגרום פינוין כאן, חיילות
 גורודיש. צועק פקודה?״ מסרב ״אתה

 חיל מפקד את הקו על ומעלה והנרעש הנחרש זיו עונה ״המתן,״
פלד. האלוף האוויר,

 גורודיש, הפלדה לאיש פלד הטיטניום איש אומר טוב,״ ״תקשיב
 נותן ולא אמצעים להם מקצה לא משימות, לאנשי מחלק לא ״אתה
פקודות.״ להם

נשארות. הבנות וזהו.

201 טייסת .15:00
 גיחת של בסיומה למיטתו נכנס 02:00ב־ פיקוד, לקח אתמול רק

 הוא ועכשיו נוספת, לגיחה עצמו את שיבץ בבוקר בתעלה, פטרול
 תקיפת לקראת התדריך את ומוביל התדריכים חדר במת על עומד
מנצורה. המצרי התעופה שדה

 קלע תקיפת ״יבצע אליהו, בן מתדרך בהובלתי,״ ראשון, ״זוג
 השדה. שבקרבת הטילים ולסוללות הנ״מ לתותחי הראש את ויוריד

בחתף.״ אחרינו מיד תתקוף פלד, איתן שיוביל נוספת, שישייה

 בטייסת?! צעיר הכי הנווט שליין? דווקא שקט. לא אליאסף עמירם
להיות הוכשר השבוע רק נווטים. מקורס הגיע חודשיים לפני רק
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 נווט לי משבצים פתאום מה לו. העביר שז׳טלני מזורז בקורס מבצעי
 בעומק מרכזי תעופה שדה מנצורה, כמו למשימה ועוד ניסיון חסר

 ובעשרות טילים בסוללות נ״מ, בתותחי לתפארת המוגן הדלתא,
בגזרה? שמפטרלים מטוסים
 מבטים בו נועץ אליאסף את רואה הוא שקט. לא שליין אריק

 מהרהר יהיה? מה רגוע. לא טייס עם עסק לו שיש ומבין מוזרים
הסטיק. את מחזיק אני לא הרי שליין,

 מהרהר טובה, בחברה להיות זה הבר״ ״שור עם בקוקפיט להיות
 יודע, מי התקיפה. שישיית מוביל פלד, איתן של הנווט ה״קרנף״,

היום. הפלה לנו תצא עוד אולי
 קרא כאילו ה״קרנף״, לגל ה״שור״ פלד אומר מיג,״ לך חייב ״אני

מחשבותיו. את
 אותי תביא בזמן, אותי ״תביא פלד. ממשיך כזה,״ הוא ״הסידור

בשבילך.״ אחד מיג גם נמצא כך ואחר למטרה,
 מנצורה זאת, ועם ה״קרנף״. חושב ה״שור״, של הביטחון טוב, זה

 קווי מים, תעלות חרוש מעובד, מישור בתוך הדלתא, באמצע נמצאת
 צריך ואני הדבר. אותו שם נראה הכול כבישים. חושות, גבוה, מתח

להוביל.
 בוגר מיכאל, ממעגן השתקן הקיבוצניק פונה ׳קרנף/״ ״תגיד,

 שלו, הנווט אל בטייסת, הפנטומים ומוותיקי הימים ששת מלחמת
 המגוחך פנשה הסנשו שפם את מוריד אתה מיג, לך מביא אני ״אם

שלך?״
ה״קרנף״. עונה ״הולך,״

מאחור. מעט החתף שישיית מוביל. הקלע זוג ממריאים.
 הממוקם מיגים מבנה במרחק מזהה הקלע, מוביל אליהו, בן רס״ן

המשיכה. לנקודת להמשיך להתעלם. השדה. מעל שטח להגנת
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 ובן חימוש, משחררים הם יחד מושכים, ,2 מספר פלטר, וגורי הוא
 המיגים אל ממשיך האצבעות, בין ההפלה לו מדגדגת ששוב אליהו,

מהם. אחד על מאחור ומתנפל
 מקטין לקסדה, מתחת אליהו בן מסנן חי, מכאן יוצא לא זונה הבן
 הופך הדק, סוחט זריז, בתמרון מאחוריו מתייצב פנייה, מחדד מרחק,

השמים. בכחול הבוער כתום, ללפיד ומטוס מצרי טייס
 נשיפות סדרת טלמון עמירם סרן משחרר חמש,״ שעה חמש, ״שעה

 חרחור ששומע אליהו, בן את להזהיר מנסה האחורי, מהמושב ונאקות
 הקול במיתרי השינויים על שניים או אחד דבר יודע בקשר, מובן לא

 משמעות יש האימה סרט פסקול צלילי שלמנעד ומבין G בעומסי
ומהר. לשבור. אחת.

 לא אחריו, נגרר נלהב מצרי טייס חד. בגלגול למטה שובר הוא
 מולו. שמתמודד הקוסם אליהו ולבן האדמה לקרבת מודע

 טלמון. מחרחר באדמה,״ נשתל ״המיג
 פניהם על חולפת פלד שישיית בעוד אליהו, בן חושב סיימנו,

השדה. לתקיפת בדרכה

למשיכה. דקה
הקרקע. לעבר ומסתחררים בשמים מתגלגלים נוצצים בידונים

 ומתארגנים אותנו ראו מצריים מיגים הבר״, ״שור חושב טוב, לא
ליירוט.

משיכה. נקודת
 ה״שור״. מתלבט כמתוכנן? החתף את ולבצע לנסוק האם
 ומה המיגים, עם יהיה מה רגוע. אינו ה״קרנף״ גם האחורי בתא

בשמים? הזה המצנח פשר
 מושך, הרקע, מרחשי מתעלם והוא החליט, כבר שה״שור״ אלא
 לוחץ מתמקד, המטרה, על כוונת שם השדה, מסלולי לעבר מתקפל

כסופים. מיגים עליו עטים עבר ומכל פצצות... משחרר ההדק, על
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הנווט. גולן, ברוכי סגן צועק עלינו,״ ״יושבים
 לצלול. ממשיך התקיפה, במבנה 5 מספר ברנע, איתמר

 שובר משחרר, מכוון, אחר. דבר כל למחוק במטרה. להתמקד
 בתותחים. ויורה קרוב יושב מרפה, לא המיג חזק.

למטה. צלול אדם, בן למטה, צלול
 המסכה את זורק וברוכי פוסקת, בלתי צפצופים סדרת בקשר

 וצורח שלו את זורק ואיתמר באדמה,״ נכנסים אנחנו ״איתמר, וצועק,
 הם ממתי מרפה. לא שהמיג אלא מזה.״ נצא בסדר, ״יהיה בחזרה,

 העיוני, מהסוג לתהיות זמן אין עכשיו אבל במצרים? ככה לטוס למדו
 בגובה החוצה יוצא משתחרר, לצד, מצד הופך וברנע לשרוד, וצריך

מגרונו. פורצת גדולה רווחה ואנחת העצים,

עלינו? התיישב מיג שליין, אריק נדרך זה? מה
 משחרר התקיפה, במבנה 4 מספר אליאסף, עמירם אז ובדיוק

 ארגמן בהילת עוטפת צהריים אחר ושמש מזדעזע והמטוס פצצות
 על אוויר מערבולות יוצרת הדלתא של והלחות האווירון, את לוהט

 את מכיר שלא ושליין, באדום, אותן גם צובעת והשמש הכנפיים,
 בסביבתם היה רגע שלפני יודע שלה, המערבולות את לא וגם הדלתא

 אדומות אש רצועות עם שמזדעזע, אווירון כאן יש ועכשיו מיג,
״אש.״ בקוקפיט. צועק הוא ״נפגענו,״ סביבו.

 ההתלקחות. סכנת את להקטין מנסה מצערת, סוגר אליאסף
משדר. הוא בוער,״ ״אני

 יוצא השדה, של המבצעים בונקר את תוקף במבנה, 3 מספר זהר, אלי
בסביבה. לו מחכים שהם יודע אבל מיגים, רואה לא חזקה, בשבירה

 ומאתר בוער שהוא בקשר צועק אליאסף את שומע הוא עכשיו
 עליו. יושבים 21 מיג שני זאת, לעומת לא. הוא בשמים. אותו
לאליאסף. צועק הוא עליך,״ יושבים שמאלה, חזק שבור ,4״
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 מאוד נמוך טס פנטום מזהים וה״שור״, ה״קרנף״ נדרכים זה? מה
בו. מזנב ומיג צפונה,

 למרדף. ויוצאים צועקים הם שבור,״ צפון, בכיוון ״קורנס
 מבחין. הוא .500 בהם. מבחין לא המיג טייס .600-700-800

 נעמד כאילו צונחת, מהירותו למעלה, אף מרים הוא גדולה בבהלה
באוויר. שם להם

 השפם, שהלך ומבין ה״קרנף״ צוהל הקריירה,״ את גמר ״האידיוט
 מתיישב מיג אופס. באוויר. אותו ומפוצץ קצר צרור מוציא ופלד

 התיכון, הים בכיוון מצרים חוף את חוצים משתחררים, עליהם.
 המבנה. את מכנסים לגובה, מטפסים
זהר? איפה

האחורי. מהתא ברעם איציק צועק עלינו,״ יושבים ״שבור,
 טילים משגרים מיגים שני ורואה לאחור מסתכל שובר, זהר

בכיוונו.
 קדימה. עפים המיגים מחטיאים. הטילים לבטן. סטיק מושך

ברעם. שוב צועק ״שבור,״
מיגים. זוג עוד

 לחזרה הנדרש מהמינימום קטנה הדלק כמות הביתה? נמוך לברוח
 לכוונן יתקשו הם לקרקע צמוד מהר. להחליט. מלא. בכוח בטוחה

 אותי שיאלצו חשמל חוטי נמצאים מכאן מיילים כמה אבל עלי,
נחטוף. ואז להתרומם,

אותם. להעיף צריך בררה, אין
 הזוג את מעיף בקשר, מודיע הוא מיגים,״ עם מסובך 3 ״מספר

אותו. לחלץ יבוא שמישהו ומקווה קדימה החדש

 את יחזיקו לא המיגים גבוהה. במהירות חזק מחדד זהר נוסף. זוג
הזה. התרגיל
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ברעם. את שואל הוא מאחור?״ עוד ״הם
״חיובי.״

החידוד. את מגביר
איתנו?״ ״עדיין

יורים.״ גם ״וכרגע האחורי, במושב הרוח קר הנווט עונה ״חיובי,״
 להחזיק יכול לא שמיג טענו ביצועים חקר זהר. מתוסכל עובד, לא זה
ומהר. טקטיקה. לשנות חייב ואני טעות. כאלה. בכוחות כזה תמרון

 - למעלה באנך המטוס את מעמיד - אנכי לתמרון מושך הוא
 להחזיק מצליחים לא והם שניים, אותם אולי מיגים, שני שוב והנה

 מעליו, ממתין נוסף מיגים זוג אחרים. ישנם אבל לא, הם האנך. את
הנסיקה. סיום עם אותו לתפוס מחכה

 האוויר, בחיל טוב הכי הטייס פעם סלפק, באבנר נזכר הוא פתאום
 אני שאפילו כאלה תמרונים עושה אני מלא, בחיסרון ״כשאני שאמר:

 הסלפקאית הקרב חוכמת הבזק עצמי...״ את להפיל מצליח הייתי לא
 אף מוריד למטה, כולו את דוחף והוא הסטיק, על ידו את מרעיד
האדמה. אל אנכית בצלילה ויוצא

 מעל נשימה עוצר אירובטי מפגן משלים הוא האחרונה בשנייה
העצים. צמרות בגובה ונחלץ לבטן הכוח בכל סטיק מושך מנצורה,

נרגעו?
מאחור. נוספים מיגים שני

 שובר, זהר בכיוונם. טילים שיגור שמזהה ברעם, צועק ״שבור,״
 ו״נופלים״ מחזיקים, לא המיגים אנכית. אף מרים ושוב מבערים פותח

לפניו.
 הדלק מכמות חצי עד אנכיים התחמקות בניסיונות אמשיך

 כנפיים איישר מגע, לנתק אצליח לא אם זהר. מחליט לי, שנותרה
הים. מעל לנטוש ואקווה הדרך כל מבער אפתח צפון, לכיוון

 אנכית, בצלילה אף מוריד נקייה, שמים פיסת בוחר הוא ושוב
ומתיישר. הצמרות בגובה מושך
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ברעם. אומר ״נקי,״
מילה. איזו הקדמי. בתא זהר עולץ ״נקי,״

 בטווח נמצא לא מזוין מיג אף כלום. הכיוונים. בכל מסתכלים
ראייה.

החשמל. חוטי הנה שאפשר. נמוך הכי הביתה,
 לרגע מתרומם וזהר הזנב, את שמנקה ברעם שוב אומר ״נקי,״

לאדמה. ונדבק חוזר ומיד המתח, קווי מעל
 להחזיק לנטוש. לא לנטוש. לא מבער. סוגר ואוזל. הולך הדלק

נחיתה. עד
 באמצע ונופלים בכיוונם משוגרים טילים כמה חוף. קו חוצים

זה. את עשינו הדרך.
 אפשר אי ליברות. 700 החזרה. שמחת את מגמד הדלק מחוג

לרפידים. להגיע
לנטוש. או בלהה
 הצרה המסלול רצועת את זוכר לבקרה, מודיע הוא לבלהה,״ ״הולך

הטילים. כיסוי גבול על ממש הרוחב, לכביש הצמודה והקצרה
ופלטר. ברנע גם פתאום מודיעים לבלהה,״ ״הולכים

קצר. המסלול הבקר. מעדכן בבלהה, לנחיתה ללכת יכול אחד רק
כבל. עליו יש

 יותר מפויס ובטון ברנע, מכריז בדלק,״ קצר הכי לשם, ״הולך
ינחת.״ ראשון שיגיע ״מי מודיע,
 על וההתשה הימים ששת בוגר זהר, רס״ן פוקד לרפידים,״ ״לך

הצעיר. הסגן
 ומבין זהר של המתרה הטון את שומע ברנע, מאשר ״בסדר,״

לשתוק. שעדיף רגעים שישנם
זהר. שואל שומעים?״ ״בלהה,
לו. מסביר ברדיו. חלוש קול עונה בא?״ אתה מאין ״שומע,

האידיוט רכב. וכלי אנשים מסתובבים למסלול צמוד זה? מה
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 אדי על טסים שאנחנו כולם? את להעיף שצריך הפנים לא במגדל
הדלק?
 אפשר ״אי מחשבותיו. את קרא כאילו הפקח, אומר סביב,״ ״לך
עכשיו.״ לנחות

 יצטרך שלא מתפלל מסביב. הולך שניות, לכמה מנוע פותח
השדה. מעל לנטוש

זהר. שואל אצלכם?״ הבעיה ״מה
 הפוכה ״הרוח הפיקוח, ממגדל הבחור עונה לנחות,״ אפשר ״אי
שלך.״ הנחיתה לכיוון

 אותי שלחת זה ״בשביל ניחר, בגרון צועק הוא ״מטומטם,״
נוחת!״ אני לנחיתה! פנוי שהמסלול תוודא מסביב?

הפוכה...״ הרוח ״אבל במגדל, ההוא מגמגם פנוי,״ ״המסלול
באפס. נוגע הדלק מחוג
 זווית - אונס לנחיתת שמתאימה בגישה בפיינל שוב מתיישר זהר
 כבים המנועים את לשמוע ומצפה - מזערי מנוע תלולה, גלישה
 בכבל נתפס עובדים, עדיין המנועים במסלול, נגיעה הנחיתה. במהלך
 ברעד יבחינו שלא רק סולם. מקרב מישהו מכבה, חופה, פותח עצירה,
 כאילו לחלוטין. שלם מטוס היקפית. בדיקה בברכיים. נשלט הבלתי

מהניילון. יצא
 קומנדו לכאן הגיע ״אתמול להם, אומרים הג׳יפ,״ על מהר ״תעלו

הגדר.״ ליד מישהו לנו הרגו והם מצרי,
 עם רק מכאן זז ״אני זהר, מתרתח המוח,״ את תבלבלו ״אל

המטוס.״
 שלפני הרחבה לכיוון אותו גוררים רציני. אדם שהבן מבינים

המנחת.
 בשלום. שנחת מודיע האוויר, חיל למטה מתקשר מהמטוס, יורד
מבקש. הוא ניידת,״ הנעה ויחידת דלק ״תשלחו

לו. מבטיחים מאל־עריש,״ נשלח ״תמתין,
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מגיע. מישהו שעתיים. חולפות
המנחת. מעל נמוך באז ועושה ממריא זהר בלוזה, אנשי לבקשת

 את לחצור, בדרכו בקוקפיט, משחזר מפויס, חושב, הוא שתבקשו, כל
חייו. של הקשה הגיחה

לוד התעופה שדה .18:30
 חדשה רוח לנשב מתחילה ראשון יום של המוקדמות הערב בשעות

 צבאי לעתיד תקווה שלה הענק בכנפי נושאת התיכון, המזרח בשמי
ישראל. למדינת יותר טוב

 מטוס הענקי, הגלקסי מדרגות בגרם יורד סטרובאו דופלר קולונל
 שתי ידי על מתקבל בישראל, שנוחת הראשון האמריקאי האספקה

האווירית. הרכבת שערי את לרווחה ופותח פרחים וזרי חיילות

ממשלה ישיבת .21:00
 שר אומר התעלה,״ של השני הצד אל מעבר לממשלה מציע ״אני

 אחידה דעה מבטא ״אני .50ה־ בשנות צה״ל רמטכ״ל דיין, הביטחון
 התנגד באוקטובר 12שב־ טל, האלוף גם צה״ל. מפקדי כל של

אחרת.״ דעה השמיע לא לצליחה,
 הנוכחי, הרמטכ״ל אומר מצרים,״ צבא של המשגה את לנצל ״יש

 טנקים. 250 איבדו הם ״היום לישיבה. הוא גם שזומן אלעזר, רא״ל
 ובכל יותר, גדול מספר שיאבדו סיכוי יש מחר, ויתקפו יחזרו אם

 היחיד האופרטיבי המהלך זהו התעלה. לצליחת לצאת מציע אני זאת,
 את לבצע הכוונה הכרעה. לקרב להגיע סיכוי לנו יש שבו רואה, שאני

שעות.״ 24 של דחייה תיתכן אך מחר, הצליחה
 את מעדכן לעצמנו,״ חוזרים ואנחנו לעצמם, חוזרים ״המצרים

בר־לב, חיים רא״ל)במיל׳( הדרום, חזית מפקד בטלפון הממשלה ראש
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 השדה מפקדי של ראשונים כזב לדיווחי וגם בשטח לתוצאות ומכוון
המרכזית. ההאזנות ביחידת שנקלטים המצרים, הבכירים
 את משלים הוא הצליחה,״ פעולת את לאשר בחום ממליץ ״אני

הרמטכ״לים. פורום בהמלצת השלישית הצלע
 קברניטי של קודמות הבטחות לאור ספקות וחדורי ניסיון למורי

 הכוחות של לגורלם מהשרים כמה חוששים התממשו, שלא הצבא
 את להכיל מוטב הצליחה. ממהלך להימנע שעדיף וגורסים הצולחים
 יוכל ולא שחוק האוויר חיל אומרים. הם המזרחית, בגדה המצרים

 לגדה צה״ל כוחות ומעבר לצולחים, הולמת אווירית מטרייה לספק
בסיני. לבלימה כוחות די יותיר לא המערבית

 ראש מחליטה סוער, דיון של שעות שלוש אחרי חצות, לקראת
 את לקבל השרים לחבריה וקוראת הצליחה בעד ישראל ממשלת
הרמטכ״לים. שלושת המלצת

201 טייסת לילה.
 בן אליאסף, את רדר שואל באים׳?״ ׳כבר ברדיו לך שאמרתי ״שמעת

 שמריהו. כפר
״מתי?״
 כפר באים ׳כבר המכולת? שיר בוער. שאתה שהודעת ״אחרי
 לך לכבות לבוא יכולים שאנחנו חשבת, מה עמירם, תגיד, שמריהו׳?

האש?״ את
 יצאנו ״האמת, ואומר, לבדיחות רוח במצב לא שעמירם רואה וגיל

 מאחור.״ שם שלכם הדרמות על ידענו ולא מגע, וניתקנו התקיפה מיעף
 מאלי ומתפעלים מנצורה מעל קרה מה ומשחזרים יושבים ושלושתם

 מוותרים ולא המצרי, האוויר חיל נגד שלו היחיד ממלחמת חי שחזר זהר
 משיקים משפחות, בשיכון רגב וגיל נורית של בדירתם היומי הטקס על

שנגמר. נוסף יום לחיי ומברכים אדום יין כוס

406



זהר של הפרטית מלחמתו באוקטובר: 14

 של בצד הקבועה, בפינתו מתכווץ אליאסף בלילה מאוחר
 ונורית ייגמר, זה כל מתי לחשב מנסה הטרי, בעלה רגב, וגיל נורית,
 עד בסלון. מהספה בדיחות לזרוק ממשיך ורדר אליאסף, את תחליף

שנרדמים.
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באוקטובר 15

לצליחה היכון

 אל להוציא אלעזר דוד לרא״ל ישראל ממשלת מאשרת בחצות
 הארמיות שבין בתפר התעלה צליחת - לב״ ״אבירי מבצע את הפועל
הגדול. המר האגם של הצפוני בקצה והשלישית, השנייה

 האספקה הטנקים, 250 אובדן המצרית, ההתקפה כישלון
 הם גדולות, ובכמויות סדירה בצורה לזרום שמתחילה האמריקאית

לביצוע: התנאים הבשלת על שמצביעה השבשבת
 לתפיסת יחתור המהלכים, את יכתיב התעלה, את יחצה צה״ל

 הברכיים, על צבאם את יוריד המצרי, ההישג את ימסמס מרבית, שטח
במלחמה. ינצח

הדרום. חזית למפקדי הרמטכ״ל מודיע לצליחה,״ ״היכון

201 טייסת בוקר.
 את להאיץ שאמורות אסטרטגיות בתקיפות היום ימשיך האוויר ״חיל

 שעל לטרטוס יוצאים ״אנחנו חולדאי. מעדכן הסורי,״ הצבא כניעת
 רביעיות.״ שתי עם נתקוף הדלק. מכלי חוות - היעד הים. חוף

 המכלים חוות של המתאר כשקווי הבקר, מודיע ברד,״ ברד, ״ברד,
באופק. מצטיירים

 המוביל. במטוס פרי עמי בן סרן מודיע למטרה,״ ״ממשיך
הנווט. ממושב לזר אילן מדווח למיגים,״ אדאג ״אני
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 אש בלהבות סוריה שמי מתכסים ושוב תוקפים. מושכים.
שחור. עשן ובגלימות
 לזר. מתריע שתיים,״ שעה ״מיגים

רואה.״ ״לא
 לזר. אומר מושך,״ ״אני

רואה.״ ״רואה,
 פרי. צועק לביד,״ ונשגר ״תנעל יוצא. לא הדקר פיקל. לוחץ
 הרחק דרכו את מנתב הטיל משגר. לביד. ״משעבד״ במכ״ם. נועל

 שובל כיוון, משנה הוא ולזר, פרי את לעדכן בלי ולפתע, מהמטרה,
 בו פוגע גורלו, שנחרץ יודע שלא מיג אל רץ מזנבו, פורץ לבן עשן

לשניים. אותו וחותך הגוף במרכז
 כל ניצחון בשירת פרי פורץ הכלב,״ קבור פה הכלב, קבור ״פה

לטייסת. הדרך

201 טייסת צהריים.
 אליהו בן מתדרך פעיל,״ שוב הוא והיום טנטא, שדה הותקף ״אתמול

לשם. לחזור שאמורות התקיפה רביעיות שתי את
 כפי לוביים. מיראז׳ים טייסת ממוקמת שבשדה נמסר ״מהמודיעין

 בעומק לתקוף שמסוגלים היחידים המטוסים אלה יודעים, שאתם
 הופלו. מהם כמה בסיני. מטרות בהצלחה תקפו הם אתמול שטחנו.

ושוב. שוב לשם נגיע צריך, אם החיים. את להם לשבש חשוב
 אליהו, בן ממשיך מהרגיל,״ שונה תהיה היעד אל ההגעה ״שיטת

 יטוסו פלד, איתן שבהובלת וזאת שבהובלתי זאת הרביעיות, ״שתי
במקביל.״ יותר או פחות

 מהרהר המצרי, האוויר חיל של המרכזי היירוט בסיס הוא טנטא
טובים. הכי הטייסים פלד. של התקיפה ברביעיית 2 מספר רגב, גיל
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שמים בשם

 הרבה אנחנו היום אבל מנצורה. מעל זהר את השארנו כמעט אתמול
 לבד זהר את שתפסו המיגים מיליוני סיפור האוויר. חיל חצי יותר.

עצמו. על יחזור לא בשמים

 את רואה בסיפוק, אליהו בן מחייך מצרים, על צל עושים אנחנו
 מצינורות הבוקעים שחור עשן מרבדי מכוסים הדלתא מעל השמים

האחרות. הקורנס טייסות מטוסי של הפליטה
 שיתפסו ברור בשמים. למעלה מיגים רביעיית למשיכה. דקות שתי
 ״הרביעייה אליהו. לבן פלד מציע ״נחכה,״ מי. את השאלה אותנו.

לתקיפה.״ השנייה אוויר. לקרב תלך שתיתפס

 שלו, ברביעייה לבחור המיגים החלטת על מגיב פלד, צועק ״שבור,״
 בדיוק למי בשמים לבירורים זמן אין שהרי שוברים, השמונה וכל

שבור. כשאמר ה״שור״ התכוון

 יד שולח רגב, מתעצבן אותי, מקפיץ תמיד הזה השבור למה לעזאזל,
שובר. הכול. משליך הפאניק, למפסק

 רותם, חיים )במיל׳( וסרן האחורי, בתא הנווט צועק ״שבור,״
 רגוע הוא שבשגרה נוי, שמעון של התקשורת יצירת סגנון את שמכיר
 ועוד שאפשר. הרבה הכי ושובר רציני שזה מבין מאוד, עד ושקט
 נרעד זה? מה אותם. מפספס אוויר־אוויר טיל ווואאווווווו. קצת.
התא. לתוך הפורץ האוויר בזרם חש רותם,

 מזהה שלו, למוביל רגב צועק חזק,״ שבור שבור, עליך, יושבים ,1״
עליו. שצולל מיג

 כאן, קורה מה איתם. המיג איתו. רגב למעלה. ומושך שובר פלד
 שמעו. יותר? חזק שהפנטום שמעו לא במצרים החברים רגב, חושב
לפנייה. אף מוריד מחזיק. לא המיג
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לצליחה היכון באוקטובר: 15

 רגב. של האחורי מהתא שמואלי צועק נקיים,״ ״אנחנו
הי, רגב. צוהל הכוונת, בתוך לי תיכנס שנייה עוד זונה, בן ממזר

 הקרקע בכיוון ככה צולל אתה מה השתגעת? לך? הזאת הבהלה מה
 יכולת לא גדולה? בלהבה שם נשתלת פתאום מה בך? שיריתי לפני

שצריך? כמו אותך להפיל לי ולתת להמתין

 של האחורי מהתא בלומנפלד)בלומי( אלי סגן מכריז נקיים,״ ״אנחנו
אליהו. בן

 מפקד אומר המתוכננת,״ המשיכה לנקודת מחדש אותנו ״תביא
הטייסת.
 רוטן האחרון, ללג הפנייה נקודת את אמצא הרוחות לכל איך
 כך כל ומהר. נמוך. כך כל נמוך. טסים אנחנו לקסדה. מתחת בלומי
 במקלחת מיטשטשת והקרקע מאיתנו גבוהים המסגדים וצריחי מהר.

צבעים. של
אליהו. בן שואל פונים?״ ״מתי
 של זהה״ ב״תמונה להיאבק בלומנפלד סגן ממשיך האחורי בתא
 שרק מהסוג חישובים ומחשב וכבישים כפרים חקלאיים, ריבועים
יודעים. נווטים

אליהו. בן דוחק פונים?״ ״מתי
נקודה. הנה יש. יש. יש.

בקרבו. עולץ ולבו אגבי בטון אומר הוא ״פנה,״

 מכסים שחור עשן וענני טנטא, בשדה מדורות נדלקות 12:48 בשעה
 ואל המצרים, הטיס אלופי בירת מעל התלויה השמים פיסת את

 הוא גם שממשיך רותם, של הסדוק המטוס מצטרף הכללית השמחה
הביתה. הדרך כל
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שמים בשם

סיני חשיבה. אום .14:10
 בקבלת שנפתחו הדרום, חזית מפקדי עם דיונים דקות 140 של בסיומן
 בחדרי ביקור ולאחריה הפיקוד, במוצב גונן מהאלוף קצרה סקירה

 ומאשר חשיבה לאום דדו חוזר וארן, שרון האלופים של המלחמה
 המכריע״. ״המהלך הבוקר בשעות שכינה מה את לגלגל להתחיל

לדרך. יוצא התעלה, צליחת מבצע לב״, ״אבירי

201 טייסת לילה.
 הטייסת, במשתנת רגליים בפישוק שעומד אליהו, בן שואל ״נו?״
 תמיד. עושים שגברים כמו בקיר עיניו נועץ

 רגב. עונה ״בסדר,״
יימשך?״ זה ״ואם
בסדר.״ יהיה ״גם

 לזכות שנרשם מהמיג מאוכזב רגב, מחליט הלילה, כאן לישון אשאר
 כבר אני בוקר לפנות בשתיים הפרטי. לצקלונו התווסף ולא הטייסת,

בשמים. להיות צריך
 הקשה, המיטה על מתרווח הוא סרבלו, את פושט נעליו, את חולץ

 הטייסת של פנטום על דיבורים שהיו נזכר בתקרה, עיניו נועץ
 נשכחת ופתאום מצנחים, ראה ומישהו טנטא, מעל שאבד האחות

 השניים על מחשבות אותו ומציפות הפרטית, הקטנה, האכזבה ממנו
 לא. הם שגם שלו, חברים אחרים, ועל חזרו שלא

 בשירותים. איתן עם המפגש על חושב הוא כך אחר
בסדר. שיהיה אמרתי

 הפחדים חדר תריס את רגב גיל מגיף נרדם, שהוא לפני רגע
 שזאת ויודע למפקדו, הזאת הקטנה האמירה של בכוחה שלו הפרטי

הסוף. עד בה שיעמוד הרגשה לו ויש לעצמו, בעיקר התחייבות,

412



באוקטובר 16

לאפריקה המסע

 חשיבה באום המלחמה בחדר הקשר ברשת מהדהדת 01:25 בשעה
 בראשות צה״ל, של הבכירה הפיקוד ושדרת ״אקווריום״, הקוד מילת
 כוח ובהן גומי, סירות החלו ממש זה שברגע יודעת אלעזר, רא״ל

התעלה. את לצלוח מילואים, צנחני חטיבת של החלוץ
 ״אקפולקו״ המקסיקנית הנמל עיר של ושמה חולפות, דקות חמש

 לגדה הצנחנים ראשוני הגעת על ומצביע הקשר ממכשירי בוקע
התעלה. של המערבית

201 טייסת בוקר.
בצה״ל. המודיעין מאגף מסתוריים קצינים לטייסת מגיעים ושוב

 הזאת בנקודה המצרי, האמ״ט במרכז לקהיר, סואץ בין ״אי־שם
 תקשורת כבל ״עובר התצ״א, על מסמנים הם לחול,״ מתחת בדיוק

מרכזי.
 ובכל לאוויר. התקשורת את להעלות בו, לפגוע שלכם ״המשימה

מחיר.״
 שם גם בנהא. כמו נווה. אבנר חושב הזה, הסגנון מוכר נשמע
 מישהו זוג. רק אנחנו שעכשיו אלא מחיר״. ״בכל אמרו הירוקים

שנתגלה. מבלי הכבל אל להתגנב בכוחנו בטוח כנראה
מטרה לראות רגילים אנחנו הזוג, מוביל חולדאי, חושב מוזר, זה
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שם שמים ב

 להטיל מתכוונים אנחנו שעליו המקום את לזהות רגילים אנחנו בעין.
 הטילים, ומערך הנקודה? את אמצא איך חולות. והפעם? הפצצות. את
 מדי מוקדם החבר׳ה? של האלה המבטים פשר ומה ממנו? נחמוק איך

אותנו. להספיד

בסיני הצליחה גשר ראש .08:15
 לחצר ״תמסח״ מסוג ממונעות דוברות 15 שהגיעו אחרי שעות ארבע

 אחרי וחצי שעה הגדול, המר האגם של הצפוני בקצהו הצליחה,
 רס״ן המילואים, מג״ד מבשר במים, הראשונה הדוברה שהושקה

 חשיבה, באום המלחמה בחדר מתוחים מפקדים לחבורת לב גיורא
הצנחנים. כוח אלמן שלא

התעלה.״ של המערבית לגדה עברו בפיקודי הטנקים ״עשרת

201 טייסת .08:25
 הם עכשיו ממש בבעיה. שהוא יודע המוביל, הנווט גולן, ברוכי סגן

 מתחת הנמוכה והטיסה הטילים, מערך של בעיבורו להיות אמורים
 עליהם סוגר שערפל אלא הרעה, מפגיעתם עליהם שומרת המכ״ם לקרן
המשיכה. נקודת את לזהות יתקשה יטפסו, לא ואם עבר, מכל

 יתחילו הטילים רגע עוד חולדאי, חושב התגלינו, מטפסים.
 מלוא כאן רובץ עדיין הזה הסמיך הערפל הרוחות לכל ולמה לעוף.

השמים?
 מה בדיוק יודע ארי)לייבו( לב יוסי סגן ,2 מספר של הנווט במושב

 השתקן הקיבוצניק אם בטוח לא כבר והוא שמוביל, ברוכי על עובר
 כי משנה לא בעצם שזה יודע וגם המשיכה נקודת את עבורם ימצא

 נעלמה. משיכה לנקודת לוותר מתכוון לא כאן אחד ואף ״האחת״ הם
למשימה. לא ובטח
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ע באוקטובר: 16 מס לאפריקה ה

 פרצה קסמים בשרביט מבקיע ברוכי, אומר למשיכה,״ שניות 30״
המדבר. חולות את ומגלה הערפל במסך

 את משחררים הם המתוכננת, בשעה בדיוק ,08:30 בשעה
הפצצות.

 את ״העליתם בטייסת, אמ״ן קציני אותם מעדכנים ״נפלא,״
לאוויר.״ המצרית התקשורת

העליון הפיקוד מוצב .10:00
 בתל ה״בור״ אל הרמטכ״ל חוזר בסיני שהה שבהן שעות 24 בחלוף
 התעלה של השני בצדה צלחו. צה״ל כוחות מעורבים. ברגשות אביב

 רחוק מספיק. לא אבל טוב, זה לוחמים. 600ו־ טנקים 28 ממוקמים
לו. שהוצגה מהתוכנית אור שנות

 את ישראל מדינת של אחת מספר החייל משקלל רב בתסכול
 התוכניות באישור בפניו שהוצג מה בין מוסברים הבלתי הפערים

בשטח. המצב ובין אמש
 אריאל לאלוף אמר הוא מדי,״ אופטימי לי נראה הזמנים לוח ״...

 ״קשה התוכניות. את בפניו הציג כשזה לכן, קודם שעות 18 שרון
 אם אבל התעלה. על גשרים שני יעמדו 23:00 שבשעה להאמין לי

 קונה.״ אני טוב. כן גם אחד, גשר יהיה לבוקר
לקנות. מה לדדו אין עדיין כך אחר שעות 11

 לצלוח אמורים הצנחנים היו ,20:30 בשעה באוקטובר, 15 שני, ביום
 מכן לאחר שעה כך. אחר שעות חמש צלחו הם בפועל התעלה. את
 ראשונים טנקים להעביר הצליחה, רפסודות ה״תמסחים״, אמורים היו

 מצרים באדמת זחליו את חיכך ראשון ציוני טנק המערבית. לגדה
 באוקטובר. 16 שלישי, יום בבוקר שבע, השעה לפני דקות שמונה

היו האוגדה כוחות המקורית. מהתוכנית וחצי שעות תשע של פער
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 ולאפשר הגשר ראש בשביל המאובטח המסדרון את להרחיב צריכים
 אופס. הצליחה. נקודות בכיוון כבד רכב של מופרעת בלתי תנועה
 הקמת את מעכב - הסינית״ ״החווה - מצרי על־חטיבתי מתחם

הצליחה. נקודות אל המאובטח המסדרון
 במהלך להיפרש אמורים היו - וגלילים דוברות - גשרים שני
 11:00 בשעה באוקטובר, 16 שלישי, ביום חצות. לפני עוד הלילה,

 עתה, אפילו נראית, לתעלה הגשרים והגעת גשר, אף נפרש לא עוד
מדי. גבוהה אחת פסגה כמו

 האחראית האוגדה מפקד שרון, האלוף אמר שלישי,״ יום שחר ״עד
 של וזאת שלי זאת המשוריינות, המילואים אוגדות ״שתי למבצע,
אמר. אז התעלה.״ של המערבי בצדה תתמקמנה אדן, האלוף

 איבדו העיראקים הרמטכ״ל. מתעודד מהצפון, טובות חדשות לפחות
טנקים. עשרות

 הקיים.״ על לשמור בהגנה. ״להתמקד לחקה. אומר הוא ״יפה,״

201 טייסת צהריים.
 את ויגמרו ישבשו שבהם למקומות להישלח אמורות הקורנס טייסות

 - הגשר ראש אזור אל להגיח המצרי הקרב טייס של הרצון כוח
 שדות האוויר. חיל מטה בכירי מחליטים - לבסוף יתגלה לכשזה

למשל. שלהם, התעופה
 בכלל, מצרים בשמי הקורנסים שליטת את לשפר רצוי כך לשם
 אחת לעקור יש ולכן בפרט. שלה, התעופה שדות מקבץ על ובדלתא,
 שתי שרדו שכבר סעיד פורט של הטילים סוללות שלוש את ולתמיד
 השתקמו להערצה, ראויות ובנחישות בעיקשות החול, עוף וכמו תקיפות,

 מצפון. המגיחים המטוסים את טורדני כקוץ להטריד וממשיכות
201 טייסת של קורנסים זוגות ארבעה משמידים 12:35 בשעה
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ע באוקטובר: 16 מס לאפריקה ה

 המודיעין. אנשי מדווחים זה, זהו סעיד. פורט של הטילים מערך את
 המערך. לשיקום יידרש זמן מאוד הרבה סופי. כנראה זה הפעם

הבטוח. המסדרון את פרצתם

רמשל״ט תא .13:00
 טייסות לכל שיוצא בהול מברק בראש נכתב כולם״, לידיעת ״העבר

 ,16.10.73 שלישי, ״ביום והשליטה, הבקרה ויחידות האוויר חיל
 בצבעי צבועים האוויר, חיל של קורנסים התיכון המזרח בשמי יופיעו

מהרגיל״. כהים הסוואה

ירושלים הכנסת. .19:00
 מהחדשות מעודדת המלחמה, מפרוץ שעות כמה ועוד ימים עשרה

 בצפון, המערכה ומהתייצבות הדרום בגזרת הנרקם המהפך על
 עצמה על שגזרה הציבורית מהשתיקה ישראל ממשלת ראש מגיחה

 בקריה, בלשכתה עבודה שעות 20-18 - הקבועה יומה ומשגרת
 השעה לפני ומעט - אביב ברמת בביתה למנוחה ספורות ושעות

 נאום ונושאת בירושלים הכנסת משכן במת על עולה בערב שבע
המליאה. חברי בפני

 להתקפה האחריות את מטילה כה, עד המערכה את מסכמת גולדה
 בדמיון צורך שאין מסבירה וסוריה, מצרים על ישראל על הנפשעת

 פורצת היתה אילו ישראל מדינת של מצבה היה מה לתאר כדי עשיר
 שמטרתם ואומרת חוזרת הימים, ששת מלחמת טרום בגבולות המלחמה
 להשגת בדרכם ,1967 ביוני 4 קווי אל להגיע היא הערבים של המוצהרת

והחרבתה. ישראל מדינת של כיבושה - העיקרי היעד
 המועצות ברית של המלאה התגייסותה על מספרת היא כך אחר
200 עם באוקטובר, 10מ־ ביטוי לידי שבא כפי גרורותיה, לטובת

417



שמים בשם

 במצרים, מטענן את שפרקו משא ואוניות ענקיים אנטונוב מטוסי
 הכתוב מעל עיניה את מרימה לרגע, עוצרת היא ואז בסוריה, ובעיקר

 בימי שקרה כפי הזאת, בעת ״גם כבוש, זעם משדר קולה ואומרת,
 אמברגו הטלת של והמבישה החמורה לתופעה עדים הננו בעבר, סכנה

 האמברגו נפשנו. על עומדים שהננו בעת לישראל, נשק משלוחי על
 אשר המיראז׳ים כי הזהרנו כן, על יתר בתוקפו. עומד צרפת של

 ישראל. נגד במלחמה מופעלים להיות עלולים ללוב מספקת צרפת
 בתנאי ללוב נמסרים המיראז׳ים כי ולהבטיח זו אזהרתנו לסתור ניסו
 המיראז׳ים והנה במלחמה. יופעלו שלא אחרת. למדינה יועברו שלא

 להיות יכולה ולא בסיני, בקרבות בפעילות משתתפים ללוב שנמסרו
 ולא לישראל. ההגנה צבא באש הפלתם מאשר יותר טובה הוכחה
 למאמץ חיוניים משלוחים עיכבה שבריטניה מהעובדה גם נתעלם

שלנו.״ המלחמה
 ״אל ואומרת, המצלמה אל עיניה מישירה עוצרת, היא ושוב

 אודות בדאגה להרהר שלום שוחר אדם כל רשאי אלה תופעות מול
 את בתודעה ולרשום העולמית, במדיניות הפנים ומשוא הציניות
 כלפי נאורות מדינות שמנהלות מוסרי, הבלתי האנוכי, החשבון

ומותקפת.״ נצורה קטנה, מדינה

 והוא גולדה, של נאומה שהיה ככל מחזק מלכד, מרגש, צודק, נכון,
 רגע של באלתור נורה שלא ותמוה, בעייתי אחד, משפט כזה, היה

 בהתייעצויות בקפידה נוסח אלא היהודים, מלכת של ממותנה
 הביטחון, שר או הרמטכ״ל לידיעת שיובא ומבלי בלשכתה, פנימיות

קטן. מסמר קטן. משפט הראשונות. ברקותיו כבר בו נכלל
 צה״ל של כוח פועל הכנסת, בישיבת מכונסים כשהננו זו, ״בשעה

התעלה.״ של המערבי בעבר גם
 למבצע מודעים לא עדיין המצרים 19:00 בשעה שלישי ביום
הצפוני בקצהו שלהן, הארמיות שתי שבין בתפר שמתנהל הצליחה
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מסע באוקסזבר: 16 לאפריקה ה

 ראש של דבריה כן, על יתר יודעים. הם עכשיו הגדול. המר האגם של
 נקודות אל הגישה מסדרון מאובטח בטרם עוד נאמרים הממשלה
 הדליל הגשר ראש תוגבר ובטרם הגשרים, הוצבו בטרם הצליחה,

 מבצע את שלם לצבא לשבש שעלול משפט הצנחנים. חטיבת של
ההכרעה. חלומות את לרסק הצליחה.

העליון הפיקוד מוצב .21:30
 לא הבוקר עד ואם פשיטה, מאשר יותר אינו כה עד שהושג ״מה
 אזור כהלכה יאובטח ולא גשר יוקם לא כלומר, - רציני מפנה יחול

 באותם הצנחנים ואת הטנקים את לפנות יהיה הראוי מן - הצליחה
 קיתון דיין הביטחון שר שופך מערבה,״ צלחו בהם אשר ׳תמסחים׳

הצבא. קברניטי על צוננים של
 מפי ועוד לצליחה, ניתן אשר ״הפרסום ממשיך, הוא ״ואולם,״

 המיידית החזרתו כזה. צעד מונע לכנסת, בהודעה הממשלה ראש
 לעוד עילה ישראל, של ליוקרתה נוספת מהלומה תהיה הכוח של

 נאלצים אנו ופתאום צליחה, על הודענו אך זה מצרית. ניצחון צהלת
 אל הדרך את לפתוח מאמץ עכשיו לעשות שצריך ומכאן להיסוג,

התעלה.״ פני על ולגשר הצליחה אזורי

201 טייסת לילה.
 הקרח. את לשבור מנסה מ״כוורת״, גידי שואל מלחמה?״ זה ״איך

שתיקה.
 בטובתה, רצו שהחבר׳ה יודעת הולדתה, יום את שחוגגת וסימה,
 והביא הכפר מאותו שבא סנדרסון, את שיכנע שמריהו, כפר בן ואליאסף,

 של הקסם אפילו אבל ואלון, יצחק יוני, מאיר, אפרים, גידי, את איתו
השתיקה. מעגל את פורץ לא אוהבים, שכולם הצעירה הלהקה כוורת,
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שמים בשם

 לשבור לנסות ,20 בת ילדה־אישה, שהיא סימה, של תורה ועכשיו
לכולם. ומחלקת גדולה עוגה מביאה והיא הקרח, את

הזה. השקט ועדיין
 באו הכול שבסך ואלון, יצחק יוני, מאיר, אפרים, גידי, ודני,
 המכולת ושיר פוגי סיפורי את ולנגן לשיר ממשיכים שמח, לעשות

שתיקה. עדיין ומסביב הכלב. קבור ופה
 שתיקות שבירת על שניים או אחד דבר שיודע סנדרסון, ופתאום
אנשים.״ המון כאן לכם ״יש אומר, מאולצות,
 איך מבינה ולא איתם, לא שכבר אלה כל על חושבת וסימה
 ״חבר׳ה, אומר, אליהו בן אז ובדיוק מהפה, כזה משפט מוציא סנדרסון

נהיה.״ לא ממילא מחר כי עכשיו, נשיר בואו
צוחקים. סוף־סוף וכולם

 ואלון איציק יוני, מאיר, אפרים, גידי, דני, של תורם ועכשיו
בשתיקה. להתעטף
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באוקטובר 17

המוות מלאך עול וורמעוו

 חולות את הופך בשמים התלוי חייכן כשירח בוקר, לפנות רביעי ביום
 של החוד פלוגת על תופת אש נפתחת מכושפת, ליצירה הלבנים סיני
.890 גדוד

 גוריונוב מקלעי בעשרות מצוידים מחופרים, מצרים מאות
 וצווארם מטבחיים, לבית סיני חולות את הופכים כבדות, ומרגמות

למאכלת. מתחת המונח הוא הצנחנים של

 הצליחה לנקודת המובילים המרכזיים הצירים שני את לסרוק עליכם
 להזרים שיאפשר מאובטח מסדרון ליצור כדי להם, אמרו המיועדת,

 האוויר תצלומי סמך על הדוברות. גשר ובראשם האוגדה, כוחות את
 ציר עובר שבשוליו הסינית, החווה של הדרומי שטחה שבידינו,
 אתרו טנקים. ציידי בחוליות מלא )טרטור(, שלכם העיקרי הסריקה

לתנועה. טרטור את פתחו אותם. השמידו אותם.
 נשלחים הם בשטח, באמת אחראי מבוגר אף שאין ומכיוון
 הרחק לא התחולל, האחרונות השעות 24שב־ לדעת מבלי למשימתם
 אחרים ניסו שבמהלכו נואש, קרב בדמם, ונספגים ההולכים מהחולות

 נאמרת לא מילה ואף השני. מצדו עצמו הזה המסדרון את לפרוץ
 צנחני כוח מפקד שונרי, נתן רס״ן)במיל׳( שספגו המהלומות על גם

 מספר המורחבת השריון חטיבת מפקד רשף, אמנון ואל״מ מילואים,
משלהם. חללים 122 הוסיפו המסדרון לפתיחת הכושל שבניסיונם ,14
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שמים בשם

 וקוצר ממשיך בעודו בחולות, נשמע המוות מלאך של חרמשו הד ורק
חייהם. פתיל את

201 טייסת בוקר.
אותי?״ תחליף ״אולי

 השתקן, הנווט את לאהוב שלא אפשר איך ברוכי. את אוהב בלומי
הצילום. חובב הצנוע,

 ובלומי בבוקר שמונה עכשיו אבל ריקם. פניו את להשיב קשה
 סיים תורן, לחימה כמנהל תיפקד הלילה כל לישון. רק לישון. רוצה

 לישון. רק לישון. בוקר. לגיחת ושובץ משמרת
גמור.״ ״אני לברוכי, אומר הוא תכעס," ״אל

ברנע. איתמר את גולן ברוך מעדכן גדי,״ עם לטוס הולך ״אני
 מרגיש מנצורה מעל התלויה השמים בפיסת ההסתבכות מאז
 הרבה ברוכי. ובין בינו מאחד משמעותי מאוד שמשהו ברנע איתמר
 כמו קבועים, שיבוצים לזווג הטייסת הנהלת שעשתה לניסיון מעבר

 נעבור יחד רק ברנע. חושב להיפרד, לנו אסור ברוכי. ובין שבינו זה
זה. את

 הקבוע הפרטנר ״אתה לברוכי, אומר הוא עצמך,״ על ״תשמור
זוכר?" שלי,

והולך. שלו הקטן החיוך את מבזיק בראשו, מהנהן וברוכי

 לבד כשהגיע כבר היה. לא פעם אף מהחבר׳ה. אחד לא הוא סמוק גדי
 אחר שמן. בן הנוער לכפר והצטרף שואה, ניצול ,14 בן ילד לארץ,

 התרוצצו חזק. גדול. בלונדיני. כזה. גוי קרב. טייס אוויר. חיל כך
 הפועל. בכינוס עשר״ ״קרב אלוף היותו על סיפורים עליו

שמעו. לא ממנו אמרו. אז
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המוות מלאך של חרמשו באוקטובר: 17

 בארצות ניסוי טייסי וקורס לפנטום הסבה קורס עשה כך אחר
 ניסוי לטייס התמנה לארץ, חזר מצטיין, כחניך סיים שאותו הברית,

 מגיע היה פעם מדי .201 בטייסת הצ״ח נותר האווירית. בתעשייה
 אמותיו. בדל״ת הסתגר נחת. ביצע. טס. קרבית. כשירות על לשמור

חולין. לשיחות פנוי לא
 קר כלוחם התגלה סמוק ה״אפור״ והטייס הגיעה, המלחמה ואז

 לשבצו ודורש המבצעים חדר ליד עומד - למגע חותר אמיץ, רוח,
 פריחת מול פה פעורי בטייסת קולגות מותיר גיחות, ועוד לעוד

ביצועיו.

 על שסמוק נזכר הוא ואז ברוכי? על לי ישמור מי רגוע. לא ברנע
תירגע. אידיוט. תירגע, - לעצמו וחושב ההגאים

הצליחה. גשר ראש אל מהטייסת זוגות שני מוזנקים 10:50 בשעה
 את רואה פלד, איתן רוטן שלי? המחורבנות הפגיעות עם יהיה מה
תלה. על עומדת והיא להשמיד, שנשלח הטילים סוללת

 לתקוף שאמור השני הזוג מוביל רותם, לחיים קורא הוא ,״3״
 נעילה.״ התראות יש שיגורים, יש לב, שים ,3״ אחריו, דקות שלוש

 נכנס רותם חיים )במיל׳( סרן השני. הזוג מושך 11:15 בשעה
 עצמם את שמנהגים ,SA-6 טילי משני בחוזקה שובר יוצא, לתקיפה,
 אל צולל שבדיוק סמוק, גדי רס״ן ,4 מספר את ומחפש בכיוונו,

 לרדוף שנשלח SA-6 בטיל מבחין לא המטרה, על ננעל הסוללה,
מצרים. ארץ מעל התלויים בשמים ברוכי עם ומתפוצץ אחריו,

חשיבה אום .17:40
 שיעברו ראשונים לכוחות וממתין התעלה מי על הושק הדוברות ״גשר

מאפריקה. שחוזר הביטחון שר מדווח עליו,״
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שמים בשם

 טנקים ״ואין דיין, רוגז ארבע,״ משעה לנוסעים ממתין ״הגשר
עליו!״ שיעברו
בניצחונות. אותו מעדכנים כך אחר

 מדווחים איסמאעיליה־סואץ, כביש על הושמדו מצריים טנקים 22
 נלכדה שבהן האחרונות, השעות בשבחי ומספרים וממשיכים לו,

 100 כל את כמעט ואיבדה יזום במארב 25 המצרית השריון חטיבת
שלה. הטנקים
דדו. אומר זהב,״ שווה הזה ״ברן
 ״ממש בר־לב. מוסיף הכול,״ מבצע בעיות, שום תירוצים, ״שום

מקצוע.״ בעל

201 טייסת ערב.
 החבר׳ה רגב. גיל מהרהר התחיל? הזה שהדבר מאז חלפו ימים כמה

ריק. התדריכים חדר עובדה. ונעלמים. הולכים
 וסמוק גולן נפילת על מצר התחקיר, את מסיים אליהו בן איתן

 אתכם מוציאים אנחנו הימים. ששת לא ארוכה. מלחמה ״זאת ואומר,
מצברים.״ תמלאו קצר. חופשות לסבב

 חדר את במבטו סורק הוא כך אחר אליהו. בן על מסתכל רגב
 ״דוגמן״ החדש. מפקדם אל שנשלחים המבטים את רואה התדריכים,

 שלו החירום מינוי מאז שחלפו השעות 100ב־ נסלחו. נשכחו. ובנהא
 הנהיג הטייסת. שברי את איחה עליו. שידענו מה כל אליהו בן הצדיק
 הביתה. אותנו שולח הוא ממנו, הולם שאין בעיתוי ועכשיו, אותה.
מפקד. איזה
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המוות מלאך של חרמשו באוקטובר: 17

אונו קריית לילה.
 בנם יוסי, על ארי לב משפחת מגוננת המשפחתי, בסלון מסובים
 ומשקיע המלחמה, ממוראות עליהם לגונן בתמורה שמנסה הנווט,

 אריאלה. והנה אמא. של במטעמיה עצמו את
 לה. מספר הוא שומע, לא אחד כשאף בצד,

 במצרים.״ לגיחה משובץ אני ״מחר
נרתעת. היא ״תיזהר,״
 קלות.״ קלי זה ״מצרים מחייך, הוא שכמוך,״ ״מצחיקה

רמשל״ט תא לילה.
 אל״מ של לחדרו נכנס ישראל, בן איציק סגן הביצועים, חקר קצין

 צוות וראש המבצעים מחלקת של המיועד מפקדה עמיר, עמוס
 סוללות 20 של זמנית בו תקיפה - ״22 ״מפצח מבצע של התכנון
לאיסמאעיליה. קנטרה בין טילים

 ושהחלטת לדרך, יוצא ׳22 ש׳מפצח לי ״נודע אומר, הוא ״עמוס,״
המושהה.״ בחתף סקייהוקים לשלב

 זה?״ עם בעיה לך ״יש עמוס. עונה ״נכון,״
 מתאים לא הוא חלש. מנוע יש ״לסקייהוק ישראל. בן אומר ״כן,״

מושהה.״ לחתף
 כולם.״ עם ישתתף ״הסקייהוק עמוס. פוסק יהיה,״ ״כך

 בצאתו. אותו שפוגש פלום, עודד רס״ן נזעק לו?״ מוותר ״אתה
 בדלת. שוב דופק
 סבלנות. חסר קול עונה ״כן,״
בידו. שקפים עם תיק אוחז נכנס,
 מידיו, התיק את תולש עמיר, אל״מ קופץ החדר של השני מצדו

 ולא שקפים ״לא צועק, עבר, לכל תכולתם את מפזר בשקפים, בועט
זעם. בחמת מעליו ומשלחו נעליים,״
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שמים בשם

מפקדו. חושן, גדעון את ישראל בן מעיר מאוחרת לילה בשעת
 חושן את ישראל בן מעדכן לעשות,״ עומד שעמוס מה טירוף ״זה
המבצע. מפקד של בחדרו החזיתי העימות בקורות

 איתו.״ דבר הסקייהוקים. עם קטסטרופה להיות ״הולכת
הוא. גם נזרק מנסה. חושן

 ״מפצח מבצע ממתכנני פלטר, גורי סא״ל פורש מאוחרת לילה בשעת
מונוסון. בנווה לביתו ״,22

 .201 בטייסת בחירום שמוצב ביותר המבוגר הטייס הוא פלטר
 בשנתיים זוג. להוביל והוסמך לפנטום הסבה שעשה מיראד, טייס

 1973 באפריל טיסה. בטיחות ענף האוויר. חיל למטה עבר האחרונות
 חיל במטה חינוך ענף לראש מינוי ואיתה הסא״ל, דרגת את קיבל

האוויר.
 תעזור למטה, תחזור לו, אמרו הצהריים אחר באוקטובר 16ב־

הגדול. המבצע בתכנון

 עם שם אהיה מחר יצועו. על מתרווח בסיפוק, מחייך הוא מרשים,
גדולה. חגיגה מבצע. גם מתכנן, גם כולם.

426



באוקטובר 18

מטילים מפחד מי

 שעות כמה עוד רגב, גיל מהרהר תורה, שמחת ערב של בפתחו אנחנו
 ואצלנו? טוב. כי לאלוהים ויודו הקפות יעשו ישמחו, ירקדו, הדתיים

 ולברוכי לגדי נותן היה לא שאחרת אלוהים, אין ובטח שמחה, אין
נסבלת. הבלתי הארוכה, המתים לשורת להצטרף
 עדיף בשמים. נשיקה מיתת מצנחים. ראה ולא פיצוץ, ראה רותם

 לינץ׳ היה אי־פעם בו שהודה היחיד שהפחד גדי, בשביל בטח ככה.
ככה. עדיף הפלאחים. בקלשוני
 שמחת אולי אלוהים. ועם עצמו עם מתפייס הוא זאת, בכל ואולי

 יעלה התורה, קריאת סיום עם הערב, שהרי לנו. גם סימן היא תורה
מחדש. הכול ויתחיל בראשית חתן

 לטייסת גם יפתחו למצרים הבוקר שיוצאים השישה אולי יודע, מי
הזאת? הארורה המלחמה בסיפור חדש דף שלנו

 שש אחרי דקות כמה אליהו בן איתן אומר האמת,״ רגע זה ״עכשיו
 צנחני חטיבת נמצאת לתעלה ״ממערב התדריכים. בחדר בבוקר

 המיועד הכוח רוב טנקים. של שתיים או חטיבה עוד ואיתה מילואים,
 לפני זמן, מעט זמן, של עניין זה המזרחית. בגדה נמצא עדיין לצליחה

 הסובייטיים, הריגול לווייני באמצעות או לבדם יתעשתו, שהמצרים
 רעננים שריון כוחות מולם וישלחו בשטחם פועלים שכוחותינו יקלטו
מהאוויר. התקפה וגיחות
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שמים בשם

 הטילים מערך את לנקות יוצאים אנחנו שעות שלוש ״בעוד
 העיט טייסות ניכשל, ״אם אליהו, בן ממשיך הצליחה,״ בגזרת המצרי

הצליחה. מהלך כל ויתבזבז לירוקים, צמוד סיוע להושיט יוכלו לא
 במטה הטייסות. מפקדי לכל משותף בתדריך הייתי ״אתמול

 המערך עם נתחיל היום לשלושה. הטילים מערך את לחלק הוחלט
 קורנס, טייסות שתי מושהה. בחתף תהיה התקיפה קנטרה. הצפוני.

 השני. בגל עיט טייסות שלוש הראשון. בגל נצא ,69 וטייסת אנחנו
 בהצלחה כולה. המלחמה את היבשתי, הקרב את שיכריע האס אנחנו

לכולנו.״

העליון הפיקוד מוצב .06:50
 ותוקן, שהתפרק הדוברות גשר גבי על שריון כוחות זרמו הלילה ״כל
 הדרום, חזית מפקד הביטחון שר את מעדכן ׳תמסחים׳,״ גבי ועל

 באפריקה, כבר משוריינות חטיבות ״שלוש בר־לב. חיים רא״ל)במיל׳(
 הנמצאת מתוקים, מים החקלאי)תעלת החיץ את חצתה ברן אוגדת

 ומובילה המרים, האגמים ולחופי סואץ לתעלת ממערב כקילומטר
 קילומטרים עשרה ונעה לסואץ( הנילוס של מהדלתא לחקלאות מים

התנגדות. בכל להיתקל מבלי מערבה
 מערך עם קרב ומנהל דרומה ״נע בר־לב, ממשיך אחר,״ ״כוח

 לתנועה, לגמרי פתוח הגשר)׳עכביש׳( לראש הגישה ציר ונ״ט. חי״ר
 בגדה ברן אוגדת של להתקדמותה מודעים אינם עדיין והמצרים

המערבית.״
דיין. אומר כן,״ אם טוב, ״הולך
 שעות.״ ושמונה ארבעים בתוך סופית ״נדע בר־לב, עונה ״כן,״

 דיין, עונה נחשבות,״ לא שעות ושמונה ארבעים היהודי ״בנצח
מחייכת. האחת ועינו

428



מטילים מפחד מי באוקטובר: 18

 איציק הנווט לחברו סתווי יגאל הטייס לוחש למעלה,״ שם ״תיזהר
 בשמים.״ עיניים ״פקח ברעם.

ברעם. עונה תדאג,״ ״אל

 המסלול, בתחילת המונעים המטוסים בין עוברת פזור שיער עם ילדה
 - לחופות מתחת שהחברים עד מתעכבת גדול, בריסטול מולם מניפה

 חמצן וצינור כהה משקף לבנות, קסדות אחידה: בתבנית שנוצקו אלו
 תדרי שינוי את שהפנימו ויסמנו אגודל מולה יזקרו - משתלשל

המבצעים. לחדר חוזרת הג׳יפ. על עולה הרדיו.
 חודשים 18 שביט, סימה המבצעים פקידת חושבת השמחה, נעלמה

 והאהבה נסבלים. בלתי הם אוקטובר של הסתיו ימי אותם. אוהבת כבר
 הממתינים המטוסים ליד דאגה. הרבה כך כל בדאגה. מתחלפת
 הפנטום, אחד מצד החיים. שבריריות את שוב קולטת היא להמראה

 יוני, וברוכי, גדי שני ומצד הכי. הכי הטייסים עם הכי, הכי המטוס
 מישהו האם שעה? חצי בעוד יקרה ומה ואינם. שהיו ודרור, אורי ערן,

 ייפול בקלשונים? להורג יוצא בשמים? יישרף אגודל מולי שזקר
עליהם. לי שמור אלוהים, בשבי?

 את לדרכו האוויר חיל מטה מוציא בבוקר תשע לפני דקות כמה
״.22 ״מפצח מבצע
 לדרכה, יוצאת זוגות־זוגות, ארוכה, שיירה ועיט, קורנס מטוסי 75
קנטרה. באזור הטילים מערכי את ולהשמיד לתקוף

 חולדאי, של האחורי בתאו ספון רומם, חושב החוף, לחציית דקות 15
 שלהם. הביחד אסתי. משפחה. בחיפה. הבית תמונת מבליחה ובראשו
 קדימה אותם שמעיף חולדאי ורוני מכשירים, הקוקפיט, זה ועכשיו

הדלתא. מעל קשר 600ב־

ת .09:00 ס 201 טיי
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 המלחמה. זאת מיילים שישה עוד למשיכה. דקה
 יותר נמוך לרדת אפשר שאי יודע חולדאי, צועק ״ציפורים!!!״

 לטילים, מוקדם גילוי פירושו למעלה ולמשוך הזה, מהנמוך־נמוך
 הזה בגובה טיסה המשך כי עכשיו, וממש משהו, לעשות שצריך אלא
 והוא להתאבדות. בטוח מתכון הציפורים, להקת בתוך אותם ינפץ

מושך.
 סירות רואים לא כבר והם בקוקפיט, מתקלקל משהו אחת בבת
 והצופרים המנורות הצגים, וכל באגדות, כמו ירוקה וצמחייה דייגים

וצופרים. מהבהבים מתארכים,
המטוס. את מטלטלת אדירים יד למשיכה. שניות 30
מזרחה. למשוך ומתחיל חולדאי מעדכן נפגענו,״ ,2״

 גם המציאות. בתמונת לעדכן צריך לא פלטר, גורי ,2 מספר את
 ופלטר גדול, בקול ו״צועק״ פסיו את הכומר מאריך הטייס בתא אצלו
 הוא אז ובדיוק מטילים,״ אותי תזהיר סביב, ״תסתכל לברעם, אומר
 מודיע אותו ושומע חולדאי, של למטוס מתחת שמתפוצץ טיל רואה

 מזרחה. מושך אותו ורואה שנפגע
לבד. נמשיך
 מתפוצץ טיל שמאלה. בחוזקה שובר לשרוד. לשרוד. טילים!
בום. ימינה. ושובר הטיה הופך מאחוריו.

 גלי בעוד עליזה. האווירה ארי לב ויוסי שלו דורון של בקוקפיט
 האחרון המטוס לוחמי צמד מגייס תחתיהם, מתערסלים התיכון הים

קולות. בשני ומזייף הציוני השירים רפרטואר מיטב את בשיירה
 סוללת לנו מצפון ליהודים. טוב זה ארי, לב חושב אחרונים, אנחנו

 יעסיקו מדרום ימים. כמה לפני סופית נשמתה את שנפחה סעיד, פורט
 האחרון המסמר את ננעץ רגע עוד שלהם. הסוללה את ופלטר חולדאי

קנטרה. מערך של הקבורה בארון
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מטילים מפחד מי באוקטובר: 18

 שטוח. ביעף היעד אל יוצאים אנחנו מדי, רחוק משכנו שיט,
 פצצות, משחרר כוונת־על, שם להתקפל, מתחיל שלו רגל. 8,000

לבטן. סטיק למשוך מתחיל
בום. לכיוונם. ששועט טיל רואה ארי, לב צועק שבור,״ ״שבור,

 מחאתו, את משמיע כבר לצווח שיכול מה כל פלטר של באווירון
 הזה והצופר המולד, חג עץ היו כאילו מהבהבות השעונים לוח ונורות

ליילל. מפסיק שלא
 בצרה, שאנחנו להבין כדי שלך הקקופוניה את צריך לא אני בסדר,

 הצופר. צריחת את ומפסיק ידו את מושיט פלטר, חושב
צורח. עדיין משהו אבל

 סדוקה, טייס תא חופת ומאתר סביבו חטוף מבט שולח פלטר
צווחני. אוויר מערבולות חולפות חריציה שבין

 מושך עליו. גוברת האוויר צווחת ברעם. עם לתקשר מנסה
 שמאלה. לגלגל מתחיל האווירון נוספת, מכה בום, הביתה. מזרחה.

 בבקשה. תתיישר ימינה. הסטיק כל את נועץ מגיב. לא ליישר. מנסה
לא. הוא תתיישר.
 שהכיסא אלוהים, יש אם ההפלטה. ידית את שמאל ביד מושך

 אותו בועטת והרקטה קשר, 450 במהירות בו חותך האוויר יעבוד.
 שלמדת מה את זכור החיים. על המלחמה אחר. סרט זהו. למעלה.
לטיסה. הספר בבית השבי תרגיל כמפקד ולימדת
 בתוך מתיישב מים, מוצף בשדה נשתל בקרקע, קשות פוגע
 מאחורי טבעית לא בזווית מונחת מדולדלת, שמאל יד בוץ, שלולית

עצמו. את מעודד הוא בסדר, ימין אבל הגוף.
 מסיט הסירה, את מפוצץ ההצלה, חגורת את מנתק סכין, שולף

 שני רואה בסדר,״ 2 ״נמר, מדווח לוחמנית, שן עם הרינה נצרת את
 רגע ״עוד - מדווח מהם, אחד בידי ציד רובה אליו, מתקרבים ערבים

אותי.״ לוקחים
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 השניים. צועקים למעלה(, אידם״)ידיים ״אירפע
ימין. יד מרים

 הרובה. בעל מורה שתיהן(, ״אל־את׳נין,״)את
מג׳רוח.״)פצוע(. ״אנא

 הציוני. השתיל את מתוכה עוקרים לערוגה, יורדים
 פלטר. מבקש למשטרה(, אותי אל־בוליס,״)קחו ״חודני

 הרובה. בעל עונה משטרה(, בוליס,״)אני ״אנא
 פלטר. שוב מנסה לצבא(, אותי אל־ג׳ייש,״)קחו ״חודני

השוטר. עונה ״מאשי,״)בסדר(,

 רובה עם אנשים שני רואה הוא גם הבוצית. בקרקע פוגע ברעם איציק
 מכיר חקלאי, והוא רחוקים, הם אבל לו. מסמנים הם עצור, גדול.
 איציק, עכשיו, בורח אתה לעברו. להתקדם עליהם שיקשה יודע בוץ,
בהתשה. דוד יאיר כמו בורח, אתה

 אקדח משאיר הכול, זורק לזחילה. עובר מועד. ושוב מועד. הולך.
 המים. תעלות את המקיפים השיחים בין לנוע מנסה קשר, ומכשיר

 מי בתוך צולל התעלות, לאחת קופץ אחרי. רודפים מסביב. קולות
 שוב מקבילה, לתעלה חוצה אוויר, ללגימת ראש מוציא עכורים. בוץ

 תודה. אסירת בצווחה אוויר לוגם מעמד. תחזיק עוד. עוד. צולל.
מתחבא. קולות. בית. מהבוץ. עצמו את עוקר נעלמו. כולם

 הרינה. את פותח הדלתא. ביצות את עוטף מוחלט חושך .19:00
 יורה אחר ומישהו במכשיר, לו קורא מישהו .20:00 תשובה. אין קורא.

 לא ברינה. לו קוראים שוב מתחמק. יריות. מזרחה. נע מתכופף, בו.
 נורה פתאומי צרור אותי. שומעים לא גם אבל חושב, הוא אותי, עזבו

 מנסה המים. מעל מבצבץ ראשו עמוקה, תעלה לתוך נכנס בכיוונו.
 את סוגר בחצות לו. לקרוא ממשיכים החברים כלום. קשר. ליצור

 גוברת העייפות מתחבא. סבוך, שיחים לאזור מגיע הבין. כבר הרינה.
לעצמו, מחייך הוא טוב, מקום אותו. מעירים בוקר דמדומי הפחד. על
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מטילים מפחד מי באוקטובר: 18

 חולץ הדלתא. מיתושי שמגינה עכביש, קורי גלימת וגם גדול שיח גם
אליו. מתקרבים חיילים זה? מה שוב. נרדם נעליים.

 עדיין שהם מוצא הוא אותו, שעטף מהחושך מתעורר ארי לב כשיוסי
 גדול. נ״מ מתחם ומימינם נמוך, בגובה התעלה את חוצים טסים,

לדורון. צועק הוא שמאלה,״ ״קח
תגובה. אין

שוב. צועק הוא שמאלה,״ ״קח
תגובה. אין

 הזה. המתחם מעל לנטוש אסור
צורח. הוא שמאלה,״ ״קח

 צועק ודורון בשמים. מעלית כמו מזדקר האווירון בדיוק ועכשיו
 קפוץ.״ לייבו קפוץ, ״לייבו

כאן. לנטוש רוצה לא השתגע?
 מבין ״לייבו״, אותו מכנים בטייסת שחבריו ארי, לב שיוסי אלא

 האף נפילת תבוא שעכשיו ויודע הזדקרות על שניים או אחד דבר
מושך. באמת ודורון בידית. ימשוך דורון ובטח

 ששורקים שהכדורים אלא חיים, חפץ כך כל לייבו המצנח על תלוי
 מתחנן המיתרים, על מטפס והוא ארוכים לחיים המתכון לא הם סביבו

 הרוחב, לכביש מזרחה אותי קח - בשמים הסדר על שאחראי למי
 הרוח, אבל המובטחת. הארץ לשערי כוחותינו, בין הגזרות גבול אל

הפוך. ללכת היום מחליטה מזרחה, דוחפת שבשגרה
 משונות ובקסדות בהיר קרם במדי חיילים גלגול. רכה, נחיתה

 מזרקת היו כאילו ניתזות לצדו החול ואלומות ויורים, לעברו רצים
 מטרים 100 עוד רוץ. לייבו, רוץ, חוטפת. ימין יד היי. קסמים.
 לרוץ. לוותר. לא גופו. את מפלח כדור עוד היי. החיים. שם הכביש.

 בו. פוגע נוסף כדור הכביש. הנה הכביש. הנה
ידיים. מרים
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דורון. הנה דורון. הנה ג׳יפ. על מועמס
 שמנסים חיילים מגיחים בדיונה מחפורת מכל לאט. נוסעים

 שמסמן לצדם, שיושב שלהם הפרטי החייל זה ועכשיו בהם. לפגוע
 הזהות שתעודת ומרגיש לו, ומגיש אותו מסיר ולייבו השעון, בכיוון

ממנו. נלקחה אוויר צוות כאיש שלו האחרונה
 שכמעט קמיצה ובמחאת הטבעת, לעבר מסמן החייל ועכשיו

 גם שעכשיו ומרגיש הנישואים טבעת את לייבו שולף נתלשת,
אותו. נטשו והבית אריאלה

 הסוללות שמונה מתוך בהצלחה. מסתיים ״22 ״מפצח מבצע
 אחת ועוד נוספת, אחת השמיד אגרוף טיל שש. הושמדו שהותקפו,

 נוקו התעלה בצפון השמים חוסל. קנטרה מערך חלקית. נפגעה
מטילים.

 סקייהוקים. ארבעה פנטומים. שני מטוסים: שישה כואב. והמחיר
 לוחמי מתוכם ארבעה המצרי. בשבי צוות אנשי חמישה אחד. הרוג

.201 טייסת
 וידע מחיר בכל לביצוע שדחף הראשי. המתכנן אחד. עמיר ועמוס

 כולם שהרי לרעה. תהיה עכבה שכל גם ידע אבל אחרת, אפשר שאולי
 לא אחד ואף ״דוגמן״, של הפיאסקו בהשפעת היו עדיין האוויר בחיל
 פה, נידחת סוללה מקסימום טילים. מערך עם להתמודד מוכן היה

 ההזדמנויות חלון בפניו כשנפתח עכשיו. עד שם. שוליים סוללת
 שלם, מערך אחרת. שאפשר להוכיח החיל. של ראשו את לזקוף

השנים. כל שהתאמנו כמו הטילים. כיסוי של בצנטרום
המחיר. אבל

 שהיה בטוח לא וכבר שהתריעו. ובחושן ישראל בבן נזכר ועמוס
 שישה של בשר ליטרת ידרוש נוסף מבצע כל אם יהיה מה כדאי.

 הטנקיסטים יומיים וזה באפריקה. כבר הרי השריון וחטיבות מטוסים?
כדאי? היה ישיר. בכינון סוללות משמידים
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 האוויר צוות אנשי לחבורת אליהו בן אומר כבד,״ מחיר ״שילמנו
 ורומם חולדאי מטוסים. שלושה שבויים, ״ארבעה התדריכים. שבחדר
 להשמיש יצליחו אולי ברפידים, קשה פגוע אווירון עם לנחות הצליחו

המלחמה.״ בהמשך אותו
 תשכחו ״אל ומוסיף, לוחמיו את סוקר לרגע, עוצר הוא כך אחר
 והאש הקשיים ולמרות עלינו, התנפץ הכול הראשונים, שהיינו

אחת. סוללה השמדנו
 שבע חוסלו דקות 30 ״בתוך ממשיך. הוא גדולה,״ ״ההצלחה

 של הצפוני בחצייה המצרי הטילים מערך קנטרה. מערך סוללות
פעולה.״ מכלל יצא התעלה

 הארבעה כל את שראיתי בטוח לא ״אני החדר, לחלל זורק ומישהו
 הזמן הגיע אולי ובכלל, לא. ומי נטש מי לדעת וקשה מצנחים, על

ההפלטה?״ שיטת על ענייני לדיון

 השנייה הטייס. מושב על אחת הפלטה. ידיות שתי הפנטום במטוס
 המחדל בררת - בידית מושך שטייס אימת כל הנווט. מושב על

 הצוות. אנשי שני את הפגוע למטוס מחוץ אל מעיף הוא - הראשונית
והגיוני. פשוט

 שאינו טייס שמזהה נווט יעשה מה ״דמדומים״. מצבי שישנם אלא
 בתאו הידית את ימשוך האם להתרסק. עומד המטוס והנה־הנה מגיב,

 הטייס את וישלח עצמו את רק יפלוט - אנכי מצב - הרגיל במצבה
מותו? אל

 ההפלטה ידית את להשאיר אם - הוויכוח מתנהל בדיוק זה ועל
 עם לו שיאפשר אופקי, למצב אותה לסובב או אנכי, במצב הנווט של

 הטייס. את גם לשמים לפלוט משיכתה
נוקב. ויכוח
בתנוחה הזמן כל תהיה בתאם שהידית דורשים מהנווטים כמה

ת .10:30 ס 201 טיי
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 לשכוח עלולים הם באוויר האירועים בלחץ כן, לא שאם אופקית,
 את שאיבד הטייס למות יגרמו ובכך האופקי, למצבה אותה לסובב
הקדמי. בתא הכרתו

 במצב תהיה הנווט בתא הידית שאם טוענים מהטייסים כמה
 עלולים הנווט. בידי ולחלוטין מראש נתון יהיה גורלם אופקי,

 הטייס, עם הפנים קשר יאבד שבהם אומרים, הם מצבים, להיווצר
 את ויפלוט להתרסק, עומד המטוס שהנה־הנה בטוח יהיה והנווט
 עדיין לכך, מודע שהנווט מבלי הקדמי, בתא המצב בעוד שניהם,

 הופלטו בעניינים, נמצא שלא מבוהל נווט בגלל ועכשיו בשליטה.
צוותו. אנשי שני גם אולי מטוס. הלך הצוות. אנשי שני

 דעת לשיקול הסוגיה את להשאיר מחליטים הסוער הדיון בסיום
 ההחלטה את הסולם״ ״על לקבל עצמאי יהיה צוות כל המטוס. צוות

 אופקי. למצב להעביר לו יאפשר שלו, הנווט על שסומך טייס לעצמו.
 במצב ידית יעדיף מנוסה, לא צעיר, נווט האחורי בתאו שמקבל טייס
אנכי.

 המובנית הפראות שבתוך מתברר ה״קרנף״. מתמוגג טייסת, איזו
 ותרבות גדולה פתיחות כשצריך, לייצר, גם יודעים אנחנו שלנו הזאת

שיחה.
 שמרנו לעצמו, ואומר ״22 ״מפצח את ומשחזר חוזר הוא כך אחר

 שפגעו ,3 מספר ועמירם המוביל איתן כול קודם הטייסת. כבוד על
 הקדמי, בתא הזה המבריק הצעיר ונווה, אני בעיקר אבל ליד. ממש

 בגובה טיסה כדי תוך אלינו, ששוגר מהטיל בווירטואוזיות ששבר
 סוללת על שם הבאנו פראי בול ואיזה בכוח. נכנס ויתר, ולא העשב,

בשלום. וחזרנו .SA-3^־

 לטייסת. ארי לב אריאלה מתקשרת צהריים בשעת
יוסי?״ עם לדבר ״אפשר
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 מה יודעת לא הקו, של השני בצדו הפקידה עונה ישן,״ ״הוא
 כבוש. מצרי בשטח צונח נראה שבעלה לאישה אומרים
 אריאלה. אומרת יודעת,״ את רק ישן, הוא אם האמת, ״את

 להגיד. אפשר מה דממה.
יודעת. אריאלה גם ועכשיו
 מסתכלת במקומה, הטלפון שפופרת את מניחה היא אטי בהילוך

להודיע. יבואו מעט עוד וממתינה. הדלת בכיוון

סיני חשיבה. אום .10:30
 ממש ״זו דיין, אומר הטילים,״ על הלך בני מדוע מבין לא ״אני

שגיאה.״
 רק לי נודע התקיפה ״דבר איתו. מסכים לצדו, שנמצא ורדו,

בעיצומה.״ היתה כבר כשההתקפה

 ,1973 באוקטובר ישראל מדינת על שנחתה ההפתעה בלחץ האם
 הראשונים, הבלימה ימי של הכללי העשתונות ואובדן ההלם בהשפעת

 כל מושתתת שעליו האמת, דיווח עקרון גם המדינה לקברניטי אבד
צבאית? ובעיקר היררכית, מערכת

 לא וידו ידע, לא שמעולם שטוען ביטחון שר כאן. לנו יש מה שהרי
אחריו. מחזיק שמחרה ורמטכ״ל במעל, היתה

 יוצא האוויר, חיל מפקד פלד, בני שהאלוף להיות יכול האם
 המלחמה, מתחילת בגודלו השלישי היקף, רחב מבצע ״,22 ל״מפצח
 לקבל מבלי האוויר, חיל של הקרב ממטוסי שליש חלק בו שנוטלים

עליו? הממונים אישור את
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אפשטיין ושמו איש .17:00
 בטייסת נוסף עבודה ליום ויצא במטה משרדו את עזב בבוקר השכם

 אפשטיין, גיורא רס״ן תוהה יהיה? מה בחצור. שלו המיראז׳ים
 לילה. וחמש יום גיחות עשר עשיתי כבר המטה לעבודת זמנית בו

 שלי, שהחברים אויב, מטוסי 220 על מדברים במטה גורנישט. ותוצאות?
 במלחמה האם איתי? ומה בקרקע. שתלו כבר היירוט, טייסות אנשי רובם
שלי? ההפלות לילקוט לפחות, אחד אויב, מטוס עוד אוסיף לא הזאת

 חיל הצליח אלמלא התעלה בגזרת המלחמה מהלך את לשער אין
 לתקוף ושוב, שוב שניסו, המצריים ההתקפה מטוסי את ליירט האוויר

לתעלה. שממערב הכוחות ואת הגשר ראש את
 את גם לזקוף יש הישראלי האוויר חיל של ההרתעה כוח לזכות

 בימים אוויריים סיורים מהיעדר שנגרם האויב, שבידי המידע מיעוט
הגישור. וציוד הכוחות ריכוז של

 באוקטובר, 16-18 התעלה, צליחת של הקריטיים הימים בשלושת
 אויב מטוסי 31 האוויר, חיל מטוסי באש בלבד, הצליחה בגזרת מופלים
 על מופלים מטוסים חמישה ועור נוספים מסוקים )שישה אחד ומסוק

השריון(. גדודי ואש הנ״מ סוללות ידי

 אנחת בסיומה גיורא. חושב היום, שלי השלישית הגיחה כבר זאת
הכוננות. מגף כחלק נוספים יומיים ואשאר ברפידים

 שתוקפים אויב מטוסי ליירט אותם ושולח הבקר קורא ״למפגש,״
הדוברות. גשר בגזרת

 מסוק. גיורא מזהה בוער זחל״ם להבות לאור
שלנו.״ ״לא הבקר, אומר ״רשאי,״

 קצת מכוון מטרים. 1,100 טווח מהירות, מקטין בחדות, פונה
 גדולה. בלהבה מתרסק המסוק בום. הסטייה. את משקלל קדימה,
הנאחס? יישבר עכשיו אולי
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הממשלה ראש לשכת .20:30
 אתמול, של לחמישה מתווספים היום שאבדו הקרב מטוסי ששת
 הרכבת למרות העיקרית, הסיבה אולי וזאת .97 של הכול ולסך

 מלשכת שיוצא הבהול למברק הקיטור, במלוא שפועלת האווירית
בוושינגטון. לשגרירות היישר הממשלה ראש

 שבעה ״עוד לדיניץ. גזית כותב עיט״, מטוסי 52 לנו אבדו כה ״עד
 רק לנו יסופקו הקרובים בימים .80 הזמנו ממושך. בתיקון נמצאים

 תגבורת בהיעדר נחלש שלנו ההתקפי המאמץ מובן. אינו הפיגור .26
 לא הישן, מהסוג הם אלינו שנשלחים הסקייהוקים כן, על יתר בעתה.
 המטוסים 32 להשלמת מצפים אנו לקורנס, באשר שביקשנו. מהסוג
לנו״. אושרו שכבר

 שבקיא גזית, מרדכי הבכיר הפקיד הממשלה, ראש משרד מנכ״ל וגם
 ל״פרטים מודע אינו בהולים, מברקים לנסח ויודע ובמספרים בנתונים

 השבי לבשורת נחשף אינו גם ולכן למשל, הלוחמים, קשיי הקטנים״,
 באותן שממש ארי, לב ויוסי שלו דורון ברעם, איציק פלטר, גורי של

שפיותם. על הפרטית מלחמתם את מתחילים הדקות
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בשמים קרקס

 למשמרת, כניסתו את מפהק למלחמה הארבעה־עשר כשהיום
 ראש קוסיגין, אלכסיי את במצרים הסובייטים היועצים מעדכנים
בחזית. מפנה חל כי בקהיר, ימים שלושה זה השוהה ממשלתם

 המועצות, ברית שליטי אומרים מהירה, אש להפסקת להביא יש
לקהיר. צה״ל כוחות ישעטו בטרם

 מיועדות לא צה״ל של האש שמרכבות יודע לא בקרמלין אחד ואף
 תעלת של לאורכה משם, הרחק עכשיו, וממש מצרים, לבירת להגיע
 אומץ מצרים חיילים מגלים איסמאעיליה, בואכה המתוקים, המים

 מפקד כמו שמקצתם, לישראל, ההגנה צבא חיילי מול ונחישות לב
 מתחילת ברציפות לוחמים גדרון, אילן סג״מ הטנקים, מחלקת

 טנקים, מחליפים מתעשתים, פצעים, מלקקים חוטפים, המערכה,
הלאה. וממשיכים מסגרת משנים חדשים, לצוותים מסתגלים

 ״אני האוויר. חיל למפקד הרמטכ״ל אומר עייף,״ שלנו ״השריון
עליו.״ להקל דרך מחפש

 רוצה ״הייתי פלד, האלוף עונה שברשותי,״ הכוח שחיקת ״לאור
מטוס.״ אף לאבד בלי אחד יום לסיים

אפשטיין ושמו איש .13:15
בהר הממוקמת האווירית, הבקרה יחידת משגרת זנקו,״ ״זנקו,
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 מיידית בכוננות הרתומים המיראז׳ים, טייסי זוג את רפידים, מעל
בדיוק. כזאת לקריאה וקשובים דרוכים במטוסיהם,

 התקיפה מטוסי את מקדים מאוד, מהר טס מוביל, אפשטיין
 מחייך הוא יפה, מטרה הגשר. לראש דרכם את העושים המצריים

 פאק. עורפית. בשורה 7 סוחוי זוגות ארבעה מאתר לקסדתו, מתחת
מדי. גדולה הסגירה מהירות
 את מזהה הגדול, האגם מעל שמאלה מעלות 270 מושך הוא

 כחול־לבן, שיירות ריכוזי לתפירת מתארגנת המצרית השמינייה
 שבהם. האחורי על טיל ומשגר בשורה השלישי הזוג על מתלבש

 לתוך ונופל מתפוצץ 7 סוחוי רואה בסיפוק, מגרגר הוא אותה, תאכל
הנאחס. נשבר זה, שזהו יודע התעלה,

 גחון נתיק להשלכת מדי גבוהה המהירות מתקיפה. יוצא שני זוג
 ומצמצם אפשטיין מחליט שיש, מה עם נילחם המטוס. ולהחלקת

 לכוונן אפשר אי חריפות. שבירות בסדרת שפותח טרפו, אל טווח
 ומגלה צרורות כמה זאת בכל שיורה נגבה, מקיבוץ הצייד יודע ככה,

 בתוך הוא רגע ועוד מערבה, הרחק אותו סחפו הטרף וריח שהאדרנלין
 שבו הרגע וזה ליפול. חייב זונה הבן אבל בכולם. שיורה טילים מערך

 את מרגיש הכנף, בקצה תזוזה כל חש המיראד. את ״לובש״ אפשטיין
 מה שיחשוב מספיק רעש. כל אוושה, כל זמזום, כל מכיר המהירות,

 להפיל רוצה הוא ועכשיו בשבילו. זאת יעשה והמיראז׳ רוצה, הוא
 אפשטיין, בשם שאחד יודע ולא לפניו, נואשות ששובר זונה, הבן את

 הטיסה קו של בהמשכו קדימה, פיפר שם נחוש, ובעיקר ותיק צייד
 ימין כנף מפיל מזרחה, שובר ארוך, תותח צרור משחרר הדמיוני,

ענקית. במדורה הקרקע על ומתפוצץ שנמרח סוחוי ורואה

בכוננות. שוב הוא הצהריים אחר
זנקו.״ זנקו, לתקיפה. בדרכה גדולה ״שיירה

לפניו, מעט שיצא שחקים זוג אליו מצרף מזנק, אפשטיין

441



שמים בשם

 המצערת. על ידו את ומרסן הצהריים ניסיון את מטמיע
 201 טייסת של לפטרול ״תצטרפו מערבה. חוצים התעלה. הנה

הקורנסים. הנה הבקר. אומר לאגם,״ מעל נמוך בגובה שמסתובב
 בפנייה דרום, מכיוון מושך מזוהה לא מטוסים זוג זה? מה

 הקסם מילת את אפשטיין מדווח ״מיגים,״ ולגובה. מערבה שמאלית
 משגר בכיוונם, מושך בשמים, היירוט טייסי כל חושי את שמחדדת

 חושב ,20סוחוי־ גדול. בפיצוץ מתאייד המטוס בום. הימני. על טיל
האמיתי. הדבר לא אבל למיג, דומה אפשטיין.

 בפנייה מושכים מצריים תקיפה מטוסי זוגות ארבעה ווואוווו.
בשמים. למעלה שאפשטיין יודעים לא תקיפה, לקראת שמאלית
 ומודיע, ביניהם נדחף 3 מספר זה? מה ההדק. על אצבע אחד. בוחר

 את ממנו ייקח לא אחד אף תורו. מפספס. 3 לו. מאשר לוקח.״ ״אני
 לאגם. ונופל מתהפך מתפוצץ, הסוחוי צרור. מטרים. 300 הטרף.
 עוגות בוצעת ויפה לשיר, מגיעים ירקוני ויפה לביא כשאריק בערב,
 שעשה כאחד עליו מצביעים כבר אביב, מתל שהביאה ידיה מאפה
מכולם. יותר

201 טייסת .17:00
 רביעייה להוביל חולדאי רוני נשלח השבת כניסת לפני שעה חצי

 מרכזים הבוקר שעות מאז הצליחה. בגזרת יזום יירוט בפטרול
 אותו. מעדכנים הגשר, בראש לפגוע ונשנים חוזרים ניסיונות המצרים

היבשה. כוחות על תשמרו לשם. צאו
 הם? איפה ברדיו. מהמיראז׳ים אפשטיין פתאום נשמע ״מיגים,״

 מטוסים רואה לא וחולדאי מיראד׳ ואחריו בשמים, 20סוחוי־ ופתאום
 עליו, להתארגן ומתחיל המיג הוא שהסוחוי מבין ולכן בגזרה, אחרים

 בשביל לאק בד בשמים. שם אפשטיין זה אבל ייכשל. המיראז׳ אולי
בשבילי. וגם חולדאי. חושב הבוער, הסוחוי
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 יודע וחולדאי שמאלית, בפנייה דרכו את עושה 7 סוחוי זוג יש.
 שהוא נראה ולא לאחורי, מתחת שחולף טיל ויורה תורו שהגיע

מתפוצץ.
 ומפוצץ בכיוונו טיל שולח זהר, אלי מודיע השני,״ עם עין ״קשר

באוויר. אותו
 הקרקע, אל הדרך כל מסתחרר אותו מוצא לראשון, חוזר חולדאי

שהעז. לזוג נוגה כרקוויאם פגע, זאת שבכל מהטיל

* * *

 שהחלו אלה המתקשים, שוב צצים ״22 ״מפצח מבצע מתום שעות 24
 הפלת אחרי התעבו ויפה, שעני נפילת עם נבטו ״,5 ״דוגמן אחרי להנץ

 והתבססו וברוכי סמוק נפילת עם התעצמו ואופיר, חיון של מטוסיהם
מאמש. האחרונים השבויים ארבעת אחרי פחד פלגי על שתול כעץ

 בן אך הטייסת, על בפועל פיקוד קיבל ימים חמישה לפני רק
 שיהיה, מה יהיה קדימה שהולכים אלה כולם. את מזהה כבר אליהו
 משדרת גופם שפת מסתגרים, הילוך, מורידים - שמתקשים ואלה

מצוקה.
 החזקים, אל נדבקים הם בהתחלה השלבים. את לזהות יודע הוא
 גורו. אחרי מאמינים עדת כמו נפש. תעצומות מהם לשאוב מנסים

 מחפשים נבראו, ולא היו שלא במטוסים, תקלות ממציאים הם כך אחר
שלהם. החששות את לכבס מכובדת דרך

 באמתחתם, תירוצים ושלל מגיחות, שחרורים מבקשים קצתם
 לפני החלוץ הקרב, טייס של זה ובמיוחד הגברי, השבט קוד שהרי

אני״. ״מפחד לומר מתיר אינו המחנה,
 הגבורה היכל תקרת את סורקים הם הסופית הקריסה לפני רגע

 אלי ששון בי אין הזה. הפסטיבל מכל שמח לא אני ״האמת, ואומרים,
קרב.״
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 הישורת שזאת מזהה אליהו, בן חושב אותם, לשבור אסור
 אותם משבץ בהם, לתמוך הדרך את מחפש הקריסה, לפני האחרונה

 בהיכל. ולהסתופף לשוב להם ומאפשר הקלות לגיחות
כולם. לא

 בראש מצהירים החדש, למפקדם אומרים הם יותר,״ יכול לא ״אני
הנפש. כוחות של הסופית התאדותם ועל הפחד שלטון על מורכן
 מחליט ולבסוף רוצה״, ״לא זה יכול״ ״לא אם מתלבט אליהו ובן

יכולים. לא באמת שהם
 יצר צווחת שלעתים מבין כמותם, לוחם גילם, בן כמעט והוא,

 אותם להוריד סיבה ואין העצמי, מכבודם אפילו מהכול, חזקה הקיום
 ותג ממטר, אותם סופרים לא כבר לטייסת ״אחיהם״ שהרי יותר, נמוך

 מאלתר והוא האחרון, יומם עד אליהם ייצמד התקפלותם על המחיר
שאבד. מכבודם מעט, ולו בידם, להותיר ומנסה פתרונות מיני

הממשלה ראש לשכת .17:00
 קרקע־קרקע טילי תפעיל שמצרים לאפשרות הזמן כל ערים ״אנו

 לדיניץ גזית כותב בשטחנו״, מטרות לעבר סקאד מטיפוס סובייטיים
הממשלה. ראש מלשכת היוצא במברק

 סאדאת ״איים גזית, ממשיך באוקטובר״, 16 מיום ״בנאומו
 האלה ׳הטילים - בישראל מטרות נגד ׳תאפר׳ מסוג טילים בהפעלת

 הכנים על כעת נמצאים סיני, את לעבור המסוגלים תאפר, מסוג שלנו
 הראשון מהרגע ישראל. לעומק האות, הינתן עם מיד לשיגור, ומוכנים

 את מכירים אנו אך והפקודה, האות את לתת יכולנו המערכה של
 מלהשתמש מתאפקים אנו מסוימים. נשק בסוגי שבשימוש האחריות

עומק׳. תחת עומק לזכור, עליכם בהם.
מבצעי, אינו שלדעתנו מצרי, בטיל המדובר אם לנו ברור ״לא

של אפשרות קיימת ״אולי גזית, כותב לסקאד״, מצרי שם שזהו או
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 עדיין שלמצרים משום וזאת סובייטי, צוות ידי על הטילים הפעלת
מאומן. צוות אין

 בגזים שימוש אפשרות על מהאמריקאים ידיעה קיבלנו ״בשעתו
 בידי כזה נשק קיום מאשרים שלנו מקורות גם מצרים. ידי על

 ידי על כזה בנשק לפחות, אחד קודם, שימוש על לנו וידוע המצרים,
בתימן. המצרים
 הנעשה על נאמן דיווח מקבל אינו שסאדאת הרושם לנו ״יש
 הוא האמיתי, המצב מה לו יתברר ״כאשר גזית, ממשיך בחזית״,

 בנשק דהיינו בגזים, או בטילים ולהשתמש טירוף מעשה לבצע עלול
בידו. שיש הסלמתי
 גזית, מסיים לקיסינג׳ר״, האמור כל את שתעביר מבקשים ״אנו
 בארצות המועצות ברית דוברינין)שגריר עם לשוחח ממנו ״ותבקש
 כי על כבדה באחריות נושא אשר סאדאת, כי לו ולהבהיר הברית(

 נשק יפעיל אם ומכופלת כפולה באחריות יישא במלחמה, פתח
להשיב״. הדרך את תמצא וישראל גזים. או קרקע טילי כמו מסלים

העליון הפיקוד מוצב .22:00
 על המועצות ברית קברניטי שמפעילים קשים, לחצים של בצלם

 הפסקת ישראל על לכפות האו״ם של הביטחון ומועצת האמריקאים
 ובמעט ואוזל, הולך החול ששעון אלעזר דוד רא״ל יודע מיידית, אש

 בגדה צה״ל כוחות אחיזת את לשפר עליו חובה לו שנותר הזמן
וצפונה. דרומה הגשר ראש את ולהרחיב התעלה, של המערבית
 אומר צריך,״ עוד אתה זמן כמה אותי שואלים פעם ״בכל

 הפיקוד במוצב איתו שנמצא ידין יגאל )במיל׳( לרא״ל הרמטכ״ל
 הרי זו, במלחמה לי שמציק משהו יש אם יגאל, ״והאמת, העליון,

 להתמוטטות אותם להביא מקום, בשום מצליחים, לא שאנחנו זה
מוחלטת.״
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 משקלל הוא, גם שנוכח דיין מגיב כוח,״ מספיק לנו אין ״כי
 מטוסים 23 הופלו שבמהלכו המצרית, בחזית מוצלח לחימה יום

 לראשונה האוויר, שחיל מתבשר אוויר, בקרבות מתוכם 20 מצריים,
 ואף ובנפש. ברכוש אבדות ללא היום את סיים הלחימה, מתחילת

 על בודדת, בהירה, מכחול משיכת רק שזאת יודע הוא כן פי על
 100 שהושמדו, בחאקי טנקים מאות וקודרת: רחבה מציאות תמונת
 הרוגים 1,500 - מכולן הקשה הידיעה ועכשיו שהופלו, קרב מטוסי

 מהם רבים (.1,850ל־ היום באותו צה״ל חללי מניין הגיע )בפועל
הקרב. בשדות מתים מוטלים עדיין

 את קרא כאילו טל, האלוף אומר נגמרה,״ לא עוד ״והמלחמה
ישראל.״ לעם כמוהו מאין כבד אסון ״זה הממונה. השר מחשבות
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זמר ושמו איש

 הדם שהקזת מורה הימים מניין המלחמה. מפרוץ חלפו שבועיים
 ממגש קטן רסיס ואפילו השלישית, המלכה״ ״שבת לתחומי נכנסת

 המרחפת המעיקה, הבלבול תחושת את לפרום מצליח אינו קדושתה
העליון. הפיקוד מוצב כותלי בין

 למוסקבה, בדחיפות קיסינג׳ר הנרי ד״ר הוזעק האחרונות בשעות
 המעצמות שתי נציגי בין ומתן משא - ברורה נסיעתו ומשמעות
חסותן. בנות של האש הפסקת מועד על הגדולות

 את לדחות רוצה אמריקאי, אפוטרופוס באמצעות ישראל,
 מצרים, ב״אפריקה״. כוחותיה אחיזת את ולחזק להרחיב כדי המועד

 נזקיה. את למזער להקדים, מנסה הסובייטים, כוחה באי באמצעות
 ולכולם זמן, מעט זמן, של עניין רק היא האש שהפסקת ברור ולכולם

 ומתן, המשא שלב יגיע תבוא, שבוא האש, הפסקת שאחרי גם ברור
 ב״בור״, שמתקבצת הבכירה המפקדים חבורת ובייחוד וכולם,

 להגיע רצוי כזה ומתן שלמשא מבינים אביב, בתל האדמה במעמקי
ביד. ביותר הטובים הקלפים עם

 החבילה״, מתוך ״לצאת צריכים הם ליד יגיעו כאלה שקלפים וכדי
 לעשות וצריך לבד, יצאו לא שהם יודעים האדמה במעמקי וכולם
 מערבה, שידהרו טנקים, פירושו וכוח בכוח, אותם ולקחת מעשה
 שעומדים המבוצרים המערכים את וירסקו יכתשו וצפונה, דרומה

להשמידם מתקשה האוויר שחיל הטילים בסיסי את ישמידו בדרכם,
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 ששבועיים שריונר, פשוט גדרון, אילן סג״מ של נפילתו את וינקמו
 ועוד, קצת, ועוד שצריך, כמו הכול עשה סיני, בחולות לחם שלמים

 חללי לרשימת אותו גם וצירף בראשו פגע בודד מקלע שכדור עד
פוסקת. איננה שעדיין הארורה המלחמה

רמשל״ט תא הבוקר. שעות
 חוזרים לוחמיו, לטובת פלד בני שנטל מנוחה יום של בסיומו

 תקיפת אמש: הורחקו שמהן למשימות האוויר חיל מטוסי ונשלחים
טילים. וסוללות תעופה שדות

 שמחת אש את ומלבים מהשטח בחוריו מדווחים טובות, פגיעות
 וכולם מצרים. שטח בתוך הירוקים הכוחות תנועת המשך על הידיעות
 משעות שהחל בכחול־לבן, טנקים 250 להצלחת אצבעות מחזיקים

 של הרגילות המשימות שלל על נוסף נשלחים, המוקדמות הבוקר
 הושמדו, לא שעדיין טילים, מערכי לתוך לדהור אויב, בשטח שריון

חורבות. לעיי ולתמיד אחת ולהופכם

201 טייסת הבוקר. שעות
 שדות תקיפת לא מבצעית. פיהוקים שגרת ממשיכה 201 בטייסת
 התעלה, בגזרת קרוב סיוע פה טילים. סוללות השמדת לא תעופה.

 מטווחים קלע תקיפות ושם פה מצרר. בפצצות צירים מיקוש שם
המטרות? נגמרו מזה. יותר יכולים אנחנו רחוקים.
 עדיין שזאת מוכיחים בשמים אותם שרודפים וטילים פגזים ורק

 ורוח נשברים, לא המצרים הימים, ששת למורשת ובניגוד מלחמה,
מפקדם. זמר, של רוחו וגם איתנה. לחימתם
 ועכשיו גב. מבעיות סבל המלחמה שלפני הרחוקים בימים עוד

למיטתו רתוק כאבים. על שידע מה כל את והקצינה הנטישה באה
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 חוליותיו, את מרווחות רגליו על משקולות השומר, תל החולים בבית
 שדרתו עמוד את שמפלחות הדקירות עוצמת את להקטין מנסות

 הרשמי מפקדה עדיין זמר, יפתח סא״ל נלחם רגליו, את ו״מחשמלות״
מלחמתו. את ,201 טייסת של

התמוטט. שוב שנית. ניסה התמוטט. - ללכת לקום, ניסה
 בתל האשפוז מחלקת את עוטפת השבת כשקדושת שהיום, אלא
 ענקית, אחרת, משקולת הגב. לא אפילו המיגרנה, לא זאת השומר,
חזהו. על רובצת

 נפשו, יקירי לוחמיו, בשלום דרש אליהם, התקשר ימים שבעה
 לו הניחו בא. לא אחד ואף ״האחת״, בטייסת האהובים ״ילדיו״
מהטייסת. נסיעה שעת חצי לנפשו,

 שעל המשקולת ואת הדואב, גופו את אורז הוא שנטש, אחרי שבוע
 בפועל. המפקד הוא אליהו בן שאיתן ומוצא שלו לטייסת חוזר החזה,
 הטיס קורס את שסיים שנים, בחמש ממנו שצעיר סגנו, שהיה איתן

 וג׳נטלמן, קצין וזמר, האוויר. חיל במושגי נצח אחריו. מחזורים 12
 את מחדש לקנות עליו שעכשיו ומבין מצוינת, בחירה שזאת חושב

 באזור אגרוף לגיחת עצמו את משבץ הוא וכבר לוחמיו. בין מקומו
 הטייס אילת, מגדעון כשמבקש אויב עוד שרכש ומרגיש איסמאעיליה

 שם יקרה מה יודע אינו שכן האחורי, הנווט במושב להתמקם הצעיר,
 והוא התאוצה, בכוחות לעמוד כשיצטרך שלו, הזה הגב עם למעלה
 וגדעון וה״אדום״, ה״כחול״ הטילים, שני את המטרות אל משחרר

 בתא הצעיר לגדעון אומר לא וזמר גורלו, מר על לקונן מפסיק לא
 לחישות שמע שכן יותר, מר הקדמי, בתא שלו, שגורלו האחורי
 קשה גם ועכשיו ממנו, שהוסטו במבטים והבחין בטייסת רועמות

 וייסורי חריפים, לא בתמרונים חלש, 0ב־ אפילו בשמים, מאוד לו
 המפסק את לסגור שוכח הוא אחת ופעם מדעתו, אותו מוציאים הגב

 משהו, ממציא וזמר קרה?״ ״מה שואל, וגדעון כאביו, את וצווח בקסדה
בה. לשתף לא ובטח חולשה. לגלות אסור טייסת למפקד שכן
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אפשטיין ושמו איש .16:30
 האוויר, חיל מטה משולחנות הרחק ברפידים, האחרונות השעות 48

 עם בדיוק, 16:00 בשעה הציד. תחושת את אפשטיין ברס״ן מחדדות
 את עושה הטרף ששיירת בטוח הוא והמתן״, ״הנע לכוננות כניסתו

 נוטה כשהשמש לתקוף מעדיפים המצרים שהרי החזית, אל דרכה
בכחול־לבן. הטייסים עיני את מסנוורת מערבה,
 הבקרה יחידת מפקד זיו, יגאל של קולו נשמע בדיוק 16:30ב-

 ואפשטיין הכוננות, למטוסי ישירות המחובר הטלפון קו על ברפידים,
 וחזור, הלוך שמים גיהוץ על שביזבז הבוקר, ושעות שצדק, יודע
היו. כלא חלפו

 הרגיל. המקום סוויר. דיר זיו. אומר זנקו,״ ״זנקו,
עוד. רוצה מזנק. ואפשטיין

פעם. אף אחד. לאף ויתר לא אפשטיין גיורא
 סיים לצנחנים, התנדב אותו. פסל בלב רשרוש אוויר, חיל ניסה
 ושוב לקיבוץ, שנים לשלוש חזר צניחה, מדריך כיתה, מפקד מסלול,

 חופשיות, בצניחות להפריע צריכה לא בלב שאוושה הוכיח צבא,
 עם טוב מספיק אני אם העולם. באליפות ישראל את לייצג ונשלח

לטיס? בדרכי עלי ילינו כי להם מה חופשיות, לצניחות הזאת האוושה
 וקצת, 25 בן ״זקן״ כשהוא לצנחנים, הגיוס אחרי שנים שבע

 החדשה דרכו את התחיל האוויר, חיל בתולדות ביותר המבוגר החניך
מצטיין. לחניך נבחר ובסיומה לטיסה, הספר בבית

 ראה הספר, בית מפקד לו בישר מסוקים, בטייסת מוצב אתה
 בטייסת מוצב להיות שציפית מבין אני - והוסיף הנדהם מבטו את

 לך יאפשרו לא הרפואיות שבעיותיך טוען החילי שהרופא אלא קרב,
הסילון. מטוסי של התאוצה כוחות עם להתמודד

 לא ולחץ. הקרבית הפסגה על לחלום המשיך המסוק, את למד
ללחוץ. הפסיק
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 האוויר, בחיל גדול הכי הבסיס מפקד בר, מנחם אל״מ לו אמר יפה,
פה. אותך להשאיר חיוני שיותר החלטנו אבל אותך, שמעתי

לצעוק. התחיל
תירגע. תירגע,

עייזר. עם פגישה לי שתסדר רוצה אני
לו. סידר

 אפשטיין סג״מ אמר שתחליט, עד בלשכה כאן אצלך נשאר אני
הטייסים. כל של המפקד וייצמן, עייזר לאלוף

 קנדידט כאן לנו יש באינטרקום, שלו למזכירה עייזר פנה ירדנה,
תה. לכוס

התה. את סיימו
לך. ואודיע שאמרת מה על אחשוב עייזר, אמר לטייסת, סע

נוף. לתל חזר
לטלפון. לו קראו בבוקר
 חיל מפקד השפופרת של השני בצד צווח שכמוך, חרא חתיכת

 שלך החפצים את קח עכשיו בגללך. ישנתי לא הלילה כל האוויר,
יותר. ממך לשמוע רוצה לא ואני ,0ל־סיד ועוף

הנצחיים. הציד שדות אל מזנקים הם רביעייה
 מיגים זוג עין. קשר ממשיכים. הבקר. אומר מערבה,״ ״תמשיכו

 מושך ומיד ״פלפל,״ אפשטיין, פוקד ״נתיקים,״ לצפון. מדרום מושך
 שדה צומח מתחתיו זה? מה בעקבותיו. השלושה מלא, במבער ימינה

 בשמים, צומחות לא שפטריות יודע אפשטיין אבל ענקי, פטריות
 מושכים 21 מיג מטוסי 20 קרב. מטוס בתצורת מולו מזנקות לא וגם

 הזוג את שלחו אפשטיין. חושב יפה, עבדו שלו. הרביעייה בכיוון
 ובטח ציונים, לחלוקת זמן עודף לו אין עכשיו אבל כפיתיון. הראשון

 ובראש להילחם. לצאת והמקום הזמן שאלה יודע והוא לסימפתיה, לא
הפיתיון. את לפוצץ ובראשונה
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 האחורי של זנבו על מתיישב הראשון, הזוג על מהשמים יורד הוא
 מטרים 1,000מ־ לעשות. נהג שתמיד כמו בטיל, לפתוח ומחליט

 פרטנר עם משחק על האחורי המיג את שמעניש טיל משחרר הוא
 תמונת את מזהה המצרי המוביל באוויר. אותו ומפוצץ נכון, לא

 אחריו. אפשטיין והנמכות. שבירות בסדרת ופותח הקודרת המציאות
 הקרקע, אל צולל המיג את רואה מנגבה, הצייד חושב הבחור, טוב

 אבק ענני מערבל ההתרסקות, לפני רגע למעלה ומושך תאוצה צובר
מעניין. להיות הולך החקלאי. החיץ באדמת
 והבלחות הרדיו ולפי בשמים, אלוהים שמהומת מבחין הוא ואז

 בקרב מעורבת נוספת מיראז׳ים שרביעיית מבין הוא הדלתא, כנפי
 בלתי שדים ברכבת וצוללים נוסקים בכולם, נלחמים וכולם הגדול,
 את להפיל - אחד דבר רק רוצה אפשטיין המהומה כל ובתוך פוסקת,
 את שעוזב מודיע 2 מספר וברדיו חייו, על ושובר שממשיך המצרי
 המיג את אחד כל שהפילו מודיעים 4ו־ 3 ומספרי תקלה, בגלל הזירה

 הראש, על משוגע מיג לו יש אבל בשמחתם, שמח ואפשטיין שלהם,
 ושם מרחק סוגר בדיוק והוא אותו, להפיל כבר רוצה הוא מכול ויותר

 ולנגד מ״מ, 30ה־ מתותחי ארוך צרור סוחט מטרים 300ומ־ כוונת,
באוויר. המשוגע מתפוצץ עיניו

 הביתה חוזר 3 שמספר ברדיו ושומע שמאלה פונה הוא עכשיו
 כדי ותוך בשמים, בכלל נראה לא 4 ומספר בדלק, מחסור בגלל
 מטורפת, בזווית מאחור עליו שסוגר מיגים זוג מזהה אפשטיין פנייה
 ונותן ביניהם מתגלגל - יאק״ של ״התרגיל את להם עושה והוא
 להתיישב פונה והוא טילים. כמו קדימה עפים והם - לחלוף להם

 בשמים, מסביבו מיגים עשרה שאיזה אותו מעניין ולא מאחוריהם,
 מדי מאוחר וכבר מנוחתו, את טורדים מולו האלה ההבזקים שני ורק

 מטווח און הד עליו ששוגרו שטילים יודע ואפשטיין בהטיה, להגיב
 מזעריים, שלהם ההצלחה סיכויי אבל מפחיד, דבר הם מטרים 400

שכזאת, אינסטינקטיבית תגובה הטייס, בתא מתכופף הוא זאת ובכל
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 בכיוון פונה הוא ועכשיו המיגים. וגם מעליו. חולפים והטילים
 זוג ומגלה כוונת, עליו לשים ומתחיל האחורי על סוגר המשגרים,

 גם נותן והוא אותו, מעצבן ממש כבר וזה מימין, עליו שמסתער נוסף
 סוחט כוונת, שם האחורי, של זנבו על ומתיישב מתגלגל לחלוף, להם
המאדימים. בשמים אותו גם ומפוצץ ההדק את

אפשטיין. יודע גפרורים, על פוקר זה אימונים קרב
 נפלה לא שערה שום זהו. באגו. מכה קל, עלבון הפסדת?
מבלוריתך.

 כסף. הרבה כסף. על פוקר זה אמת קרב
 להמשיך לא או בשבי חייך את להמשיך עלול אתה הפסדת?

 גרזן, קלשון, מכת כל עם נוזלים או מתפחמים חייך את רואה בכלל,
וחרמש. סכין

 אולי אחרות בנסיבות אדם. בן יושב האויב מטוס לחופת מתחת
 ההמנון, השפה, למרות הטיסה אהבת את חולקים חברים, היינו

 את זה להרוג אותנו ששולחים המנהיגים ובעיקר הדגלים, המנהגים,
 ועדיף בשלום. הביתה יחזור אחד ורק אותנו. שלחו הם ועכשיו זה.

אני. יהיה שזה

 בכיוונו, מגיח נוסף מיגים וזוג בשמים, פנייה עושה אפשטיין
 טעם את חשו שכבר כאלה או הם חדשים אם יודע לא והוא

 הוא אותו. מעניין ממש לא גם וזה איתו, האוויריים המפגשים
 להגיע האחורי למיג נותן בלולאה, נוסקים בעודם אחריהם מטפס

 אותו לוכד מתחתיו, מתיישב גבו, על הפוך המשיכה לפסגת
 הטייס, תא את מפצפצים הפגזים את רואה קצר, צרור יורה בכוונת,

 בלתי אנכית בצלילה ופותח איטי בהילוך אף מוריד אחריו עוקב
 אש. בנחשול מותו את מסמן בקרקע, ננעץ שהוא עד נשלטת

שמים קדימה. אחורה, שמאלה, ימינה, החוצה. ראש לנקות. שובר
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 דלק, הרבה לו אין עכשיו כלום. מצנחים. אין מיגים. אין נקיים.
 מיגים ארבעה שעם מחליט והוא פגזים, 30 נותרו תותח ובכל
 חוצה מזרחה, פונה לעצמו, מוותר והוא לסיים, מותר אחד בקרב

 הסיפור. את מסגיר שלו הגוף בדת״ק, לרפידים. ומושך התעלה את
 שני ורק עופרת, משקולות בתוך נוצקו כאילו רגליו רועדים, שריריו

ממושבו. אותו לשלוף מצליחים נחושים מכונאים
 בקריה, האוויר חיל במטה ומתייצב חוזר הוא כך אחר שעות כמה

 מצריים מטוסים תשעה מתווספים הקרביים הישגיו כשלאמתחת
 המפקד מכולם, הקשוח פלד, ובני האחרונות. השעות 48ב־ שהפיל

 ובנשיקות. בחיבוקים עליו מתנפל הטייסים, כל של
בושות. לו עושה

הממשלה ראש לשכת .18:00
 וכבד. אטי עניין עדיין זה ״אבל לגולדה. דיין מדווח טוב,״ היה ״היום

 מצריות, מכוניות אלפי פאיד. התעופה שדה על השתלט ישראלי כוח
 המובילים בכבישים בורחות נראו ומנהלה, אספקה דרגי כנראה
 מאיסמאעיליה. הקשת כמטחווי הגיע שרון אריק לקהיר. מסואץ

 בצפון החרמון את נכבוש שני יום עד מיוחדות, תקלות יהיו לא אם
בדרום.״ לאיסמאעיליה סואץ שבין במרחב ונשלוט

הרמטכ״ל לשכת .23:00
 ממטוסיו ״מאתיים פלד. בני מעדכן קשה,״ במצב המצרי האוויר ״חיל

 שמונה־עשר, עוד איבדו הם היום עשרים. להם הפלנו אתמול הופלו.
 המצרים קיבלו אמנם היום עד אוויר. בקרבות מתוכם שנים־עשר

 אבל הסובייטית, הסיוע ברכבת חלופיים מטוסים ועשרים מאה
לסוגי מיומנים וטייסים בכלל, טייסים חסרים שלהם האוויר לחיל
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 המצרים שלחו היום שלראשונה הסיבה זאת בפרט. הללו המטוסים
 שלא סילוני אימון מטוס הדלפין, את כוחותינו נגד התקפה לגיחות

בלחימה. להשתתף אמור
 ממשיך מטוסים,״ ועשרים למאה קרוב איבד הסורי האוויר ״חיל

 חמור ממחסור סובלים והם חדשים, מטוסים קיבלו לא ״הסורים פלד.
 הגיעו 20סוחוי־ מטוסי שני - היום עשו שהם הפעולה אוויר. בצוותי

 - עכו ליד למים אחת תבערה פצצת והטילו בחיפה הזיקוק בתי עד
 שהם ולצבאם, לעצמם, להוכיח מנסים הסורים ייאוש. פעולת היא

בתמונה.״ עדיין

201 טייסת לילה.
 רגב, חושב הנשמה, של ראי היא כולנו, של שלנו, ההתנהגות צורת
 בן איזה הטייסת. בניהול אליהו לבן התערב ולא שחזר בזמר נזכר
ענקית. נשמה איזו אדם.

 לעצמו מסכם היום, אירועי את בראשו מבזיק הוא כך אחר
 הרטייה עם האיש שאמר במשפט ונזכר להירגע מתחילים שהעניינים

 במלחמה לעמוד יכולים ״אנחנו בטלוויזיה, ששודר בריאיון השחורה
לטובתנו.״ הוא נוסף יום וכל הזאת,

 המאחזים הגדלת הביטחון, שר כבוד ב״טובתנו״, התכוונת למה
 בטייסת, והשבויים ההרוגים מניין עם ומה זה? רק ובסוריה? במצרים

 יהיה נוסף יום כל כאן שגם להבטיח יכול אתה האם השר? אדוני
לטובתנו?
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מחיר בכל

פרוספר. של המטבח לריחות מתמכר רגב, גיל חושב הזוי,
 לתקיפה, מבנה תדריכים, חדר אותי, העירו בוקר לפנות בשלוש

במצרים. טילים סוללות על אגרופים שיגרתי עוד שעה חצי לפני
 שאותה חונכנו, שאליה המשימה זאת ולבן. שחור וחזור. הלוך
 שלנו, המציאות זאת ולנחות. להמריא ולנחות, להמריא תירגלנו.

 שלנו. הנפשי החוסן נבנה הזאת מהשגרה הקרב. לטייס שני טבע
 אמיתי, קרב שדה ללוע אותי מנתב וההלוך מלחמה. זאת עכשיו אבל
אותי. רק אותי. להרוג מנסים כולם, אבל כולם, שבו

 חרישית, מזגן מאוושת רכות, מועדון מכורסאות להתנתק
 של האוכל קפה, כוס עוגיות, שוקו, משקית ענבים, מאשכול
 מחביתה כך כל מאושר אותי עושה הוא איך אלוהים, פרוספר,

 נקיים, תחתונים חדשים, סדינים רכה, מיטה ופטרוזיליה, בצל עם
 הזה. הבום אל ולצאת - אמנים הופעות מצוחצחים, שירותים

מחדש. הכול את לעבור גיחה ובכל פעם. עוד פעם, דלתא. דמשק.
 פצועים, מצווחות מנותק בבועה, חי מפונק, קרב טייס אני נכון,
 אדם גוף ריחות מרוטשים, איברים דם, קילוחי גוססים, מחרחור

 רוצה לא אני ״אמא, הקריאה, הנורא, הבכי ממנו, זולגים שחייו
למות.״
 של נדלים בלתי מאגרים שתובע וחזור הלוך שלי. את יש לי אבל
ישתבש, משהו שאם יודע גם ואני נפש. ותעצומות עצמית שליטה

456



מחיר בכל באוקטובר: 21

 פלוגה או מחלקה צוות, בלי האויב. שטח בלב לבד. לגמרי אוותר
לעצמי. אני אותי. יחלצו בי, יתמכו אותי, שיסעדו
 משלוות המנותק יבשה, חייל להיות עדיף. מה יודע לא כבר ואני

 מחדש, פעם בכל להידרש, או בתפנוקים, עוטף רגוע, בטוח, עולם
 השאול אש לשונות אל הטובים החיים מחיבוק עצמי את לאסוף

לבד. תמיד לבד. שאני וההכרה
 לאחוז קשיים. איתם לחלוק חברים שיש טוב ואליאסף. ברנע הנה
אליאל. הנה בחיים.

 שעון משקפיים, קיבלנו זה בשביל ״בדיוק אומר, הוא ״רגב,״
 שלו הזה הכובש החיוך את מחייך כך ואחר אוויר.״ צוות ומעיל

מלחמה.״ זה כיף ״איזה ומוסיף,

בקריה הביטחון שר לשכת .08:00
 שר מזמן המלחמה, מפרוץ ויום שבועיים ראשון, יום של בבוקרו

בלשכתו. דיון הביטחון
 את לקטוע שעומדת האש הפסקת לחרב מודע קודם, שעות כמה

 רא״ל פקד סואץ, תעלת של המערבית בגדה צה״ל כוחות התקדמות
 לעשות דרומה, לרוץ באפריקה השריון כוחות מפקדי על אלעזר

 הארמיה של כיתורה את ולהשלים סואץ לעיר להגיע מאמץ כל
השלישית.
 כאילו לנוכחים. דיין אומר ובאה,״ קרבה האש הפסקת של ״שעתה

ידעו. לא
 חבורת אל האחת עינו את מישיר מוסיף, הוא משהו,״ ״ועוד
 בראשית ובאו שהתייצבו בדימוס, אלופים מהם שלושה - הקצינים

 של קיומה המשך מעל מתנוסס שחור דגל משראו המלחמה,
 כל החזרת את השאר, בין יכלול, האש הפסקת ״הסדר - מדינתם

השבויים.״
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העליון הפיקוד מוצב .10:15
 הערב, לדרכו לצאת מתוכנן החרמון, רכס כיבוש קינוח״, ״מבצע
 חטיבת טלפון. בשיחת הרמטכ״ל את חופי יצחק האלוף מעדכן

 מסוקים, בשיתוף ,317 מילואים צנחנים וחטיבת הסדירה גולני
 של בעיניים השליטה השבת במבצע חלק ייטלו וארטילריה, שריון

המדינה.

201 טייסת צהריים.
 יצחק סגן את מאוד מחבב ,34 בן טייסת מפקד זמר, יפתח סא״ל

.23 בן נווט ז׳טלני,
 במטה הוצבו או לטיסה הספר בבית להדרכה נשלחו כשכולם

 התפיסה בעל הגבוה הנווט את חמד אצלו, אותו שמר האוויר, חיל
בטייסת. לצדו המקורית והחשיבה המהירה

איתו. לשוחח מבקש ניכרת ובאי־נוחות לחדרו, נכנס דטלני ועכשיו
 להיות ראוי לא שאתה שחושבים לוחמים מעט לא בטייסת ״יש

הצעיר. הנווט אומר המפקד,״

* * *

 לא הזה״, ״הדבר פרוץ מרגע יום ועוד שבועיים ראשון, יום בבוקר
 לא גם זמר, בפני השמיע שדטלני לדברים ברנע איתמר סגן מודע

הביטחון. שר בלשכת שהועלתה השבויים לסוגיית
 בין לי חומק הזה והדבר רוטן, הוא להסתיים, עומדת המלחמה

 זאת למעט המשימות. כל את עשיתי גיחות. הרבה לי היו האצבעות.
האחת.

 זהר, חולדאי, אליהו, בן זאת, ובכל הזדמנויות. לי היו לא נכון,
איתי? ומה הפילו. כבר הצעיר רגב ואפילו פרי חלוץ, פלד,
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בסוריה. אוויר קרב .1972 סוף שמי. על שרשום אחד מיג יש נכון,
 הולכת הזאת והמלחמה האמיתי, בדבר עכשיו, הפלה חייב אני מה. אז

ונגמרת.
 טייס נווה, אבנר הנה לעצמי? לוותר צריך אני זאת בכל ואולי

 איתמר, - לי ואומר שחוזר האימונים, בקרבות מצטיין חם, צעיר,
 הדבר קשקוש. הכול זה הפלתי. לא אני גם עזוב. המיגים. את עזוב

 הזמן, כל עושים אנחנו זה את שלנו, הייעוד זה לתקוף. זה האמיתי
מכולם. טוב הכי רחוק, הכי

 עם נרגשת בפגישה הצוות, או הטייס, את מזכה אויב מטוס הפלת
 את הנושא מעוצב עץ ולוח שמפניה כוסות השקת האוויר, חיל מפקד
 כבוד הטייסת. במועדון אחרים לוחות בצד ומתמקם המפילים שמות
התהילה. בהיכל מקום גדול.

 חיל של הקרב טייסות בכל האימונים מרבית שהרי שכך. טוב
 בו האוחז את זיכה השטר, נפרע והנה אוויר, בקרבות מתמקדים האוויר

לו. הראויים בכיבודים
 משימות אחרים, גיבורים נשכחים הכבוד בימת אל שבדרך אלא
יותר. מסוכנות יותר. חשובות שיאמרו יש אחרות.

 קלות מדלג לעתים מדינתו, של הגבול לקו נצמד ייעודי יירוט טייס
 לקצפת ממתין עומק, לתקיפת מבנה מלווה לפעמים החזית, לקו מעבר

 ידועות שתוצאותיו משחק אויב. מטוסי עם עימותים - ולרובדבן
הסיום. שריקת את מלווה תהילה, הרבה ותהילה, מראש.

 נכנס הוא ושוב שוב האויב. בשטח הזמן כל נמצא התקיפה טייס
 וצולל מתקפל והוא להפילו, שמנסים ונ״מ טילים של אופוזיציה לתוך

 שאם יודע לעברו, שנורה מה מכל מתעלם כוונת־על, שם המטרה, אל
למוות. או לשבי, ינטוש מהבית. כך כל רחוק הוא ייפגע

אחת. ועוד פעם. ועוד פעם ממשיך. והוא
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 של במוחו בינה נכנסה שסוף־סוף חושב ונווה ברנע, מהנהן בסדר,
 ממשיך וברנע נעליים, ולא בינה שלא יודע ואינו המוח, חמום איתמר
 חייב אני הכוונת. לתוך לו וייכנס שיבוא אויב מטוס על רק לחשוב
שיגיד. מה יגיד ושנווה הזה. גמור הלא העניין את לסגור

 מחופשה חזר אתמול רק היירוט. בכוננות שלי הנווט הרן, גיל הנה
 מנסה למצרים, גיחות שתי לעשות הספיק והבוקר הברית, בארצות
 עכשיו ירוויח אולי המלחמה. את הפסיד מסכן. פערים. להשלים

שיזניקו. כבר. שיזניקו רק מעניינת. גיחה
 המוביל המטוס נווט ה״קרנף״, אומר היום,״ נגמרת ״המלחמה

היירוט. כוננות בזוג
 רואה הוא ועכשיו בכוונת, מיג על חושב ושוב מהנהן, וברנע

 שהפיל היירוט, בזוג 1 מספר המוביל, הבר״, ״שור פלד, איתן את
 נותן שהיה חושב וברנע מיגים. ושני מסוקים שני הזאת במלחמה

 חושב הוא כך אחר אחד. מיג רק אפילו במצבו. להיות כדי הרבה
 הבר״ ״שור אותו זה שהרי הפתעות, לנו מזמנים האלה החיים איך

 שטייס להאמין שקשה שטויות לפעמים עושה היה שבאימונים
 פוחד שלא אדם בן הטייסת. אליל הוא ועכשיו לעשות, מסוגל מנוסה

 הכי האיש אמיץ. רוח, קר שקול, רגוע, תכליתי, מקצוען, מכלום.
 הטייסים כל גם איתו. לטוס רוצים הנווטים כל למלחמה. מתאים

 אותו שמע קשה, יותר הרבה היה כשהכול ימים, כמה לפני הצעירים.
 להם אמר במלחמות, קשה תמיד הצעירים. הנווטים עם משוחח
 ״מחזיקים הימים. בששת כמו מזה, יוצאים בסוף החדגוני. בקולו
מנצחים. כך ואחר אוויר לוקחים יתד״,

 לאווירון ברנע לוחש תאכזב, אל ייייישששששש. סירנה. .14:00
מניע. נקשר, מטפס, קלות, בו נוגע בצלליתו, מתבונן שלו,

בשעות האוויר חיל פעילות מרבית אבל יודע, לא בדנע איתמר
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 מרוכזת באוקטובר, 21 ראשון, יום של הצהריים ואחר הצהריים
 מבצע לקראת ולריכוך לסיוע ככולה רובה ומוקדשת הצפון בגזרת

 החרמון על ובאות תוכפות סקייהוקים של גיחות עשרות ״קינוח״.
 האוויר חיל מטוסי ידי על נענות בערבית גוועלד קריאות הגולן. וצפון

 של בתגובה וזוכים הסקייהוקים תקיפת את לשבש שנשלחים הסורי,
 ליירטם. שמוזנקים כחול־לבן מטוסים

לדוגמה. ,201 טייסת של הכוננות זוג

צפונה. טסים
 היירוט. משימת את הבקר מבטל באוויר, בעודם

 דוד. מרמת האחות הטייסת בטח אותנו, הקדים מישהו שיט.
 כללי ״כיוון הבקר. אומר הכינרת,״ מעל לפטרול ״תישארו
צפון־דרום.״

 גבוה משמאלו מיגים זוג מזהה ברנע, עולץ יייייששששש,
בשמים.
 ועושה במבנה מקומו את עוזב למוביל, אומר הוא לוקח,״ ״אני

חדה. פנייה
 אחד. ועוד בשמים. מיגים זוג עוד זה? מה

ידעו. לא כאילו הבקר. מעדכן מגיעים,״ מיגים ״הרבה

 אותו. לחסל אחד. עלוב מיג נפשו, על נס סורי 21 מיג עכשיו. עכשיו,
ומיד.

 גיל ברנע, רוטן אמק, כוס הנעילה. עם מתעכב הרן האחורי בתא
ההפלה. ברחה חלוד. עדיין

 משגר פיקל, לוחץ נועל.״ ״אני לו, אומר הוא אחורה,״ ״תסתכל
 מהכוונת. יוצא חדות, שובר המיג תיפול. זונה, בן תיפול, טיל,

 מגיב הסורי סוגר, ברנע פראיות, שבירות קצרים, טווחים מתחמק.
ודמשק מהירות, וגם גובה, ומאבדים הולכים ושניהם מתחמק, בזמן,
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 הוא לראשונה, ועכשיו, הביתה, חוזר שהסורי ברור ולברנע האף, מול
 והם מדפים מוריד והוא אותו, לתפוס שיצליח בטוח כך כל לא כבר

כלום. בתותחים. יורה וברנע זה מול זה חולפים
 ופתאום לעברו, משוגרים וטילים דמשק זאת העין בזווית

 מנסה ועקשן ראוי סורי שיריב יודע וברנע למעלה, מושך המיג
 נותר שבקושי ורואה בשעונים מבט מעיף והוא פוטנציאל לצבור

 ולכן דוד, ברמת לנחיתה מספיק לא אפילו אולי באווירון, דלק לו
 מתנתק בחוזקה, אף מוריד סיכוייו, אפסו זה, שזהו מבין הוא

 לאחור... שגרתי מבט מעיף שלו, הפרטי ומהחלום הלחימה מזירת
עליו. יושב מיג

 ועכשיו תשובה. אין לחזור. לברנע וקורא כידונים זורק פלד איתן
 נותן טיפה, משתהה לחלוף, לה נותן והוא אליו, באה מיגים רביעיית

לחלוף. שאחריה לרביעייה גם
 קצת ימינה, שובר הבר״ ו״שור ה״קרנף״, צועק מימין,״ ״מיג
 להתלבש מנסה אחר ומיג פוגע, שלא טיל משגר אחריו, נכנס למעלה,
 ורביעיות מיגים, ועוד מיגים, בין ושובר מזגזג בודד קורנס עליהם.

 מנהלים שהם יודע ה״קרנף״ האחורי ובתא עבר, מכל עליהם באות
ינצח. מי בטוח כך כל לא כבר והוא חייהם, על הקרב את

 שליטה ואין למטה נופל האף אחת ובבת פיצוץ, ברנע של במטוס
מתקרבת. והאדמה ומצווחים, מהבהבים השעונים וכל בהגאים,
 בסיפור ברנע נזכר המצנח, חופת על מתנדנד בשמים, תלוי

 על שמר לא שבהתלהבותו הפזיז, איקרוס על היוונית המיתולוגיה
 כנפיו, את המסה שזו עד השמש אל מדי קרוב והגיע המשחק, כללי

 בקרב הופלתי ברנע, איתמר אני, אותו. מציפה קשה עלבון ותחושת
 בשמים שתלוי גיל על זה את הבאתי ברנע, איתמר אני, אוויר.
לצדי.
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מחיר בכל באוקטובר: 21

 על ברנע מתכווץ חרישית, סורית סתיו ברוח נידף עלה זה? מה
עליו. צולפים מיגים ששני ברינה ומדווח המצנח מיתרי

 על כלומר באוויר, שהוא מדווח ברנע את שומע פלד הבר״ ״שור
 פנטום של גדולה מדורה ורואה דמשק בכיוון מסתכל ופלד מצנח,
 ופלד, הביתה, ללכת לו אומר בדיוק והבקר הקרקע, על בוער

 במספר לטפל נשאר שהוא אומר שלו, הפרטיים מהמיגים שהשתחרר
 עדיין ״אני אומר, וברנע מצבו, מה שואל מתקרב, שקפץ, שלו 2

נפסק. והקשר עליו. יורים שמיגים מדווח כך ואחר באוויר,״

 שהוא מבחין שלו, הזמני הניצחון את חוגג ברנע, חושב חי, עדיין אני
 מתרוצצים חיילים שמאות גדול, צבאי מתחם בתוך לנחות עומד

בכיוונו. יורים וכולם בתוכו,
 לב שם הוא ועכשיו ימין, ירך במורד זורמים דם נחילי אאוץ׳.

 הקרקע. אל גלישתו מהירות את שמסביר מה מחורר, המצנח שגם
מתרסקת. ימין ירך טראאאח.

 מתיישב להילחם, שבא יחשבו שלא האקדח, את זורק הוא
 הכול איתמר, בסדר, יהיה הכול - במוחו חולף חוזר ופזמון במקומו,

בסדר. יהיה
 יורים וכולם סורים, חיילים 100 עומדים ממול הגבעה על אבל
 המכווצת, הדמות מטרת אל מכוונים עוצרים, מתקדמים, לעברו,

בבשרו. קודחים יורים, ושוב
 עם מישהו מזהה הוא וחצי, מטר אולי ממנו, מטר כאן. הם הנה
 שולף השרוול דרגות עם וההוא שרוול, דרגות עם ואחר כתף דרגות
 ודרגות סרט, לא זה אבל אמיתי, לא זה סרט, זה חושב, ואיתמר אקדח,

 לאחור נופל וברנע ההדק, את וסוחט לחזהו האקדח את מכוון השרוול
 מסמן הכתף דרגות את ורואה במערבונים, כמו ממש מושן, בסלואו

מת. הוא מספיק. השרוול. לדרגות בידו
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 מרגיש הוא דם, ושותת מנוקב גופו שכל ואף מת, לא הוא אבל
 הנסיעה ובמהלך טנדר, של לאחוריו אותו וזורקים אותו שמרימים

 משלים וברנע מידו, השעון את ומסיר מסתובב הכתף דרגות הקצרה
 לפני שרק טלי, של והפנים קצרים, החיים שלפעמים ומבין המצב עם

 ממנה ונפרד מתרגש והוא עיניו, לנגד עולות התחתנו, וקצת שנה
 ושקט מהם, גם נפרד והוא ההורים, אלה ועכשיו תכעס. שלא ומבקש

והשלמה. גדולה. ועצבות עליו. נופל גדול
 גיל. עליו. נזרק שמשהו חש הוא הכרתו בדמדומי עוצרים.

 לו ברור נשימה, חסר תנועה, חסר כתפו, על נשען שהוא ומהצורה
כועס. כך כל כועס. שוב והוא מת. שהוא

לדת״ק. מסיע נוחת. הבר״ ״שור
 לא הוא ממושבו. להתרומם מסוגל לא ה״קרנף״ האחורי בתא

 בגלל או סוריה, בשמי אבדו שכמעט שלו, החיים בגלל זה אם יודע
ובוכה. שם יושב רק ובוכה. במקומו. נותר ופשוט חברו, איתמר

סיני מיסורי. מתחם .15:15
 שרון, אריק )במיל׳( לאלוף מורים ראשון יום של הבוקר בשעות
 600 חטיבה את לשלוח סיני, בגזרת המשוריינות האוגדות אחת מפקד

הגשר. ראש של הצפוני באגפו המצרי המתחם מיסורי, את לתקוף
 שכוחותי בטוח לא ״אני החטיבה. מפקד הוא רביב טוביה אל״מ

 מעדיף ״אני לשרון. אומר הוא החי״ר,״ מערכי לעומק לפרוץ יכולים
הקודמים.״ כבימים ואטי שיטתי בכרסום להמשיך

 ״במקום ולבר־לב. לגונן שרון אומר משגה,״ היא מיסורי ״תקיפת
 אדיר.״ אפקט לזה יהיה איסמאעיליה. את לכתר או לכבוש עדיף זה

פקודה.״ ״זו דדו. אומר מיסורי,״ את ״תוקפים
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מחיר בכל באוקטובר: 21

 לה שנותרו הטנקים 36 עם ,600 השריון חטיבת מתחילה 15:15 בשעה
מיסורי. מתחם על דו־ראשית במתקפה נוספים, חמישה של ותגבורת
 ועוסק התקדמותו את עוצר מוקשים, בשדה נלכד ממזרח שנע הכוח

 השני, הכוח פוסקת. בלתי ארטילריה אש תחת עצמי חילוץ בניסיונות
 חמוש חי״ר מחפורות בין במארב נלכד למתחם, שממערב בציר שנע

 השבוע של הראשון ביום השמש שקיעת לפני דקות כמה נ״ט. בנשק
 מצליחה שלא ,600 חטיבה של הסאגה מסתיימת למלחמה השלישי
ונעדרים. הרוגים 24 ומבכה טנקים 22 מאבדת המתחם, את לכבוש

הממשלה ראש לשכת .19:00
 החרמון השבת מבצע את אלה ברגעים ממש מתחילים ״כוחותינו
 ״במהלך הממשלה. לראש הביטחון שר מדווח ישראלית,״ לשליטה

 המוצב.״ על ישראל דגל את מחדש להניף מקווים אנחנו הלילה
 שר את לעדכן הממשלה ראש של תורה ומגיע שעתיים, חולפות

הביטחון.
 שעות בתוך שיועלה מעצמות־העל, שתי בין המוסכם הנוסח ״זה
 המברק את ומקריאה לו אומרת היא הביטחון,״ מועצת בפני אחדות
 המעורבים הצדדים לכל קוראת הביטחון ״מועצת לפניה: שמונח

 יאוחר לא צבאית פעילות כל ולסיים אש כל להפסיק בלחימה
זו.״ החלטה קבלת לאחר שעות משתים־עשרה

 לפי 03:00 בשעה ההחלטה את כנראה תאמץ הביטחון ״מועצת
גולדה. אומרת ישראל,״ שעון

הביטחון שר לשכת .22:30
 המפקדים לחבורת דיין אומר ביד, סטופר עם עלינו יעמדו לא

את לנצל אפשר שיהיה ממשיך, הוא מניח, אני בלשכתו. שמתקבצת
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 בשטח, הישגינו ולהגדלת הצבאית התנופה להמשך המחרת יום כל
 במצרים החרמון. כיבוש את הבוקר עד לסיים עלינו כול וקודם

 ולהשלים סואץ לעיר להגיע כדי דרומה בתנועה ברן אוגדת תמשיך
השלישית. הארמיה של ניתוקה את

העליון הפיקוד מוצב חצות.
 בידי התחתון ״הרכבל חקה. מעדכן הצנחנים,״ בידי הפיתולים ״מוצב
 שהצטרף 188 חטיבה של משוריין וכוח גולני חטיבת תנועת גולני. סיירת
קשה.״ בהתנגדות נתקלת הישראלי החרמון מוצב לעבר אליה

רמשל״ט תא חצות.
 מחייכים לפאניקה, אותם הכניס במצרים צה״ל של ההתקדמות עומק

 זאת להגדיר אפשר אי התאבדות. גלי האוויר. חיל של השליטה במוצב
 כוחותינו. תנועת את לשבש מצריים מטוסים נשלחו ושוב שוב אחרת.

 מישהו. מזכיר נפלו, שלנו שלושה גם מטוסים. 19 הופלו. הם ושוב שוב
 שאנשי ייתכן בסוריה. פנטום בסיני. מיראז׳ אוויר. בקרבות מתוכם שניים
הטייס. עם ברדיו דיבר מישהו בשלום. נחתו הפנטום של הצוות

201 טייסת חצות.
 איתמר גם הלכו היום והנה נגמר. שהכול חשבנו רגב. חושב יהיה? מה

 ובאוהל במועדון שפרושים מזרנים על מתכרבלים הם זה לצד זה וגיל.
 אחרים השינה. אל בורחים מיד, נרדמים מקצתם שמסביב. ובחדרים

 ושותקים שם שוכבים פקוחות בעיניים הלילה. כל עין עוצמים לא
בחשכה. מזרנים על

לצחוק. מפסיק לא אליאל ורק
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באוקטובר 22

ת אעג? הפסק

 מתכנסים לשני, ראשון מיום השליחים מקל את שמעביר הלילה בחצות
 בימים המדיניים העניינים במהלך ומתעדכנים ישראל ממשלת חברי

האחרונים.
 הקוראת ההחלטה נוסח את הממשלה ראש מקריאה דבריה בסיום
 דעת על שהתקבלה כפי וישראל, סוריה מצרים, בין אש להפסקת

 הפרת ומתוך ישראל, לעמדת בניגוד הגדולות, המעצמות שתי נציגי
קיסינג׳ר. של מצדו ברורה הבטחות

 השרים בפני מציג הדיבור, רשות את הביטחון שר נוטל אחריה מיד
 לכיבוש הצבאית הפעולה בדבר מעדכן בחזיתות, המצב תמונת את

 הבוקר שעות עד כנראה ותימשך הלילה שהחלה — החרמון מוצבי
 המעצמות שהצעת ״למרות מחייכת, האחת עינו ואומר, - המוקדמות

 של שולחנה על שעות שלוש בתוך לעלות עומדת אש להפסקת
 ׳העיניים לכיבוש הזמנים בלוחות בעיה רואה אינני הביטחון, מועצת

 ישראל( בוקר)שעון לפנות בשלוש יוחלט אם גם שכן המדינה׳, של
לתוקף.״ כניסתה עד שעות 12 יחלפו עדיין אש, הפסקת על

 ארצות מנשיא דחוף שדר הצפוף הישיבות בחדר מתקבל 01:20 בשעה
 שהתקבלו הסיכומים על בישראל הרב לכעס בנוגע שעודכן הברית,

לסובייטים. קיסינג׳ר בין
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 הישג הוא האו״ם של הביטחון למועצת שהעברנו ההחלטה ״נוסח
..,ניקסון אומר ולישראל,״ הברית לארצות  לנסיגה. אזכור בו אין ".
במקומם. יישארו הכוחות

 המעצמות שתי כי ״הוסכם האמריקאי, הנשיא ממשיך כן,״ ״כמו
 תנאים ללא הצדדים, בין ישירות שיחות בפתיחת יתמכו הגדולות

 לחילופי להביא מנת על משקלן כובד מלוא את ויפעילו מוקדמים,
מיידיים. שבויים
 בטרם איתכם להתייעץ יכולנו לא הזמן קוצר שמפאת לי ״צר
 מסיים הביטחון,״ מועצת של לשולחנה הסופי הנוסח את העברנו
 לפנייתי ייענו ממשלתה וחברי הממשלה שראש מקווה ״אני ניקסון.
בהחלטה״. ויתמכו בהקדם

 שמחדדת האמריקאי, המדינה ממזכיר איגרת מגיעה 01:45 בשעה
 גם יש המוסכם ההחלטה ״בנוסח קודם: עוד ידוע שהיה מה את

״.242 האו״ם להחלטת התייחסות
 ממנה לגרוע אפשר ״ואי קיסינג׳ר, כותב מינימלית״, ״ההתייחסות

עליה״. להוסיף או

 בנובמבר 22ב־ האו״ם של הביטחון במועצת התקבלה 242 החלטה
 של סיומה עם התיכון, במזרח החדש המצב את להסדיר ובאה 1967

 נוסח הנסיגה. היקף היה בהצעה הבעייתי הסעיף הימים. ששת מלחמת
 מהשטחים, ולא משטחים, לנסיגה וקרא עמום היה זה בסעיף ההצעה
 מדינת שונות. לפרשנויות הנתון מחלוקת כסלע אותו שהותיר באופן

 שנכבשו השטחים מכל לנסיגה קורא אינו שההסכם טענה ישראל
 בטוחים חדשים, לגבולות חזרה מאפשר אלא הימים, ששת במלחמת
 לנסיגה קוראת 242 שהחלטה לעומתה טענו ערב מדינות ומוכרים.

.1967 ביוני שכבשה השטחים מכל ישראל של מלאה
ליוזמת להיענות ישראל ממשלת החליטה 1970 באוגוסט 4ב־
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ת באוקטובר: 22 ק ס פ אש? ה

 יש ולפיה, רוג׳רס, ויליאם האמריקאי המדינה מזכיר של השלום
 ישראל בין אש הפסקת בהסכם שתחילתו התיכון, במזרח שלום להשכין

.242 האו״ם החלטת עקרונות פי על והמשכו למצרים,
 חזרה היום, באותו בכנסת ובנאומה לאמריקאים שהעבירה בשדר

 רואה שישראל כפי 242 סעיף את ופירשה מאיר גולדה הממשלה ראש
 ברבים, הודיעה ישראל השטחים. כל לא מ״שטחים״. נסיגה - אותו

 לגבולות זכותה מכוח כי הכנסת, מליאת מול הממשלה ראש אמרה
 החושפים ,1967 ביוני 4 גבולות אל תשוב לא היא הגנה, בני בטוחים,

 יתרונות - השונות בגזרות - ומעניקים תוקפנות לפיתויי המדינה את
 בגבולות רק להמיר אפשר האש הפסקת קווי את לתוקפן. מכריעים
השלום. בחוזה שייקבעו ומוסכמים מוכרים בטוחים,

 למוסקבה נסיעתו לקראת איתו שנערכו שבשיחות אחרי עכשיו, והנה
 הסובייטים עם הבנה הסכם שכל ישראל ממשלת ראש ידי על התבקש

 ד״ר עצמו משים ,242 החלטה את יאזכר לא האש להפסקת בנוגע
 מזלזל מכתב במחי ומוכן ראה, לא שמע, לא ידע, לא כאילו קיסינג׳ר

 אחד את אישיים, אולי אמריקאיים, אינטרסים בשם להקריב אחד
היהודים. מדינת ביטחון של הברזל צאן מנכסי

נסערת. גולדה
 למציאות אחרת. לתקופה ששייכת החלטה זאת ?242 פתאום מה
 התוקפנים. לערבים פרס יהיה אזכורה אחרת. למלחמה אחרת.

 הבנה בינינו היתה 1970 מאוגוסט זאת. ולמנוע לנסות הבטחתם
עכשיו? קרה ומה ההצעה. את לתפיסתנו בנוגע הדדית

 הנוסח את ישראל לממשלת להעביר לכם מאפשרים לא זמן לחצי
במוסקבה? שהתקבל

 הנרי ד״ר האמריקאי, המדינה מזכיר של נסיעתו קודם באמת. נו,
מוגמרות. עובדות בפני נעמוד שלא הבטחתם למוסקבה קיסינג׳ר,
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 האמריקאים אתם ערב, מדינות של השושבינים הם שהרוסים כמו
 הסובייטים עם הסכם שכל הבטחתם מעדתם. ישראל. את לייצג אמורים
 למועצת שהעברתם ההצעה נוסח זה? ומה איתנו. תיאום לאחר ייעשה

 מתוכננים, צבאיים הישגים מאיתנו למנוע מאיים האו״ם של הביטחון
 לא ואתם ישראל, מדינת של לקיומה החיוניים באינטרסים עוסק

לעיון? טיוטה לידינו להעביר הזמן את מוצאים

 ״הפרת מוסתר. בלתי בכעס שיניה חורקת ישראל ממשלת ראש
 בלשכתה. לשרים אומרת היא כבדה,״ תחושה אצלי יוצרת ההבטחה
 מפוכחת. אישה היא מאיר שגולדה אלא
 הממשלה ראש שיהיו, ככל מוצדקים שלה והכעס החרון זרעי יהיו

 בעבותות מחוברת ישראל - המציאות תמונת עם קשר מאבדת אינה
בלתו. ואין סם. הדוד לעטיני פלדה של

 ההצעה על בשלילה להשיב יכול איננה ישראל הכעס, כל ״עם
 שני יש שלנו ״לעם גולדה. אומרת האש,״ להפסקת האמריקאית

 יכולת וחוסר ממנה למעלה שאין גבורה אנשיו: את שמאפיינים דברים
 אך כולם. מבינים וזאת בררה. אין בררה אין כאשר באבדות. לשאת

 יכולים שאנחנו היחידה המדינה לא. להגיד אפשר אי בררה, יש אם
 בלתי האש הפסקת תנאי היו לו הברית. ארצות היא נשק ממנה לקבל

 אוטומטית מסרבים, היינו אם אך מסרבים, היינו מבחינתנו, אפשריים
נשק.״ לקבל מפסיקים היינו

 בעיצומה נמצא צה״ל כי הממשלה לחברי להזכיר מבקש ״אני
 יורע,״ ולא ישופר מצבו הקרובים ביומיים כי להניח ויש התקפה, של

 הרת תהיה קצרה ״הפוגה בישיבה. הוא גם שנוכח הרמטכ״ל אומר
 יעצימו המצרים ימים עשרה או שבוע של בהפוגה מבחינתנו. אסון

 האווירית, הפעולה חופש יוגבל ששוב כך שלהם, הטילים מערך את
 בתוספת המועצות, מברית נשק של ניכר תגבור יקבלו והסורים

ומירדן. מעיראק רעננים שריון כוחות
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 הפוגה אחרי האש את לחדש ״אין אלעזר, רא״ל אומר לכך,״ ״אי
 להתנות ״יש דבריו, את הכללי המטה ראש מסיים כן,״ ״כמו קצרה.

 מוצקה אמריקאית בהבטחה אש להפסקת הישראלית ההסכמה את
לישראל.״ נשק לאספקת

 להבהיר אלעזר רא״ל מנסה במקומה, אינה שאולי צבאית, בלקוניות
 צה״ל ביתרון. כרגע נמצא בראשו עומד שהוא שהצבא לנוכחים

 להפסקת להיכנס עומדת ישראל שמדינת ומכיוון רודף, צה״ל יוזם,
 למצוא חשוב סיני, בשטח נמצאים מצריים כוחות כאשר כפויה, אש

 שטח כיבוש היא כזאת משקולת אצלנו. לנוכחותם מאזנת משקולת
 למצוא יש ולכן סואץ, העיר בואכה יותר, משמעותי יותר, גדול

 פעילות של יומיים, עדיף יום, עוד לכוחותינו שתאפשר נוסחה
 שוב שתישבר שברור כזאת בקריצה״, אש ״הפסקת נוסחת צבאית.

 לכם נראה אם ולכן להפך. אותנו. תשרת לא שבוע־שבועיים, בתוך
 שבוע־שבועיים, בעוד מלחמה להמשך אותנו לשלוח עומדים שאתם

 נוכל כך רק ועכשיו. כאן המלחמה את להשלים לי תנו מזה. תשכחו
 כיתור את להשלים הצבאית, התנופה של ההילולים פרי את לקטוף

 שאנחנו תחושה למצרים לתת לסואץ, להגיע השלישית, הארמיה
 הקרוב, בזמן האש חידוש בדבר מחשבה כל לזנוח להם ולגרום ניצחנו

קהיר. בואכה הדרך כל צווארם על מונפת משוריינת כשסכין

 שבהמשך מחליטה ישראל ממשלת הדיון. מסתיים 04:00 בשעה
 להיענות מוכנה היא נשיאה של האישי ולשדר הברית ארצות לפניית

 וסוריה, מצרים עם אש להפסקת הקוראת הביטחון, מועצת להחלטת
השבויים. חילופי את גם שתבטיח

 הלילה במהלך שהתגבש המוסכם הנוסח בעקבות ,06:20 בשעה
 את האו״ם של הביטחון מועצת מקבלת לסובייטים, האמריקאים בין

.338 מספר החלטה
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 שעות, 12 בתוך ולפיה, המועצה, מטעם קריאה יוצאת 07:00 בשעה
 כפי בדיוק החזיתות. בכל האש את להפסיק יש ,18:52 השעה עד

הביטחון. שר שצפה
 ישראל שגריר היענותה. על ישראל מודיעה מיותרות שהיות בלי
 אחיזתה את לחזק הישראלי באינטרס המעודכן תקוע, יוסף באו״ם,
 לא 338 החלטה כי הממשלה ראש ללשכת מדווח מצרים, בשטח

 מה בשטח, הצדדים שני עמדות את שיקבע משקיפים מנגנון הסדירה
רצה. שהרמטכ״ל כמו רחבות. תמרון לאפשרויות פתח שמשאיר

 מברק הממשלה ראש לשכת מקבלת לדרכה, יוצאת 338 החלטה בעוד
 אמור האמריקאי המדינה ״מזכיר בוושינגטון. משגרירנו הפעם נוסף,
 לנחות ״ובכוונתו דיניץ, כותב ״,10:00 בשעה מוסקבה את לעזוב

שעות״. כמה של קצר פגישות לסבב בישראל

החרמון מוצב בוקר.
 לוחמי מטפסים מדם, עקובות שעות שבע של בסיומן ,10:35 בשעה
 גג על ,317 המילואים מחטיבת צנחנים כמה ואיתם גולני, חטיבת

ישראל. מדינת דגל את מעליו ומניפים החרמון מוצב
 ובקול החטיבתית, הקשר רשת על כץ רס״ן עולה 10:38 בשעה

הונף.״ הדגל העולם, כל תחנות ״לידיעת אומר, נרגש

 שנפצעו המג״דים ואחד החטיבה מפקד את מזכיר לא כץ דוד ורס״ן
 את לא וגם האחרים. הפצועים 77 ואת ההר, על ההשתלטות במהלך

 מחטיבת 53 ההרוגים. 56 את ולא הטנק. ועיקול 17 וגבעה .16 גבעה
 עם ״ילד״ אחד, ויסברוט ויוסי אחד. הנדסה איש אחד. תותחן גולני.
 ששרד ,188 בחטיבה טנק מפקד לאייר, מפסיקה שלא ויד נצחי חיוך
וההבקעה. הבלימה קרבות כל את
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 הביטחון מועצת מכריזה יורק בניו המאוחדות האומות כשבבניין
 כדור מרסק הצדדים, כל בין אש להפסקת הקוראת ,338 החלטה על

 על הפסקה ללא שניגר כהה, דם בצבע ורושם יוסי של מצחו את בודד
בהחלט. האחרון ציורו את המדינה, של העיניים סלעי

זמר יפתח צהריים.
 חיל מפקד יורה מקומך,״ את לפנות צריך אתה שנוצרה ״בסיטואציה

 מפקדו. עם אישית פגישה שיזם זמר, סא״ל של בכיוונו האוויר
 שתחליט.״ ברגע פיקוד להחליף מוכן ״אני

 פלד. אומר ההחלפה,״ טקס את נערוך שבוע־שבועיים ״בתוך
 הטייסת כמפקד אליהו בן איתן את שנשאיר עליך מקובל ״האם

קבוע?״ במינוי
בחום.״ במינוי תומך ״אני זמר, עונה ״כן,״

קיסינג׳ר הנרי .13:30
 נוחת זמר, יפתח בפני נסגרים 201 טייסת על הפיקוד שערי בעוד

בישראל. הברית ארצות של המדינה מזכיר
 ישראל(,״ שעון 19:00)בערב בשש אש להפסקת נכונים ״המצרים

 סבב של בסיומו הממשלה ראש בלשכת לנוכחים קיסינג׳ר מדווח
במוסקבה. השיחות

 מוסיף ,״1967 לגבולות נסיגה מפורשות תבעו ״הסובייטים
 .242 מספר האו״ם להחלטת גולדה של לרגישותה ער קיסינג׳ר,

הסף. על זאת שדחינו ״מובן
 הוא השבויים,״ לשחרור להביא התחייבו מעצמות־העל ״שתי

 שלושה עוד לפחות תימשך האווירית ״הרכבת ומעדכן, מוסיף
למברק קשוב ההרגעה, במסע המדינה מזכיר ממשיך שבועות,״
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 ״בכל המוקדמות. הבוקר בשעות הממשלה ראש מלשכת שיצא
 סובייטית אווירית רכבת תפעל עוד כל תיפסק לא הרכבת מקרה

 ״הנשיא גולדה, אל ישירות פונה הוא לך,״ ״דעי ערב. למדינות
בציוד. שלכם האבדות כל את להשלים התחייב

 לראש ונותן מלשכתה יציאתו טרם אומר הוא משהו,״ ״ועוד
 אפשר צבאית, מבחינה דחופים דברים יש שאם להבין הממשלה
 האש הפסקת כניסת לאחר גם בדרום עמדות ולשפר קצת עוד להמשיך
 לוושינגטון כשאגיע תתקדמו. כשאתם במטוס אהיה ״אני לתוקפה.

מחאה.״ אשלח

דיין משה .14:45
 מקיסינג׳ר שומע הרמטכ״ל, את הביטחון שר מנחה דרומה,״ ״לדחוף
דרומה.״ הכוח ״בכל האש. להפסקת הסכים מצרים שנשיא

 בכל איתם מדבר ״אני דדו. עונה הכוחות,״ עם רצוף בקשר ״אני
דרומה.״ דוחפים עושים. שאנחנו מה בדיוק זה שעה. רבע

צה״ל ומפקדי קיסינג׳ר .16:00
 אמ״ן ראש הרמטכ״ל, נקראים האמריקאי המדינה מזכיר של לבקשתו

בחזיתות. המצב תמונת את בפניו לסקור האוויר חיל ומפקד
 חיל מפקד מעדכן המצרית,״ האווירית ההגנה חוסלה ״היום

 ,570 המצרית, בחזית הגיחות שיא את ביצעו שמטוסיו יודע האוויר,
הקרקע. לכוחות סיוע 440 מתוכן

 מפרץ בדרום האחרון הפעיל הטילים מערך את ניקינו ״היום
 סוללות 17-16 נותרו עדיין הסורים ״בידי פלד. ממשיך סואץ,״

 המלחמה מתחילת איבד המצרי האוויר חיל .SA-6 מרביתן פעילות.
מטוסים.״ 102 איבדנו אנחנו ,205 הסורי מטוסים, 254
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 של האינטרסים את משרתת אינה האש שהפסקת בלבד זו ״לא
 את מצילה היא ״אלא המדינה, למזכיר הרמטכ״ל אומר צה״ל,״

כבדה.״ ממהלומה המצרים
 קיסינג׳ר. שואל במלחמה?״ צה״ל הצלחת את מייחס אתה ״למה

 ובטיב במנהיגות ערב לצבאות צה״ל בין גדול פער נותר ״עדיין
 כוחות על לגבור היכולת את לנו שהקנה הוא זה ופער הלוחמים,

דדו. משיב במספר,״ עדיפים

הביטחון שר לשכת .17:00
 שר שוב מעדכן ,״18:52 בשעה לתוקף נכנסת האש ״הפסקת
 להמשיך יכולה ברן ״אוגדת ממשיך, ומיד הרמטכ״ל, את הביטחון

 גם סואץ, בואכה הקטן, המר האגם של לאורכו דרומה בהתקדמותה
.״18:52 לאחר

 כל את שמעדכנת מבצעים, אג״ם פקודת יוצאת 18:15 בשעה
 אני ״ולך .18:52 משעה המצרית בחזית האש בהפסקת הכוחות
 הביטחון, שר הנחיית ברוח בר־לב את טלפונית דדו מנחה אומר,״
התנועות.״ את לגמור יכולים בתנועה נמצאים שעוד אלה ״שכל

ממשלה ישיבת .22:00
 את הביטחון שר מעדכן האש,״ הופסקה לא כאילו יורים ״המצרים

 את להשלים נרצה בבוקר, גם לירות יוסיפו הם ״אם הממשלה. שרי
להשלים.״ הספקנו שלא הפעולה

 את הממשלה ראש שואלת גדולה?״ פעולה מציע אתה ״האם
דיין.

 הקלף את מגלה דיין, משיב שהתחלנו,״ פעולה בהמשך ״מדובר
דדו. ושל שלו הסודי

475



שמים בשם

 בישיבה. הוא גם שנוכח דדו, אומר גדולה,״ פעולה תהיה זו ״כן,
השטח.״ את לנקות נרצה הבוקר, עד יירו המצרים ״אם

 וימשיכו למעשה, הלכה האש הפסקת את המצרים יקבלו לא אם
 קובעת שערה, מלחמה צה״ל ישיב הקרבות, באזור כוחותינו על לירות

 יהיה בלחימה, ימשיכו המצרים אם חצות. לקראת הממשלה החלטת
 עם ההתחברות פעולת את להשלים הקרבות, כדי תוך מוסמך, צה״ל

 סואץ. בכיוון ממנו ודרומה המר האגם של הדרומי בחלק התעלה
ורדו. דיין של לידיים בדיוק

201 טייסת לילה.
 טנקים. הקרקע. לכוחות סיוע גיחות. 37 רק רגב. חושב גירבצנו, היום

 אליהו, בן של השלישייה רק אולי הירואי. דבר שום חפירות. משאיות.
 הארמיה מפקד עם אישי חשבון לסגור שקיעה לפני שעה שנשלחה

 להם אמרו היטב, מוסווים בונקרים שם יש שלו. הפיקוד וסגל השלישית
אותם. לאתר שתתקשו ייתכן מהמטה. ובאו שטרחו המודיעין אנשי

 או נהרס מוחשי דבר שום ראו שלא אמרו מאוכזבים. לטייסת חזרו
 הביצועים על שההספד והתברר המודיעין, דיווחי הגיעו ואז נדלק.

 נרשמו הפיקוד בבונקר כליל. נהרס הקשר בונקר מדי. מוקדם היה
 קילומטרים 20 הארמיה מפקד הלך המודיעין, דיווח לפי פגיעות.

הבחור. טוב, בכושר שלו. החלופית למפקדה עד ברגל
 מסאז׳יסטית לטייסת ומביאים עלינו חושבים שכולם יפה

 משלוחים שמגיעים מרגש ז׳טלני. של הרחבות מהכתפיים שמתלהבת
 החייל. למען הוועד של מהדורות וסיגריות תחתונים של אין־סופיים

 הרוחות לכל איך אבל הכנפי. בקולנוע סרטים יש שעדיין נחמד
 אתמול קרה מה רגב. חושב הזאת, מהמלחמה ניחומים מוצאים
 האחרים? וכל ועשהאל? שניבוי של שלומם ומה ולגיל? לאיתמר

היום? נגמרה באמת המלחמה שאמרו, כמו והאם
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ת באוקטובר: 22 ק ס פ אש? ה

 רדר, מוטי על פתאום חושב הוא בשינה, נעטף שהוא לפני ורגע
 ולכל מהסמב״דים, כשבא ממנו התלהב ממש לא אחד שאף הבחור

 הסתובבו כשכולם - לא ואולי נגמרה, שאולי - המלחמה אורך
 את בהם משלח היה באב, תשעה של ומבטים קודרים פרצופים עם

 הלחימה ימי בתדריכי מלחיצים, הכי וברגעים שלו, הגרדומים הומור
 בשביל ערבים!!! אהרוג ״אני בפאתוס, צועק היה הראשונים,
הרצפה. על נשכבים היו וכולם כולכם!!!״

לם ו ו ו כ ונרדם. רגב. חושב טייסת, מחצי פחות זה עכשיו ו
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באוקטובר 23

מראען ידועה כרוניקה

 האש, הפסקת את השלישית הארמיה בגזרת המצרים הפרו הלילה כל
 תשעה לנו השמידו הם ״בלילה הביטחון. שר את הרמטכ״ל מעדכן
 להמשיך אישור לי תן מקומות. בכמה מחטפים לעשות וניסו טנקים

 התנופה.״ במלוא כאן ולהתקדם
דיין. עונה ״קדימה,״

הממשלה ראש לשכת .09:00
 אנחנו היינו באוקטובר 6ב־ אילו כי באוזן אתמול לי לחש קיסינג׳ר
 מסמר לא אפילו כלום, מקבלים היינו לא המלחמה, את מתחילים

 מרצינות. ופניה מאמש, הקטן בסודה דיין את גולדה משתפת קטן,
 הראשונים הדיווחים פתחנו. אנחנו לא שזה לעכל זמן להם נדרש
התחלנו. שאנחנו כך על הצביעו שלהם מהמקורות קיבלו שהם

 השלישית, הארמיה חזית אורך לכל האש את מפרים המצרים
הביטחון. שר בתמורה אותה מעדכן
 צה״ל, דובר הודעת ולפרסם לאמריקאים מיד זאת לדווח יש

 המצרים, מצד ונשנות החוזרות האש הפסקת הפרות את שתדגיש
שניהם. מסכימים
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מראש ידועה כרוניקה באוקטובר: 23

 הנוהרים לוחמיו 19 מול אליהו בן נפעם הזאת, בעוצמה משהו יש
לדת״קים. אותם שלוקח האוטובוס אל התדריכים מחדר אחריו

 דבר היא עוצמה אבל חולדאי, חושב עיקרי, מרכיב היא איכות
 מבנה ומאחוריו לפניו ורואה סביבו מביט מרשים, מאוד מרשים,

ההמראה. מסלול אל דרכו את המסיע קורנסים 10 של ענקי
סוף־ ויואילו להם שנשאיר הלוהט הרמז את יבינו הסורים אם מעניין

 התקיפה שישיית את מוביל בתאו, אליהו בן מהרהר נשקם, את להניח סוף
לדמשק. צפונית־מזרחית עיש, בחאן התת־קרקעיים הדלק מכלי אל

 הזאת שהמלחמה לפני רגע הפלה עוד לגנוב אצליח אם מעניין
 האלים, הפטרול רביעיית את מוביל בתאו, חולדאי מהרהר מסתיימת,
 שיתעסקו מיגים למשוך ולמטוסיו, אליהו לבן הסחה לשמש שתפקידה

 אחרינו שנעים השחקים שרביעיית רק לתוקפים. יפריעו ולא איתם
התהילה. ואת ההפלות. את יסחבו לא

 מעל נמוכה טיסה - הקבוע המרקם אליהו, בן חושב תמיד, כמו
 איברהים, ואדי של ופתחו ביירות ואחריה צידון פני על חולפים המים,
לבנון. לשטח מזרחה ודרכו

 מתחת שחולפת הארזים ארץ על מתבונן האחורי בתא וז׳טלני
 שלום, יהיה שאם וחושב המונפורט, את שמזכיר יפה, ואדי ורואה

 בשטח כבר והם הזמן, לא זה עכשיו אבל בו, לבקר שחובה מקום זה
ההרים. בין מאוד נמוך סוריה,

 מושך, אליהו ובן ז׳טלני, אומר משוך,״ שלוש, ״שתיים, .10:15
אותם. גילה לא מלחמה מחרחר שאף ונראה הר, של בגבו מוסתר

 שלא מטרה תוקף שאני ראשונה פעם אליהו, בן חושב משונה,
 מעל מקומה על שמעידים סימנים ישנם זאת ובכל בעין, נראית

 ענקית ופטרייה ליד. ואחרים פוגעים. וכמה תוקפים. וכולם הקרקע.
התיכון. המזרח שמי את מציתה לשמים, מתרוממת

ת .09:45 ס 201 טיי
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שמים בשם

 מערבה וקצת אליהו, בן לשישיית המיועד התקיפה זמן לפני דקה
בעקבותיו. וסתווי חלוץ רותם, לשמים, מושך חולדאי רוני מהם,

חולדאי. חושב אותנו, יגלה שלהם המכ״ם רציניים, הסורים אם
 בידונים של גשם מתגלגל המשיכה מרגע דקות שתי רציניים. הם

מיגים. רביעיית מגיחה ובעקבותיהם באוויר,
לחלוף. להם נותן והוא חולדאי, על נכנס הראשון המיגים זוג

האחורי. מהמושב רומם מזהיר נוסף,״ ״זוג
 שמתקשה מהם, אחד עם ״מספריים״ תנועת ומתחיל שובר חולדאי

ומתרסק. בקרקע פוגע הנמוכים, בגבהים להחזיק
 חולדאי, את שתקף בזוג האחורי המיג על מתיישב רותם חיים
 שמתפוצץ דקר משגרים והם האחורי, במושב נועל טמיר ואמנון

 משגרים. הקדמי. למיג עוברים ונחלץ. שובר שבדיוק המיג מאחורי
 ועובר רותם מחליט טילים, סדר חסל נוסף. זוג ועכשיו כלום.

 קליעי פגעו לא מעולם כאילו טס המיג זה? מה יופי. עשן. לתותחים.
השמאלית. בכנפו תותח

 שלא פנטום רואה חלוץ, צועק החוצה,״ צא צפון, בכיוון ״פנטום
 אל הגיע האחרונה בדקה פעמים ששלוש רותם, שזה יודע לא פוגע,
 להפיל רוצה וחלוץ בשעריה, בא ולא המובטחת הארץ של פתחה
 600 ומטווח הדרך את למענו מפנה ורותם לו, יפריע לא אחד ושאף

 אותו והופך המיג אל הדרך כל ש״צורח״ דקר, משגר חלוץ מטרים
גדולה. ללהבה

 האחורי, מהתא ה״קרנף״ צועק פוטנציאל,״ אסוף שחרר, ״שחרר,
 מוסיף אף, מוריד קצת, ויוצא מבקש שה״קרנף״ מה עושה וחלוץ

 ממול, בערך נוסף מיג מזהה הקרב, למוקד חוזר למהירות, קשר 150
 אולי וככה מהירות, בלי תקוע המיג אבל אווירון, מפילים לא ככה

 לעבר קלה אף הרמת עם ימינה, חזקה לפנייה נכנס וחלוץ אפשר. כן
 נעילה משיג ה״קרנף״ אבל לנתק, לוחץ הבקר עכשיו ובדיוק המיג,

צידוד זווית מטרים 1,500 טווח לרדאר״. עבור נעילה. ״יש ואומר,
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מראש ידועה כרוניקה באוקטובר: 23

 אומר וה״קרנף״ להפיל, רוצה חלוץ אבל אופטימלי. לא מעלות. 45
 והם נכון, הלא בכיוון שמאלה, שיוצא לביד משגר והוא בסדר שהכול
 והוא אחרות, תוכניות יש החכם לטיל אבל יפגע. לא שהטיל בטוחים

 וחלוץ המיג. במרכז ופוגע ימינה והולך כיוון, ומשנה הדרך את חותך
 כשהוא חזק כך כל לצעוק יודע שה״קרנף״ ידעתי לא לעצמו, אומר
 סורי טייס ורק יותר, רגועה באוקטבה לשמחה, מצטרף הוא וגם שמח,
 את זה מכוונים וכולם בשמים, גבוה מצנחו על להתנודד ממשיך אחד

הצנחן״. ״מעל לצנחן״, ״מתחת - זה
 מתחת במיג שמבחין סתווי, יגאל את מכוונים הם ככה ובדיוק

 מצנח רגע ובחלוף זנבו, את שחותך דקר שולח אחריו, הולך לצנחן,
 בקרקע. גדולה בלהבה מתרסק מיג ועוד בשמים, תלוי נוסף

חולדאי. אומר ״הביתה,״
 הראשון במיג מתאפק לא הזה, העדין הירושלמי סתווי, ודווקא

 אקליפטוס. צמרת ושובר הטייסת מעל מאוד נמוך באז מבצע שלו,
האחורי. בתא שמואלי חושב הולם, סיום

201 טייסת צהריים.
 חוליות שמונה רביעיות, מובילי שני הם גוריון ואמנון בניה עדי

 מאמץ, בריכוז שולח האוויר שחיל התקפה גיחות 350 של בפאזל
השלישית. הארמיה מערך על אחרון, כנראה

 אוהלים, במחנות ושוב שוב פוגעים סקייהוקים, ובעיקר פנטומים,
 על להימלט שמנסים רכב וכלי טנקים ארטילריה, סוללות מפקדות,

חייהם.
 חושב השמים, מלכי שוב אנחנו הושמד, המצרי הטילים מערך

 במושב ז׳טלני ובעוד ערביה, ליד צבאי מחנה להפציץ שנשלח גוריון,
 על נסים מצרים חיילים המוני מזהה למטרה, אותו מכוון האחורי
קשה ולרגע המעופף, המוות ממלאך מקלט נואשות מחפשים נפשם,
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שמים בשם

 של הראשונים בימים נזכר הוא ואז הוגנת, הלא ההתמודדות עם לו
 ההמון בעקבות שמוטל הפצצות מטען עם אחת, ובבת המלחמה,
הרחמים. מידת מלבו נגדעת למטה, שם המבוהל

העליון הפיקוד מוצב .17:45
 אין דרום. מפיקוד מדווחים סואץ, בפרוורי נמצאים ברן של כוחותיו

 בלילה. לעיר להיכנס כוונה אין אולם האויב, של מאורגנת התנגדות
יום. ילד מה נראה לבוקר, נמתין

 דרום פיקוד לחפ״ק מתקשר הביטחון ושר חולפות, דקות חמש
 הכוחות את ולהפעיל להמשיך גונן האלוף את ומנחה חשיבה באום

האש. להפסקת קשר בלי הלילה, כל
 וללחום להמשיך ״יש מוסיף, הקו, על עולה הוא שגם והרמטכ״ל,

זאת.״ יאפשר והתחמושת הדלק שמלאי ככל

וושינגטון .18:00
 ברנט הגנרל מתקשר הברית ארצות נשיא של הסגלגל מחדרו

 בארצות ישראל שגריר אל קיסינג׳ר, של הבכיר עוזרו סקוקרופט,
 לשמחה ומוסר בחדר הוא גם נמצא המדינה מזכיר כי מציין הברית,

מיד. האש את להפסיק נתבעת שישראל דיניץ
 למצרים,״ חיות מטרות שישמשו צה״ל מיחידות לצפות ״אין

 הרף.״ ללא בהם שיורים אלה על באש ישיבו ״ולא השגריר, משיב
 שצה״ל תדאגו לפחות ״אז הסגלגל. מהחדר לו עונים ״הבנו,״

התקפית.״ מפעולה יימנע
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מראש ידועה כרוניקה באוקטובר: 23

בירושלים ישראל וכנסת הממשלה ראש .18:05
 אביב, בתל מלשכתה הממשלה ראש יצאה מאז חלף בלבד שבוע
 שהתרגשה המלחמה בקורות הכנסת את ועידכנה לירושלים עלתה

שוב. עולה היא והיום - ישראל מדינת על
 מגלה האש, פרוץ טרם שהיה מכפי יותר טוב הסורית בזירה מצבנו

 היא בידינו, שוב השטח שכל רק לא העם. נבחרי אוזני את גולדה
 נוספות עמדות בהחזקת רבה במידה השתפר שמצבנו אלא אומרת,

שממזרח. החזית בקו וכן החרמון ברכס
 גולדה, ממשיכה התעלה, בחציית צבאי בהישג זכו המצרים אמנם

 מחדש להשתלט כוחותינו הצליחו צה״ל של נועזת נגד במתקפת אולם
 מרחב לתעלה, ממערב גדול מרחב ועל המזרחי התעלה מקו חלק על

 זאת היערכות יחד. גם והתקפיות הגנתיות אפשרויות בפנינו הפותח
 וישראל. סיני בכיוון איום לקיים יכולתו את המצרי הצבא מן נוטלת
 פעולות לפיתוח חזק בסיס מהווים לתעלה ממערב צה״ל כוחות

תידרשנה. אם שלנו. יזומות אופרטיביות

העליון הפיקוד מוצב .20:05
 תהיה הדרומית בגזרה התעלה של המערבית הגדה כל הלילה סוף ״עד

 לשר הרמטכ״ל מדווח עתאקה,״ באזור המפרץ חוף זה ובכלל בידינו,
הממשלה. ראש נאום את בשטח מיישם הביטחון,

201 טייסת לילה.
 את וריכז היום, תקף לא כמעט המצרי האוויר שחיל יודע לא רגב גיל

 שהמשיכו הישראלי, האוויר חיל מטוסי של יירוט בניסיונות מאמציו
 שהמצרים גם יודע לא הוא השלישית. הארמיה מערכי את לכתוש
אבל כוחותיהם. על הנואשים ההגנה בניסיונות מטוסים 11 איבדו
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שמים בשם

 האוויר. לחיל ובנפש במטוסים אבדות בלי חלף יום שעוד יודע הוא
 אליהו. בן עם שם היה הרי הוא הסורים. של התשעה על גם יודע הוא

 רביעיית עלילות את מחולדאי שמע כך ואחר המכלים. בתקיפת
 השחקים. של ההפלות דיווחי מהר חיש הצטרפו שאליה היירוט,
הקנים. תשעת מנורת
 אנחנו לצדו. אליאסף במיטתו, מתרווח רגב, חושב מכובד, זה

 והסורי המצרי האוויר חיל שכוחות והעובדה מפילים. וגם תוקפים
 שלנו, הקרקע בכוחות המלחמה, ימי כל במשך פגעו, לא כמעט
 העורף על בשמירה שעותיהם רוב את השקיעו שהם מכך נובעת
 בגללנו. הכול לפני וזה הגנה. למשימות מטוסיהם מרבית את וריתקו

 בעורף שתקפו הפנטום, טייסות ארבע של הגיחות מאות בגלל
 שלנו, וגם המיראז׳ים, של האווירית העליונות ובגלל והסורי, המצרי

 אמר מישהו הזאת? במלחמה הפלנו מטוסים כמה לקרב. כשנכנסנו
המון. מהקרקע. באש להם הפלנו 100מ־ יותר ועוד .330מ־ שיותר

 השינה ששמיכת לפני רגע עליה, חשב שלא אחרי זמן הרבה ואז,
ומופיעה. שבה היא אותו, עוטפת המגוננת

 עוד בסדר. יהיה ישמע, לא שאליאסף בשקט, לוחש הוא נורית,
נגמר. זה רגע
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באוקטובר 24

בסואץ אפוקליפסה

להשתנות. חייב משהו
 מפנימה מצרים, גיסות על לגלוש עומד הישראלי התבשיל

 ממערב הבעייתית הקרב בתמונת מתעדכנת בקהיר, המנהיגות
 םואץ־קהיר, לכביש הישראליים הטנקים בחבירת ובעיקר לתעלה,
 בקריאות ופותחת לפירמידות הדרך כל ציונית נקם מדהרת חוששת

הגדולה. לפטרונית נואשות עזרה
 בעיקר אמיתי, כמשבר העזרה קריאות מפוענחות במוסקבה

 הנתינה אצל רגלה דריסת את לאבד שעלולה המועצות, ברית מבחינת
התיכון. במזרח שלה ביותר הגדולה

 בתרועות הדרום מחזית העדכונים מתקבלים בוושינגטון
 וגדול הברית ארצות של המדינה מזכיר קיסינג׳ר, הנרי ד״ר הידד.

 חוזרת בלתי הזדמנות מריח התיכון, המזרח בעלילות הקומבינטורים
הפרעונים. בארץ יתד לתקוע

 ובעיקר מערבה, להתקדם ממשיכים צה״ל שריוני ובאפריקה?
 והרוסים, האמריקאים של האזהרה מקריאות מתעלמים דרומה,
 את לסיים ומייחלים מגיבים, רק אנחנו יוזמים, אנחנו שלא טוענים

 רגע עוד, להבליג יוכלו לא המעצמות ששתי לפני רגע התרמית מחול
 בים באוויר, השלישית הארמיה של הסופי כיתורה שיושלם אחרי

וביבשה.
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 האו״ם של הביטחון מועצת מאשרת ירושלים שעון לפי 01:00 בשעה
 אמריקאית, בהסכמה המועצות ברית שהגישה ,339 החלטה נוסח את

 שהחזיקו לעמדות הנצים הצדדים שני של הצבא כוחות יחזרו ולפיה
 את ההחלטה מסמיכה כן כמו .18:52 בשעה באוקטובר, 22 שני, ביום

 למען הדרושים האמצעים כל את לנקוט האו״ם של הכללי המזכיר
 כוח של מיידית להצבה וקוראת האש, הפסקת על והשגחה פיקוח

הצדדים. שני עמדות את שיתחם משקיפים

הממשלה ראש לשכת .03:00
 שנבצע מציע ״הוא דיין. את גולדה מעדכנת פטנט,״ יש ״לקיסינג׳ר

 בלבד. אחת גבעה מטרים. מאות כמה סמלית, נסיגה
אומרת. היא מזה,״ ״שישכח

 נוכיח קצת, אפילו ניסוג ״אם דיין. בה תומך בחשבון,״ בא ״לא
 תהיה וזאת קיסינג׳ר, של העיקרון את מקבלים שאנחנו לכולם

 ילחצו האמריקאים הרוסים, המצרים, הגדולה. הנסיגה של תחילתה
 אותנו ידחפו תצלומים, עם אלינו יבואו התחלנו, שכבר במה שנמשיך

 השעות ושש בשלושים שהשגנו מה כל את שנאבד עד והלאה, הלאה
 אם גם לאחור, נחזור לא - וברור רם בקול לומר עלינו האחרונות.

נגדנו.״ תפעל הברית ארצות
 גם הוא, ״גם גולדה. ממשיכה בטלפון,״ עלי צעק ״קיסינג׳ר

 שאנחנו טוענים הם שלנו. העמדה את לקבל מוכנים אינם ניקסון,
 בשטח. להתקדם ממשיכים הזמן וכל האש, הפסקת הסכם את מפרים

 הסמכתי הסתיימה, שהשיחה ואחרי טועים, שהם להם שאמרתי מובן
 שאנחנו במקום אש להפסקת מסכימים שאנחנו להם להשיב דיניץ את

הדדיות.״ ובתנאי כרגע עומדים
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העליון הפיקוד מוצב .03:20
 האו״ם החלטת בפרטי הרמטכ״ל את מעדכן הביטחון ששר בשעה
 הודעה מתקבלת הממשלה, ראש ובין בינו הדברים ובחילופי 339 מספר
 מבכירי סילאסוואו, אנסיו הפיני הגנרל ולפיה, לאו״ם, הקישור מקצין
 משקיפים לשלוח יורק מניו הוראה קיבל התיכון, במזרח האו״ם קציני

האש. להפסקת ההחלטה יישום על לפקח כדי המצרי החזית לקו
 משעה מחודשת אש הפסקת ומציע דיין משיב לכך,״ מוכנים ״אנו

07:00.

הממשלה ראש לשכת .03:30
 המלחמה קבינט מחזק הנוכחיים, מהקווים לסגת לתביעה להיכנע אין
 זאת ברוח להמליץ ומחליט לדיין, גולדה בין שנפלה ההחלטה את

לממשלה.
 כבד בין־לאומי לחץ צפוי השלישית הארמיה כיתור ״בעקבות

 להגיע כדי מרבי מאמץ לעשות ״יש גלילי, השר אומר ישראל,״ על
שהשגנו.״ מה על לוותר בלי אבל הברית, ארצות עם להבנה

 את הקבינט מאשר ,07:00 בשעה אש להפסקת תסכים ישראל
 היכן בבירור לקבוע באפשרות אותה מתנה אך הביטחון, שר החלטת
לכך. מפורשת מצרית בהסכמה וכן שעה, באותה הקווים

צה״ל של המבצעים אגף .05:50
 פקודה צה״ל של הכללי המטה מפרסם השמש זריחת אחרי דקות כמה

 נמצאים שבהם המקומות בכל קו ייצב הדרום פיקוד ולפיה, לכוחותיו
 פעילות השולטים. והשטחים הגישה דרכי כל תפיסת תוך כוחותינו,

 לכוחות בסיוע האוויר חיל הפעלת כולל ,07:00 שעה עד תימשך האש
המזרחית. בגדה המצריים הכוחות על יזומות מטוסים ותקיפות
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 השעה אחרי המצרים ידי על האש הפסקת הפרת של מקרה בכל
 שלא גזרה באותה חופשי באופן ולפעול באש להשיב יש ,07:00

האש. הפסקת את מכבדת

201 טייסת .06:00
 חיל של השליטה תא את מעדכנים ,07:00 עד לתקוף אישור יש

 ארבעה ושולח 4 לכנף חפוזות משימה פקודות שמכין האוויר,
 כוחות של אחרונות לתקיפות - קורנסים ושלושה סער - מבנים

מצרים. צבא
 למובילים, להצטרף רשאי מטוס ולתפוס להתארגן שיספיק מי כל

 הארמיה כוחות את לתקוף מטוסים 11 ושולחים בטייסת להם אומרים
לתעלה. ממזרח לקסיקון״( הכביש)״ציר בצדי השלישית

 דקות חמש הכביש. הנה האחרון. המבנה מוביל הוא סתווי יגאל
 הרוחות לכל איפה הסיום. אקורד את לפספס לא רק שבע. לפני

 להסוות מצליחים המצרים איך סתווי, ילד״ ״פני מוטרד המטרות?
טוב? כך כל עצמם את

בקשר. בהם מאיצים תזדרזו,״ דרקון, ״מבנה
בקקה? משחקים שאנחנו חושבים, הם מה

 עם רגב גיל עולה רך,״ רכב הרבה עם דיפונים מזהה ממזרח ,1״
הקשר. ערוץ על המתגלגלת הרי״ש

 מבנה של בהחלט אחרונה פצצה מוטלת בדיוק 07:00 בשעה
סיני. בחולות המצרי הצבא כוחות על דרקון

 כל ובאוטובוס, נגמר, באמת זה שהפעם מרגיש רגב 07:30 בשעה
 החיים״, את ״לאהוב השיר בראשו מתנגן לטייסת, מהדת״ק הדרך
 חלש, בהתחלה לשיר, ומתחיל במילים לאחוז למנגינה נותן והוא
חי...״ נשארתי באגדות ״...וכמו רם בקול ממש ובסוף חזק, כך אחר
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סואץ העיר .14:15-07:00
 סיני, לחולות דרכה את עושה דרקון מבנה של האחרונה הפצצה בעוד
 פותחים הבאה, המלחמה עד לפחות החיים, מתת את חוגג רגב וגיל

סואץ. העיר על כבדה ארטילרית בהרעשה צה״ל תותחי

 והחליטה שרוולים ישראל מדינת הפשילה באוקטובר, 22 שני, ביום
 שרוליק, עוד לא חדשים. משחק כללי הגדולים. של במגרש לשחק

 מעייניו שעיקר תיכונית, המזרח הלימוד בכיתת הממושמע התלמיד
טובה. התנהגות על גבוה ציון לקבלת נתונים

 שהצהירו ומבלי ביניהם, שנדברו מבלי באוקטובר, 22 שני, ביום
 האוחזים ובעיקר המדינה, קברניטי החליטו לפרוטוקול, הצהרות

 ואם ליהודים. שטוב מה רק עושים שמעכשיו הביטחון, במושכות
כולם. כמו לכולם. משקרים. צריך,
 פשוט כפול. ומוסר צביעות על איתכם נדבר לא לכם, נטיף לא

 המצרים. בגלל רק הכול וזה בעולם, בסדר הכי שאנחנו ונגיד ״נבלף״
 לנו אין אבל ככה. לא שזה יודעים ואנחנו מגיבים. אנחנו מתחילים. הם

 שלנו. הלאומיים בנכסים כאן מדובר כי לנו. אין באמת אחרת. בררה
 רק המצרים. מול אנחנו רק יהיה זה ומתן, המשא כשיתחיל רגע, ועוד

 ונתקדם עכשיו נמשיך ולכן אנחנו. רק שטחים, על לוותר נתבקש אנחנו
 שהסכמנו אש הפסקת שהוכרזה פי על אף דרומה, ובעיקר מערבה,

 וכת מצרים נשיא מול הדרוש האימה מאזן את שנייצר עד עליה,
 הארמיה של כיתורה את להשלים צריך זה בשביל ואם שלו. הגנרלים

 על מהאוויר אש ולהמטיר להמשיך צריך ואם זאת. נעשה השלישית,
 צריך ואם זאת. נעשה לחימתם, כוח את יותר עוד ולסרוק כוחותיה
זאת. נעשה הימי, המצור את ולהשלים סואץ העיר את לכבוש

 הישראלית המנהיגות ממשיכה באוקטובר, 24 רביעי, ביום גם ולכן
 ומבינה מגיבים, רק ואנחנו מתחילים, הזמן שכל הם בכלל שזה לטעון
הגדולה העיר סואץ, את לקחת בהחלט האחרונה ההזדמנות שזאת
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 כוחות את ולנתק במצרים, בגודלה והשלישית התעלה לאורך ביותר
 המים האספקה, ממקורות המזרחית בגדה שנותרו השלישית הארמיה
 לפני יגיעו. שהפקחים לפני להם. להעניק יכולה שהעיר והמחסה

קורה. מה יבינו שהאמריקאים

 דחוף קשר יוצר סילסוואו, של סגנו הוגן, פארי קולונל - 08:45
 הפסקת בדבר המצרים תשובת את באלחוט שקיבל ומעדכן דיין עם

מסכימים.״ מסכימים, ״מסכימים, האש:
 דיין. מתלוצץ פעמים?״ שלוש זה על חזרו המצרים ״האם

הוגן. משיב ״ארבע,״

 צה״ל כוחות נכנסים נברא, ולא היה לא הוגן קולונל כאילו - 09:30
 הקצה בין המפגש בנקודת השוכנת סואץ, העיר של הראשי לרחובה
 בהתמוטטות, ״המצרים המפרץ. של הצפוני לקצה התעלה של הדרומי
 את תכניע הראשיים ברחובות וזחל״מים טנקים של מהירה פריצה

 גדוד היותר לכל ממש, של איום ״אין להם. אומרים הרפאים,״ עיר
בהצלחה.״. מהיר. טאטוא קומנדו.

 שלשום רק חזר צעיר, טנקים מחלקת מפקד ברקאי, אבירם סג״מ
 רוטן הוא בנו? בחרו לא למה מפציעה. החלמה אחרי הקרב לשדה

 שנבחרו האחות, מהחטיבה טנקים 20 כלות בעיניים רואה בתסכול,
 צנחנים אחריהם מובילים במלחמה, האחרון התהילה אקורד את לנגן

 כמו ורובם, נגמ״שים, על אחרים זחל״מים, על רכובים משועממים
ומשאיות. אוטובוסים בשיירת שנתי, בטיול

 הרגל עולי של הראשית המעבר תחנת סואץ, העיר מתוך - 09:50
 פוסקים. בלתי חזקים, ירי קולות נשמעים ערב, האי לחצי ממצרים
 שעדיין הטיפש מי מעניין ברקאי. חושב בהתנגדות, נתקלים החבר׳ה

מולם. קלצ׳ניקוב קנה להרים מעז

490



קליפסה באוקטובר: 24 בסואץ אפו

 העיר של הראשי ברחובה המתנהל צה״ל, כוח אחד. טיפש לא
 צלפים ובעיקר עממית, מיליציה אנשי בהתנגדות נתקל סואץ,

 חשופים הנעים במפקדים הפוגעים טנקים, ציידי וחוליות מיומנים
 המשוריין. הטור את ומשמידים בצריח,

לחימה. ימי 18ב־ כלום למדו לא כאילו

 הרבה לנו יש מסתבכים, הדברים סוערת, סואץ בעיר הלחימה - 10:00
 מפקד את והשריון הצנחנים כוחות מפקדי מעדכנים ופצועים, הרוגים

העליון. הפיקוד מוצב בואכה הלאה הדיווח את שמעביר האוגדה,
 האוויר, חיל למפקד הרמטכ״ל מורה האוויר,״ חיל את שוב ״להפעיל

 מיידית עזרה רוצה ״אני .07:00 משעה מעבודה מושבתים שמטוסיו
השלישית. הארמיה תחומי בכל נוספות וגיחות סואץ בעיר לכוחות

 הפסקת הסתיימה ״מבחינתנו דדו. מנחה הכוח,״ בכל זאת ״תעשו
האש.״

 עם ויורד דיווחים, אלף שווה אחת שתמונה דיין מחליט היום בצהרי
באפריקה. כוחותיו אל מסוק

 את הביטחון שר מעדכן כוחותינו,״ את לתקוף החלו ״המצרים
 להפעיל הרמטכ״ל הורה שכך, ״מכיוון מהשטח, הממשלה ראש

 וארטילריה.״ מטוסים
סואץ. על מילה ואף

 עוד זחל״ם. חוזרים. הם הגדולה, העיר במבואות שם, ובדיוק
 ברקאי, סג״מ של בכיוונו צועקים קרבות וותיקי וצנחנים ועוד. אחד.

 למהר, מה עוד אין שהרי החיפזון, מה על מבין לא והוא מהר,״ ״מהר,
 צנחנים מונחים שעליהן אלונקות, של ארוכות שורות לפרוק ועוזר
 עור ובגון קרפ בסוליות הגבוהות, הקרב נעלי ורק לחלוטין, מתים

המגרד. הצמר שמיכות מבעד מבצבצות חום־אדמדם,
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 לחיל הוריתי האש... הפסקת את להפר ממשיכים ״המצרים - 14:15
 נמצא שעדיין דיין, את דדו מעדכן האויב,״ מטוסי את לתקוף האוויר
ברן. של האוגדתי בחפ״ק

 מפסיקים?״ לא שאנחנו היות האש את מפסיקים לא הם ״אולי
דיין. מציע

201 טייסת .15:45
 משימתה את 201 טייסת מסיימת נמשכת, סואץ בעיר הלחימה בעוד

 עדי שמובילים קורנסים, רביעיית הכיפורים. יום במלחמת האחרונה
 סיני, בחולות הנחבאים מצריים טנקים מאתרת רומם, ויורם בניה

 והבקר נ״מ, ואין טילים, ואין באחרים, פוגעת מהם, חמישה מבעירה
 חושבים הם והפעם התקיפה, להמשך אישור שאין פתאום מודיע
 אחת ועוד אחת עושה ובניה המלחמה, נגמרה באמת. על זה. שזהו

 כשהדבר שזינק הראשון הייתי אני כאן, יש מקרים צירוף איזה ואומר
 הביתה ובדרך האורות. את לכבות האחרון אני ועכשיו התחיל, הזה

 חגיגת ומתחילה לחופות, מתחת ימים 18 שנאגר המתח מתפרק
שכאלה. רגשנים שמחה. וצווחות שירים

הממשלה ראש לשכת .16:00
 את הממשלה ראש מעדכנת מקיסינג׳ר,״ דיווח קיבלתי עתה ״זה

 וביקש הברית לארצות פנה סאדאת ״ולפיו, המלחמתי, הקבינט
 מפני עליה להגן כדי למצרים אמריקאים חיילים בדחיפות שתשלח

 יוזמת המשך על כתגובה באה המצרית הבקשה הישראלית. התוקפנות
קיסינג׳ר. לי אמר בשטח, כוחותיכם והתקדמות שלכם הלחימה
 ומציעה גולדה אומרת סאדאת,״ של מאוד מחוכם צעד ״זהו
האוויר. חיל פעילות את לאלתר להפסיק
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 הביטחון שר טוענים אותו,״ כשתוקפים רק מכה ״צה״ל
והרמטכ״ל.
דיין. מבקש דיניץ,״ את לי ״תשיגו

 הנמצא בוושינגטון, ישראל לשגריר הביטחון שר אומר ״שמחה,״
 הפעילות שכל לקיסינג׳ר ״תאמר הטלפון, קו של השני מעברו

 ותרגיע מצריות, התגרויות על תגובה היא מצרים בשטח הישראלית
 קהיר, בכיוון להתקדם מגמה כל לנו שאין התנ״ך׳, על יד ׳עם אותו,

 השלישית.״ הארמיה בגזרת מזרחה התעלה את לחצות לא וגם
 מתקשר המדינית־ביטחונית ההתייעצות סיום אחרי דקות כמה

 ומעדכן הדרום, חזית מפקד בר־לב, חיים לרא״ל)במיל׳( הביטחון שר
נגמר. לא עדיין שהעסק על רותחים שבוושינגטון אותו

 האש?״ המשך את למנוע כדי עליון מאמץ לעשות אפשר ״האם
דיין. שואל

 צה״ל לחיילי מצרי קומנדו כוח בין קרב מתחולל שעות כמה ״זה
בר־לב. מדווח סואץ,״ בעיר

 דיין. מגיב אותה,״ שומעים לא שבוושינגטון אש ״זו
 המצריות הדיוויזיות שתי את מהאוויר חורש האוויר ״חיל

בר־לב. לעדכן ממשיך התעלה,״ של המזרחית בגדה שלכודות
 של הזועם הרוח להלך מודע דיין, אומר להיפסק,״ מוכרח ״זה

החבל. את עוד למתוח אפשר שאי מפנים האמריקאים,

אפשטיין ושמו איש .17:00
 בטייסת יירוט בכוננות אפשטיין גיורא משולב הצהריים אחר בשעות

 יותר יחד סופרים ותיקים, רביעייה מובילי ארבעה זוגות. שני שלו.
הפלות. 30מ־

 האוויר, חיל למטה אפשטיין חזר לכן קודם ימים ארבעה
ואחרי אחת, במלחמה הפלות תשע של שיא הישג כשבאמתחתו
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 ממש האש שהפסקת הבין לשיאנים, השמורה פנים בקבלת שהתקבל
ונשלם. תם נסגרה, הבסטה בדרך,

המיראז׳ים. טייסת של המלחמה אווירת לו. חסר עדיין אחד ודבר
 שלושה לפני שעד זאת עצמה, הטייסת אלא רפידים, כוננות גף לא

שלה. המפקד סגן היה חודשים
 רוחות מחדש לנשב החלו האוויר חיל כשבמטה בערב, שני ביום
 לתוקפה שנכנסה האש שהפסקת העריכו בכירים מטה וקציני מלחמה,

 בכוחות להלום המטוסים יישלחו שוב בבוקר ומחר מת, סוס היא
בהחלט. האחרונה ההזדמנות שזאת אפשטיין הבין האויב,

 סוף עד שם ״אשאר פה. בחצי עידכן לטייסת,״ עוזב ״אני
הלחימה.״
 אמנם היא הטייסת טעות. הבאים. ביומיים לעצמו רטן טעות,

 האופיני, הריח את יש לה ורק כולנו, הגחנו שממנו הקרבי הרחם
 חשוב הפלות אבל כיף. וזה חשוב. וזה המסורת. האווירה, הקולות,

 גף עובדה. ברפידים. להיות צריך הייתי להפיל, ובשביל יותר.
 חם ב״גיהוצים״, יומיים כבר ואני מטוסים, להפיל ממשיך הכוננות

לו. שני שאין הזה, המדהים האווירון של ההדק על

 כולם הפכו בישראל, הראשונים המיראז׳ים נחיתת עם ,1962 באפריל
 להתמסר, באה מושלמת צרפתייה חתיכה ראשון. ממבט אהבה לחולי

מעולם. ליטפו שלא כמו אותה ליטפו והם
 - ״4 סימן בייקר ״מרטין על התיישבו לקוקפיט, עלו הם ואז
 עצמה את שמתאימה מתכווננת, כרית עם - בעולם טוב הכי המושב
 חליפה סביבם תפרו כאילו והרגישו שלך, הפרטי הגב לקמרון

מטוס. סביבו בנו אותו, הושיבו טייס, לקחו מושלמת.
 שעונים כמה כך. כל ידידותי כך, כל פשוט היה בקוקפיט והכול
 הו והסטיק, לתפעול. נוחים הכי במקומות מפסקים, שלושה ספורים,
סטרדיוואריוס. כינור כמו הסטיק,
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 יותר, חלק שביקשו. לאן אותם לקח והוא לשמים, אותו לקחו הם
 טיסה וחוויית וטרוטל סטיק שהכירו. מה מכל יותר מהיר יותר, טבעי

מושלמת.
 כבר מה מושלם. הכול שלא למדו הם נישואים שנות ארבע אחרי

 את להדמים החל המיראז׳ מנוע צרפתייה? מחתיכה לצפות אפשר
 תקלות. רדפו ותקלות בנחיתות, התפוצצו וצמיגים באוויר, עצמו

 בעייתיות ובין תפעולו ושלמות יופיו בין נתפס בלתי דיסוננס
 את חידדו רק אליו, באהבתם פגמו לא אלה כל אבל שלו. התחזוקה
ערנותם.

 גם ,1966 ביולי 14 חמישי, ביום מיגים. לפגוש החל הוא ואז
 מיראז׳ באמצעות בעולם ראשונה הפלה אותם. להפיל התחיל

 הפסיק. ולא ולהפיל. לרוץ המשיך והמיראז׳ .21 מיג של וראשונה
 כה. עד מלחמה ימי 18ב־ 220 עוד .1973 אוקטובר עד הפלות 200כ־

 הכף על מיראז׳ים 10 האחת, המאזניים כף על הפלות 400מ־ יותר
הסיפור. כל וזה השנייה.

 שמפטרלת אחרת רביעייה ״תחליפו הבקר. אומר ״תמריאו,״
בתעלה.״
 כיבוי עם שיסתיים לפטרול דלק לשמור צריך חסכוני. טסים
השמש.

 לאפשטיין. הבקר מורה להיכנס,״ ״תתכוננו
 שאמור למבנה הבקר צועק שתיים־שתיים־אפס,״ כיוון ״למפגש,

 אפשטיין גיורא שלשמו היחיד לדבר אותם שולח הזירה, את לפנות
בשמים. נמצא

 אפשטיין. שואל איתנו?״ ״מה
 הבקר. עונה בפטרול,״ ותמשיכו הערוץ את ״פנו
 ובשבילו, הרדיו, ערוץ של השני מעברו אפשטיין זהו אבל

חייו של הכותרת גולת זאת ״למפגש״ יירוט, טייס כל בשביל כמו
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 ומבין בגרון, הקל היובש את מזהה כבר ואפשטיין המקצועיים,
 בבואה שוב יהיו הבאות שהדקות ויודע הנכונה ההחלטה את שקיבל

אימוניו. שנות כל של ותמצית
 הוא וכבר לקרב,״ הולך ״אני לבקר, עונה הוא תמשיך,״ ״אתה

 נוספים,״ נתונים לי ״תן המיגים. להיות אמורים שבו לכיוון פונה
מבקש. הוא

 מסרב בשטח, האוויר חיל מפקד של המבצעית הזרוע המום, בקר
 מקיבוץ חוצפן רס״ן אפשטיין, של חוקי הבלתי במשחק חלק ליטול
בשתיקה. ובוחר נגבה,

אפשטיין. מחליט בלעדיו, נסתדר
 כנפיים נתיקי זורק המבנה וכל בקשר, פוקד הוא ״כידונים,״

עובייד. ג׳בל בכיוון ומאיץ
 התפוצצויות שתי מזהה הוא הגדול, המר לאגם דרומית־מערבית

 ועכשיו הקרקע, על גדולים פיצוצים שלושה אחריהן וקצת באוויר,
 כי הנכון, המקום באמת וזה פניו. מועדות בדיוק שלשם לו ברור
 ולמתבונן זה, אחר זה רודפים ומיראז׳ים מיגים בשמים מקום בכל

 לחשוב זמן אץ לאפשטיין אבל תופסת, במשחק שמדובר נדמה מהצד
 זוג הנה להפיל. אחד. דבר רק רוצה והוא חושב, מהצד מישהו מה

 המיג, ליד מתפוצץ וזה האחורי אל טיל ומשגר אליהם רץ הוא מיגים.
 חושב להתבכיינות, זמן אין עשן. שובל אחריו גורר לטוס, שממשיך
 מצרי טייס תותחים. לטווח וסוגר הדרך את מינן לבר חותך אפשטיין,

 היכרות ללא וגם עליו, שיושב מיראד מאחוריו מטרים 500 מזהה חכם
 ובעוד יהיה, שכך לו וחבל לקרות, עומד מה מבין אפשטיין עם קרובה

 צרור ולשחרר לסחוט ועומד קדימה ההדק כיסוי את מרים אפשטיין
 ואפשטיין לשמים, מפלט כיסא נורה המ״מ, 30 תותחי משני ארוך

 אבל ולמה, בדיוק אמר למי יודע לא ברדיו, לך,״ רבה ״תודה אומר,
 ללא הממשיך, המיג על אחרון מבט מעיף הוא אמר, שכבר מכיוון
עדיין והמלאכה דוחק הזמן אבל בשמים. ישר קו להתוות טייס,
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 וטייסו בשמים, קשור״ ״לא שמסתובב אחר מיג זה ועכשיו מרובה,
בעקבותיו. עתה זה יצא הציידים שגדול יודע לא

 ומקבל צלילה כדי תוך טיל משגר סוגר, הפנייה, את מהדק אפשטיין
 רוחה את משיבים ככה כי מנוע, מכבה הוא מדחס. הזדקרות ״בתמורה״

 הוא ועכשיו בסדר, והכול מחדש, ומתניע הזאת, הסרבנית הצרפתייה של
 לו ואין בשמים, בוערת ברזל עיסת כמו נראה שבעצם המיג, את מזהה

 מושך והוא נגמר, לא עדיין הקרב כי השכם, על עצמיות לטפיחות זמן
 והמיג בו, שמזנב ומיראז׳ לצד, מצד שחולף נוסף מיג ומזהה למעלה

 לפני מיג עוזבים פתאום מה מבין לא ואפשטיין עוזב והמיראז׳ טס עדיין
 הפלת לא למה קרה? ״מה המיראד, טייס את שואל והוא אותו, שהפילו
 שתא ורואה מתקרב והוא טייס.״ בלי מיג ״זה לו, אומר והטייס אותו?״
 אלא שלי. הראשון המיג זה אולי - וחושב חופה, ואין ריק באמת הטייס

 הפלות, רוצה עדיין והוא בשמים, נוסף מיגים זוג לו מתגלה שעכשיו
 בתותחים. בו ופוגע מהם אחד על סוגר הוא חדים תמרונים כמה ואחרי

 ורק מיגים, אין מיראז׳ים, אין בשמים. לבד ואפשטיין שקט, ופתאום
 רוצה בזירה אחרון שנשאר הזה המשוגע מה מבין שלא המום, בקר

 למצוא יכול הוא אם הבקר את ושואל עוד רוצה ואפשטיין ממנו.
 מבין ואפשטיין זהו. מטרות. שאין משיב והבקר נוספות. מטרות לו

 ועמוס לחצור, חוזר גמורה ובעלטה נגמר, באמת כנראה זה שהפעם
 המבנה בני ויתר שלושה, שהפיל ממנו שומע הכנף, מפקד לפידות,

 היא והתוצאה הפילה, השנייה הרביעייה שגם לו ומבשר שלושה, עוד
לטובתנו. 12:0

 נגמרה.״ המלחמה סופי. זה הפעם ״גיורא, אומר, הוא כך ואחר

הממשלה ראש לשכת .17:30
 ראש ללשכת דיניץ שמחה מתקשר בשמים, מלהטט שאפשטיין בזמן

הממשלה ראש של הסבריהם את לקיסינג׳ר שהעביר ומדווח הממשלה
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 שעה המצרית. בחזית הלחימה להמשך הקשור בכל הביטחון ושר
 ראש הייג, אלכסנדר הגנרל אלי התקשר דיניץ, מספר לכן, קודם
 חידוש בשל מאוד רוגז שהנשיא בי והטיח ניקסון, הנשיא של הסגל
מישראל. להתנתק ישקול כן, לא אם מיד. להפסיקה ודורש האש

 הוראות לפי פועלים הם לו. השבתי כלל, התקדמו לא כוחותינו
 ניסיונות ולבלימת ירי על לתגובות רק עצמם את להגביל חמורות

 אנא שוככת. הלחימה שבידי, הידיעות לפי האויב. של התקדמות
 לו, אמרתי נוח, לא במצב אותו תעמיד לא שישראל לנשיא תודיע
 שב שהוא אלא לו, והוקל לנשיא, זאת שהעביר ואמר אלי חזר והייג

 מישראל, התנתקות כולל דרסטיים, צעדים לנקוט שייאלץ והדגיש
שונות. תהיינה ההתפתחויות אם

הביטחון שר לשכת .17:50
 בר־לב, )במיל׳( רא״ל מעדכן האוויר,״ חיל פעילות את ״הפסקנו
 לעזור אחרונה אחת גיחה לי מאפשר היית לו שמח הייתי ״ועדיין
סואץ.״ העיר של כיבושה בסיום

 מתוחים הברית ארצות עם ״היחסים דיין, עונה אפשרי,״ ״בלתי
 את נחדש שלא מפורשת הבטחה מאיתנו קיבל המדינה ומזכיר מאוד,

האש.״

העליון הפיקוד מוצב .20:00
 הביטחון. שר בלשכת מפגישה ששב לרמטכ״ל מדווחים בדרום, שקט

סואץ. בעיר נמשכות עדיין הצנחנים חילוץ פעולות רק
 האוויר. חיל מפקד מעדכן גיחות, 300ל־ יצאנו 10:00 משעה החל

 וסוללות חי״ר מחפורות טנקים, השמדנו סואץ, העיר בנמלי פגענו
כל לכתוש המשכנו לתעלה. מדרום דלק במכלי פגענו ארטילריה,
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 שילמו הם לנו. להפריע ניסו המצרים סואץ־קהיר. בכביש שזז מה
לכוחותינו. אבדות אין מטוסים. 14ב־

 לוודאי ״קרוב אלעזר. רא״ל אומר הנוכחי,״ השלב את גמרנו ״בזה
 הארמיה את לאלץ חייבים אנחנו החזיתות. בשתי שקט ישרור שמחר

 הם סימטרייה. ליצור וכך המערבית, הגדה אל לסגת השלישית
 שלהם שטח מחזיקים אנחנו לתעלה. ממזרח שלנו שטח מחזיקים
לתעלה. ממערב
 באוויר בים, השלישית הארמיה של מלא כיתור לקיים ״יש

הכללי. המטה פורום את הרמטכ״ל מנחה וביבשה,״
 ממשיך שלבים,״ בשלושה לכשירות לחזרה מתארגנים ״אנחנו

 25 ממחר, ״החל ומכריז, השלבים שלושת את מפרט אלעזר, רא״ל
המלחמה. לפני כמו סדירה לעבודה יחזור הכללי המטה באוקטובר,

 מסגיר בפניו ומשהו אחת, מספר החייל מוסיף משהו,״ ״ועוד
 מילואים. שחרור אין שמעתם? מילואים. שחרור ״אין פנימית, סערה
מיידית.״ ללחימה בכוננות יישאר ומילואים, סדיר כולו, הצבא
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באוקטובר אחרונים ימים

כמרקחה והעולם

 התיכון במזרח המלחמה מאיימת באוקטובר, 25 חמישי, יום בשחר
 הסובייטים, מצד נרגשת בפנייה מתחיל הכול כולו. העולם את לטלטל

 יחד ולשגר אליהם להצטרף אמריקה של הברית לארצות שקוראים
 ונשנות חוזרות אש הפסקת הפרות לנוכח ולפיה, לאו״ם הודעה

 המבקש מצרים, נשיא של הנואשת לקריאתו ובהמשך ישראל, מצד
 של האש הפסקת לקווי צה״ל כוחות את להחזיר המעצמות משתי

 משלוח חיל במצרים להציב המעצמות שתי החליטו באוקטובר, 22
.339ו־ 338 האו״ם החלטות את שיאכוף משותף

 שזה החדש התבשיל את לאכול איך יודעים שלא האמריקאים,
 ומשהים פנימיות התייעצויות בסדרת פותחים לשולחנם, הוגש עתה
התשובה. מתן את

 החזק האיש ברז׳נייב, ליאוניד מזהיר לדרישתנו,״ תיענו לא ״אם
 למצרים לשלוח אלא בררה בידנו תותירו ״לא המועצות, ברית של
שלנו.״ המזוינים הכוחות טוהרת על עצמאי, צבא כוח

 נקלעות המעצמות ששתי בשעה השמש, זריחת לפני דקות כמה
 לעימות אותן ולגרור האל־חזור נקודת עד להסלים שעלול למשבר

 למתקפת 29ה־ השנה יום את ההיסטוריה דפי מציינים בין־גושי,
 האמריקאי המשלוח חיל על היפני האוויר חיל של הראשונה הקמיקזה

השקט. באוקיינוס
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 המכונה זאת ההולדת, יום ממסיבת חלק הם שגם לדעת מבלי
 כוחות אחרוני דקות באותן ממש עצמם את מחלצים הגורל״, ״צחוק
 שעות 24 כמעט סואץ. העיר על קמיקזה להתקפת שנשלחו צה״ל,
 לתוכה שנכנסו אחרי שעות 20 השנייה, האש הפסקת מועד אחרי

 הרוגים. 80 מהדהד. בכישלון הכיבוש ניסיון מסתיים סדר״, ״להשליט
צוותו. על מהם אחד מאחור, שננטשו טנקים ארבעה פצועים. 120

 למצרים,״ המשותף הכוח שיגור רעיון את וכול מכול דוחים ״אנחנו
 הברית ״לארצות הסובייטי. לעמיתו הברית ארצות נשיא מבהיר

 ממשלת עם הדוק בקשר אנחנו האש. הפסקת הפרות על מידע אין
 רצוף בקשר שאתם מניח אני האש. הפסקת את להבטיח כדי ישראל

המצרים. עם כזה
 בו ״ונכלול ניקסון, מציע האו״ם,״ משקיפי מערך את נחזק ״בוא

המעצמות. שתי מטעם משקיפים
 נשיא ממשיך חד־צדדי,״ באופן ולא בהרמוניה, לפעול העת ״זאת

 להסכים אופן בשום תוכל לא הברית ארצות כן ״ועל הברית, ארצות
 אנחנו שלכם כזאת בפעולה באזור. חד־צדדית סובייטית לפעולה

 הפסגה בפגישת בינינו שסוכמו העקרונות של הפרה משום נראה
 מתרה גרעינית,״ מלחמה למניעת ההסכמים ושל 1972ב־ במוסקבה

 הטילים משבר בניהול קנדי הנשיא וכמו בברז׳נייב, ניקסון הנשיא
 לקבל מוכנה לא אמריקה האמת שברגע מוכיח ,1962 בשנת בקובה
 תמצמץ לא היא עליה שנכפתה ובהתגוששות אחד, מאף איומים

ראשונה.

 על להתפוצץ ומאיים ורותח גועש לא העולם כאילו ,10:15 בשעה
 העליון הפיקוד מוצב חדל לזה, אותו ש״הביאה״ ישראל, ועל עצמו

 המלחמה. מפרוץ הורגל שאליה החירום במתכונת לפעול צה״ל של
לשכותיהם. אל וחוזרים ה״בור״ את עוזבים ועוזריו הרמטכ״ל
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 של החירום בהיערכות לשינויים מודע אינו כך, אחר שעה רבע
 דיניץ שמחה את קיסינג׳ר מעדכן בישראל, הצבא קברניטות

 הברית, בארצות מצטיירת שהיא כפי התיכון במזרח המצב בתמונת
 הוא ובסובייטים,״ במצרים ללחימה להתכונן לישראל לה ״ראוי

 מחר כבר להנחית עלולים שהסובייטים מניחים ״אנחנו מתריע.
ביומו.״ יום מדי וכך חיילים. מאות וחמש אלפים כארבעת

 המדינה מזכיר מבהיר לבד,״ אתכם להשאיר מתכוונים לא ״אנחנו
 להתחיל פקודה קיבל השישי ״הצי ישראל. לשגריר האמריקאי

 המוצבים שלנו, והצנחנים השריון כוחות וכל מצרים, בכיוון בתנועה
 מציעים אנחנו לכוננות. הוכנסו הברית, ארצות לגבולות מחוץ
 אלא בקהיר, הסובייטים ינחתו שבו ביום הלחימה את תחרשו שלא

 משלוח שכוחות העולם לכל ברור יהיה כך רק המחרת. ליום תמתינו
 המצרים.״ של לצדם להתייצב כוונה מתוך בקהיר נחתו סובייטיים

 שאינה במדינה הסובייטים לחמו לא השנייה העולם מלחמת ״מאז
דיניץ. אומר המועצות,״ בברית גובלת

קיסינג׳ר. עונה הראשונה,״ הפעם ישנה ״תמיד

* * *

 עד המערבי העולם מנהיג מוכיח שוב באוקטובר, 26 שישי, ביום
 הרוסים, של הסרק מאיומי להיבהל, ובעיקר למצמץ, אסור כמה

 הקרמלין לצמרת לתת הלבן הבית של הדיפלומטיה לאשפי ומאפשר
 חוזרים טיפסו, שעליו הגבוה מהעץ יורדים הם שבעזרתו החבל את

 ומאפשרים, למצרים סובייטי משלוח חיל הטסת על מהכרזתם בהם
כנו. על להישאר כולו לעולם בינתיים,

רותחת. המדינית היורה ועדיין
האש הפסקת אחרי שנמשכו שהקרבות לכך מודעת הברית ״ארצות

502



כמרקחה והעולם באוקטובר: אחרונים ימים

 ״עם לדיניץ, קיסינג׳ר אומר ישראל,״ ביוזמת היו לא באוקטובר 22ב־
 השלישית. הארמיה בנושא התעקשותכם את מבינים לא אנחנו זאת,

 העדין ההסכמה במרקם פוגמות שוב סאדאת של העזרה קריאות
 המצב את להחזיר ועלולות המועצות, ברית ובין בינינו אמש שהושג
רתיחה. לנקודת

 עלולה ״והיא קיסינג׳ר, ממשיך מסוכן,״ משחק משחקת ״ישראל
 המצור את להסיר לא התעקשותה בשל רק הישגיה כל את לאבד

השלישית. מהארמיה
 עם להתפנות הארמיה לחיילי לאפשר מסכימים אינכם ״מדוע

 יספקו הסובייטים ממילא ״הרי קיסינג׳ר. תוהה לקהיר?״ ציודם כל
חדשים.״ טנקים למצרים
לחופשי, שיחררה שמדינה בהיסטוריה מקרה שום על לי ידוע ״לא

דיניץ. עונה להתקיפה,״ שבא מכותר צבא ציודו, כל על
 הביאה קטנה שמדינה בהיסטוריה מקרה שום על גם ידוע ״לא
לעברו. קיסינג׳ר יורה מעצמות־על,״ שתי בין חריף לעימות

* * *

בוקר. לפנות באוקטובר, 27 שבת,
 ״ובשמו דיניץ, את קיסינג׳ר מעדכן האדום,״ בקו אלי צילצלו ״הרוסים

 בלתי אספקה מעבר שתאפשרו ונבקש אליכם שנפנה עתרו סאדאת של
 שאנחנו הרוסים הבהירו השיחה במהלך השלישית. לארמיה צבאית

 צעדים יינקטו בטרם הבעיה, לפתרון נוסף אחד יום של שהות מקבלים
 יומיים, לפני מהאיום שינוי לשם הפעם, שלנו התחושה מתאימים.

 לארמיה לתת לא איתם וגמור מנוי אומרים. שהם למה מתכוונים שהם
 לצאת מוכנים הם המצור, את תסירו לא אם ברעב. לגווע השלישית

יוסר. שהמצור ובלבד מטוסים, עם צבאי למבצע
בקולו, אזהרה ונימת לשגריר, קיסינג׳ר אומר שמחה,״ ״ראה,
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 במלחמה נסתכן לא אנחנו השלישית לארמיה אוכל ״בשביל
ברוסים.

 את העברתי לא שעדיין לך ״דע קיסינג׳ר, מסיים משהו,״ ״ועוד
 כפי תהיה שתגובתו מצפה שאתה מניח אינני לנשיא. הסובייטי השדר

 ולא בתקיפות, המועצות לברית השיב יומיים.״)כאשר לפני שהיתה
לסגת.( מישראל דרש

 דיניץ מתקשר קיסינג׳ר, עם התדרוך גמר אחרי כשעה ,05:30 בשעה
 יתיר שלא לישראל להבהיר מבקש ניקסון הנשיא כי ומעדכן לישראל

 של כניסתה לאחר הושלם שכיתורה השלישית, הארמיה את להרוס
 ״האמריקאים דיניץ, אומר ,״14:00 השעה ״עד לתוקפה. האש הפסקת
 מים מזון, העברת לאפשר מוכנה תהיה ישראל אם לדעת רוצים

 תאלץ שלילית שתשובה איים קיסינג׳ר השלישית. לארמיה ותרופות
ישראל.״ נגד באו״ם להצביע הברית ארצות את

 והמשחק הדיפלומטיה לוליין של דק חבל על וירטואוזית הליכה
 חלקית, ישראלית נסיגה תובע מחד - קיסינג׳ר הנרי הד״ר הכפול,
 שזאת אף השלישית, הארמיה כיתור על שמחתו את מביע ומאידך
 את מבקר מחד לתוקפה; הראשונה האש הפסקת כניסת לאחר נעשתה
 דרוש זמן כמה שואל ומאידך הלחימה, המשך על בחריפות ישראל

 תעמיד סובייטית שהתערבות לפני השלישית, הארמיה את לחסל לה
 צחצוח מול לקצה מגיעה זו להטוטנות - חדש במצב האזור את

הרוסי. החרבות
 ישראלים מצרים, רוסים, עם עולם חובקות שיחות של בסופן
 נמצא שהעולם קיסינג׳ר מבין האמריקאי, בממשל בכירים ופקידים

 את לכופף הרגע שהגיע מפנים המעצמות, בין גורלי עימות לפני רגע
 - המתפתח בתרחיש הגון דיווידנד מוצא וכדרכו הישראלית, היד

כמושיעה להצטייר אמריקה של הברית לארצות חוזרת בלתי הזדמנות
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 בארץ החוץ במדיניות מיידיים רווחים ולגרוף מצרים של הגדולה
הפרעונים.

תמיד. כמו לבדה. המחיר. את לשלם שנדרשת היא ישראל ושוב
 שהיא ומשום גודלה בשל אלא מעשיה, בשל לא נענשת ״ישראל

 ומתמצתת לקיסינג׳ר, ותקיף זועם בשדר מאיר גולדה כותבת לבדה״,
העניין. כל את

 האמריקאי, לאולטימטום מודעת ,14:00 בשעה באוקטובר, 27 בשבת,
 בעת לצדה שיעמוד אחר מישהו אין הגדול העולם שבכל לכך ערה
 העימות להבות וגובה להסתיים, עלולה האש שהפסקת מפנימה צרה,
 מעבר מתירה היא כי ישראל ממשלת מודיעה לשחקים, ויגביה יחזור

שעות. 48 של זמן לפרק ומים מזון שיירת

 של בשטח מחזיק שצה״ל בשעה באוקטובר, 28 ראשון, יום בצהרי
 1,200 של בשטח והמצרים סואץ, לתעלת ממערב קמ״ר 1,600
 לדרכה, הראשונה ההומניטרית האספקה שיירת יוצאת בסיני, קמ״ר

 סוללת השלישית, הארמיה את להכניע צה״ל של יכולתו את מאיירת
 חומר מחבית הפתיל את ומנתקת אחריה שיבואו שיירות של דרכן את

הרוסית. הנפץ

* * *

 העושה אספקה שיירת על הידיעה מתקבלת סיני של כשבדיונות
 מתייצב המוניות, אכבר״ ״אללה בקריאות אליהם דרכה את

 וחצי בשנתיים ביתו שהיה במקום 201 טייסת של לשעבר מפקדה
האחרונות.
הפיקוד החלפת מועד עד בינתיים, אשתמש אם לך ״יפריע
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 כמעט הראשון סגנו אליהו, בן את זמר יפתח שואל בחדרי?״ הרשמי,
הדרך. אורך לכל

הטייסת. של בפועל מפקדה עונה בעיה,״ ״אין
 לשעבר לסגנו מבהיר וזמר הא, ועל דא על משוחחים הם כך אחר

 לטפל כדי הגיע וכי הטייסת, על בפיקוד להתערב בכוונתו שאין
 הוא מיד מאנשיו. אישית ולהיפרד והנעדרים השבויים במשפחות

 ואיך נשמע, מה שואל בעיניו, ״ילדיו״ את מלטף לשיחה, אותם מזמן
 הם שאין על כואב, כך כל וכואב, ללבם מסילות למצוא מנסה היה,

 החומל, הנדיב, וזמר כלפיו. זעירה חסד מידת עכשיו, אפילו מגלים,
זמר. כעסים איש לא כי כעם. בו ואין לבו. אל מתעצב רק

 מלחמת סיני, למבצע 17ה־ השנה יום באוקטובר, 29 שני, יום בבוקר
 מדינת של הכוח לשיכרון הצנוע חלקה את היא גם שתרמה הבזק

שלו. המשפחות פרויקט את זמר יפתח סא״ל מתחיל ישראל,
 פאני קובי, של דפנה כולן. את מבקרים המסור, נהגו ויואל, הוא

 אריאלה איציק, של אילנה מאיר, של דניאלה אורי, של חוה חיים, של
 הרווקים. ומשפחות איתמר. של טלי גורי, של אביבה יוסי, של

והנעדרים.
 לו גומלות המפקד, זמר של האישית לטרגדיה מודעות שאינן והן,
 מלאך הוא ביתנו אל שבא הזה האיש לזו, זו ואומרות גדולה באהבה
אדם. בצלם

 קורותיו, על לאיתן מדווח בטייסת, ביתו אל חוזר הוא בלילות
 שם, רק שם, המשפחות. בשיכון אמותיו דל״ת אל פונה כך ואחר

 אנחה משחרר הוא רואה, לא אחד כשאף במיטתו, עצמו עם מכורבל
החדר. חלל אל כבדה

* * *
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כמרקחה והעולם באוקטובר: אחרונים ימים

 והביטחון החוץ ועדת מתייצבת באוקטובר, 30 שלישי, יום בבוקר
בחצור.

 האוויר,״ חיל של הקרביות הכנפות אחת ,4 בכנף נמצאים ״אתם
 פעילות את בפניכם ״אתאר לפידות. אל״מ המארח, הביקור את פותח
 נצא כך ואחר לשאלות, זמן לכם אשאיר המלחמה, בתקופת הכנף
הפנטומים. בטייסת בביקור ונסיים בכנף לסיור

 הקשות המשימות את הפנטומים טייסת ביצעה המלחמה ״במהלך
 הוועדה חברי פורום בפני ומתאר לפידות אומר ביותר,״ והמסובכות

 ״ולמרות הטכנולוגית. עליונותו ואת הפנטום יכולות רבגוניות את
 איבד האוויר חיל המחיר. את שילמו הפנטום טייסות האמצעים, כל
 מהאבדות. גדול חלק ספגנו כאן ואנחנו במלחמה, פנטום מטוסי 30
המטוסים. 30 מתוך 14

 הוועדה לאנשי לפידות מדווח תגבורת,״ בינתיים ״קיבלנו
 201 טייסת באנשים. לא אבל בציוד, החסר את ״השלמנו ההמומים,

 אנשי ואחד עשרים שלה. הלוחם האדם מכוח אחוזים ארבעים איבדה
בשבי.״ נפלו או נעדרים הרוגים, - אוויר צוות

 זאת הוועדה. להגעת עיניים בכיליון כולם ממתינים 201 בטייסת
 איפשרה יומיים לפני אותה. להחמיץ אסור לה. שחיכו ההזדמנות

 הארמיה לנצורי ההומניטרי הנתיב את לפתוח ישראל ממשלת
 לאפשר להמשיך אם מתלבטת שהממשלה יודעים הם השלישית.

 כמחווה משלשום האספקה שיירת את להשאיר שמא או זאת,
הטייסת. מבנה עד ומחלחל מתלהט הציבורי והוויכוח חד־פעמית,

 את לחמנו מה בשביל האוויר. צוותי רותחים הזה, העניין מה
 שצריך, כמו לסיים תנו חברים? איבדנו מה בשביל הזאת? המלחמה

 שיצעקו עד אותם לחנוק הברכיים, על אותם להוריד סנטימנטים, בלי
לעולם. שוב. עלינו לבוא יעזו לא שאחריו לקח אותם ללמד די,

שתלוי גדול, פלקט על כותבים הם הארמיה,״ למען 201״
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 בעיני תדמיתך את ״שפר טיסה״, כל על ״חסוך הטייסת. במועדון
 מוצגים, תערוכת מסדרים הם פלקט אותו ועל הארמיה״. חיילי

 לחייל מנות משלוח להיראות צריך איך הוועדה לחברי שמראה
 סוכריות, לצדו מצמידים טלוויזיה, מכשיר מציירים המסכן: הארמיה

 הנצור. החייל חיי את להקל שיוכל מה כל - מים שקיות מסטיקים,
 את מצרי מחייל למנוע מוסרי לא שהרי קונדומים. גם מוסיף ומישהו
בטוחים. מין חיי של התקין המשכם

 ״תלמדו בוועדה, לחבריו בגין אומר הלוחמים,״ חושבים מה ״תראו
הממשלה.״ החלטת להיות צריכה מה מהם

 יושב אומר המקיפה,״ הסקירה ועל הסיור על לך להודות רוצה ״אני
 רגע מארחו, לפידות, לאל״מ צדוק, חיים הכנסת חבר הוועדה, ראש
בירושלים. הכנסת למשכן חוזרים שהם לפני

 למסור מבקש אני אחד. דבר רק לומר ברצוני שניפרד, ״ולפני
 עניין מאשר כולנו ללב קרוב יותר דבר היום שאין לטייסים בשמנו
 יתבצע הזה שהשחרור כדי מושקעים המאמצים מרב השבויים. שחרור

האפשר.״ ככל מהר
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 חזיר כמו לצרוח יכול אדם שבן ידעתי לא הזאת. הצרחה ושוב
שחוט.
תפסיקו, בבקשה תפסיקו, עוברית. בתנוחה הבטון על מצטנף אני

שלי. החברים אלה
 הראש. על שחור ברדס שומרים, שני נפתחת, דלת מוסט, בריח

 דלת עוד אותי, גוררים ככה. אצווה אני גם רגע עוד תורי. הגיע
 אחר מישהו ערבית, מדבר מישהו בעצמך. שלוט רועד. אני נפתחת,
.201 אתה? טייסת איזו לעברית. מתרגם
טובה, התחלה בצחוק. ופורץ החוקר שואל ?201 כאן כולם זה, מה

חושב. אני
רך. בקול מבקש הוא בטייסת, הצוות אנשי שמות את לי תן

 את מדקלם אני השבי. בסדרת שלמדנו כמו שקרי, מידע לנדב
 צועק כד׳ב, אביב. תל מכבי של והכדורסל הכדורגל שחקני שמות

לברדס. שמתחת ראשי את מטלטלת ענקים ויד החוקר,
כאבים. תחסוך המתורגמן. מציע אמת, תגיד

 אנשי שמות את מדקלם אני הקודם. בקו להמשיך להישבר. לא
בטייסת. המנהלה
 הראש עם נתלה באוויר, מונף אני ופתאום החוקר, צועק כד׳ב,

 לזו. זו קשורות רגלי כפות שתי באטליז, בשר נתח כמו למטה,
 הברכיים, פיקות את לי לפורר מאיימת זרמים סערת איייייייייי,

 אותי הכין לא אחד אף די. בבקשה די, החבל. על אותי מטלטלת
כזה. לכאב הזאת. להצלפה
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בטייסת? הצוות אנשי שמות מה החוקר, אומר שוב, שואל
 עד אותו לפטפט הזה. המנוול את לבלבל להחזיק, להישבר, לא

 כד׳ב, הספר. בית בכיתת הבנים שמות את מדקלם שישתכנע.
הביצים. את ששורף מחושמל מסמר בי נעצו כאילו איייייייייייייייי,

 אני נשלטות הבלתי לרעידות ומבעד החוקר, אומר אחרונה, פעם
לזה. מתכוון שהוא מבין

 מיני לי ויוצאים נשבר! לא שמעת? נשבר, לא אתה שאלה. אותה
מהפה. גמגומים

 של הזרם מכת איייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי, ב,׳כד
 באלפי אותם לפזר מאיימת המוח, תאי עד מטפסת האחרונה ההצלפה

החדר. רצפת על כאב רסיסי
 שביר. בלתי שאני הבינו ניצחתי. אותי, מורידים

הצלפות. ושוב צמיג? לתוך אותי דוחסים אתם מה השתגעתם?
 שלי הקול נשמע לא וזה הצרחות, את ושומע וצורח, צורח אני
 כדי מים עלי שפכו רטוב. כולי זה? מה חושך. בכלל. אני לא זה בכלל.

 מספיק, שאלה. אותה ושוב שלי, הערות ניצוץ את מזהים הם שאתעורר.
 היו לא אחרת להם. סיפרו בטח האחרים השבויים יפה. מעמד החזקת
 הוא שרותם אפילו יודעים. באמת הם מספר. משקר. שאני יודעים
ממני. ירדו אולי עכשיו המפקד. של המחליף הוא וחולדאי ג׳ינג׳י,
 מה חצור. טייסות את מנדב האוויר? חיל של הקרב טייסות מספרי מה

טובה. לא תשובה שלי. הבסיס של אלה את רק מכיר אני האחרות? עם
 שתגיד כדאי לשק. מתחת רועד כולי הרצפה. על נגרר משהו

רועד, גופי וכל עונה, אני האמת, זאת המתורגמן. אומר האמת, את
ה ר0ח ט י ל ^ ש י י י י י י י ו י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י י ו י י י י י י י י י י י י י י י י י י ו י י י י י ר ו ו ר ר י י ו ן ן

 שממש מבין אני כמותה, צרחתי לא שמעולם ענקית, צרחה בתוך
 והמוח לי, נעמדות השערות וכל חשמל, מכת אוזני בשתי הכתה עכשיו
 תעשה אלוהים, יותר. יכול לא די. בבקשה די, הרצפה. על נוזל כאילו

הכיפורים. ביום לצום צריך הייתי ההכרה. את שוב שאאבד בבקשה
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לכם. אגיד בסדר. בסדר.
 החכמות הפצצות סוגי על לנו ספר ועכשיו החוקר, אומר יפה,

לפנטום. שיש
 זאת החכמות. בפצצות בקיאים פחות אוויר צוות אנשי

 כד׳ב, אותן. מטילים רק אנחנו הטכני. הגף אנשי של ההתמחות
 מתפשט חמוץ ריח המכנסיים. את לי מוריד ומישהו החוקר, צועק

 חושב. שאני מה לא שזה מתפלל אני צוחקים. הם השתנתי. בחדר.
 מנסה הגוף אייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי,

 צרחת היתה שזאת מבין אני ההכרה ומדמדומי העור, מתוך לפרוץ
 ואני בתאו. עכשיו מצטנף אחר חבר ואולי ששמעתי, השחוט החזיר

 רועד. כך כל רועד, ובעיקר שליטה. וחסר מבועת. כך כל מבועת,
המתורגמן. שואל חשמל? עוד
רוצה. לא רוצה. לא

 מגרדות, שמיכות שתי ברזנט, בטון, רצפת שלי. הבית הצינוק. תא
 הגוף כל לגב. מהבטן מתהפך זהו. שעות. 24 שדולקת חשמל נורת

 לא העיניים, על סמרטוט כך. כל לכאוב שיכול ידעתי לא כואב.
 והחלפת המואזין קריאות לפי היום את מחשב חושך. רוצה אור, רוצה

 השעון כמו נוזל והזמן שלוש, אולי שעתיים, משמרת כל המשמרות.
שעתיים. אולי שעה. כמו שנייה ראלי. של בציור ההוא

 עבים צמר במעילי סורים סוהרים רואה אני בקיר חריץ דרך לי. קר
 ורועד. בשמיכות מתכרבל תחתונים, עם ואני שלג בכדורי משחקים

 משחיל בשמיכות, חורים קודח זיתים, חרצני לוקח רועד. הזמן כל
 עושה מהגופיות קטן. ניצחון שינה. שק לי יש עכשיו נעליים. שרוכי

 קופץ ולילה יום הרצפה. על קופץ לי. קר ועדיין ניצחון. עוד גרביים.
 נגד עכשיו הפסקה. מתעייף. השעון. כיוון עם בתא רץ הרצפה. על

 מתחמם. תוצאות. משפר המעגלים, מספר את סופר השעון. כיוון
פוסקות. שלא האלה והרעידות קר. כך כל קר. ושוב
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 בורגול או אורז בבוקר, זיתים וכמה גבינה משולש עם פיתות שתי
 בערב. תה תפוז, חצי בשר, שארית עם עצם חתיכת לפעמים בצהריים,

 את אוכל לערב. גם שיספיק למנות, התפוז חצי את מחלק אני ודי.
הקליפה.
 צועק, אני טואלט. טואלט. התא. דלת על דופק כך. כל צמא
 מצופה בשירותים המים צינור אם מה אז לשתות. אותי שייקחו העיקר
 אותי. ויוציא יבוא כבר שהשומר רק לי. אכפת לא כולם. של בחרא
 לסגור הדלת, את לפתוח בשבילו: עבודה הרבה לו, בא לא היום

 להחזיר. לחכות, אותי, להוביל העיניים, על סמרטוט לשים בחזרה,
 משתין יותר. יכול לא מתפוצצת. השלפוחית גם עכשיו מתאפק. אני

 לא מסריח. עצמי. של השתן את שותה האוכל. של הפלסטיק בצלחת
יותר. צמא

 בלי אחד כאלה. שניים התחתונים. עם מתחיל משלי. עולם בונה
 יום. עוד יום. שעה. ועוד שעה לזוג. מזוג הגומי את מעביר גומי.

 שחמט. לוח הכיס. את ממנה תולש משובצת. פיג׳מה מקבל הפתעה.
 שלא הלוח. את מחביא וכתומים. לבנים חיילים מכין התפוז מקליפות

לשחק. לי יפריעו
 כל שנה. לוח ציירתי הקיר על באוקטובר. 7 ראשון, ביום נפלתי

 שבוע עוד כולם. על אופקי קו חורץ שבוע כל בסוף קו. חורץ אני יום
 נרות מדליק שלי. ההולדת יום חנוכה. היום שלי, הספירה לפי עבר.

 ומישהו מקדשנו,״ חנוכת החנוכה ״ימי ושר, בתא יושב בדמיוני,
 להכות. מתחיל סוהר נפתחת. התא דלת מצטרף. הסמוך מהתא
חגגתי. כבר הולדת היום את שיכה.

 שבוע אותנו. מענישים דמשק. מעל האוויר חיל ברקע. סירנות
 כמה בכל שעות. 24 לעמוד. רק לשכב, אסור לשבת, אסור עמידה.

 קורס אותי ותופס בדלת הצוהר את בהפתעה מסיט מישהו, מופיע דקות
 הצלפות. ושוב שנושרות. וציפורני הנפוחות רגלי על החדר בפינת

חודשים. כמה עוד ולהתעורר להירדם לי בא יימשך?! זה זמן כמה
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 דד־ליץ. קובע השבויים. יתר עם שלי המפגש עד ייאוש טבלת בונה
 גם הנה אחד, עוד שבוע, חולף המשותף. המפגש עד חודש עוד

 נוסף. בחודש ליין הדד את מזיז האחרון השבוע בתחילת השלישי.
לפקוע. למועד נותן לא

 פחדים, לחלוק מי עם אין ביממה. שעות 24 נעול בתא. לבד זרוק
 לא כלום. יודע לא מאפם. פחות אפס. סתם מרגיש חרדות. כאבים,

 אוויר. צוות אתה למעלה. ראש שומע? אתה תחזיק, כלום. שווה
 אדם, בן שפיות, עליך. שחושבים מה בשביל עצמך, בשביל תחזיק.
 הביתה, הדמיון כנפי על טוס עליך. להשתלט לטירוף לתת לא שפיות.

 בחלומות. גם הזמן. כל הבית על חושב שפיותך. על שישמור לעוגן
 משחזר שלי, הבן עם משחק אשתי, עם שיחות מנהל בית. רק בית,
 שוב. דקה־דקה. יום־יום. המלחמה. לפני בקיץ שעשינו הטיול את

מתגעגע. כך וכל ושוב.
 ושני האישה את לו רצחו השואה. ניצול שלי. באבא נזכר ואז

 המטומטם השבי זה מה משפחה. ובנה ושרד המשיך והוא הילדים,
 את תרים שמעת? הראש!!! את תרים עבר. שהוא מה לעומת הזה

 הכלא על תשתלט מטכ״ל סיירת אולי ייגמר. זה אחד יום הראש!!!
 ייגמר, זה הביתה. מכאן חוזר אני להישבר. לא הביתה. אותך ותחזיר

ייגמר. זה שומע? אתה

1973 בנובמבר 5
 זמר, יפתח סא״ל המפקדים. החלפת טקס מתקשטת. 201 טייסת

 אומרים שתמיד מה אומרים הנכנס, אליהו, בן ורס״ן היוצא, המפקד
 וזמר החדשה, בדרך הצלחה לרעהו איש ומאחלים כאלה, בטקסים

 במהרה. איתנו בחזרה השבויים כל את לראות ונזכה ייתן מי אומר,
 טכנאים לוחמים, הטייסת, אנשי וכל ידיים, לוחצים הם כך ואחר

משותפת. חגיגית ערב לארוחת מתיישבים מנהלה, ואנשי
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 המשפחות, בשיכון לביתו זמר יפתח סא״ל פורש בלילה מאוחר
חסר. אנד ההפי ורק ונשלם. תם שזהו. ומפנים

1973 בנובמבר 16
 לארמיה נוספות אספקה שיירות מעבר לאפשר לא להבטחתה נאמנה

 שמחה במצרים, צה״ל שבויי כל ישוחררו כן אם אלא השלישית,
 על בדבר הנוגעים ולמשפחות הרחב לציבור לבשר ישראל ממשלת

 שבויים 233 לדרכה: היום שיוצאת מצרים, עם השבויים חילופי עסקת
ההתשה. מלחמת שבויי תשעה גם ביניהם לישראל. דרכם את עושים

 שני - החוזרים לראשוני נרגשת פנים קבלת מכינה 201 טייסת
 מלחמת שבויי שני ועמם עיני, ומנחם פיר איציק ההתשה״, ״ותיקי

חיון. וקובי פלטר גורי הפצועים הכיפורים, יום
 פיר, של הבקשה עם הלוח, את התדריכים מחדר מביא דוד יאיר

 עד למחוק ״לא את לו מראה ,1970 ביוני 30ב־ שנכתבה שלו, הטייס
יכול.״ אתה עכשיו ״זהו, ואומר, שאחזור״,

1973 בנובמבר 21
 את שמבכה ציבור בקרב ומתגבהים ההולכים המחאה לגלי קשובים

 המדינית, הצמרת להתפטרות וקורא למחדל הסברים דורש חלליו, 2,222
 חקירה ועדת הקמת על ישראל ממשלת מכריזה ודיין, גולדה ובראשה

 אגרנט, שמעון השופט העליון, המשפט בית נשיא בראשות ממלכתית
 מהלכי ואת הכיפורים יום מלחמת של פריצתה נסיבות את שתחקור
באוקטובר. 8ב־ הנגד מתקפת כישלון עד הבלימה, בקרבות המלחמה

 את לארגן ומתחילה שלה המינוי כתב את מקבלת שהוועדה בשעה
שבויי להגיע ממשיכים הראשונים, העדים להופעת הזמנים לוחות
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 דורון כך אחר ויומיים ארי, לב ויוסי ערד אורי אלה קודם מצרים.
ברעם. ואיציק שלו

השבים, בין אינם סמוק וגדי גולן ברוכי כהן, ערן אופיר, יוני ורק
ידוע. אינו קבורתם מקום וגם

1974 בינואר 18
 סואץ־קהיר בכביש 101ה־ בקילומטר הגדול האוהלים במתחם
 לישראל, ההגנה צבא רמטכ״ל אלעזר, דוד רא״ל ידיים לוחצים

 מצרים צבא רמטכ״ל אל־גמאסי, אל־ע׳ני עבד מוחמר ופילדמרשל
 על שצובאת העולמית התקשורת לעיני לראווה, ומציגים החדש,
 גדות משתי תיסוג ישראל הכוחות. הפרדת הסכם את האוהל, פתחי
 מהתעלה. קילומטרים 20 של במרחק יתייצבו וכוחותיה סואץ, תעלת
 בגדה המוצבים מכוחותיהם אחוזים 90 יסיגו מצרים צבא כוחות

התעלה. של המזרחית

 באוקטובר 24ב־ במצרים, כמו שהוכרזה, סוריה, עם האש הפסקת
 כשגנרל ,1973 בדצמבר בלבד. ספורים ימים מעמד החזיקה ,1973
 רמת של הבזלת סלעי את וכיסה למערכה הוא גם הצטרף חורף
 הסורים פתחו הרומאים, מימי כמותן נראו שלא שלג, בשכבות הגולן

 )האזור ב״מובלעת״ צה״ל כוחות על ארטילריה הרעשות בשגרת
 במינון זאת ועשו הסגול(. לקו שמעבר סוריה בשטח כבש שצה״ל

 ״מתחשב״. עדין.
עוד. לא

 מצרים, עם הכוחות הפרדת הסכם חתימת תוצרי את מפנימה
 התיכון, במזרח ומתן המשא כללי על שניים או אחד דבר יודעת

 פתיחה מעמדת הדיונים לשולחן להגיע הסורית ההנהגה מחליטה
ממש. של התשה במלחמת לפתוח לצבאה ומורה מיטבית
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 לירושלים דמשק בין דילוגים למסע יוצא האמריקאי המדינה מזכיר
המדינות. שתי בין העקיף ומתן המשא תחילת את ומסמן
 הקו גבולות אל צה״ל כוחות בהסגת להסתפק בכוונתנו אין
 יותר, ממשית תמורה לקבל רוצים אנחנו הסורים. מצהירים הסגול,

במצרים. אחינו כמו ממש. של טריטוריאלי הישג

* * *

 דרך עיני. סביב נכרך צחנה מעלה וסמרטוט מוסט, הבריח ושוב
 עינויים. לא רק אלוהים, בבקשה, עינויים. לא רק מוכרת. לא שונה,
מוסר. הראש כיסוי נפתחת, דלת

 צעירים, גברים חבורת מכווצת בפינה קומתיים, מיטות גדול, חדר
 מאיפה רועדים. אחרים בוהים. קצתם רזים. מאוד רזים, מזוקנים,

הזאת? השואה ניצולי חבורת את לי הביאו
 שלי! החברים אלה שלי! החברים אלה מתחלחל. אני פתאום
 רופא, שריונרים, שני טייסים, תשעה־עשר קצינים. ושלושה עשרים

 מתבוננים שותקים, מתיישבים, במעגל, מזרנים מסדרים מודיעין. קצין
 הולדת היום זה היום ואומר, לדבר מתחיל מישהו בזה. זה בתדהמה

 שספר ומישהו מתבשל. טוב שמשהו סימן יחד, כולנו ואם שלנו, השני
 כולם ועכשיו .1974 בפברואר 20 רביעי, יום תרשמו: אומר כמוני, ימים,

שאחריו. ובלילה שלמחרת, וביום הלילה, כל מפסיקים ולא מדברים

1974 מרס ראשית
 ובו השבויים איחוד אחרי ספורים ימים אל־מזה, מכלא הרחק לא

 ההתשה מלחמת את הסורים מסלימים השלגים, הפשרת עם בזמן
שליטה להשיג ונשנים חוזרים בניסיונות ופותחים ישראל, על שכפו

אר 1974 פברו
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 יישובי על פוסקות בלתי הפגזות בסדרת המלווים החרמון, בפסגות
צה״ל. וכוחות הגולן

I 1974 באפריל
 ועדת מגישה מרכזיים, עדים 58 זומנו שאליהן ישיבות, 140 אחרי

 צה״ל, של המודיעין אגף לממשלה. שלה הביניים דוח את אגתט
 באחריות נושאים שלו, אריה תא״ל וסגנו זעירא אלי האלוף ובעיקר
 הצטברו המודיעין בידי הוועדה. קובעת ההתרעה, לכישלון הישירה
 שגוי שימוש אולם הקרבה, המלחמה על רבות מתריעות ידיעות
 האלוף הגדול. לכשל הביאו )קונספציה( מחשבתי וקיבעון במידע
 את לקדם כדי כנדרש כוחותיו את פרש לא גונן)גורודיש( שמואל

 הכוללת באחריות נושא אלעזר דוד רא״ל המצרית. המתקפה פני
המלחמה. פרוץ עד והמודיעיניים המבצעיים לכשלים

1974 באפריל 3
 ההתפטרות לממשלה. התפטרותו את מגיש אלעזר דוד רא״ל

 מממצאי מתעלמים שלו ותא״ל גונן זעירא, האלופים מתקבלת.
 ובראשונה בראש המלחמה מחדל את הקושרים החמורים, הוועדה

בצה״ל. שירותם את להמשיך ומחליטים האישי, לתפקודם

II 1974 באפריל
 במסקנות מתהדרת לא וג׳נטלמנית, מנהיגה ישראל, ממשלת ראש
 פעולותיה, את משבחת אפילו אחריות, מכל אותה שמזכה אגרנט, ועדת

 מחאה ותנועות הלאומי השבר המחדל, החללים, שמחיר ומחליטה
מעשה. לעשות אותה מחייבים - וללכת לקום לה שקוראות
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 התפטרותה על מאיר הגברת מודיעה הכנסת של חירום בכינוס
ישראל. ממשלת להתפטרות בכך ומביאה

1974 באפריל 18
 האוויר חיל נשלח באוקטובר 24ב־ הנשק שביתת הסכם מאז לראשונה

 שמיניית תוקפת המאוחרות הצהריים אחר בשעות לפעולה. הסורי
במדינה. ביותר הגבוה ההר על צה״ל של עמדות 17 מיג מטוסי

* * *

 טייס סתווי, יגאל מגיע באפריל, 18 חמישי, יום של הערב בשעות
 החליטו ומפקדיו נגמרה, שכבר ההיא במלחמה שהשתתף - 201

 דרגות את מהצפוי, מוקדם לו, והעניקו המשימות בכל יפה שעמד
כולם. כמו התגעגע. באפקה. שביט סימה של לביתה - הסרן

 עם האש הפסקת הסכמי שנחתמו אחרי ימים כמה ,1973 באוקטובר
 את 201 טייסת של התוססת המבצעים פקידת סיימה וסוריה, מצרים

 חדש. דף לירושלים. ועלתה ובצה״ל, האוויר בחיל בטייסת, שירותה
 חזרה שבוע בסופי ופילוסופיה. לספרות ראשונה שנה סטודנטית

 פה שוחחו, ישבו, מהטייסת. לחברים לרגל עלייה אתר שהפך לביתה,
וחזרו. מסעדה. שם סרט,

מירושלים. החמודות עלם יגאל. ועכשיו
 מנוכחותה מתבשם בביישנות, שואל הוא סימה?״ שלומך, ״מה

הסוערת. הקופצנית,
 מלחמה. על מילה ואף אומרת. היא לסרט,״ הולכים ״בוא,
רכבו. דלת אל אותו מלווה היא חצות אחרי קצת
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 מתנצל. נשמע הוא לסורים,״ לגמול יוצאים אנחנו ״מחר
מאוחר.״ כבר ״תחליף. לו, אומרת היא ״תחליף,״

 פניו. על תלוי מחויך ירח וחצי עונה, הוא אפשר,״ ״אי
מתחננת. כמעט היא יותר,״ מאוחר ״צא
הרחוב. בפנס מואר הזה, החיוך ושוב אפשר,״ ״אי

 הישראלי האוויר חיל מטוסי נשלחים ,1974 באפריל 19 שישי, ביום
מהן. אחת סתווי יגאל סרן של זאת גיחות. 308 בסוריה. להלום

 קדומנית, מבודדת, SA-6 סוללת לתקוף היא שלנו המשימה
 המבנה, מוביל מתדרך ישראל־סוריה, בגבול החרמון, הר בשיפולי

אליהו. בן איתן סא״ל, כבר עתה הטייסת, מפקד

 איתו. רגב גיל מוביל, אליהו בן במרווחים. זוגות שני ארבעה. יוצאים
 קרייתי מתפעם הארבל, צוק הנה שסוגר. הזוג סתווי ויגאל זהר אלי

 מטעי מעל נמוך יורדים הזה. ההר יפה תמיד סתווי. של הנווט במושב
ממערב. החרמון את מקיפים דוב, להר מתגנבים הגליל, אצבע

 צוללים, מושכים. אליהו. לבן ה״קרנף״ אומר טופ, שלוש, שתיים,
 השניים. מדווחים הושמד, אחריהם. רגב גיל משחררים.
 נכנסים. אליהו. בן אומר המשגרים, על להיכנס אפשר

 עצבני. כומר צגי מול קרייתי רוטן בטירוף,״ חם ״אמ״ט
 ונחזור.״ ״נסיים סתווי. אומר ונחזור,״ SA-6^ משגרי עם ״נסיים

 לצרוח. מפסיק לא והכומר חימוש, משחררים צוללים, מתקפלים,
העץ. בזווית דמשק ימינה, שוברים
 צועק משמאל,״ ״טילים חוץ. בקשר סתווי מדווח זרתות,״ ״מזהה

פנים. בקשר קרייתי
 הסטיק מנסה. קרייתי כלום. מושך. סתווי מגיב. לא הסטיק בום.

 אנחנו עונה. לא סתווי עושים? מה עושים? מה ביד. חופשי נותר
ומושך. אופקי למצב ידית מעביר קרייתי בהר. מתנגשים
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בתדהמה. הידיעה מתקבלת 201 בטייסת
 ולא במיטתו, מתהפך שמידקו, חושב אותם, תפסו שלא נניח
 בלי בשלג, הזה, הכלבים בקור מעמד יחזיקו הם איך להירדם. מצליח

 התנצל אוהבים, כך כל שכולם שסתווי, נזכר הוא ופתאום שמיכה?
 שפתחה בשבת המסוקים בגיחת הפלה נרשמה לא שבגללו על בפניו

 שזה לו ולהגיד הזמן במנהרת לחזור כך כל רוצה והוא המלחמה, את
בשלום. תחזור רק חשוב. לא ממש יגאל. חשוב, לא ממש

 בבית עוצרת ובדרכה בירושלים, ללימודים חוזרת סימה ראשון ביום
סתווי. משפחת
 אומרת היא הצוות,״ בגורל עלה מה יודעים לא עדיין תקווה, ״יש
 הטובות השכן בן בעיני בה התבונן שלשום שרק יגאל, של להורים

שלו.
בדלת. דפיקה
 מהוסס בצעד נכנס אוקטובר, עד שלה הכנף מפקד לפידות, אל״מ

לי.״ צר לי. ״צר ואומר, מתיישב פנימה,
להיות.״ יכול לא ״זה סימה. אומרת להיות,״ יכול לא ״זה

1974 במאי 31
 בשווייץ, בגודלה השנייה בעיר ז׳נבה, אגם של הדרומי־מערבי בקצהו
 הסכם על וישראל סוריה צבא נציגי חותמים האגם, כשם ששמה
הכוחות. הפרדת

 רואים שבוייה, 62 לגורל ישראל מדינת רגישות את מזהים
 מסרבים השום, כקליפת שערכה חבילה שלהם השבויים 386ב־

 ולאחר העברתה, את ומתנים צה״ל שבויי רשימת את להעביר הסורים
 מחויבותה, על ישראל בהצהרת השבויים, לשחרור הסכמתם את מכן

טריטוריאליים. לוויתורים הסורים, השבויים שחרור על נוסף
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 לרקת שמוצמד אקדח מול ישראל, נציגי אומרים מסכימים,
מצפונם.

1974 ביוני 1
 מפנק ומועדון רכה מיטה כול־יכול, מטוס שהחליפו אחרי ימים 246

 ביותר השחורים הלילה מחלומות יותר קשה ובעולם סורי בכלא
 ברנע, איתמר עשהאל, אברהם הפצועים, ארבעת מתחילים שלהם,
לישראל. העלייה מסע את קרייתי, השבי טירון וגם ליף אביקם

1974 ביוני 5
 400 של בשטח האוחזת במלחמה, המובהקת המנצחת ישראל, מדינת
 מאשררת מדמשק, קילומטרים 40 במרחק וחודו סוריה, בתוך קמ״ר

 את להסיג נדרשת המדינות, שתי של הצבאיים הנציגים הסכם את
 לתיקוני להסכים ונאלצת הסגול הקו גבולות אל בחזרה כוחותיה

 רפיד משולש קוניטרה, העיירה הסורים לידי מוחזרים ולפיהם גבול,
הגולן. דרום בגזרת גבעות וכמה

1974 ביוני 6
 גלעד רם, חיים עולים בשבי, נפילתם אחרי ימים 251 חמישי, ביום

 במתחם מצוחצח אוטובוס על ושניבוי שחר אורי יהב, איציק גרבר,
 איך גורלית, אחת, בשאלה עסוקים הביתה, דרכם את ועושים הכלא

הממשלה. ראש של החרבות שפתיה מנשיקת יימלטו
 להישאר נא הפתעה. לוד. התעופה בשדה נוחתים הם 10:00ב־

 נכון יעלה? אתכם. לברך למטוס יעלה הממשלה ראש במקומותיכם,
ששת רמטכ״ל מגיע ואז זאת. בכל אבל גבר, כמו היא הזאת שגולדה
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 הקטנה בארץ דברים כמה שקרו להם ומתברר רבץ, יצחק הימים,
 הממשלה ראש לנאום כוח להם ואין ממנה, רחוקים כשהיו שלהם
 והחברים, המשפחה את רוצים רק והם ישראל, מדינת של החדש

מחסומים. מאחורי להם שמחכים
 שלא רם, חיים של לפאני ובעיקר להמתין, קשה למשפחות וגם
 כולם. כמו תחכי גברת, - אומר סבר חמור צבאי ששוטר לה אכפת
 פאני אבל מתעקש. הצבאי השוטר גם אבל לעבור, מתעקשת והיא
 היא ולכן ימים, 251 אחרי עכשיו, ממש עכשיו, שלה חיים את רוצה

 לכיוון ושועטת השוטר של ידו מלפיתת משתחררת לנשיכה, עוברת
 אל הדרך כל ברוח, מתנפנפים אופנתיים פיל מכנסי עם המטוס

שלה. חיימק׳ה
 את שניכוי וגם אורי איציק, גלעד, חיים, פוגשים הפנים קבלת באולם

 הפסדתם. טוב. אוכל סטייקים. לנו. היתה מלחמה של יופי שאומר, בלומי,
זיונים. של יופי וגם מלחמה. של יופי באמת מוסיף, רדר ומוטי

* * *

 הכוחות הפרדת הסכמי שזהו. 201 בטייסת גם מבינים 1974 ביוני
 של סיפורה ונשלם תם בגבולות. אוזניים מחריש שקט נחתמו.
הכיפורים. יום מלחמת

 את מסיר - אותי״ תזכרו בחרמון ״כשתיפלו - הבר״ ״שור
לסרבל. מתחת הגטקעס

 שעכשיו, מחליט - השפם המסחרי, סמלו את שהוריד - ה״קרנף״
מהתחלה. לשפם. לחזור אפשר נגמר, כשהכול
 רגל על להקפיד מפסיק לו, שבא איך למטוס עולה שמואלי איתן

החופה. סגירת לפני שמאלה יורק לא וגם ראשונה, ימין
 לבנות, שחילק ההבטחות משלל מילוט דרך מחפש רדר מוטי

לחופה. הדרך כל המלחמה שטר פירעון את הדורשות
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 באותיות הבאים״ ״ברוכים הלוח על עוד כותב לא אליאל יוסי
 אוצר את לשכלל חבריו על ללחוץ ומפסיק עיניים, מאירות ערביות
 ולא יגיעו, לא כנראה הם הכול למרות שכן הישמעאלי, המילים
 הסטודנטית סימה, את וגם יפות, פנים בסבר אותם לקבל חייבים

 באפקה, בביתה לה ומסביר פאטמה, לכנות מפסיק הוא מירושלים,
לכיבוש. להתכונן צריך לא כבר שזהו,
 ההומור מעץ לרדת להם שמאפשר הסולם את מוצאים ם ל ו ו ו וב

 לא ואפילו באל־מזה״, ״להתראות לזה, זה מאחלים לא וכבר השחור,
הגארד״. על ״להתראות

שירים. לכתוב מפסיק ופרי

 לה מספר כך ואחר נורית, את חזק מחבק רגב גיל משפחות בשיכון
 צריכה שהיתה מה את עשתה הטייסת שנגמרה. המלחמה על שוב

 וקשה לי ורע לי כואב בלי התחמקויות, בלי תירוצים, בלי לעשות,
 כבר התחיל, שהכול אחרי שעות 20 בערך בצהריים, ראשון ביום לי.

 בכלא אוויר צוות אנשי שבעה קולטת? את שבויים. שבעה ספרנו
 ארבעה איבדנו בישראל. שנטשו שניים עוד והיו ברגע. בום. הסורי.

 משימה. אף על ויתרנו לא ללחום, המשכנו אבל כלום. על מטוסים
 לא. אמרנו לא פעם ואף במצרים. בעיקר אבדות. עוד ספגנו כך ואחר
 והיום קודם. קרה מה משנה לא שעה, בכל מקום, לכל וטסנו, עלינו

 הפנטום, טייסות מכל מטוסים יותר שהפלנו לנו לומר יודעים כבר
 צוות, אנשי ופחות מטוסים פחות עם האבדות, כל למרות מדהים. וזה

בחזית. תמיד שהיינו מוכיח וזה מכולם. יותר הפלנו
 ולמעלה ומעבר. מעל היינו מתרכך, ומבטו אומר הוא לי, תקשיבי

מזה.
 ,201 שאנחנו, להיות יכול איך המחיר. נורית. המחיר, אבל

 ארבעה־עשר ועוד צוות אנשי שבעה איבדנו מנוסים, הכי הראשונים,
התחלנו נורית? לנו, קרה זה איך וקרייתי. סתווי גם ועכשיו שבויים?
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 לא זה קולטת? את שלושה־עשר. סיימנו אווירונים, ושבעה עשרים
הדעת. על מתקבל לא הדעת. על מתקבל
אולי. נורית. בקיר, ראש קצת הלכנו אולי

אולי. מדי. רחוק אחד גשר היתה עלינו שהטילו המעמסה ואולי
 כך כל נורית. עייף, אני ואומר, בחוזקה אותה ומחבק שב והוא

עייף.
גילוש. לו, אומרת היא גילוש,

 לילה. בכל שחוזר זה החלום, את וחולם בחיקה מתכרבל והוא
 עיר רחובות בתוך פצצות עמוס אותו מסיע והוא הפנטום, שוב הנה
 בעמוד או במכונית בבית, כנף קצה לשפשף לא נזהר מוכרת, לא

 פותח מוצא. ממנו. להמריא שיוכל ורחב ישר קטע מחפש תאורה,
 שעלול הזה, המכשול את מרחוק מזהה הוא ושוב מאיץ, מנועים,
 האחרון, וברגע לעצור, או בהמראה להמשיך אם ומתלבט להפריע,

 מצערות, סוגר יצליח, שלא מבין הוא לאוויר, מנתק כמעט כשהמטוס
ההתרסקות. לפני שנייה עוצר הבלמים, על מתנפל

 להמריא מספיק ורחב ארוך שיהיה רחוב מחפש ושוב מסיע, ושוב
הלילה. כל ממנו.

524



ויבואו יעלו

 שטס ,F16-1 סקייהוק טייסות מפקד זיו, )מיל׳( לסא״ל ענקית תודה
 שעות מאות וצבר הכפיר( )למעט האוויר חיל של הקרב מטוסי בכל

הקורנס. - סיפורנו גיבור כנפי על ב׳ כסמ״ט טיסה
 המהודקת. בשפתם האוויר חיל ותיקי עליו לי אמרו הנכון״, ״האיש

 כל את איתר הספר, על זיו עבר סיזיפית בלשות בעבודת צדקו.
 ״סינית״ - אוויראית שפה והפך לעברית״ ״גיור הדורשים המושגים

 נפש. לכל )כמעט( שווה לשפה - לרובנו
ידיו. מעשה הוא הספר בסוף המקצועי הנספח

 הספר: מסילות על ראשונים אותי ששמו לשלושה גדולה תודה
 חיל תולדות ענף ראש לשעבר אמבר, עדו ד״ר )במיל׳( סא״ל

 חלוץ, דני )במיל׳( רא״ל הראשון: הצוהר את לי שפתח האוויר,
 לכל נכון פוזה, נטול חם, איש ,201 בטייסת צעיר מילואים טייס

 תל בסיס מפקד פקר, רן )במיל׳( תא״ל הצוהר: את שהרחיב עזרה,
 מרבית בעיני הנערץ״ ״המפקד דמות הכיפורים, יום במלחמת נוף

 לי עזר ההתלבטות שברגעי ,70וה־ 60ה־ בשנות האוויר לוחמי
נכון. להחליט

 בגנזך והנצחה תיעוד תחום ראש צורף, חגי לד״ר לב מקרב תודה
 לי היו שלו נדלה הבלתי הידע ומאגר רגישותו שתבונתו, המדינה,

רב. לעזר
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 היחידה מנהל אלון, אילנה המנהלת - צה״ל ארכיון לאנשי תודה
 שהיו סרדס, איריס הארכיון, ועובדת צדוק, אבי ולקטלוג, לתיעוד

לעזור. ונכונים פעולה משתפי קשובים,

 ראש לשעבר הפלמ״ח, בית מנהל לכיש, זאב )במיל׳( לסא״ל תודה
 להחלטות הנוגע החומר את לידיו שקיבל האוויר, חיל תולדות ענף

 את והוסיף המלחמה, של הראשונות השעות 24ב־ החיל מפקדת
המועילות. הערותיו

 ותובנותיו שספריו אשכולות, איש בר־יוסף, אורי לפרופ׳ תודה
רבות. אותי שימשו

 התיכון המזרח ללימודי דיין משה מרכז ראש זיסר, אייל לפרופ׳ תודה
 שהיה אביב, תל באוניברסיטת הרוח למדעי הפקולטה דיקן ואפריקה,

לספר. וייחודי חשוב בקטע רב לעזר לי

 רון סא״ל הצנזור סגן ובראשם הצבאית, הצנזורה לאנשי תודה
 בתקיפות, המידע ביטחון גבולות את להתוות שידעו קרניאלי,
וברגישות. בתבונה בחוכמה,

 באיתור שעזר האוויר, חיל עמותת ראש יושב שפורן, לג׳קי תודה
נעדרים. ■

 על ,90ה־ בשנות האוויר חיל תולדות ענף איש אמיתי, למאיר תודה
הטובות. הערותיו

 האוויר, בחיל ומידע היסטוריה ענף מפקד חבקוק, מוטי לסא״ל תודה
הדרך. בתחילת שעזר
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שכל איש שפירא, לניצן תודה  נדלים, הבלתי הידע ומאגרי הישר ה
 היה לא אחר אחד שאף מה את לאתר וסייע בשבילי שם היה שתמיד

יכול.

קיים. היה לא הספר בלעדיהם - המרואיינים לכל תודה

 ימים שעמלו זמורה־ביתן כנרת לאור ההוצאה בית אנשי לכל תודה
ת ת ולילו  רוז, ויורם זמורה ערן לבעלים ובמיוחד הספר, בעשיי

מו תמכו פירגנו, שהאמינו,  הספרותית ולעורכת הטובה, מרוחם והעצי
הגבול. לא הם שהשמים שהוכיחה צ׳פניק, תמי

ם שבין חיי, של האישה לתמי, אחרונה תודה ם טיפולי  במרפאה דחופי
 חלונות את הקודמים, ספרי עם כהרגלה מצאה, סוערות, ניהול וישיבות

 הקריאה ואהבת רגישותה ובתבונתה, הנוכחי, זה על גם לעבור הזמן
ת ולעשות להאיר להעיר, ידעה שלה טו יותר. טוב ספר מהטיו
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במלחמה 201 טייסת לוחמי

טייסים

סדיר

היום עיסוק אחרון תפקיד דרגה
אחרונה

תפקיד
בטייסת

 לפני דרגה
המלחמה שם

 חיל גמלאי
 האוויר

על ואל

 ראשי מדריך
 הספר בבית

לטיסה
סא״ל מפקד

הטייסת סא״ל זמר יפתח

 עיריית ראש
אביב תל

 בסיס מפקד
הצרים תא״ל

 א׳ ״ט סט
 )מפקד

 הטייסת
 8-6 בפועל,

באוקטובר(

רס״ן חולדאי רוני

שיווק יועץ
 מחלקת ראש

 הדרכה/מטה
האוויר חיל

אל״מ ב׳ סמ״ט רס״ן אמנון
גוריון

מהנדס
אלקטרוניקה

ותשתיות
סימולציה

מושאל
לתעשייה
האווירית
לפרויקט

הלביא

סא״ל אווירי לוחם סרן רם חיים

טיסה מדריך

 מדור ראש
 התקפי סיוע

 במחלקת
 מבצעים/מטה

האוויר חיל

רס״ן אווירי לוחם סרן שחר אורי
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 דיז עורך
 ונוטריון;

 מומחה מהנדס
אוויר מיזוג

 מדור ראש
 קרב מטוסי

 במחלקת
 אמצעי

 לחימה/
 חיל מטה

האוויר

רס״ן אווירי לוחם סרן לוי איתן

 ומנכ״ל שותף
 במפעל
 למוצרי

קוסמטיקה

 ענף ראש
 תאונות חקירת

 בקרת במנהלת
 מטה איכות/

האוויר חיל

סא״ל אווירי לוחם סח קורן משה

 ממחלה נפטר
 מלחמת אחרי

הכיפורים יום

 קרב טייס
 .201 בטייסת

ניסוי טייס
רס״ז אווירי לוחם סרן  רדר מוטי

)ז״ל(

 ארגוני ייעוץ
 במערכות
רפואיות

 כוח אגף ראש
 במטה אדם

 של הכללי
צה״ל

אלוף אווירי לוחם סגן רגב גיל

 בטיסת נהרג
 אחרי אימון

 יום מלחמת
הכיפורים

 טייסת מפקד
F־16 סא״ל אווירי לוחם סגן  אליאל יוסי

)ז״ל(

 בטיסת נהרג
 אחרי אימון

 יום מלחמת
הכיפורים

 קרב טייס
101 בטייסת רס״ן אווירי לוחם סגן שלו דורון

)ז״ל(

 טייס
על באל

 להק ראש
 מודיעין/מטה

האוויר חיל
תא״ל אווירי לוחם סגן אילת גדעון
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במלחמה 201 טייסת לוחמי

ח צ״ ה

היום עיסוק אחרון תפקיד דרגה
אחרונה

תפקיד
בטייסת

 לפני דרגה
המלחמה שם

 בית יו״ר
 התפוצות.

יו״ר
 ״אירונאוטיקס״.

 המרכז יו״ר
 האקדמי
 לעסקים
 יו״ר ומשפט.

 ״אריאל חברת
פוטוניקס״

 חיל מפקד
האוויר אלוף

מפקד
הטייסת
בפועל

13מ־
באוקטובר

רס״ן  איתן
אליהו בן

 גמלאי
 האוויר חיל
על ואל

 ענף ראש
 תאונות חקירת

 במנהלת
בקרת

 איכות/מטה
האוויר חיל

סא״ל אווירי לוחם סא״ל פלטר גורי

 צה״ל. גמלאי
עסקים איש

 צה״ל נספח
בוונצואלה אל״מ אווירי לוחם סא״ל צור לוי

 צה״ל. גמלאי
 סטודנט

למשפטים

 ענף ראש
 במפא״ת
 )המנהל
 לפיתוח
 לחימה אמצעי

 ותשתית
טכנולוגית(

אל״מ אווירי לוחם רס״ן פלד איתן

 במלחמת נפל
הכיפורים יום ניסוי טייס רס״ן אווירי לוחם רס״ן סמוק גדי

)ז״ל(

 עסקית יזמות
ובחו״ל בארץ

 ענף ראש
 השתתפות/

 חיל מטה
האוויר

סא״ל אווירי לוחם רס״ן זהר אלי
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שמים בשם

 במלחמת נפל
הכיפורים יום

 מגמה מפקד
 הספר בבית

לטיסה
רס״ן אווירי לוחם רס״ן  שעני אורי

)ז״ל(

 בטיסת נהרג
 אחרי ניסוי

 יום מלחמת
הכיפורים

ניסוי טייס רס״ן אווירי לוחם סרן  שקד עמירם
)ז״ל(

 קברניט
על באל

 קרב טייס
נשר בטייסת רס״ן אווירי לוחם סרן שני מאיר

 במלחמת נפל
הכיפורים יום

 בבית מדריך
לטיסה הספר רס״ן אווירי לוחם סרן  יהונתן

אופיר)ז״ל(
 במלחמת נפל

 ההתשה
 אחרי בסוריה
 יום מלחמת

הכיפורים

 בבית מדריך
לטיסה הספר סרן אווירי לוחם סגן  סתווי יגאל

)ז״ל(

ד״ר
 לפסיכולוגיה

 קלינית.
 פסיכולוג

 של ראשי
נט״ל עמותת

 מחלקת ראש
 במטה נפגעים
 של הכללי
צה״ל

אל״מ אווירי לוחם סגן איתמר
ברנע

 עסקים איש
תעופתי ויועץ

 בסים מפקד
הצרים תא״ל אווירי לוחם סגן עמירם

אליאסף
 עסקים איש

 בתחום
 קפה בתי

 וקמעונאות
מזון

 מחלקת ראש
 ביקורת
 מבקר במשרד
 מערכת

הביטחון

אל״מ אווירי לוחם סגן היון קובי

 עסקים, איש
יזם

 חיל מטה ראש
 וסגן האוויר
החיל מפקד

תא״ל אווירי לוחם סגן נווה אבנר
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במלחמה 201 טייסת לוחמי

מילואים

היום עיסוק אחרון תפקיד דרגה
אחרונה

תפקיד
בטייסת

 לפני דרגה
המלחמה שם

על אל טייס 201 ב׳ סמ״ט סא״ל אווירי לוחם סרן בניה עדי
 פיזיקה

 תעשייתית
mri בתחום

 קרב טייס
201 בטייסת סא״ל אווירי לוחם סרן רותם חיים

 עסקים; איש
 עמותת יו״ר

״אתגרים״
רמטכ״ל רא״ל אווירי לוחם סרן חלוץ דני

 ממחלה נפטר
 מלחמת אחרי

הכיפורים יום

 ענף ראש
מדעי

ההתנהגות
סא״ל אווירי לוחם סח פרי עמי בן

)ז״ל(

לצ״ט

היום עיסוק אחרון תפקיד דרגה
אחרונה

תפקיד
בטייסת

 לפני דרגה
המלחמה שם

 ממחלה נפטר
 מלחמת אחרי

הכיפורים יום

 להק ראש
מודיעין תא״ל אווירי לוחם ״ל תא רפי

הר־לב)ז״ל(

 חיל גמלאי
האוויר

 חיל מפקד
האוויר אלוף אווירי לוחם ״מ אל עמום

לפידות
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נווטים

שמים בשם

סדיר

 עושה מה
היום אחרון תפקיד דרגה

אחרונה
תפקיד

בטייסת
 לפני דרגה

המלחמה שם

 מפתח
 לימוד עזרי

 במדעים
 למוסדות

חינוך

 מחלקת ראש
 משולבים
 במחלקת

 הדרכה
במטכ״ל

אל״מ

 אווירי לוחם
 )בחופשה

 ללא
תשלום(

סרן עמירם
טלמון

תוכנה מהנדס
 וקצין נווט

 בטייסת תכנון
ברק

רס״ז
 אווירי לוחם

 )מילואים
קבע( בתנאי

סגן פלטיאל
ברק

 צה״ל. גמלאי
תיירים מדריך

 מפקד סגן
גיוס לשכת רס״ן אווירי לוחם סגן

אלי
בלומנפלד

)בר־אל(
 ממחלה נפטר

 יולי בחודש
2013

 ענף ראש
 חיל במטה

האוויר
סא״ל אווירי לוחם סגן  יהב איציק

ז״ל

 בנושאי יועץ
 תעופה

וביטחון

 כוח להק ראש
 מטה אדם/

האוויר חיל
״ל תא אווירי לוחם סגן  ז׳טלני יצחק

)אמיתי(

 ילדי קרן יו״ר
 בעל ישראל,
עו״ד משרד

 ייעוץ קצין
 משפטי

 במפקדת
 הפרקליטות

 הצבאית
הראשית

אל״מ אווירי לוחם סגן קרייתי בני

 טיסה מדריך
 ספר בבית

לטיסה
סגן אווירי לוחם סגן צרור שמעון

 במלחמת נפל
הכיפורים יום בטייסת לוחם סגן אווירי לוחם סג״מ יפה דרור

)ז״ל(
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במלחמה 201 טייסת לוחמי

 ותרגום הדרכה
טכנית ספרות

 בטייסת מוביל
 קצין ,201

אגרוף
רס״ן אווירי לוחם סג״מ  גרבר גלעד

)רגב(

 משרד בעל
עו״ד

 בבית מדריך
לטיסה הספר סרן אווירי לוחם סג״מ איתן

שמואלי
עסקי יזם בטייסת לוחם רס״ן אווירי לוחם סג״מ שליין אריק

 מחלקה מנהל
 בחברת
אשראי

 ענף ראש
 במחלקת

 וארגון/ תכנון
 חיל מטה

האוויר

סא״ל אווירי לוחם סג״מ עממי נמרוד

ח צ״ ה

היום עיסוק אחרון תפקיד דרגה
אחרונה

תפקיד
בטייסת

 לפני דרגה
המלחמה שם

 דירקטור
 בחברות

 ציבוריות.
צה״ל גמלאי

 להק ראש
 מטה מודיעין/

האוויר חיל
״ל תא אווירי לוחם סא״ל ארז עודד

ממחלה נפטר
 כוח להק ראש

 מטה אדם/
האוויר חיל

תא״ל אווירי לוחם סא״ל  טלמור אורי
)ז״ל(

צה״ל גמלאי
 מנהלת ראש

 בור הקמת
האוויר חיל

אל״מ אווירי לוחם סא״ל  יגאל
שלום בר

 תיאום קצין
 ביחידה אווירי

 לשיתוף
פעולה

סא״ל אווירי לוחם רס״ן נוי שמעון
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שם שמים ב

 פטנטים עורך
 וסטודנט

 שלישי לתואר
במשפטים

 ניסוי מהנדס
 במרכז ראשי
 טיסה ניסויי

 חיל של
האוויר

סא״ל אווירי לוחם סח דוד יאיר

 במלחמת נפל
הכיפורים יום

 מחלקת
 הדרכה/מטה

האוויר חיל
סרן אווירי לוחם סגן הרן גיל

)ז״ל(

 בטיסת נהרג
 אחרי הדרכה
 יום מלחמת

הכיפורים

 בבית מדריך
לטיסה הספר סרן אווירי לוחם סגן ברעם יצחק

)ז״ל(

 טיולים מדריך
בחו״ל בטייסת לוחם סרן אווירי לוחם סגן ברוש איתן

עסקים
 רפואת בתחום

השיניים
F-15 נווט אל״מ אווירי לוחם סגן גל יהואר

גמלאי.
נספחי הכשרת

צה״ל

 צה״ל נספח
 ספרד בצרפת,

ופורטוגל
תא״ל אווירי לוחם סגן אברהם

עשהאל

צה״ל גמלאי

 יחידה מפקד
 במחלקת
 בחיל מחשבים

האוויר

אל״מ אווירי לוחם סגן ארי לב יוסי

 כלכלי יועץ
ועסקי בטייסת לוחם רס״ן אווירי לוחם סגן ליף אביקם

 במלחמת נפל
הכיפורים יום

 בבית מדריך
לטיסה הספר סגן אווירי לוחם סגן  גולן ברוך

)ז״ל(
 צה״ל. גמלאי

עמותת יו״ר
fair planet

 ענף ראש
במפא״ת סא״ל אווירי לוחם סגן טמיר אמנון

 סטארט מנהל
אפ

 יחידת מפקד
 של המחשב

האוויר חיל
״מ אל אווירי לוחם סגן ערד אורי

 במלחמת נפל
הכיפורים יום

 בבית מדריך
לטיסה הספר סרן אווירי לוחם סגן כהן ערן

)ז״ל(
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מילואים

במלחמה 201 טייסת לוחמי

היום עיסוק אחרון תפקיד דרגה
אחרונה

תפקיד
בטייסת

 לפני דרגה
המלחמה שם

 חברות יו״ר
 ר״ד היי־טק.

 בפילוסופיה
המדע של

 יחידת מפקד
 של המחשב

האוויר חיל
אל״מ אווירי לוחם סגן רומם יורם

בנק עובד  ענף ראש
במפא״ת סא״ל אווירי לוחם סגן שמיר עוזי

 משאיות יבואן
 ואוטובוסים

״סקניה״

 ענף ראש
 חיל במטה
האוויר

סא״ל אווירי לוחם סגן לזר אילן
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מקצועי מועוגים נספח

a )שדייק, אגרוף g m -45 shrike) - ל ם נגד אוויר־קרקע טי  מכ״מי
מכ״מי בכלל, קרקעיים ל בפרט. נ״מ מערכות של אש בקרת ו  הטי
ת המשדר. המכ״ם קרינת על מתביי

 ״מטוסים״, רבים טיס כלי ייקראו כלל בדרך - מטוס? או אווירון
 למטוסים״, לרדת ״כולם לומר: נהוג ״אווירון״. - בודד טיס כלי ואילו

 איזה לך ״יש המבצעים: חלון מול הלחימה מנהל אל וכשפונים
בשבילי?״ אווירון

 נקלע שאליה נשלטת, בלתי מחזורית, תנועה - )במטוס( אוסילציה
ת תקלה עקב המטוס ל או טכני  האוסילציה כלל בדרך שגוי. תפעו

 בקצב המטוס, אף של ונשנות חוזרות ובעליות בירידות מתבטאת
נשלט. ובלתי מהיר

 במרחב טיס כלי כל טילים. מוגן אזור של תיבות ראשי - אמ״ט
ל בפגיעת מסתכן טילים מוגן אזור בתוך שנמצא האווירי  קרקע־ טי

האויב. של אוויר

ת )הפצצה( תקיפה - אמנעה  שטח בעומק מבוצעת שלרוב טקטי
ע ומטרתה האויב,  לקווים ואספקה כוחות תגבור העברת למנו

הקדמיים.

539



שמים בשם

שת נתיק. דלק מכל - בידון סי בשלו  של המובילים הקרב מטו
 לתלות אפשרות היתה עיט( שחק, )קורנס, הכיפורים יום מלחמת
 דלק מכל לגחון. מתחת ואחד כנף לכל מתחת אחד - כאלה שלושה

שלכה ניתן - הוא כן כשמו זה ס. מגוף לניתוק או לה ם המטו  משליכי
ם את לשפר כדי טיסה במהלך כידונים ם הביצועי  של האווירודינמיי
ם כאשר או אוויר, לקרב כניסה לפני כלל בדרך המטוס,  מתגונני
ם שקל להיפטר ורוצים מטילי המטוס. תמרוני את ולשפר עודף ממ

 המטוס. של או הבקר של המכ״ם בצג מכ״ם הד החזר - כליפים
עו הכליפים ת יופי חידות המכ״ם מסכי גבי על צהובות כנקודו  בי

ת הבקרה ם. המכ״ם מסכי גבי על ירוקות וכנקודו  על הופעתן במטוסי
ת המסך ת מציינ  לפי לזהות יודע מנוסה בקר באוויר. מטוסים הימצאו

טיסתו. כיוון את וכמובן, המטוס, מהירות את הבליפים

ת שממנו צבאי תעופה שדה - אוויר חיל בסיס עלו ת פו  וגם טייסו
ת. יחידות נוספו

שבי. במטוס האחורי התא - (Backseat)בקסיט דו־מו

 הכיפורים יום במלחמת הבקרה גורמי השתמשו שבה קוד מילת - ברד
סי יש כי שבאוויר לצוותים להודיע כדי בסביבה. אויב מטו

 קנים, ארבעה בעל סובייטי נ״מ תותח - (zsu 23-4) גאנדיש
ד זחלילי רכב גבי על המתנייע מצוי  תותח ועקיבה. גילוי במכ״ם ו
ש תו את הוכיח הגאנדי  בעיקר הכיפורים, יום במלחמת הרבה יעילו

רגל. 7,000-0 בגבהים ובייחוד שלו, למכ״ם הודות

שעת קשר ערוץ - (Guard) גארד או במטוס חמורה )בעיה חירום ל
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ח ספ מקצועי מושגים נ

ת פעילות במהלך נטישתו(.  הבקרה, יחידות המטוסים, כל מבצעי
שליטה ותא הפיקוח מגדלי  זה. ערוץ על מאזינים ה

 הקשור באירוע מדובר בגארד, השימוש בספר שמוזכר פעם בכל
שת מטוס. לנטי

 בטיחות ערכת ישנה האוויר צוות אנשי של )טורסו( בחגור/רתמה
ל נייד, קשר מכשיר הכוללת והצלה, הגארד. לערוץ שמכוי

 + 1 תמיד ושערכה הכבידה, כוח את שמבטאת יחידה - (G) ג׳י
 הכבידה. בכוח לשינוי מביא המטוס תמרון הארץ. כדור באטמוספירת

G הכבידה בכוח עלייה ירגיש הטייס פנייה של תמרון בכל - חיובי 
שת הרים. ברכבת שמבוצעת בלולאה כמו  היא זה במקרה הטייס תחו

ת למושב. גופו של חזקה היצמדו
 גם חריגים ובמקרים 7-8G עד להגיע יכול זה כבידה כוח קרב במטוסי

 המשקל. בעליית מתבטא הכבידה בכוח לשינוי הביטוי .100מ־ ליותר
 ,10ב־ הקרקע על קילוגרמים שני שוקלת טייס קסדת אם לדוגמה,
 באופן פועל זה נתון קילוגרמים. עשרה תשקול היא 5G של בתמרון

 לתפקד. הטייס על יקשה גבוה G הטייס. של הגוף איברי על גם דומה
g בכוח ירידה הטייס ירגיש חריפה אף הורדת של תמרון בכל - שלילי 

 אחת בבת שצונחת הרים ברכבת כמו משקל, חוסר תחושת הכבידה,
 כנגד מעלה, כלפי התרוממות היא זה במקרה הטייס תחושת מטה. כלפי

 בתא יתעופף מאובטח או קשור שלא מה כל החופה. ובכיוון הרצועות
שלילי. G במהלך

 מבצע שבו אנכי, חצי אלכסוני תמרון - (Barrel R011)חבית גלגול
ת תנועה המטוס ש זה תמרון חבית. של לאורכה הקפה דמוי שמ  מ
אוויר. בקרבות בעיקר

את לתחזק שאחראי מהטייסת, נפרד ובלתי חשוב חלק - טכני גף
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ש אותם ולהכין המטוסים מו חי סה)  חדר הנחיות פי על תדלוק(, או לטי
שמקבל  התורן/ הלחימה מנהל - ממפקדיו הנחיות בעצמו המבצעים)

 גם הטכני הגף באחריות הטייסת(. מפקד או טיסה גף מפקד מנל״ח,
ת שניזוקו מטוסים לתקן  לגפי פנייה באמצעות או עצמו בלחימה)בכוחו

אחרים(. בבסיס או בכנף שנמצאים יותר גבוה מקצועי מדרג תחזוקה

ת שחרור שבה הפצצה שיטת - (Direct) דיירקט  ידני, הוא הפצצו
מיועדת ת המטוס. במחשבי תקלה התגלתה שבו למקרה ו  הפצצו
ת ש שחרור כפתור על הלחיצה ברגע מוטלו  סיכויי )פיקל(. החימו

ת פגיעת ם זו בשיטה במטרה הפצצו שפעי  ההטלה מנתוני מאוד מו
ת ממיומנו הטייס. ו

ל כינוי - דקר sidewinder—a לטי im 9d. ל  שמתביית אוויר־אוויר טי
ע ויכול האויב, מטוס ממנוע שנפלט החום על  אם רק במטרות לפגו

אחורית. מגזרה לעברן שוגר

ל מבנה תת־קרקעי. דיר של תיבות ראשי - דת״ק  של לאחסון גדו
 פני על גם להימצא יכול המבנה ולתחזוקתם. לתפעולם קרב, מטוסי

ובטון. אדמה בשכבות העליון בחלקו וממוגן הקרקע

 לשמור ותפקידו המטוס, בזנב שנמצא אנכי היגוי משטח - כיוון הגה
והגלגול. הסבסוב במישור באוויר המטוס יציבות על

 חשיבות לו שיש מסוים, קרקעי אזור על אווירית הגנה - שטח הגנת
ת  רגיש. צבאי מתקן או יישוב אוויר, חיל בסיס - אסטרטגית או טקטי

 שמפטרלים מטוסים, רביעיית עד זוג כלל בדרך מבצעים ההגנה את
שימתם רגל(, אלף 15-10)בינוני בגובה הנדרש האזור מעל  למנוע ומ

זה. אזור לתקוף אויב ממטוסי
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ס שבו אווירי מצב - (Head-on) הד־און  פני על חולף אחד מטו
ס ת 180 של בזווית אחר מטו ראש(. מול )ראש מעלו

 ונקלט בקרקע הפוגע מכ״ם שידור מהחזר הנוצר הד - קרקע הד
 שלא לוודא יש המטרה, על המטוס מכ״ם נעילת בעת המטוס. במכ״ם
ת נועלים קרקע. הד על בטעו

לי מצב - (Hot Mic) מייק הוט ס הפנים קשר במערכת תפעו  במטו
ס בין )קשר־חם( ורציף פתוח קשר המאפשר דו־מושבי, ט. הטיי  לנוו

ן בניגוד \^ ־ ט הטייס בין פנים קשר יתאפשר שבו ,cold ל  רק לנוו
זו. למטרה המיועד כפתור על בלחיצה

ם כלל בדרך המטוס. של הפנייה כיוון שינוי - הטיה הפיכת  מבצעי
ת תמרוני ביצוע בעת הטיה הפיכות לי התחמקו  וכן קרקע־אוויר מטי

 שנמצא אויב, מטוס מאיים המטוס על שבו מלא״, ״חיסרון של במצב
ם ירי בעמדת מאחוריו. מטרים מאות כמה תותחי

ת תחזוקתית בדיקה - (Last Chance) אחרונה הזדמנות  חיצוני
ם צוות שעושה למטוס, ואחרונה  ההמראה. לעמדת בסמוך בכיר טכנאי
ת או נזילות במטוס שאין לוודא זו בדיקה של מטרתה  חריגות תופעו
לטיסה. בכשירותו שפוגמות אחרות,

ס של הטיסה מהירות שבו אווירי מצב - הזדקרות מוכה המטו  נ
לוי את לייצר כדי מספיקה אינה כנפיו על האוויר וזרימת מדי,  העי

ל המטוס כזה במצב קדימה. לטוס שימשיך כדי הדרוש  לאבד מתחי
 יכולה הזדקרות מטה(. ״נופל״ המטוס )למעשה, נשלט ואינו גובה

ס ימצא כן אם אלא הקרקע, על המטוס בהתרסקות להסתיים  את הטיי
ל הדרך מהירותו. את להגדי
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 לחצים הפרשי בשל שנגרם המנוע, בפעולת כשל - מדחס הזדקרות
מונע אליו האוויר בכניסת שך החיוני הדחף את לספק ממנו ו  להמ

ה מדחס הזדקרות טיסה.  הדרך המקרים במרבית אופייני. ברעש מלוו
 המנוע של כיבוי היא כזו הזדקרות שעבר מנוע לאושש היחידה

מחדש. והתנעתו

 של הקדמי )הגלגל( הנסע כן על שמותקנת מערכת - קרקע היגוי
 הקרקע. על ההסעה בזמן המטוס של היגוי לאפשר ומטרתה המטוס,
שות, הפעלת באמצעות מבוצע ההיגוי  עם אחת ובעונה בעת הדוו
 קרקע היגוי הפעלת הסטיק. על שנמצא קרקע היגוי כפתור על לחיצה
שטחי שבה למהירות עד ההמראה, בתחילת גם נעשית  של ההיגוי מ
אפקטיביים. נעשים המטוס

לי סוגי בין הבורר הטייס, בתא הנמצא במתג, מצב - (Heat)היט  טי
ל היט במצב שונים. אוויר־אוויר  ולביות לקליטה מוכן יהיה החום טי

ם על אחרים. מטוסי

 מסוים קרקעי אזור להאיר כדי מהמטוס תאורה נורי הטלת - הנרה
 תאורה ומספקים רבות דקות דולקים במצנח, מצוידים אלו נורים בחשכה.

בלילה. גם אותן ולתקוף הקרקע על במטרות להבחין שמאפשרת

 בזווית צלילה יעף מבצע הטייס שבו תקיפה תמרון - צלילה הפצצת
ת 40כ־ של הנמכה ת משחרר הוא ובמהלכו הקרקע, בכיוון מעלו  פצצו
 ההפצצה מחשב כלל, בדרך המטרה. לעבר בליסטי במסלול שנעות

מדי. תלולה או שטוחה בזווית פצצות לשחרר יאפשר לא

 שמשרת אוויר צוות איש כל חירום. הצבת של תיבות ראשי - הצ״ח
בעת משובץ לטיסה הספר בבית כמדריך או האוויר חיל במטה בקבע
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ת בטייסת חירום ם אליה מגיע הוא שלו. המבצעי מוני ת לאי  בעתו
מה בזמן בשבוע. פעם כלל בדרך רגיעה,  צוות אנשי מפוזרים לחי
ת החיל ממטה האוויר ת לטיסה הספר ומבי שלהם. ההצ״ח בטייסו

שג - שלי הקורס  טיס. קורס שסיים לוחם לכל רב־משמעות מו
 כל שמלווה מלוכדת, משפחה למעין בסיומו הופכים לקורס החברים

 נוסף משפחה שם נעשה הקורס מספר השנים. במרוצת מחבריה אחד
האוויר. צוות איש של ולניסיון לוותק זיהוי ותווית

ש סוג בחירת - למטרה חימוש התאמת שמדת המתאים החימו  לה
מת מטרה ש לדוגמה, מוגדרים. מאפיינים בעלת מסוי  בטון חודר חימו

ש לביצורים,  ״רכים״ כלים במצבור לפגיעה )מצררים( פזיר חימו
וחיילים.

ת תופעה מרחבית. התמצאות אובדן - ורטיגו  שמתרחשת פיזיולוגי
לה בתנאים בטיסה בעיקר ם)לי לי בי  אור אחרון, אור עננות, חשוך, מג

 צבע כאשר לים, מעל בטיסה ורטיגו מתפתח רבים במקרים ראשון(.
 אליו להתייחס שניתן ברור אופק קו ואין הים, לצבע דומה השמים
פיו. על ולטוס

ס של הטיסה כיוון שבין הזווית - אוויר( )בקרב צידוד זווית  המטו
 המטוס כאשר לדוגמה, הקדמי. המטוס של הטיסה כיוון ובין האחורי
 ביניהם יש הקדמי, המטוס גוף של השמאלי הצד אל טס האחורי

 זה, מאחורי זה בדיוק נמצאים הם וכאשר מעלות, 90 של צידוד זווית
ת. 0 היא הזווית מעלו

 בתכנון מפתח מונח מטרה״. מעל ״זמן של תיבות ראשי - זמ״מ
שימה ובביצוע המדויק המועד את שמגדיר מטוסים, מבנה של מ
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ת המבנה על שבו שתלב כדי המתאים במקום להיו  הנכונה בצורה שי
ם מבנים כלל בדרך בו ששותפים במבצע מ״מ״ נוספים. ומטוסי  ״ז
שתתפי לכל שהוגדר הראשי לזמן מתייחם  ״ש״ ושנקרא המבצע מ

שם(. )ראו
ת זמ״מ להגדיר אפשר של במשימה, שונות לנקודו  ליעף, משיכה למ
פטרול. תחילת קו, חציית

 זמ״מ .12:00:00 = ״ש״ תעופה שדות תקיפת למבצע מוגדר דוגמה:
 התקיפה מבנה על ולשמור הדרך את לפתוח שאמור היירוט למבנה

״.12:00:00״ כלומר ב״ש״, יוגדר
ה זמ״מ  יוגדר היירוט מבנה אחרי שמגיע התקיפה למבנ

״.12:03:00״ כלומר ״,00:03:00ב־״ש+

ל כינוי - זרת ם נגד כתף לטי  על שנישא (sa-7) סטרלה מסוג מטוסי
ל האויב. של קרקע כוחות ידי  משדר שאיננו פסיבי ביות ראש לטי

ס חום קולט אבל ס לכן המטרה, ממטו  כל מקבל לא המטרה מטו
ל אליו משוגר כאשר התרעה  שבהם באזורים כבד איום נחשב כזה. טי
ת זמינותו, בשל קרקע כוחות מצויים  קבלת והיעדר תפעולו קלו
ט התרעה  מצוותי כמה העניקו צורתו, בשל שיגורו. בעת בקוקפי
ל האוויר ״סיגריה״. הכינוי את זה לטי

 שממנו החדר הטייסת. לב - ״(00״ בשם גם )מוכר מבצעים חדר
ת כל נשלטת  הלחימה, מנהל נמצאים זה בחדר הטייסת. פעילו

ת הקמב״ץ ם ובו המבצעים, ופקידו  התקשורת אמצעי כל ממוקמי
מברקה(. )טלפונים,

ת המבצעים לחדר  לצוותי המידע מועבר מכאן המבצע, פקודות מגיעו
ממנו המשימות, איוש בו נקבע המבנים, ולמובילי התכנון ת ו  יוצאו
ש הוראות המטוסים. חימו
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ל חדר - מפות/ניווט חדר ם במכלו  שבו הטייסת, של המבצעי
שימה פקודות מתורגמות  גבי על מבצעי לתכנון הטייסת של המ

ת ת(. ותצלומי מפו אוויר)תצ״או

ת החרפה - חידוד המטוס. פניית של מכוונ

מת נחותה בעמדה נמצא מטוס שבו אווירי מצב - חיסרון  מטוס לעו
קוט לא ואם אחר, ד ינ ת מי  ייפול. או שייפגע סיכוי יש הגנתיות, פעולו

 מטוס מצד כבד איום המטוס מעל מרחף שבו מצב הוא מלא חיסרון
ם ירי בעמדת שנמצא אויב, מאחוריו. מטרים מאות כמה תותחי

 שני בין מטרים( עשרות עד )מאות קרוב מעבר - קרובה חליפה
ם ד מתוכנן, אינו זה אירוע לרוב, יותר. או מטוסי מעי  תמונה על ו
ם בין עין קשר והיעדר לקויה אווירית אזור. באותו שנמצאים מטוסי

 לבוש פריט - (G-Suit) תאוצה/ג׳יסוט תאוצה/לחץ/מכנסי חליפת
 מכנסיים כמעין ונלבש הטייס של הטיסה מציוד נפרד בלתי חלק שהוא

 שקיות מערכת נמצאת המכנסיים בתוך למותניים. ועד מהקרסוליים
 הטייס. בתא מצינור באוויר ומוזנות ביניהן המקושרות אוויר
 מפעילות השקיות, מתנפחות הטיסה בזמן G עתירי תמרונים ביצוע בעת
 ש״רוצה״ הדם כמות את מקטינות הבטן, אזור ועל הרגליים על לחץ

 לאיש ומסייעות הרגליים לכיוון העליון הגוף וממפלג מהראש לרדת
בהכרה. להישאר האוויר צוות

 מאוד נמוך בגובה המטרה לאזור מגיעים שבה תקיפה שיטת - חתף
מנע כדי לי מערכות של הגילוי למכ״ם מחשיפה להי טי ה)  קרקע־ ההגנ

 מהיר טיפוס של הדוק תמרון מתבצע למטרה בסמוך ונ״מ(. אוויר
כדי המטרה אל וצלילה מטה כלפי התהפכות המטרה, זיהוי לגובה,
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ש. את ולשחרר הפצצה יעף לבצע ש הטלת לאחר מיד החימו  החימו
ם בעת ובה שוב, מנמיכים  מאזור במהירות ומסתלקים מגע מנתקי
 אנשי נדרשים לבצעו שכדי משום מסוכן נחשב זה יעף התקיפה.

ת ובעת למטרה, מאוד להתקרב הצוות  עוברים הם ממנו ההיחלצו
ם כך ובתוך מעליה, בפועל עליה. שמגן הקני לנ״מ נחשפי

שפחת תקיפה שיטת - חטוף״( ״חתף גם )נקרא נמוך חתף  מ״מ
שיפה זמן את האפשר ככל מקצרים שבה החתף״, ס של הח  המטו
ש והטלת היעף לביצוע מהקרקע מתרומם שהוא מרגע התוקף  החימו

 זאת בשיטה המטרה. מאזור מגע ומנתק נמוך לגובה חוזר שהוא ועד
 החתף יעף של הגובה משיא אחוזים 80לכ־ רק מגיע התוקף המטוס
הרגיל.

 עלולים הצלחתו סיכויי כך ובשל היעפים, מכל מורכב נחשב זה יעף
להיפגע.

שפחת תקיפה שיטת - מושהה חתף ס ובה החתף״, מ״מ  הטיפו
מבוצע יותר מוקדם מתחיל לתקיפה הכניסה לנקודת  שטוחה בזווית ו
 שבחתף מזה ניכרת במידה ארוך חשיפה זמן נוצר זה ביעף מהרגיל.
ל שהוא ומכאן החטוף, ס הסיכון את מגדי  זאת, עם התוקף. למטו

 ולזיהויה, המטרה לאיתור יותר ארוך זמן פרק יש מושהה בחתף
שגת לצורך יותר רב לגובה להגעה ועוד. יותר מתונה תקיפה זווית ה

ט להכרזת הכוונה זה בספר - ״משוך!״( ,Top) טופ  בנקודה הנוו
ת גיאוגרפית התקיפה. ליעף למשוך יש כי מראש מתוכננ

ץ - (Tu-16)טופולב  המועצות, ברית מתוצרת דו־מנועי סילוני מפצי
ס הכיפורים. יום במלחמת מצרים בשימוש שהיה  שיגרו זה ממטו

לי המצרים ישראל. במדינת שונות מטרות אל קלט טי
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ץ - (Tu-22) 22 טופולב  מתוצרת על־קולי סילוני סיור ומטוס מפצי
ם בכמה שהוסב המועצות, ברית ס לשמש מהדגמי  לשיבוש ביון מטו
ת לאיסוף או אויב מכ״ם  אלקטרוניים. אותו

ס של סדירה אספקה היתה לא ת זה מטו  או מצרים של האוויר לחילו
 הכיפורים, יום מלחמת פרוץ לפני נשלח, כזה בודד מטוס אולם סוריה,
ת הלוחמה מערך לעזרת הסורי. האוויר חיל של האלקטרוני

טי מאבזמים מרצועות, המורכב חגור - טורסו/רתמה  ציוד ומפרי
 בלתי חלק והנווט. הטייס של החיוני הטיסה בציוד ונכלל אחרים

ת ציוד הוא זה מחגור נפרד חו  החגור בכיסיו. שנמצא וההצלה הבטי
המפלט. כיסא על המורכב מצנח אל מתחבר

סי הגדרה - טורף באוויר. אויב למטו

ם הקרב במטוסי שמצוידת טייסת - ראשון קו טייסת  המתקדמי
 טייסות החיל. של החנית חוד ונחשבת האוויר חיל שבשימוש ביותר

ת הכיפורים יום במלחמת נחשבו הקורנס ראשון. קו טייסו

ת - שני קו טייסת  מבחינה יותר מיושנים מעט שמטוסיהן טייסו
ת, שייעודן טכנולוגי ת ביצוע ו שימו  של מאלו פחות מורכבות מ

קר הקו טייסות שון)בעי ת עומק וגיחות בחזית סיוע הרא  יותר מעטו
ט טייסות מאוימים(. באזורים ת נחשבו והסער העי שני. קו טייסו

 בסמיכות הבאה ההמראה, במהלך הטייס הכרזת - טמפרטורות
ם שטמפרטורת שווידא לאחר האחוריים, המבערים לפתיחת  המנועי

הרצויים. לערכים הגיעה השעונים בלוח

לי של תיבות ראשי - טק״א לרוב מטוסים. נגד קרקע־אוויר טי
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ת במערך מדובר ם סוללו  אתרים על להגן שנועד שונים, מסוגים טילי
נרחב. שטח על או מיוחדים

טוי חלק - מצערת( ,Throttle) טרוטל  אנד ״סטיק השלם מהבי
ט המטוס: להטסת ההכרחיים האמצעים שני את שמבטא טרוטל״  מו

ת ההיגוי שולטת והידי המנוע. בכוח ש

ע מצב - מלא יבש  ללא הסוף, עד פתוחה המטוס מצערת שבו מנו
ש אחורי. במבער שימוש  שהטייס אימת כל ייעשה זה במצב השימו

 המבער. פתיחת לפני האפשרית, המרבית למהירות להגיע רוצה
ת פתיחתו עם ס מהירות עולו ת הדלק וצריכת המטו עו מגי  לערכים ו

ש מאפשרים שאינם שך שימו זה. במצב ממו

חידת - יב״א מירון. שבהר זו למשל, אזורית, בקרה י

ת שלוחה מקומית, בקרה יחידת - י״ב  הבקרה יחידת של קדמי
חידת של שלוחה היא ״אופיר״ י״ב למשל, האזורית.  האזורית הבקרה י

ם(. בסיני)רפידי

 המתאמן הטייס שבו תותחים, בירי אווירי אימון - )דרוג( דגל ירי
 בד דגל אל בלבד( אחד תותח - )בקורנס המטוס בתותחי יורה

 מתאמן מטוס בכל אחר. מטוס אחרי מטרים מאות כמה שנגרר
ם נפיצים, בלתי אימונים פגזי מראש טוענים  מסוים. בצבע משוחי

 את ומשייכים בדגל שהופיעו החורים את סופרים הנחיתה לאחר
ם לטייסים הפגיעות  חור. כל בשולי שנותר הצבע פי על המתאמני

ת ומספר מטוס מכל שנורה הפגזים מספר לפי  בדגל, שאותר הפגיעו
ת״ ״רמת את קובעים הטייס. של המקלענו

550



ח ספ מקצועי מושגים נ

ט הכרזת - nav יש  הניווט מערכת איפוס השלמת בעת הנוו
n למצב המפסק העברת האינרציאלית, a v ס ואישור  שאפשר לטיי

ההמראה. עמדת אל להסיע להתחיל

Pipper o)״ כוונת־על n)ת - ״  עיגולים מכמה מורכבת הקורנס כוונ
ל בשיגור הפיפר. היא - במרכז ונקודה ת הפיפר על חום טי  להיו

ס זנב על  האויב; מטוס גוף על נמצא הפיפר תותח בירי האויב: מטו
המטרה. על נמצא הפיפר בהפצצה

ת את שמאתר הטייס, בתא פסיבי התראה מכשיר - כומר  הפעילו
לי סוללות ממכ״ם האלקטרונית  מזהה, האויב, של הקרקע־אוויר טי

ת, סוג פי על  המשוער הטווח מה מדובר, טיל סוג באיזה הפעילו
ס שלו  או נעילה עקיבה, גילוי, - בו נמצא שהוא השלב ומה מהמטו

 בתא צג גבי על אור־קולית בתצוגה אלה כל על ומדווח - שיגור
סי הכומר הטייס. ם גם איתר הקורנס במטו שנים אוויריים מכ״מי  מיו

 הלובי. ובמיראד 21 במיג טווח( למד יותר )הדומים
 )ראו סטרובים או קווים ירוק, צג נוריות, באמצעות מתריע הכומר

 המדד הם הסטרובים ואורך מחזוריותו הצפצוף, תדרי וצפצופים. שם(
האיום. לעוצמת

תו הסילון. מנוע של הקדמי חלקו - אוויר בונם  את להסדיר תכלי
למנוע. שנכנס האוויר זרימת

ת - והמתן הנע כוננות ם מוכנים יושבים הצוותים שבה כוננו  במטוסי
ת בוצעה לרוב הזנקה. להוראות וממתינים הדת״ק בתוך מונעים  כוננו

ל סמוכים מדת״קים זו  אל ההסעה זמן את לקצר כדי ההמראה למסלו
 כדקה - ביותר הגבוהה היא זו כוננות של הדריכות רמת המסלול.

הזנקה. הוראת ממתן להמראה שתיים עד
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ת - מיידי כוננות ם בתוך יושבים הצוותים שבה כוננו  המטוסי
ם שבדת״ק,  ולהזנקה להתנעה מוכנים אך מונעים, לא עדיין המטוסי

ת ת בוצעה לרוב ההוראה. להם שתינתן ברגע מיידיו ם זו כוננו  מדת״קי
המסלול. אל ההסעה זמן את לקצר כדי ההמראה למסלול סמוכים

ת - 5 כוננות ת הצוותים על שבה כוננו  לאוויר להמריא מוכנים להיו
ד כדי מהזנקתם. דקות חמש בתוך ת עליהם בכך, לעמו  לבושים להיו

חליפת נעליים )סרבל, הטיסה ציוד במרבית הזמן כל  תאוצה( ו
סי בסמוך ולשהות ת. למטו הכוננו

ת הצוותים על שבה כוננות - שעה רבע כוננות ם להיו  להמראה מוכני
מהזנקתם. דקות 15 בתוך

ת - שעה כוננות שמעה .60 כוננו  שלא נדרשים האוויר צוותי כי מ
 שיוכלו כדי מוגדר, למרחק מעבר מהבסיס או מהטייסת להתרחק
ם. הם כי הודעה יקבלו שבו מהרגע דקות 60 בתוך להמריא מתנקי

ם והנווט הטייס מושבי - מפלט כיסא לה מיועדי  להפוך מלכתחי
ש הצורך יתעורר אם מפלט לכיסאות  משיכת עם המטוס. את לנטו

ת ההפלטה ידיות ד והטייס, הנווט תאי חופות מועפו מי  כך אחר ו
ת נורים המפלט כיסאות ס. מחוץ אל רקטות באמצעו  למטו

 )טורסו( לחגורים המחוברים מצנחים, מראש מותקנים הכיסאות על
 אחד מכל המפלט כיסא נפרד ההפלטה בזמן והטייס. הנווט של

שלת רגליו ובין המצנח על תלוי שנותר הצוות מאנשי שתל  חבל על מ
הצלה. סירת

ת ועליו המטוס, בגלגל שתומך מכלול - נסע כן  כמו מערכות מותקנו
ומשככים. קדמי( נסע )כן קרקע היגוי ראשיים(, נסע )כני בלמים
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ת שבו צבאי תעופה לשדה כינוי - כנף ת ורק אך נמצאו  טייסו
ת הצור. לדוגמה, מטוסים. שמפעילו

מת שניתן הקוד שם - כתף שי  באמצעות האלקטרונית הלוחמה למ
מסוקים.

ת. לוחמה - ל״א ש אלקטרוני ה השימו  אלקטרונית בטכנולוגי
ת טי ם קליטת לשבש כדי ואלקטרו־מגנ  לשבש האויב, של מכ״מי

ט רדיו תקשורת אלחו ת ו לי מערכות ולהטעו  נגד קרקע־אוויר טי
מטוסים.

ל כינוי - (aim-7e-2 Sparrow) - לביד  אמריקאי אוויר־אוויר לטי
ס עם שהגיע מכ״ם מונחה  מלחמת בתקופת חדשני ונחשב הקורנס מטו

חודו הכיפורים. יום חי מעבר לשגרו ביכולת הטיל של יי  הראייה, לטוו
המטרה. של אחורית בגזרה רק ולא

 נקודות שתי הם שקצותיו המטרה אל הניווט בנתיב מקטע - לג
ל לג כל ניווט. או ציון  קצר זמן הנווט, שמכריז חדש בכיוון מתחי
 20 אפס־שמונה־ארבע, בכיוון הבא ״הלג לדוגמה, אליו. הפנייה לפני

ובמהירות. בגובה גם הוא בלג השינוי לעתים מייל״.

ס הפיקוח במגדל מהפקח הוראה - סביב!״ ״לך  בפיינל שנמצא למטו
תה  נוספת להקפה ולטפס ההנמכה את מיד להפסיק עליו כי לנחי

ומדפים. גלגלים בקיפול מלווה הטיפוס לעתים לנחיתה.

ת במטוס הקשר במכשיר המתקבלת ההוראה - למפגש  לעבר לפנו
סי אוויר. לקרב איתם להיכנס כוונה מתוך אויב, מטו
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 שנדרשים בטייסת לוחמים של הגדרתם טיסה. לצורכי - לצ״ט
ם בלחימה. גם מיוחד מטה תפקיד לבצע ם הלצ״טי ת מצטרפי  לטיסו

ם אך בטייסת, האימונים  כדי רק גיחות, של יותר נמוך מספר מבצעי
טיסה. כשירות על לשמור

עין - מ״א עין אלקטרוני. מודי די  האוויר, בחיל בייחוד כזה, מו
סי גילוי מאפשר בי על אוכנו בטרם עוד אויב מטו  המכ״ם. צג ג
עין יחידות די ת היו אלקטרוני מו  בכמה הכיפורים יום במלחמת קיימו

ת או מהיב״אות, ת כיחידו בשטח. עצמאיו

ם - מאזנות  שמשמשים הכנף של המרוחק האחורי בקצה משטחי
ס להיגוי ה בציר המטו פניי ל) לגו ימינה־שמאלה(. הג

ס - מב״ט ם כלל בדרך משמש טייס. בלי מטו סוף לצילו עין ולאי  מודי
האויב. לקווי מעבר

 מועד מבעוד בה ומוגדרים יחד, שטסה מטוסים קבוצת - מבנה
 ברביעייה. או בזוג כלל בדרך מתבצעת מבנה טיסת ומובל. מוביל

קרי)מספר מוביל יש ברביעייה מספר ומוביל (1 עי ה) שנ (.3 מ

ס, באחורי שנמצאת מערכת - אחורי מבער  לצינור סמוך המטו
תפקידה הפליטה, ת ו ם וגזים דלק של תערובת להצי פלטי ע הנ  מהמנו

ספת לייצר וכך  קצר בזמן רב דלק צורכת זו מערכת ניכרת. דחף תו
ת היא בזבזנותה ובשל מאוד, פעל מן בפרקי רק מו  שבהם קצרים ז

חד גבוהה מהירות נדרשים  )קרב חריף תמרון או יירוט( )מצב במיו
ם בחתף(. תקיפה יעף או אוויר ם במטוסי עיי מנו ש דו־  מבערים שני י

אחוריים.
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 בעוצמה ולא מלאה, בעוצמה האחורי המבער הפעלת - מלא מבער
מבער ת)״ קי מופחת״(. חל

 באדום־ צבוע מטרים כמה בגובה ברזל מגדל - כיוון״ ״צא מגדל
 לקווי סמוך ובולטות מוגדרות בנקודות שהוצב בשחור־לבן, או לבן

דו הגבול, תפקי  לתקיפה אחרון״ ל״לג יציאה נקודת לשמש היה ו
ל בשטח ע ב) אוי וזמן״(. ״כיוון פי ה

שטחי - מדפים ם עילוי שמספקים היגוי מ  האחורי בקצה ונמצאי
ש הכנף, של  לטיסה משמשים המטוס. גוף עם לחיבור בסמוך ממ

רויות ולנחיתה. להמראה נמוכות, במהי

ס תצורת - אוויר־אוויר( )תצורת מוחלק  מתקינים לא שבה מטו
קי מטען עליו תי צוני)נ  לצמצם כדי נעשה הדבר פצצות(. או דלק חי
 להפחתת להביא זו ובדרך באוויר המטוס חיכוך את האפשר ככל

ש של ולשיפור שלו הדלק צריכת  מטוס תצורת התמרון. ביכולת ממ
עדפת היא חלק  באוויר, גם מטוס להחליק ניתן אוויר. לקרבות המו

ת ק)ראו בכפתור שימוש באמצעו שם(. הפאני

או באוויר שמושלכים מתכת סיבי - מוץ ם) סי  מתותחים( נורים ממטו
ת ואמורים סי הכיפורים יום במלחמת האויב. מכ״ם את להטעו  מטו
ת רק במוץ השתמשו הקורנס מו שי  המוץ חבילת אוויר־קרקע. למ
ש והספיקה האוויר במעצורי אוחסנה חד־פעמי. לשימו

האוויר. חיל מפקד של תיבות ראשי - מח״א

ס - 17 מיג ת ברית מתוצרת קרב מטו ם בעל המועצו ת כנפיי שוכו  מ
ש שהיה לאחור הכיפורים. יום מלחמת בתקופת וסוריה מצרים בשימו

555



שמיס בשם

רויות מצוין תמרון בעל סי ולכן נמוכות, במהי ל מטו  הונחו האוויר חי
מנע ס אלה במהירויות לקרב עמו מלהיכנס להי לו ולטו  400ב־ רק מו

ומעלה. קשר

ס - 21 מיג שבי על־קולי קרב מטו  המועצות, ברית מתוצרת וחד־מו
ס ,3 מיראז׳ של לאלה שקולים שביצועיו  בחילות המוביל המטו

הכיפורים. יום במלחמת וסוריה מצרים של האוויר

שחק. ראו - 3 מיראז׳

ס - 5 מיראז׳  הצרפתית, ״דאסו״ חברת מתוצרת על־קולי קרב מטו
 דבר של בסופו אולם ,1966 בשנת הזמין הישראלי האוויר שחיל

 הופעלו זה מסוג לוביים מיראז׳ים הצרפתי. האמברגו בשל הגיע לא
המצרית. בחזית הכיפורים יום במלחמת

 מגלים בעזרתו ומרחק. כיוון מגלה של תיבות ראשי - אווירי מכ״ם
הראייה. לטווח מעבר מטרות המטוס צוות אנשי

 מרכזי מוזכרים בספר אש. ניהול מרכז של תיבות ראשי - מנ״א
לי סוללת של האש ניהול  את משביתה במנ״א פגיעה קרקע־אוויר. טי

הסוללה. תפקוד

 כאשר שדולקת הנווט, תא דופן על אזהרה נורית - ״קפוץ״ מנורת
 על לנווט לסמן מטרתה המתאים. הכפתור על בתאו לוחץ הטייס

שה היערכות ת לנטי  עקב התאים בין פנים קשר אין שבו במצב מיידי
 לוחץ המטוס, התנעת לפני גיחה, כל בתחילת חירום. מצב או תקלה
 אמור הנווט המערכת. בדיקת לצורך שלו בתא הכפתור על הטייס

״דולקת״. ולומר הנורה בהידלקות להבחין
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 שימלא כדי בחר הטייסת שמפקד אוויר צוות איש - לחימה מנהל
 מחדר היחידה של הלחימה מהלכי את וינהל הקרקע על מקומו את

שימה את המבצעים.  מובילי כלל בדרך מעטים, בסבב ביצעו הזאת המ
ם ותיקים, רביעייה  היחידה של הפיקוד מסגל טייסים או בכירים נווטי

הסמ״טים(. או הטייסת )מפקד

 שאליה במסיבה מסתיימת היתה אימון תקופת כל - תקופה סיום מסיבת
 מושקעות, הופעות מכינים היו המסיבה לקראת הטייסת. אנשי כל הוזמנו
 ארגון האירוע. לקראת גדולה ציפייה והיתה הומוריסטיות, כלל בדרך

בטייסת. הסדירים הטייסים אחד על כלל בדרך הוטל המסיבה

שבת הניווט מערכת - אינרציאלית מערכת מפעיל. שהנווט הממוח

ם חדר כנפי. פיקוד מוצב של תיבות ראשי - מפי״כ  של המבצעי
שלו. הלחימה מנוהלת שממנו )בסיס(, הכנף

טוי - כנף מפיל ת 90 עד המטוס גלגול את שמציין בי  ציר סביב מעלו
 לצוות לאפשר התמרון מטרת כלשהו. לצד פנייה ללא שלו האורך
 אחרים )מטוסים המטוס לגחון מתחת ממש שמוסתר מה את לראות
וכר(. הקרקע על מטרה אוויר, בקרב

 שבו ״חם״, למצב המטוס מפסקי העברת על הכרזה - ל״חם״ מפסקים
מהמטוס. החימוש את תטיל החימוש שחרור כפתור על לחיצה כל

 על שמופקד סא״ל, בדרגת אוויר צוות קצין - תעופה טייסת מפקד
ת כלל על אחראית אולם טיס, כלי מטיסה שאינה טייסת לויו  הפעי

ת  הבסיס, של המרכזי השליטה מוצב ובכללן: בכנף/בסיס, המבצעיו
ועוד. אש כיבוי מודיעין, הטיסה, ומסלולי הפיקוח מגדל
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שורטטת הראשונה המפה - ״מאסטר״( )ובקיצור מאסטר מפת  שמ
שרטט המפה את מבצע. פקודת לטובת ט מ  מכן ולאחר הבכיר, הנוו

ם ם הצעירים הנווטי אותה. משכפלי
שכפל כדי ם אותה, ל ת של רביעיות מצמידי  ביניהן קופי נייר עם מפו

המאסטר. ממפת המידע את ומעתיקים

ס משחרר נחיתה בכל - עצירה מצנח ם טיי  עצירה מצנח הפנטו
ס את להאט תפקידו המטוס. לזנב המחובר תה ריצת בזמן המטו  הנחי

ת למהירות להגעה ועד רו  לעצירה ועד בערך קשר 100 הסעה)ממהי
ש גם מתווסף מוחלטת  בבלמים(. השימו

 ומוחזר נאסף וזה המצנח, את הטייס משחרר המסלול על ההסעה בזמן
סי על חוזרת להתקנה הטייסת. מטו

 שבעזרתן הפנטום, מטוס של שמאל בצד ידיות צמד - מצערות
 ידיות צמד האחורי. המבער ובתפעול המנועים בכוח הטייס שולט

הנווט. בתא גם נמצא כמעט זהה

ת פצצות של רב מספר - מצרר תן אחד, במארז מאוד קטנו  שתכלי
 מתקנים או צבא כוחות מרוכזים שבהם נרחבים בשטחים לפגוע

חשופים.

ה״בור״. האוויר, חיל של השליטה מוצב - משל״ט

 בחלקה שמותקן פלסטי חומר עשוי שקוף חלק - (Visor) משקף
 על להגן נועד החוצה. רואים ודרכו הנווט או הטייס קסדת של הקדמי
שה בעת הרוח מפני בפרט העיניים ועל בכלל הפנים  מפגיעת וכן נטי

 וניתן מסילה גבי על מותקן המשקף עפה. שהחופה במקרה עצמים
הצורך. פי על להורידו או להרימו
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 בחדות. המטוס אף את מוריד - מתקפל
ס על יורד = באוויר־אוויר  אויב. מטו
ת פונה = באוויר־קרקע המטרה. לעבר מטה, כלפי בחדו

ט שיטת - מגע ניווט ת ניוו ת כנגד מפה באמצעו  החולף השטח תמונ
ת זאת שיטה ותכסית(. טופוגרפי )תבליט תנ  שינוי לכל מענה נו

שת במחשב, מראש הוזן שלא במשימה שמ  ״בעין״ אימות גם ומ
מראש. שהוזן ידוע לנתיב

ל המטוס מכ״ם שבו מצב - נעילה עו  הכרחי שלב מטרה, הד על נ
לעברה. מכ״ם טיל שיגור לפני

ם הנעילה את  האחורי. התא מן הנווט כלל בדרך מבצע בפנטו
ש צורך היה הכיפורים יום במלחמת  גם המטוס מכ״ם בנעילת בשימו

.Dive Toss שכינויה אוויר־קרקע, תקיפת לטובת

-Napaim) נפלם  דליקים ג׳ליים מנוזלים שמורכבת תבערה פצצת (
נרחבים. פתוחים שטחים של ולטיהור לפגיעה ומשמשת

 מטרת לפני מעט שנמצאת גיאוגרפית נקודה - משיכה נקודת
שיכה ובצדה. התקיפה  יעף לבצע תאפשר זו בנקודה חתף ליעף מ

מיטבי.

 .5 המיראד תוכניות לפי בישראל שיוצר הראשון הקרב מטוס - נשר
 יותר גדול טווח הם ,3 מיראד לעומת בו, שהוכנסו השינויים עיקרי

משופרת. חימוש נשיאת ויכולת

בידון. ראו - נתיק
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ס - 7 סוחוי ח סילוני תקיפה מטו ש רוסיה. מתוצרת בינוני לטוו  שימ
הכיפורים. יום במלחמת וסוריה מצרים צבאות את

ש רוסיה. מתוצרת סילוני תקיפה מטוס - 20סוחוי־  צבא את שימ
שאת שיכול משודרג, 7 סוחוי זהו הכיפורים. יום במלחמת מצרים  ל
ל מטען ם ולהמריא יותר גדו שניים. פי קצרים ממסלולי

 וכולל מטוסים, להפיל שמטרתו מתחם - קרקע־אוויר טילי סוללת
 ואזורים טילים משגרים, כמה ועקיבה, גילוי מכ״מי אש, ניהול מרכז

לוגיסטיים.

ס שבו אווירי מצב - סחרור  שכנפיו משום במטוס, שליטה אין לטיי
ת אינן חו  של במצב נמצא והמטוס הנדרש, העילוי את לייצר מצלי

 תוך הצדדים( לאחד מאוד גבוה אופקי פנייה )שיעור חזק סבסוב
 חריף תמרון בשל הסחרור נגרם לרוב במהירות. גובה מאבד שהוא

נמוכה. טיסה במהירות מדי

 שבמטוס)הכומר( ההתרעה מכשיר בצג שמופיעים קווים - סטרובים
 לעבר משגר או ננעל עוקב, - לפעולה נכנס אויב שמכ״ם בעת

ם אלו קווים המטוס.  היחסי ואורכם והחוצה, המכשיר ממרכז מופיעי
הקורן. מהגורם המשוער המרחק את מבטא

ט - (Control stick) סטיק  שולט הטייס שבאמצעותו ההיגוי מו
המטוס. של התנועה בכיווני

 הוחלף שבו המיסטר, מטוס של פיתוח - )סופר־מיסטר( סמב״ד
שונתה המנוע  להגיע למטוס איפשרו אלה שינויים הכנף. צורת ו

ת למהירות ת בטיסה על־קולי שיפרו אופקי שלו. התמרון יכולת את ו
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sm הלועזי, שמו b  לו הוענקו כך בשל דו״. בי מיסטר ״סופר נהגה ,2
ל ״סמב״ד״. התיבות ראשי האוויר בחי

 בו שהושתל משופר, לסמב״ד הישראלי האוויר בחיל הכינוי - סער
סקייהוק. מנוע

ל - סקאד ת בשירות קרקע־קרקע טי ח המגיע ערב, מדינו  של לטוו
קילומטרים. מאות

עיט. ראו - (SkyHawk)סקייהוק

 מעכבי מחומרים שעשוי רבים, כיסים בעל טיסה בגד - סרבל
בערה.

ס הישראלי האוויר בחיל הכינוי - עיט ס הסקייהוק, למטו  מטו
 מלחמת לקחי סמך על שפותח הברית, ארצות מתוצרת קרב־תקיפה

שימש קוריאה ת לסיוע בעיקר ו חו הקרקע. לכו

תו ביטוי - הסולם״ ״על שמעו  לתא הכניסה לפני האחרון הרגע שמ
שימה. ויציאה הטייס למ

 יחסית, קלה ובצורה אפשר, עדיין הטייס לתא שמוביל הסולם ליד
 ותקתוק החופה נעילת אחרי המשימה. פרטי את לעדכן או לשנות
יותר. מסובך נעשה השינוי השעון

לכוחותינו. האוויר חיל בלשון ההגדרה - עמית

מופעל הטייס בתא הממוקם כפתור - (Panic)פאניק  לקרב בכניסה ו
ם)תקלה במצב או אוויר רו הפאניק על הלחיצה במטוס(. פגיעה או חי
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שלכת מביאה ת הדלק, מכלי לה שאי הפצצו  התלויים הפצצות, ונו
 הפחתה לאפשר היא הפאניק הפעלת מטרת בכנפיו. או המטוס בגחון

שמעותית לשפר כך ועקב המטוס, ובגרר במשקל קיצונית  את מ
לתמרן. או מהירות לצבור יכולתו

פטי או מלבני חיצוני מארז - ל״א )מארז( פור  על שנתלה אלי
ס גחון טי שידור ומאפשר המטו מגנ  את שמשבשים בתדרים אלקטרו

מי של יכולתם ת של והעקיבה הגילוי מכ״ האויב. של הטק״א סוללו

 שהועתקה תקיפה שיטת - (Pod Formation) פורמיישן פור
 מסוים בסדר תקיפה מבנה של טיסה הוא עיקרה מהאמריקאים.

שבמהלכה רב, ובגובה ם ו שיטה ל״א. פודי מופעלי  אמורה היתה ה
לי מפני חסינות התוקף למבנה לספק  פעם נוסתה קרקע־אוויר, טי
שלונה ועקב ההתשה, במלחמת בלבד אחת ש הופסק כי בה. השימו

טוי - פוטנציאל ס של האנרגיה לרמת בי היכולת המטו  לתמרן שלו ו
אל הקרוב. הזמן בטווח טנצי מדד הפו  הטיסה ובמהירות בגובה נ

 השניים. שבין ובשילוב
טנציאל בעל - ומהיר גבוה מטוס  גבוה. פו
טנציאל בעל - ואטי נמוך מטוס  נמוך. פו

ד נרצה אויב בשטח אל יהיה שלמטוסינו תמי טנצי  כלומר טוב, פו
שיידרש. ככל חדים תמרונים שיאפשר גובה־מהירות שילוב

 מיושר המטוס שבה לנחיתה, בהקפה סופית )גישה( צלע - פיינל
ך המסלול בציר מי מנ ם גלגלים עם ו נחיתה. לקראת מטה ומדפי

 שבמרכז המכוון נקודת — (Predicted impact Point״,Pipper)״פיפר
הכוונת.
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ש שחרור כפתור - (Pickie Button) פיקל  הסטיק על שנמצא החימו
שבלחיצה ההיגוי(, )מוט טל עליו ו ש מו  אוויר־ טיל משוגר או חימו

אוויר.

 בגלגול כלל בדרך שמתבטא במטוס, רגעי שליטה חוסר - פליק
ס כאשר מתרחש שלו. צפוי ובלתי מהיר ס פניית את מחדד הטיי  המטו
ע מחריף המטוס כך ועקב למותר, מעבר  ומבצע התמרון את במפתי
ל חטוף. גלגו

פל מבער לפתיחת כינוי - פלפל ל פ )״ רי חו  ״פתח פירושו מלא״ א
הסוף״(. עד אחורי מבער

ת - פלקטה חי ק לו ט עם קטנה פלסטי  מוצמדת שהיתה בגבה, מגנ
ם. בחדר ללוח המבצעי

ש האוויר צוות איש של שמו נרשם אחת פלקטה על שימה. המאוי  למ
 ותצורת ונווט( )טייס צמד לכל המצוות המטוס מספר - אחרת על

שעליו. והדלק החימוש

ת מבצע פקודת - פ״מ  את המשגרת האוויר, חיל ממטה ייעודי
שימתה לביצוע הטייסת ת הנגזרות כל את וכוללת מ  שעל המעשיו
ת הטייסת הנהלת שימתה. להתכונן כדי לדע למ

קורנס. ראו - (Phantom)פנטום

מאזנות. תפירת ראו - מאזנות פניית

ת אוגדן - אב פקודת ת כללי מבצע תוכניו  שמתוכנן, כלשהי, לחזי
ת ומופץ נכתב סו אחרי שיבוצע, כוונה מתוך רגיעה בתקופות לטיי

563



שמים בשם

 שדות לתקיפת אב פקודת לדוגמה, לחימה. בעת לפ״מ שיתורגם
סוריה. של התעופה

 שימש בינוניים. לטווחים רוסית מתוצרת קרקע־קרקע טיל - פרוג
סוריה. צבא את בעיקר

 לעבר הנמכה מעלות 20כ־ של בזווית שטוח צלילה יעף - צליפה
 אל פגזים במטוס המותקנים מהתותחים יורה הטייס במהלכו הקרקע.

 תותח״ ״ירי נקרא אוויר, קרב במסגרת מבוצע כאשר המטרה. עבר
תותח״. ״יעף או

 מיעף ביציאה הזוג בן עם בתיאום שנעשה אופקי זג זיג תמרון - צמות
 זה, כנגד זה ושמאלה, ימינה בפניות מתמרנים המטוסים שני תקיפה.
ומנמיכים. קדימה טסים כך ובתוך רחבה, מספריים בתנועת

 מבצעי. אימון קורס - (Operational Training Unit; OTU) קא״מ
 הם ובו קרב, במגמת לטיסה הספר בית בוגרי כל מגיעים שאליו קורס

 הלחימה תורות ואת המבצעית הטיסה יסודות את ומתרגלים לומדים
 בסיומו לסוגיה. ולתקיפה אוויר לקרבות ליירוט, האוויר חיל של

המבצעיות. בטייסות בוגריו משתלבים

 המפלט, כיסאות בו נמצאים והנווט. הטייס תא - (Cockpit)קוקפיט
ממעל. שסוגרת והחופה והשעונים המפסקים לוחות

 קרב מטוס הפנטום. למטוס הישראלי האוויר חיל של הכינוי - קורנס
 גם שנקרא הברית ארצות מתוצרת ורב־משימתי דו־מנועי דו־מושבי,

f-4 e. הדחף הוא הבולטים מיתרונותיו ואחד במכ״ם, מצויד המטוס 
J.-79 מסוג סילון מנועי לשני הודות שלו, הגבוה

564



ח פ ס מקצועי מושגים נ

ש הקורנס  מזג בכל לטוס מסוגל והיה ולהפצצה לתקיפה ליירוט, שימ
ם אוויר במיוחד. ארוכים ולטווחי

ל - קלט ט טי ת. ברית מתוצרת אוויר־קרקע שיו  משוגר המועצו
ם צי ם, ממפצי מה גדולי דלו דו ס, בגו ע בעל למטו  שניתן רקטי מנו

מסוגל מרחוק, בו להבחין ע ו ח להגי ם. 200 של לטוו  קילומטרי
ת ם יום במלחמ ם 25 המצרים שיגרו הכיפורי  לעבר כאלו טילי

ת ת. מטרו שראליו ת האוויר חיל יירטו מהם 20 י חו  הנ״מ, וכו
שה עו לא שלו ת הגי ת עקב למטרו ת פגעו שניים שונות. תקלו  במטרו

ת שראליו חידת אחד - י חידת האחר אופיר, הבקרה בי  הבקרה בי
ם. מעל האזורית רפידי

 נמוך בגובה מתבצעת המטרה לאזור ההגעה שבו תקיפה יעף - קלע
חתף. ביעף כמו מאוד,

ת בכנפיים הדוק טיפוס תמרון המטוס מבצע שנבחרה בנקודה  מאוזנו
ת שבמהלכה תלולה, ובזווית לאופק ביחס שלכו  היישר הפצצות מו

ל המטוס כך בתוך המטרה. אל בליסטי במעוף קדימה  פונה המטי
ת  המטרה. מאזור ומתרחק נמוך לגובה חוזר הצדדים, לאחד בתכליתיו

ש שהטלת משום פחות, מסוכן נחשב זה יעף  בטווח מתבצעת החימו
מיד מהמטרה, יחסית רחוק  הצדדים, לאחד הטייס ״שובר״ לאחריה ו

המאוים. המטרה לאזור מתקרב שאינו כך

 עמדת הבקרה. ביחידת נשק מערכות קצין של תיבות ראשי - קמנ״ק
שת ביב״א המרכזית היא הקמנ״ק  ימים 365 ביממה, שעות 24 ומאוי

בשנה.
ת הנשק מערכות כל הקמנ״ק לרשות ם - המדינה שמי להגנ  מטוסי

ת הוק. או נ״מ וסוללו
הנוגע בכל ביב״א האחרון והפוסק העליון המפקד הוא הקמנ״ק
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 מטוסים, להזניק צריך אם קובע הוא - הללו האמצעים הפעלת לאופן
לי לשגר ואם סוג מאיזה כמה, מאין,  הוק. טי

ש הסף דרישת  בדרגת כלל בדרך בכיר, בקר היא קמנ״ק עמדת לאיו
ומעלה. סרן

 בטייסת, סדיר כטייס שמשרת אוויר צוות קצין - התכוננות קצין
ח ועל עדכון על פקודות, הכנת על גם מופקד ובנוסף תו  תורת פי

ם ונושאים הלחימה אחרים. מבצעיי

 הטכני. הגף על שמופקד רס״ן, בדרגת כלל בדרך קצין, - טכני קצץ
סת מהנהלת נפרד בלתי חלק הוא הטכני הקצין  ישירות וכפוף הטיי

היחידה. למפקד

 בטייסת, סדיר כטייס שמשרת אוויר צוות קצין - מערכות)אמל״ח( קצין
 שיפור ועל במטוסים חדשים לחימה אמצעי קליטת על גם מופקד ובנוסף

קרב. ביום לשימוש מוכנות שיהיו ודואג הקיימות המערכות

ת שמשודרת אלקטרונים אלומת - המכ״ם קרן טנ  ומכסה המכ״ם מאנ
ה יש כן ועל בהגבהה, והן בצידוד הן מוגבל שטח ק לכוונ  אל במדוי
המטרה. אזור

של״ט המפי״ב כמו שליטה במרכזי שליטה. קצין - קשל״ט  והמ
ם כמה יש בקריה ם קשל״טי שוטפת, העבודה את שמבצעי  ובעצם ה

ם ם - האוויר חיל את מפעילי ת מקבלי  מפיצים אותן, ומעבירים הודעו
וכיו״ב. ופקודות מברקים

 אחד את שעזבו קצינים, ולא חיילים כלל בדרך הם הקשל״טים
ל או טיס האוויר)קורס בחיל ההכשרה ממסלולי  כינוים בקרה(. מסלו
״ילדים״. - הכיפורים יום מלחמת בתקופת

566



ח פ ס מקצועי מושגים נ

פי נציג קרקע־אוויר. שליטה קצין - קשק״א עין גו  בטייסת, המודי
דו ה לספק שתפקי חמי עיני המידע את ללו  לביצוע להם הדרוש המודי
ת שימו אליהם. ובהתייחס הקרקע כוחות עם בתיאום המ

מכ״ם. ראו - רדאר

ם במטוס. הקשר למכשיר כינוי - רדיו  רדיו כאלה: שלושה היו בפנטו
 המבנה( מול קשר )ערוץ אדום רדיו הבקרה(, מול קשר )ערוץ ירוק

ט ורדיו קל מ ל) חו ל בלבד, כ טו שידור(. יכולת נ

ר כינוי - ״רינה״ שי  מציוד נפרד בלתי חלק שהוא הנייד, הקשר למכ
ת ם זה מכשיר בעזרת והנווט. הטייס של וההצלה הבטיחו  על מדווחי

שה, בעת הגארד ערוץ החילוץ. מסוק את מכוונים כך ואחר נטי

שליטה מוצב ראש - רמשל״ט  מפקד - בלחימה האוויר. חיל של ה
ת מסגניו. אחד או האוויר חיל ת העלאת או שגרה בעתו  - כוננו

ד  במטה שמשרתים אל״מים או סא״לים בין בתורנות מתבצע התפקי
מח״א. של מקומו את למלא והוסמכו האוויר חיל

טורסו. ראו - רתמה

ס הישראלי האוויר בחיל הכינוי - שחק  שהשתתף 3 המיראז׳ למטו
 היירוט מטוס גם והיה ההתשה במלחמת הימים, ששת במלחמת

הכיפורים. יום במלחמת העיקרי

לוגי שירות - שט״ל עין של יחידה למודיעין. טכנו  האוויר. חיל מודי
ח הוא העיקרי תפקידה  לתקיפה מטרות ולאתר אוויר תצלומי לפענ
סי החיל. למטו
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 נחשב הקרקע. פני מעל מטרים 100כ־ - רגל( 300) רגל מאות שלוש
 האויב לשטח חדירה רבים במקרים שמאפשר לטיסה, מאוד נמוך גובה
 גם ירדו הקורנס מטוסי הכיפורים יום במלחמת במכ״ם. להתגלות מבלי

 בכל כמעט מכך, פחות ולעתים מטרים!(, 30)כ־ רגל 100 של לגבהים
המאוימים. באזורים הגיחות

ם. מרובה למבצע הקובע הייחוס זמן - ״ש״ שעת שתתפי  משמש מ
שתתפים המבנים לכל הזמנים נגזרים זה זמן לפי כולל. לסנכרון  שמ
מ״מ מהם אחד לכל ונקבע במבצע, ת. לנקודה ז הרלוונטי

ת רפא״ל, מתוצרת אוויר־אוויר טיל - 2 שפריר  שתוכנן חום, מתביי
 שלו קודם שדגם אף אחורית. מגזרה אליהן כששוגר במטרות לפגוע

 רכש הטייסים, בקרב אמון חוסר ועורר מוצלח, היה לא (1 )שפריר
ת הכיפורים יום במלחמת כבוד של מקום 2 שפריר  לביצועיו הודו

ם ל סייע הוא בחיל שירותו )בתקופת המוצלחי סי 106 להפי  מטו
ל אויב(. הקורנס. במטוס נישא לא זה טי

אגרוף. ראו - שרייק

 קנים כמה לעתים שכוללת מתנייעת, או נגררת מערכת - נ״מ תותח
 נפרשת היא מטוסים. כנגד פגזים מאות של ורציף מהיר לירי ומשמשת

 את מלווה או חשובים, צבאיים מתקנים תעופה, שדות על להגנה
ת והיכולת הנ״מ קני ריבוי בשל בחזית. הקרקע כוחות ת לכסו  בצפיפו
סינו על כבד איום הנ״מ תותחי איימו נתון, אווירי מרחב  עת בכל מטו
ובחזית. האויב של התעופה בשדות לתקוף ניסו שאלו

 מכל כשל שגודלו טייס, ללא זעיר מטוס - הטעיה( )גוף תלם
ת התלם תפקיד קרב. במטוס נתיק דלק סוללות מכ״מי את להטעו
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 לכך ולהביא אמיתי תקיפה כמטוס מסכיהם על להיראות - האויב
 הסוללות מיקום את יחשפו אשר קרקע־אוויר, טילי לכיוונו שישוגרו
האוויר. חיל של התקיפה למטוסי

 בדרך שמתבצע אווירי תמרון - מאזנות( )פניית מאזנות תפירת
 התמרון בעת היריב. מטוס על יתרון להשיג ונועד אוויר, בקרב כלל

 ההתקדמות כיוון אל ופונה מתגלגל בתלילות, מנמיך המיירט המטוס
 זנב לעבר היישר מהצלילה נחלץ מכן ולאחר היריב, המטוס של

 המיוחד המאזנות תפעול שום על שמו את קיבל זה תמרון היריב.
מתבסס. הוא שעליו

 אימון, תקופות לשלוש נחלקה שנה כל - אימון( )תקופת תקופה
 מחזור נחשבה כזו תקופה כל חודשים. ארבעה מהן אחת כל שאורך
 הספר בית משלב האוויר בחיל האימונים ובוצעו תוכננו פיה ועל אימון,
המבצעיות. הטייסות כלל של החילית האימונים לתוכנית ועד לטיסה

 פתיחת עם מיד ההמראה. בעת בתא שמוכרז מונח - תריסים
 המותקנים התריסים של מצבם את הטייס בודק האחוריים המבערים

 שמישות על מעידה התריסים של תקינותם הפליטה. צינורות בקצה
האחוריים. והמבערים המנועים

Master Caution - נגוהות אור שמפיצה ראשית אזהרה נורית 
 את להסב ותפקידה והנווט, הטייס בתאי בולט במקום נמצאת כתום,

 ישירה כתוצאה במטוס. התרחשה עתה שזה לתקלה לבם תשומת
 נוריות בלוח הטייס יאתר ,Master Caution^ של האזהרה״ מ״קריאת
 ויפעל להפעלתה שגרמה הספציפית הנורית את הכללי האזהרה
 הטייסים( בעגת ,Reset )ביצוע הנורית על בלחיצה בתקלה. לטיפול

נוספת. תקלה תיווצר אם מחדש להידלק ומוכנה נכבית היא
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ת איונו ם ר שיי אי
(1973 לאוקטובר נכונים והתפקידים )הדרגות

האוויר חיל מטה
 האוויר( חיל מפקד אוויר)סגן מחלקת ראש - עברי דוד תא״ל
 האוויר חיל מפקד רל״ש - אלון דן רס״ן

 מבצעים מחלקת ראש - פורמן)רם( גיורא אל״מ
 המבצעים מחלקת ראש של מחליפו - עמיר עמוס אל״מ
 מבצעים הגנה/מחלקת ענף ראש - ארז עודד סא״ל
 הגנה אלקטרונית/ענף לוחמה מדור ראש - ברקול אריה רס״ן
 מבצעים תקיפה/מחלקת ענף ראש - נון בן אביהו סא״ל
 באוקטובר 13תקיפה/מ־ קרב/ענף מדור ראש - אליהו בן איתן רס״ן

 201 הפנטומים טייסת של בפועל מפקדה
 תקיפה צילום/ענף מדור ראש - אפשטיין גיורא רס״ן
 תקיפה צילום/ענף מדור קצין - בולס יוסי סגן
 מבצעים משולבים/מחלקת מיוחדים/ענף מבצעים רמ״ד - אמבר עדו סרן
 שוטפים/ מבצעים קשל״טים/ענף מדור ראש - נתנאל שמואל סרן

מבצעים מחלקת
 שליטה קשל״ב)קצין מקום וממלא שליטה ענף ראש - איילון עמי סא״ל

ובקרה(
ובקרה( שליטה קשל״ב)קצין במפקדת חירום הצבת - לסר שמעון סא״ל
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 /קשל״ב333 מרכזית( בקרה )יחידת יב״מ מפקד - ימי צביקה רס״ן
 ובקרה( שליטה )קצין

 אמל״ח /מחלקת ביצועים חקר ענף ראש - חושן גדעון סא״ל
 ביצועים חקר ענף קצין - ישראל בן יצחק סגן

 האוויר חיל מטה - צור לוי סא״ל
 הדרכה מחלקת ראש - מרום עודד אל״מ
 מודיעין מחלקת ראש עוזר - נווה)ז״ל( חיים סא״ל
 מודיעין מחקר/מחלקת ענף ראש - פורת)פורטי( יהודה סא״ל
 מודיעין מחקר/מחלקת ענף ראש עוזר - דייגי)פישי( יואב רס״ן
 מחקר המצרי/ענף אוויר חיל פעילות מדור ראש - יופי אבנר רס״ן
 מחקר מצרים/ענף אווירית הגנה מדור ראש - פרקש זאבי אהרון סרן
 מחקר מעצמות/ענף מדור קצין - לרנר יונתן סגן

 מודיעין איסוף/מחלקת ענף ראש - ניר בר גיורא סא״ל
 איסוף התרעה/ענף מדור ראש - )פט( בנדק אברהם רס״ן
 איסוף התרעה/ענף מדור ראש סגן - שימל)שחם( דני סרן

 מודיעין טכני/מחלקת ענף ראש - אייל ראובן סא״ל
 מודיעין מל״מ/מחלקת אוויריים/ענף מבצעים רמ״ד - פלום עודד רס״ן
 מל״מ אוויריים/ענף מבצעים מדור קצין - ירון יורם סג״מ
 תוא״ר)תכנון האוויר/מחלקת חיל תולדות ענף ראש - עבורי יוסי רס״ן

וארגון(

כנפות/בסיםים/טייםות מפקדי
 דוד /רמת1 כנף מפקד מקום ממלא - אגסי יעקב )מיל׳( אל״מ
 דוד /רמת1 כנף תעופה טייסת מפקד - עזוז אריק סא״ל
 דוד /רמת109 סקייהוקים טייסת מפקד - דוד יצחק רס״ן
 דוד /רמת110 סקייהוקים טייסת מפקד - הם)הד( צביקה סא״ל
דוד /רמת110 סקייהוקים טייסת א׳ סמ״ט - וילן אברהם רס״ן
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 דוד /רמת117 מיראז׳ים טייסת מפקד - קורן יהודה סא״ל
 דוד /רמת69 פנטומים טייסת מפקד - אגמון יורם סא״ל
 דוד /רמת69 פנטומים טייסת א׳ סמ״ט - סלע אביעם רס״ן
 דוד /רמת69 פנטומים טייסת ב׳ סמ״ט - גת יצחק סרן

נוף /תל8 בח״א מפקד - פקר רן אל״מ
 נוף /תל119 פנטומים טייסת מפקד - פריגת אליעזר)לייזיק( סא״ל
 נוף /תל119 פנטומים טייסת א׳ סמ״ט - לבושין ארנון רס״ן
 נוף /תל115 סקייהוקים טייסת מפקד - רום גיורא רס״ן
 נוף /תל116 סקייהוקים טייסת מפקד מ״מ - רום בן שמוליק רס״ן
 נוף /תל116 סקייהוקים טייסת א׳ סמ״ט - מרחבי נחום רס״ן

 /חצור 4 כנף מפקד - לפידות עמוס אל״מ
 /חצור201 פנטומים טייסת מפקד - זמר יפתח סא״ל
 /חצור)עד201 פנטומים טייסת מפקד מקום ממלא - חולדאי רון רס״ן
באוקטובר( 9
 /חצור105 סמב״ד טייסת מפקד - שפירא שלמה רס״ן
 /חצור113 מיראז׳ים טייסת מפקד - ביגלמן)גל( יעקב סא״ל
 /חצור101 מיראז׳ים טייסת מפקד מקום ממלא - בהרב ישראל רסץ

 /חצרים6 בח״א מפקד - שמואלי עמיחי)שומי( אל״מ
 /חצרים107 פנטומים טייסת מפקד - ספקטור יפתח סא״ל
 /חצרים107 פנטומים טייסת א׳ סמ״ט - אגוזי שלמה רס״ן
 /חצרים102 סקייהוקים טייסת מפקד - שחר אורי רס״ן
 /עציון144 מיראז׳ים טייסת מפקד - שרון מנחם רס״ן
עציון /140 סקייהוקים טייסת מפקד - פסח דני רס״ן

נוספים אוויר צוות אנשי
 110 ירדני/טייסת יעקב)ינקי( סגן
110 טייסת מוזס/ רוני סגן
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שמים בשם

 109 גבעוני/טייסת אלון סגן
 119 שפר/טייסת גדעון סרן

 115 גלנץ/טייסת יצחק רס״ן)מיל׳(
 101 בחרב/טייסת ישראל רס״ן

 101 כרמי/טייסת איתן רס״ן)מיל׳(
 101 לבני/טייסת גידי סרן
 101 כץ/טייסת מיקי סרן
 101 שלן/טייסת יהושע סגן
107 נחומי/טייסת אמיר סרן

201 טייסת
 נפרדת רשימה )ראו הכיפורים יום במלחמת ״האחת״ טייסת לוחמי

(529 בעמ׳
 טכני קצין - נחל בנצי סרן

 מבצעים פקידת - שביט)קדמון( סימה
מבצעים פקידת - כבודי)סגולי( זיוית

אחרים
 המודיעין ביחידת הבכיר האוויר חיל נציג - קימלמן)כרמל( מוטי סרן

כנען)״אררט״( בהר 848
 חשיבה באום 848 המודיעין ביחידת האוויר חיל נציג - ירון דודי סגן

)״בבל״(
 848 המודיעין ביחידת הבכיר האוויר חיל נציג - בנבנישתי יוסי סגן

 באופירה)״יעקב״(
 מירון הר אזורית בקרה יחידת מפקד - שגיא עודד סא״ל

מירון הר אזורית בקרה ביחידת בכיר בקרה קצין - כפרי יאיר סרן

574



מקורות רשימת

 בקרה ביחידת אלקטרוני מודיעין סמלת - פביאן)גלבוע( אורה סמל
 מירון הר אזורית

 סיני אזורית בקרה יחידת מפקד - זיו יגאל רס״ן
 רמון מצפה אזורית בקרה יחידת מפקד - אלבו אברהם רס״ן
 אופיר בקרה יחידת מפקד - אמיתי אבי סרן

 200 טייסת מפקד - ניר שלמה רס״ן
 200 טייסת קמב״ץ - שוחט אהרן סגן
 200 בטייסת דלתון גף מפקד - אורן יהושע סגן

 צפון אווירי חפ״ק מפקד - סברון רפי אל״מ
 צפון אווירי חפ״ק - עזורי מאיר סמ״ר)מיל׳(
 צפון אווירי חפ״ק - שרעבי)שדה( עפר סמ״ר)מיל׳(

 צפון בפיקוד לנר דן באוגדת אווירי יועץ - שלום)ברשי( בר יגאל סא״ל
ההתשה מלחמת בזמן אלקטרוניקה מדור ראש - נאור יוסקה אל״מ)מיל׳(

האוויר לחיל מחוץ
 המוסד ראש - זמיר צבי

 אלעזר דוד הרמטכ״ל רל״ש - שלו אבנר סא״ל
 המודיעין באגף למבצעים מחקר מחלקת ראש עוזר - לברן אהרון אל״מ
 המודיעין באגף למודיעין מחקר מחלקת ראש עוזר - גרא גדעון אל״מ
 באגף המחקר במחלקת ירדן ענף ראש - קניאז׳ר )זיזי( זוסיה סא״ל

המודיעין
 המחקר מחלקת ,6 ענף מצרים, צבא רמ״ד - רוזנפלד יעקב)ינקיל( רס״ן

 המודיעין באגף
 המודיעין באגף המחקר מחלקת - גלבוע עמוס רס״ן

 המודיעין באגף איסוף מחלקת ראש סגן - לפיד אפרים סא״ל
 איסוף במחלקת מיוחדים מבצעים ענף ראש - נחמיאס סמי סא״ל
(8200) 848 המרכזית האיסוף יחידת מפקד סגן - בנטוב אריה סא״ל
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שמים בשם

 האיסוף ביחידת הצפנים״ ״שוברי ענף מפקד - ירדור ראובן סא״ל
848 המרכזית

 848 המרכזית האיסוף ביחידת מצרים מדור ראש - שפירא נעם רס״ן
 848 המרכזית האיסוף ביחידת סל״ע מדור ראש - נוי עליז רס״ן
 848 המרכזית האיסוף ביחידת ״שופר״ מדור ראש - מלובני פסח סרן

 חשיבה/״בבל״ באום קב״ר - יוסף בן ספי סרן)מיל׳(
 חשיבה/״בבל״ באום 848 המרכזית האיסוף יחידת קצין - דוד דוד סגן

 המודיעין בחיל הטכנית היחידה מפקד - לנגוצקי יוסי סא״ל
 הטכנית ביחידה אלקטרוניקה ענף - יעקבי )חומי( נחום אזרח מהנדס

 המודיעין בחיל
(504) 154 יחידה - רביץ)רביד( יאיר סרן

 צפון( בפיקוד התותחנים גוף צפון)מפקד מת״פ - דוד בר אברהם סא״ל
״הארץ״ עיתון עורך - סאמט גדעון

ת דו פ ס

 יום במלחמת צה״ל בפעילות העוסקים שונים מסמכים - צה״ל ארכיון
 המלחמה/שלב הכיפורים/מהלכי יום מלחמת ובייחוד הכיפורים,
 המצפ״ע. חקר צוות 77 נוב׳ היסטוריה מה״ד אג״מ הבלימה,

 והביטחון, החוץ וועדת הממשלה מישיבות פרוטוקולים - המדינה ארכיון
 בוושינגטון לשגרירות הממשלה ראש לשכת בין מברקים וחליפת

 ובמהלכה. המלחמה לפני
 ענף הכיפורים, יום במלחמת היבשה בלוחמת האוויר חיל השתתפות
 האוויר. חיל תולדות

 זמורה־ביתן. הוצאת בסיוע האחת, 201 אמיתי, מאיר
 טייסת של והסיפורים הטיסות אוגדן - הכיפורים יום מלחמת האחת,
הכיפורים. יום במלחמת 201

576



מקורות רשימת

 שמאחורי הסיפורים - הכיפורים יום למלחמת שנה 30 האחת:
 המלחמה)תקליטור(.

 הכיפורים, יום מלחמת תולדות אורן, אלחנן ד״ר )מיל׳( סא״ל
 היסטוריה. מחלקת אג״ס־תוה״ד

 ראשי: עורך הכיפורים. יום במלחמת הצפון פיקוד הגדרות: על הסורים
.2008 מערכות, אביב: תל אשר. דני

 .2003 מערכות, אביב: תל הקונספציה, את לשבור אשר, דני
 .1991 עידנים, אביב: תל נעילה, פורת, בן יואל
 .1993 עידנים, אביב: תל הכיפורים, יום במלחמת דיין משה בראון, אריה
 .2002 דביר, אביב: תל דדו, ברטוב, חנוך
 .2001 זמורה־ביתן, לוד: שנרדם, הצופה בר־יוסף, אורי
 .2010 זמורה־ביתן, יהודה: אור המלאך, בר־יוסף, אורי

 .2008 מעריב, ספריית אביב: תל באוקטובר, שעות 30 גורדון, שמואל
 .1976 ודביר, עידנים ירושלים: דרך, אבני דיין, משה
 .2010 זמורה־ביתן, כנרת, יהודה: אור פקוחות, בעיניים זמיר, צבי
 .2004 משכל, אביב: תל מציאות, מול מיתוס זעירא, אלי

 .1990 מעריב, ספריית אביב: תל הגבול, אינם השמים כהן, אליעזר
 .2004 מורן, שמן: בן חשבון, של ימים פלד, בנימין

 .2012 דביר, יהודה: אור למלחמה, הדרך - 1973 קיפניס, יגאל
.1974 זמורה־ביתן־מודן, אביב: תל באוקטובר, אדמה רעידת שיף, זאב

 אלעזר, דוד רא״ל עם ריאיון נאור, מרדכי לבני, יצחק אשכול, יוסף
 תשל״ד. השנה ראש ערב במחנה,

 .1973 בספטמבר 14 הארץ,
 .1973 באוקטובר 7 אחרונות, ידיעות
.1971 ביוני 23 מעריב,
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עגמות מפתח

 390,232 ,90 אבא אבן
 31,29 יורם אגמון
 34-33 יעקב אגסי
 ,424 ,412,281,267 אברהם אדן

482
 420-419 אלון אולארצ׳יק

 ,350-348 ,344 ,49 יהונתן אופיר
358, 429, 443, 515 

 41 שייקה אופיר
 61 ראובן אייל

 165 עמי איילון
246 אורי אילן
 ,245,180-177,49 גדעון אילת

365-364, 449 
 56-54 חאפז איסמאעיל

 209 ,174 ,171-169 חנן איתן
 357-356 ,200 רפאל איתן
 ,227 ,90 ,85 ,74 ,68 יגאל אלון

269, 285, 292, 310-308 
,282 ,279 ,49 ,46 יוסי אליאל

287-286, 315, 320, 457,
466, 523 
 ,51,49 ,44 עמירם אליאסף

81-80, 236, 376, 381, 
398-397, 400, 407-406, 

419, 457, 484 
 207 עמנואל אלנקווה

 ,69 ,63 ,58-57 ,43 אלעזר
71, 74, 80, 82, 87-84,

90-89, 92, 111-110, 
117-113, 121, 126-123, 
129-128, 135, 140, 148, 
166-165, 173, 189, 193, 
200-199, 203-202, 
206-205, 218-215, 
223-222, 228, 233-231, 

257, 267, 271, 276-274, 
285, 294-291, 296, 303,

309-308, 312, 316, 319,
332-330, 335, 360, 362,
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שמים בשם

368, 370, 386, 396, 405,
408, 412, 416-415, 424,
437, 440, 445, 458-457, 

471-470,464, 476-474, 
483-482,478, 492-491,

499, 515, 517
 201,184 אבי אמיתי

,326 ,91 גיורא אפשטיין)אבן(
438, 442-441, 454-450 

,313,157,119 ,49 ,37 עודד אח
318, 387-386, 497-493 
 177,144 נסים אשכנזי

70 אהרן אשל)ארול(

 508 ,391,317 מנחם בגין
 91 ישראל בהרב
 74 יוסי בולס

 274 חביב בורגיבה
 372 יעקב ביגלמן)גל(

 ,49 אלי בלומנפלד)בראל(
248-247, 348, 357, 411,

422, 522 
 74-73 יונה בנדמן
 153,151,96-95 אברהם בנדק

 97-96 אריה בנטוב
 ,133,88 ,49 ,45,41 עדי בניה

144, 167-166, 169, 195, 
224, 228-226, 236, 258,

284, 288-287, 339, 
367-365, 372, 381-378,

392, 481, 492 
 ,94,49-48 ,41 איתן אליהו בן

137, 284-283, 290-288,
342, 347-344, 351-350, 

359-357, 372, 389-388, 
394-392, 399-397, 
412-409, 420, 424, 
428-427, 436-435, 
444-443, 449, 458, 473,

476, 480-479, 484, 506,
513, 519 

 356 ,52 יוסי חנן בן
 ,426-425,65 יצחק ישראל בן

434
 ,209 ,206 ,30-29 אביהו נון בן

220-219, 312-311, 
393-392 

 112,98-96 יואל פורת בן
 78 שמואל רום בן
 273,186 יצחק שהם בן
 451 מנחם בר

 49 איתן ברוש
 35-33 דוד ברוג

 200 אברהם בר־דוד
 501-500 ליאוניד ברז׳נייב
86 ,55 אורי בר־יוסף
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שמות מפתח

 ,90-89 ,43,28 חיים לב בר־
292, 296, 370-369,

406-405, 424, 428, 464,
493, 498 

 ,80 ,78 ,70 ,51,49 איתמר ברנע
246, 366, 400, 403, 

423-422, 464-457, 466,
476, 521 

506 טלי ברנע
 ,361-360 ,195,49 יצחק ברעם

365, 403-401, 429, 
432-431, 439, 515 

 299 אהוד ברק
 299 נאווה ברק
 ,290 ,77,49 פלטיאל ברק

298-297, 324 
 491-490 אבירם ברקאי
 298 שייקה ברקת

,242 ,146-145 יגאל שלום בר
249-248, 268

 240 ,235 אלון גבעוני
 232 חיים גבתי
 448 ,440 אילן גדרון

 420-419 גידי גוב
 353,197,47,37 משה גולדווסר

 72 עמי גולדשטיין
,400 ,349 ,50 ברוך גולן

415-414, 424-422, 427,
429, 443, 515 

280 רויטל גונן
 ,140 ,123 שמואל גונן)גורודיש(

231, 276-275, 386, 397,
412, 464, 482, 517 

382 מוטה גור
 ,133,77,70 ,49,41 אמנון גוריון

148, 164, 194, 214, 236,
288, 324-322, 326, 343,

349-345, 358, 368, 372,
378, 392, 481 

 ,310 ,100 ,94 ,90 מרדכי גזית
317, 320, 325, 375-374,
439, 445-444 

 223 תאופיק ג׳יני
 ,238-237,180 ,70,49 יהואר גל

242-240, 324, 328, 340,
365, 367, 399-398, 401,
436, 460, 462, 464, 

481-480, 519, 522 
 ,85,74,57 ישראל גלילי

127-126, 227, 271-269, 
308, 310, 333, 487 

 515 מוחמר גמאסי
,215,50 גלעד גרבר)רגב(

248-247, 256-255, 279, 
522-521
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שמים בשם

112 מנחם דגלי
 מרואן( אשרף של ״דובי״)מפעילו

106-104 
 445 אנטולי דוברינין

 153,147 דוד דוד
 ,49 ,47,40,30-29 יאיר דוד

88-87, 133, 176, 197, 
226-225, 231-230, 243,

256, 339, 341-340, 
352-350, 368, 381-378, 

389, 514 
87 אתי דוד
 171-170 ,163 יצחק דוד

 351,331 בלהה דודזון)ערד(
 70 אהרן דוידי

 405 סטרובאו דופלר
75 יואב דייגי
 ,74 ,68 ,62-61,58-57 משה דיין

79, 86-81, 88, 90, 
113- 117, 125-124, 

129-127, 137, 139, 141, 
182, 193-192, 200, 205, 

13-211, 216, 223, 226,
232, 267-266, 271-269, 
278, 291, 294, 304-303,

310-308, 319-317, 330, 
333, 357-356, 360, 369,
371, 405, 419, 424-423,

428, 437, 446, 454, 457,
465, 467, 476-474, 478, 

483-482, 487-486, 
493-490, 498, 514 
 304 דודו דימנט)דותן(

 ,317,310 ,135 שמחה דיניץ
320, 325, 375-374, 382,
390, 394, 439, 444, 472,
482, 486, 493, 498-497,

504-502

490 פארי הוגן
 ,188 ,38 ,37 ,34,33 מוטי הוד

216, 232 
 498 אלכסנדר הייג
 104 אפרים הלוי
 89 שלמה הלל
 174 צביקה )הד( הם

 ,79 ,74 ,72 ,67,41 רפי הר־לב
93-92, 101, 144-143, 151,

165, 206, 359, 387-386 
 ,466 ,464 ,462-460 ,49 גיל הרן

476
88 ,29 רמי הרפז

 305-304 אברהם וילן
 473-472 יוסי ויסברוט

451,284-283 עייזר ויצמן
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שמות מפתח

 303,267 רחבעם)גנדי( זאבי
 ,230 ,228 ,133 ,49 אלי זהי

235-234, 260, 290, 
315-314, 326-325, 365,

367, 384- 386, 392,
405-400, 410, 443, 458,

519
 ,93,49 ,41 יצחק ז׳טלני)עמית(

133, 184-183, 300-299, 
307-306, 314, 322, 326, 
339-338, 373, 383, 385,

458, 476, 479, 481 
194 דודי זיו
 450 ,397,161-160 יגאל זיו

 ,109 ,107-104 ,57 צביקה זמיר
127, 279, 371 

 ,278 ,133 ,67,49 ,44 יפתח זמר
282, 288-287, 306,290,
314, 316, 319- 320, 
323- 324, 329-328, 338,
376, 385-383, 388, 

449-448, 455, 458, 473,
506, 514-513 

 ,68 ,64-63 ,58-57 אלי זעירא
71, 74, 80-79, 86-82,

91-89, 97-96, 102, 105, 
110, 112- 114, 117-116, 
122, 127, 192, 309-308, 
369, 517

 ,77,70 ,49 ,41,35 רון חולדאי
81, 88-87, 101, 133, 

145-144, 148, 168, 
190-189, 198-197, 204,

221, 226-224, 228, 242,
251, 259, 276, 278, 

284-283, 290-289, 297,
299, 300, 313, 315, 329,
372, 392, 408, 414-413, 

430-429, 435, 443-442,
458, 480-479, 484, 510 

 309 טלאל בן חוסיין
 ,186 ,148 ,123,77 יצחק חופי

200-199, 203, 211, 
223-222, 226, 312, 325,

335, 356, 360, 416, 458,
466

 434,426 ,46 גדעון חושן
 68 יעקב חזן

89 מיכאל חזני
 ,45,37-35,30-29 שמואל חץ

47, 197 
506 דפנה חיון
 ,168-167,81-80 ,49 קובי חיון

244-243, 275, 307-306, 
324, 344-342, 347-346,

350-349, 356-352, 443,
514
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 ,168 ,133,49 דן חלוץ
215-214, 246, 260,
365-364, 373-372, 
392-390, 458, 481-480 

 31,29 אהוד חנקין
160 אמיתי חסון

41 חיים טופול
 ,286 ,275 ,267 ,113 ישראל טל

332, 371, 396, 405, 446 
 ,167-166 ,133,49 עמירם טלמון

313, 323, 329, 342, 345, 
348, 399, 436 

 ,329 ,321,245,50 אמנון טמיר
348, 373-372, 394

 163-162 יוסי יבין
 445 יגאל ידין
 506 אילנה יהב
,236 ,234 ,49 יצחק יהב

246-245, 254-253, 279, 
522-521 

 202,72 ,57 אבנר יופי
 ,T1T1 50, 236, 298-297 יפה

305, 429, 443 
 159 מיתקה יפה

 98 ,96,74-73 ראובן ירדור
 ,180 ,175-174 יעקב ירדני

185-184, 209

 153,146 דודי ירון
65 יורם ירון
 ,318 ,308 ,276 ,227 אהרן יריב

391
442,41 יפה ירקוני

 162-160,91 אליעזר כהן
 515,429 ,246 ,49 ערן כהן
 139 ,132-130 מיקי כץ
472 דוד כץ

 ,163,152 ,147,130 יאיר כפרי
171

172 איתן כרמי

 305,206 ארלוזור)זוריק( לב
414 גיורא לב
 ,437-436 ,425 אריאלה ארי לב

506
 ,242,49 ,45 ,41 יוסי ארי לב

338, 414, 425, 431-430, 
434-433, 439, 515 

 442 אריק לביא
 299 ,298 גידי לבני
 ,256 ,244-243 ,49-48 איתן לוי

322, 346, 349-348, 357 
 29 שאול לוי

 31,29 אייל לוס)אחיקר(
 ,391 ,346 ,245 ,49 אילן לזר

409-408
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 ,271,159 ,110 ישראל ליאור
292

 ,258 ,256 ,49 ,41 אביקם ליף
279, 521 

 263 זאב לכיש
 391,278 חיים לנדאו

 180 ,152 מיכה לנדסמן
 388-387,132-130 אבי לניר
 374 ,357,211,146 דן לנר
 359 ,296 ,165,155 שמעון לסר

 ,139 ,122 ,120 ,70 עמום לפידות
165, 204, 228-226, 

231-230, 278, 286, 290,
310, 343-342, 388, 389,
497, 508-507, 520 

 ,112-110 ,103,99 יונתן לרנר
238-237, 256

 ,75,68 ,58-57,37 גולדה מאיר
86-85, 90-89, 118, 120, 

129-126, 136-135, 
159-158, 185, 228-227, 

232, 271-269, 275, 279, 
285, 310-308, 322, 

331-330, 333, 370, 375,
406-405, 417, 454, 465, 

467, 470-469, 475-474, 
478, 483, 487-486, 492, 
505, 514, 517

 175 רוני מוזס
 40 מרק מושביץ

 99 יעקב)יאק( מילנר)נבו(
 200 ,77 חגי מן

 386 אלברט מנדלר
 ,112 ,107-105,57 אשרף מרואן

127
192 ,33 עודד מרום

 34-33 יוסף נאור
 ,28-27,25אל־ עבד גמאל נאצר

32, 39
 ,221,80 ,78 ,49 אבנר נווה

346-344, 348, 372, 
381-378, 413, 436, 
460-459 

 410 שמעון נוי
 274 ג׳עפר נומיירי
 163-162 ,130 אמיר נחומי

 268 ,164 ,144 ,120 בנצי נחל
 358-357,343-342 סמי נחמיאס
 ,330 ,322 ,309 ריצ׳רד ניקסון

382, 468-467, 498, 501,
504

 ,191,158 ,138 שלמה ניר
209-207, 227, 241
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 ,51-50 ,43,39 אנואר סאדאת
54, 57, 63, 71, 390, 445,

492
 50 אחמד מוחמד סאדק
 ,216 ,195,149 ,124 רפי סברון

232, 315 
 490,487 אנסיו סילאסוואו

 61-60 אביאם סלע
 402,327 אבנר סלפק
 ,256 ,180-177,49 ,41 גדי סמוק

258, 338, 424-422, 427, 
429, 443, 515 

 ,279 ,241,225 סמי)הקשק״א(
282, 287-286 
 420-419 דני סנדרסון

 159-158 פנחס ספיר
 315,130 ,91 יפתח ספקטור

 482 ,104 ברנט סקוקרופט
 ,238 ,184-182 ,49 יגאל סתווי

240, 242, 329, 429, 
481-480, 488, 520-518,

523

 142 יוסי עבורי
 286 ,220 ,145 דוד עברי
171 אריק עזוז
 ,197,88 ,47,35,29 מנחם עיני

514
110-109 ,105 פרדי עיני

 53 איסמאעיל אחמד עלי
 ,281,194,192 ,91 עמוס עמיר

425, 434 
 ,299 ,203,134 ,50 נמרוד עממי

307-306, 326-325 
 ,334,331,244 ,50 אורי ערד

344, 352-349, 356, 515 
 ,168 ,49 ,43,41 אברהם עשהאל
234, 236, 245, 249, 

253-251, 258, 279, 365,
476, 521

 152 אורה פביאן)גלבוע(
 ,94 ,93,65-64 גיורא פורמן)רם(

142-141, 157-154, 161,
165, 192, 206, 213, 

217-216, 220, 274 
 אווירי קולונל)נספח פורסטר,

 387 הברית( ארצות בשגרירות
 ,72 ,67,60-59,57 יהודה פורת

74, 76, 99, 112-111, 143,
155

 43 אל־עזיז עבד בן פייסל
 ,197,88 ,47,32 ,29 יצחק פיר

514
 ,70 ,49-47,45,41 איתן פלד

133, 176-175, 183-182, 
221, 224, 228, 248-247,
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258, 259, 296, 314-313,
340, 372, 392, 399-398,
401, 410-409, 423, 458,
460, 464-462, 522 

 ,101,93,79 ,74-72 ,62 בני פלד
111, 121-120, 124, 135,
137, 145-141, 151, 

157-154, 160, 166-165,
173, 176, 188-186, 190, 

193-192, 203-202, 206, 
213-212, 220-215, 226,

232, 257, 265, 275-274,
277, 281, 294-293, 

301-300, 312, 319,
333-332, 336-335, 359,

362, 364, 369-368, 388,
397, 437, 440, 448, 

455-454, 474-473, 491,
498 

281 מוסה פלד
 425,74 ,67,65-64 עודד פלום
 506 אביבה פלטר
 ,245,226-225 גורי פלטר

329-328, 399, 403, 426, 
432-430, 439, 514, 

 420-419 מאיר פניגשטיין
 60 אמנון פקטורי

 ,41-40 ,39 ,37-36 רן פקר
45-44, 73-72, 91

 456פרוספר)הטבח(
41 אריה פרי
 ,184-183,49 עמי בן פרי

341-339, 409-408, 458,
523

 90-89 שמעון פרס
 ,69 ,60-59 אהרן פרקש)זאבי(

76-75

 508 חיים צדוק
 290 מיכאל צוק
 303,116-115 צבי צור

50 שמעון צרור

 105 מועמר קדאפי
 440 אלכסיי קוסיגין

 ,183,148 ,102 ,49 משה קורן
236, 346 

 165,148 תלמה קורן
 136-135 קנת קיטינג

 200 אברהם קיים)קיימו(
 ,67,46-45 מוטי קימלמן)כרמל(

71-70, 96-95, 151-150 
 ,100 ,90,56-54 הנרי קיסינג׳ר
104, 109-108, 147, 228, 
232, 270, 330, 360, 375, 
382, 390, 445, 447, 

469-467, 475-473, 478,
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482, 486-485, 492, 497,
505-502 

 55 יגאל קיפניס
 420-419 יצחק קלפטר
523,521,519 ,50 בני קרייתי

 464 טוביה רביב
 110 יהושע רביב
 522 ,279 ,276 ,227 יצחק רבין
 ,67,59 ,53,51,47-46 גיל רגב

70, 122, 145, 190-189,
205, 235, 259-258, 321,
331, 362-360, 367-365,
376, 383, 391-390, 393,

407-406, 412-409, 424,
427, 456-455, 458, 

477-476, 484-483, 488,
519, 524-523 

 ,165,148,122 ,53 נורית רגב
235, 376, 407-406, 484, 

524-523 
,376 ,337,240 ,49 מוטי רדר

407-406, 477, 522 
 104 פיטר רודמן

 91,73-72 גיורא רום
 277 אסתי רומם
 ,277-276,49 ,45 יורם רומם

283, 288-287, 297, 305, 
385-384, 429, 435, 492

 ,329-328 ,298 ,49 חיים רותם
341-340, 344, 347-346, 

349, 351, 357, 359, 362, 
372, 410, 423, 427, 480,
510 

 91 קובי ריכטר
 420-419 יוני רכטר

 ,236 ,222 ,177 ,77,49 חיים רם
246-245, 249, 254-253, 

258, 279, 522-521 
 522 ,506 פאני רם

 69 גבאי רמזי
421 אמנון רשף

 53 א־דין סעד שאזלי
 163-162 דני שאקי
 396 אהרן)יאלו( שביט

 ,164 ,44 סימה שביט)קדמון(
258-257, 306, 357, 391, 
420-419, 429, 520-518,

523
 211 יששכר שדמי
 ,197,168 ,134,37 יגאל שוחט

277 
 421 נתן שונרי
 318 גרשום שוקן
 ,177,149 ,49 אורי שחק

235-234, 244, 248-247,
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256-255, 258, 260, 279, 
522-521 

 506 ,149 חווה שחק
292 דן שילון

 151,78 ,38 דני שימל)שחם(
110 אבנר שלו
 517,112 ,110 ,75-74 אריה שלו
 ,430 ,365,244 ,49 דורון שלו

434-433, 439, 515 
 ,105,100 ,94 ,90 מרדכי שלו

147
 382 ג׳יימס שלזינגר

 ,178-177,134 ,50 אריק שליין
203, 299, 306, 398-397,
400
 ,280 ,247,50-49 איתן שמואלי
365, 367, 411, 481, 522 
 119 עמיחי שמואלי
 200 אורי שמחוני

 420-419 אפרים שמיר
 ,244 ,184-182 ,49 עוזי שמיר

275, 520

 40 נעמי שמר
 506 דניאלה שני
 ,224 ,222 ,51,49 ,44 מאיר שני

234, 236, 245, 249, 251, 
253-252, 259-258,
366-365, 476, 522-521 

 91 אשר שניר
 ,242 ,235,49 אורי שעני

298-297, 306-305, 429,
443
 141 שמשון יעקב שפירא

 49 עמירם שקד
,412 ,281,267 אריק שרון

416-415, 454, 464 
 119 מאיר שריב

 ,149 ,123 עפר שרעבי)שדה(
164, 186, 212

 102 ,99-98 אילן תהילה
472 יוסף תקוע
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