
כיפת ברזל במבט לעתיד

אוויריים  איומים  עם  להתמודד  שנועדה  ברזל,  כיפת  מערכת 
על ישראל, פותחה בזמן שיא ופועלת באופן מבצעי זה כעשור. 
תרומתה של המערכת לביטחונה של ישראל התבטאה במהלך 
וכטב“מים. פיתוח  ביירוט של כ־4,000 רקטות, טילים  השנים 
יכולת  קצר  זמן  תוך  הביא   2011–2007 בשנים  המערכת 
מבצעית משמעותית וחדשה שהפכה למרכיב מרכזי בביטחונה 
של ישראל בעשור האחרון. מנהלת חומה במפא"ת אחראית על 
פיתוח  על  וכן  הביטחוניות,1  בתעשיות  המערכת  וייצור  פיתוח 
דוד(.  )קלע  קסמים  ושרביט  חץ  האקטיבית  ההגנה  מערכות 
פעילותה של מנהלת חומה כוללת שיתוף פעולה הדוק עם חיל 
המודיעין  קהילת  הביטחוניות,  התעשיות  הים,  חיל  האוויר, 
ההשקעה  הביאה  האחרון  העשור  במהלך  וארצות־הברית. 
גדולים  שדרוג  סבבי  למספר  ברזל  כיפת  בפיתוח  הישראלית 

כיפת ברזל היא מערכת ייחודית בעולם הפיתוח הביטחוני. תיאום עם זרועות האוויר והים 
וסיוע אמריקני, יחד עם הטמעה מהירה ויעילה של יכולות היירוט המתפתחות, יאפשרו 
לכיפת ברזל להמשיך לתרום לביטחון ישראל מהרובד הטקטי ועד הרובד האסטרטגי, 
כאמצעי המשפר את עמידות התשתיות החיוניות ועמידות האוכלוסייה בעורף הישראלי, 

וכאמצעי המצמצם את היכולת של האויב לכפות עימות בתזמון נוח עבורו 

סא“ל רותם, ראש תוכנית כיפת ברזל במנהלת חומה

פיתוח  מאמצי  במערכת.  קטנים  ושיפורים  תיקונים  ועשרות 
הגבוהים  ביצועיה  בשימור  הכרחי  מרכיב  היו  אלו  מתמשכים 
של כיפת ברזל מול התגברות האיום מעזה במהלך עשרות סבבי 
לחימה, ובראשם מבצע “עמוד ענן“ )2012(, מבצע “צוק איתן“ 

)2014( ומבצע “שומר החומות“ )2021(.
השנה מנהלת חומה מציינת 30 שנה להיווסדה. במאמר זה, על 
רקע עשור ליירוט הראשון של כיפת ברזל בשנת 2011 והצלחתה 
ב“שומר החומות“ אתאר את עיקרי דרכה של המערכת עד כה 

ואת האתגרים לעתיד.

ההקשר המבצעי הרחב של כיפת ברזל
בית  עמק  על  ירדן  משטח  רקטות  פתח  ארגון  שיגר  ב־1969 
שאן, ומ־1982 עד שנות ה־90 של המאה ה־20 שיגרו הארגונים 

יירוטי רקטות ששוגרו מעזה לכל אורך קו החוף של ישראל ב"שומר החומות" )צילום: יהונתן קלרמן(
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יישובי הצפון  הפלסטיניים וחזבאללה רקטות באופן תדיר על 
מנהריה ועד קריית שמונה. ב־2001 החלו התקפות הרקטות על 
כולל  האלו,  השנים   20 במהלך  כאשר  הדרום,  ויישובי  שדרות 
“שומר החומות“, שוגרו מעזה מעל 15,000 רקטות ופצמ“רים. 
כ־4,000  ימים   33 תוך  ישראל  ספגה  השנייה  לבנון  במלחמת 
וגרמו ל־53 הרוגים ומאות  רקטות ששוגרו על־ידי חיזבאללה 
פצועים. זו הייתה נקודת המפנה שהבליטה את הצורך בפיתוח 

מואץ של מערכת ליירוט איומים קצרי טווח.2
בניגוד לאיום הלא מדויק )“סטטיסטי“( של רקטות ופצמ“רים, 
תשתיות  להשבית  שעלול  באופן  לפגוע  יכולת  מדויק  לחימוש 
ועד  וזיקוק  חשמל  ממתקני  קריטיות,  וצבאיות  אזרחיות 
לראשונה  מבצעי  באופן  הופעל  ב־1967  האוויר.  חיל  בסיסי 
חימוש מדויק כנגד ישראל כאשר צבא מצרים הטביע את אח“י 
מדגם  סובייטית  מתוצרת  חוף–ים(  )טיל  טח“י  על־ידי  אילת 
היב“א  מכ“מי  הושמדו  הכיפורים  יום  במלחמת  “סטיקס“. 
)יחידות הבקרה האווירית( הדרומית )528( והמערבית )511( 
בסיני על־ידי טיל שיוט מדויק מתוצרת סובייטית מדגם “קלט“. 
כמו  לא־מדינתי  לארגון  גם  אפשרה  הטכנולוגית  ההתפתחות 
חזבאללה להשתמש בטח“י מתוצרת איראנית לתקיפת אח“י 
יותר  רבים  ומדינות  ארגונים  מחזיקים  מאז  ב־2006.  חנית 
וגדלות של טילים,  ובכמויות הולכות  ביכולת תקיפה מדויקת 
כטב“מים וטילי שיוט. תקיפת מתקני הזיקוק הסעודים על־ידי 
כמות גדולה של מל“טים מתאבדים וטילי שיוט בשנת 2019, 

יחד עם שיגור טק“ק )טיל קרקע–קרקע( איראני מדויק לטווח 
קצר על החרמון בשנת 2019, היו סימן לצמיחת פוטנציאל הנזק 

והתחזקות איראן בתחום התקיפה המדויקת. 
בידי  והמוני  טווח  קצר  מדויק  חימוש  הקרוב,  העתיד  בראיית 
בעלת  ישראל  חדש.  מסוג  לאסימטרייה  גורם  הטרור  ארגוני 
יכולת תיאורטית לתקוף במדויק ולהשמיד תשתיות כגון תחנות 
כוח, מתקני זיקוק, נמלי ים, שדות תעופה וסמלי שלטון של כל 
מדינת אויב שעומדת נגדה ולגרום לה נזק חמור ביותר. ישראל 
שלה  התקיפה  יכולות  את  מממשת  ולא  עצמה  את  מרסנת 
לעומת  המלחמה.  ודיני  בין־לאומיים  במנהגים  עמידתה  בגלל 
לתקוף  עלולים  מדויק  חימוש  ישיגו  אשר  טרור  ארגוני  זאת, 
המלחמה.  דיני  של  מגבלות  ללא  בישראל  חיוניים  מתקנים 
תוכלנה  אלו  טרור  ארגוני  פועלים  שבהן  המדינות  מכך,  חמור 
לתקוף  סיבה  ושאין  הארגונים  על  אחראיות  אינן  שהן  לטעון 
את תשתיותיהן בתגובה. לכן בעת עימות עם ארגון טרור בעל 
חימוש מדויק, צפוי מצב של חוסר סימטרייה שבה תשתיותיה 
לגיטימציה  לה  אין  אך  התקפה,  תחת  ישראל  של  החיוניות 
לתקוף תשתיות זהות במדינה ממנה האיומים משוגרים והיא 
נאלצת לרדוף, במאמצים טכנולוגיים יוצאי דופן, אחרי כל פעיל 
טרור, משגר וטיל בצד השני. במציאות זו של הרתעה חלקית, 
ההגנה האקטיבית הופכת להיות לא רק אמצעי להגנת האזרח 
מלחמה  שבעת  המבטיח  לאמצעי  גם  אלא  הטרור,  מארגון 

בישראל יהיו תנאי מחיה בסיסיים, כגון חשמל ומים. 

משגרים של כיפת ברזל ומיירט המשוגר לעבר מטרה בעת ניסוי פיתוח של המערכת בתחילת 2021. כדי לשמור על ביצועי המערכת 
בהתאם להתפתחויות, נדרשים סבבי פיתוח מחזוריים וניסויי פיתוח, ולאחר מכן פעילויות הטמעה והכשרה לדרגי השדה בצה"ל המפעילים 

את המערכת ומתחזקים אותה )צילום: משרד הביטחון(
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הפיתוח של כיפת ברזל
–2004 בשנים  המערכת  של  הפיתוח  והתנעת  ייזום  תהליך 
ושל  המדיני  הדרג  של  דופן  יוצאת  החלטות  קבלת  כלל   2007
הפרויקט  תקצוב  מרגע  גולד.  דני  ד“ר  תא“ל  דאז  מו“פ  ראש 
במלואו בסוף 2007, פותחו טיל מיירט )טמיר(, מערכת שו“ב, 
שתי  ייצור  תוך  יחד  ושולבו  תקשורת  ומערכת  מכ“ם  תצורת 
הסוללות הראשונות ומבצוען בתחילת 2011. למאמץ זה נרתמו 
בתעשיות  ייצור  ואנשי  טכנאים  מדענים,  מהנדסים,  מאות 
של  ההקמה  וגרעין  במפא“ת  הפרויקט  צוות  וכן  הביטחוניות, 
בזכות  התרחשה  הפיתוח  של  המהירה  ההצלחה  האוויר.  חיל 
הטכנולוגיים  בתחומים  הן  רבים,  גורמים  של  הכרחי  שילוב 
הביטחון  במשרד  הפרויקט  של  והתעדוף  הניהול  באופן  והן 
הראשון  הפיתוח  סבב  השלמת  הביטחוניות.3  ובתעשיות 
ומבצוע כיפת ברזל ב־2011 שינו תוך זמן קצר את הדינמיקה 
ההתנהלות  על  השפיעו  ואף  לעזה,  ישראל  בין  העימותים  של 

האזרחית והמדינית בישראל.

המעמד הייחודי של כיפת ברזל
כיום תופסת כיפת ברזל מקום מרכזי בשיח הישראלי. מרבית 
לביטחון  חשיבותה  ואת  המערכת  את  מכירים  התושבים 
האוכלוסייה בישראל. אין עוד מערכת נשק בעלת מעמד ציבורי 

כשל כיפת ברזל, ויש לכך כמה סיבות מרכזיות:
מרכזיות ירי התמ“ס )תלול מסלול( אצל האויב – בעשורים   
בישראל  האוכלוסייה  על  הטרור  מתקפות  הפכו  האחרונים 
לאיום מרכזי של ארגוני הטרור המודרניים. בתהליך מקביל, 
כל  לשולי,  והפך  פחת  הסדירים  הערביים  הצבאות  איום 
בזירות  צה“ל  של  עליונותו  יציבים.  השלום  הסכמי  עוד 
ופיתוח  ברובו  המתאבדים  טרור  הבסת  השונות,  הלחימה 

תת־ מנהרות  מערך  מפני  להגנה  ומבצעי  טכנולוגי  מענה 
היעילות  היכולות  משרעת  את  צמצמו  התקפיות  קרקע 
הלאומיות  והתשתיות  הישראלית  האוכלוסייה  לתקיפת 
לתקיפת  ביותר  הזמין  הכלי  נותר  התמ“ס  ירי  ישראל.  של 
מרכזי האוכלוסייה בישראל שיש בידי ארגוני הטרור, ובתור 
האמצעי אשר נעשה בו השימוש התכוף ביותר להגנה מפני 
בשיח  למרכזית  הפכה  ברזל  כיפת  ששוגר,  לאחר  האיום 

הציבורי בישראל.
נמצאים  ברזל  כיפת  של  הניידים  המשגרים   – תודעה   
לטילי  המבצעי,  לצורך  בהתאם  בישראל  רבות  ערים  ליד 
נראים  והם  ניכר  עשן  שובל  עם  קצר  מעוף  זמן  המערכת 
יירוטים  ראו  תושבים  מיליוני  מהקרקע.  למביטים  בקלות 
ברשתות  היירוטים  של  לסרטונים  נחשפו  או  עיניהם  במו 
בעשור  ונשנים  חוזרים  ומבצעים  הסלמה  בסבבי  חברתיות 
האחרון. כתוצאה מכך ההגנה שמספקת כיפת ברזל, גם אם 
במידה  ומחזירה  הציבור  לתודעת  נכנסת  הרמטית,  איננה 
האוכלוסייה  לבין  הטרור  ארגוני  בין  לחצוץ  צה“ל  את  רבה 
האזרחית. מובהקות ההשפעה התודעתית העמוקה הוכחה 
חוסר  תחושת  את  הפחיתה  ברזל  כיפת  שלפיו  במחקר 
האונים הנגרמת מאיום הירי והפכה אותה לתחושת הישג, 
ובכך פחתה הטראומה של האוכלוסייה מתקיפות תמ“ס של 

האויב.4 
השפעה ברורה – בניגוד למערכות צבאיות רבות שבהן יש   
להישג  האופרטיבי  להישג  הטקטי  ההישג  בין  עמום  קשר 
האסטרטגי, בכיפת ברזל הקשר ברור. ההישג ברובד הטכני־
טקטי של כיפת ברזל ביירוט איומים אוויריים מונע מהאויב 
המערכתי.  ברובד  בעורף  חריג  נפגעים  והיקף  לנזק  לגרום 
בשני  האסטרטגי  ברובד  תורמת  ברזל  כיפת  מכך,  כנגזרת 

כיפת ברזל מיירטת מטס של רביעיית כטב''ם בו־זמנית בניסוי. יכולת יירוט הכטב"מים הוכחה באופן מבצעי עם הפלת כטב"מי נפץ 
של חמאס ב"שומר החומות" )צילום: משרד הביטחון(

מערכות - מחזון לביטחוןמערכות - מחזון לביטחון12



את  לדרדר  האויב  מיכולת  מפחיתה  המערכת  היבטים: 
ישראל למהלך קרקעי כאשר הוא מנוגד לאינטרס הישראלי, 
על  נוסף  ישראל.  מבחינת  רצוי  לא  במועד  אותו  ולכפות 
כך, המערכת מאפשרת לספוג את תגובת האויב למהלכים 
חומרתם  את  מפחיתה  ובכך  יוזמת,  שישראל  התקפיים 

)לדוגמה בפתיחת “עמוד ענן“(. 

התפתחות היכולות של כיפת ברזל
לא  שמפתחיה  באופן  ברזל  כיפת  התפתחה  האחרון  בעשור 
סוללה  כל  על־ידי  המוגן  השטח  שנים.   13 לפני  לחזות  יכלו 
בכל  משגרים  נוספו  גדלה,  המטח  קיבולת  ושוב,  שוב  הוגדל 
טווח  קצרי  בליסטיים  איומים  ליירט  היכולת  ופותחה  סוללה 
חשובה  דרך  אבן  היה  איתן“  “צוק  ופצמ“רים.  מתקדמים 
היות  הבליסטי,  האיום  מול  ברזל  כיפת  יכולות  בהתפתחות 
ירי דומה בהיקפו וצפיפותו  שהמערכת הצליחה להתמודד עם 

לתרחיש מלחמת לבנון השנייה. 
הכטב“ם  יירוט  בעולם  היכולות  התפתחו  האחרונות  בשנים 
וטילי השיוט, ונערכו ניסויים ליירוט כטב“מים בודדים ומטסים. 
היכולת הוכחה באופן מבצעי עם הפלת כטב“מי נפץ של חמאס 
)טילי  וטח“י  שיוט  טילי  של  היירוט  יכולת  החומות“.  ב“שומר 
להגן  הים  חיל  של  הצורך  בעקבות  והבשילה  פותחה  חוף–ים( 
וממומשת  איומים,  ממגוון  ישראל  של  הכלכליים  המים  על 
למענה  סוללות  שתי   .6 סער  לספינות  ימית“  “כיפה  בפרויקט 
ארצות־ לצבא  נמכרו  אף  שיוט  וטילי  כטב“ם  לאיומי  ביניים 

הברית, ויכולתן הוכחה שם בניסויים.
כטב“ם,  עם  ההתמודדות  בהיבט  והן  הבליסטי  בהיבט  הן 
בפני  מעמידה  עזה  רצועת  אשר  המצטבר  והניסיון  האתגרים 
ישראל מאפשרים לשפר את כיפת ברזל ולהפוך אותה לטובה 
יותר, עמידה יותר ורובוסטית יותר מול האיומים בכל הזירות.  

העתיד של כיפת ברזל
כיפת ברזל נדרשת להמשיך ולהתפתח אל מול מרוץ החימוש 
סוללות,  נדרשים  הכמות.  הוא  המרוץ  של  אחד  ממד  האזורי. 
הירי  בהיקפי  לעמוד  כדי  מספקת  בכמות  ומיירטים  משגרים 
נרחב  לעימות  אפקטיבית  היערכות  תוך  בדרום,  המתגברים 
נדרשת  ברזל  כיפת  האיכות.  הוא  המרוץ  של  שני  ממד  בצפון. 
איראני  נשק  של  חדשים  סוגים  בהם  חדשים,  איומים  ליירט 
בזירה. כדי לשמור על ביצועי המערכת בהתאם להתפתחויות, 
מכן  ולאחר  פיתוח,  וניסויי  מחזוריים  פיתוח  סבבי  נדרשים 
פעילויות הטמעה והכשרה לדרגי השדה בצה“ל המפעילים את 

המערכת ומתחזקים אותה.  
למרות כל מאמצי הפיתוח וההצטיידות, ההגנה אינה הרמטית 
את  ולצמצם  ההגנה  את  לשפר  כדי  הרמטית.  תהיה  ולא 
להמשיך  צה“ל  על  בו,  לעמוד  מסוגלת  שההגנה  להיקף  האיום 
להסביר  יש  כן  כמו  רב־זרועיות.  התקפיות  בפעילויות  ולנקוט 
לאוכלוסייה בישראל באופן ברור שאין הגנה הרמטית ועל כן יש 
להישמע להוראות פיקוד העורף בעת עימות. אל מול האיומים 

אשר אינם מיורטים, הנחיות אלו מצילות חיים.

סיכום
הביטחוני.  הפיתוח  בעולם  ייחודית  מערכת  היא  ברזל  כיפת 
המערכת פותחה בזמן שיא, סיפקה ביצועים טובים מהמתוכנן 
ונשנים  חוזרים  שדרוגים  המאפשר  באופן  רובוסטית  ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.והיא 

לשמירה על אפקטיביות המערכת בעלויות סבירות. בעשורים 
בלחימה  ושוב  שוב  עצמה  את  מוכיחה  המערכת  האחרונים 

בהיקף יירוטים אשר אין שני לו בעולם בממדיו ובמורכבותו.
זרועות  עם  ובתיאום  האויב,  התפתחות  על  המודיעין  רקע  על 
כדי  בפיתוח  רבות  משקיעה  הביטחון  מערכת  והים,  האוויר 
המתפתח  האיום  מול  רלוונטית  להיות  תמשיך  ברזל  שכיפת 
בזירה, וכן היא משקיעה בהצטיידות כמותית ברכיבי המערכת, 
הירי הרב. רק השילוב  כדי לעמוד מול היקף  בסיוע אמריקני, 
של כל אלו, יחד עם הטמעה מהירה ויעילה של יכולות היירוט 
לביטחון  לתרום  להמשיך  ברזל  לכיפת  יאפשר  המתפתחות, 
כאמצעי  האסטרטגי  הרובד  ועד  הטקטי  מהרובד  ישראל 
המשפר את עמידות התשתיות החיוניות ועמידות האוכלוסייה 
האויב  של  היכולת  את  המצמצם  וכאמצעי  הישראלי,  בעורף 

לכפות עימות בתזמון נוח עבורו.

ברצוני להודות על ההשקעה והתרומה של האנשים העומדים 
הביטחוניות  בתעשיות  ברזל  כיפת  וייצור  פיתוח  מאחורי 
מטה  מהנדסים, טכנאים, אנשי  הביטחון – מאות  ובמערכת 
במגוון  ומומחים  ובצה“ל  במפא“ת  הפרויקט  קציני  וניהול, 
תואר  אשר  כל  בהגשמת  יום־יום  עובדים  אשר  תחומים 

במאמר.

המכ''ם של כיפת ברזל, המגלה את האיומים ועוקב אחריהם 
עד יירוטם, בניסוי פיתוח של המערכת )צילום: משרד הביטחון(
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