
ראשסגןא/שלהנדירההביקורתעלמבטנקודותשלוש

סערהועוררהאחרונותבידיעותשפורסמההפורש,המוסד

ברגמןרונן

העיתוישאלת
אמת?בזמןגםנשמעוא׳שלהטענותהאם

בצו־שהיההמוסדראשסגןכמובכירפקידבוודאיציבור,פקידהאם

מתי

$TS1$בצומתי$TS1$

$DN2$בצומתי$DN2$החלטהעלדעתואתלהגידחייב,ואולירשאי,ההחלטות,קבלת

האםשמעליו?המדיניהדרגלעמדתבניגודהיאאםגםלהתקבלשעומדת

מת־אינהדעתוואםבדעתו?להתחשבצריכיםהקבינטאוהממשלהראש

קבלת,
$TS1$,מתקבלת$TS1$

$DN2$,מתקבלת$DN2$דעתואתלבטארשאיהואהאםבהחלטה,גלוםאפוןכיבטוהוהוא
שםהיהמהולגלותלבואחובתו,ואוליזכותו,האםובשיפרושבפומבי?

לציבור?
סגןלשעברא',שהעניקההיקףרחבהראיוןמעלמרחפותהללוהשאלותכל

בישראל,ביותרהרגישלממשקנוגעותהאלוהשאלותאיל.לנדבהמוסד,ראש
אצלאבלרגיש,צירהיהתמידזההממשלה.לראשוהמוסדהשב"בראשישבין

שראויותשאלותעודוישיותר.הרבהרגישהואנתניהו,אצלדברכלכמונתניהו,

החשאיתהמלחמהמדיניותבראיוןא׳שהעלההמרכזיהענייןלגבילהישאל

באיראן.נתניהושלוהגלויה
איששא',כששמעוהופתעושלוהתוססתהלשעבריםובקהילתבארגוןרבים

היוהםזאת,עםיחדד׳.אלאהבאהמוסדראשיהיהלאניסיון,ורבמבצעים

היהנראה,כךמכולם,המופתעהמועמדים.שנילגביהחיוביבקונצנזוסמאוחדים

בכיסו.שהמינוישבטוהכמיהאחרונהבשנהשצוטטעצמו,א׳

שהביאההיאקודםשלאמכלהאכזבההאם

נתניה!?נגדהדיפהלמתקפהלצאתא'את

הייתהלאהשולחן,עלהונחה,אםעמדתו

לקובשנכנסדנן,מאיושלזוכמוובדודההדה
ואששלוצונובעקבותבנתניהובואשואש

צבאיתאיואןאתלתקוףהממשלה

נגדחריפהלמתקפהלצאתא׳אתשהביאההיאקודםשלאמכךהאכזבההאם

יותר,וחשובבו?בוחרהיהנתניהואםגםהדבריםאותםאומרהיההאםנתניהו?
השולחן,עלהונחהאםעמדתו,לברר:שיכולתיככלאמת?בזמןאותםאמרהאם
בע־בנתניהובראשראשלקרבשנכנסדגן,מאירשלזוכמווברורהחדההייתהלא

קבות

$TS1$בעקבות$TS1$

$DN2$בעקבות$DN2$בארגון.שלוהקריירהאתדגןסייםגםבכךצבאית.איראןאתלתקוףרצונו
שלמדיניותהליישוםהכליםאחדהואהמוסדעצמו:לענייןשמובילמה

אםבשלום.גםהאחרונהבשנהשראינווכפיבדיפלומטיה,במלחמה,הממשלה,

לגרוםשתכליתןמסוימותפעולותלבצעלמוסדמוריםבראשהוהעומדהממשלה
אבלמוטעיתמדיניותלהיותיכולהזוהגרעין,מהסכםלסגתלארצות־הברית
בלתי־לגיטימית.לאבוודאיהיא

כשענייניו־שלובעיקרשפועלמישלשםלעצמושהרוויחנתניהו,שזהבגלל
אסורה.אישיתאג׳נדהמשרתהואכאילומתפרשתשלוהוראהכלעיניו,לנגד

חלקהיאלא,אםוביןנכונהבדרךמתנהלתהיאאםביןבאיראן,המלחמהאבל
סופגאוהמוסדמהצלחותנהנהטבעי,באופןהממשלה,ראשהממשלה.ממדיניות

האש.אתבגינן

בדרכיםבאיראןלהילחםשצריךאמרדגןיוצרות:היפוךפהישלמעשה,

בה־לצידו,)כשא׳כהןיוסיגלויה.להתקפהלעבורשצריךאמרונתניהוחשאיות,

לק
$TS1$בהלק$TS1$

$DN2$בהלק$DN2$,)שליותרופומביתאגרסיביתנועזת,גרסהמובילנתניהו,בברכתמהתקופה
הזאת.המדיניות

ארכיוןגניבתמבצעשלפרסומורקמהמלחמה.הלקהיאהתודעהעלהמלחמה

רו־אבלחשאישחלקופוליטי־דיפלומטי־מודיעיני,מהלךלישראלאיפשרהגרעין

בו

$TS1$רובו$TS1$

$DN2$רובו$DN2$,מההסכםארצות־הבריתלפרישתהביאאוההיסטוריהאתשינהאםשספקגלוי

לכולם.שיקרהשאיראןבכךבינלאומיתלהכרההביאבוודאיאבל
שבוהיוםלעומתמועשראורניוםיותר,הרבהיותר,היוםישלאיראןצודק:א׳

המשטרלהתקפלותתביאמההסכםהיציאהכיהתקוותהגרעין.הסכםעלחתמה

ההחלטותקבלתתהליךעלמאודמשפיעלטראמפנתניהוביןהחיבורנכזבה.

לפחותכימוכיחהאורניוםלייצרחזרהאיראןבההמהירותמאידך,בוושינגטון.
והואקיים,אכןוהמוסדנתניהוהצביעושעליוהמקוריבהסכםמהפגמיםאהד

ביותר.המור

כמואליו,קרובשנתפסמיולכלהיוצאלנשיאטראמפשליורשיושנאת

שלהמוחלטמהגיבוייותרתיהנהלאישראלבולמצבלהובילעלולהנתניהו,
שאיראןבמקדהעליהתגןכיומההבטחהבינלאומיים,בפורומיםארצות־הברית
נקודתזוהילמוסד.מייחסתשהיאהמסתוריותהפעולותשורתעללהגיבתחליט
עללהצטערצריךשא׳בטוחלאביוני.שייכנסהחדשהמוסדלראשקשהפתיחה
הוא.לאשזהכך

עזיהבלעדיהראיון

-עין:?ו,ייןאי-*ד-גיבה
ו,.ריסמבצריי־ריזה

יכולותכלאההבאנו
האיריים^קצי־י?ייימוסר

וגילובבי?ריקב**י
bwdגורב,ל«הניגריו!יו.jiu/׳־י
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חpma;והיגליעיזותרחסב!?׳ועירה.ב*

רעtl;מ!.םבש!tl;»ריש!,עד
S3B/ל־־זוףיזרא-י

גרוהנזו*«ר.8»ליד1.ו.מ33עגוראהם.

npiBi'iעעולווזפיסישע"ז
!.*רבשםפוגעשדי?,

אר.;וןייראהמוסד
בסכגהשלושריעצמאווזפעולה,

התראיץלאמעולםהוא
עדייןשמוותמננתו
עבשיז,בפרסום,אסורים
ים!איל,נדבעםבשיחה
מדברהפורשהמוסדראש
מסמךהראשונה,בפעם

גלעדעמוס

ומטלטלחשובראיון
לקחיםהפקתשמחייב

האסטרטגיותאתמשקפיםא׳שלהחריגיםהפרישהדברי

מאודמטרידההתוצאהאיראן.מולנתניהונקטשבהןהסותרות

ראשהגןלאחרונהעדא/שהעניקהראיון

הב־־כמותו.מאיןוחשובמטלטלהמוסד,

רטים

$TS1$הברטים$TS1$

$DN2$הברטים$DN2$לקחיםולהפקתללימודראוייםבו
מיידית.

ישראלעלהאיראניבאיוםטמוןהבעיהשורש
עלרב־ממדיאיוםמגלמתאיראןהתיכון.והמזרח
עלוגםסעודיה(,)ובראשןערבמדינותישראל,
מונ־האיראניהמשטרוהמערב.ארצות־הברית

חה

$TS1$מונחה$TS1$

$DN2$מונחה$DN2$החות־פנאטיתדתיתאידיאולוגיהידיעל

רת

$TS1$החותרת$TS1$

$DN2$החותרת$DN2$באמצעותזאתישראל,אתלהשמידבמוצהר
להחלטהבכפוףגרעינילנשקאופציהפיתוח

מדינותעלהשתלטותקצר,זמןפרקתוךלביצוע

במט־וסוריה()לבנוןבישראלהגובלותריבוניות

רה

$TS1$במטרה$TS1$

$DN2$במטרה$DN2$יכו־ישראל,נגדפעולהלבסיסיאותןלהפוך

שיגורידיעלהאזרחיתבאוכלוסייהפגיעהלות

אסטרטגיים,יעדיםנגדמונחיםוטיליםרקטות

להש־איראןמנסהבנוסף,נוספים.ובאמצעים

תלט
$TS1$להשתלט$TS1$

$DN2$להשתלט$DN2$בעלתשיעיתהגמוניהולייצורעיראקעל
מאיראןטריטוריאלירצףהאחת,זרועות:שתי

התי־היםבואכהולבנוןסוריהעיראק,דרךעבור

כון;

$TS1$;התיכון$TS1$

$DN2$;התיכון$DN2$,כמדינההסעודיתהממלכהערעורהשנייה

איוםיצירתתוךהתיכון,במזרחמרכזיתערבית

האחרות.המפרץמדינותעלקבוע

ידיעלמנוהלתהזאתהאסטרטגיתהמערכה

מתואמתבצורהזרועותיוכלעלהאיראניהממשל

רשעומנהיגותאחידיםמסריםמדיניות,בסיסעל
נתניהו,הממשלהראשבהנהגתישראל,אחת.
אדיריםמשאביםוהקצתהבזמןהאיוםאתזיהתה
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המדינית־דיפלומטית,בזירותהאתגרעםיעילהלהתמודדות
ועוד.החשאיתהצבאית,

דופן,יוצאתבצורהחמורהלתופעהעדיםאנחנולאחרונה,
של־מתבררא׳:שלהקשיםהפרישהבדברישמשתקפתכפי

מעשה,

$TS1$,שלמעשה$TS1$

$DN2$,שלמעשה$DN2$סותרותאסטרטגיותשתיעלהורההממשלהראש

ההתמודדותואיכותעוצמתהחלשתהיאהשליליתשתוצאתן

האיראני.האיוםעםהישראלית

הבאתובראשהאיראןמולחשאיתמלחמהניהלהישראל

לישראל,מטהרןהאיראניהגרעיניהצבאיהפרויקטארכיון
בגי־האוויר,חילזאת,לצדבינלאומיים.במונחיםמדהיםהישג

בוי

$TS1$בגיבוי$TS1$

$DN2$בגיבוי$DN2$פו־צה"ל,שלהמודיעיןאגףשלבמיוחדואיכותימאסיבי

על
$TS1$פועל$TS1$

$DN2$פועל$DN2$מסוריה.האיראניהאיוםלהחלשתביותרמרשימהבצורה

להת־בחרהממשלהראשהאסטרטגית,המדיניתברמהאבל

עמת

$TS1$להתעמת$TS1$

$DN2$להתעמת$DN2$שההסכםבטענהאובמה,ממשלתחתארה"בעםחזיתית

הואבישראל.יפגעאיראןעםהאמריקאיהנשיאקידםשאותו

באיראןהגרעיןמתקניעלישראליתצבאיתלהתקפהנערךאף
ארה"ב.נשיאמהעלבתנמנעלאואףארה"ב,התנגדותלמרות

באופןביטלישראל,השפעתתחתכנראהטראמפ,הנשיא
התו־אובמה.הנשיאחתםשעליוהגרעיןהסכםאתחד־צדדי

צאה

$TS1$התוצאה$TS1$

$DN2$התוצאה$DN2$:פרויקטאובמה,שלכהונתושנותשמונהבתוםהקשה

כעבורטראמפכהונתובתוםמוקפא,למעשההיההגרעין

ביצירתממשיתבצורההתקדמהאיראןבלבד,שניםארבע

שניתןכפיא',פיעלועוד,זאתגרעיני.נשקלפיתוחאופציה

הצליחמזהיריםמבצעיםבשורתהמוסדהראיון,מתוכןלהבין

טראמפ.הנשיאידיעלחד־צדדיבאופןההסכםלביטוללסייע

אתלמקדהיהיכולצה"להגרעין,פרויקטמהקפאתכתוצאה

המנהרותאיוםובסיכולמסוריה,האזוריבאיוםפעילותועיקר

אדירה.הצלחהזוישראל.לתוךועזהמלבנון

אופצייתעללשמורנחושהאיראןהיום?המצבתמונתמה

במז־אזוריתלהגמוניהחזונהוביסוסהגרעיניהנשקפיתוח

רח

$TS1$במזרח$TS1$

$DN2$במזרח$DN2$.גרעיני,נשקמאיראןלמנוענחושהארצות־הבריתהתיכון
באמצעייםמטרתהאתלהשיגגבוההבעדיפותמעוניינתוהיא
לשמוטמוכניםאינםהאמריקאיםזאת,עםיחדדיפלומטיים.
חוזרתשאיראןלפניאחרתאופציהכלאוהסנקציותנשקאת

להסכםומוכנההגרעיני,הצבאימהנתיבובראשונה,בראשבה,
רםבקולבישראלנשקלתהזהבזמןבעתיד.זהבנושאמשופר

כסתירהבוושינגטוןלהתפרששעלולבאופןצבאית,האופציה

ביידן.הנשיאלמדיניות

השפעתתחתכנראהטראמב,הנשיא

אתחר־צרריבאופןביטלישראל

אובנוה.חתםשעליוהנרעיןהסכם

התקדמהאיראןהקשה:התוצאה
אופציהביצירתממשיתבצורה

גרעינינשקלפיתוח

היאישראלהאםהשאלה:נשאלתהצבאיתהאופציהלגבי

טכנית,משמעותיות?צבאיותתוכניותלממשיכולותבעלת
להוציאצריכהישראלהאםהשנייה:השאלהכן.היאהתשובה
התנ־למרותאיראןאתלתקוףאסטרטגיתתוכניתהפועלאל

גדות

$TS1$התנגדות$TS1$

$DN2$התנגדות$DN2$?ומדוע?לא.היאממליץאנישעליההתשובהאמריקאית

מרכי־שללעלארצות־הבריתעםהאסטרטגיתשהבריתכיוון

בה

$TS1$מרכיבה$TS1$

$DN2$מרכיבה$DN2$ובחופשישראלשלהלאומיבביטחוןמרכזיתווךעמודהינה

והואנוסף,נכסעומדישראלברשותועוד,זאתשלה.הפעולה

ערב,מדינותעםומתפתחיםההולכיםהאסטרטגייםהיחסים
במבחןתעמודהזאתהיחסיםמערכתהאםאיראן.נגדכולל
לד־עצמאי?ישראליצבאילמהלךאמריקאיתהתנגדותשל

עתי

$TS1$לדעתי$TS1$

$DN2$לדעתי$DN2$רב.בספק

צריכההיאובראשונה,בראשהיום?מישראלנדרשמה

התמודדותשיאפשרומרשימותצבאיותיכולותבעלתלהיות

ולה־להעמיקחיוניבמקביל,אבלהאיראני.האיוםעםיעילה

רחיב

$TS1$ולהרחיב$TS1$

$DN2$ולהרחיב$DN2$ממשלאםארצוודהברית.עםהאסטרטגיהתיאוםאת

העברלקחיפיעלחשובמדיני,הסכםשללנתיביפנהביידן

ובנוסףהולמות,ביטחוניות־מדיניותבתמורותלזכותהקרוב

המדינית,האופציהתקרוםאםאפשרי.הסכםשלנזקיםלקזז

רחב.אמריקאיבגיבויצבאי,למהלךמסוגלתלהיותישראלעל

לביןביידןהנשיאביןשוטפיםעבודהיחסילבנותגםראוי
לע־ישבנוסף,תחליף.לושאיןענייןנתניהו,הממשלהראש
בוד

$TS1$לעבוד$TS1$
$DN2$לעבוד$DN2$נדרשתכך,בתוךהערב.העולםעםהיחסיםהעמקתעל

לאשהיאלוודאישראלעלהפלסטינית:לזירהלבתשומת
בר־הקרבותהבחירותרקעעללמשלמחלוקת,לסלעהופכת

שות

$TS1$ברשות$TS1$

$DN2$ברשות$DN2$.הפלסטינית

כלביןמתואמיםלהיותחייביםארצות־הבריתעםהמגעים

תוךהממשלה,ראששלבהובלהישראל,שלהביטחוןזרועות

במקביל,אחת.למדיניותוחתירההגורמיםכלביןמלאהשקיפות
בנושא.מיותרותלהצהרותמקוםאיןכיההבנהלחלחלצריכה

הביטחוני־מדי־האגףכראשכיהןגלעדעמוםכמיל׳אלוף

ני

$TS1$הביטחונימדיני$TS1$

$DN2$הביטחונימדיני$DN2$באמ"ן,המחקרחטיבתבראשושירתהביטחון,במשרד
ביוםועוד.בשטחיםהממשלהפעולותבמתאםצה"ל,בדובר

ואסטרטגיה.למדיניותהמבוןבראשגלעדעומד

נגליעקב

ישראלבגלללאאבלנבשל,הגרעיןהסבב
מדאיגההאיראניהגרעיןפרויקטהתקדמות

לאורךהדופןיוצאיהישגיואתמא׳ייקחלאאחדאף
המדינה.לביטחוןהכבירהתרומתוואתשנים

למלחמתההתייחסותואתלחלוטיןמקבלאינישני,מצד
הממשלהראשבהובלתבהסכם,ישראלשלהפשרותחסרת
וגורמיםהמל"לובשיתוףכהן,יוסיבראשותוהמוסדנתניהו

ממנה.חשובחלקהיהשהואנוספים,

הפגמיםאתהחתימהלפנילהסבירמנתעלנאבקהישראל

בשיאבו.הטמונותהסכנותואתבהסכםשישהרביםוהחורים

הבעיותהוצגושבובקונגרסהממשלהראשנאוםהגיעהמאבק

עדלראותהיהניתןרטרוספקטיביבמבטשבהסכם.והסכנות

אז.נתניהוצדקכמה

תצאשארצות־הבריתכדיהכלעשווהמוסדישראל

שעזרההכותרתגולתהייתההגרעיןארכיוןחשיפתמההסכם.

שקריםעלמבוססהיהההסכםשכלבהנחההנשיאאתלשכנע

האפשר.ככלמוקדםממנולצאתוישורמאויות,

מנתעלבמרץפועליםביידןבממשלהמוביליםהגורמיםלצערי,

ברי־ובעלותישראלהגרוע.להסכםהצדדיםאתבמהירותלהחזיר

תה

$TS1$בריתה$TS1$

$DN2$בריתה$DN2$היאאםרקאבלחדשהלעסקהלהגיעשחשובלשכנעמנסות

המקורילהסכםהחזרההמקורי.שבהסכםהעמוקיםבפגמיםתטפל
לאחרונה.שכתבתיכפיאפשרית,בלתיפשוטהיא

הניתוחאתמקבללאאניהאשמות,למשחקלהיכנסמבלי

הנוכחיהמצבביןשמבדילותברורותעובדותישבראיון.א׳של

עללחתוםהיהאסורמדועמחדדותהןב־5102:המצבלבין
עובדותהיום.אליולחזורניתןשלאברורולמהאז,ההסכם
)וזה2015מאזאיראןשלהגרעיניתהתקדמותההןבעיקרןאלו

תוכניתעלהחדשותוהעובדות(2018מאזשאת,ביתרנכון,

שהת־כפיהנשק,מערכתפיתוחעלבדגשאיראן,שלהגרעין

גלו
$TS1$שהתגלו$TS1$

$DN2$שהתגלו$DN2$האחרונות.בשנתייםשפורסמוסבא"אובממצאיבארכיון

ארצות־הברית,שלממנויציאתהלפניההסכם,חתימתמאז
בכלוקידםשקיבלההקלותבכלהאיראניהמשטרהשתמש
שהותרוהטכנולוגייםוהשיפוריםהאורניוםהעשרתאתהכוח

נתניהו,התנהלותאתבכךלהאשיםומסוכנת.

קבעהבנוסףמתקדמות.צנטריפוגותובייצורבפיתוחלו,
להשיבצריכהשאיראןמטרידותשאלותהתגלוכיסבא"א

לפניהרבהשפיתחההנשקמערכתליכולותבהקשרעליהן,

ובה־שנאספוחדשיםמממצאיםכתוצאהההסכם,עלהחתימה

תאם

$TS1$ובהתאם$TS1$

$DN2$ובהתאם$DN2$ב־8102.הביאשהמוסרהאטומי,בארכיוןשנחשףלמידע

המתקדמותהצנטריפוגותשלוהייצורהפיתוחהעצמת

לתת־לרדתלאיראןתאפשרבהסכם!(הותרפיתוחן)שהמשך

הקרקע

$TS1$לתתהקרקע$TS1$

$DN2$לתתהקרקע$DN2$השניהדורלצנטריפוגות)בנוסףIR2-Mשמותקנות

הגלםחומרישמאגרגםהתבררבתת־הקרקע(.ומעשירות
בחשבוןנלקחלאהמתקדמותהצנטריפוגותלייצורוהמכונות

הנדרשלזמןביחסהחישוביםלשבירתשמובילמהבהסכם,

בקיע.חומרמספיקלצבירת

אתלהשיגמסוגלהיהלאההסכם

יכוללאשהואברורשתוכנן.מה

חזרהעלהמלצהכעת.זאתלעשות

בעתידושדרוגולהסכםמהירה

קשהטעותהיא

הנדרשתההעשרהבטכנולוגייתלשליטההגיעהאיראן

נכתבמהמשנהלאלנשק,הבקיעהחומרשלמהירהלהשגה

ההתנהלותאתבכךלהאשיםלהישאר.כדישםוהידעבהסכם,

הית־זומההסכם,ארצות־הבריתיציאתאתאוהישראלית,

ממות.

$TS1$.היתממות$TS1$

$DN2$.היתממות$DN2$שמזכירוכפינתניהוהממשלהראשבזמנושהזהירכפי

שבו־רחוקהאיראןלאחרונה,הצהירבלינקןאנתוניהמדינה

עות

$TS1$שבועות$TS1$

$DN2$שבועות$DN2$חזרהלנשק.בקיעלחומרמפריצהספוריםחודשיםאו

העשרהתשתיותלהתקיןלאיראןתאפשרהמקורילהסכם

המוע־האורניוםאתולצבורחשאייםבמתקניםמתקדמות

שר

$TS1$המועשר$TS1$

$DN2$המועשר$DN2$זוהמקורי,להסכםאחורהלחזורדרךאיןלפצצה.הנדרש

אפשרית.בלתימשימהפשוט

אבסורדזהמההסכם?ארה"ביציאתאתאו

,(pmd)הצבאייםהממדיםחקירתאתלסגורההחלטה

ברורהיוםגדולה.טעותפשוטהייתההגרעין,מהסכםכחלק

לכ־והתעקשוהאחוריותהרגלייםעלעמדוהאיראניםמדוע

לול
$TS1$לכלול$TS1$

$DN2$לכלול$DN2$הרבהקרוביםהאיראניםכימראיםהממצאיםבהסכם.זאת

ישנולאמודיעיןוהערכותבעבר,שהוערךמכפילנשקיותר

בנו־ההתקדמותאתגילתהלאשסבא"אמפתיעלאזו.עובדה

שא

$TS1$בנושא$TS1$

$DN2$בנושא$DN2$היאבהסכם(פרקפיעללכךנדרשתשהיא)למרות

היאזו,עובדהמשנהשלאלהסכם,חזרהמסוגלת.לאפשוט

ביותר.בעייתית

למ־איראןהכנסתהיהבהסכםהעיקרייםמהסעיפיםאחד
שטר

$TS1$למשטר$TS1$
$DN2$למשטר$DN2$היוסבא"אשלהקפדניותהבדיקותתקדים.חסרפיקוח

במימושמהפגמיםנתעלםאםגםבהסכם.ביותרהיעילהכלי

הדוחטיוטתוגניזתהאחרוניםהימיםשלההתנהלותהפיקוח,

שפשוטמלמדתההפרות,עלובריטניהצרפתגרמניה,של

להחזירבאפשרותלפגועלאכדילפיקוח.משמעותשוםאין
מנכ"לעללחציםארצות־הבריתהפעילהלהסכםאיראןאת

הגרעין,הסכםשלבהפרותלאמדוברנגנז.והדוחהסוכנות,
שלהסוףתחילתלהיותעלולהזו.NPT^אמנתשלאלא
בלתי־תלוי.כגוףהסוכנות

בגלללאאבלשהתרענו,וכפישחזינוכפינכשל,ההסכם
מראשמסוגלהיהלאשהואבגללאלאהישראלית,ההתנהלות

כעת.זאתלעשותיכוללאשהואברורשתוכנן.מהאתלהשיג

טעותהיאבעתידושדרוגולהסכםמהירהחזרהעלהמלצה

לאחרומתןלמשאלחזורתמריץשוםיהיהלאלאיראןקשה.
הפגום.להסכםחזרה

להגנהבקרןבהירעמיתהואנגליעקבפרוס׳במיל׳תא"ל

להנדסתבפקולטהאורחופדופ׳(FDD)הדמוקרטיותעל

לאומילביטחוןכיועץכיהןבטכניון.וחללאווירונאוטיקה

עמדבפועל.המל"לוכראשנתניהוהממשלהראששל
מולשעבדהבין־משרדיהישראליהמומחיםצוותכראש

ההכבם.עלהדיוניםבמהלךהמעצמות

עמוד 2


