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החדשות הרעות הן שההערכה המעודכנת במערכת הביטחון קובעת כי אם תפרוץ מלחמה
בצפון ,ישוגרו מלבנון מדי יום בין  3,000ל 4,000-רקטות .לא מעט מאלה מסוגלות להגיע עד
גוש דן .החדשות הרעות יותר הן ,שלצה"ל אין פתרון הגנתי לכמות כזאת של רקטות.
אז מה עושים? התוכניות המבצעיות של צה"ל עוסקות בכיבוש דרום לבנון ,אזור שבו מרוכזים
כ– 80%מלוחמי חיזבאללה .על פי ההערכה ,כיבוש אזור הדרום יימשך כשבוע ,שבמהלכו
יקטן במידה מסוימת קצב ירי הרקטות על העורף הישראלי .יחלפו כשלושה שבועות עד
שיסיים צה"ל את "טיהור" אזור הדרום ממשגרי הרקטות .מאז  2006בנה חיזבאללה שורת
מפקדות מתחת לפני הקרקע ,שבהן לא ניתן לפגוע מהאוויר.
מהלך הפתיחה של מלחמת לבנון השנייה כלל הפצצה מדויקת והשמדת חלק ניכר
מהרקטות ארוכות הטווח של חיזבאללה .במלחמה הבאה לא יוכל חיל האוויר לחזור על כך,
משום שבחיזבאללה למדו את לקח  2006ופיזרו את הרקטות ארוכות הטווח בכ 200-כפרים
ועיירות ,חלקן במרכז וצפון לבנון ,הרחק מאזור הדרום .בכל כפר השתלטו אנשי הארגון על
 50בתים לפחות ,והפקיעו קומה או שתיים ,שבהן הציבו את הרקטות .כלומר ,גם במקרים
שבהם בידי צה"ל מידע מודיעיני מדויק על המיקום ,תעמוד ישראל בפני דילמה קשה :האם
להפציץ מאות בתים ,על יושביהם ,על מנת לפגוע ברקטות?
באשר לרקטות קצרות הטווח ,אלה מפוזרות ברחבי דרום לבנון .את עשרות אלפי המשגרים
של הרקטות האלה לא ניתן להשמיד מן האוויר .בסך הכל מצויות בידי חיזבאללה כ– 70אלף
רקטות ,מאגר המאפשר לארגון לשמור על קצב שיגורים גבוה לאורך תקופה ארוכה .צריך
לזכור כי במהלך מלחמת לבנון השנייה הצליח חיזבאללה לשגר רקטות במשך חודש.
הנתונים האלה מציבים סימן שאלה בנוגע למדיניות הנוכחית של מערכת הביטחון ,בכל
הנוגע להתגוננות מול שיגורי הרקטות .בנוסף למערכת "כיפת ברזל" מפותחת ברפאל
מערכת "שרביט קסמים" ,שאמורה ליירט רקטות שטווחן מעט מעבר למה ש"כיפת ברזל"
מסוגלת ליירט .הבעיה היא ,שמחיר טיל אחד של שרביט קסמים יגיע לכ 3.5-מיליון שקלים.
במחיר כזה יוכל צה"ל לרכוש כמות מוגבלת של טילים ,אלא אם רוצים לשעבד את התקציב
כולו לרכש טילי הגנה .כלומר ,גם אם תהיה מערכת שרביט קסמים יעילה מאוד ,הרי
שבהתייחס לקצב השיגורים שצופים במערכת הביטחון ,עלול להיווצר מצב שבו מלאי טילי
ההגנה יתרוקן בתוך יום או יומיים של לחימה.
הדברים נכונים גם לגבי כיפת ברזל .מחיר טיל של מערכת זו הוא כ– 350אלף שקלים .כמות
טילי כיפת ברזל שרוכש צה"ל הוא נתון מסווג ,אך ברור כי מדובר במספר מוגבל של טילים.
הצבתן של מערכות כיפת ברזל בצפון תוסיף אמנם יכולת יירוט מסוימת ,אך גם מאגר
טיליהן עלול להתרוקן בתוך יממה או שתיים .וכל זאת נכון אם המלחמה תפרוץ לאחר
שפיתוח "שרביט קסמים" יסתיים בהצלחה ומערכות ההגנה האלה ,על טיליהן ,ייקלטו בחיל
האוויר ויוצבו מול רקטות החיזבאללה .אך מה יקרה אם המלחמה תפרוץ לפני כן?
החדשות הטובות הן שחסן נסראללה ,שחלק ניכר מלוחמי העילית שלו משתתפים בלחימה
בסוריה ,אינו מעוניין במלחמה ובהסלמה .צריך לקוות שלא ישנה את דעתו.
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