כשועלים בחורבות היו נביאיך ישראל...
מאת :מיכאל אזולאי22.6.2012 ,
לח"כ עתניאל שנלר אומר רק זאת  :לנוכח העובדה שאין מענה לטרור הטילים על שדרות
ועוטף עזה  ,ולנוכח מאמציך לבטל את אופציית ה'סקייגארד' להגנת הישובים הנ"ל  ,מהווים
דבריך פגיעה חמורה בערך המקודש של פיקוח נפש ...מחד סייעת בדבריך הנ"ל להמשך
הפקרתם של תושבי שדרות ועוטף עזה לירי מתמשך של טילים ופצמ"רים ללא מענה
ומאידך יש סיכוי גדול שעם התגברות מעשי הטרור ,יוכנסו חיילנו הצעירים לנצח ולמות
בעזה...ואז תישאל השאלה :אולי היה צריך להפוך כל אבן ולבדוק כל חלופה שיכלה למנוע
את קיפוח חייהם של אזרחים וחיילים?...

יש לי טענות קשות מאוד אל ח"כ עתניאל שנלר שהרהיב עוז בנפשו לשבת
השבוע ,כך לבדו באולפן הטלויזיה של ערוץ  9ולדקלם בחוסר הגינות ,ובביטחון
שאין לו על מה להסתמך ,דברים תלושים מהמציאות ,נגד אופציית הלייזר ותותח
ה'סקייגארד' .כל זאת כשאין שום אחד שישב מולו באולפן והגיב לדברים שאמר.
היום כבר אין עוררין על כך שכיפת ברזל לא תגן לא על שדרות ולא על ישובי עוטף
עזה...הדבר היה ידוע לפני שנים גם לח"כ עותניאל וכמובן למתכנני כיפת ברזל ,
לראשי מערכת הביטחון  ,לכל מי שהיה מצוי בתחום ואף לעיתונאים רבים .גם
אופציית הלייזר המוצק המבוסס על אנרגיה חשמלית )איזה מטוס טס על
חשמל(...עליה מדבר עתה ח"כ שנלר ,אינה רלוונטית לעשור הקרוב ולא מתקרבת
בביצועיה לעוצמת הלייזר הכימי)המפיק קרן לייזר רבת עוצמה משריפת דלק(.
את הדברים האלה אמרו לו וכתבו לו מדעני לייזר...
במקום להפוך עולמות כדי לנסות להציל כל נפש בישראל ,עשה ח"כ שנלר
במעשהו זה את ההיפך .לא ברור למה היה צריך ח"כ שנלר להתנדב ולסייע
ביודעין או שלא ביודעין לגופים אינטרסנטים אדירי כוח ,המונעים משיקולים זרים,
כדי למנוע כל אפשרות ולו לאפשר בדיקה אוביקטיבית של טכנולוגיה קיימת
שהוכיחה עצמה לפני שנים רבות .
טכנולוגיה שעשויה להציל נפשות רבות של תושבים אומללים מחיים
מסוייטים תחת טרור טילים ופצמ"רים .טכנולוגיה שאמורה להציל גם חיי חיילים
ואף להעניק גמישות מבצעית למפקדיהם .הרי ממילא אין בשטח שום מענה
טכנולוגי אחר שיגן עליהם .למה למען השם לקבור במילים בלי להסתמך על
עובדות ,כל חלופה שאולי תוכל לסייע במתן מענה לטרור הטילים בו שרויים זה
למעלה מעשור תושבי שדרות ועוטף עזה האומללים?
שנלר דיבר בתכנית הנ"ל כאיש מקצוע בזמן שהוא בכלל לא...רק לפני  4שנים
בלבד זעק מעל כל במה את ההיפך הגמור ,והדגיש שהבאת טכנולוגיית הלייזר
'סקייגארד' היא אקוטית...
זה ההיפך הגמור ממה שאמר ביום חמישי האחרון בערוץ  9תחת איצטלא של מבין
עניין...
בסמוך לאותה העת בה החזיק ח"כ שנלר בדעתו הקודמת ,ביקשתי ממנו שלא
להרפות ,אך הוא ענה לי שאין לו יותר תעצומות נפש להמשיך ולהלחם בגופים
אדירי כוח...כנראה קל יותר להצטרף אליהם...

גם באורים והסברים לרוב של מדענים ומומחי לייזר שנשלחו לו בכתב וגם מעל
אתר זה בקשר לתכונות ויכולות הלייזר המוצק ,לא שכנעו אותו ולא מנעו ממנו
לומר דברים חמורים ולא מדויקים בתכנית ה .T.V -הנ"ל אמש.
הרי בוודאות גמורה לא קיימת שום מערכת שתגן על האומללים משדרות וישובי
עוטף עזה .לכן תוהה אני ,כמה אטימות לב נדרשת כדי לעמוד לבד על במה רמה
אל מול קהל גדול ולשלול חלופה המסוגלת לתת סיכוי ומענה לטרור הזה.
כאב לי עד מאוד שדווקא נבחר ציבור ערכי ומוערך מאוד כח"כ שנלר ,מלאהו ליבו
לעולל כדבר הזה לעשרות אלפי תושבים אומללים ולהפקירם למעשה כך סתם
באופן בלתי מובן וללא טיפה של חמלה ורחמים לסיוט וסכנת חיים מתמשכים.
מה הביאו לשלול לחלוטין את חלופת ה'סקייגארד' בטענה שמערכת זו היא בגדר
של ממצא ארכאולוגי ומשהו שאבד עליו הכלח ? מאין לו הידע המוסמך שמערכת
זו היא כאבן שאין לה הופכין...
האמת היא שהפיתוח של מערכת ה'סקייגארד' )המשוכלל יותר ובל טווח יעיל של
 10ק"מ וקטן פי  4מאב הטיפוס ה'נאוטילוס'( הסתיים כבר בשנת  , 2004אבל
הייצור שלה לא החל מעולם כי מערכת הביטחון הפסיקה בזמנו את המשך תקצוב
הפרויקט וסיבותיה עימה...
ידוע לח"כ שנלר כמו לכל המצוי בעניין שהמערכת הראשונה של ה'סקייגארד' באם
תוזמן ,תגיע רק כעבור שנה וחצי מהיום בו תוזמן מהיצרן...ראה המכתב בקובץ
המצ"ב למטה ,של סגן נשיא הקונצרן  , NGיצרן ה'סקיגארד' ,לראש מפא"ת דאז
שמואל קרן .מכתב שהועלם מעינם של ראש הממשלה ושר הביטחון דאז לפני
שקבלו את ההחלטה הגורלית בפברואר  2007באיזה מערכת לבחור לצורך
ההגנה על שדרות) .אז היו רק קסמים בעלי טווח של  4.5ק"מ...לא ירו אז לא על
ב"ש ולא על אשדוד וכו'. (...
היצרן האמריקאי שידע כי אנשי מפא"ת )גוף המחקר והפיתוח של משרד הביטחון(
רימו אותו ,לא מוכן היום לדבר עם שום גורם בנדון ,פרט לשר הביטחון או לראש
הממשלה...משום כך לא יתעסקו ממילא עם שום "סוחר נשק" או "אינטרסנט" ,כפי
שרמז ברשעות ח"כ שנלר בדבריו עלינו ,אנו המעטים הזועקים שמתחולל מחדל
חמור וכי צריך לבדוק באוביקטיביות את חלופת ה'סקייגארד'.
לח"כ עתניאל שנלר אומר רק זאת:
לנוכח העובדה שאין מענה לטרור הטילים על שדרות ועוטף עזה  ,ולנוכח מאמציך
לבטל את אופציית ה'סקייגארד' להגנת הישובים הנ"ל  ,מהווים דבריך פגיעה
חמורה בערך המקודש של פיקוח נפש ...כי מחד סייעת בדבריך הנ"ל להמשך
הפקרתם של תושבי שדרות ועוטף עזה לירי מתמשך של טילים ופצמ"רים ללא
מענה ומאידך יש סיכוי גדול שעם התגברות מעשי הטרור ,יוכנסו חיילנו הצעירים
לנצח ולמות בעזה...ואז תישאל השאלה :אולי היה צריך להפוך כל אבן ולבדוק כל
חלופה שיכלה למנוע את קיפוח חייהם של אזרחים וחיילים?...
גם כך אין שום חבר כנסת צדיק אחד המעז לשאול בקול ,מדוע לא בודקים
באובייקטיביות וללא פניות את יכולות מערכת הלייזר ה'סקייגארד' להגנה על
תושבי הישובים הקרובים לגבול?...

הנה מכתב שהעליתי לפני למעלה משנה לאתר זה וגם שלחתי לתיבות המייל
האישיות של עשרות ח"כים ,ולצערי קולי נותר קול קורא במדבר.
שתיקה טקטית של כל נבחר ציבור החפץ לחמוק משאלה מביכה ,תמיד הוכיחה
את עצמה...לכן עדיף להם להתעטף בעור של פיל ,לבלוע צפרדעים לסתום את
הפה את האף ואת האוזניים ולתת לכלבים לנבוח עד כלות .זהו לצערי גם המתכון
הבטוח להישרדות בבית הנבחרים המפנק  ...אף אנו כולנו איננו
חפים מהימשכותו של מחדל חמור זה ,בשתיקתנו ותרומתנו לקשר השתיקה
סביבו.
על כך כבר נאמר כי :פני הדור כפני הכלב...

