
 משמעויות והשלכות על הביטחון הישראלי והאזורי: האיום האיראני הימי

להחזיר את גדולתה של האימפריה הפרסית ולשחזר את עוצמתה הימית רוצה איראן 
ומדינות סוניות ה"ב להרתיע את אר אמורה גםשאפיינה אותה בעבר הרחוק. כוחה הימי 

והטילים הבליסטיים  מפני התקפה נגדה וניסיונות לסכל את תכנית הגרעין הצבאית
 שלה.

 עומר דוסטרי

 רקע

היתר, את המטען ההיסטורי השאפתני של עברה כוחה הימי של איראן מגלם, בין 
כאימפריה הפרסית, גם אם מטרתו כיום היא לשמור על המהפכה  המפואר

בשל הקמת משמרות  ,האסלאמית. כתוצאה מקיומם של שני גופים צבאיים נפרדים
לרשות איראן עומדים , 1979 המהפכה זמן קצר לאחר המהפכה האסלאמית באביב

הצי הסדיר של צבא איראן וצי הים של משמרות המהפכה,  :כיום שני ציים ימיים
אמון  היעדר החלטה ששיקפה –בעיצומה של המלחמה עם עיראק  1983-שהוקם ב

 1.של המדינה בכוחות המזוינים ח'ומייני, מצד מנהיגה הרוחני של איראן, רוחאללה

פעילות שני הציים מחולקת לפי מחוזות ימיים. הצי הימי של משמרות המהפכה קיבל 
את האחריות על המפרץ הפרסי, ואילו הצי האיראני הסדיר קיבל את האחריות על 

צרי הורמוז. מאז מפרץ עומאן ועל הים הכספי. שני הציים שותפים לאחריות על מ  
לו של צי י( הצי הימי של צבא איראן נמצא בצ1988–1980איראן )-מת עיראקמלח

מלחים וקצינים רבים יותר, ואמצעים  עומדים משמרות המהפכה, כאשר לרשות האחרון
נמצא הצי האיראני בתהליך  2008ספטמבר בטכנולוגיים מתקדמים יותר. אולם החל 

לפעול מחוץ לאזורי ההשפעה הרגילים בנייה בכלי שטח ובצוללות, והוא מקבל אישור 
 2שלו.

ורואה בו מרחב שיכול  ,לתווך הימי רבהמנהיג איראן, עלי ח'אמנאי, מייחס חשיבות 
להוסיף לכושר ההרתעה של איראן ולשאיפות ההתפשטות שלה. בעיני ח'אמנאי, 

כגון בסגירה אפשרית של מצרי  –היכולת הימית של איראן צריכה לכלול ממד התקפי 
בהדיפה של פעולה התקפית אפשרית מצד המערב נגד איראן  –רמוז, וממד הגנתי הו

מכיוון הים. לשם כך, ח'אמנאי שב ומדגיש את החשיבות של שדרוג היכולת הצבאית 
ידו בפגישותיו עם בכירים מחילות הים של  הימית של איראן. מסרים אלו הודגשו על

בפגישתו עם  ,נות. כך למשלמשמרות המהפכה ושל הצבא במרוצת השנים האחרו
, קרא ח'אמנאי לחיל הים לשדרג את 2018בנובמבר  ,האיראני בצבאבכירי חיל הים 

והסביר שכשירותו מחזקת את יכולת ההרתעה של איראן מול אויביה וגורמת  ,יכולותיו
 ח'אמנאי תמך 2018ביולי  3להם לזנוח את תוכניותיהם הצבאיות ההתקפיות נגד איראן.

תטיל חרם  הברית ארצותצרי הורמוז אם ל הנשיא חסן רוחאני לסגור את מ  באיומו ש
מעבר לכך, ח'אמנאי רואה בשדרוג היכולות של חיל הים מרכיב חשוב  4נפט על איראן.

 נוסף בהפיכתה של איראן למעצמה אזורית.

 ח הימי של איראןוהכ דוקטרינת

 תידי האינטרס של שמיר מעוצבת בעיקר עלאסטרטגיית ההגנה הלאומית של איראן 
המהפכה האסלאמית ושלטון המנהיג והממסד בשרידות שלמותה הטריטוריאלית ו

אסטרטגיית ההגנה  לש המעצבתעיראק יש לראות כחוויה -את מלחמת איראן הדתי.
השפיעו עליה גם הפלישות האמריקניות  בשלב מאוחר יותרש הלאומית של איראן,

ראק. התוצאה היא אסטרטגיה צבאית הגנתית המבוססת בעיקר על לאפגניסטאן ולעי
)הגדלת עלות המלחמה עבור יריב פוטנציאלי במטרה להפחית את רצון האויב  הרתעה

 סהמיועדות לנצל את מה שנתפ סימטריות-תוך שימוש בטקטיקות א ,(לפתוח במלחמה
בהקשר הימי  העדיף. הצבאיו כוחכחולשות האויב, במטרה לעקוף או לערער את 

מדובר בהפעלת כלים קטנים וזריזים, תוך נכונות להקרבה עצמית, נגד כלי שיט גדולים 
 וחמושים היטב אך פגיעים לסוג זה של טקטיקה. 

לקח  –התקפת פתע  במקרה שלמרכיב חשוב באסטרטגיה זו הוא מניעת תבוסה 
מדגישה הגנה זו  תשתפי .1980-ין ביסודאם חסשאיראן למדה מהתקפת הפתע של 



ח והכ מנת לצמצם את פגיעות והטעיה, על( denial)אמנעה  אמצעיכנית רחבה של ות
ולהגדיל את יכולת השרידות של הכוחות האיראניים. זאת, בין היתר,  הימי האיראני

באמצעים של הסוואה, הסתתרות ופיזור כוחות, ופיתוח כוחות וכלים זריזים ובעלי יכולת 
גבוהה, כמו סירות קרב מהירות וסירות סיור המחומשות במשגרי טילים תמרון 

בנוסף, איראן מעוניינת לחתור למעמד של מעצמה אזורית ורואה את אזור  ובארטילריה.
הערבים שפרסי )היא אף עומדת על כך שזה הוא שמו, בעוד השפעה המפרץ כתחום 

יראן רואה בשחקנים ה הגמונית זו, אשמדברים על "המפרץ הערבי"(. בשל תפי
בין הסעודית, מדינת איחוד האמירויות ) הפועלים באזור את אויביה, ובעיקר את ערב

תונב  מוסא, איראן ואיחוד האמירויות ישנו סכסוך טריטוריאלי על השליטה באיי אבו
את  לבסס מעוניינת איראן .הברית וארצות( הגדול ותונב הקטן, הסמוכים למצרי הורמוז

וגם  – תורכיה ומדינות מוסלמיות באסיה התיכונה ,עיראק –שכנותיה  מול גם מעמדה
 בטיחוהודו. זרוע ימית ארוכה שת פקיסטן –באזור גרעיניות  כלפי ישראל ומעצמות

 נוכחות בים התיכון ובים הערבי היא מכשיר חשוב באסטרטגיה זו.

ר של משמרות המהפכה עדיפות מבחינת המשט ציהבמהלך השנים הלך וצבר 
לית של המדינה המיועד להגן על שטחה ולהרתיע אויבים יח העוהאיראני, ונבנה ככ

צי השקיבל אחריות בלעדית על המפרץ הפרסי, בעוד הצי  כאמור,. הקרובים לחופו
סדיר הוסב למשימות של הקרנת עוצמה והרתעה בטווחים רחוקים יותר, ולמשימות ה

מעבר למצרי הורמוז שנמלים באזורים ב שיט של דיפלומטיה ימית הכוללות עגינות כלי
צי של משמרות ההפך  2007ותרגילים צבאיים משותפים עם מדינות ידידות. החל משנת 

חופים המצויד בטילים  האדם, ואף הקים משמר חוכ המהפכה לצי הגדול יותר בהיקף
ח וצי של משמרות המהפכה מעידה על חשיבות תפקידו ככהספינות. צמיחתו של  נגד

  .המשטר תריתו העיקרית היא שמשמטר

הברית כאיום ישיר על משטר  ת ארצותתה איראיחששה של איראן נובע בעיקר מפני 
ידי  על כלכלתהביטוי במתקפה צבאית או בפגיעה ב יתולות, שיכול לבוא לידייהא

אמר מפקד הכוחות המזוינים של איראן,  2018ביולי  22-בהטלת עיצומים כלכליים. 
מוחמד חוסיין באקרי, כי "הממשל האמריקני מנסה לשכנע את הכוחות המזוינים של 

באותו יום הזהיר נשיא איראן,  5הברית לבצע פלישה צבאית )לאיראן(". צבא ארצות
ואיים כי זו תהיה "אם כל  ,הברית מפני מלחמה נגד איראן חסן רוחאני, את ארצות

, מוחמד עלי לשעבר אמר מפקד משמרות המהפכה 2019באוגוסט  6לחמות".המ
הברית מפני  של משמרות המהפכה מרתיעות את ארצות ציהג'עפרי, כי יכולותיו של 

במונחים של טכנולוגיה, טקטיקות ואסטרטגיות,  ,היכולות של כוח זהתקיפת איראן: "
 7ן שהוא יודע שהוא יסתיים לרעתו".]...[ זה טבעי שהאויב נמנע מעימות מכיוו מעודכנים

"מלחמה במאי הזהיר מפקד משמרות המהפכה החדש, חוסיין סלאמי, מפני  16-ב
 , משחתותרקע שליחת נושאת מטוסים אמריקנית על –הברית  נגד ארצותבהיקף מלא" 

ואמר כי "זה הוא הרגע המכריע ביותר עבור המהפכה  –למפרץ הפרסי  B-52ומפציצי 
סלאמי הקרב עם מלוא היכולות שברשותו".  האסלאמית, מפני שהאויב מגיע לשדה

ושימוש  מרביאומה האיראנית באמצעות "לחץ ב הברית מנסה לפגוע הוסיף כי ארצות
 8בכל היכולות שלהם".

 חיל הים של משמרות המהפכה

 .סדירים-דוקטרינת הצי הימי של משמרות המהפכה משקפת עקרונות לוחמתיים לא
המאופיינות בהפתעה,  סימטריות-שענות על טקטיקות איעקרונות אלה כוללים ה

הטעיה, מהירות, גמישות, יכולת הסתגלות, ביזור, ושימוש ביחידות ניידות בעלות יכולת 
תמרון. הדוקטרינה מתבטאת בסגנון של "פגע וברח", התקפות פתע, או צבירת מספר 

מנם ציים נוספים ואת הגנות האויבים. א נשק לא מתוחכמים במטרה להציף רב של כלי
משתמשים בטקטיקות ימיות דומות, אך הם משתמשים בעיקר בטקטיקות ימיות 

קלאסיות הכוללות שימוש בכלים גדולים וכבדים יותר, המוכוונים למטרות תקיפה 
איראן מתבססת על יכולות "התקפות נחילים"  כך למשל, נרחב יותר.מידה  בקנה

נציונלי, החזק יותר, של ווח הימי הקונות הים שלה להציף את הכהמאפשרות לכוחו
המטרה בהתקפת נחילים איראנית היא להתקיף את האויב מכיוונים מרובים ואז  9היריב.

קרב קלות. ההתקפה  ספינותמלהתפזר במהירות. התקפה זו מורכבת בעיקר מסירות ו



חות או סיוע שלו. בכך מתמקדת בהפתעה ובבידוד כוחות האויב, ובמניעת תגבור כו
במסגרת  10שבור את המורל ואת הרצון של האויב להילחם.נסות ללמתכוונת איראן 

ניות ואת הטבעתן של אמתרגל משמרות המהפכה צי כנית קרב כזו, והיערכותה לת
 11יות באמצעות הדמיות שהוא בונה בתמרוניו.נמלחמה, ספינות טילים ופריגטות אמריק

משמרות המהפכה נמצא בנמל בנדר עבאס. לרשות הצי כפופים חמישה מטה הצי של 
מחדש  ארגון בושהר, בנדר משהאר, עסוליה ובנדר לנגה. בהונר, י-שהיד :מחוזות ימיים

במערכת הביטחון האיראנית הותיר את האחריות להגנת המפרץ  2007שבוצע בשנת 
של  הצי ן יחסיתבאזור צר וקט. הפרסי באופן בלעדי לצי של משמרות המהפכה

 באמצעות כלי מיטביביטוי את יכולותיו באופן ה להביא לידייכול משמרות המהפכה 
באמצע ובדרום המפרץ  ,שני מחוזות ימיים חדשים הקים הצישיט קטנים ומהירים. 

במהלך השנים האחרונות התעצם צי משמרות המהפכה והמשיך לרכוש  12הפרסי.
 ומהירות.ספינות קרב קטנות 

האסטרטגיה של הצי של משמרות המהפכה נובעת מאסטרטגיית ההגנה האיראנית 
ההרתעה שלהוביל להסלמה במידה  ,הלאומית, שמטרתה להרתיע התקפות ימיות

א וה בחשיבה הימית האיראניתנכשלת, ולנהל מלחמה ממושכת במידת הצורך. היסוד 
י והמרחב הימי הצר של מצרי מימיו הרדודים של המפרץ הפרס –ניצול הגאוגרפיה 

הברית, חיל הים  במקרה של עימות מזוין עם ארצות שחופי איראן שולטים בהם. הורמוז
מוקשים ימיים, במטרה להסב כוחות אמריקניים  200–100האיראני מתכוון להניח בין 

למשימות של פינוי ונטרול מוקשים העלולות להימשך במשך שבועות עד חודשים. 
משמרות המהפכה יש אפשרות לתקוף נכסים אמריקניים באמצעות  במקביל, לצי

נגד ספינות המוצבים על החופים, במטרה להקשות על  סירות קרב קטנות ובטילים
פעילות הצי האמריקני לפינוי ונטרול המוקשים. באירוע כזה צפוי כי תעבורת הנפט 

צי של משמרות המפקדי  13משך שבועות.לבמפרץ הפרסי תושבת או תעוכב לפחות 
המהפכה מאמינים כי הקנאות המהפכנית והרוחנית של המלחים שלהם מעניקה 

שאנשיו  על הצי האמריקני, –לשיטתם  –לכוחם יתרון על פני ציים אחרים, ובעיקר 
 14מסתמכים במידה רבה על טכנולוגיה.

 ידי הקרנת דימוי של להרתיע מפני התקפה על מנסהצי של משמרות המהפכה ה
 ותעוצמה צבאית ונכונות לנטילת סיכונים כדי לאותת כי להתקפה על איראן עלול

פי שהערכת  להיות בעיקר השלכות כלכליות, כגון סגירת מצרי הורמוז. זאת, אף על
בריתה הערביות  הברית ובעלות חוקרים וגורמים בצי הימי האמריקני היא כי ארצות
 בתוך ימים בודדים עד שבועות במפרץ מסוגלות לפתוח מחדש חסימה איראנית

עורך לצורך הקרנת עוצמה והרתעה, הצי הימי של משמרות המהפכה  15.מספר
משמשים תרגילים הימיים הלחשיפה תקשורתית רבה.  כיםשזו תכופיםתרגילים 

ח שנועדה להרתיע מפני ההשלכות של תקיפת הרפובליקה האסלאמית. וכהפגנת כ
ת המהפכה את היכולות הבאות: שימוש צי של משמרוהבתרגילים אלה הדגיש 
שיוט ימיים, סירות חמושות קטנות וזריזות, כוחות נחתים מיוחדים,  במוקשים ימיים, טילי

 16.טיס וכלי

 וםחסלאו אף  ,ת המיכליותתנוע לשבש את יכולות צי של משמרות המהפכההפעולות 
של איראן  וכוונתה על יכולתה התבטאו לא אחת . מנהיגי איראןמצרי הורמוז את

 איים נשיא איראן, חסן רוחאני, כי אם ארצות 2018כך למשל, ביולי  .לעשות זאת
 17הברית תעצור את ייצוא הנפט של איראן הדבר יעצור את ייצוא הנפט של כל האזור.

כי "כל אחד  , מוחמד עלי ג'עפרי,לשעבר באותו חודש הצהיר מפקד משמרות המהפכה
ר כבר שיבשה איראן את בעב 18צרי הורמוז, או שאף אחד לא יוכל".יוכל להשתמש במ  

 תקפואיראן, -, במהלך מלחמת עיראק1988–1987בשנים  צרים כאשרהפעילות במ
 מכליות נפט של מדינות המפרץ. בתגובה, החליטה ארצות םיאיראני יםימי ותחוכ

שנמשך כעשרה הברית כי הצי האמריקני ילווה מכליות נפט מכווית במבצע צבאי 
חודשים והוביל לצמצום משמעותי של הפעולות האיראניות, עד להפסקתן המוחלטת 

צי של משמרות המהפכה את יכולתו להטריד ההוכיח  2012משנת  .1988באוגוסט 
בינואר  12-ה התקרית שהתרחשה בגרמולהפריע לחיל הים האמריקני. לשיא המתיחות 

אנשי  10שיט אמריקניים, עצרו  טו על שני כלי, כאשר כוחות הים של איראן השתל2016



באי במפרץ הפרסי. כל אנשי הצוות שוחררו לאחר יום של מגעים  חזיקו בהםצוות, וה
 19דיפלומטיים.

לא נרשמו ניסיונות איראניים  2018פי שהצי הימי האמריקני הודיע כי בשנת  אף על
-בטוחים ולא-לאועים איר"להפריע ולשבש פעילות ימית אמריקנית במה שהוא מגדיר 

כדי  ןמעט פעמים בשנים האחרונות, ויש בה , הרי שפעולות כאלה בוצעו לאמקצועיים"
ח הימי האמריקני באזור המפרץ ולאותת על הנכונות והכוונה האיראנית לאתגר את הכ

 2015דובר במשרד ההגנה האמריקני טען כי בשנת . ח לאיראןובעיתוי הנ הפרסי
מקצועיים" מצד כוחות הים של -בטוחים ולא-ידו כ"לא אירועים שהוגדרו על 23התרחשו 

גם בשנת  תקריות אלה המשיכו 20אירועים דומים. 35התרחשו  2016איראן, ובשנת 
התנכלו שתי ספינות קרב של חיל הים האיראני  2017במארס  21-ב ,. כך למשל2017

ה שיגרה נושאת המטוסים למשט אמריקני במצרי הורמוז שכלל חמש ספינות. בתגוב
האמריקנית "ג'ורג' בוש" מסוקי קרב במטרה להרתיע את הספינות האיראניות, שהגיעו 

ביצעה משחתת אמריקנית ירי אזהרה  2017 באפריל 24-ב. מטרים מהמשט 950למרחק 
 שיט איראני שהתקרב אליה למרחק של כקילומטר. הירי הבריח את כלי לעבר כלי

-התקרבה ספינת קרב איראנית מסוג "טונדר" למרחק של כ 2017ביולי  13-ב השיט.
ירתה ספינת סיור  2017ביולי  25-ב שיט אמריקניים. מטרים ממערך של כלי 730

ימי איראני שהתקרב אליה  תרגיל במים בינלאומיים, לעבר כליבמהלך אמריקנית, 
סביר להניח שאירועים אלה לא היו מתרחשים אם הצי  21מטרים. 140-למרחק של כ

הימי האמריקני היה מקבל הוראה לירות על ספינות איראניות במקרים של היתקלות. 
יא היכולת איראן, אפוא, להפריע ולשבש את חופש השיט של הצי הימי האמריקני 

ן הכוח מאזשל השתקפות  ולא, של נכונות אמריקנית לספוג פרובוקציות בעיקר תוצאה
  .הימי

הברית ובעלות בריתה במפרץ  התחזקה המתיחות בין איראן לארצות 2019הלך מאי במ
הברית שלחה כוחות צבאיים למפרץ בשל מידע מודיעיני  הפרסי, כאשר ארצות

שהתקבל ולפיו איראן או שלוחיה מתכוננים לפגוע ביעדים אמריקניים באזור, כתגובה 
 איראן והגדרת "משמרות המהפכה" כארגון טרור.להטלת העיצומים האמריקניים על 

ארבע ספינות משא, בהן שתי מכליות  יתימ-במאי הותקפו בפעולות חבלה תת 12-ב
 פוג'ירה-הנסיכות אל באזור החוף של –הסעודית  של איחוד האמירויות ושל ערב –נפט 

המתמחה באבטחה, שחקרה את  נורבגית ביטוחדו"ח של חברת ב .עומאןבמפרץ ש
גורמים אמריקניים האירוע, צוין כי איראן הייתה אחראית להתקפה "בסבירות גבוהה". 

מתקני  חובלומכן יומיים לאחר  22רשמיים העריכו אף הם כי איראן אחראית להתקפה.
החות'ית המיליציה ל ידי מל"טים ש ככל הנראה על הסעודית, באזור ריאד, נפט בלב ערב
איראן כי יש ביכולתה לחסום גם מעבר אותתה בפעולות אלה  23ידי איראן. הנתמכת על

 נפט שלא דרך מצרי הורמוז.

 
 כמהשל משמרות המהפכה מתמקד ב ציה – המשימות של צי משמרות המהפכה

תות שלום. ראשית, הוא אוכף את תביעות המים הטריטוריאליות ימשימות עיקריות בע
ומגן על תשתיות האנרגיה של איראן הסמוכות לחוף. כמו כן, הצי עוקב  של איראן

ניות מלחמה זרות וספינות סוחר הפועלות במצרי הורמוז ובמפרץ ואחר תנועות של א
יחידות הצי  מאוישים.-טיס בלתי כליוהפרסי באמצעות מכ"מי חוף, סירות סיור קטנות 

אפשרית מול כל אויב,  להתכונן למלחמהמתאמנות ומתרגלות בקביעות במטרה 
בראיית איראן, המבצעים הצבאיים בעשורים  24.ח הימי האמריקניוובעיקר נגד הכ

הברית בשכנותיה, אפגניסטן ועיראק, והמעורבות האמריקנית  האחרונים של ארצות
התקפה אמריקנית נגד איראן או סיוע  –בסוריה, מהווים איום ועלולים לרמוז על הבאות 

ישראל, למשל(, בעיקר  ידי תקיפות אוויריות עללהתקפה כזו ) ברית של בעלתיבוי וג
טהראן.  ידי לעכחלק מהמדיניות האמריקנית והישראלית למניעת פיתוח גרעין צבאי 

ת תקיפת וכניות מפורטות למקרה כזה הכוללוהצמרת הצבאית האיראנית גיבשה ת
טבעיים של מדינות אחרות במפרץ  נמלים, מסופי נפט, מתקנים תעשייתיים ומשאבים

"ביטחון  הסיסממגובשות תחת ה הכניות אלות 25הפרסי באמצעות פעולות מיוחדות.
 ".לכולם או לאף אחד



 הצי האיראני הסדיר

מטה הצי של הצבא האיראני ממוקם בטהראן. בדומה לארגון הצי של משמרות 
 הבהאר-בבושהר, ג'סק, צ'המהפכה גם הצי הסדיר מחולק למחוזות ימיים, והוא פועל 

 26אנזל.-ובנדר

הוא להגן על  איראן צבאשל תפקיד הצי  – של צבא איראןהאסטרטגיה של הצי 
 שטחה של המדינה ועל האינטרסים הכלכליים של האומה האיראנית במפרץ עומאן

גז טבעי ונפט. הצי  בהם עוברים נתיבישובים הכספי, במצרי הורמוז ובמפרץ עדן, 
מלבד זאת, הצי הסדיר פועל בים האדום  27נוס ההודי.יבאוקי גם על הפעילות יאאחר

חיזוק בנוסף, הצי מסייע להשגת מטרות רחבות יותר, כמו  נוס האטלנטי.יואף באוקי
ומעבר  אזורב ים חילותמעמדה האזורי של איראן, באמצעות יצירת קשרים ופעילות עם 

נמלים, והשתתפות בכנסים בינלאומיים עם צדדיים, ביקורים הדדיים ב-, תרגילים דולו
במשימה זו ההנהגה האיראנית  28לנקה.-וסרי מדינות כמו רוסיה, סין, סודן, סוריה, לוב

הצבא ולא בצי משמרות המהפכה, בשל הספינות הגדולות יותר של בצי משתמשת 
הצבא והוותק שלו. במהלך השנים האחרונות מימש הצי הימי של שעומדות לרשות הצי 

הצבאי את האסטרטגיה הלאומית האיראנית באמצעות מאבק בפיראטיות במפרץ עדן 
 השתמש, תפקידו של הצי הימי הצבאי לתומיבמקרה של ע 29.נוס ההודייובאוקי

שיוט להגנת חופי הים,  בספינות השטח שלו, בצוללות, במוקשי הצי, ביחידות טילי
להובלת ציוד וחיילים במהירות  ומטוסי תובלהקרב הכוללים מסוקי  ובנכסים אוויריים

 30.מנקודה ימית אחת לאחרת

האסטרטגיות התומכות במטרות אחדות לצי משימות מרכזיות  – הצבא שלמשימות הצי 
מי של ישיכול להתמודד עם כוחה ה חוהארוך הן להפוך לכ של איראן. מטרותיו לטווח

נוס יומול הודו ופקיסטן באוקי ,הברית, סעודיה ואיחוד האמירויות במפרץ עומאן ארצות
פעולה ועורכת תרגילים צבאיים, אך היא רואה  ההודי. עם האחרונות איראן משתפת

הצי  .עליה יום עקיףאבעלות השפעה אזורית נרחבת המהוות  אותן כמעצמות גרעיניות
עורך בקביעות תרגילים צבאיים משותפים עם מדינות כמו סין, הודו, עומאן, פקיסטן  גם

של  דייםדצ-ורוסיה, במטרה להקרין עוצמה צבאית, להרתיע ולהרחיב את היחסים הדו
ה תהקרנת עוצמללהגדלת יוקרתה ונועדים תות שלום יתרגילים משותפים בע איראן.

, איראן עורכת הברית, ישראל ומדינות המפרץ. בנוסף ארצות הרתעת ןשתכלית
 שמירה מטרות הצי הימי הצבאי כוללותמעבר לחופיה הימים.  פיראטיות מבצעים נגד

 ימיים לאיומים תגובה ,על עצמאותה הטריטוריאלית של איראן מפני איומים צבאיים
 31וסיכולם. טיס איראניים שיט וכלי כלי עלאפשריים 

של המשטר האיראני החדש ומדיניות החוץ של הרפובליקה האסלאמית  המהפכה
בא  עיראק-איראןבמלחמת  .יםאיכותי לחימה לאמצעיולסגירת מקורות  הובילו לבידוד

שטבע את חותמו בתודעה האיראנית. כתוצאה מזאת,  ,בולט לידי ביטוי פער זה ביכולות
איראן שמה דגש רב על שדרוג התעשיות הביטחוניות ויכולות הייצור המקומי. העיצומים 

ידי מועצת הביטחון של האו"ם, במסגרת המאבק נגד  הכלכליים שהושתו עליה על
 32פרויקט הגרעין הצבאי שלה, חיזקו מגמה זו.

ח הימי שלה: ולקידום מודרניזציה בבניין הכ מסלולית-בגישה דומשתמשת איראן כיום 
נשק ממדינות זרות, ובשלב השני היא  בשלב הראשון היא רוכשת טכנולוגיה וכלי

. עם (ENGINEERING REVERSE)מחדש -את יכולות הייצור שלה באמצעות הנדוס תשפרמ

ה, ויכולות פחות זאת, לפיתוח העצמי יש חסרונות: עיכובים ממושכים, איכות נמוכ
צי של משמרות המהפכה מחזיק כיום עשר סירות סיניות הכך למשל,  33מתוחכמות.

שודרגו בטילי "חאדר" איראניים. בנוסף, ושל המאה הקודמת  90-שנרכשו בשנות ה
 כלי –" 1מדגם "בליידראנר", המכונה באיראן "סראז'  בריטי שיט כלי חזרהאיראן ש  

 .KH-55וכן טיל שיוט רוסי מדגם  – 34המזוין במערכות ארטילריהשיט מהיר מאוד 

-כ של אווירייה חווכ נחתים 2,600 קצינים ומלחים,-18,000 מורכב מ הסדירהימי הצי 
בניגוד לצי משמרות המהפכה, המורכב ברובו מסירות קרב קטנות  35איש. 2,600

הן ישנות  וצוללות. רוב ספינות השטחומהירות, צי הצבא מורכב בעיקר מספינות שטח 
השנים -של המאה הקודמת. למרות השימוש רב 70-וה 60-ונמצאות בשימוש משנות ה



הצי הסדיר לתחזק באופן טוב את כלי הים שלו ולשמור על הצליח שנעשה בהן 
 36.מוכנות

רות הצי יבש צוללות 21 – איראן היא המדינה היחידה במפרץ הפרסי שמפעילה צוללות
 ,צוללות מדגם "גדיר" 16" מדגם רוסי, 877-מסוג "קילוהן שלוש צוללות הצבא.  של

בפברואר השיקה  17-ב 37וצוללת אחת מסוג "נאהנג". ",המבוססות על הדגם הסיני "יונו
טונות וכוללת משגרי  600איראן את צוללת ה"פתח" מתוצרת עצמית. הצוללת שוקלת 

הים מחזיק בספינות קרב נושאות  חילשל  צי 38שיוט. טורפדו, משגרי מוקשים וטילי
 12-טון(, ו 10-סירות קטנות השוקלות פחות מ 50-קרב )ועוד כ-ספינות סיור 67-טילים וב
המבוססים על הדגם הצרפתי  ,"דגמי "קאמאן 12כולל היתר הצי  בין 39נחתות.

שיוט  טון ומזוינים בשניים עד ארבעה משגרים של טילי 275", השוקלים 2-"קומבאטאנט
בשם  ת לחימהוובשלוש ספינ ,מילימטרים 76ובתותחי  C-802ספינות מדגם -סיניים נגד

-Cשיוט מדגם  ששודרג לשאת טילי ,"5-"מרק ,ת על דגם בריטיו"אלוואנד", המבוסס
 40נחתות. 60-ספינות חוף, ספינות מוקשים וכ 140סף, הצי מחזיק מעל . בנו802

צוללות -עוד מחזיק צי חיל הים האיראני בקורבטה בשם "ג'מאראן", למטרות לוחמה נגד
התראה ו ולוחמה נגד מטרות אוויריות וימיות שונות. הקורבטה כוללת יכולות מעקב

ארוך מסוג  ספינות לטווח-טילים נגדומסוגלת לבצע נחיתה בחוף. הקורבטה נושאת 
מילימטרים מסוג  76, תותחי SM-1מטוסים מסוג -"נור", ארבעה משגרי טילים נגד

"פאג'ר", ושני משגרי טורפדו. בנוסף, הקורבטה משמשת פלטפורמה לנחיתת מסוק. 
הצי הצבאי עומד מערך  לרשות 41הצי מחזיק גם בקורבטות ישנות מסוג "באיאדור".

כמו כן, הצי עושה  F.42-27, ומטוס תובלה מדגם 3D-SH ,212-AB ,53-RHם מסוקים מדג
 בעיקר למטרות מעקב. ,מאוישים-טיס בלתי שימוש במגוון של כלי

  צי משמרות המהפכה

כלי שיט ב נחתים. הצי מתמקד 5,000מלחים, כולל  20,000של משמרות המהפכה  בצי
ומוקשים. יכולות צי משמרות המהפכה  ספינותשיוט נגד  מהירים, ספינות קטנות, טילי

אינן יכולות להתחרות באלה של צבאות המערב, אולם חיבור כמות גדולה של כוחות 
מאפשר לאיראן ליצור יכולת  –דוגמת סירות וספינות קרב קלות  –קטנים ומהירים 

בעיקר כאשר משתמשים ביכולות אלה במרחבים  ,כללית הגדולה מסך חלקיה
רים וצפופים כמו מצרי הורמוז והמפרץ הפרסי, שבהם האיראנים נהנים מבצעיים צ

המקשים על תמרון צרים ונתיבי שיט  הצבאיים בסיסיםהבשל קרבת  מיתרון גאוגרפי
בשל קרבתם של נתיבי הספנות העיקריים אל קו החוף ההררי של  43לספינות גדולות.

יסי החיל ולתקוף ספינות אויב ח הים האיראני לנצל את יתרון הגובה מבסואיראן יכול כ
ספינות מקו -בבד, כוחות ימיים אחרים יכולים לשגר טילים נגד ללא כל אזהרה. בד
 44כל מטרה במפרץ הפרסי ובמפרץ עומאן.להחוף ולהגיע כמעט 

ספינות קרב קטנות מסוג "טונדר" מתוצרת סין  10-צי משמרות המהפכה מחזיק ב
 שנרכשו מקוריאה (IPS-16)ספינות סיור קטנות מסוג "פייקאפ"  15)"האודונג"(; 

ספינות סיור קטנות מסוג  25-ו ,מילימטר 324הצפונית, בעלות שתי מערכות טורפדו 
קוריאני. דגם זה -בסס על הדגם הצפוןידי איראן בהת שנבנו על (IPS-16A)"פייקאפ" 
 C-704)"קוסאר"( או  C-701 "( משודרג וכולל יכולת נשיאת שני משגרי טילי2)"פייקאפ 

מילימטרים. בנוסף, איראן ייצרה סוג נוסף של  324)"נאסר"(, ושתי מערכות ארטילריה 
גם זה קוריאנית. ד-סירה דומה, הנקרא "זולפגר" ומתבסס גם הוא על הספינה הצפון

ת צי קעוד בחז )"נאסר"(. C-704)"קוסאר"( או  C-701"( מצויד בשני משגרי 3)"פייקאפ 
הים של משמרות המהפכה ספינת טילים קטנה מסוג "אזאראחאש", המבוססת על 

-הסיניים נגד ספינות )אחד מתת C-701", ומחומשת בטילי 14-הדגם הסיני "קאט
 12ת הדגם הסיני, ונקרא "קושהר"(; אהשרהדגמים של הטיל מבוסס על ייצור עצמי, ב

"קאמאן"( שנרכשו מצרפת;  –" )בפרסית 2-ספינות קרב מהירות מדגם "קומבאטאנט
ועוד כארבע ספינות כבדות יותר המכונות "סינה", שפותחו באמצעות הנדסה הפוכה 

". לצד זאת, הצי מחזיק בסירות מנוע הנושאות 2-בסיס ה"קומבאטנאט באיראן על
רייה, מספר משגרי רקטות ומשגר מוקשים. סירות קטנות נוספות הנמצאות י מכונת

והקטמרן  ""זולז'נה ",בחזקת הצי הן סירת "טארק" שיוצרו בשוודיה, "זולגאדר



סירות אלה נושאות משגרי טורפדו ומשגרי רקטות, ועשויות לשמש  "."באהמאן
 45.במשימות של הנחת מוקשים

 למחצה-סוג של צוללות – שיט היברידיים חמישה כלילרשות הצי עומדים  ,בנוסף
 שנרכשו מקוריאה –( )ספינות טורפדו שמסוגלות לצלול לעומק נמוך למטרות חמקנות

" )"גאז'אה" בפרסית( המצוידים בשני משגרי טורפדו ושני טילי B-הצפונית: שני "טה'דונג
 46המצוידים בשני משגרי טורפדו." )"קאז'אמי" בפרסית( C-"קוסאר", ושלושה "טה'דונג

והוא הטמיע יכולת  ,ברשות צי משמרות המהפכה מאות מוקשים ימיים מסוגים שונים
בשנים האחרונות צי משמרות  47הנחת מוקשים בעשרות סירות קלות מדגמים שונים.

 רחוקים, בטווחים טיס שיט וכלי ר כליותיגילוי לא ומערכותם אמצעימפתח המהפכה 
 ותחנות שיט כלי גבי על להתקנה מיועדים מים"אחודה. המכ ימית ונהתמ בניית תוך
למטרות יצירת הונאה  יבשתיות אלקטרונית לוחמה איראן גם מפתחת מערכות חוף.

 משמרות של הים חיל צי 48והטעיה של מערכות גילוי ותקיפה של מדינות יריבות.
 170נגד ספינות: טיל ה"נור" לטווח מתקדמים שיוט  מחזיק גם בטילי המהפכה

קילומטרים  200 "קאדר" לטווח של , טילC-802קילומטרים המבוסס על הדגם הסיני 
קילומטרים  300 של טווח בעל "גדיר" מדגם )פיתוח מתקדם של דגם ה"נור"( והטיל

שיכול להיות משוגר הן מהחוף והן מספינה. בנוסף, הצי מחזיק בטילים לטווח קצר 
קילומטרים( המבוססים על דגמים של  40" )1-קילומטרים( ו"נאסר 25מסוג "זאפר" )

 ומסוקים, מהירים שיט כלי גבי על . שני הטילים נישאיםC-704-ו C-701הטילים הסיניים 
 באמצעות יירוטם ועל גילוים על המקשים ,משתנה תדרעלי ב ביות ראשי כוללים והם

במקביל, צי משמרות המהפכה מחזיק בטיל ה"חאליג'  אלקטרוניות. לוחמה מערכות
מגיע לטווח והקילוגרם  650, בעל ראש נפץ של 110פארס", המבוסס על הטיל פאתח 

ככל  –השיוט "סומאר"  חשפה איראן את טיל 2015במארס  49קילומטרים. 300של 
פי ההערכות, הטיל מסוגל לשאת  . עלKH-55הנראה שחזור הנדסי של הטיל הרוסי 

 50קילומטרים. 2,000קילוגרם ולהגיע לטווח של  410-ראש נפץ של כ

-Miמספר קטן של מסוקים מסוג  בתחום האווירי, לרשות צי משמרות המהפכה עומד
רכי משא והעברה. אולם, לפי טענות איראניות, ועשה בהם שימוש בעיקר לצ, שנ171
מתוצרת  AB-206שיוט. בנוסף, הצי מחזיק מסוקים מסוג  מסוגל לשגר טילי מסוקה

מאויש מדגם -טיס בלתי כלימפעיל לצד זאת הצי של משמרות המהפכה  51.קנדית
 1,000 עד של לטווח שיט נגד כלי וטילים פצצות נשיאת כולתי בעל ,""קראר

 52קילומטרים.

 האסטרטגיה והנוכחות האיראנית בים האדום

הים האדום הוא אזור אסטרטגי העומד בצומת שלוש יבשות: אירופה )דרך תעלת 
סואץ(, אפריקה וכמובן אסיה. לזירת הים האדום חשיבות כלכלית משמעותית: דרך 

שהיווה בשנת  ,הנפט העולמיתעובר נפח משמעותי של תעבורת  מנדב-מצרי באב אל
רוב הנפט שמייצאות סעודיה, עיראק ומדינות המפרץ עובר דרך  53אחוזים. 4.8-כ 2016

מצרים אלה, דרך הים האדום ודרך תעלת סואץ לאירופה. בנוסף, עיקר הסחר בין 
תעבורת האנרגיה והסחורות הרבה  54אירופה לסין, להודו וליפן עובר דרך המצרים.

ע יבאזור עלול להפראלים אסטרטגי. סכסוך  הופכת אותם למוקד במצרים עוברתה
קיף את יבשת המ ,אספקת האנרגיה לאירופה. הנתיב הימי החלופילמשמעותית 

 .מאוד את משך ההפלגה ומייקר אותה ךמארי ,אפריקה

 איראן מעוניינת להשיג גישה לזירות מרוחקות ולהקרין עוצמה הרחק מגבולותיה. על
אסטרטגיה זו לידי ביטוי, טהראן מנסה להתבסס לאורך נתיבי הגישה של מנת להביא 
מנדב ומצרי טיראן. בנוסף, איראן רואה באזור הים האדום -מצרי באב אל –הים האדום 

של איראן לשעבר,  הסדירהצהיר מפקד הצי  2015בינואר  .התיכון זירה מרכזית במזרח
ת להמשיך את נוכחותה במים סייארי, כי איראן מתכוונ אדמירל חביבאללה-תת

מסר דומה שיגר גם מפקד  55נוס ההודי.יבינלאומיים, ובמיוחד במפרץ עדן ובצפון האוקי
כי "הים  2018דס" במשמרות המהפכה, הגנרל קאסם סולימאני, כשהכריז ביולי וח קוכ"

 56."האדום, שהיה בטוח, אינו בטוח עוד עבור הנוכחות האמריקנית



מנת  יראן בנתיבי הים האדום, והאזורים הסמוכים לו, עלבעשור האחרון השתמשה א
-עזה ובלבנון. כבר ב לחימה לשלוחיה, ארגוני הטרור ברצועת להבריח מסודן אמצעי

חיזקה איראן את נוכחות הצי הימי שלה באזור הסמוך לים האדום, כאשר חתמה  2009
מל עדן, לכאורה עם תימן על הסכם שבמסגרתו ספינות קרב איראניות יורשו לעגון בנ

ח זה התווסף לשש ספינות קרב נוספות וכ ח שמטרתו להילחם בפיראטים.וכחלק מכ
של איראן, שכבר פעלו באזור סומליה להבטחת מעבר בטוח של ספינות משא 

איראניות. בנוסף, איראן חיזקה את קשריה עם סודאן, ג'יבוטי ואריתריאה, באופן 
לנצלה לפעילות נגד ישראל, בכלל זה ודום שאפשר לה לקיים נוכחות צבאית בים הא

יכולת זו של איראן נפגעה כאשר סודאן ניתקה  57הברחות אמל"ח לגורמים פלסטיניים.
רצון להתקרב  ומתוך, בעקבות מלחמת האזרחים בתימן, 2016מה את קשריה בינואר יע

 האדום לצורך העמקת אחיזתה באזור הים הברית. למדינות הסוניות המתונות ולארצות
 ה להשתמש בשני נמלימנאה, ואף קיבלה אישור מיאיראן את יחסיה עם אריתר הידקה

 58ים עבור הצי הימי שלה.

למשימה בת  24-ה הצהיר המשטר האיראני כי הוא מתכוון לשלוח את הצי 2013בינואר 
התיכון.  שלושה חודשים של סיור במפרץ עדן ובים האדום, ומשם לתעלת סואץ ולים

סיירי אמר אז כי המהלך נועד להציג את כוחה ואת יכולות הצי הצבאי של  אדמירל-תת
בנובמבר  59הרפובליקה האסלאמית, ולהראות כי היא מסוגלת לסכל "כל איום" נגדה.

למשימת אבטחה של ספינות סחר  32-הגיעו שתי ספינות קרב איראניות מהצי ה 2014
באוקטובר  60נוס ההודי ובמפרץ עדן.יהאוקיניות נפט איראניות המשתמשות בנתיבי ווא

של איראן למשימות אבטחה דומות, למשך כחמישה  44-הגיע הצי הימי ה 2016
במפרץ ערך חיל הים של משמרות המהפכה תרגיל ימי  8201באוגוסט  61חודשים.
. במסגרת התקפת נחילים""בשבו התאמן  סירות קרב קטנות 75בהשתתפות הפרסי 

 ערך 2019בפברואר  62לעבר הים. 110-ן את הטיל הבליסטי פתאחהתרגיל שיגרה אירא
 צרי הורמוז,פרץ הפרסי שהתמקד במ  במבן שלושה ימים האיראני תרגיל  חיל הים

שיט במבנה, הגנה  כלל התרגיל במהלכו שיגרה איראן לראשונה טיל שיוט מצוללת.
, תרגילי טורפדו וסיור מספינות םטילי ימפני תקיפה אמפיבית, לוחמה אמפיבית, שיגור

 63."טהראן הצהירה כי מטרת התרגיל היא "להקרין את עוצמתה הצבאית. אווירי

, הפכה לזירה נוספת במאבק על 2015מלחמת האזרחים בתימן, שפרצה בשנת 
אליציה הערבית הסונית בהובלת סעודיה. טהראן ההגמוניה האזורית בין איראן לקו
, לייצא למדינה המשוסעת את המהפכה השיעית ניצלה את חוסר היציבות בתימן

ולהעמיק את נוכחותה באזור הים האדום. במסגרת המערכה  לרכוש שלוחה נוספת,
ידי איראן, שטחים רבים בתימן, והחלו למקש אזורים  כבשו החות'ים, הנתמכים על

ים, ולנסות לנצל את רוחבם  לאורך החוף התימני, להשתמש בסירות תופת וטילי חוף
 ארצותשל הסעודית ו בכלי שיט צבאיים של ערב ,בעיקר ,לפגועכדי הצר של המצרים 

 איראן ניצלה את מלחמת האזרחים בתימן להקמת ציר הברחות של אמצעי 64הברית.
ח "קודס" במשמרות וזאת באמצעות כלחימה לשלוחיה, מתימן לארגוני הטרור בעזה. 

הלחימה מיועדים לעבור דרך  המהפכה, שבראשו עומד הגנרל קאסם סולימאני. אמצעי
 65הים האדום מתימן לעזה, והם כוללים רקטות וטילי נ"ט מתקדמים מסוג "קורנט".

במארס אותה שנה הצליחו החות'ים לכבוש את האי האסטרטגי "פרים" )מוכר גם בשם 
מנדב. אולם האי שוחרר בתחילת -יון"(, הנמצא באמצע מצרי באב אלהערבי "מא
 66ידי הקואליציה בראשות סעודיה. על 2018אוקטובר 

לרבות  ידי החות'ים, על שיט אזרחיים באזור הים האדום הותקפו כלי 2016מאז שנת 
שיוט לעבר הספינה  נכשל ניסיון שיגור שני טילי 2016באוקטובר  9-מכליות נפט. ב

 15-בשליטת החות'ים. כמה ימים לאחר מכן, בשהאמריקנית "מאסון", משטח 
מחוף תימן לעבר שלוש ספינות אמריקניות שהיו בסיור אחדים באוקטובר, שוגרו טילים 

מנעו את פגיעת ואלה מנדב. הספינות הפעילו אמצעי הגנה -בצפון מצרי באב אל
 67הטילים.

ליציה הסעודית לתקוף את עיר הנמל חודיידה, שהייתה מצויה החלה הקוא 2018ביוני 
ומהווה את צינור האספקה העיקרי שלהם. בתגובה איימו  2014בשליטת החות'ים מאז 

מומש  2018ביולי  25-מנדב. ב-שיט במצר באב אל החות'ים כי יפעלו למנוע תנועת כלי



מצרים  אל בים האדוםמנדב -האיום. מכלית נפט סעודית ששטה מצפון למצרי באב אל
כשבאמתחתה כשני מיליון חביות נפט נפגעה, ככל הנראה מרקטה שנורתה מכלי שיט 

ידי טיל  ים שנורה מתימן. ההערכה היא כי ההתקפה בוצעה על מהיר או מטיל חוף
זבאללה לעבר ספינת ישאיראן מספקת למורדים )טיל דומה שיגר ח C-802 מדגם

. החות'ים נטלו אחריות על )חופי ביירות במלחמת לבנון השנייהמול  הטילים אח"י חנית
בראשית  68.ית מלחמה סעודית ולא במכלית נפטינוהתקיפה, אך טענו כי פגעו בא

הודה בכיר במשמרות המהפכה, נאצר שעבאני, שאיראן היא שהורתה  2018אוגוסט 
 69לחות'ים לבצע את מתקפת הטילים.

 האיום הימי האיראני נגד ישראל

מבחינת ישראל  .איראן מנסה להתבסס לאורך נתיבי הגישה הדרומיים למפרץ אילת
אלא גם  –מנדב -מצרי באב אל –קיימת סכנה לא רק לשער הדרומי של הים האדום 

תעלת סואץ. תעלת סואץ נחוצה לשיט לישראל וממנה לצורך קשר  ,לשער הצפוני שלו
מצרי טיראן מהווים מחסום לשער  . בנוסף,הומערב עם מדינות באסיה ובדרום אפריקה

היציאה היחיד של ישראל דרומה מנמל אילת. ישראל מעניקה חשיבות עליונה לחופש 
ובמלחמת ששת  1956-ב ביטוי במלחמת סיני השיט במרחב הימי שלה, כפי שבא לידי

 היתר כתוצאה מחסימת מצרי טיראן. , שפרצו בין1967-הימים ב

לחימה  אמצעי ה שלראל מתקיימת גם ברמת העברהמערכה הימית של איראן נגד יש
השתלטו לוחמי  2002עזה. בינואר  התיכון, ובפרט ברצועת מאיראן לשלוחיה במזרח

-סמוך לשארם א, יה "קארין איי" בים האדוםינוהקומנדו הימי של צה"ל על סיפון הא
לידי  לחימה מאיראן כשניסתה להבריח אמצעי סיני, חצי האי בחופו המזרחי של 'שייח

טונות של  50 זבאללה בלבנון. על סיפונה נמצאויעזה, ולח הרשות הפלסטינית ברצועת
 70אמצעי לחימה מגוונים.

בצה"ל על הספינה "קלוס סי" שיצאה  13פשטו כוחות של שייטת  2014במרץ  5-ב
והייתה בים הערבי בדרכה לפרוק בסודן נשק מתקדם  –נושאת דגל פנמה  –מאיראן 
 M302 רקטות מסוג 40היתר  עזה. על סיפונה נמצאו בין לחמאס ברצועתשיועד 

 אלף כדורי 400-מ"מ וכ 122פצצות מרגמה  181-ק"מ, בנוסף ל 160-ל 90לטווחים שבין 
7.62.71 

האיום הימי האסטרטגי על ישראל החמיר עם פרוץ מאורעות "האביב הערבי" ומלחמת 
השתלטו על אזורים  –ריתה של איראן בעלי ב –האזרחים בתימן. המורדים החות'ים 

טילי בנרחבים בתימן, מיקשו אזורים לאורך החוף התימני, והשתמשו בסירות תופת ו
 72הברית. ים במטרה לפגוע בכלי שיט צבאיים של מדינות המפרץ הפרסי וארצות-חוף

 "כוח קודס"נוכחות  .הם אף הצליחו לפגוע במכלית נפט סעודית 2018כאמור, באפריל 
זבאללה, והחות'ים בתימן עלולה לגרום לפגיעה בתעבורה הימית לישראל יראני, חהאי

 האד האסלאמי ברצועתיוממנה, ולהפיכת תימן לתחנת ביניים להברחות לחמאס ולג'
 עזה.

כולל ירי רקטות  – התריעה ישראל כי יש כוונות לביצוע פיגועים 2018ביולי  28-ב
מנדב -נגד ספינות ישראליות בים האדום, ובמיוחד באזור באב אל –ומוקשים ימיים 

הזהיר ראש הממשלה, בנימין  2018באוגוסט  1-ב 73שבתימן, שם פועלים החות'ים.
מנדב בים סוף "היא תמצא את -איראן לחסום את מצרי באב אלתנסה נתניהו, כי אם 

ת נחושה למנוע ממנה זאת, וקואליציה זאת תכלול גם עצמה מול קואליציה בינלאומי
 74את מדינת ישראל, על כל זרועותיה".

התיכון, בעיקר בנוגע לאסדות הגז של  ידי איראן גם במרחב הים ישראל מאוימת על
, לאחר הגילוי של מאגר "תמר", החל 2010המדינה בסמוך לחופי לבנון. כבר משנת 

מזכ"ל הארגון, חסן . ה בתשתיות הגז של ישראלזבאללה לאיים באפשרות של פגיעיח
כי "לבנון מסוגלת להגן על אוצרות הגז  2011נצראללה, אמר בנאום שנשא ביולי 

מו". גם סגנו של נצראללה, יוהנפט שלה ומי שיניח את ידו על נכסיה, נדע איך לנהוג ע
ותה נעים קאסם, התייחס לנושא בעבר כשאמר ש"זכותה של לבנון לממש את ריבונ

ואת השליטה שלה על משאבי הטבע ושדות הגז שהתגלו במימיה ועל כן גם 
חוגי משמרות  75ההתנגדות אחראית להשתמש בכל האמצעים כדי לסייע לכך".



זבאללה ימיט חורבן על שדות הגז של ישראל ישח 2014המהפכה הצהירו בנובמבר 
 76.יםהמתקדמ והתיכון באמצעות טילי םבי

זבאללה יכולת לפגוע באסדות הגז במים הכלכליים של יחלבכירים בצה"ל העריכו כי 
 :נכתב מסמך שחיבר מפקד חיל הים, אלוף אלי שרביט,ב ישראל, בין היתר בטילים.

זבאללה זיהה את הפוטנציאל הטמון במרחב הימי, ועל כן הוא פעל כדי לבנות י"ח
ירו כמערך התקפי אסטרטגי לכל מערך טילים התקפי ומשמעותי, אשר ניתן להגד

כי "קשת  בנוסף, אל"מ יובל אילון, מפקד בסיס חיל הים באשדוד, כתב 77דבר".
החל בשחיינים מתאבדים, דרך הפעלת סירות נפץ  –האמצעים והיכולות רחבה ומגוונת 

ועד לצוללנים המתמחים בעבודה במים עמוקים ובחומרי נפץ, כולל הפעלת צוללות 
 78קוש וחבלה מייצור עצמי".ננס ומערכות מי

 ,צה"ל על הספינה "פרנקופ"של ח של הקומנדו הימי והשתלט כ 2009בנובמבר  4-ב
שכללו  לחימה ה של ישראל ומצא בתוכה אמצעיימול חופ ,שנשאה את דגל אנטיגואה

טילים ופגזים שונים ואלפי פריטי תחמושת אחרים. הספינה עשתה את  3,000-למעלה מ
פי ראש  זבאללה. עליהלחימה לח מאיראן ללבנון במטרה להעביר את אמצעידרכה 

הלחימה שנתפסה במבצע הייתה יותר מפי  הים בצה"ל דאז, כמות אמצעי מטה חיל
 79עשרה מהכמות שהייתה בספינה קארין איי.

יה "ויקטוריה" ינועל הא השתלטו לוחמי הקומנדו הימי של צה"ל 2011 במרץ 15-ב
יה נתפסו ארבע ינוקילומטרים מערבית לחופי ישראל. על הא 320-כבמרחק של 

פי החשד,  טונות של אמצעי לחימה איראניים, שנועדו, על 50-מכולות שהכילו כ
, מערכות  C-704מדגם ים-מטען טילי חוף והיתר הכיל בין .עזהת לשימוש חמאס ברצוע

מ"מ, תחמושת לרובים  120-ו 60בקוטר  ועמדות הפעלה לטילים, פצצות מרגמה מכ"ם
משמרות  ידי חתומות על בפרסית הוראות הפעלה היניוהא על נמצאוועוד. כמו כן 

 80של איראן. המהפכה

אמר ראש הממשלה נתניהו כי איראן מנסה לבנות בסיס ימי צבאי בסוריה,  2017במרץ 
ככל  ,כה עדכחלק מניסיונותיה להתבסס במדינה; אולם מאמצים אלה לא צלחו 

 ,בין רוסיה לאיראן בסוריה הקיימת לצד שיתוף הפעולה ביניהן הנראה בשל התחרות
. אפשר כי השלמת מסדרון שיעי שאיראן בסוריה להמאמצים הצבאיים של ישרא ובשל

לחופי לבנון תביא לאיום ימי איראני סמוך  וסוריה עיראק דרך מנסה למתוח מטהראן
 לחופי ישראל.

 מסקנות

ת הצבאית הימית של איראן, כמו יתר מעשיה, נובעת מהרצון להחזיר את ההתעצמו
 .האיראנית הולקדם את סדר היום של המהפכ הפרסית גדולתה של האימפריה

 במקביל, איראן מעוניינת להקרין עוצמה צבאית במפרץ הפרסי ובמקומות אסטרטגיים
ידי הנהגת המדינה  על סהעוין את איראן. כוחה הימי נתפ הסמוכים למרחב הערבי

הברית ומדינות סוניות מפני התקפה נגדה  את ארצות כנדבך חשוב ביכולתה להרתיע
כחלק מבניית  כנית הגרעין הצבאית והטילים הבליסטיים שלה.ווניסיונות לסכל את ת

-מצרי באב אל –העוצמה, איראן מנסה להתבסס לאורך נתיבי הגישה של הים האדום 
איראן את נוכחותה באזור באמתלה של חיזקה  2009משנת מנדב ומצרי טיראן. החל 

ה של איראן בהתבססותה במרחב הימי של הים האדום יתומטר ם.יפיראטי-מבצעים נגד
עזה ובלבנון, להשיג  לחימה לשלוחיה, ארגוני הטרור ברצועת להבריח אמצעי ןה

זרחים לסייע לחות'ים במלחמת האוהשפעה בנתיבים ימיים בעלי משמעות אסטרטגית 
בתימן נגד הקואליציה בראשות סעודיה. לבסוף, הכוח הימי נועד להצר את הנוכחות 

 הימית האמריקנית.

ת של יהמהפכנ השתפיהאיראן בנתה את כוחה הימי בשני צירים מקבילים, מתוך 
הסדיר. הדוקטרינה הימית  של הצבאהצי של משמרות המהפכה, והצי  המשטר:

המיועדת לנצל את נקודות התורפה  סימטריות-הצבאית של איראן מאופיינת בעיקר בא
של האויב, להגדיל את עלות הלחימה עבור יריב פוטנציאלי, ולהפחית את רצון האויב 

, יאת פיתוח התעשיות הביטחוניות ויכולות הייצור המקומ מדגישה טהראן להילחם.
ן את תלותה בספקים זרים ולהתמודד עם עיצומים בינלאומיים. כחלק שמטרתן להקטי



מנת לשפר את יכולות הייצור שלה  ממדיניות זו, איראן מנצלת את רכישותיה הזרות על
 מחדש. -באמצעות הנדסה

בזירה הצפונית ובזירת  וה"בוערות" אף שתשומת הלב בישראל מופנית לבעיות המיידיות
התיכון יש השלכות אסטרטגיות על  שיט בים האדום וביםהדרום, למערכה על חופש ה

של ישראל. עיקר המיקוד הישראלי צריך להיות מופנה לאזור  כלכלתהעל ו ביטחונה
כי במקרה של מספר זבאללה פעמים יאסדות הגז של המדינה. בעבר כבר איים ח

ישנו בנוסף, בין ישראל ולבנון  81עימות עם ישראל הוא יתקוף את אסדות הגז שלה.
סכסוך הנוגע לשאלת השליטה על מים טריטוריאליים שככל הנראה נמצאים בהם 

זבאללה כשליח נגד ימנת להשתמש בח מצבורי גז. איראן יכולה לנצל מציאות זו על
ישראל ולפגוע בעצמאותה האנרגטית ובכלכלתה. בזירת הים האדום, טוב תעשה 

 מווצמצו י הרחקת האיום איראנייד ישראל אם תדאג להבטיח את חופש השיט באזור על
 במגוון פעולות: מעקב וניטור מודיעיני אחר ההתפתחויות במרחב הים האדום, עידוד

פעולה עם מדינות סוניות מתונות כדוגמת  מעורבות אמריקנית ואירופית באזור, ושיתוף
 סעודיה, מצרים וירדן.
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