
כיצד תשפוט ההיסטוריה את בנימין נתניהו?
14.5.2016מאת: אורי גנני, 

 בנימין נתניהו החמיץ את ההזדמנות להיכנס לספרי ההיסטוריה כשהתעלם ממידע שקיבל
 במשך תקופה ארוכה על מערכות הלייזר הכימי רב העוצמה, שיכלו לתת תשובה יעילה

 וזולה יחסית לאיום הבליסטי על מדינת ישראל. התוצאה, שבשעת מבחן ,כשאלפי טילים
 ורקטות ישוגרו לעבר המדינה ייגרמו פגיעות קשות בנפש וברכוש כולל במרכזי אוכלוסיה ,

בסיסי צה"ל, אתרים אסטרטגיים ועוד. בנימין נתניהו יישא באחריות.

  ודאג  חתם על הסכם שלום עם מצרים  הכריז על הקמת המדינה; בגין בן גוריון
 להשמיד את הכור האטומי של עיראק; שמעון פרס ויצחק רבין זכו בפרס נובל
 לשלום. כל מנהיג מעוניין להיכנס לספר ההיסטוריה בזכות פעולה או החלטה

יוצאת דופן שביצע או קיבל במשך הקדנציה שלו.
 בנימין נתניהו, למרות הקדנציה הארוכה המצטברת שלו כראש ממשלה החמיץ את

  כראש ממשלה שמנע קטסטרופה ביטחונית שעלולה לעלות האפשרות להירשם
 למדינה באלפי פצועים והרוגים, פגיעה במרכזי האוכלוסייה, מרכזי התעשייה

  כולל שדות התעופה של חיל האוויר, נתב"ג, נמלי הים והלוגיסטיקה, בסיסי צה"ל,
 ועוד. אין לי ספק שמחדל זה, אותו אפרט בהמשך, יירשם על שמו ויהפוך אותו

 שתקום בעתיד. לאחראי המרכזי בוועדת חקירה ממלכתית
 ולגופו של עניין. לאחרונה רמזו ראשי מערכת הביטחון, את מה שכבר ידוע תקופה

 ארוכה, שמערך ההגנה הרב שכבתית מבוסס הטילים שהמדינה בנתה במשך
 השנים, הכולל טילי "פטריוט", "חץ", "שרביט קסמים" ו"כיפת ברזל", אינו נותן

 תשובה משמעותית לעשרות אלפי הטילים והרקטות המאיימים על המדינה, לא 
מבחינה מבצעית ולא מבחינה כלכלית.

 על הסיכונים ומאידך וגם על בנימין נתניהו קיבל במשך השנים את כל המידע 
 יעילות מערכות הלייזר הכימי רבות העוצמה המופעלות באמצעות דלק זול וזמין,

 בניגוד למערכות לייזר מצב מוצק שכיום מהללים אותן כפתרון העתידי לאיום
הבליסטי, אלא שהן תמיד תהינה בעלות טווח יירוט מוגבל.

 מדובר במערכות לייזר כימי שהדגם הראשוני שלהן ה"נאוטילוס" פותח ונוסה
 בהצלחה מלאה בשיתוף פעולה עם ארה"ב. על בסיס מערכת זאת תוכנן

 ה"סקייגארד" – דגם מתקדם שרק הצטיידות בו יכולה לספק הגנה מרבית כנגד
 האיום הבליסטי עלינו (כולל יירוט פצמ"רים ופגזי תותח ששום מערכת אחרת לא

תהיה מסוגלת ליירט בשנים הקרובות!) בעלות כלכלית סבירה.
  את האפשרות להיכנס לספרי ההיסטוריה? משום שאינו  החמיץ נתניהו מדוע

 ברצינות למידע מפורט ומעודכן של מומחים בנושא, אשר נלחמים כבר מתייחס 
 שנים לשילוב מערכות הלייזר בהגנת המדינה. לו היה עושה זאת, היה מבין

 שמדובר במערכות המהוות את נשק העתיד אשר במהירות האור מסוגלות ליירט 
על דלק זמין וזול. כל רקטה, טיל, פגז או פצמ"ר שעף באוויר כשהן מבוססות 



  לאחרונה התפרסם שרב חברי הקונגרס האמריקני הביעו תמיכה בהגדלת הסיוע
   בין השאר את הצבאי למדינת ישראל. סיוע שעפ"י דרישת ישראל יכול היה לממן

המשך הפיתוח וההצטיידות במערכות הלייזר.
 מדינת ישראל, יכלה תוך שיתוף פעולה עם ארה"ב, להפוך לגורם מוביל בעולם

 בתחום מערכות הלייזר, כפי שהפכה בתחום המל"טים, נושא שלא רק היה נותן לה
  מסייע לשפר את הגנת הגנה יעילה נגד האיומים הבליסטיים עליה, אלא גם

 נגד הטילים והרקטות האירניות, צפון קוריאניות ועוד. מדינות המערב
 כך החמיץ בנימין נתניהו את סיכוייו להיכנס לדפי ההיסטוריה כמוביל לשינוי מהותי
 בתחום הלוחמה הבליסטית, ובמקום זאת הוא עשוי למצוא עצמו כאחראי הראשי

 להרס רחב ממדים במדינה.


