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 התכנית המבצעית של חיזבאללה: 
טילים על תל אביב וכיבוש הגליל

שמעון שפירא
נובמבר 2011

ב-27 באוקטובר 2011 דיווח העיתון הלבנוני אלג'ומהורייה כי בשבועות האחרונים קיים מנהיג חיזבאללה, חסן 
נסראללה, שורת פגישות עם הדרג הצבאי הגבוה ביותר של הארגון, כמו גם עם המפקדים בשטח ומפקדים 
ברמה המבצעית, האחראים על הכנת הכוח הצבאי של חיזבאללה למלחמה עם ישראל. נסראללה עדכן את 
המפקדים בהתפתחויות האזוריות, המצב בלבנון ובעניינים ארגוניים פנימיים. נסראללה הדגיש את החשיבות 
הראשונה במעלה של שמירה על ביטחון שדה של הארגון וזאת לאור הצלחות ארגוני המודיעין של ישראל 
לחדור לשורות חיזבאללה ולגייס בעלי תפקידים רגישים. חשיפת סוכנים בקרב חיזבאללה הטרידה ביותר 

את נסראללה ואת המנהיגים האחרים.

על פי מקורות מקורבים לחיזבאללה, ההנחיה המבצעית של נסראללה למפקדים הייתה להתכונן למצב שבו 
בעימות הצבאי הבא עם ישראל ישגר חיזבאללה טילים על תל אביב מיד בתחילת המלחמה ובו בזמן כוחותיו 

ייצאו למשימת כיבוש הגליל. המקור הדגיש שזוהי הנחיה מבצעית ולא חלק מלוחמה פסיכולוגית.

המסקנה של חיזבאללה מלקחי מלחמה לבנון השנייה היא שבפעם הבאה לא יהיו לישראל קווים אדומים 
במלחמתה נגד לבנון ונגד חיזבאללה. על כן מכין הארגון "הפתעות רבות" שישנו את משוואת הכוחות עם 

ישראל, הן בראשית העימות והן בשלביו המבצעיים.1

התכנית המבצעית
 התכנית המבצעית לכיבוש הגליל הוזכרה בהודעה של נסראללה ב-16 בפברואר 2011, כחלק מן האירועים 
לציון יום השנה השלישי לחיסול המפקד הצבאי של חיזבאללה, עימאד מורנייה. נסראללה הורה ללוחמיו 
נגד חיזבאללה. מאז מתאמנים כוחות חיזבאללה  להיות מוכנים לכיבוש הגליל אם תצא ישראל למלחמה 

ומתכוננים לבצע את הפקודה של נסראללה. ההכנות כוללות:

זיהוי אתרי נחיתה למסוקים ישראלים ומיקושם. » 

פריסת עוצמת אש טילים ותותחים באזורים שאינם נראים לחיזבאללה כמתאימים למלחמת גרילה,  » 
בעיקר באתרים בבקעא.

ביקורי מפקדים בחזית ובכלל זה ביקורי משלחות של מומחים צבאיים בראשות חאג' זולפיקאר,  שאינו  » 
אלא מוסטפה בדר אלדין, מחליפו של מורנייה כאיש הבכיר בחיזבאללה בתחום צבא וביטחון, אשר 
ממשיך לפעול למרות צו הגירוש שהוצא נגדו על רצח ראש הממשלה רפיק חרירי. המשלחת הצבאית 

הבכירה ביקרה בבקעא ובדרום לבנון.

סיום סדרת האימונים האינטנסיבית באיראן ל-727 « לוחמים בשיטות חדשות ללוחמת גרילה וליחידות 
קומנדו מיוחדות.

סיום קורסים למפעילי טילים מתקדמים ונשק אנטי-טנקי. נאמר כאן כי חיזבאללה הצטייד בטילים  » 
איראנים "חכמים" נגד טנקים, בעלי יכולת פגיעה במערכות ההגנה של טנקי המרכבה.
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התרחיש הצבאי שלקראתו מתאמנים כוחות חיזבאללה הוא שיגור עשרת אלפים טילים, לפחות, מיד עם תחילת 
המלחמה נגד מטרות צבאיות ואסטרטגיות ישראליות, כגון שדות תעופה, מחנות צבא ומתקנים חיוניים, כולל 

מתקנים ימיים, ואחר כך שיגור טילים ממקורות שיפתיעו ישראל.

התכנית המבצעית לכיבוש הגליל
יחד עם מומחי אסטרטגיה איראניים בכירים,  המקור דיווח עוד כי התכנית המבצעית שהכין חיזבאללה, 
מתבססת על שימוש בחמשת אלפים לוחמים שהתאמנו לאחרונה באיראן במיוחד לקראת יעד זה. בדיווח 
אחר נאמר כי בשבועות האחרונים השלימו כוחות חיזבאללה אימון אינטנסיבי באיראן והם נפרשו בדרום 
לבנון ובבקעא. כן דווח כי באזור העיירה מיידון במזרח הבקעא השלימו יחידות הנדסה של חיזבאללה עבודות 
תשתית ושיפור עמדות, בעוד יחידות הנדסה של צבא לבנון מיקשו אזורים במזרח הבקעא - שנראו להם אתרים 

אפשריים לנחיתת כוחות משימה מיוחדים של ישראל שמטרתם לתקוף את פריסת הטילים והתותחים.2

המקור המקורב לחיזבאללה ציין כי הכוח הלוחם של הארגון ימנה חמש חטיבות ובכל אחת מהן אלף לוחמים. 
כל חטיבה אחראית לאזור לחימה שסומן לכיבוש בצפון הארץ. כל חטיבה מכירה את הנתונים הגאוגרפיים 

ואת התנאים הטופוגרפיים המיוחדים של הגזרה שלה ומתאמנת לכבוש אותה.

חטיבה 1 « – תשתלט על נהריה או חלקים מנהריה לאחר שתחצה את הגבול בראש הנקרה. על פי המידע 
של חיזבאללה, אמצעי ההגנה באזור זה הם דלים, המרחק קצר )שבעה קילומטרים( ואין יכולות צבאיות 
או בעיות טופוגרפיות מיוחדות העשויות לעכב את היחידה בהשגת מטרתה. בו בזמן ינחת בנהריה בדרך 
הים כוח של 150 לוחמים שיגיעו בסירות מהירות שנמצאות כבר ברשות חיזבאללה. משימתו של כוח זה 

היא לקחת בני ערובה רבים ככל האפשר כדי למנוע מישראל להפציץ את כוחות חיזבאללה בגזרה. 

חטיבה 2 – תשתלט על העיירה שלומי המונה 6,500 תושבים ומרוחקת כ-300 « מטרים מן הגבול. המטרה 
היא לנתק את קווי האספקה של צה"ל ולאלץ אותו לשלוח תגבורות מן המזרח.

קיבלה פקודה להגיע לכרמיאל ולכבוש שטחים מדרומה, כשהמטרה היא לחסום את התנועה  חטיבה 3 –  «
מעכו לצפת.

4 « – תשתלט על הקיבוצים מלכיה, רמות נפתלי ויפתח, כדי למנוע מצה"ל ירי מאזורים אלה  חטיבה 
לדרום לבנון.

תשמש כוח עתודה אסטרטגית למשימות מיוחדות. חטיבה 5 –  «

סיכום
ההסלמה בהצהרותיו הפומביות האחרונות של נסראללה על יעדים מוגדרים במלחמה הבאה – טילים על תל 
אביב מיד בתחילת המלחמה וכיבוש הגליל - יחד עם השלמת ההכנות הצבאיות, אינה מתרחשת בתוך חלל ריק. 
הצהרות אלה נובעות מהתגברות החשש בחיזבאללה כי תקיפה ישראלית ו/או אמריקנית את איראן מממשת 
ובאה. כזרוע האסטרטגית של איראן, הרואה עצמה כקו ההגנה הראשון נגד ישראל, מבקש חיזבאללה, בסיוע 
איראן, להרתיע את ישראל. על כן חוזר נסראללה ומדגיש שחיזבאללה לא ייזום מתקפה נגד ישראל, אך יפעל 

כתגובה לפעולה ישראלית שתסחף את לבנון למלחמה.
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