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קובץ מחקרים זה הורד מתוך אתר האינטרנט של חיל-האוויר - http://www.iaf.org.il/

כל הזכויות שמורות למדינת ישראל, משרד הביטחון.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר כל חלק ממחקרים אלו. השימוש מכל סוג שהוא בחומר הכלול במחקרים אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מענף היסטוריה ומידע במפקדת חיל-האוויר.

מטוס הקרב הראשון של חיל-האוויר
"מאמץ מטורף של תחרות עם הזמן הדוהר, כשהמברקים והמכתבים-הפתקים המגיעים מן הארץ  חמורים ומחמירים, דוחקים ומצליפים, והשאלה  הגורלית, התלויה על ראשינו בימים ובלילות  ללא שינה כמעט: היספיק הנשק ההכרחי להגיע במועד? היספיק?"
ש.אביגור, עם דור ההגנה (חלק ב'), מערכות, 1977 , עמ' 164.
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הקדמה

בשנת 1993  נערכה בחיל-האוויר עבודת מטה מקיפה שנועדה לקבוע, לאור הצרכים והאתגרים המבצעיים, את מטוס הקרב העתידי של החיל. לאחר בדיקה מעמיקה של מספר מטוסים עמדה בפני החיל הברירה אם לרכוש  F-16 או F-18. באמצע השנה,  תוך כדי משא ומתן מתקדם עם החברות המייצרות את שני מטוסי הקרב, בד בבד עם בחינת היכולות המבצעיות של המטוסים והיערכות החיל לקליטת אחד מהמטוסים - נדונה האפשרות להוסיף לשני סוגי המטוסים גם את מטוס ה-F-15E, שעל-פי בדיקה ראשונית התאים לצורכי החיל.
לאחר   בחינת כל  מרכיבי  ההצעות השונות - הוחלט  בחיל-האוויר  להמליץ על  רכישת  מטוס ה-F-15I, שהנו דגם ייחודי עבור חיל-האוויר הישראלי. ב 27- בינואר 1994 אישר ראש הממשלה ושר הביטחון את המלצת החיל, ובכך לדברי מפקד החיל, האלוף הרצל בודינגר, "הגיע לסיומו הליך ארוך ואתגרי של ניתוח והשוואת ביצועים, תוך בחינת עלות ויעילות מבצעית והתאמה לתפיסה הביטחונית הכוללת של מדינת ישראל". כך נבחר אפוא מטוס קרב העונה היטב לכל האפיונים שהוגדרו על-ידי חיל-האוויר. אולם, לא תמיד זכה חיל-האוויר לבחור את מטוסיו.
גם באותם בימים, שקדמו להקמת מדינת ישראל העריכו מקימי הכוח האווירי העברי ומתכנניו  שאפשר יהיה לרכוש את כל מטוסי הקרב החיוניים בארצות הברית. גם אז השתדלו להתאים עד כמה שאפשר, לאור האיומים הצפויים, את מטוס הקרב לצרכים המבצעיים העתידיים. אולם, נראה כי רק בכך מתמצה הדמיון בין שתי התקופות. למרות העובדה, שלאחר מלחמת העולם השנייה שכבו  בארצות הברית אלפי מטוסים כאבן שאין לה הופכין - עשה הממשל האמריקני כל אשר לאל-ידו על-מנת לשמור על האמברגו אשר הוכרז על האזור. צ'כוסלובקיה היתה המדינה היחידה, אשר ניאותה למכור לנציגי היישוב היהודי מטוסי קרב. המסרשמיט, מטוס הקרב אשר הוצע על-ידי הצ'כים לא התאים כלל לתוכניות מקימי הכוח האווירי העברי. אולם, למרות מחירו הגבוה  והסתייגויותיהם של בעלי המקצוע בתחום האווירי - נרכש המטוס תחת לחץ האירועים והחשש מפני חילות-אוויר ערב.
המאמר שלפניכם עוסק אפוא ברכש מטוס הקרב הראשון של חיל-האוויר ובתקופת הפעלתו בחיל. הוא חלק ממחקר מקיף הנכתב בענף על תולדות חיל-האוויר במלחמת העצמאות. עבודה זאת נכתבה על-ידי רמ"ד מחקר היסטורי, רס"ן אבי כהן, והובא לדפוס על-ידי סרן מרים דרמוני שרביט.  

יהודה וינשטיין, סא"ל
  ראש     ענף   הסטוריה
מבוא

ב23- באפריל 1948 נחתם חוזה עם ממשלת צ'כיה לרכישת עשרה מטוסי קרב מסוג מסרשמיט (כונה בחיל "סכין") בסכום כולל של 180,000 דולר למטוס. כעבור חודש לערך נחתם חוזה נוסף לרכישת 15 מטוסים נוספים, ובתחילת יולי אף אושרה רכישה של עוד 15 מטוסים. בפועל הגיעו לארץ במסגרת מבצע "בלק" 23 מטוסים (מפורקים בתוך מטוסי התובלה). הפעלה מבצעית ראשונה של רביעיית מטוסי מסרשמיט אירעה ב29- במאי 1948 נגד הטור המצרי במקום הקרוי בימינו גשר "עד הלום", והאחרונה - ככל הנראה, בסביבות 22 באוקטובר 1948.
ב22- באפריל 1949, כשנה לאחר חתימת החוזה, שרדו בחיל-האוויר חמישה מטוסים בלבד, ולחיל-האוויר הוצעו למכירה מטוסי מסרשמיט נוספים. בתשובה להצעה זאת קבע מפקד החיל האלוף אהרן רמז נחרצות כי "איננו מעוניינים בסכינים ואפילו אם נקבלם במתנה". באשר לחלקי-חילוף שכבר נרכשו עבור מטוסי המסרשמיט והיו מצויים עדיין בצ'כיה הביע מפקד אגף המבצעים של חיל-האוויר את דעתו, שעל-מנת לחסוך את הוצאות העברתם לארץ, מוטב למכרם "אם אפשרי הדבר, לספקים, אפילו בהפסד מה". מה קרה לו למטוס הקרב הראשון של חיל-האוויר, שבאפריל 1948 נרכש במחיר כל-כך גבוה, ושכעבור שנה - מפקד החיל לא היה מוכן לקבלו אף במתנה? זאת היא הסוגיה העיקרית, שבה מטפל מאמר זה.
תקופת המסרשמיט בחיל-האוויר שזורה שתי-וערב  עם תקופת פיקודו של מרדכי אלון, מפקדה הראשון של טייסת הקרב הראשונה של חיל-האוויר: הוא השתתף בקורס ההסבה הראשון על המטוס בצ'כיה, נטל חלק בפעולה הראשונה של המטוסים בגשר "עד-הלום", הראשון שהפיל במטוס המסרשמיט מטוסים של חיל-האוויר המצרי, ולבסוף - נהרג ב16- באוקטובר במטוס המסרשמיט בהגיעו לנחיתה בבסיס הטייסת בהרצליה. לפעולה הספוראדית של מטוסי המסרשמיט לאחר נפילת מפקד הטייסת אין גם כל חשיבות היסטורית. מאז ואילך, תפסו את מקומו של מטוס זה יותר ויותר מטוסי הספיטפייר והמוסטנג. קומץ מטוסי המסרשמיט נותר למקרה חירום בלבד, וכמעט ולא הופעלו יותר לצרכים מבצעים.
עבודה זאת היא חלק ממחקר מקיף על תולדות חיל-האוויר בתקופה שלמן 15 במאי ועד תום מלחמת העצמאות. רכש מטוסי המסרשמיט ותחילת קורס ההסבה על המטוס תוארו כבר בהרחבה בספרנו שורשי חיל-האוויר העוסק בתולדות החיל עד הכרזת המדינה, ובמאמר זה הובאו משם רק עיקרי הדברים החיוניים לתיאור תקופת המסרשמיט ולהבנתה. עד היום טרם נכתבה עבודה כלשהי המתארת ומנתחת את תקופת המסרשמיט בחיל-האוויר על בסיס מקורות ראשוניים מאותם הימים. המקורות לכתיבת מאמר זה, לוקטו מארכיון צה"ל, מארכיון המכון למורשת בן-גוריון בשדה-בוקר, מארכיון המדינה (לרבות התייחסות לישיבות הממשלה שהתפרסמו לעיון הציבור לאחרונה), ומארכיון הענף, שבו הצטברו במהלך השנים גם ראיונות חשובים עם בני-התקופה.
למרות פעולת האיסוף המקיפה נותרו עדיין פה ושם גם בסוגיית מטוס הקרב הראשון מספר נושאים שטרם התחוורו כל צרכם. כך למשל, פרט לקורס ההסבה הראשון על המטוס, שתיאורו מתבסס בעיקר על מכתביו של אליהו סחרוב, שנשלח על-ידי בן-גוריון במיוחד להחשת הטסתם של מטוסי המסרשמיט ויומנו האישי של פינייה בן-פורת, אחד מחניכי הקורס - כמעט ולא מצויים ברשותנו מקורות נוספים לתיאור שאר הקורסים שנערכו במהלך התקופה עד אוגוסט 1948; פתרון חלקי לסוגיה זאת מצאנו במאמר שנכתב לאחרונה בצ'כית על-ידי שני היסטוריונים צ'כיים, שהתייחסו לסוגיה זאת ואחרות על-פי מקורות צ'כיים. 1. סא"ל ד"ר יזי דופק (Jiri Dufek)  רס"ן דוד ולדימיר שלוסר (Vladimir Slosar) "סיוע של צ'כוסלובקיה לחיל-האוויר הישראלי בהתהוותו בשנת 1948" (מצ'כית לעברית - נפתלי בר-שלום), יוני 1992, אחה"א.

על רקע המצוקה הצבאית והמדינית הקשה, שבה היה שרוי היישוב היהודי בפרוץ מלחמת העצמאות ננסה להבהיר את המניעים להחלטה לרכוש את המטוס, את קשיי ההסבה למטוס, את בעיות העברתם של המטוסים לארץ, את הפעלתם של המטוסים, ולבסוף - את תהליך פליטתם ממצבת מטוסי החיל ולהעריך את תרומתם במאמץ הכללי במלחמת העצמאות. כל זאת על רקע תהליך ארגונו של חיל-האוויר בכלל ושל טייסת הקרב הראשונה בפרט.









פרק א':
"אין רואים ואין שומעים אותו"

"אווירונים לוחמים"

בספטמבר 1947 נפגש בן-גוריון בירושלים עם סגן מפקד מחוז ירושלים ב"הגנה" המהנדס מיכאל פליקס (דורון) יליד פראג. הוא סיפר לבן-גוריון על קשריו של אחיו, ד"ר אוטו (אוריאל) פליקס, עם אנשי צמרת צ'כים בכל המגזרים הממשלתיים.
ד"ר אוטו פליקס, משפטן יליד פראג, היה פעיל באגודת הסטודנטים הציונים לפני המלחמה ובהתאחדות עולי צ'כוסלובקיה. הוא ביקר בפראג בקיץ 1947 ונפגש עם חברים רבים ללימודים, יהודים וצ'כים שחזרו ממחנות ריכוז ומן המחתרת, ואשר מלאו תפקידים בכירים בממשל החדש, על שני אגפיו: הדמוקרטי והקומוניסטי. בן-גוריון אכן זימן אותו אליו ביום הכיפורים תש"ח וביקשו לצאת שוב לפראג על-מנת לבדוק את אפשרויות הרכש בצ'כוסלובקיה. בראשית נובמבר 1947 הגיע פליקס לפראג ועד מהרה יצר קשרים טובים עם אנשי מפתח רבים בצבא, בתעשיית הנשק ובמשרדי הממשלה.
2. ראה לאחרונה טיוטה בכתב-יד מאמרו של זהר לבקוביץ, "הרכש בהגנה", פברואר 1993, אחה"א; כן ראה שורשי חיל-האוויר, התפתחות התעופה הביטחונית בארץ-ישראל עד הקמת המדינה, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1988, ע"ע 197-195,  291-282,  336-332.
 
בשליחות רכש מטעמו של בן-גוריון יצא לצ'כיה באותה השעה גם אהוד אבריאל, מפעילי עלייה ב'. הוא נפגש שם עם סוחר נשק יהודי רומני בשם רובר אברמוביץ' (אדם), אשר לרגל עסקיו עם שותפו יוזף נאש - הרבה לבקר בצ'כיה. אברמוביץ' הציג לפני אבריאל שני קטלוגי נשק של בית-החרושת "זבוריובקה, ברנו". בעקבות זאת נפגשו בפראג עם נציגו של בית החרושת הצ'כי לנשק ועם ידידו - אוטו פליקס. לאחר משא ומתן קצר במשרד הראשי של החברה חתם אבריאל בשמה של אתיופיה (שכן הצ'כים דרשו כיסוי של מדינה ריבונית כלשהי) על עסקת הנשק הראשונה.3. ראה א. אבריאל, פתחו שערים, מעריב, 1976.
 בעקבות ההצלחה בצ'כיה ביקש בן-גוריון מאהוד אבריאל ב29- בפברואר 1948 לברר גם

אם יש אפשרות לרכוש מאת הממשלה הצ'כית והיוגוסלבית אווירונים לוחמים עם הנשק הדרוש בתוכם למטרת התגוננות ומפציצים. אם התשובה תהיה חיובית יבוא אחד המומחים שלנו מיד לאירופה לשם קביעת הטיפוסים.4. סבב ראשון, תיק מס' ב540, אחה"א.
 

באותו הזמן,  בד בבד עם ניהול המו"מ לרכישת רובים, מקלעים וכדורים, בדק אוטו פליקס גם את האפשרות לרכישת מטוסים. היכרותו הקודמת עם אנשי-מפתח במשטר הצ'כי סייעה לו בכך, ותוך זמן קצר הוצעו לו 25 מטוסי קרב גרמניים מסרשמיט S-199. הוא העביר את הידיעה לאבריאל, וב24- במרס הועבר הידיעה לארץ.5. פליקס, עדות אישית בכתב על פעולתו בצ'כיה, הועברה לענף בשנת 1993, עמ' 72; שורשי חיל-האוויר, שם,  ע"ע 333-334. 
מטוס הקרב מסרשמיט 109 תוכנן על-ידי מהנדס המטוסים הגרמני פרופ' ווילי מסרשמיט, וטיסת הבכורה שלו נערכה בספטמבר 1935. עד תום מלחמת העולם השנייה יוצרו למעלה מ35,000- מטוסים כאלה מדגמים שונים. לקראת סוף המלחמה, כאשר מפעלי המטוסים בגרמניה היו נתונים תחת הפצצות כבדות, פתחו הגרמנים קו-ייצור במפעלי "אוויה" שבצ'כוסלובקיה, אולם עד תום המלחמה לא הספיק המפעל לסיים אפילו את הרכבתו של מטוס אחד. עם הקמתה של מדינת צ'כוסלובקיה העצמאית הוחלט לנצל את חלקי המסרשמיט שנותרו במפעלי "אוויה" ולהרכיב מהם מטוסים לציודו של חיל-האוויר הצ'כוסלובקי. תוך זמן קצר ביותר הורכבו 20 מטוסיBF-109G-14  שקיבלו את הסימון הצבאי S-99. אולם, כיוון שלא נותרו מנועים דגם דיימלר-בנץDB-605  הורכב במטוסים מנוע יונקרס יומו F211 שהיה מצוי בכמויות גדולות.  לשם התקנת המנוע החדש נעשו שינויים בתכנון חרטום המטוס וגם תוכנן מדחף תלת-להבי חדש. למן חודש פברואר 1948 החלו המטוסים הסדרתיים להיכנס לשירות בחיל-האוויר הצ'כוסלובקי תחת הסימון S-199, ועד לסגירת קו הייצור בשנת 1949 יוצרו כ550- מטוסים, ביניהם גם מספר מטוסים דו-מושביים שסומנו CS-199  ונועדו לאימון ולהסבת טייסים. 
6. י. בורוביק, "מטוסי לחימה של חיל האוויר, אוויה S-199, ראשון מטוסי הקרב בחיל-האוויר", ביעף,  ע"ע 27-25; שורשי חיל-האוויר, שם, עמ' 334.
המטוס נחשב אמנם למטוס-קרב בעל כושר תמרון ונסיקה טוב, אולם היו לו מגבלות שחייבו מיומנות גבוהה של הטייסים, בעיקר בהמראה ובנחיתה. הוא היה מצויד בכן-נסע ראשי צר יחסית ובעל חוזק נמוך, שגרם לחוסר יציבות בריצה על המסלול. בעיה זאת לא נפתרה לחלוטין גם בדגמים המאוחרים של המטוס, ובעטייה נגרמו תאונות נחיתה רבות. גם השינויים שנעשו בסוג מטוס זה (במנוע ובמדחף) לא היו מוצלחים ביותר: המנוע החדש פיתח הספק מירבי נמוך מהמנוע המקורי, והמדחף בעל שטח הלהבים הגדול יותר - הגביר את נטיית המטוס לסטות שמאלה לאחר שגלגל הזנב התרומם בהמראה וחייב הטייה גדולה של הגה הכיוון לקיזוז הסטייה.
מטוסי המסרשמיט, שכונו במקורות העבריים של התקופה "הסכינים" (מסר בגרמנית פירושו - סכין), לא תאמו את תוכניותיו של מטה שירות האוויר: בתוכנית להקמת כוח אווירי עברי מ23- באוקטובר 1947 ובתוכנית "יקום פורקן" מחודש פברואר 1948 פורטו סוגי מטוסים רבים, אולם המטוס הזה כלל לא הוזכר בהן.
7. על תוכניות אלו ראה בהרחבה שורשי חיל-האוויר, שם, ע"ע 108-101,  255-254. הגורמים לכך באו לידי ביטוי לימים בדבריו של אהרן רמז ששימש  אז כקצין המבצעים והתכנון של שירות האוויר:

א. לא היה ידוע אם קיימים עדיין מטוסים אלה הלכה למעשה, היכן ובבעלות מי, ואם ייצורם יימשך. ב. היה ברור כי הצטיידות במטוס גרמני תכביד על אימון הטייסים (לא היה אף טייס שהתנסה בהטסתו הקרבית) ובעיקר בבעיות חלפים, תחזוקה, חימוש וכו'… ג. בשעת הכנת התוכנית… לא היה ידוע על ייצור צ'כי של המטוס ועל סיכוי כלשהו לרכישתו בהסכם עם הממשלה הצ'כית. לעומת הנ"ל היה ידוע על כמויות רציניות של מטוסי  P-51, P-47, P-38 וכו', שניתן היה לרכשם בשנות 47-45 במחירים זולים ביותר, וכן גם חלקי חילוף ומנועים.
8. שורשי חיל-האוויר, שם, עמ' 334. 

רק לקראת סוף מרס, משהתברר שתוכניות הרכש בארצות-הברית רחוקות ממימוש בעיקר בגלל האמברגו האמריקני, נתן שאול מאירוב, מרכז פעולת הרכש באירופה, את האישור לרכוש את מטוסי המסשרמיט. עם זאת הוא הגביל את הרכישה לעשרה מטוסים בלבד. לימים כתב פליקס: "ידעתי שהחלטה זו היתה שגויה. לא הכסף גרם למגבלה. לא הסכום היווה בעיה אלא ההשערה שעשרה מטוסים יספיקו לנו, לפחות בינתיים." עדיין קיוו שאולי תוך זמן קצר יוסר האמברגו, וניתן יהיה לרכוש את מטוסי הקרב שאותם העדיף שירות האוויר. לדברי פליקס הוא התייעץ עם חבריו הצ'כיים:

מומחים, לא מעורבים בעסקה אבל מודאגים, מתוך ידידות אישית… הם כולם היו משוכנעים שאפילו 25 המסרשמיטים לא יספיקו. חובבנית היא ההחלטה לרכוש עשירייה בלבד, שאף מומחה לא יוכל לאשר. הוסבר לי שמהר מאוד - יפחת מספר המטוסים לשלושה בגלל סיכוני ההובלה, אבדות על הקרקע ובאוויר; זאת במיוחד היות וטייסינו לא מנוסים עם מטוסים אלה ולכן צפויות הרבה תאונות בימים הראשונים אחרי הכשרה קצרה מדי. השלישייה שתישאר לא תאפשר טיסות מבנה ותוך ימים נאבד את השליטה על המרחב האווירי שעלינו להשיג ולשמור.
9. פליקס, שם, עמ' 49.
 

הטעונים היו אפוא משכנעים, אולם ניסיונות פליקס להניא את מקבלי ההחלטות מהחלטתם לרכוש עשרה מטוסים בלבד - עלו בתוהו. הוא החליט אפוא לעגן במסגרת החוזה גם את האפשרות לרכוש 15 מטוסים נוספים אם יתקבל לכך האישור בעתיד.10. פליקס, שם, עמ' 50.

ואכן ב12- באפריל נמסר לבן-גוריון כי "אהוד [אבריאל] קנה בצ'כיה 10 מסרשמיט, ובעוד ששה שבועות ישיג עוד 15". אולם, החוזה הרשמי נחתם רק ב23- באפריל: בשם הסוכנות היהודית חתמו עליו אהוד אבריאל ואוטו פליקס ומהצד הצ'כי - הגנרל בדריך בוצ'ק הרמטכ"ל הצ'כוסלובקי. החוזה אושר ב5- במאי 1948 על-ידי שר ההגנה גנרל לודביק סבובודה (היה במלחמת העולם השנייה מפקד הצבא הצ'כוסלובקי בברית-המועצות) ועל-ידי ראש הממשלה הצ'כוסלובקי ק. גוטוולד (ראש המפלגה הקומוניסטית, ולאחר מות בנש - נשיא צ'כוסלובקיה). החוזה היה על סך 1,800,840 דולר.11. שורשי חיל-האוויר, שם, עמ' 334; סא"ל ד"ר דופק, רס"ן שלוסר "סיוע של צ'כוסלובקיה לחיל-האוויר הישראלי בהתהוותו בשנת 1948", מצ'כית לעברית - נפתלי בר-שלום, יוני 1992, אחה"א.
אין ספק שגם במושגי אותם הימים מדובר במחיר מופקע לכל הדעות. אולם זה היה מטוס הקרב היחיד שהוצע לשירות האוויר. סכום זה היה גם תוצאה של חישוב מעוות שהסתמך על שער החליפין הרשמי של המטבע הצ'כי הקרון ביחס לדולר: 50 קרונות צ'כיות לדולר אחד; בשוק השחור ניתן היה לקבל עבור דולר אחד פי עשרה ויותר. חישוב הסכום המדובר לפי השער הרשמי הסתכם אפוא בסכום עצום - הסחורה היתה שווה עשירית הסכום. לימים כתב פליקס, כי נשאל אז רטורית על-ידי מנהל הבנק הלאומי הצ'כי: "האם אתה מתכוון אדוני שאאלץ ללכת לבית סוהר מכיוון שאודה בפומבי שהמטבע שלנו לא שווה ושער החליפין הוא תכסיס מעוות". הצ'כים היו מוכנים לבטל את העסקה, ולנציגי היישוב היהודי  - לא היתה ברירה, אלא לשלם.
12. פליקס, שם, עמ' 73.

האישור למכירת מטוסי המסרשמיט בא בתקופה שבה אף מצבו של חיל-האוויר הצ'כוסלובקי עצמו היה קשה ביותר. לאחר עיכובים ממושכים פתח החיל ביישום תוכניותיו לבניית הכוח האווירי משנת 1947. בתחילת שנת 1948 הוקמו רק שתי דיוויזיות אוויריות מכלל השמונה שתוכננו, וחלק ניכר מהיחידות היו רק במתכונת שלדית. היו בו רק כ200- מטוסי קרב והפצצה שמישים. מצב קשה זה אפיין גם את כוח האדם המקצועי המאומן בחיל ולכן עסקו באימון מזורז של כוח אדם זה. הטייסים התחילו בהסבה ממטוסים מיושנים ל- S-199(מסרשמיט) אשר לפי התכנון היה צריך להיות באותה התקופה מטוס הקרב העיקרי בחיל. המחסור במדריכי טיסה ובמדריכי צוות קרקע בעלי ניסיון קרבי נבע בין השאר גם מגל הרדיפות של יוצאי צבא צ'כוסלובקיה שנלחמו במלחמת העולם השנייה במערב אירופה (במיוחד לכל אלה אשר שירתו בחיל-האוויר הבריטי).13. דופק ושלוסר, שם, שם.

החוזה חייב את צ'כוסלובקיה גם לאמן ולהסב טייסי קרב ל- S-199, טייסים שיישלחו מישראל וכמו כן לאפשר אמון פרחי טייס חדשים המיועדים לשמש טייסי קישור או טייסי קרב. במקביל לאמון טייסים היה צריך לאמן צוותי קרקע מכונאים וקשרים: מכונאים בבית-ספר למכונאים בליבריץ וקשרים בחרודים. האחראי לביצוע התוכנית היה מפקד חיל-האוויר גנרל  אלואיס וידריך (Alois Vicherek).14. שם, שם.
 

"פרק קצר בציונות"

עם הגעת הידיעה לשירות-האוויר ב24- במרס על רכש מטוסי המסרשמיט נערך מטה שירות-האוויר לבחירתם של המועמדים לקורס ההסבה הראשון ולהבאתם של מטוסי הקרב לארץ. הבחירה לא היתה קלה, כפי שהדבר עולה מדבריו של רמז לימים:

מצד אחד רצינו לתת עדיפות לישראלים לעומת מתנדבים מחוץ-לארץ, אך לצערנו מספר הישראלים שהיה להם ניסיון בטיסה מבצעית על מטוסי קרב היה קטן ביותר… רשימה ראשונה כללה טייסי מח"ל [מתנדבי חוץ-לארץ] בלבד, נוסף על עזר ויצמן ומודי אלון [שקיבלו את הכשרתם ב RAF -]. לאחר שיקול ודיון די סוער בנידון הוחלט לצרף לקבוצה את פינייה [בן-פורת], [יצחק] הננסון ו[יעקב] בן-חיים (שרכשו ניסיון מעשי עצום בטיסות על מטוסים קלים והיו טייסים "טבעיים" בעלי כשרון רב) וכן את קנר שהעיד על עצמו כי היה לו הניסיון הדרוש בח"א הרוסי.15. שורשי חיל-האוויר, שם, עמ' 335.
 

בקבוצה שנבחרה לבסוף היו אפוא טייסים שקיבלו את הכשרתם במסגרת מחלקת הטייס של הפלמ"ח, וחברת "אווירון" שידעו להטיס מטוסים קלים בלבד וגם טייסים יוצאי חיל-האוויר המלכותי או הדרום-אפריקני שהיו בעלי עבר עשיר בהטסת מטוסי קרב. לקורס ההסבה הראשון לצ'כוסלובקיה יצאו ב6- במאי מרדכי אלון, עזר ויצמן, אדי כהן, רובי רובינפלד, לו לנארט, יצחק הננסון, יעקב בן-חיים, נחמן המאירי, סנדי ג'ייקובס, מישה קנר ופנחס בן-פורת כמפקד הקבוצה. ב8- במאי כתב בן-פורת ביומנו: "פגישה עם הקולונל. סוכם על התחלת קורס הטיסה ביום שני". תוכנית הקורס, כפי שהותוותה, פורטה באחד ממקורות התקופה:

ביסודה של תכנית הלימודים שעובדה ע"י הנהלת בית הספר היתה הנחה שלרשות כל הטייסים שלנו שנשלחו לבית הספר, הן הא"י והאמריקאים, עומד ניסיון קרבי מעשי משנות המלחמה, או לפחות ניסיון טיסה באווירון קרב אנגלי או אמריקאי. לפיכך עובדה תכנית מרוכזת ומזורזת שתכליתה היתה להקנות לאנשים את הניסיון והידיעה בשימושים ובצדדים ספציפיים של הסכין ולדילוג על כל השלבים הראשונים של הלימוד האלמנטרי בטייסות-קרב. תכנית זו התבססה על הודעה של אנשינו שכל המשתתפים בקורס היו טייסי קרב מנוסים פחות או יותר, ולדבריו של אתי [אהוד אבריאל] הוא העמיד על כך גם את אנשינו בארץ וקבל מהם אשור שכל המשתתפים ייבחרו וינופו לפי עקרון זה.16. ממכתבי  סחרוב, 22.5.48, אחה"א.
 

ואכן, כמתוכנן ב10- במאי החלה הקבוצה באימוניה בבסיס חיל-האוויר הצ'כי צ'סקה בודיוביצ'ה. רוב כוח האדם של יחידה זאת שירתו במלחמת העולם השנייה במסגרת טייסת 312 של חיל-האוויר המלכותי הבריטי.17. דופק ושלוסר, שם.
  באותו היום טסו כולם טיסת היכרות על מטוס אימון קל בשם אראדו. למחרת נמשכו הטיסות על האראדו והתחילו אף בטיסות על מטוס המסרשמיט. באחת הנחיתות של בן-פורת, הוא נחת על הגחון, ולדבריו "הירידה היתה טובה! לא קרה שום דבר. הם [הצ'כים] מתנהגים אתנו בסדר גמור". תוך זמן קצר ביותר התברר הפער הרב הקיים בין החניכים שהשתתפו בקורס הוחלט אפוא לחלק את החניכים בין שתי קבוצות: אחת למתקדמים (בן-פורת, אלון, ויצמן והננסון) והשנייה - לאלה הצריכים אימון מקדים נוסף על מטוס האימונים אראדו (בן-חיים, קנר, המאירי וג'ייקובס). הם התאמנו אפוא ב12- במאי על-פי חלוקה זאת וכבר באותו היום קיבלו ויצמן ואלון את טיסת הסולו הראשונה על המסרשמיט.
ב14- במאי נמשכו טיסות האימון, ופליקס וסם פומרנץ (טייס ומהנדס אווירונאוטי אשר גוייס בתחילת הפעולה לרכש מטוסי התובלה בארצות הברית) הגיעו לביקור. הם הביאו אתם גם את אדי כהן, לו לנארט ורובי רובנפלד - טייסי קרב שנשלחו מהארץ לקורס ההסבה - לאחר שהצליחו בדרך כלשהי לארגן את הויזות עבורם לכניסה לצ'כיה. לאחר שפליקס שוחח עם המדריכים על רמת החניכים, היה מעוניין להפסיק את אימוניהם של רוב משתתפי הקורס, של אלה שלא הטיסו מטוסי קרב קודם לכן והיו חסרי ניסיון מבצעי ולהעבירם לתפקידים אחרים. אולם, בן-פורת, כדבריו, "נתן לו פרק קצר בציונות", והוחלט לבסוף להמשיך באימונים עד לסיום ההכשרה. עם זאת סוכם לזרז את אימוניהם של טייסי הקרב, בעלי הניסיון שביניהם.18. שורשי חיל-האוויר, שם, ע"ע 336-335. 

בינתיים חלו תמורות מרחיקות-לכת בארץ, שבעקבותיהן נחשפה האוכלוסייה היהודית לגלי הפצצות חוזרים ונשנים של חיל-האוויר המצרי.** מצבת מטוסיו של חיל-האוויר המצרי כללה במועד זה 93 מטוסים: 37 ספיטפייר (20 - שמישים), 12 אנסון (תשעה - שמישים), 10 דקוטה (שבעה - שמישים), שני מטוסי קישור מסוגDH-104  דוב, 12 מטוסי הדרכה הרוורד, ו20- מטוסי הדרכה ראשוניים מסוג מגיסטר (כ10- שמישים).

   
. טיוטה בכ"י, נ. הרטוך, חילות-אוויר ערב במלחמת- העצמאות, פנימי, ענף לתולדות חיל-האוויר, 1995. 

"השימוש במטוסינו כמעט מן הנמנע"

ב14- במאי הכריז בן-גוריון על הקמת מדינה עצמאית יהודית בארץ-ישראל, ובימים שלאחר מכן הרגיש הישוב היהודי את משמעותה של העובדה שאין לו מטוסי קרב להגנת שמיו: מטוסי חיל-האוויר המצרי החלו בסדרת הפצצות על תל-אביב ובכללה שדה התעופה שם. אם עד אז הגן חיל-האוויר הבריטי על שמיו של היישוב היהודי, הרי שעתה עם פינויים של הכוחות הבריטיים שלטו המטוסים המצריים על שמי המדינה ללא מיצרים.
. ראה רשימת הפצצות שנערכו על היישובים בארץ מ- 15 במאי 1948 ועד 11 במרס 1949, א"צ 1045/70/103.
אזלת-היד של חיל-האוויר הישראלי בימים אלה היתה אפוא - בשיאה: באחד העיתונים נכתב כי חיל-האוויר הישראלי הוא החיל "הטוב ביותר - אין רואים ואין שומעים אותו...".
21. דבר, 30.5.48, "מכתב למערכת". הדי ההפצצות המצריות הגיעו אף לג'נבה, ומרכז הרכש, שאול מאירוב, אף שאל את גלילי ואת רמז  אם "מחשש הפצצות" עליהם לעכב את מטוסי הנורסמן העומדים להמריא לארץ.
22.  א"צ 6/137/51/31; על רכש מטוסים אלה ראה שורשי חיל-האוויר, שם, עמ' 326. ב17- במאי כתב ישראל גלילי, ראש המטה הארצי של "ההגנה"  לשאול מאירוב:

א. תנצלו הכרזת המדינה והכרזת אמריקה להשגת רשות לבסיסי מעבר לאווירונים ולרכישות רשמיות. ב. טורים משוריינים של האויב פורצים בדרום בצפון ובמזרח. השימוש במטוסינו כמעט מן הנמנע מפני הספיטפיירים של האויב.
23. מ. מרדור, שליחות עלומה, פרקי מבצעים מיוחדים במערכות ה"הגנה", הוצאת מערכות, 1965, עמ' 285. 

כעבור יומיים שוב כתב: "היום בפעם הראשונה התחילו מפציצי האויב ממטירים ממכונות ירייה ברחובות העיר. אני מעריך כי נוכחו שאין לנו מטוסי-קרב ואינם חוששים לתגובה."
24. שם, שם. הצורך הדחוף במטוסי הקרב הלך וגבר.
עד אז הסתבר באופן וודאי שלא ניתן להגיע לארץ בטיסה במסרשמיט, שכן המטוס לא יכול היה לבצע את הטיסה בגיחה אחת (יכולת שהייה של שעה וחצי באוויר במהירות של 400-350 קמ"ש) והיה צריך מספר תחנות-ביניים לשם תדלוק. מה גם, שלא הושג אישורה של אף לא אחת מהמדינות שבדרך לנחיתת מטוסי הקרב בתחומה, שכן היה בכך משום הפרה בוטה של האמברגו שהוכרז מטעם האו"ם.
25. שורשי חיל-האוויר, שם עמ' 205; וראה גם ע. ויצמן, לך שמים לך ארץ, ספרית מעריב, 1975, עמ' 57.
 הוחלט אפוא לפרק את המטוסים, כפי שכתב בן-פורת ביומנו ב8- במאי: "בררתי את אפשרות פירוק המכונות [מטוסי המסרשמיט]: האפשרויות ישנן והפירוק מהיר לגמרי. עם המכונות יישלחו 5 מכונאים להרכבתם... במשך יומיים אפשר לשלוח את כל המכונות. "אולם, לא כך היו הדברים, וחלו עיכובים בהעברת המטוסים מבתי החרושת הצ'כיים. ב12- במאי שוחח בן-פורת בטלפון עם פליקס, אשר הודיע לו כי השיג אישור לבסיס עבור הטענת מטוסי המסרשמיט, אולם טרם הגיע אף לא מטוס אחד להעברה. באותו היום הודיע בן-פורת לרמז "שאי אפשר להטיס את הסכינים ויש לעשות הכל כדי להטיסם" בתוך מטוס תובלה גדול.26. יומן אישי של פינייה בן-פורת, שם, אחה"א.

על-מנת להחיש את העברתם של מטוסי המסרשמיט הוחלט לשגר לצ'כוסלובקיה גם את אליהו סחרוב (שכונה בשפת-קוד "מתי"), אשר שב לארץ משליחות בארצות הברית שבה עשה בשליחות התע"ש. הוא טס במטוס צ'כי של חברת התעופה הצ'כית, היחידה שטסה אז לארץ וממנה. למחרת היום הגיע לפראג ונפגש עם אהוד אבריאל ועם יהודה בריגר (שנשלח אף הוא מהארץ לזירוז פעולת הרכש והתרכז לפי-שעה בבדיקת העברתו בדרך האוויר) אשר שמעו מפיו על שליחותו. בשיחה עמם התברר גם לו כי מטוס המסרשמיט אינו מסוגל לטוס טיסה ארוכת-טווח מבלי להצטייד בדלק בתחנת ביניים כלשהי בדרך לארץ. הוחלט אפוא להטיסם במטוס הסקיימסטר, אשר כאמור השתלב עד אז במבצע "בלק" בהטסת אמצעי לחימה מאיאצ'ו בקורסיקה.27. ראה בהרחבה רבה שורשי חיל-האוויר, שם, ע"ע  197-195, 291-282.  צוות הרכש בפראג החל בסידורים ובהכנות לקראת בואו  של מטוס התובלה, מטוסי המסרשמיט הוטסו מבית החרושת בעיר ברין הצ'כי אל שדה התעופה בזאטץ.





"יכולים להציל ואולי להכריע"

בזאטץ, עיירה צ'כית קטנה, מרחק ארבע שעות נסיעה מפראג, העמידה הממשלה הצ'כית לטובת הטסת מטוסי הקרב שדה תעופה צבאי שהיה סגור ומסוגר בפני כל תנועה אזרחית.
היה זה בסיס חיל-האוויר הצ'כי, בפיקודו של הקולונל פראנטשיק זומר, ששימש במלחמת העולם השנייה מסלול נחיתה למטוסי קרב גרמניים, ולאחר מכן שימש כתחנה ניסויים למטוסים צבאיים. היה בו מסלול אחד מאספלט באורך של כ2000- מטר, משואת אלחוט לטווח של 250 מיל בערך וכן מגדל פיקוח וכמה מוסכים שעמדו בתוך שדות קמה משתפלים. הבסיס הוכשר והותאם לעבודה בקיץ ולא התאים לפעולה בסתיו ובחורף. נמצאו בו גם מספר מכולות אשר שימשו להחסנת חלקי החילוף למטוסים. בשפת קוד כונה הבסיס "עציון" או "זברה". במקום היו שני בתי-מלון, זלאט-לב (אריה הזהב) וסטלינגרד, שהועמדו לרשות הצוותים שפעלו במבצע  "בלק".
28. י. בן-חורין, (עורך בנימין הלוי) בזכות אותם ימים, הוצאת מורשת וספרית הפועלים, 1975, ע"ע 114-113.

על הפעולה בשדה התעופה בזאטץ בפרט ועל יחס הצ'כים בכלל כתב אז סחרוב:

אנו קבלנו כאן לרשותנו שדה תעופה צבאי שלם… מחוץ לעשרות של פועלים + טכנאים ומהנדסים מקומיים העומדים כאן לשירותנו לכל הצרכים, הבאנו הנה טכנאים משלנו הבודקים כל אווירון ועושים בו את כל התיקונים הדרושים… עזרתם ואהדתם של האנשים המקומיים ומחלקות הממשלה השונות מלווים אותנו בכל תנועה שלנו כאן. כל הופעה של טייסים אמריקאיים במשטר השורר היום במדינה זו היא ממש בלתי אפשרית, פרט לטייסים שלנו הנהנים מהכנסת אורחים מלאה מצד נציגי הממשלה כאן ונמצאים תחת חסותם של קציני משטרה מיוחדים - המצווים לדאוג לאכסונם וכלכלתם ולמנוע כל אי-נעימות היכולה להיגרם להם. במלים אחרות אנו עובדים כאן ממש כמלכים.

סם פומרנץ מונה בינתיים לאחראי על תחזוקתם של מטוסי התובלה בשדה התעופה זאטץ וגם על הכנתם של מטוסי המסרשמיט להטסה. על פומרנץ כתב סחרוב ממש באותם הימים:

הוא ממש אנציקלופדיה חיה של תורת האווירונאוטיקה על כל הסתעפויותיה ואחד הבחורים המסורים והיקרים שיש לנו כאן… הוא חיוני מאד לפעולה התקינה של הבסיס שהקמנו כאן ולמעשה משמש בתור האיש המרכזי בו… הוא בקיא בכל האספקטים של האוויריה המלחמתית.29. סחרוב לגלילי ולרמז, 22.5.48, ממכתבי סחרוב. 

ארני סטליק, אשר שלט בשפה הצ'כית כאחד שמוצאו היה מצ'כיה סייע לפומרנץ בכך ובמיוחד בקשר עם הצ'כים.
30. ל. סלייטר, הנאמנים, מסודות הרכש בתש"ח, מערכות, אוגוסט, 1971.
 על מחסני הנשק למשלוחים היה אחראי לוי קופילביץ (ארגוב), יליד צ'כיה שהיה גם הממונה בשדה וקשור עם מפקד הבסיס הצ'כי הקולונל פראנטשיק זומר. תפקידו של בריגר היה הקשר בין זאטץ ובין פראג, קיום כל הקשרים עם הארץ ועם השליחים בארצות אירופה ובארצות הברית, וכן אחריות כללית למבצע "בלק".31. י. בן-חורין, שם, ע"ע 120-119.

ב16- במאי הודיע בריגר לרמז לראשונה על הכוונה לשלוח את מטוסי המסרשמיט בתוך מטוס התובלה ב18- או ב19- במאי. במברק זה הוא ביקש כי "בגלל ההאפלה בתל-אביב הכרחי שבשדה [עקרון] יהיה RADIO BEACON** תחנת קרקע קבועה המשדרת אותות RF, במיוחד אותות של נתוני זיהוי, המאפשרים לתחנות נעות לקבוע את מיקומן ביחס אליה. .32. א"צ 6/137/51/31.  ההוראות לקשר עם המטוס, אותות הקריאה וסימני הזהות של המטוס נקבעו אף הם כמו בכל שלוש הטיסות הקודמות, על-פי תוכנית "יקום-פורקן" (המוזכרת לעיל).
33. א"צ 6/137/51/31.
  ב17- במאי הודיע רמז לבריגר כי הם מוכנים לקבל את מטוס התובלה בעקרון ב19- במאי.34.  מילון עברי-אנגלי למונחי תעופה ולוחמה אווירית, ליקט, תרגם וערך - אשר גולן, משרד הביטחון - הוצאה לאור, 1989, עמ' 159. 
  אולם, מועד הגעתו נדחה שוב "בגלל קלקול במוטור"35. 18 במאי, שם, שם.
, כדבריו של בריגר. אולם, ב19- במאי הודיע בריגר לרמז כי המטוס יגיע רק ב20- במאי בשעה 19:00 ג.מ.ת. וביקשו להכין ציוד מתאים שיכלול גם מנופים  לפריקת המסרשמיט. הוא ציין כי משקל המסרשמיט הוא 1650 ק"ג. סימן הקריאה  של המטוס - FAO, וזהותו - K7K לפי תוכנית "יקום פורקן". כן ציין בריגר - מפאת ההאפלה, אשר היתה בתל-אביב  - כי "אם אי אפשר לקיים קשר אלחוטי תאותתו מתל-אביב מ12- פנסים את האות C החל משעה 17:00 ג.מ.ת".36. א"צ 6/137/51/31.

ואכן לאחר שהגיע מטוס הסקיימסטר ב20- במאי לזאטץ, הונחו על רצפתו לוחות-עץ והועמסו עליו באמצעות מנוף מיוחד המדחף והכנפיים של המסרשמיט, אולם הכנסת גוף המטוס לא עברה בקלות. הצ'כים המשיכו בניסיונותיהם. הם הפכו את המסרשמיט על גבו, הפכוהו כשזנבו קדימה - ולא הצליחו להכניסו לתוך מטוס הסקיימסטר, כדבריו של סחרוב:

חצי שעה של ניסיונות - והטכנאים כמעט אמרו נואש. פיתחו של הדי-סי.4 הוא בצד המטוס, ורוחבו לא הספיק כדי לקלוט את מלא אורכה של שילדת המסרשמיט. ואילו משניסו להכניס את הסכין באלכסון, התחכך דוכן השילדה העשוי אלומיניום דקיק בפתח ואיים להיקרע.

לבסוף הוכנס  גוף המטוס, כך שזנבו נכנס לתא הטייס של הסקיימסטר; כך החליק פנימה מטוס הקרב לתוך מטוס התובלה.
במטוס זה טסו גם הטייסים הראשונים עזר ויצמן ומרדכי אלון, אשר למרות שלא סיימו את קורס ההסבה במלואו, תבעו לחזור לארץ. בן-פורת ציידם במספר מכתבים והוראות בעל-פה באשר לצורת הקשר עם הארץ, למלווים ו"קורס לחדשים". כךתיאר לימים ויצמן את הטיסה לארץ: "אחת-עשרה וחצי שעות מזאטץ לתל-נוף, בלי חניית ביניים ובלי תדלוק, נמשכה טיסתו של מטוס התובלה הראשון, שהביא לארץ את מטוס הקרב הראשון, האמיתי של חיל-האוויר בחיתוליו".37. ויצמן, שם, עמ' 57 באותו היום כתב ראש המטה הארצי ישראל גלילי לשאול מאירוב: "ברכתי למסר [שמיט] הראשון. נקוה שיופעל במהירות וחבריו לא יאחרו. המסרים יכולים להציל ואולי להכריע באם יהיו במספר מספיק."
38. מרדור, שם, עמ' 288
אולם, למרות הרצון להפעיל במהירות את מטוס המסרשמיט להגנת שמי המדינה ולהשגת עליונות אווירית, הדגיש סחרוב במכתבו לרמז, כי "יודעי דבר כאן מזהירים אותנו מפני הפעלת סכין אחד בודד ולדבריהם היחידה האופרטיבית הקטנה ביותר היא של שני סכינים, אולם יחידה של שלושה יעילה יותר וצופנת בתוכה אפשרויות יותר רבות של תמרון ולהטי קרב". דברים דומים שמע בן-גוריון גם מפי מפקד חיל-האוויר, ישראל עמיר, אשר דיווח לו כי על-פי דבריהם של שני הטייסים אשר באו במטוס הסקיימסטר עם המסרשמיט, אין מטוס המסרשמיט "יכול לפעול יחידי."
39. ד. בן-גוריון, יומן המלחמה, שלושה כרכים, (ערכו: ג. ריבלין, א. אורן), תל אביב, החברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון וההוצאה לאור- משרד הביטחון, 1982, עמ' 446.
על-מנת להחיש את קצב הטסת המסרשמיטים ולאור העובדה שהמסרשמיט הראשון שהובל לעקרון פורק ממטוס הסקיימסטר תוך שעתיים בלבד - נערכו  בזאטץ לשלוח שני מטוסי מסרשמיט ללילה (והדבר היה תלוי בראש ובראשונה גם בקצב הגעתם של מטוסי הקרב מבית-החרושת לזאטץ, פירוקם והעמסתם), לשלוח עם המטוס את הציוד הנלווה אליו, לדאוג שאחד האנשים ילמד את "דרכי ההפעלה והשימוש בפצצות", ולשלוח עם כל מטוס גם את הטייסים שהשלימו את ההסבה על המסרשמיט. ואכן ב25- במאי השתלב אחד האנשים בלימוד "דרכי השימוש וההפעלה של הפצצות, ולדברי סחרוב "מיד לכשיסיים הלימודים (במשך יומיים) נשלח אותו לארץ להקנות את ידיעותיו לאנשינו".
40. ממכתבי סחרוב לגלילי ולרמז, 25 במאי, אחה"א.
 

"בדרך נס נמלט לפני שהגיעו אווירוני האויב"

החשת הטסת מטוסי המסרשמיט מזאטץ הפכה אפוא לראשונה במעלה, ומכיוון שהיה ברור שלא ניתן להסתמך רק על פעולתו של מטוס הסקיימסטר החכור - הוחלט לשלב בהטסה גם את מטוסי הקומנדו אשר נרכשו בארצות-הבית והיו בנקודות שונות בדרכם משם לארץ.
שני מטוסים ראשונים מוטסים על-ידי לארי ראב וריי קורץ הגיעו לזאטץ ב19- במאי, וכבר למחרת היום שולבו בהטסת מטוסי הקרב. כיוון שלא היה ניתן להטיס מטוס מסרשמיט שלם במטוס הקומנדו, חולק מטוס הקרב בין שני מטוסים: באחד גוף המטוס, ובשני המדחף, התחמושת והפצצות למסרשמיט. במטוסו של ראב כשגוף של  ME-109מפורק תקוע לו בגבו, היה גם לו לנארט, אשר הספיק לסיים עד אז את קורס ההסבה. למחרת היום העמיסו על מטוס הסקיימסטר, אשר חזר בינתיים מהארץ, עוד מסרשמיט אחד - בכך הגיע מספרם לשלושה. למרות הסיכון, מבחינתם של הצ'כוסלובקים, הם ניאותו לשלוח לארץ בתוך הסקיימסטר גם חמישה מומחים מקומיים צ'כיים"**  מנהל הקבוצה היה  יאן וולצ’יק (Voulacek Jan), והאחרים היו - מיכאל ויג’ירה Michael Vigiera)) סמרצ'ק קורנק וייטה Korenek Vojta) Smercek), רולץ מירוסלב פרנטישיק (Frantisek Rulc Miroslav). הם מוזכרים במכתבו של מנהל אגף מנהלה מטה חיל-האוויר אל אגף תובלה אווירית ב13- ביולי 1948, שבו הוא מבקשם להטיס אותם במטוסי הבלק החוזרים לצ'כיה. שינהלו ויפקחו על ההרכבה של הסכינים".41. ממכתבי סחרוב.

במשא ומתן שניהל פליקס עם הצ'כים נקבע שכל אחד מהמומחים יקבל מיידית 50 דולר, שהנסיעה מצ'כיה לארץ וחזרה ממנה - "על חשבוננו", וכן:

ג. שכרם הרגיל בבית החרושת בצ'כיה עם כל מה שמצטרף - מוסיף להשתלם להם - ואנו המשלמים. 4. ביטוח בצ'כיה על חשבוננו. 5. הם רשאים לקבל במקום שימצאו עד 2.50 לי"ש במטבע הארץ שבה הם נמצאים. (במטבע צ'כית עד 250 כתרים צ'כיים ליום) חוץ מזאת אפשרות תנועה ועזרה רפואית. 6. יום העבודה נחשב ל12- שעות במעת לעת יש אפוא - לנהל ספר שעות עבודה מדויק. 7. פיצויים: במקרה של מוות נשלם 1 מיליון קרונות צ'. במקרה של אינולידיות שלמה נשלם 2 מיליון קרונות צ'. במקרה של אינולידיות חלקית נשלם 500.000 קרונות צ' ועד לריפוי 2.50 לי"ש ליום.42. מאור  כפי ששמע מפי ד"ר פליקס 21.7.48; וכן  מחיל אוויר מטה כללי למפקד אגף המנהלה תנאי ההסכם עם העובדים הצ'כיים, 8.7.48, א"צ 106/51/137/7.
 

במברק לרמז ביקש סחרוב שיעמידו לרשותם מהנדס דובר צ'כית כמתורגמן ולדאוג לכך שירגישו עצמם "כמו בביתם". הטכנאים הצ'כיים של בית החרושת הגיעו לארץ רק כעבור יומיים, שכן הם ביקשו להמתין עד שיהיו בארץ לפחות שלושה מטוסי ME-109 - "אחרת [כדברי הצ'כים לסחרוב] לא ניתן לתכנן את ההרכבה באורח רציונאלי".43. מתי להלל ולישעיהו, 21.5.48, אחה"א;  צבי פרגל מונה מטעם מטה החיל למקשר בין המטה ובין הקבוצה למפקד אגף ההנדסה מצבי פרגל, מועמד, אגף אמונים והדרכה, א"צ 18/51/137/5.

בשדה עקרון נערכו לקבלת המטוסים, ברם אלה לא נחתו על-פי המתוכנן. מפאת מזג-אוויר  "רע התעכבו מספר כלים ונשארו תקועים בדרך, מבלי שתהיה ידיעה מדויקת על מקום המצאם," ובריגר ביקש מרמז להודיעו מי מהמטוסים כבר הגיע לעקרון.44. א"צ  6/137/51/31. ואכן ב22- במאי הודיע רמז לבריגר ולמאירוב כי אחד ממטוסי הקומנדו הגיע אחרי הזריחה וללא הודעה מוקדמת על האיחור הרב של בואו. לדבריו "בדרך נס נמלט לפני שהגיעו אווירוני האויב". לפיכך חזר רמז והדגיש כי "אין להביא אווירונים באור היום בשום פנים כל עוד שאין אנו שולטים באוויר... [וכי] הודעה למפרע על זמני בואו של כל מטוס הכרחית".
45. א"צ 6/137/51/31.

מציאות קשה זאת היתה הרקע לתוכנית סחרוב "להוציא מכאן מפציצים כבדים (כמובן בתנאי שנשיגם בימים הקרובים) ולהפציץ מטרות שונות בארצות האויב על מנת שירדו אח"כ בארץ". יתירה מזאת, לדברי סחרוב גם אם "יחזרו המפציצים הנה [לזאטץ] לאחר הפצצה - לא יזילו אנשי המקום דמעות על כך". אהוד אבריאל כבר כתב לארץ על תוכנית זאת וגם שאול מאירוב הציע כי אם יירכשו מטוסי הליפקס או מפציצים אחרים - יופנו קודם הגעתם לארץ ישראל ל"ביקור יסודי בגושן [מצרים] בלילה וירביצו שם. למחרת יש להכין את הסכינים לתגובה ואת  ה- C-46 לביקור יומי בגושן".46. מאירוב לרמז ולגלילי 22.5.48, א"צ 6/137/51/31.

לאחר העמסתו הראשונה של מטוס המסרשמיט על הסקיימסטר, "שהיתה כרוכה בקשיים בלתי משוערים", כדברי סחרוב, "נעשינו 'מומחים' למלאכה זו ושכללנו את שיטת הפירוק של הסכין ודרכי ההטענה - והעניין הולך למישרים". זאת ועוד; שילובם של מטוסי הקומנדו בהטסת מטוסי המסרשמיט התגלה כמוצלח יותר אף ממטוס הסקיימסטר כיוון ש"ה-C-46 יכול להכיל סכין על כל חלקיו והדלת שלו רחבה למדי ונמצאת בקטע נוח של גוף האווירון". לפיכך, על-מנת לזרז ככל האפשר את הטסתם של עשרת מטוסי הקרב שנרכשו, ביקש סחרוב מ"הלל" (ישראל גלילי) ומ"ישעיהו" (אהרן רמז) להפנות את כל מטוסי הקומנדו שנרכשו בארצות הברית לזאטץ ולא לארץ. עם זאת היה ברור שכל עוד חיל-האוויר לא מסוגל להגן על שמי המדינה ולא הגיע לעליונות אווירית, לא יוכל גם להגן על מטוסי הקומנדו החשופים לעליונותו המוחלטת של חיל-האוויר המצרי במיוחד. לפיכך הסתמכו על פעולת מטוסי קומנדו המגיעים לארץ עם חשכה, וממריאים ממנה עם עלות השחר.
סחרוב ביקש להעביר את מטוסי הקומנדו לזאטץ דרך איאצ'ו שבקורסיקה, אשר היתה נתונה תחת שלטון צרפתי, ולא דרך קטאניה שבסיציליה זאת על-מנת למנוע כדבריו "צרות מיותרות". איאצ'ו שימשה כנקודת הניתוק של המטוסים שנרכשו מפיקוח התעופה הבינלאומי, והיתה עדיפה על קטאניה, שבה עוררו השלטונות האיטלקיים בעיות. פרט לכך בשדה התעופה איאצ'ו היה הסכם עם מפקד השדה, אשר לפיו היו מטוסי הקומנדו מתודלקים באמצעות "מכתבי זיכוי" אשר שולמו על-ידי נציגי הרכש בצרפת.47. סחרוב לרמז ב20- במאי א"צ 31/51/137/6; מתי להלל ולישעיהו, 21.5.48, מכתבי סחרוב; ראה גם דיווחו של שינד לבן-גוריון ב20.5.48-, יומן המלחמה, שם,  עמ' 443, סחרוב לרמז ב20- במאי 6/137/51/31.
  ואכן בעקבות בקשתו של סחרוב כתב ב21- במאי היימן שמיר, שהיה אחראי קודם לכן לכל פעולת הרכש והגיוס בארצות-הברית, לדני אגרונסקי, אשר מונה לאחראי לכל פעולת מטוסי התובלה, שהיו אמורים לעבור דרך איטליה או סיציליה:

כמה דודג'ים [מטוסי קומנדו] הגיעו והיכן הם? הידוע לך מה עם הקדילקים [מטוסי קונסטליישן]; חושבני שיש הכסף למקסיקו. היש עוד אפשרות לרכוש שם?… שווימר ואנשיו באמריקה דרושים כאן מאד. מה מעשיהם עכשיו?"48. נורמן לדני, 21.5.48, אחה"א, תיק רכש מס' 1; ראה גם יומן המלחמה, שם, ע"ע 439-438.
  

בקשה דומה הפנה סחרוב גם לטדי קולק, אשר אף הוא עצמו נכח בארץ עת החלו ההפצצות של חיל-האוויר המצרי על תל-אביב והיה מודע אפוא היטב לצורך הדחוף במטוסי קרב. קולק ביקשו להמתין מספר ימים עד שישלח אליו גם את מטוס הקונסטליישן "עד אשר תתבהר האפשרות של קניית מפציצים שם למען יוכל להוביל כמות גדולה של תחמושת ופצצות למפציצים אלה".49. סחרוב לגלילי ולרמז, 22.5.48, ממכתבי סחרוב. סחרוב הסכים בתנאי שאם תהיה השהייה נוספת בקנייה שתוכננה - לא ימתין שוב, וישלח את הקונסטליישן. על-פי שיחתו עם קולק הוא הבין כי באשר למטוסים האחרים אשר נרכשו באמריקה - קשה לשחררם עקב האמברגו האמריקני.
50. סחרוב לגלילי ולרמז, 22.5.48, ממכתבי סחרוב; ראה גם סחרוב להלל ולאהרן, 25.5.48, ממכתבי סחרוב. 
 מטוסי הקומנדו החלו עושים את דרכם לזאטץ.

רכש 15 מסרשמיטים נוספים

התקווה שאולי יירכשו בארצות-הברית מטוסי קרב זולים יותר, טובים יותר ומוכרים יותר לטייסים שהשתלבו בחיל-האוויר - נגוזה תוך זמן קצר ביותר. לנוכח גלי ההתקפות של חיל-האוויר המצרי על מרכזי אוכלוסייה ישראליים ואף על בסיסי חיל-האוויר, לרגל העובדה שטרם הסתמן אף לא סיכוי מיידי-ממשי לרכש מטוסי קרב נוספים - הוחלט לרכוש עוד מטוסי מסרשמיט. אף הפעם, מאותם הטעמים,  הגביל מאירוב את מספר המטוסים ל15- בלבד.51. סחרוב לגלילי ולרמז, 21 במאי 1948, אחה"א.

ברם, המציאות הפוליטית הנזילה בצ'כיה, והתמורות הפוליטיות המהירות שהלכו והתממשו בה בתקופה שבין חתימת החוזה הראשון ועד ההחלטה על רכש 15 מטוסים נוספים - הקשו על מימושה של האופציה למרות העובדה, שהיא עוגנה במסגרת החוזה הראשון. המשטר הקומוניסטי החדש בצ'כיה הלך ומינה יותר ויותר קצינים בכירים בשורות הצבא. במסגרת השינויים הללו והצורך לסלק מתוך שורות הצבא את כל אלה שלא הזדהו עם עמדת המשטר החדש ולעקוב אחר כל אלה גם בין האזרחים - הלך והתבסס יותר ויותר מעמדו של הקולונל רייסין, ראש שירותי המודיעין הצ'כיים.
פליקס הכיר היטב את הקולונל, והעובדה שהוא היה יכול להתקבל אצלו כל אימת שהיה צריך - חיזקה את מעמדו של פליקס הן בעיני אנשי הצבא והן בעיני מנהלי התעשייה האווירית הצ'כית. ואכן מיד עם הנחייתו של מאירוב לרכוש מטוסי קרב נוספים נפגש פליקס עם שני מנהלי התעשייה האווירית הצ'כית, הזכיר להם את האופציה המוזכרת במסגרת החוזה הראשון לרכוש מטוסי קרב נוספים וביקשם לאשר את רכישתם. אולם, למחרת היום, בפגישתם של אלה עם הפיקוד הצבאי הבכיר - לא אושרה הבקשה, מן הטעמים שהוזכרו לימים בדבריו של פליקס:

פקודות פנימיות הוכנסו לאחרונה שלא לשנות את רשימות החימוש. הקולונלים האחראים לא היו במצב שבו היו מוכנים שיאשימו אותם בהזנחה, לו הקטנה ביותר, בנוגע לביטחון הפנימי או החיצוני; הם לא רצו ליצור טעונים שעשויים יהיו להובילם למשפט מהיר. אז עדיף היה לא להיות מעורבים בתנועות שהיו עשויותלערער סטטוס קוו עדין.

שני המנהלים הצ'כים ביקשו אפוא מפליקס להפעיל את מערכת קשריו בצמרת השלטונות הצ'כיים. יחד אתם הגיע למשרד ההגנה הצ'כי. אולם, גם שם חזרו אנשי הצבא על סירובם להתיר את הרכש הנוסף. פליקס הזכיר להם את העובדה שרייסין היה מודע לחוזה רכישת מטוסי הקרב ולאופציה לרכישת מטוסים נוספים, ושאלם אם רוצים הם שישוב אליו לקבל את אישורו. הם לא היו צריכים את אישורו, אולם היו צריכים את אישורם של כמה קצינים אחרים.52. פליקס, שם עמ' 72; ראה גם סלייטר, שם,  ע"ע 266-265. 

ב22- במאי דיווח סחרוב כי "המו"מ לקניית מספר נוסף של סכינים ומספר מפציצים הסתיים מצדו העקרוני בתוצאה חיובית. עכשיו אנו בודקים האפשרות לקבלם תוך זמן קצר עם המיניסטריונים הנוגעים בדבר. לאחר שנתקבלה הסכמת הבנק הלאומי לקרדיט של חצי שנה סולק המכשול העיקרי והאפשרות הזו הפכה לריאלית ובצועה המהיר של התכנית תלוי בעיבוד הפרטים הטכניים... אשר לאווירוני הקרב לא יהיה כל קושי לקבלם מאחר שהם מצויים כאן למכביר."53. סחרוב לישראל ולרמז, 22.5.
  ואכן כעבור יומיים דיווח מאירוב לגלילי ולרמז על התקשרות לרכישת 15 מטוסים נוספים "על ה10- שכבר שילמנו עבורם" וכן ש"לממון התכנית באים בדברים עם פזית [גולדה מאיר]" ו"במידה שיהיו אמצעי תובלה תוסיף רכבת האוויר לתפקד וגם להגביר את פעולתה". הוא הוסיף שאינו סבור שכדאי "להתקשר מיד ל30- כי ייתכן שנרכוש מטוסי-קרב ומפציצים אחרים".54. לדיקי, הלל וישעיהו מאת אור, 24.5.48.

ב29- במאי,  כתב סחרוב כי "הסכינים הנוספים שוחררו כבר ע"י המיניסטריונים הנוגעים בדבר ולמעשה עומדים לרשותנו להטסה מיד עם גמר ההטסה של העשרה, כדי לממש את הדבר עלינו לשלם לפי ההסכם 20% של ערך הקניות האלה במזומנים ואחוז זה מתבטא ב2.5- מיליון דולר. אתי [אהוד אבריאל] לא פרע עדיין חוב של $ 700,000 על קניות קודמות שבוצעו כבר על ידו ומצבו מבחינה זו נעשה לעדין במידת מה. יש אפוא לעשות מאמץ להעמיד לרשותו את הסכום הזה כדי שלא תשתהה ההטסה של הסכינים הנוספים."55. ממכתבי סחרוב, 29 במאי 1948.
 

תאונה ראשונה במבצע "בלק" 
 
בינתיים הלכה ונמשכה הטסתם של מטוסי הקרב שנרכשו. פרט לבעיות תיאום הפעולה בין צ'כיה ובין הארץ, לקשיי ההעמסה ולקשיי הפעולה בזאטץ נוספו גם הקשיים בקבלת המטוס בארץ ופריקתו. מצבם הטכני הגרוע של מטוסי התובלה יחד עם המחסור בשדות-תעופה חלופיים לנחיתתם הקשו עוד יותר על הפעולה האינטנסיבית והשוחקת של טייסי התובלה.
מסלולים חלופיים היו חיוניים ביותר, שכן היה חשש שבעטייה של תקלה טכנית כלשהי, או מפאת קשיי מזג-אוויר - לא תהיה אפשרות לנחות בשדה עקרון. יתירה מזאת; שדה עקרון מקום נחיתתם של מטוסי התובלה שימש גם בסיסה של טייסת הקרב, אשר הלכה והוקמה שם, והמטוסים עצמם היו בסכנה תמידית. הבסיס טרם היה ערוך מבחינת נ"מ; חיל-האוויר המצרי הכירו היטב, והיה ברור, שנחיתתם הקבועה של מטוסי התובלה בעקרון מסוכנת, ויש צורך להחליף מדי פעם את שדה-התעופה. המסלול בשדה דב היה קצר מדי לנחיתתם של מטוסי מבצע "בלק", ובסיס ה- RAF ברמת-דוד טרם פונה מחיל-האוויר הבריטי56. פונה רק ב24- במאי, יומן עמ' 450.
  היו הצעות לקבל את מטוסי "בלק" אף בעין-שמר,  בבית-דראס או אף בשדה-התעופה בחיפה.57. סחרוב לגלילי ולרמז, 22.5.48, ממכתבי סחרוב. אולם, בשדות אלה חסרה אף התשתית האלמנטרית שכבר הושגה בעקרון, ולכן נמשכה הגעת המטוסים לעקרון.
ואכן, הלחץ והמתח של הטיסות במסגרת מבצע "בלק", וחוסר חלופה אחרת לשדה עקרון גבו את מחירם. ב23- במאי המריאו מזאטץ הל אורבך ונורמן מוניץ בשני מטוסי קומנדו  מזאטץ, כשהם מובילים ביחד מסרשמיט שלם. מסלול הטיסה הכללי של מטוסים אלה תואר היטב באחד מהספרים שעסקו במבצע זה: מזאטץ לאיאצ'ו (כ570- מייל): ישר דרומה מעל פלזן, דרך צ'סקה-בודיוביצ'ה, מעל לינץ, בתחום אוסטריה, דרומה עד שהים האדריאטי נראה באופק, יוגוסלביה נראתה מבעד לאשנב הטייס ואיטליה - בצד טייס המשנה. כאן למרות שישראל נמצאת בכיוון דרום-מזרח, פנה הטייס מערבה ודרומה, שכן מטוסי הקומנדו נזקקו לתדלוק. כך המשיך בטיסה מעבר לירך המגף האיטלקי, עד שהגיע לים הטירני, טיסה סביב חודו הצפוני של האי קורסיקה ונחיתה בשדה-התעופה קמפו דלאורו (Campo Dell' Oro) באיאצ'ו (שכונה על-ידי הטייסים - "רצועת ג'וק"), אשר נוהל על-ידי הקברניט דסירה לטור (Desire Latour). לאחר שמילאו דלק במכלי המטוס וגם במכל הנוסף שהותקן בגוף, המריא מיד המטוס מהמקום לטיסה בת 1600 מייל (כעשר שעות טיסה) עד עקרון.
58. סלייטר, שם. הטיסה התנהלה על-פי המתוכנן והמטוסים עמדו לנחות בעקרון בשעות הלילה. מזג-האוויר היה טוב וקשר אלחוטי נקבע עם שניהם.
כ20- דקות לפני המועד המשוער לנחיתה עלה ערפל כבד מצד הים וכיסה את שדה התעופה בעקרון. בהיעדר מתקני הנחייה נאותים להנחיית המטוסים הבעירו בשדה אשפה טבולה בנפט לאורך המסלול וזרקורים שהוצבו על המכוניות כוונו אל-על. אורבך הצליח לנחות, אולם מוניץ - לא הצליח, ולא הועילו כל הניסיונות לכוונו בקשר. כעבור זמן קצר נותק הקשר אתו. חלפה שעה לערך, ולשדה עקרון שלושה מצוות המטוס כשהם "פצועים וסובלים מזעזוע". מוניץ ניווט באמצעות המצפן שרכש בפנמה תוך שהוא נושא על-גבו את האלחוטאי אד סטירק שנפצע בתאונה. הנווט, מו רוזנבאום, שפרש מלימודי הנדסה באוניברסיטת קורנאל נכנס אל פנים המטוס שניות ספורות לפני התאונה, ונהרג ממחץ גוף המסרשמיט.
למחרת היום, ב24- במאי, עם עלות השחר - מחשש להופעתם של המטוסים המצריים העלולים לתקוף את עקרון - הטיס הל אורבך חזרה לזאטץ את מטוס הקומנדו שאותו הטיס יום קודם לכן. כעבור זמן קצר דמם מנועו הימני של המטוס והוא נאלץ לנחות נחיתת אונס ביוון. השלטונות היווניים עצרו את המטוס. בעקבות התאונה ונחיתת האונס, נגרעו אפוא שני  מטוסי קומנדו מהסבב של מבצע "בלק"; זאת נוסף למטוס RX-132, הראשון שהגיע לארץ, שנפגע בהטיסו אספקה ליחיעם. לאחר התאונה כתב סחרוב:

שמענו בכאב את הידיעה על התרסקות ה C-46 שהביא את הסכין הרביעי ותסלחו לי על הציניות בשאלתי אם נוסף לאבדות בנפש נפגע גם הסכין. אנו יודעים את החשיבות הגורלית הנוגעת לכל סכין ועד מה גדולה כל אבדה.
59. סחרוב לגלילי ולרמז, 25 במאי.
 

במכתבו של סחרוב, האחראי על הטסתם של מטוסי הקרב, לישראל גלילי הוא חזר והדגיש "את המתח ואת העומס" שבו עובדים צוותי התובלה במבצע "בלק", וביקש  לשלוח מיד לצ'כיה את הטייסים של מטוסי הקומנדו, אשר יצאו "מכלל שימוש בארץ, מחמת פגיעות או סיבות אחרות". נוסף לכך ציין סחרוב את הצורך בגיוסם של טייסי תובלה וקרב נוספים. לדבריו, לפי-שעה, "הגיוס מתנהל בעצלתיים". על-פי התוכנית, היה אמור סחרוב, עם סיום הטסתם של עשרת מטוסי הקרב הראשונים, לצאת לארצות-הברית על-מנת:

לערוך גיוס בזק של טייסים לאווירוני קרב ומפציצים, מאחר שמספר הטייסים המאומנים והמוסמכים להפעלת הסוגים האלה של האווירונים שיש תחת ידנו כאן ובארץ הוא מצומצם מאד ולא נוכל להקים כח אווירי ראוי לשמו מבלי לשבור את מעגל הקסמים של הדלות שלנו בטייסים מנוסים, והרי אין לנו שהות עכשיו להתחיל באמון טייסים משלנו בכל הדרך הארוכה של אמון טייסי קרב והפצצה. בטוחני שאתם תמימי דעים אתי וגם הניסיון של הקורס כאן לסכינים מאמת את הנחתי זו.60. סחרוב לגלילי ולרמז, 22 במאי, אחה"א.
  

ואכן עד 18 במאי קיבלו לנארט, כהן ורובנפלד טיסות סולו, אולם התקדמות הכשרתם של המשתתפים הארץ-ישראלים (שקיבלו את הכשרתם בחברת "אווירון") בקורס ההסבה בצ'סקה-בודיוויצה היתה מאכזבת. אפילו פינייה בן-פורת, מפקד הקבוצה שהיה לו ניסיון טיסתי רב על מטוסים קלים - לא התקדם כמצופה.

"מפח-נפש"

ב20- במאי התכונן בן-פורת לטיסת סולו. המדריך היה י. פרוקופצה J.Prokopce)) ולאחר סיבוב אחד עם המדריך - יצא לסולו. כך תיאר בן-פורת ביומנו את אשר אירע: "ההמראה והטיסה היו בסדר גמור. נהניתי מאד מהטיסה באווירון. היה לי קשר מלא עם המדריך. הסתובבתי כמה פעמים מסביב למגרש. שלטתי במהירות ובגובה."
אולם כשהחל לגשת לנחיתה, נגע המטוס בקרקע. הוא ניסה לייצב את המטוס עם פתיחת מצערת, אך המטוס החל לסטות שמאלה. בן-פורת סגר את המצערת, ואז המטוס החל "רץ בכיוון הבתים שבצד המגרש". כשהתקרב אליהם, כדבריו, עצר "במתכוון את המכונה שלא להתנגש או לעלות על אנשים, והתהפך "על הגב". הוא נפצע ונלקח לבית-החולים.[יומנו של בן-פורת] בדברים שכתב סחרוב לארץ מצויה התייחסות מפורטת לקורס הטיס:

אני מצטער לגרום לכם מפח-נפש ולהודיעכם שהקורס הזה לא הצדיק את התקוות שתלו בו. מחוץ לשניים מבחורינו שעמד לרשותם ניסיון קרבי מתקופת שרותם במלחמה ב- RAF לא הוציא הקורס הזה אף טייס קרב אחד. אפילו פיניל'ה שלדעת האינסטרוקטורים הוא ראש וראשון לטייסים הבלתי מנוסים - לא הפך עדיין לטייס קרב ראוי לשמו. בניסיון הראשון לטוס סולו בסכין קרתה לו תאונה בירידה, האווירון ניזוק קשה ופיניל'ה נפצע. המדריכים הזהירו כל הזמן את אנשינו שניסיונם הדל או יותר נכון חוסר ניסיונם המוחלט באווירוני קרב שוללים מהם למפרע כל אפשרות ללמוד את התורה הזו על רגל אחת באותה המסגרת של זמן ואמצעים שהועמדו לרשות הקורס הזה ולאותה התכלית שלה הוא נועד. אנשינו דחו את הקונצפציה הזו, אולם לאחר שעמדו בעצמם על כך שהדרך הזו אינה סוגה בשושנים, החלו להודות שהתמונה אינה וורודה כפי שתארו לעצמם.61. מכתב מסחרוב להלל, 21 במאי 1948.
 
 
ואכן בעקבות התאונה של בן-פורת חידשה ההנהלה הצ'כית של הקורס ביתר-שאת את טענותיה, ותבעה מפליקס, מאבריאל ומסחרוב להפסיק את השתתפותם של אלה, שלא טסו קודם לכן על מטוסי קרב. בשיחתו של מפקד בית-הספר עם השלושה, הביע את עמדתו שאין בכוחם של "אומץ הלב  ורמת האינטליגנציה", של חלק ממשתתפי הקורס לרכוש את השליטה על המסשרמיט. אכן התברר להם, שבשילובם של  הטייסים חסרי הניסיון היה "משום בזבוז אפשרויות היכולות להיות מנוצלות במלואן ע"י טייסים שיש להם עבר קרבי". לפיכך הוצע שוב לשלוח מהארץ את כל אותם טייסי הקרב, אשר התנדבו עד אז לשרת בחיל-האוויר; זאת על-מנת להבטיח לפחות 30 טייסים, אשר יוכלו להשתלב בהפעלת מטוסי המסרשמיט, שכן לדברי סחרוב

לפי הניסיון של הטייסים בעלי ניסיון קרבי שגמרו את הקורס; הן מבחורינו והן מקרב הטייסים האמריקאיים, מתברר שטייס מסוגזה יכול ללמוד את הספציפיות של הסכין ולהשתלם עליו אחרי 4-5 שעות טיסה. פירושו של דבר שתוך ימים ספורים יוכל כל טייס כזה להשלים את חוק האימונים שלו ולצאת לארץ.62. ממכתבי סחרוב, 21.5.48, אחה"א.
 
 
ב23- במאי ביקרו קנר, הננסון ובן-חיים את בן-פורת בבית-החולים והביעו את משאלתם לעבור לפעולה עם מטוסי הקומנדו. בן-פורת הדגיש שבעניין זה "המשימה היא הקודמת ובעניין זה דרושה הוראה מהבית". גם אבריאל לא רצה לפסוק על דעת עצמו אם להפסיק את אימוניהם של המשתתפים חסרי-הניסיון. הוא וסחרוב הדגישו בפניהם את הצורך להמשיך בינתיים באימוניהם:

בכל מחיר הואיל ואין לתאר שבמרכזה של האווירייה שלנו לא יעמוד גרעין של בחורים א"י [ארץ-ישראליים] שיוכלו להטביע עליה את חותמם ועם כל הברכה, התגבורת והעידוד שמביאים אתם הטייסים האמריקאיים איננו יכולים לראות בהם את הנושא המתמיד של האווירייה שלנו ומעצבי הדמות שלה. נוסף לכך מהווה הקורס הזה ניסיון לאמן בחורים שלנו כטייסי קרב ואם יסתיים בכישלון עלול הדבר לרפות את ידי חברינו בארץ במאמציהם לחנך טייסי קרב משלנו.63. סחרוב לגלילי ולרמז, 25.5.48.
 

בעקבות הסכמת חניכי הקורס להמשיך בקורס ההסבה, ביקשו השלושה ממפקד בית-הספר להמשיך בקורס "שיימשך ככל שיימשך". הוא הציע למשתתפי הקורס לעבור השתלמות אימונים נוספת בת שבועיים על מטוס דו-מושבי "שיש לו כל הסגולות של הסכין והמקנה את הניסיון המוקדם לטיסה בסכין ואח"כ להקדיש שבוע נוסף לאימונים בסכין עצמו". בתום סוגיה זאת, הלכו לבקר את בן-פורת בבית-החולים.64. סחרוב לגלילי ולרמז, 25 במאי.

ב24- במאי יצא בן-פורת מבית-החולים, וכעבור יומיים חזר יחד עם מישה קנר לארץ במטוס הסקיימסטר שהוביל מסרשמיט שלם. כעבור זמן קצר חזרו לארץ גם המאירי, הננסון ובן-חיים מבלי שסיימו את קורס ההסבה על מטוס המסרשמיט. עד 25 במאי  (כדברי סחרוב) היה סד"כ טייסי הקרב כדלהלן:

באירופה השגנו שלושה טייסי קרב נוספים מאנגליה ואחד מהם כבר הגיע הנה והצטרף לקורס. האיש היה סגן מפקד טייסת באנגליה עד לפני ימים אחדים והצליח לקבל חופשה בנימוקים פרטיים שונים ולהצטרף אלינו. שני האחרים נמצאים בדרך הנה מאיטליה. נוסף לכך מתאמנים עכשיו בקורס המשני אמריקאים נוספים שישלימו את אימוניהם תוך ימים אחדים ויבואו לארץ. פירושו של דבר שיש לנו בס"ה 13 טייסי קרב מנוסים ומוסמכים (חמישה שיצאו כבר לארץ ועוד שמונה כאן) ומספר זה הוא רחוק מלספק את הצרכים.65. סחרוב לגלילי ולרמז, 25 במאי.
 

ואכן למן מועד זה נשלחו לצ'כיה לקורסי הסבה קצרים על מטוס המסרשמיט, בעיקר טייסים שהתנדבו או גוייסו בחוץ-לארץ והיו בעלי ניסיון עשיר בהטסת מטוסי קרב. חלקם נשלח ישר לקורס ההסבה עוד לפני שהגיע לארץ, וחלקם המריא מהארץ במטוסי התובלה שהשתתפו במבצע "בלק" וחזרו לארץ יחד עם מטוסי המסרשמיט  המפורקים לאחר קורס הסבה קצר על מטוס הקרב.
מידע נוסף על מהלך קורסי ההסבה לא מצאנו, לפי-שעה, במקורותינו. סיכום ראשוני על הפעולה בצ'סקה-בודיוויצ'ה מצאנו במאמר שנכתב על-ידי שני חוקרים צ'כיים:

למרות התקופות הקצרות של האימונים היו התוצאות מצויינות: שמונה טייסים קיבלו ציון מצוין עם המלצה לתפקידי פיקוד מפקדי טייסות, 18 טייסים קיבלו ציון טוב מאוד המסוגלים לקבל תפקידי פיקוד… שלושה - טוב, ולארבעה נוספים הומלץ על המשך אימונים בטייסת. בסך-הכל קיבלו הסבה 33 טייסים. יש לציין כסיבה להצלחה בראש ובראשונה הנתונים, החריצות והמוטיבציה של החניכים אבל גם ולא פחות דל המדריכים.** המדריכים היו פוסטו (K. Postu), סודקה (J. Sodka), טשינקו (J. Tesinskeho), בילקא (J. Bilka), סוקופה (V. Soukupa), האז'נהו (J. Hajneho), מלהו (M. Malehi), מטוסקה (V. Matouska), סקלו (V. Skalu), פרוקפצה (J. Prokopce), פיאצקה (K. Piecka), רסצקו (K. Rseckeho).  . דופק ושלוסר, שם












פרק ב':
פעולות ראשונות

"הרגשה של שעה גדולה"

עד סוף חודש מאי הגיעו לארץ שבעה מטוסי מסרשמיט מפורקים, ובשדה התעופה בעקרון, שעבר לפיקודו של אלכס זילוני, התנהלה פעולה קדחתנית להרכבתם והכנתם של מטוסי הקרב ("סכינים") לקראת הפעלתם נגד שדה-התעופה אל-עריש, שממנו יצאו מטוסי חיל-האוויר המצרי לתקיפת מטרות בישראל. מטה חיל-האוויר הועיד את ההפעלה הראשונה של מטוסי הקרב הראשונים למשימה שתכליתה השגת עליונות אווירית, כפי שבאו הדברים לידי ביטוי בדברי בן-גוריון בישיבת הממשלה: "לעשות את הפעולה הראשונה לאור-הבוקר - להפציץ את בסיס הספיטפיירים המצריים באל-עריש. זו… דעת אנשי התעופה והסכמנו לה".
67. ישיבות ממשלה, 30.5.48, א"מ.

המטוסים הורכבו בשדה-התעופה עקרון, והטכנאים הצ'כים שהגיעו לארץ הורו את המלאכה לאנשי התחזוקה של חיל-האוויר שלא הכירו מטוס זה קודם לכן. חיוניותם של מטוסי הקרב באה לידי ביטוי ב26- במאי, בישיבת הממשלה הזמנית, בדברי ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון אשר עקב מקרוב אחר קצב הכנתם, לשרים:

מקווים שמבין הארבעה שיש לנו - מחר שלושה כבר יהיו מוכנים לפעולה. פירושו של דבר, שאז אנחנו יכולים להפעיל גם אווירונים אחרים כמפציצים, והאווירונים האלה יגנו עליהם. בלעדי זה. הם נאלצים לפעול רק בלילה כמפציצים כי קל להוריד אותם אם על-ידי ספיטפייר או כלי אחר.68. א. כהן, מרגל בחיל-האוויר, וידויו המלא של טייס אמריקני על פעולות הברחת נשק ליהודים, ענף תולדות חיל-האוויר, פרסום פנימי, יולי 1993, עמ' 10.
 

ואכן באותו היום דווח לו ששלושת המטוסים הראשונים יהיו מוכנים למחרת היום, ולאחר מכן נדחה המועד ליום שישי בבוקר (28 במאי). אולם, באותו המועד לא הופעלו המטוסים וראש מטה חיל-האוויר אהרן רמז הסביר לבן-גוריון כי "הסכינים לא היו מוכנים באחת בלילה בחימוש, הפצצות לא היו מוכנות, ואין לנו מומחה. חסר היה משהו בפצצות… המומחים הצ'כים לא יכלו לטעון התותחים - זהו טיפוס חדש של תותחים".
למחרת היום ב29- במאי כתב בן-גוריון ביומנו כי "המסרשמיטים לא יצאו. הפצצות, הבנזין, ו"הברקס" לא היו בסדר. באחת עשרה יהיו מוכנים". אולם, לפנות ערב הגיעו לבן-גוריון "ידיעות מדאיגות על טור מצרי כאילו של 1000? כלי רכב, הנע צפונה בסביבת אשדוד". בשעה 16:45 דיווחה התצפית בניצנים: "הכביש מאתנו צפונה שחור מרכב צפוף. עד עתה עברו אותנו 1300 כלי רכב".69. מערכות 263-4, קובץ תעודות ממלחמת העצמאות במלאת 30 שנה למדינת ישראל, יוני 1978 , עמ' 73.
   מפקד חטיבת גבעתי, שמעון אבידן, תבע אפוא מהמטכ"ל סיוע אווירי ובאותה השעה הגיעה בקשה דומה גם מאזור הקרבות בלטרון. ראש אגם יגאל ידין, אישר את הפעלת מטוסי הקרב נגד הטור המצרי.
בפקודת המבצע מס' 26 שהופנתה לחיל האוויר באותו היום הוגדרה משימת החיל כדלהלן: "להפציץ את הנקודות אשדוד. מחנה69-, ויבנה. בשעה: 03:45-04:30 בכמות של: 350 ק"ג + פצ.[צות] תבערה לאשדוד. 150 ק"ג + פצ. תבערה לכל אחת מהמטרות האחרות."70.  תיק חודש מאי, סבב ראשון, אחה"א; מערכות 263-4, קובץ תעודות ממלחמת העצמאות במלאת 30 שנה למדינת ישראל, יוני 1978, עמ' 74. בשדה התעופה בעקרון המתינו טייסי הקרב, שסיימו את קורס ההסבה על מטוס המסרשמיט, להוראה להמריא. אחד מהטייסים, עזר ויצמן, סיפר לימים:

היתה הרגשה של שעה גדולה. שהנה סוף-סוף עומד האגרוף הקמוץ הזה, שקיומו נשמר בסודיות, להנחית את עוצמתו על האויב. ממילא לא היתה השעה פנויה לתת את הדעת על 'קטנות', והעובדות כי המטוסים האלה מעולם לא המריאו ומעולם לא נוסו ולא נבדקו בטיסות וחלקיהם לא נבחנו ואין איש יודע אם המערכות פועלות, אם מכונות הירייה יורות, אם הפצצות יפלו ואם הכנפיים לא יתפרקו מהצדדים - לא היתה ברירה אלא לדחוק אותן לקרן-זווית.
70. לך שמים לך ארץ, עמ' 59.
 

ב29- במאי בשעה 19:45 המריאה אפוא רביעיית המטוסים משדה התעופה בעקיר לתקוף את הטור המצרי בין אשדוד לג'סר אשדוד. מוביל המבנה היה לו לנארט, ובשלושת המטוסים האחרים היו: מרדכי קליבנסקי (אלון), עזר ויצמן ואדי כהן. הם התכנסו למבנה מעל אשדוד, הטילו את הפצצות ואף צלפו בתותחים למרות האש האנטי-אווירית החזקה בה נתקלו. כעבור מספר פגזים, היו להם תקלות בהפעלת תותחי ה20- מ"מ שהיו במטוס**  התקלות הללו נבדקו בצ'כיה, ושאול מאירוב, מרכז כל פעולת הרכש באירופה, במברק לראש מטה החיל, אהרן רמז כתב כי עליהם "להבטיח שהכבל החשמלי של הכלים בכנפיים הוא אחיד ובלתי מנותק", ולהשתמש בפעילות מבצעית רק "בסוג התרמילים שהפיקה שלהם עשויה בצורת שתי סיכות, אחת בתוך השניה, והקטנה (המרכזית) עטופה בטבעת כחולה". ולא להשתמש ב"תחמושת עם פיקה רגילה". בעיית התחמושת למסרשמיט תבוא לידי ביטוי גם הרבה יותר מאוחר. ב18- באוגוסט במכתב של מפקד אגף הנדסה יהודה גלעדי למפקד חיל אוויר שבו נכתב כי לאחר בדיקה מדוקדקת של "הכדור שהובא ע"י ליאו גרדנר, [אחד מטייסי התובלה],  לדוגמה, נמצא שהכדור אינו ראוי לשימוש בתותחי ה- ME וכן אין אפשרות להשתמש בו בתותחים אחרים. האפשרות היחידה לשימוש בכדורים אלה תהיה אם נהפוך את ה-  MM20  (MG 151) לתותחים, שיפעילו את הכדורים באופן מכני ולא באופן חשמלי."
. 72. רמז למאירוב, 31.5.48, תיק חודש מאי, סבב ראשון, לת"א, אחה"א; א"צ 63/51/137/50. תא הטייס של  לו לנארט נפגע מאש הנ"מ. לאחר סיומה של הפעולה פנו לשוב לשדה התעופה בעקרון. לנארט נחת כשורה, אולם לאלון היו בעיות עם בלמי המטוס, ובנחיתה (בשעה 20:05) התפוצץ לו הצמיג השמאלי, וקצה הכנף האחת פגע בקרקע. עזר ויצמן נחת כעשר דקות אחריו ללא כל תקלות.

אולם אדי כהן לא הגיע. בדו"ח קצין המבצעים של חיל-האוויר דן טולקובסקי על הפעולה נכתב:

אדי כהן עמד בקשר אלחוט עם השדה. בדרכו חזרה הודיע שהכל בסדר ושהוא רואה את השדה ועומד לרדת. מן השדה לא ראו אותו והוא לא ירד שם. אח"כ נודע שאנשינו בקרבת חצור ראו מטוס אחוז להבות יורד במרחק 2.5 ק"מ מהמקום. שתי כתות נשלחו למקום מיד אך המצרים התקרבו אותה שעה והקדימו להגיע למקום. יש לחשוב שכהן טעה בזיהוי השדה והוא כנראה בקרבת שדה התעופה קסטינה שאותו זהה כשדה עקיר.
73. דו"ח מפעולת ליל ה30-29- למאי 1948, תיק חודשי מאי, סבב ראשון, אחח"א.
 
 
מה עלה בגורלו של כהן - לא נודע, למרות שכבר אז נעשו מאמצים לבדוק את העניין. דבר לא התפרסם לא מטעם הצלב האדום הבינלאומי ולא בעיתונות התקופה (גם לא  הערבית) -  העשוי לשפוך אור על גורלו של אדי כהן. בעדות מ8- בדצמבר 1948 של יעקב שפירא מא"ז חצור נכתב: "רצינו לשלוח כיתה למקום, אבל שנינו את התכנית כי לא היינו בטוחים אם אפשר לגשת למקום מכיוון שלא היתה לנו אינפורמציה. חשבנו גם שצבא מבאר טוביה יוכל לגשת למקום. אח"כ לא שמענו יותר על מקרה זה."74. א"צ 41/51/137/50.

במטה חיל-האוויר מונתה ועדת חקירה לבדיקת האירוע. זאת הגישה את הדו"ח שלה ב25- באפריל 1949. מפאת העובדה שמקום האירוע (אורך - 120.40, ורוחב - 129.85) היה ממוקש על-ידי צה"ל וכנראה גם על-ידי הצבא המצרי, לא יכלה הוועדה להתקרב למקום ונאלצה לסייר את האזור מהאוויר. נראו שרידי המטוס בקוטר של 80 עד 120 מטר. הוועדה הניחה שאדי כהן נהרג. גם חודש מאוחר יותר במכתבו של המפקח לענייני אוויר בוריס סניור למפקד החיל נכתב:

העדות מראה בצורה די ברורה שהוא נפגע בפעולה על ידי אש אנטי אווירית מצרית בזמן הפצצת צלילה של ריכוזים משוריינים. המטוס כנראה עלה באש והתרסק על הקרקע כקילומטר וחצי ממערב לשדה קסטינה. אין אפשרות לגשת למקום בגלל שדות המוקשים המרובים בסביבה, אך הוא נבדק ע"י סיור מהאוויר.75. למח"א ועוד מבוריס סניור המפקח לענייני אוויר, טייס כהן אדוארד, 22 במאי 1949, א"צ 322/65/1782.
 

עם תום מלחמת העצמאות, כשחזרו אחדים מהשבויים הישראליים מהשבי המצרי וביניהם בוב פיין, נשאלו אם שמעו דבר-מה על גורלו של אדי כהן. גם אלה לא יכלו לסייע.76. רשום אבדות אנשי המח"ל, מאי 1949; לאחרונה במחקר חדש,  פורסמה תמונה (מקורה - בארכיון העיתון המצרי אל-אהרם) של חיילים מצריים המציגים לראווה שרידי מטוס מסרשמיט הנושא את הסימון - ד110-;  אולם, עד היום לא ברור אם אכן זהו מטוסו של כהן. ראה גם ,Spitfires Over Israel   עמ' 154.
   

למרות כל התקלות והמחיר הכבד של התקיפה הראשונה של מטוסי המסרשמיט, הועלתה תוך זמן קצר ההערכה, המוצאת את ביטויה ביומנו של בן-גוריון, כי יתכן ש"ההפצצה שלנו אתמול - הבריחה רבים"77. יומן המלחמה, שם, עמ' 471.  
 מהטור המצרי, אשר נעצר במקום ולא הוסיף להתקדם. נראה שהופעת מטוסי הקרב בזירה "טרפה את הקלפים", הכניסה לזירה גורם חדש, אשר מבחינת המצרים היה מעין “Deus Ex Machina” אשר אילץ אותם לשקול שוב את תוכניותיהם. ואכן, לאחר תקיפת מטוסי הקרב נעצר הטור המצרי. לתקיפה היתה ככל הנראה השפעה פסיכולוגית מרשימה. ההתקדמות לכיוון תל-אביב נבלמה.78. ראה גם י. גלבר, גרעין לצבא עברי סדיר, תרומתם של יוצאי הצבא הבריטי להקמת צה"ל, הוצאת יד יצחק בן-צבי, ירושלים, 1986, עמ' 355.


"שבס, שבס, גיפילטע פיש, גיפילטע פיש".

בעקבות הפעלת מטוסי הקרב הופצה בין כוחות הקרקע ב30- במאי ההודעה כי "מעכשיו יפעלו אווירונינו גם בשעות היום. אין בשום אופן לפעול נגד אווירונים אלא אם לאומיותם העוינת זוהתה באופן מוחלט. סימני אווירוני הקרב שלנו הם: מגן דוד כחול על רקע לבן על הגוף ועל הכנפיים ופסים לבן כחול לבן על הגוף קרוב לזנב".79. ראה פקודת מטה מס' 8  של מטה החיל/מנהלה, 30.05.48, א"צ 661/69/20.

באותו היום, ב30- במאי  בחמש ושלושים בבוקר המריאו עזר ויצמן ומילטון רובנפלד בשני מטוסי מסרשמיט שוב למשימת סיוע לכוחות הקרקע, אלא שהפעם נגד כוחות ירדנים ועירקים בחזית המזרחית. משורייני כוחות אלה הפגיזו בתותחי 30 מ"מ את כפר-יונה, ומצבה של חטיבת אלכסנדרוני באזור היה קשה. זוג המטוסים המריא מעקרון לכיוון כפר-יונה, ומשם מזרחית לטול-כרם. רובנפלד הטיל פצצת 150 ק"ג על הכפר דנבה (Dannaba), ופצצה שניה על תחנת המשטרה בטול-כרם. ויצמן הטיל את הפצצות על תחנת הרכבת בטול-כרם, ושניהם צלפו על משורייני הכוחות הערביים.
מלמטה ניתכה עליהם אש נ"מ חזקה, ומטוסו של רובנפלד נפגע. אש התלקחה בכנפו השמאלית של המטוס, והוא  נאלץ לנטוש את המטוס ולנחות באיזור כפר-ויתקין. אנשי הכפר שראו את הטייס הצונח, לא ידעו שהמדובר בטייס של חיל-האוויר, והוא על-מנת להוכיח עובדה זאת צעק בקול את המילים הספורות שידע בשפת האידיש:  "שבס, שבס, גיפילטע פיש, גיפילטע פיש". הם לקחוהו אפוא לבית-חולים בנתניה, ומשם, לאחר טיפול קצר,  הגיע חזרה במונית למטה חיל-האוויר במלון הירקון בתל-אביב. בתחקירו סיפר רובנפלד, שפגע במטוס בלתי-מזוהה, אולם לא נמצאו לכך כל סימוכין ממקורות אחרים.80.  תחקירי טייסת 101, א"צ 6/137/51/1002; לך שמים לך ארץ, עמ' 61; הידיעה אודות הפלת מטוס הספיטפייר פורסמה גם בעיתון מעריב ב31- במאי 1948.
 באותה השעה שמטוסו של רובנפלד נפגע, נפגע גם מטוסו של ויצמן: החלון הקדמי של המטוס התפוצץ וניבעו כמה חורים בכנפיו. למרות זאת הוא הצליח לחזור לנחיתה בעקרון. המטוס נבדק על-ידי יהודה פלפל, אחד ממכונאי הטייסת, אשר גילה בתוכו ציפור קטנה אשר גרמה להתפוצצות.81. לך שמים לך ארץ, עמ' 61.
 
באותו היום, 30 במאי בין השעות 10:30-09:00 הופצצה רחובות מגובה רב על-ידי מטוס אחד או שניים של חיל-האוויר המצרי. הוטלו כ11- פצצות לאורך הרחוב הראשי מצד מזרח: פגיעה בתחנת הרכבת, במכון ויצמן, בחצר המועצה המקומית, במספר בניינים ופגיעה ישירה בבית-הכנסת וסביבתו. שבעה נהרגו, חמישה נפצעו קשה ו25- - קל.82. לטנא, הפצצת רחובות ב30.5.48- ,  31.5.48, תיק חודש מאי, סבב ראשון.
  תחושת חוסר האונים של אזרחי ישראל לנוכח ההתקפות האוויריות החוזרות ונשנות היתה קשה: חיל-האוויר המצרי עשה עדיין בשמי ישראל ככל העולה על רוחו. בעיתון "דבר" ב30- במאי נשאלה השאלה היכן חיל-האוויר הישראלי? במכתב למערכת יצא אחד הקוראים להסביר  את המצב:
                                         
פקחים שכמותם! כאילו שכחו כי לפני זמן קצר ביותר היינו צריכים לקנות את כל הציוד שלנו בכל מיני תחבולות ולשמור עליו ולהחזיקו במחתרת. ואם רובה כך - אווירון שאין להסתירו בכיס או בשק עאכו"כ [על אחת כמה וכמה]... ואם נביא בחשבון את מצבנו המיוחד, הרי "בדרך הטבע" אי אפשר שיהיו לנו כבר אווירונים ואעפ"י כן - יש גם אווירונים. ואם לדון לפי מה שהושג עד כה הרי יש להניח בביטחון גמור כי מספרם ילך ויגדל במהירות רבה ועוד נראה את האווירונים שלנו ולא רק בשמי ארצנו בלבד. עוד יראו וישמעו אותם גם בקהיר וברבת-עמון, בבירות ובדמשק… רק סבלנות - עוד קצת סבלנות, יהודים!

"יום חג לתושבי תל-אביב"
 
טייסי חיל-האוויר המצרי הכירו היטב את תל-אביב ואת שדה-התעופה עקרון. מיד למחרת ההכרזה על מדינת ישראל, בדרכם לתקיפת מטרות בישראל היו עוברים  לעתים מעל השדה, חגים מעליו, ובוחנים ככל הנראה את התכונה בשדה. ברוב הפעמים גם לא פגעו בשדה, שכן הם העדיפו את הפגיעה בשדה דב, בתחנת רידינג, בנמל תל-אביב ובמטרות איכותיות אחרות. לעקרון לא היתה בעיניהם בפרק זמן זה חשיבות צבאית רבה.83. ראה למשל למטכ"ל אג"ם מודיעין ממודיעין ח"א, סקירה על כוחות האויב, 3.7.48, א"צ 6/137/51/112.

עדויות רבות לכך אנו מוצאים בדו"חות של אחת מיחידות התותחנים שהפעילו בעקרון תותחי 20 מ"מ היספאנו-סואיזה לשם מתן הגנה על המקום מפני התקפות מן האוויר. בדו"ח של מפקד היחידה דוד גרינשפן ב17- במאי הוא כתב כי למן 16 במאי שעה 05:00 "היתה פעילות אווירית ניכרת אך שדה התעופה לא הותקף אף פעם". תופעה דומה היתה גם בימים שלאחר מכן: היתה פעילות אווירית מצרית ניכרת מעל השדה, אולם ללא תקיפתו. רק  ב21- במאי ב13:30- חלף זוג ספיטפיירים בגובה 200 מטר מעל השדה  - אחד המטוסים צלל אל אחת העמדות וצלף עליה.84. א"צ 22/56/28.

אולם, בעקבות המראת מטוסי הקרב מהשדה השתנתה גישתו של חיל-האוויר המצרי. ב31- במאי בשעה 09:00 הופיעו שלושה מטוסים (מפציץ אחד ושני מטוסי ספיטפייר) מעל שדה התעופה עקרון. במשך חצי שעה חג המפציץ בגובה 6000 רגל בערך מעל השדה והטיל עשר פצצות נפץ ותבערה. לאחר מכן באו שני מטוסי הספיטפייר "מדרום וצללו מאחורי העננים מצד השמש לגובה של 600 רגל על המוסכים. הטילו 4 פצצות נפץ ותבערה. ההפצצות גרמו לנזקים. משלוש העמדות, רק עמדה אחת ירתה 25 כדורים. עמדה אחרת לא ירתה כיוון שמטוסי הספיטפייר "היו יותר מדי נמוכים בשביל עמדת התותח".85. למטה/חתם/מודיעין מחיל התותחנים/גדוד 1 א.א, דו"ח פעולה - תל-נוף 31.5.48,   2.6.48, א"צ 22/56/28.

בשעה 17:55 שבו ותקפו שלושה מטוסים (ספיטפייר אחד ושני מפציצים) שוב את המוסכים בשדה. הספיטפייר הטיל שתי פצצות, והמפציצים - 12 פצצות נפץ ותבערה שנפלו בקרבת עמדות הנ"מ והמוסכים. הפעם ירו שלוש העמדות על המטוסים. נראה כי בהפצצות אלה הצליחו המצרים לפגוע, בין השאר, בשני מטוסי מסרשמיט שטרם הסתיימה הרכבתם. הוחלט לתקן מטוסים אלה ולהעביר גם את הרכבת מטוסי המסרשמיט בכלל מעקרון "להרצליה - לשדה תעופה מוסווה יפה".86. יומן המלחמה, שם, 2.6.48.
 ישראל זבלודובסקי (עמיר) מפקד חיל-האוויר, סיפר לימים, על הדרך שבה נערך החיל להקמת הבסיס בהרצליה, שנועד להרכבת מטוסי הקרב:

צפונית-מערבית לשכונת בני-בנימין [בהרצליה], אנו מוצאים שכונה חדשה ההולכת ונשלמת. במקום כבר עומדים עשרה בתים דו-משפחתיים… מיועדים לשיכון עולים. אנחנו יוצאים לשטח ומוצאים לפנינו את מישור הבסה, שטח אידיאלי למסלול הדרוש. סביבו שטח נטוע ובתוכו שכונה חדשה. הרעיון היה פשוט: העצים - ישמשו מקום מסתור מצויין לאווירונים. בתי האריזה בסביבה ייהפכו למחסנים ולהאנגרים. מגדל-המים שבקרבת מקום, יהיה בינתיים מגדל פיקוח.87. י. עמיר, בדרך לא סלולה, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1988, עמ' 188.

 
ואכן השטח הועבר לרשות החיל, ותוך זמן קצר הוכשר המקום, ואף פורסמה פקודת הרכב ל"בסיס הרכבה ותיקונים - הרצליה". למפקד הבסיס נקבע גוטליב עזרא ולקצין ההנדסה - הרמן אויגן.88. פקודת הרכב מס' 4 ,4  ביוני 1948, א"צ 14/137/51/190.

הבסיס בהרצליה שימש להרכבת מטוסי הקרב ועם החמרת הפעילות האווירית המצרית נגד שדה התעופה בתל-אביב הועברו לשם זמנית אף חלק ממטוסי הטייסת בשדה דב ונמשכה משם פעילות האימונים של הטייסת הקלה. בעקבות החשש מהפצצת עקרון התבקש ב8- ביוני יהושע גילוץ מפקדו הראשון של בסיס רמת-דוד "להתכונן מיד לאכסון קבע של טייסת קרב של מסרשמיטים בערך 6 מטוסים".89. מחיל האוויר המטה הכללי (ראש המטה אהרן רמז) למפקד הבסיס רמת דוד, 8.6.48, א"צ 50/137/51/193.  רעיון זה אמנם לא מומש, אך עדות הוא לקושי הפעלתה של הטייסת מעקרון.
בינתיים, נכון ל31- במאי נותר לטייסת הקרב מטוס מסרשמיט אחד שמיש בלבד, שבו המריא  מעקרון באותו היום מרדכי אלון שוב למשימת סיוע לכוחות הקרקע באיזור לטרון, אשר נקלעו למצוקה קשה שם.
90. ראה מערכות 263-4, קובץ תעודות ממלחמת העצמאות במלאת 30 שנה למדינת ישראל, יוני 1978 עמ' 74.       כמה מטוסים היו מצויים עדיין בתהליכי הרכבה השונים, אולם לא היה זמן להמתין להרכבתם: ב3- ביוני בסביבות השעה 19:00 תקפו שני מטוסי דקוטה של חיל-האוויר המצרי את תל-אביב. מרדכי אלון, במטוס המסרשמיט, רדף אחרי המטוסים והפילם: אחד מעל יפו - ירד "אחוז להבות" ליד נבי- רובין, והשני - ליד רחובות.
91. לאמיתי ממודיעין ח"א, פעולות חיל האוויר מ4-3- ליוני 1948 בין השעות  - 08.00-08.00 ,   4 ביוני 1948,  אחה"א.

הקרב שנערך מעל תל-אביב ומעל רחובות ואשר נצפה על-ידי האזרחים שם עודד את רוחם של הישראליים, כפי שנכתב באחד מעיתוני התקופה: "הקהל הרגיש במקלטים בקרב האוויר המתחולל בחוץ הגיח ממחבואיו ובראותו את המפציץ צונח פרץ בתשואות… קהל אלפים, ילדים ונוער, מי ברכב, מי ברגל, נהר אל בת-ים."92. דבר, 4.6.48.
 גם ויצמן כתב לימים:

זה היה יום חג לתושבי תל-אביב, ממש יום חג! כמו במפגן אווירי צפו המונים במטוס הקטן, עט על שני המפציצים, מתיישב על זנבותיהם ומכלה בהם את כל חמתו של העם היהודי המופצץ.93. ויצמן, לך שמים לך ארץ, שם, עמ' 62.
 

למחרת היום ניסו המצרים לפגוע בתל-אביב דרך הים. שלוש אניות מצריות הלכו וקרבו לחופי תל-אביב. למן השעה 15:30 הוזנקו מטוסי טייסת א' (בוננזה, פיירצ'יילד ורפיד) משדה דב להפצצת האניות. המטוסים פגעו בהן שתי פגיעות ישירות, אולם בגיחה השביעית, שבה המריא פיירצ'יילד בשעה 16:55, נפגע המטוס מתותחי אחת האניות ונפל לים. הטייס, דוד שפרינצק והנווט-מטילן, מתתיהו סוקניק - נהרגו. נערכו טיסות סיור באזור לחיפוש הצוות והמטוס, אולם עקבותיהם נעלמו עד עצם היום הזה. חיל-האוויר מחפש עד היום את שרידי המטוס וצוותו.94. לאמיתי ממודיעין ח"א פעולות חיל האוויר מ5-4- ליוני 1948 בין השעות  - 08.00-08.00,   5 ביוני 1948,  אחה"א; לקצין המבצעים מהטייס התורני, יוסף שטיינמן, הטיסות שנערכו במשך יום אתמול מהשדה בקשר  לאניות המצריות בקרבת חוף ת"א,  5.6.48 א"צ 137/51/950; לאהרן רמז ועוד מאדם שתקאי, קצין המודיעין של שדה ת"א, סכום שבועי של פעולות הטייסת בימים 30/5/48-5/6/48  ,7.6.48 ,  א"צ 137/51/950.

נראה כי מפאת המחסור במטוסי קרב, והחשש לפגיעה במטוס המסרשמיט שנותר, לא הופעל המטוס נגד האניות. הרכבת מטוסי המסרשמיט המפורקים בהרצליה נמשכה. ב6- ביוני נפגש ראש המטה חיל אהרן רמז עם בן-גוריון ודיווח לו שלחיל-האוויר יש שלושה מסרשמיטים שמישים בלבד. כן דיווח לו כי  "בחיל האוויר סידורים גרועים. יש רק קו טלפוני אחד בין המטה לבין שדה התעופה" בעקרון.95. יומן המלחמה, שם, 6.6.48.  גם בדיון מטה בנוכחות מפקדי הבסיסים ציין מפקד שדה עקרון אלכס זילוני את המחסור באמצעים להסוואת מטוסי הקרב במקום ואת הקושי להגן עליהם מפאת המחסור בכלי נ"מ ובכוח אדם מיומן. הוא התייחס גם לעובדה שיש בעיות עם הקשר הטלפוני בין השדה והמטה והצורך "להודיע לעקיר בזמן על פעולה".
96. דיון מטה 13.6.48, א"צ 137/51/797.  ואכן, למחרת היום ב7- ביוני, מפאת חוסר קשר טלפוני ישיר וסדיר בין מטה החיל לשדה התעופה בעקרון, לא הוזנקו מטוסי המסרשמיט בזמן נגד  מטוס דקוטה שהופיע בשעה 19:00 בשמי תל-אביב והטיל פצצות על העיר.
97. דו"ח פעולות ח"א מ8-7- ליוני  -08.00-08.00,   8 ליוני.
  
מטוסי הקרב הוזנקו רק ב20:30- וביצעו טיסות סיור מעל תל-אביב ולאורך החוף. המטוסים לא נתקלו במטוסי חיל-האוויר המצרי, אולם נתקלו באש אנטי-אווירית חזקה מסוללות ישראליות. בדו"ח על הטיסה נכתב "הכרחי לתאם את עבודת ה.ג.א, ח. אוויר ועמדות הסוללות האנטי אוויריות כדי למנוע תקלות רציניות כאלה בעתיד".98. מבצעי חיל-אוויר, 7.6.48, חודש יוני, סבב ראשון, אחה"א. ב8- ביוני ולמחרתו שוב תקפו מטוסי חיל-האוויר המצרי את נמל תל-אביב מספר פעמים, ועד שהוזנקו מטוסי החיל - כבר נעלמו המטוסים.
99. למטה/חתם/מודיעין מזוסמן אליהו חיל התותחנים גדוד 1 א.א., 10.6.48, דו"ח פעולה שדה דב - 8.6.48, א"צ 22/56/28; למטה/חתם/מודיעין מזוסמן אליהו חיל התותחנים גדוד 1 א.א., 10.6.48, דו"ח פעולה שדה דב - 9.6.48, א"צ 22/56/28.

אולם  ב9- ביוני בשעה 16:00 הצליח מטוס מסרשמיט להדביק באזור רחובות את אחד ממטוסי הספיטפייר המצריים, שהפציצו באזור. בקרב האווירי הצליח המסרשמיט להפיל את הספיטפייר.100. לאמיתי ממודיעין ח"א פעולות חיל האוויר מ11-10- יוני 1948 בין השעות  - 08.00-08.00,   11 ביוני 1948,  תוספות לדו"ח על 9 ביוני, תיק חודש יוני, אחה"א.  בסביבות השעה 19:00 חגו שני מטוסי ספיטפייר מעל שדה התעופה בעקרון בגובה 4500 רגל, הטיל פצצות על רחובות ושוב חג מעל שדה התעופה בגובה 3000 רגל, אך לא הטיל כל חימוש.
101. למטה/חתם/מודיעין מזוסמן אליהו חיל התותחנים גדוד 1 א.א., 10.6.48, דו"ח פעולה תל-נוף - 6.9.48, א"צ 22/56/28.

למחרת היום, ב10- ביוני, בשעה 11:35 המריא דוד בן-צבי במסרשמיט מס' 105 לתקיפת שרה, אישוה, ואסלין, דרומית-מזרחית ללטרון. כעבור עשר דקות הגיע למטרה, הטיל מגובה 500 רגל שתי פצצות במרכז שרה, וצלף על איסלין ואישוה. המשיך ופגע "בתחנת המשטרה הרטוב. שם נורתה עליו אש מארבעה תותחי 20 מ"מ, אשר פגעה בכנף השמאלית של המטוס. בשעה 12:00 הופצצו שוב המטרות שרה ואישוה בשתי פצצות 150 ק"ג על-ידי אנדריוס (שהגיע לארץ ב7- ביוני לאחר שסיים את קורס ההסבה בצ'כוסלובקיה) מגובה 100 רגל. בהגיעו חזרה לעקרון לנחיתה ירד מהמסלול והמטוס יצא מכלל שימוש.102. לאמיתי ממודיעין ח"א פעולות חיל האוויר מ11-10- יוני 1948 בין השעות  - 08.00-08.00,   11 ביוני 1948; א"צ 6/137/51/31.

בשעה 16:42 הפציץ מרדכי אלון מגובה 100 רגל עמדות תותחים מזרחית ללטרון, סייר באזור,  צלף על קבוצת מכוניות משא משוריינות, שוב ירה על עמדות התותחים, ושוב על המכוניות המשוריינות. המטוס ספג אש מהקרקע, אשר פגעה בטנק השמן, הזנב והגה הגובה. הוא  הצליח לנחות בשלום בעקרון, אולם, המטוס יצא מכלל שימוש.103. תחקירי טייסת 101,  א"צ  6/137/51/1002; כן ראה לידין משלמה אורן דו"ח על מבצעי ח"א ב- 11-10/6/48, תיק חודש יוני, סבב ראשון, אחה"א; לאמיתי ממודיעין ח"א פעולות חיל האוויר מ11-10- יוני 1948 בין השעות  - 08.00-08.00,   11 ביוני 1948.  שני מטוסי מסרשמיט נוספים נגרעו ממצבת המטוסים השמישים. למחרת, ב11- ביוני הוכרזה הפוגה בקרבות. גם נקבע שההפוגה תמשך חודש ימים בלבד.

"דבקו בשיטה של פגע וברח"

ההפוגה הגיעה במועדה מבחינת צה"ל, חיל-האוויר וטייסת הקרב. עד תחילת ההפוגה כבר הסתמנו שינויים בדפוסי פעולת חיל-האוויר המצרי, אשר ככל הנראה הושפעו גם  כתוצאה מהפלתם של שני מטוסי הדקוטה המצריים על-ידי מפקד טייסת הקרב, מרדכי אלון, ב3- ביוני. עד אז, לדברי קצין קשר אגם-ח"א, שלמה אורן, נאמר:

גברה חוצפת המצרים מיום ליום. דקוטה היתה מסתובבת שעה ויותר מעל המטרה בגובה של 12000 רגל בביטחון גמור ללא חשש מהאש האנטי-אווירית או התנגדות מטוסי הקרב שלנו. אפילו הספיטפיירים שלהם, שמטענם הוא 2 פצצות בלבד, נהגו להסתובב כמחצית השעה מעל תל-אביב, טרם השליכו את המטען וזה כדי להאריך ככל האפשר את שעת האזעקה כאן.

 אולם, לדבריו, "לאחר הפלת הדקוטות חדלו המצרים ממנהג זה ודבקו בשיטה של פגע וברח בספיטפיירים בלבד".
104. שלמה אורן לידין, לבר, ולמונדק, 29.6.48, א"צ 895/52/71.  כפי שראינו היו אמנם עוד כמה גיחות של מטוסי דקוטה מצריים להפצצה, אולם גם כשאלה הגיעו - התלוו אליהם מטוסי ספיטפייר להגנתם.
עיקרו של דבר, מפאת מצבם הקשה של כוחות הקרקע, והצורך המיידי להגיש להם סיוע אווירי חיוני מצד אחד, והתקיפות החוזרות ונשנות של חיל-האוויר המצרי על מטרות חיוניות בישראל מצד שני - נאלץ מטה חיל-האוויר להקצות את מטוסי הקרב הספורים שהיו לו בראש ובראשונה למשימת סיוע לכוחות הקרקע ולמשימת הגנת שמי המדינה. בשתי משימות אלה הוכיח החיל את יכולתו: הטור המצרי ליד אשדוד הפסיק להתקדם, והפלת שני מטוסי הדקוטה המצריים גרמה כאמור לשינוי בדפוסי הפעולה של חיל-האוויר המצרי וסייעה להגברת המוראל של האוכלוסייה הישראלית, אשר החלה לראות מפעם לפעם גם את מטוסי הקרב של חיל-האוויר.
תוצאות מרשימות אלה חיזקו אמנם במידה רבה את כוח ההרתעה של חיל-האוויר כלפי-חוץ, אולם במטה חיל-האוויר במיוחד היו מודאגים מאוד מרמת המיומנות של טייסי הקרב הטסים על המסרשמיט ומביצועי המטוס, שאת ביטויים ראינו במספר הגדול של תאונות ההמראה והנחיתה שאירעו במטוס זה. היה חשש רציני אפוא שתוך זמן קצר ביותר לא יישאר אף לא מטוס אחד מכלל המטוסים שכבר הוטסו לארץ. לפיכך נמנעו ככל האפשר מהטסת המטוסים פרט לטיסות מבחן שנעשו לכל מטוס לאחר הרכבתו או הזנקות של המטוסים נגד מטוסי חיל-האוויר המצרי, שחדרו לשמי המדינה. טיסות לאימון הטייסים כמובן שלא נעשו. ב25- ביוני כתב מפקד טייסת הקרב מרדכי אלון לראש מטה חיל-האוויר ולמנהל מחלקת מבצעים:

בקשר עם התאונות הרבות שאירעו לטייסי  ה- ME-109 וכדי למנוע במידת האפשר את הישנותן של אלו יש לדעתי: א) להגדיל את תקופת האמון של הטייסים בחו"ל (עד שיגיעו  למספר של 10 שעות סולו); ב) לרכוש מיד מטוס דו-מושבי מהטיפוס הנ"ל עם מדריך מתאים (בין טייסי ח"א אין אחד בעל מספר שעות מספיק למילוי תפקיד זה); ג) רכישת מטוס ומדריך כאלו תאפשר גם את הכשרתם במקום (בשדה נפרד) של טייסי קרב בעלי ניסיון בטיפוסים אחרים - הנמצאים כבר בארץ - לטיסה על  ה- ME-109  ותחסוך את הוצאות נסיעתם לחו"ל; ד) מסיבות מובנות אין אפשרות להשתמש במטוסי הטייסת לאמונים.

עוד הוסיף מרדכי אלון "שבחלק ניכר מהאסונות יש לזקוף את האשמה לאיכות הגרועה של החומרים שמהם בנוי ה- ME-109. אין ספק שכמה מקרי נחיתה לא טובה לא היו נגמרים בשבירת המכונות, אילו היו חלקיהן בנויים מוחמרים בעלי איכות גבוהה יותר".
. א"צ 921/51/109.

אולם, המלצותיו של מפקד הטייסת באשר להכשרתם של הטייסים בארץ לא יושמו, וקורסי ההסבה הקצרים נמשכו באינטנסיביות רבה. ב30- ביוני כבר יכול היה סגן ראש מטה חיל-האוויר, היימן שכטמן ("נורמן") לבקש מחי יששכר, מרכז כל הפעולה האווירית באירופה, לשלוח ארבעה "טייסים בעלי ניסיון בדו-מנועיים שיוכלו להיות קפטנים בדקוטה, שכן לדבריו "כרגע יש עודף טייסים לסכינים ואין טייסים לדו-מנועי".. תיק רכש מס' 2, אחה"א.
 

"בניגוד לשמועות מעודדות…"

ההפוגה, והיכולת גם לשנות החלטות שנתקבלו תחת לחצן של התקפות אוויריות או לבחון החלטות שנתקבלו לאור תוצאותיהן עוררו הרהור שני באשר למטוס המסרשמיט.
ביצועי המטוס והתאונות הרבות מצד אחד ומחירי מטוסי קרב אחרים היו כנראה ביסוד דבריו של בן-גוריון ב6- ביולי: "מפליאים פרטי מחיר הסכין: כל סכין - $ 44600 ציוד לסכין $6890, תחמושת $120229, העברה 10000 סה"כ $190.000.. יומן המלחמה, שם, עמ' 637 
 ולמרות כל אלה, בהתכוננות לקראת התחדשות הקרבות, עדיין לא היה ניתן לסמוך על המטוס, כפי שהדבר בא לידי ביטוי גם בדבריו של קצין קשר אגם-חיל-האוויר, שלמה אורן:

בניגוד לשמועות מעודדות המתהלכות באגם עלי להדגיש כי יש לקחת בחשבון רק 3-4 סכינים מוכנים לפעולה, אשר גם הם לאחר כמה טיסות מאומצות בפעולה, טעונים לרוב תיקונים שונים הנמשכים ימים מספר. כושר הפעולה שלהם: שהייה באוויר 1  ו- 1/2 שעות. מטען 2 פצצות 75 ק"ג האחת ומטען רגיל ל2- מכונות ירייה ו2- תותחים אוויריים קלים.. שלמה אורן לידין, לבר, ולמונדק, 29.6.48 א"צ 895/52/71.
 

לדבריו, "במקרה של חידוש פעולות האיבה בקנה מידה גדול נאלץ להימנע מטיסות יום ללא ליווי מטוסי קרב. אפשר יהיה לבצע פעולות הפצצה מגובה רב ע"י מטוסינו הכבדים והבינוניים בלווי טייסת מטוסי קרב. בתנאי שטווח הפעולה לא יעלה על חצי שעה טיסה משדה ההמראה. זמן זה מאפשר להגיע לכל החזיתות בגבולות הארץ. כמו כן אפשר יהיה לפעול ללא לווי לטווחים קצרים בשעות דמדומים או זריחה, כפי שנהגנו עד ההפוגה."
הוא המליץ להימנע מפעולות הפצצה בלילות אפלים כל עוד אין ברשות החיל מטוסים עם "מכשירי נווטות מדויקים לטיסה לילית ומכשירי כיוון לזריקת פצצות"; זאת מהטעמים הבאים: סיכויי ההצלחה לפגיעה ביעדים הם "אפסיים", חשש לפגיעה בעמדות ישראליות, ו"בזבוז רציני של מטעני פצצות שייצורם בארץ כרוך עדיין בקשיים", שכן גם מטוס שלא מצא את יעדו, בחזרו לבסיס נהג להשליך את מטען הפצצות לים מפאת ההוראה שאין לנחות במטוס טעון. לכן המליץ לפעול בלילות ירח (בימים ז-כ"ג לחודש העברי) להפצצת יעדים המצויים בקרבת סימני היכר בולטים כמו (דרכים, נהרות וכו') המאפשרים זיהוי של המטרה. אורן התייחס גם לכמות הקטנה של הפצצות שהוכנה על-ידי התעש במשך תקופת ההפוגה (כ15-12- טון) והצורך להחיש את המלאכה, שאם לא כן "כל החישובים והשיקולים ביחס למבצעים אוויריים שהתבססו על מספר מטוסים לפעולה מסוימת, לא יהיו חשובים יותר. הגורמים הקובעים יהיו עתודת הפגזים ואפשרויות ייצורם.". א"צ 895/52/71.

מפאת המחסור במטוסי קרב ולאור ניסיון הפעלתם של מטוסי הקרב עד תחילת ההפוגה הציע אורן שלא להשתמש במטוסי המסרשמיט לפעולות צליפה ("סריקה" בלשון אותם הימים)  מגובה נמוך. לדבריו, לפעולות מסוג זה "צריך שיהיו בקביעות שלושה מטוסים כעתודה לכל מטוס בפעולה, אחרת אנו מחסלים את היש בפעולה אחת או שתיים ומאבדים לימים את השליטה בשמים לאור היום". לפיכך המליץ אורן לנצל את מספרם המועט של מטוס הקרב "לפעולות סיור באופן עצמאי ולפעולות לווי מפציצים ביום".. שלמה אורן לידין, לבר, ולמונדק, 29.6.48, א"צ 895/52/71. רב היה אפוא הפער בין התדמית ובין המציאות, אולם אין ספק שלהפעלת מטוסי הקרב ולתוצאות פעולתם היתה תרומה מכרעת להתמעטותן של גיחות ההפצצה של חיל-האוויר המצרי נגד מטרות צבאיות ואזרחיות בישראל ובמיוחד בתל-אביב.

הקמת אגף לתובלה אווירית
 
מפאת לחץ האירועים והצורך האקוטי באמצעי לחימה ובמיוחד במטוסי הקרב לבניית יכולתו של חיל-האוויר להגן על שמי המדינה ולהשיג עליונות אווירית, טיפל מטה החיל בראשות ראש המטה אהרן רמז  בכל פרטי מבצע "בלק". עם הפסקת הקרבות, הוחלט ב12- ביוני על הקמת האגף לתובלה אווירית בתוך מטה חיל-האוויר במלון "ירקון". הפיקוד על האגף הוטל על מוניה מרדר אשר היה מצוי למעלה מעשור שנים בעשייה הביטחונית של "ההגנה" הן בארץ והן מחוצה לה בעיקר בפעולות רכש.*
*  נכון למועד זה פעלו במסגרת המבצע רק ארבעה מטוסי קומנדו ומטוס הסקיימסטר החכור. עוד מטוס קומנדו אחד היה עדיין בפנמה, אחד היה עצור ביוון, אחד היה  מקורקע בעקרון ואחר בזאטץ. מצבת האגף כללה 11 טייסים, 11 טייסי-משנה, תשעה אלחוטאים, שמונה נווטים, ארבעה מהנדסים, שלושה מכונאים, סם פומרנץ היה אחראי בזאטץ על כל אחזקתם של המטוסים. 
.  הרשימה היא נכון ל11- ביוני מתוך א"צ 7/137/51/55; וראה גם רשימה חלקית נוספת מה13- ביוני.
כבר בימים הראשונים לארגון האגף נוכחו לדעת במטה חיל-האוויר וכן גרעין ההקמה הראשון של האגף, שעקב תנאי הפעולה הקשים והמיוחדים של מבצע "בלק", יש לבסס את פעולת האגף על מטה משלו בתוך המסגרת הכללית של חיל-האוויר, שיוכל לרכז את כל הפעולה, כדוגמת ה- Air- Transport Command בצבאות האחרים. הוקם אפוא מטה נפרד לאגף תובלה אווירית ברח' שמריהו לוין 2 בתל-אביב.
.  סקירה על להק תובלה אווירית, דצמבר 1948, אחה"א.  כיוון שהיקף העבודה לא הצדיק את מסירת כל הבסיס בעקרון לפיקודו של מרדר אורגנה בתוך הבסיס יחידה מיוחדת בפיקודו של מיכאל קולינשר לקליטת מטוסי התובלה ולהכנתם להמראה חזרה לצ'כיה. אחד היעדים העיקריים של האגף לתובלה אווירית  היה להגיע ליכולת לקלוט מספר רב יותר של מטוסי "בלק" בשדה עקרון על-מנת להחיש את העברתם של כל מטוסי הקרב שנרכשו בעסקה השנייה בצ'כיה.
האגף בפיקודו של מרדר קיבל את האחריות המלאה לניהולו של מבצע "בלק" ב1- ביולי. באותו היום הודיע בריגר לראש מטה חיל-האוויר אהרן רמז ש"הואיל ואין יותר סחורה עבור הבלקים נוכל בעתיד הקרוב להוביל רק סכינים, אם יהיו מוכנים".
. א"צ 6/137/51/31.   ב- 30 ביוני במברק של יהודה לישעיהו ובן, א"צ 12/137/51/92. ואכן עוד באותו היום התחדשה הטסתם של מטוסי הקרב, ויהודה בריגר דיווח מפראג לחי יששכר מרכז כל הפעולה האווירית באירופה כי "היום שלחו סכין אחד. מקווה שיהיה בסדר. אם יהיה צורך בטיפול נוסף. אפשר בנקל לעשות זאת בארץ." הוא הביע את תקוותו שבמשך הלילה יקבלו עוד מטוס אחד או שניים מבית-החרושת.
. תיק רכש מס' 2.

עד 5 ביולי הועברו ארבעה מטוסי מסרשמיט מפורקים. ביום זה, כאשר תדלקו את אחד ממטוסי הקומנדו, אשר עמד לצאת מעקרון לזאטץ, אירע פיצוץ, אשר גרם לשריפת המטוס ולהורדתו ממצבת מטוסי האגף. מחלקת הנדסה של חיל-האוויר התבקשה להתחיל בפירוק מיידי של חלקי המטוס "בהתחשב עם החשש מפגיעה מהפצצות האויב העלולות להרוס את המטוס".. 10.7.48. א"צ 12/137/51/40. עם הוצאתו של המטוס מהסד"כ גבר הלחץ על המטוסים הספורים שבלאו-הכי מצב שמישותם היה גרוע. ברשות אגף תובלה אווירית נכון ל10- ביולי למשל היו רק שלושה מטוסים שמישים להמשך הפעולה במבצע "בלק": הקונסטליישן RX121, קומנדוRX135 , קומנדו RX138.
. ראה מסמך המפרט תמונת מצב המטוסים והצוותות נכון ל10- ביולי, א"צ 12/137/51/17. במטוסי התובלה הספורים נמשכה הרכבת האווירית של מבצע "בלק" תוך מתן קדימות להמשך הטסתם של שאר מטוסי המסרשמיט שנותרו, ובארץ - נמשכה במקביל גם התארגנותה של טייסת הקרב לקראת פעילותה המבצעית בתום ההפוגה.

מעקרון להרצליה

בכלל היערכותו של חיל-האוויר לקראת המשך הקרבות נקבע שטייסת הקרב תעתיק את מקומה מבסיס עקרון לבסיס הרצליה, שבו התנהלו עבודות קדחתניות להכשרתו לייעודו. לחץ הזמנים לא אפשר כמובן הכנת מסלולי דשא, שהיה ידוע שהוא סוג המסלול המתאים ביותר להמראת מטוס המסרשמיט ולנחיתתו, ולמטוסים  הוכנו מסלולי עפר בלבד. עד 30 ביוני הגיע מספר אנשי הטייסת ל72- איש.
. לקצין מנהלה ראשי מטייסת 101, דו"ח מצב, 30.6.48,  א"צ 27/137/51/48.

ב5- ביולי במכתבו של מפקד טייסת 101 מרדכי אלון נכתב: "בהתאם להוראות מטה ח"א יחידה זו תעבור אל בסיסה החדש תוך 48 שעות" הוא ביקש אפוא מקציני המטה השונים לטפל בהעברת כל הנחוץ לארגונה של הטייסת בבסיסה החדש..  לקצין כח אדם מטה ח"א ועוד ממפקד טייסת 101 מרדכי אלון, העברות אל טייסת מס' 101 (קרב), א"צ 27/137/51/100; לקצין כח אדם מטה ח"א מטייסת 101, העברות אל טייסת מס' 101, א"צ 27/137/51/100.  באותו היום, בשעה 08:40, נחת המטוס הראשון בהרצליה, ומשם דווח למחלקת מבצעים של חיל-האוויר, כי "האווירון ירד בשלום (לתשומת לב מאורע היסטורי)".
. למחלקת מבצעים מהרצליה, 5.7.48 (שעה - 08:40), א"צ 1107/51/110 . מטוסי הקרב שנחתו במקום רוכזו בפרדס ובמטע הבננות הסמוכים למסלולים  וכמגדל פיקוח להמראה ולנחיתה שימש מגדל המים. הפיקוד על הבסיס לרבות יחידת ההרכבה והתיקונים של מטוסי המסרשמיט (שהיתה בפיקודו של עזר גוטליב) הועבר לידי אלון. מפקד הטייסת היה אפוא גם למפקד הבסיס.
. ב. קגן, הם המריאו בעלטה, תל אביב, דבר, 1960?; מחיל אוויר מטה ראשי למפקד בסיס הרצליה מ.כ.ם. גדוד ח"א ראש מטה תאריך: 7.7.48 א"צ 921/51/109.
דפוסי הפעולה והכפיפות בין היחידות בבסיס, שטרם הוגדרו בחיל-האוויר, והצורך המידי להתכונן במהירות האפשרית לקראת הפעילות מיד עם תום ההפוגה גרם לכך, שהמטוסים הועברו לשם עוד קודם שהושלמה הכנת כל התשתית - ובכלל זה הכשרת המסלולים, הקצאת מכונית-כיבוי ואמבולנס ועוד - המתאימה והמתחייבת להפעלת טייסת הקרב במקום; וגם הלחץ להכין מספר מרבי של מטוסים שמישים גרם לחילוקי-דעות בין מפקד הטייסת לאנשי יחידת האחזקה, כפי שהדבר התבטא בדברים, שנכתבו למפקד אגף ההנדסה:

ב5- לחודש יולי אחה"צ, הודיע לי מכונאי אחראי מיחידתי בן ציון בוגוסלבסקי, שהטייסת רוצה להטיס סכין מס.109. אמרתי לו שהמטוס אינו מוכן לטיסה, וצריך לבדוק אותו על הקרקע. בוגוסלבסקי חזר להרצליה ולפי הודעתו מ6.7.48-. מתקבל שהטייס גדעון [ליכטמן] מטייסת 101 רצה לטוס במטוס הנ"ל, אבל לא קבל רשות לכך מבוגוסלבסקי. אחרי כן חזר הטייס גדעון עם המפקד של טייסת 101, והוא נתן פקודה לטוס. המטוס התהפך בזמן העלייה.
. למפקד אגף הנדסה טייסת מס. 101,  19.7.48 ,  א"צ 50/137/51/63; כן ראה שם בעניין ארדיטי אשר מיחידת ההחזקה, אשר נשפט על-ידי מפקד הטייסת: "אני חושב שלא היתה לו כל רשות למפקד טייסת, טייסת 101 לשפוט אדם מיחידת החזקה"

נראה שבעקבות תאונה זאת כתב צ'רלס וינטרס, ראש המחלקה הרפואית של חיל-האוויר:

התאונה מהיום והקשיים בהוצאת הטיס מהמטוס מוכיחים את הצורך לאמבולנס ולמכונית האש להגיעה למקום מיד. בשדה הרצליה ענן החול המתעורר עם תנועת המטוס מסתיר לגמרי את האווירון ולכן אי אפשר לדעת מיד אם קרה משהוא מרחוק. אנו מציעים או: א. על סדור טלפונים לאורך המסלול שבו אפשר להודיעה מיד אם קרה משהוא. ב. עד שסדור זה יסודר אפשר יהיה להעמיד שני אנשים ליד המסלול עם Verey Pistol  והם יאותתו בצבעים מסוימים במקרה אסון. ברור כי סדור זה צריך להיעשות מיד.
. ממטה חיל אוויר מחלקה רפואית, וינטר, לקצין המבצעים קצין כבוי אש מפקד הטייסת 101  שדה הרצליה וסדור להצלה, 7.7.48, א"צ 895/52/68.


התאונות במטוסי המסרשמיט במיוחד בעת ההמראה או בנחיתה עוד יוסיפו להעסיק את טייסת הקרב ואת מטה חיל-האוויר.
בינתיים נמשכה התארגנותה של טייסת הקרב לקראת המשך הקרבות. במסגרת תוכנית "נבוט", שבה הותוותה כל פעולת החיל עם חידוש הקרבות נקבע, שמשימתה הראשונה של טייסת הקרב, תהיה  "לסרוק מגובה מועט" את שדה-התעופה באל-עריש ב8- ביולי בשעה 21:00. למחרת היום בשעה 09:00 תוכננה בצפון ("מעל שדה הפעולה של מבצע ברוש") משימת פטרול של זוג מטוסי מסרשמיט באזור הלחימה במיוחד להגנת כוחות הקרקע מפני מטוסי חיל-האוויר הסורי** לחיל-האוויר הסורי היו בסך-הכל, נכון לתחילת המלחמה, כ67- מטוסים: 33 מטוסי קרב/תקיפה/הפצצה (חמישה - ספיטפייר, 17 - הרוורד, ששה - אברו אנסון וחמישה - הוקר האריקיין), שמהם היו רק 14 שמישים (12 הרוורד ושני אברו-אנסון); 26 מטוסי אימון/קישור/סיור, שמתוכם 18 - שמישים (ששה טייגר-מוט, ששה פייפר-קאב, ארבעה פרוקטור ועוד ארבעה פיירצ'יילד); וכן היו שמונה מטוסי תובלה (ארבעה דקוטה וארבעה יונקרס  JU 52 , שארבעה מהם שמישים (שלושה דקוטה ואחד יונקרס).
. . מידין לירמיהו חיל האוויר, א"צ 110/51/1107; קצין קשר אגם-ח"א שלמה אורן ליגאל ידין, אי בצוע מרבית המשימה שהוטלה על הח"א ב- 8/7/48 , 9/7/48, א"צ 922/15/1027; ראה טיוטה בכ"י נ. הרטוך, חילות-אוויר של מדינות ערב במלחמת העצמאות, פנימי, הענף לתולדות חיל-האוויר.
  

חרף המאמץ המרוכז להגדיל את מספר המטוסים השמישים, ולסיים את כל ההכנות  להפעלה בטוחה של המטוסים ממסלול ההמראה שהוכן בהרצליה - לא הצליח חיל-האוויר לעמוד בלוח-הזמנים. עד בוקר 8 ביולי, למרות הפעולה האינטנסיבית להעברת מטוסי המסרשמיט ולהשמשתם, היו ברשות החיל רק שלושה מטוסים שמישים, שניים - "בתיקון רציני", וחמישה - בהרכבה (שלושה מתוכם הורכבו בשלמותם והיו בהמתנה לטיסת ניסיון). אגף הנדסה לראש המטה מצבת מטוסים, 8.7.48, אחה"א.
 הפעולה נדחתה אפוא למחרת היום.












פרק ג':
"הסכינים פעלו גדולות"

"רשלנות שאין לה כפרה"

ב9- ביולי עם שחר בשעה 05:30 התכוננו לו לנארט, ביל פומרנץ, סטנלי אנדריוס ורוברט ויקמן  לצאת ברביעיית מטוסי מסרשמיט לתקיפת שדה התעופה באל-עריש. את אשר אירע תיאר מרדכי אלון מפקד הטייסת:

המטוסים הסתדרו בתחילת המסלול. בשעה 06:25 הופעלו המנועים. מפקד הפעולה המריא בשעה 06:35 מטוס מס' 2 המריא בשעה 06:36 בשעה 06:38 החל להמריא מטוס מס' 3 ונעלם למשך זמן קצר באבק שנוצר ע"י המטוסים הראשונים לפתע נשמע שהמנוע הפסיק לפעול וכאשר האבק התפזר באוויר נמצא שהמטוס שכב הפוך על גבו מימין ובמרחק כשליש מאורך המסלול.

אנדריוס, כתוצאה מהאבק הרב שהתעורר לאחר המראת פומרנץ, לא הצליח אפוא לראות את כיוון ההמראה, "וכתוצאה מכך ירד מהמסלול ימינה ונתקל באדמה רכה ובגדר שנמצא כ 50 מטר ימינה מהמסלול". הטייס חולץ ללא פגע, אולם המטוס ניזוק לחלוטין. הרביעי במבנה, רוברט ויקמן, הפסיק את פעולת המנוע, ורק לאחר שהוצא המטוס שהתהפך מהמסלול, המריא אף הוא, בשעה 06:43, למשימה שנקבעה. כעבור זמן קצר פגש בשני המטוסים האחרים ויחד המשיכו לעבר המטרה. אולם בגלל ראות לקויה עקב שכבת עננים נמוכה לא מצאו את שדה התעופה ולכן בדרכם חזרה - צלפו על כמה מטרות בעזה ופגעו גם במספר סירות וספינות שעגנו בקרבת מזח עזה. באזור זה נעלם רוברט ויקמן. הטייסים שנחתו בשעה 07:41 בערך דיווחו שראו את מטוסו של ויקמן לאחרונה בשעה 07:15 (במרחק של 20 דקות טיסה מהבסיס).. מחיל אוויר טייסת מס' 101 (קרב) לאגף מבצעים ח"א פעולה בבסיס  9.7.48 ,9.7.48,  א"צ 895/52/56; קצין קשר אגם-ח"א שלמה אורן ליגאל ידין, אי בצוע מרבית המשימה שהוטלה על הח"א ב- 8/7/48,  9.7.48, א"צ 922/15/1027;  תחקירי טיסה של טייסת הקרב א"צ 6/137/51/1002; ראה גם דו"ח רשום אבדות אנשי מח"ל, 1.5.49; למודיעין אגם משטנק, תיק חודש יולי, סבב ראשון, אחה"א; החיפוש אחר אינפורמציה הקשורה לגורלו של ויקמן (אשר הגיע לארץ ב7- ביוני 1948 לאחר שסיים את קורס ההסבה בצ'כוסלובקיה - א"צ 6/137/51/1002) נמשך, והיו מספר ידיעות כאילו נשבה ונמצא באל-עריש או בעזה, אולם אלה לא העלו דבר.
באותו היום בשעה 08:22, על-פי התוכנית שהותוותה, המריאו ליאונל מוריס בלוך ומוריס מאן בשני מטוסי מסרשמיט לסיור וליווי בסביבות משמר הירדן. בסיורם באיזור הבחינו בשני מטוסי הרווארד. מאן הצליח להפיל את אחד המטוסים, ובלוך רדף אחר השני גם מעבר לגבול הסורי. שם נעלמו עקבותיו.
. לכל היחידות מכרמלי, 10.7.48, א"צ 7249/49/232; לאמיתי ממודיעין ח"א, פעולות חיל האוויר 10-9 ליולי בין השעות  08.00-08.00,   10 ביולי 1948; ראה גם דו"ח רשום אבדות אנשי מח"ל, 1.5.49; שחן, כנפי הניצחון, עמ' 201. שני מטוסים נוספים נגרעו ממצבת מטוסי הקרב של הטייסת, ושני הטייסים נחשבים לנעדרים עד עצם היום הזה.
בבוקר אותו היום  הופיעו שני מטוסים מצריים בשמי תל-אביב והטילו פצצות בלי אבחנה. נפגע מוסד חינוכי ונהרגו שני ילדים, ו- 10 נפצעו קל.
. ממטה חטיבת הכרמל דרג קדמי לקט ידיעות אחרונות, 9.7.1948, א"צ 7353/49/38. הביקורת על חיל-האוויר לא איחרה לבוא. בדו"ח של קצין קשר אגם-חיל-אוויר שלמה אורן, שנכתב ב9- ביולי נאמר:

תוצאות יום הפעולה הראשון מוכיחות שוב כי הח"א סובל מלקויים שאין להם כפרה. לא יתכן לפעול אם אין דיוק במשמעת. מרבית הפעולות נכשלו מאחר שהיה אחור רב בהמראה. הפעולות תוכננו למעשה במשך שלושה שבועות. פקודת המבצע נתנה תשע שעות לפני שעת האפס. אפשרי להבין כשפעולה נדחית כליל. אולם כשפעולות מתאחרות באופן כרוני כזה זוהי רשלנות שאין לה כפרה.
. א"צ 922/15/1027.

 
ב11- ביולי תוכננה שוב פעולת סיור של זוג מטוסי מסרשמיט באזור משמר הירדן. באזור היתה פעילות אינטנסיבית של מטוסי הרווארד של חיל-האוויר הסורי, אשר סיירו באזור, הפציצו וגם צלפו על כוחות הקרקע. בדו"ח של קצין המודיעין של מטה חטיבת "כרמלי" נכתב:

יש לציין את פעילות האויב באוויר שנמשכה במשך כל היום. אווירוניהם צללו באומץ רב והטרידו את כוחותינו בלי הרף בפצצות ובמכונות ירייה. מספר מכוניות הוצאו מכלל שימוש. אווירון אחד של האויב הופל ע"י חיל האוויר שלנו (עדות ראיה, וההאזנה שקלטה את דברי הטיס "נפצעתי בראש המוטור אינו בסדר; אשתדל לחזור")… יש לציין מצדנו את חוסר הזהירות ואי נקיטת האמצעים המתאימים נגד התקפות אוויריות, חוסר סידורי הסוואה, ריכוזי מכוניות במקומות גלויים, חוסר התחפרות וכו'.... למטכ"ל/אגם/מודיעין מקצין מודיעין מטה חטיבת כרמלי, "ברוש" - דו"ח יומי 10.7.48, 13.7.48, א"צ 7353/49/38.

 
הדרישה לפעילות אווירית של מטוסי הקרב באיזור היתה אפוא דחופה וחיונית ביותר. דא עקא, לאחד המטוסים (מס' 111), שתוכנן לפעולה זאת היה "קלקול במעצורים", ואנשי יחידת ההחזקה לא אישרו את המראתו (או כפי שנאמר באחד המסמכים - הטייסת לא קיבלה את המטוס "בצורה הרשמית הרגילה"), אולם מפאת הצורך המבצעי המריאו במטוס זה.. למפקד אגף הנדסה, טייסת מס. 101,   19.7.48, א"צ 50/137/51/63.

בשעה 17:00 המריאו שני המטוסים למשימתם, פטרלו באיזור וחזרו לנחיתה בהרצליה. הנחיתה עברה בשלום, אולם כשבדקו שוב את המטוס (מס' 111) -  "נמצא ששני להבים של הפרופלור נוקבו ע"י מכונות הירייה של המטוס עצמו". בדיקת הסינכרוניזציה במטוס נעשתה גם לפני המראתו וגם לאחר נחיתתו, ובשתי הפעמים "הראה המכשיר שהסינכרוניזציה נכונה". למחרת היום שוב נבדק המטוס "בעזרת תרמילים ריקים ונמצא שהמכ'ו [מכונות-ירייה] לא היו מותאמות". אז התברר שבמטוס זה וגם בשני המטוסים שנעדרו בפעולה ב9- ביולי (כאמור לעיל) "היו שנויים במנגנון הבדיקה של הסינכרוניזציה, ומרכיבי המכונות (האחראי לדבר - נשק צ'כו[סלובקי]) לא הביאו דבר זה בחשבון".. מטייסת מס' 101 (קרב) חיל אוויר לראש המטה אגף מבצעים, מחלקת המחקר, מטה ח"א  סינכרוניזציה של מכונות ירייה ב-ME, 13.7.48 , א"צ 38/137/51/86. 

פרט לבעיית הסינכרוניזציה, היתה גם בעיה קבועה של מסלולי ההמראה, אשר מצבם "משתנה מהמראה לנחיתה". מטוסי המסרשמיט התאימו, כאמור, להמראה ממסלול דשא, ולא ממסלול עפר, ובעקבות הפעילות הודגש הצורך ההכרחי והמידי להעביר לטייסת בעל-מקצוע על כל הציוד הדרוש לטיפול בשני המסלולים.. מחיל האוויר טייסת 101 קרב, למחלקת עבודות ומטה ח"א קצין מבצעים מטה ח"א קצין כח האדם מטה ח"א ,   11.7.48, א"צ  895/52/31.  אולם, מפאת הפעילות המבצעית, לא טופל הנושא כראוי. ב13- ביולי שוב כתב קצין קשר אגם - חיל-האוויר לראש אגם מבצעים יגאל ידין

יש כ2500- איש לח"א יש כ30- מטוסים לכל סוגיהם. כלומר כ80- איש לכל מטוס. בשדות אני שומע בקביעות את התלונות: אין מספיק מכונאים, אין מספיק טייסים, אין מספיק צוותים להטלה. כיצד להסביר כל אלה? חוזר על דברי בעל פה. הכרחי שייעשה משהו יסודי לחיל זה - לפיקודו, למבנהו ולקביעת מגמתו. כי באם יוסיפו להתנהל שם העניינים בשגרה הקיימת, נראה לי כי מוסר אנשי חיל זה ויעילותם הממשית - במאמץ הכללי, יורדים כליל .
. שלמה אורן מטכ"ל/אג"ם, 13.7.48, דו"ח מבצעי ח"א ביממה המסתיימת 130600, א"צ 922/15/1027; הערות ממבצעי ח"א ב- 48 השעות האחרונות, 13.7.48, א"צ 922/15/1027. 

בסיכום פעולת "ברוש", שמטרתה היתה חיסול ראש הגשר הסורי, צוינה נוכחותם של ארבעה-ששה מטוסי הרוורד של חיל-האוויר הסורי באופן קבוע באוויר; אלה, כפי שנכתב שם "הטרידו את כוחותינו בפצצות ובאש מכונות ירייה", ו"חוסר תיאום בין חיל האוויר ומטה הפעולה גרמו לכך שמטוסי הקרב הגיעו על פי רוב לאחר שמטוסי האויב נעלמו".
. סיכום פעולת "ברוש" 8-18.7.48, א"צ 7249/49/223; מקצין מודיעין מטה חזית הצפון למטכ"ל/אג"ם/מודיעין, דו"ח ליום 11.7.48 שעה 0800, א"צ 7353/49/38.
 

הפצצת קהיר ואל-עריש- שלב נוסף בדרך להשגת עליונות אווירית

בימים אלה, הצורך בסיוע של מטוסי הקרב היה רב, והלחץ על המטוסים הספורים היה גדול, ובאותה השעה ממש היה חיל-האוויר מצוי גם בהכנות קדחתניות לתיאום התוכנית להפעלת שלושת מטוסי ה-B-17, שהוברחו מארצות הברית והגיעו לזאטץ שבצ'כיה כבר ב14- ביוני. מאז, במשך כחודש ימים, הותקנו המטוסים למשימת הפצצה, על-פי מה שיועד להם בתוכנית "נבוט".
על-מנת לאשר סופית את התוכנית להפעלת המטוסים המריא ב14- ביולי היימן שמיר, סגן ראש מטה  חיל-האוויר, במטוס הקונסטליישן שהשתלב כאמור במבצע "בלק".. תיק רכש מס'  2, אחה"א;  ראה גם נורמן לישעיהו, 14 ביולי; כן ראה דיווחו של צבי דינשטיין ושל פליקס לחי ישכר.    לא חלף אלא זמן קצר ביותר מאז הגעתו, וגם הוא יצא מסד"כ מטוסי התובלה. ב14- ביולי, עת הגיע מטוס הקונסטליישן לנחיתה, לא הצליח טייס המטוס מרטין ריבקוף להוציא את  שלושת הגלגלים. הוא החליט לנחות על הגחון ולשם כך ניסה להחזיר את הגלגל האחד שיצא, אולם לא הצליח להחזירו. הוא נאלץ אפוא לנחות על גלגל אחד וניזוק קשות, אך הנוסעים יצאו ללא-פגע.
.  מברק יהודה בריגר לחי יששכר, 15.7.48 ב 15- ביולי, תיק רכש, אחה"א; ראה גם נורמן לישעיהו, 14 ביולי; כן ראה דיווחו של צבי דינשטיין ושל פליקס לחי ישכר. אחד המטוסים החשובים והמרכזיים, שעליהם קיווה אגף תובלה אווירית לבסס ולהגדיל את כושר פעולתו - נגרע אפוא ממצבת המטוסים, אך הנוסעים יצאו ללא-פגע.
לאחר שהיימן שמיר אישר את התוכנית להפעלת מטוסי ה- B-17, יצאו בערבו של אותו היום שלושת המטוסים לגיחתם המבצעית הראשונה על-פי תוכנית "נבוט" לתקיפת קהיר, אל-עריש ועזה. המטוס שיועד להפציץ את אל-עריש לא זיהה את המקום והפציץ את רפיח, אולם שני המטוסים האחרים הפציצו על-פי התוכנית את מטרותיהם. המטוסים נחתו בעקרון, ולמחרת היום הפציצו את אל-עריש. הם נחתו ברמת-דוד לאחר הפעולה, והיוו מאז ואילך את טייסת 69.

הופעתם בזירה של  שלושת מטוסי ה- B-17 אשר כונו "המבצרים המעופפים", ובמיוחד פעולתם הראשונה נגד קהיר ואל-עריש גרמו ללא-ספק לתמורה מכרעת במהלך הלחימה במלחמת העצמאות. גיחות ההפצצה של מטוסי חיל-האוויר המצרי נגד מטרות אזרחיות במיוחד - הלכו ונתמעטו עוד יותר. למן מועד זה כתשו המטוסים את המטרות המצריות והסוריות. לחלק מהפעולות גם בדרום וגם בצפון - יצאו בליוויים של מטוסי הקרב, המסרשמיטים.

"הסכינים פעלו גדולות"

מפאת החשש, שעוד כמה תאונות עלולות להשאיר את חיל-האוויר גם בלי המטוסים הספורים שעוד נותרו לו - צומצמה פעולתם של המסרשמיטים, ואלה הופנו בעיקר למשימת הגנת שמי המדינה. המטוסים הוזנקו בעיקר בעקבות דיווחים אודות מטוסי חיל-האוויר המצרי הנמצאים באזור. כך בוצעו לפחות שבע גיחות למשימה זאת ב16- ביולי מבלי שהמטוסים אכן ייתקלו בפעילות אווירית כלשהי של המצרים. ב18- ביולי אף המריאו רוך (A .Ruch) ופרימן ( A .Freeman) למשימת ליווי לשלושת מטוסי ה-B-17, אשר יצאו להפצצת מג'דל. לאחר שאלה הפציצו את המטרה, המשיכו אתם מטוסי הקרב לרמת-דוד, ושבו לבסיסם בהרצליה.
. תחקירי טיסה של טייסת הקרב, א"צ 6/137/51/1002.

באותו היום, בעקבות ידיעות דחופות אודות טור מצרי משוריין העולה על ביר עסלוג', המריאו  מודי אלון, סיד אנטין ורודי אוגרטין לתקיפתו. בהגיעם לאיזור המטרה בסביבות השעה 18:30 הבחינו בטור מצרי שכלל מכוניות משוריינות, משאיות וגם שני טנקים. הם הפציצו וצלפו מגובה נמוך על המטרות, ופנו לשוב לבסיס בהרצליה. אלון צלף בדרכו על מטרות צבאיות בבאר-שבע, ואז ראה שני מטוסי ספיטפייר מצריים. אוגרטין רדף אחר אחד מהם, ולדברי אלון "כשהלה הצליח להסתלק אני הספקתי לירות בזנבו. ראיתי פגיעות ישירות. האווירון נפל, התרסק ונראה בוער." אלון ואוגרטין נחתו בהרצליה ללא תקלות, אולם מטוסו של אנטין התהפך בנחיתה והוא נפצע קל. הועלתה הערכה שייתכן וגם מטוס הספיטפייר השני נפגע.. תחקירי טיסה של טייסת 101, שם; איש כנפיים בישראל, קובץ לזכר הטייס מרדכי אלון, הוצאת עם עובד, ת"א, תש"י, ע"ע 105-104; שלמה אורן, קצין קשר ח"א-אגם לידין, פעילות ח"א ביממה המסתיימת ב1970800-,   19.7.48, א"צ 922/15/1027; קגן עמ' 126. באותו היום כתב נחום שריג "סרגיי" למבצעים חיל-האוויר: "ההתקפה על ביר עסלוג' נהדפה. הסכינים פעלו גדולות".
. א"צ 895/52/68.

בפעולה זאת השתתפו שלושה מטוסים בניגוד להוראת אגף מבצעים של חיל-האוויר, אשר הורה לשתף שני מטוסים בלבד. מפקד טייסת הקרב, מרדכי אלון, התבקש להבהיר מדוע לא מולאה הפקודה, ובתשובה לכך כתב כי:

קצין המבצעים של המטה הגיע לכאן בהצעה לשתף בפעולה שני מטוסים לא התנגד כשקבעתי שמספר המטוסים שישתתפו יהיה שלשה. ברור שקביעת הטקטיקה של הפעולות (וכמובן מספר המטוסים המשתתפים בהן) הוא ענינו של מפקד הטייסת. אבקשכם על כן להביא דבר זה בחשבון בזמן הוראות להבא. מובן, אמנם, שמחלקת המבצעים מתוך חשובים משלה יכולה ורשאית לייעץ בעניין זה אך מפקד הטייסת צריך להיות הקובע האחרון.

בתגובה לכך הדגיש אגף מבצעים כי "נקבע ללא ספק שבעתיד מחלקת מבצעים מטה ח"א היא המחליטה על מספר המטוסים המשתתפים בכל פעולה. ההחלטה הסופית נתונה תמיד בידי מחלקת מבצעים.". מחיל אוויר אגף מבצעים למפקד טייסת 101, 22.7.48 א"צ 895/52/68; למפקד טייסת 101 (קרב) ממפקד מחלקת מבצעים, 26.7.48 א"צ 895/52/68; מחיל אוויר טייסת מס' 101(קרב) למפקד מחלקת מבצעים לידי בוריס מטה ח"א, גיחה ב18.7-, 24.7.48, א"צ  895/52/68. קביעת נהלי הפעולה ומערכת היחסים בין הטייסת ובין אגף מבצעים כמו סוגיות רבות נוספות היו טעונות אפוא הגדרה ברורה, ותוך כדי הפעולה הלכו אפוא ויושבו גם חילוקי-דעות אלה. עם תום הקרבות ב19- ביולי החלה תקופת ההפוגה השנייה, מבלי שנקבע לה  מועד לסיום.
אולם, לא כל הקרבות נסתיימו. באזור הכרמל נותרו שלושה כפרים ערביים בכרמל (איגזים, ג'בע ועין-ראזל), אשר גילו התנגדות עיקשת, ומנעו תנועה שגרתית בכביש חיפה-תל-אביב. לכיבושם של כפרים אלה נערך מבצע "שוטר". ב25- ביולי בשעה 06:30 המריאו סיד כהן ואהרן רד פינקל  בזוג מטוסי מסרשמיט לתקיפת איגזים. הם הפציצו וצלפו על המקום מגובה נמוך מאוד. בתחקיר הטיסה נכתב שהטייסים ראו "שיירת כלי רכב משוריינים נעה על כביש תל-אביב-חיפה לכיוון אל פורדייס, זכרון-יעקב בת-שלמה". מסתבר שזוג הטייסים סרק "בשטח טור משוריין שלנו [הדגשה במקור] שהתנועע לרגלי הכפרים ג'בע ועין רזל על הכביש הראשי של חיפה - ת"א, למרות הוראות ברורות שנתנו בתדריך להימנע מכל פעולה פרט לשטח המוסכם שנקבע סביב הכפר איגזים. בנס נמנע אסון...". הועברה אפוא התראה חמורה לחיל-האוויר ובמיוחד לטייסת הקרב לפעול לפי הפקודות.
. למבצעים ח"א ממטכ"ל/אגם, הפצצה וסריקת הסכינים בשטח איגזים, גבע, עין רזל ב7-/25,  26.7.48 אחה"א; וראה גם לידין מאורן, דו"ח על מבצעי ח"א ביממה המסתיימת ב  -    250700,  26.7.48.
 




"נחיתת-אונס בצ'מפינו"

החשש, שמא "תפרוץ" הפוגה בקרבות, ואז, כפי שהוכח בהפוגה הראשונה, תקשה עוד יותר הובלת מטוסי המסרשמיט היה, בין השאר, ביסוד המגמה להחיש ככל האפשר את העברת מטוסי הקרב שנותרו. בריגר, האחראי על מבצע "בלק", שאל אפוא אם יוכלו לקבל בארץ שלושה מטוסים ללילה. בתשובה לכך כתב מפקד אגף תובלה אווירית מוניה מרדר כי, "אנו מוכנים לקבל עד שלושה אווירונים ללילה בתנאי שרק שניים מהם מביאים סכינים".. בן ליהודה, 15.7.48, א"צ 12/137/51/91. ואכן החשש מפרוץ ההפוגה היה לו על מה שיסמוך. ב18- ביולי יצא מטוס קומנדו (RX-134) מזאטץ כשהוא נושא בתוכו גוף מטוס מסרשמיט. בדרכו משם נחת נחיתת-אונס בצ'מפינו שבאיטליה. בעקבות זאת הודיע דני אגרונסקי האחראי  לפעולת מטוסי התובלה באיטליה:

כתוצאה מההפוגה נאסרה יציאת הכלי; ב) שלושה מעובדיו נשלחו לארנון, יתר השלושה מסתתרים עד הוצאתם מהארץ. הצירות האמריקאית מחפשת אחריהם; ג) אין סיכויים לקבל שחרור הכלי בקרוב אלא אם כן אנו נכונים להשאיר כאן את הסכין שבתוכו. שאלת הוצאת הכלי בשחור נמצאת בדיון.
. א"צ 38/137/51/263.
 

למחרת היום, ב19- ביולי כתב יהודה רבין מפקד אגף הנדסה לאהרן רמז, ראש מטה חיל-האוויר: "המשלוח של הסכינים מתקרב לקצו, ובקרוב נעמוד בפני העובדה שנצטרך לעבוד במה שיש לנו, בלי עזרה מארץ המקור". הוא הציע אפוא לשלוח לצ'כיה את גי'ן הרסן כדי "לסדר את המשלוח הסופי של חלקי סכינים וכלי עבודה הדרושים לנו", וכן כדי "להתחקות וללבן את כל הקשיים שבהם נתקלנו בהרכבה ובשרות".. מחיל אוויר אגף הנדסה לראש המטה, 19.7.48, א"צ  5/137/51/125.

ואכן עד 22 ביולי הסתיימה הטסתם של כל מטוסי המסרשמיט פרט לשני מטוסים. באותו היום התבקש סם פומרנץ, אשר היה אחראי על בדיקת כשירותם של מטוסי המסרשמיט והכנתם להטסה, לתת להטסתם ולחלקים רזרביים עבורם "זכות בכורה".. ליהודה, סם, יצחק מאת יהודה על-ידי בן, א"צ   12/137/51/91. אולם, בעקבות נחיתת האונס של מטוס הקומנדו נמנעו מלשלחם במטוסי הקומנדו; כיוון שמטוס הסקיימסטר החכור (NC-58021) לא היה שמיש, הוחלט בלית-בררה להטיסם במטוס הסקיימסטר (NC-56011) שנרכש בארצות-הברית והגיע משם במצב תחזוקתי גרוע מאוד. ב24- ביולי הובל בו המטוס הראשון מבין השניים, וב28- בו הועבר השני באותו מטוס תובלה.
במהלך למעלה מ100- גיחות בלק הוטסו 25 מטוסי מסרשמיט (מתוכם כמתואר הגיעו לארץ רק 23), אשר אפשרו לחיל-האוויר להשיג עליונות אווירית ולהגן על שמיהמדינה ואף לסייע לכוחות הקרקע, עשרות רבות של מקלעים ורובים ותחמושת רבה וכן אמצעי ייצור לתע"ש; וכן הוטסו עשרות נוסעים אם משתלמים של צה"ל ושל חיל-האוויר ואם נוסעים אחרים בשירות המדינה. באותה התקופה עת הפסיקו חברות התעופה האזרחיות את טיסותיהן לארץ, שמרו מטוסי האגף על הקשר האווירי של ישראל עם אירופה.
בזה הסתיים למעשה חלקו של אגף תובלה אווירית בהטסת ראשון מטוס הקרב של חיל-האוויר. בעקבות הוראה צ'כית פונו כל מטוסי האגף ב12- באוגוסט מזאטץ, והועברו לעקרון. ב23- באוגוסט כבר הופעלו המטוסים והצוותים להעברת אספקה, אמצעי לחימה ונוסעים לנגב הנצור במסגרת מבצע "אבק".

ראורגניזציה במטה חיל-האוויר
 
הטיפול בארגונו של חיל-האוויר לרבות מטהו, יחידותיו ובסיסיו היווה את מוקד המאמץ העיקרי במהלך ההפוגה השנייה בד בבד עם המשך הניסיון לשפר ככל האפשר את הפעולה בתחומי הרכש האווירי בכלל ורכש מטוסי קרב בפרט. על-פי בקשתו של ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון הוזמנו מחוץ-לארץ מרכוס זיו וססיל מרגו, שני יועצים אוויריים, אשר עברו ביחידות החיל, עמדו מקרוב על הבעיות שאפיינו את הכוח האווירי ולבסוף הגישו מספר הצעות לשיפור מבנהו ופעולתו.
בעקבות זאת נקבעה שורה של מינוים חדשים במטה חיל-האוויר: אהרן רמז מונה למפקד חיל-האוויר במקום ישראל זבלדובסקי (עמיר), והיימן שמיר מונה לסגנו; דב (דוד) יהודה מונה למפקד אגף המבצעים, הרולד גרין למפקד אגף האימונים וההדרכה, נתנאל (נט) כהן למפקד אגף המודיעין, גלעדי יהודה למפקד אגף ההנדסה ומשה הורוביץ לממלא-מקום מפקד אגף מנהל וכוח אדם. חי יששכר, אשר ריכז עד אז את כל פעולת חיל-האוויר באירופה, מונה למנהל מחלקת חיל-האוויר במשרד הביטחון. פנחס קוזלובסקי (ספיר) מונה  למרכז כל פעולת הרכש באירופה במקום שאול מאירוב, שחזר לארץ בעקבות נפילת גור בנו בקרבות סג'רה במהלך קרבות עשרת הימים (על שמו שינה שאול את שם משפחתו לאביגור).
.  יהודה לבן, 25.8.48, א"צ 12/137/51/92; לליש, חי וישעיהו מברג וגד, 25.8.48, תיק רכש מס' 2; לברג גד מחי וישעיהו 27.8.48, תיק רכש מס'  2;  ראה גם רמז, דיון מטה חיל-האוויר, 27.8.48, אחה"א.

עד 17 בספטמבר  נעשתה אמנם פעולת רכש ענפה ביותר: נרכשו 147 מטוסים, שמתוכם הגיעו לחיל-האוויר - 121 מטוסים, אולם מבין אלה רק 49 מטוסים היו שמישים.. יומן המלחמה, שם,  17.9.48, עמ' 697 המתבסס על דו"ח מפורט של מפקד חיל-האוויר לבן-גוריון, 17.9.48, א"צ 7/137/51/2; ראה גם דיון מטה חיל-האוויר בעניין רכש, 5.9.48, אחה"א. גרוע מזה, עד אז טרם היה לחיל-האוויר מטוס קרב אמין, שאפשר להתבסס עליו לצורך הגנת שמי המדינה ולהשגת עליונות אווירית.
כמו בתקופת ההפוגה הראשונה כך גם בתקופה ההפוגה השנייה עלתה שוב סוגיית מחירם הגבוה מאוד של מטוסי המסרשמיט. ב5- באוגוסט נפגש בן-גוריון עם יוסף אבידר ראש אג"א לבירור סדרי העדיפויות ברכישת נשק, וביומנו כתב, כי "מוטב 10 טנקים במקום 4 סכינים
. 5.8.48, יומן המלחמה, שם, עמ' 634.
 כאז כן עתה, שוב חזרו לטיפול בסוגיית הגורמים לתאונות הרבות במטוסי המסרשמיט - האם המטוס או שמא הטייס?

"הטייסים שלנו אינם מומחים דיים"

הדיווחים אודות התאונות הרבות ותוצאותיהם הועברו לצ'כיה, לידי "מומחי תעופה צבאית מקומית" על-ידי היימן שמיר, סגן ראש מטה חיל-האוויר, אשר הגיע לצ'כיה; ואלה הציעו ב27- ביולי להחזיר את הטייסים לצ'כיה לשם אימון נוסף ויותר ממושך על מטוסי הקרב.
פרט לכך, בתיאום עם שמיר, נבדקו גם שאר מטוסי המסרשמיט שטרם הוטסו לארץ, והם "נמצאו בסדר גמור".. למפקדת ח"א, 27.7.48, בכ"י של גורן. ואכן בעקבות זאת כתבו למחרת היום אבריאל וחי יששכר לאהרן רמז כי סיכמו עם הצ'כים "שרצוי לתת אמון נוסף לטייסי הסכינים. בהתאם לאפשרויות בבית הספר כאן תוכלו לשלחם בקבוצות של 8 אנשים זו אחר זו. כל קבוצה תצטרך לשהות כאן שלושה שבועות בערך." למחרת ביקש אבריאל מאהרן רמז דו"ח מפורט פעילי הרכש בצ'כיה על הסכינים בצרוף הבעת דעת המומחה הצ'כי… לשם ביסוס טענותינו".
. מיהודה, אתי לישעיהו ונורמן, 29.7.48, א"צ 50/137/51/74.

באותו היום, במכתב מצ'כיה לרמז נאמר כי "סם פומרנץ הודיע: החל מה10.8.48- אפשר לשלוח הנה לאימונים ב-ME-109 את ששת האנשים"..  יהודה לישעיהו, 29.7.48, א"צ 12/137/51/92. אולם לבסוף כתבו חי יששכר ואהוד אבריאל לאהרן רמז, כי לאחר התייעצות בעניין זה הוחלט שמוטב לשלוח מדריך מוסמך מצ'כיה לארץ על-מנת שיבוא לאמן את טייסי הקרב".
. לאתי מחי וישעיהו, 29.7.48, א"צ 50/137/51/74. הדברים סוכמו בדיווחו של מאירוב לבן-גוריון ב1- באוגוסט: "קנינו עד עכשיו 25 "סכינים". ועדה ממשלתית בדקה הכלים לאחר הדו"ח מפה שיש תקלות, ומצאה שהסכינים בסדר, אלא שהטייסים שלנו אינם מומחים דיים".
. יומן המלחמה, שם,  ע"ע 628-627 . אולם, גם ביצועי המטוס באו לידי ביטוי בסוגיה זאת. ב7- באוגוסט כתב חי יששכר:

לעניין החזקת הסכינים מוסרים מארנון… בזמן האחרון אירעו כמה קלקולים במטוסים הללו שאין מכונאי היחידה יודעים איך לתקנם או גם מה קרה להם… אין בידינו ספרות טכנית מספיקה על המכונות הנ"ל. לכן יש צורך לשלוח לכאן מיד מכונאי מומחה למנוע Jumo 211.

לפיכך סיים את דבריו בקביעה, שאם לא תמצא דרך להבאת מהנדס כזה אזי "נצטרך לדון ברצינות על דבר החזקת הטיסה ב- ME".
. חי לרמי, 7.8.48, תיק רכש מס' 2. הועלתה הצעה לשלוח מכונאים להשתלמות בצ'כיה על מטוסי המסרשמיט. מפקד אגף הנדסה יהודה רבין כתב לרמז בעקבות הצעה זאת, כי רצוי הדבר רק בתנאי "שהם יאומנו ביחידת טיסה ולא בבית חרושת". אולם לדבריו "עד כמה שידוע לי לא הצליחו להתקשר עם הצבא הצ'כי לשם זה", אך אם הדבר אפשרי, שאלה יקבלו את אימונם במסגרת הצבא - "היה הדבר כדאי מאוד".
. מרבין לרמז, א"צ 50/137/51/74. בהקשר זה גם כתבו רמז ורבין, ראש אגף הנדסה של חיל-האוויר ב18- באוגוסט לפליקס: "דרושים כאן שני מכונאים עם ניסיון צבאי או אזרחי בטפול בסכינים. רצוי שיביאו אתם כלים לפרוק מנוע וכן גם חשמלאי אחד. תפקידם יהיה להדריך את המכונאים כאן בעבודה על הסכינים".
. א"צ 50/137/51/76.

במצב דברים זה הציעו הצ'כים, לאחר שהתפטרו ממטוסי המסרשמיט, למכור את מטוסי הספיטפייר, שהיו ברשותם. ואכן ב25- באוגוסט במברק לפנחס ספיר, מרכז כל פעולת הרכש באירופה (מאירוב חזר לארץ בעקבות נפילת גור בנו בקרבות סג'רה; בעקבות זאת שינה שמו לאביגור) אשר שהה אז באירופה, כתב רמז כי "מאשרים קניית 50 היורקים [ספיטפיירים] בעפרי בעד 23000 [$] כל אחד. החישו הקנייה וההעברה. מתי יבואו הראשונים. השתדלו לא לשלם בסטפנים [דולרים]." הוא ביקשם לבטל את קניית הספיטפיירים באיטליה.
ההבדל במחירו של מטוס המסרשמיט לעומת מטוס הספיטפייר ממחיש יותר מכל את המצוקה הקשה, שבה היתה נתונה מדינת ישראל לנוכח גלי ההפצצות של חיל-האוויר המצרי למן 15 במאי; מצוקה, אשר בגינה הוחלט, למרות המחיר, לרכוש ב20- במאי - 15 מטוסי מסרשמיט נוספים, ולנהל משא ומתן לרכישת עוד 15 מטוסים. כבר ב15- ביולי דיווח יששכר למאירוב, כי "15 הסכינים השניים. יש התקדמות. מבטאים נכונות לספק. בשבוע הבא מתחילות החופשות וזה יכול לעכב. יותר אופטימי לגבי קבלתם.". תיק רכש מס' 2.
כשהחל משא ומתן זה לקרום עור וגידים, שאל אבריאל את רמז ב29- ביולי אם אכן הוא ממליץ לרכוש 15 מטוסי קרב נוספים ל25- המטוסים שנרכשו - "לאחר שהתברר שעניין הספיטפיירים יימשך רב". מפקד חיל-האוויר אהרן רמז הודיעו כעבור יומיים: "אם הספיטפיירים מתעכבים יש לדעתנו לקנות מיד 15 סכינים נוספים ולהעבירם בהקדם".
. א"צ 50/137/51/74. היה זה אפוא המטוס היחיד, שלהערכת העומדים על הרכש היה בר-השגה; כל המטוסים האחרים היו "על הנייר" או היו בבחינת הבטחה, שספק רב אם תמומש.
. מיהודה אתי לישעיהו, 29.7.48, א"צ 50/137/51/74; מישעיהו אור, 31.7.48, א"צ 50/137/51/74; מישעיהו אור, 31.7.48, א"צ 50/137/51/74; וראה גם דיווחו של אביגור לבן-גוריון ב1- באוגוסט, יומן המלחמה, שם, ע"ע  627-628.

בסופו של דבר לא נרכשו מטוסי מסרשמיט נוספים. נראה כי הפסקת הקרבות והמדיניות להטיס כמה שפחות את מטוסי המסרשמיט אפשרו לשמור על מצבה סבירה של מטוסים שמישים מצד אחד, ומצד שני  הידיעות שהגיעו מצ'כיה בדבר הגעה קרובה של מטוסי הספיטפייר - היו ככל הנראה הגורמים העיקריים לכך שחיל-האוויר לא לחץ למימוש רכישת 15 המטוסים הנוספים; מאידך, נראה כי לצ'כים לא היו עוד 15 מטוסים זמינים, והיה צריך לייצרם או לאספם מבסיסי חיל-האוויר הצ'כי, בעוד שמטוסי הספיטפייר היו זמינים יותר מצד אחד, ומצד שני - לחיל-האוויר הצ'כי במסגרת היערכותו החדשה על-פי הדוקטרינה הסובייטית לא היה כל צורך בהם. כך או כך עיקר מעייניו של חיל-האוויר הופנו לטיפול ברכישתם ובהעברתם של מטוסי הספיטפייר שנרכשו.



מהרצליה למעברות

בעקבות הצורך להשלים כראוי את הכנת הבסיס בהרצליה - ובמיוחד את המסלולים שניזוקו כתוצאה מההמראות והנחיתות הרבות - לקליטה נאותה של טייסת הקרב, הועברו כל המטוסים צפונה למסלול שהוכן במעברות. עד 30 ביולי היו שם כל מטוסי הטייסת, ומפקד הטייסת כתב לראש המטה כי המטוסים נמצאים בשדה פתוח, ללא סידורי הסוואה מניחים את הדעת,  ללא כל "הגנה אנטי אווירית", וללא כל שמירה לאחר שעות העבודה. הוא ביקש אפוא לזרז את העבודה (להפעיל ארבעה טרקטורים) במסלולים בהרצליה על-מנת שיוכלו להחזיר לשם את מטוסי הקרב.. מחיל אוויר טייסת מס' 101 (קרב) לראש המטה ח"א, שדה ב' של טייסת 101,  30.7.48, א"צ 921/51/109.

בינתיים פעלה הטייסת ממעברות. ב6- באוגוסט הגיעה מצבת מטוסי הקרב של הטייסת לשבעה מטוסים שמישים, ושני מטוסים היו בתיקון.. א"צ 5/137/51/17. מ5- באוגוסט (כנראה) הלך והשתלב יותר ויותר מטוס ספיטפייר (130 - בעיקר למשימות צילום וסיור), שהורכב מגרוטאות ומשברי המטוסים המצריים (שהופלו על-ידי הבריטים ב22- במאי כאשר אלה תקפו את  מטוסיהם ברמת-דוד בחשבם שחיל-האוויר כבר התמקם בבסיס). הגידול בסד"כ אפשר ככל הנראה לשנות את המדיניות שהיתה נקוטה בחיל עד למועד זה מבחינת הקצאת מטוסי קרב גם לאימוני טיסה, גם לשת"פ עם כוחות הקרקע וגם למשימות נוספות.
בעקבות העתקת המאמץ העיקרי של צה"ל דרומה, לחילוץ הנגב מהמצור, שהטילו עליו המצרים, ביצעה טייסת הקרב גם פטרולים באזור פאלוג'ה-מג'דל. כך למשל, מ29- ביולי עד 31 בו, ביצעה הטייסת לפחות 23 גיחות של מטוסי מסרשמיט לפטרול באזור זה. ביטוי לצורך מצאנו ב1- באוגוסט בשעה 03:30 בבקשת הסיוע של נחום שריג ("סרגיי"), מפקד חטיבת הנגב מהמטכ"ל: "השיירה שלנו מגבעתי מתנהלת בכבדות ונאלצת להיכנס ליום. שלח סכינים לסיורי קרב בין פלוג'ה אבו ג'בר ובריר חיל". ואכן בעקבות זאת  בוצעו באותו היום באיזור ארבע גיחות של  מטוסי מסרשמיט (שני זוגות כל פעם).
. א"צ 6/137/51/997.

מטוסים הוקצו אף לאימונים עם כוחות הקרקע. כך למשל ב4- באוגוסט 1948 ביצעו ויצמן, כהן ומאגי למן השעה 08:30 במשך כשעה, בתרגילי הפצצה בשלושה מטוסי מסרשמיט באיזור, שבו התאמנו כוחות החי"ר - דרומית לנתניה. לתרגילי הפצצה. ביומנו כתב בן-גוריון: "בבוקר נסעתי לנתניה להשתתף בתמרון חדש משולב: פעולת חיל-רגלים, תותחים, מרגמות, 'בזות', אווירונים - בקורס של מ"מ תחת הדרכת [חיים] לסקוב.". יומן המלחמה, שם, 4.8.48, שם, עמ' 632. טייסי המסרשמיט ערכו גם מספר גיחות (לפחות - שמונה) ב15- וב16- באוגוסט במשימת חיפוש אחר מטוס הפיירצ'יילד, שהיה במשימת צילום ונפגע באש נ"מ מעל בית-ג'ברין (הטייס והצלם נלקחו בשבי המצרי).
.  תחקירי טייסת 101, שם.
 למחרת, ב17- באוגוסט בוצעו גם כמה גיחות אימונים וליווי במטוסי המסרשמיט במסגרת "טיסות ראוה", שנערכו לכבוד חנוכתו מחדש של שדה התעופה עקרון כבסיס חיל-האוויר. ביומנו כתב בן-גוריון "אחרי הצהריים יצאתי לשדה התעופה בעקרון שנחנך מחדש. סוקר מסדר מרהיב  של  אווירוני קרב  ומפציצים, 'מבצרים מעופפים' וצבא מוטס שערך קרבות עם 'האויב'. צומח חיל-האוויר**   רשימת הטייסים שבטייסת מס' 101 נכון ל22- באוגוסט כללה 18 איש: מרדכי אלון, מוריס מאן, סידני כהן, עזר ויצמן, לסלי שגם, סידני אנטין, רודולף אורגרטין, אהרן פינקל, מיטשל פלינט, ליאון פרנקל, סיריל הורוביץ, ג'ורג' ליכטר, ויליאם פומרנץ, אלכס ג'ייקובס, גדעון ליכטמן, קריס מגי, ליאו נומיס, ארנולד רוך.. . תחקירי טיסה של 101; יומן המלחמה, שם,  17.8.48;  מטייסת מס' 101 קרב למפקד מחלקת בטחון מטה ח"א, 22.8.48, א"צ 27/137/51/100.
 
ב17- באוגוסט היו עדיין מטוסי הטייסת במעברות..  למפקד מחקר ותעשיה ועוד מאגף מבצעים ח"א, חלוקת מטוסים בשדות התעופה הארץ ישראלים, 17.8.48, תיק חודש אוגוסט, אחה"א, סבב ראשון.  בבסיס בהרצליה לא היו מטוסים שמישים, אולם היו בו וגם בבסיס במעברות מטוסי מסרשמיט שניזוקו בתאריכים שונים "בלי שנעשה כל ניסיון להעבירם ליחידת ההחזקה המרכזית לשם תיקונם או הוצאת החלקים השלמים מתוכם". מפקד הטייסת כתב אפוא למפקד אגף הנדסה לקחת על עצמו את הטיפול במטוסים אלה, שכן לדבריו "הנזק שבהזנחה כזו הוא ברור".
. מחיל אוויר טייסת מס' 101 (קרב) למפקד אגף הנדסה ראש המטה, טפול במטוסים שבורים, 7.8.48, א"צ 921/51/91. המחסור בחלקי-חילוף ובעלי-מקצוע מיומנים לאחזקת המטוסים ולתיקונם היו הגורמים העיקריים למצב זה: חמשת המומחים הצ'כיים שהורו את מלאכת הרכבת המטוסים וסייעו להרכבה, נשלחו בחזרה לצ'כיה באחד ממטוסי "בלק" (באמצע יולי), והבקשה לשלוח כמה מכונאים מהטייסת להשתלמות בצ'כיה - לא מומשה גם מפאת סגירת הבסיס בזאטץ, ומכונאים צ'כיים אחרים  טרם הגיעו מצ'כיה. אולם, עוד קודם שהוצאו גרוטאות המטוסים מהבסיס בהרצליה הועברו בחזרה לשם חלק ממטוסי הקרב לאחר ששופרה התשתית ההכרחית להמשך הפעילות משם. ב22- באוגוסט פעלה אפוא הטייסת משני המקומות, שמרחק הנסיעה ביניהם הוא 45 דקות. עובדה זאת הקשתה מאוד על הפעילות המבצעית של הטייסת גם לנוכח המחסור באמצעי תחבורה.
. למחלקת תחבורה מטה ח"א מטייסת 101, כלי רכב בטייסת 101, א"צ 38/137/51/37.
 

"המחסור בקרביים מאיים קשות"

ב20- באוגוסט נכון לשעה 20:00 היו שמונה מטוסי מסרשמיט שמישים ועוד שלושה לא שמישים. א"צ 5/137/51/17., אך מניסיון העבר  ידעו במטה החיל, שלא ניתן לסמוך על הפעלה רצופה וממושכת של מטוסים אלה. לכן, במסגרת ההתכוננות לקראת המשך הקרבות במסגרת "מבצע מס. 10" כתב מפקד החיל לאוטו פליקס ולסם פומרנץ בצ'כיה: "הכרחי שנקבל לפחות 6 יורקים [ספיטפיירים) כאן מיד, המחסור בקרביים מאיים קשות במקרה שתחודש הפעולה."
. 23.8.48, א"צ 50/137/51/76.   
בהקשר זה הורה אפוא מפקד אגף המבצעים של חיל-האוויר דוד יהודה "לצמצם את פעולות ה"סכינים" החל מתאריך היום"; לגבי מטוסים אחרים, שתוכננו להשתתף במבצע, קבע שהם "יפסיקו את כל תפקידיהם למשך תקופה של 72-48 שעות לפני שעת האפס של חיל האוויר…".
. למחלקת ההנדסה ממפקד אגף המבצעים, מבצע מס.10 ואחרים, 25.8.48, א"צ 921/51/91.
 החשש, שמא יגיע החיל למבצע, ללא מטוסי קרב היה ביסוד הוראה זאת. ואכן בעקבות הנחייתו זאת של מפקד אגף המבצעים כמעט ולא נערכו טיסות במטוסי המסרשמיט, פרט למטוסי קרב, שהרכבתם הסתיימה, והיה צריך לנסותם באוויר. טיסות-מבחן אלה, על-פי הנחייתו של אגף מבצעים נוצלו גם לביצוע משימות נוספות, על-מנת לנצל ככל האפשר את שהותו ההכרחית של המטוס באוויר.
מה שמעיד יותר מכל על הצורך במגבלות אלה היתה העובדה שאף-על-פי-כן היו כמה תאונות במהלך חודש ספטמבר, שבעקבותיהן נגרעו עוד כמה מטוסים. כמו שאר התאונות שהתרחשו קודם לכן, גם אלה התרחשו בשעת ההמראה והנחיתה במטוסים. ב6- בספטמבר, כאשר הגיע ליאון נומיס לנחיתה במטוס מסרשמיט (מס' 121) - נחת על הבטן. בדו"ח של קצין ההנדסה של הטייסת גרשון אקסלרוד פורטו הנזקים: הפרופלור נשבר בשלושת חלקיו (הכנף הימנית והשמאלית ניזוקו מבלי שתהיה אפשרות לתקנן) והחיצוני והפנימי של הגלגל השמאלי נשברו. הוא העריך שאפשר יהיה לתקן את המטוס תוך עשרה ימים. כעבור יומיים, כאשר הגיע אלכסנדר ג'קובס לנחיתה במסרשמיט (מס' 115) - התרסק המטוס לחלוטין מבלי כל יכולת לתקנו, אך הוערך שאפשר יהיה להשתמש במנוע ובעוד כמה חלקים מהמטוס. ב14- בספטמבר כאשר חזר ביל פומרנץ במטוס (מס' 120) לנחיתה, שוב ניזוק המטוס: החיצוני והפנימי של הגלגל הימני נשברו, כנף שמאלית נשברה, קצה הכנף הימנית ניזוק ונגרמו נזקים קלים למנוע. הוערך שניתן לתקן את המטוס תוך 12 יום. כעבור יומיים לא הצליח סיריל הורוביץ להמריא במסרשמיט (מס' 122), והמטוס התרסק וניזוק בכל חלקיו מבלי כל יכולת לתקנו.. דו"חות תאונה של גרשון אקסלרוד, קצין הנדסה של טייסת 101 ליהודה רבין, א"צ 50/137/51/63.

למחרת היום בדיווח של מפקד חיל-האוויר אהרן רמז לבן-גוריון שר הביטחון פורטה מצבת מטוסי הקרב של החיל: שני מטוסי המוסטנג שהגיעו מארצות-הברית היו עדיין בהרכבה ומתוך שני מטוסי הספיטפייר שהורכבו בארץ, אחד - היה שמיש, והשני - עדיין בהרכבה; מ25- מטוסי המסרשמיט שנרכשו - הגיעו לארץ 23 בלבד (אחד התרסק בדרך והשני - היה עצור עדיין ברומא), ומתוך אלה - נגרעו ממצבת הטייסת 10 מטוסי מסרשמיט כתוצאה מתאונות ומפעילות מבצעית. נשארו אפוא 13 מטוסים, שארבעה מהם היו בתיקון אך כפי שנאמר בדיווח לבן-גוריון "בינתיים קרו עוד ארבעה מקרי תאונה".. א"צ 7/137/51/2. נראה כי התכוון למטוסים שפרטנו לעיל. יוצא אפוא שעל-פי הדיווח היו חמישה מטוסים שמישים. מצבת המטוסים היתה אפוא נזילה מאוד, ולעתים השתנתה מספר פעמים אף באותו היום; כבר למחרת היום (ב18- בספטמבר) למשל בדיווח של אקסלרוד לאגף הנדסה חיל-האוויר היה כבר מטוס הספיטפייר לא שמיש ומצבת מטוסי המסרשמיט כללה רק ארבעה שמישים, ועוד ארבעה בתיקון.
. א"צ 5/137/51/17.
 
הפחתה ניכרת בפעילות היתה אפוא הכרחית, וכמעט ולא השתמשו במטוסי המסרשמיט פרט למטוסים שהיה צריך לנסותם או למשימות, שאי-אפשר היה לדחותן כפי שהיה ב23- בספטמבר. באותו היום בשעה 11:35 המריא גדעון ליכטמן לניסויו של מטוס מסרשמיט (119 - אשר הוסב למטוס צילום), ובתדריך נאמר לו, שאם המטוס כשיר ימשיך בגיחה צפונה - ויצלם את האזור. ואכן בהיותו באזור צפת הוא ראה מטוס רפיד אדום  טס מתחתיו בכיוון צפון, בינו ובין הכנרת, בתוך תחום ישראל. הוא בחן את המטוס מקרוב, וזיהה עליו אותיות בשפה הערבית. כשראה טייס הרפיד את מטוס הקרב, הסתובב דרומה. עדיין בתחום ישראל. ליכטמן ביצע שלושה יעפים כדי להכריח את הטייס להתיישר לכיוון אחד משדות-התעופה בישראל, ולנחות שם. אולם, כיוון שהטייס לא נענה, פתח עליו ליכטמן באש, לא כדי לפגוע, אלא כדי להוכיח לו כי כוונותיו רציניות. הרפיד ניסה להתחמק לכיוון מזרח, ונעלם משדה-הראייה של ליכטמן. כשראה את הרפיד לבסוף ממשיך בטיסה לכיוון סוריה מעל הכנרת - ירה עליו על-מנת לפגוע בו. המטוס החל לבעור באוויר והתרסק מזרחית לכנרת. הטייס חג מעל האזור כדי לראות אם יש ניצולים, והוא גם לא ראה אף לא אחד שקפץ מהמטוס בהיותו באוויר. בדיעבד הסתבר, שמטוס זה היה טס כמעט יום-יום מעל האזור.. Agam From Cyril Horowitz Fighter Operations H.Q, Air Interception Incident ,  ,23.9.48, אחה"א, סבב ראשון, חודש ספטמבר; תחקיר טיסה באנגלית של הטייס על-ידי רודי אוגרטין, תחקירי טיסה של טייסת 101, שם, אחה"א. הפלת המטוס עוררה ביקורת רבה על ישראל, ובעקבות זאת ככל הנראה פורסם ב27- בספטמבר הסברו של דובר הממשלה, כפי שנכתב בעיתון "מעריב":

דובר הממשלה הודיע היום כי מטוס יהודי הפיל את המטוס העבר-ירדני שבו טסו שני העיתונאים הבריטיים וודוורד וניקסון. דובר הממשלה אמר, שאווירון אויב מטיפוס "רפיד" נראה יום יום חג מעל עמדותינו בגליל, ותשומת לבם של אנשי או"ם הופנתה לתופעה זו. ביום ו' נראה אווירון מאותו טיפוס טס שוב מעל לקווים היהודיים באזור שבין צפת והכנרת. מטוס קרב ישראלי שהיה בטיסת משמר רדף אחרי האווירון ואחר שקבע שזהו מטוס ערבי הזהירו כמה פעמים. אחר שלא שעה לאזהרות  - הופל.

הפחתת הפעילות באה לידי ביטוי במצבת המטוסים, וב24- בספטמבר בשעה 09:30, היו שבעה מטוסי מסרשמיט וגם מטוס הספיטפייר -  שמישים.
. א"צ 5/137/51/17.
 

"במקום טייסת המסרשמיטים" 
 
בינתיים לנוכח ההחלטה לרכוש ספיטפיירים מצ'כיה הוחל במטה חיל-האוויר למן תחילת אוגוסט בהיערכות לקליטתם כטייסת נפרדת בבסיס חדש (בסיס מס' 3) שיוקם בכפר סירקין.. לאגף כח אדם ומנהלה מדן טולקובסקי קצין מבצעים ראשי, בסיס מס' 3,  10.8.48, א"צ 6/137/51/808. מפאת החשש, שמא לא תושלם ההיערכות שם עד הגעת המטוסים, הורה מפקד החיל להציב בינתיים את טייסת הספיטפיירים בשדה דב - גם לפעולה משם. בתגובה לכך כתב לו מפקד אגף מבצעים של החיל דוד יהודה כי בהחלטתו הוא מתעלם:

מהעובדה כי הדבר כרוך בסכנה ויתכן אף שיגרום לאסונות באם הטייסים ימריאו משדה זה לפגוש את מטוסי האויב במקרה ותל-אביב תותקף מהאוויר מבלי כל אזעקה מוקדמת, כפי שיקרה, בהכרח, במקרה שהמטוסים המתקיפים יבואו מעבר לים. כמו כן הגורם הנ"ל מונע המראות רגילות משדה תל-אביב לשם פעולות אחרות במקרה והעיר מותקפת באותה שעה.

עוד הוסיף כי הימצאותה של טייסת הקרב בתל-אביב תגרום "להתקפות כבדות על שדה דב. אלה יגרמו כמובן לאזעקות "אשר ישפיעו על המורל ובזבוז זמן של תושבי תל-אביב."
מפקד האגף חלק גם על ההחלטה להציב את הספיטפיירים במסגרת טייסת נפרדת במקום אחר, שכן לדבריו מטוסי המסרשמיט - "בגלל העדר חלקי חלוף במיוחד טאיירים [צמיגים], יופחת במידה אשר תהפוך כח זה לחסר ערך תוך תקופה של 6 שבועות באם המצב הקיים יימשך, ותוך חודש אחד במקרה של חידוש הקרבות". לפיכך הציע לדחות את הקמת הבסיס החדש, להכין את הבסיס בהרצליה לפעולה גם בחורף ולכלול את הספיטפיירים כגף שני בטייסת 101, אשר תעניק הגנה אווירית גם לתל-אביב וגם  לחיפה.
. למפקד החיל ממפקד אגף המבצעים דוד יהודה, טייסת ה"חרבות" (ספיטפייר), 21.9.48, א"צ 895/52/68; ראה גם 21.9.48, א"צ 2384/50/1.  ואכן הוחלט לבסוף לפעול לפי המלצותיו של מפקד האגף, ובדיון מטה החיל ב26- בספטמבר סוכם שיש להכין את הבסיס בהרצליה "לקליטת שלוש טייסות: 2 טייסות של ספיטים וטייסת אחת של מוסטנגים (שתכנס במקום טייסת המסרשמיטים)".
177. דיון מטה ח"א, 26.9.48, א"צ 38/137/51/218.

מטה החייל ציפה אפוא, שתוך זמן קצר יהיו ברשותו די מטוסי קרב שיחליפו את מטוסי המסרשמיט. אולם לא כך התגלגלו הדברים. למחרת היום הגיעו מצ'כיה לרמת-דוד רק שלושה מטוסי ספיטפייר (מתוך ששת המטוסים שיצאו משם) מוטסים על-ידי סם פומרנץ, סיד כהן וג'ק כהן**  גורל שלושת המטוסים האחרים היה כדלהלן: אחד מוטס על-ידי נפתלי בלאו ניזוק בנחיתה בשדה התעופה פודגוריצה ביוגוסלביה (שדה "יורם") והשניים האחרים, מוטסים על-ידי מרדכי אלון ובוריס סניור - נחתו נחיתת אונס ברודוס. הם שוחררו משם כעבור שבועיים, והמטוסים - לאחר מלחמת העצמאות.
. שלושת המטוסים הוטסו אפוא להרצליה ופעלו כגף לצדם של מטוסי המסרשמיט.
עוד קודם שהגיעו מטוסים נוספים הוצרך החיל להגיש סיוע אווירי קרוב באיזור חירבת מחאז, הסמוכה למסלול שבו נחתו מטוסי התובלה של להק תובלה אווירית למן 23  באוגוסט 1948. כיבוש  חירבת מחאז והתלים שממערב לה, היה עלול לאפשר למצרים את השליטה על המסלול ולשים לאל את כל הפעולה במבצע "אבק", שבמסגרתו העבירו מטוסי הלהק אספקה, נוסעים ואמצעי-לחימה אל הנגב וממנו. ב30- בספטמבר כבשה חטיבת יפתח את האיזור, ומאז התנהלו שם קרבות קשים, שבמהלכם הופעלו גם מטוסי קרב.. ראה גם נתנאל לורך, קורות מלחמת העצמאות,  מסדה, ידיעות אחרונות, 1989, ע"ע 503-502.
 

חירבת מחאז -  "חוששים מאד מהסכינים שלנו"

ב5- באוקטובר תקפו שמונה מטוסי ספיטפייר מצריים את מטה הפלוגה בתל אל-נג'ילה הסמוך והצליחו למנוע כל תנועת רכב אליו וממנו, ואף פגעו במספר כלי-רכב שחנו בסביבה. המצרים לא ניצלו את ההצלחה למבצע כולל מיידי, ופתחו בהתקפה על האזור רק ב7- באוקטובר.. לורך, שם, שם. בדיווח מחזית ד' למטכ"ל בשעה 10:30 נאמר:

א. שלושה אווירוני אויב חגים מעל איזור הקרבות המזרחי (תל קוניטרה, חירבת מחאז). נא לשלוח מיד סכינים. ב. הקרבות נמשכים באיזור הנזכר. ישנם ריכוזי אויב גדולים ושריונים בשטח. את גודל כוח השריונים הודענו לכם אתמול בערב.
. יומן מטכ"ל, א"צ 922/15/1027.
 

ואכן לאזור הוזנקו שני מטוסי מסרשמיט. אחד מהם (117) הוטס בידי עזר ויצמן (המריא - 09:31), והשני - בידי גדעון ליכטמן (09:34). הם הגיעו מעל המטרה ב09:45- וצלפו על משאיות חונות ועל החיילים שהיו בקרבתן, ונחתו ב10:10- בערך.. תחקירי טייסת 101, שם. תוצאות פעולתם דווחה למטכ"ל על-ידי חיל-האוויר בשעה 11:30: "א. הסכינים הרגישו במשוריין על הכביש היוצא מפלוגות דרומה. תקפוהו ופגעו בו. ב. בצדו המזרחי של כביש פלוג'ה חרבת אל קוניטרה גילו ריכוז של 10-8 מכוניות מסוגים שונים. תקפוהו. פגיעה ודאית במכונית נושאת חיילים. ראו אמבולנס מתקרב אליה לאחר הפגיעה. פגיעה כמעט ודאית במכונית מטה ובמכוניות אחרות. בדרך חזרה פגעו שנית בריכוז רכב בקרבת פלוג'ה."
. יומן מטכ"ל, שם.

התקפות המצרים נמשכו, ועוד שני מטוסים המריאו לאזור בשעה 11:07 ו11:17-. הראשון היה ארנולד רוך  שסייר דרומית לפלוג'ה, בין פלוג'ה לעיראק אל מנשייה וצפונית לפאלוג'ה, וצלף על משאיות; והשני - סיד כהן במסרשמיט (119) תקף שני כלי רכב דרומית לפלוג'ה.. תחקירי טייסת 101, שם.  בשעה 12:15 בדיווח מחזית ד' נאמר: "שני אווירונינו תקפו באש מכונות ירייה, מכונית משוריינת על כביש פלוג'ה אבו ג'בר ומזרחה לו כ8-10- מכוניות משא מלאות חיילים שלש פעמים. כמו כן את התנועה על כביש פלוג'ה-מג'דל וכנראה נפגע אוטובוס וטנדר. כמו כן תקפו עמדות מצפון לפלוג'ה."
. יומן מטכ"ל, שם.  בשעה 13:00 דיווח חיל-האוויר כי מטוסי המסרשמיט חזרו בשלום "מהסיבוב השני". הם דיווחו כי מרבית כל-הרכב עזבו את האזור. הם תקפו שתי מכוניות, ונתקלו באש נ"מ חזקה מאוד, שפגעה באחד המטוסים באורח קל. חזית ד' דיווחה טלפונית למטה חיל-האוויר על תוצאות טובות ועל "שקט בסביבה". באותה השעה (13:00) צלפה רביעיית ספיטפיירים מצרים את שדה התעופה ברוחמה (דיווח של טייסת הנגב שהגיע בשעה 14:20, יומן מטכ"ל). כך סוכמה באחד מדו"חות הפעולה פעילות חיל-האוויר: "מטוסינו גילו שעד הצהריים נטשה מרבית רכב האויב את המערכה. מטוסינו פעלו בהצלחה נגד כוח האויב הנסוג, לאורך הכביש ביר אבו ג'בר - פלוג'ה".
.  נספח לדו"ח מיום 9 באוקטובר 1948, דו"ח פעילות מ011800- עד 091600 מקטע תל אל קוניטרה חרבת מחאז, א"צ 6/137/51/238.

בשעה 14:30 דיווחה חטיבת "יפתח" למטה חזית ד' כי המצרים חידשו את התקפתם ממזרח ומצפון ועל כך שפעילותם "באוויר בלתי פוסקת". באחת מההאזנות שנקלטה על-ידי חטיבת "יפתח", הזמין הכוח המצרי הפצצה אווירית "על רוחמה והמקלט", ואכן -  "הובטחה להם הפצצה". לפיכך דרשה החטיבה "שיפעילו מיד סכינים" ויפציצו את הכוחות המצריים ממזרח ומצפון. כעבור עשר דקות בדיווח טלפוני מחזית ד' נאמר: "כח גדול מתקדם על הנקודה המזרחית (חרבת אל מחאז). ואכן בשעה 16:25 בדיווח של חזית ד': "מטוסי האויב התקיפו את רוחמה בשעה 16:15". סיד אנטין במסרשמיט (117), ארון פינקל במסרשמיט (118) וליאון פרנקל..  תחקירי טייסת 101, שם. אכן הגיעו לאזור (דרומית לפלוג'ה) בשעה 16:45, אולם "בהיותם קרוב למטרה קיבלו קשר מקצין הקשור של ח"א ליד חזית ד' לא לפעול כי אם רק לצפות על השטח. לא נתקלו בשום מטוסי אויב ולא ראו כל תנועת אויב על הקרקע." הם נחתו חזרה בשעה 17:35 בערך. לאחר ניסיונות אלו חדלו המצרים מלנסות לכבוש את האיזור, ומטוסי הלהק המשיכו, ללא-הפרעה, בפעילות רצופה במסגרת מבצע "אבק".
במהלך הפעלתם של מטוסי המסרשמיט התגלו תקלות בשיתוף-הפעולה בין כוחות הקרקע לחיל-האוויר; אלה התבטאו בדברים שכתב קצין קשר אגם-ח"א, שלמה אורן. לדבריו, המברקים שהגיעו מחטיבת "יפתח" לא היו מדויקים ולא ברורים, ובעקבות זאת נעזרו בשפה גלויה במכשירי הטלפון - מה ש"פותח סדק לנזילת ידיעות". באחד המברקים, שבו התבקשה הפעלה מידית של מטוסי הקרב, לא צויין כיוון תנועת כלי- הרכב של הכוח המצרי, ולכן "מובן שאי אפשר היה לשלוח הסכינים לסריקה מכ.י. [מכונות ירייה] מגבה נמוך מבלי שנדע ברור שריכוז רכב מסוים המתנועע בכיוון מסוים הנו של האויב בהחלט". בעקבות חשש זה התבקש קצין הקשר של חיל-האוויר במקום להגיע למטה החיל עם פרטים מדויקים יותר ואפילו מטוס נשלח להביאו מעקיר, אך כיוון שהגיע "רק לאחר שעה ויותר ובינתיים החשיך והסכינים לא יצאו באותו יום". עם זאת הוכיחו קרבות אלה כי להפעלת מטוסי המסרשמיט היתה השפעה רבה על הכוח המצרי, ולפחות

במקרה אחד הוזהרה כנראה טייסת מצרית מלהופיע באזור הקרבות מפאת סכינים העלולים להופיע בכל רגע. עובדה זו מאשרת אמנם ידיעות קודמות כי המצרים, בפרט הטייסים, חוששים מאד מהסכינים שלנו.
. שלמה אורן ליגאל ועוד בעניין, הערות לפעולות הסכינים בימים 5-7.10.48 בקשר להתקפות המצרים על תל-אל-קוניטרה וחרבת אל מוחז, 9.10.48, אחה"א.
  

אולם, בתוך חיל-האוויר פנימה השתדלו להימנע ככל האפשר מהפעלתם של מטוסי המסרשמיט על-מנת, שעם תחילת הקרבות הצפויים - יוכל החיל לשתף מספר מירבי של מטוסי קרב. זאת ככל הנראה הסיבה העיקרית לכך, שלמרות המשך ההפצצות של חיל-האוויר המצרי על כמה מיישובי הנגב במהלך הימים שלאחר קרבות חירבת מחאז - כמעט ולא הופעלו מטוסי קרב באזור.. ראה הדיווחים ביומן מטכ"ל, שם.

באותה השעה היה מצוי המטה הכללי, וחיל-האוויר בכללו, בסיום תהליך התכוננות אינטנסיבית לקראת חידוש הקרבות לשחרור הנגב על-פי תוכנית המבצע שכונה בתחילה "10 המכות", ולאחר מכן מבצע "יואב" על-פי כינויו של יצחק דובנו שנפל בנגבה. במסגרת תחילת הפעולה האווירית במבצע זה יועד למטוסי הקרב בתחילה (שני מטוסי מסרשמיט ושני ספיטפיירים) תפקיד חיפוי בלבד, לא הפצצה וכמובן לא צליפה. אולם ב13- באוקטובר במסגרת שנויים בתוכנית המבצע, הוחלט לשלב ארבעה ספיטפיירים בהפצצת אל-עריש.. למטכ"ל/אג"ם מאגף מבצעים ח"א, שלוש תוכניות מבצע, 11.10.48 סבב ראשון, חודש אוקטובר, אחה"א. מצבת מטוסי-הקרב השמישים בטייסת 101 נכון ל14- באוקטובר 1948 שעה 09:30 היתה שבעה מסרשמיטים וארבעה ספיטפיירים. הסיכוי להגדלת מצבת המטוסים נראה רחוק באותו היום גם מפאת ההודעה שהגיעה מאוטו פליקס מצ'כיה למפקד חיל-האוויר אהרן רמז, באותו היום:

בגלל התערבות מצרית רצינית מאד, בוטלה אפשרות בלקים וגם טיסות ישרות של היורקים [ספיטפיירים]. כמו כן עלינו להפסיק את כל בתי הספר. תלמידים ישראלים יחזרו במשך ימים מספר. תלמידים אחרים ימשיכו עד גמר סדורים פורמליים הקשורים עם העברתם ארצה. משתדלים בכל האמצעים להשיג הסכם על העברתם של חלק לפחות של יורקים לעזוב בדרך החמישה הקודמים.
. העתק מברק, 14.10.48, סבב ראשון, חודש אוקטובר, אחה"א.

פרק ד':
סיומה של תקופה

מבצע "יואב"

ביום שישי, 15 באוקטובר, נשלחה שיירה מכרתיה לעבר הנגב. מטה משקיפי האו"ם הכיר בזכותה של ישראל להעביר שיירות אספקה לנגב בשעות מסוימות, אולם בפועל מנעו המצרים את העברתן. פתיחת-אש מצרית על השיירה היתה אמורה אפוא להוות את העילה לפתיחת המערכה הכוללת. אולם, כיוון שלא נפתחה הפעם אש מצרית, הבעירו נוסעי השיירה טנק של דלק וגרמו לפיצוצים חזקים, אשר גרמו סוף-סוף לפתיחת-אש מצרית  על השיירה. בזה ניתן האות לחידוש הקרבות..  לורך, שם, ע"ע 504-503.

במהלך המבצע שנמשך עד 22 באוקטובר ביצע חיל-האוויר בסך-הכל 236 גיחות, והוטל מטען פצצות במשקל כולל של 150,685 ק"ג. מתוך אלה הוקדשו לאל-עריש, ששם לפי הידיעות היה השדה הקדמי והמבצעי של חיל-האוויר המצרי - 29 גיחות שבהן הוטל מטען פצצות במשקל כולל של 30,028 ק"ג. גיחות אלה נערכו במשך יום יום עד 19 באוקטובר, והשתתפו בהן מטוסי בופייטר, B-17, קומנדו ודקוטה וגם שלוש גיחות של מטוסי ספיטפייר, שפתחו את המתקפה האווירית הכוללת על שדה זה ב15- באוקטובר למן השעה 17:15 לערך. כתוצאה מהפגזה זאת נפגעו מטוסים ומוסכים, והאזנה של חיל-האוויר "קלטה הוראה של שדה אל עריש לטייסים שלהם שהיו באוויר שלא ירדו באל עריש אלא בשדה שדרומה לו.". 16.10.48, יומן מטכ"ל, שם.  תוצאות גיחות אלו ניכרו היטב במהלך כל שבעת ימי הלחימה, כפי שכתב קצין קישור אגם -חיל-האוויר:

מכות ההלם הראשונות שהונחתו בשעות ה0-, בלילה שלאחריו ובבקר 0+1 בשדה אל עריש… שתקו את חיל האוויר המצרי לחזית הדרום באופן מוחלט כמעט כבר בראשית הפעולה. וכן העובדה שמפציצינו בקרו בשדה זה בקביעות, בלילות ובימים הקרובים, גרמה שלא נתנה הזדמנות לחיל האוויר של האויב להתארגן למכה נגדית. וכך נשארה שליטתנו בשמים החלטית במשך כל 7 ימי המערכה.
. לידין משלמה אורן, קצין קשור אגם – ח"א, 27.10.48, הערות לפעולות חיל-האוויר במבצע "יואב" , סבב ראשון, אחה"א.


זהו ככל הנראה ההסבר העיקרי לכך שבמהלך כל המבצע ביצעו מטוסי הקרב 73 גיחות בלבד: שבע גיחות של שני מטוסי מוסטנג, שהרכבתם הושלמה תוך כדי המבצע; 31 גיחות של מטוסי ספיטפייר, ו34- גיחות של מטוסי מסרשמיט. עיקר הגיחות הוקדש למשימות צילום, לפטרול באזורי הלחימה השונים ולליווי למטוסי ההפצצה ולמטוסי התובלה שהוסבו להפצצה.
מתוך כלל הגיחות הללו רק חמש גיחות של ספיטפיירים ושלוש של מסרשמיטים - הוקדשו להפצצות צלילה. במהלך גיחות אלה הטילו הספיטפיירים בסך-הכל מטען פצצות במשקל כולל של 700 ק"ג, והמסרשמיטים - 420 ק"ג.. סיכום גיחות מ10-/15 עד 10/20, א"צ 7/137/51/55; פרוטוקול מישיבת מטה ומפקדי בסיסים, 26.10.48, א"צ 38/137/51/154. ההסבר לכך מצוי בדבריו של מפקד אגף מבצעים, אשר הורה כבר בשלבים הראשונים של המבצע (לאור העובדה שמטוס אחד ניזוק וייתכן אף שני - כמתואר להלן) לא להפעיל מטוסי קרב ל"הפצצות צלילה וסריקה נמוכה במכונות ירייה" - "בהתחשב עם המחסור במטוסי קרב וסכויי הפגיעה המיוחדים במטוסים אלה על ידי אש אנטי אווירית קלה".
.  סקירה של הנהלת אגף מבצעים ח"א על מבצעי אוויר בתקופות 15-22 לאוקטובר ו30-25- לאוקטובר 1948, סבב ראשון, אחה"א. במגבלות אלה נראה אפוא מה היתה תרומתם של מטוסי המסרשמיט להצלחה במבצע "יואב".
ב15- באוקטובר, בשעה 17:00, המריאה רביעיית מסרשמיטים (מרדכי אלון, לאון פרנקל, סיד אנטין וביל פומרנץ ) לליווי מטוסי הקומנדו והדקוטה. המטוסים המריאו מעל הים לדרום עזה. נפגשו עם מטוסי הקומנדו מעל הים, ופנו למטרה 20 מייל דרומית לעזה, נכנסו ליבשה ואז טסו צפונה לחוף לעזה ומזרחה. ראו את הפצצות נופלות ממטוסי הקומנדו בקו צפונה מהעיר עזה (לפחות שש פצצות נפלו למים). פומרנץ ראה שמטוסי הדקוטה הטילו את הפצצות באותו האיזור. מטוסי התובלה לא נפגעו מאש הנ"מ, אך מסרשמיט אחד נפגע. מטוסי-הקרב ליוו את מטוסי הקומנדו לעקרון, ולאחר מכן חזרו לנחיתה בהרצליה.
למחרת היום, תוכננה שמירת רצף במשימת פטרול באזור מג'דל-פלוג'ה-עיראק אל-מנשייה של זוג מטוסי מסרשמיט למן השעה 06:30 ועד 09:15. ששה מטוסי מסרשמיט הוקצו למשימה (כ75- דקות טיסה לכל זוג). בשעה 06:28 המריא אפוא רודי אוגרטין במסרשמיט (121), ואחריו סיד אנטין במטוס (123) לפטרול באזור. אנטין,  מפאת תקלה כלשהי נחת בחזרה שם כעבור כ15- דקות, אולם אוגרטין המשיך בפטרול באזור. למקום הגיעו כבר זוג המסרשמיטים המחליף: ליאון פרנקל וביל פומרנץ המריאו בהפרש של חמש דקות מ07:05-. אוגרטין פנה אפוא לכיוון הבסיס בהרצליה, לפתע הבחין בשלושה מטוסי ספיטפייר מצריים מעל פלוג'ה הטסים דרומה. הוא ירה מספר צרורות על אחד מהם, וראה פגיעה בכנף המטוס. ליאון פרנקל במטוס (113) ראה אף הוא "עשן עולה מהמטוס המצרי" ואת אוגרטין רודף אחר הספיטפייר.  הוא  נלווה אליו עד עזה וראה איך אוגרטין לא מצליח להדביק את המטוס המצרי. בדיווח של חיל-האוויר למטכ"ל נאמר: "ספיט אחד של האויב נפגע בודאי. נראה בורח כשסליל עשן נמשך אחריו. טייסת 101 בסדר. הטייסים במצב רוח מרומם."
. 16.10.48, שעה 08:25, יומן מטכ"ל, שם.

כמה דקות קודם לכן הבחין פומרנץ (מסרשמיט - 118) בזוג מטוסי ספיטפייר מצריים באזור רוחמה בגובה 1000-1500. הוא צלל עליהם מגובה 6000, אך לא הצליח להיכנס לעמדת ירי נוחה. הוא ניסה לשפר עמדה, אך בינתיים התפצל הזוג והתחמק מהאזור. הוא המשיך לפטרל באזור עוד כ10- דקות ונחת בהרצליה בשעה 08:25. אולם, אוגרטין ופרנקל מפאת המחסור בדלק נחתו בעקרון לתדלוק, ולאחר מכן המריאו משם לכיוון בסיס הטייסת בהרצליה. אוגרטין  נחת שם בשעה 07:53, אולם פרנקל לא הגיע לשם; תוך כדי הטיסה ראה שלחץ השמן במטוס יורד עד לאפס, שהמנוע רוטט ונאנק, ושעשן הולך וממלא את תא-הטייס. הוא נאלץ אפוא לנחות נחיתת-אונס "בשדה מערבית ללוד" [אולי בכפר-סירקין]. הוא נחת שם על הגחון, ללא-פגע, אך המטוס יצא מכלל שימוש.. תחקירי טייסת 101, שם;  16.10.48, יומן מטכ"ל, שם. עוד ארבע גיחות לפטרול נערכו באזור. זוג שלישי, מרדכי אלון (במסרשמיט 117) ואלכסנדר ("סנדי") ג'קובס (ב120-) המריאו ב07:55-, ונחתו ב09:12-; זוג רביעי, עזר ויצמן (מסרשמיט 114) וג'קובס (ב123-) המריאו ב11:07-, ונחתו בשעה 12:18. נערכו אפוא 10 גיחות של מטוסי מסרשמיט לפטרול.

נראה כי בעקבות ההצלחה הרבה של הפצצת אל-עריש, וגם בעקבות הפלת מטוס הספיטפייר המצרי - נמנע חיל-האוויר המצרי משלוח את מטוסיו לאזורי הלחימה. החשש, שמא לא יישארו לחיל-האוויר מטוסי קרב כבר בתחילת הלחימה - הכתיב את הקביעה שלא לשלב את מטוסי המסרשמיט במשימות הפצצה, צליפה או סריקה, אלא רק במשימות לפטרול או ליווי. לאחר כיממת-לחימה, שונתה קביעה זאת לאור התוצאות, והוחלט לשלב את מטוסי המסרשמיט גם במשימות הפצצה וסריקה.

"לטייס זה יש היסטוריה  גדולה"

בשעה 15:30 המריאו זוג מטוסים למשימת הפצצת צלילה (Dive Bombing) באזור כביש מג'דל-פלוגה: גדעון ליכטמן במסרשמיט 118 ואהרן פינקל במסרשמיט 120. למרות אש הנ"מ החזקה הצליח ליכטמן להטיל מגובה 150-120 רגל שתי פצצות בתחנת המשטרה במג'דל. פינקל, לעומתו, הטיל פצצה על שלוש משאיות בכביש מג'דל-פלוג'ה, אך זאת לא התפוצצה. צלף, אך היה לו מעצור בתותח. הטיל פצצה שנייה, וניסה לצלוף, אך ללא הצלחה. בינתיים נעלמו שלוש המשאיות. הוא נחת ב16:10-.
לקראת השעה 17:00 המריאו מרדכי אלון במסרשמיט (114) ועזר ויצמן (ב123-) למשימת הפצצה וצליפה. ויצמן היה אמור לפגוע בתותח שני מייל מאיסדוד. אולם, הוא ביצע ארבעה יעפי צליפה על כלי רכב שני מייל דרומית לאיסדוד, ונחת בהרצליה. אולם אלון לא נחת שם. כשהגיע מפקד הטייסת לנחיתה בשעה 17:35, גילה לאחר "ההתפתלות" שאינו יכול לשחרר את הגלגלים. הוא ניסה אפוא מספר תמרוני החלקה, אולם ללא הצלחה. סידני אנטין ששהה באותה השעה במגדל הפיקוח, שאל את אלון למצב הדלק במטוס. זה ענה לו "מלא", ולכן ביקשו אנטין לבדוק מטוס בלתי-מזוהה, שהסתובב בקרבת הבסיס. לאחר שאלון זיהה, שהמדובר במטוס של חיל-האוויר, ניסה שוב לתמרן לשחרורם של הגלגלים. ואכן הצליח לשחרר את הגלגל הימני בזמן מחצית ההקפה של השדה ואז החל  לצאת מהמנוע עשן לבן. אנטין ששמר על קשר כל אותה העת עם אלון, הודיע לו על העשן וביקשו לבדוק מהי הטמפרטורה. הוא ענה לו "בסדר", והמשיך בתמרוני ההחלקה, כשהוא מאבד גובה במהירות. כשהגיע לגובה נמוך מדי, קרא לו אנטין לעלות, אך הוא המשיך בירידה ופגע בקרקע בזוית של 30 מעלות בערך והתפוצץ.
.  הצהרה על תאונה כפי שדווחה על-ידי סידני אנטין - מגדל פיקוח, תחקירי טייסת 101; ראה גם איש כנפיים בישראל, שם, ע"ע 111-110. מפקד הטייסת, מרדכי אלון, נהרג. בדבריו לטייסת כתב מפקד חיל-האוויר אהרן רמז:

קבלו את השתתפותי העמוקה בצערכם על אבדן חברכם ומפקדכם מרדכי אלון. מודי היה אחד מחלוצי חיל האוויר הצעיר שלנו ובמשך תקופה קצרה זו של קיומנו הוכיח עצמו כטייס בקיא, חבר נאמן, לוחם אמיץ ומפקד מוכשר. זכתה טייסת הקרב הראשונה שלנו למפקד יליד הארץ אשר נשא עמו את חזון הקמת חיל האוויר הישראלי יחד עם הנכונות החלוצית ללא גבול וסיג לתת הכל למען חירותנו. תהא דמותו אשר נזכור תמיד סמל לכם ולחיל כלו.
. חיל האוויר לישראל מטה כללי מ/36/אוויר (28) לטייסת 101, 17.10.48, א"צ 921/51/109.

 
על מרדכי אלון אמר דוד בן-גוריון: "לטייס זה יש היסטוריה גדולה. ודאי זוכרים אתם כאשר הורדו לאור היום בת"א שני אווירונים מצריים, אחד אחרי השני - את זאת עשה הטייס הזה. הוא בחור ארצי-ישראלי, חבר חניתא… טייס זה היה אחד המשובחים שלנו.". ישיבת הממשלה, 17.10.48, א"מ; יומן המלחמה,  16.10.48, שם, ע"ע 750-747. בספרו לך שמים לך ארץ כתב  ויצמן:

לא היו לנו מדים. טסנו בסרבלי טיסה. לא היו לנו דרגות. אבל היה לנו נכס גדול, מופת של מפקד: מודי אלון. ושועלי הקרב הותיקים, נוקשים ופרוקי-משמעת ועול, עשו את רצונו והיו מאושרים כאשר גמל להם במילה טובה או בחיוך נחמד.
. לך שמים לך ארץ, שם, עמ' 65.

 
מה היה הגורם לתאונה, לא ברור עד עצם היום הזה. אולם, למרות נפילתו של מפקד הטייסת, נמשכה הפעלת מטוסי המסרשמיט במשימות ליווי ואף צליפה מגובה נמוך גם למחרת היום.
ב17- באוקטובר בשעה 06:57 טסו סיד כהן וגדעון ליכטמן בזוג מטוסי מסרשמיט 120,118)) במשימת ליווי מפציצים. אש נ"מ חזקה ניתכה עליהם מהאזור, אך הם לא נפגעו. הם חזרו עם תום משימתם להרצליה ב08:10-. בשעה 12:48 שוב המריא ליכטמן במסרשמיט 117 יחד עם סיד אנטין במסרשמיט 118 למשימת פטרול בשטח 113. בהגיעם לאיזור סרק ליכטמן טנקים, מכוניות משוריינות ומכוניות משא.  בנ.צ. 11561184 ו11571191-. מנוע המטוס נפגע מאש נ"מ, ועשן לבן החל יוצא מהמטוס. מהמטוס יצא עשן לבן. אנטין, במסרשמיט השני שמע את ליכטמן קורא למגדל הפיקוח: "אני בצרה, פונה צפונה". הוא התלווה אפוא למטוס הפגוע  עד לנחיתתו על הגחון בעקרון, ואז המשיך להרצליה. בתחקירו ציין ליכטמן כי פגע במדויק בטנק עם תותח. אז לפתע שמע רעש חד במנוע, והבחין שחום המנוע עולה. הוא נאלץ אפוא לפנות צפונה. כשהתקרב לעקרון - המנוע עלה באש, והוא נחת שם נחיתת גחון ב13:30-. הוא יצא בשלום מהאירוע, אך המטוס - נגרע ממצבת המטוסים.
. סיכום מקוצר מס' 4 של אגף מודיעין ח"א, 18.10.48, קומפקטוס; תחקירי טייסת 101, שם; יומן מטכ"ל,  שם, 17.10.48.

בעקבות אירוע זה, ועל רקע האירוע הקודם שבו נפל מפקד הטייסת - הוחלט ככל הנראה לחזור למדיניות, שבה פתח חיל-האוויר את מבצע "יואב" - לא לשלב את מטוסי המסרשמיט במשימות צליפה וסריקה, ולהשתדל להפעילם פחות ככל האפשר ורק במשימות ליווי או פטרול (ראה לעיל דבריו של מפקד אגף מבצעים של חיל-האוויר). החלטה זאת הסתייעה גם בעובדה שלמן 19 באוקטובר ניתן היה להפעיל לצידם של מטוסי הספיטפייר את אחד ממטוסי המוסטנג, שנרכש בארצות הברית, ושהושלמה הרכבתו ובדיקתו אז. למן 21 באוקטובר - שולב גם מטוס המוסטנג השני בכלל מטוסי הקרב של חיל-האוויר.  
מ- 22 באוקטובר ועד תום מבצע "יואב" ב25- בו - חדלו מלשלב את מטוסי המסרשמיט גם במשימות ליווי ופטרול. בהערותיו של קצין קשר אג"ם - ח"א לידין ב27- באוקטובר, סוכם הפער בין התכנון ובין הביצוע מבחינת חלקו של חיל-האוויר:

מסתבר כי בתכנון חלקו של חיל האוויר במבצע הנ"ל הוערך כח ההלם של חיל זה, בהתחשב עם מצב השרות של המטוסים בראשית הפעולה, באופן צנוע ביותר. מן הנכון לציין כי מבצעים ח"א אף הם לא העריכו בודאות, בראשית הפעולה כי מסוגלים יהיו לבצע המשימה, בהיקף ובכח ההלם כפי שבוצעה למעשה…. לידין משלמה אורן, קצין קשור אגם – ח"א, 27.10.48, הערות לפעולות חיל-האוויר במבצע "יואב" , סבב ראשון, אחה"א.


אכן, אף חיל-האוויר נקט במשנה-זהירות בשלבי ההתכוננות למבצע "יואב". ההגבלות שמטה חיל-האוויר נטל על עצמו באשר למידת ההסתמכות על מטוסי המסרשמיט היו רבות והתבססו בעיקר על תוצאות הפעלת מטוסים אלה  בתקופה שלמן הגעתם לארץ ב20- במאי ועד 15 באוקטובר. תוצאות אלו, והתאונות הרבות במטוסים אלה, לא הניחו פתח להסתמכות רחבה יותר. בתוך חיל-האוויר פנימה ידעו היטב עד כמה מטוס זה הוא בבחינת משענת קנה-רצוץ, אולם, נראה כי מצוי פער רב בין הערכת מטה חיל-האוויר את כוחו, ובין מידת ההערכה שייחסו לו חילות-אוויר ערב, בעקבות הפעלת מטוסי המסרשמיט.




"לא קלה בו הטיסה ודורש יד מומחית ומנוסה"

מבצע "יואב" מסמן את סיומה של תקופת המסרשמיטים בטייסת 101. למן מועד זה כמעט ולא הופעלו יותר למשימות מבצעיות, וכשהופעלו - נבע הדבר בעיקר כתוצאה ממחסור במטוסי הקרב האחרים.. ראה למשל יומן מטכ"ל, 2 בדצמבר 1948 בשעה 15:50.  לוויט מספר על אירוע שבו הצליח להפיל במטוס המסרשמיט שהטיס מטוס פיאט G-55  ולפגוע גם במטוס ספיטפייר. לפי שעה, אין ברשותנו מקורות נוספים לאישוש אירוע זה. גוי של שבת, הוצאת מערכות, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1989, עע' 208-205.

למן מועד זה לא היו במצבת מטוסי החיל יותר משישה מטוסי מסרשמיט, ולא יותר מחמישה - שמישים. ואף-על-פי-כן למרות מגמה זאת והציפייה להגעתם הקרובה של מטוסי הספיטפייר מצ'כיה** לאחר מבצע "ולווטה1-" כמסופר לעיל, נמשכו המאמצים להעברת שאר מטוסי הספיטפייר שנרכשו, ועוד ארבעה מטוסים הגיעו בטיסה ישירה ב"ולווטה2-" במחצית השנייה של דצמבר 1948.
, הועברו עד 13 בנובמבר גם מטוסי המסרשמיט לבסיסה החדש של   הטייסת בחצור*** ב18- בנובמבר במכתב של מחלקת אחזקה לי.א.א. בעקרון התבקשה לשלוח את הצוות שטיפל בגרוטאות (Salvage) לשדה התעופה בהרצליה כדי להעביר משם את השרידים של חמישה מטוסי מסרשמיט ושל ספיט אחד (134).*. . א"צ 50/137/51/2.  עם זאת חיל-האוויר הודיע ב1- בדצמבר לנציגו בצ'כיה שאין לו כל צורך בחלקי-חילוף עבור המטוס.
.  1.12.48, א"צ 50/137/51/2.

בד בבד עם תהליך זה, הלכה ונשלמה הכנתו של דו"ח מפורט על כל התאונות שהתרחשו למטוסי המסרשמיט במהלך שירותם בחיל. בדו"ח, אשר הועבר למפקד החיל ב8- בנובמבר,  נכתב כי נרכשו 25 מטוסים. מאלה הגיעו ארצה 23 מטוסים, אשר חלקם הורכבו ונוסו על-ידי מכונאים צ'כים. עד 5 בנובמבר התרסקו 18 מטוסים. מספר זה, הודגש בדו"ח "עולה על כל צפייה מתקבלת על הדעת. במיוחד אם ניקח בחשבון את מספר השעות המועט של השימוש במטוסים (10 שעות בממוצע)". כל התאונות האלה, נגרמו  כתוצאה מתהליכים לקויים בשלבי ייצורו ובנייתו של המטוס, סדרי עבודה לקויים, חומרי ייצור גרועים ומיושנים (ובמיוחד, כני-נחיתה וגלגלים לקויים). בדו"ח הודגש באופן שאינו משתמע לשתי פנים, שהסיבה העיקרית לתאונות אינה נעוצה במיומנויות הטייסים..  כנרתי סגן מפקד החיל למנהלה למפקד חיל האוויר הוגש דו"ח בקשר לסכינים אשר הוכן ע"י מחלקת ההחזקה (הדו"ח החתום ע"י הל פייס נכתב באנגלית תחת הכותרת מסרשמיטים מצ'כוסלובקיה, 5.11.48;  אין ציון המקור של המסמך; ראה גם דיווחו של אקסלרוד, קצין הנדסה של טייסת 101 לרבין ולמודי אלון U/S REPORT,   24.9.48, א"צ 5/137/51/18, וכן בתוך תיק חודש ספטמבר, סבב שלישי. דיווח המחזיק שני עמודים על בעיות במנוע מטוס מסרשמיט 119.
  
    למרות התאונות הרבות, לא שרד בידינו דו"ח מפורט המתאר בהרחבה אף לא אחת מתאונות אלה; רובן הגדול התרחש בשעה שטרם אורגנה בחיל-האוויר המסגרת לחקירת התאונות; זאת הלכה והתארגנה רק בתחילת ספטמבר על-ידי ברוך פרליס תחת השם "הוועד לחקירת תאונות ומניעתן". דו"ח מפורט כזה מצאנו רק על תאונה שהתרחשה ב15- בדצמבר 1948 לטייס לא-יהודי בשם ויין פיק, אשר היו לו כמה אלפי שעות טיסה על סוגי מטוסים רבים. הוא אף הצליח להפיל ב20- בנובמבר 1948 במטוס מוסטנג את מטוס המוסקיטו הבריטי שהרבה לטוס בשמי הארץ ולצלם מטרות צבאיות.
יכולת ההטסה של מטוס המסרשמיט היתה מן הגורמים העיקריים לתאונה זאת. בדו"ח של חברי הוועדה נקבע שהתאונה נגרמה עקב העובדה העיקרית שלטייס לא היו ידיעות מספיקות על תכונות מטוס המסרשמיט, ובמיוחד על בעיות ההמראה והנחיתה שאפיינו סוג מטוס זה. הוועדה המליצה אפוא שעל-מנת למנוע או להפחית את התוצאות של תאונות במטוס המסרשמיט להקים מסלולי דשא המתאימים יותר למטוס זה. במיוחד ציינה הוועדה "לדרוש תמיד מהטייסים להמציא אסמכתא בכתב על כושרם בטיסה ועל שעות הטיסה במטוס האמור, לפני שיורשו לטוס במטוסים אשר בשרות חיל-אוויר לישראל". נשיא הוועד לחקירת תאונות, ברוך פרליס הוסיף לדו"ח של הוועדה:

אם כי ידוע לי, כי לא נמצא ברשותנו מטוס מסרשמיט בעל שני הגהים,  בו הטייסים יכולים להתאמן, דעתי היא כי לא ננקטו כל אמצעי הזהירות במקרה דנן, בו הורשה הטייס ויין פיק לעבור לטוס בטיפוס מסרשמיט מבלי שיקבל את האימון הדרוש לכל המקרים העלולים לקרות בזמן הטיסה, בפרט שעובדה ידועה היא כי המסרשמיט הוא מטוס אשר לא קלה בו הטיסה והדורש יד מומחית ומנוסה. ברצוני להדגיש כי באם ישנם אפילו טייסים, בעלי ניסיון רב בטיסה, היכולים לעבור לטוס מסוג אחד של מטוס לסוג אחר רק אחרי שקבלו את האימון הדרוש על הקרקע, לא כל טייס מסוגל לכך גם אם יש לו אלפים של שעות טיסה ובפרט במטוס מסוגו של המסרשמיט..  א"צ 7/137/51/348.

  
כזכור כבר ב25- ביוני הציע מרדכי אלון, מפקד טייסת הקרב, לרכוש מטוס מסרשמיט דו-מושבי לצורך שיפור מיומנות ההטסה של הטייסים על המטוס, ולא ברור מדוע לא נעשה הדבר. ייתכן ואלה היו מעטים, והצ'כים נצרכו להם על-מנת לאמן את טייסי הקרב שלהם, ושל אלה שהגיעו מישראל לקורסי ההסבה.

כך או כך, במהלך תקופת המסרשמיט בטייסת 101, ובמיוחד בראשיתה של התקופה, עברו טייסי הקרב קורס הסבה קצר בצ'כיה, ובארץ - לא הוקצו עבורם שעות טיסה לאימון מפאת המחסור במטוסי קרב והצורך לעמוד בשגרת הפעילות המבצעית, וכתוצאה מכך סביר להניח  שגם ה"מרכיב האנושי" - קרי: מיומנויות הטייס, היה אף הוא אחד מהגורמים החשובים לתאונות שאירעו למטוסי המסרשמיט. ביטוי לסוגיה זאת מראשיתה מצאנו גם בדברי בן-גוריון בישיבת הממשלה ב12- ביולי 1949:

בזמן הראשון היו לנו אסונות רבים עם המסרשמיטים גם מפני שהחומר לא היה טוב וגם מפני שלא היו לנו מומחים. אילו היו לנו מומחים, הם היו יודעים שהחומר אינו טוב, והיו מאיטים את מהלך האווירונים - החלק העשירי של סקונדה עלול להכריע את חייו של הטייס. פה נחוץ אימון רב מאד, הנמשך זמן רב, ואם לא נעשה זאת מעכשיו - לא כדאי לעשות זאת בכלל.

"איננו מעוניינים בסכינים ואפילו אם נקבלם במתנה"

בדיווח לבן-גוריון ב4- בינואר 1949 נמסר שלחיל-האוויר יש אך ורק ארבעה מטוסי מסרשמיט שמישים (ועוד שניים בתיקונים), שבעה מטוסי ספיטפייר שמישים (ועוד תשעה בתיקונים) וכן שני מטוסי מוסטנג שמישים..  יומן המלחמה, 4.1.49, שם, עמ' 926. לימים תיאר גורדון לוויט, אחד מטייסי טייסת הקרב, את שלושת המטוסים על מעלותיהם ועל חסרונותיהם:

בסימולאציות של קרבות אוויר הגענו למסקנה, כי ה"מסרשמיט" מטפס יותר טוב, צולל יותר טוב ונוסק יותר טוב מאשר ה"ספיטפייר" וה"מוסטנג". ה"ספיטפייר עלה על ה"מסרשמיט" בפניות, וזהו התמרון החשוב ביותר בקרב אוויר, ושניהם גם יחד עלו בפניות על ה"מוסטנג". ה"מוסטנג" היה המהיר ביותר, ה"מסרשמיט האיטי ביותר, אבל זה היה פחות חשוב. למוסטנג היתה הראות הטובה ביותר, דבר חשוב מאוד במטוס קרב, ל"מסרשמיט" - הגרועה ביותר. תא הטייס של ה"ספיטפייר" התאים לטייס ככפפה ליד. תאו של ה"מסרשמיט" היה ככתונת כפייה. תאו של ה"מוסטנג" דמה יותר מדי לכורסה נוחה.

ולבסוף סיכם את  דבריו בקביעה ש"למרות כל אלה המסרשמיט לא היה ראוי למוניטין הגרוע עד כדי הפרזה שיצא לו בישראל".
.  לוויט, שם, עמ' 204.
ואכן כבר ב22- באפריל 1949 במברקם של תת שר הביטחון לענייני אוויר, חי יששכר ושל מפקד חיל-האוויר אהרן רמז לעוסקים ברכש באירופה הודגש: "איננו מעוניינים בסכינים ואפילו אם נקבלם במתנה".
.  א"צ 782/65/854. גם סוגיית חלקי-החילוף למטוס זה, כפי שהתבטאה בדבריו של מפקד אגף מבצעים, מוכיחה הערכה זאת: "דעתי כי יש למכר את חלקי החילוף לסכינים, אם אפשרי הדבר, לספקים, אפילו בהפסד מה. 3. אינני חושב שעלינו לקבל על עצמנו את ההוצאות הדרושות להעברתם ארצה."
ב19- במאי, במסגרת ההיערכות החדשה של חיל-האוויר והטיפול בהעברתה של טייסת הקרב מחצור לרמת-דוד, כתב עזר ויצמן מפקד טייסת 101 למפקד חיל-האוויר כי בטייסת 101 מצויים עדיין חמישה מטוסי מסרשמיט. ארבעה מתוכם היו שמישים אמנם, אולם לא הוטסו למעלה מארבעה חודשים (!), ובין טייסי הטייסת היו רק "שני טייסים מאומנים לטיסה בטיפוס זה". בעקבות זאת ולאור דעתו כי לא ישתמשו במטוסים אלה לפעילות מבצעית - המליץ ויצמן לא להעביר את המטוסים הללו לרמת-דוד, אלא להעבירם "לרשות כנף התחזוקה של אגף ההנדסה, לפרקם ולהעבירם מפורקים לבסיס עקרון לשם שמירה לשעת חירום".
.  למנהל אגף מבצעים ועוד מעזר ויצמן מפקד טייסת 101,,ME-109  19.5.49, א"צ 7/137/51/150.

כעבור מספר ימים, ב26- במאי 1949, פירט ויצמן במכתב למנהל אגף מבצעים של חיל-האוויר, את מעלותיו וחסרונותיו של מטוס המסרשמיט:

לפי ההוראות שקבלתי בהיותי בצ'כיה לפני שנה, רצוי לא להטיס מטוס זה משדה תעופה עם מסלולי אספלט או בטון, אלא רק משדות עשב. מניסיוני אני, כאשר ממריאים או נוחתים על מסלולי אספלט השליטה על המטוס היא קשה ביותר. 3) בגלל חסר Rudder Trim [מקזז הגה כיוון] קשה להחזיק את המטוס ישר בהמראה או נחיתה. בצלילה או בעליה גם כן מקשה עובדה זו על הטסת המטוס. 4) מהירות המטוס היא כ330- ק"מ לשעה, טיסה ישרה. מהירות איטית עד מאד בהשוואה לאווירוני קרב מודרניים מאותו סוג. 5) כח התמרון הוא חלש מאד. בניסיונות של קרבות אוויר מדומים בין מטוס ספיטפייר ומסרשמיט עלה הספיטפייר בהרבה בכח תמרונו על  ה- .ME-109  6) תותחים 20 מ"מ גרמו להרבה מעצורים, כמה פעמים בפעולות נעצרו לגמרי שני התותחים. המצב היה כה רע שהטייסים חדלו לסמוך על ה20- מ"מ וטסו בתקווה שלפחות ה13- מ"מ יפעלו. 7) מכשירי הרדיו אינם כה יעילים כמו ה- VHF בספיטפייר. 8) היו מקרים של שבירת חלקים במנוע תוך כדי טיסה, למשל: א) צינור לשעון המראה את לחץ הדלק גרם אחריו התמלאות מושב הטייס בגזי דלק. ב) חבור בין מנוף הדלק לקרבורטור נשבר, גרם לירידת אונס. ג) התפוצצות צינור הגלייקול, גרם לירידת אונס. ד) התפוצצות צינור למשאבת שמן גרם ירידת אונס. ה) גלגל הטורבינה בסופר-צ'רג'ר נשבר כנראה בגלל חומר לקוי.  אלה הן רק כמה עובדות, חוץ מזה היו מקרים רבים של קלקולים במערכת ההידרולית והגלגלים..  למנהל אגף מבצעים ועוד מעזר ויצמן מפקד טייסת 101,  ,ME-10926.5.49, א"צ 7/137/51/150.

 
בסיכומו של המסמך כתב ויצמן "ה- ME-109 הנו אווירון קרב גרוע ביותר מבחינת מהירות, תמרון, כח אש וקשי ההטסה"..  שם, שם.
ואכן בעקבות המלצתו של ויצמן הוחלט, שלא להעביר את המטוסים לרמת-דוד, ולהעבירם לכנף 22 בעקרון. אולם, גם העברת המטוסים לכנף האחזקה - התעכבה: ב4- ביוני 1949, שלושה ימים לאחר שהשיירה האחרונה יצאה משדה חצור (שדה שמואל) לרמת דוד עם ציוד מחנתי, פירט שלמה ארמון, ראש מחלקת בטחון של חיל-האוויר, את מה שנותר בחצור:

4 מטוסי ME-109 לשימוש; 1 מטוס ME-109 בלי טנק דלק; 1 מטוס ME-109 לא לשימוש; 1 מטוס ספיט - לא לשימוש; 4 מנועים ME - לא לשימוש; אחד ארגז חלקי ME-109 (שעונים - מכשירים); אחד ארגז חלקי ME-109 (חלקי חשמל - חדשים); ועוד שלושה ארגזים שבהם כלי-עבודה למסרשמיט; ועוד כל מיני חלקים  אחרים גם למטוסי ספיטפייר.

הוא ציין שאמנם הציוד אמור לעבור לכנף 22 -  "אולם עד כה איש לא התקשר עם השדה בקשר לדברים שיצוינו".
.  לס.מ.ח.ם. מראש מחלקת בטחון שלמה ארמון, דו"ח חיסול שדה שמואל, 4.6.49, א"צ 921/51/109.
  מטוסי המסרשמיט היו עדיין בשדה חצור גם ב13- ביוני, שבו כתב מנהל אגף מבצעים של חיל-האוויר למנהל אגף הנדסה: "הנך מתבקש בזה להוציא את הרדיו והמכשירים מהמטוסים הנ"ל ולפזר את המטוסים הללו לאורך שטח החניה עד להודעה חדשה"..  למנהל אגף הנדסה מזאב כ"ץ מנהל אגף מבצעים, מטוסי מסרשמיט בקסטינה, 13.6.49,  א"צ 1107/51/61. גם ב28- ביוני טרם הוצאו המטוסים משם, ומפקד החיל כתב למנהל אגף מבצעים: "יש לעשות את כל הסדורים ולדאוג להעברתם של מטוסי המסרשמיט משדה קסטינה לעקרון", לרשות כנף 22.
.  מפקד החיל למנהל אגף מבצעים ומנהל אגף הנדסה, 28.6.49, א"צ 1340/52/11.
  בעקבות הוראה זאת הועברו סוף-סוף ששת המטוסים לכנף 22 בעקרון.
בד בבד עם תהליך זה נבדקה לקראת סוף שנת 1949 האפשרות למכור את המטוסים. בעקבות סיכוי שכאילו יוגוסלביה מעוניינת ברכישתם, פנה מפקד החיל אהרן רמז לשאול אביגור בבקשה לבדוק את עמדת משרד הביטחון בסוגיה זאת. ואכן אביגור פנה לשר הביטחון ולראש הממשלה דוד בן-גוריון, וקיבל את "תשובתו שמבחינה פוליטית אין שום התנגדות לכך". אולם עד מהרה הסתבר, שאנשי הרכש באירופה רק ביקשו לדעת אם אפשר יהיה להציע ליוגוסלבים את המטוסים, ולא התכוונו כי אכן כבר קיבלו את הסכמתם של היוגוסלבים לרכוש את המטוסים. כך או כך הרצון העז להתפטר ממטוסי המסרשמיט, ששכבו כאבן שאין לה הופכין כבר כמעט שנה - הוא המושכל מאירוע זה..  לאהרן רמז משאול אביגור, 19.12.49 ושם גם תשובתו של רמז והתנצלותו על האירוע א"צ; מצבת המטוסים נכון ל15- בינואר 1950 דו"ח דו-שבועי מקובץ של מצבת המטוסים, 15.1.50 א"צ 7/137/51/147.

כך נשמרו המטוסים בהחסנה בכנף 22 עד שב19- במאי 1950 נכתב לראש המטה ממחלקת מבצעים על מטוסי המסרשמיט: "מטוסים אלה נמצאים במצב ירוד עד מאד, יש להכריז על מטוסים אלה כעל גרוטאות"..  לראש המטה ממחלקת מבצעים, הורדת מטוסים ממצבת החיל, 19.5.50, א"צ 1340/52/44. מפקד החיל  אכן אישר להוריד את מטוסי המסרשמיט ממצבת החיל, אולם ראש להק א. בודנקין, ראש אגף ציוד כתב בעקבות זאת כי אין אפשרות להעביר את המסרשמיט "היות ואין קונה עבורם". לפיכך קבע כי המהנדס הראשי של החיל "יצטרך לתת המלצות אם להעביר אווירונים אלה לפסולת או במקרה והם יכולים להיות שימושיים להוציא הוראות לכנף 22 בנוגע לשמירה עליהם". לראש אגף ציוד מראש המטה הורדת מטוסים ממצבת החיל,  25.5.50, א"צ 1340/52/44.
 

לא ידוע מה עלה בגורלם של קומץ מטוסי המסרשמיט, ששרד לאחר מבצע "יואב". בחיל-האוויר נותר היום מטוס אחד לפליטה: בזמנו הוצב כאנדרטה חיה בבסיס טייסת הקרב הראשונה בחצור, ולאחרונה - הועבר למוזיאון חיל-האוויר. היחידה לאיתור נעדרים של חיל-האוויר עדיין תרה אחר כל פיסת אינפורמציה העשויה לסייע לחיל להגיע לתשובה ברורה יותר בשאלה מה עלה בגורלם של שלושת טייסי המח"ל, אדי כהן, ליאונל מוריס בלוך ובוב ויקמן - הנחשבים לנעדרים עד עצם היום הזה.



סיכום
 
תקופת המסרשמיט בחיל-האוויר מתמצה יפה בדבריו של עזר ויצמן לימים בספרו לך שמים לך ארץ "המסרשמיט היה בשלב מסוים פאר מטוסיה של ישראל, אבל האכיל אותנו הרבה מרורים"..   לך שמים לך ארץ, שם, עמ' 66. דואליות זאת מאפיינת היטב את תקופת המסרשמיט בחיל-האוויר: דומה כי בכל ההיסטוריה של החיל טרם נרכש מטוס קרב במחיר כל-כך יקר, שהופעל פרק-זמן כה קצר ושבוצעו בו בסך-הכל כל-כך מעט גיחות עם כל-כך הרבה תאונות, ואף-על-פי-כן עם הישגים כל-כך חשובים למדינת ישראל.
יתירה מזאת, המו"מ  על רכש המטוס וההחלטה לרכשו לא עלו בקנה-אחד עם דעתם של בעלי המקצוע בתחום האווירי והיתה אף למורת-רוחם. את עיקר הפעולה לרכש המטוסים עשה כאמור אוטו פליקס, ואת ההחלטה קיבל שאול אביגור מרכז כל פעולת הרכש באירופה תחת לחצו הבלתי-נלאה של דוד בן-גוריון. זה גם זה לא היו מצויים כלל ועיקר בתחום האווירי, ואת פעולתם עשו מתוך ההכרה הברורה, שהזמן אוזל, ומוטב לרכוש את מה שאפשר לרכוש מאשר להסתמך על הבטחות ערטילאיות שספק רב אם ניתן לממשן. אף הם ידעו היטב, לאור חוות-דעתם של בעלי המקצוע בתחום האווירי, כי מדובר במטוס בעייתי, ואכן תקופת הפעלתו של מטוס המסרשמיט בחיל אכן הוכיחה עד כמה מטוס זה היה בעייתי או כלשונו של ויצמן "האכיל מרורים".
עד כמה צדקו בהחלטה לרכוש את המטוס, תוכיח העובדה שגם ביולי 1948, טרם הגיע אף לא מטוס קרב אחר לארץ ובעקבות זאת אישר אהרן רמז את רכישתם של עוד 15 מטוסי מסרשמיט פרט למטוסים (25) שכבר נרכשו. אוטו פליקס, התייחס לימים לפרשת מטוסי הקרב הראשונים של חיל-האוויר:

לא משנה כמה יקר היה המחיר ששילמנו עבור 25 המסרשמיטים. קבלנו את ההפרש חזרה הרבה פעמים. לא שילמנו כלום על שירותים חיוניים. לו היו מבקשים היינו מוכנים לשלם הרבה יותר מהערך של כל המטוסים שנרכשו. הצ'כים הפסיקו את ניסוייהם עם מטוסי סילון והעמידו לרשותנו את שדה התעופה הצבאי הארוך ביותר כדי לאפשר את נחיתת ה- DC-4 והConstellation- שתבעו מסלול ארוך ממה שהיה בכל שדה צבאי אחר בצ'כוסלובקיה… הם הכשירו את הטייסים ואת אלחוטאי הרדיו… הם אפשרו שהייה על אדמתם של טייסים, נווטים, אלחוטאים, מהנדסים, צוותי קרקע ועוד מארה"ב, דרום אפריקה, אנגליה ושוודיה ללא ויזות ואישורים בתקופה שבה הקומוניזם כבר היה מבוסס היטב בצ'כוסלובקיה וכאשר חוץ מפעילות זו הם שמרו בקפדנות יתרה על אדמתם… הם עצמו את עיניהם בשעה שגברים אלה התנהגו בצורה שכל אומה הייתה חושבת למעליבה… הם הנחו את המשטרה להיות סובלנית באופן מרחיק לכת. בכל מדינה אחרת היו עוצרים אותם בשביל פחות ובנסיבות פחות עדינות.
.  פליקס, עדות אישית בכתב על פעולתו בצ'כיה, הועברה לענף בשנת 1993, עמ' 73.

 
אין ספק, שתרומתו האמיתית של מטוס הקרב הראשון של חיל-האוויר היתה בכך, שהוא אפשר למדינת ישראל לעבור בשלום את התקופה הקשה, שבה לא היה לה שום מטוס קרב מהטיפוסים שטייסי חיל-האוויר הטיבו להכיר והעדיפו להטיס. עם כל המגבלות שאפיינו את המטוס, הסיכון הרב שהיה כרוך בהטסתו, וההערכה המזלזלת לה זכה בחיל-האוויר כבר בשעתו, הצליח החיל בתקופת הפעלת המסרשמיט לרשום לעצמו הישגים חשובים מאוד, שתרמו להגברת עוצמתו הפוטנציאלית ולהרתעת חילות-אוויר ערב. בינתיים הצליח חיל-האוויר לרכוש מטוסי ספיטפייר וגם מטוסי מוסטנג העתידים להוות את הלוז שבשדרת הכוח האווירי במהלך מבצע "חורב" ובתקופה שלאחר תום מלחמת העצמאות.
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