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מדור נוער וילדים

טיפים והמלצות

בריאות

פניה למערכת

English

כניסה למשתמש רשום
ראשי

ארכיונים ואתרים יעודיים

תת  - 2012ארכיון חלק 1

כתבה

טילים נגד טילים = חלומות באספמיה ושאר קסמים
עלות יירוט טילים ע"י טילים ליום לחימה אחד מגיע לכמיליארד דולר,
בהנחה של  30ימי לחימה מדובר בכ 30 -מיליארד דולר ,סכום דמיוני שאין
למערכת הביטחון וגם לא יהיה .במלחמה כוללת יש לאוייבים מעל ל-
 100,000טילים ועם כל הכבוד  -לנו יש רק כמה אלפים  -כדי שצריך קסם
כדי שאלפים יירטו מאה אלף...

סילוקו של דני איילון
מרשימת 'ישראל ביתנו'
יו סיף מנדטים ל'ליכוד ביתנו '
לא יש פיע על הה צבעה ל'ליכוד ביתנו '
יו ריד מנדטים ל'ליכוד ביתנו '

הצבע

תוצאות

 (19/07/12) 19:20לילך מועלם

למדור סקרים :הקש כאן!

יוסי ארזי מנכ"ל מגן לעורף מגיב לכתבה על שרביט קסמים וחץ  - 3כאילו יספקו הגנה מפני טילים
אלופי הצפיות  -לקראת סיום התחרות

על כזאת וכשכמותה כתב כבר מר משה ארנס ,מי שהיה שר הביטחון )"הארץ" דצמבר  ,2010ציטוט חופשי( " -הסיפורים שמספרים לנו
כי מדענינו מפתחים עבורנו חליפת הגנה של טילים נגד טילים אינה אלא חלום באספמיה .זאת עקב הפרש המחירים האדיר בין הטיל
המיירט למחירו של הטיל  /רקטה התוקפים .אין כל סיכוי כי מערכת שכזאת תיושם אי פעם".
קברניטי מערכת הביטחון ,ובראשם אהוד ברק ומתן וילנאי ,חוזרים ומשננים באזני כל האומה כי בעת קונפליקט רחב )עם איראן ,סוריה,
החיזבאללה והחמאס( ,אליו אנו מתכוננים ,צפוי שבכל יום לחימה יספוג העורף כ 1000 -טילים ורקטות ,במשך כ 30 -יום.
מר ברק גם חוזר ומשמיע באזננו כי הצלחותיה של כיפת ברזל הוכיחו את התפישה של "שכבות ההגנה" על מדינת ישראל באמצעות
טילים נגד טילים ,קרי כיפת ברזל ,שרביט קסמים ,חץ  ,2פטריוט וחץ .3
הבה ונעשה חישוב קטן ,אלמנטרי ,של עלותו של יום לחימה  -מחירם של טילי ההגנה בלבד )התגוננות באמצעות  5השכבות הנ"ל(.
התמהיל הבא הוא מספיק הגיוני כדי לייצג את אותם  1000טילים ורקטות:
  800קטיושות )גראדים( שיירו לטווחים של עד כ 40 -ק"מ .נניח שנידרש ליירט רק  250מהן )היות והיתר יפלו בשטחים פתוחים ולבטח"לא יעשו כל נזק" .(...יידרשו לשם כך  500טילי כיפת ברזל )כאמור  -ליום לחימה אחד( ,בעלות של כ 50 -מיליון דולר.
  100רקטות לטווח בינוני  /ארוך כמו פאג'ר  3ו  ,5טילים מונחי  GPSכמו  F110ו  .M600ליירוטם יידרשו  200טילי שרביט קסמיםבעלות צפוייה של כ 250 -מיליון דולר .הגענו כבר ל 300 -מיליון דולר ליום לחימה.
  100טילים לטווחים בינוניים וארוכים כמו הסקאד  ,B, C, Dשיהאב  3ושיהאב  4מאירן .ליירוטם יידרו  200טילי חץ  ,2חץ  3ופטריוט.כ"א בעלות ממוצעת של כ 3 -מיליון דולר .סה"כ  600מיליון דולר לטילים אלו בלבד ,ליום לחימה אחד בלבד.
הגענו ל 900 -מיליון דולר  -עלותו של יום לחימה אחד של שימוש בטילים נגד טילים להגנה .האם מישהו חושב שאי פעם יקצו את
הסכומים האלו?
ומספר מלים על הסכומים הדרושים להצטיידות במערכות הטילים נגד טילים )המחיר של השלמת הפיתוח של שרביט קסמים וחץ ,3
מחירן של הסוללות ומערכות המכ"ם ,השליטה והבקרה ,מחירם של הטילים שיירו במשך הקונפליקט ומחיר הטילים המגינים בהם יהיה
צורך להצטייד מחדש ,עם סיומה של הלחימה(:
חישבנו ומצאנו כי עלותם של  10ימי לחימה תגיע עד כדי  27מיליארד דולר )כאמור  -מחיר ההתגוננות בלבד עם טילים נגד טילים(
ועלותם של  30ימי לחימה כנ"ל תגיע עד כדי  50מיליארד דולר !!! הרי אין כל סיכוי שסכומים אלו אי פעם יימצאו בידנו.
המסקנה אחת היא  -מדינת ישראל תהיה חסרת כל הגנה לאחר מספר מועט של ימי לחימה ,בהם יירו כל הטילים המגינים.
קברניטי מערכת הביטחון מספיק חכמים כדי לדעת עובדות אלו .אז מהי הטמנת הראש הזאת בחול? מדיע ממשיכים וזורים חול בעיני
הציבור? מה עומד מאחורי אותן "כתבות מטעם" ,כמו זאת אליה מתייחסת תגובה זו???
ומהי האלטרנטיבה?
השמדת איום באמצעות מערכת לייזר רב עצמה  -הסקייגארד  -עלותה בין  1000ל  3000דולר.

סיום התחרות ביום שלישי  25בדצמבר ,2012
בשעה  15:00בצהריים.
אמש הדליקו נר ראשון של חנוכה  +סיפורי
חנוכה
פרסום יהודי

לימודי תקשורת
media.1click.co.il
כל המוסדות ללימודי תקשורת
פרטי קשר ,תנאי קבלה ומילגות

לכן השמדת כל  1000הטילים והרקטות התוקפים ליום תעלה לנו מיליון אחד עד  3מיליון דולר .זה זול פי  300לפחות .אין כל בעייה
להילחם ולהגן כאשר זוהי העלות !!!
וכמה תעלה ההצטיידות במערכות הלייזר?
 מחירן של  80מערכות סקייגארד קרקעיות ,שתכסינה את כל מרכזי האוכלוסיה המשמעותיים במדינה ואת כל האתרים האסטרטגייםבה ,תהיה כ 3.1 -מיליארד דולר.
 עלותן של  5מערכות סקייגארד מוטסות אמורה להיות כ 1.3 -מיליארד דולר.סה"כ עלות הצטיידות במערכות הלייזר כ 4.4 -מיליארד דולר .זה בטל בששים לעומת מחיר ההצטיידות במערכות של טילים נגד טילים.
זה כן ניתן לביצוע.

נופש בן ברוך

הפיתרון היחיד שיאפשר הגנה אמיתית על מדינת ישראל ,למשך אורכו של כל קונפליקט שהוא ,מפני כל סוגי האיומים ובכל מזג אוויר הוא
השילוב בין מערכות הלייזר הקרקעיות והמוטסות ובין מערכות הטילים נגד טילים .למעלה מ  90אחוז מהיירוטים יבוצעו ע"י מערכות
הלייזר .מיעוטם בלבד  -עם טילים נגד טילים.
אז ניתן יהיה להצטייד במערכת משולבת ,בהוצאות כלכליות סבירות.
רק אז תהיה הגנה על מדינת ישראל.
התעלמותה של מערכת הביטחון מאפשרות זו מהווה את אחד מהמחדלים החמורים ביותר בתולדות המדינה .אין סיבה טובה ממנה
לקריאה להקמת וועדת חקירה ממלכתית בנושא.
יוסף ארזי )אל"מ מיל(
מנכ"ל עמותת מגן לעורף
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מבצע הגהה ועריכה לשונית

הוסף הודעה/תגוב ה

שיתוף

שלח כתבה

הדפ ס כתבה
כתוב לנו

חזור לדף הקודם
דווח על תוכן פוגעני

ת גובות

עד כה 1 :תגובות ב  1דיונים.
הוסף תגובה
1

רענן הודעות/תגובות
התחלה לסוף

פתיחה/סגירה כל התגובות ברצף

לא יע זור לכם כלום

20-07-12, 16:55:34

האוטואריטה
הוסף תגובה

מקרא:

חזרה לדף ראשי

תמונה

וידאו YouTube

וידאו

תגובה חדשה

תגובה ללא תוכן

תגובת מנהל

הודעה עם תגובה

הודעה ללא תגובה

אודיו

פלאש

קובץ

Find us on Facebook
ישראלי פטריוטי Kr8 -
Like
.ישראלי פט ריוטי 1,827 people like Kr8 -

לאטמה  -קדימה צעד :מרכז  -מרכז  -מרכז ימין
מרכז

 (18/12/12) 22:56אלדד שמעון
מועמד ישראל ביתינו לכנסת דניאל הרשטל:
ליברמן יוכיח את חפותו מהר מהצפוי  -בנט לא
יפתיע

 (16/12/12) 22:19משה רעיון בראיון
הסברה ישראלית  -עמוד ענן ברשת

ח"כ סולודקין :רשויות הרווחה חוטפות ילדים
ממשפחות נורמטיביות

 (06/12/12) 17:19שאול כהן
הכ"ט בנובמבר שלהם – מה קורה עכשיו?
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עו"ד תמר הר פז לישראלי פטריוטי :בבית
היהודי בלבול ודאגה מרשימת הליכוד

 (04/12/12) 21:19משה רעיון בראיון
ח"כ דנון :להגיב בהחלת ריבונות ישראלית על
הישובים היהודיים ביו"ש

 (03/12/12) 19:23שאול כהן
נציג הגליל והעמקים שוקי אוחנה לישראלי
פטריוטי :אישור הבנייה ביו"ש תגובה הולמת
לפלסטינים  -הליכוד יקבל  42מנדטים

 (02/12/12) 23:02משה רעיון בראיון
שי מלכה :פייגלין ישאר צנוע ועניו גם כחבר
כנסת

 (03/12/12) 14:44שאול כהן
וידאו יאיר לפיד מול פייגלין )אקטואלי?(

 (02/12/12) 21:07אלדד שמעון
מסמך :תוצאות סופיות  -פריימריז בליכוד

 (28/11/12) 07:04שלומי גולן
הרב רטיג :הציבור מתאווה למסר של אחדות
ומתרגש כשזה קורה

 (02/12/12) 16:36שאול כהן
וידאו האם יריב אופנהיימר מצטרף לליכוד?

 (01/12/12) 21:56אלדד שמעון
לאטמה  165מוצ"ש פרשת וישלח

 (01/12/12) 21:06אלדד שמעון
תוצאות הפריימריז בליכוד  -הרשימה המלאה
עד מקום 37
הסברה ישראלית  -מלחמת 'עמוד ענן'
הסנגוריה :יהיה צריך לזכות את זדורוב לאחר
שאין ראיות נגדו  +וידאו

 (29/11/12) 17:17שאול כהן
מיהו פייגלין?  -מקורבו עימנואל גרטל בשיחת
עומק לישראלי פטריוטי

 (29/11/12) 21:16משה רעיון בראיון
מחנה אפי איתם :יש לנו חלק חשוב בעיצוב
רשימת הליכוד

 (29/11/12) 15:41שאול כהן
ח"כ לוין :האיסור לנתק חש מל לעזה בזמן
מלחמה היא החלטה פוליטית מבית מדרשו של
השמאל

 (28/11/12) 17:14שאול כהן
מנהל אתר 'ישראלי פטריוטי' :האתר שלנו מבשר
מהפכה של "תקשורת חופשית לעם" .עו"ד
שפטל :התקשורת הטלוויזיונית והכתובה
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במשבר  -הרשת מתעצמת

 (27/11/12) 18:59משה רעיון בראיון
פרופ' דיסקין :לפריימריז בליכוד אין יותר מידי
משמעות

 (28/11/12) 12:31שאול כהן
הליכודניקים התאהבו בפייגלין שאומר :אני גאה
להיות ליכודניק

 (27/11/12) 11:49שאול כהן
איוב קרא :אסור להצביע עבור מי שתמך בגירוש
קטיף  -מי שבגד  -יבגוד שוב

 (23/11/12) 12:48שאול כהן
פייגלין :אנחנו מפסידים במלחמה בגלל מוסר
נוצרי-שמאלני מעוות

 (21/11/12) 08:31שאול כהן
וידאו חזק  -רגב טוחנת את זחלקה :באיזה צד
אתה?

 (20/11/12) 08:43שאול כהן
הרב רטיג :להחזיר ירי ארטילרי בתגובה לטילים
הנורים מעזה!

 (16/11/12) 14:35שאול כהן
דוד גרוסברג מהליכוד לישראלי פטריוטי:
להתקין מערכת שתחזיר אש אוטומטית למקורות
הירי בעזה

 (19/11/12) 22:20משה רעיון בראיון
שידורים חיים בוידאו!

ד"ר אביטל :חובה להחזיר אש ארטילרית
מסיבית ע"י מערכת אוטומטית

 (18/11/12) 17:55שאול כהן
ד"ר יהודה דוד :בע"ה אבריא ואשתלב
בפוליטיקה ישראלית ציונית

 (12/11/12) 09:15שאול כהן
סגן השר איוב קרא :להמטיר על עזה טילים ללא
אבחנה רק כך יהיה שקט – ארצה לכהן כשר
רווחה במקום כחלון

 (11/11/12) 14:38משה רעיון בראיון
ד"ר אביטל :להפסיק לתת חשמל לעזה ולחסל
את כל ראשי החמאס

 (10/11/12) 20:24שאול כהן
המועמד החרדי לכנסת בליכוד יעקב וידר :רק
תגובה כואבת שתגרום סבל לצד השני יביא שקט

 (10/11/12) 22:57משה רעיון בראיון
בחירות ארה"ב ,אוקטובר  ,2012סקירה
מסכמת

 (04/11/12) 08:21ד"ר ישראל בר ניר
ד"ר אביטל :השמאל שלא רצה אותי במשרת
המדען הראשי  -יקבל אותי עכשיו כחבר כנסת

 (04/11/12) 09:08שאול כהן
תמונות  +וידאו  +שידור חי :הסופה"סנדי" - 74
הרוגים ו 8 -מיליון ללא חשמל שבוע

 (30/10/12) 03:06איציק אבני
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תגובות 1 :צפיות227 :
חבר מרכז הליכוד הרב יהודה גליק לישראלי
פטריוטי :ההצבעה היתה גלויה .יש כאן אוירת חג
של איחוד כוחות היסטורי מול השמאל

 (29/10/12) 20:42משה רעיון בראיון
האיחוד הפוליטי יכשל במרכז הליכוד? פעיל
הליכוד הוותיק גדעון אריאל לישראלי פטריוטי:
יתכן שנתניהו יכשל בהצבעה חשאית  -חושף:
קיימים מגעים לאיחוד גם עם הבית היהודי

 (28/10/12) 22:15משה רעיון בראיון
דרישה לפסול את התמודדותו של אחמד טיבי
בבחירות  -וועדת הבחירות :נדון בפסילה

 (28/10/12) 11:15עופר ענבר

לכבוד  3,000,000כניסות לאתר  -האם אפשר
לקבל ממך מתנה?
יעקב דור מרכז המכללות :החינוך הטכנולוגי -
בסכנת סגירה
בלעדי :ראיון עם משה הלוי  -בתום האיסור שלו
ליצור איתי קשר כלשהו

 (24/10/12) 10:56שאול כהן
ד"ר אונגר :המירוץ בארה"ב עדיין צמוד מאוד

 (15/10/12) 11:45שאול כהן
הרב יהודה גליק לישראלי פטריוטי :אתמודד
לכנסת ה  19במשבצת יו"ש בליכוד .כחבר כנסת
אוכל לקדם משמעותית את נושא המקדש
וההתיישבות

 (14/10/12) 22:13משה רעיון בראיון
בשיחה עם  Kr8אומר הרב גליק :אתמוד לכנסת
הבאה במשבצת יו"ש בליכוד .ומונה את הנושאים
שברצונו לקדם בכנסת .הראיון המלא בגוף הכתבה
ח"כ אקוניס :אהוד ברק הגיע לסוף דרכו
הפוליטית

 (14/10/12) 06:21שאול כהן
ח"כ אְָדָמסוֹ 4000 :מעולי אתיופיה נהרגו
במדברות סודן בעלייה לישראל

 (05/10/12) 11:50שאול כהן
דוד סנש פרקים  :1+2+3כך שרדתי בשבי המצרי
תגובות21 :

צפיות1268 :

עו"ד יקותיאל יגיש תביעה אזרחית נגד השוטר
שעצר אותו מעצר שווא

 (04/10/12) 16:28שאול כהן
פרופ' דיסקין :אובמה חשש מנאום נתניהו  -אך
נשם לרווחה לאחריו

 (28/09/12) 13:46שאול כהן
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מסמך :דוח מקיף על השחיתות הממוסדת
ברשות הפלשתינית

 (24/09/12) 06:10עיתונאי הבית
ילד לא שייך רק לאמא שלו  -יש לו גם אבא

 (18/09/12) 21:10עו"ד תמר הר-פז
אלי חזן פרשן פוליטי :מרוצה מהחלטת ממשלת
קנדה לנתק את הקשרים הדיפלומטיים עם איראן

 (11/09/12) 10:17עו"ד תמר הר-פז
ראיון מצולם  -חבר ליכוד הרב סגל :נתניהו
מרחיב סכויותיו וכוחו בצורה חסרת תקדים  -רק
פייגלין יוכל להחליף את ראש הממשלה

 (10/09/12) 14:51משה רעיון בראיון
עו"ד ברוך בן יוסף בשיחה :הוואקף המוסלמי
יודע שהר הבית שייך ליהודים ולכן מעורר
מהומות

 (05/09/12) 22:02משה רעיון בראיון
ד"ר אונגר :ראיין מסייע לרומני להביס את
אובמה

 (16/08/12) 15:56שאול כהן
ראיון עם אורי ,יהודי חרדי ,פעיל במנהיגות
יהודית בליכוד ,על השתלבות החרדים בצה"ל
ובמדינה

 (06/08/12) 17:57ליאור כ
פרופ' זריצקי :אני חושש מהתנקשות השמאל
בנתניהו

 (07/08/12) 07:56שאול כהן
שאול כהן מספר על הקמת אתר 'ישראלי
פטריוטי' :אז למה?

 (31/07/12) 18:10ליאור כ
ראיון )שערך אלמוני( עם הרב מאיר גולד מינץ
שביתו נשרף בידי ערבים ועכשיו נהרס ע"י כוחות
צה"ל

 (01/08/12) 00:39אלדד שמעון
פייטלסון :הדמוגרפיה הישראלית מנצחת את
הד מוגרפיה הערבית

 (27/07/12) 15:06שאול כהן
ד"ר אביטל :ישראל תצא למלחמה  -אם הסורים
ישתמשו בנשק כימי נגד אזרחיהם

 (25/07/12) 20:57שאול כהן
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נעים להכיר :מנהיג ערבי פלסטיני ש מתנגד
לנסיגה מיהודה ושומרון

 (24/06/12) 21:01ליאור פסטרנק
תגובות10 :

צפיות2789 :

הקלטה :נתן גפן מספר על פגישתו עם חגי
עמיר

 (24/06/12) 17:49שאול כהן
תגובות 0 :צפיות505 :
סיפור קשה של הטרדות מיניות בכלי תקשורת
גדולים

 (14/06/12) 10:25שאול כהן
תגובות 2 :צפיות2384 :
פרופ' זרטל :מעולם לא מצאתי ממצא ארכיאולוגי
שסתר את התנ"ך

תגובות 1 :צפיות664 :
מדינת ישראל שכחה את מלחמת ששת הימים
המפוארת

 (05/06/12) 18:17דב שריד
מעשה נבלה :מכתב חריף שנשלח לכל החכי"ם

 (04/06/12) 12:57שאול כהן
אובמה יבחר לכהונה שניה כנשיא ארה"ב

 (04/06/12) 09:25שאול כהן
שאול כהן מנהל האתר בשיחה :הימין פוחד
לקחת פיקוד

 (29/05/12) 23:22משה רעיון בראיון
"עקבות הנעל" שגרמו להרשעתו של רומן
זדורוב ,מזויפות?
תגובות 5 :צפיות821 :
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ספר לקריאה חינמית!

פרופ' גרפינקל :מצאנו בחפירות חפצים מתקופת
דוד המלך
תגובות 1 :צפיות788 :
ברוך דיין אמת :הרב ד"ר ישעיהו רוטר  -נפטר
תגובות18 :

צפיות1446 :
 2סרטונים משעשעים
מבית היוצר של גד"ש
)גידולי שדה( קבוצת
יבנה

(11/12/12) 22:15
אלדד שמעון
סרטון אחד לפי בית
שמאי  -פוחת והולך
סרטון אחד לפי בית
הלל  -מוסיף והולך
מונה כניסות לאתר

צור קשר | טיפים ,עצות והמלצות | חדשות ודע ות | לאינדקס מוסד ות ועסקים

| RSS

| הקם אתר חינם | תנאי שימוש | הצטרף לרשימת תפ וצה | כניסה למשתמש רשום | הפוך לאתר הבית

20/12/2012

)Powered by 022.co.il (beta

http://www.kr8.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=363534

