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הנדון :מחדל המנהרות והלייזרים -מדען ראשי למערכת הביטחון – צורך חיוני
.1

עם כניסתך לתפקיד שר ה ביטחון הריני מוצא כחובה לשתף אותך במסקנות
אליהן הגעתי במהלך השנים האחרונות  ,בדבר הצורך החיוני והדחוף במינוי
"מדען ראשי " למערכת הביטחון  .כוונתי ל פונקציה עצמאית שתהיה הסמכות
הבכירה ביותר שתייעץ ל שר בנושאים מדעיים-טכנולוגיים משמעותיים .העדר
פונקציה שכזאת (המוכרת לי אישית מניסיוני ב שנות השבעים ) יוצרת כיום
תלות בראש מפא "ת ,המצוי ל א אחת  ,מעצם הגדרת תפקידו  ,בניגוד אינטרסים
הגורם ,כפי שאציג בהמשך ,להטיות ולנזקים שעה שהינו מייעץ לשר הביטחון.

.2

להלן שתי דוגמאות ,מניסיוני האישי ,להצגת הנושא:

א .מערכות לאיתור מנהרות.
בתום לימוד שביצעתי ביוזמתך ,בשנת ( 2005במילואים) כ"יועץ מיוחד
לרמטכ"ל לנושא איום המנהרות "  ,ולאחר שהתרשמתי כי גבולותינו פרוצים
לחלוטין לכרית מנהרות (תופת וחטיפה !!) וכי גורמי מפא "ת שוגים בגישתם
לבעיה ,סיכמתי בפניך כי  " :הסיכויים העיקריים לפתרונות הינם ב תחום
המערכות הגיאופיזיות" .המלצתי בנידון היתה כי " :יש להתחיל מיידית בביצוע
תכנית חירום " בה תינתן עדיפות עליונה למערכות הגיאופיזיות  ,זאת באמצעות
מנהלה קומפקטית מיוחדת שתוקם לנושא.
חלפו שמונה (!!!) שנים וגבולותינו עודם חסרים לחלוטין במערכות לאיתור
מנהרות .אזהרותי החוזרות ונשנות לשרי הביטחון ולרמטכ "לים בנידון ( ראה
לדוגמא ,נספח א' ) העלו חרס ,גבולותינו עודם פרוצים ואך נס הוא שטרם בוצעה
 ,לצורך סחיטת שחרורם של אלפי
חטיפה של מספר חיילים או אזרחים
מחבלים.
רק לפני שנתיים הטמיעה סוף סוף מפא"ת ,שהינה למיטב שיפוטי הגורם
העיקרי במחדל הנידון  ,כי המערכות הגיאופיזיות שעליהן המלצתי כבר לפני

שמונה שנים הן-הן דרך הפעולה ה אופטימלית ,כמו גם הקימה צוות גיאופיזי
מקצועי ללימוד הנושא ,כל זאת בשיתוף פעולה עם המכון הגיאופיזי הממלכתי
הגוף עליו חזרתי והמלצתי רבות .אכן טוב מאוחר ,מאשר לעולם לא ,אך אני מוצא
לאור קצב ושיטת פעילות מפא "ת אין כל סיכוי
לחובה להתריע בפניך כי
שפתרונות אלה יתחילו להיות מיושמים בשטח אלא ,הלוואי ,בעוד שנתיים.
מבלי להיכנס לפרק מסע ההכפשות וניסיון ההטעיות חסרות הבושה של מפא"ת
לגבי אישית  ,אסכם ואומר ,כי העובדות שתיארתי לעיל מדברות בעד עצמן ו אך
סביר להניח כי מדען ראשי עצמאי למערכת הביטחון  ,שהיה עומד לימין השר ,
היה פוקח עינ יכם כבר לפני שמונה שנים ו כך ניתן היה ליישם מערכות
גיאופיזיות בשטח כבר לפני יותר מחמש שנים (!)
ב .מערכות לייזר כנגד טילים.
מאז שנת  2008אני מלווה את קבוצת התומכים בפתרון טכנולוגית הלייזר כפתרון
אפשרי ליירוט טילים ופגזים ,לאורך גבולותינו.
לפני ארבע שנים נפגשתי עם שרהב"ט הקודם ,אהוד ברק (מנכ"ל המשרד פנחס
)ואמרתי לו
בוכריס סירב להיפגש אתי ונמנע מלענות על פניותי הכתובות
שהתעלמות מערכת הביטחון מאופציית הלייזרים ,הינה טעות חמורה שעלולה
לעלות ל נו ביוקר רב .מבלי לה טיל דופי בפתרון "כיפת-ברזל " טענתי ,ועודני
טוען ,כי הסיבות שבגינן דחתה מערכת הביטחון מלבחון בכנות את אופציית
הלייזרים הינה פועל יוצא של לחצים ,הטעיות ושיקולים לא-ממלכתיים.
ושוב ,גם במקרה זה  ,זכיתי אני אישית (וגם חברי) להכפשות מבחילות של גורמי
משרד הביטחון  ,כאילו מניעי בנידון הינם כלכלים !!!! ממש כך.
לסיכום:
.1

חשיפתנו המוחלטת לחטיפות באמצעות מנהרות  ,על כל המשתמע מכך ,
כמו גם התעלמות מערכת הביטחון מ אופציית הלייזרים ,הינן איום חמור
ביותר על ביטחוננו.

 .2אני מניח כי מחדלים אלה היו נמנעים באם היה מדען ראשי למערכת הביטחון
שהיה מונע הטיות וקבלת החלטות שגויות ברמה שציינתי לעיל.
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