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אל: אלון שוסטר, ראש מועצת שער הנגב

מאת: עודד ליפשיץ, ניר עוז

הנידון: רשות הדבור ל"חבר פרבלום" – ול"חברה כיפת ברזל"

לאלון שלום!

  שבה נתת את הדיבור ל"חבר פרבלום",16.11קראתי את פנייתך לתושבי "שער הנגב" מה-
 והצעת  שיגיד את דברו עד שבתום "מלחמת שלום הילדים" החמאס יפנים את המסר:

"אתה על הילדים שלנו לא יורה יותר".

 אז כתבת.

 דעתי על אותם שכנים שהם טרוריסטים שקמים בבוקר ויורים  קסאמים, פצמרים, גראדים
 וסאגרים על ילדים, נשים, גברים וקשישים - זהה לדעתך. אני גם שותף למשאלתך

 שהיריות על ילדינו יופסקו אחת ולתמיד.  משאלות לב, מוצדקות אבל דמיוניות לחלוטין,
 יש רק בחלומות. במציאות  העגומה יש רק הערכות ריאליות שחוזרות ומתממשות. תפסיק

 לפזר אשליות: זה לא אחראי ולא הוגן כלפי תושבי  שער הנגב וכל הנגב, שמשתרע היום
 עד מעבר לירקון... מציאות חיינו  אינה אגדות ילדים או מערבון עם סופטוב שבסופו

 מקנחים את קנה האקדח. גם אחרי ולמרות שתים עשרה שנות טרור אין אף מדינאי, גנרל
 או פרשן, חוץ מרוני דניאל,  שעוד לא התפכח מהאשליה ש"החבר פרבלום" והחברים "אף

 ", "תותח"  ו"מרכבה", מסוגלים להכניס לחמאס  "זבנג וגמרנו" שיאלץ אותו לוותר גם16
 על הטרור וגם על מדינה פלשתינית עצמאית. אין שחר לחלומך שאחרי הזבנג  נשיר "מלאו

  שנה וילדינו המפוחדים יגיעו בשלוה רגועה לפחות לגיל40אסמינו בר", הארץ תשקוט 
 העמידה... האשליות שאתה מפזר  יתנפצו וזה יכאיב קשות למאמינים בהן. במציאות נשיג

 לכל היותר  הפסקת אש, ואם יחלפו שנתיים עד שהיא תקרוס - זה יהיה מעבר לתקוות הכי
 ורודות.  "עמוד ענן" הוא רק אקמול זמני לכאב הטרור...

 ... היום חוגגים את ההצלחה האדירה של כיפת ברזל. אז נכון, בשביל מערכת שגויה,
 מפגרת ויקרה להחריד זה הישג יחסי. אבל- כיפת ברזל לא מיירטת בכלל פצמ"רים, ולא

  ק"מ. חמש מערכות כיפת ברזל מכסות רק חלק קטן מהאזור7מיירטת קסאמים עד 
 המותקף. כיפת ברזל גם לא יירטה חלק ניכר מהטילים והם הגיעו ליעדיהם במחצית
 הדרומית של המדינה. התוצאה הייתה הרוגים ופצועים, לא רבים, וגם בתים ורכבים

 הרוסים.  לא רבים, אבל, מספיק כדי ששלושה מליון אזרחים ימתינו בחרדה לצפירות
 האזעקה ולקריאות  "צבע אדום" כדי לרוץ בבהילות לממ"דים, למקלטים ולמחסות

 מאולתרים. מספיק פגיעות כדי שרבבות ילדים ומבוגרים יהפכו לנפגעי חרדה שיסבלו
 שנים. מספיק כדי לשתק את הכלכלה, מערכת החינוך ומערכות ציבוריות  ולגרום לנזקים

בעשרות מיליארדי שקלים.

  טילים לכל יירוט מוצלח2 אלף דולר, 100ומה עם עלות היירוט בכיפת ברזל? כל טיל כ-
 ועוד בממוצע לפחות חצי טיל שפספס, בסה"כ רבע מליון דולר או יותר לכל יירוט. לחמאס

 יש אלפי טילים. אתה יודע האם ומתי ייגמר מלאי הטילים של כיפת ברזל?



 שבע מערכות לייזר "סקייגארד" על גבול הרצועה היו משמידות את כל סוגי הטילים
 והפצמ"רים על הקו הירוק, בעלות אפסית ובלי הגבלת מלאי תחמושת, עוד הרבה לפני

 שהטילים הגיעו לישובי עוטף עזה. אין שום השוואה בין "כיפת ברזל" ל"סקייגארד", שהיה
 מיירט את הטילים  בלי "צבע אדום" ואזעקות, בלי פגיעה עצומה בכלכלה ובחינוך ובלי

 לגרום חרדה להמוני ילדים ומבוגרים.

 אם הייתה לנו מערכת "סקיגארד" לא היינו צריכים להתלבט האם לפתוח בפעולה קרקעית
 רבת סיכונים כדי להפסיק את הנזקים והפגיעות המתמשכות והקשות מנשוא בנפש וברכוש

 ש"כיפת ברזל" אינה מסוגלת לנטרל.

 "כיפת ברזל" היא כמו נבחרת כדורסל של כיתה ה' ואתם, ראשי המועצות והעיריות, הורים
 גאים שמוחאים לה כפיים אחרי שהצליחה להכניס כמה סלים במשחק ילדים חובבני.

 "סקייגארד" זה כדורסל מעולם אחר. אילולא התקפלתם מול לחצי מערכת הביטחון שרק
 רוצה לייצא כיפות ברזל,  אילו בחרתם ב"סקייגארד" ונאבקתם בכל הכוח עד להצבתו,

הייתה לכם מזמן אלופה ללא עוררין מהאן. בי. איי.                

אז תביטו בראי ותעשו חשבון נפש.

שלך בברכה ובדאגה עמוקה, 

עודד ליפשיץ 


