
כך רשם מטוס  

"  מוסקיטו"ה

"(  יתוש)"

שהפך , הבריטי

לאגדה מעופפת  

במלחמת העולם  

פרק , השנייה

אך  , משמעותי

בתולדות  , כאוב

חיל האוויר  

הישראלי



(טייס ונווט)שניים : צוות

'מ13.57: אורך

'מ16.52: מוטת כנפיים

מעץ: מיבנה

ג"ק11,350: משקל מירבי להמראה

V-12" רולס רויס מרלין2: "מנועים

ס כל "כ1,710עד 1,300: הספק

.לפי דגם המטוס, מנוע

ש בגובה  "קמ669: מהירות מירבית

'מ8,535

מ"ק2,400: טווח עם חימוש מלא

'מ11,280: רום מירבי

תעודת זהות



ממשרד,1938-ב,הבריטית"האווילנדדה"חברת,הייצרניתכשביקשה:הניירעלהמטוסנשארכמעטבתחילה

מסוגליהיהמעץעשוישמטוסהאמיןלאאיש:הסיבה.בסירובנתקלה,אלהמטוסיםלהזמיןהבריטיהאוויריה

.חשבונהעלהמטוסאתלייצרהחברההתחילה,במוצראמונהתוך.הבטיחושמתכנניומהכללבצע

מזואפילוגבוההומהירותוהציפיותכלעלעולההואכי,התבררמהרהועד1940-בהמריאהראשון"מוסקיטו"ה

כמפציץהמטוסתוכנןבתחילה.מטוסים50-להזמנההחברהקיבלהזאתבעיקבות.המהולל"ספיטפייר"השל

מהרהעדאבל.יירוטמטוסמכללחמוקלואיפשרהמהירותוכי,מקלעיםאותותחיםללא(למעלהבציור)

בכלהמטוסהצטיינות.ועודלילייירוט,הפצצה-קרב,צילום:אחרותלמטלותגםמתאים"מוסקיטו"הכיהתברר

.המלחמהתוםלאחרמהםכאלף,כאלהמטוסים7,781יוצרוהכלשבסךלכךגרמההללוהתחומים



1944בפברואר  18-ב

מטוסי  12הופיעו 

בשמי העיר  " מוסקיטו"

אמיין שבצרפת הכבושה  

20מגובה . בידי הנאצים

מטר בלבד הם תקפו  

בו   , את הכלא המקומי

עמדו הגרמנים להוציא  

12להורג למחרת 

מאנשי המחתרת  

המטוסים  . הצרפתית

החדירו את פצצותיהם  

בדייקנות לתוך  

פרצו את  , המיתחם

שערי הכלא ויצרו  

.  בחומתו פתח גדול

700-מ102אומנם 

אך  , האסירים נהרגו

79בתוכם , מהם258

,  לוחמי חופש צרפתיים

. הצליחו להימלט

"  מוסקיטו"כך הוסיף ה

פרק לאגדה שנוצרה  

סביבו במלחמת העולם  

כמטוס המסוגל  , השנייה

.לבצע מטלות דמיוניות

התרשמותו של צייר  : למעלה
.מהתקיפה באמיין

תצלום שנעשה למחרת  : משמאל
התקיפה מראה את הנזק שנגרם  
.לכלא ואת הפירצה בחומתו



ציור של תקיפת מטה הגסטאפו  
שנעשה בעת  לפי תצלום, בהאג

(בפינה מימין)ההפצצה 

"  מוסקיטו"ה

בין  , הצטיין
בתקיפות  , השאר

מדוייקות של  
מיפקדות  

,  הגסטאפו הנאצי

שנהגו להתמקם  
במרכזי ערי בירה  

כך  . כבושות
הותקפו  

המיפקדות  
,  באוסלו

בקופנהאגן  
(  בציור)ובהאג 

והתוצאות  
הוסיפו להילת  

ההצלחה של  
“מוסקיטו"ה



האווירחיללבתשומתאתשמשכה,הפצצה-קרבמדגם"מוסקיטו"הלהצלחתהגורמיםאחד

מקלעי4,מ"מ20"סוויזההיספאנו"תותחי4:המטוסשלהעוצמהרבהחימושהיה,הצעירהישראלי

הטווחהיהנוסףגורם.שיריוןנגדרקטות8-ופצצות2אוטוןרבעשלפצצות4,.3030""בראונינג"

דווקאנתןהמטוסלהישגיעדות.יחסיתרחוקותמטרותלתקוףלושאיפשר,מ"ק2400–שלוהארוך

אני.'מוסקיטו'האתרואהכשאנירותחדמי":1943-בשאמר,גרינגהרמן,הנאציהלופטוואפהמפקד

,פסנתריםמפעלבכללייצרושאפשר,מעץיפהפהמטוסבוניםהבריטים...מקנאהוצהובירוקהופך

"...מהירותואתבהתמדהומגבירים

הפצצה בולטת  -קרב" מוסקיטו"עוצמת האש של ה
בתצלום לילי זה של בדיקת מערכות החימוש שלו



שהיה מעמודי  ,  הפצצה-דגם קרב, "6מוסקיטו "
50-התווך של חיל האוויר בתחילת שנות ה

ל במאי  "צהכשנכנס: עם קום המדינההחל ממש" מוסקיטו"של חיל האוויר הישראלי עם ה" רומן"ה

מצא  , עזב אותושחיל האוויר המלכותי הבריטילאחר , (כיום תל נוף)לשדה התעופה בעקיר 1948

עליו וניסה  " התלבש"צוות מכונאים ישראלי. שעבר זמנו" מוסקיטו"בפאתי הבסיס גרוטאה של 

עם  . אלא שהמטוס היה נגוע בתקלות רבות ולא היה אף פעם כשיר להמראה, להחזירו למצב טיסה

שחיל האוויר שאף לרכוש אותו בכל , גרם המוניטין של המטוס במלחמת העולם השנייה לכך, זאת

1948להגיע ארצה ביולי , שנרכש באנגליה, מדגם צילום, אחד" מוסקיטו"וכך הספיק . מקום אפשרי

.ולהשתתף במלחמת העצמאות



לישראלעוייניםשהיו,השלטונותשללאפםמתחתמבריטניהארצההוברחהראשון"מוסקיטו"ה

נחיתתואפילו.הרפתקאותרבבמסע,1948ביולי5-בארצההגיעהוא.הראשונותבשנותיה

התעופהבשדהלנחותונאלץהאחרונההדלקבטיפתהגיעהוא:בהרפתקהכרוכההייתהבארץ

,הבריטיהאווירחילאישלשעבר,הארווייון'ג,האנגליטייסו.הבריטיםבידיהיהשעדיין,בחיפה

.המטוסאתלתדלקלשכנעווהצליחבשדההבריטיהתיפעולצוותעםמשותפתשפהמצא

.הצעירהישראליהאווירחילבידיהיהשכבר,דודרמתבשדההמטוסהונחתלמחרת

אנשיהצליחוהעצמאותמלחמתשלבעיצומה
-"מוסקיטו"מטוסישניבבריטניהלקנותהרכש
שם,בקורסיקהבאשעלהמהםאחדאך,צילום
.ארצהבדרכםלתידלוקהשנייםנחתו
.לענניםמעלבודדצילום-"מוסקיטו":בציור



של חיל האוויר זכה לחיים  " מוסקיטו"ראשון מטוסי ה
כשמונה וחצי  : הישראלי"מוסקיטו"הארוכים ביותר בצי ה

כפי שמעידים  " )קדש"הוא אפילו השתתף במיבצע . שנים
.  1957-לפני שהוצא מהשירות ב, (הפסים על גופו בתצלום

מהרהעדיצא,צילוםמדגםשהיהומאחר103לטייסתהראשון"מוסקיטו"הצורף,הגיעועם

הזיהוימספר.אוייבמטרותהפציץגםהואפעםמידי.וירדןלבנון,סוריהמעלצילוםלגיחות

-ובקיצור2101-להמיספורהוחלף1949בנובמבראך,D-160היהבואועםהמטוסשקיבל

הועבר,בצרפת1951-בשנרכשו"מוסקיטו"המטוסילקליטת109טייסתכשהוקמה.01

,נוףבתלשפעלה,115לטייסתהצילוםמטוסיכלכשהועברו.בהשפעלהצילוםלגףהמטוס

עברהמטוס.לגבולמעבררבותצילוםלגיחותיצא"קדש"מיבצעולקראתביניהםהואגםהיה

לפניעפרבתלוליתפגע,מידינמוךלנחיתההגיע1957בינואראך,בשלוםהמיבצעאת

"מוסקיטו"המטוסיכלאתמהשירותלהוציאאזעמדושממילאמאחר.וניזוקהמסלול

.האווירחילשלהכוחותמסדרנמחקוהואלתקנוטעםהיהלאכבר,הישראליים



נראה  ,T-3מדגם האימון , האלף שיוצר בקנדה" מוסקיטו"ה
.  1945-שם ב" דה האווילנד"כאן עם צאתו ממפעל 

דה"חברתשלהקנדימהסניףישירות"מוסקיטו"מטוסילרכושאפשרותנפתחה1950בתחילת

אולם,האווירחילידיעלמיידנרכשומהםשישה.כאלהמטוסים1,134הכלבסךשייצר,"האווילנד

עלהאטלנטילאוקיינוסמעלנעלםאך,מקנדהארצההמריאאומנםהראשון.כללארצההגיעולא

שלארוכהבשורהראשוןאסוןזההיה.העיסקהכלבוטלהזאתבעיקבות.צוותואנשישני

בהתרסקויותנהרגוהכלבסך.האווירבחילשירותובעתהמטוסאתשפקדוקטלניותהתרסקויות

.הקנדיהמטוסשלהצוותאנשיושניאנגליניסויטייסועודישראלייםונווטיםטייסים14:איש17אלו



גדולחשששהיהלמרות.ושחוקיםישנים"מוסקיטו"מטוסי75למכירההצרפתיהאווירחילהעמיד1950-ב

טכניצוות.כולםאתלשפץהכרחהיה,הרעועמצבםבגללאך,מהם67הישראליהאווירחילרכש,לבטיחותם

שנבדקולאחר,1951מיוניהחלארצהכולםשהובאו–מטוסים57לשפץוהצליחלצרפתכךלצורךנסעישראלי

יירוטמטוסיהיוFB-6.20הפצצה-קרבמדגםהיושנרכשומהמטוסים40.לחלפיםפורקוהשאר.ניסויבטיסות

הניסוימטיסותאחתהסתיימה,רעהמבשרכאות.T-3אימוןמטוסי3-וPR-16צילוםמטוסיNF-30,4ליליים

.בהנהרג,1948-בהראשון"מוסקיטו"האתארצהשהביא,הארווייון'גהאנגליוהטייסבהתרסקותבצרפת

הנושאים עדיין  , "6מוסקיטו דגם "מטוסי 
ממתינים  , את סמלי חיל האוויר הצרפתי

לפני  , לשיפוץ בשדה שאטודאן בצרפת
הטסתם לישראל



אחד המטוסים ששופצו בצרפת  
נראה כאן חונה בשדה חצור כשעל  
כנפיו כבר מתנוסס סמל חיל  
האוויר הישראלי

הבטיח , 50-בחיל האוויר הישראלי בתחילת שנות ה" מוסקיטו"של מטוסי ה, יחסית, מספרם הרב

לנטרל את הכוח : "1953להם מקום נכבד בתוכנית המלחמה שהותוותה על ידי מטה החיל באוגוסט 

שנה לאחר  14-תוכנית זאת אכן בוצעה בהצלחה כ". האווירי של האוייב בשלב הראשון של הקרב

.נחלת העבר בחיל האוויר" מוסקיטו"אך אז כבר היה ה–במלחמת ששת הימים , מכן



110סמל טייסת  109סמל טייסת 

1955-בשיא פעילותה בחצור 109הקו של טייסת : ברקע

"מוסקיטו"בימי ה4סמל כנף 

בטייסתנקלטו"מוסקיטו"המטוסי

נוףבתל1951-בשהוקמה,109

שלהראשונההתקיפהטייסתונעשתה

המטוסים25קליטתעם.האווירחיל

אולם.לחצורהטייסתעברה,הראשונים

,הקרביתפעילותהאתלסרבלשלאכדי

"מוסקיטו"טייסת1953-בהוקמה

אתלהכיןנועדהזוטייסת.110:שנייה

להטסת,הבסיסיהטיסקורסבוגרי

היא.109טייסתשלהקרבמפציצי

ומטוסיהאימוןמטוסיכלאתקלטה

109לטייסתואיפשרההליליהיירוט

רק.הפצצה-קרבבטיסותלהתמקד

במסגרתלפעולהמשיכוהצילוםמטוסי

."6מארק"המטוסילצד,109טייסת

,הטייסותשתימטוסיביןברורלאיבחון

טבורכיסויי)"ספינרים"הנצבעו

בצבעיםשלהםוהזנבות(הפרופלורים

110ומטוסיבאדום109מטוסי:שונים

שבמרכזהעיטכי,אומריםיש.בשחור

הסמלבהשראתנקבע109טייסתסמל

שהייתה,"נשרבירה"שלהמסחרי

ואילו.בארץימיםבאותםנפוצה

110טייסתשלסמלהשבמרכזהעטלף

הלילייםהיירוטמטוסיבהשראתנבחר

הטייסתשהפעילה,שחורהצבועים

.מסויימתתקופה

פצצהמופיעה4כנףסמלשלבמרכזו

שלהעיקריתהמטלהלציון,אווירית

הפצצת:בחצורהמוצביםהמטוסים

"מוסקיטו"ההוצאתעם.אוייבמטרות

בסיסנעשתה4כנףכאשר,מהשירות

,הצרפתיים"מיסטרים"וה"אורגנים"ה

שלבצללית,שבסמלהפצצההוחלפה

.לאחורמשוכותשכנפיוסילוןמטוס



אתפעםמידי"כיסה"ש,החילבביטאוןנמצאהאווירחילשלהמלחמהבתוכניות"מוסקיטו"הלחשיבותהד

שרשרותטועניםנשקים:מימין."מוסקיטו"המככבבהם,הביטאוןשלשערתצלומי–למעלה.109טייסת

."33מארק"מטוסבפתחמהורהרטייס:משמאל."6מארק"מטוסלמקלעיכדורים



צוות מכונאים וגופנאים מטייסת התחזוקה  
,  109של טייסת " מוסקיטו"על " מתלבש", בחצור

שבא לביקורת תקופתית

חובשת באמבולנס שחש למקום  . שבא לנחות בחצור מתרסק לצד המסלול ועולה באש"מוסקיטו. "29.11.1954

קיבלה  , אסתר ארדיטי, החובשת). אך הנווט נפטר אחר כך, מזנקת לתוך הלהבות ומצליחה לחלץ את הצוות

(.בשל כך את עיטור המופת

הרעוע של המטוסים  מצבם 

שנרכשו בצרפת חייב מאמץ  

כדי  , תחזוקתי בלתי פוסק

.  שפעילותם המיבצעית לא תיפגע

אבל היו נתונים שאף מכונאי לא  

,  למשל, כך. יכול היה להיאבק בהם

גרמה השמש הקופחת בישראל  

דבר שפגע  –לעיוות כנפי העץ 

החום גם המיס  . בביצועי המטוס

,  וכך. את הדבק של חלקי העץ

כשנה וחצי לאחר הגעת המטוסים  

החלה שורת תאונות  , ארצה

:  קטלניות כואבות

בטיסת  " מוסקיטו. "6.8.1953

הטייס והנווט  . אימונים נופל לים

.  נהרגים

המחפש את  " מוסקיטו. "7.8.1953

נופל גם , המטוס שנפל ביום הקודם

.הטייס והנווט נהרגים. הוא

מתרסק  " מוסקיטו. "27.12.1953

.  סירקיןבעת מיפגן מעל בסיס כפר

.הטייס ומכונאי שהיה איתו נהרגים



המזלשלמרבה,"שיגרתית"התרסקות:בתצלום
,צהובT-3אימוןמטוס:בשלוםהצוותממנהיצא

.1954-בבחצורהמסלולעלשהתרסקלאחר

בגללואולייהמטוסגוףשלהדבקהתמוססותבגללאוליי,באווירהמטוסיםהתפרקושבהםמקריםשניגםהיו

המיצנחאתפתח,התעשתהוא.באווירעצמומצאכשלפתע,הטייסרקטסהאחדבמקרה.דלקאדיהתפוצצות

נפתח,שלוהמיצנחתרמילנקרעלמזלו.ההכרהאתואיבדבראשוהטייסנפגעהשניבמקרה.בשלוםוצנח

התרסקוהזמןבמשך.ונהרגלגופוהמיצנחאתלחברהספיקלאשלוהנווטאבל.ניצלוהואנפילהתוךמעצמו

.בהםניספוונווטיםטייסיםועודאנושטעותבגללואםבגוףכשלבגללאם,במנועכשלבגללאם,מטוסיםעוד

לטוסלהמשיך,רבותאותםלשכנעצורךוהיהביותרשפוף109טייסישלהמוראלהיהזאתבעיקבות

.האווירבחיל"מוסקיטו"הימיתוםעדהטייסתמעללרחףהמשיכההכבדהההתרסקויותעננתאך."מוסקיטו"ב



נחשבהואבבריטניה.(בתצלום)שחורהצבוע,NF-30הליליהיירוטדגםגרםבמיוחדגדולהאכזבה

בצרפתשנרכשוהמטוסים20.בציפיותעמדלאבישראלאך,"מוסקיטו"השלביותרהמוצלחלדגם

ם"מכבהםהותקןאומנם.לילייירוטלבצעיכלולאם"מכוללא–ם"המכמערכתללאארצההגיעו

לכללהגיעלאבוהשימושאולם,מ"ק6.5שלבטווחמטוסלאתרהמסוגל,APS-4מדגםאמריקני

העשויים,וכנפיהםגופם.השחורצבעםבגלללשמשבמיוחדרגישיםהיועצמםהמטוסים.הבשלה

מהםובאחדהתרסקומהםשכמהלאחר.ויותריותרקשהנעשתהוהטסתםבחוםהתעוותו,מעץ

.לגרוטאותהושלכושלבסוףעד,ואוחסנומהשירותהליליהיירוטמטוסיהוצאו,ונווטטייסניספו



הצילוםמטוסיהיו,הפצצה-הקרבמטוסיגםמסויימתובמידההלילייםהיירוטמטוסישהנחילוהאכזבותלעומת

לצמרתאך.1951בסוףערישאלשדהמעלהייתהלגבולמעברשלהםהראשונההצילוםטיסת.גדולההצלחה

.מיותרתלהסתבכותויגרוםלגבולמעבריופלמהםשאחדחששוהיהאלהבמטוסיםגדולאמוןהיהלאל"צה

.ואלכסנדריהקהירמעלצילוםטיסותלשתי,אישורללא,הפרטיתביוזמתםונווטטייסהמריאו1953בסתיואולם

,סוריה,במצריםרבותצילוםלגיחותשוגרווהמטוסיםהספקניםאתשיכנעאלהטיסותשהזרימוהמידעשפע

שהביאו,בסיניצילוםטיסותיוםיוםאזערכוהם:"קדש"מיבצעלקראתהיהפעילותםשיא.עיראקואפילוירדן

.השטחעללהשתלטל"צהלכוחותרבותסייעו,בזכותםשהודפסו,האיחצישלמדוייקותמפות.ערךרבמידע

צילום מחמם  " מוסקיטו"
.  מנועיו לקראת המראה



בתחילה הופעלו מטוסי  

הצילום כגף בטייסת  

אולם כשהתרבו  . 109

טיסות הצילום מעל  

הוקמה  , מדינות ערב

שריכזה את  , 115טייסת 

.  כל הפעילות הזאת

הטייסת הועברה לתל  

נוף ומשם פעלה עד  

הוצאת מטוסיה   

.  המזדקנים מהשירות

,  לפני מערכת סיני

הפעילה  הטייסת  

.  שלושה מטוסי צילום

שניים מהם ניצבו תמיד  

בהיכון והשלישי נמצא  

כל יום היה  . בתיקונים

אך  , מטוס יוצא למשימה

כמעט תמיד חוזר  

.  בגלל תקלה, מהמסלול

הצוות היה ממהר לעבור  

למטוס הרזרבי ולהמריא  

בעוד צוות הקרקע  , בו

,  עט על המטוס שהוחזר

כדי להכינו לטיסה  

.וחוזר חלילה–למחרת 

בקיץ.במיוחדטווחארוכותצילוםטיסות,השארבין,ביצעו115טייסתשלהמטוסים

עלייהפעילינכלאובו,עיראקבמערבסמאווהמחנההטייסתידיעלצולם1955

עצוריהוחזקובו,מצרים-לובשבגבולסיווהלנווהנערכהדומהגיחה.בעיראקשנלכדו

חילוץפעולתשללמקרה,מהשטחמעודכנתתמונהלתתנועדוהגיחות."הבישעסק"

מכשירנים:בתצלום.כזאתפעולהכלבוצעהלאדברשלבסופואך–ישראלית

.לגבולמעברלמשימהלהמריאהעומדצילום-"מוסקיטו"במצלמותמתקינים





למלאכדי.בחצורהמטוסיםמצבתאתדילדלוהרבותוההתרסקויותהקשיש"מוסקיטו"הצישחיקת

מדגם,יותרחדשיםמטוסיםעשריםהבריטימהצי1954בסוףנרכשו,השורותאתולרענןהחסראת

TR-33.חניהבשטחלחיסכון,מתקפלותכנפייםלהםהיוולכןמטוסיםנושאותעללנחותנועדואלה

לפניאך,בחרטוםהמקלעיםארבעתבמקום,ימים"במכמצויידיםהיוגםהם.עצירהוויוכןבאוניות

ביןביותרהבולטההבדל.ם"המכמכשיריוהוסרוהכנפייםקובעו,לישראלהמטוסיםמסירת

בדגםשלושהלעומת,להביםארבעהבעל,יותרחדישפרופלורהיההישניםלביןהחדשיםהמטוסים

.הישראליהאווירחיללצרכיהבריטיםידיעלהתאמתולפני,TR-33מדגםמטוס:בתצלום.6



עם הסימון  , "כמו חדש"מבהיק , TR-33מדגם " מוסקיטו"

חונה בחצור  , הבינלאומי שנשא בעת הטסתו מבריטניה לישראל

.  זמן קצר לאחר הגעתו



תבואכיברורשהיהחדשהמלחמהלקראת,מפרכיםוהפצצהתקיפהלאימוני109בטייסתהוקדשהזמןרוב

איתר,למשל,כך.הרףללאשצצו,אחרותלמשימותהטייסתהוזעקהפעםמידיאולם.רחוקהלאבעתיד

בחוףשרטוןעלשעלתההיםחילשלספינה,"שנונית"מיבצעלכינוישזכהבמה,1954באפריל"מוסקיטו"

י"עהספינהצוותחילוץאת,יממותשתיבמשך,במשמרותאזאיבטחואחרים"מוסקיטו"מטוסי.סעודיה

פעםמידיתקפוגםהם.התיכוןוביםסוףביםישראליותאוניותהמטוסיםאיבטחואחריםבמקרים."פייפרים"

,ברורהיהכבר1956בתחילתאולם.לעוצרםשניסול"צהכוחותעםוהתנגשוהנגבאתשחצו,מבריחיםשיירות

אך,לגרוטאותעדייןהושלכולאאומנםהמטוסים.הודממו110-ו109וטייסות–תם"מוסקיטו"השלשזמנו

."תבואשלאצרהכלעל",שמישבמצבלהחזיקםקרקעצוותיהמשיכושם,סירקיןבשדהלאחסנההועברו

.110כטייסת,דודרמתבשדה,מחדשהמטוסיםהופעלו,וגידיםעורלקרום"קדש"מיבצעהחלכאשרואומנם

בחצור בתחילת  109בקו של טייסת , T-33מטוסים מדגם 
המטוס הימני נושא תחת כנפיו מגלשי שיגור של  . 1956

במטוס שמשמאלו  . 5"רקטות חודרות שיריון בקוטר 
.מותקנים תחת הכנפים נושאי פצצות של רבע טון



אולם,שמישיםאזהיו"מוסקיטו"מטוסי13רק.1956-בבסיני,איפוא,הייתה"מוסקיטו"השל"הברבורשירת"

הבריטייםהמטוסיםעלהוטלו,109לטייסתבזמנושנועדו,במצריםתעופהשדותהפצצתשלהמשימות

מצרייםכוחותלתקיפתרק"מוסקיטו"המטוסישוגרו,הקרבותכשפרצו,לכן.במיבצעשהשתתפווהצרפתיים

אתשינהלאכברזהאך.מהםאחדאףהופלולאהתרסקלאהמערכהובכלבכבודבמשימתםעמדוהם.בסיני

טייסתרק.האווירחילשלהכוחותמסדרנמחקוומטוסיהסופיתהטייסתפורקה,"קדש"לאחרשבועיים:המצב

.כשנתייםאחריסופיתשפורקהעד,לגבולותמעבררבותצילוםלטיסותהגיחוומטוסיהלפעולהמשיכה115

הנושא פסי זיהוי  , הפצצה-קרב" מוסקיטו"דגם של
פסים כאלה  ". קדש"שחורים מימי מיבצע -צהובים

נצבעו על כל המטוסים של חיל האוויר שהשתתפו  
כדי להבטיח את זיהויים על ידי טייסי הקרב  , במיבצע

.הבריטים והצרפתים שהשתתפו גם הם במיבצע



יחי המלך החדש–המלך מת 

ביכולותפגמהמהזירה"מוסקיטו"השלהסתלקותו

בטווחיםהישראליהאווירחילשלוהצילוםההפצצה
שלהיורשבצרפתנרכשזהצורךלמלאכדי.ארוכים

"ווטור"הסילוניהפצצה-הקרבמטוס:"מוסקיטו"ה
באוגוסטארצההגיעוהראשוניםהמטוסים.(בתצלום)

במלחמת,שניםעשרכעבוריכולתםאתוהוכיחו1957
.אחרסיפורכברזהאבל.הימיםששת



צלילה

השתתף מטוס  , 1996ביולי 21-ב

האחרון בעולם  " מוסקיטו"ה

במיפגן  , שנותר ראוי לטיסה

אווירי בשדה התעופה בארטון  

.  סטר בבריטניה'שבאיזור מנצ

...היתה זו טיסתו האחרונה
עיתונאי בריטי שנכח במיפגן  

המטוס ביצע במיומנות  : "כתב
סידרה של תרגילים פשוטים כמו  

ואז הוא  . נסיקה ופניות חדות

לפני, גבוה, טיפס גבוה

שהתהפך והחל להסתחרר
לרגע נדמה שהטייס  . ארצה

הוא  אך, מצליח להשתלט עליו
.כבר היה נמוך מידיי והתרסק

התהפכותנסיקה

התרסקות

.  ניספו, הטייס ומכונאי שטס איתו

כי היא  , חקירת התאונה העלתה

.נגרמה בגלל כשל במנוע השמאלי

המטוס שהתרסק היה מדגם  

1945-הוא יוצר ב. T-3האימון 

ושירת בחיל האוויר הבריטי עד  

1963-ב. כולל במזרח התיכון, 1949

הוקר  "י חברת "הוא נרכש ע

"  ארוספייס"שהפכה ל, "סידלי

מאז השתתף המטוס  . הבריטית

.  כמעט רק במיפגנים אוויריים

'  מוסקיטו'לא נראה עוד מעתה"

ביכה חובב היסטוריה  , "בטיסה

.תעופתית את המטוס שנפל

אלא שהספד זה היה מוקדם  

...מידיי

הזדקרות של ( הזמני)מותו 
המוהיקני האחרון



בזכות צוות  ". המוהיקני האחרון"אחד לתחייה שש שנים לאחר התרסקות " מוסקיטו"קם , כמו עוף החול האגדי

שוב נשמע כיום בשחקים צליל המנועים  , שנות עמל בשיחזור מטוס שהושבת8שהשקיע , חובבים ניו זילנדי

.בניו זילנד2012-המטוס המשוחזר משתתף במיפגן תעופה נוסטאלגי ב: בתצלום". מוסקיטו"האופייני של ה



1956בשנת 115ובטייסת 1954-1955בשנים 4מוקדש לעמיתיי ורעיי בטייסת התחזוקה של כנף 


