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ישראלשלמדיניותההתבססההמפרץמלחמתלפני

להתקפתמאודנמוכהסבירותשקיימתההנחהעל
ביטחוןמדיניותכלתהיהמעתהתחומה.עלטילים

דהיינוהפוכה,הנחהעללהישעןחייבתעתידית

אי-אפשרוששובבהחלט,תיתכןזהמסוגשהתקפה

כזאתשהתקפההסבירה,מהאפשרותלהתעלם

הטיליםאיוםישראל.שלהעורףעלתונחת

הממסדעלמכבידלנטלאיפואהפךהבליסטיים
תשובותלפתחעליוונגזרישראל,שלהביטחוני
הולמות.מבצעיות

כספיםמצריךזהמסוגלאיוםתשובותפיתוח

מובטחיםאינםההצלחהשסיכוייבעודרבים,

בלימתואו-הטיליםאיוםהסרתועיקר.כלל

בכלמרכזייםנושאיםאיפואנעשו-המוצלחת
במזרחלשכנותיהישראלביןעתידימשא-ומתן

התיכון.

ביןטטיעבה9המשהקצלליהיסטורי:רקע
הערביותעששותיהשראל'
ישוגרולאבליסטייםשטיליםבעברהניחהישראל

חלקשהםאףבתחומה,אזרחיותמטרותלעבר

קיבלהזווהנחההתיכון,במזרחהחימושממאגר

ששתמלחמתלאחרגםונשניםחוזריםאישורים
תחילתמאזמשתדלותוסוריהמצריםהימים.

טיליםלשיגורבאמצעיםלהצטיידה-70שנות

באווירנחיתותןעללחפותבמטרהבליסטיים

בעוצמההקשההפגיעהלמרותוהנה,ישראל.לעומת
יוםבמלחמתסוריהושלמצריםשלהאווירית

בעוצמההחוזרתהפגיעהולמרותב-1973,הכיפורים
נמנעוב-1982,לבנוןבמלחמתסוריהשלהאווירית

העיקריתהסיבההיהבישראלביותרהרגישיםבאתריםלפגועהרצון

בליסטייםבטילםלהצטיידותמשאביםלהקצותהחלוערבשנזדינותלכר

בליסטיים.נטיליםמלהפעילהסוריםנמנעיםמבחינתןהיהשעשויהיחידהנשקאתמלהפעילאלהמדינותשתי

במרכזנותרהבליסטייםהטיליםשלהפוטנציאליהאיוםבאוויר.ישראלשלהעליונותמולתכליתילהיות

קלאסיותדוגמאותהןלבנוןומלחמתהכיפוריםיוםמלחמת

כלשהו,בהסכםעוגנושלאהאלה,המשחקכללישלליציבותם

טיליהסוריםשיגרו1973באוקטוברשבשתיקה.בהבנהאלא
ברמת-דוד,התעופהשדהלעברגורפ"-7"מדגםקרקע-קרקע

תקףבתגובהסמוכים.אזרחייםביישוביםופגעוהחטיאואך

דמשק.בלבהסוריהאווירחילמפקדתאתהישראליהאווירחיל

לפגועכוונההייתהשלאבמפורשנאמרצה"לדוברבהודעת
אתקלטוהסוריםהמפקדה.בסביבתהאזרחיתבאוכלוסייה

לעברשוגרלאנוסףטילושוםהמסר,
ישראל.:

סוריה,בשמימוחלטתעליונותישראלהשיגהלבנוןבמלחמת

ועשרותהסוריהטק"אמערךאתלמעשה,שהשמידה,אחרי

להפעילהורהלאאל-אסדחאפזהנשיאאולםממטוסיהם.

ישראלאתלהרתיעהיהשיכולהיחידהנשק-בליסטייםטילים

היוהמשחקכלליסוריה.שלבליבהמהלומותהנחתתמפני

אזרחיות,מטרותמלתקוףישראלנמנעתעודכללכול:מובנים

שלהמבצעיהאיוםאבלישראל,שלהביטחונייםהשיקולים

המדיניותקובעישלבעיניהםהשניםברבותדעךזהנשק

אלהקצהמןשונהאויבהופעתאולםבישראל.הביטחונית

איראן-עיראקבמלחמתהטיליםוהפעלתעיראקשלבדמותההקצה

בליסטיים.בטיליםהשימושסביבלטאבוקץשמו

הערים"מלחמת"שכונתהלעיראק,איראןביןהטיליםמלחמת

העניקהצפופים),אוכלוסייהמרכזילעברכוונושהטיליםמשום(

התפתחותהאזרחי.העורףאלהאיבהמעשילהעתקתלגיטימציה

הנרחבהשימושהייתהאיראן-עיראקבמלחמתיותרעודחמורה
אזרחית.(אוכלוסייהנגדכימייםלחימהבאמצעי

הערביותהמדינותבמספרניכרלגידולעדיםהיינוה-80בשנות

מדינותשלבטיליםהצטיידותןבליסטיים.בטיליםהמצטיידות

הסעודית)וערבעיראקכמו(ישראלעלישיראיוםהמהוות

בישראלהמדיניותקובעיאולםהאסטרטגי.המצבאתשינתה

לדבוקוהמשיכושהתחוללהשינויהשלכותעללעמודהשכילולא
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הטילים.מאיוםלהתעלםשנטתההמסורתית,בתפיסה

ליסטייט%טילים%ערבמדיגותהצטיידות
הסיבההיהבישראלביותרהרגישיםבאתריםלפגועהרצון

להצטיידותמשאביםלהקצותהחלוערבשמדינותלכךהעיקרית

בעומקהישראליהאווירחילשערךההפצצותבליסטיים.בטילים

החלטתםאתחיזקוההתשהבמלחמתמכןולאחרב-1967מצרים

בטילים.להצטיידהערביםשל

שטיליםה-60,שנותבסוףהערביםלאמונתסיבותמספרהיו

למצוקההדעתעלמתקבלמבצעיפתרוןבבחינתהםאלה

נקלעו:שאליההמבצעית

בליסטיים.טיליםליירטהיהניתןלאעתבאותהנ)

שיוכלוטיליםבידיהםיהיו-הערביםהעריכוכך-1973עדם

בישראל.האוכלוסייהלמרכזילהגיע

עללחפותכדידייםגדוליםבישראלהעירונייםהמרכזיםכ)

הסובייטיים."הטיליםשלהדיוקחוסר

בחלקלפגועיהיהניתן-הערביםהעריכו-הטיליםבעזרתם

ישראל.שלביותרהאסטרטגיותמהמטרות

בהםלהצטיידאיפשרההטיליםשליחסית,הנמוכה,העלותכ)

גדולות.בכמויות

הטיליםאיוםשלהתפשטותו

מצביעההאסטרטגיותהגישותושלההצטיידותמגמותשלבחינה

רבותמדינותבעתיד.יסליםישראלעלהטיליםשאיוםכךעל

אףמהןואחדותבליסטיים,טיליםרוכשותהתיכוןבמזרח

מאודסבירמשלהן.וייצורפיתוחבאמצעילהצטיידמשתדלות

ישראל,אתהמקיפותבמדינותבעתידשיוצבושהטילים,להניח

שלהםההרסוכוחיותר,ארוךטווחבעלייותר,מדויקיםיהיו

הרבהגדוליהיה
סוריהביצעהה-90שנותבראשיתרתוי.5

משופרים.סקאד""טילילהספקתצפון-קוריאהעםנשקעסקת

שלהטווחהמפרץ.מלחמתלפניעודכנראה,סוכמה,העסקה

מטרהבכללפגועשביכולתםכךק"מ,500עלעולהאלהטילים

השטחעומקמתוךבישראלשהיא
הסורי.'

למדינה,ממדינהשונהבליסטייםטיליםהפעלתשלהדוקטרינה

מרתיעגורםלשמשהאמוראסטרטגי,נשקבהםרואותרובןאבל

מטוסיםנגדהקיימיםשהמערכיםמאחרחיצוניים.איומיםכלפי

שלההרתעתיערכםבליסטיים,טיליםלהשמידמסוגליםאינם

םישיואמ.7מטוסיםשלמזהיותרגבוהאלהטילים

האיוםשהם-הבליסטייםהטיליםמהוויםסוריהשלמבחינתה

לאלהתקפהתשובה-ישראלעלביותרהחשובהטווחארוך

להרתיעעשוייםגםהםישראל.מצדאפשריתקונוונציונלית

הודותהישראלי.האווירחילשלקונוונציונליותהתקפותמפני

למרחבלחדירהבטיליםלהשתמשאפשרהגבוההלמהירותם

בשדותהפעילותאתולשבשהפתעהלהשיגישראל,שלהאווירי

ממדיהנוכחהמילואים.כוחותשלהחירוםובמחסניהתעופה

עלולהותעשייתהאוכלוסייתהוריכוזיישראלשלהזעירים

תגמולמהלומתלהנחיתביכולתהלפגועסוריתטיליםהתקפת

כוח"נגדמנעמהלומת"שלהדוקטרינהאתבזאתולערער

המלחמהוהעתקתנזקיםצמצוםדהיינוישראל,עלהמקובלת

תוכללאישותקו,שלההתעופהששדותלאחרהאויב.לשטח
האוויריהכוחאתלהפעילישראל

לאואףהיבשהלכוחותבסיועשלה

הסוריים.והמטוסיםעםלהתמודד

להפעלהבנוגעהמרכזיתהדוקטרינה
תהיהבליסטייםטיליםשלמבצעית

פתעמהלומתשלהנחתתהאיפוא

כבדנזקלגרוםבמטרהמוצלחת
חיוניים.ישראלייםלמתקנים

קתותציונליהלאהאיום
בניתוחהעיקרייםהגורמיםאחד

הואפעילההגנהשלתכליתיותה
לאבליסטייםטיליםשלהאיום

ללבושעלולזהאיוםקונוונציונליים.
%
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בייחוד-ניסיונותגםכולליםאלהמאמצים

המתאיםמועשר,אורניוםלרכוש-איראןשל

גרעיני.נשקלפיתוח

הגרעינית,האנרגיהבתחוםמפגרתסוריה

נשקלפיתוחענפהתוכניתמנהלתאבל
שוניםוסוגיםחרדלגזמייצרתהיאכימי.

סארין.כגוןעצבים,גזישל

לייצורמפעליםשניללובישהדיווחיםלפי

ומפעלשבאלידחדשמפעלכימי:נשק
ברבטא.יותרותיק

והחלטתעיראקעלבעלות-הבריתמתקפת

התוכניותאת-זמניבאופןולו-עיכבו687הביטחוןמועצת

בשלבהיושכברעיראק,שלוהביולוגיותהכימיותהגרעיניות,
מתקדם.'

עתידהקרובותהשניםבעשרותהעיקריהאיוםאם

-למדיסבירהנראיתשכעתהערכה-קונוונציונלילאלהיות

תקבעכזהאיוםעםלהתמודדההגנהמערכותשלהיכולתאזכי

תחוםזהומוצדק.יהיהעצומות,בהשקעותהכרוךפיתוחן,אם
אולםהגרעיני,לאיוםרקבקצרהכאןאתייחסאי-ודאויות.רווי

חייבתקונוונציונלייםהלאהאיומיםשלושתכלשלהערכה

כזה.ניתוחמכלנפרדבלתיחלקבעתידלהיות

הגרעיניהאיום

יהיוה"חץ",כמוהגנהאמצעיעללהסתמךישראלתחליטאם

הנוגעבכלהמדינה.שלהביטחוןמדיניותעלרבותהשלכותלכך

מחייבתהרתעהשלמתוחכמתתפיסההריהגרעינית,לאפשרות

הגנהשלההרתעהשכושרמאודייתכןתגמול.שלאסטרטגיה
יהיהשלאאומאוד,קטןיהיהתכליתית,תהיהשלאפעילה,

תסריטבחשבוןלהביאגםייאלצוהמדיניותקובעיכלל.קיים

בהערכתאזוריאויבשגהשבוביותר",הגרועהמקרה"של
ישראלעללהנחיתוהחליטהפעילהההגנהשלתכליתיותה

אדירה.בעוצמהגרעיניתמהלומה

טילליירט90%שלסיכויישההגנהלמערךאםחישוביי,לפי

אתלחדור90%שלסיכויישיגהתוקףהרייחיד,תוקףבליסטי

אםטילים.22ישגראםלפחות,אחדטילעםההגנהמערך
והתוקףל-20%,מגיעההגנהמערךשל(Leakage)הדלףשיעור
אתיחדורמהםשאחד99.7%הואהסיכויטילים,26יורה

טבעת
המגן."נ

בפיתוחהנמצאתהישראליתההגנהמערכתשלהדלףשיעורי

מהלומתלהנחיתשהנכונותנראהאבלידועים,אינםעדיין
שלפחותהאויב,שללהתרשמותישרביחסתגדלישראלעלטילים

ולהגיעהמגןטבעתאתלחדוריצליחומהטיליםאחדים
י.םהיתורטמל1

בצורהלאמודחייביםמערכותמנתחיעל-ידיהנבניםמודלים
להתבררעלולאחרתהמבצעית,הסביבהטיבאתמדויקת
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לטפלכיצדהנחיהשוםנכללהלאהטיליםלהקפאתבהצעה
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