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 שהוטלה על  ”Little Boy“הפצצה האטומית הראשונה ששומשה בקרב הייתה 

 .האמירקאי על ידי מטוס חיל האוויר 1945באוגוסט  6-הירושימה ב



 
 ועוצמת הפיצוץ הייתה ,אורניום מועשר ג של"ק 64ליבת הפצצה הכילה 

 .(יחידת מידה המשמשת למדידת עוצמתן של פצצות) TNTטון -קילו 15-כ
 

 כתוצאה מהפיצוץ ותופעות הלוואי שנגרמו אחריו נהרגו למעלה
 .בני אדם 140,000-מ

 
 



 
שהוטלה על    "Fat Man"הפצצה האטומית השנייה ששומשה היתה 

 .ימים אחרי המתקפה על הירושימה 3נגסאקי 
 

וכתוצאה מהפיצוץ ותופעות  , TNTטון -קילו 20-כעוצמת הפיצוץ היתה 
 .בני אדם 80,000-הלוואי נהרגו כ

 

 
 



 

 

 

 

 ?חושבים שאלו הפצצות הכי חזקות שפותחו אי פעם 
 

 



 
שיצרה פיצוץ   (TSAR BOMBA)מ ערכה ניסוי של פצצת מימן "בריה 1961-ב

 ." (little boy"פצצת  3300-שווה ערך לכ)  TNTטון -מגה 50בעוצמה של 
 .זו הייתה פצצת המימן הגדולה והחזקה ביותר שנוסתה אי פעם
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הסכנה בשימוש בו היא גדולה מאוד  , מדובר בנשק להשמדה המונית•
 .ומפחידה

 

יש סכנה על חייהם של מאות  , במקרה של התפרצות מלחמה גרעינית•
 .מיליוני אנשים אם לא מיליארדים

 .  מלחמת יום הדין -יש המכנים מלחמה כזו 

 
אלא נדון פרוטוקולי , בפרק הזה לא נדון בהתפרצות מלחמה כזו

אבטחה שפותחו עם השנים והדרך להתמודד עם מצבים מאוד 
 .מסוכנים בהם יש חשש לשימוש לא נכון בנשק כזה



 :משבר הטילים בקובה
 

בסוגיית , מ"בריה לבין ב"ארה בין 1962ימים שהתרחש באוקטובר  13עימות בן 
 .סובייטיים בעלי ראש נפץ גרעיני בקובה טילים בליסטיים הצבתם של

 
קרובה להפוך למלחמה " המלחמה הקרה"הנחה מקובלת היא כי מעולם לא הייתה 

 .של ממש כמו במהלך משבר זה

 
 Thirteen Daysצפייה בסרט   :המלצה

 



ב הציבה בטורקיה ובגרמניה מטוסי קרב חמושים בנשק גרעיני  "מהצד השני ארה
.מוכנים להמריא בכדי להפציץ מטרות  

 
הטייסים היו טורקים או גרמנים ובכל מטוס יש חייל אמריקאי לצורך בקרה 

.על הנשק הגרעיני והשימוש בו  

במקרה שהטייס חרג מהוראה  
 .אמריקאית החייל התחייב לירות בו

 



 

ועד כמה הנשק הגרעיני מוגן ומאובטח "פרוטוקול"-מה הבעייה ב? 
 

 

 עד כמה אפשר לסמוך על בנאדם אחד בבקרה על נשק חזק כלכך? 

 

 

ממה צריכים להתגונן כאשר מדובר בנשק גרעיני? 



 

 :יש להגן על שני חוקים עיקריים

 

 .הנשק לא יופעל אם לא קיבל הרשאה1.
 

 .הנשק כן יופעל אם קיבל הרשאה2.



יותר ויותר מדינות יכולות לייצר נשק גרעיני למרות שחלק מהן החליטו , היום
שלא לייצר נשק אלא להשתמש בטכנולוגיה וחומרים גרעיניים בהקשר אזרחי  

 ...( .שווייץ , אוסטרליה, מדינות כמו יפן)
 

 

הוביל , הנזק שעלול לנבוע משימוש בלתי מורשה בנשק או תכנולוגיה גרעינית
את המעצמות הגרעיניות לבזבז סכומי כסף אדירים בכדי להגן לא רק על  

 .התשתיות ועל כל התעשייה גרעינית, אלא גם על החומרים, ראשי הנפץ



 בהמחלקה האמירקאית למעבדות נשק ואנרגיה גרעינית(DOE) ,  עבדו
תוך שימוש  , במשך שני דורות כדי להגן ככל האפשר על התעשייה הגרעינית

 .בתקציבים כמעט ללא הגבלה

 

 

יוצרה על , אחת המערכות הכי המדויקות בזיהוי ביומטרי של אנשים, למשל
בכי לייצר פיקוח על הכניסה למחסן הפלוטוניום של , ידי המחלקה הזו

 .ב"ארה
 
 



 
הנשיא גון קנדי החליט שיש צורך בלממש  , אחרי משבר הטילים בקובה

 .ב"מדיניות אבטחה כדי להגן על ראשי הנפץ הגרעיניים של ארה

 
 : עם הזמן התגבשה המדיניות הבאה

מערכות הבטיחות הגרעיניות ומערכות הפיקוד צריכות לממש שלושה חוקים  
 .על מנת להגן על שני הדברים העיקריים שדיברנו עליהן מקודם

 הרשאה( 1
 הגנה מהסביבה( 2
 .כוונה( 3



 

  – Authorizationהרשאה 

 
 .שימוש בנשק גרעיני חייב לקבל הרשאה על ידי רשות הפיקוד הלאומית

 .כלומר הנשיא או הסגנים שלו



 

  – Environmentסביבה 

 
 .יש צורך בהגנה על הנשק מהסביבה שלו

 .כלומר הנשק לא יופעל אלא אם  התקבלה ההחלטה להפעיל אותו

 



 

  – Intentכוונה 

 
חייב לתת פקודה , הקצין המפקד על המקום בו רוצים לשגר פצצה גרעינית

 .באופן חד משמעי על השימוש בנשק



 

 :נזכר בשני  הדברים העיקריים שיש צורך בלהגן עליהן
 .הנשק לא יופעל אם לא קיבל הרשאה( 1
 .הנשק כן יופעל אם קיבל הרשאה( 2

 

 ?איך המדיניות אוכפת את שני החוקים



 
ב פיתחה הרבה טכנולוגיות ופרוטוקולים לאבטחת "מחלקת האנרגיה של ארה

 .כלי נשק ותשתיות גרעיניות
 

 .עכשיו נלמד על אחת מהטכנולוגיות שפותחו
 

Shared Control Schemes 
 



 

 
הוסף לפצצות קוד סודי שמפעיל את , כדי לאכוף את חוק ההרשאה במדניות

 .והוא מסופק עם ההרשאה על ידי רשות הפיקוד, הפצצה
 
 

, החשש ממתקפה שתנתק קשר בין רשות הפיקוד לבין המפקדים בשטח
אפשר להפעילו על  -ותשאיר את הארסנל מוכן אך חסר תועלת מהסיבה שאי

 .הביא לפיתוח סכמות לשיתוף סוד, ידי מפקדי השטח ללא קוד ההפעלה

 
 

 



 
בעזרת סכמת שיתוף סוד ניתן לייצר מערכת , הפתרון נעשה בעזרת הקריפטוגרפיה

 .גיבוי למפקדים בשטח בכדי לייצר מפתח שיפעיל את הטילים
 

מקבלי  \אבל ההחלטה להפעיל את מערכת הגיבוי תתחלק על מספר מפקדים
 .החלטות שנמצאים בשטח

 

 
 :העקרון הבסיסי ביותר הוא

 .מקבלי החלטות Nיש 
 (N>P. )מהם להפעיל את מערכת הגיבוי Pנאפשר למנימום 

 .מקבלי החלטות תוכל לשחזר את המפתח Pכל קבוצה של 

 



 
 .השיטה שנלמד פותחה על ידי עדי שמיר

, מדען מחשב ישראלי, 1952 ביולי 6-נולד ב
(  תורת ההצפנה) העוסק בעיקר בקריפטוגרפיה

פרס  ,פרס טיורינג חתן, ובסיבוכיות חישובית
 .ישראל ופרס יפן

 

https://en.wikipedia.org/wiki
/Adi_Shamir 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir
https://en.wikipedia.org/wiki/Adi_Shamir


 
 :השיטה מתבססת על אינטרפולציה מיוחדת על פולינומים

 
 ,(  X , Y )נקודות שונים במישור  Kבהינתן 

Ki  =  ( Xi , Yi )    כך שיש להןXi שונים. 
 : Xiהמקיים לכל  K-1אזי יש פולינום יחיד מדרגה 

q(Xi) == Yi 
 

 

 



 יהיS  (.ביטים  1024נניח רצף של ) הסוד 
 

 נבחר מספר ראשוניp > max(1024, N)  
 

 נבחר פולינום אקראיq(x)   כך שמתקיים :q(0) = S 
 
 

 .pושאר המקדמים שייכים לחבורה הכפלית של  A0 == Sכאשר 

 

ונחלק ל-N כל בנאדם : האנשיםi יקבל: 
Si = ( i , q(i) ) 

 



 
 .נקודות לא ניתן לשחזר את הפולינום K-אם יש לנו פחות מ

 .וגם נקבל בטיחות מושלמת

 



 
 ?איך הממשל האמירקאי מתנהל עם כל הפיתוחים המתקדמים האלה

 ?האם לפרסם לכל העולם או להשאיר מסווג
 

פיזיקאים ממדינות רבות חלקו בחופשיות את הרעיונות  , 30-בשנות ה
זה מה שהוביל להתפתחות הפצצות הגרעיניות שהוטלו על , המדעיים ביניהם

 .הירושימה ונגסאקי

 
ב אימצה "ארה, אבל אחרי שמרגלים הדליפו את העיצובים לברית המועצות

 .מידע אטומי נולד מסווגמדיניות שבה 



 
זה אומר שאם אתה נמצא בתחום השיפוט של המדינה ויש לך רעיון רלוונטי  

 .כלפי טכנולוגיה גרעינית אז אתה חייב לשמור אותו בסוד

 

 
מה יקרה אם במדינה אחרת היתה פרצת , סוגיה אחרת שחושבים עליה היא

 ?ב"אבטחה בתשתיות הנשק הגרעיני ושומשה בכדי לפגוע בארה
לכן עם הזמן הוחלט לפרסם חלק מהטכנולוגיה שפותחה אפילו למדינות   

 .עוינות



 
 :שאומר, ההחלטה התבססה על עקרון קרקהופס

 מערכת להצפנה צריכה להיות בטוחה גם אם כל החלקים  "
  ."פרט למפתח הסודי, במערכת ידועים

 
 

לכן פרסום מידע על הפרוטוקולים המשומשים להגנת התשתיות הגרעיניות 
 .ב לא יפגע בבטיחות שלהן"של ארה

 



 
 

ההחלטה הרציונלית שיש להגן על נשק גרעיני עם תקציב 
כמעת ללא הגבלה הביא לתרומה עצומה לפיתוח הרבה  

 .טכנולוגיות באבטחת מידע שמצאו יישום במקומות אחרים

 



 



יתקיים עקב טעות  , נניח שמאורע מסוים שאנחנו לא מעוניינים שיתקיים
אנשים יבדקו במקום   5אז מפתה לחשוב שאם , 0.1אנוש בהסתברות 

. 0.00001בנאדם אחד אז ההסתברות שהמאורע יתקיים הוא   
 אפילו בחיל האוויר האמיריקאי חשבו כך, אבל!!

 
שעות מבסיס חיל האוויר   36פצצות מימן נעלמו למשך  6,  2007-ב

)MINOT – North Dakota )האמירקאי    



,  הפצצות הועמסו בטעות על מטוס שהמריא לבסיס אחר בלואיזיאנה
זה היה אמור להמנע על ידי כל מיני גורמים בבסיס שאמורים 

אבל אף אחד לא טרח לעשות את העבודה , לבדוק אחד אחרי השני
.שלו כראוי  

שעות בלי השגחה עד שגילו שיש בו   9המטוס נחת בבסיס ועמד 
.פצצות מימן  

 
?איך היה ניתן למנוע את זה  



פקחים שהיו אמורים לבדוק את הטילים במחסן כל פרק זמן. 
 

  הצוות שמעביר טילים היו אמורים להמתין לפקחים שייסימו את
 .הבדיקה שלהם

 

פקחים שהיו אמורים לבדוק מה יש על המטוס לפני שהמריא. 
 

 ....ועוד



.כל האנשים האלה לא טרחו לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך  

 

 shared control זה מראה את החסרון של 

אנשים נוטים לסמוך על אחרים ולהרפות מחובתם בלהשלים 
.משימות  

 


