
שימשה פלשתינה כצומת  ,מאז ימי המלך שלמה    
 הנמלים.דרכים חשוב המחבר בין המזרח למערב

  מספינות  הומים ,עזה ועקבה ,עכו והמפרץ של 
את   אפילו מרקו פולו פקד פעמיים  .שונות ממדינות

  .ממונגול חאן אל הכס הקדוש עכו במסעו

ה בעושרה ערכה הטבוע של פלשתינה לא הי,אכן
שני דרכים בין  לא במיקומה הגיאוגרפי בצומתהטבעי א
לאורך ההיסטוריה  מסיבה זו  היתה הארץ הזו .עולמות

  . האימפריות היריבותשלה במה לקרבות רבים בין

החליפו הכנפיים את הגמלים  ,ימי עבר אלהמאז     
התפתחות התעופה  .והמרכבות של הפרעונים המצרים

ה של הארץ את תפקיד ,למעשה ,ההבינלאומית שיפר
  .בשותהעתיקה הזו כראש גשר בין הי

 היתה הארץ מוקד לתעופה ,   לפני מלחמה זו
 ,הולנדיים,וי אויר בריטייםו ומטוסים בק,בינלאומית

. ואיטלקיים פקדו אותה באופן סדירמצריים,פולנים

חשיבות זו של פלשתינה לנתיבי 
 בבירור מורגשת, האויר והאספקה

מתמקדת מפני שכאן  ,במלחמה זו
 ,האספקה אל ומאת המזרח התיכון
 ,ומכאן יוצא הנתיב החיוני אל פרס

  .ק ורוסיהאעיר
  

  מועדוני דאייה

  
גברים ונשים צעירים מפלשתינה     

מודעים היטב לחשיבותה של ארצם 
כמה שנים לפני  .למאמץ המלחמתי

החלה קבוצה של חובבי  ,המלחמה
עם .תעופה לחנך את הנוער לתעופה

 אך עם ,פיים דליםמקורות כס
נעשו מאמצים  , התלהבותהרבה

  .מועדוני דאייה להקים 
     
תגובת הנוער היתה יותר    

תל  ,חיפה ,בירושלים .מנהדרת
הפכה  ,אביב ובישובי עמק יזרעאל

הדאייה להרפתקה הפופולארית 
 היבט די למועדונים אלו היה .ביותר

סו מבין החברים גוי :לא רגיל
חקלאים ה ,עובדיםה, הסטודנטים

   .מכונאיםהמוניות והנהגי  ,צעיריםה

והועברו , מחנות קיץ אורגנו    
שעליהם  ,בהם קורסים אינטנסיביים

פיקחו מדריכי דאייה שהיו פליטים 
ובהם נלמד , מאוסטריה וגרמניה

עד לסטנדרט חומר ותורגלה דאייה 
.של רשיון דאייה בינלאומי

  .ס עבריים יסודיים ותיכוניים"ומעשיים ניתן למורי ביקורס הכולל נושאים עיוניים ):למעלה(                                                    
                                                  אנשים                  .מארץ ישראל א המלכותי "מסדר של אנשי ח  סוקר  אביאק'אייר קומודור ד):למטה                                                               (
  .או חקלאים מהישובים היהודיים,מכונאים מוכשריםאלה הינם ברובם                                                     

  

 ולהקים את חברת , צעד אחד קדימהאפשר היה ללכת  ,בפלשתינהעם הגידול של העיסוק בתעופה 
 . וליצור אמצעים להדרכתו,מטרה העיקרית בהקמתה היתה לעודד את אהבת הטיסה בקרב הדור הצעירה".אוירון"

 , רשיון הטייס הרגיל אתוקיבל, רכה דרך מרכז ההד עבר מספר לא מבוטל של תלמידים ,במשך השנים האחרונות
אך המטרה  . הדרכתםכדי להשלים את ,ב"לבריטניה ולארה ,ל"קיבלו עזרה לצאת לחו ,מהמבטיחים שבהםכמה ו

 למוכרת יותר להפוך את התעופה ,העיקרית שעמדה לנגד עיניהם של הקבוצות השונות של חובבי תעופה אלה היתה
  .בעיני הנער הצעיר הממוצע

  



תוצאות מאמצים אלו נראו     
כמה אלפי  .בפתיחתה של מלחמה זו

בני נוער התנדבו לשירות בחיל 
 האויר המלכותי והוכיחו את עצמם

    . צפון אפריקה ולוב,בקרבות ביוון
רובם משרתים כאנשי אחזקה     

. וכמה מהם התקבלו כצוותי אויר
שאין מחסור  ,דבר בטוח הוא

במתנדבים הנלהבים לטיסה 
וברור הוא שהמתקנים  ,מבצעית

 ערכם .לקבלתם מורחבים כל הזמן
,  נמדד במספרםשל המתנדבים אינו

 אחוז מהתושבים 30למרות שכמעט 
 בפלשתינה הביעו את רצונם
להתנדב לשירות בצבא הוד  מלכותו 

  .חשיבות יחסית נה ישלמספרם 
 של צעירים לקיומם, מכל מקום    

נלהבים ומאומנים בליבה של זירת 
 נהיש ,המלחמה במזרח התיכון

  .חשיבות גדולה למאמץ המלחמתי
נם לשרת כל כך ההוכחה שרצו    

מגיעה מהחדשות  ,קרוב לליבם
האחרונות שמגיעות מהמזרח 

כדי לעודד אפילו את .התיכון
 ,הצעירים שבנוער לעסוק בתעופה

 בתוכנית הוכנס נושא בניית הטיסנים
הלימודים של כל בתי הספר 

 ,כשלעצמו ,זהו .היסודיים העבריים
מכיוון שתוכניות ,אינו רעיון חדש

ה בבתי ספר דומות יושמו בהצלח
  .איטליה וגרמניה,ברוסיה

  
  הדרכה בבתי ספר

     
בדרך זו מקבלים נערים צעירים 
את הידע ההתחלתי במדע 

ואת העקרונות  ,התעופה
הבסיסיים של התעופה בתקופת 
 .החיים המושפעת ביותר שלהם

 להדרכת  הם עוברים16בגיל 
והנלהבים ביותר  ,דאייה מעשית

יכולים להמשיך להדרכה על 
רשויות החינוך נותנות  .וסיםמט

 ,מאחר .את כל התמיכה לרעיון
נמצא  ,ומסיבות כלכליות מובנות

פרקטי להעסיק מדריכים  שלא 
הקדישו מורי,בית ספר בכל 

                                 הידע                               את  . טיסנים  לבנות לומדים ספר  מורי בית ): במרכז. (מבט מהאויר על נצרת ):למעלה(                                                       
  בניית טיסנים היא  נושא  חובה בכל בתי הספר): למטה.(ינחילו מאוחר יותר לתלמידיהם ,שצברו                                                       

  בתמונה זו נראית קבוצה של תלמידים המשתתפת בתחרות.                    העבריים בפלשתינה                                   

  
לאחר . לעבור קורסים מיוחדים בבניית טיסנים,את חופשות הקיץ שלהם, יסודי ותיכון  שנבחרו לשם כך ס "בתי

  .ברעבתנותשספגו אותו  ,הם חזרו  לבתי הספר והעניקו את הידע שלהם לצעירים,שהוסמכו לכך
  



ואינם יכולים ליצר כח אדם לחיל האויר באופן ,ברור הוא שנסיונות אלו אינם מתוכננים לתת תוצאות מידיות    
  .אך ביחד עם מועדוני דאייה וטיסה הם יוצרים גרעין להתרחבות הפוטנציאל הפלשתיני של כח אדם לטיסה.מיידי

למגמה הזו של התעניינות בתעופה בקרב תלמידי בתי הספר אולי יהיה זה רעיון טוב אם אפשר יהיה לעזור     
א המלכותי "י יצירת מסגרות עבודה מתאימות כמו שקיימות בפיקוד  ההדרכה האוירי של ח"המקומיים ע

הרחבת האירגון של פיקוד .ההן לא יהיו באמת אמצעי שתוכנן באופן בלעדי  לטובת הנוער בפלשתינ.בבריטניה
ישנה ,צבאיים- חוץ מלערך שלה כמערכת אימונים קדם, ים אחרים של האימפריהולחלקההדרכה לפלשתינה 

  .השפעה בעלת ערך רב על הדור הבא
יכול לא ,האירגון האימפריאלי שישתמש בה כאמצעי להשפעה . היא השפה שאותה הנוער מבין הכי טוב    תעופה

א לליכוד רב יותר של הדור הבא של אלא גם להבי,רק לחזק את האלמנט האנושי של הכח האוירי של האימפריה
  .אנשים במדינות חבר העמים

 ולתת עדיפות לנושאים פרקטיים ,לפתור מידית בעיות,אפשר לאמר שצריך להתמודד עם משימות דחופות יותר    
ולהרחבת מערך הדרכה תעופתית לכל  ,אך נראה שהדיונים בבניה מחדש שלאחר המלחמה הם קודם זמנם,יותר

מעטים המכירים את הנוער הנלהב והנאמן בפלשתינה ובחלקים אחרים של  .יה ישנה דחיפות רבהחלקי האימפר
  .אלא גם יעזור להעצים את המאמץ המלחמתי,האימפריה יטילו ספק בכך שמערך כזה לא רק שיעודד במידה רבה

  
 


