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 מבוא:
 

 נשיאים חמישה של כהונתם ובמהלך שנה וחמש עשרים במשך התרחשה וויאטנם מלחמת

 את כשהחליפה, 50-ה בשנות כבר סין-הודו האי להתערב בחצי החלה הברית ארצות . אמריקאיים

 על םהקומוניז מהשתלטות וחששם הקרה המלחמה התפתחות רקע על. באיזור הקולוניאלי כגורם צרפת

 על שנשלטו לאיזורים העצמאות ומתן הצרפתים של העזיבה בתהליך לעזור הציעו האמריקאים, האיזור

 רב שלטון בעלות, עצמאיות למדינות הללו המדינות את להפוך במטרה). וויטנאם קמבודיה לאוס( ידם

, וויטנאםנתקלו האמריקאים בהתנגדות עזה מצד רבים ב, אך בבואם לעשות זאת. ודמוקרטי מפלגתי

האמריקאים ודרום : התנגדות זו הייתה זו שהובילה למאבק צבאי בין שני הצדדים. שהיו בעד הקומוניזם

  .הקומוניסטים" קונג-וויט"וויטאנם הדמוקרטיים מול צפון וויטנאם ומחתרת ה

כחלק מהעשרה " אפוקליפסה עכשיו"צפינו בקטעים מתוך הסרט , במסגרת שיעורי ההיסטוריה

בה מוצגת אחת מיחידות מסוקי הקרב , היא סצנת המסוקים, אחת הסצנות בסרט. וויטנאםעל מלחמת 

סצינה זו עוררה את סקרנותי בנוגע לכלי הטייס . הראשונות של חיל האויר האמריקני ותרומתה ללחימה

  .ובשינוי שגרמו לאופי הלחימה וכך הגעתי לנושא עבודה זו, שהיו בשימוש במלחמת וויטנאם

במענים שסיפקו , וק בפיתוחים הטכנולוגיים המרכזיים בתחום התעופה בשנות השישיםבחרתי לעס

  .לאתגרים בלחימה האמריקנית בוויטנאם ובהשפעתם על מהלך המלחמה

 הצבא  של המלחמתית האסטרטגיה הושפעה כיצדשאלת המחקר עליה אענה בעבודתי היא  
 השפיעו אופן ובאיזה ויטנאם מלחמת בזמן התעופה בתחום הטכנולוגיים מהחידושים האמריקאי
, העולם לצבאות כדוגמה הישראלי האויר חיל של הכוללת הלחימה אסטרטגיית על אלו חידושים
מעבר לעניין האישי שלי בשאלת  ?המלחמה שאחרי בעשור, האויר חיל למעורבות הנוגעים בתחומים

, האזרחיים והאנושיים, באייםהצ - ישנה חשיבות לחקר מלחמות על היבטיהן השונים, המחקר ובנושא

  .על מנת להסיק מניסיון העבר אל ההווה, ולבחינת השפעות בתחומים שונים בטווח הקצר והארוך

ועד , החל מהשלטון הקולוניאלי הצרפתי באיזור, למלחמת וויטנאם אדון בגורמים בפרק הראשון 

לת מעורבות האמריקאים את תחי ביראס: מ במדינה לנוכח המלחמה הקרה"ב ובריה"למעורבות ארה

שהיוותה  - "תקרית מפרץ טונקין"כתוצאה מהאיום הסובייטי להפוך את האיזור כולו לקומוניסטי ועד ל

יריית הפתיחה למלחמה בהיקף מלא של האמריקאים נגד הגרורה הסובייטית צפון וויטנאם ומחתרת 

שהציבה הלחימה בויטנאם בפני יוצגו שלושה מהקשיים והאתגרים , בפרק השני והשלישי". קונג-וויט"ה

שנתנו מענה , פיתוחים טכנולוגיים משלושה ענפים שונים בטכנולוגיית התעופה ההאמריקאים ושלוש
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, שלושת הפיתוחים הללו אשר נוצרו או השתכללו משמעותית במהלך שנות השישים. לאתגרים אלו

התמורות והשכלולים , ט הטכנולוגי נוסף להיב. נחשבים כמרכזיים עבור הכוח האווירי בלחימתו בוויטנאם

הפיתוח הראשון שיוצג בעבודה הוא . גרמו לעיצוב מחדש של תורת הלחימה של הכוחות האמריקאיים

המייצג את תחום המסוקים בכלל שנתן מענה לניידות כוחות ואספקה בשטח הקשה , "יואי"מסוק ה

י נשק עוצמתי ומדוייק שהתאים לתקיפת שהיווה כל, "גאנשיפ"הפיתוח השני הוא ה. טופוגרפית ואקלימית

שפתר את הבעיה של , כלי טייס בלתי מאוייש -ם"והפיתוח השלישי הוא הכטב, מטרות ניידות ומוחבאות

 .מ הסובייטיות שהוצבו בצפון וויטנאם"השגת מודיעין איכותי מהשטח והתמודדות מול סוללות טילי הנ

מאויישים על -ל המסוקים ושל כלי הטייס הבלתימדגים את השפעתם ארוכת הטווח ש, הפרק הרביעי

הפרק נכתב מתוך ההנחה  . באמצעות הדוגמה של חיל האוויר הישראלי, הלוחמה האוירית בעולם

ב וישראל גם "שבעקבות השינויים שעברו על הצבא האמריקאי במלחמה  ובשל הקשר ההדוק בין ארה

ק מתורות הלחימה החדשות ומהאמצעיים בתחום הצבאי הפיק גם הצבא הישראלי מסקנות ויישם חל

  . הטכנולוגיים שהיו בשימוש אמריקאי במלחמת וויטנאם

המקורות המרכזיים לכתיבת הפרקים העוסקים בחיל האויר האמריקאי הם מקורות אמריקאים 

אעזר בספרות , בנוסף. בינהם הארכיונים המקוונים של צבא היבשה ושל חיל האוויר האמריקאי, רשמיים

 .האוויר-בית חיל-רובה מספריית מכון פישר, שתסייע בהבנת הפיתוחים הטכנולוגיים השונים טכנית

האוויר -בנוסף לספרות המחקרית אעזר בבטאון חיל, האוויר הישראלי- לכתיבת הפרק הרביעי על חיל

  .האוויר הישראלי- ובאתר חיל
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 הלוחם האמריקאי האווירי והכוח וויטנאם מלחמת -'פרק א
  

 ועד לפריצתה שהובילו מהגורמים וייטנאם מלחמת השתלשלות את הציגל בכוונתי זה בפרק

, "קונג-וויט"ה ומחתרת וויטנאם צפון לבין וויטאנמים והדרום האמריקאים בין ההיקף רחב הצבאי למאבק

 האווירי הכח של עניפה לפעילות שהובילו בנסיבות להתמקד היא הפרק מטרת. סובייטית לתמיכה שזכו

  .המחקר שאלת במוקד מדעו שהוא

 :ב"ארה התערבות לפני וויטנאם

 ניצלו כשהצרפתים,18-ה המאה מסוף כבר צרפתי קולוניאלי שלטון תחת הייתה וויטנאם

 חתמו הם. נגויין לבני האחרון הנסיך של לפטרונים והפכו מקומיות שלטון שושלות בין סכסוכים לצרכיהם

 מספר הצרפתים קיבלו, בתמורה. קיסר התואר את לעצמו נטל והנסיך, 1787 בשנת ידידות הסכם עימו

 היחסים נעכרו הקיסר אותו של יורשיו בימי. אסיה- מזרח כל את החוצה גדול נהר -המקונג בשפך איים

 ידי על וויטנאם של צבאי ולכיבוש למלחמה שהוביל דבר, הצרפתים לבין הוויטנאמי השלטון בין

 צרפתית קולוניה( יריה'לאלג וויטנאם קיסר הוגלה אז, 1888 עד שנמשכה כיבושים סדרת, הצרפתים

   1.צרפתית לקולוניה רשמי באופן הפכה םאווויטנ, )אפריקה בצפון מרכזית

 תנועת בוויטנאם כשקמה, 20-ה המאה של 50- ה שנות עד נמשכה בוויטנאם יתהצרפת השליטה

פעילות גרילה כנגד ב אופיינה היא. מין-וויט מכונה זו מחתרת(" הוויטנאמית הלאומית המחתרת" הגרילה

י 'הו צ היה מהיגה. ותומכיהם) תחילה הצרפתים ולאחר מכן האמריקאיים(הכוחות הזרים שבוויטנאם 

 אותה אכנה הפרקים בהמשך.שהיה חבר בתנועות קומוניסטיות שונות באירופה ובברית המועצות, מין

 הנבחר נשיאה". וויטנאם של הדמוקרטית ההרפובליק" את מין-הוויט הקימה, המאבק במהלך ).מין וויט

 המאבק בעקבות. הצרפתים נגד המאבק את שהוביל המחתרת מנהיג, מין י'צ הו היה הרפובליקה של

 לאוס -  שלטונן שתחת למדינות עצמאות עניקולה מהאיזור לצאת רצונה את צרפת הביעה, מדם העקוב

 המעבר בתהליך למדינות ולסייע צרפת במקום להתערב הציעה, הברית ארצות.  וויטנאם קמבודיה

  2עצמאית למדינה מקולוניה

 :בוויטנאם הברית ארצות של המדינית התערבותה

 החיים ואורח הדמוקרטיה את להכיל מרצונה נבעה באיזור הברית ארצות של התערבותה

 האחיזת את להרחיב המועצות מברית למנוע העת ובאותה, האפשר ככל נרחבים איזורים על המערבי
                                                            

: מ 2012אוחזר במרץ  סין- השלטון הצרפתי בהודו, אתר הבית של גילי חסקין 1
http://www.gilihaskin.com/Article.Asp?ArticleNum=291  

 - להלן(, 2000, )לאור ההוצאה - הביטחון משרד( " משודרת אוניברסיטה" ספריית :ירושלים, האמריקאית המאה, אייל נווה 2
 102עמוד ) נווה
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 המועצות- ברית בין" הקרה המלחמה"מ כתוצאה נוצרה הברית ארצות של זו מדיניות. נוספים בשטחים

 מלחמה זו הייתה לא אמנם. בינהן ניטש ארוך מאבק, השנייה העולם מלחמת לאחר. הברית ארצות לבין

 כל על שהשפיעה העולות המעצמות שתי בין תחרות יצרה היא אך, חם בנשק בשימוש המלווה

 למנוע מנת על .שבמזרח אלו בעיקר, השונות הקולוניות ועד לחלל המרוץ דרך, מספורט החל, חומיםהת

 הקולוניאלי מהמשטר המשתחררת מדינה שכל ב"ארה דאגה, הקומוניסטי המשטר התפשטות את

 תחת הנתונות שהמדינות כך על התבססה זו מדיניות .דמוקרטי מפלגתי שלטון בעלת ייהתה המערבי

 בוויטנאם. בפניהן שתוצג הראשונה השלטון דרךב ישתמשוו ולהשפעה לעיצוב ניתנות ולוניאליק שלטון

 מפילוסופים הושפע, וויטנאם לעצמאות המאבק מנהיג, מין י'צ הו. שונה המצב היה, זאת לעומת

 לאיכרים ותנאים זכויות שתעניק, סוציאליסטית מדינה בוויטנאם להקים ושאף, מרקס דוגמאת אירופיים

  .  ביותר נצלני שהיה, הצרפתי מהקולוניאליזם אנוש באופן שנפגעו

, הסוציאליסטית עמדתו את ולהסביר הברית לארצות להתקרב מין י'צ הו של נסיונותיו למרות

 את העלו הם. באיזור קומוניסטיים מאפיינים בעלת מדינה של הקמה לאפשר הברית ארצות סירבה

 ולדרום מין י'הוצ בשליטת, קומוניסטי לצפון תחולק וויטנאם כי נקבע הוב ,נבה'בז ם"האו בוועידת הנושא

 התנאים יבשילו אשר עד, זמנית תהיה זו שחלוקה הוחלט .אמריקאית וחסות מקומי בשלטון דמוקרטי

 לקיים מעוניינת הייתה לא הברית ארצות, אייל נווה ההסטוריון פי על(. דמוקרטי ממשל להקמת בוויטנאם

 היה, בוויטנאם הגבוהה הפופולריות בעל, מין י'צ הו כי ברור שהיה מפני זה בשלב ותדמוקרטי בחירות

  )בניגוד לרצון ארצות הברית, והופך את וויטנאם למדינה בעלת אופי קומוניסטי, זוכה

 בארצות חייהם מרבית את שחיו מוויטנאמים ברובו שהורכב, בסייגון ממשל ימההק, הברית ארצות

 בראש .האמריקאי הממשל של" ממשלת בובות" למעשה והיוו הוויטנאמי מהעם מנותקים היו, הברית

 עובדה .בודהיסטים היו בוויטנאם האיכרים רוב בעוד קתולי למיעוט שהשתייך, דיים נגויין עמד, הממשל

 נשאלו שהוויטנאמים מבלי, שרירותי באופן נעשתה לדרום הצפון בין שהחלוקה העובדה עם יחד, זו

 מחתרת להקמת דבר של ובסופו בדרום האמריקאי הממשל כלפי ואנטגוניזם למתיחות הוביל, לדעתם

  3.האמריקאי המשטר כנגד וויטנאם רוםבד שפעלה, קונג-הוויט

  :בוויטנאם צבאית פעילות

 "וויטנאם של הסוציאליסטית הרפובליקה" בין הגבול כקו 17 רוחב קו את הגדיר, נבה'ז הסכם
 מקו לסגת מין הוויט לוחמי כל על כי וקבע, )וויטנאם דרום( "וויטנאם של קההרפובלי"ו) וויטנאם צפון(

 בינואר. במחתרת רבים מין-וויט לוחמי בוויטנאם נותרו זו קביעה למרות אך. לצפון חזרה הזה הגבול

 החליט, וויטנאם דרום ממשלת את להפיל בצפון הממשל של הפוליטיים נסיונותיו שכשלו לאחר, 1959

                                                            
 104עמוד , שם 3
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 התקיפה פעולת. וויטנאם דרום- צבא כנגד במחתרת שהיו מין-הוויט לוחמי את להפעיל פוןבצ השלטון

- וויטנאמים שמשמעותו, "קונג-ווייט" -שמם נקבע גם אז, 1959 בספטמבר הייתה שלהם הראשונה

 בתקיפות שהשתתפו הלוחמים מספר, יותר לנועזות קונג- הווייט תקיפות הפכו, הזמן עם. קומוניסטיים

 נכשלו וויטנאם-דרום צבא של הנגד פעולות. במחתרת לתמיכה המקומית האוכלוסייה גיוס לוהח עלה

    4.אונים חסר עצמו מצא והצבא

 של כהונתו תקופת בסוף הברית ארצות שלחה, וויטנאם בדרום הממשל את לייצב מנת על

 ואנשי מנהל מומחי עם יחד האמריקאיים המיוחדים מהכוחות וקצינים צבאיים יועצים אייזנהאואר

 זו מגמה. וויטנאם בדרום להשקיע אמריקאיות חברות הברית ארצות עודדה, כך- על נוסף. משטרה

 האמריקאיים התפקידים בעלי מספר עלה, קנדי הנשיא ותחת, ב"בארה השלטון חילופי לאחר גם נמשכה

, קנדי של וכהונת בתקופת  5.צבאית לוחמה בפעילות חלק לקחו שחלקם, אלף עשר- לשישה בוויטנאם

 היה הראשון. בוויטנאם המצב כלפי הברית ארצות מדינות על שהשפיעו מרכזיים גורמים חמישה היו

 היה השני. וויטנאם- דרום צבא מול והצלחותיו המחתרתית פעילותו הגברת, קונג-הוויט של בכוחו הגידול

. דיין של משטרו פלתולה לרפורמה שקראו ודתיות חברתיות קבוצות כמו, בוויטנאם פנימיות בעיות

 . דיים משטר את להפיל – מטרתם היה בינהם היחיד והקשר קונג-לוויט קשורות היו תמיד לא אלו קבוצות

 ביוני, מ"בריה נשיא ,וב'חורבשצ שנשא בנאום ביטוי לידי שבא, הסובייטי האיום היה השלישי הגורם

 המלחמות. 6"השלישי העולם רחביב הלאומיות השחרור מלחמות בכל תתמוך" ארצו כי אמר ובו 1961

. הרביעי הגורם היו בלאוס האזרחים מלחמת בעיקר, התקופה באותה אסיה באיזור שהתרחשו הנוספות

 המדינות שאר כל את תגרור לקומוניסטית אחת מדינה של הפיכתה שבה, הדומינו תיאוריית פי על

 של מוחלטת להתמוטטות יביא בלאוס הקומוניסטים נצחון כי סבר האמריקאי הממשל, לקומוניזם באיזור

 החמישי הגורם. לקומוניסטיות אסיה מדינות שאר את שיהפוך דבר, בקומוניזם הלוחמים הגורמים

 של משטרו כלפי הברית ארצות של המחויבות הוא וויטנאם כלפי ב"ארה מדיניות עיצוב על שהשפיע

 לזכות שיוכל קומוניסטי שאינו מנהיג יהיה שלא ידעו ב"בארה". במיעוטו הרע" את עבורה שהיווה, דיים

  7.בדיים תמיכתה את להסיר הברית ארצות יכלה לא ולכן, העם רוב בתמיכת

 בסייגון שהמשטר היה נראה, וויטנאם בדרום דיים של במשטרו התמיכה אותה למרות אך

 הפיכה תכננו וויטנאמים גנרלים מספר. בוויטנאם יעילה לשליטה בדרך למכשול הפך ודיים, מתפרק

. ההפיכה בתכנית האמריקאי השגריר את שעדכן, קוניין לוסיין בשם  CIA לסוכן וחברו וויטנאם בדרום

                                                            
 הבטחון משרד(מערכות הוצאת :אביב-תל, "1959-1973 בוייטנאם האמריקני הניסיון -בסכין מרק לאכול כמו", טל טובי 4

 )כמו לאכול מרק בסכין: להלן( 24-25עמודים ,  2006, )לאור הוצאה
: להלן( 633עמוד  2007,בבל הוצאת:אביב- תל,"וימינ ועד 1492מ-הברית ארצות של עממית היסטוריה" ,הווארד זין 5

 )היסטוריה עממית
  27עמוד , כמו לאכול מרק בסכין 6
 .שם, שם 7
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 את הקושרים יחידות תקפו, 1963 ובנובמבר ההפיכה תכנית את וקנדי השגריר אישרו, היסוסים לאחר

 ב"ארה שגריר הכין ,זה הפיכה ניסיון לאחר 8.להמלט שניסה, דיים את להורג והוציאו הנשיאות ארמון

 המרכזית טענתו. ב"ארה נשיא בפני בוויטנאם המצב חומרת את להציג אמור שהיה מפורט ח"דו בסייגון

 במאבקיהם המשתמשות כנופיות בין אזרחים למלחמת נגררת הברית-ארצות" כי הייתה, ח"הדו של
 קנדי ון'ג הברית ארצות נשיא נרצח תקופה שבאותה מפני נזנח ח"הדו ."אמריקאים ובנשק בכסף

  .ממשלתו של העדיפויות סדר בראש היה לא וויטנאם שעניין, ונסון'ג הלבן לבית נכנס ובמקומו

 להציל שמטרתן חירום החלטות של שורה וקבע, בוויטנאם המצב בבעיתיות ונסון'ג הכיר, יותר מאוחר

 וויטנאם דרום ממשלת לש החולשה, ונסון'ג ממשל של הניתוח לפי 9.וויטנאם בדרום השלטון מערכת את

 זה ניתוח). כולו הקומוניסטי הגוש ידי על שנתמך( וויטנאם צפון של הצבאית ממעורבותה בעיקר נובעת

 בצפון ולא, וויטנאם דרום של הכפריים באזוריים ברובה הייתה קונג-הוויט ופעילות שהמרד מכך התעלם

 י'צ הו דרך" את לנתק ונסון'ג ביקש, דרומה על וויטנאם צפון השפעת את לנטרל מנת על. שסבר כפי

, כוחות עוד וויטנאם לתוך הכניס כך ולשם לדרום מהצפון ואספקה חיילים העבירו שבה אספקה דרך, "מין

   10מטוסים בנושאות המלווים אווירים כוחות חלקם

  
   Bell UH-1(11" (יואי"כניסת כוחות קרקעיים לשטח באמצעות מסוקי : 1תמונה 

  

  

                                                            
  634היסטוריה עממית עמוד  8
 104 עמוד, נווה . 9
 מלחמת וויטנאם -ערך  YNETאינציקלופדיית  10

11 Vietnam Photography,   2012אוחזר דצמבר ,  
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  טונקין במפרץ התקרית – במלחמה המפנה נקודת

 הממשל אך, ונקודתית חשאית הייתה בוויטנאם האמריקאית הצבאית הפעילות, 1964 עד

 הממשל המתין, לכן. הצפון הרתעת – המלחמה מטרות את תשיג לא זו לחימה שצורת ידע האמריקאי

 באירוע, 1964 וגוסטבא התרחש זה טריגר. הצפון עם כללית מלחמה פתיחת שייגרור לטריגר האמריקאי

-הבין במים נכנסה כאשר הותקפה" מדוקס" האמריקאית המשחתת". טונקין מפרץ תקרית" שמכונה

 תקרית" כי הסתבר, המלחמה בתום  12.וויטנאם צפון של בחופה הנמצא, טונקין מפרץ שליד לאומיים

 ריכוזי ועל הצפון בירת האנוי על מאסיביות אמריקאיות להפצצות כתירוץ ושימשה זוייפה" טונקין מפרץ

 תתכניו נקראו 1964ב בוויטנאם להפעיל שהחלו האמריקאיות הלחימה תכניות 13.נוספים אוכלוסייה

 האוכלוסיה את להביא הייתה אלו תכניות אוסף של העיקרית מטרתן. (pacification)" השלום השכנת"

 למנוע הייתה העיקרית מהמטרה הנגזרת, נוספת מטרה. וויטנאם-דרום בממשלת לתמוך המקומית

 ארצות של מלאה מעורבות נדרשה, אלו מטרות השגת לשם. בו העממית התמיכה את קונג- מהוויט

 של ויותר יותר נרחבת מעורבות שגררה המלחמה להסלמת בפועל שהוביל דבר, בוויטנאם הברית

 הברית צותאר ידי על לנשלטת וויטנאם ודרום" אמרקניזציה" תהליך עברה המלחמה. הברית ארצות

 אלף מאות- מחמש יותר בוויטנאם מוצבים היו, "השלום השכנת" תכניות של שיאן, 1968ב. ישיר באופן

   14.הלחימה זרועות מכל אמריקאיים חיילים

   - בלחימה האמריקאי האווירי הכוח של מקומו

 באף נראה שאינו בקצב פצצות והטיל בלחימה משמעותי תפקיד מילא האמריקאי האווירי הכוח

 במלחמת מאשר יותר גדולות נפץ חופר כמויות וויטנאם על  הוטלו המלחמה במהלך. קודמת מערכה

 להשמיד במטרה מהאוויר רוססו רעילים תרסיסים,  ובנוסף נפץ חומר קוריאה ובמלחמת השנייה העולם

   15.הכוחות לפעילות שהפריעו יערות

-Air( האויר חיל, )Army( ההיבש צבא – לוחמות זרועות מחמש מורכב, הברית ארצות צבא

Force ( ,הים חיל )Navy ( ,הנחתים חיל )Marines (החופים ומשמר )Coast guard .(הזרועות בין 

 במים, ביבשה ללחימה המותאמים לחימה וכלי יחידות זרוע כל וברשות תלות יחסי ואין כמעט הלוחמות

-רב פעולה כוח בגיבוש רבות בעיות רוגור, צבאית זרוע לכל עצמאית פעולה מאפשר זה דבר. ובאוויר

 ומחסור מחד משימות כפילות, תאום חוסר בעקבות. בוויטנאם המלחמה כמו מבצעית לפעילות חילי

 בכוח הטייס כלי חלוקת לגבי הבנות הסכם 1951 באוקטובר נקבע, מאידך אחרות למשימות לוחם בכוח

                                                            
 636היסטוריה עממית עמוד  12
 106עמוד , נווה 13
 101עמוד , כמו לאכול מרק בסכין 14
 638עמוד , היסטוריה עממית 15
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 אליה הצבאית לזרוע קשר ללא, הפעילים ייםהאמריקא הטייס כלי כלל - ”אווירי כוח. ("האווירי הלחימה

 אינטגרלי באופן" המשתתפים טייס בכלי וישתמש יחזיק היבשה צבא, ההסכם פי על).  משויכים הם
 משמעות 16".קרב באזורי במעורבות הכרוכים הלוגיסטיים והתהליכים הקרקעית הלחימה ושיפור בייעול

 ברובם המשויכים תובלה ומטוסי ממסוקים ורכבמ בוויטנאם האמריקאי האווירי שהכוח היא, ההסכם

 סיור מטוסי בעיקר, קלים טייס וכלי האוויר לחיל המשויכים וסיור קרב מטוסי, מפציצים, היבשה לצבא

   17.וויטנאם לחופי העוגנות מטוסים מנושאות ופועלים הים לחיל המשויכים, קטן בגודל חילוץ ומסוקי

  -מרכזיות ירותז בשלוש פעל האמריקאי האווירי הכוח  

, בה להלחם ולא וויטנאם דרום על להגן מעוניינים היו שהאמריקאים למרות. וויטנאם דרום .1

 חומר טון מיליון 6.3 מתוך: המלחמה לאורך ביותר הגדול האוויריות ההפצצות מספר היה זו בזירה דווקא

, אלו מספרים. (בלבד ויטנאםו בדרום הוטלו מיליון 3.6, 1971 שנת לסוף נכון וויטנאם על שהוטלו נפץ

 של האש כוח את להוסיף עוד יש ועליהם, האוויר-חיל של המפציצים של האש לכוח רק מתייחסים

 מהאוויר לסייע במטרה במקלעים וחומשו היבשה צבא ברשות שעמדו תובלה מטוסי -"gunships"ה

 האמריקאיות ההפצצות יוה, אזרחית אוכלוסייה מתוך פעלו קונג-שהוויט למרות.) הקרקעיים לכוחות

 האזרחית לאוכלוסייה ובעיקר גם כבד נזק שהסב דבר, למטרות מיוחדים מאפיינים וללא עוצמתיות

   18.וויטנאם בדרום

 האנוי על לחץ להפעיל היא ווייטנאם בצפון התקיפות של העיקרית המטרה .וויטנאם צפון. 2

 לחזק הייתה בצפון התקיפות של נוספת מטרה. בדרום במורדים תמיכתה את להפסיק בצפון והממשלה

 הברית ארצות של ומעורבותה מחויבותה הדגמת באמצעות בוויטנאם אמריקאים-הפרו של המורל את

 שעיקרן, מדיניות הגבלות אז, 1968 את התבצעה וויטנאם בצפון האווירית התקיפה עיקר. במלחמה

 בכוח פגע שאף שיאמרו ויש בצפון האש כוח את משמעותית צמצמו, למלחמה סין של כניסתה מניעת

   .התקיפה מטרות ובהשגת האמריקאי ההרתעה

 לדרום וויטנאם צפון בין שקישר, זה אספקה נתיב על ההפצצות ".מין י'צ הו" האספקה נתיב. 3

 הפקודה לאחר. וויטנאם חלקי שני בין הקשר לקטיעת הכולל מהמאמץ חלק היו, וקמבודיה לאוס דרך

                                                            
16 John J. Tolson, “Vietnam Studies ‐Airmobility 1961‐1971” , Washington, DC, 

 Department of the Army, 1989. Airmobility)  10עמוד  -להלן ) 

17 .שם, שם  

18Raphael  Littauer & Abrman  Uphoff, “The Air War in Indochina (revised edition)”,  Boston, Air Cornell 
University (war study group), 1972 (Air War in Indochina : להלן ) 10עמוד    
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 לתקיפת בצפון לתקוף שיועדו הטייס כלי הוסבו, וויטנאם צפון על האש את תיתמשמעו לצמצם שניתנה

 ובצפון בקמבודיה גם אשר עוברים האספקה בנתיב חלקים של תקיפה התאפשרה וכך האספקה נתיב

  19. לאוס

  

י 'הו צ"פקה ונתיב האס) אדום(צפון וויטנאם , )כחול(דרום וויטנאם : שלושת הזירות בהן פעל הכוח האווירי: 2תמונה 

  20)ירוק" (מין

 מטרתה את את להשיג במטרה האמריקאי האווירי הכוח פעל, האלה הזירות משלושת אחת בכל  

 בעקבות. וויטנאם בדרום עצמאית דמוקרטית מדינה וקיום בדרום המורדים מיגור - המלחמה של הכללית

 תנאי עם הטייס כלי של יחסית הטובה ההתמודדות גם כמו האווירי הכוח של הרחב היכולות מגוון

 האווירי הכוח של הראשונה הפעילות. המלחמתי במאמץ רבות בדרכים פעל האווירי הכוח, השטח

 מטוסי באמצעות שהושגה, האווירית העליונות. וצפונה וויטנאם דרום בשמי אווירית עליונות השגת הייתה

 בלבד שולי לאיום וויטנאמים-פוןהצ המטוסים את הפכה, )מטוסים נגד( מ.נ טילי סוללות והפצצות קרב

  .  המלחמתי למאמץ תרומתו והגדלת האווירי הכוח מעורבות הרחבת את ואפשרו

                                                            
 14עמוד , שם 19

20 Mary Baldwin College ,Understanding U.S. Foreign Policy 
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 כל הוא, אווירי סיוע. אוירי סיוע היה היבשה לצבא משויך שהיה האווירי הכוח של הפעולה עיקר

 את שביצעו הטייס ליכ. עבורן סיכון ומהוות חברותיים כוחות ליד הנמצאות עוינות מטרות כנגד פעולה

 שהיו קלים מפציצים גם וכן במקלעים חומשו המלחמה שמהלך, תובלה  ומטוסי מסוקים היו הסיוע רוב

 כתוצאה מיידיות חלקן, ממוקדות תקיפות גם בוצעו האווירי הסיוע מפעולות כחלק .היבשה צבא בשירות

 אסטרטגיות במטרות לפגיעה נותומכוו מראש ימים מספר מתוכננות וחלקן קרקעיים כוחות של מקריאה

  .האויב אצל

 –) interdiction( אמנעה פעולות הן האוויר לחיל היבשה צבא בין פעולה בשיתוף שנעשו פעולות

 הקרב בשדה אמנעה -סוגים לשני מתחלקת האמנעה. אספקה או דרך, מסוים בשטח אויב שימוש מניעת

 משדה יותר מרוחקים בבסיסים כלומר,מוקהע ואמנעה עצמו) היבשה צבא בעיקר אחראי היה שעליה(

" הנשרה משימות" גם לכלול ניתן, מהאמנעה כחלק. האוויר חיל אחראי היה שעליה, עצמו הקרב

)defoliation mission( ,כנגד ולא המיוערת הסביבה כנגד שונים בכימיקלים שימוש שכללו משימות 

 את לאלץ או מסתור מקומות מהם נועלמ, המורדים הכוחות אספקת את לצמצם במטרה זאת, אנשים

 והיה הלוחמות הזרועות כל של האווירי הכוח בין שהתחלקה, נוספת פעולה. לברוח מחוז אותו תושבי

  .סיור היה הלחימה מצב על ורלוונטית עדכנית מצב תמונת לקבלת משמעותית חשיבות בעל

 כמעט האווירי לכוח המודיעין יסוףא את להעביר להחלטה מכריע גורם היווה הטיס כלי של הגובה יתרון

 באף שהותקנו מצלמות ובאמצעות סיור למשימות במיוחד יועדו רבים קלים מטוסים. בלעדי באופן

 ממטוסי בחלק, כך על נוסף. קרקעית פעילות תוכננה בהם איזורים על אוויר תצלומי סיפקו גם המטוס

 של יותר טובה אמריקאית להבנה נוספים ריםפרמט ומדד שהקליט, נוסף אלקטרוני ציוד גם הותקן הסיור

 באזורים אויב כוחות לחשיפת או מזדמנות מטרות לתקיפת, חמושים גם היו הסיור ממטוסי חלק.  השטח

  . איזור אותו תקיפת באמצעות חשודים

 במיוחד, קרקעיים רכבים של ניידות מטווח בהרבה רחב טייס כלי של הניידות שטווח מפני

. קרקעיים לכוחות לוגיסטי סיוע משימות גם האווירי הכוח עצמו על קיבל, שבוויטנאם הסבוכים ביערות

 במידת פצועים פינוי וגם למקום ממקום כוחות העברת, ותחמושת אספקה הצנחת בעיקר כלל זה סיוע

 הכוללים פסיכולוגית לוחמה מבצעי של נוספת משימה האווירי לכוח ניתנה, ניידות אותה בעקבות. הצורך

 הסיבות ועל קרבות הפצצות על לרוב, מסרים עם הכפרים תושבי עבור כרוזים והצנחת כריזה דעותהו

 את להחליש גם כמו מפשע חפים תושבים להבריח היא פסיכולוגית לוחמה אותה מטרת. הפצצות לאותן

   21.הכפרים מתוך ופעלו שהסתתרו במורדים תמיכתם

                                                            
21 Air Wa in Indochina , 17-19עמודים  
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 במקומם האמריקאים כניסת, ונסיגתם פתיםהצר שלטון: וויטנאם מלחמת מהלךב עסק זה פרק

 את הציג גם זה פרק, בנוסף. הצבא זרועות כל בשילוב היקף רחב צבאי ומאבק בשטח פעילותם והגברת

 צפון( פעל הוא בו המרכזיות הזירות שלושת, הרכבו, וויטנאם במלחמת שפעל האמריקאי האווירי הכוח

  .אלו לחימה בזירות משימותיו את וכן") מין י'צ הו" האספקה ונתיב וויטנאם דרום, וויטנאם
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  60-ה בשנות התעופה בתחום טכנולוגיים פיתוחים -'פרק ב
  

 פיתוחים. 60- ה בשנות התעופה בתחום האמריקאיים הטכנולוגיים בפיתוחים אעסוק זה בפרק

 וחמהול אווירית תקיפה יכולת בניית, " אווירית ניידות: "מרכזיים תחומים בשלושה התרחשו אלו

 העבודה בהמשך להסביר מנת על, אלו שבפיתוחים החדשנות את להציג היא הפרק מטרת. אלקטרונית

  . המחקר שאלת על להשיב במטרה, בוויטנאם הלחימה מהלך על השפעתם את

   AIRMOBILITY(22(- אווירית ניידות. א  

 בנמל עגנה ,)card" (קארד" האמריקאי הים חיל של המטוסים נושאת, 1961, בדצמבר 11 -ב

 האמריקאיות המסוקים יחידות היו אלו .23חיילים 400-כו H-21 מסוג מסוקים 82, האוניה על. סייגון

 מעורבות את סימל שהוא מפני משמעותי אירוע היתה הגעתן. אסיה מזרח- לדרום שהגיעו הראשונות

 בניידות חדש עידן פתיחת סימל הוא, כךל רמעב אך, בוויטנאם הלוחמה כלפי ומחויבותה הברית ארצות

   24.הברית ארצות צבא של האווירית

. התובלה מטוסי מערך באמצעות ורק אך כמעט התבצעה האווירית הניידות, החמישים שנות עד

 בשטח השוהים לכוחות אספקה הצנחת על והן וממנו לשטח חיילים העברת על הן אמון היה, זה מערך

 המראה מסלול למצוא יש וימריאו שינחתו מנת ועל, מדיםמי גדולי מטוסים הינם התובלה מטוסי.  רב זמן

  . בוויטנאם הקרב שדה כמו ומשובשים מיוערים בשטחים אפשרי בלתי כמעט דבר, ארוך

 השתמשו ברירה ובלית מיטבית בצורה תפקידו את לבצע היה יכל לא התובלה מטוסי מערך, כך בשל

 תחבורה. התובלה ממשימות גדול בחלק יםקרקעי תחבורה וכלי צבאיות במשאיות בעייתיים בשטחים

 שכלולל מהלכים   יזמו הכוחות מפקדי, ולכן, לתקיפה יותר ופגיעה מסורבלת, איטית הינה קרקעית

   .קשים טופוגרפיים לתנאים והתאמתן האווירית הניידות יכולות

 ובזכותן ןאי שלמטוסים מיוחדות יכולות מספר ישנן למסוקים .המסוקים מתחום הגיע השינוי עיקר

 כוח יצירת דרך הוא למסוק המטוס בין ביותר הבולט ההבדל. יותר גדולה אווירית ניידות מאפשרים הם

, קדימה תמידית ותנועה קרקעית מהירות מצבירת כתוצאה נוצר העילוי כוח שבמטוס בעוד. העילוי

 חשוב חלק הוא אשיהר הרוטור ,לכן. הרוטור כנפי של מהיר מסיבוב כתוצאה העילוי כוח נוצר במסוק

 לשלוט המסוק לטייס מאפשר הרוטור, הטיסה בגובה ולשליטה העילוי כוח ליצירת בנוסף. במסוק ביותר

, קדימה - במרחב המסוק תנועת מתאפשרת, הרוטור ילהב מצב שינוי ידי על. במרחב המסוק במיקום
                                                            

 היא אווירית ניידות, )Dictionary of Military and Associated Terms. US Department of Defense 2005( המילון פי על 22
 .אווירי תדלוק כוללת גם אווירית ניידות. האוויר דרך בתוכה או ממנה, זירה אל אספקה או כוחות, אישים של העברה

 The 57th Transportation Company (Light Helicopter) from Fort Lewis, Wash., and:החיילים היו מהיחידות הבאות.  23
the 8th Transportation Company (Light Helicopter) from Fort Bragg, N. C.  

24 Airmobility , 11עמוד  
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 רחבה ראייה לטייס שרתמאפ, מימדי-התלת במרחב תנועה. מעלות 360 של סיבוב וכן ולצדדים אחורה

, עילוי כוח ליצירת קדימה בתנועה תלויים לא שהמסוקים מפני. יותר מדוייקת טיסה וכן הקרקע של יותר

 צורך ללא אנכית בצורה ולנחות להמריא וכן אחת קרקעית נקודה מעל) hover( לרחף יכולים הם

   25.במסלול

 שונות טקטיות יכולות למסוק יקותמענ, הריחוף יכולת וכן האנכיות והנחיתה ההמראה יכולת

, מטרים מאות לא אם עשרות של באורך ונחיתה המראה למסלול נזקק שמטוס ובעוד, ממטוסים מאוד

 יכול ולכן) 'וכו בניין גג, יער קרחת -למשל( ונחיתה המראה לצרכי ביותר מצומצם לשטח זקוק מסוק

 היו אלו יכולות. מטוסים עבור נגישות שאינן בנקודות לנחות ומסוגל יותר רבות קרקעיות מנקודות לפעול

 פינוי, ואספקה יחידות הטיסו סער מסוקי. הפעולה טווח של הרחבה ואפשרו, האמריקאים עבור חדשות

 US( הנחתים חיל החל, קוריאה במלחמת .כולה המלחמה לאורך רבות סיור משימות וביצעו פצועים

Marines (הם, אלו מסוקים של והזמינות היעילות בעקבות .וסיור תצפית לצרכי במסוקים להשתמש 

 לכוחות אחרת חיונית ואספקה מים הטסת דוגמת לוגיסטי סיוע של למשימות גם במהירה הוסבו

 להשתמש החל הים חיל  גם, במקביל. אליהם קרקעית אספקה העברת מנעה הסלעית שהקרקע

  26.ימיים מוקשים לפינוי גם משךובה טובעים לחילוץ, ספינות בין לוגיסיטיות למשימות במסוקים

 הניידות בתחום דרך לפורץ שנחשב אחד ישנו האמריקאים ברשות שעמדו הטייס כלי כל מבין

 שזכה, המסוק. האמריקאית בל חברת של UH-1 (Utility Helicopter)  -ה הוא והמסוקים האווירית

 עם ומייד" הראשונה הפרשים בתחטי" במסגרת האווירית בפעילות שולב, "יואי" לכינוי סימונו בעקבות

 אחר פעם הפגינו היואי מסוקי. למעשה הלכה" האווירית הניידות" עקרונות את יישם הפעלתו תחילת

 ובפינוי אספקה בהעברת, לו ומחוצה האויב שטח עומק אל גדול לוחמים כוח להעביר יכולותיהם את פעם

 השימוש שגבר ככל. תובלה כמסוק ותיובפעול הסתכמה לא היואי של המרכזית חשיבותו אך. פצועים

 ופגיע חשוף ונותר, יחסית נמוכים בגבהים טס התובלה מסוק: העיקרי חסרונו נחשף, התובלה במסוקי

 ניסויים החלו, עצמית הגנה יכולת למסוק להעניק מנת על. ובנחיתה בהמראה במיוחד, אויב לאש

 ההגנה יכולות על נוסף. מסחררת כהצלחה הוכתרו הללו הניסויים". מיניגאן" במקלעי יואי מסוקי בחימוש

 מכל יותר הרבה מדויקת ירי כפלטפורמת גם שימשו המחומשים היואי מסוקי, החימוש שהעניק העצמית

 עין קשר קיום תוך, מעופף טנק כמו ולפעול בשטח לשהות למסוק איפשרה הריחוף יכולת. כלי טייס אחר

. וניידות קטנות מטרות על יותר מדויקת אש אפשרו,  שהותקנו המקלעים. הלחימה אזור עם רצוף

 יואי מסוקי של ייעודי ייצור והחל, הברית בארצות המפקדות אל החימוש ניסויי תוצאות הגיעו, במהרה

                                                            
25 Mini‐Helicopter, “How do helicopters fly  מ 2012אוחזר במרץ: , 

http://www.minihelicopter.net/howdohelicoptersfly/index.htm     
26 )rThe Rise of the Helicopter During the Korean WaHistory.net,   מ 2012אוחזר במרץ:  
 war.htm-korean-the-during-helicopter-the-of-rise-http://www.historynet.com/the 
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 -פעם אי שיוצר הראשון הייעודי הקרב מסוק, למעשה זהו. AH-1 (Attack Helicopter)-ה, מחומשים

   27".קוברה"ה

  
  28.בזמן תקיפה AH)-(1" וברהק"מסוק : 3תמונה 

  

   - אווירית תקיפה יכולת בניית. ב  

 בעל) מטוס( קבועה כנף בעל טייס ככלי יוגדר גאנשיפ, המחקרית הספרות בעקבות, זו בעבודה

 מלחמת של המפתיעים הפיתוחים אחד הוא, הגאנשיפים פיתוח. 29הצידה המטוס מגוף ירייה  יכולת

 ובדיקה ניסוי, עיצוב, חשיבה של תהליך שעברו, בעבודה המוצגים םהאחרי לפיתוחים בניגוד. וויטנאם

 תוך ככולו רובו ונבנה אלתור לכמעט נחשב הגאנשיפ, הלחימה במהלך והטמעתם לשטח הגעתם לפני

  30.קיימות טכנולוגיות חלקי שילוב

 הראשונות ממשימותיהם אחת, בוויטנאם לפעול אויריים כוחות כשהחלו, השישים שנות במהלך

 הדרום האוויר חיל. וויטנאם דרום צבא ריכוזי ועל  ברית בעלי שנחשבו מיושבים איזורים על הגנה ייתהה

 מטרותיו את קונג- הוויט תקף, בכוחו זלזול ומתוך, הדרושה ההגנה את לספק מסוגל היה לא וויטנאמי

 אושהבי ההתרעה במערכת שיפור .וויטנאמית-דרום משמעותית מתגובה חשש ללא, יום לאור

 האור שעות במשך התקיפות את למנוע וויטנאמי-הדרום האוויר חיל של יכולתו את העלתה ,האמריקאים

 חיל את בשנית מותיר, ליליות לתקיפות ועבר פעולתו אופן את קונג- הוויט התאים, מועט זמן תוך. בלבד

 להגנה ייעודיים יםכל היו לא האמריקאי האווירי לכוח גם אמנם .תגובה יכולת ללא הוויטנאמי האוויר

                                                            
 .127גיליון , האוויר- בטאון חיל, "לוגייםהטכנו השיאים 10: האווירית הלוחמה תולדות"). 1999(, נועם אופיר 27
28 All the world’s rotorcraft, Bell Model 209 "Huey Cobra" 
  .הטיסה כיוון עם רק ירייה יכולת בעלי, רגילים קרב למטוסי בניגודוזאת  29

30 Jack S. Ballard,  “The development and Employment of Fixed‐wing Gunships, 1962‐1972 .“ , Washington DC, 
Office of Air Force History‐USAF,1982 pages (Gunships : להלן ) עמודי המבוא    
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 C-47  מסוג קלים תובלה מטוסי של מצומצם מספר עמדו האמריקאי האוויר חיל רשותל אך ,לילית

   31.יצירתיות להפגין רשאי שהיה אדם כחו) דקוטה(

  מאז רצוף ואזרחי צבאי בשירות נמצא המטוס: התעופה מפלאי לאחד נחשב הדקוטה מטוס

 הנשק כלי מארבעת אחד היה הדקוטה כי קבע אייזנהאור המלחמה בתקופת. השניה העולם מלחמת

 והוצאות מחירוב נעוצים, ממנו ויעילים חדישים מטוסים פני על יתרונותיו. הברית בעלות לנצחון שסייעו

  32.מוגבל בלתי כמעט הואש המטוס חיי אורךבו גבוההה אמינותוב, נמוכותה התפעול

 ב"ארה של הברית בעלי אזור מעל וחגו אורהת בנורי צוידו בוויטנאם שהוצבו הדקוטה מטוסי

 וחשפו התוקפים לכיוון מהדקוטה התאורה נורי נורו, תקיפות לכשאותרו. קונג-וויט תקיפות לאתר במטרה

 כל על עלו" flareship"  גם שכונו, דקוטותה בעזרת שהושגו התוצאות. הקרקעיים ההגנה לכוחות אותם

, לעיתים. לסגת אותם ואילצו קונג-הוויט לוחמי של ההתקפה מהלך את שיבשו התאורה נורי. הציפיות

 לנצל ביקשו הוויטקונג כשכוחות, 1963 בנובמבר. בנורים מצוידת דקוטה התקרבות לשמע רק גוונס הם

, לילית הגנה פעולות במסגרת נורים 7,000 - מ למעלה נורו, וויטנאם בדרום השלטוניות המהפכות את

 לאורך נמשכה לא flareshipה הצלחת אולם. קונג-הוויט של מההתקפות אחוזים 70 -כ לביטול שגרמו

 שובםלאחר  מתקפותיו את ותיזמן, מטוסיםה של הטיסה יכולות את במהירות למד, קונג- הוויט. זמן

  33.מוחלט באופן קונג-מהוויט התוקפים את שישבית פתרון חפשו האמריקאים האוויר כוחות. לבסיס

 האוויר חיל מטעם המטוסים הסבת על האחראי, טרי קפטן וויטנאםל הגיע שנת 1964 שנת בסוף

 נווהתקי ביותר הכשיר מטוסב ובחר וצוותו הוא. לגאנשיפ דקוטה מטוס  להסב הראשונה בפעם שם והחל

 כששלושתם, המטען תא מדלת והשלישי המטוס מחלונות שניים – המטוס בגוף מקלעים שלושה עליו

 ירייה כפתורי וכן הטייס תא חלון של השמאלי צידו על כוונת גם תקנההו, בנוסף. הצד לאותו מופנים

. המשימה לצרכי בהתאם, בנפרד אחד כל או יחדיו המקלעים שלושת את להפעיל לטייס המאפשרים

 המעגל במרכז נמצאת הירי כשמטרת מעגלית בצורה צדו על טס הוא, היעד אל מתקרב כשהמטוס

 מדויקת אש להשגת המקלעים מופעלים, זה במצב). turn pylon( הקרקע אל מופנים והמקלעים

  . וקטלנית

                                                            
31 The AC‐119  Gunship Association, Spooky & Puff: The Legendary AC‐47 )להלן:AC‐119( 2012 אפריל אוחזר 

http://www.ac‐119gunships.com/ac47/gunshipac47.hntm  
‐http://www.iaf.org.il/188‐18204: מ 2012אוחזר באפריל  מטוס הדקוטה, הישראלי רהאווי חיל אתר 32

he/IAF.aspx?indx=5 
33 119-AC 
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  pylon turn(.34(מעל המטרה תוך כדי תקיפה " גאנשיפ"רישום המציג את אופן טיסת ה: 4תמונה 

 שני אל. המשודרג המטוס תפעול לצורך צוות אנשי לשבעה מארבעה הורחב המטוס צוות

 אחראים היו החדשים הצוות חברי. תותחנים ושני העמסה חפק גם נוספו הטיסה ומהנדס הנווט,הטייסים

 הראשון הגאנשיפ מטוס. הטיסה בזמן המקלעים של התקינה ופעילותם במקלעים התחמושת טעינת על

  Puff the magic Dragon“.35” המאיים החיבה לשם זכה  שנוצר

 גיחות יתבש, וארבפבר בשמיני. ביותר יעילות היו, 1965 בפברואר, פאף של הראשונות הגיחות

-הוויט שספג  הרוגים מאות על נוסף. קליעים 25,000 נורו ,הרמה מאיזור שהגיעו קונג-וויט כוחות על

 ההתקפה לפני קצר זמן קונג- הוויט ידי על שנחטף אמריקאי חייל. רב בלבול גם המתקפה זרעה, קונג

 שזוהי חשבו חלק. עליהם שנורתה האש מקור מהו הבינו לא אף קונג-הוויט שלוחמי בריחתו לאחר דיווח

 עבור עצום יתרון הקנה הודאות חוסר. רובה של חדש סוג זהו כי סברו אחרים בעוד קרקעית ארטילריה

 את הרשימה זו מתקפה הצלחת. הבאות בהתקפות הפתעה יכולתב שהתבטא האמריקאיים הכוחות

 אווירי לליווי פאף את להקצות היבשה בצבא בכיר דרש ובעקבותיה, האמריקאי הצבא זרועות כל מפקדי

 נוספים דקוטה מטוסי להסב לכן המשיכו וצוותו טרי קפטן. 36פיקודו תחת אשר הכוחות של צמוד

                                                            
34 Gunships  14עמוד  
35 AC‐119 
36 Gunships  14עמוד  
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 האוויר חיל במלאי קיימים מקלעיםב להשתמש טרי קפטן יטהחל, המשימה דחיפות בעקבות. לגאנשיפים

 ארבעה כבר הוסבו 1965 ביוני כברו, השתלמה תוהחלט. חדשים מקלעים ייצורל להמתין ולא האמריקאי

    37".ספוקי" לשם הכשז מדגם לגאנשיפים נוספים מטוסים

 יותר מתקדמים ובדגמים במסוקים הוחלפו אז, 1969 עד בעיקר פעלו" ספוקי" מדגם הגאנשיפים

 "ספקטר: "גאנשיפ של   (AC‐130,  Specter) ,"שאדו "(AC‐119G,  Shadow)  ,סטינגר"ו"  (AC‐119K 

Stinger).38  

  

  -מאויישים בלתי טייס כלי. ג  

 סיור לצרכי מאויישים בלתי טייס כלי הופעלו בה הראשונה המלחמה הייתה וויטנאם מלחמת

 כלי לכל כולל שם הוא ,ם"הכטב 39.אחת ליום ם"כטב טיסת של  תממוצע בתדירות, רבות במשימות

 באמצעים מצויידים מים"הכטב . עצמו הכלי על שנמצא טייס ללא, מרחוק הפעלה בעזרת הפועלים הטייס

   40.לתקיפות ואוויר קרקע כוחות להכוונת גם כמו, מודיעין לאיסוף ומשמשים מגוונים טכנולוגיים

 מודיעין להשיג בקשו האמריקאים, המועצות לברית הברית ארצות בין הקרה המלחמה במהלך

  מדגם ריגול מטוסי מערך  CIAה ארגון הקים  כך לצורך. סובייטיות טילים וסוללות צבאיים בסיסים על

U-2 ,מאוד גבוה בגובה לטוס יכלו אלו מטוסים. המועצות-ברית שמי מעל אזרחיים טייסים הטיסו אותם 

 שנים מספר, 1960 במאי רק. הסובייטים של האווירית ההגנה ממערך לגמרי כמעט חסינים למעשה והיו

 גארי פרנסיס, טייסו את ולשבות אחד ריגול וסמט להפיל הסובייטים הצליחו, הריגול טיסות שהחלו לאחר

    41.פאוורס

 של במקרה גםש מנת על, מידע איסוף לצרכי מים"כטב פיתוח על הוחלט, זו תקרית בעקבות

 מעטה תחת כשנתיים נמשכה ם"הכטב של הפיתוח תכנית. בסכנה יהיו לא אדם חיי, סובייטי יירוט

 שנכנסה הראשונה מים"הכטב סדרת. 1964 באוגוסט במלחמה מבצעי לשירות נכנסו והם כבד סודיות

 בשימוש שהייתה, דגמים 23 בת מים"כטב סדרת  זוהי. AQM-43 lightning-bug - ה: במלחמה לשימוש

 סיוע משימות 3435 בוצעו במהלכן, 1975ל 1964 השנים בין המלחמה במהלך האמריקאי האוויר חיל

 ו  ELINT( והאזנות אלקטרוני מודיעין לאיסוף משימותו, תצפית סיורי לעריכת בנוסף קרקעיים לכוחות
                                                            

37 Gunships  28-29עמודים  
38 AC‐119  
 מאוייש בלתי טייס כלי - ם"כטב 39
 http://www.iaf.org.il/5396‐he/IAF.aspx: מ 2012אוחזר באפריל ים "כטבמאתר חיל האוויר  40

41 Christopher A. Jones,  “UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS  -(AN ASSESSMENT OF HISTORICAL OPERATIONS 
AND FUTURE POSSIBILITIES  “, The Research Department ,Air Command and Staff College), 
 1997 . (UAV’s :להלן )   3עמוד  
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COMINT  יותר המאוחרים מהדגמים חלק. בוויטנאם כפרים מעל כרוזים הפצת משימות וכן, )בהתאמה 

 ופצצות קרקע- אוויר טילי גם כמו) ECM/ אלקטרונית לוחמה( א"ל ציוד של נשיאה יכולת בעלי גם היו

   lb(42 500( קלות

 היו, משימה בכל. ביפן הממוקם האמריקאי האוויר-חיל בסיס, קדנה בסיס היה פעלו ממנו הבסיס

 כתחנת ששימש, כשההרקולס. וגיבוי מרכזי, באג-לייט שני) C-130( הרקולס מטוס של לכנפיו מוצמדים

 שלוש- שעתייםכ למשך משימתם את ומבצעים מתנתקים היו באג-הלייט, היעד איזור מעל היה, שליטה

 אותו ידי על ונאספים עוין-לא בשטח נוחתים ים"הכטבמ היו, לבסוף. מראש כנוןת פי על שבוצעה

 מים"מהכטב מפורקים היו הנתונים של ההקלטה סרטי. הבסיס אל החזרתם על אחראי שהיה, ההרקולס

  . לפענוח בנברסקה האמריקאי האויר חיל לבסיס תובלה מטוס באמצעות ונשלחים הנחיתה באתר

 זה בסיס. וויטנאם שבדרום לסייגון צפונית בסיס אל כולו המבצע הועבר נההש אותה של באוקטובר

 שטחי מעל ענפה פעילות ים"הכטבמ פעלו אלו שנים ובמהלך 1970 עד ים"הכטבמ מבצעי את שימש

 היחסים שבה בתקופה, סין של שטחה מעל לעיתים מים"הכטב עברו, אלו משימות במהלך. וויטנאם צפון

 פני על ים"בכטבמ השימוש העדפת באמצעות. ביותר רגישים היו הברית ארצות יןלב בינה הדיפלומטיים

 אשר, U-2ה מטוס של יירוטו תקרית מסוג תקריות למנוע האמריקאים המפקדים קיוו, מאויישים טייס כלי

  43מדיני- הדיפלומטי במישור המדינות בין היחסים על יאיימו

 מנת על גם מים"בכטב נעזרו, מודיעין באיסוף לתפקידם בנוסף, וויטנאם מלחמת במהלך

 המערכת. האויב של ת ההגנה האוויריתמערכ -האמריקאיים הכוחות על מרכזי איום עם להתמודד

להפילם ו אמריקאיים טייס כלי ותפקידה היה לאתר ,ם"טילי קרקע אוויר מונחי מכ הורכבה מסוללות

 שיבוש ניסיונות. פעילות בזמן בסכנה האמריקאיים הטייס כלי כל את שהעמיד דבר, באמצעות הטילים

  של הטעייה באסטרטגיית להשתמש האמריקאיים עברו ולכן, כשלון לרוב ונחל הללו הגנהה מערכות של

 של התנועה ואופן מהירות את לחקות שתוכנת) ADM -20" (קוויל" מסוג ם"כטב. המערכת ם"מכ

" קוויל"ה אותו על התביית האוייב של ם"המככש. עצמם המפציצים לפני הוטס האמריקאיים המפציצים

 הטילים וגם ם"של המכ "קשב"ה גם, כך. למשימתם האמיתיים המפציצים המריאו ,שלח טילים ליירטוו

  .משמעותית ירד המפציצים במשימות והסיכון, דמה מטרות על בוזבו המערכת של היקרים

 כלי בין להבדיל אפשרו ,ם"המכ במערכות פיתוחים אז, 70-ה שנות עד נפוצה הייתה זו הטעייה שיטת

   44.יותר רב בדיוק השונים הטייס

                                                            
42 Newcome, Laurence R., "unmanned aviation‐ a brief History of Unmanned Aerial Vehicles , " 
AIAA, Reston, VA, 2004 (Newcome  הוצאת  : להלן )   83עמוד 

  84-85עמודים , שם 43
44 , Richard K.Barnhart., Stephan B. Hottman, Douglas M.  Marshall, &, Eric Shappee ‐ " introduction to unmanned 
aircraft system", CRC press, Florida, 2011(unmanned aorcarft systems : להלן )   10-11:עמודים
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 האוויר חיל בהם השתמש, ים"הכטבמ שמילאו המודיעין ואיסוף הסיור לתפקידי בנוסף

 כלי. באג-הלייט מסדרת ם"מכטב הראשון ירהי יוסינ בוצע, 1971 בדצמבר. תקיפה לצרכי גם האמריקאי

 בפניו שהוצבה הדמה במטרת ישירה פגיעה טיל באמצעות עפג  ”firebee“ לשם שזכה, התקיפה

 מפעיל, כלומר. אופטית-אלקטרו בצורה מונחים היו, עצמו ם"הכטב כמו, שנורו הטילים. הניסוי במטווח

 בקרת למסך עובר היה הטיל שיגור ולאחר, הבקרה מקרון ם"הכטב התקדמות על מפקח היה ם"הכטב

 ההגנה והשמדת איתור היו התקיפה מי”לכטב שהיו העיקריות מותהמשי. המטרה אל אותו ומכווין הטיל

) imaging( ההדמייה וביכולות האויב של ההסוואה דרכי, השטח בתנאי בהתחשב. האויב של האווירית

  .אחרות בדרכים להשמדה אפשריות בלתי כמעט היו אלו מטרות, האמריקאיים ברשות שהיו

 זו מסדרה שהכלים, אחרות מסדרות ים"בכטבמ השתמשל האמריקאיים הכוחות עברו, המלחמה לאחר

 לחיל נמכרו מהם וכשלושים צבאיים במוזיאונים לפריטים, חדשות מערכות לפיתוח ניסוי לכלי הפכו

  45.הישראלי האוויר

, המסוקים -זה הציג שלושה פיתוחים טכנולוגיים משלושה ענפים שונים של תחום התעופה פרק

 מהלך, הוצגו מאפייני הכלי, בכל אחד מאותם שלושה ענפים. מאויישים וכלי הטייס הבלתי הגאנשיפים

   .לבצע כשיר הוא אותן המשימות ואופי פיתוחו

  

                                                                                                                                                                                                
 

45 Bill Yenne, "Attack Of The Drones": A History Of Unmanned Aerial Combat, Zenith Imprint, 2004  27-29:עמודים 
,(Attack of the Drones : להלן ) 
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  השפעתם של הפיתוחים הטכנולוגיים על שדה הקרב בוויטנאם -'פרק ג

לאחר שבפרקים הקודמים הוצגו הן שדה הלחימה בוויטנאם והן הפיתוחים הטכנולוגיים ששולבו 

פרק זה יציג את תרומתם של אותם פיתוחים להצלחת משימות , אמריקאי במהלך המלחמהבכוח ה

  .שונות במלחמה ולאופן בו עיצבו את הלחימה האמריקאית בוויטנאם

ראשית נציג .  מסוקים וכלי טייס בלתי מאויישים, גנשיפים: הפרק יתייחס לכל אחד מהפיתוחים הבאים

ואז יוצג האופן בו הפיתוח הטכנולוגי המתואר מתמודד עם   את הזירה והבעיה המלחמתית שהתעוררה

  .הבעיה בזמן מלחמת ויטנאם והשלכות הפיתוח להמשך המלחמה

  "י מין'הו צ"המאבק בנתיב האספקה : גאנשיפים

היה רעיון שהוכנס לשימוש , הגאנשיפ, מכיוון ששימוש בכלי טייס בעל יכולת ירייה צידית  

. תן לראות בבירור את השינוי שצירופו לכוח האווירי האמריקאי יצרני, לראשונה במלחמת וויטנאם

י 'צ-המקום בו השפעתם של הגאנשיפים הייתה משמעותית ביותר הייתה בפגיעה בנציב האספקה הו

   .מין

עובר בלאוס , קונג המתחיל בצפון וויטנאם-י מין הוא ציר האספקה העיקרי של הוויט'נתיב הו צ  

והוא מהווה , י מין מחוברות צפון וויטנאם ודרומה'דרך נתיב הו צ. ום וויטנאםוקמבודיה ומסתיים בדר

- קונג יכל להעביר אמצעי לחימה מהצפון הקומוניסטי ליחידות הוויט-למעשה את הדרך היחידה בה הוויט

הפקודה  לאחר שניתנה, 1955היה הנתיב דרך מסחר עתיקה וב, בעבר. שפעלו בדרום הדמוקרטי, קונג

. מקומות מחסה ללוחמים ועמדות פיקוד ושמירה, נבנו לאורכה מחסנים, לנתיב לוגיסטי מרכזילהפיכתה 

 י מין הייתה כבר במלחמת כוחות הגרילה מהצפון כנגד הכוחות הצרפתיים'ראשית התנועה בנתיב הו צ

הפך הנתיב , שהובן כי איחוד וויטנאם יושג רק באמצעות מאבק צבאי, ולאחר ההתערבות האמריקאית

חיוניותו הרבה של . אמריקאים- לדרך התקשורת החשובה ביותר עבור הכוחות הקומוניסטיים האנטי

, הוקמו חניונים מוסווים, כמו כן. דבר שאפשר העברת משאות כבדים יותר, הנתיב גרמה להרחבתו

עה וויטנאמים אשר אומנו בתנו-מגורים וכן מחנות אימונים עבור החיילים הצפון, מוסכים,מאגרי מזון

פלוגות , מ"אלפים ק-שאורכו הגיע כמעט לעשרת, בנוסף לחיילים הרבים שעברו לאורך הנתיב. מוסוות
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וויטנאמיות פעלו בסיועם של מהנדסים סיניים ורוסיים על מנת לשפר את תוואי השטח - הנדסה צפון

   46.משאיות החלו לנסוע לאורך הנתיב, 1962וב

כאשר . רחיים עבור נצחון אמריקאי במלחמהבידוד הדרום מהצפון היה אחד מהתנאים ההכ

.  קונג באופן כמעט מוחלט- נפסקת העברת האספקה אל כוחות הוויט, מנותק החיבור בין הצפון לדרום

דבר שיצמצם את פעילותם , קונג-ייחלשו כוחות הוויט, חיילים נוספים ואספקה, בהעדר תחמושת, כך

י מין היה עורק התקשורת 'מכיוון שנתיב הו צ. ויאפשר לכוחות האמריקאים להלחם נגדם בהצלחה

   47. השבתתו המוחלטת הינה הכרחית עבור השגת היעדים הללו, המרכזי עבור הקומוניסטים

החלו ניסיונות הריסתו כבר בתחילת המעורבות , בעקבות החשיבות הרבה להשמדת הנתיב

ולאחר , ים האתניים בלאוסבו נבנו יחידות מקרב המיעוט, "מבצע טייפון"האמריקאית המלחמה עם 

יחידות אלו שהו . הוצנחו לאיזור לאוס וצפון וויטנאם, בצניחה ובלוחמה קרקעית CIAשאומנו על ידי ה

במהלכן אספו מודיעין על אופן הפעלת הנתיב וכן ביצעו תקיפות , בשטח בין שבוע לשלושה חודשים

פעמים רבות נפגעו מכשירי הרדיו  -יםאך למבצע זה היו סיכונים רב. קטנות בקטעים שונים של הנתיב

, יתר על כן. ללא קשר עם מפעיליהם, מה שהותיר את היחידות לבד, שברשות היחידות או מפעיליהם

רבים מהלוחמים נהרגו או נשבו על ידים ואת , כשהותקפו היחידות על ידי הכוחות הקומוניסטיים

" מבצע טייפון. "בתגובה הקמוניסטית הלוחמים הפצועים כמעט ולא ניתן היה לפנות מחשש להחרפה

כאשר לאוס הוכרה כמדינה נייטרלית ונדרש מכל הכוחות הלוחמים לצאת , 1962הגיע לסיומו ב

    48.משטחה

מפקדי הכוחות האמריקאיים נאלצו למצוא דרכים אחרות לצמצם את , ללא לוחמים בשטח

תוך , ועציו לפעול באופן תקיף כנגד הנתיבהמליצו לו י, ונסון'פעילות הנתיב ובתקופת כהונתו של הנשיא ג

ונסון קיבל את ההמלצות באופן מיידי וכבר 'ג. התסמכות על הכוחות האמריקאיים ובראשם הכוח האווירי

רישום , גילוי מטרות מתאימות להפצצה, ארבעה ימים מתחילת כהונתו אישר מבצעים לאיסוף מודיעין

שיצאו לפועל החל , בנק מטרות למבצעי תקיפה שוניםבמטרה להכין , תעבורת לוחמים ואספקה ועוד

   1965.49משנת 

                                                            
   לגאואסטרטגיה חייקין קתדרת:חיפה ,"חסימת גבולות במלחמה נגד כוחות לא סדירים, וביטל ט 46

  .27-28עמודים ) חסימת גבולות במלחמה: להלן( 2010, באוניברסיטת חיפה

 
 103עמוד, כמו לאכול מרק בסכין 47
48 History.net, “Early Convert Action on the Ho Chi Minh Trail”  מ 2012אוחזר בספטמבר: 

http://www.historynet.com/early‐covert‐action‐on‐the‐ho‐chi‐minh‐trail.htm 
 31עמוד , חסימת גבולות במלחמה 49
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היו כלי הטייס המתאים ביותר לביצוע , המאופיינים ביכולות ירייה מדוייקת וקטלנית, הגאנשיפים

לקחו חלק במבצעים למניעת העברת , )AC‐47(מטוסים מהדגם הראשון של הגאנשיפ . משימות אלו

איתרו , טיסות סיור ליליות מעל חלקו של הנתיב שעובר בלאוס המטוסים ביצעו. 50האספקה בנתיב

בוצעו בכל , בשיא הפעילות. משאיות שעברו בנתיב ופגעו בהן בעזרת המקלעים שהיו מותקנים עליהם

מה שהוביל לפיתוח תורת לחימה המתחשבת באופי הטיסה , לילה שתי גיחות בנות שש שעות כל אחת

  51יעל את הגיחותנשיפים במטרה ליהייחודי של הגא

  
   52"י מין'הו צ"שלבים בתקיפת מטרה על נתיב  :5תמונה 

  

אז הועברו מהכוח האווירי , 1969ועד דצמבר , משימות הגאנשיפים נחשבו למוצלחות ביותר

הסבו שבעים וחמש , אלפים משימות תקיפה-התבצעו כחמשת, האמריקאי לחיל האוויר הדרום וויטנאמי

  דו מאות משאיות ואלפי טונות אספקה אלף אבידות לאויב והשמי

  

  
                                                            

  “ ”commando huntו  ”Steel Tiger“מבצעי  50
  
51 Gunships  45-46עמודים  
 .שם, שם 52
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  החילוץ והפינוי הרפואי :מסוקים

 חוסכת שטח תוואי בכל כמעט לנחות המסוק יכולתשכן , יחסית נפוץ דבר הוא מוסק פינוי, כיום

 בצבא בשימוש נמצאפינוי מוסק . ומוות חיים בין קובעות בודדות דקות בו, רפואי חירום במצב יקר זמן

 ארצות כשצבא, האחרונות השנים בשלושים רק התפתחה זו טכנולוגיה אך שונות בסיטואציות ובאזרחות

 קרוב הברית ארצות צבא מסוקי פינו, וויטנאם מלחמת במהלך .בפיתוחה מרכזי תפקיד משחק הברית

 ופתחו והתפתח האווירי הפינוי טכניקות,  מלחמהה במהלך. וחולים פצועים אמריקאים חיילים 900,000ל

   53.הקרב בשדה רפואיים חירום במקרי בטיפול חדש עידן

 כרכרה שהצמיד, בונפרטה נפוליאון הוא הקרב משדה הרפואי הפינוי רעיון את שהעלה הראשון

 משדה ולפנותם בפצועים לטפל במטרה מיחידותיו אחת לכל ומנתח ראשונה עזרה במגישי מלווה קלה

 חשיבות את המועצות וברית הברית ארצות, בריטניה כמו ספותנו מעצמות גילו, המאה ובמהלך, הקרב

  .שונים רפואה מערכי והקימו נפוליאון של גישתו את אימצו,  הקרב בשדה המיידי הרפואי הטיפול

 כבד מחסור היה - הרפואי המערך בקרב מוכנות וחוסר קשיים התגלו, האמריקאית האזרחים במלחמת

 ולכן, בנפש רבות לאבדות הובילו, אלו קשיים .54רפואי לטיפול מוכשרים צוות ובאנשי פינוי כרכרות, בציוד

 אלו יחידות מטרת. קרב לשדה צמוד, בעורף שהוצבו ייעודיות אמבולנסים יחידות נוצרו המלחמה במהלך

 הוא, זה מערך. הניתן ככל קצר בזמן הגדודית האיסוף לתחנת הקרב משדה הפצועים את לפנות הייתה

   העולם צבאות ברוב היום עד פועלים פי שעל מבנה, המודרני צבאי רפואה מערך של הראשון הדגם

 טיפול מתן ועד הפציעה רגע בין הזמן את לקצר, הראשונה: עיקריות מטרות שתי הזה החדש למערך

   55.כולל באופן ולא פצעיהם חומרת לפי רק לעורף חיילים לפנות, והשנייה הולם רפואי

 או האיסוף תחנות אל פצועים לפנות מנת על טייס בכלי גם ימושש החל, התעופה התפתחות עם

 מעופף לאמבולנס טייס כלי להסב הראשון הניסיון . בעורף והאזרחיים הצבאיים החולים בתי אל היישר

 נגנזה התכנית אך, מובנת אלונקה ובו מטוס האמריקאי הרפואה בחיל קפטן ייצר אז, 1910 בשנת היה

 עשו וכך פצועים לפינוי מטוסים הצרפתים הסבו, במקביל. פיתוחה המשך את לממן סירב שהצבא לאחר

                                                            
53Peter Dorland & James Nanney, “Dust off‐ Army Aeromedical Evacuation in Vietnam”, Washington D.C, 
Center of Military History‐US Army, 1982. (Dust Off : להלן )   3עמוד  

 
 שתפקידם הצבאית התזמורת חברי היו האלונקאים כל כמעט, במלחמה הראשון הקרקעי הקרב, Bull Run בקרב -לדוגמא  54

  הוסב
 4-5עמודים , שם 55
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 תובלה מטוסי באמצעות פצועים פינוי, השנייה העולם שבמלחמת כך והגרמנים הבריטים, הסרבים גם

 .56שגרתית צבאית לפעולה נחשב

 ובעקבות, קוריאה במלחמת, 1950 בשנת נעשה פינוי לצרכי בהליקופטר הראשון השימוש

  . האמריקאי הכוח זרועות בכל מקובל חילוץ ככלי המסוקים הוכנסו המבחן משימות לחתהצ

 הוא הקרקע על וגם נמוך ובגובה לאט טס והוא מאחר פגיע כלי הוא המסוק אחרים טייס לכלי יחסית

 להעברות רק ישמשו שהמסוקים בתחילה הוחלט, לכן. שים"נגמ או טנקים כמו אחרים מכלים יותר פגיע

 ליכולותיו תחליף אין המגבלות למרות כי הובן, זמן יותר שירתו שהמסוקים ככל. האיסוף מתחנות םפצועי

 תורת. מתאימה לחימה תורת מופעלת כאשר מגבלותיו אותן על מפצות אשר, המסוק של הייחודיות

 המנחת והכנת, המסוק של מוקדם גילוי למניעת השטח תוואי של נכון ניצול היתר בין כוללת, כזו לחימה

 של פעילותם הורחבה, לכן. הפגיע במצבו נמצא המסוק בו הזמן את  לצמצם במטרה מראש והפצועים

 רפואי טיפול למתן ועד הפגיעה ממקום היישר מוסק פינוי בו למצב עד, עצמו לקרב יותר קרוב המסוקים

   57.אזרחיות פציעות של חמורים במקרים גם אלא, הצבאית ברפואה רק לא שגרתי להליך הפך הולם

 השטח תוואי. מובהק היה לפינוי במסוקים בשימוש הצורך בה זירה הייתה וויטנאם מלחמת  

 ולא כמעט ,קרקעית עבירות דרכים מעט עם וביצות הרים, ונגלים'ג –המאתגר והבעייתי מבחינת עבירות

 מסוקים צעותבאמ פינוי, זה ובמצב 58כנף קבועי מטוסים של נחיתה או פצועים של רגלי פינוי אפשרו

 גם אך. הברית ארצות מעורבת הייתה בהם הקודמות המלחמות בכל יותר משמעותי עצמו את הוכיח

 מסוכנת רבות פעמים הייתה קונג-הוויט של הגרילה לחימת. סיכונים נטול היה לא מסוק באמצעות הפינוי

 מסוקי על האדום הצלב לסימון לעובדה חשיבות שום ייחסו לא הם, לרוב. הבעייתים השטח מתנאי יותר

 הפינוי בטכניקות המשמעותית לקפיצה שהובילו התנאים היו אלו. מאסיבית אש עליהם וירו החילוץ

 לכלי ולהפיכתן, ותקיפה שינוע יכולות בעלי, המסוקים יחידות של מתמיד רחב ליישום והובילו האווירי

   59.המלחמה של לאורכה דומיננטי

                                                            
  מאירופה לוחמים 383,676 מוטס באופן פונו, המלחמה של האחרונה השנה בחצי רק  56

57, Jack Mc‐Callum, “military medicine‐ From Ancient Times to the 21st Century”, ABC‐CLIO, Santa 
Barbara CA, 2008. (McCallum : להלן ) 3-5עמודים    

 
  ומסודר ארוך, שטוח מסלול הדורשים  58
59 DustOff  21-22עמודים  
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  60.המיועד לחילוץ ופינוי רפואי" יואי"דה הקרב לנושאת מטוסים אמריקאית באמצעות מסוק הנחתת חייל פצוע מש: 6תמונה 

 תובלה מסוקי חמישה וכללה 1962 באפריל לוויטנאם הגיעה 61הראשונה בהיטס הרפואה יחידת  

 אחת במשך לפעילה והפכה, שלה הראשון הפינוי את היחידה ביצעה, הצבה לאחר כחודש". יואי" מדגם

- שלה הקשר שקריאת  בעובדה לראות ניתן היחידה של השפעתה מידת את. הבאות םהשני עשרה

"Dustoff" בתחילת. מסוקים ידי על שבוצעו הרפואי הפינוי פעולות לכל כולל לשם השנים עם הפכה 

 ככל אך, וויטנאמים היו מסוקים עותצבאמ שפונו מהפצועים אחוזים כתשעים, 1965 עד, המלחמה

 שנזקקו האמריקאיים הפצועים מספר גם עלה כך, העמיקה בוויטנאם בלחימה קהאמרי של שמעורבותה

 חיילים היו מסוק ידי על מהמפונים אחוז משבעים למעלה, האמריקאית המעורבות של בשיאה. לפינוי

 ארצות מצבא חיילים 120,000כ פונו, כולה המלחמה במהלך. השונות הצבאיות מהזרועות אמריקאיים

 ששיעור לראות ניתן, בנוסף. חיים מסכן ואף מאוד קשה במצב רובים, בעורף פואייםר למתקנים הברית

 כארבעה השנייה העולם במלחמת. הקודמות ממלחמות נמוך היה בוויטנאם הפצועים בקרב התמותה

 ירד התמותה שיעור קוריאה במלחמת, מפצעיהם נפטרו רפואיים למתקנים שהגיעו מהפצועים אחוזים

                                                            
60 Australian Government – department of defence ,”Aeromedical evacuation ‐ the first 100 years”,  

 
61 the 57th Medical Detachment  
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 זה נתון. רפואיים למתקנים שהגיעו הפצועים מבין בלבד אחד לאחוז וויטנאם לחמתובמ אחוזים לשני

 מכניסת ישירות שנבע, כירורגי-רפואי טיפול למתן הפגיעה שבין הזמן פרק קיצור לזכות לזקוף ניתן

    62.סדיר לשימוש המוסק הפינוי

. באיזור שהוצב איהרפו המערך גם גדל כך, העמיקה בוויטנאם האמריקאים של שמעורבותם ככל  

 רפואה שהפעילה, 44 מספר חטיבה, שלמה לחטיבה מועט זמן תוך המערך התפתח, בודדת מפלוגה

 החטיבה בעוד. הגזרות שאר את שכיסו אוטונומיות יחידות עם פעולה שיתוף תוך, הגזרות ברוב בהיטס

 מחלקת גם צמחה, הרפואיים למתקנים עד האיסוף מתחנות הפינוי על בעיקר אחראית הייתה

 פינוי על אחראית והייתה היבשה צבא של הלוחמת לזרוע משוייכת שהייתה 63האוויריים האמבולנסים

 ממסוקים בעיקר מורכבת שהייתה, זו מחלקה. הגדודיות האיסוף תחנות אל הקרב משדה החיילים

 המסוקים יוטייס פינוי שיטות אותן בה הופעלה, הצבא של הרפואה אגף באישור הוקמה, "יואי" מדגמי

 של הלוחמת הזרוע תחת התפתחה זו יחידה 64 44 בחטיבה עמיתיהם כמו הכשרות אותן את עברו

 הדורש, יותר ומסובך מסוכן פינוי הוא, אויב אש תחת רבות פעמים, הקרב משדה שפינוי מכיוון, הצבא

  .שבשטח היחידות לבין המסוק בין גבוהה תיאום רמת

  :איסוף המודיעין –ים "כטבמ

. נחשב לתחום החדש ביותר שהתפתח במהלך המלחמה ,הטיסות הבלתי מאויישות תחום

שהיוו בסיס לפעילות צבאית סדירה , לטיסות מבחן ראשוניות יםשבוצעו בתחום זה נחשב יםרבניסיונות 

למרות שמירב המעורבות האמריקאית בוויטנאם הסתיימה . בשלבים המאוחרים יותר של המלחמה

אז צפון וויטנאם , 1975עד אפריל . ים לשנתיים נוספות"הסיור של הכטבמ נמשכו משימות, 1973ב

, ם מבצעיות מעל שני חלקי ווייטנאם"גיחות כטב 3,435בוצעו , ודרומה התאחדו תחת שליטת הצפון

תמונות בזמן אמת לאורך כל , לאוס וקמבודיה במטרה לאסוף מודיעין מסוגים שונים הכולל תצלומי אוויר

   COMINT(.65(ומודיעין תקשורתי , )ELINT(מודיעין אלקטרוני , שעות היממה

שייצרה את  Ryanחיל האוויר האמריקאי עבד בשיתוף פעולה עם חברת , לאורך המלחמה כולה

בהתאם לדרישות הצבא פותחו דגמים נוספים בסדרה שכל אחד מהם ממלא . באג-סדרת הלייט

אך בהתמודדות , איכותי חשוב להצלחת כל מבצע מודיעין 66.תפקידים אחרים באיסוף המודיעין הצבאי

. המודיעין חשוב עוד יותר מכיוון שליחידות הגרילה אין בסיסים ודרכי פעולה מוגדרות, מול יחידות גרילה

                                                            
62 Olive‐Drab, Helicopter Evacuation: Vietnam  מ 2012אוחזר בספטמבר  
 :http://olive‐drab.com/od_medical_evac_helio_vietnam.php  

63 the Air Ambulance Platoon  
64 DustOff  44-46עמודים  
65 Attack of the Drones , 27עמוד.  
66 Newcome  91עמוד  



27  
  

לעיתים בתוך שטחים אזרחיים ופועלות בתקיפות תפע מצומצות , היחידות מסוות עצמן בשטח

להבדיל בין תוקף ובין , לא יכול לצפות את מיקום ההתקפה הכוח הלוחם, ללא מודיעין מספיק. ובמארבים

  . אזרח לא מעורב ולפעול כנגד כוחות האויב

  
  67באג- ם מסדרת הלייט"כטב: 7תמונה 

טייס ואין צורך בהתקנת - אין צורך בבניית תא, ם הטייס נמצא מחוץ לכלי הטייס"מכיוון שבכטב

ים קטנים "מה שאיפשר לבנות כטבמ. חון הצוותמערכות הקיימות במטוסים מאויישים ושומרות על בט

ם וגם הפך את "דבר זה הוריד את עלויות הייצור של הכטב. יותר וקלים יותר מאשר מטוסי סיור רגילים

יחד עם העובדה שטייס , מחיר הייצור הנמוך יותר. ם ועין אנושית לקשה יותר"איתורו בעזרת מכ

ניתן היה  לאטרקטיבי שכן ים "כטבמשימוש בההפך את , ם לא נמצא בשדה הקרב עצמו"הכטב

, בזכות מכלול תכונות ייחודיות אלו. להעמידם בסכנה גדולה יותר משניתן להעמיד כל כלי טייס מאוייש

   68.ים לבצע את משימות איסוף המודיעין הכרוכות בסיכון הרב ביותר"נבחרו הכטבמ

הפעלתם בזירה סיפקו את אותו ים במהלך אחת עשרה שנות "טיסות הסיור אותן ביצעו הכטבמ

מתוך המידע המודיעיני . המודיעין שהכוחות האמריקאיים נזקקו לו על מנת להתמודד טוב יותר עם האויב

ניתן למנות מספר עובדות בעלות משמעות רבה כמו הבאת הוכחות מצולמות , הרב שהופק מאותן גיחות

כמו גם לנוכחות מטוסי , בצפון וויטנאם SA‐2דגם ראשונות לנוכחות סוללות טילי קרקע אוויר סובייטיות מ

‐SAים גם תיעדו פעולת סוללת טילי "הכטבמ. מיג ומסוקים סובייטים ברשות חיל האוויר של צפון וויטנאם

   69.וסיפקו באופן בלעדי הערכה של נזקי ההפצצות האמריקאיות) פחות ממאה מטרים(מטווח קרוב  2

                                                            
67 UAV’s  9עמוד  

68 David R. Mets, “Airpower and Technology: Smart and Unmanned Weapons: Smart and  Unmanned 
Weapons”, ABC‐CLIO,USA, 2009 (Mets : להלן ) 111עמוד    

69 UAV’s 10 עמוד  
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היה על , מאויש היחיד- ובשל היותו הכלי הלא, המודיעיןתוספת החדשה למערך הסיור ואיסוף כ

להוכיח את חשיבותו גם מול צוותי מטוסי הסיור האחרים וגם מול הטייסים שנבחרו " באג- לייט"ה

הדעה הרווחת הייתה שמטוס מאויש יעיל בהרבה , באג- בתחילת הפעלתו המבצעית של הלייט. להפעילו

, 1965בשנת . פחות מאשר הצבה כטייס מטוס סיורם נחשבת "ושהצבה כמפעיל כטב, ם"מהכטב

. באג ושל הכטבמים בכלל-התרחשו שתי תקריות משמעותיות שעזרו לקבע את מעמדו של הלייט

באג הפעיל במכוון את מערכת ההגנה -הלייט, במשימה משולבת שנערכה יחד עם מטוס איסוף מאויישים

ו מחוץ לטווח הטילים ואספו נתונים על יכולות האווירית של  האוייב בעוד שהמטוסים המאויישים נכח

פעמית לבחון את יכולות ההגנה -באג אפשר למעשה הזדמנות חד- הלייט. היירוט של צפון וויטנאם

. האקטיביות של האויב ולמדוד את הנזק שהטיל גורם לכלי הטייס מבלי להעמיד את חיי הטייסים בסכנה

אוויר ובכך חסך פגיעות רבות במטסוים -טילי הקרקעסייע לשיפור ההתמודדות עם , המידע שהתקבל

   70.שאפשרו את השגת המידע, מים"מה שהוביל להערכה גבוהה יותר כלפי הכטב, אמריקאיים

, בוויטנאם הלחימה בשדה השני בפרק שהוצגו הטכנולוגיים הפיתוחים ביישום עסק זה פרק  
 סיפקו, הגאנשיפים. פתרון לה סיפק ולוגיהטכנ הפיתוח וכיצד הלחימה בשדה קיימות שהיו בעיות והציג
 הקומוניסטית המחתרת להחלשת הכרחית הייתה שתקיפתו, מין- י'צ- הו האספקה נתיב לתקיפות פתרון

 של חיים הצילו ובכך הרפואי והחילוץ הפינוי את משמעותית ייעלו המסוקים, וויטנאם בדרום שפעלה
 מול במאבק כלי היוו וכן, יותר ואיכותי מקיף ודיעיןמ סיפקו מאויישים הבלתי הטייס וכלי רבים חיילים
     .האמריקאים הטייס בכלי לפגוע שאיימו, הסובייטים מ"הנ טילי סוללות

                                                            
70 Newcome  85עמוד  
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חיל האוויר הישראלי : השפעה ארוכת טווח של הפיתוחים הטכנולוגיים -'פרק ד
  .כדוגמה

  

. כרות ארוכות טווחלמלחמת וייטנאם ולפיתוחים הטכנולוגיים שפותחו במהלכה היו השפעות ני

 יודגמו זה בפרק. השפעת הפיתוחים הטכנולוגיים על המלחמה עצמה נדונהבפרקים הקודמים 

כיון שהפיתוחים הטכנולוגיים . וייטנאם ממלחמת הטכנולוגיים הפיתוחים של הטווח ארוכות ההשפעות

 של שפעתם ביישומיםאת ה להדגים בחרתי, והשפיעו על צבאות שונים בעולם באופנים שונים, היו רבים

הפיתוחים הטכנולוגיים השפיעו , למרות השוני הגדול בגודל הצבא ובתנאי השטח .הישראלי האויר חיל

  .המסוקים וכלי הטייס הבלתי מאויישים - רבות על חיל האויר הישראלי בשני תחומים 

  

  :מסוקים

אשונות נחשבו אך בשנים הר, רשות חיל האוויר הישראלי מסוקיםלעמדו , ל"מהקמתו של צה

האמריקאים הסתמכו רבות על הכוח , במלחמת וויטנאם. לחשובים ורלוונטים פחות ממטוסי הקרב

עד לרמה שבה מאחזים אמריקאיים שונים היו תלויים בלעדית , האווירי לביצוע משימות לוגיסטיות

על שטח  יכלו הכוחות האמריקאיים להתפרס, כך. במסוקים לקשר עם שאר הכוחות ולהעברת אספקה

יצר , אופן פעילות זה. רחב יותר ולפעול באופן מקיף יותר תוך קבלת אספקה רציפה להמשך לחימה תקין

ל והחל "אומצה גם על ידי צה, פרדיגמה זו. תבנית מחשבתית חדשה בכל הקשור לאופן הלחימה בשטח

ב היקף עד החלה הצטיידות במסוקי סער שנמצאים בשימוש מבצעי רח, משנות השישים המאוחרות

   71)תובלה(היום 

. האמריקאי" סיקורסקי"תוצאת מפעל , חיל האוויר הוא היסעור שומישב יזכרמסער מסוק 

תובלות , היסעור הוא הגדול והחזק שבכל מסוקי חיל האוויר והוביל לקפיצת מדרגה בביצוע חילוצים

והוכנסו , ת ההתשהבמהלך מלחמ, 1969היסעורים הראשונים הגיעו לארץ בשנת . והנחתת כוחות

חלק . נוסדה טייסת היסעורים הראשונה, 1970באוגוסט . לפעילות מבצעית שוטפת תוך זמן קצר

חילוץ אנשי צוות , הובלת תחמושת ומזון, ממשימותיו המגוונות של היסעור הן הנחתת כוחות וציוד בשטח

נוסף על . ר לבתי החוליםאוויר שנטשו את מטוסיהם וכן פינוי פצועים ברכבת אווירית מהחזית הייש

מסוקי , אז השתוללה שריפה גדולה ביערות הכרמל, 1989החל מ, תפקידיהם הרבים בזמן לחימה

                                                            
 לגאואסטרטגיה חייקין קתדרת: חיפה, "היווצרותה של פרדיגמה חדשה: 21-הגיאוסטרטגיה במאה ה", טובי טל 71

 28עמוד , .2007, חיפה באוניברסיטת
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אותו , "יערית"מיכל  תולתל ןתינונו של כל מסוק גחמ. ריפותהיסעור לוקחים חלק פעיל במאבק לכיבוי ש

   72.מוקדי האשים ובטיסה נמוכה אל תוך האש והעשן מטיל את המים על -ממלא המסוק מי

בעקבות לקחים שהופקו ממלחמת יום , 1975כניסתם של מסוקי הקרב לחיל האוויר הייתה ב  

: מסוק הקרב נראה כפתרון מתאים לשתי בעיות שעמדו בפני החיל במלחמת יום הכיפורים. הכיפורים

  .מ"בלימת כוחות שיריון הנמצאים בתנועה ופעילות באיזורים בעלי כיסוי טילי נ

אשר תפעלו בעבר מסוקי סער מדגם יואי שחימש חיל האוויר באופן , ל ארבעה טייסי מסוקיםמשלחת ש

   73).קוברה(יצאה לארצות הברית במטרה לבחון רכישת מסוקי צפע , עצמאי

ייעודו העיקרי הוא . הוא מסוק קרב תוצאת חברת בל האמריקאית, )קוברה- יואי AH‐1בל (הצפע 

המסוק מתבסס על מסוק . רקטות ותותח בהם הוא חמוש,טיליםלתקיפת מטרות קרקעיות באמצעות 

ומהווה המסוק הראשון שיוצר כמסוק קרב ייעודי בעקבות הלקחים שהופקו ) UH‐1בל " (יואי"התובלה 

היושבים זה מאחורי זה , וטייס קשנ תוכרעמ ליעפמ, למסוק הצפע שני אנשי צוות. ממלחמת וויטנאם

מה שמצמצם , רוחבו של המסוק לפחות ממטרמאפשר להצר את , אופן ישיבה זה. בתא הטיסה

בצפע מותקנת גם מערכת אופטית המתבססת על קרינה . משמעותית את השטח החשוף לאש אויב

   74.אוויר סוער-ומאפשרת ראייה טובה ודיוק גם בשעות הלילה ובמזג  (FLIR)אדומה-אינפרה

מסוקי  הוחלט לרכוש מספר מצומצם של, לאחר שהמשלחת שבה לארץ ומסרה את המלצותיה  

ולכן , כל המסוקים שנמכרו לישראל שירתו במלחמת וויטנאם. צפע משומשים מהדגם הראשון שיוצר

עברו שיפוץ מקיף לפני הכניסה המחודשת לפעילות מבצעית ביחידת ניסוי שמטרתה היחידה הייתה 

כחודש לאחר הגעת המסוקים לארץ בוצעה הטיסה . לבדוק את הפעלת מסוקי הקרב באופן מבצעי

ולאחר שמונה חודשים נוספים הוחלט להפוך את יחידת הניסוי לטייסת מסוקי הקרב , ראשונהה

   75).ר הראשונה"טייסת המסק(המבצעית הראשונה 

זוהי הייתה הפעם . המלחמה הראשונה בה השתתפו מסוקי הקרב הייתה מלחמת שלום הגליל

 תוללוסבה בשיתוק כוחות ארטילריה וועסקו , הראשונה בה לחמו מסוקי הקרב מול כוחות צבאיים גדולים

ומסיום , גיחות 62ביצעה היחידה , בשבוע הלחימה שעד הפסקת האש הראשונה. מ של האויב"נ

זמינים לכל משימה , מסוקי הקרב היו בכוננות מתמדת,  2000המלחמה ועד הנסיגה מלבנון בשנת 

עם . ות פעולות מבצעיותתוך ביצוע מא, המסוקים פעלו ללא הפסקה. שתדרש מהם בחזית הצפונית

                                                            
 http://www.iaf.org.il/209‐18309‐he/IAF.aspx: מ 2012אוחזר באפריל .מסוקים –אתר חיל האוויר הישראלי  72
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נרכשו דגמים מתקדמים יותר של , הוחלט על הרחבת מערך מסוקי הקרב, עליית העומס על הטייסת

זמן , מכיוון שהטייסת הוקמה על רקע ההסלמה בצפון. ר השנייה"קוברות והוקמה טייסת המסק

. ות המבצעיתומהטייסת נדרש להשתלב מהר ככל האפשר בפעיל, ההתאקלמות וההסבה היה מינימלי

שהיו מסוכנות מידי עבור , ביצעו מסוקי הצפע מספר משימות חילוץ תחת אש, מלבד משימות תקיפה

וכן חילוץ טייס " כחול וחום"דוגמאות למשימות אלו הן חילוץ ארבעה לוחמי גולני במבצע . מסוקי סער

  76. נפל בשבי, רון ארד, נווט המטוס. שמטוסו התרסק בלבנון

חוזק , אז. י הבא שהתרחש במערך המסוקים הישראלי היה בשנות התשעיםהשינוי המשמעות

בואינג (ובמסוקי קרב מדגמי פתן ושרף ) UH‐60, סיקורסקי בלק הוק( המערך במסוקי סער מדגם ינשוף 

AH‐60, רתוי םינשי רעס יקוסממטרה להחליף שפותח ב הינשוף הוא מסוק סער רב שימושי 77)י'אפאצ .

. המקלה על תחזוקתו ומאפשרת ביצוע תחזוקה בסיסית בשטח, ה לפי טכנולוגיה מתקדמתהמסוק נבנ

הינשופים מסוגלים להכיל יותר לוחמים בעת העברת כוחות ולשאת יותר , רתוי םינשי םיקוסמלעומת 

שינוי נוסף במבנה המסוק הוא שכסאות הטייסים משוריינים ומגנים על הטייסים מפני . משקל באופן כללי

ניתן להתקין בבטן המסוק ארבע אלונקות וכן קיים בגחון המסוק וו נשיאת , נוסף על כך. תפגיעות שונו

חיל האוויר הביע עניין ברכישת מסוקי   78.מסוק הינשוף ניתן לחימוש בתותחים ובנורים. מטען חיצוני

אחר ל). כולל עצירות לתדלוק אווירי(אז הגיע מסוק מבחן בטיסה ישירה לישראל , 1983ינשוף כבר ב

הגיעו לישראל , 1994בשנת . אך הרכישה עצמה נדחתה, הוחלט לרכוש את המסוק, תקופת מבחן

את . עשרה מטוסי ינשוף שיצאו משירות בצבא ארצות הברית כשלושה שבועות לפני הגעתם לארץ

הוכנסו בהם , מייד לאחר הגעת המסוקים לארץ. קיבלה ישראל במתנה מארצות הברית, המסוקים

האוויר הישראלי ולאחר תקופת -תאמות על מנת שייענו בצורה מיטבית על צרכי חילשינויים וה

לאחר הפעילות המבצעית רחבת ההיקף הראשונה . נכנסו הינשופים לפעילות מבצעית, התאקלמות

הוחלט להרחיב את טייסת הינשופים , שבו תפקדו המסוקים בצורה מוצלחת, "מבצע ענבי זעם", שלהם

הוקמה , כשנחתמה עסקת רכישה נוספת עם מפעל סיקורסקי, 2000בשנת . פיםונרכשו מסוקים נוס

   79.המפעילה מסוקי ינשוף, "ציפורי המדבר"באופן רשמי טייסת 

הפתן והשרף הם , מנועי- בניגוד לצפע החד. נחשבים למתקדמים במסוקי הקרב, הפתן והשרף

, נוסף. המנועים נפגע דלמקרה ואח, בוימה שמעניק להם מהירות גבוהה יותר וכן גי, מנועיים-מסוקים דו

                                                            
 164גיליון , האוויר-בטאון חיל, "לצפע שנה 30 -  הנחש נתיב", )2005(אמרל ונקרט ,  76
 מסוקים - אתר חיל האוויר 77

78 Federation of American Scientists, UH‐60 Black Hawk, UH‐60L Black Hawk, UH‐60Q MEDEVAC, MH‐
60G Pave Hawk, HH‐60G Pave Hawk, CH‐60 Sea Hawk : מ 2012אוחזר באוקטובר  
http://www.fas.org/programs/ssp/man/uswpns/air/rotary/sh60.html 

 http://www.iaf.org.il/209‐18309‐he/IAF.aspx: מ 2012אוחזר באפריל .מסוקים –אתר חיל האוויר הישראלי  79
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חלקן אמריקאיות וחלקן פיתוח , במסוקים החדשים מותקנת מערכות אלקטרוניות מתקדמות יותר

חיישני , זיהוי מטרה ויעד, בין המערכות קיימות מערכות לייזר. והתאמה ישראלית לצרכי חיל האוויר

ועל מסוקי הפתן והשרף , מסוק השתכללהגם התחמושת המותקנת על ה. ומערכת ראיית לילה מתקדמת

חימוש זה יוצר שילוב בין יכולת הירי . רקטות ותותחים, טילים מונחי לייזר -"הלפייר"מותקנים טילי 

המדוייקת של טילי ההלפייר לבין עצימות האש הגבוהה של הרקטות והתותחים במטרה לגוון כמה 

קי הפתן והשרף ובין חיל האוויר הישראלי היה החיבור הראשון בין מסו  80.שיותר את יכולות המסוק

" על אמת"האוויר בכוונה לבחון את תפקוד המטוסים -אז פנתה החברה המייצרת אל חיל, 1983בשנת 

טייסי הניסוי שסייעו בבחינת המסוק התרשמו מאוד והוחלט לרכוש את . בסיוע חיל האוויר הישראלי

. עשרה שעות- והורכבו בזמן שיא של אחת, 1990מסוקי הפתן הראשונים הגיעו לארץ ב. המסוק

משמעשים מסוקי הפתן והשרף לתקיפות מטרות קרקעיות בכל זירות הלחימה , בפעילותם המבצעית

  81.ל"בהן פועל צה

  
  82מסוק פתן של חיל האוויר הישראלי בגיחה מעל שמי ישראל: 8תמונה 

אלי עולה כי בעקבות מלחמת התפתחות השימוש במסוקים ומקומם בחיל האויר הישר תגצהמ

וייטנאם מערך המסוקים הפך ממערך מצומצם וממוקד במשימות תובלה פשוטות למקיף ופעיל במשימות 

בעקבות הפרדיגמה שהתפתחה לאחר מלחמת וויטנאם . ל"מגוונות בכל זירות הלחימה בהן פועל צה

בחינת תובלה והן מבחינה הן מ, ל המסוקים הפכו לכלי מרכזי בכל מבצע צבאי"ואומצה על ידי צה

  .תקיפתית

                                                            
80 Boeing, Backgrounder AH‐64D Apache  מ 2012אוחזר באוקטובר :

http://www.boeing.com/rotorcraft/military/ah64d/docs/AH‐64D_overview.pdf 
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  :כלי טייס בלתי מאויישים

 אוויר- קרקע טילי מערכות הוצבו ובמצרים כשבסוריה, 1965ב החל ים"בכטבמ הישראלי העניין

 מודיעין ל"לצה דרוש היה, הטילים סוללות עם להתמודד מנת על. ובסוריה במצריים  SA‐2מסוג רוסיות

. זה מודיען שישיג סיור מטוס לרכישת אפשרויות מספר בחן ל"וצה ןפעילות ואופן מיקומן על איכותי

 של התקיפה דגם - "Firebee"  מי"כטב לרכוש מנת על הברית בארצות ביקרו ישראלים קצינים כשמספר

היו רובם המוחלט של , באג- ים מסדרת הלייט"כטבמ. ןאימו למטרות האמריקאית" באג לייט"ה סדרת

הסדרה הוכיחה את עצמה כסדרה . בשימוש האמריקאיים בזמן המלחמההכלים הלא מאויישים שהיו 

. והמלחמה עצמה הייתה כר פורה לחקר השימושים והיכולות של הכלים הללו, בעלת דגמים מגוונים

ים לבצע ונעשה שימוש "התעצב אופיין של המשימות המבצעיות שאותן יכולים הכטבמ, במהלך המלחמה

ל נתקל "צה. וויטנאמיות-ונות בינהן מאבק מול סוללות הטילים הצפוןראשון בכלים אלו למשימות מגו

באג כפתרון אפשרי -ולכן בחן את סדרת הלייט, במאבק דומה מול סוללות הטילים המצריות והסוריות

 המגוונות הפעולות  על שהתקבלו ומהדיווחים הכלים מביצועי ההתרשמ המשלחת הישראלית . לבעיה זו

 הרכישה רעיון ננטש, לסיור תקיפה ם"כטב שבהסבת המורכבות בעקבות, בסוףל. ,בוויטנאם שבוצעו

   197083 עד, שנים למספר

 בכל. הטילים סוללות סביב מתמשך מאבק התרחש, ההתשה מלחמת במהלך, שנה באותה

 האוויר חיל היה שלמחרת ביום, ובתגובה, לתקיפה אותן ומכינים הסוללות את מזיזים המצרים היו, לילה

 של מאסיבי קידום לאחר, כחודש של מאבק לאחר. סוללות אותן את להשמיד במטרה תוקף ליהישרא

 להשמיד הישראלי האוויר חיל מחליט, ממש של מלחמה כהכרזת ל"צה ידי על המפורשת טילים סוללות

 ידי על לראשונה הופלו, פאנטום מטוסי ושני, כמתוכנן הולכת לא זו תקיפה. הסוללות מערך את לגמרי

 מטוסים היו, לישראל הברית -ארצות שמכרה, הפאנטום מטוסי .בשבי נלקחו צוותם ואנשי, צריםהמ

 יכולותיו בשל, הישראלי האוויר חיל של החנית כחוד ונחשבו, בעולם האוויר חילות בקרב ביותר מבוקשים

 לאש -בעולם המשוכללים הנשק מכלי באחד ישראל מדינת הצטיידה, לראשונה. הגבוהות המבצעיות

 עבור קשה למכה נחשבה הטילים סוללות ידי על הפאנטומים הפלת, לכן. ערב בצבאות לו מקביל היה

   84מתמיד לדחופה הפכה הטילים סוללות ובעיית, ישראל

 נחתם אפשרויות כמה בירור כמה ולאחר בחירים מקצינים קצינים צוות הורכב הרכישה לצורך

 בהתאם ששופר, באג-הלייט סדרת של I מדגם ליםכ עשר-שניים רכישת על Ryan חברת עם החוזה

                                                            
83 Newcome  93-98ו  86עמודים  
  .151בטאון חיל האוויר גיליון  ,"פתאום פאנטומים נופלים", )2003(ווינקלר רוני  84
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 היישר, 1971 ביולי ארצה הגיעו וכלים) טייס בלי מטוס( ט"מב בישראל כונה הדגם.  האוויר-חיל לדרישות

 הראשונה המבצעית הגיחה. המצרית לגזרה קרוב, ברפידים שמוקמה" הראשונה ים"המלט טייסת" אל

 כבר. רשמי באופן מבצעית כעל הטייסת הכרזת לפני ודע, 1971 ספטמבר בתחילת הייתה ט"המב של

 הכרחי צילום אופן, אנכיים צילום נתיבי מספר בהצלחה כשבוצעו, מרשימות תוצאות הושגו זו בגיחה

 מערך. התבצע לא כמעט ולכן, הסוללות הצבת מאז מאויישים מטוסים עבור ביותר למסוכן שנחשב

 בשניים מבצעיות גיחות עשרה-תשע בוצעו אז, הכיפורים יום במלחמת אינטנסיבי באופן פעל ט"המב

 השתתפותו את לסיים נאלץ ךרעמהו הושמדו טים"המב עשר שניים מתוך עשרה, אולם. ימים עשר

 ים"מבט וארבעה עשרים עוד הוזמנו, בלבד כלים שני עם נותרה כשהטייסת, המלחמה בסיום. בלחימה

   85.הברית בארצות המייצרת מהחברה

 סוללות עם, משמעותית השתפרו מצריים של האווירית ההגנה יכולות, וריםהכיפ יום במלחמת

SA‐6 לסוללות בניגוד, אלו סוללות. הישראלית האווירית העליונות על יותר גדול איום שהיוו סובייטיות 

 ללא ט"המב מי"כטב ידי על שהושגו האוויר תצלומי את שהפך מה, ניידות היו הקודמות הטילים

 הסוללה את להעביר המצרים הספיקו, פוענחו והתצלומים פותח הסרט, נאסף ם"שהכטב עד - רלוונטיים

 מנת על מקיפים חיפושים נעשו, ושוב, אמת בזמן ויזואלי מודיעין להשגת הצורך עלה האוויר בחיל. מיקום

 על הוטלה, האוויר חיל של המבצעיות ביכולות העומד טייס כלי בנמצא שאין לכשהובן. פתרון למצוא

 פיתוח למעשה היה, "זהבן" השם את שקיבל, ם"הכטב. שכזה כלי לפתח המשימה האווירית תעשייהה

 ופרוייקט, מתאימה לחימה תורת ובניית ייצור, פיתוח של שנתיים כמעט לאחר.  מאפס כמעט

 במלחמת הייתה" זהבן"ה של המבצעית האש טבילת. הושלם, הראשון הישראלי ם"הכטב,"זהבן"ה

 דבר, בעורף ההחלטות למקבלי הקרב שדה של עדכנית תמונה ושלחו בשטח נים"הזהב ופעל אז, לבנון

 החל, האוויר בחיל הזהבן הצלחת בעקבות. ההחלטות קבלת ואת המצב הבנת את משמעותית ששיפר

 כמעט הסתמך האוויר וחיל לפיתוח הזהבן של משופר דגם נכנס, ים"כטבמ להפעיל המודיעין חיל גם

    86.ישראלי מייצור כלים על בלעדי באופן

                                                            
  :מ 2012אוחזר באוקטובר . טים הראשונה"טייסת המל: טייסות החייל - אתר חיל האוויר 85
 http://www.iaf.org.il/4968‐33518‐he/IAF.aspx 

  .151בטאון חיל האוויר גיליון  "קשר עין",)2003(אייל , בירנברג 86
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  87"זהבן"ם ה"כטב:  9תמונה

 הטילים סוללות כנגד הייתה הגליל שלום במלחמת ים"הכטבמ של אחת בולטת משימה

 פיתיון בתור מים"בכטב השתמש הישראלי האוויר חיל. שבלבנון הבקעה בעמק שהוצבו  SA‐6מדגם

. הסוללות את מכן לאחר מייד קפושת, הקרב מטוסי בפני אותן וחשף הטילים מערכות את שהפעיל

 מקבלי אל בשטח המתרחש של אמת בזמן תמונות העבירו כפיתיון שימשו אלש מים"כטב, במקביל

 עשרה- שבע הושמדו בלבנון האווירית הלחימה פתיחת את שהיוותה, זו בתקיפה. בעורף ההחלטות

   SA‐3.88 ו  SA‐2 מסוגי סוללות למספר נוסף, חטשב שהוצבו הסוריות הסוללות עשרה- תשע מתוך

 הפומבית בהצגתו כבר. זרות למדינות גם הגיעו הישראליים מים"הכטב של המרשימות התוצאות

 בקרב רב עניין עורר הוא, בפריז האווירי בסלון, )Scout - הבינלאומי בשמו שהוצג( הזהבן של הראשונה

 הדרוש הקצר בזמן, עוללפ יכול הוא בו הרחב האוויר מזג מטווח, משרידותו שהתרשמו, המבקרים

 לרכישת עניין הביעו רבות מדינות. לבצע מסוגל הוא אותן הרבות ומהמשימות הפעלתו צוות לאימון

   89.שונות מדינות שתי עם ייצור חוזי נחתמו התערוכה לאחר ומייד, מים"כטב

 עם חתמה, לישראל הנשק מירב את שמספקת זו הייתה הזמן לאותו שעד, הברית ארצות אפילו

 ושני) Pioneer( הים חיל עבור אחד -הזהבן בסיס על ים"כטבמ שני לייצור חוזה על האווירית תעשייהה

 קיימות היו שלא תכונות האווירית התעשייה הכניסה כלים מאותם אחד בכל). Hunter( היבשה צבא עבור

  . זרליי סמני והתקנת טילים ומספינות מטוסים מנושאת הפעלה אפשרות דוגמאת אחרים בכלים

                                                            
 http://galileo.allmag.co.il/page/10891 : מ 2012 בדצמבר אוחזר? מאין ולאן - טים"מל, גליליאו 87

88, Benjamin S. Lambeth, “Air Operations in Israel's War Against Hezbollah”, Rand, Santa Monica CA, 2011  
.111עמוד   

 80עמוד . 1983, גבעתיים רביבים הוצאת,)הגליל שלום במלחמת האוויר חיל( המהלומה ,אריה אבנרי 89
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 בפיתוח המובילות המדינות בין ישראל את והציבה האווירית לתעשייה רבים לקוחות העניקה, זו חדשנות

  90. מאויישים בלתי טייס כלי

של כלי הטייס הבלתי המאויישים הנמצאים בשימוש ישראלי ניתן לראות כי הם תופסים  הגצהמ

השימוש הראשוני שנעשה בכלים אלו . תפקיד מרכזי בלחימה האווירית הישראלית במגוון משימות

שאימצה , עבור מבצעיות כלים אלו ומדינת ישראל" יריית הפתיחה"במהלך מלחמת וויטנאם היווה את 

הפכה במהירה , את הכלים שהיו בהצבה מבצעית בוויטנאם יחד עם תורות הלחימה הנלוות להם

  .ים והן בייצורם"למובילה ולפורצת דרך הן בשימוש בכטבמ

   

                                                            
90 UAV's  18-21עמוד  
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  :םסיכו
  

במרכז עבודה זו עמד הקשר בין הפיתוחים הטכנולוגיים בתחום התעופה בשנות השישים ובין 

מטרת העבודה הייתה לחקור כיצד פיתוחים אלו תרמו להתפתחות ולשינוי אופי לחימת . מלחמת וויטנאם

 בקשתי לחקור את השפעתם של הפיתוחים האמריקניים על , בנוסף. הכוחות האמריקאים בווייטנאם 

  .האוויר הישראלי- התפתחות חיל

הסברתי את מצבם של : עיקרי האתגרים של הצבא האמריקאי בוויטנאם הוצגו , הראשוןבפרק 

ששלטו באיזור לפני כניסת האמריקאים  ואת הגורמים להתחלת הפעילות , הכוחות הצרפתיים

לו לקומוניסטי כחלק יציאתם של הצרפתים והאיום הסובייטי להפוך את האיזור כו: האמריקאית בזירה

בה הותקפה משחתת אמריקאית על , "תקרית מפרץ טונקין"הוצגה , כמו כן. מהמאבק בין שתי המעצמות

לפתיחה במלחמה נרחבת מול הצפון ולכן הייתה העילה תקרית זו הייתה . ידי כוחות צפון וויטנאמים

שלוש הזירות , על הרכבו, הכוח האווירי האמריקאיגם בפרק זה הוצג . נקודת מפנה חשובה במלחמה

: וכן משימותיו העיקריות, י מין'צפון וויטנאם ונתיב האספקה הו צ, דרום וויטנאם -פעל בהן המרכזיות 

משימות אמנעה  ,העברת אספקה ,תקיפת מטרות,סיוע לכוחות קרקעיים, השגת עליונות אווירית

השטח הקשים ולוחמת הגרילה של בשילוב עם תנאי , המשימות שהוצבו בפני הכוח האווירי .והנשרה

בינהם התמודדות עם , בעיות ואתגרים רביםבפני האמריקאים את העמידו , האויב שמולם התמודדו

מארבים של לוחמי גרילה וטשטוש הגבולות בין לוחמים לבין אזרחים לא , דרכים צרות ולא עבירות

  .גיה המתחדשתנמצאו ברובם באמצעות הטכנולו, פתרונות לאותם אתגרים .מעורבים

 ,תקיפה וטיסה בלתי מאויישת ,ניידות אווירית - פיתוחים טכנולוגיים בשלושה תחומים שונים

שניצבה בפני הכוח האווירי האמריקאי  הסברתי מה הבעיה כל אחד מהם  לגבי. הוצגו בפרק השני

 .ות האוויריתהתחום הראשון היה תחום הנייד: וכיצד הפיתוח סייע בהתמודדות עם בעיה זו, בוויטנאם

מנעו העברת כוחות ואספקה באופן קרקעי ובאמצעות מטוסי  ,תנאי השטח הקשים ומזג האוויר הבעייתי

הכוללות , יכולות הטיסה היחודיות של המסוקים. תובלה בהיקף מספיק על מנת לקיים לחימה תקינה

אליהם כלי , שים יותרהמראה ונחיתה אנכית וריחוף באוויר מעל נקודה קרקעית אפשרו הגעה ליעדים ק

הפכו לעמוד , בפרט" יואי"ומסוק ה, המסוקים בכלל, מתוך כך. להגיעלא היו מסוגלים טייס אחרים 

השדרה של מערך הלוגיסטיקה וסיפקו מענה גם בהעברת אספקה וכוחות לוחמים וגם בחילוץ ופינוי 

ן שבין הפציעה לבין מתן קיצר משמעותית את פרק הזמ ,הפינוי האווירי היישר משדה הקרב. פצועים

תחום , השני התחום.   טיפול רפואי וכך תרם תרומה קריטית להורדת אחוזי התמותה מפציעות

מטוסי תובלה שעליהם הותקנו מקלעים ובכך הפכו לפלטפורמות ירי  -"גאנשיפים"ה כלל את, התקיפה

לתקוף " גאנשיפ"פשרו לא, יחד עם ההגנה שסיפק גובה הטיסה, הירי המדוייק של המקלעים. קטלניות
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הדוגמא הבולטת ביותר לכך . ביעילות גבוהה יותר מטרות שנחשבו בעייתיות לתקיפה עבור כלים אחרים

שהיה הדרך המרכזית בה דרום וויטנאם הדמוקרטי היה מחובר לצפון , "י מין'הו צ"היא נתיב 

היה צורך לנתק , כת הצפוןשפעלה בדרום בתמי" קונג-וויט"על מנת להחליש את מחתרת ה. הקומוניסטי

הפכו הגאנשיפים , בזכות יכולותיהם". י מין'הו צ"לפגוע בנתיב , כלומר, את הקשר בין שני חלקי המדינה

הוצגו כלי הטייס , תחום הטיסה הבלתי מאויישת, בתחום השלישי .לכלי התקיפה המרכזי בלחימה בנתיב

י הן מבחינת הטכנולוגיה והן מבחינת תורת תחום שהשימוש בו בוויטנאם היה חדשנ, הבלתי מאויישים

החלו את פעילותם המבצעית בוויטנאם , כלי הטייס הבלתי מאויישים. ונגזרות ממנה הלחימה שנלוות לה

מ שהיו ברשות צפון וויטנאם וכן סיפקו "על מנת לספק יתרון לכוח האווירי האמריקאי מול סוללות טילי הנ

תית את יכולת קבלת ועמה ששיפר משמ, יתים אף בזמן אמתעלראשונה מודיעין חזותי איכותי ול

  . ומתוך כך גם את הלחימה בפועל, ההחלטות של האמריקאים

תעופתיים - בחן את ההשפעות ארוכות הטווח של הפיתוחים הטכנולוגיים, הפרק הרביעי בעבודה

. הבלתי מאויישים הן בתחום המסוקים והן בתחום כלי הטייס, ממלחמת וויטנאם על חיל האויר הישראלי

בחיל האוויר הישראלי תוך הדגשת יישום ישראלי של  בדיקת תחומים אלהבחינה זו נעשתה על ידי 

בתחום המסוקים הוצג השינוי .הפתרונות אותן סיפקה לאמריקאים טכנולוגיית התעופה המתפתחת

קים שינוי שהושפע מהשינויים שהתרחשו במערך המסו, שעבר על מערך המסוקים הישראלים

מערך המסוקים הישראלי קיבל , כמו אצל המקביל האמריקאי. האמריקאיים בעקבות הלחימה בוויטאנם

גם בישראל החל השימוש , תפקיד מרכזי יותר ובעקבות פיתוח מסוק הקרב במהלך המלחמה בוויטנאם

היום ומשמשים עד , הרחיבו משמעותית את המשימות שניתן לבצע מהאווירמסוקי הקרב . במסוקי קרב

בתחום כלי הטייס הבלתי גם  .האוויר הישראלי- ככלי תקיפה נפוץ בזירות הלחימה בהן פועל חיל

ים שהייתה בשימוש אמריקאי ואת תורת "אימץ חיל האוויר הישראלי את סדרת הכטבמ, מאויישים

היו ברשות חיל האוויר אף אותם כלים ששירתו באופן , בתחילה. הלחימה שפותחה במהלך המלחמה

, הכלים ביצעו בישראל את אותן משימות בדיוק כפי שביצעו בוויטנאם, בשנים הראשונות. יל בוויטנאםפע

מאויישים עד שהפכה למובילה -ועם השנים החלה מדינת ישראל לשכלל ולפתח את תחום הכלים הבלתי

  . בעולם בתחום זה

.  ל הצבא האמריקאיתעופתיים ע-בהשפעה של הפיתוחים הטכנולוגיים חלק ניכר מעבודה זו עסק

מכיוון . איסוף המידע לצורך הכנת העבודה ועיבודו היה החלק המאתגר ביותר בכתיבת העבודה

רובו המוחלט של החומר היה באנגלית וכמעט לא , הצבאית האמריקאיתשהעבודה עסקה בהיסטוריה 

ת החומר נלקח פעמים רבו, מעבר לקושי שבתרגום מאנגלית לעברית. היה חומר מתאים בספריות בארץ

ללמוד במטרה לעבד את המידע נדרשתי להם שדות סמנטיים שונים אותם , ממקורות צבאיים או טכניים

נעזרתי פעמים רבות בארכיונים מקוונים של , על מנת להתגבר על מכשולים אלו. בצורה המדוייקת ביותר
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רבות בהבנת המושגים ספריות ומחלקות מחקר צבאיות בארצות הברית ובאיש חיל אוויר שסייע לי 

התבצע באמצעות תהליך הכתיבה , מיון וסיכום של המקורות, לאחר קריאה ראשונית. הטכניים השונים

מהימנות מירבית של שם השגת מקורות נוספים לבינם לבין תוך השוואה ושל מספר מקורות  מיזוג

בזמן כתיבת ראשי נחשפתי למידע שלא היה ברשותי , עם עיבוד המידע לקראת הכתיבה. העובדות

  . בעבודתיים "גם את הכטבמהחלטתי לכלול  במהלך הכתיבה. ים"בעיקר בתחום הכטבמ, הפרקים

הבנתי עד כמה חידושים . הענין שהניע אותי לכתוב אותה אכן סופק, לאחר סיום עבודתי

ר טכנולוגיים אכן מהווים לעתים מענה לצורך ועד כמה טווח השפעתם יכול להיות רחב הרבה מעב

והדיון במלחמת וייטנאם ניתן להרחיב את היריעה  במהלך העבודה למדתי גם כי . לטכנולוגיה עצמה

היתה אלה כך למשל ניתן לבחון האם  לחידושים . נוספותשתעסוקנה בתחומים ושאלות בעבודות 

במהלך עיבוד המידע לצורך , כמו כן. השפעה ארוכת טווח על הזרועות השונות של הצבא האמריקאי

בהם פיתוחים , מעבר לתחום התעופה, התברר כי ישנם תחומים טכנולוגיים נוספים, כתיבת העבודה

  לחקורטכנולוגיים גרמו לשינויים משמעותיים באופן הלחימה האמריקאי בוויטנאם וגם אותם ניתן 

אני מודה על ההזדמנות שניתנה לי לחקור נושא שענין אותי ושלימד אותי עד כמה ארועים 

יים הם רחבי יריעה וניתן לשאול שאלות חקר שונות מזוויות מגוונות אודותיהם ולראות את היסטור

  .השפעתם עלינו כיום
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