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ללאיום15עזהברצועתעה

מעו־איתןצוקבמבצעהכרעה

שמתרחשבמהגםברובםרבים

המתמ־הגלישהאלה,בימים

אפשרותלקראתוהמסוכנתדת

עםיותרחריףצבאיעימותשל

גנץ,בנינתניהו,בנימיןאיראן.

שם,היוכולםכוכביאביב

שבעלפניההואהאומללבקיץ

בי־קיבלוהאחרוניםשנישנים.

לשרמרמטכ"לשדרוג,נתיים

לרמטכ"ל.אמ"ןמראשביטחון,

כברהביטחון,שראזיעלון,משה

בתמונה.לא

בהנהג־ישראל,עלולהכעת

גודלמסדרלתסבוכתלהיקלעתם,

ערבהמצב,תמונתזולגמרי.אחר

שלטונותחתה–37,העצמאותיום

אחרלהיסחףלאמוטבנתניהו.של

לפ־היהירותהבוטחות,הצהרותיו

בטק־הממשלהראששלרקים,

הפ־הסכנהלצדהממלכתיים.סים

המח־ביןמחמירקרענימית

המשפטמערכתריסוקהנצים,נות

פוליטיתאלימותשלמתמידוריח

החי־הסיכוןגםמתחדדבאוויר

להתנג־מהאפשרותהנשקףצוני

איראן.עםשות

בה־נוסףפרקנרשםאתמול

שלישיתפגיעהבעקבותסלמה,

מסחריתבאוניהכחודשייםבתוך

הערבי.ביםישראליתבבעלות

לרדארמתחתפעלהישראל

שמרבי־איראניים,שיטכלינגד

במשךלסוריה,נפטהבריחותם

הפר־שורתאחרישנים.כשלוש

הש־פברוארמאזבנושא,סומים

והח־מדיניותשינוהאיראניםנה,

ספינה.תמורתספינהלהגיב:לו

בעמודהמשך

אוניהאיראן,מולבהסלמהנוסףבפרק

הערבי.ביםהותקפהישראליתבבעלות

%06שללרמהאורניוםנעשירטהראן:

למשברצועדים
פקוחותבעיניים
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פקוחותבעינייםלמשברצועדים
איראן.מולהפעםאפשר;לעימותבידידוגנץנתניהוצועדיםעתהגםשנים,שבעלפניכמו
האגרסיביותאמנםיציאה.אסטרטגייתאוחלופותבחינתמטרות,הגדרתבלינעשהזההיוםגם

קיצוניותולתגובותלפינהטהראןאתלדחוקעשויההיאאךרה"מ,אתמשרתתהישראלית

הראלעמוס

מעמודהמשך

שעשוילרושםבניגוד

קווילפינחתךהכללאלהיווצר,
הולךנתניהופוליטיים.שבר
פקוחות,בעינייםהזהלמשבר
היריבותחרףגנץ,עםבידיד

בהק־שקשורמהבכלביניהם.
מת

$TS1$בהקמת$TS1$
$DN2$בהקמת$DN2$המשקעיםהבאה,הממשלה
גדולים.השנייםביןהאישיים

לסלוחיסכיםגנץאםספק

לושעוללמהכלאתולשכוח

האחרונות.וחציבשנהנתניהו

להתעמתממשיךשהואעובדה
רכשעלחתימהולהתנותאתו

במינוינוספיםקורונהחיסוני

משפטים.שר

נראההאיראניבענייןאך

מו־בכללשהואמשוכנעשגנץ

ביל,
$TS1$,מוביל$TS1$

$DN2$,מוביל$DN2$בעצםהואבכך,מובל.לא

מתחתיהםנתניהו.עםקומיישר

הביטחוןזרועותראשינמצאים
בצה"להמבצעיות,והיחידות

ומלאיפעלתניםכולםובמוסד,

עלבזהזהמתחריםהםיוזמה.
כךלעתים,והישגיםהשפעה

אתתומןעדלבחוןמבלינדמה,

האסטרטגיות.ההשלכות

לפניבקיץבעזה,ההתנהלות

גםבמשהומזכירהשנים,שבע

היום,הנוכחיים.הימיםאת
מגדירהאינהישראלאז,כמו

מכי־אוחלופותבוחנתמטרות,

נה

$TS1$מכינה$TS1$

$DN2$מכינה$DN2$היאכעתיציאה.תוכניות

עימות,לתוךפנינזה,נגררת
אתפעםבכלמגבירהכשהיא

המומטרתהמהלומותעוצמת

עלידברוכךאחרהיריב.על
אחדאףשבהמיס־קלקולציה,

במ־באמתרצהלאמהצדדים

לחמה.

$TS1$.במלחמה$TS1$

$DN2$.במלחמה$DN2$,4102-קרהלפחותזהב
יחסית.יציבהממשלהתחת

מתכנס,לאהקבינטהפעם,
מתפ־בקושיהמעברממשלת

קדת

$TS1$מתפקדת$TS1$

$DN2$מתפקדת$DN2$ועדתהפיקוחומנגנוני(

המדינה,מבקרוהביטחון,החוץ
התקשורת(,כלישלרובםרוב
בעמידה.ישנים

נתניהוהממשלהראש

כסוכןכאןמתפקד
שהבלגןמשוםכאוס,
אותומשרתדווקא

לשובראויעומדת,ברקע

השחקןשלמצוקתוולהזכיר,
הראשוניםהשבועייםהמרכזי.

לע־שיוחדונתניהו,משפטשל
דותו

$TS1$לעדותו$TS1$
$DN2$לעדותו$DN2$לשעבר,וואלהמנכ"לשל
חשפו,4000בתיקישועה,אילן

הנשקפתהסיכוןמידתאת
שית־ככלהממשלה,לראש

משך

$TS1$שיתמשך$TS1$

$DN2$שיתמשך$DN2$.ישנולנתניהוהמשפט

קואליציהבהרכבתנואשצורך
תמצאשאוליבראשותו,חדשה

ההליכיםאתלעכבדרךאיכשהו

נגדו.הפליליים

תמיםלהיותאדםצריך

כדישוטה,חסידאולהפליא,

כלילנעדרהזהשההיבטלחשוב

הממשלהראששלמשיקוליו

הביטחונית.בזירה

צבאיחירוםמצביצירת

בא־לחוללמוכחתשיטההיא

מצעותה

$TS1$באמצעותה$TS1$

$DN2$באמצעותה$DN2$פוליטיות.טלטלות

שתסייעייתכןגנץ,אתלאאם

הימין,סרבניאתלממשלהלזרז
בךאיתמרסמוטריץ׳,בצלאל
שלהצורךחרףוחבורתם,גביר

מבחוץ()לפחותלהישעןנתניהו

אנשירע"ם,שלהח"כיםעל

גםאוליהאיסלאמית.התנועה

האמריקאיהממשלעםהחיכוך

להם.יקרוץ

שלשהשאיפותגםוייתכן

ייכ־אםיותר.מוגבלותנתניהו

של

$TS1$ייכשל$TS1$

$DN2$ייכשל$DN2$ממשלה,להרכיבבניסיונו
החירוםבמצביסתייעלפחות

האפ־אתלשלולכדיהביטחוני

שרות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$לפידיאירמיריביו,גם

כהונתאתולהאריךבנטונפתלי

נת־בראשותו.המעברממשלת

ניהו

$TS1$נתניהו$TS1$

$DN2$נתניהו$DN2$כאוס,כסוכןכאןמתפקד
משרתדווקאשהבלגןמשום

אותו.

מרחפיםשאלהסימני

במקבילמנהלתישראל
התקפייםמאמציםשלושה
בתוכניתהמאבקאיראן:נגד

פרסומיםלפישכוללהגרעין,

מתקפותהתנקשויות,זרים
עצמם;במתקניםוחבלותסייבר

נגדברובה,האוויריתהמערכה,

והברחותהצבאיתההתעצמות

וכפיובלבנון;בסוריההנשק

הפעולותבאחרונהשנחשף
ספינותנפגעותשבהןהימיות

נשקולעתיםנפטהמכריחות
לסוריה.

הניבהראשוןהמאמץ

נאות.תוצאותהשניםלאורך

במי־אלוףהשבועשהעירכפי

לואים

$TS1$במילואים$TS1$

$DN2$במילואים$DN2$בריאיוןאיילנד,גיורא
אמ"ןהערכתכאן.לתאגיד
תגיעאיראןכיגרסהב-1002

חלפושנים.ארבעבתוךלפצצה

התממשה.לאוהתחזיתשנה20

שהאיראניםבגללקרהלאזה

גרעינית.יכולתלהשיגניסולא

נר־האחריםהערוציםבשניגם

שמו

$TS1$נרשמו$TS1$

$DN2$נרשמו$DN2$מבצעיותהצלחותלישראל

המקרים,ובכלמבוטלות.לא

היוהאיראניותהתגובהפעולות

נכשלוולרובלמדימינוריות

לחלוטין.
סביבמרחפיםהשאלהסימני

הפעולותשלוהעיתויהמינון
הדיווחים,לפיהאחרונות.

בפרקתקיפותשלושאירעו

הפיצוץמשבוע:פחותשלזמן
משמרותשלהפיקודבספינת

מןהפצצההאדום,ביםהמהפכה
באזורנשקמשלוחשלהאוויר

הגרעיןבמתקןוהפיצוץדמשק
מצטרפותאלהפעולותבנתאנז.

שספגההקודמותלמהלומות

משנה,פחותבתוךטהראן

בגנרלההתנקשויותובראשן

תוכניתובראשסולימאניקאסם

מוחסןהמדעןהצבאי,הגרעין
היתה)הראשונהפחריואדה

מיוחסתהשנייהאמריקאית,

לישראל(.
בש־אירעוהפעולותשלוש

בוע

$TS1$בשבוע$TS1$

$DN2$בשבוע$DN2$אתחידשוהמעצמותשבו

עלבווינהאיראןעםהשיחות
בהצטרפותחדש,גרעיןהסכם

האמ־ההגנהששרובזמןארה"ב

ריקאי,

$TS1$,האמריקאי$TS1$

$DN2$,האמריקאי$DN2$לביקורבאאוסטין,לויד
הת־למעשה,בישראל.עבודה

קיפה

$TS1$התקיפה$TS1$

$DN2$התקיפה$DN2$במתקןוהפיצוץהינזית

שעות,בכמהאחד,כלהקדימו
ואתהשיחותסבבפתיחתאת

אוסטין.נחיתת

שבחירתמעידהתזמון

מק־היתהלאהללוהמועדים

רית,

$TS1$,מקרית$TS1$

$DN2$,מקרית$DN2$חדמסרלהעבירונועדה

מכך,חשובואולילאיראנים

ההצטברותואילולאמריקאים.

מב־הסאהאתלהגדישעלולה

חינתם

$TS1$מבחינתם$TS1$

$DN2$מבחינתם$DN2$שלרובהאיראנים,של

תקיפותעללהגיבהזדרזולא

קודמות.

אירעוהפעולותשלוש

המעצמותשבובשבוע

השיחותאתחידשו

בווינהאיראןעם

העליוןהרוחניהמנהיג
הגבילחמינאי,עלישלהם,

האח־בשנתייםנקמהפעולות

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$האלהבחודשיםוהעדיף

העליונהבמטרהלהתמקד
חזרהותמורתןהסנקציותהסרת

יטילשלאגרעין,להסכםמלאה

יותרנוקשותמגבלותאיראןעל

המקוריבהסכםשהיומכפי

ב-5102.

אסטרטגיתדילמה

מר־לתמונהמצטרףהפעם

כיב

$TS1$מרכיב$TS1$

$DN2$מרכיב$DN2$.לחלוטיןזנחהישראלנוסף
אנשיהעמימות.מדיניותאת

בפי־מתדרכיםעלומיםמודיעין

רוט

$TS1$בפירוט$TS1$

$DN2$בפירוט$DN2$ומבצעיהן.הפעולותטיבעל
מנת-גנץנפרדשבההנקודהזו

שלשוםמתחהביטחוןשרניהו.

ההדלפותעלפומביתביקורת

שישלאאותן.לחקורודרש

אחרייקרה.שכךאשליותלגנץ

בעזה,מבצעאותוכדיתוךהכל,
רגישבעיתוילערוץדלפה

לק־צה"לשהציגחסויהמצגת
בינט

$TS1$לקבינט$TS1$
$DN2$לקבינט$DN2$כי־שלהצפויהמחירעל

בוש

$TS1$כיבוש$TS1$

$DN2$כיבוש$DN2$.הפרשהאיכשהו,הרצועה

דרישותחרףנחקרה,לאמעולם

ונשנות.חוזרות

משרתיםהמרוביםהפרסומים

נתניהושלהציבורידימויואת

מתפ־ובלתילוחמניקוכמוביל

שר

$TS1$מתפשר$TS1$

$DN2$מתפשר$DN2$הנמנעמןלאאבלאיראן.נגד

האיראניםאתדוחקיםגםשהם

עצמםאתיראוהםשבהלנקודה

נמ־בצורהלהגיבשחייביםכמי

רצת

$TS1$נמרצת$TS1$

$DN2$נמרצת$DN2$,מאזןלשמרבמטרהיותר

ישראל.מולכלשהוהרתעה

ומערכתאפשרית,נקמה

כזהלתרחישנערכתהביטחון

עלולההנוכחי,מהשבועכבר
בספינותהפגיעהלצדלכלול

מתקפתגםישראלית,בבעלות

רגישיםתשתיתאתריעלסייבר

ניסיוןקיצוני,בתרחישואפילו,

באמצעותמתוחכמתלמתקפה

פעלוכברהאיראניםמל"טים.
הנפטתשלובתאתרינגדכך

.2019בסתיובסעודיהארנזקו

בק־תגייסשטהראןהאפשרות

רוב

$TS1$בקרוב$TS1$

$DN2$בקרוב$DN2$חיזבאללהאתלמטרותיה

מזכ"לריאלית.פחותנראית

המוט־נסראללה,חסןהארגון,

רד

$TS1$המוטרד$TS1$

$DN2$המוטרד$DN2$והפוליטיהכלכלימהמשבר

יתנ־לאכנראהבלבנון,האדיר

דב

$TS1$יתנדב$TS1$

$DN2$יתנדב$DN2$.למשימה

12בעמודהמשך

varjagשלריוסיובערוץמתוךמסךצילוםצילום:עונהכחצימלפניבתצלוםאתמול,שנפגעההישראליתבבעלותהאונייה
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מעמודהמשך

השאלההובהרהטרםברקע,

תקיעלומתיארה"בידעהמה

והפיצוץהאיראניתהספינהפת

כךעלשנשאלאוסטין,בנתאנז.

להסירבבישראל,ביקורובעת

אתזאתלעומתהדגישאבלשיב,

לפביידןממשלשלמחויבותו

בעייתשלשלוםבדרכיתרון

הגרעין.

מהלהתעלםהיהאפשראי

דישבווהתמציתיהתכליתיטון

איראן.בעייתעלהאורחהשרבר

המעלנאומיםממנושמענולא

ארה"בשלההיסטוריתחויבות

ישעלגרעיניאיוםלמניעת

המסורתיהביקוראפילוראל.

אתמאוסטיןחילץלאושםביד

ראשעלהחביביםהשואהלקחי

נמנתניהוספק,איןהממשלה.

גמילהתהליךשלבעיצומוצא

הפרידהבעקבותוכואבארוך

טראמפ.מדונלד

ועצונןהפעםהיההכל

שהיחסיםלשערואפשרנייני.

יתבאםויתקררו,ילכועוד

הופתבאמתשהאמריקאיםרר

כפימנגד,בנתאנז.מהתקריתעו

במהפיצוץבישראל,שמצביעים

יכולתאתכנראההשביתתקן

בנהאיראניתהאורניוםהעשרת

בכך,רבים.חודשיםלמשךתאנז

מרכמיקוחקלףמטהראןניטל

עלהמעצמותעםשלהבמו"מזי

דווקאוזההמחודשהגרעיןהסכם

לאמריקאים.מסייע

בלבולשליממהכמעטחלפה

האשיםשהמשטרעדבטהראן,

באחריותישראלאתבמישרין

ג'וואדהחוץ,שרבנתאנז.לפיצוץ

שלהביטחוןלמועצתפנהזריף,

מלבפשעשמדוברוטעןהאו"ם

הפכיהוסיףהואישראלי.חמה

מבחינתהגרועהימורהיתהעולה

נקמה.עליהתבואוכיישראלשל

אודיבמילואיםאלוףממשנה

ואסלמדיניותמהמכוןאבןמטל,

הרצהבינתחומיבמרכזטרטגיה

כיהמכוןבאתראתמולכתבליה,

חולמעצמותאיראןביןהמו"מ

וושינגטון,שלחולשהעמדתשף

שהיאהדחיפותתחושתלנוכח

להלהגיעהצורךבדברמשדרת

נקלסבור,הואישראל,סכם.

האםאסטרטגית:לדילמהעה

ממשלעםפומבילעימותלהוביל

מולנתניהושנהגכפיביידן,

לנסותאוב–5102,אובמהממשל

עמוהפעולהשיתוףאתלהעמיק

האינטרסיםאתלהבטיחבניסיון

במו"מ.שלההאסטרטגיים

לדבאופטימי.אינואבןמטל

שבכמימצטיירת"ישראלריו,

הלעומתית,הגישהבחלופתחרה

מאחועומדתהיאאםבוודאי

נגדלההמיוחסותהפעולותרי

מזהיר,הואכזו,גישהאיראן".

שלחוזרכשידורלהתבררעלולה

שנים,ששלפנישנעשתההטעות

לאנתניהושלהמתנגחכשהקו

עללחתוםמהאמריקאיםמנע

המעצמותכעת,גםההסכם.

ביידן.בעמדתתומכותהאחרות

עלולהישראלכאלה,בנסיבות

הגרואיוםלבידודשובלהיקלע

לבעיהעולמימאתגריהפוךעין

ישראלית.

הראלעמוס

פקוחותבעינייםלמשברצועדים
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