העיתונאי בוב וודורד מזהיר :ישראל לא תוכל להגן על עצמה
רוטר12.9.2018 ,
העיתונאי בוב וודורד טוען בספרו החדש כי ארצות הברית חששה שישראל לא תוכל להגן על
עצמה במקרה של מתקפה מצד חיזבאללה .מהקטע בספר העוסק בנשיא האמריקני דונלד
טראמפ ,וחלקים ממנו התפרסמו היום )רביעי( ,עולה כי גורמים בממשלו של טראמפ הביעו את
חששותיהם בנושא בפברואר  .2017לטענתם ,הדבר עלול לגרור את ארצות הברית ל"מלחמה
נוראית" במזרח התיכון.
וודרוד תיאר תדריך שהעביר דרק הארווי ,שהיה איש צוות במועצה לביטחון לאומי ,בימיו
הראשונים של הממשל .לפי התדריך ,חיזבאללה השיג  150אלך רקטות  -עלייה ענקית לעומת
כ 4,500-רקטות שהיו ברשותו במלחמת לבנון השנייה ב .2006-לפי התדריך ,מערכות כיפת
ברזל וקלע דוד לא היו יכולות להגן נגד מתקפה כוללת של חיזבאללה ביכולתיו הנוכחיות.
http://rotter.net/cgi-bin/go-news.pl?file=39759.html
http://www.maariv.co.il/news/military/Article-660940
הצרה היא שמערכת הביטחון וממשלת ישראל מתעלמים מהאמת הברורה הזאת ,עליה אנו
מתריעים כבר שנים רבות...

תגובות:
אלי בר און
אנחנו ערב יום הכיפורים ומסתבר כי שוב ,כפי שכבר היה בשנת  ,1973המופקדים על הבטחון
בוחרים להתעלם מהמציאות.
ניתן לנסות ולהרתיע אויב בדרך כזו או אחרת ,לעיתים ההרתעה עובדת ולעיתים לא.
חלק גדול מההרתעה ומניעת המלחמה מושג מהאמונה של האויב ביכולתנו להתגונן ביעילות
מפניו.
הגנה יעילה נגד כמות גדולה של פצמ"רים ,רקטות וטילים מדויקים ניתן לקבל רק באמצעות
מעבר ליירוט באמצעות שימוש באנרגיה ישירה הוא לייזר רב עוצמה.
משה גביש
זה נראה כמו  .fake newsלמרות זאת הצבא בונה חומה חסרת ערך בשני מיליארד ש"ח וזה לא
הגיוני.
עודד עמיחי
איזה ?fake news
אנו מוקפים בכ 200-אלף טילים ורקטות שונות ,וברור שמערכות ההגנה יקרסו אחרי יום או
יומיים .מה יהיה אז?
אמרו ,יפנו תושבים .כמה?  50אלף?  200אלף? מיליון? מהיכן? לאן?
אפילו נגד העפיפונים טרם מצאנו פתרון ,למרות שהוא קיים ונמצא בהישג יד.
המדינה לא למדה להפיק לקחים .אנו בערב יום הכיפורים 45 .שנה מאז המלחמה ההיא .גם אז
חיינו בזחיחות .נשבור להם את העצמות ,אמרו מנהיגינו ,לפני...
ואם משווים ,המחדל ההוא נראה כפרומו של המחדל הנמצא בפתחינו.

אף אחד שם למעלה לא רואה? לא מתעורר מהתרדמת העמוקה?
אלי בר און
הידיעה היא ציטוט מספר שכתב העתונאי חושף פרשת ווטרגייט שנחשב למס'  1בעולם.
המקור של העיתונאי מזוהה בשמו והיה בכיר במועצה לבטחון לאומי של ארה"ב.
המצב היום שנה לאחר ההזהרה לטראמפ השתנה לרעה כי יש תהליך התעצמות בטילים
כבדים ומדויקים.
עודד עמיחי צודק ,חייבים להתעורר.
משה גביש
לא כל מה שאומר איזה אדיוט באמריקה נכון ,גם לנו יש אי אילו נשקים ,אינני סומך על וודורד
כמוכם ,הוא עיתונאי ובעל אגנדה מסוימת ,אני מתיחס אליו כמו לעיתומאים שלנו ,כבדהו
וחשדהו.
עודד עמיחי
אתה חי בסרט .תתעורר...
אנו סומכים על וודוורד? אנו אומרים אותו דבר כבר שנים .לפני שוודוורד פתח את הפה .כל מי
שעיניו בראשו חייב לראות מציאות זו .הלוואי שהיו כאן כמה וודוורדים כאלה ,שהיו מרימים קול
זעקה ,לפני שתקרה כאן קטסטרופה.
אלי בר און
משה ,תגובתך מצביעה על כך שאתה מתמקד בעוצמת המהלומות .יפציצו אותנו ,נפציץ אותם.
יהרגו לנו  10,000אזרחים ,נהרוג להם מיליון .כאילו שיתנו לנו .אנו לא במשחק הזה .לא מדובר
על הפסד במלחמה ,אלא במחיר .אלפי הרוגים ,עשרות אלפי פצועים ונזק אדיר.
ברור שאף אחד במדינה לא מעוניין בתסריט כזה .אחרת לא היו משקיעים מיליארדים במערכות
הגנה .הצרה היא שמערכות הגנה אלה יספיקו ליום או יומיים .אח"כ העורף ישאר חשוף ויספוג
אבידות ונזקים בלתי נסבלים .את זה ניתן למנוע ע"י הצטיידות מיידית במערכות לייזר רב
עוצמה .מה שהיה צריך לעשות עוד לפני יותר מעשור.
הנצחון ביום הכיפורים  1973יחסית לתנאי הפתיחה היה מהמפוארים בהסטוריה הצבאית
העולמית.
העם לא קיבל אותו אז ולא מקבל אותו גם היום ,הממשלה וצמרת צה"ל הודחו ,למה? המחיר.
אין סיבה שנשלם מחיר יקר ובלתי סביר זה.
אלי בר און
בנוסף
התעשייה הבטחונית יקרה לכולנו אבל חשוב לזכור תמיד ולהפנים כי התעשיה היא רק
האמצעי ,הבטחון של המדינה ואזרחיה הוא המטרה החשובה מכל.
אז אים נמכור פחות טילים זה יהיה מצער מאוד אבל אים כתוצאה של מחסור באמצעי הגנה
אקטיבית יעיל נאבד אלפי אנשים זה יהיה אסון כבד שקשה יהיה להתאושש ממנו.
יואל אדיר
אני לא איסטרטג ,ולא מכיר את כל הנתונים .אבל במידה ובאירן יתחילו לחשוש מפגיעה
בשדות הנפט שלהם ,ושגם האזרחים שלהם עשויים לרוץ למקלטים ,הם לא יאפשרו כל כך
מהר לחיזבאללה ולאחרים לפעול באופן עצמאי נגדנו .דבר שהם עושים די טוב גם כיום.
אלי בר און
לאיראנים יתרון מובנה אסטרטגי גדול אחד על ישראל ,יתרון שאין לו בכל מצב מענה טוב.

הם באמצעות שלוחיהם קרובים מאוד אלינו ,יושבים ממש על הגבול ואנחנו רחוקים מאוד מהם,
 1500ק"מ ויותר.
לכן התקיפה על איראן מורכבת ומסובכת מאוד ,אותנו ניתן לתקוף מיידית ובעוצמה.
הפתרון היחיד הוא מערכת הגנה אקטיבית חזקה שתסכל את התקיפה
ותאפשר לנו להגיב בזמן ובדרך האופטימלים מבחינתנו.
עודד עמיחי
את ההתפלפלות הזאת אפשר לעשות רק כאשר העורף מוגן .כל ילד יודע זאת .גם ממשלות
ישראל ,שהשקיעו בהגנת העורף מיליארדי דולרים ,וממשיכים למלא את השק הזה עם החור.
הצרה ,כפי שכבר כתבתי ,היא שמערכות ההגנה הקיימות ,יספיקו ליום או יומיים ,ואח"כ העורף
יהיה חשוף לירי מסיבי של רקטות וטילים ,כולל טילים מדוייקים עם רש"ק של חצי טון ,שעלול
לגרום לקטסטרופה.
כל מאמן זוטר בכדורגל או בכדורסל יודע שללא הגנה הוא יחטוף ,לא משנה איזה חלוצים או
קלעים יש לו.
זה טירוף הדעת לעמוד מול ארסנל של כ 200-אלף טילים ורקטות ועוד כמספר הזה פמצ"רים,
ללא הגנה .ואין הגנה זולת לייזר .לייזר חלש נגד עפיפונים ,כתב"מים ורחפנים ,כפי שקיים בצבא
האמריקאי ,ולייזר חזק נגד פצמ"רים ,רקטות וטילים.
צריך להפסיק את משחקי האגו ,ולהכיר ביתרונותיו של הלייזר ,לפני שיהיה מאוחר מדי.
אברהם שביט
למה ומדוע כל ההסברים מאז הניסויים שנערכו בארצות הברית עם מומחים משלנו ו -מעל 40
שיגורים שונים יורטו על ידי מערכת לייזר? איש לא מוכן להתייחס לעובדות אלה ורק מתנכלים
לכל מי שמעלה את נושא לייזר? האם במפא"ת יושבים רק אנשי טילים? האם הלובי החזק של
יצרני הטילים בארצות הברית עובד גם בארץ????

