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 1שעה    2017  נובמבר   18שבת עולמית  

 

 

    ד'ר יצחק נוי 

   - שמח ולב מלא כיס לכם שיהיה  ולב כיס – כסלו 

 מוכרחים להמשיך לנגן

  את המנגינה הזאת

  ,אי אפשר להפסיק

  את המנגינה הזאת

  ,אי אפשר להפסיק

  מוכרחים להמשיך לנגן

  ,מוכרחים להמשיך לנגן

  מפני שאת המנגינה הזאת

  אי אפשר להפסיק

 חוזרים ללביא? למה המתנגדים ממשיכים 

 :"נה לביטול ה"לביאש 30

 ?פרויקט הלביא היה הצלחה או כישלון? האם זהו כישלון

 operational מבצעי

 price מחיר

 Politically מדינית

 Standard סטנדרטיות
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Oops I did it again Britney Spears 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור
 1 .................................................................. - שמח ולב מלא כיס לכם שיהיה  ולב כיס – כסלו

 3 ............. הישראלי ההייטק את לנו ציווה, במותו": לביא"ה יטוללב שנה 30  חדשות -:נושא  1  פרק

 3 .......................................................................................... ?אותו הרג ומי הלביא נולד איך

 3 ................................................................. ?בעצמנו קרב מטוס בלבנות חשוב כך כל היה מה

 תודה להגיד צריכים כולנו ולמה בסיפור בינלאומית פוליטיקה שיחקה תפקיד איזה מסביר" הקברניט"

 3 ............................................................................................................. חוסל שהפרויקט

 3 ............................................................................................... הלביא פרויקט ביטול מחיר

 8 .................................................... ",בעולם ביותר הטוב הקרב מטוס" היה לא מעולם הלביא

 12 ..................................................................... בטחון מול פוליטיקה   חדשות -  :נושא3  פרק

 12 .................................................... מדינית יעילות חוסר האם הכלכלית היעילות חוסר האם

 12 ................................................................................... ?בישראל" לביא" יקום עוד האם

 13 ................................................................................................... חי וועודנ מת הלביא

 13 ................................. ?כיום לשירות נכנס היה אילו האוויר-בחיל" לביא"ה של מקומו היה מה

 13 ............................................................................................ האנושי הכוח על השפעה

 14 .................................................................................."בעולם ביותר המתקדם המטוס"

 15 ................................................... כלכליים וכשלונות החלטות קבלת   חדשות -  :נושא4   פרק

 15 ...................................................... הגדולים הישראלים הכשלונות: בפח דולרים מיליארדי

 16 ........................................................... משבר בזמן החלטות קבלת  חדשות -  :נושא 5  פרק

 17 ................. לה המתנגדים טיעוני מול ברזל כיפת: חההצל של אנטומיה   חדשות -  :נושא 6  פרק

 17 ............................................................................................... הלביא את הפיל מי
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 את לנו ציווה, במותו": לביא"ה לביטול שנה 30חדשות   -נושא:  1פרק  

 הישראלי ההייטק

 

 ? אותו הרג מיו הלביא נולד איך

 ?בעצמנו קרב מטוס בלבנות חשוב כך כל היה מה

 

 בסיפור בינלאומית פוליטיקה שיחקה תפקיד איזה מסביר" הקברניט" 

 חוסל שהפרויקט תודה להגיד צריכים כולנו ולמה
 

 מבצעי

 מחיר

 מדינית

 סטנדרטיות

 מחיר ביטול פרויקט הלביא

 

 ועונשו, הלביא פרויקט ביטול חטא

 בשל הלביא מטוס פרויקט את לבטל ישראל החליטה שנים 30-כ לפני

 . הגבוהה עלותו
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 נגד המסע בראש שעמדו מאלה אחדים, אומללה החלטה אותה אחרי

  .הלאומי הביטחון בתחום החלטות בקבלת עדיין מעורבים הלביא

 טילים ליירוט החץ ולפיתוח תצפית לוויין לפיתוח גם התנגדו הם

 . בליסטיים

 מפקד לשעבר, מצטיין קרבי טייס, חלוץ דן? שטעו מודים הם האם

 הבכירים האוויר חיל מקציני רבים כמו - אז תמך, ל"ורמטכ האוויר חיל

 ; הפרויקט בביטול -

 .טעות זו שהיתה, חלוץ מודה באחרונה שכתב בספר אך

 

 20 תמורת דולר מיליארד שלושה של לתשלום חלופות יש האם

 במחיר מטוסים 75 לקנות היתה המקורית התוכנית? )35-אף מטוסי

 בגלל אותה לצמצם צורך היה אך, דולר מיליארד 11-מ יותר של

 .אחרות אפשרויות לבדוק כדאי שנתחייב קודם(. העצום המחיר

 

 של העתידי הקרב מטוס את לבנות יכולת בישראל שיש יתברר אם

 שבזמנו לאחר, מימון בבקשת לקונגרס לפנות שאין ברור, האוויר חיל

 אינה שישראל לו נאמר ובסוף, הלביא בפיתוח דולר כמיליארד השקיע

 יכולת שלהם, אחרים שותפים לחפש צורך יהיה. המטוס את צריכה

 על, צרפת היא כזאת. 35-האף בפרויקט מעורבים ואינם טכנולוגית

 בפרויקט להשתתף לא שהעדיפה, שלה האדירה האווירית התעשייה

, הצומחת וכלכלתה המרשימות האוויריות יכולותיה על, הודו גם. הזה

 .רוסיה גם וכמוהן, מועמדת להיות עשויה

 - בעולם המתקדם הקרב מטוס בזמנו - הלביא את פיתחה כשישראל

 הן. לפתחנו שיחרו במערב המטוסים יצרניות, שנים יובל חצי לפני

 הישראלי האוויר לחיל למכור רצו או, בפרויקט להשתתף השתוקקו

 יורשה כי, כקבצנית מתחננת ישראל כעת ואילו. מתחרים קרב מטוסי

 .למטוס דולר מיליון 150 של במחיר 35-האף מטוס את לקנות לה
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 מוכרחה שהיא, נאמר לישראל. כאן מדובר אסטרונומי במחיר רק לא

 שיתאימו שיפורים או שינויים בלא, שהוא כמות המטוס את לקחת

 .ישראליות מערכות כל ובלא המיוחדים לצרכיה

 

 פרויקט בוטל לולא, כיום ישראל של מעמדה היה מה לתאר רק אפשר

, בעולם ביותר המתקדם המטוס את מפעיל היה האוויר חיל. הלביא

 היה הישראלית התעשייה של גדול חלק. השנים במשך ששודרג

 למפתחת נעשית היתה האווירית התעשייה, ענק בצעדי םמתקד

 כמה להיות יכולות היו האוויר לחיל - ובעיקר, קרב מטוס של מובילה

 .שלו הבא הקרב מטוס בבחירת אופציות

 

 ספקנים. ישראל על מדי גדול היה הפרויקט כי, טענו הלביא מתנגדי

 לממן יהאמריקא הקונגרס את לשכנע תוכל שישראל, האמינו לא אלה

 אמורה אינה שישראל, טענו הם. הפרויקט של הגדול החלק את

 על להרכבה עזר מערכות רק אלא, צבאיות פלטפורמות לפתח

 מערכות להרכיב רשאית אינה ישראל כעת. כאלה פלטפורמות

 לנו כדאי שלא, הזאת לשטות האמנו אילו. 35-האף על ישראליות

 .טים"מל לנו היו ולא ווייניםל לשגר יכולים היינו לא, פלטפורמות לפתח

 אחרות שותפות לחפש

 

 f-35 מדגם קרב מטוסי

 (AP) 35-אף. דולר מיליון 150-ב המטוס את לקנות מתחננים

 - בעולם המתקדם הקרב מטוס בזמנו - הלביא את פיתחה כשישראל

 הן. לפתחנו שיחרו במערב המטוסים יצרניות, שנים יובל חצי לפני

 הישראלי האוויר לחיל למכור רצו או, טבפרויק להשתתף השתוקקו

 יורשה כי, כקבצנית מתחננת ישראל כעת ואילו. מתחרים קרב מטוסי

 .למטוס דולר מיליון 150 של במחיר 35-האף מטוס את לקנות לה
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 מוכרחה שהיא, נאמר לישראל. כאן מדובר אסטרונומי במחיר רק לא

 שיתאימו םשיפורי או שינויים בלא, שהוא כמות המטוס את לקחת

 .ישראליות מערכות כל ובלא המיוחדים לצרכיה

 

 פרויקט בוטל לולא, כיום ישראל של מעמדה היה מה לתאר רק אפשר

, בעולם ביותר המתקדם המטוס את מפעיל היה האוויר חיל. הלביא

 היה הישראלית התעשייה של גדול חלק. השנים במשך ששודרג

 למפתחת נעשית ההית האווירית התעשייה, ענק בצעדי מתקדם

 כמה להיות יכולות היו האוויר לחיל - ובעיקר, קרב מטוס של מובילה

 .שלו הבא הקרב מטוס בבחירת אופציות

 

 ספקנים. ישראל על מדי גדול היה הפרויקט כי, טענו הלביא מתנגדי

 לממן האמריקאי הקונגרס את לשכנע תוכל שישראל, האמינו לא אלה

 אמורה אינה שישראל, טענו הם. הפרויקט של הגדול החלק את

 על להרכבה עזר מערכות רק אלא, צבאיות פלטפורמות לפתח

 מערכות להרכיב רשאית אינה ישראל כעת. כאלה פלטפורמות

 לנו כדאי שלא, הזאת לשטות האמנו אילו. 35-האף על ישראליות

 .טים"מל לנו היו ולא לוויינים לשגר יכולים היינו לא, פלטפורמות לפתח

 אחרות שותפות לחפש

 

 f-35 מדגם קרב מטוסי

 (AP) 35-אף. דולר מיליון 150-ב המטוס את לקנות מתחננים

 

 

000 
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 האמת שהפילה את הלביא // רן גורןחדשות   -  נושא: 2פרק  

 

והקשר  -האוויר במספרים היעילות הכלכלית של חיל 

 לפרויקט הלביא

 

והקשר  -היעילות הכלכלית של חיל האוויר במספרים 

 לפרויקט הלביא

 

 האמת  או השקר שהפילה את הלביא

ה חיל אלוף )מיל'( גורן, ראש אכ"א לשעבר, היה ראש מט

 האוויר בעת ביטול פרויקט הלביא

 

האמיתות הללו מעידות, כי החלטת הממשלה לבטל את 

שנה  30פרויקט הלביא היתה נבונה וצודקת לזמנה, ובחלוף 

 .היא אף נראית צודקת שבעתיים

 

 

  

  

שנה מבכה השר לשעבר משה ארנס את "הטרגדיה  30זה 

יקט הלביא. הלאומית והאישית", כדבריו, שהיווה ביטול פרו
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לאחרונה נתן ארנס ביטוי נוסף ל"פצע הפתוח", שמן הסתם 

בראיון לכתבה  עדיין מדמם אצלו. הדברים שאמר

 לפני חודש, ובמאמר פרי עטו ב"הארץ" לפני כשבוע" ב"מעריב

מוטעים  ,(26.9 ,"שלושת השקרים שהפילו את הלביא")

ומטעים. אל מול "שלושת השקרים" לכאורה, שמציג ארנס, 

 .אציג אנוכי כמה אמיתות

כטענת ארנס.  הלביא מעולם לא היה "מטוס הקרב הטוב ביותר בעולם",

המכ"ם,  —ת האוויוניקה שפותחו בעבורו אמנם, מערכו

מערכות ניווט וכינון חימוש, מערכות ל"א ומערכת הגנה 

היו בקדמת הטכנולוגיה העולמית, וכולן  —היקפית נגד טילים 

פרי פיתוח "כחול לבן", אך כ"פלטפורמה אווירית" היה הלביא 

יכולת נשיאת  .F–16C/D נחות מהמטוס האמריקאי המקביל

–F–של הלביא היתה קטנה בשליש מזו של ההדלק/חימוש 

16C/D  ,וטווח הפעולה המרבי קצר כדי מחצית. הלביא

שתוכנן בתחילה כ"משלים מלמטה", כלומר מטוס למשימות 

פשוטות, אמנם הוגדל בהמשך, אך לא הגיע למידותיו ולסחב 

–F מנועו של עמיתו האמריקאי. יתר על כן, בשעה שמטוסי

16C/D דף" לרכש, הלביא היה אמור להיות כבר "הונחו על המ

מוכן להצטיידות רק שלוש־ארבע שנים מאוחר יותר, ובשלב 

ללא מערכות האוויוניקה המתקדמות שפיתוחן  —ראשון 

 .התאחר

  

     שלושת השקרים שהפילו את הלביא

מטוסי לביא, אך  80–75–אמר שיזדקק רק לחיל האוויר אכן 

זאת לא בשל הקטנת סדר הכוחות, שאמנם התממש לנוכח 

שיפור יכולות המטוסים וכניסת כלי טיס מאוישים מרחוק, אלא 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.maariv.co.il/news/military/Article-597716
http://www.maariv.co.il/news/military/Article-597716
http://www.maariv.co.il/news/military/Article-597716
http://www.maariv.co.il/news/military/Article-597716
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4469160
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4469160
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4469160
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4469160


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

בגלל מקומו המוגבל של הלביא בתמהיל סד"כ המטוסים 

הכולל של החיל. עקב מגבלות הטווח והחימוש נועד הלביא 

וירית והשתתפות בלוחמת היבשה למשימות עליונּות או

בקרבת גבולות המדינה. חיל האוויר נזקק כבר אז לכמות 

גדולה יחסית של מטוסים כשירים למשימות עומק ולתקיפות 

אסטרטגיות, שהלביא לא היה יכול לבצע. בל נשכח, כי כבר 

מהדגם הישן את הכור  F–16 תקפו מטוסי 1981בשנת 

יני בבגדד ללא תדלוק באוויר. הלביא לא יכול היה הגרע

 .ארוכים אף יותר F–16C/D לעשות זאת. טווחי דגם

הגבלת כמות מטוסי הלביא בסד"כ היתה בבחינת ראיית 

הנולד, שכן שנים אחדות אחר כך כבר הופיעו איומי "המעגל 

השלישי", ובראשם איום הגרעין האיראני. הצטיידות קשיחה 

ל מטוסי לביא היתה שוללת אפשרות עתידית, בכמות גדולה ש

גמישה בעיתוי ובכמות, של הצטיידות במטוסים בעלי יכולות 

–F -וה F–15I–גבוהות לאין ערוך מאלה של הלביא, דוגמת ה

16I, בהתאמה, ומספקים עד היום  2004–וב 1998–שהגיעו ב

את המענה האסטרטגי לאיומים ארוכי הטווח. שנים אחריהם 

אמירתו של ארנס, כי "אם היה לביא לא היו  .F–35–הגיע ה

אלא היו מקדמים ומשפרים אותו",  ,F–35–רוכשים היום את ה

לוקה בחוסר הבנה מקצועי. מהנדס אווירונאוטי אמור להבין, 

שכדי להקנות תכונות "חמקנות" נדרש תיכון מבנה ייחודי, 

ששום שיפור של מטוס שלא תוכנן כ"חמקן" מלכתחילה לא 

 .ספקיכול ל

לגבי האמירה כי "הלביא היה מקפיץ את התעשייה האווירית 

בכמה דרגות... התעשייה האווירית היתה היום כמו 

 —לוקהיד־מרטין )תעשיית האוויר־חלל הגדולה בעולם, ר"ג(" 

 .אין אלא לומר, כי ארנס שוגה באשליות
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גורם מרכזי לביטול הלביא, שארנס מתעלם ממנו לחלוטין, 

, בעיצומו של פרויקט פיתוח 1985–כלי. בהוא ההיבט הכל

הלביא, הכריזה הממשלה על "תוכנית ההבראה הכלכלית". 

. התוכנית הרב־שנתית 20%–תקציב הביטחון קוצץ ב

"שחקים" של צה"ל התמוטטה בשל העדר יכולת תקציבית 

לממשה. אגפי המטכ"ל והמפח"ש הגיעו למסקנה, כי הלביא 

זרוע היבשה ומוריד את  מהווה נטל תקציבי בלתי נסבל על

הסד"כ היבשתי, התחמושת ורמת האימונים אל מתחת ל"קו 

האדום". חיל האוויר עצר תוכניות פיתוח של כלי טיס מאוישים 

 .מרחוק וחימוש מונחה מדויק

מיליון דולר  800–כל אותה עת הלכו עלויות הלביא ותפחו, מ

עץ . היו1986–מיליון ב 410–מיליארד ו 2–בתחילת הדרך, ל

כי אין הבדל  1981–הכלכלי של משרד הביטחון, שקבע ב

משמעותי בין עלות מחזור חיים של הלביא לעומת המטוס 

, שעלות מחזור חיים 1985–הזול ביותר מתוצרת זרה, מצא ב

מזו של מספר זהה של  33%–של מטוסי הלביא גבוהה ב

העלה היועץ הכלכלי את  1986בדצמבר  .F–16C מטוסי

לרעת הלביא. צוות מטעם משרד  55%–הפרש העלות ל

ההגנה האמריקאי מצא, כי עלות מחזור החיים של הלביא 

מההערכה הישראלית, ובמספרים מוחלטים  41%–גבוהה ב

 2.5–מטוסי לביא יקרה בכ 300עלות פיתוח ורכש של  —

מה  .F–16C/D מיליארד דולר מחלופה זהה של מטוסי

שור הממשל שהחזיק את הפרויקט "מעל המים" היה אי

מיליון דולר מכספי הסיוע  250–האמריקאי להשתמש ב

הביטחוני להוצאה בשקלים בתעשייה הישראלית, אך עקב 

 ."עוינות משרד ההגנה אישור זה לא היה "מונח בקופסה
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על רקע המצוקה התקציבית הכירו גם תומכי הלביא בחיל 

האוויר ובמערכת הביטחון, כי לא ניתן להמשיך לממן את 

ס מתקציב הביטחון, ויש להכיר בו כבפרויקט לאומי המטו

ולתקצב אותו בתקציב מרכזי נפרד. אלא שמשרד האוצר 

ומשרדי הממשלה האחרים, שנדרשו לקיצוץ רוחבי לטובת 

הלביא, לא היו מוכנים לשתף פעולה. לא בכדי היה שר האוצר 

משה נסים היחיד מבין שרי הליכוד שהצביע בעד ביטול 

בלשונו של  —שתכנע על ידי אנשי האוצר "הלביא", כי ה

שהלביא יהרוס  —ארנס "אנשי האוצר בילבלו לו את המוח" 

את הכלכלה ויביא לפשיטת רגל. ארנס לא סולח ליצחק שמיר 

 .עד היום, שכראש ממשלה לא כפה על נסים משמעת סיעתית

האמיתה האחרונה היא שביטול הלביא היה טוב לתעשיות 

האווירית נאלצה להתייעל, ואלפי  הביטחוניות. התעשייה

המהנדסים והעובדים שפוטרו מצאו את מקומם בתעשיות 

ביטחוניות אחרות ובתעשיית ההיי־טק המשגשגת. שלא 

כדברי ארנס, "חלופות הלביא" לא נזרקו לפח, אלא מומשו בזו 

אחר זו. ספק אם ארה"ב, ששלטה על יצוא הלביא הודות 

מאשרת את יצוא המטוס. למנוע ולכנפיים מתוצרתה, היתה 

מה שבטוח, אי תלות בארה"ב הוא לא הביא. לעומת זאת, 

ללא הלביא נהפכה ישראל למובילה בעולם בפיתוח וייצוא כלי 

טיס מאוישים מרחוק, לרבות "הפרויקט המרכזי" של צה"ל, 

שיצא לדרך. "החץ", "כיפת ברזל" ו"שרביט קסמים" השלימו 

ים ומדויקים ואמצעי את הפיתוח. אמצעי לחימה מתוחכמ

שליטה וניהול שדה קרב פותחו בעבור צה"ל וצבאות זרים. 

 .יוצר בכמויות 4טנק מרכבה סימן 
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 פוליטיקה מול בטחון   חדשות -  נושא:3  פרק  
 

 לות מדיניתהאם חוסר יעי האם חוסר היעילות הכלכלית

 הביטחונית התעשייה של המפוארים מהישגיה אחד ועודנו היה' לביא'ה"

 ארכיון תמונת" | המתקדמים במטוסים ביטוי לידי באה ותרומתו, הישראלית

 

 ?בישראל" לביא" יקום עוד האם

 אינו, עברי'( מיל) ואלוף ארנס מסכימים, ישראלי בפיתוח קרב מטוסי של עתידם

 סבור אני, יכולת מבחינת. "כלכלית יכולת של אלא ולוגיתטכנ יכולת של שאלה

 אבל. F-35-מה ברמתו נופל שלא מטוס לבנות יכולה ישראל שמדינת כיום

 . ארנס קבע", אפשרי בלתי דבר זה כלכלית מבחינה

 

 בין ישראל מדינת של העוצמה. ציונות על מדברים טכנולוגיה על כשמדברים"

 היכולות את שפיתחו הדברים ואחד שלה הטכנולוגית היכולת זוהי היתר

 אנחנו למה האמינו שלא אנשים. ספקנות הייתה הזאת המדינה של הטכנולוגיות

 החוצפה את אין לאנשים, ברזל וכיפת' חץ'ה מערכות אחרי, היום. מסוגלים

 שלא ידעתי ההן בשנים עוד. "עברי'( מיל) אלוף הכריז", יכולות לנו שאין להגיד

 להיות יכולים לא והכספים שהמנוע מכיוון, מלאה אותלעצמ להגיע ניתן

 שהסתמכנו האיכותי היתרון היו הם וטילים ייחודית אוויניקה פיתוח. ישראליים

 שאתה מטוס מגוף גדול בטחוני יתרון היא, יש לך שרק חזקה א"ל מערכת. עליו

 את להשקיע יכול אתה בו כמקום ביטחונית עצמאות על מסתכל אני. בנית

 וזאת, ביותר הגדול הביטחוני היתרון את להפיק שתוכל כך השכלתך ואת כספך

 ". אחרים בתחומים הציונות בעיני גם
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  חי ועודנו מת הלביא

 ?כיום לשירות נכנס היה אילו האוויר-בחיל" לביא"ה של מקומו היה מה

 צריך אבל, עכשיו נתפס שהוא כפי בדיוק באזור חזק הכי היה האוויר-חיל"

 הביטחון בתפיסת יותר קטן מרכיב יהיו קרב מטוסי עתידית ראייהשב לזכור

 אווירית מיכולת סבל לא האוויר-חיל. מאוישים-בלתי טיס-לכלי המעבר בגלל

 אלוף גרס", הביטחוני הייצוא במשבצת יותר חסר הוא'. לביא'ה ללא לקויה

 .ישראל" בואינג" נשיא כיום, עברי דוד'( מיל)

 

 מטוס של לסופו הייתה לא השמונים שנות שלהיב שם אי הפרויקט סגירת

 האדירה הכספית ההשקעה. ודי מטוס של פיתוח איננו' לביא'ה". "לביא"ה

 של הבסיס. ומחשוב פיתוח ומערכות מקצועיות מעבדות עשרות לישראל הביאה

 על נשענים, המתפתח האווירית ההגנה תחום של כן-כמו, ימינו של הטכנולוגיות

, ארנס ציין'", לביא'ה בעקבות בתעשיות שנבנו שתיתייםהת האמצעים אותם

 של המפוארים מהישגיה אחד ועודנו היה הוא: "הוסיף עברי'( מיל) ואלוף

 כמערכת הלביא של התרומה. שבוטל אף על הישראלית הביטחונית התעשייה

 ".והרביעי השלישי הדור למטוסי יותר מאוחר נכנסה, אוויונית נשק

 

 

 נושיהא הכוח על השפעה

 גם השפעה בעלת הייתה אלא, בלבד מעופו קץ את סימנה איננה הלביא סגירת

 מקצוע ובעלי מהנדסים 5,000-כ. בפיתוחו בהתמדה שעסק האנושי הכוח על

 . עבודה ללא נותרו, במטוס וכפתור צינור בכל זרם שדמם

 

 שנאלץ זה היה ולצערו הביטחון שר ל"מנכ לתפקיד נקרא עברי'( מיל) אלוף

 שכנעו האוויר-חיל כמפקד בהתחלה אם". "לביא"ה של בפניו הדלתות ורלסג

 אחד. הסגירה נגד הייתי הפרויקט את כשסגרו, חדש מטוס שצריך אותי

 אמרתי, הביטחון שר כשהיה רבין עם השיחות היו שלי גדולים הכי מהאתגרים

 בעד שהיה כמי כי הביטחון משרד ל"מנכ מתפקיד שאתפטר עדיף שאולי לו

 ?".אותו לסגור עליי עכשיו - יאהלב
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 האדיר הזה הפרויקט. "חייו מפעל הוא" לביא"ה מטוס פיתוח ארנס משה עבור

 הפרויקט ביטול ולולא, בכלל הישראלית התעשייה ואת האווירית התעשייה את

 לוקהיד' כמו לחברות בדומה בינלאומי מעמד בעלת כיום להיות יכלה היא

 '".בואינג'ו' מרטין

 "מתקדם ביותר בעולםהמטוס ה"

מיליון דולר בשנה. סכום  450בניית מטוס ה"לביא" דרשה סכום משוער של 

גבוה מכדי שירד מתקציב הביטחון השנתי ולכן הצריך התערבות של גורם 

נוסף. "ידעתי שלישראל אין יכולת כלכלית מספקת ולכן בשנים ההן טסתי 

במטרה להשיג תמיכה לארה"ב למלא את תפקיד שגריר ישראל בוושינגטון, 

אמריקאית בשביל שנוכל לקיים את הפרויקט", סיפר ארנס. "ארה"ב הסכימה 

לקדם את הפרויקט ולממן חלק גדול ממנו. הנשיא רייגן אמר, 'מה שטוב 

לישראל טוב גם לנו'. בנוסף, הושגה הסכמה שנשתמש בחלק מכספי הסיוע 

נשלב טכנולוגיה האמריקאי לטובת פיתוחים של התעשיות הישראליות, וש

 ."אמריקאית בתוך המטוס הישראלי

ארנס הדגיש כי המטוס שהלך ונבנה היה למטוס המתקדם ביותר בעולם. 

"המנוע היה אמריקאי אמנם אך כזה שתוכנן במיוחד ל'לביא' ולכן לא נראה 

כמותו באף מטוס אחר, המכ"ם של אלתא היה המתקדם ביותר בעולם. ב'לביא' 

ידי כנפיים שצופו מחומר שקשה לגלות -ת חלקית עלהוכנסה יכולת חמקנו

במכ"ם אויב, זאת הודות למומחים ישראליים ומומחים שהגיעו מחו"ל במיוחד 

  ."בשביל הפרויקט והתעכבו על כל פרט ופרט במטוס הזה

האוויר -בעוד התעשייה שקדה על מטוס קל בעל יכולת נשיאה מוגבלת, בחיל

' והגענו למסקנה 33. "בחנו את ה'לייאאוט ביקשו לעשות שינוי מהותי במטוס

שהוא קל מידי לצורכנו. באותו זמן הייתי עסוק בהכנות לתקיפת הכור בעיראק 

( ואחד הדברים שהבחנתי שחסר למטוסינו זה די דלק 1981)מבצע אופרה, יוני 

כך שיוכלו לטוס לטווח ארוך. הפתרון שהצבענו עליו זהו מטוס גדול יותר עם 

תר", נזכר אלוף )מיל'( עברי. ראש הממשלה מנחם בגין הכריע מנוע חזק יו

האוויר, ומאוחר יותר יסתמן כי הדרישה -לטובת הדרישה המבצעית של חיל

 .להגדילו תתחיל את מפלתו של הפרויקט

 

 

000 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 קבלת החלטות וכשלונות כלכליים  חדשות  -  נושא:  4 פרק   
 

 הגדולים הישראלים הכשלונות: בפח דולרים מיליארדי

 שירדו דולרים מיליוני מאות איתו ויחד, התמוטט החשמלית המכונית פרויקט

 . לטימיון

 פרויקטי בישראל קמו השנים לאורך – לבד לא אגסי שי של הירוק המיזם אבל

 עובדים אלפי, הון ליזמים ועלו נכשלו ואחרות כאלה סיבות שעקב, שונים ענק

 סלולרי לטלפון ועד ישראלי קרב סממטו. שנגוז חלום של מר וטעם מפוטרים

 ההיסטוריה לספרי שנכנסו הכושלים הפרויקטים הם אלה, חדש
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 משבר בזמן החלטות קבלת חדשות  -  נושא: 5פרק  
licationId=3104institute.org/Publication.aspx?Pub-http://reut 
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 טיעוני מול ברזל כיפת: הצלחה של אנטומיה חדשות   -  נושא: 6פרק  

 לה המתנגדים
 הלביא את הפיל מי .

 מי הפיל את הלביא 
 

 הלביא  מטוס   את הפיל מי

 בעיני לצנינים היו שניהם. חיצוניים מלחצים להיפרד היכולת פסגת היה עצמאי קרב מטוס פיתוח

 מן – חוץ בגורמי אלא היהודים-מדינת באזרחי לא העיקרית משענתו את שרואה הפוליטי הגוש

 הערבית לליגה ועד האירופי האיחוד

 שנפגע מה. זרים בשדות לרעות שהיגרו המהנדסים כל של בתודעתם חי הוא. מת לא" לביא"ה

 כל של לשיגיונות ערובה לבת שהייתה ישראל של והפוליטית הביטחונית עצמאותה הוא אנושות

 מדיניותו את ישראל על לכפות בבואו אמריקני ממשל
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