
 הטילים את להשמיד ׳נול חיר־האוויו קובע: הזהיי של,,העולם הצבא■ הבושו
חיל־האוויו את להשמיד ■נולים הסורים שהטילים בטוח לא או הסורים,

הסקאד טילי של כנסתם ^
 המצב לשינוי בזמנו הביאה ולאזור

 של הכנסתם עד במרחב. ;אסטראטגי
 בין א־סימטריה שררה אלה זילים

 לפגוע ביכולת ומדינות־ערב שראל
 נהנתה שישראל בעוד :מטרות־עומק.

 לה שאיפשר ואמין, יעיל אווירי ?כוח
 מדינות של שטחיהן בעומק 'פגוע

 במילחמת הוד מוטי שעשה כפי !רב,
 לחילות־האוויר היתה לא !זשת־הימים,

 עקב מקבילה, אמינה יכולת ;ערביים
 טילי הכנסת האווירית. חיתותם
 העימות במדינות לשירות ;סקאד
 בשיטחי לפגוע יכולת להן !יקנתה

 של השילוב עקב בישראל, :ומק
 270(כ־ מתאים וטווח חדירה כולת

:ילומטר).
 יכולת לערבים היקנו הסקאד טילי

 במטרות וכן אוכלוסיה בריכוזי פגוע1
 גדול שטח פני על המשתרעות ויוניות
 במיל־ ונמלים. בתי־זיקוק כגון חסית

 חיל־האוויר יכלו יום־הכיפורים ומת
 וחוות בתי־זיקוק לתקוף חיל־הים
 מתגו־ לחשוש מבלי בסוריה, ויכליות

 ביש־ מקבילות מטרות נגד סורית :ה
 יכולת היתה לא שלסוריה משום •אל,

 7 סוחוי מטוסי זאת(שני לבצע ומינה
 את לתקוף הנראה, ככל שניסו, ווריים,

 הופלו במיפרץ־חיפה תי־הזיקוק
 פלד בני של חיל״האוויר מטוסי !ליידי
 טילי הגעת עם אולם נהריה.) :אזור

 מישראל נשללה לסוריה וסקאד
 במטרות־תשתית לפגוע ויכולת
תגובה. של חשש ללא :סוריה

 בסוריה 21 ס״ס טילי של הצבתם
 הסורים, של יכולתם את זגביר

 לפגוע אל־אסד, חאפט' :ראשות
 דיוקם בישראל. :מטרות־תשתית

 להם יקנה אלה טילים של זמשופר
 במטרות־תשתית לפגוע אמינה כולת
 תעשיה, מיפעלי זה ובכלל יותר חטבות

 הנמצאים צבאית, תעשיה וולל
 של בהצבתם אין כאמור, :צפון־הארץ.

 יכולת מבחינה חידוש 21 הס״ס זילי
 ובמטרות־תשתית בערים ;פגיעה
 נושאים הם שאכן במידה אולם ,דולות,

 שאפקט הרי יותר, כבד קרבי ■אש
יותר. גדול יהיה שלהם ;פגיעה
 של שקיומה להדגיש זאת, עם יש,
 פירושה אין הסורים, בידי כזאת כולת
 שעל מפני בהכרח, תופעל צהיא

 תגובה בחשבון להביא יהיה ;סורים
 של הכנסתם פעולותיהם. על שראלית

 ההרתעה את תחזק 21 ה־ס״ס זילי
 אוכלוסיה ריכוזי תקיפת מפני ;הדדית

 הכנסת עקב שנוצרה מטרות־תשתית,
לסוריה. הסקאד זילי

 שכן מוחלטת, איננה זו הרתעה
 סוריה בין א־סימטריה קיימת !דיין

 הסוריים הטילים של דיוקם ישראל.
 לרמת מתקרב אינו ביותר ;מתקדמים

 בפיקודו חיל־האוויר, מטוסי של ;דיוק
 החימוש ומישקל לפידות, עמוס צל

 גדול מטוסי־הקרב לשאת צמסוגלים
 הקרבי הראש של ממישקלו ותר
 לשאת שמסוגלים ביותר ;כבד

;טילים.
חלק רק מכסים 21 ה־ס״ס טילי
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 ומידת מדינת־ישראל, של משיטחה
 משוגרים בהיותם פוחתת דיוקם

 הטווח לקצה המתקרבים למרחקים
 יכולת שלחיל־האוויר בעוד שלהם,
 בה ולפגוע בסוריה מטרה לכל להגיע
 אין לטילים זאת, לעומת רב. בדיוק
 שמטוסי בעוד חרירה של בעיה

 להתמודד ייאלצו החודרים חיל־האוויר
 ולספוג האווירית ההגנה מערכי עם

 קרקע־ טילי יש (לישראל אבירות
 קצר טווחם אולם לאנס, מסוג קרקע

 כי, אם סוריה. של לגודלה ביחס מדי
 לישראל יש זרים, פירסומים על־פי

 מוערך שטווחו יריחו מסוג טיל
קילומטר). 400־600בכ־

 בין שנותרה העיקרית הא־סימטריה
 פגיעותם במידת היא וסוריה ישראל

 בעוד בעומק. לפגיעה האמצעים של
 יוכל שחיל־האוויר שההסתברות

הקרקע־ טילי מערך את להשמיד

 גבוהה היא רובו או הסוריים קרקע
 שהסורים שההסתברות הרי למדי,
 היא חיל־האוויר את להשמיד יוכלו

 מילחמת ניסיון לפי כי (אם אפסית
 בתנאים! עשויים, הם יום־הכיפורים

 כבדות). אבירות לו לגרום מסויימים,
אף שעל לומר כן, אם ניתן, כללית

ת______ א ______ס
שפיגר רוני

 קרקע־קרקע) (טילי טק״ק פריסת
 ישראל נהנית עדיין בסוריה, מתקדמים
 לפגיעות בכושר על״פניה מעדיפות

בעומק.
 השפעה איזו השאלה נשאלת אולם

 כושרם על אלה טילים לפריסת תהיה
צבאיות במטרות לפגוע הסורים של

 המערכה על השפעתם מידת תהיה ומה
מילחמה. של במיקרה

 השפעה אין
האוויר היל על

ד מו לי  יום־ מילחמת לקחי ב
 גורמים שלושה כי עולה הכיפורים (*)

 בסורים תלויים (שאינם חיצוניים
 את להשיג מהסורים מגעו עצמם)

 מגורם נהנו שהם למרות יעדיהם,
 מכרעת. כמותית ומעדיפות ההפתעה

 הסדיר הצבא של לחימתו היה האחד
 בדרום הסורים את להשהות שהצליחה

 — השני בצפונה, אותם ולבלום הרמה
 הבולמים לכוחות שניתן האווירי הסיוע

 יחסית המהירה הגעתם — והשלישי
לחזית. כוחות־המילואים של

— עתידית במילחמה כי להניח יש
לזה דומה מיתווה בעלת תהיה אם בין

שניה מחשבה ההיסטריה, אחו׳
 שמערכת- פעם כל ^

 לידי מגיעה חדשה *-נשק
 לאפיין ניתן ערבית מדינה

בש בישראל התגובה את
מ הראשון בגל גלים. ני

 מערבת־הנשק תוארת
המ תכונותיה ציון תוך

 תוך ובדרך-כלל איימות,
 והיתפ- הגזמה היסטריה,

 בלתי- לנקודות סות
 באה השני בגל רלוונטיות.

מה הנובעת ההתפכחות
 של מיגרעותיה על הצבעה

 כי הידיעה ומן המערכת
 יש אמצעי-לחימה לכל

שכנגד. אמצעים
 להצ־ בישראל התגובה

 21 ס״ס טילי של בתם
 גם שונה היתה לא בטוריה
ש אחרי זאת, עם הפעם.

 עומדת הגלים, שני חלפו
בה האם השאלה בעינה
 מבחינה חידוש יש צבתם

 יש והאם אטטראטגית
 מאזן- על השפעה לכך

וסור ישראל בין הכוחות
בב - המרכזי האיש יה.

 הוא, אלה עובדות חינת
 המודיעין, אלוף כמובן,
ברק. אהוד
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 טילים של החדש הדור
ה סובייטיים, טאקטיים

 השדה ביחידות מוצבים
 ברית־המועצות צבא של

הדוקט על-פי והנועדים,
 להגדיל הסובייטית, רינה
 של המהלומה טווח את

אלה. כוחות

מאור הקיים במיבנה
 הטאקטיים הטילים גנים

 רקטות כאשר בחטיבות,
 ברמת מצויות 7 פרוג מסוג

 סקאד טילי הדיוויזיה,
 וטילי הארמייה ברמת

 החזית ברמת סקיילבורד
טילי ארמיות). (קבוצת

ברק
המשגרים איתור

להח מיועדים 21 הס״ס
 7 הפרוג רקטות את ליף

 הסובייטיות בדיוויזיות
 נראה שיטחית ובבדיקה

 7 הפרוג על עולים הם כי
ב הן משמעותית בצורה

בדיוק. והן טווח
 בנתוני זאת, עם יחד
 נכון זה יהיה שלנו, הזירה

 טילי את להשוות יותר
אד לטילי 21 הס״ס ק ס  , ב ה

 שהם אלה, טילים שכן
האירו בזירה טאקטיים

אסטרא- טילים הם פאית

 טיוו- בשל באזורנו טגיים
ת. הארוך חם יחסי

■ ■ ■
ם ת ל כו  הס״ס טילי של י

גר ראש־חץ לשאת 21
 בזירה, חידוש איננה עיני
 לגבי גם נכון הדבר שכן

 המצויים הסקאד, טילי
שו צבאות.ערביים בידי
 גם שנים. 10כ- זה נים

 טילי של מזה נופל טיווחם
נתו על״פי אולם, הסקאד.

 בעיתונות שהתפרסמו נים
 טילי עולים המערבית

אד טילי על 21 הס׳׳ס ק ס  ה
 ובמישקל דיוקם במידת
נוש שהם הקרבי הראש

 אלו נתונים פי על אים.
 טילי של הדיוק מידת
 200־300 היא 21 הס׳׳ס

 שמידת בעוד מטרים
אד של הדיוק ק ס  נאמדת ה

 (לפי מטרים 500בכ״
 700־800 אחדים מקורות

מטר).
 הקרבי הראש מישקל

 נאמד 21 הס״ס של
 ש- בעוד קילו 1000בכ-

 של הקרבי הראש מישקל
 עד במחצית נאמד הסקאד
פי הטונה. ריבעי שלושת

ב ניכר שיפור הדבר רוש
ש הטיל, של אפקטיביות

 דיוקו מידת רק אם גם כן
 כושר שגדל הרי שופרה

 אם במטרות. שלו הפגיעה
 תפוקת גם גדלה במקביל

 זה הקרבי(במיקרה הראש
 שלצי- הרי הקונבנציונלי)

 מי- אלו שיפורים שני רוף
נוסף. איכותי מד

בגודל אפקט

 אם ובין יום־הכיפורים מילחמת של
 הסורים ישאפו — אחר מיתווה בעלת
חיל־האוויר את לנטרל וראשונה בראש

ה־ טילי להשתלב עשויים
.21 ס״ס

 שדות־תעופה של היערכותם בחינת
 לטילי כי מעלה בישראל, צבאיים

 לא הנוכחיים, בנתוניהם קרקע־קרקע,
תיפעולם. כושר על רבה השפעה תהיה

שדה־תעופה לשיתוק דרך
 ההמראה מסלולי הוצאת על־ידי היא
 ההסתברות אולם שימוש, מכלל שלו

 הטילים על־ידי צר במסלול לפגיעה
י־ ביותר, מועטה הקיימים

 חיל־האוויר של בשדות־התעופה אך
 אחד מסלול מאשר יותר בררך־כלל יש
־ וכן

מסלול להשיב מסלולים
 ביותר. קצר זמן בפרק לשמישות פגוע

 ,21 ל־ס״ס שנוגע במה פנים, כל על
 באחד רק לפגוע לו מאפשר טווחו

 כל חיל־האוויר של משרות־התעופה
 נראה, בלבד. בסוריה מוצב הטיל עור
 לא 21 הס״ס טילי להכנסת כי כן, אם

 של הפעולה יכולת על השפעה תהיה
חיל־האוויר.

 21 ס״ס טילי 4\
^ בימ״חים ופגיעה?

 לבחון באים כאשר שונה מצב ^
 21 ה־ס״ם של פגיעתו כושר את1 (

 מצוי צפון פיקוד מרחב כל בימ״חים.
 כשהם אלה, טילים של בטווח־הירי

 הימ״חים זה ובכלל סוריה, משטח נורים
 יחידות של ציודן את המאכסנים
 דיוקם לפיקוד. השייכות המילואים
 להם נותן 21 ה־ס״ס טילי של המשופר
 לפחות או בימ״חים, לפגוע אפשרות
לא שלסקאד בעוד שבהם, בגדולים


