ד"ר עמיחי :מדיניות המגננה הישראלית לקויה ולא מעודכנת
שאול כהן ,ראיון עם ד"ר עודד עמיחי17.6.2011 ,
ראיון :ד"ר עודד עמיחי מבקר את מדיניותה של ישראל בנושא המגננה המתוכננת נגד מתקפת
טילי האויב שעלולה להתרחש במלחמה הבאה .בהקשר זה ,הוא טוען ,ישראל ,שעשתה טעויות
תכנון רבות שהובילוה לצורך בפעולות מיותרות של צה"ל ולאבדן נקודות מבחינה פוליטית ,איננה
מוכנה כראוי גם מבחינה טכנולוגית-לוגיסטית וגם מבחינת יחסה לתעשייה הביטחונית.

בראיון עם ד"ר עודד עמיחי ,הנחשב למומחה בינלאומי בנושא המגננה המבוססת
על הלייזר נגד טילים ,הוא מבקר את מדיניותה של ישראל בהקשר האיום שיש
עליה מצד האויב" .התחזית שישראל עלולה להיות מותקפת על בסיס יומיומי
במספר גדול של טילים במלחמה הבאה איננה מפתיעה" אומר עמיחי "גם ראש
אמ"ן היוצא אמר לא מזמן דברים דומים ,המבוססים על כמויות הנשק שנמצאות
בידי החיזבאללה וסוריה בצפון והחמאס בדרום .הבעייתיות העיקרית בנושא קיימת
בתחום העלות הגבוהה של מערכות ההגנה מפני טילים ,במיוחד אם היא מבוססת
על טילי יירוט .טיל פטריוט ,לדוגמה ,עולה  3מיליון דולר .כך שהדברים מסתכמים
בעלות של מיליארדי דולרים".
ד"ר עמיחי מבקר את מה שנראה לו כמדיניות אנכרוניסטית מצד פיקוד העורף
שמתכנן ,כפי שמתבטא בתרגיל פינוי העורף הקרוב ,פינוי מאות אלפי אנשים
מבתיהם .דבר זה נובע מכך שבמערכת הביטחון יודעים שאין היום בידי ישראל
מגננה יעילה מפני טילים כה רבים שעלולים להיירות על ישראל .הוא קובל על כך
שבסוגיית הגנת העורף אלה החושבים על "העברת המלחמה לצד השני" אינם
מעודכנים בגישתם ובתפיסתם וחושבים במונחים של "המלחמה של שלשום".
לשאלה בדבר הבעיה שעולה מעזיבת מהנדסי התעשיה כדוגמת אלה שירדו
לחו"ל עם הפסקת פרויקט הלביא משיב עמיחי שמדובר ב"אגדה אורבנית" ,שכן
רבים מהם נשארו לטפל בפרויקט ה"חץ" – והוא מגדיר כ"מחשבה עקומה" את
הרעיון להשאיר את המהנדסים  -רק כדי לספק להם פרנסה...
ד"ר עמיחי מתייחס לשינויים שעברה בעידן האחרון התעשיה הבטחונית; בעבר
היה תפקידה של "רפאל" לספק יתרון טכנולוגי לצה"ל .בתהליך שינוי ייעודה
של "רפאל" – שאותו רואה עמיחי כ"שגיאה פטלית" בגלל שישראל לא יכולה
להרשות לעצמה לוותר על היתרון הטכנולוגי  -אנחנו משלמים באבידות בעתיד וגם
בבעיות בינלאומיות ,כמו שקרו במלחמת לבנון השניה ,שהיתה נראית אחרת
לגמרי לו היו מוצבות בגבול הצפון מערכות הגנה של לייזר.
לדברי עמיחי ,אחת הבעיות של היעדר מערכות הגנה מתאימות היא שצה"ל נגרר
לפעולות התקפיות לא יעילות כמו ב"עופרת יצוקה" ,מה שמשתלם גם באבדן
תמיכה בינלאומית .דבר זה נובע מחוסר השקעה במגננה יעילה...

בקשר לשינוי שעבר "רפאל" מציין עמיחי כי בעבר הוא סיפק נשק מתוחכם לצה"ל
והיום הוא מוכר את תוצריו בסלון האווירי הבינלאומי בצרפת .אך תעסוקת
התעשיות הבטחוניות הן לא מטרה אלא אמצעי ובטחון המדינה צריך להיות
בעדיפות הראשונה .כבר בשנת  61הסביר נשיא ארה"ב דאז שהוא רואה סכנה
לביטחון הלאומי האמריקני כתוצאה מניגוד אינטרסים בין התעשיות הלאומיות לבין
הביטחון הלאומי .אסור ששיקולים של "נזיד עדשים" מלאכותי יגברו על השיקולים
הלאומיים.

