אהרוןלפיהת:
״שאפו״לחילהאוויר

שכב הסיכומים:
בצה״ל מרוצים

והפסקת
run 11
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כיפת בחל
נזק קלוללאהרוגים :סיפוק בישראל מתוצאות םבב הלחימה
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וווווו

ווווווווווווו

וווו

גולן
שובל גדי
וגדיגולו

לילד

אהרון לנידות

האש םדרומ שככה וכמערכת

הביטחון ובצה״ל
לסיכומים
ההסלמה האחרון עם ארגוני

מתפנים

ומכיטים כםיפוקעל

סוד ההצלחה של ניפחברזל

סבב

הטרור

לצמצם את הערכתפעילות חיל
המרשימה של המערכת ,פירושו
ליירוטי כיפתברזל ,למרות ההצלחה
לעשותעוול מסויםלחיל.למעשה,אולי מבלי שניתן את הדעת על
כך,חיל האווירפעל בארבעת ימי העימות בצורה הרבה יותר מגוונת,
גם בהגנה וגם בהתקפה ,והביאלירי ביטוי קשת שליכולות חדשות,
שתרמו בסופו של דבר תרומה משמעותית לכך שהסבב הסתיים בנזק
מזערי וללא אבירות בנפש בצדהישראלי ובפגיעה מדויקת בצד
האוויר

ברצועת עזה.
במשך

התכת־
$TS1$התכתשות$TS1$
ארבעה ימים של

חיסולו
שות
$התכתשות $DN2$בין הצדדים ,שהחלה עם
שלמזכ״ל ארגון ועדות ההתנגדות
אל־קייסי ,נרשם מי־
$TS1$מיעוט$TS1$
ברצועה ,זוהיר
הישראלי,
מיעוט $DN2$יחסי של נפגעים בצד
עוט
כאשר מערכת כיפת ברזל הוכיחה
יכולות יירוט מרשימות.
לפי נתוניצה״ל ,המערכת יירטה
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לאזוריםשעליהם היא מגנה,
שנורו
מה

את שיעורי

שמעמיד

היירוט

המוצלח שלה
אחוזים $DN2$.במהלך ימי הלחימה נהרגו 22
זים.
מחבלים ברצועת עזה ,בין ההרו־
$TS1$ההרוגים$TS1$
על יותר מ־  75אחו־
$TS1$אחוזים$TS1$.

ההרוגים $DN2$יש
גים

ועדות

חמישה נפגעים
ההתנגדות

מקרב בכירי

והמשמעות היא

״מניעתפיגועים לטווח הקצר והר־
$TS1$והרחוק״$TS1$.

חוק״.
הרחוק״ $DN2$.במהלך ההסלמה תקףצה״ל 19
חוליות שיגור ,כאשר 14מחוליות
אלו נפגעו עודלפני ששיגרו רקטות
לעברישראל.
הרמטכ״ל רב אלוף בני גנץ ציין
אתמול בביקורו בבקו״ם כי״העורף
הישראלי הוכיח פעם נוספת שהוא
יודע להתמודד עם אתגרים .אויבינו
מבינים

לכושר
אולם

את האיזון בין

כושר הגנתי

התקפתי״.
גם שעות אחרות לאחר שסו־
$TS1$שסוכמה$TS1$

$Dשסוכמה $DN2$הרגיעה ,ירו חמושים פלשתי־
$TS1$פלשתינים$TS1$
כמה

נים
לשתינים$DN2$

גראדלעבר

נתיבות ו־

קסאם ופצמ״ריםלעבר

רקטות

יישובי עוטף

בסבב

ההסלמה

הנוכחי

השני ,עם מינימום קורבנות מיותרים.
הניסיון

מבצע ״הד חוזר״

כלל
$DN2$שיכלל$DN2$

במספרים

מאוד

הממוקד,

הקרבי המצטברמול
אתיכולות

התקיפה

חמאסוהג׳יהאדהאיסלאמי ברצועה שי־
$TS1$שיכלל$TS1$
המדויקת שלחיל האוויר.

בצדהסיכול

שפתח את סבב האש ,דווקא הפגיעה במחסן התחמושת (שהת־
($TS1$שהתפוצץ$TS1$

($DN2$שהתפוצץ $DN2$וגרם למספר
פוצץ
אזרחים ישראלים
רקטות נורו
ליכולת
הוכחה
היתה
שונות
בדרגות
נפצעו
לפגוע
לעבר ישראל
ראוי
לציין גם את קיצור זמן ״סגירתמעגל האש״,כלומר ,הפגיעה
חוליות שיגור
רקטות נפלו
בחוליות המשגרים .בסבב הזה ,לא מעט בזכות שיתוףפעולה מצוין
הותקפו ע״י צה״ל
בשטח ישראל
רבות
בחוליות
החיל
הצליח
והשב״כ,
גורמי
עוד
לפגוע
עם
המודיעין
פוטנציאליגדול.
מראש נזק
בטרם בוצע השיגור ,וכך נמנע
חוליות נפגעו עוד
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רקטות
ששיגרו
לפני
יורטו ע"
כיפת בתל
האוכלוסייה האזרחית ,הצטיינה במיוחד מערכת
בצד ההגנה על
מדהימים ביוםההפעלה הראשון
כיפתברזל .עם  90אחוזי הצלחה
שיעור הצלחת
פעילי טרור נהרגו
וכ־  80אחוזים בסך הכל,ניטרלה המערכת את האיום הקשה ביותר
כיפת ברזל
שהיפנה הג׳יהאד מולישראל .זאת ,כאשר כיפתברזל חוגגת בקושי
שנה שלפעילות מבצעית בעיצומו של ויכוח ציבורי מר עלעלותה
שעל יישובי אשכולועל שער הנגב
עזה ,בעיקר לעבר יישובי אשכול
יכולותיה ,ורוכשת כמות זעומה שלניסיון מבצעי.
ועל
דולר ,היתה אחר
ברזל ,קרובל־  50אלף
עלותו של יירוט אחד של כיפת
לירות .בט־
$TS1$בטפטוף$TS1$
וחוףאשקלון הם ימשיכו
ונתיבות.
הטיעונים המושמעים ביותר על ידי מתנגדיה .מה שלא הובא בחשבון הוא
לעורר זעם ותגובה
$DN2$בטפטוף$DN2$יומי ,כדי לא
פטוף
הדיווחים
למרות
על רגיעה,
להכריע בשאלת
מצדישראל״ ,אמר אחד התושבים.
ביישובי אשכול לא היו אופטימיים.
שכיפתברזל נסמכת על מערכת מידע מדהימה שנועדה
ממספר
מורכבת
המשוגר?
הטיל
את
ליירט
האם
המפתח
ילין
חיים
אשכול
ראש
גם
״גם אם נעשו ניסיונות
עצום
המערכת
מועצת
לרגיעה,
(סנסורים) מכל הסוגים ,הפזורים בכל רחבי הארץ .החיישנים
של חיישנים
יורים
לא
אמר;
וגמיש,
נזיל
אצלם זה משהו כל כך
״כל
על ערים
עור
הזה
סמך
שם,
אי
השוכן
למרכז
מזרימים
ישראל.
מבחינת
בסדר
גדולות,
ארגון
כאשר כל מחבל מקים
זה
מחבלים
המערכת
המידע
ועל
מידע
עיבוד
לנזק ,אושמסלולו
ייפול בשטח פתוחולא יגרום
קובעת אםהטיל ששוגר
לירות.
קיקיוני ,משיג רקטותומתחיל
כשיורים על יישובי עוטף עזה ,זה
ייקח אותולאזורמאוכלס ואזתופעל כיפתברזל.
בסדר גמור וחיים עם זה .אנחנו חיים
ולכן ,גם אם הושגה רגיעה ,אנחנו
את המציאות הזאת לא מעט שנים״.
מכירים את המציאות באזורויודעים
הנפגעים הגבוה ביותר

בקרב
האוכלוסייההעזתית)

במטרה נקודתית ,בעזרת

חימוש קטן וחכם.

