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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 «Εάν έγινε  η γενοκτονία στη Μπιάφρα – άσχετα από τα πολιτικά 

ζητήματα που υπάρχουν – έγινε γιατί οι κάτοικοι της Μπιάφρα απέτυχαν 

να εξασφαλίσουν τα όπλα που χρειάζονταν, ενώ οι Νιγηριανοί 
παρέλαβαν αεροπλάνα και όπλα από τη Ρωσία και την Αίγυπτο» 
(Peres, The Quest for Arms, 1948-1967, Memoirs 2008). 

Τα λόγια αυτά που ανήκουν στον Σιμόν Περές, δίνουν ένα στίγμα της 

αντίληψης που είχε το Ισραήλ για τον εξοπλισμό του με οπλικά συστήματα. Η 

εξεύρεση των απαραίτητων όπλων για τη μάχη της επιβίωσης ήταν δύσκολη αλλά 

απαραίτητη. Ο εξοπλισμός των ενόπλων δυνάμεων ήταν επιτακτικός. Αλλά αυτή θα 

γινόταν, για αρκετά χρόνια μετά την ίδρυσή του, με συνδυασμό προμήθειας από το 

εξωτερικό και κατάλληλης τροποποίησης καθώς το διεθνές περιβάλλον παρέμενε 
πάντοτε κρίσιμος παράγοντας που επηρέαζε την ροή όπλων προς το Ισραήλ.  

Η τροποποίηση και βελτίωση  εισαγόμενων οπλικών συστημάτων ήταν πολύ 

σημαντική υπόθεση αλλά δεν αρκούσε. Η ανάπτυξη εγχώριων οπλικών 

συστημάτων θα καταστούσε τη χώρα περισσότερο αυτόνομη και ασφαλή, ιδιαίτερα 

όταν οι αντίπαλοι εξοπλίζονται με ολοένα και πιο εξελιγμένα όπλα. Η έρευνα και 
ανάπτυξη ήταν και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή οπλικών 

συστημάτων. Με εκμετάλλευση κάθε διαθέσιμης συνεργασίας αλλά και θέληση και 
επιμονή η στρατηγική αυτή απέδωσε. Η απαραίτητη υποδομή δημιουργήθηκε ενώ 

η απειλή από τις Αραβικές χώρες ήταν πάντα παρούσα. Η κούρσα των εξοπλισμών 

για την επικράτηση σε περίπτωση σύρραξης οδήγησε σε μεγάλη ανάπτυξη την 

Ισραηλινή αμυντική βιομηχανία, τέτοια που της έδωσε την προοπτική εξαγωγών. Η 

στενή συνεργασία και βοήθεια με κάθε μορφή από την αμερικανική πλευρά ενίσχυσε 
ακόμα περισσότερο την θέση του Ισραήλ ως παραγωγό αμυντικού υλικού. Η 

αναζήτηση αγοραστών, ειδικά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, δεν ήταν εύκολη 

υπόθεση αλλά οι δυσκολίες δεν είναι πρωτόγνωρες για τη χώρα. Το Ισραήλ έκρινε 
ότι το υψηλό επίπεδο τεχνολογίας και ικανοτήτων που είχε αναπτύξει έπρεπε να 

προωθηθεί στην διεθνή αγορά. Το χαμηλότερο κόστος σε συνδυασμό με την υψηλή 

ποιότητα και αξιοπιστία του ισραηλινού εξοπλισμού λειτούργησαν θετικά στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκόσμιας αμυντικής βιομηχανίας.  

Στη σύγχρονη εποχή το Ισραήλ έχει καθιερωθεί ως ένας σημαντικός 
παραγωγός οπλικών συστημάτων με εξαιρετικές προοπτικές καθώς προσαρμόζεται 
με μεγάλη ταχύτητα στις απαιτήσεις της άμυνας και ασφάλειας των κρατών.   

Αριθμός λέξεων 

Κείμενο εργασίας 27.645 

Σύνολο : 39.837 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αν κάποιος αναζητήσει τις απαρχές της Ισραηλινής βιομηχανίας αμυντικού 

υλικού χρονολογικά θα βρεθεί αρκετά πριν το 1948, πριν δηλαδή την κήρυξη της 

ανεξαρτησίας του κράτους, και χωρικά θα τοποθετήσει την «βιομηχανία»  σε 

λαθραίες, μυστικές  εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν από την  ανάγκη των 

Εβραίων κατοίκων να αντιμετωπίσουν την επιθετικότητα των Αράβων. Αυτή η 

εντόπια παραγωγή όπλων και πυρομαχικών ήταν μία βάση στην οποία στηρίχθηκαν 

οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (Ιsraeli Defence Forces-IDF) για τον εξοπλισμό 

τους με την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Άλλη βάση ήταν η προμήθεια 

εξοπλισμού από άλλες χώρες, άρα και η εισαγωγή μέσω αυτού της απαραίτητης 

τεχνογνωσίας που θα οδηγούσε στην αυτόνομη παραγωγή αμυντικού υλικού. Υπό 

την φωτισμένη ηγεσία του David Ben Gurion, πρώτου πρωθυπουργού του κράτους 

του Ισραήλ, τα πρώτα βήματα για την έρευνα, ανάπτυξη και δημιουργία της 

απαραίτητης υποδομής θα χαράσονταν ανεξίτηλα.  

Την πορεία αυτή επέβαλλε και η μετέωρη θέση του νεοϊδρυθέντος κράτους 

απέναντι σε μία καχύποπτη διεθνή κοινότητα και η σαφής επιθετικότητα των 

γειτονικών αραβικών κρατών. Ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας 1947-1948 κατέδειξε 

την ανάγκη αυτή. Ο Αραβοϊσραηλινός πόλεμος του 1956, η εκστρατεία του Σινά, 

όπως είναι διαφορετικά γνωστή, επιβεβαίωσε και πάλι το ζητούμενο: Σε ένα 

ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, η επιβίωση του Ισραήλ θα έπρεπε να βασιστεί 

κυρίως στις δικές του δυνάμεις.  Με το τέλος του πολέμου του 1956, ο οποίος 

υπήρξε νικηφόρος για το Ισραήλ αναδύθηκαν δύο συμπεράσματα. Το πρώτο ήταν 

ότι η παραγωγή αμυντικού υλικού ήταν ζήτημα επιβίωσης για το κράτος αλλά η 

έρευνα και ανάπτυξη οπλικών συστημάτων  θα έδινε την πρωτοβουλία και το 

απαραίτητο πλεονέκτημα στο περιορισμένης δυναμικότητας, έναντι των αραβικών 

κρατών, Ισραήλ. Το δεύτερο συμπέρασμα ήταν ότι είχε τεθεί η υποθήκη για την 

επόμενη σύγκρουση. Το ζήτημα ήταν να υπάρχει η ετοιμότητα γι΄ αυτή. 

Στον πόλεμο των έξι ημερών, η στρατηγική του Ισραήλ απέδωσε. Η 

δραματική ήττα των Αράβων οδήγησε στην εδαφική εξάπλωση του Ισραήλ. Ο 

σχεδόν διπλασιασμός του εδάφους σήμανε και την αύξηση των επενδύσεων στον 

τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, αυτό που στο κύριο μέρος της παρούσης 

εργασίας θα περιγραφεί ως «τα χρόνια της ανάπτυξης». Έχοντας αποκτήσει πλέον 

το στρατηγικό βάθος που χρόνια επιθυμούσε, μπορούσε να στηριχθεί στις δυνάμεις 

του αλλά και να ανταπεξέλθει στην αλλαγή του κλίματος από τον διεθνή παράγοντα. 
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Στο σημείο αυτό θα τεθούν διλήμματα: που θα  είναι το κύριο βάρος, η κυρία 

προσπάθεια κατά την ορολογία των στρατιωτικών, στην απόκτηση οπλικών 

συστημάτων από το εξωτερικό ή στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Και 

ακόμα περισσότερο, η όποια επιλογή θα αφορούσε την βραχυπρόθεσμη πολεμική 

ετοιμότητα ή την μακροπρόθεσμη προετοιμασία;  

Το Ισραήλ, όπως θα αναλυθεί στο κύριο μέρος, επέλεξε την προετοιμασία. 

Παρά όμως την αξιοθαύμαστη χρησιμοποίηση της αμυντικής βιομηχανίας σε όλα τα 

επίπεδα, από την ανάπτυξη του άρματος μάχης Merkava και του μαχητικού 

αεροσκάφους Kfir έως τα προγράμματα τροποποίησης των υπαρχόντων αρμάτων 

μάχης αμερικανικής και ρωσικής προέλευσης - τα οποία είχαν κυριευθεί στον 

πόλεμο του 1967 - ελλείψεις διαφάνηκαν στον πόλεμο του 1973. Παρά τις ελλείψεις, 

και παρά το γεγονός ότι τις πρώτες ημέρες του πολέμου η πλάστιγγα έγερνε υπέρ 

της Αιγύπτου και της Συρίας, το Ισραήλ κατάφερε να αναλάβει την πρωτοβουλία και 

να ολοκληρώσει την πολεμική σύγκρουση με νίκη. Από το 1973 και μετά, έως το 

1995, η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ ακολούθησε μία ανοδική πορεία, τόσο για 

λόγους οικονομικούς (εξαγωγές) όσο και για να ακολουθήσει την αύξηση του 

μεγέθους των ενεργών ισραηλινών δυνάμεων. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι το 1984 η 

ισραηλινή οικονομία βασιζόταν στις εξαγωγές αμυντικού υλικού σε υπερβολικό 

βαθμό.  

Τα υψηλά κόστη συντήρησης του υπάρχοντος και νεοαποκτηθέντος 

εξοπλισμού, ταυτόχρονα με την προσπάθεια των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων 

να καταστείλουν  την πρώτη παλαιστινιακή εξέγερση («ιντιφάντα») και την 

γενικότερη οικονομική κατάσταση στο Ισραήλ, οδήγησαν  σε περικοπές  στην 

έρευνα και ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας.  

Από το 1995, στο μεταψυχροπολεμικό περιβάλλον, η Ισραηλινή αμυντική 

βιομηχανία αναζητά νέους δρόμους και νέα κανάλια για να διοχετεύσει το υψηλής 

τεχνολογίας παραγόμενο στρατιωτικό υλικό. Με στήριγμα την αμερικανική 

οικονομική βοήθεια και τεχνογνωσία και τη μέχρι τώρα συσσωρευμένη εμπειρία, η 

αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ τοποθετεί τον εαυτό της σε καλές θέσεις του πίνακα 

κρατών με  εξαγωγική ικανότητα. Με αυξομειώσεις, όχι όμως ικανές να αφαιρέσουν 

τον τίτλο του σημαντικού εξαγωγέα αμυντικού υλικού, κατορθώνει για την περίοδο 

2004-2014 να βρίσκεται στην 7η θέση εξαγωγών αμυντικού υλικού.  

Η συνοπτική παράθεση της εξέλιξης της αμυντικής παραγωγής του Ισραήλ 

θέτει το πλάνο στο οποίο θα κινηθεί η ανάπτυξη του θέματος. Ήδη από τα στοιχεία 
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φαίνεται πως εξελίχθηκε η αμυντική βιομηχανία: η ανάγκη για επιβίωση του κράτους 

σε ένα διεθνές περιβάλλον απειλών και αστάθειας ως προς την προμήθεια ικανού 

πολεμικού υλικού δημιούργησε την υποκατάσταση. Η πετυχημένη υποκατάσταση, 

δημιούργησε εμπειρία και σε συνδυασμό με την διατήρηση των εξωτερικών απειλών 

αλλά και την πολιτική  βούληση, οδήγησε προς την ανάπτυξη του τομέα των 

εξαγωγών. 

Η πολυπλοκότητα των παραγόντων και των δεδομένων που υπεισέρχονται 

στην λήψη αποφάσεων για εξυπηρέτηση του συμφέροντος, προφανώς μπορεί να 

οδηγήσει και σε λάθη. Άλλωστε το συμφέρον μπορεί να έχει πολλές και 

αντικρουόμενες διαστάσεις: το εθνικό συμφέρον, το οικονομικό συμφέρον, το 

συμφέρον της στρατιωτικής ελίτ ή ακόμα και το πολιτικό συμφέρον του εκάστοτε 

κυβερνώντος κόμματος. Υπό αυτό το πρίσμα θα εξεταστούν αμφιλεγόμενα σημεία 

της στρατηγικής του Ισραήλ κατά την εξέλιξη της αμυντικής του βιομηχανίας και θα 

αρθούν χρήσιμα συμπεράσματα. 

Συνοψίζοντας, η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ έχει όλα εκείνα τα 

δημιουργικά χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει. Αυτό που για κάποιους 

ερμηνεύεται ως μειονέκτημα, για άλλους αποτελεί πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, η 

συνεχή σύγκρουση στα κατεχόμενα εδάφη αποτελεί πολιτικό μειονέκτημα κατά μία 

άποψη. Άλλη άποψη όπως υποστηρίζει ότι το Ισραήλ αναπτύσσει και εξελίσσει τα 

οπλικά συστήματα που τελικά εμπορεύεται σε πραγματικό επιχειρησιακό 

περιβάλλον. Άλλωστε, πάντοτε παραμένει το ζήτημα ποια κριτήρια επιλέγονται για 

να εξεταστεί ένα θέμα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η περίοδος πριν την ίδρυση του κράτους: 1920-1948 

To 1909 ιδρύθηκε μία από τους πρώτες οργανώσεις με σκοπό την 

αυτοάμυνα των Εβραίων κατοίκων, η Χασχόμερ (Hashomer). Αποτελούνταν από 

μικρές ομάδες Εβραίων μεταναστών οι οποίοι έφιπποι περιπολούσαν στα 

υποστατικά  προφυλάσσοντάς τα από συμμορίες Αράβων που καιροφυλακτούσαν 

για να ληστέψουν τις περιουσίες τους. 

Η Χασχόμερ συνέχισε να υπερασπίζεται τους Εβραίους κατοίκους μέχρι την 

περίοδο της Βρετανικής Εντολής (British Mandate). To 1920, μία νέα οργάνωση 

ανέλαβε τα ηνία προκειμένου να προστατέψει τον Εβραϊκό πληθυσμό, καθώς  οι 

Βρετανοί δεν παρείχαν αποτελεσματική προστασία. Μετά από πολλές βίαιες 

ταραχές από πλευράς των Αράβων με στόχο τους Εβραίους κατοίκους, η Γισούβ 

(Yishuv), το σώμα των Εβραίων κατοίκων εκείνης της εποχής, αποφάσισε να 

αναλάβει δράση, δημιουργώντας την πρώτη μυστική οργάνωση για την άμυνα των 

Εβραίων κατοίκων στην Ιουδαία. Αυτή η οργάνωση ονομάστηκε Χαγκάνα 

(Haganah). Ενώ η βία κλιμακωνόταν, με κομβικό σημείο το θάνατο 133 Ιουδαίων 

τον Αύγουστο του 1929 κατά τις ταραχές του Δυτικού Τείχους της Ιερουσαλήμ, η 

Χαγκάνα μεταμορφωνόταν από μια ανεπαρκούς εκπαίδευσης πολιτοφυλακή σε ένα 

ικανό μυστικό στρατό που αποκτούσε όπλα από το εξωτερικό και  κατασκεύαζε 

χειροβομβίδες και απλό στρατιωτικό εξοπλισμό (History of the IDF/In the Beginning 

2017). Η TAAS (Taؙ asiya Zvaiؙ it), ο πρόδρομος της ΙΜΙ (Israeli Military Industries), 

ιδρύθηκε το 1933 με σκοπό να κατασκευάσει τυφέκια, όλμους, χειροβομβίδες και 

πυρομαχικά σε υπόγεια εργαστήρια (Gordon 2011, 155). Σε μυστικά εργαστήρια της 

Χαγκάνα παρήγαγαν το υποπολυβόλο Στεν (Sten) καθώς και χειροβομβίδες και 

εκρηκτικά (Tucker, Arab-Jewish Communal War 2001, 122). To 1945 o επικεφαλής 

μηχανικός της ΤΑΑS Σλάβιν (Slavin) καταφέρνει να αγοράσει από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες εξοπλισμό κατασκευής πυρομαχικών σε πολύ χαμηλή τιμή και να τον 

στείλει αποσυναρμολογημένο στο Ισραήλ. Λίγο αργότερα, το 1948, ο Νταβίντ 

Λέιμποβιτζ (David Leibowitz) κατασκευάζει όλμο τριών ιντσών με το όνομα 

Νταβίντκα (Davidka) (Jewish Telegraph Agency/David Leibowitz Dead at 65; 

Devised ‘davidka’ Mortar Used in War of Independence 1969). Ο Γισραέλ Γκαλίλι 

(Yisrael Galili), διοικητής της Χαγκάνα, απευθυνόμενος στην Εθνική Ομοσπονδία 

Εργατών (Νational Council of Histadrut) τον Σεπτέμβριο 1947 είπε:  
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«Η κατάσταση της Χαγκάνα είναι μακρά από ικανοποιητική. Όσον 

αφορά τον οπλισμό, έχουμε βελτιωθεί χαρακτηριστικά, αποκτώντας τον 

και κατασκευάζοντάς τον ανεξάρτητα» (Allon, The making of the Israeli 

Army 1970, 177). 

Οι ηγέτες της Χαγκάνα πίστευαν ότι αυτά τα ελαφρά όπλα θα ήταν αρκετά 

για να καταστείλουν την όποια αντίσταση των Αράβων. Ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν 

(David Ben Gurion), πρόεδρος τoυ εκτελεστικού Εβραϊκού Συμβουλίου (Yishuv) 

αργότερα και μετέπειτα πρώτος πρωθυπουργός του κράτους, δεν είχε πεισθεί: 

«Δε θα είμαστε απέναντι στους Άραβες της Παλαιστίνης, αλλά στα Αραβικά 

κράτη. Η Χαγκάνα, δρώντας ως ένα μυστικό κίνημα, δε θα μπορούσε να παράγει 

βαρέα όπλα ούτε να εκπαιδεύσει τα μέλη της στη χρήση τους. Γι΄αυτό θα πρέπει να 

αγοράσουμε βαρέα όπλα σε εύθετο χρόνο και να φτιάξουμε τα θεμέλια μίας 

βιομηχανίας ικανής να τα κατασκευάζει. Είναι φανερό ότι με το τέλος του πολέμου, 

οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυναρμολογήσουν ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας 

όπλων. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να αποκτήσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό 

από αυτή την πηγή» (Gurion, Israel: A personal History 1971, 55)  

Σχετικά σύντομα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η ΤΑΑS 

αγόρασε μεγάλες ποσότητες μηχανολογικού εξοπλισμού κατάλληλου για την 

κατασκευή όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως άχρηστα μέταλλα στην τιμή των 

75 δολαρίων ανά τόνο (Allon, Shield of David 1970, 187). To 1946 o 

προϋπολογισμός για την Χαγκάνα ήταν 670.000 παλαιστινιακές λίρες, από τις 

οποίες οι 200.000 αφορούσαν στην βιομηχανία όπλων. Το 1947, ο 

προϋπολογισμός αυξήθηκε στις 770.000 λίρες από τις οποίες οι 310.000 

προοριζόταν για προγράμματα της βιομηχανίας (Gurion, Israel: A personal History 

1971, 59). To 1948, ταυτόχρονα με την δημιουργία των Ισραηλινών Ενόπλων 

Δυνάμεων (IDF), ιδρύθηκε και ο κλάδος του Επιστημονικού Σώματος (Science 

Corps) (S. A. Cohen, Israel and Its Army: From Cohesion to Confusion 2008, 42). 

To σώμα αυτό συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία εκείνα που μέχρι τότε αποτελούσαν 

την πρωτόγονη πολεμική βιομηχανία: ερευνητές πανεπιστημίων, μηχανικούς που 

απασχολούσαν οι Βρετανοί σε εταιρίες και τεχνικούς (Karpin 2006, 35). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

1948-1967: Αναπτύσσεται η υποδομή της αμυντικής βιομηχανίας 

 Με το τέλος του πολέμου της ανεξαρτησίας, τo 1949, έγινε εμφανές το 

τεράστιο κόστος που είχε για το Ισραήλ. Πολλές από τις πιο παραγωγικές εκτάσεις 

έμειναν κατεστραμμένες και ναρκοθετημένες. Oι εκτάσεις με τα εσπεριδοειδή, που 

αποτελούσαν για χρόνια την βάση για την οικονομία της εβραϊκής κοινότητας, είχαν 

καταστραφεί κατά το μεγαλύτερο μέρος τους (Sachar 1979, 322). Το σύνολο των 

στρατιωτικών δαπανών ανερχόταν στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Ακόμα χειρότερα, 

6.373 Ισραηλινοί είχαν σκοτωθεί, σχεδόν 1% του εβραϊκού πληθυσμού των 650.000 

(Jewish Virtual Library 2017).  

 Ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ως πρωθυπουργός πλέον του Ισραήλ, έπρεπε να 

δράσει προκειμένου να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων με 

πολεμικό υλικό. Ο Γκουριόν κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορούσε την 

συμπόρευση του Ισραήλ με μία μεγάλη δύναμη (Roberts 1973, 18-19). Έτσι οι 

διπλωματικές προσπάθειες του Ισραήλ εκείνη την περίοδο επικεντρώθηκαν στην 

πρόσβαση ή και στην ενσωμάτωση στον δυτική αμυντική κοινότητα (Creveld, Nato 

Review 2005, Spring). Ταυτόχρονα όμως ο Γκουριόν ξεκίνησε προσπάθειες για την 

ίδρυση εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. 

 Από το 1949 έως το 1955 ιδρύθηκαν και επεκτάθηκαν εταιρίες οι οποίες 

τελικά έγιναν οι κύριοι παραγωγοί αμυντικού υλικού για το Ισραήλ. Μέχρι το 1953 η 

TAAS είχε επεκτείνει την παραγωγή της σε ποσοστό άνω του 50% (Inbar, The 

development of the Israeli Defence Industry 1989, 121-122). Η Έμετ (Εmet), η οποία 

μετονομάστηκε σε Ραφαέλ (RAFAEL) το 1959, ιδρύθηκε για να συνδυάσει τα 

επιστημονικά σώματα των κλάδων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και άρχισε 

την έρευνα και ανάπτυξη πυραύλων, κατευθυνόμενων οπλικών συστημάτων και 

πυραύλων (Reiser 1989, 24-25). Η Μάσα (MASHA), της οποίας το όνομα είναι το 

εβραϊκό ακρωνύμιο για τα κέντρα ανακατασκευών και συντήρησης της Διοικητικής 

Υποστήριξης των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων,  ξεκίνησε την ανακατασκευή και 

συντήρηση των διαφορετικής προέλευσης στρατιωτικών αποθεμάτων. Ένα από 

αυτά τα κέντρα εξειδικεύτηκε κατά την δεκαετία του 1950 στα αποθέματα του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου: ημιερπυστριοφόρα οχήματα και άρματα μάχης Σέρμαν 

(Sherman) (Hoyt, Military Industry and Regional Defence Policy: India, Iraq, and 

Israel 2007, 69). 
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 Ήδη από το 1950, ο Γκουριόν υποστήριζε την δημιουργία αεροπορικής 

βιομηχανίας. Η αρχική του πρόταση ήταν η ίδρυση ενός εργοστασίου συντήρησης 

το οποίο θα μπορούσε να παράγει ανταλλακτικά για τις περίπου 30 διαφορετικούς 

τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποιούσε η ισραηλινή αεροπορία. Το σχέδιο αυτό 

βρήκε αντιμέτωπους τους οικονομικούς και στρατιωτικούς συμβούλους οι οποίοι 

υποστήριζαν ότι η ισραηλινή αγορά ήταν πολύ μικρή για να δικαιολογήσει  μία τόσο 

μεγάλη επένδυση, και ότι μία τέτοια προσπάθεια είτε θα ξεπερνούσε τις 

τεχνολογικές δυνατότητες του Ισραήλ είτε θα απορροφούσε εξιδεικευμένο 

προσωπικό σε υπερβολική έκταση (Reiser 1989, 26). Όταν ο  Μπεν Γκουριόν στην 

πρώτη του επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες το 19511 συνάντησε τον Εβραϊκής 

καταγωγής Αλ Σουίμερ (Al Schwimmer) εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι ο 

Εβραίος αυτός με σχετικά ελάχιστο εξοπλισμό κατόρθωνε να ανακατασκευάζει 

αεροσκάφη, ακόμα και να τα στέλνει σε κομμάτια από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ κατά τον 

πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Ο Γκουριόν είπε: 

«Θέλουμε κάτι τέτοιο στο Ισραήλ. Και ακόμα περισσότερο. 

Χρειαζόμαστε μία πραγματική αεροπορική βιομηχανία. Πρέπει να 

είμαστε ανεξάρτητοι». 

Νωρίτερα ο Γκουριόν είχε δώσει εντολή στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του 

Ισραήλ – Technion – να ιδρύσει τμήμα αεροναυτικής μηχανικής και δήλωσε: 

«…μία υψηλή ποιότητα ζωής, μία πλούσια κουλτούρα, πνευματική, 

πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία δεν πιθανή χωρίς τον εναέριο 

έλεγχο». 

Ο Σουίμερ ίδρυσε την Μπεντέκ, εταιρία συντήρησης αεροσκαφών. Μέσα σε 

πέντε χρόνια η ιδιωτική αυτή εταιρία έγινε ο μεγαλύτερος ιδιωτικός εργοδότης (Dan 

Senor and Saul Singer 2011). Η Μπεντέκ θα μπορούσε να επιθεωρήσει, 

επισκευάσει και ανακατασκευάσει τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. 

Σταδιακά ανέλαβε την ευθύνη συντήρησης και ανακατασκευής πολιτικών και 

πολεμικών αεροσκαφών τα οποία το Ισραήλ επιδίωκε να αγοράσει και να ιδρύσει 

και διατηρήσει την Ελ Αλ (El Al), την κρατική αεροπορική εταιρεία (Gurion, Israel: A 

personal History 1971, 630). 

                                                           
1 Η επίσκεψη διήρκησε από τις 3 έως τις 8 Μαΐου 1951, πηγή: Department of State/Office of the 

Historians/Visits by Foreign Visits of Israel, https://history.state.gov/departmenthistory/visits/israel, 

πρόσβαση το 2017, December 11. 
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 To 1950 ιδρύθηκε η πρώτη εταιρία που δεν ελεγχόταν άμεσα από το 

Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ. Ήταν η Σόλταμ (Soltam) και προέκυψε ως το 

αποτέλεσμα συνεργασίας της Σολέλ Μπονέ Κουρ (Solel Boneh-Koor) που ανήκε 

στην Εργατική Ένωση (Federation of Labour) και μιας Φιλανδικής εταιρίας. Η 

Σόλταμ παρήγαγε όλμους. Το 1961 ιδρύθηκε ακόμα μια μη-κρατική εταιρία, η 

Ταντιράν (Τadiran) ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Ταντίρ (Tadir), ιδιοκτησίας 

της Κουρ με ειδίκευση στην παραγωγή κρυστάλλων και της Ραν (Ran) με ειδίκευση 

στους συσσωρευτές  που ανήκε στο Υπουργείο Άμυνας (Yehunda Gradus, Eran 

Razin and Shaul Krakover 1993, 103). Με κρατική παρέμβαση, προκειμένου να 

ευνοηθούν επιχειρηματίες οι οποίοι ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στην ισραηλινή 

αγορά ηλεκτρονικών, η νέα εταιρεία συμφώνησε να αναθέσει μεγάλο αριθμό 

υπεργολαβιών σε άλλες ιδιωτικές εταιρίες και να περιορίσει την παραγωγή για την 

εγχώρια αγορά σε μόλις 50% προκειμένου έτσι να ενθαρρύνει τον ανταγωνισμό 

(Peres, David's Sling: The Arming of Israel 1970, 132-135). 

 Ο Γκουριόν αναδιοργάνωσε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το 

Υπουργείο Άμυνας το 1950, πράξη που αντανακλούσε την ανησυχία του για την 

διστακτικότητα των ενόπλων δυνάμεων να συνεργαστούν στην στρατιωτική-

βιομηχανική ανάπτυξη. Στο Υπουργείο Άμυνας δόθηκε η αρμοδιότητα επί των 

οικονομικών καθώς και στην απόκτηση, ανάπτυξη και παραγωγή νέων όπλων 

(Peres, David's Sling: The Arming of Israel 1970, 28). Το 1953 ο Γκουριόν 

αποφάσισε ότι όλες οι κρατικές δομές θα είχαν ως σκοπό να παρέχουν υποστήριξη 

στις ένοπλες δυνάμεις. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, δεν θα γινόταν σπατάλη πόρων 

καθώς η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και άλλες στρατιωτικές απαιτήσεις, 

θα καλυπτόταν από τις δομές του κράτους (Reiser 1989, 34). H στρατηγική αυτή 

συμπυκνώνεται στη φράση: «Αφήστε τις ένοπλες δυνάμεις να προετοιμάζονται 

μόνο για το πεδίο της μάχης και αφήστε όλες τις υπηρεσίες του έθνους να παρέχουν 

υποστήριξη σε καιρό πολέμου» (Lanir 1984, 8). 

 Το Ισραήλ εφάρμοσε ουσιώδη προστατευτισμό ο οποίος επικεντρώθηκε σε 

τομείς που σχετίζονταν με την άμυνα: τομείς όπως η επεξεργασία χημικών ουσιών 

και η παραγωγή και κατεργασία μετάλλων θεωρήθηκαν ως ιδιαίτερα κρίσιμοι 

(Barnett 2012, 167). O Ρίβλιν (Rivlin) καταγράφει επίσης την πρακτική του 

προστατευτισμού και την προσπάθεια μέσω αυτού να υποκατασταθούν οι 

εισαγωγές καθώς και να υποστηριχθούν εξαγωγές με κατάλληλες χρηματοδοτήσεις 

προς τις εγχώριες εταιρίες (Rivlin 2011, 4). Τα απαραίτητα κεφάλαια για την 

ανάπτυξη της βιομηχανικής υποδομής προέρχονταν από δωρεές από τις Ηνωμένες 
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Πολιτείες, μεταφορά κεφαλαίων από την εβραϊκή διασπορά και τη Συμφωνία για τις 

επανορθώσεις και αποζημιώσεις που υπογράφηκε με την Ομοσπονδιακή 

Δημοκρατία της Γερμανίας το 1953 (Reparations and Restitutions, 2). Όμως οι 

τελευταίες έγιναν αντικείμενο μεγάλης αντιπαράθεσης στην ισραηλινή Βουλή 

(Holocaust Restitution: German Reparations). Οι γερμανικές αποζημιώσεις 

βοήθησαν ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση και τεχνολογία διπλής 

χρήσης στην Μπεντέκ και στην μεταλλουργική βιομηχανία, ενώ περιελάμβανε και 

την δημιουργία της βιομηχανίας Oυρντάν (Urdan Works) και μεγάλη χρηματοδότηση 

προς την βιομηχανία Κουρ (Koor Industries) (Reiser 1989, 30). Η διπλή χρήση 

σήμαινε ότι σε περίοδο κρίσης, η παραγωγή θα στρεφόταν προς το στρατιωτικό 

υλικό.  

Οι δυνάμεις της Δύσης ανησυχούσαν για τυχόν ροή όπλων από την Σοβιετική 

Ένωση προς τις Αραβικές χώρες, γεγονός που θα επιτάχυνε την κούρσα 

εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. Η Τριμερής Συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων 

Πολιτειών, Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας το 1950, καθόριζε μεταξύ άλλων, ότι 

όπλα θα παρέχονταν σε εκείνα τα κράτη που δε θα εκδήλωναν επιθετικότητα  (Ginat 

1993, 111). H αναζήτηση όπλων από το Ισραήλ τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στο 

Λονδίνο δεν είχε αποτέλεσμα. Ο Ρόι (Ro’i) σημειώνει ότι οι δυτικές δυνάμεις πέρα 

από την ανησυχία τους για ξέσπασμα εχθροπραξιών μεταξύ Ισραηλινών και 

Αράβων, προσπαθούσαν να αποκλείσουν την πιθανότητα Σοβιετικής εισβολής στην 

περιοχή (Ro'i 1974, 82). Αφού δεν υπήρχε αξιόπιστη πηγή για την προμήθεια των 

αναγκαίων όπλων, το Ισραήλ όπως κάθε άλλο «λογικό» κράτος, θα αναγκαζόταν να 

αγοράσει από οποιονδήποτε προμηθευτή είχε διάθεση να πουλήσει. Μεγάλο 

ζήτημα προέκυπτε από την υφιστάμενη τεχνολογία σε αυτά τα διαθέσιμα οπλικά 

συστήματα καθώς και από το γεγονός ότι πλέον είχε επέλθει επανάσταση στην 

αεροπορική τεχνολογία όσον αφορά τον τύπο της πρόωσης. Οι μηχανές εσωτερικής 

καύσης και οι έλικες παραχωρούσαν τη θέση τους σε αεριωθούμενους κινητήρες 

που απαιτούσαν την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Η απόκτηση διαφόρων τύπου 

εξοπλισμού και διαφόρων τεχνολογιών είχε αντίκτυπο στην  συντήρηση. Η 

συντήρηση του υλικού προϋποθέτει την επάρκεια σε ανταλλακτικά και κατάλληλη 

υποδομή σε ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό. Επιπλέον, επειδή το Ισραήλ αγόραζε 

όπλα από εμπόρους σε ποσότητες αναλόγως της διάθεσης, δημιουργούσε 

αβεβαιότητα και  ένα οπλοστάσιο αποδυναμωμένο, με πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτό των μαχητικών αεροσκαφών (Oren 1992, 83). 
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 Οικονομικοί λόγοι επίσης περιόριζαν την ικανότητα των ισραηλινών ενόπλων 

δυνάμεων να προμηθεύονται νέους εξοπλισμούς. Γι΄αυτό το λόγο οι ισραηλινές 

ένοπλες δυνάμεις έδωσαν έμφαση σε πολιτικές αυτοβοήθειας – προμήθεια του πιο 

μοντέρνου εξοπλισμού που ήταν δυνατόν να προμηθευτούν, ανεξαρτήτως πηγής 

και κατόπιν μετατροπή ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες των Ισραηλινών (Peres, 

David's Sling: The Arming of Israel 1970, 26).  Ως προτεραιότητα τέθηκε η όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη λειτουργικότητα και υψηλά επίπεδα συντήρησης όλου του 

εξοπλισμού (Allon 1970, 49). Σε όλο αυτό το διάστημα η εκκολαπτόμενη βιομηχανία 

όπλων του Ισραήλ αναγκάστηκε να κατασκευάσει ανταλλακτικά για μια μεγάλη 

ποικιλία μη συμβατών συστημάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δοκιμών για την 

εύρεση του σωστού και εσφαλμένου (Klieman 1985, 17). 

 Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αδυνατούσαν να συγκριθούν με τις 

αντίστοιχες των Αραβικών κρατών που απέκτησαν πρόσβαση σε σοβιετικό 

πολεμικό υλικό. Οι διαθέσιμες πηγές για προμήθεια δεν ήταν οι απαιτούμενες και 

αυτό δημιουργούσε αγωνία στην κυβέρνηση του Ισραήλ. Ο Σιμόν Πέρες (Shimon 

Peres), γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ από το 1953 έως 

το 1959 και ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Γκουριόν καταγράφει ότι η 

εξεύρεση όπλων ήταν από τα πιο ουσιώδη καθήκοντα της Ισραηλινής ηγεσίας. Και 

συμπληρώνει: 

«Μερικές φορές αυτό ώθησε σε πολύ μεγάλη αγωνία» (Abdullah al-Tal 

2008, 133). 

Στο ναυτικό όμως δόθηκε η χαμηλότερη προτεραιότητα, στην 

πραγματικότητα αγνοήθηκε, όπως επίσης αγνοήθηκε και ο στρατηγικός ρόλος της 

αεροπορίας (Edward Luttwak and Dan Horowitz 1975, 132-133).  

 Στις 27 Οκτωβρίου 1955, ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Νάσερ (Nasser), 

ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μίας συμφωνίας προμήθειας όπλων από την 

Τσεχοσλοβακία  η οποία θα παρείχε στην Αίγυπτο εκατοντάδες εξελιγμένων 

αρμάτων μάχης και αεροσκαφών σοβιετικής κατασκευής.  Το Ισραήλ ως αντίδραση 

σε αυτή την εξέλιξη, προσέγγισε την Γαλλία και με τις κατάλληλες διαπραγματεύσεις 

πέτυχε συμφωνία για την προμήθεια αεροσκαφών, αρμάτων μάχης και 

πυρομαχικών. Το αντάλλαγμα ήταν η συμμετοχή σε κοινές στρατιωτικές 

επιχειρήσεις κατά της Αιγύπτου, στις οποίες έλαβε μέρος και η Βρετανία. Οι 

επιχειρήσεις αυτές αποτέλεσαν την εκστρατεία του Σουέζ (Suez) του Οκτωβρίου του 

1956. Το Ισραήλ, αν και αναγκάστηκε να παραδώσει τα εδάφη που κατέλαβε, 
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αναδείχθηκε νικητής από την κρίση του Σουέζ. Ο Ισραηλινός στρατός κατέδειξε ότι 

η νίκη στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας δεν ήταν θέμα τύχης (Henkin 2015, 265). 

 Η σχέση που είχε αναπτυχθεί με τη Γαλλία στον τομέα των εξοπλισμών δεν 

σήμαινε ότι το Ισραήλ εγκατέλειψε τις προσπάθειες να προμηθευτεί εξοπλισμό και 

από άλλες πηγές. Έτσι το Ισραήλ προμηθεύτηκε κύρια οπλικά συστήματα και από 

άλλες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Άρματα μάχης Σεντούριον (Centurion) αγοράστηκαν 

από το Ηνωμένο Βασίλειο ενώ η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 

χρησιμοποιήθηκε ως όχημα τόσο για την προμήθεια γερμανικού εξοπλισμού από 

το πλεόνασμα της χώρας (όπως άρματα μάχης Μ-48), όσο και για συγκαλυμμένες 

προμήθειες όπλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 1960. 

Σύμφωνα με τον Σιμόν Πέρες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ παρέλαβαν άρματα 

μάχης Μ-48 από τον γερμανικό  στρατό καθώς αντίστοιχα οι Γερμανοί παρέλαβαν 

νεότερα μοντέλα αρμάτων. Επισημαίνει ότι σύμφωνα με υπολογισμούς των 

Αράβων, το Ισραήλ έλαβε εξοπλισμό αξίας 500 εκατομμυρίων ισραηλινών λιρών 

χωρίς να αποδώσει το οικονομικό τίμημα (Peres, David's Sling: The Arming of Israel 

1970, 77-85). Παρόλα αυτά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η σχέση Ισραήλ-

Γαλλίας παρέμενε ιδιαίτερα σημαντική. 

 Οι Ισραηλινοί, πέρα από την εισαγωγή οπλικών συστημάτων από την Γαλλία, 

προσέβλεπαν στην εξίσου σημαντική συνεργασία στον βιομηχανικό και τεχνολογικό 

τομέα. Η Γαλλο-ισραηλινή συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα ήταν αμοιβαία 

επωφελής στην παραγωγή όπλων. Οι πωλήσεις γαλλικών όπλων στο Ισραήλ 

βοήθησαν στην ανάπτυξη της Γαλλικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Οι Ισραηλινοί 

επιστήμονες μπόρεσαν να κερδίσουν χρήσιμη εμπειρία στην ανάπτυξη οπλικών 

συστημάτων μέσω της συνεργασίας με γαλλικές εταιρίες. Αυτό ιδιαίτερα συνέβη με 

τη συνεργασία της ΙΑΙ και της γαλλικής Ντασό (Dassault) (Gupta 1997, 98). Από την 

μεριά της η Γαλλία, έβλεπε ότι το Ισραήλ μπορούσε να αποτελέσει έναν εταίρο ικανό 

να αναπτύξει και να διατηρήσει βιομηχανία πολύ υψηλού επιπέδου, ενώ την 

ενδιέφερε ιδιαίτερα η επιτυχία των εταιρειών Μπεντέκ και Εμέτ στους τομείς της 

αεροναυτικής και πυραυλικής ανάπτυξης αντίστοιχα (Reiser 1989, 23-25, 33-35, 

41).  

 Η γαλλοϊσραηλινή συνεργασία στον τομέα της αεροναυτικής  έφερε σαν 

αποτέλεσμα την επέκταση των δραστηριοτήτων της Μπεντέκ, μετέπειτα IAI, και την 

έναρξη παραγωγής, κατόπιν αδείας, μιας τροποποιημένης έκδοσης του 

εκπαιδευτικού αεροσκάφους Φούγκα Μάγκιστερ (Fouga Magister) το 1960 (Lambert 
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1991, 149). Η γαλλική βοήθεια επεκτάθηκε στην κατασκευή των εγκαταστάσεων 

πυρηνικής ενέργειας στην Ντιμόνα (Dimona) η οποία ήταν κρίσιμη για την ανάπτυξη 

των πυρηνικών όπλων του Ισραήλ. Εκεί οι Ισραηλινοί επιστήμονες και τεχνικοί 

έγιναν η σκιά των Γάλλων  συναδέλφων τους με σκοπό να γίνουν γνώστες της 

χρησιμοποιούμενης πυρηνικής τεχνολογίας. Εάν η Γαλλία προέβαινε σε μονομερή 

διακοπή της συνεργασίας, αυτοί θα μπορούσαν να συνεχίσουν το πρόγραμμα 

(Rabinowitz 2014, 77). 

 Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, η Εμέτ, η οποία αργότερα 

μετονομάσθηκε σε Ραφαέλ (RAFAEL), ανέλαβε την κατασκευή εξελιγμένων 

προγραμμάτων πυραύλων, όπως ο πύραυλος επιφανείας-επιφανείας Γκάμπριελ 

(GABRIEL), ο πύραυλος αέρος-αέρος Σαφρίρ (SAFRIR), ο πύραυλος αέρος-

επιφανείας Λουζ (LUZ) και o πύραυλος εδάφους-εδάφους Σαβίτ/Τζέριχο 

(SHAVIT/JERICHO) (G. M. Steinberg, Israel: Case study for International Missile 

Trade and Non Proliferation Project 1994, 235-237). H συνεργασία με τους Γάλλους 

στην κατασκευή κινητήρων πυραύλων στερεών καυσίμων ήταν ιδιαίτερα σημαντική, 

αλλά ταυτόχρονα το Ισραήλ με δική του πρωτοβουλία ανέπτυσσε συστήματα 

αδρανειακής καθοδήγησης τα οποία αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στους 

πυραύλους Γκάμπριελ και άλλα όπλα (G. M. Steinberg, Israel: Case study for 

International Missile Trade and Non Proliferation Project 1994, 235). 

 Η επιτυχία της εκστρατείας του Σινά έπεισε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις 

ότι σε μελλοντικές επιχειρήσεις θα πρέπει να στοχεύουν σε ταχεία νίκη, που 

βασίζεται στην μηχανοκίνηση, στην επίθεση τεθωρακισμένων και στην αεροπορική 

υπεροχή. Αυτή η θεώρηση από μόνη της έθεσε σε προτεραιότητα την απόκτηση 

αρμάτων μάχης και αεροσκαφών. Η παραγωγή όμως  αυτών των οπλικών 

συστημάτων, με την εξαίρεση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Φούγκα, ήταν πέρα 

από τις δυνατότητες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αυτό όμως που 

μπορούσε να υλοποιηθεί ήταν η τροποποίηση και βελτίωση τέτοιων κυρίων 

οπλικών συστημάτων που θα παρείχε το υπόβαθρο για την προσπάθεια σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον θα βελτίωνε τις δυνατότητες των παλαιότερων 

συστημάτων τα οποία προέρχονταν από πηγές του εξωτερικού των οποίων το 

κόστος απόκτησης ήταν σχετικά χαμηλό. 

 Τα κεφάλαια που εξοικονομήθηκαν από τροποποιήσεις κυρίων οπλικών 

συστημάτων των χερσαίων δυνάμεων, χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά μαχητικών 

αεροσκαφών Mιράζ (Mirage) και άλλων οπλικών συστημάτων τα οποία διαφορετικά 
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θα ήταν αδύνατο να αποκτηθούν ή να παραχθούν ως αντίγραφα των πρωτότυπων, 

παρά την όποια προσπάθεια των ισραηλινών (W. S. Carus, Israel: Some Economic 

and Social Considerations 1986, 136). Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις  είχαν 

αντιληφθεί ότι η στρατιωτική τεχνολογία εξελισσόταν με μεγαλύτερη ταχύτητα από 

αυτή που μπορούσε να απορροφήσει η οργάνωση των αραβικών κοινωνιών. Το 

Ισραήλ εκμεταλλεύθηκε το πλεονέκτημα και έδωσε  έμφαση στην ποιοτική υπεροχή 

(Allon, The making of the Israeli Army 1970, 68). Άλλωστε η αριθμητική σύγκριση 

των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και των Αραβικών κρατών ποτέ δεν θα έδινε 

πλεονέκτημα στο Ισραήλ. Ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών ενόπλων 

δυνάμεων, Μοσέ Νταγιάν (Moshe Dayan) έδωσε έμφαση στην  συνέχιση της  

ανάπτυξης εξελιγμένων οπλικών συστημάτων, αν και κατά την διάρκεια του 

πολέμου το 1956 διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε σημαντικούς τομείς των ενόπλων 

δυνάμεων, όπως φορητός οπλισμός και βασικά μέσα μεταφοράς (Burston 1991, 

May 17).  

Εκεί που η κοινή προσπάθεια της αμυντικής βιομηχανίας και του 

στρατιωτικού σχεδιασμού θα έφθανε στην αιχμή της, ήταν στην δημιουργία νέων 

όπλων για το μικρό σε μέγεθος ισραηλινό ναυτικό. Η ανάλυση όμως των 

συμπερασμάτων του πρόσφατου πολέμου του 1956 δεν δικαιολογούσε ιδιαίτερα  

επενδύσεις σε καινούργια πλοία ή την εγχώρια ανάπτυξη πλοίων καθώς αυτό θα 

είχε υψηλό κόστος. Αυτό δικαιολογείται εν μέρει, καθώς στον πόλεμο του Σινά το 

ναυτικό, τόσο του Ισραήλ όσο και της Αιγύπτου, δεν διεκδίκησε τη θαλάσσια 

υπεροχή. Εξάλλου, αν απαιτείτο, τυχόν ελλείματα στη θαλάσσια παρουσία θα 

αντισταθμίζονταν από την αεροπορική παρουσία. H αλλαγή στην στρατηγική σκέψη 

ήρθε όταν μεταβλήθηκαν δυο παράγοντες: αυξήθηκε δραστικά ο προϋπολογισμός 

για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και  εξοπλίστηκε με σοβιετικούς πυραύλους 

επιφανείας-επιφανείας το αιγυπτιακό και συριακό ναυτικό (Mommsen 2011, 76-77).  

Με συνδυασμό του εγχώρια παραγόμενου  πυραύλου Γκάμπριελ και του 

εισαγόμενου σκάφους εφόδου Σάαρ (Sa’ar), το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό θα 

αποκτούσε νέες δυνατότητες, αυτές θα ταίριαζαν απόλυτα στις ανάγκες του και θα 

επιβάρυναν το αμυντικό προϋπολογισμό το λιγότερο δυνατόν. 
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Το 1960 το ποσοστό των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ του 

Ισραήλ ήταν περίπου 8%, αυξήθηκε κατακόρυφα το 1956 λόγω της εκστρατείας στο 

Σινά και έφθασε σε 17% περίπου το 1967, χρονιά κατά την οποία έλαβε χώρα ο 

αραβοϊσραηλινός πόλεμος (Πίνακας 1). Το 1964 εμφανίζεται πτώση που αποδίδεται 

στην οικονομική ύφεση της περιόδου 1965-1967.  

 

 

 

Οι εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες παρήγαγαν λίγα οπλικά συστήματα κατά 

την διάρκεια αυτής της περιόδου, αλλά όμως αναπτύχθηκε μία ευρεία βιομηχανική 

υποδομή κατάλληλη τόσο για την έρευνα όσο και για την ανάπτυξη νέων όπλων, 

και αν απαιτείτο, την παραγωγή τους (Anthony 1993, 370-371). Η αμυντική 

βιομηχανία ήταν η μόνη που απέφυγε να απωλέσει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό 

λόγω της μετανάστευσης κατά την διάρκεια της ύφεσης από το 1965 έως το 1967 

(Reiser 1989, 72). 

 

Πίνακας 1 

Αμυντικές Δαπάνες ως Ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του Ισραήλ, 1950-2013 

Πηγή: State  Of Israel/ Central Bureau of Statistics/Defence Expenditure in Israel, 1950-2014, 
http://www.cbs.gov.il/publications16/1651/pdf/e_print.pdf 
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Από τον πίνακα 2 προκύπτει ότι την περίοδο 1966-1967 ο μέσος όρος των 

αμυντικών δαπανών (% του ΑΕΠ) είναι σχεδόν διπλάσιος του αντιστοίχου για τα έτη 

1955 έως 1965. H βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε από 109,6 εκατομμύρια 

ισραηλινές λίρες το 1956 σε 527,7 εκατομμύρια το 1964 (Reiser 1989, 50). Η 

ανάπτυξη στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ήταν διπλάσια από αυτή που 

εμφάνιζαν οι άλλοι τομείς της βιομηχανίας (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 

1992, 75). 

 

 

 

 

 Στο τέλος αυτής της περιόδου, το Ισραήλ βίωσε οικονομικές και πολιτικές 

πιέσεις που εκκινούσαν από το εσωτερικό του και από το γεγονός ότι πλέον είχε μία 

προχωρημένη στρατιωτική-βιομηχανική υποδομή. Το μεταφορικό αεροσκάφος 

Άραβα (Arava), το οποίο σχεδιάστηκε για εμπορική και στρατιωτική χρήση, ήταν 

εμπορική αποτυχία, δεν μπόρεσε να φέρει κέρδη στην εταιρία και η απόφαση για 

την ανάπτυξή του βασίσθηκε στην αντίληψη ότι πρέπει να διατηρηθεί η απασχόληση 

του προσωπικού στην IAI (Yoram Peri and Amnon Neubach 1985, 16, 17, 50). Η 

Πίνακας 2 

Αμυντικές Δαπάνες ως Ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος του Ισραήλ, 1951-2007  

Πηγή: Israel in statistics 1948-2007/Central Bureau of Statistics 

http://www.cbs.gov.il/statistical/statistical60_eng.pdf 
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απόφαση για την παραγωγή του Άραβα δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί με 

οικονομικούς όρους αλλά ούτε λαμβάνοντας υπόψη τις ευρύτερες ανάγκες εθνικής 

ασφάλειας. Εξ΄ άλλου, παρά τις προσπάθειες της ΙΑΙ να κερδίσει μερίδιο στην διεθνή  

αγορά, τα εγχώρια σχέδια που παρήγαγε, σπανίως ήταν επιτυχημένα (Robinson 

1976, 13). H κυβέρνηση Εσκόλ (Eshkol) χρηματοδότησε το πρόγραμμα για 

αποφύγει την μετανάστευση εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού και για να 

εξασφαλίσει ότι η υποδομή για παραγωγή στον τομέα της αεροδιαστημικής θα 

υπάρχει. Σύμφωνα με την Έλεν Τσάπιν Μετζ (Helen Chapin Metz), το θέμα της 

μετανάστευσης δημιουργούσε ανησυχία στο κράτος του Ισραήλ, ιδιαίτερα στον 

επιστημονικό και κατασκευαστικό τομέα (Metz 1990, 89).  

 Έως το 1966, η προμήθεια όπλων είχε διαμοιρασθεί σε πολλά ευρωπαϊκά 

κράτη και μια εξελιγμένη υποδομή στον στρατιωτικό-βιομηχανικό τομέα είχε 

δημιουργηθεί. Ο Αιγύπτιος διπλωμάτης Μαχμούντ Ριάντ (Maxmoud Riad) αναφέρει:  

 «Ήταν αυτή η σκανδαλώδης Αμερικανική θέση – οι 

προηγούμενες προμήθειες όπλων προς το Ισραήλ διοχετεύονταν μέσω 

Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας – αυτό ήταν που επιτάχυνε την 

διαδικασία της πόλωσης στην περιοχή…και έτσι το έτος 1966 άρχισε με 

όλες τις γραμμές επικοινωνιών που είχαν δημιουργηθεί από τον 

πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ (Dwight Eisenhower) και Τζον Κέννεντι 

(John Kennedy) να καταρρέουν η μία μετά την άλλη»  (Rubenberg 1986, 

93). 

Η πολιτική υποστήριξη, η στοχευμένη οικονομική υποστήριξη και ειδικά 

επιλεγμένα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης συνεισέφεραν ώστε το Ισραήλ να 

έχει σημαντική αυτοδυναμία στην παραγωγή φορητού και ελαφρού οπλισμού και 

πυρομαχικών, καθώς και την ικανότητα να διεξάγει σχετικά εξελιγμένες 

τροποποιήσεις σε υπάρχοντα οπλικά συστήματα. Μέχρι το 1966-1967 είχαν 

διαμορφωθεί σταθερά θεμέλια και υπήρχε παραγωγή 400 προγραμμάτων που 

αφορούσαν μικρά όπλα με αξία 80 εκατομμύρια δολάρια (Bahbah 1986, 28). 
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Επιλεγμένα εγχώρια προγράμματα οπλικών συστημάτων της 

περιόδου 1948-1967  

Η θέση του Πολεμικού Ναυτικού 

 To τέλος της εκστρατείας του Σινά βρήκε το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό σε 

αποδιοργάνωση. Ήταν ο πιο παραμελημένος από τους τρεις κλάδους των ενόπλων 

δυνάμεων ενώ με τα τρία μόλις παλιά καταδρομικά του δεν μπορούσε να 

προστατεύσει τις ακτογραμμές του Ισραήλ από αραβικές επιδρομές. Η απώλεια 

ενός και μόνο καταδρομικού θα σήμαινε εθνική καταστροφή: πέρα από την απώλεια 

του πλοίου ως μονάδα πυρός, η απώλεια 200 ανδρών του πληρώματος που 

αποτελούνταν από εξειδικευμένο και μάλλον δύσκολο να αντικατασταθεί ανθρώπινο 

δυναμικό, θα έκανε το πλήγμα ακόμα πιο τραγικό. Μέχρι τις αρχές του 1960, οι 

ηγέτες των ενόπλων δυνάμεων μελετούσαν μη συμβατικές επιλογές με σκοπό να 

βρουν ένα ρόλο που το πολεμικό ναυτικό θα μπορούσε να εκπληρώσει 

αποτελεσματικά, δεδομένου όμως των περιορισμών που υπήρχαν  (Rabinovich 

1988, 27).  

 To πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ επανεκτίμησε τις ανάγκες του βασιζόμενο 

στην προοπτική ότι τυχόν πόλεμος θα έχει μικρή διάρκεια στον οποίο όμως θα 

πρέπει να επιτύχει αποφασιστικό αποτέλεσμα. Αυτό απαιτούσε γρήγορες ναυτικές 

μονάδες, μεγάλες ακτίνες δράσεως, αλλά μικρότερα πληρώματα από αυτά που 

απαιτούσαν τα καταδρομικά με τουλάχιστον ίση με αυτά ισχύ πυρός (Eli Rahav 

1986, 107-113). Ένα σχέδιο το οποίο, εάν ήταν απαραίτητο, θα κατασκευαζόταν 

στο Ισραήλ, στα ναυπηγεία της ISL (Israeli Shipyards) θα ήταν προτιμητέο (Israel 

Shipyards Ltd 2017).  Από όλες τις προτάσεις, αυτή που ικανοποιούσε τις τρέχουσες 

απαιτήσεις, αφού γίνονταν οι κατάλληλες τροποποιήσεις, ήταν το περιπολικό 

σκάφος κατηγορίας  Τζάγκιουαρ (Jaguar), το οποίο κατασκευαζόταν στην Δυτική 

Γερμανία (Rabinovich 1988, 41). Το υπό σχεδίαση δημιούργημα, έφερε το όνομα 

Σάαρ (Sa’ar), και οπλισμένο με πυραύλους επιφανείας-επιφανείας οι οποίοι ήταν 

υπό ανάπτυξη στη Ραφαέλ, δημιουργούσε μία εντελώς καινούρια και 

αποτελεσματική ναυτική μονάδα  επιφανείας. Αυτό το νέο οπλικό σύστημα θα 

επέτρεπε στο πολεμικό ναυτικό να προστατέψει τις ακτές και να διεξάγει επιθετικές 

επιχειρήσεις κατά του αραβικού ναυτικού αποκλεισμού σε μακρά απόσταση. Θα 

εφάρμοζε δηλαδή την τακτική που ήδη εφαρμόστηκε  από τους Άραβες αντιπάλους 

(Evans 1997, 220).  
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 Eκείνη την εποχή, αυτό το σχέδιο ήταν ότι μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο που 

είχε ποτέ αναλάβει η ισραηλινή βιομηχανία: βασισμένο σε νέα τεχνολογικά δεδομένα 

που δεν είχαν δοκιμασθεί, είτε θα απογείωνε τις ικανότητες του ναυτικού είτε θα τις 

βύθιζε (Peleg Lapid 1984, 13-18). Το πολεμικό ναυτικό τριπλασίασε τον αριθμό των 

ανδρών που παρακολουθούσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης Αξιωματικών με 

σκοπό να προσδώσει σε αυτούς τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνταν για τα 

νέα οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας (Rabinovich 1988, 57, 60, 179). 

Επιπλέον, το ναυτικό συνέδεσε το πρόγραμμα με τις δραστηριότητες κατασκευής 

στα ναυπηγεία της ΙSL, οι οποίες αποτελούσαν σύνθεση του συνόλου των εθνικών 

βιομηχανικών δυνατοτήτων, με σκοπό να εξασφαλίσει ικανή δυνατότητα 

μελλοντικών επισκευών, συντήρησης και αντικατάστασης των νέων σκαφών (Hoyt 

2003, 184). H ανάπτυξη του πυραύλου Γκάμπριελ διήρκεσε οχτώ χρόνια και κόστισε 

περίπου 11 εκατομμύρια δολάρια. Τα πρώτα δώδεκα σκάφη Σάαρ 

κατασκευάστηκαν με κόστος περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων το καθένα. Αυτή η 

εκτίμηση, ίσως δεν περιλαμβάνει το κόστος των επιμέρους οπλικών συστημάτων 

που τοποθετήθηκαν και των ηλεκτρονικών που προστέθηκαν αφού τα πλοία ήρθαν 

στο Ισραήλ. Παρόλα αυτά, το 1967 το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό μπορούσε να 

αγοράσει οχτώ σκάφη Σάαρ με κόστος όσο ένα καταδρομικό από το πλεόνασμα 

άλλου κράτους (Rabinovich 1988, 67, 73). Με αυτό το τρόπο, το ναυτικό όχι μόνο 

ικανοποίησε τις σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες αλλά το έκανε εκμεταλλευόμενο 

την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και τα κεφάλαια που μπορούσαν να διατεθούν 

προς αυτή την κατεύθυνση. 

H φυσική εξέλιξη του Σάαρ, η κατηγορία πυραυλακάτων Ρεσέφ (Reshef) ή 

Σάαρ 4, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της ISL στη Χάιφα, 

ως αντίδραση στις αυξημένες μετά τον πόλεμο του 1967, επιχειρησιακές ανάγκες 

του πολεμικού ναυτικού, είχε εκτόπισμα σχεδόν διπλάσιο της κατηγορίας Σάαρ, 

έφερε εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και οχτώ πυραύλους Γκάμπριελ. Στον 

πόλεμο του 1973 το σκάφος απέδειξε την αξία του καθώς μαζί με τα 12 σκάφη Σάαρ 

επέφεραν την βύθιση αρκετών αιγυπτιακών και συριακών σκαφών χωρίς καμμιά 

απώλεια για την ισραηλινή πλευρά (Spencer C. Tucker and Priscilla Roberts 2008, 

1069). Το αποτέλεσμα αποτιμάται ιδιαίτερα θετικό και υπήρξε το αποτέλεσμα  της 

στενής συνεργασίας του στρατιωτικού και βιομηχανικού τομέα, της διαρκούς 

ανασφάλειας που δημιουργούσαν οι ατέρμονες τριβές με τα αραβικά κράτη, της μη 

εξασφαλισμένης σταθερής προμήθειας των απαιτούμενων οπλικών συστημάτων 

από το εξωτερικό και η εν δυνάμει μεταβλητή άποψη της διεθνούς κοινότητας, 
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αναλόγως κάθε φορά των ιδιαίτερων συνθηκών και του οριζόμενου εθνικού 

συμφέροντος των δυνάμεων της εποχής. 

Οι απαιτήσεις ενδυνάμωσης 

Νωρίς το 1954, η βασική συντήρηση για τα αεροσκάφη λάμβανε χώρα στις 

εγκαταστάσεις τις Μπεντέκ. Μέσα σε ένα χρόνο η Μπεντέκ ανακατασκεύαζε 

κινητήρες αεροσκαφών για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, διαδικασία που πριν 

υλοποιούνταν στη Γαλλία (Peres 1970, 128-129). Μέχρι την δεκαετία του 1960, οι 

πωλήσεις ανταλλακτικών αεροσκαφών που παράγονταν εγχώρια και οι υπηρεσίες 

ανακατασκευής κινητήρων είχαν αναχθεί σε  σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα 

με αξιοσημείωτα κέρδη για την ΙΑΙ (G. Steinberg, Israel 1983, 300). Θεωρήθηκε ότι 

το Ισραήλ είναι αυτοδύναμο στην κατασκευή ανταλλακτικών αεροσκαφών με 

πρωταγωνιστή την ΙΑΙ και επίσης ικανό να παράγει εγχώρια το 90% των αναγκαίων 

πυρομαχικών πυροβολικού και λοιπών πυρομαχικών (SIPRI 1971, 768-769). Μέχρι 

τα μέσα της δεκαετίας του 1960, το Ισραήλ είχε καλύψει την ανάγκη σε παραγωγή 

μικρών όπλων (SIPRI 1971, 768-769). Ανάμεσα στον φορητό οπλισμό που 

παρήγαγε ήταν και το περίφημο υποπολυβόλο Ούζι (Uzi). Πάνω από 1.2 

εκατομμύρια τέτοια υποπολυβόλα είχαν εξαχθεί έως τις αρχές του 1995 (Marcus 

1995, June 27).  Η εταιρεία Σόλταμ (Soltam) έγινε κύριος παραγωγός όλμων, 

περιλαμβανομένου και του μεγάλου διαμετρήματος φιλανδικού  όλμου Ταμπέλα 

(Tampella) κατόπιν αδείας. Η παραγωγή οπλικών συστημάτων που αφορούσε το 

πυροβολικό δεν έλαβε υψηλή προτεραιότητα στον σχεδιασμό των απαιτήσεων  

(Edward Luttwak and Dan Horowitz 1975, 217-218). 

Η λύση της τροποποίησης και της αναβάθμισης οπλικών συστημάτων 

Θωρακισμένα Οχήματα 

Από το 1948 το Ισραήλ προσπαθεί να αποκτήσει άρματα μάχης από όποια 

πηγή είναι δυνατόν να τα διαθέσει. Στον πόλεμο για την ανεξαρτησία, έχει στο 

οπλοστάσιό του γαλλικά ελαφρά άρματα Χότσκις (Hotchkiss), βρετανικά Κρόμγουελ  

(Cromwell) και αμερικανικά Σέρμαν (Sherman). Από αυτά, τα τελευταία 

αγοράστηκαν από την Ιταλία και τις Φιλιππίνες (IDF Armor 2017). Άρματα μάχης 

Σέρμαν προμήθευσε και η Γαλλία στο Ισραήλ (A. Cohen 2005, 361). Μετά την 

εκστρατεία στο Σινά, το Ηνωμένο Βασίλειο συμφωνεί να πουλήσει άρματα μάχης 

Σεντούριον (Centurion) στο Ισραήλ και έτσι αποκτά για πρώτη φορά σύγχρονα 

άρματα.  
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Οι ανακατασκευές των Σέρμαν και Σεντούριον παρείχαν ουσιαστικές 

βελτιώσεις στην απόδοσή τους. Τα Σέρμαν εξοπλίστηκαν με πυροβόλο 75 

χιλιοστών μεγαλύτερης ταχύτητας και αργότερα με πυροβόλα 105 χιλιοστών τα 

οποία επέκτειναν την επιχειρησιακή τους ζωή για τουλάχιστον μία δεκαετία (D. Eshel 

1989, 29-30, 54). To πιο σύγχρονο Σεντούριον ήταν μηχανικά λιγότερο αξιόπιστο 

σε σύγκριση με το παλαιότερο αλλά απλότερο Σέρμαν. Αυτά τα προβλήματα τελικά 

λύθηκαν με αντικατάσταση του κινητήρα ενώ τα πρώτα μοντέλα υπέστησαν 

εκσυγχρονισμό του πυροβόλου σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, δηλαδή 

διαμέτρημα 105 χιλιοστών. Οι Ισραηλινοί έκαναν πάνω από 2000 τροποποιήσεις 

στο Σεντούριον, το οποίο τελικά βελτίωσε κατά πολύ την μηχανική αξιοπιστία του 

(D. Eshel 1989, 52-55). 

Ο ισραηλινός στρατός αγόρασε μεταχειρισμένα ημιερπυστριοφόρα 

μεταφοράς πεζικού προς 5.000 δολάρια το καθένα και τα προσάρμοσε σύμφωνα με 

τις ανάγκες του. Νεότερα παρόμοια οχήματα θα κόστιζαν 40.000 δολάρια ανά 

μονάδα (Peres, David's Sling: The Arming of Israel 1970, 26). Επίσης, όσον αφορά 

το πυροβολικό, υιοθετήθηκε η κατασκευή αυτοκινούμενων πυροβόλων που 

χρησιμοποιούσαν ως φορέα το άρμα Σέρμαν και έφεραν πυροβόλο 155 χιλιοστών 

της Σόλταμ, εγχώρια παραγόμενου (The Artillery Corps, 1948-Present 1987 Sping). 

Αεροσκάφη 

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ βασίστηκε στην Γαλλία όσον αφορά την 

προμήθεια αεροσκαφών κατά το 1967 και το Μιράζ ΙΙΙ (Mirage) επιχείρησε με 

μεγάλη αποτελεσματικότητα το 1967 και 1973 (Nordeen 1990, 201). Το Μιράζ 

τροποποιήθηκε από την ΙΑΙ ώστε να ταιριάξει στις απαιτήσεις της ισραηλινής 

πολεμικής αεροπορίας. Οι τροποποιήσεις αυτές μεταξύ των άλλων περιελάμβαναν 

ενισχύσεις στις πτέρυγες, αυξημένη δυνατότητα να φέρουν πυρομαχικά και 

εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ισραηλινής κατασκευής αντί των 

αντίστοιχων της μητρικής εταιρείας Ντασό (Dassault) (Edward Luttwak and Dan 

Horowitz 1975, 195,199). Οι Ισραηλινοί μηχανικοί πρότειναν σειρά τροποποιήσεων 

για το μαχητικό Μιράζ ΙΙΙ οι οποίες αργότερα ενσωματώθηκαν στην παραγωγή του 

επόμενου μοντέλου, Μιράζ V (G. Steinberg, Israel 1983, 281). 

Βαλλιστικοί πύραυλοι 

Το Ισραήλ ήταν ανάμεσα στις χώρες που προσπάθησαν να δημιουργήσουν 

προγράμματα πυραύλων αναπτύσσοντας εγχώρια την απαραίτητη τεχνολογία, την 
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κατασκευή ειδικών εξαρτημάτων και τεχνογνωσία. Ειδικότερα η έρευνα στον τομέα 

των πυραύλων άρχισε την δεκαετία του 1950 (Bowen 2000, 21). H Ραφαέλ, η οποία 

ανέλαβε την ανάπτυξη πυραύλου επιφανείας-επιφανείας, παρήγαγε αριθμό 

πρωτοτύπων, τα οποία με το γενικότερο όνομα Λουζ (Luz), δοκιμάστηκαν στην 

ξηρά, θάλασσα και αέρα. Aν και οι δοκιμές μέχρι το τέλος του 1962 δεν ήταν 

ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, ο Λουζ αποτέλεσε την πολύτιμη βάση για την μετεξέλιξη 

στον πύραυλο Γκάμπριελ (Hoyt, Revolution and Counter-Revolution 2003, 183).  Τo 

1961 το Ισραήλ ανέπτυξε με γαλλική βοήθεια τον ερευνητικό πύραυλο Σαβίτ 

(Shavit), με την πρώτη εκτόξευση να καταγράφεται το 1962. Το 1963 το Ισραήλ 

πλήρωσε 100 εκατομμύρια δολάρια στην γαλλική εταιρεία Ντασό προκειμένου να 

συνδράμει στην ανάπτυξη και παραγωγή 25 πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς. Το 

πυραυλικό σύστημα που προέκυψε έγινε γνωστό στις αμερικανικές υπηρεσίες 

πληροφοριών αργότερα ως Ιεριχώ (Jericho). O πύραυλος αυτός, κατά τις τότε 

εκτιμήσεις, είχε βεληνεκές μεταξύ 450 και 564 χιλιόμετρα, ωφέλιμο φορτίο 

εκρηκτικής ύλης 1000 έως 1500 κιλά και καθοδηγούνταν από ενσωματωμένο 

αδρανειακό σύστημα (Bowen 2000, 21). 

Γενικότερα το Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα ανήσυχο για το πρόγραμμα ανάπτυξης 

αιγυπτιακών βαλλιστικών πυραύλων, καθώς Γερμανοί επιστήμονες βοηθούσαν 

ενεργά στην σχεδίαση και κατασκευή πολλών τύπων πυραύλων στις αρχές της 

δεκαετίας του 1960 (Peres, David's Sling: The Arming of Israel 1970, 105). Στα μέσα 

της ίδιας δεκαετίας, οι Ισραηλινοί ανέθεσαν στην γαλλική Ντασό την ανάπτυξη του 

πυραυλικού προγράμματος Σαβίτ/Ιεριχώ καθώς η νέα κυβέρνηση υπό τον Εσκόλ 

(Eshkol) αποφάσισε να επιβραδύνει το ισραηλινό πυρηνικό πρόγραμμα το 1963 

(Brosh 1992, 86). H πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου Ιεριχώ Ι ή ΜD-

620 στις 23 Δεκεμβρίου 1965 απέτυχε. Μία δεύτερη δοκιμή τον Μάρτιο του 1966 

είχε επιτυχία και ο πύραυλος και η τεχνολογία του αργότερα μεταφέρθηκαν στο 

Ισραήλ (A. Cohen, Israel and the Bomb 2005, 232).  Κάποιες αναφορές δηλώνουν 

ότι δύο διαφορετικοί πύραυλοι, οι MD- 620 και MD-660 αναπτύχθηκαν με την 

βοήθεια της Ντασό. Σύμφωνα ομοίως με αναφορές, δύο από τους 50 συνολικά 

πυραύλους MD-660 παραδόθηκαν στο Ισραήλ πριν την επιβολή του γαλλικού 

εμπάργκο τον Ιανουάριο του 1969  (Israel to Receive Lance Missiles, F-15s 1975, 

16). 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Από το 1968 έως το 1973: Η περίοδος της ανάπτυξης 

Η εκπληκτική επιτυχία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον πόλεμο των 

έξι ημερών είχε άμεσες συνέπειες, θετικές και αρνητικές. Πέρα από την αυτονόητη 

εξύψωση του ηθικού του ισραηλινού λαού και την αντίστοιχη ταπείνωση των 

Αράβων, οι προμήθειες όπλων από την Ευρώπη διακόπηκαν μετά τον πόλεμο και 

ενώ η Αμερική άρχισε να προμηθεύει το Ισραήλ με οπλικά συστήματα, 

χρησιμοποίησε τις παροχές αυτές ως πολιτικό εργαλείο για να επηρεάζει την 

αραβοϊσραηλινή σύγκρουση (Rabin 1979, 132). Η H δραματική ήττα των Αράβων, 

οδήγησε τους ηγέτες των κρατών αυτά να λάβουν τη δέσμευση ότι θα καταστρέψουν 

το Ισραήλ, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε στην «Δήλωση των τριών Αρνήσεων» τον 

Σεπτέμβριο του 1967 στο  Χαρτούμ (Khartoum) (Israel Ministry of Foreign Affairs-

The Khartoum Resolutions 2017). H ισραηλινή αμυντική βιομηχανία επεκτάθηκε 

σημαντικά σε αυτή την περίοδο, καθώς οι δαπάνες για την άμυνα εκτοξεύθηκαν 

(πίνακας 3). 

Πίνακας  3   
Αμυντικές Δαπάνες ως Ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP)-Ισραήλ, 1967-1982  

Πηγή: The World Bank/Stockholm International Peace Research Institute ( SIPRI ), Yearbook: Armaments, 

Disarmament and International Security.  

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=1982&locations=IL&start=1967 

=IL&start=1967 
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Τo 1967 οι αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (GNP) με βάση τον πίνακα  4  ήταν 16,6% ενώ την χρονιά του επόμενου 

πολέμου, το 1973 ανέρχεται σε 41%.  

 

Οι εργαζόμενοι στον αμυντικό τομέα αυξήθηκαν από λιγότερο το 10% της 

συνολικής εργατικής δύναμης το 1966-1967, σε πάνω από το 19% το 1973, 

περιλαμβανόμενου του μεγέθους των 12000 νέων εργαζομένων στην ΤΑΑS και IAI 

(Blumenthal 1984, 173). H απασχόληση στην αμυντική βιομηχανία από 14.000 που 

καταγράφηκε το 1966 έφθασε τους 34.000 το 1972 (Aharon Klieman and Reuven 

Pedatzur 1992, 76-77). Ο ρυθμός ανάπτυξης του αμυντικής βιομηχανίας από το 

1966 έως το 1973 ήταν τέσσερις φορές μεγαλύτερος του ρυθμού ανάπτυξης των 

άλλων τομέων (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 73). Ο μέσος όρος 

ανάπτυξης της βιομηχανίας μετάλλου και ηλεκτρονικών συνδυασμένος ήταν 13% 

κάθε χρόνο, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης του τομέα των ηλεκτρονικών ως αυτόνομη 

δραστηριότητα ήταν 30% κάθε χρόνο. Από το 1968 έως το 1974 οι επενδύσεις στον 

τομέα του μετάλλου και των ηλεκτρονικών αντιπροσώπευαν περίπου το ένα τρίτο 

όλων των επενδύσεων στο κράτος, το οποίο επαύξησε το μερίδιο αυτών των δύο 

Πίνακας 4  

Αμυντικές Δαπάνες, Πληθυσμός και Ένοπλες Δυνάμεις- Ισραήλ, 1966-1975  

Πηγή: United States/Arms Control and Disarmament Agent, 1976, December 15, page 34 

https://www.state.gov/documents/organization/185668.pdf 
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τομέων της βιομηχανίας, εξαιρουμένης της βιομηχανίας διαμαντιών, από 15% το 

1967 σε 38% το 1980 (Blumenthal 1984, 169-171). H αμυντική βιομηχανική 

παραγωγή πενταπλασιάστηκε στην περίοδο 1966-1973, φθάνοντας τα 500 

εκατομμύρια δολάρια το 1973 (Safran 1981, 117). Οι ισραηλινές επενδύσεις στην 

έρευνα και ανάπτυξη στον αμυντικό τομέα αυξήθηκαν πάνω από 300% μεταξύ του 

1966 και 1972 (Reiser 1989, 96-97). Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση του Ισραήλ 

ενθάρρυνε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν σε συμβόλαια στον 

αμυντικό τομέα και να δραστηριοποιηθούν πιο ενεργά στον τομέα αυτό. Η Ελμπίτ 

(Elbit)  και Ελ-Οπ (El-Op), εξέχουσες εταιρείες του τομέα των ηλεκτρονικών, 

ιδρύθηκαν την περίοδο αυτή (Barnett 2012, 96-97). 

Την περίοδο αυτή υπήρξε ουσιαστική, θετική αλλαγή και του δημογραφικού 

χάρτη. Ο Γκάιρις (Gawrych) καταγράφει ότι το 1968 31.071 Εβραίοι μετανάστευσαν 

στο Ισραήλ που ισοδυναμεί με 70% αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Αυτή η τάση συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια και ειδικά μετά το 1972, όταν η 

Σοβιετική Ένωση επέτρεψε τη μετανάστευση στους Εβραίους κατοίκους (Gawrych 

2000, 98). Η κατοχή της χερσονήσου του Σινά, των υψωμάτων του Γκολάν και της 

δυτικής όχθης του Ιορδάνη παρείχε στο Ισραήλ στρατηγικό βάθος και κατάλληλα 

εδάφη για άμυνα για πρώτη φορά στην ιστορία του (Peri 1981, 304). O συνδυασμός 

αυτής της νέας ζώνης εδαφών που παρείχε σχετική άνεση στο Ισραήλ και η 

αποδεδειγμένη αδυναμία των ενόπλων δυνάμεων των αραβικών κρατών οδήγησαν 

στην υποεκτίμηση της αραβικής απειλής και στην υπόθεση ότι δεν ήταν πιθανή η 

σύγκρουση στο άμεσο μέλλον (Hergoz 1982, 227). Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις 

απέκτησαν μεγαλύτερη επιρροή στις αποφασιζόμενες πολιτικές για την προμήθεια 

όπλων και αναδιοργάνωσαν τους διατιθέμενους πόρους προσβλέποντας σε πιο 

μακροχρόνια προγράμματα εις βάρος των πιο βραχυχρόνιων (Edward Luttwak and 

Dan Horowitz 1975, 360-361). Ο ισραηλινός στρατός αύξησε τα μεγέθη απόκτησης 

εγχώρια παραγόμενων υλικών κατά 86% από το 1967 έως το 1972 (Blumenthal 

1984, 169). Μετά το 1967, το Ισραήλ βρέθηκε σε μία σχέση όπου ένας μόνο 

προμηθευτής οπλικών συστημάτων υπήρχε. Από τον πίνακα 5 φαίνεται ότι την 

περίοδο 1966 έως 1975 ο κύριος προμηθευτής ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 

ποσοστό 95% των συνολικών προμηθειών του Ισραήλ. Ενώ η Σοβιετική Ένωση 

γρήγορα επανεξόπλισε τα Αραβικά κράτη μετά την ήττα τους, οι Ευρωπαίοι 

προμηθευτές του Ισραήλ έδειχναν προοδευτικά λιγότερη υποστήριξη και τελικά 

διέκοψαν τις πωλήσεις ολοκληρωτικά. Το 1966 το Ισραήλ είχε παραγγείλει 50 

αεροσκάφη Μιράζ V από τη Γαλλία. Η Γαλλική κυβέρνηση εμπόδισε την παράδοση  
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των αεροσκαφών, για τα οποία το ισραηλινό κράτος είχε ήδη πληρώσει 70 

εκατομμύρια δολάρια, αλλά επέτρεψε την εξαγωγή ανταλλακτικών για τα υπάρχοντα 

Μιράζ III που υπηρετούσαν στην πολεμική αεροπορία μέχρι το 1969, χρονιά που 

επιβλήθηκε ολοκληρωτικό εμπάργκο (G. Steinberg, Israel: High Technology 

Roulette 1986, 167).   

Το γαλλικό εμπάργκο επίσης επηρέασε την παράδοση των σκαφών Σάαρ 

που ανέμενε το Ισραήλ. Τα τελευταία ουσιαστικά κλάπηκαν από το λιμάνι του 

Σερμπούρ (Cherbourg) τον Δεκέμβριο του 1969. 

Πίνακας 5 

Προμήθειες Όπλων από Μεγάλους Προμηθευτές ανά Χώρα Αποδέκτη- Ισραήλ, 1966-1975 

Πηγή: United States/Arms Control and Disarmament Agent, 1976, December 15, page 78 

https://www.state.gov/documents/organization/185668.pdf 
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Το 1966, το Ισραήλ διαπραγματευόταν με το Ηνωμένο Βασίλειο την 

προμήθεια του νέου άρματος μάχης Τσιφτέιν (Chieftain) ενώ ως όρος τέθηκε η 

δυνατότητα παραγωγής στο Ισραήλ κατόπιν σχετικής αδείας. Μετά από δοκιμές του 

άρματος, οι Ισραηλινοί πρότειναν πάνω από 70 τροποποιήσεις, οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στη σχεδίαση. Το Νοέμβριο 1969, μόλις μερικές ημέρες πριν την 

υπογραφή  της συμφωνίας, οι Βρετανοί υπαναχώρησαν και ακύρωσαν την 

επικείμενη συμφωνία (G. Steinberg, Israel: High Technology Roulette 1986, 175). 

Σαν αποτέλεσμα, οι Ισραηλινοί βρέθηκαν απότομα εξαρτώμενοι από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες για την προμήθεια των δύο πιο κύριων οπλικών συστημάτων: 

αρμάτων μάχης και αεροσκαφών. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απρόθυμες να 

προμηθεύσουν τα πλέον σύγχρονα άρματα μάχης Μ-60 στο Ισραήλ. Έτσι, 

πούλησαν  παλαιότερα Μ-48, τα οποία οι Ισραηλινοί γρήγορα τα τροποποίησαν σε 

ισοδύναμο άρμα του Μ-60 (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 170). 

Επίσης, ενώ οι ΗΠΑ ήθελαν να προμηθεύσουν αεροσκάφη Α-4 στην ισραηλινή 

πολεμική αεροπορία, δεν προμήθευσαν το πιο εξελιγμένο μαχητικό F-4E Fantom II 

πολλαπλών ρόλων παρά μόνο τον Οκτώβριο του 1968. Σε μια συνάντηση του 

Βοηθού Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πωλ Γουάρνκε (Paul Warnke), την 22α 

Οκτωβρίου 1968, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Άμπα Εμπάν (Abba Eban) 

και ο Πρεσβευτής Γιτζάκ Ράμπιν έμαθαν το αντάλλαγμα για τα αεροσκάφη αυτά: 

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να υπογράψει το Ισραήλ ένα άνευ 

προηγουμένου έγγραφο….Μας ζητήθηκε να δώσουμε τη συγκατάθεσή 

μας στην αμερικανική παρουσία και επίβλεψη σε κάθε εγκατάσταση 

παραγωγής όπλων στο Ισραήλ και σε κάθε οργανισμό που εμπλέκεται 

στην έρευνα, ανάπτυξη ή κατασκευή-συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτικών οργανισμών έρευνας όπως το Ινστιτούτο Επιστήμης 

Γουέιζμαν (Weizmann) και των Ισραηλινών πανεπιστημίων» (Rabin 

1979, 54-55). 

Υπό αυτές τις συνθήκες, δεν είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή η ανησυχία 

του Ισραήλ σχετικά με το πόσο αξιόπιστη μπορούσε να είναι η προμήθεια όπλων 

από τις ΗΠΑ. Αρκετοί από την Ισραηλινοί ελίτ πίστευαν ότι η αμερικανική ροή 

οπλικών συστημάτων, και μάλιστα των πλέον κρίσιμων, μπορούσε να ανασταλεί 

ανά πάσα στιγμή. Η αμυντική βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσει εγχώρια οπλικά 

συστήματα, όπως το άρμα μάχης Μερκάβα (Merkava), νέες εκδόσεις του ταχέως 

σκάφους Σάαρ και το μαχητικό αεροσκάφος Κφιρ (Kfir) τα οποία θα μπορούσαν να 
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υποκαταστήσουν ή ακόμα και να αντικαταστήσουν συστήματα που θα έπρεπε να 

εισαχθούν, εάν κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο λόγω διεθνών πιέσεων ή εμπάργκο. 

Επειδή η έρευνα και ανάπτυξη σε τέτοιου είδους συστήματα απαιτεί ικανό χρόνο, τα 

περισσότερα από τα συστήματα αυτά εισήλθαν σε επιχειρησιακή αξιοποίηση περί 

τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970. 

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων και η πολιτική επιρροή της αμυντικής 

βιομηχανίας πυροδότησε μια διαμάχη μεταξύ των υποστηρικτών δύο διαφορετικών 

απόψεων. Η πρώτη άποψη σχετικά με τον αμυντικό εξοπλισμό, αυτή του Ράμπιν, 

πρώην Αρχηγού του Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων και πολιτικού ηγέτη 

υποστήριζε ότι μακροπρόθεσμα το Ισραήλ θα ήταν περισσότερο τρωτό εφόσον δεν 

είχε στιβαρή υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άλλη άποψη, του πρώην 

Υπουργού Άμυνας Σιμόν Πέρες, θεωρούσε ότι η προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού 

πρέπει να υλοποιηθεί από διάφορες ευρωπαϊκές πηγές περιλαμβανομένου του 

Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, Γαλλίας αλλά και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της 

εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας (Mintz, The Military-Industrial Complex: American 

Concepts and Israeli Realities 1985, December, 627). 

Οι δύο αντίπαλοι εξέφραζαν διαφορετική πρόθεση όσον αφορά την 

προτεραιοποίηση της εγχώριας βιομηχανικής προσπάθειας. Ο Ράμπιν ήταν υπέρ 

της απόκτησης κυρίων οπλικών συστημάτων από ξένους προμηθευτές οι οποίοι θα 

προσέφεραν εγγυημένα προγράμματα παραδόσεων, χαμηλότερες τιμές και 

εξοπλισμό που είχε ελεγχθεί στο πεδίο της μάχης. Επίσης υποστήριζε την 

δημιουργία βιομηχανικής υποδομής κατάλληλης για συντήρηση και τροποποίηση 

των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων ενώ ήταν σφοδρά αντίθετος σε 

προγράμματα με υψηλό κόστος ανά μονάδα. Ο Πέρες υποστήριζε την εγχώρια 

παραγωγή κυρίων οπλικών συστημάτων ως ένα τρόπο αντιστάθμισης σε 

εμπάργκο. Επίσης σημείωνε ότι ήδη υπήρχε η βιομηχανική δυνατότητα: φαινόταν 

απλώς λογικό να χρησιμοποιηθεί, ώστε να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα (Rabin 

1979, 54-55) (Inbar, The American Arms Transfers to Israel 1982, Fall- Winter 

1982/3, 46) (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 73-74). 

O Ράμπιν ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός όσον αφορά την απόκτηση όπλων 

από το Ισραήλ. Το Ισραήλ, όπως άλλωστε κάθε χώρα που αναζητά τον αμυντικό 

της προσανατολισμό, οφείλει να διακρίνει και να επιλέξει μεταξύ της βραχυχρόνιας 

ετοιμότητας, δηλαδή της ικανότητας να αναπτυχθεί και να επιχειρήσει το ταχύτερο 

δυνατόν, και της πολεμικής προετοιμασίας με κύριο συστατικό  την επαύξηση των 
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μελλοντικών δυνατοτήτων. Το δίλημμα δηλαδή υφίσταται κυρίως στο που θα 

εστιασθεί η κύρια προσπάθεια: στην ταχεία απόκτηση πρόσφορων συστημάτων 

ώστε να υπάρχει άμεση ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων ή στην σε βάθος 

χρόνου επένδυση και ενίσχυση των τομέων που συνιστούν τον αμυντικό μηχανισμό 

της χώρας. Ιδιαίτερα όμως για την περίπτωση του Ισραήλ, η δεδομένη επιθετικότητα 

των αραβικών κρατών και η μέχρι τώρα εμπειρία στις πολεμικές συρράξεις, 

καθιστούν τις επιλογές περισσότερο απόλυτες και ενδεχόμενα θα επισύρουν 

συνέπειες όσον αφορά την ακεραιότητα του κράτους σε μια νέα σύγκρουση.  

Κατά την περίοδο 1967-1973 το Ισραήλ επέλεξε, περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά στο παρελθόν να δώσει προτεραιότητα στην προετοιμασία (Edward Luttwak 

and Dan Horowitz 1975, 360-361). Παρά τα εντυπωσιακά επιτεύγματα  τόσο των 

Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων όσο και της αμυντικής βιομηχανίας, καινούργια 

ζητήματα ανέκυψαν όσον αφορά την πολιτική ασφαλείας που έπρεπε να 

ακολουθηθεί, το στρατιωτικό δόγμα και τις προτεραιότητες που έπρεπε να δοθούν 

στον στρατιωτικό-βιομηχανικό τομέα. To τεράστιο μέγεθος του θριάμβου των 

Ισραηλινών δήλωνε ότι το Ισραήλ είχε κερδίσει χρονικό διάστημα μιας γενιάς ως 

ανάπαυλα πριν οι Άραβες θα μπορούσαν να σκεφθούν σοβαρά να αντιπαρατεθούν 

με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε ένα μεγάλο πόλεμο (Gawrych 2000, 71). 

Επιπλέον, η κατάληψη εδαφών που ιστορικά αποτέλεσε έδαφος των Ιουδαίων, 

δημιούργησε ένα συναίσθημα έξαψης στον ισραηλινό λαό. Δημιούργησε όμως και 

ερωτηματικά με το κυριότερο να είναι ποιο θα έπρεπε να είναι το νέο δόγμα του 

ισραηλινού στρατού: άμυνα επί της γραμμής των νέων συνόρων, δηλαδή στατική 

άμυνα ή να γίνει εκμετάλλευση του νέου στρατηγικού βάθος και να διεξαχθεί κινητή 

άμυνα εντός των νέων συνόρων; (Wald 1992, 201). Η  νίκη του Ιουνίου 1967, αν και 

αποφασιστική για το κράτος του Ισραήλ, δημιούργησε από την πλευρά των 

αραβικών κρατών τριβές στην γραμμή των συνόρων, ιδιαίτερα με την Αίγυπτο, με 

σκοπό την φθορά των ισραηλινών, την πρόκληση απωλειών και την διατήρηση της 

πρωτοβουλίας των κινήσεων,  από την πλευρά των ηττημένων. Άλλωστε ιστορικά, 

ο πόλεμος φθοράς είναι η επιλογή του ασθενέστερου, αυτού που δεν μπορεί να 

αναλάβει δράση για την επίτευξη αποφασιστικού αποτελέσματος στο συντομότερο, 

σύμφωνα με τα επιχειρησιακά πρότυπα, χρόνο αιφνιδιάζοντας έτσι τον αντίπαλο. Ο 

πόλεμος φθοράς, ως στρατηγική επιλογή από τους Αιγύπτιους, δικαιολογούνταν 

από τους ιδίους ως η καταλληλότερη καθώς σύμφωνα με τον πρόεδρο της Αιγύπτου 

Νάσερ και άλλους αξιωματούχους, όταν σε ένα κράτος, δηλαδή το Ισραήλ, οι 

εφημερίδες δημοσιεύουν στα πρώτα φύλλα τους την φωτογραφία και την βιογραφία 
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κάθε στρατιώτη που έπεσε στη μάχη, τότε είναι απίθανο να μπορέσει να 

αντιμετωπίσει την φθορά (Simshoni 1988, 171).  

O Καμ (Kam) θεωρεί ότι οι Ισραηλινοί βρέθηκαν να πολεμούν στον πόλεμο 

του 1973 με όπλα του προηγούμενου πολέμου. Το αποτέλεσμα της μαζικής χρήσης 

αντιαρματικών και αντιαεροπορικών πυραύλων από τις Αραβικές ένοπλες δυνάμεις 

δεν είχε εκτιμηθεί ικανοποιητικά νωρίτερα από τις Ισραηλινές δυνάμεις για δύο 

λόγους. Πρώτον γιατί αυτά τα συστήματα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη 

κλίμακα κατά τον πόλεμο της φθοράς και δεύτερον γιατί δεν είχαν δοκιμασθεί σε 

συνθήκες πολέμου τέτοιας κλίμακας από κανένα στρατό (Kam 1988, 131). Oι 

ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απέτυχαν να προσαρμοστούν στην αναβάθμιση της 

ισχύος πυρός των Αράβων και υποτίμησαν τη σημασία των διακλαδικών 

επιχειρήσεων (Wald 1992, 200). Η πολεμική αεροπορία δεν έδωσε επαρκή σημασία 

στην αεράμυνα που εφάρμοζαν οι Άραβες υπό μορφή ζωνών, εκμεταλλευόμενοι τα 

συστήματα αντιαεροπορικών πυραύλων που είχαν προμηθευτεί από την Σοβιετική 

Ένωση (Reiser 1989, 153-154). Πολλά από τα εγχώριας παραγωγής αντίμετρα του 

Ισραήλ, τα οποία τέθηκαν σε υπηρεσία μετά το 1973, θα μπορούσαν να 

επιχειρήσουν νωρίτερα, αν τα διδάγματα από τον πόλεμο της φθοράς είχαν 

αφομοιωθεί ορθά.  

Την 6η Οκτωβρίου 1973, το Ισραήλ δέχθηκε επίθεση σε δύο μέτωπα από ένα 

συνασπισμό Αράβων, καλά εξοπλισμένο και με μεγάλη δυνατότητα μηχανοκίνησης, 

πολύ μεγαλύτερη από αυτή που υπέθεταν οι Ισραηλινοί. Ηγετικό ρόλο στον 

συνασπισμό είχαν η Αίγυπτος και η Συρία. Μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό των 

Ισραηλινών και την όχι επιθυμητή εξέλιξη των επιχειρήσεων τις πρώτες ημέρες, οι 

ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ κατόρθωσαν να σταθεροποιήσουν τα μέτωπα. 

Εκτόξευσαν σαρωτικές αντεπιθέσεις στα υψώματα του Γκολάν και στη χερσόνησο 

του Σινά που τελικά οδήγησαν στο τερματισμό του πολέμου και την ήττα των 

Αράβων, που όμως αυτή τη φορά βρέθηκαν πολύ κοντά στη νίκη. 

Παρά την τελική επιτυχία των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο πόλεμος 

αποκάλυψε σοβαρές δυσλειτουργίες στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, 

εστιαζόμενες ειδικότερα  στην ετοιμότητα και το εφαρμοζόμενο δόγμα. Οι υπηρεσίες 

πληροφοριών του Ισραήλ αιφνιδιάστηκαν  από την επίθεση καθώς είχαν εκτιμήσει 

λανθασμένα τις προθέσεις και τις δυνατότητες των Αράβων. Ο Ισραηλινός στρατός 

ξαφνιάστηκε από την υιοθέτηση νέων τακτικών από τον αντίπαλο καθώς ο πόλεμος 

της φθοράς είχε επιτρέψει στους Αιγύπτιους να εξοικειωθούν, όχι βέβαια χωρίς 
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κόστος σε ανθρώπινες ζωές και μέσα, με τον τρόπο δράσης των Ισραηλινών 

χερσαίων δυνάμεων και αντίστοιχα να προσαρμόσουν ή να βελτιώσουν τις δικές 

τους τακτικές. Άλλωστε ήταν οι Άραβες που επιλέγοντας τη φθορά, απέκτησαν και 

την πρωτοβουλία των κινήσεων, εφελκύοντας τους Ισραηλινούς στο παιχνίδι του 

σκύλου με τη γάτα. 

Η δυνατότητα κινητοποίησης και υποστήριξης του Ισραήλ αποδείχθηκε μη 

ικανοποιητική ενώ διαπιστώθηκε και μη επαρκές απόθεμα πυρομαχικών και 

ανταλλακτικών που οδήγησαν σε κρίσιμες ελλείψεις κατά την διάρκεια των 

συγκρούσεων. Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εσκεμμένα μείωσαν το απόθεμα 

αυτό μετά τον πόλεμο της φθοράς με σκοπό την χρησιμοποίηση των διατιθέμενων  

πόρων σε άλλους τομείς. Ενδεικτικά, απόθεμα πυρομαχικών αρμάτων μάχης των 

105 χιλιοστών που θα επαρκούσε για 30 ημέρες αγώνα θα είχε στοιχίσει 250 

εκατομμύρια δολάρια, ποσό που αποτελούσε σημαντικό μερίδιο του ισραηλινού 

αμυντικού προϋπολογισμού εκείνη την εποχή (Edward Luttwak and Dan Horowitz 

1975, 362). 

Η έλλειψη αρματοφορέων ανάγκασε τις τεθωρακισμένες επιστρατευόμενες 

μονάδες να κινηθούν με τις ερπύστριες το οποίο αύξησε τα προβλήματα 

συντήρησης και τις βλάβες. Η διανομή πυρομαχικών ήταν μη ικανοποιητική και οι 

μονάδες πυροβολικού είχαν μικρή προτεραιότητα σε αυτή, παρά την απεγνωσμένη 

ανάγκη των μονάδων πρώτης γραμμής για πυρά κάλυψης και υποστήριξης 

(Anthony Cordesman and Abraham R. Wagner 1990, 21). Oι ισραηλινές ένοπλες 

δυνάμεις εκτιμούν ότι μόνο το 40% των πυρομαχικών των αρμάτων μάχης έφθασε 

στο μέτωπο (Gabriel 1984, 62). To ολικό κόστος της σύγκρουσης ήταν τρομακτικό: 

ίσως όσο το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του Ισραήλ για διάστημα ενός χρόνου (H. 

Goodman 1985, 8).  

Η εγχώρια στρατιωτική-βιομηχανική υποδομή όμως κατέδειξε την αξία της σε 

καίρια σημεία κατά την εξέλιξη της σύγκρουσης. Το Ισραήλ κυριάρχησε στις ναυτικές 

επιχειρήσεις κατά την διάρκεια του πολέμου. Οι πυραυλάκατοι του Ισραήλ, 

αναζήτησαν ναυτικούς στόχους, ενεπλάκησαν και κατέστρεψαν τουλάχιστον 15 

αραβικά σκάφη ενώ ένα ισραηλινό σκάφος υπέστη ζημιές (Maoz 2006, 164). Οι 

ναυτικές επιχειρήσεις κατέδειξαν όχι μόνο ότι το Ισραηλινό ναυτικό είχε επιλέξει την 

κατάλληλη στρατηγική αλλά και ότι ο εγχώρια παραγόμενος πύραυλος επιφανείας-

επιφανείας αποτελούσε ένα εξαιρετικής ικανότητας οπλικό σύστημα. Ο ισραηλινός 

στρατός μπόρεσε γρήγορα να επισκευάσει  άρματα μάχης που είχαν υποστεί ζημιές, 
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να τα καταστήσει ξανά επιχειρησιακά και έτσι τα επισκευασμένα Σεντούριον και M-

48 αποδείχθηκαν ανώτερα από κάθε άλλο άρμα στις αραβικές χερσαίες δυνάμεις 

(Schiff, A History of the Israeli Army, 1870-1974 1974, 223). 

Τα ισραηλινής κατασκευής ή τροποποιημένα Μιράζ, Νεσέρ (Νesher) και 

Μπαράκ (Barak) ήταν τα πλέον κατάλληλα αεροσκάφη για αποστολές αεροπορικής 

υπεροχής, αφήνοντας έτσι ελεύθερα τα αμερικανικής προέλευσης F-4 για επιθετικές 

αεροπορικές εξόδους. Παρά το γεγονός ότι πάνω από ένα τέταρτο της ισραηλινής 

πολεμικής αεροπορίας καταστράφηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ήταν το 

Ισραήλ που κυριάρχησε στις αερομαχίες, καταστρέφοντας 277 αραβικά αεροσκάφη 

ενώ έχασε μόνο 6 (Nordeen 1990, 200). Κατά την χρονική περίοδο που έλαβαν 

χώρα οι συγκρούσεις η Ραφαέλ, σύμφωνα με πληροφορίες, κατόρθωσε να αναλύσει 

τα συντρίμμια πυραύλων εδάφους-αέρος και να βρει τεχνολογικές λύσεις ώστε  να 

αντιμετωπιστεί με επιτυχία η εχθρική πυραυλική απειλή (E. Cohen 1993, 426). 

Η παρ΄ολίγον καταστροφή του 1973 έκανε ακόμα πιο έντονη την ανάγκη να 

στηριχθεί η ασφάλεια του Ισραήλ σε εθνικούς πυλώνες, τόσο οικονομικούς όσο και 

επιστημονικούς. Ο Γκούντμαν (Hirsh Goodman), σε μελέτη του το 1985 σχετικά με 

την κούρσα εξοπλισμών του Ισραήλ, δείχνει ότι οι αμυντικές δαπάνες του κράτους 

(ως ποσοστό του GNP)  από σχεδόν 9% το 1965 εκτοξεύθηκαν στο σχεδόν 35% το 

1975, δηλαδή σχεδόν τετραπλασιάστηκαν (Πίνακας 6) (H. Goodman 1985, 21). Ενώ 

αυτή η αύξηση ήταν σημαντική, οι πρόσοδοι των αραβικών κρατών, ως σύνολο, 

μεγάλωναν λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (Safran 1981, 260-261). 

Ταυτόχρονα, ανησυχία προκαλούσε η αυξανόμενη οικονομική ενδυνάμωση του 

Ιράκ και η πολιτική του αδιαλλαξία. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν του Ιράκ αυξήθηκε 

από περίπου 50% του αντιστοίχου του Ισραήλ σε σχεδόν το διπλάσιο το 1979, ως 

αποτέλεσμα της αύξησης της τιμής του πετρελαίου (Sheffer 1984, 152).  
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Όμως το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του πολέμου ήταν να κλονισθεί η 

αυτοπεποίθηση του Ισραήλ. Ο αριθμός των απωλειών ήταν μεγάλος, το πλήγμα 

στην οικονομία ήταν σημαντικό και η χρήση του πετρελαίου ως μοχλό πίεσης από 

τους Άραβες, απειλούσε το Ισραήλ με πολιτική απομόνωση (Safran 1981, 496). Τα 

κέρδη από την πώληση του πετρελαίου διευκόλυναν τα αραβικά κράτη ώστε να 

μεγαλώσουν ποσοτικά τις ένοπλες δυνάμεις και να προμηθευτούν νέα οπλικά 

συστήματα εφάμιλλα με τα συστήματα των Ισραηλινών. Πέτυχαν έτσι και την 

ποιοτική αναβάθμιση του στρατιωτικού μηχανισμού τους.  

  Επιλεγμένα εγχώρια προγράμματα οπλικών συστημάτων της 

περιόδου 1968-1973 

 Εξέταση οπλικών συστημάτων ως πλατφόρμες εξέλιξης  

 Το άρμα μάχης Μερκάβα 

 Η απόφαση για την έναρξη της σχεδίασης και παραγωγής του Μερκάβα ήταν 

άμεσο αποτέλεσμα της απόφασης της Βρετανικής κυβέρνησης να ακυρώσει την 

κοινή παραγωγή του Τσιφτέιν το 1969 (Maoz 2006, 629). To Ισραήλ είχε εμπλακεί 

στην σχεδίαση και ανάπτυξη του Τσιφτέιν από το 1966, όταν δύο πρωτότυπα είχαν 

Πίνακας 6 

Αμυντικές Δαπάνες του Ισραήλ ως Ποσοστό GNP, 1965-1983  

Πηγή: Hirsh Goodman/Israel’s Strategic Reality: The Impact of the Arms Race/The Washington Institute 

for  Near East Policy , page 21 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_4_IsraelsStrategicReality.pdf 

  



34 
 

σταλεί στο Ισραήλ για δοκιμές και οι Ισραηλινοί είχαν προτείνει 70 σχεδιαστικές 

αλλαγές οι οποίες βασίζονταν στην εμπειρία των μαχών και τις συγκεκριμένες 

ανάγκες τους (Volk 1990, Summer, 22-23). H απόφαση να παραχθεί το Μερκάβα 

χρησιμοποιώντας την εγχώρια βιομηχανία και την MASHA - τον τομέα των ενόπλων 

δυνάμεων που περιελάμβανε τα εργοστάσια συντήρησης και επισκευών -  πάρθηκε 

το 1969 υπό την πίεση του στρατηγού Ισραήλ Ταλ (Israel Tal). To άρμα μάχης 

Μερκάβα έχει ικανή προστασία, ευκολία επισκευών ενώ ο κίνδυνος από πυρκαγιά 

ή έκρηξης των πυρομαχικών που φέρει είναι μειωμένος, καθώς λήφθηκαν υπόψη οι 

εμπειρίες από τη δράση των τεθωρακισμένων το 1967 και 1973 (Gabriel 1984, 50-

51). 

 Με βάση την έμφαση στα παραπάνω σημεία, το παραγόμενο αποτέλεσμα 

δικαιώνει την άποψη ότι πρόκειται για ένα άρμα μάχης εξαιρετικής σχεδίασης, το 

οποίο τέθηκε σε υπηρεσία με μόλις εννέα χρόνια συνολικό χρόνο εξέλιξης (Volk 

1990, Summer, 25). Η προστασία του πληρώματος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 

στο Μερκάβα και το 70 έως 80% του συνολικού βάρους του άρματος συντελεί στην 

κατεύθυνση αυτή. Το ποσοστό αυτό στα περισσότερα από τα άρματα μάχης της 

εξεταζόμενης περιόδου κυμαίνεται στο 50% (Simpkin 1986, April , 23). Tο Μερκάβα 

χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα ελέγχου πυρός που έχει σχεδιαστεί 

εγχώρια και σπονδυλωτή θωράκιση (David Eshel 2000, 16-17). Η παραγωγή του 

Μερκάβα περιλαμβάνει τη συμμετοχή πάνω από 200 εταιρειών που παράγουν πάω 

από 30.000 εξαρτήματα και απασχολούν 3.000 ανθρώπους (Volk 1990, Summer, 

25). Μέχρι το 1990, 800 άρματα Μερκάβα είχαν παραχθεί και όλες οι παλαιότερες 

εκδόσεις είχαν αναβαθμιστεί στα πλέον σύγχρονα επίπεδα (C. Foss 1990, 347). 

 To Μαχητικό Αεροσκάφος Kφιρ 

 Το μαχητικό  Κφιρ αποτέλεσε την πρώτη προσπάθεια του Ισραήλ στην 

εγχώρια κατασκευή μιας πλατφόρμας όπλων υψηλού επιπέδου και ενσωμάτωνε 

την γαλλοϊσραηλινή τεχνολογία του Μιράζ και τους κινητήρες J-79 της αμερικανικής 

Τζένεραλ Ελέκτρικ (General Electric), οι οποίοι κατασκευάζονταν κατόπιν αδείας 

από το εργοστάσιο κινητήρων Μπετ Σεμές (Bet Shemesh) (G. Steinberg, Israel: 

High Technology Roulette 1986, 167, 174). Tο Κφιρ βασιζόταν στο πλαίσιο του 

γαλλικού Μιράζ 5 (ή V), το οποίο αναπτύχθηκε με ισραηλινή βοήθεια πριν τον 

πόλεμο του 1967. Τα πλήρη σχέδια του Μιράζ 5, που περιελάμβαναν και τα σχέδια 

του κινητήρα αεριοπροωθήσεως ATAR-9C, αποκτήθηκαν από την Ισραηλινή 

Υπηρεσία Πληροφοριών κατόπιν της παρακολούθησης ενός Ελβετού μηχανικού 



35 
 

(Dan Raviv and Yossi Melman 1990, 203-204). Μία νεότερη έκδοση του Κφιρ, με 

την ονομασία Μπαράκ ή Νεσέρ, σύμφωνα με αναφορές πέταξε στον πόλεμο του 

Οκτωβρίου 1973 ενώ το πρώτο Κφιρ κατασκευάστηκε  το 1975 (Taylor, Jane's All 

the World's Aircraft 1977-1978 1977, 100). 

 To Kφιρ είναι εξοπλισμένο με ισραηλινά ηλεκτρονικά συστήματα και μπορεί 

να αναλάβει  διπλό ρόλο: αναχαίτισης και προσβολής επίγειων στόχων (Taylor, 

Jane's All the World's Aircraft 1977-1978 1977, 146-147). Σύμφωνα με δυτική 

εκτίμηση, το Κφιρ είναι περισσότερο ικανό από το διαδεδομένο γαλλικό μαχητικό 

αεροσκάφος Μιράζ F-1 που χρησιμοποιούσαν και οι Ιρακινοί ενώ είναι περίπου το 

ίδιο ικανό σε αερομαχίες με τις νεότερες εκδόσεις του σοβιετικής κατασκευής Su-27 

Φλάνκερ (Flanker) (Dunnigan 1988, 164-165). H ακτίνα μάχης του αρχικού Κφιρ 

ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από του Μιράζ ΙΙΙ ή V, ενώ αργότερα οι εκδόσεις C2 και 

C7 την επέκτειναν ακόμα περισσότερο. Μετέφερε μεγαλύτερο φορτίο όπλων μάχης, 

πιο αποτελεσματικούς πυραύλους και τους εκτόξευε με μεγαλύτερη φονικότητα και 

ακρίβεια λόγω των ισραηλινής σχεδίασης οπλικών συστημάτων και ηλεκτρονικών 

συστημάτων. Επιπλέον η χρήση πτέρυγας Kανάρντ (Kanard) βελτίωνε την 

αεροδυναμική ικανότητα του αεροσκάφους  (Golan 2016, 208). 

 Όταν σχεδιάστηκε το Κφιρ, η προμήθεια μοντέρνων μαχητικών από την 

ισραηλινή πολεμική αεροπορία ήταν στην καλύτερη περίπτωση, αβέβαιη. Η ΙΑΙ 

παρήγαγε ένα αποτελεσματικό υποκατάστατο για τα εισαγόμενα Μιράζ και το οποίο 

ήταν ανώτερο από κάθε άλλο αεροσκάφος που υπήρχε στην ισραηλινή πολεμική 

αεροπορία. Η ΙΑΙ θα μπορούσε να είχε παράγει Νεσέρ και Κφιρ χρησιμοποιώντας 

τα σχέδια του κινητήρα ATAR-9C που υπέκλεψε από τους Γάλλους. Όμως, η 

διαθεσιμότητα του κινητήρα J-79 βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις του 

αεροσκάφους (Edward Luttwak and Stuart Koehl 1991, 327-328). Στην περίπτωση 

που τοι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλλαν εμπάργκο στις εξαγωγές  όπλων στο 

Ισραήλ, αυτή η απαγόρευση δεν θα αφορούσε τους κινητήρες  J-79 καθώς δεν 

ενέπιπταν στην κατηγορία των πυρομαχικών. Με αυτό το τρόπο, το Ισραήλ θα 

μπορούσε να δημιουργήσει ικανό απόθεμα ώστε να ανταπεξέλθει κατά την διάρκεια 

μιας κρίσης (Reiser 1989, 104-105). 

 Εμβαθύνοντας στο πρόγραμμα του Κφιρ, προκύπτει μια σημαντική 

διαπίστωση που όμως εξηγείται λογικά, αν λάβουμε υπόψη το σκεπτικό στο οποίο 

στηρίχθηκε η ανάπτυξη και παραγωγή του μαχητικού. Διαπιστώθηκε, ότι το Κφιρ 

δεν αποτέλεσε εξαγωγική επιτυχία για το Ισραήλ, αλλά μάλλον το αντίθετο (Aharon 
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Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 140). Το πρόγραμμα βασίσθηκε στην 

απόφαση ότι το Κφιρ θα αποτελέσει ένα υποκατάστατο εισαγωγών για αντίστοιχα 

αεροσκάφη που λόγω του γαλλικού εμπάργκο, θα στερείτο το Ισραήλ. Επίσης, θα 

αποτελούσε το αντίμετρο σε τυχόν μεταβολές της ροής όπλων από τις ΗΠΑ, ως 

αποτέλεσμα διπλωματικών πιέσεων. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970, καθώς 

η προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-15 και F-16 από τις ΗΠΑ είχε εξασφαλιστεί, 

η γραμμή παραγωγής του Κφιρ δεν ήταν αναγκαία πλέον. Τα νέα Κφιρ που 

παρήχθησαν ήταν πλέον παρωχημένα και τέθηκαν σε εφεδρεία. Η συνέχιση όμως 

της παραγωγής του κρίθηκε αναγκαία για λόγους διατήρησης του κύρους του 

υπόψη μαχητικού, της διατήρησης της απασχόλησης στην αεροπορική βιομηχανία 

ΙΑΙ και τέλος της  μάταιης αισιοδοξίας ότι θα υπάρξει εξαγωγικό ενδιαφέρον (Hoyt, 

Military Industry and Regional Defence Policy: India, Iraq, and Israel 2007, 89). 

Αρκετοί από αυτούς τους παράγοντες, ειδικά η ανησυχία για το κύρος και την εικόνα 

της αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ και κατ΄επέκταση του ίδιου του κράτους στο 

διεθνές πεδίο, λήφθηκαν ξανά υπόψη κατά τις διεργασίες για την ακύρωση του 

προγράμματος του μαχητικού Λαβί, μερικά χρόνια αργότερα.  

Υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων 

Οι ισραηλινές εταιρείες παρήγαγαν μία πλήρη σειρά πυρομαχικών για τις 

ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αλλά όμως ο υψηλός αριθμός κατανάλωσης αυτών, 

σήμαινε ότι περίπου το 35% των συνολικών απαιτήσεων θα έπρεπε να εισαχθεί 

εκείνο το διάστημα (Miller 1973, 70). Αυτές οι απαιτήσεις ήταν σχετικά μικρές: 

σύμφωνα με το Μοσέ Νταγιάν (Μοshe Dayan), o αμερικανικός στρατός 

χρησιμοποίησε 21.000 βλήματα σε μία νύχτα στο Βιετνάμ, τα οποία ήταν 

περισσότερα από αυτά που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί στην εκστρατεία στο Σινά 

και τον πόλεμο των έξι ημερών (Dayan 1976, 283). Οι επισκευές και η συντήρηση 

του υλικού αποδείχθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμες κατά τον πόλεμο του Οκτωβρίου του 

1973. Σύμφωνα με μία από τις εκτιμήσεις, η  ισραηλινή πολεμική αεροπορία, εάν 

δεν βασιζόταν σε αυτές θα μείωνε την δύναμή της στο 10% της δύναμης που είχε 

πριν τον πόλεμο, μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών επιχειρήσεων  (Schiff, A History 

of the Israeli Army, 1870-1974 1974, 217, 220). 

Ο ισραηλινός στρατός απώλεσε, σύμφωνα με αναφορές 900 άρματα μάχης 

το 1973, αλλά πολλά από αυτά επανήλθαν ως λειτουργικά κατά τη διάρκεια ή μετά 

τις επιχειρήσεις (Harkavy 1987, 249). O πόλεμος του Γιομ Κιπούρ κατέδειξε ότι το 

Ισραήλ είχε την ικανότητα να επισκευάζει γρήγορα τα άρματα μάχης και να τα 
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επαναφέρει σε κατάσταση μάχης στις γραμμές του μετώπου, αντισταθμίζοντας έτσι 

την αριθμητική κατωτερότητα των Ισραηλινών (Anthony Cordesman and Abraham 

R. Wagner 1990, 102). Στο χρονικό διάστημα από το μεσημέρι της 6ης Οκτωβρίου 

1973 (ώρα 14:00) μέχρι την επομένη στις 08:00, περισσότερο από το 75% του 

αρματικού δυναμικού των ισραηλινών στα υψώματα του Γκολάν και στη χερσόνησο 

του Σινά  είχε χτυπηθεί. Μέσα όμως σε 24 ώρες το 80% των βεβλαμμένων αρμάτων 

μάχης επέστρεψαν στη δράση ενώ μερικά από αυτά χτυπήθηκαν τέσσερις ή και 

πέντε φορές (Coutinho 1988, 54-62). O Γκαλ (Gal) αναφέρει ότι 150 βεβλαμμένα  

άρματα μάχης από έναν αριθμό 250, μπόρεσαν να επιστρέψουν στο πεδίο της 

μάχης  καθώς επισκευάστηκαν επί τόπου ή αφού ρυμουλκήθηκαν, επισκευάστηκαν 

σε λίγες ημέρες (Gal 1986, 161). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κάθε ισραηλινό 

άρμα μάχης που πολεμούσε τους Σύριους στο βόρειο μέτωπο, χτυπήθηκε από 

βλήματα. Αντίθετα, πολλά από τα 867 συριακά άρματα μάχης που εγκαταλείφθηκαν 

στα υψώματα του Γκολάν ήταν σε λειτουργική κατάσταση και γρήγορα 

επισκευάστηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Οι τελευταίες καταχώρησαν 

ως μη επισκευάσιμες απώλειες μετά τον πόλεμο, μόνο 100 άρματα μάχης (Hergoz 

1982, 306). 

Λοιπά οπλικά συστήματα 

Οι Ισραηλινές εταιρείες αμυντικού υλικού παρήγαγαν πάνω από το 90% των 

αναγκών των ενόπλων δυνάμεων σε μικρά και ελαφρά όπλα καθώς επίσης και το 

70-80% των απαιτούμενων ηλεκτρονικών συστημάτων (Reiser 1989, 98). Η TAAS 

παρήγαγε πυροβόλα 105 χιλιοστών σύμφωνα με το πρόγραμμα μετατροπών και 

εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης. Η Ραφαέλ άρχισε ερευνητικά προγράμματα 

σε πυραύλους αέρος-αέρος στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και παρήγαγε τον 

πύραυλο αέρος-αέρος Σαφρίρ Ι που τέθηκε σε υπηρεσία στην ισραηλινή αεροπορία 

αργότερα, εντός της ίδιας δεκαετίας. Η επόμενη έκδοση του πυραύλου αυτού, 

Σαφρίρ 2 ήταν πολύ περισσότερο επιτυχής και είχε υψηλό βαθμό απόδοσης στις 

καταρρίψεις. Μαζί με τους ΣάιντΓουάιντερ (Sidewinder) πέτυχαν απόδοση 56%, με 

αποτέλεσμα στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ οι Ισραηλινοί να καταστρέψουν πάνω 

από 200 αντίπαλα αεροσκάφη (Coggins 2000, 158). O πύραυλος Σαφρίρ 2 κόστιζε 

αρκετά φθηνότερα από τον Σάιντγουάιντερ, μόνο 20.000 δολάρια (Boyne 2002, 68). 

H IAI ξεκίνησε την παραγωγή ραντάρ και συστημάτων επικοινωνιών για το 

αεροσκάφος Μιράζ ΙΙΙ στην δεκαετία του 1960 στο τμήμα «Ελαφράς Βιομηχανίας» 

που διέθετε. Αυτό το τμήμα αργότερα μετονομάστηκε σε Έλτα (Elta) (Inbar, The 
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development of the Israeli Defence Industry 1989, 123). To ραντάρ που 

κατασκευάστηκε από την Έλτα, με κωδικό 2001, και το οποίο έγινε ο στάνταρ 

εξοπλισμός των μαχητικών της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας την δεκαετία του 

1980, αναπτύχθηκε γιατί το ραντάρ Σιρανό (Cyrano) της γαλλικής Τόμσον 

(Thomson)  CSF αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ικανό να εντοπίζει χαμηλά ιπτάμενους 

στόχους (Aloni 2004, 10). 

Προγράμματα Τροποποιήσεων 

Οι Ισραηλινοί αύξησαν σημαντικά τις δυνατότητες των αρμάτων μάχης Μ-48 

Α2 που απέκτησαν από τη Δυτική Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες στα πλαίσια 

προγραμμάτων επανεξοπλισμού. Τοποθέτησαν στα άρματα αυτά πυροβόλο 105 

χιλιοστών, το οποίο είχαν κατασκευάσει εγχώρια, νέο συγκρότημα κινητήρα και 

τελικά νέο σύστημα ελέγχου πυρός (D. Eshel 1989, 55).  Στα άρματα μάχης Τ-54/55 

που κυρίευσαν από τους Άραβες το 1967 και στα άρματα μάχης που κυρίευσαν το 

1973, τοποθέτησαν πυροβόλο 105 χιλιοστών και νέους κινητήρες. Αυτά τα άρματα 

μάχης υπηρέτησαν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για πάνω από δύο δεκαετίες 

συμβάλλοντας στην αύξηση του οπλοστασίου του Ισραήλ, στον τομέα των 

τεθωρακισμένων και μάλιστα με ελάχιστο κόστος (Edward Luttwak and Dan 

Horowitz 1975, 329). Επίσης, με την τοποθέτηση πυροβόλων των 105 και 155 

χιλιοστών σε ερπυστριοφόρα σκάφη που προέρχονταν από παλαιότερα άρματα 

μάχης, πέτυχαν να δημιουργήσουν μονάδες πυρός αυτοκινούμενου πυροβολικού. 

Το αυτοκινούμενο πυροβόλο L-33, το οποίο έφερε ισραηλινής κατασκευής 

πυρoβόλο των 155 χιλιοστών πάνω στο σκάφος άρματος Σέρμαν, εισήλθε σε 

υπηρεσία το 1971 (Wiiliams 1989, 242). Oι Ισραηλινοί παρήγαγαν εγχώρια όλμους 

120 και 160 χιλιοστών και τους τοποθέτησαν σε ερπυστριοφόρα σκάφη από άρματα 

μάχης και αντίστοιχα ημιερπυστριοφόρα (Edward Luttwak and Dan Horowitz 1975, 

329). 

Στα αεροσκάφη Βατούρ (Vautour), τα οποία είχαν το ρόλο του ελαφρού 

βομβαρδιστικού και είχαν αποκτηθεί από την Γαλλία στη δεκαετία του 1950, 

τοποθετήθηκαν συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου αμερικανικής προέλευσης και 

χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο της φθοράς (Nordeen 1990, 109, 114). 

Στρατηγικά όπλα 

Σύμφωνα με τον Άβνερ Κόχεν (Avner Cohen), πύραυλοι Ιεριχώ-Ι 

αναπτύχθηκαν την 7η Οκτωβρίου 1973 όπως επίσης και το διάστημα από 17 έως 
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20 του ίδιου μήνα (A. Cohen, Nuclear Arms in crisis Under Secrecy: Israel and the 

Lessons of the 1967 and 1973 Wars 2000, 118-119). H ανάπτυξη των πυραύλων 

αποφασίστηκε ως μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση αλλά 

ίσως και να αντανακλούσε τον σχεδιασμό της τελευταίας διαθέσιμης λύσης πριν την 

ήττα, καθώς την 9 Οκτωβρίου, η κατάσταση στα υψώματα του Γκολάν δεν είχε 

σταθεροποιηθεί πλήρως και σύμφωνα με αναφορές, η χρήση πυρηνικών όπλων 

είχε συμπεριληφθεί ως διέξοδος (A. Cohen, Nuclear Arms in crisis Under Secrecy: 

Israel and the Lessons of the 1967 and 1973 Wars 2000, 120-121). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ανάπτυξη που οδήγησε στην φθορά: 1973-1995 

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επεκτάθηκαν και εκμοντερνίστηκαν μετά τον 

πόλεμο του 1973, με τρόπο που αντανακλούσε τα διδάγματα του πρόσφατου 

πολέμου και των νέων πολιτικών-οικονομικών δεδομένων (Rabin 1979, 290). Οι 

ενεργές ένοπλες δυνάμεις αυξήθηκαν κατά 100% και η εφεδρεία αυξήθηκε από 

225.000 σε 322.000 μεταξύ του 1971 και 1981 (A. Shalev 1984, 75-90). O 

εξοπλισμός που ήταν απαραίτητος για όλη αυτή την στρατιωτική δύναμη είτε 

παρήχθηκε είτε τροποποιήθηκε από την βιομηχανία του Ισραήλ, και σε ένα ποσοστό 

αγοράσθηκε από τις ΗΠΑ. Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 το Ισραήλ έθεσε 

στόχο να παράγει το 40% των απαιτήσεων σε πολεμικό υλικό εντός της χώρας 

(Anthony 1993, 370-371). 

Η ισραηλινή βιομηχανία όπλων γρήγορα προσαρμόσθηκε στις νέες 

απαιτήσεις των ενόπλων δυνάμεων (W. S. Carus, Israel: Some Economic and 

Social Considerations 1986, 138). Η επιθυμία να χρησιμοποιηθεί η τοπική 

βιομηχανική δομή για τον επανεξοπλισμό διαφαίνεται και από την αύξηση στην 

χρηματοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης για την άμυνα: από το 1974 έως το 1976 

το Ισραήλ ξόδεψε περισσότερα από 400 εκατομμύρια για την υπόψη 

χρηματοδότηση (Inbar, The American Arms Transfers to Israel 1982, Fall- Winter 

1982/3, 46-47). Σε πραγματικούς όρους, oι δαπάνες για την άμυνα αυξήθηκαν σε 

μέσο ποσοστό 5% ετησίως από το 1973 έως το 1981, μικρότερο  από το αντίστοιχο 

ποσοστό των προηγουμένων δεκαετιών, αλλά μεγαλύτερο από το ποσοστό της 

ανάπτυξης της οικονομίας ως σύνολο (Sheffer 1984, 144). 

Σε αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν δυναμικές αυξήσεις στις εξαγωγές 

αμυντικού υλικού από το Ισραήλ, με μέσο όρο ανάπτυξης 20-24% κάθε χρόνο για 

την περίοδο από το 1967 έως 1984 (Inbar, The development of the Israeli Defence 

Industry 1989, 119). Oι εξαγωγές αυτές επέτρεψαν να υπάρχει παραγωγή στο 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο, άρα και απασχόληση, αλλά αποτέλεσαν ταυτόχρονα 

και σημαντικές πηγές ξένου συναλλάγματος. Ενδεικτικά, το 1984-1985 οι εξαγωγές 

οπλικών συστημάτων, σύμφωνα με αναφορές, κυμάνθηκαν στο 25% του συνόλου 

των βιομηχανικών εξαγωγών του Ισραήλ (Klieman 1985, 1).  
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Κινητικότητα στο θέμα των εξαγωγών καταγράφεται από το 1968 (πίνακας 7) 

 

 

 

Πίνακας 7 

Εισαγωγές-Εξαγωγές  Όπλων κατά Χώρα και Έτος, 1966-1975  

Πηγή: United States/Arms Control and Disarmament Agent, 1976, December 15, page 65 

https://www.state.gov/documents/organization/185668.pdf 
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Οι εξαγωγές χρηματοδότησαν την έρευνα και ανάπτυξη στην άμυνα του 

Ισραήλ. Για παράδειγμα, οι εξαγωγές του πυραύλου επιφανείας-επιφανείας 

Γκάμπριελ έφεραν έσοδα της τάξεως άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Σε 

σχέση με το κόστος ανάπτυξής του, απέφερε περισσότερο από το δεκαπλάσιο 

ποσό μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980  (G. M. Steinberg, Indigenous Arms 

Industries and Depedence: The Case of Israel 1986, 304). H παραγωγή για λόγους 

εξαγωγών εξασφάλιζε επίσης ότι σημαντικά οπλικά συστήματα θα ήταν διαθέσιμα 

σε περίπτωση πολέμου καθώς τα παραγόμενα προϊόντα θα κάλυπταν άμεσα 

ανάγκες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Για παράδειγμα, στον πόλεμο του 

1973, το 50% του εργατικού δυναμικού της ΑEL Israel Ltd. κλήθηκε από την 

εφεδρεία στις τάξεις του ενεργού στρατού. H εταιρία αποτελούσε παραγωγό 

ηλεκτρονικών συστημάτων για αεροσκάφη και άλλες στρατιωτικές εφαρμογές 

(MERI 1985, 130). Παρά το γεγονός αυτό, η εταιρία κατόρθωσε να φθάσει επίπεδα 

παραγωγής που αντιστοιχούσαν σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, σε μόλις μία 

εβδομάδα, καθώς χρησιμοποίησε κάθε διαθέσιμο ανταλλακτικό που υπήρχε στα 

εργοστάσιά της ενώ κινητοποίησε ταυτόχρονα πλήρως κάθε δυνατότητα 

παραγωγής (New Capabilities Increasing Rapidly 1978). 

Διαπιστώνεται όμως ότι έως το 1984 η οικονομία του Ισραήλ είχε φθάσει να 

εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό από τις εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού. Οι 

εξαγωγές όπλων ως ποσοστό των συνολικών βιομηχανικών εξαγωγών αυξήθηκε 

από 7% το 1967 σε 15% το 1974 και έφθασε σε περισσότερο από 24% μετά το 1977 

(Reiser 1989, 124). Η συνολική εγχώρια αμυντική παραγωγή εκτιμήθηκε το 1974 σε 

500 εκατομμύρια δολάρια το 1974, 1,4 δισεκατομμύρια το 1980, 2,25 

δισεκατομμύρια το 1984, 2,4 δισεκατομμύρια το 1988 και 3,2 δισεκατομμύρια το 

1990 (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 78, 84)  (Inbar, The 

development of the Israeli Defence Industry 1989, 123).  

Το 1984, η κυβέρνηση υιοθέτησε πολιτική ενθάρρυνσης των εξαγωγών, 

κυρίως με τη μορφή επιδοτήσεων προς τους εξαγωγείς (Sharkansky 1987, 68). 

Εκείνη την περίοδο σχεδόν το 70% των προϊόντων που παρήγαγαν οι ισραηλινές 

εταιρίες αμυντικού υλικού κατευθύνονταν στις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και το 

υπόλοιπο 30% αφορούσε εξαγωγές. Έως το τέλος της δεκαετίας, η αναλογία αυτή 

είχε ανατραπεί. Το 1990, το 78% του κύκλου εργασιών της ΙΑΙ, ο οποίος έφθανε στο 

1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αφορούσε εξαγωγές. Επιπλέον η ΙΑΙ καταλάμβανε 

μερίδιο περίπου δύο τρίτων των συνολικών εξαγωγών αμυντικών συστημάτων το 

συγκεκριμένο έτος (Transformation and Develpoments at IAI 1991, 31). Μεταξύ 
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1980 και 1986, η Ραφαέλ αύξησε τα οικονομικά μεγέθη από λιγότερο από 10% του 

κύκλου εργασιών που αφορούσε εξαγωγές, σε πάνω από 50% (RAFAEL - A Name 

to Be Respected 1986, 146-151). 

Η εξάρτηση από τις εξαγωγές εξέθεσε τις ισραηλινές εταιρείες  στις 

διακυμάνσεις της παγκόσμιας αγοράς όπλων. Οι εξαγωγές αμυντικών συστημάτων 

επίσης έβαλαν σε κίνδυνο την μυστικότητα των εγχώρια παραγόμενων οπλικών 

συστημάτων (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 43-50). Το Δεκέμβριο 

του 1986, μεγάλη ανησυχία προξένησαν οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Γιτζάκ 

Ράμπιν, στην Κνεσέτ (Knesset), και συγκεκριμένα ότι είχε επιτρέψει στη Ραφαέλ να 

εξάγει ευαίσθητες τεχνολογίες παρά τις αντιρρήσεις όλων των υπηρεσιών 

ασφαλείας του Ισραήλ (Reiser 1989, 206). 

Oι εξαγωγές επίσης περιέπλεξαν τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ 

στην αμυντική συνεργασία. Αυτό εκκινούσε πρώτον από τη μεταφορά τεχνολογίας 

που αναγκαστικά  συνέβαινε και η οποία ήταν απαραίτητη προκειμένου τα οπλικά 

συστήματα να είναι ανταγωνιστικά. Δεύτερον, από τη μεταφορά αμερικανικής 

τεχνολογίας σε τρίτες χώρες με όχημα τα οπλικά συστήματα που είχε αγοράσει το 

Ισραήλ από την αμερικανική πλευρά ή/και είχε λάβει άδεια παραγωγής. Η 

συνεργασία του Ισραήλ με τη Νότιο Αφρική στον τομέα της πυραυλικής τεχνολογίας 

οδήγησε σε ισχυρές διαμαρτυρίες από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, και 

υπό αυτή την πίεση το Ισραήλ αναγκάστηκε να ευθυγραμμίσει την πολιτική του με 

το Σύμφωνο Ελέγχου Πυραυλικής Τεχνολογίας (Suransky 2014, 221). To Ισραήλ 

επίσης κατηγορήθηκε ότι αποδέσμευε αμερικανική στρατιωτική τεχνολογία στην 

Κίνα και προειδοποιήθηκε έντονα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το λόγο αυτό (Al-

Olimat 2010, 179). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Ισραήλ παρήγαγε εγχώρια, ώστε να 

καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος, των απαιτήσεων σε πυρομαχικά, μικρά και ελαφρά 

όπλα, όλμους αλλά συνέχισε να προμηθεύεται κάποια πυρομαχικά και μικρά όπλα 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι το Ισραήλ, έγινε σε θεωρητικό επίπεδο 

τουλάχιστον, ανεξάρτητο σε κύρια οπλικά συστήματα και έδωσε μεγάλη 

προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάπτυξη των αντίστοιχων πλατφορμών. Το νέο 

άρμα μάχης Μερκάβα εισήλθε σε υπηρεσία, σε περιορισμένο καταρχήν αριθμό, το 

1979. Το πολεμικό ναυτικό συνέχισε να παραλαμβάνει τα σκάφη κλάσεως Ρεσέφ 

αλλά παρήγγειλε και νέα σκάφη κατηγορίας Αλίγια (Aliya). Μεταξύ 1980 και 1990, 

παρέλαβε πέντε τέτοια σκάφη, τα οποία καταγράφηκαν ως έκδοση 4.5 της 
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κατηγορίας Σάαρ, εκτοπίσματος 488 τόνων (Cordesman, After The Storm: The 

Changing Military Balance in the Middle East 1993, 240). Ενδεικτικότερα όλων 

αποτελούν τα προγράμματα εξέλιξης που αφορούν στην πολεμική αεροπορία. Το 

μαχητικό αεροσκάφος Κφιρ εισήλθε σε υπηρεσία το 1975 και στα τέλη της δεκαετίας 

του 1970 ξεκίνησε η εξέλιξη του μαχητικού Λαβί (Lavi). 

Παρά τις αξιοσημείωτες επιτυχίες του Ισραήλ στην κατασκευή πυραυλικών 

συστημάτων, πλατφορμών οπλικών συστημάτων και άλλων κυρίων οπλικών 

συστημάτων, η πλέον επιτυχής και πολλά υποσχόμενη περιοχή δραστηριοτήτων 

της αμυντικής βιομηχανίας ήταν ο τομέας των ηλεκτρονικών. Οι επενδύσεις στην 

τομέα των ηλεκτρονικών είχαν αυξηθεί σημαντικά στην περίοδο 1968-1973 και 

καταγράφηκαν υψηλά ανταποδοτικά οφέλη το χρονικό διάστημα που ακολούθησε. 

Πάνω από το ένα τρίτο του συνόλου των βιομηχανικών επενδύσεων από το 1968 

έως το 1974 κατευθύνθηκε στον τομέα της μεταλλουργίας και των ηλεκτρονικών, και 

η χρηματοδότησή τους αυξήθηκε 2,5 φορές από το 1967 έως το 1968 και 3,5 φορές 

από το έτος 1967 έως το 1972 (Blumenthal 1984, 169). O Ααρών Κλήμαν (Aaron 

Klieman) αναφέρεται στον τομέα των ηλεκτρονικών ως «η περιοχή που έχει 

προεξάρχουσα ανάπτυξη εντός του συστήματος της αμυντικής βιομηχανίας» 

(Klieman 1985, 84). 

Η ικανότητα του Ισραήλ να σχεδιάζει, αναπτύσσει, παράγει και τροποποιεί  

ηλεκτρονικά συστήματα μάχης ώστε να συνεργάζονται με πλατφόρμες κυρίων 

οπλικών συστημάτων, μπορεί να επεκτείνει την επιχειρησιακή ζωή των τελευταίων 

κατά δεκαετίες. Τα συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών, ηλεκτρονικών παρεμβολών 

και ηλεκτρονικού πολέμου καθώς και συστήματα καθοδήγησης πυραύλων είναι όλα 

κρίσιμες συνιστώσες στην επιβίωση και πιο αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 

σύγχρονων οπλικών συστημάτων (Sundaram 1982, 59-67). H σπουδαιότητα των 

ηλεκτρονικών συστημάτων, διαφάνηκε με την εξέλιξη του πολέμου του 1973, καθώς 

διαπιστώθηκε ότι οι Άραβες, με πρωτοπόρους τους Αιγύπτιους, χρησιμοποιούσαν 

πολεμικό υλικό σοβιετικής προέλευσης για αντιαεροπορική άμυνα και ηλεκτρονικό 

πόλεμο. Είχαν αναδείξει την ηλεκτρονική διάσταση του πολέμου, σε αντίθεση με τον 

ελάχιστο ρόλο που είχε η τεχνολογία των ηλεκτρονικών κατά τον πόλεμο το 1967 

(Schiff, October Earthquake: Yom Kippur 1973 1974). Η πολεμική αεροπορία του 

Ισραήλ είχε υποεκτιμήσει την απειλή  και υπέστη μεγάλες απώλειες από την 

εξελιγμένη αεράμυνα των Αράβων. 
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Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970,  η εξειδικευμένη στα ηλεκτρονικά 

αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ παρήγαγε όλο και πιο εξελιγμένο εξοπλισμό 

καταρχήν για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις και κατόπιν για εξαγωγή, με μεγάλη 

επιτυχία. Αυτό ο τομέας της βιομηχανίας έχει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό σε 

σχέση με τους υπόλοιπους τομείς: μεγάλο μερίδιο της παραγωγικής δυνατότητας 

κατέχουν ιδιωτικές εταιρίες. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα ζήτημα καθώς, όπως 

σημειώνει ο Ράισερ (Reiser), από το 1965 έως τα μέσα  της δεκαετίας του 1980, η 

κυβέρνηση συχνά ευνοούσε τις μεγάλες κρατικές εταιρίες εις βάρος των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων λόγω οικονομικών παραγόντων και θεμάτων που αφορούσαν την 

απασχόληση (Reiser 1989, 192-195, 231-233). Αν εκείνη την περίοδο μπορούσαν 

να προβλέψουν με απόλυτη ακρίβεια τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της 

αμυντικής βιομηχανίας θα φαίνονταν τουλάχιστον παράταιρο το γεγονός ότι από το 

2001  η ιδιωτική Ελμπίτ, έχοντας επιδείξει αξιοθαύμαστη ανοδική πορεία στον κύκλο 

εργασιών της και εξαιρετική προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα των οικονομικών 

της άμυνας των κρατών, βρισκόταν σε συζητήσεις με την κυβέρνηση του Ισραήλ για 

την εξαγορά της της κρατικής ΙΜΙ (Barzilai, Haaretz/Elbit Systems in Talks to Buy 

IMI From State 2001) .  

Η εκλογή του κόμματος Λικούντ (Likud) το 1977 εισήγαγε νέα δεδομένα στο 

στρατηγικό δόγμα του Ισραήλ και το σχεδιασμό του. Το Ισραηλινό δόγμα άρχισε να 

εστιάζει σε μη παραδοσιακές απειλές όπως η Σοβιετική Ένωση και πιο 

απομακρυσμένα αραβικά κράτη όπως το Ιράκ και η Λιβύη (Inbar, Israel's New 

Military Doctrine 1983, 26-40). Ο νέος σχεδιασμός δοκιμάσθηκε κατά την επιχείρηση 

«Ειρήνη για τη Γαλιλαία» στο Λίβανο. Από πολιτικής άποψης, η εισβολή ήταν μία 

καταστροφή. Οι μηχανορραφίες του Υπουργού Άμυνας Σαρόν (Sharon) είχαν 

εξασφαλίσει ότι τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική ηγεσία δεν θα γνώριζαν τους 

ευρύς αντικειμενικούς σκοπούς της σύγκρουσης. Όποιο πολιτικό πλεονέκτημα είχε 

πετύχει το Ισραήλ τις πρώτες δραματικές μέρες της σύγκρουσης, εξανεμίστηκε στην 

πολιορκία της Βηρυτού και τη σφαγή στη Σάμπρα (Sabra) και Σάτιλα (Shatila) 

(Daniel Maman, Eyal Ben-Ari and Zeev Rosenhek 2001, 28) (Sarto 2017, 27-28). 

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλλαν στο Λίβανο την 5η Ιουνίου 1982. 

Την 9 Ιουνίου 1982, κατά τη διάρκεια της τέταρτης μέρας των χερσαίων 

επιχειρήσεων, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία επιτέθηκε στη Συριακή αεράμυνα 

και προέβη στην εκκαθάριση 19 πυροβολαρχιών με πυραύλους εδάφους-αέρος 

χωρίς καμιά απώλεια (Hergoz 1982, 347). Αυτή η επιτυχία βασίστηκε σε εξελιγμένο 

δίκτυο επικοινωνιών, το οποίο επέτρεψε την συγκέντρωση και διανομή 
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πληροφοριών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το πλεονέκτημα ενισχύθηκε από 

το γεγονός ότι η περιοχή των επιχειρήσεων ήταν κοντά στο ισραηλινό έδαφος 

(Sienkiewicz 1985, 85-95). Το Ισραήλ συντόνισε τις χερσαίες και αεροπορικές 

προσβολές στις αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες ενώ χρησιμοποίησε εγχώρια 

παραγόμενα πυρομαχικά πυροβολικού με αυξημένο βεληνεκές για τα πυροβόλα 

των 175 χιλιοστών (Creveld, The Sword and the Olive: A Critical History of the Israeli 

Defense Force 1988, 295). 

Οι νίκες στην εναέρια αναμέτρηση ήταν επίσης καταιγιστικές (Anthony 

Cordesman and Abraham R. Wagner 1990, 202). Μετά την καταστροφή του 

επίγειου δικτύου αεράμυνας, η Συρία οδήγησε την πολεμική της αεροπορία στην 

περιοχή του Λιβάνου και των υψωμάτων Γκολάν. Κατά τη διάρκεια των εναερίων 

αναμετρήσεων οι ισραηλινοί ενέπλεξαν τους Σύριους χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά 

συστήματα σχεδιασμένα και τροποποιημένα από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία 

και τελικά πέτυχαν απόλυτη αεροπορική υπεροχή (Anthony Cordesman and 

Abraham R. Wagner 1990, 200-210). 

Οι χερσαίες επιχειρήσεις ήταν αρκετά λιγότερο επιτυχείς (Gabriel 1984, 47-

49). H κριτική εστιάζεται στην αποτυχία των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να 

διατηρήσουν υψηλό ρυθμό προχώρησης και απροθυμία να ελιχθούν ή να 

εμπλακούν σε μάχη τη νύχτα ενώ ήταν αντιληπτή η προτίμηση υπέρ της ισχύος 

πυρός σε σχέση με το ελιγμό, σε αντίθεση με την παραδοσιακή τακτική των 

ισραηλινών (Zeev Schiff and Ehud Yaari 1984, 168-171) (Gabriel 1984, 62, 65). Ο 

Γουάλντ αναφέρει: «Αρκούσαν δεκαπέντε χρόνια για ένα στρατό γνωστό για την 

ευκινησία του, ευκαμψία, κινητικότητα, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και 

ικανότητα να αντιδρά γρήγορα, να μετατραπεί σε ένα βαρύ, χονδροειδή και 

απίστευτα αδέξιο γραφειοκρατικό λαβύρινθο» (Wald 1992, 2). 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου από το 1973 έως το 1982, η στενή σχέση 

μεταξύ των στρατιωτικών και  της εγχώριας βιομηχανίας παρείχε σημαντικά 

πλεονεκτήματα για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Ο ηλεκτρονικός πόλεμος, οι 

επικοινωνίες, η διοίκηση και ο έλεγχος και οι πληροφορίες σε τακτικό επίπεδο 

ωφελήθηκαν από την εξέλιξη και ανάπτυξη των ισραηλινών συστημάτων (Anthony 

Cordesman and Abraham R. Wagner 1990, 110-11, 158-164, 184). H ανάπτυξη και 

ενσωμάτωση τηλεχειριζόμενων οχημάτων (Remotely Piloted Vehicles-RPVs), τα 

οποία στην αρχή σχεδιάστηκαν ως ιδιωτικό πρόγραμμα στην Ταντιράν (Tadiran), 

εντός του οπλοστασίου του Ισραήλ, διευκόλυνε την εξαιρετική επιτυχία των ενόπλων 
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δυνάμεων στην εκμηδένιση των αντιαεροπορικών πυραύλων κατά τον πόλεμο στο 

Λίβανο (Reiser 1989, 102, 105-106, 192-195). Αυτά και άλλα συστήματα ισραηλινής 

προέλευσης απέδειξαν την αξία τους στο πεδίο της μάχης το 1982. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 η παραγωγή εξελιγμένων ηλεκτρονικών 

συστημάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ταντιράν, κινήθηκε εξαγωγικά. 

Αρχικά αφορούσε αποχαρακτηρισμένο στρατιωτικό υλικό υψηλής τεχνολογίας και 

αργότερα εφαρμογές πολιτικού τύπου οι οποίες όμως βασίζονταν σε αντίστοιχες 

στρατιωτικές (Yehunda Gradus, Eran Razin and Shaul Krakover 1993, 103). Εκείνη 

την εποχή οι συνθήκες ευνοούσαν την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη νέων, 

«έξυπνων» οπλικών συστημάτων σύμφωνα με τις ανάγκες του τότε πεδίου των 

επιχειρήσεων. Το Ισραήλ όμως προτίμησε να επικεντρώσει μεγάλο μέρος της 

έρευνας και ανάπτυξης καθώς και την στρατιωτική-βιομηχανική εξειδίκευση στο 

μαχητικό αεροσκάφος Λαβί (Lavi) (Hoyt, Military Industry and Regional Defence 

Policy: India, Iraq, and Israel 2007, 95). Η απόφαση για την ανάπτυξη μαχητικού 

αεροσκάφους, στην περίπτωσή μας του Λαβί, κατέδειξε ότι πλέον η αποτελεσματική 

συνεργασία της αμυντικής βιομηχανίας με τις στρατιωτικές απαιτήσεις είχε δώσει τη 

θέση της σε αλληλεπιδράσεις της πολιτικής και της οικονομίας. Η σημασία της 

Ισραηλινής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΙΑΙ) ως εργοδότης αλλά και ως σύμβολο της 

ισραηλινής ανταγωνιστικότητας στον τομέα της αεροναυτικής έρευνας, βάρυνε 

αρκετά στην πολιτική ηγεσία του Ισραήλ και υπήρχε συνεχής πίεση για την ανάθεση 

νέων προγραμμάτων στην εταιρία με σκοπό να διατηρήσει την απασχόληση των 

μηχανικών (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 229-231). Σύμφωνα με 

τους Νεμπώ και Πέρι, το «επαγγελματικό πολιτικό λόμπι» της ΙΑΙ ήταν ικανό να 

πείσει τον τότε υπουργό Πέρες ότι ένα νέο πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους 

ήταν ζωτικό με αποτέλεσμα αυτός να διαθέσει κεφάλαια για τις αρχικές μελέτες του 

προγράμματος. Διαπραγματεύσεις έλαβαν χώρα για την παραγωγή του 

αεροσκάφους με ξένο εταίρο αλλά δεν ήταν επιτυχείς. Η ισραηλινή πολεμική 

αεροπορία παρέμενε ψυχρή ως προς το πρόγραμμα, αλλά το 1978 υπό την πίεση 

της ΙΑΙ, ο υπουργός Άμυνας Γουέιζμαν (Weizman) ενέκρινε την απασχόληση 200 

μηχανικών για να μελετήσουν εναλλακτικά σχέδια για το αεροσκάφος. Ακόμα και σε 

αυτό το στάδιο, το πρόγραμμα  δεν είχε επισήμως καταχωρηθεί στον αμυντικό 

προϋπολογισμό ούτε είχε την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ή των σχετικών 

επιτροπών της Κνεσέτ (Yoram Peri and Amnon Neubach 1985, 54-55). 

To προτεινόμενο σχέδιο για μαχητικό αεροσκάφος δύο κινητήρων 

παρουσιάσθηκε από τον Υπουργό Άμυνας Γουέιζμαν στον Υπουργό Άμυνας των 
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ΗΠΑ, Χάρολντ Μπράουν (Harold Brown) το Σεπτέμβριο του 1978. Η ΙΑΙ είχε 

υπολογίσει το κόστος ανάπτυξης σε 700 εκατομμύρια δολάρια, μέγεθος το οποίο η 

αμερικανική πλευρά θεωρούσε ότι ήταν το ένα τρίτο του κόστους της ανάπτυξης 

τέτοιου αεροσκάφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως συνέπεια αυτού, οι Αμερικανοί 

προέβαλλαν αντιρρήσεις για το πρόγραμμα, οι οποίες κυρίως βασίζονταν στον 

υπολογισμό κόστους από την ισραηλινή πλευρά. Καθώς η χρηματοδότηση από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνταν ζωτικής σημασίας για το πρόγραμμα, ο Γουέιζμαν 

αποφάσισε ότι το πρόγραμμα θα περικοπεί και θα αφορά μονοκινητήριο μαχητικό 

με μικρότερο κινητήρα – απόφαση που λήφθηκε από τον Υπουργό Άμυνας χωρίς 

έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τον Φεβρουάριο του 1980 το Συμβούλιο 

ενέκρινε αυτό το λιγότερο φιλόδοξο πρόγραμμα χωρίς όμως αναλυτική μελέτη 

κόστους-οφέλους (Yoram Peri and Amnon Neubach 1985, 57). Η διοίκηση της ΙΑΙ, 

παρά την απογοήτευση για την περικοπή του προγράμματος, ήταν ευχαριστημένη 

που επιτέλους μία σταθερή απόφαση είχε ληφθεί στο επίπεδο του Υπουργικού 

Συμβουλίου.  

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε ασκήσει κριτική στο σχέδιο του Λαβί, 

έτσι όπως αυτό είχε κλιμακωθεί και το 1981 ο Αρχηγός της πολεμικής Αεροπορίας 

του Ισραήλ,  Ντέιβιντ Ιβρί (David Ivri) είπε στον Πρωθυπουργό Μεναχέμ Μπεγκίν 

(Menachem Begin) ότι εάν το Λαβί θα είχε κάποια χρησιμότητα στην Αεροπορία, θα 

έπρεπε να είναι μεγαλύτερο και με πιο ισχυρό κινητήρα. Ο Μπεγκίν δέχθηκε το 

επιχείρημα του Ιβρί στην βάση ότι: «Ο Διοικητής της Αεροπορίας είναι ο ειδικός, και 

αν λέει ότι χρειάζεται μεγαλύτερο αεροσκάφος πρέπει να συμμορφωθούμε με την 

απόφασή του» (T. L. Friedman 1986, July 20). Η απόφαση του Μπεγκίν πρόσθεσε 

εκατομμύρια δολάρια στο κόστος του Λαβί και άλλαξε τη φύση του σχεδίου. Αντί να 

είναι ένα χαμηλού  κόστους, χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου αεροσκάφος εγγύς 

υποστήριξης το οποίο θα αντικαθιστούσε τα ισραηλινά Κφιρ και τα αμερικανικά Α-4, 

εξελίχθηκε ώστε να γίνει ένα υψηλής τεχνολογίας, εγγύς υποστήριξης/πολλαπλών 

ρόλων αεροσκάφος το οποίο θα μπορούσε να συναγωνιστεί αεροσκάφη με 

τεχνολογία αιχμής, όπως το αμερικανικό F-16 (Duncan L. Clarke and Alan S. Cohen 

1986, Winter , 17). Αυτή η επιστροφή σε ένα πιο εξελιγμένο μοντέλο αεροσκάφους 

κατέδειξε τη νίκη της άποψης που υποστήριζαν οι Σίμον Πέρες και Μοσέ Αρένς στην 

μακροχρόνια ενδοκυβερνητική διαμάχη με το Γιτζάκ Ράμπιν. Ο Πέρες και ο Αρένς 

πίστευαν ότι το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει μέσα ώστε να κατασκευάσει προηγμένα 

οπλικά συστήματα-πλατφόρμες εγχώρια. Ο Ράμπιν, από την άλλη πλευρά, 

υποστήριζε ότι το Ισραήλ δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να σχεδιάζει και να 
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παράγει κύρια οπλικά συστήματα (G. Steinberg, Israel: High Technology Roulette 

1986, 168). 

Το μαχητικό Λαβί που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 1980, ήταν βαθιά 

επηρεασμένο από την εμπειρία της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ από τον 

πόλεμο του 1973. Κατά την εξέλιξη του πολέμου, το Ισραήλ απώλεσε 102 

αεροσκάφη ή 20% της συνολικής αεροπορικής του δύναμης, σχεδόν αποκλειστικά 

από πυραύλους εδάφους-αέρος. Αυτά τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά τη 

διάρκεια αποστολών εγγύς υποστήριξης στις χερσαίες δυνάμεις. Το Λαβί ήταν 

λοιπόν το πρώτο δυτικό αεροσκάφος που αναπτύχθηκε τα πρόσφατα εκείνα χρόνια 

το οποίο δεν είχε ρόλο αεροπορικής υπεροχής αλλά μάλλον εγγύς υποστήριξης με 

υψηλή διεισδυτικότητα και δείκτες υψηλής επιβιωσιμότητας (H. Goodman 1987, 27 

February). 

Όμως ήταν εν μέρει αυτή η εξειδίκευση του Λαβί το οποίο περιέπλεξε τη 

συζήτηση γύρω από το  αεροσκάφος. Καθώς το Λαβί προσανατολιζόταν όλο και 

πιο πολύ για να ικανοποιεί τις συγκεκριμένες ανάγκες της ισραηλινής πολεμικής 

αεροπορίας, αντίστοιχα μειώνονταν οι ήδη ελάχιστες πιθανότητες για εξαγωγή του. 

Προκειμένου να παραχθεί το Λαβί σε σχετικά ανταγωνιστικό κόστος, απαιτούνταν 

παραγγελία κατ΄ελάχιστο 240-300 αεροσκαφών από την πολεμική αεροπορία. 

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι του αμυντικού τομέα, σύμφωνα με τους 

Φαϊνάνσιαλ Τάιμς (Financial Times), αμφέβαλλαν σε ιδιωτικό επίπεδο για το αν το 

Ισραήλ είχε ανάγκη ή μπορούσε οικονομικά να ανταπεξέλθει να διαθέτει σε πτητική 

ετοιμότητα τόσα πολλά μαχητικά Λαβί και αντί αυτού υποστήριζαν ότι καθώς η 

στρατηγική του Ισραήλ θα παρέμενε βασιζόμενη στην αεροπορική υπεροχή, το 

Ισραήλ θα έπρεπε να βασίζεται σε αεροσκάφη τέτοιου ρόλου (Israel's Lavi Fighter 

Flies into Heavy Flak 1987, January 13). 

Υπό αυτό τις συνθήκες το πρόγραμμα του Λαβί αντιμετώπιζε ασφυκτικές 

πιέσεις λόγω των οικονομικών δεδομένων: του υψηλού κόστους ανά παραγόμενη 

μονάδα και των περικοπών της χρηματοδότησης της άμυνας. Από τη μια πλευρά, η 

περίπτωση παραγωγής περιορισμένου αριθμού αεροσκαφών τα οποία θα ήταν 

προσαρμοσμένα στις επιχειρησιακές ανάγκες της πολεμικής αεροπορίας του 

Ισραήλ, απορρίφθηκε καθώς η ΙΑΙ ανέφερε πως εφόσον αποφασιζόταν η παραγωγή 

μόνο 75 μαχητικών, το κόστος θα ανερχόταν στο αστρονομικό ποσό των 107 

εκατομμυρίων δολαρίων ανά αεροσκάφος (Brilliant, Limited Lavi Would Prove Very 

Costly 1987, July 16 ). Από την άλλη πλευρά, η περίπτωση να συνεχιστεί η 
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χρηματοδότηση του προγράμματος, με πολύ υψηλά ποσά, μη λαμβανομένου 

υπόψιν του ζητήματος της ικανότητας επάνδρωσης 300 Λαβί από την πολεμική 

αεροπορία του Ισραήλ, απορρίφθηκε έντονα από τον τότε Υπουργό Άμυνας Ράμπιν, 

ο οποίος έθεσε το επιχείρημα – την παραμονή της απόφασης για την ακύρωση του 

προγράμματος τον Αύγουστο του 1987  – ότι το 45% των αεροσκαφών Κφιρ  ήταν 

καθηλωμένα λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων και επίσης οι περικοπές στον 

προϋπολογισμό είχαν οδηγήσει στην αποδέσμευση του 20% των πιλότων της 

πολεμικής αεροπορίας. Ο Ράμπιν επισήμανε ότι το Ισραήλ δεν είχε τη δυνατότητα 

να χρηματοδοτεί με τόσο υψηλό ποσοστό του αμυντικού προϋπολογισμού το 

πρόγραμμα Λαβί χωρίς να επηρεαστεί το μέγεθος των υπαρχόντων ενόπλων 

δυνάμεων (Brilliant, Rabin: Peres Can Cause "Minimal Harm" to IAI 1987, 28 

August).  

Η εξιδεικευμένη φύση του Λαβί ως αεροσκάφους εγγύς υποστήριξης ενέγειρε 

ακόμα περισσότερες αμφιβολίες στο όλο ζήτημα, καθώς συνυπάρχουν οι ταχείες 

αλλαγές στον τρόπο που διεξάγεται ο αεροπορικός πόλεμος στο πεδίο της μάχης. 

Η έκδοση Φλάιτ Ιντερνάτιοναλ (Flight International) αμφισβήτησε την 

αποτελεσματικότητα του αεροσκάφους Λαβί σε άρθρο με τίτλο: «Λαβί – Λιοντάρι ή 

Άλμπατρος;» και συγκεκριμένα κατέγραφε:  

Η ζώνη 40 χιλιομέτρων από την γραμμή του μετώπου γίνεται όλο 

και πιο εχθρική για αεροσκάφη σταθερών πτερύγων. Η ακρίβεια και η 

εξέλιξη των σύγχρονων πυραύλων επιφανείας-αέρος και των 

καθοδηγούμενων από ραντάρ αντιαεροπορικών πυροβόλων, καθιστά 

αυτή (τη ζώνη) όλο και πιο δύσκολη να επιτευχθεί. Πράγματι, αυτό μπορεί 

να αμφισβητηθεί και από το γεγονός της ταχέως αναπτυσσόμενης 

ικανότητας των  τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και προηγμένων 

ελικοπτέρων, τα οποία ίσως να είναι καλύτερο να αναπτυχθούν εκεί. 

 Το αεροσκάφος Λαβί, το οποίο ως αρχική ιδέα εμφανίστηκε στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, ως απάντηση στα διδάγματα του πολέμου του 1973, βρέθηκε 

να ξεπερνιέται από την εξέλιξη, και μάλιστα αυτή καταγράφεται ως εξαιρετικά 

γρήγορη, των πυραύλων και των ραντάρ καθώς και από τις επακόλουθες 

αναθεωρήσεις του στρατιωτικού δόγματος πολύ πριν την παρθενική πτήση του ως 

πρωτότυπο την 31 Δεκεμβρίου 1986. 

 Η εγχώρια παραγωγή του Λαβί, μεταξύ άλλων, είχε σκοπό να μειώσει την 

εξάρτηση του Ισραήλ από εξωτερικούς προμηθευτές για εξελιγμένο μαχητικό 
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αεροσκάφος. Αλλά το όλο πρόγραμμα  εξελίχθηκε προς μία κατάσταση όλο και πιο 

απαιτητική, τεχνολογικά και οικονομικά. Επιπλέον, το Ισραήλ έγινε πολύ πιο 

εξαρτημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο στον οικονομικό όσο και στον 

τεχνολογικό τομέα, πάνω από τα  επίπεδα του προγράμματος Κφιρ. Κατά συνέπεια, 

το Ισραήλ όχι μόνο δεν είχε τους απαραίτητους πόρους για να χρηματοδοτήσει το 

πρόγραμμα αλλά τελικά δεν είχε και την απαραίτητη υποδομή. Έτσι, το σχεδόν 1,5 

δισεκατομμύριο δολάρια που δαπανήθηκε στο πρόγραμμα ως την ακύρωσή του, 

προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες (Whitley 1987, September 1 ). 

Περισσότερο από το 50% του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου του κινητήρα 

Pratt & Whitney PW1120, θα κατασκευαζόταν στις ΗΠΑ όπως και οι πτέρυγες, το 

κάθετο ουραίο πτερύγιο από την Γκρούμαν (Grumman)  και το σύστημα ελέγχου 

πτήσης και λογισμικό από την εταιρία Λίαρ Σιγκλέρ (Lear Siegler) (Lavi Cancellation 

Sets Back Pratt's PW1120 Engine Program 1987). 

 Έως το 1987, είχε συσσωρευτεί πληθώρα προβλημάτων οικονομικής, 

τεχνολογικής και στρατηγικής φύσης γύρω από το Λαβί  και ταυτόχρονα 

συγκροτήθηκε συνασπισμός όσων ήταν αντίθετοι στην πραγμάτωσή του. Το 

Ισραηλινό Ναυτικό και ο Στρατός υποστήριζαν ότι τα κόστη ανάπτυξης και 

κατασκευής του Λαβί θα εξανάγκαζαν σε περικοπή των αντίστοιχων δικών τους 

προϋπολογισμών. Η πολεμική αεροπορία φαινόταν να έχει ανάμικτα αισθήματα 

σχετικά με το πρόγραμμα. Παρά το γεγονός ότι ο Αρχηγός της Αεροπορίας 

συμβούλεψε τον Μπεγκίν να επιλέξει την παραγωγή αναβαθμισμένου 

προγράμματος, πολλοί εντός αυτής  θα προτιμούσαν να παραμείνουν πιστοί στο 

δοκιμασμένο F-16. Τελικά η Αεροπορία, επίσημα εξέφρασε την άποψη κατά της 

συνέχισης του προγράμματος Λαβί (T. Friedman 1987, August 17) (Brilliant, Lavi 

Seen Going Ahead Despite Strong Army Case 1987, May 21). 

 Αρκετοί διοικητικοί παράγοντες του Ισραήλ άσκησαν δριμεία κριτική στο 

πρόγραμμα του Λαβί. Ο Διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ, Μάικλ Μπρούνο 

(Michael Bruno), δημόσια δήλωσε ότι: «Με βάση την οικονομική ανάλυση, δεν 

υπάρχει οποιαδήποτε δικαιολογία για τη συνέχιση του προγράμματος» (Landau 

1987, 26 June). Ο Γενικός Επίτροπος του Ισραήλ, Γιάακοβ Μαλτζ (Ya’akov Maltz),  

άσκησε επίσης δριμεία κριτική με ένα συμπληρωματικό έγγραφο 40 σελίδων στην 

ετήσια αναφορά του, η οποία εκδόθηκε τον Ιούνιο του 1987. Σε αυτή, ο Μαλτζ 

επέκρινε την διαδικασία λήψης απόφασης η οποία επέτρεψε να μετατραπεί το Λαβί 

από ένα απλό διάδοχο σχήμα του Κφιρ, σε ένα δημιούργημα πολλών εκατομμυρίων 

δολαρίων. Ο Μαλτζ προέβαλλε το επιχείρημα ότι το Υπουργείο Οικονομικών, η 
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Υπουργική Επιτροπή για την Άμυνα και τμήματα του αμυντικού κατεστημένου, δεν 

έλαβαν επαρκείς πληροφορίες σε σημεία που απαιτούνταν κρίσιμες αποφάσεις για 

το πρόγραμμα, ενώ εναλλακτικές όπως το αμερικανικό F-16 ουδέποτε 

διερευνήθηκαν σοβαρά. Η αναφορά επίσης επεσήμανε ότι τα ηλεκτρονικά 

συστήματα του Λαβί, τα οποία είχαν ιδιαίτερα εγκωμιασθεί, δε θα ήταν διαθέσιμα 

παρά μόνο μετά το 1992 και ότι οποιαδήποτε δυσκολίες σε αυτό τον τομέα θα 

σήμαιναν ότι το Ισραήλ θα έμενε με ξεπερασμένα αεροσκάφη ή με πολύ λίγα 

αεροσκάφη, και ίσως θα αναγκαζόταν να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά για να 

καλύψει την καθυστέρηση του Λαβί. Σε μία συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την 

δημοσιοποίηση της αναφοράς, ο Μαλτζ συμπέρανε:   

«Πάρα πολλές από τις σημαντικές και ουσιαστικές αποφάσεις 

(σχετικά με το Λαβί) ελήφθησαν με πληροφορίες οι οποίες ήταν 

αβάσιμες, ανεπαρκείς, μεροληπτικές και με ελλείψεις όσον αφορά τους 

ορθούς υπολογισμούς του κόστους»  (Rosenberg 1987, July 1). 

 Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είχε τηρήσει επικριτική 

στάση, και αυτό αφορούσε τόσο τον πρόεδρο Κάρτερ (Carter) όσο και τον πρόεδρο 

Ρέιγκαν (Reagan), ενέγειρε ισχυρές ενστάσεις στο πρόγραμμα Λαβί στα τέλη του 

1986 και το 1987. Μία αναφορά η οποία δημοσιοποιήθηκε την 21 Δεκεμβρίου 1986 

από τον Ντον Ζακχάιμ (Don Zakheim), Υφυπουργό Άμυνας αρμόδιο επί θεμάτων 

σχεδιασμού και πόρων, με τίτλο «Το αεροσκάφος Λαβί: Μία εκτίμηση εναλλακτικών 

προγραμμάτων» πρόβαλλε ισχυρά επιχειρήματα κατά της συνέχισης του 

προγράμματος Λαβί και επεσήμανε μία σειρά εναλλακτικών επιλογών (Office of the 

Deputy Under Secretary of Defense 1986, December 21). Η δημοσιοποίηση της 

αναφοράς δεν επέφερε καμία αλλαγή στο πρόγραμμα και τον Αύγουστο του 1987 η 

αμερικανική κυβέρνηση, παρά τις δηλώσεις που είχε κάνει νωρίτερα για το Λαβί και 

συγκεκριμένα ότι αυτό αποτελούσε καθαρά ένα εσωτερικό θέμα του Ισραήλ, τελικά 

κάλεσε ανοικτά το Ισραήλ να τερματίσει το πρόγραμμα «προς το κοινό συμφέρον 

του Ισραήλ και των ΗΠΑ» (Makovsky 1987, August 12). 

 Παρ’ όλες αυτές τις αντιξοότητες που αντιμετώπιζε το πρόγραμμα του Λαβί, 

η κοινή γνώμη στο Ισραήλ υποστήριζε σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα. Σε 

δημοσκόπηση που διεξήχθη τον Μάιο του 1987, περίπου 80% των ερωτηθέντων 

υποστήριξαν το πρόγραμμα, 15% ήταν αντίθετοι και 5% δεν απάντησαν (Brilliant, 

Lavi Seen Going Ahead Despite Strong Army Case 1987, May 21). Μέχρι τον 

Αύγουστο εκείνου του χρόνου το επίπεδο υποστήριξης είχε πέσει στο 43,5% στις 
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δημοσκοπήσεις (T. Friedman 1987, August 17). Σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας 

Υόρκης αυτός ο αριθμός ήταν ακόμη αρκετά υψηλός ώστε να επισύρει την προσοχή 

στους επικεφαλής πολιτικούς του συνασπισμού που αποτελούνταν από τα κόμματα 

Λικούντ (Likud) και Εργατικό (Labour):  

«…Ο κύριος Πέρεζ και ο κύριος Σαμίρ αναγνωρίζουν ότι ο λαός του 

Ισραήλ έχει γίνει ευαίσθητος, ίσως κάπως παράλογα, με το αεροσκάφος 

και κανένας άνδρας δεν θέλει να κατηγορηθεί ότι τσάκισε τα όνειρα του 

λαού…Το Λαβί είναι για το Ισραήλ ότι ήταν το διαστημικό πρόγραμμα 

Μέρκιουρι (Mercury) για τις Ηνωμένες Πολιτείες – Ένα εθνικό 

πρόγραμμα που δικαιολογεί την ύπαρξή του περισσότερο με όρους 

περηφάνειας και καινοτομίας παρά με οικονομικούς όρους» (T. 

Friedman 1987, August 17). 

 Οικονομικά και τεχνολογικά το Λαβί ήταν εξαρτώμενο από την Ουάσιγκτον 

και η αντίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών στο πρόγραμμα δεν άφησε στο Ισραήλ 

καμία εναλλακτική επιλογή. Την 31 Αυγούστου 1987 η κυβέρνηση συνασπισμού 

ψήφισε με ελάχιστη πλειοψηφία – 12 προς 11 – την ακύρωση του προγράμματος. 

Ο Σίμον Πέρες, μέλος της παλιάς φρουράς των υποστηρικτών του Λαβί, τελικά 

ψήφισε κατά του προγράμματος, ενώ ο Μοσέ Αρένς παραιτήθηκε από τη θέση του 

στα Υπουργικά Συμβούλια ως διαμαρτυρία για τον τερματισμό του προγράμματος. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την ακύρωση του προγράμματος, χορήγησαν 300 

εκατομμύρια δολάρια ως δωρεά για να αποζημιωθεί το εργατικό δυναμικό που 

πλέον δεν ήταν απαραίτητο και για να καλυφθούν τα κόστη προσαρμογής του 

εξοπλισμού σε άλλα αμυντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας (Decision to 

Cancel Lavi Divides Israel 1987, 22) (US to Give Israel $300m Compensation for 

Lavi 1987, September 11 ). 

 Εξετάζοντας αναδρομικά τα γεγονότα, τουλάχιστον σε κάποιο τμήμα, το 

πρόγραμμα Λαβί θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως επιτυχία. Το Ισραήλ έλαβε το 

90% του συνολικού ποσού των 1,75 δισεκατομμυρίων που δαπανήθηκε για την 

έρευνα και ανάπτυξη από την Αμερικανική κυβέρνηση την ίδια στιγμή που η 

Αμερικανική αεροναυτική κοινότητα ανησυχούσε καθώς η Νόρθροπ (Northrop) 

αγωνιζόταν για να χρηματοδοτήσει με 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια που 

αντιστοιχούσαν στα κόστη εξέλιξης του προγράμματος μαχητικού F-20 Τάιγκερσάρκ 

(Tigershark) (Neff 1987, 7). Kαι τα δύο προγράμματα τελικά ακυρώθηκαν αλλά ενώ 

η Νόρθροπ αφέθηκε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές απώλειες που προκάλεσε το 
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πρόγραμμα F-20, οι Ισραηλινοί, με ελάχιστο κόστος για το Ισραήλ, απέκτησαν 

πολύτιμα προγράμματα τεχνολογίας, εμπειρία πάνω στην έρευνα και ανάπτυξη και 

την ικανότητα να παράγει και να εξάγει πληθώρα νέων συστημάτων υψηλής 

αεροναυτικής τεχνολογίας και αντίστοιχα εξαρτήματα. Επ΄αυτού ο Κλήμαν 

(Klieman) έχει επισημάνει ότι τέτοια προγράμματα δεδομένων και τεχνογνωσίας 

είναι το πολλά υποσχόμενο «τέταρτο κύμα» των ισραηλινών εξαγωγών όπλων που 

ακολουθεί τα προηγούμενα εξαγωγικά προγράμματα μεταχειρισμένου στρατιωτικού 

εξοπλισμού, στρατιωτικής εκπαίδευσης και κυρίων οπλικών συστημάτων (Klieman 

1985, 25-26). 

 Από το 1971, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια αρχίζει να αυξάνεται 

σημαντικά. Μέρος της αφορά και  μεταφορά τεχνολογίας προς το Ισραήλ η οποία 

κατέλαβε ένα μεγάλο μερίδιο στην συνολική αμυντική-βιομηχανική προσπάθεια του 

κράτους. H συμβολή της αμερικανικής πλευράς προς την άμυνα του Ισραήλ είναι 

σημαντική, ειδικά το 1974, μετά τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ, λαμβάνει 2,48 

δισεκατομμύρια ενώ το 1980 λαμβάνει 4 δισεκατομμύρια δολάρια2 (Jewish Virtual 

Library 2017). Ειδικά το έτος 1980 η αμερικανική βοήθεια αντιπροσωπεύει το 22% 

του GNP του Ισραήλ ενώ για το ίδιο έτος οι εγχώριες πρόσοδοι αντιπροσωπεύουν 

το 47,8% (Zimmermann 2017, 87). Επιπλέον, αυξανόμενα ποσά έγιναν διαθέσιμα 

προς το Ισραήλ ως μέρος αμερικανικών προγραμμάτων OSP (Off-Shore 

Procurement). Σύμφωνα με μία αναφορά, από το 1976 έως 1989 οι Ηνωμένες 

Πολιτείες χορήγησαν στην αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ 6,5 δισεκατομμύρια 

δολάρια χρησιμοποιώντας αντισταθμιστικές χρηματοδοτήσεις (Offset) και OSP 

(Wenger 1990, 12). 

 H χρηματοδότηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη για την 

διατήρηση τόσο της στρατιωτικής ικανότητας όσο και της αμυντικής παραγωγής 

καθώς το Ισραήλ εισήλθε σε οικονομική αναταραχή προς τα τέλη της δεκαετίας του 

1970. Η πραγματική ανάπτυξη του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (GNP) 

συρρικνώθηκε από ένα μέσο ετήσιο σχεδόν 6% από το 1951 έως το 1973 σε 

λιγότερο από 1% κατά την επόμενη δεκαετία. Ο πληθωρισμός έφθανε κατά μέσο 

όρο το 45% κάθε χρόνο από το 1975 έως το 1979 και κορυφώθηκε στο 450% το 

1984 (Reiser 1989, 142) (Ahearn 1992, September 25). H διαρκής επιδείνωση της  

οικονομίας οδήγησε την κυβέρνηση το 1984  στην ανάληψη δραστικών μέτρων για 

να περιορίσει τον πληθωρισμό, τα οποία περιελάμβαναν περικοπή 258 

                                                           
2  To μεγάλο ύψος της βοήθειας  θεωρείται απότοκο της Συμφωνίας του Καμπ Ντέιβιντ 



56 
 

εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμυντικές δαπάνες (Reiser 1989, 150). Εκκινώντας 

από το 1984, οι διατιθέμενες δαπάνες για την άμυνα του Ισραήλ συρρικνώθηκαν 

ραγδαία και η κατανομή των πόρων για εγχώριες αγορές και εισαγωγές άλλαξε 

σημαντικά ενώ από το 1984 έως το 1990 οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις απώλεσαν 

το 20% του προϋπολογισμού τους σε πραγματικούς όρους (Major Cuts in Israeli 

Defense Budget 1990, 56-57). Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της δεκαετίας 

του 1980, κατά προσέγγιση το 50% των ισραηλινών εγχώριων στρατιωτικών 

δαπανών αναλώθηκαν σε παραγωγή ή έρευνα και ανάπτυξη (G. Steinberg, Israel: 

High Technology Roulette 1986, 286) (Mintz, The Military-Industrial Complex: 

American Concepts and Israeli Realities 1985, December, 635). Τον Ιούνιο του 

1989, σύμφωνα με τον τότε Υπουργό Άμυνας Γιτζάκ Ράμπιν, αυτός ο αριθμός είχε 

μειωθεί στο 35% (Gold, Israel as an American Non-Nato Ally: Parameters of 

Defense-Industrial Cooperation 1992, 7). Οι Κλήμαν και Πετατζούρ αναφέρουν ότι 

τα εγχώρια στρατιωτικά συμβόλαια αντιστοιχούσαν στο 45% του προϋπολογισμού 

το 1985, σε νόμισμα Ισραήλ - δηλαδή οικονομικοί πόροι που δεν περιελάμβαναν 

εξωτερική οικονομική βοήθεια και  προορίζονταν για την άμυνα – ενώ το 1989 αυτά 

μειώθηκαν στο 28% (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 67). Ο Ράμπιν 

επίσης δήλωσε ότι οι εγχώριες στρατιωτικές προμήθειες είχαν μειωθεί από 2 

δισεκατομμύρια δολάρια το 1982 σε 1 δισεκατομμύριο το 1989 (Aharon Klieman and 

Reuven Pedatzur 1992, 79).  

 H εισβολή στο Λίβανο το 1982 και οι προσπάθειες να καταπνιχθεί η πρώτη 

παλαιστινιακή ιντιφάντα στα τέλη της δεκαετίας του 1980, επιβάρυνε σημαντικά τον 

προϋπολογισμό των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Το στρατιωτικό κόστος της 

ιντιφάντα στέρεψε τον αμυντικό προϋπολογισμό. Η εκτεταμένη θητεία των εφέδρων 

και τα επιπρόσθετα όπλα και πυρομαχικά που απαιτούνταν άφησαν στις ένοπλες 

δυνάμεις μειωμένους πόρους για εκπαίδευση και συντήρηση (Reich 1996, 245). 

Επιπρόσθετα,  τα λειτουργικά κόστη του νέου εξοπλισμού ήταν μεγαλύτερα – το F-

15 κόστιζε περίπου το διπλάσιο ανά ώρα πτήσης σε σχέση με το F-4 (A. Shalev 

1984, 83). Η  απαίτηση για απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών υψηλής τεχνολογίας 

αύξησε κατακόρυφα το κόστος. 
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 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 8, το κόστος για την απόκτηση την δεκαετία του 

1980 του μαχητικού F-15  σχεδόν πενταπλασιάστηκε σε σχέση με το κόστος του F-

4E. 

 

 

 Η διατήρηση της δομής των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στη μορφή που 

είχε μετά το 1973 με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό μετά το 1984 μείωσε 

περισσότερο τα διαθέσιμα ποσά για εγχώρια παραγωγή και έρευνα-ανάπτυξη 

(Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 65). Οι προμήθειες των ισραηλινών 

ενόπλων δυνάμεων στηριζόντουσαν σε μεγάλο μέρος στα προγράμματα 

πωλήσεων όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών (FMS) για την χρηματοδότησή τους 

καθώς η μισθοδοσία και άλλες δαπάνες που έπρεπε  καλυφθούν από τον εγχώριο 

προϋπολογισμό συνέχισαν να αυξάνονται. Το 54% του προϋπολογισμού σε 

νόμισμα Ισραήλ δαπανώνταν για τη μισθοδοσία έως τις αρχές της δεκαετίας του 

1990 (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 29, 63). Έτσι ήταν οικονομικά 

πιο συμφέρον για το Ισραήλ να προμηθεύεται εξοπλισμό από τις ΗΠΑ παρά από 

την εγχώρια αγορά.  

Πίνακας 8  

To Αυξανόμενο κόστος των Μαχητικών Αεροσκαφών του Ισραήλ  

Πηγή: Hirsh Goodman/Israel’s Strategic Reality: The Impact of the Arms Race/The Washington Institute 

for  Near East Policy , page 23 

http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PP_4_IsraelsStrategicReality.pdf 
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 Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη  υπέφεραν από τις αλλαγές στην 

οικονομία και τις περικοπές του προϋπολογισμού: Οι αμυντικές βιομηχανίες 

περιέκοψαν τις επενδύσεις τους κατά δύο τρίτα κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου και μείωσαν την εσωτερική δαπάνη στην έρευνα και ανάπτυξη κατά 40% 

(Global Arms Trade 1991, June, 89). Υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα Λαβί 

απορρόφησε περίπου 15% του αμυντικού προϋπολογισμού στα μέσα της δεκαετίας 

του 1980, μονοπώλησε την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και παραγωγικούς πόρους  

από άλλα προγράμματα και βιομηχανικούς τομείς (Guest 1987, 144). Αυτή η 

κατάσταση δεν έγινε καλύτερη με την απελευθέρωση των πόρων μετά την ακύρωση 

του προγράμματος Λαβί. Παρά το γεγονός ότι 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια για νέα 

προγράμματα αναμενόταν να καταστούν διαθέσιμα, το 42% αυτών δαπανήθηκαν 

για τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (Aharon 

Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 95). 

 Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε προσανατολισμένα στην άμυνα του 

Ισραήλ προγράμματα, παρέμειναν υψηλές – έτσι τουλάχιστον 50 έως 70% του 

συνόλου των προγραμμάτων έρευνας-ανάπτυξης στο κράτος σχετίζονται με την 

άμυνα. Μερικοί αναλυτές εκτιμούν ότι περίπου 6,7 έως 8% του αμυντικού 

προϋπολογισμού (κατά προσέγγιση 2,7% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος το 

1987) αναλωνόταν στην έρευνα και ανάπτυξη – αλλά παρόλα αυτά ήδη μειωμένο 

από το 11% της δεκαετίας του 1960 (Aharon Klieman and Reuven Pedatzur 1992, 

56-57). 

 Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην διατήρηση της στρατιωτικής ισχύος 

του Ισραήλ επίσης μεταβλήθηκε. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της 

δεκαετίας του 1970, οι ΗΠΑ άρχισαν να χρησιμοποιούν τις πωλήσεις εξελιγμένης  

τεχνολογίας ως πολιτικό εργαλείο για να κερδίσουν επιρροή στα Αραβικά κράτη. Το 

Ισραήλ εξακολουθούσε να λαμβάνει προηγμένα αεροσκάφη και άλλα συστήματα 

από τις Ηνωμένες Πολιτείες επιπλέον από την μεγάλη στρατιωτική βοήθεια. 

Ειδικότερα το Ισραήλ πέτυχε, στα πλαίσια της στρατιωτικής βοήθειας, να έχει 

πρόσβαση σε αμερικανικά αποθέματα υλικού. Αυτό σήμαινε εξοικονόμηση ποσού 

100 εκατομμυρίων για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF Could Use Stored US 

Gear During Crises 1990, September 24) (US, Israel Undergo Sweeping Review of 

Military Relations 1992, September 16). Πλέον όμως τα οπλικά συστήματα που 

προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι περισσότερο εξελιγμένα από τα 

αντίστοιχα που προσφέρονται σε συγκεκριμένες Αραβικές χώρες. Τα πρώτα χρόνια 

της δεκαετίας του 1980, η αμερικανική συνεισφορά  στην ποιοτική υπεροχή του 
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Ισραήλ είχε λάβει περισσότερο τη μορφή της μεταφοράς τεχνολογίας παρά της 

προμήθειας όπλων (Gold, Israel as an American Non-Nato Ally: Parameters of 

Defense-Industrial Cooperation 1992, 13).  Η τεχνολογία που μεταφερόταν στο 

Ισραήλ τύχαινε τροποποιήσεων από την αμυντική βιομηχανία και αυτές οι 

τροποποιήσεις αργότερα ενσωματώνονταν στον βασικό εξοπλισμό των οπλικών 

συστημάτων, τα οποία αργότερα εξάγονταν σε Αραβικά κράτη (Spiegel 1986, Fall, 

483, 495). 

Επιλεγμένα εγχώρια προγράμματα οπλικών συστημάτων της 

περιόδου 1973-1995 

Το αντιβαλλιστικό τακτικό σύστημα Άροου (Arrow) 

To Ισραήλ ξεκίνησε να αναπτύσσει το αντιβαλλιστικό τακτικό σύστημα Άροου 

συνεργαζόμενο με τις Ηνωμένες Πολιτείας. Το πρόγραμμα εξελισσόταν κατά τη 

διάρκεια του πολέμου του κόλπου, αλλά έλαβε αυξημένη προτεραιότητα μετά τις 

επιθέσεις με πυραύλους από το Ιράκ το 1991. Το Άροου σχεδιάστηκε για να 

προσβάλλει πυραύλους σε βεληνεκή έως 90 χιλιόμετρα ενώ σύμφωνα με αναφορές 

Δυτικών, ο σχεδιασμός επίσης προέβλεπε την καταστροφή πυραύλων με βεληνεκές 

έως 1.000 χιλιόμετρα (Chetz Data Revealed 1990, 255) ( Nuclear Threat Initiative 

2010). 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη του 

προγράμματος αλλά δεν θα χρηματοδοτούσαν αντίστοιχα και την επιχειρησιακή του 

ανάπτυξη. Σύμφωνα με σχετική αναφορά, οι ΗΠΑ είχαν συμμετάσχει με το 65% του 

συνολικού κόστους των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων του προγράμματος μέχρι 

τον Σεπτέμβριο του 2000 (Jewish Virtual Library, Arrow Destroys Incoming Missile 

in Successful Test Based on Jerusalem Post Report 2017). Άλλες πηγές 

υπολογίζουν το κόστος της συμμετοχής των Ηνωμένων Πολιτειών σε 994,4 

εκατομμύρια από το 1990 μέχρι το 2003 (Berger 2016). H χρηματοδότηση από τις 

ΗΠΑ φαίνεται ότι κατευθύνθηκε μόνο στον πύραυλο, καθώς το ραντάρ Γκριν Πάιν 

(Green Pine) αναπτύχθηκε από την Έλτα και το κέντρο διευθύνσεως πυρός Σίτρον 

Τρι (Citron Tree) από την Ταντιράν  (Middle East Intelligence Bulletin-Israel Unveils 

Arrow-2 Anti-ballistic Missiles System 1999) (Katzman 2002, 26). Το σύστημα 

δοκιμάσθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2000 και αναφέρθηκε ως πλήρως επιχειρησιακό 

τον Οκτώβριο 2000 (Israel Aircraft Industries-Arrow (Hetz) 2010). Η έκδοση 2 του 

Άροου αναπτύχθηκε για να ενισχύσει την απόδοση του συστήματος κατά 

βαλλιστικών πυραύλων ακόμα μεγαλύτερου βεληνεκούς (πάνω από 1.000 
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χιλιόμετρα). Ο κύριος λόγος για την ανάπτυξη του Άροου 2, πέρα από την βελτίωση 

του ίδιου του πυραύλου, ήταν η απειλή που εμφανιζόταν από το Ιράν, καθώς το 

τελευταίο  με σημαντική βοήθεια από την Λαοκρατική Δημοκρατική Κορέα (Βόρειος 

Κορέα) ανέπτυσσε τον βαλλιστικό πύραυλο υγρών καυσίμων με την ονομασία 

Σαχάμπ 3 (Shahab) υγρών καυσίμων. Επίσης προσπαθούσε να αναπτύξει 

παρόμοιο πύραυλο στερεών καυσίμων ικανό να επιτύχει πλήγματα ακόμη και πέρα 

από το Ισραήλ (Ariel Levite and Shlomo Brom 2015, 142).  

Oι προσπάθειες των Ισραηλινών να πάρουν άδεια εξαγωγής για το σύστημα 

Άροου δεν ήταν επιτυχείς καθώς αυτό ανήκει στην πρώτη κατηγορία πυραυλικών 

συστημάτων που περιορίζονται από το Καθεστώς Ελέγχου Πυραυλικής 

Τεχνολογίας (Stein 2015, 112).  Η απόφαση όμως να παράγει η Μπόινγκ (Boeing) 

το 50% στο συνολικό πρόγραμμα, δίνει νέες προοπτικές στην αμυντική-βιομηχανική 

δυνατότητα του Ισραήλ. Η εταιρική παραγωγή αναδεικνύει επίσης τρεις νέες 

κατευθύνσεις. Πρώτον ότι η παραγωγή πυραύλων από την Μπόινγκ, μπορεί να 

ανεβάσει τον αριθμό των παραγόμενων συστημάτων, σε περίπτωση που απαιτηθεί 

η ανάπτυξη άνω των 3 πυροβολαρχιών, με περίπου 300 πυραύλους. Δεύτερον, 

επιτρέπει στο Ισραήλ να πληρώσει για την παραγωγή του συστήματος με κεφάλαια 

από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια (Hoyt, Military Industry and Regional 

Defence Policy: India, Iraq, and Israel 2007, 99). Τρίτον, το Ισραήλ ελπίζει ότι η 

παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες δώσει την κατάλληλη μόχλευση προς 

μελλοντικές εξαγωγικές προσπάθειες καθώς συναρτάται με αυτή η απασχόληση 

στο εσωτερικό των ΗΠΑ (Boeing to Build Half of the Arrow ATBM 2003, March 1). 

Η προσήλωση στις ανάγκες των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων 

 Στην εξεταζόμενη περίοδο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιδιώκουν την 

ελαχιστοποίηση των απωλειών μάχης, επιδίωξη η οποία αντανακλά και στην εξέλιξη 

των αμυντικών συστημάτων. Μετά τον πόλεμο του 1973 αναλήφθηκε προσπάθεια 

για τη βελτίωση της θωράκισης των αρμάτων μάχης με χρήση της τεχνολογίας 

αντίδρασης. Το πρόγραμμα με την ονομασία Μπλέιζερ (Blazer) απέδειξε την αξία 

του κατά τις συγκρούσεις στο Λίβανο το 1982  (Brown 1988) H χρήση προστασίας 

για το σώμα των μαχητών, αν και δεν αποτελεί καινοτομία των Ισραηλινών, μείωσε 

τις απώλειες από πυρά μικρών όπλων κατά 20% το 1982 (Gabriel 1984, 58). 

 Ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ κατέδειξε την ανάγκη για ικανά αποθέματα 

πυρομαχικών και ανταλλακτικών. Ο Αριέλ Σαρόν θεωρεί ως  όχι τόσο σημαντική την 

προσπάθεια των Αμερικανών να παρέχουν υποστήριξη στο Ισραήλ - με τη μορφή 
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αποστολής πολεμικού υλικού - στον πόλεμο του 1973, επίσης δηλώνει ότι σε 

δυόμιση εβδομάδες μαχών, ο ισραηλινός στρατός κατανάλωσε το 25% των 

διαθέσιμων πυρομαχικών για μικρά όπλα, το 55% των διαθεσίμων βολών 

πυροβολικού και το 48% των αποθεμάτων βλημάτων των αρμάτων μάχης. Τα 

αποθέματα βλημάτων για τα πυροβόλα των 175 χιλιοστών έπεσαν σε κρίσιμα 

επίπεδα ενώ αυτά ήταν ιδιαίτερα σημαντικά για την προσβολή των εχθρικών θέσεων 

εκτόξευσης αντιαεροπορικών πυραύλων από μεγάλες αποστάσεις. Φαίνεται ότι οι 

Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ίσως να περιέρχονταν σε μία κατάσταση ελλείψεων 

σε κρίσιμα πυρομαχικά εάν η σύγκρουση είχε  συνεχιστεί, δεν είχε γίνει  προμήθεια 

σε πολεμικό υλικό από τις ΗΠΑ ή δεν είχε τελεσφορήσει η διπλωματική παρέμβαση 

(Ariel Sharon and David Chanoff 2001, 344). 

 Η παραγωγή της ΤΑΑS επεκτάθηκε από τα 72 εκατομμύρια δολάρια το 1972 

σε 550 εκατομμύρια το 1983 (Inbar, The development of the Israeli Defence Industry 

1989, 122). O Μιντζ αναφέρει ότι η ΤΑΑS, η οποία αποτελούσε τον κύριο 

προμηθευτή πυρομαχικών των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, είχε κύκλο 

εργασιών άνω των 500 εκατομμυρίων το 1980/81, εκ των οποίων τα 300 

αφορούσαν εξαγωγές (Mintz, The Military-Industrial Complex 2013, 115). Τα 

αποθέματα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν και 

συγκεκριμένα από 14 ημέρες αγώνα για έξι μεραρχίες το 1973, αυξήθηκαν σε 28 

ημέρες αγώνα για 11 μεραρχίες το 1982. Σύμφωνα με αναφορές, οι Ισραηλινοί ήταν 

πρόθυμοι να δαπανήσουν 25% περισσότερο κόστος για εγχώρια παραγωγή, 

ευαίσθητων κατ΄αυτούς πυρομαχικών, αντί να τα εισάγουν, ως ένα μέτρο για να 

διατηρήσουν τις γραμμές παραγωγής (On the Cheap 1987, 98-100). Η ανάπτυξη 

του νέου πυρομαχικού αρμάτων των 105 χιλιοστών Χετζ (Hetz) από την TAAS 

εξοικονόμησε τεράστια ποσά από τον Ισραηλινό στρατό καθώς διατήρησε την 

αποτελεσματικότητα των ισραηλινών αρμάτων μάχης τα οποία ήταν εξοπλισμένα 

με πυροβόλο των 105 χιλιοστών με κόστος 200 έως 300 εκατομμύρια δολάρια για 

την ανάπτυξη και παραγωγή (W. S. Carus, Israel: Some Economic and Social 

Considerations 1986, 140-141). Αυτό το πυρομαχικό χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία το καλοκαίρι του 1982 στον πόλεμο του Λιβάνου, όπου σημειώθηκαν 

πλήγματα σε συριακά άρματα  σε βεληνεκή έως και 3000 μέτρα (Jewish Telegraphic 

Agency 1982). 

 Oι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις διατήρησαν την υψηλή ικανότητά τους όσον 

αφορά τη συντήρηση, επισκευή και ετοιμότητα του υλικού καθώς και την κατασκευή 

ανταλλακτικών για το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού τους. Το εργοστάσιο της 
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Μπετ Σεμές (Bet Shemesh), ενδεικτικά, παρήγαγε κατόπιν αδείας τον κινητήρα 

αεροσκαφών GE J-79 καθώς και τον Μαρμπόρ (Marbore) VI κινητήρα τουρμποτζέτ 

για το αεροσκάφος Φούγκα Μάτζιστερ/Τζουκίτ (Fouga Magister/Tzukit), τον 

αναλώσιμο κινητήρα για μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σορέκ (Sorek)  4 και μέρη για 

τον κινητήρα 9C  (Taylor, Jane's All The World's Aircraft 1980-1981 1980, 710) 

(Taylor, Jane's All the World's Aircraft 1985-1986 1985). 

 Οπλικά Συστήματα  

 Οι Ισραηλινές εταιρείες παρήγαγαν μεγάλη ποικιλία συστημάτων 

επικοινωνιών, ραντάρ και άλλα  συστήματα ανιχνεύσεως για τις χερσαίες δυνάμεις 

του Ισραήλ. Ενδεικτικά, παρήχθησαν τα συστήματα ελέγχου πυρός πυροβολικού 

ΝΤΕΪΒΙΝΤ (DAVID) και ΚΟΜΠΑΤ (COMBAT) (Petty 1987, 71) (Gabriel 1984, 56-

57). Παρήχθησαν  τα συστήματα ελέγχου πυρός αρμάτων Ματαντόρ (Matador) και 

Λάνσελοτ (Lancelot) (Anthony Cordesman and Abraham R. Wagner 1990, 184) ενώ  

η Έλτα παρήγαγε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και επιτήρησης (Petty 1987, 

375). Οι εταιρείες Σόλταμ και ΤΑΑS παρήγαγαν τρεις τύπους του βασικού όλμου 60 

χιλιοστών, τρεις τύπους του όλμου 81 χιλιοστών, δύο τύπους όλμου 120 χιλιοστών 

και ένα τύπο όλμου με διαμέτρημα 160 χιλιοστών. Το διαμέτρημα του τελευταίου 

ήταν ασυνήθιστο για τα δυτικά πρότυπα παραγωγής. Ο όλμος των 120 χιλιοστών 

σύμφωνα με το σχέδιο της Σόλταμ/ΙΜΙ  κατασκευάζεται και από την Μάρτιν-Μαριέτα 

(Martin-Marietta)  για τον Αμερικανικό στρατό υπό την ονομασία Μ-285 (Military 

Technology 1988, 144) (Military Technology 1990, 91). Η Σόλταμ έχει κατασκευάσει 

και τροποποιήσει όπλα και πυροβόλα για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις καθώς 

και για εξαγωγή. Στα πλαίσια αυτά τροποποίησε το πυροβόλο Μ-114 των 155 

χιλιοστών του αμερικανικού στρατού, τοποθέτησε πυροβόλο ίδιου διαμετρήματος 

σε σοβιετικής προέλευσης φορέα ενώ τροποποίησε επίσης Μ-68 και Μ-71 

πυροβόλα και τέλος Μ-339 και Μ-845, όλα διαμετρήματος 155 χιλιοστών. Τα Μ-68 

και Μ-71 πυροβόλα τροποποιήθηκαν ώστε να καταστούν αυτοκινούμενα (C. F. 

Foss, Jane's Armour and Artillery 1992-1993 1992, 647-651). To 1990, πάνω από 

το 50% των ρυμουλκουμένων πυροβόλων του Ισραηλινού στρατού 

κατασκευάζονταν εγχώρια, αλλά η πλειοψηφία των αυτοκινουμένων πυροβόλων 

προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες ( International Institute for Strategic 

Studies 1990, 107). H TAAS και η Ραφαέλ, όπως καταγράφεται από τον Ράισερ, 

έδωσαν προτεραιότητα στην παραγωγή εξοπλισμού για τις χερσαίες δυνάμεις, 

ιδιαίτερα πυραύλους, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (Reiser 1989, 198). Το 

Ισραήλ επίσης παράγει αρκετούς πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων, 
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συμπεριλαμβανομένου του MAR-290 ο οποίος βάλλει ρουκέτες των 290 χιλιοστών 

και του LAR-160 για ρουκέτες των 160 χιλιοστών ενώ αναφέρεται ότι σύστημα 

εκτοξευτού πυραύλων των 350 χιλιοστών ήταν υπό εξέλιξη. Η TAAS επίσης 

παρήγαγε ρουκέτες των 240 χιλιοστών για χρήση σε κυριευμένους σοβιετικούς 

εκτοξευτές  τους οποίους ενέταξε στο οπλοστάσιό του ο ισραηλινός στρατός (C. F. 

Foss, Jane's Armour and Artillery 1992-1993 1992, 729-730). 

 Οι ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν στις επιχειρήσεις το Μερκάβα ΙΙΙ, το 

οποίο έφερε πυροβόλο 120 χιλιοστών λείας κάννης και για το οποίο αναφέρεται ότι 

η σχεδίαση και εξέλιξή του διήρκησε λιγότερο από δύο χρόνια, έγινε εγχώρια αλλά 

το κόστος παραγωγής εκτινάχθηκε από το προϋπολογισθέν (G. Steinberg, Israel 

1998, 123-124). H εταιρία RAMTA, θυγατρική της ΙΑΙ, σχεδίασε και παρήγαγε τα 

τεθωρακισμένα οχήματα RBY Mk1, RAM V-1 και  V-2 τα οποία μπορούν να φέρουν 

πολυβόλο, μικρού διαμετρήματος πυροβόλο ή πυροβόλο άνευ οπισθοδρομήσεως 

των 106 χιλιοστών (Shazly 1986, 37) (C. F. Foss, Jane's AFV Recognition 

Handbook 1987, 98). 

 Ο πύραυλος επιφανείας-επιφανείας Γκάμπριελ χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη 

επιτυχία στις πυραυλακάτους του Ισραηλινού Ναυτικού στις επιχειρήσεις του 1973 

και έγινε ένα δημοφιλές προϊόν για εξαγωγή. Ο πύραυλος Γκάμπριελ Mk 2 εισήχθη 

σε υπηρεσία στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ενώ η επόμενη έκδοση Mk 3 

χρησιμοποιήθηκε από το ναυτικό από το 1979-1980. Μία εκτοξευόμενη από αέρος 

έκδοσή του έγινε επιχειρησιακή το 1982. Σύμφωνα με κάποιες αναφορές, μία 

έκδοση του Γκάμπριελ με κύριο χαρακτηριστικό το μεγαλύτερο βεληνεκές, υπό την 

ονομασία 4LR, είχε την ικανότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής σε απόσταση 

1.400 χιλιομέτρων. Άλλες εκδόσεις είχαν βεληνεκές πάνω από 200 χιλιόμετρα με 

ικανότητα μεταφοράς 240 κιλών εκρηκτικής  ύλης ή πολεμική κεφαλή που φέρει 

υποπυρομαχικά (Petty 1987, 480) (Duncan 2003). 

 Το νέο πυραυλοφόρο σκάφος Σάαρ 4.5, ή κλάσης Αλίγια (Aliya) παρήχθηκε 

στα ναυπηγεία της ISL, στη Χάιφα. Βασισμένο στο σχέδιο του Ρεσέφ, έχει εκτόπισμα 

488 τόνους και μπορεί να φέρει ελικόπτερο ή τηλεκατευθυνόμενο σκάφος HELSTAR 

(Sharpe 1991, 297). Άλλα σκάφη που παρήχθησαν στο Ισραήλ είναι τα Ασντόντ 

(Ashdod) και Κισόν (Kishon), αποβατικά καθώς και τα Νταμπούρ (Dabur) και 

Ντβόρα (Dvora) περιπολικά σκάφη. To τελευταίο έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι το 

μικρότερο γνωστό σκάφος που μπορεί να φέρει πυραύλους, συνήθως όμως είναι 

εξοπλισμένα με πυροβόλο (Sharpe 1991, 298-299). Τόσο το Νταμπούρ όσο και το 
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Ντβόρα προσφέρθηκαν για εξαγωγές όπως επίσης τα πολλαπλών χρήσεων 

περιπολικά-αποβατικά Σαπιρίτ (Shapirit) και Αλιγκέιτορ (Alligator). H ISL επίσης 

σχεδίασε το ταχύ περιπολικό σκάφος κλάσης Σαλντάγκ (Shaldag) στα πλαίσια 

ιδιωτικού εγχειρήματος (Thomas 2009, 387).  

 To 1978 o πύραυλος αέρος-αέρος Πύθων (Python) 3 εισήλθε σε υπηρεσία 

στην Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Αυτός ο πύραυλος είναι παρόμοιος με τον 

αμερικανικό AIM-9 Σάιντγουάιντερ (Sidewinder) αλλά φέρει πολύ μεγαλύτερη 

πολεμική κεφαλή (Cordesman, After The Storm: The Changing Military Balance in 

the Middle East 1993, 228). H εμπειρία από τον πόλεμο του Οκτωβρίου του 1973 

ανάγκασε την ισραηλινή πολεμική αεροπορία να αναζητήσει εξελιγμένα πυρομαχικά 

αέρος-εδάφους διαφόρων ειδών. Η ανάγκη συνίσταται σε πυρομαχικά υψηλής 

ακρίβειας αλλά και φονικότητας καθώς και αυτόνομα πυρομαχικά που μπορούν να 

πλήξουν αντιαεροπορικές συστοιχίες πυραύλων και άλλους κρίσιμους στόχους. 

Αναφορές περιγράφουν την επιχειρησιακή χρησιμοποίηση πυραύλων Λουζ (Luz) 1, 

αέρος-εδάφους στην δεκαετία του 1970. Έφεραν κεφαλή 200 κιλών εκρηκτικών και 

είχαν βεληνεκές 80 χιλιομέτρων (Taylor, Jane's All the World's Aircraft 1977-1978 

1977, 688). Στη δεκαετία του 1980 η Ραφαέλ εξέλιξε τον πύραυλο Ποπάυ (Popeye) 

o οποίος δρούσε αυτόνομα και πουλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για χρήση στα 

βομβαρδιστικά Β-52 (USAF Arms B-52s With Israeli Missile 1990, 7). Η Ισραηλινή 

πολεμική αεροπορία χρησιμοποίησε τις βόμβες διασποράς Ταλ (Tal) 1 και 2 οι 

οποίες αναπτύχθηκαν κατόπιν της απόφασης των ΗΠΑ να μην προμηθεύσουν το 

Ισραήλ με αντίστοιχα πυρομαχικά. Η Ελμπίτ εξέλιξε το σύστημα καθοδήγησης Οφέρ 

(Opher)  το οποίο μετέτρεπε τις συνήθεις βόμβες  που έφεραν τα αεροσκάφη σε 

κατευθυνόμενης πτήσης με χρήση αισθητήρων υπεριώδους ακτινοβολίας (S. W. 

Carus 1992, 68). 

 Τηλεκατευθυνόμενα οχήματα και μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

  Οι ισραηλινοί στον πόλεμο του 1973 είχαν χρησιμοποιήσει ιπτάμενους 

στόχους ως μέσα παραπλάνησης της αντιαεροπορικής άμυνας των Αράβων. Το 

1975 η ιδιωτικών συμφερόντων Ταντιράν ανέπτυξε τηλεκατευθυνόμενο μη 

επανδρωμένο αεροσκάφος με το όνομα Μαστίφ (Mastiff) και η ΙΑΙ ακολούθησε με 

τo Σκάουτ (Scout). To 1982 οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι το 

Ισραήλ κατασκευάζει τα μόνα επιχειρησιακά συστήματα μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών (IDF General Staff/Foreign Information Bureau 1982). Ενώ η Ταντιράν 

χρηματοδότησε η ίδια το πρόγραμμα, η  IAI  χρηματοδοτήθηκε από το κράτος. Αυτό  
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αποτελεί ένα παράδειγμα της εύνοιας που απολάμβαναν οι κρατικές εταιρείες  

έναντι αυτών του ιδιωτικού τομέα, για πολιτικούς λόγους. Η ΙΑΙ εξελίχθηκε σε 

πρωτοπόρο στον τομέα των  τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων και μη 

επανδρωμένων αεροσκαφών σε διεθνές επίπεδο καθώς ανάπτυξε τα επόμενα 

χρόνια τα Χάντερ (Hunter), Παϊονίρ (Pioneer), Rέιντζερ (Ranger) και τα σύγχρονα 

Ήρων (Heron),  Σέρτσερ (Searcher) και Μπερντ Άι (Bird-Eye).   

 Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν τηλεκατευθυνόμενα 

οχήματα  με τεράστια επιτυχία και η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία εξήγαγε μεγάλες 

ποσότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα κράτη. Στον πρώτο πόλεμο του 

Λιβάνου, τηλεκατευθυνόμενα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν ως δολώματα 

παραπλάνησης της συριακής αεράμυνας, για συλλογή και μετάδοση πληροφοριών 

σε σχεδόν  πραγματικό χρόνο, στην εκτίμηση των ζημιών μετά από  προσβολές και 

στην αναγνώριση στόχων, τόσο στις χερσαίες όσο και στις αεροπορικές 

επιχειρήσεις. Δεν είναι ξεκάθαρο ότι ενεπλάκησαν σε αποστολές κατάδειξης στόχων 

με συστήματα λέιζερ εκείνη την εποχή (Rodman 2010). Με την αναβάθμιση των 

ικανοτήτων τους τα επόμενα χρόνια και αυτή η αποστολή έχει ενσωματωθεί στο 

φάκελο δυνατοτήτων όπως και η μεταφορά κατάλληλων πυραύλων Η ενεργή 

συμμετοχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Ισραηλινού στρατού σε 

επιχειρήσεις και μάλιστα σε πολλαπλά πεδία συγκρούσεων (αστικό-ημιαστικό 

καθώς και το κλασσικό πεδίο μάχης που επιτρέπει στρατιωτικούς ελιγμούς) και 

έναντι συμβατικών (στρατιωτικό υλικό και δυνάμεις) και μη συμβατικών (αντάρτες 

και τροποποιημένα οπλικά συστήματα) τοποθετούν το Ισραήλ σε πολύ υψηλή θέση 

στην κατάταξη των χωρών που κάνουν ευρεία χρήση των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών. Τα συμπεράσματα από τις επιχειρήσεις μεταφέρονται στις γραμμές 

παραγωγής και η εξέλιξη είναι διαρκής. 

 Οπλικά συστήματα Εγγύς Προστασίας BARAK/ADAMS 

 Παρά το γεγονός ότι οι πυραυλάκατοι του πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ 

φέρουν το σύστημα εγγύς προστασίας (Close-In Weapon System-CIWS) 

αμερικανικής προέλευσης Φάλανξ (Phalanx), αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είχε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ανοικτές θάλασσες εξαιτίας της σχεδίασης του 

σκάφους. Συγκεκριμένα, η μικρή απόσταση από την ίσαλο γραμμή μέχρι το 

κατάστρωμα δυσχέραινε τη λειτουργία του συστήματος (Vlahos 1989, 148-149). H 

λύση στο πρόβλημα ήταν το σύστημα εγγύς προστασίας Μπαράκ (BARAK) το 

οποίο βασιζόταν σε πυραύλους κατακόρυφης εκτόξευσης και το οποίο ενσωμάτωνε 
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την τεχνογνωσία του Ισραήλ σε θέματα ηλεκτρονικών και πυραυλικών συστημάτων 

και ήταν προϊόν  της συνεργασίας της ΙΑΙ και της Ραφαέλ  (Barry M. Blechman and 

Edward N. Luttwak 1984, 313). To σύστημα Μπαράκ χρησιμοποιεί έξι 

συγκροτήματα σωλήνων εκτοξεύσεως και ραντάρ ελέγχου πυρός της Έλτα, τα 

οποία επιτρέπουν την αναζήτηση και την εμπλοκή πολλαπλών στόχων σε βεληνεκή 

από 500 μέτρα έως 12 χιλιόμετρα. To σύστημα ADAMS είναι τοποθετημένο επί 

οχήματος και διαθέτει παρόμοιες δυνατότητες. Και τα δύο συστήματα είναι πλήρως 

αυτόματα και έχουν δοκιμασθεί με επιτυχία (Israel's Barak Missile Tests 

Successfully Against Decoy at Sea 1991). To σύστημα Μπαράκ έχει εξαχθεί στην 

Ινδία η οποία δείχνει μεγαλύτερη προτίμηση σε αυτό παρά σε ρωσικής 

προελεύσεως ή εγχώριας κατασκευής επιλογές. Τέλος, θα εγκατασταθεί στις 

πυραυλοφόρες κορβέτες  Σάαρ 5. 

Προγράμματα τροποποιήσεων 

Οι Ισραηλινοί τροποποιούν τον εξοπλισμό που παραλαμβάνουν από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν αμέσως μετά την παραλαβή. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το αυτοκινούμενο πυροβόλο Μ-109. Η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και 

ΗΠΑ για την εκσυγχρονισμό του πυροβόλου αυτού αποκάλυψε ότι οι δύο εταίροι 

έχουν διαφορετικές επιχειρησιακές απαιτήσεις: τελικά παρέμεινε το 60 έως 70% από 

το πυροβόλο όπως  αρχικά είχε σχεδιαστεί (Gold, Israel as an American Non-Nato 

Ally: Parameters of Defense-Industrial Cooperation 1992, 27-28). Η εταιρία Αράν 

Ελεκτρόνικς (Aran Electronics) ανέπτυξε κύριες τροποποιήσεις για το ραντάρ του 

βελτιωμένου αντιαεροπορικού πυραυλικού συστήματος Χωκ (HAWK) (IDF General 

Staff/ Foreign Information Bureau 1982, Issue 4) ενώ η Ταντιράν και η Μαμπάτ (ΙΑΙ) 

ανέπτυξαν τον αντιαεροπορικό πύραυλο Σαπαράλ (Chaparral) (Hoyt, Military 

Industry and Regional Defence Policy: India, Iraq, and Israel 2007, 103). Επιπλέον, 

καταγράφεται ότι το Ισραήλ προέβη σε μεγάλες τροποποιήσεις του λογισμικού στο 

αντιβαλλιστικό τακτικό σύστημα Πάτριοτ (Patriot) κατόπιν εκτιμήσεων της 

επιχειρησιακής απόδοσής του στον Πόλεμο του Κόλπου (Cordesman, After The 

Storm: The Changing Military Balance in the Middle East 1993, 237). Επίσης, στο 

πυραυλικό σύστημα επιφανείας-επιφανείας Χαρπούν (Harpoun), το οποίο είχε 

αγοραστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τοποθετήθηκε νέο σύστημα καθοδηγήσεως 

ισραηλινής σχεδίασης (Sharpe 1991, 298). 

Τα συστήματα όλμων και πυροβόλων της ΙΜΙ και της Σόλταμ τροποποιούνται 

κατάλληλα ώστε να τοποθετηθούν σε σκάφη τεθωρακισμένων οχημάτων. Στις 
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αρχές της δεκαετίας του 1980, εισήχθη σε υπηρεσία όχημα μεταφοράς προσωπικού 

βασισμένο στο σκάφος του άρματος Σεντούριον, με σκοπό να παρέχει καλύτερη 

προστασία από πλήγματα αντιαρματικών όπλων. Η χρήση των τελευταίων στις 

κατεχόμενες περιοχές προκάλεσε διαμαρτυρίες από την Βρετανική πλευρά (Curtis 

2003, 128). Τα περισσότερα από τα συστήματα και μέρη του άρματος μάχης 

Μερκάβα 3 κατασκευάζονται εγχώρια. Αυτό βοηθάει στις εξαγωγές πολλών 

συστημάτων που βασίζονται στην τεχνολογία που αναπτύχθηκε για το Μερκάβα 

καθώς χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση και άλλων τύπων αρμάτων μάχης 

(Volk 1990, Summer, 26). Τα άρματα Μ-48 και Σεντούριον εκσυγχρονίζονται με 

εγχώριας κατασκευής συστήματα ελέγχου πυρός και την ενεργητική θωράκιση 

αντίδρασης Μπλέιζερ, τα οποία κατέστησαν δυνατή την επέκταση της 

επιχειρησιακής τους ζωής (D. Eshel 1989, 55), (W. S. Carus, The Bekaa Valley 

Campaign 1982, Autumn , 36) (C. F. Foss, Jane's Armour and Artillery 1992-1993 

1992, 83-87, 154). Τα άρματα μάχης Μ-60 του Ισραηλινού στρατού 

εκσυγχρονίστηκαν σε σημαντικό βαθμό καθώς αντικαταστάθηκε το συγκρότημα του 

κινητήρα με νέο ισχυρότερο, τοποθετήθηκε νέα θωράκιση και τροποποιήθηκε το 

συγκρότημα του πύργου ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση πυροβόλου 120 

χιλιοστών (Tucker, Tanks: An Illustrated History of Their Impact 2004, 163). 

H Ισραηλινή πολεμική αεροπορία βασίζεται σε εγχώριες τροποποιήσεις των 

αμερικανικών αεροσκαφών που διαθέτει ώστε να διατηρήσει το τεχνολογικό 

προβάδισμα έναντι των πολεμικών αεροποριών των αραβικών κρατών τα οποία 

συχνά προμηθεύονται παρόμοιο εξοπλισμό (Gold, Israel as an American Non-Nato 

Ally: Parameters of Defense-Industrial Cooperation 1992, 14, 73) (Gadot 1985, Fall, 

13-18). H IAI ξεκινά προγράμματα ανάπτυξης προγραμμάτων εκσυγχρονισμού για 

τα γαλλικά αεροσκάφη Μιράζ ΙΙΙ/V, αμερικανικά (Α-4, F-4, F-5, F-15, F-16) και 

σοβιετικά (MiG 21, 29 και Su 22 και 27). Η ΙΑΙ έχει αναλάβει σημαντικά συμβόλαια 

αναβαθμίσεων για τα μαχητικά F-4 και F-5 της Τουρκικής πολεμικής αεροπορίας 

(Flight Global/Israel Military Industries 1996) (Golan 2016, 292) (Geldenhuys 1990, 

491) (Erdurmaz 2012, 53) (Israel Aerospace Industries 2017) (Marom 1999). Η 

συνεχή εμπλοκή της σε προγράμματα τροποποιήσεων και αναβαθμίσεων  

προσδίδει προστιθέμενη εμπειρία και την οδηγεί σε συνεχή αναβάθμιση της 

τεχνογνωσίας της. Παρέχει μεγάλου εύρους τροποποιήσεις για το αεροσκάφος F-

16, οι οποίες βασίζονται στις επιχειρησιακές ανάγκες της πολεμικής αεροπορίας του 

Ισραήλ αλλά και των πελατών. Στη συγκεκριμένο τομέα συναγωνίζεται την 

κατασκευάστρια εταιρία του μαχητικού, Λόκχιντ Μάρτιν, η οποία προσφέρει επίσης 
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πακέτα αναβάθμισης. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι συμπράξεις  ισραηλινών 

εταιρειών αμυντικής βιομηχανίας είναι σε θέση να προσφέρουν τεχνολογικές λύσεις 

τέτοιου επιπέδου που ανταγωνίζονται τις εταιρείες παραγωγής  στη διεθνή αγορά. 

Επιπλέον από αυτές τις αναβαθμίσεις, η ΙΑΙ τροποποιεί πολιτικά αεροσκάφη 

για χρήση ως ιπτάμενα τάνκερ, αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου/συλλογής 

πληροφοριών (ELINT/SIGINT) και ναυτικής επιτήρησης και συνεργασίας (Israel 

Aerospace Industry 2014) (Strategic Affairs 2017) (Defence Aerospace 2002). 

Σημαντικό πρόγραμμα αποτελεί η σύμπραξη ΙΑΙ και Έλτα για την παραγωγή του 

Φάλκον (Phalcon) το οποίο αποτελεί υποκατάστατο ή και αεροσκάφος 

αντικατάστασης για το αμερικανικό Ε-2C Χώκι (Hawkeye). Το Φάλκον κοστίζει 

περίπου το μισό από το αντίστοιχο αμερικανικό AWACS (Phalcon Set for May 

Delivery 1994, 10) (Phalcon on Course for Delivery 1992, 1015) (Phalcon AEW 

Aircraft Makes Public Debut 1993, 8). To Φάλκον προσφέρθηκε για εξαγωγή στην 

Κίνα αλλά η πώληση ακυρώθηκε κατόπιν σχετικής απαίτησης των Ηνωμένων 

Πολιτειών (United States Senate 2011, 151). Το σύστημα Φάλκον τελικά πουλήθηκε 

στην Ινδία, με τη συναίνεση των ΗΠΑ, όπου τοποθετήθηκε επί ρωσικής 

προελεύσεως αεροσκάφους Ιλιούσιν (Ilyushin) Il-76 (George J. Gilboy and Eric 

Heginbotham 2012, 195).  

Εξέταση οπλικών συστημάτων ως πλατφόρμες εξέλιξης 

Η Σόλταμ σχεδίασε και εξέλιξε προγράμματα που αφορούν το πυροβολικό, 

τόσο για τις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ όσο και για εξαγωγές. Στο πλαίσιο αυτό 

παρήγαγε το αυτοκινούμενο πυροβόλο των 155 χιλιοστών Ράσκαλ (Rascal) επί 

ερπυστριοφόρου φορέα που προέρχεται από το σκάφος του Μερκάβα και με 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μπορεί να μεταφερθεί από αεροσκάφος C-130 (Grange 

2000, 233). To αυτοκινούμενο πυροβόλο Σόλεφ (Sholef) που εξελίχθηκε από την 

Σόλταμ, παρά την προχωρημένη σχεδίασή του, δεν προχώρησε σε παραγωγή (C. 

F. Foss, Jane's Armour and Artillery 2002-2003, 631). 

Στρατηγικά όπλα 

Ο πύραυλος Ιεριχώ ΙΙ δοκιμάσθηκε στη Μεσόγειο θάλασσα τον Μάιο του 

1987 (Cordesman, Israel and Syria: The Military Balance and Prospects of War 

2008, 141). Aν και ακριβείς αναφορές για το βεληνεκές, ακρίβεια και δυνατότητες 

του πυραύλου δεν είναι γνωστές, οι αναλύσεις εκτιμούν ότι είναι ικανός να φέρει 

πυρηνική κεφαλή και έχει βεληνεκές τουλάχιστον 900 μιλίων (Janne E. Nolan and 



69 
 

Albert D. Wheelon 1990, 36). O πύραυλος Ιεριχώ ΙΙ είναι πιο εξελιγμένος από την 

πρώτη έκδοση, είναι ικανός να φέρει φορτίο 1.000 κιλών και εισήλθε σε υπηρεσία 

στις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις το 1989. Η δοκιμή πυραύλου στην Νότια Αφρική, 

για τον οποίο αναφέρεται ότι είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον Ιεριχώ ΙΙ, κατέδειξε 

βεληνεκές 1.400 χιλιομέτρων. Ο πύραυλος Ιεριχώ ΙΙ μπορεί να εκτοξευθεί από 

όχημα ή από όχημα επί σιδηροτροχιών ενώ αναφέρεται η ανάπτυξη ενός αριθμού 

που κυμαίνεται από 90 έως 100 σε ένα συγκρότημα σπηλαίων, νότια του Τελ-Αβίβ 

(Cordesman, Iran's Military Forces in Transition: Conventional Threats and 

Weapons of Mass Destruction 1999, 258)  

Ένα τροποποιημένο σχέδιο του πυραύλου, με επιπρόσθετο τρίτο στάδιο, 

ίσως να επιχειρεί ως πύραυλος φορέας, με την ονομασία Σαβίτ (Shavit), για την 

εκτόξευση των δορυφόρων της σειράς  Οφέκ (Οffeq) του Ισραήλ (OFFEK-2 Into 

Orbit 1990, 104) (Israel Launches Second Offeq 1990, 678). H εξέλιξη στην έκδοση 

ΙΙΙ του Ιεριχώ πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε το 2011. Εκτιμάται ότι χρησιμοποιεί 

πρόωση τριών σταδίων, έχει ικανότητα ωφέλιμου φορτίου 1.000 έως 1.300 κιλά  με 

συμβατική ή πυρηνική κεφαλή. Το βεληνεκές φέρεται μεταξύ 4.800 και 6.500 

χιλιόμετρα ενώ ως πιθανό μέγιστο τα 11.500 χιλιόμετρα (Chandar 2017). 

 Tο Ισραήλ αναπτύσσει πιθανώς και άλλο εγχώριο πύραυλο κρουαζιέρας 

ίσως με τροποποίηση κάποιου τηλεχειριζόμενου αεροχήματος ή του πυραύλου 

Γκάμπριελ. Αναφορές για συνεργασία με το Ιράν την δεκαετία του 1970 σε οπλικό 

σύστημα με την ονομασία Φλάουερ (Flower) ίσως συμπίπτουν με αυτό το 

πρόγραμμα (Dan Raviv and Yossi Meiman 1990, July 15). To 2000 το Ισραήλ 

ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προμηθευτεί 50 πυραύλους Τομαχώκ 

(Tomahawk), το οποίο απορρίφθηκε. Ο πύραυλος επιφανείας-επιφανείας 

Γκάμπριελ 4LR, εκτιμάται ότι σε μία έκδοσή του έχει βεληνεκές 1.400 χιλιομέτρων 

με δυνατότητα εκτόξευσης από υποβρύχιο (Israel Country Study Guide Volume 1: 

Strategic Information and Developments 2013, 217). 

 Tέλος, το Ισραήλ επεδίωξε να αναπτύξει δυνατότητες αναγνώρισης από το 

διάστημα. Τα αίτια για αυτή την επιδίωξη ήταν η διαρκής αναζήτηση της ασφάλειας 

αλλά η αφορμή ήρθε μετά τις συνομιλίες του Καμπ Ντέιβιντ. Η παραβίαση του 

εναέριου χώρου γειτονικών κρατών με αναγνωριστικά αεροσκάφη δεν ήταν πλέον 

θεμιτή. Αλλεπάλληλες τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες και αποτυχίες αντί να 

δώσουν τέλος στο πρόγραμμα το ώθησαν να προχωρήσει. Το 1988 το Ισραήλ 

εκτοξεύει τον πρώτο δοκιμαστικό δορυφόρο. Είναι το έβδομο κράτος παγκοσμίως 
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που το κατάφερε. Το 1995 βρίσκει το Ισραήλ, για πρώτη φορά, να έχει σε τροχιά 

κατασκοπευτικό δορυφόρο. Οι δορυφόροι κατηγορίας Οφέκ αποτελούσαν την 

εισαγωγή στο νέο αυτό τομέα και θα ακολουθούσαν νεότερα μοντέλα με 

περισσότερες δυνατότητες καθώς και ο προωθητικός πύραυλος Σαβίτ που είχε την 

ικανότητα να θέτει δορυφόρο σε κατάλληλη χαμηλή τροχιά για αποστολές 

στρατιωτικής επιτήρησης (Opall-Rome 2016)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 Εν μέσω αλλαγών στο παγκόσμιο σκηνικό ασφάλειας: 1995 και εξής 

Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980 το Ισραήλ έπρεπε να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές του στρατηγικού περιβάλλοντός του. Η Αίγυπτος, η 

οποία αποτελούσε  τη μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ, ουσιαστικά 

ουδετεροποιήθηκε μέσω της συμφωνίας του Καμπ Ντέιβιντ (Camp David) του 1978 

(Quandt 1988, 5). Οι ένοπλες δυνάμεις των Αραβικών κρατών έκαναν μεγάλα 

βήματα όσον αφορά την πρόσκτηση νέων τεχνολογιών: ενώ το χάσμα στην 

ποιότητα δεν είχε κλείσει, η ταχύτητα με την οποία μίκραινε ήταν σχετικά μεγαλύτερη 

από εκείνη της δεκαετίας του 1960 (Tusa 1990, 341-354). Το πιθανό κύριο θέατρο 

πολέμου ήταν πλέον τα υψώματα του Γκολάν, όπου το περιορισμένο έδαφος και οι 

οχυρωμένες θέσεις των Σύριων στα σύνορα έκαναν το λιγότερο προβληματική μία 

ταχεία και αποφασιστική επιτυχία για τους Ισραηλινούς (Hirsh Goodman and W. 

Seth Carus 1990, 65). Η ταχεία και αποφασιστική νίκη φαινόταν να απομακρύνεται 

όλο και περισσότερο όσον αφορά το έδαφος: o πόλεμος θα έπρεπε να διεξαχθεί με 

τη μορφή της φθοράς, κατάσταση που ευνοούσε τους αντικειμενικούς σκοπούς και 

τη στρατηγική των Αράβων (S. A. Cohen, Israel's Changing Military Commitments, 

1982-1993 1992, September, 330-350) (Gold, Israel and the Gulf Crisis: Changing 

Security Requirements on the Eastern Front 1990, December).  

Πολύ σημαντική όμως είναι και η αλλαγή της κύριας στρατιωτικής απειλής: 

από την αντιμετώπιση συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων – όπου το Ισραήλ θα 

αντιμετώπιζε  την ποσοτική υπεροχή των Αράβων με την καλύτερη ποιότητα, 

εκπαίδευση και δόγμα – σε μη συμβατικές απειλές. Το Ιράκ αρχικά και κατόπιν η 

Συρία, το Ιράν και η Αίγυπτος απέκτησαν σημαντικούς αριθμούς βαλλιστικών 

πυραύλων, οι οποίοι προέρχονταν από τον παλαιότερο Σκουντ (Scud). Αυτοί οι 

πύραυλοι παρείχαν στους μακρινούς αντιπάλους του Ισραήλ το μέσο για την 

επιβολή σημαντικής φυσικής και ψυχολογικής ζημίας στον πληθυσμό του Ισραήλ. 

Ακόμη, πολλά από αυτά τα κράτη  κατείχαν χημικά όπλα και επεδίωκαν να 

αποκτήσουν και άλλους τύπους όπλων μαζικής καταστροφής. Ο πόλεμος του 

Κόλπου, για πρώτη φορά, ανέδειξε  ότι μπορεί να υπάρξει εχθρική επίθεση χωρίς 

ανταπόδοση από τη μεριά του Ισραήλ. Επί αυτού, μερικοί αναλυτές φοβούνται ότι 

από τη φύση της υποσκάπτει την προσεκτικά δομημένη πολιτική της αποτροπής -

μέσω της τιμωρίας (Lawrence Freedman and Efraim Karsh 1993, 332). 
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H απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ σταδιακά μετατράπηκε σε μη 

συμβατική. Η ιντιφάντα δήλωνε για πρώτη φορά ότι ο παλαιστινιακός πληθυσμός 

του Ισραήλ και των κατεχομένων εδαφών θα αποτελούσε κύριο πρόβλημα 

ασφαλείας για το Ισραήλ. Η πρώτη ιντιφάντα επιλύθηκε από την ίδια την αποτυχία 

της παλαιστινιακής ηγεσίας – της υποστήριξης του Ιράκ από τον Γιασέρ Αραφάτ 

(Yasser Arafat) – γεγονός που στα μάτια πολλών παρατηρητών  έκανε την 

Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) να χάσει την 

νομιμοποίησή της όσο και την θέση της στην ειρηνευτική διαδικασία (Shindler 2008, 

237). Παράλληλα με αυτό, η Συμφωνία του Όσλο το 1993 δημιούργησε την 

προσμονή στους Παλαιστίνιους για τη δημιουργία κράτους στο μέλλον. Με την 

εξέλιξη των γεγονότων,  επέρχεται η αποτυχία των συνομιλιών στο Καμπ Ντέιβιντ 

το 2000. Η ιντιφάντα Al-Aqsa που ξεσπά στη συνέχεια απαίτησε  σκληρά αντίποινα 

από την ισραηλινή πλευρά (Smith 2005, 276). Oι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας 

και οι ταραχές οι οποίες υποστηρίζονται από ένοπλους αντάρτες, δημιουργεί ένα 

τελείως διαφορετικό περιβάλλον που όμως πρέπει να διαχειρισθεί το Ισραήλ.  

Πέρα από την επαναδιαμόρφωση της απειλής, το Ισραήλ έρχεται αντιμέτωπο 

με την παγκόσμια αγορά όπλων που αλλάζει γρήγορα τη μορφή της. Οι μειωμένες 

παγκόσμιες δαπάνες για την άμυνα επέβαλλαν την ενοποίηση των κρατικών 

αμυντικών βιομηχανιών, αύξησε την έμφαση στην από κοινού ανάπτυξη  και 

παραγωγή για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και δημιούργησε μία πολύ 

ανταγωνιστική εξαγωγική αγορά για ένα σχετικά μικρότερο αριθμό αμυντικών 

συμβολαίων (Hoyt, Military Industry and Regional Defence Policy: India, Iraq, and 

Israel 2007, 109).  

Tην περίοδο 1997-1999 το Ισραήλ κατατάσσεται στην 9η θέση των εξαγωγών 

αμυντικού υλικού (US Department of State/Bureau of Verification and Complince 

2002, June, 14). Οι εξαγωγές αφορούν πάνω από το 75% των συνολικών 

πωλήσεων της ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας. Οι εξαγωγικές πωλήσεις 

αυξήθηκαν από 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 1999 με εκτιμώμενο τα 3 

εκατομμύρια δολάρια το 2003. Αυτό κάνει την αμυντική βιομηχανία να εξαρτάται από 

τις εξαγωγές για να διατηρηθούν οι γραμμές παραγωγής και η απασχόληση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Λιγότερο από το 25% της παραγωγής απευθύνεται στις 

ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τη στιγμή που το κόστος της σύγκρουσης με τους 

Παλαιστίνιους  ανέρχεται σε 3 δισεκατομμύρια ετησίως και ο αμυντικός 

προϋπολογισμός μειώνεται λόγω του ελλείματος (Jane's Defence Weekly 2003, 

February 26). 
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H διαρκής διαμάχη του Ισραήλ και των Παλαιστινίων έχει επηρεάσει τις 

εξαγωγικές προσπάθειες του Ισραήλ και μερικοί πιθανοί αγοραστές έχουν 

επανεξετάσει τις παραγγελίες τους υπό το φως της συνεχιζόμενης βίας από το 2001 

και εξής (Mideast Violence Imperils Israeli Arms Exports 2003, 12) (Israeli Leaders 

Move to Combat Negative Perceptions 2001, 13). H συνεχιζόμενη σύγκρουση 

περιορίζει τις αμυντικές σχέσεις με τα ευρωπαϊκά κράτη, ακόμα και με την Τουρκία, 

η οποία ήταν ένας πολλά υποσχόμενος εταίρος στα τέλη της δεκαετίας του 1990 

(Israel Lowers Public Profile on Alliance with Turkey 2004, 34). Καθυστερήσεις σε 

κοινά προγράμματα με το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες σύμφωνα με αναφορές 

συνέβαιναν κατ΄εντολή του Εξωτερικού και Κοινοπολιτειακού Γραφείου, 

καθυστέρησαν τις παραδόσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ελμπίτ και ΙΑΙ 

(Jane's Defence Weekly 2003, February 26). To Iσραήλ, για να ξεπεράσει αυτό το 

κώλυμα, πιθανολογείται ότι ενεπλάκη σε μερικά εταιρικά σχήματα όπως το 

πρόγραμμα πυραύλου αέρος-αέρος Ντάρτερ (R-Darter) το οποίο αποτελεί 

συμπαραγωγή της Ραφαέλ και της Νοτιοαφρικανικής Κέντρον (Kentron), σε μία 

προσπάθεια να παρακαμφθούν πολιτικές αντιδράσεις σε οπλικά συστήματα τα 

οποία προέρχονται από το Ισραήλ.  

O  Ρόμπερτ Χιούσον (Robert Hewson), της αμυντικής επιθεώρησης  Jane’s, 

αναφέρει ότι τo κοινό πρόγραμμα ξεκίνησε μυστικά από τη Ραφαέλ και τη Κέντρον. 

Ήδη από τη δεκαετία του 1990 αφθονούσαν οι φήμες για ένα πύραυλο ενεργού 

ραντάρ, ο οποίος συχνά αναγνωριζόταν από το κωδικό όνομα Άλτο (Alto). Το 

αποτέλεσμα της συνεργασίας αποκαλύφθηκε προς τα τέλη του 2000 όταν η Κέντρον 

αποκάλυψε τον πύραυλο R-Darter. Στη συνέχεια η Ραφαέλ το Μάιο του 2001 

δημοσιοποίησε τον πύραυλο Ντέρμπυ (Derby). Αυτό που καιρό υποπτευόταν η 

αμυντική κοινότητα, έγινε αμέσως προφανές – ο Ντέρμπυ και R-Darter είχαν κοινή 

σχεδίαση. Ένα σημαντικός παράγοντας για τη δημοσιοποίηση του Ντέρμπυ, και 

κατ΄επέκταση του Ντέρμπυ, ήταν η απόφαση της εταιρίας Γκρίπεν (Gripen) να 

προσφέρει τον πύραυλο ως επιλογή εξαγωγών στο ομώνυμο μαχητικό 

αεροσκάφος. Η Γκρίπεν είχε σχηματίσει την αντίληψη ότι το αμερικανικό υλικό που 

έφερε το αεροσκάφος, και  όχι μόνο το πακέτο οπλικών συστημάτων, θα υπόκειτο 

στις απαγορεύσεις εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να το αντιμετωπίσει η 

ομάδα της εταιρίας δημιούργησε ένα πακέτο όπλων για τους υποψήφιους 

αγοραστές του αεροσκάφους το οποίο είναι ελεύθερο από κάθε «στρατηγική 

παρέμβαση». Η πρώτη απόδειξη γι΄αυτό ήρθε στην περίπτωση της Χιλής όπου ο 

Ντέρμπυ (και ο Πύθων 4) ήταν μέρος της προσφοράς του Γκρίπεν και επίσης ήταν 
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μέρος της προσφοράς προς τη Βραζιλία και αλλού. Στη Νότια Αφρική ο R-Darter 

προοριζόταν να εξοπλίσει τα νοτιοαφρικανικά Γκρίπεν με την είσοδό τους σε 

υπηρεσία το 2008. 

Ο Χιούσον καταγράφει ότι η Κέντρον και η Ραφαέλ εμφανίζονται διστακτικές 

να μιλήσουν για τη στενή συνεργασία  που ξεκάθαρα υπάρχει μεταξύ τους: ο 

Ντέρμπυ και ο R-Darter αντιμετωπίζονται σαν δύο ξεχωριστά προϊόντα. 

Προσφέρονται στην αγορά ανεξάρτητα αν και είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο εταιρείες  

έχουν χωρίσει τον κόσμο σε δύο ξεχωριστούς τομείς ενδιαφέροντος. Για 

παράδειγμα, η Κέντρον ηγείται των πωλήσεων στη Βραζιλία. Η Ραφαέλ από την 

άλλη πλευρά έχει πουλήσει τον πύραυλο Ντέρμπυ στη Χιλή όπου ενσωματώθηκε 

στο αναβαθμισμένο F-5E της πολεμικής της αεροπορίας. Η Ινδία εμφανίζεται με 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την έκδοση του Ντέρμπυ ως πύραυλο εδάφους-αέρος. Το 

μεγάλο πλεονέκτημα των δύο πυραύλων είναι ότι δεν απευθύνονται σε 

συγκεκριμένες οπλικές πλατφόρμες και μπορούν να ενσωματωθούν σε 

οποιοδήποτε μαχητικό με κατάλληλη υποδομή μεταφοράς δεδομένων (Air-to-Air 

Missiles: Command of the Air 2003).  

Αναζητώντας τον ιδανικό αγοραστή: Η Ινδία 

Το Ισραήλ κατάφερε να βρει ένα συνεπή πελάτη - την Ινδία - η οποία 

παραμένει ανεπηρέαστη από τις πολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πωλήσεις 

του Ισραήλ που αφορούν στον αντιαεροπορικό πύραυλο επιφανείας-αέρος Μπαράκ 

(Barak) στο Ινδικό ναυτικό ίσως να έχουν αποδειχτεί  πολύ κερδοφόρες.  

Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2006, το Ισραήλ και η Ινδία υπέγραψαν 

σύμφωνο κοινής ανάπτυξης για τη δημιουργία του Barak-NG πυραύλου επιφανείας-

αέρος μέσου βεληνεκούς που θα αποτελούσε την ανάπτυξη του υπάρχοντος 

συστήματος Barak-1. Τον Ιούλιο του 2007, αντίστοιχο πρόγραμμα ξεκίνησε να 

προχωρά και είχε σκοπό την εξέλιξη πυραύλου εδάφους-αέρος μέσου βεληνεκούς 

για χρήση από τις Ινδικές χερσαίες δυνάμεις. Και τα δύο προγράμματα θα 

καλούνταν Barak-8.  

Πέρα από τη χρήση στις δύο χώρες, Ισραήλ και Ινδία, οι προοπτικές 

εξαγωγών για τον πύραυλο παραμένουν ισχυρές καθώς το σύστημα προσφέρει μια 

αξιόλογη  ως προς το κόστος εναλλακτική στα αντίστοιχα προγράμματα της Ράιθον 

(Raytheon) με το σύστημα Στάνταρντ-2 (Standard-2) και της σύμπραξης της MBDA-

Thales με το σύστημα Αστέρ (Aster) 15. Ως πηγή προέλευσης της χρηματοδότησης 
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θεωρείται η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, η ινδική συμμετοχή και η 

ιδιωτική/κρατική χρηματοδότηση στο Ισραήλ (Defense Industry Daily 2017). 

Εν τω μεταξύ, οι στενοί δεσμοί συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ινδίας 

ενισχύονται καθώς η τελευταία έκρινε πως το αντιαεροπορικό σύστημα Σπάιντερ 

(Spyder), που βασίζεται στους πυραύλους Πύθων και Ντέρμπυ, ικανοποιεί τις 

ανάγκες της και ενέκρινε την αγορά τον Αύγουστο του 2009. Η συμφωνία αφορά σε 

περίπου ένα δισεκατομμύριο δολάρια και εμπλέκονται εκ μέρους του Ισραήλ η 

Ραφαέλ και η Έλτα, θυγατρική της ΙΑΙ (Kaatz 2009). Πέρα από την ίδια την πώληση 

και το οικονομικό αντίκρισμα, καταγράφεται ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

Ισραήλ υπερίσχυσε έναντι της ρωσικής προσφοράς, αν και η Ρωσία αποτελεί 

παραδοσιακό προμηθευτή αμυντικού υλικού για την Ινδία. 

Το Ισραήλ αποτελεί λοιπόν αναμφισβήτητα έναν από τους μεγαλύτερους 

προμηθευτές όπλων για την Ινδία. Το 2017 η ΙΑΙ έκλεισε ένα συμβόλαιο αξίας 2 

δισεκατομμυρίων δολαρίων για αμυντικό υλικό που αφορά πυραυλικά συστήματα 

μέσου βεληνεκούς. Το μερίδιο για την ΙΑΙ ανέρχεται στο 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια 

και η άλλη συμμετέχουσα εταιρία, η Ραφαέλ ανέλαβε το υπόλοιπο συμβόλαιο αξίας 

400 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρόγραμμα συνίσταται στην αναβάθμιση των 

δυνατοτήτων των υπαρχόντων συστημάτων στην Ινδική πολεμική αεροπορία και 

ναυτικό, στην εγκατάσταση συστημάτων αντιαεροπορικών πυραύλων μακρού 

βεληνεκούς και αντιπυραυλικής προστασίας στο ινδικό αεροπλανοφόρο. Σύμφωνα 

με τον πρόεδρο της ΙΑΙ,  Τζόσεφ Βάις (Joseph Weiss), η ΙΑΙ έχει δουλέψει τα 

τελευταία 25 χρόνια με Ινδικές αμυντικές βιομηχανίες και τις ένοπλες δυνάμεις της 

χώρας στα πλαίσια  στρατηγικής συνεργασίας. Το ύψος του συμβολαίου θεωρείται 

ότι αποτελεί το μεγαλύτερο μέχρι τώρα στην εξαγωγική δραστηριότητα των 

αμυντικών βιομηχανιών του Ισραήλ (Ahroneim 2017). 

To 41% των εξαγωγών του Ισραήλ σε αμυντικά συστήματα μεταξύ του 2012 

και 2016, αφορούσαν την Ινδική αγορά. Το Ισραήλ αποτελεί για την Ινδία τον τρίτο 

μεγαλύτερο προμηθευτή όπλων με μερίδιο 7,2% για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο 

μεγαλύτερος προμηθευτής είναι η Ρωσία με 68% και ακολουθούν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες με 14%. Τα πρώτα σημάδια της συνεργασίας φάνηκαν το 1962 κατά τον 

Σινο-ινδικό πόλεμο όταν το Ισραήλ παρείχε στην Ινδία στρατιωτική βοήθεια. Το ίδιο 

συνέβη και στους δύο πολέμους της Ινδίας με το Πακιστάν το 1965 και 1971. Η Ινδία 

από τη μεριά της ανταπόδωσε κατά τον Πόλεμο των 6 ημερών το 1967 

προμηθεύοντας το Ισραήλ με ανταλλακτικά για τα γαλλικής κατασκευής αεροσκάφη 
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Μιστέρ (Mystere) και Ουραγκάν (Ouragan) καθώς και για τα γαλλικά άρματα μάχης 

ΑΜΧ-13. Το αποκορύφωμα της μέχρι τότε συνεργασίας ήταν η προμήθεια της Ινδίας 

με ισραηλινής κατασκευής βλήματα πυροβολικού κατά τη διάρκεια του Πολέμου του 

Καργκίλ (Kargil) το 1999, όταν η Ινδία αντιμετώπισε ελλείψεις. Προς το τέλος της 

δεκαετίας του 1990 η Ινδία αγόρασε πυραύλους Μπαράκ 1 από το Ισραήλ καθώς οι 

συγκεκριμένοι πύραυλοι στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου οπλικού συστήματος 

εγγύς προστασίας για τα σκάφη τους, είχαν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν 

πυραύλους επιφανείας-επιφανείας αμερικανικής προελεύσεως Χαρπούν (Harpoon) 

με τους οποίους είχε εφοδιαστεί το Πακιστάν (The Economics Time/5 Reasons Why 

Israel Matters to India 2017). 

O Ουτάρα Σαχασραμπούντε (Uttara Sahasrabuddhe), καθηγητής διεθνών 

σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Μουμπάϊ αναφέρει:  

«Οι σχέσεις με το Ισραήλ είναι πολύ σημαντικές για την Ινδία 

εξαιτίας της συνεργασίας στην γεωργία, άμυνα και 

επιστήμη/τεχνολογία. Το Ισραήλ προμηθεύει την Ινδία με όπλα-κλειδιά, 

συμπεριλαμβανομένων των πυραύλων. Μας έδωσε τα όπλα εκείνα που 

δεν μπορούσαμε να αγοράσουμε απευθείας από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες για ιδεολογικούς λόγους» (The Economics Time/5 Reasons 

Why Israel Matters to India 2017).  

Το Ισραήλ προσφέρει λοιπόν οπλικά συστήματα που εκτός από το 

πλεονέκτημα κόστους/οφέλους εμπεριέχουν και την υψηλή τεχνολογία που 

ενσωματώνουν τα αντίστοιχα αμερικανικά και καλύπτουν αγοραστές που είτε δεν 

θέλουν, για ιδεολογικούς-πολιτικούς λόγους απευθείας προμήθεια από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες είτε οι τελευταίες για πολιτικούς ή στρατηγικούς λόγους, δεν 

επιθυμούν να τους προμηθεύσουν.  

Στον πολύπλοκο κόσμο όμως των διεθνών σχέσεων που περιπλέκεται 

ακόμα περισσότερο από τις οικονομικές σχέσεις και το προσδοκώμενο κέρδος, οι 

παλιοί αντίπαλοι μπορούν να συνεργαστούν. Αναφορές φέρουν την αμερικανική 

Λόκχιντ Μάρτιν (Lockheed Martin) κατασκευάστρια των μαχητικών F-16, να 

προτίθεται να κατασκευάσει γραμμή παραγωγής για τον εξελιγμένο τύπο των 

αεροσκαφών αυτών (Block 70) η οποία όχι μόνο θα καλύψει τη ζήτηση της Ινδίας 

για μαχητικά αεροσκάφη αλλά και στηρίξει την παγκόσμια ζήτηση για τον 

συγκεκριμένο τύπο αεροσκάφους. Το γειτονικό Πακιστάν, το οποίο αποτελεί 

παραδοσιακό πελάτη αυτού του τύπου αεροσκαφών, σύμφωνα με πηγές της 
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Μάρτιν, δεν θα έχει οποιαδήποτε δυσχέρεια στην προμήθεια συστημάτων ή 

ανταλλακτικών για την δύναμη των δικών του μαχητικών καθώς η εταιρία θα διατηρεί 

αποθέματα εκτός της Ινδίας (Som 2016).  

Επιστρέφοντας πίσω στη σχέση Ινδίας-Ισραήλ, αξίζει να καταγραφεί ότι το 

εγχώριας κατασκευής ελαφρύ μαχητικό Τεζάς (Tejas) συνάντησε απέναντί του την 

αντίδραση της Ινδικής πολεμικής αεροπορίας για την μαζική ένταξή του στο 

οπλοστάσιό της καθώς δεν ήταν δυνατόν να κατασκευαστεί εγχώρια ραντάρ 

εντοπισμού στόχων σε τέτοιο μέγεθος που να μπορεί να ενσωματωθεί στον 

αεροδυναμικό κώνο του αεροσκάφους (Shukla 2015). 

Η λύση στο πρόβλημα ήταν το ραντάρ ELM-2032 της ισραηλινής Έλτα το 

οποίο η εταιρία είχε προσαρμόσει μέχρι τότε σε πλήθος μαχητικών. O Γκολάν 

καταγράφει ότι το συγκεκριμένο ραντάρ είχε αναπτυχθεί για το ισραηλινό Λαβί 

(Golan 2016, 296). Παρά το γεγονός αυτό, η Ινδική πολεμική αεροπορία δεν 

προέκρινε το Τεζάς για μαζική προμήθεια. Η περίπτωση αυτή θυμίζει το ισραηλινό 

Λαβί όσον αφορά την δυσκολία αποδοχής από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. 

Η Έλτα, πολύπειρη πλέον στο διεθνές αμυντικό στερέωμα, το 2012 εντόπισε την 

δυνατότητα συμμετοχής της στον εκσυγχρονισμό των μαχητικών Τζάγκιουαρ της 

Ινδίας. Πέρα από το συμβόλαιο που ανέλαβε για την τοποθέτηση νέου ραντάρ 

τεχνολογίας αιχμής τύπου ηλεκτρονικής σάρωσης (Αctive Εlectronically Scanned 

Array-AESA), με κατάλληλη μόχλευση της συμφωνίας δέσμευσε την Ινδική 

Κυβέρνηση για τοποθέτηση του ίδιου ραντάρ και σε δεύτερο τύπο αεροσκάφους. 

Αυτό το αεροσκάφος επιλέχθηκε, και για λόγους εγχώριας παραγωγής, 

απασχόλησης και εξέλιξης της ινδικής αμυντικής βιομηχανίας, να είναι το Τεζάς. Οι 

νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν έκαναν την Ινδική πολεμική αεροπορία να άρει 

τις αντιδράσεις της και να αποδεχθεί την ενσωμάτωση του Τεζάς στη δύναμή της. Η 

διαμόρφωση του αεροσκάφους, που αντανακλά πλήρως και τις Ισραηλινές 

δυνατότητες στον τομέα των εξαγωγών τόσο αμυντικού υλικού αλλά και 

τεχνολογίας, περιλαμβάνει προς το παρόν το ραντάρ EL/M-2032 της Έλτα (και στο 

εγγύς μέλλον - 2018 και εξής - το εξελιγμένο ELM-2052 τεχνολογίας AESA), 

πυραύλους αέρος-αέρος Ντέρμπυ και Πύθων της Ραφαέλ και σύστημα μεταφοράς 

δεδομένων ψηφιακής διασύνδεσης  ισραηλινής προέλευσης (Shukla 2015). 
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H ασταθής σχέση με την Κίνα  

Τον Δεκέμβριο του 1998 ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν 

Νετανιάχου (Benjamin Netanyahu) επισκέπτεται την Κίνα. Μεταξύ των άλλων, το 

Ισραήλ αποσκοπεί στην ολοκλήρωση συμφωνίας για την πώληση του συστήματος  

εγκαίρου προειδοποιήσεως Φάλκον. Η Κίνα επιθυμούσε την προμήθεια 

αρχικά μέχρι και τεσσάρων συστημάτων (Barzilai, Haaretz/China to Get $350M for 

Lost Phalcon Deal 2002). Σε στρατηγικό επίπεδο, θα της έδινε το πλεονέκτημα 

ελέγχου μιας τεράστιας περιοχής στα στενά της Ταϊβάν και της νότιας Κινεζικής 

Θάλασσας. Άλλωστε αυτό απηχούσε και το όραμά της ως αναδυόμενη μεγάλη 

δύναμη. Για το Ισραήλ θα αποτελούσε ένα πολύ καλό συμβόλαιο, θα άνοιγε πιθανόν 

νέους δρόμους αμυντικής συνεργασίας και εξαγωγών και θα συντηρούσε την 

αμυντική-βιομηχανική υποδομή υπό τη μορφή της κρατικής ΙΑΙ και της θυγατρικής 

της Έλτα  σε υψηλό επίπεδο απασχόλησης για αρκετό χρονικό διάστημα. Εξάλλου, 

το Ισραήλ είχε ήδη προμηθεύσει το σύστημα στην Χιλή και αντιμετώπισε  

προβλήματα στο λογισμικό (Copley 1999). H εξαγωγή του συστήματος στην Ινδία 

θα έφερνε εκτός από οικονομικό κέρδος και την έξωθεν καλή μαρτυρία για την 

ποιότητα του συστήματος. Επιπλέον, ο Τζόναθαν Άντελμαν (Jonathan Adelman) 

ανεβάζει τον τελικό αριθμό των συστημάτων σε οχτώ, γεγονός που έκανε ακόμα 

μεγαλύτερη την επιδίωξη του Ισραήλ, για την υλοποίηση του έργου (Adelman 2002). 

Ήδη από τον Νοέμβριο του 1999, ο πρωθυπουργός της Κίνας Λι Πενγκ (Li 

Peng) είχε επισκεφθεί το Ισραήλ ενώ αργότερα, τον Απρίλιο του 2000 ο Πρόεδρος 

της Κίνας Τζιάνγκ Ζεμίν (Jiang Zemin) σε μία εξαήμερη επίσκεψη στο Ισραήλ 

δήλωσε ενώπιον της Κνεσέτ:  

«Αυτό (το ταξίδι) δημιούργησε το θεμέλιο για την ίδρυση και 

ανάπτυξη διμερών σχέσεων. Αυτές κατάφεραν να αναπτυχθούν σε υγιή 

και γρήγορη τροχιά και ικανοποιητικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί». 

Αντίστοιχα o πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπαράκ (Barak) δήλωσε σε 

συνέντευξη τύπου: «Προσδίδουμε πολύ μεγάλη σημασία στη σχέση 

μας και την αξιοπιστία μας» (Lague 2002, December 24) (Silver 2000, 

April 28) 

 Η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ είχε εμπλακεί σε μεταφορά τεχνολογίας 

στρατιωτικής φύσεως προς την Κίνα και πριν αλλά και μετά την επιβολή του 
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εμπάργκο όπλων προς την τελευταία το 1989 τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες3  

όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση4. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως το 

2000, η Κίνα και το Ισραήλ υλοποίησαν περισσότερες από 60 συμφωνίες πώλησης 

οπλικών συστημάτων ύψους κατ΄εκτίμηση μεταξύ 1-2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

Οι συμφωνίες περιελάμβαναν τεχνολογική εξέλιξη των κινέζικων αρμάτων μάχης, 

συστήματα νυχτερινής όρασης, συστήματα τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού 

πυραύλου, πυραύλους αέρος-αέρος, συστήματα προσβολής ραντάρ με χρήση μη 

επανδρωμένων αεροχημάτων Χάρπι (Harpy) και άλλα (Evron 2013). 

 Όμως το Ισραήλ δεν είχε προσδώσει το βάρος που απαιτούνταν στις 

προθέσεις των ΗΠΑ. H συμφωνία γρήγορα έγινε η αιτία για εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ 

και Ισραήλ (Ben 2000, April 4). Μετά από αλλεπάλληλες επαφές και 

προειδοποιήσεις για ακύρωση της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το 

Ισραήλ, την 12η Ιουλίου 2000, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπαράκ ανακοίνωσε, 

εν μέσω της διάσκεψης του Καμπ Ντέιβιντ και των διαπραγματεύσεων με τους 

Παλαιστίνιους, ότι ακυρώνεται η συμφωνία (H. Shalev 2000, July 7 in FBIS-NES 

2000-0707 (2000, July 7)). O Steinberg επίσης παρατήρησε, μετά το ζήτημα του 

Φάλκον:  

«Το Ισραήλ χρειάζεται να καταλάβει ότι δεν είναι πλέον ένας στενός 

περιφερειακός δρων, και ότι οι πράξεις του έχουν παγκόσμιες 

επιπτώσεις που απαιτούν προσεκτική σχεδίαση από επαγγελματίες. 

Αυτές οι αποφάσεις είναι πολύ σημαντικές για αφήνονται σε πολιτικούς 

και στρατηγούς» (G. Steinberg, A Solid Affair 2000, 23 June) 

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι η απουσία των μηχανισμών της εξωτερικής 

πολιτικής σε κινήσεις που έχουν παγκόσμιες συνέπειες, αποδείχθηκε πολύ κρίσιμη. 

Το Ισραήλ υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση και σε οικονομική αποζημίωση προς την 

Κίνα για το πρόγραμμα που ακυρώθηκε.  

                                                           
3 Μετά τα γεγονότα της πλατείας Τιέναμέν (Tiananmen) το 1989, οι Ηνωμένες Πολιτείες  

ακύρωσαν τις στρατιωτικές επαφές και τις πωλήσεις όπλων στην Κίνα ( Archick, K., Grimmett, R. 

F. and Kan S 2005, May 27, 4)  

4 Τον Ιούνιο του 1989 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε εμπάργκο όπλων, μετά την βίαια 

καταστολή των διαδηλώσεων στο Πεκίνο. Εντούτοις, η ερμηνεία αυτού του εμπάργκο ποικίλει. 

Ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία ακολούθησαν διαφορετικές προσεγγίσεις στις 

συναλλαγές με την Κίνα (SIPRI/EU arms embargo on China 2012) 
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Το 2003, το Ισραήλ συμφώνησε σε αίτημα της Κίνας να ανανεώσει το 

απόθεμα ανταλλακτικών του οπλικού συστήματος Χάρπι. Το σύστημα που 

συνίστατο από μη επανδρωμένα αεροχήματα με σκοπό την προσβολή ραντάρ, είχε 

προμηθευτεί η Κίνα από το Ισραήλ το 1999 και αφορούσε 100 επιμέρους συστήματα 

με κόστος 55 έως 70 εκατομμύρια δολάρια. Η πώληση δεν είχε δημοσιοποιηθεί αλλά 

είχε γίνει γνωστή αρμοδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα η δημοσιοποίηση της 

ύπαρξης αυτών των ισραηλινής κατασκευής συστημάτων αντι-ραντάρ στο κινεζικό 

οπλοστάσιο το 2002, έγινε η αιτία για την αναζωπύρωση συζητήσεων σχετικά με το 

αν είναι φρόνιμο, συστήματα τέτοιας υψηλής τεχνολογίας να προωθούνται στην 

Κίνα. 

Το Ισραήλ συμφώνησε να αναλάβει την διαδικασία συντήρησης και παροχής 

ανταλλακτικών και ενημέρωσε σχετικά την Ουάσιγκτον. Όμως έως τον Δεκέμβριο 

του 2004, και αφού είχαν παραδοθεί στο Ισραήλ μέρη του συστήματος για 

συντήρηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αρχίσει να εγείρουν σοβαρές επιφυλάξεις 

σχετικά με τυχόν αναβάθμιση του συστήματος. Επικουρικά, αναφέρονται πωλήσεις 

του αναβαθμισμένου συστήματος Χάρπι στην Ταϊβάν, αφού είχε γίνει η αρχική 

πώληση στην Κίνα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πληροφοριών, τη διαρκή αμερικανική 

ανησυχία για τυχόν διαρροή στρατιωτικής τεχνολογίας μέσω του Ισραήλ στην Κίνα 

ή σε άλλες «ευαίσθητες» για τα αμερικανικά συμφέροντα χώρες, την πρόσφατη 

περιπέτεια με το σύστημα εγκαίρου προειδοποιήσεως Φάλκον  και την απειλή που 

συνιστούσε το εξελιγμένο σύστημα για την Ταϊβάν και τον Έβδομο Στόλο, οι ΗΠΑ 

απαίτησαν μέχρι και την κατάσχεση των κινεζικών συστημάτων στο Ισραηλινό 

έδαφος (Shichor 2005). Οι εκατέρωθεν εξηγήσεις και διαπραγματεύσεις οδήγησαν 

στην ολοκλήρωση των επισκευών, συντήρησης και παροχή  ανταλλακτικών για την 

ήδη υπάρχουσα έκδοση του συστήματος και απέκλεισαν κάθε αναβάθμιση 

δυνατοτήτων (Dagoni 2005).   

 Το Ισραήλ φέρεται να συνδέεται και με την ανάπτυξη του κινεζικού μαχητικού 

αεροσκάφους Τζιαν (Jian)-10, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του 

1980. Σύμφωνα με άρθρο του Άισμπεργκ (Isenberg), οι Κινέζοι μηχανικοί ανέπτυξαν 

το J-10 χρησιμοποιώντας ένα F-16 που παρείχε το Πακιστάν, και βοήθεια από 

Ισραηλινούς μηχανικούς με βάση την εμπλοκή τους στο χρηματοδοτούμενο από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες πρόγραμμα του Λαβί. Η αμερικανική οικονομική συνεισφορά 

για το Λαβί ανερχόταν στο ποσό των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων (Isenberg 

2002, December 4).  
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Την περίοδο 2007-2011 το Ισραήλ κατείχε μερίδιο 2,2% των παγκόσμιων 

εξαγωγών όπλων ενώ την επόμενη περίοδο, 2012 έως 2016, το ποσοστό ανήλθε 

σε 2,3% που αντιπροσωπεύει αύξηση 13%, όπως φαίνεται από τον παρακάτω 

πίνακα: 

 

 

Πίνακας  9  

Οι 25 Μεγαλύτεροι Εξαγωγείς Οπλικών Συστημάτων και οι Μεγαλύτεροι Πελάτες τους, 2012-2016  

Πηγή: (Aude Pleurant, Pieter D. Wezeman, Siemont T. Wezeman and Nan Tian 2016, 

February, 2) 
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Η αύξηση που παρατηρείται μεταξύ των δύο περιόδων εμφανίζεται σύμφωνη και 
με την παγκόσμια τάση, όπως φαίνεται στο παρακάτω γράφημα:  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 10 

Η τάση στις προμήθειες κύριων οπλικών συστημάτων σε διεθνές επίπεδο, 2012-2016  

Πηγή: (Aude Pleurant, Pieter D. Wezeman, Siemont T. Wezeman and Nan Tian 2016, 

February, 1) 
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Για την περίοδο 2012 έως 2016, όπως φαίνεται στην παρακάτω κατανομή το 

Ισραήλ βρίσκεται στην δέκατη θέση στην παγκόσμια κατάταξη εξαγωγέων 
αμυντικού υλικού:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11 

Η τάση στις προμήθειες κύριων οπλικών συστημάτων σε διεθνές επίπεδο, 2012-2016  

Πηγή: (Aude Pleurant, Pieter D. Wezeman, Siemont T. Wezeman and Nan Tian 2016, 

February, 3) 
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Περιπτωσιολογική εξέταση Ισραηλινών εταιριών αμυντικού υλικού 

Αντλώντας στοιχεία από την βάση δεδομένων του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), και συγκεκριμένα τον πίνακα 

κατάταξης εταιριών παραγωγής οπλικών συστημάτων και στρατιωτικών υπηρεσιών 

(SIPRI Arms Industry Database 2017), μπορούμε να καταγράψουμε ότι: 

To 2002 στην 26η θέση βρισκόταν η ΙΑΙ με πωλήσεις 1,26 δισεκατομμύρια 

δολάρια, στην 44η η Ελμπίτ με 860 εκατομμύρια δολάρια, στην 49η η Ραφαέλ με 720 

εκατομμύρια και στην 90 η ΙΜΙ με 350 εκατομμύρια δολάρια πωλήσεις αμυντικού 

υλικού. 

Το 2006 στην 31η θέση βρίσκεται η ΙΑΙ με 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια, στην 

45η η Ελμπίτ με 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και 55η η Ραφαέλ με 950 εκατομμύρια 

δολάρια πωλήσεις. 

Το 2010 η Ελμπίτ ανεβαίνει στην 39η θέση με 2,48 δισεκατομμύρια δολάρια, 

ακολουθεί η ΙΑ 2,4 δισεκατομμύρια στην 40η θέση και η Ραφαέλ 54η και 1,78 

δισεκατομμύρια πωλήσεις αμυντικού υλικού.  

 2002 2006 2010 2015 

Ποσοστιαία Μεταβολή 

Πωλήσεων  

 2002-2015 

Ελμπίτ 0,86 (44) 1,4 (45) 2,48 (39) 2,95 (29) 243% 

ΙΑΙ 1,26 (26) 1,75 (31) 2,4 (40) 2,78 (32) 120% 

Ραφαέλ 0,78 (49) 0,95 (55) 1,78 (54) 1,98 (43) 153% 

Σε παρένθεση η κατάταξη σε σύνολο 100 εταιριών παραγωγής αμυντικού υλικού και στρατιωτικών 

υπηρεσιών παγκοσμίως 

 

Πίνακας 12 

Πωλήσεις  Ισραηλινών Εταιριών Παραγωγής Αμυντικού Υλικού (δισεκατομμύρια δολάρια), 

Παγκόσμια Κατάταξη και Ποσοστιαία Μεταβολή Πωλήσεων, 2002-2015 

Πηγή: (SIPRI Arms Industry Database 2017) 
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 Το 2015 η Ελμπίτ κατατάσσεται σε πιο προωθημένη θέση, 29η και πωλήσεις 

2,95 δισεκατομμύρια δολάρια, η ΙΑΙ στην 32η θέση με 2,78 δισεκατομμύρια δολάρια 

και η Ραφαέλ στην 43η με 1,98 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Η ιδιωτικών συμφερόντων Ελμπίτ εμφανίζει αύξηση των πωλήσεων σε 

ποσοστό εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με τη Ραφαέλ και ΙΑΙ. Πέρα από την εισαγωγή 

νέων συστημάτων και τεχνολογιών, η εταιρία αναζητά μεγάλα ολοκληρωμένα 

προγράμματα – εκπαίδευσης και συντήρησης – τα οποία συνεισφέρουν μεγάλο 

μερίδιο στην εισροή κεφαλαίων από αναθέσεις υπηρεσιών. Η εταιρία προμήθευσε 

και λειτουργεί τα περισσότερα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Ισραηλινής 

πολεμικής αεροπορίας και πρόσφατα με τη συνεργασία της εταιρίας KBR, ξεκίνησε 

παρόμοιο πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που αφορά εκπαίδευση στην 

Βασιλική Αεροπορία. Τον Ιούνιο του 2017 ο διευθύνων σύμβουλος της Ελμπίτ 

δήλωσε:  

«Η εξομοίωση και η εκπαίδευση είναι μια αγορά δέκα 

δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς οι πολεμικές αεροπορίες γίνονται όλο 

και πιο πολύ εξαρτώμενες από την εικονική εκπαίδευση και τείνουν να 

αναθέτουν (αυτές) τις επιχειρήσεις…Παρέχουμε στις   αεροπορίες την 

ανάπτυξη στην ικανότητα και κλίμακα που χρειάζονται για να 

προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους εκείνα τις πτητικές ικανότητες που 

πρέπει να έχουν για να επιχειρήσουν με τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης 

γενιάς» (N. Eshel 2017). 

 H Ελμπίτ, φέρεται ότι από τον Νοέμβριο του 2017 βρίσκεται σε συζητήσεις 

με την κυβέρνηση του Ισραήλ όσον αφορά την πώληση της κρατικής ΙΜΙ καθώς και 

το αντίστοιχο τίμημα. Αυτό επέφερε ιδιαίτερη ανησυχία στην δύο άλλες κρατικές 

εταιρίες αμυντικού υλικού, την Ραφαέλ και την ΙΑΙ καθώς μέχρι τώρα συνεργάζονταν 

με την ΙΜΙ για την προμήθεια βασικών συγκροτημάτων, κυρίως μηχανών. Η 

ανησυχία εντείνεται και από το γεγονός ότι οι Ραφαέλ και ΙΜΙ παράγουν παρόμοια 

οπλικά συστήματα με την ΙΜΙ και μετά την εξαγορά, εφόσον υλοποιηθεί το μερίδιο 

της Ελμπίτ-ΙΜΙ θα ανέλθει  στο 80% της αγοράς που αφορά πολεμικό υλικό για τις 

χερσαίες δυνάμεις (O. Cohen 2017). Συζητήσεις για επίτευξη συμφωνίας 

καταγράφονται ήδη από το 2001 (Barzilai, Haaretz/Elbit Systems in Talks to Buy IMI 

From State 2001). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 Γιατί αναπτύχθηκαν οι εξαγωγές της ισραηλινής αμυντικής 

βιομηχανίας: Μια γρήγορη ματιά 

Η πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ οφείλει τα πρώτα βήματά της στην 

ανάγκη. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος και εφαρμόστηκε αυτό που προστάζει το 

ένστικτο της επιβίωσης. Οι συνεχείς τριβές με τα γειτονικά αραβικά κράτη, η έλλειψη 

οικονομικών πόρων και οι πιέσεις των μεγάλων δυνάμεων της εποχής δεν 

επέτρεπαν να υπάρχει ανεξαρτησία στην επιλογή οπλικών συστημάτων. Αυτό που 

για άλλους ήταν άχρηστο ή πλεονάζον υλικό, για το Ισραήλ αποτελούσε ότι 

καλύτερο μπορούσε να έχει. Σειρά είχε η καινοτομία, η εκμετάλλευση κάθε 

διαθέσιμου πόρου και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας με όποιο τρόπο αυτή μπορούσε 

να επιτευχθεί, ακόμα και με πολλές δοκιμές, με τη μέθοδο του σωστού και του 

λάθους. Η εισαγωγή παλαιών οπλικών συστημάτων, σχεδόν απαρχαιωμένων,  είχε 

ως επακόλουθα, πρώτον την ανάγκη για παραγωγή ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευές, και δεύτερον την 

τροποποίηση ώστε να αντισταθμιστούν τα καλύτερα και νεότερα συστήματα του 

αντιπάλου.  

Η ανασφάλεια που προκαλούσαν οι εξωτερικοί δρώντες έπρεπε να 

αντισταθμιστεί από την ασφάλεια που παρείχαν οι εσωτερικοί δρώντες. Ο μικρός σε 

αριθμό πληθυσμός σήμαινε ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού θα εμπλακεί 

με κάποιο τρόπο στην άμυνα της χώρας, ενώ πολύ πιθανό είναι να χρειαστεί να 

πολεμήσει. Άρα ο εργάτης, ο μηχανικός, ο σχεδιαστής στην αμυντική βιομηχανία θα 

είναι αυτός ή αυτή, που θα κληθεί να επανδρώσει και να επιχειρήσει με το οπλικό 

σύστημα ή ακόμα και θα του σώσει τη ζωή.  

Από απόψεως χρόνου, αντικειμενικά ποτέ το Ισραήλ δεν είχε την πολυτέλεια 

να απωλέσει χρόνο σχεδίασης και ανάπτυξης σε θέματα αμυντικού υλικού. Αυτό 

βέβαια είναι το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς στην υλοποίηση υπεισέρχονται πολλοί 

παράγοντες. Γενικά όμως οι πολεμικές αναμετρήσεις ήταν τόσο πυκνές που ο 

χρόνος για εξέλιξη των οπλικών συστημάτων δημιουργούσε μεγάλη πίεση. Για 

παράδειγμα, το άρμα μάχης Μερκάβα απαίτησε εννέα χρόνια συνολικό χρόνο από 

την αρχική σχεδίαση μέχρι την παραγωγή. Το χρονικό διάστημα αυτό ήταν 

μικρότερο από το αντίστοιχο για την ανάπτυξη αρμάτων άλλων  χωρών όπως το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν υποθέσουμε 

ότι θα ξεκινούσε η σχεδίαση αμέσως μετά τον πόλεμο του 1967, το άρμα μάχης δεν 
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θα προλάβαινε να επιχειρήσει στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Αντίστοιχα, αν 

ξεκινούσε η σχεδίαση αμέσως μετά τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ, δε θα ήταν 

επιχειρησιακό οκτώ χρόνια μετά, για την εισβολή στο Λίβανο. Η συνεχής αυτή, 

αυθύπαρκτη, αίσθηση της έλλειψης χρόνου μέχρι την επόμενη αναμέτρηση 

αποτελούσε παράγοντα που εξωθούσε την προσπάθεια σε όλα τα στάδια του 

αμυντικού τομέα στο μέγιστο δυνατό.  

Όλα αυτά και  η έλλειψη των απαιτούμενων οικονομικών πόρων μετέτρεψαν 

την ανάγκη σε δημιουργία. Σημαντική υποδομή είχε δημιουργηθεί, ο χρόνος ποτέ 

δεν θα ήταν αρκετός, η Αραβική επιθετικότητα με δηλώσεις και ενέργειες πάντα ήταν 

παρούσα αλλά η επόμενη ευκαιρία ήρθε με τη μορφή της συνεργασίας και της 

προμήθειας πιο σύγχρονων οπλικών συστημάτων όταν οι διεθνείς συνθήκες το 

επέτρεπαν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο 

για το άρμα μάχης Τσιφτέιν, με τη Γαλλία για πυραυλικά συστήματα τύπου MD-600, 

τα αεροσκάφη της σειράς Μιράζ και την πυρηνική τεχνολογία. Όταν οι συνθήκες δεν 

επέτρεπαν, αρκούσαν μη συμβατικές μέθοδοι για την απόκτηση της απαραίτητης 

τεχνογνωσίας.  

Το σημείο-κλειδί όμως  ήταν η επένδυση στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών. 

Τότε η επιλογή βασίσθηκε στην ανάγκη της υποκατάστασης των εισαγωγών 

περισσότερο και στην περίπτωση διακοπής των προμηθειών. Και είναι φυσικό 

καθώς πως θα μπορούσε κανείς στην δεκαετία του 1950 και 1960 να υποπτευθεί 

ότι το σημερινό πεδίο της μάχης θα κυριαρχείται από αισθητήρες, διασυνδεόμενα 

υπολογιστικά συστήματα και αεροσκάφη που εκτελούν ελιγμούς με συστήματα «fly 

by wire» και όχι πηδάλια με συρματόσχοινα ή υδραυλικά συστήματα και αναλογικά 

όργανα. Άρα κομβικό ρόλο έπαιξε η στροφή προς την έρευνα και εξέλιξη 

ηλεκτρονικών συστημάτων κάθε φύσης. Άλλωστε ποιος θα ήταν ο ρόλος ενός 

άρματος μάχης στο σύγχρονο πόλεμο αν υστερούσε στα συστήματα διαχειρίσεως 

του πυρός. Η επιβιωσιμότητα από μόνη της κερδίζει χρόνο αλλά δεν αποτρέπει, δεν 

κερδίζει μάχες και πόσο μάλλον πολέμους. 

Στα χρόνια της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ 

παρατηρήθηκε ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη συστημάτων. Δόθηκε σημασία 

στην κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη ανάπτυξη συστημάτων. Ως κατάλληλο 

παράδειγμα τίθεται το αμφιλεγόμενο πρόγραμμα του Ισραηλινού μαχητικού Λαβί. 

Αν απομονώσουμε οικονομικούς λόγους, πολιτικές απόψεις και απόψεις των ελίτ 

(στρατιωτικών – αξιωματούχων της αμυντικής βιομηχανίας) καθώς και την κοινή 
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γνώμη διαφαίνεται ότι το πρόγραμμα αποτέλεσε μία θαυμάσια ευκαιρία για 

ανάπτυξη πολύ υψηλών  ικανοτήτων στην έρευνα και σχεδίαση. Ήταν μία τεράστια 

ευκαιρία για εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων και αποδείχθηκε ότι ελλείψει 

μεγάλης πολεμικής αναμέτρησης, η απουσία του δεν έγινε αισθητή. 

Από το σημείο που η αμερικανική βοήθεια παγιώθηκε, δόθηκε η ευκαιρία 

στην αμυντική βιομηχανία να αναπτύξει σημαντικά την εξωστρέφειά της. Εφόσον 

είχε εξασφαλιστεί η εισροή οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας από  

αμερικανικές πηγές και ταυτόχρονα είχε δημιουργηθεί υπόβαθρο υποδοχής αυτής 

της τεχνολογίας, ανοίγονταν δύο δρόμοι. Ο πρώτος αφορούσε την διερεύνηση της 

διεθνούς αγοράς για την πραγματοποίηση εξαγωγών. Και επειδή η διεθνής αγορά 

αμυντικών συστημάτων επηρεάζεται από πολέμους, εντάσεις είτε μεταξύ 

συνασπισμών, είτε κρατών, είτε ομάδων στο εσωτερικό του κράτους, το Ισραήλ 

έβρισκε την κατάλληλη διέξοδο άλλοτε στην Αφρική (Νότιος Αφρική), άλλοτε στην 

Ασία (Ινδία)  άλλοτε στη Νότια Αμερική (Αργεντινή), με τα παραδείγματα να είναι 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά. Ο δεύτερος δρόμος ήταν η μελέτη - ανάλυση και στη 

συνέχεια η τροποποίηση των συστημάτων για να ταιριάζουν με τις ανάγκες των 

Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. Η ικανότητα για τροποποιήσεις σημαίνει λογικά και 

ικανότητα για αναβάθμιση. Στην περίπτωση του Ισραήλ η δεύτερη ήταν η φυσική 

εξέλιξη της πρώτης αφού υπήρχε πλέον εξαιρετικό υπόβαθρο στην τεχνολογία των 

ηλεκτρονικών.   

Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ ουδέποτε απέκλεισαν το ενδεχόμενο της 

συνεργασίας με άλλες δυνάμεις στον τομέα των αμυντικών συστημάτων είτε για 

προμήθεια είτε για κοινή ανάπτυξη και συμπαραγωγή. Ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικές 

ως προς την συνέχεια της συνεργασίας, καθώς η επιβολή εμπάργκο, οι πιέσεις ή οι 

αναβολές/ακυρώσεις παράδοσης οπλικών συστημάτων  δεν ήταν άγνωστες ούτε 

πρωτόγνωρες για την εξωτερική και αμυντική πολιτική του Ισραήλ. Μέσα από τις 

συνεργασίες, πολύτιμη τεχνογνωσία περιήλθε στα χέρια των Ισραηλινών, κάποιες 

δε φορές και χωρίς την άδεια των κατόχων. 

Το Ισραήλ είχε την πολυτέλεια, και καλείται πολυτέλεια μόνο από την 

συγκεκριμένη οπτική, να δοκιμάζει τα οπλικά συστήματα σε συνθήκες μάχης, εκεί 

ακριβώς όπου καλούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους απέναντι στα 

συστήματα του αντιπάλου, να εξάγει συμπεράσματα, να τα εφαρμόζει και να 

βελτιώνει τα συστήματα. 
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Η προσπάθεια για εξαγωγή οπλικών συστημάτων σήμαινε ότι πολύτιμα 

κεφάλαια θα επιστρέψουν στο κράτος για την περαιτέρω ανάπτυξη κρατώντας 

ανταγωνιστικά τα προϊόντα τις ισραηλινής βιομηχανίας. Επιπλέον, πολλές φορές η 

επιδίωξη για εξαγωγές γίνεται αναγκαστικά και για λόγους κόστους. Λόγω του 

περιορισμένου όγκου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, η ανάπτυξη ενός 

οπλικού συστήματος για εγχώρια κατανάλωση πρέπει να συνδυαστεί με εξαγωγές 

ώστε το τελικό κόστος ανά μονάδα να παραμένει εντός αποδεκτών ορίων. Στο 

σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί και ο διττός ρόλος του Ισραηλινού κράτους: 

εφάρμοζε προστατευτική πολιτική για να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή, να 

διατηρήσει την απασχόληση και να αποτρέψει την διαρροή ικανού επιστημονικού 

και τεχνικού προσωπικού προς ξένους εργοδότες αλλά και πολιτική επιδότησης των 

οπλικών συστημάτων προκειμένου οι τιμές να είναι ανταγωνιστικές στην διεθνή 

αγορά.  

Τέλος, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια. 

Έδωσε τον απαραίτητο χώρο στο Ισραήλ να κινηθεί πιο άνετα με οικονομικούς  και 

πολιτικούς όρους καθώς με τη βοήθεια αυτή προμηθευόταν αμυντικά συστήματα με 

διάφορες μορφές: ως αυτόνομα συστήματα, με κοινή εξέλιξη, με συμπαραγωγή στο 

Ισραήλ ή στις Ηνωμένες Πολιτείες με θυγατρικές εταιρείες.  

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες βοηθούν  ώστε να γίνει κατανοητό ότι η 

επιτυχία της αμυντικής βιομηχανίας του Ισραήλ στηρίχθηκε σε μεταβλητές, σε 

αποφάσεις και σε καταστάσεις που δεν μπορούσαν να μεταβληθούν γι΄αυτό και 

πρέπει να εξετάζεται υπό το φως  των παραπάνω. Το πόσο πετυχημένη είναι αυτή 

η πορεία, καθώς και αν μπορούσε να είναι ακόμα πιο πετυχημένη, είναι αντικείμενο 

συζητήσεως   αλλά όχι το ζητούμενο στην συγκεκριμένη περίπτωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 Αντί Επιλόγου: Με το βλέμμα στο μέλλον της Ισραηλινής αμυντικής 

βιομηχανίας 

Τη σύγχρονη εποχή το Ισραήλ έρχεται αντιμέτωπο με αλλαγές στη γειτονιά 

του και νέα δεδομένα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. To Ισραήλ, θα 

αποκτήσει 33 υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς-χαμηλής 

παρατηρητικότητας F-35, με το πρώτο να έχει εξέλθει από τη γραμμή παραγωγής 

της Λόκχιντ-Μάρτιν στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών την 22α Ιουνίου του 2016. 

Η προμήθεια του F-35 με την κωδική ονομασία Αντίρ (Adir), σύμφωνα με την 

κατασκευάστρια εταιρία, έγινε μέσω των αμερικανικών προγραμμάτων πωλήσεων 

στρατιωτικού υλικού (FMS) και στο πρόγραμμα μετέχει η ΙΑΙ στην κατασκευή των 

πτερύγων και η Ελμπίτ στην παραγωγή του κράνους του χειριστή με ενσωματωμένο 

σύστημα απεικόνισης καθώς και σε υποσυστήματα της ατράκτου (Lockheed 

Martin/Lockheed Martin and Israel Celebrate Rollout of Israel’s First F-35 ‘Adir’ 

2016). Σύμφωνα με αναφορές, στο αεροσκάφος θα γίνουν κατάλληλου εύρους 

τροποποιήσεις από ισραηλινές εταιρίες  ώστε να ενσωματώσει ηλεκτρονικά 

συστήματα με τεχνολογία αιχμής. Για κάθε αμερικανικό υλικό, πολύ περισσότερο 

για το συγκεκριμένο μαχητικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ επιφυλακτικές έως 

και πλήρως αρνητικές στις τροποποιήσεις καθώς δεν επιθυμούν τη διαρροή 

ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν στην χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Παρ΄όλα 

αυτά φαίνεται ότι στην περίπτωση του Ισραήλ αυτό το κώλυμα ξεπερνιέται (Adams 

2016). Στα μαχητικά ενσωματώθηκαν συστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που έθεσε το Ισραήλ ενώ θα τοποθετηθούν ισραηλινής κατασκευής συστήματα 

ηλεκτρονικού πολέμου και οπλισμός με την έλευση των αεροσκαφών στο Ισραήλ 

(Ahronheim 2017). Αυτό ενισχύει την πεποίθηση ότι οι αμυντικές βιομηχανίες του 

Ισραήλ διαθέτουν την πλέον κατάλληλη υποδομή για να διαχειριστούν 

προγράμματα άκρως υψηλής τεχνολογίας, όπως του συγκεκριμένου μαχητικού. 

Αυτό δεν προκαλεί εντύπωση καθώς καταγράφονται εξαγωγές  και συνεργασίες για 

συστήματα υψηλής τεχνολογίας από το Ισραήλ ακόμα και προς την μεγαλύτερη 

παραγωγό, τις Ηνωμένες Πολιτείες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα 

προσδιορισμού στόχων υψηλής ακριβείας για μαχητικά αεροσκάφη Λάιτενιγκ  

(Litening) της Ραφαέλ (Global Security.org 2017). 

Toν Σεπτέμβριο του 2016 οι ΗΠΑ ενέκριναν στρατιωτική βοήθεια 38 

δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Ισραήλ. Αυτή περιλαμβάνει 3,8 δισεκατομμύρια 
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δολάρια κάθε χρόνο από το 2019 και εξής και αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική 

βοήθεια που χορηγήθηκε ποτέ στο Ισραήλ. Όμως πέρα από την αύξηση των 

χορηγούμενων κεφαλαίων, η συμφωνία καθορίζει ότι δεν θα είναι πλέον διαθέσιμο 

ποσοστό 26% επί των κεφαλαίων για ανάλωση σε ισραηλινές-εγχώριες-εταιρίες 

αμυντικού υλικού. Αυτό θα αναγκάσει το Ισραήλ να δαπανά μέσω του δικού του 

αμυντικού προϋπολογισμού για ανάθεση έργου και υπηρεσιών που αφορούν την 

άμυνα, προκειμένου να εμπλακούν εγχώριες εταιρίες. Διαφαίνεται ότι αυτό θα έχει 

επίπτωση περισσότερο στις μικρές και μεσαίες εταιρίες καθώς οι μεγαλύτερες έχουν 

το πλεονέκτημα των εξαγωγών για να ισοσταθμίσουν απώλειες στην εσωτερική 

αγορά. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες εταιρίες διατηρούν τη δυνατότητα να ιδρύσουν 

θυγατρικές στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να λειτουργήσουν ως υπεργολάβοι ως ένα 

βαθμό. Η συμφωνία στρατιωτικής βοήθειας προβλέπει ένα διάστημα έξι ετών ως 

χρόνο προσαρμογής πριν καταστεί εκτελεστός ο περιορισμός. Ο Εφραίμ Ινμπάρ 

(Efraim Inbar), διευθυντής του Κέντρου Στρατηγικών  Μελετών Μπεγκίν-Σαντάτ 

(Begin-Sadat) του Πανεπιστημίου Μπαρ-Ιλάν (Bar-Ilan) του Ισραήλ, ανέφερε 

σχετικά: 

«Η σημασία του είναι ότι επιτρέπει στο Ισραήλ να πουλήσει όπλα στον 

Αμερικανικό στρατό. Ο (Αμερικανικός) στρατός περιορίζεται μερικές 

φορές να αγοράσει από Αμερικανούς προμηθευτές, έτσι αν (το Ισραήλ) 

έχει θυγατρικές στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό γίνεται ευκολότερο…(Το 

Σύμφωνο Συνεργασίας) δεν είναι ένα θείο κείμενο και αυτά τα πράγματα 

μπορούν να διαπραγματευτούν στο μέλλον» (Sokol 2016). 

Με βάση αυτές τις εξελίξεις δεν αποκλείεται κρατική παρέμβαση στα χρόνια 

που ακολουθούν για να βοηθηθούν εταιρείες που πιθανόν να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα. Για την αμερικανική βοήθεια, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ 

Ομπάμα, δήλωσε:  

«…αποτελεί μία σημαντική συμβολή στην ασφάλεια του Ισραήλ 

σε ότι παραμένει μία επικίνδυνη γειτονιά. Η συνεχιζόμενη παροχή της 

πλέον εξελιγμένης τεχνολογίας σε οπλικά συστήματα θα εξασφαλίσει 

ότι το Ισραήλ θα έχει την δυνατότητα να υπερασπιστεί τον εαυτό του 

από όλων των τύπων τις απειλές» (Dorell 2016) 

Yπαρκτό παραμένει επίσης το πρόβλημα της εσωτερικής ασφάλειας των 

Ισραηλινών. Τίποτα δεν δείχνει ότι στο προσεχές διάστημα οι ασύμμετρες απειλές 

θα χάσουν τη δυναμική τους.  Αυτό δεν αφορά βέβαια μόνο το κράτος του Ισραήλ. 
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Το φάσμα της τρομοκρατίας έχει απλωθεί σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου και 

πολλά κράτη  θεωρούνται ότι αποτελούν  πιθανό στόχο, απλά ελπίζεται ότι με την 

εφαρμογή συστημάτων ασφαλείας και επιτήρησης λίαν υψηλής τεχνολογίας θα 

αποτραπούν όσο το δυνατόν περισσότερα τρομοκρατικά χτυπήματα. Οι πωλήσεις 

Ισραηλινών συστημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν από 724 εκατομμύρια δολάρια 

το 2014 σε 1,63 δισεκατομμύρια το 2015, πιθανολογώντας ότι αυτό ήταν 

αποτέλεσμα της προσφυγικής κρίσης και των τρομοκρατικών επιθέσεων στην 

ήπειρο αυτή. Επίσης διευρύνθηκαν οι πωλήσεις στην Βόρεια Αμερική σε 1,02 

δισεκατομμύρια (G. Cohen 2016). Ενδεικτικά, το Μάρτιο του 2014 η Ελμπίτ, μέσω 

της θυγατρικής της στην Αμερική, ανέλαβε την κατασκευή μιας σειράς έργων 

επιτήρησης των συνόρων με το Μεξικό. Η ανάθεση στην Ισραηλινή εταιρία, πέρα 

από την αξία των 145 εκατομμυρίων δολαρίων ως εμπορική συμφωνία, έρχεται να 

καλύψει την αποτυχημένη προσπάθεια των Αμερικανών να υλοποιήσουν παρόμοιο 

έργο, το οποίο απορρόφησε σχεδόν ένα δισεκατομμύριο δολάρια με πολύ φτωχά 

αποτελέσματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Ο γερουσιαστής ΜακΚέην (John 

McCain) εκδήλωσε την ευαρέσκεια του για το συγκεκριμένο έργο και επισήμανε ότι 

το προηγούμενο έργο καθυστέρησε κατά πολύ την ανάπτυξη της απαραίτητης 

τεχνολογίας (Lappin 2014). Η συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία όμως εκτιμάται ότι 

αντιπροσωπεύει το σύνολο της σύγχρονης οπτικής για την ισραηλινή αμυντική 

βιομηχανία, δείχνει ότι οι Ισραηλινές εταιρίες είναι ικανές να πετύχουν το ποιοτικό 

αποτέλεσμα που επιθυμούν οι πλέον ανεπτυγμένες χώρες, όπως οι Ηνωμένες 

Πολιτείες. Η έδρα της θυγατρικής της Ελμπίτ (Elbit Systems of America) είναι το 

Φορτ Γουορθ του Τέξας, όπου εδρεύει επίσης ο τομέας αεροναυτικής της Λόκχιντ-

Μάρτιν και οι εγκαταστάσεις παραγωγής του μαχητικού F-35 το οποίο προμηθεύεται 

σταδιακά το Ισραήλ. Αυτό δείχνει την πρόβλεψη, τουλάχιστον για την Ελμπίτ, να 

βρίσκεται εκεί που ο πελάτης την χρειάζεται. 

Οι ισραηλινές εταιρίες αμυντικού υλικού δείχνουν να προσαρμόζονται στο νέο 

περιβάλλον απαιτήσεων τόσο ποιοτικά και ποσοτικά, όσο και με όρους γεωγραφίας. 

Το Ισραήλ έχει κατευθύνει τις προσπάθειές του για συνεργασία και εξαγωγές προς 

την Ασία και τον Ειρηνικό. Από τα συνολικά 5,7 δισεκατομμύρια των πωλήσεων 

Ισραηλινών όπλων το 2015, το 50% των κερδών περίπου, και συγκεκριμένα 2,3 

δισεκατομμύρια δολάρια, προήλθαν από την αγορά της Άπω Ανατολής. Η Ευρώπη 

με 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια είναι στη δεύτερη θέση (Staff 2016). 

 Σημαντική έλξη παρατηρείται μεταξύ της Σιγκαπούρης και του Ισραήλ. Ο 

πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νιετανιάχου, επισκέφθηκε τη χώρα το Φεβρουάριο του 
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2017 και ο πρωθυπουργός της πρώτης, Λουνγκ (Loong) αναφέρθηκε με πολύ 

θερμά λόγια για τη σχέση με το Ισραήλ η οποία εκτείνεται και πέρα από την 

προμήθεια όπλων. Επισημαίνει ότι χωρίς τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι 

ένοπλες δυνάμεις της χώρας δεν θα μπορούσαν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους 

και να εξασφαλίσουν ότι οι επενδύσεις στο νησί είναι ασφαλείς (Asean Today/An 

odd couple: Why does Singapore stand beside Israel? 2017). Σύμφωνα με 

αναφορές, μεταξύ άλλων, η πολεμική αεροπορία της Σιγκαπούρης διαθέτει δύο 

μοίρες μη επανδρωμένων αεροσκαφών ισραηλινής κατασκευής. Η μία διαθέτει το 

αεροσκάφος Ερμής (Hermes) της Ελμπίτ και η δεύτερη το μοντέλο Ήρων (Heron) 

της ΙΑΙ. Εκτιμήσεις ανεβάζουν τη ροή αμυντικών συστημάτων από το Ισραήλ προς 

τη Σιγκαπούρη τα τελευταία χρόνια σε δισεκατομμύρια δολάρια (Melman 2016). Στο 

ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε μελετώντας το σχετικό πίνακα που παραθέτει  τις 

προμήθειες οπλικών συστημάτων από το Ισραήλ στο Παράρτημα. Όλα δείχνουν ότι 

η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο με 

κοινοπραξίες ισραηλινών εταιριών και αντίστοιχων εταιριών από τη Σιγκαπούρη. 

 Η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του 

σύγχρονου πολέμου αλλά και σε ευρύτερες ανάγκες ασφαλείας. Αυτές 

περιλαμβάνουν την επιτήρηση, αναγνώριση, προστασία και θωράκιση και 

εμπλέκονται τόσο στη φυσική διάσταση όσο και στο ηλεκτρονικό φάσμα και τις 

πληροφορίες. Η επέκτασή τους στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας φαίνεται ότι 

θα τις ωθήσει σε ακόμα καλύτερη τροχιά στη διεθνή αμυντική αγορά. Όλα δείχνουν 

ότι έχουν κατάλληλη δυναμική για να προωθήσουν τα προϊόντα τους, αν και όλο και 

περισσότερο ο όρος προϊόν αντιπροσωπεύει ολοκληρωμένα συστήματα και λύσεις, 

και να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους. 

«Τα μικρά κράτη μπορούν να γίνουν μεγάλα μόνο αν κάνουν μεγάλα όνειρα» 

(Σιμόν Πέρες) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΑΗΛ 

(Συμφωνίες με παραδόσεις ή παραγγελίες για την περίοδο από το 1995 έως 2016) 

Πηγή: SIPRI Arms Transfers Database, πρόσβαση: 09 Δεκεμβρίου 2017 

Transfers of major weapons: Deals with deliveries or orders made for 1995 to 2016 

Note: The ‘No. delivered’ and the ‘Year(s) of deliveries’ columns refer to all deliveries since the beginning of the contract. The ‘Comments’ column includes publicly 

reported information on the value of the deal. Information on the sources and methods used in the collection of the data, and explanations of the conventions, abbreviations 

and acronyms, can be found at URL <http://www.sipri.org/contents/armstrad/sources-and-methods>.  

Source: SIPRI Arms Transfers Database 

Information generated: 09 December 2017 

 
  

      Year(s)   

Recipient/  No. Weapon Weapon Year of No.   

 supplier (S) ordered designation description of order delivery delivered Comments 
  

  

Angola 

S: Israel (8) Bell-212/UH-1N Helicopter (2004) 2004-2005 (8) Second-hand 
  

Argentina 

S: Israel 5 EL/M-2022 MP aircraft radar 1989 1995-2002 (5) Part of $30 m modernization of 5 S-2E ASW aircraft to S-2ET in 

Israel 

       2 Bell-212/UH-1N Helicopter (1998) 1998-1999 2 Second-hand 
  

Australia 

S: Israel 18 EL/M-2022 MP aircraft radar 1995 2002-2005 (18) Part of $372-495 m 'Project Air-5276' for modernization of 18 P-

3C ASW aircraft to AP-3C Sea Sentinel by US company 

       37 Litening Aircraft EO system 2005 2006-2007 (37) Litening-AT version; for F/A-18 combat aircraft; ordered via 

USA; from US production line 

       (10) RecceLite Aircraft recce system (2007) 2009-2010 (10) Probably ordered via USA 

       (10) Heron UAV 2009 2009 (10) 'Project Nankeen'; leased from producer via Canadian company; 

for use in Afghanistan 
  



2 
 

Austria 

S: Israel 150 ORCWS APC turret 2009 2009-2013 (150) $25 m deal; for 150 LMV APV from Italy 
  

Azerbaijan 

S: Israel (10) Aerostar UAV 2010 2011-2012 (10) Incl production of components in Azerbaijan 

       6 OPV-62 FAC 2013 2015-2016 2  

       (100) Orbiter-1K SSM 2016 2016 (20) Incl production in Azerbaijan as Zerba 

       (50) EXTRA Guided rocket/SSM (2005) 2008-2009 (50) For Lynx MRL 

       (6) Lynx Self-propelled MRL (2005) 2006 (6) Azerbaijani designation Dolu-1, Leysan and Shimsek 

       4 Aerostar UAV 2007 2008 4  

       (5) ATMOS-2000 155mm Self-propelled gun 2008 2010 (5)  

       (10) CARDOM 120mm Self-propelled mortar 2008 2010-2011 (10)  

       (10) Hermes-450 UAV 2008 2011-2013 (10)  

       (100) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2008 2009-2010 (100) Spike-LR version 

       (10) Sufa APV 2008 2009-2010 (10)  

       (75) Barak-8 SAM (2011) 2016 (75)  

       (1) Barak-LR SAM system (2011) 2016 (1) Part of $1.6 b deal 

       (2) EL/M-2080 Green Pine Air search radar (2011)   Part of $1.6 b deal; status uncertain 

       (5) Heron UAV (2011) 2013 (5) Part of $1.6 b deal 

       (5) Searcher UAV (2011) 2013 (5) Part of $1.6 b deal 

       (100) LAHAT Anti-tank missile 2013 2015-2016 (100)  

       6 Shaldag FAC (2013) 2014-2015 (6) Assembled or produced in Azerbaijan 

       (250) Spike-NLOS SSM/ASM (2013) 2014-2016 (155) For OPV-62 and Shaldag FAC 

       (2) EL/M-2288 AD-STAR Air search radar 2014 2016 (2)  

       (50) Harop SSM (2014) 2015-2016 (50)  

       (50) SandCat APV 2015 2016 (50)  

       (10) SandCat Spike-LR SSM launcher 2015 2016 (10)  

       (250) Spike-MR/LR Anti-tank missile (2015) 2016 (250) Spike-LR version for SandCar tank destroyers 

       6 Iron Dome CAS system 2016    

        Tamir CAS missile 2016   For Iron Dome CAS systems 
  

Belgium 

S: Israel 18 Hunter UAV 1998 2001-2002 (18) $73 m deal; B-Hunter version 

       32 UT-25/UT-30 IFV turret 2006 2010-2014 (32) UT-30 version; for Piranha-3 IFV from Switzerland 

       (240) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2013 2015 (240) From German production line 
  

Brazil 

S: Israel (216) UT-25/UT-30 IFV turret (2010) 2014-2016 (30) $260 m deal; UT-30 version; for VBTP-MR IFV produced in 

Brazil 

       (8) K-6 120mm Mortar (1994) 1995 8 No. could be up to 85 

       (400) Python-3 SRAAM (1996) 1998-2001 (400)  

       (200) Python-4 BVRAAM (2002) 2010-2015 (200) For F-5M combat aircraft 
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       9 EL/M-2022 MP aircraft radar (2005) 2011-2014 9 Part of EUR320 m 'P-X' programme for modernization of 9 P-3A 

ASW aircraft to P-3AM (P-3BR); EL/M-2022A(V)3 version 

       (200) Derby BVRAAM (2006) 2006-2010 (200) For modernized F-5E (F-5M) combat aircraft 

       10 Litening Aircraft EO system 2006 2011-2013 (10) Litening-3 version; for AMX and F-5M combat aircraft 

       10 RecceLite Aircraft recce system 2006 2014-2016 (3) Part of $50 m deal; for modernized AMX (A-1) combat aircraft 

       2 EL/M-2022 MP aircraft radar 2007 2009 (2) EL/M-2022A(V)3 version for s C295 (SC-105A) transport/SAR 

aircraft 

       12 EL/M-2032 Combat ac radar 2009 2015-2016 (4) For modernization of 12 A-4KU (AF-1) combat aircraft 

       (2) Hermes-450 UAV 2010 2011 (2) Brazilian designation RQ-450 

       2 Hermes-450 UAV (2012) 2013 2 BRL48 m ($25 m) deal; Brazilian designation RQ-450; assembled 

in Brazil 

       150 Lizard Guided bomb 2013 2014-2015 (150) $2.1 m deal; Lizard-2 version 

       4 Air refuel system Air refuel system (2014)   For modernization of 4 C-1 transport aircraft to KC-2 

tanker/transport aircraft 

       2 EL/M-2022 MP aircraft radar (2014)   EL/M-2022A(V)3 version for 2 C295 (SC-105A) transport/SAR 

aircraft 

       (2) Hermes-900 UAV 2014 2014 (2)  
  

Bulgaria 

S: Israel 25 SandCat APV 2008 2008-2010 (25)  
  

Cameroon 

S: Israel 12 Model-839 155mm Towed gun (1996) 1997-1999 12 Designation uncertain; possibly Second-hand 

       6 Model-839 155mm Towed gun 2000 2001 6 Designation uncertain (reported as 155mm mortar) 

       (8) CARDOM 120mm Self-propelled mortar (2006) 2006 8  

       (5) RAM APV (2008) 2008 (5) RAM-2000 version 

       (5) Musketeer APV (2013) 2014 (5)  

       8 Thunder APC 2014 2015 8 Thunder Mk-1 version 

       8 Thunder APC 2015 2015 8 Thunder Mk-1 version 
  

Canada 

S: Israel 10 EL/M-2084 Air search radar 2015   CAD243 m ($187 m) 'MRR' programme; delivery from 2017 

       (3) Heron UAV 2008 2008 (3) CAD95 m ($81 m)  'Project Noctua' 2-year lease (extended until 

2011); for use in Afghanistan; Canadian designation CU-170 
  

Chad 

S: Israel 6 RAM APV (2006) 2006 6 RAM-2000 version 

       (31) RAM APV 2007 2008 31 RAM-2000 version 
  

Chile 

S: Israel (120) Python-3 SRAAM (1988) 1992-1997 (120) For Pantera (modernized Mirage-50) and Tigre-3 (modernized F-

5E) combat aircraft 
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       2 Air refuel system Air refuel system (1989) 1996 2 For $30 m modification of 2 Boeing-707 transport aircraft to 

tanker/transport aircraft 

       (100) Barak-1 SAM 1989 1993-1996 (100) For modernized Prat (County) destroyers 

       1 EL/M-2075 Phalcon AEW&C system (1989) 1995 1 For $150 m modification of 1 Chilean Boeing-707 to Phalcon-707-

385C AEW&C aircraft in Israel; Chilean designation Condor; 

plan for 1 more cancelled 

       8 EL/M-2221 STGR Fire control radar (1989) 1993-1996 (8) For modernization of 4 Prat (County) Class destroyers; for use 

with Barak SAM 

       4 EL/M-2228 Air search radar (1989) 1993-1996 (4) For modernization of 4 Prat (County) destroyers; EL/M-2228S 

version 

       14 EL/M-2032 Combat ac radar 1990 1993-1997 (14) EL/M-2032B version; for modernization of 14 Chilean F-5E 

combat aircraft to Tigre-3 version 

       (10) Gabriel-2 Anti-ship missile (1996) 1997 10 For Reshef (Casma) FAC 

       1 Reshef/Saar-4 FAC 1996 1997 1 Second-hand; Chilean designation Casma; 1 more for spares only 

       24 K-6 120mm Mortar (1999) 2000 24 Designation uncertain 

       (5) Litening Aircraft EO system (2000) 2004 (5) For F-5 combat aircraft 

       (60) Derby BVRAAM (2001) 2002-2003 (60) For Tigre-3 (modernized F-5E) combat aircraft 

       (80) Python-4 BVRAAM (2001) 2001-2002 (80) For Tigre-3 (modernized F-5E) combat aircraft 

       (200) Python-4 BVRAAM 2003 2006-2011 (200) For F-16 combat aircraft 

       (1000) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2003 2004-2007 (1000) Incl for AIFV tank destroyers 

       (1200) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2008 2009-2012 (1200) For modernized Marder IFV 

       3 Hermes-900 UAV 2011 2013 (3) $40 m deal 
  

China 

S: Israel (3000) Python-3 SRAAM 1990 1990-2001 (3000) Chinese designation PL-8; possibly also for use as SAM; no. could 

be much lower or higher 

       (50) Harpy ARM (1998) 1998-1999 (50)  
  

Colombia 

S: Israel (200) Griffin Guided bomb (2001) 2002-2003 (200) For Mirage-5, Kfir and EMB-314 combat aircraft 

       (75) Python-3 SRAAM (2002) 2003-2005 (75) For Kfir and Mirage-5 combat aircraft 

       (75) Python-4 BVRAAM (2002) 2003-2005 (75) For Kfir and Mirage-5 combat aircraft 

       2 EL/I-3120 CMM SIGINT system (2006) 2007 2 For 2 King Air SIGINT (ELINT) aircraft from USA 

       1 Air refuel system Air refuel system 2007 2010 1 For modification of 1 Boeing-767 transport aircraft from USA to 

MMTT tanker/transport aircraft in Israel 

       11 EL/M-2032 Combat ac radar 2007 2011 (11) For modernization of 11 Kfir C-7 to Kfir C-10 

       (200) Griffin Guided bomb 2007 2013-2014 (200)  

       10 Kfir C-7 FGA aircraft (2007) 2009-2010 10 Second-hand but modernized to Kfir C-10 (Kfir COA) before 

delivery; part of $162 m deal (incl modernization of 11 

Colombian Kfir) 
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       3 Kfir C-7 FGA aircraft 2007 2010 (3) Second-hand; part of $160 m deal; probably modernized to Kfir C-

12 before delivery 

       (10) Litening Aircraft EO system (2007) 2010-2011 (10) Litening-3 version; for Kfir combat aircraft 

       5 RecceLite Aircraft recce system (2007) 2010-2011 (5) For Kfir combat aircraft 

       (40) Derby BVRAAM (2009) 2010 (40) For Kfir C-10 combat aircraft 

       (100) Python-5 BVRAAM (2009) 2010-2011 (100) For Kfir combat aircraft 

       (15) Spike-ER Anti-tank missile (2009) 2009 15  

       1 EL/I-3120 CMM SIGINT system (2010) 2011 1  

       (70) Spike-ER Anti-tank missile (2010) 2014-2015 (70) For UH-60 helicopters modernized to Arpia-4 

       (110) Spike-NLOS SSM/ASM 2010 2014-2015 (110) For UH-60 helicopters modernized to Arpia-4 

       (3) Hermes-450 UAV 2012 2013 (3)  

       1 Hermes-900 UAV 2012 2014 1  

       2 EL/I-3120 CMM SIGINT system (2013) 2014-2015 (2) For modification of 2 CN-235 transport aircraft to ECN-235 

ELINT aircraft; designation uncertain (reported as ELINT 

systems) 

       (32) Samson Mini APC turret (2013) 2014 (32) For 32 Piranha-3 (Stryker) APC from Canada 

       8 SandCat APV 2013 2014 8 Part of 'Plan Meteoro' programme 
  

Cote d'Ivoire 

S: Israel 2 Aerostar UAV (2003) 2004 2  
  

Croatia 

S: Israel 2 Hermes-450 UAV 2006 2007 2  
  

Cyprus 

S: Israel (2) Searcher UAV (2002) 2002 (2)  
  

Czech Republic 

S: Israel (10) EL/M-2140 Ground surv radar 1994 1995-1997 (10) Czech designation BR-2140E 

       8 EL/M-2084 Air search radar (2016)   CZK2.9b ($112 m) deal; delivery 2019-2021; selected but not yet 

ordered by end-2016 

       (500) Spike-MR/LR Anti-tank missile (2009) 2012-2013 (500) For 72 Pandur-2 IFV from Austria; Spike-LR version; from 

German EuroSpike production line 
  

Denmark 

S: Israel 20 K-6 120mm Mortar 2010 2010 20 For use in Afghanistan, Danish designation TMT M/10 

       (10) Litening Aircraft EO system 2012 2013 (10) Litening-4 version; from US production line 
  

Dominican Republic 

S: Israel 1 EL/M-2082 Air search radar (2010) 2010 (1)  

       (3) EL/M-2106NG Air search radar (2010) 2010-2011 (3) $35 m deal 
  

Ecuador 



6 
 

S: Israel 4 Kfir C-2 FGA aircraft 1995 1996 4 Second-hand but possibly modernized before delivery; originally 8 

ordered for $40 m but USA (involved since aircraft had US 

engines) did not allow more than 4 to be delivered 

       (60) Python-3 SRAAM (1995) 1996 (60) For Kfir or Mirage F-1combat aircraft 

       2 Kfir C-2 FGA aircraft 1998 1999 2 Second-hand but modernized before delivery 

       (7) EL/M-2032 Combat ac radar (2000) 2004-2005 (7) For modernization of Kfir combat aircraft 

       (50) Python-4 BVRAAM (2001) 2004 (50) For Kfir CE (modernized Kfir C-2) and Mirage F-1 combat 

aircraft 

       (300) MAPATS Anti-tank missile (2004) 2005 (300)  

       2 Heron UAV 2008 2009 2 Part of $23 m deal 

       4 Searcher UAV 2008 2009 4 Part of $23 m deal 
  

El Salvador 

S: Israel 3 Arava Transport aircraft (2008) 2008 3 Second-hand 
  

Equatorial Guinea 

S: Israel 2 Shaldag Patrol craft (2004) 2005 2  

       2 Saar-4 Patrol craft 2008 2011 2  
  

Estonia 

S: Israel (130) MAPATS Anti-tank missile 1993 1994-1996 (130)  
  

Ethiopia 

S: Israel (75) Thunder APC 2012 2013-2016 (65) Incl assembly in Ethiopia 
  

Finland 

S: Israel 6 Ranger UAV 1999 2001 6 $20 m deal; ordered via Swiss company 

       (500) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2000 2005-2006 (500) $50 m deal; from German EuroSpike production line; Spike-2.5 or 

Spike-MR version 

       (200) Spike-ER Anti-tank missile 2002 2005-2006 (200) $22 m deal; for coastal defence; from German EuroSpike 

production line 

       6 Ranger UAV 2003 2005 (6) $20 m deal; ordered via Swiss company; Ranger-2 version 

       (200) Spike-ER Anti-tank missile (2006) 2008-2009 (200) For coastal defence 

       10 Litening Aircraft EO system 2008 2008-2009 (10) $30 m deal; Litening AT version; for F/A-18C combat aircraft; 

ordered via USA; from US production line 
  

France 

S: Israel (6) Hunter UAV (1995) 1997 (6) $50 m deal 

       3 Eagle UAV 2001 2007 (3) 'SIDM' programme 

       3 Heron UAV 2005 2009 3 French designation Harfang (former 'SIDM' programme); 

equipped with French surveillance systems 

       1 Heron UAV 2009 2010 1 $34 m deal (incl 1 control station); French designation Harfang; 

equipped with French surveillance system 
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Georgia 

S: Israel (2) Aerostar UAV (2004) 2005 (2)  

       (4) LAR-160 Self-propelled MRL (2006) 2007 (4) For use with 122mm and 160mm rockets 

       (5) Hermes-450 UAV 2007 2007 (5)  
  

Germany (FRG) 

S: Israel (20) Litening Aircraft EO system (2000) 2003-2006 (20) For Tornado combat aircraft 

       (3000) Spike-MR/LR Anti-tank missile (2009) 2010-2016 (2650) 'MELLS' programme; Spike-LR version; for Puma IFV 

       4 A-4M Skyhawk-2 FGA aircraft 2000 2001 (4) Second-hand but modernized and modified for target towing 

before delivery; owned and operated by civilian company for 

target towing for FRG armed forces, A-4M version 

       (5) Heron UAV 2009 2010-2011 (5) 'SAATEG-ZwL' programme; lease (originally 3 years; EUR75 m 

deal for 2-year extension 2012); for use in Afghanistan 

       (1) RecceLite Aircraft recce system 2009 2009 (1) For Tornado combat aircraft; for use in Afghanistan 

       3 Heron UAV 2016 2016 (3) 2-year lease;  for use in Mali 

       (5) Heron-TP/Eitan UCAV/UAV 2016   EUR580 m lease; armed (UCAV) version; delivery 2018 
  

Greece 

S: Israel 3 Saar-4 Patrol craft 2002 2003-2004 3 $102 m deal; 1 produced in Greece; for coast guard; Greek 

designation Fournoi 

       (15) Litening Aircraft EO system (2000) 2004-2005 (15) For F-4E combat aircraft; Litening II version 
  

Guinea 

S: Israel 2 Hughes-500D/MD Light helicopter 2000 2001 2 Second-hand; Hughes-500MD version 
  

Honduras 

S: Israel 1 EL/M-2288 AD-STAR Air search radar (2011) 2014 1 Part of $25 m deal; designation uncertain (reported as 'mobile 3D 

air search radar') 
  

Hungary 

S: Israel 5 Litening Aircraft EO system 2005 2008 (5) For Gripen combat aircraft 
  

India 

S: Israel 2 Super Dvora Patrol craft 1997 1998-1999 2 Super Dvora Mk-2 version 

       6 Super Dvora Patrol craft (2003) 2003-2006 6 Super Dvora Mk-2 version 

       18 SPYDER-MR SAM system 2008 2015-2016 (10) 'LLQRM' programme 

       (1500) Barak-8 SAM 2009 2016 (150) 'MR-SAM' programme; incl for 7 Kolkata (Project-15A) 

destroyers, 1 Vikramaditya (Gorshkov) aircraft carrier and for 

land-based Barak SAM systems; Indian designation Barak-2MR 

       (1000) Barak-8ER SAM 2009   Part of USD1.4 b 'MR-SAM' programme; Indian designation 

Barak-2LR 

       (18) Barak-LR SAM system 2009   Part of $1.4 b deal; Indian designation MR-SAM 
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       (23) EL/M-2084 Air search radar 2009 2011-2015 (23) Indian designation Arudhra 

       (36) Searcher UAV (1996) 1998-2000 (36) Searcher-1 version 

       (7) Astra-SPX SIGINT aircraft 1997 1997-1998 (7) For ELINT 

       (40) Harpy ARM 1997 1999-2000 (40)  

       (170) EL/M-2140 Ground surv radar 1998 2000-2001 (170)  

       (2) EL/M-2032 Combat ac radar (1999) 2004-2005 (2) For 2 Jaguar-IM (Maritime Jaguar) combat aircraft from UK 

       10 EL/M-2032 Combat ac radar 1999 1999-2005 (10) $16 m deal; for modernization of 10 Jaguar-M combat aircraft 

       3 EL/M-2238 STAR Air search radar (1999) 2010-2012 3 For 3 Shivalik (Project-17) frigates produced in India 

       32 Searcher UAV (1999) 2001 (32) Part of $300 m deal; Searcher-2 version; bought after experiences 

in 1999 fighting with Pakistan 

       200 Barak-1 SAM 2000 2003-2004 (200) $63 m deal; for modernized Viraat aircraft carrier and Godavari 

frigate 

       (7) Barak-1 VLS Naval SAM system 2000 2002-2005 (7) INR11.6b ($250 m) deal; for modernization of 1 Viraat aircraft 

carrier, 2 Kashin (Project-61 or Rajput) destroyers and 1 

Godavari (Project-16) frigate and for 3 Brahmaputra (Project-

16A) frigates produced in India 

       (25) EL/M-2022 MP aircraft radar (2000) 2001-2011 (25) For 25 Do-228MP MP aircraft from FRG; fitted up to 4 years after 

aircraft delivered 

       9 EL/M-2221 STGR Fire control radar 2000 2002-2005 (9) For modernization of 1 Viraat aircraft carrier, 2 Project-61 (Kashin 

or Rajput) destroyers and 1 Godavari (Project-16) frigate and for 

3 Brahmaputra frigates produced in India; for use with Barak-1 

SAM system 

       (12) Heron UAV 2000 2001-2002 (12) Possibly $90 m deal 

       180 M-46S 155mm Towed gun 2000 2001-2006 (180) INR2.1 b ($48 m) deal; Indian M-46 130mm rebuilt to M-46S 

155mm 

       7 M-58 160mm Mortar (2000) 2000 7  

       30 AGM-142A/Popeye-1 ASM 2001 2004-2006 (30) INR2.7 b ($63 m) deal; for Mirage-2000 combat aircraft; Indian 

designation Crystal Maze 

       6 Air refuel system Air refuel system 2001 2003-2004 (6) For 6 Il-78 tanker aircraft from Uzbekistan 

       2 EL/M-2080 Green Pine Air search radar 2001 2002 2 For use with Indian anti-ballistic missile system 

       (30) Searcher UAV (2001) 2002-2003 (30) Searcher-2 version 

       2 EL/M-2083 APR Air search radar 2002 2007-2008 2 $145 m deal 

       (2) EL/M-2238 STAR Air search radar (2002) 2006-2007 (2) For modernization of 2 Kashin-2 (Rajput) destroyers 

       (250) Griffin Guided bomb (2002) 2002-2006 (250)  

       (8) Searcher UAV 2002 2003 (8) Searcher-2 version 

       3 Barak-1 VLS Naval SAM system (2003) 2005-2006 (3) For modernization of 3 Delhi (Project-15) destroyers (replacing 

cancelled Trishul) 

       6 EL/M-2221 STGR Fire control radar (2003) 2005-2006 (6) For modernization of 3 Delhi (Project-15) destroyers; for use with 

Barak SAM 

       (18) Heron UAV 2003 2005-2006 (18)  

       4 Heron MP UAV 2003 2005 (4)  
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       2 Barak-1 VLS Naval SAM system (2004) 2004-2005 (2) $58 m or $100 m deal; for modernization of 2 Godavari (Project-

16) frigates 

       8 EL/M-2022 MP aircraft radar 2004 2004-2008 (8) For modernization of 8 Tu-142 ASW aircraft 

       3 EL/M-2075 Phalcon AEW&C system 2004 2009-2011 3 Part of $1.1 b deal (incl $350 m advance payment); for 3 A-50EhI 

AEW&C aircraft from Uzbekistan (ordered via Russia and fitted 

with AEW&C system in Israel) 

       2 EL/M-2221 STGR Fire control radar (2004) 2004-2005 (2) For modernization of 2 Godavari (Project-16) drigates; for use 

with Barak-1 SAM system 

       (8) Litening Aircraft EO system 2004 2007-2009 (8) Litening-3 version; $137 m deal; for Su-30 combat aircraft 

       20 Derby BVRAAM 2005 2008-2011 (20) $25 m deal; for modernized Sea Harrier combat aircraft 

       (9) EL/M-2032 Combat ac radar 2005 2008-2011 (9) Part INR4.8-6.4 b ($110-137 m) deal; for modernization of 9 Sea 

Harrier combat aircraft 

       (100) Python-4 BVRAAM (2005) 2007 (100)  

       4 EL/M-2248 MF-STAR Multifuntion radar 2006 2014-2016 3 $200 m deal; for 3 Kolkata (Project-15A) destroyers produced in 

India and modernization of 1 Vikramaditya (Gorshkov) aircraft 

carrier 

       (16) Heron UAV 2006 2006-2007 (16) Possibly $200-266 m deal 

       3 Barak-1 VLS Naval SAM system (2007) 2010-2012 3 For 3 Shivalik (Project-17) frigates produced in India 

       (20) EL/M-2032 Combat ac radar (2007) 2016 (5) For 20 Tejas (LCA) Mk-1 combat aircraft produced in India 

       1 EL/M-2070 AGS radar (2007) 2009 1 For RISAT-2 reconnaissance satellite produced in India 

       6 EL/M-2221 STGR Fire control radar (2007) 2010-2012 6 For 3 Shivalik (Project-17) frigates produced in India; for use with 

Barak-1 SAM system 

       . . Litening Aircraft EO system 2007   For Tejas (LCA) combat aircraft 

       . . Litening Aircraft EO system (2007)   For modernized Jaguar combat aircraft 

       (750) Derby BVRAAM (2008) 2015-2016 (225) For SPYDER SAM systems 

       (750) Python-5 BVRAAM 2008 2015-2016 (225) For SPYDER SAM system; possibly incl production of 

components in India 

       (100) SPICE Guided bomb (2008) 2009 (100)  

       5 Barak-8 VLS Naval SAM system (2009) 2014-2016 3 For 3 Kolkata (Project-15A) destroyers and 1 Vikrant (IAC) 

aircraft carrier produced in India and for modernization of 1 

Vikramaditya (Gorshkov) aircraft carrier 

       (2) EL/M-2083 APR Air search radar 2009 2012 (2) $57 m deal; for use on aerostat for coastal surveillance; bought in 

reaction to 2008 terrorist attack in Mumbai 

       6 EL/M-2221 STGR Fire control radar (2009) 2014-2016 6 For 3 Kolkata (Project-15A) destroyers produced in India 

       (250) Griffin Guided bomb 2009 2012-2013 (250)  

       (50) Harop SSM (2009) 2013-2014 (50) $100 m deal 

       (16) Heron UAV (2009) 2012-2013 (16) INR11.2 b ($239 m) deal 

       (30) AGM-142A/Popeye-1 ASM (2010) 2013-2014 (30) $60 m deal; Indian designation Crystal Maze 

       (4) EL/M-2221 STGR Fire control radar (2010) 2014-2015 2 For 4 Kamorta (Project-28) frigates produced in India 

       2 Heron MP UAV 2010 2011 (2) Part of INR7 b ($152 m) deal 

       2 Searcher UAV (2010) 2011 (2) Searcher-2 version 
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       2 MARS2 AGS/SIGINT system 2011 2015 2 For 2 Global-5000 AGS aircraft from Canada; designation 

uncertain 

       (60) EL/M-2052 Combat ac radar 2012 2016 (3) $150 m deal; for modernization of 60 Jaguar combat aircraft 

       500 NG-LGB Guided bomb 2012 2014-2015 (500) $100 m deal; designation uncertain 

       4 Barak-8 VLS Naval SAM system (2013)   For 4 Visakhapatnam (Project-15B) destroyers produced in India 

       4 EL/M-2248 MF-STAR Multifuntion radar (2013)   For 4 Visakhapatnam (Project-15B) destroyers produced in India 

       (262) Barak-1 SAM (2014) 2016 (50) INR8.8 b ($142-163 m) deal 

       (8) EL/M-2221 STGR Fire control radar (2014)   For 4 Visakhapatnam (Project-15B) destroyers produced in India 

       2 EL/M-2075 Phalcon AEW&C system (2015)   Part of $800 m deal; for 2 A-50EhI AEW&C aircraft from Russia 

        EL/M-20600 Combat ac radar (2016)    

       4 EL/M-2083 APR Air search radar (2016)    

       (15) Heron UAV (2016)   INR12 b ($200 m) deal; selected but possibly not yet ordered by 

end-2016 

       10 Heron-TP/Eitan UCAV/UAV (2016)   $400 m deal; Heron-TP-XP version; selected but not yet ordered 

by end-2016 

       (164) Litening Aircraft EO system (2016)   Litening-4 version: for MiG-27, Su-30MKI and Mirage-2000 

combat aircraft; selected but possibly not yet ordered by end-

2016 

        SPICE Guided bomb (2016)   SPICE-250 and Spice-1000 version; for Rafale and Tejas combat 

aircraft 

       8356 Spike-ER Anti-tank missile (2016)   INR32 b ($533 m) deal (incl 321 launchers); selected but probably 

not yet ordered by end-2016 
  

Indonesia 

S: Israel 4 Searcher UAV 2006 2012 (4) Searcher-2 version; ordered via Philippine company 
  

Italy 

S: Israel 990 Spike-MR/LR Anti-tank missile 2009 2009-2016 (790) EUR121 m deal (incl 90 launchers; incl production of components 

and assembly in Italy); Spike-LR version; incl for Dardo and 

Freccia IFV 

       1700 Griffin Guided bomb 1993 1993-1996 (1700) For Tornado combat aircraft 

       (500) OPHER Guided bomb 1997 1998-1999 (500) $25 m deal 

       4 Litening Aircraft EO system 2000 2000 (4) Part of $25 m deal; Litening-2 version; for AV-8B combat aircraft; 

ordered via USA; from US production line 

       (300) Lizard Guided bomb 2001 2001-2003 (300) $18 m deal 

       (25) Litening Aircraft EO system (2005) 2011-2012 (25) Litening-3 version; for modernized AMX combat aircraft 

       (10) RecceLite Aircraft recce system (2005) 2007-2008 (10) For modernized AMX combat aircraft 

       (500) Spike-MR/LR Anti-tank missile (2005) 2006-2007 (500) Possibly from FRG production line 

       (100) Lizard Guided bomb 2006 2007 (100)  

       (750) Spike-ER Anti-tank missile 2010 2013-2015 (750) For A-129 combat helicopters 



11 
 

       2 EL/W-2085 AEW&C system 2012 2016 1 For G-550 AEW aircraft (aircraft from USA fitted with Israeli 

AEW system) 

       1 Ofeq Recce satellite 2012   $182 m deal; OPTSAT-3000 version; delivery 2017 
  

Jordan 

S: Israel (16) AH-1F Cobra Combat helicopter (2014) 2015 (16) Second-hand; gift 
  

Kazakhstan 

S: Israel (18) Lynx Self-propelled MRL (2006) 2008-2009 (18) $30 m deal; Kazakh designation Nayza 

       (6) Semser 122mm Self-propelled gun (2006) 2008-2009 (6) Part of $120m deal; Kazakh D-30 towed guns rebuilt to Semser 

self-propelled version on truck chassis from Russia 

       (18) CARDOM 120mm Mortar (2007) 2008-2009 (18) Part of $120m deal; Kazakh 2B11 mortars rebuilt to Cardom 

version for use on Kazakh MT-LB APC; Kazakh designation 

Aybat 

       (50) EXTRA Guided rocket/SSM (2007) 2008-2009 (50) For Lynx MRL 

       (10) Litening Aircraft EO system (2007) 2009-2010 (10) Litening-3 version; for Su-27 combat aircraft modernized in 

Belarus to Su-27M2 
  

Latvia 

S: Israel . . Spike-MR/LR Anti-tank missile (2015)   For CVR-T tank destroyers 
  

Lesotho 

S: Israel 6 RAM APV (2006) 2006 6  
  

Lithuania 

S: Israel (5) CARDOM 120mm Mortar 2013 2015 (5)  

       86 Samson RCWS-30 IFV turret 2016   Samson Mk-2 version for 86 Boxer IFV from FRG 

       (1000) Spike-MR/LR Anti-tank missile (2016)   Spike-LR version; for Boxer IFV 
  

Mauritius 

S: Israel 1 EL/M-2022 MP aircraft radar 2004 2004 1 For 1 Do-228MP MP aircraft from India 

       1 EL/M-2022 MP aircraft radar 2014 2016 1 For 1 Do-228 MP aircraft from India 
  

Mexico 

S: Israel 2 C-130E Hercules Transport aircraft (2001) 2002 (2) Second-hand 

       3 E-2C Hawkeye AEW&C aircraft 2002 2004 3 Second-hand; $18 m deal; incl for anti-narcotics operations 

       2 Aliya/Saar-4.5 FAC 2003 2004 2 Second-hand; $64 m or $90 m deal 

       (20) Gabriel-2 Anti-ship missile 2003 2004 (20) For 2 Aliya FAC 

       4 S-65/Yasur-2000 Transport helicopter 2004 2005 4 Second-hand; $26-27 m deal 

       2 Hermes-450 UAV 2008 2009 2 Part of $25 m deal 

       3 ASIO AGS/SIGINT system (2013) 2016 (3) For 3 Citation-1 light transport aircraft from USA modified to 

AGS/SIGINT aircraft 

       (2) Dominator-2 UAV (2015) 2015-2016 (2)  
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Morocco 

S: Israel 20 EL/M-2032 Combat ac radar (1997) 2003-2005 (20) For modernization of F-5E combat aircraft 
  

Myanmar 

S: Israel (4) Compact 76mm Naval gun (1997) 2001-2003 4 Second-hand; for 2 Anawratha corvettes from China; supplier 

uncertain (could be South Africa) 

       (16) M-68/M-71 155mm Towed gun (1998) 2000 (16) Second-hand M-71 version but probably modernized to M8-45P 

version in Israel (or possibly in Singapore) before delivery 

       1 Compact 76mm Naval gun (2006) 2011 1 Second-hand; for 1 Aung Zeya frigate from China; supplier 

uncertain (could be South Africa) 

       (120) EE-9 Cascavel Armoured car (2007) 2008-2010 (120) Second-hand but modernized before delivery 

       6 Super Dvora Patrol craft (2015)   Super Dvora Mk-3 version 
  

Netherlands 

S: Israel 2400 Spike-MR/LR Anti-tank missile 2001 2006-2011 (2400) $150-225 m deal (offsets incl production of components in 

Netherlands); from German EuroSpike production line; Spike-

MR version 

       6 RecceLite Aircraft recce system 2005 2007 (6) $40 m deal; for F-16 combat aircraft 

       22 Litening Aircraft EO system 2006 2007-2008 (22) $40 m deal; Litening-AT version; ordered via USA from US 

production line 

       (5) Aerostar UAV 2009 2009 (5) EUR25-50 m 18 months lease for use in Afghanistan; owned and 

operated by Israeli and UK company 
  

New Zealand 

S: Israel 6 EL/M-2022 MP aircraft radar 2005 2011-2014 (6) Part of NZD352 m ($260 m) modernization of 6 P-3K ASW 

aircraft; EL/M-2022(V)3 version 
  

Nigeria 

S: Israel (9) Aerostar UAV 2006 2007 (9) Part of $260 m deal; part of 3 Aerostar UAV systems 

       2 Shaldag Patrol craft (2008) 2009-2011 2 $25 m deal; Shaldag Mk-2 version 

       2 Shaldag Patrol craft 2012 2013 2 $19 m deal; Shaldag Mk-2 version 
  

Paraguay 

S: Israel 2 EL/M-2106NG Air search radar 2011 2011-2012 2 PYG14 b ($3.5 m) deal; EL/M-2106NG version 
  

Peru 

S: Israel (50) OPHER Guided bomb (1996) 1998 (50)  

       516 Spike-MR/LR Anti-tank missile (2009) 2009 (516) Spike-LR version; deal incl also 48 launchers 

       7 RAM APV (2016) 2016 (7)  
  

Philippines 
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S: Israel 2 Blue Horizon UAV 2001 2001 2 $1-1.2 m or $2-12 m deal; for use against Abu Sayyaf and other 

Muslim rebels; possibly delivered from Singapore; status 

uncertain 

       12 EL/M-2032 Combat ac radar (2014) 2015-2016 (4) For 12 FA-50 combat aircraft from South Korea 

       4 UT-25/UT-30 IFV turret 2014 2015 (4) UT-25 version for 4 second-hand M-113A2 APC (from Belgium) 

modified to IFV 

       3 EL/M-2288 AD-STAR Air search radar 2015   $56 m deal; delivery 2017 

        Spike-ER Anti-tank missile 2016   For MPAC patrol craft 

        Spike-NLOS SSM/ASM 2016   For AW159 helicopters 
  

Poland 

S: Israel (2675) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2003 2004-2013 (2675) PLN1.49 b ($425 m) deal (incl $250-260 m for Israeli producer; 

offsets $826 m incl production of components and assembly in 

Poland; incl 264 launchers); Spike-LR version 

       24 ATMOS-2000 155mm Self-propelled gun (2014)   Incl production of components in Poland (including Polish truck 

chassis); Polish designation Kryl; delivery from 2017 

       1000 Spike-MR/LR Anti-tank missile 2015   PLN602 m ($152 m) deal; Spike-LR version for AMV (Rosomak) 

IFV; delivery 2017-2020 
  

Portugal 

S: Israel (33) CARDOM 120mm Mortar 2006 2008-2011 (33) For Pandur-2 APC from Austria 

       3 EL/M-2022 MP aircraft radar 2006 2010 (3) EL/M-2022A(V)3 version; for 3 C-295MPA MP aircraft from 

Spain 

       (20) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2006 2011 (20) For Pandur-2 IFV 

       5 EL/M-2022 MP aircraft radar 2007 2010-2012 (5) Part of EUR99 m modernization of 5 P-3C ASW aircraft 

       (12) Litening Aircraft EO system 2008 2008-2009 (12) Litening-AT version; from US production line 
  

Romania 

S: Israel (99) OWS-25 IFV turret (1997) 2005-2009 (99) For modernization of 99 MLI-84 IFV to MLI-84M 

       25 EL/M-2032 Combat ac radar 1993 1996-2002 (25) For modernization of 25 MiG-21MF combat aircraft to MiG-21 

Lancer-A 

       (100) OPHER Guided bomb (1995) 1997 (100)  

       (1000) Spike-ER Anti-tank missile (1998) 1999-2005 (1000) For SA-330 (IAR-330) helicopters modernized to IAR-330 

SOCAT 

       (1000) Spike-MR/LR Anti-tank missile (2005) 2005-2010 (1000) For MLI-84M IFV; from German EuroSpike production line 
  

Russia 

S: Israel (10) Searcher UAV 2010 2013-2014 (10) Searcher-2 version; assembled/produced in Russia; Russian 

designation Forpost 

       8 I-View-150 UAV 2009 2009-2010 (8) $37 m deal (part of $50-53 m deal) 

       2 Searcher UAV 2009 2009-2010 (2) $12 m deal (part of $53 m deal); Searcher-2 version 
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Rwanda 

S: Israel (5) Lynx Self-propelled MRL (2007) 2008 5 Designation uncertain 

       3 ATMOS-2000 155mm Self-propelled gun 2011 2013 (3)  

       (10) Ti-67S Tank (2012) 2013 (10) Second-hand 
  

Senegal 

S: Israel (5) RAM APV (2013) 2014 (5) RAM Mk-3 version 

       (5) EE-11 Urutu APC (2014) 2015 (5) Second-hand (but probably modernized before delivery) 

       (50) RAM APV (2015) 2015-2016 (50) RAM Mk-3 version 
  

Seychelles 

S: Israel 1 EL/M-2022 MP aircraft radar (2012) 2013 1 For 1 Do-228 MP aircraft from India 
  

Singapore 

S: Israel (1500) Spike-MR/LR Anti-tank missile 1999 2001-2006 (1500) $150 m deal; probably Spike-LR version 

       (150) Barak-1 SAM (1992) 1996-1997 (150) For MGB-62 (Victory) corvettes 

       6 EL/M-2221 STGR Fire control radar 1992 1996-1997 (6) For 6 MGB-62 (Victory) corvettes from FRG; for use with Barak 

SAM 

       12 EL/M-2228 Air search radar (1993) 1996-1998 12 For 12 Fearless patrol craft/FAC produced in Singapore; EL/M-

2228X version 

       (40) Searcher UAV (1993) 1994-1995 (40) Searcher-2 version 

       4 EL/M-2238 STAR Air search radar (1996) 2000-2001 4 For 4 Endurance landing ships produced in Singapore 

       (600) Python-4 BVRAAM (1997) 1997-2004 (600) For F-5S and F-16 combat aircraft 

       (5) Hermes-450 UAV (2005) 2006-2007 (5)  

       10 Litening Aircraft EO system (2005) 2006-2007 (10)  

       (50) OWS-25 IFV turret (2005) 2006-2007 (50) For modernization of M-113 APC 

       (100) SPICE Guided bomb (2006) 2007 (100)  

       4 EL/W-2085 AEW&C system 2007 2009-2011 4 For 4 G-550 AEW aircraft (aircraft from USA fitted with Israeli 

AEW system) 

       (75) Derby BVRAAM (2008) 2011-2012 (75) For SPYDER SAM system 

       (75) Python-5 BVRAAM (2008) 2011-2012 (75) For SPYDER SAM system 

       (2) SPYDER-SR SAM system (2008) 2011-2012 (2)  

       (10) Heron UAV (2010) 2012-2013 (10)  

       (2) EL/M-2083 APR Air search radar 2012 2016 (2) For use on aerostat 

       (2) EL/M-2084 Air search radar (2014) 2015-2016 (2)  
  

SLA (Lebanon)* 

S: Israel 20 M-66 160mm SP Self-propelled mortar (1994) 1996 20 Second-hand; aid 
  

Slovenia 

S: Israel (56) K-6 120mm Mortar (1995) 1996 56 Designation uncertain 

       18 Model-839 155mm Towed gun 1996 1996-1997 18 Incl assembly in Slovenia 
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       1 Super Dvora Patrol craft (1996) 1996 1 Super Dvora Mk-2 version 
  

South Africa 

S: Israel (3) EL/M-2208 Air/sea search radar (1996) 1999-2000 (3) For modernization of Minister (Reshef) FAC 

       (10) Litening Aircraft EO system (2009) 2010-2012 (10) For JAS-39 combat aircraft 
  

South Korea 

S: Israel 100 AGM-142A/Popeye-1 ASM (1997) 2002 (100) $100-125 m deal (incl modernization of F-4E combat aircraft); 

incl 40 AGM-142C and 60 AGM-142D version; from US 

production line 

       100 Harpy ARM 1997 1998-2000 (100)  

       (60) EL/M-2032 Combat ac radar 2009 2013-2016 (60) For some 60 FA-50 combat aircraft produced in South Korea 

       2 EL/M-2080 Green Pine Air search radar 2009 2012 2 For use with Patriot SAM systems in AMD-Cell air defence/ABM 

system 

       (4) SandCat Spike-NLOS SSM launcher 2011 2013 4  

       (67) Spike-NLOS SSM/ASM 2011 2013 67 Spike-NLOS Mk-5 version; for ground-based launcher 

       (60) Spike-NLOS SSM/ASM 2013 2016 (60) Spike-NLOS Mk-5 version; for AW-159 helicopters 

       3 Heron UAV (2015) 2016 (3) KRW30 b deal 
  

Spain 

S: Israel (2630) Spike-MR/LR Anti-tank missile 2006 2010-2014 (2630) EUR328 m ($429 m) deal (incl 260 launchers; offsets incl 

production in Spain); Spike-LR version 

       200 Spike-ER Anti-tank missile 2007 2009-2012 (200) EUR44 m deal; for AS-665 combat helicopters 

       2 Litening Aircraft EO system 2000 2000 (2) Part of $25 m deal; Litening-2 version; for AV-8B combat aircraft; 

ordered via USA; from US production line 

       25 Litening Aircraft EO system (2001) 2003-2004 (25) Litening-2 version; for F/A-18 combat aircraft; probably from US 

production line 

       (5) RecceLite Aircraft recce system 2004 2005 (5) For F/A-18 combat aircraft 

       (16) Searcher UAV 2007 2007-2008 (16) EUR14 m deal; Searcher-2 version; for use in Afghanistan 
  

Sri Lanka 

S: Israel 32 Shaldag Patrol craft (1995) 1996-2007 (32) Colombo-1, Colombo-2, Colombo-3 and Colombo-4 versions 

       3 Kfir C-2 FGA aircraft (1995) 1996 3 Second-hand; mainly for use against LTTE rebels 

       (4) Kfir C-2 FGA aircraft (1995) 1996 (4) Second-hand; incl 1 Kfir TC-2 version; mainly for use against 

LTTE rebels 

       (6) Scout UAV (1995) 1998 (6) Second-hand but modernized before delivery; for use against 

LTTE rebels; $4.3 m deal; Super Scout version 

       2 Shaldag Patrol craft (1995) 1996 2  

       4 Super Dvora Patrol craft 1995 1995-1996 4 Super Dvora Mk-2 version 

       2 Super Dvora Patrol craft (1998) 1999 2 Super Dvora Mk-2 version 

       (20) Gabriel-2 Anti-ship missile (1999) 2000 (20) For Reshef (Nandimithra) FAC 
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       2 Reshef/Saar-4 FAC (1999) 2000 2 Second-hand; $26 m deal; for use against LTTE rebels; Sri Lankan 

designation Nandimithra 

       5 Shaldag Patrol craft (1999) 2000-2002 (5)  

       (4) Kfir C-2 FGA aircraft 2000 2000-2001 (4) Second-hand; mainly for use against LTTE rebels 

       4 Kfir C-7 FGA aircraft 2000 2000 4 Second-hand; mainly for use against LTTE rebels 

       (2) Scout UAV (2000) 2001 (2) Super Scout version; for use against LTTE rebels 

       (2) Searcher UAV (2000) 2001 (2) Searcher-2 version; for use against LTTE rebels 

       1 Kfir C-7 FGA aircraft (2004) 2005 1 Second-hand; part of $25 m deal; probably modernized before 

delivery 

       (3) Scout UAV (2006) 2007 (3) Super Scout version 

       (4) Blue Horizon UAV (2007) 2007 (4) Blue Horizon-2 version 

       6 Super Dvora Patrol craft 2009 1999-2011 6 Super Dvora Mk-3 version 
  

Sweden 

S: Israel (14) Litening Aircraft EO system (2002) 2006-2009 (14) Litening G-3 version; from FRG production line; for JAS-39 

combat aircraft 
  

Switzerland 

S: Israel 28 Ranger UAV 1996 1998-2001 (28) For 4 ADS-95 UAV reconnaissance systems; incl production in 

Switzerland 

       6 Hermes-900 UAV 2015   CHF250 m ($260-280 m) 'ADS-15' ('UAS-15') programme 
  

Taiwan (ROC) 

S: Israel 1 Astra-SPX Light transport ac 1999 2000 1 Owned and operated by civilian company for target towing 
  

Thailand 

S: Israel (5) Litening Aircraft EO system (1995) 1996 (5) For F-5E combat aircraft 

       1 EL/M-2032 Combat ac radar (1997) 1998 1 For modernization of F-5E combat aircraft 

       4 Searcher UAV (2000) 2001 (4) $12 m deal 

       80 Python-4 BVRAAM (2003) 2004-2005 (80) For F-5E combat aircraft 

       (4) Aerostar UAV (2010) 2011 (4)  

       (6) ATMOS-2000 155mm Self-propelled gun 2012 2014-2015 (6) $30 m deal 

       (6) ATMOS-2000 155mm Self-propelled gun 2015   Recipient uncertain 
  

Turkey 

S: Israel 468 Navigator APC 2009 2010-2015 (468) BMC-350-16 Kirpi version 

       54 EL/M-2032 Combat ac radar 1997 2001-2003 (54) For 54 F-4E combat aircraft modernized in $600-700 m deal in 

Israel to F-4E-2020 version 

       (46) AGM-142A/Popeye-1 ASM (1998) 2002 (46) $90 m deal; for F-4E-2020 combat aircraft 

       (108) Harpy ARM 1999 2001-2004 (108) $76 m deal 

       170 Sabra-3 Tank (2002) 2005-2010 (170) $688 m deal; Turkish M-60A1 tanks rebuilt to Sabra-3; Turkish 

designation M-60T 
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       10 Heron UAV 2005 2010 (10) $183 m deal (offsets 30%); delivery delayed 2 years after 

complications with integration of Turkish systems 

       3 Aerostar UAV 2007 2008 (3) Interim solution after delay in delivery of Heron UAV 

       (1) Heron UAV 2007 2007 1 Lease; $10 m deal 

       1 Searcher UAV 2008 2008 (1) Interim solution after delay in delivery of Heron UAV 
  

Turkmenistan 

S: Israel 1 Combat Guard APV (2015) 2016 1  
  

Uganda 

S: Israel 18 Model-839 155mm Towed gun (2002) 2002 18 Designation uncertain; possibly Second-hand 

       (3) ATMOS-2000 155mm Self-propelled gun 2003 2005 3 $5 m deal 

       (3) ATMOS-2000 155mm Self-propelled gun 2008 2009 3  

       (18) CARDOM 120mm Self-propelled mortar 2008 2009 18  
  

United Kingdom 

S: Israel 54 Hermes-450 UAV 2005 2012-2016 (54) Part of GBP700 m-GBP1 b ($1.2-1.6 b) 'Watchkeeper' programme 

(incl GBP300m for producer of Hermes-450) most produced in 

UK; UK designation WK-450 

       20 Litening Aircraft EO system 2006 2007-2008 (20) GBP56 m deal; Litening-EF version; bought via UK company; for 

Eurofighter (Typhoon) combat aircraft 

       7 Litening Aircraft EO system 2006 2006-2007 (7) Litening-3 version; for use on Tornado combat aircraft 

       (20) Hermes-450 UAV 2007 2007 (20) $110 m 'Project Lydian'; for use in Iraq and Afghanistan 

       14 M-113 Spike-NLOS SSM launcher 2007 2007 (14) Second-hand; incl 2 leased; for use in Iraq; UK designation 

Exactor 

       (200) Spike-NLOS SSM/ASM (2007) 2007-2008 (200) Probably second-hand; Spike-NLOS Mk-4 version; UK 

designation Exacator; for use in Iraq 

       (200) Spike-NLOS SSM/ASM (2007) 2007 (200) Probably second-hand; Spike-NLOS Mk-2 version; UK 

designation Exacator; for use in Iraq 

       (200) Spike-NLOS SSM/ASM (2009) 2010-2012 (200) Spike-NLOS Mk-5 version; development partly financed by UK; 

for use in Afghanistan; UK designation Exactor 

       5 Hermes-450 UAV 2012 2012 5 Part of 'Project Lydian'; for use in Afghanistan 
  

United Nations** 

S: Israel 3 Hermes-900 UAV 2015 2016 3 3-year lease; for use with UN peacekeeping forces in Mali 
  

United States 

S: Israel 1254 K-6 120mm Mortar 1990 1991-1997 (1254) Incl for use in M-106A3 mortar carrier; US designations M-120 

and M-121 

       (250) AGM-142A/Popeye-1 ASM 1998 2000-2005 (250) US designation AGM-142 Raptor or Have Nap 

       32 Litening Aircraft EO system 1999 2000-2001 (32) $53 m deal; Litening-2 version; for F-16 combat aircraft; US 

designation AN/AAQ-28 
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       9 Litening Aircraft EO system 2000 2000 (9) Part of $25 m deal; Litening-2 version; for AV-8B combat aircraft; 

US designation AN/AAQ-28 

       (40) Litening Aircraft EO system (2001) 2001-2005 (40) Litening-2 and Litening-ER versions; for F-16 and AV-8B combat 

aircraft; US designation AN/AAQ-28 

       47 Litening Aircraft EO system 2001 2001-2002 (47) $55-73 m deal; Litening-2 version; for AV-8B combat aircraft; US 

designation AN/AAQ-28 

       16 Litening Aircraft EO system 2002 2002-2003 (16) $19.3 m deal; Litening-ER version; for F-16 combat aircraft; US 

designation AN/AAQ-28 

       24 Litening Aircraft EO system 2003 2003 (24) $33 m deal; Litening-ER version; for F-15E, F-16, A-10 and B-52 

combat aircraft; US designation AN/AAQ-28 

       (2) Aerostar UAV 2004 2004 (2) For training 

       8 Litening Aircraft EO system 2004 2004 (8) $10.3 m deal; Litening-AT version; for F/A-18 combat aircraft; 

assembled/produced in USA; US designation AN/AAQ-28 

       (24) Litening Aircraft EO system 2005 2006 (24) Litening-AT version; for F/A-18 combat aircraft; US designation 

AN/AAQ-28 

       6 EL/M-2022 MP aircraft radar 2006 2008-2010 (6) For modernization of 6 HC-130J MP aircraft; for coast guard 

       60 Golan APC 2007 2007 (60) $37 m deal; part of 'MRAP-2' programme 

       (250) Litening Aircraft EO system 2010 2011-2016 (200) Part of $2.3 b 'ATP-SE' programme; Litening-SE version; delivery 

2011-2017 

       3 EL/M-2022 MP aircraft radar 2012 2016 (2) For 3 HC-130J MP aircraft produced in USA; for coast guard; 

delivery 2016-2017 

       (62) Hunter UAV 1992 1993-1996 (62) Deal incl 7 ground-control systems; ordered via US company; 

possibly assembled in USA; US designation RQ-5A 

       (50) AGM-142A/Popeye-1 ASM (1993) 1993-1995 50 For B-52H combat aircraft; US designation AGM-142A Raptor or 

Have Nap 

       50 AGM-142A/Popeye-1 ASM 1996 1997-1998 (50) Deal worth $39 m; US designation AGM-142 Raptor or Have Nap 

       2 Astra-SPX Light transport ac 1996 1998 2 US designation C-38A; incl for medevac; option on 2 more not 

used 

       (42) AGM-142A/Popeye-1 ASM (1998) 2000 (42) US designation AGM-142 Raptor or Have Nap; no. could be 142 

       2 A-4E Skyhawk FGA aircraft 2000 2001 2 Second-hand; TA-4H version operated by civilian company in 

USA for US and other military customers for training 

       10 A-4M Skyhawk-2 FGA aircraft 2000 2001 10 Second-hand; operated by civilian company in USA for US and 

other military customers for training 

       1 TA-4J Skyhawk Trainer aircraft 2000 2001 1 Second-hand; operated by civilian company in USA for US and 

other military customers for training 

       2 Kfir C-2 FGA aircraft (2001) 2002 2 Second-hand; leased by civilian company for training of US armed 

forces; Kfir TC-2 version 

       (453) CARDOM 120mm Mortar (2002) 2002-2010 (453) For Stryker (Piranha-3) mortar carrier from Canada 

       (4) Kfir C-2 FGA aircraft 2002 2002-2004 4 Second-hand but modernized before delivery; for civilian 

company for training of US armed forces 

        K-6 120mm Mortar 2016   US designations M-120 and M-121 
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Unknown country 

S: Israel  SPICE Guided bomb 2014   SPICE-250 version 

        Skystriker SSM (2016)    

        Spectro-XR EO system 2016   $90 m deal; delivery by 2020 
  

Unknown recipient(s) 

S: Israel (10) Rhino APC (1994) 1995 (10)  

       (2) Aerostar UAV (2003) 2003 (2) Recipient is an African country 

       (2) Aerostar UAV (2003) 2003 (2) Recipient is an African country 

       (4) CoMPASS EO system 2007 2010-2011 (4) $37 m deal; for combat and transport helicopters; option on more 

       (2) EL/M-2106NG Air search radar 2007 2008 (2) $7.5 m deal 

       (2) EL/M-2055 AGS radar 2008 2013 (2) Recipient is Far Eastern country; for use on UAV 

       1 EL/M-2022 MP aircraft radar (2010) 2013 (1) For use on aerostat 

       (1) EL/M-2022 MP aircraft radar (2013) 2014 (1)  

       (45) RAM APV (2014) 2015-2016 (45) RAM Mk-3 version; for 'an African country' (probably Chad or 

Gabon) 

       2 Hermes-900 UAV 2015 2016 (2) Part of $70 m deal; recipient is Latin America country 

       4 Super Dvora Patrol craft 2015 2016 (4) Super Dvora Mk-3 version; for an African country (possibly 

Angola) 

       2 RPS-42 Air search radar 2016 2016 (2) Recipient is Asian country 
  

Uruguay 

S: Israel 15 Ti-67S Tank (1997) 1997 15 Second-hand 
  

Venezuela 

S: Israel (4) Litening Aircraft EO system (1997) 1997 (4) For F-16 combat aircraft 

       (40) Barak-1 SAM 1999 2005-2006 (40) $20 m deal (incl 3 ADAMS launchers); for Defender SAM system 

from Netherlands; ordered via Dutch company; option on more 

       (2) EL/M-2238 STAR Air search radar 1999 2002 2 For modernization of 2 Lupo (Sucre) frigates 

       (54) Python-4 BVRAAM 2003 2004 (54) $7.5 m deal; for F-16A combat aircraft 
  

Viet Nam 

S: Israel (150) RAM APV (2006) 2006-2009 (150) For police; RAM-2000 version 

       (100) AccuLAR Guided rocket (2010) 2014-2016 (100)  

       100 EXTRA Guided rocket/SSM (2010) 2014-2016 (100) For coastal defence 

       3 EL/M-2022 MP aircraft radar (2012) 2014 3 For 3 DHC-6 MP aircraft from Canada (aircraft produced in 

Canada and modified to MP version in USA with systems from 

Israel) 

       (2) EL/M-2288 AD-STAR Air search radar 2012 2013 (2) Probably $33 m deal 

       (200) Derby BVRAAM (2015) 2016 (40) For SPYDER SAM systems 

       (200) Python-5 BVRAAM (2015) 2016 (40) For SPYDER SAM system 

       (5) SPYDER-MR SAM system (2015) 2016 (1)  
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