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 שגמו

 עמימות הגרעינית של ישראלהמדיניות 

  הגדרה
 הגרעיני.בתחום שלה  יכולותוהפיתוח את מידת הלחשוף להימנע ממדיניותה של ישראל מתאר את  זה מושג

  של ישראל. הלאומי רכיב מרכזי בתפיסת הביטחוןהעמימות הגרעינית מהווה מדיניות 

 : עמימות גרעינית בחסות אמריקניתרקע

את כדי להבטיח  ,גרעיניתיכולת להשיג בן גוריון ראש הממשלה הראשון חתר  של מדינת ישראל, מאז הקמתה
פיתוח הובילו בסופו של דבר לתחילת אלה מאמצים  1קיומה של המדינה אל מול האתגרים הרבים שניצבו לפתחה.

  2.צרפתיבסיוע  8-1957בשנים פרויקט הגרעין הישראלי 

הסתומה והסתפקה באמירתו ומטרותיו תו טה ישראל עמימות בנוגע למידת התפתחומאז ראשית פרויקט הגרעין נק
  3."ישראל לא תהיה הראשונה להכניס נשק גרעיני למזרח התיכון"של ראש הממשלה לוי אשכול ש

גלובלית באמצעות קידום אמנה הנשק הגרעיני בעולם החלה ארה"ב לחתור לעצירת תפוצת  60 -בראשית שנות ה
ממשל ו( 1960-63)נדי קממשל במסגרת זו דרשו (. Non Proliferation Treaty - NPTת נשק גרעיני )למניעת הפצ

  לאמנה ולחשוף את תוכניותיה הגרעיניות.רף טצהמישראל ל( 1963-68)ג'ונסון לאחריו 

ון ניקסריצ'ארד נשיא ארה"ב גולדה מאיר לראש הממשלה בין אחר שיג ושיח ממושך עם ארה"ב בנושא, הוסכם 
ניעת למלהצטרף לאמנה  ממנהתדרוש ולא ביכולותיה הגרעיניות של ישראל תכיר באופן מעשי ארה"ב ש, (1969)

תשמור על פרופיל גרעיני נמוך ולא תחשוף את יכולותיה הגרעיניות בתמורה לכך שישראל  ,הפצה של נשק גרעיני
  4.הקאים מאז שמרו על הבנות אלכל הנשיאים האמרי .בנושא הגרעין או הצהרהגרעיני באמצעות ניסוי 

רכיב הפכה לוהיא  באזור השפעה על תפיסותיהן ומעשיהן של מדינות אחרות הנודעהגרעינית  מדיניות העמימותל
  5 .תפיסת הביטחון של ישראלכחלק מבהרתעה הישראלית מרכזי 

המסדיר עניינים של אחריות, י גלוואין כל מסמך משפטי בנושא הגרעין חקיקה לא קיימת , על עמימות זוכדי לשמור 
 ועדה לאנרגיה אטומיתוהלל זה של שורים לפיתוח הגרעין הישראלי, ובכשל גופים הקתחום שיפוט וסמכויות 

  6.)סבא"א(

                                                      
שהמדע והטכנולוגיה צריכים לשמש של בן גוריון משאבים ולתפיסתו למחסור ב, פוליטי של ישראל-מצב הגאו, ללזיכרון השואה  1

הוצאת , ישראל והפצצהשל ישראל. ר' אבנר כהן,  ןמיזם הגרעיהיה תפקיד מרכזי בהיווצרות תפקיד מכריע בהגשמה הציונית, 
 .28עמ' , 2000שוקן, תל אביב, 

צרפת הולכים ומתהדקים סביב מבצע קדש, נוצר חלון הזדמנויות לשיתוף פעולה בין שתי -, בעוד יחסי ישראל1956משנת   2
 .84עמ' , שם, ר' אבנר כהןיקט הגרעין הישראלי. רוינות בתחום הגרעין שהוביל למימוש פהמדי

 .402, עמ' 1959, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מסך של חולר' יגאל אלון,    3
יא אובמה לאחרונה הבטיח הנש. 'היחסים המיוחדים' בין ישראל לארה"בתאום מדיניות הגרעין הישראלית הוא אחד מרכיבי   4

שארה"ב עם זאת, יצוין  .20/05/09, הארץלהמשיך ולקיים את ההבנות בין שתי המדינות בתחום הגרעיני. ר' אלוף בן וברק רביד, 
 עוזרת מזכירת המדינה .20/12/08, הארץוף בן, שקלה מספר פעמים בשנים האחרונות לשנות את מדיניותה בנושא זה. ר' אל

 –לרבות בידי הודו, פקיסטן, ישראל וצפון קוריאה  – NPT-ות אוניברסאלי לאף התבטאה בנושא כשציינה כי ציהאמריקנית 
ישראל על  –( NPT"ארצות הברית והאמנה למניעת תפוצת נשק גרעיני )ה יסודית של ארה"ב. ר' אמילי לנדאו, נותרה מטר

 .2009, 107, גיליון מבט על, הכוונת?"
ביטחון ר' ישראל טל, ביטחון המסורתית של ישראל )יחד עם 'הכרעה' ו'התרעה'(. 'הרתעה' היא אחת משלוש הרגליים של תפיסת ה  5

המשמעות היא שאם יש לישראל נשק גרעיני, תרומתו לביטחון הלאומי מתמצת ביכולתו להרתיע ולא בשימוש . 1996, דביר, לאומי
 בו.  

 .INSS ,2009", הפקדת גרעין השליטה בידי החוקר' אבנר כהן, "  6
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לפי דוקטרינה  7.דוקטרינת בגין""בשם  –שאינה רשמית או מתועדת  –במהלך השנים פותחה אסטרטגיה משלימה 
  .קיומה במזרח התיכון לייצר נשק גרעיני שעלול לסכן את מדינהאף לתאפשר  ישראל לאזו, 

  סוף.

                                                      
 .1981העיראקי באוסיראק בשנת הגרעיני רה"מ מנחם בגין שהורה על תקיפת הכור נקראת על שם דוקטרינה זו    7


