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...מטחי הרקטות בהיקף חסרי התקדים שחמאס והג'יהאד האסלאמי החלו לשגר, היו תצוגת
תכלית של הדוקטרינה של חיזבאללה. זו נועדה לכתוש את ישראל במטחי ירי רווי, שיאתגר את

 רקטות במשך שתי יממות. באחד המטחים,520יכולת התגובה של כיפת ברזל. בסך הכול נורו 
 רקטות בחמש דקות לעבר תא שטח קטן...80כפי שמסר דובר צה"ל תת־אלוף רונן מנליס, נורו 

...למי ששואל את עצמו מדוע החליט ראש הממשלה לחתוך את הסבב הנוכחי למרות כל
הביקורת והטענות הכבדות על פגיעה בהרתעה, התשובה כנראה היא שעם כל יום שחולף,
הסיכויים לפגיעה חמורה יותר גדלים. די לשאול היכן הייתה ישראל היום אם טיל הקורנט היה

פוגע באוטובוס החיילים בעודם בתוכו.

אותו שיקול נכון כנראה גם בנוגע למטחי הרקטות הרוויים, ובפרט לגבי הרקטה שהתפוצצה
באשקלון. בעקבות הירי על אשקלון הציג הג'יהאד האסלאמי בעזה סרטון תעמולה שממנו
עולה כי הייתה זו רקטה לטווח קצר שהורכב עליה ראש נפץ כבד. משהו פרימיטיבי בעלות של
כמה מאות דולרים בלבד, אבל עם ראש נפץ גדול וכוח הרס סביבתי עצום. הרקטה הזו אינה

 פרסם חמאס כרזה שכותרתה "קיבלנו את האתגר", ובה הציג את2017בדיוק הפתעה. במארס 
הרקטה החדשה. בעקבותיה פרסמו כמעט כל כלי התקשורת בישראל כי "חמאס פיתח רקטה
חדשה ועוצמתית המיועדת לירי לטווח קצר, בעלת ראש נפץ כבד במיוחד. טווח הרקטות קצר,
אך בשל חומר הנפץ הרב שהן מכילות הן שונות מכל מה שהכרנו עד כה בעזה, והן עלולות
ביישובי העוטף בעימות הבא". הרקטות הללו מוכרות משימוש שעשה בהן לזרוע הרס רב 
חיזבאללה בסוריה ובלבנון, שם הן מכונות 'אל־בורקאן'. תרחישים עתידיים של מלחמה עם
חיזבאללה בצפון כוללים מטחים רוויים של רקטות כאלה על יישובי הצפון והגולן הסמוכים
נגד ויפתח  יצטרף אליהם חמאס  כזו  לגבול. על פי הדוקטרינה של חיזבאללה, בסיטואציה 

ישראל חזית שנייה מדרום...

...ד"ר עופר ישראלי פרסם השבוע מאמר באתר 'ישראל דיפנס', ובו הוא כותב כי "רקטת 'הר
בשימוש כיום  נמצאת  בלבנון,  ו'אל־בורקאן'  ובעיראק  באיראן  'אל־אשתר'  הנקראת  הגעש', 

500חיזבאללה בסוריה. זוהי רקטה לטווח קצר – עד שלושה קילומטרים, בעלת ראש נפץ של כ־
 דולרים ליחידה בלבד, ונראה כי חמאס הצליח400־300ק״ג. היא פשוטה להפעלה וזולה מאוד, 

ליותר מ־ ישראלי, מומחה למדיניות10להאריך לה את הטווח  קילומטרים". במאמרו מבקר   
ביטחון, את מערכת הביטחון על התמודדותה עם חמאס. "רק לאחר תשלום כבד בחיי חיילים
ואזרחים", הוא כותב, "מערכת כיפת ברזל סיפקה פתרון שנראה בתחילה בלתי אפשרי לטילי
הקסאם הפרימיטיביים. המכשול התת־קרקעי הנבנה כעת על גבול הרצועה, בשילוב מערכות
יספק בהקדם פתרון למנהרות התקיפה חוצות הגדר. אולם מחדל שלישי ניטור מתקדמות, 

מתפתח, וזהו מחדל רקטת הר הגעש ודומותיה"...
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