
כזאת. לפגיעה אמינה יכולת היתה

 אמצעי־ לנקוט ניתן זאת, עם יחד
 של פגיעותם את שיפחיתו מגן

 דיוק ודיפון. פיזור כגון הימ״חים,
 פגיעה יכולת 21 ל־ס״ס יקנה משופר
 במרחב לוגיסטיים יערים של במיגוון
 להשפיע עשוי הוא ובכך צפון פיקוד

 של במיקרה המערכה התפתחות על
מילחמה.

)1 סקאד(ס״ס טיל
החזית וברמת הארמיה ברמת הדיוויזיה, ברמת

 יעכב או היבשה בקרב חיל־האוויר
 להסחה יגרום מיקרה ובכל אותה,
האווירי. המאמץ של ופיזור
 פריצת של במיקרה לדוגמה, כך,

 מיל־ של לזה דומה במיתווה מילחמה
 חיל־האוויר יצטרך יום־הכיפורים חמת

 בסיוע האווירי המאמץ ריכוז בין לבחור
 בתקיפת בריכוזו או לכוחות־הקרקע,

 מערך בתקיפת או הטק״ק, מערך
כבד מחיר יגבה אשר האווירית, ההגנה

)12קרקע־קרקע(ס״ס־ טילי
תכופים ודילוגים פיזור נוסף, מיגון על־ידי הגנה

 כי לציין יש זאת, עם
 אמצעי לנקוט ניתן הללו המטרות בכל
 אם נוסף, מיגון על־ידי אם שונים מגן

 נייחים, שאינם ובאלה פיזור, על־ידי
תכופים. דילוגים על־ידי

 הפאסיביים, הנגד לאמצעי נוסף
 נגד אקטיביים אמצעים לנקוט ניתן

 דהיינו, הסוריים. הטילים משגרי
 חיל־האוויר. מטוסי על־ידי השמדתם

 צה״ל לפני שתוצב העיקרית הבעיה
 תהיה ברק, אהוד של המודיעין ואנשי
 מניירות הנהנים המשגרים את לאתר

 של משולבת הפעלה אולם גבוהה,
ותיק- אלקטרוני אדמתי, מודיעין

 תחילה הדגש יושם אם מחיל־האוויר
הראשונות. המשימות שתי על

ערי' ״גגד
פיח" או,נגד ^

ת ^ ס  לזירה, 21 ה־ס״ם כנ
 את ספק ללא מגבירה !כשלעצמה, 1

 האיום מידת אולם ישראל. על האיום
 הגורם נוספים. גורמים בכמה תלויה

 האיום מידת את שיקבע המהותי
 כמות הוא זה מטיל לישראל שתישקף

הסורים. שיקבלו הטילים משגרי
 בעלת מערכת־נשק של הכנסתה

שהיא, זירה לכל משופרות איכויות

 משמעותי שינוי בדבר היה לא זרים)
ערב. ומדינות צה״ל בין הכוחות במאזן

 של קטנה כמות מידה, באותה
 לא לסוריה, שתסופק ,21 ס״ס משגרי

 על משמעותי אפקט בעלת תהיה
 כמות שאספקת בעוד מאזן־הכוחות

 מידת את תגדיל משגרים, של גדולה
 למשל, כך, זה. מטיל הנשקפת האיום

 של אחת חטיבה הסורים יקבלו אם
 החישוב, לצורך (נניח, כאלה טילים

 שלא הרי משגרים) 18 תמנה שחטיבה
 באיום משמעותי גידול בכך יהיה

 שיקבלו במידה לישראל. הנשקף
 יהוו חטיבות, ארבע שלוש, הסורים

 ובמידה רצינית, בעייה 21 ה־ס״ס טילי
 פי על משגרים כמות להם שתסופק

 על חטיבות (שמונה הסובייטי התקן
 אלה טילים יהוו דיוויזיות), שמונה

חמורה. בעיה
 משמעותי: גורס

האש קצב
 מי־ לבחינת נוסף משמעותי *ורם

 קצב היא בטילים הטמונה האיום דת4̂
היש הסובייטים בטילים שלהם. האש
 רב זמן לשיגור הטיל הכנת אורכת נים

 לנקורת־השיגור הגיעו מרגע למדי
יותר הוא זה זמן משך הסקאד (בטילי

פלד
בנהריה הפלה

 למישניה אחת שיגור מנקודת התנועה
 הרכבים הגעת של מדוייק ובתיזמון

 לנקודות הטילים את המובילים
המשגרים). עם המיפגש
 ,21 ה־ס״ס מן הנובעת האיום מידת

 עד נוסף. בגורם תלויה תהיה
 הוא הטיל של הקרבי הראש כי הונח כה

 במישקל נפץ חומר של אחיד מיטען
 שהטיל אפשרות קיימת אולם מסויים.

 קרביים בראשים בעתיד יצוייד
 אלה קרביים ראשים יותר. מתוחכמים

 עם נ״ט, פצצות מצררי להיות יכולים
 פזיר, מיקוש סופי, ביות בלי או

 חופרות־מסלולים פצצות של מצררים
 שימוש גם ייתכן חודרות־ביצורים. או

 שימוש דלק־אוויר. של קרבי בראש
 במידה יגדיל כאלה קרביים בראשים

של הפגיעה אפקט את משמעותית

הוד
בעומק פגיעה

 יכולת לטיל יש לכך בנוסף הטילים.
כימי. קרבי ראש לשאת

משמ את לבחון בניסיון — לסיכום
לזי 21 ה־ס״ס טילי של הכנסתם עות
 שנטבעו במושגים להשתמש ניתן רה,

 דווקא, גרעינית לאסטרטגיה בהקשר
 שלפנינו. למקרה גם ישימים הם אולם

 ערך נגד נשק של למושג היא הכוונה
כוח. נגד נשק לעומת

 המכוון נשק הוא ערך נגד נשק
ריכוזי כמו במטרות לפגיעה

 לא כי אם ערך, נגד נשק גם לשמש
להיפך).

 כי לומר ניתן אלה מאפיינים פי על
 נגד נשק הם הסקאד שטילי בעוד
 21 ה־ס״ס שטילי הרי שלנו בזירה ערך

 שמידת במידה כוח(זאת נגד נשק הם
במידה גדולה אכן היא דיוקם

לפידות
במטוס דיוק

 לפיכך, הסקאד). של מזו משמעותית
 יש לזירה אלה טילים של בהכנסתם

 אסטראטגית, מבחינה משמעותי שינוי
מתאימה. בכמות שיגיעו במידה

 שתגדל ככל כי לקבוע ניתן ככלל,
 הקרקע־קרקע טילי של הדיוק מידת

 שינוי בכך יהיה הערבים שבידי
 היסוד נתוני של משמעותי

 זאת, עם יחד בזירה. האסטראטגיים
 בטילים הטמון האיום של נכונה תפיסה

 יוכלו מתאימים אמצעים ונקיטת
 הטמון האיום מן ניכר חלק לנטרל

בהם.
 בהקשר לאחרונה שהוזכר כפי

 על צה״ל ידע אילת, המשחתת לטיבוע
 המצרים, בידי ספינות־טילים של קיומן
 על איש חשב לא מה משום אולם

 הנובעות המיבצעיות המשמעויות
 ידע יום־הכיפורים מילחמת לפני מכך.

 הנ״ט אמצעי פריסת על המודיעין
היה לא זאת למרות אך מצריים, בצבא

 בכמות תלו״ה ,21 ה־ס״ס לזיוה, הסווים שהמיס! החדש הטיל שר האיום מידת
שרו הקוב■ הואש שר ובתיחכום רשי\וו הטיל להכנת הדווש בזמן ,המשגרת

 חיל-האוויר, עם הדוק בתיאום שורתי,
הבעייה. בפיתרון לסייע תוכל

 פריסה זאת, עם יחד
 בסוריה 21 ס״ס טילי של מאסיווית

 משום בעייה, בפני צה״ל את תעמיד
 המאמץ מן חלק להקצות שהצורך
מהשתתפות יגרע נגדם האווירי

 אולם בה. השוררים התנאים את משנה
 האיכות את להביא יהיה שניתן כדי

 צורך יש ממשי ביטוי לידי החדשה
 מהווה למשל, כך, מסויימת. בכמות
 מערכת־נשק 15האף־ כמו מטוס

 מקבילותיה, כל על עולה שאיכותה
 רק מקבלת ישראל היתה אם אולם
 כאלה מטוסים של מצומצמת כמות
מקורות לפי ,40כ־ לעומת 10 (נאמר

אופטימא בתנאים וחצי משעתיים
 ה־ס״ס של ההכנות שפרק במידה ליים).

מש במידה יותר קצר הוא לשיגור 21
 גדלה, שבו האיום שמידת הרי מעותית,

 גבוה יהיה משגר כל של האש קצב שכן
 המשגרים של שהייתם ומשך יותר

 דבר — יתקצר בנקודות־השיגור
 יש זאת, (עם בהם. הפגיעה את שיקשה

במשך גם תלוי האש קצב כי לציין

 מכוון כוח נגד שנשק בעור אוכלוסייה
 ישירות הקשורים ביעדים לפגיעה

 המדינה. של הצבאי לפוטנציאל
 מכך נובעים הנשק סוגי בין ההבדלים
 קטן שטח בעלות הן צבאיות שמטרות

 מדוייק נשק מצריכות הן ולכן ביותר
 הן (ערים) אוכלוסיה שריכוזי בעוד

 נשק מצריכות שאינן נרחבות מטרות
יכול כוח נגד שנשק (מובן מדוייק.

 המיקרים בשני לקראתם. מוכן צה״ל
 המשולבת נכונה איום תפישת יכלה

 את למנוע מתאימים, בצעדים
החמורות. התוצאות

 מציבים 21 הס״ס שטילי ספק אין
 אולם ומורכב. חדש איום ישראל בפני
 ונקיטת זה איום של ההשלכות הבנת
 ויבוצעו במידה יוכלו, מנע, צעדי

רבה. במידה אותו לנטרל כהלכה,
— ! !■ 1 23 -


