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מערכת והפקה

עורך אחראי :רון כתרי
עורך :אופיר שהם
עורכי משנה :יוכי ארליך ,דר' שולי בינה ,יוכי וינטרויב ,אבנר אברהם,
דר' בני מיכלסון ,דר' רפי קיטרון ,נעם שפירא
עורך גרפי ומעצב :זאב אלדר
חברי מערכת :צלילה אבנר-הלמן ,אבנר אברהם ,יוסף ארגמן ,דר' שולי בינה ,אמנון בירן,
דר' ברק בן-צור ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן-בינט ,יואב דייגי ,גדעון מיטשניק ,יוסי לבקוב,
דר' בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,לב ניב ,קובי סגל ,אהוד רמות ,סטלה שדות ,נעם שפירא
דפוס :דפוס וכריכייה מאירי ,חולון
•שימוש בחומר המתפרסם בכתב-עת זה ,מכל סוג שהוא ,אסור בהחלט,
•אלא אם ניתן אישור בכתב מהעורך האחראי.
•כל המאמרים והכתבות המופעים בכתב-עת זה הם על-דעת כותביהם בלבד.
•זכויות יוצרים – אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים בכתב-עת
זה ,חלקם ישנים מאוד .נשמח לציין את הקרדיט לכל יוצר או מקור שיזדהה ולפרסם את שמו
כראוי.

עמותת המל"ם

אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים העמותה והמרכז ,הנשיא והיו"ר הראשון;
אפרים הלוי – יו"ר העמותה ;2012 –2005
ישעיהו דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון .2005–1983
הנהלת העמותה:
יו"ר – דר' צבי שטאובר
מנכ"ל – דודו צור
סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה – חנן מזור
מזכירת העמותה – רקפת פאר
חברי הוועד המנהל של העמותה:
עירית אליגון ,דר' דני אשר ,אמנון בירן ,דר' ברק בן-צור ,איציק ברזילי ,יהודה (בלכר) ברק,
רולי גרון ,עודד חביב  ,יובל חלמיש ,אלי כהן ,מנחם כהן ,יקותיאל לביא ,עפר לונברג ,רפי מלכא,
דר' אמנון סופרין ,יגאל סימון ,חיים קניג ,מאיר שגב ,מירי שד"ר ,אריה שור ,ריבה שניידר-טסלר,
עודד תבור
נציגי המשפחות השכולות בוועד המנהל:
אלי גרינברג ,ניסן לב-רן ,חגי מן ,עדה גילן-שחם וסטלה שדות
ראשי וועדות ומכונים בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה (לייבו) ליבנה; ועדת קרנות – יגאל סימון;
ועדת מורשת ותוכן – דר' ברק בן-צור; ועדת סרטים – עודד חביב; ועדת כספים – מנחם כהן;
ועדת השקעות – עמרם אהרוני; ועדת גיוס ופעילות חברים – עפר לונברג;
ועדת התקשרויות ורכש – מאיר שגב; ועדת תשתיות ובינוי – ריבה שניידר-טסלר;
ועדת ביקורת – אשר קרן; ראש מרכז המידע ע"ש מאיר עמית למודיעין וטרור – דר' ראובן ארליך;
ראש המכון לחקר המודולוגיה של המודיעין – יוסי קופרוסר;
ראש המכון לחקר המורשת והעורך האחראי של "מבט מל"מ" – רון כתרי;
עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"מ" – יוכי ארליך

המרכז למורשת המודיעין ואתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה:

מאז ראשית ימי התגבשות היישוב החדש בארץ-ישראל ,ובכל מערכות ישראל ,מאז ערב הקמת המדינה
ועד ימינו ,עמדו אנשי ונשות המודיעין בחמ"ן ,המוסד" ,נתיב" ,השב"כ וחיל האיסוף הקרבי בחזית העשייה
הביטחונית וחרפו נפשם .לוחמים ולוחמות עלומי-שם ,ביניהם כאלה שקיפחו את חייהם בארצות עוינות,
מהם שטרם הובאו למנוחת-עד בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו וותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וזרועות קהילת המודיעין ,להקים
מרכז הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין ,מהווה האתר מוקד פעיל לנוער ,חיילים ,מבוגרים ותיירים להנצחה,
להנחלת המורשת ,וזירת תיעוד חינוכי-הסברתי ולצידה מחקר רב-תחומי ,כדי להטביע את חותמם של
חברי העמותה והקהילה בארץ ובחו"ל.
מלבד אתר זיכרון ייחודי לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב לשירות המשפחות השכולות ,מתקיימים באתר
אירועים מיוחדים להמחשת מבצעי המודיעין ,הארת אנשי הקהילה והשפעתם על לב העשייה הביטחונית,
המורשת וההנצחה .הפעילות המגוונת כוללת הפקת סרטי תעודה ומורשת ,ניהול מרכז המידע למודיעין
וטרור ,הוצאה לאור ,אתר אינטרנט בינלאומי ,מפגשי דעת ,מורשת וימי עיון בנושאי המזרח-התיכון ,המודיעין
וממשקיו .במרכז פועלים ספרייה עשירה וארכיון ולצידם תצוגות ותערוכות מגוונות ,מקצועיות ותרבותיות.
המל"ם פועל כעמותה רשומה .פעילים בה רבים מוותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,כמתנדבים – בניהולה
ובוועדותיה ,בהדרכת המבקרים מהארץ ומחו"ל ,ובכל זירת פעילות בתחומי ההנצחה ,החינוך ,הנחלת
המורשת ,הסברה רב-לשונית ,מחקר וכך גם בבטאוניה – "מבט מל"מ" ו"רואים מל"מ".
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לבני המשפחות השכולות ולחברים שלום,

(חלק ראשון)

דבריי נכתבים כאשר אנחנו נמצאים בצוק העיתים של מגפת הקורונה .חברי
העמותה ראו דברים רבים בחייהם ובכלל זה מגפות החל בפוליו בראשית שנות
ה 50-ועד הסארס בתחילת שנות האלפיים .חווינו גם מלחמות ,פיגועי טרור
ומשברים אחרים ,אבל דומה שלא היה כדבר הזה :המגפה עוברת במהירות
הסילון ממדינה למדינה ורק מעט מדינות לא לקו בה אם בכלל .האיומים
במחלה ,אם נשתמש במושגים מעולם המודיעין והצבא הם :חוסר בהתרעה
מספקת ,אי הכרת האויב ,המייצרות מרחב אי-ודאות גדול מתמיד .למעשה
אנו נלחמים באויב (הקורונה) ב"קרב היתקלות" ללא נוהל קרב סדור ולומדים
אותו תוך כדי "ניהול הקרב".
אין לי ספק ,שלאחר קרב הבלימה ,בו נלחמים הצוותים הרפואיים המסורים,
הסופגים במהלכו חללים ופצועים ,האנושות תנצח בסופו של דבר את הנגיף.
יהיה זה ,בזכות היכולות האנושיות ,הידע הקיים והנצבר והקידמה הטכנולוגית.
נדרשות סבלנות ועקשנות והכל יבוא על מקומו בשלום.
ראוי לציין את התגייסותה של קהילת המודיעין והביטחון למלחמה בקורונה.
טובי האנשים של הקהילה מסייעים למשרד הבריאות ,לילות כימים בתחומים
השונים .אנחנו הגימלאים מצדיעים להם ומחזקים את ידיהם במלאכה קשה זו.
לכל אחת ואחד מאיתנו ,ברמה האישית-משפחתית ,החוויה אינה פשוטה.
השהייה בבית – ללא אפשרות לצאת ,כמו גם לא להיפגש עם בני המשפחה
האחרים ובעיקר ,עם הנכדים משוש חיינו ,דורשת חוזק מנטלי .את הקושי הזה
מעצימה העובדה שאת חג-הפסח לא חגגנו השתא כבשנים עברו .בעניין זה
בטוחני שמסלול חיינו יסייע לנו להתאפק ,לשרוד ולהצליח.
בצד ההבנה שהבריאות קודמת לכל ,היה מעציב למדי לראות בתקופה האחרונה
את האתר שובת מפעילות .אין שומעים את צהלות התלמידים ,גם לא רואים
את הפנים הרציניות של המלש"בים הנבחנים להתקבל לחיל המודיעין ואף לא
מקבלים מקבוצות המבוגרים את המשובים הנפלאים ועידודים על ייחודו של
המקום ואיכות ההדרכה של המתנדבים .לא יכולנו גם לקיים את הפעילויות
עבורכם ,חברות וחברי העמותה ,וביניהן השקת ספר חדש בהוצאת המל"מ ,ערב
מורשת ועוד.
לפני אילוצי ההשבתה עוד הספקנו לקיים מספר אירועים ,מתוכם אציין במיוחד
את האזכרה בהר-הרצל במלאת  65שנה לעלייתם לגרדום של נידוני קהיר ,ד"ר
משה מרזוק והמהנדס שמואל עזאר ז"ל .דברי בטקס מתפרסמים בגיליון זה.
כקודמו ,הוא מאד מעניין (ועל כך תודה לכותבים ,לעורכים ולמערכת העיתון)
ומשלים את גיליון  85בראיונות מרתקים עם הרמס"דים לשעבר.
לסיום ,כולי תקווה ,בני המשפחות השכולות וחברי עמותה יקרים ,כי התקופה
הקרובה בה אנו מציינים מועדים המיוחדים ליציאה משעבוד לגאולה ומשואה
לתקומה ,היא תזכורת לכולנו שיצאנו כבר ממצבים קשים בהרבה .אני מאמין
בלב שלם ,שנשוב לימים טובים יותר במהרה ושנחבק את יקירינו בקרוב.
שמרו על עצמכם

•
•
•
•

נולד בגרמניה ועלה לארץ עם משפחתו לפני מלחמת העולם השנייה.
למד בתיכון בירושלים .ב 1944-התגייס לחיל הספר העבר-ירדני ,בו שירת כאלחוטן וטכנאי.
ב 1948-התגייס לצה"ל ושירת ביחידת שפ"ן בירושלים הנצורה.
המשיך לעסוק בתחומים אלה ,שעברו תמורות חשובות ומשמעותיות מאוד עד שחרורו מצה"ל ב ,1966-עתיר זכויות על פועלו.

בן ציון (בנצי) מגל

...האיש שהיה

נולד בא' באב תש"ו 29 ,ביולי .1946
נפטר בד' בכסלו תשע"ז 4 ,בדצמבר .2016
בנצי ,כך נהגו לקרוא לו ,בנם הבכור של שרה ועזרא
(אנדרי) מגל (גליק) ,ניצולי שואה ,אח ליהודה ועמי ,נולד
במחנה מעבר באיטליה.
עלה ארצה עם הוריו ב1948- דרך קפריסין ,בהיותו בן
שנתיים .בצעירותו גדל במושב כפר מעש ,ליד פתח-תקווה
ולמד בבי"ס עממי הס ולאחר מכן בתיכון ברנר בעיר.
השלים לימודי בגרות בכיתה י"ב בבי"ס "אנקורי" בתל
אביב.
באוגוסט 1964 התגייס לצה"ל ולאחר שלוש שנים ,מהן
שמונה חודשים בקבע ,השתחרר בדרגת סגן .בשנים 1968- 1971למד משפטים
באוניברסיטה העברית בירושלים .בספטמבר 1970 נישא לחיה לבגורן ,אף היא
בת לניצולי שואה ,שעלתה ארצה עם הוריה מגרמניה ב 1948-.
בנובמבר 1971 התגייס בנצי לשב"כ .שם עשה קריירה מפוארת בת 27 שנים
באגף לענייני ישראל וזרים .מילא שורה ארוכה של תפקידים מבצעיים בארץ
ובחו"ל וזכה להערכה רבה מכל חלקי קהילת המודיעין ,אזרחית וצבאית גם יחד.
תרם תרומה עצומה לביטחון מדינת ישראל.
האינטליגנציה הגבוהה שלו ,שליטתו בשפות ויכולותיו האינטלקטואליות,
יחד עם כישורי הניהול הטובים שלו ,הצעידו אותו עד מהרה קדימה בסולם
הדרגות והביאוהו למעמד הבכיר של סגן ראש האגף לענייני ישראל וזרים.

מלבד עבודתו המודיעינית ,שבה הפגין יכולות גבוהות,
הופקד בנצי במהלך השנים גם על נושאי אבטחה בארץ
ובחו"ל .במחצית הראשונה של שנות השמונים ,שימש
קצין ביטחון ממונה באמסטרדם ובהמשך התמנה
לתפקיד הבכיר של ממונה הביטחון במשרד החוץ,
האחראי לביטחון כל נציגויות ישראל ברחבי העולם.
ב1992- הפך לממונה על הביטחון והאבטחה ביבשת
האמריקאית .ממקום מושבו בניו-יורק הוא פיקד על כל
מערכת האבטחה של הגופים הישראליים.
היה מפקד ,מורה ומחנך של דורות רבים בשירות
הביטחון .עשה הכל בענווה ,בצניעות ותוך מתן כבוד
לסובביו .לכן ,היה אהוב כל כך על פקודיו.
בנצי נבחר להיות אחד מהבכירים שמורשתם
הביטחונית תונצח ביחידת ההיסטוריה של שב"כ" ,מורשת" ,למען הדורות
הבאים ,בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים".
מעבר להיותו איש מודיעין וביטחון בכל רמ"ח אבריו ,היה ,מעל לכל ,בן-
אדם וחבר .איש רעים להתרועע ,משכיל ,איש ספר ותרבות ,איש העולם
הגדול .מלבד ספרים ומוזיקה ,שהיו אהבת נפשו ,התעניין בקולנוע ,בספורט,
בהיסטוריה ובפוליטיקה.
בינואר 1998 בנצי פרש לגמלאות .בשנותיו האזרחיות עסק בביטחון ואבטחה
במסגרת חברות אזרחיות בארץ ובחו"ל.

הותיר אחריו אישה ,חיה ,שלושה ילדים  -שיר ,אריק ותומר ושלושה נכדים.

פותרי החידה והזוכים בספרי מודיעין בהוצאת המל"ם:
עירא נתן ,ד"ר יורם דובובסקי ,מיכה ליאון ומשה ארנולד .עם תום ימי הקורונה
נשמח לקבל כתובות דואר כדי לשלוח פרסי ספרים.
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל  mlm@intelligence.org.ilפקס03-5497731 :

חדש בספרייה

מרכז המידע למודיעין ולטרור
צור
דודו
מנכ"ל העמותה

נשרי ,עזרא ,הסוס הטרויאני הבריטי במלחמת השחרור הישראלית,
 1948-1947סטימצקי .2019 ,
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אסתר-אליזבטה זרובינה ,המרגלת היהודייה | אברהם בקר
ראיון מיוחד עם האלוף אורי שגיא | דודו צור ,רוני כתרי ,אופיר שהם
מלחמת ההתשה מזווית ראיה אחרת | אהרן לברן
מאה שנים להקמת “משרד הידיעות” /חלק ב’ | בני מיכלסון
לזכרם
מעללי המודיעין המצרי /חלק ב’ | פסח מלובני
“מודיעין וספר” סיקורת על ספרו של שבתאי בריל | קובי סגל
“סיפור אישי” מעצר בחאן אל-אחמר | חיים מנור ודוד רטמן
“מבצע תרנגול  ”53כך נרקם המבצע | יחיאל הל אור
זיכרונותיו של מפענח | יחיאל הל אור
מש״א ומתן | מפגש למד”ן /דברי דודו צור בטקס השנתי לזכר קדושי קהיר /
 – H u m i nTe a mעל המתנדבים :נינה פתאל ודבל’ה הופמן
כל העולם מודיעין והכל בו על אשף המודיעין הראשון | שולי בינה
מי היה האיש שהיה? | יואב דייגי

תודה

שלמי תודה למתי מטיאו,
שהקשיב להקלטות מהראיון עם ראשי המוסד,
ועמל בנחישות ובנפש חפצה על התימלול .יישר כוח!

תיקון והבהרה

בדברי אפרים הלוי ,בגיליון  ,85בעמ׳  9בטור המרכזי צריך היה להיאמר
כי המזכ״צ היה שמעון שפירא ולא דני יתום ,כפי שצויין.
את המאמר שבעמ׳  54כתב תא״ל (מיל׳) חנן גפן.
נעם שפירא ,חבר המערכת הביאו לדפוס.

את הגיליון הזה אנו מכינים בתנאים המיוחדים לתקופה הנוכחית ,על-ידי
תקשורת וירטואלית ומתוך בידודנו ,עד כדי בדידות ...כל אחד במקומו.
המציאות בה אנו מצויים מורכבת היא עד מאד ,כולנו חשים בכך .המגפה
שנכנסה בשערינו ,כביתר ארצות-עולם ,מי ישורנה ,כיצד תתפתח ומה יהיו
תוצאותיה והשפעתה? על הפרטים ,המשפחות ,החברות האנושיות ,הכפר
הגלובלי!? ...
גם ההוויה הפוליטית האופפת אותנו – חסרת תקדים היא ואין ספק שהיא
נוגעת בכל ,בכולנו" .ונשמרתם לנפשותיכם" הינו צו השעה .איחולינו לבריאות
טובה ,לכם ולבני-ביתכם .הבה נייחל יחדיו לחזרה לשפיות ,אולי עם לקחים-
כמה ,ברבדים השונים של חיינו.
כזכור ,הקדשנו את הגיליון הקודם ( )85לציון  70שנה ל"מוסד" ובשל ריבוי
החומר ,שלא רצינו לוותר עליו ,החלטנו להקדיש גם את הגיליון הזה לאנשי
ה"מוסד" ועלילותיו .כמובטח – שיחות מקיפות עם ראשי ה"מוסד" בעבר –
נחום אדמוני ,דני יתום ותמיר פרדו ודברים אודות צבי זמיר ,פרי עטו של ראש
לשכתו פרדי עיני .ייחדנו מקום גם ל"ראשים" שאינם כבר בינינו – איסר הראל,
מאיר עמית ,יצחק חופי ומאיר דגן זיכרונם לברכה .פרק מיוחד הקדשנו למי
שנחשב לראש המוסד הראשון ,ראובן שילוח (זסלני) ,דמות מורכבת ורבת-
עלילות .דר' שולי בינה כותבת על דייב קמחי ז"ל ,לציון עשור לפטירתו.
אורח נכבד עמנו הפעם – ראש אמ"ן לשעבר ,האלוף (דימ') אורי שגיא ,ארח
אותנו בביתו בכפר ביאליק ,לראיון מעמיק .ואורח נוסף עמנו :הסופר אלי עמיר,
בטור אישי מיוחד .כזכור ,הושק במל"ם לא מכבר ספרו האחרון "נער האופניים".
אנו מביאים לעיונכם את החלק השני של שתי כתבות רבות ענין (שראשיתן
בגיליון הקודם) :פסח מלובני על עוד סיפור מעלילות המודיעין המצרי ודר' בני
מיכלסון על הקמת "משרד הידיעות" בא"י ,לפני כמאה שנים.
ועוד בגיליון :מעלליה של המרגלת היהודייה אסתר-אליזבטה זרובינה; מאמר
מעניין אודות מבצע "תרנגול  "53במלחמת ההתשה ( ,)1969ומאמרו של תא"ל
(דימ') אהרון לב-רן העוסק באותה עת; ומדורים חדשים" :כל העולם מודיעין
והכל בו" ,בעריכת דר' שולי בינה ,שתנסה לשפוך אור על תחומי מודיעין שאינם
מצויים במישור הביטחוני; והצדעה למתנדבים במל"ם ,בפינת "היומינטים".
תודה ,מקרב לב ,לכל העמלים על הכנת החומר לגיליון ,עיבודו והוצאתו לאור.
תודה מיוחדת לאלו [אף כי מעטים מדי המה ]...שכותבים לנו וכמנהגי ,אזמינכם
שוב :ליטול עט או מקלדת ,להעלות עבורנו על הכתב פרשייה או סיפור אישי,
שיהיה בהם מן העניין לקוראינו .לא צריכה זו להיות עבודה בהיקף גדול [אפילו
רצוי שלא ]...ולעיתים די בכמה מאות מילים ,צילום אותנטי ,שישקפו תקופה...
מעשה ...אנשים ...חוויות וכיו"ב .אני יודע שזה "שם" ,רק "הושט היד ,"...כמילות
השיר .כעת ,בימי קורונה מגבילים ,זה אפילו מתאפשר.
שנדע אך בריאות ושלום-בית ,ושיפציע עלינו אור מיטיב .מוקדם ככל האפשר...
אמן!
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תריסר רמס"דים ניצבו בצמרת הפיקוד של 'המוסד
למודיעין ותפקידים מיוחדים' ,מהקמת המדינה ועד
ימינו ,במרוצת שבעה עשורים' .מרוץ שליחים' יוצא דופן,
שהראש הנוכחי אוחז בלפיד ,כחלק מהאתוס של קהילת
המודיעין.
התחלנו במלאכת התיעוד העיתונאי ,בגיליון  85ואנו
ממשיכים אותה בגיליון זה ,מרחיבים את המארג המיוחד

גיליון מיוחד

הר
מ
ס
"
דים

בדברם של שלושה רמס"דים נוספים ,יחד עם התייחסות
לכהונתו של צבי זמיר ,בו לא יכולנו לפגוש וסקירות אודות
הרמס"דים שכבר אינם עימנו .את רוב פועלם לא ניתן
לספר ולכן מלאכתנו לא תהא שלמה ,אך אותו קורטוב
מידע ,שמץ תובנות וצוהר קטן דרכו הצצנו לעולמם
החשאי ,הם המעט שניתן לנו כדי להבין משהו מהווית
עולמם של ה'קודקודים'.

אנשים טובים באמצע הדרך...
נחום אדמוני הוא מדור לוחמי הקוממיות ואחד מאבני היסוד של המוסד בפרט ,ושל שומרי הסף הביטחוניים
בכלל .ממעט במילים ,הסוד צרוב בדי .אנ .איי שלו .משפטיו ,בדרך כלל קצרים וחפים מפירוטכניקה ותיאורי
אווירה ,ישיר מאוד ,אכפתי והוותיק מבין אלה שהגיעו לספר את סיפורם של אנשי המוסד .לזווית הראייה
שלו ,ארוכת השנים ,יש משמעות מיוחדת ,תבונה מצטברת ,טקטונית במהותה.
"אני רוצה קודם כל לשלוח מכאן ברכת החלמה
ובריאות מלאה לצביקה (זמיר) שנבצר ממנו
להשתתף עמנו".
"מתוך  70השנים של קיום המוסד ,התחלתי ,אני
חושב ,לפני  65שנה .החמצתי ארבע-חמש השנים
הראשונות ,שבעצם בתקופת ראובן שילוח ,לא היה
מוסד ,אלא איש אחד וחצי (סוג של הומור).
התחלתי בתקופתו של איסר הראל ,ערב מלחמת

קדש .אני לא יודע במדויק ,אך מעריך שהיו במוסד
בין  250ל 400-איש .ייתכן שזו אפילו הערכת יתר.
איסר היה מרכז העניין ,הוא היה אישיות פוליטית,
הוא היה קרוב לבן-גוריון ,היה מפא"יניק ,אנטי
קומוניסט .זו הייתה תקופה שבממשלה ישבו
אנשי מפ"ם ,שדגלו במדיניות של קירבה לברית-
המועצות ,לסטאלין 'שמש העמים' .איסר התמודד
גם עם השאלה הזו אבל ניהל אישית מוסד של כמה

מאות אנשים ,עם הישגים שלפי דעתי מרשימים
מאוד.

ימים של מעט מאוד אנשים ומידור

אני לא יודע מה היה הצי"ח (ציון ידיעות חיוניות)
בזמנו ערב … 'מבצע קדש' ...ואני לא יודע גם אם
צבאות ערב היו בראש הצי"ח .היה כמובן גם עניין
המדענים הגרמניים שאגע בו מאוחר יותר.

נו
כפישאי הראיון
שהוצגו
לרמס"דים:
  .1שר

המראיינים :נעם שפירא ,רון כתרי ,צבי שטאובר ,דודו צור .עומדת :הצלמת צלילה הלמן-אבנר

4

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020

או טטו נא קווי
מ
ת
א
ר
,
ב
בשתה עבר המוסד מעת היועיניכם ,לדרך
סדו,
בעת העשו
רי
ם
,
ל
ע
ב
ר
י
מינו?
  .2התייחסו נ
א
ל
ס
בי
ב
ת
של
הפעו
הארגון  -דגשים בהתפתלה האנושית
חותה.
  .3מה היו
א
ת
ג
רי
ה
מו
המוסד ,בתקו דיעין ה
מרכזיים של
פתך?
 .4י
חסי הגומלין
ב
תו
ך
ה
ק
הי
  .5
לה בישראל
מבט צופה ע
תי
ד
כי
צ
ד
א
נו
ת חוסנה של מדינת יש כל להעצים
ר
אל?

 70שנה למוסד

גיליון מיוחד

(חלק שני)

"בשנת  ,1982כאשר נכנסתי לתפקידי כראש המוסד,
הארגון של שנות החמישים נראה לי מאוד מאוד רחוק ,משהו אחר.
מאיר עמית ,שהיה לפני ,הכניס מודרניזציה והמוסד עבר מהמתחם
הקטן בקריה ,שניים וחצי בניינים עם מבשלת אחת שהייתה
מכינה לכולנו ארוחות צהריים".
מבחינת מודיעין אני לא יודע מה איסר הראל
השיג .הייתה ה"צומת" שבה שירתו כמה עשרות
אנשים ,פעילים בארץ ובחו"ל ,אני לא יודע מה היו
ההישגים שלהם ".אדמוני חושף באופן לקוני את
שחר הפעילות הספרטנית ,האינטואיטיבית ,אפילו
אמוציונאלית של שנות בראשית ,שגם התיעוד היה
מאוד מוגבל וכך הסיגינט ,ההאזנות...
"איסר עסק בצי"ח בתחום המדיני .להזכיר
לכם שהוא הקים את הקשרים עם הפרסים ,עם
התורכים והקים את ארגון "כליל" שהיה ארגון רב
חשיבות בשעתו.
כמו כן הוא הקים שותפים מקבילים בעולם והיה לי
הכבוד לעבוד איתם ( .)1960הוא תרם במעורבותו
האישית ,בזמן ניסיון ההפיכה באתיופיה ,לחזרתו
של הקיסר .נסע במיוחד לפגוש את הקיסר
בליבריה".
"הקיסר חזר מביקור בברזיל ואיסר נסע לפגוש
אותו ולהעביר לארץ חוות דעת שהעברתי מאדיס-
אבבה ,הקובעת כי אם הקיסר יחזור ,העם יהיה
איתו .הקיסר אכן חזר והעם היה איתו .את ראש
המודיעין האתיופי דאז שעמו היינו בקשר ,מצאתי
תלוי על חבל בשוק ...הקהל סובב אותו ברגליו כדי
שיסתובב בחזרה ...איסר שלח לי מברק" ,תשמיד
מיד את מכתב הייצוג שנתתי לך עבור האיש הזה".
בנוסף איסר הקים מנגנון מאד מכובד להגנת יהודי
צפון-אפריקה ,מסגרת שעבדה באלג'יריה ,במרוקו,
בראשותו של שלמה חביליו .הוא הקים את מנגנון
ההגנה על יהודי צפון-אפריקה ואח"כ את הבאתם
ארצה .מבצע ההעפלה של יהדות צפון-אפריקה.
כמובן שצריך להזכיר את "המבצע" ב-ה' הידיעה
של איסר ,מבצע תפיסת אייכמן והבאתו ארצה.
הוא 'הצטייד' ביכולת המבצעית של השב"כ.
היחידה המבצעית של השב"כ עמדה לרשותו
והוא ניצל אותה במבצע אייכמן אבל גם בתחומים
אחרים.

גדולה בין האנשים .כולם הכירו את כולם .עד עניין
המדענים הגרמניים שהפך אצל איסר לפיקסציה,
ממש פיקסציה ...בדיעבד התברר שהייתה זו טעות
חמורה מצידו .זה היה מבצע של המוסד הגרמני עם
האמריקאים .לא היווה שום סכנה לישראל .אבל
אצל איסר ,כדרכו ,עקשן באיזה נושא ,הוא מתעקש
עד הסוף ...דבר שגרם בסופו של דבר להתפטרותו.
איסר היה ראש המוסד הראשון ואולי גם היחידי
שאיים בהתפטרות וקיים זאת .היה עוד אחד
לפחות ,שאיים בהתפטרות ולא קיים זאת".

זו הייתה תקופה שבממשלה
ישבו אנשי מפ"ם ,שדגלו
במדיניות של קירבה לברית-
המועצות ,לסטאלין
"בשנת  ,1982כאשר נכנסתי לתפקידי כראש
המוסד ,הארגון של שנות החמישים נראה לי מאוד
מאוד רחוק ,משהו אחר .מאיר עמית ,שהיה לפני,
הכניס מודרניזציה והמוסד עבר מהמתחם הקטן
בקריה ,שניים וחצי בניינים עם מבשלת אחת
שהייתה מכינה לכולנו ארוחות צוהריים .הארגון
עבר להיות מוסד עם מעליות (צוחק) .הוא הכניס

מודרניזציה ללא ספק ,זה היה ארגון לגמרי אחר.
עזבתי לאתיופיה בימיו של איסר וחזרתי בימיו
של מאיר [עמית] וזה היה שונה מאוד .אז ,ב,82-
פירות המודרניזציה היו מורגשים מאוד .לפי
דעתי ,היינו במוסד כ 1500-איש .נוספה באמת
הטכנולוגיה שלא הייתה קיימת ,אבל זאת לא
הייתה הטכנולוגיה של היום עם אלפי אנשים ,אלא
עשרות אנשים ...היה גידול בטכנולוגיה והגיעו
למאות אנשים"...

בגין היה ג'נטלמן מוחלט

"בזמנו של מאיר [עמית] התחדש הצי"ח של צבאות
ערב באופן ברור ו"צומת" התרחבה מאד כדי לתת
מענה לצי"ח צבאי הזה.
אותי מינה מנחם בגין .אני רואה אולי לנכון להזכיר
שבשנות הארבעים צורפתי ב"הגנה" לש"י .הוצבתי
לפעול בנושא ה'פורשים' והייתי ממונה על מחלקת
ה'פורשים' בירושלים .זו לא הייתה תקופת הסזון,
זה היה קצת אחרי הסזון ,אבל עסקנו בנושא
הפורשים .לימים נפל בגורלי לכהן תחת שני אנשים
שהיו ראשי הפורשים ,אבל אחד מהם ,בגין ,מינה
אותי .לא שאלתי אותו על כך אבל שאלתי את
הסובבים אותו אם הם חושבים שהוא יודע מה
עשיתי בעבר .הם אמרו לי שהם לא יודעים אבל
אם הוא היה כן יודע ,זה לא היה משנה שום דבר.
בגין היה ג'נטלמן מוחלט ,ישר ,הגון ...כיהנתי תחת

שיבוץ אנשי הלח"י והאצ"ל  -בינגו

באישורו של בן-גוריון ,איסר הביא למוסד את
יצחק שמיר .זה היה עניין מהפכני ,להביא את ראש
הלח"י עם עוד כמה אנשי לח"י למוסד .איסר הצליח
גם להחזיר את יוסל'ה שוחמכר (ילד חרדי שנחטף
ועניינו ריתק את היישוב בישראל באותן שנים).
"בכל אופן ,זה היה מוסד מאוד קומפקטי עם קירבה

ארבעה רמס"דים יחדיו :תמיר פרדו ,דני יתום ,נחום אדמוני ואפרים הלוי
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שלושה ראשי ממשלה שאיתם עבדתי .את תקופת
בגין יותר אהבתי על אף שהייתה קצרה מאוד .הוא
התמוטט .זו הייתה תקופה מאוד קשה ...הייתי
יושב עם ראש הממשלה והבחנתי שהוא נרדם...
השאלה הייתה אם אתה ממשיך לדבר או מפסיק
לדבר .נוכח בפגישה המזכיר הצבאי עזריאל (נבו)
והייתה מזכירה שרשמה .אתה לא יכול לקבל
אישור מאיש שישן ...לגבי דיווח ,אמר לי עזריאל
'אין בעיה ,רושמים והוא יקרא את זה אח"כ'.
לגבי קבלת אישור ,הייתה בעיה .בחלק מהמקרים
אמרו לי 'נחזור אליך כעבור יום-יומיים' ובחלק
מהמקרים סיכמתי עם המזכיר הצבאי".
"בגין ידע לתת הנחיות! צורת ההנחיה שלו הייתה,
'נחום ,אתם ממשיכים להביא את האתיופים?,
נחום אתם ממשיכים לחפש פושעי מלחמה
נאצים?' .על השאלה הראשונה יכולתי להשיב
בחיוב .על השאלה השנייה אמרתי לו שאנחנו לא
צריכים לעסוק בזה אחרי מבצע אייכמן ואחרי
שהתברר לנו שמנגלה הלך ...הסברתי שיש לנו
מספיק נושאים להיום ולמחר ושאנחנו לא צריכים
לעסוק בנושאי עבר.

לימים נפל בגורלי לכהן תחת
שני אנשים שהיו ראשי
הפורשים ,אבל אחד מהם,
בגין ,מינה אותי .לא שאלתי
אותו על כך
בדיעבד אני לא יודע אם הייתי שמח עם התשובה
הזו וגם הוא לא שמח עם התשובה ,אבל הוא קיבל
אותה .הוא קיבל אותה ולא חזר אליי עם הנושא.
עם שני ראשי הממשלה האחרים ,יצחק שמיר היה
לכאורה איש המוסד .הוא לא היה באמת איש
מוסד אבל הוא עבד במוסד ואולי הוא הבין חלק
מהבעיות המבצעיות .הוא היה איש מאד מסוגר.
הוא המשיך להיות איש לח"י גם כראש ממשלה,
היה יושב ככה (מדגים כיצד שמיר רוכן ומתכופף
קדימה) ,הכל סגור ,מאוד זהיר.

גיליון מיוחד

מנחם בגין  -מקבל החלטות ,הגון וישר

כך נוצר הקשר עם המלך חוסיין

הנושא הראשון ,העיקרי שבו עסקנו היה נושא
הפח"ע .להזכיר שאני נכנסתי בדיוק אחרי גירוש
ערפאת והפת"ח מלבנון לתוניס ,אבל מיד התחילה
פעילות פח"עית ,שנוהלה מתוניס לכיוון השטחים,
בהנהגתו של אבו גי'האד והתחילה פעילות ענפה
של הפת"ח מהגבול הירדני ...פניתי ליצחק שמיר
ושאלתי אם הוא מוכן לאשר לי לחדש את הקשר
עם המודיעין הירדני שהיה רדום כמה שנים .נותר
לנו רק קשר אלחוטי איתם .שמיר אמר לי "בתנאי
שלא תכניס לזה שום גוון מדיני" ואכן הקמתי את
הקשר עם המלך חוסיין ועם ראש המודיעין שלו.
לקשר הזה הכנסתי את ראשי אמ"ן והשב"כ...
בחסותי הם פגשו את ראש המודיעין ואני חושב
שזו הייתה פעולה די חשובה למניעת הפח"ע.
בנושא הפח"ע מתוניס ,ראינו שאבו גי'האד מנהל
את האינתיפאדה הראשונה מתוניס והחלטנו
להוציא אותו מהתמונה .תכננו מבצע לחיסולו.
שיתפנו במבצע הזה את סיירת מטכ"ל בראשותו
של בוגי (יעלון) .אני לא יודע למה עשינו את זה,
חבל ,שבתי (שביט) אמר לי 'מדוע חוליה שלנו
לא יכלה לבצע את ההרג' ...מכיוון שכל אנשינו
היו אז בצבא ,הבאנו את אנשי סיירת מטכ"ל אל
היעד ...ראש קיסריה דאז אמר לי שהוא מעדיף

יצחק שמיר “ -פה לא דופקים על השולחן”
שסיירת מטכ"ל תעשה את העבודה הזו .בדיעבד,
אני לא חושב שהריגתו של אבו גי'האד שינתה
משהו בהתנהלות האינתיפאדה ...היו מבצעי חיסול
ראויים .כמה מהם היו לא ראויים ,אחרים לא הביאו
תועלת".

קמתי ודפקתי על השולחן
ואמרתי מה שאמרתי ...יצחק
שמיר ראש הממשלה פנה
אלי' ,נחום ,פה לא דופקים על
השולחן'
"הייתה לנו התמודדות גדולה עם הפח"ע הימי.
הפת"ח הקים כוח ימי שגם איתו התמודדנו".

ענייני סמכויות וגבולות גיזרה...

"הייתה הור"ש (ועדת ראשי השירותים) .כשאני
באתי היה ור"ש רחב ,היה מפקד המשטרה וכל מיני
אנשים .ביקשתי לצמצם אותה וקבענו להקים ור"ש
מצומצם שכלל בעצם ארבעה אנשים ,חוץ ממני
המשך בעמוד  7למטה

נחום אדמוני

נולד ב ,1929 -שירת ב”הגנה” ובש”י .התגייס לחיל המודיעין ( ,)1950למד יחסים
בינ”ל באוניברסיטת ברקלי בארה”ב ( ;)1954-1950ב 1954-נקלט ב”מוסד” וב-
 1982התמנה לראש המוסד .ב 1989-פרש ממנו .לאחר פרישתו כיהן כמנכ”ל
“מקורות” ( )1994-1989וכדירקטור במספר חברות.
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הראשון שנחשף לציבור
בעת מינויו
דני יתום ,מדור הביניים של ראשי המוסד ,ומאלה שהגיעו למוסד
"מבחוץ" ,עם ניסיון רב מאוד בעשייה הביטחונית ,ולא פחות מכך ,כמי
שליווה את מקבלי ההחלטות גם בממשקי הפעילות המדינית .הוא היה
הראשון שנחשף בזמן אמת לציבור .זכרונו מרשים ואמירותיו בהירות.
משנתו סדורה .אין הוא מייפה כישלונות ואינו כותר כתרים להצלחות.
"בקדנציה השנייה של רבין זכרונו לברכה כראש
הממשלה ושר הביטחון .זה היה ,אם אני זוכר נכון,
באוקטובר  ,1995משהו כמו חודש לפני רצח רבין.
אורי שגיא היה אז ראש אמ"ן .הוא הגיע לפגישה
עם רבין וביקש שהפגישה תהיה אישית בארבע
עיניים ,אבל העיניים שלי לא נחשבו ורבין אמר
לי 'תישאר' ,ונשארתי .אורי שגיא ביקש גושפנקא
רשמית מראש הממשלה ושר הביטחון לתואר
המעריך המודיעיני הלאומי של מדינת ישראל.
רבין אמר לו כך' :את הסוגייה הזו העלה בפני ראש
אמ"ן ב 1974-כשהתמניתי לראש ממשלה מייד
אחרי מלחמת יום הכיפורים ונתתי לו אז תשובה
ואני נותן לך אותה תשובה גם היום .לא המעריך
המודיעיני הלאומי ,מכיוון שיש דברים שאתה
כראש אמ"ן לא יודע ,כי אני כראש ממשלה מסתיר
ממך ,כמו למשל המגעים עם הפלשתינאים באוסלו
וכיוצא באלה'".
"את הדברים האלה לא ראש אמ"ן ידע ,לא
הרמטכ"ל ידע וחלק גדול מאתנו גם לא ידע.
ולכן אמר לו רבין' ,כאשר אתה בונה את תמונת

המודיעין ,אתה מנסה לנתח צעד מסוים של האויב
ואתה לא יודע בעצם ,שהצעד הזה בא כתגובה למה
שאני הצעתי לו (לאויב) ,אתה לא בקי בזה ,ולכן לא
יכול להיות המעריך הלאומי .אתה תיתן לי התראה
למלחמה ובזמן ,התרעה אמיתית למלחמה בזמן
ובכך אתה תבצע את תפקידך' .אורי שגיא התווכח
ורבין אמר לו 'טוב ,אני אחשוב על זה' ובעצם לא
נתן לו תשובה אחרת עד ליום הירצחו".
"ללמדכם שהסוגייה הזו ,של המעריך המודיעיני
הלאומי ...והיום ,הפכה לדעתי ,להיות הרבה יותר
– זאת אומרת ...לאמ"ן יש יותר ויותר תומכים
לפתרון סוגייה זו ,האם הוא אכן המעריך המודיעיני

המעריך המודיעיני הלאומי,
מכיוון שיש דברים שאתה
כראש אמ"ן לא יודע ,כי אני
כראש ממשלה מסתיר ממך,

הלאומי אם לאו ,מכיוון שאין מישהו אחר .יש
תומכים בקרב ראש הממשלה ,בקרב השרים .אני
לא מדבר על הארגונים האחרים .עם הארגונים
האחרים יש בעיה מאד קשה שלדעתי עדיין לא
נפתרה ,מכיוון שאין מישהו אחר ואמ"ן מופיע
ומסכם את הערכת המודיעין הלאומית".

סוגיות בחלוקת האחריות

"דרך אגב ,הפער הזה ,שלא נסגר עד היום ,ליווה את
כולנו .ליווה לפחות אותי וליווה את אלה שאחרי
ובוודאי את אלה שלפני .ה"מגנא כרטא" [הסכם
על חלוקת האחריות בין השירותים] המפורסמת,
שהיינו צריכים להסכים עליה והקמנו כמה ועדות...
אני זוכר שכאשר הייתי מזכיר צבאי לראש
הממשלה ,אתה תמיר היית נציג המוסד בוועדה
הזו ,ישבו החכמים ולא הצליחו להגיע לסיכום מה
הם גבולות הגזרה של כל אחד ואחד מהגורמים.
אתן לכם עוד דוגמא לכך שהדבר הזה מאוד
המשך בעמוד 8
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כיושב ראש ,ראש אמ"ן ,ראש השב"כ והמזכיר
הצבאי של ראש הממשלה .בתקופתי ,הגוף הזה
שנקרא ור"ש לא תרם שום דבר .שב"כ החביא
תמיד את פעילותו ,אמ"ן ,בעיקר ברק (אהוד ברק)
התעניין בעיקר מה יהיה לאכול במפגשים (צוחק).
המוסד הזה באמת לא תרם שום דבר .בנושא אחד
היה לנו סכסוך עם אמ"ן ,זה היה נושא ההאזנות.
אמ"ן דרש לקבל אחריות גם על מבצעי ההאזנה
שלנו ואני התנגדתי נמרצות .הוקמה גם איזו ועדה
שהייתה צריכה להחליט בנושא ...אנשי ההאזנה
שלנו חשבו משהו והעניין הזה עורר מהומה גדולה
בארץ .אני זוכר שהתקשרתי לאמנון שחק שרק
התמנה באותו יום ,או יומיים קודם לראש אמ"ן,
ואמרתי לו' ,ההערכה היא עניין שלכם ,אנחנו

מביאים את המידע ,אם זה האיש או לא האיש,
אתם תחליטו ,ההערכה היא עניין שלכם' .התברר
שהאיש לא היה האיש והמבצע היה כישלון גדול...
באמ"ן הקימו ועדה בראשותו של יעקב עמידרור
שחקר ...הוא הציג את המסקנות שלו בישיבת
ממשלה בנוכחות הרמטכ"ל ,ראש אמ"ן ואנוכי.
הוא קבע שהכישלון נבע מכך שלמוסד יש מבצעי

האזנה עצמאיים שאינם כפופים לאמ"ן ,והמסקנה
היא שצריך להעביר את זה אליהם .ישבתי בשקט...
אבל אני בן-אדם באמת שקט ...כשהעניין הגיע
לכך ,קמתי ודפקתי על השולחן ואמרתי מה
שאמרתי ...יצחק שמיר ראש הממשלה פנה אלי,
'נחום ,פה לא דופקים על השולחן' (צוחק) .לא
העברנו את מבצעי ההאזנה (לאמ"ן)".

אמ"ן דרש לקבל אחריות גם
על מבצעי ההאזנה שלנו ואני
התנגדתי נמרצות.

"נושא עיקרי נוסף שבו עסקנו בזמני היה נושא
יהודי אתיופיה .זה התחיל בימיו של חקה [האלוף
יצחק חופי ז"ל היה ראש המוסד לפני נחום] ואני
המשכתי ,כפי שאמרתי לפי מצוותו של בגין .זה
נושא שהעסיק את המוסד בצורה די רחבה .זה מה
שאני יכול לספר לכם על תקופתי".

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020
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"התמזל מזלי למלא תפקידים שאפשרו לי לראות את פעילות המוסד בארבע
פרספקטיבות :כמזכיר צבאי של שר הביטחון ,כמזכיר הצבאי של ראש
הממשלה ,כראש המטה המדיני-ביטחוני של ראש הממשלה ,וכראש המוסד".
המשך מעמוד 7
מאוד הפריע .יום אחד ישבנו אצל ראש הממשלה
נתניהו .מבקשים לאשר מבצע של אמ"ן .מציגים
את המבצע ואני רואה שבעצם ,אמ"ן הולך לעשות
שימוש באחד האמצעים היותר דומיננטיים והיותר
חשובים של אנשי המבצעים של המוסד .כתוצאה
מכך הם עלולים לעשות תקלות שישפיעו על אחד
המרכיבים העיקריים של יכולות המוסד בעבודה
המבצעית .קמתי והתנגדתי וההתנגדות שלי
התקבלה.
לדעתי עד היום לא פתרו את הבעיה הזו ,ה"מגנא
כרטא" מתה ועד היום יש כפילויות .התייחסתי
לדבר הזה בתור דבר ראשון מכיוון שזה היה דבר
טבעי בהמשך לדברים שנאמרו קודם".
"אין ספק שזה היה אחד הדברים שהביאו אותי
לרצות להיות ראש המוסד מכיוון שהכרתי את
המוסד היטב עוד מהתקופה שנחום אדמוני היה
ראש המוסד .הייתי כבר אז מזכירו הצבאי של
שר הביטחון בדרגת תת-אלוף וישבתי בפגישות
של נחום עם רבין ,ולאחר מכן ישבתי בפגישות
של ראשי מוסד נוספים עם רבין ז"ל .כשהייתי
ראש המטה המדיני-ביטחוני ,ישבתי בפגישות
בין ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק עם
ראש המוסד .אגב ,לא רק עם המוסד ,אלא גם עם
השב"כ והצבא ,כל אותם גורמים ביטחוניים".

שני מסלולי צי"ח

"כשאני מסתכל על הנושא הזה היום ,המוסד גדל
מאוד .אני מתרשם שהמוסד גדל מאוד למרות
שהצי"חים (ציון ידיעות חיוניות) לא השתנו...
הלחימה בטרור ,בחו"ל בעיקר ,תוך ליווי הטרור
גם אל תוך הארץ ,עם ויכוח הקיים בינינו לבין
השב"כ ...כשזה נוחת לחופי ישראל ,מי ממשיך,
מי לוקח את החבל ,מי לוקח את המקל? אם אני
זוכר נכון ,זו הייתה בעיה בין היתר ביני לעמי איילון,
באחד הוויכוחים ,כאשר הוא היה ראש השב"כ.
וצי"ח נוסף הוא סיכול יכולות לא קונבנציונליות
של מדינות עוינות ,גם מדינות אויב המתכוונות
לרכוש נשק בלתי קונבנציונלי .אלה שני מגדלי
הצי"ח .בנוסף לזה יש גורמים נוספים...
אז הושם פחות דגש על צבאות אויב ...יכול להיות
שיש כיום יותר צבא ,צבא ברמה אסטרטגית ...בעוד
שגם אמ"ן עוסק בצבא ברמה אסטרטגית .מה
שחשוב יותר מכל דבר אחר ,זה לא רק לקבוע את
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דני יתום מתאר הצלחה וכשלון באותו טון ענייני...

אם למשל בזמני התחלנו
לגעת בקצה של סייבר
התקפי ,היום זה לדעתי גורם
מאוד מאוד מפותח במוסד
גבולות הגזרה .הגבולות תמיד יישארו לא ברורים
ולא מוגדרים ,אלא לזרוק את הכול לאמבטיה
אחת ,כך שכל אחד מגורמי המודיעין יוכל להוציא
מתוכה את החומר הנחוץ לו ,בין אם זה חומר
מודיעיני ,בין אם זה מל"מ (מודיעין לקראת מבצע/
משימה) ובין אם זה לצורכי הערכה".
"איך התפתח המוסד לדעתי ,כפי שאני רואה את
הדברים? הוא התפתח בגודלו הפיזי ,גם במספר
המבנים וגודלם ,זאת אומרת מספר המטרים
הרבועים שאנשי מוסד יושבים בהם וגם במספר
האנשים .הוא מונה היום אלפי אנשים .אני זוכר
שבימינו היה ניסיון לקצץ ואכן קיצצנו את מספר
האנשים .להערכתי הוא גדל במאפיינים הבאים:

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020

 .1הטכנולוגיה! אני לא יודע להגיד היום אם
האנשים שעובדים בטכנולוגיה אכן מוציאים
את ההישגים הרלוונטיים המתאימים .האם
לא נכון יותר לעשות עוד יותר חיבורים
עמוקים גם עם התעשיות הרלוונטיות וגם
עם יחידות הטכנולוגיה של צה"ל? לשב"כ יש
יחידת טכנולוגיה משל עצמו וגם אותה צריך
לחבר.
 .2מבצעים מיוחדים .נבנה שם גוף שבזמני לא
היה וזה הגוף שמבצע מבצעים מיוחדים.
 .3שיתוף הפעולה עם ארגונים אחרים ,גם "תבל"
גדלה באופן משמעותי.
 .4המוסד אכן גדל והגביר את היכולות שלו .אם
למשל בזמני התחלנו לגעת בקצה של סייבר
התקפי ,היום זה לדעתי גורם מאוד מאוד
מפותח במוסד".
"ונחזור לתקופה שלי ,מה שאנחנו עשינו ,זה לשבץ,
כמובן ,בתוכנית עבודה את הצרכים החיוניים ,את
הצי"ח .את הצי"ח קיבלנו אז מאמ"ן ויחד עם זה
היה חופש פעולה לראש המוסד לשנות את סדרי
העדיפויות כאשר הוא מטיל את עיבוד הצי"ח על
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ראשי האגפים או על הגורמים השונים במוסד
עצמו .זאת אומרת ,זה לא היה 'כזה ראה וקדש'...
היה צריך להתחשב ברצינות הצי"ח ...בזמני הייתה
כבר מערכת איסופית שאספה מידע גם עבור
המבצעים של המוסד ,עד כדי כך ,שהתחלנו להקים
מחלקות מודיעין בחלק מן האגפים המבצעיים
שבהם לא היו מחלקות מודיעין ,כמו למשל
ב"צומת" ,שלא הייתה בו מחלקת מודיעין .היה
צורך במחלקת מודיעין שתשרת את הפעילות ,קרי,
מודיעין למבצע ,בעיקר".

האתגר האיראני

"כבר אז הסתכלנו על איראן כמדינה שיש בה
פוטנציאל סכנה גדול מאוד לפיתוח אמצעים לא
קונבנציונליים ,אבל בעיקר על עיראק .עיראק
ניצבה בראש הצי"ח לפני איראן ,והחיזבאללה היה
בראש הצי"ח מבין גורמי הטרור .דאע"ש עדיין לא
היה וגם לא היה אל-קאעידה .לא זוכר שזיהינו
סימנים לאל-קאעידה כארגון טרור מתפתח
ולמדינה האיסלאמית .ועיקר הצי"ח שלנו התמקד
בחיזבאללה".
"השת"פ הבין-ארגוני ,כפי שכבר הוזכר ,לקה
בחסר והור"ש (ועדת ראשי השירותים) ,גם
בזמני ,לא תרמה או כמעט ולא תרמה דבר ,למעט
אישורים של אנשים שהם ברי-חיסול ,שהובאו על
ידי השב"כ והמוסד.
נתתי דגש על טיפוח המרכיבים המבצעיים ,כולל

איך יכול להיות שאתה ,ראש
הממשלה מחליט שאני צריך
להחזיר את הלוחמים  -שכבר
שלחתי למדינה אחרת בכלל

ח'אלד משעל  -כשל מבצעי
קציני האיסוף .אני אומר לכם ,ישנה תמיד תחושה
פנימית שאלה שווים יותר ...אך זו תחרות בסך-
הכול חיובית בין גורמי המבצעים השונים .הגעתי
למסקנה שיש לפתח ולטפח דווקא את היומינט.
לצורך זה הם קיבלו יותר תקציבים ויותר כוח-
אדם והטכנולוגיה גדלה אז כבר למאות אנשים ,עם
הישגים יפים מאוד .השתכנעתי שלא נכון להכניס
את כל גורמי הטכנולוגיה של הגופים השונים תחת
קורת גג אחת ...טוב שיש לכל גוף טכנולוגיה משלו,
ולמרות שמבחוץ נראה שיש בכך כפילויות ,עדיין
חשוב מאוד שתהיה יכולת עצמאית”.
"נכנסה לתמונה התוכנית הרב-שנתית ,הקיימת
עד היום .אצל עמיתי לפני ואחרי ,היו עשרות רבות
של מבצעים שבוצעו על ידי האגפים המבצעיים של
המוסד ,ואני לא מונה את המבצעים של הצומת.

אני מדבר על המבצעים של האגפים המבצעיים
האחרים .היו עשרות כאלה כל שנה וזה המשיך גם
הלאה".

לדעת להתמודד גם עם כשל מבצעי

"איני יכול להתעלם ממה שקרה בירדן ב.1997-
הניסיון לפגוע בח'אלד משעל .לא אספר עכשיו
את כל הסיפור ...המוסד לא המליץ על ח'אלד
משעל ,וכשנתניהו הינחה ...ואני לא מסיר שום
אחריות מעל כתפי! מכיוון שיכולתי להגיד לביבי,
כפי שאמרתי לו ,כשדיברתי איתו באותו יום שישי,
בטונים מאוד גבוהים ,איך יכול להיות שאתה ,ראש
הממשלה מחליט שאני צריך להחזיר את הלוחמים
– שכבר שלחתי למדינה אחרת בכלל ,בכיוון הפוך
לגמרי מירדן ,במרחק אלפי קילומטרים מישראל,

דני יתום
נולד ב ,1945 -התגייס לצה”ל ב ,1963-שירת בסיירת מטכ”ל; בוגר האוניברסיטה
העברית .ב 1987-התמנה לראש אגף התכנון בצה”ל ,בדרגת אלוף ,כיהן גם כאלוף
פיקוד המרכז  ;1996-1993היה מזכירם הצבאי של ראשי הממשלה יצחק רבין
ושמעון פרס .התמנה לראש המוסד ב ,1996-פרש מהמוסד ב ;1998-לאחר פרישתו
כיהן בתפקיד ראש המטה המדיני-ביטחוני של ראש הממשלה אהוד ברק; כיהן
כיו”ר מועצת המנהלים ב”כור מתכת” ,חבר-כנסת ( )2008-2003וכיום איש עסקים.
גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020
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ולהגיד לי תחזיר אותם הביתה ,הולכים על אחד
מארבעת ראשי החמאס שיושבים במפקדת
חמאס העולמית ברבת-עמון".
"לקח לי יומיים לבדוק אם קיימת היתכנות...
הגעתי למסקנה שיש היתכנות .בסופו של דבר
בגלל סדרת טעויות וזה כבר נכתב ונאמר ,הייתה
תקלה וח'אלד משעל נשאר בחיים עד היום.
אבל גם אחרי זה המוסד המשיך לעבוד בהיקף
מלא ובמרץ רב .הראיה ,הייתה תקלה נוספת
בברן שבשוויץ ,פעולה המלמדת על פעילות
אינטנסיבית ,אבל מה לעשות? הכישלונות הם אלה
שמתפרסמים וההצלחות הן חשאיות .הכישלון לא
יתום (הבזק של חיוך )...והוא מתפרסם בקול רעש
גדול וההצלחות יתומות כי הן לא מתפרסמות וכך
לדעתי צריך להישאר".
"הייתה לנו פרשה נוספת מאוד לא סימפטית וזו
הפרשה של יהודה גיל שבמשך  27או  28שנים
הצליח להוליך שולל לא רק את המוסד אלא את כל
קהילת המודיעין .אני סגרתי את זה .לא ארחיב ,מה
שכן חשוב – הלקח! א .כלקח פנימי בתוך המוסד.
מפעיל לא יכול לשרת כמפעיל יותר מדי שנים .בטח
לא יותר מחמש שנים .הפעלה ממושכת מדי היא
אם כל חטאת .ב .גורם ה'אין ברירה' ,למרות שאנשי
המוסד פועלים לעתים ביחידות ,כשהם נפגשים
עם מקור או סוכן אז על אחת כמה וכמה ,צריך
לפקח גם על אותם יחידנים ...אף אחד מאיתנו
לא מושלם .ג .לקח נוסף הוא שמחיר השקר גדול
ממחיר הכישלון! (בטון מאוד סמכותי)"

הוא רץ ,חצץ בין שנינו ואמר
למאבטח המקומי "זה בסדר,
זה בסדר ,האיש בסדר"...

יהודה גיל  -כשל עתיר לקחים( .צילום מסך  -ערוץ )13
אנשי מוסד .יכול להיות שכדי להתנקם בי (שוב
חיוך קצרצר) ,קיבלתי פאה סינתטית שגרמה לי
לאלרגיה לא נורמלית ,כל הדרך לארה"ב ,זה היה
בקונקורד (המטוס העל-קולי של אייר פראנס
שחצה את האטלנטי בשלוש וחצי שעות) ,באחת
הטיסות האחרונות של הקונקורד ,עם אהוד ברק.
נזלתי מהעיניים ,מהאף ,התגרדתי והתפללתי
שהטיסה הזאת תסתיים כדי שאוכל להוריד את
הפאה הנוכרית .כאמור ,הייתי אז מזכ"צ וברק היה
הרמטכ"ל ורבין אישר את זאת [לטוס בקונקורד
נ.ש] מכיוון שהייתה תקופה שהעיתונאים עקבו
אחרי כל אחד ,אחרי רבין ואחרינו .אם היו פוגשים

סיפורה של פאה נוכרית

"דבר לפני אחרון ,שהייתי רוצה לדבר עליו הוא
סוג של אנקדוטה .הייתי ראש המוסד הראשון
ששמו התפרסם עם קבלת התפקיד .זה היה
חקה (האלוף יצחק חופי ז"ל) שיום אחד סיפר לי
שכאשר סיים להיות ראש אג"ם והפך להיות ראש
מוסד ,הוא נעלם מעיני התקשורת ומעיני הציבור.
שכנים התחילו להתלחש שהוא ירד מהארץ( ...עוד
חצי חיוך )...אני רוצה לספר בעניין הזה שכאשר
אני יצאתי למבצעים ,התחפשתי ,לא הייתה
ברירה .התחפשתי גם כאשר טסתי עם אהוד ברק
לפגישה הראשונה עם חיכמת שיהאבי (הרמטכ"ל
הסורי) .אבל אז הייתי מזכיר צבאי ,לא הייתי ראש
המוסד .מי שחיפש אותנו ושינה לנו את הצורה היו
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אותנו בשדה התעופה ,היו הולכים אחרינו גם
לארה"ב .והסורים אמרו שאם דבר הפגישה יתגלה
עוד טרם הפגישה ,הם מבטלים אותה".

נזלתי מהעיניים ,מהאף,
התגרדתי והתפללתי
שהטיסה הזאת תסתיים כדי
שאוכל להוריד את הפאה
הנוכרית.
"יצאתי לסיור מבצעי ,לא למבצע .היו גם מבצעים
שהשתתפתי בהם ...יצאתי לסיור מבצעי באחת
המדינות בחו"ל ,שבו התנהל מבצע גדול ,דווקא
מבצע סיגינטי גדול ...יצאתי עם א .שהיה אז ראש
אגף "קשת" .כשאני חוזר חזרה ,עם פאה ,לשדה
התעופה בכוונה לטוס לישראל ,כנראה משכתי את
תשומת-לבו החשדנית של מאבטח מקומי .הוא
התקרב אלי ,כדי לשאול אותי שאלות ,ככל הנראה.
הייתי יוצא מזה ...היה בידי דרכון תקף והתמונה
בדרכון עם הפאה ...זה טבעי שהולכים עם פאות...
אבל המאבטח הישראלי שהיה בשדה התעופה,
לקראת הטיסה חזרה לתל-אביב ,הכיר אותי ,כי
היה לפני כן ראש חוליית המאבטחים של רבין.
הוא הבחין שעלולה להיות כאן התנגשות ...לאחר
שזיהה אותי ...הוא לא ידע שאני מבקר במדינה
זו ...הוא רץ ,חצץ בין שנינו ואמר למאבטח המקומי
"זה בסדר ,זה בסדר ,האיש בסדר "...ונתן לי לעבור.
ובזה אני מסיים".
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בהמשך לשיח הרמס”דים שנערך במל”ם ,נפגשו נעם שפירא מתקדם ומפרק את השירות של ראש מוסד לארבעה תחומי
ואופיר שהם עם תמיר פרדו גם במשרדו האזרחי .הכוונה עניין :מבצעים ,מודיעין ,טכנולוגיה ולוגיסטיקה ,שאיכויותיהם
הייתה לדייק את הדברים .פרדו מוהל את הפיקוד בניהול נגזרות באופן ישיר מאיכויות כוח האדם של השירות.

“ראש המוסד מנהל שורה ארוכה של
סטארט-אפים במגוון רחב של תחומים,
המחייבים יכולת החלטה!”
תמיר פרדו ,ראש המוסד הקודם ,כבר בן  ,67ועדיין מקרין מרץ ואנרגיה האופייניים לצעירים ממנו.
כעמיתיו הוא בורר את המילים בקפידה .למרות מאמציו לתאר את הדברים באופן אובייקטיבי ,קשה
שלא להתרשם מאהבתו הגדולה לארגון .חמש שנים הוא כיהן כראש המוסד ,לאחר שירות ארוך מאוד
בארגון ,אותו הוא מחלק לשתי תקופות מובהקות ,עד תפקידו כסגן ,כמסלול צר ,מקצועי ופרקטי,
ותקופת הבכירות המחייבת כבר גישה שונה לחלוטין ,רחבה הרבה יותר ועם ממשקים לצמרת ניהול
הביטחון הלאומי וטיפוח קשרים חובקי עולם.
“ההיכרות שלי עם המוסד החלה במחצית שנות
השבעים .הייתי אז קצין ביחידה (סיירת מטכ”ל)
והחל אז שיתוף פעולה עם המוסד .ביצענו ביחד
מבצעים משותפים .כך נחשפתי לקשר עם מייק
הררי ושלמה גל ...פעלנו על-פי החזון המשותף
של אמ”ן והמוסד ...לאחר שיצאתי ללמוד
באוניברסיטה ,פנו אלי להתגייס למוסד ,ללא
קשר לחוויה המשותפת .כך הגעתי למוסד ולקורס
הייעודי ...ביחידה היו אלה ימים בהם עסקנו,
במשותף ,בהכנה למבצע גדול .במהלך ההכנות
היה “מבצע יונתן” ,באנטבה .יוני נתניהו ז”ל ,מפקד
היחידה ,נהרג כמטר ממני ...כשחזרנו מהמבצע
באוגנדה ,התעורר סימן שאלה איך ממשיכים
בהכנות למבצע המשותף עם המוסד .עמירם לוין
קיבל את הפיקוד על היחידה ואותו מבצע גדול
התקיים כמתוכנן ...נוצרו קשרים אישיים בין אנשי
המוסד לאנשי היחידה”.

מה למדת?

“היסטוריה ,מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים...
הייתי בחופשה ללא תשלום מהיחידה.
כמילואימניק .תוך כדי הלימודים ,השתתפתי
בהקמת יחידת שלד”ג ובפעולות משותפות עם
המוסד”.

ובמוסד?
תמיר פרדו  -המרחק בין לשכת הסגן ללשכת הראש הוא כמה עשרות מטרים שהם עולם ומלואו...

“הייתי בקורס צוערים וקציני-איסוף .התחלתי את
המסלול כחניך ב”צומת” .שבתי (שבתי שביט) פנה
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לראות את הדברים בזווית ראייה רחבה יותר.
כראש הארגון על אחת כמה וכמה :ניהול הארגון
מקצה לקצה על כל תחומיו  -מבצעים ,מודיעין,
טכנולוגיה ולוגיסטיקה; פגישות עם מקבילי בצה”ל
ובקהילת המודיעין – הרמטכ”ל ,ראש השב”כ,
ראש אמ”ן ,ראשי הזרועות; פגישות וממשק עם
הדרג המדיני ,וועדת החוץ והביטחון ...טיפוח
יחסים עם בעלי תפקידים מקבילים לי בחו”ל...
אתה בעולם הרבה יותר רחב ומגוון ...המרחק
בין לשכת הסגן ללשכת הראש הוא כמה עשרות
מטרים אבל הוא גדול הרבה יותר (צוחק) ,עולם
שלם של עשייה ...בראש הארגון אתה מנהל את
ארבעת התחומים ,את הפעלת הכוח ואת בנין
הכוח – ההשקעה בעתיד! תמיד קיים הפיתוי
המובן להשקיע בהפעלת הכוח ,כי על-פיה מודדים
אותך ...ההחלטה שלי הייתה לפעול ביחס של
 ...20/80עשרים אחוז השקעה בבניין הכוח מתוך
ידיעה שאני לא אראה את הפירות ,מהם ייהנו אלה
שיבואו אחרי .ניתנת האמת להיאמר כי קדנציה
של חמש שנים בתפקיד היא מעל ומעבר ,ועל מי
שעומד בראש הארגון מוטלת האחריות לבניית
הכוח ,גם על חשבון “הגלורי” האישי .זה חיוני!”

בני גנץ  -יחסים מצויינים
אלי והציע לי להצטרף ל”קיסריה” ...שירתי למעשה
ב”קיסריה” עד  ,1993מ’רצפת הייצור’ ,דרך פרויקט
גדול בחו”ל ,וב 1989-קיבלתי פיקוד על יחידה
מבצעית .כשסיימתי ,שבתי כבר היה ראש המוסד
והציע לי לראות תוכן שונה מזה שב”קיסריה”...
עברתי לאגף ה IT-של המוסד ,לאחר מכן לתחום
הטכנולוגי-מבצעי ,בהמשך תקופה קצרה ב”תבל”,
ולתקופה של כשנה ב”צומת” למבצע מורכב....
באותה עת הייתי סגן ראש האגף ומפקד קורס
בכיר .חשבתי שזהו תפקידי האחרון במוסד.
אפרים הלוי הציע לי לשרת כראש אגף ולא
סרבתי ...כשמאיר דגן ז”ל התמנה לראש המוסד
הוא בחר בי להיות סגנו”.

כסגן ראש המוסד התחלתי
לראות את הדברים בזווית
ראייה רחבה יותר .כראש
הארגון על אחת כמה וכמה
מה השתנה מבחינתך בדרך לתפקיד ראש
המוסד?

“ודאי שחל שינוי!” הוא מצהיר מיד“ ,לאורך כל
התפקידים ,עד תפקיד סגן ראש המוסד ,אתה
מסתכל על משימותיך באופן צר .יש משימה,
צריך לבצעה וזהו! ...כסגן ראש המוסד התחלתי
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על מי שעומד בראש הארגון
מוטלת האחריות לבניית
הכוח ,גם על חשבון "הגלורי"
האישי .זה חיוני!
היו גם ראשי מוסד שבאו מבחוץ...

“כל עוד אין משבר בארגון יש לבחור את הראש
מקרב בכירי המוסד ...להיות איש מוסד זה
מקצוע! ...לקחת מפקד אוגדה ברמת הגולן ולמנותו
למפקד חיל-האוויר נראה הזוי ,לא? יחד עם זאת
זה לא בלתי אפשרי אך מלווה במסלול לימודי ארוך
בתוך הארגון ...למאיר דגן הייתה היסטוריה מוכחת
של פעילות חשאית אך לקח לו זמן עד שהוא למד
לשחות בתוך המוסד .ראש מוסד צריך לפעול
ככזה מהיום הראשון בתפקיד! כאמור ,בעת משבר
גדול יכולה להיות לכך משמעות ולכן ,זה אפשרי...
אחריותו של ראש המוסד היא להציע לדרג המדיני
שלושה מועמדים ראויים לתפקיד ,שצמחו במוסד
וגם ביצעו תפקיד חיצוני משמעותי”...

מערכת היחסים שלך עם ראש הממשלה?

“אני פעלתי מול ביבי נתניהו ,בשלוש ממשלות
רצופות בהן כיהן כראש ממשלה .הקשר היה
אינטנסיבי מאוד ,רציף וישיר .ראש הממשלה הוא
הממונה הישיר על ראש המוסד .לצד הקשר איתו
מתקיימים קשרים עם שר הביטחון ,שר החוץ ,שר
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האוצר וועדת החוץ והביטחון ,הקבינט הביטחוני...
הקשר עם ראש הממשלה כולל לפחות פגישה
שבועית אחת וסדרות של פגישות אד-הוק בהתאם
לקורה במרחב ...הקשר שלי עם נתניהו היה תקין
לחלוטין! ראש הממשלה אינו בוחר ביס-מן אלא
באיש מקצוע שיציג לו את המציאות כהווייתה...
אם נוצרים חילוקי דעות מבררים אותם ...המשימות
נגזרות מהצרכים של מדינת ישראל ולא של ראש
הממשלה ,גם כשהוא זה שמטיל אותן או מאשרן
באופן אישי .בתחום הביטחון של מדינת ישראל
יש למוסד את היכולת להציג את התשובה הנכונה
בעיתוי הנכון ובמחיר המתאים ...בהקשר הזה רצוי
לציין כי היו גם לא מעט משימות שהמוסד ביצע
שאינן בתחום המודיעין ,שלא ניתן לפרטן”.

אם כך מהי השליחות?

“הגדרת תפיסת האחריות של המוסד בתוך מרחב
הביטחון של מדינת ישראל היא:
■ סיכול איומי נשק בלתי קונבנציונלי.
■ סיכול פעולות טרור כנגד מדינת ישראל ויהודים
ברחבי העולם.
■ לספק לצה”ל מידע ומודיעין שיאפשרו לו לממש
את אחריותו במרחב הביטחוני.
■ לתת לממשלת ישראל תשובה מבצעית
ונקודתית לכל סוגיה שאינה מוגדרת בשלושת
רכיבי האחריות שצוינו (מבצעים מיוחדים)".
ניכרת בדבריו של תמיר פרדו הדגשה חוזרת ונשנית
של האחריות על המרחב הביטחוני ,הן של המוסד
והן של השותפים לביצורה של המדינה וההגנה על
תושביה ועל יהודי התפוצות.

איך הממשק עם נושאי אחריות נוספים?
ועדת ראשי השירותים (הור”ש)? המל”ל
(המטה לביטחון לאומי) ואחרים...

“על הקשרים בוועדת ראשי השירותים? להודות
על האמת אני לא יודע איך הקשרים בהווה.
הסתמנה דעיכה של פעילות הוועדה גם מתחילת
הקדנציה שלי .קיים פרדוקס בקשר המדובר –
שניים מראשי השירותים כפופים ישירות לראש
הממשלה ,בעוד שראש אמ”ן כפוף לרמטכ”ל,
לשר הביטחון ולראש הממשלה .מצד שני יש את
הור”ש המורחב – פורום שהתכנס בשעתו לעתים
קרובות ,יחד עם הרמטכ”ל ,שר הביטחון וראש
הממשלה .ההחלטות המשמעותיות התקבלו,
באופן טבעי ,בור”ש המורחב .לכן ,הור”ש הלך
ודעך ...ניסיתי להקים מסגרת של ראשי הארגונים
והרמטכ”ל .באופן מעשי ,הצלחתי להניע מפגשים
בלתי פורמליים עם בני גנץ שהיה הרמטכ”ל .זה לא
התקבע ולא המריא .אני עדיין חושב שזו מסגרת
חיונית.
לראש הממשלה יש שני “כלים” – המזכיר הצבאי
וראש המטה לביטחון לאומי (המל”ל) .באמצעותם
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הוא מתחזק את הקשר עם ראשי הארגונים .זו גם
ההזדמנות להסביר כי למדינה יש בעיה היסטורית
עם המל”ל ...מהו המל”ל? בימינו זה גוף אופרטיבי.
זו לא הייתה הכוונה בתחילת הדרך .כאשר ראש
הממשלה היה גם שר הביטחון (בן-גוריון) הוא
עסק בשני מטות בו-זמנית – המטה הצבאי
ומטה נוסף בתוך משרדו ,שעסק בכל השאר.
כשהתפקיד הופרד ,דווקא שר הביטחון המשיך עם
שני המטות ולראש הממשלה לא נותר מאומה...
כך נולד המל”ל ,בחטא .דוגמה נוספת? כל נושא
הסחר הביטחוני .לטעמי זה תחום שצריך להיות
חלק ממשרד ראש הממשלה ,שבו ההתבוננות על
הקורה רחבה בהרבה מזו של משרד הביטחון...
זה עדיין במשרד הביטחון .תחום ההתיישבות?
גם הוא צריך להיות במשרד ראש הממשלה ולא
היא .ניהול המאקרו המדיני-צבאי ,צריך להיות
במשרד ראש הממשלה ועדיין מנוהל במשרד
הביטחון ”.פרדו אינו מסביר בטון ביקורתי ,אלא
מתאר את המציאות כחוקר אובייקטיבי ,נטול
פניות שעניינו לתקן את הטעון תיקון“ .הניסיונות
להקים את המל”ל החלו בשנות התשעים ,כתסמין
המאפיין את המסורת השלטונית במדינת ישראל,
המתקשה לקבל שינויים מבניים לאיזון הכפיפויות
וניצולן היעיל ...בארה”ב ,הנשיא הוא המפקד
העליון והישיר של כל הזרועות וראש המל”ל
האמריקאי ,כנציגו של הנשיא ,מוסמך לזמן את
ראשי הארגונים ,לנהל את הפורומים הרלוונטיים,
לגבש את תפיסת הבטחון האמריקאית ולהגיש
לנשיא הצעות קונקרטיות .אין הדבר מונע מהנשיא
עצמו לדבר ישירות עם ראשי הארגונים ...בארץ
זה לא יצליח .הרעיון גורם הרבה התנגדויות .ראוי
להזכיר בעניין זה את הוועדה שהוקמה בשעתו
בראשותו של אמנון ליפקין-שחק .לא הצליח אז
ואני מקווה שבעתיד זה כן יצליח עם גוף שונה עם
התייחסות ממוקדת בפרסונה שתעמוד בראשו.
אסביר – אם “ישאילו” ראש ממערכת אופרטיבית,
הוא יפעיל את המל”ל כמערכת אופרטיבית .זה

גיליון מיוחד

(חלק שני)

לא נכון! ראש המל”ל צריך להיות לפני הכל אדם
חושב ...בארה”ב כיהנו בתפקיד עורכי-דין שידעו
לתאם ולתכלל את תפיסת הביטחון ללא השלכה
מבצעית .בתקופתו של אהוד אולמרט כראש
ממשלה היה יורם טורבוביץ’ ראש הסגל .הוא ניהל
בהצלחה רבה אירוע ביטחוני רחב היקף ,כראש
מל”ל קלאסי ,מוצלח לדעתי יותר מיכולת הניהול
של קצינים מקצועיים”.

חשוב להבהיר שסיכול
ממוקד אינו בא כדי להעניש
מישהו על פשעיו אלא מיועד
למנוע מעשים עתידיים!!!"
סיכולים ממוקדים?

“אפרים הלוי התנגד לסיכול ממוקד בטענה שיש לו
ערך מוגבל ,ובצדק .ההבנה היא שבסיכול ממוקד
אתה פועל בכמה מישורים – אתה החוקר ,אתה
המאשים ואתה גם המוציא לפועל ...חשוב להבהיר
שסיכול ממוקד אינו בא כדי להעניש מישהו על
פשעיו אלא מיועד למנוע מעשים עתידיים!!!”,
מדגיש פרדו את ארבע המילים האחרונות“ .זה
לא עונש!!! יחד עם זאת יש מקרים יוצאי דופן
שבהם כן ניתן למדוד בצורה ישירה את הערך
האסטרטגי האמיתי של הפעולה .גורם חיוני נוסף
הנלקח בחשבון הוא להפריע בזמן אמת לביצוע
פעולה ידועה ועוינת .כשאני שופט את הסוגייה
לאורך השנים הערך של השיטה מוגבל מהבחינה
האסטרטגית .צריך להעמיד דברים על דיוקם –
ברוב המקרים המוסד הוא המציע פעולות עם
יריעת הנמקות ומציגן לראש הממשלה .זה מאשר
או שאינו מאשר .ראש הממשלה אינו מטיל על
המוסד משימת חיסול ,הוא אינו יוזם! זו הדרך
הנכונה והבריאה להתבונן בסוגייה זו”.

יוני נתניהו ז”ל  -פרדו היה הקשר שלו
במבצע יונתן

יחסיך כראש המוסד עם צה”ל ,עם השב”כ...

(מחייך) “בתקופתי ,היחסים עם צה”ל ,מהרמטכ”ל
בני גנץ וגדי אייזנקוט דרך ראשי הזרועות והאלופים
היו מצוינים ...בעיני? פנטסטיים .היחסים עם
השב”כ היו טובים מאוד וכמות הדריכות ההדדיות
על בהונות רגלינו הייתה ממש זניחה( ”...חוזר
ומחייך)

טכנולוגיה מול כוח אדם ,מיזוג גלויות ,שוויון
מגדרי ,במבצעי איסוף ,מבצעים מיוחדים
וכיוצא באלה?

"אני חושב שכל ארגון מבצעי בעת המודרנית בכלל
ובימינו בפרט ,זקוק לארבע רגליים להישען עליהן:
■ הרגל המבצעית – מכלול רחב של יומינט
וכישורים למבצעים מיוחדים

תמיר פרדו
נולד ב .1953-שירת בצה”ל בסיירת מטכ”ל ,השתתף ב”מבצע יונתן” והיה ממקימי
יחידת “שלדג” ,בוגר אוניברסיטת ת”א .התגייס ל”מוסד” ב .1980-מילא שורה של
תפקידים מבצעיים ושימש בין  2002ל 2006-כסגנו של מאיר דגן ,ראש המוסד.
הושאל לצה”ל עד  .2007חזר למוסד כסגנו של דגן והתפטר ב .2009-מ 2009-ועד
מינויו לראש המוסד ב ,2011-עבד בתחום העסקי .פרש מהמוסד ב .2016-כיום
הוא נשיאה של חברת הייטק (בעיקר בתחום הסייבר).
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הנשים זהים כמעט לחלוטין לאלה של הגברים
בחלקים נרחבים של המערכות המבצעיות .שילבנו
בארגון עובדים על הרצף האוטיסטי (בחיוך נוסף
ומבויש) זה היה רעיון של אשתי ...אין במוסד
הדרה של מגזר כלשהו בחברה הישראלית וללא
קשר לחוק הלאום .המוסד גייס ומגייס אנשים על
פי איכויותיהם בלבד ,ללא התייחסות לדת ,מין
וצבע .המיונים מתבצעים בקרב שכבת גיל גבוהה
מהצבא ...אלה מבוגרים בסוף שנות העשרים,
עם תואר ראשון לפחות ואחרי שירות צבאי
ולכן יש לארגון את האפשרות לבחור את הכי
טובים ...המוסד “מפונק” מאוד ביכולותיו לנצל
את האטרקטיביות שלו לברור לתוכו את הטובים
שבטובים”.

ובמבט צופה עתיד...

גדי איזנקוט  -יחסים מצויינים
■ הרגל המודיעינית – מגוונת ואיכותית עד כמה
שניתן
■ הרגל הטכנולוגית – עם עוצמה ומובילות
מוכחות ,למרות העלויות הגבוהות
■ הרגל הלוגיסטית – יש טוענים שהיא לא
חיונית? ללא מערך לוגיסטי רציני המתפקד
 ,24/7היעילות הארגונית תהיה נמוכה עד בלתי
רלוונטית.

כמוצר של הממשלה יש
להעריך את יכולותיהם
של אויבינו ובמקביל מהן
יכולותינו .ההשפעה היא
הדדית.
השילוב המושכל בין הארבע הוא הוא המפתח
להצלחה ולכן צריך לטפח את ההשקעה בכולן.
תפגע באחת מהן ,תיצור חוליה חלשה בשרשרת
הארגונית ...כראש המוסד התמקדתי ביישום
התובנה הזו .ולעניין כוח האדם ...אתחיל במיזוג
הגלויות ,אין לי מושג על מה אתם מדברים( ...חיוך
נבוך משהו) .המוסד הוא אחד הגופים ההטרוגניים
ביותר במדינת ישראל ...אפתח סוגריים – במוסד
נקבע שישרתו בו רק מי שעשו שירות צבאי למעט
חריגים ועולים חדשים .לכל עובד במוסד יש מספר
אישי וזה לא כולל חרדים ...סוגר סוגריים .מספרי
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“האתגר הגדול ביותר הוא היכולת לשנות בזמן
אמת! להפעיל את הבחירה בין שמרנות להכרח
להשתנות .הצלחות העבר מונעות שינוי ...מצד שני,
קצב השינויים מטורף ולכן נדרשת מהירות גדולה
בהטמעתם .גם האוכלוסייה משתנה והיא תהיה
שונה מאוד ...בני דור ה Z-ישפיעו וישנו את פניהם
של ארגונים בכלל ושל המוסד בפרט ,כדי להמשיך
ולממש את האחריות שלהם לביטחון של מדינת

ישראל .וכשמדובר בשינויים מפליגים אני חייב
להתייחס לסוגיית הערכת המודיעין השנתית ומי
האחראי עליה .הערכה זו היא תמהיל של האדום
– האויב ,ושל הכחול – אנחנו .כלומר ,כמוצר של
הממשלה יש להעריך את יכולותיהם של אויבינו
ובמקביל מהן יכולותינו .ההשפעה היא הדדית.
רכיבים כמו לאן על המדינה להתקדם מבחינה
חברתית ובוודאי שבנושא השלום ,הגם שהם
אמורים להיות רכיבים חיוניים בהערכת המודיעין,
אני מזהה הימנעות מצירופם להערכה .דוגמה
מאלפת שאני יכול להעיד עליה – הייתי מעורב
במשא ומתן לסיום מצב הלחימה במבצע “עמוד
ענן” .למרות ממשלת האחים המוסלמים שהנהיגה
באותם ימים את מצרים בחר ראש הממשלה
לשתפם במשא ומתן .בחירת הציר הזה דווקא,
הייתה מוצלחת בשל כוחה של הממשלה המצרית
להשפיע על השטח ברצועה .תוך יומיים הסתיימה
הלחימה.
לסיכום ,ניתן לומר בביטחון מלא כי ראש המוסד
מנהל בו-זמנית הרבה מאוד סטארט-אפים
ומדובר במאות ...נדרשת ממנו יכולת החלטה
ברמה גבוהה .את הניסיון הזה לקחתי גם לחיי
האזרחיים וזה תחום עיסוקי”.

...ולסיכום המפגש עם הרמס”דים  -שאל ד”ר צבי שטאובר ,יו”ר המל”ם:

האם צריך להשקיע במודיעין אסטרטגי?
המפגש במל”ם עם ארבעת הרמס”דים ,הציף שאלה מהותית ,החוזרת ועולה תדיר ,במיוחד
כאשר המציאות מלמדת את אנשי קהילת המודיעין לקח ,שוב ושוב .הערכות מודיעין רבות
התנפצו על סלעי המציאות המתפתחת .מרתק לשמוע שלוש דעות ספונטניות של שלושה
ממשתתפי מסע-השיח שערכנו לרגל מלאת שבעים שנה למוסד ולסאגה שאת רובה לא ניתן
לחשוף .את השאלה הציג שטאובר כנושא לענות בו ,במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
במל”ם.
אפרים הלוי ענה לקונית ובנחרצות“ :לא!” .לדעתו ההשקעה מיותרת.
דני יתום חושב שכן“ :אי אפשר להימלט
מהשקעה במודיעין האסטרטגי וראוי לבצע
מחקר רציני ,הן באשר לסדר העדיפויות והן
באשר למבנה המסגרת .בהעדר אסטרטגיה
יזומה של המנהיג ,צריך לבדוק הקמת
מסגרת שתציג את העקרונות המודיעיניים
והאסטרטגיה המתאימה למדינת ישראל”
תמיר פרדו בחר להתייחס בהתניה“ :מודיעין
אסטרטגי הוא תלוי מדיניות אסטרטגית .אם
אין מדיניות כזו ,הצורך במחקר שכזה מיותר
ולהיפך ,אם המנהיג מגדיר מטרות ,צריך
דר' שטאובר  -מנסה לחקור מחוץ לקופסה...
לחקור”.
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דב שילוח  -זיכרונות מבית אבא
ילד רב-תושיה ,ציוני ,אושיית ביטחון ,פעיל עליה,
סוכן חשאי ,איש מוסד ושב”כ

הפעם הראשונה בה נחשף דב שילוח ,בנו של ראובן שילוח ,ראש המוסד הראשון ,למהות
ולהיקף פעילותו של אביו ולתרומתו למדינה ,לפני ואחרי שקמה ,הייתה בהיותו בן  .18היה זה
במהלך השבעה לאביו ,ואחרי ששמע וקרא את דברי ההספד לשילוח ,שהלך לעולמו ב.1959-
דב אינו זוכר שהמילה "מוסד" הוזכרה ולו פעם אחת.
מאת מינה ברמן
בין באי בית שילוח היו דוד בן-גוריון ומשה שרת
וכן אנשי מודיעין בעלי מוניטין כמו עזרא דנין,
אליהו (אליאס) ששון ,אהוד אבריאל ,עמוס מנור,
ושייקה דן .טדי קולק היה חברו הטוב ביותר של
שילוח ואיש אמונו .דב זוכר את מסטיק הבאבל-
גאם שהיה קולק מביא לו מארה"ב .לאה בן-דור,
לימים עורכת "הג'רוזלם פוסט" ,הייתה אף היא
ממקורביו של שילוח.
דב ואחותו נעמי לא היו שותפים לנסיבות הגעתם
של האישים הללו לביתם או לתוכן פגישותיהם עם
אביהם .דב מניח כי אמו ,בטי ,ידעה יותר אך גם
היא לא ידעה הרבה .דב זוכר את משה שרת ואת
ציפורה רעייתו ,שבילדותו תמיד האירו לו פנים.
שרת אף היה צובט אותו לפעמים .אחרי ששרת
אולץ להתפטר מהממשלה ,ביוני  ,1956המשיך

דוד בן גוריון בשדה בוקר .במרכז :רעייתו פולה משמאל :מזכירו האישי יצחק נבון ,צילום :אוסף
התצלומים הלאומי ,פריץ כהן.
שילוח לשמור על הקשר עמו.
בהיות דב בן  16הציע לו אביו להצטרף אליו
לנסיעה לשדה-בוקר .בהיכנסם לצריף בו גר ראש
הממשלה לשעבר מצאו את בן-גוריון ישוב מאחורי
שולחן העבודה שלו .שילוח הפנה את תשומת לבו
של בן-גוריון לכך שלדב היה יום הולדת כמה ימים
קודם לכן ו"הציע" לו לתת לדב מתנה .ו"הזקן" לא
היסס ,הוציא ספרון ונתן אותו במתנה לדב ,עם

ראובן שילוח (מימין) וולטר איתן  -בוועידת
שביתת הנשק ברודוס

"הזקן" לא היסס ,הוציא
ספרון ונתן אותו במתנה לדב,
עם הקדשה

הקדשה .כשהגיעה העת לאכול צעדו כולם בצוותא
לחדר האוכל הקיבוצי .למרבה ההפתעה התברר כי
פולה הביאה עמה גם אוכל מן הבית.
שילוח היה הראשון שהקים קשר עם ג'ים אנגלטון
כאשר שירת כאיש ה( OSS-הארגון שקדם ל)CIA-
באירופה ,במהלך מלחמת העולם השנייה .לימים,
כאשר היה אנגלטון האחראי ב CIA-על הקשר
עם שירותי מודיעין זרים ,הוא תרם רבות להקמת
הקשר המודיעיני עם קהילת המודיעין הישראלית.
דב זוכר כיצד היו השניים נפגשים בלילות ,על
בקבוקי ויסקי ,בביתם בוושינגטון כאשר אביו כיהן
כציר בשגרירות ישראל שם .גם עם וולטר בידל
סמית ,ראש המטה של הנשיא אייזנהאור ,ולימים
ראש ה CIA-היה לשילוח קשר ,ובראייתו של דב בן
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ה ,13-היה זה אך טבעי שסמית הביא לו סט חיילי
בדיל כמתנת בר-מצווה.
בתוקף תפקידיו הרבה ראובן שילוח לשהות מחוץ
לבית" .אבא נעדר" כפי שמכנה אותו דב .על הקשר
עם ילדיו שמר באמצעות גלויות מנוקדות .הוא גם
לא נטל חופשות .מי שניהלה את הבית וגידלה את
דב ואת אחותו נעמי ,הצעירה ממנו בשבע שנים,
הייתה האם .עם זאת זוכר דב היטב את "אומלט
השבת" שהיה מכין אביו כשנחה עליו הרוח ,וכיצד
היה שר בבית ,בקולו הערב ,את "בין נהר פרת
לנהר חידקל" ואת "יש לי גן" .זיכרון חם נוסף
הם משחקי ה"שבץ-נא" ( (Scrabbleבאנגלית
שהיו השניים משחקים בשעות הערב .המשחקים
נועדו לסייע לשילוח להניח בצד את טרדות היום
ולהירדם .אולם בדרך כלל ,אחרי שדב הלך לישון,
אביו עדיין היה ממשיך במשחק לבדו .בבוקר היה
דב מקבל דיווח על סך הנקודות שאביו צבר אחרי
שהוא פרש.
בוקר אחד קם דב בבוקר ולהפתעתו גילה שלושה
תפוחי עץ אדומי לחיים על השולחן בסלון .היה זה
בתקופת הצנע ,ולמרות ששני בני הזוג עבדו הם
חיו חיי צניעות .מדי פעם ,אבי אמו שחי בארה"ב
סייע להם כספית .דב עט על המציאה והכניס
אחד התפוחים לתיק האוכל .מעדן להפסקת עשר
בבית הספר .אלא שאמו ניגשה מיד ,והוציאה
את התפוחים ללא כל הסבר .היום דב מעריך

אמו חששה שלשונות רעות
יפיצו את השמועה שמשפחת
שילוח רוכשת מצרכים בשוק
השחור

ג'ים אנגלטון  -ידיד המשפחה
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ראובן ,דב ובטי שילוח
שאמו חששה שלשונות רעות יפיצו את השמועה
שמשפחת שילוח רוכשת מצרכים בשוק השחור.
רק לימים נודע לו כי שלושת התפוחים לשילוח
היו מתנת עבדאללה ,מלך ירדן ,בתום אחת
מפגישותיהם.
זיכרון קשה של דב קשור בפיצוץ מכונית תופת
בפתח בניין המוסדות הלאומיים ב 11-במארס
 .1948בפיצוץ נהרגו  13מעובדי הבניין ו44-
נפצעו .הבניין שכן בשכונת רחביה לא הרחק מבית
משפחת שילוח ומגן הילדים בו למד דב .הוא זוכר
כיצד נבהל כשחבריו לגן הסבירו לו כי ודאי גם ביתו
התפוצץ .אך קשה יותר הייתה התמונה של אביו
הפצוע ,ששהה בבניין בעת הפיצוץ ,חוזר הביתה
חבוש בתחבושות מלאות כתמי דם .ראובן שילוח
לא אושפז אך נשאר מספר ימים בבית כשהוא
מטופל על ידי רופא שכן.
דב זוכר כמה שמח אביו כאשר החליט ללמוד
בתיכון את השפה הערבית .לימים ,אחרי שירות
בנח"ל ,למד לימודי המזרח-התיכון ומדע המדינה
באוניברסיטה העברית ולימודי תואר שני
באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק .על פי עדותו

הוא זוכר כיצד נבהל
כשחבריו לגן הסבירו לו כי
ודאי גם ביתו התפוצץ
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"לא הבין במודיעין ולא ידע מה יהיה כשיהיה
גדול".
ב ,1969-עשר שנים אחרי מות אביו ,סגר דב
שילוח מעגל .לאה בן-דור ,שהכירה אותו מילדותו,
המליצה עליו ,שלא בידיעתו ,בפני שלמה כהן-
אברבנאל ,מבכירי המוסד .ולא ,זכות אבות לא
עמדה לו .הוא קיבל מכתב זימון תקני ,ועבר שורה
ארוכה של מבדקי ידע ויכולת ככל מועמד אחר,
והתקבל.

מלך ירדן עבדאללה  -שי הביתה ,שלושה
תפוחי-עץ משובחים
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ראובן שילוח -
ראש "המוסד" הראשון

ראובן זסלני ,לימים שילוח ,נולד בירושלים בתשעה בדצמבר  ,1909בנם של הרב אהרון יצחק ושרה זסלנסקי ,שעלו
לארץ-ישראל ממניעים ציוניים .לאחר שסיים את לימודיו בבית הספר "תחכמוני" ,המשיך שילוח את לימודיו בבית
המדרש למורים ע"ש דוד ילין ,שם גם למד את השפה הערבית ,שהשליטה בה הקנתה לו יתרונות אשר יבואו לידי
ביטוי בהמשך דרכו .כאשר התוודע ללשון ולתרבות הערבית ,הבין שילוח שסוד קיומו של היישוב העברי בארץ-
ישראל תלוי במידת היכולת להבין ולחוש את המתרחש בקרב האוכלוסייה שבתוכה אנו חיים ולתקשר עימה.
מאת ראובן מירן ודב שילוח
בשנת  ,1931בהיותו סטודנט ללימודי המזרח-
התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים,
גויס שילוח על ידי דב הוז לשירות המוסדות
הציוניים .שנתיים לאחר מכן הוא שוגר למשימתו
המודיעינית הראשונה בעיראק .לאחר שהתמקם
בבגדאד וביסס את הכיסוי שלו כמורה לעברית,
החל שילוח בהקמת תשתית חשאית של פעילים
יהודיים ושמר על קשר שוטף עם מפעיליו במחלקה
המדינית של ההסתדרות.
ב 1935-יצא שילוח לשליחות שנייה בבגדאד,
הפעם בכיסוי של כתב היומון .Palestine Post
בשליחות זו הרחיב את פעילותו לכל שטח עיראק
ואף יצר קשר עם ראשי התנועה הלאומית הכורדית.
שליחותו התקצרה עקב חשיפתו על-ידי שירותי
הביטחון המקומיים והוא הצליח לשוב ארצה.
בארץ-ישראל שולב שילוח בפעילות ארגון
"ההגנה" והקים רשת ארצית ראשונה של מקורות,
שמשימתם הייתה לדווח על המתרחש בקרב
הציבור הערבי ולאתר כוונות מתריעות לפגיעה
ביישוב היהודי.
עם פרוץ המרד הערבי ב 1936-הועבר שילוח
למחלקה המדינית של הסוכנות היהודית ובה פעל
עד קום המדינה.
כאחראי על הקשר עם הזרועות השונות של
המודיעין הבריטי ,הניח שילוח את היסודות לקשר
ולחילופי מידע חשאיים עם שירותי מודיעין זרים.
בשנים  1939-1937יצא עם אליהו אפשטיין
(אילת) ואליאס ששון למשימות איסוף בסוריה
ובלבנון.
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה הפעיל שילוח
את קשריו הענפים עם השירותים החשאיים של
בריטניה והתמקד בנושאי ריגול נגדי (ר"ן) .הוא
פעל נמרצות כדי לשכנע את המודיעין הבריטי
שהיישוב העברי בא"י והקהילות היהודיות
באירופה הכבושה ,רוצים ויכולים לסייע במאמץ
המלחמתי ,בזירות ההתמודדות השונות של
שירותי המודיעין .במסגרת זאת נולד מבצע

לא תהיינה כאלו שישביעו את רצונם של ערביי
א"י.
בדצמבר  1947התמנה שילוח לעוזרו של דוד בן-
גוריון לענייני מודיעין ופעל ליצירת תיאום וגיבוש
צינורות להזרמת מידע והערכות דו-סטריות בין
זרועות המודיעין ובין הקברניט .כמו כן ,התמקד
בהרחבת הפעילות המודיעינית לזירות חדשות
ופרס שלוחות חשאיות בקפריסין ובאירופה
במטרה שתשמשנה כבסיסים לחדירה עתידית
לעולם הערבי .באותה עת גם יצר קשרים עם
שירותי ביון זרים נוספים.

למד את השפה הערבית,
שהשליטה בה הקנתה לו
יתרונות אשר יבואו לידי ביטוי
בהמשך דרכו
ראובן שילוח  -בן-גוריון אישר את תוכניתו של
שילוח להחליף את הוועדה העליונה לתיאום גופי
המודיעין ,בגוף מרכזי " -המוסד"
הצנחנים הארץ-ישראליים שהוצנחו מעבר לקווי
האויב הנאצי.
ב 1943-החל שילוח לגלות עניין ב ,OSS-הארגון
שקדם ל ,CIA-וכבר לקראת סוף המלחמה זיהה
את משקלה העולה של ארה"ב במזרח התיכון
ובעולם ,כמעצמה שתתפוס את מקומה של
בריטניה בהגמוניה העולמית הפוסט-מלחמתית.
הוא חתר ליצירת קשרים עם קהילת המודיעין
האמריקאית וביולי  1947הניבו קשרים אלה פרי
כאשר התריע שילוח בפעם הראשונה על כוונות
המופתי חג' אמין אל-חוסייני להצית מהומות
ברחבי ארץ-ישראל ,אם תוצאות הדיונים באו"ם

במאי  1948מינה דוד בן-גוריון את ראובן שילוח
לתפקיד האחראי על אגף צבאי ופוליטי במשרד
החוץ בכפיפות ישירה אליו כשר הביטחון.
חודש לאחר מכן שרטט בן גוריון בעצה אחת עם
שילוח את המבנה העתידי של קהילת המודיעין
ומינה אותו לאחראי על זרוע המודיעין הפוליטי
ואיסוף מידע בחו"ל ,לימים "המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים".
מבנה זה חתם למעשה את עיצוב קהילת המודיעין
הישראלית ושרד עד ימינו.
כאחראי על זרוע המודיעין המדיני ועל איסוף
מידע בחו"ל ,הטיל בן-גוריון על שילוח משימות
דיפלומטיות חשאיות ורגישות במיוחד ,כגון
המו"מ שהביא להסכם שביתת הנשק עם ירדן בו
היה לשילוח תפקיד מרכזי.
מיד עם תום מלחמת השחרור נסע שילוח לארה"ב
כדי לארגן ולתאם את פעילות המחלקה המדינית
בארה"ב.
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בנובמבר  1949הפעיל שילוח מחדש את הוועדה
העליונה לתיאום גופי המודיעין ,וחודש לאחר מכן
אישר בן-גוריון את תוכניתו של שילוח להחליף את
הוועדה בגוף מרכזי – "המוסד" .בן-גוריון הטיל על
שילוח להקים את הגוף ולעמוד בראשו בכפיפות
ישירה לראש הממשלה .ב 13-בדצמבר 1949
הוקם "המוסד" וראובן שילוח בן הארבעים עמד
בראשו עד להתפטרותו ב ,1952-בעקבות חיכוכים
עם ראש שירות הביטחון איסר הראל ,שאף ירש
את תפקידו.
מ"המוסד" עבר שילוח לשרת במשרד החוץ ,שם
מילא תפקיד ציר בשגרירות ישראל בוושינגטון
ומאוחר יותר יועץ מיוחד לגולדה מאיר ,שרת החוץ,
עד שנפטר ממחלת לב ב 1959-כאשר הוא בן 49
בלבד.

שליחותו התקצרה עקב
חשיפתו על-ידי שירותי
הביטחון המקומיים והוא
הצליח לשוב ארצה
תפיסותיו המודיעיניות ,המדיניות והאסטרטגיות
של ראובן שילוח עומדות עד היום כבסיס מוצק
של "המוסד" ושל קהילת המודיעין .האמונה
לפיה פריסתו ודרכי פעולתו של "המוסד" חייבים
להיגזר ממצבה הייחודי של מדינת ישראל במזרח
התיכון העוין ,ומן האחריות לגורל העם היהודי
שאיבד במלחמת העולם השנייה יותר משליש בניו
ובנותיו ,מאפיינת את מבנהו ופעילותו של הארגון
עד עצם היום הזה" .המוסד" על פי חזונו של ראובן
שילוח הוא גוף בעל פריסה עולמית המסוגל לתת
מענה רחב ומגוון בזירות השונות שבהן יש למדינת
ישראל אינטרסים מודיעיניים ,מדיניים ,ביטחוניים
ואחרים .השילוב שהתקיים באישיותו וניסיון חייו
של שילוח כאיש שטח ממוקד במשימתו אך לא
פחות מכך אדם בעל ראייה כוללת ,היצירתיות
הרבה בה ניחן ,השכלתו הרחבה והניסיון המקצועי
הרב שרכש במגעיו עם זרועות המודיעין הבריטי
– כל אלה ,לצד שליחויותיו וגיחותיו ללב העולם
הערבי והיכרותו העמוקה עם האויב שלצידו ובקרבו
נגזר עלינו לחיות – הובילו באורח בלתי נמנע
לראייה רחבה ואסטרטגית של מושג המודיעין
ומהותו .שילוח לא ראה במודיעין יעד בפני עצמו
אלא מכשיר ואמצעי להשגת יעדים ומטרות
לאומיות ,ולכן ייחס חשיבות רבה ליכולתנו לנצל
את המודיעין שנאסף ,ואת הקשרים שנרקמו ,כדי
לקדם את השגתן של מטרות אלו .בהקשר זה מן
הראוי לציין כי שילוח האמין שלצד הצורך להגן על
המדינה מפני הסכנות האורבות לה ,קיימת חובה
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התרעה על סכנות מפני
מלחמה לצד הצבעה על
סיכויים לשלום  -זוהי תמצית
משנתו של ראובן שילוח
מתמדת לאיתור ויצירת ערוצי הידברות עם האויב.
התרעה על סכנות מפני מלחמה לצד הצבעה על
סיכויים לשלום – זוהי תמצית משנתו של ראובן
שילוח והיא שעמדה בבסיס פעילותו הנמרצת,
למציאת וליצירת נתיבי הידברות עם מצרים וירדן,
ולניצול קשרי מודיעין חשאיים והפיכתם לנכסים
דיפלומטיים בראייה אזורית ועולמית .כך פעל
שילוח לניצול צינורות מודיעין כדי לקדם קשרים

עם מדינות שלא קיימו קשרים ממוסדים עם
ישראל.
במקביל ,שילוח מילא תפקיד מרכזי בגיבוש
ומימוש תפיסת הפריפריה של ישראל .מאחר
וישראל מוקפת מדינות עוינות סבר שילוח כי יש
לנסות לפתח קשרים ולהגיע לשיתוף פעולה עם
מדינות המעגל החיצוני ,הלא-ערביות ,הגובלות
במדינות ערב :תורכיה ,איראן ואתיופיה .על בסיס
אותה ראייה אסטרטגית ,שילוח ראה חשיבות
בשימור ופיתוח קשרי ישראל עם חלקי העם
היהודי מעבר למסך הברזל ופעל באורח נלהב ויעיל
להקמת ארגון "נתיב".
חזון רעיוני וארגוני ,קסם אישי ,יצירתיות מבצעית
ויכולת לראות מעבר לאופק ,לזהות צרכים וליצור
גשרים – אלה היו תרומותיו הייחודיות של ראובן
שילוח למודיעין הישראלי בכלל ולמוסד בפרט.

ביבליוגרפיה

פילמוגרפיה

אשד ,חגי ( .)1988מוסד של איש אחד.
תל-אביב :עידנים  -ידיעות אחרונות.
גלבר ,יואב ( .)1988ראובן שילוח  -תרומתו
להתפתחות המודיעין הישראלי .כרמל ,חזי
(עורך) ,מודיעין לשלום
(ע"ע  .)47-31תל-אביב :ידיעות אחרונות/
ספרי חמד.

הסרט "ראובן שילוח"  -דן וולמן וראובן מירן.
הסרט "ראשית ימיה של קהילת המודיעין
הישראלית"  -דן וולמן וראובן מירן.
הסרט "יולנד" (יולנד הרמר ,פעילה ציונית
במצרים בשנות הארבעים של המאה ה)20-
 -דן וולמן וראובן מירן.
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בתחילת דרכו היה המוסד "רשות" שעיקר עיסוקיה היו גיוס והפעלה של מקורות חיים.
בהיותו גוף אקטיבי הוא התפתח תוך כדי פעילותו המבצעית והתאים את דרכי פעילותו
לדינאמיקה שהתרחשה בארצות יעד ובקרב ארגונים עוינים שפעלו משם.
על תקופת צבי זמיר במוסד

מתוך הבנה עמוקה של המאקרו ,הורחבו
ושודרגו בנחישות גם הפרטים הקטנים...
מאת פרדי עיני ,לשעבר ראש לשכתו של צבי זמיר
מובהקת למבצעי המוסד ובמרוצת השנים היא
הפכה לאחד הגופים הגדולים והחשובים במוסד.

היה על מי שעמדו בראשו לוודא שתורת העבודה
והמבנה יתאימו לייעוד .כל אחד מראשי המוסד
תרם את חלקו בהתאם לראייתו ולצפיותיו
מהארגון .מטבע האופי המאוד מיוחד של פעילות
המוסד מול אתגרים קיימים וחדשים ,העניקו
ראשי הממשלה לראשי המוסד עצמאות לא מעטה
בבחירת סגנון עבודתם ובכלל זה בקביעת היעדים
והדרכים ליישומם .צביקה זמיר התמנה לראשות
המוסד על ידי ראש הממשלה לוי אשכול ושירת
בשנים  1968עד  .1974מלבד מספר חודשים תחת
אשכול ,הוא שירת בעיקר בכפיפות לגולדה מאיר.
כבר בראשית דרכו בארגון התחוור לו שהפעילות
המבצעית של המוסד נוכח ייעודו הספציפי
נשענת במידה לא מעטה על גופים אחים – אמ"ן
ושב"כ .גופים אלה לא הכירו לפרטיה את הפעילות
המבצעית של המוסד ומשום כך לא התייחסו
אל בקשותיו בעדיפות הראויה ,לפי ראות עיניו.
יוצא מכך שהמוסד לא תמיד זכה למענה הולם
לבקשותיו מגופים אלה ,מה שהשליך על הפעילות
המבצעית .צביקה ראה צורך להשתחרר מהתלות
המבצעית בשב"כ ובאמ"ן כדי שהמוסד יוכל
לתפקד ללא אילוצים.

החתירה העיקשת לעצמאות אופרטיבית

השינוי הראשון היה ליצור יכולת עצמית לאבטחת
הפעילות בשטח שנסמכה על חוליות אבטחה
שסיפק השב"כ .הוקם והוכשר גוף מוסדי עצמאי
לעיקוב ,אבטחה ובהמשך גם חדירות סמויות.
בתיאום עם השב"כ נקלטו מספר אנשי מקצוע

צביקה ראה צורך להשתחרר
מהתלות המבצעית בשב"כ
ובאמ"ן כדי שהמוסד יוכל
לתפקד ללא אילוצים
20

המוסד פורש את אברותיו על יהדות העולם

צבי זמיר  -חי את המוסד ברמ”ח ושס”ה
בתחום מהשב"כ והיוו גרעין ליחידה שתעסוק
בנושא ושנקראה "קשת" .היחידה הפכה במרוצת
השנים גם לגוף המבצעי שייתן מענה יצירתי ויעיל
מול תשתיות הטרור בחו"ל ובעיקר בסוגיית מניעה
ונטרול פעולות האיבה שפרצו באותם זמנים.
התלות באמ"ן התבטאה בתחום הטכנולוגי.
לצורך זה המוסד נשען על יחידה  ,8200למעקב
אחר התקשורת בין אנשי הפח"ע וקשריהם עם
תשתיות לסיוע מבצעי שהקימו בארצות שונות.
כאן המכשלה הייתה ,בעיקרו של עניין ,שההיענות
לבקשות המוסד לא תאמה את צרכיו המבצעיים.
צביקה החליט להקים במוסד יחידה שהתמחתה
בתחום הטכנולוגי – "פרודות" ,שתעניק מענה
לוגיסטי בזמן אמת לצרכים המבצעיים .אמ"ן לא
ראה בעין יפה את השינוי המוצע ולא שיתף פעולה.
את האנשים ליחידה היה צריך לגייס מישויות
אזרחיות ולהתחיל מאפס .היחידה הצדיקה
את ייעודה כבר בתחילת דרכה והרימה תרומה
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במקביל להקמת "פרודות" הוקמה במוסד פונקציה
לתקשורת אלחוטית עם סוכני המוסד ,שפעלה
במקביל ליחידה  220של אמ"ן ,במטרה להתגבר
על עיכובים בהגעת תשדירים מסוכנים מתריעים.
בשנות ה 70-המוקדמות גברו פעולות הטרור נגד
יעדים ישראליים ויהודיים באירופה .ההחמרה
באיומים חייבה שינוי בדפוסי ההיערכות של
המוסד .מאמץ איסופי הופנה לאיתור המנגנונים
המפעילים את הטרור באירופה והוכנו תוכניות
הגנתיות והתקפיות מסכלות.
במסגרת זו ניתן תוקף ממשי להגנה על יהדות
העולם .הפעילות של "ביצור" הורחבה והוקמו
מסגרות הגנה בקרב הקהילות היהודיות בעולם.
צעירים יהודיים עברו קורסים שהכשירו אותם
להתגונן מפני פעולות פח"ע ואירועים אנטישמיים
ולהגן על בתי כנסת ומרכזים קהילתיים.
במסגרת "ביצור" הוקם מנגנון להברחת שארית
היהודים שנותרו בסוריה ובעיראק.

מאמץ איסופי הופנה לאיתור
המנגנונים המפעילים את
הטרור באירופה והוכנו
תוכניות הגנתיות והתקפיות
מסכלות
מהפך מבצעי ב"קיסריה"

גוף נוסף שעבר שינוי יסודי היה יחידת "קיסריה".
היחידה עברה מהפך החל בהחלפת הפיקוד
הבכיר וכלה בייעוד ודרכי הפעולה .בעברה עסקה
"קיסריה" באיסוף מידע מתוך ארצות היעד
באמצעות לוחמים .נאסף מידע גם על גופי טרור.

 70שנה למוסד
צביקה הכשיר את "קיסריה" להיות גוף שלוחמיו
בצעו פעולות מנע התקפיות לחיסול טרוריסטים
ותשתיות טרור בארצות אויב ובעולם .לצורך זאת
הוקמו תשתיות ביעד בכיסוי עמוק מתחת לאפם
של ארגוני הטרור והממשלות שמארחות אותם,
במטרה להכות בהם היכן שכואב ,לבצע סיכולים
ממוקדים בלב הרשע ולנטרל את יכולותיו ואת
המבצעים שהוא מתכנן נגד יעדים ישראליים
ויהודיים .צביקה יצר זיווג בין "קיסריה" לצה"ל
לביצוע משותף של פעולות גדולות ומורכבות.
בפעולות מסוג זה חוסלו בארצות אויב מנהיגים
של ישויות טרור פלשתינאיות .בין הפעולות
הראשונות של לוחמי "קיסריה" בשיתוף עם צה"ל
היה השמדת  14מטוסי חברת התעופה הלבנונית
בנמל התעופה של ביירות בתגובה לחטיפת מטוס
אל על בדרכו מרומא ב.1968-

המשימות שצביקה הטיל על
המוסד היו חייבות לשרת את
המטרות הייעודיות של שמירה
על ביטחון המדינה ואזרחיה
ועל יהודים באשר יהיו
במבצעים שיש בהם סיכון גבוה צביקה נכח בשטח
עם היד על הדופק .לאנשי "קיסריה" היה קשה עמו
בתחילת הדרך .פתאום בא ראש מוסד ,יושב עם
הקמ"ן ועם הלוחמים ,מבקש :ספרו לי ,תסבירו
לי ,למה כך ולא כך .הם לא אהבו את זה .אחר כך
התרגלו לעובדה שהוא נכנס לכל הפרטים ואף
שאבו מכך עידוד.
תוספת המטלות חייבה גיוס והכשרה מתאימים
של כוח-אדם .מנגנוני גיוס עובדים שוכללו .גוף
ההדרכה המוסדי הוכשר להתמודד עם הצרכים
החדשים .נוספו קורסים חדשים והוכן חומר לימוד
מתאים.
למרבה התסכול הטיפול בחומר שהמוסד אסף
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הועבר לידי אמ"ן ,שהיה הגוף הבלעדי המוסמך,
על פי הנהלים הקיימים בעת ההיא ,על הערכת
המודיעין הלאומית .נוצר מצב שהקברניטים קבלו
את ידיעות המוסד כשהן מסוננות ובאיחור בלתי
סביר .למוסד לא התאפשר להציג ניתוח של החומר
כיאה לגופי מחקר מודיעיני ולהעריך את משמעותן
של הידיעות שסיפק.
כדי להתגבר במידת מה על בעיה זו הנהיג צביקה
את נוהל "התפוצה הגבוהה" ,שנועד להעביר ידיעות
ייחודיות ממקורות המוסד ישירות לקברניטים
בסמיכות להעברתן לאמ"ן .צביקה רצה להיות
במצב שבו יוכל להעביר לראש הממשלה ,בצד
הידיעות גם את התרשמותו האישית והוא עשה
זאת בעזרת "התפוצה הגבוהה".

ממידור מעיק לשותפות והשפעה
על שדה הקרב

לא זו בלבד אלא שראש המוסד הודר מישיבות
"פורום שר הביטחון" בו גובשה הערכת המודיעין
שהוגשה לראש הממשלה ולממשלה כולה .הדבר
בלט במיוחד לקראת מלחמת יום כיפור ,הטראגית.
ההתנהלות המתנשאת והמכשילה בעליל של אמ"ן
והעומד בראשה גרמה נזק עצום למדינה ומפח
עמוק לצביקה ולמוסד .במהלך המלחמה הכירה
ראש הממשלה בערך המוסף שצביקה מביא
עימו .הוא הפך למשתתף קבוע בדיונים בממשלה.
המעשה הצדיק את עצמו ,כאשר בשעות הקריטיות
שלפני צליחה מוקדמת מדי של תעלת סואץ,
שעלולה הייתה לשאת תוצאות חמורות ביותר,
סיפק צביקה ,בישיבת הממשלה ,מידע ממקור
מוסדי בכיר ופעל בנמרצות אופיינית לדחיית
הצליחה .בדיעבד ,הסתבר שצעד זה של צביקה
הביא להישג הצה"לי המשמעותי של השמדת עיקר
השריון המצרי ולחציית התעלה בבטחה יחסית
ומשם לניצחונות שהביאו לתוצאה חיובית של
המלחמה .אחר כך אמר לי צביקה" :התלבטתי מאד
אם להתעקש על העניין הזה" .והסביר את בחירתו
בעיקר מפני שזה עניין גורלי ,ובפרט מפני שהידיעה
הגיעה משובשת ודחיית הצליחה יכלה להשפיע על

צבי זמיר

נולד ב ,1925-שירת בפלמ”ח ובצה”ל,
תפקידו הצבאי האחרון היה כאלוף
פיקוד הדרום ( ,)1965-1962ראש המוסד
( )1974-1968ולאחר פרישתו כיהן כמנכ”ל
בתי הזיקוק ( .)1990-1976בוגר קורס
לפיקוד גבוה בביה”ס לפיקוד ומטה של
הצבא הבריטי בקמברלי ( .)1953בוגר
האוניברסיטה העברית בירושלים.

במפגש מפקדי חטיבת הראל בבית הקברות
בקרית ענבים 1996
מהלך הלחימה .צביקה חש את המקור והאמין בו.
ואכן לא טעה.
צביקה טיפח את הקשרים שהיו למוסד עם
ארגונים לוחמים מקומיים שפעלו במדינות ערב.
הקשר עם מנהיגי הכורדים בעיראק ולוחמי החופש
בדרום סודאן הורחב .לצד סיוע הומניטרי וכלכלי
שוגרו מדריכים צבאיים שהעניקו הדרכה ,בצד
אספקת נשק ,במטרה לרתק את הצבאות של
מדינות אלה .הכורדים בעיראק הופעלו להברחה
המונית של שארית היהודים במדינה זו בשנות
ה 70-המאוחרות ,עד שלא נותרו שם אלא יהודים
בודדים.

פתאום בא ראש מוסד ,יושב
עם הקמ"ן ועם הלוחמים,
מבקש :ספרו לי ,תסבירו לי,
למה כך ולא כך .הם לא אהבו
את זה
המשימות שצביקה הטיל על המוסד היו חייבות
לשרת את המטרות הייעודיות של שמירה על
ביטחון המדינה ואזרחיה ועל יהודים באשר יהיו.
זו הסיבה שהסכים להפעיל את הארגון לחיסול
פעילי הפח"ע בעקבות רצח הספורטאים במינכן.
לא לנקמה לשמה אלא בעיקר כדי להרתיע ולמנוע
אפשרות של פיגועים רצחניים בעתיד.
צביקה חי את המוסד  -ועושה זאת גם היום אחרי
שנים מחוץ למערכת .לאורך השנים הוא נכון היה
להופיע בפני חניכי קורסים ,ללא סייג כל עוד
כוחותיו אפשרו.
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איסר הראל
ראש המוסד השני
איסר הראל נולד ברוסיה הלבנה בשם איסר הלפרין ,בשנת  .1912כילד התבלט
בבית הספר ואף זכה בתואר אלוף בית הספר בהיאבקות בסגנון יווני-רומי.
הוא הוסמך לרבנות בישיבת וולוז'ין .הראל עלה ארצה בשנת  ,1930הצטרף
לקבוצת הכשרה בשפיים ,ועבד כרצף .משנת  1935גר בהרצליה ,והיה חבר בארגון
"ההגנה" כמעט מיומו הראשון בארץ.
בשנת  1944הצטרף הראל לשירות הידיעות (ש"י)
של "ההגנה" ובשנת  1947מונה לראש הש"י במחוז
תל-אביב .בשנת  – 1948עם הקמת המדינה ופירוק
הש"י – מונה למפקד שירות הידיעות הפנימי של
המדינה ,שכינויו היה אז "מחץ" .גוף זה הפך כעבור
חודשים אחדים ל"שירות הביטחון הכללי" ואיסר
עמד בראשו .תפקיד זה הוא מילא עד  ,1952עת
מונה לראש המוסד עם התפטרותו המוקדמת
של ראובן שילוח .בד בבד היה הראל הממונה
על שירותי הביטחון עד להתפטרותו ב.1963-
הרקע להתפטרותו היה חילוקי דעות עקרוניים עם
ראש הממשלה דוד בן-גוריון בפרשת "המדענים
הגרמניים" ,שניסו לפתח במצרים טיל ארוך
טווח (הראל ראה בכך "איום קיומי" על מדינת
ישראל ,ותמך בקו מיליטנטי כלפיהם וכלפי גרמניה
המערבית שאפשרה את פעילותם).
הראל ניחן בחושים מודיעיניים מחודדים מאין
כמותם .הוא נהג לפקד אישית על מבצעים
חשובים ,והמוכר בהם הוא חטיפת הנאצי אדולף
אייכמן מארגנטינה ( )1960והבאתו לדין בישראל.
במסגרת אחריותו על המוסד התאים אותו
למציאות וליעדים החדשים – כולל המעבר מגופי
המודיעין של "המדינה שבדרך" לארגון ממלכתי .ידע לשלב את יוצאי
את פעילותו אפיינו ,בין השאר ,הדבקות במטרה המחתרות אצ"ל ולח"י במוסד
וההכרה כי קביעת מדיניות היא עניינו של
הדרג כמו דוד שומרון והבולט
המדיני הנבחר .כך למשל ,הוא העמיד את שירותי
הביטחון לביקורת מבקר המדינה .הוא אף ויתר על שביניהם  -יצחק שמיר,
מתן זכויות יתר ,חוקיות וחומריות ,לעובדי שירותי לימים ראש ממשלת ישראל.
הביטחון ,והקפיד על נורמות אתיות גבוהות שלהם,
על עבר אישי לל א רבב,על נאמנות למדינה ולארגון
ועל פשטות הליכות .עם זאת הקפיד הראל לאפשר והבולט שביניהם – יצחק שמיר ,לימים ראש
לכל עובדי המוסד גישה חופשית אליו בכל הקשור ממשלת ישראל.
לזכויותיהם ולתנאי העסקתם ,ונודע בדאגה הראל היה חדור סולידריות יהודית ,דאג ליהודי
התפוצות ,ועסק בהעלאתם ארצה .כך ,למשל,
האבהית שהפגין כלפי העובדים,
יצוין כי הראל ראה בשירותי הביטחון את הקים את "המסגרת" ,המנגנון להעלאת יהודי צפון
האחראים לקיומה ולחוזקה של המדינה ולכן לא אפריקה ,בראשותו של שלמה חביליו.
נמנע מלהפעיל את שירותי הביטחון גם נגד גורמים ב 1965-הזמין אותו רה"מ לוי אשכול להיות יועצו
פוליטיים מבית .לצד זה גם ידע לשלב את יוצאי לענייני ביטחון ,מודיעין והשירותים החשאיים.
המחתרות אצ"ל ולח"י במוסד כמו דוד שומרון לאחר שנה הוא התפטר בטענה שלא קיבל
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סמכויות .ב 1969-הצטרף ל"רשימה הממלכתית"
ונבחר מטעמה לכנסת השביעית ,בה כיהן עד .1974
לזכותו של איסר הראל נזקפו מבצעים רבים
נוספים לאלה שצוינו לעיל בתחום סיכול ריגול
סובייטי ,בהם תפיסת המרגלים הישראליים
שגויסו ע"י שרותי הביון של בריה"מ דוגמת אהרון
כהן ( )1958וסא"ל ישראל בר ששירת בלשכת שר
הביטחון ( )1961וסדרה של מרגלים סובייטים
בארץ; השגת נאומו הסודי של חרושצ'וב בוועידת
המפלגה העשרים הקומוניסטית ( )1956ואיתור
הילד יוסל'ה שוחמכר (.)1960

הראל הקפיד לאפשר לכל
עובדי המוסד גישה חופשית
אליו בכל הקשור לזכויותיהם
ולתנאי העסקתם .הוא נודע
בדאגה האבהית שהפגין
כלפי העובדים .הראל היה
חדור סולידריות יהודית,
דאג ליהודי התפוצות ,ועסק
בהעלאתם ארצה
נחום אדמוני מספר כי הראל האמין ביצירת
קשרים מודיעיניים ומדיניים עם מדינות המעגל
השני במזה"ת ובאפריקה .כך הוא בנה את
הקשרים המודיעיניים עם איראן בהנהגת השאה
ועם תורכיה והקים את הגוף הבין מודיעיני "כליל",
שהיה ארגון רב-חשיבות בשעתו .כמו כן הקים גוף
מקביל באפריקה המזרחית ,שכלל את אתיופיה
וסודאן .הראל הרבה לקרואספרות קלאסית
ורומנטית ,ספרות ציוני תוספרות בלשית ,ואף כתב
שירה ופרסם  11ספרים שכתב על פרשיות בהן
עסק במסגרת תפקידיו.
איסר הראל הלך לעולמו ב 18-בפברואר ,2003
בגיל .91
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אלוף מאיר עמית
ראש המוסד השלישי
מאיר עמית (סלוצקי) נולד בטבריה בשנת  .1921הוא היה ראש המוסד השלישי,
וכיהן בתפקיד זה בשנים1968-1963   .בוגר הגימנסיה "בלפור" ובעל תואר שני
במנהל עסקים מאוניברסיטת קולומביה ( .)1961היה חבר קיבוץ אלונים עד שנת
 .1952עמית התגייס ל"הגנה" בשנת  .1940במלחמת העצמאות היה מפקד גדוד ,19
שהשתתף בכיבוש אילת .לאחר המלחמה המשיך את שירותו בצה"ל ובשנים
 1962-1950מילא שורה של תפקידים וביניהם :מח"ט גולני ,ראש אג"ם ,אלוף פיקוד
הדרום ,אלוף פיקוד המרכז וראש אמ"ן .
עם התפטרותו של איסר הראל
מראשות המוסד ב 26-במארס
 ,1963מינה ראש-הממשלה בן-
גוריון את האלוף עמית ,שהיה אז
ראש אמ"ן ,לממלא מקום ראש
המוסד ,ובמשך תשעה חדשים כיהן
במקביל בשני התפקידים .לאחר
מכן פרש מצה"ל והמשיך בכהונתו
כראש המוסד עד שנת  .1968במהלך
תקופה זו העביר עמית את יחידה
 ,188היחידה המבצעית של אגף
המודיעין ,עליה פיקד אל"ם יוסף
(יוסק'ה) יריב ,למוסד ,שם אוחדה
עם יחידת "המפרץ" ,יחידת המבצעים
המיוחדים ,תחת השם יחידת "מצדה"
(לימים "קיסריה") .במהלך כהונתו
שלח עמית ,בשנת  ,1965את לוחמי
המוסד להתנקש בחיי הפושע הנאצי
צוקורס.
ב 1966-נערך מבצע "יהלום" שבו
ערק הטייס העיראקי מוניר רדפא עם מטוס מיג
 21ונחת בישראל .עמית ראה ב"מוסד" את הגוף
שייתן מענה לצי"ח (ציון ידיעות חיוניות) אמ"ן
וצה"ל במקום הראשון במשימותיו.
על אף הישגי המוסד בתקופתו ,היו מספר כישלונות
מבצעיים .לוחם המוסד אלי כהן נתפס בדמשק
והוצא להורג .כן נתפס וולפגנג לוץ שפעל במצרים.

ב 26-במארס  ,1963מינה
ראש-הממשלה בן-גוריון את
האלוף עמית ,שהיה אז ראש
אמ"ן ,לממלא מקום ראש
המוסד

עמית התעניין במשפחות
פקודיו ודגל בכך שהמוסד
אינו רק מקום עבודה אלא גם
בית ומשפחה
בנוסף התרחשה פרשת בן-ברקה שהביאה לעימות
חריף בין עמית לאיסר הראל ,שדרש מעמית
להתפטר בשל מעורבותו בפרשה.
ערב מלחמת "ששת הימים" ( )1967יצא עמית
לוושינגטון ,ובשובו דיווח כי בניגוד להערכות שר
החוץ ,אבא אבן ,הממשל האמריקאי לא יתנגד
למכה מקדימה של ישראל על מצרים .לאחר
המלחמה עמד עמית על כך שבמסגרת חילופי

השבויים עם מצרים ישוחררו אסירי
"מבצע סוזאנה" ("עסק הביש") ,שהיו
בכלא המצרי משנת  1954וכן בני הזוג
לוץ .מאיר עמית המשיך ופיתח את
קשרי המוסד עם מדינות הפריפריה,
פיתח את הקשר עם הכורדים
בצפון עיראק ואת הסיוע להם ,ואת
הקשרים המיוחדים עם מרוקו .עמית
ייחס חשיבות רבה להרחבת קשרי
מודיעין עם מדינות אחרות ודגל
ביצירת קשרים אישיים בארצות
אויב מתוך אמונה שהדבריניב פירות
בעתיד.
עמית שינה את דפוסי העבודה במוסד
ומיסד בו את עבודת המטה .עמית
התעניין במשפחות פקודיו ודגל בכך
שהמוסד אינו רק מקום עבודה אלא
גם בית ומשפחה .על בסיס גישה זו
דאג לקיום מפגשים חברתיים לעובדי
המוסד .גם בחייו האישיים יצר
קשרים חבריים וטיפח אותם במשך עשרות שנים.
לאחר סיום תפקידו במוסד התמנה עמית
למנכ"ל הקונצרן הכלכלי "כור" ,כיהן כחבר כנסת
וכשר התחבורה והתקשורת ,ולאחר מכן חזר
לעסקים פרטיים .הוא היה מיוזמי ומפתחיפרויק ט
לוויין התקשורת "עמוס" ,שבו ראה גם פוטנציאל
מודיעיני .עמית היה מייסד "המרכז למורשת
המודיעין" (מל"ם) והיה יו"ר ונשיא המרכז במשך
שנים רבות .ב 2003-זכה מאיר עמית בפרס
ישראל על מפעל חיים על תרומה מיוחדת לחברה
ולמדינה.
לכל אורך חייו פעל מאיר עמית למען ביטחון
המדינה מתוך תחושת שליחות עמוקה .במל"ם
הוקם המרכז לחקר הטרור הנקרא על שמו.
מאיר עמית הלך לעולמו ב 17-ביולי .2009

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020

23

(חלק שני)

 70שנה למוסד

גיליון מיוחד

אלוף יצחק (חקה) חופי
ראש המוסד החמישי
האלוף יצחק (חקה) חופי ,ראש המוסד החמישי ,נולד בתל-אביב בשנת  .1927כיהן
בתפקיד ראש המוסד בשנים .1982-1974התגייס לפלמ"ח ב .1944-בצה"ל מילא שורת
תפקידים :מג"ד בגבעתי ,סמח"ט הצנחנים ב"מבצע קדש" ,מפקד בית הספר לקצינים,
אלוף פיקוד הצפון (כולל במלחמת "יום הכיפורים" ,)1973 ,ראש אג"ם במטכ"ל וממלא
מקום הרמטכ"ל .הוא זכה להערכה על היערכות הכוחות שבפיקודו ערב מלחמת "יום
הכיפורים" ועל האופן שבו ניהל את הקרבות נגד צבא סוריה .
יצחק חופי הקים את אגף המחקר
במוסד על פי המלצת "וועדת אגרנט",
ודאג ליישם בקפידה את קביעת
הוועדה כי יש צורך בפלורליזם בהערכות
המודיעין .זאת כלקח מן הכשל בהערכה
ערב מלחמת יום הכיפורים.
בתקופת כהונתו החלה מלחמת
האזרחים בלבנון ,ובמהלכה קיים המוסד
קשרים חשאיים עם גורמים שונים,
בעיקר נוצריים ,בלבנון.
בתקופת כהונתו של חופי יצאה ישראל
ל"מבצע אנטבה" .מבצע שחרור מטוס
"אייר פראנס" שהיה בדרכו לארץ
ונחטף לאוגנדה על ידי טרוריסטים
פלשתינאים ,אשר קיבלו סיוע מנשיא אוגנדה
אידי אמין .המבצע לשחרור החטופים שבוצע
על ידי צה"ל באנטבה התאפשר בזכות המידע
שסיפק המוסד באמצעות אנשיו וקשריו באפריקה
ובאירופה .בולט בהקשר זה הצילום העדכני מן
האוויר של שדה התעופה באנטבה על ידי טייס
שנשלח על ידי המוסד.
המוסד ,וראש המוסד חופי באופן אישי ,היו
מעורבים בהנעת המגעים המדיניים החשאיים
הראשונים בין ישראל למצרים ,מגעים שהובילו
לבסוף לחתימת חוזה השלום בין ישראל למצרים.
בתקופתו של חופי החל גם "מבצע משה" להעלאת
יהודי אתיופיה לישראל .כמו כן ,ביוני 1981
הפציץ חיל-האוויר את הכור האטומי בטוואיט ה
שבעיראק .המידע שסיפק המוסד במשך שנים

משנתקבלה ההחלטה ,גם
אם הייתה בניגוד לדעתך,
נרתמת ולמעשה כאילו תמכת
בה מהרגע הראשון
24

המוסד ,וראש המוסד חופי
באופן אישי ,היו מעורבים
בהנעת המגעים המדיניים
החשאיים הראשונים בין
ישראל למצרים
וההכנות שעשה ,אפשרו לחיל-האוויר לצאת
למבצע זה .על מבצע זה אמר ראש המוסד תמיר
פרדו "דאגת להבהיר כי היושר האינטלקטואלי הינו
מרכיב יסוד בהנהגה .תמיד ידעת לעמוד על דעתך
גם כשהיית במיעוט .אך משנתקבלה ההחלטה ,גם
אם הייתה בניגוד לדעתך ,נרתמת ולמעשה כאילו
תמכת בה מהרגע הראשון".
בפיקודו של חופי המשיך המוסד להילחם בטרור
הפלשתינאי בחו"ל ,ואף הצליח לסכל ניסיונו ת
להוציא לפועל פיגועים רחבי-היקף.
 חופי הקים גוף מיוחד להדרכה ודאג
לכך שכל עובדי המוסד ,חדשים כוותיקים ,ילמדו
להכיר את הארגון ויקבלו הכשרה מקצועית
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ההולמת את תפקידיהם .חופי הקים
גם את מחלקת התקשוב ובתקופתו
נכנס המוסד לעידן המחשב .הוא
הקים את האגף המבצעי ,שאחת
ממשימותיו המרכזיות הייתה העלאת
יהודי אתיופיה .כן הקים את מחלקת
ההיסטוריה במוסד .חופי ראה עצמו
כ"ראש ועד העובדים" ומינה את נציב
הקבילות הראשון במוסד.
הוא הקפיד גם על הקניית תחושת
אחריות הדדית בקרב כל העובדים
בכל הדרגים ועל מתן דוגמה אישית,
במיוחד בקרב המנהלים .בתקופתו
התרחב השת"פ עם צה"ל וכתוצאה
מכך נעשו פריצות דרך בתחום המבצעי שהיוו
יסוד מוצק בהוויה המבצעית במוסד לשנים רבות
קדימה.
חופי התנגד לתמיכה הגורפת של גורמים במוסד,
בפלנגות הנוצריות בלבנון ונמנע מלקחת חלק
בתכנונים ובהכנות למלחמה .עיקר הפעילות
בתחום זה קודמה ע"י פקודיו במוסד יחד עם
הגורמים שתמכו בכך במערכת הביטחון וצה"ל.
ב ,1982-לאחר שמונה שנים בתפקיד ראש המוסד,
ביקש יצחק חופי מראש הממשלה בגין להשתחרר
מתפקידו.
לאחר סיום כהונתו שימש כמנכ"ל חברת החשמל,
יו"ר מועצת המנהלים של "תדיראן" וחבר
דירקטוריון  בנק לאומי .חופי הצטרף לעמותות
ולארגונים שונים ,כגון"  המועצה לישראל יפה",
והיה פעיל גם במרכז למורשת המודיעין .לאחר
פרישתו ,נבחר פה אחד לנשיא "אגמון" (עמותת
גמלאי המוסד).
בשנת  2001הוכתר בתואר "אביר איכות השלטון"
בקטגורית צבא וביטחון .במל"ם הוקמה קרן
להנצחת זכרו ומורשתו.
יצחק חופי הלך לעולמו ב 15-בספטמבר .2014
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אלוף מאיר דגן
ראש המוסד העשירי
האלוף מאיר דגן (הוברמן) ,ראש המוסד העשירי ,נולד בברית-המועצות בשנת  .1945בשנת 1950
עלה ארצה עם הוריו ,שהיו ניצולי שואה .כיהן כראש המוסד בשנים  .2011-2002בעל תואר ראשון
במדע המדינה מאוניברסיטת חיפה .ב 1963-התגייס דגן לצה"ל ושירת בחטיבת הצנחנים .במלחמת
"ששת הימים" היה מ"פ צנחנים ולחם בסיני .ב 1970-הטיל עליו אלוף פיקוד הדרום ,אריאל שרון,
להקים את סיירת "רימון" ,שפעילותה הביאה לחיסול הטרור ברצועת עזה במהלך שנות ה.70-
במלחמת "שלום הגליל" (מלחמת לבנון הראשונה) שירת בשריון כמפקד חטיבת "ברק" .בהמשך
מונה דגן למפקד אזור דרום-לבנון ,מפקד יחידת הקישור ללבנון (יק"ל) ,מפקד עוצבת "געש" ,יועץ
הרמטכ"ל לענייני טרור ,ראש חטיבת המבצעים במטכ"ל ועוזר ראש אג"ם בדרגת אלוף.
במהלך שירותו הצבאי נפצע דגן
פעמיים .הוא בעל עיטור העוז.
ב 1995-פרש מצה"ל.
בשנים  1999-1996התמנה
לראש המטה למלחמה בטרור.
דגן הקים את יחידת "צלצל"
שתפקידה לאתר ולסמן את
'כיסו' של האויב ולספק
מודיעין לגורמי הביצוע במערכת
האזרחית או המשפטית .כל זאת,
כי האמין שמלחמה כלכלית היא
חלק בלתי נפרד מהעימות עם
האויב .הוא פיתח אסטרטגיה
חדשנית שלחמה בטרור המופנה
נגד ישראל והיהודים לפיה

האמין שמלחמה כלכלית היא
חלק בלתי נפרד מהעימות
עם האויב
מהמוסד פנה לעסקים.
ב 2011-זכה בשני פרסים" ,פרס חיים הרצוג",
על תרומה ייחודי ת למדינת ישראל ו"פרס
מוסקוביץ'" על פעילות להגשמת הציונות .בשנות
חייו האחרונות ,בלט בהתבטאויותיו בתחום
המדיני ביטחוני ,כנגד מתקפה ישראלית על איראן
באותה התקופה.
מאיר דגן הלך לעולמו ב 17 -במארס .2016

משפחתו ועל העם היהודי .בתקופת כהונתו יוחסו
למוסד מספר חיסולים של פעילי טרור בכירים.
דגן הושפע עמוקות מאסון
דגן שירת כראש מוסד בתקופת כהונתם של ראשי
השואה שעבר על משפחתו
הממשלה אריאל שרון ,אהוד אולמרט ובנימין
ועל העם היהודי
נתניהו .תקופת כהונתו הוארכה כמה פעמים ,והוא
פרש מראשות המוסד בתחילת .2011
ינותקו מחוללי הטרור מהחמצן המניע אותם – כישוריו של דגן ,יצירתיותו ופועלו הוערכו לטובה
הכסף ,מקורות המימון והמוסדות הפיננסיים הן על ידי גורמים ישראליים והן על ידי גורמים
בין-לאומיים ,בהם גורמים ערביים.לאחר פרישתו
והבנקאיים המפעילים את המנגנון.
בסוף שנות ה 90-צ ורף למטכ"ל שם עמד בראש
חטיבת המבצעים והיה יועץ מיוחד לרמטכ"ל.
ב 2002-מינה אותו ראש הממשלה אריאל שרון
לראש המוסד .כראש מוסד שם דגן דגש על
בלתי
סיכול התחמשות מדינות באזור בנשק
מרכז המידע למודיעין ולטרור
קונבנציונלי ובסיכול פח"ע נגד יעדים יהודיים
וישראליים ברחבי העולם .הוא אף ערך שינויים
הר-זהב ,חיים1978 ,
במבנה המוסד ,כדי להתאימו ליעדים שקבע.
לבנון :המלחמה האבודה תש"ף 2019
דגן הושפע עמוקות מאסון השואה שעבר על

חדש בספרייה
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השנה מציין ‘המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים’ שבעה עשורים להיווסדו .לכבוד האירוע המיוחד בחרתי שבעה סיפורים
קטנים ,פחות מוכרים ,מתוך שבעה מבצעים גדולים ,המוגשים כאן כסצנות בתסריט ,שייכתב מתישהו בעתיד .הסיפורים
נאספו במרבית המקרים בשיחה או ראיון עם אחד מן המעורבים הישירים (לפחות).

שבעה סיפורים קטנים מ007-
מבצעים גדולים של המוסד
מאת אבנר אברהם

המבצעים שנבחרו כוללים  -חטיפת נאצי והעמדתו לדין לצד חיסול פושע מלחמה נאצי ,הדרכה וחימוש קהילה יהודית
באלג’יר לצד הברחת יהודי אתיופיה לישראל ,חיסול מנהיגי טרור בביירות ,הברחת מיג עיראקי מתוצרת רוסית לישראל.

סצנה  ## 1הקם להורגך
השכם להורגו...
קונסטנטין  -אלג’יריה ,מאי  ,1956יום
קונסטנטין – המסגרת שלחמה – איבראהים
(אברהם ברזילי) התמנה על ידי המוסד כאחראי
על הכנת יהודי קונסטנטין ,כחלק מהיערכות
באלג’יריה ,לעזיבת השלטון הצרפתי.
איבראהים הקים את קבוצת “המסגרת” שהורכבה
מיהודים בני העדה במקום .הם עברו תחת ידיו
הכשרות במקצועות הלחימה וצוידו בכלי נשק –
בין היתר אקדחים ורימוני-יד.
יום הפקודה לא איחר לבוא .המון ערבי הגיע
לרובע היהודי והחל בפעולות תקיפה ביזה והרס.
איבראהים ,חמוש בנשק ולצידו רעייתו רינה,
שצוידה ברימוני-יד ,יצאו לקדם את הרעה .היו שם
גם בני הקהילה ,המאומנים ,והשיבו אש .עשרות
הרוגים ופצועים בקרב התוקפים הערבים הביאו
לנסיגתם .הייתה זו הפעם הראשונה בהיסטוריה
של העם היהודי ,שקהילה מותקפת משיבה אש

ומביאה להכרעה ונסיגה של התוקפים.
איבראהים ,יליד עיראק ,חצה מזמן את גיל
התשעים .עשרות שנים של קריירה מופלאה במוסד
ועד כתיבת שורות אלו הוא מתנדב ומסייע בשימור
המורשת ,ובהדרכת הדור הצעיר.

סצנה  ## 2שפוך חמתך
על הגויים שהשמידוך...
בואנוס איירס ,מאי ,1960
בית מבטחים ,לילה
מבצע פינאלה – איתורו ולכידתו של הפושע הנאצי
אדולף אייכמן בארגנטינה ,והטסתו ארצה בטיסה
מיוחדת של אל על .הפעולה אפשרה את קיומו של
משפט אייכמן – מהגדולים ,החשובים והמשפיעים
על תודעת השואה בארץ ובעולם.
איסר הראל ,ראש המוסד ,מגיע לבית המבטחים.
הוא פוגש שם את רפי איתן ,מפקד חוליית הלכידה,
ואת אברהם (אברום) שלום ,סגנו של רפי במבצע.
איסר“ :יש לנו את הכתובת של מנגלה בבואנוס

איבראהים ברזילי עם שמעון פרס ז”ל ,עם סיום תפקידו כנשיא המדינה
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יוזף מנגלה‘ ,מלאך המוות’ ,על רקע אחת
הווילות בהן הסתתר בבואנוס איירס ,לאחר
המלחמה.
איירס ,מדובר בווילה בשכונת אוליבוס,
(בהתרגשות) זו הזדמנות יוצאת מן הכלל לסגור
מעגל ולהביא את מנגלה ארצה למשפט ,יחד עם
אייכמן .זו הזדמנות חד-פעמית”.
רפי“ :אני מתנגד לכך .אני חושב שזה יכול לסכן לנו
את כל הפעולה”.
אברום“ :המטרה שלנו היא להביא נאצי אחד,
למשפט אחד .עברנו את השלב הקריטי והמהותי,
נותרה ההברחה לישראל”.
איסר“ :יש לנו שליטה מלאה על המטוס ומספר
דרכי פעולה וגישה לשדה התעופה ,אל תשכחו
שיש גם את האונייה של צים שצפויה לעגון בסוף
החודש”.
רפי :מציע שנשמור את מנגלה לשלב השני .בוא
נבריח את אייכמן ,ננחית אותו בישראל ונכלא
אותו.

 70שנה למוסד
אחרית דבר – לאורך עשרת הימים הארוכים בו
שהו לוכדי אייכמן עם הצורר בבית המבטחים,
ממתינים להגעת מטוס אל על ,ניהל איסר הראל
מעקבים ותצפיות מול ביתו של מנגלה .הכרזתו
(יש אומרים המוקדמת מדי) של דוד בן-גוריון,
ראש ממשלת ישראל ,על לכידת אייכמן ( 23במאי
 )1960תפסה שלושה מלוכדי אייכמן בדרום-
אמריקה ,שנאלצו לבטל שהותם בארגנטינה ולשוב
ארצה.

סצנה  ## 3לא שכח ולא
סלח לתליין מריגה...
אורוגוואי 23 ,בפברואר  ,1965יום
חיסול צוקורוס – הרברט צוקורוס ,הידוע בכינויו
‘התליין מריגה’ ,היה פושע מלחמה לטבי בשרות
הנאצים .טייס שהיה מפקד ביחידת קומנדו
שעסקה בחיסול יהודים .היה אחראי באופן ישיר
על רציחתם של למעלה מ 13-אלף יהודים .לאחר
המלחמה עלה שמו במשפטי נירנברג .הוא ברח
לברזיל והקים עסק תיירותי שהתבסס על מטוס
ימי.
למבצע נבחר יעקב (מיו) מידד ,לוחם מוסד מיומן,
יליד גרמניה .מיו נטל חלק ,בין היתר ,במבצע
“פינאלה” ללכידת אייכמן .כמי שאיבד את שני
הוריו בשואה ,לא היסס לרגע .הוא אף התנה את
השתתפותו במבצע לבדו ,בגפו ,ללא כוח אבטחה

גיליון מיוחד

שיעקוב אחריו .לימים יאמר,
שלעיתים דווקא כוח שכזה יכול
היה ליצור הפרעה ולהסגירו.
מיו שהקפיד על הפרטים הכי
קטנים ,עשה שימוש במשקפי
ראייה לצורך שינוי חזותו.
הוא התנגד לעשות שימוש
במשקפי זכוכית רגילים
(‘אפס’) והתרגל לעשות
שימוש במספר מגדיל ,אף
שלא היה לו כל צורך בכך
וגם שידע שהדבר יביא
לפגיעה אפשרית בראייתו.
מיו הצליח להגיע קרוב
מאוד לצוקורוס ,לרכוש
את אמונו ולהיות אורח
אישי בביתו המאובטח
של פושע המלחמה.
האחרון התגאה באוסף
אקדחיו .מיו ,שלא
היה חמוש ,החליט
בכל זאת להצטייד
בנשק קר מינימאלי .הוא רכש פותחן בקבוקי
יין ,שכלל בתוכו אולר .את הפריט המיוחד הוריש
לימים לנכדו ,שי מידד .האולר אף הושאל והוצג
בתערוכות במוסד.
מיו הוביל את צוקורוס לווילה שנשכרה מראש
באורוגוואי ,שם המתינה חוליית החיסול.
גופתו של צוקורוס הוכנסה לארון עץ שנחתם,
ומעליו הוצמד מכתב ,המתאר את פשעיו של
צוקורוס .למכתב הוסיף מיו שורה אחת משלו ,את
השורה אחרונה שזה לשונה“ :מאלה שלא ישכחו
לעולם”.

סצנה  ## 4עייזר העז
לבקש ,מאיר עמית העז
לבצע...
בסיס חצור ,ישראל,
 16באוגוסט  ,1966יום

יעקב (מיו) מידד ,כפי שצולם על ידי צוקורוס.
התמונה פורסמה לאחר החיסול על ידי גורמי
משטרה תחת הכותרת ‘מבוקש’

מבצע יהלום – מבצע של המוסד משולב עם חיל-
האוויר הישראלי שהביא לעריקת טייס עיראקי
(מוניר רדפא) ,עם מטוס מיג  21בטיסה ישירה
מעיראק לישראל .רעייתו של הטייס ,ילדיו ובני
משפחה נוספים הוברחו לאירופה מבעוד מועד,
ומשם לישראל.
היה זה מטוס המיג  21הראשון שנפל לידי המערב,
מהחדישים והמתקדמים ביותר של הסובייטים,
דבר שהביא להעלאת קרנו של המוסד בעולם
בכלל ,ובקרב ארגוני הביון ברחבי העולם בפרט.
הטסת המטוס על ידי טייס הניסוי של חיל-האוויר

(חלק שני)

עטיפת התקליט שכלל את השיר ‘מרחבתיין
מרחבתיין’ (ברוכים הבאים ,ברוכים הבאים),
סימן ההסכם המשלים להמראת מוניר רדפא
ומטוסו לישראל
דאז ,דני שפירא ,לימוד והכרת חוזקותיו וחולשותיו
ותירגולות באוויר ,מול טייסי הקרב הישראליים
הביא לשיפור המיומנות וההיכרות של טייסינו
ולתרומה מסוימת למלחמת ששת הימים ,שפרצה
שנה לאחר מכן ובעקבותיה גם במלחמת ההתשה.
המוסד ומדינת ישראל עשו רבות למען הטייס
ומשפחתו ,סיפקו לו תעסוקה ,דירה וחיים נוחים,
אך אלו לא הספיקו למשפחה העיראקית-נוצרית,
שכעבור שנים בודדות העתיקה מגוריה למקום
אחר בעולם ,בזהות חדשה .המוסד עזר וממשיך
לעזור ולתמוך בילדים ,גם לאחר שהטייס ורעייתו
הלכו לעולמם.
איבראהים ברזילי ,לוחם המוסד ורעייתו רינה,
סייעו בקליטת המשפחה בישראל .רינה למדה
מרעייתו של מוניר לבשל אוכל עיראקי ,לא לפני
שננזפה על גודלם הקטן של הסירים .אשת הטייס
לקחה עימה את רינה ,יוצאת פולין במוצאה ,ויחד
רכשו בשוק סירי בישול גדולים!
אם אנו מחפשים הוכחה לכך ,שניתן ללמוד מן
העבר ,ניתן למצוא אותה בשיטה בה אותת המוסד
לטייס ,שהוא יכול להמריא לישראל .בבוקר
העריקה ,בסמיכות לחדשות ,נוגן ב’קול ישראל
בערבית’ השיר ‘מרחבתיין מרחבתיין’ (ברוכים
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הבאים ,ברוכים הבאים) .אנשי המוסד דאגו
שתקליט זה לא ימצא בתחנת השידור ולא ינוגן
בשגרה או בטעות .שיטה זו אינה חדשה .המוסד
לעלייה ב’ דאג לנגן ברשת הרדיו הארצית שירים,
שהשמעתם הייתה למעשה קוד מוסכם מול אוניות
המעפילים .משמעו של שיר אחד היה ‘יש לנוע
צפונה’ ,שיר אחר ‘יש להתרחק מהחוף’ וכיוצא
באלה.

סצנה  ## 5באביב הם גם
שבו חזרה...
ביירות ,אפריל  ,1973יום
מבצע אביב נעורים – מבצע צה”לי בהובלת
סיירת מטכ”ל ,סיירת צנחנים ושייטת  ,13נגד יעדי
פת”ח והחזית העממית לשחרור פלשתין .לוחמת
מוסד שהגיעה לשטח ,תקופה קצרה לפני המבצע,
התמקמה בביירות עם כיסוי מתאים ,סיירה
ברחובות העיר ,אספה מודיעין וצילמה .לוחמי
מוסד נוספים שהגיעו לביירות ,שכרו כלי-רכב
והמתינו עימם ללוחמי צה”ל על חוף הים.
עם גמר הפעולה ,המילוט היה דרך הים (למעט
לוחמת המוסד שחזרה בהמשך לאירופה).
לימים ,כהוקרה למייק הררי ,מפקד יחידת
“קיסריה” במוסד ,שאף זכה בפרס מפעל חיים
על פועלו ,הוצגה תערוכה ייחודית במסגרת ערב
לכבודו .בתערוכה הוצגו חלק ממפתחות כלי-הרכב
השכורים שנטלו חלק במבצע וגם צילום מכתב
שנשלח למלון בביירות ,בו שכנו חלק מהלוחמים.
המכתב ,עם פרק התנצלות על העזיבה הלא
מתוכננת ולא מסודרת ,כלל ערמת “ירוקים” -
דולרים ,כתמורה הולמת עבור השהות בחדרים.

חוף הים של בירות בשנות ה60-
ידעה לתאר במדויק את הטרמינל בו הוחזקו בני
הערובה ,שיגרת היום ,הרכב החוטפים ותיאורם,
הנשק שברשותם ועוד .עוד ידעה לספר כי
הארגזים שהקיפו אותם ב’חדר הישראלים’ היו
ריקים ,למרות שהחוטפים הזהירו אותם כי מדובר
בארגזים ממולכדים ,שכדאי להתרחק מהם.
אחרית דבר – המידע המפורט והעדכני שנאסף
על ידי אנשי המוסד בפריז נתן תמונה מודיעינית

סצנה  ## 6אוגנ-דע את
העובדות...

שאפשרה בין היתר את הצלחתו של המבצע .מפקד
סיירת מטכ”ל ,סא”ל יוני נתניהו ז”ל ,נהרג במהלך
הפעולה.
סא”ל עימנואל מורנו ז”ל – לאחר המבצע החליטו
נינט ובני משפחתה לעלות לישראל .שניים מן
הנכדים שגדלו על סיפורי הגבורה של סיירת
מטכ”ל ,התגייסו ליחידה .עימנואל מורנו הי”ד
שהצטיין באופן מיוחד והגיע לדרגת סגן-אלוף
ביחידה ,נפל במהלך פעולה מבצעית.
המשךבעמוד 66

פריז ,יוני  ,1976דירה בעיר ,לילה
מבצע אנטבה – טיסת “אייר-פרנס” שהמריאה
מתל-אביב בדרכה לפריז ,נחטפה לאחר חניית-
ביניים באתונה .המטוס החטוף הגיע בסופו של דבר
לאנטבה ,אוגנדה .בני הערובה הוחזקו בטרמינל
הישן .ביום השלישי לחטיפה בוצעה סלקציה בין
הזרים לישראלים והיהודים .הזרים שוחררו והגיעו
לפריז ,שם נחקרו על ידי אנשי המוסד אליהם נלווה
עמירם לוין ,אז קצין בסיירת מטכ”ל .הדיווחים
המודיעיניים זרמו ארצה לאורך שעות היממה,
תרשימים נשלחו ארצה עם שליחים.
נינט מורנו ,יהודייה בעלת אזרחות קנדית,
הצליחה להסתיר את יהדותה ולעבור לצד הזרים
בסלקציה .לפריז הגיעה נחושה לספר את כל מה
שראתה ,מצוידת בפנקס כיס שחור בו תארה
לעצמה חלק מהמידע באמצעות קוד פרטי ...היא
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כיצד הפכתי למרגל
סיפור אישי מאת אלי עמיר
בנעוריי הצטרפתי לגדוד הצעיר של תנועת החלוץ,
תנועת המחתרת הציונית ,בבגדאד ,נשבעתי ,כמו
כל חברי התנועה במרתף חשוך ברובע היהודי,
לאור נר כאשר אקדח וספר תנ"ך היו מונחים על
השולחן .נתבקשתי להניח עליהם את ידי ואמרתי
בקול רועד את השבועה.
הטקס היה מרטיט ועוצר נשימה לנער צעיר כמוני.
בתנועה התחלנו ללמוד עברית בבית-הכנסת
במסווה של לימודי תורה ,ובמשך השיעורים הייתה
תורנות שמירה שמא מתקרב מוסלם לשער בית-
הכנסת ,וזה היה שיעור ראשון שקבלתי במעקב
אחרי גורמים עוינים .לימים הועסקנו בכל מיני
שליחויות מטעם התנועה ,היינו צופים אל הרובע
המוסלמי שמא תפתח משם הרעה ,וראינו מעל
הגגות את ההפגנות הסוערות בשארע אל-רשיד,
רחובה המרכזי של בגדאד ,בימי שבת ,לרגל החזרת
גופות החללים העיראקים שנפלו במלחמת .1948
הארונות נישאו ברחוב המרכזי ועוררו מהומות
וצעקות רמות "אד'בח אל-יהוד" – שחטו את
היהודים ,ועוררו פחד מצמרר .יום יום בשעות
הערב ,צפינו אחי משה ואני מעל הגג הרחב ,שמא
יבוא אויב ומתנכל ,בשעה שאבא ודודי מאיר
האזינו לקול ישראל בערבית מירושלים.
שנים מעטות אחרי שעלינו ארצה ,זמן לא רב אחר-
כך ,הכרתי את גיבורי עלילות המחתרת היהודית
בעיראק ,השתתפתי בכנסיהם והאזנתי למעלליהם
וקינאתי בהם .אחרי שחרורי מהצבא טלפן לי
קצין בכיר לשעבר בצה"ל ,שדבר עמי בשפת אמי,
ערבית-יהודית ,ובקש לראותני .נפגשנו בבית קפה
בראש רחביה ,סמוך למשרד ראש-הממשלה שבו
עבדתי .האיש ,גבה-קומה ,מרשים ובעל עיניים
כחולות ,הציע לי לעבוד במוסד ,לנסוע לבגדאד
מקום הולדתי ,לנצל את ידיעותיי בשפה הערבית
והיכרותי את העיר ולרגל למען ישראל .לבי
הוסיף פעימות ובעיני עצמי הייתי שרלוק הולמס
שאת עלילותיו קראתי בערבית בבגדאד .בקשתי
שהות של ימים אחדים לשקול את הצעתו .הייתי
נרגש ודרוך ולא היה לי עם מי להתייעץ .חשבתי
גם כי אסור לי לדבר על כך עם איש .שאלתי את
עצמי האם אוכל לעמוד בגעגועים למשפחתי
וחברי ,לחיים ולתרבות בארץ .ערכתי רשימה של
דברים אהובים עלי ,רשמתי את הרגליי ושאלתי
את עצמי האם אוכל להיפרד מכל אלה .בין יתר
הדברים ,ציינתי תוכניות רדיו משובחות ביום
שבת" :שלושה בסירה אחת" ,התסכית השבועי,
קטעי הצגות ומערכונים משודרים" ,בימות ובדים",
תוכניתה של בלה ברעם על תיאטרון ועוד ,והגעתי

הסופר אלי עמיר “ -מרגל” לעת מצוא
למסקנה שיהיה קשה ביותר להיפרד מכול זה .היו
אלה נקודות חולשה שיכלו להסגיר אותי ,לחבל
בתפקידי ולסכן אותי .הסברתי לקצין שדבר עמי
והוא האזין והנהן .באוניברסיטה למדתי בכיתה
אחת עם שבתי שביט שעם סיום הלימודים הצטרף
למוסד .שמרנו על קשר וחברות חמה לאורך
השנים ,גם כשהוא שירת בחוץ-לארץ .כאשר נבחר
לראש המוסד ,הזמין אותי לשאת הרצאה בפני
פורום ראשי האגפים של המוסד .זו הייתה פעם
ראשונה שבאתי לחדרו הצנוע .הכרתי את מזכירתו,
שדברתי עמה לא אחת בטלפון .שבתי ערך לי סיור
במוסד ,הראה לי פסלים ועבודות אומנות שגייס
כדי לייפות את המשרדים והחצר .נדהמתי לראות
את חברי ,פאוזי חדד-ברזילי ,בין ראשי האגפים.
פאוזי ואני למדנו בבית ספר אל-וטניה בבגדאד.
דודו ,עזרא חדד היה המנהל ודודי ,דהוהד חלאסצ'י
היה מורה בו .אבל זו לא הייתה ההפתעה היחידה
שהכין לי שבתי ,שכמובן הציג אותי בשמי הערבי
כפי שהכיר אותי באוניברסיטה ,פואד אליאס
נאסח ח'לאסצ'י .מעולם לא דברתי עמו על
עבודתו במוסד ולא עם אפרים הלוי ,שהכרתי אז
והתיידדתי עמו ולא עם אחרים מהחבורה .נפגשתי
אתם לא אחת במסיבות חברתיות ,שלא כאן
המקום לפרט ולא אחת פנטזתי כנער על עבודה

במוסד וריגול .לימים הכרתי יהודים מעיראק
ששירתו בתפקידים בכירים במוסד ובש.ב .וידעתי
שתרומתם הייתה חשובה .במלחמת המפרץ הפגיש
אותי פאוזי איציק חדד ברזילי עם קציני מודיעין
מה  C.I.A-וביניהם יהודי אחד שהציל ספרי תורה
וספרים קדושים מבית-כנסת ידוע בבגדאד,
בראשית שנות התשעים ותכננתי למצוא דרך
להעביר אותם למרכז מורשת יהודי בבל באור-
יהודה .שנים אחר-כך נסעתי בשליחות רשמית
למצרים .היה עלי לשאת הרצאות ולקיים מפגשים
עם אנשי רוח ואישים רמי-דרג בשלטון במקומות
שונים .הצמידו לי מכונית ונהג לכל זמן שהותי שם.
הזמנתי את הנהג לאכול אתי ולטייל מעט בזמן
הפנוי שהיה לנו ונהניתי לפטפט עמו בערבית-
מצרית ולנסוע במכוניתו ,מה עוד שהיו לו קסטות
שירים רבות של גדולי הזמרים של מצרים .במשך
כל השבוע שמעתי שירים ומוזיקה .בתום הביקור,
כאשר החזיר אותי לשדה התעופה ,אמר " :אסתאד'
עמיר ,האם נכון שאתה מרגל איש מוסד?" ,עניתי,
"כן ,יא סלאם עליכ ,הידד ,איך ידעת?" ,חייך ואמר,
"נסעתי עמך שבוע שלם ,החלפתי עשרות קסטות
שירה וידעת את כולן ,האם ככה מכינים אתכם?",
"ודאי!" ,עניתי וזקפתי את ראשי בגאווה שסוף
סוף הפכתי למרגל ישראלי.
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עשור לפטירתו של דייב קמחי
מבכירי המוסד ושירות החוץ
מאת דר' שולי בינה
השנה ,בשמונה במרס  ,2020מלאו עשר שנים
לפטירתו של ד"ר דוד (דייב) קמחי :איש מודיעין,
היסטוריון ,דיפלומט ואקטיביסט .פגשתי בו
כמנכ"ל משרד החוץ בראשית שנות ה ,80-בעודי
חוקרת המזרח-התיכון בראשית דרכה במרכז
למחקר מדיני במשרד .רהוט ,ידען ומרשים ,היה
קמחי בעיני הדיפלומט האולטימטיבי ,אם כי את
מיטב שנותיו הקדיש לפעילות חשאית מגוונת
וחסויה במוסד ,שחלק ממנה ,יש לקוות ישוחרר
לפרסום בעתיד.
עמיתיו במוסד ספרו על יכולות גבוהות בהתנהלות
החשאית ,יצירתיות ויכולת גבוהה להחליף זהויות
בהפעלת סוכנים ,פקודיו שבחו את צניעותו
ודאגתו לאנשים בפיקודו .בכירי
משרד החוץ התפעלו מהכריזמה,
שלו
ההשפעה
ומיכולת
בדיפלומטיה שקטה ,לקידום
יחסים דיפלומטיים עם מדינות
באסיה ואפריקה שלא הכירו
בישראל.
דייב קמחי נולד בבריטניה
למשפחה ציונית ,עלה ארצה
ב ,1947-לחם ונפצע במערכה
על אבו-טור בירושלים .הוא גויס
למוסד ב ,1953-לאחר שסיים
תואר שני בהיסטוריה של המזרח
התיכון ,ואת הדוקטורט סיים
רק כשיצא לחופשת לימודים
במחצית שנות ה .60-כהיסטוריון
פרסם שישה ספרים ששיקפו
מחקר יסודי ומקורות ראשוניים.
כאיש מודיעין והיסטוריון
הכיר היטב את מפת האיומים על ישראל ,וחרד
לביטחונה כל ימיו .הוא הגיע לשיא הקריירה שלו
תחת ראשי הממשלה של הליכוד מנחם בגין ויצחק
שמיר .אך פחות מוכרת היא השקפת עולמו וחזונו
המדיני לקידום השלום בין ישראל לפלסטינים.
מיד לאחר תום הקרבות ביוני  ,1967נקרא דייב
קמחי ,אז סגן במילואים ,לראש אמ"ן והוטל עליו
לבחון אפשרות להפעיל תחנת רדיו בגדה המערבית.
הוא צרף אליו את חברו סרן דן בבלי והשניים
נפגשו עם מנהיגים ונכבדים פלסטיניים ובראשם
עזיז שחאדה ,עו"ד מרמאללה .להפתעתם ,אלה
הביעו רצון להתנתק מהריבונות הירדנית ולשאת
ולתת עם ישראל על הקמת מדינה פלסטינית
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לצידה של מדינת ישראל .לדברי שחאדה לרעיון
זה היו שותפים רבים בהנהגה המקומית והוא אף
גיבש תכנית סדורה למו"מ מיידי עם ישראל.
ב 14-ביוני ,גובש מסמך שכותרתו" :הצעה להסדר
הבעיה הפלשתינית" על בסיס דווחי קמחי-בבלי,
ובשיתוף סא"ל יצחק אורון וסא"ל אלוף הראבן,
השניים האחרונים שרתו ברבות השנים במשרות
בכירות במוסד ובמשרד החוץ .הרעיון העיקרי
היה לנהל מו"מ להקמת מדינה פלסטינית לצידה
של מדינת ישראל בגדה המערבית ובעזה ,כאשר
שמירת הביטחון תישאר בידי ישראל .כותבי
הדו"ח ראו בהצעה הזדמנות היסטורית .כדי
לאפשר למתונים "הסדר של כבוד" מול מדינות

ערב וגורמים קיצוניים ,הוצע לדון בפתרון לנושאי
מהות כגון פליטים ,גבולות ותיקוני גבול ,מעמד
ירושלים (בשליטה ישראלית אך עם גישה חופשית
לכל הדתות למקומות הקדושים) ואפשרות לקיים
כלכלה פלסטינית.
ראש הממשלה אשכול ראה בכך הזדמנות ומינה
את שני הקצינים לקיים את התקשורת עם
הפלסטינים ,אך לתכנית היו מתנגדים רבים הן
בקהילת המודיעין ,ובעיקר בכנסת ואף בקרב חברי
מפלגת השלטון .במקביל התעוררה התנגדות בקרב
מדינות ערב ובהנהגת אש"פ ,והרעיון ירד לטמיון.
עם שובו מחופשת הלימודים למוסד ,מילא דייב
שורת תפקידים בכירים ,ונודע כמפעיל מקורות
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מוכשר .אחד מעמיתיו תאר אותו כ"זיקית"
שהחליפה זהויות ,וכמי שידע להתאים עצמו
למצבים רבים ובלתי צפויים .לזכותו יש גם לזקוף
את הקמת מחלקת הלוחמה הפסיכולוגית ,שדרשה
מיומנויות אינטלקטואליות ויצירתיות ,ופעילות
נחושה לקשור קשרים עם מדינות שלא קיימו
יחסים עם ישראל ועם גורמים נוספים :הכורדים
בעיראק ,גורמים בלבנון וגורמים נוספים במדינות
עימות.
גם בפעילותו כמנכ"ל משרד החוץ בממשלת יצחק
שמיר המשיך לפעול להוצאת ישראל מבידוד
ברחבי העולם ולחדש קשרים עם מדינות אסיה
ואפריקה .היה עליו להתמודד עפ משברים סבוכים
שפגעו במעמדה של ישראל :הפלישה הישראלית
ללבנון ,כישלון הנסיון לברית עם
הנוצרים (הוא עצמו חתם על הסכם
שלום עם בשיר ג'מייל) ,פרשת צברא
ושתילא ב 1983-ולאחר מכן הטיפול
בפרשת איראן-קונטראס.
הוא הקפיד על תאום עם בעלות
הברית העיקריות של ישראל ארה"ב
ובריטניה.
לאחר פרישתו מהשרות הציבורי,
הקים את המועצה הישראלית ליחסי
חוץ ,הנקראת היום על שמו .קמחי
פעל רבות למען שלום עם הפלסטינים
והיה מחותמי אמנת ג'נבה .כך גם
השתתף במגעים ומפגשים עם גורמים
ערבים ופלסטינים ,שם זכה להערכה
ואמון גם מגורמים שלא תמכו
בעמדה הישראלית .היה בין מקימי
"קבוצת קופנהגן" וראש המשלחת
הישראלית בקבוצה שעסקה בחתירה לשלום
אזורי .אחד המפגשים המוצלחים שנערך בדנמרק
ב 1988-כלל גם נציגים מצריים ,כולל מהשמאל
המצרי האנטי ישראלי ,ירדנים המקורבים למלך,
וארגונים פלסטינים כולל אישים שהיו קשורים
ל"חזית הסירוב" ,דהיינו מארגוני השמאל שנתמכו
ע"י סוריה ,עיראק ,לוב וברה"מ .מטרת המפגש
הייתה לייצר שלום אזורי ולסייע לתהליך המדיני.
אחד מעמיתיו במוסד אפיין את דייב בתור "משרת
ציבור" כל ימיו .החל משירותו במלחמת השחרור,
דרך  30שנות שרות במוסד ולאחר מכן במשרד
החוץ .הוא לחם תמיד למען המדינה ,וגם לאחר
פרישתו המשיך לפעול כאזרח למען חזונו.

איך עוד לא עשו מזה סרט הוליוודי או סדרת טלוויזיה?

אליזבטה זרובינה ,סגן-אלוף במודיעין הסובייטי -
המרגלת היהודייה רבת הכישורים שהקימה עם
בן-זוגה רשת ריגול בארה"ב
מאת אברהם בקר
כסוחר בספרים וכתבי יד יהודיים
עתיקים ,אותם קיבל מהספרייה על
שם לנין במוסקבה .הוא גייס והפעיל
סוכנים ברחבי המזרח-התיכון ,כולל
בארץ ישראל ,בה ביקר בשנת .1923
אליזבטה
הגיעה
לתורכיה
בשם מושאל – ליזה גורסקייה
( .)Gorskayaכינויה המבצעי היה
“ .”Ernaזמן קצר לאחר הגעתה היא
הפכה למאהבת של בלומקין.

(Elizaveta
אליזבטה זרובינה
 )Zarubinaנולדה באחד בינואר 1900
בשם אסתר רוזנצווייג ,בכפר במחוז
צ'רנוביץ' (אז בקיסרות האוסטרו-
הונגרית ,כיום באוקראינה),
למשפחה יהודית מסורתית
ומבוססת מבחינה כלכלית .אביה
עסק בסחר עצים.
אליזבטה סיימה בית ספר תיכון
בעיר חוטין ( )khotynובהמשך
למדה באוניברסיטה של צ'רנוביץ'.
לאחר מכן המשיכה את לימודיה
הגבוהים באוניברסיטת סורבון
בפריז ,שם למדה שפות .בשנת 1922
הגיעה לווינה ,שם למדה בפקולטה
לפילוסופיה באוניברסיטה מקומית.

תחנה ראשונה  -אוסטריה

דרמה בתורכיה ואהבה בדנמרק

בשנת  1923הצטרפה אליזבטה
למפלגה הקומוניסטית האוסטרית
בשם בדוי :אנה דויטש (.)Deutsch
באותה שנה נישאה לאוסטרי,
חבר המפלגה הקומוניסטית
המקומית ,בשם יוליוס הוטשנקר
( )Hutschneckerוזכתה לאזרחות
אוסטרית .בשנת  1925התקבלה
אסתר-אליזבטה לעבודה בנציגות
הדיפלומטית הסובייטית בווינה,
כמזכירה וכמתורגמנית .באותה
עת היא כבר שלטה בשש שפות :אסתר-אליזבטה המרגלת רבת השמות והפנים
רוסית ,גרמנית ,אנגלית ,צרפתית,
רומנית ואידיש .קציני מודיעין סובייטים ,שפעלו
בנציגות בכיסוי דיפלומטי ,נעזרו בה בפעילותם באותה עת היא כבר שלטה
המודיעינית ,בעיקר כמתורגמנית ובלדרית.
לאחר בשש שפות :רוסית ,גרמנית,
כשנתיים נסעה למוסקבה ,שם גויסה כעובדת
מן המניין באגף למודיעין חוץ הסובייטי –  ,INOאנגלית ,צרפתית ,רומנית ואידיש
שם עברה סידרת השתלמויות בתחום המודיעין.
במסגרת זו נשלחה מחוץ לבריה"מ מספר פעמים
לתקופות קצרות .גם בעלה האוסטרי פעל בכמה בתורכיה ,כדי לסייע שם לראש השלוחה הבלתי
מדינות באירופה למען המודיעין הסובייטי.
חסויה של המודיעין הסובייטי ,יעקב בלומקין
בשנת  1929נשלחה אליזבטה לשליחות ארוכה ( .)Blyumkinבלומקין פעל בתורכיה תחת כיסוי,

בשנת  1929הגיע לאיסטנבול לב
טרוצקי ,שגורש מבריה"מ על ידי
סטאלין .תורכיה הייתה התחנה
הראשונה של טרוצקי בגלותו בחו"ל.
בלומקין ,שהכירו שנים קודם לכן,
היה מתומכיו ואוהדיו .הוא יצר קשר
עם טרוצקי באיסטנבול ואף סייע לו
כספית ,מן הכספים שנועדו לפעילות
מודיעינית .אליזבטה דיווחה
למוסקבה על הקשר בין בלומקין
לטרוצקי .בעקבות זאת ,זומן
בלומקין ל"התייעצות" במוסקבה,
שם נעצר ,נחקר והוצא להורג.
אליזבטה נשלחה ,בהמשך ,מתורכיה
לדנמרק כדי לסייע שם לראש
השלוחה הבלתי חסויה של המודיעין
הסובייטי ,וסילי זרובין .זמן קצר
לאחר הגעתה לדנמרק היא הפכה
למאהבת של זרובין .בעקבות קשר
רומנטי זה התגרש זרובין מאשתו,
אליזבטה התגרשה מבעלה האוסטרי ובני הזוג
נישאו .מאז היא נשאה את שמה המעודכן:
אליזבטה זרובינה.
מדנמרק נשלחו בני הזוג זרובין לפעילות קצרה
בלונדון ומשם עברו לצרפת ,בה פעלו עד שנת
 ,1933בכיסוי של אנשי עסקים צ'כיים בשם
המושאל ירוסלב ומריאנה קוצ'יק ( .)Kocikכינויו
המבצעי של זרובין היה אז "מקסים" ()Maxim
ושל אליזבטה – "וארדו" ( .)Vardoזרובין הצליח,
בהמשך ,ליצור לעצמו כיסוי של שותף בחברה
לפרסום בפריז.
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צרפת ,גרמניה הנאצית
והפעלת רשת סוכנים

באותה תקופה ,פעלה אליזבטה בעיקר בצרפת
ובגרמניה ועסקה בגיוס סוכנים ובהפעלה של
סוכנים קיימים .היא הצליחה לגייס מזכירה
בשגרירות גרמניה בפריז ,שכינויה היה "חאנום"
( ,)Khanumועיתונאי ממוצא הונגרי ששימש
עוזר פרלמנטרי לחבר פרלמנט צרפתי.
בשנת  1933הוחלט להעביר את בני הזוג לפעילות
בגרמניה .קודם לכן הם נשלחו לתקופה קצרה
בשווייץ ואחר כך ערכו ביקור "תיירותי" בארה"ב,
בכיסוי של תיירים צ'כיים .בארה"ב נוצר קשר
בין זרובין לסייען של המודיעין הסובייטי :יהודי
ממוצא רוסי בשם בוריס מורוס ( ,)Morrosבעל
חברת סרטים .זרובין שכנע את מורוס למנותו
כנציג חברתו בגרמניה .כאשר הגיעו לאחר זמן קצר
לברלין ,כיסוי זה סייע להם רבות בהתאקלמותם
בגרמניה.
הזוג פעל בגרמניה הנאצית במשך ארבע שנים.
וסילי זרובין הפעיל שם את הסוכן החשוב ביותר,
שהיה אותה עת למודיעין הסובייטי בגרמניה :קצין
בכיר ב"גסטאפו" בשם וילי להמן (,)Lehmann
כינויו המבצעי "ברייטנבך" ( .)Breitenbacזה

זמן קצר לאחר הגעתה
לדנמרק היא הפכה למאהבת
של זרובין .בעקבות קשר
רומנטי זה התגרש זרובין
מאשתו ,אליזבטה התגרשה
מבעלה האוסטרי ובני הזוג
נישאו
דיווח באחד הימים לזרובין כי הגסטפו עלה על
עקבותיהם של שני בני-זוג אחרים ,אריך ויונה
טאקה ( )Tackeשנחשדו כסוכנים סובייטיים.
בשל קבלת המידע בעיתוי הנכון ,הצליחו בני הזוג
טאקה להימלט מגרמניה.
באשר לאליזבטה ,היא הפעילה בגרמניה את
“ - ”Khanumהמזכירה שגויסה על ידה
בשגרירות גרמניה בפריז – אשר עבדה אותה עת
במשרד החוץ בברלין .כמו כן ,הפעילה סוכן נוסף
במשרד החוץ הגרמני שכינויו היה "וינרטפילד"
( .)Winertefieldבשנת  1937שבו בני הזוג
למוסקבה ,שם המשיכו לשרת בתפקידי מטה.
במהלך שנת  1938שוגרה אליזבטה מספר
פעמים לתקופות קצרות לחו"ל ,בין היתר לצרפת,
לבריטניה ולאסטוניה .אותה שנה ביצע ראש
הנ.ק.וו.ד .החדש ,לברנטי בריה ( ,)Beriaשינויים
אישיים רבים בארגון .במסגרת זו פוטרה אליזבטה
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זרובין  -הצליח ליצור לעצמו כיסוי של שותף
בחברה לפרסום בפריז.
זרובינה במארס  ,1939אולם הוחזרה לשירות שנה
לאחר מכן ,באפריל  .1940בנובמבר  1940היא
נשלחה לברלין ,לחדש קשר עם סוכנת שכינויה היה
"אוגוסטה" ( – )Augustaאשתו של פקיד בכיר
במשרד החוץ הגרמני .ביוני  ,1941כאשר גרמניה
הנאצית פלשה לבריה"מ ,שהתה אליזבטה בברלין,
לצורך ביצוע משימה מודיעינית .היא פונתה יחד
עם סגל השגרירות הסובייטית ,דרך תורכיה.

השליחות לארה"ב – במגרש של הגדולים

בדצמבר  1941נשלחו בני הזוג זרובין לפעילות
בארה"ב ,שם פעלו בכיסוי דיפלומטי ,תחת השם
המושאל זובילין ( .)Zubilinזרובין-זובילין שימש
תחילה ראש השלוחה החסויה בניו יורק ,ואחר כך
עבר לשמש ראש השלוחה החסויה בוושינגטון.
אליזבטה גייסה והפעילה בארה"ב למעלה
מעשרים סוכנים ,ביניהם פקידים בכירים בממשל
האמריקאי ואנשי מדע .בפעילותה החשאית היא

הזוג פעל בגרמניה הנאצית
במשך ארבע שנים .וסילי
זרובין הפעיל שם את הסוכן
החשוב ביותר ,שהיה אותה
עת למודיעין הסובייטי
בגרמניה
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השתמשה לפעמים בשם פרטי בדוי" :הלן".
באותה תקופה ,אחת המשימות העיקריות של
המודיעין הסובייטי בארה"ב הייתה להשיג מידע על
תוכנית "מנהטן" – התוכנית האמריקאית לפיתוח
פצצת אטום .אליזבטה הצליחה ליצור קשרים
טובים עם אשתו של פרופסור רוברט אופנהיימר,
מראשי תוכנית "מנהטן" .הקשר עם קתרין (קתי)
אופנהיימר ,נוצר באמצעות ידידתה היהודייה,
אשת רופא שיניים יהודי בעיר סנטה-פה .רופא
השיניים היה סוכן סובייטי ,שכונה "שחקן שחמט".
הוא וחברו ,רוקח ובעל בית מרקחת בסנטה-פה,
היו יהודים פולניים ,שגויסו למודיעין הסובייטי
בצרפת עוד בשנות השלושים .כמעט עשר שנים
לא הייתה אליהם כל פנייה מטעם הסובייטים.
הקשר עמם בארה"ב נוצר על ידי גריגורי חפץ,
קצין מודיעין סובייטי יהודי ,ששימש סגן קונסול
בסן פרנסיסקו .כך הפכה העיר סנטה-פה לבסיס
למודיעין הסובייטי.
אשת רופא השיניים הביאה את אליזבטה ואת חפץ
לבית אופנהיימר .גנרל הנ.ק.וו.ד .פבל סודופלטוב
( )Sudoplatovכתב בזיכרונותיו ,כי אליזבטה
וחפץ הצליחו לשכנע את קתרין אופנהיימר והיא
מצידה שכנעה את בעלה ,לצרף לצוות של מדענים
בריטיים ,שעבדו יחד עם האמריקאים על תוכנית
"מנהטן" בלוס אלמוס ,פיסיקאי גרמני ,שמצא
מקלט באנגליה ועבד שם על תוכנית בריטית דומה.
שמו של הגרמני היה קלאוס פוקס ( .)Fuchsפוקס
היה קומוניסט גרמני ,ששהה כפליט באנגליה.
הוא גויס בשנת  1941כסוכן של המודיעין

אליזבטה גייסה והפעילה
בארה"ב למעלה מעשרים
סוכנים ,ביניהם פקידים
בכירים בממשל האמריקאי
ואנשי מדע
הצבאי הסובייטי ,על ידי איש הנספחות הצבאית
הסובייטית בלונדון ,סמיון קרמר .פוקס הגיע
ללוס אלמוס בשנת  1943והעביר משם למודיעין
הסובייטי מידע רב וחשוב ביותר על פיתוח פצצת
האטום האמריקאית .אחרי מלחמת העולם השנייה
שב פוקס לבריטניה .הוא נחשף מאוחר יותר כמרגל
סובייטי על ידי האמריקאים ,במבצע מודיעין
שכונה "ונונה" ( .)Venonaבמבצע זה פוענחו
תשדורות סובייטיות סודיות ,שבאחת מהן הוזכר
שמו של קלאוס פוקס .המידע אודותיו הועבר
לבריטים ,פוקס נעצר על ידם ,נחקר והודה בריגול
למען בריה"מ .הוא נשפט ל 14-שנות מאסר ואחרי
שריצה את עונשו עבר לחיות במזרח-גרמניה.

זרובין  -מארג ריגול חובק עולם איור של קורי עכביש

ריבוי מסכות לקידוש המטרה...

אליזבטה זרובינה תוארה כאישה נאה
ואטרקטיבית ,מאוד משכילה ונבונה .התנהגותה
הייתה נעימה ומעוררת אמון .יחד עם זאת ,ידעה
להיות קשוחה ותוקפנית ,כמו במקרה של גיוס
ג'ורג' גמוב ( ,)Gamovפיסיקאי אמריקאי ממוצא
רוסי ,ששימש כמרצה באוניברסיטת וושינגטון.
גמוב סירב תחילה לשתף פעולה עם הסובייטים
והסכים רק לאחר שאליזבטה איימה עליו ,שאם
לא ישתף פעולה ,קרובי משפחתו ברוסיה יסבלו
בשל כך.
פעילותם המוצלחת של בני הזוג זרובין זכתה
להערכה במטה במוסקבה :ב 1944-הועלה וסילי
לדרגת גנרל מאיור (מקבילה לאלוף) ואליזבטה
לדרגת פודפולקובניק (מקבילה לסגן-אלוף).
אולם ,עוד באוגוסט של אותה שנה ,הופסקה
פעילותם ,שלא באשמתם .היה זה לאחר שקצין,
שהיה כפוף לזרובין ,בשם וסילי מירונוב ,שלח מכתב

אחת המשימות העיקריות של
המודיעין הסובייטי בארה"ב
הייתה להשיג מידע על תוכנית
"מנהטן"  -התוכנית האמריקאית
לפיתוח פצצת אטום
תלונה למטה במוסקבה ובו קבל על היחס המעליב
והמשפיל של זרובין לקציניו .הוא האשים אותו גם
בבגידה למען יפן .בעקבות המכתב הוחזרו בני הזוג
והמתלונן למוסקבה .בני הזוג נחקרו למעלה מחצי
שנה ובזרובין לא נמצא דופי .מירונוב נמצא חולה
נפש ואושפז .ב 1945-הוצא להורג לאחר שניסה
ליצור קשר עם שגרירות ארה"ב במוסקבה .מה
שלא ידעו במוסקבה אותה עת היה ,כי מירונוב
שלח ,במקביל למכתב תלונתו ,גם מכתב לאף .בי.
איי .האמריקאי ובו חשף את פעילותם המודיעינית

של בני הזוג זרובין ושל קציני מודיעין סובייטיים
אחרים .במכתבו לאמריקאים חשף מירונוב גם את
חלקו של זרובין ברצח השבויים הפולניים בקאטין.
עד אז לא ידעו האמריקאים כי הרצח בקאטין בוצע
על ידי הסובייטים.
בני הזוג וסילי ואליזבטה זרובין לא נשלחו עוד
למשימות מחוץ לבריה"מ .וסילי מונה ,לתקופה
קצרה ,לכהן כסגן ראש מודיעין החוץ הסובייטי.
אליזבטה הועסקה בהדרכת קציני מודיעין צעירים.
בשנת  1948הוצאו בני הזוג לגמלאות .בתחילת
שנת  ,1953לאחר מות סטאלין ,ולאחר שלברנטי
בריה מונה לשר לביטחון הפנים ,הוחזרו בני הזוג
לתקופה קצרה לשירות .הם פוטרו שוב והפעם
לצמיתות ,לאחר שבריה הוצא להורג על ידי ניקיטה
כרושצ'וב ,נשיא ברה"מ ,בקיץ .1953
וסילי זרובין נפטר במוסקבה בשנת .1974
אליזבטה זרובינה נדרסה למוות על ידי אוטובוס
במוסקבה ,במאי  .1987בני הזוג הותירו אחריהם
בן בשם פטר ,יליד .1934
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נסענו לכפר ביאליק ,לפגוש באלוף אורי שגיא ,שכיהן כראש אמ”ן ,)1995-1991( ,ובתפקידים בכירים נוספים ,ובהם  -ראש צוות
המשא ומתן עם הסורים בתקופת ראש הממשלה אהוד ברק ,ב ,2000-1999-וליווה את התהליך .הגענו לשוחח עימו על מה
שהיה ,מה שקורה ואפילו על מה שיהיה .אורי שגיא  -מפקד וחקלאי ,מושך בעט ולוחם ,בן הארץ הזו ואיש העולם הגדול.
לשגיא ראוי להקשיב רוב קשב ,גם לדקויות ולרמזים:

“דיונים על נושאים מהותיים באמת ,מחייבים
לנצל את הסיכויים וגם את הסיכונים,
וזה לא קורה!”
ראיינו :דודו צור ,רון כתרי ואופיר שהם

האלוף אורי שגיא  -דקויות ,רמזים והבנת רוח הזמן...
שפר עלינו מזלנו .שמש נובמבר סתווית ליוותה
אותנו לכפר ביאליק .אשכול של משקים חקלאיים
בגוש זבולון .לא קשה לאתר את “בית-בד משק
שגיא” .גם באמצעות הווייז ( ...)WAZEפינג’אן
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של קפה שחור ומהביל היה הספתח .על השולחן
הצנוע במטבח המתינו עבורנו צלוחיות של
חומוס גלילי בשמן זית ,לבנה גלילית כנ”ל ,זיתים,
מלפפונים צעירים וטעימים מאוד לחיך ופיתות
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חמות .תצרף קולינרי צנוע אך משובח .מארחנו
התנצל שהריאיון תופס אותו בסרבל עבודה...
קיבלנו את ההתנצלות.
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הגעת לאמ”ן “מבחוץ” .איך התמודדת?

“באתי מצה”ל ,אחרי מגוון תפקידי פיקוד ומטה
באלה ,היו לי במסלול שירותי ,ממשקים שונים
עם מודיעין שדה וגם עם המודיעין האיסופי .לא
באתי 'טאבולה ראסה' (אתנחתא וחיוך) לא הייתה
לי התלבטות .המוצא המקצועי והחיילי' ,האחר',
פחות חשוב .צברתי ניסיון ,כאמור ,בממשק עם
המודיעין במגוון תפקידים – ביחידות השדה
ובתפקידי מטה ...לענייננו ,מי שאמור להציג את
'הערכת המודיעין הלאומית' חייב להתאפיין בכמה
תכונות חיוניות( ...בהטעמה) זו אחריות כבדה
לראות את כלל התמונה המודיעינית .הייתי לאחר
שלושים שנות עבודה בצבא .ניתנה לי ההזדמנות
לקבל תפקיד ש'יאלצני' לחשוב ולהשקיע מאמץ
אינטלקטואלי – לחבוש את הכובע של האחראי
על המודיעין הצבאי וגופי הביצוע הייעודיים.
כובע נוסף כאחראי על חיל-המודיעין ,וכובע
שלישי כ'מעריך הלאומי' ,המרחיב את האחריות
גם להיבטים מדיניים ,כלכליים-חברתיים
וטכנולוגיים .אהוד ברק ,הרמטכ”ל באותם ימים,
אמר לי שזה התפקיד הכי מעניין בצבא והצדק
עמו .רצוי ,שראש אמ”ן יהיה אדם בשל בהשכלתו
הצבאית והאקדמית ולא חד-גוני ,בעל סקרנות
אינטלקטואלית .ניסיון פיקודי מצטבר הוא ייתרון
נוסף ולכן ,ניתן למנות את ראש אמ”ן משורות
צה”ל 'הגדול' ולאו דווקא משורות המודיעין .יש
חשיבות גם לחלק של התכונות האישיות ,בעיקר
אצל זה הממונה עליך ...לדוגמא? רשאי ראש
הממשלה שלא לשתף את המודיעין אך לא הבחנתי
ביתרון שזה יצר ...למשל – בתהליך אוסלו...
צריכים להיות ,כאמור ,סקרנות ויושר
אינטלקטואלי .לכולנו יש דעות ,בתבנית נוף
מולדתנו ,כפי שאמר טשרניחובסקי .הערכתי
קברניטים ומדינאים שהחליטו לעיתים ,בניגוד
לדעתם הבסיסית והאידאולוגית ,כמו בגין ,רבין,
פרס ,שמיר ואולמרט ,משום שהאחריות העליונה
הצריכה קבלת החלטות בעלות משמעות ...תפקיד
ראש אמ”ן דורש ממך להיות בן-אדם שלם עם
אומץ-לב אזרחי ,כדי לומר את דעתך ללא חשש”.

האלוף אורי שגיא  -עם דן שומרון הרמטכ”ל וגנרל קולין פאואל יו”ר המטות המשולבים
רלוונטי לתהליך ההערכה וקבלת החלטות ולא
להתיימר להיות “צודק” .לצד הסיכונים יש גם
סיכויים ונכון להצביע עליהם .בהערכת המודיעין
השנתית הראשונה הוצגו השינויים ,הסיכונים
והסיכויים .מצאתי לנכון להיעזר בעוזר אישי

איך המערכת המודיעינית קיבלה אותך?

“אני נותן ציון לשבח למערכת שהקיפה אותי .זו
הייתה תקופה מכוננת בחיי ,תקופה של תהליכים
אסטרטגיים ,תקופה יוצאת דופן”.

מהן התובנות שרכשת כראש אמ”ן?

ומחוץ למערכת?

“בהערכת המודיעין הראשונה שלי ,לאור השינויים
המפליגים בעולם ובאזור ,אחרי מלחמת המפרץ
הראשונה וקריסת ברית-המועצות ,חשתי אי-
הסכמה ואולי אפילו מחלוקת עם אנשי המחקר...
אין כאן עניין של מי צודק או מי לא ,אלא מהי זווית
הראייה בעיני המתבונן בתהליכים ,בהזדמנויות
ובשינויים הגדולים במרחב .המודיעין צריך להיות

לענייני מחקר ,סא”ל יוסי קופרווסר – שהאיר את
עיני ו”מכל מלמדיי השכלתי” .דווקא אהוד ברק,
הרמטכ”ל ,קיבל את הערכת המודיעין שלי שהייתה
שונה במידה רבה מהערכת חטיבת המחקר ,והחרו-
החזיקו אחריו שר הביטחון וראש הממשלה .תמיד
נשאלת השאלה האם המשמעות של מה שאני
יודע ,כראש אמ”ן ,עוברת למקבלי ההחלטות.
המבחן הוא לא רק הספקת המידע והידיעה ,אלא,
גם המודעות .קרי ,המשמעות של כל עניין ועניין.
מדובר בדעה – בהא הידיעה ולכן ,אחרי שהסברת
אותה ,אתה משתתף בהערכת המצב לאור הערכת
המודיעין וההבדל בין שתיהן אינו זניח .הערכת
המצב היא זו המובילה להחלטות (בהטעמה),
ואוחזת שלל רחב של נושאים :צבאי ,מדיני,
כלכלי ,טרור ועוד שורה של עניינים המחייבים
ומאתגרים את מקבלי ההחלטות .לעיתים זה כמו
לסייע ל”עוורים” לחצות את הכביש (אתנחתא)...
לי היה מזל שהערכות המודיעין נפלו על אוזניים
כרויות(".מציץ ברשימותיו)...

השלט התלוי בביתו של שגיא

“מיהו ראש אמ”ן בעיני עצמו?” הוא שואל ומוסיף
מיד“ ,האם הוא מחנך? האם הוא מורה? אולי הוא
רחמנא ליצלן ,שעיר לעזאזל נוכח מצב נתון???"
(מעיף בנו מבט של מורה בתלמידיו)...
“התובנות שרכשתי? ...אנחנו היסטוריונים משום
שאנו עוסקים במה שהיה .לכן ,חשובה הצניעות
האינטלקטואלית גם אם היא הערכה של מה
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אפשר שיהיה ...עם ראשי ממשלה היו לי זמנים
איכותיים ,בפגישות האישיות ,ומן הסתם גם להם
היה צורך בחיזוק הערכתם השואלת – מה יהיה?
גם לראש ממשלה היה צורך בחיזוק התחזית ,מה
יהיה? רק ההיסטוריונים יכתבו עלינו ,כ’שופטים’
לשעתם ...אך ההיסטוריה לא שופטת אותנו ,מה
גם שאין בה חוקיות .היא גם אינה חוזרת על עצמה,
כאזהרה גדולה – כצורך לומר – ‘מה שהיה הוא
שיהיה’ .בדיעבד ,נכון לנסות ללמוד את רוח-הזמן
ולא לשפוט ,קל וחומר ,לבוא חשבון עם העבר.
שהרי מוכרת ההלצה שבמדינת ישראל נהוג לומר
שהעתיד ברור וידוע והוויכוחים הם רק על העבר”...

היית מעורב במשא ומתן עם הסורים...

“ראה זה פלא :מספר ראשי ממשלה (רבין ,פרס,
נתניהו ,ברק ואולמרט) הסכימו לרדת מהגולן,
כחלק מתהליך גדול בהרבה שהייתה לו משמעות
אסטרטגית של ממש .גם בנושא זה‘ ,רוח הזמן’
היא גורם חשוב מאוד בדיון ,שהרי היום תהליך
מדיני מול הסורים נראה לנו מנותק מהמציאות...
ובאותה נשימה ,רצוי לומר שהוויכוח הניטש עד
עצם היום הזה על מלחמת יום הכיפורים לא ייגמר,
מול הקושי בהבחנה בין ידיעה ,מודעות ודעה...
אם יורשה לי – זה היה כישלון גדול .בעיקר של
מודעות לתהליכים וזה לא רק עניין של המודיעין.
עובדה היא שמקבלי ההחלטות הקשיבו ,אך אין זה
אומר ,שאוזנם הקשבת למודיעין היא חזות הכול,
כי ניצבים בפניהם גורמים נוספים המשפיעים על
החלטותיהם”.

כיצד משתלבים בקבלת ההחלטות?

“לראש אמ”ן יש ערכת כלים עצומה ואפשרויות

הגולנצ’יק

שגיא כמפקד חטיבת גולני

36

רחבות .אחת מהן היא ,שיחות אישיות עם מקבלי
ההחלטות ...לא כל קברניט מוכן לקבל על עצמו
מחיר להחלטותיו ...די לי אם אזכיר את בן-גוריון,
שהבין אל נכון שצריך להשקיע לא מעט בשכנוע
לאחר החלטה שאינה פופולרית .היום ,ההגדרה
‘איום קיומי’ חורגת מאפיון השיח המצופה,
ומשתמשים בביטוי חדשות לבקרים עד כדי זילות
השיח ...בהסתכלות תהליכית – מה ההבדל בין
פוליטיקאי למדינאי? הפוליטיקאי עוסק בשוטף
ואילו המדינאי יודע להשתתף בעיצוב התהליך .עם
כל אלה ,כראש אמ”ן אתה צריך לדעת את מקומך.
ראש אמ”ן צריך “להשתחרר” מעברו הפיקודי
וצריך להציג משמעות שונה למידע אף כי לא תמיד
עמדתי בזה( ...אתנחתא) .באתי חשבון עם עצמי,
במקרים שכאלה ...זו הייתה תקופה נדירה (בחיי
המרואיין שגיא) ,למרות ששבתי שביט ,ראש
המוסד דאז ויעקב פרי ,ראש השב”כ באותם ימים,
לא תמיד “אהבו” את מעמדו של אמ”ן כמעריך
הלאומי אך היום זה לא דומה למה שהיה בזמני”.

כלומר?

“לחלק מאיומי המאקרו על מדינת ישראל אין
פתרונות צבאיים! אין מענה מודיעיני וגם לא צבאי.
לדוגמה – הבעיה הדמוגרפית והחשש לאובדן
הזהות ...ראש אמ”ן צריך או יכול להביע את
דעתו?! דוגמה נוספת – הלגיטימיות הבינלאומית
של מדינת ישראל?! העובדה היא שארה”ב נחלשת
בצורה משמעותית?!
הגם שלעמדת ראש אמ”ן יש משקל רב מאוד,
מרחפת מעליו מגבלה .הוא איננו יודע הכול ואין לו
אחריות להחלטה המתגבשת .הוא מסייע בקבלת

בן  .77יליד כפר ביאליק בו הוא חי עם משפחתו
מ 1979-ועד היום ,כחקלאי ובעל בית-בד משגשג ואף
זכה באות הוקרה כחקלאי מצטיין בענף הזית .נשוי
לגילה ואב לשלושה .התגייס ב 1961-וכרבים מבני
המושבים אז ,בחר בחטיבת גולני .היה מ”מ בגדוד .51
ב”ששת הימים” היה מפקד פלוגה ב’ בגדוד .פיקד על
הסיירת של החטיבה .סיים כחניך מצטיין את הקורס
במכללה הבין-זרועית לפיקוד ומטה .ב 1971-קיבל
פיקוד על גדוד  13של החטיבה.
לאחר הסבה פיקד על חטיבת שריון ולאחריה על
חטיבת גולני .פיקד על כוח גולני ב”מבצע יונתן”,
באנטבה .פיקד ברמת הגולן על אוגדה  36וכיהן כראש
חטיבת המבצעים במטכ”ל .מונה לאלוף ב.1983-
ב 1986-התמנה למפקד פיקוד הדרום ומיד לאחר
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ההחלטה אך לא עליו האחריות! חשוב לומר כי
קהילת המודיעין בזמני קיימה תרבות שיח חיובית,
שיח שלא גלש לעימותים אישיים”.

ניתן לחזור למשא ומתן שהתנהל עם
הסורים? ...לא רק מתפקידך כראש אמ”ן?
“על המשא ומתן עם הסורים ,יש להבהיר כי קיים
הבדל בין היותי ראש אמ”ן לתפקידי כראש צוות
המשא ומתן (לאחר מכן) .נעתרתי לבקשתו של
אהוד ברק ,כשהיה כבר ראש הממשלה ואנוכי
כבר אזרח .המו”מ לא היה לרוחו של שאול מופז
הרמטכ”ל ,אך אהוד ברק אפשר לי לפעול מטעמו
(של ברק) .היה זה תהליך מרתק( ...אתנחתא)
מעבר לעניין האישי ,חשבנו שאנחנו חלק ממשהו

מכן למפקד חילות השדה ומפקד גיס  .479ב1991-
מונה לראש אמ”ן .השתחרר ב .1995-ב 1999-מונה
לראש צוות המשא ומתן עם הסורים .בין השנים 2000
ל 2003-כיהן כיו”ר חברת “מקורות” .ב 2007-מונה
כיועץ מיוחד לרמטכ”ל ,גבי אשכנזי ,פקודו לשעבר.
לשגיא תואר ראשון בהיסטוריה מאוניברסיטת ת”א;
תואר שני במדעי המדינה מאוניברסיטת חיפה;
בוגר המכללה לביטחון לאומי בקרלייל ,פנסילבניה.
כמתנדב  -נשיא מוסד “כפר ילדים ונוער  -אהבה”
וחבר דירקטוריון ב”כישורית”  -מסגרת למבוגרים בעלי
צרכים מיוחדים.
כתב שני ספרים“ :אורות בערפל” ( )1998ו”היד
שקפאה” ()2011

ראיון מיוחד עם האלוף אורי שגיא

שגיא לוחץ את ידו של ביל קלינטון ,נשיא ארה"ב ,במהלך המשא ומתן עם הסורים
בעל משמעות היסטורית ואסטרטגית למען מדינת
ישראל ,כולל כל המשמעויות הביטחוניות .הזדהינו
עם המשימה .התכוננו אליה כמו למבצע צבאי,
עם ידע רחב על הסורים בני שיחנו ,על ההיבטים
הביטחוניים ,על נורמליזציה ,המים והגבולות...
עמדה לרשותי נבחרת מעולה של מומחים ,אנשי
מודיעין ואקדמיה (הטון מדגיש את תחושת
מחויבותו האישית לאירועי המו”מ).
בזמנו של רבין כראש ממשלה – בפגישה
בוושינגטון ,שנכחתי בה כראש אמ”ן ,עם חכמת
שיהבי ,רמטכ”ל צבא סורי ,זיהיתי את נכונותו
להתקדם ,אך ליוויתי תהליך שלא עלה יפה! במילים
אחרות ,היה זה כשלון אסטרטגי שלדאבוני לא יצר
בעקבותיו תחקיר ולימוד מושכל של התהליך.
בזמנו של אהוד ברק ,כשכבר הייתי ראש הצוות
– המשא ומתן כבר הושלם .החלפנו טיוטות...
כלומר ,כולם התכוונו(!) ...אך יכול להיות שלחאפז
אל-אסאד נשיא סוריה ,ולאהוד ברק ,ראש
הממשלה ,לא היה את הביטחון שיקבלו את אמון
עמיהם ,הסורי והישראלי ,בהתאמה .זוהי דוגמה

נוספת לחשיבות ‘רוח-הזמן’ ...היום? אומרים לנו
ש’השתגענו!’ .חוכמה בדיעבד שאין בה ערך!”
שגיא שב ומדגיש שני רכיבים – ‘רוח הזמן’
ונחישות המנהיג ,מזווית ראייה של צופה מהצד,
למרות מעורבותו הישירה בתהליך.
“בשעתו היה קושי לשכנע פוליטית את חלק
מהקואליציה ,הן של רבין והן של ברק ,מה שמדגיש
את בדידותו של הקברניט  ,”...הוא ממשיך (הטון
משתנה קמעה ,שקט יותר)“ ...זה היה ניסיון לשנות
את המזרח התיכון ,ניסיון שאיני מצר עליו ,שיכול
היה להשפיע גם על יחסינו עם איראן ופירוק
החיזבאללה מנשקו”...

עבדת כראש אמ”ן עם ראשי הממשלה שמיר,
רבין ופרס וכ”מילואימניק” עם ברק ואולמרט.
איך היו יחסיך עם ראשי הממשלה?
“כולם הקשיבו ברצינות רבה ...שמיר היה מאוד
ממלכתי .רבין אפשר לדבר ולא השתיק ...אולמרט
הקשיב גם הוא ועם ברק (שהיה בעברו ראש
אמ”ן) הייתה לי שפה משותפת .לעומת זאת רבין,

שהקפיד מאוד על מידור ,שלח אותי לעדכן את
שמעון פרס ,כשר החוץ שלו ,על התקדמות התהליך
מול הסורים .פרס נדהם מכך ,כשהבין שרבין מעדיף
את התהליך מול הסורים על פני הסכמי אוסלו ...כל
אלה ועוד גרמו לי לכתוב את ספרי“ ,היד שקפאה”,
כעדות למען הדורות כי יבואו ”...

ובהתייחסות לימינו אנו...

(מחייך) “יהושפט הרכבי (פרופסור ואלוף ,ראש
אמ”ן  )1959 – 1955אמר לי בשעתו‘ ,היזהר לך
שלא תיטרף עליך חוכמתך מפני ידענותך’ ,משפט
המעיד על החובה לבור את המוץ מהתבן ...בדיונים
על נושאים מהותיים באמת ,צריך לנהל גם את
ההזדמנויות וזה לא קורה! אני מבקש להמליץ
לאנשי המודיעין ,שישמרו מארבע תכונות :א’.
שהם יודעים הכל; ב’ .שהם צודקים תמיד; ג’ .שהם
מפתחים “צדקנות משיחית” הנובעת מצדקתם;
ד’ .שהם דלי חוש הומור שכה נחוץ בסביבה
המטורללת שבה אנו חיים!”
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עוד על מלחמת ההתשה

במלאת חמישים שנה למלחמת ההתשה מול מצרים ,הוקרנה בטלוויזיה סדרת פרקים אודותיה .בסדרה כונתה המלחמה
שנכפתה עלינו“ ,המלחמה הנשכחת” .אם עורכי הסדרה בטאו בכך סממן של עוול  -ללוחמים ולנופלים  -הם צדקו .ואולי היה
מי שניסו להשכיחה...

מלחמת ההתשה מזווית ראיה אחרת,
שונה מתדמיתה כ”נשכחת”...
מאת תא”ל (דימ’) אהרן לברן
אני סבור שבצד מלחמת העצמאות ,מלחמת ’67
ומלחמת יום הכיפורים ,מלחמת ההתשה הייתה,
הלכה למעשה ,אחת מארבע המלחמות החשובות
והמכוננות של מדינת ישראל .בוודאי שכך הייתה
לקברניטי אותה שנה וחצי ,לכאורה ,ללוחמים,
לנפגעים ולמשפחות השכולות“ .רשמית” מלחמת
ההתשה נפתחה במרס  ,1969והסתיימה בהפסקת
אש בשבעה באוגוסט  .1970בפועל היא החלה
כבר בספטמבר-אוקטובר  1968בהרעשת תותחים
כבדה על כוחותינו לאורכה של כל תעלת סואץ.
אלא שמבצע צה”לי מוצלח ,שאזכירו בהמשך,
הכריח את המצרים “לחשב מסלול מחדש”
ולהפסיק את האש עד מרס .1969
המחמירים יכולים לראות את תחילתה אף
באוקטובר  ,1967כארבעה חודשים אחרי מלחמת
ששת הימים ,עם הטבעתה של המשחתת ק’
 40ה”אילת” ,במימי הים התיכון ,אל מול צפון-
מערב חצי האי סיני ,בארבעה טילי ים-ים מדגם
“סטיקס” ,שנורו מנמל פורט-סעיד .מלחמת
ההתשה הייתה איפוא ,הארוכה ביותר בתולדות
המדינה.

טקטיקה של הקזת דם

נשיא מצרים ,נאצר ,שלא השלים עם תבוסתו
במלחמת  ,’67ועם הימצאות כוחות צה”ל על הגדה
המזרחית של תעלת סואץ (שגם הייתה חסומה
לתנועת כלי שיט) ,ידע שאין בכוח צבאו לשחרר
את סיני .הוא החליט על אסטרטגיה של הקזת דם
(בערבית ‘איסטינזף’ ,כלומר ‘התשה’) .הטקטיקה
שנבחרה הייתה באמצעות מטחי אש בלבד,
פשיטות ,מארבים ,צליפות ועוד ,הכול במגמה
לגרום לצה”ל אבדות רבות ככל האפשר .הוא ביטא
אסטרטגיה זו באמירה“ ,מה שנלקח בכוח לא
יוחזר אלא בכוח!”.
מנגד ,האסטרטגיה הישראלית הייתה לשמור על
הישגי ונכסי הניצחון המפואר במלחמה של יוני
 ,’67ולהביא את המצרים לקיים את הפסקת האש
שנקבעה בסוף מלחמה זו.
בתחום המדיני ,החליטה ממשלת לוי אשכול ,עם
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ברלב ,הרמטכ”ל ,עם חיילי מלחמת ההתשה ,באדיבות ארכיון צה”ל
סיומה של המלחמה ,על נכונותה לסגת מסיני (וגם
מרמת הגולן) בתמורה לחוזה שלום ,וכן לאפשר
חופש שיט בתעלת סואץ .להחלטה זו לא היה סיכוי
שכן מצריים דבקה בהחלטות ועידת חרטום מ:67-
לא למשא ומתן עם ישראל; לא להכרה בישראל;
וכמובן לא לשלום; מצריים דרשה גם את החזרת
הפליטים הפלשתיניים לבתיהם שננטשו ב48-

בתחום המדיני ,החליטה
ממשלת לוי אשכול ,עם סיומה
של המלחמה ,על נכונותה
לסגת מסיני (וגם מרמת הגולן)
בתמורה לחוזה שלום
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ונסיגה מלאה לקווי הארבעה ביוני  .’67לכן ,הייתה
זו מלחמה שנכפתה על ישראל ובעצם מלחמת “אין
ברירה”.
באיפיונה האופרטיבי ובשונה ממלחמותינו
האחרות ,הייתה מלחמת ההתשה מלחמה סטטית
שעיקרה שימוש בכוח אש ולא במלחמה דינמית
המתמרנת כוחות קרקעיים .לא היה טעם ,באותה
עת ,לתמרן כוחות לכיבוש שטחים נוספים (כמו,
אולי ,באזור פורט-פואד בואכה פורט-סעיד),
שהרי צה”ל נמצא על גדת התעלה – מכשול מים
אדיר ממדים והרחק משטחה הריבוני של מדינת
ישראל ,כ 250-קילומטרים.

ההלם של מבצע “הלם”

במלחמת ההתשה ,נאלץ צה”ל להתמודד עם כ150-
סוללות תותחים מצריות שהמטירו אש כבדה על

עוד על מלחמת ההתשה
שלושים מעוזים ישראליים לאורך הגדה המזרחית,
מרוחקים מאוד זה מזה ,עובדה שאיפשרה למצרים
גם לחדור ביניהם ,להציב מארבים ,לפשוט למטרות
מודיעין וחטיפות ועוד .אל מול התקיפות המצריות
היה ברור כי צה”ל יגיב במוקדם או במאוחר ,מנצל
את עליונותו האווירית .בתחילה שימשו מטוסי
חיל-האוויר כ”ארטילריה מעופפת” ,ובהמשך,
מיולי  ,’69בהפעלה אינטנסיבית הרבה יותר,
אם כי רק במרחב התעלה ולאורך מפרץ סואץ.
חיל-האוויר פעל אמנם בהצלחה רבה והפגין את
עליונותו בהשמדת סוללות רבות של טילי קרקע-
אוויר (טק”א) מסוג  ,SA-2ובהפלות מטוסים
מצריים רבים בקרבות אוויר ,אך הדבר לא גרם
להפסקת אש כמקווה.
במסגרת המאמצים “לשכנע” את המצרים להפסיק
את האש ,חיפשנו גם מתווים למבצעים קרקעיים,
גם בעומק האויב ,כדוגמת המבצע המוצלח בנאג’
חאמדי באוקטובר  .’68הייתה זו פשיטה מוסקת
בדרום מצריים ,על תחנת טרנספורמציה וגשרים
מעל הנילוס ,במטרה לפגוע בקו מתח גבוה מסכר
אסואן לקהיר .המבצע“ ,הלם” שמו ,הדהים את
ההנהגה המצרית שהבינה באופן מוחשי כי העורף
של מדינתם הגדולה חשוף להתקפות ישראל.

הכוח ובראשו טנקים מתוצרת
רוסית ,שנלקחו שלל במלחמת
" ,'67ניקה" בשיטתיות כוחות
ועמדות מצריים ,לאורך עשרות
קילומטרים
המשמעות הייתה ארבעה חודשים תמימים
להתארגנות הגנתית במרחביה המערביים יותר.
באותה תקופה לא התבצעו התקפות ארטילריות
על הצדי הישראלי.

שלוש מכות מצרים נוספות...

במקביל ,המשיכה ישראל לחפש נקודות תורפה
נוספות וכאלה אכן נמצאו ,למבצעים קרקעיים
במרחב התעלה ולאורכו המערבי של מפרץ סואץ.
אציין שלושה מהם ,את המשמעותיים מבין כל
אלה שיצאו לפועל .בספטמבר  ,’69ביצע צה”ל
את מבצע “רביב” .פשיטה של כוח משוריין אותו
הנחיתו נחתות של חיל-הים על הגדה המערבית
של מפרץ סואץ .הכוח ובראשו טנקים מתוצרת
רוסית ,שנלקחו שלל במלחמת “ ,’67ניקה”
בשיטתיות כוחות ועמדות מצריים ,לאורך עשרות
קילומטרים ושהה על אדמת מצריים עד שעות
הערב .הכוח שב אל הגדה המזרחית בשלום .לילה

“זהירות הנך גלוי לצליפות”  -שילוט מאולתר אחד מני רבים ,באדיבות ארכיון צה”ל
לפני מבצע הנחיתה והפגיעה בכוחות מצריים
רבים ,הטביעו לוחמי שייטת  ,13הקומנדו הימי,
שתי ספינות מצריות ,מצפון לגזרת הפעולה של
הנחיתות לתוך מצריים וממנה ,כדי שהן לא תסכנה
את הספינות המבצעות .גם מבצע “רביב” הכה את
ההנהגה המצרית בתדהמה ...נאצר קיבל התקף לב
ופיטר את הרמטכ”ל ,את מפקד חיל-הים המצרי
ואת מפקד הזירה הימית בים סוף .מבצע מרשים
לא פחות ואולי יותר ,בוצע בסוף דצמבר  .’69מבצע
“תרנגול  ”53יצא לפועל כדי לנצל את “התחכמותו”
של מפקד זירת ים-סוף המצרי .הלה החליט
להציב מכ”ם רוסי מדגם  ,12-Pפעיל מבצעית
וכשר למהדרין ,באתר דמה באזור ראס ע’ארב,
בצד המערבי של המפרץ .הרעיון היה להטעות את
חיל-האוויר הישראלי ולמנוע את השמדתו ,כגורל
מכ”מים אמיתיים אחרים .אתר דמה אינו מוגן
כאתר אמיתי וכאלה לא היוו אתגר ל”ארטילריה
המעופפת” של ישראל .אלא מאי? “ההתחכמות”
נקלטה בברור בתעבורת הקשר של יחידה 8200
והועברה לאמ”ן .האגף הזדרז להציע לרמטכ”ל

המבצע" ,הלם" שמו ,הדהים
את ההנהגה המצרית שהבינה
באופן מוחשי כי העורף
של מדינתם הגדולה חשוף
להתקפות ישראל

“לחטוף” את המכ”ם המצרי ולהעלותו ארצה .רב-
אלוף חיים בר-לב ,הרמטכ”ל ,אישר את המבצע,
שבוצע ללא תקלות .תסמין התדהמה חזר על עצמו
והמבצע המוצלח הביך את הצמרת המצרית וכך
גם את “יועציה” הסובייטים .מפקד זירת ים-סוף
שילם בחייו על מחדל “התחכמותו”.
עלי לציין כי קיימת גירסה נוספת ל”אבהות” על
מבצע חטיפת המכ”ם .במילים אחרות ,הרעיון
עלה ביחידת מפענחי התצ”א של חיל-האוויר
(כתבה בגיליון זה בהמשך) .לא ידעתי על כך,
עד לפני כשלוש שנים .כמי שהשתתף בקביעות
בדיוני מבצעים וגיחות (המו”ג) השבועיים בלשכת
הרמטכ”ל ,לא זכור לי שבכירי חיל-האוויר העלו
בהם את הרעיון .מכל מקום ,ספק באם הרמטכ”ל
היה מאשר את המבצע אלמלא הוצגה בפניו הידיעה
על “התחכמות” המפקד המצרי של זירת ים-סוף,
על כל הבדיקות הנדרשות לוודא את התנאים.
המבצע השלישי היה כיבוש האי המצרי שדואן,
הממוקם מדרום למפרץ סואץ .ב 22-בינואר 1970
פשט כוח צנחנים על האי ,התגבר על פלוגת הקומנדו
המצרית שבמקום וחזר לבסיסו כעבור  36שעות עם
עשרות שבויים מצריים .התבנית המוכרת חזרה על
עצמה – כוח צבאי ישראלי פועל על אדמה מצרית
במשך יממה וחצי .שלושת המבצעים המוצלחים
יצרו רצף מובהק של חוסר אונים מצרי ואי יכולתו
להתמודד ,הן מול התקיפות של מטוסי חיל-
האוויר שהחלו מעל מרחב התעלה ביולי  ’69באופן
אינטנסיבי ביותר ,והן עם הפשיטות היצירתיות
לעומק השטח המצרי במערב מפרץ סואץ.
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עוד על מלחמת ההתשה

“אמא רוסיה” הסובייטית
מתבקשת לסייע בפועל

נאצר חש בחשאי לפטרוניו במוסקבה ,כבר
בינואר  .1970הוא הציג לליאוניד ברז’נייב הנשיא
ולאלכסיי קוסיגין ,שר החוץ הסובייטי ,את מצוקתו
וביקש סיוע שיתבטא במעורבות ישירה של צוותים
סובייטיים במלחמה ,ואיים עליהם שאם הם לא
יישעו לבקשתו הוא יעביר את השלטון ליריבו
הפוליטי ,זכריא מוחי א-דין ,שהיה פרו-מערבי.
ראשי הקרמלין נענו למנהיג המצרי והחליטו על
העברה מיידית של  18סוללות טק”א ,3-SA
מתקדמות וניידות ,על צוותיהן ולצידן שלוש
טייסות מיג  21משופר עם טייסיהן הסובייטיים.
כך החלה ,הלכה למעשה ,המעורבות הסובייטית
הישירה והבוטה במלחמת ההתשה .כוחות לחימה
סובייטיים לצד כוחות מצריים .ישראל מצאה
עצמה בעימות ישיר מול מעצמה עולמית!
התפתחות דרמטית נוספת אירעה מספר חודשים
לפני כן ,בצד הישראלי .האש הכבדה מהצד המצרי
של התעלה ,לא פסקה ומספר הנפגעים בצד
הישראלי הלך והאמיר ,למרות הכנסת חיל-האוויר
למערכה ולפעילות מסיבית במרחב התעלה (מיולי
 .)’69באמ”ן התגבשה תוכנית רדיקלית שתכליתה
לפגוע אנושות בתשתיות החיוניות בעומק מצרים.
תוכננו הפצצות “אסטרטגיות” על תחנות הכוח
הגדולות ,בתי זיקוק ועוד שורה של יעדים רגישים
ביותר ,שהשמדתם תהיה בלתי הפיכה ותחזיר את
מצרים שנים רבות לאחור .ההערכה הייתה ,כמובן,
שמכות אנושות אלו תכרחנה את ההנהגה המצרית
לשים קץ באחת למלחמת ההתשה.

ראשי הקרמלין נענו למנהיג
המצרי והחליטו על העברה
מיידית של  18סוללות טק"א
 ,SA-3מתקדמות וניידות ,על
צוותיהן ולצידן שלוש טייסות
מיג  21משופר עם טייסיהן
הסובייטיים.
כשהצגתי את התוכנית ב”בור” ,למשה דיין ,שר
הביטחון ,בנוכחות הרמטכ”ל ובכירים נוספים,
הבחנתי אצלו באי-נוחות מסויימת ,שביטאה
את החשש מפני תגובה נגדית רוסית והעמקת
מעורבותה במצרים .אפשר שהחשש מהסובייטים
ליווה אותו עוד ממבצע “קדש” ( ,)1956כשהרוסים
איימו בהשמדת ישראל אם לא תיסוג מסיני...
גם מפקד חיל-האוויר ,האלוף מוטי הוד ,הסתייג
מהתוכנית בנימוק שאינו בטוח עדיין בביצועיהם
של מטוסי הפנטום החדשים ,שהתחילו לחדש
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הפשיטה על האי שדואן ,באדיבות ארכיון צה”ל
את הסד”כ של זרוע האוויר .עם זאת העדיף הוד
לתקוף בעומק מצריים מטרות “רכות” יותר כמו
ריכוזי מחנות צבא ,מחסני ציוד וכיוצא באלה –
מחנות הסתאפ ,דאשור ועוד ,ברחבי קהיר ועמק
הנילוס .כך הפכו ההפצצות האסטרטגיות שתוכננו
ל”הפצצות עומק” ,שהחלו בינואר  70ונמשכו
עד אפריל באותה שנה ,כשדיין הורה להפסיקן,
עם הכנסתן לזירה של סוללות הטק”א החדשות
ושלוש טייסות – כוח החירום הסובייטי ,כמסופר
לעיל.

הטיל שכופף את כנף המטוס...

הפצצות העומק “הרכות” לא גרמו למצרים להפסיק
את מלחמת ההתשה ,אך רישומן והטראומה שיצרו
בשורות ההנהגה המצרית הבכירה ,הותירו את
חותמן גם בשנים שלאחר מכן .עובדה ,המצרים
לא פתחו במלחמת  ,’73כל עוד לא הייתה להם
אופציה לתקוף את ישראל בעומקה ובכלל זה את

סוללת  - SA3הטיל שכופף את כנף המטוס
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כשהצגתי את התוכנית
ב"בור" ,למשה דיין ,שר
הביטחון ,בנוכחות הרמטכ"ל
ובכירים נוספים ,הבחנתי
אצלו באי-נוחות מסויימת
בסיסי חיל-האוויר .יחד עם זאת ,לתקיפות העומק
במצרים ,הייתה בכל זאת השפעה להגיע בסופו
של תהליך ,להפסקת האש שהושגה באוגוסט
 .’70מנגד ,תמיד קיימת האפשרות להניח שאם
היו מתבצעות התקיפות “האסטרטגיות” שתוארו
בתוכנית המקורית לעיל ,היה סיכוי לישראל לנצח
במלחמה הכפויה הזו בצורה ברורה ,ואולי הייתה
דוחה את מלחמת יום הכיפורים .מותר לנו להטיל
ספק באפשרות שמצרים ,שתשתיותיה חרבות
וכלכלתה מדממת ,הייתה בוחרת לצאת למלחמה
נוספת ,שתנאיה שונים לחלוטין ,מהתנאים שהיו
ערב מלחמת .’73
מה שלמרות הכול הביא את קיצה של מלחמת
ההתשה ,באוגוסט  ,’70הייתה המעורבות של
המעצמות הגדולות .מעורבות שהתווספה למכות
האוויריות ולרצף המבצעים שכבר סקרתי.
ברית-המועצות אמנם כבר הייתה מעורבת
ישירות ,כדי לסייע לבעלת בריתה ,אך נרתעה
מהעמקת מעורבותה כדי למנוע עימות ישיר עם
ארצות-הברית שעמדה לצידה של ישראל ,אף
כי בהסתייגות .הסובייטים דחקו במצרים להגיע
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המצרים לא פתחו במלחמת
 ,'73כל עוד לא הייתה להם
אופציה לתקוף את ישראל
בעומקה ובכלל זה את בסיסי
חיל-האוויר
להפסקת-אש ,למרות שבמקביל ,סוללות ה3-SA-
ונוכחות הטייסות ,דחקו את חיל-האוויר הישראלי
מזרחה ,בשל אובדן מטוסים .תעוזת הסובייטים
עלתה עד אותו יום ,ביולי  ,’70כאשר מדרום לעיר
סואץ התחולל קרב אווירי שבו הפילו טייסי חיל-
האוויר הישראלי חמישה מטוסי מיג  21המוטסים
בידי טייסים רוסיים .הישג משמעותי שלא מנע
אקורד סיום צורב למלחמה עם אובדנם של מספר
מטוסי פנטום חדישים בפגיעות של טילי הסוללות
הסובייטיות – “הטיל כופף את כנף המטוס” אמר
אז האלוף עייזר וייצמן .רמת הלהבות והחיכוך מחד
גיסא והתערבות המעצמות מאידך גיסא ,דחקו
את הצדדים להגיע להפסקת אש.

הביקורת לא סתרה את ההישג – ניצחון

היינו עדים לדברי ביקורת על ניהול מלחמת
ההתשה על-ידי ההנהגות המדיניות והצבאית של
ישראל .רוב הטיעונים לא היו מוצדקים .הקטרוגים
והטענה כאילו ניתן היה למנוע את המלחמה,
וכי “עיוורון מדיני” גרם לכך ,לא עומדים במבחן
המציאות – מלחמת ההתשה נכפתה על ישראל

גלעדים מאולתרים לחללי ההתשה,
באדיבות ארכיון צה”ל

השכפ”צים האישיים ,פריט שאיפיין את מלחמת ההתשה ,באדיבות ארכיון צה”ל

מדרום לעיר סואץ התחולל
קרב אווירי שבו הפילו טייסי
חיל-האוויר הישראלי חמישה
מטוסי מיג  21המוטסים בידי
טייסים רוסיים
כמלחמת “אין ברירה” .זאת ואף זאת ,ישראל
הביעה נכונות לסגת מחצי האי סיני תמורת חוזה
שלום בעוד המצרים סרבו לנהל איתה משא ומתן
ישיר ,קל וחומר שסרבו להכיר בה ולחתום עימה על
חוזה שלום בר-קיימא .מצרים גם דרשה מישראל
לקלוט לתוכה את הפליטים ולחזור לקווי הרביעי
ביוני .’67
הנסיבות המתוארות לעיל מלמדות כי לישראל לא
היה סיכוי ודרך למנוע את מלחמת ההתשה ,אלא,
למצוא דרך להגיע להפסקת אש .יתרה מזאת,
אילו הייתה מסכימה על ויתורים מופלגים באותה

ישראל היא שניצחה
במלחמה זו  -מלחמת
ההתשה .אמנם לא בנוק-
אאוט כמו במלחמה שקדמה
לה ,אך בהשגת המטרה
הריאלית  -הפסקת האש

עת ,כחלק מהפסקת האש שהושגה ,היו אלה
מתפרשים ככניעה לצד המצרי המובס (ולא בפעם
הראשונה) שהעמיד מנגד דרישות הזויות וזאת
בלשון המעטה .יותר מכך ,בישראל לא שללו את
הרעיון אותו העלה משה דיין ,שר הביטחון ,לסגת
מקו התעלה ולאפשר למצרים להפעילה מחדש
עם חופש שיט מלא .המצרים ,כדרכם ,שללו גם
את הרעיון הזה מכל וכל .זה המקום להדגיש שהיו
בהנהגה הצבאית הישראלית כאלה (האלוף ישראל
“טליק” טל ואחרים) ,שהבינו כי הגנה קבועה
וקשוחה ,המושתתת על מעוזים קבועים ומבודדים
לאורך התעלה יוצרת נקודת תורפה קריטית
למלחמה .אלה הציעו במקומה “הגנה ניידת” ,עם
כוחות שריון במרחק מסוים מהתעלה שישכילו
לממש את יתרונו המוכח של צה”ל במלחמת תנועה
ותמרון .מהפך מבצעי אשר כזה לא מומש .אילו כן
היה קורם עור וגידים באותה עת ,קרוב לוודאי
שתוצאות מלחמת ההתשה ופתיחת מלחמת יום
הכיפורים היו שונות לחלוטין .בצד הישראלי ,הן
המדיני והן הצבאי ,הראו גמישות מחשבתית ובחנו
רעיונות ,בעוד הצד המצרי הפגין קו נוקשה מאוד
וחסר כל היתכנות.
בכל מקרה ,ישראל היא שניצחה במלחמה זו –
מלחמת ההתשה .אמנם לא בנוק-אאוט כמו
במלחמה שקדמה לה ,אך בהשגת המטרה הריאלית
– הפסקת האש .מסקנה זו אינה סותרת את
ההנחה ,שמימוש התקפות עומק “אסטרטגיות”
בעומק מצריים ושינוי הדוקטרינה הישראלית
בסיני ,מקו הגנה קבוע של מעוזים מבודדים
ל”הגנה ניידת” מבעוד מועד ,היו מכתיבים פרקים
שונים בעליל בהיסטוריה של אזורנו.
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 100שנים להקמת “משרד הידיעות״ -
שירות המודיעין העברי הראשון
בארץ-ישראל/חלק ב'
מאת בני מיכלסון

בתחילת  1920עבר משרד הידיעות מיפו לירושלים .התעניינותו של המשרד התמקדה באותה עת בתסיסה שפקדה
את הארץ ,כמו גם את עבר הירדן ,סוריה ולבנון ,בעקבות שובו של פייסל מוועידת השלום ,הכרזת העצמאות של
הקונגרס הסורי והכתרתו של פייסל בדמשק למלך “סוריה הגדולה” ,הכוללת גם את לבנון וארץ ישראל.
למרות הצלחתו בהקמת תשתית מודיעינית
ובגיבוש תמונת מצב הקרובה למציאות ,נכשל
משרד הידיעות באי-התרעה על התפרצות
המאורעות בירושלים ב( 1920 -כאמור ,שנה לאחר
שחזה זאת) .וכנראה גם הבריטים ,שנסמכו רבות
על המשרד ,הוטעו גם כן.
בדצמבר  1919החלו להצטבר במשרד הידיעות
דו”חות שיטתיים ועקביים על הנעשה בעבר-
הירדן .מודיעים ערבים של משרד הידיעות וסוכניו
היהודים ,הגיעו במסעותיהם עד כרך שבדרום
עבר-הירדן ודיווחו על היערכות הצבא השריפי
במקומות שונים ,על גיוס מתנדבים מקרב הבדווים
ועל כלי הנשק שברשותם.
משרד הידיעות פעל להידוק הקשרים עם הבדווים
בעבר-הירדן .התגברות הפשיטות של בדווים
מעבר-הירדן ,על עמק בית-שאן ועל הגליל
התחתון ,חיזקו את הצורך לבוא איתם בדברים,
וב 23-במאי  1920יצא דוידסקו ,מחופש כבדווי,
בחברת שניים ממודיעיו הערבים אל מעבר לנהר.
באמצע יולי יצא יוסף דוידסקו שוב לעבר הירדן
המזרחי ,מחופש לבדווי ,לסייר בכפרים ובמאהלים
ולעמוד על יחסם של התושבים כלפי הבריטים
והיהודים .הסיור ,שהקיף את מחוזות עג’לון
ואירביד ,נמשך כשלושה שבועות.
בעקבות הדו”חות ,דוידסקו הודיע לדוד אידר
ולחיים ויצמן כי מאז נפילת פייסל ,מבקשים
השיח’ים מכל רחבי עבר-הירדן מן הבריטים ,ליטול
לידיהם את השלטון על חבל ארץ זה ,והפציר בהם
ללחוץ על ממשלת בריטניה שתעשה כן – קודם
שימלאו הצרפתים את החלל הריק שנוצר שם.
משרד הידיעות פורק ,בראש ובראשונה ,מתוך
הערכה שמצב הביטחון בארץ התייצב .אולם אחד
הדו”חות האחרונים של המשרד ,שנשלח ללונדון,
הראה עד כמה הייתה הערכה זו משוללת כל יסוד.
נמסר בו על אסיפה של נכבדי הכפרים בהר חברון,
אשר התכנסו לשמוע על מסעה של המשלחת
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להתכונן לחידוש האלימות
כלפי היהודים במתכונת של
טרור שיטתי וממושך ,שיש
לתכננו כך שיפחידם
הערבית ללונדון ,שבאה להציג את עמדת הערבים
לפני ממשלת בריטניה .הדוברים הביאו תחושה
שאין לתלות תקוות במסע זה ,ויש להתכונן לחידוש
האלימות כלפי היהודים במתכונת של טרור שיטתי
וממושך ,שיש לתכננו כך שיפחידם ,אך לא יגרה
יתר-על-המידה את השלטונות .האסיפה התפזרה
בהחלטה להכין את אנשי הכפרים להתפרצות
שתתחולל בתוך חודשים אחדים.
נראה שקשייו הכספיים של ועד הצירים ,בעיקר
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לנוכח גידול העלייה וריבוי ההוצאות לקליטתה ,הם
שהכריעו את הכף .בלי להמתין לתשובה מלונדון,
הודיע דוד אידר לשניאורסון ,ב 20-באוגוסט 1920
על החלטתו לסגור את משרד הידיעות ולהעביר
למשרדי ועד הצירים את כל החומר שהצטבר
במשרד בשתי שנות פעילותו .לא נותר לפנחס
שניאורסון ,לאלכסנדר אהרונסון ,ליוסף דוידסקו
ולשאר אנשיהם ,אלא לקבל עליהם את הדין.
היה זה שמונה חודשים לפני מאורעות מאי ,1921
שהתפרצותם הפתיעה שוב את הבריטים ואת
היישוב.

קציני המודיעין הבריטים הופכים לציונים

בראשית שנת  ,1916כאשר החליטה בריטניה
להקים חיל משלוח מיוחד למזרח התיכון כתגובה
להתקפות התורכיות ב 1915-על תעלת סואץ,
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מרק סייקס  -יצר עם פיקו הסכם ותמך
בהתיישבות יהודית עובדת ויצרנית
החלה גם הקמתו של מנגנון מודיעין שיוכל לתמוך
ביוזמה זו .בחודש ינואר  1916הוקמה הלשכה
הערבית ( )The Arab Bureauכשלוחה של מנהל
המודיעין בלונדון .חודשיים אחר כך ,במארס ,עם
הקמת חיל המשלוח המצרי ( ,)EEFהוקמה גם
מחלקת המודיעין במטה חיל המשלוח ,שלימים
הונהג ע”י גנרל אדמונד אלנבי .מפקד שני גורמי
מודיעין אלו היה בריגדיר-גנרל ג’ילברט קלייטון
( .)Claytonבין קציני המודיעין הבכירים ששירתו
בקהיר היו גם :בריגדיר-גנרל הארולד גריבון,
בריגדיר-גנרל ווינדהם דידס ,קולונל וויליאם
אורמסבי-גור ( ,)Ormsby-Goreקולונל
טטון מרק סייקס ( ,)Sykesקולונל ריצ’רד
מיינרצהאגן וקפטיין תומס אדוארד לורנס הוא
“לורנס איש ערב” .כל הקצינים הללו נהנו במהלך
מלחמת העולם הראשונה מהמודיעין שסופק
להם ע”י משפחת אהרונסון .אהרון ולאחריו
אחיו אלכסנדר הוו למעשה את ה”דסק” היהודי
של “המשרד הערבי” ,אולם ,הידע שלהם והכרת
המזה”ת אפשרו ניתוח והערכת הידיעות שהגיעו
לקהיר וחיבור סיכומי מודיעין שהביאו תועלת
רבה לבריטים במהלך המלחמה .פעילות ממושכת
ורצופה זו כמו המגע עם ילידי ארץ ישראל היהודים,
הפכו את כל הדמויות הנ”ל לתומכים בעניין הציוני.
ת.א .לורנס (לורנס איש ערב) – חיים ויצמן הכיר
היטב את לורנס וכתב בזיכרונותיו מסה ומעש,
"הייתי רוצה להזכיר לטובה את השירות ששירת
ת.א .לורנס את עניינינו .את לורנס פגשתי פגישה
אקראית במצרים עם אלנבי ולאחר מכן בארץ
ישראל .נזדמנתי איתו אחר כך לעיתים קרובות
והוא היה מבקר לפעמים בביתנו בלונדון .יחסו אל

התנועה הציונית היה חיובי מאוד למרות שהיה פרו
ערבי מאוד ,ומתוך טעות הציגו אותו כאנטי ציוני.
דעתו הייתה כדעתו של פייצל ,כי היהודים יביאו
תועלת רבה לערבים וכי העולם הערבי ירוויח הרבה
מן הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל".
לורנס סייע לויצמן להגיע להסכם עם פייצל שהכיר
בזכויות היהודיות בארץ ישראל והתגלה כתומך
ציונות אמיתי.
קולונל ריצ'רד מיינרצהאגן – בשנת  1917נשלח
מיינרצהאגן למצרים על מנת ליטול לידיו את אגף
המודיעין של הגנרל אלנבי .לרכז את המודיעין
הקדמי בגזרת דיר אל-בלח שבצפון סיני (רצועת
עזה של ימינו) .שם פגש והפעיל את אנשי מחתרת
ניל"י .דמותם ופועלם של אנשי היישוב היהודי,
ובמיוחד אהרן אהרנסון כה הרשימה אותו ,עד
כי לפי עדותו הוא הפך מאנטישמי (כפי שחונך
בילדותו) לפילושמי ואף לפרו-ציוני.
ב 1919-מונה לתפקיד קצין מדיני ראשי לארץ
ישראל וסוריה .מיינרצהאגן אהד את התנועה
הציונית ותמך בה .הוא השתתף במשלחת
הבריטית לוועידת השלום בפריז ,בה ,בין היתר,
נדונו גם עתידה של ארץ ישראל וגבולותיה .הוא

פעילות ממושכת ורצופה
זו כמו המגע עם ילידי ארץ
ישראל היהודים ,הפכו את
כל הדמויות הנ"ל לתומכים
בעניין הציוני
קיים קשרי חברות הדוקים עם חיים ויצמן ,יו"ר
ההסתדרות הציונית דאז ,ונפגש עם אישים ציונים
נוספים .כישוריו של מיינרצהאגן ,מלמדים על
תרומתו של האיש לציונות ולהקמת המדינה,
ועל קשריו עם פרופ' חיים ויצמן ,לו סייע בהשגת
הצהרת בלפור.
ערב מלחמת העצמאות ,ביום  23באפריל ,1948
בהיותו בגיל שבעים ,הגיע מיינרצהאגן לנמל חיפה
בספינה בריטית .היה זה בימי התארגנות הבריטים
לפינוי פלשתינה ,כאשר בחיפה עדיין מתבצעות
צליפות .החיילים הבריטים הוזעקו להגן על

לורנס סייע לויצמן להגיע
להסכם עם פייצל שהכיר
בזכויות היהודיות בארץ
ישראל והתגלה כתומך
ציונות אמיתי.

מיינרצהאגן  -נלחם בנמל והוכיח יכולת קליעה
מפתיעה
האספקה הבריטית בנמל ומיינרצהאגן אשר השיג
מדים ,רובה ותחמושת ,יצא לנמל ,הצטרף לכוחות
ה"הגנה" הלוחמים ,ירה והפתיע את הלוחמים
היהודים באיכות ביצועיו .כשאזלה תחמושתו חזר
הזקן לספינה וזו הייתה תרומתו המבצעית האישית
להקמת המדינה (על פי עדותו האישית).
קולונל מרק סייקס – סייקס היה קצין מילואים
בצבא הבריטי בדרגת סגן-אלוף .בפרוץ מלחמת
העולם הראשונה היה חבר פרלמנט והוענק לו
מעמד של מזכיר בקבינט המלחמה הבריטי .משנת
 1916שימש כאחראי לענייני ערב וארץ-ישראל
במשרד החוץ הבריטי.
סייקס ייצג את בריטניה במשא ומתן שקדם
לחתימת הסכם סייקס-פיקו (ששמו מתנוסס
בכותרתו) ,שנחתם ב 16-במאי  1916ונועד
לקבוע את אזורי השליטה של בריטניה וצרפת
במרחב האימפריה העות'מאנית במזרח התיכון
(לרבות ארץ-ישראל) ,לקראת סוף מלחמת העולם
הראשונה .הוא נמנה על אנשי "המשרד הערבי"
בקהיר ותמך בתנועה הציונית ובהצהרת בלפור.
הוא עמד על כך שהציונות שואפת לא רק לגאול את
היהודים מן הגלות ,אלא לכונן חברה חדשה עובדת
ויצרנית .סייקס לא חשב אמנם על הקמת מדינה
יהודית בארץ-ישראל ,אלא על הקמת "מרכז
לאומי" יהודי שיחיה בשלום עם "יחידות לאומיות"
ערביות שכנות ,וזאת תחת חסות בריטית .הוא
ניסה לשכנע את הערבים לקבל בהבנה את ניסיונם
של היהודים לבנות את ביתם בארץ-ישראל וכי
רק תועלת תצמח להם מכך .חיים ויצמן כינה את
סייקס כ"אחת מהגדולות שבתגליותינו" .נפטר
בשנת  1919משפעת ספרדית.
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ג'ילברט קלייטון ,שהיטה שכם לסייע ליישוב היהודי ,עומד שלישי משמאל בין בכירי ממשל והכנסיה בירושלים1922 .
קולונל וויליאם אורמסבי-גור – בין השנים 1910
ל 1938-כיהן כחבר הפרלמנט הבריטי מטעם
המפלגה השמרנית .בין השנים  1922ל 1929-כיהן
כתת-שר המושבות .בשנת  1931כיהן כשר הדואר,

ווינדהאם דידס  -ראה בהקמת יישוב יהודי בארץ-
ישראל התממשות אמונתו הנוצרית האדוקה
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מיינרצהאגן אשר השיג מדים,
רובה ותחמושת ,יצא לנמל,
הצטרף לכוחות ה"הגנה" הלוחמים,
ירה והפתיע את הלוחמים היהודים
באיכות ביצועיו
ובהמשך שנה זו ועד  1936כיהן כשר העבודה.
בין השנים  1936ל 1938-כיהן כשר המושבות
בממשלתו של נוויל צ'מברליין.
אורמסבי-גור היה אוהד הציונות .בשנת 1916
הצטרף ל"משרד הערבי" והיה לשלישו הצבאי
של הנציב העליון במצרים .בשנת  1917הוא היה
ממנסחיה של הצהרת בלפור .בשנת  1918יצא
עם ועד הצירים ,משלחת של מנהיגים ואישים
ציוניים בראשותו של חיים ויצמן ,שבאה לארץ-
ישראל ,בהסכמת הממשלה הבריטית ,כדי לייעץ
לשלטונות צבא הכיבוש ולסייע בפתרון בעיותיהם
של יהודי הארץ ברוח הצהרת בלפור .אורמסבי-גור
היה קצין הקישור בין ועד הצירים לבין שלטונות
הצבא .בהיותו שר המושבות גילה עמדה אוהדת
ליישוב ולתנועה הציונית .בפרוץ המרד הערבי,
הביע דעתו כי יש דמיון מלא בין המצב בארץ-
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ישראל לבין המצב באירלנד .הבהיר כי יחסו אל
היהודים בארץ-ישראל זהה ליחסו לפרוטסטנטים
בצפון אירלנד וצידד בחלוקתה של ארץ-ישראל בין
תושביה .בגבור ההתנגדות הערבית האלימה ,חרף
כל ניסיונות הפיוס מצידו והצעת החלוקה ,ביקש
אורמסבי-גור בשנת  1937מצ'ארלס טאגארט,
מפקד משטרת כלכותה שבהודו ומומחה למלחמה
בטרור ,לבוא לארץ-ישראל על מנת לתאם בין
זרועות הביטחון השונות ולארגן עבור שלטונות
המנדט הבריטי את הגנת הארץ מפני המורדים
מערביי ארץ-ישראל ,ומפני הכוחות הערביים
הבלתי סדירים שחדרו לארץ מצפון ,מסוריה
ומלבנון .ביוזמתו של טאגארט ,הוקמה בשנת
 1938גדר הצפון והוקמו בכל רחבי הארץ כשישים
מבני משטרה שנקראו "מצודות טאגארט" ,שהיה
להן תפקיד חשוב בהגנת הארץ ובדיכוי המרד
הערבי.
בריגדיר-גנרל ווינדהאם דידס – בשנים שלפני
מלחמת העולם הראשונה שירת דידס שנתיים
בתורכיה כקצין מודיעין .בשל שליטתו בשפה
התורכית ,הוצב דידס בימי מלחמת העולם
הראשונה לחזית המזרח התיכון ,כקצין מודיעין
במטה חיל-המשלוח לגליפולי .לאחר המערכה
הוצב למערך המודיעין בקהיר והיה ממארגני
"המרד במדבר" של לורנס.

מאה שנים להקמת "משרד הידיעות"/חלק ב'

לורנס איש ערב  -ידו בכל וגם בתמיכת...
הציונות
בשנת  1920נשלח דידס לארץ-ישראל לשמש
כמזכיר ממשלת המנדט הבריטי ,לצידו של הנציב
העליון הרברט סמואל .דידס אירגן את המנגנון
המינהלי של ממשלת המנדט ,שבאה להחליף את
הממשל הצבאי הבריטי שמשל בארץ ,מאז כיבושה
על ידי הבריטים.
דידס היה בעל אמונה נוצרית עמוקה ואמונתו
משכה אותו לשרת בארץ הקדושה והכשירה
אותו להבין ולחוש אהדה למהותה הרוחנית של
הציונות .הוא היה משוכנע כי יש להקים מדינה
יהודית בארץ-ישראל .על פי אמונתו הוא סבר כי
ככל שהוא מחיש את שובם של היהודים למולדתם
הוא מחיש את שובו של ישו המשיח .הוא האמין כי
קיימת ברית בלתי כתובה בין האימפריה הבריטית
לבין העם היהודי .להשקפתו שיתוף הפעולה בין

סייקס לא חשב אמנם על
הקמת מדינה יהודית בארץ-
ישראל ,אלא על הקמת "מרכז
לאומי" יהודי שיחיה בשלום
עם "יחידות לאומיות" ערביות
שכנות
היהודים לאנגלים שיביא להקמת בית לאומי יהודי
בארץ ישראל ,הוא חלק מן המאמץ לקיים שלום
עולמי.
במאי  1921בעת המאורעות ,שערכו ערביי יפו (בהן
נרצח הסופר יוסף חיים ברנר) ,הגיע דידס ליפו.

דידס הורה לקולונל אליעזר מרגולין ,מפקד הגדוד
העברי ,שהמשיך להתקיים לאחר תום המלחמה על
בסיס מצומצם של קצינים וסמלים ,לארגן פלוגה
של חיילים משוחררים מאנשי הגדודים ,שתחוש
להגנת שכונות הספר שבין יפו לתל-אביב .בימים
שלאחר מכן ,כשהפרעות שככו במקצת ,נערכה
אספה שדידס ישב בראשה ,באולם עיריית יפו,
בנוכחות נציגים יהודים וערביים ,במטרה להביא
לידי שלום בין שתי האוכלוסיות .הנציגים הערביים
עמדו כבר לחתום על כרוז לערביי יפו הקורא
להרגעה ,אך הקיצוניים שביניהם הכריזו כי אין
האספה מוסמכת להחליט החלטות בשם הערבים
והאספה התפזרה ללא תוצאות.
בשנת  ,1922לאחר תום המאורעות ,משהתברר
לשלטונות המנדט כי לתושבים היהודים יש נשק
בלתי חוקי במסגרת ארגון "ההגנה" ,פנו הרברט
סמואל ווינדהאם דידס בדרישה להנהגת היישוב
לפירוק ארגון "ההגנה" מנשקו .הם סיפקו כמות
מסוימת של נשק למושבות והודיעו על נכונותם
לספק נשק נוסף ולארגן כוח מגן יהודי ליגלי,
בתנאי ש"ההגנה" תפורק מנשקה .נערכו פגישות

אורמסבי-גור הבהיר כי יחסו
אל היהודים בארץ-ישראל זהה
ליחסו לפרוטסטנטים בצפון
אירלנד וצידד בחלוקתה של
ארץ ישראל בין תושביה
בין דידס לבין יצחק בן-צבי ,בהן הוסכם כי ארגזי
נשק יחולקו בשכונות היהודיות ובערים וכי נשק
זה יעמוד לרשות ועד הגנה יהודי שיוקם .לאחר
משא ומתן ממושך ,הסכים דידס לכך שהנשק
הבלתי ליגלי שנמצא ברשות היהודים לא יימסר
לידי הממשלה ,אלא לידי ועדי הגנה יהודיים .יחד
עם זאת הוחלט כי לא יינתן לסיכום זה תוקף מידי
והגשמתו תהיה כשתחול רגיעה.
דידס סיים את כהונתו בסוף שנת  ,1922לאחר
שלוש שנים ,ושב לאנגליה .בשארית חייו המשיך
להטיף לציונות מעל כל במה.
בריגדיר-גנרל הרולד גריבון – קצין מודיעין
מקצועי בצבא ההודי אשר שירת בהודו ,בבורמה
ובמסופוטמיה לפני מלחמת העולם הראשונה.
התמנה למנהל הדסק התורכי במודיעין הבריטי
בקהיר בראיה של אבטחת נתיבי הסחר להודו .היה
למפעיל העיקרי של רשת ניל"י ומשפחת אהרונסון.
לדבריו..." ,בעיקר הודות ל'רשת אהרונסון' ,גנרל
אלנבי הגיע להישגיו במערכת  1918בארץ-ישראל".
בריגדיר-גנרל ג'ילברט קלייטון – קצין המודיעין
הבריטי הראשי בקהיר .במהלך מלחמת העולם
הראשונה שירת קלייטון במטה המודיעין הבריטי

יצחק בן-צבי  -שיעורי מנהיגות מורכבים -
פוליטיים ,קרביים וארגוניים
בקהיר ,ופעל במסגרת "הלשכה הערבית" .ב1914-
שלח להורשיו הרברט קיצ'נר תזכיר סודי שבו
הציע כי בריטניה תשתף פעולה עם הערבים נגד
האימפריה העות'מאנית .הוא קיבל דרגת בריגדיר-
גנרל ,ומונה על-ידי ראש המודיעין הבריטי לאחראי
על המודיעין במפקדת המזרח התיכון בקהיר.
בתפקיד זה פעל באופן קרוב לדמויות כלורנס
איש ערב והאמיר חוסיין בניהול המרד הערבי ,ועם
משפחת אהרונסון בנושאי ארץ-ישראל .בספרו
‘שבעת עמודי החוכמה’ ,שיצא לאור ב,1935-
מספר שנים לאחר מותו של קלייטון ,כתב לורנס
על תפקידו החשוב של קלייטון בניהול המרד ,ועל
האופי הנבון שבו ניהל את המגעים עם הערבים
שפעלו במסגרת המרד.
לאחר המלחמה ,עבד בתחילה בתפקידים שונים
בממשל הצבאי בארץ-ישראל ,לאחר מכן שימש
כיועץ לממשלה המצרית ,עם התפטרותו של
ווינדהאם דידס ,שב לארץ-ישראל להחליפו,
בתפקיד מזכיר ממשלת המנדט אותו מילא בין
השנים  1922ל .1925-קלייטון היה מסויג מהצהרת
בלפור וסבר כי יש ליישב את התביעה היהודית
למדינה עם האינטרסים הבריטיים והערביים
באזור .עם זאת שמר על יחסים טובים עם אנשי
היישוב ,ונחשב בעיניהם למנהלן הגון .בשנת 1929
מת באופן בלתי צפוי מהתקף לב.
הוועד הלאומי פרסם מודעת אבל על מותו ובה
קבע כי "היישוב העברי בארץ-ישראל מבכה יחד
אתכם את אבידת סר גילברט קלייטון ,אשר היה
שותף לעבודתנו במשך שנים רבות.
זכרו יישמר לנצח בתולדות היישוב העברי בארץ
ישראל".
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עקיבא ירום

סבינעם (סבי) אביבי

בן נחמה ושרגא רימר ז״ל
נולד בב' באלול תרפ"ח ,ב 18-באוגוסט 1928
נפטר בב' באייר תשע"ו ,בעשרה במאי 2016

בן חמדה ודוד אביבי
נולד ב 26-באוקטובר 1938
נפטר ב 30-באפריל 2018

עקיבא נולד בפולין ,ובשנת  1935עלה עם משפחתו ארצה .התגורר בתל-אביב,
והיה חניך בתנועת הנוער העובד והלומד.
לאחר מלחמת העולם השנייה ,ב ,1946-כשהיישוב היהודי בארץ נלחם על
הבית ,התגייס לפלמ״ח ושירת בגדוד השמיני –"הנגב הדרומי" – תחת פיקודו
של חיים בר-לב .השתתף בהגנה על קו המים בנגב ,נשלח לקורס אלחוט
ובהמשך שימש כמדריך.
עם פירוק הפלמ״ח המשיך לשרת בצה״ל כאלחוטאי.
בשנת  ,1950לאחר שחרורו ,הצטרף ליחידת תח״ל (תחנות חוץ-לארץ) במשרד
ראש הממשלה .במסגרת זו שירת בצירויות ובשגרירויות בחו״ל .בין השליחויות
שימש כסגן ראש תח״ל.
בשנת  1966עבר למוסד .שירת במגוון תפקידים במסגרת המנהלה ,וביניהם
רמ״ח אגף כוח-אדם וב"קיסריה".
בשנת  1982פרש לגמלאות ,והשתלב בתחום הביטוח.
נפטר בעשרה במאי  2016והותיר אחריו משפחה חמה ואוהבת.
יהי זכרו חיוך...

סבי נולד בקרית-חיים .נעוריו התאפיינו בפעילות ובהדרכה בתנועה המאוחדת,
ובפעילות ספורטיבית במסגרת נבחרת הכדורסל של הקריה.
התגייס לנח"ל בשנת  1956והיה מרכז גרעין "נחשול" ,כאשר את ההכשרה
עבר בקיבוץ (קבוצת) דגניה ב' ,שוותיקיה הותירו בו רושם עמוק .ל'השלמה'
הגיע לקיבוץ יפתח ,שם הכיר את לאה ,רעייתו ,ושם חיו שלוש שנים עשירות
בפעילות ,עבודה ,ספורט וקהילה.
בשנת  1962עזבו .סבי יצא ללימודים אקדמיים ,בשלוחה התל-אביבית של
האוניברסיטה העברית ,בלימודי ערב והחל לעבוד בשירות הביטחון הכללי,
להגדרתו – בתפקיד "דרגה אחת מתחת למחלק התה".
בחריצות והתמדה התקדם בעבודתו ,סיים את לימודיו ועם תחילת מעשי
הטרור נגד מדינת ישראל החל לעבוד בתחום האבטחה – תחילה באבטחה
הימית ואח"כ בנציגויות ישראל בעולם.
כשהחל גל הטרור נגד מטוסים ישראליים הורחבה המחלקה ,והחלו להתפתח
נהלי הביטחון כנגד טרור חטיפות מטוסים ופיגועים בנמלי תעופה .סבי היה בין
פורצי הדרך ונמנה על ראשוני מתכנני ומארגני מערך האבטחה כולו .המחלקה
קיימה קורסים שהכשירו אנשים לאבטחת מטוסים ,שגרירויות ,שדות תעופה,
אוניות וגופים ישראליים שונים בעולם ,כגון הסוכנות היהודית ומרכזי העולים,
שהיו בדרכם ארצה בקבוצות גדולות ,בעיקר מהגוש המזרחי.
לאחר מספר שנים כסגן קיבל את ראשות האגף ,תפקיד בו זכה להצלחה
רבה .כדרכו – בחריצות ,התמדה ,אכפתיות וגילוי אחריות ,בידיעה שחיי אדם
תלויים בכל פעילויות האגף.
עם פרישתו לגמלאות משירות הביטחון בשנת  1986עשה הסבה לתחום
העסקי-כלכלי .בין השנים  1999-1988השתלב ב"כור תעשיות" יחד עם בני
גאון ,ועסק בשיקום הגוף ההסתדרותי הקורס .במהלך התקופה היה יו"ר פעיל
של מפעלים רבים בקונצרן .עם פרישתו מ"כור" השתלב בקבוצת "מרחב",
שנרכשה ע"י "כתר פלסטיק" ,שם כיהן בתפקיד יו"ר מועצת המנהלים עד
לשנת  .2011בהמשך עסק בייעוץ אירגוני לחברות שונות ותרם מיכולותיו
וכישוריו הרבים להצלחתן.
סבי היה אב גאה לשלוש בנותיו ,וסב פעיל בליווי תריסר נכדיו ונכדותיו.
בשיחותיו עימם הרבה לדבר על ציונות ,מולדת ,ערכי עבודה ,אהבת הארץ
והרבה הרבה ספורט.
על מצבתו בכוכב יאיר ,שם היה מראשוני המתיישבים ,קבענו את סמל שירות
הביטחון הכללי.
יהי זכרו ברוך
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אברהם (אברמיקו) אזולאי ז”ל

משה מוריס (מוסא) ענתבי

אברהם נולד בירושלים העתיקה ,כבן בכור למשפחה בת חמישה בנים ושתי
בנות.
בשנת  ,1940בהיותו בן  ,14יצא מהעיר העתיקה להכשרה חקלאית בקיבוץ
שדה-אליהו ,ללימודים תיכוניים ועבודה חקלאית .היה פעיל חברתית ויו”ר
ועדת חברה.
בשנת  ,1944והוא בן  ,18חזר לירושלים ללמוד מקצוע .עבד במוסך “גסטנר”
והדריך בסניף בני-עקיבא בירושלים ,מחוץ לחומות.
ב 1946-התגייס ל”ההגנה” .לאחר הפיצוץ במלון “המלך דוד” נעצר ע”י
הבריטים והועבר ללטרון .כשהשתחרר עבר עם משפחתו להתיישבות במושב
עין-העמק .משם יצא לקורס מ”כים בקיבוץ גבעות-זייד .לאחר הקורס התגייס
למשטרת היישובים העבריים כנוטר ,שירת בגדוד  7במסגרת התחנה בקיבוץ
דליה ,ושימש כמא”ז (מפקד אזור).
בשנת  1948בהמלצת בן-דודו ,דני אזולאי ז”ל ,שעבד בשב”כ ,עבר לתל-אביב
והתחיל עבודתו בשב”כ .מאחר ששלט בשפה הערבית ,התמקדה פעילותו
בשטח הערבי ,בעיקר באזור דיר-אל-באלח ,בגיוס סוכנים ערבים .שירת
בשב”כ כתשע שנים ולאחר מכן עבר למוסד ,כראש מדור שעסק באמצעים
מיוחדים עבור כוחותינו בחו”ל ,ובאיסוף חומר גלוי בשפות שונות .יצא פעמים
רבות לחו”ל .גאוותו הייתה על שהמדור זכה לציון לשבח .בתקופה זו התמנה
לתפקיד קצין ביטחון פיזי.
ב 1961-נסע לאפריקה במסגרת “תבל” וב 1964-יצא שוב ,הפעם עם
המשפחה ,לשליחות באתיופיה לשלוש שנים.
עם שובו ארצה ,מונה לראש מדור “מטסים מיוחדים” ,שעסק במשלוח ציוד
למקומות עלומים.
ב 1970-יצא לקורס קמ”נים ושטח ,ובמהלכו התמנה לקצין הארגון של “תבל”.
שירת בתפקיד זה עד  .1976בשנה זו יצא שוב ,עם משפחתו ,לשליחות באירופה.
היחידה שבה שירת קיבלה את פרס ביטחון ישראל על פעילותה.
כשחזר עם משפחתו לארץ ,שובץ ב”קיסריה” בתפקיד קמ”ט עד צאתו
לגמלאות בנובמבר  .1983אברהם נקלט בעבודה בבית-ספר למלונאות במלון
“תדמור” ,כראש האגף למינהל ,כספים וכוח אדם ,ונהנה מאוד מעבודתו ,אך
כאשר נקרא שוב לדגל ,פרש ויצא עם אשתו נעמי לשנתיים במילאנו.
אברהם נפטר בביתו ,ביום שבת ובחיק משפחתו האהובה ,ונקבר בבית העלמין
של קיבוץ תל-יצחק בחלקת דיירי אחוזת פולג.
יהי זכרו ברוך

משה מוריס (מוסא) ענתבי נולד בקהיר .בנם הבכור ,מתוך חמישה ילדים ,של
אנג’ל ואדוארד ענתבי זיכרונם לברכה.
החינוך הציוני שספג בבית ובמקביל בתנועת הנוער “החלוץ” ,שינהו לציוני
נלהב.
בשנת  1949יצא לקורס פעילי עליה בפריז ,שבהמשכו היה אמור לעלות
לישראל .אך ,לבקשת אנשי הסוכנות היהודית ,חזר למצרים לפעילות חשאית
בקהיר ובאלכסנדריה ,בהעלאת יהודים לארץ.
בשנת  ,1950בשל פעילותו הציונית ,נעצר והוחזק בכלא המצרי מספר חודשים
עד לשחרורו ,בלחצה של הקהילה היהודית במצרים.
בשנת  1951עלה לישראל וגויס ליחידה מיוחדת של חמ”ן ,ובהמשך עבר
למשרד ראש הממשלה ,שם שירת בתפקידים מבצעיים חשובים כ 45-שנים.
במהלך תקופת השירות הארוכה ,פעל באגפים שונים ,במשרד ובשטח,
בתפקידים מבצעיים רבים .מוסא שהה בצפון-אפריקה ובאירופה לתקופות
ממושכות עם אשתו וילדיו ,פעל בהרבה פעילויות חשאיות שהשתיקה יפה להן
ועזר רבות בהעלאת יהודי הגולה לישראל.
המשיך לעבוד בתור גמלאי במשרד עד שנת .2000
איש חכם ,צנוע ,שקט; נאמן לאשתו ,לילדיו ,לכל משפחתו ולמדינת ישראל.
היה צלול עד לרגעיו האחרונים.
היה אסיר ציון ופדוי שבי – תרם את חלקו למדינה.
נפטר בביתו בערב יום הזיכרון לחללי צה”ל ב’ באייר תשע”ט ,בשבעה במאי
.2019
הותיר אחריו אישה ,שלושה ילדים ותשעה נכדים המתגעגעים אליו מאוד.
יהי זכרו ברוך

בן ניצחיה ומאיר אזולאי
נולד בג’ בתמוז תרפ”ז ,ב 15-ביוני 1926
נפטר בי”ח באדר א’ תשע”ט ,ב 23-בפברואר 2019

בן אנג'ל ואדוארד ענתבי
נולד ב 18-בנובמבר 1929
נפטר בב' באייר תשע"ט ,בשבעה במאי 2019
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מעללי המודיעין המצרי הכללי/חלק ב'

בין שיתופי פעולה לעימותים ,בימי מלחמה ושלום
ראוי לתת את הדעת על יכולותיו של הארגון החשאי בארץ הפרעונים

מעללי המודיעין המצרי הכללי/חלק ב'
מאת פסח מלובני

המודיעין הכללי המצרי הוא אחד מגופי המודיעין העיקריים שהוקמו במצרים לאחר מהפכת יולי
 .1952הארגון הוקם ב ,1954-כשייעודו העיקרי הוא הגנה על הביטחון הלאומי של מצרים .עיקר
פעילותו התמקדה ומתמקדת מחוץ למצרים ,וכללה מבצעים שונים ,מול ישראל ,מול מדינות ערביות
אחרות ,וגם בזירה הבין-לאומית .בנוסף ,הוא עסק ועוסק גם בנושאי ביטחון פנים ,חתרנות נגד
המשטר ,חשיפת ריגול זר ,ריגול נגדי וכדומה .הארגון כפוף ישירות לנשיא מצרים .להלן חלק ב' של
מעללי המודיעין המצרי.
במהלך השנים עבר הארגון שינויים שונים,
במיוחד לאחר התבוסה המצרית במלחמת “ששת
הימים” ,שיוחסה בין השאר לכישלון גורמי
המודיעין המצריים .השינויים והמאמצים שנעשו
בתחום זה לאחריה ,הביאו לדעת המצרים ,את
ההצלחה הגדולה שלהם במלחמת אוקטובר .1973
במשך השנים פורסמו במקורות מצריים ,ובאמצעי
תקשורת שונים אחרים ,פרטים על מבצעים שונים
שארגון זה היה מעורב בהם ,כאלה שהצליחו וגם
כאלה שנכשלו .חלק מהמבצעים אף הפכו לסרטים
עלילתיים ולסדרות טלוויזיה .בסקירה שלהלן
יובאו המבצע השני של המודיעין הכללי בתקופת
נאצר ,שהסתיים בהצלחה.

מבצע החבלה בדוברת הקידוח
(“מבצע אל-חג’” – מבצע עלייה לרגל)

מבצע נוסף של המודיעין הכללי המצרי שהצליח
היה החבלה בדוברת קידוח שנרכשה על ידי
ישראל לאחר מלחמת “ששת הימים” לצורך
חיפושי נפט בסיני ,והייתה בדרכה למפרץ סואץ.
היה זה אחד המבצעים המשולבים שביצעו גורמי
המודיעין המצריים וחיל הים המצרי בתקופת
מלחמת ההתשה.
ישראל ,שהחלה להפיק נפט בחצי האי ,בעיקר
במפרץ סואץ ,ביקשה להרחיב את חיפושי הנפט
באזור זה ,ולצורך זה רכשה דוברת קידוח מקנדה
בשם קנטינג  .)Kenting( 1המצרים הבינו כי
כוונת ישראל במעשה זה היא מדינית ולא כלכלית,
ונועדה להתריס בפניהם שהיא מפיקה את אוצרות
הטבע מאדמה מצרית (סיני).
מידע על רכישת הדוברה הגיע למודיעין הצבאי
המצרי בסוף  .1969בעקבות כך הורה נאצר
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הדוברה  KENTING 1שלא סיימה את מסעה מקנדה למפרץ סואץ ,לצד הישראלי

אנשי הצפרדע הגיעו בזהות
של טכנאים למיזמים
הנדסיים שונים
לצבא ולמודיעין הכללי למנוע את הגעתה לאזור,
ולהשמידה במהלך תנועתה מקנדה למפרץ סואץ.
המשימה הוטלה על חיל-הים המצרי ,שהיה אמור
להשמידה לפני כניסתה לים האדום ,בואכה מיצרי
באב-אל-מאנדב ,כדי שהדבר לא ישמש את
הישראלים כתירוץ לתקוף בתגובה את שדה הנפט
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מורגאן שבמפרץ סואץ .ראש המודיעין הכללי
המצרי דאז ,אמין הוויידי ,הציע לנאצר לבצע זאת
במבצע חשאי הרחק ממצרים ,כדי שלא יתעוררו
בעיות והסתבכות בין-לאומית בעניין .נאצר הסכים
והטיל את המבצע על המודיעין הכללי ,שמינה את
אחד מאנשי המבצעים הבכירים והמנוסים בארגון,
מוחמד נסים ( ,)Nasimשהוזכר בחלק א’ ,ונחשב
לאיש המשימות הקשות ,להוביל את המבצע .אליו
צורפו גם גורמי המודיעין הצבאי ,משרדי ההגנה
והחוץ המצריים ,וחיל-הים המצרי.
המבצע ,שקיבל את הכינוי “אל-חג’” (העלייה
לרגל) ,החל למרות הסיכון לתגובה נחרצת מצד

מעללי המודיעין המצרי הכללי/חלק ב'
ישראל .זאת ,במיוחד כשהצבא המצרי עדיין לא
סיים את פריסת מערכות ההגנה האווירית שלו,
בשיאה של מלחמת ההתשה .בנוסף ,מעשה כזה
היה יכול להביא גם להסתבכות בין-לאומית של
מצרים ,בשל ההקשרים הבינלאומיים של הדוברה,
בה היו מעורבות בריטניה ,ארצות הברית ,הולנד,
ישראל ומדינה אפריקאית ,שבמימיה הריבוניים
עשוי היה להתבצע המבצע .למרות כל זאת,
ההחלטה המצרית לפעול נגד הדוברה ולהשמידה
הייתה נחרצת ,יהיה המחיר אשר יהיה.

התכנון וההכנות

תכנון המבצע התנהל בסודיות מירבית ,כאשר
גורמי המודיעין אספו כל מידע על הדוברה
ותנועותיה .ההערכה הייתה כי הדוברה תחצה את
האוקיינוס האטלנטי ותקיף את יבשת אפריקה
מדרום ,בדרכה למפרץ סואץ .התכנון כלל חמש
תוכניות ,למקרה ותוכנית כלשהי תכשל:
הראשונה  -ביצוע חבלה בדוברה על ידי אנשי
צפרדע ,באמצעות מוקשים מיוחדים שפותחו
על ידי חיל-הים המצרי ,שבכל אחד מהם  16ק”ג
 TNTומרעומי השהייה .הכוונה הייתה להצמיד
את המוקשים מתחת לדוברה ,כדי לפוצצה.
הייתה זו תוכנית פשוטה ,והיא זו אשר בוצעה
בסופו של דבר.
התוכניות האחרות עסקו בעיקר בדרכי פעולה
אחרות לביצוע המבצע ,בין אם על ידי אנשי
צפרדע ,ובין אם באמצעות ירי מרנ”טים ,RPG
על-ידי לוחמי קומנדו של חיל-הים שיפעלו
מסירות גומי “זודיאק” ,וגם תקיפתה על-ידי
מטוסים מצריים ,במידה והיא תצליח להגיע לים
האדום .המודיעין הצבאי קיבל מידע על הדוברה
מרשות הנפט המצרית ,וגם ממומחה אמריקאי,
שפעל בקהיר וסיפק את כל המידע הדרוש עליה,
כולל צילום שלה.

לקראת הביצוע ערכו
המצרים פעולת הסחה
בשטח .נסים סיכם עם מספר
דייגים מקומיים שיחגגו
בחוף ,במקום מרוחק מאזור
הפעולה
איש המודיעין הכללי ,נסים ,נפגש באבו-קיר עם
צוות אנשי הצפרדע של חיל-הים המצרי ,שנבחרו
למבצע ,והחלו לתכנן אותו לפרטיו ,את אופן ביצוע
החבלה ,כמות חומר הנפץ הדרושה לכך ,כמות
המוקשים וכן מקומות הצמדתם ביעד .המודיעין
הכללי עקב אחר תנועת הדוברה באוקיינוס

מימין לשמאל :עקיד (אל"ם) אנואר עטיה ,לואא' (אלוף) מוחמד נסים ,לואא' (אלוף) מחמוד פהמי,
מפקד ח"י המצרי ונשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר .למעלה :מפת מסלול השיוט של הדוברה
מקנדה למערב אפריקה.
באמצעות מקורותיו ,במדינות לאורך נתיב השיט
המשוער שלה ,ואנשיו הכינו זהויות חדשות וסיפורי
כיסוי עבור הלוחמים לקראת המבצע.

המרדף אחר הדוברה

המשימה הראשונה הייתה להשיג מידע על מקומה
המדויק של הדוברה .למצרים נודע כי הדוברה,
שלא הייתה לה מערכת לתנועה עצמאית ,נגררת
על-ידי גוררת הולנדית .הם הניחו כי המסע
יאובטח על ידי ישראל (גורמי המוסד ,על פי
הבנתם ,וחיל-הים הישראלי ,בסיוע סוכנות הביון
המרכזית האמריקאית ,ה .)CIA-כן גילו כי הדוברה
אמורה לעגון באחד מנמלי אפריקה המערבית,
כדי להצטייד בדלק עבור הגוררת .בעקבות מאמץ
איסופי ,גם נודע להם שהדוברה תגיע לדקאר,
בירת סנגל שבמערב אפריקה בשעות אחר-
הצהריים של ה 12-בפברואר  .1970נסים ,שהיה אז
בצרפת ,הורה לצוות המבצע להגיע לדקאר .מאחר
ולא הייתה אז טיסה ישירה בין קהיר לדקאר,

נאלצו המצרים לטוס דרך אירופה ,כשהם נושאים
במזוודותיהם את המוקשים ואת כל הציוד הדרוש,
כולל חליפות הצלילה של אנשי הצפרדע .המומחים
הטכניים של המודיעין הכללי הכינו את המזוודות,
כך שתוכנן לא יתגלה על ידי אמצעי הגילוי שפעלו
בשדות התעופה בהם היו אמורים לעבור ,וזאת על
ידי הכנסת חומר מסוים לתוכן ,שהיה אמור למנוע
חשיפה .הנוהל שסוכם היה כמובן מסוכן מאוד
מבחינת המצרים ,שכן אירופה נמצאה אז תחת
חששות כבדים מפני חטיפות מטוסים ,וערבים
נחשדו בכל שדות התעופה בהקשר זה .חשיפת
אמצעים אלה ואת האנשים הנושאים אותם ,הייתה
עשויה להביא לכישלון המבצע כבר בשלב הזה.
נסים הגיע לדקאר ב 17-בפברואר ,והחל לבדוק
את המצב בשטח לקראת המבצע .צוות המבצע
הגיע אחריו בשתי קבוצות נפרדות .האחת דרך
פריז ,והשנייה דרך ציריך ואקרה ,בירת גאנה.
קצין המודיעין הצבאי טס דרך אמסטרדם.
נסים הציג עצמו כקבלן למיזמים הנדסיים ,שבא
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מעללי המודיעין המצרי הכללי/חלק ב'
להשתתף במיזם ממשלתי כלשהו בסנגל ,ואילו
אנשי הצפרדע הגיעו בזהות של טכנאים למיזמים
הנדסיים שונים .הצוות המצרי המתין להוראות
ביצוע ,אך אלה לא הגיעו .נסים ביטל את המבצע
באותו לילה ,כשהבחין כי הגוררת נעצרה בים
במרחק של כ 50-מטרים מהבסיס הימי הצרפתי
שבמקום ,שהתאפיין בתצפית טובה על כל האזור
שבקרבתו .לאור זה ,ועל רקע עזיבתן המפתיעה
של הגוררת והדוברה את דקאר ב 19-בפברואר
להמשך דרכן ,חזרו אנשי הצוות עוד באותו היום
בטיסות לפריז ולפרנקפורט ,יחד עם המוקשים
ושאר הציוד.

הם מציגים את עצמם כצוות
צילום מקצועי ,העוסק
בצילומי טבע וחיות-בר
בג'ונגלים
עם עזיבתה את נמל דקאר ,אבדה הדוברה למודיעין
המצרי ,והחיפושים אחריה לא העלו דבר .המתח
והלחץ אצל המצרים גבר בשל החשש שהדוברה
תגיע לים האדום לפני שיגלוה .הערפל הוסר עם
קבלת ידיעה מימאי אפריקאי ,ששיתף פעולה עם
המצרים ,שבעת שהותה בדקאר נתגלתה פגיעה
בגוף הגוררת ,ומאחר וחלקי החילוף לתיקונה לא
נמצאו בדקאר ,היא אמורה לעצור בנמל אבידג’אן
שבחוף-השנהב ,שם נמצאו החלקים הדרושים,
הנזק יתוקן ,וגם יצטיידו בדלק ובאספקה .ואכן
הגוררת והדוברה הגיעו למקום בערב השניים
במארס .1970

הביצוע

בעקבות כך יצא נסים לאבידג’אן דרך פריז ,אליה
הגיע בערב השניים במארס ,ואליו הצטרפה קבוצה
של ארבעה אנשי צפרדע ,ובכללם מפקד הקבוצה,
ראא’ד (רס”ן) ח’ליפה ג’אודת ,כשהפעם הם מציגים
את עצמם כצוות צילום מקצועי ,העוסק בצילומי
טבע וחיות-בר בג’ונגלים ,עיסוק שהיה מקובל
מאוד באותה תקופה .בה בעת הגיעה לביקור
במקום משלחת של אסטרונאוטים אמריקאיים,
מלווים בקבוצה גדולה של צלמים מאמצעי
תקשורת בין-לאומיים שונים ,כך שנוכחות צוות
הצילום המצרי במקום נראתה טבעית לחלוטין.
איש המודיעין ,נסים ,ואנשי הצפרדע שהגיעו
לאבידג’אן ,ערכו סיור בחוף ויצאו לעבר הדוברה
באמצעות סירה מהירה ,ולמדו את סדרי האבטחה
שלה .לנסים נודע כי הדוברה אמורה לעזוב את
הנמל כבר למחרת היום .מאחר ובאותו יום תוכננו
להתקיים בעיר אירועי קבלת פנים למשלחת
האסטרונאוטים האמריקאיים ,שהגיעה לאפריקה
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אמין אל-הוויידי ,ראש המודיעין
זו לראשונה ,וגם חגיגות ליום האישה הבין-לאומי
בטקסים שונים לאורך אותו יום ,החליט נסים
שזו הזדמנות פז לנצל את כל האירועים האלה
לטובת הביצוע .זאת בהנחה שבמהלכם יהיו כוחות
הביטחון המקומיים עסוקים באבטחתם ,ולא
יהיו פנויים כדי לעקוב אחר מישהו שירצה לפגוע

הצוות המצרי השאיר במכוון
(על פי המקורות) פריטים
מהציוד בו עשו שימוש במבצע
במקום מרוחק מהמקום בו
נמצאו הגוררת והדוברה

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020

בדוברה ,הנמצאת במרחק קצר מארמון הנשיאות,
וכך נמצאת לכאורה תחת מטריית האבטחה שלו.
התוכנית הייתה שאנשי הצוות יצאו ברכב בחצות
שבין השבעה לשמונה במארס ,מתוך יער הנמצא
בסמוך למקום בו נמצאת הדוברה ,עם ארבעה
מוקשים ימיים וכן ציוד הצלילה שלהם .לקראת
הביצוע ערכו המצרים פעולת הסחה בשטח .נסים
סיכם עם מספר דייגים מקומיים שיחגגו בחוף,
במקום מרוחק מאזור הפעולה ,את נישואיהם של
זוג נורבגי ששהה שם ,וזאת על ידי שימוש בזיקוקין
די-נור שסיפק להם ,וביקש מהם להפעילם בדיוק
בחצות .נסים פגש את הזוג בבית המלון בו השתכן
הצוות המצרי ,ולמד מהם שהם הגיעו לאבידג'אן
כדי לחגוג את חופשת ירח הדבש שלהם ,והחליט
מייד לנצל זאת כדי להסוות את הפעולה המתוכננת.

מעללי המודיעין המצרי הכללי/חלק ב'
הזיקוקין החלו להתפוצץ בחצות הלילה ,כמתוכנן.
סירה מהירה יצאה ממקום הימצאה של הדוברה,
לעבר האזור ממנו שוגרו הזיקוקין ,כדי לבדוק את
פשר הדבר .באותה עת יצאו אנשי הצפרדע המצרים
מהיער לעבר הים ,למקום בו עגנו הדוברה והגוררת
ההולנדית ,כדי לבצע את משימתם .הם הטמינו
את ארבעת המוקשים הימיים מתחת לדוברה,
לאחר שכיוונו אותם כך שיתפוצצו כעבור ארבע
שעות ,ויצאו במהירות מהמקום ,לפני שהסירה
המהירה שיצאה מהמקום תחזור לשם .דייגים
מקומיים שראו את אנשי הצפרדע יוצאים מן הים,
נבהלו מאוד ,שכן חשבו שמדובר בשדים וברוחות
רפאים ,בהתאם לסיפורים שהיו נפוצים באפריקה
בהקשר זה .בדיעבד התברר למבצעים כי המקום בו
שחו לעבר הדוברה שורץ בתנינים ,כאשר ברשותם
לא היו כל אמצעים להתגונן בפניהם במידה והיו
נתקלים בהם.
בבוקר יום המחרת זעזעו מספר התפוצצויות עזות
ועוקבות את העיר אבידג’אן הרדומה ,בהתאם
לתזמון הפיצוץ שנעשה מראש .אנשי הצוות המצרי,
שהתחזה כאמור לצוות צילום ,התנהגו באופן טבעי
בבית המלון בו שהו ,ויצאו לג’ונגל כדי לבצע בו
צילומים ,כפי שתוכנן ,ולאחר מכן נעלמו מהמקום,
כשהם בדרכם לקהיר דרך פריז.
הצוות המצרי השאיר במכוון (על פי המקורות)
פריטים מהציוד בו עשו שימוש במבצע במקום
מרוחק מהמקום בו נמצאו הגוררת והדוברה ,זאת
כדי שכולם יראו את “טביעות האצבע” המצריות
שבמבצע זה ,ויבינו כי המצרים מסוגלים להגיע לכל
מקום בעולם כדי להגן על ענייניהם .ייתכן כי מדובר

ביום ה 33-הודיעו שלטונות
גאנה כי לא הצליחו לבצע את
התיקונים הנדרשים בדוברה
ולהשיט אותה ,ועל הכוונה
למכור אותה במכירה פומבית
כגרוטאה
בהסבר שניתן בדיעבד ,בעקבות גילויי העקבות
שהושארו בשטח כנראה בטעות .מפקד המבצע,
נסים ,נשאר בעיר לעוד מספר ימים ,כדי לוודא את
תוצאות המבצע ,ולצלם את הדוברה לאחר החבלה
בה .בעקבות כך שיגר מברק הביתה כדי לבשר
על ההצלחה בשתי מילים “ברכות לחג’” (כינוי
המבצע) .אחר כך חזר לקהיר בטיסה דרך פריז ,כדי
לחגוג עם כולם את הצלחת המבצע.
גורמי הביטחון של חוף השנהב ערכו סיורים באזור
בו נפגעה הדוברה ,שספגה פגיעות קשות ונזק
רב שהביאו לסיום דרכה .הם גם מצאו את הציוד

חסנין הייכל ,עורך העיתון
אל-אהראם ,פרסם לאחר
זמן מה כי דוברה ישראלית
חובלה באבידג’אן ,וכי
האצבעות מופנות כלפי
מצרים,

מוחמד נסים ,מפקד המבצע
שהמצרים השאירו בשטח ,שרובו היה מתוצרת זרה
(איטלקית ,גרמנית ויפנית) וגם פריטים מתוצרת
מצרית .פרטים על כל ממצאי המבצע פורסמו
בעיתונות המקומית והבין-לאומית.
חסנין הייכל ,עורך העיתון אל-אהראם ,פרסם
לאחר זמן מה כי דוברה ישראלית חובלה
באבידג’אן ,וכי האצבעות מופנות כלפי מצרים,
שביצעה זאת באמצעות אנשי צפרדע שלה ,אך ציין
כי אין כל בסיס להאשמה זו.

סופו של סיפור

בעקבות מידע שהגיע למצרים כי הדוברה הפגועה
הועברה לגאנה לצרכי תיקון ,הם שלחו לשם את
מפקד אנשי הצפרדע ,ח’ליפה ג’אודת ,כדי שיאמוד
מקרוב את הנזקים שנגרמו לה ,והאם ניתן לתקנם.
הקצין הצליח להיכנס לסדנת התיקון שהייתה
אמורה לבצע את התיקונים ,וראה את הנזק שנגרם
לדוברה מפיצוצי המוקשים ,וחזר למצרים כדי
לקחת חלק בתכנון מבצע נוסף לפגיעה בה .אנשי
הצפרדע המצריים יצאו ללאגוס שבניגריה כדי

להיות מוכנים לפעולה .הציוד שלהם נשלח הפעם
בדואר הדיפלומטי המצרי .הם שהו בניגריה 32
יום ,ממתינים למידע על תיקון הדוברה ,ומוכנותה
להפלגה .ביום ה 33-הודיעו שלטונות גאנה כי לא
הצליחו לבצע את התיקונים הנדרשים בדוברה
ולהשיט אותה ,ועל הכוונה למכור אותה במכירה
פומבית כגרוטאה .יצויין כי ג’אודת פיקד במלחמת
יום הכיפורים על כוח הקומנדו שחיבל במתקנים
שבאתר הנפט בלאעים ,צפונית לא-טור ,שבחוף
מפרץ סואץ ,ונשבה על ידי כוחותינו בעיר הנמל
עדביה שלפתחה הדרומי של התעלה.
המצרים רואים במבצע זה את אחת מגולות
הכותרת של הצלחת המודיעין שלהם ,במלחמתו
נגד המודיעין הישראלי בתקופה זו ,ורואים בו
מבצע משולב ומוצלח ,במיוחד בכל הקשור לשיתוף
הפעולה והתיאום המלא בין כל הגופים שנטלו בו
חלק – המודיעין הכללי ,המודיעין הצבאי ,חיל-
הים ומשרד החוץ – בו כל אחד ביצע את חלקו
בהצלחה רבה.

חדש בספרייה

מרכז המידע למודיעין ולטרור
הקרב בסולטאן יעקוב :מבוסס על
המחקר מבאב אל-ואדי לסולטאן יעקוב,
 מושב בן-שמן; מודן הוצאה לאור תל-
אביב; משרד הביטחון  -ההוצאה לאור;
צה"ל  -הוצאת מערכות 2020
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מודיעין וספר

"יחד ורק ביחד מנצחים"
שבתאי בריל ,לראות למרחוק כי בנפשי הדבר ,הוצאת סטימצקי ,תל אביב  341 ,2019עמודים.
מאת קובי סגל
לא בכדי בחרתי באימרה של תא"ל עופר וינטר ,ככותרת
של סיקורת זו .המצאות גדולות ,מחייבות תמיד את
ניצוץ הגאוניות ,ואחריו עבודה אפורה וממושכת
ההופכת את הרעיון למבצעי.
כך בא לעולם הכטב"מ ,כלי טיס בלתי מאויש ,שאת
סיפורו מביא אביו מולידו ,סא"ל (דימ') שבתאי בריל,
בספרו האוטוביוגראפי ששינה באופן דרמטי את פני
המערכה ואת עולם איסוף המודיעין .כיום ,מיושמת
טכנולוגיה זו בכל צבא מתקדם בעולם.
סיפור המצאת הכטב"מ ,או המזל"ט כפי שהיכרנוהו,
הוא סיפור של הברקה מקרית לחלוטין.
בריל ,שהחל את שירותו ביחידה הטכנולוגית של
אמ"ן ,והמשיך אותו ביחידת ההאזנה והצפנים
( 848כיום  ,)8200נודב לאחר כעשור בתפקידים
שונים ,לתפקיד רע"נ הפעלה בעוצבת המודיעין
האנושי –  .)504( 154ביחידה זו ,עסק פחות
בטכנולוגיה ויותר בהפעלת סוכנים ואיסוף
מידע יומינטי .כאשר הצליח להשיג ,חודשים
לאחר מלחמה ששת הימים ,תמונה של גישרון
במרחק של קילומטר וחצי מערבית לתעלת
סואץ ,אותו צילם סוכן של היחידה ,מיהר הוא
להציגו בגאווה בפני אהרון יריב ,ראש אמ"ן
דאז .השילוב הזה ,שבין טכנולוגיה למודיעין ,היה כנראה
הניצוץ שהביאו לרעיון כי אין כל טעם בהשקעות כספיות אדירות וסיכון
חיי אדם ,כאשר ניתן להשיג את אותה מטרה בדיוק בדרך פשוטה בהרבה –
טיסנים קלים ,המצוידים במצלמות גחון .טכנולוגיה זו ,כבר הייתה קיימת אז
במערב ,בעיקר כתחביב לבני נוער וחובבי תעופה.
שבתאי בריל  -הנחשון שסימן את בואו של
הנחשול של כלי טיס בלתי מאויישים
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בריל ,כאמור איש יחידת יומינט ,הצליח למצוא צמד חובבי
טיסנאות ו"משוגעים לדבר" בין טייסי
חיל-האוויר ,לשכנע את ראש מחלקת
איסוף דאז ,אל"מ אברהם ארנן ,ולקבל
לשם כך את התקציב הראשון לפיתוח
הכלי 850 ,דולר טבין ותקילין.
לאחר פתרון בעיות טכניות שונות ,תוך
שיתוף פעולה הדוק בין יחידות יומינט,
סיגינט ,פיתוח טכנולוגי וחיל-האוויר,
ולאחר שנה של עבודה מאומצת ,עשרות
שעות המראות ונחיתות ,בא לעולם הטיסן
המבצעי הראשון .כאשר זה נשלח בעיצומה של
מלחמת ההתשה ,בקיץ  ,1969אל מעבר לגבול,
לצלם את פאתי איסמעיליה שבחזית התעלה,
או מוצבים של הלגיון הירדני מעבר לירדן.
התוצאות הדהימו את רואיהן – תצלומים
באיכות משובחת שבניגוד לתצלומי-אוויר
ממטוס אין כל צורך לפענחם מאחר והכל ברור,
חד וגלוי לעין.
למרבה הצער ,הכלי החדשני לא נוצל ולא פותח.
הייתה זו החלטה טראגית.
לו היו בידי צה"ל האמצעים המאפשרים תצפיות על
האויב בטווחי קו המגע הטקטי ,בתחילת אוקטובר
 ,1973יותר מסביר ,לדעתו של שבתאי בריל,
שההיסטוריה הייתה שונה לחלוטין.
בריל ,אינו מסתפק בכך ומציע בספרו "הסטוריה אלטרנטיבית" במישור
האגמ"י-מעשי ,שלו הייתה מיושמת ,היו פניה של מלחמת יום הכיפורים שונות
לחלוטין.
רק לאחר המלחמה ,ועם ניתוח תוצאותיה ,שבו ונזכרו בהמצאה הזנוחה ,ומפעל
"תדיראן" השיב אותה לחיים ,פיתח אותה לכדי פלטפורמה מבצעית .הייתה
זו המערכת שהייתה במידה רבה האחראית על השמדת מערך הטילים הסורי
ב .1982-הישג אותו ניתן היה אולי להשיג גם ב ,1973-לולא נזנח הפרוייקט
שנתיים לפני כן.
חלקים אלו של הספר – המצאת הטיסן/מזל"ט/כטב"מ ,וניתוח הכשלים
המודיעיניים והמבצעיים ,במלחמה ,תוך השוואתם להתקפת הפתע היפנית
בפרל-הרבור בשבעה בדצמבר  ,1941על אף שאינם חדשניים ,קריאים ומציבים
שאלות הראויות לדיון .כאלו הן גם התובנות אותן רכש המחבר כמושלה
הצבאי של בית-לחם בשנות השבעים.
חלקים אחרים בספר ,לעומת זאת ,ובייחוד מאבקיו המשפטיים של המחבר
מול יואל בן-פורת ז"ל ,מפקדו במלחמת יום הכיפורים ,או התרעומת אותה
חש על השמטת חלקו ואי שיתופו בהענקת הפרס לבטחון ישראל ,למפתחי
הכטב"מ ,אפשר ויגרמו לקורא תחושת אי-נוחות.
הקורא ימצא עניין רב בדגשים ובתיאור מה שנעשה ,למול תחושת ההחמצה
בה נפתח הספר ,המקצינה לעתים.

סיפור אישי

מנפלאותיו של מעצר
בחאן אל-אחמר
ח’אן אל-אחמאר התפרסם לאחרונה בגין החלטה של בית המשפט העליון לאפשר את פינוי תושביו
הבדואים משבט הג’הלין .שבט זה שכן עוד לפני  1967באזורים המזרחיים שבין ירושלים ליריחו .בני השבט
חיו שם בתפזורת של ריכוזים באוהלים ,כאשר הם מתפרנסים בעיקר ממרעה צאן באזור המדברי .אזור
מגוריו של השבט היה חלק מנפת בית-לחם של הממשל הצבאי ,ובהתאמה מונה רכז מטעם השב”כ ,שהיה
אחראי לחשיפת פעילות טרור משבט זה.
מאת חיים מנור (מינא) ודוד רטמן

צילום אילוסטרציה

באחד מימי הקיץ של שנת “ 1982גולגל” בחקירה שהתבצעה על ידי חוקרי
השב”כ ,שמו של צעיר בן השבט ,כמי שהיה מעורב בפעילות חבלנית הכוללת
רכישת אמצעי לחימה וביצוע פיגועים .היה ברור שמדובר ב”דג שמן” שהצריך
לבצע את המעצר בזהירות יתירה.
לרכזי השב”כ היה ידוע כי הבדואים בני השבט בורכו בחושים חדים ביותר והם
מסוגלים להבחין בתנועות וברעשים חריגים ולאתר כל פעילות זרה המתרחשת
בשטח .לכן ,עלה חשש שניסיון מעצר של המבוקש ,שגרתי ולא זהיר ,יגרום
לבריחתו והסיכוי ללכדו לאחר מכן יהיה כרוך בעבודה מודיעינית קשה .היה
ברור כי יש יתרון יחסי בהכרה טובה של השטח על כל מסתוריו וצירי התנועה בו.
מידע זה הוצג למפקדי הצבא בבית-לחם והם החליטו שיחידה צבאית מובחרת
תבצע את המעצר .לבית-לחם הוזנקה יחידה מובחרת ,כזו שתיקרא להלן
הסיירת .המפקדים והחיילים קבלו תדרוכים מפורטים לגבי אמצעי הזהירות
שיש לנקוט ואכן הם בנו תוכנית פעולה לביצוע המעצר תוך נקיטת אמצעי
זהירות מירביים.

סנדלים במקום נעליים...

בשעת לילה מאוחרת יצאה הסיירת עם שני רכזי שב”כ לשטח .כאמור ,הימים
ימי קיץ ושני הרכזים נעלו סנדלים ,איתם יצאו מביתם באותו בוקר .רכבי
הסיירת הוחנו במרחק רב מהמאהל והכוחות החלו בצעידה בשטח הפתוח
לכיוון נקודת תצפית ...שטח מלא בקוצים ,דרדרים ,אבנים ושאר מרעין-בישין,
שאינם מתאימים כלל ועיקר לצעידה עם סנדלים.
פצועים ומדממים בכפות רגליהם הובילו שני הרכזים את הכוח לגבעה ,ממנה

הצביעו למפקד הכוח על המאהל בו גר המבוקש .מפקד הכוח החל לנוע
במסע עוקף מאהל ,של מספר קילומטרים ,וזאת בכדי להגיע בחשאי ובשקט
מופתי מאחורי המאהל במגמה להפתיע את המבוקש מבלי להיחשף לחושים
הבדואיים הרגישים.
שני הרכזים המתינו עם כוח אבטחה קטן בנקודת התצפית כשהם צופים על
המאהל בציפייה דרוכה להגעת הכוח העיקרי .הזמן נקף אט אט ,עברה חצי-
שעה והכוח עדיין לא נראה .עברה עוד שעה והכוח לא נראה .בינתיים ,נשמעו
מן המאהל נביחות עזות של כלבים ונראתה תנועה לא סבירה לשעת לילה
מאוחרת .בשלב זה החליטו רכזי השב”כ לרדת מנקודת התצפית למאהל
ישירות ,עם כוח האבטחה הקטן שהיה איתם ומבלי לבצע איגופים ומעקפים.

נאמנים פצעי אורב...

בהגיעם למרכז המאהל מצאו את המוכתר ,שהתבקש להובילם לאוהל של
המבוקש .הלה אכן הובילם לאוהל בפאתי המאהל .בהגיעם לאוהל הם ראו
בפתחו צעיר לבוש ונעול כשהוא נושא כלי רחצה ,מגבת ובגדים להחלפה .הוא
נשאל לשמו ואימת שהוא הוא המבוקש למעצר ,אבל מיד שאל“ ,מה קורה
לכם? אני כבר מחכה לכם יותר משעה .הבנתי כבר מזמן שאתם בדרך לעצור
אותי וכפי שאתם רואים התכוננתי בהתאם”.

לכוח המובחר מהסיירת ,שהגיע כעבור זמן מה ,לא נותר מה לעשות ומפקד
הסיירת דיווח למפקדיו“ :המעצר בוצע בהצלחה .אין נפגעים לכוחותינו”.
שני הרכזים התפנו לטפל בפצעי הקוצים.
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מבצע זה היה אחד משלושה ,אחרי מלחמת ששת הימים ,שהפתיעו והביכו את הצמרת המצרית ואת
נאצר ,נשיא מצרים .מה היו שלביו הראשוניים ,המודיעיניים? האיתור בתצלום האוויר ,הרעיון המבצעי
וחיזוק הפיקוד .סיפורו האישי של הכותב

מבצע “תרנגול 53״ -
חטיפת תחנת מכ״ם מצרית במלחמת ההתשה
מאת סא”ל (מיל’) יחיאל הל-אור
רבות נכתב וסופר במשך השנים על מבצע זה,
שנחשב כמבצע יוצא דופן בתכנונו המהיר
ובביצועו המוצלח ,בתוך פחות מארבע יממות!
בשלב התכנון המתקדם ,ההכנות והביצוע היו
כבר מעורבים עשרות ומאות מפקדים ולוחמים
אך בראשית התהליך ,שלב איתור התחנה בצילום
אוויר וגיבוש הרעיון המבצעי – רק
מעטים היו מעורבים ולמרות זאת,
סופרו גרסאות שונות (“להצלחה
אבות רבים.)”...
מצאתי לנכון להתמקד ולתאר
את מה שהתרחש בשלב הראשוני,
תיאור מפורט לגבי השלב המודיעיני,
המעבר החד לרעיון ותכנון מבצעי
והחוט המקשר והמיוחד שנשזר בין
המישורים הנ”ל כמעט עד לבצוע .לא
תתואר בכתבה פעולת הפשיטה עצמה.
הפרסומים אודותיה רבים וסופרו
מפי מפקדי כוחות האוויר והקרקע
שביצעוה בהצלחה מרשימה.
באותם ימים ,שירתי בדרגת סגן,
אחראי על קומץ מפענחי התצ”א בגף
הפענוח של ח”א.

הרקע למבצע

לחוף מפרץ סואץ ,בצדו המערבי,
כ 185-ק”מ דרומית לעיר סואץ ,באזור
ראס ע’ריב היה מתחם תחנות מכ”ם
אזורי ובו מספר מכשירי מכ”ם מתוצרת ברה”מ.
נראה כי חלקם לפחות היו כבר מיושנים והושארו
מוצבים במקום כדמיים .המתחם היה מגודר בכל
היקפו ,והגנו עליו מספר פלגות תותחי ומקלעי נ”מ,
כמקובל במתכונת הדוקטרינה הסובייטית.
לאחר שהמתחם הותקף בהפצצה מהאוויר ,בחודש
אוקטובר  69דווח כי מכשיר המכ”ם ,מסוג פי,12-
שהיה במוקד התקיפה  -נפגע ישירות .המכ”ם
נראה כמכ”ם אמיתי ,בצילום אוויר מגובה נמוך,
יומיים לפני התקיפה אך הסתבר שהיה מתקן דמה.
עובדת קיום שני האתרים ,מתקן הדמה ומתקן
המכ”ם האמיתי – שמוקם כחמישה ק”מ מערבה –
תוארה היטב במאמר של עוזר יועץ סובייטי ,שהיה
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תצ"א של אזור הקרונות  -ההגדלה (למעלה)
הוכיחה כי מדובר בתחנת מכ”ם פעילה
נוכח במפקדת מחנה המכ”ם שעל החוף ,בעת
הפשיטה וכן מתרגום מסמך שלל ממלחמת יום
הכיפורים ,של ועדת הבדיקה המצרית שתחקרה
את אירוע הפשיטה.
לאחר התקיפה דווח לי כי מאזור זה ממשיכים
לקלוט מכ”ם מהסוג הנ”ל אך לא נמסר איכון
מדויק .גיחת הצילום לבחינת נזק ההפצצה ,בוצעה
אף היא בגובה נמוך ולכן רק שטח מצומצם בלבד
כוסה באמצעותה.

גילוי התחנה בצילום-אוויר

לאחר כחודשיים ,ב 22-בדצמבר  ,’69בוצעו גיחות
צילום מגובה  30,000רגל ,על-ידי מטוסי “ווטור”,
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לאורך החוף המערבי של מפרץ סואץ .אך מחוסר
בציון ידיעות חיוניות (צי”ח) והדחיפות לפענח
את "השלל" ,פותחו הצילומים והודפסו במעבדת
בסיס רמת-דוד .העתקי צילומיהם נשלחו ברכב
לגופי הפענוח בחיל-האוויר ובאמ”ן ,בקריה בת”א.
כאשר הגעתי ליחידה בבוקר יום שלישי23 ,
בדצמבר ,וראיתי את ערמת הצילומים
ודו”ח הטיסה ,בציון מיקום אזור כיסוי
הצילום – התעוררה בי מחדש חידת
המכ”ם ה”נעלם”.
במטוס ה”ווטור” היו מותקנות שתי
מצלמות  36אינטש ,מצלמה ימנית
ומצלמה שמאלית .תחילת הגיחה
(שסימונה היה ג )641/צולמה מדרום
לצפון ובצילומים הראשונים כוסה אזור
תחנת המכ”ם הוותיקה ,הסמוכה לחוף
המפרץ .פרסתי את צילומי מתחם
התחנה עצמה ,שצולמה בתחילת
הגיחה במצלמת ימין .במקביל ,הטלתי
על שני מש”קי פענוח לסרוק את שאר
הצילומים שכיסו את המרחב ,תוך ציון
הידיעה בת החודשיים לגבי תחנת פי-
 12פעילה המשדרת בסביבה .גישתי
הייתה תמיד לשתף את המפענחים
“הזוטרים” בכול פעולות הפענוח,
ובכך להעלות את רמתם המקצועית
ותחושת השיתוף והאחריות.
לאחר זמן קצר מאוד פנה אלי סמל
רמי ,אחד המפענחים ,ובידו צילום בודד – מספר
 27מתחילת רצף צילומי הגיחה ובו ממצא של
מתקן בודד הנראה כצבאי .המיקום היה כחמישה
ק”מ ממערב לאזור התחנות המוכרות ,עמוק יותר
ומרוחק מחוף המפרץ .מאחר והיו אלו צילומים
ממצלמת שמאל ,מיקמתי אותו מיד בחפיפת שטח,
עם קצה צילומי מצלמת ימין שלכדה את התחנה
“הוותיקה” שעל שולחני .מיד הבחנו כי ישנם
סימוני קרקע של נסיעות כלי-רכב (“קוליסים”),
בין התחנה למיקום החשוד שאותר.
הממצא נראה כפריסה אופיינית של תחנת מכ”ם
מסוג פי ,12-כפי שהייתה מוכרת לנו ממקומות
אחרים בזירות מצרים וסוריה .אף שחדות
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ה”ביקור” שלנו בקרונות המכ”ם שהובאו למרכז הארץ מספר ימים לאחר המבצע .אני במרכז בכובע קצינים ומשמאלי שני סמלי הפענוח ,עמיקם ורמי.
הצילומים הייתה די גרועה ,נראו שני דיפונים
מלבניים צמודים הממוקמים בשטח שולט,
מכוסים ביריעות בגוון הקרקע (על קרון המבצעים
וקרון האנטנה) .בסביבה הקרובה היו דיפונים
נוספים ובהם עצמים כהים ,כנראה הגנראטורים
ומיכלי דלק להפעלת התחנה .בערוץ יותר מרוחק
נראה אוהל מחופר בעל גג דו-שיפועי .חדות
הצילום הייתה כאמור נמוכה ולא ניתן היה להצביע
בוודאות על צל האנטנה .בסביבת התחנה לא נראו
כול אמצעי הגנה ...לא גידור ,לא חפירות וגם לא
עמדות לכלי-נשק להגנה מפני תקיפה מהאוויר.
סימנתי את אזור הממצא על גבי הצילום ושלחתיו
למעבדת הצילום שביחידה ,להגדלת התחנה,
וציינתי שיש לבצעה מהר ככל שניתן.

התנעת המבצע

בזמן ההמתנה הקצר להגדלה ,נאספו סביבי קומץ
אנשי הפענוח .כחיילים צעירים תאבי "אקשן",
הועלו רעיונות ל”נקמה” במצרים וביועציהם
הסובייטיים ,על הזלזול שהופגן במקצועיות שלנו
ובמילים אחרות ,על החוצפה להקים תחנה בלתי
מוגנת בעומק השטח ,במחשבה שהיא לא תאותר.
בין השאר הוצעה הפצצה סלקטיבית :פצצות אמת

לאחר התקיפה דווח לי כי
מאזור זה ממשיכים לקלוט
מכ"ם מהסוג הנ"ל אך לא
נמסר איכון מדויק
על התחנה האמיתית ובמקביל הטלת פצצות דמה
על האתר המזרחי שעל החוף .כן דובר על אפשרות
לפשיטה על האתר שנחשף ועוד אפשרויות.
לאחר שווידאתי כי ראש מחלקת מודיעין חיל-
האוויר ,אל”ם שייקה ברקת ,נמצא במשרדו במטה
חיל-האוויר ,הזדרזתי להגיע לשם כדי להציג לו את
הגדלת התחנה שאותרה.
כאשר נכנסתי למשרדו היה עמו גם אל”ם דוד
עברי ,ראש מחלקת מבצעים של החיל באותה עת.
לאחר שהצגתי את ההגדלה וציון מיקום התחנה,
שייקה שיבחני על האיתור והפטיר כי יש להכין
דף מטרה לתקיפתה .לאחר מחשבה מהירה ,ואולי
בשל המעמד ,נוכחותו של רמ”ח מבצעים ,ציינתי
בפניהם כי המתחם אינו מוגן בנשק נ”מ וכי מאחר
והגיעו כבר ארצה ראשוני מסוקי ה”יסעור” –

אולי ניתן לפשוט על התחנה ולהעבירה בעזרתם
ארצה (הייתי כבר מנוסה ושותף לתכנונים רבים של
מבצעים מוסקים ,בהיותי ה”מוסמך” מטעם מפקד
חיל-האוויר ,לבחור ולאשר את משטחי הנחיתה
המועדפים למבצעים הנ”ל) .שני המפקדים “נדלקו”
על הרעיון ,אף שבשלב זה לא היה ברור כלל אם יש
יכולת למסוקים להרים את הקרונות ולהעבירם את
המפרץ ,מעל הים ,לשטח סיני.
רעיון המבצע ,כיוזמה של חיל-האוויר ,החל
להתגלגל במהירות במטכ”ל ובמפקדת קצין חי”ר
וצנחנים ראשי .יש לציין כי נציג ענף מחקר  1באמ”ן
צלצל אלי לבדוק אם אכן ראינו את האתר בתצ”א.
הודיתי לו על עדכונו ואישרתי כי אכן מצאנו את
התחנה הפעילה.

שלב התכנון

חזרתי ליחידתי ,לקחתי את צילומי האוויר של
התחנה והכנתי תרשים פרספקטיבי ,תלת-ממדי,
המדמה את התחנה ממבט אלכסוני נמוך ,כדי
להמחיש למתבונן את תדמית התחנה ומרכיביה.
ביומיים הבאים איתרתי וסימנתי משטחי נחיתה
למסוקים (מסוג סופר-פרלון ויסעורים) עפ”י
מתווה תכנון המבצע שהתגבש :הנחתת הצנחנים
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עוד על מלחמת ההתשה  -מבצע "תרנגול "53
באזור עמוק יותר ,מערבית ליעד ,במרחק בו לא
יתגלה רעש המנועים ,תוך כדי נחיתה וכן איתור
וסימון משטחים נוספים ,בקרבת אתר התחנה -
לפינוי הכוח לאחר כיבוש היעד ולנחיתת היסעורים
שיגיעו לנשיאת שני הקרונות תלויים על מתלי
המטען שלהם.
עלי לציין כי בימים אלה של ההכנות למבצע,
התקשר אלי ישירות ומספר פעמים האלוף מוטי
הוד ,מפקד חיל-האוויר ,ודרש לדעת אם אכן אני
איתן בדעתי ,ועומד מאחורי הקביעה שזו תחנת
המכ”ם האמיתית .הוד ציין בפני את העובדה
ש”כול צה”ל הולך על זה” ...הכרת השטח ושנים
של ניסיון בפענוח הקנו לי את הביטחון המקצועי
שהאיתור לא יכזיב .נתתי לו את החיזוק שנדרש
מאחר וחשתי כי אם אעלה פקפוק ,ולו הקל ביותר,
הפעולה תבוטל ואולי רבים ,כולל מפקד חיל-
האוויר ,ינשמו לרווחה...
הפעולה ,כידוע ,בוצעה בהצלחה מלאה ,בתוך פחות
מארבע יממות מרגע פיענוח הממצא .ימים ספורים
לאחר המבצע ,בהגיעי למטה החיל ,הבחין בי וזיהה
אותי האלוף הוד במגרש החניה שבין בנייני המטה,
נעמד לקראתי והקדים לי הצדעה.
לאחר כשבע שנים ,בהם רבים ,בכול הדרגים ,נטלו
חופש לעצמם לשייך לעצמם את רעיון המבצע –
דרש ממני תא”ל עמוס לפידות ,ראש להק מודיעין
בזמנו ,להעביר אליו בכתב את תיאור האירועים.
לפידות אימת אותם עם המפקדים המעורבים
והעניק לי מכתב הערכה אישי.

מסוק יסעור ,חדיש באותם ימים,
לנשיאת קרון המכ”ם
הערה אישית לסיום :לאחר כשבעה חודשים
ממבצע “תרנגול  ,”53כאשר התברר שהמצרים
הפרו את הפסקת האש בחודש אוגוסט ,1970
וקידמו את מערך סוללות טילי קרקע-אוויר
לקרבת תעלת סואץ – לא היססו האלוף
הוד והצמרת הביטחונית של ישראל ,לשלוח
אותי ,עדיין סגן ,להתמודד עם גופי המודיעין
האמריקאים (שטענו בנחרצות שהמצרים שמרו
על ההסכם ולא קידמו את מערך הטק”א שלהם
מזרחה) .נראה כי הבכירים שלנו היו בטוחים
ביכולתי להצליח בכך .נושא זה מתואר במאמר
של תא”ל (מיל’) עמוס גלבוע“ ,דוג פייט מפענחים
מול האמריקאיים” ,בגיליון  84של מבט מל”מ על
מלחמת ההתשה.
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סיפור אישי

זיכרונותי כמפענח
לפני כשנה ,באחד מימי שישי ,הגעתי לשוק
הפשפשים השבועי המתקיים בסמוך למתחם
שרונה בת”א .כששוטטתי בין הדוכנים לכד את
עיניי מכשיר מתכתי קטן וירקרק ,דמוי משקפת-
לוח ובו שתי עדשות ,המותקנות מעל רגליות
דקות“ .ואללה ,סטריאוסקופ צבאי ישן” חשבתי
והמראה החזיר אותי עשרות שנים אחורה,
לתחילת שנות השישים במאה הקודמת .לא רחוק
מהשוק ,בין בתי הטמפלרים שכנה אז היחידה
אליה הוצבתי כחייל צעיר .יועדתי להיקלט בה
ולהיות מפענח צילומי אוויר וכלי קטן כזה שעל
הדוכן  -היה בן לווייתי הנאמן שנים ארוכות .לגבי
המכשור שהיה בשימוש בימים ההם ,עוד אספר
להלן.

בשבתות אלו מיהרתי על אופנועי ליחידה ,כדי
לעבור על גיחות הצילום האחרונות שבוצעו
בשבוע החולף ולראות שהפענוח נעשה כשורה,
ללא “פספוסים” .עקב ריבוי גיחות הצילום
דרשנו וקיבלנו חיילים וחיילות נוספים .בכל
מי שאיתרתי בו/בה סגולות ורצון לפענח,
השקעתי מאמצי הכשרה .את קורס הקצינים
סיימתי לקראת מלחמת ששת הימים .בעת
ההמתנה למלחמה ,הוצבתי לשדה התעופה
ברמת-דוד ,עם חוליית חוגרי פענוח .עם
פתיחת מבצע “מוקד” דיווחנו בטלפון “חם”
על דיוק הפגיעות בשדות התעופה ,אותן זיהינו
בתשלילי סרטי הצילום ,שפותחו במצלמה כבר
באוויר ,לקראת החזרה לנחיתה.

בעת הגעתי ליחידה ,בתחילת שנת  ,1963מדור
הפענוח הקטן ביחידה  121בחיל האוויר היה
מצומצם והעבודה הייתה נינוחה .עדיין לא הגיע
העידן של ההתחמשות המסיבית בנשק אנטי-
אווירי סובייטי .נושא הפענוח “תפס” אותי ובכול
עת פנויה ,עברתי על צילומים ישנים בארכיון
היחידה ,שבמרתף הבניין הטמפלרי .עבורי,
היה המרתף הזה ממש מערת מטמון – צילומי
גיחות ישנות ממלחמת השחרור וגיחות משנות
החמישים ,כולל מ”מבצע קדש” .ישבתי שם שעות
מרובות ,לימדתי את עצמי ואף איתרתי בצילומים
ממצאים שלא אותרו/דווחו בעת צילום הגיחות.

הניסיון המצטבר ,בשנים אלו בפענוח הוביל
אותנו להצלחות בהמשך .מלחמת ההתשה
הביאה עמה נחיצות גוברת לשימוש בצילום
האווירי ,כמקור אמין לקביעת משטחי נחיתה
בטוחים למבצעים מוסקים .כאשר היה צורך
לאשר את המשטחים הנבחרים והתכנונים
התקיימו בפיקודים השונים ,היו מקרים
שהוטסתי במסוק כדי לחזור בזמן ולפענח
עם אנשי את הגיחות ה”טריות” ,שבוצעו
באזורי העימות .שיאים מיוחדים של חשיבות
התצ”א והשפעתו על החלטות בדרג הצבאי
העליון ,ואף על הדרג המדיני ,היו במבצע
“תרנגול ( ”53חטיפת המכ”ם המצרי) וניצחון
מקצועי בעימות עם הממשל וגופי הפענוח
האמריקאיים לקראת הפסקת האש באוג’
 .1970אירועים אלו מתוארים במפורט בגיליון
זה ובגיליון  84של מבט מל”מ.

האחראים ביחידה ובגף הפענוח עודדוני להעמיק
את התמחותי ואף נשלחתי ,לבקשתי ,לקורס
פענוח של חיל-המודיעין להרחבת הידע המקצועי
בפענוח כלל הנושאים הצבאיים הרלוונטיים ולא
רק בנושאי הנשק האנטי-אווירי .לקראת סוף
שנת  ,1963החלו להגיע ידיעות על תחילת פריסת
אמצעי לחימת נ”מ שברה”מ החלה לספק למצרים
ולסוריה .וחיל-האוויר ,במקביל ,השקיע מאמץ
להגביר את יכולות הצילום האווירי והצטייד
במצלמות מתאימות לצילום מגבהים ,לכיסויי
שטחים ,ולצילום נקודתי של מטרות מגובה נמוך.
זאת במטוסים צרפתיים שהטוב שבהם היה
המיראז’ ,שיכולות הטיסה שלו יצרו סיכון מופחת
להפלתו בעת גיחות צילום מעל שטחי אויב.
קצב ביצוע הגיחות הלך וגבר .לא נעים להודות ,אך

הסטריאוסקופ משוק הפשפשים

זה היה עבורי עידן קסום! חשתי ”קרשצ’נדו”,
כביצירה מוסיקלית שקצבה מתגבר ,צילומים
ממקומות רחוקים ,ערי בירות של מדינות ערב
ומערכי ההגנה האווירית סביבן ,שדות תעופה
מרוחקים ,חופים ונמלים אקזוטיים .התפעמתי
תוך כדי עבודה על הגיחות המיוחדות כל-כך
בעיני .ה”חיידק” תפס אותי! עבדתי והוצאתי
עשרות או אף מאות דו”חות פענוח .לא חשבתי
כלל לסיים את השרות בתום שירות החובה.
לקראת המעבר לשירות קבע ,גבר עלי הלחץ
לצאת לקורס קצינים אך הייתה בעיה :הייתי
צמחוני מיום היוולדי .מסיבה זו הועברתי
בזמנו ,לאחר טירונות ב”גולני” ,לחיל-האוויר,
כדי שאוכל להתכלכל מחוץ למחנה .החלטתי
שכדי לעבור את קורס הקצינים אנסה לוותר
על הצמחונות ולהתחיל באכילת בשר .מערכת
העיכול שלי לא הייתה “מרוצה” ולא הסתגלה
למעבר הזה והתחלתי לסבול מכאבים קשים
בקרבי ולא סיימתי את הקורס אלא רק את
המחזור הבא של קורס הקצינים אכן סיימתי.
מאחר והייתי כבר בשירות קבע שוחררתי ברוב
השבתות מהקורס שהיה אז במחנה סירקין .גם

ציוד הפענוח ועיבוד התצלומים בימים ההם
היה במתכונת שאינה שונה בהרבה מהאמצעים
שהיו במלחמת העולם השנייה .מציאת מכשיר
הסטריאוסקופ הקטן שתיארתי בתחילת קטע
זה ,העלה בי רעיון להשיג ולרכז את סוג הכלים
ששימשו אותנו אז ,בגופי הפענוח ועיבוד
המוצרים .ואכן הצלחתי ,בעידן האינטרנט,
לאתר ולרכוש ברחבי העולם את הכלים מהסוג
והתוצרת שבהם השתמשנו בעידן ההוא .נותר
עתה למצוא עבורם מקום מתאים לתצוגה
כמורשת לדורות הבאים.
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מש"א ומתן |

דפי מורשת ,רגעים של עשייה מרגשת ,עם יוצאי המוסד ,השב"כ ואמ"ן

מבט לכנס ותיקי להק מודיעין אויר
מאת יואב (פישי) דייגי
בחמישה בדצמבר  ,2019נערך כנס ותיקי להק
מודיעין אוויר ,שהאיר מספר נושאים אודות
מודיעין חיל-האויר בשנות השישים לקראת
מלחמת ששת הימים ובמהלכה.
בכנס השתתפו כ 150-איש.
פורום ותיקי להק מודיעין אוויר "נולד" באוקטובר
 ,2018כיוזמה פרטית של חייל ,אברמי אדמוב,
ששירת במודיעין חיל-האוויר בתקופת מלחמת
ההתשה ,מהראשונים ששירתו במל"ם – מודיעין
למבצעים ,וגילה את הצורך הנוסטלגי והערכי
להיפגש עם החברים והמפקדים מאותה תקופה
משמעותית בחייהם.
הכנס הראשון נערך בביתו ,בסיוע מספר קצינות
במילואים (שממשיכות בהובלת הפורום) ונפתח
בדברי האלוף עמיקם נורקין ,מפקד חיל-האוויר.
ההשתתפות בפורום היא על בסיס "חבר מביא
חבר" ,ללא כל התערבות או הנחיה מצד להק
מודיעין אוויר וללא הבדלי דרגות .מה שקובע את
ההשתתפות זו הרגשת השייכות.
בפורום חברים מרבית ראשי להק מודיעין אוויר
בעברם ,לצד חיילים וקצינים רבים ששרתו בעבר
במודיעין חיל-האוויר.
אורח הכבוד בכנס הנוכחי היה ראש להק מודיעין
אוויר המכהן ,תא"ל א .שברך על קיום המפגש
וחשיבותו לשמירת המורשת .הוא העלה על נס את
האיכות הגבוהה של כוח האדם המשרת במערך
המודיעין של חיל-האוויר ,שטופחה לאורך שנים.
נורקין הדגיש את מרכזיותו וחשיבותו של מודיעין
חיל-האוויר במערכה שבין המערכות ,מניתוח
האיומים מצפון :איראן ,עיראק סוריה ולבנון ,על
כל מרכיביהם ,וכלה במודיעין נקודתי ,המאפשר
פגיעה מדויקת במטרה מבלי לפגוע בבלתי
מעורבים.
תא"ל א .החליט לסייע בהקמת עמותת יוצאי
מודיעין חיל-האוויר שייעודה לשמור על קשר
הדורות ,בין אלה הוותיקים ששרתו למשרתים
במודיעין בשוטף וכן לסייע בכתיבת תולדות מערך
מודיעין חיל-האוויר ופרסומו.
תת אלוף (מיל') ,עודד ארז ,נשא דברים לזכרו
של אלוף עמוס לפידות ,מפקד חיל-האוויר
לשעבר ,שהיה ראש להק מודיעין אוויר בשנים
 ,1977-1975וציין במיוחד ,את היחס האנושי של
עמוס לכל פקודיו ואת גישתו היסודית וחתירתו
לשלמות בכל נושא בו עסק.
עודד החליף את לפידות כרלמד"ן.
דני שחם שהנחה את הערב במיומנות רבה ,ציין
את שמותיהם של ותיקי המערך שהלכו לעולמם
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מימין לשמאל :דני ברוק ,זאב כפתורי ,בנצי שאולוף ,אורנה דיבון ,יוסי לנמן ,רונית אמיר-יניב ,ראובן אייל,
ענת גושן ,שייקה ברקת ,רחמים מלמד.
בתקופה האחרונה.
הוקרן סרט קצר על מבצע "מוקד" בדגש על אלמנט
ההפתעה והשמדת חיילות האוויר הערביים,
במלחמת ששת הימים.
ראשון הדוברים בחלק זה היה ראש מודיעין חיל-
האוויר המיתולוגי ,תא"ל שייקה ברקת.
שייקה שיבח את דור ההווה הנפלא אותו פגש
בביקורו בלמד"ן ואת הטכנולוגיה המתקדמת
בהשוואה מתבקשת לזו שהייתה בתקופתו.
ברקת גם סקר בקצרה את מבצע "יהלום" ,הבאת
מיג  21מעיראק ,ב ,1966-והתועלת המודיעינית
והמבצעית שהושגה .כך גם הזכיר את מבצע "יתד",
מבצע ההונאה שקדם למלחמת ששת הימים,
שסייע להשגת ההפתעה מול המצרים.
תא"ל יוסי שריג ,שתכנן את מבצע "מוקד" ,בהיותו
ראש מדור תקיפה בענף מבצעים ,נקרא לחזור
מארה"ב ,שם עבר את קורס ההסבה הראשון
למטוס הסקייהוק ,כדי ליישם את התכנון .שריג
הציג לנוכחים את פנקס המטרות האותנטי של
"מוקד" ,שכלל  39שרטוטים של שדות תעופה
במצרים ,סוריה וירדן (ולא בעיראק) ,עם סימון
המטרות אותן יש לתקוף בכל שדה .כל טייס
המריא עם הפנקס ,כך שניתן היה לשנות משימות
באוויר בקלות יחסית.
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שריג לא שכח לתאר את הספקנות של אלופי צה"ל,
באשר ליכולתו של חיל-האוויר להשיג עליונות
אווירית לפי תוכנית המבצע.
שריג הגיע למודיעין חיל-האוויר ב '69-ושרת
כרע"ן מחקר עד .1971
אל"ם (מיל') יואב דייגי תיאר את המודיעין הקרבי
ומערך ההתרעה של מודיעין חיל-האוויר.
המודיעין הקרבי עסק באספקת מודיעין ועזרי
מודיעין למערך המבצעי – בסיסים ,טייסות ויחידות
בקרה ,ולדרגים המתכננים במפקדת חיל-האוויר.
אמצעי הקשר באותה תקופה היו דלים מאד ואמצעי
ביטחון הקשר גרועים יותר .מגבלות אלו הכתיבו
את דפוסי הפעולה וחייבו מציאת פתרונות "מחוץ
לקופסה".
מערך ההתרעה של מודיעין חיל-האוויר ,שעבד
בשיתוף פעולה הדוק עם יחידות חיל המודיעין,
סבל גם הוא מאותן מגבלות תקשורת שצוינו,
אך למרות זאת הגיע להישגים מרשימים והכל
בזכות רמתם המקצועית הגבוהה של הקצינים
והחיילים במערך והאחריות שכל אחד חש לביטחון
המדינה .כל אלה הביאו ליצירת קשר מיוחד שהוא
מעל ומעבר ליחסי מרות ,מתוך ראיית המטרה
המשותפת וכך גם נוצרו גם הקשרים המיוחדים בין
האנשים.
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טקס האזכרה לעולי הגרדום

דברי תא”ל (מיל’) דודו צור ,מנכ”ל המל” ם
בני המשפחות של ד"ר משה מרזוק ושמואל עזאר
הי"ד ,משפחות יקרות,
אנשי קרן קדושי קהיר ,רובי היקר ,מפקדים,
חיילים ,תלמידים ואורחים יקרים.
התכנסנו כאן היום לציין מלאת  65שנה להוצאתם
להורג של ד"ר משה מרזוק והמהנדס שמואל
עזאר ,מפקדיה של הרשת המודיעינית ,שפעלה
במסגרת "מבצע סוזאנה" ,שלימים נודע כ"עסק
הביש" ,בשל תוצאותיו העגומות.
בפתח דברי ברצוני לומר מספר מילים על המרכז
למורשת המודיעין.
הרעיון להקמת אתר הנצחה לחללי קהילת
המודיעין ,עלה בשנת  1979על-ידי הד"ר יוסף
מרזוק ,הנמצא כאן בינינו ,ומשה סופר ז"ל,
שניהם מבני המשפחות השכולות .הרעיון קרם
עור וגידים בשנת  ,1983כאשר ראשי קהילת
המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת
המודיעין וגמלאיה ,חברו יחד להקים את האתר
שינציח וינחיל את מורשתם של הנופלים ואת
מורשת הקהילה וערכיה .ברבות הימים הוספנו
גם את העיסוק במחקר .במסגרת המל"ם פועלות
קרנות הנצחה לזכר חללי הקהילה .אחת הבולטות
שבהן היא "קרן קדושי קהיר" ,אותה מובילים
פרופ' נחם אילן ואלה שושנה ,ומשתתפים בה בני
המשפחות ואסירי "עסק הביש" .הקרן פועלת
במרץ להנחלת מורשת קדושי קהיר ויוזמת
פעילויות מגוונות להנצחתם .מירב הפעילות
נעשית מול קהל היעד העיקרי שלנו והוא הנוער
בכיתות הגבוהות של התיכון .די לראות אתכם,
מאות התלמידות התלמידים ,שהתקבצתם היום
מכל קצוות הארץ ,על מנת להשתתף באזכרה
הממלכתית כאן בחלקת עולי הגרדום בהר הרצל,
כדי להוקיר ולהתפעם ממפעלות הקרן.
לא אכנס לפרטי העלילה של מבצע סוזאנה ,ועל
גבורתם של ד"ר משה מרזוק והמהנדס שמואל
עזאר ,השם יקום דמם ,משום שהיא מוכרת

שמואל עזאר

משה מרזוק

לכם ,אבל אומר שאנחנו חייבים להעלות על
נס את סיפור גבורתם של אנשים אלה ,משום
שאגף המודיעין ,הצעיר בימים וחסר הניסיון
באותה תקופה ,ומדינת ישראל ,גרמו להם עוול
לא קטן ,ועלינו לתקן את העוול הזה .עלינו
להתנצל בפניהם על שנשלחו למשימה שלא
אומנו אליה ,על חוסר המקצועיות בהפעלת
הרשת ,אשר מעבר לכך שגרם לנפילתה ,גרם
גם לנפילתו של לוחם המודיעין מקס מאיר
בינט ז"ל ,שנשלח מישראל למבצע אחר.
עלינו להתנצל גם על המחדל באי שחרורם
של אסירי הרשת אחרי מבצע קדש ב,1956-
שהתאחר עד לאחר מלחמת ששת הימים ,ועל
כך שהמערכת לא השכילה לעשות להחזרת
גופותיהם של מרזוק ועזאר הי"ד לארץ לאחר
הסכם השלום עם מצרים ,והיה צורך בפנייה
אישית של ד"ר יוסף מרזוק לנשיא מצרים כדי
להביא את החללים לקבר ישראל.
אבל ביום הזה ,בו אנו ניצבים מעל קבריהם
של מרזוק ועזאר הי"ד 65 ,שנים אחר עלייתם

לגרדום ,אני רוצה לחזור ולהעלות על נס
את גבורתם ואת גבורת חבריהם ,בני נוער
ציוניים מקהיר ואלכסנדריה שהתגייסו לטובת
מדינת ישראל הצעירה ,כי ראו בכך שליחות,
מילאו את המוטל עליהם במסירות ותום-לב,
בנאמנות שלמה ,תוך שהם מוכנים להקריב את
היקר מכל וגם שילמו מחיר כבד על כך.
מדינת ישראל אינה דבר מובן מאליו .היא
המדינה היחידה בעולם שיש המערערים על
זכותה להתקיים כמדינת העם היהודי .בימים
אלה בהם החברה סוגדת לכל מיני גיבורי
רשת פלקטיים ,חשוב לזכור כי גיבורי "מבצע
סוזאנה" ואחרים שכמותם ,הם אלה הצריכים
להיות הגיבורים שלנו .הם אלה שהבטיחו
ומבטיחים את המשך קיומה של מדינת ישראל
כמדינה עצמאית.
אשר על כן ,אנו במרכז למורשת המודיעין
וב"קרן קדושי קהיר" ,נמשיך ונעסוק
בהנצחתם ובהנחלת מורשת הגבורה שלהם,
למען הדורות הבאים!
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HuminTeam
 HuminTeamהוא זרקור חדש וצנוע על קבוצת המתנדבים של המל”ם .וכך נאמר בכנס החברים האחרון על המתנדבים:

הם מסורים ,חרוצים ומחוייבים ,הופכים את המורשת שלנו לאיכות וטיב ,הם מאירי הפנים של המל"ם ,ואוהבים לתת ,להדריך,
להסביר ,לארגן ,לקרון זיו .הן והם – ליבת הפעילות – המתנדבות והמתנדבים...

תנועת הקבוצות והמבקרים במל”ם היא יומיומית ומחייבת ליווי מקצועי .לצד קבוצות נוער  -תוך שימת
דגש על קבוצות מהפריפריה  -מגיעות קבוצות מרחבי הארץ ,גמלאים וארגונים עובדים ,אורחים ומשלחות
מחו”ל ,יחידות צבאיות ומקהילת המודיעין וכוחות הביטחון .מלאכת האירוח והליווי נעשית על-ידי מתנדבות
ומתנדבים .נינה פתאל נמצאת בחזית ההדרכה כבר יותר מעשור:

“אני מאוד נהנית ממה שאני עושה
ואמשיך כל עוד אני יכולה”

נינה פתאל בפעולה  -ההדרכה הולכת ומתרחבת
על נינה פתאל ראוי לכתוב תסריט לסדרת טלוויזיה
רבת עונות ופרקים .משפחת בן-זוגה ,פתאל ,מעדת
יהדות בבל ,קשורה בתעשיית המשי ומכך השם.
בת  ,73עם ארבעה צאצאים ושמונה נכדים – אמא
וסבתא ברמ”ח ,שס”ה ועכ”נ (עם כל הנשמה).
נולדה בסוריה כבת למשפחת לוזיה – משפחה
ציונית שעסקה וסייעה רבות בפעילות מודיעינית
ובהעפלה .ב ,1953-בהיותה בת שש ,הועלתה
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משפחתה מלבנון לישראל כתוצאה ממאמץ של
המערכת הצבאית והשלטונית בארץ .אביה ,נסים
לוזיה ,היה מאוד מוכר וגם הכיר רבים וחשובים,
תפר את המדים לצבא הצרפתי בסוריה ובלבנון וגם
ל ...צבא השחרור של פאוזי אל-קאוקג’י ...סדרת
טלוויזיה על מודיעין כבר כתבנו?
את ההתנדבות במל”ם החלה ב .2009-שורת
המתנדבים אז מנתה ארבעה ,אולי חמישה
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מתנדבים .הביקורים כונו ‘ימי חוויה מודיעינית’.
“יצרנו מתודולוגיה לתהליך הביקור ,שכרך הנצחה
ומורשת ואף יצירת קשר עם המשפחות השכולות,
עם זיקה לקבוצה שהגיעה למרכז .כיום אנו כבר
קבוצה המונה כחמישים מתנדבות ומתנדבים,”...
אינה מסתירה את שמחתה כמי שלוקחת חלק
המשך בעמוד 61
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המשך מעמוד  - 60נינה פתאל
בבניית מערכי ההדרכה המגוונים ,לקבוצות,
ליחידים ול’ביקורים מיוחדים’“ ,מסגרות מיוחדות
וגם תורמים ”...מוסיפה נינה את הדרש.
כארכיון מהלך ,מעיין נובע של ידע רב ומעמיק,
קשה לעקוב אחר שטף המידע הקולח ממנה בנון-
שאלאנט ויכולתה המיוחדת לקשור הכל בהכל .את
התיכון סיימה בגיל  .)!( 16באוניברסיטה למדה
היסטוריה ,פילוסופיה ולימודים רומאניים (שפה
וספרות צרפתית ,ספרדית ואיטלקית) .התגייסה
ב 66-וב ,67-ערב מלחמת “ששת-הימים” ,סיימה
קורס קצינות .התמחתה בתרגום ,במספר שפות
ובעריכת חומר מודיעיני .כשעברה למחקר ,החלה
עם נושא המפרץ הפרסי והמשיכה במחקר על
מצרים .מאמ”ן עברה למחלקת המחקר של המוסד.
“התחלנו עם תלמידי כיתות י”א וי”ב מהפריפריה
ובסיוע גורמים תומכים .הקדשנו לפרויקט יומיים
בשבוע – שש עד שמונה פעולות בחודש ,כך לאורך
כל שנת הלימודים” ,חוזרת נינה אל ליבת הראיון,
“היום אנו עומדים לעתים על כשבעים פעולות
בחודש ,”...היא עוצרת לרגע כדי לתת שניותיים
להביע התפעלות ,שאכן מובעת באופן טבעי.
“ניתן לפנות אלינו דרך אתר האינטרנט ,טלפונית
למל”ם וגם לא מעט פניות אישיות ישירות לרכזות
– מירי ,דורית ואנוכי ”.וכבר היא קמה במרץ רב,
כדי להציג את קירות חדר המתנדבים המכוסים
בתוכניות פריסת הביקורים החודשית ובתעודות
הוקרה רבות ומגוונות ,הזדמנות נוספת לציין את
השמות ואת העשייה הרבה.
“קבוצות רבות אנחנו מדריכים כמובן בעברית ובהן
ממערכות אזרחיות וקבוצות של כוחות השיטור
והביטחון .בנוסף אנחנו מכשירים ומסייעים
למדריכי קבוצות מבסיסי ההדרכה ,הפועלים
בהדרכה עצמית”...
“סימן לגאווה מקצועית?” נשאלת...
נינה ממשיכה בשטף דבריה הלאה“ ,אנחנו
מדריכים קבוצות ויחידים המגיעים מחו”ל...
הגיעו אלינו קבוצות מ 37-מדינות וארגונים בין-
לאומיים שונים ...ההדרכות מתבצעות באנגלית
ובצרפתית (נינה) ,פורטוגזית ,ספרדית ,רוסית,
איטלקית ,גרמנית וערבית .לעתים מגיעות קבוצות
עם מתורגמנים (מהמזרח הרחוק למשל,”)...
מפרטת נינה את עומק השירות ורב-גוניותו.
נינה כבר קיבלה שתי תעודות הוקרה מהמל”ם,
אך התמורה האמיתית נראית ומתבטאת באופן
מוחשי ,כשהיא סוקרת את התנועה הערה של
המבקרים במל”ם ובעיקר כשהיא זו שמדריכה
אותם .היא מציינת ללא עכבות ומצהירה“ :אני
מאוד נהנית ממה שאני עושה ואמשיך כל עוד
אני יכולה לתרום וירצו בי ”.ואנחנו אומרים“ :נינה
הדריכי נא ,עוד ועוד ובכל הכבוד!”

"בכל יום שחולף אני לומד
משהו חדש"...
הארכיון של המל"ם הוא אחד משני המוקדים הפעילים לתיעוד והנצחה ,הארכיון
והספרייה ,לצד ההנצחה המיוחדת ב"אהל שם" ,מקדש מעט לחללי קהילת המודיעין.
את הארכיון מפעילים שני מתנדבים ,יוסי לבקוב ודבל'ה הופמן .הופמן מנהל כיום
את הארכיון הוויזואלי ואת הארכיבאות הפיזית באמצעים צנועים מאוד וגם מדריך
קבוצות מבקרים.

דבל'ה הופמן  -לא עוצרים
ואוצרים היסטוריה ויזואלית
דבל'ה הופמן ,בוגר בית-הספר לקציני-ים בעכו,
שירת בחיל-הים ,למד כימיה ועבד חמש שנים
בקריה למחקר גרעיני .התגייס ב 1977-לשב"כ,
כשהיה בן שלושים .כיום הוא בן  ,73נשוי ,אב
לשני בנים ובת ,סב לשבעה נכדים – "שהם הכייף
הגדול!" ,ואוהד שרוף של הפועל באר-שבע .יצא
לגמלאות מאגף המבצעים של הארגון ב,2002-
ומאז כיהן במשך כעשור כמנהל מערך המודיעין
של מחלקת ההגירה ברשות האוכלוסין וההגירה.
כשפרש החל בקריירה שלישית ומרתקת – מתנדב
פעיל במל"ם.
"למה?" ,הוא נשאל כשהוא יושב בפינת העבודה
הצנועה שלו" .ההתנדבות מאפשרת לי להישאר
בקשר רציף עם עמיתיי בקהילת המודיעין ,וכחובב
היסטוריה התפקיד מאפשר לי לספק את יצר
הסקרנות להכיר מקרוב את ההיסטוריה החדשה
ובמיוחד את זו של קהילת המודיעין והביטחון
של מדינת ישראל ,"...הוא מסביר בפשטות
ובנינוחות אופיינית ומוסיף..." :בכל יום שחולף
אני לומד משהו חדש!" ,אינו מסתיר את הנרטיב
האישי ,ההנעה לעשות וההנאה מהעשייה .בחדרון
המצומצם ,הופמן מוקף בצילומים מתקופות שונות
של ההתיישבות והביטחון בארץ ישראל ולאחר

קום המדינה .תקוותו להגדיל ,להעמיק ולשכלל
את הארכיון למען הדורות הבאים" :אני מודע
לכך שנדרש תקציב לא מבוטל ...מקווה שנמצא
תורם שיוכל להיענות לאתגר ...נושא המורשת
של המודיעין קרוב לליבי ויש לי זכות להעביר את
המידע ולתרום ידע לכל קבוצת מבקרים המגיעה
אלינו ...הצד השני של המטבע הוא הקבוצתי...
השייכות לקבוצת המתנדבות והמתנדבים! אמנם
אין הנחתום מעיד על עיסתו אך זו באמת קבוצה
מובחרת ".הוא קובע עם חיוך גדול ובגאווה בלתי
מוסתרת" .את הארכיון ,כמוקד אחד מתוך שניים
(הספרייה היא המוקד השני) אנו באמת מטפחים
בצורה צנועה ...אנחנו עוסקים היום בגביית עדויות
מוותיקי קהילת המודיעין ובאיסוף חומרים
רלוונטיים ".הוא מתאר טפח מהפעילות וחוזר
שוב ושוב על רצונו לראות את היחידה גדלה:
"במבט צופה עתיד תקוותי שהמסגרת הזו באמת
תורחב כדי להפוך למרכז הבלתי מסווג לחומר
דוקומנטרי-ויזואלי ,של קהילת המודיעין כולה .כך
נוכל לרכז את כל המידע הרלוונטי על-פי תוכנית
סדורה לטווח ארוך .זו גם קריאה כנה לתורמים
מהקהילה ומחוצה לה להגיע ולאפשר לנו להגשים
את החלום ,".מציב הופמן אתגר מיידי לעמיתיו
מעולם העסקים.

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020

61

כל העולם מודיעין והכל

בו | ידע הוא כוח ומודיעין איכותי משפיע על כל תחומי חיינו
מדור חדש בעריכת דר' שולי בינה

אשף המודיעין הראשון
פרנסיס וולסינגהאם נולד ב1532-
לערך ,באזור קנט הכפרי למשפחת
אצולה אמידה –  ,–Gentryלהורים בעלי
קשרים לחוגים הפוליטיים והמסחריים
בלונדון .במשך כ 17-שנים עד למותו
ב ,1590-שימש כיועצה הבכיר של
המלכה אליזבת הראשונה .הוא פעל
בכל האמצעים להגן על המלכה ועל
הממלכה מפני קושרים מבפנים,
שהעדיפו את מרי ,מלכת הסקוטים
הקתולית ,וכן מפלישה צבאית מצד
הממלכות הקתוליות ובראשן ספרד,
שאיימו בפעולה צבאית להחזיר את
אנגליה לחיק הקתוליות.
רשת המודיעין היעילה שהקים נועדה להגן על
אנגליה והמלכה אליזבת’ מפני כל איום ,שכן
המאבק נגד הקתוליות הפך למאבק לאומי קיומי.
ההיבט האידאולוגי-דתי וכן מאבק כוחות פוליטי
עם בתי המלוכה של המדינות הקתוליות ,אפיין את
תנועת הרפורמציה של מדינות מערב וצפון אירופה.
בראש המדינות הקתוליות שהוו את האיום הצבאי
העיקרי על האיים הבריטיים הייתה ספרד שהייתה
בעלת עוצמה צבאית וימית מרשימה.
וולסינגהאם האיש הפך לאגדה בהיסטוריה
הבריטית ,נודע בשם “רב מרגלים” ))Spymaster
ונתפס כאבי שירותי המודיעין הבריטיים שזכו
למוניטין רבים .הוא הניח את היסודות לארגון
ושיטות הפועלים עד היום בשרותי המודיעין :רשת
מודיעין יומינטית ,בזירות הפנים והחוץ“ ,הכפלת”
סוכנים ,הפעלת לוחמה פסיכולוגית מתוחכמת

וולסינגהאם ,בהפגינו אומץ
לב אפייני ,הפך את בית
השגריר בפריז למקום מקלט
לפרוטסטנטים שברחו
מאימת ההרג
62

וולסינגהאם  -ראש השב"כ הראשון בהיסטוריה? רב-מרגלים מקצוען!
(תעמולה ודיסאינפורמציה) ,שבירת צפנים וכן
הפעלת סוכנים להטעיה וליצירת פרובוקציות
שישרתו את מטרות הממלכה האנגלית.
כמה נתונים ברקעו השפיעו על יכולותיו
המודיעיניות ,ובראשן ההשכלה לה זכה .הוא
נשלח לקינגס קולג’ באוניברסיטת קיימברידג’,
ושם התגבשה השקפתו הפרוטסטנטית והאנטי-
קתולית .הסממנים הקתוליים הוסרו מאולם
התפילה של הסטודנטים ,שלמדו שפות קלאסיות
כולל יוונית ,לטינית ועברית .הסטודנטים הושפעו
מתנועת ההומניזם האירופית ,וערכו ויכוחים
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פילוסופיים ותאוסופיים ,באווירת פתיחות והכלה.
המגמה הייתה עידוד רפורמה והידברות עם
הזרמים הפרוטסטנטים בגרמניה ובאירופה ,ובהם
חסידי מרטין לותר וההוגנוטים .האווירה הממריצה
בקיימברידג’ נטעה בוולסינגהאם ובחלק מעמיתיו
את השאיפה להפוך למדינאים ולהשפיע על עתידה
של הממלכה ברוח הרפורמציה.

בין קתולים לפרוטסטנטים

ב 1552-עבר ללונדון השתכן ב,Gray’s Inn-
הסמוך למרכז העיר ולווסטמינסטר ,והחל
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התמחותו במשפטים ,תוך שיפור לימודי לטינית
וצרפתית ,שפות ששימשוהו כאשף מודיעין.
ב ,1553-עם מותו של המלך אדוארד השישי
(בגיל  )15ועלייתה של אחותו למחצה מרי
הקתולית ,נמלט וולסינגהאם עם כמה מעמיתיו
הפרוטסטנטים לגלות בבאזל בשווייץ ולפדואה
באיטליה; שם גם טיפח קשרים עם גורמים
מקומיים אוהדים שסייעו לו בשנים הבאות בהקמת
רשת המודיעין .הוא שב ללונדון רק לאחר מותה של
מרי ועליית אחותה-למחצה אליזבת ב.1558-

כשנודע הדבר לוולסינגהאם
הוא החל להזין את השגריר
במידע מגמתי ושגוי,
כדי שיעבירו לספרדים
ב 1562-נשא לאישה את אן ,אלמנה שהייתה
בתו של ראש העיר לונדון ,שהביאה עימה את
בנה כריסטופר קרלייל (שהפך מאוחר יותר לאחד
ממובילי לימוד העברית כאמצעי להבנה אמיתית
של כתבי הקודש) .לאחר מותה נשא את אורסולה,
אלמנה שהביאה כנדוניה שתי אחוזות באי התעלה
וייט ושני בנים חורגים .אף שהנישואין נערכו מתוך
אינטרס חברתי פוליטי וכלכלי ,נראה שנישואיו
לאורסולה היו יציבים וטובים ,והיא ילדה את בתו
פרנסס ,ולאחר מכן בת נוספת בשם מרי.
בשנים הבאות פעל וולסינגהאם למען ההוגנוטים
הפרוטסטנטים שנרדפו בצרפת .ב 1569-פעל יחד
עם ויליאם ססיל ,שהיה מזכיר המדינה של המלכה,
בגילוי וסיכול קשירת קשר במימון האפיפיור,
שנועד להפיל את המלכה אליזבת ולהמליך
במקומה את מרי מלכת הסקוטים ,ששמרה על
אמונתה הקתולית.

וולסינגהאם האיש הפך
לאגדה בהיסטוריה הבריטית,
נודע בשם "רב מרגלים"
( )Spymasterונתפס כאבי
שירותי המודיעין הבריטיים
שזכו למוניטין רבים
ב 1570-נשלח לפריז כשגריר .בתקופה זו היה
מעורב במגעים להשיא את המלכה אליזבת לאחיו
הצעיר של מלך צרפת הנרי ,הדוכס מאנז’ו .המגעים
כשלו בשל התעקשותו של המועמד הצרפתי
לדבוק בקתוליות .ניסיונות נוספים לשידוך ראוי

המלכה אליזבט הראשונה ווולסינגהאם חשפו קשר להפלתה
עבור המלכה כשלו .מטרתו של וולסינגהאם
הייתה מדינית ואסטרטגית ,לכרות ברית עם
צרפת נגד ספרד ,ואכן נחתם הסכם הגנה בין שתי
המדינות באביב  .1572אך המלכה ,שלא הייתה
להוטה לחלוק את הכתר עם בן-זוג ,דחתה את
הצעות הנישואין ולדבריה החליטה להיות “נשואה
לאנגליה”.
ההוגנוטים וחוגים פרוטסטנטים נוספים באירופה

יזמו מרידה בנחלות הספרדיות בארצות השפלה
(הולנד) ,וכתוצאה מכך נרצח מנהיג ההוגנוטים
בצרפת :ג’ספר דה-קולינגי .אזרחים פרוטסטנטים,
אנגלים וצרפתים ,הותקפו ונרצחו בפריז ,במה
שכונה “הטבח של ברתולומאו הקדוש” באוגוסט
 .1572וולסינגהאם ,בהפגינו אומץ לב אפייני,
הפך את בית השגריר בפריז למקום מקלט
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לפרוטסטנטים שברחו מאימת ההרג.

ידע ,כלומר מודיעין ,הוא כוח

כששב ללונדון ב 1573-מונה על ידי המלכה למועצת
הכתר ,ה ,Privy Council of England -גוף
הקיים עד היום ,ואשר ממנו נובעת סמכותו
של הקבינט ,כולל המועצה לביטחון לאומי של
הממלכה המאוחדת( .מוסד דומה קיים גם
בקנדה“ ,הדומיניון הראשון” של האימפריה
הבריטית) .וולסינגהאם היה לספק המודיעין
וההערכות של מועצת הכתר האנגלית .בנוסף לכך
מונה לתפקיד השר הבכיר ,שהיה למעשה מזכיר
המדינה למדיניות חוץ .תפקידו הרשמי היה לנהל
את כל התכתובת של בית המלוכה ,וכן לקבוע את
האג’נדה של הקבינט הביטחוני .למעשה הייתה לו
השפעה מכרעת בכל נושאי המדיניות ,פנים וחוץ.
כדי לקדם פעילות ענפה זו הקים רשת מודיעין
ענפה ומתוחכמת באנגליה ומחוצה לה .כך לדוגמה
תמך בפתיחת נתיב ימי למטרות סחר עם “העולם
החדש” ,קידם חיפושים וגילויים של מושבות מעבר
לים וניצול משאבים בצפון-אמריקה .היה מעורב
במערכת היחסים הסבוכה מול ספרד ,ארצות
השפלה ,סקוטלנד ,אירלנד וצרפת ויזם קשירת
יחסים דיפלומטים ובריתות עם מדינות נוספות.

חשודים קתולים ,כולל כמרים,
אותרו על אדמת אנגליה
בעיקר על-ידי מקורות יומינט
שהועסקו על ידי וולסינגהאם,
וכן על ידי פענוח מסרים
מוצפנים
הוא תמך במעורבות במרד הפרוטסטנטי בארצות
השפלה כנגד ספרד ,תחת הכותרת של חופש
הדת .לשם כך נסע למדינות אלה לביקורים
דיפלומטיים ,אך למעשה פעל במסעותיו לגייס
מקורות מידע מדווחים .באותה עת היו השגרירים
בעלי הון עצמי והציפיה והנוהג היו שהשגריר מממן
את עצמו ואת תפקודיו .כאשר השגריר האנגלי
בפריז (אדוארד סטאפורד) הסתבך בחובות בשל
הימורים והחל להעביר מידע לספרדים .כשנודע
הדבר לוולסינגהאם הוא החל להזין את השגריר
במידע מגמתי ושגוי ,כדי שיעבירו לספרדים .כן
ניהל מדיניות שקולה מול סקוטלנד והביא להסכם
הגנה משותף בין אנגליה לסקוטלנד בשנת 1586
וכן לתכניות פיתוח חקלאי של אירלנד.

מערכת לבטחון פנים

למרות הלהט האנטי קתולי שלו ,שלל וולסינגהאם
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אדוארד סטאפורד  -הפך ל'שטינקר' של הספרדים
עינויים ,שלא כנגד קושרים בפועל ,ובעיקר התנגד
לעינויים בחקירת כמרים קתולים .כך ,ב1581-
הוביל למשפט חוקר שנאשם בעינוי עצירים; הלה
נמצא אשם והוצא להורג .הוא מעולם לא שכח את
טבח הפרוטסטנטים ביום “ברתולומאו הקדוש”
בפריז ,וחשש מאירוע דומה נגד קתולים באנגליה.
עם זאת יש עדויות לרדיפת קתולים ,שנחשדו
בקשירת קשר נגד הממלכה ובשימוש בעינויים
בחקירה .למעלה ממחצית הכמרים שהגיעו
לאנגליה מבחוץ נעצרו ,ריצו תקופות מעצר ארוכות
או גורשו .חלקם נשפטו למוות .עד  1592הוצאו
להורג  96כמרים קתולים.
חשודים קתולים ,כולל כמרים ,אותרו על אדמת
אנגליה בעיקר על ידי מקורות יומינט שהועסקו
על ידי וולסינגהאם ,וכן על ידי פענוח מסרים
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מוצפנים .הוא העסיק קריפטוגרף בשם תומס
פיליפה  ,Thomas Phelippesבוגר טריניטי
קולג’ בקיימברידג’ ,ובעל כשרון נדיר לשפות .הוא
התמחה בשבירת קודים ופענוח מסרים מוצפנים.
מומחה נוסף שהעסיק היה ארתור גרגורי ,שידע
לפרק חותמות שעווה של דואר דיפלומטי ואישי
ולהחזירן למקומן בשלמות ,מבלי שהנמען ידע
שנפתחו .אנשיו של וולסינגהאם חיפשו אמצעים
לפתח כתב סתרים ,ולפענח תשדורות וגייסו לשם
כך אלכימאים ורופאים .וולסינגהאם עצמו ניצל
כל הזדמנות לפתח ערוצי מודיעין חדשים ושיטות
חדשות ולהפיק מודיעין ממקורות מגוונים ורבים.
כדי לגייס כוח אדם מתאים להפעלת רשת
המודיעין באירופה ,פעל וולסינגהאם לגייס בוגרי
אוניברסיטאות ,וכן דוברי שפות זרות .וולסינגהאם

ידע הוא כוח ומודיעין איכותי משפיע על כל תחומי חיינו| כל העולם מודיעין והכל בו
סבל ממספר מחלות והדבר הוביל אותו לקשור
יחסים עם רופאים ורוקחים ,מהם למד על
מרכיבים כימיים שיכלו לשמש בפיתוח כתבי
סתרים .בשהותו בפאריז ב 1571-טיפל בו רופא
בשם רודריגו לופז שהיה בנו של יהודי מאנוסי
פורטוגל ,ואשר הפך לרופאה הראשי של המלכה.
לופז שאב מידע עדכני מבני משפחתו האנוסים
שעסקו במסחר והעבירו לוולסינגהאם .יש לציין
כי בתקופה זו לא ניתן עדיין ליהודים להתגורר
באנגליה ,לאחר שגורשו בשנת  1290והורשו
רשמית לחזור רק במהלך שלטונו של אוליבר
קרומוול במאה ה .17-עלייתו המטאורית של
לופז כרופא נערץ הייתה לצנינים בעיני כמה אישים
בארמון .ב ,1594-ארבע שנים לאחר מותו של
וולסינגהאם ,הואשם לופז בקשירת קשר ובניסיון
להרעיל את המלכה והוצא להורג.
במאי  1582נתפש מכתב מהשגריר הספרדי
בלונדון לאיש קשר בסקוטלנד ,שהצביע על תכנית
לקשירת קשר ,בתמיכת המעצמות הקתוליות,
במגמה לפלוש לממלכה ולהכתיר במקום אליזבת
את מרי ,מלכת הסקוטים הקתולית .הרמז הראשון
של וולסינגהאם היה ממקור בשגרירות הצרפתית
בלונדון ,שדווח על ביקורים אצל השגריר הצרפתי
של  ,Francis Throckmortonאנגלי ממשפחה
מיוחסת אשר קיים קשרים ביבשת אירופה עם
פעילים קתולים ושימש איש קשר אל מרי מלכת
הסקוטים .לאחר שישה חודשי עיקוב נעצר האיש,
ונחשף קשר לפלישה לתוך הממלכה במקביל
למרד קתולי אזרחי שתוכנן כנגד המלכה אליזבת.
השגריר הספרדי גורש ,ותרוקמורטון נשפט והוצא
להורג .החשש לשלומה של המלכה גבר ב1584-
כשחוסל מנהיג המרד הפרוטסטנטי ההולנדי כנגד
ספרד.

וולסינגהאם סבל ממספר
מחלות והדבר הוביל אותו
לקשור יחסים עם רופאים
ורוקחים ,מהם למד על
מרכיבים כימיים שיכלו
לשמש בפיתוח כתבי סתרים
וולסינגהאם נקט בצעדי אמנעה ויזם חקיקה כנגד
כל פעילות כנגד המלוכה .הוא עיבה את השמירה
על מרי מלכת הסקוטים ,שהייתה במעצר ופיקוח
באנגליה ,השתיל סוכנים בקרב אנשי החצר שלה
והנחה לפתוח כל מסר כתוב שהופנה אליה .מרי
הייתה מודעת לצעדיו אלה ונזהרה בתכתובותיה,
אך וולסינגהאם יזם במקביל מהלך הטעיה

והדחה מתוחכם באמצעות ערוץ “סודי” ,לכאורה,
להברחת מסרים חשאיים מאת ואל מרי באמצעות
חבית בירה .מרי סברה שמדובר בערוץ בטוח ,אך
וולסינגהאם קרא ופענח את כל התכתובת וכך
היה ביכולתו לספק הוכחות מרשיעות במשפטה
של מרי .כתוצאה מכך ארבעה עשר איש נשפטו
והוצאו להורג .גם מרי נדונה למוות ,אך אליזבת’
לא השתכנעה מטיעוניו של וולסינגהאם והיססה
לחתום על הצו כנגד מרי ,בת דודה שלה (מדרגה
שניה) וכן בשל התקדים המסוכן של הוצאת
מלכה להורג .היא אמנם חתמה על הצו המתיר את
הוצאתה להורג של מרי אך תבעה כי הצו החתום
יוחזק בידיו של חבר מועצת הכתר עד לאישורה
הסופי .גזר הדין בוצע מאחורי גבה של המלכה
מאחר שכבר היה צו חתום.

הארמדה הספרדית הפליגה
לכוון חופי אנגליה ביולי ,1588
ונתקלה בצי האנגלי שהיה
ערוך ומוכן בשל מודיעין
שוטף
המערכה נגד הארמדה הספרדית

ב 1586-קיבל וולסינגהאם דווחים רבים מתוך
ספרד ומחוצה לה על הכנות לפלישה לאנגליה.
הוא גייס מקורב לשגריר טוסקנה במדריד ,אנטוני
סטאנדן ,אשר ידע לדווח בפרוטרוט על ההכנות.
וולסינגהאם החל בהכנות הגנתיות ,לרבות ביצורים
על החוף באזור דובר .מבחינה מדינית ,ניסה לשכנע
את הסולטאן העותמאני לנקוט בפעולות הסחה
כנגד ספינות ספרדיות בים-התיכון ,וכן תמך
במסעות הפיראטיים של פרנסיס דרייק ברחבי
העולם .במלחמה כנגד הארמדה תקף דרייק את
קאדיז ,פעולה שפגעה ביכולות לוגיסטיות של הצי
הספרדי .הארמדה הספרדית הפליגה לכוון חופי
אנגליה ביולי  ,1588ונתקלה בצי האנגלי שהיה ערוך
ומוכן בשל מודיעין שוטף ,וכן בכוח יבשתי מתוגבר
להגנה על החוף אם אכן תתבצע נחיתה .באוגוסט
הובסה הארמדה והתפזרה לכל עבר ,וכך הוכחה

אנשיו של וולסינגהאם
חיפשו אמצעים לפתח כתב
סתרים ,ולפענח תשדורות
וגייסו לשם כך אלכימאים
ורופאים

פרנסיס דרייק  -הפירט שהפך ליקיר המלכה
יעילות המודיעין של וולסינגהאם ,עליונות הארגון
שהקים ועמד בראשו ,מערכת הקשרים המסועפת
שהשתרעה מקונסטנטינופול ועד אלג’יר וקשריו
המיוחדים עם גולים קתולים שגייס לצידו .לאחר
המערכה כתב לו מפקד הצי המלכותי ,האדמירל
לורד הנרי סיימורּ ָ ,
“בעֵ ט אשר בידך לחמת נגד
האויב הרבה יותר מאשר רבים בצי האנגלי שלנו”.
וולסינגהאם שסבל מבריאות רופפת נפטר באפריל
 .1590למרות כשרונו המוכח בנושאי מדיניות
ומודיעין ,לא ידע לטפל בענייניו האישיים והזניחם,
כך שבמותו השאיר אחריו חובות רבים שנבעו הן
מהוצאות רבות שאורח חייו תבע ממנו ,לרבות
סכומים ניכרים שהשקיע מכספו האישי במבצעי
הריגול שלו .חובו לארמון שהסתכם ב43,000-
לירות סטרלינג נמחק לאחר מותו בצו של שופט.
וולסינגהאם השאיר אחריו תשתית ומסד לשיתוף
פעולה בין עולם המודיעין הממלכתי לבין גופי
הביצוע המדיניים ,האסטרטגיים והצבאיים.
בכך יצר את המבנה המוכר עד היום של מודיעין
מודרני ומתכלל הפועל במסגרת מדינתית למען
יעד אסטרטגי ברור והמשלב אמצעים ושיטות מכל
תחום אפשרי.
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המשך מעמוד ;28

סצנה  ## 7המצאת
המולטי-ויזה או הדרכול...
סודאן ,שנות השמונים ,יום
מבצע משה – מבצע של המוסד שנמשך לאורך
מספר שנים ועסק בהברחת יהודי אתיופיה
לישראל בדרכים שונות – דרך הים ,דרך האוויר
במטוסי חיל-האוויר ,דרך מעברי גבול לאירופה
ועוד.
יום אחד נחתו בישראל שני פליטים יהודיים
שברחו מאתיופיה ,בעל ואשה .שניהם הגיעו עם
דרכון אחד ,ותמונתם הזוגית התנוססה בעמודו
הראשון .במוסד נשאלה השאלה – אם זוג יכול
להגיע ,אפשר להוסיף לו גם ילד ,או ילדה ,ואפילו
מספר ילדים בגילאים שונים.
וכך ,יצא לדרכו מיני-מבצע ,כחלק ממבצע אחד
גדול ומורכב .פותחה ערכה שאפשרה לצלם קבוצה
של פליטים (גבר ,אישה ומספר ילדים) בשטח,
חיתוך התמונה והתאמתה לדרכון ,השלמת
החותמת והוספת השמות הבדויים.
בכל פעם שהגיעה קבוצה לישראל ,נתלש הדף עם
התמונה ,וזה הוחלף בדף חדש .והוגה הרעיון שגם
טיפל בארץ בדרכון ,דאג בכל פעם לשמור בצד את
הדף עם תמונת המגיעים – פעולה שאפשרה אחרי

חשיפה ראשונה של הסיפור ,הדרכון ,כלי העבודה והתמונות במסגרת תערוכה של המוסד בבנייני
האומה בירושלים ,במסגרת אירוע הצדעה לפעילים אתיופים שעבדו עם המוסד בשטח (מתוך תערוכת
‘מבצע משה’)
שנים רבות להציג את הסיפור לא רק במלל .וכבר
נאמר כי תמונה אחת שווה אלף מילים – ובמקרה
זה כל תמונה הייתה שווה שישה ואפילו שמונה

עולים חדשים!
אחרית דבר –עולים רבים עלו לישראל באמצעות
דרכון בודד ,ורעיון יצירתי אחד...

חדש בספרייה

מרכז המידע למודיעין ולטרור

סנודן ,אדוארד ,האמת,
מאנגלית :עמנואל לוטם.
ראשון לציון :ידיעות אחרונות.2019 ,
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גלבהרט ,שמואל כיפור :73
עם הראש בחול  -מחדל ההתרעה,
עם הראש בקיר  -התקפות הנגד
חיפה דוכיפת ,תשע"ט 2019
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בנג'ו ,יעקב ,המיקוד המבצעי :גישה לתיאור,
לתכנון ולניהול של מבצעים צבאיים בני זמננו.
מושב בן-שמןמודן הוצאה לאור2019 ,

יואב דייגי | dyogenes@netvision.net.il

דבר המנכ"ל | תא"ל (מיל') דודו צור
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מי היה האיש...

כתב העת "מבט מל"מ" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של העמותה
המרכז למורשת המודיעין ואתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין
כתובת :ת.ד ,3555 .רמת-השרון | 4713402 ,טל' ,03-5497019 :פקס03-5497731 :
דוא"ל | mlm@intelligence.org.il :אתרwww.intelligence.org.il :

מערכת והפקה

עורך אחראי :רון כתרי
עורך :אופיר שהם
עורכי משנה :יוכי ארליך ,דר' שולי בינה ,יוכי וינטרויב ,אבנר אברהם,
דר' בני מיכלסון ,דר' רפי קיטרון ,נעם שפירא
עורך גרפי ומעצב :זאב אלדר
חברי מערכת :צלילה אבנר-הלמן ,אבנר אברהם ,יוסף ארגמן ,דר' שולי בינה ,אמנון בירן,
דר' ברק בן-צור ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן-בינט ,יואב דייגי ,גדעון מיטשניק ,יוסי לבקוב,
דר' בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,לב ניב ,קובי סגל ,אהוד רמות ,סטלה שדות ,נעם שפירא
דפוס :דפוס וכריכייה מאירי ,חולון
•שימוש בחומר המתפרסם בכתב-עת זה ,מכל סוג שהוא ,אסור בהחלט,
•אלא אם ניתן אישור בכתב מהעורך האחראי.
•כל המאמרים והכתבות המופעים בכתב-עת זה הם על-דעת כותביהם בלבד.
•זכויות יוצרים – אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים בכתב-עת
זה ,חלקם ישנים מאוד .נשמח לציין את הקרדיט לכל יוצר או מקור שיזדהה ולפרסם את שמו
כראוי.

עמותת המל"ם

אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים העמותה והמרכז ,הנשיא והיו"ר הראשון;
אפרים הלוי – יו"ר העמותה ;2012 –2005
ישעיהו דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון .2005–1983
הנהלת העמותה:
יו"ר – דר' צבי שטאובר
מנכ"ל – דודו צור
סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה – חנן מזור
מזכירת העמותה – רקפת פאר
חברי הוועד המנהל של העמותה:
עירית אליגון ,דר' דני אשר ,אמנון בירן ,דר' ברק בן-צור ,איציק ברזילי ,יהודה (בלכר) ברק,
רולי גרון ,עודד חביב  ,יובל חלמיש ,אלי כהן ,מנחם כהן ,יקותיאל לביא ,עפר לונברג ,רפי מלכא,
דר' אמנון סופרין ,יגאל סימון ,חיים קניג ,מאיר שגב ,מירי שד"ר ,אריה שור ,ריבה שניידר-טסלר,
עודד תבור
נציגי המשפחות השכולות בוועד המנהל:
אלי גרינברג ,ניסן לב-רן ,חגי מן ,עדה גילן-שחם וסטלה שדות
ראשי וועדות ומכונים בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה (לייבו) ליבנה; ועדת קרנות – יגאל סימון;
ועדת מורשת ותוכן – דר' ברק בן-צור; ועדת סרטים – עודד חביב; ועדת כספים – מנחם כהן;
ועדת השקעות – עמרם אהרוני; ועדת גיוס ופעילות חברים – עפר לונברג;
ועדת התקשרויות ורכש – מאיר שגב; ועדת תשתיות ובינוי – ריבה שניידר-טסלר;
ועדת ביקורת – אשר קרן; ראש מרכז המידע ע"ש מאיר עמית למודיעין וטרור – דר' ראובן ארליך;
ראש המכון לחקר המודולוגיה של המודיעין – יוסי קופרוסר;
ראש המכון לחקר המורשת והעורך האחראי של "מבט מל"מ" – רון כתרי;
עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"מ" – יוכי ארליך

המרכז למורשת המודיעין ואתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה:

מאז ראשית ימי התגבשות היישוב החדש בארץ-ישראל ,ובכל מערכות ישראל ,מאז ערב הקמת המדינה
ועד ימינו ,עמדו אנשי ונשות המודיעין בחמ"ן ,המוסד" ,נתיב" ,השב"כ וחיל האיסוף הקרבי בחזית העשייה
הביטחונית וחרפו נפשם .לוחמים ולוחמות עלומי-שם ,ביניהם כאלה שקיפחו את חייהם בארצות עוינות,
מהם שטרם הובאו למנוחת-עד בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו וותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וזרועות קהילת המודיעין ,להקים
מרכז הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין ,מהווה האתר מוקד פעיל לנוער ,חיילים ,מבוגרים ותיירים להנצחה,
להנחלת המורשת ,וזירת תיעוד חינוכי-הסברתי ולצידה מחקר רב-תחומי ,כדי להטביע את חותמם של
חברי העמותה והקהילה בארץ ובחו"ל.
מלבד אתר זיכרון ייחודי לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב לשירות המשפחות השכולות ,מתקיימים באתר
אירועים מיוחדים להמחשת מבצעי המודיעין ,הארת אנשי הקהילה והשפעתם על לב העשייה הביטחונית,
המורשת וההנצחה .הפעילות המגוונת כוללת הפקת סרטי תעודה ומורשת ,ניהול מרכז המידע למודיעין
וטרור ,הוצאה לאור ,אתר אינטרנט בינלאומי ,מפגשי דעת ,מורשת וימי עיון בנושאי המזרח-התיכון ,המודיעין
וממשקיו .במרכז פועלים ספרייה עשירה וארכיון ולצידם תצוגות ותערוכות מגוונות ,מקצועיות ותרבותיות.
המל"ם פועל כעמותה רשומה .פעילים בה רבים מוותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,כמתנדבים – בניהולה
ובוועדותיה ,בהדרכת המבקרים מהארץ ומחו"ל ,ובכל זירת פעילות בתחומי ההנצחה ,החינוך ,הנחלת
המורשת ,הסברה רב-לשונית ,מחקר וכך גם בבטאוניה – "מבט מל"מ" ו"רואים מל"מ".
Israel Intelligence Heritage & commemoration center – I.I.C.C

מי היה האיש שהיה

לבני המשפחות השכולות ולחברים שלום,

(חלק ראשון)

דבריי נכתבים כאשר אנחנו נמצאים בצוק העיתים של מגפת הקורונה .חברי
העמותה ראו דברים רבים בחייהם ובכלל זה מגפות החל בפוליו בראשית שנות
ה 50-ועד הסארס בתחילת שנות האלפיים .חווינו גם מלחמות ,פיגועי טרור
ומשברים אחרים ,אבל דומה שלא היה כדבר הזה :המגפה עוברת במהירות
הסילון ממדינה למדינה ורק מעט מדינות לא לקו בה אם בכלל .האיומים
במחלה ,אם נשתמש במושגים מעולם המודיעין והצבא הם :חוסר בהתרעה
מספקת ,אי הכרת האויב ,המייצרות מרחב אי-ודאות גדול מתמיד .למעשה
אנו נלחמים באויב (הקורונה) ב"קרב היתקלות" ללא נוהל קרב סדור ולומדים
אותו תוך כדי "ניהול הקרב".
אין לי ספק ,שלאחר קרב הבלימה ,בו נלחמים הצוותים הרפואיים המסורים,
הסופגים במהלכו חללים ופצועים ,האנושות תנצח בסופו של דבר את הנגיף.
יהיה זה ,בזכות היכולות האנושיות ,הידע הקיים והנצבר והקידמה הטכנולוגית.
נדרשות סבלנות ועקשנות והכל יבוא על מקומו בשלום.
ראוי לציין את התגייסותה של קהילת המודיעין והביטחון למלחמה בקורונה.
טובי האנשים של הקהילה מסייעים למשרד הבריאות ,לילות כימים בתחומים
השונים .אנחנו הגימלאים מצדיעים להם ומחזקים את ידיהם במלאכה קשה זו.
לכל אחת ואחד מאיתנו ,ברמה האישית-משפחתית ,החוויה אינה פשוטה.
השהייה בבית – ללא אפשרות לצאת ,כמו גם לא להיפגש עם בני המשפחה
האחרים ובעיקר ,עם הנכדים משוש חיינו ,דורשת חוזק מנטלי .את הקושי הזה
מעצימה העובדה שאת חג-הפסח לא חגגנו השתא כבשנים עברו .בעניין זה
בטוחני שמסלול חיינו יסייע לנו להתאפק ,לשרוד ולהצליח.
בצד ההבנה שהבריאות קודמת לכל ,היה מעציב למדי לראות בתקופה האחרונה
את האתר שובת מפעילות .אין שומעים את צהלות התלמידים ,גם לא רואים
את הפנים הרציניות של המלש"בים הנבחנים להתקבל לחיל המודיעין ואף לא
מקבלים מקבוצות המבוגרים את המשובים הנפלאים ועידודים על ייחודו של
המקום ואיכות ההדרכה של המתנדבים .לא יכולנו גם לקיים את הפעילויות
עבורכם ,חברות וחברי העמותה ,וביניהן השקת ספר חדש בהוצאת המל"מ ,ערב
מורשת ועוד.
לפני אילוצי ההשבתה עוד הספקנו לקיים מספר אירועים ,מתוכם אציין במיוחד
את האזכרה בהר-הרצל במלאת  65שנה לעלייתם לגרדום של נידוני קהיר ,ד"ר
משה מרזוק והמהנדס שמואל עזאר ז"ל .דברי בטקס מתפרסמים בגיליון זה.
כקודמו ,הוא מאד מעניין (ועל כך תודה לכותבים ,לעורכים ולמערכת העיתון)
ומשלים את גיליון  85בראיונות מרתקים עם הרמס"דים לשעבר.
לסיום ,כולי תקווה ,בני המשפחות השכולות וחברי עמותה יקרים ,כי התקופה
הקרובה בה אנו מציינים מועדים המיוחדים ליציאה משעבוד לגאולה ומשואה
לתקומה ,היא תזכורת לכולנו שיצאנו כבר ממצבים קשים בהרבה .אני מאמין
בלב שלם ,שנשוב לימים טובים יותר במהרה ושנחבק את יקירינו בקרוב.
שמרו על עצמכם

•
•
•
•

נולד בגרמניה ועלה לארץ עם משפחתו לפני מלחמת העולם השנייה.
למד בתיכון בירושלים .ב 1944-התגייס לחיל הספר העבר-ירדני ,בו שירת כאלחוטן וטכנאי.
ב 1948-התגייס לצה"ל ושירת ביחידת שפ"ן בירושלים הנצורה.
המשיך לעסוק בתחומים אלה ,שעברו תמורות חשובות ומשמעותיות מאוד עד שחרורו מצה"ל ב ,1966-עתיר זכויות על פועלו.

בן ציון (בנצי) מגל

...האיש שהיה

נולד בא' באב תש"ו 29 ,ביולי .1946
נפטר בד' בכסלו תשע"ז 4 ,בדצמבר .2016
בנצי ,כך נהגו לקרוא לו ,בנם הבכור של שרה ועזרא
(אנדרי) מגל (גליק) ,ניצולי שואה ,אח ליהודה ועמי ,נולד
במחנה מעבר באיטליה.
עלה ארצה עם הוריו ב1948- דרך קפריסין ,בהיותו בן
שנתיים .בצעירותו גדל במושב כפר מעש ,ליד פתח-תקווה
ולמד בבי"ס עממי הס ולאחר מכן בתיכון ברנר בעיר.
השלים לימודי בגרות בכיתה י"ב בבי"ס "אנקורי" בתל
אביב.
באוגוסט 1964 התגייס לצה"ל ולאחר שלוש שנים ,מהן
שמונה חודשים בקבע ,השתחרר בדרגת סגן .בשנים 1968- 1971למד משפטים
באוניברסיטה העברית בירושלים .בספטמבר 1970 נישא לחיה לבגורן ,אף היא
בת לניצולי שואה ,שעלתה ארצה עם הוריה מגרמניה ב 1948-.
בנובמבר 1971 התגייס בנצי לשב"כ .שם עשה קריירה מפוארת בת 27 שנים
באגף לענייני ישראל וזרים .מילא שורה ארוכה של תפקידים מבצעיים בארץ
ובחו"ל וזכה להערכה רבה מכל חלקי קהילת המודיעין ,אזרחית וצבאית גם יחד.
תרם תרומה עצומה לביטחון מדינת ישראל.
האינטליגנציה הגבוהה שלו ,שליטתו בשפות ויכולותיו האינטלקטואליות,
יחד עם כישורי הניהול הטובים שלו ,הצעידו אותו עד מהרה קדימה בסולם
הדרגות והביאוהו למעמד הבכיר של סגן ראש האגף לענייני ישראל וזרים.

מלבד עבודתו המודיעינית ,שבה הפגין יכולות גבוהות,
הופקד בנצי במהלך השנים גם על נושאי אבטחה בארץ
ובחו"ל .במחצית הראשונה של שנות השמונים ,שימש
קצין ביטחון ממונה באמסטרדם ובהמשך התמנה
לתפקיד הבכיר של ממונה הביטחון במשרד החוץ,
האחראי לביטחון כל נציגויות ישראל ברחבי העולם.
ב1992- הפך לממונה על הביטחון והאבטחה ביבשת
האמריקאית .ממקום מושבו בניו-יורק הוא פיקד על כל
מערכת האבטחה של הגופים הישראליים.
היה מפקד ,מורה ומחנך של דורות רבים בשירות
הביטחון .עשה הכל בענווה ,בצניעות ותוך מתן כבוד
לסובביו .לכן ,היה אהוב כל כך על פקודיו.
בנצי נבחר להיות אחד מהבכירים שמורשתם
הביטחונית תונצח ביחידת ההיסטוריה של שב"כ" ,מורשת" ,למען הדורות
הבאים ,בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים".
מעבר להיותו איש מודיעין וביטחון בכל רמ"ח אבריו ,היה ,מעל לכל ,בן-
אדם וחבר .איש רעים להתרועע ,משכיל ,איש ספר ותרבות ,איש העולם
הגדול .מלבד ספרים ומוזיקה ,שהיו אהבת נפשו ,התעניין בקולנוע ,בספורט,
בהיסטוריה ובפוליטיקה.
בינואר 1998 בנצי פרש לגמלאות .בשנותיו האזרחיות עסק בביטחון ואבטחה
במסגרת חברות אזרחיות בארץ ובחו"ל.

הותיר אחריו אישה ,חיה ,שלושה ילדים  -שיר ,אריק ותומר ושלושה נכדים.

פותרי החידה והזוכים בספרי מודיעין בהוצאת המל"ם:
עירא נתן ,ד"ר יורם דובובסקי ,מיכה ליאון ומשה ארנולד .עם תום ימי הקורונה
נשמח לקבל כתובות דואר כדי לשלוח פרסי ספרים.
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל  mlm@intelligence.org.ilפקס03-5497731 :

חדש בספרייה

מרכז המידע למודיעין ולטרור
צור
דודו
מנכ"ל העמותה

נשרי ,עזרא ,הסוס הטרויאני הבריטי במלחמת השחרור הישראלית,
 1948-1947סטימצקי .2019 ,
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שנת
עצמאות
ושגשוג
תריסר רמס"דים ניצבו בצמרת
הפיקוד של 'המוסד למודיעין
ותפקידים מיוחדים' ,מהקמת
המדינה ועד ימינו ,במרוצת
שבעה עשורים' .מרוץ
שליחים' יוצא דופן ,שהראש
הנוכחי אוחז בלפיד ,כחלק
מהאתוס של קהילת המודיעין.

 70שנה למוסד  -גיליון מיוחד
(חלק שני)
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| אורח  -סיפור אישי של הסופר אלי עמיר |
| אסתר-אליזבטה זרובינה המרגלת היהודיה |
| שבעה סיפורים קצרים על מבצעי המוסד |
| עלילות המודיעין המצרי חלק ב' |
ראיון מיוחד עם אורי שגיא

| התובנות של אהרן לברן על מלחמת ההתשה |
| מדור חדש בעריכת דר' שולי בינה  -כל העולם מודיעין והכל בו |
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