
המפרץמלחמת
רוצהדפ6ראובן

בתולדותהמפרץמלחמתשלהבולטייחודה
זושהיתהבכךהתמצהישראלשלמלחמותיה

ישראליתשטריטוריההראשונההפעם
כך.עלהגיבשצה"למבליזמןלאורךהותקפה

שלהראשונההפסיוויתמלחמתהזוהיתה
עוצמתוביטוילידיכללבאולאשבהישראל,
צבאה.שלהמבצעייםותיכנוניוהצבאית

תל-אביבבאוניברסיטתהמדינהלמדעבחוגמרצה
ביטחון.לענייניהארץ""וסופר

בעיתוןהסחבךמאמריעלהיתר,ביןמבוססים,הדברים
הארץ"."

זו,במלחמהשהתגלתההמעניינת,לסוגיהמעבר
בשלבולהשתמשהיכולתוהעדרהכוחמגבלותשל

במספרלקהיםהפקתמתתייבתבינראהמדיניים,אילוצים
הביטחוןתפיסתשלבבסיסההמצוייםיסודיים,תחומים
הלקחיםהפקתשתהליךהוא,הפעםהיתרוןהלאומי.

וברכוש.אדםבחיילמדינמוךבמחירלהתבצעיכולהזה
שלומגבלותליקוייםעםעתהלהתמודדראוילפיכך,

במהלךשנחשפוכפיהנוכחיות,הדוקטרינהושלהתפיסה
בטרםעודהנדרשיםהשינוייםאתולבצעהמלחמה,

נוסף.במבחןיעמדו
עיוןמחייביםשוניםוחשיבהעיסוקתחומיחמישה

המפרץ.מלחמתשלהראשוניםלקחיהבעקבותמחודש
באחריםהאחרון;העשורבמהלךהוזנחבחלקםהטיפול

ארבעיםבמהלךהתבררמהםאחדיםולגביליקויים;התגלו
מחדש.גיבושםומתחייבעודתקפיםשאינםהמלחמה,ימי

הם:האמוריםהתחומיםחמשת
בליסטיים.טיליםבפניההגנהמדיניות*

לספיגתהעורףוהכנתהאזרחיתהאוכלוסייהמיגון*

טילים.מתקפת

צה"ל.שלההרתעהכושר*

בליסטיים.טיליםשיגורעלההתרעהכושר*

המודיעין.והערכתהמידעאיסוף*.

ומדיניותהבליסטיהאיום
מפניוההגנה

העירקייםהאל-חוסייןטיליפגיעתאתשליווהנפץקולות
קריסתםאתגםסימלובינוארב-17ובחיפהבתל-אביב

בתחוםהביטחונית,התפיסהמיסודותכמהשל
התפיסההבליסטיים.הטיליםאיוםעםההתמודדות
בעשורהכלליבמטהשגובשהזה,בנושאהמבצעית
הראשון.במבחנהעמדהלאהאחרון,
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ראשוניביקורתיעיו'

נפלוכמותואל-חוסייר."עיראקיטיל
המפרץ.מלחמתבמהלךבישראל

ואשרבחיל-האוויר,שמקורהזו,תפיסהשלביסודה
ההנחהעמדההאחרים,המטןחבריעל-ידיגםהתקבלה

ערביממדינאילמנועכדיצ"עשלההרתעהבכוחדיכי
ביודעוישראל,לעברטיליםשיגורעלמלהחליטרציונלי

עלהיהזולהנחהכך.עלארצושתשלםהכבדהמחיראת
טיליהיולסוריהוגםלמצריםגםשהרילסמוך,מה

לאוהשתייםבישראל,פגיעהטווחבעליקרקע-קרקע
צבאייםמצוקהלמצבישנקלעובעתגםשימושבהםעשו

תמורים.
משחק"כללי"גובשוהאחרוניםהעשוריםשניבמהלך

האמורבכלהתיכון,במזרחהמרכזיותהשחקניותבין
כללי"אלההיושברשותן.הבליסטייםבטיליםבשימוש
האמונהאתחיזקההיסטורישהניסיוןכתובים,לאמשחק"

בעיקרוישראל.שלשכנותיהעל-ידיובאימוצםביציבותם
תחומים:בשלושהאלהמשחקכלליהתמצודברשל
בטיליםאוהאווירמןאזרחיותמטרותמפציציםאין1.

בליסטיים.
היאאםלגיטימיתהינהאזרחיותמטרותהפצצת2.

תותחים.באמצעותמתבצעת
גםמסוימתובמידהצבאיים,תעופהשדותהפצצת3.

היאהמדינה,בעומקנוספותצבאיותמטרות
האוויר.מןמתבצעתהיאאםלגיטימית

מאזפעמייםבמבחןהועמדואלהמשחק"כללי"
הגליל:שלוםובמלחמתהכיפוריםיוםבמלחמתשגובשו:
כוונו1973באוקטוברהסוריםששיגרופרוגטילי
ופגיעתםדויקרמת(ישראלבשטחצבאיתעופהרודהלעבר

הניווטמערכתבגללאירעהלובסמוןאזרחייםביישובים
התגובהגםהסוריים.הטיליםשלהפרימיטיוויתוההנחיה

מטרהלעברכוונההסורייםהטיליםלשיגורהישראלית
טרחצ"עבדמשק.הסוריהאווירחילמפקדת-צבאית
אזרחית,אוכלוסייהלתקוףהכוונהאיןכיבפומבילהבהיר

שכונותבקרבתהמז",לרוע(השוכנתצבאיתמטרהאלא
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בלבהתקיפהבאמצעותישראלששיגרההמסראזרחיות.
לעברנוספיםטיליםמלשגרנמנעווהסוריםהובן,דמשק
ישראל.שטח
הצבאכאשרהכיפורים,יוםמלחמתסיוםלקראתגם
לדמשק,התקרבוצהלמאוד,חמורהבמצוקהנמצאהסורי
שהיוהבליסטייםבטיליםשימושמלעשותהסוריםנמנעו

שצה'עבשעההמצרים,גםלשיגור.ערוכיםוהיוברשותם,

אתלהפרהעזולאמקהיר,בלבדק"מ100כדיעדהתקרב
האוכלוסייהלעברבליסטייםטיליםולשגרהמשחקכללי

מוצלחיםלאניסיונותבמספרהסתפקוהםהאזרחית.

טיליהם.באמצעותבסיניצבאיותבמטרותלפגוע
גםשימושכמובןעשולאהמדינותשתישלצבאותיהן

תקופה.באותהברשותםשהיההכימי,בנשק
שחיל-האווירבשעהו2%-ב,הגליל,שלוםבמלחמת

לאהופלו,ממטוסיוועשרותקשות,מכותספגהסורי
אובישראלמטרותלעברטיליםלשגראסרחאפזהורה
האווירית.נחיתותועלכפיצויצה'ע,שליחידותיולעבר

קובעיםאזרחית,אוכלוסייההישראליםתקפולאעודכל
הסוריםמשגריםאיןבהם,דבקשאסדהמשחקכללי

טילים.
אמורהשהיתההמבצעיתהתפיסהשללמעצביהכלומר,
מהעלהיההבליסטייםהטיליםאיוםעםלהתמודד

טיליםשללשיגורםשהסיכוייםקבעוכאשרלסמוך
קטנים..הישראליבעורףאזרחיותמטרותלעברבליסטיים
שלאויגיהצבאותבידיכאלהטיליםשלמציאותם

הכסףסכומיאתלהקצותלפיכך,מחייבת,אינהישראל
אקטיוויתהגנהמערכתשללפיתוחההדרושיםהאדירים

טילים.מפני
בהזנחתביטוילידיבאהזולתפיסהנלוויתתוצאה

הסכנהאםשהריהאזרחית.האוכלוסייהמיגוןנושא
ריאלית,ובלתיקטנהכההינהבעורףטיליםלפגיעת
אוהאוכלוסייה,לכלמקלטיםבנייתעללהתעקשמדוע
המקלטיםלהפיכתגדוליםכסףסכומילהשקיעמדוע

חליך.מפניגםלמוגנים

מנהיגבכוונתכייתברראםכיהכלליבמטהטענועוד
אזרחיאתולסכןהמשחק"כללי"אתלהפרכלשהוערבי
העורףלעברבליסטייםטיליםשיגורעלשיורהבכךארצו

בעומקהפצצהגיחותלבצעחיל-האוויריוכלהישראלי,
עודהטיליםמשגריאתולהשמידמדינתושלשטחה
הלחימהשלהראשוןבשבועשימוש.בהםייעשהבטרם
כלוםולאלהםשאיןמדיניים,אילוציםבשלכיהתברר

ניתןלאאופרטיוויים,תיכנוניםאומבצעיתיכולתעם
הטיליםמולמקדימי'מכה"לפועללהוציאלישראל

ישראלממשלתראששלהבטחתוהעיראקיים.הבליסטיים
ממערבהטיליםשוגרובטרםעודהאמריקני,לממשל
ראשונהתהיהלאמקרהבשוםכיישראל,לעברעיראק
שלממרכיביהאחדאתמראשניטרלהבאש,לפתוח

שלההצטיידותמבוססתהיתהשעליההצבאיתהתפיסה
טילים.מפניההגנהבתחוםחיל-האוויר
הבליסטיהאיוםבפניההגנהמדיניותשלמעצביה

מטחהישראליהעורףלעברישוגרהגרועבמקרהכיגרסו

מקרה,בכלחיל-האוויר,ייצאאחריוויחיד.אחדטילים
הבליסטי.האיוםאתולחסלהטיליםמשגריאתלתקוף
כיבדעתוהעלהלאזאתמדיניותשלממעצביהאיש
הישראליהעורףיהיהשלפיותסריטשלמימושוייתכן
מ-40יותרבמשךבליסטייםטיליםשללהתקפותנתון

הזה.האיוםלחיסוליפעלשצבעמבליימים,
שבמטחהעריכוכאשרצבעשלהבכיריםמפקדיוצדקו
לאהעורףלעברלשגרעיראקתוכלהראשוןהטילים

לאאךאמנם,רעהתהזהשפגיעתםטילים,מתריסריותר
שמונההראשוןהמטחכללבפועלרבים.קורבנותתגרום
היחידהמטחהיהלאשזהבכךהייתההבעיהטילים.

מטרותלעברטיליםלשגרהעיראקיםהמשיכוולאחריו
רבים.ימיםעודבישראל

המדינית,ולצמרתצפעשלהבכיריםלמפקדיוהתברר
בוויתורדיאיןכיהבסיסיות,תפיסותיהאתשאימצה
המקדימההמכהעקרוןשללפועלהוצאתועלהישראלי

להמשיךנאלצתשישראלאלאהעיראקיים,הטיליםנגד
נכללהלאכזאתמדיניותתעשה".ואלוב,'שלבמדיניות

לאמעולםהישראלית.הביטחוןתפיסתבמסגרתכלל
במשךכלל,מגיבצה'עאיןשבמהלכהמלחמהתוכננה

המדינה.שלבשטחהצבאיתפגיעהעלרב,כהזמן
הכלליבמטההמדיניותמגבשישלמטעויותיהםאתת
הבליסטי.במזרחהמשחק"נכללימשינויההתעלמותהייתה

ובמלחמהרבבמרחקהתחוללאמנםהשינויהתיכון.
הצפויעלגםממנולהשליךעליהםהיהאךאחרת,

גםהנראהוככלהכללים,לשינוישגרםמהלישראל.
שימוששמנעההעדינההבלמיםמערכתלהתמוטטות

במלחמותבעורףפגיעהלצורךבליסטייםבטיליםמסיווי
ובעיקרהמפרץ,במלחמתההתדרדרותהואהאזור,

שכונהמהבמסגרת1988בפברוארשהחלוהמהלכים
בשיגורהחלוואיראןעיראקהערים".מלחמת"מכןלאחר
בצפיפות,המאוכלסותעריםלעברקרקע-קרקעטילים

לאקטהייתההעורףאלמהחזיתהמלחמהוהרחבת
לגיטימל'."
מלתמתשלהמצטברתבהשפעתהיותרהחמורההיבט

בשימושביטוילידיבאהאזורמדינותעלעיראק-איראן
הלחימהשלהמוקדמיםבשלביהכימית.בלוחמההנרחב
שלהצבאיכוחהאתרקבגזיםלתקוףעיראקהקפידה
חייליםנגדרקכימיבנשקשימושנעשהאזוגםאיראן,

לקראתאולם,עיראקית.בטריטוריהשנמצאואיראניים
כימיבנשקעיראקייםמטוסיםתקפוהמלחמהשלסיומה

שיתפובבגדד,השלטוןלטענתאשר,כורדיםאזרחיםגם
עלהמערבמדינותשלהרפההתגובהאיראן.עםפעולה
נשקשלמהפצצותאזרחיםאלפיםכארבעתשלמותם
בתל-אביב.גםאדומלתנורותלהדליקהיתהאמורהכימי
שלהזאתהרועמתבשתיקהכיברורלהיותצריךהיה

מתןמשוםישבראשן,וארצות-הבריתהמערב,מדינות
ונגדאחרותבמלחמותגםכימיבנשקלשימושהכשר

אחרים.אוייבים
אלהלבתשומתאתוהפנתההתריעהאמנםישראל
המסקנות,אולםהכימי,הנשקבתחוםהעיראקיתהפעילות
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וההתגוננותהאיוםתפיסתאתלשנותבצורךהאמורבכל
הופקו.לאהטילים,איוםמפניצווישל

האזרחיתהאוכלוסייהמיגון
בעורף,טיליםשלנפילתםסיכוייקטניםלפיההתפיסה
אתלסכלחיל-האווירשלהמבצעיתהיכולתוהערכת
ישירותהשפיעוהצורך,במקרההעיראקיהבליסטיהאיום

העורף.מיגוןמדיניותמגבשישלהתייחסותםעל
ולהכיןכולה,לאוכלוסייהמקלטיםלהכיןבצורךההמעטה

הטילים,איוםתחוםלפעילותהשוניםהמשקמגזריאת
לאהביטחון,ומערכתצוז'עבכירישלמנת-חלקםשהיה

לכווית.עיראקפלישתעםבאוגוסט,2לאחרגםהשתנה
ולהסתגראטום,חדרלהכיןלאזרחיםלהורותההחלטה

דברשלבעיקרוהייתההאזעקה,צפירתהשמעעםבו
התבררו,העורףנושאעללמופקדיםאילוץ.שלתוצאתו
נתונים:שלושהלנושא,להידרשהחלוכאשר191,0במהלך

מסויימים,באזוריםמספיק.מיקלוטבנמצאאיןא.
נמצאיםלאדן,בגושהסיכוןבאזוריובמיוחד
מהאוכלוסייה.נכבדלחלקמקלטים

להגןומוכניםערוכיםאינםהקיימיםהמקלטיםגםב.
הציבוחיםהמקלטיםכימי.נשקמפניהאוכלוסייהעל
הייתהולאכימי,נשקמפניהגנהלספקנבנולא

סבירזמןבפרקזהנשקמפנילמגנםאפשרות
סבירה.ובעלות

ציבוריים,מקלטיםקיימיםשבהםמקומותבאותםגםג.
וההגעהמהבתים,נכבדמחלקרבבמרחקמצוייםהם

מרגעיחסית,גדולדקותמספרתימשןאליהם
עדייןשאישהצפוי,ההתרעההצפירה.זמןהישמע

היהבמדויק,אותולאמודתקופהבאותהידעלא

להגיעהאזרחיםלרובהדרושמזהקצרלהיותאמור
כימי,טיליפולשאםהיההחששהציבורי.למקלט

נמצאיםהאזרחיםכאשרקונוונציונלי,אפילואו
במידההנפגעיםמספריגדללמקלט,ביתםביןבדרך

ניכרת.
אמצעיונשקלואלה,נתוניםהתבררוכאשרגםאולם,
בליסטייםטיליםלשגרהעיראקיהאיוםמולההגנה
שללהכשרתםבפעולותצה"לפתחלאהעורף,לעבר

כזאת,בפעולהטעםאיןכיהוחלטהקיימים.המקלטים
פתרוןלמצואוישבמשאבים,ומחסורהזמןמצוקתבשל
הכימי.לאיוםיותרטובמענהשיעניקאחר,

מערכותלניתוחהמרכזבחןצה'עשלהתיכנוןבאגף
רקאזרחית.להתגוננותהשונותהחלופותאתמנת"מ)(

המליצולכווית,עיראקפלישתלפניכחודש1990,ביולי
מאזאךהאטום.החדרחלופתעלהתיכנוןאגףמומחי

תורגלהלאהישראלי,בעורףהסקאדטילישלנפילתםועד
שבעתשבמהלךלמרותהאטום.החדרמדיניותכלל

תרגיליםהתקיימוזו,חלופהעלהומלץמאזהחודשים
החדרהכנתנושאבהםשולבלארבים,מלחמהומשחקי
העורף.היערכותעלוהשלכותיוהאטום
ינואראמצעשלקראתלכךהסיבותאחתהיתהזו
לאהביטחוןבמערכתאישאיטום.בסרטימחסורנוצר
ולבחינתבחנויותהאיטוםסרטימלאימצבלבדיקתפעל
בכך.העוסקהמפעלעל-ידיייצורםקצב

לנושאגםברצינותהתייחסולאהביטחוןבמערכת
שיפלולאפשרותהחינוךומערכתהאזרחיהמשקהכנת
לאהתקין.החייםמהלךאתשישבשוהעורף,עלטילים
האזרחי,המשקשלחירוםלהפעלתתוכניותהוכנו

הסברהמדיניותעםהתמודדותשיעדןותוכניות
ולהמשךלהרגעהלהובילשתוכלהאזרחיתלאוכלוסייה

המפרץמלחמתבמהלךטילנפילתלאחרוחילוץפינויפעולות
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התעשיהבתחומיחיונייםמגזריםשלסבירתיפעול

והמסחר.
מתאימות,הסברהתוכניותובהעדרכזאתהכנהבהעדר

הסקאדטילישלנפילתםעםמידכלילהמשקשותק
כולו,משותקהמשקהיהכשבועייםמשךהראשונים.

שיתוקממצבלחלצומנתעלפעלהלאהביטחוןומערכת

זמןונדרשלחלוטין,הושבתההחינוךמערכתגםזה.
ברחביהלימודיםחידושעלההחלטהלקבלתעדממושך

הארץ.
העורףלעברטיליםישוגרושלאההנחהכינראה
בלילהצופרים.שערורייתביסודגםעמדההישראלי
הארץ,ברחבירביםבאזוריםכיהתבררהראשוןהטילים
האזעקה.צפירתנשמעהלאעצמה,בתל-אביבגםובהם

בצורהפעלוואחריםשמישים,כלאהתגלורביםצופרים
להישמעהחלוהאזעקהצפירותנשמע.לאוקולםחלקית
עבודהולאחרימים,מספרלאחררקסבירהבצורה
אחרים.והותקנורביםצופריםהוחלפובמהלכהמואצת
צופרים.כללנמצאולארביםערבייםבכפרים

הצופריםמערכתשלמראשאי-בדיקתהבעייתאת
למלחמהשקדמוהחודשיםששתבמהלךהמדינהברחבי
מדיניותעלהאחראיםכימביניםאםרקלהסבירניתן
שללאפשרותמאודנמוכהסבירותהעניקוהעורףהגנה
הישראלי.בעורףטיליםפגיעת

צה"לשלההרתעהכושר
חוסיין,צדאםמולהישראליתבהרתעההנרסוס

מקורהבעורף,הסקאדטילינפילתשללהפתעהשהובילה
להניאלנסיוןהעיראקי.השליטיעדישלמוטעיתבתפיסה

היהלאישראללעברטיליםמלשגרחוסייןצדאםאת

שלהעיקריתשמטרתומשוםלהצליח,סיכויכלמראש
עללהגיבישראלשלדחיקתהדווקאהיתהעיראקנשיא
כזה.ירי

להרתיעשניסובישראל,ההחלטותמקבלישלהנחתם

הנוראהמחירבדברבוטותהצהרותבאמצעותצדאםאת
הישראלי,העורףלעברטיליםשישגרבמקרהשישלם

בפגיעהלהסתכןמוכןיהיהלאעיראקששליטגרסה

הבינושלאהיתה,טעותםבירתו.באזרחיקשהישראלית

שיפיקהתועלתעיראק,נשיאשלתפיסתופיעלכי

הפגיעהמחיראתשווהלמלחמהישראלשלמהצטרפותה

יצחקהממשלה,ראשהצהירכאשרלפיכך,באזרחיו.

כי1990,באוגוסטב-22בטלוויזיה,מוקדבתוכניתשמיר,
איוםמתירכךעלישלמוהםאותנו,לתקוףיעזוהםאם"

דווקאוהגבירחוסייןצדאםשללידיושיתקהואונורא",

ישראל.לעברטיליםלשגרשלוהמוטיווציהאת

הוכחההיווהישראללעברהסקאדטילישלשיגורם
באמצעותהישראליתההרתעהשללכישלונהניצחת
בקרבחש,עהדברעוררהמלחמהבמהלךבענישה.האיום
ישראלשלהימנעותהלפיובירושליםהמדיניותקובעי

באמינותלפגוםעלוללשטחההטיליםיריעלמתגובה

מסוכןלכרסוםולגרוםבעתיד,שלהההרתעהכושר

הביטחון.תפיסתשלהחשוביםמיסודותיהבאחד

והרמטכלהביטחוןשרהממשלה,ראשמיהרוכךמשום
המחוייבותתבוא.בואישראלשלתגובתהכילהבטיח

ההרתעהכושראתכביכוללשמרובכךמקרה,בכללהגיב
שהסתיימהולאחרדבר,שלבסופומומשהלאהישראלי,

הישראלית.להרתעהאירעמהלבחוןנותרהמלחמה

שניביןלהבדילישושימורו,ההרתעהכושרעלבדיון

הרתעה:שלשלסוגים

מיידית.הרתעהא.

כוללת.הרתעהב.

האויבאתלהניאהמכוונתזוהיאהמיידיתההרתעה

איום.שלספציפיסוגלבטלאומוגדר,מהלךמביצוע

ההרתעהשלאמינותהשאלתנותרתזו,הרתעהמשנכשלה

אולביטולזוהרתעהחותרתהגדרתהעל-פיהכוללת.
עלהאויבשמציבהפוטנציאליהאיוםכללשללניטרול
ישראל.שלקיומה

קובעיכיהיהדומההמלחמהשלמסוייםבשלב

ההרתעהלתורתחדשנדבךהוסיפובישראלהמדיניות
להרתעההמיידיתההרתעהשביןברווחהישראלית.

למנועהמכוונתזו-חדשמסוגהרתעהנוספההכוללת

צדאםעושהשבהםהלחימהאמצעיבאופיההסלמהאת
שימוש.חוסיין

שומרון,דןוהרמטכףל,ארנס,משההביטחון,שר
בנשקשימושלעשותעיראקנשיאיחליטאםכיהבהירו

מדובריהיהישראלשלשמבחינתההריהעורףנגדכימי
המשחקכללישלאפילועקרוניובשינוימדרגהבקפיצת
אדוםקוזהיהיהלדבריהם,המדינות.שתיביןהחדשים
ישראלית.תגובהתחייבעיראקעל-ידישחצייתו

לתגובהמחויבותבישראלהמדיניותקובעייצרולמעשה
כימיבנשקשימוששלמקרהכלעלצה"לשלאוטומטית

אתלבקרניתןכינראהלאחורבמבטהעיראקים.על-ידי
בהדגשתלהסתפקהיהומוטבהזאת,המחויבותיצירת

ובלילפרטומבליישראל,שלהכוללתההרתעהכושר

עיראק.שלאתרתאוזולפעולהאותולקשור

אפשרכיהתבררראשית,רייס.עיקטעמיםמשניזאת
ואףבעורף,עיראקייםטיליםפגיעתעלולהבליגלהמשיך
עלמבוטלים.לאוצבאייםמדינייםרווחיםמכךלהפיק
גםשבומצבייתכןכילהעריךהיהההחלטותמקבלי
רבות,לאבדותתגרוםשלאבעורף,כימייםטיליםפגיעת

ייחשבשהדברמבליישראל,שלתגובהללאלעבורתוכל

כזה,במקרהשלה.הכוללתההרתעהבאמינותלפגיעה

בנשקשימושעלאוטומטיתתגובהעללהצהרותדווקא
אמינותעלשליליתהשפעהלהיותעלולההיתהכימי

הישראלית.ההרתעה

באופןלהגיבהחלטהמתקבלתהיתהאםגםשנית,
ודאיזהאיןכימי,בנשקשימוששלמקרהבכלאוטומטי

היתהבהקונוונציונליתשפגיעהמטרהנמצאתשהיתה

לאמוכחת.בצורההישראליההרתעהכושראתמשקמת

כותשיםיוםמדיכאשרלתקוף,ניתןעודמההיהברור

אפשריתמטרהכלהקואליציהמדינותשלמטוסיםמאות

עיראק.ברחבי
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המשחקכלליושבירתהמפרץשאירועיזאת,עםייתנן,
שלהראשוניםניצניואתמבשריםחוסיין,צדאםעל-ידי
אפשרותקיימתהתיכון.במזרחהגרעיניתההרתעהעידן

ביכולתשהתגלווהמגבלותבליסטיים,בטיליםשהשימוש
מסוכניםיהיוומהטיליםככליחייבו,מולו,התגובה

עלהגרעינית.ההרתעהאתלממשיותר,ומשוכללים
הזההתהליךאתלמנועמנתעלהכללעשותישראל
המפרץ.מלחמתתוצאותאחתתהיהלאשזולכךולתרום

ההתרעהכושר
טיליםמפניההגנהבתחוםהחשוביםהמרכיביםאחד

הופכתזויכולתהתרעה.יכולתפיתוחהואבליסטיים
נקיטתלאפשרעשויהוהיאמשבר,בתקופתקריטית

להקטיןיכולותאלהפעולותמיידיות.התגוננותפעולות

כימית,התקפהשלבמקרהבמיוחדהנפגעים,מספראת

ביותר.משמעותיתבמידה
מלחמתערבעצמאיתהתרעהיכולתהיתהלאלצה"ל

לווייניםשסיפקוההתרעהעללסמוךנאלץוהואהמפרץ,

מפעיליביןהעבודה,ונוהליהקשרערוציאמריקנים.

בישראל,ההתגוננותמערכתלביןהאמריקניםהלווינים

טילישיגוריימימספרלאחרהמלחמה.במהלךהשתפרו

דקות.לכחמשעד-ההתרעהזמןגדלהסקאד

לישראלהתרעהלספקהאמריקניםשלההסכמהאת

שיגורילפנימאודקצרזמןהביטחוןמערכתנציגיהשיגו

בשלישראל.לעברעיראקמשטחהראשוניםהטילים

הספיקולאהאחרון,ברגערקהועלהשהנושאהעובדה

בצורהוהתיאומיםהקצוותכלאתלסגוו""הצדדיםשני
העברתבתהליךיקרזמןבוזבזהראשוניםובימיםיעילה,
הסיבהזולישראל.עדהאמריקניםמהלווייניםהמידע

ברזמניתכמעטהאזעקהנשמעההראשוןהשיגוריםשבליל

הטילים.נפילתעם

נותחבליסטייםטיליםשיגורימפניההתרעהנושא

משנהיותרולפניהאחרונות,בשניםבצה'עבהרחבה

אשרהתרעה,מכ"מיבמערכתיצטיידהצבאכיהוחלט

שישוגרוטיליםמולדקותמספרשלהתרעהלהעניקתוכל

הסקאדטילישוגרושממנולזההדומיםממרחקים
כךהשיגור,מרחקשקטןככלכילצייןישהעיראקיים.

לספקיוכלוההתרעהמכ"מילפיכך,ההתרעה.זמןיקטן

שישוגרובליסטייםטיליםמוליותרמעטקצרהתרעהזמן

ישראל.לעברסוריהמשטח

להצטיידהעקרוניתההחלטההתקבלהמאזאולם,
במערכתהאלההמכ"מיםאתלשלבכוונהישבמכ"מים,

חץ.מערכתדוגמתטילים,מפניהאקטיוויתההגנה

ביןהתנגשותשלבעיהלהתעוררעלולהכזה,במקרה

הטיליירוט(והנעילההגילויטווחבתחוםהחץצרכי

כ-100שלבמרחקהחץעל-ידילהתבצעאמורהתוקף

שלבמרחקטיליםשיגורישלאיתורםצרכילביןק"מ)

קילומטרים.מאות

יירכשמכ"םסוגאיזההוחלטלאעדייןמקרה,בכל
הישראליתהתעשיהשלחלקהיהיהומהצה"ל,על-ידי

למערכתנכנסחדשגורםבפיתוחו.אלתא)במיוחד(
אפשרכימשהתבררהמפרץ,מלחמתלאחרהשיקולים

וההצטיידותהפיתוחמעלותחלקתממןגרמניהשממשלת

מרכיביםשלגםואוליההתרעה,במזעמיישראלשל

ישראל.שמפתחתטיליםמפניההגנהמערכתשלאחרים

הכספיםהעברתאתהגרמניתהממשלהתאשראכןאם

שיפותחוהתרעהמכ"מיעללהתבססיהיהניתןלישראל
והכוונההמנים,בתחוםרבניסיוןלחברהאלתא.על-ידי

הטכנולוגיהבסיסעלההתרעהמכ"םאתלפתחהיא

וההתרעההביוןבמטוסשימושאלתאעושהשבה
פאלקון.מדגםשפיתחה,המוקדמת

יהיהלאישראל,שלהמוגבליםבמשאביהבהתחשב

שלפיתוחםלתחוםכניסהעלהחלטהלקבלסבירזה
גיאוסטציונרים,לווייניםאלהמוקדמת.להתרעהלוויינים

שיגוריכולתאיןלישראלק"מ.36,000בגובההמשייטים

משאביםמצריךכזאתיכולתופיתוחרב,כהלגובהלוויינים

הביטחתמתקציבילהקצותםניתןאםשספקמאוד,גדולים

הקרובות.בשנים

הביטחון,שרקראהמלחמהשהסתיימהלאחרקצרזמן

נפטר/חשבון"לעשותהישראלילמודיעיןארנס,משה

לאחרהביטחון,שרשביצעהטקטיתהנסיגהלמרות

הישראליהמודיעיןכיוהצהרתודבריו,השפעתעלשעמד

לדבריוהעיקריתהסיבהכיספקאיןבעולם,הטובהוא

מפעםיותרעצמומצאהמלחמהשבמהלךבעובדהנעוצה

בחסר.לוקהמודיעינימידעמולאחת

התגלוכיספקאיןאךבמחדל,המדובראיןאמנם
שקדמהבתקופההמודיעין,ובתפוקתבעבודתליקויים

מעמיקהבחינהמחייביםאלהליקוייםובמהלכה.למלחמה

האחרונות,השניםבשלושהמודיעיןמערכתתיפקודשל
המתבקשים.הלקחיםוהפקת

לאלאחריה,גםולמעשההמלחמה,שללסיומהעד
ההחלטותלמקבלילמסורמסוגלהישראליהמודיעיןהיה

המצוייםהניידיםהטיליםמשגרישלהמדויקמספרםאת

לאסוףהקושילסוגייתלהידרשמבליעיראק.במערב
איןישראל,שלמגבולהגדולכהבמרחקזהמסוגמידע

הטיליםמשגרישלכשירותםועלמספרםעלשלמידעספק

קובעישלהחלטותיהםעללכתמרחיקתהשפעההייתה

בירושלים.המדיניות

שהתגלתהבהפתעהכרוךהיהנוסףמודיעיניכישלון

הישראלי.העורףלעברהטיליםמטחישלשיגורםעם

שלהפעלתםתורתבחשיפתהכישלוןהתבטאהפעם
כיהתבררהעיראקי.הצבאעל-ידיהבליסטייםהטילים

איןוכיניידיםמשגריםבאמצעותמשוגריםהטיליםכל

הנייחים.במשגריושימושכלעושההעיראקיהצבא

הישראליהמודיעיןאמנםידעהמלחמהשפרצהלפני

המודיעיןשירותיביןראשוןאכןהיהובכךלהצביע,

נייחיםטיליםלמשגריאתריםשלהכנתםעלבעולם,

המדויקמיקומםאתגםידעהמודיעיןעיראק.במערב

פישעלהוא,ידעלאשהמודיעיןמהאךמספרם.ואת

לעשותעומדהעיראקיהצבאאיןשלוהלחימהתורת

שימוש.בהם

321מערכות




