תרחיש – מלחמה בצפון

)מאמר  1מתוך סדרה של (3
מאת :אלי בר און25.9.2018 ,

רקע כללי

"מצפון תפתח הרעה" )ירמיהו א ,יד(...
בשנה האחרונה פורסמו בתקשורת מספר כתבות לפיהן מסתמן תרחיש בו עימות בצפון ימצא את ישראל לא מוגנת.
כותב אלכס פישמן )טיל בחנות חרסינה ,ידיעות אחרונות:(20.10.2017 ,
"תקיפת חיל האוויר בסוריה השבוע עוררה כעס אצל הרוסים | זה מעיד על הנפיצות של פעולות כאלה ,שעלולות לפגוע
בחיילים רוסים ולגרום למשבר מדיני חמור"...ועל מה ולמה המהומה? ממשיך וכותב אלכס פישמן"...:האיום הקרוב שחיל
האוויר מתמודד מולו היום בסוריה ובלבנון מתמקד במה שמכונה 'פרויקט הדיוק' של הרקטות והטילים האיראניים המגיעים לידי

חיזבאללה .אפשר להניח שחלק לא מבוטל מהפצצות בעומק סוריה בשנה האחרונה ,שמיוחסות בתקשורת הזרה לישראל,
נועד לפגוע בפרויקט הזה – בין אם בטילים עצמם ובין אם במתקנים שבהם הופכים אותם למדויקים יותר"[1] ...
במאמר מוקדם יותר כותב יאיר קראוס ):(1.4.2015
"...אתמול פורסם תרחיש ייחוס חדש למלחמה בצפון – הראשון שהופק על ידי צה"ל מאז שנת  .2007לפי
הערכות ,במסגרת העימות הבא בחזית הצפון עשויה ישראל לספוג ירי של אלפי טילים מידי יום – חלק גדול
מהם מבוססים על מערכת ההנחייה  ,GPSהמקנה יכולת דיוק גבוהה בפגיעה במטרות .תמונת המצב הקודרת,
הצופה שהעימות הבא יהיה קשה יותר ממלחמת לבנון השניה העוברו לידי ראשי הערים בצפון"[2] ...
במאמר מאוחר יותר בשם :בכירים אמריקאים לטראמפ" :ישראל לא תעמוד בעימות עם חיזבאללה" )מעריב
 ,(12.9.2018מפורט האיום מולו אנו ניצבים:
"...חיזבאללה צבר כ 150-אלף רקטות ,והגדיל באופן משמעותי ביותר את כמות הרקטות שברשותו ,שעמדה
בשנת  2006על  4,500בלבד ...כל הכוח המשולב של מערכות "כיפת ברזל'' ,קלע דוד' ו'חץ' ,לא היה מגן כראוי
על הישראלים ממתקפת טילים של חיזבאללה...
יתר על כן ,הבכיר האמריקאי אף דיווח לטראמפ על 'מידע מודיעיני רגיש' ,ואמר שלחיזבאללה היו כ 48-אלף
אנשי צבא במשרה מלאה בלבנון ,שהציגו 'איום קיומי על המדינה היהודית' .כמו כן ,הוא ציין כי עימות אפשרי
בין איראן לישראל היה עלול לעורר 'מלחמה קטסטרופלית' ,שכן ארצות הברית הייתה נגררת לסכסוך"[3] ...

ויש כתבות

נוספות.

הכתבות מדגישות את מספרי הרקטות ,הטילים והאמל"ח שבידי החיזבאללה ושות' כמו גם את איכותם) .הצטיידות

בטילים כבדים ,ארוכי טווח ומדויקים מאוד(.
הכתבות מדגישות את הנזק העצום שיגרם לעורף שכולל גם פינוי של מאות אלפי תושבים מהצפון.
בשלב זה בהסתמך על חסן נסאראללה מנהיג החיזבאללה קיים מאזן אימה בין ישראל לחיזבאללה /לבנון.
אנחנו לא תוקפים את מאגרי הטילים והמתקנים הצבאיים של החיזבאללה והם לא מפציצים אותנו בטילים.
המאזן הזה יתכן וסביר שבנסיבות מסוימות יופר.
*הנחות הבסיס האופטימיות יחסית באחריותי.
א ,האיראנים מחדשים את העשרת האורניום לרמה שמאפשרת להם פריצה מהירה לפיתוח פצצות גרעין.
ב ,מדינות מסוימות תוקפות את התשתית הגרעינית האיראנית.
ג ,איראן וארגון החיזבאללה מלבנון פותחים )מיד( ב" -מלחמה מבוקרת" נגד ישראל.
ג  ,1גם החמאס והג'יהאד האסלאמי משתתפים בלחימה אך לא בכל עוצמתם.
ג  ,2סוריה לא משתתפת ) .כך גם כוחות איראן והמליציות שבתחום הסורי(
ד ,הפסקת הלחימה מושגת לאחר כשבועיים .זאת רק לאחר שכבשנו שטחים )ובמחיר כבד של נפגעים( נרחבים

בדרום לבנון.
"העולם" ,האיחוד האירופאי ומועצת הביטחון התערבו ,התחייבנו להחזר של השטחים תמורת הסכם פירוז וכד'.
ה ,חיל האוויר ,מערך המודיעין וצה"ל מנסים ומצליחים לשבש שיגורים רבים של רקטות וטילים מלבנון ומעזה לישראל

אך למרות הכול:
ה  ,1האיראנים משגרים )ישירות מאירן( במהלך הלחימה )כשבועיים( עשרות רבות של טילים כבדים וארוכי טווח

למרכזי האוכלוסייה שלנו) .בעיקר למטרופולין של ת"א רבתי ולמטרופולין של חיפה והקריות(.
מרבית הטילים הנ"ל מיורטים ע"י סוללות החץ באמצעות שיגור של כ 2-מיירטים כנגד כל טיל תוקף.
חלק מהטילים שלא מיורטים וגם שלא פוגעים בשטחים פתוחים ,פוגעים במטרות או בקרבתם וגורמים לנזק רב

ברכוש ובנפש.
האוכלוסייה באזורים שיותקפו )ציבור בסדר גודל של מיליונים( תונחה לשהות במקלטים.
זאת מאחר שהממ"דים והאזורים המוגנים אינם בנויים לעמוד בעוצמת הפגיעה של ראשי נפץ במשקל של מאות ק"ג.
ה  ,2החיזבאללה מצליחים לשגר ליישובי הצפון מידי יום מאות רבות של רקטות גראד ,פצמ"רים ,רקטות בורקן,
טילי נ"ט ומל"טים תוקפים.
חלק מהנ"ל משוגרים גם על כוחותינו שכדי להרחיק ולהפסיק את השיגורים נכנסו ולוחמים בשטח לבנון.
עשרות רבות מהנ"ל שלא פוגעים בשטחים פתוחים ולא מיורטים ע"י סוללות כיפת ברזל פוגעים מידי יום במטרות או

בקרבתם וגם וגורמים לנזק משמעותי ברכוש ובנפש.

להערכתי הם צפויים לגרום לחלק ניכר מסך הנפגעים הכולל בעורף.
האוכלוסייה באזורים הסמוכים לגבול ) 4ק"מ( שיותקפו תונחה לשהות במקלטים.
זאת מאחר שהממ"דים והאזורים המוגנים אינם בנויים לעמוד בעוצמת הפגיעה של ראשי הנפץ של רקטות הבורקאן.
)במשקל של מאות ק"ג(.
בתוך ימים ספורים מלאי המיירטים שלנו מתכלה) .אין לאף מדינה בעולם מספיק מיירטים כדי ליירט עשרות אלפי

פצמ"רים ,רקטות ,טילים ומזל"טים מתאבדים(.
מרבית האוכלוסייה שמתגוררת במרחק של עד לכ 35 -ק"מ מגבול הלבנון נאלצת להתפנות )מאות אלפי תושבים(.
ה  ,3ארגוני הטרור העזתיים מצטרפים ללחימה ומשגרים כ 100-רקטות גראד ופצמ"רים ליום.
סוללות כיפת ברזל מיירטות את מרבית הרקטות המסוכנות) .לא את הפצמ"רים(.
הציבור האזרחי ופיקוד העורף בדרום עומדים במתקפה.
חלק של האוכלוסייה בעוטף עזה נאלץ להתפנות) .אלפי תושבים(
ה  ,4החיזבאללה מצליחים לשגר מידי יום עשרות רבות של טילים מדויקים )לחלקם דיוק מוחלט ,איכון  ,GPSהטווח

עד ל  300ק"מ( ועשרות רבות של רקטות כבדות לא מדויקות למרכזי האוכלוסייה הגדולים בארץ.
עשרות רבות מהטילים והרקטות הנ"ל ליום מסכנים את המטרות וחייבים ליירטם) .כל הטילים המדויקים וכ30% -
מהרקטות הכבדות שאינם פוגעות בשטחים פתוחים ולכן יש ליירטם(.
כדי לצמצם את הפגיעה חייבים לשגר  2מיירטים משוכללים כנגד כל טיל תוקף) .וגם כנגד כל רקטה שמסכנת את

המטרה(.
מספר המיירטים שלנו מספיק כדי ליירט רק את מקצתם ) .רק מיירט יקר ומשוכלל יכול לנסות וליירט טיל כבד ומהיר(.
ראשי הנפץ של הטילים ושל הרקטות הם של מאות ק"ג.
האוכלוסייה באזורים שיותקפו תונחה לשהות במקלטים .זאת מאחר והממדים והאזורים הממוגנים לא יעמדו בפגיעה

ישירה.
האבדות בנפש והנזקים ברכוש שיגרמו לעורף ) כתוצאה של תקיפת ישראל באמצעות כמות גדולה של הטילים

הבינוניים( יהיו גדולות מאוד.
להערכתי הטילים והרקטות הכבדות לטווח בינוני צפויים לגרום למרבית מסך הנפגעים במלחמה.
ה  ,5חלוקת מספר הנפגעים בהתאם לאזורים השונים
מרבית הנפגעים שלנו )יתכן שאלפים( יהיו בריכוזי האוכלוסייה הגדולים ובעיקר במטרופולין המרכזי של ת"א

)מרבית הטילים המדויקים והרקטות הכבדות והבינוניות ארוכות הטווח ולהם רש"קים של מאות ק"ג כ"א ישוגרו לת"א(.
חלק מהנפגעים יהיו בירושלים המערבית רבתי )הטילים המדויקים מאפשרים לא לפגוע באתרים הקדושים

למוסלמים(.

חלק ניכר בחיפה והקריות )אזור התעשייה הפטרוכימית בעייתי( שחשופות גם לפגיעת רקטות וטילים קצרי טווח יהיו

.נפגעים רבים גם בשאר יישוביי הארץ
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