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  ?מה עושי� ע� איר�/ גרעי� במזרח התיכו� 

  20.2.2009  ,ר אבנר אנגל"ד

ידועני� שיש לה� מהלכי� במסדרונות , דברי כמה וכמה מנהיגי� בישראל וכ� על סמ� כתבלבי תקשורתעל פי 
ע�  מלחמההשתת# בב ל"לסחו# את ארה, לתקו# צבאית את איר� נראה שישראל עשויה, השלטו� במדינה
, שבה הצבאהרשמית בישראל . הומניטרי וכלכלי בהיקפי� עולמיי�, ולחולל משבר צבאי תמדינה שלישי

 להביא קטסטרופה מהל� יזו� שעלולשל תמיכה ב מונוליתיתכמעט ת תפיסה נשמע, רשויות השלטו� חד ה�ו
מטרת מאמר זה היא להרחיב את הרקע ההיסטורי והטכני של הקורא ולנתח את  .על מיליוני בני אד�

אי� לכותב שו� מקורות מסווגי� כל שה� והמאמר כולו כתוב אל . לחוות עשויי�עויות המהל� שאנו משמ
  . ניתוח הנתוני� והסקת מסקנות בהתא�, )'אינטרנט וכו, ספרי�, באמרי�(סמ� חומרי� זמיני� לציבור הרחב 

  הכור בדימונה

גילו  1960בדצמבר . קר בדימונההוסכ� בי� צרפת לישראל על הקמת כור גרעיני למטרות מח 1958בסו# 

באותו חודש הודיע ראש הממשלה מיד . אמריקאי� את האתר והדבר פורס� בעיתונות העולמית 2Uמטוסי 

זמ� קצר אחרי כ� התחיל . MW 24גוריו� שישראל בונה כור גרעיני למטרות שלו� בהספק של +ב� דוד, דאז
ב שלא "ישראל התחייבה רשמית לצרפת ולארה. צרפת ושר שסופקו על ידיעלעבוד ע� מוטות אורניו� מהכור 

תבוצע כל פעילות בעלת אופי צבאי במתק� בדימונה וג� מספר משלחות אמריקאיות שבאו לבדוק את הכור 
היו� ידוע כי ישראל בנתה מתקני� לשליפת הפלוטוניו� ממוטות . לא גילו שו� פעילות חריגה 1969+ל 1962בי� 

על פי וכ�  וניתוח ממדי מגדל הקירור בדימונה בעזרת צילומי לווי�. ובה בכורתקופה קצ פעלוהאורניו� ש
+גדילה את הספק הכור בדימונה לה סבורי� רוב מדעני האטו� שישראל ,ידי ואנונו הנתוני� שנמסרו על

MW150 . הגדלת הספק הכור הגרעיני ניתנת לביצוע ג� מבלי להגדיל את המיכל הראשי של הכור על ידי הגדלת
למשל פחמ� (מספר מוטות האורניו� הקבועי� בכור וכ� על ידי שינוי שיטת הקירור בליבת הכור משימוש בגאז 

. בשנה קילוגר� פלוטוניו� 40+הספק כזה מאפשר לייצר כ). למשל מי� כבדי�(לשימוש בנוזל ) דו חמצני
סבורי� , לפיכ�. 1945+סקי בהופל על העיר נגצצות אטומיות מ� הסוג שפ 6+8+כמחומר זה נית� לייצר בשנה 

, שפת הע�ב, הינודגרעיניות +ג� פצצות תרמוגרעיניות כולל  פצצות 200+300+יש לישראל כ, הגרעי� מדעני
מכל התחיבות " משוחררת"ישראל סירבה לחתו� על האמנה לאי הפצת נשק גרעיני ולכ� היא  .פצצות מימ�

הסרטו� הבא לקוח מפרסו�  .ילויותיה בתחו� הגרעי�בנושא וכ� איננה נתונה לבקרה בי� לאומית בגי� פע

 http://www.youtube.com/watch?v=bbjgDERSuiI :על המתק� הגרעיני בדימונה 10בערו. 

  הגרעינית של ישראליכולת משמעות ה

  :מנהיגי המדינה לפתח יכולת צבאית גרעינית מתו� היש נית� להסיק לגבי הסיבות שהביאו את

באופ� מעשי ברור לכל מדינת אויב פוטנציאלית . כל איו� על ישראל בנשק קונבנציונלי, אחת ולתמיד, לבטל .1
מבחינה זאת קיימת אפשרות . שלא קיימת יותר אופציה של איו� אמיתי על קיומה של מדינת ישראל

 .)שבעיקרו לא בוצע, דבר( נהכ הצבאי של המדי"להורדה משמעותית בסד

 או ביולוגי, כימי(נשק לא קונבנציונלי על ישראל ב להרתיע כל מדינת אויב מלאיי� באופ� משמעותי .2
ה� לא יפתחו במלחמה בלתי קונבנציונלית , רציונליי� תמיד ה�� מנהיגי, למרות הדמוניזציה). אטומי
לא ראינו בהיסטוריה מלכי� או מנהיגי�  ,עד כה, ואכ� עמ�להשמדת להשמדת� ו באופ� מוחלט שתביא

 .המאבדי� את ארצ� לדעת בשיא שלטונ�

  :המדינה ג� חסרונות צבאי של מצד שני יש להחלטה על גירעו�

לפתח נשק משמעותי תמרי. א מהווה יהקיו� יכולת גרעינית בישראל מהווה איו� על מדינות אחרות ולכ�  .1
יולוגי הוא קל יחסית להשגה ויכולת ההרס שלו משתווה במיוחד נשק ב. במדינות אלה להשמדה המונית

, כזה או אחר, נשק היו� ישראל אי�למדינות עוינות לקשה לשער ש .על נשק גרעיני, ובמובני� רבי� עולה
 . להשמדה המונית

בעלות על נשק גרעיני כוללת בחובה את האפשרות לתקלה או לשימוש בלתי מבוקר א� במקטע היצור או  .2
הכור בדימונה . דבר שעלול להביא לקטסטרופה לאומית ממדרגה ראשונה, וני� של הנשקבמאגרי� הש

זה הופ� את הכור לפחות ופחות בטוח מאחר והמיכל המרכזי של הכור . שני� 45+הוא כבר ב� למעלה מ
ג� הסילוק של . סופג קרינה חריפה הפוגעת בחוזקו המכני ולפיכ� הסכנה הזאת איננה תאורטית בלבד

אלפי שנה מהווה בעיה אקולוגית  עשרות לוואי רדיואקטיביי� שימשיכו להיות מסוכני� במש� חומרי
, ואולי נית� לומר, להוביל העצ� המצאות נשק כזה בידי ישראל עלול, לא פחות גרוע. ממדרגה ראשונה
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 י�מוגזמ לקחת סיכוני� ישראלי� נוטי� מנהיגי�לתחושת עליונות מוטעה שבעקבותיה  ,מוביל בפועל
 . חסרי יכולת תגובה לאיו� זהכולאיי� על מי שנתפסי� 

אטומי נשק , כמו כ�. מצד אויב המצויד בנשק להשמדה המונית "מכה ראשונה"ישראל הזערורית רגישה ל .3
למרות הדמוניזציה של איר� . מי שאי� לו מה לפסידאו כנגד " משוגעי�"כנגד איו� של יעיל  איננובישראל 

גופי� נובע מעל ישראל  הרציניו האיו� האמיתי, ממדית של הסכסו�+תפיסה החדבעתונות הישראלית וה
שעלולי� לפתח נשק בקטריולוגי  )'שלטו� וכו, מדינה(� "שאי� לה� נדל, ידהעק+דוגמת אל זעירי�קיצוניי� 

ברחבי האימפריה הסוביטית  איסלמיסטי�או /עברייני� ו מגורמי�, מ� המוכ� או לקנות נשק גרעיני
הנשק האטומי של ישראל לא יוכל לתרו� להגנת המדינה במקרה שישראל תותק# על ידי גורמי�  .לשעבר
 ".בחזרה את מי לתקו#לא יהיה "אי� על מי לאיי� ומאחר ו, כאלה

מבוססת על כהגנה מפני תקיפת אויב לא קונבנציונלית , )טיל הח. למשל( ג� הצטידות בטילי� נגד טילי� .4
יכול  ,לפיכ�. ימי�יגדולה מאה מוני� מעלות הטילי� המא �ת נשק נגד טיליעלו, ראשית. גישה בעיתית

להתמודד ע� לא יוכל , ומוגבל בתקציבה ,התוק# להגדיל משמעותית את מספר הטילי� שלו ואילו המג�
למשל (הגנה שוני� על טילי� תוקפי�  מנגנוניקל בהרבה לבנות  ,שנית. באופ� אפקטיבי נרחבת התקפה

לפתח טיל שידע מראש  עד בלתי אפשרי בעוד שקשה) בלתי צפוי ועוד מהלכי� רבי� אחרי� תנועה במסלול
ישראל מדינת איש אינו מבטיח לנו שתקיפה בלתי קונבנציונלית על  :ביואחרו� חב. לטפל בכל ההגנות הללו

 .תשובה טילית ,ולא תהיה, תקיפה שלגביה� אי� יאד תסריטמיש עוד הרבה . תבוצע מ� האויר

ברוב� המכריע , למות� של מיליוני� גור�אטומי הוא בהגדרה בלתי מוסרי מאחר והשימוש בו  נשק .5
באופ� טבעי עולה ג� השאלה לגבי כמות הנשק הגרעיני שישראל  .אנשי� נשי� וט# שלא הרעו לאיש מעול�

וב בחיש ?תגרעיניו+תרמוניות ושל פצצות גרעי זאת מה היא ההצדקה הצבאית לכמות אדירה. מייצרת
מי ה� אות� שלושי� מיליו� ! מיליו� בני אד� 30אנחנו מדברי� על מער� שיכול להרוג , השמרני ביותר

תופעה דומה  כא� הא� אנו רואי�? אנשי� המועמדי� להשמדה בעזרת המכונה המשוכללת שהקמנו
 נשק ויצריו ובתי החרושת עבד, ב ובברית המועצות שבה ק� הגול� על יוצרו"לתהלי� שהתרחש בארה

ישראל , מטעמי� ידועי�, אבל? להשמיד את העול� כולו מספר רב של פעמי� ותשיכול ני בכמויותיגרע
איננה רוצה לחתו� על האמנה למניעת נשק להשמדה המונית ובכ� מעמיקה את הדימוי השלילי שלה 

לא נית�  החסרו� מבחינת מדינת ישראל הוא שנראה שאת המוזיקה הזאת, מעבר לשאלה המוסרית. בעול�
 .  ובלי חשבו� משי� לייצר ללא הפסקילהפסיק והמפעל בדימונה 

  המחזור הגרעיני

תצורה של תחמוצת אורניו� ל ,בשלב ראשו� ,ונית� לכרות אותו ולעבדו בטבע מצאנה אורניו� הוא יסוד

של אותו  מופעי� שוני�(שני איזוטופי� ) בעיקר(חומר זה מכיל  .)yellowcake( "עוגה צהובה"המכונה ג� 

למטרות הפקת  .0.711%בריכוז של  uranium-235וכ�  99.284%בריכוז של  uranium-238 :)אטו�

זה הוא . u235+ת נשק גרעיני יש צור� להגדיל את ריכוז היאנרגיה בכורי� גרעיניי� או במסגרת של בני

של  בעיבוד כימי. וגותתהלי� מורכב וישנ� מספר שיטות לבצע זאת כאשר השיטה הנפוצה היא שיטת הצנטריפ

הגז עובר  .ל"שאותו מכניסי� לצנטריפוגות הנ uranium hexafluoride (UF6)יוצרי� גז  העוגה הצהובה
במסלול של אלפי צנטריפוגות כאשר בכל אחת מה� מנצלי� את ההבדל הזעיר במשקל הסגולי של שני 

+כ על מנת להעשיר אורניו� לרמה של, באופ� מקורב .u235+האיזוטופי� כ� שבכל שלב גודל במקצת ריכוז ה
לעומת זאת . צנטריפוגות 3,000+נדרשות כ, הרמה הנדרשת להפעלת כור גרעיני, בכמויות סבירות 4+5%

 .הנדרשת ליצור נשק גרעיני 85+95%+צנטריפוגות להביא אורניו� לרמת העשרה של כ 90,000+נדרשות כ
מבו ונקרא בהנדסה 'ג 747לבי� פיתוח מטוס  לשני נוסעי� מטוס חד מנועי קלשבי� פיתוח הבדל דומה לשוני ה

 צנטריפוגות 90,000השמשה והפעלה שוטפת של מער� ב� , הקמה, תכנו� ).Scaling(תופעת קנה מידה 

מאשר הקמת מער� להעשרת אורניו�  או יותרלמטרות יצור נשק גרעיני הוא אולי יותר מורכב פי מאה 
   ".מטרות שלו�"ל

מעבדי� אותו באופ� מכני למוטות שאות� , עבור כור גרעיני) 4+5%לרמה של (אורניו� מועשר לאחר שמיצרי� 
בכורי� להפקת חשמל . מתחילה ריאקציה גרעינית מבוקרת שבמסגרתה נוצר חו� רב. מכניסי� לתו� הכור

אדי הקיטור משמשי� להנעת טורבינות . מנצלי� את החו� הזה להפיכת מי� לאדי קיטור בלח. גבוה
כל מער� של שינוי בתצורת האנרגיה , על פי חוקי התרמודינמיקה. המחוברות לגנרטורי� ליצור חשמל

כרוכה בפיזור חו� ) הופכת לאנרגיה חשמליתאשר אנרגיה גרעינית הופכת לאנרגית חו� : במקרה שלנו(
  . לכ� אנו רואי� תמיד מגדלי� מיוחדי� שתפקיד� לפזר את עודפי החו� שנוצר. לסביבה
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דבר  מתק� קירורלא כלל  6.10.07+הסורי שהופצ. על ידי ישראל ב" המתק� הגרעיני"� אולי ראוי לציי� שכא

 A Strike": ראה את מאמרו של העיתונאי החוקר סימו� הירש( אגדהההשערה שהסיפור אינו אלא המחזק את 

in the Dark" — What did Israel bomb in Syria?, The New Yorker, 11.2.08. 

http://www.newyorker.com/reporting/2008/02/11/080211fa_fact_hersh/?printable=true (  

מוטות הללו מכילי� ה. מוצאי� המוטות המשומשי� של האורניו�, לאחר שהיה של מספר שני� בכור האטומי

שעכשיו ריכוזו ) u235(האורניו� . חומרי� רדיואקטיביי� מסוכני� ביותר ודורשי� טיפול במפעלי� מיוחדי�
מתכת רדיואקטיבית הנוצרת , הפלוטוניו�, הרבה יותר נמו� מופרד ומועבר למתקני העשרה כפי שנעשה קוד�

ויכולה לשמש ליצור נשק גרעיני ואילו שאר  מופרדת, השוטפי� בכור גרעיני �בתהליכי� הרדיואקטיביי
אשר צריכי� להיות מאוחסני� באופ� מבוקר לתקופות , ורעילי� ביותר �חלק� רדיואקטיביי, החומרי�

  .מהווי� סיכו� אקולוגי כביר שלא נמצא לו פתרו� מספק עד היו�) עד כדי עשרות אלפי שנה(ארוכות ביותר 

  

  האמנה לאי הפצת נשק גרעיני

כאשר חמש  1968+נחתמה ב )Nuclear Non-Proliferation Treaty - NPT( לאי הפצת נשק גרעיני האמנה
מכל מדינות העול� . מוכרות כמדינות שיש ברשות� נשק גרעיני) רוסיה וסי�, צרפת, אנגליה, ב"ארה(מדינות 

 .לה� נשק גרעיני לא חתמו על האמנה וידוע שיש )צפו� קוריאה וישראל, פקיסט�, הודו( מדינות ארבע רק
למכור נשק כזה , עמוד התוו� הראשו� אוסר על מדינות שיש לה� נשק גרעיני: עמודי תוו� 3+האמנה מורכבת מ

לכל המדינות  עמוד התוו� השני קורא. או חומרי� רדיואקטיביי� מעושרי� לרמת נשק גרעיני למדינה אחרת
לחסל את  ,ובסופו של דבר ,מדינות על מנת להקטי�החברות להקטי� מתחי� בי� לאומיי� ולהגדיל אמו� בי� ה

מוחלטת של כל החותמי� עליה ההאמנה מכירה בזכות עמוד התוו� השלישי הוא ש .הנשק הגרעיני הקיי�
 הקמה או רכישתלהיא הזכות  ,על פי האמנה, משמעות הכרה זאת. להשתמש באנרגיה גרעינית למטרות שלו�

לרמה , א� על ידי רכישה או על ידי העשרה עצמית, באורניו� מעושר לצרכי שלו� ושימוש כורי� גרעיניי�
מנגנוני� מפורטי�  ג� גו# מנהל וכ� האמנה קובעת.  )4+5%עד ריכוז של , כאמור( כאלההנדרשת על ידי כורי� 

ינה דלמ כמו כ� מאפשרת האמנה. כל מדינה חתומהבהגרעיני  מצב המער� תקופתיות לגבילביצוע בדיקות 
  . "מקרי� מיוחדי�"ב דהינו לא להיות יותר שותפה לאמנה, הסתלק מחתימתהל ,חברה

  ?איר�במה קורה 
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  :חולק ה�ישנ� מספר עובדות שנראה שאי� עלי

במסגרת של הקמת תחנת כח גרעינית שנבנתה בעזרת  1974+איר� החלה את פעילותה בתחו� הגרעיני ב .1
שיש (המצורפת  נית� לראות מ� המפה. 1990+ש בהפרויקט הופסק ע� עליית חומיני לשלטו� וחוד. גרמניה

איר�  .שהמחויבות של איר� היו� לנושא הגרעיני היא מוחלטת )להתיחס אליה בגישת כבדהו וחשדהו
, ג� במסלול המחקרי וג� במסלול המעשי של כריית אורניו�, עוסקת בכל המרחב של המחזור הגרעיני

 .צור מי� כבדי� וכדומהעיבודו העשרתו וכ� פעילות עזר שונות כגו� י

הסוכנות לאנרגיה  על ידי מחמירות בה ביקורות תקופתיות ותונערכ NPT+ה איר� חתומה על אמנת .2

שאיר� מפרה את אמנת  לכ� � כי לא מצאה כל הוכחות"עד כה הכריזה סוכנות האו .מ"אטומית של האו
 .אי הפצת הנשק הגרעיני

עי� שונות יעשרה סוכנויות מוד+המאגד בתוכו שש ,הלאומית מנהל סוכנות המודיעי� האמריקנית .3

החדשה שלו ) National Intelligence Estimate(הוציא את הערכת המודיעי� הלאומית  ,ב"בארה

אכ� עסקה בפיתוח נשק  קובעי� שאיר� החלק הגלוי במסמ� המסרי� המרכזיי� של. 2007בדצמבר 
. ה היו� תוכנית אקטיבית ליצור נשק גרעיניואי� ל 2003בשנת  התוכנית הזאתגרעיני א� זנחה את 

לשוב ולחדש את הפעילות הזאת ולהשלי� פיתוח של פצצה גרעינית בטווח השני� תוכל איר� , מאיד�
  .2015 – 2010שבי� 

  

האמריקני  ואחרי� בממשליני י'סגנו דיק צ, ורג בוש'ג הקוד� האמריקאיישראל וכ� ג� הנשיא  מדינת, מאיד�
באופ� ספציפי החשד הוא שבמפעל להעשרת אורניו� . מר. בפיתוח נשק גרעינימשנה סקת בשאיר� עו סברו

  .ניותיובמתקני� אחרי� מתבצעת העשרת אורניו� לרמה הנדרשת עבור פצצות גרע) Natanz(בנאתאנז 
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מקריאת החלק הגלוי של , ברור ג�. ב"אי� כל ספק בכ� שישראל העבירה את ממצאיה בקשר לאיר� לידי ארה
 לשעבר של נשיאהבאשר לעמדת . ב לא קיבלה את עמדת ישראל"שארה, ח הערכת המודיעי� הלאומית"וד

עשרה סוכנויות מודיעי� +יאמר שאי� לנשיא גופי מחקר בנוס# לאות� שש אליוב וחוגי� מקורבי� "ארה
תפישה  מתו� לשעבר דיבר אפשר להסיק שהנשיא, לאור הפיאסקו שהביא למלחמת עירק השניה. אמריקניות

משרד הבטחו� האמריקני התנגד נמרצות לפתיחת חזית , מכל מקו� .אידיאולוגית ולא על סמ� נתוני אמת
    .בדרכי� דיפלומטיות ני אירהנושא הפתרו� יש מקו� ל, שבשלב זה שלישית ונראה שעמדת ברק אובמה היא

  ע� איר� תרחישי�

חיובית למעשה יש לה� היסטוריה . ה� אמינות מ"הנטיה הטבעית היא להניח שהבדיקות שמבצעי� פקחי האו
סוכנויות ביטחו�  16קל ראש בממצאי הג� קשה ל. בתקופה שלפני מלחמת המפר. השניה בעירק ביותר

במיוחד לאור , פשר לבטל את הספק שאיר� מפתחת נשק גרעיני בהסתראלמרות זאת אי . אמריקניות
 ?בנדו� לעשותעל מדינת ישראל מה : שאלה הקרדינליתנשאלת ה. המחויבות העמוקה של איר� לנושא הגרעי�
  :להל� מספר תסריטי� אפשריי� וניתוח�

בעקבות לח. חיצוני או החלטה פנימית של  איר� מפסיקה את תהלי� העשרת האורניו�: 1+תרחיש .1
י פעמידתה על כ� שזאת היא זכותה הטבעית על  ,לאור מחויבותה של איר� לפיתוח נושא הגרעי� .ההנהגה

מ שאיר� איננה "כרזה של הועדה לאנרגיה אטומית של האווהה שיקולי גאווה לאומית, NPT+מנת הא
 .אפסי, למעשה, הסיכוי שתסריט זה יתקיי� הוא, מפירה את כללי האמנה

מ מוצאת באופ� חד משמעי שאיר� מפירה את תנאי האמנה "הועדה לאנרגיה אטומית של האו: 2+תרחיש .2
מהטלת אמברגו (ב ומדינות אירופה יפעלו בנחרצות "ארהש, יש להניח, כזה במקרה .ומיצרת נשק אטומי

ג� מדינות , על פי העמדה העכשווית המוצהרת של רוסיה וסי�. כנגד איר�) שימוש בכח צבאיל עדוכולל 
ג� איר� לא תוכל לעמוד במצב זה והעני� יגיע , כמו דרו� אפריקה .אלה יתמכו במהל� משמעותי כזה

האקדח " בינתיי� הסבירות לתרחיש .במוקד� או במאוחר )הפסקת פיתוח נשק גרעיני(ביר ס לידי סיו�
העובדה היא שלא , בי� א� יש לאיר� תוכנית גרעינית צבאית ובי� א� לא .קטנההיא מסוג זה " המעש�

קיימת פעילות סודית הכרוכה במעורבות של אלפי בני , מצד אחד, כאשר, ללככ. נמצאה כל הוכחה לכ�
 . מוצאי� אות�, ישנו מאמ. מודיעיני מרוכז כל כ� למציאת הוכחות, ומצד שני, �אד

כרגע נראה שאיר�  .נפתחת מלחמה ,בי� א� יש לאיר� תוכנית גרעינית צבאית ובי� א� לא: 3+תסריט .3
ולא נראה שאיר�  )ה והחמס ובמידה מסוימת סוריהלבעיקר החיזבל" (באי כוח"בעזרת  נופועלת באזור
הנחת תרחיש זה היא שרק ישראל או ארצות . ה רוצה לפתוח במתקפה צבאית על ישראלעצמה הית

 א למנוע"ז(מוכנות בפועל לצאת למלחמה נגד איר� על מנת לשנות את הסטאטוס קוו הקיי� היו הברית 
היה רוצה לפתוח במלחמה א� מסיבות  הקוד� ב"נראה שנשיא ארה. )מאיר� להתגרע�לכאורה 

א� בתור צעד של יאוש לאור האסו� המתמש� בעירק ובאפגניסט� ) באיר�החלפת המשטר (אידיאולוגיות 
השבעת הנשיא ע� תפוגג ההזה  "מנויותדחלו� ההז"אבל  ).שמתרחב בצורה מסוכנת ג� לפקיסט�(

של  ישירה תקיפהבעקבות רק תחולל היכול ל לפיכ� סביר יותר שתרחיש כזה. האמריקני ברק אובמה
 . ישראל באיר�

הצור� לטוס מעל מדינות , )בעיקר נאתאנז(המרחק הרב לאזור המטרה , של ישראל לאור כוחה המוגבל
כוח אנטי אווירי ובמוב�  –במוב� התקפי (חוסר הידיעה המדויק לגבי רמת המיגו� הקיימת  ,עוינות

. )'שכבות ההגנה הפסיבית מעליה מקומה המדויק וכואופי  ,בתו� הקרקע עומק המטרה –ההגנתי 
שתבאנה לעצירת פרויקט הגרעי� הצבאי האירני  ,בנשק קונבנציונלי קיפות ישראליותסבירות הצלחת ת
שהרי א� מדינת ישראל היתה יודעת בדיוק את מיקומו של אתר לא ידוע . ביותר המשוער היא קטנה

. מ לבדיקה יסודית במקו�"כל שהיה צרי� לעשות הוא להפנות את פקחי האו, להעשרת אורניו� באיר�
מ היו אפקטיביי� ביותר ג� במלאכת "פקחי האו, העול� כולו לפני מלחמת המפר. השנייהכפי שנוכח 

  .בעירק) גז רעיל ונשק בקטריולוגי(הגילוי וג� במלאכת השמדת הנשק להשמדה המונית 

בליווי באי  ארוכי טווח ישראל בעזרת טילי� ה נגדהוא כולל תקיפ. התסריט נמש� על פי הבטחות איר�
, ברות גדולהתבהס, על מלחמת לבנו� השניה וכ�, בגיוו� זה או אחר, א חזרה"באזור זכוחה של איר� 

כמו כ� איר� הכריזה מספר פעמי� שהיא רואה כל התקפה עליה כפעולה . פתיחת חזית פלסטינית בדרו�
הפועל היוצא מגישה זאת היא שסביר להניח שאיר� תתקו# מטרות . ב"משותפת של ישראל וארה

) מ� הסת� צבא המהדי ומיליציות שיעיות אחרות( עירקכוח שלה בה באי את ירק ותפעילאמריקניות בע
איר� מודעת  .שלו הכדי לתקו# את הצבא האמריקני ובמיוחד את שרשרת האספקה הלוגיסטית הארוכ

של מער� אספקת הנפט העולמי  הרבה מאד לכוחה בסגירת מיצרי הורמוז לתחבורה ימית וג� בפגיעות
היא  זהתרחיש ביותר הנובעת מתבערה רבתי נוסח  משמעות סבירה .ינות המפר. הפרסי המתרכז במד



 6 - דף 

מאספקת  25%+כ א ירידה דרסטית בהיק# של"ז. לזמ� מה של זרימת נפט מהמפר. הפרסי לעול�, עצירה
אסו� בעל השלכות קטסטרופליות לרוב המכריע של תושבי הפלנטה הזאת שיצביעו על . הנפט העולמית

  .ראל כאש� עיקרי בפרשהמדינת יש

בהתחלה בעזרת כוח אווירי אבל פתיחת . ב לא תוכל לעמוד מנגד ותהיה חייבת להצטר# לתבערה"ארה
 התערבות יבשתית ,מ� הסת� מיצרי הורמוז מצריכה שליטה יבשתית בשני צידי המיצר דבר המחייב

וח תקל לפ) נו� השניהלמשל מלחמת לב(כפי שראינו במלחמות אחרות . וכיבוש קטעי� בדרו� איר�
אולי איר� תפגע באיזה שהיא . אחר כ� היא מתגלגלת במסלול לא צפוי כשהגול� ק� על יוצרו. במלחמה

אולי האמריקני� יחליטו להשתמש , להגיב בחומרה קיצונית" נאל."נקודת תורפה ישראלית שבעקבותיה 
אולי גו# כמו , יונלי שיש ברשותהשבעקבותיו תשתמש איר� בנשק לא קונבנצ) טקטי כמוב�(בנשק אטומי 

פרשה נפיצה מסוג זה עלולה . במדינתנו" תיכולת לא קונבנציונלי"ידה ינצל את ההזדמנות להפעלת עק+אל
  . אסו� מחריד למיליוני בני אד�בעקבותיה להביא 

לאור התרחיש  .ישראל יושבת בשקט, בי� א� יש לאיר� תוכנית גרעינית צבאית ובי� א� לא: 4+רחישת .4
נשק  הא� ראוי לקחת סיכוני� כאלה רק על סמ� השערה שהצד השני מפתח: נשאלת השאלה, הקוד�
כפי שקברניטינו , הא� מדינת ישראל נמצאת בסיכו� קיומי, וא� איר� אכ� מפתחת נשק כזה? גרעיני

ו# תכריז כי איננה מתכוונת לתק, בתור מינימו�, ישראל, במסגרת תרחיש זה ?משנני� לנו השכ� והערב
איומי� מלהמנעות הדדית  ,בדרכי� דיפלומטיות ,תחתור כמוב� היה רצוי שישראל. צבאית את איר�

דבר זה הוא אפשרי במסגרת של פתיחות אמיתית לתהליכי שלו� . ע� איר�של היחסי�  ולנורמליזציה
, מוחלטהוא  יש החושבי� שהסכסו� ע� איר� .1967לגבולות  ישראלמדינת  תבאזורנו המבוססי� על חזר

מה� , אבל נית� להסתכל על סכסוכי� היסטוריי�. וכל דיבור על השכנת שלו� הוא נאיבי פרמננטי
לעתי� על ידי נצחו� מוח. . כל הסכסוכי� מסתימי� ,בסופו של דבר. שנמשכו מאות שני� שהגיעו לסיומ�

דמי� איננה קבילה על ידי הבנה שסיבת הסכסו� נעלמה מזמ� ועלותו בד� ובומוחלט של צד אחד ולעתי� 
  .יותר

 90,000+כ הקמת מפעל ב� ,כפי שראינו. ביותר היא שאיר� לא מפתחת נשק גרעיני הסבירההאפשרות 
ג� . באיר� מ"צנטריפוגות הוא לא עני� שקל להסתירו במסגרת משטר הבדיקות הקיי� על ידי פקחי האו

 נראית בעלת משקל, תוח גרעיני צבאיאו שו� סימ� לפיאמריקניות לא מצהעובדה שכל סוכנויות הביו� ה
במקרה שאיר� אכ� מפתחת נשק  .ברור שבמצב זה עדי# לישראל לא לפעול צבאית נגד איר� .ללא מבוט
לישראל לעומת  עדי#פתרו�  ישיבה בצד הואברור שג� אז , )2+תרחיש( ועובדה זאת תתגלה ברבי�, גרעיני
על ידי סנקציות (יתערבו מדינות העול� , חיש הזהשלפי מתווה התר, הסיבה לכ� היא .פתרו� צבאיכל 

 הקטנה רצוי לה לישראל, באופ� טבעי. להפסקת הפיתוח הגרעיני של איר�) באופ� צבאיג� חריפות ואולי 
  .שמלאכתה תעשה בידי אחרי� המשוכנעי� שהבעיה אכ� קיימת

  ?מה עושי� בקשר לאיר�

ונניח שאיר� תערו� ניסוי גרעיני או תכריז בשלב מסוי�  .�והיה ואיר� אכ� מפתחת נשק גרעיני בלי ידיעת העול
מי קבע שהמשטר בטהר� מוכ� ? הא� זאת סכנה קיומית לישראל? מה אז .שברשותה מספר פצצות גרעי�

אמנ� . האנושית מקרה כזה בכל ההיסטוריהלא היה מה שברור הוא ש? להתאבד על מנת להשמיד את ישראל
 ישראלתקו# את ישראל בידיעה שיש לתלא שו� מדינה בל אהוכחו כשגויי� מנהיגי� נקטו צעדי� שבדיעבד 

 נית� לקחת את הדוגמה של סאד� חוסי�). וג� ביולוגי מ� הסת�( גרעיני+וטרמו ארסנל אדיר של נשק אטומי
שהיתה לו יכולת צבאית ביולוגית וכימית ובחר לא לתקו# את  במפורש שידוע במלחמת המפר. הראשונה

  . להשמדה המונית המצוי בישראל קהנש, כמעט ללא ספק, הסיבה. כזה ישראל בנשק

מנ� איר� א� א, מ� הסת� איר� היתה תוקפת את ישראל באמצעי� הבלתי קונבנציונליי� העומדי� לרשותה
עצ� שהשמדת ישראל עולה בעיניה� על , אנשי� שפועלי� באופ� בלתי הגיוני" מטורפי�"מונהגת על ידי היתה 

החשיבה , בכלל. מיליו� בני אד� 70+וכלוסיה של כבעלת א ,כמדינה מודרנית קיומה של איר� שלטונ� ועל
הנשע� על ארצות הברית לקיומו , היא שמדינת ישראל היא יצור חלשלוש ,כפי שעולה מדברי מנהיגיה, באיר�

בוודאי , דבר בעני�לא זקוקה לעשות , לפי קו אידיאולוגי זה, איר�. ושעתיד להתפוגג מ� העול� בכוחות עצמו
  ). ה הוא נושא אחרלהפעלת באי כוח כמו החיזבל(שלא לפתוח במלחמה ישירה ע� ישראל 

רוסיה שנמש� בהצלחה מתו� מלחמת  /ב לברית המועצות "כמוב� נית� להזכיר את מאז� האימה בי� ארה
דה הדדית קיי� של איו� בהשמראשית משטר : על ישראל להכיר ולהשלי� ע� שתי עובדות. העול� השניה

כפי שה� מנועי� . לישראל יש נשק גרעיני ולה� יש נשק ביולוגי וכימי. כבר שני� בי� ישראל לבי� מדינות ערב
שנית ישראל צריכה להכיר  .מלהשתמש בנשקי העל שלה� כ� ג� אנחנו מנועי� מלהשתמש בנשקי העל שלנו

המזרח התיכו� בתהלי� התגרענות ג� ברמה  .בכ� שההגמוניה הצבאית שלה בתחו� הגרעי� הולכת ומסתיימת
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זה הוא תהלי� שנראה בלתי נמנע שאחת מסיבותיו הוא התגרענותה של ישראל . האזרחית וג� ברמה הצבאית
  .עצמה

האיו� , ה� טועני�, אול� ישראל לישירה ע סכנה קיומיתאיר� גרעינית איננה מהווה  ,יש כאלה המסכימי� כי
זה הוא טיעו� מעגלי שאינו . כ� שאנשי� יברחו מהמדינהטרוריסטית ותגרו� לההשפעה היא . הוא פסיכולוגי
שאנשי� יפחדו  מדוע, להתאבד ולכ� לא תתקו# את ישראל בנשק אטומי תמעוניינא� איר� איננה . מחזיק מי�

 מיליוני. אנו רואי� שאנשי� לא עוזבי� בקלות את בית� וארצ�, במישור אחר? עד כדי בריחה ממדינת ישראל
אנשי� חיי� במדינות . אנשי� ממשיכי� לחיות למרגלות הרי געש פעילי� ובאזורי רעידות אדמה ולא עוזבי�

   .בארצ�, ברוב� המכריע, ונשארי�' וכו בעיות כלכליות, מלחמות, שבה� קיי� טרור

חר תחת מטריה גרעינית וזה יהיה משחק א באזורנו יש ג� הטועני� שאיר� גרעינית תפעיל את באי כוחה
במילי� אחרות החיזבללה יהיה אגרסיבי בהרבה . נסבלי� בלתילגמרי שיגרו� לנו להגר מפה כי החיי� יהיו 

קשה לראות אי� למעשה . יש למדינת ישראל צבא שיכול להג� על גבולה הצפוני, ראשית. ממה שהוא כיו�
קשה להניח שאיר� . שאיר� תתגרע� במקרהפלשתיני� בחיזבללה או בישתנה מאבקה של מדינת ישראל 

יוביל תמסור נשק גרעיני לחיזבללה ושהללו יפעילו נשק כזה בתו� ישראל כי מבחינת ישראל מהל� כזה 
  .לחורבנה של איר�

איר� איננה מהווה סיכו� קיומי על , שבדומה למדינות אימות אחרות מ� הניתוח של התרחישי� הללו עולה
ולא מטפלי� , בתו� הרעש לא שמי� לב. למעשה. איר� ע�מלחמה ישראל להמנע מפתיחת ישראל ולכ� על 

הפעלת נשק בלתי קונבנציונלי על ידי האפשרות של הנובע מעל מדינת ישראל  שהברצינות באיו� הצבאי הק
 וכוחות הביטחו� של מנהיגי מדינת ישראלהלוחמנית ההתרכזות . קעידה+קבוצות גרילה זעירות נוסח אל
 .שלו� במזרח התיכו�יצירת הגנה על מדינת ישראל ופעילות אמיתית לבאיר� מסיטה את מרכז הכובד מ


