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 נפילת חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 הלביא
 

 ישראל מתוצרת קרב מטוסי

 הלביא פרויקט

 מטוס קרבשאפתני לייצור  ישראליפרויקט הלביא היה פרויקט 

מנועי, רב משימתי, מודרני וזול. הפרויקט התבצע -חד

עבר את כל שלבי התכנון והגיע  ,תעשייה האווירית לישראלב

 מהם שניים שטסו בשמי הארץ.  ,אבות טיפוסלשלושה 

 .על הפסקת הפרויקט ממשלת ישראלבשלב זה החליטה 

ט, השלימה , כשנתיים לאחר ביטול הפרויק1989בספטמבר 

אב שלישי, שהוטס -התעשייה האווירית את בנייתו של טיפוס

ונועד לבחון  (TD לביא) מדגים טכנולוגיותבמשך מספר שנים כ

מערכות שנועדו במקור למטוסי הלביא, ולהציגן בטיסה בפני 

 לקוחות פוטנציאליים. 

 .20-של המאה ה 90-שנות המטוס זה קורקע סופית במהלך 

 

 ההחלטה על תחילת הפרויקט

לפתח מטוס קרב  ,("כפיר"הו "נשר"בפרויקטים קודמים )ה

 "ה"אריה ."אריה" מתקדם בשם

ועדת החוץ , ועדת המשנה לרכש ביטחוני של 1978בתחילת 

מהנדס  ,משה ארנס 'שותו של פרופברא ,והביטחון
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במקצועו, המליצה על פיתוח האריה, אך  אווירונאוטיקה

 .הממשלה דחתה את הרעיון

 שיקולי תכנון וקבלת החלטות

פרויקט הלביא הושפע במהלכו מהחלטותיהם של חמישה 

 .שרי ביטחון ומכוחות כלכליים ופוליטיים ישראלים ואמריקאים

עזר ויצמןסה הראשונית, שאופיינה על ידי שר הביטחון התפי  

ואשר אושרה על ידי ועדת השרים לענייני ביטחון, בפברואר 

זמינים בסוף  מנועים זולים, שיהיו-, הגדירה מטוסים חד1980

. ההערכות הכלכליות התייחסו למטוס שמשקלו 80-שנות ה

ממשקל מטוס 66%-יהיה כ  F-16A.  למטוס מעין זה, שיכול

היה להתאים למרבית דרישות הביצועים של חיל האוויר, אך 

ג'נרל אלקטריקלא לכולן, יכול היה להתאים מנוע של חברת   

(GE) מדגם F-404TB. פי הערכות כלכליות שבוצעו -על

, 1980בתעשייה האווירית והוגשו למשרד הביטחון במרס 

מטוס הלביא, הכולל את המנוע הנ"ל, אמור היה להיות זול עד 

ממטוס 70%כדי   F-16  ג'נרל דיינמיקסשל חברת . 

תפישתם של חלק מחברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, 

ייה הישראלית, פיתוח תמכה בהצגת אתגר טכנולוגי לתעש

אוויוניקהמטוס גדול ויקר יותר, בעל  מתקדמת, העשוי  

להתמודד עם מיטב האיומים בשדה הקרב ולהתחרות 

גוןבביצועיו עם מטוסים מערביים כ  F-16 ו-F/A-18 גם  ,הורנט

 .אם תהא עלותו גבוהה מעלות רכש
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 הפסקת הפרויקט

בשנתיים האחרונות למהלך הפרויקט, מספר כוחות עיקריים 

שבדצמבר  ,היועץ הכלכלי למערכת הביטחון :פעלו בעניינו

ג ניתוח כלכלי מעודכן לפיו המשך פיתוח הלביא הצי 1986

16לעומת רכש מטוסי  55%-ויצור המטוס יקרים יותר ב -F. 

המטה הכלליאלופי  העריכו שעלויות ייצור הלביא יפגעו  

הממשל האמריקאי  .בתוכניות ההצטידות של זרועות הצבא

מימן את המחקר והפיתוח אף שלא היה בכוונתו לממן את 

ייצור המטוס. פוליטיקאים, בעיקר מהליכוד, ביקשו להמשיך 

בפרויקט מתוך נאמנות לעקרונותיהם, ופוליטיקאים משתי 

ות הגדולות הכירו בהשפעות האפשריות של ביטול המפלג

1988בחירות הפרויקט על   .העומדות בפתח 

לאחר כשבע שנים וחצי של פיתוח מואץ בהשתתפות אלפי 

יצחק שמירמהנדסים וטכנאים, החליטה הממשלה בראשות   

( , ב(11נגד  12ברוב של  בעצתם של שר  ,1987 באוגוסט 30-

יצחק רביןהביטחון  שמעון פרסושר החוץ   לעצור את  ,

לא  הפרויקט. ההחלטה התקבלה לאחר שהתברר שישראל

תוכל לממן את יצורו לבדה, ושהפרויקט מעלה אותה למסלול 

התנגשות עם האמריקאים, אשר סירבו בתוקף להסב אליו את 

כספי הסיוע האמריקאי, במיוחד לאור העובדה שהוא מתחרה 

ביצרני המטוסים שלהם. אחת מהתוצאות לעצירת הפרויקט 

עובדי תעשיות  6,000-הייתה תחילת הליך פיטורים של כ

 .ביטחוניות בישראל

אחד הטיעונים החזקים ביותר בעד הפסקת הפרויקט היה כי 

הלקוח היחיד של הפרויקט, הודיע כי  ,חיל האוויר הישראלי

מטוסים ולא  75יזמין מהתעשייה האווירית  כפי שהוערך  150

מלכתחילה. עובדה זו העלתה משמעותית את עלותו של כל 
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 [דרוש מקור].מטוס והפכה את המשך הייצור לפחות כלכלי

משה ארנסלדברי  מטוס הקרב הטוב שתיאר את הלביא כ" ,

ביותר בעולם באותה תקופה והיהלום שבכתר ההישגים 

מטוסי  80הטכנולוגיים של ישראל", הודיע חיל האוויר שיזמין 

שתוכננו )צעד שמייקר אף הוא את עלותו  120במקום  ""לביא

 [7].(של כל מטוס, אך במידה פחותה

 

 כלי טיס מתוצרת התעשייה האווירית לישראל

  לביא  •  נמר  •  כפיר  •  נשר מטוסי קרב

  צוקית  •  סי-סקאן  •  ערבה מטוסים צבאיים

מטוסים 

אזרחיים  

 G200 גאלפסטרים  •  (אסטרה) G100 גאלפסטרים  •  וסטווינד

 (גלקסי)

 

  Bird-Eye 400  •  Bird-Eye 650  •  I-View מזל"טים

כטב"מים 

 טקטיים

  •  פנתר  •  סרצ'ר  •  האנטר  •  פיוניר RQ-2  •  סקאוט  •  מוסקיטו

 תעתוע

 

כטב"מים ארוכי 

 טווח

  סופר הרון  •  איתן  •  הרון 1

  ברקן ירוק  •  הארופ  •  הארפי חימוש משוטט

  •  ברק 8  •  נמרוד  •  להט  •  יריחו  •  (שביט )משגר לוויינים טילים

 ג'אמפר  •  חץ 3  •  חץ 2  •  חץ  •  לורה  •  גבריאל

 

 

000 
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חטא ביטול   חדשות -  נושא: 2פרק  

 פרויקט הלביא, ועונשו

 חטא ביטול פרויקט הלביא, ועונשו

  משה ארנס סבור שזו היתה טעות שעליה ישראל משלמת ביוקר  .

ראל כיום, לולא בוטל פרויקט הלביא. אפשר רק לתאר מה היה מעמדה של יש

חיל האוויר היה מפעיל את המטוס המתקדם ביותר בעולם, ששודרג במשך 

השנים. חלק גדול של התעשייה הישראלית היה מתקדם בצעדי ענק, התעשייה 

לחיל האוויר  -האווירית היתה נעשית למפתחת מובילה של מטוס קרב, ובעיקר 

  .ת בבחירת מטוס הקרב הבא שלוהיו יכולות להיות כמה אופציו

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

האמינו, שישראל תוכל לשכנע את הקונגרס האמריקאי לממן את החלק הגדול 

של הפרויקט. הם טענו, שישראל אינה אמורה לפתח פלטפורמות צבאיות, אלא 

כעת ישראל אינה רשאית  .רמות כאלהרק מערכות עזר להרכבה על פלטפו

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

 .לנו לפתח פלטפורמות, לא היינו יכולים לשגר לוויינים ולא היו לנו מל"טים
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 את הפיל מי חדשות -  נושא: 3פרק  

 הלביא

 מי הפיל את הלביא

פיתוח מטוס קרב עצמאי היה פסגת היכולת להיפרד מלחצים   

חיצוניים. שניהם היו לצנינים בעיני הגוש הפוליטי שרואה את משענתו 

מן האיחוד  –היהודים אלא בגורמי חוץ -העיקרית לא באזרחי מדינת

 האירופי ועד לליגה הערבית

לא מת. הוא חי בתודעתם של כל המהנדסים שהיגרו לרעות  "ה"לביא

בשדות זרים. מה שנפגע אנושות הוא עצמאותה הביטחונית 

והפוליטית של ישראל שהייתה לבת ערובה לשיגיונות של כל ממשל 

 אמריקני בבואו לכפות על ישראל את מדיניותו

הימים, פרויקט ה"לביא" צמח מן ההלם הנורא של ערב מלחמת ששת 

גול חרם על העברת נשק למדינת -עת הטיל נשיא צרפת שארל דה

ישראל, ובכלל זה מטוסים שכבר נבנו ושולם עליהם. הקונספציה שיש 

נפלה. בשל בצע כסף,  - לנו ידידים במערב שלעולם לא יתנו לנו ליפול

בצירוף קורטוב של שנאת יהודים, הייתה צרפת מוכנה לראות את 

שטפים בדם, כפי שהבטיח גמאל עבדול נאצר. דה רחובות תל אביב נ

ישראל ניצחה עם הכלים היותר מיושנים, והכורח בעצמאות  ,גול טעה

במערכות נשק עיקריות הוכח מעבר לכל ספק. משם טנק המערכה 

המרכבה, ספינות הטילים, והנסיונות הראשונים לבנות את מערכת 

אימה ביותר הנשק היקרה והסבוכה ביותר, החשובה ביותר והמת

 -לתורת המלחמה של צה"ל הגורסת העברת המלחמה לשטח האויב 

 .מטוס קרב

כדי להקים את התשתית הדרושה לתכנון של מטוס קרב חדש מדף 

יכולת שכנוע, כשרונות וכסף, הרבה כסף כדי  ,ריק, נדרשו חזון

להעסיק את אותם כשרונות לתקופה ארוכה. מחזור החיים של מטוס 

שנה ויותר. הפנטום הראשון תוכנן  40הראשונה הוא קרב מן השורה 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-108946-00.html


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

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

'. מטוסי הקרב 90-ושירת עד שנות ה 20-' של המאה ה50-בשנות ה

-'. מטוס העתיד של חיל70-הנוכחיים של צה"ל טסו כבר בשנות ה

טיפוס היה -האוויר הישראלי שהגיע מן הדף הריק ועד לטיסת אב

טר שעבר שדרוג מטוס מתקדם שנסמך על כל הניסיון שנצבר במיס

עם מנוע אמריקני, ב"נשר", וב"כפיר" שעדיין משרת נאמנה חילות 

שלושה -אוויר בדרום אמריקה, והיה יכול להיות אחד משניים

משה ארנספי -המטוסים המובילים בעולם. על רקע -שהתפטר על 

שנרכש  16-הפרויקט, ה"לביא" היה מטוס טוב בהרבה מן האף ביטול

מג'נרל דיינמיקס. לא נשכח שהמנוע מתוצרת פראט אנד וויטני היה 

אמריקני, מה שהבטיח את תמיכתה של חברת ענק זו, וייצור הכנפיים 

גרומן, עוד ענק תעשייתי בתחום -היה אמור להיות בחברת נורתרופ

  .התעופה והחלל

 

האוויר שלא האמין -ים עליו הרבה מתנגדים, כולל חילה"לביא" הק

בתעשיה האוירית והעדיף לאכול סטייקים בטקסס מאשר לנגב חומוס 

הברית שלא שש -ביהוד, או קספר ווינברגר שר ההגנה של ארצות

ל צה"ל לסייע לתחרות עם היצרנים האמריקניים. זרועות היבשה ש

התנגדו לו היות שהניחו כי ה"לביא" ישאב מהם תקציבים. אך איש לא 

יכול להאשים את שמעון פרס בחוסר חזון )לעתים יש לו יותר מדי 

חזון( או בחוסר יכולת ביצוע, שהרי כל התשתית הגרעינית של ישראל 

רשומה על שמו. אויבו העיקרי של ה"לביא" הייתה הפוליטיקה, 

יצחק רביןבהנהגתו של  .  

 

ה"לביא" לא מת. ה"לביא" היה למטוס סיני, וכיום מייצרים אותו 

דכפיןהסינים ומייצאים אותו לכל  האיסלאם. גם -כולל מדינות גוש ,

לא מת. הוא חי  "אירן הביעה התעניינות ב"לביא" הסיני. ה"לביא

בתודעתם של כל המהנדסים שהיגרו לרעות בשדות זרים. מה שנפגע 

אנושות הוא עצמאותה הביטחונית והפוליטית של ישראל שהייתה 

לכפות על ישראל  לבת ערובה לשיגיונות של כל ממשל אמריקני בבואו

את מדיניותו. נפגעה יכולת טכנולוגית, ביצועית ואנושית של אלפי 

מהנדסים וטכנאים שראו כיצד עבודתם נגרסת למטילי אלומיניום 
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(, ומדינת ישראל למעשה מעודדת אותם להגר 5-ו 4)מטוסים מספר 

  .לנכר ולשיוכם המפלגתי יש חלק נכבד בכך

 

חמת המפרץ שבה הוכח למעלה מכל מזלו של ה"חץ" שנולד אחרי מל

ספק שהטכנולוגיה האמריקנית אינה מהווה חיץ בין ישראל לאויביה, 

הנדסית-אונות מדעית-לא רק כהחלטה פוליטית, אלא כאין .  

 

רקע שיוכם הפוליטי של עובדי -המסקנה מהפלת ה"לביא" על

התעשיה האוירית היא שטובת המדינה, טובת התעשיה, לא עמדה 

הם של המפילים, ולא של שר הביטחון של מדינת ישראל לנגד עיני

יצחק רבין. שיקול מרכזי היה טובת המפלגה. רבין לא ייצג רק את 

עצמו, אלא את כל הצמרת הביטחונית של אותם ימים, שכל הנמנים 

להתקדם אל  -עמה ראו את עצמם מחויבים למפלגה, ודרכה 

  . המנהיגות

 

ויים של אלפי מהנדסים בוחרי כמו שטובת המפלגה חייבה את פינ

ליכוד מן הזירה הפוליטית, כך גם הסכמי אוסלו שעברו בתמיכת 

הסיעות הערביות, כוונו נגד מתנגדיו שאותם כינה ראש הממשלה 

רבין "פרופלורים". לא קשה להעלות על הדעת שאחת ממטרות 

אוסלו, שבמסגרתם נמסרו חלקי ארץ לארגון רצח וחבלה -הסכמי

ים ליותר יהודים הרוגים מכל גורם )מאז היטלר(, שראשיו אחרא

הייתה לסמן ל"פרופלורים" שכדאי להם להגר מן הארץ שלעולם לא 

תהיה שלהם, כי אינם שייכים למפלגה הנכונה. אלא שאנשי 

ההתיישבות בהר אכזבו, ולא רק שלא עזבו, אלא נצמדו לקרקע 

אף הרדיפה של הממסד-בחוזקה, על .  

 

ת ה"לביא" הוא היותה סימן מובהק לתשוקה הפן הנוסף של הפל

להסתמכות על מדינות אחרות והתבטלות בפניהן, דחייה והצנעה של 

מעין סינדרום של ילדותיות מתמשכת. הגוש הפוליטי  -סממני ריבונות 

המחייב מעורבות עמוקה של גורמי חוץ בישראל, המזמין אותם 

עם מה שקרוי להשפיע על הפוליטיקה המקומית, הדורש התיישרות 
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הקהילייה הבינלאומית, הוא גוש השמאל. פיתוח מטוס קרב עצמאי 

היה פסגת היכולת להיפרד מלחצים חיצוניים, כמו פיתוח מקורות 

שניהם היו לצנינים בעיני הגוש הפוליטי שרואה את  .אנרגיה עצמאיים

מן  -היהודים, אלא בגורמי חוץ -משענתו העיקרית לא באזרחי מדינת

  .ועד לליגה הערבית האיחוד האירופי

 

הפלת מטוס ה"לביא" היא הדוגמה הבוטה ביותר לתרבות הפוליטית 

של מפלגת העבודה ובראשה המנהיג המיתולוגי יצחק רבין: העדפה 

כות על מדינות של המפלגה על פני כל שיקול אחר, והעדפת הסתמ

זרות וארגונים זרים על פני רצונו של הבוחר היהודי. המנהיגות 

מורשתו  ,הנוכחית של מפלגת העבודה ממשיכה מורשת זו של רבין

  .האמיתית

 

 .את התרבות הפוליטית הזו יש לזכור בכל פעם שהולכים אל הקלפי

000 
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 שלושתחדשות  -  נושא: 4פרק 

שלושת  הלביא את שהפילו השקרים

 השקרים שהפילו את הלביא

 — "שרים להחליט מה יעלה בגורל ה"לביא 26הוטל על 

מטוס הקרב הטוב ביותר בעולם באותה תקופה 

והיהלום שבכתר ההישגים הטכנולוגיים של ישראל. 

ושג מה מאפשר למטוס לטוס, לרוב השרים לא היה מ

או מה רמת המומחיות ההנדסית הדרושה כדי לתכנן 

מטוס קרב מודרני, שהוא אולי המערכת ההנדסית 

 המורכבת ביותר שנוצרה על ידי האדם. 

מניפולציות פוליטיות שנרקמו מאחורי הקלעים תרמו 

 —בעד חיסול התוכנית, ונמנע אחד  13:12 —לתוצאה 

יעונים שהוצגו בפני הממשלה, אבל היו גם שלושה ט

שהרשימו שרים רבים, ואין ספק שהשפיעו על התוצאה. 

   .הטיעונים היו שקריים

נציג חיל האוויר השליך פצצה על שולחן הממשלה: הוא 

הכריז, כי החיל מתכנן להקטין את מספר מטוסי הקרב 

לכל  —אם תוכנית ה"לביא" לא תבוטל  —שלו ויזדקק 

 לביא". מטוסי " 80–היותר ל
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 120ואולם פרויקט ה"לביא" התבסס על ייצור של 

מטוסים. לא היה צורך במכונת חישוב כדי להסיק, 

שהצמצום החד הזה יכפיל או ישלש את העלות של כל 

. בכל הסיפור 16–מטוס, וכתוצאה הוא יהיה יקר יותר מאף

הזה היתה רק בעיה אחת: בשנים שלאחר מכן רכש חיל 

הסיפור על הקטנת סדר  .16–מטוסי אף 200–יותר מהאוויר 

בפי נציג חיל האוויר   .הכוחות של חיל האוויר לא היה אמת

היתה הפתעה נוספת: הוא אמר לשרים, שהחיל מתכנן 

 ,(ATF) לרכוש בעתיד את מטוס הקרב הטקטי המתקדם

ה אז בשלבים הראשונים של מתוצרת ארצות הברית, שהי

פיתוחו. הואיל והיה מדובר במטוס מתקדם בהרבה 

הכוונה לרכוש אותו ייתרה את המשך פיתוח  —מה"לביא" 

–שלימים נקרא בשם אף — ATFואולם מחיר ה־ ."ה"לביא

 18ונהפך למבצעי בחיל האוויר האמריקאי רק כעבור  22

, ומן היה אסטרונומי, וחיל האוויר לא רכש אותו —שנה 

כעת הגיע תור נציג   .הסתם גם לא ירכוש אותו בעתיד

משרד הביטחון. מאחר שהבין שאיש מהשרים לא ירצה 

להיות אחראי לפיטורי העובדים בפרויקט ה"לביא", הביא 

כי שום עובד לא  ,נציג המשרד גרפים, שהוכיחו לשרים

יפוטר. בהתאם לגרפים האלה, משרד הביטחון התכוון 

ניות הנדסיות מתקדמות, תחת השם לבצע שורת תוכ

לצד כל אחת מהתוכניות האלה הופיע  ."'חלופות ה'לביא"

בגרף מספר המהנדסים שיועסקו בה. המספר הכולל הסופי 

היה זהה למספר המהנדסים שעבדו על ה"לביא". ההקלה 

. ובכן, רשימת "חלופות איש לא יפוטר :היתה גדולה
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ה'לביא'" מצאה את דרכה לפח האשפה של משרד 

הביטחון, ומאות מהמהנדסים הטובים ביותר של ישראל 

  ."פוטרו לאחר ביטול פרויקט ה"לביא

והיה עוד אלמנט ביזארי, כמעט קומי, בדיון שנערך 

שמעון פרס,  .בממשלה והסתיים בהחלטה הטרגית

וירית ונחשב לפטרונה מהאחראים להקמת התעשייה האו

עמד בראש ההתקפה על ה"לביא". פרס  ,במשך שנים רבות

ולכן יש  ,הסביר לשרים, כי ה"לביא" איננו די מתקדם

לבטל את התוכנית, ובמקומה להתחיל בפיתוח מטוס מתקדם 

ואילו  ."2000יותר, שבו במקום העניק לו את השם "לביא 

מצדו, כי  עזר ויצמן, מפקד חיל האוויר לשעבר, הסביר

ה"לביא" הוא מטוס מתקדם מדי, ולכן יש לבטל את 

  .התוכנית

וכך ירד המסך על ה"לביא", מטוס הקרב הטוב ביותר 

בעולם, שתוכנן על ידי מהנדסים ישראלים בשיתוף פעולה 

עם תעשיות אוויריות אמריקאיות רבות ונתמך על ידי נשיא 

גם  ארה"ב רונלד רייגן )"אם זה טוב לישראל, זה טוב

  .לארה"ב( ועל ידי הקונגרס האמריקאי

000    
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 היו לולא חדשות -  נושא: 5פרק  

  הלביא את מחסלים

 לולא היו מחסלים את הלביא 

 כל השאלות, חלק מהתשובות -מטוס הלביא 

 

היו  35-הקשיים שישראל נתקלת בהם במשא ומתן לרכישת מטוס הקרב אף

צפויים. ישראל לא הורשתה לקחת חלק בפיתוח המטוס, בניגוד לבריטניה, 

טורקיה, אוסטרליה, נורווגיה ודנמרק, וזאת אף כי לשום  ,איטליה, הולנד, קנדה

ה אין יכולת טכנולוגית המתקרבת לזו שיש לישראל מדינה מהמדינות האל

כמעט אינו מאפשר  35-בתחום קרבות האוויר. עצם הקונצפט של פיתוח האף

לכלול במטוס שירכוש חיל האוויר מערכות ישראליות. זאת, אף שרבות 

  .ממערכות הטיסה שנוצרו על ידי התעשייה הישראלית הן מהמובילות בעולם

שיתוף פעולה טכנולוגי הדוק בין ארה"ב לישראל, חלפו הימים שבהם היה 

שנים רבות היתה ישראל  .בדומה לזה ששרר בתקופת פיתוח מטוס הלביא

 16-במטוסי האף .צריכה לקחת את המטוסים האמריקאיים שרכשה כמות שהם

האחרונים שקנתה היא לא הורשתה להרכיב מכ"ם מתוצרת אלתא, אף שהוא 

בא עם המטוס וזול יותר. לולא בוטלה תוכנית טוב יותר מהמכ"ם האמריקאי ש

הלביא, הוא היה יכול להיות עמוד השדרה של חיל האוויר בשנים האחרונות, 

והיה משודרג ללא הרף תוך התבססות על הניסיון המבצעי שנרכש על ידי חיל 

בכך הוא היה מעניק לחיל יתרון איכותי ברור על פני מטוסי אויב  .האוויר

  .פוטנציאליים

שנים עשו מאמצים רבים כל כך לשכנע את  22קשה להאמין שאלה שלפני 

ממשלת ישראל להצביע בעד ביטול פרויקט הלביא אינם מתחרטים על 

ההחלטה האומללה, שהתקבלה ברוב של קול אחד בקבינט. מטוס הקרב 

המתקדם ביותר בעולם, גולת הכותרת של הישגי תעשיית האווירונאוטיקה 

דול מפיתוחו כבר הושלם, חוסלהישראלית, שחלק ג .  

לא שיקולים הגיוניים הם שהיטו את ההצבעה על הלביא. בדיקת הפרוטוקולים 

מישיבות הממשלה מראה, כי טיעונים שקריים הוצגו לשרים שבלעו אותם ללא 

  .פקפוק. לכך נוספה ההתנגדות המסורתית של משרד האוצר להוצאות גדולות
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-האוויר מתכוון לרכוש בעתיד הקרוב את האףבתחילה נאמר לממשלה, כי חיל 

, שהיה ידוע אז כ"מטוס טקטי מתקדם22 " (ATF),  וכי ביצועיו יעלו על ביצועי

היה רק בשלב של הערכה תחרותית בין  ATF-הלביא. למעשה, באותה תקופה ה

 .שני ספקים פוטנציאליים, ותוכנית פיתוחו היתה אמורה להימשך שנים רבות

נעשה  22-חיל האוויר לקבלו במקום הלביא היו אפסיים. האףעקב כך, סיכויי 

ונקנה במחיר אסטרונומי. החודש  2005-מבצעי בחיל האוויר האמריקאי ב

 22-הודיע שר ההגנה האמריקאי רוברט גייטס, כי ייצורו יצומצם, וכך מגיע האף

  .לסופו

מתוך  08-לחברי הממשלה נאמר, כי חיל האוויר יוקטן וכי יזדקק רק ל ,שנית

מטוסי הלביא שייצורם תוכנן, מה שישלש את עלות ייצורו של כל מטוס.  150

בדיקת גודלו של חיל האוויר ומצב רכישת מטוסי הקרב בשנים שלאחר מכן 

  .מראה, כי טענה זו היתה רחוקה מהאמת

ושלישית, נאמר לשרים, כי ביטול פרויקט הלביא לא יהיה כרוך בפיטורים, 

שעבדו עליו יועסקו ב"תוכניות חלופיותמאחר שכל האנשים  לייצור מערכות  "

ואילו התוכניות  ,נשק לצה"ל. למעשה, אלפי מהנדסים וטכנאים מיומנים פוטרו

  .החלופיות נעלמו מהאופק

אלה שפעלו לביטול פרויקט הלביא היו גם אלה שהתנגדו לפיתוח מערכת החץ 

אלי. היום כבר ברור שהם טעו ליירוט טילים בליסטיים ולפיתוח לוויין ריגול ישר

 בשלוש החזיתות האלה

. 

000 
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למה רבין לא חדשות  -  נושא: 6פרק  

   תמך בפרויקט הלביא

 אכזבה חש  רבין, המקובלת לתדמית בניגוד התנגד  רבין למה

 הפרויקט בביטול לתמוך  גרמו ל"צה מביצועי

 צה"ל לא יכול

יסתו של רבין. הוא לא האמין מגבלת הכוח הצבאי הייתה חלק משמעותי מתפ 

בפתרונות צבאיים, אלא בשימוש בכוח צבאי למטרות מוגדרות. לתפיסתו, 

יישומו היעיל של הכוח הצבאי מסתיים בהרתעה בלבד, כלומר פחד של האויב 

מן היכולת להסב לו נזק משמעותי בזמן קצר. אכיפת סדר או תנאים מדיניים 

ם לדעתו, אלו הישגים השמורים לערוץ באמצעות כוח צבאי, היו בלתי אפשריי

המדיני. הספקנות הגדולה של רבין באשר ליכולת לאכוף סדר מדיני באמצעים 

 צבאיים, באה לידי ביטוי ביתר שאת במלחמת שלום הגליל.

 

רבין, אפוא, התמלא ספקות לגבי יכולתו של צה"ל להתמודד עם 

ניו על ידי האתגרים שיציבו צבאות ערב ופקפק בתכניות שהוצגו בפ

 .לציבור הדרג הצבאי הבכיר. הערכות אלה לא היו ידועות 

מדיניות רבין נבעה איפוא מהערכתו את ישראל כמדינה מוגבלת 

ביכולותיה, שהזמן אינו פועל לטובתה. לפי רבין, האיומים סביב 

ישראל גדלים וימשיכו לגדול, בעוד ישראל מאבדת את יכולתה 

ם, בשילוב פחד מהיעדר חוסן לאומי להתמודד איתם. הערכת האיומי

ואופציה צבאית דלה, היוו שיקול מרכזי ביותר בקביעת מדיניות החוץ 

והביטחון של ממשלת רבין. הם שהובילו לוויתורים משמעותיים חסרי 

בעמדות ישראל, תוך תחושה שעל ראש הממשלה לסיים  תקדים 

טגי לפני שישראל תגיע למצב אסטר ,בדחיפות את משימת השלום

 .בלתי נסבל של איום צבאי ובידוד מדיני
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נהג רבין להתייחס ליסודות החולשה האסטרטגית של ישראל כאל דבר נתון 

ובלתי משתנה במערכת השיקולים. אפשר לשאול, מדוע נלקחו הנתונים של 

חוסן לאומי ועוצמה צבאית כמצב בלתי הפיך? ככל הנראה, היעדר הביטחון 

ופסימיות קשה באשר ליכולת להשפיע על המרכיב בחוסנה הלאומי של ישראל 

הזה, גרמו לרבין לאמץ גישה המבוססת על פתרון בעיות החוץ. בעיות הפנים 

כנראה נראו לו קשות מכדי שניתן יהיה לפתור אותן או לפחות להיטיב עם 

 מצבן תוך זמן סביר )לפני בוא הקטסטרופה(.

וסן הלאומי: במהלך אחרי מותו של רבין התבדתה ההנחה שלו לגבי הח

האינתיפאדה השנייה, הראה הציבור הישראלי חוסן רב תוך יכולת עמידה 

מרשימה מול מתקפת טרור שנמשכה כשלוש וחצי שנים; צה"ל הצליח להכריע 

כמעט לחלוטין את הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון באמצעות לחימה התקפית 

 שיטתית בסיוע מודיעין על רמה גבוהה.

הובילה את ישראל  90-מו האסטרטגית של רבין בתחילת שנות התפיסת עול

ליוזמות השלום כשהיא בתפקיד הצד החלש. זו תפיסת השמאל המוכרת גם 

 כיום לפיה אין מענה לקטסטרופה הקרבה שלא באמצעות מהלכים מדיניים.

מורשתו של רבין אינה המורשת המשיחית של פרס וביילין, אבל היא מובילה 

 ושל פסימיות נמוכת רוח.  זוהי מורשת של כשל מחשבתי לאותו מקום:
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חולשת חדשות  -  נושא: 7פרק  

 המנהיגות הישראלית וקבלת החלטות

 כיפת" לפיתוח המקצועיים הדרגים התנגדו מדוע: הזהב כיפת

 "?ברזל

 ההחלטות כל שלא מלמדת ל"רפא של היירוט מערכת הצלחת

  .  לפעמים טועה המקצועי הדרג ושגם פופוליסטיות הן הפוליטיות

  

 

התנור והחמאה" חשף אהרון פוגל, מנכ"ל משרד האוצר "בספרו 

לשעבר, כיצד הצליח לטרפד את פרויקט הלביא היומרני לפיתוח 

 מטוס קרב כחול־לבן. עזר ויצמן בכהונתו 

, אך שבע שנים 1980כשר הביטחון החליט לקדם את הפרויקט ב־

, התכנסה ממשלת יצחק 1987אוגוסט ב 30וחצי מאוחר יותר, ב־

  .11קולות נגד  12לבטלו ברוב של  שמיר והחליטה

את  אז כממונה על התקציבים, סיפר כיצד נטרל פוגל, שכיהן

אלמוזלינו " .השרה שושנה ארבלי־אלמוזלינו שתמכה בפרויקט

נכנסה לשירותים. ניצלתי את זה וביקשתי ממשה נסים )שר 

השרים להצבעה מיידית", אמר. כך להכניס את  (האוצר בזמנו

הצליח פקיד אוצר לבטל פרויקט בהיקף עשרות מיליארדי שקלים 

לו אלמוזלינו הייתה משתתפת  .תוך תמרון המערכת הפוליטית

שהלביא היה מוביל את אחת מגיחות ההפצצה על  בהצבעה, ייתכן

  ."עזה ב"צוק איתן
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זל". גם כיפת בר"נזכרתי בסיפור בעקבות ההצלחה של מערכת 

הדרג הפקידותי )בעיקר של אנשי  בנוגע ל"כיפת ברזל" הסתייג

גבי  מהפרויקט. מתנגד בולט אחר היה הרמטכ"ל (מערכת הביטחון

התנגד אף על פי ששר  אשכנזי שלעמדתו היה משקל רב. אשכנזי

בכל הכוח. לעזרת אשכנזי התגייס מבקר  הביטחון עמיר פרץ לחץ

קטלני ממרץ  וס. בדוח ביקורתלשעבר מיכה לינדנשטרא המדינה

שנמצאו )ב'כיפת ברזל'( עלולים  קבע המבקר: "הליקויים 2009

והצטיידות במערכות מיותרות שאינן עונות  להביא לפיתוח

 ."הצורך המבצעי על

אלא שלעמדת פרץ הצטרף פנחס בוכריס, מנכ"ל משרד הביטחון 

  ,לשעבר. למרבה המזל

שתמך, אולי בזכות  ד ברק מחליפו של פרץ כשר ביטחון היה אהו

 העובדה שאוטומטית הוא 

אלמלא שר ביטחון נחוש  מציג עמדות הפוכות מאלה של אשכנזי.

 .הכיפה היה כגורל פרויקט הלביא ועקשן, גורלה של

  

סיפור הלביא ו"כיפת ברזל" מוכיח שהמערכת הפוליטית אינה 

  מונעת תמיד משיקולי פופוליזם או קריצה לבוחר.

צודק, גם אם כוונותיו טובות.  ידותי המקצועי לא תמידהדרג הפק 

שיקולי אנשי אגף התקציבים לדורותיהם מתמקדים במצב הקופה 

התקציבית. הם מסתכלים על כלכלה נטו ואינם מעוניינים לקחת 

  סיכונים ולהמריא מעבר לכך.

בתואנה לאי  הם ייטו לגנוז פרויקטים יומרניים ארוכי טווח 

הפוליטיקאי המצוי לא יעז לבטל או להתעלם  .כדאיות כלכלית

מעמדת הדרג המקצועי. ביצועיו נמדדים בדרך כלל על פי אורך 

  .פרץ, ברק ויאיר לפיד אינם כאלה .הקדנציה
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הלביא ו"כיפת ברזל" אינם הדוגמאות היחידות לקוצר הראות 

פרויקט נתיבי איילון, שעל הקמתו  שהדרג המקצועי לוקה בו. גם

לא  , נתקל בהתנגדות אגף התקציבים. אני80שנות ה־הוחלט בסוף 

רוצה לחשוב כיצד התנועה בגוש דן הייתה נראית לו עמדתם 

בפרויקט אחר מלפני ארבע שנים.  הייתה מתקבלת, כפי שקרה

החשב הכללי באוצר לשעבר, שוקי אורן, החליט לבטל את 

שכללה בין השאר את אפריקה־ישראל ואגד( ) MTS קבוצת זכיית

 .ויקט הרכבת הקלה בתל אביבבפר

עמדת אורן נשענה על כך שהזוכים לא עמדו בלוח הזמנים ולא 

סיפקו את הערבויות המתאימות. ההתגוששות עברה לבית המשפט 

להשלמת הפרויקט הועברה לחברת נת"ע )נתיבי  והאחריות

הרכבת הקלה  תחבורה עירוניים(. על פי לוח הזמנים המקורי,

לנוע בגוש דן השנה. לוח הזמנים החדש אמורה הייתה להתחיל 

 .. נחיה ונראה2020להשלמה הוא 

שר האוצר לפיד קבע כללים חדשים ביחסיו מול הדרג הפקידותי. 

במרץ, בטקס חנוכת מכון אהרון  17בהופעה במרכז הבינתחומי ב־

לפיד: "עם כל הכבוד לוועדת טרכטנברג, תפקידה  דוברת, אמר

 דיפויות. של הממשלה הוא לקבוע סדרי ע

נקצץ בתקציב הביטחון, אני אהיה אחד מהאנשים שיובאו  אם

 וראשינו יעופו בכיכר.  ,בפני ועדת חקירה ממלכתית שתוקם

כבר שנים שעוברים תהליך שבו אומרים לנו שפוליטיקאים זה 

נחמד אבל הם לא אנשים רציניים, ואסור לסמוך עליהם בעניינים 

 ."רציניים

000 
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חוסר יעילות  חדשות -  נושא: 8פרק  

 פקידותית

http://knesset.gov.il/tql/kne

sset_new/knesset11/HTML_2

-19-59-7_03_2012_05

PM/19871021@1987102100

4@004.html     
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  :רבין 'שר הביטחון י

------------------- 

אני אולי חייב להסביר כאן. כל התעשיות הקשורות במערכת הביטחון, בין שהן 

יחידות סמך, כמו התעשייה הצבאית ורפא"ל, בין שהן חברות ממשלתיות, כמו 

בשלוש השנים האחרונות  -התעשייה האווירית, בין שהן חברות ציבוריות ופרטיות 

 .איש לפחות 7000 רו עד עתהפיט

 

יתירה מכך, כמות ההזמנות ירדה. שוק היצוא הביטחוני נמצא בתהליך הצטמצמות 

לאומיות, והיה צורך -לא רק כלפי החברות הישראליות, אלא גם כלפי חברות בין

להירתם למאמץ בעניין הייצוא, מאמץ שלא עלה יפה. ואם אוסיף על כך, שהיצוא 

ו לשוק הדולר, ושכושר התחרות של מדינת ישראל בשוק זה הביטחוני הוא בעיקר

נפגע קשות בגלל ירידת ערך הדולר ועלות העבודה בשקלים במדינת ישראל, אזי מי 

ביטחוניות, יודע -שמצוי היום במה שקורה בתעשיות האלקטרוניקה והמתכת, גם הלא

יל ובמוצרי שהרווחיות בהן ירדה, ולכן גם היצוא בהן לא גדל. היצוא גדל בטקסט

 .התעשיות הפשוטות יותר הן היום יצואן גדל .פירות וירקות

 

לפיכך, כל עוד לא נוכל להפנות משאבים, משאבים שצריכים להשתחרר רק לתחילת 

שנת העבודה הבאה, לא נוכל לקלוט אנשים במקומות אחרים, מה גם שמרבית 

 .ת להצטמצםהחברות העוסקות בביטחון סובלות היום מהפסדים וגם הן צריכו

 

 .אנחנו נפסיק את החגיגה שלא היתה על בסיס כלכלי רווחי. לא יהיה עוד דבר כזה

תקציב הביטחון לא יסבסד אבטלות סמויות. אין לי שום תוקף מוסרי לפגוע בצה"ל 

בשביל סבסוד אבטלה סמויה בתעשיות, ולא אעשה זאת. אנחנו נייעל את התעשיות 

בסד על חשבון הכוח הצבאי של מדינת ישראל חוסר הללו, נחפש להן שווקים, ולא נס

 .יעילות ארגונית ותעשייתית

 

כמות הכסף שתומר מהסיוע האמריקני, בהשוואה  -אשר לראייה לטווח רחוק יותר 

באוקטובר שנה זו, שהוא  1-למה שהיה קורה אילו נמשך פרויקט ה"לביא", תגדל ב

שהושג בממשלות ישראל  פי הסכם-על .1988 תחילת שנת התקציב האמריקני

מיליון  150 הברית לפני למעלה משלוש שנים היתה צריכה להיפסק הזרמת-וארצות

אנשים  3000 עד 2500 דולר בשנה בקניות גומלין ישירות דבר המעסיק היום

 .במגוון רחב של תעשיות

 

מיליון דולר בשנת  150 עקב ההחלטה על פרויקט ה"לביא", יש המשך המרה של

 עד 2500 ב הנוכחית וכן גם בשנת התקציב הבאה כלומר נמנעו פיטוריהם שלהתקצי

איש, שהיו נכנסים לתוקף בתוך זמן מסוים. ההמרות לשנתיים, השנה  000,3
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 400-מיליון דולר ל 300-מיליון דולר, מ 100-הנוכחית והשנה הבאה, גדלו ב

שבתוך שנה נגיע למצב שבו מיליון דולר. חלק מהן יופנה לעלות הסגירה. אני מאמין 

הסכום שיושקע בארץ יהיה יותר גדול מזה שהיה מושקע אילו נמשך פרויקט 

ה"לביא". תהיה תקופת מעבר שהיא לא רק עניין של תקציב, אלא גם של התארגנות 

 .במערכות תעשייתיות אחרות

 

ר אני מאמין שזה לטובת העניין, ואחרי הימים האחרונים, אני חושב שההחלטה בדב

הפסקת פרויקט ה"לביא" היתה אכן נכונה. הדולר יורד, העלות של ה"לביא" היתה 

עולה הרבה יותר מכפי שהערכנו, ואינני יודע אם היינו מקבלים היום התחייבות 

מיליארד דולר סיוע צבאי לשנתיים,  8.1 כתובה של הממשל האמריקני להזרמת

מיליון  150 הגומלין בשיעור שלמיליון דולר בשנה ולהמשך קניות  400 להמרה של

דולר כל שנה מהשנתיים הקרובות. נקווה שהקונגרס יאשר את דרישת הממשל, ואני 

ידי שרי החוץ וההגנה -מאמין שהממשל יעמוד בהתחייבות הכתובה והחתומה על

 .הברית ובממשלת ישראל-בארצות

 

ל מהשקעה החלטה כזאת, שהתקבלה כמעט ברגע האחרון, הצילה, לדעתי, את ישרא

מיליארד דולר בלי להיות בטוחים מה יהיה בעוד שלוש או ארבע שנים,  5.1של עוד 

פרי במובן של תכלית הפיתוח: מטוסי קרב. לכן  -אם בכלל נראה את פרי ההשקעה 

אני משוכנע שההחלטה נכונה, ואני חוזר ופונה מהכנסת אל כל המנסים ליצור 

שה"לביא" עוד יחזור: הוא לא יחזור. הוא אשליה, שאין לה שום אחיזה במציאות, 

   .מת
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