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זרקור על השב"כ
חמישה מראשי השב"כ בעבר ובהווה

מדברים על הכל )כמעט( בארגון

ארכיון המל"ם - תיעוד, מחקר וסיפורת

חלק
ראשון

אנו שמחים להזמין אתכם לבקר בארכיון 
המתחדש של המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(, 

ארכיון מודיעין ישראלי בלתי מסווג. היעד הוא 
הנגשת חומר ארכיוני למטרות מורשת, הנצחה, 

חינוך ומחקר. 

בארכיון חומרים מתולדות המודיעין הישראלי 
מלפני קום המדינה )מודיעין עברי(, ממידע על 

מבצעי המודיעין ועד להשתתפות המוסד בהבאת 
ציוד רפואי למשבר הקורונה.

הארכיון אינו פתוח למשתמשי הרשת, ולכן 
מתחייבת פנייה ותיאום מוקדמים.

לתיאום:
בקשות, עיון וביקורים,   •

לקבלת חומרי מודיעין ישראלי הגלוי:  
library@intelligence.org.il  

טל': 03-5482254  

לרשות המעיינים, מצגת המשמשת את   •
המבקרים, המתמצתת את המצוי בארכיון 

ובספרייה וניתן לראותה בתיאום לביקורי 
קבוצות. 

בעיתות שגרה ספריית המרכז מארחת   •
ביקורים של אזרחים מהארץ ומחו"ל, בהם 

חוקרים וקורס קציני מודיעין, שהפך את הביקור 
בספרייה לאירוע שהוא חלק קבוע מהקורס.

על הארכיון: 
הארכיון כולל ארכיונים אישיים ומוסדיים,   •

ובמרכזם ארכיון מסמכים, הארכיון הוויזואלי 
וארכיון מסמכי השלל.

הארכיון מאוחסן במערכת המחשוב של חברת   •
"אידאה", ברשת פנימית, ואימץ את כללי האיגוד 

הישראלי לארכיונאות ומידע.
רוב הארכיון דיגיטלי, אך חלק מהחומרים   •
בעותקים קשיחים. הארכיון מצוי בתהליכי 

סריקה ודיגיטציה עם פיענוח של OCR – זיהוי 
תווים אופטי.

ארכיון מסמכים הכולל בין היתר:
קטעי עיתונות;  •

מסמכים;  •
פרסומים על מודיעין ישראלי בערבית, בעברית    •

ובאנגלית.
ניתן לאתר בארכיון חומרים לפי מילות מפתח, או 
לפי נושאים מרכזיים, כמו לדוגמה מבצע סוזאנה, 

אלי כהן ועוד. כמו כן, ניתן לחפש בארכיונים אישיים 
של אישי מודיעין, כגון: ארכיון מאיר עמית, ג'ורג' 

גוטלמן ויהושפט הרכבי.

הארכיון החזותי 
סרטים, תצלומים, מצגות וקטעי אודיו;  •

חומרים תיעודיים אישיים של ותיקי קהילת   •
המודיעין, הן מפיהם )תיעוד ותיקים( והן 

מחבריהם לנשק.
 

ארכיון השלל
מאגר חומרי שלל ובו מסמכי שלל )חלקם בערבית 

וחלקם מתורגמים( ממלחמות ישראל, ממלחמת 
ששת הימים, ממלחמת יום הכיפורים, ממבצע 

של"ג ומחומת מגן.

לאחרונה הוקמה עמדת סריקה המחוברת בסיב 
אופטי לחברה הסורקת סוגי מדיה שונים.

ארכיון המל"ם -
תיעוד, מחקר וסיפורת

המרכז למורשת המודיעין )מל"מ( 
מרכז המידע למודיעין ולטרור

על שם האלוף מאיר עמית

בין המפגשים החשובים שהתקיימו השנה 
בספרייה ובארכיון:

ביקור של האיגוד הישראלי לארכיונאות 
ומידע; סיור של ראשי הארכיון הציוני; 

ביקור צוות ספרני ספריית מדעי החברה 
באוניברסיטת תל-אביב; ביקורי קמ"נים;

ועוד בגיליון:
מלחמת הקווקז האחרונה  |  המודיעין של משמרות המהפכה  |  הביקור של רפול במצרים  | 

חלקי ב׳: מנהרות עלייך ישראל;  האב והבן פילבי; חיל המשלוח העיראקי;

אלוף יהושע שגיא הלך לעולמו         נפרדים מעוד שבעה עמודי תווך של קהילת המודיעין - בעמ' 27 ו-36
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המערכת
 עורך אחראי: רון כתרי

 עורך: אופיר שהם
עורכי משנה: יוכי ארליך, דר' שולי בינה, רון קרניאלי, אבנר אברהם, דר' בני מיכלסון,

דר' רפי קיטרון, נעם שפירא
עורך גרפי ומעצב: זאב אלדר

הגהה: צופית מלצר-טסלר

חברי מערכת: צלילה אבנר-הלמן, אבנר אברהם, יוסף ארגמן, יוכי ארליך, דר' שולי בינה,
אמנון בירן, דר' ברק בן-צור, יהודה ברק, עמוס גלבוע ז"ל, מישל דגן-בינט, יואב דייגי,

גדעון מיטשניק, יוסי לבקוב, דר' בני מיכלסון, חגי מן, דוד נוימן, לב ניב, קובי סגל, דר' רפי קיטרון, 
רון קרניאלי, אהוד רמות, סטלה שדות, נעם שפירא

דפוס: דפוס וכריכייה מאירי, חולון
הפקה ופיקוח דפוס: צאלה מלצר

שימוש בחומר המתפרסם בכתב-עת זה, מכל סוג שהוא, אסור בהחלט, אלא אם ניתן 	 
אישור בכתב מהעורך האחראי.

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב-עת זה הם על-דעת כותביהם בלבד.	 
זכויות יוצרים – אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים בכתב-	 

עת זה, חלקם ישנים מאוד. נשמח לציין את הקרדיט לכל יוצר או מקור שיזדהה ולפרסם את 
שמו כראוי.

עמותת המל"ם
אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים העמותה והמרכז, הנשיא והיו"ר הראשון; 

אפרים הלוי – יו"ר העמותה 2005– 2012;
ישעיהו דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון 1983–2005. 

הנהלת העמותה:
יו"ר – דר' צבי שטאובר

מנכ"ל – דודו צור
סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה – חנן מזור

מזכירת העמותה – רקפת פאר

חברי הוועד המנהל של העמותה:
עירית אליגון, דר' דני אשר, אמנון בירן, דר' ברק בן-צור, איציק ברזילי, יהודה )בלכר( ברק,

רולי גרון, עודד חביב , יובל חלמיש, אלי כהן, מנחם כהן, יקותיאל לביא, עפר לונברג, רפי מלכא,
דר' אמנון סופרין, יגאל סימון, חיים קניג, מאיר שגב, מירי שד"ר, אריה שור, ריבה שניידר-טסלר,

עודד תבור

נציגי המשפחות השכולות בוועד המנהל:
אלי גרינברג, ניסן לב-רן, חגי מן, עדה גילן-שחם, סטלה שדות

ראשי וועדות ומכונים בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה )לייבו( ליבנה; ועדת קרנות – יגאל סימון; 

ועדת מורשת ותוכן – דר' ברק בן-צור; ועדת סרטים – עודד חביב; ועדת כספים – מנחם כהן;
ועדת השקעות – עמרם אהרוני; ועדת גיוס ופעילות חברים – עפר לונברג; 

ועדת התקשרויות ורכש – מאיר שגב; ועדת תשתיות ובינוי – ריבה שניידר-טסלר; 
ועדת ביקורת – אשר קרן; ראש מרכז המידע ע"ש מאיר עמית למודיעין וטרור – דר' ראובן ארליך ז"ל;

ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין – יוסי קופרוסר; 
ראש המכון לחקר המורשת והעורך האחראי של "מבט מל"מ" – רון כתרי; 

עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"מ" – יוכי ארליך;

המרכז למורשת המודיעין ואתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה:
ועד  ובכל מערכות ישראל, מאז ערב הקמת המדינה  ימי התגבשות היישוב החדש בארץ-ישראל,  מאז ראשית 
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.
וזרועות קהילת המודיעין, להקים מרכז  וותיקי קהילת המודיעין, המשפחות השכולות  יחדיו  1983 חברו  בשנת 

הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין, מהווה האתר מוקד פעיל לנוער, חיילים, מבוגרים ותיירים, להנצחה, להנחלת 
כדי להטביע את חותמם של חברי העמותה  רב-תחומי,  ולצידה מחקר  חינוכי-הסברתי  תיעוד  וזירת  המורשת, 

והקהילה בארץ ובחו"ל.
מלבד אתר זיכרון ייחודי לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב לשירות המשפחות השכולות, מתקיימים באתר אירועים 
המורשת  הביטחונית,  העשייה  לב  על  והשפעתם  הקהילה  אנשי  הארת  המודיעין,  מבצעי  להמחשת  מיוחדים 
וטרור, הוצאה  ניהול מרכז המידע למודיעין  ומורשת,  כוללת הפקת סרטי תעודה  וההנצחה. הפעילות המגוונת 

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.

בניהולה   – כמתנדבים  ובכיריה,  המודיעין  קהילת  מוותיקי  רבים  בה  פעילים  רשומה.  כעמותה  פועל  המל"ם 
ובוועדותיה, בהדרכת המבקרים מהארץ ומחו"ל, ובכל זירת פעילות בתחומי ההנצחה, החינוך, הנחלת המורשת, 

הסברה רב-לשונית, מחקר וכך גם בבטאוניה – "מבט מל"מ" ו"רואים מל"מ".
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משבעה  נפרדנו  במיוחד  מכאיב  ברצף 
המודיעין  קהילת  של  תווך  עמודי 
והמל"ם. במוסף המיוחד, השב"כ מספיד 
את יצחק אילן בעמ' 27. צביקה שטאובר, 

היו"ר, ויוסי קופרוסר מספידים את עמוס גלבוע בעמוד 36; יו"ר המל"ם 
37; רוני כתרי מספיד את  מספיד יחד אתי גם את רובק'ה ארליך, בעמ' 
גליל אלישיב, נחמן טל, דוד שומרון ויצחק שושן בעמ' 38 ו-39. ובעוד אנו 
בשלב סיום הפקת כתב-העת שלנו, ניחתה עלינו הבשורה המרה על לכתו 

של אלוף יהושע שגיא, ראש אמ"ן...

 האלוף יהושע שגיא )ברמן(  ז"ל
  לשעבר ראש אמ"ן בין השנים 1979–1983

הקמת  על  שהחליט  זה  היה  אמ"ן,  כראש  בתפקידו  שגיא  יהושע  האלוף 
הממלכתי  ההנצחה  לאתר  בהמשך  שהפך  בגלילות,  החילי  ההנצחה  אתר 

של קהילת המודיעין.

וראש  המל"ם  עמותת  של  המנהל  הוועד  חבר  העמותה, היה  הקמת  עם 
ועדת ההנצחה הראשון, מתחילת פעילות העמותה ובמשך כ- 20 שנה.

את דרכו הצבאית החל כקצין הפעלת סוכנים )קת״מ( ביחידה 504, המשיך 
יום  )במלחמת  אוגדה  חטיבה,  מגדוד,  השדה  דרגי  בכל  מודיעין  כקצין 
הכיפורים( עד קצין המודיעין של פיקוד הדרום. לאחר מכן היה מפקד בית-

הספר למודיעין וראש חטיבת המחקר באמ״ן. מ-1979 בתפקידו כראש 
ובעקבותיו  מצרים  עם  השלום  הסכם  מרכזיות:  זירות  בשלוש  פעל  אמ״ן 
הראשונה. לבנון  מלחמת  בעיראק;  הכור  תקיפת  מחדש;   ההיערכות 
את  המודיעין,  לעידן  אמ"ן  את  הכניס  אשר  הוא  שגיא  האלוף 
השדה. ומודיעין  המחקר  קציני  בין  המעבריות  ואת   הלוויינות 

לשרת  המשיך  הראשונה,  לבנון  מלחמת  אחרי  מצה"ל,  פרישתו  לאחר 
ישראל  ושגריר  בת-ים  עיריית  כראש  כנסת,  כחבר  ציבוריים  בתפקידים 

בפיליפינים.

מודיעין  תפקידי  מילא  אשר  היחיד  אמ״ן  ראש  הוא  שגיא  יהושע  אלוף 
מדרגת סג״ם ועד אלוף במערכי המודיעין הקרבי, המחקר והאיסוף.

בן 87 במותו.

יהי זכרו ברוך

דבר המנכ"ל | תא"ל )מיל'( דודו צור

צור דודו  מיל׳   תא״ל  
ם " ל מ ה ל  " כ נ מ
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מי היה האיש שהיה dyogenes@netvision.net.il  |  יואב דייגי

היהודית,  במחתרת  חברה  הייתה  ניניו  מרסל 
במצרים  שפעלה  דר,  אברהם  גייס  אותה 
העשרים.  המאה  של  החמישים  בשנות 
המצריים  הביטחון  שירותי  ידי  על  תפיסתה 
והעמדתם לדין של חברי המחתרת, באשמת 
הפרשות  לאחת  גרמו  ישראל,  לטובת  ריגול 
מדינת  את  שהסעירה  ביותר,  החמורות 
ישראל שנים רבות ונודעה בשם "עסק הביש" 
את  להפעיל   - ההוראה"  את  נתן  "מי  או 
בריטיות  היהודית, לפגוע במטרות  המחתרת 
יציאת  למנוע  במטרה  במצרים  ואמריקאיות 
סואץ,  תעלת  את  שאבטחו  בריטיים,  כוחות 

ממצרים.
מרסל נולדה בחמישה בנובמבר 1929 בקהיר, 

מי היה האיש...

פתרונות יש לשלוח למל"ם,  דוא"ל  mlm@intelligence.org.il  פקס: 03-5497731

האישה שהייתה היא מרסל ניניו ז"ל 

הזוכים בספרים בהוצאת המל"ם הם: הדס צורף ומיכה ליאון, שיוכלו להגיע למל"ם עם תום מגבלות הקורונה 
לבחור ספר מספרי המל"ם.

ב־1933  ב־1906.  בעיראק  נולד 
מצויד  תיכון,  ספר  בית  סיים 
הערבית  בשפה   - רב  בידע 
ובתרבות האסלאם. עם עלייתו 
השפה  בהוראת  עסק  לארץ, 

הערבית.
יגאל אלון  ידי  גויס על  ב־1942 
לפלמ"ח, למחלקה הסורית, שפעלה בפיקודו 
מהרה,  עד  הבריטים.  בחסות  אלון  יגאל  של 
בשפה  ידענותו  בשל  ראשי  למדריך  הפך 
הפסיקו   1943 בראשית  הערבית.  ובתרבות 

היישוב  עם  הפעולה  שיתוף  את  הבריטים 
היהודי והפלמ"ח ירד למחתרת.

כלי  עם  להתאמן  נשלח  מחבריו,  שלושה  עם 
לפעולת  כהכנה  סעיד,  בפורט  בריטי  שיט 
הפעולה,  מטרת  משנודעה  ימית.  חבלה 
מהבריטים  מגע  לנתק  אלון  יגאל  להם  הורה 

ולהיעלם.
באוגוסט 1943 הצטרף למחלקה הערבית של 

הפלמ"ח-השחר, כמדריך ראשי.
מעורבים  המחלקה  חיילי  היו  זו  בתקופה 
ופעולות  מידע  איסוף   - רבות  בפעולות 

אלימות.
עם הקמת צה"ל הועברה היחידה לצה"ל תחת 

פיקודו.
הוא מילא תפקידים רבים ומגוונים, כגון ראש 
קצין  איסוף,  במחלקת  מטה  קצין   ,5 מודיעין 

בממשל הצבאי ועוד.
מאמ"ן  יחידתו  עם  עבר   1963 באוקטובר 

למוסד.
היה דמות חינוכית ונתן דוגמה אישית, אך נותר 

צנוע בדרכו.
נפטר ב־2010.

* כותרת המדור מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

מבולגריה  למצרים  שהגיעו  להוריה,  זקונים  כבת 
והיא  תשע  בת  כשהייתה  נפטר  אביה  ומטורקיה. 
ולמדה  הליופוליס  בשכונת  אימה  עם  לגור  עברה 

בבית הספר של הקהילה היהודית בעיר.
 s׳St. Mary" האנגלי  הספר  בבית  בתיכון  למדה 

College" ושלטה בשפות האנגלית והצרפתית. 
הצעיר",  "השומר  בסניף  חברה  הייתה  מרסל 
ובהמשך התנדבה לרשת הריגול שהקים אברהם דר.
כתאים  במצרים  שנים  מספר  פעלו  החוליה  חברי 

רדומים.
טעות טקטית בהפעלת מטען מאולתר באלכסנדריה, 
שגרמה לחשיפת אחד מחברי החוליה, כשל במידור 
ובעיקר בגידת מי שהיה אחראי על הפעלת הרשת 
ולמעצר  לחשיפה  הובילו  אלעד -  אברי  במצרים, 

של שאר חברי הרשת באלכסנדריה ובקהיר.
משפטם החל בדצמבר 1954. מדובר היה במשפט 
הצבאי.  הדין  בבית  שהתקיים  מאוד,  מתוקשר  בזק 
ראשי  שני   :1955 בינואר  ב־27  ניתנו  הדין  פסקי 
המחתרת היהודית, דר' משה מרזוק ושמואל עזאר, 
ניניו  מרסל  בתלייה.  להורג  והוצאו  למוות  נידונו 
ואחרים  שנים,   51 של  למאסר  נידונו  דסה  ורוברט 

נידונו לתקופות מאסר שונות.
חבריה,  מעצר  על  השמועה  לאוזניה  הגיעה  כאשר 
היא חזרה לדירתה ושרפה כל דבר שיכול היה להעיד 
ה"מוחבארת"  ידי  על  נעצרה  ניניו  פעולותיה.  על 
אשר  לחקירות,  אלכסנדריה  לעיר  ונלקחה  המצרי 
במהלכן עברה עינויים קשים. היא נאלצה להתמודד 
באשמת  שנשפטה  כציונית  בכלא.  החיים  עם  לבד 

ריגול לטובת ישראל, הייתה מבודדת מיתר האסירות 
פעם,  מדי  קומוניסטיות.  ברובן  שהיו  הפוליטיות, 
הצליחו חבריה ליצור איתה קשר באמצעות מכתבים 

ושמועות, שהעבירו אסירים אחרים.
למרות שרוב הזמן הייתה מבודדת, היא פעלה ויזמה 
ריקוד,  שיעורי  לאסירות,  כדורסל  קבוצת  הקמת 
וכך  ועוד,  הכלא  בית  במרפאת  התנדבות  סריגה, 
הקהילה  אנשי  הסוהר.  בבית  החיים  עם  התמודדה 
כמידת  וביקרוה  לה  סייעו  אף  בקהיר  היהודית 
ניניו  יכולתם. בשנת 1968 הוסכם על שחרורה של 
ב־12  בכלא.  שנותרו  אסירים  שלושה  עוד  עם  יחד 

בפברואר 1968 הם הגיעו לישראל.
דרגת  לה  הוענקה  ארצה,  והגעתה  שחרורה  לאחר 
סגן־אלוף בחיל המודיעין. היא למדה עברית באולפן, 
ותולדות  ואמריקאית  אנגלית  ספרות  מכן  ולאחר 

האומנות באוניברסיטת תל־ אביב. 
השושבינה  בוגר.  אלי  עם  התחתנה   1971 בשנת 

בחתונתה הייתה ראשת הממשלה, גולדה מאיר.
בישראל  נישואיה  השרון.  ברמת  רבות  שנים  חיה 
לכך  הצנזורה  ידי  על  שהותר  הראשון  הפרסום  היו 
שחברי הרשת מצויים בארץ. התגוררה בהוד השרון 

עד לפטירתה באוקטובר 2019.
העלה  הביש",  "עסק  מפרשת  חברה  דסה,  רוברט 
ישראל,  גיבורת  בוגר,  ניניו  "מרסל  לזכרה:  פוסט 
ואוהבים.  חברת נפש, עזבה אותנו. כבר מתגעגעים 

אישה אהובה, אצילה ומיוחדת".
בבית   ,2019 באוקטובר  ב־25  התקיימה  ההלוויה 

העלמין של קיבוץ עינת.

יהושע שגיא ז״ל בישיבת ההחלטה על הזוכה בתחרות לעיצוב אתר ההנצחה 
החיילי. לימינו דר׳ יוסף מרזוק יבדל״א והקמנ״ר צביקה שילר ז״ל ולשמאלו 
אבי יערי יבדל״א )ארכיון המל״ם(
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לקוראות ולקוראים שלנו –
שלום ואיחולי בריאות!

לאנשיו,  שלנו:  הכללי  הביטחון  לשירות  כמובטח,  בעיקרו,  מוקדש  זה  גיליון 
קורותיו ומעלליו. דומני שלא ניתן להמעיט במשמעות תרומתו המיוחדת של 
ארגון חשאי זה לביטחונה של מדינת ישראל, מראשית ימיה ועד העת הזאת, 
אפילו בהירתמות למאבק במגפת ה״קורונה״. מאחר שצר המקום מהכיל את 
החומר הרב שהצטבר בידינו )עונג צרוף לעורכים!(, גם הגיליון הבא )89( יוקדש 

לשב״כ כמוטיב מרכזי.
פותחים בדבר ראש השירות נדב ארגמן ושמחים לשתף אתכם במחשבותיהם 
של קודמיו בתפקיד, שניאותו לשוחח עימנו: יעקב פרי, כרמי גילון, אבי דיכטר 
ויורם כהן. את דברם של שניים נוספים )עמי איילון ויובל דיסקין( נביא בגיליון 
אודות  על  ראייתו  בזווית  משתפנו  בעבר,  השירות  מבכירי  חזק,  ראובן  הבא. 
פרשת  לרבות  השמונים,  שנות  מחצית  עד  השישים  שנות  ממחצית  התקופה 
אוטובוס קו 300, שהיה בין גיבוריה. אנו מייחדים מקום לשני תחומים מרכזיים 
למן  השירות  נכנס  שאליו  הדרכים  צומת  השנים:  במשך  השב״כ,  בעיסוקי 
שלא  האבטחה,  מערך  והתפתחות  ל״שטחים״  והכניסה  הימים  ששת  מלחמת 

ניתן לתאר חיינו בלעדיו.
במקומו  איש   – שהיו  מארבעה,  שבוע  בתוך  נפרדנו   ,2020 שנת  של  בסיומה 
ובעיתו – מאבני היסוד של קהילת המודיעין ואנו מזכירים אותם בהערכה: יצחק 
שושן )“אבו־סחייק״(, גליל אלישיב, דוד שומרון ועמוס גלבוע. עוד נזכיר כאן 
את יצחק אילן המנוח, בכיר השב״כ שהלך לעולמו בתקופה האחרונה. ובעודי 
כותב שורות אלו – בתחילת 2021, התבשרנו כי הלך לעולמו גם בכיר השב״כ 
לשעבר דר׳ נחמן טל, ידיד לי מאז ראשית שנות השבעים, מעבודתנו בצפון סיני. 
אליהם הצטרף דר׳ ראובן רובק׳ה ארליך, ראש המכון למודיעין וטרור ע״ש מאיר 
עמית. נזכרם לטובה, ועם סגירת הגיליון נוסף הבכיר מכולם, אלוף יהושע שגיא, 

ממקימי המל"ם וראש אמ"ן לשעבר. נזכרם לטובה, את כולם.
שלושה נושאים שבים להופיע, כ״חלק ב״ למאמרים שפורסמו בגיליון הקודם: 
המנהרות )רפי קיטרון(; מעללי המרגלים פילבי׳ס, אב ובנו )קובי סגל(; והמשך 
עבודתו של יענקל׳ה שחם ז״ל, על אודות כוח המשלוח העיראקי שהגיע לרמת 
הגולן במלחמת יום הכיפורים. הגיעו אלינו התייחסויות שונות ומאלפות בנושא 

זה והחלטנו לקיים רב־שיח כשיתאפשר, שאת עיקריו נשתף עימכם.
שני מאמרים מעניינים נוגעים באקטואליה: דר׳ רז צימט משתף אותנו במגוון 
מחכים  עידן  אבינעם  ודר׳  באיראן  המהפכה״  “משמרות  של  המודיעין  גורמי 
אותנו ברזי “מלחמת הקווקז השנייה״, שהתרחשה לא מכבר ב״חצר האחורית״ 

הצפונית של המזרח התיכון, אזור רווי מאבקי הגמוניה וסכסוכים.
חברנו דר׳ יוסי בן־ארי משתפנו באפיזודה מן העבר, לה היה שותף: ביקורו של 
מקום  מקדישים  אנו   .1979 במאי  במצרים,  )“רפול״(  איתן  רפאל  הרמטכ״ל 
לחברנו דר׳ יוסי לנגוצקי – הצדעה לפועלו בסוגיית המנהרות, בצד סיקורת על 

אודות ספרו, שאותה הספיק למסור בידינו עמוס גלבוע ז״ל.
כתמיד, תודה מקרב לב לכל השותפים לעיצוב הגיליון ולהוצאתו לאור. תודה 
מיוחדת לחברנו למערכת דר׳ רפי קיטרון, שהטה שכם לעריכת מוסף השב״כ 

בגיליון זה ובבא אחריו.
ברכה חמה לכולנו לשנה אזרחית )הרבה יותר( טובה... של בריאות טובה ושיקום 

יעיל ומשמעותי בכל תחומי חיינו, אחרי השנה המאתגרת שחווינו ב־2020.

דבר העורך האחראי | תא"ל )מיל'( רון כתריכתבות ומדורים

זרקור על השב"כ
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גיליון מיוחד שב"כ

או  הביטחוני  הציבורי,  בעולם  גדולים,  בארגונים 
הקיים  בין  מתמיד  פנימי  מאבק  ישנו  העסקי, 
לנדרש, בין ההרגל לשינוי, בין העולם הישן לחדש. 
שירות הביטחון הכללי אינו יוצא דופן במובן הזה. 
בעולמות  דרך  לפרוץ  החלטנו  האחרונות  בשנים 

החדשנות – הן הארגונית והן הטכנולוגית. 
הופך  נתון,  רגע  בכל  משתנה  סביבנו  העולם 
הטכנולוגיות  ורב־ממדי.  מגוון  ליותר  ליום  מיום 
מתעצמות בקצב שובר שיאים, כשהגיוון בהן גדול 
האנושית.  בהיסטוריה  הכרנו  שאי־פעם  מה  מכל 

צירי התקשורת  על  עוברות  כמויות מידע אדירות 
וממשיכות לצמוח כל הזמן. 

במסגרת מאמצי סיכול הטרור, אנו מוצאים עצמנו 
מתמודדים בו־זמנית מול מפגעים בודדים, חוליות 
תת־מדינתיים  ארגונים  ארגונים,  ממוסדות, 
לימים  הגענו  שתיים.  או  מעצמה  מול  ולעיתים 
וכישרון  מוטיבציה  עם  אדם  כל  למעשה  שבהם 
בזמן  להגיע  יכול  הנכונה,  הנגישות  עם  מסוים, 
למעצמות  ייחסנו  עשור  לפני  שעד  ליכולות  קצר 

מובילות. 

סיכול טרור מבעוד מועד,
בראש סולם העדיפויות

יעיל,  מקצועי,  ארגון  הוא  הכללי  הביטחון  שירות 
מבצע  מסחרר,  בקצב  העובד  תכליתי,  משימתי, 
גבוהה,  בתדירות  המשתנות  מגוונות  משימות 
אנו  ובראשונה,  בראש  ורחוקות.  קרובות  בזירות 
כך,  לשם  מועד.  מבעוד  טרור  סיכול  על  אמונים 
בסיס  על  מדויקת  מודיעין  תמונת  לייצר  עלינו 
אלקטרוניים,  לרשותנו:  העומדים  המקורות  כל 
וארגוניים.  אנושיים  ויזואליים,  תקשורתיים, 

בין חזון לחדשנות
נדב ארגמן, ראש שירות הביטחון הכללי

נדב ארגמן, ראש שירות הביטחון הכללי
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לבצע  המאפשרת  כזו  היא  השב"כ  של  המומחיות 
וקפדנית,  יסודית  שיטתית,  בצורה  משימות 
אלו  אמת.  בזמן  לביצועים  החלטות  המתרגמת 
וזאת  והיררכי,  גדול  בארגון  מדהימות  תכונות 
ואנשי  נשות  בארגון.  הייחודי  האדם  לכוח  הודות 
השירות קורצו מן החומר האנושי המשובח ביותר, 
המעזים  הם  והמעוף.  הדמיון  היצירה,  בחזית 
בשנים  המחר.  פני  את  משנים  אשר  והיוזמים 
בתפקידים  משובצות  נשים  יותר  האחרונות, 
וטכנולוגיה.  שטח  אבטחה,  ובתפקידי  מבצעיים 
הן מנהלות  נשים  יותר  ובעיקר  לוחמות  נשים  יותר 

בכירות. 
ההנהלה  חברי  עצמנו,  מצאנו  האחרונות,  בשנים 
כיצד   – אתגר  בפני  ניצבים  הארגון,  של  הבכירה 
שנים  עשרות  במשך  אשר  מצטיין  ארגון  לוקחים 
דפוסי  את  ומתאימים  מסוים,  באופן  ופועל  פעל 
הפעולה שלו לאתגרים החדשים, על מנת להשפיע 
לחיוב על עתידו, מבלי לעכב את תוצאותיו בהווה. 
מושתת  שלנו  הארגוני   DNAה־ חשאי,  כארגון 
המודיעין  קהילת  על  נסמך  ממודר,  היותו  על 
המוכרת  הביטחון  תעשיית  ועל  המצומצמת 
לימדה  הקרובה  ההיסטוריה  זאת,  עם  והטובה. 
של  הגדולות  הטכנולוגיות  הדרך  שפריצות  אותנו 
השנים האחרונות, לא החלו דרכן במגזר הביטחוני. 
הראשון  בשלב  למקד  החלטנו  המשאבים  את 
בתעשיית הסטארט־אפים הענפה של ישראל. הבנו 
שאם אנחנו רוצים להשתלב, אל לנו לנהוג כלקוח, 
להבנתנו,  הנכונה,  הדרך  כמשקיע.  רק  לא  בוודאי 
החלו  ההצלחות  הזמן,  עם  שותפים.  להיות  הייתה 
מגיעה  ההצלחות  עם  תהליך,  בכל  וכמו  להצטבר, 

המוטיבציה להצלחות נוספות. 

טכנולוגיה מואצת
ושמירה על צניעות

סטארט־אפים,  באיתור  מיקדנו  האנרגיה  את 
דרכן  בתחילת  חברות  של  האצה  בתהליכי 
לא  המכריע  רובם  תחומים,  במגוון  העוסקות 
קשרים  של  ענפה  רשת  וביצירת  ביטחוניים, 
את  כולם  עם  לזהות  במטרה  בתעשייה,  וחיבורים 
המגמות המעניינות ולהגיע לטכנולוגיות וליכולות 

הכי חדשניות ומתקדמות. 
הקפדנו להיות צנועים, לתרום ולתת ערך הדדי. 

בתרבות  הוא  שעברנו  נוסף  משמעותי  תהליך 
הצנעת   – ברורה  הייתה  המטרה  הארגונית. 
שאפנו  הארגון.  פירמידת  השטחת  ההיררכיה, 
האגף  לראש  לפנות  יכול  חדש  עובד  שבו  לארגון 
יכולה  סטודנטית  בירוקרטי;  מאמץ  ללא  שלו 
ולשאול  והטכנולוגיה  הסייבר  אגף  לראש  לכתוב 
הסייבר;  בעולם  דרכה  להתחיל  יכולה  היא  כיצד 
תוכן  מומחי  עם  להתייעץ  יכול  ותיק  אנליסט 

בעולמות מקבילים בתוך הארגון; והכול באמצעות 
רשת חברתית פנים־ארגונית. בכך הצלחנו למעשה 

להיפתח, להשתפר ולהתחבר. 
חיי  הצלת   – תוצאות  פי  על  הנמדד  ארגון  אנו 

אדם, אך הדרך לא פחות חשובה.
הצלחנו ליצור תהליכי חדשנות, ביצענו האקתונים 
והחטיבות,  האגפים  בתוך  יוזמות  עודדנו  גדולים, 
וליצור תנועה של  "להנמיך את החומות",  הצלחנו 
צעירים,  יזמים  עשרות  גילינו  הארגון.  בתוך  ממש 
מוכשרים ונלהבים שרק חיכו ללגיטימציה ארגונית 

ולגיבוי מנהליהם ולפרוץ קדימה.
המשותף לתהליכים שהוזכרו הוא החתירה הבלתי 
והישגים  תוצרים  והשגת  למקצוענות  מתפשרת 

בזמן קצר. 

 DNAכארגון חשאי, ה־
הארגוני שלנו מושתת על 

היותו ממודר, נסמך על 
קהילת המודיעין המצומצמת 

ועל תעשיית הביטחון 
המוכרת והטובה. 

ועימו  אני מאמין שהתהליך בעיצומו, הקצב עולה 
המודיעיניות  הטכנולוגיות,  היכולות  משתכללות 
להצלחת  ביותר  המשמעותי  המבחן  והמבצעיות. 
ללא  פנימיים,  מהלכים  ויותר  יותר  הוא  ההטמעה 
משוכנע  הנני  קדימה,  במבט  מלמעלה".  "הנחיה 
מתנהלים  אנחנו  שבו  באופן  הללו,  שהשינויים 
נוספים,  פיתוח  תהליכי  עם  ביחד  והחוצה,  פנימה 
מול  אל  האיכותי  יתרוננו  את  לשמר  לנו  יאפשרו 
ונעשית  ההולכת  בסביבה  המתעצמים,  היריבים 

יותר ויותר מאתגרת.

חזון וערכים
שני  השנה  הובלתי  נפרד,  ובלתי  משלים  במהלך 
בזה,  זה  השזורים  חשובים  ארגוניים  תהליכים 
ונוגעים  שלנו  הארגונית  התרבות  את  המשקפים 
גיבוש  הנוכחית:  במציאות  השירות  של  בעיצובו 
הניהול  תפיסת  לצד  הארגוניים,  והערכים  החזון 

בשירות. 
הובלתי   – והערכים  החזון  גיבוש  תהליך  את 
בשיתוף עובדים ומנהלים רבים, גורמי חוץ שעימם 
התייעצנו. הייתה זו הזדמנות מצוינת ליצירת חזון 

משותף, תיקוף ועדכון לערכים הארגוניים. 
את  עבורנו  להתוות  אמור  השירות  חזון  בראייתי, 
ולצקת  ליצירת מחויבות להגשמתו  הדרך, להוביל 

משמעות והכוונה במגוון תחומי העשייה שלנו. חזון 
השירות שנבחר הוא ממוקד ותכליתי, ולכל מילה 

בו ישנה משמעות אדירה – 

"להקדים בכל זמן ומקום,
בזכות אנשים בעלי תחושת שליחות, 

למען ביטחון מדינת ישראל".

ערכי השירות, הם הכללים הבסיסיים ביותר שלנו 
– דרישות היסוד שלנו מעצמנו ומכל אחד מאנשינו 
ריסון הכוח,  יושרה, רעות, תעוזה,  ממלכתיות,   –
הטלת ספק ושמירת סוד – כל אלה יעמדו בבסיס 
אחד  מכל  חלק  והם  שלנו,  וההתנהלות  העשייה 
מאיתנו. שבעת הערכים הללו משלימים זה את זה, 
שזורים זה בזה ויוצרים יחדיו את דמותו הייחודית 

של איש השירות.
השירות  וערכי  החזון  ותיקוף  גיבוש  בתהליך 
בעבודה  השירות,  ומנהלי  עובדי  כל  חלק  לקחו 
חיבור  יצר  התהליך  וחדשנית.  מעמיקה  משותפת, 
עובדי השירות עם שורשי הארגון –  והזדהות של 
והערכים  החזון  תרגום  והחזון.  הערכים  הייעוד, 
לעשייה והטמעתם בקרב אנשי השירות הוא אחד 

התפקידים החשובים ביותר של המנהלים בארגון.
להם,  וכהשלמה  שגובשו,  השירות  ערכי  בסיס  על 
יש  בארגון  למנהלים  הניהול.  תפיסת  את  מיסדנו 
ההון  את  ולהנהיג  להוביל   – ביותר  חשוב  תפקיד 
האנושי להגשמת חזונו וייעודו של הארגון. תפיסת 
הניהול שגובשה מצביעה על מפת ערכים, שתהווה 
ואחד  אחת  כל  עבור  ברור  ניהולי  מצפן  מעתה 

ממנהלינו, ובמרכזה הערכים הבאים – 

אנושיות, דוגמה אישית,
אחריות מרחיבה,

יוזמה ואקטיביות, הקשבה ולמידה 
 וחשיבה קדימה. 

אני מאמין בכל ליבי
כי השילוב של

קידמה טכנולוגית פורצת דרך, 
יצירתיות, הון אנושי

מהטובים שיש בעם ישראל, וחזון 
וערכים שמהווים

מצפן עבורנו,
הוא שהופך

את שירות הביטחון הכללי 
לארגון מרכזי וחשוב מאין כמוהו 

בשמירה על
ביטחון ישראל.
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גיליון מיוחד שב"כ

השב"כ  ראשי  את  בירך  שטאובר  צביקה  דר' 
במסכות  עטויים  למל"ם  להגיע  שטרחו  לשעבר, 
וסקר בפניהם בקצרה את פעילות המל"ם. לאחר 
ההקדמה, הוסיף שטאובר שאלת מבוא, "חשבתי 

לשיח ראשי שירות הבטחון הכללי, שנערך בתחילת סתיו 
2020, בעיצומו של משבר הקורונה ובתנאי ריחוק חברתי 
ויורם  דיכטר  גילון, אבי  יעקב פרי, כרמי  במל"ם, התייצבו 
המראיינים:  התמקמו  העליון,  הדיונים  בחדר  מולם,  כהן. 
צור,  דודו  מיל'(  )תא"ל  המל"ם,  יו"ר  שטאובר,  צביקה  דר' 
רון כתרי, העורך האחראי של כתב  המנכ"ל, )תא"ל מיל'( 
השב"כ,  מוסף  עורך  קיטרון,  רפי  דר'  מל"מ",  "מבט  העת 

ואופיר שהם, העורך. חברת המערכת צלילה הלמן המסורה 
את  אחד  כל  לסכם,  ניסו  המרואיינים  והקליטה.  צילמה 
המציאות  שבעיני  ללבן  מבט  מישירים  הוא,  משמרתו 
באותה משמרת, לא מסתירים לבטים ואפילו חילוקי דעות. 
המרחב  והבנת  יציבים  ניסיון  אדני  על  מונחות  דעותיהם 
הביטחוני-מדיני בישראל, במזרח התיכון ואף רחוק יותר. 

כל מה שקרה מאז במרחב, רק הוכיח את עומק ההבנה.

מגן ולא יראה?
נראה טוב ונשמע מצוין!

המראיינים והמרואיינים: מימין לשמאל - כהן, דיכטר, גילון, פרי; כתרי, צור, קיטרון, צלילה ושטאובר

שהיא  משום  מהסוף,  דווקא  בשאלה  לפתוח 
קשורה ל'רוח הזמן', מה שנקרא. 

נכון?  אחר,  ממשלה  ראש  עם  עבד  מכם  אחד  כל 
מהו  שנעשה...  מה  על  ומתבוננים  יושבים  אתם 

את  להעביר  אמורים  כשהייתם  המרכזי,  הלקח 
עם  מהמגעים  שלמדתם  אחריכם,  לבא  התפקיד 

הדרג המדיני?"
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יעקב פרי
)ראש השב"כ בשנים 1995-1988(

"השירות לא נפגע ביכולותיו המבצעיות 
בגלל פרשת קו 300"

"קודם כול תודה על ההזמנה. הזמנות כאלה תמיד 
אחרים...  לימים  אותך  מחזיר  זה  אותי.  מרגשות 
עמיתיי ואני מצטערים שעמי איילון ויובל דיסקין 
חסרים  בהחלט  הם  איתנו,  כאן  נמצאים  לא 
לפעילות  להתוודע  שמחתי  מאוד  לשרשרת. 
המל"ם, ואני מצהיר כאן שעתותיי בידיי וכל מה 
שאוכל לעזור בהתנדבות – בהרצאות, בהדרכה – 
אני לרשותכם. אני זוכר איך 'מכרו' לנו את הקמת 
אחד־ אותנו  ושאלו  בשירות,  כשהיינו  המל"ם, 

קבע  בהורדת  למל"ם  לתרום  נסכים  האם  אחד 
שאמרו  חוכמים'  'אובר  היו  ותמיד  מהמשכורת... 
התקבל  זה  הכול  בסך  אבל  אחרת,  ואמרו  כך 
שמח  מאוד  ואני  חיובית,  מאוד  בצורה  בשירות 

שהמקום חי, פועל, נושם ובועט."
ואשתדל  שהעברתם  השאלות  את  "קראתי 
בקיצור  כתרי,  רון  שביקש  כפי  אליהן  להתייחס 
ובלי לפרט יתר על המידה, אלא אם אתם או העורך 

תחשבו שבנקודה מסוימת רצוי לפרט.
האתגרים  הם  'מה  הייתה:  הראשונה  השאלה 

המרכזיים שאפיינו את תקופתי כראש השירות?'. 
אפתח בהקדמה קצרה מאוד".

משבר קו 300, מהקשים 
ומהמשמעותיים שידענו

"שירות הביטחון נקלע, לפי דעתי, לאחד המשברים 
גם  ביותר,  והמשמעותיים  ביותר  הקשים  אולי 
תדמיתית  שמבחינה  ובוודאי  ערכית  מבחינה 
וציבורית. ההתאוששות מפרשת קו 300 לא הייתה 
שחלק  מניח  אני  קצרה',  'לא  אומר  כשאני  קצרה. 
מהם  שנעלם  חשו  השירות  מעובדי  מאוד  גדול 
הגיבוי או – מה שאנחנו חינכנו עליו – גיבוי מוסדי, 
גיבוי קברניט, הגיבוי הממשלתי. חלק מהם התחילו 
את  עושים  'אנחנו  של  מחשבות  לחשוב  פתאום 
או  הערכה,  אין  דבר  של  ובסופו  השחורה  העבודה 
שהיא מאוד מוגבלת'. פרשת קו 300 עוררה הרבה 

מאוד מחשבות והרבה מאוד תחושות ורגישות".

היו  מהצד,  שמסתכל  "כמי  שטאובר:  צביקה 
בשירות גם כאלה שאמרו 'וואלה, איך יכול להיות 

שה'ראשים' שלנו אינם דוברי אמת?'"

 300 קו  משבר  של  הניהול  גם  כאלו.  היו  "כן, 
שנוי  כ'ניהול  לכנותו  שניתן  ניהול,  היה  בשירות, 

י,  דָָ רָָ ופלג  מלכה  רפי  חזק,  ראובן   – לזרים  האגף 
עזבו את השירות וניהלו מסע משפטי. מעמדו של 
ראש השירות דאז התנדנד. הובא יוסף הרמלין על 
מנת לנסות ולאושש את השירות, לנסות ולהרגיע. 
יוסף ז"ל היה איש מאוד רגוע, איש שלא בא מה'הו־

הא', בוודאי לא התקשורתי. הוא היה כבר אז יהודי 
מבוגר יחסית, ונפלה בחלקי הזכות לכך שהוא מינה 
יוסף את התקופה  אותי ל'משנה' שלו. עברתי עם 
שאמרתי  וכפי  להשתקם,  ניסה  השירות  שבה 
שיותר  חושב  אני  קלה.  לא  הייתה  ההתאוששות 
השירות  מבצעית.  פחות  ופסיכולוגית,  תחושתית 
פרשת  בגלל  שלו  המבצעיות  ביכולות  נפגע  לא 
נפגעה. האנשים, שהיו  רוח הדברים  300, אבל  קו 
או  יותר  רגישה  מבצעית  עבודה  לעשות  צריכים 
רגישה פחות, כולל עבודה מודיעינית שוטפת, שאלו 
ונשאלו הרבה מאוד שאלות שללא ספק השפיעו, 
ואין על זה ויכוח. פצע זה דימם הרבה מאוד שנים 
בשירות הביטחון, גם אחרי פרישתי מתפקיד ראש 
את  לסגור  בניסיון  דיונים  מיני  כל  נעשו  השירות. 

הפרשה ולאחות את הפצעים שנותרו. 
 .300 קו  מפרשת  מודרתי  בנושא:  אנקדוטה  הינה 
ולא סיפרו  ושומרון  ויהודה  ירושלים  הייתי מפקד 
לי וגם לא הייתי חלק מה־'loop' שטיפל בוועדות, 
וכשראובן  המדיני.  הדרג  עם  ובמגעים  במשפטים 
חזק החליט לפרוש מהשירות, היות שהיינו במשך 
הרבה מאוד שנים ידידים מאוד קרובים, הוא מצא 
לנכון לבוא אליי למרחב ירושלים ולהגיד לי שהוא 
'למה  עוזב. אחת השאלות ששאלתי אותו הייתה: 
בעצם  אותי  שיתפתם  לא  אותי?  שיתפתם  לא 
הפנייה לאברום על מה שחשבתם שהוא עשה, או 
השקרים שלו או הכיסוי שהוא ]אברום[ השתמש  רפי קיטרון - עורך מוסף השב"כ

הופץ  התפוצצה,  שהפרשה  מהרגע  במחלוקת'. 
שהוכתב  בשירות,  דו־שבועי  או  שבועי  בולטין 
שלום  אברהם  בזמנו,  השירות  ראש  ידי  על  כמובן 
ז"ל. אבל התקשורת, מטבע הדברים, השיגה תמיד 
עובדי  כלפי  כלומר,  הזה.  הבולטין  את  והקדימה 
השירות הוא לא היה אף פעם מעודכן, כאילו משהו 
גם  מה  בהסברה,  בעייתיות  גם  הייתה  בדיעבד. 
התפטרו.  השירות  מטה  מאנשי  משליש  שלמעלה 
כלומר, אם נשווה את זה לכל ארגון היררכי אחר, 
לראש  המשנה  גם  ביניהם  ששליש,  בחשבון  קחו 
השירות, ראש אגף מבצעים, ראש אגף מנהל, ראש 

יעקב פרי - טכנולוגיה עד השמיים, לא תיאמן...
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גיליון מיוחד שב"כ

בו?'. אז הוא ]חזק[ השיב לי: 'אנחנו רוצים לשמור 
עליך'. אם נכון הדבר או לא, אינני יודע, עד היום. 

אבל זו הייתה התשובה".

האינתיפאדה הראשונה והסכם אוסלו
"מוניתי לראש השירות במרץ 1988 ופרשתי בסוף 
פברואר 1995. כיהנתי כראש השירות במשך שבע 
גם  היו  שמיר.  יצחק  ידי  על  כמובן  מוניתי  שנים. 
להגיע  שהצליחו  בודדים,  מתנגדים  מצד  קולות 
בעניין הזה גם ליצחק רבין, שהיה שר הביטחון, וגם 

ליצחק שמיר. 
רבין  יצחק  עניין.  לא  פשוט  זה  שמיר  יצחק  את 
היה  צריך  רבה'.  תודה  אתכם,  'שמעתי  להם  אמר 
להזכיר זאת, כי אחת האנקדוטות המעניינות היא 
שעיתונאי בשם אמיר אורן, שהשתוקק לפרסם את 
שמי )אז אי אפשר היה עדיין לפרסם את שמו של 
ראש השב"כ(, חיפש איך להתחכם... הוא כתב אז 
'דבר'.  העיתון  של  השבועי  המגזין  השבוע',  ב'דבר 
וכך ניסח כותרת ביום שישי: 'מי יעקוב אחרי פרי 

מייסון?!'. 
של  בעיצומה  היינו  כבר   1988 בדצמבר 
'האינתיפאדה הראשונה', שפרצה בעקבות תאונת 
דרכים שאירעה בג'באליה. היא נמשכה למעשה עד 

ספטמבר 1993, עד אחרי חתימת הסכמי אוסלו.
הסכם  בהחלט  היה  השני  שהאירוע  חושב  אני 
ניסיתי  אוסלו, מכיוון שבשנתיים שאחרי ההסכם 
נצטרך  שבו  לעידן  ולהכינו  השירות  את  לארגן 
לעבוד בשיתוף פעולה מסוים עם כוחות הביטחון 
ה'פאזה'  את  קצת  לשנות  שנצטרך  הפלשתיניים... 
לעזה  בהתחלה  הפלשתינית,  הרשות  הגעת  בגלל 

ואחר כך ליהודה ושומרון וכיוצא בזה".

צביקה שטאובר: "זו הזדמנות עבורי להעיר הערה: 
המטה  בעבודת  שהשתתפתי  מסוים  שלב  היה 
היו  השב"כ  שאנשי  הבנתי  ההסכמים.  לקראת 
 'articulate' ויותר  בעצמם  בטוחים  יותר  הרבה 
שונה.  הייתה  שלהם  החשיבה  האחרים.  מכל 
לכם  לומר  רוצה  אני  חסון.  ישראל  במיוחד  יצוין 

שנדהמתי לטובה!" 

"רק בשביל זה היה כדאי לבוא לכאן! לאינתיפאדה 
ולהסכמי אוסלו יש להוסיף את עידן שליטתה של 
ועוד  ובעזה.  ושומרון  ביהודה  הפלשתינית  הרשות 
כמה דברים יותר קטנים אבל משמעותיים לדעתי, 
חקיקת  על  שעשינו  האינטנסיבית  העבודה  כמו 
חוק השב"כ. במדינה דמוקרטית טוב שקיים חוק 
כזה. אי אפשר היה להכניס לחוק השב"כ נושאים 
רגישים, אבל החוק מאפשר לשב"כ להתנהל באופן 
ב'נוהגים'  ולא  חוקי  בבסיס  מעוגן  מוסדר,  מאוד 

וב'נהלים', על פי שמועות ותורה שבעל פה.

התפתח ויכוח ציבורי: על מי הייתה האחריות לצפות 
או אם לאו?  או להעריך האם תפרוץ אינתיפאדה 
שהאינתיפאדה  שלי,  האמת  זו  היום  ועד  האמת? 
גופים  הרבה  מכיר  לא  אני  ספונטני.  אירוע  הייתה 
ספונטניים.  אירועים  לצפות  היכולים  מודיעיניים 
שנתיים  אולי  כשנה  ביושר,  לומר  שצריך  למרות 
דצמבר  את  כשמסמנים  האינתיפאדה,  פרוץ  לפני 
רצף  היה  הראשונה,  האינתיפאדה  כראשית   1987

של אירועים שלאורם אפשר היה לחזות או להרים 
את רף ההתרעה. אפשר אולי היה לעשות יותר".

סוג לא מוכר של התקוממות
יהודה  את  'תמלא  לו:  ואמרתי  לשמיר  "הלכתי 
ושומרון בגדודי צבא'. הוא שאל אותי למה. אמרתי 
לו: 'כי זו הזדמנות לדכא התרחשויות בעודן באיבן'. 
זה  הכוחות  את  שהכניסו  ועד  בארץ  היה  לא  רבין 

ארך קצת זמן... 
לא  צה"ל,  שלא   – הוא  לציין  שצריך  השני  הדבר 
המשטרה, לא משמר הגבול, לא השב"כ ולא אנשי 
לסוג  רגילים  היו  שם,  הסתובבו  הם  שגם  המוסד 
והתורה  הכלים  לנו  היו  לא  התקוממות.  של  כזה 
המודיעינית וגם לא הכלים המבצעיים כיצד לטפל 
חסימת  אבנים,  יידויי  בעיקרם  שהיו  באירועים 
ושימוש  דקירות  תבערה,  בקבוקי  השלכת  צירים, 
שהתרגלנו  מה  לא  בהחלט  מאולתר.  עממי  בנשק 
אליו בפיגועי טרור, נקרא לזה ממוסדים, עם פצצות 

מאולתרות וכיוצא בזה.
כולה  שהמערכת  עד  חודשים  מדי  יותר  חלפו 
מוצפים  היינו  הביטחון.  שירות  כולל  התארגנה, 
זורקי  שמות  של  באלפים,  לפעמים  במאות, 
אז  הקמנו   .15-13 בני  כלל  בדרך  שהיו  אבנים, 
במגידו,  מכן  ולאחר  בפרַעה,  המעצר  מתקן  את 
המשפט  בתי  סדר.  מפירי  שולחים  היינו  לשם 
אחרי  חודשים  מספר  חלפו  עמוסים.  מאוד  היו 
היה  הטוב...  במקרה  למשפט,  עד  אבן  שזרקת 
מיכה  בשכם,  המשפט  בבית  מפורסם  שופט  אז 
שהיו  ביום  מחיפה.  מגיע  שהיה  לינדנשטראוס, 
מושלכות אבנים על המכונית שלו, בדרכו לשכם, 

מסכנים היו הנשפטים...

 פרי עם יצחק רבין - גישה מעשית חפה מרכילויות

יצחק שמיר - חש שייך לקהילת המודיעין
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יצאה  משם  רבין,  יצחק  אצל  שטחים'  'פורום  היה 
הידיים  את  להם  'תשברו  המפורסמת  האמרה 
לנו  'אין  של  מצוקה  קריאת  הייתה  זו  והרגליים'. 

כלים אחרים'.
 במענה לשאלה הראשונה, צריך לומר גם שהרקע 
נוח.  רקע  להיום,  אותו  משווים  אם  היה,  הפוליטי 
מאוד  איש  היה  שמיר  יצחק  מתפקדת,  ממשלה 
והמודיעין  מוסדי. אצלו מערכת הביטחון, המוסד 
היו מעל לכל. הוא ראה עצמו כחלק מהמערכת והיה 
שלי  בפגישות  הזה,  בעניין  איתו  לדבר  מאוד  קל 
עייף...  איתו, שנערכו אחת לשבוע. הוא היה קצת 
הרבה מאוד פעמים שאלתי את עצמי כראש שירות, 
שיצאתי  אחרי  לי?!',  אישר  לא  או  לי  אישר  'הוא 

מפגישה איתו, בחזרה למשרד בתל־אביב".

שיתוף פעולה עם הפלשתינים
הקשר  התחלת  הייתה  באמת  חשובה  "נקודה 
ידידי  הפלשתינים.  הכוחות  עם  הפעולה  ושיתוף 
ואני התבקשנו לפגוש  המנוח אמנון ליפקין-שחק 
בעקבות  דחלאן,  ומוחמד  רג'וב  ג'יבריל  את 
את  ולהסדיר  לנסות  מנת  על  אוסלו,  הסכמי 
חמש  או  ארבע  אותם  פגשנו  הביטחון.  סידורי 
פעמים באירופה, לשם הגיעו מתוניס. ערפאת היה 
סדרת  נערכה  אותם.  שמינה  והוא  בתוניס  עדיין 
פגישות, שבהן קבענו איך יהיו ההסדרים בגשרים 
שירות  בין  הגומלין  מערכת  תהיה  מה  ובמעברים; 
'מוסד'  גם  היה  אז  השב"כ.  לבין  שלהם  הביטחון 
פלשתיני. אני זוכר שיום אחד האמריקאים ביקשו 
ממני לנסוע לפרנקפורט לבסיס חיל־האוויר שלהם 
כדי לפגוש את מי שאמור להתמנות לראש המוסד 
כשעיינתי  אל־הנדי.  אמין  לו  קראו  הפלשתיני, 
שאל־הנדי,  הסתבר  הפגישה  לקראת  בחומר 
בגרמניה,  הסטודנטים  אגודת  ראש  יושב  שהיה 
היה מקורב לרוצחי מינכן. הוא הגיע אחר כך לעזה 
ונשחק בתוך כל המערכת 'הערפאתית' המכוערת. 
הוצאנו מתחת ידינו איזושהי קומבינציה של סידורי 
גשרי  הסדרי  הם  בה  החיוביים  שהדברים  ביטחון, 
כל   – עובד  שהוא  כמה  עד   – רפיח  ומעבר  הירדן 
נושא הסחורות, הסיוע הכלכלי הישראלי לרצועת 
שעד  פעולה,  שיתוף   ,downsוה־  upsה־ עם  עזה 
לפני מספר חודשים עבד לא רע. 'עבד לא רע' – לא 
לכפר  להיכנס  יכולה  אינה  ישראל  שמדינת  במובן 

ולעצור מחבל. 
הייתה גם עליית החמאס, שגם בעניין הזה התפתח 
במערכת  אנשים  היום  עד  ויש  ציבורי  ויכוח 
על  ויודעים  חומרים  שקראו  ואנשים  הביטחונית 
מה מדובר, שטוענים שזה היה אינטרס של השב"כ 
והטיעון  החמאס.  את  להקים  ישראל  מדינת  ושל 
מקביל  כוח  חיפשו  ישראל  ומדינת  שהשירות  היה 
או תחרותי לאש"ף ולפת"ח. אינני יכול לאושש את 

הטענה הזו, ככל שהיא קיימת".

החמאס – מתנועה חברתית לטרור
"החמאס החל דרכו גם כתנועה חברתית, שהעניקה 
חינוך לילד בגן הילדים שהיה סמוך למסגד וסעד 
טיפול  ש"ס:  כמו  בדיוק  ולאמונה.  לתפילה  נפשי 
קמה  היא  אז  ואוכל.  תפילה  חינוך,  בחינם,  רפואי 
השתלבה  היא  מאוד  מהר  אבל  חברתית,  כתנועה 
מאוד  הרבה  ובעוד  האינתיפאדה  פלוגות  בתוך 
מובנים. גם פה הייתה בעיה מודיעינית לא פשוטה. 
האלמנט  שאצלם  אנשים,  קבוצת  מפצחים  כיצד 

האידיאולוגי-הפנאטי מפותח מאוד?
הוקרת  הרגישו  אנשיה  שרוב  אוכלוסייה  בקרב 

עניין עליית החמאס, טיפלנו בזה אין־ספור שעות, 
בלי  כמובן  היו  טרור.  חוליות  המון  כלילות,  ימים 

סוף פיגועים". 
המודיעין.  מקהילת  כחלק  השב"כ  על  "נשאלנו 
אני מוכרח לומר שבתקופתי לא חשתי באיזשהם 
סמכויות  על  זה  אם  ריבים,  איזשהם  או  ויכוחים 
הלבנוני,  הסיפור  היה  ושם  פה  טריטוריות.  על  או 
שאנחנו חשבנו שנוכל לעשות שם דופליקציה של 
מודיעין  גם  ולהפיק  הבסיסי'  'הכיסוי  שקרוי  מה 
שפעלו  צה"ל  כוחות  על  לשמור  בעיקרו  שנועד 

במרחב. היו כאלה שחשבו אחרת".
 

דודו צור: "אני זוכר שאחרי הסכם אוסלו היה בכל 
זאת 'ויכוחון' על מי מוטלת האחריות המחקרית, 

כיהנתי אז כסגן רח"ט מחקר באמ"ן".

היו מלחמות יהודים או לא?
"אתה צודק. זה היה ויכוח ארוך ומתמשך שהוכרע 
'בהערכת  כך:  שאמר  רבין,  ידי  על  דבר  של  בסופו 
על  אחראי.  אמ"ן  השנתית,  הלאומית  המודיעין 
הפרק עם הפלשתינים, אחראי השב"כ'. הוא עשה 
הערכת  בתוך  חלקו  את  לשירות  נתן  פשרה,  מן 
המודיעין. אבל נכון שהיו מסביב לזה קצת מתחים. 
אני יכול להגיד לך שגם מבחינה אישית, ואני מעז 
היחסים  מערכת  מקצועית,  מבחינה  שגם  ואומר 
יחסי  מערכת  השירותים(,  ראשי  )ועדת  בור"ש 
העבודה, שיתוף הפעולה המודיעיני, המבצעי – היו 

תקינים ואני יצאתי בתחושה טובה".
פרי  שיענקל'ה  לפני  בחפיפה  "היינו  גילון:  כרמי 
ממלא  הייתי  ואני  בהרווארד,  ללימודים  יצא 

עם שמעון פרס - האינתיפדה הראשונה הפתיעה

החוק מאפשר לשב"כ 
להתנהל באופן מאוד מוסדר, 

מעוגן בבסיס חוקי ולא 
ב'נוהגים' וב'נהלים', על פי 
שמועות ותורה שבעל פה.

תודה והערכה למי שמחנך את ילדיהם, מרפא את 
ומעשה  חם...  ולמרק  לתפילה  להם  ודואג  הוריהם 
הבגידה, דהיינו, שיתוף פעולה עם גורם כמו שירות 
ומסובך.  מאוד  קשה  מבחינתם  היה  הביטחון, 
הראשונים,  הפעולה  משתפי  או  הסוכנים  היו  הם 
שאפשר היה להכפיל אותם. כלומר, הצד השני ניסה 
להכפיל אותם ולהפעיל אותם נגדנו. צריך לזכור את 
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גיליון מיוחד שב"כ

כדי  בור"ש  לפגישה  אז  אותי  לקח  פרי  מקום. 
שאכיר את הנפשות הפועלות וכפי שתדרך אותי 
לפני הפגישה עם שמיר, הוא תדרך אותי גם כאן. 
קריטי  תפקיד  יש  לשב"כ  'תראה,  לי:  אמר  הוא 
ראש  שביט  ושבתי  ראמ"ן  שגיא  אורי  בור"ש. 
המוסד לא מסתדרים ביניהם. מה שהם מדברים 
בכלל לא נוגע לעבודה שלנו, איראן וכדומה, אינו 
מגרש המשחקים של השב"כ. אז התפקיד העיקרי 
שלנו הוא לדאוג שיוגש כיבוד טוב, לתווך ולנסות 
ליצור שיח'. אבל הייתה מתיחות גדולה, שעברה 

למתיחות בין־אישית".

ובהנחה שהשנים לא הקהו את  "מבחינת השב"כ, 
ופורה,  טובה  יחסים  מערכת  זוכר  אני  הזיכרון, 
אמ"ן  לראש  לשים  בהחלט  יכול  שאני  והרגשתי 
אז  גם  חשבנו  השולחן.  על  דברים  המוסד  ולראש 
שבתחום הקשר עם ארגוני מודיעין בחו"ל, השירות 
צריך לעשותו עם ה־FBI והמוסד צריך לעשותו מול 

ה־CIA... וזה לא יפה שה־FBI בא למוסד".

מגנה מעורבות פוליטית
ומהלל את הטכנולוגיה

חושב  אינני  שנשאלנו:  נוספת  לשאלה  "תשובתי 
על  בפיקוח  יעסוק  הזאת  בעת  הביטחון  ששירות 
יעדים פוליטיים, למרות המצב הנוראי המדרדר של 
הפוליטיקה הישראלית, סלחו לי על הביטוי. אני לא 
חושב שמישהו בהנהגת המדינה, לא חשוב מאיזה 
וינסה להטמין  ה־50  ניסיונות שנות  על  יחזור  צד, 
יערי.  וליעקב  חזן  למאיר  שעשו  כמו  מיקרופונים, 
יש כאלה שחושבים שאני תמים ושדבר כזה  אבל 
כראש  שלי  בפריזמה  לומר,  יכול  אני  לחזור.  יכול 
שירות, שאני לא חושב שזה יחזור. לעומת זאת, אין 
שירות  על  עכשיו  מדבר  ואני  שהטכנולוגיה,  ספק 
הביטחון, הרקיעה שחקים לרמות ולהישגים שאני 
יכול לסמן אותם כדמיוניים. אני אומר דמיוני ואני 
הטכנולוגיות  היכולות  אומרת,  זאת  לכך.  מתכוון 
שאגף הטכנולוגיה, כמובן בשיתוף פעולה עם 8200, 
הגיע אליהן, שיפרו את היכולות המודיעיניות ואת 
היכולות  על  לדבר  שלא  האיסופיות,  היכולות 
שומע  כשאני  תיאמן.  שלא  במידה  המבצעיות, 
הנוכחי  הדור  בני  שמספרים  מבצעים,  על  פרשיות 
גאווה...  מתמלא  שאני  לומר  מוכרח  אני  בשירות, 
את  שהניחו  מאלה  היינו  כאן,  היושבים  אנחנו, 

הבסיס, וההתקדמות היא משמעותית".

ל"הגנת הצורך" יש עדיפות 
למה  האחת,  שאלות.  שלוש  עוד  לנו  "הצגתם 
המשפטי  היועץ  בכר,  אלי  בספרו  אליו  שהתייחס 
של השירות לשעבר. הוא הציע בפתח דבריו לאסור 
להפסיק  בחקירות,  פיזיים  אמצעים  הפעלת  על 

וכל  ממוקדים  מסיכולים  להימנע  בתים,  הריסת 
מיני דברים מהסוג הזה.

אינני חושב שהוא צודק. אני לא מאלה שחושבים 
שהריסת בתים או מכות רצח בחקירות הם הדבר 
הנכון, אבל יש לפעמים מה שנקרא 'הגנת הצורך', 
לפעמים  ויש  מעשה...  לעשות  שצריך  לפעמים  יש 
שחיי אדם עומדים באמת על בלימה ויש גם מקרים 
מספר  זוכר  אני  מרתיעות.  בתים  הריסות  שבהם 
עצמם  והסגירו  שבאו  שמחבלים  מקרים  של  קטן 
או שהתוודו ואמרו: 'אני בא ומסגיר את עצמי, אבל 
תבטיחו לי שבית משפחתי לא ייהרס'. זאת אומרת, 
שיש צדדים לכאן ולכאן. אני לא יודע מאיפה באה 
אלי  של  הביטוי,  על  לי  סלחו  ה'צדקנות',  פתאום 

בכר, אבל זו זכותו.

חלפו יותר מדי חודשים 
עד שהמערכת כולה 

התארגנה, כולל שירות 
הביטחון. היינו מוצפים 

במאות, לפעמים באלפים, 
של שמות זורקי אבנים

שאלה נוספת שנשאלה הייתה: מה יחזיר את אבו־
חושב  אני  ישראל?  עם  הביטחוני  לתיאום  מאזן 
שיש כאן מומחים גדולים ממני. אין ספק שלהסכם 
תהיה  המתרקם,  לשלום  האמירויות,  איחוד  עם 
בתחושה  גדולה  שחיקה  שיש  מבין  אני  משמעות. 

של הפלשתינים, מעצם העובדה שמדינת ישראל, 
מדינות  עוד  עם  שלום  לעשות  יכולים  הציונים, 
נמשך.  כבר  זה  זמן  כמה  חשוב  ולא  ערביות 
א־שתייה.  מוחמד  זאת  לבטא  מאוד  היטיב 
ראש הממשלה הפלשתיני, שאמר: 'כשאני רואה 
הלב'.  לי  כואב  סעודיה,  מעל  טס  ישראלי  מטוס 
אני מאמין לו, אבל השאלה אם אני צריך לעשות 
משהו עם כאב הלב הזה... בסופו של דבר לא תהיה 
גם לפלשתינים, אלא לחדש את התיאום  ברירה 
מאוד  הרבה  היו  זמני.  משבר  זה  הביטחוני. 
ש'הזמן  הייתה  הפלשתינית  שהתפיסה  שנים 
קצת  שהיא  חושב  אני  אבל  לטובתם',  משחק 
אכזבות  שבעי  הם  האחרונות.  בשנים  התערערה 
מאוד  ומהסעודים.  מהישראלים  מהאמריקאים, 
הסתכלו  לא  פעם  אף  שהם  לפלשתינים  אופייני 

על עצמם ועל הגיבנת של עצמם. 
איתו.  דיברתי  דחלאן.  מוחמד  על  גם  שאלתם 
הבחור תפס עמדה באבו־דאבי, והוא ממש לוחש 
על אוזנו של השליט, דבר שגרם לכך שהוא מאוד 
במושגים  עשיר,  מאוד  לאיש  והפך  שם  מקובל 
במצב  לראות,  קשה  לי  כולנו.  את  שירשימו 
אבו  בסביבת  אליו  והאיבה  השנאה  של  הנוכחי 
מאזן, אפילו הרחבה יותר, איך הוא בא ומתיישב 
על כיסאו של אבו מאזן. אין ספק שזהו רצונו. אני 
יכול לומר לכם שיש לא מעט גורמים פוליטיים-

דחלאן  עם  שנפגשו  ואחרים,  ליברמן  ישראליים, 
והם ירצו מאוד שדחלאן יהיה המחליף. לפי דעתם 

הם צודקים, ולפי דעתי זה לא יקרה במציאות.
אני סבור שהסיכוי שדחלאן יחליף את אבו מאזן 

אפסי, אבל..."

מוחמד דחלאן - לא יחליף את אבו מאזן )צילום: ארכיון המל"ם(
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כרמי גילון 
)ראש השב"כ בשנים 1996-1995(

 "רצח רבין מאפיל על כל התקופה שלי 

בראש השירות"

"אני רוצה להתחיל במשהו המתייחס למה שיעקב 
פרי אמר קודם, לגבי פרשת קו 300 ולהמשיך בקו 

הזה.
זה בעיקר שיטות   .300 קו  300 אינו רק פרשת  קו 
לבין  השירות  בין  שנוצר  האמון  ומשבר  החקירה 
הפוליטית.  וגם  המשפטית  הביטחונית,  המערכת 
השיקום  ובעצם,  קשים,  מאוד  ימים  עלינו  עברו 
במהלך  קרה  שזה  רק  פרי.  של  בתקופתו  התחיל 
שני  בחקירה  לנו  מתו  גם  אז  האינתיפאדות, 
נחקרים: האחד אצל פרי, מחמד שיח' עלי, והשני 
וזה בהחלט השפיע.  זה שטולטל.  אצלי, חריזאת, 
באופן  ממנה  הפרקליטות  אמון,  משבר  וכשיש 
ישיר קצין בודק מטעמה. בשני המקרים הללו היה 

קצין בודק".
הוועדה  הוא  אליו  להתייחס  שצריך  נוסף  "דבר 
הכי  ועדה  אותה  זו  חריגים.  חקירה  תנאי  לאישור 
רבין  ממשלה,  ראש  ישבו  להיות...  שיכולה  משונה 
בתקופתי, שר המשפטים דוד ליבאי, השר לביטחון 
היועץ  איתם  יחד  שריד,  ויוסי  שחל  משה  פנים 
ופרקליטת  בן־יאיר  מיכאל  לממשלה  המשפטי 
מכות,  מללכת  חוץ  ואנוכי.  בייניש  דורית  המדינה 
חודשים  שלושה  כל  נפגשים  היינו  ואני  בן־יאיר 

ורבים גם בתקשורת".

תהליכים הזויים ומאבקי כוח
במרחב הציבורי

כך,  על  קודם  ודיברנו   – כך  כדי  עד  היה  "זה 
'לשבור להם את העצמות', הג'ינג'יות  שרבין אמר 
בן־יאיר  על  מתפרץ  היה  הוא   – והפלמ"חניקיות 

ופעם כמעט השליך עליו את הכיסא שלו...
או  כזה  באזיק  נשתמש  האם  הזויים:  דיונים  היו 
השרים  השרפרף.  גובה  יהיה  ומה  אחר  באזיק 
ולכן  בזה...  התעסקו  בממשלה  ביותר  הבכירים 
לתוך  פנימה  גם  מאוד  השפיע   "300 "קו  סיפור 
השירות, הן מבחינת שיטות העבודה השוטפות והן 
מבחינת יכולות העבודה של השירות לטווח הארוך.
בהתייחס לנושא הסיכולים הממוקדים, שהתקיימו 
גם בתקופתי, כמו בתקופת פרי קודם וגם אחרי. אני 
חושב שההבדל המהותי קרה בשנת 2000, כשברק 
ממוקדים  סיכולים  אז  עד  הממשלה.  ראש  היה 
היה  שזה  אומרת  זאת  אצבע,  טביעות  ללא  בוצעו 
אצבע  טביעת  להשאיר  לך  שאסור  חשאי,  מבצע 
ישראלית עליו, גם כשזה ברור והנסיבות מצביעות 

על כך שזה מבוצע על ידי ישראל. זה היה המבחן של 
הדרג המדיני, כשהיה בא לאשר מבצע כזה. הסיפור 
שאבי דיכטר היה שותף לו, זה שאחרי – וכאן אני 
פגיעה באזרחים חפים  גם לשאלה בדבר  מתייחס 
דף  מחמד  בא  עיאש.  יחיא  של  החיסול   – מפשע 
איתו  ונסע  ב'טרנספורטר'  שלו  הגופה  את  ולקח 
בלב חאן יונס. אבי דיכטר הודיע לי זאת כשהייתי 

טביעת אצבע. זה אומר להרים מסוק ולירות טיל, 
ואני שם את זה על שולחן ראש הממשלה, שמעון 
וראש  הרמטכ"ל  בתמיכת  מאשר,  אינו  הוא  פרס. 
מותירים  לא  שאנו  היה  שהקונספט  מפני  המוסד, 

טביעת אצבע... זה היה מאוד חזק..."

מתכננים חיסולים כירורגיים,
ללא טביעת אצבע...

היה  לפרס  נוסף.  לעניין  להתחבר  רוצה  אני  "כאן 
ברור שבחיסול ברחוב מרכזי, להבדיל מ'המהנדס' 
או מחיסולים אחרים שבוצעו – יהיו נפגעים חפים 
מפשע. זה היה ברור שזה יכול לקרות. זה לא היה 
אפילו  הרגישו  לא  משפחתו  שבני  'המהנדס',  כמו 
שהתפוצץ לו משהו ליד האוזן. בכל אופן, אני אומר 
זאת בגלל רצוני לחבר את כל השאלות ביחד ולהגיע 

גם לשאלותיכם הנוגעות לספר של אלי בכר.
לבוא ולקבוע קונספט בנושא סיכולים ממוקדים, 
שזה דבר סופר־כירורגי... זה לא פס ייצור לסיכולים 
ממוקדים, עם קביעת נהלים. אין דבר כזה. כל מבצע 
כזה מנוהל לפרטי פרטיו המיוחדים ועובר שרשרת 
של אישורים וכן הלאה, אז ברור שאי אפשר לקבוע 

נורמות בנושא.
בתקופה שלי, אז לטובת הפרוטוקול אציין שהייתי 
בין  פרי,  יעקב  של  מקום  ממלא  חודשים  שלושה 
ספטמבר לנובמבר 1994, כשהוא למד בהרווארד, 
את  וסיימתי   1995 במרץ  באחד  אותו  החלפתי 

תפקידי בעשרה בפברואר 1996".

לאורו של יצחק רבין עד הרצח...
כל  על  המאפיל  אירוע  הוא  רבין  שרצח  "ברור 
לכן,  השירות.  ראש  בה  שהייתי  הקצרה  התקופה 
כל יתר הדברים באים מתחת לאירוע זה. אבל בכל 

זאת אני רוצה להתייחס לכמה דברים. 
בפיגועי  מתאפיינת  הזו  התקופה  ראשית, 
בקו  הפיגוע  היה  באוקטובר  ב־22  ההתאבדות. 
היה  זה  לי.  זכור  כך  הרוגים,   22 עם  אביב  בתל   5
הפיגוע המחריד הראשון, אך לא פיגוע ההתאבדות 
את  והעלה  תל־אביב  בלב  היה  זה  אבל  הראשון... 
המודעות לפיגועים ואת הפחד מקניונים... היו לנו 
מדיני  תהליך  והיה  אחד,  מצד  התאבדות  פיגועי 
מצד שני, מה שהביא את רבין לאמירה המפורסמת 
מדיני  תהליך  אין  כאילו  בטרור  להילחם  שצריך 

ולהפך.
נוצרה אווירה ציבורית, כשמצד אחד פחד ופניקה 
המדיני  התהליך  שני  ומצד  ההתאבדות,  מפיגועי 
המתקדם, הממשיך להתפתח, כששטחי A הולכים 
ומתרחבים, וכאן אני מגיע לנקודה החשובה ביותר 

בהקשר למל"ם ]מודיעין לקראת מבצע[.
ואני  הלאה,  וכן  הרכילויות  המתחים,  על  דיברנו 

גילון - כל מקרה של סיכול ממוקד נדון לגופו

בתקופה שלי כראש השירות 
קיבל רבין את ההחלטה 

שהשב"כ יהיה סוג של 
'מעריך לאומי', ואני, כדי לא 
לקרוא לזה כך, קראתי לזה 

'הקמ"ן המדיני'. 

ליפקין  אמנון  הרמטכ"ל  שם  וישבנו  פרס,  אצל 
שם.  היה  שבמקרה  המוסד[,  ראש  ]שביט,  ושבתי 
]עיאש  הם  'כבד'.  מבוקש  היה  אז  כבר  דף  מחמד 
בכול,  לצורך העניין, שווים  'בני אותו מחזור'  ודף[ 
במעמד... בואו נאמר כך: לשניהם הגיע למות. אז 
הנה מסתובב מחמד דף ויש לנו הזדמנות פז לחסל 
כמובן  שאין  היא  המשמעות  יונס.  חאן  בלב  אותו 
השארת  שתמנע  מודיעינית-מבצעית  היערכות 
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גיליון מיוחד שב"כ

רוצה להקדיש לזה שתי מילים, לגבי התקופה שלי.
הדבר הראשון הוא שיתוף הפעולה הטכנולוגי. אז 
למעשה, יחידת  ההאזנות שלנו התחברה ל־8200 
וביחד התחילו להפיק חומר מודיעיני במשותף על 
הרשות הפלשתינית. היה זה שינוי קונספט, כי עד 
אז האזנות הסתר היו הדבר הכי סודי וכל אחד ניהל 
את הדברים לעצמו... פתאום יחידה 8200 נפתחה 

לשירות והתחלנו לעבוד ביחד".

"הקמ"ן המדיני" והיפוך בדומיננטיות
זה   .A לשטחי  ההיערכות  הייתה  זו  השני,  "הדבר 
קרה עוד בתקופתו של פרי, אבל השירות יצא מעזה. 
יש לי בבית עד היום את המפתח של בית המעצר, 
ז"ל,  חי  גיל  אותו  בעזה,  שלנו  החקירות  מתקן 
שהיה הפרויקטור אז, הביא לי את המפתח, מחובר 
המנהל.  אגף  ראש  אז  הייתי  ויסקי.  לבקבוקון 
של  העבודה  יכולות  על  כמובן  השליכה  היציאה 
השירות והצריכה טכנולוגיה שתיכנס כחלק מנהלי 
האנשים ]היומינט[ ובנהלי העבודה השוטפת שלנו, 
שהתנהלה כך במשך שנים, מאז 1967. אומנם אגף 
ההיערכות  את  שהוביל  זה  הוא  שלנו  הטכנולוגיה 
הפעולה  שיתוף  את  צריכים  היינו  אבל,  החדשה, 
אגף  הוביל  זה  ואת   ,8153 עם  בעיקר  הטכנולוגי, 
סינרגיה  נוצרה   8153 עם  השירות.  של  המבצעים 

מאוד איכותית.
הקהילתי,  הקשר  בעניין  והאחרון,  השלישי  הדבר 
את  רבין  קיבל  השירות  כראש  שלי  שבתקופה  זה 
לאומי',  'מעריך  של  סוג  יהיה  שהשב"כ  ההחלטה 
'הקמ"ן  לזה  קראתי  כך,  לזה  לקרוא  לא  כדי  ואני, 

המדיני'. 
רצה  מי  כי  דעות,  חילוקי  היו  לא  הטרור  בנושא 
ורוצה להתעסק בנושא טרור, חוץ מהשב"כ? ממש 
'א־גרויסע מציאע...', אבל בעניין המדיני יש יוקרה, 
יש ישיבות ממשלה... זה החל בתקופת רבין, ירשתי 
את זה מפרי וזה עבר הלאה לעמי אילון. ראש השב"כ 
ביטחונית,  בסקירה  הממשלה  ישיבות  את  פתח 
ונייר  שבעיקרה – בתקופת אוסלו – היא מדינית 
העמדה האחרון שראש השירות הולך איתו הביתה 
הסקירה  כלומר,  הנייר.  זה  בערב,  שישי  ביום 
המדינית או המודיעינית שמוציאה יחידת המחקר 
של השירות והוא ]השב"כ[ המוביל שם. ראש אמ"ן 
לא יושב בישיבות האלה, אלא הרמטכ"ל. אז בעצם, 
ההובלה של המודיעין המדיני היא של השירות, וכן 
לזכור  ויש  מאליו.  מובן  שזה  הטרור,  סקירת  גם 
שאלה היו שני הנושאים המרכזיים שעל סדר היום, 
לא רק של הממשלה, אלא של כל המדינה. השירות, 
וזה ממשיך כמובן הלאה, מוצא את  בתקופה שלי 
עצמו כראש חץ בנושאים שהכי מטרידים את ראש 
מטבע  וזה  הקבינט,  ואת  הביטחון  ושר  הממשלה 

הדברים יוצר דומיננטיות".

תכל'ס, המערכות המשותפות 
פעלו ותפקדו למרות הכול 

מערכות  על  כשמדברים  הבעיה?  נוצרה  "איפה 
היחסים... צריך לחלק את זה. אמ"ן הוא גוף ענק. 
צריך  אלא  שב"כ-אמ"ן,  יחסי  על  לדבר  אפשר  אי 
לדבר על 'שב"כ-טכנולוגיה', 'שב"כ-8200', 'שב"כ-

המחקר'.  ו'שב"כ-חטיבת  'שב"כ-קמנ"ר'  מטכ"ל', 
המתחים מצויים בעצם שם. בתקופתי היו מתחים 

חזקים מאוד עם חטיבת המחקר.

היו דיונים הזויים: האם 
נשתמש באזיק כזה או 

באזיק אחר ומה יהיה 
גובה השרפרף. השרים 

הבכירים ביותר בממשלה 
התעסקו בזה...

בשאלות הערכה... מול אמ"ן מחקר, בנושא הערכת 
לא  הרי  הלאומית  וההתרעה  הלאומית  המודיעין 
החלטת  וזו  שהחליטה  ועדה  הייתה  כי  ויכוח,  היה 
ביום־ ימים,  אותם  של  בפרקטיקה  אבל  ממשלה. 
אמ"ן  ראש  את  פחות  צריך  הממשלה  ראש  יום, 
וצריך יותר את ראש השב"כ. ובואו נזכור שאנחנו 
בני אדם, וכשאתה לוקח איש כמו עמידרור, שהיה 
אז רח"ט מחקר, שהוא אדם אסרטיבי למדי, בצד 
הסתובב  הוא  ומוכשר,  רציני  מאוד  איש  היותו 
שהיה  דיסקין,  יובל  אצל  לפגישות  והגיע  אצלנו 

זה  התפוצץ...  וממש  ערביים  לעניינים  האגף  ראש 
היה שינוי מהפכני, אחרי שבמשך שנים ראש האגף 
שלנו הלך לרח"ט מחקר. לכן, נוצרו גם מתיחויות 

בין־אישיות, אבל בפועל, המערכת כן תפקדה".
"על מה הייתה בעצם היריבות עם המחקר? אספר 
לכם סיפור. אהרל'ה יריב, שהוא ללא ספק דמות 
מקובלת על כולנו, סיפר סיפור על ממשלת רבין 
הראשונה, כשהיה אז יועץ לענייני מודיעין. בבוקר 
היה מכין דו"ח לראש הממשלה. המזכירה הייתה 
העיתונים,  ערמת  את  רבין  של  שולחנו  על  שמה 
אמ"ן,  של  הסקירות  את  מניח  יריב  היה  ועליה 
איזו  הייתה  'המלחמה'  המוסד.  ושל  השב"כ  של 
סקירה הוא קורא בראשונה... שמעתי את הסיפור 
של  המתקדם  בקורס  חניך  כשהייתי  ממנו,  הזה 
היה  רבין  הסיפור...  את  השלים  הוא  השירות... 
מה  את  כול  קודם  ומחפש  הערימה  כל  את  הופך 

שיואל מרקוס כתב ב'הארץ'..." 

מערכת ממלכתית ללא סייגים
"בשורה התחתונה, בקשרי קהילת המודיעין נכנס 
ושיתוף   ,1994-1993 מאז  חדש  גורם  למערכת 
בואו  והלך.  התעצם  הטכנולוגי-המבצעי  הפעולה 
נזכור שעשו ועושים גם איסוף חוזי מהשמיים, אז 
יש חיבור ישיר גם מול חיל־האוויר, כך שהעבודה 

המשותפת עם כולם מתגברת.
אני חושב שהשאלה העוסקת בראשית ימי הארגון 
– מיותרת. סימון יעדים פוליטיים, כבר דובר על זה 
לי מה להוסיף. אולי רק משפט אחד,  ובאמת אין 
שהעביר  שמי   – והוא  בו  משתמש  תמיד  שאני 
ראש  היה  לממלכתיות  ממפלגתיות  השירות  את 
השירות השלישי, עמוס מנור, שבאמת סגר סופית 

כרמי גילון ויצחק רבין
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הוא  ולכן,  מפא"י'.  של  'השב"כ  של  'הפינה'  את 
יום  עד  השני,  עם  האחד  דיברו  לא  הראל  ואיסר 
מותם. אז הנושא הזה סגור ואין לאף אחד בשב"כ 
לרעה  שימוש  לעשות  או  הפיכה,  לעשות  אפשרות 
בחומר, בגלל שזה גוף שכולו איזונים ובלמים. הרי 
ראש השב"כ לא אוסף לבדו ואינו מאזין לבדו. יש 
לממלכתיות,  מחונכת  כך  כל  שהיא  מערכת  כאן 
שגם אם נניח תהיה קונספירציה כזו, היא תתגלה 
שהאנשים  כך  על  לדבר  ושלא  דבר,  של  בסופו 
זה  אם  גם  בשירות,  חונכו  גם  בשירות  שעובדים 
ראש השירות, שהגיע לתפקידו אחרי 25-20 שנים 

בשירות שבו הוא כבר חונך.
לומר לכם שהכול מושלם ושאין חריגות? ישנן, אבל 

לא ברמה שזה נרמז כאן ]בדף השאלות[".

...על הסתה ורצח
צריכים  לא  אתם  רבין,  רצח  לפני  להסתה  "באשר 
על  מאפיל  זה  שמבחינתי  וברור  זה  בשביל  אותי 
העימותים  אחד:  דבר  לומר  רוצה  אני  אבל  הכול. 
הקשים ביותר שהיו לי בנושא הזה – היו על דרך 
מצד  קשה,  מאוד  בעיה  הייתה  בהסתה.  הטיפול 
הפרקליטות שהייתה אז. היו אז כמאתיים תלונות 
במשטרה על הסתה, שהפרקליטות לא טיפלה בהם, 
בדיעבד  נותנים  שהם  ההסברים  לא...  היום  וגם 
חופש  את  הסותרת  עבירה  חוקתיות,  סיבות  הם 
משפטיים,  נימוקים  שאין  אומר  לא  אני  הביטוי. 
גם  בהסתה,  מטפלים  לא  ישראל  במדינת  אבל 
לא היום. גם במאה ה־21 אין טיפול בהסתה, אין 
העמדות לדין, אין כלום. ואנשים אפילו לא טורחים 
להגיש תלונה במשטרה, כי ברור להם שלא יעשו עם 

זה כלום".

משיחות בין־קודקודיות
לשיתוף פעולה בשטח

"הנושא הבא שאני רוצה להתייחס אליו הוא שיתוף 
הפעולה עם הרשות הפלשתינית. אני רוצה להוסיף, 
בדיוק כמו שפרי אמר שהוא נשלח לערפאת, אבל 
לי קשה לקרוא לזה פגישות מדיניות – לרבין היה 
שליח בשם יוסי גינוסר )בעברו, איש שירות בכיר(, 
יוסי. אני  כלומר הנסיעות לערפאת, לעזה, היו עם 
קצת חששתי מהעניין, אני מודה, וביקשתי מדיכטר 
להצטרף אליי לפגישות האלה, כי לא רציתי להיות 
עם יוסי לבד שם. רציתי לשמר לפחות את המגרש 
ערפאת  עם  לדבר  הולך  היה  יוסי  ואז  המקצועי, 
בחדר השינה שלו, על מחמד רשיד ועניינים אחרים.
שהייתה  כמובן  אך  כאלה,  שיחות  הרבה  היו  לא 
ממנה,  חלק  שהייתי  המפורסמת  השיחה 
על ערפאת  צעק  שהתקיימה במעבר ארז, כשרבין 

בנושא יחיא עיאש... 
שוטפים  מאוד  קשרים  עימם  קיימנו  שכן  מי 

וג'יבריל  בעזה  דחלאן  מוחמד  היו   – והדוקים 
אל־הינדי,  אמין  עם  גם  ושומרון.  ביהודה  רג'וב 
אם כי הוא היה פחות אפקטיבי. דיכטר ניהל את 
שהיה  חסון,  וישראל  ברצועה,  דחלאן  עם  הקשר 
רג'וב,  עם  וירושלים,  ושומרון  יהודה  מרחב  ראש 
התחיל  הביטחוני  הפעולה  שיתוף  אז  בירושלים. 
של  לרמה  בוזר  זה  ארגונית  ומבחינה  לעבוד, 
הבין־קודקודית  ברמה  התחיל  זה  כלומר  הנפות, 

וירד לדרגי העבודה כתהליך מצוין.

של שני הצדדים – ששיתוף הפעולה יחזיק מעמד. 
הביטחוני  הפעולה  שיתוף  האם  לשאלה:  לכן, 
יחודש? התשובה היא שהוא יחזור ]הדברים נאמרו 
צריך  מאזן  אבו  כי  העורך[,   – אוקטובר  בחודש 
את זה. בסופו של עניין – אנחנו עוזרים לו. יש לו 
חושב  אני  לכן,  לנו.  שיש  כמו  החמאס  עם  בעיה 
ממשיכים  הכלכליים  שההסכמים  כמו  יחזור,  שזה 
הצדדים  לשני  כדאי  הזה  שבקטע  מכיוון  לעבוד, 

שזה יתקיים.

יחיא עיאש “המהנדס״

הנייד של יחיא עיאש

שלום  על  הדיבורים  כמו  אינטרס,  בגדר  שלא  מה 
הגאופוליטיים  השינויים  זה,  וכל  מדיני  והסדר 
שהנושא  קיצוניים,  כך  כל  הם  התיכון  במזרח 
וההשפעה  נמצא  האיראני טיפס למקום שבו הוא 
יוצרים  אלו  המתונות,  ערב  מדינות  על  לו  שיש 
עוד  שהפלשתינים  חדשה,  גאופוליטיקה  לדעתי 
לא הבינו אותה, או שהם מבינים אותה והם עושים 
טעות שאי אפשר להסביר אותה: במקום לזרום עם 
מי שיכול להביא להם הישגים – הם בוחרים בקו 

קיצוני. אני לא יודע אם זה ישתנה או לא".

כל מקרה לגופו, כל מקרה עם
שיקול דעת

אתמצת  אני  בכר.  אלי  אודות  על  השאלה  לגבי 
מחייבים  בחקירות  פיזיים  אמצעים  התשובה:  את 
משפטית.  מבחינה  מבוקר  מקצועי,  דעת  שיקול 
צעד  הלכנו  זה.  על  לוותר  אפשר  אי  דעתי,  לעניות 
שאפיין  השמרני,  בקו  נשאר  אני  מדי.  רחוק  אחד 
בעד  אני  מושכל.  שימוש  של  ה־90,  שנות  את 
העניין  ולצורך   – החוקרים  של  המקצועי  השיקול 
 – החקירתית  הפיקוד  שרשרת  כל  על  מדבר  אני 
ואם  זה בסדר.  ואם הם שכנעו את ראש השירות, 

היו לנו פיגועי התאבדות מצד 
אחד, והיה תהליך מדיני מצד 

שני, מה שהביא את רבין 
לאמירה המפורסמת שצריך 

להילחם בטרור כאילו אין 
תהליך מדיני ולהפך.

אתם שואלים בצדק לגבי שיתוף הפעולה הביטחוני. 
לי יש טענה עקרונית אחת, או בעצם שתי טענות. 
האחד  טובים,  דברים  שני  יצאו  אוסלו  מהסכמי 
והשני  פריז,  הסכם  הכלכלי,  הפעולה  שיתוף  הוא 
את  לשכוח  ואסור  הביטחוני  הפעולה  שיתוף  הוא 
זה. מאז אוסלו עברו כמעט 20 שנה ושני הדברים 
מובהק  אינטרס  היה  זה  כי  מעמד,  החזיקו  האלה 
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לעשות,  שצריך  מה  שזה  וחושב  מקצועי  דרג  בא 
צריך לקבל זאת ולעשות.

הריסות בתים – לדעתי זה כלי ארכאי ואני אומר 
זאת מסיבה מאוד פרוזאית. פעם הריסת בית של 
פלח היה עונש כבד, כי זה היה פרי כל פרנסתו. היום, 
כשאתה הורס בית של מחבל, אז קטאר ואולי גם 
איחוד האמירויות יבנו לו את הבית מחדש ותהיה 
לו וילה יפה יותר. אני אומר זאת מכיוון שזה כלי לא 
המערכות  כל  את  לעבור  מתחיל  וכשזה  אפקטיבי 
המשפטיות אצלנו, אנחנו רואים מה קורה בשורה 
מאשר  לא  בג"ץ  התחתונה,  בשורה  התחתונה. 
הממשלה  כשראש  מתבייש,  אני  בתים.  הריסת 
מצהיר 'אנחנו נעניש ונהרוס את הבית', ואז חולפת 
ואף  המשפטיים  הדיונים  כל  שנגמרים  עד  שנה 
אחד בכלל לא זוכר על מה ולמה כל הסיפור הזה. 
לפי דעתי, גם מבחינה ציבורית זה כלי שלא כדאי 
להשתמש בו יותר ואני חושב שהוא משפיע פחות 

על המחבלים.
זו  קודם,  גם  שאמרתי  כמו  ממוקד,  סיכול  לגבי 
פעולה כירורגית יוצאת דופן וחריגה, אין לה נהלים, 

אין לה כללים וכל מקרה נדון לגופו".

אומר  לא  ואני  צניעותו,  ברוב  "כרמי  פרי:  יעקב 
זאת בין מרכאות, שכח להדגיש שאחד המבצעים 

החיסול  היה  השירות,  של  בכלל  המפוארים 
בראש  עמד  כשכרמי  שהתבצע  'המהנדס',  של 
מאוד,  יפה  היה  שהמבצע  לכך  מעבר  השירות. 
התוצאה הייתה שמי שעמד ברקע של חלק גדול 
– אם לא כל – פיגועי התופת באוטובוסים ועוד, 
היה 'המהנדס'. חיסולו מהבחינה המבצעית, ראוי 
באמת לציון. אני נחשפתי אז לעניין כי רבין מינה 
והנעדרים  השבויים  על  הממונה  להיות  אותי 
לי,  'פרי, תזכיר  והגעתי אליו לפגישה. הוא שאל: 
לו  אמרתי  בפלאפון?'  או  בסלקום  עובד  אתה 
כי את  'ברוך השם',  שאני בסלקום, אז הוא אמר 

'המהנדס' חיסלו עם מכשיר של פלאפון..."

 "המשפט האחרון שאמר יורם כהן )ראו הריאיון 
צריכים  כולנו  המוסף(?  בהמשך  כהן  יורם  עם 
להתייחס אליו כאמירה מסכמת... על מקומו של 
הסוכן, או הגורם האנושי. מקומו של היומינט. יורם 
הגדיר את זה יפה. ברמת ה'כוונות'! בל נשכח את 
אירועים מודיעיניים  ועוד  הכיפורים  יום  מלחמת 
היה  הטכנולוגי  הכיסוי  דבר  של  שבסופו  אחרים, 
של   'Punch line'ה־ חסר  והיה  הכלל  מן  יוצא 
בפח"ע  כשמתעסקים  גם  נכון  וזה  הכוונה.  רמת 
]פעילות חבלנית עוינת[. יש להמשיך ולתת כבוד 

לסוכן האנושי". 
אהרל׳ה יריב - רבין קרא את יואל מרקוס 

לפני הדו״חות המודיעיניים...

כרמי גילון - רצח רבין הותיר חותם בל יימחה...
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אבי דיכטר
)ראש השב"כ בשנים 2005-2000(

"אין לראש השירות הכללי
מאה ימי חסד!"

עד  ולמעשה  מטכ"ל,  מסיירת  אמ"ן,  יוצא  "אני 
היה אז ראש  פרי  הייתי איש מילואים.  עוד   1990
כל  כמעט  אחר,  או  כזה  למבצע  והגעתי  השירות, 
יום  לי  אמר  פרי  מחלקה.  ראש  אז  הייתי  שנה. 
איש  או  מטכ"ל  סיירת  איש  אתה  'תחליט,  אחד, 

שב"כ?...'
בנושא  שעסקו  )מי  שה'עזתים'  בשירות  ימים  היו 
להיות  יכולת  לא   – כלומר  'עזתים',  נותרו  עזה( 
'מפקד פיקוד הדרום' של השב"כ, אם היית כ'עזתי'. 
ולא  זאת  מציין  ואני  זכוכית...  תקרת  כעין  הייתה 

במקרה, כי מי שפרץ אותה היה יעקב פרי."
שלא  'ירושלמים'  היו  מעליי  שהיו  המרחב  "ראשי 

הסכימו שאהיה סגן ראש אגף. 
קלסרים  שני  והיו  כמועמד,  לפגישה,  לפרי  באתי 
לו הרבה  לו שאני מבין שאין  על השולחן. אמרתי 
'לא,  זמן עבורי, כי יש עוד מישהו אחריי. אמר לי, 
אל תדאג, שני הקלסרים האלה שלך'. כשביקשתי 
כדי  אינתיפאדה,  של  שנים  ארבע  אחרי  לעזוב, 
בנושאים הערביים,  להיות ראש מחלקת ההדרכה 
שאל, 'קיבלת, עכשיו תגיד לי למה אתה רוצה את 
זה?' עניתי שאני רוצה לעבוד מול השירות כולו, כדי 
להוכיח... שימשתי שנתיים ראש מחלקת ההדרכה 
ופרי מינה אותי להיות ראש האגף הראשון שצמח 
בעזה. 'עזתי'... וכאשר התמניתי לראש השירות, זה 

היה בכלל משהו..."

לשיפוטי, כמו שהאינתיפאדה 
הראשונה פרצה ללא שליטה 
וללא הכוונה, גם האינתיפאדה 
שליטה  ללא  פרצה  השנייה 

וללא הכוונה

שירתי  המנהיגים.  לגבי  הייתה  הפתיחה  "שאלת 
תחת שני ראשי ממשלה: אהוד ברק שייבדל לחיים 
ארוכים וגם אריק שרון ז"ל. אגב, אין לראש השירות 
לתפקיד   2000 במאי  התמניתי  חסד.  ימי  מאה 
ראש השב"כ, ביולי נסע אהוד ברק לקמפ־דיוויד. 
ישראל חסון'. אזכיר  'קחו איתכם את  לו,  אמרתי 
השב"כ.  ראשות  על  מולי  התמודד  חסון  שישראל 

אני נבחרתי וישראל ביקש לעזוב. הסברתי לברק, 
שם  יעסקו  דיוויד.  לקמפ  נוסעים  אתם  ש'הינה', 
בנושא ירושלים. ישראל חסון הוא מומחה לענייני 
ואחרי  ירושלים  העיר  רכז  היה  הוא  כי  ירושלים, 
אותו  קחו  אגף.  לראש  עד  בכירים  בתפקידים  זה 
איתכם'. אמר לי, 'סגור עם דני יתום, ראש המטה'. 
דיברתי עם יתום. אמר לי, 'זה לא לשב"כ, נעסוק שם 
ב'מקרו' של ירושלים' וכל המילים הגדולות האלה..."

מיקרו או מקרו?
מהות או הפרטים הקטנים?

לא  אתם  דיוויד,  לקמפ  הולכים  'אתם  "הסברתי, 
נוסעים. לא תעסקו  יודעים אפילו לשם מה אתם 
ב'מקרו' ואפילו לא ב'מיקרו', אלא ב'אמ־אמא של 
המיקרו'. תעסקו ברחוב הגיא – סמטת השלשלת, 
ענה,  ישראל'.  את  קחו  ימין...  מצד  הירוק  החלון 
לישראל,  פניתי  החיצוני'.  במעגל  ויהיה  'שיבוא 
'סע איתם ובתוך ארבעה ימים תהיה בפנים'. כבר 
ביום השני הוא היה בפנים. למה? כי באמת עסקו 
כי  זה  את  מעלה  אני  ימין'.  מצד  הירוק  ב'תריס 
כשאמנון  בפברואר,  או  בינואר  עצמו  על  חזר  זה 
נסע  כנסת,  חבר  אז  היה  שכבר  ליפקין-שחק, 
לטאבה כשמתנהלות כבר בחירות. ללמדנו שאנחנו 
באינתיפאדה ועוד לא הבינו אצלנו עד כמה עמוק 

אנחנו נמצאים בבעיה עם הרשות הפלשתינית. 
ראש  ברק,  אהוד  כאשר  השב"כ  ראש  הייתי 

אל־שיח'.  שרם  לוועידת  נסע  הממשלה, 
 ,2000 בספטמבר  ב־30  התחילה  האינתיפאדה 
ביל   – הוועידה  התכנסה  כך  אחר  ושבועיים 
קלינטון, מדלן אולברייט, מזכירת המדינה, המלך 
עבדאללה, איגור איוונוב, שר החוץ הרוסי וכמובן 
נשיא מצרים חוסני מובארק, ראש ממשלת ישראל 

ואנשי הרשות הפלשתינית.
ועידה...'  זו  כי  איתך,  אותי  'קח  מאהוד,  ביקשתי 
אבל  גדול...  במשהו  שם  עוסקים  כי  'לא,  השיבני, 
התכנון(,  )אגף  אג"ת  וראש  אתה  מוכנים,  תהיו 
שלמה ינאי'. כשלוש שעות אחרי שנפתחה הוועידה, 

טלפון, 'קחו מטוס מייד ותגיעו לשרם אל־שיח'!'. 
ישבנו לילה שלם עם ג'ורג' טנט, ראש ה־CIA, עומר 
עבד־רבו  יאסר  המצרי,  המודיעין  ראש  סולימאן, 
מהרשות הפלשתינית, וכמובן האנשים מהצד שלנו. 
הם הציעו, 'בואו נחזור ל־28 בספטמבר )ערב פרוץ 
האינתיפאדה(. כל אחד יחזור לקווים שנמצא בהם, 
ואנחנו  שלהם  לקווים  יחזרו  הפלשתינים  כלומר 

נחזור לקווים שלנו'. 
פניתי לעבד רבו, 'אוקיי, חוזרים לאחור. שחררתם 
מהכלא  מחבלים  שחררו  )הם  מהכלא'  מחבלים 
שנעצרו אחרי גל הפיגועים של 1996(. הוא התעקש, 
ובה  רשימה  והוצאתי  מוכן  באתי  בכלא!'.  'כולם 
114 שמות של מחבלים, שאנחנו יודעים ששוחררו. 
אתה מדבר איתם והוא בשלו, 'אף אחד לא שוחרר, 
כולם בכלא'. כמובן שלא היה לו מושג על מה הוא 

דיכטר - “הפלשתינאים פחדנים ושקרנים״
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הסתיים  והסיפור  שקר  היה  זה  בקיצור,  מדבר. 
הברית  ארצות  נשיא  עם  דלוחה  בפגישה  בבוקר, 
עימם  אדבר  שאני  ביקש  אהוד  אולברייט.  ומדלן 

ואפרט במה מדובר.
ברור  והיה  האינתיפאדה  בתחילת  שמדובר  אזכיר 
לחלוטין שלרשות הפלשתינית אין שום כוונה, שלא 
לומר יכולת, לעסוק בסיפור הזה. השלינו את עצמנו 

שהם יעשו משהו". 

הקרבה גדולה של חיי אדם...
ונמנענו  ממוקדים  בסיכולים  אז  עסקנו  "אגב, 
שחס  כדי  הפלשתינית,  הרשות  לשטחי  מכניסה 
 ,A בשטחי  שלהם  האחריות  תיפגע  לא  וחלילה 
בחיי  מאוד  יקרים  מחירים  זה  על  שילמנו  ופשוט 
בחיי  שילמנו  מגן',  ל'חומת  שנכנסנו  עד  אדם... 
'חומת  אחרי  ישראלים.  וחיילים  אזרחים  כ־450 
מגן', עד סוף 2003, כ־450 נוספים... אבל, למה זה 
היה משמעותי? כי עיקר הבעיה היה בחוסר מעש 

מוחלט של גופי הביטחון הפלשתיניים כולם. 
נסעתי למצרים, כראש השב"כ, לפגישות עם עומר 
שלנו  הראשית  הבעיה  הפלשתינים.  ועם  סולימאן 
עם  עסק  לנו  שיש  היא  הפלשתינית  הרשות  עם 

פחדנים ושקרנים.
בעת  עין  לעצום  כדי  פחדנים?  אומר  אני  למה 
גדול. לממן משכורות  גיבור  טרור לא צריך להיות 
בחוק  גדול.  גיבור  להיות  צריך  לא  למחבלים 
בבתי  היושבים  מחבלים  מממנים  הרי  הפלשתיני 
הכלא שלנו. מממנים במשכורת חודשית! מצד שני, 
זהו חוק שחבר הכנסת אליעזר שטרן ואני העברנו, 
המקזז את הכספים האלה מההעברות של ישראל. 
המודיעין  מפקד  שהיה  אל־טיראווי,  תאופיק 
אנשים  והנחה  הוביל  ושומרון,  ביהודה  הכללי 
מהארגון שלו שיהפכו להיות טרוריסטים. ביקשתי, 
לפגוש את ערפאת  באופן אישי, מראש הממשלה 
ובפגישתי איתו הודעתי שאם תאופיק אל־טיראווי 
כמבוקש  עליו  אכריז  בטרור,  לעסוק  יפסיק  לא 
ואטפל בו כמו שאנחנו יודעים לטפל במבוקש. הוא 
לא חדל מעיסוק בטרור ואני הכרזתי עליו כמבוקש. 
יצא  לא  ושנים  ערפאת  של  ל'מוקטעה'  נכנס  הוא 
משם, כי ידע שאם יצא משם הוא ייעצר או שייהרג. 
היו פיגועים שביצעו אנשי ביטחון פלשתינים כנגד 

חיילי צה"ל.
'מנהרת  באירועי  ב־1996  עוד  נראו  הניצנים 
הכותל', אז איבדנו 17 חיילים, כולל קצינים בכירים, 

שחלקם נפצעו קשה ויצאו בנס".

מצב מורכב, יותר מדי אינטרסים 
)יחידה  הימ"מ  מפקד  אבו־לחיה,  "ראג'ח 
המקביל  הפלשתינית,  מיוחדת(  משטרתית 
למפקד הימ"מ שלנו, נסע לעזה. עצר אותו מחסום 

משטרתי של החמאס, הוא פתח את החלון ובירך 
אותם. שאלוהו אם הוא ראג'ח. כשענה בחיוב, ירו 
בו, הרגוהו ושרפו אותו עם המכונית. זה היכה בהלם 
את  כולל  בעזה,  הפלשתינים  הביטחון  מנגנוני  את 
מוחמד דחלאן. הם יצרו קשר עם ערפאת ואמרו לו 
יצאו למלחמה מול החמאס הם בבעיה.  לא  שאם 
ערפאת אמר להם שזו לא בעיה בין החמאס לרשות, 
בין ראג'ח לעמאד אלדין עקל,  אלא בעיה אישית 

סיים  ערפאת  כאשר  גם  מתמודדים.  אנחנו  רשות 
החליפו,  עבאס  ומחמוד   ,2004 בנובמבר  חייו  את 
לא היה שום שינוי בעבודת המנגנונים הפלשתינים 

אל מול הטרור. שום שינוי. 
אחרי   ,2007 בסוף  שינוי?  לראות  התחלנו  מתי 
ב־12  שהחמאס עשה את ההפיכה הצבאית בעזה 
וכל אנשי הפת"ח... מי שלא   2007 עד ה־14 ביוני 
זרקו אותו מהגג ומי שהצליח לברוח לגדר ואנחנו 
מחמוד  אז  רק  ושומרון...  ליהודה  אותו  העברנו 
עבאס הבין שאם לא יעשו משהו ביהודה ושומרון, 
הם יאבדו את אזור יהודה ושמרון, לא לחמאס, כי 

אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אלא לישראל".

האינתיפאדה השנייה פרצה ללא 
תכנון... עם פיגועים קשים מאוד

"אני חוזר ל־2002, לסיפור של 'חומת מגן'. האתגר 
בסוף  ממש  התפתח  השירות  בראש  שלי  המרכזי 
שזה  ברור  היה  האינתיפאדה.  בתחילת  ספטמבר, 
משהו אחר לגמרי ובקנה מידה שונה, ולא התלבטנו 
כי באינתיפאדה הראשונה לקחו  איך לקרוא לזה, 
ארבעה חודשים עד שקראנו לזה אינתיפאדה. הם 
קראו לזה אינתיפאדה ואצלנו זה נקרא 'התנערות', 
'התקוממות' וכדומה. אני זוכר שהגיעה קרובה שלי 

מחו"ל ושאלה אותי,
"?So Avi, what about the Intifada"

עם אריק שרון - “עכשיו מלחמה!"

מחבל חמאס שהיה בחוליה שהתחפשה לשוטרים. 
העברנו להם את השם, למרות שידענו שהם מכירים 
אותו. דחלאן, מוסא ערפאת שהיה ראש המודיעין 
הצבאי, וגם אמין אלהנדי – נותרו חסרי אונים. הם 
בכיר  מפקד  שהוא  הימ"מ,  מפקד  כיצד  הבינו  לא 
לכל דבר ועניין, נרצח על ידי מחבלים של החמאס 
איזו  עם  ברור  סימן  זה  היה  קורה.  לא  דבר  ושום 

'אתם הולכים לקמפ דיוויד, 
אתם לא יודעים אפילו לשם 
מה אתם נוסעים. לא תעסקו 
ב'מקרו' ואפילו לא ב'מיקרו', 
אלא ב'אמ־אמא של המיקרו'
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אז הבנתי שזהו השם. 
לשיפוטי, כמו שהאינתיפאדה הראשונה פרצה ללא 
השנייה  האינתיפאדה  גם  הכוונה,  וללא  שליטה 
מחלוקת  הייתה  הכוונה.  וללא  שליטה  ללא  פרצה 
מחקר  רח"ט  הזה.  בנושא  אמ"ן  עם  מאוד  קשה 
ערפאת,  של  בתכנון  שהכול  אמר  גלעד  עמוס 
ואנחנו אמרנו שאין לזה סימנים. הייתה מחלוקת 
מחוללי  כל  לכלא  הוכנסו  שבה  מגן',  'חומת  עד 
בחקירתם  מסרו  שכולם  אחרי  האינתיפאדה. 
'פרלמנט'.  הקימו  החוקרים  הגרסאות,  כל  את 
שום  היה  שלא  אמרו  למצלמה,  דיברו  הנחקרים 
צמח  והמהלך  מאורגן,  מחולל  היה  שלא  דבר, 
והתפתח תוך כדי תנועה מבחינתם. והחמאס, כמו 
בכל אינתיפאדה, הצטרף באיחור מה, כמו האחים 
המוסלמים במצרים, באותו עיקרון – רוצים לבחון 

אם הכיוון נכון ומתאים להם ואז הם מצטרפים.
הפיגועים  התרחשות  הייתה  ביותר  הקשה  הבעיה 

ובהם פיגועי המתאבדים. 
קשה  היה  פיגוע  כל   1997 עד   1994 בשנים 
התאבדות  פיגועי  שני  היו  שב־1997  זכרו  מאוד. 
מחנה  בשוק  מתאבדים  שני  יולי  בסוף  בירושלים. 
של  מתאבדים  שלושה  ספטמבר  ובתחילת  יהודה 
הסיבה  אגב,  דרך  הייתה,  זו  במדרחוב.  החמאס 

שהלכו לחסל את ח'אלד משעל בירדן. לעמי איילון, 
וכך  ראש השירות דאז, לא היה מושג על המבצע, 
גם לא לבוגי יעלון, שהיה ראש אמ"ן. לא עמי ולא 
בוגי היו מסכימים לעשות מבצע כזה בירדן, על כל 

המשתמע מכך.
להתמודד  אפשר  שאי  להבין  התחלנו  מאוד  מהר 
עם היקף כזה של טרור בשיטה של סיכול ממוקד, 
ואפילו פעמיים  יום  כל  ועשינו סיכולים ממוקדים 

ביום, עם כל הכלים".

"עכשיו מלחמה!!!"
שאל,  שרון  הממשלה  ראש  שהתכנס,  "בקבינט   
שקצב  רואה  אני  קורה?  מה  השב"כ,  ראש  'אדוני 
הסיכולים יורד, האם יש איזו בעיה שאני לא יודע 

עליה?' 
אחרים  טיס  לכלי  זקוקים  שאנו  לו  הסברתי 
עושים,  מה  לשאלתו  המסוקים.  את  שיחליפו 
אמרתי שהפתרון נמצא בידי הצבא. המודיעין הוא 
אותו מודיעין, ואנחנו צריכים את הכלים הנמצאים 
בידי צה"ל. הוא הביט על שר הביטחון ושאל אותו 
'הריח'  בן־אליעזר(  )בנימין  פואד  הצבא.  לעמדת 
מייד לאיזה כיוון זה הולך... היו לו חושים חדים ו... 

ביקש מהרמטכ"ל להתייחס.
מדבר  שדיכטר  הכלים  את  לנו  'יש  הבהיר,  בוגי 

עליהם, אבל הם למלחמה'. 
הנחיריים  אוויר,  לקח  יודע...  שמכירו  מי  שרון, 

התחילו לזוע והוא דפק בשתי ידיו על השולחן, כך 
שכל הכוסות עפו באוויר וקרא, 'עכשיו מלחמה!'...

תקפנו  השתנה!  הכול  ופתאום  אמצעים  שחרר  זה 
אותם מזוויות שהם לא הכירו כלל. סיכול ממוקד 
ושינויים  אישורים  מודיעין,  מאוד  הרבה  מחייב 
הוא  השב"כ  כי  צה"ל,  מול  לעבוד  וצריך  בשטח, 

'כירורג של כף יד' וצה"ל הוא 'מתאגרף על-כבד'. 
אני לא מוטרד מאלה שהרגנו ותמיד מוטרד מאלו 

שלא הרגנו". 

זה היה שקר והסיפור 
הסתיים בבוקר, בפגישה 
דלוחה עם נשיא ארצות 

הברית ומדלן אולברייט. אהוד 
ביקש שאני אדבר עימם 

ואפרט במה מדובר

"בעיניי, העימות הכי חזק, אפילו עימות אסטרטגי, 
החמאס   .2003 בספטמבר  השישה  בשבת,  נערך 
לאבד  מתחיל  הוא  מגן'  'חומת  שבעקבות  ראה 
כשהתחלנו  ושומרון,  ביהודה  שלו  הכוחות  את 
יאסין,  משיח'  כולם,  התכנסו  הם  מעצרים.  בגלי 

עם עומר סולימן - ערוצי תקשורת פתוחים

ישראל חסון - מומחה מהשורה הראשונה
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המחבלים,  מבכירי  תריסר  ומטה,  דף  מוחמד 
נמצא  מי  על  מדויק  מודיעין  היה  בעזה.  בבית 
בבית, וברגע האחרון צה"ל שכנע את שר הביטחון 
על  טון  של  פצצה  להוריד  שלא  הממשלה  וראש 
הבית, וביטלו את ההתקפה. בעמל רב שיניתי את 
עם  תקיפה  על  ללכת  הייתה  והפשרה  ההחלטה, 
שהפגישה  הסתברות  מתוך  טון,  רבע  של  פצצה 
זומנה בקומה השנייה. הפצצה פגעה בול, אלא שהם 
ישבו בקומת הקרקע וכל המחבלים נסו והמשיכו 
בטרור )חלקם עד היום!(. פשוט טעות אסטרטגית 
אנו  הטעות  מחיר  את  החמאס.  מול  בלחימה 

משלמים עד היום.
כולם היו מחבלים, אם כי לא כולם 'רבי־מחבלים'. 
רצה שדרכה  לפעמים עדיף המחבל הזוטר, הוא הּפִ
של  'ים'  זה  מחבלים!   8,000 עצרנו  לחדור.  אפשר 
הדברים  אחד  זהו  שואלים,  אתם  ואם  מודיעין, 

המהותיים שעזרו לנו לנצח את האינתיפאדה הזו.
נושא נוסף – סיפור הגדר. הצבא לא אוהב את מה 
שנקרא בט"ש )בטחון שוטף( והיה נגד הגדר, מפני 
שהוא ידע מייד שאם תהיה גדר, זה אומר: בט"ש. 
כלומר, שמירות והקצאת כוחות... הגדר, לשמחתי, 

הייתה טיעון מנצח וצה"ל בנה גדר".

"הסכם אוסלו נכשל!!"
הכי  הזירה  היא  עזה  זה,  על  נסתכל  שלא  "איך 
אף  בעייתית,  הכי  היא  ישראל.  למדינת  בעייתית 
הכי  היא  מתוחכמת.  הכי  או  חמושה  הכי  שאינה 
בעייתית מפני שהיא מאוישת על ידי ארגוני טרור 
בלבד. אני מזכיר לכם שהפעם האחרונה שמחמוד 
עבר  כבר  הוא  ב־2007,  הייתה  בעזה,  היה  עבאס 
היה  לא  שהוא  מאז  היעדרות...  של  מצווה'  'בר 
בעזה. ההשפעה שלו על מה שקורה בעזה, פחותה 

מההשפעה של כל אחד כאן בחדר.
על כל זה צריך להוסיף דבר אחד, שאנשים נמנעים 
ושוב.  שוב  אותו,  ואומר  חוזר  ואני  אותו  מלומר 
הסכם אוסלו נכשל! השתתפתי בהרצאה, שם היה 
מהמשלחת,  כחלק  באוסלו  שהיו  מהאנשים  מי 
והוא אמר לי שאני לא יכול לומר ש'הסכם אוסלו 
נכשל'. שאלתיו אם הוא הצליח? הוא ענה שגם אם 
לא הצליח... אחרי 26 שנים איננו יכולים לומר אם 
הצליח או נכשל, זה לא רציני. צריך להודות: הסכם 

אוסלו נכשל! 
למה לא מבטלים את הסכם אוסלו? כי ביטולו עלול 
אי  אבל  הנוכחי,  מהמצב  אפילו  יותר,  גרוע  להיות 
אפשר מבחינתנו לבוא ולומר שהרשות הפלשתינית 
עוסקת בסיכול טרור. זה משפט מסוכן לומר אותו, 
למה? כי הם עוסקים בסיכול טרור כל אימת שהם 
שייצא  מפיגוע  להם  שייגרם  הנזק  את  מבינים 
משם. נכון, זה עניין של אינטרסים, אבל אלו שלהם 

רחוקים מאוד מהאינטרסים שלנו.

מאז הקמת הרשות הפלשתינית עד היום, 26 שנים, 
שהרשות  פלשתיני  מחבל  של  אחד  מקרה  ולו  אין 
עצרה אותו... ולא חשוב אם ביוזמתה או על בסיס 
מידע שלנו. אין מחבל אחד שהרשות עצרה אותו, 
חקרה אותו, הגישה נגדו כתב אישום, וששופט גזר 

את דינו והוא ישב או יושב בכלא. אין אחד כזה!"

סיכול ממוקד מחייב הרבה 
מאוד מודיעין, אישורים 

ושינויים בשטח, וצריך לעבוד 
מול צה"ל, כי השב"כ הוא 

'כירורג של כף יד' וצה"ל הוא 
'מתאגרף על-כבד'

"לחיות את הסירנות" 
ואת הצבע האדום...

 "החמאס מבין את הטעות שלו בעזה: ביוני 2007 
ימים  שלושה  ובתוך  הרצועה  על  השתלטו  אנשיו 
הכול עבר לידיהם. חיזבאללה יכול לעשות את אותו 
הדבר בלבנון, ותאמינו לי – סיכוייו להצליח גדולים 
ביותר, כמעט ודאיים. הוא אינו עושה את זה, מפני 

שקיומה של ממשלה לבנונית ריבונית עוזרת לו מול 
העולם. הנשק של צבא לבנון מערבי; הבנק העולמי 
נותן להם הלוואות; הם חלק מהעולם. בעזה, ברגע 
אומנם  והם  הפלשתינית,  מהרשות  התנתקו  שהם 
לא מדינה, אבל הם היו ישות, שהעולם דיבר איתה. 
הוא  שחיזבאללה  כמו  טרור,  ארגון  הוא  חמאס 
שנקרא  'פרונט'  יש  לחיזבאללה  אבל  טרור,  ארגון 
ניצבים  הם  כלום.  אין  ולחמאס  לבנון  ממשלת 
ישירות מול העולם. זו אחת הבעיות הכי קשות, לא 

רק מול ישראל ומול מצרים, אלא מול כלל העולם.
חשיבת־טרור,  עם  ארגון  שזה  בעזה,  שלנו  הבעיה 
כל  ועם  טרור  של  היגיון  עם  פעילות־טרור,  עם 
התסמינים שיש לארגון טרור. וכך מסבב לסבב, או 
ממלחמה למלחמה, או ממערכה למערכה – אנחנו 
ונאלצים  הארץ  העזתי במרכז  האיום  את  טועמים 

לחיות את הסירנות.
העובדה שהחשיבה שלהם הפכה להתקפית צריכה 
להדאיג אותנו מאוד, והחשיבה שלהם – התקפית 
לכל דבר ועניין בכל זירה שהיא. עזבו את הבלונים, 
הבלונים זה נראה משהו כזה לא רציני אבל זו דוגמה 

מצוינת להתשה". 
 

פחדנים ולא בכדי... 
עם שיתוף פעולה של אונר"א

הפלשתינית  לרשות  ביחס  כי  זה  את  אומר  "אני 

השושביל קלינטון - שיחות ודיוני סרק עם רבין ועראפת 
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– צריך להיזהר מאוד מלהסתנוור. מחמוד עבאס 
הבדל  שום  אין  אך  ערפאת,  מיאסר  אחרת  נראה 
באופן שבו הוא עוסק בטרור, בהשוואה לערפאת. 
כשאתה משלם 1.3 מיליארד שקל בשנה משכורות 
לעובדי  הופכים  הם  פיגועים,  שביצעו  למחבלים 
מחבל  כל  פורמלית.  הכי  בצורה  פלשתינים  מדינה 
מקבל כסף לפי שנות מאסרו בכלא. 30 שנה ומעלה 
זה 12 אלף שקל בחודש. שוטר ברשות הפלשתינית 
משתכר כארבעת אלפים ומשהו שקל ומחבל יכול 

להגיע ל־12 אלף שקל.
להם  שאין  לכך  התכוונתי  'פחדנים',  כשאמרתי 
שלא  ועד  מחבל',  הוא  'מחבל  ולומר  לעמוד  אומץ 
אנחנו   – הזו  הבעיה  את  שתבין  אישיות  תהיה 
נתבשל עם זה וזה יכול רק להחמיר. החמאס בעזה 
מנסה בכל כוחו לגייס את יהודה ושומרון לביצוע 

פיגועים. 

על כל זה צריך להוסיף דבר 
אחד, שאנשים נמנעים מלומר 

אותו ואני חוזר ואומר אותו, 
שוב ושוב. הסכם אוסלו נכשל!

של  לממשק  בהקשר  היא  שלי  ההתייחסות 
ישראל.  וכמובן  האו"ם  העולם,  עם  הפלשתינים 
עבאס,  מחמוד  עם  לי  שהייתה  פגישה  זוכר  אני 
שאל  הוא  השירות.  סוף  לקראת  ממש  כשהייתי 
מה אני חושב על אודות 'הבעיה הכי קשה שלהם'. 
ש'אתם  בכך  מצויה  שלהם  שהבעיה  לו  אמרתי 
מאוהבים בפליטות שלכם'. הוא הופתע ושאל 'מה 
זאת אומרת?' והשבתי לו שישראל הוקמה על ידי 
ובאו  ורכושם  נכסיהם  את  שעזבו  יהודים  פליטים 
השתמשו  לא  אחד  אף  אצל  אבל  כלום,  בלי  לכאן 
מאוהבים  'איך  נשאלתי  'פליט'...  במילה  בבית 
בפליטים?', וציינתי כי לצערי אונר"א מסייעת להם 

בנושא הזה".

הרבה מאוד ישראלים ניצלו
בשל "הגנת הצורך"

"לבנון היא מדינה, אם אוהבים אותה ואם לאו. זו 
לה הכרה  ויש  מדינה שיש בה תשתיות מדינתיות 
הגיע  צרפת,  נשיא  מקרון,  עמנואל  בין־לאומית. 
יגיע  לא  מקרון  פיירוז.  הזמרת  את  ופגש  לביירות 
לעזה לפגוש לפגוש מישהי או מישהו. זה ההבדל. 

הסיפור של עזה שונה. 
למל"ם,  עבאס  מחמוד  את  מזמינים  הייתם  אם 
אין לי ספק שהוא היה אומר לכם, 'אני לא מתכוון 

לעשות שום דבר בעזה, אני לא מוותר על עזה'. לא 
תשמעו את מחמוד עבאס אומר שהוא מוותר על 
על  לא  אבל  מוותר,  הוא  'העזתים'  על  למה  עזה. 
עזה? כי זה 40 קילומטר של חוף ים וזה השער לים 
לרשות  יהיה  לירדן,  שאין  מה  ולאירופה.  התיכון 

הפלשתינית. זו צורת חשיבה אחרת לגמרי.
בכר.  אלי  עו"ד  של  לדבריו  בקשר  אחרונה  והערה 
באינתיפאדה השנייה הצלחנו להגן על מספר גדול 
של ישראלים, החיים היום בריאים ושלמים... אני 
באלפים,  או  במאות  המספר  את  לאמוד  יודע  לא 
כתוצאה  אלה  כל  האלה.  הגודל  בסדרי  הוא  אבל 
להגיע  כשהצליחו  הצורך',  'הגנת  תחת  מחקירות 

לתשתית המתקתקת או לפצצה עצמה. 
מטען  על  עלינו  לשמיים:  שזעק  מקרה  זוכר  אני 
חבלה שהניח מחבל בתחנת אוטובוס בגוש דן. הוא 

להפעיל  צריכים  היו  כי  לשכם  התקשר  )המחבל( 
השעה  סלולרית.  בהפעלה  המטען(  )את  אותו 
הייתה שתיים או שלוש לפנות בוקר, ואתה לא יכול 
לעצור את כל תנועת האוטובוסים מרגע זה, ואתה 

גם לא יכול להודיע את זה לאנשים. 
והצליחו  השיטות  כל  עם  הלכו  המבצעים  )באגף( 
אותו  ועצרו  בבוקר  ארבע  בשעה  לבחור  להגיע 
התחילו  לשכם.  התקשר  הוא  שממנו  הטלפון,  עם 
לחקור אותו, והוא הכחיש ואמר שהוא רק שב"ח 
)שוהה בלתי חוקי(. אתה יודע שזה הטלפון, אתה 
המטען.  איפה  לדעת  צריך  ואתה  האיש  שזה  יודע 
מונח,  זה  אוטובוס  תחנת  באיזו  יודע  לא  אתה 
בכל גוש דן. עכשיו לצורך 'הגנת הצורך', זה עניינם 
אגף  וראש  המרחבי  האגף  ראש  השב"כ,  ראש  של 
שמדובר  או  מיוחדת,  חקירה  זו  אם  החקירות. 
בקטין, או שמדובר באישה, חייבתי גם את היועץ 

המשפטי להשתתף בדיונים אלה.
הממשלה  שראש  שב"כ,  לענייני  השרים  ועדת  כל 
וועדות־המשנה  וביטחון  ועדת חוץ  עומד בראשה, 

– כולם מכירים את כל הכלים.
אמרתי גם שזה צריך להיות מוגדר כ'סוד מועדף'! 
ועלוב ארגז  ייוודע לציבור עד כמה דל  מפני שאם 
לחקור  היתר  שקיבל  חוקר  בידי  הנמצא  הכלים 
המדיני  הביטחוני,  הממסד   – מתקתקת'  'פצצה 

והמשפטי יהפכו ללעג ולקלס..." 

חוסני מובארק, עמרו מוסא ואהוד ברק בוועידת שארם א-שייח' - הזעיק את המומחים לוועידה 
)צילום: לע"ם(

וכך מסבב לסבב, או ממלחמה 
למלחמה, או ממערכה 

למערכה - אנחנו טועמים את 
האיום העזתי במרכז הארץ 

ונאלצים לחיות את הסירנות.
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"עשיית הדברים מבעוד מועד, תקבע 
שאנו במיטבנו"

"לגבי האתגרים המרכזיים של הארגון בתקופתי, 
האתגר הראשון במעלה הוא, כמובן, סיכול טרור, 
ארגון  על  בדגש  בעזה,  וגם  ושומרון  ביהודה  גם 
בגלי  הערבי'  'האביב  השפעת   – השני  החמאס. 
ההדף שלו, הן המיידיים והן מרחיקי הלכת. בטווח 
המיידי מדובר בכל מה שקשור בגבולות, כלומר, 
גם במצרים או בסיני, גם – פוטנציאלית – על אף 
ורמת  סוריה  בגזרות  צה"ל,  באחריות  יותר  שזה 
הגולן, ואולי )גם( אופציה לגזרות הירדן והרשות 
הזה  הזעזוע  או  שהטלטלה  מכיוון  הפלשתינית, 
בהיבטים  התיכון,  במזרח  המדינות  על  השפיעו 
שונים ובעוצמות שונות. הייתי אומר שגלי ההדף 
התיכון  שהמזרח  כך  היום,  עד  להשפעה  גרמו 

מתאפיין במצב של אי־יציבות כרונית." 
"זה השפיע ומשפיע על הכול, גם ברמה המדינית, גם 
ברמה הביטחונית וגם במישור ההשפעה על ביטחון 
של  העלייה  כמובן,  הוא,  השלישי  שלנו...  הפנים 
האסלאם הקיצוני שבחלקו קיבל תאוצה בעקבות 
או  דאע"ש  על  מדברים  כשאנחנו  הערבי'.  'האביב 
על המדינה האסלאמית, שגם היא השפיעה, מכיוון 
שכאן זו אידאולוגיה ולאו דווקא הגאוגרפיה היא זו 
המשפיעה. רעיונות עוברים בתקשורת ובאמצעים 
כול,  קודם  השפיעה  האידאולוגיה  אבל  חזותיים, 
מבחינתנו, בעיקר בסיני, שהייתה )ועד היום( מוקד 
בחדירת  גם  בנו,  הפוגע  קיצוני,  אסלאם  של  גדול 
אנשים בגזרות הכבישים הקרובים לגבול, וגם בירי 
לאילת.  רק  לא  ישראל,  לעבר  סיני  מאזור  רקטות 
שיתוף  הוא  זו  במסגרת  פרובלמטי  שהיה  רכיב 
והג'יהאד  החמאס  בין  שנרקם  ההדוק,  הפעולה 
האסלאמיים  הגורמים  עם  האסלאמי-פלשתיני 
הברחות  כלל  זה  פעולה  שיתוף  בסיני.  הסלפים 
נשק, אימונים... היה גם בעבר מעבר אנשים בציר 
עוברים  מעזה,  יוצאים  היו  מפגעים  כלומר,  ה־ח', 
לסיני, ומסיני חודרים דרך הנגב, בגבולנו הדרומי".

שישה אתגרים ועוד כמה...
"האתגר הרביעי הוא הטרור היהודי. היו תקופות 
רבות  שנים  והיו  שקט,  די  היה  היהודי  שהטרור 
שכתוצאה מטרור יהודי – לא נהרג אפילו פלשתיני 
אחד. אבל כשהטרור היהודי מרים ראש, התוצאות 
בין  הנזק,  מבחינת  נוראיות  להיות  יכולות  שלו 
שהוא  מכהן,  ממשלה  ראש  נרצח  וחלילה  חס  אם 
זה  יהודי.  טרור  של  כתוצאה  ביותר,  החמור  הדבר 

לא משנה אם מדובר בטרוריסט אחד, עשרים או 
חמישים. עניין נוסף הוא פגיעה בישראלים אחרים 
מעבר  פלשתינים.  לא  או  פלשתינים  בערבים,  או 
לעובדה שזה טרור ואנו צריכים לסכלו, הנזק מוביל 
פעולה  תחומי  אלה  ולאי־יציבות.  נקמה  לפיגועי 

שהם חלק מהתפקידים של השירות.

כל ראש ארגון מעוניין 
במקסימום גמישות בהפעלת 
הכוח שלו. הוא רוצה יכולות 

והוא רוצה להפעיל ולא 
להיות תלוי באחרים... 

תקופות  יש  האבטחה.   – החמישי  האתגר 
שהאבטחה היא טובה יחסית: בתעופה, בנציגויות 
כוחותינו...  ובאבטחת  אישים  באבטחת  בחו"ל, 
כשהמצב לא כל כך בעייתי. מנגד, אירועי 'האביב 
הערבי' הובילו אותנו לאירוע מאוד חמור בשגרירות 
במצרים. זה יכול היה לקרות גם במקומות אחרים, 

כסוג של אירוע שהתמודדנו איתו.
את  שלנו  הליווי  הוא  והאחרון  השישי  האתגר 

פניה  לאן  המודיעיני:  במובן  הפלשתינית,  הרשות 
המדינית,  ברמה  זה  אם  הפלשתינית,  הרשות  של 
למועצת  שלהם  הפניות  אלו  זה.  רק  לא  זה  אבל 
ובהיבטים  ישראל,  על  החרמות  פעילות  הביטחון, 
אחרים, כמו הפניות לבית הדין הבין־לאומי בהאג. 
הוא  בישראל  הפלשתינית  הרשות  של  המאבק 
מאבק מדיני, הוא אינו מאבק צבאי-פורמלי נגדנו, 
מאזן.  אבו  שברשות  ההנהגה  של  זה  לא  לפחות 
המאבק המדיני הזה כולל גם תקיפות כנגד ישראל, 
או החלשת ישראל או 'דקירות' שלה בזירה הבין־
השירות  ומתן.  המשא  על  השפעה  וגם  לאומית... 
מלווה את כל התהליכים האלה, אוסף מידע ונותן 

לדרג המדיני תובנות.
פעם  בכל  הוא.  נהפוך  מתמעטות,  לא  המשימות 
מתפתחים  אויבינו  גם  חדשות.  משימות  נוספות 
רק  ולא  מתקדמת  טכנולוגיה  ברשותם  גם  מאוד. 
הנעזרים  החיזבאללה  כמו  מתוחכמים,  בארגונים 
באיראן, אלא גם בארגוני טרור פחות מתקדמים, 
יש כלים להרבה מאוד תחומים. לכן, עלינו לבנות 
שאנחנו  הארגוני  המוטו  לארגון...  חדשות  יכולות 
אך  מרכזי,  כדבר  הטרור,  סיכול  זה  עליו  אמונים 
אנו עוסקים גם בסיכול ריגול ובאתגרים האחרים. 
עשיית הדברים מבעוד מועד תקבע שאנו במיטבנו! 
עוין כבר התרחש – אנחנו צריכים  לאחר שאירוע 
להגיע כמה שיותר מהר למבצעים... אבל אנו כבר 

הגורם האנושי קודם לטכנולוגיה
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שיותר  כמה  לעבוד  צריכים  אנחנו  במיטבנו,  לא 
ולהקדים – תמיד בצעד אחד לפחות – את  מהר 
והנזקים  יהיה מוגבל  היריבים, כדי שהיקף הטרור 

יהיו מצומצמים ככל הניתן".

הגורם האנושי תמיד
לפני הטכנולוגיה...

במודיעין  הטכנולוגיה  עולם  על  משפטים  "מספר 
דמיון,  ומעוררת  יקרה  מאוד  שהיא  לכך  מעבר   –
בהיקפים  מודיעיני  לאיסוף  יוצרת אפשרויות  היא 
בהיקפים  מודיעיני,  לעיבוד  גם  ולפעמים  גדולים 
זאת,  עם  יחד  לעשות.  מסוגל  לא  האנושי  שהמוח 
הזירה  ריגול,  טרור,   – התחומים  שבכל  חושב  אני 
בתחומים  גם  אומר,  הייתי  ואפילו,  המדינית, 
אחרים שאינם על שולחן התכנון המקצועי שלנו... 
אירועים  או  עממית  מחאה  התפרצות  למשל, 
המרכזי  שהכלי  סבור  אני  מתוכננים,  בלתי 
האנושי.  הגורם  ונשאר  היה  המודיעין,  בעבודת 
רמת  את  להקפיץ  יכולה  שהטכנולוגיה  למרות 
באמצעות  גם  הנתונים,  ועיבוד  המודיעין  איסוף 
מסוימים  בכיוונים  מלאכותית,  אינטליגנציה 
שכדאי להעמיק בהם, עדיין הגורם האנושי חשוב 
מקור  אלא  הטכנולוגי-מחקרי,  לא  מאוד.  עד 
הרבה  היא  שלנו,  בארגון  שלו,  התרומה  היומינט! 
יותר דרמטית. סוכנים טובים ואמינים, שהם בדרך 
קבלת  של  בצמתים  הנמצאים  טקטי,  אמצעי  כלל 
בצורה  המציאות  את  לפרש  מסוגלים  החלטות, 
טובה יותר, לאפיין 'כוונות', שאותן בדרך כלל אנו 
את  בלזהות  טובים  אנחנו  'יכולות'.  ולא  צריכים 
עומד  הוא  מתי  יודעים  תמיד  לא  היריב,  יכולות 
את  לנו  יש  אם  גם  לבצע,  עומד  הוא  ואיך  לבצע 
יותר  הרבה  דבר  הן  הכוונות  שלו.  המבצע  פקודת 
דרמטי, ובעיקר כוונות בזמן אמת. הגורם האנושי 
מסוגל להערכות שטכנולוגיות רבות לא מסוגלות 

לתת. 
לפני  כבר  בשירות  הכרנו  שאותו  הסייבר,  עולם 
כ־15 שנים, יצר לנו מרחב חדש של הגנה בתשתיות 
אזרחיות קריטיות. רוצים לפגוע בנו, במערכותינו, 
במרחב  שנמצא  מי  בכל  אלא  בשירות,  רק  לא 
רביעי  ממד  זהו  הסייבר.  דרך  בנו  לפגוע  הרשתי... 
לה  ואין  אוויר,  ולא  יבשה  אינה  ים,  שאינה  וזירה 
יצרנו  טכנולוגית.  מבחינה  לכך  נערכנו  גבולות. 
עם  המודיעין,  קהילת  עם  דרמטי  פעולה  שיתוף 
אמ"ן – יחידה 8200, וגם עם המוסד, ובעצם גם עם 

העולם האזרחי, כדי לייצר יכולות ומכפילי כוח".

טרור יהודי, טרור ערבי –
המטרה: סיכול

פי  על  להימדד  השב"כ  ראוי  דבר,  של  "בסופו 
תוצאות. הוא פועל על פי חוק, משקיע משאבים, יש 

לו יכולות. ברור שהפעילות אינה עצמאית שלו. הוא 
עובד בשיתוף פעולה עם צה"ל, עם המשטרה, עם 
הפרקליטות, עם כל גורם שהוא אבן דרך בשרשרת 
האופרטיבית ועל פי זה הוא צריך להימדד. המגמה 

היא להשפיע על תוצאה אחרת – הסיכול.

מאז הסיכול שלנו בדומא, 
הטרור היהודי נמצא בירידה, 

בטח מבחינת הנפגעים בנפש, 
אבל יש פיגועים של 'תג 

מחיר' מעת לעת, שהשירות 
מטפל בהם

לנו אתגרים לא פשוטים במשמרת  היו  מעת לעת 
'עמוד  סבבים,  לשני  אותנו  גררו  עזה  מול  שלי... 
סבב  שהיה  איתן',  'צוק  וגם  קצר  סבב  שהיה  ענן' 
להחלטות  מעבר  בעזה,  שמוביל  מי  מאוד.  ארוך 
תחת  'נכנס  והשירות  צה"ל  כמובן  זה  המדיניות, 
כנפיו', בנושא של מודיעין למטרות לפני הלחימה, 
מודיעין תוך כדי לחימה וגם סיכולים ממוקדים או 

ובהערכה,  בניתוח  גם  כך  בבכירים,  מונעת  פגיעה 
המתבצעים בקבינט. 

אמ"ן.  ראשי  עם  מתיחות  בשעתו,  אומנם,  הייתה 
אך עם זאת – וזו כותרת שאני עומד מאחוריה – 
שיתוף הפעולה שהיה בתקופתי בין השב"כ לאמ"ן 
ואפקטיבי.  דרך  פורץ  גודל,  בסדרי  מתקדם  היה 
שיתוף הפעולה בכל תקופה, מתקדם ומשתפר, בכל 

הפרמטרים. 

היחסים בין הארגונים מחייבים 
גמישות מרבית

"צריך לומר בצורה הוגנת ולא להתייפייף – כל ראש 
ארגון מעוניין במקסימום גמישות בהפעלת הכוח 
שלו. הוא רוצה יכולות והוא רוצה להפעיל ולא להיות 
תלוי באחרים... אם כארגון אתה תלוי בגורם אחר, 
את  מבין  צד  שכל  כזה  פעולה  שיתוף  להיות  חייב 
הצרכים של הזולת... במיוחד כשיש לו מונופול על 
ההחלטה לתת לצד השני. מצד שני, לא יכול להיות 
ביותר  סודית  יחידה  בצה"ל  מוקמת  מחר  שאם 
לאנשים,  ביטחוני  אבחון  לעשות  צריכים  ואנחנו 
ונניח  חודש,  בתוך  מהר,  זה  את  לסיים  ורוצים 
עסוקים  'אנו  יגיד,  והשב"כ  מועמדים  מאה  שיש 
הקצב  זה  שנתיים,  בעוד  תבואו  דברים,  מיני  בכל 
מונופול  יש  ארגון  לכל  כלומר,  לתת...'.  יכול  שאני 
של  לצרכים  גם  להתאים  צריך  אך  מוגדר,  בתחום 
צרכן אחר. מצד שני, לכל ארגון יש לפעמים סדרי 
עדיפות שונים, כדי שתעמוד ביעדים שלך ובסדרי 
העדיפות שלך אתה צריך מינימום חיכוכים עם צד 
לך  שתהיה  כדי  גמישות.  מקסימום  כלומר  אחר, 
היכולות,  כל  את  צריך  אתה  גמישות,  מקסימום 
היכולות.  כל  את  לך  שיהיו  כלכלי,  לא  שזה  וברור 
בקיצור, יש שיתופי פעולה והם בעיקר בטכנולוגיה, 
הידע  שני,  דבר  יקרה.  מאוד  הטכנולוגיה  כי 
האנושי. מכיוון שכמות המפתחים את הטכנולוגיה 
אנשים  צריך  אתה  יקרה...  והעסקתם  מצומצמת 
טובים וכאלו אין הרבה לכולם. כאן אתה מתחרה 
הכסף  על  ולגשר  הזמן,  על  לגשר  כדי  אז  בזמן. 
‘time to market׳, אתה צריך  ולהיות במצב של 
שיתופי פעולה, כשכל צד מביא את היתרון היחסי 
וכל אחד יכול ליהנות מהפירות של העץ המשותף. 
הטכנולוגי,  בעולם  רק  קיים  לא  הפעולה  שיתוף 
הוא מתקיים היום גם בעולם המבצעי ואומר זאת 
תמיד  בקהילה'.  שקיים  רגיש  'הכי  אחד:  במשפט 
קיימת   – השינוי  במבצעים.  פעולה  שיתופי  היו 
קפיצת מדרגה בנושאים הכי רגישים והכי מסוכנים 
מעבר  במבצעים  היום,  המודיעין  בקהילת  שיש 
לקווי האויב. לפני כ־20 שנה אף אחד לא היה חולם 
על סוגים כאלה של שיתופי פעולה, בגלל כל מיני 
רגישויות שאתם יכולים לדמיין, המתקיימים בגלל 
זמנים,  לוחות  בגלל  כוחותינו,  ביטחון  בגלל  צורך, 

טרור יהודי עלול להתרחש אם יפונו יישובים
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יצא  האלה,  מהדברים  שבמשהו  ראיתי  לא  ועוד 
שכרנו בהפסדנו. להפך".

עיקר הבעיה בטרור היהודי –
קיצוניים ללא מסגרת

חווינו  השב"כ:  כראש  בתקופתי  היהודי  "הטרור 
גל, שהתחיל עוד כמה שנים קודם, תחת הכותרת 
'תג מחיר' ונמשך עד היום, ברמה כזו או אחרת. זו 
קבוצה של כמה עשרות צעירים, בדרך כלל קבוצה 
של אנשים נעדרי מקור סמכות, ללא אידיאולוגיה 
מוגדרת, מאוד קיצוניים בתפיסות עולם, מושפעים 
בכיר.  כך  כל  לא  אחר,  או  כזה  כריזמטי  מגורם 
כלל  שבדרך  מוסדית,  מסגרת  ללא  אלה  אנשים 
רובם  החינוך.  ממערכות  ונפלטו  הבתים  את  עזבו 
אלא,  עצמם,  משל  בבתים  חיים  לא  בכלל  הגדול 
רסן  כל  נטולי  הם  אוהלים.  בתוך  קרוונים,  בתוך 
סמכותי, הורים, רב או דמויות משפיעות. החבר'ה 
משיחית,  קנאית  עולם  בתפיסת  התחילו  האלה 

שככל שיהיה רע יותר, כך יהיה טוב יותר.
מכוניות,  על  בסיסמאות  'בקטנה',  התחילו  הם 
אחרי זה הצתת מכוניות, אחרי זה זריקת בקבוקי 
תבערה, אחרי זה הצתה של מסגדים, ובשלבים יותר 
שלושת  רצח  עקב  נקם,  פיגוע  התבצע  מאוחרים 
שהיה  פלשתיני,  נער  רצח  עציון,  בגוש  הנערים 

יורם כהן, ראשון מימין - הפעלת הכוח במקסימום גמישות

פיגוע לא אידיאולוגי. זו הייתה חבורה מירושלים, 
שאני קורא להם בעדינות, 'קבוצה של 'לא אפויים' 
מכן  לאחר  אידיאולוגי.  רקע  להם  שאין  במיוחד', 
בוצע הפיגוע של דומא, שגם הוא היה פיגוע נקמה 
נזרקו  השחר.  מכוכב  ז"ל  רוזנפלד  מלאכי  רצח  על 
מעורב  היה  שלא  כפר  בדומא,  תבערה  בקבוקי 
בטרור, אך היה ממוקם הכי קרוב למקום שבו נפגע 
נשרפו  ושם  גאוגרפית,  מבחינה  רוזנפלד  מלאכי 

חיים זוג הורים ותינוק פלשתינאים.

המאבק של הרשות 
הפלשתינית בישראל הוא 

מאבק מדיני, הוא אינו מאבק 
צבאי-פורמלי נגדנו, לפחות 

לא זה של ההנהגה שברשות 
אבו מאזן

וגם  הזה  הפיגוע  לפני  גם  חמור.  פיגוע  כמובן  זה 
הצעדים  שלי.  בתקופה  נתונים  מבחינת  אחריו, 
והצווים שאנחנו הפעלנו, הכלים שאנחנו הפעלנו – 

היו חסרי תקדים. צווים שאני הפעלתי נגד אזרחי 
אזרחי  כנגד  כמותם  הפעלנו  לא  יהודיים,  ישראל 

ישראל ערבים.
אל מול התארגנות 'חבורת המרד' הפעלנו עשרות 
צווי הגבלה והרחקה, ליהודים-ישראלים שהרחקנו 
בחקירות,  שהפעלנו  כלים  גם  כך  מבתיהם,  אותם 
במודיעין, בתיאום עם פרקליטות המדינה, מכיוון 
לו  ויש  מפקד  לו  שיש  קלסי  טרור  ארגון  לא  שזה 
החלטה  לקבלת  הבאנו  מתגייסים.  וכולם  אמנה 
ובית  מותרת,  בלתי  התארגנות  שזו  בקבינט 
הכלים  בכל  ופעלנו  בהתאם  התייחס  המשפט 
יכולים לפעול. גם אני כראש  החוקיים שבהם אנו 
וגם  הפרקליטות  גם  סמכותי,  מתוקף  השירות 

מפקד פיקוד המרכז. 
אני רוצה לומר עוד שני משפטים:

בתקופה שלי וגם כמה שנים בתקופה שלפניה,   .1
לא היה שימוש של אף טרוריסט יהודי בנשק 
האחרונות  השנים  בעשר  קרה.  זה  בעבר  חם. 
ואפילו יותר מכך, לא היה שימוש אפילו פעם 
אחת בנשק חם מצד יהודי קיצוני כנגד ערבי. 
'עממיים'. לא  פיגועים  כל הפיגועים שהיו הם 

שזה לא יכול להרוג, עובדה שזה הרג.
שנית: היו שנים שבהן היו אפס נפגעים ערבים   .2
שש.  או  חמש  ולא  שנה  לא  יהודי,  מטרור 
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כשבאותה תקופה יש עשרות אלפי פיגועים של 
ישראלים.  הרוגים  של  ואלפים  ומאות  ערבים 
ביכולות  אדם,  בכוח  מקמץ  אינו  השירות 

ובטכנולוגיה.
לסיום הקטע הזה אני רוצה לציין:

את  בתקופתי –  היהודי  הטרור  של  הפיגועים   .1
רובם הגדול פענחנו בזמן קצר יחסית.

המפגעים הועמדו לדין, כולל על פיגועי רצח.   .2
הפיגוע של מחמד אבו ח'דיר מירושלים פוענח   .3
דומא  פיגוע  של  הפיענוח  ספורים.  ימים  תוך 
נכון,  חודשים.  ארבעה  אולי  שלושה,  לנו  לקח 

לא מיידי, אבל זה פרק זמן סביר.
מאז הסיכול שלנו בדומא, הטרור היהודי נמצא   .4
בירידה, בטח מבחינת הנפגעים בנפש, אבל יש 
שהשירות  לעת,  מעת  מחיר'  'תג  של  פיגועים 
אין  אבל  משתנה,  לפעמים  זה  בהם.  מטפל 
או  משאבים,  או  כוחות,  הסטת  של  מצב  כאן 
הארגון  דהוא.  מאן  של  ארגונית  מוטיבציה 
פועל נגד טרור יהודי כמו שהוא פועל נגד טרור 

ערבי.
נהרגים  הפלשתינים  רוב  נוסף:  דבר  להסביר  יש 
בהפגנות  וממג"ב,  מהמשטרה  צה"ל,  מכוחות 
שונות ובאירועים שונים, כתוצאה מעימותים עם 
מערכת הביטחון, במקומות כאלה ואחרים. אבל 
לנו בעבר כמו  יהודי לשמו, מה שהיה  לא מטרור 
המחתרת, כמו רצח רבין, כמו בהתארגנות של בת 
עין, שהיו פיגועים איומים ונוראים ובחלקם יצאנו 
בעור שנינו מקטסטרופה, כמו הנחת עגלת התופת 

בא־טור. 
אני לא אומר שכל הדברים האלה לא יקרו מחר, אך 
הייתי אומר שקו פרשת המים בנושא פוטנציאל של 
טרור יהודי, לפי עניות דעתי, יתרחש באם ממשלת 
של  הכוננות  יישובים.  לפנות  תחליט  ישראל 
השירות ורמת ההתרעה יוחמרו בצורה משמעותית 

באם יחליטו לפנות ישובים ביהודה ושומרון".

תדמית  כדאיות,  ערכיות,   - כהן  יורם 
בין-לאומית

"פגיעה מונעת" מתבצעת במשורה
הם  בהם  משתמשים  שאנחנו  הסיכוליים  "הכלים 
ומצמצמים את הטרור.  כלים מרתיעים, משפיעים 
עם  שלנו  היחסים  מערכת  את  מסדרים  לא  הם 
ובהחלט  מרתיעים  בהחלט  אבל  הפלשתינים, 
מכאיבים לצד השני. אני יכול להציג עשרות ידיעות, 
לא רק על הסגרות, אלא על הורים שהסגירו ילדים 
בבית  מציגים  שאנחנו  חזק  מודיעיני  חומר  ועל 

המשפט.
האם  ערכי?  זה  האם   – אחרות  שאלות  פה  יש 
כדאי לעשות את זה? איך זה נתפס בעולם? האם 
הדימוי הציבורי שלנו נפגע? אלה נושאים אחרים. 
אבל למשל גירוש, שזה כלי אפקטיבי ביותר, האם 
ניתן לבצעו? יש מגבלה משפטית. גם הריסת בתים, 
שזה בוודאי דבר חשוב. האם פגיעה מונעת שאנחנו 
עושים, מה שנקרא בעבר 'סיכול ממוקד', זה הדבר 
האם  לא!  היא  התשובה  יום?  כל  לעשותו  שרצוי 
זה נכון להשתמש בו כשיש חפים מפשע העלולים 
ברירה,  כשאין  רק  זה  את  עושים  אנחנו  להיפגע? 
כשאנחנו  סביבתי...  נזק  בצמצום  אחרון,  ככלי 
הבטחון,  במערכת  בכירים  מונעת,  פגיעה  מבצעים 
בשב"כ, בצה"ל וגם בכירים בדרג המדיני מאשרים 
את המבצע, כנוהל מחייב לאור היותו מבצע "פגיעה 
מונעת" המתבצע במשורה ותמיד בתגובה לחומרת 
לסכל  אחרת  אפשרות  ובהיעדר  המתפתח  האיום 

את האיום".

דרג מייעץ, עם התרשמות
אותנטית בשטח

"מהלכים מדיניים: לראש השב"כ יש תפקיד מוגדר 
נמצא  שהוא  מכיוון  אבל  הביטחוני,  הנושא  והוא 
ועדיין  הבכירה,  הפלשתינית  ההנהגה  עם  בממשק 
להעביר  יכול  הוא  לפעמים  מדיני,  הסדר  לנו  אין 
ויכול להציע הצעות, אבל הוא  יכול לגשר  מסרים, 

לא יכול להחליט במקום הדרג המדיני".

בעשר השנים האחרונות 
ואפילו יותר מכך, לא היה 
שימוש אפילו פעם אחת 

בנשק חם מצד יהודי קיצוני 
כנגד ערבי

ספר מרתק, רחב יריעה ומקיף על עולם היומינט ועל ערכיו המורכבים

סוכן כפול - עוד ספר מבית היוצר של המל"ם

"המחבר, עו"ד קובי סגל, בחר להתמקד בתחום המורכב של הפעלת "סוכנים-כפולים", שהינו סבוך שבעתיים 
מהפעלת סוכן "בונה-פידה". הפעלה-כפולה מחייבת ניתוח לעומק של מניעים ושיקולים..." יגאל סימון

מחיר הספר 110 ש"ח; המחיר לחברי העמותה באיסוף אישי 95 ש״ח;
משלוח על-ידי הדואר 115 ש״ח; 

עולם הצללים של הביון הקונספירטיבי מזווית ראיה מעודדת מחשבה  
מאת עו"ד קובי סגל

mlm@intelligence.org.il :המרכז למורשת המודיעין. טל': 03-5497019. דוא"ל
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“נתבקשתי לספר על ראשיתו של שירות הביטחון 
לעשות  המתאים  האדם  שאני  סבור  איני  הכללי. 
ואת  השירות  לראשוני  ‘נכד׳  שהנני  משום  זאת, 
שמעתי  הארגון  של  ראשיתו  על  יודע  אני  אשר 
מי  ידי  על  ייעשה  שזה  הראוי  מן  קראתי.  או 

מהמייסדים או היסטוריון.
אך פטור בלא כלום... אי אפשר! 

בחרתי לדבר על השירות מאמצע שנות ה־60 עד 
בשירות  שירתי  שבהן  השנים  ה־80,  שנות  אמצע 
דברים,  של  לגופם  שאכנס  לפני  הכללי.  הביטחון 
ברצוני להצטרף לאלה שסיפרו על חלקו של עמוס 

מנור בהיסטוריה של השירות.
גדול  דורות  פער  התגייסתי.  אני  כאשר  פרש  הוא 
ארבל,  יהודה  באמצעות  אז  הכרתיו  ומשמעותי. 
ירושלים,  מרחב  של  ומפקדו  המיתולוגי  מנהלו 

שהיה לאגדה בפני עצמה״.

עמוס מנור – אגדה בחייו
השנים  עם  הפכנו  והניסיון,  הגילים  פער  “למרות 
ובמידה  נפש  ידיד  לי  לידידים קרובים. עמוס היה 
ערכי  רוחני,  מנטור  בו  ראיתי  השנים,  לאורך  רבה, 

ומקצועי.
ַרַדי  פלג  עמוס(,  של  עיזבונו  )מנהל  ברק  שלמה 
ואנוכי, יזמנו את כתיבת הספר ‘ימי עמוס׳. עמוס 
לצד  זיכרונותיו,  בכתיבת  חלק  לקחת  סירב  עצמו 
חוכמתו העצומה המתבטאת בכתיבת ההיסטוריה 

במסגרת ‘מורשת׳.
לשכנעו,  הוא  גם  ניסה  ז״ל,  בר־אוריין  מאירקה 

אולם מאמצינו עלו בתוהו.
זה  והוא  החכם,  בעטו  הידוע  שפיגל,  ליאיר  פנינו 
תודה  הפועל.  אל  הכוח  מן  הרעיון  את  שהוציא 

ליאיר!
את  גם  לברכה  ונזכור  ברוך,  עמוס  של  זכרו  יהיה 

צפורה אשתו ואודי בנו״. 

ניתוק היחסים עם מדינת
מזרח אירופה

שאותם  ותהליכים  אירועים  על  לספר  “בחרתי 
חוויתי אישית, ולהם הייתי עד שמיעה וראייה.

זווית  מתוך  בחרתי  והתהליכים  האירועים  את 

היסטורי- מידה  קנה  ללא  אישית,  ראייה 
כי  מניח  ואני  שלי  היא  הבחירה  אובייקטיבי. 
אירועים  על  השגות  יהיו  )ולקוראים(  לשומעים 
ראויים,  שאינם  כאלה  על  או  חסרים,  ותהליכים 

לדעתי, לעמוד בראש הרשימה.

למיטב שיפוטי, קרבה 
אינטימית זו הייתה לנו לרועץ 

בפעילות השירות. המרחק 
הנדרש לקברניטים )וגם 
להנהלת השירות( לבחון 

ולאשר מהלכים ומבצעים 
ללא פניות, נעלם

גם דברי ביקורת, מוסווים או גלויים, שלי הם, ועליי 
האחריות לאזכורם. 

העיסוק  מוחלטת,  בצורה  ובעצם  רבה,  במידה 
לחלוטין.  פרצופו  שינה  המזרח־אירופי  במודיעין 
עברנו  מדינות,  בשבע  שמקורו  במודיעין  מעיסוק 

להתרכז בשתיים בלבד: בברית המועצות וברומניה, 
שהיו להן משלחות בישראל – הדתית הרוסית וזו 

הרומנית.
לנו  אפשרה  זו  עובדה  חסויות.  שלוחות  נותרו  לא 
להיות נועזים ותוקפניים יותר. הסיכול הפך להיות 
ביטוי  לידי  הדבר  בא  השאר,  בין  יותר.  התקפי 
נדובייב,  )‘הנהג׳  בירושלים  השלוחה  ראש  בגירוש 
של המשלחת במגרש הרוסים( ובניסיון הגיוס של 

בכיר השלוחה, יורי דרביאנצ׳נקו, שלא עלה יפה.
למערך  נכנס  הרלוונטיות,  יחידותיו  על  השירות, 
יותר  מצומצמים  יריבים  מול  מאמצים  ריכוז  של 

בהיקפם, עם פריסה מוגבלת ומשאבים פחותים.
שנכפה  המזורז  התהליך  של  מושכל  ניצול  גם  היה 
על השלוחות, של ניתוק בין המפעילים לסוכניהם״.

מלחמת ששת הימים
“על פי מיטב שיפוטי, ואני מניח שלא יהיו חולקים 
על כך, 'מלחמת ששת הימים' זהו האירוע הגורלי, 
בכלל  המדינה  בתולדות  ביותר  והגדול  החשוב 

)מעבר לעצם הקמתה( ושל השירות בפרט.
משלי  טיפה  אוסיף  המדינה  של  ההיבט  לגבי 
שלילית  דרך  אבן  זו  הייתה  לדעתי   – הכללי  לים 

בגילוי לב נדיר, מספר ראובן חזק על תקופת שירותו. תקופה שבו עבר הארגון טלטלה 
ושינויים מופלגים. בראייה אישית, ביקורתית וחדת אבחנה הוא סוקר שני עשורים תמימים.

סיפורו של הארגון מזווית אישית
ראובן חזק*

הגורם האנושי קודם לטכנולוגיה )צילום מסך מתוך ראיון טלוויזיה - ערוץ 10(
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בתולדות מדינת ישראל. המתנו )או לא...( לטלפון 
שלא הגיע, ומאז הכול היסטוריה.

השירות הפך משירות רגוע יחסית, לשירות לוחם, 
ממוקד מטרה, של מלחמה חסרת פשרות בטרור.

עובדים,  של  מסיבי  גיוס  מיידיות,  לתגובות  ערוך 
מערכי הכשרה חדשים ואבדות בנפש.

כל השירות, על כל שלוחותיו וזרועותיו, הפך להיות 
חוד־החנית של מדינת ישראל במלחמתה בטרור.

בתהליך  הפכנו  וקטן־מידות,  רזה  צנוע,  משירות 
מחיצות  בהרבה.  וגדול  סוער  שירות  להיות  מזורז 
שלל  עם  יום־יומי  פעולה  שיתוף  תוך  נפלו,  מידור 
זרועות שלטון אחרות, כמו צה״ל, משרדי ממשלה 

ולשכות שרים.
מעטה החשאיות, שהיה ה׳בן יקיר לי׳ של השירות 
בתוקף  הן  רבה,  במידה  הוסר   ,1967 ליוני  עד 
שנבעו  סובייקטיביות,  והן  אובייקטיביות  נסיבות 

מקשרים וממאוויים אישיים של בכירים בארגון״.

השירות נחשף לציבור 
שורותיה,  על  אז  שנמניתי  המבצעים,  “יחידת 
ונעליים  לבנות  הפכה את אנשיה מלובשי חולצות 
שעברו  נשק,  ונושאי  מדים  ללובשי  מצוחצחות, 
הכשרת לוחמים מזורזת, מי יותר ומי פחות. תורת 
עשייה  כדי  תוך  שנבנתה  לחלוטין,  שונה  לחימה 

אינטנסיבית, שינתה את פני היחידה ללא היכר.
ובדיונים  במחשבות  שותף  להיות  הפך  השירות 
גורם  בהיותו  נדרשים.  מדיניים  תהליכים  על 
הארגוניים  בפרטים  הבקיא  בשטח,  ופעיל  מעורב 
בקהילת  דומיננטי  לגורם  השירות  היה  והאישיים, 
אומר,  הייתי  אינטימית  ומקורב,  המודיעין 
הגורמים  דרך  הממשלה  מראש  לקברניטים, 

הבכירים הרלוונטיים. 
למיטב שיפוטי, קרבה אינטימית זו הייתה לנו לרועץ 
בפעילות השירות. המרחק הנדרש לקברניטים )וגם 
להנהלת השירות( לבחון ולאשר מהלכים ומבצעים 
ללא פניות, נעלם ודברים נעשו בהסכמה שברמיזה, 
תופעה  בקריצה.  אף  ולעיתים  שכם  על  בטפיחה 

שמקומה לא יכירנה במדינה דמוקרטית.
אמרו לנו אז, ומאוחר יותר, כי תפקידו של השירות 
ולמקבלי  לקברניטים  ולאפשר  בטרור  להילחם 
טרור,  של  לחץ  נטולת  מדיניות  לנהל  החלטות 

ולכלכל צעדיהם ללא אילוצים חיצוניים. 
אכן משימה ראויה!

ושוב, טיפה מדעתי שלי: לצערי, הכלי כאמצעי הפך 
למטרה העומדת בפני עצמה. חלה, לטעמי, הזדהות 

יתרה עם הכלי, שהפך כאמור להיות מטרה.
גם על  וקריטי לחשוב  צורך חיוני  נוצר מצב שהיה 

מגבלות הכוח, פעולה שלא נעשתה.
אנשים מקרבנו הפכו להיות חלק מתופעת ‘הכיבוש 
המשחית׳. חלקים מעימנו שהיו במגעים ישרים עם 

למלחמה בטרור, על כל היבטיה.
נחל  השירות  כי  עוררין  אין  המקצועית  בראייה 
ותוצאותיה  המלחמה  במשימותיו.  רבתי  הצלחה 
כגוף  השירות  להתפתחות  עצומה  דחיפה  נתנו 
הלא  שבעבר  טכנולוגיות,  ועתיר  נועז  חכם,  לוחם, 
לדעתי  לימים,  מושג.  בלתי  חלום  בגדר  היו  רחוק 
שאעבור  לפני  הפורענות.  זרעי  גם  נבטו  כאמור, 
הימים,  ששת  מלחמת  כי  אוסיף  הבא,  לקטע 
בהיבטים  גם  שתיחקר  ראוי  השירות,  מבחינת 

הערכיים של מעורבותו״. 

מחשוב וטכנולוגיה
מארגון   – השירות  של  העבודה  סביבת  “שינוי 
עמוסי  בארונות  ונשמר  נאסף  שברשותו  שהמידע 
ומוטות   IBM לכרטיסיות  כתובות,  כרטיסיות 
לגוף  הפכנו  וכדומה,  חומר  לשליפת  דקים  ברזל 
ליכולת  לי  שאפשרו  יכולות  מחשוב.  יכולות  עתיר 
לידי  בא  הדבר  מעמיקה.  ובעיקר  רחבה  ביצוע 
ביטוי בעיקר, אולם לא רק, בתחום הערבי. השירות 
רכש לעצמו יכולת ראייה רחבה יותר, מקיפה יותר 

ומרחיקת־ראות.
כביש  הראשון.  המחשב  הוכנס  שבו  היום  לי  זכור 
לשתי  מקומו  פינה  השירות  בחצר  הפנימי  הגישה 
בניין  אל  הדרך  במורד  דרכן  שעשו  משאיות, 

המחשב. 
שבזכות  לבנון,  אסתר  אחד,  שם  הערב  אציין 
יכולותיה, מרצה וכישוריה – נקלט המחשב. הצעתי 
המחשב  יחידת  את  להפוך  דאז  השירות  לראש 
לאגף, ולמנות את אסתר לראשת האגף. תשובתו 

הייתה: ‘מה? אישה? ראש אגף?׳
...זכורה לטוב ובחיוך אִמרתו האלמותית של גיורא 
זייד )אבו־זייד המנוח(, שאמר כי לספרי המחשב 
יעילים  בהיותם  נהדר,  שימוש  יש  עבי־הכרס 

בהגבהת מושב הנהג של מכוניות הדה־שבו...״

מלחמת לבנון והשקיעה בבוץ 
החזית  של  ב׳שפיץ׳  לוחם,  כגוף  השירות  “ושוב 
מכווני  לפיגועים  תתואר  בל  חשיפה  הלבנונית, 
מטרה. מגע יום־יומי עם אוכלוסייה עוינת. הרוגים 

ופצועים.
לגורל  החרדים  עובדים,  משפחות  של  מעורבות 
יקיריהם, עם המנהלים בשירות, לחצים משפחתיים 

ועוד.
תחת לחץ האירועים וריבוי המשימות נפרצו נהלים. 
תחת  נפרצו  ואחרים  מסודר,  בהליך  שונו  חלקם 
לחץ. בלית ברירה, האצבע הפכה להיות קלה יותר 

על ההדק. 
בהערכת  המוביל  הגוף  הוא  השירות  נוספת  פעם 
 – לקברניטים  הנמסרת  ובזו  הלאומית  המצב 
כארגון, על מנהליו הבכירים ועשרות עובדים. ארגון 

סיני – מאנשי שלומנו

במידה רבה, ובעצם בצורה 
מוחלטת, העיסוק במודיעין 

המזרח־אירופי שינה פרצופו 
לחלוטין. מעיסוק במודיעין 

שמקורו בשבע מדינות, עברנו 
להתרכז בשתיים בלבד: 

בברית המועצות וברומניה

אוזניים,  באטימות  לקו  האוכלוסייה,  או  השטח 
וליבם גס היה למראה עיניהם. 

לתת  היה  שביכולתו  הראשון  הגוף  היה  השירות 
מענה למשימות ולשאלות של הדרג המדיני ובזמן 
הכוחות  במאזן  השירות  של  היחסי  כוחו  אמת. 

הממסדי, עלה ועלה.
השירות צלל לתוך מערבולת שהתרגשה עלינו אחרי 
מלחמת ששת הימים, כשהוא בלתי מוכן ואינו ערוך 

הפכנו לגוף עתיר יכולות 
מחשוב. יכולות שאפשרו לי 
ליכולת ביצוע רחבה ובעיקר 

מעמיקה
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עימו  מקיים  היטב,  מכירו  השטח,  בתוך  המצוי 
תמונת  להנהגה  לתת  וביכולתו  אמצעי  בלתי  מגע 
ועל  בשטח  המתרחש  על  אמת,  בזמן  אמינה  מצב 
של  התמונה  חוזרת  מדיניים-מקומיים.  מהלכים 
מחשבות  על  ובהשפעה  במעורבותו  דומיננטי  גוף 
עם  ויתרה  אינטימית  קרבה  מתוך  הקברניטים 

ראשי השירות. 
כבר הזכרתי כי לתופעות אלה היו בהחלט היבטים 
שליליים. אורחות עבודה ונהלים נפרצו, ומכאן ועד 
אלא  ארוכה,  הייתה  לא  הדרך  300׳  ‘קו  לפרשת 
זה לא היה במהלך חד־פעמי.  רק שאלה של זמן... 
היה זה תהליך הדרגתי שראשיתו באילוצים )ששת 
והמשכו  יגונה,  בל  הכרח  בבחינת  לבנון(,  הימים, 
ברוב־עם,  מסיבות  הצנוע...  החיים  אורח  בנטישת 
סגפני  משירות  לעבור  שירות  מנהלי  של  נטיות 
רהבתני.  ואפילו  ראוותני  לעיתים  שהיה  לשירות 

ראינו חגיגות, שבעבר לא נראו במחוזותינו.
‘מגן ולא יראה׳???״

התייחסות קצרה לפרשת “קו 300״
“אחרונה ובהחלט לא חביבה, ברשימה קצרה ובלתי 
מחייבת זו. לא אחזור על פרטיה, דשו בה ועסקו בה. 
הפרשה הייתה משבר עמוק, שנבע לדעתי מגבהות 

לב, מפחד וחשש, מניהול עריץ ועוצמתי ומהשפעות 
בלתי־מוסריות של השהייה בלבנון.

אני מקווה כי מרבית לקחי הפרשה נלמדו והופקו. 
עם זאת, אזכיר כי לעיתים, כאשר רפי מלכא ואני 
הפרשה,  על  בשירות  הדרכה  במסגרת  הרצינו 
שאלנו: ‘האם לדעת הנוכחים, עלולה פרשה דומה 
להישנות?׳ לא הייתה תמימות דעים כי הדבר בלתי 

אפשרי. זו נורה אדומה!
ברצוני לציין את כנס המטה המורחב של השירות 
נפגש  המורחב  המטה   .2004 בשנת  צובה,  בקיבוץ 
העליון  בשופטי  החל  בפרשה,  המעורבים  כל  עם 
שלום  אברהם  דרך  זמיר,  ויצחק  בייניש  דורית   –

קו 300 – קו פרשת אחיזת עיניים

דיון  זה  היה  בשטח.  שהיו  ולחוקרים  לרכזים  ועד 
נוקב וחופשי מאילוצים. זו הייתה הפעם הראשונה 
‘לטובה ולרעה׳.  נדון, יחד עם המעורבים,  שהעניין 
פעם ראשונה שהנושא נדון שלא במעמד צד אחד, 
בהכרח.  ומתגוננת,  חד־צדדית  הייתה  שראייתו 
שנקט  דיכטר,  אבי  דאז,  השירות  ראש  עשה  טוב 
מבוקשים  למרצים  בחלקנו  הפכנו  מאז  זה.  צעד 

בשירות ובקהילה. 
ותילמד  יותר  תיחשף  300׳  ‘קו  שפרשת  ככל 
תחזור  פן  הסכנה  תקטן  כך  ההדרכה,  במסגרת 

על עצמה. 
עמוס  של  לתרומתו  הנוגע  לסיום,  נוסף  היבט 
מנור למעבר משירות פוליטי לשירות ממלכתי א־
מפלגתי. לראשי השירות דאז היו סמכויות כמעט 
בכל  השירות  להפעלת  אמת,  בזמן  מוגבלות  בלתי 
התחומים, כולל חדירה לתחום הפרט, כמו האזנה 
ועוד. מכוח מצב שכזה, דברים נעשו גם על פי נטיות 
ליבו וראשו של המנהל. ברי שהיו חריגות. ואכן היו 

כאלה, אני מעיד!!!
ואחרות,  כאלה  דרך,  שאבני  הראוי  מן  לדעתי, 
ייחקרו ויילמדו גם בהיבטים הערכיים והמוסריים״.

* דברים שנאמרו באירוע במל״ם.

לגבי ההיבט של המדינה 
אוסיף טיפה משלי לים 

הכללי - לדעתי הייתה זו אבן 
דרך שלילית בתולדות מדינת 

ישראל. המתנו )או לא...( 
לטלפון שלא הגיע
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בוקר,  לפנות  באוקטובר,  ב-16  שישי  ביום 
של יצחק  עת  בטרם  מותו  על  רב  בצער  התבשרנו 

אילן, סגן ראש השירות לשעבר.

יצחק, איש משפחה חם ואוהב ואב לשלושה, נולד 
רבנים  למשפחת  נצר  היא  משפחתו  בגאורגיה. 
בחידוש  פעילים  היו  משפחתו  מבני  ורבים  ידועה, 
סיום  עם  ה־70.  בשנות  המועצות  מברית  העלייה 
לימודיו בהצטיינות, בבית הספר למחוננים, במגמת 
משפחתו  עם  ארצה  עלה  מתמטיקה-פיזיקה, 
והתגורר בירושלים. לאחר שירות בצה"ל של ארבע 
שנים ביחידת נ"מ )נגד מטוסים( של חיל האוויר, 
הביטחון  לשירות  והתגייס  סרן  בדרגת  השתחרר 

הכללי.

בשנת 1982, החל את דרכו במחלקה לסיכול ריגול 
עסק  הוא  הרוסית,  בשפה  לשליטתו  הודות  רוסי. 
לצד  סיכול,  ובפעולות  סוכנים  בהפעלת  בעיקר 
המועצות.  מברית  שהגיעו  חדשים  עולים  תחקור 
השפה  ללימודי  לאולפן  הצטרף   1985 בשנת 
חקירות  במחלקת  והוצב  כחוקר  הוכשר  הערבית, 
של מרחב יהודה ושומרון, שם התקדם עד לתפקיד 
לראש  מונה   1995 בשנת  המחלקה.  ראש  סגן 
מחלקת הדסק לסיכול טרור במרחב דרום. במהלך 
של  לחיסולו  בפרויקט  מרכזי  חלק  לקח  תפקידו, 
"המהנדס" – יחיא עייש. ולאחר מכן, שימש כראש 

מחלקת חקירות במרחב יהודה ושומרון.

כראש  שימש  השנייה,  האינתיפאדה  בתקופת 
של  מאוד  קשה  תקופה  במהלך  השומרון  חטיבת 
סיום  לאחר  הפלסטיני.  הטרור  מול  התמודדות 
במסגרת  החקירות.  אגף  לראש  מונה  זה  תפקיד 
צוות  בראש  עמד  החקירות,  אגף  כראש  תפקידו 
החקירה המיוחד שחקר את אלחנן טננבאום, שחזר 

משבי החיזבאללה. 

בין השנים 2006 ל־2008 כיהן כראש האגף לסיכול 
מונה   ,2008 יולי  בחודש  ערבי-איראני.  טרור 
לראש האגף לסיכול ריגול וחתרנות, והיה אחראי 

ג'ק  היהודי  המחבל  של  תפיסתו  על  היתר  בין 
טייטל.

החל מחודש מאי 2010 ועד לסוף שנת 2011 כיהן 
תפקיד  על  והתמודד  השירות  ראש  סגן  בתפקיד 

ראש השירות.

יצחק שלט בחמש שפות ולאחר פרישתו סייע רבות 
שונות.  חברתיות  וליוזמות  אזרחיים  לארגונים 
עם  רכש  אותו  העשיר,  הביטחוני  לניסיונו  הודות 
השנים, שימש יצחק כמרצה מבוקש בעולם העסקי, 

וכן כפרשן וכמרואיין בתוכניות תקשורת שונות.

מתוך מכתבו של נדב ארגמן,
ראש השירות:

רבות  עבדנו  ואני  יצחק  בארגון,  שנותיי  "לאורך 
יחד במספר רב של מבצעים ופרשיות שונות, והיינו 
יצחק אילן  שותפים לתהליכים ארגוניים מגוונים. 
היה אחד מעמודי התווך של השירות. מדובר היה 
החוקרים  מטובי  ומקצועי,  מבריק  מודיעין  באיש 

שידע הארגון.

ניהל יצחק מאות רבות של מבצעי  לאורך השנים, 
חיי  להצלת  הביאו  אשר  וסיכול,  חקירות  מודיעין, 
אדם רבים – ישראלים רבים חבים לו את חייהם 
מבלי לדעת זאת. יצחק היה פטריוט ישראלי שאהב 
להגן  ידו  שלאל  כל  ועשה  המדינה  את  ליבו  בכל 

עליה ולבצר את ביטחונה.

בימיו  גם  הליכות.  ונעים  ערכי  איש  היה  יצחק 
האחרונים, התמודד עם מחלתו בגבורה ובנחישות 
שכל כך מאפיינת אותו, עד אשר תש כוחו. תרומתו 
היא  הארגון  יסודות  ולעיצוב  לבניין  יצחק  של 
גדולה  אבדה  היא  עת  בטרם  לכתו  משמעותית. 

לשירות, לקהילת המודיעין ולמדינה".

מתוך הספדו של ס', ראש אגף מטה:
“יצחק, מפקד, מנהיג ולוחם, שהוביל רבים לאורך 
שנים במלחמה העיקשת בטרור ומול אויבי ישראל. 
בנחישות,  שונות,  בגזרות  מבצעים  מאות  הובלת 
שנים  רבים.  לוחמים  ובהובלת  במטרה  בדבקות 
כסגנך  לשמש  פעמיים  זכיתי  יחד.  הלכנו  ארוכות 

ופעמיים להחליף אותך בתפקידים השונים.

תחסר לי ולרבים אחרים. תחסר לי השיחה איתך, 
הניתוחים המעמיקים שלך, המילה הטובה, העצה 
החכמה שתמיד קיבלתי ממך ויותר מכל – החברות 

הכול כך עמוקה".

פועלו של אילן יצחק ז"ל, מורשתו וחותמו יישארו 
עימנו לעד.

יצחק אילן ז"ל
28 ביולי 1956 - 16 באוקטובר 2020

אנשי שירות הביטחון הכללי מרכינים ראש
עם פטירת סגן ראש השירות לשעבר

יצחק אילן ז"ל.
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גיליון מיוחד שב"כ

מדינת  של  בהיסטוריה  מכונן  אירוע  הייתה  הימים  ששת  מלחמת 
ממצרים,  נרחבים  שטחים  בכיבוש  הדברים  אמורים  בעיקר  ישראל. 
“פליטים״,  והרבה  הללו  השטחים  אוכלוסיות  עם  ומסוריה,  מירדן 
בעיות  לצוץ  החלו  מהרה,  עד  ישראלי.  צבאי  ממשל  הוטל  שעליהם 
)פח״ע(. עוינת  חבלנית  ופעילות  המדינית  החתרנות  בתחומי  הביטחון 

מהפכת מלחמת ששת הימים בשב"כ

ארגוני הפח"ע, בעיקר הפת"ח, "החזית העממית", 
הראשונים  היו  בעזה,  השחרור"  ו"כוחות 
במלחמה.  הערבית  התבוסה  מהלם  להתאושש 
הם החלו בניסיון להקים בשטחים תשתית פח"ע, 
כללה  הפעילות  מקומיות.  מפקדות  בהם  ולמקם 
במדינות  לרבות  אימונים,  עריכת  אנשים,  גיוס 
)אמצעי  ואמל"ח  חוליות  החדרת  ובעיקר  ערב, 
וביצוע  והים,  היבשתיים  הגבולות  דרך  לחימה( 

פיגועים. 
את  להעתיק  מסוים,  בשלב  ניסה,  הפת"ח  ארגון 
יאסר  מפקדו,  המערבית.  הגדה  לשטח  מפקדתו 
1967, ומשנחשפה  ערפאת, אף שהה בה עד סתיו 
פעילותו – נמלט לירדן. הפיגועים הראשונים בוצעו 
בספטמבר 1967 בתחומי ירושלים ובאזורי יהודה 

ושומרון, ועד מהרה גלשו גם לתחומי ישראל. 
הקשרים  הייתה  המלחמה  של  נוספת  תוצאה 
הפלשתינאים  לבין  ישראל  ערביי  בין  שחודשו 
כבר בשנה  ביניהם קרובי משפחותיהם.  בשטחים, 
וכמה  כמה  כי  התברר  המלחמה,  לאחר  הראשונה 
שתלך  מגמה  בפח"ע,  מעורבים  ישראל  מערביי 

ותתרחב.

נעשה שימוש רב בשיטת 
מבצעי זיהוי, כאשר 

מקורות, שכונו "קופים", 
הצביעו בשטח על חשודים 

ומבוקשים,

וגאה  הלך   1971 שנת  שעד  לכך  הביאו  אלה  כל 
לפחות   – השיא  ובשטחים.  בישראל  הפח"ע  גל 
מבחינת ההד הציבורי – היה בשניים בינואר 1971, 

פריטי  ילדי משפחת  נרצחו בעזה שני  בפיגוע שבו 
ובוב ארויו.

זירה נוספת וקשה ביותר שעימה התמודדה מדינת 
פיגועי  הייתה  ואילך,   1968 ממחצית  ישראל, 
הספנות,  התעופה,  מול  שכוונו  בחו"ל  הפח"ע 
הנציגויות והמשלחות הישראליות לחו"ל, ומאוחר 
המועצות  מברית  לישראל  העלייה  כנגד  גם  יותר 

דרך אוסטריה.
מלחמת  שבין  השנים  בשש  מתמקדת  זו  סקירה 
ששת הימים לבין מלחמת יום הכיפורים. תקופה 
דרמטיים  ביטחוניים  באירועים  התאפיינה  זו 
אירועים  לעיל,  הנזכרות  הגאוגרפיות  בזירות 
שהביאו להיערכות מתאימה של השירות במענה 

לאיומים החדשים מולם הוצב.

הסביבה החיצונית והפנימית
בעולם  האמורה  התקופה  גלובלית,  מבחינה 
הברית  ארצות  בהסתבכות  בעיקר,  אופיינה, 
במלחמה בווייטנאם ובצמיחתם של ארגוני “שמאל 
חדש״ ו״גרילה עירונית״ בדרום אמריקה, באירופה, 
כנופיית   – בולטות  דוגמאות  וביפן.  בארה״ב 
“טופאמארוס״  גרמניה,  במערב  “באדר-מיינהוף״ 
באיטליה  האדומות״  “הבריגדות  באורוגוואי, 
את  לעולם  הביאו  אשר   – היפני  האדום״  ו״הצבא 
מושג הטרור הבין־לאומי, שלא אחת שיתף פעולה 

עם ארגוני פח״ע פלשתינים כנגד ישראל.
בישראל שלאחר מלחמת ששת הימים, אופיינה 
כאשר  לאומי-ביטחוני,  בקונצנזוס  התקופה 
פעלה   ,1970 אוגוסט  ועד  המלחמה  מאז 

רשת הריגול הערבית-יהודית

 

ישראל גולן
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ממשלת ליכוד לאומי. מנגד, בתקופה זו בלטה 
חדש"  "שמאל  ארגוני  של  וחתרנותם  צמיחתם 
ישראליים, אנטי־ציוניים, אשר הושפעו ממגוון 
השפעות  בעולם.  אופנתיות  אידיאולוגיות  של 
ו/או  לאש"ף  באהדה  חמור  ביטוי  מצאו  אלה 
מהם  פלשתינים,  טרור  ארגוני  של  למאבקם 
אידיאולוגי,  רקע  על  מתאימים,  שנמצאו 
אזורית"  "מהפכה  בקידום  פעולה  לשיתוף 

במזרח התיכון.

יעדי השב"כ
השירות נכנס לפעילות בשטחים ביוזמתו, משהציע 
הביטחון  לשר  הרמלין,  יוסף  דאז,  השירות  ראש 
משה דיין, באוגוסט 1967, כי השירות יהיה אחראי 
על המודיעין בענייני ביטחון פנים, במסגרת ועדה 

לתיאום הפעילות בשטחים. הצעתו התקבלה.
הפלשתינאי  הטרור  סיכול  נושא  הפך  מהרה,  עד 
ליעד שבראש סדר העדיפויות של השירות, ובצידו 
וסיכול הריגול  סיכול החתרנות המדינית )חת"ם( 
נושא  כאמור,  הגולן.  וברמת  בסיני  בעיקר  הערבי, 
חיוני נוסף שנגזר בהמשך כתוצאה מפעילות הטרור 
הפלשתינאי הייתה האבטחה בארץ ובחו"ל. בנוסף, 
המשיך השירות לעסוק בחת"ם )חתרנות מדינית( 

במגזר היהודי ובסיכול ריגול מזרח אירופאי.
השירות החל בטיפול בפח"ע מבלי שהיה לו ניסיון 
שהייתה  מבלי  ובוודאי  ערבי,  טרור  בסיכול  קודם 
לו תורת עבודה סדורה בתחום זה, ובעיקר בנושא 
מטבע  הפח"ע.  ארגוני  מול  מקורות  והפעלת  גיוס 
הדברים, לשירות גם לא הייתה תשתית מודיעינית 
התמקדה  הדרך,  בתחילת  ב"שטחים".  ראויה 
לחדירות  מיידי  מענה  במתן  השירות  פעילות 
של  )בט"ש(  השוטף  הביטחון  בפעילות  שאותרו 
צה"ל ופחות בפיתוח מערך מקורות לטווח הארוך. 
שיטת העבודה המרכזית התבססה, באותם ימים, 
על גלגולי חקירה ומיצויים: חקירה מיידית ונמרצת 
חשודים  של  מיידי  ומעצר  שנלכדו  מחבלים  של 
ששמם עלה בחקירות אלו. במקביל, נעשה שימוש 
שכונו  מקורות,  כאשר  זיהוי,  מבצעי  בשיטת  רב 
ומבוקשים,  חשודים  על  בשטח  הצביעו  "קופים", 
האימון  במחנות  יחדיו  משהותם  הכירו  שאותם 
לעבודה  השירות  עבר  בהמשך,  ערב.  בארצות 
מסודרת של בניית מערך מקורות, ששיאו בהחלת 
תורת הכיסוי הבסיסי )כס"ב( במגזר הערבי בשנת 
גורמי  שאר  עם  בתיאום  פותחה,  הזמן,  עם   .1971
מקורות  שיגור  של  השיטה  המודיעין,  קהילת 

למפקדות הפח"ע מחוץ לשטחים.
באגף  שנוצר  הרב  והעומס  הפח"ע  אירועי  קצב 
בהכוונת  המטה  עיסוק  עקב  ערביים,  לעניינים 
הטיפול בנושא במרחבי השירות, הכתיב את הצורך 
הוחלט  לכן,  ההחלטות.  קבלת  תהליך  את  לקצר 

1970 לבזר את נושא הפח"ע ולהסמיך את  בשנת 
המרחבים לקבל את ההחלטות בנושא זה ללא צורך 
ייעל  זה  ביזור  אז.  עד  שהיה  כפי  המטה,  באישור 

משמעותית את טיפול שב"כ בפח"ע.
לשיטות  השירות  עבר  בשטח,  הניסיון  צבירת  עם 
שגרתיים.  בלתי  ולרעיונות  מתוחכמות  עבודה 
"תעשייה",  מבצע  היה  הנועזים  המבצעים  אחד 
ישראלית  חוליה  שבו   ,1971 בשנת  עזה  ברצועת 
לחוליית  בהתחזותה  פח"ע,  נגוע  בשטח  שהתה 
קשר  יצרה  החוליה  מהים.  חדרה  שכביכול  פח"ע 
זה  מבצע  אותם.  וחיסלה  מקומיים  מחבלים  עם 
היה פרי שיתוף פעולה מוצלח בין השירות ל"סיירת 
חופים" של פיקוד דרום. מפקד הסיירת, סרן מאיר 
פיקד   – המוסד  וראש  בצה"ל  אלוף  לימים   – דגן 

בעצמו על החוליה.
בתחום החקירות הופעלו בכלא מקורות מדובבים, 
של  והפללתם  החקירות  קידום  את  שאפשרו 

עצורים שלא שיתפו פעולה בחקירה. 
אמצעים  ופותחו  נדרשו  המבצעי,  בתחום 
טכנולוגיים חדשים, הן לצורך איסוף המודיעין והן 
לצורך הסיכול המבצעי בשטח. מקורות שב"כ צוידו 
מיקרופונים  הופעלו  סמויים,  תקשורת  באמצעי 
צילום,  אמצעי  ופותחו  ומבצעיים,  אלחוטיים 
העלולים  אמל"ח  של  נטרול  ויכולת  ביות  מכשירי 

להגיע למחבלים. 
כל אלה הביאו לכך שבשנת 1972 ניתן היה לקבוע 
למשל,  וכך   – עת  לאותה  נכון   – נבלם  הטרור  כי 
בשנה  מ־250  הפיגועים  מספר  ירד  עזה,  ברצועת 
שהלך  מספר  ב־1972,  בלבד  לכ־45  הקודמת 
המבוקשים  ורשימת  הבאות,  בשנים  והצטמצם 
שהגיעה למאות אחדות ירדה כמעט לאפס. חשוב 
בהיערכות  השינוי  תרומת  את  זה  בהקשר  לציין 
צה"ל ובפעילותו בעקבות רצח ילדי ארויו בתחילת 

.1971
באשר למודיעין הערבי – במקביל לסיכול הפח"ע, 
הערבי,  המודיעין  פעילות  לסיכול  השירות  פעל 
בעיקר ריגול מצרי וסורי. במהלך השנים הנסקרות, 
ובסיני,  הגולן  ברמת  ריגול  רשתות  מספר  נחשפו 
שפעלו  אלחוטנים  סוכנים  של  רשתות  לרבות 
לאורך הצירים העיקריים בסיני )השירות קיבל את 

האחריות על סיני ב־1972(.
נושא  היה  זו  בתקופה  ביותר  המתסכל  התחום 
כישלונות  לאחר  רק  מענים  ניתנו  שבו  האבטחה, 
)פירוט  הפח"ע  מול  האבטחה  מערך  של  צורבים 

בכתבה על האבטחה בגיליון זה(. 
תקיפת נציגויות ישראל בחו"ל, כמו גם התנקשויות 
השירות,  של  להיערכות  היא  גם  הביאה  בנציגיה, 
תוכנית  ולפיתוח  בנציגויות  אבטחה  אנשי  להצבת 
אבטחה שבמסגרתה הותקנו בנציגויות תאי סינון 
יריבים  של  אפשרויות  כנגד  מבוקרת  לכניסה 
אלימה  פריצה  או  בכיסוי,  חדירה  סמויה,  לחדירה 
למבנה. במקביל לאבטחת התעופה, נערך השירות 
הטיפול  נוסף   1968 ובסוף  הספנות,  לאבטחת  גם 
החלו  אלו  המועצות.  מברית  העולים  באבטחת 
אירופה  ממזרח  וגדלים  הולכים  במספרים  להגר 
והפכו  לישראל,  בדרכם  באוסטריה,  מעבר  למחנה 

ליעד של הפח"ע.
מפנה  נקודת  היווה  מינכן  אולימפיאדת  אסון 
החליטה   ,1972 בנובמבר  האבטחה.  במדיניות 
תפקידו  את  משמעותית  להרחיב  ישראל  ממשלת 
קיבל  השירות  האבטחה.  בתחומי  השירות  של 
לאבטחה  וישירה  מלאה  אחריות  ואילך  מעתה 
כמי  אלא  ומנחה,  מייעץ  רק  שלא  כגורם  בחו"ל, 
בגופים  אותן  ואוכף  אבטחה  הנחיות  שקובע 

המאובטחים.
1972 מחדש, תחת  אגף האבטחה אורגן בדצמבר 
שב"כ.  ראש  לימים  שלום,  אברהם  של  פיקודו 

חשיפת רשת חבלה וריגול בסיני – 1973

השירות החל בטיפול בפח"ע 
מבלי שהיה לו ניסיון קודם 
בסיכול טרור ערבי, ובוודאי 

מבלי שהייתה לו תורת 
עבודה סדורה
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מכאן ואילך, נקבע מעמד השירות כגורם האחראי 
למעשה על אבטחת התעופה, הספנות, הנציגויות, 

מחנות העלייה והמשלחות בחו"ל. 

סיכול ריגול מזרח אירופאי
שלכאורה  שינויים,  חלו  שבו  נוסף  תחום 
הריגול  פעילות  סיכול  היה  השירות,  על  הקלו 
היחסים  ניתוק  עם  בישראל.  אירופאי  המזרח 
מלחמת  בעקבות  ישראל,  עם  הדיפלומטיים 
וכל מדינות  ידי ברית המועצות  ששת הימים, על 
השלוחות  כל  עזבו  רומניה,  למעט  אירופה,  מזרח 
את  מדינות  אותן  של  החסויות  המודיעיניות 
ברית  עם  זה,  תחום  היה   1967 יוני  עד  ישראל. 
של  המרכזי  הטיפול  יעד  בעיקר,  המועצות 
השירות. עבודה רבה, שהושקעה בתחום הפיקוח 
היה  זאת  ועם  התייתרה,  זה,  יעד  מול  המבצעי 
ברור כי המודיעין הסובייטי ינקוט שיטות פעולה 
השירות  בישראל.  סוכניו  הפעלת  לצורך  אחרות 
המזרחית  האיסוף  פעילות  המשך  לאיתור  נערך 
על ידי פיקוח הדוק על אנשי מודיעין סובייטיים 
אדמיניסטרציה  תפקידי  שמילאו  חסויים,  בלתי 
במשלחת הדתית של הכנסייה הרוסית בירושלים. 
1968, לאחר  גורש מן הארץ בדצמבר  אחד מהם 

שנתפס מצלם מתקן צבאי.

במהלך השנים הנסקרות, 
נחשפו מספר רשתות 

ריגול ברמת הגולן ובסיני, 
לרבות רשתות של סוכנים 
אלחוטנים שפעלו לאורך 
הצירים העיקריים בסיני 

בכמה מבצעי מודיעין הצליח השירות לזהות מפעילי 
לצורך  שהגיעו  חסויים  בלתי  סובייטי  מודיעין 
ההפעלה לישראל. אחד מהם, יורי לינוב, סגן אלוף 
בִמנהל הראשון של הקג"ב )המשטרה החשאית של 
אוסטרי,  מושאל  תיעוד  שנשא  המועצות(,  ברית 
נעצר במרץ 1973, נידון ל־18 שנות מאסר, והוחלף 

בעסקת חליפין עם הסובייטים באוגוסט 1974. 
ריגול  בסיכול  לטפל  השירות  המשיך  במקביל, 
רומניה.  בנציגות  החסויה  השלוחה  מול  רומני 
בתחום זה, היה לשירות הישג חסר תקדים בטיפולו 
קונסטנטין  בשגרירות,  החסויה  השלוחה  בראש 
בינו  היכרות  נוצרה   1969 ממאי  דומיטרצ'סקו. 
לאורך  בהדרגה  התפתחה  אשר  השירות,  לבין 
אישית  דרכים  לפרשת  בהגיעו  בישראל.  שירותו 

 ,1972 במרץ  תפקידו,  סיום  לקראת  ומקצועית 
הוא החליט שלא לחזור לרומניה וביקש את עזרת 
השירות. בסיוע השירות הוא מצא מקלט בארצות 

הברית, לשם עזב ביוני 1972. 

סיכול פעילות חת"ם
של השמאל היהודי קיצוני

בתחום יעדי החת"ם במגזר היהודי החל השירות 
1968, בכיסוי מלא של ארגון  מיוני  לטפל, החל 
אס"י – "מצפן", ארגון שמאל קיצוני אנטי ציוני, 

שמייסדיו פרשו ממק"י )המפלגה הקומוניסטית 
זו  קבוצה  פעילות   .1962 בשנת  הישראלית( 
השטחים  כיבוש  לאחר  משמעותית  התגברה 
מפלגי  אחד  יוצאי  הימים.  ששת  במלחמת 
של  לשלב  הגיעו   – אדומה"  "חזית   – "מצפן" 
ניסיון יישום האידיאולוגיה בהצטרפות של ממש 
לארגון פח"ע ערבי בפרשת רשת הריגול והחבלה 
בדצמבר  שסוכלה  הרחבה,  הערבית-יהודית 
המודיעין  ידי  על  הופעלה  אשר  רשת   ,1972

הסורי. 

"רצ"ב פרטים  יאסר עראפאת,  הוא  "אבו עאמר"  לעצור את  לכוחות   67 המכתב בספטמבר 
אישיים ותצלומו של אבו עאמר. קמ"נים של חטיבות 16 ו-5 מתבקשים לדאוג שהטפסים יעברו 

לגשרים על מנת שיוכלו לעצרו במידה וירצה לעבור את הגשר בשם בדוי." 
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סטטוס והתפתחות ארגונית
המשימות החדשות שהוטלו על השירות בעקבות 
עצום  לגידול  הביאו   – הימים  ששת  מלחמת 
בתקני כוח האדם ובתקציבי השירות. מסדר גודל 
תוך  השירות  גדל   ,1967 ביוני  עובדים  כ־600  של 
שלוש שנים לכאלף עובדים. תקציב השירות בשנת 
הכספים  בשנת  –הוכפל   1967-1966 הכספים 

1970-1969, והמשיך לצמוח מדי שנה בשנה.
חדשות,  יחידות  הקמת  חייבו  השירות  משימות 
והכשרת  קיימות  יחידות  של  משמעותית  הרחבה 
מרחב  הוקם  בעזה  החדשות.  למשימות  העובדים 
באשקלון,  מסוים  זמן  פרק  אחר  שהתמקם  חדש, 

והפך מאוחר יותר למרחב דרום של שב"כ. 
שטחי  על  האחריות  את  שקיבל  ירושלים,  מרחב 
יהודה ושומרון, הפך להיות המרחב הגדול בשירות. 
אגף החקירות, שמנה לפני המלחמה תשעה אנשים 
של  רבות  מאות  מול  להתמודד  ונאלץ  בלבד, 
נחקרים בשטחי מרחבי ירושלים ועזה, גדל בהדרגה 
בשירות,  ההדרכה  במחלקת  גם  אחוזים.  במאות 
הגדלים  לצרכים  מענה  לתת  צריכה  שהייתה 
האבטחה  בתחומי  והן  הערבי  במגזר  הן  והולכים, 
המגוונים, חל גידול משמעותי. אגף האבטחה גדל 
אף הוא, כאמור לעיל, בהיקף נרחב: יחידות חדשות 
ונציגי האגף שוגרו לתפקידי פיקוח  הוקמו במטה 

על אבטחת הגופים המאובטחים בחו"ל.
במהירות  להיערך  נדרש  השירות  של  הגיוס  מערך 
אגף  כולל  הערבי,  למגזר  מתאים  אדם  כוח  לגיוס 
באוגוסט  ב"שטחים".  העבודה  לצורך  החקירות, 

1967 פתח השירות אולפן לערבית בירושלים. פרט 
לחניכי השירות, למדו בו גם חניכי המוסד ואמ"ן. 
להדרכת  גם  ההדרכה  מחלקת  נערכה  במקביל, 
האבטחה החמושה של קב"טי ומאבטחי התעופה, 

הספנות, הנציגויות והמשלחות.
עובדי  שלושה  נפלו  האמורה,  הזמן  בתקופת 
ובעזה.  בשומרון  מבצעית  בפעילות  השירות 
נהרג   – ז"ל  דרעי  שמעון  המבצעים  יחידת  עובד 
בפעילות מבצעית בשומרון, בחמישה בספטמבר 
 – ז"ל  נויפלד  אבי  המבצעים  יחידת  עובד   .1967
בינואר  בשישה  בעזה,  מבצעית  בפעילות  נהרג 
1970. החוקר ישראל שמש ז"ל – נהרג בעיר עזה, 
חדר  שהוטל  רימון  כאשר   ,1972 בפברואר  ב־24 

לרכבו. 
ועובדים  רכזים  עזה,  במרחב  שב"כ  עובדי  כמה 
על  רימונים  ומהטלת  ירי  מפיגועי  נפצעו  אחרים, 
בפיגועים  קשה  נפצעו  רכזים  ארבעה  רכביהם. 

אלה.

תיחום  למעשה  הוא  זו  לסקירה  התקופה  תיחום 
מלאכותי. מלחמת השירות בפח"ע, בארץ ובחו"ל, 
ושכלול  לקחים  לימוד  תוך  הרף,  ללא  נמשכת 
של  גם  אך  שב"כ,  של  הפעולה  ושיטות  דרכי 
התקופה  חשיבות  היריבים.  ושאר  הפח"ע  ארגוני 
תשתית  ביצירת  הייתה   – שנסקרה  הראשונית 
והכשרת  עבודה  תורות  פעולה,  שיטות  מקצועית, 
בצד  היעדים,  מול  להתמודדות  איכותי  אדם  כוח 

ביצוע שאר משימות השירות. 

ציוד קשר של המודיעין המצרי שנתפס בנפת סיני

 "צלחת" נפץ אחת מתוך אלו שנמצאו בנפת סיני

בכמה מבצעי מודיעין הצליח 
השירות לזהות מפעילי מודיעין 

סובייטי בלתי חסויים שהגיעו 
לצורך ההפעלה לישראל
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בתחום  מקצועית  ולהנחיה  לייעוץ  האחריות 
המוסדות  הממשלה,  משרדי  של  ביטחונם 
היהודית(,  והסוכנות  הכנסת  )כגון  הממלכתיים 
התעופה  בתחומי  לאומיות  שהיו  חברות  של 
מתקנים  ושל  “צים״(  )“אל־על״,  והספנות 
אסטרטגיים של מדינת ישראל, היו מאז ומעולם 
מתפקידיו הייעודיים של שירות הביטחון הכללי. 
בשב"כ  האבטחה  אגף  הדריך  סמכותו,  מתוקף 
והנחה מקצועית את הקב״טים )קציני הביטחון( 
המאובטחים  והגופים  הממשלה  משרדי  של 
בנושאים  ובחו״ל,  בארץ  שבאחריותו,  האחרים 
הייעודיים, כגון: אבטחת רשומות, אבטחה פיזית 
ביטחון(,  )סינון  מהימנות  אבטחת  מתקנים,  של 
גיסא,  מאידך  פעילותם.  על  ביקורות  וערך 
הנהלות  על  הוטלה  האבטחה  ביצוע  על  האחריות 

הגופים המאובטחים. 
התמודדה  שעימה  ביותר,  וקשה  נוספת  בעיה 
חבלנית  )פעילות  הפח״ע  פיגועי  הייתה  המדינה, 
הספנות,  התעופה,  כנגד  שכוונו  בחו״ל  עוינת(1 
הנציגויות, המשלחות הישראליות לחו״ל, ומאוחר 
האבטחה,  מערך  לישראל.  העלייה  כנגד  גם  יותר 
של  לכאורה  שגרתיות  במשימות  כה  עד  שעסק 
מענה  למתן  נערך  פיזית,  ואבטחה  מידע  אבטחת 
נושאי  ללמוד  האגף  על  היה  החדשים.  לאתגרים 
תורות  וטעייה.  ניסוי  בתהליכי  חדשים  אבטחה 
תוך  התחומים,  בכל  בהדרגה,  התפתחו  האבטחה 
של  להתפתחותם  וכמענה  שיטתי  לקחים  לימוד 

איומים חדשים מצד ארגוני הפח״ע השונים.
כוח  בגיוס  לכת  מרחיקות  משמעויות  לכך  היו 
האבטחה  לתפקידי  ובהכשרתו  איכותי  אדם 
נערכה  שב״כ  של  ההדרכה  מחלקת  ובחו״ל.  בארץ 
התעופה,  ומאבטחי  קב״טי  להדרכת  במהירות 
הספנות, הנציגויות והמשלחות, על תורות האבטחה 
החדשות שהתפתחו בכל תחומי האבטחה בחו״ל. 

לצורך מאמר זה נעשה שימוש כללי במונח   1
פח״ע, אף שבמספר פיגועים היו מעורבים ארגוני 

טרור זרים, כמו “הצבא האדום״ היפני, שחברו 
לארגוני הטרור הערביים בפעילותם נגד ישראל.

המשימות  נוכח  נרחב  בהיקף  גדל  האבטחה  אגף 
יחידות  בחו״ל.  לאבטחה  בעיקר  שנגעו  החדשות, 
חדשות הוקמו במטה, ונציגי האגף שוגרו לתפקידי 

פיקוח על אבטחת הגופים המאובטחים בחו״ל. 

ההתפתחות – במיוחד כנגד
מטוסי נוסעים ומטען

האירוע שפתח את העידן החדש באבטחה בחו״ל 
לאלג׳יריה  מרומא  על״  “אל  מטוס  חטיפת  היה 
חטיפת  של  הפעולה  דרך  כאשר   ,1968 ביולי 

הכדור  בחצי  היטב  מוכרת  כבר  הייתה  מטוסים 
המטוס,  חטיפת  לפני  שבועות  שלושה  המערבי. 
הגיש צוות משותף של אגף האבטחה וחברת “אל 
שלוש  מול  אבטחתית  להיערכות  המלצות  על״, 
דרכי פעולה אפשריות של הפח״ע. בהמלצות אלה 
)דפ״א(  אויב  פעולת  לדרך  התייחסות  הייתה  לא 

של חטיפת מטוס או של פיגועים בריכוזי נוסעים.
על״  “אל  מטוסי  אוישו  החטיפה,  לאחר  מייד 
של  סדירים  עובדים  מקרב  זמניים  במאבטחים 
בימים  וצוידו  מגע  קרב  אימון  שעברו  השירות, 
בחול...  שמולאו  ובממחטות  באלות  הראשונים 
אלה הוחלפו לאחר כחודש על ידי מאבטחים יוצאי 
וחומשו  אומנו  שגויסו,  מובחרות  צבאיות  יחידות 
על ידי השירות. האיום על נוסעי ומטוסי “אל על״ 
דרש הצבת קב״טים בכל תחנות החברה, ובהמשך, 
קרקעית  ואבטחה  בטיסותיה  הנוסעים  של  בידוק 
המטענים  בדיקת  נושא  ובחו״ל.  בארץ  חמושה, 

מלחמת ששת הימים, ביוני 1967, וכיבוש שטחי יהודה, שומרון ורצועת עזה - הביאו לפעילות חבלנית נרחבת 
כנגד ישראל. תחילה בתחומי ירושלים ובאזורי יהודה ושומרון ועזה, וגם ברחבי העולם. עד מהרה גלשו הפיגועים 
לתחומי ישראל. לשב"כ היה ויש תפקיד מרכזי בתחום האבטחה במדינת ישראל ובחו"ל, הן במישור המבצעי, 
הן במישור האיסופי ולא פחות מכך בהנחייה המקצועית לשורה ארוכה של גופים וארגונים השותפים לתחום.

התפתחות האבטחה לאחר יוני 1967
ישראל גולן

גולדה מאיר מוקפת מאבטחים

 24 אנשים נרצחו ועשרות 
נפצעו. אחד מחברי החוליה, 

קוזו אוקמוטו, נתפס ומשפטו 
עורר הדים רבים.
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 – תת־לחץ  במתקני  החברה  של  המסחריים 
התפתח מאוחר יותר. 

על  מחבלים  ירי  התקפת  נערכה   1968 בדצמבר 
נהרג  ממנה  שכתוצאה  באתונה,  על״  “אל  מטוס 
של  הראשון  המענה  ניתן   1969 בפברואר  נוסע. 
האבטחה החמושה בחו״ל, כאשר מאבטח המטוס, 
מרדכי רחמים, פעל בנחישות כנגד חוליית מחבלים 
בדרכו  שהיה  בציריך,  על״  “אל  מטוס  על  שירתה 

להמראה, והצליח לחסל אחד מהתוקפים. 
על״,  “אל  ונוסעי  מטוסי  על  הפח״ע  התקפות 
נוסעיו  על  מטוס  פיצוץ  או  חטיפה  ניסיונות  כולל 
 1970 בפברואר  שאת.  ביתר  המשיכו   – באוויר 
)פיגוע שבו  ונוסעי “אל על״ במינכן  צוות  הותקפו 
ברגלה  חנה מרון, שגרר קטיעה  נפצעה השחקנית 
השמאלית(. ובאותו חודש, נפגעו שני מטוסים של 
חברות זרות על ידי מטענים שנשלחו בשקי הדואר 
לישראל, ושמטרתם הייתה להפיל מטוסי “אל על״: 
על״  “אל  במטוס  פיגוע  הקב״ט  מנע  בפרנקפורט 
ההשהיה  ללא  דואר  חבילת  להטיס  שסירב  בכך 
הנדרשת ומטוס “אוסטריאן אירווייס״, שאליו היא 
)בדרך  באוויר  בהיותו  בהתפוצצות  נפגע  הועברה, 
נס הוא הצליח לנחות בשלום(. למטוס “סוויסאייר״ 
שיחק  לא  לישראל  מציריך  יום  באותו  שהמריא 
המזל והוא התפוצץ על כל נוסעיו. בספטמבר 1970 
בדרכו  על״  “אל  מטוס  של  חטיפה  ניסיון  סוכל 
 1971 בשנים  בהמשך,  יורק.  לניו  מאמסטרדם 
הפח״ע  של  נוספת  פעולה  דרך  נחשפה  ו־1972, 
שהעלו  תמימות  נוסעות  באמצעות  מטוס  לפוצץ 
לישראל.  בדרכן  על״  “אל  למטוסי  חבלה  מטעני 
 ,1971 ובספטמבר  באוגוסט  כשלו.  הן  נס  בדרך 
הולנדית  נוסעת  באמצעות  כאלה,  הניסיונות  שני 
שהגיעה מרומא ונוסעת פרואנית שהגיעה מלונדון. 

באוגוסט 1972 הועלה ברומא לבטן המטוס מטען 
נוסעות  שתי  שהעבירו  בפטיפון,  מוסלק  חבלה, 
אנגליות ששיטו בהן. המטען התפוצץ בבטן המטוס 
מספר דקות לאחר ההמראה. מיקומו של הפטיפון 

בין המזוודות מנע אסון ודאי. 

התעוזה והיכולת לבצע פיגועים – 
הולכות ומעצימות

באפריל 1973 תקפו שבעה מחבלים, בו זמנית, את 
בית שגריר ישראל בניקוסיה ואת מטוס “ארקיע״, 

מאבטחי  צוות  בניקוסיה.  התעופה  בשדה  שחנה 
המטוס סיכל בירי את הסתערות רכב המחבלים על 
המטוס, וסייע למקומיים להשתלט על המחבלים. 
באותו חודש סוכל, הודות למידע מודיעיני מוקדם, 
של  היציאה  בשער  על״  “אל  בנוסעי  פיגוע  ניסיון 
המחבלים  חוליית  כאשר  ברומא,  התעופה  נמל 
בסיוע  נלכדה   – רימונים  להטיל  שהתכוונה 
מאבטחים ששוגרו במיוחד מהארץ והועברה לידי 
המקומיים. בספטמבר באותה שנה סוכלה ברומא, 
גם כן בזכות מידע מודיעיני, כוונת מחבלים לפגוע 
במטוס “אל על״, באמצעות טיל “סטרלה״. תכנון 
נגד  טיל  באמצעות  על״  “אל  במטוס  לפגוע  נוסף 
 .1976 מטוסים – אירע בניירובי שבקניה, בינואר 
בעקבות מידע מודיעיני, נעצרה שם חוליית מחבלי 

“החזית העממית״, שכללה פלשתינאים וגרמנים.

במאי 1971 נחטף ונרצח 
הקונסול באיסטנבול, 

אפרים אלרום, על ידי ארגון 
מחתרת טורקי

הקריטי  כנושא  נחשב  התעופה  אבטחת  נושא 
ביותר של האגף, נוכח הסכנה החמורה ביותר לחיי 
אדם. כמשתמע מהאמור לעיל, המענה הכולל של 
אבטחת התעופה התפתח על פי חשיפת האיומים. 

משה דיין עם קוזו אוקמוטו מ״הצבא האדום היפני״

מרדכי רחמים - מימש את רעיון האבטחה המקצועית במלואו )צילום מסך - הערוץ הראשון(
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בראשית כוונה האבטחה לסיכול האיום של חטיפת 
של  היד  כבודת  רק  תחילה  נבדקה  כך,  מטוס. 
איום  קיים  כי   ,1971 בשנת  משהתברר  הנוסעים. 
באוויר,  נוסעיהם  על  ישראליים  מטוסים  לפוצץ 
כי  משהתברר  הנוסעים.  כבודת  כל  בדיקת  החלה 
הוצבו  על",  "אל  נוסעי  בריכוזי  פיגוע  איום  קיים 
לאבטחתם.  החברה  בתחנות  חמושים  מאבטחים 
תורת הטיפול הביטחוני בנוסע התפתחה בהדרגה, 
סימנים  ועדכון  מכישלונות  לקחים  לימוד  תוך 
המתח  לשמירת  לעת.  מעת  חדשים  מחשידים 
נערכו  ובחו"ל,  בארץ  האבטחה,  סגל  של  המבצעי 
המערך.  כשירות  לבדיקת  תרגילים  האגף  ידי  על 
יצוין עוד, כי פעילות האבטחה הישראלית בחו"ל, 
שלא כבארץ האם, הייתה מוגבלת מטבעה מבחינת 
לאחריות  המקומיים  השלטונות  התייחסות 

הנובעת מריבונותם בכל ארץ וארץ.
במאי 1972 אירע פיגוע חמור בשדה התעופה לוד 
שלושה  כאשר  גוריון(,  בן  התעופה  נמל  )נתב"ג, 
שפעלו  היפני,  האדום"  "הצבא  אנשי  מחבלים, 
בשליחות ארגון "החזית העממית" ושהגיעו בטיסה 
הנוסעים  על  באש  פתחו  זרה,  תעופה  חברת  של 
שהמתינו לכבודתם באולם הטיסות הנכנסות. 24 
אנשים נרצחו ועשרות נפצעו. אחד מחברי החוליה, 
רבים.  הדים  עורר  ומשפטו  נתפס  אוקמוטו,  קוזו 
גם  מענה  לתת  האבטחה  מערך  את  חייב  האירוע 
כוח  הקמת  לרבות  הנכנסים,  הנוסעים  לאבטחת 

לאבטחת ריכוזי הנוסעים בשדה.

ספנות ונציגויות דיפלומטיות
נכנסות למעגל הטרור

השירות  נערך  התעופה,  לאבטחת  במקביל 
קב״טים  הצבת  ידי  על  וזאת  הספנות,  לאבטחת 
וצוללנים בנמלים נבחרים בחו״ל. הפיגועים, בסופו 
של דבר, היו בודדים. ביוני 1971 הותקפה מכלית 
תחת  ששטה  סי״,  ה״קוראל  ים״,  “אל  חברת  של 
במיצרי  מחבלים  מסירת   RPG טילי  בירי  זר,  דגל 
חמושה  לאבטחה  הביא  האירוע  אל־מנדב.  באב 
של אוניות ישראליות, כולל כאלו שהופעלו על ידי 
פח״ע  חוליית  זוהתה   1973 בינואר  זרים.  צוותים 
“מספיה״,  הנוסעים  אוניית  על  באיטליה  שעלתה 
תפיסת  תוך  חיפה  בנמל  פיגוע  לבצע  במטרה 
הוזנקה  שב״כ  של  אבטחה  חוליית  ערובה.  בני 
לקפריסין, שם עגנה האונייה בדרכה לארץ, ואנשי 

החוליה נעצרו שם על ידי השלטונות.
כמו כן, הוקמה יחידה מיוחדת לאבטחת נמל חיפה 
חדירת  למנוע  שמשימתה   – "אמנון"  יחידת   –

מחבלים באמצעות אוניות נוסעים. 
תחום נוסף של האבטחה בחו״ל היה נציגויות ישראל 
הותקפו   1969 שבשנת  לאחר  זאת  תבל,  ברחבי 
רימון  בהשלכות  ובהאג,  בבון  ישראל  שגרירויות 

הנציגות  עובדת  נרצחה   1970 במאי  נפץ.  ומטען 
שפרצו  פלסטיניים,  מחבלים  ידי  על  בפרגוואי 
 1971 ובמאי  בשגריר,  להתנקש  בניסיון  לנציגות 
נחטף ונרצח הקונסול באיסטנבול, אפרים אלרום, 
 1972 בספטמבר  טורקי.  מחתרת  ארגון  ידי  על 
נפצע בהתנקשות עובד השגרירות בבריסל. באותו 
בלונדון  בשגרירות  החקלאות  נספח  נהרג  חודש, 

כשפתח מעטפת נפץ, אחת מתוך גל מעטפות נפץ 
שנשלחו על ידי ארגון פח״ע לאנשי סגל בשגרירויות 
באבטחת  חמור  כישלון  העולם.  ברחבי  ישראל 
כאשר   ,1972 בדצמבר  בבנגקוק  אירע  הנציגויות 
שדלת  השגרירות,  לבניין  חדרה  מחבלים  חוליית 
הכניסה הראשית שלו לא הייתה נעולה כמתחייב, 
ולכדה שישה עובדים, ביניהם הקב״ט, כבני ערובה. 
מהטיפול  כתוצאה  נפגעים,  ללא  הסתיים  האירוע 
זה,  אירוע  אך  המקומיים,  השלטונות  של  היעיל 
שבא זמן קצר ביותר אחר הפיגוע במשלחת ישראל 
)ראה   1972 בספטמבר  במינכן,  לאולימפיאדה 
להלן(, חייב היערכות חדשה של השירות לאבטחה 
בחו״ל. המענה ניתן תוך חודשים ספורים בתוכנית 
ונהלי  האמצעים  שופרו  שבמסגרתה  אבטחה, 

הכניסה המבוקרת לנציגויות. 

הפיגוע ורצח 11 הספורטאים 
באולימפיאדת מינכן

 בחמישה בספטמבר 1972, אירע פיגוע טראומטי 
שזעזע את ממשלת ישראל, את השירות ואת כלל 
חוליית  כאשר  זה  היה  ובעולם.  במדינה  הציבור 
הישראלית  המשלחת  למגורי  חדרה  מחבלים 
לאולימפיאדת מינכן והשתלטה על 11 בני ערובה, 
המשלחת  הפעולה.  במהלך  נרצחו  מהם  ששניים 
כוח  כל  ידי  על  מאובטחת  הייתה  לא  הישראלית 
מקומית.  אבטחה  ידי  על  אלא  ישראלי,  אבטחה 
בניסיון חילוץ גרמני נהרגו שאר בני הערובה. אסון 
מינכן היווה נקודת מפנה במדיניות האבטחה. נוכח 
תחושת החרדה בציבור, באשר לסכנות הנשקפות 
הממשלה  קיבלה  הוא,  באשר  ישראלי  לכל  בחו״ל 
לאבטחה  הנוגעות  מיידיות  אופרטיביות  החלטות 

חנהל׳ה מרון - פציעה קשה ורוח איתנה 
)ויקיפדיה(

המיכלית “קוראל סי״ )ויקיפדיה(
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את  הממשלה  קיבלה   1972 בנובמבר  בחו״ל. 
שב״כ,  ידי  על  שהוצעו  בחו״ל,  האבטחה  עקרונות 
של  תפקידו  את  משמעותית  להרחיב  והחליטה 
מעתה  קיבל  השירות  האבטחה.  בתחומי  השירות 
בחו״ל,  לאבטחה  וישירה  מלאה  אחריות  ואילך 
שקובע  כמי  אלא  ומנחה,  מייעץ  רק  שלא  כגורם 
הנחיות אבטחה ואוכף אותן בגופים המאובטחים. 
הנהלת השירות עסקה באופן מיידי בפרטי הפרטים 
כולל  בחו״ל,  הישראליות  המשלחות  אבטחת  של 
בשירות  לאבטחתן.  חמושים  מאבטחים  שיגור 
הוקמה יחידה חדשה להנחיית אבטחת הנציגויות 

והמשלחות בחו״ל.
ארגונו  הייתה  מינכן  אסון  של  התוצאות  אחת 
מחדש של אגף האבטחה תחת פיקודו של אברהם 

שלום, לימים ראש שב״כ.

אתגר אבטחת העלייה
ממזרח אירופה

בסוף שנת 1968 נדרש השירות לטפל גם באבטחת 
להגיע  החלו  אשר  המועצות,  מברית  העולים 
וגדלים ממזרח אירופה למחנה  במספרים הולכים 
לישראל.  בדרכם  באוסטריה,  הסוכנות  של  מעבר 
ביוני 1972, כאשר מדובר היה בקצב של אלפי עולים 
בשנה, ולאור ידיעות על כוונות פיגוע בעלייה, שוגר 
עובד שב״כ כקב״ט מיוחד של הסוכנות באוסטריה, 
ישראלית  לאבטחה  שודרגה  במקום  והאבטחה 
כבר  זה סוכלה באוסטריה,  ואכן, בתחום  חמושה. 
בת  פח״ע  חוליית  של  התארגנות   ,1973 בינואר 
במחנה  ערובה  בני  לכידת  לפיגוע  מחבלים  שישה 

העולים בשנאו, ליד וינה.
שהגיעה  מחבלים  חוליית  לכדה   1973 בספטמבר 
ממזרח אירופה שלושה עולים כבני ערובה ברכבת, 
במעבר מצ׳כוסלובקיה הקומוניסטית לאוסטריה. 
תקרית זו, שהסתיימה בכניעת שלטונות אוסטריה 
לדרישות המחבלים ובשחרור בני הערובה, החמירה 
מאוד את התנאים שבהם בוצעה אבטחת העולים 

באוסטריה, שנמשכה עד למחצית שנת 1982.
התשתית  גובשה  המדוברות,  השנים  באותן   
איומי  כנגד  האבטחה  תורת  של  המקצועית 
על  נדבך  שגובשה  זו,  תורה  יישום  בחו״ל.  הפח״ע 
ביסוד  שעמדה  היא  כישלונות,  מלקחי  גם  נדבך, 
הצלחות מערך האבטחה במניעת פיגועים ביעדים 
באירועי:  התעופה.  בתחום  ובעיקר  מאובטחים 
בריסל   ,1978 באפריל  אורלי-פריז  התעופה  נמל 
באפריל 1979, רומא ווינה בדצמבר 1985 – סיכל 
מערך האבטחה תקיפות של ריכוזי נוסעי “אל על״, 

ומאז לא היו עוד ניסיונות כאלה.
אחד ההישגים המשמעותיים ביותר של האבטחה 
בנוסעים,  הביטחוני  הטיפול  בתחום  היה  בחו״ל 
טיפול  במהלך  כאשר  בלונדון,   ,1986 באפריל 

הילאריון קאפוצ׳י - המעצר

הילאריון קאפוצ׳י - האמל"ח

ביטחוני בנוסעת בריטית תמימה, התגלה במטענה 
מטען חבלה שעלול היה לפוצץ באוויר מטוס ג׳מבו 

של “אל על״. 
פיגועים  ימינו,  ועד  שנים  לאורך  נמשכו  זאת,  עם 
)כדוגמת  החוץ  משרד  בשליחי  פיגוע  וניסיונות 
ההתנקשות בשגריר ישראל בלונדון בשנת 1982(, 
על״, באנשי משלחות משרד הביטחון  “אל  בנציגי 
פיגועים  אחרים;  מאובטחים  גופים  ובעובדי 
שגרירותנו  פיצוץ  )כדוגמת  ישראל  בנציגויות 

גופים  של  במתקנים   ,)1992 בשנת  בארגנטינה 
היו  כן,  כמו  שליחים.  ובמגורי  אחרים  מאובטחים 
אירופה  ממזרח  עולים  בריכוזי  פיגוע  ניסיונות 
בבודפשט  העולים  באוטובוס  הפיגוע  )כדוגמת 
מברית  העלייה  זרם  חידוש  עם   )1991 בשנת 
המועצות וארצות מזרח אירופה, החל מסוף שנות 

השמונים.
ממשיך  האבטחה  שמערך  לכך  הביאו  אלה  כל 

להיות ערוך, דרוך ומוכן לניסיונות כאלה.
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מעכשיו לעכשיו עזבתנו...
דר׳ צבי שטאובר, יו״ר המל״ם 

יוצא  מעכשיו לעכשיו עזבת אותנו, עמוס יקירי. הגוף בגד בך – איש מיוחד, 
דופן בעושר אישיותך, ברוחב אופקיך והתעניינותך – מזרחן וחוקר שמעטים 
ישוו לו. איש ספר ועט עם מבט חודר לנבכי הפוליטיקה. הולך בקלות בשבילי 
ההיסטוריה שלנו ושל אחרים, ידען בתנ״ך ושבוי בקסם ההיסטוריה והספרות 

של אנגליה ושל צרפת, רוקסנה וסולימן המפואר וגם הסדרה.

החברות  בשם  עמוס  היום  ממך  נפרד  אני 
והחברים של המרכז למורשת המודיעין, לו 
ארוכות  שנים  במשך  הרבה  כך  כל  תרמת 
לי  קשה  רבות.  הסתייענו  חייך  ושבחוכמת 
לחשוב על מישהו שעשה יותר ממך – על ידי 
מחקר, כתיבה והופעות באירועים להנחלת 
מתוך  העובדות  ולבירור  המודיעין  מורשת 

תבן הסיפורים והעלילות. 

במטריה  לעסוק  ותשוקתך  התלהבותך 
והאזורית, של המזרח־התיכון,  המודיעינית 
לפני  רק  האחרונים.  לימיך  עד  בך  בערה 
שבוע הוצאנו פרסום שכתבת על זיכרונותיו 
של שר החוץ הסורי לשעבר, מהמשא ומתן 
בין ישראל לסוריה. אתה עמוס, הוצאת את 
רק  ולא  רחב  היותר  לקהל  לאור,  המודיעין 
של  התצרף  את  קירבת  וכך  סוד,  לשומרי 
גם  גווניו  על  המודיעיני  המרכבה  מעשה 

לצעירים ובני דור אחר.

עבורי  שלך.  כפקוד  עמוס  ממך  נפרד  אני 
והמדריך,  המורה  היית  מאוד  רבים  ועבור 

גם  אולי  התפעלנו,  ממך,  למדנו  המודיעיני.  המחקר  קהילת  של  התווך  עמוד 
בקנאה מסוימת, מהיכולת שלך להציג בכתב ובעל פה, בצורה בהירה ומופשטת, 

מציאות וסיטואציות מורכבות ביותר.

לעולם אזכור את צבעוניות הביטוי בצורת דיבורך והדימויים שבהם השתמשת 
להסביר את אסאד האב, שבמשך שנים ארוכות היית נציגו עלי אדמות אצלנו... 

זה שנאבק בסמבטיון מצד ימין ונהר המאיים להטביעו מהצד האחר.
בשל  אלא  בכירותך,  בגלל  לא  עצתך,  את  תמיד  וחיפשנו  עמוס  לך  הקשבנו 

משקל אישיותך וחוכמתך.

אני נפרד ממך כחבר קרוב ואינטימי. במשך שנים ארוכות נפגשנו אחת לשבוע 
ודיברנו כמעט כל יום. הפגישות איתך היו מענגות ביותר, מלמדות ותמיד עם 

“Take off״. לקחת אותי ביד לנבכי ההיסטוריה המזרח־תיכונית והאחרת. 

תת-אלוף עמוס גלבוע
2021-1939

המשך בעמוד 40המשך בעמוד 40

מדריך, מנטור וחבר
תת־אלוף )מיל'( יוסי קופרוסר

כמעט שבוע עבר מאז הלך מאיתנו עמוס גלבוע. 

שלל  מילא   ,1984 עד   1982 בשנים  באמ"ן  המחקר  חטיבת  ראש  היה  עמוס 
תפקידים בכירים באמ"ן. לאחר שעזב את המערכות הממוסדות, היה ממובילי 
שלל  באמצעות  המודיעין,  של  ובמתודולוגיה  בהיסטוריה  המקצועי  העיסוק 
פרויקטים שקידם. עמוס היה כלפיד לפני המחנה בתחום המתודולוגיה. היה 
"מודיעיון"  למדור  שנים  במשך  אחראי 
"מבט  המודיעין  למורשת  המרכז  בביטאון 
תפקיד  לחקר  הפרויקט  את  יזם  מל"מ", 
ההחלטות,  קבלת  בצמתי  המודיעין 
הספר  את  בעצמו  לאור  הוציא  במסגרתו 
"דמדומי בוקר", על המודיעין ויציאת צה"ל 
מלבנון ואת הספר "דרמה בים האדום" על 
"קארין   – הלחימה  אמצעי  אוניית  פרשת 
המתודולוגיה  לחקר  המכון  את  דחף  איי". 
והסכמי  המודיעין  על  המחקר  את  להוציא 
אוסלו ואת המחקר על המודיעין ערב ביקור 
סאדאת בישראל )הוא זה שחיבר ביני לבין 
שגית סטיווי-קרביס, שאיתה עבד על מחקר 
זה(. עמוס כתב את הספר המונומנטלי על 
ופרסם  יריב,  אהרון  אלוף  מודיעין"  "מר 
המודיעין  תולדות  על  נוספים  ספרים 
במסגרת  שפרסם  זה  גם  הוא  הישראלי. 
המל"ם ויחד עם המכון לחקר המתודולוגיה 
נוספים,  מודיעיניים  אירועים  על  עבודות 
שריתקוהו כחוקר מודיעין, ובעיקר הסוגיה 

מהי "ידיעת זהב" וכיצד יש לנהוג בה.

חלק ניכר מתרומתו לחקר המתודולוגיה נעשה כמילואימניק בחטיבת המחקר. 
כתב את ספר "תורת המחקר המודיעיני" והכין ביוזמתו שורה של מחקרים, 
אירועים  המודיעינית,  בעשייה  בולטים  אירועים  על  האישי,  בסגנונו  שנכתבו 
ששימשו חומר גלם ללימוד בקורסים של אמ"ן. גם הרבה להרצות בפני קציני 
שאפיינה  בהתלהבות  לי,  סיפר  הפתאומי  מותו  לפני  ושבוע  המחקר  חטיבת 
אותו, עד כמה התרגש מכך שלהרצאתו האחרונה הגיעו קצינים רבים כל כך 

וכיצד ניהל איתם רב־שיח מרתק.

יחד  שכתב,  נוספת  עבודה  סביב  יום־יומי  בקשר  היינו  האחרונים  בשבועות 
עם איש מוסד לשעבר, שחייבה הרחבות. תוך כדי עבודה על המסמך, שעיקר 
תכליתו, מבחינתו האישית, הייתה לספר על טעות שלו, כדי שניתן יהיה להפיק 
ממנה לקחים. לאחר שכבר הודיעני כי החליט לוותר על פרסומו, בשל קשיים 

שהתעוררו, נקטף לפתע.
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אהוב, מוערך ומקצוען
דר' צבי שטאובר, יו"ר המל"ם

תעתועי  עם  ולהשלים  להבין  ומתקשים  כואבים  המומים,  כאן  ניצבים  אנחנו 
וגזרות הגורל. 

ינואר – רובק'ה ארליך, איש אהוב ומוערך על  מכה קשה ניחתה עלינו בסוף 
ופעילותו, שזכה להכרה רבה, הלך לעולמו מעכשיו  הכול, מקצוען בכל ישותו 
לעכשיו... זמן קצר מאוד, לאחר שהגוף בגד בעמוס גלבוע, מפקדו וחברו הקרוב, 

עזב אותנו עוד נציג דור הנפילים של קהילת המחקר 
המודיעיני, ללא התרעה וללא סימנים מוקדמים. 

עמוקה  אובדן  ותחושת  חלל  אחריו  מותיר  רובק'ה 
בקרב משפחתו, חבריו, קהילת המודיעין, החברים 
המודיעין  למורשת  המרכז  בעמותת  והחברות 
ובמפעל חייו לתפארת – מרכז מאיר עמית למודיעין 

וטרור.

ועוד  יותר,  צעירים  כשהיינו  מחקר,  באמ"ן  הכרתיו 
עשור  כמעט  לאורך  המשותפת  בעבודתנו  יותר 
 – כרובק'ה  מעטים  המודיעין...  למורשת  במרכז 
אדם  המקצועי.  בתחום  מעייניו  שרוב  נדיר  איש 
נמנע  חולין,  בשיחות  מאוד  המקמץ  נו־נונסנס,  של 
מיחצ"נות  מתרחק  זמן,  בזבוז  שונא  מרכילות, 
בכבוד  הנזהר  אמיתי  "מענטש"  די־נור.  ומזיקוקין 
ידענות  ספר,  איש  ישר,  שכל  הרבה  עם  אנשים, 

וחוכמת־חיים.

בתחומי  רבים  להישגים  שהגיע  מזרחן,  מחקר,  איש  ובראשונה,  בראש  היה, 
פעילותו, הקיים במשורה, מודל רצוי של איש השירות הציבורי. מקצוען המסור 

לתכלית אחת – קידום טובת הכלל והאינטרסים של מדינת ישראל.

תחום מומחיותו – הזירה הצפונית ובעיקר לבנון, שבה עסק רבות בתחנות חייו 
השונות – באמ"ן, באקדמיה וביק"ל )יחידת הקישור ללבנון( עם אורי לוברני 
ז"ל. תמיד הביע דעה מקצועית, נטולת פניות ושיקולים זרים. היה דוגמת מופת 
אלה,  מבלבלים  בזמנים  במיוחד  רבה  שחשיבותו  וכמי  מודיעין  מחקר  כאיש 
שעליהם  ואמיתות  כשערכים  ניוז".  ה"ווריפייד  את  מנצחים  ניוז"  כשה"פייק 
גדלנו בחיפוש המתמיד אחרי האמת העובדתית – מאוימים ונשחקים עד דק.

רובק'ה משאיר אחריו גלעד שמעטים זוכים לו בהרבה מובנים – את מפעל חייו 
שאותו הקים ופיתח "סינגל הנדד", מרכז המידע למודיעין וטרור על שם מאיר 
עמית. בהנהגתו של ראובן ובסיוע של צוות מסור ומוכשר, נבנה מוסד מחקר 
לה. מרכז מאיר עמית הפך  רק  ולא  ישראל  ערך למדינת  שתרם תרומה רבת 
להיות גורם מחקר מרכזי, המספק מודיעין, אמין, בדוק ומשוחרר מפוליטיקה, 

שלדבריו מאזינים ולומדים רבים בנושאי טרור, פלשתינים ואיראן.

ראובן רובק'ה ארליך-נאמן
2021-1946
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ראובן היקר, רובק’ה
תא”ל )מיל’( דודו צור, מנכ”ל המל”ם

הלם כאב וצער עמוק היו התחושות שלי כשקיבלתי את הבשורה המרה באותו 
יום שישי. בעיקר הלם, שקשה לי להשתחרר ממנו עד לשעה שבה הובלנו אותך 
בעטייה  האכזרית,  הפתאומיות  בגלל  גדול  הוא  ההלם  האחרונה.  למנוחתך 

הפכת באחת מהווה פעיל ונמרץ לעבר. לא ניתן לעכל זאת.

רובק'ה, הייתי שותפך המשני שנים ארוכות, לניהול מפעל חייך – מרכז המידע 
בעשרים  וטיפחת  הקמת  שאותו  וטרור,  למודיעין 
נפלאים  להישגים  אותו  הבאת  האחרונות.  השנים 
עבור הצוות, עבור המל״ם, אבל בעיקר עבור מדינת 
ישראל. לא אמנה את כל המקרים ורק אציין לדוגמה 
המודיעיני  המענה  את  כשכתבת  היה  שכך  ומופת, 
לדו״ח גולדסטון ובכך חשפת את פרצופו של ארגון 

הטרור שמאחורי פרשת האונייה מרמרה.

למען  שירות   – לשליחותך  קודש  היו  חייך  כל 
באמ״ן  ישראל,  מדינת  של  הטוב  ושמה  ביטחונה 
הממשלה  פעולות  לתיאום  במשרד  ביק״ל,  מחקר, 
ונאמן,  מסור  חייל  תמיד  היית  ובמל״ם.  בלבנון 

כשמך, של מדינת ישראל.

גילית  המרכז,  את  ניהלת  שבהן  השנים  כל  לאורך 
הענקת  בנושא,  עצום  וידע  מופלאה  מנהיגות 
יושר  ומודיעינית,  מחקרית  מקצוענות  בנדיבות 
שמרת  תמיד  ושקיפות.  יושרה  אינטלקטואלי, 
על  והלכת בדרך הישר תוך עמידה  על ערכים אלה 

עקרונותיך, לא מתן מאפשר להסיטך אותך מדרך זו.

התגאיתי לעמוד לצידך לאורך הדרך, האמנתי ותמכתי בך החל בניסיונות של 
גורמים מבית לבטל את המיזם בתחילת דרכו, ומול כל הקשיים שהציבו בפנינו 

המערכות השונות במעלה הדרך.

לעתידו  אסטרטגיה  מתווה  ומגשימו,  המרכז  של  החזון  את  מגבש  ראיתיך 
וטקטיקה בשום שכל. עשית כל שניתן לקיומו של מפעל חייך, תוך שמירה על 

אנשי צוותך. 

המשלחת  ראש  שימשתי  עת   ,1996 שנת  בסוף  החלה  העמוקה  ידידותנו 
הישראלית לוועדת הבנות מבצע "ענבי זעם". אתה היית לי עורף אסטרטגי בכל 
שעה שבה חפצתי, עת שהיתי ימים ולילות ארוכים בדיוני הוועדה. עצותיך היו 
נפלאות! אמרתי לך כי לעולם לא אשכח זאת. כשהופעת יותר מאוחר, בהיותי 
קמנ״ר, אמרת כי אתה לוקח אחריות על ספריית אמ״ן – ידעתי כי אני נותן 

אותה בידיים טובות ושיניתי את החלטתי לסגור אותה. 
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רון כתרי

בסיומה של שנה ארורה, ממש בשבוע האחרון של שנת 2020, 
מדמויות  ארבע  זה,  אחר  בזה  לעולמם,  הלכו  כי  התבשרנו 
המופת של קהילת המודיעין. יהיו מילים אלו יד זיכרון ממבט 
איש  המודיעינית,  להוויה  לתרומתם  חברים,  בעזרת  אישי, 

בעיתו ובמישורי פעולתו. 

יצחק שושןגליל אלישיב

פרידה מארבעה עמודי-תווך
של קהילת המודיעין

גליל אלישיב 
הש"י  מוותיקי  שנים.   94 בן  והוא  נפטר  אלישיב 
מראשוני  הערבית,  במחלקה  הידיעות(  )שירות 
ומוותיקי  יחידה 154/504(  )לימים   "10 "מודיעין 
"המוסד". גליל נולד בראשון לציון, למד בבית הספר 
מראשוני  נוספים  שבעה  )שחינך  "חביב"  היסודי 
הראשון  המחזור  תלמידי  על  ונמנה   )10 מודיעין 
עבר  ל"הגנה",  הצטרף  הריאלית".  "הגימנסיה  של 
קורסי מודיעין וערבית והיה קצין מודיעין מרחבי 
היה  העצמאות  במלחמת  רחובות-נגבה.  באזור 
)של   8 בחטיבה  הגדודים  אחד  של  מודיעין  קצין 

עיראק-סווידאן,  משטרת  על  בקרב  שדה(.  יצחק 
הכוחות  לקראת  לצאת  אלון  יגאל  עליו  הטיל 
המצריים, כדי לשכנעם להיכנע ללא קרב. הוא פגש 
שלושה קצינים מצריים, שהצהירו כי אין בכוונתם 
לימים  נאצר,  רב־סרן  היה  מהללו  אחד  להיכנע... 

נשיא מצרים. 

כמפקד  נמרודי  יעקב  את  החליף   1955 בתחילת 
אברהם  עם  יחד  והוביל,   10 מודיעין  של  ד'  בסיס 
חיסולו  את  אופיר,  וצדוק  )זאגה(  גזית  יעקב  דר, 
של מפקד הפדאיין ברצועת עזה, הקולונל מוצטפא 
זו,  לפעולה  במקביל   .)1956 ביולי   11( חאפט' 
בירדן  המצרי  הצבאי  לנספח  נפץ  מעטפת  שוגרה 
– שותפו של חאפט'. הפעולה בוצעה על ידי בסיס 
ג' )ירושלים( של "מודיעין 10" – ואחד המבצעים 
הוא  אף  שהלך  סחייק"(,  )"אבו  שושן  יצחק  היה 
לעולמו – וראו נא להלן. בסוף 1956 הושאל גליל 
שנים.  מספר  שהה  שבה  למרוקו,  ושוגר  ל"מוסד" 
אחרי שחרורו מהצבא, בתחילת שנות השישים חזר 
ל"מוסד" בתפקידים שונים, עד ליציאתו לגמלאות.

יצחק שושן
שכונה  שושן,  יצחק  מעימנו  הלך  בדצמבר,  ב־27 
"אבו־סחייק". נולד ב־1924 בחלב שבסוריה, עלה 
של  הערבית  למחלקה  והצטרף  לארץ  בצעירותו 
כהן  יחד עם חבקוק  יצא   1948 הפלמ"ח. באפריל 
שותף  היה  שם  לביירות,  כ"מסתערבים"  ואחרים 
היטלר.  של  ספינתו  "איגריס",  הספינה  לפיצוץ 
מעורר השתאות, כיצד הלך לעולמו "אבו־סחייק", 

69 שנים ויום אחד בדיוק אחרי הירצחו של עמיתו 
הוא  רצחניים.  ובדווים  סוכן־בוגד  בידי  חבקוק, 
ג'  בבסיס  והוצב  קצינים  קורס  סיים  לארץ,  חזר 
של "מודיעין 10" )לימים – יחידה 504(, שם עסק 
בהפעלת סוכנים והיה המפעיל אשר שיגר, כאמור, 
לצלאח  הנפץ  מעטפת  עם  הסוכן  את   ,1956 ביולי 
מצטפא, הנספח המצרי בעמאן, שותפו של מוצטפא 
שחוסל  עזה,  ברצועת  הפדאיין  מפקד  חאפט', 
אברהם  של  פיקודו  תחת  הוצב  ב־1957  במקביל. 
מטכ"ל".  ל"סיירת  הפכה  שלימים  בפלוגה,  ארנן 
דורות של לוחמים גדלו על ברכיו. בשנות השישים 
עבר ל"מוסד", שם עסק במגוון פעילויות, מרביתן 
חסויות. ביניהן, יזם מבצע להעלאת צעירים יהודים 
מסוריה )מ־1969 ועד 1972(. ראו נא שיחה עימו 

בגיליון 64 של "מבט מל"ם" )באוקטובר 2012(.
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נחמן טלדוד שומרון

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.
mlm@intelligence.org.il :המעוניינים מתבקשים לפנות בדוא"ל

*האמור לעיל מתייחס לנשים ולגברים גם יחד*

קול קורא 
לכותבים

דוד שומרון
כלוחם  פרץ,  "ברינקס",  מנכ"ל  לימים  שומרון, 
לסניף  בריטי,  לשוטר  המחופש  ב־1945  לח"י 
לכספת,  כשהגיע  בתל־אביב.  דיסקונט"  "בנק 
הבנק  מנהל  שטען  כפי  מפתח,  אין  לאיש  כי  גילה 
ליאון רקנאטי, שהתחזה לפקיד ומלמל ש"המנהל 
אלא  ברירה  נותרה  לא  לשומרון  הביתה...".  הלך 

להסתלק. 

בעיני  לפחות  יותר,  מוצלחות  פעולות  גם  לו  היו 
באיש  ההתנקשות   – מהן  אחת  ללח"י.  חבריו 
על  כנקמה  וילקין,  תומאס  הבריטית  הבולשת 
הריגת מפקד הלח"י אברהם "יאיר" שטרן. באותה 
שנה, נטל חלק גם בניסיון ההתנקשות שכשל בנציב 

העליון, הרולד מקמייקל. 

אמר  ישראל"  תקומת  בתולדות  אגדית  "דמות 

נחמן טל
מעימנו  נלקח  הזה,  הטור  את  כותב  בעודי  והינה, 
גם דר' נחמן טל, מוותיקי מרחב דרום בשב"כ שגם 
עמד בראשו. נחמן נמנה על עובדי השירות במשך 
ב־1955,  אליו  שהתגייס  לאחר  עשורים.  ארבעה 
השירות.  ראש  וכסגן  הערבי  האגף  כראש  כיהן 
ולאחר  ארץ־ישראל  בלימודי  דוקטורט  לנחמן 
במרכז  מחקר  כעמית  שימש  השירות,  מן  פרישתו 

יפה למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת חיפה. 

על  טל  נמנה  הפלשתיני,  בתחום  מומחיותו  בשל 
משלחות ישראל לוועידת מדריד )1991( ולשיחות 

השלום עם הירדנים והפלשתינאים. 

במלאת לו שמונים שנה, במסיבה שנערכה להוקירו, 
חוברה לכבודו מקאמה מרגשת, שאני נוטל חירות 

להביא ממנה בית אחד: 

הגלויה  הלחימה  בחזית  עמד  תמיד  "נחמן 
לא  שעדיין  שנים  ארוכת  לחימה   // והנסתרת 

עליו ראש המוסד לשעבר אפרים הלוי, בהתייחסו 
ב"מוסד".  שומרון  שירת  במהלכם  העשורים  לשני 
גויס על ידי איסר הראל ב־1955 ליחידת המבצעים 
שמיר,  יצחק  עם  "קיסריה",  לימים  "המוסד",  של 
מונה  הממשלה.  ראש  ולימים  הלח"י  ממפקדי 
לעמוד בראש שלוחת היחידה באירופה. במסגרת 
המודיעיניים  הקשרים  על  המופקד  "תבל",  אגף 
בראש  עמד  ישראל,  של  והמדיניים־חשאיים 
שלוחת "המוסד" במרוקו והשתתף בכינון היחסים 
המודיעיניים בין המדינות. שומרון ניחן בחן אישי 
בלתי רגיל. "דבריו נשמעו בנחת, אבל מאחוריהם 
היו נחישות גדולה מאוד ואומץ לב אישי", כך אמר 

הלוי.

שאיימו  מחבלים  עם  בקרב  נפצע  הוא   // נגמרת 
נגד  מע'אזי,  פליטים[  ]מחנה  ב־מ.פ.   // להמית 

מחבלי החזית העממית". 

נחמן  של  תרומתו  את  מלסכם  היריעה  תקצר 
בפרט,  ולשב"כ  בכלל  הביטחון  למערכת  טל 
 – ובעיקר  דבר  לשם  שהייתה  במקצועיותו 
באנושיותו. חבר ו"אב" היה, במשך שנים, לעמיתיו 

ולפקודיו הרבים.

ובכירים  נוספים  עמיתים  שני   – שטן  מעשה 
לאחרונה,  ממש  לעולמם  הלכו  המודיעין  בקהילת 
ארליך- )רובק'ה(  וראובן  גלבוע  עמוס  ב־2021: 

נאמן. דברים לזכרם – בעמודים 37-36.

יסוד  אבני  שש  קצר  זמן  בתוך  מעימנו  הלכו  וכך, 
ותרומתו  איש  המודיעין,  קהילת  של  בבניינה 

החשובה כל כך למקצועיות המעשה המודיעיני. 
נזכרם לטוב, ינוחו בשלום על משכבם.
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מעכשיו לעכשיו עזבתנו... 
)המשך מעמוד 36(

גרנדירים החוזרים מהמסע הכושל של  על שני  היינה  לי את שירו של  קראת 
בגעגועים   – דגלו  תחת  שוב  מתלכדים  הכול  למרות  אך  לרוסיה,  נפוליאון 

לפטריוטיזם מהסוג שעליו גדלנו כנערים וצעירים.

שחית בתולדות מלכי צרפת ואנגליה )שלא לדבר על פינות החמד והמסעדות 
שם(, הנחית אותי לקרוא, אם אני רוצה להבין פוליטיקה, בין השאר, ספר עב 

קרס על הפוליטיקה בחצרו של הנרי השמיני ועוד...

שהסכמת  הקורונה  בתקופת  היחידות  הפעמים  באחת  שבועיים,  לפני  רק 
המהפכה  בתקופת  המשטרה  שר   – פושה  על  ספריך  את  החזרתי  שניפגש, 
להישרדות  האולטימטיבי  המדריך  לדבריך,  ואחריו,  נפוליאון  הצרפתית, 

פוליטית יחד עם ספר של פילוסוף צרפתי איך לומדים מההיסטוריה.

לאישיותך  שנמשכו  מעריצים  מהם  מעט  לא  חברים,  מאוד  הרבה  לך  היו 
המגוונת ולתחומי התעניינותך הרבים, מלוח השח, מקריית־חיים וגם מגולני 
וכמובן מהעיתונות. לעולם לא אשכח את הציטוט המופלא שלך, מאחי גיבורי 
התהילה על האימא, האלמנה הבוכייה על בניה שציטטת בטור שלך ב״מעריב״.

מהיכרותי הקרובה עימך התוודעתי גם לצד הרגיש באופייך, לחברות שהפגנת 
ולכתף שנתת לחברים במצוקה, גם כשזה היה מאוד לא נוח ולא קל.

עזבת בטרם עת, אבל היו לך חיים טובים, מלאים, יצירתיים מאוד, מחובק על 
ידי משפחה תומכת ואוהבת, אישה ובנות שבהן לא הפסקת להתגאות. 

תחסר לנו ולי מאוד, נוח בשלום על משכבך איש יקר.

מדריך, מנטור וחבר
)המשך מעמוד 36( 

שעבדו  ובהווה,  בעבר  רבים,  מודיעין  לאנשי  וחבר  מנטור  מדריך,  היה  עמוס 
בקיאותו  הליכותיו,  ופשטות  צניעותו  עזרתו.  את  ביקשו  סתם  או  איתו 
העמוקה בתחום )ובתחומים רבים נוספים(, חריצותו הבלתי נלאית, סבלנותו 
תווך  לעמוד  הפכוהו  סביבתו,  על  שהקרין  האנושי  החום  ובמיוחד  אדם,  לכל 
במעגל החשיבה והמחקר של המודיעין ועל המודיעין, ולמופת לוותיקי קהילת 
המודיעין. חיתוך דיבורו המיוחד )כקצין מחקר צעיר, אני זוכר כיצד נאם בפנינו 
כראש חטיבת המחקר והדגיש את הצורך, בראש ובראשונה, להציג את ה"נ־
תו־נים"(, האנרגיה המתפרצת והיצירתיות הנובעת, ימשיכו ללוותני ואת כל מי 

שהכיר את עמוס במבוכי המודיעין ובדרכי אנוש.

הביון  בעולם  פעילות  נשים  היו  ומתמיד  מאז 
בשילוב,  נקשרו  הן  כלל  בדרך  אולם  והריגול, 
מאטה  ורומנטיקה.  ריגול  של  לעיתים,  המדומיין 
אולם  אחרות.  גם  היו  וכמותה  אמרנו?  כבר  הארי 
יותר.  הרבה  רב־ממדיים  הם  המודיעין  שירותי 
בדרך  נתפסו  לא  נשים  אחרים,  ממשל  בענפי  כמו 
הגישה  ולפקד.  להוביל  לארגן,  שיכולות  כמי  כלל 
ותמיכה  עזר  שירותי  למתן  הופנו  הן  כי  מלמדת 
אלה  שירותים  “הגבריים”.  המבצעים,  לדרגים 
משפטי  ייעוץ  מחקר,  פיענוח,  צופן,  קשר,  כללו 
ומנהלה כללית. היו אומנם נשים בודדות ששובצו 
לתפקידים בכירים, אולם תפקידי הפיקוד והניהול, 
רובם ככולם, נשמרו לגברים, כמו ברוב השירותים 

הממשלתיים.
נשים  למינוי  המגמה  גוברת  האחרונות  בשנים 
בקבלת  הקשורים  בכירים,  ממשל  לתפקידי 
הרפובליקנית,  קירקפטריק  ג’ין  כגון  החלטות, 
או  רייגן,  בממשל  באו”ם  לשגרירה  שמונתה 
לאומי  לביטחון  היועצת  הדמוקרטית,  רייס  סוזן 
כגון  מדינה  מזכירות  היו  ואף  אובמה.  בממשל 
קונדוליסה  או  קלינטון,  הילרי  אולברייט,  מדליין 
רייס, שכיהנה גם כיועצת לביטחון לאומי ומזכירת 
המדינה בממשלו של ג’ורג’ בוש הבן. אולם בחירתו 
לתפקיד  האריס,  כמאלה  באישה,  ביידן  ג’ו  של 

סגנית הנשיא, ובמשתמע, הצבתה במרחק “פעימת 
מציינת  הסימבולי,  האדום”  מהכפתור  אחת  לב 
מועמדות  שהיו  לציין  יש  ממש.  של  דרך  קפיצת 
פרארו  )ג’רלדין  לפניה  גם  הנשיא  סגנית  לתפקיד 

ושרה פיילין(, אך הן לא נבחרו.

חלק מפורצות הדרך
ג’ו ביידן פסע כמה פסיעות חשובות קדימה; הוא 
מינה שרת אוצר ושגרירה לאו”ם ונשים נוספות, אך 
הוא עשה זאת גם בתחום הרגישים שבתפקידים. 
מזה כמה עשורים נשים משתלבות בתפקידי מפתח 
מקצועיים גם בקהילת המודיעין והביטחון הלאומי, 
ביידן,  של  מנהיגותו  ותחת  לאחרונה,  רק  אולם 
הגיעו שתי נשים פורצות דרך לצמרת שהייתה עד 

לאחרונה בעיקר נחלתם של גברים בלבד.
כי  הנבחר  הנשיא  הודיע   ,2020 בנובמבר  ב־23 
בקהילת  ביותר  הבכיר  לתפקיד  שלו  המועמדת 
 DNI )Directorה־ הברית,  ארצות  של  המודיעין 
of National Intelligence( היא אווריל היינס 
להיות  אפוא,  אמורה  והיא   )Avril Haines(
האישה הראשונה בתפקיד זה. מינויה תלוי אומנם 
מליאת  ושל  הסנאט  של  המודיעין  ועדת  באישור 
ועדת  אך  רפובליקאי,  רוב  בו  שיש  כולו,  הסנאט 
 )Select Committee( המודיעין היא ועדה ממונה
על ידי מנהיגי שתי המפלגות בסנאט, ואינה ועדה 
נבחרת או פוליטית במובן הצר של המילה. לפיכך, 
מתקיים בה יותר שיתוף פעולה דו־מפלגתי, ולאור 
ניסיון העבר בנושאי ביטחון ומודיעין, הנטייה היא 

לאשר מינויים על פי הכישורים ובהסכמה.

ג’ינה האספל ואווריל היינס, האם הן ניפצו באמת את תקרת הזכוכית? 
נשים מובילות בקהילת המודיעין של ארצות הברית

דר’ שולי בינה

היינס – צמחה בתווך המשפטי
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אהוב, מוערך ומקצוען
)המשך מעמוד 37(

מאות אלפים משתמשים באתרי המרכז למודיעין וטרור ומקבלים את פרסומיו 
מוסדות שלטון ותקשורת בארץ, ועוד יותר בחוץ לארץ, נעזרים בדיווחיו. זהו 

מותג בעל שם עולמי הרשום על שמו של רובקה ארליך ז"ל.

ראויות  ומנהליות  ארגוניות  יכולות  בעל  גם  אבל  מחקר,  איש  היה  רובק'ה 
במסדרונות  רובק'ה  של  ותמרוניו  התמצאותו  אחרי  עקבנו  פעור  בפה  לציון. 
הבירוקרטיה, במאמץ להבטיח את עתיד המרכז ותקציביו. המכון היה ה"בייבי" 
שלו, שעליו שמר וטיפח בנחישות, במרץ ובמסירות, כדי שפגעי הזמן לא יפגעו בו.

רובק'ה יקירי, פועלך היה מקור גאווה לכולנו. 
האב  בלעדי  נותר  עמית  מאיר  מרכז  כי  את  לעכל  מתקשים  המומים,  עדיין 

המייסד.
אני יכול להבטיחך שנעשה כל מאמץ לשמר ולטפח את המרכז לתועלת קהילת 
המודיעין ומדינת ישראל. אני נפרד ממך רובק'ה יקירי בשם חבריך הכואבים. 

אנחנו מחבקים את משפחתך ביגונה הכבד.

נוח בשלום על משכבך איש אהוב. האובדן גדול מאוד. תחסר לי ולנו מאוד.

ראובן היקר, רובק'ה
)המשך מעמוד 37(

מערכת  הפרויקט.  של  קיומו  על  למלחמה  שוב  נדרשנו  האחרונים  בשבועות 
לשנה  בניגוד  האוצר,  אך  אותו,  אישרה  התועלת  גודל  את  בהבינה  הביטחון 

שעברה, לא אישר את התקציב. 

פעם ראשונה שמעתי בקולך כי האופטימיות שלך נסדקת משהו... ראית הפעם 
איום קיומי אמיתי על מפעל חייך. אבל, ניהלת את הקרב בקור רוח, כשאתה 

מתווה שלבים איך לנהל את ה"מלחמה".

ראובן, עזבתנו באמצע המאבק, נפלת תוך כדי הסתערות... אך אנו לא מרימים 
ידיים ונמשיך לעשות הכול כדי להמשיך מפעל חשוב זה בדרכך וברוח מצוינותך.

אני כבר מתגעגע לשיחות היום־יומיות שלנו על הפרויקט.

ציפי, רן וכל המשפחה, האובדן הפתאומי הוא כל כך קשה ואין נחמה. ליבנו 
איתכם ואנו לרשותכם בכל מה שצריך.

תהא נשמתו של ראובן צרורה בצרור החיים וזכרו ברוך לעד!

CIAהיינס – תקדים ב־
ב־1969  נולדה   )Avril Haines( היינס  אווריל 
בניו־יורק, לאם אומנית ולאב פרופסור לביוכימיה. 
מגוונים  בתחומים  עניין  גילתה  בצעירותה 
ומאתגרים: כך השתלמה בטוקיו באומנות לחימה 
)Judo Kodokan(, סיימה קורס  ג’ודו קודוקאן 
חנות  בעלה  עם  ניהלה  קלים,  במטוסים  טיס 
סיום  ולאחר  לשבחים,  שזכתה  רדיקלית  ספרים 
לימודי הדוקטורט שלה במשפטים, באוניברסיטת 
ציבורית  לקריירה  פנתה  היוקרתית,  ג’ורג’טאון 
בתחום המשפט והתמחתה באמנת האג ובמשרדו 
לאגף  הצטרפה  ב־2003  ערעורים.  שופט  של 
בעיקר  עסקה  שם  המדינה,  מחלקת  של  המשפטי 
מכן  ולאחר  ואמנות,  חוזים  בין־לאומי,  במשפט 
מונתה  ב־2010  מדיניים-צבאיים.  בנושאים  גם 
אובמה,  לנשיא  המשפטי  היועץ  עוזר  לסגנית 
ב־2013  הלבן.  בבית  לאומי  לביטחון  ליועץ  וכן 
מונתה לסגנית ראש ה־CIA. היינס הייתה האישה 
הדרך  את  סללה  ובכך  זה,  בתפקיד  הראשונה 
בתקופת  האספל.  ג’ינה  בתפקיד  השנייה  לאישה 
לסקטור  פנתה  טראמפ,  דונלד  של  הבא  הממשל 
וספרים  מאמרים  ופרסמה  לאקדמיה,  וכן  הפרטי, 

בנושאי משפט ומדיניות. 

האספל – בראש הפירמידה
ג’ינה האספל )Gina Haspel(, האישה הראשונה 
בראשות ה־CIA, צמחה בתוך הארגון. היא נולדה 
ב־1956 באשלנד שבמדינת קנטקי לאב איש חיל־
האוויר. סיימה את לימודיה באוניברסיטת קנטקי 
שורה  מילאה  היא  לארגון.  התגייסה  וב־1985 

במשימות  המבצעי  במסלול  תפקידים  של  ארוכה 
הארגון  של  הרשמית  הביוגרפיה  ובשטח.  במטה 
אך  בקמצנות,  אישיים  פרטים  עליה,  מספקת 
בשימוע שעברה בסנאט עלה כי היא כיהנה במספר 
באזרביג’אן  באתיופיה,  בחו”ל,  תפקידים  של  רב 
 Station( בטורקיה ובאסיה, לרבות כראשת תחנה
נתקל   CIAב־ הבכיר  לתפקיד  מינויה   .)Chief
הסנאט,  של  המודיעין  בוועדת  קשה  בביקורת 
דמוקרטים,  סנאטורים  ידי  על  טענות  הועלו  שם 
לשימוש  אחריותה  בדבר  אדם  זכויות  ארגוני  וכן 

בבסיס  טרור  עצורי  נגד  קשים  חקירה  באמצעי 
כן,  כמו  ב־2002.  פיקדה  שעליו  בתאילנד,  סודי 
של  מוקלטות  עדויות  השמדת  על  טענות  הועלו 
חקירת עצורים. אך האספל זכתה לתמיכה גורפת 
מבכירי הארגון וראשי CIA בדימוס. הסנאט אישר 
את מינויה ב־2018, ובכך הפכה לאישה הראשונה 
של  נשיאותו  במהלך  דווקא  וזאת  זה,  בתפקיד 

נשיא, שיחסו לנשים מוכר, כדונלד טראמפ.

האספל – הוכיחה מנהיגות בשטח

רק לאחרונה, ותחת מנהיגותו 
של ביידן, הגיעו שתי נשים 

פורצות דרך לצמרת שהייתה 
עד לאחרונה בעיקר נחלתם 

של גברים בלבד

שירותי המודיעין של ארצות הברית מיישרים אפוא 
אישה,  כיהנה  כבר  שם  בריטניה,  של  אלו  עם  קו 
התשעים  בשנות   MI5ה־ בראש  רימינגטון  סטלה 
בונד,  ג’יימס  בסרטי  האגדית   M על  לדבר  )שלא 
במשחקה הנפלא של ג’ודי דנץ’(. מאה שנה ויותר, 
מאז שהתארגנו שירותי הביון המודרניים, תופסות 
נשים את מקומן בצמרת הממשלתית, הביטחונית 
צריכות  אינן  והן  הברית  ארצות  של  והמודיעינית 
רק להוכיח שהן מקצועיות בעבודתן ויודעות לנהל, 
לגברים,  שוות  מודיעין,  ארגוני  על  ולפקד  להוביל 
לקברניט  והערכות  מידע  לספק  ביחד  שצריכים 

ולבצע משימות רגישות ומגוונות.
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מבוא – הרקע למלחמה
שנות  בסוף  המועצות,  ברית  של  קיומה  בשלהי 
תביעה  בעקבות  קונפליקט  התפתח  השמונים, 
נגורנו  בחבל  הארמנית  האוכלוסייה  של  בדלנית 
קרבאך )להלן קרבאך( שהיה חלק מאזרבייג׳ן, אשר 
הייתה רפובליקה בברית המועצות. עם התפרקות 
כמדינות  וארמניה  אזרבייג׳ן  ברית המועצות, קמו 
1991- בשנים  ביניהן  מלחמה  ופרצה  עצמאיות 

תמכה  רוסיה  הראשונה.  הקווקז  מלחמת   ,1994
סיוע  במלחמה  אז  וסייעה  הקמתה,  עם  בארמניה 
פעיל לארמניה בהשגת שליטה על החבל. ארמניה, 
בסיוע הרוסי, השתלטה על חבל הקרבאך, ובנוסף 
אשר  אזרבייג׳ן,  משטח  אחוז  כעשרים  כבשה  לכך 
כ־800  כן,  כמו  ביניהן.  במחלוקת  אז  עד  היה  לא 
אלף פליטים אזרבייג׳ניים התפנו מהאזור שנכבש. 
הצדדים.  בין  האש  הפסקת  הושגה   1994 בשנת 
מאז המשיכה ארמניה לשלוט דה פקטו בכל השטח 
בין־לאומית  הכרה  למרות  זאת,  השתלטה.  שעליו 
כולל  אזרבייג׳ן,  של  הטריטוריאלית  בשלמות 
המלחמה  במהלך  הביטחון  מועצת  של  בהחלטות 
ארמניה  ולאחריה.  באזרבייג׳ן,  התומכות  עצמה, 
פרוץ  עד  באזור,  פקטו  דה  לשלוט  מאז  המשיכה 
מלחמת הקווקז השנייה, הנוכחית. ארמניה שלטה 
כל אותה תקופה הן בחבל הקרבאך, והן בשטחים 
של אזרבייג׳ן שלא היו במחלוקת, אשר נכבשו על 
ידה מחוץ לקרבאך. מאז הקמת ארמניה, תמכה בה 
רוסיה, כולל במלחמת הקווקז הראשונה, והביאה 
אותה  מאז  מלחמה.  באותה  מוחץ  ארמני  לניצחון 
שנה  כשלושים  במשך  ארמניה  נתמכה  מלחמה, 
ידי  על  וכלכלית  פוליטית  פעילה,  צבאית  בתמיכה 
בבסיסים  צבאית  נוכחות  מקיימת  רוסיה  רוסיה. 
הסכסוך  ליישוב  הניסיונות  כל  ארמניה.  בשטח 
של  ניסיון  בעיקרם  כשלו,  ואזרבייג׳ן  ארמניה  בין 
של   OSCE ארגון  שבחסות  מינסק״,  “קבוצת 
האיחוד האירופאי, אשר יושבי הראש של הקבוצה 

היו רוסיה, ארצות הברית וצרפת. 

המלחמה – השלב הראשון
באמצע חודש יולי 2020 התפתחה תקרית אש בין 
ארמניה לאזרבייג׳ן; שהפכה לימי קרב בין הצדדים 
בין  כללו  אלו  קרב  ימי  ימים.  כשלושה  שנמשכו 
והפעלת  טנקים  ירי  ארטילרית,  אש  חילופי  היתר 
מל״טים )מטוסים ללא טייס(. השלב הראשון היה 

לכפרים  בנזק  וכן  הצדדים,  בין  באבדות  כרוך 
הראשון  השלב  הגבול.  צידי  משני  הסמוכים 
כשלב  מהרה  עד  התברר  אשר  האירוע(,  )להלן 
הקווקז  במלחמת  העיקרי  השלב  של  ראשון 
 .2020 ספטמבר  בחודש  התחדש  השנייה, 
דופן  יוצאי  היו  הראשון  השלב  של  המאפיינים 

כפי  הצדדים  שני  בין  התקריות  מדפוס  ושונים 
שהתנהלו לאורך השנים עד אז.

המאפיינים יוצאי הדופן של השלב הראשון עיקרם 
האנרגיה  ובגורם  האירוע,  של  הגאוגרפי  המיקום 
בתשתיות  לפגוע  ארמניים  איומים   – בו  הקשור 
העמוקה  ובמעורבות  האזרבייג׳נית,  האנרגיה 
רוסיה  האזוריות,  המעצמות  שתי  של  בעימות 
הראשון  השלב  של  הגאוגרפי  המיקום  וטורקיה. 
היה באזור Tovuz בצפון אזרבייג׳ן, סמוך למפגש 
מיקום  וגאורגיה.  אזרבייג׳ן  ארמניה,  של  הגבולות 
חבל  של  המחלוקת  מאזור  מרוחק  היה  הלחימה 
דבר   .Tovuz לאזור  מדרום  נמצא  אשר  קרבאך, 
התרחשו  אשר  מהתקריות  השונה  דופן,  יוצא 
לאורך  אז  עד  התלקחו  ואשר  השנים,  כל  במהלך 
המחוזות  של  או  בקרבאך  הסכסוך  של  הגזרה  קו 
הכבושים של אזרבייג׳ן הסובבים את חבל הקרבאך, 

דר׳ אבינעם עידן

מלחמת הקווקז השנייה 2020 - ארמניה מול אזרבייג׳ן: 

עיוורון, כישלון ותוצאותיהם

מפת הקווקז עם נפילת ברית המועצות ב-1991

 על פי הודעת הצדדים, 
אבדו במלחמה למעלה 
מחמשת אלפים איש. 

הארמנים כ־2,425 איש 
והאזרבייג׳נים 2,783 איש 

ובנוסף כמאה נעדרים.
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שארמניה השתלטה עליהם שלושים שנה קודם לכן 
– הצדדים נמנעו כל אותן שנים מעימותים לאורך 

הגבול הבין־לאומי המוסכם בין שתי המדינות. 
בשלב  הלחימה  התנהלה  שבו   ,Tovuz אזור 
הראשון למלחמה, הוא האזור שבו מצוי נתיב מעבר 
של תשתית צינורות ייצוא האנרגיה האסטרטגיים 
של אזרבייג׳ן מהשדות שלה בים הכספי, המובילים 
לטורקיה.  גאורגיה  דרך  מאזרבייג׳ן  טבעי  וגז  נפט 
אנרגיה המשמשת בחלקה מקור האספקה העיקרי 
לצריכת האנרגיה הביתית של טורקיה. מעבר לכך, 
טורקיה משמשת גם כמדינת מעבר לשני צינורות 
הענק. יעדו של צינור הנפט )צינור BTC( הוא נמל 
העולמיים,  לשווקים  וממנו  התיכון  בים  טורקי 
 Southern“ הדרומי״,  הגז  )“מסדרון  הגז  וצינור 
אלו,  בימים  לפעול  החל  אשר  Gas Corridor״( 
ויעדו איטליה, המיועד לגוון את מקורות אספקת 

הגז הטבעי לדרום אירופה.
לראשונה במשך השנים הארוכות של הקונפליקט 
בין ארמניה לאזרבייג׳ן, שארמניה הכריזה באירוע 
השלב הראשון של המלחמה, בחודש יולי, על איום 
בפגיעה ארמנית אפשרית בתשתיות האנרגיה של 

אזרבייג׳ן.
הסתיים  הלחימה  של  הראשון  השלב  אירוע 
רוסית  תמיכה  כשברקע  זאת,  אש.  בהפסקת 
חריפה  טורקית  תגובה  מול  בארמניה,  מסורתית 
פוטין  הנשיאים  בין  דו־שיח  באזרבייג׳ן.  התומכת 
וארדואן הביא לרגיעה בין שני הצדדים הלוחמים. 
רגיעה שהתבררה כזמנית, עד לפרוץ השלב העיקרי 

של המלחמה.

המלחמה – השלב העיקרי
ואזרבייג׳ן  ארמניה  בין  במלחמה  העיקרי  השלב 
כשישה  ונמשך   2020 ספטמבר  בסוף  התרחש 
הגיבה  אזרבייג׳ן  נובמבר.  תחילת  עד  שבועות, 
כיוזמה  לשלב הראשון של המלחמה, מה שראתה 
ארמנית. הלחימה של אזרבייג׳ן, בשלב העיקרי של 
בשטחיה  שליטתה  בהחזרת  התמקדה  המלחמה, 
חבל  על  בהשתלטות  גם  וכן  הקרבאך,  סביב  שלה 
נגורנו-קרבאך, שטחים שהיו, כאמור, חלק משטחה 
במהלך קיומה של ברית המועצות עד התפרקותה. 
אזרבייג׳ן השיגה במלחמה יתרון צבאי משמעותי, 
סביב  מהמחוזות  הן  לסגת,  נאלץ  הארמני  והצבא 
הקרבאך והן מעיקר חבל נגורנו קרבאך עצמו. על פי 
מחמשת  למעלה  במלחמה  אבדו  הצדדים,  הודעת 
אלפים איש. לארמנים כ־2,425 איש ולאזרבייג׳נים 

2,783 איש ובנוסף כמאה נעדרים.
נתמכה  האש,  הפסקת  ולקראת  הלחימה  במהלך 
הנשיא  טורקיה.  ידי  על  גורפת  תמיכה  אזרבייג׳ן 
דיאלוג  בין הצדדים כשניהל במקביל  תיווך  פוטין 
האש  הפסקת  הסכם  ארדואן.  טורקיה,  נשיא  עם 

והסדר פינוי השטחים לאזרבייג׳ן, אשר כבשה בעבר 
על  במוסקווה  בנובמבר  בתשעה  נחתם  מארמניה, 
ממשלת  וראש  אלייב  אילהם  אזרבייג׳ן  נשיא  ידי 
פוטין  הנשיא  בחסות  פשיניאן,  ניקול  ארמניה 
כמתווך. על פי עיקרי ההסכם וההסדר בין הצדדים 
בחסות רוסית, נקבע שארמניה תפנה את השטחים 
אשר כבשה לפני כשלושים שנה, במלחמת הקווקז 
את  הסובבים  אזרבייג׳ן  של  המחוזות  הראשונה. 
וכן  משטחה,  אחוז  כעשרים  שהיו  הקרבאך  חבל 
חבל הקרבאך – יוחזרו לשליטה של אזרבייג׳ן. כן 
הוסכם בין היתר,  כי יוצבו בחבל הקרבאך כאלפיים 
אנשי צבא רוסיים “שומרי שלום״ וכמאה נגמ״שים 
)נושאי גייסות משוריינים(. כמו כן, נקבע שייפתחו 
שני מסדרונות תחבורה. מסדרון תחבורה יבשתי, 
מסדרון Lachin, שיחבר את ארמניה ובירת חבל 
ידי  על  המאוכלסת   ,Stepanakert הקרבאך 
יבשתי  תחבורה  מסדרון  וכן  ארמנית;  אוכלוסייה 
גבולה עם איראן, שיחבר  בדרום אזרבייג׳ן לאורך 
עד  היה  Nakhchivan, אשר  וחבל  בין אזרבייג׳ן 
המנותקת  אזרבייג׳נית  בריבונות  מובלעת  עתה 
 – בהם  והתנועה  אלו  מסדרונות  שני  מאזרבייג׳ן. 
כאלפיים  הרוסי,  מהכוח  משקיפים  בפיקוח  יהיו 

איש, שיוצבו באזור על פי ההסכם.

ארמניה – העיוורון והכישלון
הביטחונית-מדינית  האסטרטגית  הקונספציה 
עצמאית,  כמדינה  הקמתה  מאז  הארמנית, 
אסטרטגי  כנכס  הרוסית  התמיכה  על  התבססה 
להבטחת  המפתח  היא  שרוסיה  ההבנה  ועל 
הארמנית  השליטה  בשימור  ארמניה  של  ההצלחה 
ארמניה  של  הניצחון  סביבה.  ובאזורים  בקרבאך 
ארמניה  והשתלטות  הראשונה  הקווקז  במלחמת 
על חבל הקרבאך והאזורים סביבו לפני כשלושים 
צבאי,  סיוע  הרוסי,  הסיוע  בזכות  היו  כבר   – שנה 
ארמניה  התבססה  הקמתה,  מאז  ומדיני.  כלכלי 
על התמיכה הרוסית, כולל כמרכיב חיוני בהבטחת 
זו  גם  הייתה  רוסיה  מלחמה.  באותה  הישגיה 
הבין־לאומיים,  התיווך  תהליכי  על  שהשפיעה 
חברה,  הייתה  שבה  מינסק״,  “קבוצת  של  במיוחד 
)OSCE(, באופן  של ארגון בת לאיחוד האירופאי 
בסכסוך  קוו  הסטטוס  בשימור  לארמניה  שסייע 
קטנה  מדינה  ארמניה,  ואזרבייג׳ן.  ארמניה  בין 
בשטחה ובגודל האוכלוסייה, בהשוואה לאזרבייג׳ן, 
דלת משאבי טבע וכלכלה זעירה. רוסיה, אשר לה 
בסיסים ונוכחות צבאית בארמניה, הייתה למעצמה 
האזורית והגלובלית אשר ארמניה הייתה תלויה בה 
ובזירת העימות בינה לבין אזרבייג׳ן בפרט.  בכלל, 
התמיכה הרוסית נתפסה בארמניה כנכס אסטרטגי 
האסטרטגיה  נשענה  שעליו  וגורם  מובטח, 
אזרבייג׳ן  מול  העימות  בזירת  במיוחד  הארמנית, 
רוסיה  ארמניה.  של  הקמתה  מאז  השנים,  לאורך 
הייתה זו שתיווכה ותמכה בארמניה בהתלקחויות 

ראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן

המיקום הגאוגרפי של 
השלב הראשון היה באזור 

Tovuz בצפון אזרבייג׳ן, 
סמוך למפגש הגבולות של 
ארמניה, אזרבייג׳ן וגאורגיה.

נשיא אזרבייג׳ן אילהם אלייב

מלחמת הקווקז השנייה - 2020
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פעם  מדי  התפרצו  אשר  המדינות,  שתי  בין  אש 
לאורך השנים.

מול  הנוכחית  במלחמה  ארמניה  שנחלה  התבוסה 
אזרבייג׳ן ואובדן שליטתה בקרבאך ובשטחים של 
אזרבייג׳ן סביבה, הם תוצאה של ההפתעה הגדולה 
מארמניה  תמיכתה  והסרת  הרוסית  בעמדה 
ארמניה  מנהיגות  של  הגדול  הכישלון  במלחמה. 
מהאסטרטגיה  בסטייתם  בו,  שלקו  בעיוורון  הוא 
הארמנית  ההנהגה  הקפידה  מימושה  על  אשר 
של  החדשה  ההנהגה  עליית  עד  השנים  במהלך 
ארמניה ב־2018. הנהגה חדשה זו לקתה בעיוורון 
זאת,  אזרבייג׳ן.  עם  הנוכחית  למלחמה  בכניסתה 
תוך הערכה שגויה לפיה התמיכה הרוסית מובטחת 
באפשרותם  היה  לפיהם  הסימנים  ולמרות  להם, 
עלולה  להם  המובטחת  רוסיה  שתמיכת  להעריך 

להתברר כשגויה.
הארמנית  האסטרטגית  מהקונספציה  סטייה 
המסורתית התרחשה ב־2018, עם עליית ההנהגה 
ושאפתן,  צעיר  פוליטיקאי  פשיניאן,  של  החדשה 
לשלטון  עלייתו  החדש.  הממשלה  כראש  שנבחר 
ותמיכת  המונים  מחאת  הפיכה,  במעין  לוותה 
שאינה  כזו  הייתה  לשלטון  עלייתו  דרך  הרחוב. 
הקרמלין  של  ריחוק  ויצרה  מוסקווה  על  מקובלת 
אינו  אשר  קיצוני,  פומבי  קו  הפגין  פשיניאן  ממנו. 
יישוב  לניסיונות  ביחס  הקרמלין,  על  מקובל 
לשלטון,  עלייתו  אחר  שנה  בקרבאך.  הסכסוך 
לעמדה  הבסיס  שהיו  בו מ״עקרונות מדריד״,  חזר 
פשרנית ארמנית של קודמיו למשא ומתן בסכסוך, 
עמדה שנתמכה על ידי הקרמלין. במקביל, הצהיר 
שר ההגנה הארמני על מדיניות של “מלחמה חדשה 

למען שטחים חדשים״.

ההתנהלות הארמנית בשלב הראשון של הלחימה 
הנוכחית בחודש יולי – הצהרת איום על אפשרות 
של  האנרגיה  ייצוא  צינורות  בתשתיות  פגיעה 
האנרגיה  ייצוא  קשה.  טעות  הייתה   – אזרבייג׳ן 
דבר  עליון,  טורקי  אינטרס  הוא  אזרבייג׳ן  של 
פרו־אזרבייג׳נית  לעמדה  טורקיה  את  שהביא 

יצר  הארמני  האיום  מכך,  יתרה  במלחמה.  נוקשה 
של  המסורתית  החסות  נותנת  רוסיה,  בפני  אתגר 
מן  לא  טורקיה.  עם  המורכבים  ביחסיה  ארמניה, 
הנמנע שאיום ארמני זה על ייצוא האנרגיה, האיץ 
במלחמה  בארמניה  מתמיכה  לסגת  רוסיה  את 

ובהסדרים שבעקבותיה.

המלחמה – לקחים ראשוניים
הראשון  השלב   – רוסית?  הונאה  ההפתעה: 
צבאית  ביוזמה  נפתח  יולי  בחודש  המלחמה  של 
האנרגיה  תשתיות  על  איום  כולל  ארמנית, 
האסטרטגיות של אזרבייג׳ן. רוסיה הביעה תמיכה 
לידי  שבאה  תמיכה  באירוע.  בארמניה  מלאה 
והן במסרים עקיפים מול  הן מול אזרבייג׳ן  ביטוי 
במיוחד  אסרטיבית  בתמיכה  יצאה  אשר  טורקיה, 
ליצור  כדי  היה  הרוסית  בתגובה  באזרבייג׳ן. 
אשליה בהערכה הארמנית, לפיה מתמידה רוסיה, 
מזה  בארמניה  המסורתית  בתמיכתה  הפעם,  גם 

שלושים שנה, מאז מלחמת הקרבאך הראשונה.
בספטמבר,  שנפתח  המלחמה,  של  השני  בשלב 
שבנתה  הצבאית  העוצמה  את  אזרבייג׳ן  הפעילה 
במשך שנים, לרבות סיוע ישראלי, כדי לשחרר את 
הקרבאך  במלחמת  בתבוסתה  שאיבדה  השטחים 
שלה  הצפויה  מהתמיכה  נמנעה  רוסיה  הראשונה. 
במה  לאזרבייג׳ן  חופשית  יד  ואפשרה  בארמניה, 
ללחימה,  מראש  מתואם  ירוק  אור  כמתן  שנראה 
עמדה חריגה ביותר במדיניותה. ההפתעה בעמדה 

איזור טובוז, הצפוני, בו התחיל העימות הנוכחי

ולדימיר פוטין בצד הארמני?

מלחמת הקווקז השנייה - 2020
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המלחמה.  להכרעת  להביא  כדי  הייתה  הרוסית 
בהפסקת  תיווך  של  למעורבות  נכנסה  רוסיה 
אזרבייג׳ן  הוכרעה,  שהמערכה  לאחר  רק  הלחימה 
וצבא  שבמחלוקת  השטח  מרבית  על  השתלטה 

ארמניה היה על סף השמדה.

מציאות חדשה בקווקז: הישג רוסי?
* נוכחות טורקית מוגבלת – על פי הסכם הפסקת 
פוטין,  ובחסות  המלחמה  בעקבות  וההסדר  האש 
על אף התמיכה הטורקית הנחושה באזרבייג׳ן, לא 
תהיה נוכחות טורקית או פעילות בשטחים שבהם 
ואשר אליהם מתייחס ההסדר  התנהלה הלחימה, 
נוכחות  לטורקיה  תהיה  האש.  הפסקת  שלאחר 
מוגבלת בלבד במסגרת מטה תיאום רוסי-טורקי 

בתחומי אזרבייג׳ן, ובנציגות מוגבלת.
הקווקז  בדרום  הרוסית  השליטה  הידוק   *
חידוש   – באזור  רוסיים  השפעה  מנופי  והעצמת 
נוכחות צבאית רוסית באזרבייג׳ן, נוסף לנוכחותה 
על  שליטה  לרוסיה  מעניק  בארמניה,  הצבאית 
המוגברת  התלות  בזכות  הקווקז  בדרום  היציבות 
אזרבייג׳ן,  של  והן  ארמניה  של  הן  ברוסיה 
מסדרונות  על  הרוסי  הפיקוח  המלחמה.  בעקבות 
המובלעת  ובין  לקרבאך  ארמניה  בין  המעבר 
מנותקת  שהייתה   ,Nakhchivan האזרבייג׳נית 
עד אז, לאזרבייג׳ן, מקנים לרוסיה שליטה על חלק 
השפעה  מנופי  ובכך,  הקווקז.  דרום  של  משמעותי 
ועימותים  סכסוכים  מתיחויות,  לעורר  ויכולת 
בעתיד בין ארמניה ואזרבייג׳ן. אשר שתיהן, כאמור, 

תלויות ברוסיה.
האנרגיה  ייצוא  לתשתיות  נוחה  רוסית  גישה   *
רוסיה  של  הצבאית  הנוכחות   – אזרבייג׳ן  של 

אזורית  רוסיה כמעצמה  ובחסות  גבולות שנויים במחלוקת  אזורים עם  - שבעה  איזור המריבה 
וגלובלית

רג׳פ טאיפ ארדואן בצד האזרי?

ביטחון  על  השפעה  יכולת  לה  מקנה  באזרבייג׳ן 
התשתיות האסטרטגיות, קרי – ייצוא האנרגיה של 
אזרבייג׳ן, שהיא בין היתר מקור אספקת האנרגיה 
טבעי  גז  אספקת  מקור  וכן  טורקיה,  של  העיקרי 

למערב אירופה. 
* נגורנו-קרבאך בדרך להיות מדינת חסות רוסית? 
אזרבייג׳ן  מנהיגי  התכנסו  בנובמבר  בתשעה   –
וארמניה במוסקווה, בחסות הנשיא פוטין. הסכם 
לתוקפו  ונכנס  יום  באותו  שהושג  האש  הפסקת 
למוחרת – הביא לסיום הלחימה. הצבת כוח צבאי 
 ;GRU של  כוח  להיות  הצפוי  שלום״  “שומרי  של 
המעבר  מסדרון  על  הרוסי  הכוח  של  הפיקוח 
של  הכניסה  מניעת  ובמקביל  לקרבאך,  מארמניה 
גופי  שימור  וכן,  בקרבאך;  אלו  לאזורים  אזרבייג׳ן 
הממשל של הממשלה העצמאית הקיקיונית בחבל 
קרבאך, אשר הוקמו בעבר על ידי ארמניה כסמלי 

 ;Artsakh מדינת  בשם  לכאורה  עצמאית  ישות 
על  החבל  של  והשיקום  ההומניטרית  והפעילות 
לאפשרות  התנאים  את  מכשירים   – רוסיה  ידי 
בקרבאך.  רוסית  חסות  מדינת  להקמת  עתידית 
זאת, במתכונת דומה למדינת חסות רוסית דומה, 
“דרום אוסטיה״, אשר הוקמה בנסיבות דומות על 
ידי רוסיה בדרום הקווקז, בעקבות פלישת רוסיה 

לגאורגיה בשנת 2008.

לגאו־ חייקין  קתדרת  עידן,  אבינעם  דר׳ 
מרחב  חוקר  חיפה.  אוניברסיטת  אסטרטגיה, 
שירת  בעבר  לשעבר.  המועצות  וברית  רוסיה 
ברית  התפרקות  במהלך  הסובייטי  במרחב 
ומדינות  רוסיה  עם  היחסים  והקמת  המועצות 

הקווקז ומרכז אסיה.
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מנהרות תחתייך... מנהרות מגן
ולוחמָת מנהרות

חלק ב'
דר׳ רפי קיטרון

את  ששימשו  למנהרות  הראשונות  הדוגמאות 
עדינו  מגיעות   – עליה  הצרים  נגד  העיר  מגיני 
מממלכת החיתים )שהגיעה לשיאה בין 1700 לערך 

ל־1200 לפני הספירה(. 
דהיום,  בוגזקוי  )ליד  חתושה  הממלכה,  בבירת 
מעל  שניצבו  עבות  חומות  התגלו  שבאנטוליה( 
מנהרה,  נכרתה  לסוללה  מתחת  תלולה.  סוללה 
לצאת  המגינים  יכלו  משערים,  כך  שממנה, 
בערים  נתגלו  דומות  מנהרות  פתע.  לתקיפות 
חיתיות נוספות. יצוין עם זאת, כי הפירוש הנזכר 
לעיל לגבי ייעוד המנהרות נתון כיום בספק, שכן 
רוב הפתחים הללו לא היו מוסווים, ובחתושה אף 
בלט הפתח בשטח. ייתכן אפוא, כך גורסים חלק 
לתהלוכות  שלום  בעת  שימשו  הן  כי  מהחוקרים, 
כך  נבנו  וכי  צבאיים,  לצרכים  מצור  ובעת  דתיות 

שניתן היה למוטטן במקרה של חדירת האויב.
מצור  סוללת  שרידי  נתגלו  שבקפריסין  בפאפוס 
כזו של הפרסים, שצרו  זיהה  ג׳ מאייר  פ׳  שהחופר 
הערים  של  ההתקוממות  דיכוי  במהלך  העיר  על 
הפרסית,  האימפריה  נגד  הקטנה  באסיה  היווניות 
הידועה כמרד האיוני )איוניה – החוף המערבי של 
הספירה.  לפני   494-499 בשנים  הקטנה(,  אסיה 
בקטע שנחפר נתגלו מתחת לחומה שלוש מנהרות, 
המקובלת  והסברה  החפיר,  לתחתית  עד  שהגיעו 
בידי הנצורים דווקא,  נחפרו  כי מנהרות אלה  היא 
את  ולמוטט  דליקים  בחומרים  למלאן  בכוונה 

כי  יצוין  הסוללה.  גבי  על  שהוצבו  המצור  מגדלי 
מנהרות  אלה  היו  כי  סבור  אפעל  ישראל  החוקר 
את  פוסל  אינו  הוא  גם  אך  הפרסים,  של  תקיפה 

הדעה הנזכרת לעיל לחלוטין. 

מנהרות נגד מכונות מצור
שיטה זו של חפירת מנהרה כדי למוטט את מכונות 
המצור מוכרת היטב, ואף למחוזותינו הגיעה. הדבר 
היה בעת המרד הגדול והמצור הרומי על ירושלים 
השנייה,  החומה  נפילת  לאחר  לספירה.   70 בשנת 
פקד טיטוס על הקמת ארבע סוללות, שתיים לעבר 
מצודת אנטוניה ושתיים אל מול החומה הראשונה, 
והעיר  הבית  הר  את  לכבוש  לו  מאפשר  שהיה  מה 
מתתיהו,  בן  יוסף  תיאר  זה,  שלב  את  העליונה. 
“והרומאים  ברומאים:  היהודים  מלחמת  בספרו 
החלו לשפוך את הסוללות... ארבע סוללות שפכו 
הרומאים... הרומאים הקריבו את כלי הרעש ולנפץ 
חתירה  חתר  חלב(  )מגוש  יוחנן  אך  החומה,  את 
תחת יסודות אנטוניה עד מקום הסוללות וסתם 
עצים  שמה  והביאו  במוטות,  המחתרת  חלל  את 
וכאשר  באש,  הציתם  ובגופרית,  בזפת  משוחים 
כלה  המחתרת  נפלה  המוטות,  את  הלהבה  אכלה 
הסוללה  התפוצצה  גדול  רעש  ובקול  תחתיה, 

ושקעה בתוכה...״.
את  למנוע  בכך  היה  די  לא  הצער,  למרבה  כידוע, 

החורבן, אך לא בכך עוסק מאמר זה.

תקציר חלק א'
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.
היוו  בהיסטוריה,  מוקדם  משלב  שכבר  מלמד  המלחמה  בתולדות  עיון 
וכתוצאה  במקביל  וזאת  לוחמים,  צדדים  בידי  חשוב  כלי  המנהרות 
לפני  הרביעי  האלף  בסוף  החומה,  מוקפות  המבוצרות,  הערים  מהופעת 

הספירה, ובמיוחד מראשית האלף השלישי לפני הספירה. 
וכיבושן,  ערים  אותן  תקיפת  למטרת  אחד  מצד  היה  במנהרות  השימוש 
ומהצד השני ניסו המגינים להדוף התקפות אלה, גם כן באמצעות מנהרות. 
בנוסף, מוכר השימוש במנהרות במסגרת לוחמת גרילה בשטחים פתוחים. 
מבוצרת  עיר  לכיבוש  עיקריות  דרכים  חמש  למנות  ניתן  המנהרות,  לצד 
בעת העתיקה, כאשר לעיתים די היה בשיטה אחת ולעיתים בשילוב של 
שיטות אחדות: חדירה בכוח מעל הביצור; חדירה בכוח דרך הביצור; מצור, 

צמא והרעבה; תחבולה )דוגמת החדרת הסוס “הטרויאני״ לטרויה על ידי 
היוונים בראשות אודיסאוס או כיבוש יפו על ידי החדרת לוחמים בתוך 
סלי מנחה( ולחלופין, הסתייעות בבוגד או גיס חמישי מתוך האוכלוסייה 
הנצורה; וכמובן חדירה מתחת לביצור, קרי: על ידי מנהרה. לצורך קרקור 
ניגוח,  איילי  כמו  כלים  בהדרגה  פותחו   – מעליהן  חדירה  או  החומות 

סולמות ומגדלי מצור, וכלי הטלה גדולים כמו הבליסטרה והקטפולטה.
החומה  ליסודות  מתחת  לחדירה  נועדו  הן  כלל  בדרך   – למנהרות  אשר 
ומיטוטה על ידי שריפת הקורות שתמכו בתקרת המנהרה. שימוש נוסף 
כלל  בדרך  המבוצר,  היעד  תוך  אל  חדירה  לצורך  היה  תקיפה  במנהרות 

לאחר הסחת דעתם של הנצורים.

בן מתתיהו סיפר כי לוחמי בר כוכבא הקימו 
מערכת חירום תת-קרקעית )ציור רומנטי של 
משנת  במהדורה  שהופיע  מתתיהו,  בן  יוסף 
1817 של תרגום מאת ויליאם ויסטון לחיבוריו(
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שימוש ראשון באקוסטיקה...
מנהרות  איתור  הייתה  אחרת  התגוננות  דרך 
ונטרולן. המקרה הראשון הידוע בהקשר  התקיפה 
 ,)Barca( ברקא  על  הפרסי  המצור  בעת  אירע  זה 
לפני   510 בשנת  ימינו,  של  בלוב  יוונית  מושבה 
סיפר  הרודוטוס  היווני  ההיסטוריון  הספירה. 
המנהרות  לאיתור  דרך  גילה  בעיר  ברזל  חרש  כי 
שנחפרו על ידי הפרסים מתחת לחומות העיר. הוא 
סבב את החומה עם מגן ברונזה, שאותו הניח על 
האדמה והכה בו בנקודות שונות; על פי השינויים 
שימוש   – המנהרות  את  לגלות  הצליח  בתהודה 
 – מנהרות!  לגילוי  אקוסטיים  באמצעים  ראשון 
ועם גילויין, חפרו הברקאים מנהרות נגדיות והרגו 
את החפרים הפרסים. איניאס טקטיקוס, מראשוני 
וחשובי ההוגים הצבאיים, כתב כי שיטה זו לאיתור 
במאה  ביוון,  בשימוש  עדיין  הייתה  מנהרות 
לבסוף  נכבשה  ברקא  אגב,  לפנה"ס.  הרביעית 

בעורמה, לאחר תשעה חודשי מצור.
ההיסטוריון  מפי  מובאת  ברקא  לפרשת  וריאציה 
היווני פוליביוס שתיאר את המצור הרומי על העיר 
 189 בשנת  יוון  שבצפון   )Ambracia( אמברקיה 
תעלה  הנצורים  חפרו  זה,  במקרה  הספירה.  לפני 
לוחות  התעלה  דפנות  על  והציבו  החומה  לאורך 
מתכת דקיקים; באמצעות הלוחות הללו – קלטו 
את קולות החפירה מהצד השני. אזי חפרו מנהרה 
של  רעיל  עשן  הרומית  למנהרה  והחדירו  נגדית 

נוצות שרופות ופחם.

ידי תושבי  ננקטו על  יותר  אמצעים דרסטיים עוד 
תמיסקירה )Temiscyra(, עיר יוונית באנטוליה, 
מלחמתם  במהלך  מצור  עליה  הטילו  שהרומאים 
לפני   63-73( פונטוס  מלך  השישי,  במיטרידטס 
הספירה(. תושבי העיר חפרו מנהרות נגדיות לאלה 
של הרומאים והחדירו, כך מסופר, חיות פרא, כולל 
דובים ונחילי דבורים. גם במקרה זה – הסתיימה 

הפרשה בנפילת העיר.
הייתה  זו  שיטה  מים.  בקערות  לשימוש  אשר 
למשל  וכך  מכן,  לאחר  שנים  מאות  עוד  נקוטה 
החומה  מוקפת  העיר  על  האנגלי  במצור  ב־1417, 
האנגלים  ניסו  בצרפת,  שבנורמנדי,   )Caen( קיין 

קערות  שמו  המגינים  אך  לחומות,  מתחת  לחפור 
מים במקומות תורפה, והצליחו לאתר ולנטרל את 

פעילות הִמנהור של יריביהם.
עם זאת, מלחמת המנהרות הדרמטית ביותר אירעה 
הפרת.  נהר  גדות  על  שבסוריה,  אירופוס  בדורא 
כיום בעיקר הודות לבית הכנסת  העיר מפורסמת 
ובו  לספירה(  השלישית  המאה  )מאמצע  העתיק 
ציורי פרסקאות מרהיבים, אך ההתרחשויות שבהן 
נכבשה  ידובר – רחוקות מלהיות מרהיבות. העיר 
על ידי הרומאים מידי הפרתים בשנת 165 לספירה. 
כמאה שנה לאחר מכן נכבשה, לאחר מצור ממושך, 
פי  על  הפרסית-הסאסאנית.  האימפריה  ידי  על 
המצור  בזמן  התנהלה  הארכיאולוגיים,  הממצאים 
מלחמת מנהרות, אשר במהלכה חפרו הסאסאנים 
הרומים  העיר.  לחומות  מתחת  מנהרות  מספר 
להגיע  בכוונה  נגדיות  מנהרות  חפרו  הנצורים 
כאשר  בחופרים.  וללחום  הסאסאניות  למנהרות 
פרצו הרומים לאחת המנהרות הסאסאניות, הציתו 
אלה תערובת של זפת וגופרית ויצרו ענן רעיל של 
שממנו   ,)Sulfur dioxide( דו־חמצנית  גופרית 
הראשון  המקרה  זהו  רומיים.  חיילים   20 נהרגו 

הידוע של לוחמת גז.

מנהרות בלוחמת גרילה
אך  מהעולם,  פסו  אומנם  המבוצרות  הערים 
גם  וקיים  שריר  במנהרות  המלחמתי  השימוש 
המאה  במלחמות  הדברים  אמורים  ובעיקר  היום, 
הקודמת, בקוריאה ובווייטנאם, וכמובן בגבולותינו 

אנו, בעצם ימינו אלה.
גם סוג זה של שימוש במנהרות מוכר כבר מימים 
אוכלוסיות  של  גרילה  ללוחמת  בהקשר  עברו, 
ויש  כזה  שימוש  החל  מתי  לדעת  אין   – מורדות 
מקום,  מכל  קדומות.  מתקופות  זה  שהיה  להניח 
להיסטוריה  מתקשר  הראשון  הכתוב  האזכור 
למרד  )במקביל  לספירה   70-69 בשנים  הרומית: 

זיהה את מנהרות התקיפה   – ישראל אפעל 
של הפרסים

בר־כוכבא – לוחמיו הקימו מערכת חירום תת־קרקעית )מטבע ממרד בר כוכבא, ובו חזית בית 
המקדש, שחרב 62 שנה קודם לכן, ומסביב השם "שמעון" בכתב העברי העתיק(

אותרו  פיה  על  נוספת  גרסה  קיימת  כי  יצוין 
המנהרות על ידי נצורי אמברקיה באמצעות אדוות 
בקערת מים, שאותה הציבו בנקודות שונות. לאחר 
גילוי המערות – פרצו בהן פתח ומילאו אותן בעשן.

עשן, חיות טרף, מים דבורים וגז
מההיסטוריה  גם  מוכר  העשן  בנשק  השימוש 
ידוע  מצור  במנהרות  בסין  השימוש  עצם  הסינית. 
לפחות מהמאה החמישית לפני הספירה, ובמקרה 
מתחת  מנהרות  לחפור  הצרים  כשניסו  המדובר, 
לחומות – השתמשו הנצורים במפוחים תעשייתיים 
גדולים, על מנת להפיח עשן לתוך המנהרות ולחנוק 

את החודרים.

כשניסו הצרים לחפור 
מנהרות מתחת לחומות - 

השתמשו הנצורים במפוחים 
תעשייתיים גדולים, על מנת 
להפיח עשן לתוך המנהרות 

ולחנוק את החודרים.
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הגדול ביהודה( פרץ המרד הבטאווי )Batavi(, של 
פדרציית שבטים גרמניים כנגד האימפריה הרומית, 
בראשם  הבטאווים.  שבט  היה  ביניהם  שהמרכזי 
עמד הנסיך הבטאווי גאיוס יוליוס קיוויליס )השם 
הלטיני שאימץ לעצמו(, שכמו רבים מחבריו שירת 
את  אפוא  וידע  הרומי,  בצבא  כקצין  רבות  שנים 
המרד  בהתחלה  הרומאים.  של  התורפה  נקודות 
רומיים.  לגיונות  ארבעה  השמדת  תוך  הצליח 
מאחורי  לחמו  שתחילה  לאחר  ההתגוננות,  בשלב 
וחפרו  הפתוחים  לשטחים  המורדים  עברו  חומות, 
למתקפות  יצאו  שמהן  מוסוות,  תקיפה  תעלות 
תעלות  רבים.  רומיים  חיילים  נפלו  שבהם  פתע 
אלה היו מקושרות במנהרות לצורך נסיגה. מרד זה 
פרץ, כאמור, במקביל למרד “שלנו״ ואזכור זה אינו 
מקרי. כשנודע לקיוויליס כי המרד היהודי דוכא וכי 
חידש  נגדו,  נוספים  כוחות  להזרים  יוכלו  הרומים 
את הברית שלו עם הרומאים ולגיונות רומיים שבו 

לאזור.
לאן  מייד,  כמובן,  הבינו  המחשבה  זריזי  קוראינו 
בר־ מרד  ואכן  דלעיל,  המשנה  כותרת  מובילה 
הדוגמה  אולי  הוא  לספירה(   132-135( כוכבא 
התת־ התווך  בסיוע  גרילה  ללוחמת  הקלסית 
תפקיד  למנהרות  היה  זה  במקרה  גם  קרקעי. 
משנה בלבד, שכן, לב הפעילות היה בחללים תת־
ביניהם  מקושרים  שהיו  בסלע,  חצובים  קרקעיים, 
להתקפות  יציאה  כבסיס  שימשו  והם  במנהרות, 
של  במקרה  למסתור,  או  רומיים  כוחות  על  פתע 
אלה  מחללים  חלק  הסמוך.  הישוב  על  רומי  מצור 
לייעודם  והוסבו לקראת המרד  היו קיימים מכבר 
מחסנים,  אוורור,  לצורך  פירים  לרבות  החדש, 
מתקנים לתאורת נרות וכיוצא באלה. כיום ידועות 
יהודה  בשפלת  מסתור  מערכות  מ־300  למעלה 

)רובן( ובגליל.
לבסוף  הצליחו  זה  במקרה  גם  הצער,  למרבה 
למערכות  באשר  המרד.  את  לדכא  הרומאים 
שלהן,  האוורור  פתחי  את  איתרו  הם   – המסתור 
הדליקו מדורות בקרבתם והפנו את העשן פנימה, 

עד מותם של המורדים בחנק או כניעתם.

הצלחתו ההיסטורית של
"העולם התחתון"

שפותחו  והמגוונים  הרבים  הלחימה  אמצעי  מכל 
לאורך הדורות, רק המנהרות עמדו במבחן הזמן 
של  המתוחכמים  הנשק  כלי  בעידן  גם  ושרדו. 
עוד  כל  עימנו.  עדיין  המנהרות  לוחמת   – היום 
לכוחות  בעיקר  סייעו  הן  ביעדים מבוצרים,  דובר 
התוקפים, אף כי גם המותקפים/הנצורים השכילו 
הזמן,  עם  הם.  לצרכיהם  שימוש  בהן  לעשות 
החלש  לצד  וסייעו  פתוחים  לאזורים  גם  הועתקו 
יותר לנצל את שדה הקרב לטובתו, ובמתכונת זו 
הן מוכרות כיום וככל הנראה תהיינה מוכרות גם 

מנהרות צ׳ו צ׳י ווייטנאמיות – דוקטרינה שלמה של 'עולם תחתון׳בעתיד.
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האב, הבן ורוח הבגידה
חלק ב'

קובי סגל

בן  "קים"  התחיל  הראשונות,  השלושים  בשנות 
"קיימברידג'".  באוניברסיטת  לימודיו  את  ה־18 
מבריק,  אב  בצל  אנטי־ממסדי,  בבית  שגדל  כמי 
לממסד,  נצחי  ויריב  תובעני  כבוד,  רודף  שאפתן, 
ב"אנטי־ שבחר  כמי  עצמו  הגדיר  כי  פלא  אין 

הגיע  בטרם  עוד  ובאתאיזם  אימפריאליזם" 
הבחירה  הייתה  מכן,  לאחר  עשור  עשר.  לגיל 
בקומוניזם מובנת. כבר ב־1931 גילה את התנועה 
הקומוניסטית ואימץ את רעיונותיה לשארית חייו 

בקנאות בלתי מתפשרת.
האב  גם  במודע  סייע  עצמן,  שנים  באותן  אגב, 
בשם  סוכן  בהחדרת  המועצות,  לברית  סנט־ג'ון 
השירותים  לסעודיה.  ח'או  חכימוף  חאסים 
החשאיים של ברית המועצות התייחסו אל פילבי 
מפורשות כאל סוכן כפול, ואפילו משולש, והגדירו 
המודיעין  לשירותי  נכס  אך  בריטי,  כ"סוכן  אותו 

הסובייטיים".

אהבה ואידיאולוגיה קומוניסטית...
ב־1933, עם תום לימודיו, יצא הבן קים לאוסטריה, 
כדי ללמוד גרמנית לקראת קריירה במשרד החוץ, 
כביכול, ובפועל כדי לעסוק בפעילות קומוניסטית 
חתרנית, נגד הימין הפשיסטי שעמד להשתלט על 
המדינה. במהלך שהותו בווינה פגש צעירה יהודייה, 
לאחר  קולמן.  ליזי  בשם  קנאית  קומוניסטית 
שניצחו את תומכי הנאצים בסדרת קרבות רחוב, 
התחתנו השניים בחיפזון, בפברואר 1934, ומיהרו 
את  הכיר  האנגלית  בבירה  ללונדון.  הביתה  לחזור 
"אוטו", ארנולד דויטש, סוכן סובייטי במסווה של 

איש אקדמיה שהציע לו "הצעה מעניינת מאוד".
"להתמסר  לו  הוצע  הצעיר  פילבי  עם  בשיחתו 
ן  י העני למען  מאוד  מעניינת  לפעילות 
הקומוניסטי". "אוטו" לא ציין מפורשות כי מדובר 

בריגול, ובוודאי שלא לטובת ברית המועצות. פילבי 
ג'וניור הסכים מייד וגויס בו במקום.

קריירות הריגול של האב והבן הצטלבו, מנקודה זו, 
והופכות לשני מסלולי פעילות מקבילים של בגידה 

בבריטניה ובבנות בריתה.
בנו  שאת  תובעני,  אב  כזכור  היה  פילבי,  סנט־ג'ון 
הצליח  ואכן  ובדמותו,  בצלמו  צומח  לראות  רצה 
כפול,  לסוכן  כמוהו,  הפך  קים  המצופה.  מעל  בכך 

שאפתן וחסר מעצורים.

...ותמיכה נלהבת בנאצים!
המבחן  שמשימת  בעובדה  רבה  סמליות  יש 
את  לרוקן  הייתה  כמרגל  עליו  שהוטלה  הראשונה 
המדיניים  המסמכים  את  ולצלם  אביו  של  הארון 
של אבן סעוד. קים הבן, ריגל והשיג מידע מאביו, 
המלך  אצל  כמרגל,  בעצמו  כשפעל  והשיגו  שריגל 

הסעודי אבן סעוד.
במהלך אותן שנים, הגיעה לשיאה גם פעילותו של 

האב נגד בריטניה.

תקציר חלק א'
שני חלקים הידועים הרבה פחות בסיפורו של פילבי 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.

סנט־ג'ון  קים פילבי,  נוסף ומפתיע, חושף את העובדה שאביו של  היבט 
תומאס  של  מקומו  את  מילא  ובכללם  תפקידים,  שלל  שמילא  פילבי, 
של  הבכיר  הבריטי  כ"יועץ"  ערב",  איש  "לורנס  הוא  לורנס,  אדוארד 
שגרם  כפול,  סוכן  בעצמו  היה  הירדן,  עבר  של  הראשון  מלכה  עבדאללה, 
לנזקים אדירים למולדתו ולבני בריתה הערבים. האב, איש מודיעין בכיר 
בשנות  שהוקם  ההאשמי,  המלוכה  בית  ובחצר  הבריטי  הכתר  בשירות 

העשרים בעיראק ובעבר הירדן, ריגל למען אויביהם המרים – בני משפחת 
אבן־סעוד, שליטי ערב הסעודית.

המלוכה  בית  למען  ולחוד,  ביחד  לפעול  המשיכו  פילבי  לבית  והבן  האב 
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.

הבריטית  החדשות  חברת  שהפיקה  ראיון  מתור  מסך  )צילום  לממלכה  גדול  נזק   – האב  פילבי 
British Pathé בשנת 1955(
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כיועצו של אבן סעוד, הוא ייצג את סעודיה במשא 
נפט,  לאספקת  הנאצית  גרמניה  עם  חשאי  ומתן 
ואף נפגש בין היתר עם אדולף אייכמן. המשא ומתן 
נכשל. יחד עם זאת, כזכור, הצליח לשכנע את הוד־
מלכותו להעדיף את חברות הנפט האמריקניות על 
אלו של בריטניה הפועלות בעיראק, וגרם בכך לנזק 

כלכלי אדיר לבריטניה.
כוחו  את  וניסה  לבריטניה  האב  שב   ,1939 ביולי 
כנציג  הצלחה  ללא  שהתמודד  כפוליטיקאי, 
בבחירות.  האנטישמית  הבריטית"  העם  "מפלגת 
ומניעת  בריטית  בדלנות  דגלה  על  המפלגה חרתה 
סיבה  ש"שום  בטענה  הנאצית  גרמניה  עם  עימות 
יצור  של  דם  שפיכת  מצדיקה  אינה  שבעולם 
כשהוא  תועד  הוא  המלחמה,  פרוץ  עם  אנושי". 
המתוחכם  "האדם  אותו:  ומכנה  להיטלר  מחמיא 
 ,1940 באוגוסט  בשלושה  כיום".  שקיים  ביותר 
נעצר סנט־ג'ון פילבי בנמל בומביי שבהודו, נשפט 
על   – בכלא  מאסר  עונש  לרצות  ונשלח  באנגליה, 
עבירות שבוצעו בניגוד לתקנות ההגנה שחוקקו עם 

פרוץ המלחמה.
עם שחרורו מהכלא, היה אחד מצעדיו הראשונים 
"סידור עבודה" לקים בנו, בסוכנות הביון הבריטית, 
ה־MI6. פילבי הבן היה כבר אז סוכן סובייטי מזה 
שנים ארוכות, ותפקידו החדש הביא אותו לעמדה 
מה  כל  כמעט  למוסקווה,  להעביר  היה  יכול  שבה 

שהתבקש ברצף, במהלך למעלה מעשור.
לארצו,  לגרום  הבן  פילבי  גם  היה  שעתיד  הנזק, 
המועצות,  ברית  בשליחות  כולן,  המערב  ולמדינות 
לציונות  זה שגרם אביו לבריטניה,  על  עלה בהרבה 
ולבית המלוכה ההאשמי בשליחות המלך אבן סעוד. 

סוכן־על מוכשר מאוד ומתוחכם
השכלתו,  לאביו,  בניגוד  קים,  של  הנוח  אופיו 
ושל  שלו  החברתיים  הקשרים  ובעיקר  ידיעותיו, 
אביו, פתחו בפניו מסלול מהיר לקידום ולהצלחה. 
במדרג  טיפס  הבאות,  השנים  ל־20  קרוב  במהלך 
הפיקוד של ה־MI6. בתחילה כאחראי על התחנה 
סוכנים,  הפעלת  על  אחראי  ובהמשך  באיסטנבול, 
באירופה הכבושה בידי הנאצים. עם תום המלחמה, 
סוכנים  הפעלת  על  הממונה  לתפקיד  קודם  הוא 
בגוש המזרחי, ולאחר מכן כקצין הקישור לקהילת 

המודיעין האמריקני בוושינגטון.
קים העביר הכול למוסקווה! המידע הצליח לסכל 
ניסיונות חוזרים ונשנים להשתיל סוכנים מערביים 

מעבר ל"מסך הברזל". 
לחמישיית  מחבריו  שניים  כאשר  ב־1951,  רק 
וגאי  מקלין  דונלד  מקיימברידג',  המרגלים 
כשערקו  סובייטיים,  כסוכנים  נחשפו  ברג'ס, 
מבריטניה למוסקווה, נפל עליו החשד כי הוא מרגל 
קומוניסטי. פילבי הכחיש זאת במסיבת עיתונאים, 
לארגון  חבריו  בידי  שטחית  חקירה  שנחקר  כמי 
שביקשו, כמובן, לטהר את שמו ואת שמם. מאמציו 

הצליחו והוא נמצא "נקי".
בלחץ פוליטיקאים ואנשי תקשורת, ובעיקר לחצם 
אותו  לפטר   MI6ה־ נאלץ  זועמים,   CIA אנשי  של 
הארגון  של  כסוכן  נשלח  הוא  בפועל  אך  רשמית. 
העת  כתבי  מטעם  פרילנסר  של  בכיסוי  לביירות, 
"אובזרוור" ו"אקונומיסט". בביירות, פגש הוא את 
אביו שגורש בינתיים מערב הסעודית, לאחר שעם 
פטירת אדוניו, המלך אבן סעוד ב־1953, כינה את 
סעוד הבן, יורשו, כמי שצמח "בביבים של התרבות 

המערבית".
כאמור  והתאחדו  שבו  והבן,  האב  הפילבי'ז, 
ידיעותיו  את  לבנו  העניק  כשסנט־ג'ון  בביירות, 
וקשריו בעולם הערבי, ואילו הבן העביר לאביו את 
המידע הזורם אליו מעמיתיו בארגון הביון הבריטי, 

שנתיים  למוסקווה.  המידע  את  העביר  ובמקביל 
לאחר מכן, החליט כנראה יורש העצר להתפייס עם 
האב  ופילבי  המלכותית,  החצר  של  הנאמן  הסוכן 
נשמר ברציפות  בנו  לריאד. הקשר ההדוק עם  שב 
למותו  עד  ובביירות,  בריאד  הדדיים  בביקורים 

בביירות ב־1960, במהלך ביקור נוסף אצל בנו.

שונאי יהודים ורעיון העצמאות
גם  חלקו  הם  השניים,  של  הריגול  פעילות  לצד 
היהודית  ולמדינה  ליהודים  העזה  שנאתם  את 
בספרו  כתב  האב,  פילבי  בינתיים.  קמה  שכבר 

האוטוביוגרפי:
להגירת  הערבית  העוינות  של  האמיתי  "הבסיס 
והבנה  זרים  שנאת  היא  לפלשתינה  יהודים 
אינסטינקטיבית שרובם המכריע של יהודי מזרח 
אינם  להגר,  צידוק  המחפשים  אירופה  ומרכז 
השלכותיה  יהיו  כאשר  השמי.  לגזע  כלל  שייכים 
יהיו,  אשר  שלהם  ההתיישבות  של  הפוליטיות 
ערב  של  השמית  לתרבותה  כסכנה  ייוותרו  הם 
מראהו  עם  כיום,  האירופאי  ליהודי  הסעודית. 
החילוני, יתייחסו כאל פולש לא רצוי בשערי ערב 

הסעודית".
כסוכן  תפקידו  את  בנאמנות  למלא  המשיך  קים 

סובייטי.

נאצר – הקנוניה לרצחו נחשפה

האב, הבן ורוח הבגידה/חלק ב'

קריירות הריגול של האב 
והבן הצטלבו, מנקודה 

זו, והופכות לשני מסלולי 
פעילות מקבילים של בגידה 

בבריטניה ובבנות בריתה.
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האב, הבן ורוח הבגידה/חלק ב'

קים המשיך לרגל ולשנוא
ונחשף על ידי ישראלי ידוע...

תוכנית סודית של השירותים החשאיים הבריטיים 
לחסל את גמאל עבד אל־נאצר, כשנה לאחר מבצע 
טובה,  ידידה  ידי  על  הבן  לפילבי  הודלפה  "קדש", 
החשאיים  לשירותים  הקשורה  פרמר,  ננסי  בשם 
לאתונה  מביירות  הוזעק  שבעלה  הבריטיים, 
יחוסל נאצר  להתייעצויות בנושא. התוכנית, לפיה 
מסוג  ממולכדת  חשמלית  גילוח  מכונת  בעזרת 
מפקד  סגן  באמצעות  אליו  שתועבר  "רמינגטון", 
נחשפה  ח'ליל,  גנרל  במצרים  האווירי  המודיעין 
בציבור בהצהרה פומבית של נאצר, ארבעה חודשים 

לאחר שניתנה ההוראה להתחיל במבצע.
בתנועה  בהתלהבות  והאב  הבן  תמכו  במקביל, 
נאצר,  מצרים  נשיא  של  ובמשטרו  הפאן־ערבית 
כשקים שימש במאמריו כשופר קבוע לדעות אלו 
ולתעמולה אנטי־ישראלית ארסית, שאותה פרסם 
ביניהם  העבירו  גם  שניהם  הבריטית.  בעיתונות 

מידע מודיעיני רב.
של  בסופו  הזו  התעמולה  הביאה  פתלתל,  באופן 

דבר לחשיפתו.
היה  פילבי  של  זהותו  את  שחשף  הראשונים  אחד 
את   .CIAל־ הישראלי  הקשר  איש  קולק,  טדי 

ביקוריו  במהלך  במקרה,  לגמרי  פגש  הוא  קים 
אנגלטון,  ג'יימס  את  להזהיר  וטרח  בוושינגטון 
נפגש  שעימו  בישראל,  המערכות  עם  הקשר  איש 
כנער  נכח  ואף  הכירו  קולק   .1950 בספטמבר 
עם  ב־1934,  בווינה  פילבי  של  הצנועה  בחתונתו 
אשתו  המושבעת,  הקומוניסטית  קולמן,  ליזי 
הראשונה שעימה נמלט לבריטניה מאימת הנאצים 
מייד לאחר מכן. קולמן הובילה ל"גיוסו" הפורמלי 

לשירות ה"מרכז" במוסקווה.
אמינותו  על  החשד  נפל  כזכור,  מכן,  לאחר  קצר  זמן 
"חמישיית  של פילבי בעקבות עריקת שניים מחברי 
חבר  שהיה  אנגלטון,  ומקלין.  ברג'ס  קיימברידג'", 
לאחר  שוכנע  בו,  תמך  ובתחילה  פילבי,  של  קרוב 
היסוסים כי פילבי אומנם בגד, וסיפורו של קולק היה 

כנראה הצעד המכריע שהביא אותו לשנות את דעתו.

...וגם משפחת רוטשילד נרתמה!
למעלה מעשור לאחר מכן, פלורה רוטשילד, ציונית 
ב־1962,  ויצמן  במכון  בישראל  שביקרה  אנגליה 
ציוני  פעיל  הוא  אף  רוטשילד,  ויקטור  עם  שוחחה 
לפילבי  ש"נותנים  כך  על  והתלוננה   ,MI6ה־ ואיש 
נגד  מאמרים  ב'אובזרבר'  לפרסם  הקומוניסט 
סבורה  היא  מדוע  אותה  שאל  רוטשילד  ישראל". 
לו  השיבה  ולתדהמתו  קומוניסט,  הוא  שפילבי 
הוא  ניסה  בקיימברידג'  לימודיה  בעת  כי  סולומון 
לגייס אותה כסוכנת נוספת ל"רשת קיימברידג'". 
ואלו  אליו,  לממונים  המידע  את  העביר  רוטשילד 
כדי  ידידו,  אליוט,  ניקולס  את  לביירות  שלחו 
הפעם,  המידע.  את  לאמת  ולנסות  אותו  לחקור 
לטובת  מרגל  אכן  הוא  כי  פילבי  הודה  במפתיע, 
ברית המועצות, ואף הביע הסכמה לחזור לבריטניה 
ולעמוד לדין. הוא לא התכוון לכך ברצינות, ובדומה 
לשני חבריו האחרים לרשת, ברג'ס ומקלין, החליט 

לסיים את המשחק הארוך.

טדי קולק – זכר את קים כקומוניסט ודיווח

כיועצו של אבן סעוד, הוא 
ייצג את סעודיה במשא ומתן 

חשאי עם גרמניה הנאצית 
לאספקת נפט, ואף נפגש בין 

היתר עם אדולף אייכמן

קים העביר הכול למוסקווה! 
המידע הצליח לסכל ניסיונות 

חוזרים ונשנים להשתיל 
סוכנים מערביים מעבר ל"מסך 

הברזל" 

באחד בינואר 1963 עלה על ספינה סובייטית בנמל 
והפליג לאודסה, לחוף מבטחים ב"מולדת  ביירות 
הסוציאליסטית", שבה חי עד יומו האחרון ב־1986.

ונותרו  היו  ואביו,  הבן  של  השניים,  של  סיפוריהם 
גברים   – דורות  שני  של  סיפור  בזה.  זה  שלובים 
עם  יחד  כישרונות.  ועתירי  מרשימים  חכמים, 
זאת, לא ניתן להתעלם מכך ששניהם גילו מרירות 
בתחושה  חיו  הם  חריגה.  לשאפתנות  שהובילה 
השתמשו  שניהם  להם.  שנעשה  עוול  של  מתמידה 
לבגוד  רחבה  ביד  להם  שניתנו  המעלות  בכל 
במולדתם, בחבריהם, בעולם המערבי כולו, לטובת 
הקיצוניות האסלאמית-וואהבית וה"ירוקה", מחד 
גיסא, יחד עם סיוע מטעמים אידיאולוגיים לרודנות 
שניהם  גיסא.  מאידך  ה"אדומה",  הקומוניסטית 
אדירים  לנזקים  לבריטניה  וגרמו  בפועלם  הצליחו 
ידם  שהשיגה  ככל  ברציפות.  שנים  עשרות  במשך 
ניסיונו של העם היהודי להקים  ניסו לסכל את   –
מדינה משלו, בשנותיה האפלות ביותר של המאה 
האב  את  שאיחדה  הזו,  השנאה  דווקא  העשרים. 
מ־1923,  האב  של  למפלתם,  אותם  הובילה  והבן, 
הירדן  בעבר  הבוגדנית  פעילותו  נחשפה  כאשר 

ובבריטניה, ושל קים הבן כ־40 שנה לאחר מכן.
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חלק א' של המאמר פרי עטו של יעקב )שטיינברג( שחם, שהתפרסם בגיליון 87, כעבודה שנעשתה 
במכללה לביטחון לאומי, בהנחייתו של אל"ם דר' מאיר פעיל, חולל שרשרת של תגובות והתייחסויות. 

בסוף חלק ב', ניתן להתרשם מהמקורות עליהם ביסס שחם את ממצאיו.
של  ובעטיין  עימנו,  אינו  שכבר  מי  עם  "ויכוח"  ליצור  טעם  רואה  אינה  מל"מ"  "מבט  שמערכת  מאחר 
ההתייחסויות שהגיעו, הוחלט לזמן בהקדם דיון מיוחד על פרשת כוח המשלוח העיראקי במלחמת יום 
הכיפורים, בהנחייתו של דר' בני מיכלסון, חבר המערכת. לדיון יוזמנו חלק מהמגיבים, וביניהם חגי מן, 
שהערותיו מלוות את חלק ב' ותגובה ארוכה וממצה שלו הועברה למערכת. ראויה לציון תגובה נוספת 

של אל"ם בדימוס עמוס לוריא שהיה במלחמה קמב"ץ )קצין מבצעים( גדוד בחטיבה 7. 

כוח המשלוח העיראקי לרמת הגולן
חלק ב'

אל"ם יעקב שחם )שטיינברג( ז"ל

דו"ח מהשטח של עמוס לוריא:
 ,16.10.73 שלישי  ביום  למלחמה,  השני  "בשבוע 
תקפה הדיוויזיה העיראקית הראשונה את אוגדה 
בגזרת  היה  הלחץ  עיקר  לנר.  דן  תא"ל  של   210
 7 חטיבה  פלד.  יוסי  אל"ם  בפיקוד   205 חטיבה 
נדרשה לסייע, והגדוד )שבו שימשתי קמב"ץ( תקף 
לשבירת  סייע  וכך  מהאגף,  העיראקי  הכוח  את 
המאמץ להסיג לאחור את כוחות צה"ל במובלעת. 
ביום הלחימה הזה נפלו לא מעט לוחמים בכוחותינו.
הפעם   ,19.10.73 שישי  ביום  גם  חל  דבר  אותו 
השנייה  העיראקית  הדיוויזיה  של  הייתה  התקיפה 
)הרעננה(, רק שכעת פיקדה על הגזרה אוגדה 146 
בפיקוד תא"ל מוסה פלד. תמונת הלחימה הייתה 
דומה, ושוב הגדוד שלנו נשלח על ידי אל"ם יאנוש, 
מפקד חטיבה 7, כדי לשבש מהאגף את ההתקפה, 

שאכן נשברה.
למיטב ידיעתי, יותר לא ניסה כוח המשלוח העיראקי 

להילחם בכוחות צה"ל במובלעת הסורית".

חלק מההבהרות של חגי מן: 
"עיראק לא הייתה שותפה להחלטות מצרים וסוריה 

לתקוף את מדינת ישראל בשישה באוקטובר 73.

עם זאת, כבר בחמישה באוקטובר 73, בשעות אחר 
במוסקווה  העיראקי  השגריר  העביר  הצוהריים, 
)שכינויו "יחמור"( שדר שיורט על ידי יחידה 848, 
משפחות  של  החפוז  שהפינוי  מתריע  הוא  שבו 
התבצע   – ומסוריה  ממצרים  הרוסיים  היועצים 
מדינת  את  לתקוף  עומדות  אלה  שמדינות  בגלל 
הייתה  התקיפה  לפני  כיממה  כלומר,  ישראל. 
על  מידע  היה  עיראק  ולשלטונות  התרעה  בידינו 

המתקפה היזומה.

שנים רבות חלפו מאז נכתבה עבודה זו על ידי אל"ם 
יעקב שחם ז"ל.

בשנת 2014 פורסם מחקרו של אל"ם )מיל'( פסח 
שהניעה  העוצמות  על  ללמוד  ניתן  שממנו  מלובני, 
הלחימה  ימי  כל  במשך  הסורית  לחזית  עיראק 
מחיל־האוויר  מנע  מה  תמוה  האש.  להפסקת  עד 
בן מאות  ציר תנועה  על  לבצע אמנעה אפקטיבית 
של  מחקרו  אור  ראה   2017 בשנת  קילומטרים. 
 – הכיפורים"  ביום  "מלחמה   – גולן  שמעון  דר' 
למלחמה  צה"ל  של  ההיסטוריה  מחלקת  סיכום 
דרג המטכ"ל,  על התנהלות  עדות מפורטת  ההיא. 
העיראקי  המשלוח  לכוח  הקשורות  עדויות  ובה 

תקציר חלק א'
 210 אוגדה  של  תצפית  זיהתה  היום,  בצוהרי   ,1973 באוקטובר  ב־12 
בתל־שער כוח אויב משוריין המתקדם לעבר כוחות האוגדה מדרום-
זה  כוח  כי  התברר  בהמשך,  לתל־חרה.  שמזרחית  מהמרחבים  מזרח, 
הוא חטיבת שריון 12 מדיוויזיית שריון 3 העיראקית. ההיתקלות בכוח 
ההתקפה  את  שבלמה  כהפתעה  המקורות  במרבית  מוצגת  העיראקי 
גורמים  להערכת  מנעה,  ובדיעבד  בחודש  ב־11  שהחלה  הצה״לית 

שונים, את הכרעת הצבא הסורי במלחמת יום הכיפורים.
היו הגורם היחיד שהביא לעצירת המתקפה אל  אמת, העיראקים לא 

פאתי דמשק, וספק אם תוצאות המלחמה בחזית הסורית היו שונות 
מכל  העיראקית.  המעורבות  ללא  גם  טווח  ארוכת  בראייה  מהותית 
למעניינת  הסוגיה  את  להפוך  מנת  על  ספק,  בהעלאת  לנו  די  מקום, 
היו המחקר  וגם חשובה כלקח לעתיד. נשאלת השאלה: באחריות מי 
והמעקב? האם הייתה הזנחה בטיפול בכוח המשלוח העיראקי לסוריה 
במועד  הובנה  האם  אחרות,  במילים  או  הכיפורים?  יום  במלחמת 
העיראקי,  המשלוח  כוח  עצירת/עיכוב  של  האסטרטגית  החשיבות 

והאם ניתן היה לטפל בכך טוב יותר?

יענקל'ה שחם ז"ל –
המאמר בהנחיית דר' מאיר פעיל ז"ל
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והתייחסויות לשאלות שהעלה יענקל'ה במחקרו".

הפעילות המבצעית נגד
כוח המשלוח העיראקי

עד העשרה באוקטובר לא בוצעה כל הערכת מצב 
זה,  במועד  רק  העיראקי.  המשלוח  לכוח  בהקשר 
נמצאת  פיו  על  לאור אותו מידע מ"חומר מהימן" 
חטיבה 12 בתנועה לסוריה, התכנסו בשעה 17:15 
חיל־האוויר,  ומפקד  אמ״ן  ראש  סגנו,  הרמטכ״ל, 
כאשר על הפרק הועמדה השאלה: כיצד למנוע או 
להגיע  הצפויה  הטנקים  תגבורת  הגעת  את  לעכב 

מעיראק לסוריה?

שיירת  אמורה  פיו  על  המידע  את  ציין  אמ״ן 
הטנקים לצאת מעיראק על גבי מובילים לא לפני 
ה־101400. מפקד חיל־האוויר הטיל ספק בנכונות 
אליו  שהגיעה  בטוחה  ידיעה  פי  שעל  וציין  המידע 
מאמ״ן, עברו העיראקים את H-3 בדרכם לדמשק 
כבר בתשעה באוקטובר בשש בערב, והסביר כי יש 
שתי שיטות פעולה אפשריות לפגיעה במטרה מסוג 
זה: תקיפה במטוסי קרב או הנחתת כוח יבשתי עם 

אמצעי נ״ט )נגד טנקים(.

ביצוע  על  הוחלט  דבר  של  שבסופו  דיון  התפתח 
פשיטה קרקעית והצבת מארב נ״ט, מאחר שמפקד 
חיל־האוויר העריך כי באמצעות מטוסים ניתן יהיה 

לפגוע לכל היותר במובילים בודדים.
חי"ר  )קצין  קחצ״ר  על  הוטל  הפשיטה  תכנון 
ציין  והרמטכ״ל  לדיון  שהצטרף  ראשי(,  וצנחנים 
בפניו ש״זה מבטל כל פעילויות אחרות... כי זה דבר 

שיש לו השפעה אסטרטגית".

הפשיטה הקרקעית בוצעה בסופו של דבר רק בליל 
13-12 באוקטובר. לאחר השלמת התכנון והתהליך 
והשפעתה  ליעילותה  ובאשר  תוכניות,  אישורי  של 
צורך להוסיף דבר על  נראה שאין  על שדה הקרב, 

התיאור המופיע בפרסומי חיל־האוויר.

25 לוחמים מפלוגת  בשעה 12:30 הונחת כוח של 
ליד  ומוקשים  נ״ט  נשק  עם   35 חטיבה  של  הסיור 
קטיפה, כ־27 ק״מ מזרחית לדמשק, על ידי מסוק 
"ענק"  מטוס  כותונת".  "מבצע  במסגרת  יסעור 
ביצעו  )סקייהוק(  "עיט"  ומטוס  )סטרטוקרוזר( 
ובדרך  שנקבע  במקום  בוצעה  ההנחתה  ממסר. 
מטוסים(.  )נגד  נ״מ  מכדורי  המסוק  נפגע  חזרה 
שכללה  עיראקית  שיירה  הוצב.  המתוכנן  המארב 
שני טנקים על מובילים, שלוש משאיות עם חיילים 
ג׳יפים – הותקפה לאחר שפוצץ מעביר מים  ושני 
והכוח  נפגעו  הטנקים  שני  הראשון.  המוביל  לפני 

פונה על ידי מסוק יסעור.

לילה  באותו  חיל־האוויר  ביצע  במקביל  כי  יצוין 

של ה־13-12 באוקטובר גם סיור אלים על ידי שני 
מטוסי "קורנס" )פנטום( לאיתור ולפגיעה בכוחות 
עיראקיים לאורך הציר מ־H-3 לדמשק, אך אלו לא 
לילי  והופנו למפגש  הציר  לאורך  כוחות  כל  איתרו 
 T-4 התעופה  משדה  שהמריא  מיג-21  מטוס  עם 

והופל.

לטענת מי שהיה אז ראש מחלקת מבצעים אוויר, 
הלילות  בשני  גם  כאלו  אלימים  סיורים  בוצעו 

שקדמו לזה שתואר כאן.

ברור ששתי פעולות אלו בוצעו מאוחר מדי, לאחר 
יכולה  הייתה  לא  ולכן  בכוחותינו,  ההתקלות 
לעצירת  ממשית  מבצעית  תרומה  כל  להן  להיות 
בהישגים  מסתיימות  היו  באם  גם  העיראקים, 

מרשימים יותר.

מה אומרים העיראקים?
כוחות  הועמדו  העיראקיים,  המקורות  פי  על 
שישה- בליל  בכוננות  עיראק  צבא  של  היבשה 
שבעה באוקטובר, ובבוקר שלמחרת הוצאה פקודה 
לכיוון  לנוע  להתחיל   8 ממוכנת  חטיבה  למפקד 
העיראקיים  הכוחות  של  התנועות  הסורי.  הגבול 

בתוך שטח סוריה בוצעו רק בשעות הלילה.

החלטה  התקבלה  באוקטובר  השבעה  במהלך 
סופית עיראקית על שיתוף כוחות יבשה עיראקיים 
בין  הנושא  ובערב סוכם  במערכה בחזית הסורית, 

שגריר עיראק בסוריה לנשיא אסד.

לאור זאת, הגיע לדמשק בשמונה באוקטובר עוזר 
קבוצת  בראש  למבצעים,  העיראקי  הרמטכ״ל 
בין  הפעולה  שיתוף  את  לתאם  מנת  על  קצינים, 

הכוחות העיראקיים לסורים.

שהגיע  הראשון  הכוח  הייתה   8 ממוכנת  חטיבה 
ברור  לא  מהנוסח  בחודש.  בתשעה  עוד  לדמשק 
האם כולה או חלקה, להערכתי )של יענקל'ה שחם( 

הכוונה לליל תשעה-עשרה באוקטובר.

לדמשק  הגיעה  מוקטנת,   12 משוריינת  חטיבה 
בשעה  בחודש  ב־11  וכבר  בלילה,  בחודש  בעשרה 
9:00 התרכזה בעורף מרכז החזית, באזור פקועה. 
גדודי  שני  שכלל   ,12 חטיבת  מפקד  בפיקוד  כוח 
גדוד  בתוספת  רגלים(  )חיל  חי״ר  וגדוד  טנקים 
ממוכן מחטיבה 8, ציוות הכוחות שנתקל בכוחותינו 

למחרת ב־12 בחודש, אחר הצוהריים.

גם  בשטח  ִתפקד  כבר  הצוהריים,  לפני  ב־11:00 
בתיאום  עסק  אשר  העיראקית,   3 דיוויזיה  מפקד 
 9 חי״ר  לדיוויזיה   12 חטיבה  כוחות  בין  החבירה 

הסורית.

ניתוח הממצאים
אימות הנתונים מצביע בבירור על כך שהעיראקים 
מדייקים יותר באשר לתהליך צבירת הכוח בסוריה, 

כלומר:
בליל  כבר  לסוריה  הגיעה   8 ממוכנת  חטיבה   •

10-9 באוקטובר.

חלק מהכוח העיראקי ברמת-הגולן
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12 מוקטנת הגיעה לסוריה  חטיבה משוריינת   •
בליל ה־11-10 באוקטובר.

ִמפקדת הדיוויזיה הגיעה גם היא לקראת בוקר   •
ה־11 באוקטובר.

כוח משימה שכלל שני גדודי טנקים, שני גדודי   •
הורד   ,12 חטיבה  מפקד  בפיקוד  ממוכן  חי״ר 

לעורף מרכז החזית כבר ב־11 בחודש בבוקר.

לחוסר  גרם  אשר  אמ״ן,  של  הראשוני  המשגה 
התייחסות רצינית לנושא עד העשרה בחודש, נבע 
הסורים  אין  לפיה  שגויה,  אסטרטגית  מהערכה 
ויותר  אדמתם,  על  עיראקי  יבשתי  בכוח  רוצים 
להתערב  באמת  מתכוונים  אינם  העיראקים  מכך: 
את  שיביא  הזמנים  בלוח  לא  לפחות  במלחמה, 

השריון שלהם למגע עם כוחותינו.

כן  שהעיראקים  כך  על  שהצביעו  ידיעות  לעומת 
וייתכן  לסוריה,  יבשה  כוחות  לשלוח  מתכוונים 
שאף החלו בכך, נאחז אמ״ן מחקר כמוצא שלל רב, 
בבקשות העיראקיות לסיוע במובילי טנקים, ולאור 
בדיקת הנושא לעומק – ברור שזו הייתה כבר אז 
ברשות  שהיה  הבסיסי  המידע  רצוץ.  קנה  משענת 

אמ״ן באותם הימים הצביע על הנתונים הבאים:

כמה  ועוד  טנקים  מובילי   170-150 לעיראק   •
מאות סמיטריילרים להובלת נגמ״שים.

לסוריה 130 מובילי טנקים.  •
לירדן 80 מובילי טנקים.  •

לסעודיה כמה עשרות מובילי טנקים.  •
לשגר  בעיה  כל  לעיראקים  הייתה  שלא  מכאן 
כל  בלא  גדוד,  פחות  ו־12   8 חטיבות  את  לסוריה 
סיוע חיצוני במובילי טנקים. סך הכול בסד״כ )סדר 

הכוחות( זה 135 טנקים וכ־200 מובילי נגמ״שים, 
העברת  לצורך  מראש  ידם  על  נדרשו  והמובילים 
לתת  היה  ניתן  הזו  ההערכה  ואת  נוספים,  כוחות 

כבר אז.
 14 לעיראק  העבירה  ירדן  כי  הסתבר  בדיעבד 
מובילי טנקים בליל 11-10, ואילו סעודיה העבירה 
וכל שאר התנועות של  15 מובילים ב־21 בחודש, 
כוח המשלוח העיראקי בוצעו באמצעות סבבים של 

מובילים עיראקים.

הנוקשות התפיסתית הזו גרמה לכך שלא התייחסו 
ולא  מהימן"  כ״בלתי  והוגדר  קיים  שהיה  למידע 

של  אוויר  צילומי  לא  איסופי,  מאמץ  כל  נעשה 
הימים  באותם  שהוביל  היחיד  והציר   H-3 מחנות 
שהיו  מוטסת,  טקטית  האזנה  ולא  לדמשק,  משם 
יכולים לתת את המענה הנדרש לצורך הפעלה יעילה 
של מבצעים, כדוגמת תקיפה אווירית מסיבית על 
לעכב/ מצליחים  היו  לא  אם  ובהמשך,  השיירות, 
לעצור אותם, מתן מידע ברור יותר באשר למיקום 
לנטרל  היה  שיכול  מה  בסוריה,  ועוצמתם  הכוחות 

את אותה ה"הפתעה" ההרסנית.

כבר  כאשר  וב־11,  בחודש  בעשרה  שגם  המעניין 
בסוריה  נמצאים  עיראקיים  שכוחות  ברור  היה 
עצמו  לבדוק  אמ״ן  טרח  לא  אליה,  בדרך  או 
עודפי  בין  קורלציה  למצוא  ולנסות  ביסודיות, 
לבין  אוויר(  )תצלומי  בתצ״א  המאותרים  הכוחות 
המידע הקיים, ולהפעיל את מערך ההאזנה המוטס 
לקברניטים  הנושא  הצגת  לא  גם  אלו,  למשימות 
האופרטיביות- המשמעויות  וחידוד  הבהרה  תוך 
של  ההתקפה  תוכנית  כעובדה,  אסטרטגיות. 
פיקוד הצפון לא לקחה כלל בחשבון הופעת כוחות 
עיראקיים בסוריה ולא הכינה מראש מענה קרקעי 

או אווירי למקרה הופעתם.

המידעים  היו  בחודש  לעשרה  השבעה  בין  אם  אך 
המודיעין,  קציני  של  הבלעדית  נחלתם  שהושגו 
לידיעת  הובא  שהמידע  מהרגע  בחודש,  מהעשרה 

הקברניטים, הפכו אלו שותפים לכישלון :
מראש  אשר  הנ״ט,  מארב  פעולה,  תוכנית  אישרו 
יכול היה לתרום ממשית,  גדול, האם  היה בספק 
לקראת  הכנות  של  יומיים  שנדרשו  עוד  מה 

תרשים המשקף את תנועת הטנקים והנגמ"שים של כוח המשלוח העיראקי

נעים מערבה על גבי מובילים
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כוח המשלוח העיראקי לרמת הגולן/חלק ב'

הוצאתו לפועל.
וגם  מטוסים  זוג  של  אווירי  בפטרול  הסתפקו 
לנסות  במקום  בחודש,  ה־12  לפני  לא  כנראה  הוא 
עלה  שהנושא  מרגע  מסיבית  עוצמה  ולהפעיל 
לפגוע  היה  ניתן  עוד  שבו   ,11-10 בליל  הפרק,  על 
לדמשק,  בתנועה  אז  שהייתה   12 שריון  בחטיבת 
ואפילו לא ניסו כלל להגות רעיון של תקיפת מחנות 
ששם  שידעו  למרות  מהאוויר,  העיראקים   H-3
לסוריה,  היוצאים  הכוחות  ומצטיידים  מתחמשים 
בעומק  האסטרטגיות  לתקיפות  ובהמשך  במקביל 

סוריה.

אישרו תוכנית התקפית לפיקוד הצפון במצב שבו 
לחץ  וקיום  עיראקית  למעורבות  חשש  כבר  יש 
יומיים  יש  לכוחותינו  כי  העריכו  שבגינו  מדיני, 
הורו  לא  זאת,  ולמרות  ההתקפה.  לביצוע  בלבד 
לאתר  מנת  על  אפשרי  מאמץ  כל  לעשות  לאמ״ן 
את הכוחות, ולפיקוד הצפון להכין עצמו למצב של 

שינוי תוכנית שתידרש אם יופיעו אלו במרחב.

הצליחו  שבשטח  למרות  מהעיראקים,  נבהלו 
העיראקי,  מהכוח  גדול  חלק  להשמיד  כוחותינו 
נותרו  בחודש  ה־13  של  הלחימה  יום  ובסוף 
נגמ״שים.  ו־80  טנקים  כ־50  רק  לעיראקים 
ה"בהלה" נבעה מכך שבשלב זה היו כבר ידיעות על 
וכאן,  לסוריה,  הזורמים  נוספים  עיראקיים  כוחות 
החמירו במשמעות האיום, כמו שקודם הקלו דעת 
בו. והמצער ביותר בכל העניין, שמהאזנה לרשתות 
כוחותינו  עם  הקרבות  במהלך  העיראקיות  הקשר 
12בחודש עולה כי אלה לא ידעו כלל היכן הם  ב־ 
בעצם  וניהלו  המוגדרת,  משימתם  ומהי  נמצאים 

"קרב התקלות".

ביטא זאת אלוף פיקוד הצפון דאז לאחר המלחמה: 
כניסת  כך  ואחר  העיראקים...  של  בואם  "למעשה 
הירדנים, גרמו לכך שבמצב שהגענו אליו, בתשישות 
יכולנו  טנקים...  של  מאוד  קטנה  בכמות  נוראה, 
לעשות עוד מאמצים נוספים, לולא יחסי הכוחות, 

שהשתנו בבת אחת".

סיכום
שבה  הראשונה  הייתה  לא  הכיפורים  יום  מלחמת 
נוטה  אני  כן  ועל  בחזית,  עיראקים  כוחות  הופיעו 
משלוח  כוח  של  האסטרטגית  שהחשיבות  להניח 
המודיעין  קציני  של  מעיניהם  נעלמה  לא  עיראקי 
ראש  להקל  היה  שנוח  אלא  הבכירים,  והמפקדים 
במה  לעסוק  מרגיעה,  פרשנות  לו  למצוא  במידע, 
שכאב יותר ולהדחיק מה שלחץ פחות, עד שנוכחו 

בשגיאה.
על אף המשגים הללו )ואחרים( הצבא הסורי נוצח, 
מנענו את מימוש יעדי המלחמה של סוריה, אך לא 
הצלחנו להכריעו. על אף שיש הגורסים אחרת, כמו 

כי ללא ספק הכרענו  השר חיים בר־לב, אשר טען 
את הצבא הסורי.

ייתכן, כי עיכוב העיראקים בשתיים-שלוש יממות, 
מתעשת  היה  אמ״ן  באם  אולי,  אפשרי  שהיה  מה 
כבר בשבעה או בשמונה בחודש, היה מאפשר את 
מהאיום  נובעים  הספקות  הסורי.  הצבא  הכרעת 
אחר  במצב  ואשר  האוויר  בחלל  שריחף  הסובייטי 

ייתכן והיה מתחזק.

ומכאן, אם כי בספק, יכול היה המאבק האסטרטגי 
בין ישראל לסוריה להתפתח במישור נוח יותר לנו 

לטווח הארוך.
האם הייתה זו הזנחה?

יש שיחלקו על ביטוי זה, אך לאור הכמות הכוללת 
של המשגים הלא הכרחיים, שנעשו בהקשר לטיפול 
המשלוח  בכוח  המבצעי,  כך  ואחר  המודיעיני 
העיראקי לגיטימי להגדיר זאת כהזנחה, ומן הראוי 
במלחמה  שגם  מאחר   – העתיד  לגבי  מכך  ללמוד 
יכולים  כזאת,  תהיה  שלא  ובתקווה  עתידית, 
העיראקים להוות את לשון המאזניים שתכריע את 

גורל המלחמה.

)המאמר נערך מחדש על ידי דר' בני מיכלסון(

רשימת מקורות
היבשה  בלוחמת  חיל־האוויר  השתתפות   .1
ענף  הכיפורים,  יום  במלחמת  הסורית  בחזית 

תולדות חיל־אוויר, 1980.
במלחמת  לסוריה  העיראקי  המשלוח  כוח   .2
יום הכיפורים, סקירת מודיעין מיוחדת, אמ״ן 

מחקר, 1974.
הפיקוד  מוצב   – הכיפורים  יום  מלחמת   .3

העליון, מה"ד – מחלקת היסטוריה, 1980.
מערכות,  הכיפורים,  יום  מלחמת  תולדות   .4

.1986
טיוטה   – הכיפורים  יום  מלחמת  תולדות   .5

להערות, מה״ד – מחלקת היסטוריה, 1978.
ומדיניים,  צבאיים  המיידיים,  המידע  לקטי   .6
ה־13-6  בין  מחקר  אמ״ן  ידי  על  שהופצו 

באוקטובר 1973 בגנזך אמ״ן.
שיחות עם:   .7

המחקר  קצין  גלבוע,  עמוס  תת־אלוף  א. 
ניתוח  על  מחקר  באמ״ן  אחראי  שהיה 

המידע באשר לכוח המשלוח העיראקי.
יחידת  מפקד  בן־פורת  יואל  תת־אלוף  ב. 

ההאזנה המטכ״לית.
הצפון  פיקוד  קמ״ן  מן,  חגי  אלוף־משנה  ג. 

במלחמה. 
תת־אלוף גיורא פורמן, רמ״ח מבצעי אוויר  ד. 

במלחמה.

מימין: אחמד חסן אל־בכר, נשיא עיראק, משמאל: סדאם חוסיין, סגן הנשיא
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המהפכה  משמרות  של  המודיעין  ארגון 
מרכזי  מודיעין  למנגנון  האחרון  בעשור  הפך 
סמכויות  בידיו  המרכז  האסלאמית,  ברפובליקה 
המודיעין  מערך  גוברת.  השפעה  ובעל  נרחבות 
נוספים  שלטוניים  למערכים  בדומה  האיראני, 
במאבקי  מתאפיין  האסלאמית,  ברפובליקה 
ארגון  בין  בעיקר  ובכפילות,  ביריבויות  כוחות, 
למנהיג  הכפוף  המהפכה  משמרות  של  המודיעין 
העליון לבין משרד המודיעין, שהוקם בשנת 1984 

וכפוף לנשיא.
העליון,  למנהיג  מאפשרת  זו,  מוסדית  כפילות 
סמכויות  עיקר  את  בידיו  המרכז  ח'אמנהאי,  עלי 
ניהול המדינה, לעודד תחרות בין מוקדי כוח בעלי 
יתר  עוצמת  ריכוז  בכך  ולמנוע  מקבילות  סמכויות 

בידיהם.

אבני דרך בהתפתחות ארגון המודיעין
בשנת  הוקם  הנוכחית  במתכונתו  המודיעין  ארגון 
2009, לאחר שעבר שינויים ארגוניים ומבניים, מאז 
הקמת יחידת המודיעין של משמרות המהפכה, זמן 

קצר לאחר המהפכה האסלאמית )1979(.

המלחמה,  לניהול  קשורה  שאינה  והביטחונית, 
בידי גוף אחר. בשנת 1984 הוקם משרד המודיעין, 
ולסיכול  מודיעין  לאיסוף  המרכזי  לגורם  שהפך 
הועברו  הקמתו,  עם  המדינה.  ביטחון  נגד  פעילות 
רוב משאבי המודיעין של משמרות המהפכה לידי 
הפך  המהפכה  משמרות  ומודיעין  החדש,  המשרד 
התמקדה  שפעילותה  למבצעים,  מודיעין  ליחידת 
במאמצי  תומך  צבאי  מודיעין  באיסוף  בעיקר 

הלחימה.
בסוף  שאת  וביתר  השמונים,  שנות  סוף  מאז 
ובעשור הראשון של המאה ה־21,  שנות התשעים 
המהפכה,  משמרות  מודיעין  של  מעמדו  התחזק 
לחיזוק  המודיעין.  משרד  של  מעמדו  חשבון  על 
באופן  תרמה  המודיעין,  משרד  חשבון  על  מעמדו, 
בעקבות  המודיעין  משרד  שספג  המכה  משמעותי 

השרשרת"  "רציחות  בפרשת  מעורבותו  חשיפת 
התשעים,  בשנות  איראנים  אינטלקטואלים  של 
של  כפיפותו  המודיעין.  שר  להתפטרות  שהובילה 
משרד המודיעין לנשיא הרפורמיסטי דאז, מוחמד 
לחזק  המנהיג  של  רצונו  את  הגבירה  ח'אתמי, 
שאינו  המהפכה,  משמרות  של  המודיעין  אגף  את 
המחוקקת,  והרשות  הממשלה  מצד  לפיקוח  נתון 
דיכוי  בראשן  נוספות,  משימות  עליו  ולהטיל 

מתנגדי המשטר.
לארגון,  המודיעין  אגף  שודרג   2009 באוקטובר 
לאחר שמוזג עם כמה יחידות מודיעיניות נוספות 
הקנתה  הארגון  הקמת  המהפכה.  במשמרות 
שליטה  יכולת  האיראנית  ולצמרת  איראן  למנהיג 
משופרת באמצעי הדיכוי והפיקוח, שאינם כפופים 
לממשלה. בראש הארגון הועמד איש הדת חוסיין 
של  ממקורביו  לאחד  הנחשב  טאא'ב,  טאא'ב. 
מנהיג איראן, הצטרף למשמרות המהפכה בראשית 
במשרד  כעשור  במשך  שירת  השמונים,  שנות 
למשמרות  חזר  התשעים  שנות  ובסוף  המודיעין 
של  הבסיג'  זרוע  כמפקד  מונה  ב־2008  המהפכה. 
מרכזי  תפקיד  מילא  וב־2009  המהפכה  משמרות 
בדיכוי המהומות, שפרצו בקיץ 2009 ברחבי איראן 
)"המהפכה הירוקה"(, בעקבות טענות האופוזיציה 
לנשיאות  הבחירות  תוצאות  לזיוף  הרפורמיסטית 

ארגון המודיעין של משמרות המהפכה: 
מנגנון מודיעין מרכזי
ברפובליקה האסלאמית

דר' רז צימט*

חסין טאא'ב )תאבנאכ, 27 בינואר 2020(

 במסגרת הפיקוד, פועל מרכז 
לחקירת פשעי סייבר של 

משמרות המהפכה, שהוקם 
ב־2007 )"צבא הסייבר"( והיה 
מעורב במבצעי סייבר שונים,

על רקע חילוקי הדעות בין 
שני הארגונים, ניסו בכירים 

במשטר ובשתי סוכנויות 
המודיעין בשנים האחרונות 

- להצניע את עוצמת 
המחלוקות ביניהם ולהפגין 

אחדות שורה

לאחר המהפכה, התמקד הארגון באיסוף מודיעין 
מתנגדיו  נגד  המשטר  שניהל  המאבק  לטובת 
ח'לק  מוג'אהדין-י  ארגון  בהם  הפוליטיים, 
פרוץ  בעקבות  )תּוֶדה(.  הקומוניסטית  והמפלגה 
מלחמת איראן-עיראק )בספטמבר 1980( וכניסת 
משמרות המהפכה למלחמה, הפנה הארגון את רוב 
כתוצאה  המלחמה.  לצורכי  המודיעיניים  משאביו 
מכך, התעורר צורך לרכז את הפעילות המודיעינית 
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איראן. זמן קצר לאחר דיכוי המהומות, מונה לראש 
שמרניות  בעמדות  מחזיק  הוא  המודיעין.  ארגון 
וניציות, המשקפות את הקו הרשמי שאותו מתווה 

מנהיג איראן.
החלשת משרד המודיעין הואצה בעקבות המשבר 
מחמוד  הנשיא  בין  ב־2011,  שפרץ  הפוליטי, 
 ,2011 באפריל  ח'אמנהאי.  למנהיג  אחמדינג'אד 
שר  של  התפטרותו  את  קיבל  כי  הנשיא  הודיע 
המודיעין, חידר מצלחי. זמן קצר לאחר מכן, פרסם 
ח'אמנהאי הודעה חריגה, שבה הביע תמיכה בשר 
המודיעין והנחה שעליו לשוב ולאייש את משרתו. 
חילוקי הדעות בין הנשיא למנהיג הפכו עד מהרה 
והגבירו  האיראנית,  בצמרת  חריף  פוליטי  למשבר 
את  לחזק  ח'אמנהאי  של  נחישותו  את  יותר  אף 

ארגון משמרות המהפכה, הכפוף לו באופן ישיר.
למו־ האגף  עם  המודיעין  ארגון  מוזג   2019  במאי
דיעין אסטרטגי של משמרות המהפכה. השינויים 
הארגוניים במודיעין משמרות המהפכה – התבצעו 
העימות המחריף בין איראן לארצות הב־  על רקע
רית, בעקבות החלטת הנשיא דונלד טראמפ במאי 
2018 לפרוש מהסכם הגרעין, ולאמץ את אסטרט־
גיית "מקסימום הלחצים" נגד איראן. בנוסף לכך, 
לשינוי המבני קדמה הודעת ארצות הברית להוסיף 
הטרור  ארגוני  לרשימת  המהפכה  משמרות  את 
של משרד החוץ האמריקאי, החל מה־15 באפריל 
הארגון  כראש  טאא'ב  של  מעמדו  חיזוק   .2019
המשודרג, נתפש כעדות נוספת לנחישות המשטר 
לשפר את המענה לאתגרים הגוברים מבית ומחוץ, 
ולהגביר את הדיכוי הפנימי על רקע חשש מחידוש 

המחאה העממית בשל המשבר הכלכלי המחריף.

יחסי הגומלין בין ארגון המודיעין של 
משמרות המהפכה למשרד המודיעין

הכפילויות בתחומי האחריות בין משרד המודיעין 
יצרו  המהפכה  משמרות  של  המודיעין  לארגון 
חילוקי דעות ומאבקי יוקרה בין שני הגופים. בכמה 

סותרות,  הודעות  הגופים  שני  פרסמו  הזדמנויות, 
כך,  מודיעיניות.  הצלחות  על  אחריות  נטלו  שבהן 
במשמרות  המודיעין  ארגון  ראש  סגן  טען  למשל, 
המהפכה בפברואר 2017, כי הארגון לכד חוליה של 
15 טרוריסטים, שהתכוונו לבצע פיגועים בתהלוכות 
הוכחשו  דבריו  האסלאמית.  למהפכה  השנה  יום 
תוך זמן קצר על ידי מקור במשרד המודיעין, שטען 
ידי  על  במלואו  בוצע  החוליה  ללכידת  המבצע  כי 
משרד המודיעין. בהזדמנות זו, נטל המקור אחריות 
בפברואר  ללכידתו  גם  המודיעין  משרד  מטעם 
2010 של עבד אלמאלכ ריגי, מנהיג הארגון הבדלני 
הסוני-בלוצ'י ג'נדאללה, כאשר המטוס שעליו היה 
הונחת  לקירגיזסטאן  האמירויות  מאיחוד  בדרכו 
שני  בין  נוסף  עימות  איראן.  שלטונות  ידי  על 
הגופים פרץ ביוני 2017 בעקבות מתקפת הטילים, 
א־זור  בדיר  דאע"ש  עמדות  על  איראן  שביצעה 
שבסוריה בתגובה על מתקפת טרור, שביצע הארגון 
כי  המודיעין  שר  הצהיר  התקיפה,  לאחר  בטהראן. 
משרד המודיעין הוא שאיתר את מקום המפגש של 
בכירי דאע"ש ביעד שהותקף, והעביר את המיקום 
בהודעה  המהפכה.  משמרות  של  הטילים  ליחידת 
כי  נמסר  זאת,  לעומת  המהפכה,  משמרות  מטעם 
יעדי התקיפה אותרו על ידי גורמי השטח של כוח 

קדס.
ניסו  הארגונים,  שני  בין  הדעות  חילוקי  רקע  על 
בכירים במשטר ובשתי סוכנויות המודיעין בשנים 
המחלוקות  עוצמת  את  להצניע   – האחרונות 
עין,  למראית  ולו  שורה,  אחדות  ולהפגין  ביניהם 

מבית וכלפי חוץ.
המהפכה,  משמרות  מפקד  התייחס   ,2019 במאי 

לוגו משרד המודיעין )מימין( ולוגו משמרות המהפכה

חסין טאא'ב נפגש עם איש הדת הבכיר, איתאללה עבדאללה ג'ואדי אמלי
)מהר, 28 בפברואר 2018(

הקמת הארגון הקנתה למנהיג 
איראן ולצמרת האיראנית 

יכולת שליטה משופרת 
באמצעי הדיכוי והפיקוח, 
שאינם כפופים לממשלה
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מודיעין  בין  הגומלין  ליחסי  סלאמי,  חוסיין 
והצהיר  המודיעין,  למשרד  המהפכה  משמרות 
המהפכה"  של  "עיניה  מהווים  הארגונים  שני  כי 
ראשי  מצד  המאמצים  חרף  זה.  את  זה  ומשלימים 
שני הארגונים להצניע את המחלוקות ביניהם, יש 
להניח כי המשך הרחבת סמכויותיו ומשימותיו של 
ארגון המודיעין של משמרות המהפכה טומן בחובו 
משאבים  על  ביניהם  היריבות  להמשך  פוטנציאל 

ויוקרה, ואף להעמקתה.

השליטה  יכולת  את  לשפר  נועדה  זו  פעילות 
ביטחוניים  אתגרים  עם  הארגון  של  וההתמודדות 

פנימיים בשגרה ובחירום.
הארגון,  מבנה  אודות  על  וספורדי  חלקי  ממידע 
נושאיות,  מחלקות  ממספר  מורכב  הוא  כי  עולה 
שאחראיות לתחומים מודיעיניים ונושאיים שונים 
בהן:  הארגון,  על  המוטלות  למשימות  בהתאם 
מחלקת מיפוי, האחראית למיפוי כל הערים ברחבי 
פוליטית,  רגישות  בעלי  מקומות  ואיתור  איראן 

האחראית  איסוף,  מחלקת  חברתית;  או  כלכלית 
והעברתו  שונים  באמצעים  מודיעין  לאיסוף 
פוליטית  מחלקה  הרלוונטיות;  היחידות  בין 
המתמקדת באיסוף מודיעין ובמעקב אחר מפלגות 
מבצעים,  מחלקת  פוליטיים;  ואישים  פוליטיות 
ולהוצאתם לפועל של מבצעים,  האחראית לתכנון 
לחימה,  אמצעי  אספקת  חקירות,  מעצרים,  כגון: 
מחלקה  באלה;  וכיוצא  ותחבורה  לבוש  אספקת 
בעבירות  בפשיעה,  למאבק  האחראית  חברתית, 
צּופים,  )מסדרים  "סוטה"  דתית  ובפעילות  מוסר 
בהאים, כת השטן וכיוצא באלה(; מחלקת תיעוד, 
האחראית לשימור מסמכים ולתיעוד ממוחשב של 
מידע מודיעיני; ומרכז טכני, שאחראי לטיפול בציוד 
האזנות, צילום ומחשוב, ולפיתוח תיעוד חזותי של 
הפגנות וזיהוי המשתתפים בהן ולהתקנת מצלמות 

וציוד האזנה.

מחמד כאט'מי, ראש הארגון לאבטחת מודיעין במשמרות המהפכה. )אפרס, 29 בינואר 2017(

חסין טאאב' בתהלוכות יום ירושלים העולמי )משרק ניוז, 31 במאי 2019( 

עימות נוסף בין שני הגופים 
פרץ ביוני 2017 בעקבות 

מתקפת הטילים, שביצעה 
איראן על עמדות דאע"ש 

בדיר א־זור שבסוריה בתגובה 
על מתקפת טרור, שביצע 

הארגון בטהראן. 

המודיעין של משמרות
המהפכה – מבנה משוער

משמרות  של  המבוזרת  פעילותן  למאפייני  בדומה 
המהפכה בעשור האחרון, פועל גם ארגון המודיעין 
מרכזים  באמצעות  המהפכה  משמרות  של 
ברחבי  המחוזות  ב־31  הפועלים  מודיעיניים, 
מודיעינית  יחידה  פועלת  מחוז  בכל  המדינה. 
בטהראן.  שמרכזו  המודיעין,  לארגון  בכפיפות 

השינויים הארגוניים במודיעין 
משמרות המהפכה - התבצעו 
על רקע העימות המחריף בין 

איראן לארצות הברית, 

של  הסייבר  מערך  גם  דיווחים,  מספר  פי  על 
של  המודיעין  לארגון  כפוף  המהפכה  משמרות 
חד־ עדות  לכך  אין  כי  אם  המהפכה,  משמרות 

משמרות  של  הסייבר"  הגנת  "פיקוד  משמעית. 
על  להגן  כדי  האחרון  בעשור  הוקם  המהפכה 
סייבר,  תקיפות  מפני  מקומיות  מידע  מערכות 
וריגול בסייבר,  ולפקח על פשיעה מאורגנת, טרור 
ביטחון  את  לשדרג  המהפכה,  בערכי  פגיעה  לסכל 
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חסין טאא'ב נפגש עם איש הדת הבכיר, איתאללה עבדאללה ג'ואדי אמלי. 
)מהר, 28 בפברואר 2018(

תכנים  וליצור  סייבר  במערכות  המשתמשים 
לחקירת  מרכז  פועל  הפיקוד,  במסגרת  בסייבר. 
שהוקם  המהפכה,  משמרות  של  סייבר  פשעי 
במבצעי  מעורב  והיה  הסייבר"(  )"צבא  ב־2007 
לזהות  שנועד  "גרדאב",  והפרויקט  שונים,  סייבר 
אתרים  של  פעילותם  מאחורי  העומדים  גורמים 

"בלתי מוסריים".

משימות ותחומי אחריות בארגון 
המודיעין של משמרות המהפכה

של  המודיעין  ארגון  של  המרכזיות  משימותיו  בין 
משמרות המהפכה ניתן לציין:

סיכול טרור מצד ארגוני טרור, ארגוני אופוזיציה   •
ושירותי מודיעין זרים.

משטר  מתנגדי  של  פוליטית  חתרנות  סיכול   •
ומבקרי משטר מבית ומחוץ. כחלק מאחריותו 
בתחום סיכול חתרנות פוליטית ודיכוי מתנגדי 
 A-2 המשטר, אחראי ארגון המודיעין על אגף 
המשמש  בטהראן,  לשמצה  הידוע  אווין  בכלא 

לכליאת אסירים פוליטיים.
ומהומות.  מחאות  בדיכוי  פעילה  השתתפות   •
פעילות זו התגברה לנוכח גלי המחאה העממית, 
 2018 -2017תחילת  בסוף  איראן  את  שפקדו 

ובסוף 2019 )"מהומות הדלק"(.
מאבק ב"חדירה תרבותית מערבית" ובעבירות   •
הווירטואלי,  במרחב  ואכיפה  פיקוח  מוסר, 
סיכול  דתית",  ו"סטייה  אתנית  בדלנות  סיכול 
בשחיתות  ומאבק  והברחות  חמורה  פשיעה 

כלכלית.
לכידת מתנגדי משטר בחו"ל. במסגרת פעילות   •
זו, ניתן לציין למשל את מעצרו באוקטובר 2019 
המשטר,  ומתנגד  עיתונאי  זם,  רוחאללה  של 
על  ונחטף  בפריז  האחרונות  בשנים  שהתגורר 
ידי ארגון המודיעין עם הגעתו לשדה התעופה 
ערוץ  בהפעלת  בעיקר  נודע  זם  בגדאד.  של 
תפקיד  ומילא   2015 בשנת  שהקים  טלגרם, 
באיראן  שפרץ  המחאה,  גל  בארגון  משמעותי 

בשלהי 2017.
איראנית- אזרחות  בעלי  אזרחים  מעצר   •
מערבית כפולה במהלך ביקורם באיראן. בשנים 
בעלי  עשרות  המודיעין  ארגון  עצר  האחרונות 
אזרחות כפולה והאשימם בריגול, בעיקר לצורך 
איראן  בין  אסירים  לשחרור  עסקאות  קידום 

למדינות המערב או לצורך דרישת כופר. 
ושמירת  מערבית"  תרבותית  ב"חדירה  מאבק   •

ערכי המוסר במרחב הפיזי והווירטואלי.
של  ביטויים  ונגד  אתנית  בדלנות  נגד  פעילות   •
"סטייה דתית" )מסדרים צּופים, בהאים, עובדי 

"כת השטן" וכיוצא באלה(.
כספים,  הלבנת  כגון:  חמורה,  פשיעה  סיכול   •
סחר בלתי־חוקי במטבע חוץ והברחת סחורות, 

סמים, אלכוהול ואמצעי לחימה.

 מחלקה חברתית, האחראית 
למאבק בפשיעה, בעבירות 

מוסר ובפעילות דתית "סוטה" 
)מסדרים צּופים, בהאים, כת 

השטן וכיוצא באלה( 

לאחד  הנחשבת  הכלכלית,  בשחיתות  מאבק   •
המאפיינים הבולטים של המערכות הציבורית, 

הפוליטית והכלכלית באיראן.
משמרות  ממעורבות  כחלק  בקורונה,  מאבק   •
למניעת  ובפעולות  המשבר  בניהול  המהפכה 
התפשטות הנגיף ולסיוע לנפגעים, למשל ייצור 
ציוד  אגירת  וסיכול  רפואי  ציוד  של  וחלוקה 
וחומרי  כירורגיות  כגון: מסכות, כפפות  רפואי, 

חיטוי.
משמרות  של  המודיעין  ארגון  מעמד  שדרוג 
משימותיו,  והרחבת  האחרון  בעשור  המהפכה 
של  מעמדן  התחזקות  של  כוללת  מגמה  משקפים 
כיום  הממלאות  האיראניות,  המהפכה  משמרות 
האיראנית,  הפוליטית  במערכת  משמעותי  תפקיד 
עלי־ג'עפרי  מוחמד  של  מינויו  בכלכלה.  גם  כמו 
סימנה   ,2007 בשנת  המהפכה  משמרות  כמפקד 
שלב חשוב בהגברת מעורבות הארגון בפוליטיקה, 
לאחר שהגדיר את משמרות המהפכה כארגון שאינו 

מאמר זה התבסס על סקירת יסוד, שהתפרסמה   *
על־שם  ולטרור  למודיעין  המידע  מרכז  מטעם 
בנובמבר  חמישה  מתאריך  עמית  מאיר  אלוף 
לאיראן,  מומחה  הוא  צימט  רז  דר׳   .2020
המשמש כחוקר במרכז המידע למודיעין ולטרור 

.)INSS( ובמכון למחקרי ביטחון לאומי

מאבק בשחיתות הכלכלית, 
הנחשבת לאחד המאפיינים 

הבולטים של המערכות 
הציבורית, הפוליטית והכלכלית 

באיראן

"צבאי לחלוטין", אלא גם "פוליטי ואידיאולוגי".
פעילותו  והתרחבות  הארגון  של  מעמדו  חיזוק 
ציבורית  לביקורת  הביאו  נוספים,  לתחומים 
בנוגע  טענות  שכללו  הארגון,  על  גוברת  ופוליטית 
למעורבותו  ואף  סמכויותיו,  של  לרעה  לניצול 
במעשי שחיתות ובאי־סדרים. חרף ביקורת זו, לא 
זו בלבד שמעמדו לא נפגע, אלא שנראה כי המשטר 
האתגרים  שגוברים  ככל  יותר,  אף  לחזקו  נחוש 

בפניהם ניצבת איראן מבית ומחוץ.
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והכיסוי  מובארכ  חוסני  הנשיא  של  פטירתו 
מעט  לא  בי  עוררה  לה,  שנלווה  התקשורתי 
זיכרונות )ולמען האמת – גם געגועים...( לשנים 
הארוכות שבהן עסקתי כקמ״ן בנושא המצרי, הן 
ההתשה  מלחמת  בתקופת  שלי  הסדיר  בשירות 
כולל   – סיני  אוגדת  ובמודיעין  דרום  )בפיקוד 
חוויית פציעת ראש מרסיס מרגמה ב״מצמד״ – 
לשירות  כשחזרתי  הן  בדוורסואר(;  צה״ל  מוצב 
הצעירים  הקצינים  לקבוצת  והצטרפתי  קבע 
ששיקמו את הענף המצרי )60( אחרי מלחמת יום 
שנות  בסוף  הדרום  פיקוד  כקמ״ן  הן  הכיפורים; 

השמונים.

להקדיש  החלטתי  לעיל,  לנזכר  קשר  ללא  אולם, 
שורות אלה דווקא לאירוע מיוחד שהתרחש לפני 
אמ״ן,  ראש  לשכת  ראש  כשהייתי  שנים,  ארבעים 
יהושע שגיא, בסוף שנות השבעים. הימים  האלוף 
1979 אישרה  היו ימי “פרוץ השלום״: ב־22 במרץ 
ארבעה  השלום.  הסכם  את  מוחלט  ברוב  הכנסת 
על  ההסכם  נחתם  במרץ,  ב־26  מכן,  לאחר  ימים 

מדשאת “הבית הלבן״.
אנואר  הנשיא  במאי,  ב־27  חודשיים,  כעבור 
וראש  מובארכ,  חוסני  בסגנו  מלווה  סאדאת, 
מוסטפא חליל, ביקרו בבאר שבע, עירו  ממשלתו, 
של אליהו נאוי, ראש העירייה והמארח, שבה חתמו 

סיפור אישי 

רב-אלוף רפול בארץ הפרעונים...
רשמי הביקור של הרמטכ״ל
רא״ל רפאל איתן ז״ל במצרים

דר' יוסי בן־ארי

עם פילדמרשל בדאווי – שני רמטכ״לים מאוד לא מיליטנטיים – באדיבות ארכיון צה״ל

שביעות הרצון המצרית 
מההתפתחויות הייתה גדולה 

מספיק כדי שהרמטכ״ל 
המצרי, רב־אלוף אחמד 
בדאווי, יאות להזמין את 

רמטכ״ל צה״ל אז, רב־אלוף 
רפאל )רפול( איתן, לביקור 

רשמי במצרים. 
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סיירוס  עם  יחד  בגין,  מנחם  הממשלה  ראש  עם 
רבים  ועוד  האמריקאי,  המדינה  מזכיר  ואנס, 
“מגילת השלום״ המוצגת לראווה מאז  וטובים על 

בבניין העירייה. אכן היו אלה ימים יפים...

היסטוריה של שלום
כשצה"ל  בשטח,  גם  להתממש  החלה  ההיסטוריה 
שביעות  מסיני.  הנסיגה  את  הראשון,  בשלב  החל, 
גדולה  הייתה  מההתפתחויות  המצרית  הרצון 
אחמד  רב־אלוף  המצרי,  שהרמטכ״ל  כדי  מספיק 
רב־ אז,  צה״ל  רמטכ״ל  את  להזמין  יאות  בדאווי, 
במצרים.  רשמי  לביקור  איתן,  )רפול(  רפאל  אלוף 
רפול צירף למשלחת את ראש אמ״ן, האלוף יהושע 
שגיא, את נשות השניים )מרים איתן וחנה שגיא(, 
את ראשי הלשכות – אילן בירן ואותי, ואת אברהם 
סלע )שהיה בשעתו ראש ענף 61( כמתורגמן. ב־13 
במאי 1979 יצאנו לביקור בן שלושה ימים במצרים, 
שאף  ויצמן,  עזר  הביטחון  שר  של  החמה  בברכתו 
טרח להגיע לבח״א )בסיס חיל־אוויר( 27 לציידנו 

בברכת דרך.
“בן־ התעופה  מנמל  המריא  כשה״ווסטווינד״ 
גוריון״, ניכרה התרגשות אצל כולם. מי היה מעלה 
ההרואית  בצניחה   890 מג״ד  שרפול,  בדעתו 
קמ״ן  שגיא,  יהושע  או  “קדש״,  במבצע  במתלה 
וקמ״ן  ו״ההתשה״  הימים״  “ששת  במלחמת  דרום 
יום  במלחמת  שרון  אריק  של  הצליחה  אוגדת 
הכיפורים, יעשו את דרכם, לבושי חליפות ועניבות 
התיכון  הים  מעל  לדרום,  מצפון  מנהלים,  במטוס 
אל מעל דלתת הנילוס, בואכה נמל התעופה הבין־

לאומי בקהיר...
אז:  עד  שהכרנו  למה  זה  היה  מרענן  תחליף  איזה 
תנועה במדבר סיני, תמיד ממזרח מערבה, במדים 
מאובקים, במתיחויות, או אף תחת אש ולחימה... 
מעל  רגשות...  בהחצנת  הצטיין  לא  רפול  כידוע, 
הדלתא ולקראת הנחיתה, בחרתי להתבונן במיוחד 
כברת   – צעיר  כקצין   – עשיתי  איתו  יהושע,  על 
דרך לא קצרה בנושא המצרי. ידעתי עד כמה עולם 
עיניו  ואכן,  המקצועיים.  בחייו  דומיננטי  היה  זה 

הבורקות אמרו את הכול...

ביקור כיד הפרעה )המלך(...
לרמטכ״ל   – מהכלל  יוצא  היה  המצרי  האירוח 
ולחברי המשלחת – זכינו ליחס מאוד מכבד. בצד 
המצרי,  הרמטכ״ל  המארח,  עם  עבודה  פגישות 
כמאל  המושיר  ההגנה  ושר  בדאווי,  אחמד  פריק 
לביקורים  נלקחנו   – מפנקות  וארוחות  עלי,  חסן 
בבורג׳  גיזה,  בפירמידות  האלמוני,  החייל  בקבר 
אל גזירה; הוטסנו ב״קרנף״ מנהלים לאלכסנדריה, 
עם  ולפגישה  מונטזה  בארמון  במעמורה,  לביקור 
אלוף פיקוד צפון המצרי במועדון היאכטות בחוף 
העיר; נלקחנו לסיור במוזיאון הרומי ובבית הכנסת 
המקומי; ו״קינחנו״ בחזרה לקהיר במוזיאון הלאומי 

המצרי ובשוק חאן אל חלילי. כנהוג במקרים כאלה, 
נשות האורחים זכו גם לתוכנית מיוחדת.

להקדיש  לנכון  מוצא  אני  הבאות  השורות  את 
החגיגית  מהארוחה  לי  שנותרה  מיוחדת  למזכרת 
הכוחות  במועדון  לביקור,  הראשון  בערב  שנערכה 
המזוינים במעדי, קהיר. למארח, הרמטכ״ל בדאווי, 
אמ״ן  ראש   – וביניהם  נוספים,  מכובדים  הצטרפו 
המצרי, הלואא׳ לביב שוראב וראש אגף המבצעים, 

הלואא׳ חסן אבו סעדה.
לקחתי   – רעיון  בי  הבזיק  מברך,  החל  כשבדאווי 
עליו  ורשמתי  הארוחה  של  המודפס  התפריט  את 
את דבריו, על פי תרגומו המצוין של סלע. את דברי 
רפול היה לי כבר קל יותר לרשום... בסיום הארוחה, 
ניגשתי  עוז,  הרהבתי  נהדרת,  באווירה  שהתנהלה 

את  וביקשתי  רשמתי  מה  להם  הראיתי  אליהם, 
חתימתם על דף הקרטון המהודר, כעדות ומזכרת 
לאירוע היסטורי שלא תועד בשום דרך אחרת. שני 
הרמטכ״לים, שנאומיהם היו ספונטניים, לא היססו 

ועשו זאת ברצון רב...

ברכות של נחת ורצון טוב
בחרתי לצרף את המסמך המקורי, אך מאחר שכתב 
ידי אף פעם לא היה ממש קריא, החלטתי להביאו 
האפשרי  ביותר  הנאמן  באופן  יותר,  ברור  בכיתוב 
הצלחתי  שלא  בודדות  מילים  )למעט  למקור 

לפענח...(:
בדאווי  אחמד  “פריק״  רב־אלוף  של  הברכה  דברי 

)לימים – פילדמרשל(, הרמטכ״ל המצרי:

בביקורו  צה״ל  רמטכ״ל  את  לקבל  שמחים  “אנו 
הראשון במצרים, לאחר חתימת אשרור החוזה בין 

מצרים לישראל.
עיתוי הביקור – בתוך מהלך ביצוע השלב הראשון 
את  מבטיח   – השטחים  מסירת  המשך  לנסיגה, 
השטחים  את  למסור  והרצון  הטובות  הכוונות 

בדייקנות.
הוכחה  וזו  ממשי,  לדבר  הייתה  לשלום  התקווה 
אלא  סיסמאות,  אינה  השטחים  שהחזרת  לכך 
מצרים  בין  השלום  חוזה  וצודקת.  רצינית  עבודה 

  רב־אלוף רפול בארץ הפרעונים.../ סיפור אישי

מימין: דברי הברכה של רב־אלוף “פריק״ אחמד בדאווי )לימים – פילדמרשל(, הרמטכ״ל המצרי. 
משמאל: דברי הברכה של רפול. יוסי בן-ארי דאג להחתים )על העמוד השמאלי למעלה( את שני 

ראשי המטות על ההזמנה לארוחת הערב.

פחות משנה לאחר מכן, 
בשניים במרץ 1981, 

נעצבתי מאוד כשנודע לי 
כי הפילדמרשל בדאווי 

ותריסר קצינים בכירים עימו, 
נהרגו בתאונת מסוק בסיווה 

שבמערב מצרים. כמה חבל
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וקונסטרוקטיבי  חדש  להישג  נחשב  וישראל 
ויוליך  להסכם  שהביא  ומתן  המשא  תוצאת   –

להסכם מלא באזור.
להתנפץ  הפסיכולוגיים  המחסומים  כשהתחילו 
והגענו  ולרדת לרמה ההגיונית, התקרבו הגישות 

להסכם המתגשם בדרך לשלום כולל.
רב־אלוף איתן, יקירי. זמן הביקור קצר, אך יש לכם 
והחדשה.  העתיקה  מצרים  את  לראות  הזדמנות 
על  שניפגש  ומקווה  במצרים  שתיהנו  מברך  אני 

דרך השלום, הזכות והצדק.
אקדח  זהו  ואמר:(  לאיתן  מתנה  מסר  )בדאווי 
זה  את  מגיש  לא   – המצריים  המפעלים  תוצרת 
כתשורת מלחמה, אלא, והייתי צריך להוסיף זאת, 

שמתנה זו תישאר בקופסה ולא תצא ממנה!״
דברי התשובה של רב־אלוף איתן, רמטכ״ל צה״ל:

“אני יכול לחסוך הרבה מילים ולומר שאני מסכים 
לכל מילה שאמר הרמטכ״ל בדאווי. באנו הנה אחרי 
הבינו  שלנו  העמים  שני  מלחמות.  של  שנים   31
שהגיע הזמן להפנות את המאמץ, הזמן והכישרונות 
שלושים  לפני  המלחמות.  לדרך  ולא  אחרת,  לדרך 
נחתם  )והינה(  הנשק  שביתת  הסכמי  נחתמו  שנה 
ושנוכל  הדרך,  שזו  מאמינים  אנו  שלום.  הסכם 
הצד  את  ויבין  יותר  יתרום  אחד  כל  בה.  ללכת 
 ... שכבר  עובדה  למטרה.  להגיע  נוכל  וכך  השני, 
אחרים.  ודברים  כותנה  יבולי  של  חשבונות  עשינו 
זה מראה איזה מרחב של שיתוף פעולה אפשרי בין 

שני העמים.

)איתן מסר לבדאווי מתנה ואמר:( אני שמח להגיש 
של  מהשלב  המעבר  שתסמל  מתנה  בדאווי  לגנרל 
מלחמה לדרך השלום! זוהי חרב עתיקה בת 3,000 
שבו  המצב  את  המסמל  חדש  זית  ענף  וזהו  שנים, 

אנו נמצאים – מצב של שלום!״

הרהורי שלום ומציאות
לסיום,  מיוחדת.  ערב  ארוחת  אותה  לגבי  כאן  עד 
מספר  לתיאור  זיכרוני  מיטב  את  לגייס  אנסה 

סיפור אישי / רב־אלוף רפול בארץ הפרעונים...

לי  נוספות הכרוכות באירוע, שככל הידוע  נקודות 
ישראלי  רמטכ״ל  של  ואחרון  ראשון  ביקור  היה 

במצרים.
גושן.  לארץ  הראשונה  נסיעתי  זו  הייתה   .1
כששימשתי,  נוספות,  רבות  באו  בעקבותיה 
דב  של  כקמ״נו   ,60 כרע״ן  תפקידי  על  בנוסף 
הסכם  של  הצבאי  הנספח  לעיצוב  שיאון, 
אברשה  האלוף  של  בצוות  וכחבר  השלום; 

לחיצת יד אמיצה! ככל הנראה הכאיבה למצרי – באדיבות ארכיון צה״ל

בטקס ובמסדר הכבוד הרשמי – באדיבות ארכיון צה״ל
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  רב־אלוף רפול בארץ הפרעונים.../ סיפור אישי

“אין  כי  אומרים  האוטונומיה.  לשיחות  טמיר, 
היה  הרמטכ״ל,  בביקור  הראשונה״.  הפעם  כמו 
הוריה,  כמו  אז,  שאשתי  כיוון  במיוחד,  נכון  זה 
היו ילידי מצרים ועלו לישראל בעקבות “מבצע 
קדש״. חמי ז״ל, ביקש ממני לנסות ולראות מה 
“הליופוליס״  בשכונת  בו  שגרו  הבית  עם  קרה 
הוא  נעימים.  זיכרונות  לו  היו  שממנה  בעיר, 
נתן לי את כתובתם, כפי שזכרה. חלפנו על פני 
הבניין, ביעף. למעלה מעשרים שנה לאחר שהם 
עזבוהו. המקום נראה רע... סיפרתי לו כשחזרתי, 
בעיקר  הופתע,  לא  אך  לשמוע,  התאכזב  הוא 
המצרים,  על  טובות  דעות  לו  היו  שלא  משום 
גם לא ביחס לכוונותיהם כלפי ישראל. הוא לא 
האמין בסיכוי להסדר שיצליח בין המדינות. הו, 
כמה שהתווכחנו על זה... הוא המליץ שאקשיב 
לא  כיוון שאנחנו, אנשי הממסד הישראלי,  לו, 
באמת מכירים את הערבים, ונופתע שוב לרעה. 
הכיפורים  יום  מלחמת  של  הטרייה  הצריבה 
ובמבט  בדיעבד  אך  טעם,  לדבריו  הוסיפה 

מפוכח לאחור – הוא טעה...
במעלה  בטור  צעדנו  בגיזה,  הביקור  במהלך   .2
צעדה  לפניי  הפירמידות.  אחת  לתוך  המדרגות 

המצרי,  הצבאי  המודיעין  ראש  של  אשתו 
במקום.  ראשון  ביקור  לה  זה  כי  שסיפרה 
הטיפוס לא היה קשה, אך האוויר היה מחניק 
התעלפה  נאה  גברת  אותה  ולפתע,  למדי, 
מה   – גדולה  הייתה  מבוכתי  וקרסה.  כנראה, 
עושים? כיצד עוזרים לה? המדובר היה באישה, 
מצרייה, מארחת! איך מסייעים לה בלי חלילה 
לפגוע בכבודה? למזל כולנו, אחריי צעדה מרים 
איתן, שהייתה האחות הראשית בבית החולים 
“העמק״ בעפולה. ללא היסוס, היא הדפה אותי 
שצריך,  מה  עשתה  הגברת,  לצד  רכנה  הצידה, 

והחזירה אותה אלינו...
 ,52 בן  גבר   – אז  המצרי,  הרמטכ״ל  המארח,   .3
ויותר  החיצונית,  בהופעתו  מאוד  אותי  הרשים 
מכך – בחמימות ובפתיחות שבהן קיבל אותנו, 

במוזיאון סוקר מומיה – מכירי ומוקירי רפול וההומור המיוחד, יכולים לתאר לעצמם מה עבר במוחו – באדיבות ארכיון צה״ל 

אורחיו מישראל. כמי שעסק רבות בצבא מצרים, 
כחוקר וקמ״ן, מצאתי עצמי משתאה כשסמוך 
כל כך אליי ישב מי שהיה מפקד דיוויזיית חיל 
הכיפורים,  יום  במלחמת  השביעית  הרגלים 
ומפקד הארמייה השלישית )הנצורה...( בשלהי 
יותר  אין  המקצועיים,  בחיינו  מלחמה.  אותה 
מדי הזדמנויות לכך, שמושא התעניינותך יושב 
כאשר  בשבילו  ושמחתי  אותו,  חיבבתי  מולך... 
לשר   ,1980 במאי  ב־14  אותו,  מינה  סאדאת 

ההגנה והתעשייה הצבאית.
 ,1981 במרץ  בשניים  מכן,  לאחר  משנה  פחות 
בדאווי  הפילדמרשל  כי  לי  כשנודע  מאוד  נעצבתי 
ותריסר קצינים בכירים עימו, נהרגו בתאונת מסוק 

בסיווה שבמערב מצרים. כמה חבל.
וממש לסיום:

מודיעין  כמש״ק  הראשון  מיומי  הכרתי  רפול  את 
בחטיבת הבקעה, כשהוא שימש אז )1968( מפקדה, 
ועד ימיו האחרונים כרמטכ״ל )1983(, כשמלחמת 
אז  )אני  ושתילה״  “סברה  ופרשת  הראשונה  לבנון 
ונותר  היה  הוא  בינינו.  הפגישו   )96 אוגדה  קמ״ן 
וגיבור לאומי. שיהיו הדברים  חייל ומפקד למופת 

הללו כ״אנדרטה קטנה״ נוספת לזכרו.

"זוהי חרב עתיקה בת 3,000 
שנים, וזהו ענף זית חדש 

המסמל את המצב שבו אנו 
נמצאים - מצב של שלום!״
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מותו של הסופר הבריטי דיוויד ג'ון מור קורנוול, 
לה  "ג'ון  העט  בשם  הידוע   ,2020 בדצמבר,  ב-12 
שיגרתי  אירוע  מאשר  יותר  הרבה  הוא  קארה" 

בתחום הספרות בכלל וסוגת הריגול בפרט.
הבריטי  החשאי  בשירות  רקע  בעל  קארה,  לה 
)ה-)MI6, הצליח בששים שנות יצירתו, שתחילתן 
בשני   ,)1961( מהכפור"  שחזר  "המרגל  בספרו 

תחומים עיקריים. 
הוא שיקף בכשרון רב את מורכבות עולם הצללים, 
והצליח להפוך את התנהגות המרגל בגבורה כסוגה 

חדשה, מכובדת ומורכבת של ספרות ריגול.
פחות  לא  להיות  יכול  הסתבר,  כך  החדש,  הגיבור 
מיוסר,  אמן  או  רופא  עורך-דין,  מאשר  מורכב 
ולתחזק עלילה נפתלת, הן מבחינת רמת התחכום 
של  אישיותם  ומורכבות  עומק  מבחינת  והן  שבה 

גיבוריה. 
העשרים  המאה  במהלך  היה  המרגל,  של  דימויו 
פלסטי וחד-ממדי: הוא יכול היה להיות נבל חסר 
מצפון הבוגד במולדתו )כפי שראה לדוגמא הימין 
רדל  אלפרד  של  דמותו  או  דרייפוס,  את  הצרפתי 
עשור מאוחר יותר( פלייבוי בעל רשיון להרוג ומיד 
לאחר מכן לשתות מרטיני מסוגנן, הפועל בשירות 
הוד מלכותה... ניחשת –  007, בונד, ג'יימס בונד, 
איאן פלמינג, או יפהפיה מסתורית  יציר כפיו של 

ומפתה, דוגמת מאטה הארי. 
כולן, היו בעצם, דמויות פלאקטיות, חסרות עומק.

לה קארה, יצר מרגל מסוג שונה: רב-ממדי, מתלבט, 
מתוחכם מאד ופעיל מאד באזור הדמדומים שבין 
ארצו  למען  הפטריוטיות  שבין  לנאלח,  המוסרי 

כל  האנושית.   החברה  של  היסוד  בערכי  לבגידה 
אחת מיצירותיו, נעה תמיד בשני צירים מקבילים, 
מרכזיות:  בנקודות  הרף  ללא  המצטלבים  לפחות, 
התחכום של עולם המודיעין מחד גיסא, והדילמות 
הבלתי פוסקות בתחום האפור והחמקמק הנקרא 
הדילמות  גיסא.  מאידך  "מוסר"  או  "נאמנות" 
לעמוקה  הקריאה  חווית  את  הופכות  האלו, 
מעט  לא  בקורא  ומותירה  יותר,  הרבה  ומחייבת 
המבוכים  רבת  כשהעלילה  גם  למחשבה  חומר 

מגיעה אל סופה.
כך לדוגמא, ביצירתו היחידה, "המתופפת הקטנה", 
המתמקדת בנו, הישראלים ובסכסוך המזרח תיכוני 
המדמם,  מושגים הניצחון על הרעים וחיסולו של 
על  מפשע,  בחפים  ופגע  פצצות  שהרכיב  המחבל 
תמימה  בריטית  סטודנטית  צ'ארלי,  של  חשבונה 
המאמינה דווקא בזכויות הפלשתינאים, המוצאת 
בשם  מאד  מיומן  קצ"א  ידי  על  מטופללת  עצמה 
גדי, ומשלמת על כך בסופו של דבר בהתמוטטות 

פסיכיאטרית. 
 לה קארה, אינו מחלק ציונים וקשה מאד להכריע 
את  מתאר  הוא  לצרינו.  או  הוא  הלנו  בשאלה 
אירועיו והגיגיו ביובש בריטי המתובל בשפת-חסר 
הומור  בחוש  עם  מאד,   עדינה  )אנדרסטייטמנט( 

דק ומשובח המשקף את המציאות כמות שהיא.   
לתיאור  אצלו  זוכים  הפלשתינאים  הטרור  פעילי 
הרחוק מלהחמיא, וכך גם אנשי המוסד המחסלים 

אותם בשכל טוב ובזרוע נטויה .
את מלחמת לבנון הראשונה, הוא מציג, תוך שילוב 
שהפך  ובתיאור  הקבוצות,  שתי  נציגי  של  משובח 

באופן מפתיע לכמעט נבואי: 
"ולבסוף בשלהי האביב כאשר יבש עמק הליטאני 
הישראלית  הפלישה  החלה  טנקים...  למעבר  דיו 
בשלב  קץ  ושמה  רב  זמן  מזה  המיוחלת  ללבנון, 
זה למעשי האיבה, או על פי מיקומך מצד זה או 
אחר של המתרס, בישרה את תחילתו של השלב 
הבא. מחנות הפליטים שאירחו את צ'ארלי טוהרו, 
דחפורים  שהובאו  כלליים  בקווים  הדבר  ופירוש 
של  מלאכתם  את  והשלימו  הגופות  את  וקברו 
מחו  חשאיות  ויחידות  והמטוסים...  הטנקים 
מקומות  אותם  את  בביירות  האדמה  פני  מעל 
המתופפת  קארה,  לה  )ג'ון  צ'ארלי".  שהתה  בהן 
אביב  תל  לאור,  מוציאים  ביתן  זמורה  הקטנה, 

1984, ע' 441.(
או  סבא  ישראל  באהבת  ספוג  אינו  זה  תיאור 
פרו- בנטייה  לא  גם  אך  אוונגליסטי,  בחיבוק 

מצב  זהו  ואנטישמית.  מתלהמת  פלשתינית 
מציאותי, כפי שהיה בפועל, בצומת הדרכים בו הפך 

הטרור הפלסטיני לטרור ג'יהאדיסטי-שיעי . 
זהו בעצם טקסט שכל כולו תמצית משנתו של לה 
ובדרך  ורעים  טובים  אין  הצללים  בעולם  קארה: 
מאד,   מורכב  הוא  ידיד.  או  אויב  לא  אפילו  כלל 
רב-ממדי, עם שתי וערב של ערכים סותרים. יש בו 
משחק המתעלם מרגשות ואמפתיות, המשרת רק 
מאקרו-אינטרסים, בהקרבת החיילים הקטנים של 
המלחמה החשאית, ללא הרף וללא מצפון, לטובת 

השגת המט המיוחל, בסופו של המבצע. 

ג'ון לה קארה:
האיש שיצר
את המרגל
הרב-ממדי

עו"ד קובי סגל
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נחמיה זרחוביץ, איש חינוך ומדריך טיולי מורשת 
קרבות, חבר ליוסי לנגוצקי, גאולוג ואיש מודיעין, 
על מנת להוציא לאור את הספר שלפנינו. שניהם 
לחמו במערכה לשחרור ירושלים במלחמת ששת 
הצנחנים  של  המילואים  בחטיבת  נחמיה  הימים: 

מספר 55, ויוסי בחטיבה הירושלמית מספר 16.
שנתיים ועבודת נמלים אפשרו והיצירה הייחודית 
שלפנינו קרמה עור וגידים מרהיבים. אנו משופעים 
המספרים  יחידים  של  מלחמה:  ובספרי  באלבומי 
על שעבר עליהם, של יחידות, של עיתונאים, צלמים 
וסופרים. בחלק לא מבוטל מהם מתוארים מעשי 
"חשופים  הספר  בזמנו  טבע  "המודל"  את  גבורה. 
הימים;  ששת  במלחמת   7 חטיבה  על  בצריח" 
מעורר  פעמים  סובייקטיבי,  אופי  נושאים  חלקם 

מחלוקות, וחלקם בעלי אופי אקדמי יבש.
הספר שלפנינו שונה, הגם שליבתו היא סיפור צבאי 
ירושלים  של  לשחרורה  הצבאיים  המהלכים  על 
וסביבתה על ידי שתי חטיבות חיל רגלים )16, 55( 
10(. אבל, את כל  וחטיבה ממוכנת )הראל, מספר 
מפות  עשרות  מעטרות  הזה  ההיסטורי  הסיפור 
צבעוניות, איורים ומרשמים; כך גם עשרות תמונות 
מסלולי  הימים;  ששת  לפני  ירושלים  של  מעברה 
סיור בעקבות הקרבות; וכאמור הרבה היסטוריה: 
ועד  העצמאות  ממלחמת  העיר  של  היסטוריה 
ל"ששת הימים"; היסטוריה של מקומות, כמו הר־
הצופים והר הזיתים, היסטוריה של מבנים ידועים; 
האנפין.  רבת  העיר  על  נוסטלגיה  מעוררי  שירים 
כמסגרת  בידע,  המעשיר  חן  מלא  צבעוני,  פסיפס 
הדורה למעשה הצבאי. עמוד השער מעיד מייד כי 

בפנינו ספר מיוחד.
הצבאי,  בתחום  נקודות,  שלוש  על  לעמוד  ברצוני 

שהספר תורם לידע שלנו.
הראשונה, הצגת עדות מאזנת.

באתוס הישראלי התקבעה הדעה לפיה, "הצנחנים 
את  כבשו  הצנחנים  אכן,  ירושלים".  את  שחררו 
ומפקדם,  המערבי,  לכותל  והגיעו  העתיקה  העיר 
מוטה גור, רשם את שמו ושמם בספר הגבורה של 
התואמת  מאוזנת,  תמונה  מציג  הספר  המדינה. 

את האמת ההיסטורית, ולפיה העיר שוחררה בידי 
הירושלמית   16 חטיבה  חטיבות:  שלוש  לוחמי 
וכל  אבו־טור  שכונת  הנציב,  ארמון  את  שכבשה 
המערך הירדני שהגן על דרום ירושלים בואכה בית 
לחם; חטיבה ממוכנת 10, שכבשה את כל המוצבים 
השלימה,  ובכך  ירושלים  צפון  על  שהגנו  הירדניים 
העיר  של  האסטרטגי  הכיתור  את   ,16 חטיבה  עם 
השכונות  את  שכבשה  הצנחנים  חטיבת  העתיקה; 

שמצפון לעיר העתיקה ואת העיר העתיקה.
על  במערכה  הטנקים  בחשיבות  היא  השנייה 
שחרור ירושלים. קודם כול בתכנון ובביצוע מהלך 
הירדניים,  המוצבים  שורת  על  מהיר  השתלטות 
זאת,  עם  יחד  לירושלים.  שמצפון  ההררי  בשטח 
עדות  מציג  הספר  הבנוי.  בשטח  בלחימה  ובעיקר 

התחמושת",  ב"גבעת  הבכיר  הירדני  המפקד  של 
רעש  את  שמעו  כאשר  רק  נכנעו  וחייליו  הוא  כי 
שרשראות הטנקים הבודדים שעלו דרך מקרה על 
כל  לנו  "אין  בתחקיר,  שהעיד  גור  מוטה  הגבעה. 
ספק שהלחימה בשטח הבנוי בלי הטנקים הייתה 

יכולה להיות חמורה מאוד".
והנקודה השלישית, היא דרך התיאור של הקרבות. 
מ"פאים,  מג"דים,  המח"טים,  של  מעדויותיהם 
פעמים  ונסרק  נבדק  פרט  כל  הבודד.  לחייל  ועד 
אמינים  בלתי  סדקים  יימצאו  שלא  כדי  אחדות, 
מעשי  של  דרמטיים  תיאורים  אין  נכונים.  לא  או 
יחידים,  של  דופן  יוצאי  מעשים  ישנם  ואם  גבורה, 
הרי שהם כתובים ללא שמץ של האדרה ורהב. אני 
שעשו  לוחמים  של  שמות  שני  כאן  להזכיר  חייב 
 16 מחטיבה  אפשטיין,  זרח  האחד,  גבורה:  מעשי 
חיי"  על  נלחמתי  הכול  "בסך  שאמר,   )139 )עמוד 
)הלך לעולמו לפני שנים כתוצאה ממחלה(. השני, 
)עמודים   10 ממוכנת  מחטיבה  גולדשטיין  מרדכי 
ויחידה  יחידה  מכל  זאת,  ואף  זאת   ;)192  ,181
צוינו הנופלים )סך הכול 182 איש מסרו את נפשם 
וקציני  ושמות המפקדים  במערכה לשחרור העיר( 

המטה.
הבנים,  הלוחמים,  ומגוון:  רחב  קהל  עבור  ספר  זה 
דעת  שוחר  כל  עבור  והמשפחות;  הנינים  הנכדים, 
ותרבות, עבור על מי שירושלים יקרה לליבו, כל מי 
שמתרפק על הנוסטלגיה של ירושלים שלפני 1967; 
רב־חושית  חוויה  כאן  מזומנת  הסיורים  לחובבי 

נדירה.
מכל  כמעט  ממנו  ניבטת  שירושלים  לספר  וכיאה 
הנביא  של  הנפלאים  בדבריו  מסתיים  הוא  עמוד, 

זכריה )פרק ח, פסוקים ג-ה(:
תֹוְך  ּבְ י  ַכְנּתִ ְוׁשָ ֶאל-ִצּיֹון,  י  ְבּתִ ׁשַ ְיהָוה,  ָאַמר  ג ּכֹה 
ְוַהר-ְיהָוה  ָהֱאֶמת,  ִעיר  ם  ַלִ ְירּוׁשָ ְוִנְקְרָאה  ם;  ָלִ ְירּוׁשָ
בּו  ְצָבאֹות ַהר ַהּקֶֹדׁש. ד ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, עֹד ֵיׁשְ
ַעְנּתֹו  ִמׁשְ ְוִאיׁש  ם;  ָלִ ְירּוׁשָ ְרחֹבֹות  ּבִ ּוְזֵקנֹות,  ְזֵקִנים 
ְיָלִדים  ְלאּו,  ִיּמָ ָהִעיר  ה ּוְרחֹבֹות  ָיִמים.  דֹו, ֵמרֹב  ָ י ּבְ

ְרחֹבֶֹתיָה.  ֲחִקים ּבִ ִויָלדֹות, ְמׂשַ

בעקבות מסלולי קרבות מלחמת ששת הימים בירושלים

עמוס גלבוע ז"ל

הוצאת כרמל, 312 עמודים. נחמיה זרחוביץ ויוסי לנגוצקי

באגרת המידע האינטרנטית של המרכז 
למורשת המודיעין "רואים מל"מ", שהועלתה 

לרשת בדצמבר 2020 תוכלו לקרוא על:

טקס ההתייחדות השנתי עם חללי קהילת המודיעין תשפ"א שצולם והוקרן בשידור ישיר ב-17   
בנובמבר 2020;

השידורים המקוונים בזום שמקיים המל"מ להנחלת מורשת קהילת המודיעין וערכיה לחברי   
העמותה ולציבור הרחב, כולל הצגת פרשיות מודיעיניות ע"י חברי העמותה וסקירות בסוגיות 

הקשורות לתחומי העניין של החברים;
הפעילות בעמותות השונות להנחלת מורשת הקהילה והנצחת יקיריה;  
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גלבוע  עמוס  ספרנו  על  ביקורתו  בפתח  כבר 
שהאבחנה  בסיסיים  מושגים  שני  בין  מבלבל 
מודגשת  ואף  הספר,  להבנת  קריטית  ביניהם 
בספר עצמו. בניגוד למה שכותב גלבוע, "סיירת 
מודיעין",  מבצעי  על  "ספר  לא  הוא  מטכ"ל" 
הלחימה  מבצעי  )רוב(  את  המתאר  ספר  אלא 
סיירת  אכן,  קיומה.  בשנות  מטכ"ל  סיירת  של 
הצלחה  היתה  שלחלקם  למבצעים  יצאה  מטכ"ל 
בכך  לא  אבל  הראשונה,  מהמעלה  מודיעינית 
המבצעי,  בפן  מתמקד  הספר  הספר.  עוסק 
בפעולות הלחימה )הפעולות האג"מיות כפי שהן 
המודיעיני.  בפן  ולא  היחידתי(,  בז'רגון  ידועות 
על  מספר  אינו  גם  שהספר  לפיכך,  מובן,  מאליו 
יחידה 8200, על חטיבת המחקר או על מחלקת 
המודיעין של פיקוד צפון. זהו ספר על הלוחמים, 
היחידה  למבצעי  שיצאו  והמפקדים  הקצינים 

והובילו אותם.
מבצעים  של  רחבה  יריעה  המקיף   – כזה  בספר 
שהתרחשו על פני עשרות שנים – עלולות ליפול 

פה ושם טעויות בפרטים קטנים. מי כמו גלבוע 
אמור לדעת זאת, ואנו מניחים שגם הוא מצטער 
)למשל,  שלו  בספריו  שנפלו  כאלה  טעויות  על 
136 בספרו "מר מודיעין"  כשהוא כותב בעמוד 
 269 יחידה  של  ביותר  וחשוב  ראשוני  שמבצע 
התרחש בארבעה בפברואר 1964, בעוד התאריך 
נפלו  בספרנו  גם  כן,  בפברואר(.   21 הוא  הנכון 
)תאריכי  עליהן  מצביע  וגלבוע  טעויות  כמה 
מכאן  אבל  ו-2(,   1 ארגז  מבצעי  של  הביצוע 
נופלות טעויות כה  ועד לשאלה הצדקנית "איך 

גסות" המרחק רב. 
דומה שגלבוע ניסה למצוא טעויות גם במקומות 
שאינן. למשל, הוא מתקומם על כך שאת הקרדיט 
על רעיון החטיפה של קלפי מיקוח סוריים, נתנו 
לאמ"ן.  במקום  ולאנשיו  ברק  לאהוד  בספרנו 
בעקבות  ופעלו  כך  על  חשבו  אמ"ן  אנשי  נכון, 
שקציני  העובדה  את  סותר  זה  אין  אבל  זאת, 
לפני  הרבה  עוד  במקביל,  כך  על  חשבו  היחידה 
קיץ 1972, ללא קשר למאמצי האיסוף של אמ"ן. 

אגב, בניגוד למה שכותב גלבוע, מועדון הקצינים 
הנבחר היה באזור חאן א-דימס שבפאתי דמשק 

ולא ליד לטקיה הרחוקה.  
בניגוד  טועה.  פשוט  גלבוע  מהערותיו  בכמה 
בראש  בשטח  היה  גם  היה  ברק  אהוד  לטענתו, 
הכוח במבצע ארגז 1, והכוח הגיע גם הגיע לאזור 
המתוכננת  המארב  לנקודת  לא  כי  )אם  המארב 

עצמה(.
בסיום ביקורתו גלבוע קבע, שהעתקנו את תיאור 
מבצעי ארגז מוויקיפדיה. נהפוך הוא. עורך עלום 
כלשהו, של אנציקלופדיה שיתופית זאת, העתיק 
מילה  כמעט  "פעמים  מספרנו,  הדברים  את 

במילה", אם להיעזר בניסוחו של גלבוע.
ואנו  בספר,  אחד  פרק  רק  קרא  שגלבוע  חבל 
חן  מצא  לא  שלנו  הכתיבה  סגנון  אם  מתנצלים 
בעיניו, ואם תיאורים ציוריים כמו עובדה כלשהי 
כל  על  כך.  כל  ש"גונבה לאוזני" מישהו הרגיזוהו 
פנים, אנו גאים בספר שכתבנו ועומדים מאחורי 

כל מילה ומילה בו.

חשיפת ספרם של זרחוביץ ולנגוצקי ב״סיקורת״ היא הזדמנות נאותה, 
שזכה  לנגוצקי,  יוסי  של  תרומתו  את  לציין  משהו,  מאוחרת  כי  אם 
של  התקיפה  מנהרות  כנגד  במערכה  ישראל,  ביטחון  בפרס  פעמיים 
לרמטכ״ל  מיוחד  כיועץ  כיהן  שאף  לנגוצקי,  והחמאס.  החיזבאללה 
בתחומי מומחיותו, גייס את כל ניסיונו רב־השנים והתריע פעמים אין־
ספור, כי יש מנהרות ויש להתמודד עימן ואיך. למרות ההתנגדות של 
שהבשילו  להערכה,  ראויים  ועיקשות  נחישות  גילה  במערכת,  פרטים 

לעשייה רבת היקף ומדהימה בגילוייה, הן בדרום והן בצפון.
ההערכה הראויה ביותר הגיעה מכיוונו של רב־אלוף )מיל׳( גדי איזנקוט, 
שאף העניק ללנגוצקי שי מיוחד במינו – גלעין סלע שאותו כרו אנשי 
המדינה.  צפון  כל  על  אסטרטגי  כאיום  הִמנהור,  בתהליך  החיזבאללה 
כזכור, הסתיים הפרק הזה במבצע “מגן צפוני״ עם חשיפתן והוצאתן 

מכלל פעולה של המנהרות.
אליי  שהגיע  ליוסי,  מוסרי  היסטורי  וחוב  מעגל  סגירת  הייתה  “זו 
כשהייתי סגן רמטכ״ל ורמטכ״ל והצביע על האיום. הוא הציע רעיונות 
מבצעי  להישג  שותף  הוא  טיפול.  ושיטות  לפתרונות  דחף  מעשיים, 
נחשפו  וכן  חמאס,  מנהרות   18 והושמדו  נחשפו  שבו  תקדים  חסר 

והושמדו כלל מנהרות חיזבאללה ב׳מגן צפוני׳״.
אמר איזנקוט בעת הענקת השי ללנגוצקי.

כשאיזנקוט העניק ליוסי לנגוצקי שי מרגש -
גלעין סלע ממבצע גילוי המנהרות בגבול הצפוני

מחווה, לפני הקורונה, ליוסי לנגוצקי, ממחברי הספר, דווקא כאיש מודיעין ותיק וגאולוג רב מעללים, 
שהטביע את חותמו באופן משמעותי על תחום המודעות וגילוי המִנהור של אויבינו החותרים תחתינו.

תגובה לסיקורת של עמוס גלבוע - "סיירת מטכ"ל" 
)מבט מל"מ גיליון 87, תשרי תשפ"א, אוקטובר 2020(

התגובה נכתבה והגיעה למערכת לפני שעמוס גלבוע ז"ל נפטר

אבנר שור ואבירם הלוי, כותבי הספר

הצילום מידיעות אחרונות - 24 בדצמבר 2019
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היהודית,  במחתרת  חברה  הייתה  ניניו  מרסל 
במצרים  שפעלה  דר,  אברהם  גייס  אותה 
העשרים.  המאה  של  החמישים  בשנות 
המצריים  הביטחון  שירותי  ידי  על  תפיסתה 
והעמדתם לדין של חברי המחתרת, באשמת 
הפרשות  לאחת  גרמו  ישראל,  לטובת  ריגול 
מדינת  את  שהסעירה  ביותר,  החמורות 
ישראל שנים רבות ונודעה בשם "עסק הביש" 
את  להפעיל   - ההוראה"  את  נתן  "מי  או 
בריטיות  היהודית, לפגוע במטרות  המחתרת 
יציאת  למנוע  במטרה  במצרים  ואמריקאיות 
סואץ,  תעלת  את  שאבטחו  בריטיים,  כוחות 

ממצרים.
מרסל נולדה בחמישה בנובמבר 1929 בקהיר, 

מי היה האיש...

פתרונות יש לשלוח למל"ם,  דוא"ל  mlm@intelligence.org.il  פקס: 03-5497731

האישה שהייתה היא מרסל ניניו ז"ל 

הזוכים בספרים בהוצאת המל"ם הם: הדס צורף ומיכה ליאון, שיוכלו להגיע למל"ם עם תום מגבלות הקורונה 
לבחור ספר מספרי המל"ם.

ב־1933  ב־1906.  בעיראק  נולד 
מצויד  תיכון,  ספר  בית  סיים 
הערבית  בשפה   - רב  בידע 
ובתרבות האסלאם. עם עלייתו 
השפה  בהוראת  עסק  לארץ, 

הערבית.
יגאל אלון  ידי  גויס על  ב־1942 
לפלמ"ח, למחלקה הסורית, שפעלה בפיקודו 
מהרה,  עד  הבריטים.  בחסות  אלון  יגאל  של 
בשפה  ידענותו  בשל  ראשי  למדריך  הפך 
הפסיקו   1943 בראשית  הערבית.  ובתרבות 

היישוב  עם  הפעולה  שיתוף  את  הבריטים 
היהודי והפלמ"ח ירד למחתרת.

כלי  עם  להתאמן  נשלח  מחבריו,  שלושה  עם 
לפעולת  כהכנה  סעיד,  בפורט  בריטי  שיט 
הפעולה,  מטרת  משנודעה  ימית.  חבלה 
מהבריטים  מגע  לנתק  אלון  יגאל  להם  הורה 

ולהיעלם.
באוגוסט 1943 הצטרף למחלקה הערבית של 

הפלמ"ח-השחר, כמדריך ראשי.
מעורבים  המחלקה  חיילי  היו  זו  בתקופה 
ופעולות  מידע  איסוף   - רבות  בפעולות 

אלימות.
עם הקמת צה"ל הועברה היחידה לצה"ל תחת 

פיקודו.
הוא מילא תפקידים רבים ומגוונים, כגון ראש 
קצין  איסוף,  במחלקת  מטה  קצין   ,5 מודיעין 

בממשל הצבאי ועוד.
מאמ"ן  יחידתו  עם  עבר   1963 באוקטובר 

למוסד.
היה דמות חינוכית ונתן דוגמה אישית, אך נותר 

צנוע בדרכו.
נפטר ב־2010.

* כותרת המדור מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

מבולגריה  למצרים  שהגיעו  להוריה,  זקונים  כבת 
והיא  תשע  בת  כשהייתה  נפטר  אביה  ומטורקיה. 
ולמדה  הליופוליס  בשכונת  אימה  עם  לגור  עברה 

בבית הספר של הקהילה היהודית בעיר.
 St. Mary׳s" האנגלי  הספר  בבית  בתיכון  למדה 

College" ושלטה בשפות האנגלית והצרפתית. 
הצעיר",  "השומר  בסניף  חברה  הייתה  מרסל 
ובהמשך התנדבה לרשת הריגול שהקים אברהם דר.
כתאים  במצרים  שנים  מספר  פעלו  החוליה  חברי 

רדומים.
טעות טקטית בהפעלת מטען מאולתר באלכסנדריה, 
שגרמה לחשיפת אחד מחברי החוליה, כשל במידור 
ובעיקר בגידת מי שהיה אחראי על הפעלת הרשת 
ולמעצר  לחשיפה  הובילו  אלעד -  אברי  במצרים, 

של שאר חברי הרשת באלכסנדריה ובקהיר.
משפטם החל בדצמבר 1954. מדובר היה במשפט 
הצבאי.  הדין  בבית  שהתקיים  מאוד,  מתוקשר  בזק 
ראשי  שני   :1955 בינואר  ב־27  ניתנו  הדין  פסקי 
המחתרת היהודית, דר' משה מרזוק ושמואל עזאר, 
ניניו  מרסל  בתלייה.  להורג  והוצאו  למוות  נידונו 
ואחרים  שנים,   51 של  למאסר  נידונו  דסה  ורוברט 

נידונו לתקופות מאסר שונות.
חבריה,  מעצר  על  השמועה  לאוזניה  הגיעה  כאשר 
היא חזרה לדירתה ושרפה כל דבר שיכול היה להעיד 
ה"מוחבארת"  ידי  על  נעצרה  ניניו  פעולותיה.  על 
אשר  לחקירות,  אלכסנדריה  לעיר  ונלקחה  המצרי 
במהלכן עברה עינויים קשים. היא נאלצה להתמודד 
באשמת  שנשפטה  כציונית  בכלא.  החיים  עם  לבד 

ריגול לטובת ישראל, הייתה מבודדת מיתר האסירות 
פעם,  מדי  קומוניסטיות.  ברובן  שהיו  הפוליטיות, 
הצליחו חבריה ליצור איתה קשר באמצעות מכתבים 

ושמועות, שהעבירו אסירים אחרים.
למרות שרוב הזמן הייתה מבודדת, היא פעלה ויזמה 
ריקוד,  שיעורי  לאסירות,  כדורסל  קבוצת  הקמת 
וכך  ועוד,  הכלא  בית  במרפאת  התנדבות  סריגה, 
הקהילה  אנשי  הסוהר.  בבית  החיים  עם  התמודדה 
כמידת  וביקרוה  לה  סייעו  אף  בקהיר  היהודית 
ניניו  יכולתם. בשנת 1968 הוסכם על שחרורה של 
ב־12  בכלא.  שנותרו  אסירים  שלושה  עוד  עם  יחד 

בפברואר 1968 הם הגיעו לישראל.
דרגת  לה  הוענקה  ארצה,  והגעתה  שחרורה  לאחר 
סגן־אלוף בחיל המודיעין. היא למדה עברית באולפן, 
ותולדות  ואמריקאית  אנגלית  ספרות  מכן  ולאחר 

האומנות באוניברסיטת תל־ אביב. 
השושבינה  בוגר.  אלי  עם  התחתנה   1971 בשנת 

בחתונתה הייתה ראשת הממשלה, גולדה מאיר.
בישראל  נישואיה  השרון.  ברמת  רבות  שנים  חיה 
לכך  הצנזורה  ידי  על  שהותר  הראשון  הפרסום  היו 
שחברי הרשת מצויים בארץ. התגוררה בהוד השרון 

עד לפטירתה באוקטובר 2019.
העלה  הביש",  "עסק  מפרשת  חברה  דסה,  רוברט 
ישראל,  גיבורת  בוגר,  ניניו  "מרסל  לזכרה:  פוסט 
ואוהבים.  חברת נפש, עזבה אותנו. כבר מתגעגעים 

אישה אהובה, אצילה ומיוחדת".
בבית   ,2019 באוקטובר  ב־25  התקיימה  ההלוויה 

העלמין של קיבוץ עינת.
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זרקור על השב"כ
חמישה מראשי השב"כ בעבר ובהווה

מדברים על הכל )כמעט( בארגון

ארכיון המל"ם - תיעוד, מחקר וסיפורת

חלק
ראשון

אנו שמחים להזמין אתכם לבקר בארכיון 
המתחדש של המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(, 

ארכיון מודיעין ישראלי בלתי מסווג. היעד הוא 
הנגשת חומר ארכיוני למטרות מורשת, הנצחה, 

חינוך ומחקר. 

בארכיון חומרים מתולדות המודיעין הישראלי 
מלפני קום המדינה )מודיעין עברי(, ממידע על 

מבצעי המודיעין ועד להשתתפות המוסד בהבאת 
ציוד רפואי למשבר הקורונה.

הארכיון אינו פתוח למשתמשי הרשת, ולכן 
מתחייבת פנייה ותיאום מוקדמים.

לתיאום:
בקשות, עיון וביקורים,   •

לקבלת חומרי מודיעין ישראלי הגלוי:  
library@intelligence.org.il  

טל': 03-5482254  

לרשות המעיינים, מצגת המשמשת את   •
המבקרים, המתמצתת את המצוי בארכיון 

ובספרייה וניתן לראותה בתיאום לביקורי 
קבוצות. 

בעיתות שגרה ספריית המרכז מארחת   •
ביקורים של אזרחים מהארץ ומחו"ל, בהם 

חוקרים וקורס קציני מודיעין, שהפך את הביקור 
בספרייה לאירוע שהוא חלק קבוע מהקורס.

על הארכיון: 
הארכיון כולל ארכיונים אישיים ומוסדיים,   •

ובמרכזם ארכיון מסמכים, הארכיון הוויזואלי 
וארכיון מסמכי השלל.

הארכיון מאוחסן במערכת המחשוב של חברת   •
"אידאה", ברשת פנימית, ואימץ את כללי האיגוד 

הישראלי לארכיונאות ומידע.
רוב הארכיון דיגיטלי, אך חלק מהחומרים   •
בעותקים קשיחים. הארכיון מצוי בתהליכי 

סריקה ודיגיטציה עם פיענוח של OCR – זיהוי 
תווים אופטי.

ארכיון מסמכים הכולל בין היתר:
קטעי עיתונות;  •

מסמכים;  •
פרסומים על מודיעין ישראלי בערבית, בעברית    •

ובאנגלית.
ניתן לאתר בארכיון חומרים לפי מילות מפתח, או 
לפי נושאים מרכזיים, כמו לדוגמה מבצע סוזאנה, 

אלי כהן ועוד. כמו כן, ניתן לחפש בארכיונים אישיים 
של אישי מודיעין, כגון: ארכיון מאיר עמית, ג'ורג' 

גוטלמן ויהושפט הרכבי.

הארכיון החזותי 
סרטים, תצלומים, מצגות וקטעי אודיו;  •

חומרים תיעודיים אישיים של ותיקי קהילת   •
המודיעין, הן מפיהם )תיעוד ותיקים( והן 

מחבריהם לנשק.
 

ארכיון השלל
מאגר חומרי שלל ובו מסמכי שלל )חלקם בערבית 

וחלקם מתורגמים( ממלחמות ישראל, ממלחמת 
ששת הימים, ממלחמת יום הכיפורים, ממבצע 

של"ג ומחומת מגן.

לאחרונה הוקמה עמדת סריקה המחוברת בסיב 
אופטי לחברה הסורקת סוגי מדיה שונים.

ארכיון המל"ם -
תיעוד, מחקר וסיפורת

המרכז למורשת המודיעין )מל"מ( 
מרכז המידע למודיעין ולטרור

על שם האלוף מאיר עמית

בין המפגשים החשובים שהתקיימו השנה 
בספרייה ובארכיון:

ביקור של האיגוד הישראלי לארכיונאות 
ומידע; סיור של ראשי הארכיון הציוני; 

ביקור צוות ספרני ספריית מדעי החברה 
באוניברסיטת תל-אביב; ביקורי קמ"נים;

ועוד בגיליון:
מלחמת הקווקז האחרונה  |  המודיעין של משמרות המהפכה  |  הביקור של רפול במצרים  |  פרשת אורי אילן 

מזווית ראייה סורית  |  חלקי ב׳: מנהרות עלייך ישראל;  האב והבן פילבי; חיל המשלוח העיראקי;
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