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יום קשה

 2מסוקים התנגשו והתרסקו
שרידים של אחד המסוקים ,אמש

)צילום :אפי שריר(

תאונה קשה לחיל האוויר אמש בחצות בין שני מסוקי קרב מדגם אפאצ'י שהיו בדרכם חזרה מתקיפה בלבנון √ אתמול נודע כי מטוס אףײַ16
איי )סופה( שננטש בעת ההמראה שלשום ,היה בדרכו להפגיז את הבונקר של נסראללה √ בעקבות זאת קורקע כל מערך מטוסי הסופה
מאת יוסי יהושוע ואיתן גליקמן
בסופו של יום קרב קשה בגבול לבנון ספג
חיל האוויר מהלומה לקראת חצות ,בעקבות
התנגשות אווירית בין שני מסוקי קרב מסוג
אפאצ'י בשמי הגליל העליון ,לא רחוק מהגײַ
בול.
אמש מעט לפני חצות נראה הבזק צהוב גדול
בגבול הצפון באיזור צומת כח שבגליל העליון.
כוחות גדולים של משטרה ,צבא ומד”א מיהרו
למקום ועד מהרה התברר שמדובר בהתרסקות

כתוצאה מתאונה בין שני מסוקי קרב של חיל
האוויר ,מדגם אפאצ'י ,שהיו ככל הנראה בדרײַ
כם חזרה מפעילות התקפית בלבנון.
כוחות ההצלה מיהרו לחלץ את הנפגעים
באירוע .בכל מסוק תקיפה שכזה יש שני אנשי
צוות .כוחות ההצלה המשיכו זמן רב לסרוק את
השטח בחיפוש אחר שרידי המסוקים שהתרסקו
ובניסיון להבין את הסיבה לתאונה האווירית.
גם חיילי יחידת החילוץ של צה”ל ,669 ,הגיײַ
עו למקום במטרה לסייע בחילוץ נפגעים מהאיײַ

רוע .כוחות כיבוי אש נכנסו לפעולה במטרה
לכבות את הלהבות שנוצרו באזור בעקבות ההײַ
תרסקות.
התאונה בליל אמש התרחשה קילומטרים
ספורים מהמקום שבו אירע אסון המסוקים הגײַ
דול בפברואר  ,1997מעל לישובים שאר ישוב
ודפנה .באירוע אז התרסקו שני מסוקים שהוביײַ
לו לוחמים לרצועת הביטחון בדרום לבנון ,ובו
נהרגו  73חיילים.
בתוך כך נודע אתמול כי מטוס אףײַ 16איי

של חיל האוויר ,שננטש שלשום על ידי הטייס
והנווט בעת ההמראה בגלל תקלה ,היה בדרך
להפגיז את הבונקר של נסראללה.
עוד נודע כי המטוס נשרף כליל ולא יוכל
לשמש יותר בפעילות מבצעית .בעקבות האיײַ
רוע ,הורה מפקד חילײַהאוויר ,האלוף אליעזר
שקדי ,הורה להקים ועדת חקירה והורה לקרקע
את כל מטוסי הסופה.
בדיקה ראשונית העלתה כי הסיבה לנטישה
הייתה תקר באחד הגלגלים .התקלה התגלתה

לוחמים ביחידות העילית:
לא ציפינו לכזו התנגדות
לוחמי הקרב ביום רביעי ,שבמהלכו נפלו שני חיילי מגלן” :זיהינו דלת פלדה בסבך,
שהובילה לבונקר שכלל חדרים ומחסן אמצעי לחימה” √ מפקדים שלחמו בעבר באיזור:
”הלחימה היום קשה יותר ,חיזבאללה זה לא מה שהיה פעם”

מאת יוסי יהושוע,

חיילים מתפללים
בעמדת תותחנים בצפון

כתבנו לענייני צבא
”נכנסנו לשטח הסבוך ושכבנו במארב,
)צילום :איײַפיײַאי(
ממתינים לחוליות הירי של החיזבאלה”,
סיפרו לוחמים שהשתתפו בקרב מצפון
לאביבים ביום רביעי” ,עם אור ראשון
זיהינו דלת פלדה בתוך הסבך ,שהובילה
לתוך בונקר מבוטן היטב ,שכלל חדרים
ומחסן של אמצעי לחימה”.
הלוחמים הוסיפו וסיפרו” :זה בונקר שנבײַ
נה במשך זמן רב ,שבו הם הסתתרו מתקיפות
חילײַהאוויר .הלחימה הייתה איטית מאוד .לא
ניתן היה לראות מטרים ספורים קדימה .שני
החיילים שהיו בחוליה צידית נפגעו מאש
ממקור שלא זוהה בתחילה ,שכן המחבלים
היו מוסווים היטב בתוך הצמחייה”.
המפקדים לוחמי מגלן ,שיצאו מאזור
מרון אײַראס ,הכפר שבו נפלו יונתן הדסי ויוײַ
תם גלבוע ,סיפרו” :הפעם מדובר בארגון
פרים מפקדים שלחמו בעבר ומכירים היטב את השטח ,כי
שהתכונן היטב לרגע הזה .מכיר כל שיח ואבן".
הלחימה היום קשה יותר ממה שהייתה אז ,וחיזבאללה היום
לוחמי יחידות העילית של צה"ל ,ויחידות נוספות הנלחײַ
הוא כבר לא אותו ארגון שהכירו מתקופת הלחימה בשנות
מות בימים אלה בדרום לבנון ,נתקלות בהתנגדות קשה של
הײַ.90
חיזבאללה בשטח לבנון הקרוב לגבול .מדובר באזור שבו פעײַ
"איבדנו מגע מודיעני עם השטח והם המשיכו להתבסס",
לו הלוחמים במשך שנים עד לנסיגה בשנת  ,2000וכעת מסײַ

סיפר אחד המפקדים ביחידה מובחרת" ,אם
פעם הכרנו את השטח כמעט ברמה שלהם,
היום כמעט שאין אנשים ביחידות שלחמו אז
ומכירים את השטח הסבוך ואת סוג הפעילות
שהייתה בשטחים .אומנם התאמנו מדי פעם
במתארים של לבנון ,אבל עיקר הפעילות
בשנים האחרונות הייתה ביהודה ושומרון
ולא בתוך לבנון".
בצה"ל קוראים לאזורים עתירי הצמחייה,
שבהם הקימו המחבלים מאחזים ,בשם ”שמוײַ
רות טבע” ,ואומרים כי "למאחזים האלה איש
מלבד המחבלים לא נכנס בשש השנים האחײַ
רונות ,והם עשו בהם כרצונם .הם אפילו הצײַ
ליחו בהתמדה ,ותחת העינים הפקוחות והלא
רואות של התצפיות הישראליות ,לבנות שם
מחנות צבאיים מתחת לסבך הצמחייה .בגלל
הצפיפות של העצים אף מזל"ט ישראלי לא
ראה את המתרחש על האדמה" ,סיפרו קציײַ
נים ביחידות המיוחדות.
יצוין ,כי יחידות נוספות שמופעלות בשטח ,כמו גדודים
רגילים של צנחנים ובקרוב גולני ,שעולים לגזרה ,לא ביצײַ
עו אימונים רצינים של לחימה בשטח סבוך בשנים האחרוײַ
נות בגלל שבתקופות האימונים הקצרות שניתנו להם הם
התאמנו על מתארים המתאימים יותר ללחימה בשטח בנוי.

תוך כדי כניסת המטוס למסלול ההמראה.
עלײַפי הנחיות חיל האוויר ,אם המטוס יוצא מהײַ
מסלול במהירות שעולה על  100קמ”ש ,מחויײַ
בים הטייסים לנטוש ,וכך עשו אמש .השניים —
טייס במילואים ונווט בשירות סדיר — הפעילו
את כיסא המפלט ונחתו בשלום .המטוס המשיך
בנסיעה עד שנבלם ברשת .גורמים בחיל האוויר
הסבירו אתמול כי נטישה כזאת בזמן המראה
מסובכת יותר בשל המשקל הכבד של המטוס
עם החימוש הכבד שעליו.
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