הלו ,מישהו ער שם למעלה?
מאת :ד"ר עודד עמיחי19.10.2018 ,
השבוע נהרס בית בבאר שבע מפגיעה ישירה של רקטה משופרת ,שנורתה על פי הפרסומים
מרצועת עזה ע"י אויב חדש ,הברק ].[1
כיפת ברזל לא פעלה .סגן שר הביטחון הודיע במליאת הכנסת שסוללת כיפת ברזל נוספת
תוצב בבאר שבע בקרוב ] .[1aלמה? סוללה אחת לא מספיקה כדי ליירט רקטה בודדת?
ואולי הסיפור שונה ,אולי הצד השני משתכלל ואנו נמצאים בתרדמת?
השריפות ממשיכות להשתולל ביישובי עוטף עזה זה החודש השביעי ברציפות .התקשורת
התעייפה מלדווח .מה זה מעניין? מדווחים על אירועים חדשים .לא כאלה שבשגרה...
הפקרת יישובי עוטף עזה לסבלם ,רק מעודדת את החמאס לשכלל את האמצעים שברשותם,
וסוללת את הדרך לעימות קשה בצפון ,שמתדפק בפתחינו כבר זמן רב.
ומה קורה בצפון? שקט שלפני הסערה.
ח"א הפסיק לטוס בסוריה ,ונשק משוכלל זורם לידי החיזבאללה ] .[2,3כאילו שקודם ,פעילות
ח"א מנעה זאת .החיזבאללה מתחמש בנשק מדוייק בכמויות גדולות ,ולנו אין מה להציע מולו.
אז למה לא מביאים הנה מערכות לייזר?
פרסמתי לפני כחודשיים בפייסבוק שלי ובאתר עמותת מגן לעורף מאמר בשם :הסלמה בדרום,
עוד יום של שגרה ] ,[4בו פירטתי את מה שכבר כתבתי ואמרתי שנים רבות :רק נשק לייזר ישנה
את מאזן הכוחות במזרח התיכון .סיימתי דבריי שם בפסקה הבאה:
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?
ואני חוזר ושואל ,למה ולמי מחכים?
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תגובות
אלי בר און
בתמונה )סימוכין  (2,3משגר של רקטות כבדות במשקל של  280ק"ג להם רש"ק של  100ק"ג.
היתרון עוצמת אש אדירה שמשגרת עד  16רקטות ב  20בשניות .החיסרון הפגיעות יהיו מפוזרות
לא מדויקות.
דיוק הרקטות כאן יוצר כלי נשק אימתני ,כזה שאם לא יושמד ישמיד.
דן רוגל
אני מרגיש מההסתובבות שלי בשטח שהאסימון התחיל ליפול .נשאר רק אגו מנופח שמפריע.
צריך אולי עוד רקטה שתפגע בבית.

