רקטה יורטה מעל אשדוד
מאת :ד"ר עודד עמיחי30.9.2015 ,
הרקטה יורטה ע"י מערכת כיפת ברזל .עלות היירוט 200,000 :דולר .אין נפגעים .אין נזק.
 150,000איש הופרעו במנוחתם וחשו לחדרי מגן .ח"א תקף מטרות ברצועה .זה הפתרון
לאיום הרקטות? בעתיד הנראה לעין ,הפתרון הבלעדי למצבור של למעלה מ100,000-
הרקטות המאיימות על ישראל היא מערכת הלייזר  -סקייגארד ,שהיתה מוכנה להצבה
בישראל כבר לפני למעלה מעשור.

רקטת גראד יורטה מעל אשדוד .שמחת עניים לכבוד החג .על מה ולמה השמחה?
הרקטה יורטה ע"י שני טילי טמיר של כיפת ברזל .פליטת פה של אור הלר ,כתב
ערוץ  ,10שלא פורסמה בשום מקום אחר .עלות היירוט 200,000 :דולר .אין
נפגעים .אין נזק 150,000 .איש הופרעו במנוחתם וחשו לחדרי מגן .ח"א תקף
מטרות לא רלוונטיות ברצועה.
זה הפתרון לאיום הרקטות?
ומה יקרה כאשר יירו על אשדוד  5רקטות? ?10
ומה יקרה כאשר יירו על יישוב בו כיפת ברזל לא מוצבת? או על היישובים בעוטף
עזה ,שהם מתחת לטווח היירוט של כיפת ברזל?
מערכת הביטחון מודעת לעובדה שכיפת ברזל מהווה פתרון נקודתי לטפטוף של
רקטות .לא ליום סגריר בו יומטרו על יישובי ישראל  500 ,100או  1,000רקטות
ליום )ויש הגורסים ,גם  1,500או  2,000רקטות ליום( .טילי היירוט השונים  -כיפת
ברזל ,שרביט קסמים )עדיין בפיתוח( ,פטריוט ,3-חץ ,2-חץ) 3-עדיין בפיתוח( ייכלו
אחרי מספר שעות.
מערכת הביטחון גם מודעת לכך שאין פתרון זולת לייזר .עובדה שהיא משקיעה
משאבים בפיתוח לייזר חשמלי )מצב מוצק( ,מה שמכונה "לייזר עתידי".
אלא שלייזר זה יהיה מוגבל הספק ולכן מוגבל טווח ולא יהווה פתרון לאיום של
למעלה מ 100,000-רקטות ,מסוגים שונים ,הסובבים אותנו מצפון ומדרום )יש
הגורסים.(200,000 ,
זאת בשעה שלייזר מתאים ,מוכח וזול ,סקייגארד )מחיר מערכת :כ 30-מיליון
דולר ,פחות ממחיר מערכת כיפת ברזל; עלות יירוט :כ 2,000-דולר ,פי  100פחות
מעלות יירוט באמצעות כיפת ברזל( ,יכול היה להיות מוצב בישראל כבר לפני
למעלה מעשור.

בעתיד הנראה לעין ,זה הפתרון הבלעדי לאיום הרקטות על ישראל .שום מכבסת
מילים ,על אינטרסים הזויים כביכול ,של אלה שחושפים אמת ברורה זאת ,לא
תשנה עובדה זו.
מתי תתעורר מערכת הביטחון מתרדמתה?
הכותב הוא יו"ר עמותת "מגן לעורף"

