מכתב גלוי לרוביק דנילוביץ ,ראש עיריית באר שבע
מאת :ד"ר עודד עמיחי17.11.2012 ,
אני פונה אליך אישית כראש העיר הגדולה בדרום.
אנו מחזקים ידכם בימים קשים אלה ומאחלים שמבצע עמוד ענן יביא לשקט
לתושבי הדרום.
אנו מברכים את מערכת הביטחון על המבצע הכירורגי המבריק ומייחלים לסיומו
הטוב.
אנו מעריכים את מהנדסי רפאל על הישגיה של מערכת כיפת ברזל.
אנו מייחלים שכל חיילי צה"ל יחזרו בשלום לביתם ומקווים שלא יהיו עוד קורבנות
שווא לטרור הבלתי נסבל.
אולם אנו חוזרים ושואלים:
האם הסבל הבלתי נתפס של תושבי הדרום הכרחי?
האם לא ניתן לקצץ את ראשו של הטרור החמאסי מרצועת עזה מבלי לשבש
אורחות החיים של תושבי הדרום?
צריך להודות:
על אף הצלחתה של מערכת כיפת ברזל ,החיים של תושבי באר שבע ,אשקלון
ואשדוד משתבשים.
תושבי עוטף עזה נאלצים לחיות בטווח ריצה מהמרחב המוגן.
מערכת כיפת ברזל ,יעילה ככל שתהיה ,לא מסוגלת להגן על תושבי עוטף עזה,
ולא על מרבית האתרים האסטרטגיים ,וגם לא על תושבי גוש דן.
יש פתרון ,שמערכת הביטחון מעלימה כבר למעלה מעשור מעיניי הציבור:
מערכת הלייזר סקייגארד ,שהיא תולדה של מערכת הנאוטילוס ,שפותחה בסוף
שנות ה '90 -ביוזמת ממשלת ישראל ,במשותף ע"י ארה"ב וישראל .מערכת זו
עברה כבר לפני עשור ,עשרות ניסויים ) (46בהם יורטו רקטות שונות ,פגזי
ארטילריה ופצצות מרגמה ,בירי בודד ,במטחים וירי בהפתעה 100% .הצלחה!
המערכת הייתה מוכנה לייצור כבר לפני יותר מ 5 -שנים )הצעת חברת נורתרופ
גרומן למערכת הביטחון מינואר .(2007
עלות מערכת סקייגארד בייצור ,כ 30-40 -מיליון דולר ,דומה לזו של סוללת כיפת
ברזל ,כ 50 -מיליון דולר.
לעומת זאת עלות הירי שלה שולי :כ 2,000 -דולר ליירוט ,לעומת כ100,000 -
דולר עלות כל טיל טמיר של כיפת ברזל )כאשר עלות היירוט כפולה ,בשל ירי שני
טילי טמיר לכל מטרה(.
למערכת הלייזר הזו אין מגבלת טווח מינימום ולא טווח מקסימום.
היא תגן על יישובי עוטף עזה ,כמו גם על תושבי באר שבע ,אשקלון ואשדוד וכן על
תושבי תל אביב וירושלים.
היא תגן גם על האתרים האסטרטגיים.

 8מערכות סקייגארד יסגרו הרמטית את הירי מרצועת עזה .אין צורך להגן על כל
יישוב בנפרד ,לא על שדרות ,לא על באר שבוע ולא על תל אביב .הרקטות או
הפצמרים שישוגרו מרצועת עזה ייורטו מיד עם שיגורם .לקחנו בחשבון תקלות
אפשריות ,ירי במטחים ,בעיות מזג אוויר ,שאם לא כן ,ניתן היה להסתפק ב3 -
מערכות בלבד.
הגנת מרחבי המדינה באמצעות טילי יירוט בלבד – כיפת ברזל ,שרביט קסמים,
פטריוט  ,3-חץ  ,2-חץ  3-קורסת כלכלית.
שילוב מערכת הלייזר סקייגארד כמרכיב עיקרי במערך ההגנה הוא פתרון מנצח,
טכני וכלכלי.
איננו דורשים ממך או מחבריך לפסוק במחלוקת זו.
אנו פונים אליך כאיש ציבור שקול ונבון וכראש העיר הגדולה בדרום לצאת בראש
המחנה בדרישה להקים בהקדם וועדת בדיקה מקצועית ואובייקטיבית לבחינת
סוגיה זו שבמחלוקת של הגנת העורף.
בדיקה זו מעולם לא נעשתה.
למה לחכות לסבב הבא ,שיכול להיות חמור ורב היקף יותר?
למה לחכות ,חלילה ,לאסון רב נפגעים?
האם אין מנוס מלברר סוגיה זו רק בוועדת חקירה שלאחר אסון כזה ,על פי תחזיתו
של משה ארנס ,שר ביטחון לשעבר ומומחה לטילים?
רוביק דנילוביץ ,קח יוזמה ,נצל כושר מנהיגותך ,היענה לקריאתנו ועמוד בראש
המחנה ,למען תושבי באר שבע ,למען תושבי הדרום למען עם ישראל.
הערה
אל תיתן לשבש דעתך בטיעוני סרק .לאף אחד מאתנו ,חברי עמותת "מגן לעורף"
אין שום אינטרסים אישיים בסוגיה זו וכל פעילותנו בהתנדבות היא קודש לביטחון
ישראל.
הכותב הוא יו"ר עמותת "מגן לעורף"

