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 .1רקע והתפתחות

א.

בשנים  ,2013-2015בחסות מלחמת האזרחים בסוריה ,החלה איראן בניסיונות להעברת טילים מדויקים
מוכנים לשימוש מאיראן לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון דרך סוריה.

ב.

מרבית ניסיונות אלה סוכלו על ידי תקיפות שיוחסו לישראל ,וחיזבאללה לא הצליחה להשיג
את יעדיה בתוכנית דיוק הטילים.

ג.

לאור הכישלונות שנחלו איראן וחיזבאללה ,החליטה איראן בשנת  2016על שינוי מהותי
בדפוסי פעולתה – לא עוד ניסיונות העברה של טילים שלמים ,אלא מעבר להסבה של רקטות
קיימות לטילים מדויקים על אדמת לבנון ,באמצעות העברה של רכיבי דיוק מאיראן ורקטות
מהמכון למחקרים מדעיים "סרס" בסוריה.

ד.

לשם כך ,החל חיזבאללה בהכשרת אתרים ברחבי לבנון ,לרבות בבירה ביירות ,בשיתוף פעולה ובהובלת
גורמים איראניים ובראשם חיג'אזי -מפקד גיס לבנון בכוח קודס בפיקודו של קאסם סלימאני.

ה.

העברת הרכיבים מתבצעת בשלושה צירים:
א .ציר יבשתי מסוריה ללבנון דרך מעברי הגבול הרשמיים של מדינת לבנון (לדוגמה מעבר אל-מצנע)
ב .ציר אווירי באמצעות טיסות אזרחיות הנוחתות בשדה התעופה הבין-לאומי על שם חרירי בביירות
ציר ימי של אוניות דרך נמל ביירות (כפי שנחשף לאחרונה על ידי שגריר ישראל באו"ם דני דנון)
ג.

ו.

בשנים  2016-2018איראן וחיזבאללה מתקשים לממש את הסבת הטילים באתרים כמתוכנן
ולא עמדו ביעדים שהציבו לעצמם.

ז.

בתקופה האחרונה פועלות איראן וחיזבאללה להאצת פרויקט דיוק הטילים באמצעות ניסיון
להקמת אתרי ייצור והסבה על אדמת לבנון במספר אזורים.
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סרטון בנושא חשיפת פרויקט דיוק הטילים
של חיזבאללה בהובלת איראן:

לפתיחת הסרטון לחץ כאן

סיפור המעשה  -פרויקט הטילים המדוייקים של חיזבאללה ואיראן
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.2מהו טיל מדויק?

טיל עם מערכת ניווט באמצעותה מסוגל לפגוע בדיוק של מטרים בודדים ממטרתו.
הטיל מורכב ממס' מרכיבים מרכזיים:
 )1מייצב
 )2מנוע
 )3רכיב הניהוג וההנחיה
 )4חומר נפץ וראש קרב
 -רובו ככולו של מערך האש של חיזבאללה כולל נשק "סטטיסטי" ,שאינו מדויק ,לטווחים משתנים.

גרפיקה בנושא תרשים התהליך לבניית טיל מדויק

סרטון בנושא איך בונים טיל מדויק

לפתיחת הגרפיקה לחץ כאן

לפתיחת הסרטון לחץ כאן

חלקי הטיל המדויק  -אילוסטרציה
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.3בכירים בפרויקט הדיוק

סרתיפ' (מקביל לתת-אלוף) מחמד חסין-זאדה חיג'אזי –מפקד גיס לבנון בכוח קודס
וכן מוביל את פרויקט הדיוק .קצין בכיר במשמרות המהפכה ופועל באופן ישיר תחת מפקד כוח קודס,
קאסם סלימאני .במסגרת תפקידו מפקד על כוחות איראניים המוצבים בדרך קבע בלבנון.
לצד חיג'אזי ,מעורבים בפרויקט שני קצינים בכירים נוספים במשמרות המהפכה:
סרתיפ' דום (מקביל לאלוף-משנה) מג'יד נואב – האחראי הטכנולוגי בפרויקט הדיוק של חיזבאללה.
פועל תחת הנחיות כוח קודס בפיקודו של קאסם סלימאני .נחשב למהנדס מומחה בתחום טילי
קרקע-קרקע ומופקד על ההיבטים הטכנולוגיים בפרויקט .מבקר ומפקח באופן פעיל
על אתרי פרויקט הדיוק בלבנון.
סרתי'פ (מקביל לתת-אלוף) עלי אצ'ער נורוזי – ראש אגף הלוגיסטיקה במשמרות המהפכה,
שאחראי על העברת הציוד והרכיבים הלוגיסטיים מאיראן לסוריה ומשם לאתר פרויקט הדיוק בלבנון.

פואד שכר -מבכירי מפקדי חיזבאללה ומפקד פרויקט הדיוק מטעמם.
יועץ בכיר למזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה ,חסן נסראללה וחבר בגוף הבכיר של הארגון -מועצת הגיהאד.
שכר פעיל בארגון מזה  30שנה ולקח חלק בתכנון וביצוע התקיפה כנגד כוחות המארינס בביירות ב23-
באוקטובר  1983שגרמה להרג של  241חיילי צבא ארה"ב .שכר נכלל ברשימת המבוקשים של
מחלקת המדינה האמריקנית שמציעה  5מיליון דולר למוסר המידע שיסייע להעמדתו לדין.
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גרפיקה בנושא עץ המבנה של האישים המעורבים

גרפיקה בנושא מחמד חסין-זאדה חיג'אזי

לפתיחת הגרפיקה לחץ כאן

לפתיחת הגרפיקה לחץ כאן

גרפיקה בנושא עלי אצ'ער נורוזי

גרפיקה בנושא מג'יד נואב

לפתיחת הגרפיקה לחץ כאן

לפתיחת הגרפיקה לחץ כאן

גרפיקה בנושא פואד שכר

לפתיחת הגרפיקה לחץ כאן
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