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הופמןחיים

אזורדיראזורשס"דיץ

נקודהודרקתהיייה

מדינתשלהמפהעלמהמימש

המודיעיןקהילייתהאויב.

כאתרתהאוסימנהטרםראלית

הסוריהגרעיניהכורשלייההבנ

אשיהוןאריאלהסודי

אתסכלולמידעלאסוףהמוסדעלחץוהואהממשלה

סויאזנערךהחץויקטפרהאיראנית.עיןהגתכנית

האיוםאמתיאדטילמולבארה"באשוןגורשימטי

וחציעשורזהפותחשמולו

ארוכיםחודשיםמשךסויהנאתיןהכויקטהפרצוות

יןאזיה75פתאלמשהלארה"בהלוךחזורבטיסות

מה'חובמנהלתהפיתוחמחלקתאשאל"מבדר

הלאומיתההגנהמערכתעלהאחראיהגוףחוןשרד

עשייההחץויקטפראשיה75ויועזטילים.מפני

האווירית.

בטוחהייתיכברחזורהלוךמרובימים"באו

סיעורישלסדרהעשינובבוקרכשהתעוררתיאניפהאי

הטיליםבתחטיאשהיוםוימספרויקט"בפרמוחות

החברה.וסמנכ"להאוויריתעשייהוהחלל

שהמחשבותכזומבצעיתמערכתאזיה"חץ

הולךלאןלחשובנוהתקודם.שנה02התחילועליה

ויקטפרמייצריםיךכלכליתבהחשיתהיילאזאתהאיום.

אדיםהסקאיוםמולנבנהחץלאומית.בהחשיאלאדש

מודדהתידשנצטרךידענופהקותהבאוכבראבל

תםאוגםליירטיהיכולחץתריוקדמיםמתטיליםעם

מעליווטיירשכבתודיךקנהמסענוהגאבל

מחוץטיליםמיירטיםיךתכנןחיללהתתהיישמעות

לאטמוספרה".

דמיוניאשוןהרגעברשנראהוןעיעםאזאליבאועז"ב

פתאלמספרחלל"טיליםשיירטדשטילבנותגמרי

מצדבדיונימדעאזנראה"זה.'מה'חומנהלתאשהיום

אתיירטואפילובדהואבייצורהחץאתנויהאחד

לאכברידיהעהאיוםאבלבארה"בסויבנאדתואו

יעיםשמגתריומהיריםטיליםאלאיקאדתואויה

שהפךמהמסוכןתריובההרמטעןועםוךארתריומטווח

עםמודדהתכדינוצראשוןהרגעשמהרחץכךחר

מהאתלהבטיחשנועדהמערכתזואיראניגרעיניאיום

שיכולקונבנציונליטילגודבנישראל".מדינתשל

אדם.בניפיאלבמאותפגועיכולגרעיניטילייןבנמיד

ירלהותולעלעדייןבאטמוספרהגרעיניטילשלוטייר

להשמידויאהעדיפותכןביטירדיואקוזיהוםנשורת

לאטמוספרהבכניסהפויישרשהשייריםכדיחללוד

לקרקעיעוולא

בהסכםהמסתמניםהשינוייעלונהלאחרתבבההר

טיליםלפתחטהרןעללהקשותשנועדוהאיראניעיןהג

אבלשלההאטוםפצצתאתולהשליםקדמיםמתטייםבליס

בדההעוועםעיןהגהסכםקריסתעםהסכנועלגם

בהבהרולאיוםעםבקרובמודדהתכנראהיאלץראל

מערכתזומידהיוםבהחשוחץכןבדיוקאןמא

קולהיותואמורהארה"בועישראלחהההגנה

והמערבישראלשלשהניסיונותבמקרהוןחרההגנה

ועבתסריטמוייויייכשלוגרעינינשקאןמאמנוע

גרעינינפץאשחמושטילשגראןבוזהמכל

ישראלמדינתברלע

סוייהנעלבריםמדבישראלבההסיבדיוקזו

גודלבסדרועכעלבועכושנער'3'חץצלחים

חהחוןמערכתמהייימיםעשרהתוךטוריהיס

.3חץמערכתבאמצעותמטרותוטביירענקסויישלושה

ועלמלאפולעליהםהוטלסוייהנסדרתמתהשלעד

תרמוכברכעתאבלשהואפרטכללדווחנאסרקשורתהת

נפרדיםמקריםבשלושהששוגרוהמטרהשטיליספר

מחוץטווכולם גבוההבמהירותחוקמטווח

בס"דבהחהפרה

שניםשלמאמץ

קהבאמטיהדסוינערכתשישראלשניםכבר

בכללמייןלדשקשהטייסלומבצעשכלל

מולראשונהטילאתבדקמטיהדסויהנ

קהחביבריעדברלעמהחללגרששוטילאמתיאתגר

בידינבלםמיושבשאינואזורמידיאיוםוהיווה

בעודובוופגשקהבאקודיאקמהאיגרששו'3'חץמסוג

פומעווהשמידוחלל

לעשרההתנקזוסוייונפיתוחקרמחשלשניםעשר

אששלפתוקוודקהמתבאדהאחרוניםהימים

מידהבקנהסויילךמהכיהוחלטיןיצחקהממשלה

יהוסועיראקרדןמזרחלכיווןטיליםישוגרולא

יללהוולשעלהבנהחוסרשלממצבלהימנעכדיוזאת

בעיותישואםהיםברלעמערבלכיווןרקאלאחמה

חרלאחלופית.במדינהגורשיאתרחוןישאזבטיחות

הבאסויהנכיחוןמשרדהוחלטהתהליכיםחנושנב

הברית.ארצותמתאדעליהיה

חוןמשרדאתלשכנעיהתרביוולהגהאתגר

שהמיזםהבריתבארצותטגוןפנאתמכןחרולאבישראל

טיליםמפניישראליהעורףעלהגנהחוץחיהכר

מכיווןבמיוחדקונבנציונלילאקרבאשנושאיטיים

שלכלכליתעהשהשקלשכנעיךיהמכןחרלאאן

וןטמיתרדלאויקטבפרארה"ב

חבסוייהנשטחאתרקמולאאמריקאים

שמערכתשלהםקרני"םמכאתגםהידיים

בנגב.קרןבהריעותקבוןחרבעשורושהפרשלובילה

קהשסההגנהמאמצעיחלקיאבארץהמכ"םפרישת

מששיוהואושממשלקופתבתודלישראלארה"ב

נוסףוטהיירמערכתולהכוונתטילחרמעקבגםסויי

שלוויילהגיכולתעל

גבולעלנועזיםבשרטוטיםברעיונותרקברמדויהאז

מוניםאלמהנדסיםאךהאווירית.עשייהשלהטירוף

יאירמוחוןבמערכתמאודבכיריםישראליבורבצי

משרדמהחומנהלתאשויועזחסוןאבירםרמתי

שהכלאמינומוואחריםמועצפתאלמשהחון

שלטיטילהחללתוךפגועיוניהגשזהאפשרי

באופןולהשמידוהארץמכדורעצוםובמרחקבהבגוהאויב

לחלקיקים.ישיר

לאיראן

השבועשנערכוהדרמטייםהניסוייםסדרת

הבליסטייםלאיומיםמושלםמענההציגובאלסקה

מחוץטיליםמיירטהחץטיל מאיראן

בעליטיליםעםגםלהתמודדואמורלאטמוספירה

מפתחתשאיראןלמההדומיםגרעיניקרבראש

שניםשלעלמאמץאחריכיצדהמלאהסיפור

שיאלהישגהשבועהגיעההביטחוןמערכתארוכות

רבהודאגהבעולםרבותבמדינותהתעניינותשגרר

מאודמביךהחץניסויכימסביריםמומחים באיראן

לפניעודשלהםלפיתוחמענהשפוגשיםהאיראניםאת

הכוכביםמלחמת אותוהשלימושהם

חץ
מענהלאיוםהטיליםמאיראן ניסויהטיליםהדרמטישמספק
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בסיפורישנםשיערומסמריסודייםפרקיםהרבה

המ־הנוסחאותוהצגתהשכנועתהליךבתוםהזה.

תמטיות

$TS1$המתמטיות$TS1$

$DN2$המתמטיות$DN2$בישראלהמדיניהדרגאישרוהפיזיקליות

הסנאטהאמריקניההגנהמשרד.3חץבפרויקטותמך

תקציבקיבלחץבפרויקט.הםאףתמכווהקונגרס
שכללבתהליך,שולבה׳בואינג׳חברתורב־שנתי,מסודר

טיליםמפנילהגנההסוכנותשלובקרהניהולתהליכי

mdaviהברית.ארצותשל

הולךשסיפקודולרכללאןלדעתרצוהאמריקנים
והצדדיםחלפוהשניםהעתק.לסכומיתמורהישואם

למרותמשותפת.ושפהרבהמקצועיתהערכהפיתחו

טילהמדמהבטילחץשלהמיירטפגעבוהרגעזאת,

רגעעודהיהימיםעשרהתוךהשלישיתבפעםאויב

בפרויקט.שיא
חומהמנהלתראשיעםשמחוmda^בכירי

שיתוףהברית.ארצותתוצרתפרויקטזההיהכאילו

העורףעללהגנההמערכתחשיבותוהבנתהפעולה
הרי־גינוניעלהתעלוממשייםאיומיםמפניהישראלי

חוק

$TS1$הריחוק$TS1$

$DN2$הריחוק$DN2$אמריקנים.מנהליםהמאפייןוהדיסטנסהמובנה
ותע־צה"להבטחון,משרדהובילוהחולפתבשנה

שיות

$TS1$ותעשיות$TS1$

$DN2$ותעשיות$DN2$לאלם־מישראלמיוחדלוגיסטימבצעבטחוניות

קה

$TS1$לאלםקה$TS1$

$DN2$לאלםקה$DN2$נוצרוהזההזמןבפרקהרגיש.הניסויאתלנהלכדי

שפהליצירתעדשהבשילווניהולייםחברתייםתנאים

הניסוילחשיבותרחבוהקשרמבצעיצורךמשותפת,

הואאךשנהחצילפניבוצעמורכבפחותלאניסוי

ישראל.במדינתאירע
שלישראליותמערכותרקלאכללבאלסקההניסוי

ו׳החברהמערכות׳׳אלביט׳אלתא',אווירית',׳תעשייה

האווירחילמטוסאתגםאלאתומר',הממשלתית

הישרא־׳רפאל'חברתתוצרתמטרהששיגרהישראלי

לית.

$TS1$.הישראלית$TS1$

$DN2$.הישראלית$DN2$ייתכןבלבד:לישראליםששמורהתעוזהזוהייתה

עשרהשלברצףניסוייםשלושהבוצעולאשמעולם

שבו־מהסוגודיוקוברגישותשכזהגודלבסדרימים

צע.

$TS1$.שבוצע$TS1$

$DN2$.שבוצע$DN2$להטילטיליםמפניההגנהבתחוםמעדיפיםלרוב

לתחקרכדילניסויניסויביןמשמעותייםזמןמרווחי
כמההאיצובישראלזאת,עםאירוע.מכלוללמוד

הבטחוני,וההכרחהקיומיהצורךהתהליך:אתגורמים

לאלתר,דרך,פורץולהיותלחדשנותהדחףהיצירתיות,
המוסכמות.עלתיגרלקרואולבסוףלהתווכח,

מונ־התקציבכשחרבאבלקלישאה,כמונשמעזה

חת

$TS1$מונחת$TS1$

$DN2$מונחת$DN2$כשלע־הפרויקט,שלהמהנדסיםמאותצווארעל
תים

$TS1$כשלעתים$TS1$
$DN2$כשלעתים$DN2$ספקולנטיםמעטלאישפעמים,מספרנדחהניסוי
הישראליהטכנולוגיהקטראתידבהינףשמבטלים

משרדהוכיחוהשבועבתחנה.לעכבוסיבותומחפשים

לישראלב"הישכיהבטחוניותוהתעשיותהבטחון

שהאיראניםביותרמתקדמיםלטיליםמיטבימענה

בשלמות.ופיתחוייצרוטרם

הפיתוחמפירותנהניםהבריתבארצותגםבינתיים,

כיפתאתרכשהבעולםהגדולהוהמעצמההישראלי

האמריקניה׳ארמי׳עללהגןמידיצורךכשהיהברזל.
ארצותתוצרתלא־מבצעייםפתרונותחיפשולאהם

רכשעלוהודיעווהקייםלמוכרהלכואלאהברית,

אמנםבישראל.הצרכיםבסיסעלשפותחההמערכת

טהאד,כמוהאמריקניותהאוויריותההגנהמערכות

הצרכיםלפיונבנומעולותהןופק־3פטריוטאייג׳יס,

ירחקשלאייתכןהזהברובדגםאךהאמריקנים,של
המ־אחתאתגםוירכשודילמהבפנייעמדווהםהיום

ערכות

$TS1$המערכות$TS1$

$DN2$המערכות$DN2$בעולם.המתקדמות
הביאואתגריםרצופותפיתוחשנותמ־01"למעלה

סד־מבצעת׳3׳חץהנשקמערכתשבוהזה,לרגעאותנו

רת

$TS1$סדרת$TS1$

$DN2$סדרת$DN2$,מלאיירוטמשלים׳3׳חץמיירטבמהלכםניסויים

׳חומה׳מנהלתראשפתאל,משהאמרמטרה",טילשל

וטכ־מבצעיבהישג"מדוברהבטחון.משרדבמפא"ת,

נולוגי

$TS1$וטכנולוגי$TS1$

$DN2$וטכנולוגי$DN2$אלפישותפיםשלוישראל,למדינתרגילבלתי

התעשיותהבטחון,במשרדומהנדסיםקציניםעובדים,

בארה"ב.ושותפינוהישראליהאווירחילהבטחוניות,

אלפיעשרותבאלסקה,התקייםשהניסוי"העובדה

שמ־תקדיםחסרהישגעודהיאישראל,ממדינתק"מ

עיד

$TS1$שמעיד$TS1$

$DN2$שמעיד$DN2$בהצלחהלעמוד׳3׳חץמערכתשלבשלותהעל

מרשימהמשותפת,בפעילותמדובראיום.כלמול

אתהמדגישהוישראל,ארה"בממשלותשלוייחודית,

בת־המדינותביןוהאסטרטגיההדוקהפעולהשיתוף

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$הוסיף.מטילים",ההגנה

הפרויקטשמאחוריהאנשים
לחשוףהבטחוןמשרדהסכיםשעברהבשנה

פרויקטמאחורישעומדיםהאנשיםאתלראיונות

נס־ציונה,תושב,(47)אסיד"רהואמהםאחדהחץ.

שמוהפרויקט,אנשירובוכמוהמערכת.מהנדסוהוא

מכונותמהנדסאסי,לפרסום.אסוריםותמונתוהמלא

שה־מיהבכיריםמביןה׳הייטקיסט׳הואבהשכלתו,

גיע

$TS1$שהגיע$TS1$

$DN2$שהגיע$DN2$תוכנותבמקוםאבלסטארט־אפ.מחברתלפרויקט

המתק־הטיליםאחדאתבידייםעכשיולוישמחשב
דמים

$TS1$המתקדמים$TS1$
$DN2$המתקדמים$DN2$.בעולם

חציכמעטשוקלהוא.2מחץיותרקצרחץ

ומיירטיותררבלגובהמגיעועדייןיותר,זולממשקלו,

הגדול"החידושישראל.מגבולותיותרגדולבמרחק

כאן,גםלו.לקרואשנהוגכפיבמיירט,אובטיל,הוא
מתקדמותובקרהשליטהומערכתמכ"םישבחץכמו

ובתוךלאוויר,משוגרהואלגמרי.שונההטילאבליותר,
פיגדולהלמהירותהראשוןהשלבאותומאיץשניות

לאט־מחוץאלמגיעכשהטילהקול.ממהירותכמה

מוספרה

$TS1$לאטמוספרה$TS1$

$DN2$לאטמוספרה$DN2$קטןלווייןכמושנראההחללי,המיירטנחשף
צריךלאאתהלחללהגעתשכבראחריכיטיל.כמוולא
אל־ביותראשישהחללילמיירטאווירודינמית.צורה

קטרו־אופטי,

$TS1$,אלקטרואופטי$TS1$

$DN2$,אלקטרואופטי$DN2$ומכווןהמטרהטילשלהחוםאתשרואה
מסביר.הואבה",ישירהלפגיעהעצמואת

יותרקטןבטילשמדוברהעובדהדווקאלדבריו,

מהירשאופנועכמו"זהיותר.מהרלטוסלועוזרת

חומריותרדלק,יותריחסיבאופןישכאןממשאית.

מכ"םאיןהחדשלטילהטיל.רכיבילשארביחסהודף,

שונה.שלוהיירוטושיטת,2בחץשישכמועצמומשל

הקרביהראשאתמפעילהמטרה,לקרבתמגיעחץ
היטב.מכווניםרסיסיםשלבזרםאותהומשמידשלו

)ראשרש"קצריךשלאכךישירות,בהפוגעחץ

ולכושרגבוהיםמאודלדיוקיםאותנומחייבזהקרבי(.

שמבטיחותלמהירויותלהגיעכדיחדמאודתמרון

ומורכבות".משקלחוסךאבלפגיעה,

כברבעברלדמיין.אפילוקשהמהר?כמהעד

"בטי־מאך.תשעהשללמהירותמגיע׳2ש׳חץנחשף

סה

$TS1$בטיסה"$TS1$

$DN2$בטיסה"$DN2$לאלשנייה,בקילומטריםנמדדתהמהירותבחלל

אותו",לדמייןאפשראבלמסווג,המלאהנתוןלשעה.
לתלהארץבמרכזמנקודההדרך"אתאסי.ד"רהסביר

שניות".בשתישלוהמהירותבשיאעושההמיירטאביב

סדרתאחרילפרויקטמרעיוןחץהפךלמעשה

בחתימהשהסתיימההקודם,העשורבאמצעבדיקות

האמריקאיההגנהמשרדעםלפיתוחוהבנותמזכרעל

שלהראשיהקבלןהיאהאוויריתהתעשייהבתשס"ח.

מערכות׳׳תעש׳רפאל',גםמשתתפותשבוהפרויקט,

ו׳בואינג׳המכ"ם,אתמספקתמערכות׳׳אלתאו׳אלביט׳.

דרישתלפיהטילמרכיביאחוז50בארה"במייצרת

מהמימוןשיותרכמה׳בבית׳להשאירכדיהקונגרס,

עדאמריקאים.שיותרלכמהעבודהולספקלפרויקט

בסכוםלחץוהצטיידותפיתוחארה"במימנההיום

למיליארדקרובמהםדולר,מיליארדלשלושההקרוב

.3לחץ

מער־מולהישראליהקונספטנבחןהדרךבתחילת

כת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$3-smהיאגםליירטשמיועדתריית׳און,מתוצרת

הצישלבספינותכברומותקנתבחלל,בליסטייםטילים

שלאמקומותמעטלאהזהבפרויקט"היוהאמריקאי.

גםלבד:לאאנחנואבלמהם,ללמודספריםלנוהיו

לנושהציעוsm-3כמומצוינותמערכותישלארה"ב

ישראלית-ועדהאבליבשתית,בגרסההדרךבתחילת

שחץוהשתכנעהשלנוההצעהאתבדקהאמריקאית
זהיותר.זולגםהואהישראליים.לצרכיםיותרמתאים

עבורנו",יותרטוברקהואיותר,טובשחץאומרלא
השבועשבוצעהניסויעצמה.אתשהוכיחהשניםשלעבודה

הביטחוןמשרד3 מחץ1מערכתשיגורבעתבאלסקהבהצלחה

עמוד 3



אמריקאיםמהמקבליםחנו.76עודד"רמר

לעשותחנוושהצמיוחדמשהונושישבקיםפיד

מכירים.שהםהזמניםללוחותיחסיתמאודמהרתואו

."עולמיתמהוהישגרךפריצתזו

יהיכולכברייםלשתואבורדיםפרתושבעודד

שניםעשרותשלבודהאחריהיוםסיהפנלהיות

אוויראווירטיליבפיתוחעסקשםאל''ר

בקהילהבבתוהסהחלואזאבלחללבמערכות

ויקטהפרעלשמועותקטנהאליתהישרחוניתמדעית

הבטחוניתעשייההגדוליםמחיםהמוכאחדדש

שלהמערכתמהנדסהואוכיוםויקטפרגויסהוא

החלליהמיירט

ידייםמשלביםכשמתחרים

מורכביםבארץהבטחוניותעשיותהתיןחסים

הןילמקבהגדולותעשיותהתבותמשולחץ

ויקטיםפרעלאמוציותווייתחרותביניהןמנהלות

ישראלים"כלקודםחנו"אחו"לועסקאותבארץ

אחדכלשלהביתעלמגנההזאת"המערכתוימראו

יךכשצפעולהתףלשיודעיםחנוואנמאתנוואחד

ממדינותתנואושמבדילמהזהיךכשצולהתחרות

בלים".מקופחותהאלהבוריםהחישםאחרות

אשאשהתחרוברשעבעשורכךזהמידלא

וטהיירמערכתפיתוחעלאל''רהאוויריתעשייה'ה

שלהצוותאתילהוויקסמים'.ביט'שרחץחתמת

בהצעהחרחוןמשרדאךהאוויריתעשייה'ה

בהתחלהמוהאוויריתעשייה'תאל'.'רשל

משרדעדשהציעוהמערכתפיתוחאתבדמשיכו

עוהרוחותבסוףאךפהעדייאשהישתכנעו

כאןישיךאמריקאיםאתליאמפבאמת"זה

אחדמתחריםעליםשהמפמרותמשותפתבודה

מועצמיוכהלקוחשלמהצדפתאלמראובשני"

כאן"יששנים.מהביט''אלבכיריםקידיםבתמששי

טהקבלתשמתגעבראבלויקטיםפרעלתחרות

בתקסמים'ביט'שראפילוקומיישרותעשיותהת

אתאל''רקתמספהאוויריתעשייה'השלתא

האוויריתעשייהשלנוסףעלמפהמערכת"םמכ

ויקט".בפרמךתו

נהלדולהיתקאריהאותעולל

אחריםבטחונייםויקטיםמפראחרתקצתהחץויקטפר

ליתבאנמתנהליםביםודיוניםהמסמכיםבארץ

מוצאיםחנופעם"לאגורהשיאחריהתחקיריםגם

דיוניםלנהלכדימשרדהלילהבאמצעמנועצאת

בודההעבשעותאמריקאיםעםיםמסוווציםבער

הגנהמערכותמנהלתאש74מימרשלהם"

קווהפתחתושבהאוויריתעשייהטיליםמפני

לשלושה

בודהשיטותנוהנחילואמריקאים"המי

יךישראליים.חוז001שהםויקטיםבפרואיםשלא

יךבודהתכניותמתכנניםיךקציבמנהלים

לכלסיכוניםמנהליםיךואיותטכנולורךאבניצעים

וששלבותאשימידישהאלהיםמהמושגאחד

צריכיםחנושאנסדורמאודיךליתבאנגיותאו

גםדשמצליחיםחנוועדייןולהציג.פיווד

רךפורציעבורםיינושהנוסיפרואמריקאיםבזה

אבלידענומעביריםלאהםסיכוניםבהפחתתמהוד

מכווניםמנחותשאלותתנואושואליםפעמיםבההר

תנו".או

שלישותבגההבדליםגםיטוילידיבאיםפעמיםול

מסודריםתריואמריקאים"הוהישראלים.אמריקאים

נוישומהרחוקמאודרציםחנומאתנוגניםומאו

המבצעייהצרכיםללבגסיכוניםחתטייה

כךכללאאמריקאיםשהסיכוניםנוביםמצינושלנים

סא"למרהזה"בןמוסןמרגורםהםחת.אוהבים

לשלושהאבמה'חובמנהלת'חץ'ענףאש34פר

ציונה.מנס

האווירחילהאוויריתההגנהבמערכתמחשצפר

שהשתלבפניגרסטינטילימערךלשרתהספיק

ומעורבנושלהלקוחהואהאוויר"חילמערכות.בפיתוח

בכלשלובקיםהפידאתמקבליםחנובפיתוח.מאוד

פטריוטחץהפעלתשלשניםעלשמתבססיםשלב

החץויקטבזכותהאווירית.ההגנהמערכותושאר

קושתריובההרהיוםישקסמיםביטושרברזלכיפת

האוויריתההגנהמערךלשרתייסיםמתג

שן".גםשישויודעיםבותהחשיאתנים

כשלונותגםהיו

ליותרהחץטילזכהלאברזלכיפתלמערכתגודבנ

טילכלשליקרהמחירבשלמבצעייגוריםשימדי

ייםשנתפניעוררוהתלההשפמתושביביםמיירט

טילברלעהארץכזמרמבסיסגרשוחץכאשר

ידקפוהאווירחילמטוסיברלעשנורהסורי"מ

גרשוחץישראלבשטחפולשיחששיהוהמשק

חרלאשניםחמששע"גכברסוייבנרקהיוםעד

מלאסויטילראשונהגרשוויקטהפרשהושק

חללמטרהטילראשונהיירטכברשע"האשון

מןכלחנוסוייבנהואייםבינת"השיא

בנפרדרכיבכלשלסוייבנבדותבמעמנועצקים

קותספלךישסויבנטילאתמשגרשאתהעדאבל

אשוןהרהטיסהסויבנ3102"באסי"רמר

ההחלטותשלהתוצאותאתלראותראשונהפעםנו

יההשיאמוצלחוטייריהגםכךחרנושקי

רץשלדופקעםבאולםיושבאתהאשוןהרגורבשי

אמורמהאשמןכליץמרלאחורבספירהתוןמר

ייהתהבאועלמוטילאגאיזהעכשיולקרות

הזהגעלרחיכיתהבאבשלבלעשותיך'ילד'מה

מהלראותמדותהעיןרץאתהואזמאושרכךכלואתה

בודההעאתחילמידמוצלחיהאםקצתגגיה

טיליםשלחדשהסדרהמסירתעלאוהבאסויהנעל

הואיגותלחגחץוהלהמתחזמנייןחסהאווירחיל

לאלף".אחד

חייוגוריםשימהראהשכברעודד"ר

הנתוניםיעיםכשמגהואהמרתק"החלקגשמתרעדיין

אתהבלשית.חידהלפתורמובהםחפורומתחילים

חדשותתופעותלהמגמידאבלוןבדמהואה

ישאותןיןוןסיבנאשהראתגרדמתחיליםוכולם

מדמיםחנושאנחזקיםדימחשביםשלשלםמערךנו

זההחללאמתיגורלשיתחליףיןאבלסוייעליהם

מודיכוליםלאחנושאנבריםוישנודשוךתו

מהספרים".אפילו

מעטללאמותשגורקלותגםשישבןמואבל

גורשיניסיונותשנינכשלוייםשנתפנינפשמפח

שינויללבגהמיירטגורשיבוטלמהםשבאחדחרלא

מערכתזו
ההגנה
שפיתחה

בסיועישראל
ארה

להיותואמורה
ההגנהקו

האחרון
במקרה

שהניסיונות
ישראלשל

והמערב
מאיראןלמנוע

גרעינינשק
ייכשלו
ויסתיימו
בתסריט
מכלהגרוע

החלהישראלעתידילאיוםיםמתכ
"4"חץאתתח

חוהמפויותטכנולומהחתלאהיוםכברנחשביםהחץטילי

והחלההבאלאיוםמתכוננתכברישראלזאתלצדבשוקשקיימות

טיליםשלאיוםמולמודדהתשמיועדת'4'חץמערכתאתלפתח

טיללירותמסוגלתאןיהתהלעיןהנראהידהאםמתפצלים.

ליירטליםמסויהנהחנווהאםמניתבומטרותבשתישיפגע

תו

החלוהאוויריתעשייהוהחוןשוניםדיווחיםפי

.'4'חץהנראהככלשייקראמההחץטילישלידדוראתלפתח

ידייםטיליםמיאיועםמודדהתאמורההטיליםוטיירמערכת

רךהדאתנקבעחנו"אוז'.'דיפנסזיןמגשמדווחכפיאןמצד

קרמחמנהלמהחומנהלתאשפתאלמשהזיןמגאמרמה

חוןמשרדמפא"תיתטכנולוגיתשתותמהאמצעיפיתוח

בעולם.קדמותמהמתחתלאנחשבתחץמסוגטיליםוטיירמערכת

לאטמוספרה.מחוץהאויבשלטווחוכיארטיליםליירטמסוגלחץ

לאנפץאשימפניהסכנהאתמקטינההמערכתשלזויכולת

מדויקתנחשבתהמערכתלאלהנוסףגרעיניואףמימוציונליים

שישראלדופןוצאתביכולתברמדולוויינים.ליירטהמסוגלתחתכא

זויכולתעםבעולםהבודדותיןיא

מיוקודשעושיםמהכללעשותיידעהחץהדיווחיםפיעל

התהאפשרותיהתהדשחץתריובההרמדויקמהירבאופן

ליירטיכולחץטילכיוםקרב.אשימספרנושאיםטיליםעםמודד

אןשלאהואבישראלחששנראהאבלישראלברלעגרששוטיל

יהיוטיללכלמרקרבאשימספרבעליטיליםגורשייכולתיהתה

יכולכזהקרבאשוכלבאווירטילמההמתפצליםקרבאשימה

אתומבטיחיםמטרהתהבאועיםפושמספראואחרתבמטרהפגוע

תההשמד

הקרבאשיבכלפגועחייביהיהידיהעשהחץיאהמשמעות

פניטילאתחללליירטהיכולתלויהתהיןילאוטילשל

פשוטלאטכנולוגיבאתגרברמדואבלקלמעאוליזהוליצהפ

בישראלנראהאבלאןבאשכזומבצעיתיכולתעלועידלאאמנם

וןלוקחיםלא

שלטיליםמפניההגנהשמערכתמרמאודשמחיםחנו"א

להיותצריכיםמידבמקוםמודיכוליםלאחנועובדת.ראל

זיןמגפתאלאיום"שלבמקרההאויבמולמהאחדצעד

הוסיףהואאבלהקיימים.לדורותחסייכשהואהאמריקאי

ייםטכנולוהפיתוחיםמולאלמענהתתאמורההחץערכת

בתחילת"גםבריולד."מהרךהדאתנקבעחנו"אאןשלשים

יינווענאמריקאיםעםפעולהבשיתוףנובדברזלכיפתשלהפיתוח

."כעתגםעושיםאנווכךידשהואאמנושהבמוצרתםאו

וחללטיליםבתחטימנהלהאוויריתעשייהסמנכ"לויועז

אתחוןמדימוקדםודשעישזיןמגהואגםייןהתר

בשלברקחנוחץלאעדיין"זהבריוולדדשהפיתוחשליו

הנשקשלהבאהדוראתיןהכוללהגדירכדיהעיצובשלהראשוני

איומים".מפני

לצדמאמיניםבנימאמיניםיהודיםפעםבכלמוושוב

חםבמלאכהשעוסקיםמיכהוההערהמחויידלות

בתחתוניםבעליוניםוהממשלההכחלוהארץואלקיהשמיםבאלקי

יהבםשולחיםועליוונוכרצבהםלעשות

באלסקהקודיאקבאיהלווייניםשיגוראתרשוניםבגבהיםבוצעהשיגור

עמוד 4



האווירבחיל

ליהנותיובלו

מפירותבקרוב

הניסוי.

הוסיףפתאל
כישל1שת

ה"רוטיס

בוצעו

במרחקים
גבוהים

ובגבהים

עצומים,

בינויתוך

איומיםשל

בליסט"םכמו

הנמצאיםאלה

איראןברשות

"החלק
הואהמרתק

כשמגיעים

הנתונים

ומתחילים

לחפורבהם.

לפתורכמו

בלשית.חידה

רואהאתה

נכוןעבדמה
תמידאבל

תופעותמגלה

וכולםחדשות,

מתחילים

אתלגרד

בניסיוןהראש

אותן"להבין

האוויריתבתעשייההחץמפיתוח׳אחדאתמציגנתניהוהפרויקט.ש7הראשיהקבלן

תקלתזוהייתהובאחרהמטרה,טילשלהטיסהבנתיב
המיירט.שיגוראתשעיכבהתקשורת

לא"זופתאל.אומר,"3חץעלקטנה"המדינה

שכלמהיר,כךכלטילשלמצבתיאורזההתפארות,

חששומעלההבטיחותמתחוםאותנומוציאקטןשינוי

עצרנואזרצינו.שלאלמקומותיגיעומהפגיעהששברים

הבטיחות,הואהיירוטעצםאיראניטילכשיגיעניסויים.

שנגרוםסיכוניםלקחתיכוליםלאאנחנובניסויאבל

יותרלנויששםבאלסקה,היירוטניסוייבוצעלכןנזק.

בטיחות".מגבלותופחותמרחבים

כלפעםל׳חץ׳.התהילהאתגנבהגםברזלכיפת

ישלכיפההיוםחדשות.מהדורותפותחהיהשלוניסוי

מאוד"אנילוי:שבכותרות.זווהיאיירוטים,1,500כבר

בחץלהשתמשצריךיהיהולאיישאר,זהשככהמקווה

להתמודדמיועדהואשמולושהאיוםלמצבנגיעשלא.3

יודעשלאבישראלאדםבןהיוםאיןאבלבדרך.נמצא

מההגנההאריחלקעלאחראיתושהמערכתחץ,זהמה

אחרות".הגנהשכבותמעלישראל,מדינתעל

שאיראןנראההיהשבהןבתקופותגםפתאל,לדברי

בפיתוחהצורךולכאורההמערב,עםלהסכמותמגיעה

המרץ.במלואעליולעבודהמשיכוהםפוחת,הטיל
אותוהגרעין,הסכםעלשחתמואמריקאים"אותם

מיליוניבמאותחץאתלתקצבהמשיךאובאמה,ממשל

והתמיכהאיפא"ק,בוועידתהייתיסתם.לאזהדולרים.

המפ־ביןגםלקיר,מקירהיאטיליםמפניהגנהבתכניות

לגות

$TS1$המפלגות$TS1$

$DN2$המפלגות$DN2$לקונגרס".הסנאטביןוגםבארה"ב
יהיהלאאויבטיליביירוטהבאשהדורספקאין

הבאהדורשיהיו,ככלמתקדמיםואחרים,כאלהטילים

אתבניסוייםמוכיחשכברהלייזרבטכנולוגייתנמצא

ויותר.יותרומהירותגדולותמטרותלהשמידיכולתו

איאבלליירוט.לייזרכאןיהיהמהיוםשנה20"פתאל:

ליירטכשתרצההקינטיים.הפתרונותאתלזנוחאפשר

תעדיףשניםהרבהעודממךגדולבמרחקמטרה
לייזר".קרןולאמיירט

miAnמחץ

ניסוייםבסדרתהמערכתשלהמוכחתהיכולת

היאמורכבים,בתרחישיםקצריםזמןבפרקימוצלחים

האייתוללותמשטרללבחץאםכיהחללאלחץרקלא

טילישראל.מדינתאתלהשמידרצוןמתוךשפועם

הפיתוחתהליכיאתצעדיםבכמהשמקדיםמיירט

מאמציאתמגוחךבאורמעמידובעצםהאיראניים,

שלהם.הפיתוח

ישהמוצלחתהניסוייםשלסדרתספקכלאין

ההשתתפותהאזורי:בהקשראסטרטגיותמשמעויות

אתמשדרתבאלסקה,שהתקיימובניסויים,האמריקאית

טילים.מפניישראלעלבהגנהלסייעהמחויבותהמשך

הזההפעולהשיתוףלאיראן,ארה"בביןהמתיחותברקע

טיליםביריבישראללפגועניסיוןכילטהרןמאותתגם

במערכתייתקלכרגעסבירנראהשאינוקיצוניתרחיש

אפקטיבית.הגנה

לעק־רבהבמידהקיומהאתחייבתהחץמערכת
שנותו

$TS1$לעקשנותו$TS1$
$DN2$לעקשנותו$DN2$לשעברעברי,דוד)במיל׳(אלוףאחד:אדםשל

נשיאסגןוכיוםהבטחוןמשרדומנכ"להאווירחילמפקד

האמריקאיםאתה־08בשנותששכנעהעולמית,׳בואינג׳

ההצטיידות,אתובהמשךמחקר,כפרויקטאותהלממן

צה"ל.התנגדותמול

ישראלכאשרבתשמ"א,האווירחילמפקדהיהעברי

צריךהגרעיני"באיוםבבגדדהכוראתוהשמידהתקפה
הגנה",באמצעותוגםהתקפהבאמצעותגםלהילחם
מהוויםבחץהמוצלחיםהניסוייםכיוטועןאומר,הוא

ישראל.שלבמצבהאסטרטגישינוי

הופכתההגנהאסטרטגישינוימהווהבהחלט"החץ

ישראלאתלתקוףשרוצהאויבמדינתמההרתעה.חלק

בדרךייורטושלההטיליםשלהמוחלטשרובםיודעת
היכולותבכללפגועיצליחולאשהםלמטרה,יגיעוולא

להתמודדיצטרכועודואזלהשמידשרצוהישראליות

לאיראניםיגרוםחץהישראלית.התגובהיכולתעם

מהתגובההחששבגללשישגרו,לפניפעמיםששלחשוב

מכן.לאחרשתגיע

תשביתלאהפתעהמתקפתשאפילומצביוצר"החץ

גר־טיליםמפנירקלאוזההאוויר.חילואתצה"לאת

עיניים.

$TS1$.גרעיניים$TS1$

$DN2$.גרעיניים$DN2$ראשיהיושלעיראקיםהמפרץבמלחמתראינו

לישראל.אותםלשגרהעזולאהםאבלכימיים,קרב
החץמשמעותאתמביןהשנישהצדהשניםלאורךראינו
לשיקוליו".אותהומכניס

הרבהולשגרלייצרלהשקיע,יכולשהאויבלמרות

החץ,אתלחדוריצליחכןשמשהובתקווהטילים,יותר

טיליםפשוט.לאממש"זהמודאג.מאודלאעברי

גדולהכמותלשגרהיכולתיקרים,טיליםהםבליסטיים

משגריםשליותרגדולמערךלהחזיקדורשתמהםיותר

גדולחלקישמידחץאז,וגםמורכבת.לוגיסטיתומערכת

סכומיםמוציאגםהשניהצדאזהמוגדל.הטיליםממטח

המטרה".אתמשיגלאוגםגדולים

קילומטריםכ־000,2שלבטווחטיליםיש"לאיראן
אבירובין,עוזיגםמסבירלישראל",להגיעשיכולים

׳מנה־שלהמייסדבישראל,טיליםמפניההכנהתכנית

לת

$TS1$׳מנהלת$TS1$

$DN2$׳מנהלת$DN2$החץמערכתוייצורפיתוחבראשוהעומדחומה׳
השכבהזוחץההגנה"מערכתישראל.שלהראשונה

לאטמוספרה.מחוץבחללההגנהשלביותרהגבוהה
דודקלעיורדובסדרחץמערכתאתישמתחתיה

ברזל.וכיפת
לשאתמסוגלטילכלפרסמה,שאיראןהנתונים"לפי

בטילמדוברנכוןהמספרואםנפץ,חומרשלק"ג750

750שלנפילהכימאוד,קשותלתוצאותלגרוםשעלול

וברשותנוראי,לנזקלגרוםיכולמאוכלסשטחעלק"ג

להגןאמור׳3׳חץכאלה".טיליםמאותישהאיראנים
כזה.מסוגאיומיםמפניבדיוק

ואס־למדיניותהמכוןראשגלעד,עמוסבמיל׳אלוף

טרטגיה,

$TS1$,ואסטרטגיה$TS1$

$DN2$,ואסטרטגיה$DN2$ההשפעהאתמבטללאאמ"ן,ראשלשעבר

התר־"ישאיראן.עלישראלשמבצעתלניסוייםשיש

שמות

$TS1$התרשמות$TS1$

$DN2$התרשמות$DN2$בעיקרישראלים,לניסוייםהאיראניםמצדרבה
סיבותשתילכך"ישאומההואבהם",מהמוצלחים

טווח,ארוכיטיליםליירטנועדהחץההגנהמערכת

בוצעהניסוישאםכךמאיראן,אסטרטגייםטיליםשהם

בנוסף,עז.רושםעליהםהותירשזהבוודאיבהצלחה
פעו־שיתוףוכלולארה"ב,לנומשותףבפרויקטמדובר

לה
$TS1$פעולה$TS1$

$DN2$פעולה$DN2$עצמובפנימרשיםהואארה"בכמומעצמת־עלעם

גלעדאומרכוח",מהפעלתההרתעהאתומגביר
ישראלאתלמחוקהיאהאיראנית"האידיאולוגיה

לבנייתבאזורפועליםהם"ולכןגלעדמוסיףמהמפה"

תעשייתעםובסוריה,בלבנוןכעתשקורהכפיכוח,

הג־התכניתזושוניםבטווחיםהיקףרחבתטילים

דולה

$TS1$הגדולה$TS1$

$DN2$הגדולה$DN2$,וכלאיראןשלהכלכלימצבהולמרותשלהם

אילוציםעליוואיןבשלטוןעדייןהנוכחיהמשטרעוד

הםבסוריה,שלהםהפעילותעםלהפסיקבינלאומיים

בתכניתם".ימשיכו

למחקרימהמכוןלאיראןמומחהזימט,רזד"רלדברי
המו־לניסויהתייחסותכמעטאיןבאיראןלאומי,בטחון

צלח

$TS1$המוצלח$TS1$

$DN2$המוצלח$DN2$למעט.׳3׳חץטיליםבפניההגנהבמערכתשבוצע"
פרסומיםבשניקצריםאינפורמטיבייםדיווחיםכמה

מהעיתוניםאחדאףהמהפכה,משמרותעםהמזוהים

אומההואלדיווחים",מתייחסלאבאיראן

הניסוייםאחרעוקביםלאשבאיראןאומרלא"זה

היוםבסדרכותרותתופסלאזהאבלהישראלים,

והסנקציותהגרעיןבסוגייתמתמקדשכרגעהאיראני,
לאהסוריהנושאגםהשוטפים.הכלכלייםוהנושאים

שלהם.העדיפויותסדריבראשנמצאממש
לצמצםהמשטרשלמודעתהחלטהגםפה"יש

ומאחר.3חץשלהמוצלחהניסויבנושאהעיסוקאת

הרשמיהקואתלרובמשקפתבאיראןשהתקשורת

היאלניסויהתייחסותתהיהשאםמניחאניהתעמולתי

פחדשמשקףבאופןישראלאתשמציגבאופןתהיה

עצמםאתמקיפיםהישראליםאיךתראוהנה,וחרדה

האיראנית.העוצמהעםלהתמודדכדיהגנהבמערכות

פתאל,משההבטחון,במשרדחומהמנהלתראש
ההגנהבמערכתהמוצלחיםהניסוייםבוצעושתחתיו

הואגםהשבועבתחילתהתייחס,'3׳חץהאווירית

בשנהניסוייםכמהשכללההאיראנית,הטיליםלתכנית

צעדים,בכמהאותםמקדימים"אנחנוואמר:האחרונה,

שלהם".עתידייםפיתוחיםמולאלגםופועלים

יודעת׳3ה׳חץמערכתכיהסבירו,הבטחוןבמערכת

טיליםמטחיכלומר,במקביל,איומיםכמהעםלהתמודד

אחדשלפחותבמטרהבמכוון,ביחד,שישוגרוגדולים

שלנו"המערכתהמערכת.אתיחדוריצליחהטילים

ול־במקבילהאיומיםאתולסווגלעקובלגלות,יודעת

בנות

$TS1$ולבנות$TS1$

$DN2$ולבנות$DN2$אמרהנכון",ובתזמוןמסודרתהגנהתכניתבהתאם

פתאל.
גדול.אמריקנימכ"םבעזרתנערךבאלסקההניסוי

אתלשרתשאמורקרקעיבמכ"םמדוברכיציין,פתאל

שב־נבטיםבבסיסהמוצבהגדוללמכ"םבדומהישראל

דרום.

$TS1$.שבדרום$TS1$

$DN2$.שבדרום$DN2$אמ־במכ"מיםתלויהתהיהלאישראלזאת,עם

ריקניים,

$TS1$,אמריקניים$TS1$

$DN2$,אמריקניים$DN2$במכ"םבאלסקהבניסוילהשתמשוההחלטה

לפנישנערךלניסויבאשרבמשותף.התקבלהמקומי

נוסהירוקאורןהישראליהמכ"םגםבארץ,שנהחצי

ה׳חץ׳.מערכתעםבהצלחה
קרבממטוסששוגרובאלסקה,בניסויהמטרהטילי

האנקורים.ממשפחתהיוהישראלי,האווירחילשל
שט־הקרבלראשיבדומהגדול,קרבראשכללהטיל

פותחים

$TS1$שטפותחים$TS1$

$DN2$שטפותחים$DN2$.האוויר,בחילחומה,מנהלתראשלפיבאיראן

ליהנותיוכלומלא,באופןמבצעיתהיאהחץמערכתשבו

היירו־שלושתכיהוסיף,פתאלהניסוי.מפירותבקרוב

טים

$TS1$היירוטים$TS1$

$DN2$היירוטים$DN2$תוךעצומים,ובגבהיםגבוהיםבמרחקיםבוצעו
ברשותהנמצאיםאלהכמובליסטייםאיומיםשלבינוי

ארה"ב,עםמשותפתוהבנהקישוריותגם"הפגנואיראן:

לניסויתקציבוהעמידבנותמךהאמריקניכשהקונגרס

אתריששבובאלסקהקודיאקמהאישבוצעהזה

לוויינים".לשיגוריהמשמש

מטעםוהאחראיהאוויריתבתעשייהבכירלוי,בועז

לענייןהואגםהתייחסבאלסקה,הניסויעלהחברה
צעדים.בכמההאיראניםאתמקדימים"אנחנוהאיראני:

האווירלחילהבטחון,למשרדמדהיםהישגכאןיש

מוש־היהמהיירוטיםאחדכלהבטחוניות.ולתעשיות

לם,
$TS1$,מושלם$TS1$

$DN2$,מושלם$DN2$האוויראתלחתוךהיהאפשרהיעדים.בכלעמדנו

והשמידהמטרהאתרכששוגר,הטילמתח.מרובבסכין

שתאפשרהגנהשכבתשהבאנולומרגאיםאנחנואותה.

בלילה".טובלישוןישראללמדינת
ולאישראלעםעלמגןהחץלאספק:איןאחדבדבר

לאה׳אםדבר,שלבסופוברזל.כיפתאוהקסמיםשרביט

לפעול,שלאיכולהחץשומר.שקדשוואעירישמור
מאמיניםכיהודיםאנולהשתבש.יכולההברזלוכיפת

המ־התורההיאהאמתיתהברזלכיפתכיהיטביודעים

צוות

$TS1$המצוות$TS1$

$DN2$המצוות$DN2$הייתהלאשבלעדיהןישראל,עםשלוהתפילות

רגעלאאפילובארץ־ישראל,ישראללעםקיוםזכות

ישראל.שאריתשמורישראלשומראחד
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