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

 

 

(128-12) 

 

 אל:  אמיר אורן

 

 "עם הגב לכור". –למאמר ב"ארץ השבוע" 

 מאמר יפה , מעניין ומאתגר.

 ארשה לעצמי להעיר/להאיר.

 

 הרבור.-. בדומה לתקיפה היפנית בפרילמסוגלים לתקוףא. התזה :הם )האיראנים( 

 מה תהיה תקיפה כזו ? –* השאלה מרכזית     

 האם הצי האמריקאי יותקף ? או מיצרי הורמוז ייחסמו ?  -       

 *  קשה להניח כי איראן תתקוף את הצי האמריקאי כצעד ראשוני.   

 ניתן להניח כי אפשרות החסימה סבירה יותר. ואכן זו תחשב כתקיפה.       

 ה האמריקאית )ושאר העולם(. האם תגיב מיד ?  או תחילה העברת  במצב זה ההמשך תלוי בתגוב       

    –מיכלית שתיפגע ע"י האיראנים )והדבר ייחשב מעשה תקיפה ברור( ו/או תהיה פנייה לאו"מ        

 למועצת הביטחון )ורצוי לא בבהילות. לתת למצב להשפיע על שוק הנפט( , ותושג החלטה להגיב       

 מכות האו"מ.  בשתי האפשרויות מצב איראן איננו טוב.בחסות ובס       

 הרבור , במובן מהותי עיקרי ,הוא שגוי.-*  הדמיון לפרל  

 התקיפה היפנית נעשתה אלפי מייל מחופי יפן )והגעת הלחימה על יפן עצמה תתקיים שנים לאחר       

 במקרה    הבדל עצום.איראן.   –מכן(. בעוד התקיפה במייצרי הורמוז , זו תקיפה בחופי המולדת       

 כזה מכניסה איראן עצמה ללחימה מידית על אדמת המולדת תוך סיכון משמעותי לאבדן שלטון       

 החמולות  באיראן.      

 

 ב. הצגת נתוני ייצור נפט ע"י אירן וסעודיה :

 של ייצוא נפט מאיראן  22%  -מידה )המוצג ע"י  מילוי חביות( מוצג בצורה שגויה. לדוגמא -*  הקנה   

 של ייצוא נפט מסעודיה למזרח הרחוק. 57% -לסין מוצג גרפית בדומה ל       

 הוא  הייצוא, אך  mbd 4.2 -האיראני הנו כ הייצור*  לפי מיטב ידיעתי , יש הבדל בין ייצור לייצוא.     

 .  )ההפרש מיועד לצריכה הפנימית באיראן(.mbd  3.5 -כ       

 

 בברכה ,

 הרצל
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 (2012מתקנים גרעיניים תגובת איראן )עדכון מרץ  –י"א. תקיפת מפעלים 
 

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

 .רעיניפגיעה פיזית במתקנים שתמנע מאיראן , באופן מידי ולאורך זמן ,   לפתח ולייצר נשק  ג     
 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  התקיפה למטרת.    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 .בתקיפה זו צעד חריג , מלחמתי , אין ספק שאיראן תראה א.      

  התחום הצבאיהתגובה עלולה לכלול שני תחומים: *          

 )כולל באמצעים צבאיים(.  מדיני –והתחום הכלכלי *                                                         

 : בתחום הצבאיב. 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         

 אק , כנגד מטרות אמריקאיות )שעדיין קיימות( ובעיקר כנגד הממשל המקומי ;(   פעולות בעיר4         

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

 האפשרות בסבירות נמוכה( ;  -(   הפעלת טילים מסוריה )כיום 6         

 

 : ני משולב עם יכולת צבאיתמדי -בתחום הכלכליג.  אפשרויות התגובה      

 (  פגיעה סלקטיבית באניות העוברות במייצרי הורמוז, או במקום עגינתן.1         

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

             

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

 עם הטלת הסנקציות , הסבירות לכך נמוכה ביותר. –כיום               

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

 , הסבירות לתקיפה  באיראן במתקני ייצור הדלקבגלל תגובת נגד שעלולה להיות בפגיעה              

 נמוכה.  –כזו של איראן בארצות הערביות              

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

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

 ?צבאית ? , עם מעצמה עולמית )סין / רוסיה / הודו( –ת כלכלי-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   

 :  זהות התוקף*         

 (  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.                

 .התקיפה בהתאמה לתוצאות(  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 ולאורך זמן . 

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

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

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

 איראן על התקיפה של מתקניה(. –)על תגובת התוקף         

 

 :         תגובת איראן תתבסס בתכנון תגובתה על ההנחות הבאות        

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

 להישמד בהתקפת הנגד נוכח התגובה האיראנית(;         

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

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

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

 :  האמצעים הנחשבים החריפים יותר.  והמשמעות היא       

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

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

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

 )במידה ואיראן לא תנהג באופן רציונלי היא עלולה לפעול כאמור בסעיף ו' להלן(.       

 

 

 ן.  במקרה בו תוצאות התקיפה בשטח מציינות פגיעות בכל או במספר מתקנים רב יחסית , כולל    

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

 מאמץ לאומי בבניית  תשתיות , ריכוז אמצעים     -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         

 והאזורי .    תגובה של "אין ברירה" .       

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

 ובות שכנגד , תוצאות והצלחות.זמן , תגובות ותג –קשה לאמוד משכי        

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

 

  נניח כי ישראל תקפהז.  

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

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

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

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

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

 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:        

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

 צבאי(.               



  

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

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

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

  בעיה עיקרית. –להיערך ולפעול כדי להשיג מטרה זו.  מיצרי הורמוז                

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

 ת , בסיוע ובתמיכה בינ"ל , רחבה ככלתוך שימוש בהטלת סנקציות כלכליות משמעותיו           

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

     

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

 לא נאפשר לאיראן נשק גרעיני"."–במהבהתאם להחלטת הנשיא אוארה"ב עשויה לפעול            

         

 עבודות שנעשו לאחרונה , ע"י גופי מחקר העובדים עם הביטחון הלאומי האמריקאי , מניחותד.        

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

 !  .     ומי שאין לו אפשרויות אלה )כמו ישראל( אסור שיתקוףזותקיפה כלאחר  איראן           

 

    

 ארה"ב תוקפת :ה.         
 (  בהתבסס על האמור בסעיף ד' לעיל , תכנית התקיפה של ארה"ב  חייבת להביא בחשבון :    1          

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

 חסימת מיצרי הורמוז.     –*  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(.                     

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

 ארוכי  הטווח(.                     

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

 

 

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

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

 שתכנית תקיפה זו תבוצע ?   –הטיפול בגרעין צבאי ,  או             

 

 

 

 : סיכום הערכות ופעילות –. איראן 11

 

 ך ולבצע תכניתה לפיתוח וייצור אנרגיה גרעינית אזרחית וצבאית.א.  איראן תשאף להמשי     

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

  

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

 

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

 ממשי של תקיפת מתקניה הגרעיניים.         

 

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



  

 :   היעדים  שהותקפו , ותוצאות התקיפה        

 פה שלא תפגע ביכולת המשך פיתוח גרעין אזרחי , ובהנחה של תגובה רציונלית , איראן(  תקי1        

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

 גרעין צבאי ייפסק.               

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

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

 במידה וארה"ב תתקוף  ( לעיל.   1ואיראן תפעל לא באופן רציונלי ,  בנתוני האמור בסעיף              

 הצלחה. ספק אם לאיראן יש מענה משמעותי.  לעיל וב 10כאמור בסעיף              
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 א.  לישראל אין מענה לתגובות של איראן, במרחב המפרץ הפרסי ,  למקרה שמתקני הגרעין שלה         

   . קיימת אפשרות לכן חייבת ישראל להיות אחראית , להימנע מלתקוף עצמאיתיותקפו.             

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

    

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

 בפני טילים בליסטיים , תוך שת"פ עם ארה"ב ומדינות נוספות.            

 

 ישות , שיחות ומו"מ  בינ"ל עם איראן , במקביל להטלת סנקציותג.  על ישראל לתמוך בקיום פג       

 משמעותיות ותוך איום של "כל האופציות פתוחות" .           

 

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

 שית , ע"י מדינות אלה , במקרה של ע"י הכנה והצהרה של  נקיטת אמצעים ותגובה מע אירן ,             

 אפשרות 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 :            

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

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

 *  הטענות העיקריות כנגד איראן המפתחת  גרעין צבאי;                                

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

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

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

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

 האוכלוסייה וקיום חיי היומיום באיראן.                                    

 רבים הנגישים לאוכלוסייה. , וממקומות שונים ו בשפה הפרסיתהכרחי שהדבר ייעשה                 

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

 באיראן , ואין כל סיבה שהדבר לא יחודש.               

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

 שיח  מסוג שונה. -ותושביה.  להציג רצון כנה לפתיחת  דו               

 

 . 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 ,           

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

 שיאפשר פעולות מניעה ותגובות מעשיות.                    



  

     

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

 בגישה אסטרטגית ארוכת טווח , בכל הנושאים          חיזבאללה ובחמאס ,הלאומי ללחימה ב           

 והגורמים המשפיעים על לחימה כזו , )מודיעין , מניעה , הסברה , כלכלה , חינוך , תגובות            

 צבאיות , שת"פ עם גורמים נוספים במרחב ובעולם(.            
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