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ההפעלה.מחירהיאביותרהגדולההבעיה
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ולכןפתוחים,בשטחיםנפלורקטותכ־003
הצליחועשרותכמהטמירים.לעברןשוגרולא
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מיירטכלמחירבסוריה.נפלהשניאךעצמית

דולר.כמיליוןהוא
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הביטחוןבמערכתנכשלו.מהםוכמה,3
הסבריםתוך, תno testזאתלכנותמעדיפים

בטילאוקרקעבמערכותכשליםשנתגלו

בוצעלאבפועלולכןהמטרה,אתשמדמה

ניסוי.

בצה"להבינושכעתמסתמןמקרה,בכל
)ישנוההגנהשכבותכלשעםהאוויר,ובחיל

מרגמהפגזיליירוטמערכתגםלפתחניסיון

דרושהקילומטרים(,כמהשלקצריםלטווחים

הלייזר.נוספת:מערכת

מומחיםהציעושניםכ־02לפניכבר

לייזרמערכותמארה"בלרכושבישראל
מערכתהסכימהבתחילהטילים.ליירוט

בלחץאךה"נאוטילוס",אתלבחוןהביטחון
בה.חזרהוצה"להביטחוניותהתעשיותשל

ליכולתבאשרמאי־בהירותנבעהההחלטה

החדישההגרסהשל)כוללוביצועיונאוטילוס

רצוןעקבבעיקראך"סקייגארד"(,שלו,
הביטחוןמשרדבגיבויהביטחוניותהתעשיות
ההחלטהלבן"."כחולהגנהמערכתלייצר

לייזרשלעצמימפיתוחאומרכישהלהימנע

למתנגדים,התומכיםביןגדוללפולמוסגרמה
כיאםהביטחון,למערכתמחוץבאושרובם

להמשיךשרצוישסברוקולותהיובצה"לגם
לכיפתבמקבילהלייזרפיתוחאתלבחון

המבוססתמערכתשלהגדוליתרונהברזל.

ליירוטשתשוגרקרןכלשעלותהואלייזרעל

בלבד.דולרכ־000,1היאהאויבטילי

האווירובחילבצה"למיותר,באיחורכעת,

גםשהתנגדולהזכירושובשוב)שצריך

ובוחניםדיסקטמחליפיםברזל(כיפתלייצור

לייזר.מערכותוייצורבפיתוחהצורךאת
לא.לעולםמאשרמאוחרמוטבזאת,ובכל

ושלישראלשלהמודיעיןבמערכות
הכחשותיה,למרותכימעריכיםארה"ב

התקריותמאחורישעומדתהיאאיראן
ואיחודהסעודיתערבנגדהאחרונות

הערכות,אותןלפיהערביות.האמירויות

אתלהעבירכדיבשליחיםמשתמשתאיראן

נגדגםבעברכמנהגההאלימיםמסריה

אתלהסתירכדיובסוריהבלבנוןישראל

מעורבותה.

במלחמתשזוכיםבתימן,החות׳יםהמורדים
אל־קודסכוחשלובסיועבתמיכההאזרחים
אחריותהשבועקיבלוהמהפכה,משמרותשל

בנוסף,בסעודיה.הנפטמתקניתקיפתעל

שלוספינותסעודיותנפטמכליותהותקפו
כוהנימשטרשלדרכוזוהאמירויות.איחוד

הכלכליתמצוקתועללאותתבטהרןהדת
טראמפ.ממשלעליושמשיתהעיצומיםבגלל

פרישתלאחרשהחלוהעיצומים,לרשימת

נוספהכשנה,לפניהגרעיןמהסכםארה"ב

הפוגעתמתכות,יבואעלסנקציהלאחרונה

האיראנית.בכלכלהקשות

חוששהואקשה.במצוקהבאיראןהמשטר

שסובלתהאוכלוסייהשלזעםמתגובות
למשל,הבשר,מחירהכלכלימהמשבר
האירופישהאיחודציפההואלאחרונה.שולש

הכנסתהמקורנפט,ממנווירכושאותויושיע

מדינותקורה.לאזהאךאיראן,שלהעיקרי

כוללבעולם,אחרותרבותגםכמואירופה,
הצטרפווברוסיה,בסיןחברותואפילוהודו

עםועסקיהןשייענשומחששלעיצומים

ייפגעו.ארה"ב

בראשתחמושתמעטנותרהלאיראן

ומתעצמים.שהולכיםאיומיםוראשונה

שבועותכשבעהשבעודהואשבהםהמרכזי

חשוביםסעיפיםכמהביודעיןתפראיראן

המשמעותזאת,תעשהאםהגרעין.בהסכם

הואנוסףאיוםההסכם.ביטוללמעשהתהיה

אחתאףנפט,לייצאתוכללאאיראןשאם

זהוזאת.לעשותתוכללאהמפרץממדינות

להעבירשנועדוהאחרונות,לתקיפותהרקע
שאיראןלהניחאפשרהאלה.המסריםאת
ולגרוםמהספינותחלקלהטביעהייתהיכולה

להסליםרצתהלאהיאאךיותר,חמורנזק
להידברותמילוטפתחוהשאירההמצבאת
ולמו"מ.

נתקלולאיראןהמיוחסיםהתוקפנותמעשי
אניהעולם.מדינותרובשלבגינוייםשעהלפי

כלפימבוצעותהיודומותפעולותשאםמניח

העוצמה.במלואמגיבההייתההיאישראל,

האמירויותולאיחודהסעודיתלערבאבל

לאיראןלהחזירהעקיפה,ולוהיכולת,אין
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צעקותמהלומות.מחליפיםמהםוכמהאלה

אתמרגיעיםשמפקדיהםעדנשמעותקולניות

הרוחות.

שלעולםמופרךתרחישזהותאמרו

ערביםישראלכלאנחנו.אחיםהריאליו.נגיע

כוחותאנשייהודי.מכהלאיהודילזה.זה

ביניהםומשתפיםלזהזהערביםהביטחון

האמנושניםארבעלפניהאםאבלפעולה.

במלואיסתערושלווהקואליציהשנתניהו

המשפטביתאתלהחלישוהכוחנותהעוצמה

תרומתהאתלשכוחאסורזהבענייןהעליון

כעתשמנסהשקדאיילתהמשפטיםשרתשל

השניםשלוששלהצינוןתקופתאתלקצר

הערכיתהמעטפתואתלליכודלהצטרףכדי

המשפטיםשרלתהליךשהעניקמשפטית

פרידמן.דניאלפרופ'לשעבר

הגרועיםבחלומותיוהאמיןמישהוהאם

שאינםמיאתהמפלההלאוםשחוקביותר

ומההנוכחיתבמתכונתויתקבליהודים

להגבילשמיועדתההתגברותפסקתלגבי

ומההעליוןהמשפטביתשלסמכותואת

חדשחסינותחוקכלומרהצרפתיהחוקלגבי

ראשמשרדואתהכנסתאתלהפוךשתכליתו

לנתניהומקלטלעירהממשלה

חוקשלהנוסחזהומופרך.הרהורועוד

מופקד"השירותב2002שהתקבלהשב"כ

המשטרסדריהמדינהביטחוןשמירתעל

טרוראיומימפניומוסדותיוהדמוקרטי

וחשיפתותפקידיוריגולחתרנותחבלה

לשמירההשירותיפעלוכןמדינהסודות

חיונייםממלכתייםאינטרסיםשלולקידום

כפיוהכלהמדינהשלהלאומילביטחוןאחרים

ובהמשךדין".לכלובכפוףהממשלהשתקבע

ומניעהסיכולאלהתפקידיםהשירות"ימלא

לפגועשמטרתהחוקיתבלתיפעילותשל

הדמוקרטיהמשטרבסדריהמדינהבביטחון

מוסדותיו".או

להגןהשב"כאתמסמיךהחוקלב.שימו

מוסדותועלהישראליתהדמוקרטיהעל

אחדהואהעליוןהמשפטביתהדמוקרטיה.

ההסמכהשלה.ביותרהחשוביםמהמוסדות

ימימאזשבהטורקיהאתמזכירההזו

ארדואןבתקופתלשינויועדאתאתורק

הדמוקרטיהעלההגנהעלמופקדהיההצבא

למצבנגיעבישראלגםהאםבמדינה.

להגנתלהיחלץלשב"כקריאותיופנושבו

הדמוקרטיה

לילחלוםשלהרהוריםהםאלהבקיצור

אוהמתהווההמציאותלביןבינםאיןקיץ.

אחרתמסקנהכלקשר.כלבעתידשתתפתח
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