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 מקורות :

Security Engineering, Chapter 13: “Nuclear 
Command And Control”

Wikipedia

Atricle On “The New York Times” 
(http://www.nytimes.com/library/world/asia/0306

99china-nuke.html)

http://www.nytimes.com/library/world/asia/030699china-nuke.html


מערכות שליטה ובקרה של נשקים  
גרעיניים

אפשר לשטוח את המערכות והמדיניות כמו שהיא.

יותר כיף להבין למה זה ככה.

 מדובר במדיניות האמריקאית:הערה



הסתברות עפה מהחלון:' עיקרון א

 1מול 42. היטלר לעומת רבין:דוגמא מהחיים .

 36-פצצות מימן נעלמו ל6, 2007אוקטובר : דוגמא בנושא
.שעות



אנשים זה הדבר הכי מסוכן:' עיקרון ב

אי אפשר לסמוך על אנשים.

ראה מקרה המרגל הסיני.

אז  , ואם לא עליהם. יש רק שני אנשים שאפשר לסמוך עליהם
.על הסגנים שלהם



נלחמים כל עוד רוחנו בנו: ' עיקרון ג

 מישהו ינקום את , גם אחרי שאנחנו מתים: מכה שנייה
.  נקמתנו

נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לא  , גם אם נידונו לכישלון
.להיכשל



תמיד יקרו טעויות, לא משנה כמה כסף יושקע.

1977הוקמה בשנת , מחלקת האנרגיה של ארצות הברית  ,
.ועדיין קרו שני כשלים חמורים במשמרת שלה, תקציב אינסופי



התחילהכלאיך 

היה פשוט יותר פעםהכל  :

כ"שלוש פצצות בסה.

בלי מנגנוני אל כשל.

הפצצה על ידי הפלה מהמטוס.



איך הכול התדרדר

מאז שברית המועצות נכנסה למשחק,

הרבה יותר קשה. חימוש גרעינימירוץהחל 

.לנהל ארסנל שכזה

הרבה יותר מסוכן לתת כוח בידי אנשים.



מתי האמריקאים הבינו שמשהו לא  
בסדר

משבר הטילים בקובה.

נקודת שיא בה כמעט  , לדעת רבים

.פרצה מלחמה בין רוסיה לארצות הברית



האמריקאים החליטו לגבש את  
המדיניות הבאה

: שלושה תנאים להפעלת הפצצה 

 יש רק שני אנשים שאפשר לסמוך על שיקול הדעת :השראה
.שלהם

 לא לוקחים סיכונים:תנאי סביבה.

 לא לוקחים סיכונים בדמות : כוונה חד משמעיתfalse 
positive.



ONE TIME AUTHORIZATION KEY

One Time Authorization Key.

 פעמימפתח חד.

 מבטיח הגנה מושלמת מפניbrute force ,  אך לא מפני
.שימוש לא נכון בסכמה

כי אנשים ממציאים סכמות, אנשים זה הדבר הכי מסוכן.



איך נוקמים : השניהרעיון המתקפה 
?בקברכשמנהיגנו באויב 

Secret Sharing

 באופן בלתי תלויובלקלירעיון שהומצא על ידי שמיר  ,
.במדיניותהגרעיןומיושם 



?איך מאבטחים בצורה חכמה את הנשק

PAL

Permissive Action Link ,מכשיר אבטחה שהאמריקאים החלו לפתח בשנות ה-
.שנים20והטמיעו בתהליך מאוד איטי שארך , 60

 הטכנולוגיה הזו מאפשרת את היכולות הבאות:

כך , הוא לא פועל על סוללה אלא מתבסס על החום שנפלט מדעיכת החומר הגרעיני
.PALכך גם , שכל עוד הפצצה שמישה

עד שלא ניתן לעקוף אותו, המנגנון מושרש ומשולב כל כך עמוק בתוך הפצצה.

חייבת להיות הסכמה של שתי אנשים על מנת לשגר את הפצצה  , במערכות מודרניות
(two man role.)

באמצעות  , רק המכשיר יכול לחמש את הפצצהsignal generator  שמעביר זרם ייחודי
.שעובר בפצצה

"ממומשים ב" תנאי הסביבה-PAL.

"המכשיר שובק חיים, אם הוכנס קוד לא תקין מספר פעמים–" השמדה עצמית.



?מה הטעם בכל זה: לסיכום 



2006-תפוצת נשק הגרעין בעולם נכון ל. 

גרעיני שמונה המדינות שמחזיקות בוודאות בנשק : באדום:
, פקיסטן, הודו, סין, צרפת, בריטניה, רוסיה, ארצות הברית
.  וצפון קוריאה

 מדינות שחשודות בהחזקה או בפיתוח נשק  : בהירבכתום
.הסעודיתערב , אוקראינה, איראן, ישראל: גרעיני 

מחקר או החזיקו נשק גרעיניתוכניתמדינות שהפעילו : בסגול.

https://he.wikipedia.org/wiki/2006


רוסיה לא יודעת לשמור על הנשק שלה

Loose Nukes

 גבר החשש שנשקים גרעיניים נגנבו  , נפילת הקומוניזםלאחר
שמדענים רוסיים ימכרו את הידע שלהם  , על ידי ארגוני טרור

,  לא דווח עד היום על נשק רוסי חסר. 'וכו, לכל המרבה במחיר
אך קיימת פעילות משמעותית בשוק השחור עבור חומרים  

מתוכן היו של  18-ו, עד כה דווחו מאות מקרים. גרעיניים
.ניסיונות למכור אורניום מעושר

  היית מצפה שרוסיה תשקיע בשמירה על הנשקים הגרעיניים
לעיתים מדובר בשומרים שלא קיבלו  . אך לא כך הדבר, שלה

ומקומות שנראים כמו אבטחה על  , משכורת במשך חודשים
.בית ספר יסודי


