הסלמה בדרום ,עוד יום של שגרה
מאת :ד"ר עודד עמיחי10.8.2018 ,
השבוע ,נורו על יישובי עוטף עזה ביום אחד ) 150ולפי מקור אחר (180 ,רקטות ופצמ"רים .כיפת
ברזל יירטה  30מהם )יש לי ספק ,אבל נניח( ,כל היתר פגעו בשטחים פתוחים.
אפשר לחשוב שהשטחים הפתוחים נמצאים במאדים .נפגעו אנשים ,אחרים נתקפו בחרדה ,חיי
השגרה הופרו ,הקבינט התכנס ,ורוחות של מלחמה ריחפו בתקשורת.
אז מה הועילו היירוטים של כיפת ברזל? זה כאילו נורו ) 120או  (150רקטות ופצמרים;  30פחות;
מה ההבדל?
יש לי הצעה מאתגרת .בפעם הבאה שיירו עלינו  150רקטות ופצמ"רים ,יכין צה"ל מלאי של 600
מיירטים 4 ,על כל איום ,וישמיד את כולם .כולו 60 ,מיליון דולר .כסף קטן לעומת המיליארדים
שכבר נשפכו .נוכיח לחמאס ,נוכיח לאזרחי ישראל ולכל העולם ,שיש לנו פתרון להסרת איום
הרקטות והפצמ"רים.
אבל זה לא ייעשה .למה? כי כל מי שמעורב בנושא הגנת העורף יודע שזה לא יעבוד .סיפור
השטחים הפתוחים הומצא על מנת להעלים את העובדה שכיפת ברזל לא מסוגלת ליירט את
כל האיומים ,וזו לא רק שאלה כספית.
אבל נניח שכן .נניח שיקרה נס וכל  150האיומים ייורטו .מה יקרה במלחמה בעצימות גבוהה?
לא רק עם החמאס ,אלא גם עם החיזבאללה ,כאשר יירו עלינו  1,000או  1,500טילים ורקטות
ליום ,ועוד כמות כזאת של פצמ"רים? זאת התחזית של מערכת הביטחון ,לא שלי .מלאי טילי
היירוט יאזל תוך יום או יומיים של לחימה .ומה יהיה אז? כבר כתבו ואמרו דוברי מערכת הביטחון
שבמקרה כזה יהיה צורך לפנות עשרות אלפי אנשים מבתיהם .אולי יותר .זה הפתרון? בשביל זה
השקענו מיליארדים במערכות הגנה?
העימותים בחודשים האחרונים עם החמאס הוכיחו שאין לנו פתרון נגד איום העפיפונים
הפרימיטיבי ,ולא נגד מל"טים מתאבדים ורחפנים ,שנמצאים בפתח ,ולא נגד טילים ,רקטות
ופצמ"רים.
הקבינט הביטחוני שהתכנס השבוע לא דן באפשרות להצטייד בעוד אלפי מיירטים ,אלא
באפשרות להכנס שוב לעזה .לכסח להם שוב את הצורה .כמו שעשינו קודם ,כאשר ביום
הפסקת האש ,החמאס ירה את המטחים האחרונים ,להוכיח לנו שכל המהומה הייתה על לא
מאומה .השקט נשמר או מופר רק על פי רצון החמאס.
אבל יש פתרון .לייזר חשמלי חלש ,שכבר נמצא בידי הצבא האמריקאי לצורך יירוט מל"טים
מתאבדים ורחפנים ,יהיה טוב גם נגד עפיפונים .בשיחת טלפון עם נשיא ארה"ב ניתן יהיה לקבל
מיידית כמה מערכות כאלה.
לפני יותר מעשור היה מוכן לייצור גם לייזר חזק ,הסקייגארד ,שהיה מיועד ליירט טילים ורקטות.
היום יקח לפחות שנתיים להביאו לבשלות.
לייזרים אלה יוציאו את העורף ממשוואת הלחימה ,ויאפשרו לצה"ל לתקוף במקום ובעיתוי שנוח
לו ,ולא כתגובה לפרובוקציה של החמאס ,או החיזבאללה.
אז למה מחכים?

במערכת הביטחון נדרו כנראה נדר לא להכניס לייזר לשימוש .טוב ,נדרים לא מפרים .מסכים.
אז יש חלופה .נחליף את השם לייזר באיציק .את איציק כבר מותר להביא? אז קדימה .למה
מחכים?
https://www.israelhayom.co.il/article/578177

תגובות
אלי בר און:
הלייזר רב העוצמה הוא הפתרון היחיד להווה וגם לעתיד הקרוב עת האיומים יעשו מהירים יותר,
מדויקים ,ירי במטחים.
גדעון ביידא:
אתה נשמע כמו הנביא שעמד בשערי העיר וחזה את העתיד אך אף אחד לא רצה לשמוע לו.
אולי יקרה פה נס ותיפול החלטה נבונה בנדון.
יעקב איציקוביץ:
למרות שהתיאור הוא קודר ,התיאור הוא מקצועי ,מדויק ואמיתי .עדיף להתמודד עם העובדות
של מציאות קשה שיכולה הייתה להימנע .ובפעם נוספת ,מדליק נורה אדומה על מחדל ביטחוני
חמור.

