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 לכבוד ראש הממשלה ושרי ממשלת ישראל 

 
התרעה חמורה על נקודות תורפה בהגנת העורף במקרה של נפילת טילים בישראל 

 
בכנס הרצליה לפני כשבעה ,  אלוף אביב כוכבי -ן" כפי שהושמעה מפי ראש אמ,הנחת העבודה של מערכת הביטחון

 מתוכם מאיימים באופן ישיר על 5,000.  אלף רקטות וטילים מסוגים שונים מאיימים על ישראל200"היא כי , חודשים
,  ימי לחימה ויותר30 המערכת צופה ." במלחמת לבנון השנייהו טילים שהיו מכוונים לעבר500 - להבדיל מ,גוש דן

 טילים 100- כ,  קטיושות וגראדים למיניהם800 -מהם כ,  על העורף כולו טילים ורקטות ליום1000- ירי של כ

. מ" ק2000 ועד 400 -מ–  טילים לטווחים גדולים יותר 100 -וכ (מ" ק300- כיירו עד לטווח של )לטווח בינוני 
 

: מלמדת כי, ( השכבות המפורסמות5 ) שיידרשוטילי הגנה בלבד עשרות אלפיההתגוננות באמצעות 
. (בלבד" לחיצות על ההדק"מחיר ה) מיליון דולר 900 תגיע עד כדי יום התגוננות אחדעלותו של  -
 –במקום אלו שיירו, לרבות הלחימה עצמה וההצטיידות בטילי הגנה בסופה,  ימי לחימה10מחיר ההתכוננות ל  -

.  מיליארד דולר27יגיע עד כדי 
 . מיליארד דולר50-  האת בנקל בור ימי לחימה יע30ל בעבור "מחיר כנ -

 
 .העורף יישאר חסר הגנה כמעט לחלוטין . זה חלום באספמיה. כלכליתישראל לא תעמוד בכך- בל נשלה את עצמנו 

 
שם נמצא בטילים " כסף הגדול"ה". יורות את עצמן לדעת"מערכות הטילים נגד טילים - שלא כמו מערכות הלייזר 

 !!ללא כל מערכת הגנה, בשלב מוקדם מאד של הלחימה ניוותר ללא טילי הגנה. עצמם

 
:  שמערכת הביטחון פוסלת ומתנגדת לה באובססיביות תמוההתוספת למכלול ההגנהה

את ,  מיליון דולר400- בהשקעה משותפת של כ, ב וישראל" פיתחו ממשלות ארה2005 ועד שנת 90מאמצע שנות ה 
 וכן (פיתוח שהסתיים בהצלחה מלאה) שנועדה להגן על קריית שמונה– הנאוטילוס – מערכת הלייזר רב העצמה 

מערכת הסקייגארד מוכנה . שהיא גירסה מבצעית מתקדמת של הנאוטילוס, הסתיים תכנונה של מערכת הסקייגארד
רשמית להתחיל החברה בו התחייבה , 2007מינואר , גרומן-בידי משרד הביטחון מכתב של חברת נורתרופ. לייצור

בשיתוף עם התעשיות הישראליות ועם נכונות לשאת , 2008החל מחודש יולי , לספק מערכות סקייגארד במחיר קבוע
. בקנסות פיגורים

 
: ת ההגנה באמצעות טילים נגד טילים בלבדמערכובהשוואה ל - השימוש במערכת הלייזר

.  זול יותר300פי .  מיליון דולר3 עד 2- עלותו של יום התגוננות אחד עם מערכות הלייזר תהיה כ -

,  האתרים האסטרטגיים ומרכזי האוכלוסייה במדינה40שיגנו על ,  מערכות סקייגארד80מחיר ההצטיידות ב  -
 . מיליארד דולר3.1 -כ יגיע ל,טווח-גם מפני איומים ארוכי

 שיירטו כל איום ,להן טווח הגנה של מאות קילומטרים,  מערכות סקייגארד מוטסות5- מחיר ההצטיידות בכ -
 (.2003 למערכת הביטחון ב הנושא הוצג) מיליארד דולר 1.4-  יגיע עד כ - ומעלהמ " ק30הנורה לטווח של 

 
 .אפילו בכוחות עצמה בלבד,  ישראל יכולה לעמודזהב .זה פחות מעשירית ממחירי הטילים נגד טילים

 
 מירבכאשר , הפיתרון היחיד מצוי בשילוב של מערכות הלייזר רב העצמה עם מערכות הטילים נגד טילים

. שתפעולן כה זול, היירוטים יבוצעו באמצעות מערכות הלייזר
 

בלא כל מגבלה , בכל מזג אוויר, מערכת משולבת של טילים נגד טילים ולייזר רב עוצמה תוכל להגן על העורף כולו
 רקטותתהא זאת מערכת שתוכל גם להגן מפני כל משפחת ה.  ככל שיידרשתית ולמשך זמן לחימה ארוךיכלכלית אמ

מפני פצצות מרגמה ומפני כל טילי , (מ מהגבול" ק15לא נצטרך למגן את היישובים עד למרחק של ) הטווח ותקצר
. דבר שנבצר ממערכות הטילים נגד טילים– השיוט למיניהם 

 
אנו קוראים .  תוכל להתניע מחדש את הפעילות בלייזר רב העצמהלממשל האמריקאיפניה של ממשלת ישראל 

  .המדינה בתולדותהימנעות מכך תהווה את אחד מהמחדלים החמורים ביותר . כןלממשלה לעשות 
 

. אימוץ הגישה המוצעת במכתב זהמבקשים להיפגש איתך בהקדם במטרה ללבן פרטים נוספים שיעזרו לאנו 
 
 

, בברכה
 "מגן לעורף"הנהלת עמותת 
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