
אכזבה גדולה לצד גאווה גדולה ופרס ביטחון ישראל

25.6.2012מאת: מיכאל אזולאי, 

 הקמפיין הצליח וגם הכיפה הייתה למבצעית, אבל אז גילו ראשי ותושבי ישובי שדרות ועוטף
 עזה שכיפת ברזל כלל לא תוצב להגן עליהם... כי היא פשוט לא יכולה...אז הבינו שפשוט ניצלו

 אותם ורתמו אותם לקמפיין למען הצטיידות בכיפת ברזל באשליה שהכיפה תגן עליהם...וכך
 מיואשים מותשים ומרומים נותרו התושבים האומללים של ישובים אלה, חשופים לטרור וסיוט
 מתמשכים ללא שום כיפה שתגן עליהם ולמעשה ללא שום כלום שיגן עליהם ,זאת כי מערכת

הביטחון מסיבותיה שלה, לא מוכנה לשמוע כלל על חלופת הלייזר להגנתם...

 פיתוח כיפת ברזל, הינו הישג טכנולוגי מרשים וגאווה גדולה למתכנני ומפתחי
אך אינו ממעיט מהאכזבה הגדולה על כך שבפסטיבל כיפת ברזל, ולעם ישראל.  

 המתמשך הזה סביב 'כיפת ברזל', נשכחו ונדחקו הצידה תושבי שדרות וישובי
לצד הניסיון למזער את העובדה ש'כיפת ברזל' לא תוכל לגונן על  עוטף עזה  

.ישובים קרובים לגבול...מטרה שלשמה היא פותחה

על ישובי עוטף  ראשי מערכת הביטחון , יודעים היטב שה'כיפה' לא תוכל להגן  
 עזה. אך אינם ממלאים את חובתם לעשות הכל לתת מענה טכנולוגי לירי הטילים

   .והפצמ"רים גם על שדרות וישובי עוטף עזה

טכנולוגיה שפותחה  הם מכירים היטב את טכנולוגיית הלייזר שקיימת שנים רבות,  
  ק"מ )2אך ורק עבור מדינת ישראל (כי רק עלינו יורים טילים ממרחק של פחות מ-

  $ . הם יודעים שאופציית הלייזר זמינה וכי420,000,000והושקעו בפיתוחה 
 הוכיחה עצמה בהצלחה גדולה ביירוט מטחי טילים ופצמ"רים בשדה הניסויים

...בארה"ב. אבל פועלים בכל הכוח נגדה

מירי של טילים  לישובים חלופת הלייזר היא היחידה היכולה להעניק הגנה  
מערכת הלייזר יודעת להתמודד גם עם מטחי טילים    .  ופצמ"רים מטווח קצר  

 ופצמ"רים, היא פועלת במהירות האור (פי מיליון ממהירות כל טיל) ולכן אי אפשר
  שניות בלבד ליירט טיל מרגע שילוחו, עלות כל יירוט ,3לחמוק ממנה, נדרשות לה 

  $ בלבד...גודל סוללת1000היא עלות הדלק הנדרש להפקת קרן הלייזר, כ- 
'פטריוט', הגזים שלה פחות רעילים מגזי  הלייזר 'סקייגארד', כגודל סוללת  

 ה'פטריוט', ולפני שנתיים כבר יירטו טילים בליסטיים בתותח לייזר המוצב ע"ג
.(מטוס ג'מבו(כנסו לגוגל או ליוטיוב תחת הערך: תותח לייזר מוטס

 אנו המעטים הזועקים למען בדיקה אובייקטיבית של תותח הלייזר, לצורך הגנה על
 שדרות ועוטף עזה, מעולם לא היינו נגד כיפת ברזל, אבל כן היינו נגד העלמת

היום לאחר שנים של עיסוק  אופציית הלייזר מעיני הציבור ומזעור יכולותיה.  
 אינטנסיבי בנושא, אני יודע לצערי הרב, שעושים הכול לשלילת אופציית

להתנהלות  והעלמתה מעיני הציבור משיקולים זרים. אין שום הסבר  הלייזר  



 התמוהה והשערורייתית הזו של ראשי מערכת הביטחון, וללא שום ספק
מחדל חמור ממש מול עיננו, לצד קשר שתיקה מוזר של כולם  מתחולל .

 אני מביע מחאה מרה על כך, שלצד ההישג הטכנולוגי הכביר, פשוט הוליכו שולל
 את תושבי עוטף עזה (כולל ראש ממשלה ושר ביטחון ) לחשוב בזמנו שכיפת ברזל

  לקמפיין לשכנוע2007וכך רתמו אותם לפני שנת   תגן עליהם לכשתהיה מבצעית,
לצורך הגנת שדרות ראש הממשלה ושר הביטחון דאז להצטייד בכיפת ברזל  

.וישובי עוטף עזה מירי רקטות הקסאם

 הקמפיין הצליח וגם הכיפה הייתה למבצעית, אבל אז גילו ראשי ותושבי ישובי
 שדרות ועוטף עזה שכיפת ברזל כלל לא תוצב להגן עליהם... כי היא פשוט לא

 יכולה...אז הבינו שפשוט ניצלו אותם ורתמו אותם לקמפיין למען הצטיידות בכיפת
 ברזל באשליה שהכיפה תגן עליהם...וכך מיואשים מותשים ומרומים נותרו

 התושבים האומללים של ישובים אלה, חשופים לטרור וסיוט מתמשכים ללא שום
 כיפה שתגן עליהם ולמעשה ללא שום כלום שיגן עליהם ,זאת כי מערכת הביטחון

...מסיבותיה שלה, לא מוכנה לשמוע כלל על חלופת הלייזר להגנתם

על ההישג הטכנולוגי הגדול של אנשי רפא"ל , אך ממשיך להלין  אני מברך וגאה  
אנשי  על כך שלמרות שכולם ידעו ויודעים שהכיפה לא תגן מפני ירי מטווח קצר,  

 מערכת הביטחון ,לא עושים מסיבותיהם הם את המוטל עליהם ולהפוך כל אבן
תושבי שדרות וישובי עוטף עזה  למען הגנת .


