
המומחים אמרו...
20.6.2015מאת: אורי גנני, 

 עמד  שכשחומייני  אחד מראשי "המוסד" הוא סיפר  עם  בראיון, שהתפרסם לאחרונה,
 בין  וביקשו שנתנקש בחייו אולם  בזמנו לחזור לאיראן , פנו ידידינו - מקורבי השאח -

ראשי המוסד הייתה הסכמה, שאין סיכוי ששאח ייפול...
  מדוע אין סיכוי  ידידי ד"ר גיא בכור  הסביר לפני ההפיכה של האחים המוסלמים במצרים

שמוברק ייפול...
 מדינת ישראל ...  שחוותה והפתעה  מלחמת יום הכיפורים  אינני מדבר כבר על

  כתוצאה  מעבר לפינה חוויה כזאת – קשה וכואבת - ממתינה ,לצערי, למדינת ישראל
על מהתבססותה המוחלטת טילים   כאמצעי יירוט בלעדי   של רקטות וטילים.   הגנה      

   חץ, שרביט קסמים , כיפת ברזל, כשכל אחד מהם  - המבוססת על תאוריית השכבות
 רקטות וטילי התקפה של האויב.  מגוון שונה של אמור להתמודד עם

  רקטות וטילים100,000אין זה סוד ,שמדינת ישראל - על כל שטחה – מאוימת במעל 
  ביותר ובעלי ראשי נפץ כבדים , אשר עלולים בשעת מבחן מדויקים שחלקם, לפחות,  

בפרויקטים לשתק ולפגוע  אזורי   האוכלוסייה,  במרכזי  וביבשה,  בים  ביותר  הרגישים    
התעשייה, בסיסי צה"ל ,כולל שדות התעופה ועוד , תוך מחיר דמים כבד.

  את מערכת להגנת קריית שמונה פיתחה מדינת ישראל בזמנו, בשיתוף עם ארה"ב 
  - הלייזר  מבוססת   -  " עתידנית, ה"נאוטילוס  טכנולוגיה  דבר עפ"י  שמביני  יודעים     

דגם  שהייתה  את נשק העתיד לירוט ואולי גם להתקפה. המערכת בביטחון ,שתהווה   
  ניסויים, שנערכו46 ב –   של מערכת הביטחון , יירטה ראשוני ופותחה לפי ספציפיקציות

- אלא של צבא היבשה האמריקני, גרומן  נוטרופ   – , לא של היצרן   בשדה הניסויים 
  ועד רקטות וטילים. הכל במהירות האור ובעלות בהצלחה מלאה מפצמ"רים , פגזי תותח

  ,כש"מישהו" טען ש"הרקטות2,000 בשנת   עם היציאה מלבנון  ליירוט.2,000$של כ – 
, הפרוייקט הוקפא של החיזבאללה  יחלידו במחסנים"  ובעצם   המערכת שפותחה      

להצעה לכלבים".  "נזרקה  ישראל ונוסתה  למדינת  והספקה  לייצור  מערכת   של    
 בביצועים, שיכלה להגן על המדינה בצורה ( "סקייגארד" ) קומפקטית יותר ומשופרת 

אפילו לא התייחסה. יעילה וחסכונית ,מערכת הביטחון 
איום כשהתעורר בדרום   הקסאמים  "מתחת   התשובה  את  לחפש  המערכת  בחרה    

  שהייתה את "כיפת ברזל" - מערכת מבוססת טילים על טכנולוגיה לפנס". כלומר לפתח 
ובה עסקה תעשיית הנשק הישראלית. מישהו מקובעי ההחלטות  ידועה  גם התבטא  

  לזניחת  בתחום... אדם רציני, שניסה לבדוק את הסיבות ,שלא ניתן לאמריקנים להוביל
בנדון ושהבין את  טען שקיבל תשובות לא רציניות הלייזר   תעשיית  עוצמת הלובי של  

הנשק...
 

  כבר יודעים כיום  אשר פיתחו וממשיכים לפתח את מערכות ההגנה הטיליות המומחים
לאיומים המספקת  התשובה  את  יתנו  בגלל  - שלא  הן מבחינה מבצעית,  מגבלות     



  ועד למיליוני100,000$ ( מ –   , אפילו אולי יותר חשוב, עלותם והן טכניות של הטילים 
  מספר היירוטים.  ליחידה ) . עובדה שתגביל את המלאי שיוכן לשעת חירום ואת דולרים

  $ . את העובדות2,000 לכ-   באמצעות קרני לייזר מגיעה כל זאת בשעה שעלות יירוט
יודעים ראשי מערכת הביטחון הללו אולם   ואולי   ממשיכים לטמון את ראשם בחול     

פעילותו בסוריה, לסמוך על ניסים... נס כזה קרה לנו כשהחיזבאללה ,אולי בגלל לא      
האם יעשה בעתיד?  עליו שכך  לסמוך  האם אפשר  איתן".  ב"צוק  ל"חגיגה"   הצטרף 

   תיווצר שם כשהלחימה בסוריה תסתיים אולי בהשתלטות דעא"ש , יש לנו ערובה שלא
, חזית נמשכות  אויבינו  בין  המלחמות  עוד  כל  כיום  נוסף?  טילים  איום  עם  חדשה    

  ובשיתוף עם ההזדמנות ניתנת למערכת הביטחון להפשיר את פרויקט מערכות הלייזר 
  למובילה בעולם בטכנולוגיה להפוך את מדינת ישראל חב' נורטרופ גרומן - המפתחת - 

 בפיתוח, יצור ואף יצוא . הזאת , כולל
  ,  ,כולל ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר, הרמטכ"ל אני קורא להנהגת המדינה

  ה"מחדל" ,כל עוד ולבדוק שוב את לפני שיהיה מאוחר   להתעשת  ועדת החוץ והביטחון
האפשרות בידינו יש ולא   לסמוך רק על   ה"מומחים"...אל תעצמו את העיניים אולם     

 של חיל  ובשדות התעופה   פגיעה באסדות הגז בים , פגיעה בנתב"ג תדמיינו לעצמכם
ולנחות לאחריה, פגיעה  האוויר, מהם אמורים להמריא מטוסינו המשוכללים לתקיפה 

 אני לא מגלה סודות  ומפעלי התעשייה במפרץ חיפה.  בקריה ובת"א בכלל, בתי הזיקוק
 מהם אתם מנסים  הסכנות   גם בלעדי אלא מנסה להמחיש לכם את אשר האויב יודע

להתעלם.
 התעוררו!!!

 
 הכותב: חבר בהנהלת עמותת "מגן לעורף" הנאבקת לשילוב מערכות הלייזר בהגנת

המדינה.


