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 :  א י ר א ן  5פרק 

 

 א.  פתיחה

 האיום על ישראל -.  איראן ב

 ב'( -. כולל הנספחים א' 2008, על בסיס של  2010יולי )עדכון      

 (2012)מרץ'   האיום הגרעיני על ישראל  -איראן     

 

 האיום הגרעיני על ישראל -.  איראן ג

  מצב(-הערכת -II. עדכון של 13עדכון נוב' )    

 ההסכם המתגבש בין איראן לארה"ב וארצות המערב.  ד

 (13) נוב'      

 מצב-עיקרי הערכת -תגובה לנאום נתניהו   .ה

 (13.  נוב' 12מרץ -)בכנסת      

 וכללי איראן -חילופי דעות  ו. 

 עם שלמה אבינרי( 2015ספט'  -) ו   (כללי -09)יולי      

 ז.  מפת איראן

 שקפים( 36)   2013רעיני על ישראל , האיום הג -מצגת :  איראן ח. 

 

 INSSהתייחסות למאמר  -האיום האיראני ט.  

 

 התייחסות למאמרו של אמיר אורן "עם הגב לכור"י.  

 
 (2012מתקנים גרעיניים תגובת איראן )עדכון מרץ  –י"א. תקיפת מפעלים 
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 ה ח ית  א.  פ

( , 1980-88איראן )-מוד לכך החלה מלחמת עיראק, בצ1979דתית של חומייני חלה באפריל -המהפכה האסלמית

במלחמה שנפלו לאחר אבדות רבות צבא חלש וחסר אמצעים ,  עם מצב חדש ומדינה שונה .באיראן מלחמה שיצרה 

,  הפכה למדינה שמייצרת אמצעי לחימה במגוון רחב ובהיקפים ניכריםובשנות האלפים ,התגברה איראן על חולשתה 

ם. תוך קבלת סיוע לעשרות מדינות בעולטווחים הבינוני והארוך. איראן מייצאת אמל"ח כולל בתחום הטילים ל

 , כולל מהמזרח הרחוק וצפון קוריאה. ממדינות שונות

, שנה לפני המהפך האסלמי, בעיקר בחלקה המערבי והצפוני. ראיתי בשטח את 1977-8ביקרתי באיראן בשנים 

 לישראל באיראן , בתקופת השאח.  של שיתופי הפעולה שהיווהתוצאות הפעילות 

 טבעי בהיקפים ניכרים.-איראן נחשבת בין ארבע יצרני הנפט הגדולים בעולם עם רזרבות מוכחות של נפט וגז

 תלותה בייצוא ובסחר הבינ"ל.  -זה יתרונה הגדול אך גם חסרונה 

יו מוכנים לסייע( , ולאחר ח )ארה"ב וישראל ההרצון של איראן לפתח אנרגיה גרעינית החלה עוד בתקופת השא

בתחנות  -בעיקר לייצור חשמל  לה היא נזקקת  אזרחי-מבקשת איראן לפעול לפיתוח גרעין,  2002 שנתהמהפכה , ב

איראן שאפה להגיע גם לגרעין צבאי. וזה הוביל את ארה"ב הסתבר שאך . ומדינות העולם הכירו בצורך זה . כוח

 אן, שהלכו והכבידו על כלכלת איראן.ומדינות המערב להטיל סנקציות על איר

כאשר החלו הערכות שאיראן שואפת לגרעין צבאי , וממשיכה לפעול להשגת שאיפתה למרות הסנקציות המוטלות 

בישראל התבססה תפיסה שישראל צפויה להיות מאוימת גרעינית ע"י איראן.  זה הוביל אותי , עוד בשנת    -עליה 

 כללהאיראן האיום על ישראל" , עבודה ש" -להכין את העבודה הראשונה שלי על לחקור , לאסוף נתונים  ו 2007

ריכוז : "תמונת מצב" הראשון*                                                                                       :  שני חלקים

ריה עם מדינות שכנות , שמעמדה וקתיות , התושבים , הכלכלה , התכניות הרב שנ -עיקר הנתונים על איראן של 

מעמד , באיראן והכלכלי עם המדינות השונות בעולם , המבנה החברתי הכלכליים ההסכמים ושיתופי הפעולה 

ועוד( האתרים העוסקים או קשורים לתחום הגרעין, -, המתקניםמבנה וארגון  -"משמרות המהפכה" , כוחה הצבאי 

המצב" , -"תמונתנתוני , בהתבסס על  החלק השני*                                                                    .           

  - הערכת מצב"" ביצוע 
, אפשרויות הפעולה כנגד פיתוח הנשק הגרעיני ומשמעותו המצב , ניתוח האיום הגרעיני-התובנות מתמונת

 .פעילות מומלצתד ומהי הכנגשלה  הומהן אפשרויות הפעול מה איראן יכולה לעשות -וכסיכוםוהמשמעויות לכך ,
 2010 -ובהמשך פורסמו עבודות המעדכנות הנתונים וההערכות בהתאמה לשנים   2008  פורסמה בשנתעבודה זו 

 המצב שלי שונה מהערכות ממשלת ישראל.-הערכתכבר בתחילה הסתבר לי ש.    2013 -ו 2012, 

 

"האמנם איראן שואפת לגרעין צבאי , ובאיזה תנאים , ומדוע  -ששאלתי  בהערכת המצב , השאלה הראשונה

, הסיבות העיקריות לרצון איראן להשיג והערכתם ברצונה להשיג גרעין צבאי  ? "   לפי מיטב הנתונים שהיו לי 

 גרעין צבאי הן:

 פועל בתחום הגרעין;שפעל ועיראק ,  -האויב העיקרי   --

 והסיוע והחסות האמריקאית; רביות במפרץ הפרסי , היותן סונים ,ההתחזקות של הארצות הע  --

 דתי באיראן , תוך יצירת הגמוניה גרעינית שתוכל להגן על האינטרסים   -לשמר את המשטר השיעי   --

 של איראן במרחבי המפרץ הפרסי ומעבר הורמוז.    
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שנה מנסה איראן להיאבק  200-למעלה מלאחר  -חשוב להדגיש , בהקשר זה , את המטרה שהציבה איראן לעצמה 

ולמנוע השפעתם על מדיניותה וחופש פעולתה, ובמיוחד  מדינות זרות בארצה של מדינית , -במעורבות הכלכלית 

 .איראן-לאחר מלחמת עיראקעתה 

איראן להשגת גרעין צבאי , כאמור לעיל , עולה שאין לאיראן כוונה להפעיל נשק רצון מהסיבות העיקריות של 

באם איראן תפעיל נשק גרעיני יהיה זה   -גרעיני כלפי אויב מוגדר כלשהוא. כולל לא נגד ישראל )בארה"ב נאמר

 .כנגד סעודיה, לפני כל גורם אחר , כולל ישראל(

 

להביא את איראן לשבת למו"מ אשר יביא  -הסנקציות כנגד איראן הלכו והחריפו. כאשר המטרה העיקרית 

במהלך תקופת הסנקציות , נהגו גם להוסיף איום על איראן בנוסח :"כל  גרעין צבאי . להפסקת פעילותה לפיתוח

 " תקיפת מתקני הגרעין של איראן"(כולל  -האופציות פתוחות" )והכוונה 

 

, יושמדו או יגרם להם נזק ע"י ישראל בהנחה שמתקניה של איראן יותקפו  - השאלה השנייה בהערכת המצב

 מדיני. -כלכלי  -צבאי והשני  -התגובה יכולה להיות בשני משורים , האחד     ת איראן ?משמעותי. מה תהיה תגוב

; פעילות טרור כגד ת( והפעלת החיזבאללה , החמאס ; פעולות בעיראק )כנגד מטרות אמריקאי: במישור הצבאי

 חנות כוח וכדו'(;מטרות ישראליות ויהודיות ברחבי העולם ; ירי טילים על ישראל )כולל דימונה , יבנה , ת

העלאת מחירים(; פגיעה סלקטיבית באניות  -: הפחתת היקף ייצוא הנפט והגז )המגמה  מדיני-במישור הכלכלי

העוברות במצרי הורמוז ; סגירת מצרי הורמוז למעבר נפט ; פגיעה במתקני ייצור ואחסנת של נפט בארצות 

 הערביות במפרץ ; 

אפשר ושקלה נכון את יכולתה לעמוד כנגד פעילות איראן כנגדה , אך  -ל ועל כך באה הטענה המרכזית כנגד ישרא

כנגד פעילות איראן במפרץ הפרסי עצמו. לכן , זכות זו לפעולה כנגד מתקני איראן  אין ביכולתה למנוע או לסייע

 מועצת הביטחון( או ארה"ב / ארצות המערב. -יכולה להינתן ע"י גוף בינ"ל )כמו האו"מ

 

 ההתייחסות לשתי השאלות המרכזיות בהערכת המצב , כאמור לעיל , ניתן לומר : -לאחר המענה 

תקף( במרחב ואין לישראל האפשרות למנוע פעילות איראן )לאחר שתישראל לא עמדה בפני "איום קיומי" 

ו"מ כולל שלילת קיום מ  שגויה. לכן תגובת ממשלת ישראל ורוה"מ נתניהו , מתחילה הייתה      המפרץ הפרסי.

* איראן             עם איראן.     עמדת נתניהו , כפי שהתבטאה בנאומו באו"ם ובגופים השונים בארה"ב הייתה : 

 תמשוך זמן בכל מו"מ כדי להמשיך בהעשרת אורניום ;

 שק גרעיני  )לעתים מהאמירות ניתן היה להבין כי ישראל * ישראל לא תסכים לקיום נ                       

 מתנגדת לכל פעילות בתחום הגרעין, גם לא האזרחי(.                          

 * אם ישראל תאלץ לעמוד לבדה , היא תפעל לבדה.                                                                                   

 )גם ללא תאום/אישור של ארה"ב ?(                          

 ר.יצריך להחמ -* אסור להוריד את הסנקציות. להיפך                        

לא לחנם כונתה ארה"ב "השטן הגדול" וישראל "השטן הקטן". מבחינת איראן עמדה זו של ישראל סייעה למשטר 

ציבים משך כשני עשורים , תוך השקעת תקנהקיים להסביר לצבור שלה מי הם האויבים.  פיתוח הגרעין באיראן , 

 .ניכרים , מקור גאווה וסמל לאומי. יש לקבל כעובדה , איראן של היום לא תוכל לוותר על הגרעין האזרחי

 

השקיעה אמצעים רבים והשיגה יכולות  -ישראל , כדי להתמודד עם האפשרות "שתפעל לבד" , עשתה תכניות 

ניתן היה להשקיע באפיקים כלכליים רבות בתקציב ענק. יש הטוענים שהיה זה בזבוז רב של תקציב שצבאיות 

הצבאיות שהושגו , לכל מקרה שיהיה בעתיד,  יכולותטוב שלישראל יהיו ה -לטובת הציבור. אחרים טוענים 

 )ומאחר וזה כבר נעשה , יתכן והם צודקים(. 
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 .האם הסנקציות משפיעות על איראן והאם נכון להגיע למו"מ עם איראן. אין ספק שהתשובה היא חיובית

איראן , בשונה מצפון קוריאה , במיקומה המיוחד במזה"ת ובהיותה יצרנית ויצואנית של נפט וגז. תלויה בסחר 

בינ"ל בייבוא וייצוא. הכלכלה באיראן בקשיים. היא חייבת להתגבר על שיעורי אינפלציה גבוהים , על אבטלה , 

העבודה , לחדש ולעדכן מתקני הייצור , -וקאלף צעירים הנכנסים לש 800להכין מדי שנה מקומות עבודה למעל 

   .הקיים בין ייצוא וייבואבמט"ח , למרות העודף לפתח שדות חדשים  ועוד.  סנקציות כלכליות משפיעות עליה

גם מתוך רצון להוביל מדיניות שונה עם המערב(  -וכאשר איראן , בעיקר בגלל הסנקציות )אך יש המוסיפים 

 ינות המערב וישראל עדיין נשארת בעמדתה, זו שגיאה קשה !מוכנה למו"מ עם ארה"ב ומד

 

יתכן , אך -המו"מ בין ארה"ב ומדינות המערב עם איראן הביא להסכם. האם ניתן היה להשיג הסכם טוב יותר ? 

הוא  -והעיקר  אין ספק שההסכם שהושג הוא סביר ומעשי. ניתן לפיקוח ומעקב לאורך מספר שנים משמעותיות.

 המשך טיפול בגרעין. מנע מאיראן
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 האיום הגרעיני על ישראל  -איראן 
 

 

 -, וכללה שני חלקים 2008: העבודה על "איראן האיום הגרעיני על ישראל" החלה עוד בשנת  הבהרה

 : "תמונת מצב" . Iחלק  •

 : "הערכת מצב". IIחלק  •

,  ושוב  2010עודכן במלואו ביולי  – IIהעבודה הובאה לידיעת מערכת הביטחון. העבודה עודכנה מספר פעמים.  חלק 

 . 2012"הערכת המצב" , מעודכן למרץ  – IIחלק   עיקרי.  כאן ניתנים עתה רק 2011 -ב

 

 עבודה זו לנמענים נוספים(למרץ ,  הביא אותי לשיגור  14 -)נאומו של רוה"מ בכנסת ב

................................................................................................................................. 

 

 

 

 מצב"  -עיקרי הערכת " .   IIחלק                                 

 
 

 

 נקודות התורפה של איראן :.  1
 

 בהנחה  כי קיים הצורך להשפיע על אירן לוותר על תכנית הגרעין הצבאית , הן בגישה החיובית         

 )שיחות , מו"מ , הצעות לשת"פ וסיוע חיצוני( והן בגישה המענישה )הטלת סנקציות ( , או ע"י           

   -הכללה איום בתקיפה , חשוב לציין ולהגדיר נקודות התורפה של אירן , ב         

          

 א.  חקלאות מפגרת . מחייבת ייבוא של מוצרי יסוד ומוצרים אחרים . צורך בתאום ושת"פ          

 עם מדינות שכנות.  -מים  , טיפול בפליטים , סחר בסמים ,   –בהקצאות              

      

 ב.  הצורך בפיתוח ושדרוג מערכות ייצור והובלה של נפט וגז  )שיא ההפקה של מאגרי           

 שנים(. מחייב יידע והשקעות רבות.  10 -הגז בעולם , כולל באיראן , צפוי רק בעוד כ              

       

 ייה , והיכולת המעשית ג.  השפעת שעורי האינפלציה והאבטלה הגבוהים , על הממשל והאוכלוס         

 הנמוכה להתגבר על כך.             

 

 אלף איש  הנכנסים למעגל העבודה , מדי שנה , בתנאי   800  –ד.  הצורך בהכנת מקומות עבודה לכ        

 האינפלציה, האבטלה הגבוהים  לעומת צמיחה כלכלית לא מספקת.              

 

 מהצריכה הנה ייבוא(. 40%ה.  תלותה של אירן בייבוא דלק ותזקיקים )        

  

 ו.  חולשת התעופה האזרחית . העדר חלפים ומערכות למטוסים )במיוחד מתוצרת ארה"ב(.        

 

 שלון התכנית הכלכלית "להיטיב עם העם" .י*  כ    -ז.  כללי         

 רבות הגוברת ) השלילית( של משמרות  המהפכה בכלכלת המדינה. *  המעו                         
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       הסנקציות כנגד אירן :.  2

  

להגיע לפיקוח ובקרה על תכניות  פיתוח אנרגית הגרעין , ולמניעת גרעין למטרות   -מטרת הסנקציות  .א

 .לא הושגה     -צבאיות

 

 הקשרים המדיניים והכלכליים  בין המדינות השונות המקיימות מגעים קבועים וסחר בינ"ל   .ב

והודו   לנושא , לא  מאפשרים להגיע למכנה משותף והסכמה  -סין   -עם אירן , ובמיוחד התייחסות רוסיה 

 שנכון להטיל על איראן.  סנקציות משמעותיות,בקביעת האופי וההיקף של 

 

 ד הטלת סנקציות על איראן )גם בקרב ארצות מערביות( , מהסיבות :יש הטוענים כנג .ג

 המזרח   –(   איראן מצאה תחליפים לשוקי הסחר שלה ואף תוכל להרחיבם , עם מדינות אסיה 1

 הרחוק , סין, יפן , הודו , רוסיה וחלק ממדינות ערב.  עובדה שתפגע דווקא במדינות        

 המערב.      

 אשר הממשל נלחץ ע"י סנקציות מבחוץ , ועל אף שהדבר משפיע על חיי  האוכלוסייה  , כ (2

 האוכלוסייה , היא תתמוך בממשל )ויש על כך דוגמאות רבות בעולם , כולל ישראל                     

 ושכנותיה(. וכדי תוספת שכנוע מדגיש השלטון את חלקם של "השטן הגדול" "והשטן                    

 הקטן" באיום על איראן.                   

 תתחזק המעורבות של משמר המהפכה בכלכלת איראן ובחדירתו למנגנוני השליטה באיראן. (3

 למרות האמור לעיל , השאיפה היא להגביר ולהחמיר בסנקציות כנגד איראן.

 

 

 הפעלת נשק גרעיני :.  3

 

 "משבר קובה"  –"מ , ועד היום , היה רק משבר אחד א.  מאז קיום הנשק הגרעיני בידי ארה"ב וברה      

 , בו התקיימה סכנה להפעלת נשק גרעיני )אם כי קברניטי ארה"ב וברה"מ , כאשר   1962בשנת            

 נשאלו על משבר זה , מאוחר יותר , ציינו שבכל מקרה המשבר לא היה מגיע לכדי עימות             

 גרעיני ממשי(.            

 

 " בהפעלה האפשרית של נשק גרעיני )בדגש   מאזן אימהב  כאשר הבינו ארה"ב וברה"מ  כי קיים "      

  איום על אפשרות "מכה שנייה" מובטחת , משני הצדדים( , בנוסף להבנה כי אין בין המעצמות "          

 אין בכוונת כל מעצמה   -י" , ולמעשה ,למרות ההבדלים בתרבות , כלכלה ומדיניות קיומ -          

 פירוק , של היקפים   –חלה הפשרה  וקרבה ,שאפשרה בהמשך ,  השמדה    -להשמיד את רעותה ,           

 ה להשתנות. ניכרים של נשק גרעיני  בשני הצדדים. לאחרונה יש סימנים כי יתכן ומדיניות זו עלול          

 

 ג.  המדינות כיום , אלה שלהן נשק גרעיני וכן כל שאר מדינות העולם , מבינות ומכירות את הסכנה  

 " על מדינה  כל עוד לא קיימת "סכנה קיומיתלאנושות , בהפעלה של נשק גרעיני.  ההנחה היא ,      

 יצד ניתן להגדיר נכונה המשמעות  .  הנחה זו איננה פשוטה . כהיא לא תפעיל נשק גרעינינתונה ,     

 האם ההחלטה על כך יכולה להתקבל עצמאית , ע"י המדינה       ? "איום קיומי" המעשית של     

 " ניתן להגדיר גם על סמך ניסיון מעשי מוכח."מאזן האימהבעוד את החשה מאוימת ?        

                                                                                                                          

 

 .  נשק גרעיני בידי אירן :4

 

  4-5%)תחילה העשרה של  רצוףבשלב אחד האם תצליח אירן לפתח ולייצר נשק גרעיני " .א

 ?"  ( , ובאם כן מהו טווח הזמן 90-93% -ובהמשך ל 20% -ואפשרות ביניים להעשרה ל

 (  בהנחה שהסנקציות והשיחות עם אירן נכשלו, ובכוונתה להמשיך לפתח ולייצר  1            
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 .תהליך רציף לייצר הנשק בהקדם האפשרי  -נשק גרעיני.  האפשרות                   

 סיבות לכך יכולות להיות :(  ה2            

 *  החשיבות שמקנה איראן ליצירת הגמוניה גרעינית באזור, מוקדם ככל שניתן.                 

 *  לנצל אי יכולתן של המעצמות והאו"ם למנוע הייצור ע"י הסנקציות הכלכליות שנכשלו.                 

 יתחה נשק גרעיני )ואפילו פצצה אחת( , ויש לקבל זאת   *  להציג לעולם , כי איראן אכן פ                 

 כעובדה מוגמרת .  איראן משתייכת עתה למועדון המכובד של המדינות להן נשק גרעיני.                     

 יש הטוענים כי הדבר אפשרי תוך חצייכוח ולהערכות שונות. ו(  טווח הזמן לייצור , נתון לו3            

 שנה עד שנה ואחרים טוענים שידרשו לכך לפחות שנתיים.                       

 

 , לאחר שאגרה כמות מספקת של    בשלב שני" האם תפתח אירן יכולת לייצר נשק גרעיני ב.         

 ? "  , במועד שיקבע על ידה( 20% -)ו 4-5%אורניום מעושר ברמה של             

 בהנחה שאיראן אכן תעשה כך , המשמעויות הן :(  1            

 *  כל עוד איראן אוגרת אורניום מעושר ועדיין לא מפתחת הנשק הגרעיני ,ביכולתה להסתיר                   

 .מצבה הבינ"ל נוח יותראו להונות על היקף האורניום המעושר המצוי בידה.                       

 מעוניינת להשאיר בידה היוזמה , מתי לעבור לשלב ייצור הנשק , בהתאם לתנאים *  אירן                 

 מדיניים ואחרים אשר יתפתחו בעולם ובאזור.                     

 *  לאחר אגירת אורניום מעושר בהיקף הנדרש , היא תוכל לייצר מספר פצצות גרעיניות ,                 

 חר מכן להודיע על כך. ורק לא                     

 (  טווח הזמן הנדרש ?  גם כאן הדבר נתון להערכות שונות.  מותנה בכמות הפצצות שאיראן  2            

 תרצה לייצר.  קיימת הערכה , שתידרש שנה עד  השגת כמות אורניום מעושר בכמות                   

 שנים.    2-3לפחות הנדרשת ויש הטוענים שידרשו לכך                  

 התכנון והפיתוח של הנשק ומתקני הירי עצמם   בהנחה שבמקביל להעשרת האורניום                 

 שנים.    3-5פצצות גרעיניות בין  3 -, תוכל כנראה אירן להגיע להושלמו                  

 

 ? " " אירן אכן תפעיל נשק גרעיני ? ובאם כן , באיזה תנאיםג.         

 (  מתחייבת הנחת מוצא , שכבר נדונה לעיל ,  על המטרות העיקריות של איראן לקיום נשק  1            

 מדינית אזורית )הרתעה ויכולת תגובה/הכרעה( ;-השגת הגמוניה צבאית -גרעיני :                  

 לשמר המשטר הקיים באיראן , כנגד איומים מבחוץ ; -

 " נוכח מדינות אחרות , להן נשק גרעיני.יצירת "מאזן אימה -

 אין כוונה להפעיל נשק זה , מראש וביודעין , כנגד איזו    -המשמעות המעשית                  

 שהיא מדינה מוגדרת )כולל ישראל(.                      

 (  על בסיס הנחת המוצא לעיל , חשוב לבחון , באופן רציונלי )ולא רגשי( , את הנסיבות  2            

 והתנאים האפשריים להפעלת נשק גרעיני ע"י אירן :                 

   * האם אפשר כי אירן  תפעיל  נשק גרעיני  , כאשר איננה תחת "איום קיומי" , נוכח עמדות                 

 ותגובות אפשריות נגדה  ממדינות העולם )וכן יכולת הצדקה כלפי פנים( ?                    

 * האם אפשרי כי אירן תפעיל נשק גרעיני  נגד ישראל , רק על בסיס האשמה כי היא שולטת                   

 בשטחים הכבושים וחומרת התנהלותה  נוכח הפלשתינאים ?  ;  ו/או בגלל גישה דתית                      

 קיצונית  ושנאת היהודים ?  )בנוסח "אללה ציווה את השמדת ישראל"(.                     

 עת כי לישראל אמצעי  * האם אפשרי שאיראן תפעיל נשק גרעיני כנגד ישראל כאשר היא יוד                 

  .ויכולת תקיפה, הגנה כנגד טילים בליסטיים                    

 "האימם   -  Mahdi(  * אחמדינג'אד ביטא את האמונה הדתית המהווה בסיס לפעילותו : 3            

 באיראן ,  שחי לפני כאלף שנה. נחשב בדומה לדמות 12 -הנסתר")האימם השיעי ה                    

 עולמי, וישלוט על העולם. איראן    Chos"המשיח"(. האימם  יבוא בקרוב לאחר תקופת                     

 עשה להביא להחלשת או  השמדת  צריכה להתכונן לבואו ע"י הכנת הרקע לבואו .כולל למ                    

 המערב.                    

 * אחמינג'אד ואחרים בממשל האיראני איימו על ישראל וארה"ב. בשום מקרה לא היה זה                   
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 איום ישיר של שימוש בכוח או בנשק גרעיני. אך אין ספק שהרצון האיראני שישראל                    

 חי  בהזדמנויות רבות.  –תעלם מהמפה קיבל ביטוי                     

 אירן לא תפעל  , הגיב אחמדינג'אד לשאלה האם איראן תשמיד את ישראל ? " 08ביולי                     

 צבאית. אין צורך בפעילות העם האירני. הממשל  הציוני בישראל סופו שייפול                     

 "מעצמו                    

 , אמר נשיא אירן אחמדינג'אד ,בין היתר : 08* בביקורו בעצרת האו"מ בספט'                  

 העולם הציוני לפני קריסה , ואין לו שום דרך לצאת ממה שהוא יצר לעצמו"." --                   

 "האימפריה האמריקאית בעולם מגיעה לסוף דרכה".  "יש לחוקק חוקים להגביל   --                   

 מעורבותה לגבולות שלה בלבד".                       

 ".תקיפה כלשהיא על אירן , תענה בתגובה צבאית מלאה* בהזדמנויות שונות אמר :"                 

 האם מסכים לפתרון שתי מדינות ?"  והוא ענה "באם  ינג'אד נשאל :"* אחמד                 

 הפלשתינאים יקבלו זאת , באורח חוקי ובחופש בחירות , נכבד את החלטתם".                    

 

 -( רציונלית ניתן לסכם 4            

 וחד לתקיפת ישראל !   או  * ספק רב באם אכן פיתוח הנשק הגרעיני באיראן מיועד במי                  

 נמוכה    -. הסבירות שיופעל נשק גרעיני כנגד ישראל כנגד מדינה  כלשהיא  במרחב                     

 ) בארה"ב טוענים כי על סעודיה לחשוש יותר מישראל(. ביותר                     

 ( לעיל[  יכול 1* השימוש המעשי  של הנשק הגרעיני באיראן , ]בנוסף לאמור בסעיף ג'                  

  , וכן לנסוך .להצביע על הרצון  לנטרל איום או הפעלה אפשרית של נשק  גרעיני ע"י ישראל                     

         ביטחון  בארגוני החיזבאללה והחמאס  הפועלים כנגד ישראל , בהימצאות "אב" חזק                     

 התומך בהם.                    

            

 , כל העת , על ישראל וארה"ב , ואף נענית באופן דומה ע"י ישראל ? מדוע מאיימת איראן(  5           

 .        הסיבות לכך ברורות :הרצוי לאיראןזהו בדיוק היה המצב                  

 ; קיים איום ממשי מצד ישראל וארה"ב , אויבי איראן* הרצון להציג לאזרחי איראן כי                  

 * להצדיק המשך הפעילות בפיתוח הגרעין ,למרות הסנקציות והאיומים הנשמעים נגדה.                 

 כלפי   –להציג איומים אלה בפני דעת הקהל העולמית , ובעיקר פנימית  איראן רוצה ,                

 האוכלוסייה  ולקבל את תמיכתה . לאיראן יש הצורך לעמוד איתן כנגד לחצים והתערבות של                  

 כוחות מדיניים , כלכליים  וצבאיים  מבחוץ.                

 . היא מצטרפת ל"חגיגה הקולנית", מצהירה ומאיימת על איראן. נותנת להבין וישראל שוגה                 

 בצורה הברורה ביותר, כי בכוונתה לבחון פעולה צבאית כנגד מתקני הגרעין של איראן. ואלה                   

 בדיוק היו ההצהרות הנוחות לאיראן.                

 

 

 אפשרויות הפעולה כנגד אירן

 
 ט האפשרויות כללי: פירו  .5

 כל האפשרויות חותרות למנוע מאיראן את הפיתוח והייצור של נשק גרעיני.     

 אפשרויות הפעולה הן:כדי לחייב את אירן להימנע או להפסיק מפיתוח וייצור נשק גרעיני , 

 איום :"כל האפשרויות   -)בנוסף לסנקציות הקיימות( ; ובמקביל משמעותיות הטלת סנקציות  .א

 פתוחות" )כולל האופציה הצבאית(.      

 ב.   ניהול שיחות ומו"מ בינ"ל להשגת הסכמת אירן לפיקוח ובקרה על פיתוח וייצור אנרגיה        

 להטלת סנקציות משמעותיות והאיום  במקביל גרעינית , ומניעת ייצור נשק גרעיני, וזאת           

 ההתקפי.           

 . קידום  התנאים להפלת משטר המהפכה ; השפעה וסיוע  לאוכלוסייה.באיראן מהפך פנימיג.        

 ; מתקנים גרעיניים-תקיפת מפעליםד.        



9 
 

     

 המשך הטלת סנקציות וניהול מו"מ: .6

 א.  כבר מזמן ברור כי הסנקציות כפי שהוטלו עד לאחרונה , לא השיגו מטרתן.     

 

 ענייני   סנקציות משמעותיות במקביל )ו/או בסיומן( ניהול מו"מב.  הכוונה הפעם להטיל אכן      

 משמעי לביטול האפשרות לפיתוח נשק גרעיני ופיקוח על גרעין אזרחי.  -וחד          

 

 : הטלת סנקציות משמעותיותג.      
 , ביכולת  סנקציות משמעותיות הנן הסנקציות היכולות לפגוע באיראן בנקודות התורפה הכלכליות          

 כספיים , בתחום התעופה. ובעיקר: –כלכליים  –הפיתוח בתחום האנרגיה , בקשרים המדיניים          

 (  הפחתה בהיקף ייצוא הנפט של איראן  )אי רכישת נפט ע"י ארצות המערב ואחרות(. 1        

 צוא מקביל של נפט מאיראן       )הייבוא מותנה גם ביי פגיעה בייבוא דלקים ותזקיקים  לאיראן  ( 2        

 לספק. צריך יהיה להבטיח לאותן מדינות את הספקת הנפט עבורן, ממקור אחר. לא קל לביצוע(.             

 תוצאה עקיפה של כללהשפעה  על שעורי האינפלציה , האבטלה והצמיחה הכלכלית .   (3        

 האוכלוסייה ועל יכולת השלטון לתפקד ;  תפגע   הסנקציות. )תשפיע בעיקר ישירות על             

 בתכנית הרב שנתית של איראן לשפר הכלכלה  ו"להטיב עם העם"(.             

 הבינ"ל  אל/מ  אירן .  הפסקת הטיסות(  4        

 באמצעות המערכת הבנקאית הבינ"ל, בנקים איראניים ;    -פגיעה ביכולת הסחר הבינ"ל (  5        

 פגיעה במטבע האיראנית , קשיי נזילות ;  הבאת הכלכלה האיראנית לקראת קריסה.              

 אזי "כל האופציות פתוחות". – באם לא ישפיעו  -האיום המיוחד כיום בהטלת הסנקציות         

 ארה"ב וישראל "כמעט" מתואמות . והנשיא אובמה מצהיר: "אסור שלאיראן יהיה נשק          

 ורוה"מ נתניהו אומר :"לישראל הזכות להגן על עצמה". גרעיני ואנחנו נדאג לכך".        

 

 בקיום האיום של  בצעד צבאי או אזרחי אלים , או   סנקציות משמעותיותהאם איראן תגיב כנגד ד.    

 . הסבירות לכך נמוכה  הורמוז ? –חסימת מצרי        

 איראן מכינה מענים שיתבססו בעיקר על ארצות המזרח . כמו : הסחר ההדדי בנפט/דלקים , במיוחד        

 עם סין והודו )תוך מניעת נפט לאירופה המערבית( ; תמיכה לתעופה האזרחית בהתבסס על חברות      

 כספים  ) עקיפת   –קאות תעופה מהמזרח )כולל סינגפור , תאילנד , יפן , הודו , סין( ; הסדרי בנ      

 הבנקאי המערבי . כולל בסיוע קאטר( ; שימוש בקרן הלאומית המיוחדת, המיועדת  -המצור הכספי       

 $.  ארדמילי 40-60נפט" )ההיקף הכספי לא ברור. ההערכה כי היא כוללת בין  -למקרי "משברי      

 מחירי הנפט הגבוהים כיום מסייעים לכך(.      

  

 ,  והאיום על האפשרות הצבאית , למקרה של  משמעותיות האם הטלת סנקציות   - לסיכום  ה.   

 -המו"מ ,  אכן ישפיעו על השגת המטרה  ?    –שלון הסנקציות והשיחות יכ        

 :השגת המטרה תושפע בעיקר מניתן להניח כי         

 *  הבנה והסכמה עולמית רחבה שאיראן עם גרעין צבאי מהווה איום ממשי על המרחב וכן           

 אפשרות של התדרדרות לעימות עולמי.             

 או לפחות לא לחבל *  הסכמה )מלאה או חלקית( של רוסיה , סין והודו להשתלב בסנקציות        

 או למנוע את הפעלתן.            

 *  בהנחה שהסנקציות לא ישפיעו , והמצב יהיה לקראת פעילות צבאית , לא תהיה מעצמה אשר         

 תאיים למנוע או להגיב במידה ואיראן תותקף.              

 * )השאיפה מבחינה בינ"ל( שסנקציות אלה תתבססנה על החלטת מועצת הביטחון של האו"ם        

 יהיה בחסות ובסמכות האו"מ )אך אין זה תנאי הכרחי(.              וכן האיום בתקיפה          

 חודשים ישפיעו סנקציות אלה בצורה המלאה. 4-9הערכה היא כי תוך           

 בסבירות גבוהה : המהלך של שילוב הסנקציות המשמעותיות עם האיום לתקיפה    -להערכתי           

 .סבלנות   -לכן .   יביאו לתוצאה הרצויה –צבאית וניהול מו"מ במקביל או בהמשך           
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 : . מהפך פנימי בתוך איראן7
 א.  התכניות הכלכליות באיראן לא צלחו. התוצאה המבוקשת "להיטיב עם העם" לא הושגה.      

 האם אירן תצליח להתגבר על שעורי האינפלציה והאבטלה הגבוהים , ובעיקר האם תצליח להגיע             

 לשיעור הצמיחה הכלכלית הנדרשת כדי לקדם את המשק ולקלוט את העובדים החדשים             

 הצריכים להיקלט בשוק העבודה כל שנה ?  כיצד זה ישפיע על העם ?           

 האם "האביב הערבי" ישפיע גם על האוכלוסייה באיראן לפעול כנגד המשטר ?             

 האם הסנקציות המשמעותיות ישפיעו גם על האוכלוסייה באיראן עצמה ?            

 

 גורמים פנימיים  )עם סיוע אפשרי של "האופוזיציה" בחו"ל( , יביאו   –ב .  הכוונה שהאוכלוסייה      

 הפלת השלטון הקיים.  אין ספק שמתוך האוכלוסייה הכללית , בעיקר מקרב המעמד הבינוני , ל           

 המשכיל  והצעירים , נמצאים כאלה שאינם מחסידי המשטר הנוכחי , ויתכן שבתנאים מסוימים ,           

 שקשה להגדירם במדויק , יבקשו להפיל את המשטר.           

 

 נגד  והורדת השלטון הקיים ?  –עיל יכול להביא בפועל למהפכת ג.   האם כל האמור ל     

 :  קיום סקטור ממשלתי גדול , המאפשר לשלטון  ישנם גורמים רבים שיפעלו כנגד אפשרות כזו           

 להיות מעורה ומשפיע בחיי האוכלוסייה ; עובדת קיום "כוחות משמר המהפכה" המיועדים להגן             

  –על המשטר והפעילים רבות בתחומי הכלכלה בשטח ; קיום ציבור דתי גדול ;  חוסר הידיעה            

 מהי העמדה האמתית של הצבא ?  התגובה הצפויה של השלטון ; האם גורמי חוץ יוכלו לסייע ?                  

 מעולם , גם באיראן.כל אלה  מקשים להניח כי הדבר אפשרי או קרוב , אך כבר קרו דברים            

 

 

 מתקנים גרעיניים –תקיפת מפעלים 

 תגובת איראן
 

 או מקיימים יכולת של קיום נשק   –מייצרים –המטרה בתקיפת מתקנים המפתחים. 8

 לפתח ולייצר   -פגיעה פיזית במתקנים שתמנע מאיראן , באופן מידי ולאורך זמן ,   : גרעיני תהיה     

 נשק  גרעיני.     

 א. אין כוונה כאן לפרט המטרות , היעדים ,שיטת התקיפה  ומה מידת ההצלחה הצפויה של התקיפה.     

 .תקיפה כזו בוצעה  –ההנחה להמשך          

 היעדים  שהותקפו , ותוצאות   -זיהוי התוקף , מטרת התקיפה   -ב. תגובת איראן תהיה תלויה  ב     

 האם התקיפה תנסה לחסל את יכולת   –תהיה משמעות מכרעת  למטרת התקיפה.    התקיפה         

  האזרחית  –הגרעינית הגרעין הצבאי בלבד או התקיפה תיועד )או תגרום(  גם לחיסול היכולת          

 לתקופה ארוכה ביחס !          

 

 התגובה של איראן לתקיפה כזו ? יכולותמהן .  9
 המחייב תגובה .אין ספק שאירן תראה בתקיפה זו צעד חריג , מלחמתי , א.      

  התחום הצבאיהתגובה עלולה לכלול שני תחומים: *          

 )כולל באמצעים צבאיים(.  מדיני –והתחום הכלכלי *                                                         

 : איבתחום הצבב. אפשרויות התגובה      

 על ישראל ומטרות אמריקאיות במרחב ;  ירי טילים   (1         

 הסבירות לא גבוהה(. –(   הפעלת החיזבאללה בלבנון , כנגד ישראל ;  )במצבה של סוריה כיום 2         

 (   הפעלת החמאס ברצועת עזה ;      )הסבירות לכך כיום נמוכה , אך האפשרות 'קיימת(.  3         

 (   פעולות בעירק , כנגד מטרות אמריקאיות )שעדיין קיימות( ובעיקר כנגד הממשל המקומי ;4         

 (   פעילות טרור כלפי יהודים וישראליים ברחבי העולם )תקופה מתמשכת(;5         

 האפשרות בסבירות נמוכה( ;  -(   הפעלת טילים מסוריה )כיום 6         
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 : מדיני משולב עם יכולת צבאית -בתחום הכלכלי ג.  אפשרויות התגובה     

 צר הורמוז, או במקום עגינתן.י(  פגיעה סלקטיבית באניות העוברות במי1         

 (  הפחתת היקף ייצוא הנפט והגז  )המגמה : העלאת מחירי הנפט והגז בעולם ;2         

 תגובות בינ"ל (.יצירת מחסור ואילוץ שימוש במאגרים רזרביים ;               

 עם הטלת הסנקציות , הסבירות לכך נמוכה ביותר. –כיום               

 אחסנה ושינוע של נפט וגז בארצות הערביות במפרץ.  –(  פגיעה במתקני ייצור 3        

 , הסבירות לתקיפה  באיראןבגלל תגובת נגד שעלולה להיות בפגיעה במתקני ייצור הדלק              

 נמוכה.  –כזו של איראן בארצות הערביות              

 למעבר נפט. האפקט יותנה במשך הסגירה. במייצרים אלה   סגירת מייצר הורמוז(  4       

 מהביקוש לנפט העולמי. )צפוי מענה אמריקאי מידי(.   40% -עוברת כמות של כמעט כ             

 ?צבאית ? , עם מעצמה עולמית )סין / רוסיה / הודו( –ית כלכל-ברית אסטרטגית מדינית(  5       

 )אין על כך מיידע. יש הבוחנים אפשרות כזו ביחס למעצמה שתלותה בנפט איראני היא קריטית(.           

 

 

 -ד.  בכל מקרה בו תצטרך איראן להגיב על תקיפת מתקניה הגרעיניים , היא תבחן תגובתה לאור   

 :  ףזהות התוק*         

 (  במידה והתקיפה תהיה ככוח בינ"ל , בחסות ובסמכות האו"ם )במיוחד לאחר שאיראן הוזהרה  1           

 כי תקיפה כזו צפויה( , ניתן להניח כי איראן לא תגיב צבאית.                

 .ות התקיפהבהתאמה לתוצא(  במידה והתקיפה תהיה ע"י ארה"ב ו/או ישראל , איראן תגיב , 2           

   

 - תוצאות התקיפה על מתקניה*        

 תגובת איראן תושפע בעיקר מהעובדות בשטח:

I   ? או. האם נפגעו רק או בעיקר מתקנים הקשורים ישירות לנושא הגרעין הצבאי-  

II  .נפגעו גם כול או עיקרי מתקני הגרעין . ופיתוח הגרעין האזרחי נפגע קשות . 

 

 

 ה.  במקרה בו תוצאות התקיפה בשטח מציינות פגיעות בעיקר במתקנים הקשורים למניעת גרעין צבאי     

 , תגובת איראן עשויה להתבסס על : ועיקר מתקני הגרעין האזרחי לא נפגעובלבד ,         

 הנגד הבאה של התוקף    -תגובה שלא תגרום  למלחמה אזורית כוללת וכן תביא בחשבון את תגובת        

 איראן על התקיפה של מתקניה(. –)על תגובת        

 

 תגובת איראן תתבסס בתכנון תגובתה על ההנחות הבאות :                

 תפגע )כי התשתית הגרעינית האזרחית  עלולה* אסור שהיכולת להמשיך בפיתוח הגרעין אזרחי        

 להישמד בהתקפת הנגד נוכח התגובה האיראנית(;         

 תזקיקים  -* אסור שהיכולת הכלכלית של איראן תיפגע בטווח המידי )כי התשתית לייצור דלקים      

 ץ תמנע(. עלולה להיהרס, בהתקפת הנגד נוכח התגובה האיראנית , והספקת דלקים מבחו         

 ולכן לא תוכל איראן להפעיל אלא רק חלק מאפשרויותיה )כמצוין לעיל( , ובעיקר לא את            

 :  האמצעים הנחשבים החריפים יותר.  והמשמעות היא       

 איראן נוהגת באופן רציונלי : זו אפשרות המביאה בחשבון שעל איראן יהיה לוותר על הגרעין       

 הצבאי ולשמר את הגרעין האזרחי. )ואולי , יש בידה  אורניום מעושר המוסתר היטב  ותקרה         

 צבאית להגיע לגרעין צבאי בעתיד(. –כלכלית  –לה עוד הזמנות מדינית        

 )במידה ואיראן לא תנהג באופן רציונלי היא עלולה לפעול כאמור בסעיף ו' להלן(.       
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 רה בו תוצאות התקיפה בשטח מציינות פגיעות בכל או במספר מתקנים רב יחסית , כולל ן.  במק   

 .תגובת איראן עלולה להיות מלאה,   במתקנים הקשורים ליכולת פיתוח וייצור גרעין אזרחי       

 ם  מאמץ לאומי בבניית  תשתיות , ריכוז אמצעי   -יש לזכור כי איראן השקיעה למעלה מעשרים שנה       

 יידע וטכנולוגיה , כוח אדם אקדמאי ומקצועי , ממון רב , גאווה . וכל זאת תוך יכולת התמודדות         

 של שנים רצופות , אל מול לחצים בינ"ל.  <   איראן חייבת לשמור על כבודה ומעמדה הבינ"ל         

 " ..    תגובה של "אין ברירהוהאזורי        

 כל אפשרויות התגובה של איראן )כמצוין לעיל( פתוחות..  למלחמה אזוריתאפשרות שתביא        

 זמן , תגובות ותגובות שכנגד , תוצאות והצלחות. –קשה לאמוד משכי        

 העניין מסתבך.  -אסטרטגי של מעצמה עולמית ?, –במידה ומצטרף לאיראן שותף/גיבוי מדיני        

 

  נניח כי ישראל תקפה .ז

 והתקיפה לא השיגה תוצאות משמעותיות . כיצד תגיב איראן ?  האם תגיב כאמור לעיל  ?  

 ויתכן   דימונה ויבנהאיראן עשויה להגיב רק כנגד ישראל ובמספר טילים רב , יתכן גם כנגד       

 ם את   אף כנגד מטרות אזרחיות )בעיקר באם נגרמו לה נפגעים ( . איראן תדאג להבליט בפני העול      

 שלון התקיפה , את עמידות המערך הגרעיני באיראן ואף את המידתיות בתגובתה כנגד התוקף .יכ      

 יתכנו כמובן מצבי ביניים שונים , תלות בתוצאות התקיפה , בהם התגובה עשויה להיות חריפה יותר.      

 היסטורי לישראל.  איום ממשי העלול לשנות את המערך   –בכל מקרה איראן תהווה אויב       

 האסטרטגי במזה"ת לרעת ישראל , בתקופה של "אביב ערבי" וחוסר וודאות אזורית.      

       

        

 

 הערכה ופעילות אפשרית –סיכום 
 

 סיכום הערכות ופעילות  אפשרית :  –ארה"ב  . 10
       

 א. בהערכת מצב שנעשתה לאחרונה בארה"ב צוינו המטלות בפניהן ארה"ב עומדת באזור זה:        

 *  למנוע מאיראן להגיע להגמוניה אזורית )אותה היא יכולה לנסות להשיג גם ללא שימוש בכוח                           

 צבאי(.               

 ק. למנוע מעורבות איראנית כללית בעיראק.*  למנוע נפילת המשטר בעירא           

 *  להגן על ידידותיה באזור , במיוחד סעודיה וישראל )כולל סיוע בחימושן(.           

 *  לוודא שנפט ימשיך לזרום מהמפרץ הפרסי בהתאם לביקוש העולמי. על ארה"ב להתכונן ,            

  בעיה עיקרית. –ו.  מיצרי הורמוז להיערך ולפעול כדי להשיג מטרה ז               

      

 ב. ארה"ב תעשה כל מאמץ כדי להגיע במו"מ עם איראן להפסקת פעילותה בתחום הגרעין הצבאי       

 תוך שימוש בהטלת סנקציות כלכליות משמעותיות , בסיוע ובתמיכה בינ"ל , רחבה ככל           

 קרי תקיפה צבאית. –האופציות פתוחות" "כל   -.  וכן איום גלוי שניתן           

     

 ג. בהנחה שכל האמצעים למנוע גרעין צבאי לא צלחו ואירן מצויה על סף השגת נשק גרעיני ,       

 לא נאפשר לאיראן נשק גרעיני"."–בהתאם להחלטת הנשיא אובמהארה"ב עשויה לפעול            

         

 ע"י גופי מחקר העובדים עם הביטחון הלאומי האמריקאי , מניחותעבודות שנעשו לאחרונה , ד.        

 חייב שיהיה לו גם מענה לכל אפשרויות התגובה של כי מי שיתקוף את מתקני הגרעין באיראן            

 !  ומי שאין לו אפשרויות אלה )כמו ישראל( אסור שיתקוף.     תקיפה כזולאחר  איראן           
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 ארה"ב תוקפת :ה.         
 (  בהתבסס על האמור בסעיף ד' לעיל , תכנית התקיפה של ארה"ב  חייבת להביא בחשבון :    1          

 לאפשרויות התגובה של איראן )לאחר שתותקף(.   מענה מראש*  מתן                 

 הורמוז.חסימת מיצרי      –*  התגובה המסוכנת ביותר של איראן                 

 

 –(  לכן  שלבי פעולה יהיו 2          

               I  תקיפת הצי האיראני , בסיסים ואמצעים המשמשים לחסימת מיצרי הורמוז  )בדגש על    . 

 מניעת יכולות מיקוש(.                     

              II, מערכי הטילים )בדגש על .   תקיפת מערכי הנ.מ. , מרכזי שליטה ובקרה , ח"א האירני 

 ארוכי  הטווח(.                     

              III.)"תקיפת מתקני הגרעין . )כשלב האחרון. המתקנים "לא יברחו  . 

 

 

 )מגוף מחקר הקשור לביטחון הלאומי    האם הדלפת אפשרות התקיפה כמתואר לעיל( 3        

 הפסיקו   –?  האם הכוונה שביום נתון יינתן לאיראן אולטימטום  היא מכוונת האמריקאי(             

 שתכנית תקיפה זו תבוצע ?   –הטיפול בגרעין צבאי ,  או             

 

 

 : סיכום הערכות ופעילות –. אירן 11

 א.  אירן תשאף להמשיך ולבצע תכניתה לפיתוח וייצור אנרגיה גרעינית אזרחית וצבאית.     

 .סביר כי אירן תשאף להגיע לנשק גרעיני בשני שלביםמסיבות טכניות ומדיניות,           

  

 ב. המטרה לקיום נשק גרעיני בידי אירן , איננה כנגד מדינה מסוימת ואף לא כנגד ישראל.     

 

 ג.  קיימת אפשרות סבירה שאיראן  תוותר על נשק גרעיני כתוצאה מהסנקציות המלוות באיום       

 ממשי של תקיפת מתקניה הגרעיניים.         

 

   -זיהוי התוקף , מטרת התקיפה   -ד. תגובת איראן לתקיפת מתקניה הגרעיניים תהיה תלויה  ב     

 :   היעדים  שהותקפו , ותוצאות התקיפה        

 איראן (  תקיפה שלא תפגע ביכולת המשך פיתוח גרעין אזרחי , ובהנחה של תגובה רציונלית ,1        

 עשויה להגיב באמצעים שלא יביאו למלחמה אזורית והשלמה )לפחות זמנית( שהפיתוח של               

 גרעין צבאי ייפסק.               

 תביא את איראן   תקיפה שתפגע אנושות בכלל מערך הפיתוח הגרעיני , כולל האזרחי ,(  2        

 אפשרות זו עלולה לקרות גם במקרה     צפויה מלחמה אזורית.  -אין ברירה" למצב של  "             

 ( לעיל. 1ואיראן תפעל לא באופן רציונלי ,  בנתוני האמור בסעיף              

 לעיל ובהצלחה. ספק אם לאיראן יש מענה.   10במידה וארה"ב תתקוף כאמור בסעיף              

 

 

 סיכום הערכות ופעילות : –ישראל . 12

 

 א.  לישראל אין מענה לתגובות של איראן, במרחב המפרץ הפרסי ,  למקרה שמתקני הגרעין שלה         

 יותקפו. לכן חייבת ישראל להיות אחראית , להימנע מלתקוף עצמאית . קיימת אפשרות לשילוב              

 בתקיפה של ארה"ב )אם כי בהחלט לא רצויה(.             

    

 הגנה  –שראל צריכה להמשיך לפתח  , לייצר  ולרכוש אמצעי אתור , התראה , מניעה ב.  י      

 בפני טילים בליסטיים , תוך שת"פ עם ארה"ב ומדינות נוספות.            
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 ג.  על ישראל לתמוך בקיום פגישות , שיחות ומו"מ  בינ"ל עם איראן , במקביל להטלת סנקציות       

 משמעותיות ואיום של "כל האופציות פתוחות" .           

 

 ד.  על ישראל להגיע לאמנה / הסכם  בינ"ל , עם ארה"ב וארצות נוספות באירופה , להרתעת אירן ,         

 ע"י הכנה והצהרה של  נקיטת אמצעים ותגובה מעשית , ע"י מדינות אלה , במקרה של תקיפת              

 איראן את ישראל .                 

 

 ה.  על רקע השיחות והמו"מ הבינ"ל  כפי שיתנהלו עם איראן , יש לפעול אל מול האוכלוסייה         

 האיראנית  , בשת"פ בינ"ל :            

 (  שימוש בתחנות טלוויזיה , רדיו ואינטרנט להעברת מסרים , מיידע והסברה לאוכלוסייה ,  1           

 *  מתן נתוני אמת על ההתנהלות האמיתית של איראן בשיחות  והמו"מ הבינ"ל ;  -בדגש על                 

 *  הטענות העיקריות כנגד איראן עם גרעין צבאי;                                

 וטכנולוגיים;*  מיידע על הנעשה במערב , בשוק החופשי , בפיתוחים מדעיים                                 

 *  נתוני אמת על התוצאות השליליות של המשטר בהקשר "להיטיב עם העם" ;                                

 כלכלי ואחר עם אירן , כולל הגרעין  -*  האפשרויות וההצעות לשת"פ בינ"ל                                  

 לצרכי שלום ,  בפיקוח האו"מ . הבהרת המשמעויות החיוביות מכך על                                      

 האוכלוסייה וקיום חיי היומיום באיראן.                                    

 ייה. , וממקומות שונים ורבים הנגישים לאוכלוס בשפה הפרסיתהכרחי שהדבר ייעשה                 

 להבהיר לאוכלוסייה באיראן כי ישראל איננה אויב  . ישראל פעלה וסייעה בעבר באיראן ,  (  2          

 ואין כל סיבה שהדבר לא יחודש.               

  –זה מחייב את קברניטי ואישי מדינת ישראל ,  להפסיק לאיים על איראן כמדינה                

 שיח  מסוג שונה. -.  להציג רצון כנה לפתיחת  דוותושביה               

 

 . אלה העלולות גם הן להיפגע  חשוב ליצור קשר ושת"פ בין ישראל והמדינות השונות במרחבו.         

 מחדירת ההשפעה והמעורבות האיראנית במדינותיהם ובאזור כולו  )מצרים , ירדן , לבנון ,           

 ת הערביות במפרץ הפרסי , והפלשתינאים(.  ולמצוא הדרכים לשת"פ  סעודיה , הארצו           

 שיאפשר פעולות מניעה ותגובות מעשיות.                    

     

 , בהשתתפות גורמים נוגעים , בראייה של הביטחון הלאומי   ממדית-תכנית רבז.  יש להכין בישראל        

 ללחימה בחיזבאללה ובחמאס ,   בגישה אסטרטגית ארוכת טווח , בכל הנושאים והגורמים             

 המשפיעים על לחימה כזו , )מודיעין , מניעה , הסברה , כלכלה , חינוך , תגובות צבאיות , שת"פ             

 עם גורמים נוספים במרחב ובעולם(.            
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