מילים,רבותיי,טילים!
ההתמתחויותהטכנולוגיותוהשינויים בעלות מערכות הנשקמחייבים לשקול מחדש האםיתרונם של
המטוסים כנושאי האש אלעורףהאויבשרירוקיים

ח"כד"ריובלשטייניץ'
לפני מלחמת העולםהשנייה רווחה בצבאפולין האמונה
שאת המלחמהצריךלהכריע פרשגיבורעלסוס.עםתחילת
הפלישה הגרמנית דהרו הפולנים עלגבי האמונה הזאת
היישר לתהום .בישראל שלימינו רווחת האמונה שאת
המלחמה הבאה צריך להכריעטייסגיבור במטוס .האם
מדוברבאמונהרציונלית,או שמאבקיבעוןשההתפתחויות
בתחוםהטיליםהטקטיים הפכואותו לחסר שחרואולי אף
להרה אסון?

בממוצע3.
אולם ההתפתחויות הטכנולוגיות הדרמטיות ב60-
השנים שחלפווהשינויים בעלויות הייצור או הרכש של
מטוסיםושלטיליםמעלים מחדש את השאלה :האםיתרונם
שלהמטוסיםכנושאי האש אלהעורףעדייןשרירוקיים,או
טילים ומטוסים בעבר
שמא התהפך הגלגל?כדילהשיבעלכךעלינו להשוותבין
בעברהיהיתרונו של המטוסכנושא האשלעומק שטחו של
שתי האופציות לתקיפת מטרות בטווח הקצרוהבינוני
האויבברור כשמש.מיעודיכולהיהלהגיע לקוראייה עם
(דהיינו עד למרתק של כ 500-ק"מ מגבולות המדינה) ,תוך
התייחסותלהיבטיםשלעלות-תועלת,שלדיוקהפגיעהושל
המטרות שבעומקולכווןאליהן את החימוש מלמעלה? גם
מהירותהתגובה.כמוכןעלינולהתייחסלהיבט החשוב של
כאשר הופיעוהטילים הראשונים בשלהי מלחמת העולם
שרידות מערכי האש מול אפשרויות
השנייה ,הםהיו נחותים מהמטוסים
השיבוששבידי הצדשכנגד-שרידות
הןמבחינתהדיוק-בגלל העדר קשר
עיןביןמיששיגרואותםלביןהמטרות כאשרהופיעוהטילים הראשונים המושפעתגםממצבההגיאו-אסטרטגי
a~lunהשנייה ,המיוחד שלישראל.
והןמבחינתהעלות-תועלת ,משמעהעברת בשלהי מלחמת
מבחינת המחיר הכולל של
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ם
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נ
הם
הן ההיבטים שלעלות-תועלת
מטעןדומהלעורףהאויב.
אין זה מפתיע אפוא ,שכאשר בחנו מבחינתהדיוקוהן מבחינת
ושל רמתהדיוק
אלברט שפרווינסטון צ'רצ'יל במבט
העלות-תועלת
אםעלותםשלמטוסיםמתקדמים,כפי
שצייןצ'רצ'יל,הייתהבעברזההלעלות
לאחור את ההשקעות הנרחבות של
הטיליםלטווחבינוני,כיוםשונים הם
הגרמנים ברקטות וע ו2-ע ,שכ20-
פניהדברים.מחיריהםשלמטוסיקרב-הפצצהמודרנייםעלו
אלף מהןנורועללונדון,עלאנטוורפןועל מטרותנוספות,
הםהגיעו למסקנות דומות.
ב 60-השנים שחלפו מאז בהתמדה הן בגלל שכלולן של
טכנולוגיות התעופהוהןבעקבותמורכבותהההולכתוגדלה
שפרקבע :מאמץאדירויקרהושקעבפיתוחםובייצורםשל
של המערכהלעליונותאווירית .כך הגענו למצב שעלותם
הטיליםארוכיהטווח,שהכזיבו-עם
שלמטוסי ההווה שלישראל-כגוןה(-ו)5וץאו
הפיכתםלמבצעיים במהלךסתיו
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עלותם שלהטיליםלטווחיםהבינוניים,לעומתזאת,דווקא
גאוותנו ,ושזכואצלי למעמד של
התכווצהבמהלךהעשוריםהאחרונים.כך,למשל,מחירושל
פרויקט החימוש המועדף למשך
טילשיוטכגון ה"טומהוק"האמריקנילתקיפהקונוונציונלית
תקופהלאמבוטלת,התבררולבסוף
כלאיותר מאשר טעות בהקצאת
ארוכתטווחמוערךכיוםבמיליוןדולר,ואילוייצורוהסדרתי
המשאבימן
שלטילבליסטימדויקלטווחים של מאותקילומטרים,כגון
ה ATACAM'-האמריקני או ה-גאפ)] הישראלי ,מוערך
ווינסטון צ'רצ'יל סיכם :אכן
בפחותמחצימיליוןדולר".מכאןשהיחסהראשוניביןעלותם
למזלנו היה הדבר שהגרמנים
של מטוסיםוטילים התהפךבעשוריםהאחרוניםלחלוטין,
השקיעו מאמץכהרבברקטותולא
וזאתבלי לכלולעדיין את עלותם הגבוהה של האמצעים
במפציצים .אפילו מטוסי
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ה"מוסקיטו"שלנו,שכלאחדמהם,מסתבר,לאהיהיקריותר
מרקטה,הטילובממוצע125טוןפצצותכלאחדבתחוםשל
מייל אחד מהמטרה במשך תקופתחייהם,ואילו הרקטה
הייתהמטילהטונה אחתבלבד,וזאתאגבשגגהשל15מייל
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וכמה נכון הדבר כאשר מדובר במדינות קטנות ,שכל
הנלווים להפעלתן של פלטפורמות אוויריות,כגון שדות
תשתיותיהן הצבאיות נמצאות מלכתחילה בטווח מערכות
תעופה מודרניים והכשרתטייסים .אם צ'רצ'ילדיבר על
הנשקהעיקריות שלהיריב ,ושעוצמתן מרוכזת בשטח קטן
פרופורציות של  ,1:1דהיינו טיל במחיר מטוס ,הרי
ובמספרמוגבל שלאתריםושלבסיסים.
הפרופורציות הנוכחיות עומדות על  1:100או אף ,1:200
חשיבותה ההולכת וגדלה של מהירות התגובה פוגעתעוד
דהיינו תמורתמחיר של מטוסבודדניתן לקבלבין 100ל-
יותרבמעמדו של המטוס.נניחשלפנינומשימתתקיפהנגד
200טילים5.במונחי עלות-תועלת של הבאת פצצה דומה
מטרה בעלת נ"צידוע במרחק של כמה מאותקילומטרים
לעורףהאויב התהפכואפואהנתוניםעדכדיפי 200לטובת
בעומק שטחה של מדינתאויב :שדה תעופהצבאי ,מרכז
השימוש ברקטות בטווחים האמורים ,בהשוואה לבסיס
הנתוניםשהיה תקף עם תום מלחמת העולםהשנייה6.
לוגיסטי רוחש פעילות ,סוללת נ"מ או משגרי טילים
גם בתחום הדיוק כמעט התהפכוהיוצרות.יתרונו העצום בליסטיים המתכונניםלשיגור .מהרגע שבו קיבלהטייסת
הקרב אתמשימתהואתהנ"צהמדויקשלהמטרה,יעברובין
שלהמטוס,הנובעמיכולתולראות את המטרהולכווןאליה
שעה אחת לכמה שעות עד לקבלת האפקט הנדרש של
אתהחימוש ,אבדזה מכבר.כפישראינובמערכה האחרונה
התפוצצויותבמטרה.זהופרקהזמןהנדרשלאנשיחילהאוויר
בעיראק ,כ 90%-מהפצצות שהטילו חילות האוויר של
כדי להשלים את תכנון המשימה ,להיערך להתמודדות
ארצות-הבריתושלבריטניההיוחכמות,רובןמונחות ,GPS
אפשרית עםמטוסיהאויבאו עם מערכות הנ"מ שלובדרך
שניווטו אל המטרות באופןאוטונומי וללא הסתמכותעל
למטרה,לתדרך אתהטייסים,לזווד את
קשרעין שלהטייסים עם המטרות.
ו,ו/כגוענו.,
מונדיוורהולפגו,ובה
םולמו
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הממוס
ויקשוט
DlUrl,I
אם במלחמת העולם השנייה עמד
רדיוס הפגיעה הממוצע של הפצצה במקוםלהפוך אתהמטוסים
אולםכאשרתגיעפקודהדומהעםאותו
הנ"צ ליחידת הטילים המודרנית,
האוויריתעלמיילאחדלעומתרדיוס
למשבריטיליםמהאוויר
המשוטטתאי שםבמרחבי היבשה או
פגיעה ממוצע של 15מייל שלהטיל
ם
י
ר
ק
י
משברים שהם
ן
י
א
מ
הים,יידרשו דקות אחדות להשלמת
ויתרון של 1:15
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לטובת המטוסים ,הרי כיום יפגעו
המשימה .הנ"צ המבוקשיוזן לראשי
מאיציםזולים ולשברם
הביות של הטילים במהירות הבזק,
שניהם במרחק של מטרים ספורים
ממשאיותפשוטותשינועו
ולאחר מכןיפריד רק משך המעוף של
ממרכז המטרה .למעשה ,בפרקטיקה
המודרנית הופך המטוס עצמויותר ברחבי הארץאומספינותזולות הטילביןהשיגורלביןהפגיעהבמטרה.
בעקבות מלחמתיוםהכיפוריםהבינו
ויותר למשאית אווירית נושאת
שישוטו
ם
י
ה
י
ב
ח
ר
מ
ב
גורמים בכירים בצה"לכי היו להם
טילים ,המשגרת אתטיליה ממרחק
של עשרות עד מאות קילומטרים
תפיסותשגויותבנוגעלחילהאוויר,וכי
אין הואגמישומהירתגובהכפישסברולפני המלחמה.
מהיעד.לפיכך ,כאשרמערכותההנחיההסופיותהןממילא
בקיצור,לסורים ולמצריםואפילו לארגוןצבאי למחצה
זהותבסוגי החימושהשונים ,אחתהיאלולטילהמודרני
כמו החיזבאללהישנהכיוםיכולת לשגרטילים ורקטות -
מונחה ה GPS'-אםשוגרמהאוויר,מהיבשהאומהים.
שראשהנפץ שלכל אחד מהםיכוללהיות במשקל שלמאות
קילוגרמים-למטרותבעומק שטחהשלישראלבקבועיזמן
מהירות התגובה וחשיבותה
קצרים ובעלותמינימלית .הן הטיל הוא זול,יחסית,והן
נכל שעולה רמתהדיוק של מערכות החימוש,ועימהעולה
הפלטפורמה שנושאת אותו ,המבוססת לרוב על משאית
הסתברותהפגיעהבמכהראשונה,עולהבמקבילגםחשיבותה
ישנה ,שעלותה כ-ספו אלף דולר .לעומת זאת ה-משאית"
שלמהירותהתגובה .כאשריצאוהאקדוחניםבמערבהפרוע
האווירית נושאתהטיליםעולהפיאלף :כ00-ומיליוןדולר.
לקרב ,הםדייקובדרךכללעדכדיכך,שההכרעהעברהלתחום
בהנחה שבתוךשנים ספורות י 00-הסורים גםבטילים
של מהירות השליפה.מןהראוילהכירבעוד מועד בעובדה
מודרנייםבעלימנועי דלק מוצק ומערכות הנחיה - 0~5
שזהובדיוק המצבההולךומתהווהלנגדעינינו בשדה הקרב
דוגמתה"איסקנדר"הרוסי8אודומיוהמפותחיםכעתבכמה
המודרני.
ממדינות האזור  -ישתפרו רמת הדיוק ומהירות התגובה
אםבעברהייתהסוגיית"המכההשנייה"רלוונטיתרקלמאזן
שלהםללאהכרויהפכואותםלאפקטיבייםשבעתייםגםנגד
האימההגרעינישבין מעצמות העל ,וזאתבעטיו של כוח
מטרותצבאיות קטנותממדים.בישראל,לעומתזאת ,שבה
ההרס המוחלט של פצצות הגרעין ,המאפשר לצד האחד
מתעקשים משום מהשהטילאוהפצצהיעברושלבשלזיווד
להשמיד אתמרביתיכולותיו שלהצד האחרבמכהראשונה,
ושלחניכהאוויריתאיטית,יחסית ,מתחתלכנףהמטוסבדרך
הריבימינו הופכת הסוגיה לרלוונטית גם לשדה המערכה
להפעלתם,תחייב אותהמשימהבדיוק את העלאתןלאוויר
הקונוונציונלי .זאת בגלל הדיוק הרב של החימוש
הקונוונציונליהחדש,המאפשר,עקרונית,להשמידאתמרבית ואתסיכונן שלפלטפורמותאוויריותשערכן מאותמיליוני
יכולותיוהקונוונציונליות של הצד שמנגד במכה הראשונה .דולרים.ואםלאדיבכך,הריביצועהמשימותיהיהאיטיבשני
החימושהמדויק מאפשרכיום לצד האחד לחסלאו לשבש סדריגודל בהשוואהלמהירותהפעולה שלהיריבים.
את מערכות הלחימה,הפיקוד והשליטההחיוניות של הצד
האחרבמהירותכהרבה,עדכייכולתו שלהמותקףלהנחית נשכהקונוונציונליתשנייה
היבטנוסףוחשובלאפחותלהשוואההואיכולתההישרדות,
מעין"מכהקונוונציונליתשנייה"מוטלתבספק.על אחתכמה
וו/

כלומרהסיכוייםלשמר אתמרבהיכולותלמכהקונוונציונלית
שנייה,בהנחה שהצדשמנגדעלוללנסות לשבש-באמצעות
טילים ,רקטות ,ארטילריה ואמצעיםנוספים -אתיכולות
התגובה שלישראל.
באמצעשנות ה 90-של המאה שעברההזהיר אלוף ישראל
טלבספרו"ביטחוןלאומי"מפני המשך ההסתמכותעלחיל
האווירהישראליכנושא האשהבלעדילעומקהחזיתולעורף
האויב-בעיקר נוכח רגישותם היתרה של שדות התעופה
ושליחידות הבקרה האווירית של ישראל לסכנת שיבוש
באמצעותיכולות אשמנגדההולכותומתפתחותבצדהאחר.

אתהמהפכההזאתיחוללוטיליםארוכיטווחשיימצאובידי

מדינות קרובות ורחוקות ,והםעלולים לערער את כושר
ההרתעהההיסטורי שלישראל .לאאמצעילחימהטכנו-
טקטייםחדישים ,לרבות החימוש המדויק והחכם ,ולא
בלעדיותהכוחהאווירייהווערובהבפניהאיומיםהחדשים...
האיומיםהחדשים האלה הםשעלוליםלהגביל אתיכולתו
שלחילהאווירלמלא אתייעודו9.
עשורחלף מאז,ונבואתו שלטליק הפכהלמציאות .ברשות
מצריםוסוריהישכיוםמאותטילי "סקאד"מדגמים rC ,8ו-
ט,המנסיםמעמדותהשיגור שלהםבמרכזסוריהאובאזור
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תעלת סואץ את כל שטחה שלמדינתישראל.נוסףעלכך
ישברשותןמאותרקטותכבדותומדויקותלמדי,המאפשרות
להן לשבש באופן משמעותי את התשתיות הצבאיות
בישראל באמצעות תקיפה מסיבית או באמצעות טפטוף
מתמשך .כלומר ,בדיוקכפי שהופתענו כאשרטילי הנ"מ
"כופפו את כנף המטוס" במלחמתיוםהכיפורים ,כך אנו
עלולים להיות מופתעים כאשרטיליםבליסטיים יכופפו
במלחמה הבאה אתכנף המטוס ,אוליתרדיוק :את מסלול
ההמראהשלוואתתשתיותיוהלוגיסטיות.האיוםמנגדהזה
עודעלול להתעצםבעתיד,עדכדיקפיצתמדרגה ,אםיגיעו
לזירהטילים מתקדמים המונחים באמצעות GPSומונעים
בדלקמוצק,כמוה"איסקנדר"שהוזכרלעיל.העובדהשכוחה
האווירי של ישראלמרוכזכולו במספר מצומצם של שדות
תעופהנייחים ,ושלרשותה מספרקטןעודיותר שליחידות
בקרהאוויריות,שאין שום אפשרותלהסתירןמעיניהאויב
אולהוציאןמטווחטיליו ,אומרתדרשני.אולם מאחרשכבר
התייחסתי בהרחבה לבעיות ההישרדות שלחיל האוויר
בפרסומיםקודמים ,לאארחיבבכךכאן0.י
ומהבנוגעלשרידותם של רקטות ושלטילים?
למותרלציין שיצירת אופציהרצינית של תקיפות עומק
מסיביות באמצעות מספר רב שלטיליםמדויקיםוזולים
תיצור יכולת להנחית מכה קונוונציונליתשנייה שתהיה
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חסינהיותרליכולות השיבוש באמצעות אשמנגד אוטילי

נ"מארוכיטווח-יכולותההולכות ומתפתחות בצד האחר.
שלא כמו מטוסים ,הטילים יכולים להיות מאוחסנים
ומשוגרים כמעט מכל אזור או אתר קרקעי ללא הכשרה
הנדסית מסיבית ,שכן הם אינם דורשים מסלולי המראה
ארוכים,ומשוםשהלוגיסטיקההכרוכה בהםבטלהבשישים
בהשוואהלזוהכרוכהבמטוסים ובשדות תעופה .זאתועוד,
הטיליםיכולים להיות מאוחסנים ומשוגרים באלפיהם גם
מפלטפורמותימיותזולותיחסית.הפלטפורמות האלהיוכלו
לשייטבמרחביהאגןהמזרחי שלהיםהתיכון,בלישהאויב
יוכללאתרןולטווחן מראשבאמצעות רקטותארוכותטווח,
טילי "סקאד" אוטילי"איסקנדר".

ומטוסים מולטילים -מסקנות

שהטיליםלטווחים האלהצריכיםלהיותכהגדולים,יקרים,
ומסורבלים ,עד ששכרם יוצא בהפסדם .לפיכך התקיפה
בטווחים האלהצריכהלהישארמשימתם שלהפרשיםבעלי
הכנפיים.שנית,תפקידו שלמטוס הקרביתמקדיותרויותר
ביצירתמודיעיןבזמן אמתמעללשדה המטרותהןכדילאכן
מטרות נעות והןכדי לבצע הערכת נזקים שתאפשר את
המשך הכוונת הטילים מהעורף .ושלישית ,תמיד תיוותר
בעינההמשימההקלסית שלשמירהעלהעליונותהאווירית
והמודיעיניתמעלהיבשהומעלהים.המשימה הזאתתהפוך
קלהיותרבעקבותצמצומן שלמשימותהתקיפה וההפצצה
המוטלותעלחילהאוויר.

הערות
.1

תודות למנכ"ל מל"מ,יאיררמתי ,ולמרעוזירובין על הערותיהם
ועלתובנותיהם.

מאז שעלתה לראשונההדילמה שלמטוסים לעומתטילים,
לפני כ 60-שנה ,התחוללושינויים טכנולוגיים מפליגים
הפועלים לטובת האופציה הרקטית .בהיבט של עלות-
תועלת התהפכו היוצרותפי  100ויותר; בהיבט הדיוק,
השוויון המוחלט שהושג באחרונה באמצעותהנחיית GPS
הואשיפורשלפי 15בהשוואהליחסי
הדיוקשהיוקיימיםקודםלכן.בהיבט
שלמהירותהתגובהחלשיפורשלפי במקוםלהפוך אתהמטוסים

Albert Speer, InsidetheThird Reich, Sphere .2
. 493-494קק Books, England, 1970,
 .3וינסטון ס'צ'רצ'יל ,מלחמתהעולםהשנייה:ניצחוןוטרגדיה,כרך
,6תרגום :אהרוןאמיר ,הוצאת עם הספר ,1961 ,עמ' 58
 .4האמריקנית השתמשו במלחמת המפרץבטילי "טומהוק" ששוגרו
מהים ,בעיקר ממשחתות  ;Agisכן ערכו שימוש מושכלבטילי
ATACAMבטווחים שלעד ל300-קילומטרים,בין השארעלמגת

למשגריטיליםמהאווירעדיף
להוסיףלטיליםמאיציםזולים

ש
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להתמודד עםמערכי הנ"מ העיראקיים,שהיו
חסריכליכולת להתמודד עםהטילים
ששוגרו אליהם מהקרקע ,ובכך לפתוח
מסדרונותלמטוסיהם תוךהימנעותמסיכונם.

עשרה בערך לטובת הרקטה ,שכן
המעבר למנועי דלק מוצקבטילים
בליסטיים הוביל לקיצור לוחות
ולשגרם ממשאיותפשוטות
הזמנים עדלפגיעה במטרהבערךפי
שינועוברחבי הארץאו
( 20בעקבות ביטול הצורך בתדלוק
מספינותזולותשישוטו
הרקטה טרםשיגורה),בעודשהמעבר
במרחביהים
למנועיסילון במטוסי הקרב הגביר
אתמהירותהשיוט שלהםוקיצר את
זמני הטיסה למטרהפישנייםבלבד.
נזקים וכדומה.
כאשר מוסיפים לכל אלה את היבט ההישרדות ואת
 .6שפרמתייחסגםלפרופורציה של1:7ביןמטוסיםלטילים ,כלומר
היכולת לפרוס אולנייד אתרכיבי האש במרחבי המדינה
שניתןהיהלייצרשבעהמטוסיםבמקום רקטה אחת מדגם .1/2לפי
ת
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הטילים
היום
הנתוןהזהמגיעהיפוךיחס
ובמרחביהיםהתיכון ,המסקנהצריכהלהיות חדה וברורה:
י .1,400
המודרניים עדכדיפ
במקום להפוך את המטוסים למשגריטילים מהאוויר -
 .7אלוף(מיל')יעקבעמידרור ,מתוך מלחמתיוםהכיפוריםולקחיה,
עמ' 22
משרדהביטחון,ם
משגרים שהםיקרים מאין כמותם,עדיף להוסיףלטילים
"
ר
ד
נ
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א
"
הואטילבליסטי חדיש שמוכנסבימים אלהליחידות
.8
מאיציםזולים ולשגרם ממשאיות פשוטות שינועו ברחבי
הטיליםשל צבארוסיה.מדוברבטילגדולממדים,שנושא ראשנפץ
הארץאומספינותזולותשישוטובמרחביהים .אתכלזאת
במשקל של טון לטווח של כ 300-קילומטר.לטיל הזהיש גרסה
ניתן לבצע בעלות נמוכה ,במהירות ,בגמישות ותוך הגנה
מונחית  ,GPSשרמתהדיוק שלהמגיעהלמטריםבודדים.נודעכי
סוריהכברביקשהמרוסיהלהצטיידבעתידבטילים האלה,שמחיר
הרבהיותר טובהמפנישיבושיםאפשריים באמצעות אש
כל אחד מהםמגיע ל800-אלףדולרבלבד.הטילהזה אמורלהחליף
מנגדאומערכותנ"מ.ובמיליםאחרות :אםבעברנדרשמטוס
את ה"סקאדים"המתיישנים.
 .9ישראל טל,ביטחוןלאומי ,הוצאתדביר ,1996 ,עמ'  .221בהמשך
ר
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ה
קרב משוכללכדי להטיל פצצת ברזל פשוטה
ל
ע
גוזר טל את הצורך בהקצאת משאבים למה שהוא מכנה" :פיתוח
המטרה ,היום נדרשת משאית פשוטהכדי להטילטיל
וקיום כושר הרתעה אסטרטגיקונוונציונלי אלטרנטיבי ...הכוח
משוכללהיישר על המטרה.הגיע אפוא זמנו של "הטיל
האוויריאינויכולעוד לשמשלבדוכנדבך האסטרטגיהבלעדי של
ישראל".שם ,עמ' 222
הטקטי הזול" -שעליודיבר בעבר
,
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 .10יובלשטייניץ",הים כעומק האסטרטגי שלישראל",מערכות ,383
משה ארנס  -להיותכלי תקיפה משלים לצד המטוסים
מאי ;2002וכן "הערותעלתפיסתהביטחון",מערכות ,398ינואר
וכגיבוילהםבמקרים שבהםיגרוםהאויבלשיבושושלהכוח
2005
וו .עמדהדומההביעגםעוזירובין,מומחהלטיליםובעבר ראשמנהלת
האוויריבאמצעות אשמנגדעלבסיסיואובאמצעיםאחרים.
"חומה"במשרדהביטחון.ראו015 :ט11-Rom, "Israel5בקל)
IarabraB
בכךאין כמובןכדי לבטל את חשיבותם של המטוסים
א 10 Extend Precise Ground Strike", Defense
,12מי"
במערכה המודרנית ,אלא רק להסיטם למשימות אחרות,
. 42-43קקSeptember 2005,
חיוניות לא פחות .ראשית ,התקיפה באמצעות טילים
בטווחיםשמעל ל600-500-קילומטריםאינהכדאית,מכיוון
.5גם אם מביאים בחשבון שמטוס נושא
שניים-שלושה טילים או פצצות חכמות
בממוצע בכלגיחה לטווחים האמורים,עדיין
היתרוןהוא 1:50או:33ו.כלומר ,המטוסצריך
לשרוד ולבצעבין  30ל 50-גיחות הפצצה
מוצלחותעל מנתלהתחיללהשוות את סךכל
החימושהמדויקשהואמטיללמטעןשנושאים
טיליםבעלותדומה.זאתבלאשהבאנובחשבון
את העובדה שגםלטיל או לפצצההאוויריים
תגמחיר משלהם ואתעובדותקיומן של
עלויותישירותנוספות,כגוןשעותטיסה,תיקון

*

