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 ט"ו טבת תשס"ט

לכבוד 
שר הבטחון 

מר אהוד ברק

שלום רב,

מערכת הגנה בפני טילים לישובים בצפון ובדרוםהנדון: 

 מאז מלחמת המפרץ הראשונה ובעקבות ירי הטילים למרחב גוש דן והצפון, פיתחה מדינת ישראל
 מערכות הגנה בפני טילים  שהיוו איום אסטרטגי על מדינת ישראל. במקביל , מנקודת המבט שלנו

לא ניתנה תשובה הגנתית לירי הטילים לצפון הארץ ולדרומה.

אנו משוכנעים כי מערכת הבטחון עושה הכל ע"מ למצוא פתרונות ראויים.
 בתוך כך פותחה מערכת הנאוטילוס בארה"ב שלאחר מספר שנים הופסק פיתוחה מתוך אמירה

כללית של בעיות תיקצוב.

 איננו מבינים בטכנולוגיה כזו או אחרת ואנו תומכים בהמשך פיתוח מערכת כיפת ברזל. יחד עם
 זאת לאור הויכוח המקצועי והציבורי בנושא הנאוטילוס, בו חלק מהמומחים טוענים שהמערכת

 נותנת פתרון וחלק אחר טוענים את ההיפך, אנו קוראים לך אדוני השר, מתוך הערכה עמוקה
  שיראהולעשות מעשהליכולתך, לעקוף את הויכוחים הבלתי פוסקים בין המומחים השונים, 

 לכולנו אחת ולתמיד אם הנאוטילוס, שבניגוד למערכות אחרות כבר קיימת, מסוגלת לתת פתרון
מלא או לפחות חלקי לבעיית הטילים והפצמ"רים, או לא.

  ולערוך ניסוי שלהמערכת הקיימתאנו קוראים לך לפנות לאמריקאים ולבקש להשמיש את 
המערכת בו אתה תהיה נוכח באופן אישי בטווח הקרוב.  

 אם יצלח הניסוי הזה, נבקשך להביא את המערכת הקיימת לישראל, להציבה באזור עוטף עזה
ולנסותה בתנאי השטח.

אדוני שר הבטחון, די לנו בויכוחים בין המומחים. עת לעשות מעשה!

בברכה

בני ועקניןשמואל ריפמןעדי אלדר

ראש עיריית אשקלון  יו"ר מרכז המועצות האזוריותיו"ר מרכז השלטון המקומי

ראש מו"א רמת נגבראש עירית כרמיאל
מאיר יפרח

ראש מועצת שדות נגברוביק דנילוביץדוד בוסקילה 

ראש עיריית באר שבעראש עיריית שדרות

אלון שוסטר

ראש המועצה המקומיתשלמה בוחבוטיחיאל לסרי

שער הנגבראש מועצת מעלות-תרשיחאראש עיריית אשדוד 

ז'קי סבגחיים יליןיואל גמליאל

ראש עיריית נהריהראש מועצת אשכולראש מועצת גדרה
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העתק:
ראשי הרשויות המקומיות.מר מתן וילנאי, סגן שר הבטחון.

ראשי המועצות האזוריותמר פנחס בוכריס, מנכ"ל משרד הבטחון.
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