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שבעה ראשי מוסד :שישה שנשאו את הלפיד
בתורם ,אחד נושאו עתה ,במרוץ שליחים
נשגב במשך שבעה עשורים .רובו עלום אך
הוא שזור באפוס המופלא של מדינת
ישראל .שונים הם זה מזה ,אך על
שלושה ועל ארבעה יש להוקירם ללא
הסתייגויות -

 70שנה למוסד  -גיליון מיוחד
(חלק ראשון)

אהבתם הבלתי מסויגת לעם
ולמדינה ,עוז רוחם בימי סער
ואופל ,מחויבותם כי רבה לביצור
הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון
ולהגנת יהודים בכל רחבי החלד ...כנותם,
צניעותם ,תבונתם והכבוד ההדדי שהם
רוחשים זה לזה.

ועוד בגיליון :85
| נתן סלומון  -המורה של אלי כהן |
| מרסל ניניו – נפרדים מגיבורה |
| מעללי המודיעין הכללי המצרי |
|  150שנה לתעלת סואץ |
|  100שנה להקמת שירות הידיעות |
|  50שנה למזל"ט הראשון |
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כתב העת "מבט מל"ם" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של העמותה
אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין  /המרכז למורשת
המודיעין
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המערכת

עורך ראשי :רון כתרי
עורך :אופיר שהם
עורכי משנה :יוכי ארליך ,ד"ר שולי בינה ,יוכי וינטרויב ,ד"ר בני מיכלסון ,ד"ר רפי קיטרון ,נעם
שפירא
המעצב והעורך הגרפי :זאב אלדר
הגהות :רותם האוזמן
חברי מערכת :אבנר אברהם ,אהוד רמות ,אמנון בירן ,ד"ר בני מיכלסון ,ד"ר ברק בן-צור ,גדעון
מיטשניק ,דוד נוימן ,חגי מן ,יהודה ברק ,יואב דייגי ,יוסף ארגמן ,יוסי לבקוב ,לב ניב ,מישל דגן
בינט ,נעם שפירא ,סטלה שדות ,עמוס גלבוע ,קובי סגל ,ד"ר שולי בינה ,צלילה אבנר-הלמן
הוצאה לאור :כרטא ירושלים
דפוס :פלמינגו ,ראשון-לציון
• שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בכתב-עת זה – אסור בהחלט ,אלא באישור בכתב של
העורך האחראי.
• כל המאמרים והכתבות המופיעים בביטאון הם על דעת כותביהם בלבד.
• זכויות יוצרים :אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים בכתב
העת ,חלקם ישנים מאוד .נשמח לתת קרדיט לכל יוצר שיזדהה ולפרסם את יצירתו.

עמותת המל"ם

אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים המל"ם ,הנשיא והיו"ר הראשון; אפרים הלוי – יו"ר המל"ם – 2005
 ;2012ישעיהו דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון ;2005 – 1983
הנהלת העמותה:
יו"ר – ד"ר צבי שטאובר
מנכ"ל – דודו צור
סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה – חנן מזור
מזכירת העמותה – רקפת פאר
חברי הוועד המנהל של העמותה:
עירית אליגון ,ד"ר דני אשר ,אמנון בירן ,ד"ר ברק בן-צור ,איציק ברזילי ,יהודה (בלכר) ברק ,עודד
חביב ,יובל חלמיש ,אלי כהן ,יקותיאל לביא ,עופר לונברג ,רפי מלכא ,צילה נוימן ,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 שחם וסטלה שדות
ראשי ועדות בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה (לייבו) ליבנה; ועדת קרנות הנצחה – חיים קניג; ועדת מורשת ותוכן – ברק
בן-צור; ועדת סרטים – עודד חביב; ועדת כספים – מנחם כהן; ועדת השקעות – עמרם אהרוני;
ועדת גיוס ופעילות חברים – עופר לונברג; ועדת נהלים – חיים קניג; ועדת מכרזים – מאיר
שגב; ועדת תשתיות ובינוי – ריבה שניידר טסלר; ועדת ביקורת – אשר קרן; ראש מרכז המידע
למודיעין וטרור – ד"ר ראובן ארליך; ראש המכון לחקר המתודולוגיה – יוסי קופרוסר; עורך
אחראי של כתב העת "מבט מל"ם" וראש המכון לחקר המורשת – רון כתרי; עורכת אגרת
המידע באינטרנט "רואים מל"ם" – יוכי ארליך;

המרכז למורשת המודיעין אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל ,מאז ערב הקמת
המדינה ועד ימינו ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד" ,נתיב" ,השב"כ וחיל האיסוף הקרבי בחזית
העשייה הביטחונית וחרפו נפשם; לוחמים ולוחמות עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות
עוינות ואחדים מהם טרם הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת המודיעין
להקים מרכז הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין ,משמש האתר הן להנצחה ,הן להנחלת המורשת והן
כמרכז תיעוד חינוכי-הסברתי ולמחקר ,כדי להטביע את חותמה של הקהילה בארץ ואף
בחו"ל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר מקיים אירועים מיוחדים לתיאור
מבצעי המודיעין וממשקיו; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור;
לקיים מפגשים וימי עיון בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; במרכז פועלת ספרייה עשירה
ותצוגות מקצועיות ותרבותיות מגוונות.
המל"ם פועל כעמותה רשומה .פעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,כמתנדבים
בהנהלתה ,בוועדותיה ,בהדרכת מבקרים מהארץ ומהתפוצות ,ובכל תחומי ההנצחה ,הנחלת
המורשת ,ההסברה והמחקר ,ובכתב העת "מבט מל"ם".
Israel Intelligence Heritage & commemoration center – I.I.C.C

מי היה האיש שהיה

מי היה האיש...
לקוראינו שלום,

• נולד ב 1946-באיטליה לניצולי שואה ועלה לישראל ב 1948-דרך קפריסין.
• גדל בכפר מעש.
• התגייס לצה"ל ב.1964-
• לאחר שחרורו מצה"ל כקצין ,למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
• ב 1971-התגייס לשירות המדינה ושירת בתפקידי סיכול ואבטחה במשך  27שנים.
• נפטר ב.2016 -

(חלק ראשון)

בפתח דברי ,ברצוני לציין שני אירועים מיוחדים שקיימנו לאחרונה במל"ם
ועליהם תוכלו לקרוא בגיליון זה .האירוע המסורתי בחנוכה לבני המשפחות
השכולות ,שבו הייתה נוכחות יפה מאוד עם משובים חיוביים ביותר .עוד קודם
לכן ,לראשונה מאז המלחמה ( 46שנים) ,קיימנו אירוע הוקרה לפדויי השבי
ממלחמת יום הכיפורים ,בהשתתפות הקמנ"ר.
בסוף דצמבר אישר הוועד המנהל את תוכנית העבודה לשנת  ,2020בה נציין 35
שנה לקיומו של המל"ם.

...האיש שהיה

בתחום ההנצחה עסקנו לאחרונה ,יחד עם הגורמים הרלוונטיים בארגוני
הקהילה ,בסוגיות שונות העומדות על הפרק מזה זמן.

שמואל "יוהאן" שפר (שטופר) ( 10 - 1929בנובמבר )2018

בתחום המורשת צפוי שינוי גדול בעקבות ההבנה באמ"ן כי יש לעסוק בנושא
בצורה מעמיקה יותר ,וזאת בשת"פ עם המל"ם והעמותות היחידתיות .אנו
בשלב של גיבוש תוכנית עבודה משותפת עם החיל לשנת העבודה הקרובה.

היה קצין צה"ל בדרגת אל"מ .שרת כמפקד בסיס תל-נוף במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה ,וכראש
מחלקת המודיעין של חיל-האוויר.
שפר גדל במושב באר טוביה.
במלחמת העצמאות לחם כחייל וקצין בגדוד  52של חטיבת גבעתי .אחרי המלחמה התנדב לקורס טיס מס' .5
שירת כמדריך בבית-הספר לטיסה וטס במטוסי ספיטפייר ועבר הסבה למטוסי מטאור .במבצע "קדש" שירת
כטייס מטוסי אוראגן .ב 1957-מונה למפקד טייסת  ,109טייסת מטוסי מיסטר.
שפר היה מטייסי המיראז'  3הראשונים בחיל-האוויר והשתתף במשלחת של ששת הטייסים הראשונים שלמדו
לטוס על המטוס בצרפת .בשובו ,ב ,1962-מונה למפקדה של טייסת  ,117טייסת שהוקמה מחדש למטוסי מיראז'
 3בבסיס רמת דוד .עבר קורס פיקוד ומטה בארצות הברית ובמארס  1965מונה למפקד טייסת תעופה וסגן מפקד
בסיס תל-נוף .במהלך שירותו הוזעק יחד עם רן פקר ז"ל ,ללוות את נחיתתו של מוניר רדפע ,שערק לישראל ,מחיל
האוויר העיראקי עם מטוס מיג  .21בתפקידו הבא מונה למפקד תל-נוף ופיקד על הבסיס בתקופת מלחמת ששת
הימים .תחת פיקודו במלחמה זו פעלו חמש טייסות מבצעיות.
שפר השתתף בגיחות מבצעיות במלחמה וביום האחרון נפגע מטוסו והוא נאלץ לנטוש בסוריה ,משם חולץ על ידי
מסוק .הוא המשיך לפקד על הבסיס גם במלחמת ההתשה.
ביולי  1970מונה למפקד מחלקת המודיעין במטה חיל-האוויר ,במסגרת זו התמודד עם האתגר שהוצב לחיל-
האוויר  -פריסת סוללות נ"מ רוסיות וניידות באזור תעלת סואץ.
השתחרר משירות הקבע ב .1973-במלחמת יום הכיפורים גויס למילואים ומונה למפקד חפ"ק חיל-האוויר בפיקוד
הדרום.

ב 2019-פקדו את המל"ם אלפי מבקרים מהארץ ומחו"ל ,נוער ומבוגרים.
הדגש נותר על הנוער בפריפריה .אם נוסיף לכך את אלפי החיילים הפוקדים
את האתר באירועים השונים ,הרי שחזון המייסדים על אתר הנצחה תוסס
ופעיל ,מתגשם ומתקיים מדי יום ביומו .אנו נמצאים בעבודה לשיפור מערך
ההדרכה ,בקרב המתנדבים הקולטים את מבקרינו.
בתוכנית האירועים השנתית יכללו לפחות שישה אירועי 'מועדון חבצלת'.
הפעם בחרנו בנושאים שונים מהרגיל .התוכנית תאגד את פעילויות 'בימת
מודיעין' ,המכון לחקר המורשת ,המכון לחקר המתודולוגיה ועוד .התוכנית
תישלח בקרוב.
במוקד המחקר במרכז המידע ע"ש מאיר עמית ,עמדה הפעילות בנושאי המרכז
לטרור הפלשתינאי ,איראן ,חיזבאללה והגי'האד העולמי (בדגש על דאעש).
המכון לחקר המתודולוגיה ממשיך להתפתח ולהרחיב את פעילותו .נערך כנס
מודיעין בינ"ל .פורסם קובץ מאמרים בנושא המערכה על התודעה ,בשיתוף
המכון למחקרי ביטחון לאומי .המכון העמיק את הקשר עם ארגוני קהילת
המודיעין הפעילה והחל בפיתוח קשרים עם מכונים דומים בארה"ב.
המכון לחקר המורשת ערך בשנה החולפת מספר סדנאות מרתקות בתוכנן,
השקות ספרים ופירסומים נוספים.
לאחרונה אנו עדים לפרץ פירסומים באמצעי התקשורת ,על פעילויות קהילת
המודיעין בעבר ובהווה .לפעילות זו שותפים גם גימלאים מקרבנו .הוועד
המנהל הביע את דאגתו העמוקה בפני הגורמים המתאימים ואני קורא לאנשינו
המתבקשים לכך ע"י אמצעי התקשורת לנקוט בצעדי זהירות הנדרשת על מנת
לשמור על נכסינו שהושגו בעמל רב.
אני מפציר שוב ,בכל אלה שעדיין אינם בקשר דואר אלקטרוני עם העמותה
להקים קשר שכזה.
אסיים בתודה לכל המתנדבים בעמותה ולצוות המל"ם.
מאחל לכולנו שנת עבודה פוריה.

פותרי החידה והזוכים בספרי מודיעין בהוצאת המל"ם :אסף יצחק ,אורי וולף ,יוסי צרויה ומיכה ליאון

פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל

mlm@intelligence.org.il

פקס03-5497731 :
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 HuminTeamעל מתנדבי המל ם ו...יחידה  433כנס החברים ה34-
תערוכת צילומים על מלחמת ההתשה המלחמה המושכחת רשמים
מעצרת היובל למערך ההדרכה של חיל המודיעין נפרדים ממילטון מילר
ה ה יואב דייגי
מ ההה

שלום לקוראינו ולם
בעיכוב-מה ,הנה לפניכם הגיליון הנועל את שנת  .2019אנו גאים בו מאוד
ומקווים שיישא חן בעיניכם .החלטנו להקדיש את ליבת הגיליון ל"המוסד
למודיעין ולתפקידים מיוחדים" ,לציון שבעה עשורים לייסודו .מצאנו ששפעת
החומר עולה על יכולת הקיבול של גיליון בודד ,ולכן החלטנו שגם הגיליון הבא
(מס'  )86יוקדש ל"המוסד" ולאחריו נתמקד בשב"כ.
חמישה ראשי "המוסד" לשעבר נעתרו להזמנתנו ליטול חלק בשיח ,שיסקור את
התנסותם ותובנותיהם ביחס לארגון שעמדו בראשו .משיקולי-עריכה ,החלטנו
להביא דבריהם בנפרד .בגיליון זה אפרים הלוי ושבתי שביט ומקדימים להם
דבריו של ראש "המוסד" בעת הזאת ,יוסי כהן .אנו מצדיעים לוותיקי "המוסד"
שאינם עמנו ובהם סמי מוריה ומרסל ניניו וכן מדריכו של אלי כהן ,נתן סלומון,
זכרם לברכה .בני מיכלסון מאיר פועלם בראשית הדרך של חיים יערי ומרדכי
אלמוג .כאמור ,נוסיף ונסקור את עלילות "המוסד" גם בגיליון הבא ובתוך כך
השיחות עם ראשי "המוסד" נחום אדמוני ,דני יתום ותמיר פרדו ודבריו של
פרדי עיני אודות תקופתו של צבי זמיר.
במסגרת ה"מודיעיון" אנו מביאים את החלק השני למאמרו של דוביק תמרי.
פסח מלובני פורס בפנינו את מעלליו של המודיעין הכללי המצרי ופרופ' חגי
ארליך מזכיר נשכחות בציינו מלאת  150שנה לתעלת סואץ .אנו משתפים
בשניים מתוך אירועים מגוונים שנערכו במל"ם אירוע-מחווה לפדויי-שבי
ממלחמת יוה"כ ,שנערך במל"ם לפני כחודשיים וכן "יומולדת" יובל למזל"ט,
שהיווה תפנית של ממש ביכולת להשיג מידע עדכני אודות האויב והוסיף
להתפתח לגבהים וטווח מרשימים ,כמו גם במישור הטכנולוגי.
לאחרונה עלו לפני השטח טענות שונות מפי כמה חברים ,שעיקרן מחאה נוכח
חשיפת-יתר לכאורה בתקשורת ,של נושאים ותחומים מודיעיניים ,שלדעת
המלינים רגישים המה וחשיפתם מסוכנת או ,למצער מיותרת .אני מבקש
להבהיר כי בכתב העת שלנו אנו מקפידים לעמוד בכל סייגי הביטחון המוגדרים
לנו ע"י הכותבים עצמם ,של הארגונים ושל הצנזורה הצבאית  .מכל מקום
נשתדל "ללכת עם "...שיתוף בסיפורי מורשת מרתקים ובמחקרים ראויים
ובה בעת "להרגיש בלי "...שמירה על הנדרש מבחינת ביטחון המידע .
אני שב ומדרבן אתכם לשתפנו בסיפוריכם ובמחשבותיכם ,ככל שהם קשורים
בעיסוקינו כאן .תודה חמה לחברי המערכת ובמיוחד לעורך אופיר שהם
ולעורכי-המשנה וברכת ברוך-השב לעורך הגרפי הישן-חדש ,זאב אלדר.
ברכת חורף גשום וחמים לכולנו,
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יוסף (יוסי) כהן

(חלק ראשון)

 70שנה למוסד

שבעה ראשי מוסד :שישה שנשאו את הלפיד בתורם ,אחד
נושאו עתה ,במרוץ שליחים נשגב במשך שבעה עשורים.
רובו עלום אך הוא שזור באפוס המופלא של מדינת ישראל.
שונים הם זה מזה ,אך על שלושה ועל ארבעה יש להוקירם
ללא הסתייגויות  -אהבתם הבלתי מסויגת לעם ולמדינה,
עוז רוחם בימי סער ואופל ,מחויבותם כי רבה לביצור
הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון ולהגנת יהודים בכל

גיליון מיוחד
רחבי החלד ...כנותם ,צניעותם ,תבונתם והכבוד ההדדי.
חפים מגינונים ,גם הוותיקים כלפי הצעירים יותר .ארבעה
הגיעו למל"ם להשמיע דברם ,אחד רואיין בביתו ושניים -
הוותיק ביותר והצעיר ביותר  -מסרו דברם בכתב.
את המבצע הדוקומנטרי עשו יחדיו :ד"ר צבי שטאובר ,דודו
צור ,רון כתרי ,נעם שפירא ,אופיר שהם וצלילה אבנר-הלמן
שצילמה בוידאו.

 70שנה למוסד
מ

המוסד של היום ניצב על כתפי אנשים ,גברים
ונשים מהעבר מייסדי המוסד ,ראשי הארגון
לאורך השנים ,מפקדים ואנשי מבצעים ,עובדי
המוסד כולם ,לדורותיהם .לא יכולנו להיות מה
שאנו היום ,ללא היסודות שקודמינו הניחו וללא
פריצות הדרך שהם הובילו .עד היום אנו לומדים
ומקבלים השראה ממה שהם יזמו ועשו .האמונה,
ולמעשה הידיעה שהמוסד יכול לפעול בכל
זירה בעולם ולבצע את מה שנראה מסובך ,מסוכן,
אפילו בלתי אפשרי הנחתה את המוסד מראשיתו
ומהווה את עמוד האש והענן אחריו אנו הולכים עד
היום הזה .חטיפת אייכמן והבאתו למשפט ,סיכול
פרויקט הטילים המצרי בסיוע המדענים הגרמניים,
המלחמה עד חרמה בטרור הפלשתינאי ,סיכול
פרויקט הגרעין העיראקי ,העלאת אחינו יהודי
אתיופיה דרך סודאן כל אלה הן דוגמאות לרוח
וליכולת שהובילו את המוסד מראשיתו.
המוסד גדל בשנים האחרונות .פרישתו הינה
גלובלית .שדה המערכה הפך מורכב מאוד ,והוא
מחייב הפעלת יכולות מגוונות .כשהמוסד נולד,
יכולתו המבצעית התבססה על היומינט ,על גיוס
והפעלת סוכנים .עם השנים ,הוסיף המוסד יכולות
דיסציפלינריות חדשות יכולות מבצעיות מיוחדות
בבסיס היעד ויכולות מבוססות טכנולוגיה.
היכולות המבצעיות של המוסד היו ועודן חוד
החנית שלו .הן נתמכות בשני מנועים חזקים
מודיעין איכותי ומדויק וטכנולוגיה מתקדמת
וחדשנית.
המוסד פועל בסביבה אזורית ובין-לאומית מאוד
מורכבת .זו סביבה שיש בה בריתות גלויות ,בריתות
חשאיות ומפגשי אינטרסים .בשנים האחרונות
הועצמו מאוד שיתופי הפעולה של המוסד עם
גורמים רבים ומגוונים ברחבי העולם ,בזירות
קרובות ורחוקות .מאז היווסדו פיתח המוסד את
היכולת לקיים קשרים מדיניים ומבצעיים חשאיים
עם עמיתים ברחבי תבל .היקף ועומק שיתופי
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הפעולה של המוסד הגיעו בעידן הנוכחי לשיאים
חדשים.
המוסד הוא מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית.
חוסנו נובע מכך .משרתים במוסד אנשים ,גברים
ונשים ,כמעט מכל גווני החברה בישראל .אנחנו
פועלים באופן יזום ואקטיבי כדי להרחיב את
המעגלים החברתיים מהם מגיעים אנשי המוסד.
הכוח שלנו טמון בגיוון ובפלורליזם שלנו .יש לכך
הגיון מבצעי ,אבל טמונה בכך וזה חשוב עוד יותר
גם עוצמה מוסרית.
מאז הקמתו שירתו נשים במוסד בכל התפקידים
ובכל המקצועות .אנו זקוקים לנשים היום יותר
מתמיד ,בכל תפקיד ובכל דרג .אנחנו צריכים נשים
בתפקידי פיקוד בכירים ופועלים בשנים האחרונות
באופן יזום ומעמיק כדי שתהיינה לנו יותר מפקדות
ומנהלות בארגון .מטרתנו נובעת ,בראש ובראשונה,
מהצורך שלנו להיות מצוינים .אנחנו בוחרים לארגון
את האנשים הטובים ביותר ומתוכם בוחרים את
הטובים שבטובים לתפקידי פיקוד .אם נבחר את
המפקדים שלא רק מקרב הגברים אלא גם מקרב
הנשים ,יהיו לנו יותר אנשים מעולים לבחירה.
מעבר לכך ,המוסד חייב להיות מגוון .אנחנו
מנהלים את מלחמתנו בתחבולות (זה הרי המוטו
של המוסד ,הלקוח מספר משלי כי בתחבולות
תעשה לך מלחמה ותשועה ברוב יועץ ) ,ולשם כך

אנו זקוקים למגוון דעות ,מגוון תפיסות ,ריבוי
של דרכים בהן ניתן לראות את העולם .מניסיוני
לאורך השנים למדתי שמקבוצות מעורבות  ,בהן
נכללים גם נשים וגם גברים נולדים רעיונות יותר
טובים ויותר יצירתיים .זאת אף זאת ,שילוב נשים
בכל התפקידים ובכל הדרגות הוא גם דבר נכון
וצודק .כשארגון בנוי בצורה נכונה וצודקת הוא גם
חזק ורב עוצמה.
אנחנו עושים בשנים האחרונות מאמץ מיוחד
לקלוט למוסד בעלי מוגבלויות .יש אמת ברורה
ופשוטה כל-כך ,אך אנשים לפעמים מתקשים
לראותה העובדה שלאדם יש מוגבלות כלשהי,
אינה אומרת שהוא מוגבל ביכולות ובתכונות
הנדרשות לצורך מילוי תפקידו .למשל ,מגבלות
בקושי בתנועה ,אינן מגבלות על כושר החשיבה.
מגבלות רגשיות לא מגבילות את היכולת לזכור
ולעבד מידע .במובנים רבים בעלי המגבלות
עולים על אלה שאין להם מגבלות הם נאלצים
להיאבק כל יום ,הם גיבורים כל יום ,כשניתנת להם
ההזדמנות הם לוקחים אותה ופועלים במסירות
וחריצות יוצאות דופן .גם בהקשר הזה הגיוון
תורם לעוצמה.
אנחנו חיים בעידן מורכב ,ואנחנו ערוכים אל מול
האתגרים .למרות חוסר הוודאות והכאוס שנוהגים
לדבר עליהם ,עלינו להיות מסוגלים לגבש ראייה
אסטרטגית ,ארוכת טווח ,לצד היכולת לנצל
הזדמנויות לא צפויות ולהגיב מהר ומתוך חוסן
ומוכנות להפתעות .אנו בונים עצמנו גם כדי להיות
ערוכים לאתגרים המבצעיים ארוכי הטווח ,וגם כדי
להיות מסוגלים לפעול במהירות ובגמישות.
העולם משתנה והמוסד משתנה אף הוא ומתפתח
ללא הפסקה .יחד עם זאת ,אנו משמרים ערכי
יסוד שאפיינו את המוסד מתחילת דרכו
ממלכתיות ,שירות ציבורי ,נחישות והתמדה,
אומץ-לב ויצירתיות ,מסירות מוחלטת לעם
ולמדינה.

 70שנה למוסד

גיליון מיוחד הר
מ
ס
"
דים

(חלק ראשון)

ראיון ע אפרי הלוי
"הכותרת של תפקידים מיוחדים משמעותה,
שכל פעילות אשר מתבצעת בדרכים חשאיות בחוץ-לארץ
מטעם מדינת ישראל ,צריכה להיות באחריות או בביצוע
של המוסד לתפקידים מיוחדים".
אפרים הלוי ,שכיהן גם כיו"ר הקודם של המרכז למורשת המודיעין ,מביא עימו ,באופן טבעי יש
לומר ,התייחסות שסגנונה הוא תמהיל של ציניות ,הומור ,לשון המעטה והקפדה על סדר הדברים,
יש שיאמרו כג'נטלמן בריטי ולא בכדי "בראשית דברי ברצוני להתייחס לכמה נושאי יסוד .התפיסה
של חלוקת תחומי האחריות .נושא זה העסיק את המוסד כל השנים ונבע מכך שמבין שלושת
השירותים ,המוסד היה האחרון שעסק בעיצוב הפונקציות המרכזיות שלו כמוסד למודיעין".

גם יו"ר המל"ם הקודם .ממלא תפקיד משמעותי ביצירת אמון עם שכנינו.

באדיבות ארכיון המל"ם
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 70שנה למוסד

(חלק ראשון)

גיליון מיוחד
את המציאות של יהדות אנגליה הסופר חרדית,
אנחנו נחפש אותך כיהודי חרדי מאנגליה,'...
הסתובבתי בבית וגן בירושלים בין כל המקורות
האפשריים והבאתי "מודיעין" ,במרכאות ,על
מה שקורה ומה אומרים ומה מספרים על פרשת
יוסל'ה( .חטיפת ילד חרדי ממשפחתו ב1960-
והברחתו מישראל לחו"ל ).ועוד דוגמה ,אם צריך
למכור טייסת של מטוסי סקייהוק שיצאו משירות,
בחשאיות ,למדינה זרה ,וצריך לגלגל מבצע גדול של
הטסה ,לבנות את המסגרת הכלכלית ,כדי שאפשר
יהיה להסביר במדינה זרה מאיפה באו המטוסים.
מי שעשה את כל הדבר הזה היה המוסד".

"למשל ,נושא הטכנולוגיה לא הייתה למוסד
טכנולוגיה ,פרט לנושאים מאוד בסיסיים ,עד שנת
 ...1969למשל ,נושא המחקר לא היה מחקר.
היחידה המבצעית של השב"כ פעלה בחו"ל לצורך
פעילות איסוף של המוסד .איסר הראל היה בו-
זמנית גם ראש המוסד וגם ממונה על שירותי
המודיעין והביטחון ומימש את המינוי שלו על
השב"כ" .

חבלי התארגנות קשים ומורכבים

"אלה היו דברים מאוד משמעותיים ואתה שואל
את השאלה ,מה היה בית הגידול של אנשי המוסד
במשך עשרות שנים  ,בית גידול המשרת את
הצרכים של קהילת המודיעין ושל גורמי המודיעין.
המוסד הביא את המידע בשביל אמ"ן ,בשביל
השב"כ ולא עשה עם המידע כמעט דבר ,"...הוא
מתאר את שהיה ,וכשמקשים עליו עם מידע
ייעודי למבצעי המוסד הוא מדגיש את טיעונו
"לא המוסד לא הביא שום מל"ם למבצעיו .זאת
הייתה התפיסה ,עד כדי כך שכאשר בסופו של
דבר המוסד עסק גם בין היתר בחדירות למתקנים
בחו"ל ,התוצרים מודרו מהמוסד .זאת אומרת,
המוסד לא ידע מה הוא הביא כי הכלל היה Need
 to knowעבור אחרים והמוסד Is not needed
 .to knowאם למשל הביאו חומר מסוים לטיפול
ב 8200-או שכפי שקראו לזה אז  848או  , 515לא
היה צורך שהמוסד יידע וראשי אמ"ן בזה אחר זה
אסרו להעביר את המידע .זה נמשך עד אחרי נחום
והמשיך בתקופתו של שבתי .עוד בשנות התשעים,
הופעתי כמשנה לראש המוסד בפני ועדת המשנה
של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת ,כדי לטעון
ולהסביר למה המוסד חושב שהוא צריך לקבל את
התוצר הסופי של החומר אותו אסף .המוסד משרת
את צורכי המערכת ,ונניח שהמוסד יידע ,מה הוא
יעשה עם המידע טענו ראשי אמ"ן .זה השפיע
עלי אחר-כך בהחלטה שקיבלתי ושעליה אדבר
בהמשך ,אבל צריך להבין את זה ,הייתה תחושה
ואני מזכיר בכל פעם את האמירה שנאמרה כל
הזמן "אמ"ן הוא המעריך הלאומי".
הלוי אינו מסתיר ניואנס של ביקורת וקורטוב של
סנטימנט אישי" ,אני רוצה לומר משהו על השם של
המוסד .השם של המוסד הוא 'המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים' .לא פעם שאלתי את עצמי
מה זה 'תפקידים מיוחדים'  ,קבעתי לעצמי מהם
התפקידים המיוחדים ,ואני חושב שזה נכון .זה
בא לידי ביטוי בפעילויות של המוסד ,שבדרך כלל
לא מרבים להזכיר אותן .הכותרת של תפקידים
מיוחדים משמעותה שכל פעילות אשר מתבצעת
בדרכים חשאיות בחוץ-לארץ מטעם מדינת
ישראל ,צריכה להיות באחריות או בביצוע של
המוסד לתפקידים מיוחדים .אם צריך לשים יד על
אדם שבגד במדינה ונסע לחו"ל ,וצריך להביא אותו
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 ,שני מימין יוצא לחופשי מבית
הסוהר .צילום :אוס התצלומים הלאומי ,לע"מ,
אבי אוחיון
ארצה כדי שיעמוד לדין ,כמו למשל מקרה ואנונו,
מי צריך להביא אותו ארצה המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים "

אם צריך לשים יד על אדם
שבגד במדינה ונסע לחו"ל,
וצריך להביא אותו ארצה
כדי שיעמוד לדין ,כמו למשל
מקרה ואנונו ,מי צריך להביא
אותו ארצה המוסד למודיעין
ולתפקידים מיוחדים "
מיוסל'ה שוכמאכר ועד מטוסים למדינה זרה

כשמקשים עליו האם זה אכן 'כל פעילות' ,הוא
עונה ללא שהות" ,משום שיש אחרים שבעבר חשבו
אחרת ...פרשת פולארד למשל ,כדי להבין למה
רק המוסד יכול לטפל ב"תפקידים מיוחדים" .או
אם צריך היה להביא ארצה שר לשעבר בממשלת
ישראל שסרח והתנדב אצל האיראנים ,מי צריך
לעשות זאת המוסד למודיעין ולתפקידים
מיוחדים זה גם השורש לפעילות לאתר את יוסל'ה
שוכמאכר .למה זה תפקידו של המוסד לחפש בכל
העולם למה  ...למשל ,איסר לקח אותי ,למרות
שכמעט ולא הכיר אותי ,כשנה אחרי שהייתי
במוסד ולא עברתי אף קורס ,ואמר לי' ,אתה מכיר

נשלחתי לכנס שהתקיים
במושי ,עיירה נידחת בצפון
טנגניקה ,אחרי שנה במוסד,
בלי שום הדרכה .פעלתי שם
בזהות זרה  -שאלתי מה עלי
לעשות שם אמרו לי" :אסו
מידע" ,אז אספתי
כך מבצעים פעילות בזמן אמת...

"למוסד נכנסתי ב 1961-למדור חדש שהוקם,
"מחקר אפריקה" קראו לזה ,בראשו עמד אפרים
אילני ,שהיה מוותיקי המוסד ואיש אמון של
איסר והיה גם מזכיר ועדת ראשי השירותים .הוא
השתתף במבצע אייכמן והיה מאוד מוערך .הוא
נעדר רוב הזמן כי נשלח לפעילויות מיוחדות של
איסר ואני ,הצעיר ,הפכתי כעבור שנה לראש מדור.
דייב קמחי היה ראש המחלקה שעבדתי בה וגם
הוא נעדר חלק גדול מהזמן כי עסק בכל מיני
מבצעים מיוחדים ,זו הייתה מחלקה שהפיקה את
כל המודיעין לשירותים זרים .היא כללה מערך גדול
מאוד של תרגום ,הפקה והפצה .היו שם כארבעים
איש' .מחקר אפריקה' סונף למחלקה.
נשלחתי לכנס שהתקיים במושי ,עיירה נידחת
בצפון טנגניקה ,אחרי שנה במוסד ,בלי שום
הדרכה .פעלתי שם בזהות זרה שאלתי מה עלי
לעשות שם אמרו לי "אסוף מידע" אז אספתי.
לכנס הגיעו ראשי תנועות שחרור מרחבי אפריקה
שלימים הפכו שליטי מדינותיהם .היו שם משלחות
גדולות מרוסיה הסובייטית ומארצות אסיה וכך
התרוצצו בשטח קציני מודיעין סובייטיים ,מצריים,
סיניים ,מזרח גרמניים ואמריקאיים.
ההתחככות עם כל הקשת האנושית הגדולה
בכנס בן מאות משתתפים היתה מבחינתי ניסיון
שלא יסולא בפז ,"...הוא נזכר בשליחותו כחלק
מהאינטרס הישראלי להכות שורשים באפריקה,
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"לא היה לי קשר לארץ .היה לי רדיו טרנזיסטור קטן.
בלילה אחד ,בשעה שתיים קלטתי שידור חדשות
של "קול ציון לגולה" ושמעתי שפרצה הפיכה
בעיראק .עבד אלכרים קאסם השליט נרצח ,וגופתו
נגררה בחוצות בגדד .חשבתי ,מה אני עושה עם
המידע הזה ,ואז עברתי על רשימת כל המשתתפים
וראיתי שיש שם שני סורים .לא ידעתי מי הם שני
הסורים האלה ,אבל דפקתי אצלם בדלת ואמרתי
(באנגלית) 'אני חושב שיש לי מידע שעשוי לעניין
אתכם' ,וסיפרתי להם את הסיפור הזה .הם נחפזו
להכניס אותי ,וישבתי איתם כשלוש שעות .השניים
היו ,צלאח אלביטאר ,לימים ראש ממשלת סוריה
ומישל עפלק ,המייסד של מפלגת הבעת' וקודם
לכן מזכיר המפלגה הקומוניסטית .זו הייתה אחת
הפגישות המעניינות שהיו לי בחיים .סיימתי את
הפגישה ורשמתי פה ושם .ייצגתי עיתון אוסטרי.
אף פעם לא הייתי באוסטריה ואם היו שואלים
אותי ,לא הכרתי אף שם של רחוב באוסטריה"...
יעקב סער ,לע"מ

איסר ביקש לראות אותי ואיך
אני נראה ,כי הוא לא זכר
שהוא הפעיל אותי קודם
ההפתעה בזימונו להיות ראש המוסד

"החלטתי שאני מפסיק להשתתף בכנס .לקחתי
מונית לניירובי ומניירובי מצאתי דרך להגיע ארצה.
נכנסתי לחדר של דייב והוא אמר לי' ,מה אתה
עושה כאן ,אתה אמור להיות שם ,'...אמרתי לו
שהחלטתי לחזור והסברתי לו מדוע .כתבתי את
הדו"ח המלא .הסתבר שהדו"ח הגיע לאיסר ואיסר
לקח אותו לבן-גוריון וזה מאוד עניין אותו .איסר
ביקש לראות אותי ואיך אני נראה ,כי הוא לא זכר
שהוא הפעיל אותי קודם בנושא של יוסל'ה ,אבל
לא חשוב ,אני לא אומר זאת לגנותו חלילה ,נהפוך

הוא אולי ,הוא שמר על מידור בין המבצעים"...
הוא צוחק" ,על כל פנים ,הוא קרא לי כדי להגיד
לי מילה טובה .מאותו רגע הייתי מוכר במוסד,".
האתנחתא מאפשרת להעלות עוד פכים אישיים
ומעלי חיוך מהפעילות לצידו של איסר הראל.
הלוי מפרט לא מעט אנקדוטות מרתקות מחוויותיו
כאיש מוסד שטיפס ועלה בהיררכיה הפנימית עד
לרגע שבו התבשר כי בנימין נתניהו מעוניין למנותו
כראש המוסד" .זיהיתי במוסד שלושה דברים
שהטרידו אותי כל השנים .הראשון היה נושא
התיעוד .חשבתי שזה גם ישפיע בסופו של דבר על
כל הפעילות המבצעית של המוסד .דבר שני ,היה
אגף מחקר .המחקר הוא מחקר .לא היה שום קשר
בין המחקר לבין הפעילות המבצעית של המוסד,
וחשבתי שצריך שיהיה אגף מודיעין כזרוע רצינית
מאוד של המוסד ,שבסופו של דבר זה אולי יתקן

(חלק ראשון)

יחסים חבריים.
את העוול ,בעיניי ,שהמוסד במשך שנים רבות ,כפי
שאמרתי ,היה ספק שירות של קהילת המודיעין.
הקמתי אגף מודיעין במוסד וחשבתי שאם אני
מקים אגף מודיעין ,הצעד הבא יהיה להקים אגף
מבצעים ...לא קידמתי נושא זה ,חששתי ליצירת
עודף שינויים בו-זמנית .העמדתי בראש אגף
המודיעין את ראש הצומת אילן מזרחי .מיניתי
אותו לראש אגף המודיעין הראשון".

"פריש מיש" ושינוי בתבניות הפעולה

"מרגע זה והלאה יכולתי לקבוע שאגף המודיעין
של המוסד יהיה אחראי לכל המשימות המחקריות
שלו ,ויהיה מעורב ממשית במירב הפעילות
המבצעית של המוסד .הבהרתי שאם לא תוכר
זכותנו לכל המידע ,אפסיק את הפצת החומר של
המוסד לאמ"ן .ראש אמ"ן נעתר לבקשתי .כך גם

נולד ב ,1934-עלה לארץ ב 1948-מאנגליה ,היה פעיל בהתאחדות הסטודנטים,
בעל תואר מוסמך באוניברסיטה העברית בירושלים .התגייס למוסד ב,1961-
והתמנה לראש המוסד ב .1998-פרש מהמוסד ב .2002-לאחר פרישתו התמנה
ליו ר המועצה לביטחון לאומי  , 2003-2002כמו כ שימש כשליחם המיוחד של
ראשי הממשלה שמיר ,רבין ופרס וכן מילא תפקיד של שגריר למוסדות האיחוד
האירופי בבריסל  . 1996כיום עומד בראש מרכז שאשא למחקרים אסטרטגיים.
גיליון  85כסלו תש"ף
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הבנתי שבנושא של חקר הגרעין וסיכולו ,אנחנו
צריכים להתחבר לכל הגורמים העוסקים בנושא
הגרעין בארץ ושאנחנו צריכים לאחד כוחות,".
שקול ,איכפתי ,מקפיד להקשיב לפני כל תשובה...
"אני רוצה לומר עוד משהו על עבודת המודיעין...
חשבתי שאגף המודיעין צריך להבין כי המוסד
העוסק בהערכת המצב צריך גם להיות מעורב
בתהליכים שבינינו לארצות הסובבות אותנו.
אם יש יחסי מודיעין בינינו לבין המצרים ,בינינו
לבין המרוקאים וכן הלאה ,כרוכים בכך היבטים
מדיניים .אם ראש מוסד פוגש את עומר סלימאן
ראש המודיעין המצרי ,הוא לא מגיע רק כדי
להחליף מודיעין ,הוא נציג של ראש הממשלה
וצריך שיהיו כמה וכמה כלים במגשים שכאלה.
בתקופת האינתיפאדה השנייה חשבתי שצריך
לעשות 'משהו' .ביקרתי בארה"ב .תמיד התחלתי
בשיחה בארבע עיניים עם ג'ורג' טנט ,ראש ה.CIA-
הוא אמר לי' ,שמע ,לנשיא ג'ורג' וו .בוש השני אין
עמדות מגובשות בנושאי המזרח התיכון ,אין לנו
מדיניות בנושאים הפלשתינאיים .אם אתם תבואו
ותציעו לו משהו ,תוכלו להיות שותפים בקביעת
עמדת ארצות הברית בסוגיות חשובות'".

הזיקה הישירה בין ראשי
המודיעין וקברניטי מדינותיהם
אפשרו להם ליזום ,לקדם
ולהביא למדינותיהם הישגים
שאחרים במערכות המקובלות
לא יכלו להשיג
קראתי לאנשי אגף המודיעין' ,יש לנו בעיה ,מה
לעשות עם האינתיפאדה ...צריך למצוא דרך להזיז
את ערפאת ,איך מזיזים את ערפאת ' .החבר'ה
אמרו' ,אבל זה לא המקצוע שלנו ,אנחנו מודיעין',
אמרתי להם 'מודיעין זה לא רק מחקר והערכה,
מודיעין זה גם 'מה עושים' .תציעו מה לעשות .הם
באו אלי יום אחד ואמרו שהדרך היחידה לטפל
בערפאת היא לבנות תפקיד חדש ברש"פ ,יש נשיא,
יהיה גם ראש ממשלה .אמרתי "תעבדו על זה".
כתבנו מסמך והעברתי את אותו לאריק שרון שכבר
היה ראש ממשלה .יום בהיר אחד אומרים לי שאני
מוזמן לשרון בבלפור .באתי בתשע וחיכיתי .נפתחה
הדלת ויוצא גיורא איילנד ראש אג"ת ואומר 'אני
חושב שתהיה לך הפתעה' .מה הסתבר שבאג"ת
ישבו על אותה בעיה ,הגיעו לאותה מסקנה ואמרו
את זה".
"בסוף הפגישה אמרתי לשרון' ,אם תקנה את
ההצעה צריך יהיה למכור אותה לערבים ולארה"ב
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זמנים שונים ,מחוייכים יותר ועם אמון רב יותר.

ואולי גם לאחרים '.הוא קנה ...ואז בסדרה של
מפגשים בהם השתתפו שני אנשים בהתחלה אבל
בסוף יותר ,יצאנו למצרים ,לירדן וגם ללונדון .נסענו
ומכרנו את הרעיון לחוסני מובארכ ,בפגישה אישית
ארוכה בקהיר לטוני בלייר ,שרועים על שטיח
בקומה השנייה ברחוב דאונינג  10ולעבדאללה מלך
ירדן ולארה"ב ,בבית הלבן מול קבוצה נרחבת בחדר
הדיונים הגדול שנקרא על שם הנשיא רוזוולט.
לביקור האחרון הצטרף אלוף איילנד ,ראש אגף
התכנון ,כך שהיינו יחד והובלנו מהלך".

תמרוני מדיניות בדוחה...

"נפגשתי עם אבו-מאזן ,כי הרי אבו-מאזן היה
מועמד להיות ראש ממשלה ,ואיך פוגשים את
אבו-מאזן מבלי שערפאת יידע רק במקום אחד,
בדוחה ,כי אבו-מאזן בילה הרבה שנים בדוחה,
הוא היה בן-בית בבית המלוכה ,הוא היה מורה
של משפחת השליט דאז ,לא השליט כיום אלא
קודמו.נסעתי לדוחה חודש לפני שעזבתי את
התפקיד ופגשתי שם את אבו-מאזן ביחידות
בארמון המלוכה .לאחר כמה שעות הצלחתי
לקדם את הנושא  .פגשתי גם את שליט המדינה
ואת שר החוץ שהיו מוכרים לי היטב ,".מספר הלוי
על האג'נדה הבין-לאומית שלו כמובנת מאליה,
אך מיד מציג את הזווית הישראלית הפרקטית,
"הבעיה הייתה שבצד הישראלי ,בגלל כל מיני
סיבות מדיניות פנימיות שאני לא רוצה להיכנס
אליהן ,הקונסטרוקציה הזו של ההנהגה לא נוצלה
כראוי לדעתי ,אבל זה ענין אחר ".וכדי להוסיף
עומק ואישוש לעיצוב המציאות על-פי משנתו הוא,

"הנתונים במאה העשרים ואחת הם שראשי שירותי
מודיעין מבצעים שליחויות מדיניות-אסטרטגיות
בשם הקברניטים ובאורח טבעי ,לעתים קרובות
יוזמים או משתתפים באופן פעיל במימושן.
כך בבריטניה ,ראש המודיעין הבריטי הידוע בכינויו
הרווח ה ,MI6-הוא לרוב גם פונקציה שכזאת.
הוא ועמיתו האמריקאי ,יזמו והצליחו לשכנע את
שליט לוב ,מועמר קדאפי ,לוותר על האופציה
הגרעינית שאותה החל לבנות .הזיקה הישירה
בין ראשי המודיעין וקברניטי מדינותיהם אפשרו
להם ליזום ,לקדם ולהביא למדינותיהם הישגים
שאחרים במערכות המקובלות לא יכלו להשיג.
דוגמה נוספת היא ההסכם שהביא לקץ עימות
הדמים הבין-דורי בצפון אירלנד .ראש הממשלה
בלייר הפעיל הן את ראש לשכתו והן את צמרת
המודיעין במגעים שהולידו את ההסכם" ,מסביר
הלוי את הילכות הסינרגיה שבין מנהיגים יוזמים
לראשי הביון שלהם.

לקח מר מהאינתיפאדה

"ברצוני להתייחס לעוד נושא הקרוב לי ועניינו
האינתיפאדה השנייה בשנים  2000עד  . 2005ועדת
ראשי השירותים הור"ש היה גוף בו השתתפו
ראשי אמ"ן ,שב"כ והמוסד .באורח מסורתי ראש
המוסד שימש כיו"ר הפורום והפגישות התקיימו
בלשכתו .בפועל ,כמובן ,השותפים היו שווי מעמד
לכל צורך ועניין .באחת הפעמים עלה לדיון עניינו
של אבו עלי מוצטפה מזכ"ל החזית העממית
לשחרור פלסטין .וראש השב"כ מיודעי וידידי,
אבי דיכטר ,ביקש כי לצורך דיון בו יתכנס הור"ש
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בלשכתו וכך היה .לי היו ספקות אם נכון לפגוע
בראש ארגוני טרור כי ראיתי בהם ,בסופו של יום,
גם שותפים אפשריים לדו שיח .דעתי לא נתקבלה
ובפועל כל המשך הטיפול במכלולים אלה עבר
למגע ישיר בין שב"כ וצה"ל ללא השתתפות ראש
המוסד.
לימים נקם ארגונו של מוצטפא את נקמתו ורצח
את השר ,אלוף רחבעם זאבי במלון שרתון על הר
הצופים .יום זה זכור לי במיוחד כי באותו בוקר
המראתי לקהיר לפגישה עם הנשיא מובארכ .עם
נחיתתי נמסר לי כי לא צלחו ניסיונות להצלת חייו
של גנדי .מטבע הדברים שיחתי עם נשיא מצרים
עסקה לא מעט באירוע הטרי ובסוגיית הסיכול
הממוקד .את הדיווח בנושא זה העברתי בעל פה
לראש הממשלה שרון לציין כי בינו לבין גנדי הייתה
מסורת ארוכה של חברות עוד מימי טרום המדינה .
דעתי הייתה כי חשוב שבתוך תהליך קבלת
החלטות במכלול הפלשתינאי יהיה מקום גם
למוסד .דעתי לא התקבלה ומרגע ההחלטה על
אבו עלי מוצטפא ,חדל הור"ש בתקופתי לעסוק
במכלול הסיכולים הממוקדים ושטח זה טופל על
ידי ראש השב"כ ישירות עם צה"ל.

לי היו ספקות אם נכון לפגוע
בראש ארגוני טרור כי ראיתי
בהם ,בסופו של יום ,גם
שותפים אפשריים לדו שיח
פרשת משעל – דרמה גדולה אצל השכנים

בתקופתי חזרה "קיסריה" לפעילות מבצעית
מלאה ,מיד עם כניסתי לתפקיד .ככלל פגשתי כל
לוחם שיצא למבצעים אלה באופן אישי .קיסריה
בתקופה זו גם עלתה מדרגה בניצול וביישום
טכנולוגיות חדשות שהן משמעותיות לתחום
עיסוקיה.
היחידה המבצעית האחרת שעליה רצוני לייחד
דברים היא המכונה 'קשת' .עם כניסתי לתפקיד
שהה לוחם במעצר בשוויץ לאחר שמבצע נחשף
בעת הביצוע .יתר חברי החוליה הצליחו להימלט.
חודשים לאחר מכן נעצרו שני אנשים ששוגרו
לקפריסין ,בכפר קטן במהלך מכין לקראת מבצע
רחב יותר שאושר על ידי.
ראש היחידה הגיש את התפטרותו הוא היה
איש מבצעים ומפקד עתיר הצלחות ופרסי ביטחון
ודמות ראויה מאוד במוסד .הוא סבר שעלי
להתפטר איתו ואילו אני סברתי אחרת .מכל מקום
עמדה לפני קבלת החלטה על מינוי מפקד חדש והיו
ללא ספק לוחמים ומפקדים באגף שנחשבו יורשים
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(חלק ראשון)

עם אהוד ברק כראש ממשלה ,הדיון על הגרעין האיראני היה רציני ביותר.
מילנר ,לע"מ
ראויים .לאחר התלבטות ופגישות עם חתך מייצג
רחב באגף הגעתי למסקנה כי נכון יהיה למנות
מפקד מחוץ ליחידה שיוכל להוביל אותה להישגים
תוך ביצוע שינויים שהתחייבו ,לדעתי ,בתרבות
האירגונית של היחידה .מיניתי את תמיר פרדו,
יוצא סיירת מטכ"ל ששירת בין היתר ב"קיסריה",
לתפקיד .המינוי לא התקבל ,כמובן ,בנקל ,מצד
כמה חברים בקשת וזה היה אך טבעי ומובן .אך
ארבע שנות כהונתו של תמיר התאפיינו בפריצות
דרך משמעותיות ,ביצוע מבצעים מסוכנים במרחק

הצעתי הצעה מסוימת ,לשחרר
את מייסד החמאס אחמד
יאסין ולהעבירו לידי המלך
אלפים רבים של קילומטרים מישראל בזירות
חדשות ".חושף הלוי עוד טפח קטן מהזווית
המבצעית וחוזר לתלם הדיווח בשלווה האופיינית
לו " ,לקראת סיכום שירתתי כראש מוסד תחת
שלושה ראשי ממשלה .הראשון ,נתניהו ,אותו
הכרתי קודם .כאשר נכנס לתפקידו ,שהיתי בבריסל
כשגריר לאיחוד האירופי .פרצה סידרת מתיחויות
בינו לבין ירדן .נסעתי מספר פעמים ישירות לעמאן
כדי להרגיע את השטח .הוא אף פעם לא ביקש
לראות אותי ולשמוע מה אמרתי לו ומה הוא אמר
לי .התיאומים התנהלו ביני לבין מזכירו הצבאי ,דני
יתום ... .בפרשת משעל ,הצעתי הצעה מסוימת,
לשחרר את מייסד החמאס אחמד יאסין ולהעבירו
לידי המלך .שהרי מבחינתו תקלת ההתנקשות

משה

במשעל השתקפה כניסיון להתנקש באזרח בעל
נתינות ירדנית ,שהוא איש תנועת החמאס .יצאתי
לבדי לעמאן ,פגשתי את המלך ,דיברתי איתו,
עשיתי מה שעשיתי ,השגתי מה שהשגתי ,הוצאתי
את 'ארבעת אנשי צוות הביצוע' שנמלטו לתוך
השגרירות והטסנו אותם מיידית במסוק אותו
ביקשתי ...דיווחתי מפי הדרג הבכיר בעמאן ששני
הלוחמים שנתפסו חיים ובמעצר .יזמתי פגישה
לילית מיידית בעמאן בין ראש הממשלה לדרג
הבכיר הירדני באותו יום .טסתי איתו לפגישה
באותו לילה .לטיסה גם נלוו שר הביטחון איציק
מרדכי ,המזכירים הצבאיים ,האלוף דוד עברי ועוד.
מעולם לא כתבתי דו"ח על ביקורי בבירת ירדן
באותו יום ,ואיש לא ביקש ממני דו"ח ,"...הוא
ממשיך באותו טון שקט לספר את הדרמה הגדולה.
"השני היה אהוד ברק .מכל האירועים בתקופת
כהונתו הקצרה אני בוחר להזכיר דיון רציני ביותר
בנושא הגרעין האיראני ,ביום שישי מסוים ,היו
שם ראש אמ"ן ,אלוף עמוס מלכא .הדיון נמשך
כארבע-חמש שעות ,וביחד עשינו בדיקה מאוד
מדוקדקת של הנושא .בנינו שם מסד רציני ביותר
להמשך טיפול רחב ומתכלל ...נעזרנו גם ביחסים
המצוינים ששררו אז ביני כראש המוסד ,לראש אגף
המודיעין בצה"ל ...והיה אריאל שרון ,שנתן לי גיבוי
מלא בעת כהונתי ואף שכנע אותי להמשיך לשרת
כראש המועצה לביטחון לאומי ,".מסיים אפרים
הלוי את דבריו.
ראיינו :צביקה שטאובר ,דודו צור ,רון כתרי ,נעם
שפירא ואופיר שהם צילמה והקליטה צלילה
אבנר-הלמן

גיליון  85כסלו תש"ף
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ראיון ע שבתי שביט
"להפסיק את קרנבל החשיפה חסרת האחריות של מבצעי
הקהילה החשובים ביותר למדינת ישראל”
את שבתי שביט ראיינו בביתו .בעת שארבעת הרמס דים הגיעו למפגש המרתק במל ם,
היה הוא בחו ל .שביט מביט בנייר שלפניו .בורר את מילותיו .מדבר במתינות ,אתאר את
התפתחות המוסד ,עוד מלפני קום המדינה שלא על פי עשורים אלא על-פי אירועים
וההיסטוריה ...יש להתחיל במוסד לעליה ,הארגון שפעל בזמן מלחמת העולם השנייה
ואחריה ,שמטרתו הייתה לקבץ יהודים שניצלו מההשמדה באירופה ,את שארית הפליטה,
לרכז אותם במספר מקומות ,בעיקר בדרום אירופה לחופי הים-התיכון כדי להביאם
ארצה .שם התחיל המוסד.

ראשי ארגוני ביון משתתפים בחשאי בעיצוב היחסים הבין-לאומיים.
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והמעניין הוא שלכל אורך ההיסטוריה ,לא חדל
מעיסוקו בהצלת יהודים מארצות מצוקה
ארצות השוללות חופש מהיהודים החיים בהן -
כרונולוגית ואחרי קום המדינה זה התחיל ביהדות
מרוקו ...העלייה ממרוקו היא סיפור מרתק בפני
עצמו .אזכיר חוויה אישית בתקופת היותי ראש
המוסד ,מלך מרוקו ,חסן השני ,הסכים לחפור את
קברי עצמותיהם של נספי הספינה אגוז  ,כדי
להעבירן לישראל ממקום הקבורה הסודי במרוקו.
השתתפתי אישית במבצע חפירת הקברים .לשם
כך יצאה משלחת עם הרב הראשי לצה ל ,שהעניק
למבצע חותמת הלכתית .הייתה זו עבורי חוויה
מכוננת מודה שביט וחושף רגע מרגש בעברו.

התוספת לשמו של המוסד
למודיעין ותפקידים מיוחדים,
היא להיענות לכל משימה
שא גו או ארגון מדינתי
אחר יכול לבצע
מבחינתי ההגדרה הטובה ביותר ל תפקידים
מיוחדים  ,התוספת לשמו של המוסד למודיעין
ותפקידים מיוחדים  ,היא להיענות לכל משימה
שאף גוף או ארגון מדינתי אחר יכול לבצע .היום
כבר אין קהילות יהודיות במצוקה ברחבי העולם,
להבדיל מנושא התעוררות האנטישמיות  ...אבל
המבצעים האחרונים של הצלת יהודים מארצות
מצוקה ,אם אינני טועה ,היו באיראן .מהי ההגדרה
של "ארצות מצוקה" אז הנה באיראן ,שהיא
הדוגמה ההיסטורית האחרונה לא נאסר על
יהודים לצאת ,אבל לא נתנו למשפחות מלאות
לעזוב ,שלא לדבר על להוציא את רכושם .אפשרו
רק לאחד מבני המשפחה לצאת ,כאשר כל
המשפחה נשארת ,בנוסף לזה היו צריכים להפקיד
פיקדון כספי .זו המשמעות של 'ארצות מצוקה',
בהן נשלל החופש שלך כאזרח במדינה .בין הסיפור
המרוקאי לסיפור האיראני ,היו לנו הסיפור
הלבנוני ,העיראקי ,הסורי ,האתיופי והתימני .אין
תפוצה בעולם שלא עסקנו בה בהצלת יהודים,".
חושף שביט ומנצל את האתנחתא לבחור את
הנושא הבא מרשימותיו הסדורות כאבני הדרך
ההיסטוריות בהקמתו ודרכו של המוסד  -ומבהיר
כי על התאריך חלוקות הדעות.
שביט רואה במכתבו של דוד בן-גוריון מ1951-
את אבן הדרך להקמת המוסד .כבר אז הזקן בחר
בהפרדה בין הזרועות העוסקות במודיעין .הוא
הכפיף את המוסד והשב כ לראש הממשלה ,כאשר
הראשון ממונה על האיסוף בחו ל והשני פועל
בתחומי מדינת ישראל ,ואמ"ן כפוף לשר הביטחון.

המשימה המודיעינית העליונה של המוסד בסין ,הייתה להניא
יעקב סער ,לע"מ
את הסינים מהסיוע שנתנו לאיראן בתחומי הנשק הבלתי קונבנציונלי.
בראשית הדרך ,המוסד נעזר באנשי מבצעים של
השב"כ ובטכנולוגיות של אמ"ן.

קפיצת המדרגה של מאיר עמית

שביט מייחס למאיר עמית את קפיצת המדרגה
הגדולה בפיתוח המוסד ואיפיון משימותיו ,שאלתי
את מאיר מה הניע אותו לבצע את השינויים והוא
סיפר לי כי למד מינהל ציבורי בארה ב ,החכים
ויישם את הידע להטמעת תהליכים חדשניים,
ביטול כפילויות וייעול המערכת.

כשמפעילים ריגול בארצות
יעד ,ראוי שיעשו זאת אזרחים
ולא אנשי צבא .כאשר אנשי
צבא נתפסים ,חס וחלילה,
דינם מוות
אחד הדברים החשובים הראשונים שמאיר עשה,
הוא ביטול האנומאליה ששני גופי מודיעין
מפעילים ,במקביל ,לוחמים בארצות יעד ,יחידה
מאמ"ן ויחידה במוסד שיצחק שמיר היה מפקדה.
מאיר גם הביא את יוסק'ה יריב מאמ"ן ומינה
אותו לראש היחידה האחודה ,בכפיפות למוסד.
אני חושב שהיה זה נכון לעשות כך ,כי כשמפעילים
ריגול בארצות יעד ,ראוי שיעשו זאת אזרחים ולא

אנשי צבא .כאשר אנשי צבא נתפסים ,חס וחלילה,
דינם מוות .לעומת זאת ,כך מהנורמות המקובלות
בעולם היותר מערבי או יותר מתקדם ,כשאזרחים
נתפסים בריגול ,יש להם סיכוי לצאת מזה בחיים".
סיפר שביט" ,ואם מזכירים את יצחק שמיר ,אני
קופץ אחורה בהיסטוריה ,לנקודה מאוד חשובה
ומעניינת .בן-גוריון פירק את הפלמ"ח ואת האצ"ל
והפך את המדינה למדינה ממלכתית מסודרת.
איסר הראל בא אליו ואמר לו (את הסיפור הזה
שמעתי גם מאיסר הראל) ששמע מכל מיני אנשים,
שהחבר'ה האלה ,יוצאי הלח"י והאצ"ל ,מסתובבים
בחוסר מעש .איש אינו חפץ בהם ,אף אחד לא
מתייחס אליהם והם מהווים פוטנציאל לבעיות.
הוא התייחס יותר לדרגי הפיקוד של שני הארגונים
האלה ,אנשים שהיה להם ניסיון של הרבה שנים
במחתרת ,בפעילות חשאית וגם אלימה .איסר
הציע לבן-גוריון שבמקום שנצטרך לפקח עליהם
ולהשקיע מאמצים ,הבה נכניס אותם פנימה- .
 .win situationבן-גוריון הסכים .הגיעו למוסד
די הרבה אנשים משני הארגונים .יותר מהלח"י
מאשר מהאצ"ל .חלקם היו ב"קיסריה" ,למשל דוד
שומרון ,שהיה קצין המבצעים של הלח"י ,שהגיע
לתפקיד ראש מוקד "קיסריה" באירופה .או איציק
שולמן עליו השלום ,שהיה לוחם יוצא הלח"י .והיה
זה שכונה "קבצן" עליו השלום ,שהיה אף הוא
בלח"י ,".המשיך בתיאור הפן האנושי המרתק,
בהוסיפו את המלצתו של איסר הראל לקלוט
במוסד את בכירי הלח י והאצ ל ,כהצהרה מעשית
לממלכתיותו של המוסד .עוד הבהיר כי עצמאותו
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גיליון מיוחד
הוא זה שהטמיע במוסד את הלכות המודיעין
הצבאי המקצועי ,הוא מגלה כמי שגם ריכז צוות
שתפקידו היה להכין עבודה על תרומת המוסד
להתרעה על מלחמת יום כיפור לשימושו של
ראש המוסד ,צביקה זמיר ,לעדותו בפני וועדת
אגרנט ,וממשיך ,התוצאה הישירה של מלחמת
יום הכיפורים היא ההמלצה להקמת אגף מחקר
עצמאי במוסד .משימה בה שביט לקח חלק
בתפקידו כרמ ח המבצעים של המוסד ,ואז
התחילו מלחמות היהודים , ...הוא מצהיר משועשע
ומפרט את חילוקי הדעות על הפלורליזם המחקרי
בקהילת המודיעין .אנחנו קבענו שהמחקר
במוסד צריך להיות ברמה של בר-פלוגתא עם
אמ ן ולאתגר את הערכותיו ...קדם להקמת אגף
המחקר ,דסק מחקר אפריקה ב תבל  ,שנועד
לשרת את פעילות המוסד ביבשת -מחקר שאמ ן
לא עסק בתחום זה.

של המוסד נבנתה בשלבים כאשר בתחילת הדרך
הסתייעו כאמור לעיל ,בשב כ ,באמ ן ובמשרד
החוץ" .מאיר עמית ,באחת מההחלטות היותר
חכמות שלו ,החליט שלמוסד אסור להישען על
גורמי חוץ גם בתחום הטכנולוגיה וכי יש להקים
יחידה עצמאית לטכנולוגיה .לדעתי מאיר עמית
צדק כשדחף להקמת יחידה טכנולוגית במוסד,
ויצא לחפש את האיש שיעמוד בראשה .הוא איתר
את יעקב רכבי עליו השלום ,שהשלים אז פוסט-
דוקטורט ב NASA-בארה"ב ,גייס אותו וצרף אותו
ל"משפחה" .יעקב עמד בראש התחום הטכנולוגי
הרבה שנים".

עם הפנים אל היבשת השחורה ולסין

לפרק האפריקאי של המוסד מייחס שבתי שביט
חשיבות רבה מאוד ,במיוחד בשנות השישים ,בהן
מדינות אפריקאיות רבות זכו בעצמאותן ונשאבו
לתוך המאבק הגלובלי שבין הסובייטים שיצרו
קשרים ביבשת השחורה ,לבין האמריקאים הלא
אהודים .האפריקאים יצרו קשרים עם ישראל
שמשימתה הייתה לטוות קשרים איתם ,באמצעות
המוסד .הקשרים שהמוסד דחף באפריקה היו
לא רק ביטחוניים ומודיעיניים ,אלא גם כלכליים,
חקלאיים ואחרים.
באותם ימים עוצבה תיאורית המשולשים
ישראל-תורכיה-איראן (של השאה) וישראל-
אתיופיה-סודאן (שהוחלפה לימים במרוקו),
שהגשימה את האסטרטגיה של בריתות ביטחוניות
בין ישראל ומדינות המעגל השני .במקביל לכך,
ישראל המשיכה לפעול עצמאית באפריקה
והמשיכה בקשריה עם מדינות רבות שאינן מכירות
בישראל אך מקיימות איתה יחסים חשאיים
ענפים מאוד .הוא מסיים את התייחסותו לתצרף
האפריקאי ובוחר לעבור לחלקים אחרים של
העולם.
למוסד תפקיד מרכזי בכינון היחסים עם סין בתיווך
גרמני ,שהחלו בתחילת שנות התשעים במשמרת
של שביט .הסינים רצו להיחשף לטכנולוגיות
אמריקאיות .הוא מציג את בקשתו של ראש
המוסד הסיני והלכה למעשה את הרציונל הסיני

צילום :יעקב סער ,לע"מ

"המעריך הלאומי"

לכינון היחסים .פסגת היחסים עם סין בתקופת
שביט הייתה ביקורו הממלכתי הראשון של ראש
ממשלה ישראלי יצחק רבין בסין ,באוקטובר
 ,1993בהזמנת שליט המדינה זיא זמין .המשימה
המודיעינית העליונה של המוסד בסין באותם ימים
הייתה להניא את הסינים מהסיוע שנתנו לאיראן
בתחומי הנשק הבלתי קונבנציונלי.

הפקת הלקחים ממלחמת יום הכיפורים

לפרק המוסד במלחמת יום כיפור הוא מפנה את
המראיינים לספרו ראש המוסד  .צביקה זמיר

כל החיים מחנכים אותנו,
שאין אחריות מפוצלת.
אחריות היא מקשה אחת.
ולפתע אנו צריכים לאמץ
הגדרה של אחריות מפוצלת.
התגברנו
מלחמות היהודים עלולות להיות חומר רקע
לספר עב-כרס ושביט מתייחס לקונית ,כהרגלו,
לכמה מהן .עם השב כ שקיבל עליו את האחריות
על אבטחת השגרירויות וארגונים אחרים של
מדינת ישראל .קיומה של תשתית לגיטימית
של השב כ בחו ל ,סייע לפעילות יומינטית לא
לגיטימית של השב כ בחו ל .הלק מ (הלשכה
לקשרי מדע) ,אותה הקים שמעון פרס במשרד
הביטחון כבר בשנות ה ,50-גרמה למתחים בין
המוסד ומשרד הביטחון .ועוד שורה של כיפופי
ידיים בצמרת מקבלי ההחלטות של קהילת

נולד ב ,1939-התגייס לצה ל ב 1958-ושירת בסיירת מטכ ל ,בוגר אוניברסיטת
ירושלים .נקלט למוסד ב 1964-והתמנה לראש המוסד ב .1989-פרש מהמוסד
ב .1996-לאחר פרישתו כיהן כמנכ ל קופ ח מכבי מ 1996-עד  . 2001כיום עוסק
בייעוץ ביטחוני ויו ר המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה.
12
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המודיעין והדרג המדיני .שביט מעלה על נס
את מערכות היחסים שהיו לו כראש המוסד עם
ראשי אמ ן אמנון ליפקין-שחק ומשה בוגי יעלון.
והיחסים עם אורי שגיא  ,היו 'לא כל-כך' בשל
הכוונה להגדיר את ראש אמ ן כ מעריך הלאומי
והבכיר מבין שלושת ראשי הזרועות , ...הוא מסביר
ומגלה שבירור העניין הגיע לפגישה עם יצחק רבין,
ראש הממשלה .הנתח של מבצעי המוסד למען
עם ישראל לא נפל מזה של אמ ן , .מציג שביט את
הרזולוציה שלו לתמונה הפרקטית ומוסיף עליה
עוד הנמקות מבצעיות ולוגיות הנגזרות מזירות
הפעילות השונות .רבין קבע שאמ ן צריך להיות
אחראי להערכת המודיעין למלחמה .זה היה קשה...
והמלחמות הכי גדולות היו על חלוקת האחריות.
כל החיים מחנכים אותנו ,שאין אחריות מפוצלת.
אחריות היא מקשה אחת .ולפתע אנו צריכים
לאמץ הגדרה של אחריות מפוצלת .התגברנו ידענו
להתעלות על חילוקי הדעות כי המטרה הייתה
חשובה יותר מכל 'המלחמות' האלו ובאמת עשינו
ביחד מבצעים מדהימים".

טיפול לעומק החברה בישראל
לסגירת פערים ואיחוי שסעים
שיקום היחסים עם היהדות
האמריקאית ולא פחות מכך
עם המפלגה הדמוקרטית
ביקורת עניינית על הדרג המדיני

שבתי שביט אינו מסתיר את ביקורתו העניינית
גם על הדרג המדיני לאורך המסע ומתמצת את
הביקורת למצוות עשה במבט צופה עתיד
להפסיק את קרנבל החשיפה חסרת האחריות של
מבצעי הקהילה החשובים ביותר למדינת ישראל.
לאלו מבינינו הטוענים שהחשיפה הזו נדרשת,
והם ישנים יותר טוב בלילה ,אני אומר להם ,שאילו
הבינו את משמעותה של חשיפה זו ,שנתם הייתה
הופכת לנדודי שינה כרוניים .להמשיך ולטפח את
עוצמותיה של מדינת ישראל טיפול לעומק החברה
בישראל לסגירת פערים ואיחוי שסעים שיקום
היחסים עם היהדות האמריקאית ולא פחות מכך
עם המפלגה הדמוקרטית , .מציע שביט תפריט
הכרחי לעתידנו ואינו מתעלם מבעית הבעיות,
אשר לערביי המזרח-התיכון בכלל והפלשתינאים
בפרט ,הפתרון איננו לטעון שאין עם מי לדבר .אם
באמת חפצי שלום וחיים אנחנו ,במבט צופה עתיד,
אין לנו ברירה אלא להתחיל לדבר איתם שלום.

ראיינו :רון כתרי ,נעם שפירא ואופיר שהם צילמה
והקליטה צלילה אבנר-הלמן

גיליון מיוחד

(חלק ראשון)

תוך כדי הראיון בוחר שביט לשלב בו אנקדוטה מיוחדת" ,אזכיר כאן שנציג המוסד
הראשון ליד ה CIA-היה טדי קולק ,לימים ראש עיריית ירושלים 'האגדי' שמפיו
שמעתי את הסיפור הבא :איך הוא ,טדי ,כנציג המוסד ,יוצא מפגישה בCIA-
בלאנגלי מפקדת ארגון הביון האמריקאי בוירג'יניה ובזווית העין הוא מבחין
במישהו שנראה לו מוכר .לאחר זמן מה ,כשהוא כבר במכוניתו הוא מזהה את קים
פילבי הבריטי ,מרגל הצמרת שהתפרסם כסוכן של הסובייטים וכשנחש הוברח
על-ידם מלבנון לברית-המועצות . .קולק תהה מה פילבי עושה במטה ה.CIA-
לטדי שנולד וגדל באוסטריה הייתה חברה אוסטרית בתקופתם הסטודנטיאלית,
לפני מלחמת העולם השנייה .חברה זו הייתה בעלת נטיות שמאלניות והיא קרבה
את טדי לחוגי השמאל בוינה ,שארחו מפעם לפעם סטודנטים אנגליים בעלי
אותן דעות .במסגרת אירוח חברתי שכזה ,חברתו של טדי הציגה בפניו את פילבי,
שהשתייך לקבוצה האנגלית והתגייס ל KGB-כבר ב .1933-והנה בראשית שנות
החמישים ,כאשר פילבי משמש כנציג המודיעין הבריטי ליד ה CIA-ו-ה,FBI-
טדי מבחין בו במסדרונות ה .CIA-ההארה באה לו במכוניתו ,אחרי שעזב ,כשהוא
כבר בדרכו בחזרה לוושינגטון .קולק סב על עקבותיו ושב לקצין הקשר של
ה CIA-למוסד ואמר לו" :שמע ,מסתובב כאן במסדרונות פילבי" ."...ישנן גרסאות
רבות כיצד פילבי נחש  ,זו אחת מהן .קוריוז מעניין" ...

לע"מ

צילום :יעקב סער,
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גיליון מיוחד

מהיסוד למעלה -
המורה של אלי כהן
מסלול חייו של נתן סלומון :לוחם ,מפקד ,איש המוסד ,התעשייה האווירית ומשרד הביטחון.
רמ

נ | כותב ספרי ביוגרפיה (הביוגרף של נתן סלומון ז ל)

הצילום באדיבות משפחת סלומון
בחודש ספטמבר האחרון הלך לעולמו אחד
מעמודי התווך של בית הספר ללוחמים של המוסד
בשנות ה ,60-האיש ,שיודעי דבר ,כורכים את שמו,
בנשימה אחת ,עם שמו של לוחם המוסד ,אלי
כהן ,הידוע בציבוריות הישראלית כ מרגל שלנו
בסוריה .
נתן סלומון היה האיש שבחן ,הדריך והכשיר את
אלי כהן ,לתפקידו כלוחם במדינת אויב.
למעלה מחמישים שנה ,נצר בליבו נתן סלומון
את סודו זאת למרות שבמשך שנים רבות,
עסק בענייני ביטחון ,במוסד ,בתעשייה האווירית
ובמשרד הביטחון .ניתן רק לתאר ,עד כמה קשה
לנצור סוד שכזה במשך תקופת חיים שלמה.
בחודשים האחרונים לחייו הספיק סלומון ,בן
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ה ,93-לחוות את הוצאתו לאור של ספרו הביוגרפי
מהיסוד למעלה  ,פרויקט שיזם והניע בנו אמיר
סלומון.

במבט ראשון לא הרשים אותי
במיוחד .להיפך ,המחשבה
הראשונה שעלתה בראשי
הייתה :אותו מביאים להיות
לוחם איך מאשרים מועמד
שכזה

הספר חושף לראשונה את נקודת המבט האישית
של נתן סלומון ,את תחושותיו ורגשותיו ,בלי
לחשוף מידע מיותר  -הוא גילה בזיכרונותיו ,טפח,
וכיסה טפחיים ,שכן איש סוד היה במהותו.
אחת הדוגמאות לחשיפה אישית שכזו ,היא סיפור
פגישתו הראשונה עם אלי כהן
בחודש מאי  1960הייתי בדרכי למשימתי
הראשונה כמדריך לוחמים .פסעתי לכיוונה של
דירה בתל-אביב ,בקרבת סניף הדואר המרכזי.
ידעתי שבדירה המתין לי חניכי הראשון בתפקידי.
נקשתי על הדלת וזו נפתחה .בפתח עמד בחור
שנראה בשנות ה 30-לחייו .אני כמובן לא ידעתי
מאומה על סיבות גיוסו ,על המשימה או על
מטרותיה .משימתי האחת הייתה להכשירו כלוחם.
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התבוננתי בו והופתעתי מעט .נמוך קומה ,שקט,
ביישן ושפם קטן עיטר את פניו .במבט ראשון לא
הרשים אותי במיוחד .להיפך ,המחשבה הראשונה
שעלתה בראשי הייתה אותו מביאים להיות
לוחם איך מאשרים מועמד שכזה
כמובן שלא העליתי דבר על דל שפתותי ורק
אמרתי
שלום אני יהושוע ,אני מבין שאתה הוא מנשה ...
...הייתי מדריך חדש וידעתי שעלי להקפיד על
נהלי ההדרכה ולהשגיח ב שבע עיניים על החניך,
על מנת שאוכל לתת הערכות מדויקות ולהיזהר
ממסקנות מוטעות וחוות דעת שגויות אודותיו.
מאותו הרגע החל הקשר בינינו ,קשר שנמשך
כשמונה חודשים...
(מתוך הספר מהיסוד למעלה )

גופים ביטחוניים ,בעיקר
בעשורים הראשונים של
מדינת ישראל ,נדרשו לאנשים
בעלי יכולות נדירות ,כאלו
שיבנו את יסודות הארגון
ויתוו את הדרך.
על כתפיו ,כמדריך לוחמים היה מוטל אתגר מורכב
ביותר ולהחלטותיו היו יכולות להיות השלכות ,גם
על חיי אדם וגם על ביטחון המדינה.
נתן סלומון תיאר בזיכרונותיו את התקדמות
אימוניו של אלי כהן
 ...ככל שהתקדמנו בלמידה ,היא הפכה למורכבת
ומאתגרת יותר ...העמדתי אותו במצבים קיצוניים,
על מנת לאמוד היטב את יכולותיו והוא הוכיח את
עצמו באופן מופלא .ציוניו היו גבוהים ,הוא עמד
בכל המכשולים באומץ לב אלתר ,תכנן קדימה,
זכר פרטים ועמד בלחץ בתנאי שטח קשים ...ניחן
בחושים חדים ובאינטליגנציה גבוהה...
...אלי כהן היה לוחם משכמו ומעלה לוחם
איכותי.
מתוך ספרו הביוגרפי של נתן סלומון -
מהיסוד למעלה

יסודות עמוקים בקרקע

כבן למשפחת חקלאים ,היה סלומון נצר לדור
מייסדי המושבה הצפונית יסוד המעלה  ,בה נולד
בשנת  .1926אבי סבו היה פישל סלומון ,האיש
שבשנת  ,1883הגיע לארץ מרוסיה הלבנה והנהיג
את חלוצי יסוד המעלה ,בתנאים שניתן להגדירם
כ-תת-אנושיים .למרות התנאים ובזכות הנחישות
שלו ,לא רק ששרדה יסוד המעלה ,אלא צמחה

להיות אחת מהמושבות המשגשגות בארץ.
הגנים של מייסד המושבה עברו לנתן סלומון,
שכמו אבי סבו ,ניחן בקשיחות פיזית ,בגמישות
מחשבתית ,במודעות לחילופי העונות ,בכישורי
למידה ,בחריצות ,אהבת מולדת ,ומעל לכל
ביכולת להשקיע לטווח ארוך ,לזרוע ולהמתין
בנחישות לפרי עמלו.
כנער צעיר היה אחראי מטעם ההגנה לסליקים
ולטיפול החשאי בנשק ,וכל זאת בכיסוי של נוטר

מטעם הבריטים .אולם זה היה רק הצעד הראשון
שלו בקריירה ביטחונית יוצאת דופן.

אלוף ההשאלות – השאלה ראשונה

אולי המאפיין המרכזי במסלול הקריירה
הביטחונית של נתן סלומון ,היה ההשאלות .
גופים ביטחוניים ,בעיקר בעשורים הראשונים של
מדינת ישראל ,נדרשו לאנשים בעלי יכולות נדירות,
כאלו שיבנו את יסודות הארגון ויתוו את הדרך.
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סלומון ,שהיה אחד מיחידי הסגולה הללו ,הספיק
בין השנים 1949 ,ל  ,1986-להיות מושאל ,ממערכת
ביטחונית אחת ,למערכת ביטחונית אחרת
מתפקיד פיקודי בצה ל ,כמפקד בגדנ ע ,הושאל
לבית הספר לקצינים בה ד  1כמדריך צוערים
לקצונה .למרות שלא הייתה לו לכאורה ,ההכשרה
ה נכונה לתפקיד ,הוא קצר בו הצלחה גדולה
מאוד בהדרכת מחזורי חניכים במשך שש שנים.
על ההתרחשויות הסוערות בישיבת הסגל ,בה
הוחלט על צירופו לבה ד נכתב בזיכרונותיו
ישיבת סגל הפיקוד בבה ד  1היה המקום והזמן בו
נחרצו גורלות וחולקו התפקידים השונים בבה ד.
הישיבה שנגעה לשיבוצי הייתה כנראה סוערת
במיוחד .השמות הוקראו וכאשר הגיעו לשם שלי,
הורמו מספר גבות
מה פתאום נתן סלומון
"איזה ניסיון יש לו
מה הוא כבר הדריך שדאות ,הסוואה ,אימונים
עם מוט ודגל לבני הנוער
הוא מעולם לא שירת בחי ר .
ואז נעמד אחד מבכירי הסגל ,אמנון פרמונט,
שהכיר אותי עוד מימי ההדרכות בגדנ ע ולמשמע
הטענות אמר בנחישות ,תוך שהוא משתמש בשם
החיבה שלי
חברה אני רוצה את נ סן
שוב נשמעו המחאות.
והוא התעקש תקשיבו לי הראשון שאני רוצה
זה את נ סן על אחריותי
וכך היה.
מתוך ספרו הביוגרפי של נתן סלומון -
מהיסוד למעלה

השאלה שנייה “ -קיסריה” שבמוסד

יכולותיו וכישרונותיו של נתן סלומון הגיעו לאוזניו
של מפקד בית ספר להכשרת לוחמים ,של יחידה
 188באמ ן ,יחידה שהפכה בשנות ה 60-ליחידת
" קיסריה" ב מוסד  ,כך הושאל בפעם השנייה.
בשנת  ,1965אחרי שכבר הספיק להוציא תחת
ידיו חניכים שהפכו ללוחמים דגולים במוסד,
קיבל באותה שנה את הבשורה המרה ,על לכידתו
והוצאתו להורג של חניכו הראשון  -אלי כהן.
בזיכרונותיו תיאר את הטראומה שחווה בעקבות
הוצאתו להורג של אלי כהן
מאי 1965
היה זה עוד יום שגרתי ,בו הייתי טרוד עם אחד
החניכים על תרגיליו ,כאשר הופיע לפתע בדלת
מפקד בית הספר .פניו נפולות ובפיו בשורת איוב
נתן ,בשורות קשות מנשה ,הוא אלי כהן ,נחשף
על ידי שירותי הביטחון הסוריים .
גל קור עבר בגופי הרגשתי חולשה .באותו היום
לא יכולתי להמשיך בהדרכה .מראות ותמונות
מתקופת הכשרתו התרוצצו בראשי...
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 ...בשנה זו שודרה התמונה המזעזעת של הוצאתו
להורג של אלי כהן בתליה בדמשק אשר בסוריה.
לילות רבים לא ישנתי מאז אותו מראה מטלטל.
אין יום בו אלי כהן לא נמצא במחשבותיי .זכיתי
להיות אחד המעטים שהכירו אותו באופן אינטימי

בשנה זו שודרה התמונה
המזעזעת של הוצאתו להורג
של אלי כהן בתליה בדמשק
אשר בסוריה .לילות רבים
לא ישנתי מאז אותו מראה
מטלטל.

ולהתברך בידידותו...
מתוך ספרו הביוגרפי של נתן סלומון -
מהיסוד למעלה
נתן סלומון קודם והפך לסגן מפקד בית הספר
להכשרת לוחמים במוסד.
בשלב מסוים הגיעה בקשה נוספת להשאילו
הפעם רצו אותו בתעשייה האווירית.

השאלה שלישית –
התעשייה האווירית 1968

לפני הגעתו לארגון ,לא היו נהלים חדים וברורים
כל קצין ביטחון ,בכל אחד מהמפעלים קבע את
הנהלים לעצמו .במסגרת תע א מונה סלומון כעבור
זמן קצר ,לסגן הקב ט הארצי .נוכחותו שינתה את
נהלי הביטחון של הארגון מקצה לקצה .הוא יצר
את היסודות למארג ביטחוני למידור הפרויקטים
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המסווגים ,יצר נהלי עבודה חדשים ונהלים
ביטחוניים קפדניים שהוטמעו בארגון .קציני
הביטחון בכל המפעלים הקשורים התיישרו על
פי המדיניות האחידה והיעילה שקבע.
במסגרת תפקידו גם ליווה נתן סלומון את משלחות
התעשייה האווירית לתערוכות בין-לאומיות
באירופה .הוא היה האיש על פיו יישק דבר ,הוא
החליט מה ,מתי והיכן ניתן לחשוף טכנולוגיות
מסוימות.
בצילומים שונים שצולמו במסגרת אירועי
התעשייה האווירית ,נראה נתן סלומון בדרך כלל,
בזווית התמונה ,בצד ,כ רואה ואינו נראה  ,הבוחן
את המתרחש בשבע עיניים.

בצילומים שונים שצולמו
במסגרת אירועי התעשייה
האווירית ,נראה נתן סלומון
בדרך כלל ,בזווית התמונה,
בצד ,כ"רואה ואינו נראה",
הבוחן את המתרחש בשבע
עיניים.
השאלה רביעית – משרד הביטחון

.
אישרו בתעשייה אווירית את מינויו לתפקיד הלא
צפוי.
באותם ימים נדרשה תוכנית סדורה בנושא פיתוח
מנהלים וניהול משאבי אנוש תוך זמן קצר הגיש
נתן סלומון לראש המנהל למשאבי אנוש ,תוכנית
מפורטת ,וזו אומצה על ידי הארגון.
לפני שיצא לגמלאות ,בהיותו בן  ,56עוד הספיק
לחזור לספסל הלימודים ,ולצד נערים ונערות ,למד
באוניברסיטת בר אילן וסיים תואר ראשון במדעי
החברה .במקביל קודם לתפקיד עוזר ראש מנהל
פיתוח במשאבי אנוש בתעשייה האווירית.

ההשאלה הרביעית בשנת  ,1977הייתה לתקופה
של ארבע שנים ,למשרד הביטחון .במסגרת
המלמ ב ,מונה לקצין הביטחון במנהלת פרויקט
צור  ,שכיסה את כל הפעילויות והקשרים
לעסקאות שנערכו בין משטרו של השאה הפרסי
ומדינת ישראל.
נתן סלומון נשלח לשגרירות ישראל בטהראן,
לסייע בידו של השגריר דאז ,אורי לוברני .בטהראן
פיקח על סידורי הביטחון שמאחורי עסקאות
הנשק שנרקמו אז בין שתי המדינות .לאחר סיום
תפקידו זה ,מונה לקצין ביטחון ביחידה למחקר
ופיתוח.
אולם לאחר שפרש ממשרד הביטחון ,רגע לפני
שחזר לתעשייה האווירית ,החליט שהגיע הזמן
לשינוי כוון ,ואז עשה צעד לא צפוי ,ששינה את
מהלך הקריירה שלו מקצה לקצה.

"מכל תחנות חיי והגופים
החשובים בהם עבדתי ,למוסד
אני שומר 'פינה חמה' בליבי.
שנותיי במוסד היו השנים
המשמעותיות ביותר בכל
מהלך הקריירה שלי"

לאחר שסיים את תפקידיו במשרד הביטחון היה
כבר נתן סלומון בן .55
אחרי שנים רבות כאיש ביטחון החליט כי הגיע זמן
לשינוי .הוא ביקש לחזור לתע א ,אך הפעם לתחום
חדש ,שאינו קשור לענייני ביטחון כלל ניהול
משאבי אנוש .מתוך הכרה ביכולותיו הנדירות,

בשנת  ,1986יצא לגמלאות אחרי  38שנות פעילות
ביטחונית רציפה וחמש שנות עבודה בתפקידי
ניהול וארגון.
בתחילת שנות ה ,90-כשהיה בן  ,67סיים תואר
שני במדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן ומיד
לאחריו המשיך לדוקטורט בעסקים ובניהול ,תואר

ממציא עצמו מחדש

אתר "צוות" רמת גן

שסיים דרך אוניברסיטת ניו פורט בארה ב כאשר
היה בן .70

געגועיו למוסד

למרות כל הגלגולים אותם עבר ,הייתה ליחידת
"קיסריה" שבמוסד ,פינה חמה בלבו של נתן
סלומון .כך תיאר בזיכרונותיו
מכל תחנות חיי והגופים החשובים בהם עבדתי,
למוסד אני שומר פינה חמה בליבי .שנותיי
במוסד היו השנים המשמעותיות ביותר בכל מהלך
הקריירה שלי .
לאחר פרישתו לגמלאות התנדב לעבוד במורשת
היחידה ,במחקר ,בהרצאות ובכתיבת ההתפתחות
ההיסטורית של מערך ההדרכה של היחידה ,מתוך
הנחה שידיעת העבר תתרום לשיפור ההווה .במהלך
שמונה שנים ,פעמיים בשבוע ,הגיע לימי עבודה
מלאים בהתנדבות .מפעילות זו פרש כשמלאו לו
 90שנה.
בחודש ספטמבר האחרון נפטר נתן סלומון ,בן 93
במותו.
על קברו ספדו לו במילים חמות האחראי על
מורשת המוסד ,אלמנתו של אלי כהן ז ל ,נאדיה
כהן ואחיו של אלי כהן ,אברהם כהן.
קורות חייו של נתן סלומון שזורים בקורותיה של
מדינת ישראל וכל ארגון בו נגע ,השביח אותו ,ממש
כפי שעשה זאת כחקלאי ביסוד המעלה ,שנים
רבות קודם לכן .ראוי יהיה ,שדרכו ומורשתו יאירו
לדורות הבאים של אנשי מערכות הביטחון.
יהיה זכרו ברוך.
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סמי מוריה

ילד רב-תושיה ,ציוני ,אושיית ביטחון ,פעיל
עליה ,סוכן חשאי ,איש מוסד ושב כ
שמואל סמי מוריה נולד בבצרה שבעיראק ב .1924-פעילותו הציונית החלה כאיש המחתרת
הציונית-חלוצית בעיראק .מוריה מילא במחתרת תפקידי הדרכה וארגון והתמנה לרכז ועדת העליה,
בתחילה בבצרה ובהמשך בבגדד .היה ממקימי זרוע ה הגנה בבגדד .ב 1947-סייע בארגון ההעפלה
האווירית הראשונה מעיראק לארץ-ישראל מבצע מייקלברג  ,שבו הוטסו לישראל כמאה עולים
בשתי טיסות  .באותה שנה ,הוביל סמי לארץ-ישראל שיירה רגלית שכללה  77עולים ,שצעדה מבגדד,
דרך המדבר ,לבית הערבה.
מ

בישראל ובשטחים לרצועת עזה וליהודה ושומרון.
לאחר פרישתו פתח בקריירה של עורך-דין.
להלן קטעים מראיון שנערך עמו ב 2016 -על ידי
רפי קיטרון ורון כתרי ופורסם במבט מל"ם ,74
אפריל  2016ובהן אנקדוטות מחייו המוקדמים
המלמדות כיצד נולד ועוצב רב מרגלים רב-תושיה
ונחוש.

במארס  ,1948בימי מלחמת העצמאות ,מוריה
שב לעיראק כדי להמשיך בהעלאת יהודים לארץ.
לאחר כשנה עלה סופית לישראל ,גויס לשב כ
בידי איסר הראל ,ומונה למנהל המחלקה לסיכול
ריגול של מדינות ערב בישראל .עיקר עיסוקה
של המחלקה בשנים הראשונות היה במסתננים
מרצועת עזה ומגבולות סוריה ולבנון ,שחלקם
נשלחו על ידי שירותי המודיעין המצרי והסורי-
לבנוני .בשנת  1952הקים ,בהוראת איסר הראל,
את יחידת המסתערבים .מוריה גייס ליחידה
בעיקר עולים חדשים ממדינות ערב והם הוכשרו
במשך כשנה ונשלחו להיטמע בקרב האוכלוסיה
הערבית בישראל .לימים היכה על חטא ,שכן
בדיעבד לא היה צורך ביחידה כזו ,מה עוד שנוצרו
בעיות אישיות בקרב המסתערבים כתוצאה
מחייהם בזהות בדויה בקרב האוכלוסיה הערבית.

בשב”כ ,במוסד ובמסכות

בנובמבר  1955יצא מוריה בשליחות שב כ והמוסד
לגרמניה .המשימה הייתה להביא לארץ את אולריך
שנפט ,גרמני ששירת בוואפן אס.אס והגיע לארץ
בזהות בדויה של יהודי ואף שירת כקצין בצה ל.
שנפט ,שסולק מצה ל ב ,1954-מכר את סודות
צה ל לקציני מודיעין מצריים באירופה .מוריה בא
לגרמניה ,יצר קשר עם שנפט כשהוא מתחזה לקצין
צבא עיראקי ,ושכנעו לחזור לישראל בזהות חדשה
כדי לשמש כסוכן של המודיעין העיראקי .שנפט
נפל במלכודת ,שב לישראל ,נאסר ונשפט לשבע
שנות מאסר.
בשנות השישים הושאל מוריה למוסד ושימש
כראש שלוחת המוסד בפריז .עם שובו ,באוגוסט
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“אבי המשפחה” והוא רק בן שש

המל"ם

באדיבות ארכיון

 ,1977התמנה שוב לראש היחידה לסיכול ריגול
ערבי ופח ע בשב כ ולסגן ראש האגף לענייני
ערבים עד לפרישתו ב .1971-בתקופה זו כבר
עבר מרכז הכובד של הפעילות למלחמה בפח ע

המשימה הייתה להביא לארץ
את אולריך שנפט ,גרמני
ששירת בוואפן אס.אס והגיע
לארץ בזהות בדויה של יהודי
וא שירת כקצין בצה ל

בהיותו בן שש נפטר אביו ,ללא פנסיה כלשהי,
והותיר ,מלבד סמי ,את האמא ושלוש אחיות
קטנות .לפי המנהג הפך סמי ל אבי המשפחה .
בשל הצטיינותו בבית הספר אומץ על ידי משפחתו
של ראש ועדת החינוך .יום אחד נגמר השיעור
והאישה שמשפחתה עזרה לי ראתה אותי רץ
מביה ס ואמרה ,איבני ,אני רואה שאתה לחוץ,
רק רוצה לגמור (את ביה ס)...למה מה ,אנחנו
לא טובים לאן אתה רץ עכשיו כבר חושך  .ואז
אני ,ילד בן שמונה ,אומר לה אני צריך לפרנס את
המשפחה .יש לי קרטון ,בגרושים שיש לי אני קונה
סכיני גילוח ועפרונות ומוכר אותם  .אבל  ,שואלת
האישה ,הכל סגור ,יהודים לא יוצאים בערב ,איפה
אתה מסתובב בחושך  .עניתי המקום היחידי
שפתוח הוא בית הזונות ...ושם יש הרבה אנשים ...
יום אחד ניגש אלי אחד הקליינטים בבית הזונות
והתחיל ללטף לי את הפנים .לא חשבתי הרבה,
לקחתי את הקרטון וזרקתי לו על הפנים...והתחיל
לרדת לו דם .הזונות ראו את זה ואז ,מראה שאני
לא שוכח ,כל הזונות רצו ועשו בו לינץ .איך אתה
מעז לגעת ביתום שמפרנס את המשפחה שלו
היכוהו מכות רצח .

 70שנה למוסד
בגיל  16עזב מוריה את בית-הספר מתוך החלטה
להשלים בגרויות אקסטרניות .הוא מצא עבודה
בנמל ,התיידד עם קפטן של דוברה ששטה על הנהר.
יום אחד הוזמן על ידו לשיט עד החוף של עבאדאן
שבאיראן .בדרך ,בנקודת המכס ,עלה המוכס ובדק
בעזרת מקל אם יש סחורות בלתי חוקיות ,שכן היו
אז הרבה הברחות בין עיראק לאיראן .מוצר אחד
היה יקר מאוד בדים לחליפות גברים ,שהגיעו
מלונדון ,דרך הודו לעיראק .המבריחים היהודים
התקשו להעביר את הסחורה הזאת ,ואני אמרתי
לחברי הקפטן אולי נעשה עסק ראיתי שהמוכס
מכניס את מוט הברזל ,נותר חלל ריק בחזית של
הדוברה הוא לא בודק שם .נשים שם את הדברים
שאני רוצה להעביר לדרום פרס ,קח את זה לבתי
הזיקוק ושם יחכה מישהו שייקח את זה .הוא
הסכים .ואז מבריחי הסחורות לפרס פנו אלי ,הילד,
שאבריח להם אותן .לבעל הבית שעבדתי אצלו היה
נהג מונית ,שבצהריים לקח אותי הביתה .גייסתי
אותו ,שיביא את הסחורה .היה לי נהג ,הייתה לי
סירה ועשיתי הרבה כסף ...היה לי דוד בעבאדאן,
גייסתי אותו ,שתהיה לו עוד פרנסה ,שייקח את
הסחורה וימכור אותה .הוא הרוויח ,אני הרווחתי,
הנהג הרוויח ,מנהל הדוברה הרוויח  -כולם
הרוויחו .

ואז מבריחי הסחורות לפרס
פנו אלי ,הילד ,שאבריח
להם אותן.
פעיל עליה חסר פשרות ונדיב

לקראת סיום תקופת פעילותו בעיראק חזר סמי
ונפגש במקצוע השני הכי עתיק בעולם ,כשהייתי
אחראי על העלייה סיפר לי אחד המדריכים
ב חלוץ הצעיר שנער אמר לו בהיסוס ,סבתא
שלי ...מפעילה בנות הוא לא רצה להגיד בית
זונות ...ומגיע לשם ערבי מפלסטין באוטו גדול,
כל שבוע שבועיים  .בהיותי האחראי זימנתי את
הנער ואמרתי לו שיראה לי את הבית של הסבתא.
דפקתי בדלת ,פתחו ושאלו ,מה אתה רוצה אני
לא קליינט עניתי ,יש לי משהו להגיד אישית
ל גורשייה  ...בערבית קוראים לזה קרוואדה ,רועת
זונות ,מאדאם .היא באה ושאלה מה אתה רוצה ,
אמרתי לה ,אני שליח מארץ הקודש ,הנכד שלך
לומד עברית אצלנו ,הוא סיפר שיש מישהו אצלך
שבא מפלסטין  .היא אישרה ואמרה שהוא עובד
בתחנת השידור הבריטית ביפו .ביקשתי לראות
אותו .הגיע בחור צעיר ,מדבר יידיש ,אנגלית
ועברית אפילו יותר טובה משלי .שכנעתי אותו
שייקח  16איש באוטו שלו לארץ-ישראל ...הוא
הסכים ...בהמשך שלחנו אותו עם עוד  16איש...

גיליון מיוחד

(חלק ראשון)

הגיע בחור צעיר ,מדבר יידיש,
אנגלית ועברית אפילו יותר
טובה משלי .שכנעתי אותו
שייקח  16איש באוטו שלו
לארץ-ישראל ...הוא הסכים...
החלטנו לתת לסבתא מתנה 400 ,דינר .הלכתי
אליה ...נתתי לה את הכסף ,זה סכום שאפשר היה
לקנות בו בית .היא פתחה את המעטפה ,זרקה אותה
והתחילה לבכות .אמרה ,לא עשיתי את זה בשביל
כסף ,אלא בשביל ארץ הקודש .אתם רוצים לתת לי
מתנה אמרתי לה שכן .ענתה יש לי בקשה .תראו
באיזו זוהמה אני גרה ,קחו את הנכד שלי אליכם,
לארץ-ישראל  .הבטחתי לה וקיימתי -במשלוח
הראשון ,שהיה בסוף ספטמבר  ,1947שלחתי אותו
לארץ ....הוא נקלט יפה .המורה האחראי שם אמר
שהוא ילד מצוין ,יש בו פוטנציאל  .אימצתי אותו
כבן בית .הוא הגיע לדרגת אלוף משנה .

באדיבות ארכיון המל"ם

על סמי מוריה /יוסי ארגמן

נשף המסכות

הילד היתום בן השמונה שמכר דברי סדקית בבית הזונות של בצרה והיה התלמיד המצטיין
בכיתתו – הפך לאחד מבכירי השב כ והמוסד הישראליים .איסר הראל מינה אותו מיד עם
עלייתו ,לראש המחלקה למלחמה בריגול הערבי .זו הייתה בחירתו האישית ,שהדהימה את
ותיקי הארגונים החשאיים.
בדמויות כיסוי של סוחר מבחריין ,קפטן עיראקי ,סוחר תכשיטים ערבי ,איש עסקים איראני,
סוהר דרוזי ,תייר נלהב ודמויות כיסוי נוספות רבות – פיקד סמי שמואל מוריה-מועלם על
מבצעים חשאיים רבים בחו ל ובארץ ,בין השאר היה ראש שלוחת המוסד בפאריס ,עסק בציד
נאצים ,בגיוס סוכנים ובפיתוח שיטות חדירה לשגרירויות ערביות.
המסתערבים שגייס ואימן ,פעלו עשר שנים ,מבלי שאיש בשב כ או במוסד ידע על קיומם.
היו ביניהם גם כאלה שהתחתנו עם נשים פלסטיניות והולידו ילדים .אחד מהם אירח בדירתו
בגרמניה את הסטודנטים מהצמרת הצעירה של אש  ,שהפכו לימים למנהיגי הארגון.
בקירות הדירה הוטמנו מכשירי האזנה .הללו הניבו מידע יקר ערך ,עליו התבססו בכירים
במוסד שהציעו לחסלם.
לאחר מלחמת ששת הימים ,חזר מוריה ארצה פיקד ,לצד אברהם אחיטוב ,על האג הערבי
בשירות הביטחון ועיצב את התשתית לפעילותו בשטחים .על א הדמויות השקריות ,אותן
לבשו הוא ואנשיו ,נודע בקפדנותו בענייני אמת ושקר.
כינויו המחתרתי היה איוב  .בעת שהתחלנו לשוחח ,מלאו לו  93שנים .סברתי כי המידע
שאגר במהלך עשרות שנות פעילות ,הוא יקר וחשוב מדי מכדי להיעלם בהגיעו ל 120-שנה.
הספר שבידיכם ,נכתב מפיו ,בגו ראשון .בדיוק כפי שהתנהלו  30השיחות בינינו .זכרונו
הדברים שעל שער הספר אותו כתב יוס ארגמן ,חבר המערכת
וצלילותו מדהימים.
הספר עומד לצאת בקרוב בהוצאה לאור של משרד הביטחון-מודן
גיליון  85כסלו תש"ף
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חיי יערי ומרדכי אלמוג

שני אישים מראשוני המוסד
מ

בנ מ כל

חיים יערי (ולדנר),
יים
נ
 1915רו ני
רנ יל ני
ו ר לקי ו
י ר אר ו
ש ר
שיר
ל
,1943
נ ני יישו

י רי ול נר  ,נול שנ
נו ר יוני
יר נו
ל לאר ישראל שנ 1936
ר ליק ו
ים
נ ו ו ר קור
ריים שנ
יישו ים
ולם שניי  ,י א

בימים האחרונים של המלחמה ,באביב ,1945
נשלח לאוסטריה במטרה לחפש סוכנים בריטיים
נעדרים וליצור קשר עם שבויים בריטיים במחנות
שבויים.
היה מיועד לצנוח בטרנסילבניה ובינתיים ,עד
לצניחה המיועדת ,הועסק על ידי שירות המודיעין
הצבאי הבריטי בהכנת תעודות מתאימות לצנחנים
אחרים.
בתפקידו זה התמחה בזיוף תעודות .בשל מומחיות
זו ,גייס אותו ישראל עמיר ,שמונה על-ידי משה
סנה למפקד "ההגנה" בירושלים ובנותיה ,לארגונו.
במקביל סייע יערי בהכשרת אוניות מעפילים
באיטליה ,כפעיל במוסד לעלייה ב'.
ביוני  1945עזב יערי את איטליה והוצב בראש
ני של ש י .בניהולו הרחיבה
לק
המחלקה את פעולתה ,ייצרה תעודות זהות,
אישורי תנועה בדרכים ,אישורי כניסה למחנות
צבא ,רישיונות נהיגה ורישיונות לנשיאת נשק.
לעזרתו של יערי עמדו מנהלי בתי-דפוס שהיו
חברי ה"הגנה" ,כולל בית-הדפוס הממשלתי ,בעלי
צינקוגרפיות ומומחים לחותמות .חברי ה"הגנה"
שעבדו במוסדות ממשלתיים או צבאיים סיפקו לו
טפסים משרדיים ודגמים של חותמות.
כל אלה הועתקו ויצרו מגוון רחב של תעודות
ואישורים לצורכי הש"י ,לפעילי ה"הגנה" ולפעילי
העלייה ותנועת הבריחה באירופה .בתקופת
תנועת-המרי-העברי הכינה המחלקה תעודות
כיסוי לפעילי ה"הגנה" ולמנהיגי היישוב ,שנרדפו
על ידי שלטונות המנדט הבריטי.
בשנת  1949נתמנה יערי ,על-ידי בנימין ג'יבלי,
להקים ולעמוד בראש הענף למבצעים מיוחדים של
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ממ"ן (ש.מ .)13 .הייתה זו יחידה שיועדה למבצעים
מיוחדים בארצות האויב.
הכוונה הייתה להקים ענף למבצעי חתרנות
מיוחדים בעורף האויב (דוגמת ה SOE-הבריטי
במלחמת העולם השנייה).

הפעלת יהודים בקרב
הקהילות היהודיות בחו"ל
בכלל ובארצות אויב בפרט
על-ידי שליחים מישראל,
נראתה בעת ההיא דבר טבעי
יערי אשר היה ,כאמור ,במלחמת העולם השנייה
הצנחן האחרון שהופעל באירופה והכיר הייטב
את שיטות העבודה של המנהל-למבצעים-
מיוחדים הבריטי ( ,)SOEעמד לפני קום המדינה
בראש המחלקה הטכנית של הש"י .נראה כי הייתה
זו המשכיות טבעית לפעילות שנעשתה לפני קום
המדינה על-ידי המוסד לעלייה ב'.
במסגרת זו הקים יערי את "הרשת" במצרים
באמצעות אברהם דר .מה הייתה המטרה המטרה,
כפי שהוסברה לאברהם על-ידי יערי ,הייתה לארגן

את יהודי מצרים לסייע בעלייה משם לארץ-ישראל
ולסייע לכוחות הקידמה הסוציאליסטיים במצרים
להפיל את שלטונו של המלך פארוק.
מטרה שתאמה את המצע האידיאולוגי של מפלגות
הפועלים ששלטו במדינת ישראל בעת ההיא.
הפעלת יהודים בקרב הקהילות היהודיות בחו"ל
בכלל ובארצות אויב בפרט על-ידי שליחים מישראל,
נראתה בעת ההיא דבר טבעי ,ודומה מאוד להצעות
מוסדות היישוב לבריטים במהלך מלחמת העולם
השנייה ,שהובילו לשליחותם של הצנחנים אשר
תפקידם היה כפול איסוף מידע על האויב בארצות
היעד וסיוע ליהודים לעלות לישראל.
לפני פעילותו של אברהם ,נעשו ניסיונות מספר
לשלוח שליחים לפעילות זו ,אולם האנשים שנשלחו
לא התאימו לתפקידם וחזרו כלעומת שבאו לאחר
שהעלו חרס בידם (ראה למשל שליחותו של דוד
מגן בידי ארתור בן נתן בשנת  .)1948ועתה עם
בחירתו של דר צלח הדבר.
איסר בארי ,שהיה ראש הש"י בעת הקמת המדינה
ומונה לראש מחלקת המודיעין הראשון בצה"ל
בדרגת סגן אלוף (דרגה שהייתה בכירה באותה
עת בטרם נוצרו דרגות אלוף משנה ותת אלוף),
פנה ביוני  1949לדוד בן-גוריון בשתי האשמות
נגד ראש העיר חיפה אבא חושי  -האחת ,שהסתיר
מטען נשק שהיה מיועד להגיע לידי ה"הגנה",
והשנייה ,שבשבת השחורה ,הוזהר חושי מראש על
ידי הבריטים ועל כן לא נמצא בחיפה.
שתי טענות אלה נבדקו בהוראת בן-גוריון ושתיהן
נמצאו שקריות .בארי התעקש שיש להמשיך
לחקור את מעשיו של חושי ,וטען כי יש בידיו
מברקים שבהם מסר מידע לצבא הבריטי .מברקים
אלה היו מזויפים ונוצרו על ידי חיים יערי ,שהיה
כפוף לאיסר בארי ,בהוראתו.
מצפונו של חיים יערי הציק לו בשל הזיוף והוא סיפר
על כך לאיסר הראל .לימים סיפר על כך הראל
"באחד הימים בסוף מאי או בימים הראשונים של
יוני  ,1948בעת אחד מביקורי הנדירים במטה הש"י,
נתקלתי בחיים ולדנר ...הכרתי אותו כאדם הגון
וישר ,בעל מצפון רגיש וטוב-לב .בדורשי בשלומו
הבחנתי שהוא נבוך מאוד ושרוי במצוקה נפשית...
היינו ידידים ושאלתיו לפשר הדבר .הוא היסס
והרגשתי שקשה היה לו להסביר את מצוקתו.
ואז אמר לי שהוא נתון ללבטים מצפוניים ושאינו
יודע כיצד לנהוג ,אך אסור לו לדבר על כך .הסברתי
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לו שאם העניין הוא מצפוני דבר זה מותר לו.
לאחר היסוסים והתלבטויות תיאר לי חיים ולדנר
את בעייתו ואת מצוקתו הנפשית .ימים אחדים
קודם לכן הטיל עליו איסר בארי לזייף מברקים
אחדים של הבולשת הבריטית בחיפה .את התוכן
והתאריכים נתן לו בארי .המברקים היו בשפה
האנגלית ועל ולדנר היה לשוות להם אותנטיות
מרבית.
התוכן היה קשור במעשה חבלה כלשהו והוזכרו
שם האותיות  . .כמקור של הבולשת הבריטית
בחיפה .ההסבר של בארי היה כי המברקים האלה
דרושים לו כדי לבדוק את מהימנותו של מודיע
בריטי .לאחר שהכין ומסר את המברקים המוזמנים
לבארי התעוררו אצל ולדנר ספקות וחשדות".
בסופו של דבר הודח איסר בארי מתפקידו ודרגתו
נשללה ממנו בינואר  1949הועמד איסר בארי
לדין צבאי והורשע בחריגה מסמכות על הריגת
עלי קאסם ונגזרה עליו פרישה מהצבא ללא הורדה
בדרגה .בנובמבר  1949הורשע בארי בבית המשפט
המחוזי בתל-אביב בהריגת מאיר טוביאנסקי ונדון
למאסר של יום אחד.
בהמלצת בן-גוריון חנן הנשיא חיים ויצמן את בארי
"מתוך ידיעה והערכה של השירות הארוך והמסור
אשר איסר בארי הקדיש להגנת הארץ".
ב 13-בדצמבר  1949הטיל דוד בן-גוריון על ראובן
שילוח ,שהיה יועץ לתפקידים מיוחדים במשרד
החוץ ,להקים את "המוסד לריכוז ותיאום פעולות
המודיעין" ולעמוד בראשו ,אולם בשנה הראשונה
לקיומו שימש המוסד כגוף לתיאום בין שירותי
המודיעין והביטחון בישראל והיה חסר סמכויות
ביצועיות לאיסוף מודיעין בחוץ-לארץ.

בשמונה בפברואר 1951
החליט בן-גוריון על הפיכת
המוסד לרשות עצמאית
לביון בעלת סמכויות לאיסו
מודיעין מחוץ לישראל .חיים
יערי הועמד בראש הרשות.
ל

וריו
לי
ל
אי ל יו
ו לישראל חיים

רואר 1951
ש ונ
ו לרשו
י
ויו לאי ו ו י י
יערי הועמד בראש הרשות.
בשניים במארס  1951הנחה בן-גוריון את ראובן
שילוח להקים במסגרת המוסד גוף מרכזי שיאחד
את כל פעילות המודיעין בחו"ל .הנחיה זו הביאה
להקמתו של "המוסד המרכזי למודיעין וביטחון",
שבהמשך הוחלף שמו ל"המוסד למודיעין
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ולתפקידים מיוחדים" .הוחלט כי המחלקה
המדינית תמשיך לפעול רק בעניינים שמשרד החוץ
מופקד עליהם ,עניינים מדיניים ודיפלומטיים.
ראשי ו ו י ראש
לא
יים י רי
א אי ו ו ש שנים ר ו
חיים יערי נפטר בשנת  1986והוא בן  71שנים
במותו.

מרדכי אלמוג
נול שנ
קשר ר י אל ו וור
 1917יר רו קורו  ,ש אי רי רו י
שנ 1919
יום לני קי ש אוקראינ
ר ו אנשיו של יו ליור י ו י יר
ר לליש רי ,
וור
ו ש
ל רו ני  ,ו וונ ל לו
ש יי
ו ו של ר לאר ישראל
לאחר  12שנים ולימודים בבית הספר היסודי
בעירו ,עלתה המשפחה ארצה מרומניה ,בשנת
 ,1933והתגוררה בתל-אביב .מרדכי למד בגימנסיה
הרצליה והצטרף ל"הגנה" ,שם עבר קורס קשר .עם
סיום לימודיו נשלח לעבור קורס אלחוט במשטרה
הבריטית מטעם הסוכנות היהודית ,והוצב בתפקיד
אלחוטן במשטרת צפת.
במהלך שירותו שם הואשם בהריגת ערבי (במשפטו
הגן עליו עו"ד אהרן חטר-ישי ,והוא זוכה) ועל כן
התפטר מהמשטרה הבריטית.
לאחר התפטרותו הקים אלמוג את יחידת ההאזנה
של הש"י .היחידה התמקמה בדירה ברחוב סוקולוב

(חלק ראשון)

 26בתל-אביב ,והאזינה לתשדורות ושיחות טלפון
של המשטרה הבריטית.
אלמוג ניהל את היחידה תחת פיקודו של אפרים
דקל .קצין יהודי ששירת במשטרת רחובות ,מסר
לו בקביעות מסמך שפירט את הצופן הבריטי .פעם
אחת ,משלא הגיע הקצין ,הצליח אלמוג לפצח את
הצפנים בעצמו ומאז לא נזקק עוד לסיוע.
עם פרוץ מלחמת העצמאות הורו לאלמוג לפזר
את היחידה ,אולם הוא ואנשיו סירבו ומימנו את
פעילותה מכיסם .הדבר התגלה לאיסר בארי,
שהחזיר את היחידה לסדר הכוחות של צה"ל ,תחת
השם "ש.מ "2.משרדי היחידה שכנו ביפו .במהלך
ההפוגה השנייה הצליח איש היחידה שאול שמאי
לפצח את הצופן ששימש את הצבא המצרי ,ולגלות
שניתנה לו פקודת נסיגה זמנית .מידע זה הביא
לשינוי בתוכניות צה"ל .בשיחות על הסכמי שביתת
הנשק בתום מלחמת העצמאות שנערכו ברודוס,
הצליח סגנו של אלמוג ,אברהם אילוני ,להאזין
לשיחות המצרים ולהעביר את המידע לנושאים
ונותנים הישראלים.

פעם אחת ,משלא הגיע
הקצין ,הצליח אלמוג לפצח
את הצפנים בעצמו ומאז לא
נזקק עוד לסיוע.
לאחר מלחמת העצמאות ,ביקר ביחידה ראש
הממשלה דוד בן-גוריון וביקש לברר מהם צרכיה.
אלמוג ביקש סכום כמעט דמיוני אז ,של  200אלף
דולר ,והצליח לקבל כמחצית מהסכום .הוא גם
הסתייע באחיו ,יצחק וורצמן ,שהיה קצין קשר
.1954ראשי בשנים
לאחר שפרש מהיחידה התמנה לתפקיד ראש ענף
איסוף באמ"ן.
ר ל ו  ,שם ילא קי
אחר כך
 האגף האחראי על הפעלת סוכניםו
בחו"ל ,תחת פיקודו של שמואל טולדאנו .בשנת
ו
ו
 1957מונה לראש א
כשפרש מהמוסד פנה לעסקים והצטרף לחברת
הנסיעות "אופיר טורס" ,ומאוחר יותר הפך
לבעליה .הוא השקיע רבות בעידוד תיירות נכנסת
לישראל והיה פעיל בארגון הגג של חברות וסוכני
הנסיעות " -איירתור" ,שם הנהיג שיטה ,שלפיה
הסוכנים מתוגמלים על פי תוצאותיהם העסקיות,
ולא לפי כמות המניות שבידיהם.
בשנת  1999הוענקה לאלמוג דרגת אלוף-
משנה כהוקרה על תרומתו להקמת יחידה 8200
ובנייתה.
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לזכרה של מרסל ניניו ז”ל

מרסל שהתחייבה לספר...
כתב :אבנר אברהם

מרסל בפגישת נשים מחוייכת עם גולדה מאיר

לזכרה של מרסל ניניו ז ל
דברי יוסי כהן ,ראש המוסד
מרסל ניניו זכרה לברכה הייתה גיבורה .את גבורתה
הוכיחה פעם אחר פעם בפעילות החשאית למען
מדינת ישראל ,באופן בו עמדה בעינויים ובחקירות
שעברה בכלא המצרי ,בדרך בה החזיקה מעמד
במאסר קשה ומייסר שנמשך  14שנים ,ולא פחות
באופן בו חזרה לחיים כאדם חופשי ,במדינתה
ובקרב עמה.
לפני כשנתיים ארחנו במוסד את מרסל זכרה
לברכה ואת נידוני קהיר האחרים רוברט דסה
ומאיר זעפרן ,ייבדלו לחיים ארוכים .בתחילה
התכנסנו במשרדי ,ואחר כך נפגשו השלושה עם
פורום ראשי האגפים של המוסד .הרגשנו מבורכים
לארח את הגיבורים הללו ,כבר לא צעירים ,אבל
עיניהם בורקות והם מלאי שמחת חיים.
כינויה של מרסל ברשת הביון שפעלה מתחילת
שנות החמישים במצרים היה קלוד  .תפקידה
של קלוד היה לקשר בין החוליות של קהיר
ואלכסנדריה .בהמשך היא הפכה להיות גם
ה קשרית של הלוחם מאיר (מקס) בינט ,שנעצר
במקביל לחברי הרשת ,והתאבד בכלא המצרי .גם
מרסל ניסתה להתאבד במהלך חקירותיה .היא
נפצעה קשה ואושפזה בבית החולים למשך חודשים
ארוכים .מי שגייס את מרסל וחבריה לפעילות
חשאית למען מדינת ישראל הייתה יחידה של אגף
המודיעין בצה ל ,יחידה  ,131שבהמשך שונה שמה
ליחידה  .188היחידה עברה למוסד רק ב,1963-
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תשע שנים לאחר שמרסל וחבריה נעצרו .היחידה
מוזגה עם יחידת מבצעים מיוחדים של המוסד
( מפרץ שמה) והפכה ליחידה מפוארת הנקראת
קיסריה  .מהרגע שהמוסד קיבל אחריות על
היחידה הוא לקח על עצמו אחריות מלאה על נידוני
קהיר .הם הפכו לחלק מאיתנו .היה זה ראש המוסד
מאיר עמית ז ל ,שלחם על שחרורם של נידוני קהיר
ועמד בתוקף על כך שלא יהיו חילופי שבויים עם
מצרים (בעקבות מלחמת ששת הימים) אם לא
ישוחררו האסורים שעוד היו בחיים.
מרסל וחבריה הגיעו ארצה ב .1968-מאז ועד
היום הם משמשים לנו מקור השראה .מורשתם
היא מורשת של אהבה עזה למדינת ישראל ולעם
היהודי ,אומץ לב ונכונות אינסופית להקרבה.
במהלך שהותה בכלא המצרי ,אושפזה מרסל
בבית חולים בקהיר משם הצליחה להבריח מספר
מכתבים אותם שלחה לאחיה בפריז .על המכתבים
חתמה בשם בדוי מריאן והם היו מלאי רמזים.
אל תדאגו היא כתבה ,אני אחזיק מעמד ,אם
יהיה צורך  .ובמכתב אחר כתבה האם יש לכם
ספרים טובים שמרו עליהם היטב ,אני מתכוונת
לקרוא את כולם .וכך היא עשתה .מרסל ידעה
לקום כלביאה מהסבל הנורא של הכלא .היא קיבלה
עם הגעתה לישראל דרגת סגן-אלוף בצה ל .היא
מצאה אהבה והתחתנה עם בחיר לבה .השושבינה
בחתונתה הייתה ראש הממשלה ,גולדה מאיר.
מרסל נפטרה בשיבה טובה ,כמעט בת תשעים.
כמה אומץ היה לה ,כמה מסירות ואהבת הארץ.
י י ר רו

ר לו ר ר ל
ויי
אני ו ר ל יו
 23/10/19או איש
ניניו ל ,ש ל ל ול
ו אנ
א יל שש ו יי נקשרו
ראו ר  ,שלו שלא ריו או  14שנים ר ו
ו ראו יו לא רי י ו לש
בין ילדותה ונעוריה במצרים לעליה לישראל
הפרידו שנות הכלא .בישראל למדה מרסל ספרות
אמריקאית ואנגלית ,ואמנות של ימי הביניים.
זיכרונה המיוחד אפשר לה לשלוף פרטי סיפור
ולהפגין ידע רב ,במסגרת טיוליה הרבים עם
בעלה ברחבי העולם .היא נשמה אמנות ומוזיקה
קלאסית ,קראה ללא סוף ספרים ,ודיברה שבע
שפות שונות.
מרסל הייתה קשורה באופן מיוחד לשבעת הנכדים
ותשעת הנינים .למרות שסירבה לדבר על אותן
שנים בכלא המצרי ,כשהדבר הצריך הרצאה בבית-
הספר לבקשת אחד הנכדים ,הייתה ראשונה
להתייצב ,ואף גייסה לא אחת את חברה בנפש,
רוברט דסה ,שגורלו וגורלה נקשרו באותו מבצע.

לא אהבה לדבר ,התחייבה לספר

על אותה תקופה בכלא המצרי (מגיל  24ועד גיל
 )38לא אהבה לדבר ,אך חשוב היה לה שהסיפור
ייזכר ,ושהטעויות שנעשו לא יחזרו על עצמן.
למצרים  -ארץ הולדתה ,סירבה לחזור כתיירת,
אולי חששה.
בני משפחתה מספרים עליה כי הייתה אלופת
הבישולים  -מהמטבח הים-תיכוני ועד מטעמי
צרפת .היא שלטה במלאכת היד  -תפירה ,סריגה
ועוד .החגים יחד עם בעלה ובני המשפחה היו חגיגה
אחת גדולה .שולחן החג היה ערוך בטוב טעם
והכלים היו יפים.
היא נהגה להתלבש כ ליידי  ,בטוב טעם .לא ניתן
היה להתעלם מנוכחותה המיוחדת.
למעגל המשפחתי צרפה את גיבורי חייה  -החברים
לצידם ישבה בכלא ,האלוף מאיר עמית (ראש
אמ ן ובהמשך ראש המוסד) שבזכות פועלו ולחצו
שוחררו היא וחבריה ,וקבוצה עלומה של שבויים
ישראלים שלא הכירו אותה ואת חבריה ,אך בחרו
( ) שלא להשתחרר מהכלא המצרי ולהתנות את
שחרורם בשחרור גיבורי הפרשה .לאחר הגיעה
ארצה הוענקה למרסל דרגת סגן-אלוף בחיל
המודיעין.
מרסל נהגה לומר אני רוצה לחיות את ההווה .
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הכותב הינו גמלאי המוסד וחבר המערכת
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החלטה נמהרת

ב 1954-הודיעו הבריטים שבכוונתם להוציא את
כוחותיהם ממצרים ,בתקווה שהמהלך הזה יניע את
המצרים להצטרף ל"ברית בגדאד" שעתידה הייתה
לקום ב ,1955-כ"אחותה" הדרומית של הברית
הצפון-אטלנטית (נאט"ו) .כוונת הבריטים עוררה
חרדות עמוקות בישראל בת השש ,ובהחלטה
חפוזה ונמהרת שהתקבלה בניגוד לאיזשהו שיקול
דעת מדיני ולא על פי הנהלים ,הוחלט להפעיל את
חברי החוליות במצרים למשימות חבלה בעיקר נגד
יעדים בריטיים ואמריקאיים מתוך תקווה נאיבית
שכך תצליח מדינת ישראל לסכל מהלך אסטרטגי
מן המעלה העליונה שהובילו ארצות הברית
ובריטניה( .על "מבצע סוזנה" ראה מסגרת)
אחרי מלחמת ששת הימים לחץ ראש המוסד אז,
האלוף (מיל') מאיר עמית ז"ל ,להתנות את שחרור
השבויים המצרים שבידינו בשחרורם של ארבעת
אסירי הפרשה שנותרו במצרים עם שבויי צה"ל,
ובזכותו הגיעו הארבעה לארץ בפברואר .1968

גיליון מיוחד

מרסל סבלה יותר מכולם .היא עונתה עינויים
קשים מאוד .החברים הגברים ישבו בתא אחד
ושימשו קבוצת תמיכה איש לרעהו ,ואילו מרסל
הייתה לבדה ,ולצדה אסירות פליליות ,חלקן
אלימות מאוד .מרסל השכילה לפלס נתיבות גם
לליבותיהן ,ארגנה אותן בקבוצת ספורט ובקבוצת
סריגה ,ובמאמץ אין סופי ודרכים מתוחכמות
הצליחה להעביר לחבריה האסירים מכתבים מעת
לעת ,וכן כפפות וגרביים שסרגה בעבורם

לחיות את החיים עד תום

מאז שהגיעה ארצה בנתה לעצמה מרסל חיים
יפים ועתירי תוכן .במשך יותר מארבעים שנה
חייתה בנעימים עם בן זוגה ,אלי בוגר ז"ל .מרסל
לא ילדה ,אך בפועל אימצה את ילדיו של אלי.
נכדיו היו נכדיה וניניו ניניה .טעמה האנין ניכר
היטב בכל הליכותיה בלבושה המוקפד בלשונה
העשירה ,הציורית והמסוגננת בספרות היפה
שקראה בשקיקה באנגלית ובצרפתית בביקוריה
בתערוכות ובמופעי תרבות איכותיים ובסיוריה
בארץ ובעולם ובחברות ובחברים שבחרה לעצמה.

אצילות נפש

לפני כמעט שנתיים ציינו המוסד ,המרכז למורשת
המודיעין (המל"ם) והקרן להנצחת קדושי קהיר
מלאת יובל לשחרורם של ארבעת האסירים
האחרונים מן הכלא במצרים .האירוע התקיים
בליל חורף במל"ם בגלילות .שלושה חברים
נותרו אז בחיים מאיר זפרן שהשתחרר מן הכלא
ב ,1961-מרסל ניניו ורוברט דסה .שלושתם
התקשו כבר ללכת ,אך הגיעו שופעי חיים ונרגשים
מאוד ,מוקפים בבני המשפחות .מחוות האהבה

(חלק ראשון)

ההדדיות שהעתירו איש על רעהו ועל רעותו
הותירו מעט עיניים יבשות .אפרים הלוי ,ראש
המוסד לשעבר אשר עמד במשך שנים אחדות
בראש המל"ם ,נשא הרצאה מרתקת על הפרשה
בפרספקטיבה של חמישים שנה .בדבריו הנוקבים
סרטט את הרקע להפעלת החברים במצרים ,עמד
על מסירותם המוחלטת למדינת ישראל הצעירה
שלא גמלה להם כראוי ,ציין את עוז רוחם במהלך
שנות המאסר הממושכות ,והדגיש את אצילות
נפשם מאז הגעתם ארצה הקפידו כל האסירים
לדבר בשבחה של מדינת ישראל ולפעול למענה.
הם הבחינו תמיד בין מדינת ישראל לבין שלוחיה.
ביקורתם התייחסה לדמויות קונקרטיות ,והם
נמנעו מלהתפתות להכללות.

מפויסת

לפני כארבעה חודשים פגשתי את מרסל בפעם
האחרונה .שימשתי נהג לזוג חברים מבוגרים שלה
ושלי שזמן רב לא התראו .נפגשנו בביתה בהוד
השרון .מרסל כבר התקשתה בהליכה ,אך הייתה
צלולה לגמרי ,מאירת פנים וחדת לשון כדרכה,
ואירחה אותנו מתוך רוחב לב .חברתי שאלה אותה
"מרסל ,יש לך לפעמים חלומות " ,והיא השיבה
"כן ,על הכלא" ...עוד אמרה כי אינה מצטערת על
מה שעשתה ,ובניגוד לעבר ,כשכעסה על אישים
מסוימים מאוד בצמרת הצבאית והפוליטית
בישראל ,כעת היא מפויסת.
שלום ל נ ש א יל ו ר יקר
פרופ' נחם אילן עומד בראש תוכנית הגברים
במכללה האקדמית לחינוך "חמדת הדרום"
בנתיבות ומשמש מזה אחת עשרה שנים ראש הקרן
להנצחת קדושי קהיר.

“מבצע סוזאנה” ( )1954המוכר בשם “עסק הביש”
סופו של המבצע בהתנערות של גורמים שונים מאחריות וב”פרשה” פוליטית שהסעירה את המדינה.
תפקידה של יחידה  131באמ ן היה לבצע פעולות חבלה והסחה בתוך שטחן
של מדינות אויב בעתות חירום ומלחמה .ראש אמ ן היה אמור לידע את ראש
המוסד מראש על פעולותיה .ביצוע הפיגועים במצרים הוטל על רשת של
צעירים יהודים ציוניים ,בקהיר ובאלכסנדריה שאת חבריה גייס אברהם דר ,קצין
ביחידה  .131כמה מחברי הרשת א הגיעו בחשאי לארץ ואומנו בפעולות חבלה
בסיסיות.
מפקד המבצע היה אברי אלעד ,שגויס לצורך זה ליחידה .גיוסו של אלעד ליחידה,
ויותר מכך ,מינויו למפקד מבצע כה רגיש ,היו בעייתיים ,בלשון המעטה .אלעד
הגיע למצרים ביוני  1954ויצר קשר עם אנשי הרשת .אלה ,שהאמינו בכל
לבם כי פעולה למען המדינה היא שליחות ,קיימו עמו שיתו פעולה מלא .
במחצית הראשונה של חודש יולי  1954ביצעו חברי הרשת שלושה פיגועים:
האחד בדואר המרכזי באלכסנדריה ,השני בספרייה האמריקאית בקהיר והשלישי
בספרייה האמריקאית באלכסנדריה .בשלושת המקרים לא היו נפגעים בנפש.

הפעולה הגדולה והמרכזית תוכננה ליום  23ביולי ,יום חגה הלאומי של מצרים.
ליום זה תוכננו פיגועים בכמה מוקדים בד בבד :שני בתי קולנוע בקהיר ,שני בתי
קולנוע באלכסנדריה ומחסן לשמירת חפצים בתחנת הרכבת בקהיר.
הפעולה נכשלה על מדרגות קולנוע ריו באלכסנדריה ,כאשר מטען תבערה
התלקח בטרם עת בכיסו של פיליפ נתנסון ,אחד הפעילים ברשת .הוא נעצר
במקום ,ואחריו נעצרו כל יתר חברי הרשת.
התוצאות בעבור אנשי הרשת היו הרות אסון – שניים ,משה מרזוק ושמואל
עזר הועלו לגרדום .ויקטור לוי ,רוברט דסה ופיליפ נתנסון נדונו למאסרי עולם
מרסל ניניו נדונה ל 15-שנות מאסר ומאיר מיוחס ומאיר זעפרן נדונו לשבע
שנות מאסר כל אחד.
עוד שני צעירים ,אלי נעים וסזאר כהן ,זוכו מאשמה .יוס קרמונה ,שנעצר ועונה
בכלא המצרי מת בעת החקירה ועד היום לא ברור אם חוקריו רצחו אותו או
שמא התאבד.

החלק השני של סיפורי המוסד יופיע בגיליון הבא ( )86ובו

עוד ראיונות וסיפורים על רמס דים ,סיפורו של ראובן שילוח ,ג ונתן פולארד ועוד
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מעללי המודיעין המצרי הכללי חלק א'
מא

סח מלו ני

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 מחוץ למצרים ,וכללה מבצעים שונים ,מול
ישראל ,מול מדינות ערביות אחרות ,וגם בזירה הבין-לאומית .בנוס  ,הוא עוסק בנושאי
ביטחון פנים ,חתרנות נגד המשטר ,חשיפת ריגול זר ,ריגול נגדי וכדומה .הארגון כפו
ישירות לנשיא מצרים.
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
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 שני מבצעים
של המודיעין הכללי בתקופת נאצר ,שהסתיימו
בהצלחה.

המבצע להברחת עבד אל-חמיד סראג’
מהכלא הסורי

עבד אל-חמיד סראג היה אישיות סורית ידועה
בשנות השישים .לחם נגד ישראל במלחמת
העצמאות במסגרת צבא ההצלה של פאוזי אל-
קאוקג י ,גדל במערכת הצבאית בסוריה ,והיה
מקורב לגורמים הפוליטיים .ב 1955-מונה לראש
המשרד השני (המודיעין הצבאי) במטכ ל הסורי,
וכאשר מצרים הותקפה על ידי ישראל ,צרפת
ובריטניה ב תוקפנות המשולשת (מבצעי קדש
ו מוסקטר מאוקטובר  ,)1956פעל סראג בתגובה
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משמאל  .הסמל כולל את
מימין
עינו של הורוס ,או האל רע למעלה מהמיתולוגיה המצרית ,ומתחתיו נשר גדול המרים נחש אפעה
ארסי מהקרקע .אלה מסמלים את עוצמת הארגון ואת עמידתו מול הסכנות והאיומים על הביטחון
הלאומי של המדינה.
נגד צינורות הנפט של החברות המערביות ,שעברו
מעיראק בשטח סוריה ,כדי לפגוע באינטרסים
מערביים.
בתקופת קע מ האיחוד בין מצרים לסוריה
) שימש סראג שר הפנים והאחראי
(
על הביטחון בסוריה ,ובהמשך מונה לסגן הנשיא
של האיחוד (בראשותו של נאצר) ולמושל החבל
הסורי .בתקופה זו נהג במדיניות של יד קשה
במדינה ,והפעיל את אנשי המודיעין והביטחון

נגד גורמים שנחשדו כמתנגדים לשלטון ולאיחוד,
הן בצבא וגם בפוליטיקה הסורית ,ונגד מתנגדים
שפעלו בלבנון ,ולכן כונה הסולטאן האדום .
סראג פעל גם נגד ישראל והקים גדוד שמרבית
אנשיו גויסו מבין הפליטים הפלשתינאים בסוריה,
שפעל תחת המודיעין הצבאי הסורי ,וביצע פעולות
חבלה בישראל בתקופת האיחוד.
סראג הגיע לסוף דרכו הפוליטית כאשר עאמר,
סגנו של נאצר ,שהיה עויין לו ,אילץ אותו להתפטר,

מ ללי המודי ין המ רי ה ללי חלק א
ימים ספורים לפני ההפיכה הצבאית בסוריה,
שהביאה לסיום האיחוד עם מצרים בספטמבר
 .1961בעקבותיה נעצר יחד עם אחרים מנאמני
המשטר והאיחוד ,ונכלא בכלא אל-מזה ,הידוע
לשמצה ,בו עשה בעצמו שימוש נגד מתנגדיו.
לנאצר נודע במאי  1962כי הוא עצור בכלא אל-מזה,
במקום שהיה ידוע כאחד הגרועים שבו ,בקרבת
אזור הביוב שלו ,וכי הוא סובל מאוד מכך .כן נודע
למצרים כי אשתו של סראג סובלת מבריאות
לקויה ,ומהזנחה מצד השלטונות הסורים ,ועומדת
לאבד את ראייתה .על רקע זה החליט נאצר כי
צריך להבריחו מהכלא ולהביאו לקהיר ,והטיל
על ראש לשכתו ,סאמי שרף ,להתקשר עם מספר
אישים מכובדים וידידים בבירות ערב  -בביירות,
דמשק ועמאן ,כדי שיסייעו בעניין זה ,מבלי לחשוף
בפניהם במי מדובר .לצורך העניין הוקם צוות
עבודה שכלל שני בכירים נוספים מלשכת נאצר
ואת מוחמד נסים ( ,)Nasimנציג המודיעין הכללי
בביירות באותה עת.
פלאן  Aופלאן B

נקבעו שתי תכניות פעולה ,האחת שנקראה סין.
שין( .סאמי שרף) והשנייה ג מאל (על שם
נאצר) .הראשונה כללה פעולה אלימה תקיפת
הכלא על ידי גורמים סורים נאמנים ,חטיפת סראג
מתוכו ,והברחתו לנמל עקבה בירדן ומשם למצרים.
זאת בסיוע ידידים ירדניים ותוך הסתרת המבצע
מפני גורמי השלטון במדינה .תוכנית חלופית לזו
הייתה להעבירו ללבנון ,ומשם לקהיר בדרך האוויר,
או לאלכסנדריה בדרך הים ,בשיתוף פעולה עם
ידידים לבנוניים ככמאל ג ונבלאט ,מנהיג העדה
הדרוזית בלבנון ,לואא שווכת שוקיר ,ששימש
ואחרים.
רמטכ ל צבא סוריה בשנים
תוכנית ג מאל  ,כללה את הברחת סראג מהכלא
באופן חשאי ,בסיוע אנשים העובדים בכלא
שיגוייסו למטרה זו ,והברחתו ללבנון ,ומשם
למצרים ,כפי שצויין לעיל .התכניות הוצגו לנאצר
שאישר את התוכנית השנייה ,בשל הסיכון לחשיפת
המהלך על ידי הירדנים.

הנשיא הלבנוני הבין ,לא שאל
במה מדובר ,רק ביקש שלא
יסבכו את לבנון ,ונתן למצרים
את הסכמתו
כך החל המבצע בגיוס אחד האנשים האחראים
על אבטחת סראג  ,והשגת מירב הפרטים על נוהלי
הכלא וזמני המשמרות בו .האיש שגויס למשימה,
היה תומך נלהב באיחוד הסורי עם מצרים,
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התיידד עם סראג בכלא ,ושימש איש קשר בינו
לבין משפחתו בדמשק ,וגם עם המצרים .המצרים
ערכו פגישה עם חלק מידידיהם ותומכי האיחוד,
ובכללם כמאל ג ונבלאט ,ולואא שווכת שוקיר
מלבנון ,סולימאן אל-נאבולסי ,ראש ממשלת ירדן
לשעבר ,ואחרים מירדן .כן היה צריך להגיע להבנות
עם נשיא לבנון ,פואד שהאב ,ועם מספר ידידים
ששרתו במנגנונים הרשמיים בביירות ,ובראשם
סאמי אל-ח טיב ,ראש המשרד השני הלבנוני
(המודיעין הצבאי) ,כדי שניתן יהיה לבצע את
התוכנית ללא תקלות.
סאמי שרף נסע ללבנון ונפגש עם הנשיא שהאב,
עימו קיים יחסים ידידותיים מאוד ,וסיפר לו כי
המצרים מתכננים לבצע מבצע רגיש מאוד הנוגע
ללבנון ,שלא יגרום מבוכה לה ולנשיא .הנשיא
הלבנוני הבין ,לא שאל במה מדובר ,רק ביקש שלא
יסבכו את לבנון ,ונתן למצרים את הסכמתו.

המבצע מצליח .סראג’ מגיע ללבנון

המבצע החל בליל העשרה במאי  ,1962על פי
התוכנית שהוכנה .הסוהר שגוייס ,סיפר לסראג
את העומד להתרחש .המצרים ,בסיוע הידידים

הלבנוניים ,הכינו את נתיב ההברחה מסוריה ללבנון
באמצעות גמלים וסוסים ,וזאת מבלי לשתף אף
גורם לבנוני רשמי ,כדי לא לסבך את המדינה מול
השלטונות בסוריה .מי שניהל את המבצע מהצד
המצרי היה מוחמד נסים ,נציג המודיעין הכללי
בלבנון.
נאצר דווח על המתרחש על ידי סאמי שרף ,והורה
להעביר את סראג מביירות לקהיר ,באמצעות
מטוס מצרי שהביא כל לילה את העיתונים המצריים
ללבנון ,כדי להפיצם בסוריה ובלבנון ,וחוזר עם
העיתונים הלבנוניים למצרים .כן תוכנן ,שצוללת
מצרית תמתין בסמוך לחוף מול שגרירות מצרים
בביירות ,כדי שניתן יהיה להשתמש בה ,במידה ולא
יהיה ניתן להעבירו בדרך האוויר מסיבה כלשהי.
במסגרת זו ,סיירה הצוללת לאורך החוף המזרחי
של הים התיכון כדי לעקוב אחר תנועות של כלי
שיט ישראליים באזור הזה .הצוות המצרי המתין
להודעת הסוהר המגוייס על המועד הסופי לביצוע,
ואכן הוא הודיע להם באמצעות שליח כי זה יתבצע
בערב ה 12-במאי .וכך היה.
הסוהר הבריח את סראג מהדלת האחורית של
הכלא ,דרך חדר הביוב ,תוך שהוא יוצר הסחה,
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מ ללי המודי ין המ רי ה ללי חלק א
כדי להעסיק את הסוהרים ומפקדת הכלא .לאחר
ששניהם יצאו ,הם לבשו בגדי בדואים ורכבו על
הגמלים שחיכו להם ,יחד עם הידידים הלבנוניים.
המודיעין הצבאי הלבנוני אבטח את דרכם עד
הגבול הלבנוני ובתוך לבנון ,עד למוח תארה,
מקום מגוריו של כמאל ג ונבלאט .המצרים למדו
כי השלטונות הסוריים גילו את בריחתו של סראג
והסוהר כעבור כשש שעות ,והחלו לערוך חיפושים
בדמשק ובפרבריה ,משום שחשבו שהוא מסתתר
שם ,דבר שאיפשר לבורחים להרוויח זמן יקר.
סאמי אל-ח טיב ,אחד מנאמני הנשיא שהאב,
ראש המשרד השני הלבנוני (המודיעין הצבאי),
ולאחר מכן חבר הפרלמנט ושר הפנים ,סיפק לצוות
המצרי מידע על פעילות המודיעין הסורי בביירות
בזמן המבצע ,ממנו היה ברור שהסורים לא ידעו
כלל על הגעת סראג ללבנון.
לאחר שסראג והסוהר הגיעו למוח תארה ,הגיע
למקום מוחמד נסים ,נציג המודיעין המצרי
בביירות ונפגש עימם .עוד קודם לכן ,ארגנו
המצרים שלוש דירות מבטחים בביירות ,כדי שניתן
יהיה לעבור לכל אחת מהן במידה ושהותם תתארך,
ויהיה חשש לחשיפת המבצע.

כן תוכנן ,שצוללת מצרית
תמתין בסמוך לחו מול
שגרירות מצרים בביירות ,כדי
שניתן יהיה להשתמש בה,
במידה ולא יהיה ניתן להעבירו
בדרך האוויר מסיבה כלשהי
סאמי שרף נפגש ,לבקשתו ,עם הנשיא שהאב,
ועדכן אותו כי סראג והסוהר נמצאים בלבנון,
תחת השגחה ואבטחה מלאים .סאמי הסביר
לנשיא כי התוכנית היא להעבירו לביירות ,אך
לא ביקש לקבל ממנו כל סיוע באבטחה ובביצוע
אותה תוכנית ,מלבד לקבל מדים של צבא לבנון.
כן מסר לנשיא כי בכוונתם לצאת מביירות בלילה
במטוס המביא את העיתונים ממצרים בסביבות
חצות .הנשיא אישר זאת ונתן להם את המדים וגם
רכב לנדרובר עם סימונים של המשטרה הצבאית
והביטחון הכללי הלבנוניים ,כדי שיוכלו להגיע
בביטחון לשדה התעופה ,מבלי להיעצר לביקורת
על ידי גורמים לבנוניים.
ר ל רים ו שים א ו יקים ש ם
סראג הגיע לביתו של מוחמד נסים בביירות ,שם
שינה את מראהו ,לבש פאה נוכרית והדביק לעצמו
שפם ,כדי שלא יכירו אותו .סאמי אל-ח טיב הגיע
לבית עם רכב של המשטרה הצבאית הלבנונית,
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ומדים של צבא לבנון עבור סראג  ,הסוהר ,סאמי
שרף ומצרי נוסף ,והמתינו להגעת המטוס המצרי
מקהיר.
לפנות בוקר,
המטוס הגיע בסביבות השעה
וכולם נסעו עם סאמי אל-ח'טיב לשדה התעופה.
בפועל איש לא התייחס אליהם ,והם נכנסו לתוך
השדה דרך השער הראשי ונעצרו בקרבת המטוס

המצרי .על פי התוכנית סוכם שברגע שהמטוס
יקבל את אישור ההמראה ,הוא יפתח את הדלת
ויזרוק סולם ,כדי שהאנשים יעלו לתוכו ,ואם מגדל
הפיקוח ינסה לברר למה הוא משתהה בהמראה,
יאמר לו כי נתגלתה תקלה קטנה וברגע שהיא
תתוקן הוא ימריא מייד.

וכך אכן קרה .המטוס רוקן את
מטענו קיבל אישור המראה
ולפני שהמריא העלה את
כולם לתוכו באמצעות הסולם
שהשליך.
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וכך אכן קרה .המטוס רוקן את מטענו קיבל
אישור המראה ולפני שהמריא העלה את כולם
לתוכו באמצעות הסולם שהשליך .המטוס נחת
בקהיר בבוקר ה 13-במאי ,ונוסעיו התקבלו על
ידי מנהל לשכת ראש המודיעין הכללי המצרי,
ואנשי לשכתו של סאמי שרף .האנשים נסעו משם
לאחד מארמונות האירוח של הנשיאות בבירה
המצרית.
נאצר דווח מיד על הגעת המטוס ונוסעיו.
הוא שוחח בטלפון עם סראג וברכו על הגעתו
למצרים ,ואחר כך נסעו כולם להיפגש עם הנשיא
ולאכול עימו ארוחת בוקר .נאצר הורה לפרסם את
הגעת סראג למצרים באל-אהראם ב 14-בחודש.

מ ללי המודי ין המ רי ה ללי חלק א

בראיון ראשון שנתן לעיתון
מצרי ביולי  2000אישר סראג
את פרטי מבצע חילוצו
מהכלא ,וציין שהיה מוכר לכל
החיילים והקצינים ששירתו
בכלא
נציג המודיעין הכללי המצרי בלבנון .לדברי סראג ,
המשטר החדש בסוריה הציע סכום של  50אלף
לירות למי שימסור מידע על הבורחים מהכלא.
בהגיעו לקהיר הוא הוזמן על ידי נאצר להתפלל
עימו (היה אז חג הקורבן) ,שהורה גם לפרסם
רשמית כי הוא הגיע למצרים ,וחסנין הייכל ,עורך
אל-אהראם ,פירסם ידיעה קצרה על כך שנאצר
נפגש איתו בקהיר ,וללא כל פרטים על בריחתו
מהכלא .סראג חי במצרים עד ליום מותו ב,2013-
בגיל  ,88ונקבר בקהיר ,זאת למרות בקשתו
להיקבר בסוריה ,דבר שלא ניתן היה לממשו בשל
מלחמת האזרחים שהתחוללה בה.

המארח של הבורח מסוריה ללבנון ,כמאל ג'ונבלאט.
הסוהר שהבריח את סראג הועלה לדרגת מולאזם
(סג מ) בצבא מצרים ,ובכך הגיעה הפרשה
לסיומה הטוב.

ידידו של הנשיא נקבר בקהיר

בראיון ראשון שנתן לעיתון מצרי ביולי 2000
אישר סראג את פרטי מבצע חילוצו מהכלא ,וציין
שהיה מוכר לכל החיילים והקצינים ששירתו בכלא
בשל מעמדו ותפקידיו הקודמים ,ובשל ביקוריו
בו בעבר .הוא הופתע למצוא בגבול עם לבנון את
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כמאל ג ונבלאט עצמו ,ממתין לו עם אנשיו .סראג
הכיר את האישים שהיו מעורבים במבצע ,ובכללם
את שווכת שוקיר וכמובן את הנשיא פואד שהאב,
לו סייע בסילוק הנשיא הקודם כמיל שמעון בארועי
 .1958לדבריו ,התקשר שהאב לנאצר והודיעו
כי סראג הגיע ללבנון ,ונאצר ביקש ממנו לסייע
באבטחתו ובהקלת יציאתו למצרים ,תוך עקיפת
שירותי הביטחון הלבנוניים ,שסבלו אז מחדירות
של גורמים שונים לשורותיהם .שווכת שוקיר הסיע
אותו במכוניתו לביירות ,לביתו של מוחמד נסים,
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ראיון בקהיר.

מבצע זה אכן היה הצלחה של המודיעין הכללי
המצרי ,בניגוד למבצע קודם  -ניסיון לחלץ את
הנהגת המרד האלג יראי ,ובכללם את אחמד
בן-בלה ,ועוד חמישה מחבריו ,מהכלא הצרפתי
ב - 1958-שנכשל ,כנראה בשל תכנון לקוי,
וחשיפתו על ידי הצרפתים טרם ביצועו .בן-בלה
וחבריו נשארו בכלא עד לשחרורם ,לאחר הסכם
הפסקת האש עם צרפת במארס  ,1962ונבחר
לנשיאה הראשון של אלג יריה העצמאית.

גיליון  85כסלו תש"ף

27

מאה וחמישי שנה ל יח

ל סוא

מאה וחמישי שנה
לפתיחת תעלת סוא
חגי ארלי

פלאחים מצריים בעבודות כפיה

הנילוס וסואץ

מאז ימי המקרא העברי ,ואף קודם לכן ,מזוהה
מצרים עם הנהר הגדול  -ארץ הנילוס .כך הייתה
לאורך גלגוליה מימי קדם ,וכך תישאר .אבל זהותה
המודרנית ,כמדינה וכלאומיות ,עוצבו גם ובעיקר
בידי נתיב מים אחר ,תעלת סואץ .מיזם חפירתה,
 ,1869 1859היה חלק ממאמץ המודרניזציה
של הארץ ,והיא נהייתה ציר של היסטוריה חדשה.
של יחסים חדשים עם העולם הרחב ,ושל הגדרה
עצמית לאומית שהתחדשה על בסיס שורשים
עתיקים .מקומה של התעלה בכול אלה שמור לה
גם עתה.
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The Land of the Pharaohs, by S. Manning, London 1875

נפוליאון והתעלה

ההיסטוריה של מצרים בעת החדשה השתלבה
ביחסים חדשים עם מערב אירופה .היוזמה לכרייתה
של תעלה במיצר סואץ באה מטעמה של צרפת.
נפוליאון בונפארט כבש את מצרים בקיץ 1798

מצאו כי ים סו גבוה בעשרה
מטר מהים התיכון .אם תיכרה
תעלה ביניהם ,הסיקו ,היא תיהרס
על ידי זרם האדירים שייווצר

ובאמתחתו פקודה לחפור תעלה ,על מנת לקצר
את הדרך הימית להודו ,ולהכות בכך את בריטניה.
אלא שהמהנדסים של נפוליאון הטעו אותו .על פי
סקרים שערכו ,מצאו כי ים סוף גבוה בעשרה מטר
מהים התיכון .אם תיכרה תעלה ביניהם ,הסיקו,
היא תיהרס על ידי זרם האדירים שייווצר .בכול
מקרה ,הצרפתים יצאו ממצרים תוך שלוש שנים,
ורק ב 1847-הסתבר כי הפרש הגבהים הוא מטר
אחד בלבד (בתחלופת העונות) ,והזרימה לא תהיה
דרמטית.
אפיזודת נפוליאון במצרים הותירה עוד מורשת
בנושא התעלה .המדענים הצרפתים שבאו
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מתוך אמין סאמי ,תקווים אל-ניל ,קאהיר 1916
עמו הניחו תשתית לחקר עתיקות הארץ .הם
וממשיכיהם מצאו כי רעיון התעלה העסיק את
שליטי מצרים עוד בימי קדם ,והיו מהם שניסו,
ואף הצליחו .הם כרו תעלות לא מהים התיכון
אלא מהנילוס לים סוף .כך עשו ,כנראה ,המלכה
חטשפסות (  1458 1478לפני הספירה) ,רעמסס
הגדול ,פרעה נכו ,והכובש הפרסי דריווש ( 522
 486לפני הספירה) .מכול מקום ,תעלה שתקשר
את הים התיכון עם ים סוף וממנו לאוקיינוס
ההודי ,אם הייתה ,לא שרדה .הרעיון נאלץ לחכות
לטכנולוגיות של אמצע המאה התשע עשרה.

המלחמה על הסחר הימי ארוך הטווח

העובדה כי עד אז לא הייתה תעלה בסואץ הייתה
הרת-היסטוריה.
משלהי המאה החמש עשרה ,ובששת העשורים
הראשונים של המאה השש-עשרה ,התחוללה
במרחב ים-סוף ובאוקיינוס ההודי מערכה
גורלית .מצד אחד התייצבו שליטי העולם

המוסלמי דאז .הממלוכים של מצרים ,ויורשיהם
באזור (מ )1517-העות'מאנים .בהודו הרחוקה
התרכז הסחר העולמי מהמזרח הרחוק ("דרך
המשי" ביבשה כבר נחסמה) ,ונאגרו בה חומרי
גלם ומוצרים חיוניים באותה העת .בהודו קמו
גם נסיכויות מוסלמיות שיצרו קשר עם שליטי
האסלאם באזורנו.
מצד שני ,התייצבו חלוצי הימאות האירופית של
אז ,הפורטוגלים .הם ושכניהם הספרדים חיפשו
באוקיינוסים את הדרך הימית להודו .הספרדים
(קולומבוס) גילו את אמריקה (לתושביה קראו
בטעות אינדיאנים הודים) ,הפורטוגלים גילו את
הנתיב סביב אפריקה (ווסקו-דה-גמה חצה את

בהיעדר תעלה בסואץ הפסידו
המוסלמים את המערכה על
האוקיינוסים

כף התקווה הטובה ב ,)1497-והתמקמו בהודו.
בין הצדדים המוסלמי והנוצרי התפתחה שורה של
קרבות ימיים ,בחופי הודו ובים-סוף .לפורטוגלים
היו ספינות בנויות לשיט באוקיינוסים
(קראוול) ,למוסלמים היו ציים גדולים יותר בים
התיכון .לו הייתה תעלה בסואץ ,ניתן היה אולי
לאסוף כוח ימי מוסלמי מכריע .בהיעדרה של
תעלה ,הסתיימה מלחמת העולם הימית הזאת
( )1555 1502בניצחון האירופים .הפורטוגלים,
ויורשיהם באוקיינוסים ,ההולנדים ,הצרפתים,
והבריטים ,הם ששלטו במאות השנים הבאות
בסחר הימי ארוך הטווח ,והם שכוננו אימפריות
חובקות עולם .המוסלמים ,שליטי האימפריה
העות'מאנית ,על אף עוצמתם הצבאית (הם עוד
הגיעו ביבשה לשערי וינה ב )1683-נותרו למעשה
כלואים ביבשה .האם הייתה זאת עובדה מכרעת
בתולדות יחסי המזרח והמערב על כך ניטש ויכוח
אקדמי .נותרה עם זאת עובדה מוצקה בהיעדר
תעלה בסואץ הפסידו המוסלמים את המערכה
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Riou

על האוקיינוסים( .ב 1568-עוד ציווה הסולטאן
העות'מאני סלים השני לחפור תעלה בסואץ,
אך האמצעים לכך טרם נמצאו ,וממילא הוכו
העות'מאנים גם בים התיכון ,הקרב הימי בלפנטו,
.)1571

כריית התעלה והמחיר למצרים

האיש שיזם וקידם בפועל את כריית תעלת סואץ
המודרנית היה המהנדס והדיפלומט הצרפתי
פרדיננד דה-לספס (לזכותו נזקפת גם תחילת
חפירתה לימים של תעלת פנמה) .הכרייה החלה
ב 25-באפריל  ,1859ונמשכה כאמור  10שנים.
התכנון ,הפיקוח ,קידום הטכנולוגיות החדשניות,
ועיקרי הביצוע נוהלו בידי חברה בין-לאומית
בראשותו של דה-לספס .אך את המחיר היקר
שילמה מצריים .את מרבית החפירה עשו איכרים
מצרים תחת משטר קשוח של גיוסי כפייה .בכול
רגע נתון במהלך השנים  1869-1859הועסקו
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בחפירה כ 30-אלף איש ,רובם עשו זאת בידיהם
ממש .חלק מהעבודה ,בייחוד בשלביה הראשונים,
נעשה תוך איסוף גושי בוץ ,המתנה להתייבשותם,
והעלאתם ברגל לשפת התעלה .יש המעריכים
שכמיליון וחצי מבני מצרים הועסקו בעבודת הפרך
מהם מתו במהלך עשר
הזאת ,וכי כ, -
השנים הללו ,בעיקר מכולרה .בסופו של דבר עלתה
התעלה יותר מפי שתיים ממה שתוכנן .מצרים
שילמה לא רק במחיר אלפי בניה ,אלא גם בכיסוי
מרבית ההוצאות הענקיות.

יש המעריכים שכמיליון וחצי מבני
מצרים הועסקו בעבודת הפרך
הזאת ,וכי כ 125,000-מהם מתו
במהלך עשר השנים הללו

משט הפתיחה והתגנבות הבריטים

ב 17-בנובמבר  1869נחנכה התעלה במשט רב
רושם .הוליך אותו שליט מצרים ,הכדיב אסמאעיל
( ,)1879-1863ולצדו קיסרית צרפת ,יוג'ין ,רעייתו
של נפוליאון השלישי .נערכו גם חגיגות פאר בקהיר.
לכבוד האירוע הזמין הכדיב אצל האיטלקי ג'וזפה
ורדי את הלחנת האופרה אאידה ,דרמה המחברת
את מצרים העתיקה לאתיופיה שבאפריקה.
(המוזה של המלחין התעכבה ,והיצירה בוצעה בבית
האופרה בקהיר רק בדצמבר .)1871
ממשלת בריטניה לא אהבה את מיזם התעלה
ועשתה לעת כרייתה ככול הניתן על מנת לחבל
במפעל .הבריטים שלטו זה כבר בדרך להודו
סביב אפריקה ,וב 1839-גם השתלטו סופית על
נמל עדן  -המפתח לפתחו הדרומי של ים-סוף.
עתה ,כשהתעלה הייתה לעובדה ,ולא בשליטתה,
חשה לונדון סכנה לאימפריה שלה .האפיזודה להלן
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בעוד שיירת הספינות מתארגנת
בלילה ,הגיחה בעלטה הספינה
הבריטית "ניופורט" ,והתגנבה
לראש הטור
המחישה את הלכי הרוח בצי הוד מלכותו .כפי
שנקבע מראש אמורה הייתה הספינה הצרפתית
"הנשר" ,להוביל את המשט .ואולם ,בעוד שיירת
הספינות מתארגנת בלילה ,הגיחה בעלטה הספינה
הבריטית "ניופורט" ,והתגנבה לראש הטור .כשעלה
השחר הוברר כי בתעלה הצרה לא ניתן לעקוף את
הבריטים ,והם הובילו את המשט לקול תרועת
מלחי הספינה .רב החובל ג'ורג' נארס ,שיזם את
התעלול (ואולי פעל בפקודת לונדון ורק לקח
על עצמו את המעשה ) ,ננזף (כביכול ) על ידי
האדמירליות הבריטית .שלא לפרוטוקול ,בקריצת
עין ,זכה לשבחים על השירות המצוין לאימפריה.
מעשהו היה סימן לבאות .מיד נגיע לכך.

אימפריה מצרית באפריקה

התעלה החדשה סימנה את התוואי בו עתידה
הייתה מצרים ללכת בדורות הבאים צפונה
לאירופה ,דרומה לאפריקה ולמקורות הנילוס.
ובתוך כך ,מצאה מצרים מחדש את שורשיה
ההיסטוריים שלה .האסלאם כיוון את המצרים
אל מרחבי המזרח התיכון .עתה פנתה מצרים
לכונן אימפריה אפריקאית .אסמאעיל חידש את
השלטון בסודאן (החל מ ,)1866-ומיד לאחר
פתיחת התעלה שלח לכבוש את נמלי ים סוף
האפריקאים ,ובראשם נמל מסווע .אנשיו כבשו
גם את זילע וברברה בסומאליה ,והעמיקו מהחוף
פנימה אל העיר העתיקה הראר .אסמאעיל העסיק
בבניית האימפריה האפריקאית שכירים אירופיים.
המפורסם בהם היה הגנראל צ'רלס גורדון ,והיו
עוד עשרות אנשי צבא ,מהנדסים ,אנשי מנהל,

אתיופיה הגאה הכשילה בכך את
חלום האימפריה האפריקאית.
כיום ,כשאתיופיה בונה סכר ענק
על הנילוס הכחול ,זוכרים לה
במצרים גם את העוון ההוא.
מיסיונרים ,מגלי ארצות .תחת דגל צבא מצרים
שירתו גם שכירי חרב אמריקאיים ,מבוגרי מלחמת
האזרחים בארצות הברית .האימפריה האפריקאית
אמורה הייתה להעניק לקהיר המתמערבת
(והנבנית בדגם פריז) תדמית באירופה כמפיצת

קידמה ביבשת השחורה .כול זה עלה הון תועפות
לקופה המצרית והעצים את החוב ממפעל כריית
התעלה.
נלוותה לכך מכשלה נוספת .כדי לחבר בין
המאחזים בים-סוף לבין סודאן היה צריך להכות
את האתיופים שבתווך .שתי משלחות צבאיות
מצריות נשלחו לשם כך מנמל סואץ ,והן נחלו על
אדמת אתיופיה תבוסות משפילות ,בנובמבר 1875
ובמארס  .1876אתיופיה הגאה הכשילה בכך את
חלום האימפריה האפריקאית .כיום ,כשאתיופיה
בונה סכר ענק על הנילוס הכחול ,זוכרים לה
במצרים גם את העוון ההוא.

אובדן העצמאות וראשיתה של לאומיות
מצרית

הכישלון באפריקה חולל במצרים שני תהליכים.
האחד היה התמוטטות כלכלית ,מכירת מניות
הבכורה של חברת תעלת סואץ לממשלת לונדון,
מעורבות זרה בניהול החוב המצרי ,הדחת הכדיב
אסמאעיל על ידי המעצמות ,וב - 1882 -כיבוש
מצרים בידי הבריטים.

רק משעלו ב 1952-הקצינים
החופשיים בהנהגת גמאל עבד
אל-נאצר ,השתחררה מצרים
מהזיית סיפוח סודאן
השני היה הופעת ניצניה של תנועה לאומית מצרית
מודרנית .קציני צבא ילידי מצרים (בראשם אל"מ
אחמד עוראבי) חזרו מההשפלה באתיופיה עם
הסיסמה "מצרים למצרים" .הם מחו נגד מעורבות
שכירי החרב הזרים ,אך נמצאו מבשרים תנועה
שתגדיר לימים את מצרים במונחים מודרניים.
דורות חדשים של משכילים אכן ייבנו פוליטיקה
ייצוגית ,פרלמנטארית-מלוכנית ,יקימו מפלגות,
וינהיגו את המאבק בבריטים עד מהפכת .1952
עם זאת נותרו הלאומים המצרים בשבי התפישה כי
מצרים כוללת גם את סודאן .זאת הייתה מכשלה
גורלית .לאחר מלחמת העולם השנייה מוכנה
הייתה לונדון לתת למצרים גופא עצמאות ,אך
לא למצרים גדולה הכוללת גם את סודאן .כיוון
שראשי המשטר הפרלמנטרי-מלוכני לא ויתרו על
תביעתם לסודאן ,נותר הכיבוש הבריטי על מכונו.
רק משעלו ב 1952-הקצינים החופשיים בהנהגת
גמאל עבד אל-נאצר ,השתחררה מצרים מהזיית
סיפוח סודאן.

ממצריות לערביות ובחזרה

נאצר ואנשיו הובילו את מצרים להזייה אחרת
מנהיגות העולם הערבי" ,מהאוקיינוס האטלנטי

ל סוא

ועד המפרץ הפרסי" .כגט כריתות לחזון "אחדות
עמק הנילוס" הכריזו על מיזם-על נוסף בניית
הסכר הגבוה באסואן ,ופנייה אסטרטגית לברית
המועצות .על רקע זה הלאימו הנאצריסטים את
תעלת סואץ תוך התרסה כנגד מעצמות המערב.
בכך החלה שרשרת אירועים שהובילה את ישראל
אל גדות התעלה .לראשונה במלחמת סואץ (מבצע
סיני)  .1956בשנית ,במלחמת ששת הימים ,יוני
 .1967בתום המלחמה ההיא ,ועל רקע "מלחמת
ההתשה" ,נחסמה התעלה.
ההמשך ידוע .בישראל של אז ,שבויה במושגיה
שלה ,נתפשה תעלת סואץ החסומה כ"מכשול
הטנקים הטוב בעולם" .אמנם היו בישראל מי
שהבינו טוב יותר .דהיינו שמצרים של אנוואר
אל-סאדאת התנערה מאשליית הפאן-ערביות,
והחלה חוזרת למצריותה .משה דיין הציע אותה
עת (מארס  )1971לסגת במעט ולאפשר למצרים
לפתוח את התעלה .ממרחק הזמן קשה לחמוק
מהמחשבה כי בכך הייתה אולי נמנעת המלחמה
הנוראית שבפתח .כי עם המצריות המתחדשת
ניתן היה ליצור דיאלוג מועיל .במלחמת אוקטובר
 1973שילמה ישראל מחיר כבד ,צלחה לבסוף את
התעלה ,ונחלצה בעור שיניה.

בעת פתיחתה מחדש של תעלת
סואץ נפתחה גם הדרך לביקורו
הנועז של אל-סאדאת בירושלים,
ולטקס ההיסטורי על מדשאת
הבית הלבן
התעלה והשלום

ב 5-ביוני  1975חנך אנוואר אל-סאדאת את
פתיחתה מחדש של תעלת סואץ .הוא עשה
כך במדי אדמירל ,ובאירוע חגיגי ששחזר ככול
הניתן את משט הפתיחה של  .1869הפעם לא
גנבו לו את ההצגה .בול דואר שהוצא בקהיר
לרגל האירוע תאר ספינה מצרית ושמה "שלום".
בעת פתיחתה מחדש של תעלת סואץ נפתחה גם
הדרך לביקורו הנועז של אל-סאדאת בירושלים,
ולטקס ההיסטורי על מדשאת הבית הלבן.
התעלה פתוחה מאז ואף הורחבה ,והשלום עם
מצרים עדיין יציב.

פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של
המזה"ת ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב
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גיליון מיוחד

 70שנה למוסד

ההגדרות לפתרון החידון

(חלק ראשון)

קול קורא
לכותבי

מומלץ למלא את החסר יחד עם הנכד ה...
 .1המלאך המצרי נופל ב
ונהרס באדיבות צה"ל 2

 .2הכור נבנה בעזרת
 .3רחוב משחרר איטליה נמצא בעיר

לחברי המל"ם שלום וברכה,

2

 .4בסו הסבא נמצא ב
 .5המטרה הושגה ,אך הייתה הסתבכות קלה ב
 .6הוא לא הרגיש מאוים בלב
 .7שלא ייגמר לעולם  -הליכה ל
..." .8הארץ ומלואה,
" .9ויט יהושע ב
..." .10

ויושבי בה"...
אשר בידו אל העיר."...

יהונתן לא נסוג לאחור"...

.11

לא נכח אישית ,אבל המבצע נקרא על שמו.

.12

לא חשב שהמסמך יגיע למערב2 .

 .13פרוייקט "בבל" הופסק אחרי קליעה
 .14התחנה הראשונה היתה

במהנדס
ומשם היישר לישראל
3

 .15במבצע "זעם האל" חוסל גם המפקד
 .16לא קל לסחוב ארכיון כל הדרך מ
 .17מוניר רדפא הביא מתנה כל כך יקרה ,כמו
 .18חייבים להיזהר כשמתקרבים ל
" .19נחטפתי" ,כתב
 .20די מסוכן להיות מדען טילים ב
 .21האיש שלנו בדמשק

על כ ידו2 .
בשנת
2

2

mlm@intelligence.org.il
האמור לעיל מתייחס לנשים ולגברים גם יחד
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 100שני להקמת "משרד הידיעות" -
שירות המודיעין העברי הראשון
באר -ישראל חלק א'
ני מי לסון

הניסיון הראשון להקים שירות מודיעין ביישוב היה המשך לפעילותה של ניל י למען המודיעין
הבריטי ,ונעשה ע י אנשיה בשיתו עם הבריטים.
לאחר כיבוש חלקה הדרומי של הארץ ,חזרו ממצרים אחדים מאנשי הקבוצה ,ופעלו במסגרת
המשרד היהודי  , The Jewish Committeeשהוקם בנובמבר  ,1917ביוזמתם של האחים
אהרון ואלכסנדר אהרונסון ליד המפקדה הבריטית ביפו.
בראשות המשרד הועמד קצין ממחלקת המודיעין
של חיל המשלוח הבריטי קפטן מקרורי .אנשיו
יצאו בשליחותו אל מעבר לקווי התורכים ואספו
מידע בצפון הארץ ובסוריה ,לקראת המתקפה
הבריטית של קיץ  .1918אולם ,משרד זה שימש,
בנוסף ,להעלות את בעיותיו של היישוב היהודי
בארץ כלפי שלטונות הכיבוש הבריטיים (אמנם
דרך מחלקת המודיעין של חיל המשלוח) ,וצינור
להעברת כספים ותרומות שנאספו ברחבי העולם
ליישוב היהודי ,בארץ-ישראל ,שהיה עני ודל
בשלהי מלחמת העולם הראשונה.
בתקופה שבה הייתה הארץ חצויה ,בין שלטון צבאי
בריטי לעות מאני ,נשען המודיעין של חיל המשלוח
הבריטי בעיקר על חקירת שבויים ,עריקים ופליטים,
וכן על סוכנים שהוחדרו אל מעבר לקווים ,או פעלו
דרך-קבע מאחוריהם.

לאסוף בסיוריו מעבר לקווים התורכיים ידיעות על
אוכלוסיית הכפרים ,על מצב היבול ועל הגידולים
שנזרעו בחורף של שנת  ,1917ולברר מיהם
היסודות העויינים את הבריטים בקרב הכפריים.
תחום אחר שוותיקי ניל י שירתו בו את הבריטים
לאחר הכיבוש ,במסגרת שר י ו י ,היה
ההתחקות אחר הלך הרוחות בקרב הערבים ויחסם
לשלטון החדש.
בנוסף על כך עסקו בריכוז מידע על הכפרים
הערביים בחלק הכבוש ע י הבריטים ,על
אוכלוסייתם וכלכלתם.

האם תפקידה של ניל"י הסתיים
בשנת ?1917

תרומתם העיקרית של אנשי שר י ו י
הייתה בהתחקות אחר הלכי-הרוח בין הערבים,
בחלקה הכבוש של הארץ ובסיורים מעבר לקווים
התורכיים במגמה להביא ידיעות על היערכות
האויב ועל תנאי השטח .מן החומר המצוי בתיקיו
של אלכסנדר אהרונסון ,מסתבר שהם עסקו גם
בחקירת שבויים ועריקים ,בעיקר יהודים וערבים.
אחד המסמכים המאלפים ששרדו על פעולותיהם
של אנשי שר י ו י באותה תקופה ,הוא דו ח
וי קו ,איש זכרון-יעקב ,מדצמבר
של יו
 ,1917על צירי התנועה מטול-כרם לזכרון יעקב.
מינואר עד ספטמבר  ,1918כאשר החזית הייתה

3
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נייחת והארץ מחולקת ,יצאו אנשי שר י ו י
וסוכניהם לסיורים רבים מעבר לקווים התורכיים.
מטרת הסיורים הייתה להביא ידיעות על היערכות
הכוחות התורכיים והגרמניים והתבצרותם בקו
החזית ובעומק השטח ,ועל צירי התנועה מקו
הירקון צפונה לעמק יזרעאל ,וכן מידע כלכלי
ופוליטי.
כך למשל הורה אל נ ר א רונ ו ל וי קו

מטרת הסיורים הייתה
להביא ידיעות על היערכות
הכוחות התורכיים והגרמניים
והתבצרותם בקו החזית
ובעומק השטח ,ועל צירי
התנועה מקו הירקון צפונה
לעמק יזרעאל ,וכן מידע
כלכלי ופוליטי
במתקפה הבריטית לכיבוש צפון הארץ וסוריה
(מערכת מגידו) ,שימשו אנשי שר י ו י
ומתנדבים מן הגדוד העברי הארץ-ישראלי כסיירים
ומורי דרך לדיביזיות הבריטיות בהתקדמותן.
את הדיביזיה החמישית הובילו וי קו וישראל
בלומנפלד ואת הדיביזיה הרביעית הובילו
ממקווה-ישראל דרך מישור החוף ,ואדי-ערה ,לג ון
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וג נין עד עפולה ,אליהו איתן ורבין .רבין המשיך
להוביל את יחידתו הבריטית עד דמשק ושם נהרג.
מלבד פעולותיהם בשירות המודיעין של חיל-
המשלוח הבריטי ,התעניינו אנשי שר י ו י
בכל פעילות ערבית שעלולה הייתה לסכן את
היישוב .בקיץ  ,1918לדוגמה ,הם עסקו בליקוט
ידיעות על דרכי הברחת נשק לערביי יפו ,ועל
פעולותיה של האגודה הלאומית העיקרית בעיר,
אל-אסלמיה אל מסיחיה (האגודה המוסלמית-
נוצרית).
נראה כי יוזמה זו של בני משפחת אהרונסון
ותפישתם מהו המודיעין הצבאי לא נראתה בעין
יפה כמו כל פעילותם ע י עסקני היישוב ,ולאו
דווקא מ סלידתם של אלה מעסקי ריגול.
יותר פעל החשש מפני האפשרות שבני המשפחה
מנסים לצבור כוח פוליטי ,באמצעות הקשרים
שהיו להם עם השלטונות הצבאיים הבריטיים.
שר י ו י חדל להתקיים זמן קצר לאחר
סיום מלחמת העולם הראשונה וסיום כיבוש הארץ
ע י הבריטים .מרבית אנשיו עברו לפעול במסגרת
שר י י ו שליד ועד הצירים.

“משרד הידיעות” – שירות המודיעין
העברי הראשון בארץ-ישראל

לקראת סיומה של מלחמת העולם הראשונה
ולאחריה ,הועתק הדגש בפעולתם המודיעינית של
בני היישוב ,מן הסיוע למאמץ המלחמה הבריטי
נגד התורכים ,דרך השמירה על ביטחונו של היישוב
מפני התנכלויות שכניו הערבים ,ואל המעקב אחר
התפתחות התגובות הערביות להצהרת בלפור
ולהסדרים בשאלת ארץ-ישראל ,שהתגבשו במהלך
המשא ומתן על הסכמי השלום.
חיים וייצמן וא רו א רונ ו  ,שהגיעו לארץ עם
משלחת ועד הצירים ,בתחילת אפריל  ,1918דנו
סמוך לבואם בצורך להקים שירות חשאי ציוני.
ניתן היה להקים שירות כזה מאנשי ניל י שצברו
ניסיון בפעילות חשאית בימי המלחמה ,או מקרב
חברי ארגון שו ר  ,שהיו בעלי מסורת חשאית
בהשראת התנועות המהפכניות הרוסיות של
ראשית המאה ה .20-הקושי בשילוב שתי הקבוצות
במאמץ אחד היה נעוץ במשקעי העבר המרים,
שהעיבו על היחסים בין בני המושבות ילידי הארץ
לחלוצים אנשי העלייה השנייה ויצירת אמון הדדי.
בני אהרונסון לא המתינו ,כאמור ,להתפתחות
המגעים ,אלא החלו ,כמתואר לעיל ,להפעיל
את אנשי שר י ו י במשימות של איסוף
ידיעות על קשרים בין הערבים לתורכים ,שהועברו
למודיעין הצבא הבריטי בארץ .התחרות בין
שו ר (שעדיין לא השתקם וקיווה כי באמצעות
ירים יסתייע הדבר) לבין ניל י ,ומערכת
ו
היחסים הסבוכה בין וייצמן לא רונ ו  ,עיכבו
במשך חודשים אחדים את הקמתו של שירות

ידיעות יהודי.
לאחר שוייצמן וא רונ ו עזבו את ארץ-ישראל
בדרכם לוועידת השלום ,פנו דוד אידר ,כעת -
ירים וחבר הוועד זאב ז בוטינסקי ,אל
ראש ו
לוי-יצחק (ליובה) שניאורסון ,איש ניל י לשעבר,
עוזרו ומתורגמנו של סרן מקרורי ,מנהל שר
י ו י ,וביקשו ממנו להכין מצע לפעולתו של
שירות מודיעין ציוני בארץ .בתזכיר שהגיש להם,
הפריד שניאורסון בין פעולה גלויה לפעולה חשאית

באיסוף המידע ,והגדיר מטרות שונות לאיסוף
הידיעות בערים ובכפרים.

כל אלה הפעילו מודיעים
ערבים ,ונעזרו בעבודתם
על-ידי חיילים של הגדודים
העבריים ,שאיפשרו להם
אפשרויות תנועה ואבטחה.
דרכי הפעולה של השירות נועדו להיות לגאליות
(כלומר איסוף ממקורות גלויים) ובלתי-לגאליות
(הפעלת סוכנים ומודיעים) .שניאורסון הציע
ירים ,שישב ביפו ,שר
להקים ליד ו
י י ו  ,שיפעיל סוכנים ,ירכז את ידיעותיהם
ויעריכן .מתחת למנהל המשרד יפעל סוכן (אייג נט)
אחד ראשי ומתחתיו סוכנים מחוזיים ,בעלי מידה
של אוטונומיה בפעילותם ,ובלדרים שיעבירו את
הידיעות אל המשרד המרכזי .ביסוד פעילותו
של שר היו צריכים לעמוד ערכי המשמעת
והסודיות .ראש המשרד נועד לשאת באחריות
ירים לבדו ,ועל גוף זה הוטל לדאוג
בפני ו
להסדרת יחסי השירות עם השלטונות.
ויי
ו שי ש י ו ל ק ו של שירו
י ו י ראשו אר
ירים אישרו את תוכניתו של שניאורסון
חברי ו
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להקים שירות מודיעין ,הסמיכו אותו להתחיל
בעבודה והיקצו לו תקציב לשם כך .שניאורסון גייס
ל שר י י ו אחדים מעמיתיו בניל י ובמשרד
היהודי ,ביניהם אלכסנדר אהרונסון ששימש
כ סוכן ראשי והמנהל התפעולי של הארגון יוסף
דוידסקו מזכרון-יעקב ,שריכז את איסוף הידיעות
באזורי חיפה ,עכו ונצרת יעקב כץ ממטולה ,שאסף
ידיעות בגליל העליון זלמן כהן ממסחה (כפר
תבור) ,שפעל בחורן ובצפת פרץ פסקל מפתח
תקווה ,שפעל בקרב הבדואים והאחים יונתן
וישראל בלומנפלד ,שאספו ידיעות במרכז הארץ
ובדרומה .כל אלה הפעילו מודיעים ערבים ,ונעזרו
בעבודתם על-ידי חיילים של הגדודים העבריים,
שאיפשרו להם אפשרויות תנועה ואבטחה.
שר י י ו אסף ידיעות על הנעשה בקרב
הערבים בארץ ,ועקב אחר התארגנות האגודות
הערביות הלאומיות ופעילותן .הדו חות נכתבו
בעברית ,ותורגמו לאנגלית למען אידר ואנשי
ההנהלה הציונית בלונדון ,ולמקרה שיוחלט
להביאן לידיעת השלטונות .בתיקיית שר מוינו
הדו חות לפי נושאים ומקומות .תיק אחד הכיל
דוח ות כלליים.
תיק אחר הוקדש לדוח ות סודיים שהועברו
)
לידיעת ה
מחלקת החקירות הפליליות של
משטרת המנדט הבולשת ).
בתיק מיוחד רוכזו סקירות על הארגונים והאגודות
הלאומיות הערביות ,ובתיק אחר על נכבדים
ארץ-ישראליים .שאר החומר מוין בתיקים נפרדים
לפי אזורים.
מדי שבוע היה על המשרד הראשי להכין תמצית
מן החומר שהתקבל מן האזורים השונים ,ולהגיש
סקירה כללית על המצב בארץ .ידיעות שחייבו
פעולה מיידית ,כגון הימצאות נשק בידי ערבים
או זיהוי מבוקשים ,הועברו לאלתר ל.CID -
מאוחר יותר עם הידרדרות המצב בארץ-ישראל
ועם השתכללות דרכי עבודתו של שר  ,נהג
אידר להעביר את העתקי הדו חות השוטפים של
שר למפקד ה CID -וללשכת הנציב העליון.
העתקים נשלחו גם להנהלה הציונית בלונדון ,על
מנת שיועברו למשרד המלחמה הבריטי.

הקונגרס הפלשתינאי הראשון
אשר כונס בחודש ינואר 1919
הביא את משרד הידיעות
למקד את התעניינותו
בהתפתחות של התנועה
הלאומית הערבית.
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חלק א
מנה את כל הפגישות ונקב בשמות המשתתפים
בהן ,הצביע על השליחים שהגיעו מדמשק ליטול
בהן חלק ואף ציטט מדבריהם.
אהרונסון הצביע על קשרים בין האגודות החשאיות
לבין קצינים ערבים במשטרה ,בז נדארמריה
ובשירות בתי-הסוהר והסביר את הסידורים
שנקבעו להעברת הוראות במקרה הצורך ,מקומות
מפגש עם בלדרים וכדומה .מקום נכבד בסקירתו
הקדיש לנסיונות ההתפשטות של האגודות מן
הערים אל הכפרים שבסביבותיהן ,ולהידוק
הקשרים בין האגודות בערים השונות .הסקירה
כללה גם רשימה של הפעילים ותפקידיהם ,ואף
ציינה ברשות מי מהם יש כלי נשק.
צורפה אליה רשימה של ידיעות בעלות אופי
התרעתי של מחבואי נשק ,על כוונות הערבים
לפגוע ביהודים וברכושם ,ועל הסתה בכתב ובעל-
פה בכל רחבי הארץ.

המשרד צובר ניסיון ומיומנויות
מקצועיות בשורה של תחומים

הקונגרס הפלשתינאי הראשון אשר כונס בחודש
ינואר  1919הביא את שר י י ו למקד את
התעניינותו בהתפתחות של התנועה הלאומית
הערבית.
במארס  1919פרסם אלכסנדר אהרונסון סקירה
המסכמת את הידוע עליה ועל פעיליה .אהרונסון
תיאר את פעילותן השוטפת של האגודות הערביות
ואת קשריהן עם צבא השריף פייסל בסוריה .הוא

נשאר אלכס אהרונסון חדור
תחושה פסימית שמקורה
בהערכתו את ההתעוררות
הערבית הלאומית-דתית,
המתנגדת לכל שלטון של
כופרים
שבוע לאחר מכן הזהיר אהרונסון מפני התקפה
ערבית על היישוב ,בעת חגיגות נבי מוסא באפריל
 .1919התרעתו של אהרונסון בסוף מארס 1919
הקדימה בשנה את ההתפרצות ,שאירעה בחגיגות
נבי מוסא באפריל  ,1920ותאמה במידה רבה את
התרחיש שתואר בתזכירו .אולם אף שההתרעה
המקורית לא התממשה ,בעקבות התערבותו
של הממשל הצבאי ,נשאר אלכס אהרונסון
חדור תחושה פסימית שמקורה בהערכתו את
ההתעוררות הערבית הלאומית-דתית ,המתנגדת
לכל שלטון של כופרים  ,ובהערכה כי בריטניה
חוששת להתייצב נגדה ,ומוותרת לערבים על כל
צעד ושעל .אולי מקורה של הערכה זו היה בשל
קרבתו לקצינים הבריטיים ומודעתו להלך הרוחות
בקרבם.
כך למשל שיגר המושל הצבאי בריגדיר-גנרל נואל
מוני ( ,)Moneyמפקד הבריגדה ה ,159-את
ההערכה הבאה ללונדון (שהסתמכה בחלקה על
מודיעין שהגיע שר י י ו ערב בואה של
ועדת קינג-קריין הפלשתינאים רוצים את ארצם
לעצמם ויתנגדו לכל עלייה יהודית ,הדרגתית ככל
שתהיה ,בכל האמצעים שבכוחם ,לרבות פעולות
איבה. ...

גו ה

הא אפשר לחסל את הטרור
תגובה לקובי סגל
מא חיי מנור-מינא
במדור דעה אישית בגיליון  84של המל"ם מתייחס
עו"ד קובי סגל למאמרי בנושא "האם אפשר
לעקור ,לנצח ,לחסל ,לגדוע ,להכריע ,ולהצמית את
הטרור" שהתפרסם בגיליון  .83הטענה המרכזית
של קובי היא כי "התמודדות עם הטרור חייבת
להיות מנקודת מוצא ראשונית הכרחית בהחלט
ניתן לנצח במאבק הזה ,גם אם לעתים במחיר של
דם יזע ודמעות".
התייחסותו של קובי מביאה דוגמאות מן
ההיסטוריה בעולם בהם טרור חוסל כמו ,חיסול
מרד הטאמילים בסרילנקה ,דיכוי הטרור
הקומוניסטי במלאיה על ידי הבריטים ודיכוי טרור
בפיליפינים על ידי האמריקאים .בנוסף ,הוא מביא
כדוגמה את הניצחון על טרור המתאבדים אצלנו.
מבלי להתייחס לדוגמאות של קובי אני מוצא
לנכון להבהיר כי מאמרי התמקד בטרור שמדינת
ישראל מתמודדת מולו בעיקר מאז שנת .1967
המאמר מתבסס על ניסיון וידע אישי רב-שנים
ולא התיימר לבצע השוואות אקדמיות מול תופעות
טרור אחרות בעולם.

העובדה הבסיסית היא שכבר
למעלה מחמישים שנים
מדינת ישראל מתמודדת עם
טרור ומעולם לא היינו במצב
שהוא חוסל לחלוטין.
כהערת פתיחה אציין כי הלוואי שטעות בידי בניתוח
המצב ובמסקנה שהגעתי אליה .העובדה הבסיסית
היא שכבר למעלה מחמישים שנים מדינת ישראל
מתמודדת עם טרור ומעולם לא היינו במצב
שהוא ו ל ל לו י  .הדוגמה של חיסול טרור
המתאבדים אינה רלוונטית לענייננו מפני שארגוני
הטרור המציאו טרור חדש ,או שהמשיכו לבצע
טרור בשיטות מוכרות ולכן דווקא היא מחזקת את
הטענה כי לא ניתן לנצח את הטרור באופן מוחלט.
האמת היא שאני טועה .אפשר לנצח טרור ניתן
להשתמש באמצעים צבאיים וביטחוניים קשים
הכוללים כיבוש שטחים ,מחיקת ישובים ,גירוש
אוכלוסיות המוני ,חיסולים והעלמות מסתוריות

טרור המתאבדים
של אנשים ,שליטה מלאה בתקשורת והתעלמות
מוחלטת מהזירה הבין-לאומית .כך למשל ,בדוגמה
שהביא קובי לגבי סרילנקה .במקרה הזה חוסלו
ונעלמו כ , -אנשים ,ישובים חוסלו ולבסוף
גם המנהיג חוסל .מנהיגי העולם כמעט ולא
התערבו.
האם מדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לפעול
ללא מגבלות ולהמשיך להחזיק מעצמה כמדינה
דמוקרטית האם היא מוכנה לשלם את המחיר
הכרוך באופי פעילות אלים שכזה אני סבור
שלא .יש לבטח כאלה הסבורים שכן וצריך לכבד
את דעתם ובלבד שיציעו תוכנית פעולה שתהייה
מקובלת ותתחשב באילוצים.
שתי הערות לסיום .ראשית  -מזלנו הגדול

טרור תלול מסלול החלי את

שהשב"כ פועל באופן יעיל לסיכול טרור .על פי
פרסומים בתקשורת ,השב"כ סיכל בשנה שעברה
כחמש-מאות פיגועים אם הם היו מתרחשים
היינו עדים לפיגוע וחצי ביום .איך החיים כאן היו
נראים ללא סיכולים אלה נדמה לי שלא צריך
לפרט .אני סבור שכל אזרח במדינת ישראל צריך
לקום בבוקר להודות ולהצדיע לארגון הזה ולאחל
לו המשך הצלחות ורק לאחר מכן לצאת לעמל
יומו.
והערה שנייה  -הנושא הזה מעסיק את הציבור
הישראלי מזה זמן רב והוא בהחלט שווה דיון
מקצועי ואקדמי ,בו תוצגנה עמדות שונות
ותובאנה דוגמאות ממקומות ואירועים אחרים
בהיסטוריה העולמית.

גיליון  85כסלו תש"ף
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יאיר ( ישק) ש י

ל

נולד בי”ז תמוז תרפ”ח 5 ,ביולי 1928
נפטר בו' טבת תשע"ט 13 ,בדצמבר 2018
יאיר (זישק) שביט ,לבית ביים ,נולד בעיר קרוסנו
שבפולין .בן לזלמן יקותיאל ובלומה לבית דוד,

י רל

ל

בן שרה ויהודה לייב בלייכר
נולד בי"ז טבת תרפ"ו 3 ,בינואר 1926
נפטר בט"ז ניסן תשע"ט 21 ,באפריל 2019
יליד קראקוב ,פולין .בנם של שרה ויהודה לייב
בלייכר ,נכד לרב משה שמואל בלייכר ראב"ד של
קראקוב .למד בבית ספר "מזרחי" בעיר .עד שנת
 1939נהנה מהיותו נכדו השובב של הרב ,שהיה
מיקירי קהילת יהודי קראקוב.
מ 1939-עבר את השואה על כל תלאותיה יחד עם
אביו הי"ד ,ששרד עד כמה ימים לפני שחרור מחנה
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נשוי לנחמה ואב לבן ,זיון.
משפחתו ניהלה בית מסורתי ולהוריו נולדו חמישה
ילדים .אמו ואחיותיו הובהלו בכפיה למחנה
ההשמדה טרבלינקה ,שם נספו .יאיר ,אביו ואח
נוסף ,הצליחו לשרוד ביחד ,עד שנת  ,1942בגטו
קרוסנו .עם חיסול הגטו נפרדה דרכם .האח
נשלח לגטו זשוב  .יאיר ואביו הובלו למחנה
עבודה ,בו גילו בהמשך ובאקראי את האח וחוו
יחדיו את מוראות המלחמה .לאחר נדודים בין
מחנות מאוטהאוזן ,גוזו וגונסקירכן באוסטריה
שוחררו .האב ,שחלה עם שחרורו בשחפת ,נפטר
ב 1945-באיטליה ונקבר בחלקה היהודית בעיר
בולזאנו .לימים הועלו עצמותיו לקבורה בישראל.
יאיר הגיע לזלצבורג שבאוסטריה בתום מלחה ע
השנייה ,הצטרף לתנועת הבריחה ופעל רבות
למען העלאת יהודים ארצה .יום אחד גמלה בו
ההחלטה לעלות לישראל ובאופן ספונטאני נסע
ברכבו לשדה התעופה ,השאיר את הג יפ ועלה
למטוס ,ללא דרכון.
בהגיעו לישראל ברר היכן מתגורר דודו ,שמואל
דוד ,שעלה ארצה ,עוד לפני המלחמה ,עם אשתו
גוזן מידי הגרמנים (זאת ,לאחר שעברו בגיטאות
קראקוב ,פלאשוב ,פיונקי ,אושוויץ ,סוסנוביץ
ומאוטהאוזן).
מיד לאחר המלחמה השתלב בתנועת "הבריחה"
במטרה לעלות לארץ-ישראל .בזכות כשרונו
בשפות ,שליטתו בעברית וכושר הארגון שלו,
מונה למזכיר קיבוץ של פליטים יהודיים בג'נובה,
שהתקבצו באיטליה בדרך לארץ-ישראל.
בשנת  ,1946עם חברתו ואשתו לעתיד ,מרגלית,
ניסה לעלות לישראל ,בעלייה בלתי לגאלית על
אוניית המעפילים "כתריאל יפה" .האונייה נתפסה
על ידי הבריטים ומעפיליה גורשו לקפריסין .לאחר
הגרלה ,עלה לארץ בדצמבר אותה שנה.
ב 1947-הצטרף ל"הגנה" ל"פלוגה המיוחדת"
ופעל במבצעים מיוחדים ובאבטחת אישים (כולל
דוד בן-גוריון) .לחם במלחמת השחרור ,במבצעים
ובשמירות במנרה ,יפו ,לוד ,הר-טוב ,אבו-גוש,
באזור ירושלים ועוד ,עד שנפצע ושוחרר מצה"ל
ב.1949-
ב 1950-גויס לשב"כ והחל השירות במטה ביפו.
מ 1956-קב"ט אזורי ובלדר משרד החוץ במזרח
אירופה ,כשבסיס היציאה בוינה ,אוסטריה.
מ 1959-ראש לשכתם של ראשי השירות עמוס
מנור ויוסף הרמלין ,במשך כשש שנים .לאחר
מלחמת ששת הימים מנהל כוח אדם בשירות,
שפעל לגיוס דחוף של עובדים למילוי צרכי השירות
הבוערים ,בעקבות המלחמה.

כזוג צעיר .מאותו יום והלאה היה ביתו של הדוד
בחיפה לביתו של יאיר.
בסיור אקראי בחיפה נתקל בדניאל לאור ,אותו
הכיר מתנועת הבריחה בזלצבורג ,וזה הזמינו
לעזור לו ,בהקמת סניף השב כ בחיפה ,שבדיוק
עסקו בהקמתו.
בשנת  1957הוצע ליאיר לצאת לפולין כאחראי
לביטחון הקונסוליה .במסגרת התפקיד ראיין
אנשים שביקשו לעלות ארצה ,שאב מהם מידע על
מקום עבודתם ופעילותם בפולין .בתום השירות
שב לישראל וגויס לשגרירות ישראל ברומניה ,שם
עסק במגוון תפקידים.
לאור ניסיונו ,גויס בהמשך הקריירה לשמש כקצין
ביטחון ראשי למשק הנפט והגז בישראל .היה
שותף בבניית מערך ביטחון ,תשתית ויישום תורת
הביטחון במשק הגז והנפט ,עד פרישתו לגימלאות.
עם הפרישה ,שב לחיק משפחתו ותכננו יחדיו את
המשך חייהם ,חופשיים מכל לחץ ,פנויים להגשים
את כל מאווייהם.
יהי זכרו ברוך.
 1968קב"ט לונדון אחראי על אבטחת
המתקנים והאח"מים הישראליים ,המבקרים
בלונדון גולדה מאיר ,משה דיין ,יגאל אלון ,פנחס
ספיר ,שרים ,חברי כנסת ועוד .אירועים רדפו
אירועים ספטמבר השחור ,ליילה חאלד ,גיוס
מרוואן אשרף ,אבטחת פגישת בכירים ישראליים
עם המלך חוסיין בביתו של הלורד ויקטור מישקון
בלונדון ועוד.
לאחר סיום השירות בלונדון ,בשנת  1972היה
אחד היעדים למעטפות נפץ בלונדון ,אך נמצא כבר
בארץ.
בשנת  ,1976ריכז את סיוע השירות להכנות "מבצע
אנטבה".
ב 1977-פרש מהשירות ,לאחר  26שנים ,מתפקידו
האחרון כראש מחלקת זרים.
בשנת  1981נשלח כמנהל לשכת "נתיב"
בשטוקהולם ,ששימשה כבסיס קדמי ליציאה
לברית-המועצות ובחזרה ממנה ,שם שירת כחמש
שנים .עם חזרתו לארץ חזר לשירות ל"מורשת"
ותיעוד ההיסטוריה של השירות.
את שליחותו ,לאחר הפרישה מהשירות ,ראה
בהנחלת זיכרון השואה לדורות הבאים .אז כתב
את ספרו "מי ייתן לילה" ונתן הרצאות בבתי-ספר
ובפורומים שונים.
השאיר אישה ,שני ילדים ונכדים.
יהי זכרו ברוך.

יו ל ארנון-אוחנה

בן נצחיה ואליהו אוחנה

נולד בכ"ח כסלו ה'תש"ג 7 ,בדצמבר 1942
נפטר בט' תמוז ה'תשע"ט 12 ,ביולי 2019
יובל ארנון-אוחנה ,מזרחן ,מורה ,איש אקדמיה
ואיש מבצעים ,נולד בתל-אביב לאליהו ונצחיה
אוחנה .היה נשוי לחמדה ,אב לישי ,יואב ,נעמה
וגלעד ,וסב לשישה נכדים .בשירותו הצבאי פעל

משה (מוסא) לוי ל

בן שפיקה ויוסף לאטי
נולד ב .1928-נפטר בכ"ח באב תשע"ט,
 29באוגוסט 2019
משה לוי (הידוע בכינויו מוסא) ,היה מראשוני חיל
המודיעין .הוא נולד בדמשק ועלה בגפו מסוריה
לארץ-ישראל בשנת  ,1945בהיותו בן שבע-עשרה.
הפעילות ההתיישבותית והביטחונית של משה
החלה כבר באוקטובר  .1946הוא היה חבר
בקבוצה אשר הקימה את קיבוץ נבטים ,במסגרת

בנח"ל המוצנח ,במסגרתו עבד בקיבוץ שדה-
בוקר ,ואף הצטרף כמקלען לשומרי מובלעת הר
הצופים .לאחר סיום התואר הראשון ,בלימודי
מזרחנות באוניברסיטת תל-אביב ,במהלכם חקר
וכתב במכון שילוח לחקר המזרח התיכון ,המשיך
יובל ללימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית.
בלימודיו אלה התמקד בחברה הערבית בארץ-
ישראל .מחקרו לתואר שני" ,פלאחים במרד הערבי
בארץ-ישראל  ,"1939-1936פורסם כספר בשתי
מהדורות .את עבודת הדוקטורט ,בנושא "המאבק
הפנימי בתנועה הלאומית הפלסטינית" ,כתב יובל
באוניברסיטת תל-אביב ,בהנחיית פרופסור שמעון
שמיר .במסגרת זו חקר גם ב( . . . -המכון
ללימודי אסיה ואפריקה) באוניברסיטת לונדון,
 . . .במהלך כתיבת
בהנחיית פרופסור
הדוקטורט ולאחריו לימד בחוג ללימודי המזרח-
התיכון באוניברסיטת חיפה .מחקריו המסועפים
פורסמו בספרים ובמאמרים רבים ספרו המחקרי
האחרון הוא "קו החריש והאש מאה וחמישים
שנות סכסוך על ארץ-ישראל".2010-1860 ,
בסוף מלחמת יום הכיפורים נענה לקריאה לבוא
ולעבוד במוסד ,שם פעל כחוקר וכאיש מבצעים
כעשרים וחמש שנים .בשנת  ,1986חבר עם
משפחתו למקימי היישוב כוכב יאיר ,על גבעות

הטרשים של מזרח השרון .לאחר פרישתו לגמלאות
המשיך בכתיבה ,במחקר ובעיקר בהוראה .כחלק
מכך נמנה על מייסדי החוג ללימודי המזרח-התיכון
באוניברסיטת אריאל ,בראשית דרכה משהתבסס
החוג יצא יובל ללמד אודות החברה הערבית,
האסלאם והסכסוך הישראלי-ערבי ,במכינה
הקדם-צבאית באדרת.
בעת ביקורו במל"ם נתקל בעבודותיהם של ילדים
שעלו מאתיופיה במבצע "אחים" ,וכתבו את
סיפוריהם האישיים במסגרת תחרות כתיבה אשר
אירגן המל"ם סיפוריהם יצאו לאור בעריכתו של
יובל ,בספר "הגדת יציאת אתיופיה" ,בעברית
ובאנגלית .מתוך הבנה מעמיקה של ליבת הסכסוך
הישראלי-פלשתינאי ,הגה יובל הצעה לפתרון
לסכסוך זה ,אותה כינה "תוכנית הפסיפס" .תוכנית
זו מפורטת בספרו "קו החריש והאש" ,בפרק
הסיכום "שלום המחרשה".
יובל היה איש משפחה אוהב ,מורה סוחף ,איש
רוח חסר גבולות ,איש מעשה נעים הליכות ,הנחוש
לבצע גם את הבלתי אפשרי .ולוואי והאהבה הרבה
שהגה ,לארץ ולבני אדם ,תאיר את דרכנו בהמשך
החריש.
יהי זכרו ברוך

 11הנקודות בנגב.
הוא גויס לפלמ"ח ועבר אימונים בשדות-ים
ובגבעת השלושה ,במסגרת יחידת "המסתערבים",
שיועדו להישלח במסווה של פליטים ,למטרות
ריגול בארצות ערב .לגביו התוכנית לא יצאה לפועל
בשל חזותו הבהירה ושיערו הבלונדי...
מוסא גוייס לשירות הידיעות של "ההגנה",
שלימים היה הבסיס להקמת ארגוני המודיעין של
מדינת ישראל.
למעשה ,מאז ועד צאתו לגמלאות ,פתח בקריירה
אשר תרמה רבות לביצור ביטחונה של מדינת
ישראל .ירידתו לפרטים הייתה מן המפורסמות
וידע ,מתוך היכרות עמוקה של רזי התרבות
הערבית ,לבנות תמונה כוללת ובהירה.
שירת ביחידה "חמש ורבע" ,שימש בה כרס"ר ותרם
תרומה מקצועית חשובה בהנחת היסוד לעבודת
היחידה.
לאחר שסיים את לימודיו ככלכלן ,הוא הוצב
במחלקת המחקר באמ"ן ,במדור למחקר כלכלי
(מדור י"א דאז) .שירת שנים רבות במדור ,ובעיסוקו
כקצין מחקר כלכלי בלטה יכולתו לחקור לעומק
את הכלכלה והחברה של ארצות ערב ,ובמיוחד זו
של מצרים ,שבה התמחה במיוחד ,והפך ל'אורים
ותומים' בענייני כלכלתה וחברתה וידע לפרטי פרטי

נתונים על חיי היום-יום שרק התושבים המקומיים
ידעו .בשל כך ,זומן לישיבות רבות בראשות ראמ"ן
ורמ"ח מחקר ,שעסקו בנושא המצרי.
לאחר מלחמת ששת הימים ,נשלח מוסא לסייע
בחקירת שבויים מצריים .המגע האנושי שלו ,הקל
עליו מאוד בחקירת השבויים ,ש"נפתחו".
היו למוסא הערכות חכמות גם בתחומים אחרים,
רחבים יותר .לאחר מלחמת ששת הימים ,לא היה
שותף לאופוריה שפשתה בקרב רבים .הוא למד
להבחין בחשיבות הדברים שיצאו מפי מנהיגיהם,
והמליץ לקבלם ברצינות .כשגמאל עבד-אלנאצר
הכריז ש"העם המצרי יאכל פיתה בשמן ויקריב
מיליון חיילים ולא יפסיק את האש בתעלה"
המליץ להפנים את הדברים ,כי נאצר התכוון למה
שאמר .לאחר שמדינת ישראל שילמה מחיר כבד
בחללים ,החלה מדינת ישראל להיערך בהתאם
לאורך התעלה .בשנות השישים ,מוסא עבר קורס
קצינים במסגרת קורס מיוחד לרס רים מקצועיים.
בשנת  1970הוא פרש לגמלאות בדרגת סרן.
הוא הועסק במשרד החקלאות באיו"ש כקמ"ט
חקלאות ,וגם שם הידע שלו ואישיותו באו לידי
ביטוי מועיל.
מוסא נפטר באוגוסט  2019בשיבה טובה.
יהי זכרו ברוך.
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ימ מודי ין

המתח שבין התקשורת והביטחון,
המבעבע בין שומרי החומות
לשומרי חופש הביטוי

פתחה את האירוע מצגתו המאלפת של אמנון
סופרין פרשה מודיעינית הרת גורל ,עם ממשק
עוצמתי לתקשורת בפאנל הדוברים של המפגש,
בהנחייתו של סופרין ,ישבו סא ל (מיל ) רון
קרניאלי ,סגן הצנזורית הראשית ,ד ר רונן ברגמן,
סופר ועיתונאי של ידיעות אחרונות וה ניו-
יורק טיימס  ,ותא ל (מיל ) רון כתרי ,ראש המכון
למחקר המורשת במל ם ,שהוזמן לחבוש את כובעו
כדובר צה ל לשעבר.
היה מרתק ,תרבותי ומלא הומור כן ,היה מתח
ור י שו ל ישראל נ
ל ש
ו י י  ,י ו ל ל 150
ול ר ל ורש
ויי ו ם
ש ים ,רו ם אנשי ק יל
ר ל אים ,או נשא א ל
י ול א
נ
ש
יל ו ו ור ,וא שי
ו נ י ים ש י י ו
י א קיים
ילים
לל ,ו י י ר ו קשור ו
ו לקרניאלי ל אי ו שירו של נ ור ,

0

גיליון  85דצמבר 2019

י ו נ אירו
ול ו רי ר
תא ל (מיל ) אמנון סופרין ,הציג את מקרה הבוחן
של פרשה מודיעינית ,כמתאבן רב-השראה לדיון
שהתקיים לאחר מכן .סופרין סקר את הפרשה על
ציר הזמן ,מהמשבצת הריקה  ,שבה לא היה בדל
של מידע ,דרך הרמז הראשון ,השינוי בהערכות,
ריכוז המאמץ לגילוי ראיות מרשיעות ,הממשק עם
הדרג המדיני וההחלטות.

מה שעושה את קהילת
המודיעין הישראלית הכי
טובה בעולם זו המחשבה
הנוספת של כל אחת ואחד
מהפועלים בה"

אחד נגד שלושה...

בדברי הפתיחה להתכנסות הפאנל ,איפיין המנחה,
אמנון סופרין ,את המתח ,סקר בקצרה פרשה
מודיעינית אחרת ושורה נוספת של דליפות שקרמו
למידע עיתונאי וקבע כי המתח בין הרצון לסקר
ולדווח לצורך בשמירה על הביטחון ,כולל פרסומים
של דובר צה ל ,כבר אינו מאוזן ,לדעתי הסכר
נפרץ , ...קבע
רון קרניאלי ,ראשון הדוברים ונציג בכיר של
הצנזורה ,תאר את התנאים ושלל את הקביעה
כאילו הסכר נפרץ .הסביר כי הצנזורה פועלת בתווך
ציבורי-תקשורתי הדוגל בחופש הביטוי כחלק
מהמסד הדמוקרטי .יותר מזה ,הבהיר כי סודות
הליבה של מדינת ישראל לא התפרסמו ואינם
מתפרסמים גם מפני שהתקשורת הישראלית
שומרת על הכללים ,בצד האפשרות שלא כל מה
שמתפרסם ,בעידן של עובדות אלטרנטיביות
ופייק ניוז ,אכן מתאר את האמת .רונן ברגמן,
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הקדים ואמר כי הוא יושב בפאנל שבו הוא
העיתונאי היחיד מול שלושה ובעצם מול קהל
שרובו ככולו אנשי מודיעין ...טרח להדגיש כי גם
לדעתו סודות חשובים אינם מתפרסמים ,אם
כי לעיתים אמצעי התקשורת בישראל מצטטים
מקורות זרים .ישראל היא היחידה בעולם המערבי
המפעילה צנזורה מקדמית על כלי התקשורת, ...
שחרר הצהרה שגרמה לקרניאלי להסתייג בקול.
הוסיף ברגמן ,מה שעושה את קהילת המודיעין
הישראלית הכי טובה בעולם זו המחשבה הנוספת
של כל אחת ואחד מהפועלים בה כל אחת ואחד
שייכת ושייך לשומרי החומה וחיוני לשמור על
ביטחון ישראל .אנשי הצנזורה הם חלק מהמערך
הזה ,הפועלים מתוך שכנוע עמוק ובמחשבה
עמוקה שהם שומרים על ביטחון ישראל , .אמר
והמשיך ל אבל  ,אך יש דבר שאינו קביל בעיני
אנשי קהילת המודיעין קובעים היכן עובר
הקו ,מה מותר ומה אסור .הסביר ,וגם הדגים.
עם סיפור מעברו .רון כתרי הקדים גם הוא שתי
הערות .הראשונה היא כי דובר צה ל פועל בין
הצנזורה לתקשורת וכי להבדיל מהתקשורת בעת
כהונתו ,שהתבססה כמעט אך ורק על מדיה ישנים,
כיום הבמה היא אינסופית ,משתנה במהירות,
עוצמותיה גדלות וזמינותה בלתי מוגבלת ,מיידית
ורב-תחומית .כל זאת כאשר מתחת למארג העצום
של מדיה חדשים ,פועלת גם ה,DARKNET-
הרשת האפלה .נשיא ארה ב מתחיל את יומו
בטוויטר  ,ללמדנו כי רבים מספקי החדשות עושים
זאת ישירות לצרכניהם ללא תיווך כלשהו .וכך זה
ימשיך להתפתח בהתאם לשינויים.

נשיא ארה ב מתחיל את יומו
בטוויטר  ,ללמדנו כי רבים
מספקי החדשות עושים זאת
ישירות לצרכניהם ללא תיווך
כלשהו
קו  300כקו פרשת המים...

קרניאלי חידד את כללי המשחק בעולם האוסינט,
שאחד החשובים שבהם הוא הפער הגדול בין
ידיעה עליה חתום עיתונאי ישראלי מוכר לבין
ר ום קורו רים  .ברגמן עמד על הנחיתות
המובנית של העיתונאי בבית המשפט ,וכי לא יהיה
שופט שייקח על עצמו את האחריות לאשר פרסום
שהמדינה מתנגדת לכך .כתרי סיפר על ביקוריו
אצל עמיתים בחו ל ש נזפו בו ודחקו בו ל ראו
את הקורה ביהודה ושומרון וברצועת עזה כפעולות
שיטור למניעת הפרות סדר ,ולא כחיילים הפועלים

כנגד טרור של אוכלוסייה אזרחית .כשהסביר
בארץ ,למקבלי ההחלטות את הטיעון ,נדחה בקש
ובטענה כי לא ניתן להציג את הרמטכ ל כשוטר...
כתרי הסביר כי דובר צה ל ,הדובר המייצג כביכול
רק את הצבא ,מוצא עצמו מייצג אג נדות שונות,
גם של ראש הממשלה ,גם של שר הביטחון ובעצם
הוא הדובר הרשמי של מדינת ישראל ...הזכיר את
החלק הראשון בכל תהליך עליו אחראים אנשי
ביטחון המידע (ביטחון שדה ,)...המעבדים כל
אירוע על פי אילוצי הסודיות ורק לאחר מכן הופך
המידע לפומבי .כל אחד מהשלושה הציג שורה של
נימוקים כבדי משקל ,הן בתיאור המציאות והן

בשיח מקצועי מרשים עטוף בכבוד הדדי.
ברגמן גילה כי הסיבה השכיחה ביותר ,מבין אלפי
מרואייניו לאורך השנים ,לדבר ולספר ,היא השמירה
על הקרדיט ...כאשר למישהו נדמה שאחרים לקחו
ממנו את התהילה .העיתונאי בחר להציג את פרשת
קו  ,300כדוגמה מאלפת שבה העיתונות (בעיקר
העיתון היומי המנוח חדשות ) חטפה על הפרת
צנזורה ,כשחשפה לאור השמש סיפור של רצח
וטיוח רב-תחומי של מערכת הביטחון.

ברגמן גילה כי הסיבה
השכיחה ביותר ,מבין אלפי
מרואייניו לאורך השנים,
לדבר ולספר ,היא השמירה
על הקרדיט ...כאשר למישהו
נדמה שאחרים לקחו ממנו
את התהילה
האירוע הסתיים בשאלות של הנוכחים .קרניאלי
גילה כי הצנזורה בודקת עצמה באופן שוטף
ועומדת לבדיקה של ועדות חיצוניות ,גם כדי
שפרשה כמו קו  300לא תחזור .כתרי הגדיר את
תפקיד דובר צה ל כשילוב של אג נדות ואינטרסים
של אנשים ,חלקם שלא מתוך המסגרת הביטחונית
המקודשת .
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מ ק

ספרו החדש של אורי בר-יוסף

כשפרופסור ורב-אלוף נפגשי ככירורגי
ומנתחי מודיעין על שולחן מקבלי
ההחלטות...
מא או יר שה
פרופ בר-יוס  -סגירות
קוגניטיבית היא אם כל חטאת

פרופ בר-יוסף -
סגירות קוגניטיבית של
מקבל החלטות מובילה
לקטסטרופה...
של י נו ר ,או י וריום א ל יל רו
ו ל קר ורש ,
רי ,נ  ,וראש
ורש א קוריקולום וי של רו א רי ו
י
ר ל ר וי י
וא
אורי ר יו
א א ל יל ו ו ור ,נ ל ל ם ל ו
ש של ר
רו
שק
א אירו
ר או ו ו
ם ור
ק
יו ,
ש י ים ,ללא ינונים יו רים
א יי
שלוש רו קש ל ו יא אי נו ,ור ,73
יום י ורים יש ו נים ש ולנו
א ל
,
ור שלי נ ר ו ש
שרו ים  34ו רי
ילים ל אירו
נ שלוש ו ו ו ו י
שוו
וקר ל ויי ש י שנ ר ל ם
קו ם
בר-יוסף פתח את דבריו בסיפור על גדי איזנקוט,
כשהיה אלוף וסטודנט שנכח בהרצאה שלו.
הבחנתי בו משוחח עם סגן צעיר , ...הדגיש את
היכולת לנהל דו-שיח עם צעירים ולא פחות מכך,
העלה על נס את תרומתו לשמירה על ערכי צה ל
בתקופה לא פשוטה .בר-יוסף מפשיט כל סוגיה
ומקלף ממנה את הטפל ,כדי להגיע לשורשי העניין,
מתמקד במסר כי ייחודו של מנהיג ,במיוחד אופיו,
הוא החוליה הקריטית בהחלטה הקובעת את

2
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המציאות ,לכשלון או הצלחה .לו אהרן יריב היה
ראש אמ ן (ב )73-ההיסטוריה הייתה שונה ,
הצהיר ואיזכר את רוברטה וולסטטר ,שחקרה את
מחדל פרל הארבור ,במחקר נחשוני שבו ציינה
שני רכיבים מובהקים המשפיעים על ההחלטות
אותות ורעשים .ה אותות ייצגו מידע על התקפה
עתידית וה רעשים הנמקות הדוחות את הרעיון
על הסף .במילים אחרות ,יש לדעת היטב להבחין
באותות לנתחם וכך גם ברעשים ,ולהבין כי אנשים
טובים וישרים מקבלים את כל האותות והרעשים
אך שוגים בניתוחם ולכן מיותר לגלוש למחוזות
הקונספירציה.
בר-יוסף מציע לאמץ את ירו קו ני י י
כמודל פסיכולוגי שאיפיין את יוצרי הקונספציה
ובראשם אלי זעירא .ובהרחיבו את היריעה

"לו אהרן יריב היה ראש אמ"ן
ב 73-ההיסטוריה הייתה שונה ",

קבע כי יש לשלב בהערכות מודיעיניות גם את
התופעות הפסיכולוגיות של מקבלי ההחלטות,
ומציין שלושה מגדולי העבריינים בתקופתנו
יוזף סטאלין לקראת מבצע בארברוסה במלחמת
העולם השנייה ,הגנרל דאגלס מק'ארתור לקראת
ההתקפה במלחמת קוריאה ,וזעירא לקראת
אוקטובר  .73סטאלין היה פראנואיד ולכן לא
שעה לדברי הסובבים אותו .מק'ארתור היה
נרקיסיסט ולכן זלזל בסובבים אותו .זאת אף זאת,
אנו מייחסים לאינטליגנציה חשיבות יתר ציין,
בהוסיפו שסטאלין היה גאון ומק'ארתור סיים את
ווסט-פויינט בציונים גבוהים ביותר .כך גם זעירא
שנחשב לאלוף המבריק במטכ ל של דוד אלעזר.
ובאותה נשימה הסביר כי נתניהו מאוד אינטליגנטי,
ובהתייחסות למרחב שלנו ,ניתן להבחין שעלינו על
משעול של עימות מלחמתי עם איראן .בוועדות
החקירה העתידיות נמצא את תפיסתו הקיצונית
של נתניהו ...אני חושב שניתן לא להגיע לעימות, .
סיים את הרצאתו המאלפת.

מ ק

ספרו החדש של אורי בר-יוסף
איזנקוט  -על מבצע מוצלח
לא כותבים הרבה ספרים

...ורא ל (במיל ) איזנקוט -
מבצע “מגן צפוני
מנע קטסטרופה
בצפון
נ ל קשי ל ו נ שלו ,ש י
ר
ל ,ל ני ש ונ שנים
ר
ש ו
ר שק  ,נייני ,ללא ירו ניק ,
אי נקו
ל ו נו ו יי
ו ל ר יו
ללא ר
י יום שש ללש
י ש ולי ו ו ל י
ראשונ ל ר ו
ש
ול ק יש א
שים ם יו רי  ,ללא
ו י יניו ולי ום
ל ,
יר ל
ל יוו של ר
לשם
י ש
ש שיל ליו
ששורשיו ו ני של קא ם
וני
איראני ו
ולי ני ,ק ו אל קו
נא ראלל  ,נ י י אלל ו ני ש ר
ל ו יא א ישראל י י ו ל ר שנים
נ רו קי  ,שש
ר
ו ילים א רו
ר ל ו אל י
ול
ל נרא  ,ר
רורי ים ,ל י וש י ים ישראליים ,ו י א
ונקו ו א ר יו קנ י שישראל לא יר
איזנקוט הודה שהיו בליבו חששות כשעוד היה
אלוף פיקוד הצפון .כשנכנס ללשכת הרמטכ ל,
ב 2015-כבר הייתה תמונה חלקית מדאיגה אך
לא מלאה מצד אחד וגרנדיוזית מדי בהיקפה ,כך
חשבו ,מצד שני .דובר על מנהור שיצא מכפרים
לבנוניים בעומק של בין חמישים לשמונים מטרים,
ויוביל להסתערות רבתי על הצפון לאורך כל הגבול
וגם מהתווך הימי .צה ל למד שהתוכנית החלה

קרובים ליכולת מבצעית.
ב 2018-התבהרה תמונת התוואים שישה.
איזנקוט החליט להרחיב את המאמץ הצה לי ,גם
על חשבון הזירות האחרות .מבצע מגן צפוני החל
למעשה בנובמבר  2018והסתיים בינואר .2019
לאחר שמקדח הבדיקה חדר למנהרה הראשונה,
אושר המבצע בקבינט ,בהתנגדות של שר אחד...

איזנקוט הדגיש במיוחד את
הצורך בצניעות כערך מקצועי,
ושימוש מושכל בספק לבחינת כל
הערכה ופיסת מידע
המנהרה השישית התגלתה בעומק של  84מטרים
ונמתחה לאורך של יותר מקילומטר לתוך כפר
לבנוני , .ציין את הפרטים בפרוטרוט ואת התוצאה
של המבצע המרשים שלוש מנהרות שנאטמו
בבטון לכל אורכן ושלוש שפוצצו .אבל ,חלף עשור

ויותר שהחיזבאללה ,בתמיכה איראנית מאסיבית,
הגה והוציא אל הפועל תוכנית בקנה מידה עצום,
מבלי שישראל ידעה על כך .מסע רכישות גלובלי,
של ציוד חפירה מתוחכם ,איפשר את החדירה
היומרנית לתת-הקרקע .לא קשה לדמיין מה
עלולה הייתה להיות התוצאה במדינת ישראל ,גם
בהשוואה להפתעה במלחמת יום הכיפורים .מניעת
ההפתעה תגרום לכך שלא ייכתבו על מבצע מגן
צפוני הרבה ספרים כמו על יום כיפור , .סיכם
איזנקוט את דבריו בהדגישו את חיוניות הגישה
הבסיסית שאין לזלזל בכוח אל-קודס וביכולות
שלו ושל החיזבאללה ,ולא פחות מכך ,באיום
האיראני אותו צריך לבחון גם בגישה מושכלת
של ניסיון למנוע עימות .איזנקוט התפנה לענות
בסבלנות רבה לשאלות הקהל בכל אותם נושאים
הכורכים מודיעין ,היערכות ,תפיסת הביטחון
והממשקים עם הדרג המדיני .הדגיש במיוחד את
הצורך בצניעות כערך מקצועי ,ושימוש מושכל
בספק לבחינת כל הערכה ופיסת מידע.

המנהרה השישית התגלתה בעומק
של  84מטרים ונמתחה לאורך של
יותר מקילומטר לתוך כפר לבנוני
להתגבש ב ,2005-שהיא רצינית ומושקעים בה
סכומי עתק .במהלך אותה שנה נעשה מאמץ גדול
להבהיר את התמונה ,מאמץ שלא מנע ויכוחים
נוקבים .הבנו שהאויב חושב בקנה מידה היסטורי
העימות בין צאלח א-דין לצלבנים לא פחות
מכך , ...הסביר בשלווה ... ,וכבר היה ברור שהם

מסלול מנהרת הטרור היוצאת מכפר כילא בלבנון .

 :דובר צה"ל
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דויי הש י

פדויי שבי ממלחמת יו כיפור
התארחו במל"

י אירו ש  ,יר י וקים א י ים,
ויי ש י של א
ו
יו ים וא ילו
נו ר ,לק ל
ו נו ליום שישי א
ו ו וקר
ויי
ר ל ורש
וקר ל קור נם אישי ש י ם יירו א ר
נ ו ם
נ  ,ולא ר ש יים של ש
ני ש ו ו רים ר ים או י וריום א
א ל יל רו רי ,ראש
ק  ,או ו נ
ניו
ל ק
ו ל קר ורש ,
ר יק ש או ר ,יו ר ל ם ש ר א
רי ו יו
יר א אירו
נו ים,
שאולי נ ש אי ור וא ל ל נ א
ו ני ו נ שי ,שקש
אישי ליו
ל ו ישלו
ל ארו ילים ש או ר
ו י יני  73ו יי י ל ם נ ים ל י
ר ו ו י יניו ושלו ל ל אור
י
א ל יו ל ש וני,
ו
י ורי אל
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ק י ו י י ראשי
וכך אמר תא ל יובל שמעוני ,קצין המודיעין
הראשי ,כחלק מדבריו לרגל האירוע ,לאמ ן
תשעה עשר פדויי שבי ממלחמת יום הכיפורים
(מיחידה  8200ומיחידות פיקוד הצפון ופיקוד
הדרום) ,מלחמה שראשיתה במחדל מודיעיני
קשה ,והמשכה במחירים כבדים ששילמו צה ל
ומדינת ישראל .בתוך כל אלה עומדים אתם

לצערי ,היחס בו נתקלו שבויי
צה ל בשובם אלינו שיק
תפיסות ישנות ,של מדינה
צעירה – שאני מאמין ומקווה
שהתבגרנו מאז

אנשי אמ ן בתפקידים השונים ,שהלכו אל השבי
בידיעה כי נעשה כל שלאל ידינו להשיבם ,כמאמרו
של הרמב ם .לצערי ,היחס בו נתקלו שבויי צה ל
בשובם אלינו שיקף תפיסות ישנות ,של מדינה
צעירה שאני מאמין ומקווה שהתבגרנו מאז.
יו שני ק לי ל ש
י ויי ש י של א
אבי ליבנה וייס שהיה קצין מודיעין באוגדה 252
נשלח לתגבר תצפיות בתעלה ונפל בשבי במוצב
מפצח  ,הציג עצמו בשבי כמש ק בחיל האספקה
וזכה לצל ש ראש אמ ן על התנהגותו בשבי.
פרופ עופר קרן ,שהיה מש ק וסייר אוויר בשארם
א-שייח הופל עם מטוסו באזור שורץ לוחמי
קומנדו מצריים .הציג עצמו בשבי כמפקד כיתת
חי ר וזכה גם הוא לצל ש ראש אמ ן ההתנהגות
בשבי .לצד הפדויים שעמנו עומדת משפחה שכולה,
של מרדכי (מוטי) בן-יצחק ז ל מש ק מודיעין

דויי הש י
באוגדה  252שדיווח מחזית התעלה לאוגדה,
נפל בשבי במוצב ליטוף שבי ממנו שב אלינו
בארון קבורה .יהי זכרו ברוך
ועוד הוסיף שמעוני ואמר ,במציאות המורכבת
הנוכחית ובעידן של טלטלות אזוריות ,על אגף
המודיעין של צה ל רובצת אחריות כבדה לתאר
את המציאות המתהווה והמתפתחת בקרב
אויבינו לעמוד מקרוב על הסכנות והאיומים על
אזרחי מדינת ישראל ,חיילי צה ל ומפקדיו
וליטול חלק מרכזי בעיצוב פני המערכה הבאה
בצפון ובדרום וגם מעבר להרי החושך ,תוך פיתוח
יכולות מבצעיות והישגים פורצי דרך ,בעידן של
טרנספורמציה דיגיטלית ,המשנה במידה רבה
סדרי בראשית באופן שבו אנו חושבים ומייצרים
מודיעין .וסיים את דבריו בברכה מיוחדת ליוזמי
האירוע ומבצעיו ותודה השלוחה מאלוף תמיר
היימן ,ראש אמ ן.

במציאות המורכבת הנוכחית
ובעידן של טלטלות אזוריות,
על אג המודיעין של
צה ל רובצת אחריות כבדה
– לתאר את המציאות
המתהווה והמתפתחת בקרב
אויבינו
האלוף (בדימ ) שלמה גזית ,שהחליף את האלוף
אלי זעירא כראש אמ ן ,לאחר מלחמת יום
הכיפורים ,התמקד בדבריו בתיאור הקשיים הרבים
לגלות מי נפל בשבי והיכן ,וסיפר על ההיערכות
לטפל בחוזרים מהשבי .האויב מכיר בחולשתנו
ומנצלה ואני גאה בחולשה זו ,חולשה שהיא גוון
בגבורת העם שלנו ,הנלחם כבר יותר ממאה שנים
על הארץ הזו ואולי יילחם עליה עוד מאה שנים, ...
אמר גזית.
שלושה מפדויי השבי ,יוסי ,אבי ומוסה ,שאף
העזו לספר את חוויותיהם ,עלו אל הבמה לפאנל
יוצא דופן ,בהנחייתו של נעם שפירא .התרגשותם
בשחזור החוויות ניכרה ובה במידה הציפה
בהתרגשות את כל הנוכחים באודיטוריום .אבי
סיפר על השבי במצרים ,יוסי ומוסה סיפרו על השבי
הסורי .לכל אחד מפדויי השבי הוענקה תעודה
למזכרת .תא ל (במיל ) דודו צור ,מנכ ל המל"ם
סיכם את המפגש המרגש בהתחייבות לצרף את
פדויי השבי לעמותה כדי להמשיך ולשמור על קשר
עמם ולהזמינם לאירועי העמותה .בשם פדויי השבי
הודה יוסי במילים חמות מאוד ,בציינו כי הוצאת
האירוע מהכוח אל הפועל אינו מובן מאליו.
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חמישי שנה להולד המ ל

חמישי שנה להולדת המזל ט
ו ל קר ורש
 29אוק ו ר  2019איר
 ,נ יי ו
ל ם ,ש ר ק ,לשו
ש
של רו רי ראש ו ל קר ורש
ום לי י
ו
אר ו ל ל נ א
ל י אוישים ינ ישראל ,נ ל ל ם,
נו
א אירו אי ור ל ם
ו ו ור,
של י ורי ו ר ל ניניו וא יי א שני ם
ור
ויי
ויו ו של ק יל
יי לישראל אם ל ים ולם ו י
נולו י  ,ל יר
ו של
א שי ו
ש קיי א
קר י ינו שווא ל ל
יר ילוקי
ר ק לא
ור א קו ם שי
וקים ,ל א ש ל ו יש שורים
ו
י י ל יו
ש יום אירו  ,אולי או
ר,
יו ל ,ייר יל אוויר ישראלי
אווירי ישראלי
נרא איראני ,ש ר ל ר
ו אר
פתח את הדיון תא ל (מיל ) ד ר דני אשר,
ההיסטוריון ,בסקירה מלומדת על התפתחות
תחום צילומי האוויר מימי הפלמ ח ומלחמת
העצמאות ,כנוהל מתפתח של לפני ו אחרי  .בין
מלחמת סיני למלחמת ששת הימים כמעט ולא
נערכו טיסות צילום מעבר לגבולות .הגבולות
שאחרי  67יצרו ביקוש בהיקפים אחרים לגמרי
במיוחד כחלק ממודיעין טקטי זמין בנוסף
לסיגינט אקטיבי .סוללות הנ מ של הערבים דחקו
את מטוסי הצילום מתוצרת צרפת לגבהים ניכרים
ולצילומי אלכסון .שורה ארוכה של מבצעי קומנדו
ישראליים בשטחי האויב ,חיזקה את הצורך לספק
מודיעין שוטף ועדכני בעוד הפאנטום האמריקאי
מחליף את הווטור והמיראז הצרפתיים ,עם
מצלמות איכותיות יותר.
התאריך המיוחס לטיסת המזל ט הראשון הוא
ה 7-ביולי  ,1969לתוך השטח המצרי ,אם כי נערכו
טיסות ניסוי גם לפני כן .רק ב 1975-הוקם מטה
פיתוח מזל טים .ב ,1982-במבצע שלום הגליל ,
החלו הטיסות המבצעיות הסדירות שלא באיכות
גבוהה.

האם מזל”טים מבצעיים היו מונעים את
הפתעת ?73

סא ל (דימ ) שבתאי בריל ,השני בסדר הדוברים,
היה ממובילי התחום וה משוגעים לדבר  ,שראו
במזל ט כלי לגיטימי וחיוני מאין כמוהו לאיסוף
ידיעות ,שעלויותיו נמוכות מאוד לעומת החלופות
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טיטו והגדיר את פעילותם כקוריוז .לנגוצקי גרס
שכל הפיתוח צריך לעבור מיחידת הפיתוח של
המודיעין ,שהוא היה מפקדה ,לחיל-האוויר ,וכך
אמנם קרה .חיל המודיעין ,סיכם לנגוצקי ,צריך היה
למקד את עיסוקו בהשגת מידע ,בכלים אחרים,
ולהותיר את האוויר לחיל האוויר.

העסק מתחיל להמריא ,תרתי משמע

המוכרות ,מטוסים מאוישים שחלקם גם הופלו.
בריל הציג הבחנה מהותית בין טיסן צילום
למזל ט כאשר הפעלת הראשון מחייבת קשר עין
בעוד שהשני לא .לדעתו ,לו היו לצה ל מזל טים
מבצעיים לאחר מלחמת  67לא היינו מופתעים
במלחמת  .73בהדגישו את היכולת לקבל צילומים
בזמן אמת ,סיפר כי בין הניסויים הרבים בתחילת
הדרך והצורך לשכנע שאכן מדובר באמצעי חיוני,
הוטס מזל ט אל מול תותח נ מ שניסה ליירטו אך
נכשל .בריל סיכם את דבריו בקובלנה שלא היו
לצה ל הרבה שנים מזל טים טקטיים ובאזהרה
אסור לתת למהנדסים להוליך פרויקט אלא
לצרכני המוצר הנדרש .
אל מ (דימ ) יוסי לנגוצקי פתח בהצהרה החולקת
על בריל ,שעיקרה גם עם מזל טים ערב מלחמת
יום הכיפורים ,הייתה פורצת מלחמה בהפתעה
בגין אופיים של מקבלי ההחלטות .הוא סיפר כי
חוות דעתו כקצין מודיעין בכיר בעת ההיא ,הייתה
ש"העסק מתנהל כחלטורה שאינה מכבדת את
צה ל "...הוא כינה את המפתחים הפרטיזנים של

סא ל (בדימ ) עמוס תמיר היה ממקימי נחשון ,
יחידת המזל טים של אמ ן ,ושרת בה מ1976-
במשך כשש שנים .היחידה שהציגה גישה חדשנית,
משום מה לא משכה את תשומת ליבם של מקבלי
ההחלטות בחיל-האוויר .סיפר תמיר ,למדנו
הרבה מפרויקטים אמריקאיים עתירי השקעה
שהופסקו , ...והמשיך לתאר את שנות ההקמה ,כמי
שגייס את כוח האדם המתאים למשימה הפיתוח
מול חברת תדיראן ,בתוספת מכלולים מפרויקט
אמריקאי שהופסק ,שכבר כללו מצלמה מיוצבת.
רק בשנת  2000עברה היחידה לחיל-האוויר .תמיר

תאר את הטיסות המבצעיות של מזל טי ה זהבן
הראשונים בלבנון ,שסיפקו לקריה צילומים בזמן
אמת ,מקרון פיקוד ייעודי בשטח .היחידה כללה
שני גפים מזל טי סורק שעשו את עיקר העבודה
וה זהבן  .הפעילות התפרסמה ויצרה התעניינות
אמיתית גם בחו ל .תדיראן ותע א דורבנו לעשייה
מוגברת ובחיל-האוויר נכתב ספר האיפיון הראשון
של המזל ט הצה לי.
אל מ (מיל') שאול שחר התחיל את דרכו ביחידת
נחשון  ,תחת פיקודו של עמוס תמיר .לימים פיקד
על מערך המודיעין החזותי בחמ ן .שחר האיר עוד
שלבים בהתפתחות וסיפר כי מי שהחליט להעביר
את הנושא מאמ ן לחיל האוויר היה ראש אמ ן
דאז האלוף עמוס מלכא ,שכבר הכיר את פרויקט

חמישי שנה להולד המ ל
האוויר כבר מבוצעות בהווה על-ידי כלי-טיס בלתי
.
מאוישים המשתתפים במשימת הביטחון

לשמור על המובילות העולמית

האמריקאים גם הם ,כבר חצו את רף מאה אלף
שעות טיסה לחודש עם כלים בלתי מאוישים,
הציג נתון מרשים לאישוש המהפכה ותמצת את
היתרונות בהפעלתם
 אין סיכון של אנשים
 איסו מידע בזמן אמת ובכל מזג אוויר 24 7
 גמישות מבצעית כמעט בלתי מוגבלת ,העולה
כבר על יכולותיהם של מטוסי הקרב המאוישים,
באיסו מודיעין.
 תקשורת לוויינית מתקדמת המאפשרת טווחי
טיסה עצומים וחובקי תבל ועליונות מודיעינית
וצבאית מוכחת
 טכנולוגיות מזעור המאפשרות העמסת ציוד רב-

המל ט הרון  .שחר מתח את הזיקות וההבדלים
שבין המזל ט למל ט ,לכטב מ ולכטמ מ (כלי
טיס מונחה מרחוק) .לא מדובר באבולוציה אלא
במהפכה ממש " המשפיעה כבר על כל תחומי
החיים .הוא גילה כי רוב שעות הטיסה של חיל




תחומי באיכות גבוהה
מערכות ניווט  GPSמתקדמות
משימות טיסה מורכבות ,ללא התערבות אנושית,
עד כארבעים שעות טיסה ,ונשיאת כ 1.2 -טון ציוד
במהירות של  250קשר לגובה של  55,000רגל

יצר אצל
שחר הבהיר כי אסון התאומים ב-
האמריקאים שינוי תודעתי עמוק ,המתבטא גם
בפיתוח אקספוננציאלי של מל טים .בארבעה
עשורים התפתח התחום מארבעה דגמים לאלפי
דגמים ,המיוצרים על-ידי שלושים אלף יצרנים
ומופעלים ב 95-מדינות בעולם .שלוש המדינות
המובילות בעולם הן סין ,ארה ב וישראל .במטוסי
נוסעים מסתפקים עתה בשני טייסים במקום
ארבעה .מטוסי מטען כבר טסים ללא טייסים
ועדיין לא דובר על רחפנים ...סיכם את דבריו
בהוקרה למחוללי המהפכה העוצמתית.

מספר הארות על נושא פיתוח הטיסן למטרות איסוף (המזל”ט)
מ

לנ

(אל"מ דימ' ,לשעבר רמ"ח איסוף)

לאחרונה פורסמו בעיתונות
ובטלוויזיה מספר כתבות
לציון יובל שנים להטסה
המבצעית הראשונה של
הטיסן הישראלי ,אירוע
משמעותי לכל הדעות.
כמי שהיה מעורב בנושא
זה באמ ן ,הן כראש ענף
מבצעים מיוחדים והן
כמפקד היחידה הטכנולוגית-
מבצעית של אמ ן ( )432הריני מוצא לנכון להעלות בזאת מספר עובדות
שנעלמו מכתבות אלו.
א .התמריץ לפיתוח הטיסן נעוץ במבצעי סיירת מטכ”ל
לצורך שיפור הכיסוי האיסופי הטקטי על הכוחות המצריים באזור תעלת
סואץ ,ביצעה סיירת מטכ ל טרם מלחמת ההתשה ובמהלכה סדרת פעולות
בצידה המערבי של התעלה .הלוחמים המבצעיים התקשו בחדירה סמויה
דרך קו הביצורים הצפוף ,שהקימו המצרים לאורך השפה המערבית של
התעלה ,אשר לא היה גלוי לתצפיות שלנו .וכך ,בליל ה 13-במאי ,1969
נחשף כוח של הסיירת ,שעה שניסה לחדור לצד המצרי של התעלה .במבצע
זה נהרג סגן חיים בן-יונה והלוחם בנימין (ביבי) נתניהו כמעט קיפח את חייו,
כשהוטל מסירת הזודיאק עם מטען כבד אל מי התעלה.
אל מ אברהם ארנן ,רמ ח איסוף (מייסדה ומפקדה הראשון של סיירת
מטכ"ל כמו גם מפקדה לשעבר של היחידה הטכנולוגית-מבצעית של
אמ ן) ,תמך נמרצות בנושא פיתוח הטיסן משום שראה בו מכשיר לשיפור
המודיעין עבור מבצעי הסיירת .לאור התקלה שאירעה במבצע הנ"ל
החליט ארנן על ניסוי מבצעי ראשון של הטיסן ,וזה אכן התקיים באזור
איסמעיליה ,השוכנת על הגדה המערבית של התעלה ,ביום  7ביולי ,1969
חודשיים לאחר התקלה המבצעית .איכות התצלומים שהביא הטיסן
(מצלמת לייקה בת  36תמונות) של רצועת השטח שממערב לתעלת סואץ

היתה טובה מאוד ,והייתה בכך הוכחת ישימות מבצעית שלו .אי לכך הורה
ארנן על פיתוח הטיסן ביחידה הטכנולוגית-מבצעית של אמ ן.
ב .מעולם לא הפסקתי את פיתוח הטיסנים ,אך בהיותו נושא תעופתי העברתי
אותו לחיל האוויר
עם מינויי ,בשנת  ,1971למפקד יחידה  ,432מצאתי ביחידה צוות מהנדסים
שעסק בנושא פיתוח הטיסן .עם חלוף הזמן התברר ,כי נושא הטיסנים,
שהיה חריג אטרקטיבי בעיני לא מעטים מאנשי היחידה ,מסיט רבים וטובים
ממטלותיהם .במלים אחרות ,העיסוק בטיסנים פגע בפעילותה של היחידה
שהייתה בית היוצר הבלעדי למערכות המיוחדות להתרעה אסטרטגית.
כמו כן ,הסתבר לי תוך ליווי העיסוק בטיסנים ביחידתי ,כי הגורם הקריטי
להצלחה בנושא הינו ההיבט התעופתי ,תחום שהיה זר לחלוטין ליחידה.
לאור האמור לעיל ,פניתי לאל מ אורי טלמור ,שהיה באותה עת ראש מחלק
בחיל-האוויר ,בהצעה לקיים בחינה משותפת ,של גורמי חיל האוויר ושל
אנשי  ,432בדבר דרך הפעולה המועדפת להמשך פיתוח נושא הטיסנים.
מעניין לציין כי מספר המשתתפים מטעם יחידה  432בדיון שקיימנו בנידון
היה למעלה מעשרה ,ויש בכך להעיד על משקל הפעילות בנושא הטיסנים
ביחידה.
בסיכום הדיונים שקיימנו הוחלט כי בית הגידול האופטימלי לטיסנים הינו
חיל האוויר ,ובמהלך  1974הועבר הנושא אליו .להבנתי ,נושא זה נמסר
בהמשך לתעשייה האווירית ולתדיראן-מערכות.
אינני יכול שלא להתייחס לדברים שהשמיע סא ל (דימ') שבתאי בריל,
בהם טען שאילו היו בנמצא טיסנים מבצעיים ,ניתן היה ,כביכול ,למנוע את
הפתעת מלחמת יום כיפורים .אני נמנה עם מי שעודנו משוכנע שההפתעה
ביום כיפורים לא נגרמה מהיעדר ידיעות .אדרבא שמענו ,ראינו וידענו
שהסופה מתרגשת עלינו .מה שמנע את מתן ההתרעה היו היוהרה והאטימות
של ראמ ן ולא היעדר מודיעין.
לעולם תעמוד לשבתאי בריל זכות הרעיון להשתמש בטיסן לצורך תצלומי-
אוויר (אף כי חיל האוויר הגרמני הטיס מטוס זעיר ללא טייס למשימות
צילום כבר בשלהיי מלחמת העולם השניה) אך מן הראוי לתאר את העובדות
במדויק.
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ר ל רו של יואל ן -ור

“ביו כיפור ,ראש השנה
וביו העצמאות אנחנו פרוצי ולא
חזקי כבימי רגילי

הערה של רון :בעיה בניסוח עם המילה נפל

ו שי וש
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ור  ,י ש י
רש  ,ל רו של יואל
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ו ל ו שש ר
ש ירא ראשו ו רים י
ריו י ו ים של ור יו יו א ,
שש י ים
שנ לא ר ל
במיוחד בלט הציטוט דלעיל ,המעטר את המאמר
לעיל .גלבוע סיפר על ראייתו הרחבה של בן-פורת
ושאיפתו לסינרגיה בין כל זרועות הביטחון במעשה
המודיעין והדגיש כי יואל ,שטיפח את היחידה
ואת יכולותיה באיסוף ,רצה מאוד להיות גם איש
מחקר לצד שאיפתו הממוקדת בריכוז האנשים
המוכשרים ביותר ופיתוח טכנולוגיה עילית.

עולם טכנולוגי נהדר אך עתיר בסיכונים

תא ל א מפקד היחידה בהווה ,התייחס לתאריך
המלחמה ולחותמו על התודעה הלאומית .א עמד
על שלושה רכיבים במעשה המודיעין וההבדלים
שבין  1973לימינו ק ל י של המודיעין ב73-
היה מקבלי ההחלטות בעוד היום קהל היעד הוא
י ב73-
כל מי שברשותו מחשב .א ינו
לא סבלה מרעשי רקע מאופיינים ,בעוד שבימינו
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מאיימים עליה ה פייק ניוז הגורמים לפיחות
נולו י של
בחשיבותה .לו הייתה לישראל
ימינו ,ההונאה המצרית לא הייתה קורמת עור
וגידים בעוד שבעת הזו הולכת ומתפתחת מלחמה
רשתית רחבת היקף .ההצלחה בה חיונית למימוש
המשימה הביטחונית.
עוד דברים לזכרו של בן-פורת נשא עומר ,נכדו,
שגם הוא משרת ב.8200-
ד ר דורית דור ,יוצאת היחידה ומנהלת מערך
הפיתוח של חברת צ ק פוינט בחרה בנושא על
סייבר ,ארגונים ואנשים  .כדי להבהיר את עוצמתה
של צ ק פוינט ככוח גלובלי באבטחת מידע ציינה
כי לחברה למעלה ממאה אלף לקוחות ,בכל העולם,
אותם משרתים כששת אלפים אנשי פיתוח בארץ

ובחו ל .חידדה את ההבדלים העצומים בין סוף
המילניום הקודם לימינו ובמיוחד לטכנולוגיית
הענן ומבנה רשתות המידע החדישות .פעם העולם
שמר על המידע בארונות נעולים .כיום האחסון
בענן ,ואם מישהו השאיר את המידע פתוח בתום
לב הוא יישתה בחלון זמן של שניות הבהירה.

כיום האחסון בענן ,ואם
מישהו השאיר את המידע
פתוח בתום לב הוא יישתה
בחלון זמן של שניות

ר ל רו של יואל ן -ור

השליטה במדיה החדשים וניצול הפוטנציאל
להגיע למיליונים ברחבי העולם במהירות עצומה.
את אירוע "המרמרה" ,האוניה אותה עצרו
לוחמי הקומנדו הימי בדרכה לרצועת עזה ,אפיין
כמקרה המוכיח את חשיבות הפצת מידע בזמן
אמת .ישראל התמהמהה ואיפשרה הפצת מידע
מוטעה ומגמתי ,שעות ארוכות לפני שהציגה את

דור ,רהוטה בשפתה המקצועית ,התבקשה על-
ידי מאזיניה לפשט את הסבריה המרשימים.
בהתייחסות לחובת כל ממשל להגן על מדינתו מפני
התקפות סייבר ,הדגישה את הצורך בתכנון מראש
ופסלה את האפשרות להתמקד בתגובה .המצגת
ודבריה הצליחו לצייר תמונה רחבה של הסיכונים
העצומים ,בחדירה לכל המערכות הטכנולוגיות
המקיפה אותנו גם בד אמותינו .העולם נהדר עם
הרבה טכנולוגיה אבל עלינו להיות זהירים סיימה
את חלקה.

חיוניות השליטה השכנועית במדיה חדשים

ירדן ותיקאי ,מי שהקים וניהל עד לאחרונה את
מרכז ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה,
שיתף עם הנוכחים שורה של קמפיינים תקשורתיים
המרכזי זה מול האיראנים כמאמץ גלובלי לחשוף
את פניו של משטר האייטולות .קמפיין נוסף המציג
את הרשות הפלשתינאית כסרבנית שלום שאינה
מוכנה להכיר בישראל כמדינת העם היהודי .קמפיין
שלישי עוסק בחשיפת אופיין הטרוריסטי של
תנועות החמאס והחזבאללה .התייחס למאמצים
הרבים להתמודד עם האנטישמיות של הBDS-
ולא הסתיר את הקמפיין החיובי והמתמשך למצב
את ישראל כמעצמה טכנולוגית עולמית .ותיקאי
חשף טפח מקצועי של עבודת מרכז ההסברה גם
בפן האינפוגרפי ,בשילוב טקסטים המעוטרים
בעיצוב ויזואלי מושכל .הטעים את חיוניות

"המרמרה" :ישראל התמהמהה
ואיפשרה הפצת מידע מוטעה
ומגמתי ,שעות ארוכות לפני
שהציגה את המידע האמיתי.

המידע האמיתי .תיאר את הפעילות השוטפת
 ,כדי
במרכז ,המפעיל צוות תגובות מקצועי
למנוע נזקים וגלישה למשברים תקשורתיים
כדוגמת "המרמרה" .ותיקאי המליץ להעמיק את
הסינכרוניזציה והתיאום בין כל העוסקים בהסברה
הישראלית וטיפוח מערכות רשתיות רב-תחומיות
ורב-ארגוניות ,ולא פחות מכך ,הטמעת משמעת
תדמית בקרב כל העוסקים במלאכת ההסברה.
אחרון הדוברים היה חנן גפן ,מפקד  8200בעברו,
שסיפר איך סיכלה הרשת החברתית את הדחת
הנשיא טראמפ  ,ולמעשה כיצד נחשפו שני אנשי
ממשל שרקחו את התבשיל כדי לסבך את הנשיא,
בניסיון להדביק לו קשרים פסולים עם הרוסים.
את הערב עיטר מוסיקלית רני הלרמן והגיטרה,
ששר משיריו גם בשילוב סרטון וידאו ברקע ,מחווה
שזכתה לתשואות נלהבות.

מל" זה כמו להיות ירדן ,או להיפ ...
בטקס נפרד ומיוחד ,שנערך בתחילת
נובמבר ,לכבודו של ירדן ותיקאי ,מי שכיהן
עד לאחרונה כמנהל מטה ההסברה הלאומי,
הוענקה לו תעודת הוקרה מיוחדת של
המל"ם.
את התעודה העניקו לו ד"ר צבי שטאובר,
יו"ר המל"ם וד"ר אל"מ מיל' ראובן
רובק'ה ארליך ,מנהל המרכז למודיעין
וטרור ע"ש האלו מאיר עמית.
ותיקאי עמד  11שנים בראש מרכז ההסברה
הלאומי ,שבמשרד ראש הממשלה ,כחלק
מחומת התקשורת השיכנועית של מדינת
ישראל ,במדיה ישנים והן במדיה חדשים.
התעודה מעלה על נס את שיתו הפעולה
של מטה ההסברה הלאומי עם אתר
האינטרנט הרב-שפתי של המרכז למודיעין
וטרור ,במלחמה על התודעה למען מדינת
ישראל.

האתר ,הזוכה למאות אלפי כניסות ,הוא
אחד הכלים האיכותיים ביותר של ההסברה
הישראלית ,אל מול גלי הסילופים ,הפייק ניוז,
העובדות האלטרנטיביות וביטויי האנטישמיות
בעולם.

גיליון  85כסלו תש"ף

9

גו ה

"כתבות ומאמרי המתפרסמי
בכתב-העת "מבט מל"מ" ,חייבי
להיות מדויקי "
יל של
א רו ל אלו
ר
ו א או ו ו
י נ ו שאיני ו ש
ם יום
כותב גזית שאחד הגורמים לכישלון ההערכה היה
התיחסות לא נכונה או "ביטול היכולת המבצעית
של היריב" הנתונים על עוצמת כוחות האויב
היו ידועים היטב ,מול  177טנקים ישראליים (בכל
חזית רמת הגולן ,בשעה שפרצה המלחמה ,נכון
לשישה באוקטובר בשעה  ,)1355ניצבו כ1400-
טנקים סוריים ,מהם כ 900-טנקים ברצועת ההגנה
הראשונה ועוד כ 450-טנקים בעורף רצועה זו.
האם הכמות לא הופכת לאיכות באיזה בי"ס צבאי
מלמדים על יחס כוחות שכזה בין תוקף למגן
היחס של כחמישים קני ארטילריה ישראליים ,אל
מול כ 900-קנים ארטילריים סוריים ,מעלה סוגיה
חריפה אפילו יותר .חשוב לציין את פריסת 25
סוללות הטק"א (טילי קרקע -אוויר) ,שהגבילו את
יכולת חיל-האוויר ,מרכיב מרכזי במושג "הסדיר
יבלום ,"...להתערבות בשדה הקרב( .חיל-האוויר,
באשגר מיוחד ,התריע על כך כבר בתחילת חודש
אוגוסט  .) 73מפקד הפיקוד ,האלוף יצחק (חקה)
חופי העלה בעיה חמורה זו הן בדיוני המטכ"ל והן
בפגישה עם מפקד חיל-האוויר וסגן הרמטכ"ל.
יחסי כוחות אלה הוצגו גם לשר הביטחון
ולרמטכ"ל ,בסיורם ברמת הגולן בערב ראש
השנה.
גזית כותב שנרתם כבר באפריל  ,,74עם
מינויו לתפקיד ראש אמ"ן" ,לעבודת תיקון
יסודית" .עם מי נעשתה עבודה חשובה זו
עם חייטי בגדי המלך
להלן עוד כמה תהיות
• לכותב לא היה כנראה מושג על כמות
ואיכות הידיעות שהצטברו בתקופה
שקדמה למלחמה ואשר היו בידי,
ולהערכתי היוו "סימנים מעידים"
להתכוננות צבא סוריה לתקיפת מדינת
ישראל .כך הוערכו הידיעות על ידי קודמי
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בתפקיד ,קמ"ן פיקוד הצפון יהושע בר-מסדה,
וביתר עוצמה ,על-ידי כמחליפו ,החל ב15-
באוגוסט  ,73כאשר הוצבתי לתפקיד קמ"ן
הפיקוד .היה בידי מידע רב שהעיד על התכוננות
הצבא הסורי למתקפה.
• בין יתר הידיעות שינויים בנוהג ושיגרת הצבא
הסורי ,שבאו לידי ביטוי בהוצאת כוחות
לאימונים בחודשים מאי אוגוסט  ,73והחזרתם
למערכים בחודש ספטמבר ,בעוד שבדרך כלל
התבצע הדבר לקראת חודשי החורף הקשה
ברמת הגולן תוך כדי דילול המערכים הקדמיים
הכנת המערך הארטילרי ותגבורו לפי תורת
הלחימה (כהכנה
מקדימה
להתקפה)
פגישת גולדה
מאיר עם
המלך חוסיין

מי מינה את אנשי המחקר
שהיו חסרי ידע ,מקובעים
בדעותיהם או חסרי עמוד
שידרה שכולם זימרו את
אותה מנגינה...
("הצבא הסורי בעמדות זינוק להתקפה כנגד
ישראל"" ,קיים תאום בין מצרים וסוריה")
ה CIA-כמידע התרעתי מהמעלה
התרעת ה-
העליונה.
• פריסת מערך של  25סוללות טילי קרקע-
אוויר המגבילות את פעילות חיל האויר בסיוע
לכוחות קרקעיים בולמים (גורם מרכזי ב"הסדיר
יבלום") קידום ציוד גישור למרכז רמת הגולן
(ציוד בעל אופי התקפי) קידום שתי טייסות
קרב מעומק סוריה לשדות קדמיים איוש
רצועת ההגנה הראשונה בסד"כ המירבי( ,שלוש
דיביזיות ממוכנות ,עוד שתי חטיבות טנקים
עצמאיות ועוד חטיבת ח"יר מרוקאית) קידום
חטיבת טנקים  47לחזית רמת-הגולן הוצאת
שתי הדיביזיות המשוריינות ממחנות הקבע ואי
תפיסת רצועת ההגנה השנייה המיועדת להגנת
דמשק.
• הכנת העורף הסורי למצב חירום הוצאה חפוזה
של משפחות היועצים הרוסיים ממצרים וסוריה
איסור על הכפריים הסוריים להתקרב לקו הגבול
החל מהחמישה באוקטובר  73ידיעות שוטפות
על פעילות האוייב.
• תגבור מערך האיסוף פיקוד הצפון תגבר את
התצפיות( .טיסות סיור וצילום ממטוסים קלים
נאסרה מאז פריסת מערך ה-טק"א הסורי)
כשבוע לפני המלחמה תוגבר מוצב החרמון
בשלושה מש"קי מודיעין ממחלקת המודיעין
הפיקודית ובמש"ק מודיעין מחטמ"ר (חטיבה

גו ה
מרחבית)  .820הערכתי שמערך האיסוף כולו
תוגבר וזאת לאור נפח הידיעות שהתקבל
מיחידה  848ויחידה .154
• בליל השלושים בספטמבר  ,73גויסו על ידי
מודיעין הפיקוד (בגלל פעילות אויב חריגה)
שתי חוליות תצפית של אנשי מילואים ,מיחידת
תא"ט (תצפיות ארוכות טווח) .לפני המלחמה
הייתה יחידת תא"ט באחריות קמ"ן הפיקוד.
• חודשים לפני לפני המלחמה התקבלו ידיעות
שהוערכו ,בניגוד לתפיסה השלטת על-ידי ענף
 ,5כפי שבאה לביטוי בלקטי מחלקת המחקר
שגם פסקו משום מה "סוריה חוששת מתקיפה
ישראלית"...
• "אילו השכילו אנשי המחקר" ...מי מינה את
אנשי המחקר שהיו בחלקם חסרי ידע ,מקובעים
בדעותיהם ("קונספציה") או חסרי עמוד שידרה
שזימרו את אותה מנגינה...
• "שהרי המודיעין מסיים תפקידו" ...המודיעין
אינו מסיים תפקידו .לאחר הצגת הנתונים,
על הקמ"ן "לשחק" את "האוייב" ותגובותיו
האפשריות למהלכים ותוכניות של הדרג
המפקד ...תפקיד הקמ"ן אינו מסתיים אלא
ממשיך בעדכון תוכנית האיסוף להשלמת
פערי מידע ועדכון שוטף .והכלל הוא שעבודת
המודיעין היא רצף בלתי פוסק.
• מפקד פיקוד צפון ,האלוף יצחק חופי ,גילה
בראש ובראשונה הקשבה והבנה ,פתיחות
וקליטת נתוני המודיעין שהוצגו בפניו ע"י קמ"ן
הפיקוד.
• חטיבה  7רק בלחץ בלתי פוסק ובלתי מתפשר
של האלוף חופי תוגברה רמת הגולן בגדוד ,77
(חלקית) בערב רוה"ש ,ב 26-בספטמבר 73
(ואולי היה משקל גם למידע שהעביר המלך
חוסיין ב 25-בספטמבר  73ואשר לא הועבר ,אף
שהיה מידע התרעתי מהמעלה העליונה ,למפקד
הפיקוד או לקמ"ן הפיקוד .יומיים לאחר ראש-
השנה השלים גדוד  77את ריכוז הכוחות ברמה.
יתרת חיילי חטיבה ( 7עיקר כוח החטיבה) הועברו
בהטסה במהלך ערב יום הכיפורים (יום שישי
בחמישה באוקטובר) ,לאחר שהוכרז מצב כוננות ג'
ביחידות צ.ה.ל על ידי הרמטכ"ל ,והחלטתו לתגבר
את זירות צפון ודרום בכוחות הסדירים .חטיבה 7
השלימה הערכותה בגולן בצוהרי יום הכיפורים
האלוף גזית מתייחס לאוירה שהייתה במהלך דיון
בלשכת שר הביטחון ,בבוקר הששה באוקטובר ,73
לאחר שכבר התקבל דיווח ראש המוסד והמסר
של אשרף מרוואן .האם התקיים "ויכוח קשה
ונוקב" או שמא "האווירה באותו שלב הייתה
רגועה ונינוחה" לדעתי ,חשוב יותר לחקור ,האם
בשעה זו ולאור המידע שהתקבל באותו בוקר ,יחד
עם ידיעה שהגיעה כ 24-שעות קודם לכן (ולא
הובאה לידיעת קמ"ן פצ"ן הנמצא בחפ"ק האלוף

במחנה נפח) ,מדוע לא השתנתה הערכת אמ"ן.
לצערי נראה שהמקובעות ו"הקונספציה" נותרו
כפי שהיו וחזקות מקציני המחקר ,שסיכמו ב"לקט
מודיעין בהול צבאי" ,שהופץ על ידי אמ"ן מחקר
בשישה באוקטובר  ,73בשעה  - 0730סוריה 41
"אין שנוי בהערכתנו כי הצעדים הסוריים נובעים
מחשש ,שאף גבר ביממה האחרונה ,מפני פעולה
ישראלית ,סבירותה של פעילות סורית עצמאית
(ללא מצרים) נשארה נמוכה ".זו הנקודה החשובה
לעניות דעתי( .צילום לקט זה פורסם בספר "מעשה
אמ"ן" ,של ד"ר דני אשר ,בכרך ב' עמוד )38
אין התייחסות של האלוף גזית לאי העברת
המידע ההתרעתי של המלך חוסיין מה25 -
בספטמבר ,והתרעת ה CIA -מה 29-בספטמבר,
ומשמעות הגעת חטיבה  47הסורית ,שפירושה
מלחמה כנגד מדינת ישראל .זאת אמר בחקירתו
רמ"ח מבצעים ,כי ידעו זאת באמ"ן מחקר מאז
מבצע "ארגז"י" ביוני  ,1972וכי אין כל איזכור
לכך בלקטי ענף .5
"הטלפון השבור" לא היה טלפון ולא העברת
מידע בדרך אחרת .לראשונה ראיתי את
"המידע" (הפתק של צביקה זמיר שנשלח

אני ראיתי בכך הכנות
לפעילות התקפית ,וככל
שהתקרבנו לשישי באוקטובר,
הוכנס המושג "מלחמה" לשיח
הצבאי בחזית

בשישה באוקטובר לפנות בוקר) רק כאשר
עיינתי בגיליון  82של "מבט מל"מ" ,בדיוק אחרי
 45שנים
• "הסבירות למתקפה ערבית יזומה בשלב
זה נמוכה ביותר ,"...הערכת אמ"ן בחמישה
באוקטובר  73לפנה"צ ,נמסרה על-ידי עוזר ראש
אמ"ן למחקר ,אריה שלו.
• מאוחר יותר ,אחרי המלחמה ,קידם כאמור גזית
את אנשי מחלקת המחקר.
• לא זכור לי שאחרי המלחמה זומנתי לדיונים
במחלקת המחקר גם אחרי המלחמה ,כמו לפני
המלחמה.
• כותב האלוף גזית ,שהופתע לשמוע לאחר
כניסתו לתפקיד ראש אמ"ן ,על "אי -הסכמות"
שהיו בין ראש ענף  5וקמ"ן פיקוד הצפון בעניין
ההערכות המודיעין לפני המלחמה ,וכן שהדבר
לא הגיע לידיעת ראשות אמ"ן .אכן היו "אי-
הסכמות" מהותיות ,בעוד ענף  5העריך שכל
הפעילות הצבאית הסורית ,כמו גם ההכנות
האזרחיות הן תוצאה של חשש סורי מפעילות
ישראלית .אני ראיתי בכך הכנות לפעילות
התקפית ,וככל שהתקרבנו לשישי באוקטובר,
הוכנס המושג "מלחמה" לשיח הצבאי בחזית.
• מפקד פיקוד הצפון הביא את הערכות המודיעין
והאיומים הסוריים אל הפגישות שקיים עם סגן
הרמטכ"ל ,מפקד חיל-האוויר וראש אמ"ן וכן
בדיוני המטכ"ל כבר בחודש ספטמבר .בשניים
באוקטובר  ,73נקראתי לעוזר ראש אמ"ן
למחקר ,תא"ל אריה שלו" ,לנזיפה" (על אירוע
שלא יפורט כאן) בפגישה זו ,בה נוכח ראש ענף
 5הצגתי רשימה של "סימנים מעידים" ,שעמדו
בסתירה ללקטי אמ"ן מחקר .במהלך הפגישה
שתק אביעזר יערי ,רע"ן  5ואריה שלו סיכם
בקצרה" ,לנו יש סימנים אחרים"...

איש ממחלקת המחקר של
אמ"ן לא ביקר במרחב הגולן
לפני מלחמת יום הכיפורים
• ועדת אגרנט מצאה לציין שהאלוף חופי היה
חריג חיובי בכך שהיווה צינור להעברת המידע
בין השטח למטה הכללי.
• ולסיכום במקום לפנות לאילנות גבוהים
באקדמיה מוטב להגיע לשטח .יש לחייב את כל
אנשי המחקר לסייר בשטח ולראות בעיניהם( )
מה קורה .התצפית הבלתי אמצעית מהווה
אמצעי וטכניקת איסוף פשוטה ,מהירה ויעילה
שהוכיחה את עצמה איש ממחלקת המחקר של
אמ"ן לא ביקר במרחב הגולן לפני מלחמת יום
הכיפורים.
עד כאן להפעם ,תם ולא נשלם...
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א רה דר  -איש מודי ין ל י-שגר י

אברה דר ,המנוע שמאחורי המבצע
לחיסולו של קולונל
מוסטפה חאפז
מא יוס ארגמן

על יחידות המודיעין קת מ ,מרכז ודרום ,הוטלה
אז על ידי משה דיין ,הרמטכ ל ,ויהושפט הרכבי,
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ראש אמ ן ,בדיקת היתכנות לנטרולו חיסולו.
בראש היחידה עמד אז אל מ רחביה ורדי  .את רוב
דרכו בצבא מאז פלוגה ג של הפלמ ח והש י
 עשה בתחום המודיעין הצבאי ,משם עבר עםמאיר עמית בשנת  1963למוסד .הוא נחשב איש
חכם ובעל ניסיון רב .לרחביה היה ברור שחיסולו
של חאפז ידרוש תרגיל מתוחכם ,שכן האיש היה
זהיר מאוד ,אחרי ניסיון של כמה מלוחמי יחידה
 101לחסלו בביתו שברצועה .לצורך המבצע נבחר
בדואי ,שהיה סוכן כפול .תוכנן להעביר באמצעותו
משהו לחאפז שיגרום לו לפתוח אישית את
חבילת ה מתנה .

קבלן עצמאי בשטח...

לצד ורדי פעל אז רב-סרן אברהם דר .מאחוריו
כבר הייתה פעילות מודיעינית נרחבת ,שכללה
גם את ארגונה הראשוני של קבוצת היהודים
הצעירים במצרים ,מתוך כוונה להפעילם בפעולות
חשאיות לטובת מדינת ישראל ( .הפרשה  ,מבצע
"סוזנה") .דר היה איש בעל כישורים מגוונים .הוא
נולד בירושלים ,דור שלישי בארץ ,ממוצא תימני.
הוא היה בוגר הקולג הסקוטי בירושלים ואיש
של מבצעים מיוחדים ,העפלה ורכש ,וכן שליחויות
סודיות לאיראן ,עיראק ועוד.

א רה דר  -איש מודי ין ל י-שגר י
ב ,1956-השנה בה מתרחשת פרשת מוסטפה
חאפז ,נמצא דר בחופשת לימודים ופועל כ קבלן
עצמאי במשימה מיוחדת זו בשטח .הוא היה
פרסונה מיוחדת  ,אמר עליו ורדי בראיון לעיתון
במחנה  .הצנזורה לא אפשרה אז לנקוב בשמו.
דר עצמו סיפר למדתי אז בקורס מודיעין גבוה
בחסות האוניברסיטה העברית .אחרי שליחויות
רבות הייתי די מנותק ממה שנעשה בארץ .ידעתי
שיש בעיות עם פידאיונים אבל זה לא נגע לי
אישית .הייתי נוסע לירושלים או חיפה ולא ידעתי
מה נעשה בדרום.
יום אחד ,אחרי שחזרתי מחו ל ,ביקשה ממני
אשתי לשעבר לעזור לה להעביר בטנדר צבאי
את החפצים שלה מהמושב (מושב ותיק בעמק
יזרעאל) למושב מסלול שבנגב .הסתבר לי שהיא
נענתה לפנייתו של בן-גוריון לנוער המושבים,
להגיע לעזרת מושבי העולים בנגב ...היינו ביחסים
טובים מאוד ,הייתה לנו בת משותפת .באתי לעזור
לה .נסענו בדרכים המפותלות של הנגב עד שהגענו.
מסביב היו חושך ואימה .הנחתי את החפצים
ויצאתי לשירותים בחוץ .פתאום תקעו לי קנה של
רובה בגב .עצור סיסמה  .שמעתי מישהו במבטא
פרסי כבד .לא היה רחוק שיירה בי מתוך פחד.
באותו לילה נשארתי ללון במושב ולמדתי בפעם
הראשונה על בשרי על האימה ששררה אז בישובי
דרום הארץ .פתאום הבנתי שיש לי אישה לשעבר
ובת ,שחיות מדי לילה ויום בסכנת מוות.

נשארתי ללון במושב ולמדתי
בפעם הראשונה על בשרי על
האימה ששררה אז בישובי
דרום הארץ
למחרת ,נסעתי למודיעין בתל-אביב .סיפרתי
על החוויה לחבר ה ושאלתי מה עושים סיפרו
לי שהמצב אכן סבוך וכי כל החוטים מתנקזים
אל מוסטפה חאפז .סיפרו שכמה ניסיונות לפגוע
בו אחד מהם מהים נכשלו .זה היה בתחילת
חודש מארס  . 56ביקשתי רשמית תנו לי לטפל
בנושא .פטי הרכבי ,ראש אמ ן אמר קדימה
התחלתי להיכנס לנושא נפשית .התחלתי לקרוא
את כל החומר על האיש .הסתבר שהוא היה אהוד.
לא התנשא על פקודיו ,דאג למשפחות שלהם
ונתן אפילו גאוות יחידה .קיבלתי עליו גם חומר
מפידאינים שנשבו.

הורדות ידיים בצמרת...

הבעיה המרכזית הייתה איך מובילים לחאפז את
המתנה  .היה ברור שהמטען צריך להיות מאוד

אטרקטיבי ,מאוד מסקרן ומאוד חשוב לחאפז.
לבסוף ,נבחר ספר ממולכד .לסוכן הבדואי ,שאמור
היה להעביר את המטען ,נאמר כי מדובר בספר
קודים חדש ויש למסור אותו למפקד משטרת עזה.
ההנחה הייתה שטללקה ,זה היה שמו של הבדואי,
יסתקרן ויביא את החומר ישירות למוסטפה
חאפז.
בינתייים התרחשו דברים במפקדת היחידה בתל-
אביב .הבעיה המרכזית לאחר גיבוש התוכנית,
הייתה אישור הרמטכ ל ופקודת מבצע כתובה.
אברהם דר ישב וכתב ראשי פרקים לפקודת מבצע
לאור הנתונים שהצטברו מהבסיסים .אחר כך ,יחד
עם רחביה הביא את החומר להרכבי ראש אמ ן.
לדבריו ,התפרץ הרכבי לעברו לאחר ששמע על
התוכנית ,וטען שהוא הולך לפוצץ לו עוד פרשה
מסוג "עסק הביש" (הרשת נתפסה שנה וחצי קודם
לכן במצרים .דר היה אחד הבודדים שניתן לומר
עליו כי היה כבר "נקי").

תגובת ראש אמ"ן הוציאה את
דר מכליו .לדבריו ,אמר לאלו
כי אם לא ילך לרמטכ"ל להביא
אישור למבצע ,הוא ,אברהם
דר ,ילך לרמטכ"ל בעצמו.
תגובת ראש אמ ן הוציאה את דר מכליו .לדבריו,
אמר לאלוף כי אם לא ילך לרמטכ ל להביא אישור
למבצע ,הוא ,אברהם דר ,ילך לרמטכ ל בעצמו.
את הדברים הללו אמר בנוכחות פקידות הלשכה
והרל ש רפי פירט .לדבריו ,אמר לו הרכבי בקוצר
רוח בסדר ,תביא פקודת-מבצע ומחר יהיה לך
אישור .
גם רחביה ורדי העיד על התרחשותה של הסצנה
המתוארת .בעדותו ציין כי העניין הפך לפתע
לדחוף .לדבריו ,הקפיד באותה עת על עניין הרישום.
בעיקר ,בגלל הלחצים של דיין להתנהג כ ילדים
טובים  ,לאחר פעולה שיזמה היחידה ,ובדיעבד
התברר כי הייתה למורת רוחו .אני זוכר שבאתי
עם דר להרכבי .עד כמה שזכור לי ראש אמ ן לא
האמין בתוכנית .הוא היה סקפטי .מכל מקום ,אני
זוכר אותנו יורדים במדרגות ודר אומר להרכבי,
אם אתה לא לוקח לרמטכ ל אני הולך  .דר היה
באמת פרסונה מיוחדת ,לא קצין שגרתי .הוא היה
הולך לרמטכ ל ,הולך לפה ,הולך לשם .אצלנו ,קציני
המטה ,הרמטכ ל היה חצי אלוהים .בכל אופן ,פטי
אמר לו תנסח פקודה ואני אביאה לדיין  .בזה
ובהכנות המבצעיות עם חבילות הנפץ אני רואה
את חלקו של דר כחלק מכריע .הוא רץ ,זירז ,דרבן
והביא את החבילה.

שונא מתנות יחיה...

על ההמשך סיפר אברהם דר בסגנונו המהיר
והנמרץ ,אחרי הפגישה עם פטי ,הסתגרתי עם
אלישע רואי ,אחד קצינים הוותיקים והבכירים
ביחידה .יחד ניסחנו את פקודת המבצע כי לי לא
היה ניסיון בזה .עוד באותו ערב רצתי והשארתי את
הנוסח אצל הרל ש ,רפי פירט .למחרת ,כבר בשעה
שמונה בבוקר ,הייתי בלשכה .פטי לא היה .רפי
אמר לי הנה פקודת המבצע מאושרת  .ואז ,כמו
אדם הנמצא בטירוף ,אני מצלצל לאנשים שאיתם
עבדתי על זה .חבילת הנפץ כבר הייתה מוכנה...
אחרי שקבעתי איתם והייתי כולי אחוז פעלתנות,
גיליתי שאין לי רכב .ביקשתי שוב ושוב ואמרו
לי אין .עליתי ליעקב חפץ ראש המטה עם מבט
רצחני בעיניים ודרשתי בתוקף מכונית .הוא שאל
אותי בשביל מה אמרתי למבצע דחוף .אחר כך
הוא סיפר לי שעל פי הבעת העיניים שלי הוא הבין
כי עליו לתת לי אוטו ,או את חייו .חפץ נתן לי את
האוטו שעמד למטה .ביקשתי נהג .הייתי מאוד
מתוח .נסענו ליחידה וקיבלנו את החבילה ,פצצה
חיה .הנחתי אותה לידי .אנחנו שועטים ליד תל-
השומר .ופתאום אחרינו אופנוע של המשטרה-
הצבאית .מנפנף לנו ועוצר אותנו על מהירות.
הראיתי לו את התעודה שלי והוא אומר אני לא
יודע מה זה. ...

אחר כך הוא סיפר לי שעל
פי הבעת העיניים שלי הוא
הבין כי עליו לתת לי אוטו,
או את חייו
זה כבר היה יותר מדי .חטפתי את התעודה
וצעקתי לנהג סע העפנו את האופנוע ופרצנו
בדהרה דרומה .הגענו לבאר-שבע .נכנסתי למשרד
היחידה ומסרתי את החבילה .פתאום הרגשתי
עייפות גדולה .אמרתי לנהג ,סע צפונה למושב
שלי בעמק יזרעאל  .הגענו בלילה .הייתי כמה ימים
ללא שינה .נפלתי על המיטה וישנתי עד למחרת
בצהרים.
המשך המבצע היה מעתה באחריותם הבלבדית של
קציני הבסיס...
מוסטפה חאפז נפל למלכודת
הדו ח שהוגש לנאצר על מותו והגיע לידי ישראל
במהלך מלחמת סיני טען כי זו הייתה משימה
שטנית של המודיעין הישראלי .
לסיכום ,ניתן לומר ,כי המבצע חיסל למעשה את
תופעת הפידאיונים ,שהטרידה מאוד את ישראל
הצעירה באותם ימים.
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חקיר המ ור ו הרוסי

חירו לנשיאו

הסמארטפון והוואטסאפ
הצילו את שלטונו של הנשיא
דונאלד טראמפ
ה יא לד וס נ

ש ירא

ציד מכשפות בבית הלבן

ירו
ור ו רו י
יקרי רשיי
לנשיאו אר וקשרים שו ים י ונאל
רא ואנשיו ל ו י י רו י נ קרו א ר
ל ם 83
ש ור ם ליו
איש
רלוונ י ל רק
ליל
י
ל
ילי
יו רי י לש ר י ל קש
וקר י ו רים לילים ל נשיא רא
וקשרים שו ים ם רו ים
פעילי המפלגה הדמוקרטית הפיצו את החומר
בקיץ  ,2016טרום הבחירות ,הציגוהו כחומר
מודיעיני אוטנטי ,שנאסף על ידי סוכן  MI6בריטי
מוערך .הסוכן מצידו סייע בהפצת החומר והתראיין
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לאמצעי תקשורת אמריקאיים נבחרים  .שם הופיע
כ מקור מודיעין מערבי  .החומר הועבר לבכירי
ממשל ,לנבחרי ציבור ,מתנגדי טראמפ וכמובן
ל ,FBI-למרות רמתו הנמוכה .בדיעבד גם התובע
המיוחד שלל אותו.

בחלקים מהתקשורת
האמריקאית התחילו
להתייחס אל הנשיא טראמפ
כ"נכס" של המודיעין הרוסי

בתחילת  ,2017כאשר טראמפ הושבע לנשיא,
התפוצצה הפרשייה ותיק מסמכי סטיל פורסם
בתקשורת .בחלקים מהתקשורת האמריקאית
התחילו להתייחס אל הנשיא טראמפ כ נכס של
המודיעין הרוסי .טראמפ היה חסר אונים מול גל
ההאשמות ממקורות בלתי ברורים ,שאי אפשר
להתגונן מפניהם .כל פעולה שנקט החמירה את
מצבו וחיזקה את החשדות כי יש לו מה להסתיר.
היועצת המשפטית ,מתקופת אובמה ,אילצה
אותו לפטר את יועצו לביטחון לאומי ,בגלל שיחה
שלא דיווח עליה ,עם השגריר הרוסי .התובע הכללי
שמינה הנשיא ,השעה עצמו מעיסוק בנושא הרוסי

חקיר המ ור ו הרוסי
כי נפגש עם השגריר הרוסי .טראמפ פיטר את ראש
ה FBI-בשל סירובו להתנער מהתיק.

חירו לנשיאו

דונאלד טראמפ – קורבן של ה"Deep State" -
איורfreepik :

מצב ביש וסכנת הדחה

רגע השפל מבחינת הנשיא היה מינויו של תובע
מיוחד עם סמכויות נרחבות לחקור את כל
ההיבטים של הפרשיה.
בהרבה חוגים כבר חישבו את קץ שלטונו .סגן ראש
ה FBI-העלה אפשרות בדיונים פנימיים לפעול
להדחת טראמפ בגלל אי כשרות לכהן כנשיא.
טראמפ ותומכיו טענו ,בלי יכולת להוכיח ,כי הם
ניצבים בפני ה  , Deep Stateמנגנון פקידי ממשל
בכירים ,המנהלים את המדינה כראות עיניהם...
ואז באחת חלה תפנית.

התכתובות היו עם יועצת
משפטית בכירה ובהן גילו
זלזול ועוינות מובהקים
לנשיא טראמפ
מבקר הפנים במשרד המשפטים החל בבדיקת
פעילויות ה .FBI-המבקר גילה תכתובות וואטסאפ
שניהל פיטר סטרוזק ,סגן ראש האגף לריגול נגדי.
הוא נחשב לאחד המומחים הבכירים לנושא הרוסי.
התכתובות היו עם יועצת משפטית בכירה ובהן
גילו זלזול ועוינות מובהקים לנשיא טראמפ .הם
תקשרו על הצורך לפעול למניעת בחירתו ,ואח כ
לפעול להדחתו .בשיחה ביניהם מחווה סטרוזק
את דעתו כי אין בעצם בסיס לחקירה של התובע
המיוחד מולר .השניים שוחחו על דיונים פנימיים
בהשתתפות סגן ראש ה FBI-ויועצים משפטיים,
בהם דנו הנוכחים על דרכי פעולה נגד טראמפ.

האמת נחשפת במערומיה...

דיברו גם על הדלפות לתקשורת של הFBI-
ולסוכנויות מודיעין אחרות כדי להמשיך ולתדלק
את הפרשה.
החומרים האלה היו מקצת מאלפי מסרונים
שהחליפו ביניהם ,חלקם גם עסק ביחסים
רומנטיים שניהלו הצמד.
שניהם עברו ביוני  2017לשרת בצוותו של התובע
המיוחד מולר .סטרוזק היה אחראי על צוות ה.FBI-
חודשיים לאחר מכן התגלו התכתובות .התובע
המיוחד הדיח את בכיר חוקרי ה FBI-שבצוותו
מיידית .חוקר זה טען כי לא דיברו איתו והורו לו
לעבור למחלקת משאבי אנוש .לאחר שנה הוסר
סיווגו הביטחוני והאיש לווה על ידי מאבטחים אל
מחוץ לבניין ופוטר מהשירות.
בני-הזוג זומנו לאחר שנה לשימוע בבית הנבחרים

וניסו לתת הסברים שונים לטקסטים שהתגלו .הם
הצהירו כי לא היו מוטים .אולם המהירות בה פעלו
התובע המיוחד ואנשי הבולשת הפדרלית שבצוותו
מצביעים על כך שבארגון פירשו את הדברים
לחומרה.
לאחר שהתגלו המסרונים הראשונים ,פנה מבקר
הפנים של הבולשת לאסוף את כל החומר.

שעתה הקשה של הבולשת הפדרלית

נוהלי ה FBI-חייבו שמירת כל החומר שהועבר
במכשירי הסמארטפונים של הארגון .עקב תקלות
טכניות לא את כל הטלפונים ניתן היה לאסוף .יתר
על-כן ,בעת שהצמד עבר לצוות של מולר ,הוחלפו
הטלפונים שלהם .לאחר שעזבו ,אנשי המנהלה של
התובע המיוחד העבירו אות הטלפונים לאחרים
ומחקו את תוכנם.
חשיפת התכתובות היתה מבחינת הנשיא הוכחה
לקיומה של  Deep Stateמנגנון חושך מתחת
לממשל הלגיטימי.
פיטוריו של פיטר סטרוזק  ,סגן ראש האגף לריגול
נגדי ,ובפועל האיש הדומיננטי בקהילת המודיעין
האמריקאית ,בחקירת המעורבות הרוסית ,העבירו
את הבולשת ממצב של יוזמה ותקיפה למצב
מגננה והתנצלויות .בתחילת  2018פוטר גם סגן
ראש הבולשת הפדרלית ושותפם לדיונים .הרקע,
אי אמירת אמת באשר להדלפת חומר לתקשורת.
נראה כי מדובר באשמה הרבה יותר חמורה ,כיוון

שהוא פוטר ללא זכאות לגימלאות.
במקביל לפיטוריו של סטרוזק הופסק למעשה גם
טיפול הבולשת הפדרלית באנשי הנשיא .אף אחד
לא הואשם בשיתוף פעולה עם הרוסים .סטרוזק
הוא שגרם לפיטוריו של הגנרל מייקל פלין מבכירי
הבית הלבן .כעת יתכן והגנרל שוקל לחזור בו
מהודאתו שנגבתה על ידי סטרוזק.
לאחר שלוש שנים של חקירות שערכו אנשי
הבולשת והתובע המיוחד ניתן לומר כי הסמארטפון
והרשת החברתית היו הגיבורים האמיתיים בפרשת
החקירות של המעורבות הרוסית בבחירות
בארה ב .בתקופות אחרות לא ניתן היה להגיע
למידע פנימי וחושפני כפי שהתגלה במקרה הזה.
ואולי על הסמארטפונים רכבו המכשפות שיצאו
לצוד את הנשיא ,במקום על מטאטאי הקש
המסורתיים.
אלמלא הגילויים האלה ,הלחץ התקשורתי
והציבורי על הנשיא טראמפ היה נמשך ויתכן והיה
מביא להדחתו.
לגליון מבט מל ם
מס  ,83סירקו בעזרת
הסמארטפון שלכם
את הQR-
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55

מודי יון בעריכת תא"ל (מיל') יוסי קופרוסר

ממודיעין לש התרעה
למודיעין לש הבנה חלק שני
ד ר דו יק מרי

הסביבה הטקטית

הסביבה הטקטית ,הקרבית ,מאופיינת בסדרה של
התנגשויות פיזיות בין יריבים ,המתנהלות ברצף
אחד ,בזמן הווה ובמרחב מוגדר ,שבהם שואף כל
צד מהיריבים לכבוש שטח או להשמיד את יריבו,
או לשלול ממנו את האפשרות לכיבוש ולהשמדה.
מכיוון שהקרב במהותו הוא התנגשות פיזית של
כוחות המפעילים מערכות נשק וציוד לחימה ,טבע
המשימה הוא מכני ביסודו לנוע אל  ,לירות על ,
לכבוש  ,להשמיד  ,להכריע  ,למנוע ודומיהם.
פועל יוצא מהסביבה הטקטית ומטבע הלחימה
בקרב הוא דפוס חשיבה תגובתי בעיקרו .מדפוס
החשיבה התגובתי נובעים המושגים המוכרים כמו
הפיקוד הטקטי ,הערכת המצב 1וכן החלטות בתנאי
לחץ ובתנאי אי ודאות ,שכן בעת קרב יש מידה רבה
של אקראיות .הטקטיקה במהלך קרב נשענת על
הידע העכשווי ,וטקטיקה זו מייצרת פעולה מידית.
במצבים טקטיים ,קרביים ,נדרשת פעמים רבות
החלטה מהירה כדי להתמודד ולהשיג את המטרה.

טבע המשימה הוא מכני
ביסודו" :לנוע אל"" ,לירות
על"" ,לכבוש"" ,להשמיד",
"להכריע"" ,למנוע" ודומיהם
קורה שבצבאות ,כך גם בצה ל ,מתגבשת תרבות
טקטית שלטת המעלה על נס קבלת החלטות
מהירות 2.לא זה המצב בסביבה המערכתית ,וודאי
שלא באסטרטגית .המושגים תוכנית ו תוכניות
הולמות בעיקר את הסביבה הקרבית ,שבה הדיוק
והמהירות הם תנאי לביצוע.
שלוש הסביבות המתוארות מחייבות מודיעין
הולם ,אלא שכדי לענות לצורכי כל סביבה עליו
להיות שונה עד מאוד בכל אחת מהן.
 1המושג "הערכת מצב" המקובל בצה"ל מקורו בסביבה הטקטית
והוא אינו רלוונטי לסביבות המערכתית והאסטרטגית ,בהן אין
"מצב" ,אלא היכולת הנדרשת לפרש מחדש מציאות ההולכת
ומשתנה ,אם ביזמתנו ואם ביזמת היריב.
 2דוגמה עצובה על דומיננטיות הטקטיקה על החשיבה המערככ
תית ,הייתה ההחלטה הפזיזה ב 8-באוקטובר  ,1973של אלוף
פיקוד הדרום במלחמת יוה"כ ,לנסות לצלוח באופן חפוז ,את
תעלת סואץ ,כאשר נדמה היה לו וכן למטכ"ל ,כי תנועת עוצבות
הטנקים של אוגדות הפיקוד באותו בוקר הצליחה.
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דני כתרי ,ארכיון המל"ם

ההתרעה כמושג מכונן במודיעין לרמה
האסטרטגית

מודיעין מדויק ובעתו הוא הכרח גמור לניהול יעיל
של מדיניות חוץ וביטחון לכל עם ומדינה .ואולם,
דומני שלא אפריז אם אומר שבמצבה של מדינת
ישראל ,בהיותה מדינה קטנה בשטח ואוכלוסייה,
מוקפת אויבים החותרים להשמידה ונתונה בסבך
בעיות יו ו פנימיות וחיצוניות ,הרי ששירותי
הביון לגביה הם קו ראשו במערכת הגנה ,ביטחונה
ומאבקיה המדיניים וחשובים ביותר גם למאמציה
בזירות אחרות ,הכלכלית וכו ( "...תזכיר עוזר
שר הביטחון שאול אביגור על קהילת המודיעין
 , . .שהוגש לרוה מ ושרהב ט
בישראל,
בן-גוריון לפי בקשתו .ההדגשות הנטויות במקור).
התרעה לאפשרות של מלחמה אינה מושג
אוניברסלי ,אלא מושג ייחודי לכל מדינה וצבא.
התרעה אינה עומדת בזכות עצמה ,אלא היא פועל
יוצא מהמציאות הגאו-אסטרטגית הייחודית,
ממבנה הצבא ומהפוטנציאל הלאומי לאפשרות
של מלחמה .מושג ההתרעה הצה"לי מקורו בשנות
ה 50-המוקדמות של המאה ה ,20-והגיונו נבע
ממבנה צה"ל ,שעקרונית לא השתנה עד היום ,שכן
צה"ל נשאר צבא סדיר ,קטן יחסית ,שרוב כוחו
המספרי מאנשי יחידות ועוצבות מילואים .הגיוס

המהיר ביותר והפריסה בזירות הלחימה הם עניין
של יממות אחדות .ההנחה הבסיסית הייתה כי יש
לצבאות היריבים מסביב לישראל יכולת לתקוף
במפתיע .תכלית ההתרעה ומטרתה לפיכך הן
להספיק ולגייס די כוחות על מנת למנוע הישגים
ממתקפת פתע של צבאות שכנים .אפשר כי
בגלל חוסר התנסות ,מושג ההתרעה המודיעינית
בצה"ל לא זכה למחקר ולהמשגה תאורטית .גם
הגדרת המושג ופרשנותו התאורטית הייתה כללית
ושטחית.
כיום החשש ממתקפת פתע של צבא ערבי סדיר הוא
נמוך ביותר עד כדי לא קיים ,אם מושג ההתרעה
המודיעינית לאפשרות של מלחמה משמעו כי על
אמ ן להתריע בפני צה ל ובפני הממשלה מפני
מלחמה מבעוד מועד ,כדי שיהיה אפשר לגייס
ולפרוס את כוחות המילואים .משמעות זו אינה
מספקת מענה לשינויים שחלו באופי המאבקים
האלימים .אופי המאבקים האלימים כיום הוא
בין ישויות מדינתיות לישויות לא מדינתיות,
המפעילות טרור המכוון ברובו נגד אזרחים ,פגיעה
בתשתיות ושיבוש שגרת החיים לזמן ממושך,
ויכולתם לגרום את כל אלה גם מבלי לחצות גבולות.
במילים אחרות ,מדובר בסבבים אלימים ובהתשה
מתמשכת .גם המעורבות האיראנית האינטנסיבית
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התרעה אינה עומדת בזכות
עצמה ,אלא היא פועל יוצא
מהמציאות הגאו-אסטרטגית
הייחודית ,ממבנה הצבא
הלאומי
ומהפוטנציאל
לאפשרות של מלחמה
בסוריה ובלבנון והשלכותיה על ישראל אינה מעלה
אפשרות של מתקפת פתע .אפשר שהיא מזמינה
מציאות מתמשכת העלולה לגרום להתדרדרות.

נחוצה הגדרה מחדש

לאור השינוי באופי המלחמות והקונפליקטים
האלימים באזורנו ,ממלחמות גדולות ומתועשות
למאבקים אלימים א-סימטריים המתאפיינים
בטרור חסר גבולות ,מלחמות דת והופעת ארגונים
קיצוניים במדינות שבהן נחלש או התפרק השלטון
המרכזי ,חייבים להשפיע על מושג ההתרעה
הוותיק.
נראה כי ראוי להגדיר מחדש את המושג התרעה .
מהתרעה לקראת מלחמה שתכליתה לגייס
מילואים מבעוד מועד ,יש לעבור להתרעה על
תהליכים במרחב גדול בהרבה מהמרחב הקודם,
שכלל בעיקר את צבאות היריבים הקרובים .דהיינו,
אנחנו ,יריבינו במזה ת ,מדינות רחוקות ומעצמות
מעורבות .במילים אחרות ,התרעה בדבר השינויים
הגלויים והנסתרים העלולים לחולל התפרצויות
אלימות גם אם לא בזמן הקרוב ,ולחילופין ,התרעה
בדבר הזדמנויות להסדרים הרצויים לישראל .אם
לא נחיל את המושג התרעה על תהליכי השינויים
במרחב ולא נמצא כלים חדשים ,שונים מאלה
שנקטנו בהם זה שני דורות ,המודיעין עלול להיות
פחות ופחות רלוונטי בסביבה האסטרטגית
ובסביבה המערכתית ,האופרטיבית .אולם לא
די בכך חובה לשאוף לכך שהמודיעין יתניע אצל
המדינאים תהליך חשיבה ולמידה כפרקטיקה
קבועה.
נוכח המגבלות וחולשות החשיבה והלמידה של
ההנהגות הפוליטיות בישראל ,דרושה ישות לומדת
וחוקרת שלא מחליפה את תפקוד הממשלה,
אלא מחוללת שיח שתכליתו לברר את הפער בין
המציאות המשתנה לבין התפיסות ,או שמא היעדר
תפיסות בממשלות .אין הכוונה לישות המגישה
למטכ ל ולממשלה הצעות לפתרונות מעשיים,
אלא מהווה מנגנון המניע שיח ולמידה הדדית.
במדינת ישראל אין ישות ההולמת את האמור יותר
מאשר אגף המודיעין במטכ ל ושירותי המודיעין
הממשלתיים .המשמעות היא מעבר מיחסים

דני כתרי ,ארכיון המל"ם
של ספק וצרכן לשיח למידה של המודיעין עם
המצביא הצבאי ועם הקברניט הפוליטי .ההתרעה,
זו שכשלה במלחמת יום הכיפורים ,צריכה
לנוע מהתרעה למלחמה להתרעה על תהליכים
המצביעים על שינויים במציאות ועל השלכותיהם
האפשריות.

ההתרעה ,זו שכשלה במלחמת
יום הכיפורים ,צריכה לנוע
מהתרעה למלחמה להתרעה
על תהליכים המצביעים
על שינויים במציאות ועל
השלכותיהם האפשריות
המודיעין לסביבה המערכתית

מטות כלליים כבוני כוח וכמפעילי כוח לא יכולים
לחשוב ולפעול ללא המסביר  ,שהוא מנגנון שעניינו
לפתח ולהבין את הידע הגלוי והסמוי ,הבוחן את
המציאות ואת השינויים במרחב ואת המשמעויות
לטווח הקצר והארוך .המסביר הוא מסתכל חיוני
על המציאות ועל הידע הקיים .השאלה היא האם
המודיעין אמור להסביר רק את האויב .בחינת
המציאות המתהווה מחייבת לעצב מערכת מושגית
מסבירה שבה נמצאים האויב ,היריבים החיצוניים
הישירים ,מדינות עמיתות ,שחקנים חיצוניים מכל
הסוגים ואנחנו ,דהיינו מדינת ישראל ,ממשלותיה,
צה ל והחברה כולה .המשמעות של מודיעין

המביט רק לפנים ולא לאחור על ממשלתו ,על
צה ל ועל החברה כולה ,היא הימנעות רצונית
מהבנת המערכת המתהווה .זה מצב של היעדר
מערכת מסבירה אלא רק מתארת וגם זו חלקית.
לא פעם אנשי המודיעין שלנו מסבירים טוב יותר
את האויב מאשר אותנו .המודיעין המופקד על
ידע ייחודי חייב לשאוף לשלמות התמונה בעזרת
הבנתו את המערכת שאותה הוא חוקר ,ולה תמיד
שלושה הם  ,אנחנו ו הסביבה החיצונית שבה
משחקים אישים ,ממשלות ,מדינות ועוד .כך נוצר
מתח מחולל המשגת העמית מול המשגת היריב.
המודיעין עושה זאת בגישה ביקורתית ,ולכן הוא
זקוק לאוטונומיה ביקורתית הרבה יותר מאשר
הבעת דעות באופן חופשי .בישראל אין מסביר
לסוגיות ביטחון ללא המודיעין .מי אמור לעשות
זאת אין בישראל ישויות מקצועיות וייעודיות
מלבד שירותי המודיעין .הייתה מחשבה כי אחד
מתפקידי המטה לביטחון לאומי יהיה הערכת
המודיעין השנתית והרב-שנתית .עיון מדוקדק
בחוק המטה לביטחון לאומי על  11סעיפיו מלמד
כי מודיעין על משמעויותיו המגוונות אינו חלק
מתפקידי המטה האמור ,גם אינו בנוי לכך.

המודיעין כמענה להיעדר משוב בתפיסת
ביטחון לאומית

אחת הבעיות המאפיינות תפיסת ביטחון לאומית
היא היעדר המשוב לאורך ציר הזמן ,כל עוד לא
התרחשו משבר ,מאבק אלים או מלחמה .שינויי
מדיניות מקיפים בתפיסות כלכליות ,בתחומים
שונים כגון חינוך והשכלה ,או בתשתיות החברתיות
ודומיהן ,מרגע שהותחל יישומן ,לא עובר זמן
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רב ומתקבל משוב מעשי על מידת ההתקדמות
וההצלחה של השינוי .המשוב מאפשר ליצור
התאמות ולכונן שינויים לאור הניסיון המצטבר.
לא כך המצב באשר לתפיסות ביטחון אשר על-פי-
רוב אין להן משוב מתמשך .מציאות מתמשכת של
פריצת משבר ומלחמה כל כמה שנים ,כפי שאפיינה
את יחסי ישראל והמדינות השכנות ,יצרה תפיסות
ביטחון המותאמת למלחמה האחרונה ולתוצאותיה
הצבאיות והמדיניות .תפיסות הביטחון הובילו
לתפיסות שעיקרן הפעלת הכוח הצבאי במקרה
חירום ומלחמה .בעלי תפיסת ביטחון ,מדינאים
כקציני צבא ,שואפים ליציבות התפיסה שכן היא
מקובלת כמצפן קוגניטיבי לארגון כולו ,מחסנת
מפני סטיות לא רצויות ומהווה תלכיד חשיבתי
וארגוני.

בחינת המציאות המתהווה
מחייבת לעצב מערכת מושגית
מסבירה שבה נמצאים
האויב ,היריבים החיצוניים
הישירים ,מדינות עמיתות,
שחקנים חיצוניים מכל הסוגים
ואנחנו ,דהיינו מדינת ישראל,
ממשלותיה ,צה"ל והחברה כולה
יכולת המעקב והחשיבה על הפערים המתהווים
בין תפיסת הביטחון לבין המציאות המשתנה היא
עניין מסובך העלול לערער את תפיסת הביטחון
הקיימת .המשוב יגיע רק כאשר יתחולל המשבר
הבא ,ואז ,יש להניח ,לא יהיה די זמן לשינויים
ולהתאמה למציאות .את היעדר המשוב לתפיסת
הביטחון ולהפעלת הכוח הצבאי יכול למלא במידה
רבה של הצלחה המודיעין לסביבות האסטרטגית
והמערכתית ,אם יעקוב אחר התהוות הפער האמור.
זאת בתנאי שהמודיעין יהיה חופשי לחלוטין
מהסתגלות לא ביקורתית לתפיסת הביטחון
ולתפיסות הפעלת הכוח ,אחרי שחקר גם אותן
כחלק מהמערכת של מרחב הסכסוך והעימות.

המודיעין בתוך הארגון הצבאי ,למידה
בצה”ל ולמידה מודיעינית מאזנת

ייעוד הלמידה בצבא הוא לקדם ולבנות אך גם
למנוע .בקרב קהילת המפקדים הצבאיים קיימות
תמיד הטיות בולמות ידע .תופעה מוכרת היא
כי מפקדים עשויים לסנן מידע באופן סלקטיבי
במטרה לחזק את ההעדפות שלהם ולהביא לידי
מימוש מטרות מסוימות ,התואמות את הדעות
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והשאיפות של מקבלי ההחלטות .לא פעם מפקדים
נוטים להסתמך על מידע הזמין להם ולא את
המידע שהם זקוקים לו .דוגמה אופיינית היא
הלמידה מהמלחמה האחרונה .

מכאן עולות שתי מסקנות:
מסקנה אחת היא שמפקדים
אינם מחפשים אחר מידע
באופן מושלם .מסקנה שנייה
היא שמפקדים לא מחפשים
מידע באופן שיטתי וכך הידע
שלהם הוא חלקי עד מוטעה.
מכאן עולות שתי מסקנות מסקנה אחת היא
שמפקדים אינם מחפשים אחר מידע באופן
מושלם .מסקנה שנייה היא שמפקדים לא
מחפשים מידע באופן שיטתי וכך הידע שלהם הוא
חלקי עד מוטעה .כתוצאה מכך עשויים המפקדים
לקבל החלטה על בסיס מידע וידע שגויים.
תופעות אלה יבואו לידי ביטוי בתהליך הלמידה
והפקת הלקחים .צבא עלול ללמוד ולהפיק לקחים
ממלחמות באופן התומך את הדוקטרינה הקיימת
בו ממילא .מפקדים יכלילו משתנים מדידים
התומכים בתפיסה הקיימת אצלם ביחס למציאות.
כתוצאה מהטיות אלה ,בארגונים בכלל ובצבאות
בפרט קיימת נטייה להפיק לקחים התומכים את
התפיסות המושרשות ביחס למציאות.
על מנת שתתקיים למידה בצבא חיוניים כמה
תנאים מנגנונים המסדירים את ארכיטקטורת

הלמידה ,תרבות של חשיבה עצמאית וביקורתית
בכל מדרג הפיקוד ,תקשורת פתוחה הפורצת
חסמים ביורוקרטיים ויצירת מרחב לשאלת
שאלות ביקורתיות על הנחות היסוד.
אם נסכים ונקבל את המודיעין כישות מפתחת ידע,
יוצאת דופן בארגון הצבאי ,שיש לה מעמד אקס-
טריטוריאלי בחשיבה הצבאית והמדינית ,במחקר
ובהערכה ,אז יוכל המודיעין יכול לשמש כגורם
תבוני מאזן בקהילת המפקדים הבכירים .המעמד
האמור מחייב את המודיעין להיות כל הזמן בפנים
ובחוץ .הוא חלק בלתי נפרד מהצבא ומהממשלה,
וגם חוקר ומתבונן חיצוני.

סיכום שכל כולו מחקר ,חשיבה ולמידה

מערכת מודיעין מתריעה מותנית באימוץ יכולות
חיוניות עליונות מודיעינית כרעיון המכוון
מפעלים מודיעיניים וכמגמה אסטרטגית .מיחסי
צרכן וספק ליחסים דיסקורסיביים מתריעים.
ממודיעין על האויב למודיעין על מערכות מושגיות
מתהוות המייצגות ומסבירות את האויב ,את
הישויות העמיתות ואותנו הכלולים במערכת.
כמו כן יש לשנות את הגישה ובמקום לראות את
היריב כאובייקט יש לראותו כרציונל ,ולהבין
את הרציונליזציה של המערכת היריבה .מדיבור
על עובדות במציאות יש לעבור לדיבור על
תכנים מושגיים ,מבירורים עובדתיים לבירורים
קונספטואליים ,ומתיאוריות אוניברסליות
לתאוריות אזוריות רלוונטיות .עקב חולשת
החשיבה והלמידה בישויות צבאיות ובממשלות,
ומשום היעדר מנגנוני ידע ומחקר אחרים ,המודיעין
על כלל ארגוניו הישראליים חייב להוות מוקד
פתוח ופותח למחקר ,לחשיבה וללמידה עבור כלל
ישויות הביטחון ומנגנוניו.

מודי ין וס ר

"דיפלומט בחצאית"

מאת דורית שביט ,הוצאת ספרי צמרת2018 ,
נ סורקיס
ראוי לומר ,כי חלו שינויים רבים ביחס ,בתפיסה ובהכרה
ביכולות ובכישורים הנשיים וכך גם בקידום נשים למשרות
בכירות בשירות המדינה .כיום תופסות נשים רבות נתח נכבד
במשרות ניהוליות ואחרות במדינה ומחוצה לה .עם זאת ,הדרך
עדיין ארוכה ונדרש להמשיך ללא הרף במתן הזדמנות שווה
לנשים בדגש על משרות בכירות.
בחרתי לסיים בציטטה חלקית משיר ארוך ונהדר מהספר,
הממחיש בדרך ייחודית ,צינית והומוריסטית את המצב אז
שה
ִמ ְקרֵ ה ִא ָׁ ּ
אָ דָ ם ַמגִ ּיעַ לְ ִפ ְרקֹו
וְעֹומֵ ד לְ גֹורָ לֹו
מּול וַעֲ דַ ת ַה ִ ּמּנּויִים
ּׁשּורים
ֶׁשּבֹוחֶ נֶת אֶ ת ַהּכִ ִ
ּובֹוחֶ רֶ ת אֶ ת ַהּטֹוב ֶׁשּבַ ָ ּמעֳ ָמ ִדים

דורית שביט שרתה
ביחידה  8200ולאחר הצבא
הצטרפה למשרד החוץ .שם היא
מילאה תפקידים שונים ובהם סמנכ"לית
אמריקה הלטינית ,שגרירה בארגנטינה
וקונסולית במספר מדינות ואף אחראית
על מעמד האישה במשרד .היא מתארת
בספרה את העבודה הדיפלומטית
דרך עיניים נשיות ,ההתמודדויות
והאתגרים הניצבים בפני קידומה של
אישה למשרות שונות בשירות המדינה
ובמילים של המחברת" ,הדרך לפמיניזם
רצופה מהמורות" .הספר רצוף דילמות
ולבטים של הבכירים בבואם לבחון
ולאשר קידומים ,חוויות והרפתקאות
בהן נתקל דיפלומט בעת שירותו בחו"ל

ואין ספור סיטואציות שחלקן על
גבול ההזוי ,אשר נדרש לספק להן
מענה הולם ולעיתים בקבועי זמן קצרים
ביותר.
הספר פותח לנו צוהר ייחודי על עבודת
משרד החוץ ומה היא דורשת ממשרתיה.
מעבר לכישורים הבסיסיים והמובנים,
מתבקשת כאן יצירתיות מופלאה,
יכולות תמרון ואלתור ,זווית ראייה
ותפיסת חיים ייחודית .הספר בנוי
מפרקים קצרים המתארים סיטואציות
שונות ,משולב בסיפורים אישיים
אוטוביוגרפים ,כתוב בסגנון קולח
ורהוט ,בצורה הומוריסטית ושנונה
ומתובל בשירים מחורזים הנוגעים
לתחומי התוכן השונים.

שה,
אֲ בָ ל ּכְ ֶׁש ְ ּמדֻּבָ ר ְּב ָמעֳ מֶ דֶ ת ִא ָׁ ּ
שיטָ ה:
ׁשֹונָה ַה ִ ׁ ּ
ּכִ י ַגּם לְ אַ חַ ר ְּב ִדיקַ ת ַה ֻּמ ְמ ִחים
ּודבָ ִרים
ִ ׁשּקּול ַדּעַ תִ ,דּין ְ
ּוב ִפיו מֹונֹולֹוג
יָבֹוא ׁשֹופֵ ט י ִָחיד ,נֹוסָ ףְ ,
ֶׁשל מֵ עֵ ין גִ ּינֶקֹולֹוג אֹוֶׁ ,ש ָ ּמאֶ ,ד ָּמגֹוג?!
ּובלִ י הֶ ּנֵד עַ ְפעַ ף ּפֹוסֵ ק
ְ
ּכִ י ַה ִ ּמ ְקרֶ ה ְ ּדנַן ּכְ ז ַֹהר ּבֹוהֵ ק
ֶׁשהֲ רֵ י ּכַ אֲ ֶׁשר ְמדֻּבָ ר ִּבגְ בֶ רֶ ת
ַה ְּב ִדיקָ ה ִהיא ָפּׁשּוט ְמי ֶ ֻּתרֶ ת
ַמק
אֵ ין צֹרֶ ְך לְ נ ֵ ּ
לְ ִה ְת ַפּלְ ֵפּל ּולְ ִה ְתעַ ֵ ּמק
ֶׁשהֲ רֵ י מּובָ ן מֵ אֵ לָ יו ֶׁשחֶ ְסרֹון אֲ ָׁשכִ ים
מֵ ִעיד ִמן ַה ְ ּס ָתם עַ ל חֶ ְסרֹונֹות נֹוסָ ִפים.
ו ְִאם ְּבדֵ עֹות ְקדּומֹות עָ ְס ִקינַן,
אֶ ְפ ָׁשר לְ ָה ִביא ִסּפּור אַ חֵ ר ,אַ ְך ְּבאֹותֹו ִענְ יָן:
ּדֹוקטֹורַ נְ ט אָ מֶ ִריקָ נִ י ֶׁש ִה ְת ִריס ְּבאֹרַ ח לֹוגִ י
ִסּפּור עַ ל ְ
ּכִ י לְ אַ ְפלָ יָה גִ ּזְ ִעית אֵ ין ּכָ ל צִ ּדּוק אַ נְ ְ ּתרֹוּפֹולֹוגִ י.
נָסַ ע לַ ָדּרֹוםִ ,ה ְתחַ ָזּה לְ ָׁשחֹר
ְויָצָ א אֶ ת מֵ נִ יעַ ָהאַ ְפלָ יָה ַהגִ ּזְ ִעית לַ ְחקֹר
ְולֹא ִהצְ לִ יחַ לִ ְמצֹא עֲ בֹודָ ה,
אֲ ִפּלּו ּכְ ׁשֹוטֵ ף ּכֵ לִ ים ְּב ִמ ְסעָ דָ ה.
ענת סורקיס ,אל"מ במילואים ,לשעבר קצינה בכירה במודיעין
חיל-הים ,בוגרת המכללה לביטחון לאומי.
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ה"הגנה" חוגגת מאה והש י שמוני -
סיבה למסיבת בני הדור השני למייסדי

עם ברוך
לוי ,גדעון מיטשניק ודודו צור

נ וש ונים
לר ל א שנ ל ק אר ו
שנ ליי ו שירו י י ו  ,י ו ל ר
ו י י ש ונים ש ים,
ל ורש
נ  ,וו יקים או
ר ים ם ו יקי
ר ,נ יי ו
קיים 11
אירו
ו י שניק ,נ ל ו
של א ל יל
ו ינ קי ריו יר י ר  ,1919שנ
נ  ,יי נשיא ל י  ,ו
ק
א יוניו של
א  ,ר יים ויי
ליל לנו י נו
לק יו י ו י
א ר א ויי
תא ל (מיל ) דודו צור ,מנכ ל המל ם ,פתח את
דברי ברכתו בהתנצלות על היותו ינוקא בהשוואה
לרבים מהאורחים ,והדגיש כי הש י היווה את המסד
להקמת ארגוני המודיעין הישראליים והזכיר שניים
מפעיליו הידועים את איסר הגדול ואיסר הקטן.
ציין בסיפוק כי ותיקי הש י הם חלק מעמותת
המל ם וחברי כבוד שלה .ד ר ברוך לוי יו ר ארגון
חברי הגנה ,ציין את שלושת דגלי הארגון ההגנה
על היישוב וכבסיס להקמת הצבא ,הפעילות בתחום
העלאת עולים לארץ-ישראל והדגל השלישי בניין
הארץ .אנו ממשיכים כדור שני למייסדי ההגנה,
שמנתה בשיאה כחמישים אלף איש .נותרו כמה
מאות בודדות , ...אמר וציין את אלכס ז ילוני
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נשא פרופ אמריטוס ,יואב גלבר ,הסופר ,החוקר
וההיסטוריון .בשפה עשירה ועסיסית סיפר גלבר
את סיפורו של הש י ואיפיין את מורשתו ,כמצע
פורה עליו צמחה תפיסת ההרתעה של הביטחון
הישראלי .יוסי דגן מעמותת ש.מ 1.המשיך לחשוף
את העבר והציג מצגת על הסיגינט בחיתוליו.
אחרון הדוברים היה שימרי סלומון ,מנהל ארכיון
ה הגנה  ,שהציג ממצאים מאלפים על הש י בקרב
האוכלוסייה הערבית וכפריה .את האירוע עיטרה
בשירים ובזמר איכותי שלישיית החמניות  ,בנות
צוות ההווי של חיל המודיעין.

ה"סנטנריאן" בן-ה 104-שישב בין הקרואים ועדיין
מכהן כחבר וועדה פעיל .גיל הכניסה לוועדות
שלנו הוא תשעים  ,הצהיר במאור פנים .אל מ
(מיל ) שלומי מעיין ,מנהל יח המוזיאונים במשרד
הביטחון ,סיפר בקצרה על עשרת המוזיאונים
הקיימים ועל שניים נוספים שכבר יצאו לדרך
ההקמה .רגע מרגש של האירוע התחולל כאשר
לבמה עלה גליל אלישיב ,בוגר הקורס הראשון
למודיעין של הש י .אלישיב הנמרץ ,בן המושבה
ראשון-לציון ,סיפר על התלאות באותם ימים
וזכה לתעודת הוקרה מיוחדת של המל ם מידיהם
של לוי וצור .את ההרצאה המרכזית והמרתקת
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ליו י י ו ,א רים לוי ,ל ני

ידיד נפש ואדם גדול

בראשית נובמבר  1984נפגשתי לראשונה
עם ג ורג גוטלמן במשרדו בבריסל .פרשתי
לפניו בתמצית את מסכת מבצע העלאת
יהודי אתיופיה ,דרך סודאן ,ואת חוסר
יכולתנו להמשיך בשיטותינו החשאיות,
הקיימות.
הגעת יהודים באלפים ובפרק זמן קצר
חייבו גישת חירום שונה ובשל כך פנינו
לסגן נשיא ארצות-הברית ג ורג בוש,
שעמד לבקר בחרטום ,וביקשנו שידרוש
משליט סודאן לאפשר העלאה מיידית של
היהודים במחנות הפליטים ,במבצע בזק
בעל מאפיינים אזרחיים .בוש נענה והצליח
במשימתו.
ביקשתי מג ורג גוטלמן לסייע לנו ,בהיותו
בעלים של חברת טיסות לואו קוסט .הוא
לא הציג אף שאלה ונענה מיד .מטוס בואינג
 737על צוותיו הועמד לרשות המבצע.
נשאנו בהוצאות ההטסות בלבד .עמדנו על

 יהודי גאה וגנטלמןחשאיות הפעולה שהתבצעה על הקרקע בסודאן ,בשיתוף זרועות
השלטון .אחרי  28טיסות ,מדי לילה ,שהעלו יותר מששת אלפים
איש ,פורסם הסוד בישראל וב 5-בינואר  1985הפסיקו הסודאנים
את המבצע .גוטלמן הספיק לעדכן את שר התחבורה הבלגי
שהופתע ,אך הודיע כי ידע על-כך מלכתחילה ואישר את הפעולה.
כך נמנעה התייחסות פומבית לנושא.
בשל הפרסום ,ביטלו הסעודים את אישורם לחברה שלו ,להטיס
המוני עולים לרגל למכה והיא קרסה .גוטלמן לא ביקש כי נשתתף
בהפסדיו הכבדים ומעולם לא הביע באוזני מילת צער על שאירע לו.

שב"כ ואמ"

במלחמת העולם השנייה הוסתר ג ורג ,
יליד פולין ,בכפר בלגי ,וכניצול שואה עשה
דרכו בתום המלחמה בתנאים קשים .חיש
מהר בלט בסביבתו כגבר תמיר ונאה ששבה
את לב הבאים עמו במגע ,בנועם הליכותיו
ובצניעותו ,שהסתירו לב רחב וכישרון
ייחודי .קשריו הרבים והאמון שניתן בו,
אפשרו לו לשקם את עסקיו בתעופה
האזרחית במהירות ראשי ממשלה ושרים
מכל גוני הקשת בבלגיה ,נעזרו בו ונהנו
מעצותיו שנים רבות .לימים סייע לישראל
בנושאים מדיניים רגישים.
ג ורג ואלין ,רעייתו ושותפתו לחיים ,עלו
לישראל לפני שמונה שנים וחוגגים בימים
אלה את יום הולדתו השמונים.
י לי י נ ש וא ם ול
א רים לוי ,לש ר ראש ו ויו ר
לם
גוטלמן ז"ל ,הקים בבלגיה חברת תעופה 'טראנס
יורופיאן איירווייז' ,חברת ה'לואו-קוסט' הראשונה
באירופה ,שהטיסה עולי רגל מוסלמים למכה.
בשיאה מנתה החברה כ 250-מטוסים ולצידה גם
ניהל חברה לשיקום מסוקים.
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ערב הזיכרון לשמעון שמע לה אביבי ז ל,
בעוספיא
כמה מאות ממוקירי זכרו ,התקבצו ב12-
בספטמבר ב מרכז הישראלי-הדרוזי בעוספיא,
לערב של זיכרון וגעגוע .שמעל ה היה יקיר העדה
הדרוזית והדבר ניכר במגוון הנוכחים ,מבוגרים
וצעירים ,דרוזים ויהודים ,באווירה שאפפה את
הרחבה והבמה ,בתוכן הדברים שנשמעו ובחום
שהוקרן כלפי חווה ,אלמנתו ובני המשפחה.
מספר פעמים הוזכר ספרו המונומנטלי של
שמעל ה אודות תולדות הדרוזים ,טס הנחושת ,
שתואר כמפרש את המפתח לקיומם של הדרוזים
התהפוכותין
במזרח התיכון ,עלמודי
וסעליורבמרוצת
שעברו
הדורות .כך הפרופ יואב גלבר זהו ספר יסוד
להבנת המציאות הדרוזית  .שמעון ראה את
מרכיבי הברית שבין הדרוזים ליהודים  ,נאמר
ובהיג מנסור ,ראש מועצת עוספיא הוסיף כי,
יש חוב גדול לשמעון ,על תרומתו לעדה  .למעלה
מעשרים שנה ,חקר אביבי ז ל את העדה למרכיביה
המרתקים ,חלקם מסתוריים והפך בן-בית
במשעוליה .ד ר שוקי עמרני ,הדגיש את זכותם
של הדרוזים להיות כאן אזרחים שווים ,לא רק
בגין שירותם הצבאי .שמעון אביבי תרם לכך
משמעותית ,במחקריו ובדבריו  .ד ר אמיר חנייפס,
מנכ ל המרכז הישראלי הדרוזי ,הדגיש כי אביבי
היה מראשוני המתנגדים להשלכות חוק הלאום
על בני העדה וציין כי שמעל ה היה ממייסדי קבוצת

שאדי מקלדה
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הפייסבוק ,עליה נמנים למעלה מעשרת אלפים
חברים .מורה דרך בשבילי הדרוזים ,היה שמעון
אביבי  ,תרתי משמע.
פרופ פאדל מנצור ,תיאר את מפגשיו עם אביבי,
שהלכו ותכפו נוצר קשר בין חוקרים אני כחוקר
ג וקים ,שמעל ה כחוקר אנשים ותהליכים ,קשר
שהעמיק אף התהדק  .בשם המל ם נשא דברים
תא ל (מיל ) דודו צור ,המנכ ל .. ,שימעל'ה היה
אוהב אדם ,טוב ומיטיב ,ענו וצנוע ,תאב דעת וידען,
המעניק משלו לאחרים .איש ספר ,היסטוריון
ומדריך ידיעת הארץ חוקר וידיד נפלא של העדה
הדרוזית אשר גם חיזק את הקשר שהיה בין
העדה למל"ם ...שימע'לה היה איש מודיעין בעל
ידע מקצועי נרחב ,אותו הביא לידי ביטוי כחבר
מערכת כתב העת 'מבט מל"ם' וחבר מערכת
הידיעון האינטרנטי 'רואים מל"ם' .בשני אלה
תרומתו הייתה גדולה .בחלק הארי של התנדבותו
כיהן בתפקיד ראש ועדת קרנות ההנצחה ,למעלה
מעשרים שנה .מילא את התפקיד באמונה וברצינות
כמו בכל דבר שעשה".
למשפ אביבי הוענק מגן הוקרה מ המרכז
הישראלי-הדרוזי  ,על פעילותו של שמעון אביבי
ותרומתו לקהילה הדרוזית ולקשריה עם החברה
בישראל.
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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...

אילנה ליברמן“ :כל הדרכה והריגוש שלה”...

אילנה ליברמן ,מתנדבת במל"ם ,קיבלה השנה
תעודת הוקרה על פעילותה ,במסגרת המסורתית
של כנס החברים .ירושלמית בשורשיה ,תל-
אביבית בהווה וסבתא לארבעה נכדים ,היא
מדריכה קבוצות המגיעות למל"ם מכל הארץ ובכל
הגילאים .כגימלאית של המוסד ,היא מגדירה את
שירותה בתמציתיות ,כל יום היה מרתק יותר
מקודמו .הלכתי לעבודה בנפש חפצה ובהרגשת
שותפות בהגנה על המדינה .אילנה מקרינה צניעות
אותנטית ,בדומה לרבים מעמיתיה המתנדבים
ומטילה ספק בצורך לפרסם את פעילותה.

כארבע שנים היא כבר מדריכה קבוצות נוער
וגימלאים ,וגם תיירים הזקוקים להדרכה באנגלית.
אילנה רואה בהתנדבותה שליחות ,ומגלה שהיא
מתנדבת גם בעמותת ער ן בתל-אביב ,יש הבדל
גדול בין העשייה בער ן ,בעולם של אנשים הזקוקים
לעזרה לעומת עולם התוכן של המל"ם ,בו הכל
נראה אחרת ומלא במורשת של עשייה חיובית...
אך לכל חווייה הריגוש שלה .היא מסבירה .כמעט
בכל קבוצה המגיעה אלינו למל"ם ,מותירה בי
חותם .לכל חותם צבעים שונים ...נער שניגש אלי
וסיפר כי הוא מעוניין בגיבוש לסיירת מטכ ל ורצה
לדעת האם זה התפקיד הנכון עבורו , ...מחייכת
וממשיכה ,הדרכתי קבוצה של מתנחלות ,עם
שביסים .הן סיימו את לימודיהן בטכניון ,לשירות
צבאי מיוחד במסגרת חיל-האוויר .אחת מהן,
שהייתה בהריון מתקדם ,סיפרה לי על הקשיים
העצומים של השירות וגם כאמא צעירה .בסבב

טיפלו בחוקרי  433בכפפות של משי
הלחימה האחרון עם הג יהאד האיסלאמי ,ראיתי
כתבה בטלוויזיה וזיהיתי אותה כמפקדת סוללה
של כיפת ברזל בדרגת סרן .זה ריגש אותי מאוד.

עשרות מאנשי המודיעין של להב 433
במשטרה ,התארחו במל"ם

ב 433-יחידת החקירות הידועה של משטרת ישראל
יש  14מקצועות מודיעיניים .קבוצה גדולה של
היחידה ביקרה במל"ם ,ביום שמש נעים באוקטובר,
לסיור מורשת הנערך כבר בפעם השלישית .דודו
צור ,מנכ ל המל"ם אמר להם בדברי ברכתו ,הרבה
יותר נעים לפגוש אתכם כאן אצלנו מאשר להגיע
אליכם . ...מפקד היחידה ,תנ ץ אלי מקמל ,העניק
לצור את מגן היחידה .מקצועני היחידה קיבלו ליווי
צמוד של שניים מקבוצת המדריכים המתנדבים,
אבי רימון ויוסי בראל.
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כנס החברי ה ,3 -בסימן חמישי שנה
למלחמת ההתשה  -המלחמה המושכחת
ותערוכה חדשה לצידו
את כנס החברים השנתי ה ,34-חגגנו ביום שני
ה 16-בספטמבר בשנה החולפת .להבדיל משנים
עברו ,שונתה המתכונת .החלק הרשמי צומצם
למחצית השעה ,בעוד החלק הבידורי צמח למופע
מלא שארך כתשעים דקות.
כמיטב המסורת ,נפגשו חברי העמותה בחצר
הגדולה של המל"ם ,למפגש חברים ,לאורך
שולחנות עמוסי תקרובת טעימה.
לתפקיד מנחה הערב חזר ,לאחר הפסקה בת שנה,
ברוך מזור ,שקרא אל הבמה את אילנה ליברמן,
לקבל תעודת הוקרה על פעילותה ההתנדבותית,
מידיהם של ד ר צביקה שטאובר ,היו ר ,ותא ל
(מיל ) דודו צור ,המנכ ל.
צביקה שטאובר חילק את דבריו לארבע
התייחסויות .הראשונה האקראיות המאפיינת
את חיינו ,המתבטאת בעובדה כי הכנס ,נערך יום
לפני הבחירות לכנסת ,מחד-גיסא ,ולציון הירי
האיראני על מתקני הדלק הסעודיים ,מאידך גיסא.
האירוע האלים והמכונן במפרץ ,לא זכה לתגובה
צבאית אמריקאית וגם לא סעודית והותיר חומר

רב למחשבה.
התייחסות שנייה מיקדה את דבריו ,לקצב
השינויים המהיר של חיינו והקושי הרב להסתגל
לכך.
על רקע זה הדגיש את חיוניות עבודת המודיעין
וחשיבותה ההולכת וגוברת ,ליצירת דיווחים
איכותיים ,מבלי להשפיל מבט בפני מנהיגים.
את התייחסותו השלישית הקדיש למתנדבי המל ם
והעלה על נס את פעילותם השוטפת והברוכה.

שטאובר סיים את דבריו בשורה ארוכה של תודות

לעומדים בראשות המכונים במל"ם ,לצוות המנהלי
ולאנשי המקצוע המסייעים בידם.
את דבר המשפחות השכולות נשאה הפעם מאיה
אוזדובה ,בת שכולה ,בסירטון מרגש שבו הציגה
יחד עם אימה ענת ,אלמנתו של בצלאל אוזדובה
מהשב כ ,מסלול ביקור אופייני במרכז ההנצחה.
סרטון נוסף התייחס למלחמת ההתשה מנקודת
ראותם של שלושה קמ נים נציג זרוע היבשה
אמנון בירן ,נציג זרוע האוויר יואב פישי דייגי
ונציג זרוע הים שלמה גואטה.
תערוכה מיוחדת על מלחמת ההתשה ,עיטרה את
המעבר שבין בניין המנהלה לחצר הגדולה.
את החלק האמנותי הפעם ביצע האנסמבל של
האחים עוזי וחיים אסנר ,במופע שרים נעמי
שמר  ,שגם כלל שירה בציבור .השתתפו במופע
הזמרים-שחקנים אלון אופיר ,נועה אסנר ,טל
שיבר ודודו אלהרר.

תערוכה  50שנה למלחמת ההתשה  -המלחמה שהושכחה
תערוכה חדשה במל"ם .בחדר הדיונים מוצגת תערוכת צילומים מימי
מלחמת ההתשה ,רובם מאזור התעלה.
התערוכה הושקה בכנס החברים השנתי ,שהיה בסימן מלחמת
ההתשה .הצילומים אותרו בארכיון צה ל וצולמו על-ידי מיטב
הצלמים הצבאיים של התקופה בה נפלו קרוב לאל חללים .השכול
לא מנע התפתחות של הומור מאוד מיוחד שאפיין את המלחמה
לפני שהוקמו מוצבי קו בר-לב .התערוכה על מלחמת ההתשה
מעטרת עדיין את קירות חדר הדיונים בצילומים המתמקדים
בעיקר במעבר משאננות השירות לאורך התעלה ,למציאות נושכת
רבת נפגעים שהניעה את הקמתו של קו בר-לב ,כשמוצבי התעלה
הפכו למעוזים בקו הראשון והתעוזים בקו השני.
6
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טוב שכן קרוב בן ...חמישי
עצרת היובל למערך ההדרכה למודיעין ולסייבר ,של חיל המודיעין ,שנערכה
במחנה השכן  -ביה"ס למודיעין ,שיקפה איכות אנושית בתמהיל מרגש של
עבר מפואר והווה רב-תחומי ומתפתח במהירות .הדרכה היא נתינה ,לתת
ולתרום לאחרים  ,הכשרה צורבת תודעה ו הדרכה צריכה לבוא מאהבה
הם רק שלושה ממשפטי המפתח המלווים את אלפי בוגרי המערך לאורך
הכשרתם .מאות ממדריכי העבר ושורה ארוכה של מפקדי הבה ד ,יחד עם
חניכי מערך ההדרכה של ימינו ,נהנו ממופע ערכי ,מוסיקלי (החמניות) עם

הרבה נוסטלגיה ותיעוד על גבי שלושה מסכי ענק .בשם מפקדי העבר וותיקי
המחנה נשא דברים תא ל (במיל ) רון כתרי ,שסקר את תולדות התפתחות
המתחם ,הדגיש את איכויות כוח האדם שעיצב את איכויות אגף המודיעין על
כל מרכיביו .האלוף תמיר היימן ,ראש אמ ן ,כלל בדברי ברכתו את מילותיו
של א.ד .גורדון החינוך הוא הדרך ,האדם המטרה  ,בהתייחסו לחיוניות
האיכויות האנושיות ,בעולם המשתנה במהירות .האנשים באמ ן הם החוליה
המקשרת בין המתודה לפרקטיקה היום-יומית .קבע.
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האיש שקלט והקליט את שיחת ההונאה
בין נאצר למל חוסיין בבוקר היו הראשון
של מלחמת ששת הימי
מא יוס ארגמן

יל נו ר נ ר י ו ני רק ,ר
יל ו ילר ,איש שקל ו קלי
י
ם קו ו י ש ר ני א שי
י
י ורי י נשיא נא ר ל ל ו יי  ,וקר
שש י ים ילר,
יום ראשו של ל
ו וקר  6יוני 1967
 98ו ו ,נול אר
ר אל ו אים של
שי ש ראש ש ר
ר י ילר ל וקר של
א נו
י י
מודיל ,ין ווסל ר וקי ל
רים
לם נ
ל ו לו ו שואו של רי
יו
ו
ו
יירוט השיחה היה הישג מודיעיני מן המעלה
העליונה של היחידה דאז (היום  ,)8200שהדהים
את העולם .בשיחה הונה נאצר את חוסיין והציע
שייצאו בהודעה שקרית משותפת על כך שהתקיפה
הישראלית המאסיבית באותו בוקר (מבצע
מוקד ) ,לאורך כשלוש שעות ,שהשמידה כמעט
לחלוטין את חילות האוויר של מצרים ,סוריה
וירדן הייתה כביכול פעולה של מאות מטוסים
אמריקאיים ובריטיים ,שיצאו לתקיפה ממסלולי
הטיסה שעל סיפוני נושאות המטוסים שלהם,
ששייטו במזרח הים-התיכון .רק כך ניתן היה,
לדעתם ,כביכול ,לטשטש את הביזיון.

שירת בשלושה צבאות

משה דיין ,שר הביטחון ,אף שהורה לקיים ערפל
קרב כבד בפרוץ המלחמה ,החליט לפרסם את
השיחה לאחר לבטים ושיקול דעת מעמיק .בשלב
זה אזרחי ישראל והעולם כולו עדיין לא ידעו את
גודל ההצלחה של צה ל באוויר וביבשה .מאז 1988
מוצגים סליל ההקלטה והמכשירים המקוריים
שקלטו את השיחה במוזיאון הקטן של המל ם
בגלילות ,המשמש את קהילת המודיעין ואורחיה.
מילטון מילר ,שנולד ,כאמור ,בארה ב ,אך גדל
באנגליה ,היה מראשוני יחידת ההאזנה של צה ל.
הוא הספיק לשרת ביחידות האזנה של הצבא
הבריטי והאמריקאי במלחמת העולם השנייה,
ואף ראה את מחנות המוות באירופה ,מיד לאחר
שנכבשו .כאשר חזר לארה ב ,מצא את דרכו
למשרדי הגיוס ,שחיפשו מתנדבים לעבודה על
אוניות המעפילים שארגנה ההגנה  .במשך
כשנתיים היה מילטון אלחוטן על מספר אוניות.
רובן נתפסו על ידי הבריטים ומילטון נאלץ לבלות
תקופות לא קצרות במחנה המעצר בעתלית .אף על
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פי כן ,לאחר כל מעצר היה שב ומצטרף אל שורות
הגדעונים .
במלחמת העצמאות היה מילטון מראשוני יחידת
ההאזנה של צה ל .הוא היה גם האיש ששידר מתל-
אביב את נוסח הכרזת העצמאות כפי שהוקרא
על ידי בן-גוריון .מאז הבוקר של ה 6-ביוני 1967
עשה מילטון דרך ארוכה מאוד ולקח חלק ברבים
מן המבצעים בהם היה מעורב צה ל ,גם כאלה
שכנראה לא יפורסמו לעולם.

פרסום השיחה כצעד להביך את נאצר

פרופ יובל נאמן ,אז סגן ראש אמ ן במילואים,
טען בראיון שערכתי עמו ,כי ההחלטה לפרסם את
השיחה ,נפלה מתוך חשש שמצרים מנסה באמצעות
השקר לגרור את ברית-המועצות למלחמה
(בריה מ התחייבה בהסכם הגנה להתערב במידה
וארה ב תתערב לצד ישראל) .לעומת דיין ,האלוף
אהרון יריב ,ראש אמ ן ,התנגד לפרסום מחשש
לפגיעה במקורות מודיעיניים .בסופו של דבר,
שיחת נאצר-חוסיין שודרה בגלי צה ל בשעה חמש
בערב .כדור שלג ענק החל להתגלגל באזור ומחוצה
לו .יש הטוענים כי לאירוע הייתה השפעה על מחלת

הלב של נאצר ,ממנה נפטר ב.1970-
לבד מן העבודה המאומצת ביחידה ,מילטון פיתח
את היכולות האינטואיטיביות-טלפתיות שלו ,כדי
לשלב בלחימה מימדים נוספים .עוד בשנת ,1965
בישיבה סגורה של ותיקים במודיעין ,חלק על דעתו
של אלוף אהרון יריב ,ראש אמ ן .האלוף סמך ידיו
על ההערכה שהייתה מקובלת אז וטענה כי עד
תחילת שנות השבעים לא צפוי עימות בין ישראל
למדינות ערב .כאשר נשאל מילטון כיצד תתרחש
המלחמה שהוא צופה ,ענה כי שרשרת של נסיבות
תגלגל עצמה למצב שיכניס אותנו למלחמה .כך
אכן ארע ומלחמת ששת-הימים פרצה ב.67-
תחושה רעה מאוד הסבו לו מאז שנת  1961ימי
הכיפורים .בהחלטה מוזרה ,שגרמה להרמת גבות
אצל מפקדיו ופקודיו ,התנדב מילטון להיות
הקצין התורן בכל יום כיפורים .הייתה לי תחושה
מוקדמת כי באחד מימי הכיפורים הם ינסו לדפוק
אותנו .כך אירע לו גם עם מלחמת ההתשה .באותה
שבת ,כאשר שמע באקראי מאחד ממפקדי אמ ן
כי המצרים מפנים תושבים מהעיר סואץ הבין,
לדבריו ,בהרף עין ,כי המצרים נוקטים בצעד זה
משום שהם הולכים לפתוח במלחמה ארטילרית.

גם תחושות נכונות אינן ראיות...

מילטון סיפר כי לא פתח אז את פיו ,אף כי בתוך תוכו
עינתה אותו תחושה קשה מאוד .הרי לא יכול היה
להוכיח דבר על סמך תחושות בטן .הרתיעה הייתה
מובנת ,אף כי בדיעבד הצטער עליה .במוצאי אותה
שבת ,כאשר הודיעו על מותם ופציעתם של חיילי
צה ל רבים בהפגזה ,בכה ,לדבריו ,כילד .ארבעה
חודשים לאחר מכן ,נפתחה רשמית מלחמת
ההתשה.
היו למילטון סיפורים רבים על אירועים בהם
השתתף ,כמו פרשת המשחתת המצרית איברהים
אל אוואל  ,שירתה פגזים על חיפה במלחמת סיני,
נכנעה ונלכדה על-ידי המשחתות יפו ו אילת  ,וכן
על פרשת אוניית הביון האמריקאית ליברטי ,
שהותקפה בשוגג על ידי חילות-האוויר והים
הישראליים ,במהלך מלחמת ששת הימים .חבריו
ומכריו של מילטון  -הציוני האולטימטיבי  -מקווים
שרשם את זיכרונותיו וכי לימים גם ימצאו אותם.
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בינט ,נעם שפירא ,סטלה שדות ,עמוס גלבוע ,קובי סגל ,ד"ר שולי בינה ,צלילה אבנר-הלמן
הוצאה לאור :כרטא ירושלים
דפוס :פלמינגו ,ראשון-לציון
• שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בכתב-עת זה – אסור בהחלט ,אלא באישור בכתב של
העורך האחראי.
• כל המאמרים והכתבות המופיעים בביטאון הם על דעת כותביהם בלבד.
• זכויות יוצרים :אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים בכתב
העת ,חלקם ישנים מאוד .נשמח לתת קרדיט לכל יוצר שיזדהה ולפרסם את יצירתו.

עמותת המל"ם

אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים המל"ם ,הנשיא והיו"ר הראשון; אפרים הלוי – יו"ר המל"ם – 2005
 ;2012ישעיהו דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון ;2005 – 1983
הנהלת העמותה:
יו"ר – ד"ר צבי שטאובר
מנכ"ל – דודו צור
סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה – חנן מזור
מזכירת העמותה – רקפת פאר
חברי הוועד המנהל של העמותה:
עירית אליגון ,ד"ר דני אשר ,אמנון בירן ,ד"ר ברק בן-צור ,איציק ברזילי ,יהודה (בלכר) ברק ,עודד
חביב ,יובל חלמיש ,אלי כהן ,יקותיאל לביא ,עופר לונברג ,רפי מלכא ,צילה נוימן ,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 שחם וסטלה שדות
ראשי ועדות בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה (לייבו) ליבנה; ועדת קרנות הנצחה – חיים קניג; ועדת מורשת ותוכן – ברק
בן-צור; ועדת סרטים – עודד חביב; ועדת כספים – מנחם כהן; ועדת השקעות – עמרם אהרוני;
ועדת גיוס ופעילות חברים – עופר לונברג; ועדת נהלים – חיים קניג; ועדת מכרזים – מאיר
שגב; ועדת תשתיות ובינוי – ריבה שניידר טסלר; ועדת ביקורת – אשר קרן; ראש מרכז המידע
למודיעין וטרור – ד"ר ראובן ארליך; ראש המכון לחקר המתודולוגיה – יוסי קופרוסר; עורך
אחראי של כתב העת "מבט מל"ם" וראש המכון לחקר המורשת – רון כתרי; עורכת אגרת
המידע באינטרנט "רואים מל"ם" – יוכי ארליך;

המרכז למורשת המודיעין אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל ,מאז ערב הקמת
המדינה ועד ימינו ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד" ,נתיב" ,השב"כ וחיל האיסוף הקרבי בחזית
העשייה הביטחונית וחרפו נפשם; לוחמים ולוחמות עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות
עוינות ואחדים מהם טרם הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת המודיעין
להקים מרכז הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין ,משמש האתר הן להנצחה ,הן להנחלת המורשת והן
כמרכז תיעוד חינוכי-הסברתי ולמחקר ,כדי להטביע את חותמה של הקהילה בארץ ואף
בחו"ל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר מקיים אירועים מיוחדים לתיאור
מבצעי המודיעין וממשקיו; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור;
לקיים מפגשים וימי עיון בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; במרכז פועלת ספרייה עשירה
ותצוגות מקצועיות ותרבותיות מגוונות.
המל"ם פועל כעמותה רשומה .פעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,כמתנדבים
בהנהלתה ,בוועדותיה ,בהדרכת מבקרים מהארץ ומהתפוצות ,ובכל תחומי ההנצחה ,הנחלת
המורשת ,ההסברה והמחקר ,ובכתב העת "מבט מל"ם".
Israel Intelligence Heritage & commemoration center – I.I.C.C

מי היה האיש שהיה

מי היה האיש...
לקוראינו שלום,

• נולד ב 1946-באיטליה לניצולי שואה ועלה לישראל ב 1948-דרך קפריסין.
• גדל בכפר מעש.
• התגייס לצה"ל ב.1964-
• לאחר שחרורו מצה"ל כקצין ,למד משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.
• ב 1971-התגייס לשירות המדינה ושירת בתפקידי סיכול ואבטחה במשך  27שנים.
• נפטר ב.2016 -

(חלק ראשון)

בפתח דברי ,ברצוני לציין שני אירועים מיוחדים שקיימנו לאחרונה במל"ם
ועליהם תוכלו לקרוא בגיליון זה .האירוע המסורתי בחנוכה לבני המשפחות
השכולות ,שבו הייתה נוכחות יפה מאוד עם משובים חיוביים ביותר .עוד קודם
לכן ,לראשונה מאז המלחמה ( 46שנים) ,קיימנו אירוע הוקרה לפדויי השבי
ממלחמת יום הכיפורים ,בהשתתפות הקמנ"ר.
בסוף דצמבר אישר הוועד המנהל את תוכנית העבודה לשנת  ,2020בה נציין 35
שנה לקיומו של המל"ם.

...האיש שהיה

בתחום ההנצחה עסקנו לאחרונה ,יחד עם הגורמים הרלוונטיים בארגוני
הקהילה ,בסוגיות שונות העומדות על הפרק מזה זמן.

שמואל "יוהאן" שפר (שטופר) ( 10 - 1929בנובמבר )2018

בתחום המורשת צפוי שינוי גדול בעקבות ההבנה באמ"ן כי יש לעסוק בנושא
בצורה מעמיקה יותר ,וזאת בשת"פ עם המל"ם והעמותות היחידתיות .אנו
בשלב של גיבוש תוכנית עבודה משותפת עם החיל לשנת העבודה הקרובה.

היה קצין צה"ל בדרגת אל"מ .שרת כמפקד בסיס תל-נוף במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה ,וכראש
מחלקת המודיעין של חיל-האוויר.
שפר גדל במושב באר טוביה.
במלחמת העצמאות לחם כחייל וקצין בגדוד  52של חטיבת גבעתי .אחרי המלחמה התנדב לקורס טיס מס' .5
שירת כמדריך בבית-הספר לטיסה וטס במטוסי ספיטפייר ועבר הסבה למטוסי מטאור .במבצע "קדש" שירת
כטייס מטוסי אוראגן .ב 1957-מונה למפקד טייסת  ,109טייסת מטוסי מיסטר.
שפר היה מטייסי המיראז'  3הראשונים בחיל-האוויר והשתתף במשלחת של ששת הטייסים הראשונים שלמדו
לטוס על המטוס בצרפת .בשובו ,ב ,1962-מונה למפקדה של טייסת  ,117טייסת שהוקמה מחדש למטוסי מיראז'
 3בבסיס רמת דוד .עבר קורס פיקוד ומטה בארצות הברית ובמארס  1965מונה למפקד טייסת תעופה וסגן מפקד
בסיס תל-נוף .במהלך שירותו הוזעק יחד עם רן פקר ז"ל ,ללוות את נחיתתו של מוניר רדפע ,שערק לישראל ,מחיל
האוויר העיראקי עם מטוס מיג  .21בתפקידו הבא מונה למפקד תל-נוף ופיקד על הבסיס בתקופת מלחמת ששת
הימים .תחת פיקודו במלחמה זו פעלו חמש טייסות מבצעיות.
שפר השתתף בגיחות מבצעיות במלחמה וביום האחרון נפגע מטוסו והוא נאלץ לנטוש בסוריה ,משם חולץ על ידי
מסוק .הוא המשיך לפקד על הבסיס גם במלחמת ההתשה.
ביולי  1970מונה למפקד מחלקת המודיעין במטה חיל-האוויר ,במסגרת זו התמודד עם האתגר שהוצב לחיל-
האוויר  -פריסת סוללות נ"מ רוסיות וניידות באזור תעלת סואץ.
השתחרר משירות הקבע ב .1973-במלחמת יום הכיפורים גויס למילואים ומונה למפקד חפ"ק חיל-האוויר בפיקוד
הדרום.

ב 2019-פקדו את המל"ם אלפי מבקרים מהארץ ומחו"ל ,נוער ומבוגרים.
הדגש נותר על הנוער בפריפריה .אם נוסיף לכך את אלפי החיילים הפוקדים
את האתר באירועים השונים ,הרי שחזון המייסדים על אתר הנצחה תוסס
ופעיל ,מתגשם ומתקיים מדי יום ביומו .אנו נמצאים בעבודה לשיפור מערך
ההדרכה ,בקרב המתנדבים הקולטים את מבקרינו.
בתוכנית האירועים השנתית יכללו לפחות שישה אירועי 'מועדון חבצלת'.
הפעם בחרנו בנושאים שונים מהרגיל .התוכנית תאגד את פעילויות 'בימת
מודיעין' ,המכון לחקר המורשת ,המכון לחקר המתודולוגיה ועוד .התוכנית
תישלח בקרוב.
במוקד המחקר במרכז המידע ע"ש מאיר עמית ,עמדה הפעילות בנושאי המרכז
לטרור הפלשתינאי ,איראן ,חיזבאללה והגי'האד העולמי (בדגש על דאעש).
המכון לחקר המתודולוגיה ממשיך להתפתח ולהרחיב את פעילותו .נערך כנס
מודיעין בינ"ל .פורסם קובץ מאמרים בנושא המערכה על התודעה ,בשיתוף
המכון למחקרי ביטחון לאומי .המכון העמיק את הקשר עם ארגוני קהילת
המודיעין הפעילה והחל בפיתוח קשרים עם מכונים דומים בארה"ב.
המכון לחקר המורשת ערך בשנה החולפת מספר סדנאות מרתקות בתוכנן,
השקות ספרים ופירסומים נוספים.
לאחרונה אנו עדים לפרץ פירסומים באמצעי התקשורת ,על פעילויות קהילת
המודיעין בעבר ובהווה .לפעילות זו שותפים גם גימלאים מקרבנו .הוועד
המנהל הביע את דאגתו העמוקה בפני הגורמים המתאימים ואני קורא לאנשינו
המתבקשים לכך ע"י אמצעי התקשורת לנקוט בצעדי זהירות הנדרשת על מנת
לשמור על נכסינו שהושגו בעמל רב.
אני מפציר שוב ,בכל אלה שעדיין אינם בקשר דואר אלקטרוני עם העמותה
להקים קשר שכזה.
אסיים בתודה לכל המתנדבים בעמותה ולצוות המל"ם.
מאחל לכולנו שנת עבודה פוריה.

פותרי החידה והזוכים בספרי מודיעין בהוצאת המל"ם :אסף יצחק ,אורי וולף ,יוסי צרויה ומיכה ליאון

פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל

mlm@intelligence.org.il

פקס03-5497731 :
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שבעה ראשי מוסד :שישה שנשאו את הלפיד
בתורם ,אחד נושאו עתה ,במרוץ שליחים
נשגב במשך שבעה עשורים .רובו עלום אך
הוא שזור באפוס המופלא של מדינת
ישראל .שונים הם זה מזה ,אך על
שלושה ועל ארבעה יש להוקירם ללא
הסתייגויות -

 70שנה למוסד  -גיליון מיוחד
(חלק ראשון)

אהבתם הבלתי מסויגת לעם
ולמדינה ,עוז רוחם בימי סער
ואופל ,מחויבותם כי רבה לביצור
הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון
ולהגנת יהודים בכל רחבי החלד ...כנותם,
צניעותם ,תבונתם והכבוד ההדדי שהם
רוחשים זה לזה.

ועוד בגיליון :85
| נתן סלומון  -המורה של אלי כהן |
| מרסל ניניו – נפרדים מגיבורה |
| מעללי המודיעין הכללי המצרי |
|  150שנה לתעלת סואץ |
|  100שנה להקמת שירות הידיעות |
|  50שנה למזל"ט הראשון |

