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מבוא לחוברת

אל"ם )מיל'( נעם שפירא

במלאות ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים, יזם המרכז 
למורשת המודיעין )המל"מ(, יחד עם חמ"ן וחטיבת המחקר 
הזאת  המלחמה  של  בהיבטים  עסק  הכנס  כנס.  באמ"ן, 
מהזווית של קהילת המודיעין מחד גיסא, ומאידך גיסא בחן 
כיצד מתמודדת קהילת המודיעין עם לקחי אותה המלחמה 
כיום, והאם "ההפתעה" היא גם כיום בלתי נמנעת. הכנס 
של  הבכיר  לסגל  אמ"ן,  של  הבכיר  לסגל  בעיקרו  נועד 
המוסד ולוותיקי קהילת המודיעין )חברי המל"מ( שחלקם 
חוו את המלחמה ואירועיה. הכנס היה השני בסדרה שערך 
המל"מ בנושא מלחמת יום הכיפורים. הוא נפתח בתזכורת 
קצרה על המלחמה )סרטון(, בקריאת שמות חללי קהילת 

המודיעין ו"יזכור" מפי הרב סא"ל )מיל'( שלמה יעקובוביץ.
יו"ר המל"מ, ד"ר צביקה שטאובר, פתח את הכנס ובירך על קיומו בשיתוף עם חמ"ן 
וחט"מ. ד"ר שטאובר נגע בדבריו בכישלון של מערכת המודיעין במתן ההתרעה. לדבריו, 
הכשל לא נבע מאיכות פחותה של המעריכים והאוספים, אלא מהקושי הבסיסי של מתן 
הערכות לעתיד. ד"ר שטאובר התייחס להתפתחויות במודיעין ובחברה לאחר 1973. את 

סוף דבריו ייחד למל"מ ולמקומו בקהילת המודיעין והתכניות לעתיד. 
הקמנ"ר, תא"ל אלי בן מאיר, התייחס בדבריו למה שקרה במערכת האמ"נית במלחמת 
יום הכיפורים, וציין כי חמ"ן היום הפיק את הלקחים מאז ויכולת ההתמודדות שלו עם 

העתיד תהיה שונה בתכלית מזו שהייתה ב־1973.
ועל  השבעים  שנות  ותחילת  השישים  שנות  בסוף  מצרים  של  ומעמדה  מצבה  על 
בדבריו  עמד  אלסאדאת,  לאנואר  במצרים  אלנאצר  עבד  ג'מאל  של  משלטונו  המעבר 
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הציג את השינויים שחלו תחת שלטונו של סאדאת  פרופ' שמיר  פרופ' שמעון שמיר. 
והתהליכים המדיניים שהביאו אותו לפתוח ביחד עם סוריה במלחמה באוקטובר 1973. 
בקהילת  וכמוביל  כמנהיג  סאדאת  על  להערכה  שהייתה  להשלכה  גם  התייחס  בדבריו 

המודיעין הישראלית והשלכותיה לגבי הערכת כוונותיו.
הסופר עמוס עוז בהרצאתו בנושא "ישראל שלי" התייחס למקומה של מדינת ישראל 
שבו  והמקום  החיים  ולאורח  הוויכוח  לתרבות  בעיניו,  המיוחדים  למאפייניה  בעולם, 
ישראל נמצאת בעולם הערכים והחיים שלו כבן הארץ הזאת. לבקשתו, דבריו של הסופר 

עמוס עוז בכנס לא יופיעו בחוברת.
המושב הראשון הוקדש לבחינת זוויות שונות של המודיעין ערב מלחמת יום הכיפורים. 
תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע הציג את חוויותיו האישיות כמי שישב בדיוני מחלקת המחקר 
ערב המלחמה שעה שזו גיבשה את ההערכות על המידע שהתקבל. תא"ל )מיל'( אפרים 
לפיד הציג את המערכת האיסופית כפי שפעלה באותם הימים של ערב המלחמה, ותא"ל 
ערב  שנאסף  במידע  וחלקו  הקרבי  המודיעין  מערך  את  הציג  בר־מסדה  שייע  )מיל'( 
המלחמה. את המושב הזה הנחה תא"ל )מיל'( אמנון סופרין שהתייחס בדבריו לחוויית 

המלחמה שלו כחייל צעיר בחטיבת גולני.
המושב השני הוקדש להתמודדות של אמ"ן עם תוצאות המלחמה וההשלכות שנבעו 
מהתנהלות אמ"ן והמוסד ערב המלחמה. תא"ל )מיל'( דודו צור הנחה את המושב הזה 
ובו השתתפו האלוף )מיל'( שלמה גזית, ראמ"ן האלוף אביב כוכבי, ראש חטיבת המחקר 

תא"ל איתי ברון וראש המוסד תמיר פרדו.
כמה תובנות מלוות אותי מאז שירותי ביחידה 8200 )848 באותה התקופה( לפני 
ח'שיבה(:  )אום  בסיני  היחידה  המרכזי של  בבסיס  ובמהלכה  הכיפורים  יום  מלחמת 
שהתקבל  הרב  המידע  למרות  המודיעין,  קהילת  של  להפתעה  רבים  הסברים  יש 
מסוכנויות האיסוף השונות. אין תשובות מוחלטות לכך, אך לכישלון הזה חברו כמה 

גורמים והם:
הכול,  שידעו  ההערכה  גורמי  של  )היבריס(  מופרז  עצמי  וביטחון  יתר  מקצוענות  א. 

ובשנתיים שקדמו למלחמה, אף צדקו בכול )גם אם לא תמיד מהסיבות הנכונות(.
שצריך  המפקד  בתפקיד  והן  המעריך  בתפקיד  הן  להחזיק  אמ"ן  בכירי  של  ניסיון  ב. 
את  ולהשמיע  הקמ"ן  תמיד  להישאר  צריך  הקמ"ן  שיקבל.  ההערכה  פי  על  לפעול 

האמת המקצועית שלו.
תרבות ארגונית הגורסת כי תפקידו של מערך האיסוף הוא רק לאסוף ולהעביר את  ג. 
המידע לגורמי המחקר ובכך מסתיים תפקידו. אין שיח וחילופי דעות בין שני הגופים. 

התהליך הוא פירמידלי, דחיפה מלמטה כלפי מעלה. אין מקום לדעות אחרות.
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הסתמכות יתרה וכמעט בלעדית על כמה מקורות מצומצמים שאמורים היו )כך ציפו  ד. 
מהם( להביא את "ידיעת הזהב".

מצבה הגאו־אסטרטגי של מדינת ישראל מאז 1967 התרחב והסיכונים פחתו, צה"ל  ה. 
במלחמה  שנראו  כפי  ערב  בצבאות  זלזול  של  תחושה  ויש  יבלום",  ו"הסדיר  חזק 
האחרונה )1967(, מכאן שגם בהתרעה קצרה מ־48 שעות אפשר יהיה להתמודד עם 

פעולות צבאיות התקפיות.

הבאות,  לקראת  המודיעין  קהילת  ומהתנהלות  הזאת  מהמלחמה  והתובנות  הלקחים 
מחייבים לצמצם ואף לבטל את המרחק שבין "האוספים" ל"חוקרים ולמעריכים", לבטל 
את המגבלה על השמעת "דעה אחרת" מפי כל מי שעוסק בתחום ללא הבדל דרגה או 
וכי אסור להיאחז במקור אחד או  תפקיד, לדעת כי לעולם לא תתקבל "ידיעת הזהב" 
שניים שרק על פיהם יגובשו ההערכות. הכנס ניסה להציג את הדילמות הללו. קהילת 
המודיעין כיום הפיקה את הלקחים ומקיימת מערכת פתוחה יותר וקשובה הן למידע הרב 
המתקבל ממערך האיסוף הגדול והן ל"דעה אחת" אם יש כזו. אין למדינת ישראל מרחב 

המספיק לטעויות ולהפתעות נוספות בעתיד.
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מפה 1: המצב הצבאי ב־6 באוקטובר 1973 — סדר כוחות עיקרי



ראש הממשלה גולדה מאיר, הרמטכ"ל חיים בר־לב ואלוף פיקוד הדרום אריאל שרון על גדת התעלה 
בתחילת שנות השבעים לפני פרוץ המלחמה



דברי פתיחה

"ידעו הרבה אבל הבינו מעט"
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"ידעו הרבה אבל הבינו מעט"

דברי פתיחה

תא"ל )מיל'( ד"ר צביקה שטאובר
יו"ר המרכז למורשת מודיעין 

יו"ר המרכז למורשת המודיעין ד"ר צבי שטאובר:
ברמה  מכונן  אירוע  הייתה  הכיפורים  יום  מלחמת 
והפרטית.  האישית  ברמה  גם  רבים,  ועבור  הלאומית, 
קץ  ושמה  הישראלית  החברה  את  זעזעה  המלחמה 
לאופוריה ששלטה בה מאז 1967 — שישראל היא כל־
יכולה. ארבעים שנה חלפו מאז המלחמה, אך השפעתה 
נמשכת גם כיום. הדיון בה לא מוצה, והיבטיה נבחנים 
מחדש בשיח הישראלי. ישראל ניצחה במלחמה למרות 
תנאי הפתיחה הגרועים, בזכות עוז רוחם של המפקדים 
והלוחמים. תוצאות המלחמה ומהלכה, כמו גם ההכרה 
בכוח  ישראל  על  לכפות  אפשרי,  בכלל  אם  שקשה, 
הזרוע, יצרו את השקט בארבעים שנה בגבול עם סוריה, 

וסללו את הדרך להסכם השלום עם מצרים, עוגן מרכזי במצב האסטרטגי המשופר יחסית 
בדור האחרון. כל זה עומד בצל המחיר הכבד ששולם, הזעזוע, הפצעים וסימני השאלה 
והטחות אשמה,  רבה  ביקורת  הזו,  המלחמה  על  ונאמר  נכתב  רבות  היום.  גם  הניצבים 
ובדרך כלל — מעט נטילת אחריות. עיקר הביקורת, ולא בכדי, ממוקדת בענף המודיעין, 
וקונקרטית בראשות אמ"ן בראשות המחקר, שכשלו במשימתם המרכזית שלה הוקדשו 
משאבים ניכרים — התראה מפני מלחמה. אמ"ן טעה הן בהערכת הכוונות והן בהערכת 
שקברניטי  להתרשם  בקלות  ניתן   73 ממלחמת  פרסומים  מכמה  האויב.  של  היכולת 
המודיעין של אז היו רשעים שהתעלמו באטימות לב מהידיעות הברורות שהולכת להיות 
מלחמה, ידיעות שכל הדיוט עם שכל ישר היה מפרשן נכון. לא חוסר מקצועיות הייתה 
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בעיית קברניטי המודיעין של אז, אם בכלל. ראשי אמ"ן ב־1973 היו מטובי הבנים. אם 
הייתה להם בעיה, זו הייתה אולי דומיננטיות היתר והביטחון העצמי שרכשו, יש לומר 
שניתן  ככל   ,73 של  האיסוף  מערך  גם  ויכולותיהם.  אישיותם  בכוח  גם  כנראה  בצדק, 
את  סיפקו  האחרות  והיחידות  המוסד  תקופה.  לאותה  ודאי  מראוי,  יותר  היה  לשפוט, 
הסחורה. בשורה התחתונה — ידעו הרבה אבל הבינו מעט. עדיין אין תשובה מלאה מה 
בדיוק קרה במודיעין של 1973, מה פשר הליקוי הזה. אמ"ן ככל הידוע, עדיין לא חקר 
את הנושא. פורסמו מחקרים, התייחסויות וזיכרונות רבים. חלקם לא נטולי יצרים ועם 
סדר יום, אבל רובם רק חלקיים בהיקף ובנגישות. עם כל מה שפורסם ולא פורסם, עולה 
הייתה היהירות שנבעה מביטחון  מסקנה אחת בולטת: חטאם של ראשי המערכת דאז 
עצמי מופרז שנשען בעיקר על הערכת יתר לכוחו של צה"ל. ביטחון עצמי זה הקשה 
צריך  ההגינות,  למען  מחשבתית.  וגמישות  פתיחות  וחסם  אחרות  תפיסות  בחינת  על 
רק לקומה שלוש בבניין המטכ"ל הישן. כמעט אף  זו לא הצטמצמה  יהירות  כי  לציין 
אחד שהייתה לו אמירה במערכת המודיעין, במטכ"ל, בדרג המדיני, וגם מחוץ לממסד 
הביטחוני, בתקשורת ובאקדמיה, לא הציג הערכה אחרת. רוח הזמן של אז הייתה של 
שיצא  ספר  לכולם.  משותפת  הייתה  והיא  מאידך  כוחנית  וישראל  מחד,  באויב,  זלזול 
לאחרונה מתרשם כי בדרג המדיני, וייתכן כי גם בצבאי, סברו כי גם אם תהיה מלחמה, 
לא יהיה בכך אסון. העדיפות הצבאית של ישראל הייתה כזו שתוכל לפגוע קשות באויב 
ולהכריח אותו לבוא להסדר מדיני מתוך חולשה. החטא של הפרזה בכוח חזר על עצמו, 
לפחות באופן חלקי, במלחמה עם חיזבאללה ב־2006. לא רק ישראל כשלה במלחמה 
ב־1973, אלא גם האמריקנים בעקבותיה. המל"מ הוציא עד עכשיו כמה פרסומים בנושא, 
ולקראת הכנס הכין מרכז מאיר עמית מחקר אותו כתב ד"ר אודי ערן, על מסקנות קהילת 
המודיעין האמריקנית מטי שלום 1973. אפרים הלוי, שהיה אז נציג המוסד בארה"ב, ידבר 
על הזווית האמריקנית והיחסים המודיעיניים ב־1973. הרבה מאוד השתנה מאז מלחמת 
מובנים,  בהרבה  וגם  הישראלית,  החברה  ההתמודדות,  אופי  האיומים,  הסביבה,   :1973
קהילת המודיעין והאיזונים בתוכה. המודיעין יצא מהצל, והסביבה העסקית התחרותית 
שלו השתנתה מאוד. למרות זאת, הסוגיות שמלחמת 73 הציפה, רלוונטיות גם כיום, ויש 
ערך מוסף בערעורן. זוהי מטרת הכנס. במובן מסוים זהו מפגש העברת לפיד בין ותיקי 
דור 73 לדור הנוכחי של צמרת חמ"ן וארגונים אחרים. שתכליתו לימוד מהנסיבות של 

אז, והתאמה לנסיבות המתחדשות.



חאפז אל־אסד, מועמר קדאפי ואנואר סאדאת לפני פרוץ המלחמה



הרקע למלחמה ולהפתעה

"מחויבות הקמ"ן להוסיף להצגתו גם הערכה ואפילו המלצות"

מצבה של מצרים ערב הצליחה 

לבין  ישראל  של  החיוניים  צרכיה  בין  הנכונה  הסינתזה  את  "למצוא 

האינטרסים החיוניים של המעצמה הגדולה"
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"מחויבות הקמ"ן להוסיף להצגתו גם הערכה               
ואפילו המלצות"

קצין מודיעין ראשי תא"ל אלי בן מאיר 

במלאות ארבעים שנה למלחמת יום הכיפורים, זוכרים את 
המפקדים והלוחמים שנפלו במערכה, את רוח הלחימה, 
זו  במלחמה  הקשים.  הקרבות  ואת  הגבורה  סיפורי  את 
כך,  בתוך  אנשיה.  מטובי   46 המודיעין  קהילת  איבדה 
באמ"ן מתמקדים בפעילות קהילת המודיעין ואנשיה, מחד 
בתהליך  גיסא  ומאידך  והמשגים  הטעויות  בלימוד  גיסא 

הפקת הלקחים ובהתאמתם לעשייה ולאתגרים של היום.
ב־5.10  שנכתב  חט"ם  בלקט   40 סעיף  של  סיפורו 
בשעה 13:15 — כיממה לפני תחילת המלחמה — המתאר 
ההתקפיות  ההכנות  של  המעידים  הסימנים  רשימת  את 

במצרים, מוכר והוזכר גם בדף המפקד שהפיץ ראש אמ"ן לאחרונה. בסעיף זה נכתב — 
"למרות שעצם תפיסת מערך החירום בחזית התעלה טומן בחובו לכאורה סימנים מעידים 
ליוזמה התקפית, הרי לפי מיטב הערכתנו לא חל שום שינוי בהערכת המצרים את יחס הכוחות 

בינם לבין כוחות צה"ל. אי־לכך הסבירות שהמצרים מתכוונים לחדש את הלחימה נמוכה".
מעניין להביא בהקשר זה את דבריו של הרע"ן המצרי בחט"ם — כותב הלקט — כפי 

שהובאו בדו"ח ועדת אגרנט: 
"את הגרסה הראשונה של הלקט כתבתי ללא סעיף 40, והרגשתי שאני צריך ללכת 
ולהוסיף את זה... הרגשתי שאם לא אומר את סעיף 40 אני לא ממלא את חובותיי. דהיינו 

לא נדרש ממני רק שאבוא ואצביע על הידיעות, אני חייב לתת הערכה שלהן".
זו מצביעה על מחויבותם הבסיסית של הקמ"נים לא להסתפק רק בהצגת  אמירתו 
המידה, אלא להוסיף הערכה, ואפילו המלצות. בכך, כמובן, יש גם אתגר מקצועי ומחויבות 

אישית משמעותית.
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קריאת דו"ח אגרנט ופרסומים אחרים אודות המלחמה, מעלה מחשבות על ימינו אנו, 
על מצב המודיעין כיום ועל מחויבותו למימוש המשימה הצבאית של ניצחון במלחמה.

בקובץ  גם  יש  נוספים  דומים  אזכורים  אך  המרובה,  מתוך  במעט  כאמור  מדובר 
תמליל לא־רשמי של שיח קמ"ני החטיבות ממלחמת ששת הימים עם ראש אמ"ן דאז 
גם  רלבנטיות  להיות  עלולות  בדו"ח  האמירות  כי  ספק  אין  בראשותו.  שנערך  בסיכום 
כיום )וחלקן אף עלו בעוצמות שונות במלחמת לבנון השנייה(, ולדעתו של הקמנ"ר ניתן 
לומר בביטחון כי חלק ניכר מפערים אלו מטופלים באמ"ן של היום במגוון דרכים ופעילויות 
כשהליבה ממוצית ב"תפיסת הלוחמ"ם". "הלחם והחמאה" של חיל המודיעין הוא באיסוף 
מודיעין ובהנגשתו לכוחות המתמרנים והלוחמים לטובת שיפור האפקטיביות והמבצעיות 

והם מחויבים לכך.
במרבית  משולבים  הכיפורים  יום  מלחמת  לקחי  כי  מעיד  הוא  הראשי  החיל  כקצין 
לוודא  כדי  והמערכים  היחידות  בכלל  פועלים  הם  וכי  החיל,  והקורסים של  ההכשרות 
שמשגי המלחמה ההיא לא יחזרו. מלבד תפיסת הלוחמ"ם, מוכרת גם הפעילות הרחבה 
בתחום הרשתיות באמ"ן וחיזוק המרחב המשותף, ועוד. בתהליך האיתור הם מחפשים 
שלהם  על  העמידה  יכולת  את  אך  גיסא,  מחד  והחדשנות  היצירתיות  את  הנוער  בבני 

והצפת ה"דעה האחרת" מאידך גיסא.
כקמ"ן זה מעל 25 שנה, הוא נושא אתו שנים רבות את התרגיל שהעביר תא"ל יואל בן 
פורת בהשלמת הקמ"נים שכלל הזרמת ידיעות רבות על סיפור וגזרה דמיונית )שבדיעבד 
יום הכיפורים( כשהיעד הוא להעריך האם  היו מבוססות על ידיעות אמת טרם מלחמת 
תהיה מלחמה. כולם ידעו את סיפור מלחמת יום הכיפורים אך רובם כשלו בהערכת המידע. 
מאז, מלווה אותו ההבנה כי אנשי קהילת המודיעין ב־1973 לא נפלו באיכותם מאלה של 
היום, ומכאן החובה בצניעות מודיעינית ואישית, בשיח שוטף, בכיבוד דעה אחרת ובפיתוח 
המרחב המשותף, בבחינה שוטפת של הפרדיגמות ובתיקופן מחדש כל העת. ומעל הכול, 
בחשיבותו של המשאב האנושי באמ"ן ובחובה בהעצמתו — בכך עוסקים מפקדי החיל 
מדי יום. הבנות אלו מתעצמות לאור העבודה שמרבית המשרתים היום באמ"ן לא לחמו 
במלחמת יום הכיפורים ולכן זו איננה צרובה אצלם, כמו אצל חלק מהיושבים באולם זה.

גנץ, המצטט מאיגרתו של הרמטכ"ל  בני  רא"ל  בדבריו של הרמטכ"ל,  מסיים  הוא 
במלחמת יום הכיפורים, רא"ל דוד אלעזר )דדו( "למודי ניסיון העבר — נישאר בכוננות, 

מוכנים להמשך הקרב".
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מצבה של מצרים ערב הצליחה
סאדאת: "חמישה ימים לפני המלחמה הגענו לנקודת האפס"

פרופ' שמעון שמיר

מצרים תחת שלטון סאדאת בתקופה שלפני מלחמת 
יום הכיפורים — דהיינו בשלוש השנים מאז שסאדאת 
ליציאה  ועד   1970 באוקטובר  ב־15  לשלטון  עלה 
משבר  חוותה   —  1973 באוקטובר  ב־6  למלחמה 
חמור, כנראה המשבר הקשה ביותר בתולדות מצרים 
במאה ה־20. סאדאת התחיל את תקופת שלטונו בצל 
הירושה הקשה שנחל מקודמו עבד אל־נאצר. בראש 
המצרים המפלה של  בקרב  עדיין  הדהדה  ובראשונה 
ומכאיבה  משפילה  מכה  עליהם  שהנחיתה   1967
מצרים  של  הריבוניים  השטחים  לאובדן  והביאה 

בסיני. טריים היו גם המשקעים של מלחמת ההתשה, אשר על תוצאותיה אפשר אמנם 
של  נוראית,  דם  הקזת  של  תקופה  היוותה  היא  המצרית  החברה  לגבי  אך  להתווכח, 
עקירת מאות אלפים מתושבי ערי התעלה, ושל היחשפות העורף למכות חיל האוויר 
הסכנות  עם  להתמודד  מסוגלת  אינה  שמצרים  כללית  תחושה  השתררה  הישראלי. 

העומדות בפניה. 
הכישלונות  מסכת  מלוא  את  היוו  לא  שהיו,  ככל  חמורים  הצבאיים,  הכישלונות 
שהוריש הנאצריזם. כבר באמצע שנות ה־60 הלך והתברר שהיומרה הגדולה של נאצר 
לחולל מהפכה גדולה אשר תרומם את קרנה של מצרים ותניב שגשוג לתושביה — אינה 
מתממשת. חזון הפאן־ערביות, לב־לבו של הנאצריזם, לא התגשם, ואף איחוד בין מדינות 
ערביות לא החזיק מעמד. להפך, הוא גרם למצרים להסתבך במלחמה עקרה בתימן ולבזבז 
משאבים על פעילויות חתרניות במדינות ערב. בסופו של דבר, שליטי מדינות ערב לא 
נהו אחרי נאצר, הם חששו ממנו וָעיינו אותו. עמדתם זו באה לביטוי בוועידת הפסגה 
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ברבאט ב־1969 אשר בה נאצר, לכאורה מנהיג העולם הערבי, הושפל ובקשותיו נדחו. גם 
המעמד הבינלאומי הרם ממנו נהנה נאצר בשיא תקופתו — עת הוא, יחד עם נהרו, טיטו 
ונקרומה, הנהיגו את הגוש העולמי של תומכי 'הניטרליזם החיובי' — דעך כליל. ממעמד 
של מנהיג תנועה מוליכה באזור ובעולם, הגיעה מצרים למצב של תלות רבה בסובייטים. 
במצרים החלו לומר שנאצר הצליח אמנם לגרש עשרת אלפים בריטים ממצרים, אבל הוא 

הכניס עשרים אלף סובייטים במקומם. 
'הדמוקרטיה המונחית' שהייתה אמורה להציג לערבים ולעולם השלישי דגם של משטר 
יצרה בפועל שלטון אוטוריטרי, כמעט טוטליטרי, שבו אוליגרכיה של  מהפכני עממי, 
'מרכזי כוח' מתנהלת בשרירותיות. 'האיחוד הסוציאליסטי הערבי' )אס"ע(, שהיה אמור 
מלמעלה.  הנשלט  מסורבל  ביורוקרטי  כמנגנון  התגלה  הדמוקרטיה,  יומרת  את  לממש 
הצמיחה הכלכלית, שהתבססה על שליטה המדינה במגזרי הייצור על פי הפרוגרמה של 
'הסוציאליזם הערבי', נראתה אמנם מבטיחה בתחילה, אבל בשנות ה־60 נבלמה תנופתה 
והיא ירדה לרמה נמוכה מזו שהשיג המשטר המלוכני — אותו המשטר שהנאצריסטים 
הוקיעו ככישלון. ולבסוף, המהפכה החברתית, 'מהפכת הפועלים הפלאחים', לא הצליחה 

סאדאת )מימין( עם נאצר )במרכז( | האתגר בפניו עמד סאדאת עם עלייתו לשלטון היה כפול:
לא רק לשחרר את סיני מן הכיבוש הישראלי, אלא גם לשחרר את מצרים מן הנטל המכביד

של ירושת הנאצריזם
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להביא רווחה בת־קיימא לשכבות העממיות, וסאדאת ירש ממנה מציאות חברתית טעונה 
מצוקות קשות.

רק לשחרר  לא  כפול:  היה  עלייתו לשלטון  בפניו עמד סאדאת עם  מכאן שהאתגר 
את סיני מן הכיבוש הישראלי, אלא גם לשחרר את מצרים מן הנטל המכביד של ירושת 
ולתרומתו  למפעלו  היה  הנאצריזם  של  הזו  האדירה  המערכת  של  הפירוק  הנאצריזם. 

העיקריים של סאדאת להיסטוריה של מצרים. 
מה עשה את סאדאת מתאים למשימה כה כבדה? מסתבר שהיו לו הכישורים המתאימים 
לכך. הוא לא היה אדם אידאולוגי אלא אדם המעריך גישה מעשית והחלטות פרגמטיות. 
רעיונות  של  בסוגיות  התעמק  לא  והוא  אותו,  העסיקו  ממש  לא  אידאולוגיים  עניינים 
ואמונות. היה אפשר לשמוע מפיו אמירות שטחיות כמו 'גיליתי שבין האסלאם והנצרות 
אין כל הבדל'. לפיכך הוא לא היה אסיר של הדוקטרינה הנאצריסטית ולא הייתה לו בעיה 
להשתחרר ממנה. יתר על כן, בחונטה של 'הקצינים החופשיים', מחוללי ההפיכה, הוא היה 
מעין 'אאוטסיידר'. הרקע שלו היה שונה משלהם והוא הצטרף לקבוצה במאוחר. סאדאת 

היה אמנם בשר מבשרה של המהפכה הנאצריסטית, אבל הוא גם הסתכל עליה מבחוץ. 
האסטרטגיה בה נקט סאדאת בהתמודדות עם משימה זו הייתה כפולה: פעילות נחרצת 
היה  הראשון  צעדו  הנאצריזם.  לפירוק  וזהירה  מודרגת  ופעולה  הנאצריסטים  לסילוק 
חיסול 'מרכזי הכוח', אותה האליטה של המושכים בחוטים שהתבצרה סביב נאצר והייתה 
משוכנעת שתמשיך לשלוט מאחורי דמותו הרפה של סאדאת. הסיפור כיצד ביצע סאדאת 
עצמו  את  סאדאת מצא  דבר,  בראשיתו של  הסרטים.  מן  עלילה  כמעט  הוא  הטיהור  את 
בבידוד. בצמרת השלטון לא היה לו אף ידיד והוא היה מוקף בגורמי הכוח שכל אחד מהם 
חלש על מנגנונים רבי עוצמה; הם צותתו לטלפונים שלו ועקבו אחרי כל פגישותיו. על פי 
גרסת סאדאת, במצב הזה, כשלא היה לו מי שיוכל לסמוך עליו, יכול היה להיעזר רק בבתו. 
הוא הורה לה לנסוע אל הידיד האחד שעדיין נותר לו, אל מושל אלכסנדריה ממדוח סאלם, 
ולומר לו שייכנס למכוניתו, מבלי לומר דבר לאיש, וייסע ישירות ללשכת הנשיא. כאשר 
התייצב בלשכה, שאל אותו סאדאת שאלה אחת: 'אתה מוכן להיות שר הפנים?' ממדוח 
סאלם ענה כמצופה, 'חאדר סיאדת א־רייס'. אז הוציא סאדאת רשימה מכיסו ואמר לסאלם, 

'אתה עכשיו שר הפנים, לך ועצור את כל האנשים ברשימה הזו'. 
במשטרה  השולט  ג'ומעה  שעראוי  הפנים  שר  הצמרת:  כל  אחד  במהלך  נאסרה  כך 
ובגורמי הביטחון, סאמי שרף איש המודיעין הכללי המוציא והמביא בארמון הנשיאות, 
מנגנוני  המפעיל  פאיק  מוחמד  האינפורמציה  שר  הפרלמנט,  על  החולש  שוקייר  לביב 
תעמולה גדולים, שר המלחמה מוחמד פאוזי המופקד על הצבא, ולבסוף גם סגן הנשיא 
עלי צברי, החולש על רשת הקאדרים במפלגת השלטון ונחשב לאיש החזק במצרים. את 
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כל האישים האלה ואת חבריהם העמיד סאדאת לדין והתנהלו משפטי ראווה שהוקיעו 
אותם כאופורטוניסטים, מושחתים, בוגדים, זייפני בחירות ומתעללים באזרחים. מבחינה 

פוליטית — הצמרת הנאצרית חוסלה סופית.
משימה  היה  במדינה,  עמוק  מושרשת  שהייתה  הנאצריסטית,  המערכת  הפירוק של 
דו־ דברים  מצהיר  היה  הוא  רבה.  בזהירות  התהליך  את  קידם  סאדאת  יותר.  מסובכת 
בה'.  שקרה  מה  לכל  באחריות  נושא  ואני  מהמהפכה  חלק  הייתי  'אני  כגון,  משמעיים 
ניסוחים כאלה הביעו לכאורה הזדהות עם המשטר הנאצרי אך למעשה רמזו כי היו בו 
קלקולים, וזה היה עיקרו של המסר. עצם הסילוק של 'מרכזי הכוח' היה מהלך של דה־
נאצריזציה. סאדאת הכריז שהפעולה הזו מהווה מהפכה חדשה. הוא קרא לה 'מהפכת 
של  מהפכה  יש  עכשיו  ואילו  נאצר  של  המהפכה  הייתה  בעבר  אומר,  הווי  התיקונים', 

סאדאת, והמהפכה הזו מתקנת את הכשלים של הנאצריזם. 
שמנה  ארגון  אס"ע,  פירוק  הישן.  המשטר  של  המוסדות  את  מלפרק  מנוס  היה  לא 
את  ביטל  לא  הוא  בשלבים.  עמה  התמודד  וסאדאת  קשה,  משימה  היווה  מיליונים, 
חסם  לקאדרים,  משכורות  ביטל  סמכויותיו,  את  צמצם  אבל  הארגון,  של  הלגיטימיות 
את אפיקי הקידום ממנו לִמנהל המדינה, כפף אותו לזרוע המבצעת, והזמין שכתוב של 
הפרוגרמה שלו במסמך חדש — 'דליל אל־עמל'. היה גם דרוש להסתלק ממדיניות החוץ 
הנאצריסטית. זאת ביצע סאדאת בשני תחומים. במישור הבין־ערבי הוא נסוג מן הפאן־
ערביות ותחת זאת העלה את הססמה 'מצר אוולן', מצרים קודם לכול. במישור הבין־גושי 
הוא השתכנע שהאוריינטציה הסובייטית הפכה לנטל, וביולי 1972 סילק את הסובייטים 

ממצרים במהלך אחד.
הדה־נאצריזציה התוותה את מצב מצרים בשלוש השנים שלפני המלחמה. היא יצרה 
מצב ביניים בו מערכת אחת מתפרקת ומערכת חלופית טרם מתבססת. בהיסטוריה מוכר 
שלב כזה בשם 'אינטרגנום' — מונח המציין לא רק זמני מעבר בין מושל אחד למשנהו, 
אלא כל תקופה שבה שליט חזק ירד מן הבמה ומשטר חלופי טרם התבסס. נסיבות כאלה 
כזו  בתקופה  המשטר  להתמסד.  ומתקשה  נזיל  למצב  נכנסת  המערכת  ריק,  חלל  יוצרות 
נחלש ונחשף לסיכונים וללחצים, מבפנים ומבחוץ. עם מצב כזה היה על סאדאת להתמודד.
במצרים נוצר מצב משברי מובהק. האווירה השוררת במדינה התאפיינה בדמורליזציה, 
כך  כדי  היו חתרניות עד  וחרושת שמועות. השמועות  נרגנות  ותסכול, תסיסה,  מועקה 
שסאדאת הורה להעביר חוק המטיל מאסר עולם על מי שמפיץ שמועות נגד השלטון. 
ההתבקעות  ההתפוררות,  כ'תקופת  תיאר  הייכל  חסניין  שמוחמד  תקופה  הייתה  זו 
הקשים,  הימים  היו  'אלו  במילים,  זו  לתקופה  התייחס  עצמו  סאדאת  וההתמוטטות'. 

הזמנים של סבל עז'.
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והתפוררות'?  ל'התבקעות  כגורמת  שתוארה  התסיסה  את  שחוללו  אלה  היו  מי   
אלו  אך  ב־1968  כבר  אירעו  סטודנטים  הפגנות  אמנם  הסטודנטים.  אלה  היו  ראשית, 
הסטודנטים  יצאו  הפעם  בהרבה.  גדולים  ובעוצמה  בהיקף  היו   1972 בינואר  שפרצו 
נגד אוזלת היד של  יום. הם הפגינו   11 בהמוניהם לרחובות ושיתקו את הבירה במשך 
הייתה  שינוי.  'תע'ייר',  ודרשו  האוטוריטרי,  השלטון  נגד  החירום,  חוקי  נגד  השלטון, 
להם התעוזה לדרוש מסאדאת שיתייצב בפניהם וייתן דין וחשבון על מדיניותו. ססמתם 
הייתה, 'סאדאת עשה משהו' כשהם מתכוונים לפעולה כדי לשחרר את סיני, אבל היו 
גם כאלה שהניפו את הססמה 'עשה מלחמה או עשה שלום'. המשטר הגיב בגל מעצרים 

ובסגירת אוניברסיטאות, אבל ההפגנות פרצו שוב בינואר 1973. 
היו גם לחצים אופוזיציוניים. זה היה דבר חדש: בימי נאצר לא הייתה אופוזיציה ואס"ע 
היה הארגון הפוליטי היחיד שפעל בשטח. עכשיו, בשעת חולשתו של המשטר, המבקרים 
הרימו ראש כשהם מקווים לדוג במים עכורים. ותיקי 'הקצינים החופשיים' היו משוכנעים 
שסאדאת אינו מסוגל להתמודד עם הבעיות שעמדו בפניו וראו את עצמם כבעלי ניסיון 
וכישורים לממשל. אנשים כמו עבד אל־לטיף בגדאדי, כמאל אל־דין חוסיין, חסן איברהים 
ואמין הווידי פרסמו עצומות, כתבו מאמרי ביקורת, והביכו את סאדאת. הרימו ראש גם 
מצוקות  את  לתעל  וביקשו  בסוציאליזם'  'הבגידה  על  שמחו  השמאל,  של  הפוליטיקאים 
העם לאופוזיציה נגד השלטון. נשמע גם קולם של הפוליטיקאים של 'המשטר הישן', של 
מפלגת ה'ופד' ומפלגות אחרות, אלה שסולקו על ידי נאצר בשעתו ועתה התאפשר להם 
לחזור לזירה. הם היו אמנם חייבים תודה לסאדאת שהסיר מעליהם את החסמים הנאצריים, 
אבל זה לא מנע מהם להשמיע ביקורת נוקבת על משטרו. וכמובן התגברה גם פעילותם של 
האסלאמיסטים אשר הבינו כי במצב הזה של מצוקה ואובדן דרך יפנו רבים אל המטרייה 
של האסלאם האמורה לפתור את כל הבעיות, וניתן יהיה לגייסם לזרם האסלאמי. עמדתו 
של סאדאת כלפי הזרם הזה הייתה נוחה יותר מזו של נאצר, אשר לחם בהם בנחישות, אולם 
האסלאמיזם נשאר במהותו זרם אופוזיציוני וחתרני. בנוסף לכל זאת, צפה ועלתה הקנאות 

הדתית שחוללה מהומות בין־עדתיות, והמשטר לא הצליח לשים להן קץ. 
כלל,  בדרך  האינטלקטואלים.  של  הביקורתית  הפעילות  הייתה  במיוחד  מעניינת 
במצבים של חוסר ודאות ומבוכה, מקבלים דבריהם של האינטלקטואלים בולטות רבה, 
וכך קרה גם במצרים של סאדאת. אינטלקטואלים ליברליים ובראשם תאופיק אל־חכים 
ללא  בהעזה  ביקורת  מתחו  וחבריו,  חמרוש  אחמד  כמו  השמאל  ודוברי  מחפוז,  ונגיב 
תקדים. הם מחו על הדיכוי הפוליטי, על המצב החברתי, על הסטגנציה ועל חוסר המעש. 
מצרים שלחו  הבולטים של  האינטלקטואלים  העצומה שעשרים  קיבלה  נרחבת  תהודה 
לסאדאת ב־21 בינואר 1973. במסמך זה אמרו שהם מבקשים לתת ביטוי לציבור, כי 'לא 
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כל האנשים מסוגלים לתת את ההסבר לדאגות, למבוכה ולתסיסה הפנימית שהם חשים... 
עובדה היא כי מאחורי כל זה עומדת ההרגשה של כולם כי הם שרויים בדאגה עמוקה, 
וכי הם נושאים בנטל של תחושת אובדן דרך'. כמצופה, השלטונות לא יכלו להתעלם 
מקריאת התיגר הזו. החותמים הוזמנו לבירור אצל שר ההסברה, אבל הם אמרו לו ללא 

כחל וסרק כי 'המדינה הגיעה למצב שאי־אפשר לסבול אותו'.
סופרים ופובליציסטים נתנו ביטוי בתקופה זו למה שקראו ה'ַקַלק' — המועקה הכבדה 
של חוסר אונים מול מצב בלתי נסבל. מוחמד אל־עזבי כתב ב'גומהוריה', 'אני תמיד חולם 
ותמיד מייחל לעשייה, אבל אינני עושה מאומה וחלומותיי הם חלומות נפל. מקומי הוא 

בשורות הצופים מן היציע: אני מוחא כפיים וצוחק, מוחא כפיים ובוכה' )18.8.1971(.
לשורת הבעיות האלה צריך להוסיף את המצב הכלכלי הקשה. את מצב המשק באותו 
זמן ניתן לסכם בשלוש מילים: הקופה הייתה ריקה. ההוצאות הצבאיות העצומות מול 
אובדן ההכנסות מהתעלה, מתיירות, מהשקעות, הביאו לכך שהגירעון הלך והחמיר. במצב 
כזה קשה היה להעניק סובסידיות, המחירים המריאו, אנשים עמדו בתורים ארוכים ללחם, 
והשירותים הציבוריים לא תפקדו כראוי. סבל רב היה מנת חלקם של המוני הפליטים 
מערי התעלה שמילאו את הפארקים ואת בתי הקברות בקהיר ובערים אחרות. במרס 1972 
התנגשויות  היו  אל־ח'ימה;  בשוברא  התעשייה  במרכזי  הפועלים  בקרב  מהומות  פרצו 
עם המשטרה, מעצרים המוניים, והוטל עוצר. המצב החמור הזה תואר בזיכרונותיו של 
סאדאת לאשורו: 'האוצר היה ריק, ואנחנו היינו על סף פשיטת רגל... חמישה ימים לפני 

המלחמה המשק שלנו ירד אל מתחת לאפס'. 
הציבור.  מאמון  נהנה  לא  שעדיין  בשעה  אלה  כל  עם  להתמודד  צריך  היה  סאדאת 
לא  עדיין  יורשו  של  לשלטון  אך  התנפצה,  הנאצרי  השלטון  של  הלגיטימיות  כאמור, 
התגבשה לגיטימיות חדשה. המשטר הנאצרי, חרף כל כישלונותיו, ידע לפחות להפגין 
משילּות, בתקיפות וביעילות, אך משילות כזו טרם התבססה במשטר סאדאת. מקורבו 
של הנשיא, מוסא צברי, כתב ב'גומהוריה': 'השלטון כיום נושא את הנטל הכבד ביותר 
והבזוי ביותר'. מושג מרכזי שהופיע באותם הימים בשיח של סאדאת ודובריו היה 'חזית 
הפנים', משמע שמתנהלת מערכה בתוך מצרים, ומערכה זו גורלית לקיומו של המשטר.

בהתמודדות עם קשיים כאלה — המפתח אצל המנהיגות. ההתגברות על המשברים 
זאת  הכריזמתי,  המנהיג  של  פעולתו  שדה  היא  מפוררת  מעבר  תקופת  של  והתלאות 
של  כתכונתו  כלומר  ובר,  מקס  אותה  שהגדיר  כפי  'כריזמה'  של  המקורית  במשמעות 
מנהיג המופיע במצב של אי־ודאות ומשבר חמורים, מסוגל לשכנע בתקשורת שלו עם 
ההמונים כי דרך הגאולה עליה הוא מצביע שואבת את השראתה ממישור גבוה, ומביא 
לכך שההמונים נוהים אחריו ומוכנים לקבל את התמורות העמוקות שהוא רוצה לחולל. 
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לסאדאת, כפי שהתברר בהדרגה, היו אמנם כישורי מנהיגות מסוימים אבל כריזמה לא 
הייתה לו. נאצר היה כריזמתי, סאדאת — לא. לפיכך קשה היה לראות כיצד יעלה בידו 

של סאדאת לחלץ את החברה המצרית ממצוקתה.
יתר על כן, מעמדו של סאדאת בתקופה זו היה בעייתי. תדמיתו הייתה ירודה. הוא 
הגיע לכס הנשיאות לא בזכות מעמד חזק אלא להפך: מכיוון ש"מרכזי הכוח" סמכו על 
לסלקו  היכולת  להם  ושתהיה  בידיהם  יישאר  האמתי  שהכוח  משוכנעים  והיו  חולשתו 
בנקל משיחפצו בכך. כאשר הוכתר סאדאת כנשיא, דמותו בעיני כול הייתה עלובה עד 
 ,âne noir = אנואר( 'החמור השחור'  נלעגת. בדיחות אינספור סופרו עליו. הוא היה 
במשמעות של שוטה(; ואמרה נפוצה הכריזה כי 'מאת אל־וחש, ואג'א אל־ג'חש', כלומר 
מתה המפלצת )נאצר(, ובא הַעִיר, שוב במשמעות של טיפש. תדמית שלילית זו הייתה 

נפוצה במצרים, בעולם הערבי ומעבר לו, וגם בישראל.
ראוי להזכיר כי גם באמ"ן/מחקר הוערכה דמותו של סאדאת כחלשה ודלת כישורים. 
בהיסטוריה של פרשה זו זכה שמעון שמיר להערת שוליים ואולי זה המקום לספר על 
כך: בימים שאחרי מות נאצר ובטרם הוחלף באחר, השאלה שעמדה על הפרק הייתה מי 
יהיה יורשו. באמ"ן סברו שישנם שלושה מועמדים אפשריים: צברי, הפוליטיקאי החזק 
שגם הסובייטים תמכו בו; ג'ומעה, שר הפנים המסוגל להשתלט באמצעות המנגנונים של 
ביטחון הפנים; וגם סאדאת — לא בזכות עמדת כוח, שלא הייתה לו, אלא בשל העובדה כי 
פורמלית הוא נשא לאחרונה את התואר סגן נשיא. פרופ' שמיר זומן למילואים, ניתנו לו 
התיקים הסודיים שהצטברו על השלושה, ונאמר לו להכין על פיהם סקירה. החומר שהיה 
ידוע עליהם, אבל התיק  וג'ומעה תאם במידה סבירה את מה שהיה  בתיקים של צברי 
של סאדאת הכיל דיווחים חוזרים ונשנים על כך שהוא 'אדם אפור', 'צר אופקים', 'חסר 
כישרון', ואפילו 'מכור לסמים'. הדיווחים הגיעו ממקורות מידע מהימנים ומן הסוכנים 
הסודיים ביותר שהיו למדינת ישראל באותה התקופה )ביניהם גם אשרף מרואן(. שמיר 
התרשם עמוקות מן החומר וכתב סקירה ששיקפה זאת. היום יודעים שהדברים שהובאו 
תכונותיו  היו  אלו  ולא  דמותו של סאדאת  הייתה  זו  לא  היו שגויים בתכלית:  בסקירה 

וכישוריו; אפשר אפילו לומר שדמותו האמתית הייתה ההפך ממה שהצטייר בישראל. 
הסיפור הזה מעורר שתי שאלות כלליות. ראשית, האם היה החומר שהמודיעין הצליח 
לצבור פשוט שגוי? התשובה היא בפירוש — לא. הדיווחים שנאספו תיארו במדויק את 
מה שחשבו על סאדאת במצרים, לא רק בציבור אלא גם בצמרת. כך ראו אותו האנשים 
המקורבים ביותר אליו, כולל נאצר עצמו. נאצר כינה אותו 'קולונל צח צח', כלומר יס־
מן, מי שמשיב תמיד 'נכון, נכון'. נאצר אף צוטט בִאמרה: 'תנו לסאדאת מכונית ותלושי 
דלק, וזה יספק את פסגת האמביציה שלו'. על כן, אם אפילו נאצר ראה כך את סאדאת, 
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החומר בתיק של אמ"ן היה מהימן. עמוס גלבוע בספרו מביא מפיו של אהר'לה יריב, ראש 
אמ"ן, את הדברים האלה: 'הסקירה ]על יסוד[ החומר המודיעיני בתיק סאדאת בענף 6, 
נתנה ביטוי מדויק להלכי הרוח בציבוריות המצרית כלפי סאדאת, והיא הייתה זהה לכלל 
ההערכות של ארגוני המודיעין במערב על סאדאת' )עמ' 545(. לכך ניתן להוסיף, על כי 

גם הסובייטים, שישבו בתוך מצרים, היו שותפים להערכה זו. 
שנית, האם מחלקת המחקר הפעילה את פרופ' שמיר, כאיש מילואים שלה, בצורה 
היעילה ביותר? גם כאן התשובה צריכה להיות שלילית. במקום שראשי המחלקה ימסרו 
לחומר  מנגישותו  ויתרשם  יתרגש  שוודאי  בתפקיד,  חדש  מילואים  לאיש  התיקים  את 
הסודי ביותר של המדינה, הם היו יכולים לומר לו משהו כמו: 'על הנושא הזה יש לנו 
מידע משלנו, אבל ממך אנו מצפים שכאקדמאי העוקב שנים רבות אחר המצב במצרים 
תיתן לנו את הערכתך העצמאית'. במקרה כזה, ייתכן שהיה מתבונן בקריירה הארוכה 
של סאדאת ורואה שהאיש הזה גילה תעוזה במחתרת נגד הבריטים, כיהן בתקופת נאצר 
כמזכ"ל של 'האיחוד הלאומי', כנשיא הפרלמנט, כמזכ"ל של 'הקונגרס האסלאמי' ועוד 
— אולי הוא אינו כה חדל אישים כמו שאומרים עליו? אין ביטחון שבאמת היה מגיע 
הופעל  הוא  התיקים,  לו  שניתנו  מרגע  מקום,  מכל  כך.  על  מצר  והוא  הזאת,  למסקנה 
למחזר עבור אמ"ן את מה שקיבל ממנו. ראש המחקר אותה עת, אריה שלו, כתב על כך 
בספרו: 'סקירתו של פרופסור שמיר שיקפה באופן נאמן את המקורות שנמסרו לו, ואין 

לבוא אליו בטענות על תוכנה' )עמ' 166(.
זה שייך לתקופה הראשונה של סאדאת, לתקופה של עלייתו לכס  כל  מכל מקום, 
החייבת  השאלה  בשלטון.  התנהלותו  על  כלשהו  רקורד  בנמצא  היה  ובטרם  הנשיאות 
להישאל היא מה קרה להערכה של אישיותו לאחר מכן, משהצטברו ידיעות רבות על 
פעולותיו כמקבל החלטות וכשליט? ובכן, במידע הזה בלטה העובדה שבתקופת שלטונו 
בשנים שלפני המלחמה קיבל סאדאת שלוש החלטות גדולות שהציגו אותו באור חדש: 
החיסול של "מרכזי הכוח" במהלך אחד נועז ומבריק; שתי יוזמות השלום של פברואר 
1971, ששברו טאבו של העולם הערבי באופן חסר תקדים; והגירוש המפתיע של הסובייטים 
שנעשה כהימור מחושב היטב שנחל הצלחה. המסקנה שהתחייבה מכך הייתה שבהנהגת 
מצרים עומד מקבל החלטות נועז, מקורי ומרחיק ראות. משקיפים וחוקרים רבים הבחינו 
בכך. שמעון שמיר לא היה היחיד שהביע בתקשורת את הדעה כי 'המנהיג המצרי הוכיח 
בשתי פעולותיו הגדולות, סילוק הצמרת הפוליטית הקודמת וגירוש הסובייטים, כי בשעה 
שהוא נלחץ אל הקיר, הוא מסוגל לפעולה דרמאטית מרחיקת־לכת' )ריאיון ב'מעריב', 

.)6.4.1973
בהתפתחויות האלה כרוכה חידה: איך ייתכן שמנהיג אשר התגלה כמקבל החלטות 
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כה מרשים נראה קודם לכן כל כך עלוב ונלעג. החידה המטרידה הזו נפתרה כאשר פרץ 
השלום. מסתבר כי דווקא הודות לכישרונו להרחיק ראות, ידע סאדאת לאבחן שנאצר 
מרחיק מעליו אנשים שהם מתבלטים מדי ועלולים לאיים על מעמדו הייחודי, ועל כן, כדי 
לשרוד, עליו להנמיך פרופיל. הוא עשה זאת במיומנות מופלאה, ועובדה היא שכאשר 
נאצר היה צריך למנות סגן לרגל נסיעתו לחו"ל, הוא בחר בסאדאת שנראה לו הכי פחות 
זוהר, תחרותי או חתרני. האירוניה היא שבזכות הבחירה הזאת התגלה סאדאת עם מות 

נאצר, להפתעת הכול, כיורש החוקי היחיד.
בציר המרכזי של הדיון, יש לשאול, מה הייתה השפעת המצב המשברי במצרים — 
אשר עם כל החלטותיו הנועזות סאדאת לא הצליח להביא לו מרפא — על כוונתו ויכולתו 
אסכולות:  שתי  בשעתם  והמעריכים  המשקיפים  בקרב  היו  זה  בעניין  למלחמה.  לצאת 
האחת טענה שמצבה של מצרים הוא כה גרוע, ומעמדו של סאדאת כה רעוע, עד שקשה 
למצוא שם יכולת לצאת למלחמה; ואילו השנייה גרסה כי דווקא בשל המצב המעורער, 
הנראה חשוך תקווה, עשוי סאדאת לסבור שרק מהלך גדול של 'הימור על כל הקופה' 

סאדאת בעת היותו נשיא מצרים | מה הייתה השפעת המצב המשברי במצרים — אשר עם כל 
החלטותיו הנועזות סאדאת לא הצליח להביא לו מרפא — על כוונתו ויכולתו לצאת למלחמה?
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יוכל לחלץ את ארצו ואת שלטונו ממבוך המצוקות. היום יודעים שהדעה השנייה הייתה 
זו שקלעה למטרה. 

מהלך הצליחה באוקטובר, תאם בדיוק את ההיגיון של דמותו 'המתוקנת' של סאדאת 
כמקבל החלטות מעולה. ההרצאה מסתיימת בציטטה ממאמרו של פרופ' שמיר — 'סאדאת 

כמקבל החלטות' — אשר התפרסם בספרה של חנה עמית 'על מנהיגות ומנהיגים':
'אופיינית לדרכו ]של סאדאת[ הייתה העובדה שהוא השתדל תמיד להימנע מהחלטות 
לחצאין, מברירות שאינן חד־משמעיות, מפשרות בין חלופות הבנויות על תפיסות שונות. 
הוא העדיף לדבוק בחוקיות הפנימית של חשיבתו־הוא, ולהוליך אותה עד לקצה ההגיוני 

שלה' )עמ' 230(.
 

זו הייתה דרך קבלת ההחלטות של סאדאת שהובילה אותו למלחמת אוקטובר, אבל זו 
הייתה גם הדרך שהובילה אותו לשלום.

שחזור — חיילים מצרים מתיזים מים מזרנוקים כדי לפרוץ פתח בסוללת העפר בגדה המזרחית
של תעלת־סואץ | מהלך הצליחה באוקטובר, תאם בדיוק את ההיגיון של דמותו 'המתוקנת'

של סאדאת כמקבל החלטות מעולה
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"למצוא את הסינתזה הנכונה בין צרכיה                   
החיוניים של ישראל לבין  האינטרסים החיוניים                     

של המעצמה הגדולה"

אפרים הלוי
לשעבר ראש "המוסד" ויו"ר המרכז למורשת מודיעין

לשחקן  הפכה  הימים  ששת  מלחמת  שלמחרת  ישראל 
בשדה  ניצחונה  בינלאומית.  ברמה  ואסטרטגי  מדיני 
הקרב היה מהיר, מלא ומסחרר. במישור הפנימי, נפילתם 
לאומי  מהפך  חוללה  עזה  ורצועת  שומרון  יהודה,  של 
ותודעתי בקרב אזרחי המדינה. במישור החיצוני, ישראל 
נסקה למרומי מעמד של מעצמה אזורית ולשחקן במאבק 
בריתה  ובנות  המועצות  ברית  בין  הבין־גושי — המאבק 
ארצות  של  בהובלתה  החופשי  המערבי  העולם  לבין 
הברית. הניצחון הטוטלי במערכה עצמה שיקף סדרה של 
ניצחונות וכישלונות מגזריים — עליונות הציוד המערבי 

)בעיקר בריטי וצרפתי ומיעוטו אמריקני( על זה של הגוש הקומוניסטי ויכולת מודיעינית 
מדהימה של ישראל שהצליחה להשמיד את מרבית חיל האוויר המצרי על הקרקע במשך 
שלוש השעות הראשונות למלחמה. ציוד צבאי רוסי בכמויות גדולות ובאיכויות גבוהות 
נפל בידי ישראל. ארצות הברית התעוררה בבוקר שאחרי המלחמה בתפקיד של בעלת 
ברית למי שניצחה במערכה בעלת השלכות בינלאומיות נרחבות. היכולות והמוניטין של 

ישראל הגיעו לשיאים שהיו לשם דבר בשש השנים הבאות. 
 — לחלוטין  אחר  אופי  בעלת  שנייה,  מלחמה  פרצה  המלחמה,  תום  אחרי  קצר  זמן 
מלחמת ההתשה המצרית נגד ישראל לאורך תעלת סואץ. כדי לאפשר למצרים ללכת 
למערכה זו נדרשה ברית המועצות להבטיח את ביטחון שמיה של מצרים. שהרי, כאמור, 
חיל האוויר המצרי הושמד. לתכלית זו הוצבו ארבע טייסות של מטוסי קרב במצרים — 
שתיים מברית המועצות בצפון מצרים ושתיים מקוריאה הצפונית בדרומה. ישראל ניצבה 
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נגדן לבדה. כאלף ימים נמשכה המערכה שבמהלכה, בין היתר, סיפקה ברית המועצות 
למצרים מערכות טילי קרקע־אוויר ברמות טכנולוגיות הולכות ומשתכללות ומול תהליך 
זה עסקו ישראל וארצות הברית בעיצוב סדרת מענים טכנולוגיים שחלקם היו כחול־לבן 
וחלקם אמריקניים. כך הלך ועלה העימות מדרגה אחר מדרגה עד שב־30 ביוני 1970 יירט 
חיל האוויר חמישה מטוסים סובייטיים שנפלו למלכודת שתוכננה מראש. כל הארבעה 
הופלו וזמן קצר לאחר מכן החזירה ברית המועצות את הטייסות שלה ממצרים. ישראל 
העזה להתעמת עם ברית המועצות ויצאה כשידה על העליונה. ברית המועצות התקפלה.
הימים  ששת  מלחמת  לאחר  ישראל  של  בהתנהלותה  זו  פנים  רבת  להשתלשלות 
להבנת  ישראל  של  המודיעין  קהילת  של  בתרומה  משמעותית  מדרגה  עליית  נתלוותה 
מודיעין  ישראל  העבירה  אלה  שנים  במשך  התיכון.  במזרח  המתרחש  את  וושינגטון 
איכותי יוצא דופן לקהילה האמריקנית. ארצות הברית התרגלה למצב בו יכלה לסמוך 
 1970 בקיץ  הגעתי  כאשר  ההערכה.  במישור  והן  מידע  קבלת  בתחום  הן  ישראל  על 
לוושינגטון לשמש כראש מוקד תבל בצפון אמריקה, התוועדתי לראשונה באופן אישי 
כרמטכ"ל  יוקרתו  רבין.  יצחק  במילואים  רב־אלוף   — הברית  בארצות  ישראל  לשגריר 
צה"ל במלחמת ששת הימים העניקה לו מעמד מיוחד בבירה האמריקנית. קסמו האישי, 
מאיר,  גולדה  הממשלה,  ראש  של  אמונה  איש  והיותו  שלו,  הדופן  יוצא  הניתוח  כושר 
חברו יחד כדי להפוך את השגרירות למקור עוצמה ייחודי. מערכת היחסים שלו עם הבית 
הלבן ועם היועץ לביטחון לאומי, ד"ר הנרי קיסינג'ר, העלתה את יחסי ישראל עם ארצות 
הברית לרמה של קשר אסטרטגי חיוני לשני הצדדים — למעצמה הגדולה והחזקה בעולם 
ולמדינה החזקה והמצליחה ביותר, צבאית ואסטרטגית, במזרח התיכון. תחושת הביטחון 
ההדדי ניכרה היטב בוושינגטון — באליטה המדינית והביטחונית בארצות הברית, בקרב 
וכל אלה הקרינו על הבנת  יהודי ארצות הברית,  מעצבי דעת הקהל בתקשורת, בקרב 
לבין  הלבן  הבית  בין  הוקם  ייחודי  קשר  עורק  האמריקנית.  בבירה  הזרות  השגרירויות 
ראש הממשלה, גולדה מאיר, באמצעות השגריר רבין ודרך המוסד שסיפק את האמצעים 
זו. מבין כל היושבים בוושינגטון הייתי שותף הסוד היחיד לחילופי  הטכניים לתכלית 
המסרים המפורטים והמרובים שעברו בעורק זה. ראש המוסד, אלוף במילואים צבי זמיר, 
הוא  אף  ביקר  דיין,  משה  הביטחון,  שר  בשנה;  פעמיים  לפחות  הברית  בארצות  ביקר 
כמה פעמים בכל שנה וראש הממשלה, גולדה מאיר, נועדה אף היא עם הנשיא ניקסון 
ועם קיסינג'ר, ביחד ובנפרד. אחת לחודש סעד השגריר רבין עם ראש הריגול הנגדי של           
ה־CIA, ג'ים אנגלטון, במסעדת Rive Gauche היוקרתית בנוכחותי. את יתר השולחנות 
קישטו תמיד סועדים מראשי הממשל והקונגרס. האופוריה שאחזה בישראל אחרי ניצחון 
בין  התקרבות  של  מואצים  לתהליכים  הברית  בארצות  ניתרגמה  הימים  ששת  מלחמת 
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ישראל לארצות הברית. ישראל הייתה winner ובגדול. 
במוצאי ראש השנה שנת 1973 שהיתי בבית אחד מאנשי השגרירות במסיבה מסורתית 
וכמוהו  שם  היה  לכן  קודם  שנה  חצי  רבין  את  שהחליף  דיניץ  השגריר  החג.  אחר  של 
הנספח הצבאי, אלוף מרדכי־מוטה גור. באין טלפונים ניידים בתקופה זו, ידע עוזרי היכן 
להשיגני. צלצול טלפון יוצא דופן הביאני לאפרכסת — בצד השני היה קצין קישור של ה־
CIA שדרש לפגוש אותי מידית באותו לילה. בשלוש שנות שירותי, מעולם לא התכבדתי 
בהיערכות  שינויים  על  מפורט  מידע  שכלל  נייר  לי  נמסר  בפגישה  זה.  מסוג  בפנייה 
לא  האמריקנים  לנו.  הועבר  פעם  מסוגו שאי  ראשון  היה  זה  מסוג  מידע  הסורי.  הצבא 
נהגו לשתף אותנו במידע ישיר ממקורות חיים. נתבקשתי להעביר את החומר בבהילות 
הביתה ולקבל עליו תגובה מהירה ביותר. חזרתי למסיבה, לאחר שהסדרתי העברת החומר 
ארצה, והראיתי אותו לאלוף גור, שהגיע לארצות הברית שנה קודם לכן לאחר שסיים את 
שירותו כאלוף פיקוד צפון. לאחר עיון מהיר בחומר, פסק מוטה שמדובר במתווה ידוע 
של תרגיל בצבא הסורי. למחרת הגיעה מהארץ תגובה זהה לזו של מוטה. בימים שבין 
ראש השנה ליום הכיפורים נמשכו החילופין בין שני השירותים וישראל דבקה בתפיסה 
באוסטריה  חבלני  פיגוע  אירע  ימים  באותם  בדרום.  והן  בצפון  הן  בתרגילים,  שמדובר 
נגד קבוצת עולים שעשתה דרכה מהגוש המזרחי לכיוון ישראל. בשיחת חולין עם קצין 
בודד  שאירוע  בהיסטוריה  קרה  כבר  כי  אישית  אגב  הערת  הערתי   ,CIAה־ של  קישור 
הצית מלחמה ולכן צריך להיזהר בהבנת האירוע באוסטריה. לא היה לי כל מידע לבסס 
הערה זו — היא נאמרה סתם. כעבור יום התברר כי דבריי הועברו ארצה בצינורות מחלקת 
המדינה שקשרה ביניהם לבין הידיעות על התזוזות בצבאות מצרים וסוריה. משרד החוץ 
בירושלים, אליו פנתה השגרירות בתל אביב, נדרש לברר את פשר האמירה. ננזפתי על 
ידי המטה על אמירתי והובהר לי כי אין לי שום סמכות להביע דעות משלי בנושאים 

אלה, מה גם כי רק אגף המודיעין בצה"ל רשאי להתבטא בנושא כזה. 
בשעה מוקדמת בבוקר יום הכיפורים, העירו אותי בביתי ומסרו לי כי פרצה מלחמה בין 
ישראל לבין מצרים וסוריה. הגעתי מיד לשגרירות יחד עם כל יתר אנשי הצוות בראשות 
ולא הוחזר לארצות  הציר מרדכי שלו. השגריר דיניץ ישב שבעה בארץ על מות אביו 
הברית בימי המתיחות הגואה שבין ראש השנה ויום כיפור. ביומיים הראשונים למלחמה 
לא הגיעה אלינו ידיעה כלשהי על מהלך הקרבות. כל ניסיונותיו של מוטה לאסוף מידע 
מקשריו הרבים במטכ"ל ובפיקוד צפון עלו בתוהו. מוטה כינס את אנשי הסגל פעמים 
אחדות ושרטט על מפות את האפשרויות הרבות שיש לצה"ל לטפל במצב. ביום השלישי 
למלחמה חלה תפנית. החלו לזרום ידיעות מהארץ כי הלחימה גובה מחיר כבד באבדות, 
לו  שייתן  הכללי  במטה  איש  למצוא  מצליח  אינו  כי  לי  אמר  מוטה  ובציוד.  בפצועים 
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תמונת מצב. ראש הממשלה, גולדה מאיר, העבירה דרכנו פנייה חשאית לממשל לבוא 
לפגישה חשאית עם הנשיא ניקסון. קיסינג'ר השיב כי דבר הביקור עלול לדלוף ועצם 
קיומו יפגע קשות בישראל ובתדמיתה. לקראת סוף היום נקראתי לפגישה דחופה עם סגן 
זו. האיש, טום  ראש ה־CIA למבצעים החולש על כל הפעילות המבצעית של סוכנות 
קראמסינס Tom Karamessinas, שאותו כינו היווני בשל מוצאו, לא היה מעורב באורח 
משמעותי במתרחש בקשר שבין ישראל וארצות הברית אך היה ידידותי מאוד במישור 
האישי. פניו היו חמורות — המסר רציני. הוא הציג לי שתי תביעות למידע מידי. האחת 
בקשה פרטנית ומוגדרת היטב למידע על הצבא הסורי והשנייה לקבל תמונת מצב של 
הלחימה. הבקשה הראשונה נוסחה במינוח שהוכיח כי הוא ידע היטב שהמידע המבוקש 
נמצא בידינו אף כי בעבר לא העברנו מידע מהסוג הזה — חרף האינטימיות המתפתחת 
בין ישראל וארצות הברית במישור המודיעין. הבקשה השנייה לא נגעה כלל למודיעין 
על האויב. זו הייתה בקשה למידע על כוחותינו ואני לא הייתי אמור לשמש צינור לעיסוק 
בתחום זה. הוא הוסיף לשתי הבקשות את ההערה הזו: "אם לא יתקבל מענה לבקשות 
אלה עד סוף יום העבודה — יוקפאו היחסים הבין־שירותיים בין שתי המדינות". נשתררה 

דומייה בחדר. קמתי ואמרתי שלום ומיהרתי לדווח לארץ. 
כעבור פחות משעה צלצל הטלפון — הגלוי — ובקצה השני שמעתי את קולו של ראש 
וכינה במילים קשות את אלה  זעמו על הדיווח שלי  בוטות הביע את  המוסד. במילים 
שהעבירו לי את הדברים. בתחילה הייתי המום וניסיתי להסב תשומת לבו של צביקה לכך 
שאנו משוחחים בעורקים גלויים. בתגובה הוא הקצין את נוסח דבריו עד שהחילותי להבין 
כי אין אני הנמען האמיתי של השיחה הזאת. עומקו של המשבר החל חודר לתודעתי. 
עומק המשבר החל לחלחל בכל רובדי הממשל; בימים הבאים הסתבר כי ישראל איבדה 
שמונים מטוסים בלחימה הן בחזית הצפונית והן בחזית הדרומית; כשמונה מאות טנקים 
הוצאו מכלל פעולה ומספר האבדות בכוח אדם הלך וגדל מדי שעה. תדמיתה של ישראל 
שנבנתה לאורך השנים ממלחמת ששת הימים ועד פרוץ מלחמת הכיפורים, נפגעה קשות. 
היו בוושינגטון שהחלו תוהים אם ארצות הברית הימרה על "סוס כושל". אמר לי ידיד 

we generally wish to back a winner — are you still a winner? אחד
חירום במטוסי  בהולות להצטיידות  לוושינגטון בקשות  לזרום  בימים הבאים החלו 
למצבה  קשה  סימן  השולחנות.  על  נערמו  לתחמושות  עצומות  בקשות  ובשריון.  קרב 
להכרזת  הצעה  עלתה  כאשר  באוקטובר  ב־12  לוושינגטון  הגיע  ישראל  של  הקשה 
הפסקת אש — כאשר כל צד עוצר בדיוק במקום בו הוא נמצא בשעת הפסקת הקרבות. 
לוושינגטון הגיעה ידיעה כי שר הביטחון, דיין, נוטה להסכים להצעה. האמריקנים הגיבו 
בתדהמה. קיסינג'ר אמר כי הסכמה כזאת כמוה ככניעה. אנגלטון אמר לי כי זה יהפוך 
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לניצחון הגדול ביותר של ברית המועצות במאבק הבין־מעצמתי וישראל תהיה זו שגרמה 
לנושא  הפכה  שנוצר  במצב  לישראל  חירום  אספקת  העברת  כי שאלת  היה  ניכר  לכך. 
מחלוקת בממשל. במישור העקרוני נאלצה ארצות הברית להתמודד עם בעיית הערכת 
כוחה האמיתי של ישראל. בלשון אחרת ניסח זאת ידיד אמריקני: "באיזו ישראל נדרשת 
ארצות הברית לתמוך שכן ברור כי ישראל כפי שהייתה מוכרת ערב פרוץ המלחמה כבר 
איננה או לפחות שונה מאוד מזו שכביכול הכרנו וכפי שהיא עצמה הציגה את עצמה". 

הן על סדר  דיווח מוסמך מישראל  ודרשו האמריקנים לקבל  חזרו  זה  קריטי  בשלב 
הכוחות שנותר לצה"ל והן על הפריסה. מלאכת גיבוש המסמך הוטלה על אלוף משנה 
במילואים יובל נאמן שגויס למחרת פרוץ המלחמה לשמש עוזר מיוחד לראש אמ"ן. על 
פי הנחיות המטה נדרשנו — נספח צה"ל האלוף מוטה גור ואני — לבקש פגישה מיוחדת 
וראש ה־CIA. באותה עת כיהן שלזינגר בתפקידו  ג'יימס שלזינגר,  עם מזכיר ההגנה, 
רק שישה חדשים. לפני כן כיהן כראש ה־CIA והעריך מאוד את ראש הממשלה, גולדה 
מאיר, אותה פגש בפברואר 1973. השני לא היה מאוהדיה של ישראל. על פי ההנחיות 
נדרשנו לסרב לאפשר נוכחות אדם נוסף כלשהו בשיחה. בבואנו לפגישה מצאנו בחדר 
Moorer. הוא  ההמתנה את יושב ראש ועדת המטות של ארצות הברית, אדמירל מורר 
אמר כי הגיע להשתתף בפגישה. לדרישת אלוף גור הבהיר מזכיר ההגנה שלזינגר כי על 
מורר לחזור על עקבותיו. הפגישה ארכה כשעה ומוטה הציג את המסמך שבידיו בפרטי 
פרטים. שמתי לב כי איש מבין בני שיחנו אינו רושם דבר ולאחר תום האירוע אני זוכר כי 
הערתי למוטה כי מן הסתם השיחה הוקלטה. מוטה סבר אחרת. אך אני משוכנע כי ביום 

מן הימים תצוף התרשומת של השיחה. 
כינון  נדרשה ארצות הברית להתמודד בבעיה המעשית של  בצד הבעיה העקרונית 
"רכבת אווירית" במצב בו כל מדינות המעבר הטבעיות באירופה לחניות ביניים, ובראשן 
בריטניה, מסרבות לבקשת ארצות הברית לאפשר תדלוקים על אדמתן. הממשל החליט על 
התנעת רכבת אווירית ומרגע זה ואילך נפתח צינור של העברת מודיעין ומידע מארצות 
הברת באיכויות ובהיקפים שלא ידענו כמותם. ג'ים אנגלטון תרם את שלו בדרכים שרק 
הוא ידע למצוא וברגעים קריטיים היו לדברים שמסר ולתרומה שהרים משמעות ייחודית. 
שהצריכו  חומרים  של  העצומה  בכמות  לטפל  מסוגל  היה  לא  שלי  היחיד  הצפן־העוזר 
הצפנה ובצר לי גייסתי את כל צפני משרד החוץ שהיו ממילא בטלים מעבודה לסייע לי.
באמצע המערכה הגיעו זעקות שבר מירושלים כי המוסד "השתלט" על הקשר. יום 
בטיסה  והמוסד  החוץ  משרד  של  משותפת  משלחת  יצאה  המערכה  סיום  הכרזת  אחרי 
לוושינגטון במטרה להחזיר את ה"קשר" לידי בעליו. המשימה הושלמה תוך זמן קצר 

ללא נפגעים. גם זה קרה במלחמה. 
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ותדמית "המנצחת" עלתה  פני המערכה  נשתנו  סואץ  מרגע שצה"ל צלח את תעלת 
שוב ברחובותיה של בירת ארצות הברית. צה"ל התקדם דרומה לעיר סואץ ומערבה לכיוון 
המצרית  השלישית  הארמייה  של  לגורלה  להינתן  החלה  הלב  תשומת  עיקר  אך  קהיר 
שחנתה על הגבול המזרחי של תעלת סואץ. צה"ל הטיל עליה מצור אין יוצא ואין בא ולא 
אופשרה אספקת מזון ומים. ככל שנקפו השעות והימים, הפך מצב הארמייה חסר תקווה 
ומול פני הנשיא המצרי, סאדאת, החלה להצטייר דרמה של אסון בדמות כניעת כוח של 
למעלה מעשרים אלף לוחמים בהינף יד. אילו כך היה, הייתה נרשמת תבוסה אסטרטגית 
של ברית המועצות במזרח התיכון בממדים חסרי תקדים. המערכה המזרח תיכונית בין 
proxies של ברית המועצות ושל ארצות הברית הייתה עולה קומה ומערבת  "שלוחים" 
ישראל  על  ללחוץ  לוושינגטון  סאדאת  של  הנואשות  קריאותיו  עצמם.  ה"בכירים"  את 
בנושא הארמייה השלישית לא נשאו בתחילה פרי. או אז החלו להגיע ידיעות כי הרוסים 
העמידו בכוננות שלוש דיוויזיות מוטסות של כוחות מיוחדים למטרת התערבות ישירה 
להצלת הארמייה השלישית. המסוקים, כך דווח, נצבעו בצבע לבן כדי לאפשר הבחנה 
ברורה בינם לבין כלי טיס אחרים במרחב האווירי. הידיעות שקיסינג'ר העביר לישראל 
ידיעה  סימוכין.  להן  מצא  לא  הוא  אנגלטון.  ג'ים  מול  גם  במקביל  נבחנו  השגריר  דרך 
עוברת את מעבר  נצפתה  גרעיניים  איתותים  סובייטית הפולטת  ספינה  כי  אחרת מסרה 

כוח צה"ל נע בשטחים ממערב לתעלת סואץ | מרגע שצה"ל צלח את תעלת סואץ נשתנו
פני המערכה ותדמית "המנצחת" עלתה שוב ברחובותיה של בירת ארצות הברית
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הבוספורוס בדרכה לנמל אלכסנדריה של מצרים. גם ידיעה זו לא אומתה על ידי אנגלטון. 
בשיא המתיחות יצא שר החוץ האמריקני בשליחות מיוחדת למוסקבה לדון במשבר ההולך 
ומתפתח והוא "נעלם" ליממה ויותר בבירה הרוסית ולא היה יכול לתקשר עם וושינגטון 
במצרים  מדם  עקובים  בקרבות  נלחם  צה"ל  בעוד  "טכניות־טכנולוגיות".  בעיות  בשל 
ובדרך לדמשק, הכריזה ארצות הברית על אזהרה גרעינית nuclear alert ולכאורה החלה 
הנרי  ד"ר  זה העביר  עולם שלישית. בשלב  פרוץ מלחמת  הספירה לאחור של אפשרות 
קיסינג'ר מסר לראש ממשלת ישראל, גולדה מאיר. ארצות הברית דרשה מישראל לאפשר 
מעבר מים ומזון לארמייה השלישית. היא הייתה מודעת לכך כי בשלב אחרון זה, התנתה 
ישראל את היענותה בכך כי מצרים תסכים לפתיחת שיחות ישירות של דרגים צבאיים 
בין שני הצדדים. עד לפנייה אמריקנית אחרונה זו, ישראל לא הסכימה לסגת מדרישתה. 
לתביעה  להיענות  יכולה  מצרים  כי  מעריכים  ואנשיו  הוא  אין  כי  הבהיר  קיסינג'ר  ד"ר 
אולטימטיבית זו. בסיום המסר אמר שר החוץ של ארצות הברית כי אם ישראל לא תיאות 

לדרישת ארצות הברית, ארצות הברית "תסיר את תמיכתה" בישראל. 
שבע שעות מפרידות בין השעונים של ירושלים ווושינגטון. בסביבות אחת אחר חצות 
הגיעה תשובתה של ראש ממשלת ישראל. במסר זה הבהירה גולדה מאיר כי היא עומדת על 
דעתה שהדבר הנכון לעשות הוא להתמיד בעמדתה אלא שמהצד האחר, כראש הממשלה 
של מדינת ישראל, אין היא יכולה להסכין עם מצב בו תסיר ארצות הברית את תמיכתה 
מישראל. במצב זה היא החליטה להיענות לדרישת נשיא ארצות הברית והיא תכנס את 
ממשלתה במהלך היום ותגיש לה את ההצעה ותתמוך בה ולאחר מכן היא תתפטר מתפקידה. 
המסר של ראש הממשלה הכה אותנו — את השגריר, את הציר ואותי — בתדהמה. 
לאחר דיון קצר הסכמנו בינינו כי אין זה חכם להעיר את שר החוץ האמריקני באמצע 
הלילה ולמסור לו את המסר, והחלטנו להמתין עד הבוקר. בסביבות השעה שלוש נשמע 
צלצול הטלפון בשגרירות. היה זה ד"ר קיסינג'ר שדיבר בהתרגשות באמרו כי "הבלתי 
אפשרי" התרחש והנשיא סאדאת נענה לדרישת ראש הממשלה והסכים לפתיחת שיחות 
ישירות בין קצינים של צה"ל ושל צבא מצרים. השגריר מיהר לבשר לראש הממשלה 
על ההתפתחות בטלפון מוצפן שהותקן בשגרירות בעיצומה של המלחמה. באותם ימים 
המערכת הטכנית של המכשיר סירסה את קולו של הדובר והוא או היא נשמע כבוכה. 
ראש הממשלה שמחה מאוד כאשר שמעה את הבשורה והביעה בין היתר את הערכתה 
לשגריר על ההישג. כעבור כמה שניות הושלך הס בקו ולאחר מכן שאלה ראש הממשלה 
כיצד הגיב ד"ר קיסינג'ר על מכתב ההתפטרות. השגריר הסביר לה שהמכתב לא נמסר 
כלל ותוכנו לא היה ידוע לאמריקנים. ראש הממשלה השיבה: "אני מברכת אתכם על 

התוצאה ובד בבד נוזפת בכם על היעדר המשמעת".
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מסמך זה נכתב כארבעים שנה אחרי תום מלחמת יום הכיפורים — המערכה הכבדה 
זו נדרשה ישראל לעמוד  ביותר בה נתנסתה ישראל מאז מלחמת העצמאות. במערכה 
בניסיונות שבן  נדרש לעמוד  ובעורף  בחזית  כולו  והעם  במבחנים קשים בשדות הקרב 
אנוש יתקשה לתארם. ה"פרק האמריקני" במערכה זו היה אחד ממרכיבי ההכרעה. הוא 
שיחק תפקיד קשה ומדכא בשלבי השבר הגדול וגם שיחק תפקיד חשוב וחיוני בשלבי 
ההתגברות והסיום. בשום רגע לא נטשה ארצות הברית את ישראל אך היא איימה פעמיים 
בנטישה. איומי הנטישה לא הגיעו להבשלה ואיננו יודעים כיצד הייתה בעלת בריתנו 
נוהגת אילו הגיעה לרגע האמת. ויחד עם זה, בשום שלב, תמיכתה לא הייתה מובטחת 

ללא תנאי. 
בתנאים קשים השכילה ישראל למצוא את הסינתזה הנכונה בין צרכיה החיוניים לבין 
האינטרסים של המעצמה הגדולה וארצות הברית גמלה לה על כך. היא ידעה לשרטט את 
המזיגה הגואלת בין הרצוי לבין האפשרי. בסופו של יום, זה מבחנן העליון של המדינאות, 

של המנהיגות. 

אנואר סאדאת )במרכז( המפקד העליון, חאפז איסמעיל, שר ההגנה והמפקד הכללי, והרמטכ"ל
שאזלי במלחמת יום הכיפורים | ד"ר קסינג'ר דיבר בהתרגשות באמרו כי "הבלתי אפשרי"

התרחש והנשיא סאדאת נענה לדרישת ראש הממשלה והסכים לפתיחת שיחות ישירות בין
קצינים מצה"ל ומצבא מצרים



אנטנות באום־ח'שיבה



מושב ראשון 

המודיעין במלחמת יום הכיפורים

"החיילים אז היו 'חפים מכל ידיעה'. לא ידעו דבר"

Never Again

אמ"ן נכשל במשימתו העיקרית, כולל מערך האיסוף 

"מאפייני הלחימה, במיוחד ביום הראשון, חייבו מודיעין ב'זמן אמת'"
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החיילים אז היו "חפים מכל ידיעה". לא ידעו דבר.

אמנון סופרין

המודיעין  עבודת  נושא  בכל  יתמקד  הראשון  המושב 
בו  יתארחו  ובמהלכה.  הכיפורים  יום  מלחמת  לפני 
משמעותית  תרומה  מהם  אחד  שלכל  אנשים,  שלושה 
עמוס  במיל'  תא"ל  המודיעין:  תפיסת  לעיצוב  מאוד 
גלבוע, שידבר על עבודת חטיבת המחקר; תא"ל במיל' 
במיל'  תא"ל  האיסוף;  תחום  על  שידבר  לפיד,  אפרים 
ועל  הקרבי,  המודיעין  על  שידבר  בר־מסדה,  שייע 
מבקש  סופרין  אמנון  הנפרס.  הדרג  ברמת  המודיעין 
לתאר את המלחמה מזווית הראייה שלו, כחייל שנלחם 
של   17 בגדוד  מ"כים  בקורס  חייל  אז  היה  הוא  בה. 
חטיבת גולני, גדוד עצמאי שישב במחנה בזק ליד ג'נין. 

ערב יום הכיפורים, בוטלה היציאה הביתה והודיעו על כוננות שבת. התשובה לשאלות 
החיילים הייתה שיש תנועות צבא בגבולות. חייל בן 19 אינו מכיר את הארמייה השנייה 
והארמייה השלישית או את הדיביזיות של הצבא הסורי, אבל מקבלים את רוע הגזרה 
מישהו  מגיע  בצהריים  בשתיים  המשתמע.  כל  על  הכיפורים  יום  לשהיית  ומתארגנים 
 — גדוד  באותו  החיילים  שקיבלו  ההתראה  הייתה  זו  מלחמה.  שפרצה  ומודיע  בריצה 
התראה "מאוד משמעותית" שבעקבותיה אפשר היה להתארגן. כבר באותו ערב התחילו 
החיילים לטפס לכיוון רמת הגולן, שהייתה פקוקה בכלי רכב רבים ובשיירות שהשתרכו 
לאורך כל הצירים. ביום שלישי השמונה באוקטובר, בשעות הבוקר המוקדמות, התחילו 
לעלות לכיוון החרמון, העלייה הראשונה הלא־מוצלחת. חייל לפני קרב מצפה למידע 
מסוים. היום חיילים שיוצאים למבצע או לקרב יודעים מי עומד מולם, איך הוא נראה, 
איך הוא מתנהג, אילו כלי נשק יש לו. החיילים אז היו "חפים מכל ידיעה". לא ידעו 
דבר. הם ידעו רק שיש על החרמון גדוד קומנדו אחד או שניים. איך הם נראים, אילו כלי 
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נשק, מה צורת הלחימה, איך הם פרוסים בשטח — כל זה היה נתון להפתעות תוך כדי 
לחימה. הגדוד סבל מנפגעים רבים ונאלץ להתקפל ולרדת חזרה, תוך כדי ניהול קרבות. 
ביום האחרון של המלחמה בגזרה הצפונית, הם עלו שוב לחרמון. על אף שחלפו כבר 
קרוב לשלושה שבועות, רמת הידיעה הייתה דומה לזו  שבתחילת המלחמה: היה מידע 
מסוים על אמצעי הצבא הסורי ועל צורת הלחימה, ולכן גם העלייה הזו גבתה מחיר כבד 
מאוד. לוחמי צה"ל נפלו מהסורים מבחינת הציוד וכלי הנשק. האיסוף הקרבי התבטא 
בתהליכים "חשיבתיים ויצירתיים" מאוד. למשל, אחד מרים קסדה על קנה הרובה, חברו 

רואה מהיכן יורים, ויורה לשם בחזרה. 

מוצב החרמון | ביום האחרון של המלחמה בגזרה הצפונית, הם עלו שוב לחרמון.
על אף שחלפו כבר קרוב לשלושה שבועות, רמת הידיעה הייתה דומה לזו שבתחילת 

המלחמה: היה מידע מסוים על אמצעי הצבא הסורי ועל צורת הלחימה, ולכן גם העלייה 
הזו גבתה מחיר כבד מאוד
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Never Again

תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע

חכמינו זיכרונם לברכה, אמרו, באחת מאלפי אמרותיהם: 
"מה שראתה שפחה על הים לא ראה יחזקאל בן בוזי". 
ראתה  נמוך,  חברתי  ממעמד  חרופה,  שפחה  כלומר, 
בחציית ים סוף ביציאת מצרים, מחזה כה נורא שאפילו 
הנביא יחזקאל לא ראה כמותו בחזון העצמות היבשות 
עוצמה,  רב  מכונן,  אירוע  יש  כאשר  לומר,  רוצה  שלו. 
האישית  החוויה  מתנפצות,  לאומיות  פרדיגמות  כאשר 
עמוס  ביותר.  חזקה  היא  המים,  על  שם,  שהיה  מי  של 
גלבוע כאותה שפחה, ולא כמו הנביא יחזקאל, בא לספר 
מכל  והלקחים  המלחמה  מערב  אישיות  חוויות  כמה 

חוויה. 
בימים אלו התפרסמה הע'וטה של דמשק בשל הנשק הכימי שהופעל בה, והחוויה   .1
תרגיל  היה  הסורי.  הצבאי  המדור  ראש  גלבוע  עמוס  היה  ב־1972  לע'וטה.  נוגעת 
מלחמה בפיקוד צפון ומוטה גור היה אלוף הפיקוד. בדקו את התפיסה האופרטיבית 
ההתקפית. התוכנית נקראה זאב ערבות: שתי אוגדות של צהל תוקפות. עמוס גלבוע 
היה במנהלת התרגיל. אחרי כ־12 שעות אמת, לא תרגיליות, הגיעה אחת האוגדות 
בצה"ל לע'וטה של דמשק. היא עקפה לצד המזרחי, והתעוררה הבעיה, איך יעברו שם 
הטנקים. הע'וטה מלאה בתעלות השקיה עמוקות. עלתה השאלה מה רוחב התעלות 
ומה עומקן. זה היה מחוץ לאחריות הפיקוד. מוטה גור ביקש נתונים מעמוס גלבוע 
אך הוא לא ידע. כשנגמר התרגיל, הציקה לו השאלה, איך הוא אינו יודע על התעלות 
בע'וטה, אך השאלה שהייתה צריכה לעלות היא איך אוגדה של צה"ל אחרי 14 שעות, 
ניהלה  נ"ט;  עברה שלוש רצועות הגנה של הצבא הסורי, 1,500 טנקים, אלפי כלי 
קרב שריון בשריון, השמידה דיביזיה משוריינת אחת והגיעה לעורף דמשק. שאלה זו 
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כלל לא עלתה במחשבתו. הלקחים שהפיק מהאירוע ומהחוויה הזו, שעד היום צרובה 
בזיכרונו, הם: כל אחד מאנשי המודיעין חי בתוך עמו ובתוך צה"ל; בצה"ל באותו זמן 
האמינו שהמצרים לא יעזו לצאת למלחמה מחשש שיפסידו לצה"ל; לצה"ל יש כוחות 
על, הוא בן אלים ואילו הערבים פחדנים, חלשים. משה דיין אף דימה את הערבים 
לציפורים על גג של פח: אבן אחת וכולם יתעופפו ויברחו. המודיעין חי בהרגשה הזו, 

וכל החומר המודיעיני צמח מתוכה. 
בסיסית  במחלקה  היה  הוא  פעיל.  תפקיד  גלבוע  לעמוס  היה  לא  המלחמה  לקראת   .2
והבטיחו לו שיחליף את אבי יערי כרע"ן סוריה. בשניים באוקטובר הזמין אותו ראש 
המחלקה הבסיסית לישיבת המחקר בה ישבו הבכירים, בראשם אריה שלו, ודיווחו 
על ההתרחשויות. אבי יערי דיווח שחטיבה משוריינת 47 שירדה מאל־חמה שבצפון 
 .5 חי"ר  דיביזיה  של  עורפית  מפקדה  שזו  בסווידה,  במאפייה  לחם  מבקשת  סוריה 
תוך כדי הדיווחים, נזכר עמוס גלבוע ששנה קודם לכן, נשבו חמישה קצינים בכירים 
תהיה  שאם  לו  אמר  השבויים,  בין  שהיה  הסורית,  המבצעים  מחלקת  ראש  סורים. 
מלחמה, יורידו את חטיבה 47 שהוצבה באלחמה )עיר מוסלמית מסוכנת( לדרום רמת 
הגולן, ויכפיפו אותה לדיביזיה חי"ר 5. את הסיפור הזה הוא סיפר לנוכחים באותה 

בניית מוצב בקו בר־לב | בצה"ל באותו זמן האמינו שהמצרים לא יעזו לצאת למלחמה מחשש
שיפסידו לצה"ל; לצה"ל יש כוחות על, הוא בן אלים ואילו הערבים פחדנים
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ישיבה ואמר שזו היא מלחמה. אבי יערי מסר שגם את גדוד הגישור הסורי ברוסטן, 
נכונות  על  גלבוע התעקש  ועמוס  נכונות הדברים  על  ויכוח  לחזית. התנהל  הורידו 
דבריו. אריה שלו טען שהכול לצורכי הגנה, גם טנקי הגישור. בלהט הוויכוח התפרץ 
עמוס גלבוע על אריה שלו וזה דרש ממנו לצאת. בשל הצפיפות, הוא התקשה לפתוח 
את הדלת. הנוכחים שכנעו את אריה שלו לתת לו להישאר. למרבה כעסו, איש מבין 
הנוכחים לא יצא להגן עליו, לתמוך בו למרות בקיאותו בצבא הסורי ולמרות תחקורו 
הממושך את הקצינים הסורים. הוא למד מכך שיש קונספציה מקובעת ושיש יצירתיות 
בלתי רגילה להתעלם מעובדות, כדי להצדיק את הקונספציה. כדוגמה, טוענים שטנקי 
הגישור הובאו לצורך הגנה. הוא אינו מאשים אותם. בתת־התודעה, מי שנמצא בתוך 
קונספציה מקובעת, מייצר את התירוצים הגדולים ביותר בעולם. הוא חי את זה אז, 
וראה איך דעה חריגה מֵפרה את השלווה ופוגעת בקבוצה המובילה. אך גם הוא חי 
בתוך עמו וגם הוא חשב שאם תהיה מלחמה — צה"ל ינצח. לא רק בצמרת חשבו כך. 
כל אחד חשב כך. לפיכך, הוא יצא מהדיון ולא הלך לראש אמ"ן ולא התריע בפניו. 

משה דיין במלחמת יום הכיפורים | משה דיין אף דימה את הערבים לציפורים על גג של פח: 
אבן אחת וכולם יתעופפו ויברחו. המודיעין חי בהרגשה הזו, וכל החומר המודיעיני צמח מתוכה
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ביום כיפור עמוס היה בביתו. לקראת הצהריים התקשר אליו אריה שלו, רמ"ח מחקר,   .3
וביקש שיבוא לעבוד עם אבי יערי במשמרות, למקרה שתהיה מלחמה. "אתה יכול 
להביא אתך כלי גילוח, אבל לדעתי, כבר אחרי הצהריים תחזור הביתה", אמר אריה 
לעמוס. כלומר, לא תהיה מלחמה. ואת זה אומר הקצין המודיעיני האחראי להערכת 
הם:  הברורים  הלקחים  המלחמה!  שפרצה  לפני  שעתיים  ישראל,  עם  של  המודיעין 
"כמעט עד לרגע האחרון אמ"ן האמין שהסבירות למלחמה נמוכה. אמ"ן מחקר לא 
ראו את המציאות אלא את מה שהם חשבו למציאות. חשוב ביותר להבין שאדם רואה 
בעיני  היא  ומפרש את המציאות — המציאות  הוא מבין  פיו  ועל  את מה שבראשו, 
הפרדיגמה  המודיעינית,  הקונספציה  הייתה  מחקר  אמ"ן  של  בהתבוננות  המתבונן. 
הלאומית והאמונה בכוחו של צה"ל והאמונה המיסטית שהערבים לא יצאו ביוזמתם 
והסורי, שביום  מיכולות האויב המצרי  הייתה התעלמות טוטלית  כוללת.  למלחמה 
הכיפורים היו ערוכים במלוא עוצמתם להתקפה. אבל אמ"ן דגל בכוונות שלהם וחזר 
ואמר: אבל הם לא מתכוונים לתקוף! כאשר עומד מולך נמר והוא בשלב הזינוק, אינך 
תוהה אם הוא רוצה או לא רוצה לאכול אותך, אלא מתחיל להתגונן. אבל, זה מה 

שהיה: עד הרגע האחרון התלבטו לגבי כוונות הנמר המצרי והסורי.

לקחי העל שלדעתו של עמוס גלבוע צריכים תמיד ללוות אותנו הם: 1. לאף בן אדם, 
ארגון, קבוצה, אין מונופול על האמת. 2. טעות לעולם חוזרת. הקברניטים צריכים תמיד 
להבין שאפילו אמ"ן יכול לטעות. זה קורה וזה קרה אצל הטובים שבטובים. אין לאף אחד 
מונופול על החוכמה, ואין להתעלם מאף דעה; הספקנות צריכה ללוות אותנו כל הזמן 
3. כאשר עוסקים בכל התראה שהיא, חייבים לטפל בה בחרדת קודש כי חיי בני אדם 
קשורים בכך. ההבדל האדיר בין 67 ל־73 היה שב־67, כולם עסקו בכך בחרדת קודש, כי 
ראו לנגד עיניהם את הקורבנות, דיברו על אלפי הרוגים. ב־1973, איש לא ראה מול עיניו 
את הבכי, את השכול, את אלפי הקורבנות ומאות השבויים. עסקו בכל המודיעין כלאחר 
יד. הוא חוזר ליציאת מצרים — והגדת לבנך — שזה הקשר שמחבר את העם היהודי כבר 
אלפי שנים. כל שנה אנחנו מספרים. בני הדור הזה שאחרי מלחמת יום הכיפורים, הגיעו 
לעמדות בכירות, אבל לא שכחו את החוויה ואמרו לעצמם שהם חייבים לשנן לכל דור 

.never again — ודור, את צמד המילים
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אמ"ן נכשל במשימתו העיקרית כולל מערך האיסוף

תא"ל )מיל'( אפרים לפיד

תא"ל מיל' אפרים לפיד, סגן ראש מחלקת איסוף במטכ"ל־
אמ"ן במלחמת יום הכיפורים, בא לא רק כדי לספר על מה 
שראה ותצפת בזמן המלחמה, אלא גם לייצג אלפים: חיל 
ב־8200,   2,400 ובקבע,  בחובה  חיילים   5,000 המודיעין, 
מה שהיה פעם 848. התקציב כאילוסטרציה למשרתים של 
היום, היה 213 מיליון שקלים. בשנה הזו, 1973, מבחינה 

מודיעינית, היו ארבעה אירועים מאוד משמעותיים:
בפברואר 1973, מטוס אזרחי לובי חודר בטעות לסיני,   •

מזוהה ומופל. 
המבצעיות  במשמעויות  מתוחכם  מבצע  נעורים",  "אביב  מבצע   1973 באפריל   •
הישראליות, בשיתוף פעולה של אמ"ן, המוסד וחיל הים, וגם ראייה במסגרת הלחימה 

בטרור — תזכורת שזו תקופה רצינית בלחימה בטרור, שהועצמה מספטמבר 1970. 
אפריל־מאי 1973 — כוננות "כחול לבן". פורום מודיעיני יכול להבין היטב כיצד האירוע   •

הזה מעצים גם את הביטחון של המעריכים. 
ביולי 1973, פרשיית לילהמר שאמנם אינה מספיק דומיננטית, אבל שייכת לספקטרום   •
הזה. זו הייתה טעות מבצעית של יחידה במוסד אשר התכוונה לפגוע ברב־מחבלים 

והרגה בטעות מלצר בנורבגיה.

האיסוף,  במערך  משמעותית.  מאוד  והאיסוף  המחקר  בין  שההפרדה  הייתה  האווירה 
עשו אלפי אנשים את עבודתם כל אחד בתחומו: סיגינט, יומינט, ויזינט, אוסינט, בדרך 

המקצועית ביותר.
גולת הכותרת של העבודה המודיעינית הייתה ההערכה המחקרית. בסופו של דבר, 
20–50 איש בלבד היו שותפים להערכה זו. כלומר,  מכל 5,000 האנשים שהיו בחמ"ן, 
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הייתה כאן עבודת נמלים של אלפים שהביאה חומרים לפורום שבחן ובדק, באמ"ן מחקר, 
זה  במודיעין חיל האוויר, במודיעין חיל הים, ובמחלקות המודיעין בפיקודים. בהקשר 
הוא מציין לחיוב במיוחד את מודיעין חיל הים, הגוף היחידי במודיעין ובצה"ל שהיה 
מוכן למלחמה ולא קיבל את הערכת המודיעין של אמ"ן. הנחת העבודה של מודיעין חיל 
הים בראשותו של רמי לונץ ומפקד חיל הים ביני תלם — על בסיס האינפורמציה שנאגרה 

אצלם — הייתה כי עומדת לפרוץ מלחמה . 
פורומים כגון הנוכחי נערכו כבר במלאות עשר שנים למלחמה, עשרים שנה ושלושים 
שנה. תא"ל לפיד קרא את מקצת הסיכומים והסטנוגרמות, וגם את הסיכום שכתבו יחידות 
המודיעין בגמר המלחמה. זה סיכום שכל יחידה כתבה על מעשיה. כנס זה דן בעובדות 
העובדות  השונים,  והכנסים  הסימפוזיונים  לאורך  האלה.  העובדות  ובפרספקטיבות של 
אכן אמרו שתהיה  ביחידות שונות, כתוצאה מהידיעות שלהן,  מקבלות צבעים שונים. 
אלפי  של  האלה,  ההרגשות  שכל  הוא  מכול  הטרגי  לשנה.  משנה  הועצם  וזה  מלחמה 

אנשים צעירים, מנוסים ובכירים, לא שינו את ההערכה. 
עמוס גלבוע תיאר מפגשים אצל אריה שלו, כשבתום כל מפגש אף אחד לא הביע 
ושל  זעירא  אלי  איסוף  רמ"ח  של  בזמנו  מ־1963,  השנים,  עשר  במשך  אחרת.  עמדה 
ראש אמ"ן אהרון יריב, חונכו כל אנשי המודיעין על הקודקס שנקרא "סימנים מעידים 
להתרעה". 131 ידיעות — סימנים מעידים להתרעה של 8200 — הוגשו לוועדת אגרנט 

והיו מונחים לפני המעריכים. 
הלקח המרכזי הוא "קללת השפע": היה שפע של ידיעות. שני המאגרים המרכזיים, 
במובן  אסון  היו  המחקר,  בשביל  הביטוח"  "פוליסת  שהיו  "המלאך",  ושל  המ"מ  של 
הגואלת,  הידיעה  דרכן  מתנקזת  לא  אם  אבל  ידיעות,  מאות  להיות  יכולות  המחשבתי. 
אחת משתי פוליסות הביטוח האלה, לא יהיה שינוי תפיסתי. הלקח השני הוא שגישת 
המחקר גבלה בעריצות מחשבתית. מערכת היחסים בין האיסוף והמחקר, הייתה מערכת 

עם מתח, כמעט תחרות, מה שבוודאי אינו מצמיח דיאלוג מתאים. 
גם כשתא"ל לפיד מייצג כאן את מערך האיסוף, הוא אינו יכול להשתחרר מההרגשה 
שהמודיעין נכשל, ואינו מקבל את הגישה שהמחקר הוא זה שנכשל ולא האיסוף. נכון 
שהיה שפע של ידיעות, אך מבחן התוצאה אינו כמה ידיעות הגיעו, אלא מה קרה כתוצאה 

מכל הידיעות האלה. הוא מבקש לתאר את גורמי האיסוף השונים.
מה שהיום הוא חטיבת ההפעלה, היה אז מחלקת איסוף. למחלקת איסוף דאז הייתה  א. 
משמעות של מפקדה ממונה, עוד לפני הקמת מפקדת קמנ"ר. הדומיננטיות שלה גם 
כמתכללת מערך האיסוף הייתה מאוד משמעותית והתחילה שנים רבות לפני 1973, 

ואז בהחלט הייתה חלק מהעניין.
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סוכנות האיסוף המרכזית הייתה גם אז 8200. זו הובילה את מערך ההתרעה יותר מכול.  ב. 
"רותם",   ,1960 מפברואר  התקלה  את  נשא  עוד  הימים  ששת  מלחמת  עד  המודיעין 
טוב  בנויים  להיות  כדי  נעשו קפיצות מדרגה בכל מערך האיסוף,  וכתוצאה מ"רותם" 
8200 הייתה מאוד משמעותית. היו אז  יותר להתרעה, על כל המשתמע מזה. כמובן, 
עשרים בסיסים ברחבי הארץ, אבל מה שיותר משמעותי היה שחלק מהם היו על קו איום. 
הבסיס בחרמון, הבסיס בתל אביטל ובסיני נפגעו. כך שבנוסף ליכולות הרגילות, היה 
צורך כמובן גם לטפל בהגנה על הבסיסים. 8200 הביאה לקראת המלחמה הזו את קשת 
הידיעות המגוונת ביותר שיכולה הייתה להיות, יבשה אוויר וים, מצרים, סוריה, מדיני. 
הנושא המדיני היה חזק מאוד וזה בתקופה שבה היה שימוש מסיבי של משרדי החוץ של 
המדינות האלה עם השגרירויות שלהן בחו"ל. אלה היו מקורות של 8200. היה משקל רב 
מאוד לחומר מוצפן, שנתן כמובן באופן טבעי משקל איכותי רב יותר למידע זה. 8200 
בפריסתה המלאה, גם במקורות הרגילים, נתנה תמונה רחבה מאוד. 8200 הייתה מופקדת 
על ההפקה של מקורות מיוחדים, אך האיכות והפוטנציאל של המקורות המיוחדים, לא 
היו כמו בעבר. זו הייתה מכשלה מאוד חריפה. עד היום יש ויכוח האם המקורות האלה 

הופעלו כפי שהיו צריכים להיות מופעלים ועד כמה נתנו את מה שנתנו. 
בין הידיעות, בלטה התכוננות ישראל לתרגיל שיתחיל באחד באוקטובר לפני ארבעים   
שנה. באחד באוקטובר לא ראו את המידע על התרגיל. לעומת זאת, דנו האם יכול 
להיות שדווקא בחודש רמאדאן יפתחו במלחמה, נושא שנדון וירד מהפרק. הידיעה 
הכי בולטת, הייתה פינוי משפחות היועצים הרוסים, זו הייתה "ידיעת האס". הידיעה 
הזו שבאה ממקורות 8200, הדליקה ביחידה את המערכת עד הסוף. 8200 התנהגה 

כאילו יש מלחמה, אך זה לא הצליח לחלחל למעלה.
עם  גנ"ד,  שלה,  הניידות  היחידות  את  הפעילות  לאוגדות  הציבה  בלחימה   8200  
מחלקות שקלטו את הרשתות הטקטיות הרלוונטיות לגזרת הלחימה של האוגדות. 
התרומה של הגנ"ד באופן כללי הייתה מוגבלת מאוד. שתי הידיעות הכי משמעותיות, 
היו התנועה )שדווחה מבעוד מועד( של כוחות עיראקיים לרמת הגולן, ומארב של 

חטיבת 25 שריון המצרית.
ביומינט היו שתי הסוכנויות, המוסד ו־504. על תרומתו של "המלאך", )אפילו היום  ג. 
בהקשר  להזכירו  יש  אבל  להוסיף,  מיותר  המפורש(  השם  את  להגיד  מסוגל  אינו 
ידיעות "המלאך", המוסד לא "נשכב לפני  ל"קללת השפע". למרות המרכזיות של 
מהסוכנויות,  אחת  כל  כמו  המוסד,  מלחמה".  להיות  הולכת  "כאן  להגיד  הדלת" 
העביר את הידיעות. הידיעות היו מאוד מפורשות, והתרומה של הידיעה המכרעת של 

"המלאך" לא תסולא מפז.
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התרומה  על  בהרחבה  כאן  דיבר  )גלבוע(  עמוס  תרומה.  הייתה   504 ליחידה  גם   
המודיעינית של חטיבה 47 הסורית. נוכח באולם קצין מילואים בכיר מ־504, שתחקר 
את נחקרי "ארגז", והביא ידיעה זו. ל־504 היו עוד כמה ידיעות בודדות משמעותיות, 
ונבלעו  משמעותיות  מאוד  היו  איסוף,  סוכנות  כל  בעיני  כמו  הזו,  היחידה  שבעיני 
הייתה בחקירת שבויים.   504 יחידה  בתוך השפע. התרומה המאוד משמעותית של 
זה נושא מאוד משמעותי, גם טקטית בלחימה עצמה, ובוודאי לכל המודיעין שנאסף 
כאשר השבויים האלה מגיעים אחר כך לחקירה. לשב"כ תרומה מאוד מינורית — כמה 

סוכנים אלחוטנים שהיו בסיני.
לגבי הוויזינט — יחידת הפענוח הייתה אז חלק מאמ"ן־מחקר. הפענוח היה מפוצל  ד. 
הוא  גם  כבר מלחמה",  "זו  אמרו  עליו  הכי משמעותי  התצ"א  ובמטכ"ל.  בפיקודים 
לא הצליח לשנות. התצפיות שהיו באחריות הפיקודים, בגולן ובחזית התעלה, ראו 

פעילות וכוננות. חלק ניכר מהאינפורמציה הזו נבלם בפיקוד.
התרומה של "תבל", של השירותים הזרים, הייתה מאוד לא־משמעותית. הגוף הכי  ה. 
מרכזי )האמריקנים( שיכול היה לתת את האינפורמציה — נתן מעט מאוד, ולא תרם 

בסוגיה הכי משמעותית של ההתרעה למלחמה.
לא  הגלויים  המקורות  אלה.  למקורות  אופיינית  הייתה  האוסינט,  "חצב",  תרומת  ו. 
הוערכו ולא ניתן להם המשקל הראוי. הנאומים של סאדאת, גם על שנת ההכרעה וגם 
על מה שהוא מתכוון, לא הצליחו להבקיע את הדברים. ל"חצב" הייתה תרומה מאוד 

משמעותית לאיסוף מסמכי שלל מהמלחמה ולתרגומם. 

משמעותיים:  מאוד  שבויים  שני  היו  זו  במלחמה  המודיעינית  בפעילות  חשובה  נקודה 
סגן אבי וייס שהצליח לאחר שנשבה במצרים לייצר זהות אחרת, דבר לא פשוט בשבי. 
ולעומת זאת, מקרה טרגי, שאף אחד לא רשאי להיכנס לעורו ולתמוה "איך זה קרה", 
התמונה  משמעותי.  מאוד  נזק  גרמה  לסורים  שמסר  שהאינפורמציה  לווינברג,  עמוס 
האיסופית הייתה מקיפה מאוד, רוויה מאוד. למרבה הצער, היא לא הצליחה לשנות את 
ההערכה המודיעינית. ולכן, כאשר אומרים שאמ"ן נכשל במשימה העיקרית, אי־אפשר 

לפטור מכך את מערך האיסוף.
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מאפייני הלחימה, במיוחד בימים הראשונים,                  
חייבו מודיעין ב"זמן אמת"

תא"ל )מיל'( שייע בר־מסדה

הקרבי  המודיעין  של  חלקו  על  בר־מסדה,  שייע  דברי 
בהתרעה למלחמת יום הכיפורים, מתבססים על עדותם של 
שלפני  רביעי  ביום  בתעלה.  ומנוסים  ותיקים  קמני"ם  שני 
כל  את  גורודיש  בפני   14 חטיבה  קמ"ן  הציג  המלחמה, 
הסימנים של ההיערכות המצרית, שלדבריו, לא ראה כמוה 
בחמש שנות שירותו בסיני. לדעתו, זו הייתה עדות ברורה 
לדבר אחד — מלחמה. באותו ערב נזף בו קשות קמ"ן הפיקוד 

על העזתו להביע את דעתו על מלחמה קרבה.
במהלך השבוע שקדם למלחמה, שוחח קמ"ן חטמ"ר 275 

כמה פעמים ביום עם קמ"ן האוגדה. הוא הציג בפניו את ריכוזי הכוחות הלא־שגרתיים 
ואת ההכנות הנעשות בקו המים. קמ"ן האוגדה השיב שכך מדווחים גם כל המעוזים בקו 

התעלה, אבל בפיקוד ובמטכ"ל טוענים שזהו תרגיל.
מתוך כלל המודיעין הקרבי דאז, המודיעין הרלוונטי להתרעה היה זה של המחלקות 
הגולן  ברמת  בסיני,  המרחביות  בחטיבות  ועוזריהם,  המודיעין  קציני  ושל  בפיקודים 
ובאוגדת סיני. הפיקודים יצרו תמונת מודיעין טובה שהתבססה בעיקר על תצלומי אוויר 
שבוצעו בתדירות גבוהה ופוענחו על ידי מפענחי הפיקוד; על סיורי האוויר ממטוסים 
קלים שבוצעו על ידי סיירי אוויר פיקודיים; על התצפיות בקו שבוצעו על ידי החטיבות 
הסיגינטי  מהמידע  חלק  ועל  הגולן  ברמת  ומהִתלים  בסיני  מהמגדלים  המרחביות 
והצבאית  הקרקעית  התשתית  עם  הטובה  ההיכרות  המטכ"ליים.  מהמקורות  והיומינטי 
בגזרת האחריות שלהם אפשרה, כאמור, לפיקודים, ליצור תמונת מודיעין טובה ועדכנית. 
כשבוע לפני המלחמה, משמעות התמונה הייתה מלחמה. כל המידע מהשטח דווח, אך 
הונאה  תכנית  הייתה  לא  זאת,  לעומת  בצפון,  התרגיל.  בקונספציית  נבלע  הוא  בדרום 
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סורית ולא דובר על תרגיל — המידע השתלב בהערכת מודיעין שהסורים עומדים לתקוף 
— אולי כתגובה להפלת המטוסים. הערכה התבססה, בין היתר, על התחלת הכנת התשתית 
להתקפה שאותרה בתצלומי אוויר כבר ב־1971 וכשהיא הוצגה אז לרמטכ"ל הוא קבע 
שהשלמת התשתית ואיושה, הם "קו אדום" מבחינתו. שבוע לפני המלחמה כל התשתית 
מוגבלת".  כוונה  עם  "התקפה  הייתה  הפיקוד  הערכת  זאת  למרות  אך  מאוישת,  הייתה 
הערכה זו נבעה גם ממידור הפיקוד מהמקורות הרגישים. כך לדוגמה, המידע שחטיבה 
47 של טנקי טי־62 שהוקמה בצפון, תנוע לחזית רק במקרה של מלחמה. הפיקוד כמובן 

לא הכיר את המידע הזה והחטיבה אכן הגיעה כמה ימים לפני כן.
בלית  והאוגדה,  החטיבה  קמ"ני  הפכו  הבלימה",  ב"שלב  הראשונים,  הלחימה  בימי 
ברמת  ועדכנית,  אויב שוטפת  תמונת  למפקד  להציג  במקום  מודיעין".  ל"יועצי  בררה, 
הפירוט הדרושה לניהול קרב הבלימה ומתוך מבט על הקרב הבא, הם יכלו ליצור תמונה 
רק על בסיס דיווחי הכוחות שבמגע, בשילוב עם מידע כללי ולא תמיד עדכני מהפיקוד. 
לדוגמה, דיווח מהפיקוד שדיוויזיית שריון נכנסת לחושניה, ללא פירוט ההערכות שלה, 
)לפחות ברמה החטיבה(, כשלמפקד אין אמצעי איסוף משלו לפרט את היערכותה, עוזר 
מעט מאוד לתכנן ולבצע התקפת אוגדה על מערך חושניה )במקרה זה ההתקפה הייתה 

של שתי אוגדות(.

כוחות צה"ל ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים | צריך לציין שאמ"ן ומודיעין פצ"ן ידעו על הגעת 
העיראקים לדמשק, אך לא על תנועתם לחזית — דבר אותו קלט הגנ"ד של אוגדה 36



52  /  שייע בר מסדה

כאן המקום להבהיר ש"יועצי מודיעין" המתבססים על היכרות יסודית עם האויב ועם 
השטח, הם אמנם תרומה חשובה מאוד למפקד בניהול הקרב, אבל דבר אינו מחליף את 
הצורך של המפקדים בתמונת אויב עדכנית )עוד לפני שמדברים על "מודיעין למטרות", 

מושג שלא היה קיים אז(.
"מודיעין בעדכניות גבוהה )המושג "בזמן אמת" לא היה אז בשימוש(

באותם  אמת".  "בזמן  מודיעין  חייבו  הראשונים,  בימים  במיוחד  הלחימה,  מאפייני 
ימים, ניתן היה לקבל זאת אך ורק מתצפית, שבגלל הטופוגרפיה הייתה חייבת להיות 
ניידת, לפחות במרכז רמת הגולן ובדרומה. לדעתו של קמ"ן זה, יוזמתם של שלומי ויוסי 
)תצפיות ניידות( הייתה היסוד לגדמ"נים, ואולי גם ל"מודיעין למטרות" )בשלב הלחימה 

הסטטית במובלעת(.

שייע בר־מסדה )משמאל( ברמת הגולן בעת המלחמה. התמונה צולמה על תל שאמס כ־20 ק"מ 
מדמשק מול המערך הסורי בגבעות קטנה. כאשר אירחתי את ר' אמ"ן אלי זעירא. לידו עם "כובע גרב" 
סגן ראמ"ן צביקה לידור ולידו )עם משקפי שמש( קמ"ן פצ"ן חגי מן  | צריך לציין שאמ"ן ומודיעין פצ"ן 

ידעו על הגעת העיראקים לדמשק, אך לא על תנועתם לחזית —דבר אותו קלט הגנ"ד של אוגדה 36
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סיפור העיראקים: בשבת ה־12 באוקטובר, החפ"ק הממוקם בתל שער ראה את ארבע 
החטיבות המוקטנות "דוהרות" לכנכר. איתמר, הסגן, הציב משקפת )20 על 120(, והודיע 
בבהלה על טור של "מאות טנקים" לא מזוהים. בירור העלה שאלה הם עיראקים. זו הפעם 
הראשונה שנודע לאוגדה על עיראקים בסוריה או בדרך לסוריה. רק אחרי שהושמדו, 

התברר שזאת הייתה חטיבה ממוכנת ולא דיוויזיית שריון כפי שנאמר בהתחלה.
למען הדיוק ההיסטורי צריך לציין שאמ"ן ומודיעין פצ"ן ידעו על הגעת העיראקים 
לדמשק, אך לא על תנועתם לחזית — דבר אותו קלט הגנ"ד של אוגדה 36. אלה וגם אלה 
שכחו את חובת ההפצה לרוחב. כשהמלחמה ב"מובלעת" הפכה לסטטית, השתנתה יכולת 
המודיעין הקרבי לחלוטין, כמו גם המידע שהגיע ממודיעין הפיקוד ואף ישירות מענף 
5 באמ"ן, אתם היה לקמ"ן קשר טוב. תצלומי האוויר הפכו עכשיו להיות אפקטיביים. 
דוחות  ארטילריה(.  טיווחו  )וגם  מטרות  רכשו  ואף  הערכות,  עדכנו  הניידות  התצפיות 
המודיעין שהופצו ודיווחי הכוחות שבמגע, אפשרו להציג מדי יום תמונת מודיעין טובה 
ועדכנית. יש לציין כי עוד לפני שהקרב ב"מובלעת" הפך לסטטי, התצפיות הניידות וגם 
נגמ"ש הגנ"ד סיפקו מידע עדכני ומדויק על חטיבה 40 הירדנית ועל הכוחות העיראקיים 

הנוספים שהגיעו.

 



גמאסי ודדו בשיחות לסיום המלחמה בקילומטר ה־101 )מקהיר(



מושב שני 

המודיעין לאחר מלחמת יום הכיפורים

"בשיח בין אנשי המודיעין עולה תמיד הטענה כי לא בוצע תחקיר חילי 

עמוק בנושא של מלחמת יום הכיפורים"

להרגיל ולעודד את החוקרים גם לראייה שונה

הכשל המודיעיני היה חלק מכשל רחב הרבה יותר

חלק מההערכה הוא יצירת מספר רב של תרחישים

אין לדרוש מהמודיעין לתרגם את המידע לתוכניות או להמלצות



56

תא"ל )מיל'( דודו צור

לשעבר קמנ"ר. מנכ"ל המל"ם

המושב השני עסק בסביבה המודיעינית שאחרי מלחמת 
צור,  דודו  במילואים,  תא"ל  אותו  פתח  הכיפורים.  יום 
האחרון  בתפקידו  המודיעין.  בחיל  רבות  שנים  ששירת 
הכללי  המנהל  הוא  וכיום  הראשי,  המודיעין  קצין  היה 
של המרכז למורשת המודיעין. צור פתח ואמר כי בקרב 
אנשי המודיעין עולה תמיד הטענה כי מעולם לא נעשה 
מול  הכיפורים.  יום  בנושא מלחמת  עמוק  חילי  תחקיר 
לראמ"ן  שמונה  גזית  שלמה  האלוף  סבר  זאת,  טענה 
בה  המרכזית  המשימה  כי  אגרנט,  ועדת  מסקנות  אחר 
המערכת  שיקום  היא  המלחמה,  אחרי  להתמקד  יש 

מפקדי  מצד  אמון  מחוסר  וסבלה  ביטחון  חסרת  חבולה,  שהייתה  הצבאית  המודיעינית 
הצבא. 

יחד עם זאת, בתקופתו של אלוף גזית כראש אמ"ן נעשו שינויים בעקבות המלחמה 
קצין המודיעין  והוקמה מפקדת  הופרד חמ"ן מאמ"ן,  לדוגמה,  ועדת אגרנט.  ובעקבות 
הוקמה מחלקת  המודיעין;  בהערכת  זמנו  רוב  לעסוק  אמ"ן  לראש  לאפשר  כדי  הראשי 
בקרה, והושם דגש על מתודולוגיית ה"איפכא מסתברא"; פּותח ערוץ של דעה אישית 
בו כל משרת בחיל יכול היה להביע את דעתו ישירות לראש אמ"ן, ואף מעבר לו; חוזקו 
ענפי המחקר בפיקודים והוזרם אליהם חומר מודיעיני שלא נתקבל בעבר. כל זאת כדי 
להגיע לפלורליזם מחקרי לפי דרישת ועדת אגרנט. בתחום המדיני, הפלורליזם המחקרי 
וכדי  ועוד כדי למנוע כשל התרעתי  היה מתפקידם של המוסד ומשרד החוץ. כל זאת 

שמדינת ישראל לא תהיה שוב קורבן להפתעה.
רבות.  תופעה מרתקת שנחקרה  הן  הפתע  ומתקפת  תופעת ההפתעה האסטרטגית 



דודו צור  /  57

כשהגרמנים  ברברוסה,  מבצע  גדולות:  אסטרטגיות  הפתעות  שלוש  היו  ה־20  במאה 
תקפו את ברית המועצות ב־1941; פרל הארבור, תקיפת היפנים את נמל הצי האמריקני 
לשתי  המצרית־הסורית.  הפתע  מתקפת   — הכיפורים  יום  ומלחמת   ,1941 בדצמבר 
ההפתעות הראשונות הייתה השפעה דרמתית על מהלך מלחמת העולם השנייה, ואילו 
הפתעת מלחמת יום הכיפורים היא מאורע מכונן בתולדות מדינת ישראל. ובהמשך, גם 
מאורע מכונן בתולדות האזור — התחלת תהליכי שלום וכולי. הדבר המעניין בהפתעות 
האמורות הוא, שלפחות בשניים משלושת המקרים, בברברוסה וביום כיפור, היה בידי 
מנהלי הארגונים והממשלות מספיק מידע כדי לא ליפול קורבן להפתעה, אך לא נעשה 
יתקיפו  שהגרמנים  להאמין  סטלין  סירב  בברברוסה,  זה.  במידע  נכון  מבצעי  שימוש 
אותו למרות כל הידיעות שהובאו לפניו. במלחמת יום הכיפורים, מרבים להאשים את 
ראוי  כן לא השכיל לתת את ההתראה למלחמה.  ועל  אמ"ן שהיה שבוי בקונספציה, 
כי  הייתה  והרב־שנתית  השנתית  ההערכה  הימים,  ששת  מלחמת  לפני  גם  כי  לזכור 
מצרים לא תצא למלחמה נגד ישראל ממכלול סיבות. אך לאחר ה־15 במאי, עת השתנו 
העובדות, והצבא המצרי נכנס להיערכות צבאית חסרת תקדים בסיני, ידע ראש אמ"ן 
לזנוח את הערכת המודיעין אותה הציג אך  יריב, לא להתבצר בעמדתו,  דאז, אהרון 
זמן קצר לפני כן, ולהציג הערכה חדשה, שהתבססה על ניתוח היכולות ודרכי הפעולה 

ועדת אגרנט | אף שלא בוצע תחקיר, נעשו בתקופה של האלוף גזית שינויים בעקבות המלחמה 
ובעקבות ועדת אגרנט



58  /  דודו צור

האפשריות. יריב והרמטכ"ל דאז – רבין — היו בודקים את ההיערכות, מעריכים את 
על  למסקנה  הגיעו  כשהם  אפשריות.  פעולה  דרכי  ובודקים  ההיערכות  לפי  היכולות 
גייסו אותם וכך היה צה"ל מוכן  בסיס כל אלה, שצריך לגייס את כוחות המילואים, 

למלחמת ששת הימים.
יכולה  הכיפורים  יום  מלחמת  כשל  בגודל  הפתעה  האם  היא  המרכזית  השאלה 
לחזור על עצמה. צריך לשאול גם האם המנגנונים שנבנו לאחר מלחמת יום הכיפורים, 
אפשריים  הפתעה  לתרחישי  מענה  לתת  נערכים  איך  עצמם.  את  מיצו  נשחקו,  לא 
הוא האם  האזורית? הדבר החשוב  שינויי הסביבה הדרמתיים של הטלטלה  רקע  על 
הופנמו הלקחים הנוגעים להתנהגות הגורם האנושי — היציאה מהנוחות של חשיבת 

ראש אמ"ן במלחמה, אלוף אלי זעירא | מרבים להאשים את אמ"ן שהיה שבוי בקונספציה, ועל כן לא 
השכיל לתת את ההתראה למלחמה. ראוי לזכור כי גם לפני מלחמת ששת הימים, ההערכה השנתית 

והרב־שנתית היתה כי מצרים לא תצא למלחמה נגד ישראל ממכלול סיבות



דודו צור  /  59

של  הראשונים  בשלבים  כבר  הנדרשת.  המחשבתית  והגמישות  הספק  הטלת  היחד, 
שינוי העובדות, נדרשת היכולת לבחון את הדעה, והאם צריך לשנותה, ולא להתבצר 
מהעובדות  העולות  האפשר,  ככל  ברורות  אמירות  לצד  זאת,  כל  הקודמת.  בעמדה 
והניתוח, אותן יש לדווח לצרכנים של קהילת המודיעין. על שאלה זו ואחרות יענו 

הדוברים בהמשך.

"החצר" — נקודת הצליחה של צה"ל לאפריקה בדוורסואר שבתעלת סואץ | הפתעת מלחמת יום 
הכיפורים היא מאורע מכונן בתולדות מדינת ישראל. ובהמשך, גם מאורע מכונן בתולדות האזור — 

התחלת תהליכי שלום וכולי
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להרגיל ולעודד את החוקרים גם לראייה שונה               

אלוף )מיל'( שלמה גזית

ראש אמ"ן לאחר המלחמה

בשניים באפריל 1974, פורסם דוח ועדת אגרנט, ולמחרת 
בשמונה בבוקר, נקרא שלמה גזית לשר הביטחון וללשכת 
ראש אמ"ן. בלשכה דאז, הדבר הראשון שתפס את העין 
הייתה שורת התמונות של ראשי אמ"ן לשעבר. כמעט את 
כולם הכיר אישית, ורובם המכריע לא "מתו מוות טבעי". 
על  תיתלה  שלו  כשהתמונה  האם  אותו השאלה,  הטרידה 
הקיר, האם זה יהיה לאחר "מוות טבעי" או לא. הוא החליף 
במהירות תפקיד עם אלי זעירא, ומאז תהה האם מה שקרה 
חמש  לאחר  לו.  גם  לקרות  היה  יכול  זעירא  אלי  לאלוף 
לדבריו,  אך,  "בשלום",  תפקידו  את  סיים  בתפקיד  שנים 

לא היה זה בזכות עצמו, אלא הודות לסיטואציה. האפשרות לטעות, להיכשל, בסוגיה 
משמעותית וגורלית, קיימת, ואפילו בסבירות די גבוהה. 

עם כניסתו לתפקיד ראה חובה לעסוק בארבעה נושאים: הראשון, כלקח ממלחמת יום 
הכיפורים, איך מונעים הפתעה אסטרטגית קריטית. השאלה השנייה היא איך משקמים 
את המורל של אנשי חיל המודיעין, של אלה אשר הצניעו את סמל חמ"ן מתחת לכותפת. 
הנושא השלישי הוא מחדל הקונספציה. והרביעי, כיצד מפיצים ודואגים לכך שיחידות 

צה"ל תקבלנה ותפנמנה, עד כמה שאפשר ובזמן, את המידע המודיעיני הדרוש להן.
הקונספציה,  במחדל  השלישי,  בנושא  דווקא  בדבריו  להתמקד  מבקש  גזית  שלמה 
הוחלט באמ"ן, במקביל  ב־1975  ודווקא לשנים הבאות.  ביותר  הוא החשוב  כי לדעתו 
לחיפוש המתמיד אחר סימנים מעידים למלחמה, לעסוק גם במה שנקרא "סימנים מעידים 
ביקשו  זה.  בנושא  ספרות  שאין  התבהר  השני.  בצד  חיובית  מדינית  לתפנית  לשלום", 
משירותי מודיעין זרים סימנים שיעזרו להבין את העולם הערבי, אך לא זכו לתשובה. 
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בלית ברירה אלתרו ופיתחו כלים לא מאוד משכנעים או מבטיחים תוצאות, אבל החשיבות 
הייתה בשתי נקודות. האחת הייתה שבאופן שיטתי חיפשו בכל דיון מודיעין לא רק את 
המלחמה, אלא גם את התפנית המדינית. והנקודה השנייה הייתה אותם מדדים, סימנים, 
למרות עליבותם והרצינות המוגבלת שלהם. חשיבותם הייתה כמדחום, ביכולת לבדוק 

האם הנושא סטטי, האם יש שיפור כלשהו, או, להפך, נסיגה כלשהי. 
השגרתית,  המודיעין  הערכת  את  קיימו  סאדאת,  ביקור  לפני  חודשיים  ב־1977, 
בידיעה שב־1978, תמלאנה שלוש שנים להסכם הביניים בסיני אשר נחתם בין ישראל 
על  מוסכם  להיות  שיוכל  חדש  נסיגה  קו  להציע  יהיה  אי־אפשר  כי  ידעו  למצרים. 
המצרים ועל ישראל. שלוש השנים האלה יפוגו ב־78, והניסיונות שיהיו להגיע להסכם 
ביניים נוסף הם בלתי אפשריים. אחד היושבים לשולחן העלה "אפשרות שלישית" — 

סאדאת במלחמת יום הכיפורים, מימינו, אחמד איסמאעיל עלי — שר המלחמה, ומשמאל הקצין 
האחראי על אבטחת הביקור של סאדאת ב"בור", ממשטרה צבאית. | ב־5 באוקטובר 1973 בתפקידו 

כמתאם הפעולות בשטחים; הכול היה רגוע ושקט, ופתאום הונחת מצב כוננות ג', והוא זומן לדיון אצל 
סגן הרמטכ"ל, האלוף טל, לתדרוך. מטעם אמ"ן הופיע תא"ל אריה שלו, עוזר ראש אמ"ן למחקר, והציג 

את תמונת המודיעין ואת הערכת המחקר. בעקבות התדרוך היה ברור לגזית שזו מלחמה והוא לא 
הבין למה אין מגייסים את חיילי המילואים. הוא התייצב מיד אצל הרמטכ"ל, דדו, ושאל למה אין גיוס. 
הרמטכ"ל נתן תשובה מתחמקת. ככל הנראה חיכה לשמוע מצביקה זמיר מה יגיד אשרף מרואן בערב
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"הם יכולים לעשות שלום עם ישראל". ואותו קצין היה הראשון שפרץ בצחוק גדול. 
הקונספציה הייתה שאין מאמינים באפשרות שהאויב מוכן באמת להגיע להסכם מדיני, 
הבסיסית  הקונספציה  הייתה  זאת  הצבאית.  האופציה  על  לוותר  מוכן  יהיה  שבאמת 
האיראני.  בנושא  הקונספציה של ראש הממשלה  זאת  היום,  ישראל.  עם  ושל  באמ"ן 
המדיניות בה דבקה היום ישראל היא חוסר אמון באפשרות שאיראן תשתנה, שאיראן 
העמדה  זאת  מדיני.  להסדר  להגיע  ברירה,  בלית  ואולי  טובות שלה,  מסיבות  תחליט 
המאוד נוקשה, של ישראל כלפי האיראנים, וזאת העמדה של ישראל כלפי כל גורם 
ערבי שמסביב. כלפי מצרים וירדן נזהרים היום מלבטא חוסר אמון זה, גם אם חושבים 
כך. גזית פסימי לגבי תיקון הטבע האנושי. צריך לשנות את דרך החשיבה וצריך לזכור 

כי טעות לעולם חוזרת.
מה הייתה דרכו לטפל בקונספציה? ב־5 באוקטובר 1973 בתפקידו כמתאם הפעולות 
בשטחים; הכול היה רגוע ושקט, ופתאום הונחת מצב כוננות ג', והוא זומן לדיון אצל סגן 
הרמטכ"ל, האלוף טל, לתדרוך. מטעם אמ"ן הופיע תא"ל אריה שלו, עוזר ראש אמ"ן 
ברור  היה  התדרוך  בעקבות  המחקר.  הערכת  ואת  המודיעין  תמונת  את  והציג  למחקר, 
גזית  חיילי המילואים. שלמה  אין מגייסים את  והוא לא הבין למה  לגזית שזו מלחמה 
התייצב מיד אצל הרמטכ"ל, דדו, ושאל למה אין גיוס? הרמטכל נתן תשובה מתחמקת. 

ככל הנראה חיכה לשמוע מצביקה זמיר מה יגיד אשרף מרואן בערב. 
גזית שאל את עצמו איך זה שהוא ידע שזו מלחמה, וכל הגדולים והנכבדים באמ"ן, 
הבקיאים והצופים בחומר, לא ראו זאת. את התשובה מצא בסיפורו של אנדרסן, "בגדי 
המלך החדשים". שני נוכלים סיפרו למלך שהם טווים אריג מיוחד ויפהפה שרק חכמים 
יכולים לראותו. וכשהמלך יצא לרחוב שמח וטוב לב בעודו עירום כביום היוולדו, הריע 
לו הקהל, ורק ילד קטן בן שש, שלא היה שבוי בקונספציה, אמר את מה שראה: המלך 

הוא עירום!
גזית, כאותו ילד, לא היה שבוי ב־5 באוקטובר בקונספציה.

מבחן נוסף — בסוף אוגוסט 67', חודשיים וחצי לאחר מלחמת ששת הימים, התכנסה 
ועידת פסגה ערבית בחרטום, ועידת "שלושת הלאווים". הערכת המודיעין הצביעה על 
שנים  כתריסר   .'67 מלחמת  לאחר  הערבי  העולם  נקט  בה  והקיצונית  הנוקשה  העמדה 
במהלך  והגזר".  "המקל  כספר,  לימים  שיצא  מחקר  וכתב  בוושינגטון  ישב  מכן,  לאחר 
של  המדויק  הניסוח  את  האמריקנית  בעיתונות  חיפש  בארה"ב,  שערך  מחקר  עבודת 
החלטות הפסגה בחרטום. הכותרות ב"ניו־יורק טיימס" וב"וושינגטון פוסט" היו הפוכות 
מהעמדה שהייתה זכורה לו מהערכת אמ"ן ב־67. הפרשנים האמריקנים ראו בחרטום את 
הוועידה עם העמדה המתונות ביותר עד אז של העולם הערבי כלפי ישראל וכלפי פתרון 
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מדיני. גזית לא קבע איזו הערכה הייתה הנכונה, אך הייתה זו חובת אמ"ן, בעת שהציג 
הערכתו, לציין כי גורמים זרים רואים את הוועידה אחרת. 

היו אז ישראלים שנפגשו עם מנהיגי אש"ף באירופה, )אריה ליובה אליאב ומתי פלד(. 
גזית עמד על כך שלאחר כל פגישה שלהם עם הפלסטינים באירופה יתייצבו וידווחו לו.

להביא  שנועד  גוף  בו  ראה  לא  הוא  מסתברא.  האיפכא  הקמת  הוא  השלישי  הדבר 
בטוח  להיות  רצה  אבל  בה.  ובטח  אמ"ן  הערכת  על  סמך  הוא  ושונה.  חדשה  הערכה 
שלאנשי המחקר המופקדים על ההערכה, יש פתיחות גם לחשוב אחרת. תפקיד ה'איפכא' 
היה תרגיל אקדמי: כלום ניתן, על בסיס אותו חומר מודיעין שבידינו, ושעל פיו גובשה 
על  הראשונה,  האיפכא  עבודת  משהוצגה  שונה.  הערכה  גם  לבנות  לנסות  ההערכה, 
מדיניות מצרית אחרת, בפורום אנשי המחקר, נדהם לראות ולשמוע את אנשי המחקר, 
את אלה שהיו שותפים להערכת אמ"ן שלפני מלחמת יום הכיפורים, תוקפים את האיפכא 
מסתברא כאילו היה האויב הכי נורא. המטרה היא חינוכית, להרגיל ולעודד את החוקרים 

גם לראייה שונה, לבדיקה חוזרת שוב ושוב — אולי אנו טועים. 

מובארק )ראשון מימין(, גמאסי )משמאל( וחלק מחברי הפיקוד העליון המצרי במלחמת יום הכיפורים 
| משהוצגה עבודת האיפכא הראשונה, על מדיניות מצרית אחרת, בפורום אנשי המחקר, נדהם לראות 

ולשמוע את אנשי המחקר, את אלה שהיו שותפים להערכת אמ"ן שלפני מלחמת יום הכיפורים, 
תוקפים את האיפכא מסתברא כאילו הייתה האויב הכי נורא
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הכשל המודיעיני היה חלק מכשל רחב הרבה יותר               

תא"ל איתי ברון

רח"ט מחקר באמ"ן

לזכור  1973, צריך  כדי להבין את הסיפור השלם של 
יותר  הרבה  רחב  מכשל  חלק  היה  המודיעיני  שהכשל 
שכלל גם כישלון של הדרג הפוליטי בעיצוב המדיניות 
בתחום  הבכיר  הצבאי  הדרג  של  וכישלון  הישראלית 
הכישלונות  צה"ל למלחמה.  והכנת  הצבאית  החשיבה 
גם  אך  המודיעיני  מהכשל  כמובן,  הושפעו,  האלו 
היה,  המודיעיני  שהכשל  אף  לפיכך,  עליו.  השפיעו 
כעומד  אותו  לראות  אי־אפשר  טוטלי,  ספק,  כל  ללא 
בפני עצמו. אין זה מפחית מהכשל המודיעיני, אבל זה 
מעמיד אותו, בעיניו של איתי ברון, בהקשר יותר נכון.

בהקשר המודיעיני, מתייחסים בדרך כלל לכשל בתחום ההתרעה למלחמה. כלומר, 
לכישלונו של אמ"ן לצפות את עצם הכוונות לצאת למלחמה באוקטובר 1973 ואת עיתוי 
פתיחת המלחמה ב־6 באוקטובר בצהריים. הכשל הזה הביא לקשיים העצומים של צה"ל 
הוא מבקש  אבל,  לניצחון במלחמה.  עד  הארוך  ולזמן ההתאוששות  בימים הראשונים, 
לזכור שלצד הכשל הזה היו עוד שלושה כשלים מאוד מרכזיים שהשפיעו על המלחמה, 
לא פחות מהכשל בתחום ההתרעה. הראשון, בתחום המודיעין האופרטיבי, היינו, בבסיס 
השני,  בסיני;  וגם  הגולן  ברמת  גם  למגננה,  צה"ל  של  ההיערכות  לתפיסת  המודיעיני 
ונגד  טנקים  נגד  בעיקר הטילים האישיים  ה"צד השני",  היכולות החדשות של  בהבנת 
מטוסים וטילי הקרקע־אוויר שהגיעו בחודשים ובשנים שלפני המלחמה; והכשל השלישי 
הוא הכשל של "המודיעין למטרות", שהתבטא בעיקר בחוסר היכולת של חיל האוויר 

להשיג חופש פעולה )עליונות אווירית( ולסייע בקרבות היבשה. 
בלקט  רבה,  במידה  המודיעיני,  הכישלון  התמצה  למלחמה,  ההתרעה  בתחום 
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סעיפים  1973. לאחר עשרות  באוקטובר  ב־5  לפני המלחמה,  יממה  המודיעיני שנכתב 
שתיארו היערכות חריגה ביותר בצבאות מצרים וסוריה, קבע אמ"ן שההיערכות המצרית 
קשורה בתרגיל ושההיערכות הסורית קשורה בכוננות שנבעה מהפלת 12 מטוסים סוריים 
שבועיים לפני כן. סעיף 40 של הלקט הזה דבק בקונספציה וקבע כי: "למיטב הערכתנו, 
לכך,  אי  צה"ל.  כוחות  לבין  בינם  הכוחות  יחסי  את  המצרים  בהערכת  שינוי  חל  לא 

הסבירות שהמצרים מתכוונים לחדש הלחימה היא נמוכה". 
השאלה העולה היא מה בעצם קרה שם: למה דבק אמ"ן ב"קונספציה" ולא בחן אותה 
כנראה,  היא,  לכך  המרכזית  הסיבה  ו־1973?   1972 בשנים  שהגיע  סותר  מידע  לנוכח 
שורה של הטיות ועיוותי תפיסה קלסיים, שאליהם הצטרפו מרכיבי אישיות בעייתיים 
של בעלי התפקידים הבכירים בראשות המחקר ובאמ"ן ורמה מסוימת של זלזול באויב. 
לפרוץ  ברון,  של  לדעתו  אפשרה,  שלא  בעייתית,  מחקרית  מתודולוגיה  עמדה  ברקע 
תרמה  לכישלון  ובקהילייה.  באמ"ן  ארגוניות  וסוגיות  הקונספציה  של  גבולותיה  את 

טיל קרקע־אוויר SA2 | לצד הכשל הזה היו עוד שלושה כשלים מאוד מרכזיים שהשפיעו על המלחמה, 
לא פחות מהכשל בתחום ההתרעה. הראשון, בתחום המודיעין האופרטיבי, היינו, בבסיס המודיעיני 

לתפיסת ההיערכות של צה"ל למגננה, גם ברמת הגולן וגם בסיני; השני, בהבנת היכולות החדשות של 
ה"צד השני", בעיקר הטילים האישיים נגד טנקים ונגד מטוסים וטילי הקרקע־אוויר שהגיעו בחודשים 

ובשנים שלפני המלחמה; והכשל השלישי הוא הכשל של "המודיעין למטרות", שהתבטא בעיקר בחוסר 
היכולת של חיל האוויר להשיג חופש פעולה )עליונות אווירית( ולסייע בקרבות היבשה
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והתרגילים בסוריה  כי למרות הכוננות  1973, להעריך  גם "הצלחתו" של אמ"ן במאי 
ובמצרים, לא תהיה מלחמה.

היתרון הגדול של אנשי המודיעין היום על החבורה של 1973 הוא, שהם שייכים לדור 
שאחרי מלחמת יום הכיפורים. העידן של אחרי 1973 מפגיש, בראייתו של ברון, אנשי 
להעריך התפתחויות אפשריות  ליכולתם  מה שקשור  בכל  יותר  הרבה  צנועים  מודיעין 
וגם בדרג המדיני, מפוכחים הרבה  גם בדרג הצבאי הבכיר  וקברניטים,  ובעתיד,  בהווה 
יותר, בכל מה שקשור להסתמכות על המודיעין כמי שאמור לצפות את העתיד. הם אינם 

מקלים על אנשי המודיעין את עבודתם. 
ובראשונה, בבירור המציאות, העכשווית  עניינו של המחקר המודיעיני הוא, בראש 
גדולה  באי־ודאות  טבעה,  מעצם  ומתמיד,  מאז  התאפיינה  הזאת  המציאות  והעתידית. 
והתקופה הנוכחית מגבירה מאוד את המאפיין הזה. אנשי חטיבת המחקר נמצאים, כידוע, 
בחזית ההתמודדות עם אי־הוודאות הזאת. הידע שהם מפתחים אמור לסייע ללקוחות 
שלהם )מקבלי ההחלטות בדרג הצבאי והמדיני, מתכננים ולוחמים(, להתמודד עם אי־

הוודאות, הן בפעולתם השוטפת והן בתהליכי החשיבה והתכנון שלהם לגבי העתיד.
לסייע  אמורים  הם  העתיד.  את  לצפות  אמורים  אינם  הם  באמ"ן,  מודיעין  כחוקרי 
למקבלי ההחלטות לחשוב על העתיד. זה אינו עניין סמנטי. המושג "בירור המציאות" 
תשתית  שלהם  הלקוחות  עבור  לייצר  מחקר,  כאנשי  תפקידם,  ותוכן.  צורה  בעל  הוא 
והפעולה  וידע, שתסייע להם בתהליכי החשיבה, ההחלטה  מידע  נתונים,  מבוססת של 
שלהם. כארגון מעשי מאוד, הם אינם מחפשים את "האמת" המוחלטת אלא את "האמת" 

שתוכל להיות בסיס לקבלת ההחלטות.
הסיבה לכישלונות המודיעיניים, בדרך כלל, איננה איכותם של האנשים, המוטיבציה 
שלהם או תפיסתם את תפקידם. בדרך כלל, גם אין זה המידע שעומד לרשות החוקרים. 
הכיפורים( בתהליכי החשיבה  יום  )כמו במלחמת  היא כמעט תמיד  לכישלונות  הסיבה 
מכשולים  בשני  נתקל  המציאות  לבירור  המאמץ  כי  מלמד  הניסיון  התפיסה.  ובעיוותי 

עיקריים:
המכשול הראשון הוא התופעה של "כשל הדמיון", שאליו התייחסה בהרחבה גם ועדת  א. 
החקירה האמריקנית לאירועי 11 בספטמבר. "כשל הדמיון" מתרחש כאשר נתקלים 
בהתממשותם של אירועים, אפשרויות ותהליכים שעצם היתכנותם לא עלה בדמיון. 

של  בהתמדתן  המתבטאת  בקונספציה"  "דבקות  של  התופעה  הוא  השני  המכשול  ב. 
מגוון  למרות  רגילה,  בלתי  התמדה  יכולת  מגלים  אלו  ודימויים.  אמונות  תפיסות, 
שקרה  מה  בעצם  זה  לזניחתם.  ולהביא  אותם  לערער  צריך  שהיה  עדויות  של  רחב 

ל"קונספציה" ביום הכיפורים.
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כדי להימנע משני הכשלים אנשי המודיעין נוקטים: 
גישה בסיסית של "אפשרויות מתחרות" שעיקרה ההנחה שהדרך הנכונה יותר להתמודד  א. 
עם אי־הוודאות המאפיינת את הדיון על האויב והסביבה היא באמצעות העלאת מגוון 

רחב של הסברים )לגבי ההווה( ואפשרויות )לגבי העתיד(.
גישה שמאמינה בהוצאת תהליך ההערכה לאור, באופן שמאפשר שיפוט רחב וביקורת.  ב. 
הוויכוח בין אנשי המחקר הוא שעומד בליבת התפיסה שלנו. הרעיון הוא שהוויכוח 

הזה יכול לסייע לברר טוב יותר את המציאות. 
כמעט  דרישה  מכולם  תובעים  הם  הזמן.  כל  עניין,  בכל  ספק,  הטלת  מעודדים  הם  ג. 
בלתי אפשרית, לדעת המון ולהטיל ספק בכל מה שהם יודעים. במקרה הצורך, הם 
מאפשרים לקצינים ולחיילים לכתוב "דעה אחרת" שיכולה להגיע לדרגים הבכירים 

ביותר במדינה.

רואים  כפי שאנשי המודיעין  בין המציאות  נוצר פער  רק כאשר  לא  הפתעה מתרחשת 
'תופס'  הזה  היא כשהפער  קיים תמיד. הבעיה  כזה  לבין המציאות בפועל. פער  אותה, 

ראש הממשלה גולדה מאיר, שר הביטחון משה דיין ואלוף פיקוד הצפון יצחק חֹופי בביקור אצל לוחמים 
לאחר המלחמה | הפתעה מתרחשת לא רק כאשר נוצר פער בין המציאות כפי שאנשי המודיעין רואים 
אותה, לבין המציאות בפועל. פער כזה קיים תמיד. הבעיה היא כשהפער הזה 'תופס' אותך בלתי מוכן 

לעצם קיומו, וזה מה שקרה, כנראה, למעריכים של 1973, ובעיקר ללקוחות שלהם
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ובעיקר   ,1973 של  למעריכים  כנראה,  שקרה,  מה  וזה  קיומו,  לעצם  מוכן  בלתי  אותך 
ללקוחות שלהם. כדי להתגבר על הבעיה הזו, בסוגיות המרכזיות, אנשי המודיעין היום 
מבהירים את רמת הביטחון שלהם ביכולתם להעריך ומנסים להכין את הלקוחות שלהם 
לאפשרות קיומו של פער כזה. לאחרונה, הגדירו את אופן השימוש במושג "רמת הסמך" 

כמשלים לשימוש שלהם במושג ה"סבירות". 
שונים  הם  היום אתגרים חדשים.  יש   .1973 אינם מתכוננים שוב למלחמה של  הם 
והם לא פחות משמעותיים. ההתרעה למלחמה עדיין חשובה,   1973 בחלקם מאלו של 
אבל היא כבר אינה חזות הכול. התווספו לה, והחליפו אותה, משימות נוספות הן בתחום 
והן  באמל"ח(  להצטיידות  לחימה,  ותורת  תפיסה  לשינויי  טרור,  )לפיגועי  ההתרעה 
בתחומים נוספים )בדגש על המודיעין האופרטיבי והמודיעין המבצעי, שבמרכזו סוגיית 

המטרות(. זהו מחקר מאוזן יותר ונכון יותר. 
הסביבה האסטרטגית של ישראל מושפעת בתקופה המיוחדת הזו משלוש התפתחויות 
המתרחשות במקביל: תהליכי שינוי מבניים, עמוקים ומשמעותיים, במערכת הבינלאומית; 
המשך ה"טלטלה" האזורית )זה המינוח של אמ"ן למה שמכונה "האביב הערבי"( והשינוי 

היסודי והמתמשך המתרחש בסביבה האופרטיבית זה זמן מה.
המזרח התיכון עדיין נמצא ב"תקופת מעבר", בין סדר ישן שהתמוטט לבין סדר חדש, 
שטרם התעצב )וכמו בעונות השנה, גם תקופת המעבר הזו תתאפיין באי־יציבות ובאי־
היסטורי  כתהליך  נראית  ה"טלטלה"  שנים,  שלוש  של  מוגבלת  מפרספקטיבה  ודאות(. 
ואפשרות  חדשים  )"מחנות"  האזורית  בארכיטקטורה  לשינוי  מביא  שכבר  טווח  ארוך 

לשינוי בגבולות של המדינות ובזהויות של החברות(.
עד לאחרונה, התפיסה הבסיסית של אמ"ן הייתה מבוססת על הנחת יסוד, שאם ידעו 
להבין את המנהיגים ומערכות הפיקוד והשליטה שלהם — יצליחו להבין את המערכת 
הנגדית אתה מתמודדים. היום, כדי להבין את אותן המערכות צריך להבין את הציבורים, 
מרכיב דומיננטי מאוד בעיצוב סדר היום. קהילות המודיעין בעולם מתמודדות עם שלוש 

שאלות:
האם צריך להבין את הציבורים, או שמא זו תופעה חולפת?  •

האם אפשר להבין ציבורים?  •
האם זה תפקיד המודיעין?  •

לשמחתו, ענה אמ"ן "כן" על שלוש השאלות הללו, והוא נכון להשקיע בכך משאבים.
מבנה  ללא  "כתובת",  )ללא  לישראל  יותר  מאתגרת  צורה  לובש  העולמי  הג'יהאד 
סדור(. עליית אלט'ואהרי כמנהיג הארגון, במקום בן לאדן, מעלה את מיקומה של ישראל 
ושל המשטרים במזרח התיכון בסדר העדיפויות של הג'יהאד העולמי. במקביל, הולכת 
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ומתחזקת הנוכחות של גורמי ג'יהאד עולמי בסיני )מאז 2011 כל הפעילויות נגד ישראל 
מסיני היו של ארגוני ג'יהאד עולמי( ובסוריה.

גם הסביבה האופרטיבית משתנה ושינוי זה קשור בשינויים יסודיים במאפייני תופעת 
המלחמה. ברקע, התמדתה, עם שינויים, של תפיסת הלחימה של "הצד השני" החותרת 
לקזז את יתרונותיה של ישראל, להביא להתשתה, למנוע ממנה ניצחון צבאי ברור ולגבות 

ממנה מחיר כבד בעימות. תפיסה זו מתבססת על שני נושאים מרכזיים: 
ארסנל טילים ורקטות היכול לפגוע באופן מסיבי בעורף האזרחי והצבאי של ישראל  •

מגמת ההיעלמות )מיגון, פיזור הכוח הצבאי והיטמעותו בסביבה האזרחית(   •
ממד הסייבר הופך לחזית פעולה ועלול לייצר עבור ישראל הפתעה מסוג חדש. זהו 
תחום א־סימטרי קלסי, שבו ניתן לנצל את נקודות התורפה והתלות של ישראל כדי להסב 

לה נזק כבד.
ו"הדבקות  הדמיון"  "כשל  ונותרו:  היו  העיקריים  האתגרים  שני  דבר,  של  בסיכומו 
בקונספציה". שני אלו, שהובילו לכישלון של המודיעין במלחמת יום הכיפורים, עדיין 
קיימים. ברון מקווה שאמ"ן ידע להתמודד אתם ביעילות. עוצמתם מחייבת אותם לצניעות 
רבה בכל מה שקשור ליכולתם להבין את העבר וההווה ולסייע למקבלי ההחלטות לחשוב 

על העתיד.
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חלק מרכזי בהערכה הוא יצירת מספר רב של תרחישים               

אלוף אביב כוכבי

ראש אמ"ן

תרחישים  ולייצר  לדמיין  היכולת  אמ"ן,  ראש  בעיני 
יום  במלחמת  המודיעין  בכשל  המרכזי  העניין  היא 
מודיעין  בגיבוש  המרכזי  האתגר  גם  והיא  הכיפורים 
כיום. המטרה היא לנתח עניין מרכזי הקשור בסיבות 
להערכה שגויה כדי לצמצם את האפשרות שזה יקרה 

בעתיד.
בערב  אמ"ן  עיני  לנגד  היו  בלבד  תפיסות  שתי 
לפתוח  יכולים  שהמצרים  האמינו  הם  המלחמה. 
במלחמה כוללת או במבצע מוגבל. באותה עת, התנאים 
למלחמה כוללת נראו כלא מתקיימים, ומבצע מוגבל 
נחשב כחסר טעם. משום כך האמינו שלא יקרה דבר. 

בצורה  מתאר  המלחמה  ערב  אמ"ן  שפרסם  הלקט 
מצמררת את המצב הפיזי העובדתי של הצבא המצרי. הכול נכנס לפרדיגמה השוללת 
מלחמה כוללת. גולת הכותרת הייתה סבירות נמוכה לכוונת המצרים לחדש את הלחימה. 
המצרים.  בעיני  מלחמה  של  בתכליתה  ומוצדק  מסיבי  באופן  אמ"ן  עסק   1971 עד 
מתרכזים  כאשר  המעידים.  בסימנים  התרכז  ואמ"ן  בתכלית,  העיסוק  נזנח  מ־1972, 
בסימנים המעידים בלבד ובתרחיש יחיד של מלחמה כוללת, אין בעיה לסלק תרחישים 
פעולה  ובאיזו  המצרי  הצבא  של  בתכלית  לעסוק  והפסיקו  היוצרות  התהפכו  אחרים. 
אופרטיבית הוא יעשה. המוח אינו חושב קודם על תכלית, מטרה אסטרטגית ואחר כך 
על סימנים טקטיים. בפועל, החשיבה היא היוריסטית, כוללת, ותמיד דיאלקטית. היו כל 
הסימנים להיתכנות פעולה מוגבלת של המצרים, אך גם אם היה לה ביטוי כלשהו, הוא 

נהדף תחת ההיגיון שאין בכך תכלית.
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גם  יש  מוגבל.  מבצע  למשל,  חושבים;  שעליה  בראש  תבנית  של  סוג  הוא  הקיים 
התוצאה  נוקטים.  שבה  הפרשנות  עם  מסתדרים  והידיעות  הסימנים  תמיד  לא  סימנים. 
יכולה להיות זלזול בהם או מציאת הסבר דחוק. אך המציאות יכולה להיות יותר מורכבת, 
ויכולה להיות לה יותר מפרשנות אחת. אם הסימנים אינם מסתדרים עם התרחיש שבו 
בוחרים, הם נדחים או מסולקים. כך עובד המוח. כאמור, ערב המלחמה היו שני תרחישים:
2. מלחמה כוללת. בזה האחרון, הסימנים לכאורה מסתדרים, אבל לא  1. מבצע מוגבל; 
בסעיף הכוונות. קרי: הקונסטרוקציה קיימת ומשייכים אותה לתרגיל שהוא בעצם דומה 
למלחמה כוללת, רק בלי המימוש המלא. האתגר הוא שיש גם מציאות שלישית שאף אחד 

לא חשב עליה. השאלה הגדולה היא איך אפשר לדמיין תרחישים שאינם נראים לעין.
שמכיר  השכל  שלפיו,  קאנט  של  הרדיקלי  הרעיון  את  מפרש  יובל  ירמיהו  פרופ' 
אלה  דפוסים  מכתיב  להפך,  אלא  מהעולם,  הכרתו  דפוסי  את  מעתיק  אינו  העולם  את 
לעולם. אין פירוש הדבר שהשכל בורא את העולם יש מאין, אלא שהוא מחולל קוסמוס 
אותו  היא מצב שמכוננים  אובייקטיביות  אובייקטיביות.  לתוכו תופעות  ומכונן  מכאוס 
בתהליך הידיעה עצמו. לבני האדם אין שום דרך לדלג אל מחוץ לרצף התכנים המנטליים 
שמתחלפים במוחם. התכנים הם הפרדיגמות, המודלים, שאתם בונים את המציאות ואת 
הסיפורים שיש על המציאות, לא באופן הזוי, או בלתי מנותק. אבל בני האדם, בהטלה 
של החוקים המנטליים השכליים שלהם על הטבע, המציאו, למשל, את 'המשולש'. הם 
גם המציאו את הפרדיגמה של 'מבצע מוגבל' או של 'מלחמה כוללת'. הם לא המציאו 
את האפשרות של מלחמה מוגבלת. יתרה מכך, קאנט מעניק לשכל האדם עוצמה יוצאת 
דופן בתוך תחומו הלגיטימי, ובכך שהוא מגביל ומצמצם אותו עד מאוד. ולכן, בה במידה 
שקאנט הוא הפילוסוף המודרני של האוטונומיה האנושית, הוא גם הפילוסוף המובהק 
של סופיות התבונה וסופיות האדם. בני האדם מוגבלים ולא פעם משלמים מחיר כי אינם 

מצליחים לחשוב על המודל המורכב והשלישי.
הסיבות שהובילו לכשל ביום הכיפורים, טמונות קודם כול בהערכה, והיא הפרשנות 
שנותנים למציאות והיעדר כלים כדי להמציא, לדמיין תרחישים חדשים שדרכם אפשר 
מפרשים  שדרכו  חדש  צבע  חדשות,  עדשות  יוצר  חדש  תרחיש  המציאות.  את  לשפוט 
הארגוני  האנושי,  האישי,  לעניין  רמות:  לארבע  לחלק  אפשר  כולם  את  המציאות.  את 

והחברתי.
בתחום האנושי, נעזר ראש אמ"ן בחתן פרס נובל, פרופ' דניאל כהנמן, שתמצת את 
ההטיות המרכזיות שבעיוותי השיפוט והתודעה. התודעה, הוא אומר, מייצרת רשמים, 
רגשות ונטיות שעלולים להפוך לאמונות ודעות. היא מתעלמת מדו־משמעות והרחקת 
הספק. היא מייצרת קוהרנטיות לתופעות שהן לא־קוהרנטיות. אובססיה אנושית טבעית 
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במציאות  מקום  לה  שאין  מחשבה  של  אסתטיקה  רואה;  שהיא  דבר  בכל  סדר  מטילה 
חסר.  ממידע  ומתעלמת  קיימות  בראיות  מתמקדת  היא  פועל.  הטבע  שבה  הכאוטית 
ולא  וזיקותיה,  ניתוק ההקשר הכולל של הבעיה  היא מגדירה באופן צר, לא פעם תוך 
פחות חשוב ומאוד רלוונטי גם לקציני מודיעין — היא מגיבה חזק יותר לטעויות מאשר 
להערכה נכונה. דבר זה יוצר מורא ושיתוק אצל חלק מהאנשים עד כדי פחד להעז ולומר 
את ההערכות שלהם, פן יטעו. באמ"ן זה חזק במיוחד בשל הטראומה הקולקטיבית של 
מלחמת יום הכיפורים. כדברי פרופ' כהנמן, אתה בונה את הסיפור הטוב ביותר שאפשר 
מן המידע הזמין לך, ואם הוא אמנם סיפור טוב, אתה מאמין בו. באופן פרדוקסלי, קל 
בתצרף.  לשבץ  חלקים  פחות  כשיש  מעט,  יודע  כשאתה  קוהרנטי  סיפור  לבנות  יותר 
אמונתו המנחמת היא שהעולם ההגיוני מושתת על יסודות מוצקים, על יכולותינו הבלתי 
מוגבלות כמעט להתעלם מבורותנו שלנו. הקושי לדעת שאינך יודע, הוא מאמץ מנטלי 
קשה, ולאנשי מודיעין שרגילים כל הזמן לתת תשובות לשאלות, בוודאי ובוודאי. אין 
לזלזל בעודף המידע, אלא להמשיך ולחפש דברים מהסוג הזה. צריך להיות מודעים לכך, 
ודווקא לארגונים יש את הכלים לתקן זה את זה, להשגיח זה על זה, ולקיים תהליכים 

שמצמצמים את הבעיה — לא פותרים אותה, אלא מצמצמים אותה.
קודם כול, יש להיות מאוד מודע לכך. אדם שלומד את הדברים האלה לעומק, גם 
יותר מודע לכך. גם אנשים שמודעים, עדיין עושים את אותן שגיאות, אבל פחות. בנוסף, 
צריך  הערביסטי;  הממד  את  ללמוד  צריך  המודיעין;  תורת  את  וללמוד  להמשיך  צריך 
ללמוד את האויב; צריך לעסוק בלימוד התורה על כל תהליכיה; צריך לנסות מעת לעת 
לערער על הנחות היסוד, אפילו באופן מלאכותי; צריך לגוון בצורה עמוקה את מניפת 
מקורות הידע. אם אין לחוקר עושר מושגי, הוא לא יוכל להתגבר על הרצף המנטלי. אך 
אם יש עושר מפרדיגמות של יחסים בינלאומיים, של סוציולוגיה, של פסיכולוגיה, של 
צבא ברמות השונות אפילו של ניהול ומנהל עסקים — העושר הזה מבטיח שהתהליכים 

יהיו יותר זהירים ויותר עשירים, ואולי אפשר יהיה לראות רמז של תרחיש שלישי.
ארגונים יכולים לתקן חלק מהבעיות מכיוון שבאופן טבעי יש בהם תהליכים אטיים 
בהם  יש  אדם.  בני  מאשר  שלהם  בחשיבה  ואינטואיטיביים  קופצניים  פחות  הם  יותר. 
הערכות מצב, דיונים, פעולות שאפשר לעשות אחרת. העקרונות שארגון שרוצה להמציא 
ההכרה  הטמעת   .1 הם:  ולעודד  לטפח  צריך  וחמישיות  ורביעיות  שלישיות  פרדיגמות 
מסכום  גדול  שלם  יוצר  אנשים  בין  השילוב  חסר.  תמיד  שהידע  מורכבת,  שהמציאות 
חלקיו. כמו סוג של הולוגרמה ארגונית שלמה, כל אחד מאיר מזרקור אחר ויוצר סוג של 
מציאות הוליסטית. פיתוח תרבות של חופש דעה, חשיבה מקורית ואפילו חתרנית, טיפוח 
ויכוח ומחלוקת, תהליכי למידה משותפים, זה עולם בפני עצמו שיפתח ידע משותף. יש 
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לטפח דעות מגוונות ומנוגדות ולראות אותן כאפשרות של פרדיגמה אחרת; יש לשתף 
נקודות מבט ודיסציפלינות שונות. 

יש לעודד השתנות ולתת אופציה לשנות את הדעה. המודיעין אינו חי בתוך עצמו אלא 
בתוך צה"ל; אך אם אין לו שיח הדוק אופרטיבי, אסטרטגי וטקטי עם מפקד האוגדה, עם 
מפקד הפיקוד, והוא אינו מחולל את הידע מהחיכוך מהשיח הזה, לא תיווצר הפרדיגמה 
השלישית והרביעית. קונצנזוס אינו סימן מעודד. חשוב לשמוע גם פרספקטיבות אחרות; 
לאפשר גיבוי וטיפוח ההכרה באי־הידיעה כאמצעי מדרבן ולא כאמצעי מתסכל. כל אלה 
את  ולהמציא  בה  תקועים  שאנחנו  הפרדיגמה  מתוך  עצמנו  את  להרים  לנו  יעזרו  אולי 
הפרדיגמה האחרת, את התרחיש האחר. צריך שבאמ"ן יהיו אנשים שמבינים את מגבלות 
הידע; צריך שהאוסף של הזוויות השונות בארגון ייתן את הכוח לטפח ביקורת, לטפח ספק. 
המסר המרכזי הוא שחלק מרכזי בהערכה הוא יצירת מספר רב של תרחישים, כדי 
שדרכם אפשר יהיה לבחון סימנים מעידים ולשפוט את המציאות )כדי להיחלץ מהמגבלות 
הקיימות(. אופן יצירת התרחישים, והשאיפה שיהיו מגוונים ומקוריים הם עניין ללימוד 
הכלי  היום,  בסוף  אך  הארגונית.  ברמה  והן  )החוקר(  הפרט  ברמת  הן  מתמיד,  ועיסוק 
הבסיסי ביותר שמאפשר יצירת תרחישים מגוונים הוא חופש דעה מוחלט, הטלת ספק 

בשיטה ועידוד ביקורת בכל דרג ובכל רמה.

מתייעצים בפיקוד הצפון במהלך המלחמה | הכלי הבסיסי ביותר שמאפשר יצירת תרחישים מגוונים 
הוא חופש דעה מוחלט, הטלת ספק בשיטה ועידוד ביקורת בכל דרג ובכל רמה
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אין לדרוש מהמודיעין לתרגם את המידע                  
לתוכניות או להמלצות               

תמיר פרדו, ראש המוסד

יום  מלחמת  מאז  מדור,  יותר  שנה,  ארבעים  חלפו 
הכיפורים. מאז השתנו פני המדינה, פני צה"ל, המוסד, 
הסובב.  והעולם  הישראלית  החברה  גם,  וכך  השב"כ 
תקציר זה יעסוק בארבעה נושאים: היערכות, הערכה, 
הרתעה והכרעה. מלחמה היא הפעלת כוח להשגת יעד 
בניצחון  היה  די  הישן,  בעולם  מדיני.  כלכלי,  פוליטי, 
בשדה הקרב כדי לממש את ההישג. אם טעית והוכרעת, 
איבדת הכל. כיום, התמונה מורכבת יותר ורכיב הכוח 
הצבאי הינו אחד מרבים. כך היה כבר ב־1973, אולם, 

אז סירבו בישראל להביט נכוחה.
1970, הוחל הסכם הפסקת האש. ההסכם קבע  לנושא ההערכות. בשבעה באוגוסט 
מפורשות כי שני הצדדים יקפיאו את המצב בחזית. בפועל לא כך היו הדברים. שעות 
לאחר כניסת הפסקת האש לתוקף, הפרו המצרים את ההסכם ופרסו שלושים עד ארבעים 
חדש  מצב  אפוא  נוצר  זו.  להפרה  להגיב  שלא  בחרה  ישראל  התעלה.  במרחב  סוללות 
שבו חסו כוחות הקרקע של סוריה ומצרים תחת מטריית הגנה אשר העמידה אתגר קשה 

ומורכב לחיל אוויר.
מה תפקידו של הקמ"ן מראש אמ"ן ועד לקמ"ן האוגדה במקרה דנן? המודיעין סיפק 
את המידע! אין לדרוש מהמודיעין לתרגם את המידע לתוכניות או להמלצות. זה התפקיד 
של המפקדים. הטלת האחריות הזו על המודיעין אינה נכונה מקצועית. על ראש אמ"ן 
או כל ראש ארגון בקהיליית המודיעין, מוכשר ככל שיהיה, להתמקד בתפקידו. קציני 
לספק  כדי  שלהם  אופרטיבית  הפיקודית  מההיסטוריה  עצמם  לנתק  חייבים  המודיעין 
מודיעין טוב ואיכותי למפקדים ולקברניטים. אין ולא תהיה אפשרות להעריך את היריב 
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מבלי לדעת ולהבין את כוונות — הדרג המדיני הממונה של הצד "הכחול", צד כוחותינו. 
המעריך  קביעת  להם.  שותף  אינו  כלל  האופרטיבי  כשהדרג  נקבעים  מהמהלכים  רבים 
הלאומי לדרג אופרטיבי, אסור שתקנה לה אחיזה ותוקף בימינו אלו. זו אחריות ללא ידע 

וסמכות — פורענות במיטבה. הערכת מודיעין היא עניין מקצועי בלבד.
לסוגיית ההכרעה. לאורך ההיסטוריה, הכרעה במלחמה באה לידי ביטוי ב"דגל לבן" 
הכוח  מהשמדת  לנוע  יכול  ההכרעה  סרגל  ברור.  כניעה  בהסכם  המובסת,  המדינה  של 
האחד, כיבוש בירתו ופירוק הישות הנכבשת. בעידן המודרני, בפרט לאחר מלחמת העולם 
לא  מצרים  הכיפורים,  יום  במלחמת  בהערכה.  מסתיימות  אינן  רבות  מלחמות  השנייה, 
ראתה בהכנעת צה"ל את מטרת המלחמה. גם כאשר בוחנים את ה"קונספציה" ניתן להבין 
לריבונותה. התפיסה  סיני  כדי להחזיר את  הייתה להניע מו"מ מדיני  כי מטרת מצרים 
הבסיסית בצה"ל הייתה מבוססת על ההערכה כי בהעדר יכולת להכריע את צה"ל, האויב 

לא יפתח במלחמה.

חיילים מצרים מניפים את דגל מצרים על מעוז | מטרת מצרים הייתה להניע מו"מ מדיני כדי להחזיר 
את סיני לריבונותה. התפיסה הבסיסית בצה"ל הייתה מבוססת על ההערכה כי בהעדר יכולת להכריע 

את צה"ל, האויב לא יפתח במלחמה
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נוגעת לרמה הלאומית. הרתעה  מכאן להרתעה. הרתעה אינה בין שני צבאות אלא 
אינה מצב סטטי. ראוי להבין כי הרתעה אינה נמדדת רק באיכות הכוח הצבאי, ביתרונו 
בין־לאומי,  פנימי,  מצב  פוליטית,  נכונות  דברים:  במכלול  אלא  היחסי  או  המוחלט 
המדיני  ולדרג  לצה"ל  היה  כיפור  יום  בערב  ועוד.  וחברתי  כלכלי  מצב  לגיטימציה, 
המודיעין הנדרש כדי לקבל החלטות. הבעיה הייתה היעדר מוכנות. צה"ל ישב במונחי 
המלחמה הקודמת. הכשל היה במישור האופרטיבי. היה ליקוי מאורות בהבנת המציאות 
המדינית, האופרטיבית. היו כאן זחיחות דעת ויוהרה אין קץ. הטלת מרב האחריות על 

המודיעין אינה ראויה ואינה מוצדקת ברמה המוסרית.
מה שקבע בסופו של דבר, את תוצאות המלחמה, היו איכות לוחמי צה"ל ומפקדיו 
צה"ל  השדה של  מפקדי  היסוד של  תכונות  הבית.  על  היא  המלחמה  כי  ההבנה  מתוך 
לקרוא את הקרב בשעות הקשות באופן טוב ומושכל יותר מהאויב, למרות תנאי פתיחה 

בלתי אפשריים, הביאו בסופו של דבר לניצחון צבאי כביר בשדה המערכה.

סאדאת והמלך פאהד על אחד מגשרי הצליחה המצריים מעל תעלת־סואץ | סאדאת עלה לשלטון 
בספטמבר 1970. מאז סוף אותה שנה התחיל להבהיר שאם כי איננו רואה סיכוי להכריע את ישראל 
ולשחרר את כל השטחים על ידי מלחמה — חיונית בעיניו מלחמה בעלת מטרה אופרטיבית מוגבלת 

שתכליתה להוציא את הסכסוך מקיפאונו



הדרן

"כאשר אדם נחשף למסה הקריטית של המודיעין 
שהמוסד סיפק לאמ"ן בשנה האחרונה לפני פרוץ 

המלחמה, מישהו עדיין זקוק למחקר והערכה?"
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"כאשר אדם נחשף למסה הקריטית של המודיעין 
שהמוסד סיפק לאמ"ן בשנה האחרונה לפני פרוץ 

המלחמה, מישהו עדיין זקוק למחקר והערכה?"

שבתי שביט לשעבר ראש המוסד

ההרצאה ניתנה בפני פורום בכיר במוסד ב־10 ביוני 2013

ארבעים שנה של שתיקה.
ב־1973 התמניתי ביוני לקצין המבצעים של המוסד 

דאז.
השבועי.  אמ"ן  ראש  בתדרוך  כמשקיף  השתתפתי 

צי"ח ראמ"ן חייב את המוסד.
המדינית"  "הסקירה  סיכום  את  כתבתי  שבוע  מדי 
בישיבת  אורון  יצחק  של  כך  ואחר  קמחי  דייב  של 
רש"י השבועית. סקירתם הייתה מבוססת על המודיעין 
הקטן  חלקם  אמ"ן שרק  לקטים של  על  אסף,  שהמוסד 
הופץ למוסד ועל מידע משירותים ידידותיים. החוכמה 
המודיעינית הייתה דלה. המוסד אז היה סוכנות איסוף 

ללא מחקר למעט מחקר אפריקה ששירת את הפעילות המבצעית והמדינית של המוסד 
אז ביבשת. גוף אכוונת האיסוף של המוסד היה גוף חיצוני למוסד.

אירוע כמו זה הנערך היום הוא הזדמנות שחובה לנצל אותה, כדי לספר היום את הסיפור 
האמיתי של המוסד ערב מלחמת יום כיפור ומנקודת הראות של המוסד. במהלך ארבעים 
שנה מאז מלחמת יום הכיפורים, מופיעים מפעם לפעם — במיוחד בתקשורת — חכמים 
בעיניהם, שרואים חובה לעצמם להקל בעונש של המחדל הקולוסלי של אמ"ן ולמצוא 
לו שותפים במוסד. להפתעתי הרבה, מחלה מדבקת זו דבקה פה ושם גם בבוגרי המוסד. 

אסור שתתפשט.
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נהיה  ועדת אגרנט,  נוסף מדו"ח  חייבים להניח שכל פעם שהצנזורה תשחרר פרק  אנו 
עדים לניסיונות מצד חכמי התקשורת, למצוא או לייצר סנסציות חדשות. אילו האקדמיה 
תזות  להוכחת  כבמקורות  העיתונאית  בכרוניקה  להשתמש  חוקריה  על  אוסרת  הייתה 
מחקריות, הייתי שקט. מאחר שאין סיכוי שזה יקרה )חופש העיתונות וכולי(, אני מודאג 
מהרבב שכבר דבק באתוס ההיסטורי של עם ישראל ומדינת ישראל ומכזה שעוד ידבק 

בו בעתיד.

הגדיל לעשות "החידונאי" אמיר אורן מיד לאחר החשיפה האחרונה של הצנזורה. אני 
מכנה אותו "חידונאי" כי רשימותיו בדרך כלל זקוקות לפענוח של מעלים באוב. רשימתו 
ובפלפולי  אגרנט  דו"ח  של  האדיר  בפסיפס  קטנה  אחת  למשבצת  מתייחסת  ב"הארץ" 
קולמוס על שלושה טורי עיתון ארוכים ועמוסים, הוא מוציא את ראש המוסד דאז, צביקה 
זמיר אשם במחדל יום כיפור. אני לא המצאתי את המשפט האומר שכשיש מודיעין טוב 
לא צריך הערכה. אבל אני טוען שאם יש מקרה היסטורי המוכיח את אמיתות המשפט 

הזה, זה המקרה של מלחמת יום כיפור. ובזמן העומד לרשותי בדעתי להוכיח זאת. 

אציג בפניכם את תמונת המודיעין שהמוסד סיפק לאמ"ן במהלך השנה, החל מספטמבר 
1972 ועד פרוץ המלחמה ב־6 באוקטובר 1973, בחתכים האלה:

הכוונה לצאת למלחמה.  •
ההתרעות במהלך ספטמבר 1972-אוקטובר 1973.  •

תוכניות המלחמה.  •
ההתעצמות של מצרים; ההתעצמות של סוריה.  •

הצגת הדברים לא תהיה בסגנון של ניירות מחקר והערכה אלא עובדות וציטוטים הלקוחים 
מכתבות המודיעין של המוסד כסוכנות איסוף. ייתכן שהדברים יהיו מסורבלים או יבשים, 
אבל אינני מכיר דרך אחרת להצגתם ולכן אני מבקש את סבלנותכם. חשוב שתדעו שאין 

קהל אחר שנחשף לתמונה שאציג בפניכם מבחינת היקפה, פירוטה ושלמותה.

הכוונה לצאת למלחמה

הוצאת הסכסוך מקיפאונו על ידי מלחמה מוגבלת

להבהיר שאם  התחיל  אותה שנה  סוף  מאז   .1970 בספטמבר  לשלטון  עלה  סאדאת   .1
כי איננו רואה סיכוי להכריע את ישראל ולשחרר את כל השטחים על ידי מלחמה 
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את  להוציא  מוגבלת שתכליתה  אופרטיבית  בעיניו מלחמה בעלת מטרה  חיונית   —
תוקף.  ביתר  כך  על  עמד  הוא  כן   — הקיפאון  שנתמשך  ככל  מקיפאונו.  הסכסוך 
מרשימה העובדה שלתפיסה מדינית אסטרטגית זו, לא רק סאדאת אלא כל הצמרת 

המצרית הייתה שותפה.
כמה כתבות לדוגמה:  .2

אפריל 1972: מצרים תפתח בלוחמה מוגבלת כדי לבדוק את התגובות של ארה"ב  א. 
ושל ישראל, לאחר שנואשה מפתרון פוליטי )1971(.

"המצב  )במוסקבה(  הסובייטית  הצמרת  עם  במפגש  סאדאת   :1971 נובמבר   .1 ב. 
הנוכחי הוא הטוב ביותר לאמריקה ולישראל. לאור זאת אין מנוס מלהזיז את   
הבעיה ולעורר את התעניינות העולם בה — למען פתרון של שלום — על ידי 

פעולה צבאית מוגבלת".
מצרים תפתח במלחמה אם לא תשיג הסדר מדיני.  .2
פעולות מוגבלות כדי לשרת את הפתרון המדיני.  .3

פברואר 1972: סאדאת במוסקבה מצביע על הכוונה לבצע פעולה צבאית מוגבלת  ג. 
במחצית השנייה של 1972, למשל במצרים. לאחר הגשמת המטרה נוכל להדגיש 

את שאיפתנו לפתרון של שלום ולפתיחת התעלה.
ינואר 1973: סאדאת אמר כי מצרים תפתח במלחמה מוגבלת כדי להביא לפתרון  ד. 

מדיני שיכלול נסיגה מלאה מסיני.
אפריל 1973: שום פתרון מדיני לא נראה באופק. סאדאת מתכונן ברצינות לחדש  ה. 
ההצלחה  שסיכויי  בידיעה  זאת  הקיפאון;  מן  לצאת  כדי  הקרוב  בזמן  הלחימה 

קטנים ושהוא עלול לאבד את תפקידו במקרה של כישלון.
זהו צעד של ייאוש )המלאך 4/1973(.  

הנחישות לצאת למלחמה

פברואר 1973: סאדאת בפורום פנימי: "עיקרון בסיסי של ההיסטוריה הוא שכל זמן   .3
שלא ייכנסו כוחותינו המזוינים למערכה נאבד את גבריות עמנו למשך אלפי השנים 
הבאות. מכובד פי אלף יהיה אם נמות כשאנו נלחמים מאשר אם נמשיך במצב בו אנו 

עומדים עד אשר יסתיים בכניעה".

פעולה צבאית במסגרת תוכנית לרכישת תמיכה מדינית

1972 הוגש לסאדאת תזכיר על תכנון המדיניות המצרית לשנת 1972/3.  באוגוסט   .4
מחבר התזכיר היה חאפז איסמעיל, יועץ הנשיא לביטחון לאומי. איסמעיל המליץ:
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לתקן את היחסים עם ברית המועצות כדי להבטיח אספקת נשק. היה זה לאחר  א. 
גירוש הסובייטים ממצרים, ביולי 1972.

ובקרב  המערבית,  באירופה  מדינית,  תמיכה  לרכישת  מקיף  מדיני  מסע  לערוך  ב. 
המדינות הבלתי מזדהות ובאמל"ט.

קיום מגעים עם ארה"ב. ג. 
האינטרסים  על  לחצים  להפעלת  להביא  כדי  ערב  מדינות  עם  מגעים  קיום  ד. 

המערביים.
הבאה בחשבון שהתנגשות צבאית "בין מצרים לישראל וארה"ב היא כמעט בלתי  ה. 

נמנעת". אפשרות של פעולה צבאית מצרית מוגבלת בחורף 1972/3.
תפיסתו המרכזית של איסמעיל הייתה כי יש להסתמך בעיקר על "העשייה המדינית" 
שבמסגרתה ימלא הכוח הצבאי תפקיד מסייע. למעשה הגשימה מצרים את תוכניתו של 
תוצאות   .1973 אוקטובר  עד  נדחתה  הצבאית  שהמערכת  אלא  ככולה,  רובה  איסמעיל 

המאמץ המדיני המצרי ניכרו היטב ערב המלחמה, במהלכה ולאחריה.

הדיטנט והשלכותיו על הסכסוך

ה"דיטנט" והשלכותיו שכנעו את ההגנה המצרית, כי אין עוד סיכוי למאמצים מדיניים   .5
וכי אין לצפות עוד לישועה משתי המעצמות גם יחד, במיוחד בעקבות הפסגה השנייה 
1973(. הדיון במועצת הביטחון על המזרח התיכון שנערך באותה  )וושינגטון, יולי 

תקופה ונסתיים בווטו אמריקני — גדש את הסאה:
1973: הערכת שירות מערבי כי למרות הסבירות הנמוכה ליוזמה צבאית  במאי  א. 
להזזת  צבאית  בפעולה  היגיון  יש  לכך.  יותר  רבה  סכנה  הפעם  קיימת  מצרית, 
לצפות  יכול  לא  סאדאת  נסתתמו.  האחרות  האופציות  רוב  מקיפאונו.  הסכסוך 
לדבר מברז'נייב בפסגה הקרובה, ברז'נייב לא יסכן את הדיטנט בגלל מצרים. רק 

פעולה צבאית יכולה לחייב את המעצמות להתייחס ברצינות לסכסוך.
השיגו  לא  מצרים  של  הדיפלומטיות  היוזמות  שכל  בכך  בהתחשב   :1973 יוני  ב. 
תוצאות ובגלל היותה מאוכזבת מן התוצאות שהשיגה באו"ם — יש לקחת בחשבון 

את האפשרות כי סאדאת יצא למלחמה.
ינסו  ניקסון־ברז'נייב לא תגרום לתזוזה במזרח התיכון —  1973: אם פסגת  יוני  ג. 

המצרים להשתלט על מעברי המתלה.
ספטמבר 1973: הוחלט על חציית התעלה וכיבוש המעברים במגמה להגיע להסדר  ד. 

פוליטי )מקור צומת(.
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התרעות

פתח דבר

מתוך ים החומר המודיעיני העוסק במועדים של המלחמה הצפויה, המוסד ריכז למעלה 
ההערכה  ובעלי  החשובים  ממקורותיו  התרעתית,  משמעות  בעלות  כתבות  משישים 
הגבוהה או ממקורות צומת או מידע משירותים. ללמדכם שההתרעה על המלחמה לא 
הייתה מבוססת על מקור אחד ויחיד — המלאך — כפי שניתן היה להבין מהתקשורת. אין 

שטות גדולה מזו.

כללי

ככלל, ההכנות הממשיות למלחמה נסתיימו באביב 1973. רצון וכוונה לצאת למלחמה   .1
כי  בבירור  הצביעו  ממקורותינו  הידיעות  אולם  לכן  קודם  גם  כמובן  קיימים  היו 
הסתיימו  טרם  שההכנות  בגלל  מבוטלת  אף  או  מועטת  הייתה  שבכוונות  הממשות 

והמצרים לא העריכו את עצמם כמוכנים לצאת למלחמה. לדוגמה:
בעוד סאדאת קבע את שנת 1971 כ"שנת ההכרעה", הרי שעל פי דיווח מוסמך  א. 
מנובמבר 1971 הוא הודיע באוקטובר אותה שנה לסובייטים כי עדיין חסרים לו 
סוגי חימוש עיקריים שבלעדיהם לא יוכל לפתוח במלחמה. פריטים אלה החלו 

להגיע למצרים רק במשך 1972.
בנובמבר 1972 הבהיר שר ההגנה המצרי לסורים כי מצרים רוצה לצאת למלחמה  ב. 

בינואר 1973. אולם הסורים אמרו כי הם לא יהיו מוכנים לכך אלא באפריל.
על פי דיווחי מקורותינו היו מאז קיץ 1972 שלושה מועדי התרעה עיקריים:  .2

סוף 1972 — תחילת 1973 א. 
סוף אפריל — ראשית יוני 1973 ב. 

ספטמבר — אוקטובר 1973 ג. 
ההבדל העקרוני בין שלוש ההתרעות הוא כדלקמן:  .3

במועד א' טרם הסתיימו התכנונים וההכנות ולא דווח על הכנות בשטח.  א. 
במועד ב' מאי־יוני כבר נסתיימו התכנונים וההכנות העיקריות, אולם היו רק דיווחים  ב. 
מעטים על הכנות בשטח. עדיין לא נסתמו הפערים )עומק; לוחמה אלקטרונית; נ"מ( 

במצרים ובסוריה. בנוסף, ברית המועצות ביקשה לדחות את המועד.
במועד ג' ספטמבר־אוקטובר, נראה כהמשך ישיר של מועד ב' שנדחה. התכנון  ג. 

בשתי החזיתות זהה בעיקרו לזה שנמסר עליו במאי־יוני. הושלמה ההצטיידות.
לקראת מועד זה מופיעים — בהיקף ללא תקדים — דיווחים על הכנות בשטח.  
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במקורות המוסד מופיעות גם דעות לפיהן סאדאת לא יצא למלחמה. דעות אלו התבססו   .4
על ההנחה שכשם שסאדאת לא קיים בעבר את הבטחותיו לצאת למלחמה, כן ינהג גם 

הפעם. דעות כאלו הופיעו גם באמצע ספטמבר 1973.
אולם מאז ראש השנה, בעשרת הימים האחרונים שלפני פרוץ המלחמה דיווחו המקורות   

רק על הכוונה לצאת למלחמה, ללא כל הסתייגות מכך.
מועד א': סוף 1972 התחלת 1973

מן הבחינה הצבאית היה זה מועד מאולץ. עדיין אין נשק התקפי במידה מספקת. סוריה   .5
1973. סוריה  יגיע רק ברבע הראשון של  וחלקו   1972 מתחילה בקליטתו רק בסוף 
 ;21 1973. )מדובר על פערים בנושאים — מיג  מבקשת לדחות את המועד לאפריל 
סוחוי 20; סאם 6; זד.אס.יו־23; סאם 3; סאם 7 משופר; לונה; טילי נ"ט; מטוסי מיראז' 

ולייטניניג )דיווחים במהלך ספטמבר־נובמבר 1972(.
במועד זה לא היו דיווחים על תכנון אופרטיבי מפורט ולא על הכנות בשטח — כפי   .6

שהופיעו במועדים הבאים.
מועד ב': סוף אפריל־ראשית יוני 1973

בין הנימוקים לנקיטת מועד זה:  .7
ביקור חאפז אסמעיל בארה"ב נכשל ואי לכך אין לצפות לנסים מפגישת הפסגה,  א. 

אלא אם תבוצע פעולה צבאית.
מועצת  דיוני  על  להשפיע  וניסיון  הפסגה  ועידת  לקראת  המעצמות  על  לחץ  ב. 

הביטחון.
ההכנות הצבאיות הושלמו )המלאך 4/1973( ג. 

בניגוד להתרעה הקודמת דיווחו מקורותינו במועד זה על תוכנית קונקרטית למתקפה   .8
— וכן — במידה זו או אחרת של פירוט — על סימנים מעידים בשטח. דווח למשל על 
קירוב עוצבות לאזור החזית וגיוס גדודי תובלה; קידום חטיבת גישור, הגעתה למצרים 
)המלאך 4/1973( כמו כן על תכנית לפתוח את המלחמה  של טייסת מיראז' מלוב 
בהרעשה ארטילרית לכל אורך התעלה, תקיפות עומק )על נמלי הארץ(, בניית עשרה 

גשרים על התעלה )כמה מקורות במאי 1973(
אשר לדחיית המועד:  .9

לחץ סובייטי פעל בכיוון של דחיית המועד, תוך הבטחה שאם הפסגה לא תביא  א. 
בביקורו  אסד  על  הופעל  חזק  לחץ  התקפי.  נשק  המועצות  ברית  תספק  לתזוזה 

בברית המועצות בסוף אפריל 1973. )מכמה מקורות אפריל-אוגוסט 1973(
והצבא  התקפי,  בכושר  עדיין  לוקה  המצרי  הצבא  כי  טובים  ממקורות  נמסר  כן  ב. 

איננו מוכן )המלאך אפריל-מאי 1973(.
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12. דיווח ראשון על ההחלטה )ללא פירוט( של מצרים לדחות את מועד פתיחת 
המלחמה הגיע במאי 1973. בין ההנמקות לדחיית המלחמה — הצורך בהשלמת 
ההכנות ובקליטת הנשק החדיש שהגיע מברית המועצות וכן בקשה סורית לדחותה 

מאותה סיבה.
מועד ג': ספטמבר־אוקטובר 1973

להלן פירוט ההתרעות על פי סדר כרונולוגי:   .10
12.7.1973: סאדאת מסר לאסד כי מצרים תפתח במלחמה בסוף ספטמבר או  א. 
אכן תצא  אם מצרים  הוא מפקפק  כי  העיר  אוקטובר. המקור עצמו  בראשית 

למלחמה בתאריך זה.
31.7.1973: סאדאת הזכיר את המועד )לפתיחת המלחמה( סוף ספטמבר ראשית   
אוקטובר בפני אסד וקדאפי. המקור עצמו חוזר ומביע ספק אם סאדאת יעמוד 

בדיבורו )"המלאך" — יולי 1973(.
הגיוס נמשך. )אוגוסט 1973( בחודשים האחרונים הובחן בסדרת הכנות צבאיות  ב. 

מצריות העשויות להצביע על כוונות לפתוח במלחמה.
8.9.1973: אסד הסכים למועד שקבע סאדאת לפתיחה במלחמה נגד ישראל,  ג. 

")סוף 1973(" והבטיח שסוריה תפתח באותו זמן במלחמה בגולן )"המלאך"(.
היערכות  עם  אחוז  לחמישים  הועלה  הסורי  בצבא  כוננות  מצב   :22.9.1972 ד. 
לקרב, כוחות, נשק ותחמושת קודמו לעבר הגבול ומצפים לקרב רציני בעתיד 
הקרוב. ב־18–19 בספטמבר הורגשה תנועה רבה של יחידות צבא סורי לכיוון 
)כמה  יחידות.  של  בתחלופה  קשורה  שהתנועה  להניח  יש  קונייטרה.  אזור 

מקורות — אוגוסט 1973(.
25.9.1973: התקבל הפירוט המלא של תוכנית המלחמה הסורית. ה. 

26.9.1973: מאז הקרב האווירי )13 בספטמבר( קיימת כוננות של מאה אחוזים  ו. 
בכל יחידות הצבא הסורי, דווח על גיוס רכב ותנועות צבא, "ינסו בקרוב לעשות 

משהו, כנקמה על הפלת המטוסים" )הערכות מודיעין(.
27.9.1973: המצרים מתכננים לפתוח בקרוב באש — צליחת התעלה ומלחמה  ז. 

כוללת. המועד המדויק טרם ידוע וידווח.
30.9.1973: דיווח על תכנית המלחמה הסורית שנועדו במקורם במאי; ההכנות  ח. 
בהתאם לתכניות אלו יסתיימו בסוף ספטמבר. מפקדי החטיבות כבר תודרכו 
ועתה מתדרכים את מפקדי הגדודים. צבא ירדן יתנגד אם צה"ל ינסה לתקוף 

את הצבא הסורי דרך ירדן )כמה מקורות(.
30.9.1973: הוחלט על חציית התעלה וכיבוש המעברים במגמה להגיע להסדר  ט. 
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פוליטי. לא נקבע יום העין, אך האימונים צריכים להסתיים בסוף ספטמבר. כל 
היחידות הועברו לשטחי הכינוס ליד התעלה. נפתחו פרצות בגדה המערבית 

עבור הגשרים )"המלאך"(.
והשלמת  באוקטובר  מ־1  החל  המצרי  בצבא  מלאה  כוננות  על   :2.10.1973 י. 

תנועות יחידות הארטילריה לעבר התעלה )"המלאך"(.
3.10.1973: החל מ־1.10.1973 הוכרז מצב כוננות בצבא הסורי. יא. 

ב־4.10.1973: הצבא וחיל האוויר הסורי הועברו לכוננות של חמישים אחוז.   
היחידות הלוחמות תפסו עמדות קרב. ב־5.10.1973 תזוזות מסיביות של הצבא 

הסורי לכיוון הגולן זה ימים אחדים, קידום נ"מ )כמה מקורות(.
אור ל־5.10 בשעה 02:30 נמסר על ידי ראש המוסד לראש אמ"ן כי כחצי שעה  יב. 

קודם לכן נתקבלה מילת קוד של התרעה מ"המלאך".
בשעה 02:40 ב־6.10 נתקבלה הודעה טלפונית מראש המוסד על התרעה של  יג. 
"המלאך" על פתיחת במלחמה ב־6.10 לפנות ערב. ההודעה הועברה טלפונית 

למזכיר הצבאי של ראש הממשלה ליאור ב־02:45 ולראש אמ"ן ב־02:55.

"המלאך" — אשרף מרואן, התריע על פתיחת המלחמה
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דיווחי "המלאך" כפי שהועברו על ידי ראש המוסד צבי זמיר

בשעה   1973 באוקטובר  ב־6  מלונדון  המוסד  מראש  שנתקבלה  הטלפונית  ההודעה   **
02:40

בכל זאת החברה עומדת לחתום על החוזה היום לפנות ערב.
מדבר על החוזה באותם התנאים המוכרים לנו. יודעים שמחר חג.

חושבים שיכולים לנחות מחר לפני החושך.
דיבר עם המנהל אך לא יכול לדחות בגלל התחייבות עם המנהלים האחרים ורוצה לעמוד 

בהם. אבריק על כל התנאים )של החוזה(.
כיוון שהם רוצים לזכות במרוץ הם מאוד פוחדים שזה יתפרסם לפני החתימה ויכולים 

להיות מתחרים ואז חלק מבעלי המניות ישקלו פעמיים.
אין להם שותפים מחוץ לאזור.

לדעת המלאך הסיכויים לחתימה הם 99.9% אך בכל זאת האיש הוא כזה...

נוסח ההודעה שהעברתי לליאור )המזכיר הצבאי ראש הממשלה( בסביבות 02:45; אל   **
ראש אמ"ן בסביבות 02:55; לרביב )המזכיר הצבאי של שר הביטחון( בסביבות 03:10 

של יום 6 באוקטובר 1973.

חג  שהיום  יודעים  ערב.  לפנות  היום  לתקוף  עומדים  המצרים  התוכנית,  לפי   •
מיוחד וחושבים שיוכלו לנחות לפני החשכה.

התקיפה תהיה על פי אותה תוכנית הידועה לנו.  •
לדעתו סאדאת אינו יכול לדחות התקיפה עקב התחייבויות שנתן לראשי מדינה   •

ערביים אחרים והוא רוצה לעמוד בהתחייבות על כל פרטיה.
 99.9 הם  לתקיפה  הסיכויים  סאדאת  של  הססנותו  ולמרות  המקור  להערכת   

אחוזים.
לדעתם הם ינצחו ולכן הם מאוד חוששים מפני פרסום מוקדם היכול להביא   •
אם  שוב  שישקלו  מהשותפים  חלק  להרתיע  העלול  דבר  מבחוץ,  להתערבות 

כדאי הדבר.
הרוסים לא ייקחו חלק בפעולה.  •
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תוכניות מלחמה

)תיאור ממקורות שונים כפי שהתקבלו על אופי המלחמה הבאה מקיץ 1972 — 6 באוקטובר 
)1973

כללי 

התוכנית המצרית למלחמה כפי שבוצעה החלה מתגבשת כנראה בקיץ 1972 וקיבלה    .1
1973. התכנון  צורה פחות או יותר סופית לקראת מועד המלחמה המתוכנן למאי 
קודם במיוחד עם מינויו של אחמד אסמעיל עלי כשר הגנה, שסאדאת הנחה אותו 

להכין את התוכניות.
הוצאת  כמוגבלת:  המקורות,  כל  ידי  ועל  קבוע  באופן  הוגדרה,  המלחמה  מטרת    .2
לתעלה, עד  ממערב  רצועה  והחזקת  כיבוש  סיוע להסדר מדיני,  הסכסוך מקיפאונו, 
למעברים. ערב המלחמה ממש דווח כי מטרת השלב הראשון היא לתפוס רצועה בעומק 

10 ק"מ; המשך המאמץ מזרחה על פי תוצאות השלב הראשון

יסודות בתוכנית המצרית  
התקפה מתואמת בו זמנית עם סוריה. דיון ראשון ליצירת שיתוף פעולה צבאי נערך    .3
על ידי שר ההגנה המצרי בדמשק בנובמבר 1972, קבלת תכנית המתקפה הסורית 

המפורטת )כמה מקורות בין נובמבר 1972־ספטמבר 1973(.
התקפת פתע והונאה: המצרים חשבו תחילה על "חימום" הדרגתי של כל הגזרות    .4
עברו  מכן  לאחר   .)1972 )נובמבר  בהונאה  שתסייע  הפתעה  דרשו  הסורים  אולם 
מבחינת  מיוחדת  חשיבות  היתר,  בין  בכך,  וראו  הפתעה,  של  לתוכנית  המצרים 

הלוחמה האווירית )אוגוסט 1973(.
תוכנית חציית התעלה:   .5

חציית התעלה לכל אורכה — בפירוט שיובא בהמשך. א. 
שלב ראשון של החצייה בסירות גומי וכלים אמפיביים. ב. 

פעולת  בנידון;  שנערכו  אימונים  מים,  סילוני  ידי  על  העפר  סוללות  פריצת  ג. 
פיצוצים  ידי  על  לפריצה  קודמות  )תכניות  שעות;  ארבע  תדרוש  הפריצה 

והרעשות(.
חמישה  מבצעיות,  למשימות  מהם  חמישה  גשרים;  גבי  על  עיקרית  חצייה  ד. 
 .8 יונחו תוך שעה אחת, עד שעה  ורזרבה; הגשרים מהירי ההקמה  לאספקה 

יוקמו 5–6 גשרים.
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הכנה ארטילרית לחצייה כולל הפצצות בסיני. ה. 
שלב ראשון של החצייה על ידי כוחות חי"ר וממוכנים: על ידי חמש דיביזיות.  ו. 
בשלב שני — הפעלת שתי דיביזיות השריון — על פי תכנון בסיסי שהוכן כבר  ז. 
לעבר  לפריצה  עיקריים  שריון; מאמצים  חטיבות  תופעלנה חמש  מ־1972 — 

המעברים בשני צירים; מאיסמעיליה ומסואץ.
הנחתת קומנדו במעברים בסיני, בדרום סיני, ראס סודר, שארם אל־שייח'.  ח. 

טילי נ"ט "מליוטקה" )"סאגר"( מותקנים על כלים אמפיביים יועברו בתעלה  ט. 
מיד בשלב ראשון.

הגנת נ"מ ניידת לכוחות המתקדמים על ידי טילי "סטרלה" וסאם 6; חיפוי נ"מ  י. 
לצליחה על ידי מערך הטילים ממערב לתעלה נמסר על ידי כמה מקורות כמובן 

מאליו, אך היו דיווחים על התכנון לעיבוי המערך על ידי קידום סוללות.
פעילות נגד הצתה אפשרית של התעלה על ידי ישראל: בידי מצרים אמצעים  יא. 

כימיים לכיבוי האש.
ב־5  המלאך  של  הטלפונית  )ההודעה  אחרון  אור  עם  המתקפה  התחלת  יב. 

באוקטובר(;
חיל אוויר:   .6

אין כוונה להשיג עליונות אווירית אלא רק לנטרל את חיל האוויר הישראלי  א. 
בזירת הקרבות. חושבים כי ניתן להשיג זאת על ידי:

טילי נ"מ, בייחוד סאם 3, סאם 6;  )1(
העסקת חיל האוויר הישראלי בשתי חזיתות;  )2(

גורם ההפתעה.  )3(
אין כוונה לתקוף מטרות בישראל גופה; אולם אם חיל האוויר הישראלי יתקוף  ב. 

בעומק מצרים — יגיבו המצרים בהתקפה באמצעות טילי "קלט" ומיראז'ים.
לכוחות האוויר המצריים יצטרפו טייסת "האנטר" מעיראק, טייסת "מיראז'"  ג. 

מלוב, טייסות "לייטניניג" מסעודיה וכווית.
דגש על שכלול האמצעים ללוחמה אלקטרונית. ד. 

חיל הים — לא ידוע על תכנון מבצעים ימיים זולת בקשר להסגר בבאב אלמנדב.   .7
משך הלחימה — הייתה הנחה כי המלחמה תימשך 6–7 ימים ותופסק על ידי מועצת    .8

הביטחון.
עיקרון של אי־נסיגה — לא תורשה נסיגה של יחידות דרג א' בחצייה.   .9
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היבטים אסטרטגיים
הפעלת נשק הנפט — הפסקת האספקה למערב מיד עם תחילת הקרבות. בראשית    .10

מאי דווח על התקדמות של סאדאת בהשגת הסכמת מדינות הנפט.
הטלת הסגר בבאב אלמנדב ומיקוש הכניסה למפרץ אילת — מיד עם תחילת הקרבות   . 11

)המלאך — 4/73(.
הבטחת האגף הדרומי של החזית הסורית על ידי שיתוף פעולה עם ירדן, לפי דרישה    .12
סורית )11/72( המלך חוסיין הבטיח כי הצבא הירדני יתנגד אם צה"ל ינסה לעבור 

בירדן לעבר האגף הדרומי הסורי )9/73(.

מצרים — התעצמות

כללי 

כאמור, לא ראה הצבא המצרי את עצמו כמוכן לצאת למלחמה בשנת 1971, "שנת    .1
ההכרעה", בגלל שחסרו עדיין סוגי נשק עיקריים: נשק להרתעת ישראל מתקיפה 
לכוחות  חיפוי  שייתן  מתנייע  נ"מ  אלקטרונית,  ללוחמה  ציוד  במצרים,  עמוקה 
המתקדמים, גשרים, טנקים חדישים. באוקטובר 1971 נדון הנושא בין סאדאת לבין 
הצמרת הסובייטית, ובדצמבר אותה שנה נחתם הסכם הרכישה בנושאים אלה. לדעת 
המטכ"ל המצרי, היה בביצוע ההסכם כדי לחזק את הכושר ההגנתי אך לא כדי לחזק 
משמעותית את הכושר ההתקפי. בביצוע ההסכם חלו עיכובים במשך שנת 1972. 
זו מן הסובייטים פריטים נוספים וכמויות  יחד עם זאת, דרש סאדאת במשך שנה 
מוגדלות. כאשר נוכח כי ברית המועצות אינה נענית לדרישותיו בקצב שרצה — סילק 
את הנוכחות הצבאית הסובייטית ממצרים, הסובייטים מצדם המשיכו לספק חימוש 

בהתאם לחוזים.
לאחר שתוקנו יחסי ברית המועצות־מצרים בתחילת 1973, נחתמה בפברואר 1973    .2
עסקת נשק חדשה בביקורו של שר המלחמה במוסקבה. העסקה כללה ציוד אמפיבי 
רב, ובכלל זה נגמ"שים ממותקנים עם טילי נ"ט "סאגר", שני גשרים נוספים, טילי 
נ"מ "וולגה", גדוד נוסף של סאם 6, 18 מטוסים עם ציוד לוחמה אלקטרוני. ייתכן כי 
אחת הסיבות להוספת ציוד צליחה ונ"מ נייד היא בהגדלת סדר הכוחות המתוכנן 
לצליחה בשלב ראשון משלוש דיביזיות לחמש דיביזיות. החימוש סופק במהירות 
ללא תקדים ורובו הגיע למצרים כבר באפריל־מאי 1973. במאי או יוני סופקו גם טילי 

"סקאד". הנשק נקלט בחודשי הקיץ והוא הופעל במלחמת יום כיפור.
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הנשק להרתעת ישראל מתקיפה בעומק — מטוסים
מצרים דרשה מן הסובייטים לספק לה נשק שיאפשר לה לפגוע בעומק ישראל. סאדאת    .3
את  באוויר  ישראל מלתקוף  להרתיע את  יכולת  ורק להשיג  אך  כוונתו  כי  הדגיש 

עומק מצרים; הוא בשום פנים לא יפתח ראשון בהתקפות בעומק.
עזיזי צדקי, ראש ממשלת מצרים, במוסקבה באוקטובר 1972: גם למען פעולה צבאית    .4
מצרים  כזה.  לה  ואין  בעומק,  מתקיפות  ישראל  את  להרתיע  מצרים  זקוקה  מוגבלת 
על  לא  טילים,  על  נשענים  הם  זה  בנושא  כי  השיבו  והסובייטים  מטוסים  ביקשה 

מטוסים. לפיכך ביקשה מצרים טילים.
הנושא של נשק זה מתחלק לשניים: מטוסים וטילים. בפרק זה ידובר במטוסים.   .5

למעשה לא השיג סאדאת את אשר ביקש מן הסובייטים במטוסים. הסובייטים הציעו    .6
ואף סיפקו סוגי מטוסים חדשים אולם הובהר למצרים כי אין המטוסים עונים על 
הדרישה. המצרים דרשו מדי פעם מטוס חדיש עוד יותר, מבלי שיהיה ברור להם 
בעצמם במה בדיוק מדובר. ייתכן כי כלל לא היה ברשות הסובייטים אותו סוג של 
מטוס קרב הפצצה בעל טווח פעולה גדול כדוגמת הפנטום — אשר לו השתוקקו 

המצרים. בעקבות זאת אמורים היו המצרים להסתייע במטוסי מיראז' מלוב.
מפציצי טו־16 מצוידים בטילי א"ק "קלט". באוקטובר 1972 סוכם על עשרה מטוסים    .7
כאלה והם סופקו ב־1972. אולם המצרים הגיעו למסקנה כי מטוס מיושן זה אינו 
יועד למטרה עיקרית של התקפת מכ"מים בסיני בהיות  עונה על הבעיה. המטוס 

טילי "קלט" מתבייתים על קרן מכ"מ המשדרת מהמטוס המשגר.
בפברואר 1972 נמצאים כבר מטוסי טו־16 עם טילי "קלט" )נמסר גם על תכונות הטיל(.   .8

ייעוד טילי ה"קלט" — התקפת תחנות מכ"מ ישראליות בסיני )2/72(.   .9
מטוסי מיראז' מלוב: במרס 1973 דווח כי 12 הגיעו מלוב ו־12 נוספים עתידים להגיע    .10

ביוני. במאי דווח כי מספרם הגיע ל־18.
עובדה  מטוסיה.   18 על  נוספת  מיראז'ים  טייסת  למצרים  תועבר  המלחמה  ערב   

תוכנית אב מפורטת להתקפת מטרות בעומק ישראל על ידי מטוסי מיראז'.

נשק להרתעת ישראל בתקיפה בעומק — טילי ק"ק "סקאד"
כתשובה נוספת לבעיית התקיפה בעומק דרשו המצרים טילי ק"ק. הסובייטים נרתעו    .11
לו  אמר   1972 באפריל  במוסקבה  סאדאת  של  בביקורו  אולם  זה.  פריט  מאספקת 
נפץ  ראש  להתאים  ניתן  גרעיני  ראש  בעלי  לטילים  אם  לבדוק  יורה  כי  ברז'נייב 

קונבנציונלי )5/72(.
בפברואר 1973 אמר ברז'נייב לחאפז אסמעיל, יועצו של סאדאת, כי ברית המועצות   
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עורכת ניסויים בטילי ק"ק אולם אין לצפות לתוצאות חיוביות.
להלן דיווח ממקורותינו על הימצאות טילים כאלה במצרים:   .12

טילי ק"ק לטווח בינוני — 380 ק"מ בעלי ראש נפץ קונבנציונלי במשקל טונה  א. 
הגיעו למצרים בסוף יוני 1973.

ק"מ;   300 טווח  מצרי,  כתוצאה מלחץ  אספקתם   ,1973 במאי  הגיעו  הטילים  ב. 
עשרה משגרים; 84 מומחים סובייטים לנושא; הטילים מאורגנים בחטיבה 65.

מבחינת השפעת ההצטיידות על קביעת מועד המלחמה יש להעיר כי הטילים —    .13
אותם ראו המצרים כחיוניים למלחמה — הגיעו למצרים אחרי מועד ההתרעה של 

אפריל־מאי 1973 ולקראת מלחמת יום הכיפורים.

מצרים — ציוד לוחמה אלקטרונית
בפגישותיו עם ההנהגה הסובייטית באוקטובר 1971 העלה סאדאת פעמים אחדות    .1
הישראלים  בזירה  בו  שעושים  השימוש  ואת  האלקטרונית  הלוחמה  נושא  את 
והאמריקנים. חשיבות ציוד זה מתבטאת בהרחבה בהסכם הרכש שנחתם בדצמבר 
1971 והמסכם את דרישות המצרים שהן הרבה מעבר למה שהסובייטים מוכנים היו 
אז לספק להם. בפגישתו של סאדאת עם הפיקוד העליון המצרי בינואר 1972 מודגשת 
העליונות האלקטרונית המוחלטת של ישראל שבעזרתה הצליחו לתעתע בחיל האוויר 
המצרי. הם מעריכים שישראל עדיין לא חשפה את כל שברשותה בנושא זה. בפברואר 
בציוד  הצרכים  של  מחודשת  הערכה  ברז'נייב  עם  בפגישתו  סאדאת  מבקש   1972
הלוחמה האלקטרונית כיוון שעל מצרים להתמודד לא רק עם ישראל אלא גם עם 

ארה"ב. הרוסים מבטיחים לבדוק מה ניתן לעשות.
להלן ידיעות על אספקת ציוד לוחמה אלקטרונית וקליטתו במצרים:   .2

אוקטובר 1971. למצרים ארבעה גדודי תחנות חסימת לוחמה אלקטרונית: שני גדודי  א. 
איכון אלקטרוני ושני גדודים בשלב הקמה. יש גם 16 מטוסי לוחמה אלקטרונית 

סובייטים בתפקידי סיור בהתאם לבקשת ההנהגה הסובייטית והמצרית.
פברואר 1972. הכוחות הרוסיים שבמצרים מעבירים לידי המצרים ציוד לוחמה  ב. 
אלקטרונית שהיה עד כה ברשותם. מה שלא נמסר עד כה, יימסר עד מאי 1972.
מאי 1972. לאחרונה מושקעים מאמצים רבים בקליטת ציוד חסימה אלקטרוני  ג. 
חדיש. אחד החידושים הוא מתקון הליקופטרים מי־8 בציוד לוחמה אלקטרונית.
להפחתת  אלקטרונית  לוחמה  ציוד  בבריטניה  רוכשים  המצרים   .1973 מרס  ד. 
על  מדווח  נוסף.  וציוד   R405־ מכשירי  של  מערכות   36 על  מדובר  חסימה. 
רכישת ציוד לוחמה אלקטרונית מגוון מחברות פלסי ומרקוני הבריטיות. מועד 
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האספקה — שישה חודשים מיום חתימה החוזה.
מרס 1973. מצרים רוכשת ציוד לוחמה אלקטרונית לחיל האוויר שלה בחברת  ה. 

SECADEM הצרפתית. 
אפריל 1973. הסובייטים ישאילו למצרים: ו. 

6 מטוסי אנ־12 ממותקנים עם ציוד לוחמה אלקטרונית.  •
6 מטוסי איל — כנ"ל  •
6 מטוסי טו־16 כנ"ל  •

חלק מהמטוסים כבר הגיעו עם צוותים רוסיים אך תחת פיקוד מצרי.  
ממותקנים  ואליושין־28  אנטונוב  טופולוב־16,  מסוג  מטוסים   12  .1973 מאי  ז. 
בקהיר  ונמצאים  המועצות  מברית  הגיעו  כבר  אלקטרונית  לוחמה  ציוד  עם 
מערב ובאסואן. הטייסים והטכנאים סובייטים. טופולוב־16 והאנטונוב יופעלו 
לחסימות מכ"מ ואלחוט. טווח החסימה שלהם הוא כ־200–250 ק"מ. המטוסים 

תחת פיקוד מצרי.
מאי 1973. כל 18 מטוסי הלוחמה האלקטרונית נמצאים כבר במצרים. ממוקמים  ח. 
בקהיר מערב ובמרסא מטרוח... הזיהוי שלהם מצרי. אחדים מהם כבר פועלים.
לסיכום: במשך 1972 השקיעו המצרים, בסיוע סובייטי, מאמצים רבים לבניית מערך    .4
לוחמה אלקטרונית. אולם הוצאתו של ציוד לוחמה אלקטרונית אורגני של היחידות 
את  החליש   ,1972 בקיץ  סאדאת  ידי  על  מסילוקם  כתוצאה  במצרים  הסובייטיות 
והם רכשו  קיבלו מברית המועצות את כל שדרשו  כי המצרים לא  נראה  המערך. 
באביב 1973 ציוד בבריטניה ובצרפת. באפריל הסכימו הסובייטים להשאיל למצרים 
לאור  ייתכן   ,1973 באפריל־מאי  כבר  הגיעו  והם  אלקטרונית  לוחמה  מטוסי   18

הכוונה המצרית לצאת למלחמה בחודש זה. ייתכן כי הציוד המערבי סופק בסתיו.

גשר הצליחה המצרי | מסתבר כי לאור הגדלת סדר כוחות הצליחה משלוש דיביזיות לחמש          
דיביזיות — ביקשו ציוד נוסף וזה סופק באפריל־מאי וייתכן יוני 1973. הוא נקלט בוודאי בחודשי הקיץ  

והיה מבצעי לקראת מלחמת יום הכיפורים
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מצרים — טילי סאם )"קוואדראט"(
מאוד".  "כחיוניים  והגדירם  אלה  טילים  סאדאת  דרש   1971 באוקטובר  במוסקבה  בביקורו 
ברז'נייב אמר לו כי יסופק אגד עם צוותים רוסיים שיוחלפו על ידי מצרים לאחר שאלה 

יאומנו )נמסר כי אגד כולל 12 גדודים(.
להלן דיווחי מקורותינו על ההתפתחות בנושא:

בינואר 1972 נמסר בישיבת הפיקוד העליון המצרי כי בעוד הסובייטים מספקים רק  א.  
גדוד אחד — נדרשים למצרים ארבעה לפחות; "אחד לכל ציר".

בביקורו במוסקבה באפריל 1971 דרש סאדאת טילי סאם 6 נוספים. ב.  
ברז'נייב הבטיח גדוד )"שישים יחידות משגרים"( שיסופק עד סוף 1972 או בתחילת   

1973. סאדאת אמר כי מועד אספקה כה מאוחר פוגע בכוננות של הצבא המצרי.
בנובמבר 1972, דווח כי 10–12 מערכות טילי סאם 6 כבר הגיעו למצרים. ג.  
אפריל 1973: שני גדודים כבר מוצבים; בחודש אפריל יגיע גדוד שלישי. ד.  

בראשית מאי 1973 נמצאים כבר 3 גדודי סאם 6, גדוד לכל ארמיה. ה.  

מצרים — ציוד לגישור, לצליחת סוללות עפר ולפריצתן
בביקורו במוסקבה באוקטובר 1971 טען סאדאת כי בידי מצרים ציוד להעברת דיביזיה 
אחת בלבד אף שדרוש ציוד למעבר שלוש דיביזיות לפחות. הסובייטים טענו כי בידי 
של  נשיאה  וכושר  מטר   260 באורך  גשרים  תשעה  להעברת  ציוד  כבר  נמצא  המצרים 
שישים טון לכל אחד, ועוד שני גשרים בכושר נשיאה של 12 טון. עם זאת הספיקו לספק 

.)ׂׂP.M.P( שניים או שלושה גשרים מהירי הקמה
להלן דיווחי מקורותינו על התפתחויות נוספות בנושא:

בדצמבר 1971 נחתם חוזה רכש עם מוסקבה שכלל: שני גשרים P.M.P; 33 מעבורות  א.  
P.T.S, 15 מעבורות G.P.S )להעברת טנקים( המצרים דרשו גשר P.M.P נוסף.

פברואר 1972. שני גשרים הגיעו, השלישי עומד להגיע במאי. חלקן של המעבורות  ב.  
הגיע. יתרן יגיעו עד מאי.

מאי 1972. סופקו כל שלושת הגשרים והמעבורות, כן סופקו משאבות מים מאנגליה  ג.  
)לפריצת סוללות העפר(.

יולי 1972. אימונים בפריצת סוללות עפר בסילוני מים במשאבות תוצרת גרמניה. ד.  
אפריל 1973. בעסקת הנשק שנחתמה על ידי שר המלחמה המצרי במוסקבה בפברואר  ה.  
 B.M.P. 1973 נכללו: שני גשרים נוספים שכבר סופקו; מאתיים נגמ"שים אמפיביים
מאתיים  מאי;  עד  יסופקו  ויתרם  חמישים  הגיעו  כבר  מהם  "סאגר",  טילי  נושאי 

מכוניות אמפיביות נוספות.



94  /  שבתי שביט

מחמש  אחת  לכל  יוקצו  גשרים  שני   ;P.M.P גשרים   14 מצרים  בידי   .1973 מאי  ו.  
הדיביזיות המיועדות לצליחה.

לסיכום: לכאורה קיבלו המצרים עוד ב־1972 את ציוד הצליחה שהספיק להעברת    .14
כוחות בהיקף אותו תכננו בסוף 1971. אולם מסתבר כי לאור הגדלת סדר כוחות 
הצליחה משלוש דיביזיות לחמש דיביזיות — ביקשו ציוד נוסף וזה סופק באפריל־
מאי וייתכן יוני 1973. הוא נקלט בוודאי בחודשי הקיץ והיה מבצעי לקראת מלחמת 

יום הכיפורים.

סוריה — התעצמות

כללי 

בדיון עם שר המלחמה המצרי על תוכנית המתקפה המשותפת שנערך בדמשק בנובמבר    .1
1972 מסר שר ההגנה הסורי על הסכם רכש עם ברית המועצות שנחתם זמן מה קודם לכן. 
ההסכם כלל בין היתר: שבעים מטוסי מיג 21, 15 מטוסי סוחוי 20, שתי חטיבות מכ"מ, 
)נגמ"שים(  )"פרוג"(, מאה כלי רכב  טילי נ"מ "סטרלה" משופרים, טילי ק"ק "לונה" 

מצוידים בטילי נ"מ "סאגר", מאה מכוניות משוריינות BMP; 90,000 טון תחמושת.

להלן דיווחים על הגעת החימוש ועל קליטתו:
ויתרתו   1972 לדברי שר ההגנה עמד רוב החימוש האמור להגיע לסוריה עד סוף    .2
ברבע הראשון של 1973. לפיכך הביעו הסורים את דעתם כי רצוי לדחות את מועד 

המלחמה לאפריל 1973.
פריטי הציוד האלה נחשבו כחיוניים לפתיחת מתקפה, ובפרט נשק הגנת הנ"מ. עוד    .3
הנ"מ  בהגנת  לוקה  סוריה  כי  בדיוניו במוסקבה,  הדגיש סאדאת,   1971 באוקטובר 
3(, וכי יש לספק לה נשק זה אם רוצים — כפי  )הוא דיבר במיוחד על טילי סאם 

שהציעו הרוסים — כי סוריה תשמש בסיס לתקיפה ישראלית בעומק.
לאחר חתימת הסכם הרכש, מאז ספטמבר 1972, הזרימו הרוסים את החימוש לסוריה    .4
בקצב מהיר ללא תקדים; נשק הנ"מ הועבר בחלקו הגדול ברכבת אווירית. סיבה אחת 
לזריזות הרוסית הייתה רצונם לחזק את אחיזתם בסוריה לאחר גירוש הסובייטים 
ממצרים. מכל מקום הם אפשרו לסורים לצייד את צבאם למלחמה עד לאביב 1973. 
עם זאת הגיעו פריטים אחרים רק אחרי מאי 1973, ומכל מקום קליטת הנשק נמשכה 

בחודשי הקיץ.
טילי סאם 6   .5

נובמבר 1972: רוב הציוד לשתי חטיבות סאם 6 )ונשק נ"מ אחר( הגיע לסוריה  א. 
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עד סוף נובמבר; יתרת הציוד הגיעה ברבע הראשון של 1973. הרוסים הציעו 
"פוג'" סאם 6 עם צוותים רוסיים אך הסורים דחו את ההצעה; יש להם צוותים 

שהתאמנו בברית המועצות.
דצמבר 1972: טילי סאם 6 הובאו לסוריה במטוסים סובייטים ובסיסים עבורם  ב. 

הוכנו בפרברי דמשק.
מרס 1973: טילי סאם 6 הוצבו בסוריה. המקור העריך כי נועדו להרתיע מתקפות  ג. 

אוויר ישראלי זאת לקראת חידוש פעילות חבלנית עוינת ברמת הגולן.
אפריל 1973: נמסר כי כאלפיים סורים התאמנו עד עתה על סאם 6 בברית המועצות. ד. 

הצבת הטילים סביב דמשק.  
אוגוסט 1973: פרטים על חטיבה 82 של טילי סאם 6, שני גדודים של החטיבה  ה. 

מבצעיים; השלישי יהיה מבצעי בסוף אוגוסט.
לסיכום: שתי חטיבות סאם 6 סופקו לסוריה במחצית השנייה של 1972 וכנראה  ו. 
הקליטה  1973. תהליך  בראשית  כבר  היו מבצעיים  1973. חלקם  עד תחילת 

נמשך במשך 1973 ובאוגוסט אותה שנה טרם הושלם לחלוטין.
טיל ק"ק "פרוג"   .6

כנזכר לעיל מסר שר ההגנה הסורי למצרים בנובמבר 1973 כי טילי "פרוג" נכללים   
בהסכם רכש שנחתם עם הרוסים.

ינואר 1973: בסוף החודש קיבלה סוריה 12 משגרים של ק"ק "פרוג"; טווח 75 ק"מ. א. 
יולי 1973: בסוריה נמצאים: 24 כנים של "פרוג" 3; 18 כנים "פרוג" 8. ב. 

שברי מטוס סורי שהופל על ידי חיל האוויר ברמת הגולן | בדיון עם שר המלחמה המצרי
על תוכנית המתקפה המשותפת שנערך בדמשק בנובמבר 1972 מסר שר ההגנה הסורי

על הסכם רכש עם ברית המועצות שנחתם זמן מה קודם לכן.
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7, כלומר, כשבעים  1973: מוערך כי בסוריה יש כ־8–9 גדודי "פרוג"  אוגוסט  ג. 
טילים.

ספטמבר 1973: בסוריה נמצאים טילי ק"ק חדישים המסוגלים להגיע לרוב שדות  ד. 
התעופה בישראל. בשיחתו עם אסד דרש גרצ'קו שסוריה תימנע משימוש בטילים 

אלה אלא במלחמה של ממש בגלל סודיותם וכדי למנוע נפילתם למערב.

סוף דבר

ביום שישי ה־5 באוקטובר, ערב יום הכיפורים, הגעתי הביתה אחר הצהריים והדבר הראשון 
שביקשתי מאשתי, שתארוז לי את תרמיל הגב, שכן למחרת בבוקר ה־6 באוקטובר אסע 

להצטרף ליחידתי כדי לצאת למלחמה.
ביום כיפור בין השעות 08:00 ל־12:00 הייתי בקשר טלפוני עם סא"ל אפרים לפיד 
ששירת במחלקת איסוף של אמ"ן. בשיחתנו האחרונה הוא מסר לי שיש דיווחים מתצפיות 
בתעלה שהמצרים פורצים את סוללות העפר בזרנוקי מים בלחץ גבוה, אבל הערכת אמ"ן 

עדיין חושבת שזה תרגיל.
נפרדתי ממנו, נשקתי לאשתי לשלום, נכנסתי למכונית ונסעתי למלחמה.

ואני שואל, כאשר אדם נחשף למסה הקריטית של המודיעין שהמוסד סיפק לאמ"ן 
בשנה האחרונה לפני המלחמה, מישהו עדיין זקוק למחקר והערכה? העיסוק החולני 
של התקשורת בארבעים השנים מאז, בפירורי מידע, בקטעים זעירים של הפסיפס 
היו עשרות  והרי  האדיר של התמונה המלאה, בשאלה האם המקור היה סוכן כפול 
מקורות נוספים שהצליבו את המידע שלו, בשאלה מדוע ראש המוסד לא דפק על 
השולחן, ואם הוא היה דופק האם היה זה עוזר או משנה משהו? העיסוק החולני הזה, 
לבד מן העובדה שהוא מעוות ומסרס את התמונה השלמה והאמיתית, הוא מצביע על 

פגם גנטי כלשהו במבנה שלנו כעם ובמיוחד במוטציות שבתוכנו.


