
!!עכשיו זה  עוד כלוםעכשיו זה  עוד כלום

האם י ש  לכם מו שג מ ה י הי ה  האם י ש  לכם מו שג מ ה י הי ה  

!!!!!!??במלחמה  ה באהבמלחמה  ה באה

20102010התמונה מהשריפה הגדולה בכרמל בדצמבר התמונה מהשריפה הגדולה בכרמל בדצמבר 



? ? מה לפ נינומה לפ נינו
!! עשרו ת אל פי קטיושות וקסאמים עשרו ת אל פי קטיושות וקסאמים

 אלפי  טילי ם עם חומר נפץ ש ל   אלפי  טילי ם עם חומר נפץ ש ל  

!! !! עשרות קילוגרמיםעשרות קילוגרמים

 מאות טילי ם איר אניים עם ראשי   מאות טילי ם איר אניים עם ראשי  

נפץ ש ל מעל חצי טון ודיוק פגיעה של  נפץ ש ל מעל חצי טון ודיוק פגיעה של  

!!! !!! עשרות מט ריםעשרות מט רים



פגיעות אפשריות והתוצאותפגיעות אפשריות והתוצאות
 פגיעה מ סיבית בי שובי גבול הצ פון  עד חי פה  טבריה  פגיעה מ סיבית בי שובי גבול הצ פון  עד חי פה  טבריה 

ו יישובי עו טף עזה  עד  לנתי בות ואש דודו יישובי עו טף עזה  עד  לנתי בות ואש דוד, , ועפו להועפו לה

השמד ת  הבניינים השמד ת  הבניינים ; ;  הרס רב מפגיעו ת  בערים הגדולו ת הרס רב מפגיעו ת  בערים הגדולו ת
א לפי הרוגים א לפי הרוגים . . הגדולים  ומרכזי השלטוןהגדולים  ומרכזי השלטון

מחנות מחנות , , שדות ת עו פה שדות ת עו פה , ,  פגיעו ת מדוייקות  בתחנות  כח פגיעו ת מדוייקות  בתחנות  כח
כורים כורים ,  ,  מפ ע לים כימיים ובתי זיקו קמפ ע לים כימיים ובתי זיקו ק, , צבא אס טרטגייםצבא אס טרטגיים

שיתוק ה מדינה וזיהומים ס ביבתיים  משמידי  שיתוק ה מדינה וזיהומים ס ביבתיים  משמידי  . . גרעינייםגרעיניים
אוכלוסיו ת אוכלוסיו ת 

 הכחדת  הטב ע וה נוף כפי שאנו מכירים אותם הכחדת  הטב ע וה נוף כפי שאנו מכירים אותם





!. .!. .אבלאבל
 יש לנו כיפת ברזל להגנה  מקטיושות   יש לנו כיפת ברזל להגנה  מקטיושות  1.1.

וטילים מגבול הצ פון ועזהוטילים מגבול הצ פון ועזה

 יש לנו טילי חץ להגנה מ הטילים  יש לנו טילי חץ להגנה מ הטילים 2.2.

האיראנייםהאיראניים

!!??כל  זה לא יעזור כל  זה לא יעזור ,  ,  מהמה



... ... אב לאב ל...  ...  בט ח יעזו רבט ח יעזו ר
 כיפת ברזל לא יכולה להגן ביעילות על יישובים  כיפת ברזל לא יכולה להגן ביעילות על יישובים 

וכ לל לא וכ לל לא , ,  אין מספיק זמן אתרעה אין מספיק זמן אתרעה––ליד הגבול ליד הגבול 
נות נת מענה לטילים הגדוליםנות נת מענה לטילים הגדולים

אך יזדקק אך יזדקק , ,  כן יכול לפגוע בטילים הגדולים כן יכול לפגוע בטילים הגדולים22 חץ  חץ 
 ושרביט קסמים  ושרביט קסמים 33לתגבור והשלמה של חץ לתגבור והשלמה של חץ 

גם אז לא תהיה הגנה גם אז לא תהיה הגנה ). ). שניהם בפיתוחשניהם בפיתוח((
ליישובים הסמוכים לגבול ולא תהיה הגנה מטי לי ליישובים הסמוכים לגבול ולא תהיה הגנה מטי לי 

! ! שיוט שיוט 





נצטרך להצטייד בהרבה נצטרך להצטייד בהרבה 

טילי טילי , ,  חץ לסוגיו חץ לסוגיו––אלפים מהם אלפים מהם 

וטילי שרביט וטילי שרביט , , כיפת ברזלכיפת ברזל

קסמ יםקסמ ים



.. ... .אבלאבל... ... בסדרבסדר
 הכנה לשבועיים לחימה עם כ מ ות מתאימ ה של טילי הגנה  הכנה לשבועיים לחימה עם כ מ ות מתאימ ה של טילי הגנה 

חץ חץ $, $, 100000100000טיל כיפת ברזל עולה טיל כיפת ברזל עולה ((  מיליארד ד ולר   מיליארד ד ולר 3030תעלה תעלה 
))עולה מיליו ניםעולה מיליו נים

 זהו סכום דמיוני ש מ עשית לא ניתן להקצותו זהו סכום דמיוני ש מ עשית לא ניתן להקצותו

!!$ $  מיליארד  מיליארד 4545-- ואם נתכונן לחודש לחימה נגיע ל ואם נתכונן לחודש לחימה נגיע ל

ולא תהייה ולא תהייה , ,  וגם אז לא תהייה הגנה לישובים הקרובים לגבול וגם אז לא תהייה הגנה לישובים הקרובים לגבול
הגנה מטילי שיוטהגנה מטילי שיוט

 לעולם לא יהיו לנו מספיק טילי הגנה לעולם לא יהיו לנו מספיק טילי הגנה–– עקב בעיית תקציב  עקב בעיית תקציב 
ותקרוס ותקרוס "   "   תכלה את עצמה לד עת תכלה את עצמה לד עת "" מ ערכת הטילים נגד טילים  מ ערכת הטילים נגד טילים 

לאחר ימי לחימה בודדיםלאחר ימי לחימה בודדים

!! מדינת ישראל תכ רע אז על ברכיה מדינת ישראל תכ רע אז על ברכיה



?? ? ?? ? אז  מה עושים אז  מה עושים 



!!יש פתרון אפ שרי יש פתרון אפ שרי 
  ––תיירט כל איום תיירט כל איום , , " " סקאייגרדסקאייגרד" " עוצמה עוצמה -- מ ערכת לייזר כימי ר ב מ ערכת לייזר כימי ר ב

מפצצות מרגמה ועד  טילים בליסטייםמפצצות מרגמה ועד  טילים בליסטיים

ידי ישראל ידי ישראל -- מבוססת על הנאוטילוס שפותחה במשותף על  מבוססת על הנאוטילוס שפותחה במשותף על 
  פגי עה   פגי עה % % 100100ניסויים שנעשו השיגו ניסויים שנעשו השיגו . . וארצות הבריתוארצות הברית

!!פגזי ארטילריה ומרגמה פגזי ארטילריה ומרגמה , , רקטות כבדותרקטות כבדות, , בקטיושותבקטיושות

אלפיים דולרים בלבדאלפיים דולרים בלבד-- עלות יריית לייזר מ מוצעת כאלף עלות יריית לייזר מ מוצעת כאלף

 מ ערכת ס קאייגרד מוטסת תיירט רקטות וטילים בליסטיים  מ ערכת ס קאייגרד מוטסת תיירט רקטות וטילים בליסטיים 

בעודם מחוץ בעודם מחוץ , ,  קילומ טר קילומ טר20002000 ו עד  ו עד 3030הנורים מטווחים של הנורים מטווחים של 
שני טילי סקאד הושמדו בניסוי מבצעי שני טילי סקאד הושמדו בניסוי מבצעי ! ! לגבולות המדינהלגבולות המדינה

20102010בפברואר בפברואר , , ראשון במערכת דומהראשון במערכת דומה



 בסיס  בסיס --מערכות הלייזר   מערכות הלייזר   
להגנה רב שכבתיתלהגנה רב שכבתית

  55+ +  מ ערכ ות סקאייגרד קרקעיות  מ ערכ ות סקאייגרד קרקעיות 4848--עלות ההצטיידות בעלות ההצטיידות ב  

  4545  או   או 3030--בהשוואה לבהשוואה ל((בלבד בלבד $  $    מיליארד   מיליארד 3.33.3--מוטסות הינה כמוטסות הינה כ

).).עלות ההשקעה בטיליםעלות ההשקעה בטילים$  $  מיליארד מיליארד 

).).להש מד ת טיללהש מד ת טיל$ $ 20002000--ככ(( בטלה בשישים  בטלה בשישים ––עלות הפע לתן עלות הפע לתן 

 מפצצות מרגמה וע ד טילי שיהאב  מפצצות מרגמה וע ד טילי שיהאב –– הגנה מפני כל איום  הגנה מפני כל איום 

..גם על הישובים הסמוכים לגבול וגם מפני טילי שיוטגם על הישובים הסמוכים לגבול וגם מפני טילי שיוט. . מאיראןמאיראן

 כמות קטנה של טילים נגד טילים תהווה גיבוי למערכות  כמות קטנה של טילים נגד טילים תהווה גיבוי למערכות 

..הלייזר ב מקרה של מזג אויר גרוע במיוחדהלייזר ב מקרה של מזג אויר גרוע במיוחד



??אז למה ז ה עוד לא כאןאז למה ז ה עוד לא כאן
 בקריית שמונה הוכנה תשתית למ ערכת  הנאוטילוס ששייכת  בקריית שמונה הוכנה תשתית למ ערכת  הנאוטילוס ששייכת 

!!לנו ומחכה בבסיס אמריקאילנו ומחכה בבסיס אמריקאי

 הוקמה וע דה לבדיקת פתרון רב שכבתי הכולל  הוקמה וע דה לבדיקת פתרון רב שכבתי הכולל 20072007 בתחילת  בתחילת 
לייזר לייזר 

את מערכת  את מערכת  " " השליכה לפחהשליכה לפח" "  הוועדה בחרה בכיפת ברזל ו הוועדה בחרה בכיפת ברזל ו
! ! הנאוטילוס יחד עם כל טכנולוגיית הלייזר רב העוצמההנאוטילוס יחד עם כל טכנולוגיית הלייזר רב העוצמה

 ניתנו הסברים לא משכנ עים שניתן להפריכם אם רק ייבדקו  ניתנו הסברים לא משכנ עים שניתן להפריכם אם רק ייבדקו 
...)...)המ תנה למע ר כת לייזר ע תידיתהמ תנה למע ר כת לייזר ע תידית, , אמינותאמינות, , זיהוםזיהום((

הייתכן שמערכ ת הביטחון החליטה לא להגן על הייתכן שמערכ ת הביטחון החליטה לא להגן על   
??????האוכלוסייה האזרחית האוכלוסייה האזרחית 



קש ר  השתיקהקש ר  השתיקה
 שרים שרים

 חברי כנסת מכל הקשת הפול יטי ת  חברי כנסת מכל הקשת הפול יטי ת 

 בכירים  במערכת הביט חו ן  בכירים  במערכת הביט חו ן 

 ע ית ונא ים  וכת בים צבאי ים  ע ית ונא ים  וכת בים צבאי ים 

!!אף אחד לא מוכן לגעת בנושא ולקדמואף אחד לא מוכן לגעת בנושא ולקדמו

? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? מדוע מדוע 



?? מה א פשר   לעשו ת  מה א פשר   לעשו ת ––נשמע  הזוי נשמע  הזוי 

 הפי צו  מצגת  זו לכל מי שאתם מכירים הפי צו  מצגת  זו לכל מי שאתם מכירים

 ייווצר לחץ ציבורי ייווצר לחץ ציבורי

 מקבלי ההחל טות יחדשו את בחינת  מקבלי ההחל טות יחדשו את בחינת 

השימו ש במע רכות הלייזרהשימו ש במע רכות הלייזר

הדבר נוגע  הדבר נוגע  !!!  !!!   עכשיו עכשיו–– יש  ל פעול   יש  ל פעול  

!!בחיי משפחותינובחיי משפחותינו,  ,  בנפשותינובנפשותינו
http://www.magenlaoref.org.ilhttp://www.magenlaoref.org.il: : להעמקת היד ע  למעונ י ינ יםלהעמקת היד ע  למעונ י ינ ים


