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 הערכת מצבמצב  ו -תמונת 

 
 פתיחה

 
 

"הערכת המצב" מיועדת להציג ולנתח האיומים מצד אירן על ישראל , לבחון ולנתח  .1
מדינות  , המערבמצד ארצות , אפשרויות הפעולה השונות , נוכח איומים אלה 

 .נוספות  וישראל 
  כלל כדי שהערכה זו תהיה מבוססת ומנומקת , חייבים לבחון ולנתח את      
 בתחומים העיקריים הבאים: על הערכת המצב הגורמים המשפיעים     

 ת ותכניהחוץ , המדיניות הפנים ו נתוני הבסיס של מדינת אירן , הכלכלה ,     
  -והמאבק הבינ"ל להשגתו/הכשלתו ,  גרעיניתלפיתוח  אנרגיה      
  "תמונת מצב" כוללת,  על בסיסה  כלל הנתונים וניתוחם יאפשרו להציג     

 ניתן יהיה לערוך את "הערכת המצב".     
 
 
 : , בפירוט הבא עשה בשני שלביםנ.  מבחינה מתודית הדבר 2
 

     I   . "תמונת מצב"– 

 א.  אירן רקע היסטורי )תמציתי(.           
 ב.  אירן כיום )תמונה מורחבת , כולל נתונים וניתוח כלכלי(.           
 ג.  אירן ותכנית פיתוח הגרעין.           
 ד.  הגדרת האיום על ישראל.           
 מתקנים, אתרים העוסקים בגרעין באירן. –ה.  נספחים : א'            

 יחסי אירן עם מדינות משפיעות. –ב'                              
  

    II "הערכת מצב"   .–  

 א.  תובנות מתמונת המצב.  
 ב.  ניתוח האיום בנשק גרעיני.  
 ניתוח אפשרויות הפעולה כנגד פיתוח הנשק הגרעיני.  ג.  
 הערכה ופעילות מומלצת.  -ד.  סיכום   
 

 מצב" - תמונתלהלן "
 
 
 



 
 

 .  הקדמה :3
 המצב הנם ממקורות גלויים של מערכות מתמחות בתחומים -כל הנתונים המוצגים בתמונת .א

 הדיווחים לקונגרס האמריקאי ,     -מוגדרים שונים ; ממערכות שלטוניות ואחרות , כולל       
 כנות  המדיניות המוצהרת של  האיחוד האירופי והממשל האמריקאי ; דיווחי האו"מ  והסו      
 (.International Atomic Energy Agencyסבא"א  )  –הבינלאומית לאנרגיה אטומית       

 
 ב.   נתוני תמונת המצב , בתחומים השונים , אינם מתיימרים להציג תוצאות מחקר או הערכה  

 מתן רקע רחב יותר על אירן , לפרט ולהדגיש את אותם    -מקצועית לשמה. המטרה היא אחת           
 הנתונים להם עשויה להיות השלכה על הערכת המצב.             

 
 )תמציתי( ן רקע היסטוריאאיר

 
 .   א.  לאירן רקע היסטורי של למעלה מחמשת אלפים שנה ,  כחלק מהאימפריה הפרסית. 4

 עתיקה , מהנכבדות בעולם. פרס כבשה ונכבשה בתקופות השונות.  –לפרס תרבות עשירה            
 תרמו רבות לתרבות וההיסטוריה של פרס.  -היוונים , הטורקים , המונגולים , הערבים            

   
 מישראל ע"י    לפנה"ס , עם הגליית השבטים  720ב.  ליהודים רקע היסטורי בפרס , החל משנת       

 לפנה"ס.  581,  586, 597שנים   -היו  ב –שלמנאסר מלך אשור.  הגליות נוספות מישראל            
 לפנה"ס , סירוס מלך פרס כובש את בבל ואת ירושלים. מותיר ליהודי בבל לחזור   538-9בשנים            
 ספאן ושיראז.יבעיקר בטהרן , אאלף יהודים  25 -לישראל.   כיום חיים באירן כ           

 
 ( נכבשה אירן ע"י צבאות האסלם שבאו מחצי האי ערב. 651ג.  במאה השביעית )      

 )בעולם הערבי השיעים מהווים מיעוט של  האסלם השיעי מושלט באירן  16-במאה ה          
 וד השפה באירן  הנה פרסית.(.  אירן איננה מדינה ערבית . שפת הקוראן היא ערבית בע20% -כ          

 
 גרמני, מבצע הפיכה צבאית , והופך לשאח -, פרו  Reza Pahlaviקצין צבא בשם  1925ד.  בשנת 

 Mohammed Reza Shah    –של אירן. מאוחר יותר , אנגליה ובריה"מ פעלו להחליפו עם בנו     

 .1979ששלט באירן  עד    
 
 

 אירן והגרמנים.   5
 

 מסורת ארוכת שנים בתמיכה בגרמניה ובנאצים , ובאיבה גלויה ליהודים.א. לאירן 
 עם עליית היטלר לשלטון בגרמניה , נתלו שלטים בחוצות טהרן המצהירים : "בשמים , אללה הוא     
 אדולף היטלר". –אדונכם ,   ועל הארץ     

 
 כדי להבטיח את תמיכתם , כי   ב. במלחמת העולם השנייה , הבטיחו הגרמנים  לערבים , וכן  לאירן ,

 תיכון תוקם מדינת ענק מוסלמית , שתשתרע ממרוקו ועד אירן.   –עם כיבוש  המזרח    
 

 החליטה       1949 -ע"י ממשלת פרס , וב 1935 -,נקבע ב  Aryansג. השם "אירן"  )במקום פרס( או 

 האומרת כי השם אירן ניתן       הממשלה שניתן להשתמש בשני השמות )אירן ופרס(. קיימת גרסה    
 "אירן" )?(. -בעצת השגריר הפרסי בגרמניה על בסיס המושג "הגזע הארי" המתורגם בפרסית ל   
 

 נעשה ניסיון הפיכה נאצית באירן במטרה להפסיק הספקת הנפט לבעלות הברית. אך    1941ד. בקיץ 
 הבריטים והרוסים במבצע משותף השתלטו על אירן והנפט.   
 



 

 אירן לאחר מלחמת העולם השנייה.   6
      

 בשלבים מוסכמים. החלטה על נסיגה מאירן התקבלה,  גרת ההסדרים בין בעלות הבריתסא. במ      

 מחוזות חדשים בגבול עם אזראביזאן וחבל הכורדים –בריה"מ ניסתה לנצל המצב ליצירת מדינות           
 "ב איימו על בריה"מ , ולאחר פניית אירן למועצת הביטחון של האו"מבצפון , אך בריטניה וארה          
 פינתה בריה"מ את כוחותיה מאירן.          

 
        התקיימו בחירות דמוקרטיות באירן בהן השאח הודח ונבחר מוחמד מוסאדק כרוה"מ , 1951ב. בשנת      

 פרסית.   בתגובת נגד של בריטניה וארה"ב , בהפיכה   –אשר הלאים מיד את חב' הנפט האנגלית 
 צבאית , הוחזר השאח לשלטון.        

 
 ג.  השאח ששלט באירן ע"י משטר דיקטטורי , פרו מערבי , אפשר למעשה לארצות המערב להיאחז      

 ולקיים יחסים ענפים ,מדיניים וכלכליים באירן.        
 

 , התקיימו יחסים הדוקים בין השאח וישראל. בעיקר בתחומי ביטחון,  19 -ד. בשנות השבעים למאה ה    
 התשתיות והחקלאות.       

 
 

 אירן כיום
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 קמ"ר  )דומה לשטחן של אנגליה , גרמניה , צרפת וספרד יחדיו(. 1,636 -א.  השטח הכולל של אירן כ   
 ק"מ , גבול משותף עם הארצות : אפגניסטן , ארמניה , עירק ,   5,440תי באורך של גבול יבש        
 פקיסטן , טורקיה , אזרביזאן , טורקמניסטן.        
 הכספי.-ק"מ בים 740ק"מ , כולל  2,400גבול ימי לאורך         

 
 רות ברזל , מגנזיום ואבץ.ב. לאירן אוצרות טבע רבים : נפט , גז , פחם , כרום , נחושת , ברזל , עפ   

 הכספי , -אזור הים  -מאדמות אירן ראויים לעיבוד חקלאי.  אזורי החקלאות העיקריים  20%רק        
 מערב המדינה )כאן גם יורדים רוב המשקעים(.-העמקים בצפון       

 
 ג. רקע לסכסוכים גיאוגרפיים :    

 (.80-88אירן -ערב  )גרם למלחמת עירק-אל-ר שאט*  מעבר הגבול הימי בין אירן ועירק באזו      
 אבו מוסא , במפרץ הפרסי .  איים שהאיחוד האמירות הערביות   -*  אירן כבשה את האיים טונב ו      

         (UAE.טוענות לבעלות על איים אלה , ) 

 , המיועד גם להשקיית אדמות  *  אפגניסטן , בתקופות בצורת מגבילה את זרימת המים בנהר הלמנה      
 במזרח אירן.   רגישות תמידית שוררת בתחום הקהילות הכורדיות בקרבת גבולות טורקיה ועירק.          

 
 ק"מ , משרתים 35 -.   המייצרים , ברוחב של כמיצרי הורמוז     -ד. אזור תורפה , רגיש מרחבית    

   -מהנפט הנסחר בעולם , )מאירן ,עירק , כווית , ערב 40% -את מדינות המרחב המייצאות נפט. כ      
 עובר דרך מיצרים אלה. לאירן יכולת      -הסעודית , בחריין , קטר , איחוד האמירות הערביות( ,       
 שליטה על התנועה במייצרים אלה , הן בים עצמו והן מהחוף האירני .      

 
 

 המהפך השלטוני                                                                                 .8
  ,  1979דצמבר  3-דתית  באירן.  ב –הוקמה הרפובליקה האסלמית  1979אפריל  1 -א.  ב       

  ו של הנשיא )תוך , במטרה להרחיב כוחו וסמכות  1989 -חוקה שתוקנה ועודכנה ב פורסמה             
 דתית. –רוה"מ( , וביסוס המשפט והחוק על מערכת שיעית  ביטול מוסד            



     
 ב.  הממשל באירן בנוי על :                                            

 ע"י "מועצת   הנבחר לכל ימי חייו,    Husein Khamenei  1989מאז   -  ראש המדינה*         

 דתית. –מומחים" , המהווה מועצה מייעצת אסלמית              
 ראש המדינה שולט ואחראי על הצבא ועל מערכת החוק והמשפט.             

 .Ahmedinejed   - 2005.  מאז שנים 4הנבחר מדי )במקום רוה"מ( ,  נשיא*           

 (2009 -נבחר שנית ב             
 מושבים )נציגי מחוזות , אזורים , שבטים( , הנבחרים בבחירות דמוקרטיות 290* פרלמנט ובו           

 )אך מושפעים מהמערך השלטוני , הפועל לבחירת מקורבים וסילוק מתחרים(.             
 .* כוחות "משמרות המהפכה" , המגנים ותומכים במשטר ובממשל. מעורים בחיי הכלכלה          
 1979-, דר' לתחבורה , איננו איש דתי אך שמרן הדוק. ב 1956אחמדינאג'ד , יליד  –* הנשיא           

  סייע בהקמת ארגון הסטודנטים שהשתלטו על שגרירות ארה"ב בטהרן.   לנשיא השפעה רבה             
 מתקבלים בביקורת פנימית(.על מדיניות הפנים והחוץ  )אם כי חלק מהצהרותיו ומעשיו            

 
 

  האוכלוסייה . 9

     
 קבוצות אתניות שונות , אך דומות תרבותית. 80 -מיליון תושבים , כ 70 -באירן כ .א

 כורדים , וקבוצות אתניות אחרות.  7%אזרים ,  34%מהאוכלוסייה הם פרסים ,  51%      
 
 נתונים עיקריים על האוכלוסייה : .ב

 ; 23% -כ  14עד גיל  –*  מבנה גילים , כיום 
 ;)חלוקה זו ,כנראה , מציגה את היקף העובדים( 72% -כ  64 -ל 15בין   -                            
 ;  5% -כ  65מעל גיל   -                             
 שנה. 26   -גיל חציוני    -                             

 שנה. 72שנה , נקבה  69*  תוחלת חיים ,  זכר           
 ילדים נולדים בממוצע לכל נקבה באוכלוסייה.  1.71  -*  פוריות           
 (.84%)בין הגברים   77%שנה , כללי :   15מעל גיל   -*  ידיעת קרוא וכתוב           

    
 דתית של חומייני , השיגה יעדיה בקרב האוכלוסייה ? –ג.   האם המהפכה האסלמית    
 כלפי חוץ הממשל שולט במדינה ואזרחיה, כולל באמצעים אלימים. הממשל שולט במערכות        

 המרכזיות של המדינה : המערכת הצבאית , המערכת הכלכלית העיקרית  והמערכת המשפטית.        
 כוחות "משמרות המהפכה" מעורים בכלכלה ובנעשה בחברה האזרחית.        
 בחלקים ניכרים באוכלוסייה , קיימת מצוקה ומועקה חברתית ואישית. ישנה אוכלוסייה שאיננה          
 דתית או איננה דתית קיצונית , הנחשבת מתונה.  במיוחד הנוער ובמידה רבה בשכבה המשכילה ,          
 הנוטים להזדהות עם המערב , לשאוף לכלכלה חופשית , למשטר דמוקרטי ולחופש הפרט. כוחם          
 הממשי ויכולתם להשפיע בשטח , איננו ברור. ניסיונות להפגין נתקלו בכוחות השלטון ופוזרו בכוח.        
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 הציגה צבא אירני חלש  דתית,  –האסלמית  נה לאחר המהפכהעירק  שהחלה כש –א.  מלחמת אירן     
 ולא מוכן. אירן ספגה אבדות רבות.  לאחר המלחמה החל הצבא להתחזק , תעשיות צבאיות            
 הצפונית  וסין. -מקומיות הוקמו וחימשו את הצבא . כן בוצע רכש צבאי מסיבי מרוסיה , קוריאה          

   
 צבאי האירני כולל  )בהכללה( :ב.  המערך ה    

 *  כוחות "משמרות המהפכה" , מונים מעל למאה אלף חייל.              
 טנקים   500 -טנקים )מסוגים שונים , כולל כ  1,300 -אלף חייל ; כ 500מעל   -*  כוחות היבשה         

 מ"מ(. 203"ת  תותחים ארטילריים  )כולל תומ 400 -(  ;  כT  72מסוג               



      
 (.       25וסוחוי   29מטוסי קרב )מסוגים ודגמים שונים , כולל מיג  300 -כ   -*  כוחות האוויר        
 , מגיע Shahab 3*  מערך טילים בליסטיים לטווח ארוך ובינוני. הדגש: הגדלת הטווח והדיוק.        

 ק"מ )כנראה מסוגל לשאת טילים   2000 -ה למצפ' קוריא BMלשלושת אלפים ק"מ ;  -           

 למזרח ארה"ב. -שלבים מאפשר הגעה  3טיל   Shahab 5- 6גרעיניים( ,            

 צוללות. 7ספינות טילים )מסוגים שונים( , סירות משמר רבות ,  25 -כ  -*  כוחות הים         
 הודיעה על בניית מערך צוללות תוצרת   אירן עושה מאמצים לחזק את כוחות הים. לאחרונה           
 עצמית )עם אפשרות לשיגור טילים בליסטיים ?(.           

 מיליון איש.  מצוידים בנשק קל .  3-*  מיליציה אזרחית/מילואים , כ      
 

 מיליארד $ , אך איננו כולל כנראה תקציבים נוספים       7.31 -הביטחון של אירן מעורך בב תקצי .ג
 פיתוח וייצור הגרעין ; ולגורמי ממשל אחרים העוסקים בתחום  -הניתנים כתקציבים נפרדים ל      
 , וכיום מייצרת ואף מייצאת   90-הביטחון.    התעשייה הצבאית באירן התפתחה מאד מאז שנות ה      
 .ה, תחמושת שונטנקים , נגמ"שים, טילים מונחים , מערכות ראדאר , טילי נ.מ ,ספינות משמר       
 מדינות בעולם )כולל למדינות החברות בנאט"ו(.   57-אירן ייצאה ל      

 
 אלף  גברים )רק חלקם מגויס( ,  850 -חודש . יכולת גיוס שנתית כ 18 –ד.  השרות הסדיר באירן     

 ם מגויס( מתוך אלף נשים  )מיעוט 800  -שנה.      וכ  40 -19מיליון גברים  בגיל  16 -מתוך כ        
 שנה.  40 -19מיליון נשים בגיל  15 -כ        
 אדם , ברמה סבירה ומעלה. –היקף זה של יכולת גיוס , לעומת הצרכים , מאפשר לצבא גיוס כוח         

  
 .  עם חיזוק התעשייה הצבאית ובסיוע צפון קוריאה החלה אירן לייצר טילים באלסטיים  ה    

 נוניים וארוכים , בהיקף ניכר.   מבחינת המאזן הצבאי עם שכנותיה , רואה אירן אתלטווחים בי        
  השימוש בטילים כנשק העיקרי.             
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 מהכנסות הייצוא של אירן הם מגז   80%.  כיום 1908 –טבעי התגלו באירן ב -א.  נפט גולמי וגז    
 מיליארד $ לשנה, מותנה במחיר חבית נפט(.   לאירן הסכמים לאספקת     65-80 -טבעי ונפט )כ:         
 נפט וגז עם מדינות רבות.        

 
 מיליון חביות נפט ליום ,   4.5-ב.  אירן נחשבת בין ארבע יצרני הנפט הגדולים בעולם , מייצרת כ    

 מיליארד חביות  )ולאחרונה פורסם על גילוי רזרבות נפט נוספות 90עם רזרבת נפט מוכחת של      
 מיליון ממ"ק ליום ,   300 -טבעי בהיקף של כ-מיליארד חביות(.  אירן מספקת גז 50 -של כ     
 ני . הצפו-בשדה גז בים 50% -השנייה בעולם לאחר רוסיה.   כן אירן שותפה )עם אנגליה( ב     

 
 מיליארד $.  נתוני הסחר   62 -מיליארד $ והייבוא לאירן ב 75 -ג.  הייצוא השנתי מאירן מוערך ב    

 עם המדינות העיקריות ,  באחוזים :                 
 (-י י ב ו א )מ)אל(            י י צ ו א           ה מ ד י נ ה            
 )לא משמעותי(                        14%*  יפן                              
 10.5%                     12.9%*  סין                           
  4.5%*  רוסיה         )לא משמעותי(                           
 *  איחוד            

 7%                         -"-  ערב     -נסיכויות               
 5.4%                     6.3%*  איטליה                       
  6.2%                     5.7%*  דר' קוריאה                  
 )לא משמעותי(                     4.3%*  הולנד                          
    12%)לא משמעותי(                  *  גרמניה                  
     5.6%                     -"-*  צרפת                             



          
           
  הערות  לטבלה לעיל :          
 מיליון $ , וכל אחוז בייבוא הנו 750 -יש לזכור כי כל אחוז בייצוא הנו סכום של כ  -          
 מיליון $. 620סכום של   -כ              

 מיליארד. 20 -למעלה מ -למזרח הרחוק )יפן וסין( הנו המשמעותי ביותר  ,הייצוא   -          
 מיליארד $. 7.5 -לאירן , בהיקף המשמעותי ביותר נעשה ע"י גרמניה , כ הייבוא  -          

 בגלל הסנקציות על אירן ,איחוד נסיכויות ערב הנן המקור המרכזי לייבוא מוצרים וסחורות    -          
 מיליארד $ 7 -לאירן )הנקנות בארצות שונות , בעיקר באירופה ( ומיובאות לאירן, בהיקף של כ            
 לוגיים/כימיים , טכנולוגיות   לשנה. )בתחילה , בלחץ ארה"ב , הוגבל הסחר בחומרים ביו            
 מסוימות , ציוד צבאי  ועוד ; לאחרונה הופסק סחר זה כמעט לחלוטין , בלחץ ארה"ב(.            

                        
    
 (. ההכנסות מנפט וגז ,  08מיליארד $ נכסים זרים )אוק'  130 -ד.  הבנק המרכזי באירן מחזיק בכ   

   40אירן הקמת קרן מיוחדת , רזרבה לשע"ח )במיוחד בהקשר למשברי נפט( ,  בין מאפשרות ל        
 מהתקציב המשלתי(. 3% -מיליארד $ )כ 12 -מיליארד $.   החוב החיצוני של אירן כ 60 -ל        

 
 .30% -ל 15% -מיליון איש , עם שעור אבטלה ההולך ומחמיר מ 25 -ה.  כוח העבודה מונה כ   

 נמוך(.  –מיליון איש )כאשר תרומתם לתל"ג  7קלאות עדיין עובדים מעל בח        
 % : -היקף העובדים בסקטורים השונים ותרומתם לתל"ג ב        

 חלקם בתל"ג      היקף עובדים            ה ס ק ט ו ר                           
 11%                 30%* חקלאות                                              
  44%                 44%* שירותים                                             
 . 45%                 25%* תעשייה ומסחר                                     

            .................................................................... 
 בגלל רמת החקלאות הנמוכה והעדר אדמות נוספות לעבוד , לעומת גידול    -  הערות :            

 האוכלוסייה , נאלצת אירן  לייבא מזון בהיקפים גדולים.                            
 אלף איש. מבחינה   900 -ל 700די שנה מתווספים למעגל דורשי עבודה בין מ  -                        

 . 5.5%כלכלית , כדי להכין להם מקומות עבודה , נדרשת צמיחה שנתית של לפחות                             
 עיריםמהעדר מספיק מקומות עבודה , וסיכויי התפתחות מקצועית , במיוחד לצ  -                        

 "הגירת מוחות"  לחו"ל , בהיקף ניכר ביותר.   -ומשכילים , מתקיימת                             
                                                                   

 מיליארד $. 110  -היה כ  07( לשנת Gross Domestic Product)  GDP -ו.  ה    

 .  GDP -מה 25% -תכניות הסובסידיות השונות ,  של הממשל , הגיעו להיקף כספי של כ        

 מיליארד $. 300 -הנו כ  08-09התקציב הממשלתי לשנת         
 . 30% -;  ושעור האבטלה מתקרב אף הוא ל 30% -שעור אינפלציה מתקרב עתה ל        
 .GDP -מה 23% מעל 07החוב הציבורי הגיע בשנת         

 .5% -  09, והערכה לשנת  5.7%צפוי  08, לשנת  6.6%היה  07שעור הצמיחה באירן בשנת         
 עלית מחירי הנפט , בשנים האחרונות , סייעו לאירן להגיע ,בשנים אלה , לצמיחה גבוהה יחסית.        

 
 וק נפט וייצור דלקים , הנדרשים  ז.  למרות קיום הנפט והגז , לאירן אין יכולת מספקת של  זיק    

 לצריכה השוטפת )אירן הנה המדינה השנייה בעולם , לאחר ארה"ב , בהיקף ייבוא דלקים .        
 הולנד , צרפת , רוסיה , סין ואנגליה(.  -מהצריכה השוטפת הנם ייבוא.   בעיקר מ  40%-כ        
 אירן למשקיעים והשקעות בהיקף ניכר.כדי לקדם ולשדרג את תעשיות הזיקוק נדרשת         

 
 השחורה" באירן. הכוחות שולטים למעשה    -ח.  כוחות משמר המהפכה לוקחים חלק פעיל ב"כלכלה     

 על הנעשה בנמלי הים ,האוויר ועל הגבולות עם הארצות השכנות .   כוחות אלה עוסקים          
 )המסובסד באירן(  ומוצרי צריכה אחרים. הול ;  מכירת דלקובהברחות של דלק ואלכ        
 שהסנקציות המוטלות על אירן מסייעות למעשה לכוחות משמר המהפכה לנצל      -נשמעו טענות         
 המצוקה , להתפתח ,  לאגור כוח כלכלי והשפעה רבה  על האוכלוסייה.        
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  -ב עם העם". הוכנו תכניות רביטיא.  מאז המהפכה האסלמית שואפת אירן לעצמאות כלכלית ול"ה    
 שנתיות )רב"ש( , להשגת עצמאות ויציבות כלכלית ולהפחית , ככל שניתן , תלותה הכלכלית            
 ת וכלכלית.בהכנסות מייצוא נפט וגז , וזאת תוך מניעת השפעה ומעורבות חיצונית ,מדיני          

 
 , שהוכנה בסיסמא של אחמדינאג'ד "חלוקה מחודשת    05-09ב.  בתכנית הרב"ש הרביעית לתקופת     

 של הכנסות מנפט וגז" ,  הכוונה הייתה להוריד שעור האבטלה , לחזק החלשים  ולהוריד שעור      
 האינפלציה .  הדבר נעשה בעיקר ע"י : מתן סובסידיות ותוכניות סוציאליות ורווחה  ; הורדת               
 מחירי הדלק , הדיור והמימון ; הקמת קרן מיוחדת לסייע לצעירים להקים משפחות.  כל הנ"ל ע"י       
 חדת שהוקמה מהכנסות  תקציב ממשלתי.  לצורך ביצוע התכנית השתמשו גם בחלק מהקרן המיו     
 הנפט ושיעודה כעתודה לאומית למצבי משבר.        
 להורדת   התוצאות לא הביאו.  "להיטיב עם העם" -התכנית לא השיגה את יעדיה          
 שעור האבטלה ,  או להורדת רמת האינפלציה  וסיוע להורדת שעור העוני.          

 
 לושה סקטורים עיקריים  , במבנה הכלכלי שלה :ג.  המדיניות הממשלתית רואה ש    

          
 הכולל והאחראי על התעשיות הגדולות , על הסחר הבינ"ל , אוצרות    -הסקטור הממשלתי *        

 הטבע , בנקאות וביטוח , ייצור חשמל וכוח , השקיה ומים , תקשורת , תחבורה ימית ואווירית.          
         
 אזוריות לייצור ושיווק  –הכולל והאחראי על חברות מקומיות   - קטור הקואופרטיביהס*        

 אלף קואופרטיבים פועלים באירן , המעסיקים  120 -מוצרי צריכה מקומית ואף ייצוא . כ         
 עובד בקואופרטיב(. 125 -מיליון עובד  )בממוצע כ 15 -כ         

        
 הכולל והאחראי על תעשיות ברמה המקומית ,מסחר , חקלאות ובעלי חיים ;    -הסקטור הפרטי *       

 וכן סיוע במתן שירותים שונים לסקטורים  הממשלתי והקואופרטיבי.          
 
 

 , כוללת היעדים הבאים : 2010-2015שנתית החמישית  -ד.  התכנית הרב    
 י הרווחה לאוכלוסייה  )שינוי משמעותי בהשוואה  ( הפחתת הסובסידיות , ההטבות ותשלומ1            

 ( , האבטלה )בשנת15% -2010( .   הורדת שעור האינפלציה )בינואר 2005-2010לתכנית                 
 2015(  המטרה להגיע עד 2.6%  - 2009 -( , העלאת שעור הצמיחה )ב %11.8  – 2009                
 .7% -ל                

 הכספי(..-סחר חופשי לשווקים בינ"ל )במפרץ הפרסי ובחופי הים -( פיתוח אזורי2            
 ( פיתוח קשרי מסחר להבטחת ייבוא מוצרי מזון ,צריכה ודלקים. בעיקר מהמזרח הרחוק  3            

 וחלק מארצות המפרץ הפרסי ומדינות אירופה.                
 ך הרכבות ; פיתוח רשתות תקשורת )בדגש על אינטרנט(.( פיתוח מער4            
 )כפי שהיה   mbd 6 -)מיליון חביות נפט ליום( , ובעתיד גם ל  mbd 5( להגיע לייצור של 5            

 בימי השאח(.                
 ור דלקים.( פיתוח ושדרוג מערכות הייצור וההולכה של נפט וגז טבעי. פיתוח מערכות לייצ6            
 ( הבאת משקיעים והשקעות מבחוץ , במיוחד לתחום הפיתוח והשדרוג של ייצור והובלת נפט , 7            

 גז ודלקים )מבלי לשעבד נכסים מדיניים וכלכליים(.                   
 והרחבת   ( פיתוח תעשיות ייצור רכב , אלקטרוניקה , פטרוכימיה , מכרות ותיירות. פיתוח8            

 המיוצרים כיום(. MGWאלף  18 -)בנוסף ל MGWאלף  14 -כוח בעוד כ-ייצור החשמל                 

 .2015מיליארד $  עד לשנת  90 -( הפרטת חברות , כולל בתחום הנפט והגז , בהיקף של כ9            
 ( פיתוח אנרגיה גרעינית .10          
 תוח שדות נפט וגז; בנייה משותפת של קווי הספקת נפט וגז לארצות שכנות.( שת"פ כלכלי לפי11          

 הודו, סין , יפן, שיהיו הקניינים העיקריים לנפט. -ביצוע הסכמים  להספקת נפט  וגז בדגש ל                
 . ( רכישת מטוסי נוסעים אזרחיים )בעיקר להחלפת מטוסים מארה"ב( וכן מסוקים מרוסיה 12          



 אירן והתכנית לפיתוח אנרגיה גרעינית
 

 . רקע13
 

 א.  אירן שואפת לפתח אנרגיה גרעינית לצרכים אזרחיים  וצבאיים , אך מנסה להסתיר ואף למנוע         
 התערבות והפרעות חיצוניות לפיתוח הצרכים הצבאיים.  ידוע כי שאיפה זו החלה  עוד בתקופת              

 , )בסיוע ארה"ב וישראל ?( כאשר המטרה הייתה אז לפתח אנרגיה גרעינית לצרכי שלום. השאח           
 ב.  צרכי אירן לאנרגיה גרעינית אזרחית מנומקת בצורך להתגבר על המחסור החמור באירן         

 ת.דלקים ; להקטין היקף ייבוא הדלקים , לסייע לפתח מערכות כלכליות ותשתיו  -לאנרגיה             
 ארצות , המספקים   30 -כורים גרעיניים אזרחיים ב 441דרישה זו היא לגיטימית . בעולם כיום             
 מסה"כ  הצריכה העולמית לאנרגיה.   לא ניתן לנמק מדוע אנרגיה גרעינית לצרכי   16%  -כ            
 שלום לא תהיה באירן.     ומעצמות העולם יודעות ומבינות זאת.            

 
 התכניות לפיתוח אנרגיה גרעינית קבלו תפנית חדה ,   1979 -ג.  עם המהפכה האסלמית באירן ב       

 גרעיני, בנוסף  לגרעין האזרחי.   –להגיע לקיום חימוש צבאי     -במטרה            
 ע לכך איננו קשור כלל לישראל.     הסיבות העיקריות לתכנית זו ,  הן:הרק           
 *  פעילות עירק בתחום הגרעין ; האיום האפשרי מעירק; המלחמה הממושכת בין אירן לעירק.           
 *  התחזקות הארצות הערביות במפרץ הפרסי )כלכלית ומדינית( . היותם ערבים סונים .           
 *  יצירת הגמוניה גרעינית , שתוכל להגן על האינטרסים של אירן בעולם ובעיקר במרחבי             

 המפרץ הפרסי , מעברי הורמוז , הארצות הערביות במרחב .                
 ארה"ב , ישראל ואחרים. –*  משקל נגד , נוכח מעורבות ואיום אפשרי מצד ארצות המערב            
 מדיניים ודתיים.  –מר המשטר הנוכחי ; יכולת עמידה נוכח משברים ואיומים , כלכליים*  לש           

                                                                          
 IAEA" ( "International Atomic Energy Agency )-פנתה אירן ל 2002ד.  בראשית שנת        

 ניתן האישור.  02ספט'  -.    בBusher -ור גרעיני , בסיוע רוסיה , בלהקמת כ            

 ן אמריקאי גילו קיומם של מפעלים החשודים כמתקנים גרעיניים באירן.             י, צילומי לווי 02בדצמ'              
                                                                                                           

  –האו"ם  -  IAEA -ועד היום מתנהל משחק "חתול ועכבר" בין אירן ל 2003מראשית שנת  .ה

והמעצמות העיקריות בעולם.  כאשר אירן מסתירה מיידע ,  מונעת ביקורות במתקניה ומעלימה התכניות 
 םהאמתיות שלה בתחום הגרעין.  כאשר מנגד , הארצות העיקריות והאו"

פועלות לשכנע את אירן , גם ע"י הפעלת סנקציות נגדה , לוותר על הפיתוח הצבאי , להסתפק בגרעין 
לצרכי שלום . בתמורה תקבל עזרה וסיוע לפיתוח ושדרוג המערכות האזרחיות  , לשפר היחסים 

 .ואירן ממשיכה לסרבהמדיניים  , הכלכליים , כולל השקעות בתשתיות הנפט והגז.     
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 לפי הנתונים הקיימים , ידוע על המתקנים הבאים המצויים באירן :  .א
 (.                                          (Busherבושר  -מפעל להקמת כור גרעיני אזרחי ב (1

 (.Isfhanהיספאן ) -אורניום לחומר המאפשר העשרת אורניום , ב –מפעל המעבד ח"ג  (2
 (, הנדרשים לייצור פלוטוניום.Arakארק  ) -כבדים ב-מים מפעל לייצור (3
מ' מתחת לפני  25 -(. )מפעל הנמצא בעומק של כNatanzנתנז )  -מפעל להעשרת אורניום ב (4

 הקרקע.(.
 .2010 -, תוכנן להפעלה ב Qum-קרקעי לייצור דלק גרעיני ב-מתקן תת (5
 הגרעין.מספר מרכזי מו"פ , פזורים במקומות שונים באירן , בתחום  (6

 
     



 ב.   אירן שואפת לפתח אורניום מעושר וייצור פלוטוניום , בטענה כי פיתוחים אלה הנם לצרכי        
 .IAEAואת האמנה של   Non-Proliferation Treaty -שלום , ותואמים את האמנה            

 ,  Natanz -אורניום בהמפעל המרכזי והמשמעותי ביותר במערך הגרעיני הנו המפעל להעשרת        

 אלפים צנטרפוגות הפועלות כיום   4 -המפעיל אלפי צנטרפוגות להעשרת האורניום )מדובר על כ     
 אלף נוספים להרכבה בקרוב. מומחים מוסרים כי לאירן קשיים בהפעלה יעילה של   5.5ועוד      
 ה זו היא לצרכי אנרגיה אזרחית.הצנטרפוגות , והם טרם התגברו על כך(. טענת אירן , כי העשר     

 
 בעוד לייצור פצצה גרעינית נדרשת    5% - 4%ג.  לצרכים אזרחיים מספיקה העשרת אורניום של  

  , מבחינת   90% -. המעבר ל.  התהליך זהה , אך איננו ליניארי 90% -80%העשרה סביב      
 , ובשלב מאוחר יותר      5%-4%ניתן לאגור אורניום מעושר ברמת   ציוד  וזמן איננו גדול.    
 טון אורניום ,   1.5-2להעשיר אותו  לאחוז הנדרש ולהשתמש בו לצרכים צבאיים ,  )מאגר של     
 ק"ג  לייצור פצצה גרעינית אחת(. 25יכול לספק      

 ד.  בהנחה כי אירן אכן שואפת להשגת נשק גרעיני , מתי  הדבר יושג ?     
 . מומחים אחרים טוענים   2015 – 2012יש על כך ויכוח. מודיעין ארה"ב טוען לטווח השנים           
  )בהנחה כי מערך הצנטרפוגות יפעל בהיקף מלא וביעילות , ולאירן יש פתרון טכני אמין לבניית          

 .  2012 -ל 2011מתקן הירי של הפצצה( , הדבר אפשרי בין           
                                      

 ה.   הטענות העיקריות כנגד אירן :
 * כור גרעיני לצרכי שלום , ניתן להפעיל ע"י דלק גרעיני )מוטות( המובא מיצרן חיצוני )הנמצא  

 .  או ע"י העשרה  Busher -ע ע"י רוסיה בהקשר למפעל בתחת פיקוח בינ"ל( , כפי שיבוצ   

 בפיקוח בינ"ל. מקומית , באחוזים נמוכים ,   
 * להעשרת אורניום לצרכים אזרחיים אין צורך במפעל המפעיל אלפי צנטרפוגות ,  

 במעמקי האדמה .   
 ירי גרעיני )בסיוע המדען הפקיסטני(.-* יש ידיעות על פיתוח ייצור מנגנון

 אלפיים ק"מ.(. -לטווח כ 3פיתוח ,ייצור וניסויים בטילים בליסטיים לטווחים ארוכים )שיאהד * 
 * האיומים על ישראל , מחיקתה מעל פני האדמה  )"השטן הקטן"( , והאיומים על  

 בסיסים ומתקנים אמריקאים  במזה"ת ובאירופה )"השטן הגדול"(.   
 " , אי התייחסות או  "משיכת זמןהקיימים ,  * הסתרת נתונים , מניעת ביקורות במפעלים

 שת"פ וסיוע  מבוקר לאירן. -בקרה  -שלילת ההצעות של המעצמות והאו"ם , לפיקוח    
 משמעית כי פניה של אירן לפיתוח יכולת גרעינית צבאית.   -כל אלה מצביעים בצורה חד

 הלחץ הבינ"ל  שיופעל עליה.והדבר יותנה ביכולתה להתגבר על קשיים טכניים ועל             
 
 
 

 .  המאבק הבינ"ל למניעת פיתוח נשק גרעיני באירן15
 

 כלכלית , חיצונית . עם   –א.  למעלה ממאתיים שנה מנסה אירן להיאבק  במעורבות מדינית      
 רואה השלטון בלחימה כנגד השפעה מערבית ואחרת בתוך אירן ,   1979 -המהפכה האסלמית ב           
 מטרה חשובה וחיונית. הניסיונות מבחוץ להכתיב מהלכים מדיניים וכלכליים מתקבלת             
 חוקית וכניסיונות לפגוע בעצמאות אירן ושלטונה.-כהתערבות בלתי           

 ערובה אמריקאים בשגרירות ארה"ב בטהרן , כפתה ארה"ב  -, לאחר תפיסת בני 1979 -.  כבר ב       
 סנקציות כלכליות על אירן , בעיקר ע"י מניעת חברות אמריקאיות מלפעול באירן.         

 
 Busher -, להקמת כור גרעיני לצרכי שלום ב 02ב.  לאחר קבלת האישור הבינ"ל , בספט'      

 , את קיומם של מפעלים גרעיניים נוספים באירן. 03בסיוע של רוסיה , גילו בפבר'    
 מועצת הביטחון , ומדינות מרכזיות בעולם -, האו"מ  IAEAכלל את החל מאבק בינ"ל , ש   

 המובילה לפיתוח נשק גרעיני , ולהשיג תאום ושליטה בנעשה –כדי לבטל את תכנית הגרעין    
 .IAEAבתכנית הגרעין באירן , באמצעות    

 
 



 מסירת מיידע        – מחד,  ג.  מאז  גילוי המתקנים הגרעיניים באירן , נוקטת אירן במדיניות המתאפיינת  
 באמצעים    -במתקנים השונים , סחבת בזמן    IAEA שגוי או לא מלא ; מניעת ביקורי פקחי      

 הצגת רצון לשת"פ עם  - ,  ומאידךמשמעותיות -דיפלומטיים ובירוקרטים , מתן תשובות דו     
     IAEA  ת להמשיך ולפתח אנרגיה גרעינית   והאו"מ . אך מודיעה , מדי פעם , כי לאירן הזכו 

 והטלת סנקציות ומעורבות של גורמים חיצונים  לא יוכלו למנוע זאת.     
 אנגליה , צרפת  , גרמניה , האיחוד     -, החתומה ע"י שרי החוץ של  08ד.  ההצעה לאירן , ביולי  

 חומים המוצעים לשיתוף  תה הצעה יוצאת דופן בהיקף התיהאירופי , רוסיה , סין וארה"ב , הי   
 פעולה וסיוע לאירן .          עיקרי ההצעה הנם :   

 תאפשר הספקת דלק גרעיני    IAEAקיום שת"פ עם  הסכמה לפיתוח גרעיני לצרכי שלום ;(  1     

 טכנולוגיות ומימון להקמת פרויקטים בתחום הגרעין האזרחי.          
 (  שדרוג יחסי הסחר הבינ"ל עם אירן. קשר ונגישות של הכלכלה האירנית למשק הבינ"ל.  2     

 השקעות כלכליות באירן.          
 (  פיתוח שת"פ ואמון הדדי בנושא ביטחון אזרחי , אזורי.  לחתור למזרח תיכון חופשי מנשק  3     

 גרעיני ונשק להשמדה המונית  )האם רמז לישראל ? (.          
 (  שת"פ ללחימה בסמים בגבול אפגניסטן . תמיכה בהחזרת פליטים לאפגניסטן.  אבטחת גבול  4     

 אפגניסטן. –אירן           
 הסביבה.-(  סיוע בפיתוח חקלאי. הכנסת טכנולוגיות מודרניות. טיפול בנושא הגנת5     

 (  סיוע ושת"פ בתחום התעופה האזרחית. חידוש צי המטוסים האזרחיים )הכרחי לאירן(.6     
 (  סיוע כלכלי הומניטרי . שדרוג שירותי החירום ; שת"פ אקדמאי .7     

 
 החוץ כמפורט לעיל , נדחתה ע"י אירן.    חשוב להבהיר :-ה.  הצעת שרי   

 שלא ששו להטיל סנקציות על אירן. מדוע חתמו ?(  להצעה זו היו שותפות גם מדינות 1     
 ההצעה לא דנה בסנקציות , להיפך. כל מדינה , באם ההצעה תתקבל , תשמח לקבל נתח            
 בשת"פ ובסיוע הכלכלי , ולהשתלב בפרויקטים בתחומים השונים  באירן.          

 כלכלית  , של   –מעורבות מדינית  למנוע  -(  אירן דבקה במטרה העיקרית שהציבה לעצמה 2     
 גורמים מבחוץ .  אירן מעריכה כי תוכל להתמודד עם הסנקציות המוטלות עליה.            
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 א.  כדי להעריך נכונה את השפעת הסנקציות על אירן חסרים נתונים מדויקים וכוללים. מספרם        

 כלכליים שונים , –המדינות המעורבות במערכה זו , להם אינטרסים מדיניים  –רב של  הגופים ה          
 אינם מקילים בהשגת נתוני אמת.          

 
 ב.  היו מאבקים בין ארצות אירופה , רוסיה , סין וארה"ב על אופי והיקף הסנקציות אשר נכון       

 משותף  בין המדינות השונות מנע למעשה הטלת סנקציות   –להטיל על אירן. העדר מכנה          
 משמעותיות , עקביות ולאורך זמן.         

        
 ולגרום להפלתו או לקבלת   לפגוע בממשלג.  מטרת הסנקציות לא הוגדרה כיאות. האם הכוונה      

 כדי שזו תביא להחלפת   האמצעים שיפגעו דווקא באוכלוסייתכתיב החוץ ?   האם נכון לנקוט          
 השלטון , או  תביא לביטול הגרעין הצבאי ?     ניתן להניח כי השגת הסכמה מלאה , של כל           
 הנו בספק.    -גם בעתיד ,  על מהות  ואופי   הסנקציות , בפועל  המדינות הנוגעות ,        

 
 יקר האמצעים הבאים :, בע 2009ד.  הסנקציות על אירן  , כללו עד לשנת      

 העשויים לסייע     -מעבר של מערכות , חלפים , יידע מקצועי / טכנולוגי  –*  מניעת מכירה          
 לאירן בפיתוח אנרגיה גרעינית.              

 *  ניתוק קשרים בין בנקים בינ"ל לבנקים אירניים ; הקפאת חשבונות בנק של גופים / אישים         
 הקשורים )או החשודים( בסיוע לאירן  להשגת הפיתוח הגרעיני.              

 החשודים בקיום קשר עם אירן בתחום הגרעין.      -*  פרסום חברות / גופים / אישים ,          
 



 ה.  לסיכום נושא הסנקציות הכלכליות , ניתן לומר :    
 , לא השיגו כל הישג משמעותי היכול להשפיע לשינוי ההחלטה האירנית   2009*  הסנקציות , עד         

 לפיתוח האנרגיה הגרעינית.   כל לחץ בינ"ל נדחה ע"י אירן.            
 *  למדינות רבות קשרי סחר הדוקים עם אירן , הן בייצוא והן בייבוא , בהיקפים גדולים ביותר.       

 קשה להניח כי תתקבל הסכמה כללית לקיים סנקציות משמעותיות באמת , כנגד אירן.           
  -* החשש , המובא ע"י ארצות המערב ,       

 **  הסנקציות גרמו לשינויים מהותיים בהתנהלות אירן עם מדינות במזרח הרחוק , סין,              
 יות במפרץ הפרסי. מדינות אלה הפכו, עד לאחרונה לספקים  רוסיה  וחלק מהארצות הערב               
 עיקריים של  צרכי אירן בתחומים רבים  )מזון , מוצרי צריכה , חלפים , דלק (  , וכן שותפים                 
 אפשריים לפיתוח כלכלי , השקעות בתשתיות ושדרוג מערכות קיימות באירן.               

 מעריכה כי יש לה אמצעים להגיב כנגד סנקציות כלכליות , באם אכן יהיו אלה  **  אירן          
 משמעותיים ויפגעו בכלכלה ובעצמאותה המדינית.               

 
 

 האיומים על ישראל
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 א.  אירן ,  בניגוד לארצות ערביות כמו סוריה , מצרים ,ירדן ולבנון , להן יש גבול משותף עם         
 ישראל,  או בניגוד לעירק שלה אין גבול משותף עם ישראל , אך השתתפה למעשה כמעט בכל               
 כוחות צבאיים תקניים  אין לאירן גבול משותף ומעולם לא שלחה     -המלחמות נגד ישראל ,             
 כנגד ישראל.             

 
 ב.  מבחינה עניינית אין ישראל מאיימת על אירן או שלאירן יש חשש ברמה של "סכנה קיומית"          

 מצד ישראל )פרט לאיומים שנשמעו ,  מצד גורמים שונים בממשל הישראלי , על               
 כנגד מתקני פיתוח הגרעין , מהחשש שאלה מיועדים כנגד ישראל(. אפשרות שישראל תפעל             

 

 .  הגדרת האיומים18

 
 ,   "הערכות כוחות אויב ומוכנותם המעשית לפעולה"בין נתונים על א.  המודיעין נוהג להבחין          

 האומנם ומתי    -" "הכוונות של האויב  -בטווח  המידי או בכל הגדרת זמן אחרת.   לבין               
 יופעלו "הכוחות המוכנים לפעולה בשטח" , ע"י הדרג המחליט .              
 הערכה לא נכונה או הישענות יתר על מיידע צפוי על "הכוונות" בלבד , תוך התעלמות מקיום                
 המוכנים לפעולה  )ויש לכך דוגמאות לא מעטות(,  עלולה לגרום   –הכוחות בפועל בשטח               
 אסטרטגיות  וטקטיות שמחירן כבד ביותר.  -לתוצאות  מדיניות , צבאיות               

 
 ב.  באם נגדיר האיומים על ישראל בהבחנה בין "מוכנות להפעלה"  לבין "הכוונות להפעלה" ,       

 נמצא כי :       
 -)ואף מופעלים מדי פעם(  ע"י אירן , הם   המוכנים להפעלה( הגופים / הכוחות 1       

 החיזבאללה )בדגש על קיומו בלבנון( ;  --           
 החמאס ;  --           
 שלוחות טרור שונות , המופעלות כנגד מטרות ישראליות ויהודיות ברחבי העולם.  --           
 ש להעריך כי קיים מערך טילים בליסטיים לטווחים ארוכים , שניתן להכינם לפעולה.וכן י           

     
 –" , הם כוונה להפעילם(  הגופים / הכוחות שיש "2       

 ( לעיל.   מועד ההפעלה מותנה בתנאים ומצבים , עשויים1כל הגופים כמופיע בסעיף   --           
 רון ניתן להפעילם בהמשך לקיום "כוונות" והחלטה להפעלה. להשתנות . אך בעיק               

 נשק גרעיני )הנמצא בפיתוח אפשרי( , המאיים ע"י "הצהרת כוונות". אך כוונה זו איננה      --           
 מיוחסת ישירות לנשק גרעיני ,  ובפועל לא ניתן להפעילו , לפחות בשלב זה.                



       -הבחנה לעיל  (  המיוחד ב3       
 מוצהרת "כוונה" להפעלת נשק גרעיני )לפחות לפי דעת ישראל( , המאיימת על ישראל     -            

 וזאת אמירה הנאמרת עוד לפני הוכחת יכולת ומוכנות לפעולה מעשית בשטח.               
 ת שישראל תפגע /  מהצהרות אחרות של אירן , מוסבר כי אירן אכן הציגה כוונה כוללני  -

 אך לעולם לא הצהירה כי הדבר ייעשה על ידה או ע"י  נשק גרעיני.   -תמחק / תעלם ,   
 
 
 

 .  האיום בנשק גרעיני19
 

 א.  איום בנשק גרעיני , באופן מוחשי , יכול לקרות כאשר לאירן "הערכות ומוכנות מבצעית         
 "הכוונה" והחלטה לבצע  )בהנחה כי אירן נכונה להפעיל נשק  לפעול" , ובמקרה זה חסרה רק              
 גרעיני כנגד ישראל(.             

 
 : בשני מצביםב.  מבחינה מעשית , האיום בנשק גרעיני יכול להתקיים         

 .  היא אגרה כמות מספקת של אורניום מעושר (  לאירן היכולת המעשית לייצר נשק גרעיני1             
 לצרכים אזרחיים , בהיקף מספיק ,המאפשר בהמשך , העשרת האורניום , לייצר     4% -ב                  
 פצצה גרעינית אחת או יותר.  במצב זה  מקיימת  אירן , לכאורה , ההבטחה כי לא תעשיר                    
 באפשרותה , בנתוני זמן מוגדרים ,  אורניום לצרכים צבאיים  אך עם קבלת החלטה ,                    
 לעבור ממצב נוכחי למצב חדש , בו היא עשירה את האורניום ומייצרת הנשק  הגרעיני.                    
 בשטח(. )ואין ביטחון שהחלטה זו או פעילות העשרת האורניום הנוספת , אכן יתגלו                  

 , בהיקף של פצצה אחת או יותר. בדתית , נשק גרעיני(  לאירן יש כבר , עו2             
 
 

 על ישראל : םניתן לסכם האיומי  .20
 

 א.  החיזבאללה והחמאס מוכנים להפעלה וקיימת בעיקרון מוכנות מעשית בשטח . כן קיים מערך         
 קרון קיימת .  הטילים ארוכי הטווח .  "הכוונה" להפעיל , באשר לחיזבאללה והחמאס , בעי            
 החלטה מותנית במצבים והתפתחויות בשטח.                
 באשר לטילים ,  קשה להניח כי בשלב זה קיימת החלטה עקרונית להפעילם.            

 
 -ב.  בהנחה כי אירן  תמשיך לדבוק בהחלטתה להגיע ליכולת גרעינית צבאית, השאלה       

  –או ניום ותייצר פצצה גרעינית אחת או יותר ?    ( האם תבצע העשרה מלאה של אור1
 , 5%-4%( תבצע ההכנות לייצור ,ע"י הכנת מאגר גדול של אורניום מעושר ראשוני )2

 לייצור פצצות    90% - 80%( , ולפי החלטה במועד מסוים , תמשיך ההעשרה ל  20%או     
 גרעיניות, בזמן יחסית קצר.        

 זה , לא ניתן להעריך מה תהיה החלטתה ויכולתה . סבירה יותר האפשרות השנייה.בשלב              
 

 ג.   לאירן , בינתיים בשלב זה , אין היכולת המעשית להפעיל נשק גרעיני.  ומדינות עולם מנסות       
 למנוע קיום נשק זה בידי אירן.             
 האומנם תפעיל אירן נשק גרעיני כנגד    -נדרשת בחינה והערכה , בהנחה שלאירן נשק גרעיני ,           
 ומצבים ?  -ישראל , באיזה תנאים           

 
 מוסדות העוסקים בתחום הגרעין באירן –מתקנים  -)מצורפים :   נספח א' 

      (יחסי אירן עם מדינות  נבחרות     -:    נספח ב'              
............................................................................................................. 

 
 
 
 



 עוסקים בתחום הגרעין באירןה מוסדות  –מתקנים :   נספח א'
 
 
 כללי. 1

 )בסיוע ארה"ב וישראל(. עם המהפך   1975משנת  הגרעין עוד אירן עוסקת בתחום  *         
 ( , החלה אירן לעסוק בתחום  1980-1988, ולאחר המלחמה עם עירק ) 1979 -האסלמי ב            
 הגרעין באופן מוגדר ומוגבר, בפריסה ארצית נרחבת.            

 ם לתחום הגרעין.  חלק מהםהמוסדות ועוד , הקשורי –*  כוונת נספח זה להציג את המתקנים         
 בחזקת חשוד שטרם הואשם או זוכה בפועל.            

 

   2  .Natanz  :ק"מ מצפון לאיספאן. 100-, לייצור מים כבדים. כ מתקן גרעיני , שנשמר בסוד 

 לא הרחק ממתקן זה התגלה מתקן נוסף לייצור אורניום מעושר. אירן נחשדת כי מתקן זה ייועד        
 להעשרת אורניום ברמה הגבוהה , כאשר תתקבל על כך החלטה.        

 

   3  .Bushar:  בתכנון  פלוטוניום , מוקם בסיוע והשגחה רוסית.ייצור כור גרעיני  ,המאפשר- 

 2020כוח לחשמל . עד לשנת -כורים של תחנות 19ייצור של דלק גרעיני שיאפשר הפעלת          
 תחנות.  6הכוונה להקים         

 

   4  .rakA :הכוונה שבקרבת מקום ייבנה מתקן  2002-. התגלה בכבדים-מתקן לייצור מים . 

 מתקן כזה שעובד מייצר שאריות חום רב שניתן לאתר בקלות ,אלא    -ניום .הבעיה ילייצור פלט        
 יו יופנו שאריות  באם יוקם בקרבת מקום מפעל )כמו מפעל פטרוכימי, או זיקוק שמנים( אל        
 החום.        

 

   5 .Isfahan :.מפעל גרעיני מעבד ח"ג אורניום לחומר המאפשר העשרת אורניום 

 

   6 .Qum2010 -קרקעי , לייצור דלק גרעיני. מתוכנן להפעלה מ-, תת :  מתקן סודי. 

 

 טון. 500 -מכרות אורניום בהיקף צפוי של 10 -הודיעו האירנים כי פיתחו כ 1988 -ב מכרות:. 7  

 להפעלת כורי חשמל.  U 308 בוהה . ניתן לייצר רמת איכות לא ג             

 ניתן  היה להשתמש בטכנולוגיות 80 -חיפשו מכרות אורניום אך רק בשנות ה 1975עוד בשנת              
 דשות לגילוי מרבצי אורניום.ח             
 אלף טון לייצור 20 -, קיימת מכרה היכולה לספק כ  Bandan Abboaליד העיר              

              Cake Yallow . 

 

        8 .halluzC :קרקעי , בשטח הררי, לייצור נשק  -, מסר עריק אירני על הקמת מתקן תת 1995 -ב 

 פורסם על גילוי ,כנראה , של מתקן לייצור נשק   2002 -מומחים מצפון קוריאה. בגרעיני בסיוע             
 .Challuz  -, לא הרחק מ Albroz -גרעיני ב           

 

       9 .Fase2002-. המטפל גם בייצור "עוגות צהובות" , ע"י שימוש בגז .  ב : מרכז למחקר גרעיני 

 לא מזכיר   2008יולי  -מ IAEA.  דו"ח Faseפורסם על גילוי של מתקן כנ"ל באיספאן, ליד             

 מתקן כזה.           
 

     10 .Karajעוסק בחומרים חקלאיים ורפואיים , כנראה לכיסוי  פעילות בתחום : מרכז מו"פ גרעיני . 

 הכנת חומרים לשימוש צבאי.          
 
 



   11 .Kalahduz של כוחות היבשה. בניית נגמ"שים וטנקים. חשד לקיום מתקן להעשרת  : מרכז מו"פ 

 אורניום , עבור מתקן גרעיני אחר.          
 

  12 .Darthorinר ה: ליד  הנKarun קרקעי , בשליטת משמרות המהפכה, -, חשד למתקן תת 

 ר ומיועד להקמת כור גרעיני לייצור חשמל בהיקף להעשרת  אורניום ,סיוע וטכנולוגיה סינית. אפש         
 .300MWשל          

 

  13 .Parchinמרכז לייצור נשק. חשוד בקיום מתקן מיוחד לניסויי פיצוץ בסד"ג  גדול. : משמש 

 

  14 .Tabasקרקעי.-שמקורו מצפון קוריאה . תת : חשד לקיום כור גרעיני 

 מצב –: תמונת Iחלק 

 
 
 
 

 אירן עם מדינות  נבחרות יחסי:   נספח ב'
 

 הקדמה    
 . כוונת נספח זה לתת מספר נתונים עיקריים על  מדינות בעולם 93אירן מקיימת יחסים דיפלומטיים עם    
 יחסי אירן והמדינות המשפיעות, כדי להבין את המעורבות ואינטרסים של מדינות אלה באירן.      
 וכתוצאה הקשיים של מדינות אלה בקבלת ההחלטות  על סנקציות ויכולת יישומן בשטח.    

 

 סין.  1
 א.  כללי ונתונים :     

 אירן תמכה סין באירן. סין מזקקת נפט אירני  חלק מהתזקיקים חוזרים לאירן -* במלחמת עירק           
  מיליארד $. ייבוא  21 -היקף הסחר בין המדינות כ  )כשליש מהצריכה הנדרשת לאירן בשנה(.             
  מיליארד $.  הסחר עם סין הוא הגבוה ביותר  8  -כ מיליארד $ , יצוא מאירן 12.5 -לאירן כ             
 בהיקפו מכל המדינות האחרות.             
 שנה ,  בערך כספי של  25 -נחתם הסכם להספקת גז טבעי מאירן לסין , ל 2004 -* ב           

 מיליארד $. 24 -נחתם הסכם נוסף להספקת גז טבעי בערך של כ  2009 -מיליארד $. ב 100              
 טילי 1000-מ"שים וכנג –ציוד לפיתוח וייצור אנרגיה גרעינית , אמל"ח   -* סין ספקה לאירן            

 קרקע אוויר/ים.              
 ב.  פרויקטים מתוכננים :      

 סיני. –אירני  –* צינור גז ומסילת רכבת מאירן לסין , בשת"פ רוסי           
 טבעי לשנים רבות.-* הבטחת הספקת נפט גולמי וגז          
 –ולכניסה למזה"ת היא מתכננת  * סין , במטרה להרחיב פעילותה במזרח הרחוק          

 הקמת בסיסים באוקיינוס ההודי ; מרכז שיגור מכולות בבנגלאדש ; נמל מים מתוקים    --             
 בבורמה ; בסיס ימי ומרכז קשר בפקיסטן ;                 

 לאנקה ; בסיס ימי במפרץ עדן.-נמל בסרי --             
 חתמו אירן וסין על פיתוח שדה נפט חדש במערב אירן בהיקף של  2009ינואר  -* ב          

 מיליארד ?   1.7-כ             
 ביליון $. ניתן להניח כי גם בהמשך   10.73 -רכשה סין מאירן נפט בסכום של כ 2009 -* ב          

 תרכוש סין בכמות זהה או יותר.             
 

 צפון קוריאה . 2
 א. כללי ונתונים :      

 ק"מ. 300 -מימנה אירן מו"פ צבאי וייצור טיל ל 1985 -קיים שת"פ עם אירן. ב 1973* מאז           
 ציוד עבור אירן , כולל טילים וטכנולוגיה לפיתוח גרעיני.  * צפ' קוריאה מייצרת / רוכשת          



 , תמורתT 54' קוריאה באמל"ח )תחמושת ארטילרית , טנקי אירן סייעה צפ-* במלחמת עירק          

 )יועדו במיוחד ללחימה נגד   Bטילי סקאד  100רכשה אירן מעל  1986נפט ומט"ח.  לאחר              

 עירק(.             
        אלף ק"מ(.  5)טווח מעל  6יבשתי שיאהד  -* קיים שת"פ  של מו"פ לייצור הטיל הבין         
 יבשתי תמורת נפט וגז.-קרב גרעינים לטיל בין-* מיידע על סיוע צפ' קוריאה בפיתוח ראשי         
 לה(.ל* סיוע צפ' קוריאה בתחום המנהור )הועבר יידע לחיזבא         

 ב. פרויקטים מתוכננים :     
 * לא ידוע על פרויקטים חדשים המתוכננים בין המדינות.         
 רים בין המדינות מתבססים באופן קבוע על מתן ייעוץ , ציוד וטכנולוגיה לאירן בדרך כלל  * הקש         

 גז או מט"ח.-תמורת נפט            
 אימונים  והקמת תעשיות צבאיות. –* סיוע וייעוץ בנושאים : הדרכה          

 
 
 

 רוסיה.  3

 כללי ונתונים: א.     
 קיימים עוד מתקופת פרס. בגלל נושאים גיאוגרפיים , גבולות ,היחסים   * היחסים בין אירן לרוסיה         

 עם המדינות מצפון, שהיו בהשפעה סובייטית ,היחסים בין רוסיה לאירן הצטיינו בעליות וירידות.           
 אירן תמכה וסייעה בריה"מ לעירק.  עם נפילת בריה"מ והקמת רוסיה   –* במהלך מלחמת עירק         

 השתפרו מאד היחסים , הכלכליים והפוליטיים ואירן החלה לרכוש אמל"ח מרוסיה.          
 * המאבק והמתח הדיפלומטי  בין אירן לארה"ב הביא לחיזוק הקשר עם סין ורוסיה .הקשרים עם         

 -רוסיה הביאו להספקת מטוסים צבאיים ואזרחיים ולשיתוף אירן ב          
          --  Gas exporting countries Forum   .)ארגון בשיתוף סין , רוסיה וקטאר( 

          --  Shanghai cooperation organization  )ארגון הנשלט ע"י סין ורוסיה( 

 אך הדבר נעשה  בושאר. -עוד בשנות התשעים הבטיחה רוסיה לאירן שתסייע בהקמת כור גרעיני ב *      
  בעצלתיים.  גם כיום המתקן טרם הופעל.          

    נגד אירן לא התקבלו בהסכמה מלאה של רוסיה. רק  הטלת הסנקציותעל  * ההחלטות הראשונות      
 הסכימה רוסיה להשתתף בסנקציות כנגד אירן.  2010 -ב תהע         

  
 ב. פרויקטים מתוכננים:    
 ין אירן לרוסיה לפיתוח ושדרוג תחום התקשורת. הביצוע יימשך גם  נחתם הסכם ב 2008בשנת  *      

 בשנים הקרובות.         
 נחתם הסכם בין אירן ורוסיה לפיתוח תחום החקלאות. הביצוע יימשך גם בשנים הבאות. 2009 -* ב      
 .S 300* רוסיה , בעקבות לחץ ארה"ב ומדינות נוספות מעכבת את הספקת מערך טילי נ.מ.       

 * רוסיה תמשיך לסייע לאירן ולפעול כלכלית בכל תחום אפשרי שאיננו הגרעין. כולל שיתופי פעולה      
 עם ארצות הגובלות עם אירן ועם הודו וסין.        

 

 גרמניה. 4
 כללי ונתונים:  א.    

 אירן בגרמניה(.. תמכה II)אף כי בכל תקופת מלחמת העולם   1952* היחסים החלו עוד משנת       

 * קשרי סחר מפותחים קיימים זה עשרות שנים. מאות חברות גרמניות פועלות באירן עד היום.      
 גרמניה הקימה מוסדות לימוד באירן , ברמה גבוהה , והיו מבוקשים ע"י סטודנטים רבים.         
 רמנית ; המכון ללימודי השפה  כתות לימוד בשגרירות ג  -המוסדות הגרמניים העיקריים באירן          
 הגרמנית ; המכון ארכיולוגי )בשיתוף אירן( ; הרשות לחילופי קשרים אקדמאיים.                   
 חמשת אלפים סטודנטים לומדים , מדי שנה , במוסדות אקדמאיים בגרמניה. -כ         

 רעו היחסים על רקע רצונה של  הו 2003 -( , ומ1979* היחסים נחלשו עם המהפכה האסלמית )      
 אירן לפתח תחום הגרעין , גם לנשק גרעיני.  בלחץ ארה"ב בנקים גרמניים באירן הפסיקו לקבל           
 לקוחות נוספים.         
 החוץ של הפרלמנט הגרמני,-ועדת קשרי -ביקרה באירן משלחת מ 08ינואר  -, ב זאת םאך יחד ע       
 , ביקר יו"ר הפרלמנט האירני בברלין. 09מרץ  -וב         



 
 נמשכים : –ב. פרויקטים מתוכננים    

 * מאות חברות גרמניות שאינן עוסקות בתחום הגרעין תמשכנה לפעול באירן.      
 חלקם יימשך גם ו,  09 – 08 -, חלקם הסתיימו ב  07 – 05* חוזים לשת"פ שנחתמו בשנים       
 בשנים הקרובות.         
 Eמיליון  500 -ייבוא מאירן כ , היה2009 -, )ב 10 -* יש לצפות שהסחר בין המדינות ירד ב      

 (.Eמיליארד   3.7 -והייצוא לאירן כ         

 לאטרקציה  עולמית.  Kish* אירן מתכוונת , במאמצים לפיתוח התיירות , להפוך את האי       

 משקיעים גרמניים  מיועדים לקחת חלק בהשקעות.         
 

 .  יפן5
 כללי ונתונים:  א.   

 .1929 -נציגות יפנית ראשונה באירן נפתחה ב.1926*יחסים בין אירן ויפן קיימים משנת      
 *  אירן היא ספקית הנפט השלישית בהיקפה )לאחר סעודיה והאמירויות הערביות(. יפן מייבאת       

 ביליון $ לשנה )נפט פלדה וברזל( , ומייצאת אליה רכב , מ וצרי חשמל , וטכנולוגיה 10 -מאירן כ         
 .Yen   -תעשייתית.   לפי בקשת אירן הסחר עם יפן נעשה במטבע היפנית          

 .Yenביליון   106  -, כ 2007-9*  יפן הלוותה לאירן , במהלך שנות      

 ת תלותה בנפט האירני , בלחץ אמריקאי , הצביעה בעד כל החלטות הסנקציות שהיו נגד  *  יפן למרו     
 היו חילופי משלחות   2008אירן.  אך שמרה על כל סחר שאיננו קשור לתחום הגרעין. בנוב'         
 כלכליות ביניהם , בדגש על אנרגיה לצרכי שלום , נפט והשקעות.        

   
 נמשכים :    –כננים ב.  פרויקטים מתו   

 )נחשב כשדה הגדול ביותר שהתגלה בשני  ,   Azodeganהתגלה שדה נפט חדש באזור  2004 -* ב     

 , חתמה חב' סינית  09לשני אזורים צפוני ודרומי.  בינואר השדה חולק העשורים האחרונים(.        
 .15%ביליון $( ,חלקה של אירן  1.76 -שנה  )הערכה כ 12 -על פיתוח וייצור אזור זה , ל       
 חתמה יפן עם אירן על פיתוח האזור הדרומי של שדה הנפט כנ"ל , התכנון  היה  2004 -עוד ב       
 ארה"ב .  בלחץ25%, כאשר חלקה של אירן היה  2013אלף חביות ליום, עד  260 -להפיק כ       
 בלבד. 10% -שינתה יפן את חלקה בהסכם ל       
 * יפן תעשה כל האפשר כדי לשמר הסחר עם אירן , בכל הנושאים שאינם קשורים לגרעין הצבאי.     

  היקף הסחר בעתיד יהיה זהה  להיקף הקיים או יעלה.          
 

 ארה"ב. 6

 נתונים : –א. כללי    
 ( , היו ברמה נמוכה.IIד ל"מלחמה הקרה" )לאחר מלחמת העולם ארה"ב  ע –* יחסי אירן      

 , התהדקו היחסים ומעורבות ארה"ב באירן הייתה ניכרת.  Reza Pahlaviמתקופת השאח         

 יום )שוחררו ע"י   444ערובה משך -תקפו סטודנטים את שגרירות ארה"ב , החזיקו בבני 1979 -* ב     
 ארה"ב עשתה ניסיון כושל לשחררם.  1980אפר'  25 -(. כאשר  ב 1980לי יו 21 -אירן רק ב        

 הכריז האטולה חומני על הקמת הרפובליקה האסלמית באירן. בעקבות האירוע   1979* באפר'      
 בשגרירת ארה"ב בטהרן הופסקו היחסים הדיפלומטיים ביניהם.        

 מי בארה"ב מסמך הנחיות לפעולה במרחב המפרץ  הוצא ע"י משרד הביטחון הלאו 1999* במאי      
 הפרסי, הנחיות המציגות את המדיניות החדשה של ארה"ב לאזור זה. עיקרן , בתמצית , להלן :       
 ארה"ב רואה כהכרחי לשמור על האינטרסים שלה במפרץ הפרסי. כולל האפשרות לשימוש  --        

 הידידותיות לארה"ב ואזרחיהן.  ינותבכוח צבאי. יש להגן על המד            
 ארה"ב תעודד מדינות באירופה ויפן לקדם האינטרסים המשותפים במפרץ הפרסי. ניתנו הנחיות         --        

 לצי ארה"ב לפעול במפרץ הפרסי, ולהכין כוחות יבשה לאפשרות שישוגרו למרחב זה.            
 הידידותיות במרחב )אך לא אמל"ח העשוי לסכן את ישראל !(. ארה"ב תמכור אמל"ח למדינות --        

 מזכירי המדינה והביטחון יכינו תכניות ארוכות טווח למתן הסיוע למדינות הידידותיות.            
 ייעשו מאמצים דיפלומטיים עם עירק , וכן סיוע כלכלי , כדי למתן התנהגותה במרחב , --        

 ימי וביולוגי.כני שימוש בנשק ולהזהיר בפ            
 * ארה"ב , בסיוע ארצות אירופיות , הצליחה להעביר באו"מ /  מועצת הביטחון , ארבע מחזורי       



 , נגד 12נציגים הצביעו בעד הסנקציות  15. מתוך  2010 -סנקציות כנגד אירן, האחרונה ב       
 הצביעו טורקיה וברזיל , ונמנעה לבנון !       

 
 ב. התפתחויות צפויות :   

 * ארה"ב תמשיך לפעול לביצוע הסנקציות כנגד אירן , ואף להחמיר , עצמאית מצדה ובסיוע מדינות       
 סעיף ...(. Iאירופיות. )פירוט הסנקציות השונות , ראה חלק        

 , אמר :אןבטג'יקסט* אירן , בשלב זה דחתה כל שינוי בתכנית הגרעין שלה. אחמדינאג'ד , בסיורו     
 "הסנקציות מציקות כמו זבובים" ונציג אירן באו"מ אמר : "אירן לעולם לא תתכופף".       

 
 סין , הודו ,  רוסיה ויפן לא ייטלו אחריות וישתתפו באופן מלא בהטלת    -* אין ספק שבאם    

 הסנקציות , הסיכויים שאירן תתרצה הם נמוכים.     
 את התניות סין בהשתתפות להטלת הסנקציות על אירן :מעניין לראות      
 " אין לפגוע בכלכלה העולמית או בסחר הרגיל בעולם ; או לפגוע באזרחי אירן ".      

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


