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•זכויות יוצרים – אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים בכתב-
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מי היה האיש שהיה

פרידה משלמה גזית

(חלק ראשון)

משפחת גזית היקרה,
בשם ההנהלה ,החברות והחברים במרכז למורשת המודיעין (המל"ם) אנו
מבקשים להשתתף בצערכם על לכתו של שלמה ז"ל.
שלמה היה דמות מרכזית בבניין המל"ם וטיפוח חזונו – כראש וועדת המורשת
ומאוחר יותר במשך שנים ארוכות כסגן יו"ר העמותה .כולנו נהנינו מעושר
ידיעותיו ,מרוחב אופקיו ומאישיותו המיוחדת .הוא היה פעיל וסייע לארגון
עד לשנותיו האחרונות ,כתב והתנדב להופיע בפורומים מגוונים והיה השראה
לאנשים שהכירוהו.
כששלמה דיבר כולם הקשיבו .הוא עשה זאת תמיד בהתנהלות מינורית ,בלשון
רגישה ,המכבדת את הזולת .שלמה היה אינטלקטואל ואיש ספר ,ידע ואהב
לכתוב והיה בעל יכולת יצירה אישית נדירה ,שבאה לידי ביטוי גם לאחר שעזב
את תפקידיו הרישמיים.
לא מעט מחברי המל"ם גם שירתו תחת פיקודו באמ"ן/חמ"ן .אני אישית אף
זכיתי להכירו מקרוב ,כשעבדנו יחד ב.INSS-
שלמה שיקם את אמ"ן/חמ"ן ,החבול ממלחמת  .73הקים מחדש את מערכי
האיסוף והמחקר ,שינה את מבנה האגף/חיל בבסיסו ,על-ידי הקמת מפקדת
קמנ"ר ,והקים את מחלקת הבקרה "איפכא מסתברא" .היה זה מעשה מרכבה
ענק ורב השלכות ,אותו הוביל וניהל בחכמה ונעימות .מעולם לא הרים את קולו,
גם ברגע של חימה" .רוח חדשה" פתוחה לדיאלוג ,נשבה מהקריה ,כך חשו גם
דרגי המודיעין ברמת השטח ,כפי שסיפר לי מנכ"ל המל"ם ששירת אז במודיעין
פיקוד הצפון.
שלמה ידע להסתכל קדימה ,אל מעבר לאופק .אני זוכר שכינס את כל מחלקת
מחקר ,עוד בשנת  ,1975על הדשא שמאחורי בניין המטכ"ל הישן ובפיו הנחיה:
חפשו סימנים לשלום ולנורמליזציה ולא רק התרעות למלחמה .בין הישגיו
ותפקידיו המרכזיים ,אין לשכוח כי לזכותו ,כרמ"ח מחקר ,חלק נכבד מההישג
המודיעיני שהוביל לניצחון ב.1967-
אנחנו נפרדים משלמה בהכרת תודה ובהערכה רבה לאיש מיוחד שתרם לנו,
לקהילת המודיעין ,לצה"ל ולמדינה ישראל.
יהי זכרו ברוך.

מקום ההולדת בקהיר .בסוף שנות העשרים של
המאה העשרים ההורים היגרו למצרים ,האב
מבולגריה והאם מטורקיה .בבית הספר האנגלי
" "St Mary’s Collegeהושלמו הלימודים .הפעילות
הציונית החלה בגיל צעיר בסניף "השומר הצעיר"
בהליופוליס .לימוד חפוז של צילום וכתיבה
בדיו סתרים וקבלת כינוי מחתרתי .העיסוק

המחתרתי הביא למעצר ,חקירות ועינויים ואף
לניסיון התאבדות .הישיבה בכלא הייתה קשה
ובבדידות מעיקה ,אך הרוח התגברה על החומר,
עד השחרור המיוחל שלווה בתסכולים ואכזבות.
למרות הסבל הרב ,החיים שוקמו עד לפטירה
בשיבה טובה.

...האיש שהיה
ראובן בלום

ראובן בלום נולד בשנת  1924במינכן שבגרמניה.
כנער עלה לארץ ישראל עם משפחתו ולמד
בתיכון "בית הכרם" בירושלים.
בספטמבר  1940התגייס לחיל הספר העבר־
ירדני ושירת בו עד אוקטובר .1944
שם למד הפעלת מכשירי קשר והוכשר כטכנאי
אלקטרוניקה.
למד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית
וב־ 1948התגייס לצה"ל ליחידת שפ"ן  -שירות
פענוח נסתרות ,שפעלה בירושלים ועסקה

בהאזנה לקשר האלחוטי של הערבים והבריטים
ובפענוח התשדורות (ובסוף  1948אוחדה עם
יחידה "ש.מ.)"2 .
בשנת  1959מונה לממלא מקום מפקד היחידה,
ששמה שונה ליחידה  .515כעבור כשנתיים מונה
למפקד היחידה ,תפקיד שאותו מילא עד שנת
 ,1966שבה סיים את שירותו בצה"ל.
את הדוקטורט שלו עשה באוניברסיטת בון
שבגרמניה.
נפטר באוגוסט .2015

הזוכים בספרים בהוצאת המל"ם הם :יגאל ברנע ,יוסי דגן ,יוסי צרויה ,מיכה לי־און ומשה ארנוולד.
(שלושת הראשונים מתבקשים לשלוח אלינו את הכתובת המלאה).
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל mlm@intelligence.org.il
* כותרת המדור מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

פקס03-5497731 :

ספרים חדשים בספריית המל"מ

דר' צבי שטאובר
יו"ר המל"ם

המרכז למורשת המודיעין ואתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה:

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

נשרי ,עזרא ,הסוס הטרויאני הבריטי
במלחמת השחרור הישראלית,
 1948-1947סטימצקי .2019 ,

הר-זהב ,חיים1978 ,
לבנון :המלחמה האבודה תש"ף 2019

בנג'ו ,יעקב ,המיקוד המבצעי :גישה לתיאור,
לתכנון ולניהול של מבצעים צבאיים בני זמננו.
מושב בן-שמןמודן הוצאה לאור2019 ,

סנודן ,אדוארד ,האמת,
מאנגלית :עמנואל לוטם.
ראשון לציון :ידיעות אחרונות.2019 ,
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על הרעלת כספית בעיראק
		
עמוד “ - 61מש”א” ומתן” ,על המבוא להקמת המל”ם ,הקמת פורום סיכול ריגול
ועוד פרק בהארת המתנדבים
		
עמוד “ - 67מי היה האיש שהיה” בעריכת יואב “פישי” דייגי

הנהלת המרכז למורשת המודיעין וחברי עמותת המל״ם
מביעים צער עמוק על פטירתם של
האלוף

שלמה גזית
איתן הבר

לשעבר ראמ״ן וסגן יו״ר המל״ם

שלום לכם ,הקוראות והקוראים,
מוגש לכם בשמחה גיליון הסתיו של כתב העת שלנו ,גיליון מגוון ובו שלל
נושאים מתחומי עניין שונים .אחרי צמד גיליונות שהוקדשו לציון שבעה עשורים
ל"מוסד" ,שאנו מקווים שעניינו אתכם ,אני שמח לבשר כי אנו עמלים על הכנת
גיליון מיוחד נוסף (הבא ,בחורף) שיוקדש לשב"כ.
חיינו אינם קלים ,במציאות השוררת סביבנו .עיינתי בטור העורך בגיליון הקודם
– מצאתי שכמעט אין דבר לחדש .במוקד – איחולים לבריאות טובה ,לכם
וליקרים לכם ,וכמובן" :ונשמרתם לנפשותיכם".
כבכל גיליון סתיו ,שער מיוחד אנו מקדישים לציון יום השנה למלחמת יום
הכיפורים 47 .שנים חלפו מהמפץ ההוא וכאילו אך אתמול ...בראשיתו – מאמר
על אודות חיל המשלוח העיראקי לסוריה ,עיבוד לעבודה שהכין בשעתו חברנו
יענק'לה שחם־שטיינברג ז"ל ,שהלך לעולמו בטרם עת לפני למעלה משלושים
שנה וזִ כרו צרוב עימנו .יאיר רויטמן מנתח את השינוי במועד פרוץ המלחמה,
מהאביב לסתיו  ,1973ודני אשר משרטט את אתגר המעוזים בתעלה ,בעיניים
מצריות .גם סיימון לביא מביא זווית מעניינת משני הצדדים – כיצד נראתה
מערכת "אור יקרות" ומה ציפו ממנה ...טורו של שלום גרין ,איש מילואים
שהוזעק למודיעין פיקוד הדרום ערב פרוץ המלחמה ,משרטט ממד אישי עם
שמץ של חיוך ,על אותם ימים .זה המקום לשוב ולהזמינכם לשתפנו בסיפורכם
האישי ,מכל תקופה או תפקיד ,שבוודאי שמור עימכם ושתשמחו לשתפו עימנו.
לפני חמישה עשורים ,הופלו חמישה מטוסי מיג רוסיים בשמי מצרים על ידי
טייסינו .פסח מלובני מביא את סיפור התקופה והמהלך המתוכנן ,שהציב
לטייסים הרוסיים מארב יזום .רפי קיטרון מוליך אותנו בפיתולי־מנהרות
במהלך ההיסטוריה ,ומוכיח כי אלו לא "הומצאו" בגבול עזה או לבנון ...את
הסיגינט לא "המציאו" ב־ :8200יוסי דגן משתף את הפעילות לאיסוף מידע
מתקשורת ,מראשית ימי המנדט הבריטי בפלשתינה-ארץ־ישראל ועד לשנות
הארבעים .עוד בנושא – פרשייה מרתקת שמשרטט בני מיכלסון ,על אודות
תפקידיהם של יהודים ,חלקם פליטים מאירופה ,באיסוף מידע בבריטניה,
במלחמת העולם השנייה .קובי סגל (ברכות להוצאת ספרו "סוכן כפול" לאור,
בהוצאת המל"ם!) חושף את מזימותיהם של הבוגד הבריטי קים פילבי ו...אביו...
"חובבי ציון" לא היו ,הצמד הזה ,כשם שלא היו פטריוטים בריטיים .פרופ' משה
שמש משתפנו בתהליך שהביא להקמת גוף מודיעיני־מחקרי בפיקוד המרכז,
אחרי כיבוש יהודה ושומרון במלחמת ששת הימים .שלא במפתיע ,תמצאו גם
שם עדויות למאבקים בין־גופיים...
בעידן הקורונה – ה"מודיעיון" שלנו מרחיב ביחס לתפקידו של המודיעין
במאבק בנגיף ,ושולי בינה משתפת בהתרחשות דרמטית אחרת ,בעיראק ,שם
התרחשה "מגפה" אחרת ,של הרעלת כספית ...מעניין! עוד עימנו – עורכנו
אופיר שהם נוגע בפעילות השיפוץ הנרחבת שבוצעה לאחרונה במל"ם ,ו"ניצול"
מצב קורונה שבעטיו בוטלו רוב האירועים ובראשם הכנס השנתי הל"ה; חיים
מנור מוצא שורשים במקרא לתפקיד "פרקליט השטן" או ...גוף הבקרה על
הערכת המודיעין; ועוד – מדור מש"א ומתן" ,מי היה."...
תודה מקרב לב לחברותיי ולחבריי במערכת כתב העת ,שתהיה לכולנו שנה
טובה בהרבה מזו היוצאת ,איחוליי לבריאות טובה ושוב – אושר ונחת.
קריאה מענגת לך!!

ידיד למל״ם
יהא זכרם ברוך!

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020
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ההיתקלות בכוח העיראקי מוצגת במרבית המקורות כהפתעה .האומנם?

על שיגור "הכוח העיראקי“ לסוריה
במלחמת '73
חלק א'
אל"ם יעקב שחם (שטיינברג) ז"ל

ב־ 12באוקטובר  ,1973בצוהרי היום זיהתה תצפית של אוג'  210בתל־שער כוח אויב משוריין המתקדם
לעבר כוחות האוגדה מדרום-מזרח ,מהמרחבים שמזרחית לתל־חרה ,בהמשך התברר כי זו חטיבת שריון
 12מדיוויזיית שריון  3העיראקית .ההיתקלות בכוח העיראקי מוצגת במרבית המקורות כהפתעה שבלמה
את ההתקפה הצה”לית שהחלה ב־ 11בחודש ובדיעבד מנעה ,להערכת גורמים שונים ,את הכרעת הצבא
הסורי במלחמת יום הכיפורים.

טנק סורי פגוע ליד עין זיוון (צילום :ויקיפדיה)
אמת ,העיראקים לא היו הגורם היחיד שהביא
לעצירת המתקפה אל פאתי דמשק ,וספק אם
תוצאות המלחמה בחזית הסורית היו שונות מהותית
בראייה ארוכת טווח גם ללא המעורבות העיראקית.
מכל מקום ,די לנו בהעלאת ספק ,על מנת להפוך
את הסוגייה למעניינת וגם חשובה כלקח לעתיד.
נשאלת השאלה :באחריות מי היו המחקר והמעקב?
האם הייתה הזנחה בטיפול בכוח המשלוח העיראקי
לסוריה במלחמת יום הכיפורים? או ,במילים אחרות,

4

האם הובנה במועד החשיבות האסטרטגית של
עצירת/עיכוב כוח המשלוח העיראקי ,והאם ניתן היה
לטפל בכך טוב יותר?
המשגה המודיעיני שקדם למלחמה כלל ,ועל כן אין
ִ
עניין לבחון האם נערכנו נכון ,מודיעינית ומבצעית,
לקדם מעורבות עיראקית בחזית הלחימה לפני
השישה באוקטובר ,מה עוד שבדיעבד הסתבר
שהעיראקים לא היו שותפי סוד לתהליך התכנון
של המלחמה.

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

לעומת זאת ,מעניין יותר לבחון את המידע
שהצטבר בין ה־ 6ל־ 12באוקטובר :האם הוערך
נכונה? האם המערך האיסופי הוכוון כהלכה? איך
ומה הוצג לקברניטים? האם הובנה החשיבות
האסטרטגית כבר בשלבים הראשונים? ואילו
פעולות ננקטו ,אם בכלל ,על מנת למנוע מעורבות
עיראקית?
מעצם העובדה שהכוח העיראקי היחיד שהייתה
לו השפעה אסטרטגית על המערכה בחזית
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קרב שריון בשריון נגד העיראקים בליל  13באוקטובר 1973
העיראקי ,הצטבר מידע שקיבל פרשנות מרגיעה
הסורית מנה רק שתי חטיבות של דיוויזיית
קוב שב"ש נגד העיראקים בליל  13באוקטובר בו 13-באוקטובר
– העיראקים ביקשו מובילי טנקים מהסורים ונענו
שריון  ,3ה־ 8וה־ ,12אשר לחמו בכוחותינו ב־ 12האם הייתה באמת הזנחה
לשלוח
הסורים
מהם
ביקשו
ובמקביל
בשלילה,
וב־ 13באוקטובר ,אתרכז רק בהן ,תוך זניחת
המשלוחאלה ששללו יתרון זה מהעיראקים התוקפים והנחילו להם
הם
בטיפול ואת
מתוך תנועה ועל-ידי כך הכתיבו לכוחותינו את אופי הקרב
בכוח
בעיקר כלי נ”מ.
כוח המשלוח האווירי והקרקעי הנוסף שהצטבר
והמקצועית של צוותי
הלחימה.
במרחב.
רמתם
עם זאת
תבוסהייתכן
העיראקי,הטנ-בעיתוי אשר
מידע זה הוערך על ידי אמ"ן-מחקר כרתיעה סורית
המבצעית הכוללת
אשר עוצמתו
המלחמה,
במהלך
אזורי בסוריה
דיוויזיות .כי הפיקוד הבכיר לא היה די
העיקריים של
כוחותאת
כללה
ממשיתנגד
המאפייניםמשמעותיים
יבשה עיראקיים
העיראקיסנוכחות
מפני
לכדי שלוש
קים הגיעה
מקצועילהשפיעהמערכה
כנמוכה .נראה
התגלחה
שהיה יכול
העיראקים
עשויים
אלו,
בנתונים
סוריה.
בשטח
לטפל
האמורה
המטכ”לית,
ברמה
בעיקר
אעסוק
היחלצות,
שריון בשריון  :היא כללה קרב הגנה חפוז,
לוחמת
בכדי להשתלט על לחימה ניידת ובעוצמות
בחזית
העיראקיםהמערכה
לסוגיהם ,גדולות.על תוצאות
של
בהפגנה
חובתם
ידי
יוצאים
עצמם
לראות
מודיעינית ואג”מית בכוחות המשלוח
השהיה ונסיגה .פעולות תמרון התקפיות ,העברת נקודות כובד
הופיעו למערכה בשלב שהיה הקריטי ביותר
הסורי,
הזנחה עבור תצבא
הסורית?
נכונות לסיוע נרחב לסורים .ובסוף רק הוסיפו ליתר
ואנסה לתת מענה האם הייתה באמת
אפשרות היתה
ומעברבזהלניצול
עדייןהמערכה
בכוח בפני
הצלחה.
התקפיות מגזרה לגזרה
בעומק שטחיו .הופעתם
בטיפול עמד
כאשר הוא
כמובן לפסול
ביטחון" ,אין
מוחלטתייתכן
התמוטטותבעיתוי אשר
המשלוח העיראקי,
עיראקים".במצבי לחימה שהש-
אסטר-
הצה"לי
קרקעייםולכוונותיו,
כוחותלאויב
מאופיינת
מאמצי
הפיקוד
התבהרה קרבשיגור
את יכול
חייבהשהיה
באשר
הצוהריים של השבעה באוקטובר בערפל
ומטרות
להשפיע ממשית עללשנות
תוצאות המערכהקרב בשעות
באשכזו ,פינתה
אויבהייתה
כוחות באם
הרתיעה הסורית,
הכוחבאוקטובר.
לפני ה־12
ואופרטיביות.כלומר
טגיות בחזית הסורית,
ובטנקים.
התמונה :הסורי
מקומההמערכה
העיראקי איפשרה
תנו במהירות ובהצטברות
מעט לצבא
הופעת
השמונה באוקטובר לפנייה סורית
בצוהרי
כבר
לסוריה
בכוונת העיראקים
המודיעינית •
להתאושש ,לקלוט ציוד,
פני קילומטרים רבים ברוחב ובעומק ,לקחו בה חלק
לשגר על
השתרעה
הגנה חדש.
התברר כמו
שיש כן
להתארגן ולבנות קו
נרגשת אל העיראקים "לשלוח כוחות במהירות
המצב
בהערכת
התפתחויות
לסורים,
מסרו
אף
והם
יבשה
כוחות
גם
איפשרה התערבותם הגעת חילות משלוח ערביים נוספים כגון הכו-
והאויר
מתגבר את
הגדולכאשר
פעיל כל גורמי כוחות
הפיקודחשיבות
ביותר ,בשל
היבשהובהיקף
האפשרית
בליל  7-6באוקטובר ,הצטיירה באמ"ן-מחקר
משמ-צבאם בכוננות ונתנו הוראות
םייתיי11כה .1מעורבות השפיע שהעמידו את
וטנקים .שיתוף הפעולה הבין-
ארטילריה
האוגדה בסיוע אוירי,
המערכה"...
העניין לגבי
הירדניים,הבאה באשר
חות התמונה
בצורה
הסעודיים לאפשרות של הדבר
לחזית
בתנועה
להתחיל
צבא,
ליחידות
מאמש,
סוריות
מפניות
השונה
וסגנונה
הפנייה
עצם
במלחמה:
עיראקית
סייי הביא להכרעה מהירה יותר ולחיסכון בכוח ,איפשר אבטחת
ליעגתם של
עותית על יחסי הכוחות בחזית סוריה לרעת
להשתתף צה"ל .הסורית.
הצביעה כנראה על תחושה סורית שהתגבשה
• העיראקים החליטו עקרונית
איראןלסיים את המערכה באבידות מועטות ביותר בטנקים.
וסייע
העיראקים כי
אילוהעיראקיםהמרחב
להסדר עם
שכןהגיעו
מוצק.בעת,
חיל המשלוח הציל את דמשק ,בסיס• בה
בצוהריים ,על שינוי לרעה במצבם הצבאי ועל
במלחמה.
ב12-
המפקד בלוחמה ניידת ומשתנית,
צה"ל
היחסים
וחידוש
ביניהם
הסכסוך
הקפאת
על
בסיועשל
מקומו
שעות ,היו כוחות
בין נשיאי עד
מאחר
דחוף.
המערכה הוכיחה כיהצורך
היה •
 24וסוריה
עיראק
המשלוחמגעים
חיל התקיימו
עםעורפם.
הוא את
על מנת להבטיח
הדיפלומטיים
בנושא.
באוקטובר,
התשעה
הקדמיותמליל 9-8
היחידות ובאמת
במנהימתו
להשפיע
ובמהלךשיוכל
ביותר ,כדי
משתלטים על שטחים נרחבים בעומק יוריה לכיוון דמשק .כניסתם
תמונת המצב
למדי זו ,הצליחה
ברורה
מנקודה
• עיראק החליטה מעשית על שיגור כוח
פיהן
שעל
ידיעות
מספר
הצטברו
הצטיירה בהק-
אווירי כוחות צה"ל
ציינה
ובנסיונו
באיזור
המערכה את ההכרח
על תוצאות הקרב .כן
של העיראקים ב 12-באוקטובר ותקיפתם את
לסוריה.
להסתבך כבר בליל  8-7באוקטובר .למול מידע האפשרות שכל דיוויזיית שריון  3העיראקית
מחשבתית ,עוצמה נפשית והעזה למפקדים הבכירים
גמישות
לסוריה גםלכיוון
תשלחכוחותינו
הפסיקה
התקדמות
ברוראת
ניית בחודש
כנכר .פיו אמורים להגיע כבר בשמונה
כוח על
האם עיראק
נסג' • ,לא
קצינים זורמת לסוריה .כוחות מסוימים הגיעו כבר או
ובכלל זה:חיוניות לניהול קרבות שריון
שהגיעו היו
תכונות אלה
חבירת הכוח
עיראקיים לסוריה במטרה לתאם
יבשתי ,ואם כן ,באיזה היקף ובאיזה עיתוי.
השריון .כמעט
בעוצבות
עיקריים
לוקחים
מהמערכה
המערכה הוכיחה כי הטנקים היו ונשארו האמצעי העיקרי להכרעה
בלוחמה היבשה וכי עוצבת השריון היא הגוף תמתאים ביותר

בשריין מוצלחים ובמיוחד איפשהו מעבר מהיר בזמן הנכון מקרב
 2020הכרעה על-ידי מהלך  5התקפי.
תשפ"א,נייד
סטטי
אוקטובר
גיליון ,87
ולהשגת
תשרילתמרון
אש
המערכה ביטאה אח תשיבוה

ההשתלטות על שטח הקרב עם גמר
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• חטיבה משוריינת  12ייתכן שתגיע לדמשק
כבר באותו ערב.
• חטיבה ממוכנת  8וחטיבת שריון  6של
הדיוויזיה עתידות להגיע לדמשק בעשרה
באוקטובר אחר הצוהריים.
אולם ,מידע זה הובא לידיעת הקברניטים תוך
תוספת פרשנות מרגיעה שעיקרה :
• המידע אינו מתבסס על מקורות מהימנים ואין
לו אישור.
• התבצעה פנייה של העיראקים לירדנים
ולסעודים בתשעה באוקטובר בבקשה לספק
להם מובילי טנקים ,שהוערכה גם עתה
כאינטרס עיראקי להסיר מעל עצמם בבוא
הזמן את האחריות לאי השתתפות כוח משלוח
עיראקי בלחימה.
רק בעשרה באוקטובר אחר הצוהריים התווסף
מידע מחומר מהימן ,שהסיר סופית את הספקות
באשר לאפשרות הופעת כוח עיראקי בסוריה וגרר
בעקבותיו גם הערכת מצב ברמת הרמטכ"ל .על פי
מידע זה ,הייתה אמורה חטיבת שריון  12להתחיל
לנוע לסוריה בשעה  14:00על גבי מובילים .הערכה
שהתלוותה למידע זה גרסה כי החטיבה יכולה
להגיע לאזור דמשק ב־ 11באוקטובר בשעות
הבוקר או הערב ,מותנה בבסיס היציאה שלה,
שמיקומו לא היה ברור לאמ”ן.
להשלמת התמונה יצוין עוד ,כי כבר בבוקר ה־22
באוקטובר ,הסתבר מכלל המידע שהגיע לאמ”ן כי
מפקדת דיוויזיה  3העיראקית הגיעה לאזור H-3
כבר בעשרה באוקטובר ב־ 18:00בערב וחטיבת
שריון  12הגיעה לסוריה כבר בליל  .11-10אך
לידיעות אלו לא ניתן ביטוי חזק מספיק ,ומכל
מקום עובדת קיומו של כוח עיראקי בחזית רמת
הגולן בעוצמה של חטיבה לפחות ,חדרה לתודעת
כוחותינו רק כתוצאה מההיתקלות באויב ב־12
באוקטובר.

הכוונת האיסוף

המידע המודיעיני המצטבר תוך כדי מלחמה
מתבסס בדרך כלל על שלושה גורמי איסוף
מרכזיים הנתונים להכוונה שוטפת:
• האזנה.
• חוזי עילי ,אז – תצלומי אוויר וסיורי אוויר.
• מודיעין קרבי.
בנוסף לאלו ,תורמים בדרך כלל להשלמת המידע
גם סוכנים וגורמים אחרים ,אך הכוונתם של אלו
מורכבת יותר ומניבה פירות ,אם בכלל ,בלוח זמנים
ארוך.
לאור זאת ,ניתן להניח שהמודיעין הרלוונטי לגבי
כוח המשלוח העיראקי יכול היה לבוא בעיקרו
מהאזנה אסטרטגית וטקטית ומביצוע תצלומי
אוויר וסיורי אוויר במטוסי קרב ,ועל כן ניסיתי
לבדוק מה נעשה בתחומים אלו.
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זעש

עיראקית ב12-
התקפת-נגד
באוקטובר 1973
עיראקית ב12-
התקפת-נגד
ובלימת
הצלחה
ניצולניצול
ובלימת
באוקטובר 1973
הצלחה

מפקד יחידת ההאזנה ומדבריו עולה:
לצערי לא הצלחתי ,למרות נבירותיי בארכיוני
בלימה והשחיה מקומיים לסירוגין .אי לכך חופעלח חטיבה  20כדי
אמ”ן ,לאתר מסמכים העוסקים בהכוונת
התקפת-נגד ברמה האסטרטגית בוצע כיסוי מלא על
האיסוף •
לממש את חלקה השני של התכנית האוגדתית ,כלומר
לניצול בדרך
וכוננותהנושא
מסחרהבדקתי
הכיפורים ,ולכן
במלחמת יום
הצלחה צפונה העיראקים מראשית המלחמה ככל שאפשרה
מהאגף הדרומי ,כיבוש הל
עקיפה.
תל אל-מל וכיתור הכוחות חעיראקיים ,אשר נמצאים במגע היכולת שהייתה לאמ”ן באותה העת ,ולדבריו,
לכיוון
ו.17-
אשר מימנתהשהיה
 20עם
שיחה
קיימתי
להאזנה
עםבאשר
באותהאז עת כ 60-לא בשל הנחיות מומחי איסוף ,אלא על דעת
חטיבה
חטיבות 79 ,19
כאשר חטיבה
באשר 17לכוונות
נסג' מידע
ואכן,
טנקים יחד) עם גדודו של יום מחטיבה  )7ביצעה תכנון ותמרון היחידה
מאבטחת את אגפה
עצמה .כפר
ולכבוש את
נסג',
החטיבה על תל ק
כיגוש
כפר
השתלטה
השלמת
עם
מהירים כאשר גדוד אחד בבלימה ,מערבית לתל אל-כרום באיזור ומגמות העיראקים זרם באופן שוטף כבר מליל
מעמדותיה בתל קרין וכפר נסג' ,המשיכה החטיב
ציר רביבים"" לאבטחת אגף ,גדוד שני הופעל לחיפוי ממערב לציר  7-6מרעי.
באוקטובר.
קרבות אש עם הטנקים העיראקיים שהיו בעמדות מערב
לנפש הייתה יכולת מעשית להשיג גם מידע טקטי
ציריך"" יהגדוד השלישי ועוד פלוגת טנקים הסתערו במטרה •
ענתר ואף לפגוע ולהשמיד טנקי אויב נוספיט.
את תל מסחרה ממערב .הסתערות החטיבה נבלמה על-ידי מטחים
העיראקי על כוחות המשלוח בעת תנועתם מעיראק
עזים של טילים נ"ט .בשטח) ההיערכות הלילי של
לאחר עצירת הכוח העיראקי ,בלימתו ונסיגתו לעבר ת
נסג'--תלהאזנה,
במרחבמשאבי
בעיית
טנקיםהכוחועשרות כלי לסוריה .לא הייתה
מדרום לתל א-שער ,נספרו לאחר הקרב כ40-
א-שעה--תל אל-מ
נערכה האוגדה להגנה
מערך
של
ספציפית
היערכות
חייבה
היא
אך
השב"ש,
האוגדתית
טילריה
בכדי
בשלבי
להש
רכב ורק"מ אחרים שנפגעו או ינטשו(.
קודמה עוד
כתוצאה מכד .קודמה לאיזור חטיבה  79וכן הופעל כוח צנחנים ההאזנה
המוטס ,וסיכויי
קיים רבים
שהיה פגיעה
וזמין .בשריון העיראקי הנסוג.
יותר גדול
בימים מעץ-א-טיחה
הכוונההאגדאיסופית
מחטיבה  31בפיקודו של המג"ד חזי .חטיבה  79תפסה עמדות •אש לא
הארטילריכזובאיזור
הייתה התפרס
ההגנה
א-שער וינבא.
קודמו לחטיבות
והדלק ולא
לא בוצע
דרגיולכן גם
המלחמה,
הראשונים של
התחמושת
תל
לכיוון כפר מסחרה וניהלה קרב אש בטווחים בינוניים במגמה
ספקמיג""
ברכב חוד כדי
מטוסי
היה פגעו
יכול אשר
לתרום
על-ידיללא
הותקפו אשר
לשתק את מקורות הירי של הטילים נ"ט .כוח חצנחנים  -בחיפוי נקלט מידע
לטנקים .שני מטוסי אויב הופלו באש נ"מ
נכונהע"י חטיבה 79
שתי החטיבות ובסיוע אש ארטילרית  -הסתער רכוב על נגמ"שים ,רבות להיווצרות תמונת מצב מודיעינית
נסיגתם נכנסו העיראקים למערך חגנה באיזור תל ענ
עקף את שדה המוקשים ,כבש את התל ואת מתחם הטילים נ"ט .יותר בזמן אמיתי ,בהעדר צי"ח עדכני.
במקביל שינתה חטיבה  20את תכניתה ,תקפה שנית ,הפעם מכיוון
שמס-ציר אל" עדם" ומשם תמשיכו לנהל קרבות אש של
מבדיקת טבלאות ביצוע
באשר לתצלומי האוויר –
וארטילריה עם כוחותינו.
צפון ,והצליחה לכבוש את אזורי התל וכפר מסחרה .בגמר הקרב
הגיחות על ידי חיל האוויר ,עולה כי לא בוצעה כל
נערכה החטיבה כלפי המערך הסורי אל מול תל חרה ותל אל-מל.
העיראקילכיוון
הציר מ־H-3
גיחת צילום מאפייכי
במגמתהילכיסויהמשלוח
בכדי לאפשר תנועת כוחות מהירה ,הורתה מפקדת האוגדה לפנות
שהנושא
יום-הכיפוריםוזאת
משך המלחמה,
איפשרה
מקרוב את כוש
את ציר תכביש ולפתוח אותו לכיוון תל מסחרה .כוח הנדסה
למרותלבחון
דמשק לכלמלחמת
על דעת
מבצעית,
מבחינה
איכותו לביצוע
בשדה היה בעייתי
אוגדתי הופעל לפתיחת הציר ,ובמחלך פתיחתי נתקל הכוח לא
העיראקי.
בחינה זו כללה א
הצבא
חמבצעית של
(שטיינברג)
יעקבכאשרשחם
תותקף מן האויר
החל בפינויו,
מבצעייישומה
למרותשהיה אזהלחימה
מוקשים
ואחרים .התקפח והגנה ,בלוחמת
אוויר בקרבות
רמ”ח ואת
 .1988-1947אך מי
אל"ם חפוז.
ובלוחמה מיוחדת של כוחות הקומנדו ,כ 11את כושרו הפ
התמנה לקצין
הצליח1978
זאתבשנת
בפינוי הציר
עוצבתהאוגדה .עם
מודיעין כוחות
ובפתיחתו לתנועת
התמנהחאויב העי-
הפיקוד הבכיר על כוחותיו
כיבוש
נראה כי למרות
מסחרה ,סא"ל.
תל בדרגת
הגליל
באוגוסט ,1000
בניבעת
 ,1980תחל
לקראת השעה
הקרב .חבר
מיכלסון,
המאמר נערך מחדש על ידי דר'
שהעיראקים לא הכירו את השטח ,הם נכנסו במהירו
ראקי
פיקוד חטיבה 17
חסתערח
חהצלחה
סוריה לנצל את
לסגת.
ענףעל מנת
של
מודיעין
במחלקת
לראש
מערכת "מבט מל"מ" ובעברו רמ"ח הסטוריה
ולבנון
סוריה
ענף
לראש
התמנה
ב־1982
הצפון.
בצה"ל;
הערכות" ,259-256 -אוקטובר-נובמבר
1977כתיבת מאמר
בעת
במחלקת מחקר במטכ"ל.
(המכללה
במב"ל
חניך
זה ,בשנת  ,1988היה
ניתן לעיין במאמר עם הערות השוליים
לביטחון לאומי) וביצע המחקר לבקשת רמ"ח
בקובץ שיעלה לאתר המל"ם יחד עם הגירסה
היסטוריה.
האינטרנטית של "מבט מל"מ"

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

דרומה בציר) ישימון"(" ויצבת בשויון העיראקי הנסוג וכב
תל אל-מל בחיפוי החטיבות  20-1 79ובסיוע ארטילרי.
הוצבה תצפית אשר סיפקה מידע חשוב ביותר על הגזרה ה
וסייעה לאיתור פעילות אויב והתפתחויות מבצעיות במרח
כיבוש תל אל-מל קיבלה חטיבה  19הוראה לנצל את
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הונאה אחת יותר מדי -
הסיפור מאחורי "אור יקרות"
מכנה משותף קשר בין המודיעין הצבאי המצרי והמודיעין הצבאי של ישראל ,כאשר כל ארגון מודיעיני,
מהיבטיו הוא ,וכישלונו ,ביחס למערכת "אור יקרות" ,למניעת הצליחה המצרית.
אל"ם (דימ') שמעון לביא (סיימון)

מערכת "אור יקרות" (צילום :ויקיפדיה)
המודיעין המצרי נכשל בתוכנית האיסוף שלו,
התיש עצמו באיסוף מודיעין ,בניתוח העובדות
על מערכת "אור יקרות" ,בהערכות אג"מיות
להתגברות על האתגר שהציבה המערכת לכוחות
הצליחה המצריים ,כפי שהוערכה על ידי המודיעין
המצרי .המודיעין הישראלי כשל בהערכת
משמעות ההונאה להרתעת המצרים מפני צליחת
התעלה ,תוך הצפת השאלה האם הרתעה זו הפכה
ל"חרב פיפיות".
הטיפול המצרי ,המוגזם בשל מודיעין לקוי ,בנה
מערכת אג"מית מוגזמת ,בניסיונו להתגבר על
הסיכונים שמערכת "אור יקרות" הציבה בפניו.
והשאלה היא האם בגיבוש ההונאה הישראלית,
נלקחה בחשבון גם היערכות מצרית כה מוגזמת
והאם היערכות זו לא גרמה בסופו של דבר נזק
לכוחותינו .בלשון אחר ,האם ההונאה הייתה ראויה
או שמא הייתה צעד אחד רחוק מדי.

תפסת מרובה לא תפסת...

המודיעין המצרי כשל באיסוף מודיעיני לגבי המצב

האמיתי של מערכת "אור יקרות" .כשל זה ,נבע
ממבצע איסוף מודיעין אדיר ממדים ,שהתיש את
יוזמיו ,במסגרתו הופעלו כוחות מיוחדים ובהם
גדוד סיור  9של המודיעין הצבאי המצרי לאיסוף
מל"ם (מודיעין לקראת מבצע) על המערכת.
האיסוף כלל מבצעי חדירה רבים של כוחות
מיוחדים לצד הישראלי של התעלה ,שלא הניב
מל"ם משמעותי .המצרים לא תפשו כי כל מה שהם
גילו זוהי האמת העירומה ואין היא "כצעקתה".
בוודאי לא בסדר הגודל כפי שהעריכו אותה.

היערכות מוגזמת זו ,מצביעה
באופן עקיף גם על חוסר
ההערכה של הדרג המצרי
המסתער למערכת האיסוף
הקרבי המצרי ,ובצדק

התוצאה הייתה בהיערכות מבצעית-אג"מית
מוגזמת ,שייעודה היה לנטרל ולהתגבר על "אור
יקרות" .היערכות מוגזמת זו ,מצביעה באופן עקיף
גם על חוסר ההערכה של הדרג המצרי המסתער
למערכת האיסוף הקרבי המצרי ,ובצדק .חוסר
האמון באיסוף המצרי גרם לכשל מבצעי-אג"מי.
אפשר כי היערכות יתר זו גרמה ,בין היתר ,לדחיות
במועד המלחמה.
אך האם יש בכל אלה להצדיק את מבצע ההונאה
הצה"לי שיתואר להלן?
אין כל חידוש בידיעה כי רמת האיסוף של
המודיעין הצבאי המצרי ,על צה"ל ,הייתה ירודה.
לעומת זאת ,מערכות האיסוף של קהילת המודיעין
הישראלית עקבו בזמן אמת אחרי מאמצי האיסוף
של המודיעין המצרי .מאמצי איסוף אלה ,לא זכו
לתרגום מבצעי-אג"מי בצה"ל והתקבלו בשאננות,
שמנעה את הבנת ההשלכות המבצעיות על הצבא
המצרי וניצולן בתוכנית נגדית של צה"ל.
מערכת "אור יקרות" קיבלה סיקור נרחב במקורות,
הישראליים והזרים (לרבות הערביים) .המערכת
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זכתה לסיקור נרחב בהיבט המבצעי-אג"מי שלה.
רק לצורך ריענון תמציתי של הזיכרון ,ראוי לציין כי
מערכת "אור יקרות" פותחה על ידי יחידת יפת"ח
בפיקודו של תא"ל דוד לסקוב ,מחיל ההנדסה,
במטרה למנוע את הצליחה של התעלה על ידי
כוחות הצבא המצרי ,באמצעות הבערת התעלה
במקום הצליחה.
בכל התיאורים של מערכת "אור יקרות" לא מצאתי
התייחסות למבצע ההונאה ביחס אליה .אין להבין
את ההשלכות שהיו למערכת "אור יקרות" על
שדה הקרב ,ללא הצבת העובדות וניתוח התהליך
ההונאתי שבוצע ביחס למערכת .אפשר כי במובן
מסוים מבצע ההונאה הפך ל"חרב פיפיות" ,מעין
"הגולם שקם על יוצרו" או הונאה אחת יותר מדי.
מודגש ,המערכת סווגה כסודית .היא תוכננה
להפעלה רק בעת ניסיון צליחה של התעלה ,כנשק
הפתעתי ,ומעגל הגנה נוסף על מעוזי צה"ל .כך
נכתב בפרוטוקול של ועדת אגרנט" :הייתה קיימת
במטכ"ל תוכנית מבצע הצתת דלק נוזל על פני
מי התעלה למקרה של ניסיון צליחה של התעלה
על ידי האויב .כינוי התוכנית היה 'אור יקרות'".
ובהמשך ,מצטטת הוועדה הוראה של הרמטכ"ל
מיום  11בדצמבר " :1970הוא בעד זה שביום האש
הראשון בתעלה יופעל 'אור יקרות'".

איך משפיעה החלטה תקציבית

יוצא מכך ,שהמערכת לא הוקמה מלכתחילה
לצרכים הונאתיים ,אלא לצרכים מבצעיים
אמיתיים ,אך נוצלה מאוחר יותר והוסבה לצרכים
הונאתיים.
ומעשה שהיה כך היה.
בשל אי היתכנות כלכלית ,באשר לכמות הדלק
הנדרשה להצית את התעלה והעלויות הכספיות
הדרושות לכך ,הוחלט במטכ"ל להקפיא את המשך
הפיתוח של מערכת "אור יקרות" ולהשאיר על תילן

דדו נתן הוראה לעצור את המיזם וליצור הונאה (צילום ויקיפדיה)
רק את המערכות שכבר יוצרו עד אז .הרמטכ"ל
חיים בר־לב כתב לתא"ל לסקוב" ,אם נצטרך
להקים מערכות כאלה לאורכה של התעלה כולה,
מדינת ישראל תפשוט את הרגל".
ההחלטה הכלכלית שלא להמשיך לפתח מבצעית
את מערכת "אור יקרות" היא שגרמה להסבת
המאמץ להונאתי .ענף מחקר מודיעין אויב,
בראשות סא"ל מרדכי סקר (נתקה) ,הציע ,על רקע
הכתוב לעיל ,תוכנית הונאה – הצתה יזומה של
התעלה ,על מנת להרתיע את המצרים מפני צליחתה
ולהציג את ההצתה כתקלה מבצעית של צה"ל.
הצעת סא"ל סקר התקבלה .החלטת הרמטכ"ל
הייתה דו־קוטבית .לבצע הצתה של מערכת ניידת
מדרום לגשר פירדאן באזור דוורסואר ,על ידי

פואד נצאר (משמאל) :לסתום את הצינורות.
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אפשר כי במובן מסוים מבצע
ההונאה הפך ל"חרב פיפיות",
מעין "הגולם שקם על יוצרו"
או הונאה אחת יותר מדי
הובלה גלויה של מכלית דלק וחיבורה לצנרת הזרמת
הדלק לתעלה .דובר צה"ל והעיתונות הצבאית ,הוכנו
מראש לפרסום הודעה על התקלה וכך גם תודרכו
קציני צה"ל הבכירים ,שהתייחסותם להצתה תהא
כאל תקלה .הקוטב השני של החלטת הרמטכ"ל
היה המשך התחזוקה של המערכות שיוצרו כבר,
אך לעצור את הפיתוח של המערכת .ערב מלחמת
יום כיפור התחוור כי מערכת "אור יקרות" שנותרה,
הוזנחה ללא תחזוקה שיטתית וללא תוכנית
להפעלה טקטית .ועדת אגרנט קבעה כי בתקופה
שמספטמבר  1971ועד למרץ  ,1972חל מפנה ביחס
למערכת והועדפו פעולות אחרות על פניה ,ולכן,
תקציבי הפיתוח שלה הועברו למטרות אחרות.
הפעלת מערכת "אור יקרות" ביום ה־ 28בפברואר
 1971באופן גלוי ,נועדה להרתיע את המצרים
ולהמחיש להם מה יקרה אם ינסו לצלוח את
התעלה.
ההצתה חוללה תדהמה במצרים .תא"ל דוביק
תמרי העיד בפני ועדת אגרנט כי במודיעין המצרי
"היה לזה אפקט מעבר לכל פרופורציה".
לעומת ההצלחה הכבירה של תוכנית ההונאה
בהרתעת המצרים ,לא בוצע החלק השני של הוראת
הרמטכ"ל.
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השינוי שעבר על המודיעין המצרי כלקח ממלחמת
ששת הימים ,לא פסח על היערכותו לאתגר החדש
שהתגלה לו כתוצאה "מהתקלה" הישראלית
בהפעלת מערכת "אור יקרות" ,והוא התייחס אליה
כאל איום ממשי ורציני .בידי ענף מחקר מודיעין
אויב הייתה תמונה ברורה של האיסוף הקרבי
המצרי ופירותיו .מהנתונים עולה ,כי הדרג המסתער
המצרי ,נערך וביצע שורה של פעולות איסופיות
באמצעות גדוד סיור  9של המודיעין הצבאי המצרי.
התוצאה המבצעית שאליה נערך הצבא המצרי,
הייתה לסתימת פתחי צינורות ההזנה של הדלק,
לסיכול הצתה אפשרית של התעלה בדלק נוזלי,
במיקומים שהיו ידועים לו .רעיון סתימת הצינורות
היה סימן מעיד מובהק גם להכנות למלחמה .דרך
הפעולה השנייה ,הייתה בהיערכות כוחות מיוחדים
לביצוע סתימת צינורות הזנה נוספים ,ככל שאלה
יתגלו ,עם פתיחת המלחמה ותחילת הצליחה של
התעלה .העובדה שהמודיעין הצבאי המצרי לא ידע
למעשה כי מדובר במערכות בלתי שמישות ,אינה
רלוונטית ובה בעת אינה מפתיעה.
ראש המודיעין המצרי במלחמת יום הכיפורים,
לואא' (אלוף) פואד נצאר ציין בריאיון ,מיום 11
באוקטובר " ,2011המודיעין הצבאי הצליח להגיע
למידע על תוכנית שנועדה לשרוף את החיילים
המצרים ולהרוג אותם במלכודת בתעלת סואץ,
על ידי הטמנת צינורות נפאלם ומכלים במוצבי קו
בר־לב ,שפתחיהם מגיעים ישירות למימי התעלה,
כך שיהפכו לגיהינום של אש שתופעל במידה
שהחיילים המצרים היו מנסים לצלוח את התעלה
לגדה המזרחית בסיני.

מערכת "אור יקרות" בפעולה (צילום :ויקיפדיה)
באוקטובר צללה קבוצה של אנשי כוחות מיוחדים
של חיל ההנדסה במימי התעלה כדי לסגור את
פתחי צינורות הנפאלם שהיו שם .היה זה מבצע
מסוכן"...
הוא ציין גם כי כבר בחמישה באוקטובר הם סתמו
את הצינורות .וכך הוא אמר ב־ 17באוגוסט ,2010
"ראש המודיעין היה מודאג מאוד מהאפשרות
שהכוח שנשלח לטפל בצינורות ,לא יצליח לסגור
את פתחי הצינורות .הדבר היה בעל חשיבות
גדולה באשר להצלחה של צליחת התעלה והצלחת
המלחמה .אחד הקצינים שלהם מצא דרך כדי לסגור
את פתחי הצינורות על ידי שימוש בסוג מסוים של

פעולה מצרית נחושה אך מוטעה

מעשה זה של ישראל היווה הפתעה למצרים ,והיה
מכשול להגיע לגדה ולמוצבי קו בר־לב .התוכנית
(הישראלית) הייתה לפתוח את הצינורות ולתת
לנפאלם לזרום לתוך מימי התעלה ,כך שיקיף/
יכתר את הכוחות המצריים בעת הצליחה ,וללכוד
אותם במלכודת מוות ותחת הפצצות המטוסים
הישראליים .אלא שהמודיעין הצבאי הצליח לחשוף
את התוכנית הישראלית לפני ליל ה־ 5באוקטובר...
ברגע שראש המודיעין קיבל ידיעות אלה הוא עדכן
מייד את שר המלחמה ,אחמד אסמאעיל ...נקבעה
תוכנית לחסימת/לסגירת פתחי הצינורות ,שאותה
יבצעו אנשי הכוחות המיוחדים של חיל ההנדסה,
שיצללו לתוך מימי התעלה ,ויגיעו לגדה המזרחית
שלה ,וזאת בליל ה־ 6-5באוקטובר ...לכישלון
מבצע הצינורות (הישראלי) הייתה השפעה על
הצלחת צליחת הכוחות המצריים לגדה המזרחית
והקמת ראשי הגשר והגשרים ,ולהשתלט על
המוצבים החשובים בקו בר־לב בתוך שש שעות".
בארבעה באוקטובר  ,2009בריאיון שנתן לואא'
פואד נצאר הוא הוסיף פרטים כי "בבוקר השישה

דוביק תמרי  -תדהמה בצד המצרי

עץ ,שמתנפח במים וסותם את הפתחים ,ובחמישה
באוקטובר הצליחו לסגור את הפתחים"...
לגבי ההתרחשויות במצרים ,לאחר ביצוע "הצתת
ההונאה" ,כתב ג'מאל חמאד בספרו "מערכות
המלחמה בחזית המצרית" כי לאחר ההצתה,
המצרים "ניסו לפתח מענה ,ועלו רעיונות שונים
אצל אנשי חיל ההנדסה ,כיצד להתמודד עם הבעיה,
כולל שימוש בחומרי כיבוי שונים של האש שתדלק
בתעלה .כל אלה לא התקבלו על ידי המפקדה
הכללית המצרית ,ושר ההגנה/המלחמה ,אחמד
אסמאעיל עלי ,החליט שהפתרון צריך להיות
סגירת/חסימת/סתימת פתחי הצינורות שבהם
יוזרם החומר הדליק לתעלה ,עוד לפני תחילת
הצליחה ,והפגזת המכלים שבהם נמצא הנפאלם
שמאחורי סוללות העפר ,בעת ההכנה הארטילרית
לפני הצליחה .לשם כך ,היה צורך באיסוף מודיעין
מדויק על מיקום המכלים ,וארמיות השדה עקבו
במשך כשנתיים אחר הנושא ,ושיגרו עשרות סיורי
מודיעין לגדה המזרחית של התעלה למטרה זו".
הדברים מצביעים כי תוכנית ההרתעה ההונאתית,
הצליחה מעל למשוער .אלו היו תוצאות האיסוף
הישראלי של רכיבי האיסוף המצרי ,בכל האמור
למערכת "אור יקרות".

התוצאה המבצעית שאליה
נערך הצבא המצרי ,הייתה
לסתימת פתחי צינורות
ההזנה של הדלק ,לסיכול
הצתה אפשרית של התעלה
בדלק נוזלי
מנגד ,כלל לא נשקלה "הרצינות" והמשמעות
האפשרית של דרבון הצבא המצרי ,על רקע ההונאה,
לבחור בדרכי התמודדות עימה ,כתוצאה מ"הצלחת
ההרתעה" .התפתחות זו ראויה לבחינה ,האם לא
הייתה תוכנית ההונאה תוכנית אחת יותר מדי.
כמי שהיה ,בזמן אמת ,בצוות גיבוש ההונאה
וביצועה ,אני גורס כי ברטרוספקטיבה ,ובחוכמה
שלאחר מעשה ,כי הונאת "אור יקרות" ,לא תרמה
להגנת קו המעוזים ומניעת הצליחה .נהפוך הוא,
התחושה של המצרים כי הם הצליחו לנטרל את
המערכת ,וכאמור לא היא ,נתנה להם רוח גבית
והרימה את רוח הלחימה של הצבא המצרי .חוששני,
כי בכך הפכה הונאת "אור יקרות" ל"חרב פיפיות".
למאמר זה בתצורתו הראשונית הערות שוליים.
ניתן לעיין במאמר עם הערות השוליים בקובץ
שיעלה לאתר המל"ם יחד עם הגירסה האינטרנטית
של "מבט מל"מ"
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למצרים ,שלמדו היטב את מערכי ההגנה של צה”ל ,היה ברור שבכל תוכנית צליחה יהיה
עליהם לעסוק בכיבוש המעוזים ,בשלב כלשהו של ההתקפה על הצד הישראלי.

התכנון המצרי
לכיבוש מעוזי התעלה
תא"ל (מיל') דר' דני אשר

ההיסטוריה הרשמית ,הן זו הישראלית והן זו
המצרית ,מתארת בהרחבה את מעוזי צה"ל על
שפת תעלת סואץ ,את תפקידם ותפקודם במהלך
מלחמת יום הכיפורים .הכוונה בהקמת המעוזים
לפני מלחמת ההתשה ובמהלכה ,הייתה שישמשו
כמוצבי תצפית והתרעה.
שני הצדדים נתנו לנושא משקל יתר בתיאור,
ואולי גם בניסיונות בדיעבד ,להבין מה בדיוק קרה
במהלך המלחמה .כמי ששירת במודיעין פיקוד
הדרום לאחר שהמעוזים נבנו ,והיה קמ"ן חטיבת
המילואים שאנשיה לחמו מתוכם ,חקרתי את
הצדדים השונים לאחר המלחמה .נראה לי שיש
צורך להבהיר ,במדויק יותר ,את שתוכנן על ידי
שני הצדדים לפני ,ואת שאירע במהלך המלחמה.
במאמר זה אנסה לתאר את ההתייחסות המצרית
ל"מעוז" ,בשלבי הלימוד ובמהלך ההכנות לקראת
תקיפה במהלך המלחמה.

נתוני המעוז על פי המחקר
הצבאי המצרי

כדי להבין את חשיבותו של המעוז לצורכי התכנון
המצרי לקראת צליחת התעלה ופיתוח הלחימה
בגדה המזרחית של התעלה ,הקדישו המצרים
מאמצים מודיעיניים ומחקרים צבאיים להבנת
הנתונים ולחיפוש פתרונות.
על פי הניתוח המצרי משנת  ,1972המתייחס
למערך צה"ל ששופץ ושופר במאמץ ההתבצרות
שביצע צה"ל לאחר הפסקת האש באוגוסט ,1970
החזיק צה"ל בגדה המזרחית של התעלה יותר
מעשרים מעוזים מבוצרים המיועדים לפלוגה או
למחלקה עצמאית .בין מעוז למעוז הפריד שטח
באורך של כארבעה קילומטרים.
כל המעוזים נבנו על הסוללה והיו בהם בונקרים
ומגדלים עשויי בטון מזוין ,עמדות ירי לטנקים,
פתחי ירי למקלעים ,תעלות לחימה ותעלות קשר,
רמפות לטנקים ומחסות לכלי רכב .המעוז הוקף
בשישה או עשרה מערכי תיל וקונצרטינות ובשדות
מוקשים בין הגדרות .במרווחים בין המעוזים היו
קיימות עמדות ירי מבוצרות לטנקים ולארטילריה.
אורכו של המעוז הפלוגתי היה  1,800-1,200מטר
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הדייק בצד המצרי( .ארכיון צהל ,צילום מיקי אסטל וחנניה מילר)

בעיקרון המליץ החומר
התורתי להקצות גדוד מוגבר
כדי להשתלט על המעוז
הפלוגתי .למעוז מחלקתי
תספיק ,לדעת כותב התורה,
פלוגה מוגברת
בחזית ועומקו בערך  800מטר .המעוז המחלקתי
 300מטר בחזית ועומקו  300-200מטר (בחומר
מאוחר יותר מגיעים המצרים למסקנה כי המעוזים
ששופרו במהלך הפסקת האש קטנים בהרבה
וגודלם הממוצע היה רק  160על  120מטר) .במעוז
הפלוגתי  10-8בונקרים מבוטנים 6-5 ,טנקים,
 6מרגמות  120מ"מ 9-6 ,עמדות לטנקים12-6 ,
מקלעי נ"מ 12 ,עמדות מקלעים וארבע עמדות
למקלעי נ"מ .במעוז המחלקתי ארבעה בונקרים
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מבוטנים ,שלושה טנקים ,שלוש עמדות לטנקים,
ארבע עמדות מקלעים ושתי עמדות למקלעי נ"מ.
גודל בונקר הוא קבוע  2על  2.5מטרים וממוגן
בשכבות של מוטות ברזל ,שכבות בטון ושכבת חול
מוסוות היטב .עוביה הכולל של שכבת הכיסוי הוא
 5.5מטר.
לאורך גדת התעלה הקים צה"ל סוללת עפר בגובה
של  15-13מטר הנוטה בזווית של  45מעלות .על
הסוללה בגדת התעלה הונחו מוקשים ובתוכה
הוטמנו מכלים וצינורות להצתת מי התעלה.
הסוללה הפכה להיות אחד המכשולים המסוכנים
העומדים בפני הכוחות הצולחים.

הקצאת הכוח הדרוש לכיבוש המעוז
המצרים בחנו את גודלו של הכוח שאותו יש
להקצות כדי לכבוש "מעוז" .במסקנות ובהמלצות
המצרים קיימות סתירות בין חוברת ההדרכה
בנושא לבין נספח המבוסס על מסמך שלל
העוסק באותו נושא .נראה שהמסמך הוא מאוחר
יותר ובו באה לביטוי התוכנית המייחסת מעט
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בעתודה חוליה או שתיים .חוליית הפריצה תורכב
ממחלקת חי"ר ,ממחלקת תול"רים ,כיתה או
שתיים של מקלעים ורומי רימון ,כיתה עד מחלקה
של הנדסה וכיתת להביורים קלים .הצוותים יצוידו
גם באמצעי חבלה וסילוק מוקשים ,וכן בכמות של
פצצות עשן ואמצעי קשר.

פלגות הפריצה תוכננו
להתחלק לחוליות פריצה
לפי מספר הבונקרים שיש
להשמיד

הדייק הישראלי( .ארכיון צהל ,צילום מיקי אסטל וחנניה מילר)
חשיבות למעוזים וקוראת לעקפם בשלבי המבצע
הראשונים ולכבשם רק בשלבים מאוחרים יותר,
עם כוחות מהדרג השני.
בעיקרון המליץ החומר התורתי להקצות גדוד
מוגבר כדי להשתלט על המעוז הפלוגתי .למעוז
מחלקתי תספיק ,לדעת כותב התורה ,פלוגה
מוגברת .כוחות המשנה שעליהם תוטל משימת
ההשתלטות יילקחו מהדרג הראשון והשני של
החטיבות והדיוויזיה .הגדוד או הפלוגה אשר יוקצו
להשתלט על המעוזים יקראו פלגות פריצה.

בחישוב ריאלי שערכו המצרים מאוחר יותר ,הם
הגיעו למסקנה שתגבור כזה אינו בר ביצוע בשום
תנאי ,מאחר שהוא מחייב ,רק בגזרת ארמייה ,2
הקצאה של  12גדודים למשימה זו בלבד .הייתה
זו סיבה נוספת לשינוי בתוכנית הפעולה לכבוש
המעוזים.
פלגות הפריצה תוכננו להתחלק לחוליות פריצה
לפי מספר הבונקרים שיש להשמיד .יש לשמור

חוליית הפריצה תחולק אף היא לחוליות משנה
ייעודיות .חוליה לטיהור ,חוליה להשתלטות,
חוליה לחיפוי וחוליית משנה לירי עצמאי.
יחידת הלהביורים מיועדת להשמיד את חיילי
האויב בתעלות הלחימה ,בתעלות הקשר ובתוך
הבונקרים.
באשר לטכניקות הקרביות לכיבוש המעוז מצביעה
חוברת ההדרכה המצרית על הפעילות לפיה יצלחו
צוותי הפריצה את התעלה ,ימשיכו לנוע דרך
הפרצות אל הבונקרים ,ישתלטו עליהם ויהרגו
את הלוחמים שבהם .הפעולה תוכננה להתבצע
בחיפוי כוחות אחרים של הגדוד ,שיחפו מהאגפים
ומהעורף.

כל המעוזים נבנו על הסוללה
והיו בהם בונקרים ומגדלים
עשויי בטון מזוין ,עמדות ירי
לטנקים ,פתחי ירי למקלעים,
תעלות לחימה ותעלות קשר,
רמפות לטנקים ומחסות
לכלי רכב
כל פלגת פריצה גדודית תתוגבר בפלוגה עד שתיים
של טנקים ,מחלקה עד שתיים של תותחי סער
מתנייעים ,גדוד ארטילריה ,סוללת מרגמות 120
מ"מ ,תותחים נ"ט ,סוללת טילים נ"ט ,פלוגה או
שתיים של הנדסה ,כיתת נושאות אמפיביות,
מחלקה או פלוגה של להביורים קלים ,סוללת
תותחים מתניעים נ"מ ,מחלקה או שתיים של
טילים נישאים נ"מ (סטרלה).

כיבוש מוצבי "מצמד" /דוורסואר מעורפם על ידי כוחות חטיבה  16המצרית  -רק ב־ 8באוקטובר.
צילום מתוך אתר הזיכרון המצרי בתל א־סלאם
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חוליית הטיהור תפעל בכיוון הבונקר המבוצר
ותפתח פרצה במכשולים .אחר כך ,תאבטח את
המעבר לטובת חוליות ההשתלטות והחיפוי.
חוליית ההשתלטות תתקדם דרך הפרצה אל
הבונקר המבוצר ,תשמיד את חייליו ,את הביצורים
ואת הכניסות והיציאות ממנו .חוליית החיפוי
תאבטח את פתיחת הפרצה ,את תנועת חוליית
ההשתלטות אל עבר הבונקרים ותמנע הגעת כוחות
אויב מהעומק.

הרעיון המבצעי המצרי באשר
להתגברות על מערכת המעוזים

בדיקה של הרעיון המבצעי המצרי לכיבוש מערכי
ההגנה הצה"ליים בחזית התעלה ,מצביעה על שלוש
דרכי פעולה אפשריות:
• הדרך הראשונה ,ראתה את הכוחות העיקריים
תוקפים במרווחים שבין המעוזים ,מכתרים
ותוקפים אותם מהאגפים ומהעורף;
• הדרך השנייה ,בחנה את אפשרות התקיפה
החזיתית ,וזאת כיוון שרוב המעוזים ממוקמים
במקומות המתאימים ביותר לצליחה .דרך
זו חייבה הכנה מסיבית ,והשמדת המעוז
והעתודות הקרובות בטרם ההסתערות,
באמצעות הפגזה ארטילרית ותקיפה מהאוויר.
השימוש בדרך זו הומלץ רק באין ברירה אחרת;
• הדרך השלישית – תקיפה במקביל ,מהחזית,
מהאגפים ומהעורף .דרך זו אמורה הייתה לשלב
תקיפה של הכוח העיקרי מהאגף ,של כוחות
מונחתים מהעורף ושל פלגות הפריצה מהחזית.
בחומר מאוחר יותר נראה שהמצרים הגיעו גם לדרך
נבחרת ,רביעית .הם בחרו להתעלם מרוב המעוזים

דרך זו אמורה הייתה לשלב
תקיפה של הכוח העיקרי
מהאגף ,של כוחות מונחתים
מהעורף ושל פלגות הפריצה
מהחזית

המעוזים "החדשים" עם השכפ"צים ...רשתות מלאות באבנים זו על גבי זו לשיפור ההגנה מפני
ארטילריה כבדה( .ארכיון צה"ל)
בשלבים הראשונים של המבצע ,ולצלוח (בכל
הגזרות שהדבר התאפשר) במרווחים שביניהם ,אף
אם פעולה זו אמורה לגרום לקשיים מסוימים.

המלחמה כסדרה של טעויות

נראה שעד לפרוץ הקרבות לא הובהרו דיין תוכניות
צה"ל באשר למצב המעוזים בעת מלחמה .אכן
היו כוונות לתגברם בכוחות סדירים לפני פרוץ
הקרבות ,כמו גם מחשבות על חילוצם לאחור,
לפני או במהלכה של צליחה מצרית אפשרית .מכל
מקום ,שום תוכנית לא בוצעה כהלכה והמעוזים
כולם ,להוציא מוצב "בודפשט" בצפון התעלה,
נפלו בידי הכוחות המצריים בראשי הגשר ,ורק
ממיעוטם נחלצו הכוחות שישבו בהם.
כוחות הצבא המצרי הצולח בחרו ,עם פתיחת
הצליחה ובמהלכה ,לרתק את כל המעוזים באש
ארטילריה ומרגמות ,ובאש בכינון ישיר של כלי נ"ט
ותותחי סער מחזיתם .רק מספר קטן יחסית של
מעוזים ,בעיקר בגזרת הביצות הצפונית המבודדת,
הותקפו כבר בשלבי הלחימה הראשונים.

טיל נ"מ סטרלה (ארכיון המל"מ)
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הם בחרו לכתר את אותם
מעוזים ולכבוש אותם
מעורפם  -קרי ,בתנועה
מזרחה בדיוק עם אותם
כוחות שיצאו מערבה מתוך
ראשי הגשר הדיוויזיוניים
את כיבושם של המעוזים ,שאותם ניתן היה
לעקוף ,דחו המצרים לשלבים מאוחרים יותר של
המבצע .הם בחרו לכתר את אותם מעוזים ולכבוש
אותם מעורפם – קרי ,בתנועה מזרחה בדיוק עם
אותם כוחות שיצאו מערבה מתוך ראשי הגשר
הדיוויזיוניים ,וזאת רק לאחר פרק זמן של מעין
מצור ,ורק "לאחר שנוצרו תנאים מתאימים
לפעולה שכזו" .כיום ,לאחר שתעלת סואץ הורחבה,
ובחלקים מסוימים אף הוכפל רוחבה על ידי
המצרים ,יושרו והושמדו כל המעוזים ,להוציא את
מעוז "לקקן" לחופו המזרחי של האגם המר הגדול,
משום שלא עלה הצורך לסלקו .המעוז (ששופץ על
ידי המצרים) הפך להיות אתר הנצחה של הארמייה
השנייה המצרית תחת שמו המקורי "תל א־סלם",
לצידם של מספר תעוזים המשמשים אתרי הנצחה
לארמייה השלישית ולקרבות העיקריים בראשי
הגשר הדיוויזיוניים.
למאמר זה בתצורתו הראשונית הערות
שוליים .ניתן לעיין במאמר עם הערות השוליים
בקובץ שיעלה לאתר המל"ם יחד עם הגירסה
האינטרנטית של "מבט מל"מ"
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התעלומה ההיסטורית בכוונותיה הצבאיות
של מצרים מול ישראל באביב  ,1973לפני המלחמה

התקפה או הונאה?

באפריל  1973העריך רב־אלוף דוד אלעזר ,הרמטכ"ל ,שמלחמה צפויה להתרחש בזמן הסמוך ,כבר בחודש מאי .וזאת
לנוכח התרעות למלחמה ,אשר ציינו כי מצרים (במשותף עם סוריה) מתכוננת לפתוח במלחמה באותו החודש.
יאיר רויטמן*
בניגוד לרמטכ"ל ,העריך אגף המודיעין של צה"ל
שהסבירות למלחמה במאי  1973נמוכה .חרף
ההערכה המרגיעה של אמ"ן ,החליטו הרמטכ"ל
אלעזר ושר הביטחון משה דיין ,להכריז על כוננות
"כחול-לבן" שנועדה להכין את צה"ל לקראת
אפשרות של מלחמה החל ממאי  .'73לימים,
משהתברר שהמלחמה לא פרצה במאי  ,'73אלא
פרצה ארבעה-חמישה חודשים לאחר מכן ,ראוי
לבחון מה הייתה הכוונה המצרית מאחורי אותם
מהלכים צבאיים שבוצעו אז ,באביב .'73

חלקו של מאי  '73בתכנון
המלחמה של מצרים וסוריה

בינואר  '73גובשה סופית תוכנית המלחמה
המצרית "הצריחים הגבוהים" ,וחודש מאי '73
קיבל תשומת לב רבתי בתכנון המלחמה המצרי
(והסורי) .בתוך כך ,העיד בזיכרונותיו עבד
אלע'ני אלגמסי ,כי מתוקף תפקידו כראש אגף
המבצעים המצרי ,הוכנה באגפו עבודת מחקר
מדעית שתכליתה הייתה להצביע על מועדי תקיפה
מתאימים ב־ .1973זו הוצגה בראשית אפריל
 '73לסאדאת על ידי שר המלחמה אסמאעיל.
מבין מועדי התקיפה המתאימים ,מאי  '73היה
המוקדם ביותר .מתוך זיכרונות גמסי ,ולפי
הגרסה המצרית הרשמית על תכנון מלחמת
 ,1973שאותה כתבו שלושת בכירי הצבא המצרי,
ליווא (אלוף) חסן אלבדרי ,ליווא (אלוף) טה אל-
מגדוב ועמיד (תא"ל) צ'יאא' אלדין זהדי ,עולה,
שכל חודשי השנה נסקרו בקפידה על מנת לבחור
את החודש המתאים ביותר למלחמה המשולבת
בשתי החזיתות ,שבו יחולו הקריטריונים ותנאי
הסף ההכרחיים לביצוע ההתקפה .גמסי ואנשיו
הצביעו על שלושה מועדים מתאימים למלחמה
ב־ :1973מאי ,אוגוסט וספטמבר-אוקטובר .בכל
אחד ממועדים אלה ,נבחרו כאמור גם ימי התקיפה
המתאימים ביותר .סאדאת ציין ,שקיבל לידיו
מגמסי את שלושת תאריכי המלחמה בזמן שקיים
עם אסד פגישה חשאית בבורג' אל־ערב באפריל
 .'73זאת ,במטרה לבחור את תזמון המלחמה
המתאים ביותר.

בניגוד לרמטכ"ל ,העריך אגף המודיעין של צה"ל שהסבירות למלחמה במאי  1973נמוכה
עדות לכוונתו של סאדאת לצאת למלחמה במועד
הזמין הראשון ,נראית היטב באיגרת ששלח למנהיג
הכורדים בעיראק ,מולה מוסטפא ברזאני ,ב־14
באפריל  .1973באותה איגרת ,ביקש מהכורדים
שלא יפעלו כנגד הצבא העיראקי במקרה של פרוץ
מלחמה בין הערבים וישראל ,כדי שהצבא העיראקי
יוכל לקחת בה חלק .באיגרת נכתב שמצרים

סאדאת ציין ,שקיבל לידיו
מגמסי את שלושת תאריכי
המלחמה בזמן שקיים עם
אסד פגישה חשאית בבורג'
אל־ערב באפריל '73

מתכננת לצאת למלחמה מוגבלת כנגד ישראל בזמן
שתיערך ועידת הפסגה בין ברית המועצות לארצות
הברית ביוני  .'73וכי לצורך זה ,היא כבר פנתה
לעיראק כדי לקבל סיוע ,וכי עיראק כבר שלחה
אליה שתי טייסות של מטוסי "הוקר האנטר".
לפי הנאמר לעיל ,תכננו המצרים לפתוח במלחמה
הפסגה .ובאשר
בסמוך או בעת אותה ועידת ִּ
למנהיג הסורי ,לפי המקורות הסוריים ,ב־ 18וב־19
באפריל  ,'73קיים הנשיא חאפז אל־אסד שלוש
פגישות עם הצמרת הצבאית ובהן בחן את מוכנות
הצבא לצאת למלחמה .לאחר שבחן את עמדות
כל המשתתפים ,אישר את הצעתם לדחות את
ההתקפה עד הסתיו באותה שנה כדי שיוכלו לשפר
את המוכנות הצבאית ,בדגש על אימונים והשלמת
החסר באמצעים ובכוח אדם .מכאן ,שבפגישה
החשאית בין סאדאת לאסד ,שנערכה מה־ 23עד
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ה־ 24באפריל  ,1973בכפר הנופש הנשיאותי בורג'
אל־ערב שממערב לאלכסנדריה ,דנו שני המנהיגים
על תזמון המלחמה .אסד גילה התנגדות לפתוח
במלחמה במאי  '73כפי שסאדאת רצה .לטענתו,
צבאו עדיין לא השלים דיו את הכנותיו למלחמה.
בעיקר ,בשל המחסור בסוללות טילי קרקע-אוויר
(טק"א) ,ההכרחיות להתמודדות עם חיל האוויר
הישראלי בעת מלחמה .בנסיבות אלו ,הסכימו
השניים לדחות את המלחמה לסוף הקיץ ,ולפיכך
נקבע כי מועד ההתקפה יהיה באופציה השלישית
שגמסי הציע ,ספטמבר-אוקטובר .'73
מוחמד חסנין הייכל ,עיתונאי מצרי בכיר ,אשר
הוכנס בסוד המלחמה בעשרה בספטמבר ,1973
גרס ,שחודש מאי  '73היה אפשרות התקיפה
הראשונה בתכנון המלחמה המצרי .העדות לכך,
היא עובדת גיוס המילואים החלקי שצה"ל ערך
בסוף השבוע השני של מאי ( '73כוננות "כחול-
לבן") .חרף זאת ,טען הייכל ,כי במהלך מאי '73
נפלה החלטה נשיאותית מצרית-סורית להימנע
מלפתוח באש ולדחות את המלחמה לאוקטובר
 .'73הייכל הדגיש ,שההחלטה לסגת ממועד
התקיפה במאי  '73הייתה בהשפעת יועצו המיוחד
של מלך סעודיה פייצל ,ושר המודיעין הסעודי,
כמאל אדהם .זה הצליח לשכנע את סאדאת
לדחות את המלחמה על רקע נחיצות להתחמשות
נוספת של מצרים ,הנדרשת למלחמה ארוכה .מלבד
זאת ,הוסיף הייכל ,שייתכן שדווקא בפגישותיו של
סאדאת עם ראשי צבאו במאי  '73הוא השתכנע
שמועד תקיפה באוקטובר  '73מתאים יותר
לביסוס הצלחת המלחמה.
גם סעד א־שאזלי ,האישיות הבכירה ביותר בצבא
המצרי ב־ ,1973חשף בזיכרונותיו ,שהמועד המעשי
הראשון האפשרי שהתאים למלחמה מוגבלת
ב"תוכנית הצריחים הגבוהים" הוא אביב .1973

סאדאת  -התכוון לתקוף במאי (אתר צה"ל)
לפתיחה באש באותו מועד ,מבלי להמתין עוד
לאמצעי לחימה נוספים .לקהילת המודיעין
הישראלית ,הגיעו במהלך מרץ  '73ידיעות
נוספות ,שהתייחסו להכנות הצבאיות והמדיניות
של מצרים וסוריה למלחמה ,שנקבעה להיפתח
באמצע מאי .'73

אסד גילה התנגדות לפתוח
במלחמה במאי  '73כפי
שסאדאת רצה .לטענתו,
צבאו עדיין לא השלים דיו את
הכנותיו למלחמה
סימנים של מלחמה בפתח
בחודשים אפריל-מאי '73

ב־ 17בינואר  ,1973העביר מקור הצמרת של
המוסד ,אשראף מרואן ,בפעם הראשונה ,מידע
חשוב לקהילת המודיעין הישראלית ,שבכוונת
המצרים והסורים לתקוף את ישראל בחודש מאי
באותה שנה .במסר דובר גם על ההכנות המצריות
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ההכנות הצבאיות של מצרים למלחמה עמדו
בסימן משלוחי נשק מואצים שזרמו אליה מברית
המועצות ,שאותם עיכבו הסובייטים לפני כן .לצד
זאת ,גם מדינות ערב אחרות סייעו בחימושה של
מצרים .עיראק שלחה אליה ,בשבעה באפריל ,1973
 16מטוסי קרב מסוג "הוקר האנטר" ,ולוב שלחה
אליה ,ב־ 10באפריל  18 ,1973מטוסי "מיראז'"
צרפתיים .מלבד זאת ,בתחילת אפריל  ,'73צעדי
ההתכוננות הצבאיים במצרים עלו מדרגה .אמ"ן
איתר תזוזות והיערכויות כוחות שלוו בהכנות
הנדסיות ולוגיסטיות בחזיתות .ככל שהתקרב
מאי  ,'73התגברו קולות המלחמה ולישראל
הגיעו ידיעות שהתייחסו לכוננות הגוברת שחלה
בצבא המצרי ,וכן בצבא הסורי ,שלוותה במגעים
בין מפקדי הצבאות הבכירים ,ובמיוחד ,במפגשי
הרמטכ"לים שבהם נידונו ההכנות למלחמה.
באפריל  ,'73חודש לפני תאריך היעד ,ובמסגרת
ההכנות המצריות-סוריות לקראת יוזמה צבאית,
החל להגיע לסוריה גם הכוח המרוקאי (סד"כ של
חטיבה) ,בסיועה החשאי של ברית המועצות.
ב־ 11באפריל  ,1973העביר מרואן לישראל פעם
נוספת ידיעה בדבר הכוונות המצריות לפתוח באש
באמצע מאי  '73ואף עדכן את תוכנית המלחמה
המצרית לפרטיה .בנוסף לזאת ,במהלך אפריל
 ,'73מרואן גם הוסיף מידע על תוכנית המלחמה
הסורית והיה לאחד המקורות העיקריים שהעבירו
אינפורמציה עליה .מקורות אחרים ,פרט למרואן,
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מסרו תוכן התרעתי אף הם ,על מועד המלחמה
שנקבע .באותן ההתרעות שהגיעו לישראל ,צוינו
תאריכי מלחמה ואלה עמדו על השבעה במאי
( 1973יום העצמאות הישראלי) ,ועל ה־ 19במאי
( 1973ל"ג בעומר) ,שהתאימו ליום התקיפה לפי
הדוקטרינה שנקבעה באגף המבצעים המצרי.
סאדאת תכנן ככל הנראה לתקוף ב־ 19במאי
 ,1973מאחר שתאריך זה נפל גם על יום שבת
וגם על ל"ג בעומר .בסוף אפריל  ,'73אמ"ן דיווח
שהארמייה השלישית המצרית אמורה לבצע תרגיל
גדול בין ה־ 20ל־ 24באותו חודש .באותו מועד,
פחות או יותר ,תוכנן להתקיים תרגיל מפקדות בין
זרועי בחיל-הים המצרי .אפשר ,שבכוונת המצרים
היה להסוות את הכנות המלחמה שלהם במתכונת
של תרגילים לקראת מלחמה שנועדה להיפתח
באותה עת .אמ"ן ציין ,שלקראת התרגילים הללו
תכנן הצבא המצרי לקדם כוחות נוספים ,להעלות
כוננות ,לבטל חופשות ולהקפיד על אמצעי אבטחה.
בתחילת מאי  ,'73ההכנות הצבאיות המצריות
הגיעו לשיא .אמ"ן דיווח על גיוס מילואים בכל
זרועות הצבא המצרי ,ומרואן שיגר מידע על קידום
רבתי של כוחות לתעלת סואץ .במרוצת אפריל-
מאי  '73הרשימו התרעות המלחמה בכמותן
ובאיכותן על ההכנות והכוונות המצריות והסוריות
למלחמה .אלא שבמפתיע ,בשבוע השני של מאי
 ,'73הכנות המלחמה דעכו עד אשר הופסקו כליל.

בתחילת מאי  ,'73ההכנות
הצבאיות המצריות הגיעו
לשיא .אמ"ן דיווח על גיוס
מילואים בכל זרועות הצבא
המצרי ,ומרואן שיגר מידע
על קידום רבתי של כוחות
לתעלת סואץ.
הרגיעה בסימנים המעידים על מלחמה הממשמשת
ובאה ,התאפיינה בכך שלא בחזית המצרית ולא
בחזית הסורית הגיעו סדרי הכוחות הצבאיים
לשלב המוכנות הצבאית הנדרשת לצאת למתקפה.
מגמה זו התרחשה זמן קצר לאחר שהחליטו
סאדאת ואסד במהלך פגישתם החשאית בסוף
אפריל  '73לדחות את המלחמה ממאי  '73לסתיו
(קרי לספטמבר-אוקטובר  .)'73הירידה בסימנים
המעידים למלחמה ,נתמכה גם במידע חדש שהגיע
לישראל מאותם מקורות שהתריעו באפריל  '73על
כוונת המצרים לתקוף באמצע מאי  .'73מרואן אף
נימק מדוע נדחתה המלחמה ,כאשר ציין שברית
המועצות גרמה לכך ,וכי הסובייטים הפעילו

עבד אלע'ני אלגמסי  -אין מילה על הונאה בספרו
לחצים כבדים ,בעיקר על סוריה ,שעליה להימנע
ממלחמה העלולה ליצור אווירת משבר ערב הפסגה
בין ניקסון לברז'נייב ( 25-18ביוני  .)1973מידע,
שמסרו גם מקורות אחרים ,גיבה את התוכן שאותו
סיפק מרואן.

האם אירועי אפריל-מאי '73
היו חלק מתוכנית הונאה?

תוכנית ההונאה המצרית ,גובשה על פי מרכיבי
שיטת ההונאה הסובייטית .ההונאה המצרית
שמה דגש כיצד לשכנע את ישראל כי כל ההכנות
הצבאיות בשטח הן במסגרת תרגיל מפקדות
בין־זרועי ברמה אסטרטגית-אופרטיבית .בשיטת
הונאה שכזו ,קרי ,ביצוע תרגיל גדול המשמש
כמסווה להכנות המלחמה ,פלשו הסובייטים
לצ'כוסלובקיה ב־ .1968פרט למרכיב ההונאה
המרכזי ,שכל הצעדים הצבאיים בשטח קשורים
בתרגיל המפקדות הנרחב ,בתוכנית ההונאה
המצרית נקבע שיש לשחוק את הסימנים המעידים
למלחמה ,לשקף אווירה של רגיעה לאורך החזית
ולא לעורר את חשדה של ישראל .כמו כן ,מטרת
תוכנית ההונאה הייתה שיש להותיר רושם בישראל,
בדבר אי מוכנותה של מצרים לצאת למלחמה.

ההכנות הצבאיות של מצרים
למלחמה עמדו בסימן משלוחי
נשק מואצים שזרמו אליה
מברית המועצות ,שאותם
עיכבו הסובייטים לפני כן.

בגרסה המצרית הרשמית על אודות מלחמת 1973
נכתב ,שתוכנית ההונאה המצרית החלה להתבצע
בפועל ,כחמישה עד שישה חודשים בטרם הפתיחה
באש בשישה באוקטובר  .'73וכזכור ,משהחליטו
סאדאת ואסד באפריל  '73לדחות את המלחמה,
נמנע הצבא המצרי ,החל מהשבוע השני של מאי
 '73מריכוזי כוחות גדולים בחזית התעלה .וזאת,
כדי להרגיע את המתיחות כחלק מצעדי ההונאה
לקראת המלחמה שנדחתה .מן האמור לעיל,
אפשר להסיק ,שרק ממאי  '73החלה בפועל לכל
המוקדם תוכנית ההונאה המצרית .מלבד זאת,
המקורות הערביים התייחסו רק לצעדי ההונאה
שבוצעו בסמוך לתקיפה באוקטובר  .'73אף לא
אחד מן המקורות המצריים שפירטו את תכנונה
של המתקפה המצרית ,ייחס את התכונה הצבאית
באפריל-מאי  '73כצעד הונאתי שנועד לשרת את
ההפתעה האסטרטגית באוקטובר  .'73לא בעדות
הרמטכ"ל שאזלי ולא בעדות ראש האג"ם גמסי.
כמותם ,גם הייכל לא ציין שבוצעו מהלכי הונאה
במסגרת האירועים הצבאיים שהיו באביב .'73
יתר על כן ,גמסי העיד בספרו" ,שחודש מאי חלף
מבלי שנתקבלה החלטה מדינית באשר לתחילת
המלחמה".

אף לא אחד מן המקורות
המצריים שפירטו את
תכנונה של המתקפה
המצרית ,ייחס את התכונה
הצבאית באפריל-מאי '73
כצעד הונאתי
בדומה למקורות המצריים שפירטו את תוכנית
ההונאה לפרטיה ,אולם לא ציינו שאירועי אפריל-
מאי  '73היו חלק ממנה ,כך גם בגרסה הסורית
הרשמית אודות מלחמת  '73לא צוין שאותם
אירועים סביב אפריל-מאי  '73היו חלק מתוכנית
ההונאה שבשמה ציפו המצרים והסורים להשיג
הפתעה באוקטובר  .'73סאדאת עצמו אישר
לעיתונאי המצרי מוסא סברי שאכן התכוון לתקוף
במאי  ,'73אולם נאלץ לדחות את המלחמה בשל
ועידת הפסגה בין ארצות הברית לברית המועצות
(שנקבעה ליוני  )'73מאחר שיצרה תנאים מדיניים
בלתי הולמים למלחמה המתוכננת .לפי התזה
של יואל בן־פורת ,משנודע לסובייטים באביב
 '73כי לקוחותיהם מתכוונים לצאת למלחמה
במאי ( '73חודש לפני הפסגה) הם בלמו אותה
מכיוון שהתנגשה עם האינטרסים שלהם על רקע
אותה ועידה .יש לזכור ,שמלחמה שאותה לא
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מנעו הסובייטים ,מנוגדת הייתה בתכלית להבנות
הדטאנט ,במיוחד שנה בדיוק לאחר שנחתמו
הסכמי מוסקווה.

גם בגרסה הסורית הרשמית
אין שום אזכור לכך שמאי '73
היה חלק מתוכנית ההונאה
תובנות שתיים

אף לא אחד מבכירי הצבא המצרי רמז על חלקו
של מאי  '73בתוכנית ההונאה המצרית .וזאת,
בשעה שאותם בכירי הצבא פירטו לפרטי פרטים
את עיקרי תוכנית המלחמה המצרית כולל נתוני
ההונאה שבוצעו במסגרתה .גם בגרסה הסורית
הרשמית אין שום אזכור לכך שמאי  '73היה חלק
מתוכנית ההונאה .על רקע זה ,למיטב שיפוטי,
התנגדותו הנחרצת של אסד לתקוף במאי  ,'73כפי
שהשתקפה בפגישה החשאית שקיים עם סאדאת
באפריל  ,'73מלמדת שסאדאת נחוש היה תחילה
לתקוף במאי  .'73אותן ההחלטות שנתקבלו
בפגישה ,צריכות להפריך כל ייחוס הונאתי לאותם
סימנים מעידים באפריל-מאי  .'73אין לנו אלא כדי
לשלול את מרכיב ההונאה ולהבין שתי משמעויות
מרכזיות:
א .הטרגדיה היא שמכיוון שלא קרה דבר ,כי
המצרים דחו את המועד למלחמה ממאי
לאוקטובר ,ובאמ"ן וצה"ל לא ידעו על כך – יצא
אמ"ן "מנצח" .הוא זה שכביכול צדק בהערכתו,
והדרג המבצעי טעה .מכיוון שכך ,לקראת

אשרף מרואן  -היו הוכחות לאמינותו
משלא התבצעה תקיפה במאי  ,'73מה הייתה
הסיבה לכך (לחץ סובייטי על המנהיגים
הערביים) .והעובדה החשובה ביותר בעניין זה,

לקראת אוקטובר אמ"ן
היה יותר בטוח בהערכתו
כי הסבירות למלחמה
נמוכה ,ובמקביל ,גברה
אמונת הדרג הצבאי והמדיני
באמ"ן שהוכיח את "יכולתו"
ההערכתית במאי.

* יאיר רויטמן  -חוקר צבאות ערב ,מקיבוץ בית
השיטה .בוגר יחידת האיסוף של חיל המודיעין.
בעל תואר  B.A.בערבית והיסטוריה של המזרח
התיכון ותואר  M.A.במדע המדינה.
המאמר מוקדש לזכרו של תא"ל יואל בן־פורת
ז"ל.

אוקטובר אמ"ן היה יותר בטוח בהערכתו כי
הסבירות למלחמה נמוכה ,ובמקביל ,גבר אמון
הדרג הצבאי והמדיני באמ"ן ,שהוכיח את
"יכולתו" ההערכתית במאי.
ב .ניסיון תקיפת האמת של המצרים במאי '73
מעיד גם על אמינותו של מרואן ,שדיווח כי
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שבאותם כתבי זיכרונות מצריים שנכתבו לאחר
המלחמה ,נכתב בפירוש שמאי  '73נבחר כמועד
תקיפה אפשרי ראשון למלחמה ,במסגרת
תכנון המלחמה המצרי ,וגם נכתב ,שזהו המועד,
שאותו בחר סאדאת תחילה ,לתקוף .דהיינו,
יש קורלציה בין אותן ההתרעות שמרואן
העביר לתקיפת ישראל במאי  '73לבין עדויות
המצרים עצמם לאחר המלחמה .המשתמע
מכך ,שסוגיית מאי  '73היא ההוכחה הטובה
ביותר לאמינותו של מרואן ,השוללת כל טענה
שהיה סוכן כפול.

יואל בן־פורת  -ועידת פסגה עולמית מנעה
מלחמה במאי
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הדרך ל”דבלה”
שלום גרין

אזהרה חמורה:
הכתוב משקף זיכרונות ,מחשבות ורגשות שלי ממרחק חמישים שנה .בענף היסטוריה ראיתי פעם שלט:
"זה המקום היחיד שבו העבר משתנה והעתיד קבוע" .האירועים אכן התרחשו ,הכרונולוגיה והעוצמה הרגשית
המיוחסת להם אפשר ומושפעות ממרחק השנים.
ראשית היוזמה לכתיבה בחברותא על כוס קפה
עם רון כתרי .גלשנו לסיפורים על המקום הזה
שנקרא "דבלה" ...רון ,שלא יכול להניח את עיסוקו
לרגע ,זרק לי" :למה שלא תכתוב ."?...הררי מילים
נכתבו כבר על התקופה ,מחדליה והצלחותיה .לכן,
טענתי כדי לנמק סירובי שעוד אלף שכאלה מפרי
המקלדת שלי לא ישנו מאומה .על זה הסכמנו.
החלטתי לנסות ולהאיר את התקופה בסיוע פכים
קטנים ,בשולי המאמץ המודיעיני העיקרי .מעין
ניסיון למשוח תמונות ישנות ,שצולמו בשחור-
לבן ,בקווי צבע .אלה סיפורים שחלקם אבסורדיים
(כמו שרק מלחמה יודעת לזמן) וחלקם אפילו
משעשעים .נצאה לדרך...
כמה שירים נכתבו על הדרך ...בתנועת הנוער שרנו
על "הוי ,רחוב ארוך ארוך ומתפתל ,דשא עשב
ירקרק על כל תל ."...אחר כך הגיעה נעמי שמר עם
"הדרך ארוכה היא ורבה ,רבה ,"...ואפילו שיר עם
תובנות על גובה ההרים בדרך חזרה .גם בלי מחקר
מעמיק ,הדרך הובילה תמיד אל מחוזות חפץ,
משאת־נפש ,פגישה מחודשת ועוד כאלה חוויות,
בעיקרן חיוביות 2,800 .מפקדים ולוחמים ממיטב
בנינו לא שבו מהדרך הזאת ב־ .1973אלפים
נוספים שבו ממנה ,אבל נושאים איתם צלקות
לשארית חייהם .כבוגר הפנימייה הצבאית בחיפה
ופעיל בעמותת הבוגרים של הפנימיות הצבאיות
בחיפה ותל־אביב ,אני זוכר כי מתוך  135חללי
הפנימיות הצבאיות 45 ,נפלו במלחמה הזאת.
אנחנו מצדיעים לכל אחד ואחד מהם ומכבדים את
זכרם כל שנה ובמשך כל השנה.

משיגרה לכאוס

כדי להבין את הטלטלה שעברתי באותו ליל־שבת,
החמישה באוקטובר ,יש לתאר את העולם שממנו
יצאתי למלחמה הזאת .בקיץ  1973סיימתי את
לימודי ההנדסה בטכניון ,אתגר לא קל למי שסיים
בגרות במגמה חברתית ...לאחר הבחינה האחרונה
צלצלתי לאימי ואמרתי לה את המשפט שייחלה
לשמוע שנים רבות" :אימא ,יש לך בן מהנדס!".
בחודשי הקיץ עברתי בין ריאיון אחד למשנהו
בניסיונות למצוא מקום עבודה עד שהתקבלתי

במוצב "דבלה" ,הקמ"ן סא"ל דוד גדליה שני משמאל בגבו למצלמה
למחלקת ארגון ושיטות בבנק הפועלים .תאריך
התחלת העבודה נקבע ליום ראשון ,השבעה
באוקטובר  .1973לאור הפתיח ,ברור שהגעתי
לבנק כעשרה חודשים מאוחר יותר .כדאי אולי רק
לציין כי הבנק של אז היה יותר קולגיאלי ופחות
קפיטליסטי ,ובמשך כל התקופה הזאת שמר לי
על מקום העבודה ,למרות שלא הספקתי לעבוד
במסגרתו אפילו יום אחד לפני המלחמה .הנה
אפיזודה קטנה על ישראל קטנה ואחרת ,הרי היינו
אז כשלושה מיליון וחצי תושבים...

הדרך הזאת סימנה את קו
השבר במפת נפשם של
עשרות אלפי לוחמים ,שירדו
דרומה לקחת חלק במלחמה
שהוקדחה טרם פרצה

הדרך ל"דבלה” ,זאת שנדרכה (תרתי משמע) ביום
שבת השישה באוקטובר ,אינה ניתנת לתיאור על
ידי אחד השירים לעיל .אקדים ואומר כי הייתה
זו הדרך הכי מוזרה שעשיתי בחיי ,כשאני מלווה
בהרגשת כישלון" .סידרו לנו" מלחמה ללא הסכמה
מוקדמת .הדרך הזאת סימנה את קו השבר במפת
נפשם של עשרות אלפי לוחמים ,שירדו דרומה
לקחת חלק במלחמה שהוקדחה טרם פרצה.
מלחמה ,שנוהלה לא נכון בימיה הראשונים ,טרם
הבינו קברניטיה שאנחנו בתסריט שונה מזה
שחווינו ב־ ,1967והחלו לנהל מהלכי לחימה על פי
המתבקש מתוכנית הקרב של האויב המצרי.
"אתה לוקח ארגזי חפ"ק ,את ה'כרמל דוכס' ומגיע
ל'דבלה'" ,אמר לי גדליה קמ"ן הפיקוד .לכאורה
פקודה פשוטה 300 ,ק"מ ואני שם .אמר ,ולא ידע
איזו "חגיגה" זימנה לנו הדרך .יצאנו מבאר שבע
בערך ב־ ,14:30קצת אחרי שנשמעה האזעקה,
מייד לאחר שהתחמשתי בתמ"ק "עוזי" ("כמות =
 )"1ומחסניות ("כמות =  .)"1זהו .עכשיו הרגשתי
מוגן ומוכן לדרך.
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"כרמל דוכס" הייתה הגרסה המתקדמת
ל"סוסיתא" ורק הדור שלנו זוכר את האוטו הזה.
המכונית הייתה שיא הפינוק של סא"לים באותם
ימים ,מנוע צנוע ומרכב פיברגלס ,שהיה אהוד על
גמלי הנגב כמזון לעת מצוא ...התחלנו לנוע על
הצירים העמוסים בשיירות וכלי־רכב וכל מעיינינו
נתונים להימנעות משקיעה בחולות וגרוע מזה:
מלהידרס על ידי רק"ם .בימי אוקטובר מתקצרות
שעות האור ולכן הגענו לרפידים בחשכה מוחלטת.
רפידים הופגזה כבר על ידי טילי "פרוג" שהותירו
שאפשר לזהותם ומשהגיעו לאזור היעד
שובל אשִ ,
כבה המנוע והיה ברור שהטיל מתחיל להנמיך.
עד כאן פיזיקה פשוטה ( 3או  4יחידות )...אבל
ההתנהגות בשטח הייתה כלקוחה מעולם אחר:
"כוווו...לם" ניסו ליירט את הטילים האלה בירי
מכל הבא ליד ,כמו חתונה באחד מכפרי המשולש.
נכנסתי למפקדת האוגדה לשאול איך אני
וה"דוכסית" שלי עולים ל"דבלה" שבאום־חשיבה.
למדתי שהדרך ל"דבלה" סגורה עקב הימצאות
כוחות קומנדו מצרי על הצירים .הצטרפתי לשיירה
שטיפסה להר ובחסותה הגעתי ל"דבלה" .כך,
שעות רבות לאחר שעזבתי את באר־שבע ביצעתי
"נחיתה רכה" בכוך של המודיעין בחמ"ל הפיקודי,
מקום שהפך למרכז חיי בשבועות הבאים.

כך נחתתי בבונקר הפיקוד
במרחק נגיעה מאימת הצבא
בנושא הופעה ומשמעת:
האלוף גורודיש
מוודסטוק לדגמ"ח

"חייל שפר הופעתך" ,כתוב בכניסה לבסיסי צה"ל.
לא הספקתי ...הגעתי ישירות מהבית ביום שישי
בלילה ללא כל ידיעה שמלחמה בפתח .לפיכך,
התייצבתי במיטב האופנה הוודסטוקית של
תחילת שנות השבעים :ג'ינס ,סוודר ירוק כהה
וטונות של שיער "אזרחי" ללא מדים ודרגות .כך
נחתתי בבונקר הפיקוד במרחק נגיעה מאימת
הצבא בנושא הופעה ומשמעת :האלוף גורודיש.
חלפו כמה ימים עד שהצלחתי להיפגש עם מדים.
ההלם הראשוני ,ההמולה ומהומת־האלוהים
ששררו ב"דבלה" השכיחו ממני מהיכן צצו המדים
והדרגות .יום אחד עברה שמועה שיש "למעלה"
משאית עם כלי רחצה וכך השגתי גם את אלה.
מעניין יהיה לפגוש פעם את המתכנן של המפלצת
התת־קרקעית הזאת ,ב"דבלה" .לא הייתה לי
לצערי מצלמה וכך הוחמצו הרבה רגעים היסטוריים
שהתרחשו שם ,במרכז הסצנה .היה זה אולם אחד
גדול ובו שולחן אחד גדול שבמרכזו ישב אלוף
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ואיזו נסיעה זאת הייתה...
הפיקוד או המפקד התורן .סביב השולחן נציג מכל
אחד מגופי המטה – מבצעים ,מודיעין ,ארטילריה,
קשר וכיו"ב .לכל אחד מהללו הוקצה חלל קטן,
כוך ממש ,שהיה תחום בחלון המשקיף על האולם
הגדול שבו בוצעה עבודת המחשב והתכנון.
כולם רצו לעזור לנצח את הצבא המצרי .כך
קרה שכל מי שלא היה משובץ ביחידה כלשהי,
עלה ל'דבלה'" לחפש תעסוקה .בצד הכוונות
הטובות ,הלך הבונקר ונדחס באנשים ,כולל חדרי
המדרגות והמעברים .התקשינו לנוע ממקום
למקום אבל ,חמור מכך ,היה ממש קשה לנשום
שם .בתחילת שנות השבעים ,מי שלא עישן לא
נחשב ...ב"אקלים" שכזה נאלצנו לייצר תמונת
מצב מודיעינית .במונחים של היום ,מציאות בלתי
נתפסת של מצוקת חמצן חיוני לתאים האפורים...
בימים הראשונים היה המקום נתון לתקיפות
אוויריות ולאיומים בפשיטת כוחות קומנדו
מצריים .וכך ,משום מקום ,מופיע מאחוריי קצין
מהאג"ם ומודיע לי ש"עליי להוציא מארב ולמקמו
באחד הערוצים שעולים אל ההר" .הקורא הערני
זוכר שירדתי "חמוש" לסיני ,ולכן התחברתי מחדש

גורודיש  -אימת הצבא בנושאי משמעת

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

ל"עוזי" שלי והודעתי לאותו קצין שאני מוכן,
ושיקרא לי כשזה יהיה אקטואלי .הוא לא חזר.
ייתכן שבבלגן שנוצר איבד את דרכו בפעם השנייה
והגיע למישהו אחר...
לאחר שראשוני הצנחנים נאחזו בגדה המערבית
של התעלה ,בסיוע סירות גומי ממונעות ,וראשוני
הטנקים הצטרפו אליהם על גבי ה"תמסחים",
החליטה גולדה מאיר ,ראשת הממשלה ,להודיע
על כך גם בכנסת .עד אז ,למצרים לא היה ברור מה
מתרחש שם מתחת לאפם ואנחנו ,כמו פרטנרים
טובים ,דאגנו להודיע להם שאנו כבר בצד שלהם.
ולא סתם הודעה ,אלא מפי ראשת הממשלה.
איזו התבטאות אומללה.
בעקבות ההצלחה ,החליט (כנראה ב־17/16
באוקטובר) האלוף גורודיש להעביר את חפ"ק
האלוף לגדה המערבית ,על מנת שיוכל "לדלג"
לאפריקה ולהימצא קרוב יותר לקו החזית .וכך
יצאנו בשיירה ארוכה למדי של כלי רכב ,לכיוון ראש
הגשר .התנועה לשם הייתה בעיצומם של ניסיונות
הרחבת הפרוזדור על ציר "טרטור-עכביש" .מפקד
השיירה לא שעה לאזהרות והזדהה באופן שוטף
ברשת ,רק כדי לאפשר למצרים להתכונן ולהכין לנו
קבלת פנים כיאות לאורחים ופרטנרים מכובדים.
לא מזמן שוחחתי עם אל"ם (מיל') יוסי ברקן ,שהיה
אף הוא באותה שיירה ולאותה משימה ,ומסתבר
שגם הוא ניסה לשכנע את המוביל לשתוק...
כמו עוד הרבה דברים אבסורדיים במלחמה הזאת
(ואני מרשה לעצמי להניח שבכל מלחמה) החליט
לבסוף האלוף להישאר ב"דבלה" ולא לחבור
לחפ"ק שהוציא .כעבור כמה שעות בלבד נקראתי
לחזור ל"דבלה" .התחלתי לנוע עם הזחל"ם שלי
בדרך חזרה ,ומצאתי גשר המאפשר תנועה בכיוון
אחד בלבד :כולם זרמו לאפריקה ,מערבה .איך בכל
זאת עברתי חזרה ,מזרחה ונגד כיוון התנועה?...
על הפרק הבא בחוויותיי בהזדמנות אחרת.

האב והבן פילבי :סנט ג’ון ,ו”קים”  -אדריאן ארנולד ראסל ,הפכו לשמות נרדפים לבוגדים
ומרגלי-על ,לאורך שני דורות ,גם במזרח התיכון ,בעולם המערבי ובמהלך “המלחמה הקרה”.

הבגידה וארץ הקודש
רוח
הבן,
האב,
חלק א'
קובי סגל

פילבי הבן וחבריו ל"חמישיית קיימברידג''' ,היו אחראים לסדרה ממושכת של כישלונות מודיעיניים ,של גופי ביון בקרב החברות
בנאט"ו ולחיסולו של כל מערך הסוכנים ,למשך עשרות שנים מעבר למסך הברזל .הסוכנים נשלחו על ידי פילבי עצמו ,ולאחר
שהעביר לסובייטים את פרטיהם ,הם נלכדו מייד עם צניחתם ליעד .פילבי ריגל למען ברית המועצות למעלה משלושים שנה,
עד לחשיפתו בביירות ,ממנה הצליח להימלט בליל ה־ 21בינואר  1963ולבלות את שארית חייו כגיבור לאומי בברית המועצות.
שני חלקים הידועים הרבה פחות בסיפורו הם כי
לצד פעילותו המודיעינית ,לחם בנחישות גם נגד
הציונות ומדינת ישראל ,וכי חשיפתו התאפשרה
בין היתר כתוצאה משיתוף פעולה בין ארגוני
מודיעין אמריקאי ,ישראלי ובריטי.
היבט נוסף ומפתיע ,חושף את העובדה שאביו של
קים פילבי ,סנט־ג'ון פילבי ,שמילא שלל תפקידים,
ובכללם מילא את מקומו של תומאס אדוארד
לורנס הוא "לורנס איש ערב" ,כ"יועץ" הבריטי
הבכיר של עבדאללה ,מלכה הראשון של עבר
הירדן ,היה בעצמו סוכן כפול ,שגרם נזקים אדירים
למולדתו ולבני בריתה הערבים .האב ,איש מודיעין
בכיר בשירות הכתר הבריטי ובחצר בית המלוכה
ההאשמי ,שהוקם בשנות העשרים בעיראק ובעבר
הירדן ,ריגל למען אויביהם המרים – בני משפחת
אבן־סעוד ,שליטי ערב הסעודית.
האב והבן לבית פילבי המשיכו לפעול ביחד ולחוד,
למען בית המלוכה הסעודי מחד-גיסא ,ולמען
המודיעין הסובייטי מאידך-גיסא ,כאשר המכנה
המשותף היחיד לפעילות משותפת זו ,הוא שנאה
עזה לארצם ,אך גם לעם היהודי ולמדינת ישראל.

איש מודיעין בריטי,
סוכן סעודי

הארי סנט־ג'ון ברידג'ר פילבי ,נולד בשלושה
באפריל  ,1885להורים בריטיים בציילון (סרילנקה).
בנעוריו נשלח ללימודים אקדמיים בטריניטי קולג'
שבקיימברידג' ,שם למד שפות מזרחיות ובכללן
ערבית ,פרסית באלוצ'י ואורדו ,שבהן השיג שליטה
מרשימה .ב־ ,1908עם סיום לימודיו ,הצטרף
למנהל האזרחי הבריטי בהודו ,ושנתיים לאחר מכן,
ִ
נשא לאישה את דורה ג'והנסטון דודניתו .לשניים
נולד בנם היחיד ,שאותו כינו "קים" (על שם גיבורו
של רודיארד קיפלינג בספרו "קים") באחד בינואר

פילבי האב  -התאסלם והפך לשייח' עבדאללה
 ,1912ובהמשך נולדו להם עוד שלוש בנות.
ב־ ,1915במהלך מלחמת העולם הראשונה ,גויס
פילבי האב ,בזכות שליטתו בערבית ,כאיש מודיעין

פילבי חצה בשיירה את
מדבריות נג'ד ,ואגב כך
מיפה וחקר אזורים שבהם
רגל תייר אירופאי לא דרכה
מעולם .במהלך פגישתו עם
אבן־סעוד ,התפתחה ביניהם
ידידות גדולה

וכקצין קישור לשבטים הערביים בחצי האי ערב,
על ידי פרסי קוקס ,נציגה הבכיר של בריטניה
במסופוטמיה .בהמשך ,הופקד על המחלקה
המנהל האזרחי הבריטי בעיראק,
הכלכלית של ִ
בתפקיד האחראי על מימון המרד הערבי נגד
הטורקים בחיג'אז ועבר הירדן .הבריטים ,באמצעות
סוכנם ת.א .לורנס ,כרתו ברית עם השריף חוסיין,
בן המשפחה ההאשמית ששלטה במשך מאות
שנים במכה ומדינה .השושלת התעמתה מזה שנים
עם אבן־סעוד ותומכיו ,שהשתייכו לפלג הווהבי
באסלאם ,כיריביה המרים ,ושלטו באזור נג'ד
שבמרכז חצי האי ערב .שני השליטים טענו לתואר
מנהיגי האומה הערבית כולה.
ב־ ,1917נשלח פילבי האב אל מעמקי חצי האי
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האב ,הבן ,רוח הבגידה וארץ הקודש/חלק א'
ערב כדי ליצור קשר עם אבן־סעוד ,ששלט אז מעיר
בירתו ריאד.
פילבי חצה בשיירה את מדבריות נג'ד ,ואגב כך
מיפה וחקר אזורים שבהם רגל תייר אירופאי
לא דרכה מעולם .במהלך פגישתו עם אבן־סעוד,
התפתחה ביניהם ידידות גדולה ,ששרדה עד למותו
של אבן־סעוד 36 ,שנים לאחר מכן .פילבי ,כבר
באותו שלב מוקדם ,כפי הנראה ,המיר את נאמנותו
לממשלתו וליישום מדיניותה ,והחל לתמוך ללא
סייג באבן־סעוד ,בניגוד מפורש להוראות הממונים
עליו ולתמיכתה של בריטניה במשפחה ההאשמית.
בקיץ  ,1920הוצב בעיראק ,מדינה שאך זה קמה.

מתאסלם ומעמיק שורשים

בגלל תמיכתו באבן־סעוד והתנגדותו לבית
המלוכה ההאשמי ,בשמו הכתירו הבריטים בקיץ
 1921את פייסל ,בנו של השריף חוסיין ,כ"מלך
עיראק" ,סולק מתפקידו .הממונה עליו ,פרסי
קוקס ,הציע לו תפקיד חדש ,אחראי ומפתה מאין
כמוהו – נציג הוד מלכותו במנדט ההולך ומוקם
בחלקה המזרחי של פלשתינה.
היה זה תפקיד בכיר בשירות המודיעין של הוד
מלכותו ,שאותו מילא בכפיפות אדמיניסטרטיבית
להרברט סמואל ,הנציב העליון של המנדט הבריטי
בפלשתינה-ארץ־ישראל בתחילת שנות העשרים.
בפועל ,פילבי האב כבר היה מזה שנים סוכן
סעודי שהעביר את המידע שאליו נחשף לאויביו
המושבעים של עבדאללה ,בני משפחת אבן־סעוד.
בנובמבר  ,1921התחיל בתפקידו החדש.
לאחר חפיפה קצרה עם "לורנס איש ערב" ,תומכו
המושבע של בית המלוכה ההאשמי ,החל לפעול
כנציגה הבלבדי של בריטניה מולדתו ,כ"יועץ
הבכיר" לבן־בריתה האמיר עבדאללה (סבא רבא
של עבדאללה  ,מלך ירדן הנוכחי) ,מ"ממלכת עבר
הירדן" שקמה אז.

בן־גוריון  -חשד והתנער
הרברט סמואל ,בכך שטמנו לו פח .עזב את אנגליה
ואת קים בן ה־ ,13אימו ואחיותיו ,וחבר לאבן־
סעוד .זה ,הצליח להכריע במהלך שנת  1925את
המלחמה נגד המשפחה ההאשמית ,כבש מידיהם
את עיר הנמל ג'דה ,ואחריה את מכה ומדינה ואת
מרחבי חיג'אז .פילבי ,שהציג את עצמו כ"מתווך"
בין הצדדים הלוחמים ,העביר מידע צבאי קריטי על
עבדאללה לאבן-סעוד ,ותרם רבות לניצחונו.
התאסלמותו ב־ ,1930סיימה את המסלול .סנט-
ג'ון פילבי העיד כי אין עוד מבלעדי אללה ושלוחו
מוחמד וייקרא שמו בלבאנט "שייח' עבדאללה".
כשייח' ,הפך פילבי האב רשמית לחבר המועצה

כבר באותו שלב מוקדם ,המיר
את נאמנותו לממשלתו וליישום
מדיניותה ,והחל לתמוך ללא
סייג באבן־סעוד ,בניגוד מפורש
להוראות הממונים עליו
בפועל ,הוא בגד הן בשולחיו והן בלקוחו ,והמשיך
לרגל לטובת משפחת אבן־סעוד ,יריבתו המושבעת.
במהלך השנה שלאחר מכן ,כאשר יחידת צנזורה
שפעלה בממלכה החדשה חשפה העברת חומר
לאויביו של עבדאללה (יחד עם גניבת  567לירות
סטרלינג זהב ,מקצבתו של הוד מלכותו ,לחצר
המלכותית) ,הוא מיהר להתפטר מתפקידו,
כשהאשים ,כמובן ,את הציונים ואת הנציב העליון
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המייעצת למלך אבן־סעוד ,מלכה של מדינה חדשה
נוספת בחצי האי הערבי ,בשם "ערב הסעודית".
במסגרת זו ,פעל בחשאי לביטולה של "הצהרת
בלפור" ,ואף יצר לשם כך קשרים עם מנהיגים
יהודיים וציוניים ,כשהוא מתחזה לדיפלומט בריטי,
על אף פיטוריו משירות החוץ והיותו בפועל סוכן
סעודי.
במהלך שני העשורים הבאים פעל כ"סוכן השפעה"
סעודי בממסד הבריטי ,וכאויב מר ומתוחכם מאוד
של הציונות.
בנוסף ,הסתבך פילבי ,כך מסתבר ,בפרשייה מביכה
שבינו לבינה.

האב ,הבן ,רוח הבגידה וארץ הקודש/חלק א'

סילוקו של פילבי האב
משירות הוד־מלכותו ,הזין
שנאה עזה למולדת שהיוותה
עוד דחף לרגל ולבגוד .הדחף
הזה פעל לא רק נגד מולדתו,
אלא גם נגד העם היהודי
תמיכה חסרת פשרות בערבים

לצד הייעוץ למלך ,עסק הוא בסיורי מדבר לאזורים
שטרם נחקרו ומופו בחצי האי ערב ,בחפירות
ארכיאולוגיות ,בצילום ובהגדרת ציפורים ולטאות.
במהלך התקופה ,שכנע שייח' פילבי את המלך
הסעודי להעדיף את הקשר העסקי עם תאגידים
אמריקאיים לחיפוש נפט ,על אלו של בריטניה.
הנזק שנגרם לכלכלה הבריטית כתוצאה מכך,
היה אדיר ממדים .בנוסף ,הזרים מידע שוטף
להוד־מלכותו וייעוץ רצוף כיצד ניתן לתקוף את
עבדאללה ופייסל ,שאותם שירת בעשור הקודם
בבית המלוכה ההאשמי.
סילוקו של פילבי האב משירות הוד־מלכותו ,הזין
שנאה עזה למולדת שהיוותה עוד דחף לרגל ולבגוד.
הדחף הזה פעל לא רק נגד מולדתו ,אלא גם נגד
העם היהודי ,כלפיו התחייבה בריטניה ב"הצהרת
בלפור" ,לראות בעין יפה הקמת בית לאומי לעם
היהודי בפלשתינה.
פילבי תמך ללא סייג בערבים ,וליתר דיוק בעמדתו
של אבן־סעוד ,שבניגוד להאשמים ,לא היה מוכן
אפילו למשא ומתן כלשהו עם התנועה הציונית.
לטענתו ,קיום יהודי במזרח התיכון יתאפשר רק
בהסכמה לחיות תחת שלטון ערבי.
בעקבות ההתקוממות הערבית שפרצה בארץ
ישראל ב־ ,1929פנה פילבי ליהודה מאגנס,
מהמתונים שבמנהיגים היהודיים ומראשי "ברית
שלום" ,שדגלה בוויתור על השאיפה להקמת מדינה
יהודית בארץ־ישראל .הוא העלה הצעה ,שהייתה
לטענתו על דעת מנהיגי בריטניה והמנהיגים
הערביים ,קרי ,אבן־סעוד ,אדונו ,וחאג' אמין אל־
חוסייני ,המופתי הירושלמי ,גדול שונאי היהודים.
על פי הצעה זו ,יסכימו הציונים בפועל לוויתור

התאסלמותו ב־ ,1930סיימה
את המסלול .סנט-ג'ון פילבי
העיד כי אין עוד מבלעדי אללה
ושלוחו מוחמד וייקרא שמו
בלבאנט" ,שייח' עבדאללה"

אבן־סעוד " -אימץ" את פילבי האב
על תביעתם להקמת מדינה עצמאית ו"בתמורה"
יתירו להם הערבים לקבל ייצוג בממשלה יהודית-
ערבית שתוקם על פי יחסי האוכלוסיות בארץ ,בה
יהוו היהודים מיעוט .מאגנס העביר את ההצעה
אל הדר' אוטו ורבורג וממנו לחיים ויצמן ,נשיא
ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית .ויצמן
העביר את ההצעה לשלטונות הבריטיים ,ואלו
עדכנוהו מייד כי מדובר בנוכל ,במקרה הטוב ,או
בסוכן ערבי במקרה הסביר יותר ,וכדברי ויצמן
במכתבו לדר' ורבורג מיום  13בנובמבר " :1929אין
הוא סוכן חשאי של ממשלת הוד־מלכותו ומעולם
לא היה כזה ,אלא שקרן מובהק ואדם מסוכן
שאסור לגעת בו אפילו במוט".
תגובתו של ויצמן הייתה מעודנת ביחס לתגובת

הממסד הבריטי ,זה ששש שנים קודם לכן בעט את
פילבי החוצה מהשירות הציבורי כתוצאה מפעילותו
המודיעינית לטובת בית המלוכה הסעודי.
ב־ 25בנובמבר  ,1929כתב הלורד פספילד ,שר
המושבות ,במכתב אישי לנציב העליון בארץ־
ישראל ג'ון צ'נסלור כי:
"ברצוני להסביר מייד כי לא נתתי [לפילבי] כל סוג
של סמכות להיכנס למשא ומתן עם מאן דהוא
או לפעול בשמי בקשר לנושא כלשהו .אני אפילו
לא חולם לאפשר למתווך עצמאי בנושא מעין זה
לפעול ללא היוועצות בך .אפילו לולא היו כך פני
הדברים הרי שהרקורד של פילבי בעבר ועוינותו
העקבית למדיניות הבריטית במזרח התיכון
הופכים אותו ללא מתאים לכל עיסוק מסוג זה.

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

21

האב ,הבן ,רוח הבגידה...
אני מציע לכן שלא להשיב כלל על מכתבו או
להתייחס להצעותיו ולאלו של דר' מאגנס."...

חתרן בלתי נלאה...

המזימה לנסות ,בשליחות בית המלוכה הסעודי
ומאחורי גבו של הממסד הבריטי ,ולשכנע את
הממסד הציוני לסגת מרעיון הקמת מדינה כשלה,
אבל שייח' עבדאללה לא אמר נואש.

במהלך השיחה ,הבין בן־גוריון
כי פילבי הוא עושה דברו של
אבן־סעוד ,ורמז כי ההצעה
שאותה הוא העלה  -מקובלת
על אדוניו
ב־ ,1937הוא שב וניסה ,כפי הנראה בשליחות בית
המלוכה הסעודי ,לשוב ולהעלות הצעה לביטול
מוסכם של "הצהרת בלפור" .גם הפעם ,ההצעה
הוגשה בעיצומן של מהומות שאותן יזמו הערבים
בפלשתינה ,באפריל  .1936ההצעה הופנתה לדוד
בן־גוריון ,יו"ר הסוכנות היהודית ומנהיג התנועה
הציונית ,עימו נפגש פילבי .הם נפגשו ב־ 18במאי
 ,1937במועדון אתנאום ,בלונדון .בן־גוריון תיאר
את פילבי כ"מי שקיבל את דת האסלאם ומדבר
כאילו היה הוא עצמו ערבי .בעיניו מוסלמי
וערבי זה היינו הך ,הוא שונא את אנגליה ,כך
עבדאללה  -משא ומתן עם הציונים

יהודה לייב מאגנס  -פילבי ניסה לנצל את
"שמאלניותו"
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הוא הראה בכל אופן בדיבורו .הוא מגנה ומחרף
את הממשלה הבריטית ומזדהה לגמרי עם
האינטרסים הערבים".
במהלך השיחה ,הבין בן־גוריון כי פילבי הוא עושה
דברו של אבן־סעוד ,ורמז כי ההצעה שאותה הוא
העלה – מקובלת על אדוניו .הוא שלח שמונה ימים
לאחר מכן טיוטת הסכם לפיה יוותרו היהודים
על תביעה לזכות כלשהי בארץ ,ובתמורה תהפוך
פלשתינה למדינה ערבית שאליה יוכל להגר כל
אדם "לפי יכולת הקליטה של הארץ" .חמישה ימים
לאחר מכן ,בן־גוריון השיב לו כי היהודים לעולם לא
יסכימו להותיר את העלייה בידיים ערביות ,מאחר
שפילבי "אינו מכיר שהעלייה לארץ־ישראל היא
בזכות" .פילבי לא טרח להשיב על המכתב.
שש שנים לאחר מכן ,בעיצומו של המסע לרצח בני
העם היהודי באירופה ,הוא שב והציע בשלישית
את שירותיו כמתווך ,כביכול בשמו של המלך אבן־
סעוד ,והפעם עם הצעה לפגישה בינו לבין חיים
ויצמן .הייתה בפיו הצעה מפתיעה – טרנספר.
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סעודיה תקלוט ותאזרח ערבים מפלשתינה
בתמורה ל"תשלום צנוע" בן  20מיליון ליש"ט,
וסכומים נוספים לצורך שיחוד מקורביו של
הוד־מלכותו .אבן־סעוד ,שהתבקש על ידי שליח
אמריקאי בשם האסקינס ,שניסה לברר את עמדתו
כתגובה על ההצעה ,הכחיש בזעם הכול וראה בה
עלבון .הוא עדכן את האסקינס כי לא יאפשר עוד
ל"שייח' עבדאללה" להיות חבר במועצה המייעצת
שלו בסעודיה.
במהלך שנות השלושים והארבעים של המאה
הקודמת ,הגיעו הן האב והן הבן לשיא כוחם
כמדינאים וכאנשי מודיעין .שניהם כאחד ,סוכנים
של מדינות אחרות הגורמים נזקים אדירים
לביטחונה ,למדיניותה ולכלכלתה של בריטניה.
שם ,גם נבנה עבור שניהם המדרון לכישלון ולהרס
עצמי.
על כל אלו ,בחלקו השני של מאמר זה ,בגיליון הבא
של "מבט מל"מ".

סיפור אישי

עלילות טדי קרוס/דויד מגן,
כזרז לפרשת לבון
ברוך תירוש

בהגעתי ,כאיש הפלי"ם (הזרוע הימית של הפלמ"ח) ,לפעילות ההעפלה באיטליה טרם הקמת
המדינה .נתקלתי בטדי קרוס/דוד מגן ,נציג "בינה ודעת" ,שקיים אורח חיים פזרני ברומא.
הערתי לממונים על החשד בו ,אך לשווא .אקצר ולא אתאר את זהירותי מפניו כל הימים.
חמש שנים מאוחר יותר ,הוזמנתי עם רעייתי ,על
ידי יהודה ארזי ,לחגיגת חנוכת מלון "רמת אביב",
כשאנחנו מסבים יחד לאותו שולחן עם מייק הררי
ורעייתו .לפתע ,הבחנתי בטדי קרוס בקהל ,וציינתי
כי האיש הוא מרגל מסוכן נגדנו.
מייק גער בי ואמר" ,השתגעת? האיש בתפקיד
גבוה במודיעין!"
חזרתי בי ,וביקשתי שהדברים יישכחו .אולם ,מייק
לא התעלם .לאחר שלושה שבועות ,קיבלתי זימון
סודי להתייצבות בשעת לילה אצל איסר הראל,
ונשלח נהג לאסוף אותי למפגש.
הנהג היה ידידי ,ותוך פרצי צחוק נכנסנו לסמטאות
הקריה האפלות .לשאלתי ,השיב הנהג שהסיבה
להגעתי סודית .למעשה חששתי מאוד מהתרחיש,
במיוחד כשכבר הושבתי בחדר גדול ,די אפל.
לפתע ,התגלה מולי איסר הראל .קמתי ובירכתי
אותו ,ולאחר כמה מילות ברכה ,שאל" ,לפני זמן מה
הצבעת על אדם מכובד וטענת שהוא מרגל ,מדוע?"

הוא קיבל עידוד מצמרת
ראשי המוסד ,שהיו בטוחים
ביושרו ,והעידו שכל
פעילותו הייתה מתואמת
עם הממונים עליו.
שתי גישות לעומתיות

בנקודה זו כבר חששתי לחיי ,אבל הסברתי
בביטחון את הנסיבות .איסר השיב כי נכון
שהאיש מרגל שנעלם מהארץ .מהכרת האיש,
טענתי שאוכל לעצור אותו בקלות ,באמצעות
פרסום מודעה ,בעיתון מכוניות מסוים ,על מכירת
מכונית ביואיק .תוך ציון שהכסף פחות חשוב וכי
העיקר בהתחייבות לשמור על המכונית .ידעתי כי
זה חלומו של האיש .איסר הודה על הרעיון ושלח
אותי לביתי.
מעל לשנה מאוחר יותר ,שוב זומנתי לאיסר .הוא
התנצל על שלא נהג כהצעתי ,ואמר שהחוליה של

משמאל לימין  -ראובן שילוח ,דוד בן גוריון ,מאיר דה שליט ,אהוד אבריאל
רפי איתן חיפשה ולא מצאה את האיש .הוא הוסיף
כי לפני כשבוע האיש שלח לו מסר חשאי ,ובו הצעה
למיזם מודיעין יקר מאוד .איסר השיב שיעלה את
ההצעה בפני שר הביטחון ,ואחרי יומיים ענה בחיוב.
"מחר יגיע האיש בטיסת  ,“TWAאמר איסר..." ,
וכפיצוי אציע לך לעצור את האיש".
הסכמתי מייד .למוחרת חיכיתי לו בשדה התעופה,
כשאחד מאנשיי חיכה מחוץ לשדה עם תיק מלא
חבלים .האיש שמח לראותי ונכנסנו למונית גדולה
של השב"כ .מחוץ לשדה עצרנו ל"חייל" שביקש
טרמפ .במהלך כניסתו הרועשת של "הטרמפיסט"
למונית עם התיק ,הצמדנו לפניו של טדי ספוגית
עם כלורופורם ,ואני ,ימאי לשעבר ,קשרתיו כהלכה
מכל עבריו .הכנסנוהו ישן למתקן כלא של השב"כ.
האיש היה גדל קומה וכשהתעורר השתולל ועורר
מהומה עד שנרגע.

בחקירתו ,ולאחר מכן עם הגשת כתב האישום
בבית המשפט ,הוא הכחיש הכול בכל ,מכל וכל.
יותר מזה ,הוא קיבל עידוד מצמרת ראשי המוסד,
שהיו בטוחים ביושרו ,והעידו שכל פעילותו הייתה
מתואמת עם הממונים עליו.
בשלב מסוים ,הוא קם והכריז שהכול אמת ,ועקב
הסתבכותו כתוצאה מאורח החיים המפואר
שאימץ ,הוא ריגל כבר לפני קום המדינה .גזר הדין
שלח אותו למאסר למשך  14שנים .הוא שהקים
בכלא רמלה את האופרה של האסירים .צמרת
המוסד נאלצה לעזוב ,לתפקוד שונה ,ובספר "מוסד
של איש אחד" ,תיאר ידידי חגי אשד את סבלו של
ראובן שילוח ,שהועבר להיות עוזרו של אבא אבן
באו"ם ,וכי דוד בן־גוריון ומשה שרת הנערצים
עליו ,הפסיקו כל קשר איתו.
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תגובות

תגובה למאמר בגיליון 85
ההדגשות במקור
להלן התייחסותי לכתבה בגיליון  85של מבט
מל"מ על אודות מרדכי (ורצמן) אלמוג כאחד
משני אישים ,ראשוני המוסד.
מבקש להעיר על אי דיוקים וטעויות ,כולל
תוספות ראויות לטעמי:
א .תחילת פעילות חוליית ההאזנה ,שאותה
הנהיג מרדכי ורצמן ,הייתה בפברואר 1939
בדירה ברחוב סוקולוב  – 26אחת מעשר דירות
מסתור שאותן החליפה החוליה עד סיום המנדט
הבריטי והקמת מדינת ישראל.
ב .החוליה נטלה חלק במאמץ המודיעיני לסיכול
ההגבלות על ההעפלה לארץ בהתאם למדיניות
"הספר הלבן" הבריטית.
ג .הפסקה זמנית של פעילות החוליה :על פי
עדות אישית שמסר לי ראובן (רומקובסקי)
ראם (שנפטר בשנה האחרונה בגיל  ,)99מתברר
כנראה ,שבכיר בש"י אסף את אנשי החוליה
ואמר להם שסיימו את מלאכתם וכי עתה עליהם
להתגייס לצבא העומד לקום .החוליה חזרה

לפעול במסגרת הש"י (ולא צה"ל) כחודשיים
לפני הקמת צה"ל (סוף מאי  )1948ולא תחת
הכינוי ש.מ 2 .שניתן ליחידת ההאזנה לאחר
הקמתה במסגרת צה"ל כחמישה חודשים
מאוחר יותר (יולי .)1948
ד .שבירת הכ"ס (כתב הסתר) המצרי במלחמת
העצמאות :למיטב הערכתי הכ"ס נשבר על ידי
יהושע חורש ולא על ידי שאול שמאי (ייתכן כי
המתמטיקאי משה צביק היה שותף לשבירה).
מבקש להעיר על כך:
 .1גיבשתי דעתי בנושא ,בין היתר ,בעקבות
ראיונות אישיים שערכתי עם ראשוני היחידה
– אברהם שרוני ודוד זכריה (פרסמתי על כך
בביטאון "מגדלור" מספר  11בשנת .)2008
 .2יהושע חורש ומשה צביק מופיעים ברשימת
המומלצים לקבלת צל"ש בעקבות מלחמת
העצמאות ושאול שמאי אינו מופיע בין
 13המומלצים (מסמך ארכיון צה"ל מיוני
[ 1949סימוכין /1/33א] בחתימת מפקד
מחלקת המודיעין ,סא"ל חיים הרצוג ,שהופץ

אל סא"ל נחום שדמי ,יושב ראש הוועדה
לבדיקת המלצות למתן אותות הצטיינות).
 .3יהושע חורש התייחס לנושא שבירת הכ"סים
המצריים במלחמה בספרו "An Iraqi
 )Jew in the Mossad" (1997תוך ציון
המחמאות שקיבל על כך ממפקד היחידה
מרדכי אלמוג (עמוד  .)118ביקורת על הספר
פורסמה בעבר במבט מל"מ.
הערה:
יש ראיות לכך כי שאול שמאי התבלט בתחום
השבירה כבר במהלך מלחמת העצמאות ,אך
נראה כי אז עוד היה בתחילת הדרך לקראת
התהילה שאליה הגיע בהמשך.
כידוע ,שאול ,לאחר מלחמת העצמאות ,הגיע
להישגים מדהימים שעליהם זכה לצל"ש
הרמטכ"ל לאחר מותו (.)1972
בברכה,
מנחם בידרמן,
מורשת יחידה .8200

תגובה לגיליון 86
ברכות על גיליון "מבט מל"ם" מספר  .86אהבתי
את בחירת החומר...
יש לי מספר הערות ,בעיקר בתחום כתיב השמות
השונים וקצת באשר לתוכן:
העיר שבה נולדה אליזבטה זרובינה (מאמרו של
אברהם בקר – ידידי) היא צ'רנוביץ (ללא גרש).
כינוי הסוכן הגרמני שהפעילה זרובינה בגרמניה
היה ברייטנבאך שלא היה קצין גסטאפו בכיר,
אלא זוטר למדי – דרגתו הייתה מקבילה לסרן.

חרושצ'וב לא היה נשיאה של ברית המועצות,
אלא המזכיר הראשון של המפלגה הקומוניסטית
ובהמשך (מ־ )1957גם ראש הממשלה .ניתן היה
לכתוב "מנהיג ברית המועצות".
לפושע הנאצי הלטבי קראו צוקורס ולא צוקורוס.
היה חזק מאוד פיזית ואף התנגד ,די בהצלחה,
למחסליו הישראליים ,עד שמישהו מהם היכהו
עם פטיש על הראש .למנגלה ("מלאך המוות")
קראו יוזף ולא ג'וזף.

ההתנגדות היהודית המזוינת מול הפוגרום
באלג'יר לא הייתה ראשונה מסוגה .קדמה לה
התנגדות יהודית מזוינת (עם מקלעים!) .במהלך
אחד הפוגרומים באודסה ברוסיה הצארית,
למיטב זיכרוני ב־.1905
במאמרו של לברן יש טעות עובדתית אחת
לפחות :קוסיגין לא היה שר החוץ של ברית
המועצות ,אלא ראש הממשלה.
לב ניב

ספרים חדשים
בספריית המל"מ
גלבהרט ,שמואל כיפור :73
עם הראש בחול  -מחדל ההתרעה,
עם הראש בקיר  -התקפות הנגד
חיפה דוכיפת,
תשע"ט 2019
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הקרב בסולטאן יעקוב :מבוסס על
המחקר מבאב אל-ואדי לסולטאן יעקוב,
 מושב בן-שמן; מודן הוצאה לאור תל-
אביב; משרד הביטחון  -ההוצאה לאור;
צה"ל  -הוצאת מערכות 2020

ניתוח הפרופילים של חמישה פעילי חיזבאללה שנעצרו
על ידי ישראל ב 15-השנים האחרונות ,בדגש על אופן חדירתם לישראל
והסיבות ללכידתם

שימוש בזרים על ידי ארגון חיזבאללה
לביצוע משימות איסוף מידע או לביצוע
פיגועי טרור
אור פיאלקוב*
משנות ה־ 90ועד מלחמת לבנון השנייה ,שיגר
החיזבאללה דרך אירופה פעילים למשימות
מבצעיות בשטח ישראל .פעולות אלו אשר כללו
איסוף מל”ם ,טיפול במטענים ובאמצעי לחימה,
ואף ניסיונות לביצוע פיגועים ,הסתיימו במעצר
הפעילים על ידי ישראל .כל הפעילים פיזרו סימנים
מפלילים שבסופו של דבר הובילו למעצרם,
אולם התנהגותם מראה על ידע רב ותחכום מצד
החיזבאללה .בסופו של דבר ,שוחררו רוב הפעילים
בעסקאות שבויים עם החיזבאללה.

חוסין מקדאד – "השלומיאל"

בשנת  ,1996נלכד במלון בירושלים חוסין
מקדאד ,פעיל חיזבאללה שיעי לבנוני שנשלח
לישראל במטרה לבצע “פיגוע איכות” .מקדאד
היה הילד הבכור במשפחה שיעית של שמונה
ילדים שהתגוררה בכפר לאסה ,כפר שליו כ־50
קילומטרים מצפון לביירות .בכפר חיו נוצרים
מרונים לצד מיעוט שיעי .בתחילת מלחמת
האזרחים ,כשמקדאד היה בן  ,12ברחה המשפחה
לדרום ביירות ,לשכונת ח’ראת א־חרייק.
הוא סיים תואר במנהל עסקים ועבד כרואה חשבון
באוניברסיטה האמריקאית בביירות .בשנות
השמונים הצטרף לתנועת החיזבאללה ,ותוך שנה
בלבד קוּדם לראש אגף האוניברסיטה של הארגון.

החיזבאללה ,שהחליט לבצע פיגוע איכותי בתוך
ישראל ,יצר עימו קשר דרך בכיר בחיזבאללה
שכינויו “אבו מוחמד” (כנראה חאג’ חליל חרב,
אחד ממקימי יחידה  1800של החיזבאללה,
שאחראי על מנגנון פיגועי חו”ל)“ .אבו מוחמד”
אמר למקדאד כי יש לו הרבה תכונות שהם צריכים,
כמו מנהיגות והופעה אירופית ,הוא גבוה ,לבן ,בעל
השכלה אקדמית ושליטה בשפה האנגלית.

סמירק לא התערה בחברה
הגרמנית ,הסתבך עם החוק
והיה מובטל שמעולם לא יצא
מגרמניה עד למשימה שהטיל
עליו החיזבאללה
במרץ  1996הוא הוזמן לפגישה בשגרירות
האיראנית בביירות ,גילח את זקנו והצטלם.
מומחים איראניים הצמידו את תצלומו לדרכונו
של אנדו נוימן .מקדאד קיבל מסמכים נוספים
שיתמכו בסיפור הכיסוי שלו ,וכן הוראות ראשונות
למשימתו .בפגישה עם “אבו מוחמד” הוא קיבל סל
קניות ובו רדיו-שעון קטן בעל  12ערוצים .והוסבר
לו כי הרדיו טופל כדי שיוכל לפעול כפצצה .הטיימר
היה מנגנון השהייה ,הסוללות היו מקור הכוח,
ומטען קטן ,שהיה הנפץ ,הוסתר בשפופרת חלולה
שהוכנסה לאנטנה וחוברה לטיימר .במשרדי חברת
התעופה “סוויסאייר” הוא קנה כרטיס הלוך/חזור
לישראל ִותרגל את החתימה של אנדו נוימן.
בארבעה באפריל ,אחר הצוהריים ,ליווה “אבו
מוחמד” את מקדאד לטיסה .מקדאד לקח את
הרדיו-שעון ביד .עבר שיקוף – ללא ממצאים .עבר
בדיקה ידנית – ללא ממצאים .עבר בדיקה במכשיר
לגילוי חלקיקי חומר נפץ – ללא ממצאים .התבקש

להפעיל את הרדיו ,שניגן מוזיקה קלסית .בחמש
בערב נחת בנמל התעופה בן־גוריון.
ב־ 11באפריל ,פגש שני אנשי קשר מקומיים ,חברים
בארגון אסלאמי קיצוני ,שמסרו לו את חומר הנפץ,
והשתכנו בחדרים סמוכים לשלו במלון “לורנס”
במזרח ירושלים .הפעולה נקבעה ל־ 12לחודש.
בבוקר הוא חיבר את הנפץ לפתיל ,הכניס את
הנפץ לחומר הנפץ .מכל מקום ,תוכניתו השתבשה!
מטען הנפץ שהוא טיפל בו התפוצץ בידיו .מעוצמת
הפיצוץ קרס הקיר לתוך חדר הרחצה .המיטה
נהרסה ומכתש בעומק  15סנטימטרים ובקוטר
מטר נפער ברצפת הבטון .הפיצוץ קרע וזרע הרס
בקומה השלישית במלון ,ניפץ דלתות וחלונות.
הפציעה הייתה קשה :שתי רגליו וידו הימנית
נקטעו ,הוא איבד את מאור עיניו ונכווה קשה בכל
חלקי גופו ,ואושפז בבית החולים הדסה עין־כרם
תחת שמירה כבדה.
ב־ 27ביוני  1998הוחזר מקדאד ללבנון תמורת
גופתו של איתמר איליה ,לוחם השייטת שנהרג
באסון אנצרייה (אסון השייטת).

סטיבן סמירק – "המתאסלם"

סטיבן (סטפן) ג’וזף סמירק (עם התאסלמותו
אימץ את השם עבד אל־כרים) הוא אזרח גרמני,
שהתאסלם וחבר לארגון החיזבאללה במטרה
לבצע פיגוע נגד ישראל .סמירק נחשף מהר מאוד,
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שימוש בזרים על ידי ארגון חיזבאללה

הטיימר היה מנגנון השהייה,
הסוללות היו מקור הכוח ,ומטען
קטן ,שהיה הנפץ ,הוסתר
בשפופרת חלולה שהוכנסה
לאנטנה וחוברה לטיימר
ונעצר כבר בשדה התעופה עם נחיתתו בישראל
בנובמבר  .1997בחקירתו ,הודה כי התאסלם בשנת
 1994והצטרף לחיזבאללה במטרה לבצע פיגוע
נגד ישראל .סמירק לא התערה בחברה הגרמנית,
הסתבך עם החוק והיה מובטל שמעולם לא יצא
מגרמניה עד למשימה שהטיל עליו החיזבאללה.
שוחרר בעסקת חילופי השבויים עם חיזבאללה
בשנת .2004
לטענתו ,לא היה אמור לפגוש אנשי קשר בארץ,
אלא התכוון להגיע עם המידע שיאסוף לטורקיה
ולהמתין לקבלת משימות נוספות .הוא היה אמור
לטוס לטורקיה כדי לקבל את ההוראות הסופיות
מעימאד מורנייה לביצוע פיגוע ההתאבדות.
בחקירתו ,הדגיש כי נשלח למשימה של איסוף
מידע ולא לביצוע פיגוע .הוא הוסיף כי בדיעבד,
ייתכן שמפעיליו תכננו ליצור עימו קשר בארץ לשם
ביצוע פיגוע ,כאמור ,אולם בעת יציאתו למשימה
לא נאמר לו דבר על כך .הוא נעצר בעקבות מידע
מודיעיני.

של סיירה לאון .שומאן שוחרר בעסקת חילופי
השבויים עם חיזבאללה בשנת .2004
שומאן הגיע מלבנון לבריטניה באמצעות דרכונו
הלבנוני ,לאחר שהסתייע בתשתית “חיזבאללה”
בבריטניה .נכנס לישראל ב־ 31בדצמבר .2001
שומאן שהה בירושלים ועסק ,ככל הנראה ,בין
היתר ,במשימת איסוף מל”ם (מודיעין לקראת
מבצע) לקראת ביצוע פיגוע בישראל .הוא נעצר
בחמישה בינואר  ,2001אחרי פעילות מודיעינית של
השב”כ ומשטרת מחוז ירושלים והועבר לחקירת
השב”כ .במהלך החקירה ,התברר כי במהלך שנת
 2000קיבל תדרוך ממפעילו הלבנוני והיה אמור,
בין היתר ,להגיע לירושלים ולמצוא חפצים אשר
הוחבאו באזור ואדי ג’וז ,בסמוך להר הצופים.

אשואח הונחה להתמקד
בערבים ישראליים בעלי דעות
לאומניות ,ו/או בעלי בעיות
אישיות ,כדי לנצל זאת בעת
גיוסם
עם הגיעו לארץ ,יצא אל נקודת המסתור וביצע
חפירות במטרה לאתר את החפצים .שומאן הודה
כי נהג להתקשר למפעיליו בלבנון ולעדכנם .בטרם
סיים את משימותיו הוא נעצר .מקור ביטחוני בכיר
ציין כמה חודשים לאחר מכן ,כי לא ידוע בוודאות
מה התכוון שומן לבצע בישראל ,אולם עובדת
מעצרו כמה מאות מטרים מבית ראש הממשלה
בירושלים מרמזת אולי לכוונה לפגוע בראש
הממשלה.

ג’יהאד שומאן – "הדוס"

גרהארד ,ג’יהאד (וויליאם) עבד א־לטיף שומאן,
הוא פעיל חיזבאללה שיעי מלבנון בעל אזרחות
בריטית ,שהגיע לשם ביצוע פיגועים בתוך ישראל.
שומאן תכנן להתחזות ליהודי-דתי ולבצע פיגועים
בישראל .בעת מעצרו ,נתפסו ברשותו של שומאן:
כיפה ,מפות תיירות של אזור ירושלים ,מצלמות,
טיימר ,מספר מכשירי טלפון ניידים ומסמכי נסיעה
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פוזי איוב – “הקנדי”

פאוזי מחמד מוסטפה איוב ,שיעי לבנוני בעל
אזרחות קנדית (נולד בחמישה באוקטובר ,)1964
אזרח לבנוני שהתגורר שנים בקנדה ונשלח
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למשימות טרור בישראל ,נעצר בחודש יוני 2002
בחברון .הוא התכוון לבצע פיגועים מתוחכמים
ולהכשיר “מהנדסים” פלשתינים.
איוב הוא אזרח לבנוני שהשתייך ליחידת העילית
של החיזבאללה ,מנגנון הפיגועים בפיקודו של
עימאד מורנייה .הוא היה חלק מחוליית חיזבאללה
אשר פעלה ברומניה וניסתה לחטוף מטוס נוסעים
עיראקי ,בתקווה לשחרר לוחמי חיזבאללה לבנונים
שהיו כלואים בעיראק .הוא נתפס ונגזרו עליו שבע
שנים בכלא ,אך שוחרר כעבור עשרה חודשים
בלבד.
לאחר שחרורו מהכלא הרומני ,עבר לקנדה תוך
ניצול תוכנית למען פליטים מלבנון בעקבות
מלחמת האזרחים שהשתוללה אצל שכנינו מצפון,
ובתוך ארבע שנים הפך להיות אזרח קנדי .בקנדה
התחתן עם אישה לבנונית שילדה לו שלושה ילדים.
ככל הנראה ,הפעיל בקנדה מספר סוכנים בשליחות
החיזבאללה .על פי ההערכות ,היה מקורב מאוד
למספר שתיים בחיזבאללה ,עימאד מורנייה .עם
חזרתו מקנדה ,פנו אליו בכירי הארגון ,שעימם
עמד בקשר הדוק עוד מימי ראשית פעילותו ,וגייסו
אותו למשימה חשאית בישראל.
איוב הגיע לישראל בשמונה באוקטובר  ,2000זמן
קצר אחרי פרוץ האינתיפאדה השנייה .הוא שהה
במלון ,הממוקם במרכז העיר ירושלים ,במשך כמה
ימים ,וחיפש מקומות שבהם ניתן להסתיר אמצעי
לחימה .במסגרת שהותו בישראל ,חבר לאדם נוסף
אשר התלווה אליו וסייע לו במשימתו .השניים
היו אמורים ,בהוראת מפעיליהם בחו”ל ,לעסוק
בפינוי נקודת מסתור לאמצעי לחימה ,לצורך
ביצוע המשימה .עוזרו לא נתפס .מירושלים המשיך
לחברון ,שבה נעצר על ידי המשטרה הפלשתינית,
שאליה הגיע על מנת לרכוש תערובת “רסס”
להכנת מטען (ברגים ,אומים ומסמרים ,המתפזרים
ויוצרים את האפקט הקטלני במטען) .איוב נעצר
בחשד שהוא משתף פעולה עם ישראל.
בעת פעולת צה”ל בחברון ,ביוני  ,2002נעצר
איוב בעודו שוהה במתקן של מנגנוני הביטחון
הפלשתיניים ,והועבר לחקירת השב”כ .נראה

חוסין מקדאד החזיק בדרכון
בריטי מזויף ,סטיבן סמירק
החזיק בדרכון גרמני חדש
ומקורי ,פוזי איוב השתמש
בדרכון אמריקאי מזויף ,ג’יהאד
שומאן השתמש בדרכונו
הבריטי המקורי ,ואיאד אשואח
החזיק בדרכון דני חדש ומקורי

שימוש בזרים על ידי ארגון חיזבאללה
כי איוב נשלח לישראל לצורך ביצוע פיגועים
מתוחכמים בחומרי נפץ .ייתכן שכוונת
החיזבאללה הייתה להכשיר בעזרתו “מהנדסים”
פלשתינים בארגונים הפועלים בסיוע החיזבאללה,
כמו הג’יהאד האסלאמי והחמאס.
לאחר מעצרו ,הועבר לכלא אשמורת ,לצד מוסטפא
דיראני והשייח עבד אל כרים עובייד .איוב
השתחרר בעסקת חילופי השבויים עם החיזבאללה
בשנת .2004

איאד ח’אלד מוחמד
אל־אשואח – "הצלם"

איאד ח’אלד מוחמד אל־אשואח ,יליד ,1966
אזרח דנמרק ממוצא לבנוני ,נשוי ואב לשלושה,
גויס לחיזבאללה במהלך ביקור אצל בני משפחתו
בלבנון .אשואח הגיע לישראל בינואר  ,2005בכיסוי
של תייר ,לביצוע משימות שכללו איסוף מידע
ותיעוד מתקנים ביטחוניים ,ואיתור מועמדים
פוטנציאליים לגיוס לחיזבאללה .קונקרטית,
אשואח הונחה להתמקד בערבים ישראליים בעלי
דעות לאומניות ,ו/או בעלי בעיות אישיות ,כדי
לנצל זאת בעת גיוסם .ואכן ,בטרם נעצר ,כבר החל
במהלכים לקראת גיוסם האפשרי של שני קרובי
משפחתו ,ערבים ישראליים ,לשורות חיזבאללה.

שומאן הודה כי נהג להתקשר
למפעיליו בלבנון ולעדכנם.
בטרם סיים את משימותיו
הוא נעצר
הוא גויס לחיזבאללה בעזרת אחיו ,פעיל
חיזבאללה מוכר ,שהפגיש אותו עם “אבו אחמד”.
ב־ 29לדצמבר  2004הגיע אל־אשואח לישראל
בטיסת “טורקיש איירליינס” ,והתגורר בבית דודו
בתרשיחא .בשישה בינואר  ,2005נסע אשואח
עם אדם נוסף ,בשם עותמאן בדראן ,ברכבת
מנהרייה לכיוון תל אביב ובמהלך הנסיעה צילם
באמצעות מצלמת וידאו ובאופן רציף מבעד לחלון

הרכבת (ככל הנראה תוך הפרת הנחיות הזהירות
של מפעיליו) .הוא עורר את חשדם של הנוסעים
ובהגיעו לתל אביב נעצר על ידי משטרת ישראל.
בכליו נתפסו מסמכים שנכתבו בכתב ידו וממוענים
לארגון החיזבאללה .הדני נשבר בחקירה כעבור זמן
לא רב.
האתרים שתועדו במצלמת הווידאו שלו אופייניים
לתחומי העניין של חיזבאללה :גשרים ,עמודי
מתח גבוה ,מפעלים ומתקנים אסטרטגיים באזור
נמל חיפה .הוא העיד בחקירתו שהתכוון לצלם
את מוצבי צה”ל לאורך גבול הצפון .האתרים
הללו יכולים להוות יעדים למהלומות של הארגון,
במקרה של הסלמה מול ישראל בחזית הצפונית.
המוצבים – לתקיפה קרקעית או שיגור מחבלים
דרך הגבול .האתרים בעומק – לצורך הפעלת מערך
הרקטות ארוכות הטווח שפרס חיזבאללה בדרום
לבנון .העונש שהוטל עליו היה  33חודשי מאסר.

תופעה מדאיגה

כניסת אזרחים זרים לישראל ,במטרה לאסוף מידע
מודיעיני ,היא תופעה מדאיגה .חוסין מקדאד
החזיק בדרכון בריטי מזויף ,סטיבן סמירק החזיק
בדרכון גרמני חדש ומקורי ,פוזי איוב השתמש
בדרכון אמריקאי מזויף ,ג’יהאד שומאן השתמש

השניים היו אמורים ,בהוראת
מפעיליהם בחו”ל ,לעסוק
בפינוי נקודת מסתור
לאמצעי לחימה ,לצורך ביצוע
המשימה
בדרכונו הבריטי המקורי ,ואיאד אשואח החזיק
בדרכון דני חדש ומקורי.
השימוש בדרכונים מזויפים מצביע על שיתוף פעולה
רחב היקף של משמרות המהפכה האיראניות
ויחידה  1800של החיזבאללה .האיראניים מעניקים
תשתית לוגיסטית למבצע ,והחיזבאללה מאמנים
ומבססים כיסוי עבור סוכניהם .הכיסוי שנבנה
עבור הסוכנים מנצל שימוש בדרכונים מערביים
מקוריים וגם בדרכונים מזויפים.
המגוון הרחב של המדינות שמהן מגיעים פעילי
החיזבאללה מצביע על תשתית לוגיסטית רחבת
היקף בכל רחבי אירופה ,עובדה הצריכה להדאיג
מאוד את גורמי המודיעין בישראל.
* אור פיאלקוב – חוקר היסטוריה של המזרח
התיכון ,טרור ומלחמות ישראל
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מודיעין וספר

"סיירת מטכ"ל והמבצעים הגדולים
של היחידה"
אבנר שור ואבירם הלוי ,הוצאת ידיעות ספרים2020 ,
עמוס גלבוע

פרסום של כל ספר על מבצעי מודיעין מייצר
סקרנות רבה בציבור הרחב ,ובפרט אם זה ספר
על מבצעי סיירת מטכ"ל ,מהחסויים במבצעי
קהילת המודיעין .אנשי מודיעין סקרניים
במיוחד לקרוא גרסה אמינה ,ולא מתיימרת,
במיוחד כאשר המחברים הם אנשי הסיירת.
בתחושה זו ניגשתי לקרוא את הספר החדש,
פרי מקלדותיהם של אבנר שור ואבירם הלוי,
יוצאי הסיירת .הדעת נותנת כי הדברים יהיו
מבוססים ,כיוון שהייתה למחברים גישה נוחה
לאנשי הסיירת ולמפקדיה ,לחומר כתוב מקורי
ובעיקר לקמ"נים ,ובכלל זה אמנון בירן ,ידידי,
הבקי במעשי היחידה בעבר .כלל נקוט בידי
בספרים מסוג זה ,לקרוא תחילה את הפרקים
על נושאים שאני מכיר ויודע .וכך ,הזדרזתי
לקרוא את הפרק השמיני ,שנושאו מבצעי
"ארגז" – חטיפת הקצינים הסורים בדרום
לבנון ,ביוני .1972
התאכזבתי קשות למקרא פרק רצוף
טעויות .מבצע "ארגז" הוא בראש
ובראשונה סיפור הצלחה מודיעינית
מהמעלה הראשונה .ראשיתו מתבססת
על מידע ("ידיעות זהב") מיחידה
 .8200לכל זה אין בפרק זה זכר .המידע
הרלוונטי נעלם ,פרח כאיננו .חמור מכך
– לפנינו סיפור הנראה כלקוח מאגדות אלף לילה
ולילה .אמחיש:
• הגרסה בספר :בקיץ  1972הוגים אהוד ברק,
מפקד היחידה ,וקציניו ,רעיונות משוגעים
לחילוץ טייסים שלנו ,השבויים בסוריה.
הרעיונות נידחים על-ידי הרמטכ"ל ושר
הביטחון .המציאות :במחצית  1971אמ"ן
מתחיל במאמץ איסופי גדול ,במטרה לאתר
יעדים בהם ניתן לחטוף קצינים סורים .היעד
שנבחר היה מועדון הקצינים בלטקיה .המשימה
הוטלה על סיירת מטכ"ל ,אך בסופו של דבר
דחה הרמטכ"ל ,חיים בר-לב ,את התוכנית.
• המשכו של הסיפור :בכיר במטכ"ל הסורי
יזם סדרת סיורים של קצינים בכירים מאגף
המבצעים באזור הגבול הלבנוני-ישראלי.
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"הדבר גונב לאוזניו של גורם במודיעין
הישראלי וממנו לברק וקציניו" .איך "גונב" ,מה
"גונב"? די מבייש לקרוא מילים אלה בספר של
אנשי מודיעין מוסמכים ,כאילו מדובר בבעלי
תפקידים הגונבים מידע עבור גיבורי היחידה.
• עד כאן ניתן לסלוח ולהגדיר זאת עדיין כטעויות
"רגילות" .אבל מכאן מתפתח סיפור הזוי ,שלא
היה ולא נברא .הגרסה בספר” :סיור של קצינים
סוריים היה אמור להתקיים בהר דוב .היחידה
תכננה להניח מארב באחד מפיתולי הדרך .וכך
ב 16-ביוני  ,1972יצא לדרך כוח של היחידה
בפיקוד ברק וסגנו יוני נתניהו ,הגיע למקום
המארב ,המתין לקצינים הסורים אך הם לא
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הגיעו ,והכוח חזר ליחידה אבל וחפוי
ראש".
המציאות :הכוח כלל לא הגיע למקום
המארב .המשימה בוטלה בהיותם בדרך.
זה לא היה ב 16-ביוני אלא בליל 14-13
ביוני; לא ברק ולא יוני נתניהו היו בכוח.
• המשכו של הסיפור" :כמה ימים מאוחר
יותר מתברר כי הסיור הסורי עבר לגזרה
המערבית ביותר של כביש הצפון הלבנוני...
וכך ב 19-ביוני  1972יצא לדרך מבצע ארגז
 ,2גם הפעם בפיקודם של ברק ויוני נתניהו".
הנתון היחיד הנכון כאן הוא שהפעם אכן
אהוד ברק פיקד על הכוח .כל השאר דמיון
פרוע :שום דבר לא התברר כמה ימים מאוחר
יותר ,ושום כוח לא יצא ב 19-ביוני .המציאות:
למודיעין היה ידוע מראש ,על בסיס מידע
מדוייק מ ,8200-כל מסלול הסיור של הקצינים
הסורים ומועדיו השונים .כבר ב 14-ביוני
הוחלט על-ידי הרמטכ"ל ,דוד אלעזר ,כי את
ניסיון החטיפה השני תבצע סיירת מטכ"ל ב15-
ביוני ,כאשר הסיור הסורי יגיע לנקודת התצפית
המערבית ביותר ,לא הרחק מראס נאקורה.
• הפרק מתובל ,כמובן ,בסיפורי צבע משעשעים.
הגרסה על המבצע השלישי שהצליח (וזכה
לפרסומים פומביים) נכונה ביסודה .כאן עולה
שאלה מטרידה – איך נופלות טעויות כה גסות
בתיאור של מבצע מוצלח .כה פשוט היה לדבר
עם אמנון בירן ,קמ"ן היחידה .בדקתי והתברר
לי כי הדברים לקוחים ,פעמים כמעט מילה
במילה ,מאחד מערכי הויקיפידיה על מבצעי
"ארגז".
מציאות זו מצריכה דיון עמוק בפני עצמו גם על
אמינות ערכים בויקיפדיה.
גילוי נאות :לא המשכתי לקרוא את הספר .די היה
לי בפרק  .8ייתכן ואני עושה עוול לפרקים האחרים,
שאין בהם טעויות .אולי...
מצרף לינק לביקורת על הספר של תא"ל (במיל).
דר' אפרים לפיד
https://www.israeldefense.co.il/he/node/43931

ב־ 30ביולי  2020מלא יובל שנים לאחד מהמבצעים יוצאי הדופן של חיל-
האוויר הישראלי ,שנכנסו להיסטוריה עתירת המבצעים  -הקרב האווירי
כנגד מטוסי חיל האוויר הסובייטי ,שהגיעו למצרים בתחילת שנת ,1970
ופעלו בה במטרה למנוע את פעילות מטוסי חיל־האוויר הישראלי בשמיה.

יובל למבצע “רימון - ”20
הניצחון האווירי על טייסים
סובייטיים במצרים
אל”ם (בדימ’) פסח מלובני

פנטום  -הקורנס שהלם
מלחמת ההתשה ,שניזומה על ידי המצרים לאחר
תבוסתם במלחמת ששת הימים ,התנהלה ,על פי
מסמך רשמי של משרד ההגנה המצרי (מ־)1998
בתקופה שבין יוני  1967לאוגוסט  .1970השלב
האחרון שלה ,בין מרץ-אפריל  1969לאוגוסט ,1970
הפך לפי מסמך זה למלחמה גלויה בכל התחומים.
במהלך מלחמה זו ,הופיע בזירה המצרית אויב
חדש לישראל ,כוחות סובייטיים עצמאיים,
שנשלחו כדי לסייע למצרים להתמודד מול חיל־
האוויר הישראלי ,שהשפעתו על המערכה הלכה
וגברה ,בעיקר עם תחילתן של הפצצות העומק.
הבנת ההנהגה המצרית והפיקוד המצרי כי מצרים
אינה מסוגלת להתמודד עם העליונות האווירית
הישראלית ,הביאה את הנשיא המצרי ,ג’מאל עבד

אל־נאצר ,להחלטה לפנות להנהגה הסובייטית,
ולבקש ממנה לשלוח למצרים כוחות עצמאיים,
שינהלו עבורה את הלחימה מול חיל־האוויר
הישראלי.
מדובר במהלך חריג של התערבות מעצמה עולמית

כוח אווירי ,שכלל חטיבה בת
שלוש טייסות ועוד טייסת
עצמאית ,ובסך הכול 70
מטוסי מיג 21-מדגם משופר,
ו־ 102טייסים.

בסכסוך אזורי בתקופת המלחמה הקרה ,דבר
שההנהגה הסובייטית התלבטה בתחילה כיצד
להתייחס לנושא .נשיא מצרים כבר פנה אליהם
לאחר סיום המלחמה ב־ ,1967בהצעה לשלוח
כוחות עצמאיים למצרים ,כתגבורת להגנה
האווירית המצרית החלשה ,אך הסובייטים
סירבו .הם טענו כי יסייעו בהקמת המערך וחיזוקו
באמצעים.
חיל־האוויר וההגנה האווירית המצרית כשלו
בהגנה על שמי מצרים מפני חיל־האוויר הישראלי.
תמונת מצב עגומה זו ,הוצגה על ידי צמרת הצבא
בפני נאצר בתחילת  ,1970במסגרת דיון שעסק
במצב מלחמת ההתשה והצבא המצרי .בעקבות כך,
החליט נאצר לצאת למוסקווה למפגש דחוף עם
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יובל למבצע “רימון  - ”20הניצחון האווירי על טייסים סובייטיים במצרים

צוות “מסרגה”  -יחידה של
חיילים וחיילות דוברי רוסית
 צוות שהוקם ביחידה 8200לאחר מלחמת ששת הימים,
במסגרת התארגנות אגף
המודיעין להתמודד מודיעינית
מול הנוכחות הסובייטית
בצבאות מצרים וסוריה
ההנהגה הסובייטית ,ודרש מהם להציב במצרים
כוחות סובייטיים ,שיוכלו להתמודד מול המטוסים
הישראליים (מהלך דומה עשה נשיא סוריה ,חאפז
אל־אסד ,לאחר השמדת סוללות הטילים הסוריות
בבקאע הלבנוני במהלך מלחמת לבנון הראשונה
– של”ג ,ב־ .)1982בעקבות מפגש זה ,התקבלה
ההחלטה בקרמלין לשגר למצרים דיוויזיית הגנה
אווירית בת שלוש חטיבות ,המצוידת בטילי
קרקע-אוויר  ,SA-3שהיו אז טילים חדישים,
וכמעט בלתי מוכרים במערב ,וכן כוח אווירי ,שכלל
חטיבה בת שלוש טייסות ועוד טייסת עצמאית,
ובסך הכול  70מטוסי מיג 21-מדגם משופר,
ו־ 102טייסים .הכוח כלל גם צוותי קרקע ובקרים
סובייטים .על פי מקורות סובייטיים ,החלו בברית
המועצות להתכונן לאפשרות של שיגור כוחות
כבר במחצית השנייה של שנת  .1969היה זה הישג
בעל חשיבות אסטרטגית מבחינת מצרים ונשיאה,
שבוטל שנתיים לאחר מכן ,בעקבות סילוק כוחות
אלה על ידי הנשיא סאדאת.

מיג( 21-בשירות חיל האוויר הרומני)  -הלם ואנדרלמוסיה באוויר
יחידה של חיילים וחיילות דוברי רוסית – צוות
שהוקם ביחידה לאחר מלחמת ששת הימים,
במסגרת התארגנות אגף המודיעין להתמודד
מודיעינית מול הנוכחות הסובייטית בצבאות
מצרים וסוריה( .ביחידה עצמה קיבלו אנשי יחידה
זו את הכינוי הגרצ’קואים ,על שמו של שר ההגנה
הסובייטי דאז ,המרשל אנדריי גרצ’קו ,שמאוד לא
אהב את המערב וגם לא את ישראל).

הגעת הכוחות הסובייטיים

לאחר התארגנות מתאימה בברית המועצות,
התבצעה העברת דיוויזיית ההגנה האווירית
למצרים ,בדרך הים .המבצע קיבל את הכינוי
“קווקז” ,והתנהל מסוף פברואר ועד תחילת אפריל
 .’70יחד עם  18סוללות הטילים (על פי גרסה אחרת
–  24סוללות) הגיעו גם יחידות תותחי נ”מ ניידים
מדגם  ,ZSU-23-4וטילי כתף  ,SA-7כדי לתת
מענה גם למטוסים הטסים בגבהים נמוכים .הכוח
נערך על פי תכנון מוקדם של צוותים סובייטים
בחזית ובמרחבי קהיר ואלכסנדריה ,גם כדי לתת
הגנה אווירית לבסיסי חיל־האוויר המצרי ,שבהם
התמקם הכוח האווירי הסובייטי ,שהגיע במקביל.
הכוח האווירי הגיע בדרך האוויר ,ונערך בבסיסי
חיל־האוויר המצרי שהוקצו עבורו .לאחר סיום
התארגנותם ,החלו הכוחות בפעילות מבצעית,
כפי שתוכנן .הגעת הכוחות העצמאיים אותרה עד
מהרה על ידי יחידה ( 848כיום  ,)8200הן על ידי
אנשי האלינט והן על ידי אנשי צוות “מסרגה” –
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מרשל קוטאחוב  -הגיע במיוחד כדי להשתיק את
החרפה
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נוכחות זו התבטאה ביועצים ,מומחים ומדריכים,
שהגיעו כדי לסייע בשיקום שני הצבאות ,ולאמן
את אנשיהם ולהעלות את כושרם ויכולותיהם
המבצעיות לעתיד לבוא .למאמץ נוספה גם נוכחות
השייטת החמישית של הצי הסובייטי ,בעיקר באגן
המזרחי של הים התיכון מדינת ישראל וצה”ל
מצאו עצמם עומדים בחזית הדרומית מול מעצמה
עולמית ולא רק מול צבא מצרים .ראשת הממשלה,
גולדה מאיר ,הודיעה בשידור ב־ 28באפריל 1970
על הגעתם של הכוחות הסובייטים למצרים,
והצהירה שישראל תהיה מוכנה להילחם נגדם.
המטוסים הראשונים שהטילים הסובייטים הפילו
היו מטוסים מצריים ,שלא היו מצוידים באמצעי
הזיהוי עמית־טורף (זע”ט) החדישים ,שהסובייטים
ציידו בהם את כל מטוסיהם ומערכות המכ”ם
שלהם ,כלקח מחטיפת המכ”ם בראס ע’ארב
במבצע “תרנגול ( ”53ליל  27-26בדצמבר .)1969
לאחר שהתגברו על תקלה זו ,החלו לנהל לחימה
מול מטוסי חיל־האוויר הישראלי ,שניסו לתקוף
את הסוללות הסובייטיות ,אך נפגעו לא אחת מהן,

אירוע זה ואחד שקדם
לו ב־ 22ביוני ,הצביעו על
הביטחון העצמי הגבוה של
הטייסים הסובייטיים ,ועל
מידת נחישותם להפיל לחיל־
האוויר מטוסים

יובל למבצע “רימון  - ”20הניצחון האווירי על טייסים סובייטיים במצרים
ואף נגרמו אבדות בנפש בקרב הטייסים .מנגד ,היו
גם תקיפות מוצלחות ,שגרמו להשמדת סוללות
ולאבדות בנפש בקרב הצוותים הסובייטיים.

לקראת הקרב

בעוד שסוללות ההגנה האווירית הסובייטיות זכו
להצלחות מול מטוסי חיל־האוויר ,ואף התאפיינו
בטקטיקות שתרמו לכך ,הרי שהכוח המוטס לא
זכה עדיין לכל הצלחה ,ולא הצליח ליירט אף מטוס
ישראלי שחדר לשטח מצרים ,בין אם למטרות
הפצצה ובין אם למטרות צילום וסיור .מספר
ניסיונות לא עלו יפה ,והמטוסים הסובייטיים
חזרו לבסיס מבלי להשיג תוצאות כלשהן .משחקי
“החתול והעכבר” שמטוסי ישראל ניהלו מולם,
לפי הגדרתם ,הביאה אותם לנקוט בשיטות שונות,
כולל מארבים והצבת המטוסים בבסיסים קדמיים,
המראה בדממת אלחוט וטיסה בגבהים נמוכים,
כדי לא להתגלות על ידינו ,ועוד.
כך היה גם ב־ 25ביוני ,כאשר זוג מטוסי מיג21-
רדפו אחר מטוס “סקייהוק” ישראלי והצליחו
לפגוע בו באמצעות טיל ששיגרו לעברו .הטייס
נאלץ לנחות בבסיס רפידים .אירוע זה ואחד שקדם
לו ב־ 22ביוני ,הצביעו על הביטחון העצמי הגבוה
של הטייסים הסובייטיים ,ועל מידת נחישותם
להפיל לחיל־האוויר מטוסים .על רקע זה הוחלט
להגיב ו”ללמד את הטייסים הסובייטיים לקח”.

מיראז’  -המפתיע בשחקים

תוצאות הקרב גרמו שמחה
לאיד בחיל־האוויר המצרי
בשל הכישלון ,וכי הטייסים
הסובייטים לא היו מוצלחים
יותר מהם בהתמודדות
ישירה מול טייסי חיל־האוויר
הישראלי

הקרב ותוצאותיו

המבצע שחיל־האוויר תכנן ,קיבל את הכינוי “רימון
 ,”20ויצא לפועל ב־ 30ביולי  ,1970מעל שטח
מצרים ,בגזרה שמדרום לתעלה .המבצע נועד ,על
פי המתואר באתר חיל־האוויר ,להכין מארב אווירי
לסובייטים.
רביעיית מטוסי "שחק" (מיראז'  )C3במשימת
צילום לכאורה ,חדרו לשטח המצרי .אלה אותרו
על ידי הבקרה הסובייטית ,שהזניקה שתי
רביעיות מיג 21-לקראתם ,כדי ליירטם .אז נכנסו
לפעולה רביעיית מטוסי "קורנס" (פאנטום (F-4
ושישה מטוסי "שחק" ,שחגו במרחק מה מהאזור.
המארב המתוחכם של חיל האוויר הצליח ,ובקרב
אווירי רב-משתתפים בו נטלו חלק  24מטוסי מיג-
 21סובייטים מול  14מטוסי קרב ישראליים ,הופלו
חמישה מטוסי אויב ללא אבדות לכוחות צה"ל
(בפועל הופלו ארבעה מטוסים ,ואחד התרסק
בנחיתה .שלושה טייסים סובייטיים נהרגו,
הרביעי נפצע).
היה זה “יום שחור” לכוחות הסובייטיים במצרים,
וגם במוסקווה נפל הדבר כהפתעה קשה להנהגה
המדינית והצבאית .הייתה זו הפעם הראשונה,
מאז סיום מלחמת קוריאה ,שמטוסי חיל־האוויר
הסובייטי הופלו ,והפעם על ידי טייסים ישראלים
(ובמשתמע “ -יהודים”) .הסובייטים תירצו את

תוצאות הקרב בכך שטייסיהם היו חסרי ניסיון
ופעלו על פי טקטיקות מסורתיות ,בעוד שהטייסים
הישראלים היו מיומנים ובעלי ניסיון מבצעי רב .על
פי המקורות הסובייטיים ,חלק מהם היו טייסים
אמריקאים מתנדבים ממוצא יהודי ,שצברו ניסיון
במלחמת וייטנאם ,דבר המסביר את הישגיהם
מול המטוסים הסובייטיים ,ואת אחוזי השרידות
הגבוהים שלהם מול סוללות הטילים.

מאמץ גדול להסתרת התבוסה

גולדה  -לא יצאה בריקודים

למוחרת הקרב ,מיהרה מוסקווה לשלוח למצרים
את מפקד חיל־האוויר הסובייטי ,מרשל פאבל
קוטאחוב ,שהזהיר את אנשיו מלדבר על הקרב
ותוצאותיו ,שכן מי שיעשה זאת ,ימצא את עצמו
על מטוס בדרך לסיביר .כן הורה לטייסיו לא
לעבור את תעלת סואץ לתוך סיני ,וגם לא להיכנס
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יובל למבצע “רימון  - ”20הניצחון האווירי על טייסים סובייטיים במצרים
יותר לקרבות אוויר מול המטוסים הישראליים.
הסובייטים גם הקימו ועדת חקירה במצרים ,יחד
עם חיל־האוויר המצרי.
כולם שמרו את קיום הקרב בסוד במשך זמן מה.
אומנם ,רדיו מוסקווה שידר באותו היום כי נערך
קרב אווירי במצרים ,שבו הופלו ארבעה מטוסי
מיג 21-מצריים ,דבר שהוכחש על ידי המצרים.
כחודשיים לאחר הקרב ,פרסם ה”וושינגטון פוסט”,
על סמך מקורות מצריים ,את דבר קיום הקרב ואת
תוצאותיו .ראשת הממשלה ,גולדה מאיר ,הודתה
באוקטובר  ,1970כי ישראל נלחמה במטוסים
שהוטסו בידי טייסים סובייטים .עד היום ,מיעטה
התקשורת הסובייטית/הרוסית לעסוק באירוע,
ככל הנראה מחמת המבוכה שהתלוותה לכך.
שר הבטחון דאז ,משה דיין ,אף כתב בספרו כי
בתחקיר שנערך לטייסי חיל־האוויר אמר להם
כי "לקרב זה משמעות מדינית מרחיקת לכת",
וכי למרות שלישראל אין עניין להיגרר להסלמה,
כולל מול ברית המועצות" ,ישראל לא תהיה
כצ'כוסלובקיה ,נילחם ונחיה".

הייתה זו הפעם הראשונה,
מאז סיום מלחמת קוריאה,
שמטוסי חיל־האוויר
הסובייטי הופלו ,והפעם
על ידי טייסים ישראלים
(ובמשתמע “ -יהודים”)
תוצאות הקרב גרמו שמחה לאיד בחיל־האוויר
המצרי בשל הכישלון ,וכי הטייסים הסובייטים לא
היו מוצלחים יותר מהם בהתמודדות ישירה מול
טייסי חיל־האוויר הישראלי .הטייסים המצרים לא
יכלו לכבוש את צחוקם מול מדריכיהם ,ונאצר נאלץ
להוציא הוראה מפורשת לטייסיו ,שלא לעשות כן.
חוסני מובארכ ,שהיה אז ראש מטה חיל-האוויר
המצרי ולימים נשיא מצרים ,סיפר לנשיא עזר ויצמן
באחת מפגישותיהם ,תשע שנים לאחר הקרב,
כי עָ ַקב אחר הקרב ,וידע בדיוק מה הישראלים
הכינו לטייסים הסובייטים .מאחר שהמצרים כעסו
עליהם בגלל יחסם אליהם ,ובשל זלזול המדריכים
בהם וביכולות הטיסה של הטייסים המצריים,
החליטו לא לומר להם דבר ,ולעצמם אמרו Let
 ,them eat chocolateשגם הם יטעמו ממה
שהישראלים הכינו להם.
גורם נוסף שהיה שותף מלא לקרב היו אנשי
יחידה  ,848שהכינו עצמם היטב לקראת האירוע,
ומעבר לזה שעבודתם המתמשכת ,מאז הגעת
הכוחות הסובייטים העצמאיים ,תרמה להכרת דרך
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חוסני מובארק  -עייזר כנגדו...

חסימות הלוחמה
האלקטרונית שהופעלו על
התקשורת איתם ,לא א ִפשרו
את הדבר ,והוציאו את
הסובייטים משיווי משקלם
פעולתם ,ושימשה את מתכנני חיל־האוויר במבצע
זה ,הרי שהייתה להם תרומה חשובה ביותר במהלך
הקרב עצמו ,וחוו אותו היטב דרך אוזניהם .כל
הדברים שקלטו במהלכו דווחו לחיל־האוויר ,ובכלל
זה מהומת האלוהים והבלבול הרב ששררו בצד
הסובייטי ,בעקבות הקרב המפתיע שהישראלים
ארגנו להם .מפקד הכוח האווירי הסובייטי
במצרים ,גנרל דולניקוב ,ניסה ללא הצלחה
לנהל את טייסיו בקרב ,אך חסימות הלוחמה
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האלקטרונית שהופעלו על התקשורת איתם ,לא
ִאפשרו את הדבר ,והוציאו את הסובייטים משיווי
משקלם .הצעקות והקללות שהשמיעו בקשר,
ביטאו את חוסר האונים המוחלט שלהם במהלך
הקרב .היה זה אולי השיא בעשייתה של יחידת
“מסרגה” בתקופה סוערת זו.
הסובייטים נקמו על תבוסה זו ,שפגעה ביוקרתם,
בקרב שהתנהל בשלושה באוגוסט ,בין מטוסי חיל־
האוויר לסוללות הטילים שלהם ,כאשר הצליחו
להפיל במארב טילים שביצעו את אחד המטוסים,
ולפגוע באחר .היה זה הקרב האחרון בין חיל־
האוויר הישראלי לכוחות המעצמה הסובייטית
שהוצבו על אדמת מצרים .בשבעה באוגוסט נכנסה
הפסקת האש לתוקפה ,והמצרים הספיקו לקדם
את סוללות הטילים שלהם לתעלה ,כצעד מכין
לקראת המלחמה הבאה – מלחמת יום הכיפורים.
• הכתבה פורסמה ב 21-ביולי בביטאון
DEFENCE

ISRAEL

 35שנים להקמת המל"ם

בכל משבר יש גם הזדמנות...
משבר הקורונה והכורח להפסקת הביקורים במל"ם יצרו את ההזדמנות לטפל באופן יסודי
בתשתיות המים והביוב של המתחם ,לשנות ולחדש את חדרי השירותים.
 35שנים אחרי שהמל"ם נפתח ,הפך האתר למארג של תעלות עמוקות ועבודות אינטנסיביות
להכינו ל־ 35השנים הבאות ...לפחות!
הנהלת המל"ם תפסה את המשבר בקרניו וניצלה כראוי את ההזדמנות הכפויה.

משבר
הקורונה
נוצל
לעבודות
תשתית
מסיביות
במל"ם
 35שנים חלפו מאז הקמת המל"ם ומגפה
עולמית אחת ,כדי לנצלה לעבודות תשתית
יסודיות – החלפת כל תשתיות הביוב ושדרוג
חדרי השירותים במרכז .שלושה חודשי מבצע
שהתאפשר אך ורק מהסיבה שאין במל"ם
אירועים וביקורים ואפילו הפגישות ההכרחיות
מתבצעות במשורה ועל פי ההנחיות של משרד
הבריאות .אותם מתי מעט המגיעים למל"ם בימי
משבר הקורונה ,נחשפו למראות נדירים – תעלות
עמוקות ,ציוד מכני ,תלוליות חול ומסלולי הליכה
פתלתלים.
ההחלטה להיכנס לפרויקט התבררה כקריטית.
אם בתחילה ,ההגדרה הייתה לשפץ את חדרי
השירותים בבניין המרכזי (הקדמיים) ואלה
המיועדים למבקרים במרכז ובמבוך (האחוריים),
התברר כי כל "העולם התחתון" של המבנן זקוק
נואשות לשיקום וחידוש מסיביים .מערכת הביוב,
בת ה־ 35שנה ויותר ,כבר סבלה מתקלות שונות
ומשונות – תוקפנותם של שורשים עבותים ,בלאי
ורקב של חלקים מהצנרת ,תזוזות קרקע וכדומה.
תוכננה לאלתר מערכת חפירות סביב המבנה

המרכזי וביצוע מהיר שיצר סביב המבנה מצג של
"שוחות הגנה/תעלות קשר" עמוקות ,תעלות
שמאפשרות את החלפת כל המערכת.
גם מזג האוויר האיר פנים לקבלני הביצוע.

תקציב הפרויקט הוקצה ברובו על ידי אגף ההנצחה
והמשפחות השכולות במשרד הביטחון.
כולנו תקווה שלא ניזקק לעוד מגפה בעוד כ־35
שנה כדי ליזום מבצע דומה.
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דעה אישית

"פרקליטו של השטן" -
המקרה של מיכיהו בן-ימלה
חיים מנור-מינא

בעקבות כישלון המודיעין של צה"ל במלחמת הנביאים מעלה שאלה גדולה בהתייחס למהימנות כלומר ,להביע את דעתו האמיתית ללא כחל ושרק
יום כיפור ב־ ,1973הוקמה באמ"ן יחידת הבקרה הערכתם המודיעינית ,ובהחלט סביר להניח כי הם וללא מורא מלכות .לכאורה ,זהו מהלך מנהיגותי
שתפקידה לשמש כ"פרקליטו של השטן" מול ידעו מהו הלך רוחו של מלכם והשמיעוהו את מה נכון של אחאב ,המבקש לשמוע גם דעות חריגות.
מחלקת המחקר ולנסות להציג גישות אחרות שהוא רצה לשמוע.
ואולם ,מהמשך הסיפור מסתבר כי הוא לא באמת
לסוגיות העומדות על הפרק ,או להטיל ספק בצדק רב ,יהושפט גילה ספקנות רבה בעמדה רצה לשמוע את הדעה החריגה ולבטח לא לקבלה.
בהערכת המודיעין של חוקרי אמ"ן.
אחידה זו וביקש לבדוק האם יש דעות נוספות .מיכיהו התעשת בעקבות פנייתו של אחאב,
היחידה מחייבת את מקבלי ההחלטות להתייחס אחאב נענה לאתגר והציע לשמוע את דעתו של הבין והחליט למסור את הערכתו המודיעינית
בספקנות להערכת המודיעין הרשמית של מיכיהו בן־ימלה .ברם ,הוא הזהיר מראש כי האיש האמיתית .הוא ניבא כישלון צורב למהלך
החוקרים ,לחשוב מחוץ לקופסה ולהציף נושאים הוא אופוזיציונר ידוע והוא שונא אותו" :עוֹד ִא ׁיש המלחמתי ברמות גלעד .אחאב אכן כעס מאוד על
לדיון שמחייבים חשיבה אחרת.
ֵאתיו ִּכי ֹלא העמדה האופוזיציונית של מיכיהו והורה להכניסו
ֶא ָחד לִ ְדר ֹׁש ֶאת יְהוָ ה ֵמאֹתוֹ וַ ֲאנִי שְ ׂ נ ִ
ואולם ,את עקרון "פרקליט
"ולה ֲאכִ ילֻ ה ּו לֶ ֶחם לַ ַחץ
לכלא:
ַ
השטן" ,אפשר היה כבר ללמוד
ו ַּמיִם לַ ַחץ עַ ד ֹּב ִאי ְ ּב ׁ ָשלוֹם".
מקריאה בתנ"ך ולא נדרשה
נראה כי אחאב היה נעול מראש
מלחמה קשה ועקובה מדם
על המהלך המלחמתי ולא היה
כדי ליישם אותו .הרעיון מיוצג
מוכן להקשיב לקולות שהציעו לו
היטב בסיפורו של הנביא
גישה אחרת .דינו של המערער על
מיכיהו בן־ימלה (מלכים
עמדת המלך היא כלא ועינויים.
א פרק כב) .מיכיהו פעל
במושגים של ימינו ,החריגים
בתקופתו של אחאב ,מלך
זוכים להתעלמות ,נידוי וחרם על
ישראל ,שהיה ככל הנראה מלך
כך שאינם מתיישרים עם הזרם
עוצמתי מאוד שהיטיב לקיים
הכללי.
בריתות ושיתופי פעולה עם
המהלך המלחמתי יצא לדרך
עמי האזור והצליח להרחיב
ונחל כישלון צורב .אחאב נהרג
את גבולות ממלכת ישראל.
במהלך המלחמה והצבא שלו
אחאב הצליח לכרות ברית עם
נפוץ לכל עבר .רק בדיעבד
יהושפט ,מלך יהודה ,ולרתום
הסתבר כי הערכת המודיעין
אותו לפעילות משותפת .כך,
החריגה של מיכיהו הייתה נכונה
לראשונה מאז ימי שלמה
ומדויקת ,אך את הנעשה לא ניתן
המלך ,אפשר היה לדבר על
היה להשיב והנזק כבר נגרם.
מסגרת מדינית אחת לכל
הלקחים מוכרים וידועים והם
בני ישראל ,שפעלה בשיתוף
הופקו גם בעקבות מלחמות
פעולה .על פי המסופר בפרק
נוספות לאורך ההיסטוריה
כב ,ביקש אחאב מיהושפט אחאב לא שעה לאמת ומת( ...רישום :קרולספלד מהמאה ה־ - 16ויקיפדיה)
האנושית ובמלחמות ישראל –
להצטרף אליו למלחמה כדי
ערך "הטלת הספק" ,כערך מוביל
לכבוש את רמות גלעד מממלכת ארם ,כי הוא ראה
ן־יִמלָ ה".
בכל הערכה מודיעינית – האזנה לקולות החריגים
ְיִתנ ֵ ַּבא עָ לַ י טוֹב ִּכי ִאם ָרע ִמיכָ יְה ּו ֶ ּב ְ
בהן חלק מממלכתו .יהושפט הגיב לפנייה זו במפגן שליח שנשלח מטעם אחאב הגיע אל מיכיהו ,הבהיר המציעים עמדה שונה ,עידוד להשמעת דעות
של אחדות שלא נראה זמן רב בין יהודה וישראל :לו היטב כי עמדת כל הנביאים היא בעד המלחמה אחרות והקשבה אליהן ,סיעורי מוחות וההבנה
מוֹך ְּכעַ ִּמי ְּכעַ ֶּמ ָך ְּכסו ַּסי ְּכסו ֶּס ָ
"כמוֹ נִי ָּכ ָ
ָּ
"ה ֵנּה נָא ִ ּדבְ ֵרי שהשכל המקצועי אינו נחלתו של אדם אחד ,חכם
יך" ,נאמר והמליץ לו ליישר קו עם העמדה הזוִ :
ַה ְנּבִ ִיאים ֶּפה ֶא ָחד טוֹב ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ִיְהי נָא ְ ּדבָ ֶר ָ
וצוטט לאורך הדורות אין־ספור פעמים...
יך וכריזמטי ככל שיהיה.
כפעולה מקדימה ליציאה למלחמה הציע יהושפטִּ :כ ְדבַ ר ַא ַחד ֵמ ֶהם וְ ִד ַ ּב ְר ָּת ּטוֹב" .זוהי בהחלט גישה
"ד ָר ׁש נָא ַּכ ּיוֹם ֶאת ְ ּדבַ ר יְהוָ ה" .במושגי ימינו ,ביקש של ניסיון לסתימת פיות מראש ,כדי לא להפריע למיכיהו בן־ימלה יש מופע אחד ויחידי בתנ"ך,
ְּ
במלכים א ,פרק כב .ראוי שהעקרונות שסיפורו
יהושפט לקבל הערכת מודיעין לסיכויי הצלחת למקבלי ההחלטות החזקים.
המלחמה .ואכן ,אחאב כינס  400נביאים כדי ואכן ,כאשר הגיע מיכיהו לשני המלכים ,עמדתו מנחיל לנו יהיו יסוד מוסד בכל גוף מודיעיני .מוצע
לשמוע את דעתם וכולם כאחד הבטיחו לו הצלחה הראשונית הייתה בעד המלחמה .אחאב הרגיש כי שיחידת הבקרה של חיל המודיעין תיקרא על שמו
והציעו לו לצאת למלחמה .החזית האחידה בעמדת מיכיהו לא כן בתשובותיו ולחץ עליו לדבר אמת .כדי שדמותו תשמש מודל לחיקוי.
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ארץ ישראל של האזנות וצפנים -
סיכום העשורים 1940 - 1920

בשני העשורים הראשונים של המנדט הבריטי בארץ־ישראל ,הוקמה ,כמעט יש מאין ,תשתית
תקשורת שכללה טלפונים ושירותי טלגרף בערים הגדולות ,ובחלק מהפריפריה לפנים הארץ ולחו"ל.
תשתית זו היוותה פוטנציאל למודיעין תקשורת (סיגינט) עבור היישוב היהודי.
יוסי דגן
למעט פעילות מקומית ונקודתית ביפו ב־,1920
היישוב החל לעסוק במודיעין תקשורת באופן
ממוסד רק בתום מאורעות תרפ"ט (.)1929
המאורעות ותוצאותיהם החמורות ,הבהירו את
מצבו הביטחוני הרעוע של היישוב ,שהסתמך עד
אז על הממשל הבריטי ,ואת ההכרח במודיעין
עצמאי.
דבר זה הביא ,ביוזמת יצחק בן־צבי ,איש הוועד
הלאומי בירושלים ,לראשית הקמתה של יכולת
איסופית אקטיבית שכללה פעילות שטח – על ידי
אהרן חיים כהן – ופעילות האזנה לטלפון של המו־
עצה המוסלמית העליונה ממשרדי "ההגנה" בעיר.
פעילות ההאזנה הפיקה מידע ערכי רב על פעילות
המנהיגות הערבית ,הכנותיה ועמדותיה ל"וועדת
שו" ,שחקרה את המאורעות ,את הפעילות הערבית
השוטפת ,את המגעים שלה עם שלטונות המנדט
ועם גורמים ערביים מחוץ לארץ־ישראל .המידע
שהופק ,על אף שבעיקרו לא היה ביטחוני-טקטי,
סייע לפעילות הביטחונית השוטפת ותרם למאבק
המדיני של התנועה הציונית בארץ ובלונדון,
לאחר "ועדת שו" ,שהמשכה היה הספר הלבן של
פאספילד.
על בסיס הצלחה זו ,נמשכה פעילות ההאזנה לתוך
שנות השלושים .במאורעות  ,1933שלא כוונו
נגד היהודים ,המידע הועבר גם לידיעת הבריטים
והפצתו הורחבה לרמה הארצית של "ההגנה".
במקביל להאזנה הישירה ,ליעדים שונים ,שהופעלה
על ידי האגף הערבי במחלקה המדינית בסוכנות,
בסיוע טכני של מהנדסי המרכזיות ,פותח גם מקור
תקשורת איסופי נוסף – עובדי מרכזיות וטלגרפיה
נאמני "ההגנה" ,ויהודים שעבדו בבולשת הבריטית
בהאזנה לטלפונים .אלו העבירו ידיעות חשובות
לארגוני "ההגנה" והש"י – שירות הידיעות – על
בסיס קבוע מאז ועד לסיום המנדט.

המקומית בערים הגדולות (יפו חיפה ועוד),
סיפקה מידע אמין ,אותנטי ומהיר ,על פעילות
הצד הערבי ,עמדותיו וכוונותיו ,ואימות והצלבה
לידיעות מהמקורות האחרים .בשל אמינותו
ואופיו ,המקור נשמר בחשאיות והוא כונה "המקור
הבטוח" .המידע שהופק באמצעותו ,הועבר ישירות
לקברניטים ,דוד בן־גוריון ,משה שרת ואחרים.
בכך הוא תרם רבות למעקב ולניטור התגובה אחרי
האירועים המרכזיים ובמערכה המדינית העיקרית.
ראוי לציון מבצע ההאזנה במלון "פאלאס" ,לוועדת
"פיל" בירושלים ,שהמלצתה העיקרית הייתה,
לראשונה ,חלוקת הארץ לשתי מדינות – החלטה
שהבשילה רק עשור שנים אחר כך ,בהחלטת
החלוקה בכ"ט בנובמבר .1947

הוקמה מערכת בסיסית יעילה,
יש מאין
אהרן חיים כהן בשנות השלושים של המאה
העשרים  -איסוף מודיעין מהשטח

ההאזנות מספקות מודיעין בזמן אמת

מאורעות  ,1936מצאו שוב את היישוב ללא התרעה
מקדימה ,על אף סימנים מעידים שונים .בתקופה
זו שנמשכה עד  ,1939מודיעין התקשורת תפס
כבר מקום חשוב ,לצד מודיעים (יומינט) מסוגים
שונים .ההאזנה הישירה לוועד הערבי העליון
בהנהגת המופתי בירושלים ,לבכיריו ולהנהגה

המופתי  -אם דיבר ,הש"י ידע על מה ולמה...

הבנת הפוטנציאל המודיעיני של ההאזנה ,שביצע
אפרים קרסנר (דקל) ,מפקד הש"י בתל אביב,
הביאה ב־ ,1938לראשית ההאזנה לתקשורת
אלחוטית ,שהחלה לפעול אז בשימוש תחנות
המשטרה הניידות ותחנות החוף .הצורך היה
מתן מידע ישיר ומהיר למפעל ההעפלה שהחל
לעמוד אז במרכז הפעילות של היישוב ,ולהנחתת
המעפילים על החוף תוך התחמקות מהבריטים.
מערך זה החל לפעול בהובלתו של מרדכי (ורצמן)
אלמוג ,יחד עם קשרים יוצאי המשטרה הבריטית,
תוך סיוע טכני של שירות הקשר שפעל במסגרת
"ההגנה" .אחד מאתגריו היה טיפול בצפנים
ופיתוח יכולות לשבירתם ופיענוחם.
שני עשורים אלו מסמנים את ניצניו של מערך
מודיעין התקשורת של היישוב .במהלכם הוקמו
ביצירתיות מבצעית וטכנית ,בתושייה ובחריצות
של בודדים ,יש מאין ,וללא סיוע חיצוני ,יכולות
בסיסיות של סיגינט ערכי .על בסיס יכולות אלו,
סופק מודיעין חיוני וחשוב למאבק המדיני של
התנועה הציונית ,הן מול בריטניה והן מול העולם
הערבי ,בשלבים שקדמו למלחמת העולם השנייה,
ובאופן חלקי ,גם למאבק הביטחוני ,שהלך
והתעצם ממהומות עירוניות למלחמה במיליציות
חמושות.
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"אוזניים לכותל"  -היהודים במרכז ה"יומינט" של המודיעין הצבאי הבריטי

בצפונה של לונדון ,בקמפוס אוניברסיטת מידלסקס ,מצוי מבנה מרשים מלבנים אדומות
עם בריכת דגים תכולה למרגלותיו וגן יפהפה מסביבו  -טרנט פארק!

"אוזניים לכותל"  -היהודים במרכז
ה"יומינט" של המודיעין הצבאי הבריטי
אל"ם (מיל') דר' בני מיכלסון

טרנט פארק
בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה ,היה זה
ביתו של סר פיליפ ססון ( ,)Sassoonבן אחת
המשפחות היהודיות (ממוצא עיראקי) האמידות
והמפורסמות באנגליה .פיליפ עצמו היה ראש
לשכתו של פילדמרשל דוגלס הייג (– )Haig
מפקד חיל המשלוח הבריטי לצרפת בתקופת
מלחמת העולם הראשונה .לאחר המלחמה היה
חבר פרלמנט ,מזכירו של לויד ג'ורג' ,תת־שר
האוויריה ושר העבודה .משכנו בטרנט פארק
היה אחד מהאתרים הידועים לאצולת אנגליה,
כיוון שהוא היה מארח למופת וכל המי ומי של
המעמדות העליונים התארחו שם.
בשנת  ,1939השנה שבה פרצה מלחמת העולם

38

השנייה ,נפטר פיליפ ססון בפתאומיות מסיבוכי
מחלת השפעת .מקובל היה במהלך מלחמת
העולם השנייה לעשות שימוש באחוזות ,טירות
ונכסים אחרים של בני האצולה הבריטית כבסיסים
צבאיים – מודיעין בעיקר .באופן זה קל יותר היה
לשמור על סודיות ,בשל הנאמנות הבלתי ניתנת
לערעור של בני המעמד העליון למדינה ולכתר,
ודמי השכירות ששולמו להם על ידי המדינה סייעו
להם מבחינה כלכלית .כך שמשפחת ססון הסכימה
בחפץ לב להעמיד לרשות המודיעין הצבאי הבריטי
את בית טרנט ,אשר הפך לאחד ממרכזי ה"יומינט"
החשובים ביותר – ובמקרה זה – מחנה שבויים
מזהב לצמרת הגרמנית.
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קולונל תומס קנדריק (,)Kendrick
יהודי אוסטריה ו ...אייכמן

קולונל תומס ג'וסף קנדריק היה רכז מודיעין של
שירות המודיעין הבריטי ,ה־( SISלימים ,)MI-6
בשלהי שנות השלושים .מקום מושבו היה בווינה,
בירת אוסטריה ,ממנו הצליח לפתח רשת סוכנים
ברחבי מרכז אירופה ,שאספו מידע עבור ממשלת
הוד מלכותו .בשנת  ,1938כאשר גרמניה סיפחה
את אוסטריה ,הפך תפקידו לחיוני במיוחד ,אולם
במהלך עבודתו הסתבר לו שצפוי גורל מר ליהודי
אוסטריה והחליט לעשות ככל יכולתו לסייע.
הוא הפעיל את כל קשריו למען הרשת שבנה ,על
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קולונל קנדריק ופקודיו
מנת לאפשר ליהודים לעזוב את אוסטריה ולהגר
לארץ-ישראל .בהיותו בעל דרכון דיפלומטי
ובעמדה המאפשרת לו להנפיק דרכונים (בעיקר
עבור סוכניו) ,דאג לספק ליהודי אוסטריה אשרות
מעבר ודרכונים ,תוך שהוא מעביד את הצוות שלו
עד אפיסת כוחות .לעיתים הצליח לספק עד 200
אשרות ביום .במהלך פעילותו בא במגע אף עם
אדולף אייכמן ,שהיה ממונה אז על מציאת פתרון
להיפטר מיהודי אוסטריה ,והגיע איתו להבנות
אשר ִאפשרו לו להוציא מאוסטריה כעשרת אלפים
יהודים ,באמצעות חברת הספנות של ברטולד
שטופפר ,שפעלה באישור הנאצים.
קנדריק נפל ברשתו של סוכן כפול ,ונאסר בחודש
אוגוסט  ,1938באחד מביקוריו בגרמניה .כיוון
שהיה בעל דרכון דיפלומטי ,שוחרר לאחר ארבעה
ימים ,הוכרז כ"אישיות בלתי רצויה" וסולק
מאוסטריה .עם חזרתו לאנגליה ,הייתה הערכה
בשירות המודיעין הבריטי ( )SISשהוא "נשרף"
ולא אישרו לו יותר לפעול בחו"ל .יתרה מזו ,הפעלת
רשת סוכניו לטובת יהודי אוסטריה נראתה כסטייה
חמורה מנהלי שירות המודיעין הבריטי ולא נמצא

לו תפקיד ההולם את כישוריו .על כן ,החל לחפש
תפקיד במסגרת אגף המודיעין של הצבא.

שבויים כמקור מודיעין

כאשר החלו ליפול בידי הבריטים כמויות נכבדות
של שבויים ,במיוחד במהלך המערכה בצפון
אפריקה ,אבל גם טייסים גרמניים מהקרב על
בריטניה ומלחים מספינות וצוללות במערכה על
האטלנטי ,עלה הצורך להפיק מהם את מקסימום
המידע המצוי ברשותם .נראה היה שזהו מקור
פוטנציאלי מבטיח לקבלת מידע מגוון וערכי על

השיטה הייתה לשבץ
במתקנים הללו מאות
מיקרופונים אשר יקלטו את
כל השיחות בין השבויים לבין
עצמם ,שיחות אלו תוקלטנה
ותירשמנה בזמן אמת

המתרחש בכוחות המזויינים של גרמניה הנאצית,
הן בתחום המבצעי והן לגבי הלכי רוח ומגמות
פוליטיות.
על תומס קנדריק הוטל לאכלס את בעלי הדרגות
הבכירות ביותר מקרב השבויים הגרמניים ,וכן את
אלה שנראו ערכיים במיוחד ,במתקנים שבהם ניתן
יהיה להפיק מהם את מרב המידע .השיטה הייתה
לשבץ במתקנים הללו מאות מיקרופונים אשר
יקלטו את כל השיחות בין השבויים לבין עצמם,
שיחות אלו תוקלטנה ותירשמנה בזמן אמת,
הידיעות תמוינה ותסווגנה על פי השבוי שממנו
הן נאספו ,ותקבלנה הערכה מהמאזינים ובמידת
האפשר תוצלבנה עם תגובות ומענים שיתקבלו
משבויים אחרים .הידיעות כולן תרוכזנה בחמ"ל
מודיעין משותף שנקרא  M Roomומשם יופצו
דו"חות המודיעין לנמענים כולם .על מנת לאסוף
ידיעות חיוניות שנדרשו להשגה מיעדי האיסוף
השונים ,לא פעם התחפשו מאזינים ,שהוכשרו לכך
במיוחד ,לשבויים והתערבו בין השבויים האמיתיים
תוך פיתויים לשיחה בנושאים הדרושים.
אולם ,על מנת להפיק מידע זה ,צריך היה לגייס
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כוח אדם שניתן להכשירו לביצוע ההאזנות ,רישום
הידיעות והערכתן .היה ברור שחשוב ביותר לאתר
לא רק דוברי גרמנית ,אלא אנשים שחיו בגרמניה
או אוסטריה הבקיאים לא רק בשפה ,אלא גם
בתרבות ,במנהגים ובמנטליות.

יהודים ,פליטים מגרמניה
ואוסטריה ,מגויסים למשימה

בתחילה ,במהלך שנת  ,1940נעשה שימוש בכלא
"הטאואר של לונדון" לעניין ,אלא שניתן היה
להחזיק בו  120שבויים בלבד ,ומהר מאוד עלה
הצורך למצוא מתקן אחר בעל קיבולת הרבה יותר
גדולה .אבל הבעיה המרכזית שעמדה בפני קנדריק
לא הייתה מתקנים ,אלא גיוס כוח אדם מיומן
שיוכל לתפעל את מתקני השבויים המיועדים.
היכרותו של קנדריק עם יהודים דוברי גרמנית,
שהתרחשה בעת שירותו באוסטריה ,חשפה
בפניו מקור כוח אדם אידאלי לתפקיד .בשנים
 1939-1938ובמיוחד לאחר האירועים של סיפוח
אוסטריה בחודש מרץ  1938ו"ליל הבדולח",
בחודש נובמבר באותה שנה ,החל גל אדיר
של בקשות הגירת יהודים מגרמניה .בתקופה
זו 40,000 ,יהודים היגרו לאנגליה מגרמניה
ואוסטריה .רבים מהם רצו להתגייס לצבא הבריטי
על מנת להילחם כנגד הגרמנים ,אולם לאחר פרוץ
המלחמה הם הוגדרו כנתיני מדינות אויב ורבים
מהם רוכזו באי מאן .אלה שהורשו להתגייס לצבא,
התקבלו במקרה הטוב לחיל החפרים.

יסודות תורת מודיעין השדה ,עבודת מטה
מודיעין ,מיומנויות אישיות כמו צילום ,נהיגה ברכב
ובאופנוע ,קרב מגע הכולל גם הורדת זקיף (Silent
 )killingועוד .לאחר מכן ,עברו קורס חוקרי
שבויים ,במשך חודשיים .במהלך הקורס ,היו
החניכים "מתגרמנים" ועוברים את הקורס כאילו
הם חיילים בצבא הגרמני או ב־ ..S.Sעם סיום
ההכשרה ,היו הבוגרים מוצבים במתקני השבויים
שבהם היוו את רובו של הסגל.
בין מאזינים אלו ניתן למנות את רב־סמל פריץ
לוסטיג שברח מגרמניה לאחר ליל הבדולח,
הוגדר כנתין מדינת אויב ונשלח לאי מאן ,לאחר
מכן התנדב לחיל החפרים ,מקום שבו מצא אותו
קנדריק וצירף אותו לסגל שלו .ביניהם היה גם
ג'ורג' פולאי ( ,)Pulayשאת משפחתו הצליח
קנדריק לחלץ מווינה בזמנו .ראוי לציין גם את
קפטן ארנסט לדרר ( ,)Lederrerיליד חבל
הסודטים .לדרר הקים קבוצה של  50מהמאזינים
שהוכשרו ללבוש מדי קצינים גרמניים ,להתערב
בין השבויים ולהשיג ידיעות חיוניות על פי הכוונת
ראשות המודיעין הבריטי .בין פקודיו של קנדריק
היו גם נשים שגויסו על ידו לתפקידי תרגום ,הערכה
ותפקידי פקידות ,שבהן גרדה אנגל וסוזן כהן.

קצינים בכירים בריטים נהגו
להזמין את בכירי הגרמנים
מדי פעם לארוחות או לקפה
בבית המלון "ריץ" בלונדון,
למסעדות יוקרה אחרות או
לתה בבתיהם הפרטיים

קפטיין ארנסט לדרר
קנדריק פנה לחיל החפרים והורשה לבחור מאה
יהודים יוצאי גרמניה ואוסטריה ,על מנת להכשירם
לשרת במתקני השבי .חיילים אלה ,אשר קנדריק
בחר בקפידה ,עברו הכשרה בת כחצי שנה שכללה
קורס מש"קי מודיעין בן ארבעה חודשים ,שבו
הושם דגש על מקצועות מודיעין השדה לרמת
המש"ק (מפקדים שאינם קצינים) ,ובכלל זה
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קנדריק נפל ברשתו של
סוכן כפול ,ונאסר בחודש
אוגוסט  ,1938באחד מביקוריו
בגרמניה .כיוון שהיה בעל
דרכון דיפלומטי ,שוחרר
לאחר ארבעה ימים

בית טרנט הוכשר במיוחד עבורם .המבנה עבר
שיפוצים ולאחר שהוכשר לתפקידו הוא נראה
בעיני הבכירים הגרמנים כמעון נופש ,יותר מאשר
כמחנה שבויים .הגנרלים הבכירים ביותר ,כמו סגנו
של היטלר – רודולף הס או מפקד "קבוצת שריון
אפריקה" שנשבה בתוניסיה – הגנרל יורגן פון
ארנים ( ,)Arnimקיבלו סוויטות אישיות .לרשות
הקצינים עמד חדר ביליארד ,חדר טניס־שולחן,
חדר למשחקי קלפים ועוד.
הקצינים הבכירים ביותר זכו לקבלת פנים אישית
ומיוחדת על ידי הלורד אברפלאדי ()Aberfledy
מהאצולה הסקוטית ובן דוד מדרגה שנייה של
המלך .אברפלאדי הסביר לבכירים הנאצים שהוא
מונה לדאוג לרווחתם ולצרכיהם באופן אישי .הוא
נהג לצאת במיוחד למרכז לונדון לקנות עבורם סבון
גילוח ,שוקולד וסיגריות .הוא הביא חייט יוקרה
למדידות ותפירת בגדים חדשים עבורם .הוא אף
הציג בפניהם תמונות של הטירה שלו בסקוטלנד
ונתן להם להבין עד כמה הוא מעריץ את היטלר .על
מנת לשכנע את בכירי הקצינים הגרמנים שהם אכן
ב"מחנה שבויים יוקרתי" ,קצינים בכירים בריטים
נהגו להזמין את בכירי הגרמנים מדי פעם לארוחות
או לקפה בבית המלון "ריץ" בלונדון ,למסעדות
יוקרה אחרות או לתה בבתיהם הפרטיים.
אולם ,שום דבר לא היה כפי שנראה לגרמנים" .לורד
אברפלאדי" היה יציר כפיו של המודיעין הבריטי;
תואר אצולה זה לא היה קיים כלל והתפקיד שוחק
על ידי אחד מהקצינים במתקן בשם יאן מונרו.
המתקן נועד לאכלס עד מאה בכירים גרמנים והיה
משובץ מיקרופונים בכל מקום אפשרי ,מהשירותים

בית כלא מ"זהב"

זרם השבויים הגרמניים שהחל להגיע לאנגליה
משלהי שנת  1941ותחילת ִ ,1942חייב הקמת
מתקן מיוחד שבו ניתן יהיה להפיק מהם את המידע
המצוי ברשותם והטאואר של לונדון לא הספיק
יותר למטרה זו .במיוחד עלה הצורך להפקת מידע
מהקצינים הגרמנים הבכירים שנשבו.
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ועד לשולחן הביליארד כשהקירות מחווטים
באמצעות מיטב מערכות הטלפון המודרניות של
חברת  RCAהאמריקאית.
מה שהגנרלים הגרמנים לא ראו ,היו המאזינים
היהודים הסמויים מן העין ששוכנו במרתף רחב
הממדים של בית טרנט .הם האזינו למתרחש
בחדרים למעלה  24שעות ביממה ,שבעה ימים
בשבוע במשמרות ,מבלי להפסיד אף מילה
שנאמרת על ידי המקורות הגרמניים יקרי הערך.
כל ידיעה הייתה מועברת במיידי לחמ"ל המודיעין
המרכזי :חדר .M

חדר M

מתקנים משלימים בבאקינגהמשייר –
בית לאטימר ()Latimer
ווילטון ( )Wiltonפארק.

טרנט פארק היה המתקן היוקרתי ביותר עבור
גנרלים ,אולם השלימוהו שני "מחנות שבויים"
נוספים למפקדים זוטרים יותר ,אשר פעלו באותה
שיטה .במתקנים אלו עברו עוד כרבבת קצינים
גרמנים.
ִמפקדת המבצע כולו הייתה בבית לאטימר ,שם
התמקם קנדריק ומשם הכווין את הפעילות
בשלושת המתקנים ,וכן ניהל את התמיכה
הלוגיסטית.

כמו כן ,סיפקו השבויים מידע
יקר ערך על הטורפדו המגנטי
החדיש שעשו בו שימוש
הצוללות הגרמניות וסייעו
לפיתוח אמצעי נגד
המודיעין שהופק

מאמציהם של המאזינים היהודים שהיו בראשותו
של קנדריק הניבו פרי הילולים .החל מגילוי
אתרים שיועדו לנחיתה ולהצנחה על ידי הגרמנים
בבריטניה ,במסגרת תוכניות הפלישה הגרמניות;
מידע על תנועות ההתנגדות בצרפת הכבושה,
הולנד ונורבגיה; מידע על גיחות הפצצה על בריטניה
ותוצאותיהן; השפעת ההפצצות הבריטיות על
גרמניה; ובמהלך המערכה על האוקיינוס האטלנטי,

בית לאטימר

מידע מעניין במיוחד וטרגי
עבור המאזינים היהודים היה
התבטאויות של השבויים
הגרמניים בהקשר לשואת
יהודי אירופה " -הפתרון הסופי"
מידע על נתיבי הצוללות והטקטיקה שלהן ,וכן
מעגני צוללות שנבנו בחופי אירופה הכבושה.
המאזינים השיגו מידע יקר ערך בנושא משואות
האלחוט הגרמניות להכוונת גיחות הפצצה ִואפשרו
פיתוח אמצעי הטעיה כנגדן .כמו כן ,סיפקו
השבויים מידע יקר ערך על הטורפדו המגנטי
החדיש שעשו בו שימוש הצוללות הגרמניות וסייעו
לפיתוח אמצעי נגד .כן נאסף מידע יקר ערך על
פרויקט נשק הנקם הסודי של היטלר :טילי
ה־ V-1ו־ V-2וחשיבות מתקן הפיתוח והייצור
שלהם בפינמונדה ,מה שהוביל להוראת צ'רצ'יל
להפצצת האתר.
מידע פוליטי הופק אף הוא באמצעות ההאזנה,
במיוחד על הפילוג בין הבכירים הגרמנים ,בין
אלו שהיו מתומכי היטלר ואלו שהתנגדו לו או
הסתייגו ממנו .במסגרת זו ,גם הופק מידע רב על
מבצע "ולקירי" ,ההתנקשות בהיטלר ביולי ,1944
השפעותיו ותוצאותיו.
מידע מעניין במיוחד וטרגי עבור המאזינים
היהודים היה התבטאויות של השבויים הגרמניים

בהקשר לשואת יהודי אירופה – "הפתרון הסופי".
מידע זה נגע ישירות לבני משפחותיהם של רובם.
מידע זה נאסף ,אורגן ונערך לשימוש במשפטי
פושעי המלחמה לאחריה ,אולם לבסוף הוחלט
שלא להשתמש בו ,כיוון שלא חסרו חומר וראיות
למשפטים והמודיעין הבריטי לא רצה לחשוף את
שיטות עבודתו.

חלק נכבד מהמידע נאסף מהשבויים

פרופ' הארי הינסלי ( ,)Hinsleyההיסטוריון של
המודיעין הבריטי במלחמת העולם השנייה ,טען
במחקרו המונומנטלי – British Intelligence
in Second World War and its influence
 on Strategy and Operationsשכ־ 40אחוזים
מהמידע התקבלו מהשבויים שנפלו לידי הבריטים
במהלך המלחמה ,יחד עם מידע רב ממקורות
אחרים ,שאומת בהצלבתו עם המידע מהשבויים.
רק לאחרונה מצטיירת לעינינו ,באמצעות מחקריה
של פרופ' הלן פריי ( ,)Fryהתמונה השלמה העולה
משיטות העבודה של המודיעין הבריטי בתחום
ה"יומינט" וחשיבות המידע שהופק בשיטות אלו.
ובעיקר משקלם המכריע של היהודים ,הפליטים
מגרמניה ואוסטריה ,בהפקת מידע זה ובכך
תרומתם למאמץ המלחמתי.
למאמר זה בתצורתו הראשונית הערות
שוליים .ניתן לעיין במאמר עם הערות השוליים
בקובץ שיעלה לאתר המל"ם יחד עם הגירסה
האינטרנטית של "מבט מל"מ"
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כותרת המאמר

אורי בן־אלון

זהבה זברסקי-טיכר-אמיתי

בן לפלה ואלעזר בליבאום
נולד בד' בשבט תרפ"ד 10 ,בינואר 1924
נפטר בי"ד באב תשע"ט 15 ,באוגוסט 2019

בת לסוניה ויעקב זברסקי
נולדה בי"ז בטבת תרפ"ז 22 ,בדצמבר 1926
נפטרה בי"ב בתמוז תשע"ט 15 ,ביולי 2019

אורי בן־אלון היה איש אשכולות ,קצין בצה"ל עם חיים פעילים .נולד בפולין
לפלה ואלעזר בליבאום .אורי נישא לטובה ,היה אב למאירה (מיקי) ז"ל ,מיכל
ואמנון ,וסב לחמישה נכדים ושישה נינים.
אורי בילה את רוב ילדותו בפולין ואחר כך ברומניה ,שם עזר ליהודים לברוח
לישראל ואז עלה בעצמו .מגיל צעיר פעל ועזר למדינת ישראל העתידית
ואנשיה ,והמשיך לעשות זאת במשך שנים רבות לאחר התקומה.
זמן קצר לאחר עלייתו ארצה התגייס לצה"ל והפך לקצין במחלקת המודיעין.
בתפקידו האחרון היה ראש לשכתו של האלוף מאיר עמית .אורי פרש מצה"ל
בדרגת סגן־אלוף.
לאחר שחרורו עבר לשרת במוסד ובמסגרת זו נשלח לאחת ממדינות אירופה,
בין השנים  1965ל־.1969
בין שלל תפקידיו בחייו האזרחיים ,שירת אורי שנים רבות בחברת "מכתשים
אגן" ,בבאר שבע ,בין היתר כמנכ"ל החברה.
אורי חי חיים פעילים מאוד ,מלאי יצירה ,הרפתקאות ותחביבים ,ונודע כאדם
העוזר לאנשים גם אם לא הכירם באופן אישי .אהב לשחק שחמט ,היה בקיא
בספרות בין־לאומית ואהבתו למוזיקה קלסית הפכה אותו למומחה בתחום
זה .את אהבתו וידיעותיו המפליגות במוזיקה קלסית ,חלק עם חבריו הדיירים
בבית האבות "משען" בגבעתיים עד יומו האחרון.
לאחר פטירת אשתו טובה ,הפך לבן זוגה של יהודית ,שתמכה בו שלושה
עשורים .אורי נהג לומר" :היא אהבת חיי" .הוא נהנה לחלוק איתה את האהבה
למוזיקה ולנסוע עימה לחופשות .היה שותף לרוחניות המשפחתית ושמח
לשמש כמנטור לשלוש בנותיה – שלומית ,אורית ושירה.
כשמלאו לאורי  90שנים ,קיבל מנכדיו מתנה – מחברת ריקה .הם ביקשוהו
למלא את הדפים הריקים בסיפור קורות חייו .זמן קצר לאחר מכן ,אכן החל
לכתוב סיפורים קצרים על חייו ,בשם העט "אינו לב נאור" (סיכול אותיות
שמו) .הסיפורים ראו אור לראשונה באתר "במה ראשונה" ובהמשך קובצו
יחדיו לספר שראה אור תחת השם "עלים בשלכת".
אחת המטרות המוצהרות של כתיבת הספר הייתה לחלוק עם הדור הצעיר את
התובנה על פי הגדרתו" ,הייתי רוצה שהם יבינו וידעו שיש אנשים טובים בעולם
הזה".
יהי זכרו ברוך.

זהבה נולדה בתל עדשים ,לסוניה ויעקב זברסקי ז"ל.
סיפור חייה שזור בסיפורה של ארץ-ישראל ,וממחיש מעבר למילים את כוח
ההישרדות ,ההתמדה ,הנחישות באמונה והמאבק על הבית .מיום היוולדה
בצריף רעוע ומט לנפול – ידעה דלות קשה ,מחסור באוכל וחיי נדודים.
בתקופת המאורעות ,כשהייתה בת עשר שנים בלבד ,הצטרפה לארגון "ההגנה"
ולמדה קרב מגע וירי בנשק חם .באותה שנה גם נתמנתה לחברת ועדת קרן
קיימת לישראל.
כל זאת ,תוך טיפול באחיה אברהם זברסקי ז"ל.
רק בת  15שנים הייתה ,כשפרנסה בכוחות עצמה את אימה ואחיה.
גאה הייתה בעבודתה בקופת חולים בעפולה ,למרות שילדותה נלקחה ממנה.
כשהייתה בת  20פגשה את מנחם טיכר ז"ל.
את יום פגישתם תיארה כל חייה עד לשבוע האחרון של ימיה.
אהבתם הקדושה היא זו שריפאה פצעי עבר והתוותה דרכי עתיד.
לפני מלחמת העצמאות  -באחד בינואר  ,1948נישאו ועברו למושב בלפוריה
שבעמק יזרעאל ועוד באותה שנה נולד טוביה ,הבן הבכור.
בשנת  1951פרצה מגפת שיתוק ילדים בארץ וגבתה את חיי טוביה .בן שנה
ועשרה חודשים היה במותו .אימא מעולם לא שבה אל עצמה מאז.
מנחם סיים קורס קצינים וקורס מפקדי שריון ,בהצטיינות.
בתקופת הפדאיון נולדה יעל ,ולאחר כשנתיים נולדה מיכל.
ערב מבצע סיני ,פיקד מנחם על הטנקים הראשונים שפרצו לקרבות באזור אבו
עגילה .איבוד חבריו בקרבות שינה את מהות חייו ולאחר מספר חודשים לקה
במחלה ממארת.
האהבה והמסירות האין־סופית של אימנו לא צלחו .ליבו נדם לנצח וליבה
נשבר לעולמי עד .מנחם נפטר בכ"ד בתשרי תשי"ט .בן  32היה במותו.
מתוך היאחזות ובחירה בחיים עזבה זהבה את הכפר והתקבלה לעבוד בשירות
הביטחון.
"מגן ולא יראה" ,סמל שירותי הביטחון ,היה תמיד מול עיניה והפך לדרך חייה.
גם כשפרשה לגמלאות ,מעולם לא השחיתה יום ללא עשייה – ציירה ,פיסלה,
כתבה ,ויותר מכל ידעה לקחת מהחיים את המיטב ,להפיץ עוצמה פנימית,
לשמוח ,לראות עולם ולפזר אהבה אין־סופית לילדיה ,נכדיה וניניה.
חייה הם השראה לשאריה במהויות של כוח ,גבורה ומופת.
הובאה למנוחת עולם בנתניה.
וכך סיימו בנותיה את ההספד עם לכתה" ,אימנו – אם תורתנו – תחיה בליבנו
עדי עד!"
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מיכאל (שטרנשיין) מאור

אל"ם (מיל') אמנון זהבי

בן אדית ויוליוס שטרנשיין
נולד בל' בשבט תרצ"ג 26 ,בפברואר 1933
נפטר בכ"ב בסיוון תשע"ט 25 ,ביוני 2019

בן ללאה וחיים
נולד בכ"ד בחשוון תשי"ב 23 ,בנובמבר 1951
נפטר בכ"ח בתשרי תשע"ז 30 ,באוקטובר 2016

מיכאל ,יליד הלברשטט ,גרמניה ,היה בן יחיד להוריו.
לאחר עליית הנאצים לשלטון ברחו הוריו של מיכאל לספרד ומשם ליוגוסלביה.
מיכאל הועבר לבית סבו שנשאר בגרמניה ,וערב המלחמה נשלח להצטרף
להוריו ביוגוסלביה .עם פרוץ המלחמה ,גורשה המשפחה ,ברחה לשטח הכיבוש
האיטלקי ונכלאה באי הקרואטי ראב ,במחנה ריכוז .לאחר כניעת האיטלקים
לבעלות הברית ,בספטמבר  ,1943הצליחה המשפחה שוב לברוח ולעבור לשטח
בשליטת הפרטיזנים.
בשנת  ,1944תקפו הגרמנים את הכפר שבו הסתתרו מיכאל והוריו .מיכאל הצליח
לברוח ליערות ולהימלט מכלבי הציד ,אך הוריו נורו למוות על ידי הגרמנים .כך,
בגיל  ,11הפך מיכאל ליתום והועבר על ידי הפרטיזנים לבית יתומים .בתום
המלחמה ,במסגרת איסוף יתומים יהודיים על ידי הבריגדה היהודית ,הועבר
למחנה הכשרה ליד רומא .ביוני  ,1945הועבר מיכאל לנאפולי ומשם עלה באוניית
המעפילים לעתלית ושוכן בקיבוץ מזרע עם ילדי חוץ נוספים.
בשנת  1951התגייס לצנחנים ושימש כמדריך צניחה .הוא עבר קורס קצינים
והשתתף בפעולות התגמול .כמו כן ,שימש כשלישו של רפאל איתן ז"ל.
לאחר שירותו הצבאי ,למד מיכאל צילום בגרמניה .תוך כדי לימודיו הוא גויס
לשורות המוסד והופעל כצלם.
בשנת  1960הוא נשלח לצלם מסמכים מתוך התיק על אדולף אייכמן שהיה
בידי השלטונות הגרמניים .פעולה זו התבצעה בחשאי תוך סיכון אישי ומדיני
לנוכח סירוב הגרמנים אז ,לשתף פעולה עם רשויות החוק בישראל.
לאחר שהצילומים הגיעו ארצה ונבדקו ,ניתן האור הירוק לשליחי המוסד
בארגנטינה לתפוס את אייכמן ולהעמידו לדין .למסמכים שצילם מיכאל היה
משקל רב במשפט.
עם שובו ארצה ,לאחר השליחות בגרמניה ,הוא המשיך לשמש כצלם עיתונות,
סיקר אירועים משמעותיים והיה שותף לפעולות נוספות של המוסד ,שחלקן
עלומות עד עצם היום הזה.
בשנת  1966התגייס מחדש לצה"ל .מיכאל שימש כקצין מודיעין בחטיבת
המחקר עד לשחרורו בשנת  .1975בשנה זו גויס מיכאל למשמר הגבול ,על
מנת להקים את מערך המודיעין הארצי .הוא שימש כקצין מודיעין ארצי במשך
כ־ 15שנים עד לשחרורו בדרגת סגן־ניצב.
לאחר שירותו במג"ב ,היה פעיל בארגון השוטרים הבין־לאומי ואחראי על
הדסק של ארצות דוברות גרמנית.
מיכאל הותיר אחריו את אשתו שרה ,את ילדיו :דן ,אורנה ודפנה ,ונכדיו :עדי,
רותם ,שי ,יואב ,אפק ,אופרי ואלין.
יהי זכרו ברוך.

אמנון יליד הארץ ובן בכור ,לאימו לאה (דור עשירי) ולאביו חיים .גדל בקריית
טבעון ובראשון לציון .מילדותו היה סקרן ונעים הליכות ,תלמיד שקדן שאהב
מוסיקה קלסית וקולנוע.
כל חייו הבוגרים שירת אמנון את ביטחון מדינת ישראל בכל מאודו .לאחר
שסיים לימודיו בעתודה האקדמית בשנת  ,1972שירת כקצין מודיעין צעיר
בחטיבת המחקר של אמ"ן והוצב בענף  ,40שעסק בטרור הפלסטיני .לאחר
שנים ספורות ,קוּדם אמנון בדרגה ובתפקיד במסגרת מודיעין פיקוד צפון,
והתמנה לראש מדור בענף לבנון .הוביל המאמץ לבניית תמונת המודיעין של
היערכות המחבלים בלבנון ופעילותם ,בתקופה סוערת של פיגועים ובשיאם
פיגוע כביש החוף ,שבגינו יצא צה"ל למבצע "ליטני".
בשנת  1980התמנה אמנון לקצין המודיעין של חטיבה  ,300שהגנה על יישובי
הגזרה המערבית על גבול לבנון .על פעילותו המבצעית בחטיבה קיבל אות
הוקרה מאלוף פיקוד צפון.
בשנת  1981שימש עוזר קצין המודיעין של "עוצבת העמקים" (אוגדה )92
שם הכיר את רעייתו זיוה ששירתה באוגדה ,ומאז לא נפרדו עד מותו .הקימו
משפחה לתפארת ,נולדו להם שני בנים – גד ז"ל שנפטר במהלך טירונות
בחטיבת גולני ,ועידו שייבדל לחיים ארוכים.
בהמשך דרכו בצבא שירת אמנון כמדריך בקורס קמ"נים ובקורס קמ"נים
מתקדם ,ולמד במכללה לפיקוד ומטה .בשנת  1985קוּדם לדרגת סא"ל ושירת
כראש ענף תוד"א (תודעת אויב) במפח"ש .לאחר מכן ,התמנה לסגן הקמ"ן
של יחידת הקישור ללבנון (יק"ל) .עם סיום תפקידו ,מונה לראש ענף נספחים
במחלקה לקשרי חוץ .נועם הליכותיו ,האנגלית המצוינת שבפיו ,השכלתו
הרחבה והבנתו העמוקה הקנו לו כישורים למילוי תפקיד זה.
בעקבות הצלחתו בקשרי חוץ מינה אותו הרמטכ"ל ,אמנון ליפקין שחק ז"ל,
לנספח צה"ל בפולין ,הונגריה ובולגריה וכנציג משרד הביטחון במדינות אלו
בדרגת אל"ם ,תפקיד שאותו מילא מ־ 1995ועד  .1998עם שובו מהשליחות
מונה להיות הפרויקטור הצה"לי להקמת החטיבה לקשרי חוץ של צה"ל ולאחר
מכן פרש מהשירות ,בשנת .2000
אמנון כיהן כמשנה למנכ"ל המשרד לביטחון פנים ,משם עבר למטה לביטחון
לאומי ,שבו מילא תפקידים מרכזיים .תחנתו הבאה הייתה כסגן ראש המל"ל
(המטה לביטחון לאומי) .פיתח ללא הרף את קשרי החוץ עם גורמי לוחמה
בטרור בעולם ותרם רבות לביסוס מעמדה של מדינת ישראל בתחום זה.
נפטר ב־ 30באוקטובר .2016
יהי זכרו ברוך.
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כך נערך פיקוד המרכז לאיסוף המודיעין בגדה המערבית ב\'67-חלק א

"מדור מחקר/ממשל" הוקם במודיעין פיקוד מרכז לפי בקשת אלוף הפיקוד עוזי נרקיס,
בשל רצונו במחקר מודיעיני שוטף על המצב הפוליטי בגדה המערבית  -דוגמת מחלקת
מחקר באמ"ן (דצמבר -1967אוקטובר )1970

כך נערך פיקוד המרכז לאיסוף המודיעין
בגדה
המערבית ב'67-
חלק א'
סא"ל בדימוס ,פרופ' משה שמש
מוקדש לזכרו של תא"ל אריה שלו
באחד מימי דצמבר  1967נקראתי לשיחה עם סגן
ראש אמ"ן ,אל"ם דוד (דודיק) כרמון ז"ל .בשיחה
זו מסר לי כי עוזי נרקיס ,אלוף פיקוד המרכז
והאחראי על הנעשה בגדה המערבית (פוליטית
וצבאית) ,פנה לראמ"ן בבקשה למנות קצין מחקר
אשר יסופח למודיעין פיקוד מרכז ,ותפקידו יהיה
לדווח באופן שוטף ,על בסיס חומר מודיעיני,
על המצב הפוליטי בגדה; זאת בדומה לדיווחים
ולהערכות המצב של מחלקת המחקר באמ"ן.
המטרה הייתה לספק לו הערכות על בסיס חומר
מודיעיני פנימי מהימן ,ולא על בסיס שיחות עם
נכבדים מקומיים ,כפי שנהגו אז לדווח ,דוגמת
דיווחי היועץ לעניינים ערביים במפקדת יהודה
ושומרון.

באותה תקופה ,לשב"כ לא
היה מדור או מחלקת מחקר
בדומה לאמ"ן-מחקר ,הוא
עסק בעיקר בהפצת חומר
מודיעיני גולמי בצורת אוסף
ידיעות
כרמון אף הוסיף ,כי נבחרתי לתפקיד זה בשל
ניסיוני במחלקת מחקר ,כאשר עמדתי בראש
המדור המדיני בענף מצרים במשך כמה שנים.
הייתה בכך משום הבעת אי־אמון מצד אלוף
הפיקוד בדיווחיו של היועץ לעניינים ערביים
במפקדת יהודה ושומרון .זה נהג לדווח על בסיס
שיחות עם מנהיגים ועסקנים מקומיים בגדה.
כותרות דיווחיו היו "הלכי רוח" או סיכום שיחה
עם מנהיג זה או אחר .היועץ שימש גם יועץ לשר
הביטחון ,משה דיין ,ולמתאם הפעולה בשטחים,
שאליהם ,ולמפקד יהודה ושומרון ,ייעד את דיווחיו.
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האלוף עוזי נרקיס  -הבין את השטח ואת השינויים
באותה תקופה ,לשב"כ לא היה מדור או מחלקת
מחקר בדומה לאמ"ן-מחקר ,הוא עסק בעיקר
בהפצת חומר מודיעיני גולמי בצורת אוסף ידיעות
ולא תוצר מחקרי מודיעיני של מחקר מדיני ,או
הערכת מצב כפי שנהוג היה במחלקת מחקר של
אמ"ן .הוא הפיץ דפי ידיעות מודיעין ולכל היותר
סיכומים של החומר הגולמי ,ולא הערכות מצב
תקופתיות עם מגמות או תהליכים לטווח הקצר,
הבינוני או לטווח הארוך.

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

צעדים קטנים וצנועים

למוחרת פגישתי עם סגן ראש אמ"ן התייצבתי
במודיעין פיקוד המרכז ברמלה .בשיחתי עם הקמ"ן
הפיקודי ,סא"ל אשכנזי ,סוכם כי שם התפקיד יהיה
מפקד "מדור מחקר/ממשל".
הוקצו לי שני החדרים של המודיעין במפקדת
יהודה ושומרון בירושלים המזרחית (כיום משרד
המשפטים) .סופחו למדור קצין זוטר ,מש"ק

כך נערך פיקוד המרכז לאיסוף המודיעין בגדה המערבית ב\'67-חלק א
ומזכיר .רס"ן חגי מן ,עוזר הקמ"ן ,סייע בידי רבות
בהקמת המדור .בתפקידי זה ,הייתי צריך להתחיל
ליצור יש מאין ,כולל בניית "ארכיון" זוטא ,תיקיות
אישים ,וכן תיקיות נושאים שונים שישמשו בסיס
למחקר השוטף ...כיהנתי בתפקידי זה עד אוקטובר
 1970ואחרי קורס פו"ם חזרתי למחלקת מחקר
באמ"ן.
תקופת השירות בפיקוד המרכז הייתה מבחינתי
תקופה מעצבת בכל הקשור לנושא הפלשתיני
בפרט והסכסוך הערבי-ישראלי בכלל .בפעם
הראשונה הייתי עצמאי בכתיבת הדו"חות או
הסקירות ,ללא דרג מאשר" ,מצנזר" או מתקן ,כפי
שהורגלתי במחלקת המחקר של אמ"ן .אחריות
לא קלה .את הדו"חות היומיים ,במיוחד בעיתות
תסיסה פוליטית בגדה ,לקטים על בסיס ידיעות,
או סקירות שבועיות ,סקירות חודשיות ואפילו חצי
שנתיות ,הפצתי ישירות לאלוף הפיקוד ,למפקד
יהודה ושומרון והעתקים ללשכת הרמטכ"ל
וללשכת ראש אמ"ן .אם אינני טועה ,גם ללשכת
מתאם הפעולה בשטחים .מדור הדיווח של מחלקת
מחקר (מד"ת  -מדור דיווח ותפוצה) הפיץ ניירותיי
לגורמים נוספים באמ"ן לפי העניין.
כבר בראשית דרכי נמנעתי במתכוון מהתבססות
על שיחות אישיות עם נכבדי הגדה ונהגתי לבסס
את החומר שלי בעיקר על :החומר המודיעיני
הגולמי שסופק על ידי השב"כ בדפי ידיעות,
החומר של הקמ"נים בנפות ,ועל דיווחי הסוכנים
של יחידה  154של הבסיס בירושלים (אז בפיקודו
של רפי סיטון) שפעלו בגדה .למצע המידע דלעיל
הוספתי את זה של סוכן ברמה גבוהה ,אשר
דיווח על פעילותם הפנימית של חברי המנהיגות
וכוונותיהם .הוא סיפק העתקים של המסמכים
אשר הכינו לגיבוש עמדותיהם .כמובן שעמדו
לרשותי החומר הגלוי שסופק על ידי יחידת "חצב"
והעיתונות המקומית ,לרבות עיתון אל־קודס .כמו
כן ,החומר המודיעיני שהופץ על ידי מד"ת למודיעין
הפיקוד .המדור שלי היה בתפוצת החומר הרלוונטי
שהופץ על ידי מד"ת בהתאם להנחיות שהעברתי
הקשורות לנושאי המחקר של המדור.

כבר בראשית דרכי נמנעתי
במתכוון מהתבססות על שיחות
אישיות עם נכבדי הגדה
נביא זעם לעומתי

עם תחילת העבודה הייתי צריך להתמודד עם
בעיה מתודית מרכזית – הפער הגדול שמצאתי
בין דיווחי היועץ לעניינים ערביים ,שהתבססו
בעיקר על שיחותיו עם המנהיגות המקומית ,אשר

שר הביטחון דיין  -מדיניות שנויה במחלוקת
נטו באופן טבעי לעמדה המתונה והנוחה לשר
הביטחון ולמדיניותו הכלכלית והמדינית ,לבין
דיווחי השב"כ והקמ"נים הנפתיים וסוכני המודיעין
של יחידה  .154אך טבעי היה שהמדור יאמץ את
המודיעין המהימן המשקף את העמדות הפוליטיות
האמיתיות של ההנהגה בגדה המערבית .מכאן
ואילך התפתחה ההתנגשות בתפישות ובהמשך
גם באופי היחסים האישיים .מפקד האזור ,רפאל
ורדי ,כינני "נביא הזעם" .בתקופה הראשונה
למילוי תפקידי הוזמנתי לפגישה שבועית
מצומצמת ,לגיבוש הערכת מצב עם מפקד האזור.
אך לאור הערכותיי ועמדותיי ,שבדרך כלל לא
תאמו להערכותיו ,נמנע ורדי בהמשך מלזמן אותי
למפגשים אלה לצד היועץ לעניינים ערביים.
וכך ,היו למעשה שתי גישות מרכזיות בתיאור
המצב הפוליטי בגדה המערבית:
זו של היועץ לעניינים ערביים ,ששימש גם יועץ
לשר הביטחון .הערכותיו התבססו יותר על בסיס
שיחותיו עם הנכבדים או המנהיגות המסורתית
מתקופת השלטון ההאשמי ,ונטו ,ברובן ,לעבור
"אישור" בהתייחס למדיניות שר הביטחון והשקפת
מפקד האזור.

השב"כ לא ניהל מערך מסודר
לתיעוד הפעילות השוטפת של
המחקר המודיעיני ,פרט ,אולי,
להפצת המידע המודיעיני שעמד
לרשותו ,לאחר עיבוד מינימלי.
הגישה השנייה הייתה זו של המדור החדש .גישה
שהתבססה יותר על חומר מודיעיני פנימי ,ובמרכזה
התפישה כי חל תהליך ירידה במעמדה של המנהיגות
המסורתית .זו המנהיגות איתה ניהל הממשל
מגעים יום־יומיים ,לעומת עלייתה של מנהיגות
רדיקלית-לאומנית ,שבמרכזה פעילי המפלגות
האופוזיציוניות בתקופת המשטר ההאשמי .כוונתי
ללאומנים הערביים ,פעילי הבעת' וקומוניסטים,
בתוספת אוהדים פעילים של ארגוני המחבלים .בלט
לפעמים הפער בין עמדותיהם של מנהיגים מקומיים
בשיחותיהם עם אנשי הממשל לבין העמדות
הלאומניות ,אשר הובעו בשיחותיהם הפנימיות או
בפורומים פנימיים עליהם דיווח השב"כ.
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כך נערך פיקוד המרכז לאיסוף המודיעין בגדה המערבית ב\'67-חלק א
השב"כ ,בהציגו את ידיעותיו ,נטה יותר לכיוון
הערכותיו של היועץ ,ונהג להתנגד להערכות
המדור ותפישותיי .בפועל ,במשך אותה תקופה,
השב"כ לא ניהל מערך מסודר לתיעוד הפעילות
השוטפת של המחקר המודיעיני ,פרט ,אולי,
להפצת המידע המודיעיני שעמד לרשותו ,לאחר
עיבוד מינימלי .השב"כ נמנע כמובן מהפצה ישירה
של החומר המודיעיני הגולמי שעמד לרשותו אל
המדור החדש .את החומר שהפיץ בצורת לקטים
או סקירות קיבלתי דרך מד"ת .מחלקת המחקר
בשב"כ הוקמה רק אחרי האינתיפאדה הראשונה
וכלקח מההפתעה שלוותה את קהילת המודיעין
בעקבות התפרצותה.

בדיווחים אלה נוצרה תמונה
לא נכונה או לא נאמנה
לעמדותיהם האמיתיות ,כפי
שהובעו במסגרות הפנימיות,
שמצאו את ביטויין בדפי
המידע של השב"כ

התארגנות מחתרתית-פוליטית-
חבלנית ביוזמות מקומיות
ובהשראת ארגוני הפדאיון
האלוף רפאל ורדי  -הקשיב למנהיגות המסורתית

דפוסי עבודה מובנים

בהבדל מדיווחי היועץ לעניינים ערביים במפקדת
יהודה ושומרון ,דיווחיו של המדור ,בצורת לקטים,
סיכומים או סקירות מודיעין תקופתיים ,התאפיינו
בקווים הבאים:
א .הבלטת תהליך ההתעוררות הלאומית
הפלסטינית של תושבי השטחים ,בתום
"תקופת ההלם" שאחרי מלחמת ששת הימים,
דהיינו ,חיזוק הזהות הפלשתינית שלהם .כך
השתלבה האוכלוסייה בהתפתחות התנועה
הלאומית הפלשתינית החדשה ,כאשר
ההתנגדות לכיבוש מהווה תמריץ לחיזוקה.
הושם דגש על תהליך צמיחתה ועלייתה של
הנהגה רדיקלית ,אשר בבסיסיה אותם גורמי
אופוזיציה שפעלו גם תחת השלטון ההאשמי.
מעקב אחרי פעילותה והתפתחותה עובר כחוט
השני בדו"חות וסקירות המודיעין של "מדור
מחקר/ממשל" .הנהגה זו חתרה להחליף את
ההנהגה המסורתית ,זו שמילאה את החלל הריק
שנוצר בעקבות הסתלקות הירדנים וכניסת
הישראלים ,ואת הצורך של הממשל הישראלי
במנהיגות מקומית שתייצג את האוכלוסיה
תחת הכיבוש .מכאן נבעה הדאגה של המדור

הושם דגש על תהליך צמיחתה
ועלייתה של הנהגה רדיקלית,
אשר בבסיסיה אותם גורמי
אופוזיציה שפעלו גם תחת
השלטון ההאשמי
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לעקוב אחרי פעילותה וחיזוקה של הנהגה זו.
בסופו של דבר ,הצליחה הקבוצה הרדיקלית
להחליף את ההנהגה המסורתית ,כפי שמצא
המצב החדש את ביטויו בבחירות העירוניות של
 .1976ציירתי אז התפתחות זו בצורה גרפית,
כאשר קו הרדיקליזציה היה בעלייה מתמדת
במשך השנים ,בהתנגדות פסיבית המשלבת
שביתות והפגנות בהתארגנויות חשאיות של
פח"ע ,ולצידה התארגנות מחתרתית-פוליטית-
חבלנית ביוזמות מקומיות ובהשראת ארגוני
הפדאיון .תהליך זה הוביל בסופו של דבר,
בטווח היותר רחוק ,לפריצת האינתיפאדה
הראשונה.
ב .מעקב אחרי תהליך הירידה בהשפעתה של
ההנהגה המסורתית ,זו שתפסה את עמדת
המייצגת של המגזר הפלסטיני במוסדות
הממשל של השלטון ההאשמי .ככזו סבלה גם
מחולשה לאחר הכיבוש ,אשר "נכפה" עליה
בתוקף הנסיבות וצורכי הממשל הישראלי.
המדור המשיך להצביע בהתמדה על דבקותה
של הנהגה זו בעמדה הערבית ,ובהתנגדותה
לכל יוזמה ישראלית לגייס אותה למען הקמת
מסגרת מקומית של ממשל פלשתיני ,ממשל
של מחוזות או ִמנהל מקומי אוטונומי וכו'.
ג .ההבחנה הברורה בין דברי חברי ההנהגה
המסורתית בשיחותיהם "החיצוניות" עם אנשי
הממשל ,בכל הקשור לעתיד הגדה ,גיבוש
פתרונות לסכסוך ,או תגובותיהם להצעות
אנשי הממשל ,לבין התייחסויותיהם בשיחות
פנימיות או במפגשים פנימיים סגורים .ניכר
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היה ,במיוחד בתקופה הראשונה של הכיבוש
ואחריה ,כי אנשי הממשל ,לרבות צוות היועץ
לעניינים ערביים במפקדת יהודה ושומרון ,בנו
את הערכותיהם על בסיס שיחות אלה שנרשמו
תחת הכותרת "הלכי רוח" .ולא היא .בדיווחים
אלה נוצרה תמונה לא נכונה או לא נאמנה
לעמדותיהם האמיתיות ,כפי שהובעו במסגרות
הפנימיות ,שמצאו את ביטויין בדפי המידע
של השב"כ .דו"חות המדור ניסו להבליט פער
זה תוך שימת דגש על ידיעות השב"כ ,ידיעות
ממקורות אמ"ן ,או דוחות הקמ"נים של הנפות
שהגיעו למדור זה.

לקטי מודיעין מקצועיים

כדוגמאות לתוצר המודיעיני של המדור תצויינה
כותרות הפרסומים הבאים (לא כללתי דיווחים
יומיים של המצב בגדה המערבית בעיתות תסיסה
והתפרעויות ,שהועברו למכותבים בטלפרינטר
ממפקדת יהודה ושומרון):
 .1לקט מודיעין מספר  8/69מ־30.1.1969
בנושא" :עמדת חכמת אל־מצרי כלפי מעשי
חמדי כנעאן.
 .2לקט מודיעין מספר  7/69מ־ 19.1.1969בנושא:
"עמדת חלמי חנון כלפי חמדי כנעאן והייצוג
הפלשתיני.
 .3סקירת מודיעין מיוחדת מספר 1/69
מ 2.1.1969-בנושא" :גילוי דעת של חמדי
כנעאן בתגובה למאמר התקפה נגדו בעיתון
הירדני "אל־דפאע".
 .4סקירת מודיעין מיוחדת ,מספר  3/69ממרץ
 1969בנושא" :סיכום והערכת מצב באזור
יהודה ושומרון ינואר-פברואר ."1969
 .5סקירת מודיעים מיוחדת ,מספר 4/69
מ־ 1.4.1969בנושא" :המצב הפוליטי באזור
יהודה ושומרון :הערכת מצב חצי שנתית".
 .6סקירת מודיעין מיוחדת מספר 5/69
מ־ 21.4.1969בנושא" :שינוי בעמדת
הקומוניסטים באזור יהודה ושומרון כלפי
הפח"ע".
 .7סקירת מודיעין מיוחדת מ־ .30.7.1969בנושא:
"הפח"ע באזור יהודה ושומרון :קווים אופייניים
להערכה".

דעה אישית

האביב הטרגי במזרח התיכון
פרופ' (אמריטוס) גדעון מ' קרסל

כיכר א־תחריר " -אביב" לא היה שם וגם "שחרור" לא
חילופי אש מתחוללים כעת בין שכונות מגורים
עדתיות ושבטיות במרכז ובדרום אלג'יר; בערי
לוב; לרוחב רצועת הסהל ( ;(Sahelבתימן;
באחדות מאמירויות המפרץ הפרסי-ערבי;
בעיראק; בסוריה ובלבנון.
חרף ממדי האסון המתמשך ,הרישום החדשותי
לאלה דל .ערים הרוסות ,נטושות; מאות
אלפי הרוגים; שדות מוברים; מפעלי תעשייה
וחרושת שוממים; מיליונים המהגרים אל מחוץ
לבתיהם ולארצות מוצאם ,תועים בדרכים;
דחוסים בספינות על פני ים ,בניסיון לבוא
לחופי דרום אירופה ,או מצטופפים במחנות
פליטים למאות אלפים ,בעודם מותירים את
נכסיהם הפקר לבוזזים היורים אלה באלה.
במינוח "אביב" נקטו בני הדור העולה (Le
 )generation montantבתוניס ,שנשאו נס
קידמה צרפתית למזרח התיכון ,אלא שיוזמתם
לא נקלטה ברבים ,אדרבה הגביהה נגדם חומת
מסורת .התשתית האירגונית ()Infrastructure
לא אפשרה חידושים ,שבויי אורתודוכסיה השיבו
שהממסד אמון לאגד המאמינים של המאה
הראשונה לאסלאם ולפתרון הג'יהאד הסלפי.
מסע הלגיונות הרכובים של עומר אבן אל־ח'טאב
שימש מופת בכך שהצעיד בני שבטים שונים זה

מזה לכיבוש כל החוף הצפון אפריקאי עד לקצה
מערב (המע'רב) ,בתוספת נתחים מדרום אירופה.
ברם ,עם שוך הקרבות שב הפירוד השבטי להצית
קרבות פנים ,כמקודם.
הלחימה באחר ,בזולת ,נחוצה לאיחוי השסע
הבין־שבטי .תת־הכרתית קיים המרתיע,
פן מיגור הזולת יצית מחדש ריב
פנימי ,כמתרחש לעיננו עתה.
המפריד בין הניצים מעת בוא
ה"אביב״ ( (2013ברחבי
"העולם הערבי" ,נוגד להיגיון
מטריאלי ,כביכול ,לפיו שורש
כל ריב הוא כסף .נחוצה
כאן פרשנות אתנולוגית ,כזו
המבררת מדוע דווקא כאן
אין האחיזה השבטית מרפה
כדי הניח לאנשים להתפתח לפי
כישוריהם האישיים.
מדריך ללימוד ארצות ערב ,על הזהה והמפריד
ביניהן ,ראוי שייגע בתשתית הארגונית שלהן
ובהשפעתה על חוסן מוסדות הציבור .למשל,
אחיזת השבטיות פחותה יחסית במצרים,
שאוכלוסייתה חקלאית בחלקה הניכר ,לעומת
שכנותיה המדבריות ,אצלן השטח המושקה

פחוּת ושיעור החקלאים זעום .ככל שגדול שטח
הבר הניתן למרעה עדרים לאחר גשם ,שם שרדה
המסורת הבדווית (השבטית) ועודה גורעת סמכות
מכל שלטון מרכזי .דרך נס ,לפני כתשעים שנה
( )1931בא גילוי הנפט בעומקי קרקעות עיראק,
איראן ומזרח חצי האי ערב .חברות
מאר״נ (ארצות נוצרים) הן שמצאו
שימושיותו של הנוזל המצחין
באר״מ (ארצות מוסלמים).
אז הניחו “”Standard Oil
ו־” ”Aramcoצנרת להזרמת
הדלק מערבה בתמורה
להון עתק שנמסר לשליטי
ארצות האזור .מראשית
שנות החמישים יוצבה אחיזת
השיח׳ים בחבלי המדבר ,כך
צומצמו ריבי השבטים .נחסך גם
הצורך להחצנת תוקפנותם כלפי אחרים,
תכונה שתרמה הזקקות לג'יהאד.
על המטבע :צ'ינגיס ח'אן ,דיוקן על מטבע קזחי -
תנועות המהגרים והפולשים ממזרח למערב
(ומדרום לצפון)
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דעה אישית
שינויים רדפו שינויים

היו לשבטי הרועים יתרונות אסטרטגיים על
ארצות החקלאים :האחד ,החקלאי צמוד לחלקת
עיבודיו ולמשטר עונות השנה בעיבוד אדמתו.
הרועה לעומתו ,נע עם עדרו בכל עת לעבר
חלקות זולתו .השני ,שבטי רועים נעו בדרך כלל
מאסיה מערבה ,לאירופה ולמזרח התיכון ,שם
גברו על אוכלוסייה מקובעת שהייתה גדולה
מהם כמה מונים .השלישי ,הרתעת הרועים
חייבה מאז ומתמיד התארגנות איכרים כדי היווי
מסגרות ממלכתיות אשר להן יש צבא ,לקדם
פולשים .הייתה זו מהסיבות לעליית ממלכות
קדם .הרביעי ,גם בצבאות אלה לא היה תמיד די
להדוף שבטי נוד .פרקי ההיסטוריה מדגימים
פלישות שבטים שגברו על אומות איכרים .״הפרא
המפגר״ יש והשיג גבולות .דוגמה מאוחרת לכך היו
רועי בקר (טוטסי) ,שהדרימו במעלה הנילוס עד
לרואנדה-אורונדי ,שם השתלטו על עמקי חקלאות
ואוכלוסייה (הוטו) שהיו רבים מהם עשרת מונים.
קרבות הדמים בינם נדחו עד שנות התשעים
החולפות.
אגד שבטי ערב בהובלת עומר אבן אל־ח׳טאב ,יכול
ליושבי כפרים וערים שהיו רבים מהם מאוד .לאחר
שנכנעו ,רובם סיגלו אף הם ממנהגי השבטיות,
התופסים עד היום .מקדם ,הופיעו בפאתי ערי
מזרח אירופה ודרומה ,באלה יוון ורומא ,גלי
מהגרים שאותם כשלו מעצור .מאוחרים שבהם
היו צ'ינגיס ח׳אן והמוני חייליו ,כן מחנות תימורלן,
שהגיע למזרח התיכון ואבן ח׳לדון פגש בהם
(ינואר  )1401בשערי דמשק .חדשים מהם היו גלי
הטורקים ,כן ההונגרים ,הפינים ,ה״רומה״ (צוענים)
ועוד ,כולם ממזרח למערב .רובם התנחלו ובהדרגה
החליפו רעייה בחקלאות .שונים מסוגם היו תנאי
הקיום בחצי האי ערב ,שהתחמם ויבש ,באופן
שמנע מעבר לעבודת אדמה ופיתוח יישובי קבע.

רפורמה מעשית מותנית
בחילוץ מאחיזות השבטיות.
השינוי חשוב ,כי צפוי לקדם
שחרור תנועות האישה
לפני כעשרת אלפי שנים נפתחה תקופת
ההתחממות המאוחרת ( )Holoceneשלאחר
המבול ומכאן ,אט אט אילצו תנאי הטבע מעבר
אנשים ליצור את מזונם ,במקום ליטול מהמצוי
בלקט וציד .זו ״המהפכה הניאוליתית״ ,שהביאה
בהמשכה עימותי רועים וחקלאים ,כמסומל
בסיפור הבל וקין .יתרון החקלאי התלווה בקיבוע
ובבינוי ביתו .יתרון הרועה הקנה לו שליטה
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באר נפט  -משאבת פטרודולרים טיפוסית שאינה תוצר של כישרון וחריצות
פוליטית בכפרי חקלאים .הרועה הערבי לא מיהר
להתנחל ,אלא הוסיף להחנות עדרו על סף כפרים,
מהם גבה דמי אחווה (ח׳ווה) ,כביכול בתודה עבור
שמירת שדותיהם ממשיגי גבול .השבטיות סייעה
להשתלטות רועים על ארץ רבה .כל עוד לא נקשרו
למקומם והתנחלו ,שמרו על ניידות; נעו לפי צורך
עם רכושם (העדר) מתחברים אלה עם אלה כדי
מחץ הנחוץ להשתלטות על עמקי חקלאות ,אף
כאלה המאחדים איכרים רבים .עד לראשית המאה
החולפת נשמר יתרונם זה כנכס אסטרטגי.

מציאות שאינה אביבית

שונה המצב כעת :חוזק השבטים שוב אינו
מתווסף מהגדלת העדר וניודו .אדרבה ,פריסת
כבישים ומכוניות שביד כל מקטינים יתרון כל כוח
רכוב; נדודי רעייה על פני המזרח התיכון נקטעו
מעת שרטוט גבולותיו הבין־לאומיים; עשרות
שנות יובש שגרעו מהמרעה הטבעי ,מאלצות
ייבוא מספוא ובהמשך גם ייבוא צאן בעיקר
מאוסטרליה ומארגנטינה; עיור מואץ מתלווה
בצמצום מאהלי נוקדים; בדווים עירוניים פונים
לעסקים אחרים; גילוי הנפט העשיר בעלי זיכיונות,
שיח׳ים ושרתיהם לסוגיהם; עת ״Petrodollars״
מגיעים כמתת משמים ,גמול לברי המזל ,נובט יחס
המבטל קשר בין הון לכישרון ,הכשרה מקצועית
או מאמץ והתמדה בעבודה; משותף לקבוצות
אגנאטים הנלחמות עד עתה ,זו בזו ,על מיקום
עדיף בסולם היוקרה ,שבסיס קיומן המסורתי
(צאן) אבד זה מכבר וכל אשר נבנה סביבן במאה
החולפת ,מכסף נפט ,חרב והולך .השלמה הדדית
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בין פלגים כדי בניית מוסדות חברה חדשים –
קשה .פשוט יותר לכאורה להימנע מריב לדבקים
בחזון האוממה ומכאן דאעש ,במשמע מדינה כל
אסלאמית (דולה אסלמייה).
מודל " )1916( "Sykes-Picotהתוחם גבולות
לארצות באזור ,קשה ליישום .תשתיתן השבטית
מונעת .מערך האוממה לעומתו ,גם הוא אוטופי,
שעה שכל מנהיג המגיע לצמרת הוא ממילא
שבטי .רפורמה מעשית מותנית בחילוץ מאחיזות
השבטיות .השינוי חשוב ,כי צפוי לקדם שחרור
תנועות האישה .מן ההכרח כי פריסת ההשכלה
המקצועית-אקדמית תפרוץ שערים לכל ,כדי מענה
לביקוש הגואה לבינה מדעית ולידיים מיומנות.
מבחני מקצוע גרידא חשוב שידלגו על משוכות של
שיוך אנשים ,שדתות העבר משמרות בקנאות.
למאמר זה בתצורתו הראשונית הערות
שוליים .ניתן לעיין במאמר עם הערות השוליים
בקובץ שיעלה לאתר המל"ם יחד עם הגירסה
האינטרנטית של "מבט מל"מ"
*פרופ' גדעון מ' קרסל ,יליד קיבוץ גבעת ברנר
( )1936וחבר קיבוץ נצר סירני בעברו ,הוא
מזרחן ואנתרופולוג ,גמלאי המכון לחקר המדבר
במדרשת בן־גוריון .שם הוא מתגורר עם רעייתו.
לימד בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת
בן־גוריון ,כמו גם במחלקות לאנתרופולוגיה
באוניברסיטאות תל אביב ,ירושלים ,בר־אילן,
סמינר הקיבוצים ,אפעל ומוסדות אחרים ברחבי
העולם.

מנהרות תחתייך ישראל?
-

"התווך התת קרקעי" הפך ליעד מודיעיני ראשון
במעלה ולנושא מחקרי חשוב
חלק א'

דר’ רפי קיטרון

מזה מספר שנים מלווה אותנו ,העם היושב בציון ,איום המנהרות ,תחילה מעזה ובהמשך גם מצפון .האיום זוכה
לשלל תארים ,כגון לוחמת מנהרות ,לוחמה תת־קרקעית ,התווך התת־קרקעי וכיוצא באלו הגדרות ,כשהכוונה
לעצם גילוי המנהרות ,השמדתן וללחימה בתוכן.
עיון בתולדות המלחמה מלמד
שכבר משלב היסטורי די מוקדם
היוו המנהרות כלי חשוב בידי
צדדים לוחמים ,וזאת במקביל
וכתוצאה מהופעת הערים
המבוצרות ,מוקפות החומה ,בסוף
האלף הרביעי לפנה”ס ובמיוחד
מראשית האלף השלישי לפנה”ס.
תקופה זאת הייתה רוויית פעילות
מלחמתית וזו הביאה בעקבותיה
להמצאת ושכלול מרבית יסודות
תורת המלחמה ,לרבות ביצורים
אדירים (באזורנו – בערים כמו
תענך ,מגידו ,ערד ואחרות ,נמצאו
שרידי חומות מראשית התקופה
האמורה ,שהגיעו לעובי של כשמונה
מטרים; חומות בבל בימי נבוכדנצר
השני ,סביב שנת  66לפנה”ס ,הגיעו
לעובי של כ־ 26מטרים).
השימוש במנהרות היה מצד אחד
למטרת תקיפת אותן ערים וכיבושן,
ומהצד השני ניסו המגינים להדוף
התקפות אלה ,גם כן באמצעות נבוכדנצר השני  -חומות בעובי  26מטרים
מנהרות .בנוסף ,מוכר השימוש
בשטחים
גרילה
במנהרות במסגרת לוחמת
האוכלוסייה הנצורה; וכמובן חדירה מתחת
בהתייחס
הן
זה,
מאמר
פתוחים .בכל אלה יעסוק
לביצור ,קרי :על ידי מנהרה .לצורך קרקור החומות
(או
לכת
נרחיק
לסין
ועד
לאזורנו אנו והן מחוצה לו
או חדירה מעליהן פותחו בהדרגה כלים כמו איילי
שמא נלך על ארבע.)...
לצד המנהרות ,ניתן למנות חמש דרכים עיקריות
לכיבוש עיר מבוצרת בעת העתיקה ,כאשר לעיתים
נוצר רושם כי המקדונים
די היה בשיטה אחת ולעיתים בשילוב של שיטות
סיימו את חפירת המנהרה.
אחדות :חדירה בכוח מעל הביצור; חדירה בכוח
כשהובא לידיעת הנצורים
דרך הביצור; מצור ,צמא והרעבה; תחבולה דוגמת
החדרת הסוס “הטרויאני” לטרויה על ידי היוונים
כי חלקים גדולים של
בראשות אודיסאוס ,או כיבוש יפו על ידי החדרת
חומות העיר חפורים
לוחמים בתוך סלי מנחה (מבט מל”מ “ ,70מצרים
מלמטה הם נכנעו
העתיקה :בתחבולות תעשה לך מלחמה”) –
ולחלופין ,הסתייעות בבוגד או גיס חמישי מתוך

ניגוח ,סולמות ומגדלי מצור וכלי
הטלה גדולים כמו הבליסטרה
והקטפולטה.
אשר למנהרות – בדרך כלל הן נועדו
לחדירה מתחת ליסודות החומה
ומיטוטה על ידי שריפת הקורות
שתמכו בתקרת המנהרה .שימוש
נוסף במנהרות תקיפה היה לצורך
חדירה אל תוך היעד המבוצר,
בדרך כלל לאחר הסחת דעתם של
הנצורים.
כמו לכל נשק תקיפה אחר ,פותחו
אמצעים שכנגד גם למנהרות .כך
למשל ,חפרו הנצורים חפיר והציפו
אותו במים ,בנו חלקלקות (חומות
משופעות) שהכבידו ,תרתי משמע,
על החפירה תחתן או שחפרו מנהרות
נגדיות אשר בהן ידובר בהמשך.

מנהרות התקיפה

תולדות המנהרות נקשרו לעיל
להופעת הערים המבוצרות ,מסוף
האלף הרביעי לפנה”ס ואילך ,אך
בפועל אין בידינו ראיות של ממש,
אלא מהמאה התשיעית לפנה”ס ואילך .הראיה
הקדומה ביותר היא מתקופת אשורנצרפל השני,
מלך אשור ,ששלט בין השנים  859-880לפנה”ס.
בין התבליטים הרבים ששרדו מארמונו שבכלח
נמרוד (ומוצגים כיום במוזיאון הבריטי) ,על גדות
החידקל ,מצויים כאלה המתארים שיטות מצור
לרבות חיילים חופרים מנהרה מתחת לחומת
העיר הנצורה .כמו כן ,באנאלים (כרוניקות)
שלו ,הוא כתב כי “צרתי על העיר וכבשתי אותה
על ידי מנהרות ,מגדלי מצור ואיילי ניגוח”.
תיאורים דומים נמצאו בארמונות תגלת-פלאסר
השלישי ( 727-745לפנה”ס) ,גם כן בכלח נמרוד,
ואשורבניפל ( 631-669לפנה”ס) בנינווה .יצוין
כי הצבא האשורי האימתני כלל יחידת הנדסה
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מנהרות תחתייך ישראל?\חלק א
שהייתה אחראית בין היתר לבניית והנחת גשרים,
להקמת סוללות מצור ,לתפעול מכונות המצור ,וכן
לחציבה של החומות מעל ומתחת לקרקע.
כידוע ,הגיע צבא אשור גם לאזורנו ובהקשר
שבו אנו עוסקים ראוי להזכיר את מסע סנחריב
בשנת  701לפנה”ס .ב”מנסרת סנחריב” (כינוי
לאנאלים שלו שנכתבו על גבי מנסרות) מופיעות
השורות הבאות“ :ואשר לחזקיהו היהודי ,שלא
נכנע לעולי 46 :ערים בצורות ,והערים הקטנות
שהיו רבות באזור ,שמתי מצור ולכדתי [אותן]
בסוללות כבושות ,בכרים [איילי ניגוח] מוגשים
לחומה ,ובהתקפות חיל רגלים .במנהרות ,בפרצים
[בחומות] .”...אגב ,בחפירות תל לכיש נמצאה
מנהרה שנחפרה דרך החלקלקה .החופר הבריטי,
ג’ ל’ סטארקי ,סבר שנחפרה בשעת מצור מצרי על
העיר ,במאה ה־ 15לפנה”ס .לעומתו ,הארכיאולוג
ש’ ייבין ייחס את המנהרה למצור ולכיבוש העיר
בידי סנחריב (בתבליטים המתארים את המצור על
לכיש אומנם אין תיאורי מנהרות ,אך על פי הציטוט
דלעיל אין ספק כי סנחריב אכן עשה בהן שימוש).

נשקם היעיל של הפרסים

למותר לציין כי הן סוללות המצור והן המנהרות
לא נשארו נחלת האשורים בלבד .צבאות אחרים
אימצו כלים אלה ,וכך מוצאים אנו שימוש
במנהרות על ידי הפרסים ,היוונים והרומים ,כמו
גם שאר עמי התקופה .היוצאת מהכלל בהקשר זה
הייתה מצרים ,שככל הנראה לא הצטיינה בתחום

צאלח-א-דין  -מנהרה מתחת למגדל והבערת קורות התמיכה
לוחמת המצור .המצרים העדיפו מצור ממושך
בציפייה שהמחסור במים ובמזון יעשה את שלו ,על
פני ניסיונות פריצה.
הפרסים הרבו להשתמש במנהרות ויש אף
האומרים כי היה זה נשקם היעיל ביותר במקרי
מצור על עיר אויב ,בדרך כלל על ידי מיטוט החומות
כמתואר לעיל .שימוש רב בהן נעשה בתקופת
מלכותו וכיבושיו של דריווש הגדול (486-521
לפנה”ס) .אחת הדוגמאות שבהן היה מעורב בעצמו
אירעה בכלקדון שבאסיה הקטנה (אנטוליה של
ימינו) .המלך נמנע מתקיפת חומות העיר וכוחותיו
חנו במרחק רב יחסית ממנה ,לכאורה בהמתנה
להגעת תגבורת ובכך “הרדימו” את מגיני העיר.
בה בעת ,נחפרה מנהרה ארוכה שהגיעה עד לכיכר
העיר (הפרסים ,כך מסופר ,זיהו את מיקום הכיכר
באמצעות שורשים של עצי זית שהם ידעו שגדלים
שם) .או אז פתחו את המנהרה וחדרו פנימה ,בעוד
שמגיני העיר היו רתוקים לחומות .כך גם נהגו
מצביאים אחרים ,דוגמת המצביא הרומי מרכוס
פוריוס קמילוס ( ,)Camillusשבעת המצור על
העיר האטרוסקית  ,Veiiבשנת  396לפנה”ס ,תקף
את העיר מכל צדדיה ,כדי להסיח את דעתם של
הנצורים מחפירת המנהרה מתחת לאפם ומתחת
לחומת עירם.

ההונאה הראשונה?
דריווש הגדול  -מנהרה ארוכה עד מתחת לכיכר העיר
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כאמור ,החרו ,החזיקו אחריהם היוונים ואחד
ממלכיהם אף השכיל לנצל את מורא המנהרות
שנפל על יריביו .היה זה פיליפ החמישי ,מלך
מקדוניה (בשנים  201-221לפנה”ס) ,שצר על
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פיליפ החמישי  -מנהרה? לא! הונאה מוצלחת...
העיר פרינאסוס ( )Prinassosשבמערב אנטוליה.
הקרקע סביב העיר הייתה סלעית וקשה מאוד ,כך
שלמעשה חפירת מנהרה הייתה בלתי אפשרית.
הוא הורה אפוא לחייליו לאסוף בלילה אדמה
ממקום אחר ולפזרו סביב פתח מדומה של מנהרה,
כך שנוצר רושם כי המקדונים סיימו את חפירת
המנהרה .כשהובא לידיעת הנצורים כי חלקים
גדולים של חומות העיר חפורים מלמטה הם נכנעו.

מנהרות תחתייך ישראל?\חלק א
לא נוסיפה על אודות השימוש הנרחב שעשו
הרומאים במנהרות ,אך כמו בכל סקירה על
היסטוריה צבאית לא נפקד גם בתחום מרתק זה
מקומו של יוליוס קיסר .היה זה באוכסלודונום
( )Uxellodonumשבגליה (צרפת של ימינו),
בשנת  50לפנה”ס .קיסר עשה גם כאן שימוש
בשיטות המסורתיות נגד העיר המבוצרת ,כולל
סוללות ומכונות מצור ,אולם ההצלחה הושגה על
ידי מנהרות שנחפרו לעבר המעיין שסיפק מים
לעיר .הסטת זרימת המים ניתקה את הנצורים
ממקור המים שלהם והם נאלצו להיכנע.
קפיצה בזמן מביאה אותנו לתקופה הצלבנית
ולעימותים שבין הצלבנים למוסלמים ,מאבקים
אשר כמו בכל התקופות הקודמות ואלה שעוד
תבואנה ,נסבו פעמים רבות סביב יעדים מבוצרים.

אשר למנהרות  -בדרך כלל
הן נועדו לחדירה מתחת
ליסודות החומה ומיטוטה על
ידי שריפת הקורות שתמכו
בתקרת המנהרה

יוליוס קיסר  -המנהרות אל מעיין מי השתיה

מנהרות בעימות
הצלבני-מוסלמי הגדול

בעת שהגיעו הצלבנים למזרח ,לא
זו בלבד שמלאכת כריית המנהרות
מתחת למגדלים או לחומת
המעוז הייתה מקובלת מכבר על
האוכלוסייה המוסלמית ,אלא
שהמומחים במלאכה זו ,שמוצאם
היה מהעיר חלב שבסוריה,
נתפרסמו עד כדי כך שהצלבנים
העריכו במיוחד שבויים מאותה
עיר .אחד המקרים הידועים ביותר
מתקופה זו הוא המצור של צלאח
א־דין על מצד עתרת (שעל גדות
הירדן) ,בשנת  .1179לאחר ניסיון
כושל לכבוש את המבצר ,במאי
באותה שנה ,הוא חזר באוגוסט
והפעם חפרו חפריו מנהרות
מתחת ליסודות המבצר וכשהגיעו
אל יסודותיו של מגדל העוז ,העלו
באש את תומכות העץ של תקרת ריצ’ארד לב הארי  -צינור הביוב היווה מחדל הגנתי
המנהרה ומוטטו את המגדל.
המחנה הנוצרי הוכה בהלם ואליבא ד’היסטוריון מנהרות? צינורות קיימים!
מוסלמי בן אותה תקופה ,מפקד המבצר קפץ לסיום הפרק על אודות שימוש במנהרות תקיפה,
בייאושו כי רב אל תוך האש.
לא נוכל שלא להזכיר כיבוש ערים מוקפות חומה
להבדיל מהתקופות הקודמות לגביהן ניתן היה באמצעות מה שניתן להגדיר כ”מקבילת מנהרה”,
ללמוד ממקורות היסטוריים או על פי ממצאים והכוונה לניצול צינורות קיימים .המקרה ,לכאורה,
ארכיאולוגיים ,זיכתה אותנו התקופה הצלבנית המפורסם ביותר ,בעיקר במחוזותינו ,הוא סיפור
בעדות מכלי ראשון – אוסאמה אבן־מונקד ,בן כיבוש ירושלים על ידי דוד :הסיפור מופיע בספר
למשפחת אצולה סורית ,שהיה מעורב ומעורה שמואל ב ,ה ,ו-י ,ובדברי הימים א ,יא ,ד-ט,
במרבית האירועים שקרו במהלך חייו הארוכים בנוסחים מעט שונים .לענייננו חשוב הנוסח שבספר
( )1188-1095ואף העלה אותם למעננו על הכתב .שמואל ,לפיו ...”,ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה
לענייננו תרם אבן־מונקד את סיפור המצור יבוסי ויגע בצינור .”...שנים רבות סברו החוקרים
המוסלמי ב־ 1116-1115על המבצר הצלבני בעקבות אזכור ה”צינור” כי כיבוש העיר נעשה
על ידי חדירה דרך צינור ואף ייחסו זאת למפעל
כפרטאב שבסוריה ,קרב שבו השתתף בעצמו:
“[הכוחות המוסלמים] פתחו במערכה נגד העיר .המים העירוני המכונה “פיר וורן” ,סברה שעד היום
הם הכניסו את הח’וראסאנים [ח’וראסאן – חבל נשמעת לפעמים בציבור .דא עקא ,שהסתבר כי
ארץ במרכז אסיה ,מדרום לים הכספי] אל החפיר הפיר נבנה בתקופה מאוחרת יותר ובנוסף לכך גם
כדי שיחפרו מנהרה ...עלה בדעתי להיכנס אל קיבל המושג “צינור” פירושים שונים לחלוטין ,כגון
המנהרה ולבחון אותה .ירדתי לחפיר בעוד שמטר כלי נגינה.
של חצים ואבנים ניתך עלינו .מה שראיתי היה לעומת זאת ,היה גם היה אירוע שכזה בימי
עשוי בחוכמה רבה :הם כרו מנהרה מן החפיר עד הביניים .בעת המצור הצרפתי על שאטו גיילרד
המצד החיצון והציבו משני צדי המנהרה אומנות ,)Chateau Gaillard( ,בשנים .1204-1203
ועליהן קורות רוחב ,כדי למנוע מפולת מלמעלה .הטירה ,שנבנתה על ידי המלך האנגלי ריצ’ארד לב־
הם ציפו כך את המנהרה בלוחות עץ עד לבסיס הארי (שהיה למעשה יותר צרפתי-נורמני מאשר
המצד החיצון ,אחר כך קדחו מתחת לקיר המצד אנגלי) .הצרפתים עמדו מול שלוש חומות שהגנו
החיצון ,תמכו אותו ,והגיעו עד בסיס המגדל [שם] על הטירה ,ובסופו של דבר הצליחו לחדור דרכן
תמכו את הקיר בקורות עץ ...הם התחילו לחתוך כאשר גילו צינור ביוב בלתי מוגן שיצא מתוכה.
עץ יבש ולמלא בו את המנהרה .למוחרת בבוקר
שילחו בה אש ...פעולתה הראשונה של האש  1אוסאמה אבן־מונקד’ ,ניסיון חיי ,זיכרונותיו של
הייתה להפיל את מילוי הסיד שבין האבנים ,ואז
אביר מוסלמי בימי מסעי הצלב ,תל אביב,2011 ,
נבעה סדק שהלך והתרחב עד שהמגדל קרס.”...1
עמ’ 104-103

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

51

ָּדוִ ד נגד ּגָ ְליָ ת  -ניצול כל היתרונות

את תהילת העולם שלו רכש דוד ,כאיש מודיעין מובהק ,בדו־קרב נגד גּ ָלְיָת ,התופס מקום מרכזי באתוס היהודי והישראלי -
החלש מנצח את החזק ,הרוח גוברת על החומר ,הצניעות מאפילה על גבהות הלב ,השכל חזק מהכוח ,ויותר מכל ,האמונה
באלוהים מוכיחה את עצמה.

ּד ָו ִד נגד ּגָל ְי ָת  -ניצול כל היתרונות
עמי מורן

המערכה שהתפתחה בין צבא הפלשתים לבין
צבאו של שאול ,מצאה את דוד כשהיה רועה את
צאן המשפחה באזור בית לחם .הסופר המקראי
סיפר לנו על אודות דוד כי הוא "...הֹלֵ ְך וָ ׁ ָשבֵ ,מעַ ל
ׁ ָשאוּל ,לִ ְרעוֹת ֶאת-צֹאן ָאבִ יוּ ֵ ,בית-לָ ֶחם" (שמואל
א ,יז ,)15 ,ללמדנו כי בנוסף להיותו נושא כליו
של המלך והאיש המפיג את מצבי רוחו הקשים
באמצעות נגינה בנבל ,הוא ממשיך בשגרת יומו
כרועה.
בכנען ניטש באותם ימים מאבק בין הפלשתים
לישראלים .הפלשתים הגיעו מאזור יוון והתיישבו
באזור מישור החוף ,ואילו הישראלים יצאו ממצרים,
ואחרי ארבעים שנות נדודים במדבר סיני ,בדרום
הנגב ובעבר הירדן – הגיעו ממזרח ,חצו את הנהר
והתיישבו בהר .בראשית ההתנגשויות הייתה ידם
של הפלשתים על העליונה ורמז לכך ניתן למצוא
בספר שופטים ג ,31 ,שם סופר על אודות השופט
מאוֹתת-פלִ ׁ ְש ִּתים ׁ ֵש ׁש ֵ
"א ְּ
ׁ ַש ְמ ַ ּגר ֶ ּבן־עֲ נָת שהכה ֶ
וֹשע ַ ּגם-הוּאֶ ,את-יִ ְׂש ָר ֵאל".
ִא ׁישּ ְ ,ב ַמלְ ַמד ַה ָ ּב ָקר; וַ ּי ׁ ַ
כלומר ,היה צריך לקום שופט כדי להושיע את
ישראל מיד פלשתים .אחרי סדרת התנגשויות בין
בני ישראל והפלשתים ,הצליחו האחרונים לכבוש
שטחים באזור גב ההר ומינו נציבים ,באמצעותם
שלטו באזור .שאול ,שככל הנראה היה בתחילת
דרכו כמלך וסל בחסות הפלשתים ,מרד בהם ,הרג
את נציבם בגבע ונתן למעשה את האות למאבק
דמים ממושך המתואר בפסוק הבא" :וַ ְּת ִהי ַה ִּמלְ ָח ָמה
ל-פלִ ׁ ְש ִּתים ,כּ ֹל ֵיְמי ׁ ָשאוּל" (שמואל א ,יד,
ֲחזָ ָקה עַ ְּ
 .)52המאבק הזה גם היווה זרז להקמת גרעין קבוע
ומקצועי של לוחמים מאומנים ונאמנים ,שניתן
לסמוך עליהם ביום פקודה ,כפי שסיפר לנו הסופר
המקראי בהמשכו של אותו פסוק" ,וְ ָר ָאה ׁ ָשאוּל ָּכל-
ִא ׁיש ִ ּגבּ וֹר ,וְ כָ ֶ ּ
ן-חיִל ,וַ ּי ַַאסְ פֵ הוֵּ ,אלָ יו".
ל-ב ַ

ניצול החסרונות

בדו־קרב המפורסם ההוא ,בעמק האלה ,ניצל
דוד את כל היתרונות האפשריים כדי לזכות בו
ולתת את האות לניצחון סוחף של בני ישראל על
הפלשתים .דוד היה איש מודיעין מובהק ,אף מבלי
שיהיה מודע לכך .הוא קלט נתונים רבים בזמן
קצר ,עיבד אותם במהירות ועבר כמעט באופן
מיידי לדפוס פעולה .לא רק במקרה הזה ,אלא גם
במקרים נוספים .במקרה שלפנינו הוא ביצע ניתוח

52

דוד וגוליית .ציור :גוסטב דורה
שטח מהיר (סביר להניח שמעולם לא היה במקום
לפני כן) וזיהה באופן מיידי את חולשותיו של ָ ּגלְ יָת.
דוד ניצל את הבנת השטח הטובה שלו כדי להביא
עצמו לעמדה הנכונה ביותר מבחינתו ,שבה יוכל
הנשק שלו לבוא לידי ביטוי באופן מיטבי .הוא ניצל
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את ממדי גופו הקטנים וזריזותו כדי להגיע לעמדת
היידוי הנוחה ביותר ,את ביטחונו העצמי של ָ ּגלְ יָת
ושאננותו כדי להתקרב אליו ,ככל שניתן ,על מנת
שאבן הקלע תפגע במקום החשוף היחיד בגופו
– מצחו ,ויותר מכל ,הוא ניצל את מצבו הנפשי

ָּדוִ ד נגד ּגָ ְליָ ת  -ניצול כל היתרונות
של ָ ּגלְ יָת כדי להרגיזו ,לבלבלו ,להוציאו מהריכוז
ולהכניעו.
הפלשתים ,שכבר סולקו בידי שאול מאזור גב ההר
המרכזי ,החליטו לעלות אל חלקו הדרומי של ההר
ולכבוש שם יישובים ישראלים .שאול קיבל מידע
מודיעיני על אודות תוכניות הפלשתים ,ונערך עם
צבאו על מנת לחסמם בעמק האלה ,שם עובר נתיב
קדום המוביל מאזור השפלה אל אזור בית לחם
ודרום גב ההר ,על פי התיאור המופיע בפסוק 3
ל-ה ָהרִ ,מ ֶּזה ,וְ יִ ְׂש ָר ֵאל
בפרק יז" :וּפְ לִ ׁ ְש ִּתים ע ְֹמ ִדים ֶא ָ
ֵיהם" .סביר מאוד
ע ְֹמ ִדים ֶא ָ
ל-ה ָהרִ ,מ ֶּזה; וְ ַה ַ ּגיְאּ ֵ ,בינ ֶ
להניח שהפלשתים חנו בשלוחה הנמצאת מזרחית
לצומת "האלה" של ימינו (בין תל עזקה לתל שכה),
ואילו מחנה שאול נערך צפונית מזרחית משם ,על
השלוחה שמצפון לערוץ נחל האלה ,בקרבת קיבוץ
נתיב הל"ה של ימינו .המרחק בין המחנות לא היה
גדול כנראה ,לכל היותר כמה מאות מטרים ,ואת זה
ניתן להסיק מהתנהלותו של ָ ּגלְ יָת שיצא ממחנהו
מדי יום ,בוקר ואחר הצוהריים ,וקרא לעבר מחנה
ישראלּ ְ :
"ברוּ-לָ כֶ ם ִא ׁיש ,וְ ֵיֵרד ֵאלָ יִ .אם-יוּכַ ל לְ ִה ָ ּל ֵחם
ם-אנִי אוּכַ ל-
א
ים;
ד
ם,
ו
ּ
יִינ
ה
ִי,
נ
ִא ִּתי ,וְ ִה ָּכ וְ ָ לָ כֶ לַ עֲ בָ ִ וְ ִ ֲ
יִיתם לָ נ ּו לַ עֲ בָ ִדים ,וַ עֲ בַ ְד ֶּתם א ָֹתנוּ...
לוֹ ,וְ ִה ִּכ ִיתיו ,וִ ְה ֶ
ּ
ת-מעַ ְרכוֹת יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,היוֹם ַה ֶּזה; ְּתנוּ-לִ י
ֲאנִי ֵח ַרפְ ִּתי ֶא ַ
ִא ׁיש ,וְ נ ָ ִּל ֲח ָמה ַיָחד" (שם ,שם .)10-8 ,בני ישראל
ראו את ָ ּגלְ יָת ושמעו אותו היטב ותגובתם מעידה
על כך" :וַ ּי ֵַח ּת ּו וַ ּי ְִראוְּ ,מאֹד" (שם ,שם.)11 ,

דוד ניצל את הבנת השטח
הטובה שלו כדי להביא
עצמו לעמדה הנכונה ביותר
מבחינתו ,שבה יוכל הנשק
שלו לבוא לידי ביטוי באופן
מיטבי
כוח מול אמונה

שאול אומנם החל לגבש יחידות המורכבות
מחיילים מקצועיים ,אך ,כנהוג ברוב צבאות
העולם מאז ועד היום ,התבסס צבאו בעיקר על
אנשי מילואים ,אנשים לא מיומנים ולא מאומנים
שנקראו לקרב ,כל אימת שהיה בכך צורך .כך
אירע ששלושה מאחיו של דוד הצטרפו אף הם
לצבא המלך ,הנערך לקרב .תקופת ההמתנה ארכה
מאוד ונמשכה ַא ְר ָ ּבעִ ים יוֹם ,תקופה שגרמה לכך
ששאול לא היה מסוגל לכלכל היטב את צבאו ,ובני
ישראל נדרשו ליוזמות פרטיות וסיוע במזון מצד
המשפחות ללוחמים הנמצאים בשטח .כך מצא
עצמו דוד נשלח על ידי אביו להביא מזון לאחיו
הנמצאים בעמק האלה.

המרחק מבית לחם למקום ההיערכות הוא כעשרים
קילומטרים ,השטח במגמת ירידה ,ולצעיר קל
רגליים הרגיל לחיי השדה ,וקורא שטח היטב ,זה
עניין של חמש שעות לכל היותר ,להגיע מבית לחם
לעמק האלה ,גם אם הוא נושא עימו ציוד ומזון
"...איפַ ת ַה ָ ּקלִ יא ...
במשקל של כמה קילוגרמים – ֵ
וַ עֲ ָׂש ָרה לֶ ֶחם ...עֲ ֶׂש ֶרת ֲח ִרצֵ י ֶה ָחלָ ב( "...שם ,שם18- ,
 – )17כפי שעשה דוד.
סמוך מאוד להגעתו למחנה בני ישראל ,נשמעה
המולה ודוד הנרגש הפקיד את הצידה שהביא עימו
למעֲ ָרכָ ה ,שם נגלה לעיניו המחזה
בידי השומר ורץ ַּ
היומי ,קרי ,התגרותו של ָ ּגלְ יָת במחנה בני ישראל.
אף שהסופר המקראי לא ציין זאת ,אני משוכנע כי
דוד נדהם למראהו של ָ ּגלְ יָת .הוא ראה לפניו לוחם
אדיר ממדים ,גובהו לפחות  1.90מטר (בתקופה
ההיא הגובה הממוצע היה כ־ 1.50מטר) ,חבוש
קסדת נחושת ולבוש שריון קשקשים מנחושת
ת-אלָ פִ ים ׁ ְש ָקלִ ים (שם ,שם.5 ,
במשקל של ֲח ֵמ ׁ ֶש ֲ
לפי חז"ל ,שקל שקול כנגד  9.6גרם וחישוב מהיר
מראה שמשקל השריון שנשא ָ ּגלְ יָת היה כ־48
קילוגרמים!) ,מגני שריון לרגליו והוא נושא חנית
שלהבה ,העשוי מברזל ,שוקל ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹת ׁ ְש ָקלִ ים
(שם ,שם .)7 ,כלומר ,כמעט שישה קילוגרמים.

לוחם ,כנראה בעל ניסיון רב בלחימה ,שידר ביטחון
עצמי מופרז ,בעיקר כיוון שהוא היה ממוגן מכף רגל
ועד ראש בשריון ,וסמך מאוד על האימה שמבנה
גופו הגדול ונשקו מטילים על האחר .בניתוח מהיר
שהוא ביצע במקום ,הגיע דוד למסקנה כי דווקא
בשל כל אותן סיבות ,הפלשתי פגיע מאוד והוא לא
שונה מהארי ומהדוב שאותם הכה בשדה ,ואף פגיע
מהם ,כיוון שתנועתו מסורבלת ואיטית ומול נשק
מהיר וקטלני ,הוא מטרה נייחת ותו לא.
לאחר ששכנע את המלך שאול כי ביכולתו לגבור
על ָ ּגלְ יָת ,העדיף דוד לצאת למערכה כשהוא לבוש
בבגדיו בלבד ,חמוש בקלע ובידו מקל .בדרכו הוא
בחר חמישה חלוקי נחל (ללמדנו שהמפגש התנהל,
קרוב לוודאי בערוץ נחל אלה ,כשאנשי שני המחנות
היריבים צפו בו מהשלוחות שעליהן ניצבו) ,שאותם
הוא הניח ִ ּ
"בכְ לִ י ָהרֹעִ ים ֲא ׁ ֶשר-לוֹ וּבַ ּיַלְ קוּט" (שם,
שם )40 ,וניגש להתייצב מול ָ ּגלְ יָת .מסדרת
הפעולות של דוד אנו מבינים כי הוא היה מנוסה
מאוד במלאכת השימוש בקלע .דוד לא אסף חלוקי
נחל .הוא בחר אותם .הסופר המקראי לא השתמש
י-אבָ נִים" (שם,
במשפט "וַ ּיִבְ ַחר-לוֹ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַח ֻ ּל ֵק ֲ
שם )40 ,באופן סתמי .יש כאן בחירה מכוונת והיא
מקצועית לחלוטין.

קשה שלא לשים לב לתגובה המבוהלת של
הלוחמים הישראלים למראה הפלשתי ענק
הממדים המתגרה בהם – "וְ כֹל ִא ׁיש יִ ְׂש ָר ֵאל,
ת-ה ִא ׁיש; וַ ָ ּינֻסוִּ ,מ ָּפנָיו ,וַ ּי ְִיראוְּ ,מאֹד”
אוֹתם ֶא ָ
ִ ּב ְר ָ
(שם ,שם ,)24 ,ואין ספק שהעניין לא חמק מעיניו
של דוד שבירור קצר מצידו העלה כי לאיש שיכה
את הפלשתי הובטחה תמורה נאה – גם פרס כספי
("יַעְ ׁ ְש ֶר ּנ ּו ַה ֶּמלֶ ְך ע ׁ ֶֹשר ָ ּגדוֹל") ,גם בתו של המלך
תינתן לו לאישה ("וְ ֶא ִ ּ
ת-ב ּתוֹ ֶּיִתן-לוֹ") וגם פטור
ממיסים לבית אביו ("וְ ֵאת ֵ ּבית ָאבִ יו ,יַעֲ ֶׂשה ָחפְ ׁ ִשי
ְ ּביִ ְׂש ָר ֵאל").
דוד נגלה לעינינו בפרק זה כאדם צעיר ,ככל הנראה
בערך בגיל עשרים ,אך מנוסה במאבקים הנראים,
ם-הדּ ֹבִ ,ה ָּכה
לכאורה ,אבודים –" ַ ּגם ֶא ָ
ת-ה ֲא ִרי ַ ּג ַ
עַ בְ דֶּ ָך" (שמואל א ,יז – )36 ,לא כבול במוסכמות
ומשום כך הוא בטוח שיוכל לגבור על הפלשתי .דוד
ניתח במהירות את המודיעין שלפניו .מולו ניצב

דוד ניתח במהירות את
המודיעין שלפניו .מולו ניצב
לוחם ,כנראה בעל ניסיון רב
בלחימה ,שידר ביטחון עצמי
מופרז ,בעיקר כיוון שהוא
היה ממוגן מכף רגל ועד ראש
בשריון,

הגודל מבהיל אך לא קובע

ולצעיר קל רגליים הרגיל לחיי
השדה ,וקורא שטח היטב,
זה עניין של חמש שעות לכל
היותר ,להגיע מבית לחם
לעמק האלה

ללא מיגון עם קלע

הקלע היה כלי נשק של ממש באותם ימים .הוא
הורכב מבסיס עשוי עור ,שהוחזק משני צידיו
באמצעות רצועות חזקות .הלוחם הניח בתוך
הבסיס את האבן שבחר ליידות ,סובב בכל הכוח
את הקלע וכשחש שהגיע למהירות הנדרשת ,הרפה
מאחת הרצועות והאבן טסה למטרה בכינון ישיר.
קלעים מיומנים יכלו ליידות את האבן במהירויות
של עד כ־ 150קילומטרים לשעה.
כאמור ,דוד בחר לו חמישה חלוקי נחל ,והוא עשה
זאת כיוון שניסיונו לימד אותו שלא תמיד הוא
מצליח ביידוי הראשון וכדאי שיהיה ערוך מראש
לאפשרות שיחטיא ,או שהאבן הראשונה לא תהיה
קטלנית דיה.
וכך התייצב לו דוד ,כשהוא אינו ממוגן וברשותו
מקל ,קלע וחמישה חלוקי נחל מול ָ ּגלְ יָת ,הממוגן
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ָּדוִ ד נגד ּגָ ְליָ ת  -ניצול כל היתרונות
מכף רגל ועד ראש .דומה ש ָ ּגלְ יָת לא הבחין בקלע
שבידי דוד וכשהוא ראה מה חימושו של הלוחם
ששלחו הישראלים להתייצב מולו ,הוא נעלב ושאל
א-אלַ י ַ ּב ַּמ ְקלוֹת?"
בכעסֲ :
י-א ָּתה בָ ֵ
"הכֶ לֶ ב ָאנֹכִ יִּ ,כ ַ
(שמואל א ,יז .)43 ,מהעובדה שבדברי ָ ּגלְ יָת אין
התייחסות לקלע ,ניתן להסיק כי מדובר בפעולת
הסחה מצד דוד שמעוניין שהפלשתי יתרכז במקל,
כי לא ממנו נשקפת לו סכנה .וייתכן הסבר נוסף,
רפואי – קיימת סברה כי ָ ּגלְ יָת סבל מגידול
בבלוטת יותרת המוח ,גידול שהביא לכך שממדי
גופו היו גדולים באופן מיוחד .ובנוסף ,כאפקט
נלווה למחלה ,גם ראייתו נפגעה ,דבר שגרם לכך
שלא ראה כי דוד נושא עימו קלע ("מלחמת דוד
וגולית" ,דר' אלישע פרוינד ,אתר דעת – לימודי
יהדות ורוח ,אדר ,תשס"ד.)2004 ,

מסדרת הפעולות של דוד אנו
מבינים כי הוא היה מנוסה
מאוד במלאכת השימוש
בקלע .דוד לא אסף חלוקי
נחל .הוא בחר אותם
"תיאורית קונספירציה"?

דוד זכה ביתרון בכך שהוא גרם ל ָ ּגלְ יָת לאבד את
הריכוז ולהתעסק באגו הפגוע שלו ובתחושה
שדומה שבני ישראל מזלזלים בו ,אם הם שלחו
נגדו את האיש הצעיר וחסר הניסיון הזהּ ָ ...גלְ יָת
קילל את דוד ואת אלוהים ,ודוד לא הסתפק
בכך – הוא הוציא אותו מהריכוז והרגיז אותו עוד
יותר כשהוא תיאר באוזני ָ ּגלְ יָת מה הוא מתכוון
ֹאש ָך ֵמעָ לֶ ָיך,
לעשות לו" :וְ ִה ִּכ ִית ָך ,וַ ֲהסִ ר ִֹתי ֶאת-ר ׁ ְ
וְ נ ַָת ִּתי ֶּפגֶ ר ַמ ֲחנֵה פְ לִ ׁ ְש ִּתים ַה ּיוֹם ַה ֶּזה ,לְ עוֹף ַה ׁ ּ ָש ַמיִם
וּלְ ַח ּיַת ָה ָא ֶרץ" .אין ספק כי דברי דוד הרגיזו את
הפלשתי עד מאוד ,דבר שדוד ניצל עד תום .הוא
נע במהירות ,שלף תוך כדי תנועה את האבן ,הניח
אותה בכף הקלע והטיח אותה ב ָ ּגלְ יָת .האבן שיידה
דוד פגעה במצחו ,חדרה לגולגולתו ,והוא נפל
ארצה ,על פניו .מייד לאחר מכן ,לפני שמי מהצופים

מהעובדה שבדברי גּ ָל ְי ָת אין
התייחסות לקלע ,ניתן להסיק
כי מדובר בפעולת הסחה
מצד דוד שמעוניין שהפלשתי
יתרכז במקל ,כי לא ממנו
נשקפת לו סכנה
54

שאול ודוד .ציור :גוסטב דורה
במחזה המדהים הספיק לזוז ,ניגש דוד ל ָ ּגלְ יָת ,וידא
ל-ה ְּפלִ ׁ ְש ִּתי וַ ּי ַ ִּקח ֶאת-
הריגה" :וַ ּי ָָרץ דָּ וִ ד וַ ּיַעֲ מֹד ֶא ַ
ַח ְרבּ וֹ וַ ּי ׁ ְִשלְ פָ ּה ִמ ַּתעְ ָר ּה ,וַ יְ מ ְֹת ֵתהוּ" .שמואל א ,יז,51 ,
וכפי שהבטיח לו ,הסיר את ראשו מעליו...
וכמובן ,גם במקרה זה מרחפת באוויר "תאוריית
הקונספירציה" .ולפיכך ,נשאלת השאלה מי באמת
הרג את גוליית...
האם ,כפי שכתוב בספר שמואל ב ,כא" :19 ,וַ ְּת ִהי
עוֹד ַה ִּמלְ ָח ָמה ְ ּבגוֹב עִ ם ְּפלִ ׁשְ ִּתים וַ ַ ּי ְך ֶאלְ ָחנָן ֶ ּבן
יַעְ ֵרי א ְֹרגִ ים ֵ ּבית ַה ַ ּל ְח ִמי ֵאת ָגּלְ יָת ַה ִג ִּּתי וְ עֵ ץ ֲחנִיתוֹ
ִּכ ְמנוֹר א ְֹרגִ ים" ,לא דוד הרג את ָגּלְ יָת ,אלא אלחנן?
הסתירה עוררה בעיות וסופר דברי הימים א (כ)5 ,
"שיפץ" את הפסוק ,הסיר את שם המקום "גוב",
ובנוסף ,באמצעות משחק מילים" ,ברא" לגוליית
אח בשם לַ ְח ִמי וכתב" :וַ ְּת ִהי עוֹד ִמלְ ָח ָמה ֶאת
ְּפלִ ׁשְ ִּתים וַ ַ ּי ְך ֶאלְ ָחנָן ֶ ּבן יעו ר ֶאת לַ ְח ִמי ֲא ִחי ָגּלְ יָת
ַה ִג ִּּתי וְ עֵ ץ ֲחנִיתוֹ ִּכ ְמנוֹר א ְֹרגִ ים" .כך או כך ,מזמור
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קנ"א ,שאין ספק כי היה מוכר לאחראים על
הקאנוניזציה של התנ"ך ובכל זאת לא נכלל בספר
תהלים ,פוגם במקצת ב"זוהרו" של הסיפור התנ"כי
על אודות הדו־קרב בין דוד וגוליית ,ואולי משום
כך ,בחרו שלא להכניסו לספר.

האבן שיידה דוד פגעה
במצחו ,חדרה לגולגולתו,
והוא נפל ארצה ,על פניו.
מייד לאחר מכן ,לפני שמי
מהצופים במחזה המדהים
הספיק לזוז ,ניגש דוד לגּ ָל ְי ָת,
וידא הריגה
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מלבד ההשפעות מרחיקות הלכת בתחום בריאות הציבור ,מגפת הקורונה הציבה אתגרים לא מבוטלים ,גם לקהילת המודיעין,
בפני החוסן והביטחון הלאומי של ישראל .להלן סקירה ראשונית ,טרום-מחקרית ,על מעורבותה של קהילת המודיעין במשבר
ואולי גם "יריית פתיחה" לדיון מושכל בנושא.

המודיעין הישראלי ומאבקו בנגיף הקורונה
שירה כהן ודודי סימן טוב
החל מחודש מרץ ,ניתן היה לראות כי ארגוני
המודיעין נרתמו להתמודדות עם אתגרים שונים
הקשורים למגפה ,חלקם מודיעיניים וחלקם
קשורים ליכולות קהילת המודיעין בתחום
האנושי והטכנולוגי.
היה בכך ביטוי להכרה המשותפת של דרג
מקבלי ההחלטות ושל אנשי הקהילה ,בדגש על
ראשיה ,שבשעת חירום שכזו ,שקהילת המודיעין,
המהווה נכס לאומי כחלק ממערכת הביטחון,
חייבת להיקרא לדגל ולסייע במאבק במגפה
ובהשלכותיה על הביטחון הלאומי.
אגף המודיעין בצה"ל (אמ"ן) נקט במספר רב
של צעדים על מנת לסייע בהתמודדות עם הנגיף.
אחד הצעדים המשמעותיים היה הקמת מרכז
מידע אמ"ני בבית החולים "שיבא" בתל־השומר
בשם "מרכז המידע והידע הלאומי למערכה
בקורונה" ,אשר הפך למוקד הפעילות המודיעינית
של אמ"ן .במרכז פעלו יחד אנשי מחקר (חטיבת
המחקר) ,איסוף ועיבוד מידע (יחידה ,)8200
והוא הוקם בשיתוף עם גורמי רפואה ,אקדמיה,
מערכת הביטחון ומשרד הבריאות .מטרתו הייתה
לספק מידע ותובנות לצורך המאבק בנגיף .תוצריו
כוללים עשרות מחקרים לצורכי משרד הבריאות,
נתוני תחלואה בישראל ,מידע על התמודדות
והתפשטות המגפה בעולם ,והמלצות מדיניות
בתחום הבריאות .לצד מרכז המידע האמ"ני ,ראוי
לציין גם את משרד המודיעין שפרסם מחקרים
בעלי אופי דומה לטובת צורכי משרדי הממשלה
השונים .מחקריו מופיעים באתר המשרד ,ודומים
במאפייניהם לאלו של אמ"ן ,אך כוללים גם
התייחסות למגזרים שונים במשק ביום שאחרי
הקורונה (למשל תעופה) ,ולתחזיות של תוצאות
מדיניות הריחוק החברתי.

שלושה תנאים להצלחה –
טכנולוגיה ,יוזמה ו ...חינוך!

במסגרת הסיוע האמ"ני למשרד הבריאות ,יחידה
 8200ביקשה גם לספק תמיכה בכל הקשור
לעולמות הטכנולוגיה והדיגיטל ,וטיפול בתשתיות
ובמידע .המטרה הייתה לאפשר למשרד הבריאות
לקבל את המידע מכל המקורות (בתי חולים,

תמיר היימן  -ריכוזי מידע בחלונות זמן קצרים

פיתוח אפליקציה לניהול
מלאי בבתי חולים,
המאפשרת לנהל את
מלאי המנשמים והחומרים
המתכלים אל מול מספר
החולים וחומרת מצבם
מד"א ,קופות חולים ,מכוני מחקר ומעבדות),
ולפתח מערכת אשר תאפשר לארגן אותו ולהפיק
ממנו תובנות ,זאת בדומה לעבודת  8200בעולמות
המודיעין .בתוך כך ,דווח כי היחידה הקימה מערכת
ִמחשוב משוכללת ,שמטרתה העברה בזמן אמת של
המתרחש בשטח בכל הנוגע לבדיקות הקורונה.
סיוע נוסף שסיפקה  ,8200הן למרכז המידע

האמ"ני והן למטה לביטחון לאומי (מל"ל) ,הוא
איסוף מודיעין מהמרחב הגלוי (אוסינט) הנוגע
לדרכי הפעולה במדינות אחרות במאבק נגד
הווירוס "קוביד־."19
דוגמה לסיפור הצלחה בהקשר זה נוגעת לתרופה
שהייתה לגביה התלבטות האם היא יכולה לעזור
בהתמודדות עם מצוקות נשימתיות .בעקבות
המידע המודיעיני שנאסף ,זמן המחקר התקצר
ִואפשר להשתמש בתרופה בשלב מוקדם יותר.
כמו כן ,חלק ממרכז המידע והידע היה מערכת
שעברה הסבה ,של חברת "אומניסול" ,שפותחה
בסיוע סמנכ"ל הטכנולוגיות של מפא"ת ,ואשר
משמשת בימים כתיקונם למחקרים בסוכנויות
מודיעין ומשרד ראש הממשלה .המערכת בשם
" "Socratesהיא מנוע מחקר לביג דאטה מבוסס
בינה מלאכותית ( )AIאשר מאפשרת לארגונים
לחקור לעומק תחום מסוים ולהתמודד עם חקירות
רחבות היקף.
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אמ"ן סייע גם במתן מענה לצורכי פיקוד העורף.
מאות חיילים הוקצו להקמת תשתית חדשה
שתאפשר לחמ"ל המידע בפיקוד זה לעמוד
במשימות המורכבות שהוטלו עליו .הרעיון מאחורי
התשתית הייתה להקים פלטפורמה אחת אשר
תאגד בתוכה את כל גורמי ההצלה הלאומיים,
ותאפשר להם לנקז את כל הבעיות ולתת להן מענה
באופן יעיל .בנוסף ,הוקמו מערכות טכנולוגיות
שיאפשרו לנהל את מבצע המלוניות והטיפול
באוכלוסיות מבוגרות.

(מדעים מדויקים ,מחשבים ואנגלית) ,כאשר חיילי
היחידה התגייסו לעזור לתלמידים .יצוין ,כי מהלך
זה מתכתב עם פרויקט נוסף שבו מעורבת היחידה
בשנים האחרונות ,פרויקט "מגשימים" ,המהווה
תוכנית מצוינות ללימודי מחשבים וסייבר ,בדגש
על סיוע לפריפריה.

האיכון הדיגיטלי –
אחד מ"כוכבי התקשורת"

עשרות מחקרים לצורכי משרד
הבריאות ,נתוני תחלואה בישראל,
מידע על התמודדות והתפשטות
המגפה בעולם ,והמלצות מדיניות
בתחום הבריאות
במסגרת הצעדים אשר ננקטו באמ"ן ,יש לציין
גם את פעילותה של היחידה הטכנולוגית באגף
המודיעין .היחידה גייסה את יכולותיה על מנת
להשלים חוסרים טכנולוגיים במערכת הבריאות.
בתוך כך ,ניתן להזכיר מספר משימות בולטות
ובהן :ייצור של מכונות הנשמה ,אשר נכון לתחילת
חודש מאי ,דווח כי סופקו כבר כ־ 300מכונות
כאלו בעלות נמוכה והמספרים עלו במהירות;
פיתוח מיגון (רפואי) לאמבולנסים של מגן דוד
אדום; פיתוח אפליקציה לניהול מלאי בבתי חולים,
המאפשרת לנהל את מלאי המנשמים והחומרים
המתכלים אל מול מספר החולים וחומרת מצבם;

יובל שטייניץ  -בעד איתור דיגיטלי
מציאת פתרון לייצור מסכה שאנשים יוכלו לייצר
לבד בבית או לייצר בזול במתפרות קיימות.
פעולות נוספות של אמ"ן ,שבוצעו בצל הקורונה ,היו
בתחום החינוך .בתוך כך ,למשל ,יחידה  8200יצרה
קשר עם משרד החינוך ,לאור האתגרים הרבים
על רקע המעבר ללימוד מקוון .הדגש ניתן על
סיוע בהכנה לבחינות הבגרות ובמקצועות הליבה

גם שירות הביטחון הכללי (שב"כ) נרתם למאבק
בנגיף הקורונה .לבקשת משרד הבריאות ,השב"כ
סייע באמצעות איכון דיגיטלי לאתר את נשאי
הנגיף המאומתים ולהתריע על אנשים שבאו עימם
במגע ועלולים היו להידבק .על פי נוסח התקנות
שאושרו ,המידע הטכנולוגי שנאסף בשב"כ כלל
"נתוני תקשורת מסוג נתוני זיהוי ,נתוני מיקום
ונתוני התקשרויות למעט תוכן שיחה" .ראשת
שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות דאז,
פרופ' סיגל סדצקי ,והמשנה ליועמ"ש ,רז נזרי,
הציגו בדיון שנערך בתחילת חודש מאי ,בוועדת
המשנה לענייני השירותים החשאיים ,נתונים
לפיהם  5,516חולים אותרו באמצעות איכונים
שונים ,כאשר  3,835מתוכם אותרו באמצעות
איכוני השב"כ .בממשלה ובמל"ל ייחסו את
ההצלחה בבלימת הנגיף בין השאר לפעולות אלו
של השב"כ .השר יובל שטייניץ מסר בריאיון כי
"האיתור הדיגיטלי של השב"כ הוא מהגורמים
שאפשרו לנו לבלום את ההתפרצות".
יחד עם זאת ,השימוש בכלים מודיעיניים של מעקב
כפוי ,הציף ביקורות כנגד פגיעה בפרטיותם של
האזרחים .כך ,בין היתר ,הרשות להגנת הפרטיות
במשרד המשפטים הביעה התנגדות להמשך
השימוש בכלי השב"כ לחקירות האפידמיולוגיות
והמליצה לפנות לחלופות אחרות ,כגון אפליקציות
אזרחיות" ,אשר פגיעתן בפרטיות פחותה באופן
משמעותי" .בנוסף ,ועדת המשנה למודיעין
החליטה ,בתחילת חודש מאי ,לקצר לשלושה
שבועות את בקשת הממשלה לקבל עוד שישה
שבועות לשימוש בכלי השב"כ .יצוין ,כי בתצהיר
של ראש מחלקה בשב"כ שהוגש לבג"ץ נכתב כי
 50עובדים בשב"כ הם בעלי נגישות למידע זה,
ו"בהתאם לנוהלי העבודה בפועל ,אין העובדים
בעלי הנגישות פותחים את הקבצים המועברים,
אלא בהתעורר צורך קונקרטי בעריכת בירור ביחס
למידע שהתקבל בנוגע לחולה ,או בדיקה מדגמית
של פעולות המערכת".

היד הארוכה של המוסד –
במשימה עם כל הנשמה...
יוסי כהן  -לנצל את היד הארוכה
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תרומת המוסד למאמץ הלאומי זכתה להערכה רבה
מצד ראש הממשלה .פעילותו כללה בין השאר את
הובלת מאמצי הרכש של ציוד רפואי קריטי ,מכל

מודיעיון | בעריכת תא"ל (מיל') יוסי קופרוסר
רחבי העולם ,תוך ניצול קשריו ויכולותיו .במסגרת
זאת ,הוקם חמ"ל רכש לאומי ,אשר בראשו עמד
ראש המוסד ,יוסי כהן .דווח כי החמ"ל הצליח
לשים ידו על כמות גדולה של ציוד רפואי במספר
פעימות ,ובכלל זה  1,300מכונות הנשמה ,כאשר
בין החודשים יוני לאוקטובר צפויות להגיע 4,700
מכונות נוספות; מעל שני מיליון בדיקות קורונה;
 2.5מיליון משקפי מגן; כ־ 80מיליון מסכות
כירורגיות ו־ 1.3מיליון מסכות  180 ;N95מיליון
כפפות; מעל  33טונות מוצרי חיטוי; כארבעה
מיליון סרבלי מגן ו־ 47סוגים שונים של תרופות.
יצוין ,כי ציוד רפואי רב עוד מגיע וצפוי להגיע
במסגרת הרכש שהתבצע .כדי להשיג את הציוד
הנדרש הפעיל המוסד את קשריו במדינות רבות
בעולם ,כאשר לפי פרסומים זרים הרכש כלל גם
ציוד ממדינות המפרץ הפרסי.
שאינן מקיימות קשרים דיפלומטיים עם ישראל.
במאמץכילהביא
מסרשותף
המוסד היה
יובלדווח כי
בנוסף,
בריאיון
שטייניץ
מכונות
של
המוני
ייצור
לצורך
חיוני
מידע
לישראל
הדיגיטלי של השב"כ
"האיתור
הנשמה מתוצרת מקומית.

הוא מהגורמים שאפשרו לנו
לבלום את ההתפרצות"

לסיכום ,משבר הקורונה הציב בפני קהילת
המודיעין אתגרים מסוג חדש והיא נרתמה
להתמודדות עימם ,הן בתחום פיתוח הידע והן
בהקשרים טכנולוגיים ומבצעיים .כל זאת תוך
שהיא מבצעת הסבה של יכולות קיימות להקשרים
חדשים .אתגר חשוב היה כיצד לייצר שילוביות
עם גורמים חדשים ולא מוכרים ,ובראשם משרד

נדב ארגמן  -לבטים בחזית

אביב כוכבי  -הצבא כמגן העם ללא קלישאות
הבריאות .הארגונים השתמשו במגוון רחב של
אמצעים ויכולות ,כאשר כל ארגון סייע בתחומים
שבהם יש לו יתרון יחסי להגברת הביטחון הלאומי.
דגש נוסף שראוי לציון הוא יכולת הלמידה הגבוהה
של חלק מהיחידות ,על בקצבי זמן קצרים וניתן
ללמוד מכך על התמודדות עם אתגרים אזרחיים
בעתיד.
סוגיה נוספת העולה מתמונה זו היא שבניגוד
לחשאיות המאפיינת את פעילות הקהילה בדרך
כלל ,במקרה זה הפעילות הייתה חשופה לציבור
במידה רבה (הקורונה אינה אויב המנסה להסתיר

לפי פרסומים זרים הרכש
כלל גם ציוד ממדינות המפרץ
הפרסי ,שאינן מקיימות קשרים
דיפלומטיים עם ישראל.
את מדיניותו או פעולותיו) ,ולכן ,בין היתר ,פורסמו
סקירות המחקר של מרכז המידע האמ"ני באתר
ממשלתי ,זאת בניגוד לסקירות אמ"ן בשגרה.
בנוסף ,ניתן פומבי לעשייה המגוונת של קהילת
המודיעין במהלך המשבר.
ייתכן כי הירתמות ארגוני המודיעין מצביעה
על מגמה שבמסגרתה יהיה צורך להרחיב את
משימותיה של קהילת המודיעין לתחומים נוספים
הנוגעים למודיעין לאומי-אזרחי גם בשגרה .יחד
עם זאת ,ניתן גם להצביע על כיוון שונה של חזרה
למיקוד באתגרים ביטחוניים והירתמות אד-
הוק לפעילות אזרחית במידה שיתעורר מחדש
צורך בכך .במקרה כזה ,יהיה על גופים אחרים,
כגון משרד הבריאות ,לפתח מענה מעין מודיעיני
לפעילות שבשגרה .המכון לחקר המתודולוגיה של
המודיעין במל"ם הקדיש מספר מחקרים לדיון
בדרך שבה על מערכת המודיעין להשתלב במתן
מענה מודיעיני לצורכי הביטחון הלאומי-אזרחי.
למאמר זה בתצורתו הראשונית הערות
שוליים .ניתן לעיין במאמר עם הערות השוליים
בקובץ שיעלה לאתר המל"ם יחד עם הגירסה
האינטרנטית של "מבט מל"מ"
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מאה שנה לאחר “השפעת הספרדית” שב העולם והתוודע לסכנות רפואיות ולמגפות שונות,
החל משפעת החזירים ,ה־ SARSולאחרונה  ,COVID19המכתיבות סדרי חיים ומשטר
בעולם כולו.

“המוות הוורוד”:
איך המודיעין האמריקני לא השכיל
לעמוד על טיבה של הרעלה המונית
בעיראק

מצבי חירום רפואיים נגרמים גם על ידי רשלנות ממשלתית ,אך ההשלכות יכולות להיות הרות אסון גם אם אין
מדובר במגפה “טבעית” .בכל מקרה חשוב שסוכנויות מודיעין ,כולל גופי מחקר והערכה ,יהיו מודעים למהלכים
והשלכותיהם ,כדי לעמוד על טיבם של משטרים וחברות בעימות או במגע .עשור לפני השימוש בחומרי לחימה
כימיים (חל”ך) בחלבצ’ה שבעיראק ,סיפקה הרעלת החיטה ההמונית הזדמנות כזו ,אשר הוחמצה.
השנים  ,1970-1969ראשית שלטון הבעת’ העיראקי
שעלה בהפיכה צבאית ביולי  ,1968התאפיינו
ביבולים דלים במיוחד ונוצר מחסור חמור
בדגנים למאכל ולזריעה .משטר הבעת’ פנה אפוא
למקורות שונים לרכוש גרעינים כדי שישמשו
לזריעה לעונה הבאה .על אף היעדר יחסים
מדיניים עם ארצות הברית ,הוחלט בבגדאד
לרכוש חיטה מזן מיוחד –  – Mexipakשפותחה
על ידי האגרונום נורמן בורלאוג ,זוכה פרס
נובל לשלום ונחשבה ל”זן פלא” ,שיוצר בחברת
 Cargillממיניאפוליס ,מינסוטה .היקף העסקה
היה כה יוצא דופן – קרוב ל־ 100,000טונות – עד
כי נציג  Cargillטרח במיוחד להגיע לבגדאד כדי
להודות לרשויות העיראקיות.
הבעיה העיקרית הייתה נטייתם של דגנים
אלה לפתח עובש במהלך אחסון ארוך טווח
או במשלוח ימי .אשר על כן ,היה צורך להעביר
את המשלוח גיפור באמצעות כספית אורגנית
( ,)Methyl Mercuryעל אף סכנות ההרעלה
מחומר זה ,שהיו מוכרות בעולם הרפואי והמדעי,
כולל בעיראק ,שנתקלה בבעיה במשלוחי התבואה
שקיבלה בשנות בצורת בעבר וטופלו בכספית
לצורכי שימור .אולם ,הרעלות קודמות ב־1955
וב־ 1960היו בהיקף קטן ,ותורצו בבורותם של
הפלאחים העיראקיים ,שלא נשמעו להוראות
והשתמשו בגרעינים למאכל ולא לזריעה.

הרעלות המזון עולות לדיון

בתחילת שנות ה־ 70עלתה סוגיית הרעלת מזון
בכספית ,בעיקר בצפון אמריקה ומערב אירופה,
לאחר שאותר זיהום כספית בדגים ובעיקר בדג

58

באזורים כפריים בצפון עיראק ,המאוכלסים ברוב
כורדי .הפלאחים המורעבים הפרו את ההנחיה
שלא להשתמש בגרעינים כמזון לבני אדם או
לבעלי חיים ,אף שהגרעינים נצבעו בוורוד מרתיע.
יש גם להניח שלא היו מודעים עד תום ,לרעילות
החיטה המטופלת .השקים (שנארזו במקסיקו)

הייתה סבירות לניסיון פגיעה
מכוון ,או רשלנות מכוונת
כלפי האוכלוסייה הכורדית.
גם אם אין ראיות או רמזים
לרשלנות מכוונת לפגוע
באוכלוסייה
נורמן בורלאוג  -פרס נובל לא מנע את
האסון בעיראק
הטונה .הרעלת הכספית ,גם במינונים נמוכים
יחסית ,פוגעת במערכת העצבים המרכזית וגורמת
לנכויות קשות ואף למוות .בעקבות זאת ,נאסר
הטיפול במזון באמצעות כספית בארצות הברית
ובסקנדינוויה ,אך על ארצות הברית ,שהייתה
יצרנית עיקרית של כספית ,לא נאסר לייצא את
החומר .החומר המשמר ,מתוצרת מפעלי דופונט
( )DuPontבארצות הברית ,היה הזול ביותר
בשוק ,משום שהוא נאסר לשימוש במזון בארצות
הברית ובמדינות סקנדינוויה ומחירו צנח.
מטען הדגנים ,שהגיע בספטמבר  1971במכולות
אמריקניות ,נפרק בנמל בצרה וחולק בעיקרו

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

היו מסומנים בספרדית ,ורוב הכפריים ממילא
לא ידעו קרוא וכתוב ולא התעדכנו באמצעי
התקשורת .התפשטותה של הרעלת הכספית
בעיראק (כמתואר בהמשך) והזמנתם של חוקרים
אמריקניים לסייע לנפגעים בעיראק ,הייתה
“הזדמנות פז” מחקרית לבדוק את מאפייני
ההרעלה במינונים שונים ובקבוצות גיל שונות,
כולל ילדים ותינוקות .נתוני המחקר האמריקני,
שהתבצע בשיתוף עם חוקרים ורופאים עיראקיים,
משמשים עד היום למחקרים פורצי דרך העוסקים
בהשפעת הכספית על נשים הרות ועל תינוקות,
על הגורמים לפגיעה מוחית ,ואף על תחומים
שנחשבו עלומים :אוטיזם ותופעת מוות בעריסה
של תינוקות.

בעריכת דר' שולי בינה| כל העולם מודיעין והכל בו
הניבה מספר רב של פרסומים מדעיים בעיתונות
הרפואית הבין־לאומית ,חלקם בשיתוף רופאים
עיראקיים שהשתתפו במחקר.
הרעלת הכספית בעיראק בשנים ,1972-1971
כאירוע המשותף הן לעיראק והן לארצות הברית,
עוררה בזמנה עניין בעיקר בקרב חוקרי מדע
ורפואה ובארגון הבריאות העולמי ,אך התנהלה
בפרופיל נמוך וכמעט ולא סוקרה בתקשורת
המערבית .גם מרבית העיראקים ,שלא נפגעו ,לא
היו מודעים לקיומה בשל השתקה תקשורתית.
עיקר הפרטים נמצאו בספרות הרפואית המערבית.
זוהי דוגמה נוספת ליחסו של משטר הבעת’ באותה
תקופה כלפי האוכלוסייה ,ובעיקר האוכלוסייה
הכפרית הפריפריאלית ,אך גם כלפי המערב,
שנתפס על ידי המשטר כמקור עיקרי לסיוע

הממשלה העירקית התמהמהה

ממשלת עיראק לא פעלה במהירות ויעילות
והתמהמהה בפרסום ההנחיות לציבור .אף כי מקרי
ההרעלה הראשונים זוהו כבר בסוף דצמבר ,פורסמה
האזהרה במחוזות הנגועים רק באמצע ינואר
 .1972הממשלה הטילה איסור מוחלט על השימוש
בגרעינים ,ואף פתחה במהלך לאסוף אותם,
אולם הפלאחים המפוחדים השליכו את החיטה
המורעלת לתעלות ולנחלים וגרמו לזיהום נוסף
של מי החידקל .טיפולו של המשטר באוכלוסייה
היה אופייני :אנשי הבעת’ הקפידו לשלוט באמצעי
האכיפה ולמנוע פניקה בעקבות פרסום בתקשורת.
הממשלה פרסמה צווים באזורים החקלאיים
ואכפה ,בסיוע צבא ובאיומי נשק ,את הפסקת
השימוש בחיטה הנגועה .עיקר הנפגעים היו
פלאחים עניים שאינם צרכני תקשורת ,ומיעוטם
עירוניים .קבוצת החולים שנבחנה וטופלה בבגדאד
מנתה  47חולים בלבד; סביר להניח שרבים אחרים
באזורי הפריפריה החקלאית לא זכו לטיפול דומה.
על פי דיווחיה של עיראק לארגון הבריאות עולמי,
מדצמבר  1971ועד מרץ  ,1972הגיעו לבתי החולים
 6,142חולים שהורעלו מאכילת כספית ,מתוכם
 452מתו מההרעלה .המדענים שחקרו את הנושא
העריכו שהמספר המדווח נמוך בהרבה מהמציאות,
ולאור בדיקת הנתונים לאחר נפילת הבעת’
מעריכים כיום שמספר הנפגעים היה גדול לפחות
פי עשרה מהדיווח הרשמי העיראקי.

ג'יין הייטאוור ,שהייתה
מוטרדת ממהימנות הנתונים
העיראקיים ,וראיינה את
הרופאים העיראקים ב־,2004
התלבטה אם ההרעלה הייתה
בשל רשלנות ,או שהייתה גם
יד מכוונת ,מצד צדאם חוסיין
ממשלת עיראק פנתה בבקשה לסיוע רפואי בין־
לאומי .משלחת מטעם ארגון הבריאות העולמי,
שכללה מומחים להרעלת מתכות ,גם ממזרח גרמניה
ומצ’כוסלובקיה ,הגיעה לבגדאד .העיראקים
אף הזמינו ספציפית את דר’ תומס קלרקסון
( ,(Thomas W. Clarksonטוקסיקולוג מהמרכז
לרפואה סביבתית באוניברסיטת רוצ’סטר במדינת
ניו יורק .לא היה קשר ישיר בין גורמים עיראקים
מדיניים לבין מחלקת המדינה של ארצות הברית,
אף כי הסיוע והמחקר בעיראק מומנו באמצעות
מענק ממשלתי אמריקני ,ובהיעדר יחסים
דיפלומטיים עם ארצות הברית ,ההזמנה מטעם

צדאם חוסיין  -עוד צד לניהול בעייתי בלשון המעטה
אוניברסיטת בגדאד הועברה על ידי המשלחת
העיראקית באו”ם .קלרקסון הגיע לבגדאד ב־24
בפברואר .1972

ניהול המשבר ושיתוף
פעולה מתחת לרדאר

על ניהול הטיפול בהרעלה הופקד דר’ סעדון
תכריתי ,שעמד בראש מערך הרפואה המונעת
במשרד הבריאות ,ואף הציג עצמו כמקורב לצדאם
חוסיין .קבוצת המחקר קיבלה את הנתונים מצוותו
של דר’ תכריתי ,שבחרו גם את קבוצת החולים
שהשתתפו במחקר בבית החולים האוניברסיטאי
בבגדאד .דר’ תכריתי היה אחראי לאספקת כל
נתוני הדגימות לצורך המעקב .הפעולה המשותפת

הרולד סונדרס  -היה בעד השתקת הפרשה

ג’יין הייטאואר  -חשדה באמינות הנתונים
ולשיתוף פעולה מדעי וטכנולוגי ,אך ללא מחויבות
מדינית .ומנגד ,למרות הנוכחות ושיתוף הפעולה
האמריקני ,גם ארצות הברית לא ראתה את הנושא
כראוי למעקב מודיעיני ,הן לגבי מאפייניו של
משטר הבעת’ ,הן לגבי תוכניותיו לעתיד .מבחינת
ארצות הברית ,הטיפול היה מהלך הומניטרי ותו
לא .על כך נוסף חשש ,שבדיעבד לא התממש,
כי ארצות הברית ,ספקית מרכזית של החיטה
ויצרנית הכספית ,תואשם באחריות להרעלה.
לכן ,התחמק הממשל מעיסוק בנושא ,והצעת
החקיקה בקונגרס ,לאסור ייצוא כספית בעקבות
ההרעלה ,נדחתה .עוזר מזכיר המדינה ,הרולד
סונדרס ,אף ציין בכתב ידו על גבי דיווח המועצה
לביטחון לאומי להנרי קיסינג’ר ,מזכיר המדינה,
כי הנושא “מת” בתקשורת האמריקנית – וטוב
שכך .מכאן שהמועצה לביטחון לאומי המורכבת
מראשי זרועות המודיעין ,ידעה אומנם את פרטי
ההרעלה ,אך החמיצה הזדמנות לבחון את הנושא
ולעקוב אחריו כדי לגבש תמונת מודיעין אמינה
על המשטר ועל מטרותיו השאפתניות של צדאם
חוסיין“ ,האיש החזק” של המשטר.
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כל העולם מודיעין והכל

בו | ידע הוא כוח ומודיעין איכותי משפיע על כל תחומי חיינו

הרצון היה טוב אך שיטו בחוקרים

מה ניתן ללמוד מיחסו של משטר הבעת’ לסוגיה?
ראשית ,ניתן לראות שבכיריו נטלו אחריות וגילו
יוזמה בהתמודדות עם המחסור במזון .המשטר
העז לרכוש כמות גדולה ,באופן חסר תקדים ,של
זן חיטה חדשני מחברה אמריקנית .ארצות הברית
הייתה אחת מספקיות התבואה המרכזיות בעולם,
אולם עיראק לא קיימה עימה יחסים דיפלומטיים
מאז  .1967הקשרים נוהלו דרך ארגוני האו”ם
השונים .בספטמבר  1974נערכה בבגדאד ועידה
בין־לאומית בנושא הכספית ,בחסות ארגון
הבריאות העולמי ( )WHOבשיתוף עם ארגון
המזון והחקלאות של האו”ם (FAO – Food and
 ,)Agriculture Organizationובמהלכה הוצגו
הממצאים על ידי הצוותים המשותפים .מבחינתה
של עיראק ,מטרת הכנס הייתה להפגין פתיחות
בתרומתה למחקר המדעי הגלובלי .מעבר לזאת,
משטר הבעת’ השאפתני שקיבל את עיקר הסיוע
הטכנולוגי והצבאי מברית המועצות ,שאף כבר
אז ליצור קשר עם גורמים במערב ,כולל בארצות
הברית ,מתוך העדפת הטכנולוגיה המערבית עבור
תוכניות ההתעצמות שלו .אך ,כאמור ,העיסוק
בנושא ופרסומו נותרו במסגרת התחום המדעי
בלבד ולא הפכו לנחלתו של הציבור בעיראק או
במערב.
למעשה ,משטר הבעת’ שיטה בחוקרים ורתם
את ההרעלה למטרותיו ,הוא השיג סיוע מדעי
ולגיטימציה בין־לאומית ,עודד כנסים של גורמי
האו”ם ,ואנשי רפואה ומחקר עיראקיים זכו
לפרסומים מדעיים בין־לאומיים .דא עקא ,שלאחר
נפילת המשטר ב־ ,2003הסתבר שהנתונים היו
מוכתבים ,לא שיקפו את ממצאי האמת וגרמו
מבוכה רבה לקהילה המדעית.
דר’ תכריתי סיפק את נתוני דגימות הדם של
החולים שהשתתפו במחקר .רופא נוסף ,דר’
פרחאן בכר התגאה בפני הצוות האמריקאי בכך
שהיה רופאו האישי של צדאם חוסיין .בריאיון
ב־ ,2004לאחר שדר’ תכריתי היגר לארצות
הברית ,הודה בפני ג’יין הייטאוור (Jane M.
 ,)Hightowerעמיתתו של דר’ קלרקסון ,שנתוני
הדגימות ,ששימשו בסיס לאין־ספור מחקרים
במערב ,נאספו ידנית וסלקטיבית והיו חלקיים
בלבד .הבדיקות עצמן ,שבוצעו על ידי הצוות
העיראקי לא נערכו על פי סטנדרטים מקובלים
בתחקירים אפידמיולוגיים ולא שיקפו את מלוא
תמונת ההרעלה והיקפה .יתר על כן ,על פי מאמר
שהתפרסם ב־” ”Scienceביולי  1973והתבסס על
הנתונים שהופקו בעיראק ,קבעו הרשויות בארגון
במנהלת התרופות
הבריאות העולמי (ִ ,)WHO
והמזון ( )FDAוברשות להגנת הסביבה ()EPA
בארצות הברית ,סטנדרטים לרמת הסיכון של
הכספית לבני אדם .לאמור :שבבדיקת דם שבה
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מולא מוסטפה בראזאני  -האם חוסיין ניסה
לנקום בכורדים?
נמצא ריכוז כספית מ־ 1עד  100מיקרוגרם לליטר,
אין הרעלה המסכנת את מערכת העצבים.

העלילה מסתבכת והולכת

ג’יין הייטאוור ,שהייתה מוטרדת ממהימנות
הנתונים העיראקיים ,וראיינה את הרופאים
העיראקים ב־ ,2004התלבטה אם ההרעלה הייתה
בשל רשלנות ,או שהייתה גם יד מכוונת ,מצד צדאם
חוסיין ,לנקם בכורדים .שכן החיטה הרעילה ,חולקה
למחוזות שבהם היה רוב כורדי .זאת ועוד ,התקיים
באותה עת משא ומתן טעון בין המולא מוצטפא
ברזאני לשלטונות בגדאד על מימוש אוטונומיה
לכורדים .הייטאוור העלתה סברה שצדאם חוסיין
היה מודע לסכנות שבחיטה המטופלת .בתקופת

הנרי קיסינג’ר  -המוציא והמביא הראשי
במזרח-התיכון
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הקצרה של שלטון הבעת’ ,ב־ ,1963מונה צדאם
חוסיין הצעיר למשרה זוטרה ב”משרד החקלאות
– המחלקה לענייני פלאחים” .אף כי עיקר עיסוקו
היה גיוס כוחות מזוינים לתמיכה בבעת’ והענשת
הקומוניסטים .לדעתה ,לא ייתכן כי צדאם חוסיין
לא ידע על הרעלות הכספית הקודמות בעיראק
ב־ 1955וב־ .1960לפיכך ,וגם לאור עוינותו את
הכורדים ,הייתה סבירות לניסיון פגיעה מכוון ,או
רשלנות מכוונת כלפי האוכלוסייה הכורדית .גם
אם אין ראיות או רמזים לרשלנות מכוונת לפגוע
באוכלוסייה ,יצוין כי בספטמבר  1971ניסו אנשי
הבעת’ להתנקש בברזאני ,ו־ 16שנה לאחר מכן ערך
צדאם חוסיין טבח בתושבים הכורדים בחלבצ’ה
באמצעות חומרי לחימה כימיים.
שיתוף הפעולה עם העיר רוצ’סטר התחדש בסוף
 1975על בסיס עסקי ,כאשר צדאם חוסיין ביקש
להקים מפעל לייצור חומרי הדברה אורגניים
לצרכים חקלאיים לכאורה .הפנייה למפעל
” ”Pfauldeברוצ’סטר התבצעה דרך הקשרים
המסחריים ההדוקים שהיו לעיראק בצרפת .המשא
ומתן בין ממשלת עיראק לחברה האמריקנית עלה
על שרטון ,לאחר שהעיראקים התעקשו לדלג על
שלב ההקמה של מפעל ניסיוני (פיילוט) ולהתחיל
מיידית בקו ייצור של  1,200טונות בשנה .בין
החומרים שהעיראקים ביקשו לייצר היו רעלים
אורגניים שניתן להרכיב מהם גז עצבים לנשק
כימי ,Amiton, Demeton, Paraoxon :ו־
 .Parathionאף שהעסקה לא יצאה אל הפועל,
הפיקו העיראקים תועלת מעצם קיום המגעים ,שכן
בידיהם נותרו התוכניות והמפרטים של המפעל
הניסיוני שהקימה החברה .על סמך התוכניות
האלה ,פנו העיראקים בבקשות רכש לחברות
מערביות אחרות ,ובסופו של דבר עלה בידם
להקים מפעל ייצור בכוחות עצמם .לפי דו”ח פקחי
האו”ם שפעלו בעיראק במסגרת ,UNSCOM
לאחר מלחמת המפרץ ,החל שלב ההקמה של
פרויקט לייצור עצמי של אמל”ח כימי כבר בראשית
שנות ה־ .70ארגוני המודיעין “התעוררו” רק
כאשר צדאם חוסיין השתמש באמל”ח כימי כנגד
האיראנים בשנות ה־ ,80וביתר שאת .היה זה נושא
מרכזי שהעסיק את ישראל ומדינות הקואליציה
במלחמת המפרץ הראשונה.
לסיכום ,מעקב מודיעין אחר אסונות המוניים,
בין אם בשל גורמי טבע ובין אם במעשה ידי
אדם ,גם באזורים שאינם בצי”ח הלאומי ,מעניק
הזדמנות לאיסוף נתוני מודיעין על חוסן חברתי
וצבאי ,ובעיקר על תהליכי קבלת החלטות בעת
משבר באותה מדינה .הם מאפשרים היכרות הן
עם נקודות העצמה (למשל ,מהירות התגובה של
המשטר לאסון) והן להכיר את נקודות התורפה
(למשל ,היעדר דיווח אמת) של משטרים וחברות
עימם יש למדינה מגעים.

דפי מורשת ,רגעים של עשייה מרגשת ,עם יוצאי המוסד ,השב"כ ואמ"ן | מש"א ומתן
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...

מוטי מלכין ,מתנדב" ,בהדרכה אין אגו,
כולנו נותנים את המרב ,תוך סיוע הדדי
וחברות מתפתחת"
הפעם ,נעתר לבקשתנו לשמוע על חוויית
ההתנדבות ,מוטי מלכין ,בן  ,75תל-אביבי במקור,
אלמן ואב לשלוש בנות .מלכין מוֹנה כבר שמונה
שנות התנדבות .כשהוא מתאר את פעילותו קשה
שלא להתרשם מחדוות המעשה והכוונה.

של חיל הים ,צירף את כל קציני המספן לעמותת
המל"ם ,שהייתה אז בחיתוליה" .השנים חלפו וכך
גם הפרסומים של העמותה שהגיעו למלכין" .באחד
מהם ראיתי קריאה של גדי זהר למתנדבים וכך
הגעתי למל"ם .התחלתי בליווי הביקורים כחלק
מהעמקת חוויית ההנצחה ...אני מסייע לנאוה
בספרייה בהכנת חומרים בערבית ,"...הציג לקונית
את פעילותו כמי שאינו שש לעשות מזה עניין.

את ההדרכה הוא ממקד בקבוצות מבוגרים
והסביר מדוע בחר להתמקצע בקבוצת הגיל הזו
ולא בחיילים ונוער" :יש לי שפה משותפת ושוטפת
עם המבוגרים ותקשורת בלתי אמצעית טובה ,בצד
הניסיון שצברתי".
מלכין ,כבוגר מגמה למזרחנות ,התגייס לצה"ל
בפברואר  1964ושובץ ל־" ,8200אז יחידה
 515שבה שירתו כמה מאות יוצאי עדת בבל,
ה"עיראקים" ורק חמישה־עשר אשכנזים ,"...הוא
נזכר בחיוך" ,אך במקום להטיל עליי משימות
הכרוכות בשימוש בשפה הערבית שובצתי משום
מה לתפקיד מנהלי" .הוא עדיין תמה ודילג על
תיאור שירות החובה" ,השתחררתי והתקבלתי
לחוג להיסטוריה והמזרח התיכון באוניברסיטת
תל אביב .הכרתי את מכון שילוח שהפך לימים
למרכז דיין ,"...קולו השתנה והאינטונציה רימזה על
מחאה כלשהי ...כבוגר החוג הצטרף מחדש לשירות,
כאזרח עובד צה"ל ב־ 8200וצוות לקורס מקצועי
שאת פירותיו יישם במשך כשלוש שנים" .ב־1970
עברתי למחמ"ן ,מחלקת המודיעין של חיל הים,
שבה פעלתי במשך  14שנים במגוון תפקידי איסוף

באגרת המידע
של המרכז למורשת המודיעין
שהופצה במרשתת ערב ראש השנה
תוכלו לקרוא על:

לשאלה "מה העשייה במל"ם תורמת לך?" הוא
התרצה" ,הרבה מאוד! זו גם פעילות מרתקת וגם
הנפשות הפועלות שהכרתי ...בהדרכה אין אגו,
כולם נותנים את המרב ,כל אחת ואחד בתחומו
ויש סיוע הדדי ומערכת חברית מתפתחת ...דווקא
עכשיו כשמשבר הקורונה פרץ אני מוצא עצמי
מתגעגע לפעילות ההדרכה ומנסה לפצות על כך
בשעות התנדבות בספרייה".

מלכין  -כמזרחן אשכנזי ל־ ,8200בואכה חיל הים,
ויה ההתנדבות במל"ם!
ומחקר ,ובפעילות משותפת עם  8200כנציג של
חיל הים" .וכאן הפתיע מלכין בהצהרה יוצאת דופן,
"אל"ם אלי לוי בעת כהונתו כראש מספן מודיעין

נפח הפעילות ב"שגרה" משתנה אצל מלכין על פי
הביקוש לביקורים של קבוצות מבוגרים" ,בימים
כתיקונם אני מגיע למל"ם ליומיים עד ארבעה
ימים בשבוע ...אני חייב לומר שהרגשת הסיפוק
האישי עמוקה מאוד ,במיוחד מאחר שזו התנדבות
ולמעשה אהבה ללא תנאי ...כשבסוף כל מסע
הדרכה במרכז ניגשים אליי רבים ואומרים לי:
'אתם עושים עבודת קודש' – זה השכר הכי נפלא
שיש!" סיכם בנחת את המפגש.

יום העיון המקוון שקיימנו לציון "מבצע יהלום"  -מבצע שהוביל המוסד
בסיוע חיל-האויר ,שהביא לעריקת טייס עיראקי ומטוסו  -מיג  21לישראל.
פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ,מחקריו ופרסומיו
ובמיוחד על תרומת המודיעין בתחום ההתמודדות עם הקורונה ועל הנעשה במל"ם,
בקהילת המודיעין ובעמותות
שנה טובה.
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הוקם הפורום לחקר מורשת הריגול המסכל
במסגרת המכון לחקר המורשת של המודיעין ,התקיימו במל”ם ,בחודש יוני ובחודש אוגוסט שני
מפגשים מרתקים .במפגש הראשון של הפורום החדש ,השתתפו :אל”ם (מיל’) מיקי אלתר ,תא”ל (מיל’)
רמי אפרתי ,פרופ’ אורי בר־יוסף ,אל”ם (מיל’) שמעון לביא ,אבי מושבי ויעקב קדמי .נושא המפגש היה
 הפקת מודיעין חיובי ממודיעין סיכולי .במפגש השני השתתפו :ריבה שניידר-טסלר ,אבי מושבי ,יוסיברקן ,נעם שפירא ,רמי אפרתי ,יעקב קדמי ,יצחק אילן פרופ’ אורי בר-יוסף ,פרופ’ שלמה שפירא ,חגי
מן ,דר’ אפרים לפיד ,ושמעון לביא מייסד הפורום .נושא המפגש היה המידור  -המעטפת הממדרת ,אי
הגעת ידיעות חיוניות בגלל המידור ומהם הנזקים של מידור יתר.

מימין לשמאל :אבי מושבי ,ריבה שניידר טסלר ,סיימון לביא ,אפרים לפיד וחגי מן
תא”ל (מיל’) דודו צור ,מנכ”ל המל”ם ,פתח בדברי
ברכה לבאי המפגשים הראשון והשני והדגיש כי
מדובר בתחום נוסף לחקר מורשת המודיעין .צור
ציין את הנוכחות הרחבה במפגש השני כזירה
נאותה להעמקת המחשבה בתחום הריגול המסכל
והביע תקווה שתוצרי המפגשים יניבו חומרים
מאלפים לתיעוד מקצועי.

הפגש הראשון – מודיען חיובי

מטרת הפגש הראשון הייתה לדון בסוגיה של
השגת התרעה מודיעינית על בסיס סימנים
מעידים שמקורם בקהילת מודיעין אויב יריב וזר,
עוד לפני התגבשות סימנים מעידים אג”מיים-
פיזיים .עיקר כיסוי איסופי קהילת המודיעין של
ישראל בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום
הכיפורים ,היה בין היתר איסוף סימנים מעידים
אג”מיים ומיעוט איסוף מודיעני על עבודת מטה
של מודיעיני אויב וזר.
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עולה השאלה האם מיעוט זה הביא לפער העומד
בבסיס הטענה כי הופתענו במלחמת יום הכיפורים.
בפגש הראשון רצה הפורום לבחון שלוש סוגיות:
האם כיסוי איסופי של מודיעין אויב וזר היה מפיק

האם איסוף מידע ממודיעין
זר ואויב מאפשר ,עוד טרם
התגבשות סימנים מעידים
אג"מיים ,לאתר סימנים
מעידים מודיעיניים .כגון,
איסוף מל"מ ,תוכנית הונאה
והטעייה ותוכנית הסתרה
ומידור
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מודיעין חיובי ממקורות של המודיעין המסכל?
האם מקורות אלה היו מאפשרים לתת התרעה
על כוונה לצאת למהלך צבאי? עם איתור הכוונה
וגיבוש החלטה ,עולה השאלה השנייה – האם
איסוף מידע ממודיעין זר ואויב מאפשר ,עוד טרם
התגבשות סימנים מעידים אג”מיים ,לאתר סימנים
מעידים מודיעיניים? כגון :איסוף מל”מ ,תוכנית
הונאה והטעייה ותוכנית הסתרה ומידור .הסוגיה
השלישית שאינה קשורה לסוגיות הקודמות ,היא
פעולה אקטיבית של המודיעין המסכל במתכונת
של לוחמת מודיעין הכוללת תוכנית הונאה נגדית
ולוחמה פסיכולוגית.
אל”ם (מיל’) שמעון לביא הדגיש כי הפורום
לא בא להחליף מערכות מחקר של גורמים
העוסקים בנושא ,אלא ליצור מעין מבט־על
אינטרדיסציפלינרי-סיכולי ובסיסי .לדוגמה ,הציג
לביא שתי דוגמאות ,אחת למחקר בסיסי והשנייה
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מימין לשמאל :פרופ’ שלמה שפירא ,פרופ’ אורי בר-יוסף ,יעקב קדמי ,רמי אפרתי ,נעם שפירא ,יוסי ברקן ,יצחק אילן
למחקר התרעתי .ביחס למחקר בסיסי ,בין 1948
ל־ ,1990הועמדו לדין כ־ 380נאשמים בגין ריגול
לטובת ארצות ערב ,לעומת  68מרגלים שהועמדו
לדין בגין ריגול לטובת הגוש המזרחי ,חמישה בגין
ריגול לטובת גורמי מודיעין מערביים .חקר נתונים
אלה עשוי להפיק תובנות ביחס למדיניות ההעמדה
לדין ,מודוס אופרנדי ,צי”ח מגויסים ומגייסים,
מאתרי גיוס וכו’ .וביחס למחקר סיכולי התרעתי
הציג לביא את ההתרעה שהתקבלה עוד בשנת
 1972משמונה מאמריו של חסנין הייכל ,שהדגיש
כבר אז כוונת מצרים לצאת למלחמה.

הפגש השני – מידור יתר

פגש זה נפתח בהסכמה שהפורום אינו מיועד להפוך
לוועדת חקירה אלא לעסוק בסוגיות המידור מתוך
רצון מקצועי לאפיין את המידור הנאות והעדכני
מצד אחד ,ולהגדיר את כשלי מידור היתר ונזקיהם
מצד שני .הדיון ארך למעלה משלוש שעות בהן
הציגו ,המשתתפת והמשתתפים את זוויות ראייתם
וסיפרו מניסיונם ארוך השנים במעגלי המידור
בקהילת המודיעין.
מרתק היה לשמוע את הדעות ,לחלוטין לא
מונוכרומטיות ,נהפוך הוא ,ואת מגוון השאלות
שהועלו בפורום החדש.

את סבב הדוברים התחיל הפעם דר’ אפרים
לפיד שפתח את דבריו בכך שסיכול ריגול וטרור

זוכה לחשיפה בעיקר בהצלחות וכי מידור נבחן
באיכויות התוכן וסיים את דבריו באמירה שמידור
היה תמיד אינהרנטי במעשה המודיעין החל
בסיפור נח והיונה .יוסי ברקן הציג את מצוקותיהם
של “לקוחות” המידע בכוח שמודרו בפועל .ברקן
קבע שמידור יתר עלול לגרום לאובדן חיים בעוד
שמידור מושכל ונכון להצלת חיים .חגי מן פרש
את חוויותיו כממודר ממלחמת יום הכיפורים
ואת תוצאות המידור כחלק מההתעקשות על
ה”קונספציה” .יצחק אילן הביע דעה מגובשת כי
מידור מזיק יותר משהוא מועיל ,במיוחד בשיבוש
נוהלי עבודה ולא פחות מכך ,העברת המידע לידיים
לא מקצועיות שבתוך מעגל הידע .מ .מחמ"ן
הצעיר שבמשתתפים ,איזן מאוד את הדיון כמי
שחי את המציאות המשתנה במהירות .מ .מחמ"ן
מנה את עיקר השינויים – מהות האיומים ,השינוי
במקורות לעומת היומינט והסיגינט הקלאסיים,
“היצף המידע” המחייב חשיפת “ברכות המידע”
לכוחות בשטח כדי שידוגו את המידע הרלוונטי
בגישה פירמידאלית .ריבה שניידר-טסלר חידדה
את משמעות המידור המסורתי כחלק מכוחו של
הממדר ,כוחו של הסוד ,לעומת המידור בעידן
הטכנולוגי המחייב שילוב כוחות .קבלה על
ה"קשקשת” בקרב בכירי הקהילה .פרופ’ שלמה
שפירא הציג את הרקע ההיסטורי של ערש המידור
במחתרות ,כתבנית שיצקה את המידור בכוחות
הביטחון ואיפיין את התרבות המודיעינית של
מלחמת יום הכיפורים כ”תרבות קלוקלת” .פרופ’

אורי בר-יוסף בחן את סוגיית המידור במלחמה זו
מחוץ למעגלי המידור וטען שהתרבות הקלוקלת
נבעה מלעומתיות של שתי דעות רווחות ,זו
שהבינה כי המודיעין מלמד על מלחמה וזו שביטלה
את האפשרות .יעקב קדמי אפיין את מידור היתר
כ”בפני עיוור לא תיתן מכשול” והבנת המידור כחלק
מובנה בכל תחום אבטחת המידע .רמי אפרתי
הרחיב את ההתייחסות לתרבות המודיעינית
שהשתנתה מאוד בשל השת”פים הבין-ארגוניים
והצטרף וחיזק את דבריה של ריבה שניידר-טסלר
על דברנות היתר של הבכירים .נעם שפירא ציין את
המידור התקין והאיכותי בכל פרשת מבצע “מגן
צפוני” לחשיפה והשמדת המנהרות בצפון .אבי
מושבי חידד את ההבדל בין סיכול ריגול לסיכול
טרור .בראשון ההתמודדות היא מול מעצמה
העושה מאמצים רבים לחדור אליך בעוד השני
הוא מול אוכלוסיה “רגילה” .הפורום בודק את
האפשרות לגבש סיכום מקצועי המגדיר מחדש
את המידור בקהילת המודיעין ואולי לשנות את
ההמשגה של איפיון מאתגר זה כחלק מתחום
אבטחת המידע ולשיפור התרבות המודיעינית.
באופן פרקטי החליט הפורום בסוף הדיון,
כי בהעדר הסדרה מוסכמת בקהילת המודיעין של
נושא המידור ,יוכן נייר עמדה שיפורסם עם סיום
הכנתו .חברי הצוות הם יצחק אילן ,רמי אפרתי ,מ.
מחמ"ן ,גדעון נפתלי (פסיכולוג התנהגותי) ופרופ’
אורי בר-יוסף המרכז את עבודת הצוות.

גיליון  ,87תשרי תשפ"א ,אוקטובר 2020

63

מש"א ומתן |

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

גילוי ראשון :תהליך הקמת המל”ם החל למעשה ב־ ,1980כשלוש שנים לפני התאריך המצוין בכתבי המרכז.
יחידת החלוץ שנרתמה למשימה מנתה מפקד משימתי וחסר פשרות ,וועדה נחושה בת שלושה חברים שיצרו יש
מאין והתניעו גם ...סיפור אהבה!!! הם אלה שפרצו את הדרך לרבים וטובים שלקחו חלק בעיצוב הרעיון ,ההקמה
ומימוש החזון של מרכז תוסס להנצחה ,מורשת ,חינוך ומחקר.

על שלושה ועל ארבעה
שהתניעו את הקמת המל”ם
לפני  40שנה
תא”ל צביקה שילר ,הקמנ”ר ורס”ן פנינה גבע,
לימים שוחט ,קצינת הנפגעים של חיל המודיעין,
הגיעו ב־ 20באפריל  1980לבית העלמין הצבאי
בקריית שאול“ .לפתע ,צביקה שאלני האם יש
לחיל המודיעין אתר הנצחה ,”...סיפרה פנינה.
“עניתי שאין” .כך היא סימנה את יריית הפתיחה
לתהליך שנמשך כחמש שנים עד אשר הפך מרעיון
ערטילאי למציאות המוכרת לכל חברי העמותה
– המרכז למורשת המודיעין המציין  35שנים
לחנוכתו.
“באותה שנה התחלתי את התפקיד כקצינת
נפגעים ,”...הבהירה פנינה“ ,כשחזרנו מבית העלמין
הוציא צביקה הנחיה להניח אבן פינה לחללי
חיל המודיעין ,עד השישה ביוני שהוא יום חיל
המודיעין.”...

“ועדת השלושה” הזו טיפחה
מערכת דיווח שוטפת לצביקה
שילר ,שקבע כי אבן הפינה
תיירה מיידית בבה”ד 15
רומנים בעת ובעונה אחת

אשר שוחט ,בן זוגה ,התערב“ ,שילר היה מאוד
משימתי ונחוש ואת הביצוע הוא דרש מאל”ם שוש
וייס שהייתה אז רמ”ח ציוד ותקציבים .שוש קראה
לי ומינתה אותי לנציג המחלקה והחיל לנושא
הקמת האתר ,”...הוא חייך וציין כי היה אז קצין
בינוי ובאותה נשימה גם גילה כי הריאיון שערכנו
הוא למעשה שי מפתיע ליום הנישואין של פנינה
ושלו ...ובמילים אחרות – ההנחיה של שילר גרמה
לפנינה ולאשר לעבוד ביחד ובאופן אינטנסיבי ,וכך
גם ניצת הרומן שביניהם והקלישאה החבוטה“ ,וכל
השאר היסטוריה” – המל”ם החוגג  35שנה ולצידו
קשר זוגי נהדר המשלים עתה ארבעה עשורים,
שהבשיל לשלוש בנות ושלושה נכדים .כיום פנינה
היא גמלאית של צה”ל והמוסד ואשר גמלאי של
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למעשה ,מונתה ועדה ייעודית שמשימתה הקמת
האתר .בראשה הועמד אל”ם דאז ,אפרים לפיד.
“ועדת השלושה” הזו טיפחה מערכת דיווח שוטפת
לצביקה שילר ,שקבע כי אבן הפינה תיירה מיידית
בבה”ד  .15קביעה זו לא טשטשה את צמד שאלות
היסוד של השלישייה :הראשונה – היכן יוקם
האתר ,והשנייה – מהיכן יגויס התקציב להקמתו.
הארבעה – שילר ושלושת חברי הוועדה ,החליטו
שהאתר הנבחר חייב להיות בגלילות מאחר שרוב
חיילי חמ”ן אכלסו מחנות ייעודיים באזור .שילר
הוסיף וקבע כלל בסיסי נוסף – האתר חייב לקיים
פעילות יום־יומית“ ...ואז באותה פגישה ,הוא
שאל שאלה רטורית‘ ...מדוע שהאתר לא יהיה
לכל קהילת המודיעין? גם עבור המוסד והשב”כ’.
ערכנו את הבירורים הנדרשים ולא חווינו התנגדות
כלשהי” ,המשיך אשר לשפוך אור על התהליך
הבתולי שהחל לקרום עור וגידים .את הפגישות
קבעו בחורשת האקליפטוסים ,שהפכה ברבות
הימים לפינת המשפחות השכולות ,שבה שכנה אז
מחלקת מודיעין שדה ,במבנים יבילים.
“נוצרה דילמה קשה ,”...המשיך אשר את תיאור
השתלשלות העניינים“ ,לא ידענו איך מעבירים
את השטח השייך למשרד הביטחון ,צה”ל וחיל
המודיעין – לסטטוס של בעלות אזרחית .נכנסתי
למרתון של פגישות ...האמת? נדנדתי ...במשרדי
במנהל מקרקעי ישראל
הצבא המתאימיםִ ,
ובעיריית רמת השרון .אפרים הנחה ,הדריך
וליטש את האסטרטגיה ...היכן שכיום ניצבים
בניין המשרדים והאודיטוריום הגדול ,ישב הגדוד
הנייד (גנ”ד) של  ...8200מי אני ,כרס”ן אשר שוחט
מהמודיעין ,שיקבל אישורי העברת בעלות על שטח
צבאי מגורמים אזרחיים?” מיקד את הדילמה.

מימין לשמאל :יונה עמית (אשתו של מאיר עמית) ,סא”ל אסתר זוטא ,ראש ענף פרט בחמ”ן ,פנינה שוחט,
קצינת הנפגעים ודייוויד קוקרמן נציג ל”ו התורמים.

הרתמות למשימה – מקיר אל קיר

צביקה שילר המשיך והוסיף עוד נדבך לסיפור
המעשה .על ועדת השלושה הוטל לארגן מפגש,
במקום המיועד ,של ראשי קהילת המודיעין
לדורותיהם .פנינה וענף תנאי שירות של חמ”ן
הסתערו על המשימה וארגנו את האירוע .רובם
ככולם אכן הגיעו ובירכו על היוזמה! האלופים
בדימוס חיים הרצוג וארל’ה יריב אף ציינו שיתחילו
לארגן התרמה לטובת ההקמה“ :התחלנו לרכז
רעיונות של הארגונים לאפיון האתר .אצל חיים
הרצוג ,במשרד עורכי הדין ,התקיימו גם פגישות
בנושא ההתרמה” ,אמרה פנינה ואשר המשיך לתאר
את השלב הבא – תחרות עיצוב בין האדריכלים של
צה”ל במרכזי הבינוי לאפיון הפיזי של האתר“ .רס”ן
עדו מור זכה בתחרות הזו” ,הוא סיפר.
בשלב מסויים כבר נכנסו לעובי הקורה האלוף
יהושע שגיא ,ראש אמ”ן ,שייקה דליות שהפך
למנכ”ל המל”ם הראשון והרוח החיה בהרצתו

אבי יערי יהושע שגיא דר’ מרזוק וצביקה שילר
המעשית לצידו של האלוף מאיר עמית( .בגיליון
 ,73לרגל שלושים שנה להקמת המל”ם ,מתפרסם
רב-שיח נרחב על ימי בראשית)...
אשר המשיך לחשוף אבן דרך ועוד אבן דרך בדרך
ליעד“ ,ב־ 1983הוקמה העמותה והאלוף מאיר
עמית קיבל על עצמו את תפקיד היושב ראש.
עמית יזם תחרות חדשה ,ארצית ומינה צוות שיפוט
שבו ישבו יעקב רכטר ,אברהם יסקי וברוך בג,
שהיה מזכיר הוועדה .זו הייתה גם נקודת המפנה
בסטטוס ,”...ברר בזהירות את מילותיו מחשש
שזיכרונו יהתל בעובדות“ ,האחריות והסמכות
על השטח שאותר הועברו מהצבא לעמותה.
העמותה גם בחרה בקבלן זכריה דרוקר לבצע את
התוכנית שתיבחר .ואכן נבחרה ההצעה של משרד
האדריכלים ברוך-סלומון מחיפה”.

“חשוב לציין שעוד קודם לכן יצרנו קשר עם
המשפחות השכולות ,”...חזרה פנינה לתהליך
שהקדים את הקמת העמותה“ ,נפגשנו עם דר’ יוסף
מרזוק ,אחיו של שמואל מרזוק ז”ל ,מנידוני קהיר,
ועם משה סופר ז”ל ,אביו של נעם סופר ז”ל .הועלו
רעיונות וגובשו אפיונים וכך גם עלה הקונספט של
המבוך ...יחד עם ראשי מחלקות הפרט של השב”כ
והמוסד ,ריכזנו את רשימת החללים שתיחקק על
אבני המבוך ,”...היא סיכמה .על קשריה העמוקים
עם המשפחות השכולות פנינה נמנעת מלהרחיב
אך הנושא עלה פעם אחר פעם במהלך השיחה.
וכך סיכם אשר את הדברים כשהוא אוחז בידה של
פנינה ועם חיוך מאוזן לאוזן“ ,בהתחלה היו צביקה
שילר ופנינה ואז הצטרפנו אפרים לפיד ואנוכי ו...
כל השאר היסטוריה!”
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מירי נהרי מאירה את פועלם של ארגון “נתיב” ומפעל “הבריחה”:

“אבא ,צבי נצר ,היה ב’נתיב’ לאחר שירות
במוסד לעלייה ב’ ...חייתי בעולם השושו”...
פגישה עם מירי נהרי היא פגישה עם אופטימיות
מזוקקת המוטמעת בסביבתה .נשואה לשלמה
נהרי (לא הכדורגלן מהדור של סטלמך ב”הפועל
פתח תקווה”) ,אם לשלושה וסבתא לחמישה
נכדים .מירי מונה כבר שבע שנות התנדבות
במל”ם.
כעתודאית ,עברה מירי טירונות וקורס קצינות
ושוחררה מהשירות מייד לאחר מכן .מירי
השלימה דוקטורט במחזור הראשון לתואר
שלישי בפסיכולוגיה ונשלחה להקים תחנה
לטיפול בראש העין .את השירות המקצועי בבית
החולים “שלוותה” החליפה בהיענות לשרת
במוסד כפסיכולוגית קלינית .הזרז לשינוי היה
טיפול מוצלח שהעניקה לילדה בהלם ,בתו של
לוחם בארגון.
“אבא ,צבי נצר ,היה ב’נתיב’ לאחר שירות במוסד
לעלייה ב ...חייתי בעולם השושו” ,חשפה מירי
את הדי־אן־איי הביטחוני בשוויון נפש ,כמובן
מאליו .היא מחלקת את זמנה כמתנדבת בין
הרצאות על “נתיב” ועל מפעל “הבריחה” ,לו היא
מוסיפה את הכינוי“ :מפעל מדהים שניתב כ־300
אלף ניצולי שואה בדרך לארץ”.
גילוי סרט ישן ונשכח על התנועה הדליק את
הניצוץ ללמוד על פועלו של שאול אביגור ,שהפך
את תנועת “הבריחה” לארגון מנוהל ומסודר.
“בשלבים הראשונים היו ניצולים שצעדו ברגל
שלוש וארבע שנים ...זהו אפוס המשובץ באלפי

סיפורים עוצרי נשימה ,כיצד נאספו ילדים מכל
רחבי אירופה הישנה ,באמצעות אין־ספור ‘מרוצי
שליחים’ שבמהלכם עברו ניצולים מיד ליד עד
היעד – ארץ ישראל” .תיארה מירי בעיניים
נוצצות את הנרטיב של הארגון שהחל את פעולתו
בארצות הבלקן ב־ ,1944בהנהגתם של אבא
קובנר ויצחק צוקרמן“ .לדעתי ,אין דבר דומה
לכך בעולם! גוף חשאי המשויך למדינה שעדיין
לא קמה ,עסק בהעלאת יהודים לארצם ,הלאה
והלאה גם לאחר הקוממיות והמשיך עם העלייה
מארצות ערב ,מברית המועצות ...פעילות בעלת
אופי בלתי־לגלי לאורך שני דורות ...זה הבייבי
שלי .על כך אני מרצה בעברית ובאנגלית לנוער,
חיילים ומבוגרים” .אפיינה מירי את פעילותה.
על השולחן הונח חליל צד מוזהב ובסמוך כן
עמוס חמשות צפופות תווים“ ,זה התחביב שלי
בצד ההתנדבות במל”ם” ,הבהירה והתוודתה על
עיסוקה בכתיבה תיעודית של מבצעי הארגונים
שאותם היא חושפת בפני המבקרים.
מירי סקרה את סאגת חייה כמי שגדלה וחונכה
למעורבות בקהילה ,אכפתיות ונתינה לאחר,
במקביל לאהבתה להיסטוריה של התקומה בכלל
והמעורבות המשפחתית באתוס בפרט“ ,יש בי
להט ורצון לספר את הסיפורים ולהמחיש את
הרוח הציונית ,גם בישראל וגם בעולם!” ,הצהירה
מירי נהרי ,עוד מתנדבת בשורת המתנדבות
והמתנדבים של המל”ם.

קול קורא
לכותבים
לחברי המל"ם שלום וברכה,

הרינו להביא לידיעתכם כי חברים
השולחים ידם בכתיבת ספרים,
יכולים להציע לנו להוציא הכתוב
לאור בשיתוף עמנו ,בכללים להלן:

הכותב (או לפחות אחד מצוות של
כותבים) הינו חבר עמותת המל"ם
הספר עוסק במודיעין ,או בהיבטים
הקשורים במהותם במודיעין [לרבות
זיכרונות ,אירועים ,צילומים ,תיעוד
ומסמכים ,חקר ההיסטוריה]...
תוגש ל-מל"ם הצעה מפורטת בכתב,
שתכלול תמצית התוכן ומסגרת
מתוכננת של התהליך הרצוי.
ההצעה תידון בפני ועדת-ספרים,
שתגיש חוו"ד מנומקת לאישור
הנהלת המל"ם.
המעוניינים מתבקשים לפנות בדוא"ל:
mlm@intelligence.org.il
*האמור לעיל מתייחס לנשים ולגברים גם יחד*

מירי נהרי  -אשת אשכולות עשייה ציונית עם שורשים אותנטיים
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מי היה האיש שהיה

מי היה האיש...
מקום ההולדת בקהיר .בסוף שנות העשרים של
המאה העשרים ההורים היגרו למצרים ,האב
מבולגריה והאם מטורקיה .בבית הספר האנגלי
" "St Mary’s Collegeהושלמו הלימודים .הפעילות
הציונית החלה בגיל צעיר בסניף "השומר הצעיר"
בהליופוליס .לימוד חפוז של צילום וכתיבה
בדיו סתרים וקבלת כינוי מחתרתי .העיסוק

המחתרתי הביא למעצר ,חקירות ועינויים ואף
לניסיון התאבדות .הישיבה בכלא הייתה קשה
ובבדידות מעיקה ,אך הרוח התגברה על החומר,
עד השחרור המיוחל שלווה בתסכולים ואכזבות.
למרות הסבל הרב ,החיים שוקמו עד לפטירה
בשיבה טובה.

...האיש שהיה
ראובן בלום

ראובן בלום נולד בשנת  1924במינכן שבגרמניה.
כנער עלה לארץ ישראל עם משפחתו ולמד
בתיכון "בית הכרם" בירושלים.
בספטמבר  1940התגייס לחיל הספר העבר־
ירדני ושירת בו עד אוקטובר .1944
שם למד הפעלת מכשירי קשר והוכשר כטכנאי
אלקטרוניקה.
למד פיזיקה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית
וב־ 1948התגייס לצה"ל ליחידת שפ"ן  -שירות
פענוח נסתרות ,שפעלה בירושלים ועסקה

בהאזנה לקשר האלחוטי של הערבים והבריטים
ובפענוח התשדורות (ובסוף  1948אוחדה עם
יחידה "ש.מ.)"2 .
בשנת  1959מונה לממלא מקום מפקד היחידה,
ששמה שונה ליחידה  .515כעבור כשנתיים מונה
למפקד היחידה ,תפקיד שאותו מילא עד שנת
 ,1966שבה סיים את שירותו בצה"ל.
את הדוקטורט שלו עשה באוניברסיטת בון
שבגרמניה.
נפטר באוגוסט .2015

הזוכים בספרים בהוצאת המל"ם הם :יגאל ברנע ,יוסי דגן ,יוסי צרויה ,מיכה לי־און ומשה ארנוולד.
(שלושת הראשונים מתבקשים לשלוח אלינו את הכתובת המלאה).
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל mlm@intelligence.org.il
* כותרת המדור מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

פקס03-5497731 :

ספרים חדשים בספריית המל"מ

נשרי ,עזרא ,הסוס הטרויאני הבריטי
במלחמת השחרור הישראלית,
 1948-1947סטימצקי .2019 ,

הר-זהב ,חיים1978 ,
לבנון :המלחמה האבודה תש"ף 2019

בנג'ו ,יעקב ,המיקוד המבצעי :גישה לתיאור,
לתכנון ולניהול של מבצעים צבאיים בני זמננו.
מושב בן-שמןמודן הוצאה לאור2019 ,

סנודן ,אדוארד ,האמת,
מאנגלית :עמנואל לוטם.
ראשון לציון :ידיעות אחרונות.2019 ,
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שנה

35
47
50

שנים למל"ם
משבר הקורונה  -שיפוצים במקום אירועים

שנים למלחמת יום הכיפורים
הפתעות  -הם אותנו אנחנו אותם ואולי את עצמנו....

שנה להפלת המיגים
מכה קטלנית בכנף של חיל-האוויר הסובייטי

ועוד בגיליון:
| מודיעיון  -קהילת המודיעין והסיוע לקורונה | העזרה היהודית למודיעין הבריטי במלחמת העולם השנייה |
| המודיעין של דוד לקראת הקרב עם גלית | משפחת פילבי  -אב ובן בוגדים | הסוכנים הזרים של החיזבאללה |
| האביב הטרגי של העולם הערבי |

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020

גיליון  ,86ניסן תש“ף ,אפריל 2020

טובה

