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המערכת
עורך ראשי :רון כתרי
עורך ומלב"ד :אופיר שהם
סגנית עורך :מיטל שטדלר
עורכי משנה :שמעון אביבי ז"ל ,יוכי ארליך ,יוכי וינטרויב ,רפי קיטרון
עיצוב גרפי :סטודיו ליזרד דיזיין
חברי מערכת :שמעון אביבי ז"ל ,אבנר אברהם ,אהוד רמות ,אמנון בירן ,בני מיכלסון ,ברק בן-צור,
גדעון מיטשניק ,דוד נוימן ,חגי מן ,יהודה ברק ,יואב דייגי ,יוסף ארגמן ,יוסי לבקוב ,לב ניב ,מישל דגן
בינט ,נעם שפירא ,סטלה שדות ,עמוס גלבוע ,קובי סגל ,שולי בינה
הוצאה לאור :כרטא ירושלים
דפוס :פלמינגו ,ראשון-לציון
•שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בביטאון זה – אסור בהחלט ,אלא באישור בכתב של העורך הראשי.
•כל המאמרים והכתבות המופיעים בביטאון הם על דעת כותביהם בלבד.
•זכויות יוצרים :אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים בביטאון ,חלקם
ישנים מאוד .נשמח לפרסם כל יוצר שיזדהה ואת יצירתו.

עמותת המל"מ
אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים המל"מ ,הנשיא והיו"ר הראשון;
אפרים הלוי – יו"ר המל"מ ;2005-2012
ישעיהו דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון ;1983-2005
הנהלת העמותה:
ד"ר צבי שטאובר  -יו"ר
דודו צור  -מנכ"ל
חנן מזור  -סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה
רקפת פאר  -מזכירת העמותה
אבי טל  -אחראי תפעול
חברי הועד המנהל של העמותה:
עירית אליגון ,דני אשר ,אמנון בירן ,ברק בן-צור ,איציק ברזילי ,יהודה (בלכר) ברק ,עודד חביב ,יובל
חלמיש ,אלי כהן ,יקותיאל לביא ,עופר לונברג ,רפי מלכא ,צילה נוימן ,אמנון סופרין ,יגאל סימון ,חיים
קניג ,מאיר שגב ,מירי שד"ר ,אריה שור ,ריבה שניידר-טסלר ,עודד תבור;
נציגי המשפחות השכולות בוועד המנהל:
אלי גרינברג ,ניסן לב-רן ,חגי מן וסטלה שדות
ראשי ועדות בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה (לייבו) ליבנה; ועדת קרנות הנצחה – חיים קניג; עדת מורשת ותוכן – ברק
בן-צור; ועדת סרטים – עודד חביב; ועדת כספים – מנחם כהן; ועדת השקעות – עמרם אהרוני;
ועדת גיוס ופעילות חברים – עופר לונברג; ועדת נהלים – חיים קניג; ועדת מכרזים – מאיר שגב;
ועדת תשתיות ובינוי – ריבה שניידר טסלר; ועדת ביקורת – אשר קרן; ראש מרכז המידע למודיעין
וטרור – ראובן ארליך; ראש המכון לחקר המתודולוגיה – יוסי קופרווסר; עורך אחראי של כתב העת
"מבט מל"מ" וראש המכון לחקר המורשת – רון כתרי; עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים
מל"מ" – יוכי ארליך; ראש חיד"ה ,חוג ידידי המל"מ – דודי שמחה

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

דבר המנכ"ל
למשפחות ולחברים שלום
זהו הגיליון הראשון לשנת  2019והוא נעשה על ידי
צוות חדש .תודה לצוות הישן ובהצלחה לחדש.
הוועד המנהל אישר בדצמבר האחרון את תוכנית
העבודה לשנה הקרובה .להלן עיקרי התוכנית:
•בתחום ההנצחה – נמשיך בפעילות להרחבת ההנצחה
•בתחום המורשת – המשך הדרכות לנוער ומבוגרים .בימת המודיעין,
סדנאות בנושאי מורשת – כאירועים סגורים לחברי העמותה
ופעילים בארגונים שיעסקו בהנחלת מורשת ולימוד לקחים.
•הוצאה לאור של פרסומים (ספרים וחוברות) והשקות ספרים
בתחום המורשת.
•סיום והעלאת אתר אינטרנט חדש לעמותה.
•סיום הפקת סרט תדמית חדש למבקרים.
•מועדון 'חבצלת' – מתוכננים  15אירועים לאורך השנה מסונכרנים
עם פעילות החברים הנוספת (בימת מודיעין ,סדנאות המכון לחקר
המורשת  ,מועדון הסרט ועוד).
•שימור ,שיפור והעמקת היכולות של מרכז המידע למודיעין וטרור
ע"ש מאיר עמית ,בתחום המחקר בדגש על ההפצה של תוצריו.
•הגברת פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין בתחום
פרסומים וכנסים בנושאים מקצועיים מודיעיניים .במרכזם הכנות
לכנס בינלאומי למודיעין שיתקיים השנה.
•סיום פרוייקט מבנה הכיתות מתחת לטריבונה המערבית.
•טיפול בקידום תרומות בארה"ב ובארץ.
לאחרונה נפרדנו משני אנשים יקרים .בתחילת פברואר השנה
נפרדנו מד"ר שמעון (שמעלה) אביבי .ד"ר אביבי היה איש צנוע ,ידען
וחוקר תאב ידע אשר התנדב במשך שנים רבות כראש ועדת קרנות
ההנצחה ,ניהל אותן באופן יוצא מן הכלל טוב ,והיה חבר מערכת
בביטאון מבט מל"מ ובזה האינטרנטי ,רואים מל"מ .יהי זכרו ברוך.
בסוף מרץ הלך לעולמו רפי איתן ז"ל .רפי היה ממניחי היסודות
לקהילת המודיעין ,קמ"ן בפלמ"ח ובצה"ל ולאחר מכן שירת בשב"כ
במוסד ובלק"ם .גולת הכותרת במבצעים עליהם פיקד הייתה הבאתו
של הצורר אייכמן לישראל והעמדתו לדין .יהי זכרו ברוך.
אנו עומדים עתה לפני תקופת החגים ,החל בפסח המסמל יציאה
משעבוד לגאולה ,עבור לימי הזיכרון לשואה ולגבורה ולחללי צה"ל,
המדבר אל המשפחות השכולות שבקרבנו בפרט ,ואל כולנו בכלל,
וכלה ביום העצמאות ה 71-למדינת ישראל .המועדים הללו מסמלים
את המעבר משואה לתקומת עם ישראל בארצו.
אני מאחל לכולנו שנעבור את התקופה הקרובה בשלום ובביטחון
ושנשלים את משימותינו לשנה הקרובה.
דודו צור

כתבות ומדורים
 | 4שגורמים עוינים לא ישחקו לנו בראש  /אלי בן מאיר ,קמנ"ר
ורח"ט מחקר לשעבר
 | 7מונח על הכף המודיעינית  /בעריכת אל"מ (מיל') בני מיכלסון
 | 8פרשת הריגול שכמעט וקלקלה את היחסים המתהווים בין
מצרים לארה"ב /אל"מ (בדימ') פסח מלובני
 | 12פיגוע מקרר התופת בירושלים :בדיקת הסמים ,אבו סוכר
ומומחה החבלה  /באדיבות אתר השב"כ
 | 14בול פגיעה  /בולים ישראליים מספרים על המודיעין
 | 16מלחמת האזרחים בספרד הייתה כולה קרב מודיעיני /
רס"ן (מיל') קובי סגל ,היסטוריון צבאי לשעבר
 | 20האם אפשר למגר ,לעקור ,לנצח ,לחסל ,לגדוע ,להכריע,
להצמית את הטרור הפלסטיני  /חיים מנור
 | 22מידע אמיתי לא דלף  /אל"מ (דימ') שמעון (סיימון) לביא
 | 26מודיעין וספר First raise a flag /
 | 28מודיעין וספר The Intellectual Discourse of /
Interwar Egypt
 | 30חיים ומוות ביד האשגר :על הצפנה והסתרה בעולם העתיק /
רפי קיטרון
 | 34הבחירות לנשיאות ארה"ב :המעורבות הרוסית והסתבכות
קהילת המודיעין האמריקאית  /תא"ל (מיל') חנן גפן
" | 38דבר לא מדיר שינה מעיני"  /ראיון עם רפי איתן .מראיינים:
רון כתרי ורפי קיטרון
 | 42המרד הערבי הגדול :קו פרשת המים בתולדות העם הפלסטיני
 /חגי ארליך
 | 46העבודה הסבוכה להקמת שירות המודיעין הצבאי  /תא"ל (מיל')
ד"ר דני אשר
 | 51סיפור אישי :הפגז לא מכה פעמיים?  /אהוד רמות
 | 51תגובות :חבר לשיתוף פעולה  /גדעון גרא
 | 52החמישייה הסודית בשירות המודיעין הסובייטי /
לב ניב ,סא"ל (מיל') ,קצין מודיעין
 | 56מלחמת ההתשה נותנת זריקת מרץ למודיעין השטח /
אל"מ (מיל') בני מיכלסון
 | 60כשהקלפים נטרפים  -תעוזה ,אלתור ותושייה בעבודת המודיעין
המסכל  /חיים מנור-מינא
 | 62לזכרם
 | 64הקריירה השנייה של פורשי ה :CIA -הקונגרס האמריקאי /
ד"ר שולי בינה
 | 66חידת מי היה האיש שהיה
 | 67תשבץ מודיעין 83

דבר העורך
שלום לקוראינו,
שמחים להגיש לכם את גיליון האביב שלנו .לבטח
צדה עינכם את השינויים העיצוביים שחלו בו ,פריו
של תהליך "העברת המקל" מהצוות הוותיק לבית
ההוצאה לאור "כרטא" ,שקיבל על עצמו האתגר
להוביל את הפקת כתב העת מעתה ,לאחר שנה
בה עשו זאת בנותיו של עורכנו אפי מלצר ז"ל ,שהקדים להסתלק
מעמנו .נשמח לקבל מכם הערות בונות ,ביחס לתכנים ולעיצוב
הגרפי .זה המקום להוקיר תודה עמוקה לצוות הוותיק ,שעבד עמנו עד
כה ,במסירות ובמקצועיות :למיטל שטדלר עורכת-המשנה [שילדה
את בתה לא מכבר – מזל"ט!!]; לזאב אלדר ,העורך הגרפי והמעצב;
וכמובן – לצאלה מלצר ,חברתנו .בהגה העריכה מחזיק מעתה אופיר
שהם ,שיחד עם חברים במערכת ינסה לנצל את "פרשת הדרכים"
ועת החילופין להכניס בכתב העת שלנו רוח רעננה.
הלך מעמנו לא מכבר חבר ותיק ,שותף לעשייה ,שמע'לה אביבי
ז"ל .תרומתו העקבית והאיכותית לכתב העת תיזכר לטוב ואנו כבר
מתגעגעים ...את תשבצו האחרון הכין מבעוד מועד והוא מאתגר
אותנו בגב הגיליון.
עתיר נושאים הוא גיליוננו זה ,כקודמיו :רח"ט מחקר וקצין המודיעין
הראשי אלי בן מאיר דן בנושא הסייבר; מפקד יח'  8200לשעבר חנן
גפן מאיר את סוגיית הבחירות בארה"ב והסתבכות קהילת המודיעין
האמריקאית ,נוכח מעורבות רוסיה; גם יאיר כהן פיקד על יח' 8200
והוא ממליץ לאנשי מודיעין ....לקרוא שירה; פרופ' חגי ארליך מנתח
את "המרד הערבי הגדול" ורואה בו קו פרשת-מים בתולדות העם
הפלסטיני; סיימון לביא סוקר את הפעילות האיסופית הנמרצת של
הערבים ,מדינות מזרח-אירופה וארה"ב ,טרם מלחמת ששת הימים;
בני מיכלסון רואה במלחמת ההתשה בסיני גורם מדרבן ומאיץ
בפיתוח יכולות "מודיעין השטח".
החלטנו לפרסם פעם נוספת את
הראיון עם רפי איתן ז"ל ,שפורסם
בגיליון  76של מבט מל"מ .רפי
הותיר חותם בל יימחה על
הקהילה המודיעינית בפרט ועל
המרחב הציבורי הישראלי בכלל.
לגיליון זה נוסף מדור חדש של בני
מיכלסון העוסק במונחי המודיעין,
אותם מושגים מקצועיים ואפילו
תרבותיים המאפיינים את פעילות
המודיעין לסוגיה.
ועוד נושאים עמנו – נעריך מאד
תגובות והערות/הצעות .אשוב גם להמריצכם לכתוב לנו משלכם
– סיפורים אישיים ,פרשיות וכן את התצפית שלכם בנושאי מודיעין
[שזה כמעט"-הכל" ,הלא כן?]...
איחולים לאביב
מלבלב ורוגע,
רון

שגורמים עוינים
לא ישחקו לנו בראש

המהפכה הדיגיטלית וההתפתחות הטכנולוגית המואצת של השנים האחרונות הקלו מאוד
את השימוש בלוחמה פסיכולוגית והציבו סכנות חדשות לדמוקרטיה .כך גברה היכולת של
גורמים אינטרסנטיים מחוץ למדינה להשפיע על עמדות הציבור בתוכה.
תא"ל (במיל') אלי בן מאיר ,קמנ"ר ורח"ט מחקר לשעבר
ה הקשר בין נאציזם ,רצח עם
והמונדיאל? לפי אתר euvsdisinfo
של האיחוד האירופי ,החושף אירועי פייק ניוז
המופיעים בתקשורת האירופאית ואת הגורם
העומד מאחוריהם ,הקשר הוא פשוט .מדובר
בשלושה נרטיבים שמכונת התעמולה
הרוסית עשתה בהם שימוש בשנה האחרונה
בניסיון להשפיע על דעת הקהל באירופה
וברוסיה ,נגד אוקראינה ובניסיון לטשטש את
הפעילות הצבאית הרוסית בחצי האי קרים.

מ

כך ,גורמים רוסיים מפיצים באמצעי
התקשורת ידיעות :כאלה שלפיהן אוקראינה
ניצלה את המונדיאל ואת המיקוד הרוסי
במשחקים כדי לבצע פעילות צבאית נרחבת
באזור דונבאס ,שבה נפגעו רבים;
על אודות רצח עם שמבצעים האוקראינים
באזור זה ,כולל הרג אזרחים תמימים ואפילו
אנשי נאט"ו; ועל הקשר בין האוקראינים
לפאשיזם ולנאציזם .האתר מציג בצורה
מפורטת את השקר שבידיעות הללו ואת
האינטרסים הרוסיים בהפצתן דווקא במועד
המונדיאל והזדהות הרוסים סביבו.
ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיה
ממשיכה לאתגר מודלים ארגוניים ועסקיים,
כמו גם תפיסות אסטרטגיות וביטחוניות.
התפתחות זו ,בעיקר בממד הסייבר שלה,
היא חיובית מאוד ,אך היא מגלמת בתוכה
גם אתגרים וסיכונים .לגופים גדולים יש
יכולת מוגבלת להתאים את עצמם לשינוי
בכלל ,ובקצב הרצוי בפרט .השינויים האלה
מחייבים גמישות ,רלבנטיות ,יכולת השתנות
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ומקצועיות רבה .אחת הדיסציפלינות
המאותגרות ביותר בהקשר זה היא העשייה
המודיעינית.

והסיכונים הנובעים מהן .זאת ,תוך הצפת
האיומים החדשים והתאמת המענה הארגוני,
המבני והתהליכי.

כך למשל בהיבט האיסופי .מצד אחד,
סוכנויות האיסוף הקלאסיות עדיין רלבנטיות
ותפקידן גדל .מצד שני ,הטכנולוגיה מאפשרת
שימוש בשיטות חדשות ומקוריות ושילובן
במארג המודיעיני הקיים.

בתוך תמונה מורכבת זו יש היבט
משמעותי שעליו ארגוני המודיעין טרם
נותנים את הדעת .מדובר ביכולת של גורמים
אינטרסנטיים מחוץ למדינה להשפיע על
עמדות הציבור בתוך המדינה .בתוך כך,
ובצל מערכת הבחירות הלוהטת בישראל,
מתחדד הצורך להגן על התהליך הדמוקרטי
של בחירות נקיות ואישיות.

יש היבט משמעותי שעליו
ארגוני המודיעין טרם נותנים
את הדעת .מדובר ביכולת של
גורמים אינטרסנטיים מחוץ
למדינה להשפיע על עמדות
הציבור בתוך המדינה.
משמעותם של מושגים מוכרים  -הגנה
והתקפה ,אויב ואוהב ,איסוף ומחקר ,גבולות
ומרחב גיאוגרפי ועוד  -משתנה ומקבל
משמעויות אחרות .מיהו האויב בממד
הסייבר? אין צורך שיהיו לו טנקים ,נגמ"שים
או מטוסים .גם אין צורך בגבול משותף;
מיקומו הפיזי אינו מגביל את מיקום התקיפה.
ומהי התקפת סייבר? הרי לא כל פוגען
שנשלח למחשב במדינה אחרת הוא התקפי.
לעתים מטרתו היא איסוף מידע.
בהיבט התרבותי ,מתחייב תהליך עמוק,
רציף ומתמשך של אימון והכשרת העובדים
והמשרתים לגבי ההתפתחויות הטכנולוגיות

סיפור המעורבות הרוסית בבחירות
בארה"ב מוכר .סימנים למעורבות זרה עלו
גם בבחירות בצרפת ,בגרמניה ,בקנדה
ובהונגריה .לאחרונה אף פורסם על המעורבות
הרוסית בליבוי הוויכוח בתוך ארה"ב נגד
מדיניות ההגירה החדשה ,שהנשיא דונלד
טראמפ מנסה לקדם.
למעורבות בהליך ההצבעה הדמוקרטי
ממדים רבים .הברורים שבהם כוללים שינוי
וזיוף הקולות באמצעים פיזיים או וירטואליים;
פגיעה במערכות הצבעה ,זיוף נתונים ושימוש
בנתונים של אזרחים כדי להצביע במקומם.
גם באזורים ״פיזיים״ אלה יש עוד עבודה רבה
כדי להבטיח הצבעה נקייה וישרה .אך ממדים
רכים יותר בהליך הבחירות ,הנוגעים ליכולת
להשפיע על דעת הבוחרים ,מגלים תמונה
מטרידה מאוד .השחקנים במרחב רבים
ומגוונים ,והם פועלים באינטרנט וברשתות
החברתיות בתחכום ובעורמה .בתוך כך הם
מייצרים חדשות ,חלקן מזויפות ,מעצבים

שגורמים עוינים לא ישחקו לנו בראש  /אלי בן מאיר ,קמנ"ר ורח"ט מחקר לשעבר
סוגיות בשיח הציבורי ,מעצימים תופעות
ומייצרים לעתים כאוס תודעתי.
ורטיקל התודעה והלוחמה הפסיכולוגית
(ל"פ) אינו חדש ,אך נוחות הפעילות ,יכולת
ההשפעה והקצב גברו משמעותית ביחס למה
שקדם להתפתחות הטכנולוגית המואצת של
השנים האחרונות.

לצד נשק לא קונבנציונאלי ואיראן:
האיום התודעתי
מדו"ח שפרסם לאחרונה הניו יורק טיימס,
שבוצע לבקשת ועדת המודיעין של הסנאט
על ידי חברת אבטחת המידע האמריקאית
 new knowledgeבשיתוף אוניברסיטת
קולומביה ,עולה כי רוסיה פעלה במהלך
מערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב .זאת בין
השאר בניסיון להשפיע על דעת הקהל של
האפרו-אמריקאים ,המזוהים כתומכי המפלגה
הדמוקרטית ומתנגדים לטראמפ ,במטרה
להקטין את שיעורי הצבעתם .הדו"ח מצביע
גם על פעילות רוסית המתנהלת בימים אלה;
על פעילות לפגוע בלגיטימיות של החוקר
המיוחד ושל ראש ה FBI-הקודם; ועל ניסיון
לייצר לגיטימציה לנשיא הסורי בשאר אל-
אסד ולפעילות הסורית והרוסית במלחמת
האזרחים בסוריה.

הרוסים מעבירים חלק
ניכר מפעילותם מפייסבוק
לאינסטגרם .הפעילות נמשכת
במלוא עוזה :כותבי הדו"ח איתרו
יותר מ 187-מיליון מופעים
באינסטגרם ויותר מ 76.5-מיליון
אזכורים בפייסבוק המקושרים
לפעילות זו.
הדו"ח מציין כי לאור החשיפות האחרונות
בדבר הפעילות הרוסית ברשתות החברתיות,
הרוסים מעבירים חלק ניכר מפעילותם
מפייסבוק לאינסטגרם .הפעילות נמשכת
במלוא עוזה :כותבי הדו"ח איתרו יותר

רציף ושיטתי ,חודשים רבים מאוד לפני
הבחירות .הוא לא ייתפס כקשור למערכת
הבחירות אך כשזו תתחיל  -המסרים
במהלכה כבר ייפלו על "קרקע" מוכנה ובשלה.

מ 187-מיליון מופעים באינסטגרם ויותר
מ 76.5-מיליון אזכורים בפייסבוק המקושרים
לפעילות זו .ניסיונות אלה להשפיע על דעת
הקהל מתקיימים בהקשרים פנים-מדינתיים,
בהקשרים של מדיניות חוץ ,בהקשרים עסקיים
המטרה :ללבות אש
ובעיקר בהקשרים הקשורים למערכות
בחירות .הם מבוצעים הן על ידי חברות
לפני יותר משנה הקים האיחוד האירופי
מקומיות ,השוכרות בעלי העניין השונים ,והן,
לאחרונה באופן הולך וגובר ,על ידי שחקנים את אתר האינטרנט  ,euvsdisinfoשמטרתו
חיצוניים ,בדגש על מדינות בעלות אינטרסים .לחשוף ולפרסם פייק ניוז ולאפשר לציבור
להיחשף לניסיונות ההשפעה של מדינות
התייחסות מעניינת לתופעה מצויה בדו"ח זרות על התודעה הציבורית .מי עושה זאת
הערכת האיומים של קהילת המודיעין בישראל?
האמריקאית לשנת  ,2018שפרסם ה,DNI -
לצד הפעילות החשובה של רשות הסייבר
הגוף המסנכרן את  17גופי המודיעין הלאומי
בארה"ב .לצד גורמי האיום הקלאסיים  -נשק ושל גורמי הביטחון ,שנועדה להגן על מידע
בלתי קונבנציונאלי ,טרור ,רוסיה ואיראן – רגיש ועל תשתיות לאומיות ,יש לתת את
ניכרת תופעה החדשה של מעורבות מדינות הדעת לפעילות ממוסדת של מדינות במרחב
הדיגיטלי ,שמטרתה להשפיע ולעצב את
בגיבוש התודעה אצל אזרחי מדינות אחרות.
דעת הקהל הישראלית בהקשרים פוליטיים
בתוך כך מתייחסים כותבי הדו"ח לאיום ומדיניים .יש להקצות לכך משאבים ,להקים
הסייבר כאחד מהאיומים המרכזיים שבפניהם גוף שיתמחה בסוגיה ולוודא כי ההליך
ניצבת ארה"ב .בהיבט זה מצוין הפוטנציאל הדמוקרטי של בחירות אינו מזדהם כפועל
הגבוה להפתעות ,העלייה בעוצמת ובהיקף יוצא מהשפעה זרה זו.
האיום ,ומגוון האויבים המורכב הן ממדינות והן
משחקנים לא-מדינתיים ,כולל ארגוני פשע
אין יותר צורך לשנות תוצאות -
ואנשים פרטיים.
לצד זאת ,מצויה בדו"ח התייחסות מפתיעה
לאיום הפוטנציאלי על היציבות והמשילות של
דמוקרטיות מערביות .המודיעין האמריקאי
מציין את העלייה בסיכון לדמוקרטיות בעולם,
בין השאר לאור ההשפעה של שחקנים זרים על
אוכלוסיית מדינות אלה באמצעות האינטרנט
והרשתות החברתיות .כותבי הדו"ח מתייחסים
ספציפית ללוחמת מודיעין ולמבצעי תודעה
והשפעה ,תוך שהם מדגישים כי לצד שחקנים
מדינתיים ,גם ארגוני טרור וארגוני פשע מאורגן
מקומי ובינלאומי פועלים במרחב זה.
כמעט אין יותר צורך במימון מקרנות
ומגופים בעלי אג'נדה כזו או אחרת  -ניתן
לפעול מרחוק באמצעות האינטרנט .אין יותר
צורך לשנות תוצאות  -אפשר לפעול בצורה
מתוחכמת וחשאית להשפיע על דעת הקהל.
כדי שפעולה כזו תהיה אפקטיבית ולטעת
בדעת הקהל נרטיב מסוים ,נדרש קמפיין

אפשר לפעול בצורה מתוחכמת
וחשאית להשפיע על דעת
הקהל .כדי שפעולה כזו תהיה
אפקטיבית ולטעת בדעת
הקהל נרטיב מסוים ,נדרש
קמפיין רציף ושיטתי ,חודשים
רבים מאוד לפני הבחירות.

לצערי ,רבים מהדוברים והכותבים נגד
תופעת הרשתות החברתיות ממקדים את
השפעתם דווקא בפעילות הפוליטיקאים,
ופחות בפעילות ממוסדת ומתוזמרת של
שחקנים חיצוניים .בחודשים האחרונים
נחשפו דוגמאות רבות לפעילות עוינת של
מדינות במרחב הווירטואלי הישראלי ,שנועדה
להשפיע על דעת הקהל וללבות אש בסוגיות
שונות.

המשך בעמוד הבא
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שגורמים עוינים לא ישחקו לנו בראש  /אלי בן מאיר ,קמנ"ר ורח"ט מחקר לשעבר
המשך מעמוד קודם
ביחסי ישראל-ארה"ב; במעמדה של ישראל
בדעת הקהל העולמית בכלל ,ובזו של אזרחי
ארה"ב בפרט; ולהעצים את המתח בין ישראל
לבין מדינות באירופה.

השחקניות המדינתיות המשמעותיות
במרחב זה ,דוגמת רוסיה ,סין ,ואיראן,
נוקטות שיטות מגוונות בקמפיין ההונאה
שלהן ,להשפעה על התודעה והלך הרוח
במדינה .שיטות אלה כוללות פרסום ידיעות
בהיבט הפנימי מנסים אויבינו להגביר
מגמתיות המשרתות אג'נדה ,תוך העלמת
ידיעות סותרות; פרסום מידע וידיעות את הקרעים הקיימים בלאו הכי בין
דתיים לחילוניים ,בין יהודים לערבים ובין
שמאל לימין .כל האמצעים כשרים ,נעשה
לאחרונה נחשף מושג חדש
שימוש בשיטות ובטכנולוגיות מתקדמות
שעוד נשמע עליו הרבה –
ומתוחכמות ,הפייק ניוז חוגג .מחקרים רבים
שנערכו במהלך השנים מוכיחים כי אנשים
"דיפ פייק" .זהו מושג מעולם
לא בהכרח צורכים מידע כדי לדעת את
הפריפריה של הסרטים ,בעיקר
האמת; במקרים רבים הם מחפשים מידע
שיחזק את עמדותיהם הבסיסיות ,שיוכיח
תעשיית הפורנו ,שבו עושים
שמה שהם חשבו כל הזמן אכן נכון.

שימוש בתמונות ובצילומים
של אנשים אמיתיים ומשתילים
להם פרצוף של מישהו אחר.

שחקניות אלה עושות שימוש
דומה גם באמצעי התקשורת
הישראליים ,בדגש על ההיבט
הדיפלומטי-מדיני .זהו ניסיון
לפגוע ביחסי ישראל-ארה"ב;
במעמדה של ישראל בדעת
הקהל העולמית בכלל ,ובזו של
אזרחי ארה"ב בפרט; ולהעצים
את המתח בין ישראל לבין
מדינות באירופה.
באופן לא ראוי מול נציגה של הבית הלבן
במהלך מסיבת עיתונאים ,כך שמצטייר
כאילו הוא דוחף אותה .אין ספק כי במסיבת
העיתונאים המדוברת היה אירוע חריג
במעורבות אותו עיתונאי ,אך לפחות חלק
מהמומחים טוענים כי הסרטון אמיתי  -אך
הריצו אותו במהירות גבוהה מאוד כדי לשוות
לאירוע נראות שונה ממה שקרה באמת.

לאחרונה נחשף מושג חדש שעוד נשמע
עליו הרבה – "דיפ פייק" .זהו מושג מעולם
הפריפריה של הסרטים ,בעיקר תעשיית
הפורנו ,שבו עושים שימוש בתמונות
אמיתיות תוך השתלת מידע שקרי או ובצילומים של אנשים אמיתיים ומשתילים
חלקי בתוכן; ויצירת אתרי חדשות ייעודיים להם פרצוף של מישהו אחר .כך ,הרבה ממה
שאנחנו רואים הוא אמיתי  -אבל לא בהקשר
המפרסמים גם מידע שקרי.
המדובר או בכל הפרטים.
בשורה התחתונה ,אותי פחות מטריד
שחקניות אלה עושות שימוש דומה גם
דוגמה לכך ניכרת בסרטון שהופץ בארה"ב כשפוליטיקאי ישראלי פועל במרחב הווירטואלי
באמצעי התקשורת הישראליים ,בדגש על
ההיבט הדיפלומטי-מדיני ,תוך ניסיון לפגוע לפני כמה חודשים .רואים בו עיתונאי נוהג וברשתות החברתיות .יש שיטענו שזה אפילו
חלק מהמשחק הדמוקרטי .תהיה עמדתו
הפוליטית מה שתהיה ,אין לי ספק כי גם טובת
שוטרים מפזרים הפגנת שחורים בגז מדמיע
המדינה לנגד עיניו .לעומת זאת ,התופעה של
מדינות זרות ,בעלות אינטרסים אחרים – חלקן
מדינות אויב ממש – המשחקות במרחב זה
ופועלות להעצים מתחים פנימיים וחיצוניים,
היא בעייתית ,מטרידה ומחייבת פעילות נגד,
כולל הגדרת הגוף האחראי על כך בישראל,
מימון ,מתודולוגיות ייעודיות ועוד.
עד שפעילות ממוסדת כזו תקרום
עור וגידים ,כדאי להתייחס בחשדנות
למידע שאנחנו צורכים  -כולל מאמר זה...
לנסות ולמצוא את המסרים החבויים ואת
האינטרסים של מפיץ המידע ולחתור לבודד
רעשים ושקרים ,חצאי אמיתות ואמיתות
מתוך בליל המידע הקיים .שגורמים עוינים
לא ישחקו לנו בראש!!! 
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מונח על הכף המודיעינית
במדור חדש זה נביא מבחר מונחים מקצועיים ,הקשורים קשר ישיר ועקיף למודיעין .התפתחויות
המינוח המקצועי מעלות את הצורך לעדכן את המונחים ולהגדירם כדי לבסס שפה משותפת.

בעריכת אל"מ (מיל') בני מיכלסון

ב

שני העשורים האחרונים חלו בצה"ל ובמסגרתו באמ"ן שינויי תפיסה ,מבנה ותהליכים .זאת לאור בחינה מחודשת של תפיסת הקרב בצה"ל; התפתחות
הטכנולוגיה והיכולות של צה"ל ושל האויב; השינויים בקשת האיומים והמשימות; ולקחי צה"ל ממלחמת לבנון השנייה וממבצעי "עופרת יצוקה" ו"צוק איתן".
השינויים המהותיים שהשפיעו בעשור האחרון על אמ"ן:

.ארה-ארגון כוחות היבשה והקמה מחודשת של הגייסות בצה"ל.
.בגיבוש תפיסה מעודכנת של צה"ל למאמץ האש והמודיעין למטרות,
והקמת מרכזי אש בפיקודים.
 .גהתפתחות המקורות ,האמצעים ותהליכי האיסוף באמ"ן ובצה"ל.
.דשינויי מבנה ותהליכים בתחומי מחקר השטח.
.ההתאמת תהליכי עבודת המודיעין לָ עיסוק בעימות עם ארגונים בלתי
מדינתיים או ארגונים צבאיים למחצה .זאת בצד שימור תהליכי עבודת

המודיעין הקיימים כלפי צבאות סדירים ורענונם ,במסגרת העלאת כשירות
צה"ל ומוכנותו למלחמה.
 .והתפתחות בתחומי מערכות המידע והשו"ב ,שהביאה בחלקה לשינוי
התרבות הארגונית ולהסדרת תהליכי עבודת המודיעין בתחומים אלה,
לעדכונם או לשינויָם.
 .זשינויי מבנה באמ"ן :איחוד מחודש של מודיעין השדה תחת אמ"ן
וההסתכלות האורכית  -למן דרג כוחות היבשה הטקטי ביותר ועד
המטכ"ל  -וראייתם כרצף מודיעיני אחד.

שינויים אלו חידדו את הצורך במערכת מינוח של המודיעין  -תיעוד ,עדכון ,הוספת מונחים – כדי להתאימה לעידן הנוכחי .בכל גיליון נסקור  15מושגים נבחרים,
לפי סדר האלף-בית .נקבל בברכה התייחסות – הערות ,הארות ואף שאלות.
•אבחון ביטחוני  - PERSONNEL VERIFICATIONקביעת כשירותו או אי-
כשירותו של אדם ,מבחינה ביטחונית ,לשמש בתפקיד המחייב רמת סיווג ביטחוני.
•אבטחה  - PROTECTIONכלל הפעולות והאמצעים הננקטים לשמור על כוח,
מתקן ,עצם או אדם מפגיעה אלימה ,מחשיפה או מפני פעילות מודיעין אויב.
•אגירת ידיעות  - INFORMATION STORAGEצבירת ידיעות והחזקתן
בצורה נוחה לשימוש (בארכיון ,מחשב ,כרטסת וכו').
•אובייקטיביות  - OBJECTIVITYגישה עניינית ,היעדר נטייה אישית ,היעדר
משוא פנים.
•אויב  - ENEMYהיריב במלחמה; הצבא העוין :חייליו ומפקדיו ,ציודו ונשקו.
זהו אחד הגורמים המשפיעים על הערכת המצב הצבאית .גורם זה מנותח
בסעיף יחסי הכוחות נגד כוחותינו .את הניתוח יעשו בדרך כלל המפקד וקצין
המודיעין ,והוא יכלול את יכולות האויב ,את האיום המשתמע מהן על כוחותינו
ואת כוונות האויב ,בהפרדה ברורה ביניהן.
•אויב אפשרי ( POSSIBLE ENEMYלצורך הערכת מצב)  -כוחות אויב
שנמצאים מחוץ לגזרת האחריות של היחידה או העוצבה ,ואשר התערבותם
במהלך הלחימה מוערכת כאפשרית בתנאי הזמן והמרחב של פעילות
הלחימה; אין ודאות גמורה שניתקל בהם.
•אויב דל-חתימה  - LOW-PROFILE ENEMYכוח או גוף אויב אשר גורמי
האיסוף ואמצעי האיסוף (בעיקר החזותיים) מתקשים לזהותו ,וגורמי התקיפה
באש (לרוב חיל האוויר) מתקשים לפגוע בו.

•אויב ודאי ( EVIDENT ENEMYבהערכת מצב)  -כוחות אויב הערוכים
בתחום גזרת משימה מבצעית מוגדרת ו\או שהתערבותם במהלך הלחימה
ודאית .המונח מכונה גם "אויב בעין".
•אויב כללי  - GENERAL ENEMYכלל סדר הכוחות של האויב ,שעלולים
ללחום בנו במהלך המבצע.
•אוכלוסיית יעד  - TARGET POPULATIONקבוצת אנשים אשר יוזם הלוחמה
הפסיכולוגית או סוכנות האיסוף מבקשים להשתמש בה או להשפיע עליה;
אליה הם מכוונים את פעילותם לאיתור סוכנים או לעיצוב דעת הקהל (יכולים
אלו להיות פרטים בודדים ,קבוצות אזרחים ואנשי צבא ו\או מקבלי החלטות).
•אומדן  - PERCEPTIONהערכה כמותית על סמך מידע קיים (הערכת
עוצמת האויב על בסיס סדר הכוחות שלו ,לדוגמה).
•אומדנה  - GUESSTIMATEהשערה כמותית על סמך אינדיקציות מסוימות.
•אניית ביון  - ESPIONAGE VESSELספינה המצוידת באמצעי איסוף
אלקטרוניים ,חזותיים ואחרים ומערכות תקשוב משוכללות ,המשמשת
למשימות איסוף מודיעין ולהפצת מידע אלקטרוני.
•אוסרה  -התא הבסיסי אצל "האחים המוסלמים" ואצל "חמאס" נקרא
"אוסרה" (משפחה) ,והוא משמש מסגרת ללימודי דת ולפעילות נוספת.
•אורך חיי מטרה  - TARGET LIFEמשך הזמן המרבי שבו מטרה ניתנת לתקיפה.
גודל זה נקבע על-פי יכולת המעקב האיסופי על המטרה בטרם השתנו מקומה
ומידת חשיפתה ובטרם יצאה מתחום אפשרויות התקיפה או המעקב.
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פרשת הריגול שכמעט וקלקלה את
היחסים המתהווים בין מצרים לארה"ב
בשעה שנשיא מצרים סאדאת פעל במרץ להשבת האמון בין מצרים לארה"ב ,אירע
מקרה שאיים לשבש את היחסים הללו .או אז ערוץ הקשר החשאי שנוצר בינו לבין הנרי
קיסינג'ר ,היועץ לביטחון לאומי של הנשיא דאז ,הוכיח את עצמו.
אל"מ (בדימ') פסח מלובני

ש

לוש השנים הראשונות למינויו של
אנואר אל-סאדאת לנשיא מצרים,
בעקבות מותו של קודמו ,ג'מאל עבד אל-
נאצר ,היו מלאות בפעילות מכל הסוגים –
מדינית ,צבאית וגם מודיעינית; זאת הן מצד
ישראל והן מצד שתי המעצמות הגדולות,
ארה"ב וברה"מ.
עם הגעת הכוחות הסובייטים העצמאיים
מברה"מ למצרים בתחילת  ,1970כדי להגן
עליה מפני תקיפות חיל האוויר הישראלי,
יזמו האמריקאים ריגול במצרים נגדם.
פרשת ריגול זו כמעט ופגעה במאמצי
המצרים לפתח את יחסיהם עם ארה"ב.
אלה התנהלו אז על נתיב חשאי ,בצל ניתוק
היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות בשל
תמיכת ארה"ב בישראל במלחמת ששת
הימים.

סאדאת מחפש דרך להתקרב
לארה"ב
זמן קצר לאחר שהתמנה לנשיא ,היה ברור
שסאדאת פונה לנהל מדיניות חוץ חדשה,
שלא הייתה מוכרת עד אז במצרים .המגמה
הייתה להוציא את המזרח התיכון מקיפאונו
המדיני ,באמצעות מעבר מהמעצמה התומכת
ברה"מ ,למעצמה שמנגד – ארה"ב .נאצר
בחר להשתייך לגוש המזרחי בראשות
ברה"מ ,ולכן התעלמה ארה"ב מכל ניסיונותיו
לחדש קשרים עמה.
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חודשים ספורים לפני מותו ,הכיר נאצר
בעובדה שלא ניתן יהיה להשיג פתרון למצב
באזור ללא מעורבות שתי המעצמות הללו.
הכרה זו עמדה ברקע למאמצי סאדאת לשפר
את היחסים עם ארה"ב; לפנייתו לנשיא ריצ'רד
ניקסון בנאום מ 1-במאי  ;1970ולהסכמתו
לקבל את יוזמת רוג'רס ,שהביאה להפסקת
האש במלחמת ההתשה ב 8-באוגוסט .1970
הסכמתו של נאצר לקבל יוזמה זו הביאה
לשיפור מסוים ביחסים בין המדינות.

סאדאת השיב כי נוכחות
הכוחות הסובייטים נועדה להגן
על עומק מצרים מפני התקיפות
האוויריות מצד המטוסים
שסיפקה ארה"ב לישראל.
עם זאת ,המהלך המצרי לקידום סוללות
טילי קרקע-אוויר מעמדותיהן העורפיות
לעבר התעלה ,ערב חתימת הסכם הפסקת
האש ,נתפס על יד הממשל האמריקאי
כהפרתו .צעד זה הביא את ארה"ב להחלטה
לספק כמות גדולה של טילי אוויר-קרקע
מדגם "שרייק" ,ולחדש את אספקת מטוסי
הפנטום והסקייהוק לישראל ,מאז שזו
הושעתה במרץ .1970
סאדאת חידש את מאמציו להתקרב
לממשל האמריקאי לאחר שהפך לנשיא.

הקשר היחיד בין המדינות ,מאז ניתוק
היחסים הדיפלומטיים ביניהן ביוני  ,1967היה
באמצעות משרד האינטרסים של ארה"ב,
שפעל בשגרירות ספרד בקהיר.
ההזדמנות הראשונה לקשר עם ארה"ב
נזדמנה לסאדאת בהלווייתו של נאצר ב1-
באוקטובר .השר אליוט ריצ'רדסון נשלח
לייצג את ארה"ב בלוויה ,וסאדאת ניצל
את ההזדמנות להעביר באמצעותו איגרת
לניקסון ,אך לאכזבתו לא קיבל כל תגובה.
הממשל האמריקאי ראה בסאדאת באותה
עת אישיות חלשה ,שלא תוכל לעמוד מול
ברה"מ ,והיה בטוח כי הכוח האמיתי במצרים
נמצא בידי הקבוצה שפעלה עם עלי צברי ,סגן
הנשיא דאז ,וכי אנשיה נאמנים לסובייטים.
בדו"ח שכתב עם שובו מקהיר לוושינגטון
העריך השר האמריקאי כי סאדאת לא יחזיק
מעמד בשלטונו יותר משישה שבועות.1
במחצית נובמבר  1970הגיע לביקור
במצרים כמאל אדהם ,יועצו של פייצל ,מלך
ערב הסעודית ,שהיה בעל קשרים טובים
עם סוכנות המודיעין האמריקאית ()CIA
ובכירים בממשל .בפגישתו עם סאדאת
הבהיר לו את דאגת הממשל מהנוכחות
הסובייטית המוגברת במצרים ,והציג בפניו
 1אנואר אל-סאדאת :סיפור חיי ,עמ'  ;164ג'מאל חמאד:
מסיני לגולן ,פרק  ,3עמ' .172
 2ג'מאל חמאד :מסיני לגולן ,פרק  ,3עמ' .172
והתייחסותו לפרשה באתר www.alhayat.com/
article/1869806

פרשת הריגול שכמעט וקלקלה את היחסים המתהווים בין מצרים לארה"ב  /אל"מ (בדימ') פסח מלובני
את מאמצי ארצו להביא את ארה"ב לטפל
בבעיית המזרח התיכון .סאדאת השיב כי
נוכחות הכוחות הסובייטים נועדה להגן
על עומק מצרים מפני התקיפות האוויריות
מצד המטוסים שסיפקה ארה"ב לישראל.

ב 4-בפברואר  1971הפתיע סאדאת את
העולם במהלך נאום שנשא בפרלמנט המצרי
כשהודיע על יוזמת השלום .זו כללה את
מוכנות מצרים לטהר את התעלה ולפתוח
אותה לשיט ,לאחר מעבר כוחות מצריים

עלי ,ראש המודיעין הכללי ואיש אמונו של
סאדאת ,שכיהן כשר המלחמה במלחמת יום
הכיפורים ,לבין יוג'ין תרון ,שהיה ראש משרד
ה CIA-במשרד האינטרסים של ארה"ב
בקהיר ,ופעל תחת כיסוי דיפלומטי .תרון
דיווח על פעילותו זו לשני גורמים בוושינגטון -
האחראי על המזרח התיכון ב CIA-והמועצה
לביטחון לאומי ,שבראשה עמד קיסינג'ר .וכאן
הגיעה הפתעה לסאדאת.

ראנדופולו נשען על שיטה מיושנת
להעברת מידע
בעוד סאדאת ממתין להתפתחויות חיוביות
מול הממשל האמריקאי ,התפוצצה פרשת
ריגול ,שהיה בה כדי להשפיע על תהליך
חידוש היחסים בין מצרים לארה"ב .זו כונתה
פרשת ראנדופולו .בתחילת ספטמבר 1971
חשף המודיעין הכללי המצרי רשת ריגול
שהפעיל ה CIA-במצרים .זו פעלה נגד
בסיס חיל האוויר בג'אנכליס ,שבו נערכו
חלק מכוחות האוויר הסובייטים .הנאשם
העיקרי ברשת היה מצרי בן  60ממוצא יווני
הנרי קיסינג'ר וריצ'רד ניקסון עם שר החוץ המצרי אסמאעיל פהמי בשלהי אוקטובר  73בשם טנאשי ראנדופולו .הוא היה פקיד בכיר
בחברה שניהלה את חוות הכרמים הגדולות
הוא גם הוסיף כי הוא אינו נלהב מהנוכחות לגדה המזרחית שלה; את נסיגת ישראל של ג'אנכליס והיקבים הסמוכים להם,
הסובייטית במצרים ,ומוכן לסלקם אם מתעלת סואץ למעברים בסיני והפסקת אש;
ארה"ב תבטיח לו את נסיגת ישראל ואת חידוש היחסים הדיפלומטיים עם ארה"ב מפקדת הבסיס (הסובייטים)
למעברים בסיני .אדהם שאל אותו אם הוא עם השלמת הנסיגה הזו.
ביקשה ממנו שהחברה שבה
יכול להעביר את הדברים האלה לידידיו
בארה"ב ,ונענה מיד בחיוב .הדבר נודע ישראל לא קיבלה את היוזמה ,מאחר וזו עבד תשתול בבסיס עצי פרי
להנהגה הסובייטית מהדלפה
אמריקאית ,הייתה בעצם הצעה להארכת הפסקת האש ,סביב מסלולי ההמראה ,כדי
ולא להסכם שלום בר קיימא .עם זאת נמשכו
וגרם לסאדאת בעיות גדולות מולם.2
המגעים בין מצרים לארה"ב מול מחלקת להסתירם מפני גיחות צילום
הדברים פתחו את הדרך לחידוש המגעים המדינה האמריקאית ,במטרה למצוא פתרון ,ומודיעין .טנאשי ניצל את
עם מצרים .הסימן הראשון היה איגרת
ברכה ומתוך כוונה לחדש את היחסים הדיפלומטיים .ההזדמנות וביקש לראות את
מהנשיא ניקסון לסאדאת ב 24-בדצמבר
 ,1970לרגל יום הולדתו ה .52-זו הועברה ד"ר הנרי קיסינג'ר ,היועץ לביטחון לאומי המסלולים מהאוויר .אנשי
אליו באמצעות ראש משרד האינטרסים של של הנשיא ניקסון דאז ,הצליח למצוא פתרון הבסיס מילאו את בקשתו וערכו
ארה"ב בקהיר ,דונלד ברגוס .סאדאת שמח מדיני לסוגיית מלחמת וייטנאם .לפיכך העדיף
על האיגרת ,הזמין מיד את הנציג האמריקאי סאדאת כי המגעים ינוהלו בערוץ נפרד מולו ,לו סיור במסוק מעל כל הבסיס.
ומסר לו איגרת אישית לניקסון ,שבה הציג את לאור נגישותו הישירה לבית הלבן .אף שהיה
רצונו לקשר עם הממשל ואת מוכנותו להגיע יכול להשתמש ישירות גם בערוץ הסעודי ,שהולאמו לאחר חקיקת החוקים הסוציאליים
לפתרון של שלום מכובד עם ישראל .תשובתו העדיף סאדאת לקיים ערוץ משלו לצרכיו ,ב ,1961-וגר במגורים הדורים שניתנו לבכירי
של ניקסון לאיגרת הגיעה בתוך  48שעות ,כך שיוכל להעביר דרכו לוושינגטון את החברה .האיש הצטיין בכישוריו ליצירת קשרים
ובה הוא הודה לסאדאת על יחסו הידידותי מסריו ללא מעורבות כלשהי .כך הוקם בסוף
סאמי שרף :שנים וימים עם ג'מאל עבד אל-נאצר ,כרך ,5
 1971ערוץ חשאי ישיר בין אחמד אסמאעיל
כלפי ארה"ב.
אלמכתב אל-מצרי ( ,)2016עמ' .1443-1442
המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
קרובים עם אנשים רבי השפעה ,ונהג לחלק בבסיס כמה פעמים ,ולהסתובב בחלקים
ממנו בחופשיות רבה .הדבר הגיע לידי כך
להם יין ,קוניאק ופירות מתוצרת מעסיקתו.
שהוא הוזמן פעמים רבות למגורי הקצינים
ולארוחות ערב בבתי הטייסים ,ישב יחד איתם
וצפה בסרטים שהוצגו בבסיס ,ובכללם סרט
עם מעצרו התמוטט טנאשי,
ריגול .התנאים זימנו לטנאשי הזדמנות יקרה
והודה בפה מלא על קשריו עם
שלא היה יכול לחלום עליה :מפקדת הבסיס
רשת הריגול האמריקאית ועל
(הסובייטים) ביקשה ממנו שהחברה שבה
עבד תשתול בבסיס עצי פרי סביב מסלולי
הידיעות שהשיג על בסיס חיל
ההמראה ,כדי להסתירם מפני גיחות צילום
האוויר הסובייטי.
ומודיעין .טנאשי ניצל את ההזדמנות וביקש
לראות את המסלולים מהאוויר .אנשי הבסיס
ראנדופולו היה בשנות ה 60-חבר הפרלמנט מילאו את בקשתו וערכו לו סיור במסוק מעל כל
המצרי (מועצת העם) ,והוא ייצג בו את הקהילה הבסיס ,וכך השיג מידע רב ערך שביקש לדעת.
היוונית במצרים .ב 1966-הוא אף נכלל
כאן נפלה תקלה .המודיעין האמריקאי
במשלחת של מועצת העם ,שנסעה בראשות
היו"ר שלה ,סאדאת ,לביקור רשמי בארה"ב .3זלזל ביכולתו ובתבונתו של המודיעין
הכללי המצרי ,כך על פי המקורות המצרים,
התמקמות טייסות המיג  21הסובייטיות כשהורה לטנאשי להשתמש בשיטה ישנה
בג'אנכליס ,וסוללות טילי  SA-3שנפרסו להעברת המידע שאסף .השיטה  -כתיבת
במקום ,הביאו להתעניינות ה CIA-בנעשה ידיעות בדיו סתרים בין השורות במכתבים
במקום  -ולהחלטה להשיג מידע על הנוכחות רגילים ,הנראים תמימים לעין בלתי מורגלת
הסובייטית החדשה בבסיסי חיל האוויר המצרי - .לא התאימה להתפתחות הטכנולוגית של
משימה זו הוטלה על יוג'ין תרון.
שיטות העבודה המודיעיניות דאז.
תרון החליט לחפש מועמד מתאים למשימה
בקרב אנשי החברה הסמוכה לבסיס .לאחר
בחינת אנשיה ,בחר תרון בראנדופולו .התנאים
לגיוסו היו מאוד נוחים ,שכן היה לו בן שהיגר
שנים קודם לכן לארה"ב ,והיה זקוק לסיוע; גם
ראנדופולו עצמו היה זקוק תמיד לכסף ,שכן חי
חיי פזרנות ,אהב לערוך מסיבות ולחלק מתנות
לחבריו בעלי ההשפעה.
גיוסו צלח ,בין היתר ,בזכות צעירה אמריקאית
נאה בשם סו אן האריס ,שהייתה חברה ברשת
שבראשה עמד תרון ,וככיסוי עבדה כמזכירה
בקונסוליה האמריקאית בקהיר .היא הייתה
החוליה המקשרת בין ה CIA-לבין טנאשי.
טנאשי הצליח ,בשל מעמדו הבכיר בחברה
ובשל קרבתה לבסיס הסובייטי ,לקשור קשרי
ידידות קרובים עם כמה טייסים סובייטיים,
וגם עם קצינים ששרתו בבסיס בסוללות טילי
 .SA-3אלה הוזמנו לארוחות ערב ולבילויים
ליליים בביתו .בדרך זו הוא הצליח לבקר
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עבור המטוסים לאחר המלחמה ב.1967-
מצרים הייתה הראשונה בעולם לבנות דירים
כאלה ,כדי להגן על המטוסים מפני תקיפות
אוויריות ,כפי שהיו ב 1956-וב ;1967-על
מכ"מים מתקדמים הנמצאים בידי הצבא
הסובייטי בברה"מ ,טובים מאלה המצויים
במצרים; על הערכת הטייסים הסובייטים
כי המצרים לא מוכנים כלל למלחמה; כי

מיס סו אן מיד הבינה במה
מדובר ,יצאה מן הרכב
וניסתה לברוח מהם ,אך הם
רדפו אחריה והובילו אותה
למשרדי המודיעין הכללי,
שם שמו אותה במעצר.
במצרים נמצאות טייסות סובייטיות נוספות
לזו שבבסיס ג'אנכליס ,המוגנים על ידי טילי
קרקע-אוויר ,וכי הבסיס בג'אנכליס מוגן על
ידי טילי  SA-2ו ,SA-3-ועוד .לדבריו ,את
כל המידע קיבל מידידיו הסובייטים ששירתו
בבסיס ושעמם התיידד.4

טענות לאלימות נגד אשת הקשר

חשדות המודיעין המצרי התעוררו סביב
פעילותו של טנאשי בתוך הבסיס הסובייטי,
והם החלו לעקוב אחריו .החשדות גברו לאחר
כשנודע למיס סו אן על מעצר טנאשי ,היא
שהמצרים הצליחו לתפוס שלושה מכתבים תכננה לעזוב את מצרים מיידית .היא הכינה
כתובים בדיו סתרים ,ששלח טנאשי למיס סו את עצמה לעזוב כבר למחרת היום ,באישורו
אן ,מלאים בידיעות חשובות על אודות הבסיס של תרון ,שלו הייתה כפופה .כשעמדה לצאת
האווירי .אנשי המודיעין עצרו את טנאשי ,במכוניתה מביתו של ידיד לביתה ,בלילה
שהיה באותה עת בחברת דיפלומט אמריקאי ,שבו תכננה לעזוב את מצרים ,התקרבו אליה
ששוחרר במהירות לאחר שהזדהה כבעל שני גברים לבושים באזרחית .היו אלה אנשי
חסינות דיפלומטית.
המודיעין .מיס סו אן מיד הבינה במה מדובר,
יצאה מן הרכב וניסתה לברוח מהם ,אך הם
עם מעצרו התמוטט טנאשי ,והודה בפה רדפו אחריה והובילו אותה למשרדי המודיעין
מלא על קשריו עם רשת הריגול האמריקאית הכללי ,שם שמו אותה במעצר .בהיעדר
ועל הידיעות שהשיג על בסיס חיל האוויר תיעוד דיפלומטי ,לא הייתה לה חסינות
הסובייטי .בחיפוש בביתו נמצא מכתב שטרם כלשהי מבחינת המצרים .בחקירתה הוכח כי
נשלח ,שהכיל ידיעות בעלות חשיבות רבה היא סוכנת חכמה של המודיעין האמריקאי,
ביותר ,אותן השיג בסיורו במסוק מעל הבסיס .שכן בחיפוש שנעשה בביתה לא נמצא דבר
מפליל .היא עמדה כצוק איתן בחקירתה,
לפי זיכרונות הרמטכ"ל המצרי סעד אל -והתעקשה להכחיש קשר כלשהו לפרשה.
דין שאזלי ,מסר טנאשי ידיעות על דירי הבטון
פריק סעד אל-דין שאזלי :חציית התעלה ,עמ' .82-81
החדשים ,העמידים בפני הדף ,שנבנו בבסיס
מערכות ((.)1988
4
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הידיעה על מעצרה הגיעה אל דונלד ברגוס,
האחראי על משרד האינטרסים האמריקאים
בקהיר .ברגוס התקשר אחר חצות טלפונית
לשר החוץ מחמוד ריאד ,העיר אותו משנתו
ודיווח לו כי דירתו של אחד האמריקאים
בקהיר הותקפה על ידי שוטרים חמושים
במקלעים ,וכי נעשה שימוש בכוח בעת
מעצרה של מיס סו אן .ברגוס אף שלף איום
מרומז ,כשאמר כי הוא עשוי למצוא את עצמו
מייעץ לכל האמריקאים השוהים במצרים,
ובכללם העובדים בחברות חיפושי הנפט,
להפסיק את עבודתם ולעזוב את המדינה ,כל
עוד המצרים מתנהגים כך .מחמוד ריאד ענה
לו כי אין הוא יודע דבר על הנושא ,וביקש ממנו
להתקשר למחרת היום לאחמד עות'מאן,
היועץ המשפטי של משרד החוץ המצרי.
בפגישתם למחרת הכחיש אחמד עות'מאן
בתוקף את האשמתו של ברגוס בדבר
הפעלת כוח נגד מיס סו אן ,וטען כי לא
הופעלה כל אלימות כלפיה בעת מעצרה,
או במהלך חקירתה .אלא שברגוס התעקש
בעניין .הדבר נודע לאחמד אסמאעיל ,מנהל
המודיעין הכללי ,וכדי להזים האשמות אלה
הוא הזמין אליו את תרון ,האחראי על משרד
המודיעין האמריקאי במצרים ,לפגישה
במשרדו .כאמור ,אסמאעיל ותרון הכירו
היטב ,בשל מעורבותם בהפעלת ערוץ הקשר
החשאי בין סאדאת לקיסינג'ר .במהלך
הפגישה הציג אסמאעיל בפני תרון סרט
שצילמו אנשי המודיעין המצרי בעת מעצרה
של מיס סו אן ,בחיפוש בדירתה ובחקירתה,
וכך סתר את טענת האמריקאים לגבי
אלימות .כדי לסיים את האירוע ,ביקש תרון
מאסמאעיל לטפל בעניין בשקט ומבלי לעורר
מהומה ,כדי לשמור על היחסים בין המדינות.
היה זה רגע רגיש ביחסים המתפתחים בין
שני שירותי המודיעין.
בפגישה הבטיח תרון לאסמאעיל כי מצרים
לא הייתה המטרה בפעולה זו ,שכן ידוע שארה"ב
וברה"מ מצויות בעימות ,וכל אחת מהן פועלת
לרגל נגד האחרת .מאחר והסובייטים פועלים
עכשיו בבסיס ג'אנכליס ,מתעניין המודיעין
האמריקאי במתרחש בו .תרון גם הבטיח לו כי
הידיעות שקיבלו מטנאשי לא הועברו לישראל.

ב 12-בספטמבר הזמין הרמטכ"ל שאזלי
את עוזר היועץ הסובייטי הראשי במצרים,
הגנרל זוורצב (לפי המקורות האחרים היה זה
היועץ הראשי עצמו ,אוקונב ,אך לפי שאזלי,
הוא שהה אז מחוץ לעיר) .הוא סיפר לו את
כל הסיפור ,מלבד הפגישה הסודית בין תרון
לאסמאעיל ,שעליה איש לא ידע .שאזלי ביקש
מהיועץ הסובייטי שיפנה את תשומת לב כל
הקצינים והחיילים הסובייטיים שבמצרים
בצורך לנקוט אמצעי זהירות ,ולא לפתח יחסי
ידידות עם אנשים מחוץ לבסיסיהם .הוא אף
אמר לו שקרוב לוודאי שכל הידיעות שמסר
טנאשי למודיעין האמריקאי ימצאו את דרכן
לישראל .היועץ הסובייטי הבטיח לשאזלי כי
יבצע את הצעדים הדרושים.

כדי לסיים את האירוע,
ביקש תרון מאסמאעיל
לטפל בעניין בשקט ומבלי
לעורר מהומה ,כדי לשמור
על היחסים בין המדינות.
היה זה רגע רגיש ביחסים
המתפתחים בין שני שירותי
המודיעין.
למחרת מסר היועץ לרמטכ"ל המצרי
כי כל הקצינים ששמותיהם עלו בחקירת
הפרשה הוחזרו לברה"מ ,וכי ננקטו צעדי
ביטחון קפדניים כדי שאירוע כזה לא יישנה .גם
השגריר הסובייטי במצרים ולדימיר וינוגראדוב
קיבל דיווח על הפרשה ,וגם ראש שלוחת
המודיעין הסובייטי במצרים ואדים קירפיצ'נקו.
לדברי שאזלי ,5החליט הנשיא סאדאת
שלא "לנפח" את הנושא ,והסתפק בדיווח
לסובייטים .מאחר וסאדאת לא רצה לפגוע
ביחסים המתפתחים עם ארה"ב ,הוא הורה
להפסיק את העיסוק בפרשה ,ולאפשר
לסובייטים חופש פעולה מלא כדי להחליט
באילו צעדים לנקוט נגד אנשיהם ,שמסרו
את המידע לטנאשי .לאחר שהטיפול הסתיים
לאחר מספר ימים ,הכין שאזלי דו"ח שהגיש
לשר ההגנה ,פריק (מקביל לרא"ל) צאדק.

המושיר (פילדמרשל) אסמאעיל התייחס
לפרשה זו בזיכרונותיו 6כ"אחת הפרשות
החשובות של המודיעין המצרי" .לדבריו,
ראנדופולו פעל לטובת ישראל ושלח אליה
ידיעות חשובות ,הן בתחום הצבאי והן בתחום
המדיני .עוד הוסיף כי הוא הורה לאנשיו
להסריט את כל האירוע ,כדי שלא יהיה מקום
לוויכוח באשר למה שהתרחש ,ושלאמריקאים
לא יהיו טענות שכן "הם הקימו את כל העולם
עלינו בעקבות מעצרה של אזרחית אמריקאית,
ודונלד ברגוס אף האשים אותי כי דיווחתי מידע
לא נכון לסאדאת ...האמריקאים עשו כל מאמץ
אפשרי כדי להביא לשחרורה של מיס סו אן,
7
וזה קרה לאחר כמה חודשים".
מלחמות המודיעין בין ה CIA-והמודיעין
המצרי לא תמו בפרשה זו .בתחילת 1972
נעצר באשמת ריגול גנרל מצרי בדימוס ושגריר
בשם מוהאב עבד אל-ע'פאר .על פי גורמי
המודיעין המצרי שעצרו אותו ,הוא נפגש עם
גורמים אמריקאים במועדון מעדי המפורסם
בקהיר ,והסכים לאסוף מידע עבור ארה"ב .אף
שדיפלומטים אמריקאים התעקשו כי הוא לא
פעל עבור שירותי המודיעין האמריקאיים ,הוא
נשפט ונידון ל 10-שנות מאסר בשל מסירת
סודות וקיום מגעים עם מעצמה זרה.8
כך ,בשעה שהנשיא סאדאת פעל במרץ
לחידוש היחסים בין מצרים לארה"ב ולהשבת
האמון בין שתי המדינות ,אירע מקרה שאיים
לשבש יחסים אלה .ערוץ הקשר החשאי
בין סאדאת לקיסינג'ר הוכיח את עצמו
ואת חשיבותו בפרשת הריגול של טנאשי.
באמצעותו הצליח סאדאת להסתיר את
שחרור הסוכנת האמריקאית ,לאחר שהCIA-
איים לנתק ערוץ זה בין סאדאת לוושינגטון,
במידה והיא לא תשוחרר .9עם זאת גיבור
הסיפור ,טנאשי ,ישב בכלא עד ליום מותו .הוא
היה היחיד ששילם את המחיר בפרשה זו .
5

6,7

8,9

פריק סעד אל-דין שאזלי :חציית התעלה,
עמ'  .82-81מערכות (.)1988
מידע על זכרונות המושיר אחמד אסמאעיל באתר
www.elwatannews.com/news/details/333407
Owen L Sirrs: A History of the Egyptian Intelligence
)Service, 1910-1999, Routledge US (2010

ניסן תשע"ט  /גיליון  / 83מבט מל"מ 11 /

פיגוע מקרר התופת בירושלים:
בדיקת הסמים ,אבו סוכר ומומחה החבלה
ביולי  1975התפוצץ בכיכר ציון בירושלים מטען ,שהונח בתוך מקרר .בפיגוע
נהרגו  14בני אדם ונפצעו  .62עדי ראייה מסרו פרטים על הרכב שהוביל את
מקרר התופת ,אך לא את מספרו
באדיבות אתר השב"כ
בוקר יום שישי 4 ,ביולי  ,1975בשעה
 ,10:00החריד פיצוץ עז את מרכז
ירושלים .מטען נפץ שהונח במקרר התפוצץ
בכיכר ציון בעיר .בפיגוע נהרגו  14בני אדם
ונפצעו  .62מבדיקת הממצאים בזירה
ותחקור העוברים ושבים ,גובשה תמונת
המודיעין הבאה :המטען הונח במקרר
מסוג אמקור  ,10שהובל למקום בטנדר
פולקסוואגן דאבל קבינה בצבע כחול ,בעל
לוחית רישוי עם האות ש' ,המציינת את אזור
נפת שכם ביהודה ושומרון .ברכב נסעו שניים,
נהג וסבל .הטנדר חנה במגרש הרוסים.
השניים פרקו את המקרר מהטנדר והעמיסו
אותו על עגלת הובלה .הסבל ירד עם העגלה

ב

באסם טבילה

לכיוון הכיכר ,אך כשהתקשה להעלות אותה
על המדרכה ,יהודי טוב לב התנדב לעזור לו.
הסבל השעין את המקרר על הקיר ודקות
לאחר שהלך  -התפוצץ מקרר .ארגון פת"ח
נטל אחריות לביצוע הפיגוע.
מתוך שלל העדויות ,שאספו במקום בידי
כוחות הביטחון ,בלטו שני עדים מרכזיים :נהג
ישראלי שנסע אחרי הטנדר כברת דרך ,משלא
הצליח לעקוף אותו ,וילד בן  .11שניהם לא
זכרו את מספר הרכב ,גם לא לאחר שעברו
הליך היפנוזה לרענון זיכרונם .בסיוע העדים
הוכן קלסתרון של המפגע ,שהופץ לכל תחנות
הגבול של המדינה .מאות אנשים שדמו ,ולו
במעט ,לקלסתרון ,עוכבו ותוחקרו .כל פריט
מידע נבדק ללא יוצא מן הכלל – כולל טלפונים
של מעסיקים ,שדיווחו שעובדיהם הערביים
לא התייצבו לעבודה לאחר הפיגוע .אך לא
הושגו תוצאות.
מקרר אמקור  10היה כה נפוץ ,מצוי כמעט
בכל בית שני .תיאור הרכב (ללא המספר) תאם
לכ 600-מכוניות ברחבי איו"ש ,כ 100-מהן
באזור שכם .בעליהן זומנו והתייצבו עם כלי
הרכב במשרדי המנהל האזרחי ,אך איש מהם
לא נעצר.

השוטר בדק סמים
וגילה מכונית תופת
שמונה חודשים לאחר הפיגוע ,במרץ ,1976
שוטר מהכפר סילוואן שבמזרח ירושלים זיהה
כלי רכב וחשד כי הוא מעביר סמים .המכונית
המתינה בצדי הדרך בין הכפר לעיר העתיקה.
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השוטר ביקש מהנהג לפתוח את תא המטען
ונדהם לגלות מטען חבלה ,חוטי חשמל ובלון
גז – מכונית תופת .הנהג נעצר ובחקירתו "גלגל"
חוליה של שמונה אנשים ,שנעצרו אף הם .אחד
מהם ,מלצר שעבד במלון המלכים בירושלים,
היה מוכר לאחד החוקרים מעבודתו.

בלטו שני עדים מרכזיים :נהג
ישראלי שנסע אחרי הטנדר
כברת דרך ,משלא הצליח
לעקוף אותו ,וילד בן .11
שניהם לא זכרו את מספר
הרכב ,גם לא לאחר שעברו
הליך היפנוזה לרענון זיכרונם.
המלצר הודה בחקירה והסגיר את החוליה
ואת פעילותה .לאחר מכן נידב לחוקריו פרט
מידע ,שאינו קשור" :לפני זמן מה הייתי ברבת
עמון ,נכנסתי למספרה להסתפר ,ובעודי
יושב בכסא עברה ברחוב מכונית פונטיאק
אמריקאית; והספר אמר' :זה גיבור המקרר'".
המלצר ציין כי לא הספיק לראות את הנהג,
אבל הספר אמר כי מוצאו מהכפר תורמוס-
עיא ,שבנפת רמאללה .גם הניסיון לאתר את
נהג הפונטיאק לא צלח.

איש קשר למפקדה בסוריה
כשלושה חודשים לאחר מכן ,ביוני ,1976
נעצרה חוליה של פת"ח מהכפר זאויה שבאזור
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ג'בארה ,שהיה פיקח מאוד
וזהיר ,לא נשבר ולא הודה
בדבר .כשהוטח בפניו כי
בדרכונו יש חותמת כניסה
לסוריה אך אין חותמת יציאה,
השיב" :מה אתם רוצים ממני?
תבואו בטענות לסורים".
טול כרם .חברי החוליה ,שנחשדו בביצוע
פיגועים ,הודו בחקירתם במיוחס להם ,הסגירו
אמל"ח שהיה ברשותם ואף הסגירו חוליה
נוספת ,שהסגירה חוליה נוספת  -בסך הכול
כ 20-פעילים .בחקירתם עלה כי ישנו אדם
מרמאללה המהווה איש קשר למפקדת פת"ח
בסוריה ,ערבי-אמריקאי מהכפר תורמוס-עיא...
אך האיש לא היה אז בארץ.
בספטמבר הגיע האיש – אחמד אברהים
ג'בארה ,המכונה אבו סוכר – לארץ .הוא נעצר
והכחיש כל קשר לפח"ע .הוא טען כי הוא איש
העולם הגדול ,עוסק בסחר במכוניות ,אוהב את
החיים הטובים :נשים ודולרים ,ואין סיכוי שיפסיד
זאת .ג'בארה ,שהיה פיקח מאוד וזהיר ,לא נשבר
ולא הודה בדבר .כשהוטח בפניו כי בדרכונו יש
חותמת כניסה לסוריה אך אין חותמת יציאה,
השיב" :מה אתם רוצים ממני? תבואו בטענות
לסורים".
עבודת חקירה מאומצת של החוקרים,
במהלכה חודשה חקירתם של אנשי זאויה,
הצליחה לקשור את אבו סוכר לפח"ע .כל
העצורים הודו כי אבו סוכר גייס אותם לפעילות.
אבו סוכר התעקש" :כן ,אני גייסתי אותם ,אבל
זה הכול .אני לא האחראי עליהם".
בסופו של דבר הודה אבו סוכר על חלקו
בפיגוע מקרר התופת .וכך סיפר :הוא גויס
לפת"ח ב ,1974-עמד בקשר עם המפקדה
בדמשק וקיבל משימות ,בהן גיוס פעילים
לפעילות טרור והעברת אמל"ח .בהודאתו
מסר כי היה שותף לתכנון ביצוע פיגוע מכונית
תופת בתל אביב ,שנחשפה טרם הפעלתה,
וכי את הרעיון לביצוע פיגוע המקרר הגה ביחד

עם באסם טבילה ,תושב שכם ,שהיה מומחה
החבלה של החוליה .ההצעה לביצוע הפיגוע
הועברה למפקדה בחו"ל וקיבלה את אישורה,
ובצדה הדרישה לבצע את הפיגוע בתחילת יולי.
מקרר התופת הורכב במפעל העגלות של
טבילה בשכם .ג'בארה ערך סיורים מקדימים
בירושלים כדי לאתר מקום מתאים לפיגוע,
וטבילה היה המוציא לפועל .יחד עם פעיל
נוסף ששימש כנהג ,הסיע טבילה את המקרר
לירושלים והניחו בכיכר ציון .ג'בארה עצמו יצא
מוקדם בבוקר הפיגוע לירדן ומשם לסוריה ,כדי
לדווח למפקדה על ביצועו.

המפגע שברח לחו"ל ולא שב
עם קבלת ההודאה יצאו אנשי שירות
הביטחון הכללי ,בליווי צה"ל ,אל ביתו של
טבילה בשכם ,על מנת לעצרו .אז התברר
כי טבילה יצא יומיים קודם לכן לירדן ,לאחר
שהבין כי ג'בארה ככל הנראה נעצר .בביתו
של טבילה נמצאו שני מטעני חבלה ,מנגנוני
הפעלה וחומר נפץ מאולתר.

בחקירות עלה כי טבילה
ניסה לחזור על הצלחת
פיגוע המקרר ,באמצעות
עגלת תופת ,עגלת בורקס
ממולכדת ,שנחשפה ב1976-
טרם התפוצצותה .עוד עלה
כי טבילה ,בעליו של טנדר
פולקסוואגן דאבל-קבינה כחול
בעל לוחית זיהוי עם האות ש',
התייצב לזימון שקיבל  -אך
עדי הראייה לא זיהו אותו ואת
מכוניתו.
בחקירות עלה כי טבילה ניסה לחזור על
הצלחת פיגוע המקרר ,באמצעות עגלת תופת,
עגלת בורקס ממולכדת ,שנחשפה ב1976-
טרם התפוצצותה .עוד עלה כי טבילה ,בעליו

אחמד אברהים ג'בארה

של טנדר פולקסוואגן דאבל-קבינה כחול בעל
לוחית זיהוי עם האות ש' ,התייצב לזימון שקיבל
 אך עדי הראייה לא זיהו אותו ואת מכוניתו.עם בריחתו לחו"ל הגיע טבילה לדמשק,
ובמשך שנים שימש שם כמאמן חבלה עבור
מנגנון הפיגועים של פת"ח" ,הגזרה המערבית".
באמצע שנות ה 80-הוא עבר לירדן ושימש
כפונקציונר במשרדי פת"ח ברבת עמון .הוא
נחשב לאחד מאנשי ההנהגה של פת"ח והוזכר
כאחד הפעילים שהרשות הפלסטינית דרשה
להחזירם לשטח עם הקמתה ,אך מדינת
ישראל סירבה לאשר את כניסתו.
אבו סוכר הועמד לדין בבית המשפט הצבאי
ברמאללה ביוני  ,1977ונגזר עליו מאסר עולם
ועוד  30שנה במצטבר .הוא שוחרר מהכלא
ביוני  ,2003לאחר שריצה  27שנים ,וזאת
כמחווה של הדרג המדיני לרשות הפלסטינית,
לקראת "פסגת עקבה" .ג'בארה נחשב לזקן
האסירים ,ועם שחרורו מינה אותו עראפאת
ליועץ לענייני אסירים ,והוא אף צורף ל"מועצה
המהפכנית" ,ממוסדות ההנהגה של פת"ח .
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בול פגיעה

בולים ישראליים מספרים על המודיעין

ההיסטוריה של קהילת המודיעין הישראלית מתחילה ביציאת מצרים,
עת התגבשו בני ישראל לעם ,ונמשכת עד ימינו אלה .אירועים שונים
של הקהילה ,אנשים שפעלו במסגרתה ,שיטות העבודה בה ומבצעים
רבים שביצעה נשארו עלומים מעיני הציבור הרחב .חלקם התפרסם
רק בחלוף השנים ,או בעת תקלה ,ורק מקצתם זכה לפרסום בבולי

ישראל .ברוב המקרים אין הבול קושר בין הציור שעליו לבין קהילת
המודיעין .מטרת מדור זה היא לספר על הקשר בין הבול ובין הקהילה,
על שיטות עבודה של המודיעין המשתקפות בבולים ישראליים ועל
אנשי מודיעין לפני קום המדינה ובשנות קיומה המופיעים בבוליה.

שמעון אביבי ז"ל

תודה לתא"ל (מיל') יובל חלמיש על הערותיו המועילות לגיבוש רשימה זו

שני בולים מתוך סדרה בת  16בולים בשם "לצה"ל בהצדעה",
שהוקדשה לכומתות ולסמלים של חילות צה"ל

בול חיל המודיעין
תאריך הנפקה9.4.2018 :
כיתוב על הבול :חיל המודיעין
כיתוב על השובל :לך תהילה ,דומייה
ציור על הבול :כומתה וסמל של חיל המודיעין
ציור על השובל :סמל חיל המודיעין

בעקבות דו"ח ועדת אגרנט ,שבדקה את מחדלי מלחמת יום
הכיפורים ,הוחלט על הפרדה בין אגף המודיעין (אמ"ן) לבין חיל
המודיעין (חמ"ן) ,שבראשו יעמוד קצין מודיעין ראשי (קמנ"ר) ,כפוף
לראש אמ"ן .המטרה הייתה לאפשר לראש אמ"ן להתמסר לנושאי
המחקר ,להערכת המודיעין ולהתרעה; ולהסיר ממנו את הצורך
לדאוג לטיפול היומיומי בענייני החיל ובכל הקשור בבניין הכוח
המודיעיני ובניהול המשאבים ,הלוגיסטיקה והארגון שלו.
בשנת  1976התבצעה ההפרדה בין אמ"ן לחמ"ן ,והקמנ"ר הראשון
היה תא"ל דוב תמרי .נקבע שהחיל אחראי על העניינים הארגוניים
ובניין הכוח באגף ,החל מאיתור ,מיון ושיבוץ של מיועדים לשירות
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ביטחון (מלש"בים) באגף ,וכלה בקיום ההכשרות במסגרת בית
הספר למקצועות המודיעין ,בה"ד  .15בכלל זה נמנים קורסים קדם-
צבאיים ,תוכנית חבצלות ,מסלול שחקים ומסלולי מחשוב .הקמנ"ר
הנוכחי הוא תא"ל יובל שמעוני.
שני קמנ"רים לשעבר ממלאים כיום תפקידים בכירים במל"מ :דודו
צור ,מנכ"ל המל"מ ,היה קמנ"ר בשנים  ;2001-1998ויובל חלמיש,
חבר הוועד המנהל וראש ועדת גיוס ופעילות חברים במל"מ ,היה
קמנ"ר בשנים  .2009-2005

בול פגיעה

בולים ישראליים מספרים על המודיעין
בול חיל האיסוף הקרבי
תאריך הנפקה9.4.2018 :
כיתוב על הבול :חיל האיסוף הקרבי ,מערך הגנת הגבולות
כיתוב על השובל :הצופה שלפני המחנה
ציור על הבול :כומתה וסמל של חיל האיסוף הקרבי ,כומתה וסמל של חיל הרגלים
ציור על השובל :סמל חיל האיסוף הקרבי וסמל חיל הרגלים

בשנת  2000הוקם חיל מודיעין השדה (מוד"ש) במסגרת מפקדת
זרוע היבשה בצה"ל ,וכל תחום מודיעין השדה עבר מחיל המודיעין
לחיל מודיעין השדה .בשנת  2009שונה שם החיל לחיל האיסוף
הקרבי .זאת בעקבות ההחלטה לצמצם את תחומי עיסוקו של החיל
לתחומי האיסוף הקרבי בלבד ,ולהעביר את האחריות בחזרה לחיל
המודיעין בכל הקשור להכשרת כוח האדם המודיעיני של יחידות
חיל מודיעין השדה .כתוצאה הפך מפקד החיל מקצין מודיעין שדה
ראשי (קמש"ר) לקצין איסוף קרבי ראשי (קאס"ר).
חיל האיסוף הקרבי מורכב מחמישה גדודים הכפופים מקצועית
לקאס"ר ,שאחראי על בניין הכוח וכשירותו .הם כפופים פיקודית
לשלושת הפיקודים המרחביים :גדוד שחף פועל בגזרת גבול לבנון;
גדוד עיט פועל בגזרת רמת הגולן וגבול סוריה; גדוד ניצן פועל בגזרת
יהודה ,שומרון ובקעת הירדן; גדוד נשר פועל בגזרת רצועת עזה
והחלק הצפוני של גבול מצרים; גדוד איתם פועל בגזרת גבול ירדן
וגבול מצרים בואכה אילת.

תא"ל אמנון סופרין היה מייסדו של חיל האיסוף הקרבי ושרת
כקאס"ר בשנים  .2003-2000היה עד לאחרונה ראש ועדת מורשת
ותכנים במל"מ .תא"ל יובל חלמיש החליפו ושימש קאס"ר בשנים
.2005-2003
בשנת  2017שונתה שוב הגדרת הייעוד של החיל והורחבו סמכויותיו.
החיל הפך להיות אחראי על הגנת הגבולות וקלט תחת פיקודו את
גדודי החי"ר המעורבים  -קרקל ,ברדלס ואריות הירדן .לפיכך שונה
שמו למערך הגנת הגבולות .הכשרת כוח האדם לחיל ,המורכב
מבנות ומבנים ,מתבצעת בבסיס סיירים בדרום הארץ .בראש החיל
עומד כעת כמפקדו תא"ל אמיר אבשטיין .

בחיל כמה תפקידים ,בהם לוחמי איסוף רגליים ,הפועלים לאיסוף
מודיעין מתוך עמדות הסוואה; לוחמי איסוף רכובים ,הנעים על רכבי
שטח בשם "רקון"" ,זריז" ואחרים ומבצעים מהם תצפיות ואיסוף
מודיעין; לוחמים בעמדות תצפית פנורמית ,שמבצעים תצפיות
ממושכות מעמדה סמוכת גבול; לוחמים מפעילי בלון ,האמונים על
הפרחת בלוני תצפית לאורך הגבול; תצפיתניות ובקא"סיות (בקרות
איסוף) – המפעילות מערכות תצפית ומכ"ם מתוך מוצבים ובסיסים
בגבולות.
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מלחמת האזרחים בספרד
הייתה כולה קרב מודיעיני
השאלות שנותרו פתוחות בנוגע למלחמת האזרחים בספרד ,שעתה מלאו לה  80שנה,
ניתנות למענה רק בהרכבת תמונה מודיעינית ,על ידי ליקוט פרטים ובניית תמונה כוללת.
הייתה זו מלחמה שהתחוללה מאחורי הקלעים של שדות הקרב ,ההפצצות והפגנות
ההמונים  -מלחמת המודיעין שבין שני הצדדים  /חלק ראשון
רס"ן (מיל') קובי סגל ,היסטוריון צבאי

ב

ימים אלה מלאו  80שנה לסיום
מלחמת האזרחים בספרד .בזה אחר
זה נפלו ,במהלך החודשים הראשונים של
 ,1939מעוזי הרפובליקנים ,האנרכיסטים
והקומוניסטים .חבל קטלוניה כולו נכבש
כאשר העיר טרגונה נפלה ב 14-בינואר,
ברצלונה נפלה ב 26-בינואר לידי כוחותיו
של פרנקו וז'ירונה ב 5-בפברואר .חמישה
ימים לאחר נפילת ז'ירונה תמה ההתנגדות
הרפובליקנית בחבל זה.
ב 27-בפברואר ,לאחר יותר משנתיים של
ניטרליות ,הכירו ממשלות בריטניה וצרפת
בממשלו של הגנרל פרנסיסקו פרנקו.

מה שהחל כסכסוך ספרדי
פנימי הפך מהר מאוד
למלחמה כלל-אירופית ,בין
צבאות ותפיסות עולם מגוונות,
על אדמתה של ספרד.
בידי הרפובליקנים נותרו עדיין הבירה
מדריד וכמה כיסי התנגדות .ב 28-במרץ
נפלה גם מדריד לידי הלאומנים .למחרת
נכנעה ולנסיה ,שעליה נאבקו הצדדים במשך
כשנתיים .הניצחון הוכרז באחד באפריל ,עם
כניעת אחרוני הרפובליקנים.
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כך הסתיימו  32חודשי המלחמה .היא
הותירה אחריה את ספרד מוכה והרוסה;
במהלכה נהרגו בשדות הקרב ,נרצחו ,גוועו
ברעב או נקברו חיים בהפצצות מספר לא
ידוע של אזרחים ולוחמים ,שהוערך בין 600
אלף למיליון.

ממרוקו לספרד .אחריה התווספו למלחמה
ה"מתנדבים האיטלקים" –  75אלף חיילים
מצבאו של בניטו מוסוליני ,וכ 20-אלף מחיילי
פורטוגל ,שחצו את הגבול בפקודת שליטה
הסמכותי אנטוניו סאלאזר ,כדי להילחם נגד
הממשלה הנבחרת של השכנה ממזרח.

המלחמה האמיתית היא
מלחמת המודיעין

מולם לחמה הרפובליקה הספרדית,
שלצדה עמדה במפתיע דווקא בריה"מ .זו
שלחה מהקצה המרוחק של היבשת כוחות
שריון ,מומחים צבאיים ,ארטילריה ומטוסים.
מקסיקו ,הרחוקה עוד יותר ,שלחה אף היא
סיוע לממשלת הרפובליקה ,אזרחי בעיקרו.
אל כל אלה התווספו "הבריגדות הבינלאומיות"
– מתנדבים מלא פחות מ 54-ארצות ,כולל
קבוצת מתנדבים יהודיים מפלשתינה-א"י.

המלחמה פרצה ב 17-ביולי  .1936קצינים
ספרדים ששרתו במרוקו קראו תגר על
ממשלת המרכז-שמאל שבמדריד ,ובמקביל
פרצו מהומות בערים המרכזיות .מה שהחל
כסכסוך ספרדי פנימי הפך מהר מאוד
למלחמה כלל-אירופית ,בין צבאות ותפיסות
עולם מגוונות ,על אדמתה של ספרד.
המלחמה הפכה לחזרה כללית לקראת
מלחמת העולם השנייה ,שפרצה חמישה
חודשים בדיוק מיום כניעת הרפובליקנים.
לחמו בה אלה באלה ,קואליציה אולטרה
ימנית ,שבמרכזה מפלגת הפאלנחה של
ה"קאודיליו" ,המנהיג הספרדי פרנקו ,ולצדו
שלוש מדינות אירופיות נוספות  -לכולן
אוריינטציה אנטי-קומוניסטית קיצונית:
גרמניה ,איטליה ופורטוגל .רכבת אווירית
של מטוסי תובלה גרמנים מסוג יונקרס
 ,JU 52תרומתה האדיבה של גרמניה
הנאצית ,הטיסה את החיילים המורדים

צרפת ,בריטניה ,וארה"ב בחרו בקו ניטרלי
למרות לחץ מסיבי של בריה"מ ,באמצעות
שלוחיה וסניפי ה"קומינטראן" ברחבי העולם,
להצטרפות לממשלת מדריד "להצלת העם
הספרדי מהפשיזם".
הצדדים הלוחמים הפעילו מערכות נשק
בצרפת ,כ"שדה ניסויים" לקראת המלחמה
הגדולה .הכל הבינו כי זו ממתינה כבר מעבר
לפינה ,והכינו מטוסי קרב מודרניים ,תותחי
 88מ"מ ,רכבות אוויריות ,ולראשונה גם
קרבות שריון בשריון .עד היום רואים רבים
את המלחמה כמלחמת "בני אור" – בריה"מ

מלחמת האזרחים בספרד הייתה כולה קרב מודיעיני  /רס"ן (מיל') קובי סגל ,היסטוריון צבאי לשעבר
והבריגדות הבינלאומיות ,ב"בני חושך" –
הפשיסטים והנאצים.
המלחמה הזו כמעט ונשכחה.
נותרו רק שאלות ,חידות ותעלומות לא
פתורות :מה בדיוק הניע את הרוסים להגיע
מהקצה השני של היבשת ולהתערב בכזאת
אינטנסיביות? מדוע חיסל יוזף סטאלין את
טובי הקצינים ששלח לספרד ,מיד כששבו
מהמלחמה? והשאלה החשובה מכולן  -האם
קיים קשר ישיר בין המלחמה ההיא על אדמת
ספרד למלחמה שתפרוץ חמישה חודשים
אחריה ,בין אותם גושים עולמיים ,ותותיר
אדמה חרוכה באירופה ובחלקים נרחבים של
העולם כולו?.

בפועל התנדבו לבריגדות
תומכי הקומוניזם בעשרות
ארצות; גולים פוליטיים ממדינות
פשיסטיות ,דוגמת גרמניה
ואיטליה ,שנאלצו לנדוד מארצם;
וגם תמימים שהאמינו באמת
ובתמים בטוהר כוונותיו ובאהבת
האדם של סטאלין ,כמו גם בצורך
להילחם בפשיזם.
התשובה לכל השאלות לא תימצא
בביוגרפיות הסדורות .ניתן יהיה לגלותה
בהרכבת תמונה מודיעינית רק על ידי
ליקוט פרטים ובניית תמונה כוללת .תהיה
זו תמונה של מלחמה אחרת מזו שבספרות
על מלחמת האזרחים הספרדית .הייתה זו
מלחמה שהתחוללה מאחורי הקלעים של
שדות הקרב ,ההפצצות והפגנות ההמונים,
מלחמת המודיעין שבין שני הצדדים.

הרכבת האווירית שהצילה את
פרנקו
הצעד הראשון שהפך את מלחמת
האזרחים הספרדית למלחמה אירופית

היה מלכתחילה יוזמה מודיעינית .עם הגיע
הידיעות על פרוץ ההפיכה ,יעצו אנשי משרד
החוץ הגרמני לקנצלר אדולף היטלר ,שלא
להתערב בה .זאת ,אף שהתערבות כזאת
הייתה יכולה להבטיח לגרמניה בן ברית
נאמן נוסף על מוסוליני ,ועמו איום ישיר על
גיברלטר – השער לים התיכון החיוני כל כך
לצי הבריטי ,ואיום מתמיד במלחמה עתידית
על צרפת ,שתיאלץ להילחם בשתי חזיתות.
מי ששכנע את הקנצלר לדחות עמדה זו
ולהתערב במלוא העוצמה היה ראש שירותי
הריגול של הצבא הגרמני ,האדמירל ווילהלם
פראנץ קנאריס .קנאריס הכיר היטב את
פרנקו ממפגשים קודמים בספרד ,והשניים
היו מיודדים .כשפנה פרנקו ,ב 22-ביולי אותה
שנה ,חמישה ימים בלבד מפרוץ ההפיכה,
בבקשת סיוע של מטוסי תובלה להטסת
חייליו ממרוקו לספרד  -הוא קצר את פרי
הידידות הזו .הבקשה הועברה באמצעות
קולונל בייגבר ,הנספח הצבאי בשגרירות
במדריד ,ויומיים לאחר מכן הגיעו בבהילות
שני אנשי עסקים גרמנים ממרוקו לברלין
בשליחותו של פרנקו .קנאריס מיהר לארגן
להם בו ביום פגישה מיידית עם הקנצלר ,אף
שפורמלית הוא היה בחופשה.
כשבוע מפרוץ ההפיכה יצאה לדרך הרכבת
האווירית הראשונה מסוגה בהיסטוריה.
בשבועות הספורים שחלפו מבקשת הסיוע
הגיעו לספרד יותר מ 15-אלף חיילים
מתנדבים .בספטמבר  1936הגיע סגן אלוף
ולטר ורלימונט ,מהצבא הגרמני ,לפקד על
האזור ולשמש יועץ צבאי לגנרליסימו פרנקו.

אדולף היטלר

בניטו מוסוליני

אנטוניו סאלאזר

קנאריס העמיד תנאי מרכזי אחד –
שהרכבת הזו תשרת אך ורק את פרנקו ידידו.
תשלום באמצעות סחורות בתמורה לסיוע
נדרש גם הוא ,אך איש לא התעקש לדרוש
אותו.
הרכבת האווירית הרצופה של טיסות
היונקרס  52הצילה את צבאו של פרנקו.
בחודשים הבאים התווספו אליה טייסת
קבועה של מטוסים מסוג זה ,טייסת מטוסי
קרב מסוג היינקל  ,51ארטילריה וציוד רב

פרנסיסקו פרנקו

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
שהגיע דרך נמל קאדיס וגבול פורטוגל לצבא
המורדים; עתה פרנקו שלט בו ללא עוררין.
בנובמבר ,ארבעה חודשים לאחר מכן,
יוקם "לגיון הקונדור"" ,חיל האוויר"  ,שכלל
כ 100-ממיטב מטוסי הקרב והתובלה של
המתנדבים הגרמנים.

תמרון ציני בין "אהבת האדם"
לטיהורים
בניגוד למעורבות הגרמנית ,שהחלה מיד
עם פרוץ ההפיכה ,המעורבות הסובייטית
החלה בדרך מוזרה ואיטית .בקיץ 1936
היה סטאלין בעיצומם של "משפטי הראווה",
שאותם תכנן כדי לחסל את יריביו הפוליטיים.
לרשותו עמדו מנגנון המפלגה ושני גופים
מודיעיניים רבי עצמה :הנ.קוו.ד והדירקטוריון
הרביעי של המודיעין הצבאי ,שיכונה לימים
בשם ג'י.אר.יו.

לפשיזם .בהוראת "הוועד המרכזי" של
המפלגה פרצו בשבוע הראשון של אוגוסט
"הפגנות ספונטניות" ברחבי בריה"מ ועצרות
תמיכה עממיות ברפובליקה הספרדית .אלפי
פועלים סובייטים הודיעו כי בכוונתם "לתרום
ממשכורתם" למען הרפובליקה הספרדית,
וממשלת בריה"מ הודיעה רשמית כי תעביר
לספרד "תמיכה ואספקה שאינם צבאיים".
בחודש שלאחר מכן נחתם הסכם בין
לא פחות מ 27-מדינות אירופיות ,שלפיו הן
מתחייבות שלא להושיט סיוע צבאי לאף
אחד מהצדדים בספרד.

הנ.קו.וו.ד" ,סבו" של הק.ג.ב ,היה ארגון
מודיעין חובק עולם שפעל באמצעות
ה"קומינטראן" – ברית המפלגות הקומוניסטיות
בכל ארצות העולם ,ו"ארגוני חזית" שאינם
קשורים לכאורה למפלגה הקומוניסטית ,אך
בפועל הם עושי דברה וממלאים בצייתנות כל מנואל אסאניה ,נשיא הרפובליקה הספרדית השנייה
הוראה ממוסקבה.
מקסים ליטווינוב ,שר החוץ הסובייטי,
היה אחד מהחותמים על האמנה ,שעליה
על כל "נבחרת החלומות"
חתמו גם היטלר ומוסוליני .במאמר
הזו פיקד יאן ברזין (שם קוד:
מערכת שהוכתב בדרך כלל ישירות על
ידי סטאלין ,התפתל ביטאון המפלגה
"גרישין") ,מפקד הדירקטורט
בבריה"מ "איזווסטיה" והסביר כי מדיניות
הרביעי בצבא האדום – המודיעין
אי-ההתערבות היא לחלוטין לא עמדתה של
הצבאי .לא היה זה מינוי מקרי.
בריה"מ ,וכי זו האחרונה נאלצה לחתום על
ההסכם כדי לצרף אליו גם את צרפת ואת
בריטניה ולמנוע בכך ישירות אספקת נשק
כשהגיעו לסובייטים הידיעות על מלחמת לפשיסטים מחוץ לגבולות ספרד.
האזרחים בספרד ועל התמיכה הגרמנית
המסיבית בפרנקו ובאנשיו ,מוסקבה שמרה
במקביל לסיוע ה"לא צבאי" נתן סטאלין,
בשבועיים הראשונים על דממה רועמת .ב 26-באוגוסט  ,1936למעלה מחודש
כתוצאה נמתחה במפלגות הקומוניסטיות מפרוץ ההפיכה ,הוראה חשאית לשלוח
האירופיות ביקורת קשה על מוסקבה .ליאון לספרד תגבורת צבאית רציפה מסוג מיוחד.
טרוצקי ,יריבו המר ביותר של סטאלין ומושא וילי מינצבורג ,ראש המדור האירופי של
הפרנויות של פחדיו ,הגדיר את התנהגותה "הקומינטראן" ,שאיגד תחתיו את המפלגות
של מוסקבה ככזו המפקירה את ספרד הקומוניסטיות בכל העולם ,החל עם מוריס
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במאמר מערכת שהוכתב בדרך
כלל ישירות על ידי סטאלין,
התפתל ביטאון המפלגה
בבריה"מ "איזווסטיה" והסביר
כי מדיניות אי-ההתערבות היא
לחלוטין לא עמדתה של בריה"מ,
וכי זו האחרונה נאלצה לחתום על
ההסכם כדי לצרף אליו גם את
צרפת ואת בריטניה ולמנוע בכך
ישירות אספקת נשק לפשיסטים
מחוץ לגבולות ספרד.
תורז ,מנהיג המפלגה הקומוניסטית בצרפת,
בהקמת רשת ארגונים ,ובראשם "הבריגדות
הבינלאומיות" .הרשת פעלה בכל רחבי
העולם לגיוס מתנדבים למאבק בפשיזם.
בפועל התנדבו לבריגדות תומכי הקומוניזם
בעשרות ארצות; גולים פוליטיים ממדינות
פשיסטיות ,דוגמת גרמניה ואיטליה ,שנאלצו
לנדוד מארצם; וגם תמימים שהאמינו באמת
ובתמים בטוהר כוונותיו ובאהבת האדם של
סטאלין ,כמו גם בצורך להילחם בפשיזם.
בפועל ,היוו "הבריגדה הבינלאומית",
כמו גם "הועד הבינלאומי לעזרת העם
הספרדי" ועוד עשרות ארגוני חזית נוספים,
רשת הסוואה להתערבות סובייטית עקיפה
בלחימה .הארגון והמימון של כלל הארגונים
האלו הגיעו מהקומינטראן ומהנ.ק.וו.ד.
הייתה זו פעילות צבאית במסווה מודיעיני
נרחב ויוצא דופן .בדרך זו הצליחה בריה"מ,
שחתמה על האמנה הבינלאומית לאי
התערבות ,לתמוך מסיבית ברפובליקה
הספרדית ,ישירות ובעקיפין .התמיכה
העקיפה הייתה באמצעות גופי המודיעין שלה
והפעלה מאחורי הקלעים של מגוון ארגוני
ה"חזית" .אלה הזרימו דרך הרי הפירנאים
לוחמים קומוניסטים לספרד .התמיכה
הישירה הייתה באמצעות "יועצים" .לספרד
נשלחו טובי המומחים של הצבא האדום ושל
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שירותי המודיעין הסובייטיים ,רובם ככולם,
בדומה לבריגדות ,בשמות בדויים וכינויים.
גנרל שמושקביץ' ("דוגלאס") כיועץ לחיל
האוויר ,אדמיראל קוזנייצוב ("קוליה") כיועץ
לחיל הים ,אלכסנדר פלדבין ("אורלוב") נציג
הנ.ק.וו.ד ,ואפילו הסופר איליה ארנבורג וכתב
"פראבדה" קולצוב תחת כיסוי שמאחוריו
סוכני שטח ישירים של ה"בוס" במוסקבה
הרחוקה ,האמורים לדווח לו על הכל.
למרות החתימה על "אי ההתערבות" ,החלו
הסובייטים ,בדומה לגרמנים ולאיטלקים,
להזרים נשק ותחמושת לממשלת ספרד.
בדרך זו עברו לספרד גם טייסות שלמות,
ספינות ואפילו כוחות שריון ,שלחמו בקרבות
השריון בשריון הראשונים בהיסטוריה.
אדמתה של ספרד הפכה לשדה ניסויים ענק,
בתנאי קרב ,של מערכות נשק בשימוש כל
הצדדים.

מיליון דולר ,במחירי אותם ימים ,הרבה מאד
מיליארדים במחירי ימינו אנו.
ולאדימיר אנטונוב-אובסיינקו ,דיפלומט
ואיש מודיעין סובייטי בכיסוי של הקונסול
בברצלונה ,הצליח לשכנע את שר האוצר
הספרדי חואן נגרין להעביר  70%מעתודות
הזהב של ספרד למוסקבה" ,כדי להגן עליהם
מהמורדים" ,כפיקדון .ההצעה התקבלה
בפרלמנט והכסף עבר למוסקבה באמצעות
ספינות סוחר סובייטיות .יתרת העתודות
הועברו עוד קודם לכן לצרפת .הספרדים
שילמו עבור "אחוות העמים" שהציעה להם
מוסקבה במטבע ה"קשה מכל" – זהב.

מפקד המודיעין הצבאי חוסל
על כל "נבחרת החלומות" הזו פיקד יאן
ברזין (שם קוד" :גרישין") ,מפקד הדירקטורט
הרביעי בצבא האדום – המודיעין הצבאי .לא
היה זה מינוי מקרי .המבצע כולו במהותו היה
מבצע מודיעיני רחב היקף של התערבות
צבאית במסווה של "בריגדות בינלאומיות"
מחד גיסא ו"ייעוץ" לממשלתה החוקית של
ספרד מאידך גיסא.

ולאדימיר אנטונוב-אובסיינקו,
דיפלומט ואיש מודיעין סובייטי
בכיסוי של הקונסול בברצלונה,
הצליח לשכנע את שר האוצר
הספרדי חואן נגרין להעביר
 70%מעתודות הזהב של
ספרד למוסקבה" ,כדי להגן
עליהם מהמורדים" ,כפיקדון.
ל"אהבת האדם" של סטאלין ו"ההזדהות
עם העם הספרדי" היה גם מחיר800 :

סטאלין עם בתו סבטלנה אלילוייבה ב1935-

התמיכה הסובייטית בנשק ,מזון ,דלק
וכוח אדם ,אפשרה לרפובליקה לשרוד קרוב
לשלוש שנים .מעורבות זו קיבלה תפנית
חדה במחצית  ,1937כשבמקביל ל"משפטי
הראווה" במוסקבה ,שבהם נשפטו והוצאו
להורג בכירים בצבא האדום ,החלו לפתע
ראשי המשלחת הצבאית הסובייטית על
אדמת ספרד להיקרא למוסקבה ,להישפט
במשפט מהיר ולסיים את חייהם בירי של
כדור בודד בעורף במרתפי כלא לוביאנקה.
כך פוטר מתפקידו באוגוסט  1937ברזין,
מפקד הכוחות הסוביטיים במלחמה – וחוסל.
זה היה גם גורלו של אנטונוב-אובסיינקו,
ה"קונסול" שדאג למימון הפרויקט כולו,
שהוזעק למוסקבה ונעצר עם אשתו .שניהם
הוצאו להורג ב 10-בפברואר .1938
אלכסנדר אורלוב ,ראש משלחת הנ.ק.וו.ד,
הוזעק גם הוא למוסקבה ,ולאחר שהבין את
הגורל המצפה לו ,דאג לרוקן את הכספת

המבצעית שבמפקדתו מתיקי הסוכנים ועוד
 60אלף דולר במזומן ,ולהימלט לארה"ב
ב 12-ביולי  .1937אורלוב שלח מכתב
לסטאלין ובו אזהרה כי אם ינסה לפגוע בו,
או אם יאונה רע למי מבני משפחתו שנותרו
בבריה"מ ,הוא יחשוף מידע רב .סטאלין,
באופן מאוד לא אופייני ,הניח לו לנפשו.

לפתע החלו ראשי המשלחת
הצבאית הסובייטית על
אדמת ספרד להיקרא
למוסקבה ,להישפט במשפט
מהיר ולסיים את חייהם
בירי של כדור בודד בעורף
במרתפי כלא לוביאנקה.
המלחמה הסתיימה בתבוסה של
הרפובליקנים ובעלי בריתם הקומוניסטים.
היועצים הסובייטיים חזרו הביתה ,שאריות
מתנדבי הבריגדות הבינלאומיות התפזרו
לכל עבר ,וספרד שקעה אל תוך כ 40-שנות
משטר ימין קיצוני-פשיסטי בהנהגת פרנקו.
בניגוד להשערות רבים ,ספרד לא הצטרפה
במלחמת העולם השנייה למי שהיו בעלות
בריתה במלחמת האזרחים ,ושמרה על
ניטרליות ,אם כי אוהדת למדינות הציר.
בדומה לתמיכה הסובייטית ב"מתנדבים",
שלחה גם ספרד הפשיסטית "מתנדבים"
למלחמה בבריה"מ עם הפלישה הגרמנית
מזרחה .ה"דיביזיה הכחולה" ,שהורכבה
מלוחמים ספרדים ,נלחמה עם הגרמנים
במהלך מבצע ברברוסה בתחומי בריה"מ,
ובמהלכו ספגה אבידות קשות .הזיכרונות
הקשים מהמלחמה הלכו ודהו עם השנים.
נותרו רק השאלות :מה באמת הוביל את
הסובייטים למעורבות כה עמוקה ,ומדוע
חוסלו דווקא אנשי המודיעין שפיקדו על
הפרויקט כולו? התשובות ניתנו בטפטוף
עשרות שנים לאחר מכן ,ועל כך בחלק הבא
של המאמר .
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האם אפשר למגר ,לעקור ,לנצח,
לחסל ,לגדוע ,להכריע ,להצמית
את הטרור הפלסטיני
חדשות לבקרים מתבטאים פוליטיקאים ,אנשי אקדמיה ,פרשנים למיניהם ,מומחים לענייני
בטחון וכדומה ,כי אפשר וצריך למגר את הטרור .מוביל דעה מרכזי בהקשר זה הוא ישראל
הראל שחוזר על הטענה הזו במאמרים רבים המתפרסמים בעיקר בעיתון "הארץ".
חיים מנור

ב

מאמרים אלה בא הראל בטענות קשות
למפקדי הצבא ,שאינם מציעים דרכי
פעולה אפשריות למיגור הטרור ומסתפקים
במה שנפתלי בנט קורא "שאיפה לתיקו".
המשמעות הברורה של גישה זו היא כי הטרור
הוא בר חיסול והרתעה וניתן באמצעים
צבאיים וביטחוניים לחסל אותו.
הטרור הפלסטיני החל בפעילותו נגד מדינת
ישראל ואזרחיה ,באופן משמעותי ,מיד לאחר
מלחמת ששת הימים בשנת  .1967יאסר
עראפאת הגיע אז לשטחי יהודה ושומרון,
סמוך לתום המלחמה ,והחל בהקמת תשתית
טרור שמטרתה הייתה לגרור את מדינות ערב
למלחמה נוספת עם מדינת ישראל ,שתביא
לחיסולה .ואכן בעת ההיא החלה פעילות
אינטנסיבית של טרור שכללה ,בין היתר,
חדירה של חוליות מחבלים מאומנות מירדן
לשטחי יהודה ושומרון ועזה דרך הגבולות
הפרוצים יחסית ,גיוס תושבים מקומיים,
החדרת אמצעי לחימה ,ביצוע פיגועים ועוד.

אין סיכוי לניצחון מוחלט
כוחות הביטחון הישראליים ובהם השב"כ,
הממשל הצבאי ,צה"ל ,המשטרה ומשמר
הגבול ,נדרשו להיערכות מהירה מאוד לסיכול
תופעת הטרור תוך פיתוח תורות עבודה
חדשות ,כאשר לחץ האירועים מחייב פעילות
מהירה ומתן פתרונות תוך כדי תנועה .מטרת
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"זה לא תפקידנו .אנחנו לא
משטרה! לך יש משטרה .זה
תפקידך! אל תטריד אותנו.
אסור לך להיכנס לבית הספר
ועליך לעזוב מייד את המקום"
הפעילות הסיכולית הוגדרה היטב בספרו
של אלוף (מיל ).שלמה גזית "המקל והגזר",
"הנחת היסוד הראשונה והמרכזית של
המלחמה בתופעת הטרור הייתה שאין סיכוי
לזכות בניצחון מוחלט על הטרור ,ושאין סיכוי
להמשיך ולקיים ממשל צבאי בשטחים לאורך
זמן ללא ניסיונות התנגדות מצד האוכלוסייה.
מן הניסיון הבינלאומי נלמד שכל עוד לא
נפתרה הבעיה הפוליטית הרי אף אמצעי
ענישה ודיכוי ,כואבים ככל שיהיו ,אין בהם כדי
להוות גורם מרתיע אבסולוטי ...ומכאן שמטרת
המדיניות הישראלית בעניין זה הייתה לצמצם
את הטרור למינימום ,להחזיקו על "אש קטנה"
ככל האפשר ,ליצור מצב שבו פעילות החבלה
ותופעת ההתנגדות לא יגיעו למימדים כאלה,
שיהיה בהם כדי להכתיב החלטות ישראליות
עקרוניות ומרכזיות"...
שלמה גזית היה מתאם פעולות הממשלה
בשטחים והיה כפוף ישירות לשר הביטחון משה
דיין .חזקה עליו שמדיניות זו ,כפי שהוגדרה על
ידו ,הוכתבה על ידי הדרג המדיני .בכל מקרה,

הטענה המרכזית שעולה ממדיניות זו היא כי
אין אפשרות להביא לחיסול טוטלי של הטרור,
אך יש לפעול בכל הכוח לצמצומו כדי שלא
יהיה מרכיב בקבלת החלטות הדרג המדיני.
כאמור השב"כ ושאר הגופים הביטחוניים
נדרשו לפעילות ומתן מענה מהירים ,כדי
למנוע את יישום המזימה של עראפאת.
במסגרת זו נעשה שימוש רב בתקנות ההגנה
לשעת חירום שהיו תקפות בשטחי יו"ש ועזה.
תקנות אלה ,אותן ירשנו מן המנדט הבריטי,
כללו אמצעי ענישה דרקוניים כמו צווי גירוש,
מעצרים מנהליים ,השתלטות על שטח
ומתקנים ועוד .וכך בתהליכי עבודה קצרים
ומהירים ,כמעט ללא מעורבות של מערכות
משפטיות וכמעט ללא לחץ תקשורתי וציבורי.
עראפאת ,רבין וקלינטון על בול מ – 1999-טרור
כאמצעי להשפיע על החלטות ממשלת ישראל
ואולי גם על נשיא ארה"ב .צילום.123RF :

האם אפשר למגר ,לעקור ,לנצח ,לחסל ,לגדוע ,להכריע ,להצמית את הטרור הפלסטיני  /חיים מנור

מדינת ישראל יכולה להמציא כל
הזמן פטנטים חדשים – סגרים,
כתרים ,בריקדות ,גדרות ,חומות,
גירוש משפחות מחבלים ,מניעת
כספים ועוד .בפועל זה לא ממגר
את הטרור לחלוטין.
כך לדוגמא ,נעשה שימוש נרחב בכלי
המעצרים המנהליים .הסמכות לחתימה על צו
מעצר מנהלי נתונה הייתה בידי המושל הצבאי
והוא הושת באופן רחב על עצורים שנחשדו
בפעילות טרור ,אולם לא הודו בחקירתם .צו
המעצר היה לחצי שנה עם אפשרות להארכה.
התהליך היה פשוט ומהיר מאוד .רכז השב"כ
העביר בקשה למעצר מנהלי אל המושל
הצבאי ,עם פראפרזה כללית על החשוד.
המושל היה חותם על הצו ללא יעוץ משפטי
או הליך משפטי אחר ,והאיש היה נעצר לחצי
שנה .לקראת תום תקופת הצו התקיימה
ישיבה אצל המושל הצבאי ,בהשתתפות רכז
השב"כ ובה הוחלט על הארכת הצו או ביטולו
בהתאם להמלצת השב"כ.

מהר ,חזק ולא אלגנטי
כלי נוסף היה צו גירוש מהשטחים .בכלי זה
נעשה שימוש רב במקרים בהם צו המעצר
המנהלי הסתיים ולא ניתן היה להאריכו.
עשרות אנשים שנחשדו כמחבלים גורשו דרך
גשרי הירדן או באמצעות הובלתם לשטח ירדן
באמצעים אחרים .צווי גירוש הופעלו גם נגד
פעילים פוליטיים ,מוכתרים וראשי עיריות,
שפעילותם נתפשה כחתרנית או שמהשטח
עליו היו אחראים יצאה פעילות טרור .גם כאן
התהליך היה מהיר כמעט ללא ייעוץ משפטי.
פער הזמן בין ההחלטה לביצוע היה כמעט
אפסי.
דוגמא לשימוש בתקנות ההגנה הללו
מופיעה בספר זיכרונות שכתב שאול גבעולי,
שהיה מושל שכם בשנים הראשונות אחרי
 .1967בספר הוא כותב על בית ספר בשכם
ממנו נזרקו אבנים באופן קבוע על סיורי מג"ב.

בית הספר נסגר מספר פעמים בצו של המושל
אולם זריקות האבנים לא נפסקו .בשלב מסוים
הוא נפגש עם מנהלת בית הספר ודרש ממנה
לדאוג להפסקת יידויי האבנים .המנהלת
השיבה "בחוצפה"" :זה לא תפקידנו .אנחנו
לא משטרה! לך יש משטרה .זה תפקידך! אל
תטריד אותנו .אסור לך להיכנס לבית הספר
ועליך לעזוב מייד את המקום".

לחלוטין .הוא נשמר על אש קטנה אבל המשיך
לבעבע ולרחוש מתחת לפני השטח .ארגוני
הטרור למדו והפיקו לקחים ,ושינו בהתאמה
את שיטות הפעולה שלהם .בשום תקופה
שלאחר מכן ועד ימינו אלה לא היה מצב שניתן
היה לומר ,כי הטרור חוסל ושניתן לנוח על זרי
דפנה ולומר כי עבודתם של כוחות הביטחון
ובראשם השב"כ הסתיימה.

באותו לילה נעצרה המנהלת ולמחרת
בבוקר היא גורשה דרך גשר דמיה לירדן.
כאשר יידויי האבנים לא נפסקו גם לאחר
גירוש המנהלת ,הורה שר הביטחון ,משה
דיין ,להוציא צו תפיסה של בית הספר ולהפכו
לשטח צבאי הנדרש לצורך מחסני חירום.
נגמ"שים נכנסו לבית הספר והשתמשו
בכיתות הלימוד כמחסנים.

הטענה שאפשר למגר את הטרור אין לה על
מה לסמוך .כפי שתואר לעיל בקצרה ,בשנים
הראשונות אחרי  1967לא היו כמעט מגבלות
לשימוש בכוח ,לא הייתה מערכת משפטית
מגבילה ,לא הייתה מערכת בינלאומית לוחצת
ולא הייתה תקשורת מתריעה .אפשר בהחלט
לומר על התקופה הזו כי כוחות הביטחון פעלו
"בלי בג"ץ ובלי בצלם" .ולמרות זאת הטרור לא
חוסל!! הנחת היסוד שקבע שלמה גזית לפיה
לא ניתן למגר את הטרור מבלי לטפל בשורשי
הבעיה הייתה ותהיה שרירה וקיימת לעד.

כלי נוסף שנעשה בו שימוש ,מכוח אותן
תקנות ,היה פיצוץ בתים של מחבלים .גם
במקרה זה התהליך היה מהיר וסמוך מאוד
למעצר של המחבל .דוגמא אחת מני רבות
היא פיצוץ בית מפואר של איש עסקים עתיר
הון ,ממשפחת שקעה בשכם ,לאחר שבנו
נעצר באשמת זריקת בקבוק תבערה.
הפעולות הללו התקיימו בנוסף לאלפי
מעצרים של מחבלים ,שהתבצעו על ידי
השב"כ ומנעו פיגועים קשים .במסגרת ניסיון
לאתר מחבלים הוטל עוצר על ישובים שלמים,
מהם יצאו ,לכאורה ,מחבלים או בוצעו פיגועים.
כאלה קרו הרבה ביישובי גב ההר שתושביהם
שימשו כמורי דרך למקום מסתור למחבלים.

כמעט ללא מעורבות משפטית
הדוגמאות המובאות לעיל הן עדות לכך
שהכלים בהם נעשה שימוש לסיכול טרור
ופעילות לאומנית היו זמינים והשימוש בהם
נעשה בתהליכי קבלת החלטות קצרים ,כמעט
בלי מעורבות משפטית .לקראת תחילת שנות
ה ,70-ניתן היה לומר כי רמת הטרור ירדה
באופן משמעותי והוא נשמר על "אש קטנה",
בהתאם לרוח הציטטה של שלמה גזית
שלעיל .ובכל זאת ,לא ניתן לומר כי הטרור
מוגר ,נוצח ,חוסל ,נגדע ,נעקר או הוצמת

שלמה גזית – צילום :ארכיון המל"מ

מדינת ישראל יכולה להמציא כל הזמן
פטנטים חדשים – סגרים ,כתרים ,בריקדות,
גדרות ,חומות ,גירוש משפחות מחבלים,
מניעת כספים ועוד .בפועל זה לא ממגר
את הטרור לחלוטין .אפשר לטפל בטרור
באופן נקודתי אבל לא מעבר לכך .לכן ,כדאי
להסתגל למחשבה שבהעדר טיפול מדיני
בבעיות השורש (ולא נראה כזה באופק)
נצטרך להמשיך לחיות עם טרור עוד הרבה
שנים .את האמת הזו צריך להגיד לעם ללא
כחל וסרק ומבלי לפתח פנטזיות ואשליות .
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מידע אמיתי לא דלף

מערכי האיסוף הערבי ,המזא"רי והמערבי כשלו בהשגת מידע על מועד פתיחת מלחמת
ששת הימים ועל תוכנית ההונאה .לא נחשפו היכולות הצבאיות האמיתיות של ישראל,
ולכך היו משמעויות צבאיות ומדיניות מרחיקות לכת
אל"מ (דימ') שמעון (סיימון) לביא

ע

ז'ק ביטון והופעל על ידי שב"כ כסוכן כפול
מול המודיעין המצרי .במבצע "יתד" ובמשך
 17שנים ,העביר מידע למפעיליו ,דוד רונן
ומוטקה שרון ,כולל ערב מלחמת ששת
הימים .הדלף נקלט היטב במודיעין המצרי.
השני ,קבוראק יעקוביאן ,ארמני יליד מצרים,
הגיע לישראל תחת השם יצחק (ז'ק) קוץ
ב ,1961-ושנתיים לאחר מכן נתפס ונשפט.

רב מלחמת ששת הימים השיג השב"כ
שליטה כמעט מוחלטת על איסוף
מודיעין באמצעות מקורות יומינט על ישראל,
הן המזא"רי והן הערבי ,עד כדי שיתוקם.
זאת באמצעות תפיסת סוכנים מחד גיסא
והפעלה נרחבת ביותר של סוכנים כפולים
מאידך גיסא.
בצד הצלחה זו ,לא הצליח השב"כ לחשוף
גיוסים של סוכני צמרת במערכת הביטחון
לשירות המודיעין הסובייטי ,בהם מרקוס
קלינגברג ,שהיה סגן ראש המכון הביולוגי
בנס ציונה .שליטת השב"כ באיסוף יומינט
סללה את הדרך להצלחת תוכנית ההונאה
והלוחמה הפסיכולוגית של מלחמת ששת
הימים.

המודיעין הערבי :רק המצרים
ניסו להפעיל סוכנים בכיסוי עמוק
בישראל
המודוס אופרנדי של המודיעין הסורי,
הירדני והמצרי התבסס בעיקר על סיירים
צלמים ,שרמתם נודעה כירודה אך הציוד
שלהם נחשב מעולה .מרבית הסיירים
המדווחים הללו הוכפלו על ידי שב"כ לטובת
ישראל; אחרים ,אם לא כולם ,נתפסו ונשפטו.
נדירים היו סוכני ריגול קלאסיים ,שיכלו
לספק חומר טוב ומהימן .נערכו גם ניסיונות
לגייס ישראלים לריגול נגד ישראל .כך למשל
מרדכי לוק ,שחצה את הגבול למצרים בשנת
 ,1961גויס שם למודיעין הכללי המצרי וביצע
למענם משימות מודיעין של איתור וגיוס
ישראלים.
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המודיעין המזרח אירופי :על בסיס
שתי מערכות הפעלה

ויקטור גרייבסקי

המודיעין הכללי הסורי הפעיל מאתרי
סוכנים באירופה ,בדרך כלל ישראלים
ממוצא ערבי שחצו את הגבול וברחו לארצות
ערב .פעיל מכפר בגליל ,פעל מאמסטרדם
ואח"כ הופעל על ידי המודיעין הצבאי הסורי
כמתרגם בחקירת שבויי ישראל ממלחמת
יום הכיפורים.
שירות המודיעין היחיד שניסה להפעיל
סוכנים בכיסוי עמוק בישראל ,כסוכנים
בלתי חסויים ,היה מצרי .גוף המודיעין הכללי
המצרי שהפעיל סוכנים ,בעיקר באירופה,
נקרא מג'מעה  ;33אנשיו הוצבו בשגרירויות
שונות ,בכיסוי דיפלומטי ,עיקר תפקידם
היה סיכולי (ביטחון) ומיעוטם עסקו בגיוס
מודיעיני .המצרים הפעילו שני סוכנים
כאלה ,שניהם נתפסו על ידי שב"כ .האחד,
ריפעת אל גאמאל ,נשא בישראל את השם

מערך מודיעין ממקורות יומינט ,שהפעילו
שירותי המודיעין המזא"רים בניצוח והכוונה
של המודיעין הסובייטי (בעיקר  KGBאך
גם  ,)GRUפעל באופן אינטנסיבי באמצעות
השלוחות החסויות שלו בישראל .באותה
תקופה הפעלת שלוחות בלתי חסויות הייתה
מצומצמת עד לא קיימת כלל.

המודיעין המזא"רי לא ראה
ברכה בעמלו :מרבית אלה
שנתנו הסכמתם לגיוס עשו
זאת מהפה אל החוץ ,ועם
הגעתם לישראל דיווחו
לשב"כ על גיוסם.
איסוף היומינט של המודיעין המזא"רי
התבסס על שתי מערכות הפעלה .הראשונה,
הפעלה של ישראלים שעלו ממזרח אירופה
וגויסו לשתף פעולה .המודיעין המזא"רי
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לא ראה ברכה בעמלו :מרבית אלה שנתנו
הסכמתם לגיוס עשו זאת מהפה אל החוץ,
ועם הגעתם לישראל דיווחו לשב"כ על גיוסם.
חלקם הופעל כסוכנים כפולים בהצלחה
רבה .מערך הפעלת סוכנים כפולים בשב"כ
צמח לממדים גדולים מבחינת כוח אדם,
תורת הפעלה ,העברת מסרי דלף מבוקרים
ועוד .הפעלה כפולה זו נשאה פרי נוסף
מעבר לפרי המודיעיני :היא ייתרה מבוכה
בישראל של יהודים מרגלים למען גורמים
עוינים; מנעה עימות משפטי-מדיני עם
מדינות מזרח אירופה ,לרבות חשש מבלימת
העלייה לישראל; מיגרה הליכים משפטיים
נגד יהודים וחסכה מהעלייה תדמית שלילית.
בנוסף ,היא מנעה את חיזוק הטענה של
שירותי המודיעין המערביים בשנות ה,50-
שלפיהן המערכות השלטוניות בישראל
"מחוררות" בריגול מזא"רי.

סוכן אחר ,זוטר יחסית ,ששב"כ לא הצליח
בחשיפתו ערב מלחמת ששת הימים ,היה
שלמה בן יהודה .הוא עלה מליטא ב,1941-
חצה את הגבול לסוריה ב 1954-והוחזר
ממנה ב .1959-בשנת  1960ביקר בברה"מ
וגויס ל .KGB-בן יהודה פעל כסוכן KGB
ערב המלחמה .אחריה ,עם ניתוק היחסים
הדיפלומטיים עם ברה"מ ,גם הקשר עמו
נותק.
נטען כי שלוחת ה KGB-בישראל הצליחה
ערב אותה מלחמה לגייס כמה סוכנים זוטרים,
בהם סוכנת שהרוסים כינו דיטה ,גויסה
ב" ;1966-גרנט" שגויס ב ;1967-עיתונאי חבר
מפ"ם; וסוכן שהיה מקורב לממשלה והיה
אמור לספק מידע בנושאים צבאיים.

הצלחת שב"כ בשיתוק מערך איסוף
היומינט המזא"רי הייתה חסרת תקדים .כך,
במבצע רסקו ,הופעל זוג סוכנים ,בעל ואישה,
מול המודיעין הרומני; וכן ויקטור גרייבסקי,
שהופעל מול ה KGB-מ 1957-על ידי ראובן
חזק ,והעביר דלף לסובייטים.
מערך איסוף היומינט השני היה גיוס סוכנים
בישראל על ידי השלוחות החסויות .גם
במישור זה זכה שב"כ להצלחות .אלה כוללות
את תפיסתו ב 1960-של פרופ' קורט סיטה,
מדען גרעין שריגל למען המודיעין הצ'כי ,ואת
תפיסתו שנה לאחר מכן של סא"ל ישראל בר,
מקורבו של ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון.
מנגד ,השב"כ נחל גם כישלונות באיתור
ובחשיפת סוכני ריגול ערב מלחמת ששת
הימים .גולת הכותרת של פעילות הגיוס
והאיסוף המוצלח של  KGBהייתה בגיוסו
של אלוף במילואים בשנת  .1963האלוף,
שפרש מצה"ל ב ,1965-לא נשא תפקידים
צבאיים ערב מלחמת ששת הימים אלא פעל
בשוק האזרחי .לצורך הפעלתו ,הציב KGB
"נספח תרבות" בשם יורי קוטוב כקצ"א
עצמאי ,ולא כחלק מהשלוחה החסויה.
מבדיקה שערכתי עלה כי האלוף לא אסף
מודיעין ערב המלחמה ובמהלכה.

מוטי הוד ,דיין ורבין מקבלים את פני המיג העירקי
במפגן צה"ל

הפעלת מערך סוכנים כפולים מצד אחד
וחשיפת סוכנים מצד שני הנחיתו מכה קשה
על איסוף היומינט .המודיעין המזרח גרמני
לא הפעיל מקורות בישראל.
לאחר מלחמת ששת הימים ובעקבותיה,
כשלו הרוסים בשיקום איסוף היומינט
בישראל באמצעות הפעלת סוכנים בכיסוי
עמוק ,כמו יורי לינוב ,שנתפס במרץ .1973
תפיסתו נבעה מהצורך במערך "סוכנים",
שרובם ככולם הוכפלו על ידי שב"כ .על כן
נאלץ מערך האיסוף הסובייטי להסיט את
כובד משקלו של האיסוף על ויזינט וסיגינט.

כישלון הכיסוי המודיעיני
של המודיעין הסובייטי דאז
באמצעות מקורות יומינט
מנע ממנו לחשוף את
תוכנית המלחמה של צה"ל
בששת הימים.
כישלון הכיסוי המודיעיני של המודיעין
הסובייטי דאז באמצעות מקורות יומינט
מנע ממנו לחשוף את תוכנית המלחמה
של צה"ל בששת הימים ,הגם שהייתה לו
תמונה מודיעינית בסיסית טובה על סד"כ
צה"ל ,פריסתו ,אמל"ח עיקרי וכו' .הסובייטים
הלעיטו את המודיעין הסורי והמצרי במידע
כוזב ,שדרדר את האזור למלחמה .כך,
למשל ,הם "עדכנו" את המודיעין המצרי
והסורי על ריכוז  12חטיבות צה"ל בגבול
הצפון (גם המצרים וגם הסורים היו ערים כי
מדובר במידע מבוקר).
השלוחות החסויות בשגרירויות ,בעיקר זו
האמריקאית ,ביצעו איסוף על כל מערכת
הביטחון וצה"ל באמצעות הפעלת נציגים
דיפלומטיים ,בעיקר נספחים צבאיים ונציגי
השלוחות החסויות .בנוסף ,פנו לנציגויות
ידידותיות לבצע עבורן "שליחות" כסיירים
מדווחים .במסגרת שיתוף הפעולה בין שירותי
המודיעין המערביים הוחלף מידע על צה"ל
ומערכת הביטחון .הצי"ח המערבי התמקד
בנושאים כמו אב"כ ,וביחס למלחמת ששת
הימים עסק בכוונות של ישראל ובתוכנית
המלחמה שלה.

סיגינט :הסורים והמצרים מיישרים
קו ,האמריקאים מובילים
מערך הסיגינט המצרי הופעל על ידי
המודיעין הצבאי המצרי ממפקדתו בחלמיית
א-זיתון ,פרבר של קהיר .מדובר במערך
בסדר גודל של גדוד ,שביצע בעיקר קומינט
(האזנה לתקשורת בין אנשים) מאוד בסיסי
ולא מפותח ,לרבות לתקשורת של חיל האוויר
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המשך מעמוד קודם
ושל כוחות קרקע וים .מערך הקומינט ניצל
יהדות מקומית יודעת עברית לשקלט שיחות
ולתרגמן מעברית לערבית מצרית .אותרו
ניסיונות התחברות פיזיים לנל"נים צה"ליים
(קווי תקשורת) ,באמצעות גדוד סיור  9של
המודיעין הצבאי המצרי .בהיבט האלינט
(קליטת אותות אלקטרוניים שמפיקות
מכונות) בוצע מעקב אחרי מכ"מים של צה"ל,
תוך ניתוח יכולות טווחים וכיסוי.

המצרי ממפקדת המודיעין הצבאי בדמשק,
וביצע בעיקר קומינט לתקשורת צה"ל בצפון
הארץ באמצעים פרימיטיביים .גם בזירה זו
בוצעו בהיבט האלינט מעקב אחרי מכ"מים
של צה"ל בצפון הארץ וניתוח יכולות טווחים
וכיסוי.
לא היה מערך פעיל של סיגינט סובייטי
ערב ששת הימים ,כפי שהיה לאחריה.
בשלוחה בשגרירות הרוסית ברמת גן הופעל
מערך קומינט למעקב אחר התקשורת של
שב"כ.

מערך הסיגינט האמריקאי
היה מערך האיסוף
האלקטרוני המתקדם ביותר
שהופעל נגד ישראל .המערך
התקין אנטנות האזנה מעל גג
שגרירות ארה"ב בתל אביב,
והופעל על ידי נציגות חסויה
של NSA

מערך הסיגינט האמריקאי היה מערך
האיסוף האלקטרוני המתקדם ביותר
שהופעל נגד ישראל .המערך התקין אנטנות
האזנה מעל גג שגרירות ארה"ב בתל אביב,
והופעל על ידי נציגות חסויה של .NSA
ל NSA-היה יתרון על מערכת האזנת המודיעין
הבריטי ,שביצע האזנת סיגינט לישראל
בהיקף מצומצם מבסיסו בקפריסין.

המודיעין הסורי פעל במתכונת זהה לזו
של המצרי ,ובמרכז ניצבה אבטחת המשטר.
מול כל איום הוצב ענף (פראע) ,שתפקידו
היה לחקור את האיום ולפעול לנטרולו .ערב
מלחמת ששת הימים ,מערך הסיגינט הסורי
היה ירוד ומצומצם מזה של עמיתו המצרי.
המערך הופעל על ידי המודיעין הצבאי

גם המודיעין המערבי כשל באיתור תוכנית
מלחמת ששת הימים .לקראת המלחמה,
מבלי שלמודיעין האמריקאי מידע על מועד
פתיחת המלחמה ותוכניתה ,שיגר הNSA-
את אוניית הביון ליברטי על מנת לעקוב אחר
המלחמה ,ככל שתפרוץ .ראש להק מודיעין
אויר בעת המלחמה ,תא"ל (אז – סא"ל)
שייקה ברקת ,טלפן ממש לפני תקיפתה של

מיג  25פוקסבאט

ראש להק מודיעין אויר בעת
המלחמה ,תא"ל (אז – סא"ל)
שייקה ברקת ,טלפן ממש
לפני תקיפתה של ליברטי
על ידי חיל האוויר ,לנספח
ההגנה של ארה"ב בשגרירות
בתל אביב ,לשגריר ארה"ב
בישראל ולמפקדת הצי
השישי של ארה"ב בנאפולי.
כולם הכחישו כל קשר
לאונייה.
ליברטי על ידי חיל האוויר ,לנספח ההגנה של
ארה"ב בשגרירות בתל אביב ,לשגריר ארה"ב
בישראל ולמפקדת הצי השישי של ארה"ב
בנאפולי .כולם הכחישו כל קשר לאונייה .הרי
האונייה שייכת ל ,NSA-שפעילותה חסויה.

ויזינט :תצלומי אוויר ולוויני ביון
בתחילה בשנות ה 50-כלל הוויזינט
המצרי שימוש נרחב במטוסי צילום,
שהמריאו מאזור התעלה וסיני כגיחות דו
שבועיות לאימון טייסי קרב שלהם .חלק
מהטיסות חצו את הנגב .בשנת  1965בוצעה
גיחת צילום של זוג מטוסי מיג  17שצילמה
את הכור הגרעיני בדימונה.
במאי  ,1967ערב מלחמת ששת הימים,
עם תחילת המתיחות מול מצרים ,החלו
חדירות של מטוסי מיג  21להשגת מודיעין
על היערכות צה״ל בנגב .מטוסי הצילום
חדרו בגובה רב מעל הנגב .חיל האוויר לא
הצליח ליירט המטוסים ,גם אלה שביתרו
את הנגב (טסו במהירות של כמעט  2מאך
ביחס למרחק בין סיני וירדן  80-70 ,ק"מ
בלבד) .זאת בשל התראה קצרה ומגבלות
במעטפת הביצועים של המיראז' .בשלב
הסופי הוחלט להשתמש במיג  21העיראקי
שערק לישראל .המטוס הושמש ורפאל
חימשה אותו ,אך בשל פרוץ המלחמה ואף
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שהמטוס הועמד בכוננות הזנקה ,לא היתה
הזדמנות להפעילו.
הוויזינט הסורי נשען על צילומי אוויר
באמצעות מטוסי מיג  21במהלך תקופת
ההמתנה .ב 12-וב 13-במאי בוצעו גיחות
צילום ,שבהן התגלה לסורים ולמצרים כי
הדיווחים הסובייטים ביחס לריכוז כוחות
צה"ל הם כוזבים .הסורים לא היו מוכנים
לקבל את המודיעין שעלה מהתצ"א והמצרים
הצהירו כי לא יהיו מוכנים להיגרר למלחמה.
לא הרוסים ולא הסורים לא ניסו להטות את
ליבוי האש.
הוויזינט הסובייטי בשנות ה 60-כלל לווייני
צילום מדגם  ,COSMOSשביצעו איסוף חוזי
מגובה של כ 300-ק"מ והצנחת קפסולות של
תשלילים .איכות התצ"א לא הייתה טובה.
לא ידוע על הפעלת פוקסבאט רוסיים (מיג
 ,)25שככל הנראה עדיין היו בשלבי ניסיון,
וכמותם הייתה קטנה – כשישה מטוסים
בלבד .לראשונה הוצבה טייסת מוקטנת של
מטוסי פוקסבאט בקהיר ב.1971-
הוויזינט האמריקאי הפעיל לווייני ביון
באותה מתכונת כמו ברה"מ ,בד בבד עם
הפעלת מטוסי ריגול  2-Uשל ה .CIA-היה
זה כלי איסופי ייחודי של המודיעין האמריקאי.
מטוסי  U-2המריאו מטורקיה וגילו את הכור
הגרעיני בדימונה עם תחילת בנייתו .בידם
הייתה תמונה טובה על הנעשה שם ,על שלבי
בנייתו ועל התקדמותם .גם במקרים אלה לא
הצליח חיל האוויר ליירט את המטוס ,חרף
ניסיונותיו ,בשל רום טיסתו .ערב מלחמת
ששת הימים המשיך  CIAלהפעיל מטוס
 U-2מטורקיה ,כדי לעמוד על כוונותיה של
ישראל ולקבל תמונה מהימנה ועדכנית על
זירת הקרבות.

כישלון בהשגת המידע
חרף הפעלת מערך איסוף ערבי ,מזא"רי
ומערבי ,כל אלה כשלו בהשגת מידע
על מועד פתיחת המלחמה ותוכניתה.
ב 20.5.1967-ביצע חיל האוויר תרגול מבצעי

הליברטי אחרי ההתקפה עליה בצילום של הצי השישי

ב 20.5.1967-ביצע חיל
האוויר תרגול מבצעי מלא של
התקיפה המתוכננת במלחמה.
גם פעילות זו לא נחשפה .כמו
כן לא נחשפו הכוונות האמיתיות
של ישראל ולא התכנון האמיתי
של צה"ל.
מלא של התקיפה המתוכננת במלחמה .גם
פעילות זו לא נחשפה .כמו כן לא נחשפו
הכוונות האמיתיות של ישראל ולא התכנון
האמיתי של צה"ל.
תוכנית ההונאה לא נחשפה בזמן אמת
ולא נחשפו היכולות הצבאיות האמיתיות של
ישראל .הייתה לכך משמעות צבאית בשדות
הקרב ,והשלכה מדינית .ההצלחה הצבאית
של ישראל לא רק ביססה את מעמדה
כמעצמה אזורית ורקמה שיתופי פעולה

מדעיים ,צבאיים ומודיעיניים חדשים; היא גם
העמידה את ישראל במרכז צי"ח מודיעיני
של אויביה .הצלחת צה"ל במלחמת ששת
הימים תורגמה בברה"מ ככישלון של הסיוע
הסובייטי למצרים ולסוריה .מאותה נקודה
הפכה ישראל לאויב בעיני ברה"מ.
מלחמת ששת הימים הוכיחה כי לא רק
האיסוף הערבי כשל ,אלא גם זה המזא"רי
ובעיקר הסובייטי ,והאיסוף המערבי ,בעיקר
האמריקאי .שירותי מודיעין אלה הפיקו
לקחים ועברו מהפכים ששינו את פניהם ללא
הכר .דומה כי כל עולם המודיעין נתפס בלתי
מוכן ל"מלחמה הבאה" .מערכות המודיעין
במלחמת ההתשה ויום הכיפורים ומה
שביניהן היו שונות לחלוטין מזו של מלחמת
ששת הימים .לשינוי זה היו משמעויות
מרחיקות לכת על מודוס אופרנדי של סיכול
ריגול והריגול נגדי ,שחלקן מיושמות עד היום.
דומה שעולם המודיעין הדיגיטלי ,לעומת
זה האנלוגי של ששת הימים ,רק עושה את
צעדיו הראשונים .

ניסן תשע"ט  /גיליון  / 83מבט מל"מ 25 /

מודיעין וספר
First raise a flag

How South Sudan won the longest war but lost the peace
פיטר מרטל ,לונדון 332 ,2018 ,עמ'
שמעון אביבי ז"ל
צבאית בשם אניה-ניה (, )Anya-Nyaשהוא
שיבוש של הביטוי  , Inya-Nyeשפירושו
"ארס נחשים שאינו ניתן לריפוי" .בשל מחסור
בנשק ובתחמושת הוחלט בהנהגה הפוליטית
של התנועה לפנות בבקשת סיוע לשגרירויות
ישראל באוגנדה ,בטנזניה ובקניה .הפניות
הועברו למוסד ,שמונה להיות הגורם שיפעל
בדרום סודאן אם וכאשר תתקבל החלטה
לסייע .במרץ  1969מינה ראש המוסד צבי
זמיר את טרזן לעמוד בראש צוות בן שלושה
אנשים ,שייצא לערוך סקר בדרום סודאן.
בשובם לארץ המוסד אימץ ההמלצות לסייע
לדרומיים בנשק ,בתחמושת ובאימונים.
טרזן חזר לדרום סודאן לביצוע המשימה.
על כל אלה מומלץ לקרוא בספרו של טרזן,
'בשליחות המוסד לדרום סודן – 1971-1969
יומן מסע' ,הוצאת טבע הדברים.2015 ,

ה

מחבר ,בריטי שגדל בחווה לגידול
כבשים באנגליה והחל לעבוד כעיתונאי
בסקוטלנד ,החל לדווח ב 2005-כעיתונאי
מ 12-מדינות ויותר באפריקה ובמזרח התיכון.
הוא דיווח מדרום סודאן יותר מעשור ,כולל
ככתב ה BBC-בג'ובה ,בירת דרום סודאן,
בשלוש השנים סביב קבלת העצמאות .לאחר
מכן עמד בראש המשרד המזרח אפריקאי
של סוכנות הידיעות הצרפתית .AFP
עד הכרזת העצמאות של דרום סודאן ,ב9-
ביולי  ,2011הייתה סודאן המדינה הגדולה ביותר
באפריקה ובעולם הערבי .הצפוניים במדינה היו
בעיקר ערבים מוסלמים ,והדרומיים היו בעיקר
שחורים נוצרים ואנימיסטים (המייחסים נשמה
לטבע ,כולל לחי ולדומם המרכיבים אותו).
המרקם הדתי והאתני השונה הביא לסכסוכים
רבים בין הצפון לבין הדרום ,כולל מרידות
ומאבקים אלימים.
המחבר סוקר בספרו את ההיסטוריה של
סודאן הגדולה ,אך מתרכז בשנים .2018-1820
הפרק השישי בספר מוקדש לפעילות המוסד
בדרום סודאן ,תוך הבלטת חלקו של דוד בן-
עוזיאל ,המכונה טרזן ,בפעילות זו  -ובכך נעסוק.

לאגו ( ,)Lagoמפקד המורדים,
הגדיר את טרזן "הארכיטקט
של האניה-ניה" והעניק לו
דרגת קולונל בצבאו .מרטל
ראה בטרזן דמות מופת
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דוד בן-עוזיאל ,המכונה טרזן ,קיבל מהנשיא של
דרום סודאן דרגת רב אלוף על תרומתו הכבירה
לשחרור דרום סודאן מהדיכוי של ממשלות הצפון.
בעת מתן הדרגה אמר הנשיא :״אני ממנה את דוד
בן-עוזיאל לשגריר של רצון טוב ולרב אלוף ,בשל
תרומתו הכבירה לשחרור דרום סודאן מעריצות
ממשלות הצפון בעבר״.

מעגל האלימות בין הדרומיים לצפוניים
פרץ ביולי  300 .1955פועלים דרום סודאנים
במפעל כותנה בדרום פוטרו אז מעבודתם כדי
שיוחלפו בפועלים ערבים מהצפון .המפוטרים
הפגינו ומחו על פיטוריהם ,ובתגובה פתחו
כוחות הביטחון באש חיה עליהם .לפחות 20
נהרגו .תנועת ההתנגדות להשתלטות הערבית
על הדרום החליטה ב 1963-להקים זרוע

מרטל כותב שלראש המוסד היו שלוש
מטרות בהחלטתו לעזור לדרום סודאנים:
למנוע שילוב יחידות צבא סודאניות בצבא
המצרי בגבול ישראל-מצרים; לחזק את
הקשרים האופרטיביים עם קניה ואתיופיה,
שנחשבו כמדינות הפריפריה של ישראל
וכונו "החגורה החיצונית"; ולהרחיב את הסיוע
לאומה שנלחמת על עצמאותה ושחרורה
מהעריצות האסלאמית.
המחבר מציין כי אנשי המוסד שהגיעו
לדרום סודאן סבלו מאותם קשיים שמהם
התייסרו הדרומיים שאותם אימנו .לפתע ראו
הדרומיים ,שסבלו עוולות בכל חייהם ,שהגיעו
אליהם אנשים עם גישה שונה כלפיהם.
בהיסטוריה של הדרומיים אף לא גורם זר אחד

ראה בהם שווים  -לא הטורקים ,לא הבריטים
ולא הערבים .אלה היו כוחות קולוניאליים,
שהסתכלו עליהם כעל "ילידים" .לישראלים
הייתה גישה שוויונית.

במרץ  1969מינה ראש המוסד
צבי זמיר את טרזן לעמוד בראש
צוות בן שלושה אנשים ,שייצא
לערוך סקר בדרום סודאן.
בשובם לארץ המוסד אימץ
ההמלצות לסייע לדרומיים
בנשק ,בתחמושת ובאימונים.
לאגו ( ,)Lagoמפקד המורדים ,הגדיר את
טרזן "הארכיטקט של האניה-ניה" והעניק לו
דרגת קולונל בצבאו .מרטל ראה בטרזן דמות
מופת ,והגיע ארצה כדי לראיינו .לדבריו ,כפי
שיחידה  101הפיחה רוח קרב בצה"ל ,כך רצה
טרזן ,יוצא היחידה ,להנחיל רוח זו ללוחמי
דרום סודאן .גישתו של טרזן הייתה" :אני לא
מתכוון לערב את ישראל בדרום סודאן רק
בגלל שנאתי למעשי הזוועה של הצפוניים.
הם רצחו אותם ,הם מכרו אותם לעבדים,
הם אנסו אותם ,הם שרפו אותם .יום אחד זה
ייעצר ויום זה הגיע .אך עלי לשים בצד את כל
רגשותיי ,ולבחון :האם הלוחמים הדרומיים
מתווכחים עם קצינים? האם הם חולקים עם
חבריהם מזון שהם מקבלים? הגעתי למסקנה
שאנשים אלה ממושמעים וכי אם יקבלו נשק
הם יילחמו" .בספרו מוסיף טרזן" :אנו נהיה
חלק מהם ולא מורמים מעם".
צוות המוסד הגיע לדרום סודאן כדי
לבנות צבא ,כותב מרטל ,ומוסיף :הכוונה
הייתה להמשיך במלחמת גרילה ,שתחתור
תחת שלטון ח'רטום על דרום סודאן ,מאשר
לכבוש יעדים כמו בסיסי צבא .המטרה הייתה
מורכבת :לעשות סידורים להצנחות של נשק,
תחמושת ,מזון ותרופות; להכין מסלול נחיתה
למטוסים קלים; וכן לאמן ולצייד אלף איש.
ככל שרבו האימונים ,כך גדל מספר
המורדים ,שהגיע ל 18-אלף לוחמים .הם החלו
בהתקפות גדולות ,כשהם צועדים במשך
שבועות כדי להציב מארבים ולפוצץ גשרים.

דוד בן עוזיאל (טרזן)

הייתה לכך השפעה דרמטית :יחידות צבא של
הממשלה נשלחו ללוות שיירות של משאיות,
שנסעו בהילוך ראשון מחשש שיארבו להן.
נסיעה של כמה שעות הפכה באחת לנסיעה
של כמה ימים .כשאנשי המוסד ארגנו מבצע
להטבעת ספינת נהר גדולה בשימוש הצבא
בנהר הנילוס ,התעוררה פאניקה בח'רטום
ובקהיר .הם חששו ,כותב מרטל ,שהמוסד
רוצה להשיג שליטה על הנהר החיוני.
הסיוע הישראלי לדרום סודאן עזר לקדם
את ייסודה של אומה חדשה .כשהמלחמה
הסתיימה ,זכרו החיילים המשוחררים
את שיעוריו של טרזן ,וכיצד הוא הפך כוח
לא מאורגן לצבא" .הסיוע הישראלי נתן
לדרומיים תקווה ונחישות הנחוצים להתנגדות

הסיוע הישראלי לדרום סודאן
עזר לקדם את ייסודה של
אומה חדשה .כשהמלחמה
הסתיימה ,זכרו החיילים
המשוחררים את שיעוריו של
טרזן ,וכיצד הוא הפך כוח לא
מאורגן לצבא.

לדיכוי" ,אמר לוחם משוחרר ,שלאחר קבלת
העצמאות היה לשר הפנים של דרום סודאן,
והוסיף" :הסיוע הישראלי סיפק את הכלים
הבסיסיים הנחוצים לעם ,שיוכל לעשות את
השאר בחלוף השנים .מפקדי האניה-ניה,
שאומנו בידי ישראל ,נעשו מנהיגי העתיד”.
טרזן ביקר לראשונה בג'ובה בירת דרום
סודאן בשנת  .2010את פניו קיבל קצין אניה-
ניה לשעבר הנשיא סאלבה קייר (Salva
 , )Kiirבאומרו" :בזכותך אנו נמצאים כאן
היום" .לאגו שלח מכתב לטרזן שבו הוא כותב
לו (כשהוא משתמש עדיין בכינויו)" :ידידי ג'והן,
אתה הקמת צבא מלא כלום .אנו זוכרים כל
מה שעשית כדי להביא לשינוי הגדול הזה
בהיסטוריה של האניה-ניה ,בהעניקך תקווה
לקיום ולהצלחה שבאו כתוצאה מכך".
לסיכום ,הספר ירתק כל קורא המתעניין
בהיסטוריה של אפריקה ,ובמיוחד של סודאן,
ובמבצעי המוסד .הספר מעורר תחושות
גאווה לתרומתם של מדינת ישראל ואנשי
המוסד ,שתרמו כה רבות להצלחת המרד
בדרום סודאן ולהקמתה של מדינה עצמאית
שם .חבל שבשנים האחרונות מתחוללת
מלחמת אזרחים בדרום סודאן .על כך כותב
גם המחבר ,אך לא עסקתי בכך במאמר זה .
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The Intellectual Discourse of Interwar Egypt
Globalization of Ideas Amidst / Winds of Change

סא"ל (בדימ') ד"ר גיורא אלירז* | 2018 ,הוצאה 200| New York: Israel Academic Press :עמ'

נעם שפירא

ה

עולם הערבי שלאחר "האביב" -
כולל מצרים ,שבה נשמעו הקולות
שדרשו שינוי  -ממשיך להתבוסס בקיצוניות
ובאלימות ונתון ברובו לשליטת משטרים
אוטוריטטיביים ,המגבילים בחומרה מרחב
ליצירה אינטלקטואלית .ספרו של ד"ר גיורא
אלירז ,שפורסם בשפה האנגלית ,עוסק
דווקא בעידן של מצרים בין שתי מלחמות
עולם .באותה תקופה עברו עליה סערות
פוליטיות ומצוקות כלכליות וחברתיות ,אך
בשונה מהיום ,והדברים אמורים בעיקר
בקהיר ,הבירה ,היא היוותה מרכז תוסס
לחשיבה וליצירה אינטלקטואליים עבור
כלל העולם הערבי .השיח האינטלקטואלי
העשיר הזה ניזון במידה רבה מהאתגרים
העוצמתיים שהציבו תהליכים מקבילים של
מודרניזציה והתמערבות .אלה אף זעזעו את
הסדר המסורתי במצרים על אמונותיו ,ערכיו
ומוסדותיו.

ד"ר גיורא אלירז שירת שנים רבות בקהילת
המודיעין והוא מרצה נלווה בבית הספר ג'קסון
ללימודים בינלאומיים שבאוניברסיטת וושינגטון
בסיאטל ,עמית נלווה במכון טרומן באוניברסיטה
העברית בירושלים ,עמית מחקר במכון למדיניות
נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה ועמית
מחקר בפורום לחשיבה אזורית.
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המוטיב השלישי הוא הרפורמה הלשונית,
שנפגעה על ידי רוחות השינוי החזקות,
שהעלו שאלות באשר ליכולת השפה הערבית
הספרותית ,במתכונתה אז ,לשמש ככלי
תקשורת בעידן המודרני .זאת בצל קשיים
שעיקרם אוצר מלים שאינו מעודכן לעידן
המודרני ,ומבנים לשוניים סבוכים שלא
מתאימים לרוח התקופה.

מכוון דווקא למרחב "האפור"
בספר מבקש אלירז לא רק להתבונן בדיון
האינטלקטואלי ,אלא גם לנסות ולהבין דרכו
את רוח התקופה בחברה המצרית ,בעיקר
בקרב שכבות עירוניות משכילות .לפיכך
הוא נוקט גישה מתודולוגית המתמקדת
בבחינת טקסטים בשפה הערבית ,במדגם
רחב יחסית ,פרי עטם של מי שמקובל
לכנותם כ"אינטלקטואלים משניים" .זאת
להבדיל ממעגל מצומצם בהרבה של
גדולי הדור אז ,המתבלטים כמעצבים של

שלושה מוטיבים בולטים במצרים
הספר מגולל את סיפור שיח אינטלקטואלי
זה תוך התמקדות בשלושה מוטיבים
עיקריים .הראשון ,אתגר החברה המצרית
בניווט דרכה בין מסורת לשינוי ,בין "ישן"
ל"חדש" ,ובמיוחד הצורך המיידי לקבוע
גבולות לשאילה התרבותית מהמערב .זהו
ניסיון ,נואש בחלקו ,לשאול מהציביליזציה
המובילה בעיקר את הישגיה הטכנולוגיים
והמדעיים ומוסדותיה המודרניים ,כדי
לבלום את גורמי החולשה שבבסיס מה
שנתפס כשקיעת המזרח; זאת כדי לרכוש
כלים לעידן המודרני ,אך בה בעת להימנע

מוגבלת ,להשכלה גבוהה ,יציאה למרחב
הציבורי וכן צמיחת קולות פמיניסטיים
ראשונים.

ממאפייני המערב שנתפסים שליליים -
בעיקר הערכיים והמוסריים.
המוטיב השני נוגע למעמד הנשים
ולזכויותיהן בחברה המצרית .דיון זה התכתב
עם שינויים פוליטיים ,חברתיים וכלכליים
מואצים בחברה זו ,שאפשרו לנשים עירוניות
מהמעמד הגבוה והבינוני גישה ,גם אם

באופן ייחודי הספר גם נוגע
בעולם המוסלמי שבמזרח
הרחוק ,בדגש על הארכיפלג
האינדונזי וסינגפור ,אז מושבה
בריטית.

שינויים פוליטיים ,חברתיים
וכלכליים מואצים בחברה זו,
שאפשרו לנשים עירוניות
מהמעמד הגבוה והבינוני
גישה ,גם אם מוגבלת,
להשכלה גבוהה ,יציאה
למרחב הציבורי וכן צמיחת
קולות פמיניסטיים ראשונים.
ההגות והיצירה האינטלקטואליות .ההנחה
היא שאפשר שדווקא "האינטלקטואלים
המשניים" ,המקובלים אומנם כפחות מקוריים
כמעבדי רעיונות קיימים  -דווקא הם יכולים
לספק תובנות מעניינות בעלות תוקף לגבי
מגזרים רחבים .זאת בשל נגישותם ,כמעגל
אינטלקטואלי רחב יחסית ,לקהל המשכיל
בשל עיסוקיהם בתחום הפובליציסטיקה
העיתונאית ,ההוראה במערכת החינוך,
הכתיבה הספרותית ,ביקורת הספרות
והתרגום .מאותה סיבה ,נעשה בספר
ניסיון להגיע ל"זרם המרכזי" של השיח
האינטלקטואלי.
כך ,חרף הפיתוי לעסוק בצבעים "העזים"

של השיח ,הספר מכוון דווקא למרחב "האפור"
שלו .זה ממוקם בין החוגים הקנאים לאסלאם
ולמסורת ,שנלחמו בתהליכי מודרניזציה
המזוהים כביטוי להתמערבות; לבין מעגלים
אינטלקטואלים מצומצמים מאוד של חילונים,
רציונליסטים ,שביקשו שחברתם תישאב ,ללא
מגבלות ,לתוך הציביליזציה המערבית.
דומה שדווקא "המרחב אפור" מציג במיוחד
את מלוא עוצמת הדילמות של חברות במזרח
בעת מפגשן עם הציביליזציה המערבית .זאת
משום שדווקא המצויים בתוכו פגיעים במיוחד
למבוכה תרבותית ,לתחושת אי-ביטחון
ולטלטלה שיוצרות רוחות השינוי .הם אלה
שאינם מתחפרים בשוחות המסורת ,או מנגד,
אינם ששים להיבלע בציביליזציה המערבית,
אלא מבקשים לנסות ולאזן בין מחויבותם
לאסלאם ולמסורת לבין הכרתם בהכרח
ליהנות מהישגי הציביליזציה המערבית
בעיקר בתחומי המדע ,הטכנולוגיה ומוסדותיה
המודרניים .ניסיון ניווט הגותי שכזה ניצב בפני
משוכות גבוהות בדמות דילמות ,סתירות
מובנות שלא ניתנות בהכרח ליישוב וכשלים.

הצצה לעולם המוסלמי
במזרח הרחוק
באופן ייחודי הספר גם נוגע בעולם המוסלמי
שבמזרח הרחוק ,בדגש על הארכיפלג

האינדונזי וסינגפור ,אז מושבה בריטית .היא
שימשה גם כצומת דרכים אזורית למעבר
רעיונות אסלאמיים מהמזרח התיכון ,בעיקר
הודות לחשיבותה כמרכז לטכנולוגיית
דפוס מתקדמת ולעיתונות ,וכן כנקודת
יציאה לקווי ספינות קיטור שהובילו עולי רגל
לחצי האי ערב.

המוטיב השלישי הוא הרפורמה
הלשונית ,שנפגעה על
ידי רוחות השינוי החזקות,
שהעלו שאלות באשר ליכולת
השפה הערבית הספרותית,
במתכונתה אז ,לשמש ככלי
תקשורת בעידן המודרני.
הרחבה זו של מעבר רעיונות בקונטקסט
אסלאמי ,ממצרים הרחק לתוך העולם
המלאי-אינדונזי ,מאפשרת להציג את מצרים
דאז מזווית פחות מוכרת .לא רק שחקנית
פריפריאלית מעניינת בתהליך קליטת רעיונות
מערביים פרי גלובליזציה מוקדמת; היא גם
מוקד המקרין לעבר מרחבים אסלאמיים
שבמרחקים ,הנסתרים מעינם של רבים
הממוקדים בעולם הערבי .
קהיר ,מצרים
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רומא ,הודו ,יוון ומצרים – ממלכות קדומות בעת העתיקה נקטו דרכים יצירתיות ומקוריות
להעביר מסר מוסתר או מוצפן ,מקשות על המודיעין המסכל של היריב לחשוף את המידע
המוכמן .אפילו בתנ"ך שלנו יש כמה סודות.
רפי קיטרון ,ד"ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

כ

קוראינו הנאמנים למדו זה מכבר כי
כל הכלים המודיעיניים שבשימוש היום
היו מוכרים כבר בעת העתיקה ,וכי רק
ההתפתחויות הטכנולוגיות מבדילות בין
העתים .אותם דברים אמורים בנושא שבו
עסקינן.

כלל ,אין דרכו של מידע להישמר לעד
ברשות יוצריו .במוקדם או מאוחר הוא
מגיע לצרכנים נוספים .המידע המסווג אינו
חורג מכלל זה ,גם אם תפוצתו מוגבלת .זוהי
נקודת התורפה הראשונה במעלה בשמירה
על מידע זה ,בין אם מדובר בתחום המסחרי,
בעולם הפשע או בעולם הצללים המודיעיני.
העברת המידע המסווג יכולה להתבצע
בגלוי ,תוך אבטחתו באופן פיזי ,או באופן
חשאי ,כשעצם קיומו מוסתר מעיניים בלתי
רצויות .הדבר יכול להתבצע בשלוש דרכים
עיקריות :כיסוי ,הסתר (העלמתו לחלוטין) או
שילוב של השניים .כאשר מדובר באשגרים -
מסר ,ידיעה או הוראות שמוברחים בחשאי או
בהצפנה  -חל ההסתר או על עצם קיומו של
האשגר המוחבא באמצעי כלשהו ,כיד הדמיון
הטובה על שולחיו ,או על ידי העלמת המסר
באמצעות כתיבה סמויה (סטגנוגרפיה)
המשולבת במכתב תמים לכאורה .הכיסוי
מתבטא בהצפנת המסר באחד משני אופנים:
בהטמעה בטקסט תמים או בצורה גלויה
לגמרי ,אך בלתי ניתנת לפענוח אלא על ידי
שותפים לצופן .מצידו השני של המתרס
עומד המודיעין המסכל של היריב ,שיעשה
ככל יכולתו לחשוף את המידע.
בדרך כלל ההצפנה ,וביתר שאת פיצוח
ההצפנה ,הם הזוכים לעיקר תשומת הלב.
ההיסטוריה מלאה בסיפורים דרמטיים של
אירועים שנולדו בעקבות יירוט ופענוח צופן.
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מצרים ומסופוטמיה:
ממש כמו "אבניבי"

בנדיקט קמברבאץ' ב2016-

כך ,מרי מלכת הסקוטים הועמדה לדין
והוצאה להורג בעקבות פענוח מכתבים
שהעידו על שותפותה לקשר נגד המלכה
אליזבט בסוף המאה ה .16-מקרה מפורסם
אחר הוא פענוח ה"אניגמה" ,מכונת ההצפנה
הגרמנית ,על ידי הבריטים ,פענוח שיש
הסבורים שהכריע את מלחמת העולם
השנייה או לכל הפחות קיצרו אותה מאוד.
הסרט "משחקי חיקוי" בכיכובו של בנדיקט
קמברבאץ' מתמקד בתהליך פיצוח זה,
שהוביל מדען המחשב אלן טיורינג .עוד נזכיר
את פענוח "מברק צימרמן" ,אחד הגורמים
העיקריים לכניסת ארה"ב למלחמת העולם
הראשונה.

ככל הידוע ,ראשיתו של הכתב היה בסוף
האלף הרביעי לפנה"ס  -כתב היתדות
במסופוטמיה וכתב ההירוגליפים במצרים,
שנכתבו בכתב "סמלים" .ניתן להניח
בסבירות גבוהה כי במקביל להתפתחות
הכתב החלו לנקוט באמצעים להסתרת
מידע .השימוש הקדום ביותר לפרקטיקה
כזו נמצא בכתובת קבר של אציל מצרי
מ 1900 -לפנה"ס לערך ,ובה שובצו סימני
כתב חרטומים לא מקובלים ,משמע  -צופן.
עם זאת ,אין רואים זאת כניסיון של ממש
לתקשורת חשאית ומניחים שהמטרה הייתה
לפתות אנשים להנאה שבפענוח או כניסיון
לחידודים משעשעים ליודעי קרוא ,ממש כמו
בשיר "אבניבי" שפזמונו מבוסס על "שפת
הבי"ת" בה השתעשענו בילדות.
ארכיוני מארי ותל ליילן ,שנחשפו במאה
הקודמת ,מאפשרים הצצה נדירה לפעילות
המודיעינית של שליטי "ערי ממלכה" של
מסופוטמיה באלף השני לפני הספירה.

חיים ומוות ביד האשגר :על הצפנה והסתרה בעולם העתיק  /רפי קיטרון

דמאראטוס רשם את אזהרתו
על גבי לוח ,כיסה אותו
בשעווה ושיגרו לספרטה.
הספרטנים הובכו למראה
הלוח הריק ,וזה הועבר לידי
המלכה גורגו ,שנודעה כאדם
החכם בספרטה .היא הבינה כי
מתחת לשעווה מסתתר מסר.
כך למשל למדים אנו מכך שבארכיון מארי
נמצאו איגרות שלא נועדו למארי אלא לערים
אחרות ,כי הן יורטו על ידי שלטונות מארי.
בלוח אחר צוין כי הוא "סודי" ,מה שמעיד
על נקיטת אמצעים לאבטחת מידע מסווג.
באותם ימים נעשה גם שימוש ב"מעטפות"
טין סגורות בחותם.
לוח טין מ 1500-לפנה"ס באתר על גדות
החידקל מלמד ,לראשונה במסופוטמיה ,על
שימוש בצופן ,במקרה זה לצורך הסוואת
מתכון של זיגוג כלי חרס שהיה אז סוד
מקצועי.
ארכיונים מלכותיים שנחשפו בערי הבירה
של ממלכת אשור מלמדים על שהתרחש
בתקופת השושלת הסרגונית (612-721
לפנה"ס) .תכתובת שעוסקת בעיקר באויבת
הגדולה של אשור דאז ,ממלכת אוררטו
(אררט) ,שמצפון לה (טורקיה של היום).
ממכתבים שנשלחו למלך האשורי עולה
לא אחת כי מידע מודיעיני על אוררטו הופק
מהתכתבות בין מלכה לבין בני בריתו,
תקשורת שיירטו סוכנים אשוריים.

יוון :בין האיליאדה
לאלכסנדר הגדול
אין כיוון וכספרותה העשירה כדי ללמד על
שיטות ואמצעים מודיעיניים בעת העתיקה.
זאת במיוחד בספרות הצבאית ,שבה מונחה
המפקד בנושאים כמו הפעלת סוכנים ,שימוש
בצפנים וביצוע מעקבים .כזה הוא חיבורו של

אייניאס טקטיקוס מ 357-לפנה"ס .טקטיקוס
היה מראשוני ההוגים הצבאיים ,ולו מיוחס
המדריך המלא הראשון לאבטחת תקשורת
צבאית .בהקשר של ביטחון קשר הוא מתאר
 18דרכים לשיגור מסרים ,חלקם בצופן.
אחת השיטות עשתה שימוש בלוחות
עץ .טקטיקוס הציע לכתוב מסרים סודיים
על לוח עץ ולצפותו בשעווה ,שעליה ייכתב
מסר תמים .אמצעי זה שימש להעברת אחד
המסרים החשובים בהיסטוריה היוונית:
דמאראטוס ,שמלך על העיר ספרטה בין
השנים  515ל 491-לפנה"ס ,הודח מכסו
בעקבות סכסוכים עם שותפו לשלטון -
ונמלט לפרס ,האויבת הגדולה של יוון .כעבור
זמן ,כשלמד כי המלך הפרסי כסרכסס
מתכנן לפלוש ליוון ,החליט ,חרף בריחתו
או גירושו מספרטה ,להזהיר את בני עירו
פסלו של אלכסנדר מוקדון בסקופיה

לשעבר .דמאראטוס רשם את אזהרתו על
גבי לוח ,כיסה אותו בשעווה ושיגרו לספרטה.
הספרטנים הובכו למראה הלוח הריק ,וזה
הועבר לידי המלכה גורגו ,שנודעה כאדם
החכם בספרטה .היא הבינה כי מתחת
לשעווה מסתתר מסר .דבר ההיערכות
הפרסית הועבר לידיעת אתונה ,וכך יכול
היה מנהיגה תמיסטוקלס להיערך לפלישה.
למרבה הצער ,במלחמה שפרצה היה זה
בעלה ליאונידס שנהרג ,בעומדו בראש 300
הלוחמים הספרטנים שהגנו בחירוף נפש
על מעבר תרמופילאי (ב 480-לפנה"ס) ,מול
מיטב הצבא הפרסי; זאת עד שנפלו כולם
חלל.
שיטה נוספת להעברת מסרים חשאיים
לפי טקטיקוס הייתה שימוש בשלפוחית שתן
שנלקחה מבעלי חיים .השלפוחית הייתה
מנופחת ,מיובשת ואז ניתן היה לכתוב עליה
באמצעות תערובת של דיו ודבק .משיבשה
הדיו ,היו מוציאים את האוויר ודוחפים את
השלפוחית המצומקת לבקבוק שמולא
בשמן .מקבל הבקבוק היה מוציא את
ה"מכתב" ,ויכול היה למחוק את הכתוב
ולעשות בשלפוחית שימוש חוזר.
אשר לשיטות הצפנה ,אחת משיטותיו
של טקטיקוס הייתה פשוטה :סימון אותיות
בטקסט על ידי נקודות זעירות ,שאינן נראות
לעיני קורא רגיל .נמען המכתב היה מעתיק
את האותיות המסומנות ,מציב אותן לפי
השורות שבהן סומנו וכך קרא את המסר
("הצפנת חירור") .שיטה נוספת שהציע
קשה יותר לאיתור אך גם בעייתית :קודחים
בקובייה  24חורים ,שישה מכל צד ,ואלה ייצגו
אותיות .כתיבת המסר התבצע באמצעות
השחלת חוט דרך החורים ,על פי האותיות
שהם מייצגים .כך נוצר כדור שמקבלו
צריך לפענח המסר על ידי רישום האותיות
שסומנו .חוקרים בני זמננו אינם מתרשמים
ביותר מהשיטות הללו ,שרובן אינן שימושיות
ביותר.
במקרים מיוחדים ,כשהיה חשש להירטבות,
נעשה שימוש בלוחיות בדיל שנתפרו למשל
לתוך הסנדלים .כן היו מגוללים פיסות

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
בדיל ויוצרים מהן עגילים שענדה מעבירת
האיגרת .גם השימוש בכלבים כנשאי
אשגרים לבעליהם היה מקובל מאוד ביוון
העתיקה.
גם באילן גבוה כמו האיליאדה ניתן להתלות
באשר לשימוש בצופן .ביצירה האפית של
הומרוס מסופר כי המלכה אנתיאה ,אשת
המלך פרותאוס מארגוס ,ניסתה לפתות את
בלרופון הגיבור ,אך הושבה ריקם .בכעסה
כי רב שיקרה לבעלה המלך בספרה כי אותו
גיבור ניסה לתקוף אותה .המלך הזועם לא
אבה להוציא את בן הבליעל להורג בעצמו,
ולכן שלח אותו לחותנו מלך ליקיה ,ושלח
בידיו מכתב עם מסר מוצפן שאמור היה
להבטיח את מות בלרופון .מלך ליקיה פענח
את הכתוב ושלח את בלרופון למשימות
בלתי אפשריות; משעמד בכולן הבין המלך
כי הלה נהנה מהגנת האלים ,ונתן לו את בתו
ואת חצי מלכותו.

לדעת מרבית החוקרים הייתה זאת איגרת
כתובה בכתב סתרים ,שנכתבה מלמעלה
למטה על רצועת עור כרוכה סביב למקל
עגול .רק מי שהיה בידו מקל זהה היה יכול
לגלול את הרצועה על המקל שלו ולקרוא את
הכתוב בה .אמצעי זה מוזכר בכמה מקורות
ומחקרי קריפטוגרפיה אף כי יש החולקים על
פרשנותו.

ביניים :רומא :מסר בחלב טרי

תרומה מיוחדת לתחום ההצפנה היווה
"הריבוע של פוליביוס" .פוליביוס (118 – 200
לפנה"ס) ,שנודע כהיסטוריון ,יצר טבלה של
יוליוס קיסר
 5X5משבצות שבה סומנו אותיות הא"ב
הלטיני משמאל לימין ומלמעלה למטה.
בשורה שמעל לריבוע ובשורה משמאלו
ההיסטוריון היווני הרודוטוס ( 485לערך עד
נכתבו המספרים  .1-5הצלבת שני המספרים  420לפנה"ס) תרם גם הוא סיפור על אודות
שלצד הרשת איפשרה זיהוי האות .הריבוע העברה מקורית של מסר סודי .היה זה בשנת
שימש לאיתות באבוקות למרחקים גדולים 500 .לפנה"ס ,כשהיסטיאיוס ,שליט מילטוס
היה זה הצופן היחידי שתירגם אותיות הכבושה בידי המלך הפרסי דריווש ,החליט
למספרים ומספרים לאותיות.
למרוד במלך שבחצרו ישב .לשם כך היה עליו
להעביר מסר לחותנו אריסטאגורס ,שכיהן
כעוצר .הוא גילח את ראשו של הנאמן בעבדיו
הוא גילח את ראשו של הנאמן
וקעקע את המסר על קודקודו .משצימח שוב
בעבדיו וקעקע את המסר על
שערו של העבד שלח אותו למילטוס והנחה
אותו שבהגיעו יבקש מאריסטאגורס לגלח
קודקודו .משצימח שוב שערו
את ראשו ולקרוא את האיגרת.

של העבד שלח אותו למילטוס
והנחה אותו שבהגיעו יבקש
מאריסטאגורס לגלח את ראשו
ולקרוא את האיגרת.

אמצעי מיוחד לתקשורת חשאית היה
ה"סקיטאלי" ,שמיוחס בעיקר לספרטה.
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אסף את קציניו הבכירים ובישר להם כי
מאחר שיחלפו שנים בטרם ישובו לראות את
יקיריהם ,הוא גמר אומר לשלוח רצים ,רכובים
על המהירים בסוסים ,למוקדון ,לתראקיה
ולאתונה; כל הרוצים לשלוח איגרות הביתה
יוכלו לעשות זאת באמצעותם .הקצינים
הריעו למלך על חסדו וכעבור יומיים יצאו
לדרכם הרצים עמוסי איגרות .הם לא
הרחיקו לכת בטרם סטו מדרכם ומסרו את
המכתבים לידי מטה סודי שהוקם לצורך זה.
בבדיקה נמצאו מכתבים שהביעו אי שביעות
רצון וכללו גם טענות בדבר מעשי עוולה
שנעשו .בין המכתבים היו גם אלה של אחד,
פידיאס ,כולם מלאי הסתה נגד המלך .הלה
הוצא להורג ואחרים שולחו לדרכם.

סקירה על מודיעין ביוון העתיקה לא
תהיה שלמה ללא אזכור אלכסנדר הגדול
( 323-356לפנה"ס) ,שלשמו קשור מבצע
צנזורה מפורסם .בעת מסע המלחמה
שלו לאסיה ב 334-לפנה"ס ,הגיעו לאוזני
אלכסנדר שמועות בדבר אי שביעות רצון
בקרב כוחותיו .כדי לרדת לחקר האמת,

ברומא למודת המלחמות נעשה שימוש רב
במודיעין .כמו בתחומים אחרים ,בלט יוליוס
קיסר גם בתחום זה ,שלו הקדיש תשומת לב
מיוחדת ,דואג תמיד להשיג מידע טרם צאתו
למערכה .תרומתו העיקרית בענייננו היא מה
שנודע כ"צופן קיסר" – צופן שבו מוחלפת כל
אות בהודעה באות הנמצאת שלושה מקומות
קדימה בא"ב .כך אמרתו המפורסמת ,veni
"( vidi, viciבאתי ,ראיתי ,ניצחתי") תופיע
בהודעה המוצפנת כ.yhql, ylgl, ylfl -
כמובן שהסטת האותיות מאפשרת מגוון
אפשרויות.
קיסר מתאר בספרו "המלחמות הגאליות"
שימוש בצופן אחר :הוא שלח לקיקרו ,שהיה
נצור הרחק ממנו ,מכתב שבו הוחלפו אותיות
רומיות באותיות יווניות ,וכך ההודעה לא
הייתה מובנת לאויב.
על שימוש מוכר מכבר בדיו סתרים ניתן
ללמוד משתי דמויות ידועות אחרות .המשורר
אובידיוס ( 20לפנה"ס 17-לספירה) מציע
בספרו על אמנות האהבה לנערות מאוהבות
או לנשים בוגדות להגניב מכתביהן למאהבן
באמצעות כתיבת המסר בחלב טרי והסתרת
המכתב בבגדי השליח .כשהיה המכתב
מגיע לידי אותו מאהב ,היה עליו לפזר אבק
פחם על האותיות המוסתרות  -ואז הן היו
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מופיעות בהבלטה .שנים מאוחר יותר היה זה
פליניוס הזקן ,סופר ,חוקר טבע ומפקד צבאי
( 23-79לספירה) ,שהסביר כיצד החלב של
צמח התיתימלוס ( )Thithymallusיכול
לשמש כדיו סתרים .אף שהוא בלתי נראה
לאחר התייבשותו ,חימום קל חורך את הדיו
והופך את צבעו לחום.

הודו :ההצפנה  -בין  64האמנויות
המומלצות לנשים
פעילויות הריגול לא נעצרו במה שנהוג
לכנות תרבויות המערב .הדברים אמורים
במיוחד לגבי הודו וסין הרחוקות ,שבהן הגיע
"המקצוע השני הכי עתיק בעולם" לשיאים
של ממש .אחד המקורות העוסקים בהעברת
מידע מסווג הוא לא אחר מה"קאמה סוטרה",
הידוע בעיקר כמדריך לאהבים ונכתב כנראה
במאה הרביעית לספירה על ידי ואטסיאאינה,
על פי כתבים מהמאה הרביעית לפנה"ס.
בין  64האמנויות המומלצות ללימוד על ידי
נשים בספר נכללות בישול ,הלבשה ,הכנת
בשמים ,מסאז' ,משחק שח ,כריכת ספרים,
נגרות ולהטוטנות; במקום ה 45-מופיעה
אמנות הכתיבה בצופן ,שאמורה הייתה לסייע
לנשים בהסתרת פרשיות האהבים שלהן.
בקאמה סוטרה עצמה אין פרטים על
שיטות ההצפנה ,ורק פרשנים מאוחרים יותר
של הספר תיארו שיטות שונות .כך ,למשל,
ישודהארה ( )Yashodharaמתאר שיטות
המבוססות על חילופי אותיות ,כגון על בסיס
קירבה פונטית -אותיות המייצגות תנועות
מוחלפות באותיות המייצגות עיצורים או
קישורים בעוד אותיות שאינן כאלה נשארות
על כנן .צופן החלפה נוסף הוא של ציוות
רנדומלי של אותיות הא"ב זו לזו( ,אל"ף
עם טי"ת למשל) והחלפת כל אות במכתב
המקורי באות שנקבעה כבת זוגה.
אסמכתא נוספת לשימוש בהודו בצפנים
טמונה ב"ארטה שאסטרה" (,)Arta Shastra
המדריך למלכים המיוחס לקאוטיליה ,מורו
של המלך צ'אנדרגופטה ,ששלט על חלקים
ניכרים של הודו בשנות ה 20-של המאה
הרביעית לפנה"ס .מדריך זה מכסה כמעט

את כל האפשרויות לשימוש במרגלים ,הן
כשיטה לפיקוח פנים והן כנשק פוטנציאלי
במלחמה .בהמלצותיו מזכיר קאוטיליה את
חשיבות העברת ההנחיות למרגלים תוך
שימוש בקוד סודי ,מסוג צופני ההחלפה הנ"ל.

התנ"ך :מיהו מלך ששך
לבסוף מגיעים אנו למחוזותינו .אף שהמאמר
עוסק בהעברת אשגרים ,ולאחר שעסקנו
לא מעט בהצפנת טקסטים ,אי אפשר שלא
להזכיר את השימוש בצופן בתנ"ך.

ריבוע הצפנה .ברוס נורמן ,מלחמת הצפנים,
הוצאת מערכות.1973 ,

השימוש הידוע ביותר מופיע בספר ירמיהו,
פרק כ"ה ,פסוק  ,26ובפרק נ"א ,פסוקים 1
ו ,41-ובשיטת ה"אתבש" .בשיטה זו ,צופן
החלפה קלאסי ,מצוין מיקומה של כל אות
באל"ף בי"ת מראשיתו (א,ב,ג) ,והיא מוחלפת
באות הממוקמת באותו סדר מסוף האלף
בית (ת,ש,ר).
כפי שמעיד השם "אתבש" ,מחליפה
האות ת' את האות א' ,האות ש' את האות
ב' וכן הלאה .באותו פסוק ,לאחר פירוט
"כל הממלכות בארץ" שה' ישלח בהם
חרבו נאמר " ...ומלך ששך ישתה אחריהם"

ובדומה מופיע השם ששך בפסוק השלישי.
יישום שיטת אתבש על השם "ששך" מלמד
כי מאחורי שם זה מסתתרת למעשה בבל.
בפסוק השני (נ"א  )1נאמר" :הנני מעיר על
בבל ואל ישבי לב קמי "...ופענוח אתבשי
מוביל אותנו לזיהוי "לב קמי" כ"כשדים".
אף שאין מדובר בהעברת תקשורת סמויה,
אין ספק שהשימוש בהצפנה היה ידוע בעת
כתיבת הספר ,וברי ,אם כך ,כי שימש גם
לתקשורת חשאית של ממש.
האם התנ"ך מכיל מסרים מוצפנים אחרים?
בספריו הצופן התנ"כי ( )1998והצופן התנ"כי
 )2003( 2טוען מייקל דרוזנין כי ניתן לחשוף
בתנ"ך מסרים סמויים באמצעות שימוש
ב"רצפי אותיות שווי מרווח" .רצף כזה מתקבל
על ידי בחירת אות המהווה נקודת התחלה
בטקסט כלשהו ,ודילוג קדימה במספר קבוע
של אותיות .לדוגמה כל אות חמישית תסומן,
ורצף האותיות המסומנות יוכל ליצור משפטים
הגיוניים .דרוזנין המחיש זאת בכמה דוגמאות
 משפטים שתוכנם הוא לא פחות מנבואהלאירועים היסטוריים שקרו מאז כתיבת התנ"ך;
הוא אף מצא משפטים מדהימים אחרים ,כגון
הזכרת שמו של ניוטון ליד כוח הכבידה.
טענותיו של דרוזנין זכו לביקורת רבה,
בין היתר על ידי מי שמצא מעל  10אמירות
הקשורות להתנקשויות באנשים מפורסמים
על ידי חיפוש רצפי אותיות שווי מרווח בספר
מובי דיק ...ספרו השני של דרוזנין התייחס
לטיעונם נגדו ,ויש להניח שהוויכוח נמשך.
לסיכום ,כפי שנוכחנו לא אחת ,הפתגם
"אין חדש תחת השמש" חל גם בתחום
המודיעין .כפי שעסקו קדמונינו בהפעלת
מרגלים ,בהאזנות סתר ,בחקירות ,בתרגילי
הונאה ,ב"הסתערבות" וכו' וכו'  -כן עסקו
באבטחת המידע שרצו להרחיק מעיניים
עוינות .במקביל עסקו ביירוט אותו מידע
כשהועבר על ידי היריב ,אף שהמידע על כך
דל יותר .הטכנולוגיות השתפרו מאז לאין
ערוך ,אך הזרעים נזרעו וצמחו כבר לפני
אלפי שנים .כפי שהיה כותב יוליוס קיסר:
טדמזן ימס ועטא .
רפי קיטרוןraphik@bezeqint.net :
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הבחירות לנשיאות ארה"ב:
המעורבות הרוסית והסתבכות
קהילת המודיעין האמריקאית
כשנציגי המפלגה הדמוקרטית ביקשו לבדוק לפני הבחירות מדוע דונלד טראמפ מטיף
לשיתוף פעולה עם רוסיה ,הם לא ידעו לאן כדור השלג הזה יתגלגל .מעיון בחומר
שהושג בהזמנתם ,ונודע לימים כ"מסמכי סטיל" ,היה צריך לעלות מיד חשד כי הוא
מפוברק עד כדי רכילותי
תא"ל (מיל') חנן גפן

ק

הילת המודיעין האמריקאית ,ארגון
ה FBI-ומשרד המשפטים האמריקאי
מצאו את עצמם בעין סערה .במוקד הסערה
ניצב תיק מסמכי מודיעין שהכין איש מודיעין
בריטי לשעבר ,ובו חומר המעלה חשד כי
הנשיא דונלד טראמפ משתף פעולה עם
הרוסים  -וכי לרוסים חומר מרשיע המשמש
אותם להפעיל לחץ על הנשיא.

בין יוני לדצמבר 2016
העביר סטיל לאנשי המפלגה
הדמוקרטית  17מזכרים,
שנאספו לטענתו על ידי
מקורותיו ברוסיה.
הסערה ,המתחוללת במסדרונות הפוליטיים
בוושינגטון ובתקשורת האמריקאית ,רוחשת
מרגע בחירתו של טראמפ כמועמד המפלגה
הרפובליקנית לנשיאות ,ועד עתה .ככל שעובר
הזמן גוברת ההבנה כי מדובר ,כנראה ,בסיפור
הונאה ענק ,שהתחיל כמאבק בחירות בין
הדמוקרטים לרפובליקנים ויצא מכלל שליטה.
שתי פרשיות אחרות ,אמיתיות אך שוליות
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לענייננו ,התרוצצו ברקע ,התערבבו זו בזו
והטעו את העוקבים במשך מספר חודשים.
האחת ,חקירת פרשיית המיילים של הילרי
קלינטון סביב שימוש בשרתים פרטיים
להעברת חומר מדיני רגיש .והשנייה ,איתור
פעילות סייבר רוסית במהלך מערכת
הבחירות ,שכללה ניסיונות חדירה למנגנוני
מכונות הצבעה ולבסיסי נתונים של בוחרים,
וכן הפצת מידע שתול ברשתות החברתיות.
הפעילויות החובבניות וחסרות המיקוד
הותירו טביעות אצבע גסות .גורמי המניעה
בקהילת המודיעין האמריקאי איתרו בדייקנות
ובמהירות את המבצעים ,השמות ,יחידות
הקג"ב והגורמים האמריקאיים המשוטים.

"מסמכי סטיל" :התשובות שהיו
אמורות לעורר חשד
היוזמה שהולידה את התסבוכת הייתה
של נציגי המפלגה הדמוקרטית .אלה ביקשו
לבדוק מדוע המועמד הנבחר טראמפ מטיף
לשיתוף פעולה עם רוסיה ,והאם ברקע
לכך יש סיבות מפלילות .הם פנו ביוני 2016
לכריסטופר סטיל ,בעברו איש הMI6-
הבריטי .זה איגד חומר ,מודיעיני כביכול,

כריסטופר סטיל

שנודע לימים כ"מסמכי סטיל" (Steele
 .)dossierסטיל שהה במוסקבה במשך
שלוש שנים ,בתחילת שנות ה ,90-בתקופת
התפרקותה של בריה"מ ושל פריחת
האוליגרכים .הוא נחשב למומחה לענייני
רוסיה וסיים את שירותו המודיעיני ב.2007-
בין יוני לדצמבר  2016העביר סטיל לאנשי
המפלגה הדמוקרטית  17מזכרים ,שנאספו
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לטענתו על ידי מקורותיו ברוסיה .כשנשאל
מאוחר יותר למהימנות המידע ענה כי הוא
איננו מוכן לערוב למהימנותו וכמובן לא מסר
עד כה את זהות מקורותיו ל FBI-או לגורם
אחר.

המסמכים נגישים .יוזמי התיק
הדליפו אותם בשלמותם
לתקשורת האמריקאית בינואר
 .2017מעיון בהם עולה
חשד כבד כי מדובר במסמך
מפוברק ,ברמה נמוכה עד כדי
מעליבה.
המזכרים חושפים כביכול תוכנית רוסית
להביא לבחירתו של טראמפ וליצור אצלו
מחויבות כלפי הרוסים לאחר שייבחר.
במזכרים מתוארת מערכת ענפה של
קשרים בין טראמפ ואנשיו לצמרת הקרמלין,
וכן ניסיונות של אוליגרכים לגייס אנשים
מסביבתו של טראמפ וחומר מביך שניתן
לנצל לצורכי סחיטה.
המסמכים נגישים .יוזמי התיק הדליפו
אותם בשלמותם לתקשורת האמריקאית
בינואר  .2017מעיון בהם עולה חשד כבד
כי מדובר במסמך מפוברק ,ברמה נמוכה
עד כדי מעליבה .המזכרים עונים במלואם
על שאלות ששאלו הגורמים המממנים,
ונשענים על מקורות שלא ניתן לאמת .כל
מי שעסק באיסוף חומרים ממקורות גלויים
באתרי אינטרנט רוסיים מכיר את סוג
האינפורמציה הרכילותי הזה ,וכבר בשלב
זה היה צריך להתעורר חשד לגבי אמיתות
המידע ואופן גיבושו.
כמה עניינים אמורים היו לעורר חשד בדבר
הידיעות:
•התשובות הגיעו מיד לאחר הזמנת
העבודה.
•אף שירות מודיעין מערבי לא הצליח לאמת
ולו מקצת מהידיעות ,או להגיע למידע
דומה .הרי לכאורה המידע היה זמין מיידית

לסוכן לשעבר ,שפרש לפני עשר שנים.
•סגן ראש אגף הריגול הנגדי ב FBI-טען
מיד עם קבלת התיק כי אין בו דבר רציני.
•ה - FBI-שהעסיק את הסוכן הבריטי בעבר
כמקור לחקירת פרשיית השחיתות בארגון
הכדורגל העולמי  - FIFAניתק עמו את
הקשר לאחר שהתגלו בעיות אמינות
בהתנהגותו .בין היתר נרשמו הדלפות
לתקשורת.
מנקודה זו התחילה הפרשה להסתבך.

ה FBI-לא מתנער מהתיק
לפני הבחירות העביר סטיל את התיק
לאנשי הריגול הנגדי ב FBI-ולשירות
המודיעין הבריטי .במקביל החל סטיל
בהדלפות לתקשורת ,כנראה בעידוד
המממנים הדמוקרטים .חלפו כמה חודשים
עד שהתקשורת ניאותה לפרסם את
ההדלפות האלה ,כיוון שחשדה כי מדובר
במסמכים מפוברקים.

דאגו להעביר לגורמים בקהילת המודיעין
הישראלית את חששם לגבי קשריו עם
הרוסים .לאחר כמה חודשים ,גורמי מודיעין
אמריקאיים הדליפו לתקשורת כי הנשיא
טראמפ מסר מידע ממקור ישראלי לשר
החוץ הרוסי ,בנוגע לכוונה של ארגון דאעש
לפוצץ מטוסים .אותם גורמים גם דאגו
להודיע כי העברת המידע פגעה קשות,
לכאורה ,במערכת היחסים בין ארגוני
המודיעין של ארה"ב וישראל.
ג'ון ברנן ,ראש ה CIA-בתקופת אובמה,
וג'יימס קלפר ,ראש המודיעין הלאומי ,הודיעו
כי אף שחלקים גדולים מהמסמכים לא
אומתו  -הם עומדים מאחוריהם .הנשיא הגיב
בביטול הסיווג הביטחוני של ברנן.
גם ארגון ה NSA-שורבב לסיפור ,בעקבות
טענה שהאזנות שביצע אוששו כמה פרטים
מהתיק ,אף כי לא נגעו להאשמות העיקריות.

אלה פורסמו ממקורות אנונימיים ולזמן
מה נראו כמאמתים את מסמכי סטיל" .תיבת
תהודה" מושלמת.
התיק הוצג על ידי מנהל ה FBI-לנשיא
ארה"ב הקודם ברק אובמה ולנשיא הנבחר
טראמפ .בכך נתן ה FBI-להבין כי אף
שהתיק נראה בעייתי ,ומקורותיו בלתי ניתנים
לאימות – הוא זוכה ליחסם.
התיק העכיר את האווירה בין הנשיא
טראמפ לראש ה .FBI-ניסיונותיו של הנשיא
להביא להכרזת הסתייגות של הסוכנות
מתוכן התיק נענו בהתחמקויות .בסופו של
דבר הדיח הנשיא את ג'יימס קומי ,שהוביל
כראש ה FBI-את חקירת הפרשה .בעקבות
ההדחה משרד המשפטים מינה תובע מיוחד
לפרשת המעורבות הרוסית בבחירות.
בקרב גורמי מודיעין בכירים ניעור חשש
לגבי שיתוף פעולה עם הנשיא הנבחר ועם
צוותו .אותם גורמים הכניסו גם את ישראל
לקלחת .מיד עם מינוי טראמפ לנשיא הם

דונלד טראמפ

סטיל ,מחבר הדו"ח ,לא העריך כי שמו ייחשף.
הוא ירד למחתרת עם משפחתו ,לטענתו בצל
חשש מהרוסים ,אולם לאחר חודשיים הופיע
שוב ,אף כי הוא מסרב להתראיין .אוליגרכים
רוסיים שהוזכרו בדו"ח הגישו נגדו כמה תביעות
דיבה בבתי משפט באנגליה ובארה"ב.

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
לרוע מזלו של התובע המיוחד ,השניים,
מתנגדי טראמפ ,נטלו חלק מוביל בצוות
החקירה שהקים לבדיקת שיתוף פעולה בין
הנשיא וצוותו לבין הרוסים.

ג'והן ברנן

שניים ממתנגדי טראמפ
בצוות החקירה
צוות של המבקר הכללי במשרד
המשפטים האמריקאי איתר תכתובות
וואטסאפ של אנשי  FBIבכירים לאורך
תקופת הבחירות ולאחריהן .עלו מהן טינה
עזה לטראמפ וכוונות להתארגן לקראת
אפשרות שייבחר ,כולל התבטאויות על כוונה
לעצור אותו ואף להדיחו .עיקר ההתכתבות
הייתה בין סגן ראש האגף לריגול נגדי לבין
יועצת משפטית בכירה ,שניהם היו כפופים
ישירות לסגן ראש ה.FBI-

סטיל ,מחבר הדו"ח ,לא
העריך כי שמו ייחשף .הוא ירד
למחתרת עם משפחתו ,לטענתו
בצל חשש מהרוסים ,אולם
לאחר חודשיים הופיע שוב,
אף כי הוא מסרב להתראיין.
אוליגרכים רוסיים שהוזכרו
בדו"ח הגישו נגדו כמה תביעות
דיבה בבתי משפט באנגליה
ובארה"ב.
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השניים הספיקו לבצע הדלפה שיטתית
לתקשורת; הביאו להדחתו של מייקל פלין,
היועץ לביטחון של טראמפ ,בעקבות דיווח
חסר שמסר בחקירתו .החוקר היה כמובן
סגן ראש אגף הריגול הנגדי שהוזכר; הם
הוציאו צו האזנה ליועץ בצוות הבחירות של
הנשיא על בסיס "מסמכי סטיל"  -בלי לחשוף
את מקורות התיק וכנראה תוך הטעית בית
המשפט כי יש חומר תקשורתי המאמת את
התיק (שהדליפו מחבר הדו"ח והממנים שלו).
בעקבות החשיפה פוטר סגן ראש
האגף לריגול נגדי מה FBI-וגם היועצת
המשפטית עזבה .סגן ראש ה ,FBI-שהיה
ממונה על הצוות לעיל ,פוטר מתפקידו.
בהחלטה מחמירה של שר המשפטים הוא
לא יזכה לדמי גמלאות -אף שהיה מרחק
של ימים ספורים ממועד הזכאות .בכירים
נוספים בארגון ובמשרד המשפטים הושעו
מתפקידיהם.
התובע המיוחד רוברט מולר ,ראש הFBI-
בעבר ,חוקר את כלל המעורבות הרוסית
בבחירות לנשיאות .עד כה פעילותו הניבה
פירות רק בפרשיית פעילות הסייבר הרוסית:
הוצאו כתבי אישום נגד אזרחים רוסיים
בחשד לחדירה למחשבים ולניצול הרשת
החברתית להפצת מידע כוזב .פעילות
זו התבצעה כחלק משגרת העבודה של
גורמי המניעה ,ואיננה פועל יוצא מהחקירה
המיוחדת .זאת אף שכתבי האישום הוגשו
מטעם התובע המיוחד.
מאמצי התובע והמודיעין האמריקאי לאמת
האשמות שהופיעו במסמך נגד פעילים
בצוות של טראמפ העלו חרס.
ארגון ה FBI-כבר ביצע שינויים בשורותיו,
עם הדחת הבכירים שהיו מעורבים בניהול
התיק בשלב הראשון .מוקד נוסף עבר

בעקבות החשיפה פוטר סגן
ראש האגף לריגול נגדי מה-
 FBIוגם היועצת המשפטית
עזבה .סגן ראש ה ,FBI-שהיה
ממונה על הצוות לעיל ,פוטר
מתפקידו.
למשרד המשפטים – הלחץ עליו לחשוף
מסמכים רלבנטיים יגבר בתקופה הקרובה,
בעיקר בכל הקשור לצווי האזנה שהוציא.
ראשי ועדות רפובליקנים בבית הנבחרים
האמריקאי העבירו בקשה למשרד
המשפטים לזמן לחקירה את כריסטופר
סטיל .התקשורת האמריקאית המתנגדת
לנשיא ,שעד המחצית הראשונה של 2018
עסקה בנושא בהתלהבות ,פסקה כמעט
לחלוטין לעסוק בו.

רוברט מולר

כשיתפרסמו מסקנות התובע המיוחד,
ראשי קהילת המודיעין האמריקאית יידרשו
כנראה לתת תשובות לבתי הנבחרים ולציבור
האמריקאי ,על מה שנראה כמחדל מודיעיני
בסדר גודל של החקירות שהוביל הסאנטור
ג'וזף מקארתי בתחילת שנות ה .50-אותו
מקארתי הפך לסמל של הפחד האמריקאי
מהתפשטות הקומוניזם בארה"ב .

יובל למלחמת ההתשה:

תערוכה חדשה בספריית מרכז
המידע למודיעין וטרור
נאוה רייך ודב הופמן
מלחמת ההתשה התפתחה במהלך ( 1969יש הסוברים
כי ארכה שלוש שנים ,כעימות שהחל מיד עם סיום
מלחמת ששת הימים – או עם טיבוע המשחתת אח"י
אילת) וסיומה (המוסכם על כולם) בהפסקת אש
שנחתמה ב.1970-
המלחמה התנהלה הרחק ממרכז המדינה ובעיקר
לאורך "קו בר-לב" לאורך תעלת סואץ ,והתאפיינה
בפגיעות הדדיות על בסיס יומיומי ,ירי צלפים ,חדירות
וחטיפות.

הספרים החשובים ביותר בתערוכה:

המלחמה להפסקת ההתשה

מאת :שמעון גולן משרד הביטחון  -ההוצאה לאור ומודן
הוצאה לאור. 2018 ,

התשה  -המלחמה שנשכחה

מאת :יואב גלבר ,כנרת ואחרים  -מוציאים לאור.2017 ,

יוזם המלחמה ונותן השם "מלחמת ההתשה" ,או
בערבית "ח'רב אל איסטנזאף" ,היה נשיא מצרים
גמל עבד אל נאצר ,ומטרתה  -ביטול הישגי ישראל
במלחמת ששת הימים ,הרחקת ישראל מתעלת סואץ
והרמת המורל של העם המצרי .
•במלחמת ההתשה נפלו  367חיילי צה"ל וכאלף
נפצעו.
•למצרים היו מעל  10,000הרוגים.
•בנוסף נהרגו לפחות  58חיילים ויועצים סובייטים
שהשתתפו בפעילות (כולל לחימה) לצד הצבא
המצרי.
•המלחמה הסתיימה ללא מנצחים ונחשבת למלחמה
הפחות מוכרת והפחות נחקרת מכל מלחמות
ישראל.
ברבעון זה הדגש בתערוכה הוא על תרנגול ,53
בהמשך יושם דגש על האי גרין.
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"דבר לא מדיר שינה מעיני"
רפאל איתן .צילום מתוך הראיון לעובדה.

החל בפלמ"ח ,דרך השב"כ ,עובר במוסד וכלה בכנסת -
רפי איתן מילא תפקידי מפתח לכל אורך שנות קיומה של
מדינת ישראל .בראיון נדיר הוא מצר על פרשת פולארד,
חושף את החיפוש אחר ד"ר מנגלה ,מספר שבנימין
גיבלי לא חיכה להנחיות ומתעקש שאריק שרון היה נבחר
מחדש באפריל 2006
ראיינו :רון כתרי ורפי קיטרון

כ

שיושבים מול אדם עם ניסיון עצום כמו
של רפי איתן – שלקח חלק בהובלת
שירותי הביטחון בישראל והשתתף בפעולות
היסטוריות במסגרתם – אי אפשר שלא לתהות
לגבי הפקת הלקחים והלמידה שמגיעים רק
מהתנסות.

האחרון שבהם  -ומהם חזרה למסגרת .זה
נכון גם בנושאים עסקיים שאני עוסק בהם
היום .בהמשך ישנם הכלים לביצוע המשימה.
זה תלוי בדרג שבו איש המודיעין נמצא -
אם הוא במערכת שתפקידה לגייס סוכנים,
הכלים שעומדים לרשותו שונים לעומת ניהול
חקירה סמויה .עליו לברר לעצמו את הכלים.
הדבר הבא הוא לברר את הדרכים לביצוע,
ומשניהם לגזור תוכנית ביצוע ,לכל שלב ושלב
של תוכנית הביצוע יש להכין תוכנית תקלות
– מה עושים מול כישלון? יש לתרגל את דרכי
המילוט האפשריות .דרך מילוט משמעה גם
להיכנס לבית סוהר".
 גם זה כבר קרה לך."נכון ,לא פעם .אלא שבמקרה של יהודי כמו
ג'ונתן פולארד כל העולם יודע ,אבל כשמדובר
בערבי זה לא מעניין אף אחד".

ג'ונתן פולארד .מתוך הספריה היהודית הוירטואלית.

 לו נקראת לדבר היום בפני אנשי מודיעיןצעירים באחד מהשירותים ,מה היית מייעץ
להם? מה יעשה תמיד איש מודיעין לטוב יותר?
"מניסיוני ,דבר ראשון יש להגדיר לעצמך את
המשימה ולוודא שמה שהגדרת מקובל על
מוסר המשימה .דבר שני ,יש לשים את הנושא
במסגרת כוללת וממנה לרדת לפרטים ,עד
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 אצלנו לפחות."לא .בהיסטוריה שלנו די הרבה סוכנים
נתפסו ,חלקם נשפטו וחלקם הוצאו להורג .גם
אנשי השירות .זה נכתב בעיתונים אך לא עורר
מהומה ,זה נראה טבעי".
 יש לך דוגמאות בולטות לתקלות שאירעו?"לא הייתי רוצה להיכנס לעובדות כמו
מיקרופונים וחדירות סמויות .שם היו לאורך

הדרך הרבה תקלות ורובן נפתרו בעזרת
תרגול מראש".

"גם למנגלה הגענו"
 כשאתה סורק קריירה של עשרות שנים ,מההיא נקודת האור המובהקת ביותר?
"מבצע אייכמן הוא גולת הכותרת ,לא מפני
שהוא היה המבצע הכי מורכב  -בפירוש לא
 אלא בגלל התהודה ההיסטורית של משפטאייכמן ,שמלווה אותנו עד היום .זה פרק
בהיסטוריה של מדינת ישראל".

"מניסיוני ,דבר ראשון יש להגדיר
לעצמך את המשימה ולוודא
שמה שהגדרת מקובל על מוסר
המשימה .דבר שני ,יש לשים את
הנושא במסגרת כוללת וממנה
לרדת לפרטים ,עד האחרון
שבהם  -ומהם חזרה למסגרת.
 כשיצאתם למבצע ,הדרג המבצעי ידעמה עומד לקרות? שרצו להביא אותו חי כדי
להעמידו לדין?
"באותה שנה הייתה שורה של פגישות
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מהותיות .עמדתי בראש אגף המבצעים של
שירות הביטחון ונפגשתי עם בוגר אושוויץ
עמוס מנור [ראש השירות בעת המבצע] ועם
צבי אהרוני [ראש אגף החקירות בשירות בעת
המבצע] ,שהיה הדוחף העיקרי להבאת אחד
הנאצים למשפט בישראל".
 דיברתם על זה?"חד-משמעית דובר על משפט בישראל.
ההנחיה של דוד בן גוריון לאיסר הראל בסוף
 1957הייתה מאוד ברורה' :הבא את אחד
הפושעים הנאצים למשפט בישראל' .מי שנתן
את השמות היה מנור ,והם כללו את מרטין
בורמן ,היינריך מילר ,יוזף מנגלה ואדולף
אייכמן .מישקה דרורי ,שהיה אחראי לרכז את
כל המודיעין על פושעים נאצים ,והוא לקח על
עצמו לנסות לאתר אחד מהם".
 למיטב ידיעתך ,האם היינו קרובים לעודפושעים ב"ליגה" הזאת ,אבל משהו השתבש?

איסר הראל ובן גוריון | צילום דוד רובינגר  -ידיעות אחרונות

"להערכתי בורמן מת בסוף אפריל או תחילת
מאי  ,1945ליד בית חולים שריתה בברלין.
כשעבדתי כיועץ ראש הממשלה למלחמה
בטרור קשרתי קשר אמיץ עם המערכת

הגרמנית ,שבראשה עמד סגן אלוף ווגנר .הוא
הביא לי מתרגם וקראנו כל מיני קטעים ,שעל
פי אחד מהם בורמן נהרג .לגבי מילר ,לדעתי
עד היום הוא בסימן שאלה .למנגלה הגענו".

רפי איתן מוותיקי אנשי המודיעין .מטה חטיבת יפתח.
באדיבות ארכיון מוזיאון הפלמ"ח.

 הגענו למנגלה? ידענו איפה הוא נמצא?"כן ,פעמיים .כשאייכמן גר בבואנוס איירס
גם מנגלה גר שם ,ובניגוד לעמדתי ,איסר
כפה עליי לעשות שני מבצעים בבת אחת.
למזלו של מבצע לכידת אייכמן ,מנגלה לא
היה בביתו אלא נסע לחופש לשבועיים ,אבל
בעשרת הימים בין לכידת אייכמן להטסה
שלו ,חלק מהאנשים עסקו במנגלה .בפעם
השנייה צבי אהרוני ואנוכי ישבנו בסאו פאולו
בברזיל ,בתחילת  1963ועסקנו בידיעות שהיו
לנו בעניין מנגלה ,ומצאנו אותו במקום שבו
 20שנה מאוחר יותר הוא מת .לא הייתה לנו
אינפורמציה מספיקה להמשיך את הפעילות
הזאת וחזרנו הביתה".

"לא היו כישלונות מהדהדים"
איתן מספר כי כשהיה ראש אגף מבצעים

בשירות ,ביקש מאיר עמית [ראש המוסד]
שיעבור לתפקיד ראש "המוקד" של "הצומת".
"'אני רוצה שתפתור את בעיית ייצור הטילים
הגרמניים במצרים ,ואחר כך תחזור למוסד
ותהיה אחד מראש האגפים' ,הוא אמר לי.
סירבתי ללכת אחרי שלוש שנים להיות ראש
'קיסריה' ,כי באותו זמן נכנסתי להתחייבות
כספית לבנות את הבית שלי בארץ ,ואם
הייתי עובר ל'קיסריה' הייתי עובר למשכורת
ישראלית .נשארתי עוד שלוש שנים בחו"ל.
הגעתי לאירופה באפריל  .1964בינואר 1965
לא נותר אף מדען גרמני במצרים .המחנה
התעשייתי  ,333שבו יוצרו הטילים ,אמנם נפגע
קצת במלחמת ששת הימים ,אבל הוא לא
שוקם מאז .כך ,תוך עשרה חודשים פתרנו את
הבעיה .זו גולת כותרת של עשייה  -לקבל על
עצמך משימה ולסיים במהירות".
 גם כראש מוקד "הצומת" השתתפת בפגישותעם סוכנים?
"בהחלט .למשל בנושא שקיבלנו עליו פרס
ביטחון ישראל ,ברגע מסוים היה מעצור  -אז
הפעלתי אותו .זו הייתה פעולה מבצעית".

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
גוריון ,נגדיר את זה ככה .אז נסעתי אתו ודיברתי
אתו הרבה פעמים .שנה אחרי שהוא הפך לראש
הממשלה מחדש נסעתי ללמוד באנגליה.
כשחזרתי ,יצחק נבון ,שהיה ראש הלשכה של
בן גוריון ,היה מזמין אותי מדי פעם לשבת עם בן
גוריון ולספר לו את רחשי העם .פגשתי את בן
גוריון כך ,ביוזמת נבון ,מספר פעמים .כרגיל בן
גוריון כתב זאת ביומנו .יום אחד חיכיתי לפגישה
עם ראש אגף כלשהו בשירות ,ושאלו אותי' :תגיד,
בשנים האלה והאלה נפגשת עם בן גוריון?',
אמרתי שכן' .מי נתן לך אישור'? ,כך שאלו".
 -הוא היה ענק כמו שאומרים? יש אומרים נביא.

אייכמן בחצר הכלא .אוסף התצלומים הלאומי.

 יש באמתחתך איזשהו כישלון קולוסאלי?"מה יכול להיות יותר מג'ונתן פולארד?"
 משהו בעשייה הפחות ידועה ,שבדיעבד נתפסלך כאי הצלחה מובהקת או כתקלה גדולה?
שהדיר שינה מעיניך?
"באופיי ,שום דבר לא מדיר שינה מעיני.
זו אחת הסיבות שאני ישן כל לילה שבע-
שמונה שעות".
 ובכל זאת?"אם אני צריך לחשוב זה אומר שכישלונות
דרקוניים לא היו .אחרי ראש המוקד הייתי
למעשה עוזר של יצחק רבין ,גם בתקופה
הראשונה של רבין כראש ממשלה ,ואחרי זה
יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור וראש
הלק"ם (הלשכה לקשרי מדע) .כישלונות היו,
אבל לא מהדהדים".

על כתפי ענקים
 אתה יכול לאפיין את העבודה שלך עם רבין?ועם בן גוריון?
"מ 1953-ועד שהתפטר מראשות הממשלה
ב ,1955-איסר הטיל עליי להיות ה'אומנת' של בן
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"חד-משמעית .הוא ראה תמיד שורה של
צעדים קדימה .תמיד .מעבר לכל ספק .אם בן
גוריון היה בשלטון ,מזמן היינו עושים חלוקה
של יהודה ושומרון ,כפי שהוא היה מבין אותה.
הייתה החלטה ,לא היו ממסמסים את זה .בן
גוריון היה איש חזון ,וידע להעביר את חזונו
לפסים מעשיים ,גם במערכת הפוליטית וגם
במערכת המנהלית .זה היה כך בתעשייה
הצבאית ,בתעשייה האווירית".
 בכור בדימונה."גם הכור .חד-משמעית .למרות שיש פה
מספר פתרונות שהגיעו משמעון פרס ,החזון
היה לחלוטין של בן גוריון".
 טוב הוא גם ידע לבחור אנשים ,כמו שמעון פרס..."כבר אמרתי את זה הרבה .מבקרים את
שמעון פרס אלפי פעמים ,אבל אם הוא לא
היה ,היה צריך להמציא אותו".
 הוא יסכים אתך."נכון".
 מה עם אריק שרון?"לא לחינם קראו לו "בולדוזר" .שרון הוא
אדם שידע להגדיר לעצמו את המשימה,
לארגן אותה ,למצוא את האנשים המתאימים
ואת הקואליציה הפוליטית המתאימה – ולבצע

אותה .בארבעה בינואר  ,2006עם האירוע המוחי
שלו ,קרתה טרגדיה לאריק שרון ולמשפחתו,
אבל גם לעם ישראל .עד היום אנחנו לא יודעים
מה היו התוצאות של אי העשייה שלו .הייתי
באחד הצוותים של אריק ,גם בתכנון היציאה
מרצועת עזה ,וגם בתכנון כיצד לצאת מיהודה
ושומרון .עשיתי זאת כמתנדב ,הוא הזמין אותי.
נניח ביהודה ושומרון ,הכרתי את המערכת
ההתיישבותית-גיאוגרפית מצוין ,בדומה לשרון,
מבחינת ידע והתמצאות בשטח .הוא היה נבחר
מחדש באפריל  ,2006אין לי ספק .אז הוא
היה נפרד מיהודה ושומרון ,לפי תוכנית שלו,
שכללה גם סיפוח גס לישראל של 10%-9%
מיהודה ושומרון .השאר היה 'שלהם' .זה לא
קרה ,למרות שהיום יש הזדמנות בלתי רגילה
להפרדה חד-צדדית".
 יש הטוענים שאריק לא הביא בחשבון אתהצד השני ,פעל באופן חד-צדדי  -יוצאים
החוצה ,שמים גדר וזהו .על פי התוצאה ,לא
היתה זו טעות קולוסאלית?
"השגיאה העיקרית בעזה הייתה שלא
המלכנו ישות צבאית שלהם ,משטרתית
וצבאית .קשה לי לומר מה יקרה בשכם ,אבל
בחברון  -בכל הר חברון ,כולל בית לחם  -עד
היום יש לי מהלכים עם המערכת הערבית.
ברגע שנצא משם ,היא תהפוך להיות חמאס.
ממש ,מיד .אז לגבי השאלה 'לצאת או לא
לצאת' ,לדעתי יש לצאת .מה שאריק רצה
לעשות עם  10%אפשר לעשות היום עם .30%
בקעת הירדן ,מדבר יהודה  -חד משמעית
להשאיר בידינו".
 זה יתקבל בינלאומית לדעתך?"לא .עד היום ירושלים המורחבת לא
התקבלה .תראה באיזה קשיים האמריקאים
נתקלים כשהם רוצים להעביר את השגרירות
שלהם לירושלים".
 זה בעצם לא רק ירושלים המאוחדת ,אלאירושלים כבירת ישראל.
"כן .הם נתקלים בהתנגדות עזה של ארגוני
המודיעין שלהם ,של המחקר המודיעיני".
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רבין היה איש מאוד חכם,
מאוד נבון ,והייתה לו תפיסה
מרחבית בלתי רגילה .אבל
לקח לו זמן להחליט.
 ספר על רבין."שייקה גביש ,שאני עובד איתו בעמותת
דור הפלמ"ח ,הקריא לי כמה קטעים מספרו
על רבין .הוא אומר ש'עכשיו כל משפחת רבין
תרוץ אחריי'."...
 ולא עם פרחים ,אנו מבינים..."רבין היה איש מאוד חכם ,מאוד נבון ,והייתה
לו תפיסה מרחבית בלתי רגילה .אבל לקח לו
זמן להחליט .כשהוא היה בחזית הדרום ,סגנו
של יגאל אלון ,אני הייתי קצין מודיעין בנגב
הנצור .יצחק ביקר את הנגב הנצור פעמיים,
והיו דילמות להכריע בעניינן ,והוטל עליי באותן
פעמיים להוביל אותו לנקודות ההחלטה .ואני
לא צריך את רבין בשביל להחליט מה צריך
לעשות כאן וכאן .ברוב הנקודות ,כשהיה לי
ברור מה צריך לעשות ,הוא לא החליט בו
במקום .לקח לו זמן".

"גיבלי עלה על מוקש אחרי
שהפרשה התפוצצה"
כששואלים את איתן על דמויות שהשפיעו
עליו בעולם המודיעין ,הוא זורק מיד את שמו
של ראש אמ"ן לשעבר ,בנימין גיבלי" .בגלל
גיבלי עברתי לשירות הביטחון .הייתי אז קצין
המודיעין של חטיבת 'יפתח' ,החלפתי את
'גנדי' .ב 1949-הוא שלח אותי לקורס המג"דים
הראשון .מפקד הקורס חיים לסקוב בדק כל
אדם שבא לקורס ,והזמין אותי לשיחה .באתי
עם סנדלים ,מכנסיים קצרים ,ככה הלכו אז.
שאל אותי כמה שאלות ואז אמר 'הבא אחריו'.
הבנתי שלא התקבלתי .חשבתי שאין לי מה
לעשות בצבא ,אני לא מתאים .גיבלי ,שהיה אז
ראש אמ"ן והיו לי יחסי ידידות ארוכים מאוד
עמו ,אמר לי' :אתה יודע מה? שירות הביטחון
עוזב את צה"ל והופך לארגון מודיעין עצמאי.

אני מציע ללכת לאיסר הראל' .הוא צלצל
במקום ואחרי כמה שיחות ,נפלתי לשירות
הביטחון".
 צה"ל הפסיד והשירות הרוויח .וגיבלי? מהמקומו בהיסטוריה? טעה? צדק? מי נתן את
ההוראה המפורסמת?

לשטח הערבי .עד אמצע  1951עסקתי בזה,
ואז מינו אותי לראש מטה  10תל אביב.
  10זה המבצעים?"כן ,היחידה המרכזית של המבצעים ,שפעלה
כמעט בכל הארץ .כאן התחיל הקשר הישיר
עם איסר .לגבי אישיותו ,היתה לו יצירתיות בלתי
רגילה ,וגם יכולת לדבוק במטרה כמו עלוקה.
בנושאים שלגביהם הוא החליט ,הוא היה ריכוזי
מעל ומעבר .למרות זאת ,כשהוא סמך על
מישהו הוא האציל סמכויות".

"איסר הראל הטיל עליי לבדוק .ישבתי עם
דליה ,המזכירה של גיבלי ,ודובבתי אותה.
עם אלישבע ,אלמנתו של גיבלי ,דיברתי לפני
כשנה .יש בידיה ספר שמשום מה היא לא
מפרסמת ,כתבי יד של גיבלי .גיבלי היה ראש
אמ"ן אבל הרגיש שבתחום שלו הוא המפקד
העליון .בדרך כלל הוא לא עשה דבר בלי
לקבל אישורים .הוא יצר יחסים מאוד קרובים
בינו ובין שר הביטחון פנחס לבון ,אבל ,כדרכו,
גיבלי לא בא וביקש הנחיה .הוא דיווח".

"העיראקים .הם היו הכי פחות נגישים לנו,
לא היה לנו גבול איתם .הכי נוחים היו המצרים".

 -לא ביקש אישורים.

 -למה כוונתך ב"נוחים"?

"הוא לא ביקש אישור ,אבל דיווח ללבון.
וכשמדווחים לא תמיד הראש עובד .ולבון אחר
כך התחיל בכלל מנקודת המוצא שהוא דיווח.
כלומר ,בזמן שגיבלי סיפר את זה ללבון יכול
להיות שלבון היה במחשבות אחרות .זה כל
הסיפור .איפה גיבלי עלה על מוקש? כשיותר
מאוחר ,אחרי ש'הפרשה' התפוצצה ,שינו את
אחד המסמכים ,משהו שעשתה דליה".

"קל היה יחסית לגייס אותם ,למרות שמבחינה
צבאית הם נחשבו לאויב מספר אחד".

 כן ,זה פורסם .מה עם איסר? יש לך הרבהשעות "איסר".
"מאיפה נתחיל? בשנות ה 30-איסר היה
האינסטלטור של 'השרון המאוחד' – הרצליה,
רמת השרון ורעננה .הייתה לו קבוצה של
צינורות השקיה ,והוא התקין את מערכת
ההשקיה בפרדס של אבא שלי ,צינורות עם
בטון .ואני ,בתור ילד בן  ,10עזרתי .שם הייתה
ההיכרות שלי עם איסר .המגע הראשון אתו
היה כשנפלתי ליחידת המבצעים .איסר הציע
לי לעבור הכשרה ולדעת מה זה שירות ביטחון.
קורסים לא היו אז ,המערכת של הקורסים
הורחבה ביוזמתי ב .1954-1953-בתחילת
 1950למדתי את מטה  ,2מטה  3ומטה  .10ואז
איסר הציע לי להיות ראש יחידת המבצעים

 מבין "בני דודינו הערבים" ,מי הצטייר לךכקשה ביותר לטיפול?

 מבין שירותי המודיעין המערביים שעבדתאיתם ,ממי הכי התרשמת?
"הקשר האמיץ ביותר היה עם הבריטים.
כמה שנים קודם הם היו אויבים שלנו ,והנה
שיתפנו איתם פעולה בנושאים טכנולוגיים
הכי סודיים" .
רפי איתן וטובה דן במסע למכתשים.
באדיבות ארכיון מוזיאון הפלמ"ח.
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בתולדות העם הפלסטיני

המערבולת של אירועי  1939 –1936הייתה כה מסחררת שהעילית הפלסטינית הוותיקה
לא התאוששה ממנה עד היום .הקרע שהעמיק אז בין אגפי העם הפלסטיני החליף מאז
צורות ,אך הוא ביסס את הנרטיב הבולט – של שלילת פשרה על הארץ ,ושל אי-הכרה
בזכויות לאומיות של היהודים
חגי ארליך ,פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה ,אוניברסיטת ת"א

ב

כל עם שמור אירוע שבו התעצבו
תולדותיו מחדש ,קיבלו תנופה או
הנציחו טראומה .אצל הפלסטינים היו אירועי
 1939–1936בבחינת מערבולת של הרס,
מוקד שאליו התנקזו זרמים קיימים ,הסתחררו
ושקעו מטה בסיבוביות קטלנית .מאירועים
אלה לא התאוששו הפלסטינים עת ארוכה,
אולי עד היום .החורבן שהמיטו על עצמם
הביאם למבחן הגדול של  1948-1947ללא
סיכוי של ממש.

הלורד פיל לאחר גביית עדות מהוועד
הערבי העליון ב1937-

יש להקדים ולומר ,האחריות חלה בראש
ובראשונה על הנהגתם .ועם זאת הפלסטינים
קיבלו משר ההיסטוריה קלפים רעים  -ודאי
ביחס לקלפים שקיבלו שאר דוברי הערבית
במזרח התיכון.
כל החברות דוברות הערבית באזורנו
חוו טלטלה עמוקה בשנות מלחמת העולם
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הראשונה ולאחריהן .הן עברו אז מעולם
עות'מאני-אסלאמי לעולם מזרח תיכוני-
מודרני .כמעט כל ממדי החיים בחברות אלה
עברו בתוך כך הגדרה מחדש :הפוליטיקה,
הכלכלה ,התרבות ,החברה .כל אלה שבו
והתעצבו במהפכה כוללת ,שלא כאן המקום
לדון בה .אלא שכל שאר החברות הערביות חוו
זאת בתוך מסגרות חדשות ,במדינות צעירות,
במערכות של מוסדות חדשים מודרניים.
תושבי מצרים ,עבר הירדן ,סוריה ,לבנון,
ועיראק נשלטו על ידי הבריטים והצרפתים,
אך גם נהנו ממידה רבה של אוטונומיה .נפתחו
להם אפיקי פעולה שאפשרו בניית חיים
מתחדשים .בקהיר ,בעמאן ,בביירות ,בדמשק
ובבגדד קמו ממשלות ערביות ,נבנו צבאות
מקומיים ,מערכות חינוך ומשפט ,מפלגות
פוליטיות ,חוקות ,פרלמנטים .נישאו המנונים
לאומיים ,הונפו דגלים ושאר סמלים של
הגדרה עצמית .המעבר בתוך מוסדות וסמלים
אלה ממסגרות מסורתיות לחיים ממלכתיים
לא היה קל ,אבל בהחלט אפשרי.
הציבור היחיד במרחב דוברי הערבית שלא
זכה לכך היה הפלסטיני .הבריטים הגדירו
את הערבים בפלסטינה כאוכלוסייה שלבניה
יש זכויות אזרחיות ודתיות ,לא לאומיות
ופוליטיות .ממשלת הארץ ,שישבה בארמון
הנציב בירושלים ,הייתה בריטית .היהודים,
ברוח הצהרת בלפור ,הם שהוגדרו כציבור
לאומי ,ואכן השכילו להיבנות מכך .הישוב
היהודי הקים מוסדות פוליטיים ,מפלגתיים,
תנועתיים ,התיישבותיים ,קדם-צבאיים,

כלכליים ,אקדמאיים ,תרבותיים .אסון היהודים
באירופה וסגירת שערי ארה"ב חיזק אותם
בארץ ישראל .עליות דוגמת היקים ביצרו
בשנות ה 30-את מערכות החוק והמשפט.
מאירועי  1939 –1936יצאו היהודים עם חומה
ומגדל ,עם נמל תל אביב ,עם פלוגות הלילה,
עם "הגדעונים"  -עם צה"ל בדרך .זה לא עזר
ליהודים באירופה ,אבל סייע לקראת המשך
המאבק כאן בארץ.

הבריטים הגדירו את הערבים
בפלסטינה כאוכלוסייה
שלבניה יש זכויות אזרחיות
ודתיות ,לא לאומיות ופוליטיות.
ממשלת הארץ ,שישבה
בארמון הנציב בירושלים,
הייתה בריטית .היהודים ,ברוח
הצהרת בלפור ,הם שהוגדרו
כציבור לאומי ,ואכן השכילו
להיבנות מכך.
מנהיגי הפלסטינים לא השכילו אז לבנות
קהילה ממוסדת גם ממה שאולי היה אפשרי.
הבריטים העלו עוד בשנות ה 20-הצעות בדבר
כינון ממשלה כל-ארצית ,יהודית ערבית .אלא
שהדינמיקה הפנים-פלסטינית לא אפשרה
פשרה כלשהי לפני שתיסוג בריטניה כליל

מהצהרת בלפור .באוזניים ערביות ,ההצהרה
נשמעה קצת אחרת מאשר בעברית או
באנגלית :היא הוכתרה "הבטחת בלפור" ,ולא
סתם הצהרה; והמונח החמקמק למדי "בית
לאומי" תורגם "ווטן קוומי"  -מולדת לאומית,
תוך שימוש בשתי המילים שתיארו לאומיות
מתחדשת באוצר המלים של הערבית
המודרנית.
הדרישה שהבריטים ייסוגו במוצהר
וללא תנאי הייתה הזיה הרת גורל .לו קמה
בפלסטינה-ארץ ישראל אותה מערכת כל-
ארצית ,מושתתת על פוליטיקה ייצוגית ,לו
היה נערך מפקד תושבים ,מתקיימות בחירות
וקמים גופים מפלגתיים מודרניים ,אולי הייתה
ההיסטוריה מתגלגלת אחרת .אך לא כך היה.
ההתעקשות על שלילת הכרה בקיום
לאומי יהודי הותירה על כנה את הפוליטיקה
החמולתית בציבור הפלסטיני .לא מוסדות
פוליטיים חדשים ,אלא "מועצה מוסלמית
עליונה" מסורתית ,בראשות חכם הלכה
כביכול ,המופתי הגדול ,אמין אל-חוסייני.
ההתעקשות הותירה מנהיגות מסורתית
ואופוזיציה מסורתית; מערכת שמחזרה
פיצולים ורק העצימה קנאות ,יריבויות ושנאות,
חלקן עוד מהימים שקדמו לנביא מוחמד.

שלוש שכבות בחברה פלסטינית
כשהחל המזרח התיכון לסעור
מהזווית של העתיד להתרחש עם פרוץ
המרד ב ,1936-ניתן להבחין בשלוש שכבות
בציבור הפלסטיני .הראשונה ,העילית,
הנכבדים ,אל-אעיאן .כמה עשרות משפחות
שהשתלבו עוד בממסד העות'מאני ,והיו
בחלקן בעלות ייחוס אסלאמי-ערבי .רוב בניהן
היו בעלי קרקעות בכפר ,אך ישבו בערים.
עילית זאת צלחה בצורה חלקה את המעבר
מהמערכת הע'ותמאנית לזאת המנדטורית,
שלא חייב אותם להשתנות .אחיזתם בחברה
ובכלכלה נשארה בעינה.
הפוליטיקה שלה הייתה חמולתית מחנאית.
קו ההפרדה בפוליטיקה הזאת עבר בין מחנה
החוסיינים ,ששלט ב"מועצה המוסלמית
העליונה" ,לבין מחנה הנשאשיבים ,שכוחו היה
רב יותר בעיריות ,כולל משותפות עם יהודים.
אמין אל-חוסיני ,המופתי הגדול ,קיבל את
משכורתו מהבריטים .הוא בנה את כוחו בעיקר

פאוזי אל-קאוקג'י

על בסיס ליבוי המאבק ביהודים  -בסיסמאות
על הגנת ירושלים מפני מזימות הציונים ,תוך
קבלת גיבוי מארצות ערב והאסלאם.
שכבה שנייה הייתה מעמד ביניים בצמיחה.
משכילים חדשים ,או בעגת הימים ההם,
"אפנדיה" (בעגה הציונית ,רווח בטעות המונח
אפנדי ככינוי לנכבדי האליטה) .זו קבוצה
הולכת ומתרחבת של צעירים ,שלמדו בבתי
הספר התיכונים של ירושלים ,שכם ויפו,
וחלקם גם השתלמו בביירות ,קהיר או בגדד.
משענתם הכלכלית הייתה מקצועיות בשפה
הערבית ,ומשנתם הרעיונית הייתה פאן-
ערבית ביסודה .בעוד ירושלים הייתה בירת
החמולתיות ,מרכזם של המשכילים היה
בשכם ,למשל בחדר המורים של מכללת
אל-נג'אח.
האפנדים המשכילים ניסו כוחם גם בהקמת
מפלגה מודרנית" ,אל-אסתקלאל" שקמה
רשמית ב .1932-אנשי "אל-אסתקלאל",
בהם עוני עבד אל-האדי ,אכרם זעייתר ,עיזת
דרווזה וקדרי טוקאן ,ראו עצמם ממשיכי

דרכם של חלוצי הפאן-ערביות ,וביקשו לראות
בפלסטינה חלק מסוריה רבתי .הם הקימו
סניפים בכל הארץ ועמלו להפוך את סדר
הקדימות הפלסטיני על פיו :לא עוד שיתוף
פעולה עקיף עם השלטון הבריטי בארץ
ישראל כדי למגר את הציונות ,אלא ראשית
לכל מאבק בבריטניה ,המעצמה שפיצלה את
הערביות.

ההתעקשות על שלילת הכרה
בקיום לאומי יהודי הותירה
על כנה את הפוליטיקה
החמולתית בציבור הפלסטיני.
לא מוסדות פוליטיים חדשים,
אלא "מועצה מוסלמית
עליונה" מסורתית ,בראשות
חכם הלכה כביכול ,המופתי
הגדול ,אמין אל-חוסייני.
המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
שכבה שלישית הורכבה מהמוני הערים
והכפרים .הם חיו במקומם זה דורות ,ללא
מושג לאן יטולטלו במלחמת  .1948כבר
בראשית שנות ה 30-טולטלו בני הדור
הצעיר בכפרים .בהיעדר משרד חינוך
ערבי-פלסטיני ,לא נמצא מי שידריך את בני
הפלאחים לקראת עתיד מודרני .את חינוכם
בכפרים ניהלה ממשלת המנדט הבריטית,
והיא הכשירה את הילדים – לפי תפיסה
קולוניאלית מובהקת – להמשיך בדרך
אבותיהם .ראש מנהל החינוך היה הבריטי
המפרי באומן ,מי שפיקח קודם לכן על
מערכות החינוך במצרים ,בסודאן ובעיראק.
בבתי הספר הכפריים למדו הצעירים את
כל הדרוש לחייו של כפרי מתפתח :קרוא
וכתוב ,מעט חשבון ויסודות החקלאות .ואולם,
עם פרוץ המשבר הכלכלי הגדול בראשית
אותו עשור ,נאלצו רבים מהצעירים בני
הכפר הפלסטיני המרושש והמורעב למצוא
מפלט בפרברי הערים במישור החוף .חלקם
היו קורבנות מכירת קרקעות בסתר על ידי
האליטה ליהודים ,ואת נישול משפחותיהם לא
שכחו .הערים המעורבות ,כמו חיפה ומרחב
תל אביב-יפו ,דווקא נהנו משגשוג ,הודות
לעלייה היהודית מאירופה .בשולי ערים אלה,
אלּ-תנַ ּכ"
ַ
אר ְּת
בשכונות עוני מאולתרות ַ
("ח ְ
אוניברסיטת אל-נג'אח

– שכונת הפחים) ,נהפכו בני הכפר הצעירים
לחוטבי עצים ולשואבי מים ,לפרולטריון עני
ומר נפש .אלה היו פני החברה הפלסטינית
משהחל המזרח התיכון לסעור.

בארצות האזור תועלה אנרגיית
המרי להקמת ארגונים
האות ניתן עם פלישתו של בניטו מוסוליני
לאתיופיה ,באוקטובר  .1935תוך זמן קצר
וכמו בתגובת שרשרת ,פרצו מהומות במרחב
הערבי כולו .בשנים  1939 –1936נראו מקהיר
ועד דמשק התקוממויות נוער ואפנדים נגד
הבריטים ,הצרפתים והאליטות המקומיות.
ואולם ,בשאר ארצות האזור תועלה אנרגיית
המרי להקמה של תנועות וארגונים חדשים.
על גדות הנילוס היו "מצרים הצעירה",
"האחים המוסלמים"" ,חולצות ירוקות"
ו"חולצות כחולות" .בסוריה צמחו "עּוצבת
הפעולה הלאומית"" ,חולצות הברזל"" ,כפירי
הערביות" ,שמהם קמה לימים מפלגת
הבעת' .בעיראק התחוללה הפיכת קצינים
ראשונה בראשות הגנרל בכר צדקי (אוקטובר
 .)1936בלבנון נוסדו הפלנגות ואחריהן אל-
נג'אדה .משפרצה מלחמת העולם השנייה
סגרו הבריטים ,הצרפתים והממסדים
המקומיים על תנועות המרי שהתגבשו .הן

התמסדו ,תססו ,שרדו בצורה זאת או אחרת,
עד שחוללו את מהפכות שנות ה 50-במדינות
הללו .מעמד הביניים הערבי המשכיל,
במדים או שלא במדים ,שלט אם כן בארצות
הערביות הראשיות עד אביב  2011לפחות,
ובעצם נשאר בשלטון .אצל הפלסטינים
התנהל המרי של  1939 –1936ללא דפוסים
שכאלה והוביל לתוצאות אחרות.
הראשונים להביא את אש המרי הכל-אזורי
לפלסטין היו צעירי מעמד הביניים .אנשי "אל-
אסתקלאל" יזמו שביתה כללית .הם ויריביהם
ניהלו גרילה עירונית ,ומארבים בדרכים.
עבד אל-קאדר אל-חוסייני ,בנו של המנהיג
המקובל מוסא כאזם אל-חוסייני ,שמת
ב ,1934-הנהיג את חבורות "הג'האד הקדוש".
בעיקר ציפו המשכילים לתמיכת העולם
הערבי .לפיכך ,השלב הראשון בתולדות
המרד עמד בסימן הפאן-ערביות.

הראשונים להביא את אש המרי
הכל-אזורי לפלסטין היו צעירי
מעמד הביניים .אנשי "אל-
אסתקלאל" יזמו שביתה כללית.
הם ויריביהם ניהלו גרילה
עירונית ,ומארבים בדרכים.
גדוד כל-ערבי אכן הגיע באוגוסט 1936
אל-קא ְּוקג'י .הוא
ַ
מעיראק ,בפיקוד פאוזי
כלל פלוגה עיראקית ,סורית ,דרוזית וכן כוח
פלסטיני .אלא שגם כוח זה היה נגוע יריבויות
 בין רכיביו ובין פטרוניו בארצות ערב ,ורישומובשטח היה מועט למדי .הבריטים ,בסיוע
חיל האוויר שלהם ,כמעט השמידו את הכוח
באזור שכם ,וב 25-באוקטובר  1936נמלט
קאוקג'י עצמו מהארץ.
באותו אוקטובר  1936החל השלב השני
בתולדות המרד  -הדיפלומטי .שלב זה נסב
סביב ביקורה ,מחקרה והמלצותיה של "ועדת
ּפיל" ,שביקשה לחקור את הסיבות למרד
הערבי הגדול בארץ ישראל ולהמליץ על
צעדים לעתיד .בשלב זה נטלה את ההנהגה
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המרד הערבי הגדול :קו פרשת המים בתולדות העם הפלסטיני  /חגי ארליך
השנים  1939 – 1936סערו במרחב הערבי
כולו .אבל במצרים ,בעיראק ובסוריה השכילה
העילית המאורגנת ,יחד עם הבריטים
והצרפתים ,להתמודד ולו זמנית עם מעמד
הביניים התוסס ,עד שנפלה בפני קציניו
בשנות ה .50-אותן שנים חוו הפלסטינים
זעזוע כולל ,הרס הפוליטיקה הישנה והרס
ניצני הפוליטיקה החדשה .השכבה המשכילה
הציתה את המרד ,הדור הוותיק וחסר הגיבוש
המודרני קרס ,ושכבות המצוקה התקוממו,
הרסו והתנקמו.

העילית הוותיקה ,שכוננה ,עוד באפריל ,1936
"ועד ערבי עליון" .הוועד הורכב מראשי האליטה,
בהם ג'מאל אל-חוסייני ,ראע'ב נשאשיבי וחוסיין
אל-חאלדי; מנהיג "אל-אסתקלאל" עוני עבד
אל-האדי; וכמובן המופתי ,ראש המועצה
האסלאמית העליונה ,אמין אל-חוסייני .גם
שלב זה הסתיים ללא תוצאות בשל דחייתה
החד-משמעית של העילית הפלסטינית את
תוכנית החלוקה שהציעה ועדת פיל.

משתם המרד הגדול ,לא
נותרו לעם הפלסטיני בארצו
לא עילית מסורתית בעלת
יכולת פעולה ולא מעמד ביניים
משכיל ובטוח בעצמו ,המסוגל
להתארגן ולהנהיג.
עתה החל השלב השלישי ,בו פרצו השכבות
העממיות לזירה .הוא החל בספטמבר ,1937
בעקבות ההתנקשות בחיי הנציב הבריטי
של מחוז הגליל ,לואיס אנדרוס ,בידי לוחמים
פלסטינים .מאז ועד תום המרד הנהיגו אותו
בעיקר חבורות הלוחמים הכפריות" ,הכנופיות"
בעגה הציונית.
חלק מראשי חבורות הלוחמים הפלסטיניות
ודרג הביניים של מפקדיהן היו בוגרי רשת
החינוך הכפרית שהוזכרה .בעלי השכלה
מינימלית ,מתוסכלים ומושפלים כפליטים
בשולי הערים במישור החוף ,הייתה אוזנם
של עקורים אלה כרויה לדבריהם של שייח'ים
אסלאמיים לוחמניים .עם אלה שהטיפו
לתחייה פוליטית של האסלאם נמנו ,למשל,
אל-ק ַסאם ,סורי שלמד
ַ
השייח' ִעז אל-דין
באל-אזהר ובחוגי הצעירים המוסלמים
במצרים .במסגד בחיפה הוא הטיף לפעול
באלימות נגד אויבי האסלאם ,ובעצמו עבר
לאזור ג'נין והנהיג במשך כשלושה שבועות
חוליות גרילה ,עד שנהרג בכדורי הבריטים
בנובמבר  .1935לאחר פרוץ המרד נהפך
השייח' הלוחמני לסמל .רבים ממאמיניו בני
הכפרים חזרו בתוך כך לבתיהם ,והיו בין
מארגני חבורות הלוחמים.

העילית הפלסטינית הוותיקה לא התאוששה
עד היום .כל ניסיונות ראשי המשפחות ההן
לשוב ולהנהיג את העניין הפלסטיני עלו בתוהו.
זאת בעיקר בשל הימורו הנמהר של המופתי
על אדולף היטלר ,לעת מלחמת העולם
השנייה .מעמד הביניים הפלסטיני המשכיל
התאושש פוליטית רק עם הקמת אש"ף
בשנות ה .60-גם הוא טרם סיפק מנהיגות
גואלת לעניין הלאומי.

אמין אל חוסייני

השלב הדיפלומטי ופריצת השכבות
העממיות לזירה
אחרי שהשתלטו על הנהגת המרד ,באותו
ספטמבר ,מנהיגי החבורות הלוחמות הקנו לו
גוון עממי-פלסטיני ואסלאמי-פוליטי .המרד
היה בעיניהם ,במידה לא מבוטלת ,גם לנקמת
הכפר והשכבות העממיות ,הן במשכילי
האפנדיה ,והן במיוחסי העילית .הם כפו על
העירוניים להסיר את תרבושיהם ולחבוש
את הכאפייה של הפלאחים .בתוך כך נלחמו
והרגו ביהודים (המספרים אינם מדויקים,
קרוב ל 500-איש); בבריטים (אומדן של בין 50
ל ;)200-ויותר מכול חיסלו את יריביהם מבית.
ההערכות נעות בין  3,000הרוגים פלסטינים
ל 5,000-ויותר .משתם המרד הגדול ,לא נותרו
לעם הפלסטיני בארצו לא עילית מסורתית
בעלת יכולת פעולה ולא מעמד ביניים משכיל
ובטוח בעצמו ,המסוגל להתארגן ולהנהיג.

פה ושם נכתבת ביקורת עצמית על
ההנהגות של  ,1939 –1936אך עדיין הנרטיב
השולט הוא של קורבנות ,האשמת הבריטים
והציונים .במלאת  100שנה להצהרת בלפור
אבו מאזן אף ביקש לתבוע את בריטניה לדין.
גם השכבות העממיות הפלסטיניות שבו
לזירה הפוליטית בעיקר עם האינתיפאדות

אותן שנים חוו הפלסטינים
זעזוע כולל ,הרס הפוליטיקה
הישנה והרס ניצני הפוליטיקה
החדשה.
משנות ה 80-והקמת חמאס .למרבה
הטרגדיה ,הקרע בין אגפי העם הפלסטיני
ורבדיו רק החליף צורות ,אך נשאר מהרבה
בחינות מורשת המערבולת של אותם ימים.
לפלסטינים עוד אין מדינה ,ולא רק באשמת
זולתם .הזיית הכל שלנו ,שלילת פשרה על
הארץ ,אי-הכרה בזכויות לאומיות של היהודים
ותהליכי ההרס העצמי הפלסטיני  -עדיין
נמשכים .
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העבודה הסבוכה להקמת
שירות המודיעין הצבאי
במאבק על המדינה שבדרך ,כדי להתמודד עם אתגרי הקרבות מול צבאות סדירים,
נאלצה קהילת המודיעין לשנות את פניה ואת דרכי עבודתה.
תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר

ה

קמתו של שירות מודיעין צבאי בכוח
המגן העברי לקראת המלחמה בתש"ח
ובמהלכה הייתה משימה מורכבת ,שלא
נעשתה באחת .היא נחלקת לשלוש תקופות
עיקריות :ההקמה בדרך למלחמה ,עד נובמבר
 ;1947הבנייה עד לפלישת צבאות ערב והקמת
צה"ל ,במאי  ;1948והמיסוד וההפעלה עד
לסיום מלחמת העצמאות .מאמר זה יתמקד
בתקופה השלישית ,בעיקר במתן המודיעין
למבצעים.

המודיעין לא הייתה ברורה דיה ,היה ברור כי
צבאות ערב נערכים לפלישה לאחר הפינוי
הבריטי בליל  15-14במאי .שבוע לפני
הפלישה לא עמדו לרשות המטכ"ל נתונים
סדורים על האויב ,כוחותיו ,אמצעי הלחימה
שברשותו ותוכניותיו .המעקב אחר צבאות
ערב היה בחיתוליו.
הפלישה והמערכות הצבאיות שבעקבותיה
הוכיחו חוסר יכולת בקרב גורמי המודיעין
של המדינה שבדרך להתמודד עם הנסיבות
החדשות .אלה לא פרשו בזמן מערכות מודיעין
נגד האויבים החדשים ,ולא התאימו עצמם
לאופי השונה של המלחמה שפרצה באזור.
במשך שבועות ,לא היה למנהיגות הישראלית
מידע על מדינות ערב או על כוונות בריטניה.
המידע היה דליל והפרשנות ברובה מוטעית.

טנק של חטיבה  8בשדה התעופה בלוד 1948

בחלקה הראשון של מלחמת העצמאות,
קהילת המודיעין הייתה שקועה בלחימה
נגד הפלסטינים ו"צבא ההצלה" של הליגה
הערבית ,ובמעקב אחר הפינוי הבריטי .לפיכך
היא איחרה לעמוד על היערכות הצבאות
הערביים לפלישה לארץ ישראל .אף שתמונת
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רק לקראת סוף מאי  1948החלו להגיע
ידיעות אמינות יותר על אודות הצבאות
הפולשים ,אלא שאז הכוחות כבר היו בעיצומם
של קרבות בלימה קשים .הצלחות כוח המגן
היו חלקיות בלבד .הנסיבות חייבו שינויים
מפליגים במבנה קהילת המודיעין ובדרכי
עבודתה.

הקמ”נים האזינו בצורה חובבנית
לרשתות אקראיות
בתחילת יוני  1948סיכם ראש הממשלה
ושר הביטחון דוד בן גוריון את המבנה העתידי
של קהילת המודיעין .ב 30-ביוני בישר ראש

הש"י איסר בארי על החלטת בן גוריון לפרק
את הש"י ,ולהקים את שירות המודיעין הצבאי.
בארי הציג את מטרת הארגון מחדש" :עד
כה היינו שירות ידיעות  -כעת אנו חייבים
להיפך לשירות מודיעין" .רוב מחלקות הש"י
שולבו בצה"ל והיו לחלק מ"שירות המודיעין"
בפיקודם של בארי וסגנו חיים הרצוג .על פי
הדגם הבריטי ,שולב שירות המודיעין באג"ם
וכלל גם מרכיבים כלליים אזרחיים כמו ביטחון
שדה ,צנזורה וריגול נגדי .ב 22-ביולי הורה
בן גוריון על שינוי במבנה ועל הקמת שירות
מודיעין צבאי.

עם כיבוש רמלה החל תחקור
השבויים והידיעות שנאספו
הועברו למטה המבצע .האיסוף
הקרבי הופעל ביוזמת החטיבות
ולצורכיהן המידיים ,בעיקר
באמצעות תצפיות וסיורים.
לקראת ההפוגה הראשונה ,שהחלה ב11-
ביוני ,הוחלט על פעולות ההדרכה והכשרת
סגלי מודיעין .במקביל החל שירות המודיעין
הצבאי להתבסס על מגוון מקורות ,מקצתם
ירושת קודמיו ,אך רובם פותחו ערב הפלישה
ובמהלכה .אלה כללו האזנה לרשתות הרדיו
הצבאיות ולקווי הקשר הפיזיים ,פענוח
תצלומי אוויר ,חקירת שבויים ועריקים ,ניתוח
מסמכי שלל וממצאים ,תצפיות וסיורים של
גופי איסוף ביחידות השדה ושל חיל האוויר,
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וליקוט מידע ממקורות גלויים ,דוגמת עיתונות.
על כל סוג מקורות הופקדה יחידה חדשה.
ההתמחות בסוג אחד והניסיון שנרכש
במלחמה שיפרו במידה ניכרת את טיב המידע
ואת המודיעין המופק ממנו .בדומה לכך
למדו חילות האוויר והים ,החילות המסייעים
(תותחנים והנדסה) ויחידות השדה לנצל את
אמצעי האיסוף העצמיים שלהם .במרבית
החטיבות והגדודים הוקמו יחידות סיור.
בחלקם התחברו סיירי הגדודים לקווי הטלפון
של האויב וצותתו להם ,וקציני המודיעין ניצלו

חיל האוויר הצטייד במטוסי צילום ,והכנותיו
רמלה החל תחקור השבויים והידיעות שנאספו
הועברו למטה המבצע .האיסוף הקרבי הופעל הקדחתניות סייעו לחודש ספטמבר להצטיין
ביוזמת החטיבות ולצורכיהן המידיים ,בעיקר במספרן הרב של טיסות צילום.
באמצעות תצפיות וסיורים .ממצאיו שימשו
היחידות נהנות ממודיעין משופר
בסיס להערכת המצב ,לקבלת החלטות
ולניהול הקרב .גם דיווחי הכוחות שהיו במגע
ארגונו מחדש של המודיעין הצבאי נשא
אש תרמו להכרת האויב על כל מרכיביו.
למבצע לא הוקצו מטוסים לצורכי סיור אווירי פרי במבצעים האחרונים של המלחמה.
התשתית המודיעינית שהונחה לקראתם
ולא הופעלה מערכת האזנה מאורגנת.
הייתה משופרת לאין ערוך מזו שעמדה
הקמ”נים החטיבתיים האזינו בצורה לרשות המטכ"ל והכוחות בשלבים הקודמים
חובבנית לרשתות אקראיות ,שפעלו בתחום של המלחמה .תמונת האויב שהציג המודיעין
התדרים במכשירי הקשר של החטיבות למתכנני המבצעים בדרג המטכ"ל והחזית
והגדודים .למטה המבצע הגיעו דיווחים הייתה קרובה למציאות .האיסוף שליווה את
שהתבססו על שידורים גלויים של תחנות המבצעים בנגב ובגליל ,ובעיקר הישגי ההאזנה
שידור וסוכנויות ידיעות ערביות .חוליות האזנה לרשתות הקשר ,נתנו למטכ"ל ולמפקדים
שילבו בעבודתם את מרכז ההאזנה ביפו .תמונה על כוונות האויב ועל מהלכיו .תמונה זו
האזנה לרשתות הלגיון העבר-ירדני ,שהקוד אפשרה לצה"ל למנוע ממנו להיערך מחדש
שלהם נשבר ,סייעה רבות להצלחת המבצע לאחר שתוכניותיו שובשו.
ולכיבוש לוד.

ביולי  1948פעלו כוחות צה"ל בצפון
במסגרת "מבצע דקל" ,נגד צבא ההצלה
בגליל המערבי והתחתון .במבצע השתפרה
מאוד עבודת המודיעין של מפקדת המבצע,
מפקדת חטיבה  .7באמצעותה הגיעו ידיעות
לגבי היערכות האויב ,המיקוש במרחב וצירי
התנועה לתגבורות אפשריות .את רוב הידיעות
העבירו אנשי הש"י ,שהיו קשורים למקורות
בעדה הדרוזית .הידיעות בדבר פינוי שפרעם
ונסיגת רוב הכוחות המגנים לעבר נצרת
יגאל אלון .באדיבות ארכיון מוזיאון הפלמ"ח .הביאו לשינוי  -ולהעברת המאמץ העיקרי
מהשתלטות על הגליל המערבי לטובת כיבוש
את יכולת הסיור והתצפית מהאוויר כדי ציפורי ונצרת .כיבוש זה הניב שבויים רבים
ומסמכים בדבר התארגנות צבא ההצלה
להשלים ידיעות שהגיעו מסיורים קרקעיים.
וכוחות לוחמים בגליל התחתון.
בתום ההפוגה הראשונה ,מ 10-עד 18
משתמו קרבות ההגנה התארגן צה"ל
ביולי נערך "מבצע דני" ,הראשון במבצעים
הגדולים של צה"ל במלחמה .מטרתו הייתה והקים ארבע חזיתות בפיקוד אלופים על
לכבוש את הערים הערביות לוד ורמלה מרחבי הלחימה .במפקדות נבנו מחלקות
ואת לטרון ,ולהשתלט על אזור מערבית מודיעין ,שריכזו את עבודת המודיעין במרחב
לרמאללה .המבצע חייב מודיעין אמין בהיקף שבאחריותן .כדי לאפשר ניוד החטיבות
נרחב ,אך חרף היקפו ,מקורות המודיעין היו הלוחמות בין גזרות ,נבנו בחזיתות מחוזות
עדיין מוגבלים ותרומתם לא הייתה מכרעת .שנותרו אחראיים על מרחבים גיאוגרפיים.
נעשה שימוש במקורות אנוש ערביים ,שמסרו הקביעות בשטח וההיכרות הממושכת איפשרו
רק דיווחים מעטים וכלליים מאוד .עם כיבוש עבודת מודיעין מעמיקה.

התשתית המודיעינית שהונחה
לקראתם הייתה משופרת לאין
ערוך מזו שעמדה לרשות
המטכ"ל והכוחות בשלבים
הקודמים של המלחמה.
מהלכי המבצעים האחרונים של מלחמת
העצמאות הצביעו על התקדמות ניכרת
בהתפתחות המודיעין בדרג החזית והחטיבה.
הקמ"נים צברו ניסיון בהפעלת גורמי מודיעין
השדה ובניתוח ממצאיהם .יכולת האיסוף
העצמית השתכללה ,עם הוספת חוליות
האזנה וצוותים של חוקרי שבויים לחטיבות.
בסיסי האזנה שירתו את מפקדות החזית,
ופעלו על פי הנחיותיהן .הם האזינו גם לרשתות
של רמות נמוכות ,כולל לערוצי תקשורת בין
מפקדות הגדודים לפלוגות .גם חופש הפעולה
של חיל האוויר מעל זירת הקרבות איפשר
הסתייעות בצילומי אוויר מעודכנים ובסיורי
אוויר .כתוצאה מכך נהנו היחידות ,בשלבי
התכנון המפורט ובמהלך הקרבות ,ממודיעין
 1יואב גלבר ,ניצני החבצלת ,עמ'  .959 – 958צמיחת
החבצלת ע' .164
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המשך מעמוד קודם
משופר ,שהוסיף נדבך מעודכן על זה שהגיע
1
מהמטכ"ל בעת תכנון המבצעים.
לקראת "מבצע יואב" למיגור הכוח המצרי,
באוקטובר  ,1948הוקמה חזית הדרום .זרובבל
ארבל ,קצין המודיעין של החזית ,נדרש מיידית
לאסוף מודיעין לקראת המבצע .לראשונה
הוקמה מחלקת מודיעין של החזית .זו כללה
צוות מיומן ,שהתמחה בנושאי השטח ,האויב,
המנהלה ושאר תחומי המודיעין .מהמחלקה
החלו לזרום לחטיבות ולמטכ"ל דו"חות שונים,
ובהם דו"ח מודיעין יומי ודו"ח מודיעין שבועי.
תרומתה העיקרית של מחלקת המודיעין
הייתה איסוף המודיעין מדיווחי היחידות,
מסיורי קרקע ואוויר ,מתצפיות ומהאזנה בדרג
איסר בארי 1949 -
הטקטי .מהמטה הכללי זרם מידע מסוכנים
(כולל כאלה שפעלו במדינות האויב ,כמו מעטים בפעולתו ,אך גם לימדו על ההתקדמות
מצרים ועיראק) ומצילומי אוויר.
הרבה במודיעין הצבאי בהשוואה לימי פלישת
צבאות ערב וקרבות עשרת הימים .הפקתם
המהירה של הלקחים אפשרה ליישם חלק
בקרבות הראשונים של
נכבד מהם כבר כעבור חודשיים ,במבצע
מבצע "יואב" נתפסו שבויים
"חורב".

ומסמכים רבים ,ובהם שני
כרכים שהכילו את רשימת
כל הקצינים בצבא המצרי,
על פרטיהם האישיים ומסלול
התקדמותם .תגלית זו היתה
מכרה זהב למודיעין הדרום.

בקרבות הראשונים של מבצע "יואב" נתפסו
שבויים ומסמכים רבים ,ובהם שני כרכים
שהכילו את רשימת כל הקצינים בצבא המצרי,
על פרטיהם האישיים ומסלול התקדמותם.
תגלית זו היתה מכרה זהב למודיעין הדרום.
בביקורים התכופים שערך הקמ"ן במכלאת
השבויים ,הוא הזמין לחקירה קצינים מצריים
אותם הפתיע ביידע המדויק שהיה בידיו כולל
אודות ציוניהם בקורסים .מידע זה "שבר" את
הנחקרים וסייע ללקט מידע על התוכניות
2
ומהלכי הצבא המצרי במבצע.
היה זה מבחנו הקרבי הראשון של שירות
המודיעין .הקרבות אמנם חשפו ליקויים לא
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"מבצע חירם" ,הגדול והמורכב במבצעי
חזית הצפון ,נערך בשלבים האחרונים של
המלחמה .במבצע ,שנמשך  60שעות ,נכבש
הגליל כולו .למן פתיחתו עקבו מאזיני ש"מ 2
אחר מהלכי ותגובות "צבא ההצלה" .אחרים
עקבו אחר פעילות אפשרית של הצבא הסורי
ברמת הגולן ובשטחי לבנון .ידיעות נוספות,
שרובן התגלו כבלתי מהימנות ,התקבלו
מסוכנים ומשבויים .מסמכים רבים התגלו ב11-
הכפרים ,שנכבשו במבצע בשטח לבנון ,ובהם
חומר הדרכה ,פקודות שגרה ,דו"חות יחידתיים
וסיכומי מודיעין .סוכנים שפעלו בשטחי לבנון
תיארו את היערכותו ומצבו של צבא קאוקג'י
לאחר נסיגתו .מסתערבים הופעלו לאיסוף
פרטים לגבי צבא לבנון .החומר הרב שנאסף
איפשר כתיבת דו"חות בסיסיים על הצבאות
הלבנוני והסורי.

זיהוי חטיבה מצרית נוספת עורר סימני
שאלה רבים .המודיעין התמקד גם בעוצמתו
האפשרית ובדרך הפעלתו של השריון המצרי,
שנערך במרחב .חילוקי דעות מהותיים עלו בין
שירות המודיעין במטכ"ל ושלוחתו הקדמית
במטה המבצע לבין הקמ"ן והמודיעין של
חזית הדרום 3.סיכומי מודיעין שהכינו הקמ"נים
צורפו לראשונה לפקודות המבצע.
השירותים נערכו למבצע :ש”מ  1פרס
קציני קישור במטה החזית ובחטיבות ,והעביר
באמצעותם סיכומים והערכות לכוחות בחזית
ומהם למטכ"ל .ש”מ  2תגבר את מרכז ההאזנה,
קידם חוליות ושיפר את הדרך להפצת מברקיו
לכוחות .ש”מ  6הכין תיקי שטח וסיפק לכוחות
תיקי צירים ,מפות ותצ"א .תיקי מטרות הוכנו
בשיתוף פעולה עם מודיעין חילות האוויר והים.
מטוסים צילמו אזורים נרחבים במרחבי החזית
המתוכננת ,וממצאיהם הועברו למודיעין
החזית .גם צוותים מתוגברים של מתרגמים
וחוקרי שבויים הועברו דרומה ,והופעלו בצד
מודיעים וסוכנים ששוגרו אל מעבר לקווי
האויב.
ניתוח השטח והכרת המרחב איפשרו ניצול
של תוואי תנועה עתיק בשולי השטח מוגבל
העבירות ,דרך רחובות שבנגב בדרך לניצנה.

ההאזנה הייתה גוף האיסוף המרכזי
במבצע .ההאזנה הטקטית  -האלחוטית
והקווית  -הופעלה לעתים אף במסגרת
הגדודים .סיירי גדוד  ,9לדוגמה ,התחברו
לקווי המצרים ,והידיעות מהם אפשרו כיבוש
יעדים ,השמדת שיירות ורדיפה מוצלחת
אחר כוחות נסוגים .ארבע חוליות האזנה
תגברו את מטה החזית .חוליות נוספות,
ניידות ונייחות ,פעלו בכל אחת מהחטיבות
הלוחמות .מידע שיורט במרכז ההאזנה
שביפו איפשר לעמוד על הנעשה בעומק
המערך המצרי בכל הקשור להתבצרות
ושיגור תגבורות ,אך מידע חשוב זה הגיע
במבצע "חורב" ,בדצמבר  1948עד ינואר לצרכנים בחזית באיחור רב .דיווחים נוספים
 ,1949נערכה מתקפה רחבת היקף של צה"ל הגיעו מסיורי אוויר ומסיורים קרקעיים ארוכי
על חיל המשלוח המצרי בנגב ובמזרח סיני .טווח ,שליוו את הכוחות המתקדמים ונעו
מאמצי המודיעין לקראתו התרכזו בסדר
עודד גרנות ,צה"ל בחילו ,כרך  ,6חיל המודיעין ,ע' .27 – 25
יואב גלבר ,ניצני החבצלת ,עמ' .794 – 788
הכוחות המצרי הצפוי במרחב הלחימה.
2

3
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בחזית הכוח ובאגפיו .שבויים שנחקרו תיארו
את מערכיהם ומשימותיהם .סוכנים שפעלו
בעומק העבירו דיווחים על אודות ריכוזי צבא
ותנועות חריגות.5
חלק גדול מהצבא המצרי הושמד וגורש
מרוב עמדותיו בנגב .מבחינה מדינית הייתה
למבצע חשיבות מכרעת .מצרים ,החזקה
במדינות ערב ,נאלצה לפתוח במשא ומתן על
שביתת נשק עם ישראל.

עבודת המודיעין ביחידות ובחילות הוכרה איתור מנחתים אפשריים למטוסים ,כוחות
כערך חיוני ביותר למבצעים .נוהלי עבודתו של אויב  -סד"כ והיערכות ומקורות מים.
הקמ"ן גובשו ונלמדו בשני קורסים שהתקיימו
לסיור הקרקעי המקדים הייתה תרומה
במהלך המלחמה .לפקודות המבצע שהוציאו
היחידות צורף "נספח מודיעין למבצע" ,שלא מכרעת להצלחת המבצע .חטיבות גולני
והנגב הפעילו סיורים רגליים ורכובים משלהן
ניתן במבצעים אחרים.
לטווחים היותר קרובים .עד לתחילת המבצע
נערכו חמישה סיורי אוויר ,ופעמים רבות הופעל
הכיסוי המודיעיני השוטף
סייר האוויר כגשש לפני הכוחות והתריע על
מכשולים או מארבים.
בחזית הדרום איפשר בניית

תמונת מודיעין מדוייקת על
כוח האויב ,מפקדיו ,משימותיו,
היערכותו ופעילותו.

מבצע "עובדה" ,שנועד לאפשר לישראל
מוצא לים במפרץ אילת ,היה האחרון
במלחמת העצמאות .לקחים רבים בתחום
המודיעין נלמדו ויושמו בו .6שלושה גורמים
הביאו להצלחתו :המודיעין המוקדם
שהושג באמצעות סיור ההכנה; סיור
תכנון האיסוף לקראת המבצע היה צריך
האוויר ,שליווה את הכוחות באופן רצוף; להתחיל מבראשית .לשם כך הפעיל קמ"ן
והאזנה יעילה ,שציירה את תמונת מצב החזית את קמ"ן חטיבת הנגב ,והנחה אותו
האויב באופן אמין ביותר.
לגבי הצי"חים העיקריים :נתיבי תנועה ועבירות,

הכיסוי המודיעיני השוטף בחזית הדרום
איפשר בניית תמונת מודיעין מדוייקת על כוח
האויב ,מפקדיו ,משימותיו ,היערכותו ופעילותו.
 4רס"ן נועם בן יעקב ,מודיעין השדה במרחב חזית ד'
במלחמת העצמאות ,המכללה לפו"ם ,ספטמבר .1993
 5יואב גלבר ,ניצני החבצלת ,עמ' .809 – 795
 6מתבסס על מחקרו של איתן עזני ועל יואב גלבר ,וכן על
ניצני החבצלת ,עמ' .826 – 810

המשך בעמוד הבא
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העבודה הסבוכה להקמת שירות המודיעין הצבאי  /תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר
המשך מעמוד קודם
מודיעין החזית הוציא נספחי מודיעין וסיכומי ש"מ  – 4צנזורה צבאית ,מדינית וכלכלית,
ידיעות (לקטים) הקשורים למבצע ,שעניינם כולל דוברות ,בפיקודו של גרשון דרור.
ידיעות על קרקע ואויב וניתוח משמעותן לאור
התוכנית המבצעית.
ש"מ  – 5מרכז החקירות וענף ביטחון
פנימי לחקירת שוהים בארצות ערב,
מאמץ נרחב הוקדש גם לצבא הבריטי בפיקוד אריה פינס.
במרחב והתערבותו האפשרית .שירות
מפות וצילומים באג"ם מטכ"ל הכין שמונה ש"מ  – 6מחקר מודיעין השטח והתשתיות
מפות  1:100,000של הנגב .אלה היו הבסיס האסטרטגיות ולהכנת עזרי שטח
לתכנונים האופרטיביים והטקטיים של מבצע (מתחילת  1949גם מפות וצילומים) בפיקוד
עובדה.7
עמנואל ילן (וילנסקי) ומחליפו פרופסור
אברהם (אדולף) ריפנברג.

מחלקת המודיעין באגף המטה
הכללי תהיה אחראית להכנת
כל האמצעים ולהפעלת כל
המקורות ,לטפל בפעולות
איסוף ,מיון ,הערכה ,פירוש
ותפוצה נכונה
הפרדה ברורה בין המודיעין
הצבאי לזה האזרחי

ש"מ  – 7היחידה החוקרת מקורות גלויים
ומנהלת את ספריית המודיעין ,את מחקר
הצבאות הלא-ערביים וכן מודיעין טכנולוגי,
בפיקודו של פנחס פיק.
ש"מ  – 8מעבדת המודיעין המרכזית ובית
הדפוס ,ויחידה שעסקה בפיתוח טכנולוגי
בפיקוד חיים ולדנר (יערי).
ש"מ  – 9קישור וטיפול בנספחים הצבאים
בפיקודו של מאיר (ממי) דה-שליט.

סיום מאמצי הלחימה איפשר העתקת
מרכזי הכובד לבניין הכוח ולהכשרת הסגל,
ובמרץ  1949בוצעה הפרדה ברורה בין
המודיעין הצבאי לזה האזרחי .הוקמה
"מחלקת המודיעין"  -ממ"ן ,שהחליפה את
"שירות המודיעין" ,וביטחון הפנים הועבר
ל"שירות הביטחון הכללי" .לצדם הוקם גוף
ש"מ  – 18המחלקה לפעולות מיוחדות
שלישי ,שהיה הגרעין להקמת "המוסד".
(יחידת המסתערבים" ,השחר") בפיקודו
באותה עת שודרג לראשונה שירות המודיעין ,של שמריה גוטמן ,אליה תצורף יחידת
בפיקודו של חיים הרצוג ,והוא הפך למחלקת הקת"מים (הפעלת סוכנים).
המודיעין (ממ"ן) באג"ם עם כמה שירותי משנה:
ב 15-במאי  1949נכנס מבנה המחלקה
במטכ"ל /אג"ם לתוקפו .עבודת המטה
ש"מ  – 1המודיעין הקרבי והמחקר
(כולל פענוח תצ"א) בפיקודו של בנימין גיבלי הכרוכה בשינוי הושלמה ביוני ,כשהוגדרה
וסגנו אריה סימון.
אחריות המחלקה בהוראות הפיקוד העליון.
לפיהן ,מחלקת המודיעין באגף המטה
ש"מ  – 2המודיעין האלקטרוני  /מערך
הכללי תהיה אחראית להכנת כל האמצעים
(אלמוג).
ההאזנה ,בפיקודו של מרדכי ורצמן
ולהפעלת כל המקורות ,לטפל בפעולות
איסוף ,מיון ,הערכה ,פירוש ותפוצה נכונה
ש"מ  – 3ביטחון השדה והריגול הנגדי ,בפיקודו של כל חומר מודיעין על האויב הנוכחי
של אברהם קידרון ומחליפו סיומה לובין.
והפוטנציאלי ,כולל פיקוח על מודיעין האויב,
ש"מ  – 10היחידה לאיסוף מודיעין גלוי
(עיתונות) ולבניית כרטסת אישים .קצין
תפקידים מיוחדים ,בפיקודו של שמואל
טולדנו ,הפך לשירות להפעלת סוכנים
בפיקוד דוד קרון ומשה הוכמן (הרמתי),
שעברה מש"מ .1
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במגמה לשרת את ראשי המדינה והרמטכ"ל
באינפורמציה שתהווה יסוד לתכנון הגנת
הארץ ,או במקרים של הפרת השלום
למלחמה טוטלית בכל אויב.8
בכך הסתיים תהליך הבנייה של המודיעין
במהלך מלחמת העצמאות ,שהתפתח בדרך
של אלתור ,ניסוי וטעייה  -עוד לפני שעקרונות
תורת הביטחון של ישראל גובשו ונוסחו .
 7אל"מ (מיל') ד"ר חיים סרברו על פי ראיון עם פנחסי יואלי.
 8יואב גלבר ,צמיחת החבצלת ,חלק שלישי ,כרך א' ,מקמנ"ר
 ,225מחלקת תוה"ד ,1998 ,עמ' .5 – 2

מפת תיור של המנדט הבריטי מ 1934-בקנ"מ
 .1:500,000מערכת המפות של המנדט הבריטי
סייעה לקארטוגרפיה הישראלית ולמפות בקני-
מידה של  .1:100,000צפון הנגב ריק מישובים,
פרט לבאר-שבע .ים המלח בצורתו הטבעית.

סיפור אישי

תגובות

הפגז לא מכה פעמיים?

חבר לשיתוף
הפעולה

הקשר שבין פגזי ארטילריה לתגליות
ארכיאולוגיות נחשף שוב בלחימה בבקעת הירדן

אהוד רמות
לחימה בבקעת הירדן בשנים  1970-1968ידועה בעיקר בגלל המרדפים ,שנערכו
שם באותן שנים ,אחר חוליות מחבלים שחדרו מירדן ,כדי להגיע לגב ההר ולבצע
שם פעולות חבלה .אך לא מעט מוותיקי הלחימה זוכרים שהייתה גם כרוכה בתקריות
עם הצבא הירדני ,שלעתים הצטרף באש מסייעת לתקיפות של מחבלים על מוצבינו,
שנבנו לאורך הירדן כחלק ממערך ההגנה .היו גם לא מעט מקרים של חלופי אש
ארטילרית בינינו לבין הירדנים ,שהתפתחו מתקריות אש מקומיות.

ה

לילה אחד ,בחורף  ,1970-1969באחת מהתקריות האלה ,הפגיזו הירדנים חניון של
כוח גולני מצפון ליריחו .הכוח שהה שם במסגרת אימוני חורף.

כתובת פסיפס מבית הכנסת בנערן .מקור :ויקיפדיה.

עם בוקר ,במסגרת תפקידי כקמ"ן הבקעה ,נסעתי למקום האירוע עם ג'קי לוקר,
אחד ממש"קי המודיעין (לימים אל"מ .הלך לעולמו לפני כמה שנים) .ביקשנו לבחון
את הממצאים בשטח וללמוד מה קרה שם – מי הפגיז ,מהיכן ובאילו תותחים.
עודני מסתובב בשטח ,מחפש רסיסים ומנסה לאתר את כיווני הירי ,בא ג'קי ,וקרא
לי לבוא ולראות דבר מה מעניין שראה במכתש שיצר פגז שנפל.
אני מסתכל ורואה בתחתית המכתש קטע מרצפת פסיפס שנחשפה .אינטואיטיבית
אני אומר לו" ,קח את הג'יפ ,סע למפקדת החטיבה והבא את הרב החטיבתי" .הרב,
רס"ן יוסי הראל ,היה לימים הרב הפיקודי של פיקוד דרום ,והיום ככל הידוע לי מכהן
כראש ישיבה .יוסי הגיע ,הסתכל ,ואמר " -זו רצפה של בית כנסת" .כך נחשף בית
הכנסת בנעראן ,מצפון ליריחו.
התברר שבית כנסת זה נחשף כבר ב ,1918-כשהטורקים הפגיזו כוח בריטי
שנערך שם לקראת צליחת הירדן ,במסגרת ההכנות לרדיפת הצבא הטורקי הנסוג,
במלחמת העולם הראשונה .אחד הפגזים הטורקיים חשף את רצפת הפסיפס של
בית הכנסת .לימים שבה הרצפה והתכסתה מחדש בעפר ,אם בשל הזנחה וחוסר
מתפללים או במכוון ,כדי שלא תינזק .עד שנחשפה מחדש.
אמרה צבאית ישנה קובעת שפגז שנורה לעולם איננו נופל במקום שנפל פגז אחר;
האומנם? 

נכתב בתגובה לסקירתו של קובי סגל,
"הסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת
המבט של ה :CIA-שם המשחק הוא
אינטרסים" ,גיליון  ,82אוקטובר 2018
גדעון גרא
קשה להסכים לקביעה כי זוהי "יצירה החושפת
לעין הישראלית עולם זר ולא מוכר של פעילות
מודיעינית מזרח-תיכונית" .לאורך כל הספר
בולט שיתוף הפעולה  -כולל חילוקי דעות
 בין ה CIA-למוסד בנושאי המזרח התיכוןוהארגונים הפלסטיניים.
הקריירה המודיעינית של איימס נחלקה לשתי
תקופות  -עד  1978ומאז ועד מותו .בתקופה
הראשונה שירת כמפעיל סוכנים ערביים והוכוון
כלפי הארגונים הפלסטיניים ,שהיו בשנות ה70-
בשלבי צמיחה ולכן נכללו בצי"ח האמריקאי.
איימס גייס סוכנים שלחלקם נקשר גם אישית.
בתקופה המאוחרת ,מסתיו  ,1978קודם והתמנה
ל"קצין ההערכה הלאומית" למזרח התיכון ודרום
אסיה .מתוקף תפקידו זה השתתף במפגשים
הקבועים בין אנשי המחקר המודיעיני הישראלי
לבין עמיתיהם ב .CIA-מפגשים אלה מתוארים
בעמודים  241-239בספר ובהערות הצמודות
להם .גם מתיאור זה עולים בקיאותו המפוכחת
ותרומתו למידע שלנו על ארצות ערב ,בעיקר
מרכיבי עומק וצבע מתוך היכרותו האישית .אני
יכול להעיד כי תמיד הפקנו תועלת מהמפגשים
עמו ומפתיחותו .גם חשנו הפסד במותו .גילוי
נאות :לא התראיינתי למחבר הספר ,אך נכונה
ההערה בעמוד  387שכיבדתיו מאוד.
לעניות דעתי ראוי היה להדגיש בסקירת הספר,
שבו שיתוף הפעולה המודיעיני בין ישראל לCIA-
מובלט ,כי היו אשר היו דעותיו האישיות של בוב
איימס בתקופות חייו השונות  -הוא בהחלט תרם
לשיתוף פעולה זה תוך יחס ידידותי.
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החמישייה הסודית בשירות
המודיעין הסובייטי
לא מעט אנשים מוכשרים מלב הממסד הבריטי החליטו ,בתקופה שקדמה למלחמת
העולם השנייה ובמהלכה ,לפעול נגד מולדתם  -ולטובת מעצמה עוינת .הידועים שבהם
נודעו כ"חמישייה מקיימברידג'" ,אך היו עוד רבים.
לב ניב ,סא"ל (מיל') ,קצין מודיעין

ב

תקופה שבין  1922ל 1941-חדר
המודיעין הסובייטי למרבית מוקדי הכוח
בבריטניה .חדירה זו הייתה ,ככל הנראה,
הגדולה והעמוקה ביותר מכל מדינות היעד
שברה"מ פעלה נגדן אז .פעילות מודיעין
החוץ הסובייטי ( )INOמול אנגליה התפרסה
אז על פני חמש תקופות.

:1931-1922
ההתחלה והכישלונות
השלוחה הראשונה הוקמה בקיץ .1924
בתקופה זו הפעילה השלוחה כמה מקורות,
מרביתם היו מבין המהגרים "הלבנים"  -כלומר
רוסים שהיגרו מרוסיה בעקבות מלחמת
האזרחים והתנגדו לצורת השלטון ברוסיה.
השלוחה הצליחה לקבל מידע ומעט מסמכים
בכמה תחומים ,העיקריים שבהם נגעו לכוונתם
של שירותי המודיעין המסכל הבריטיים לפשוט
על משרדי החברה הסובייטית המסחרית
ארקוס .זאת בצל החשד שגורמים בה עוסקים
באיסוף מודיעיני ,והכוונה של בריטניה לנתק
את היחסים הדיפלומטיים עם ברה"מ בשל
הריגול הסובייטי בה.
הפשיטה על משרדי ארקוס ,שנערכה
במאי  ,1927לא הניבה חומר מפליל מספיק
לניתוק היחסים .על כן הציגו הבריטים
לשגריר הסובייטי את התוכן המפליל
ממברקי השגרירות .היחסים נותקו באותו
החודש .הצגת המסמכים חשפה את העובדה
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שהצפנים שבהם השתמשו הסובייטים פוענחו
על ידי הבריטים ,ועל כן הסובייטים מיהרו
להחליף את שיטות ההצפנה כדי לשלול
מהבריטים מקור מודיעיני חשוב.

:1937-1931
גיוסי חו"ל וההפעלה בבריטניה
בתקופה זו התרכזה הפעילות המודיעינית
הסובייטית מול בריטניה בהשגת חומר
מוצפן וצפנים של משרד החוץ .היחסים
הדיפלומטיים בין ברה"מ לבריטניה חודשו
ב ,1929-והשלוחה הלגאלית של הNKVD -
שבה לפעול .ב 1934-הוקמה השלוחה
החסויה.

:1937-1934
"הגיוסים הגדולים"
והצעדים הראשונים
הייתה זו שעתה היפה של הפעילות
המודיעינית הסובייטית בחזית הבריטית.
ראשי השלוחה ומפעיליה הפעילו קבוצות
מקיימברידג' ומאוקספורד וכן את קבוצת
ארסנל .הרעיון בבסיס הגיוסים באוניברסיטאות
היה לגדל את בוגריהן ,כך שיהוו עמוד שדרה
של הפקידות הבריטית הבכירה; בהמשך
הייתה כוונה להחדירם למערכות הממשל
כדי שיתקדמו בהן .את הרעיון הגה ארנולד
דויטש ,שנחשב לאחד המרגלים הסובייטיים
המוצלחים בכל הזמנים בעיקר בזכות גיוסיו.

הוא זה שגייס את קבוצות קיימברידג' וארסנל
ולפחות חלק מהקבוצה האוקספורדית.

הרעיון בבסיס הגיוסים
באוניברסיטאות היה לגדל
את בוגריהן ,כך שיהוו עמוד
שדרה של הפקידות הבריטית
הבכירה; בהמשך הייתה כוונה
להחדירם למערכות הממשל
כדי שיתקדמו בהן.
הצי"ח הבסיסי של השלוחה למגויסים כלל
נושאים "קלאסיים" :המדיניות של בריטניה,
בעיקר מול ברה"מ; המודיעין הבריטי מול
ברה"מ; צפנים וקודים ,בדגש על אלה של
משרד החוץ; הצבא וגופי הביטחון של
בריטניה; וריגול תעשייתי לטובת התעשייה
הסובייטית.
תקופה זו הסתיימה עם חשיפת קבוצת
ארסנל והטיהורים הגדולים (.)1938-1937
כל ראשי השלוחות הוחזרו למוסקבה ,רובם
"טוהרו" ואף הוצאו להורג.

 :1940–1937הדעיכה
בתקופת הטיהורים הגדולים בלונדון נותרו
רק מפעילה אחת מהשלוחה החסויה וראש
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השלוחה הלגאלית .עוזרו אנטולי גורסקי
נותר מסוף  1938ועד תחילת  1940לבדו,
ואמור היה להמשיך ולהפעיל את הסוכנים.
מסוף  1938נפגעה פעילות המודיעין
הסובייטי בלונדון מהותית ,הן בכל הקשור
להזרמת החומר מהסוכנים והן באשר
לעיבודו במטה ,שהיה נתון ל"טיהורים".
באותה תקופה החלו להתעורר במטה
המודיעין הסובייטי ספקות לגבי מהימנות
חלק מאנשי "החמישייה" מקיימברידג' -
קבוצה של צעירים שנפגשו כסטודנטים או
מרצים באוניברסיטת קיימברידג' בשנות
ה 30-של המאה העשרים ,אשר חברו על
בסיס אהדה לקומוניזם והתנגדות לפשיזם.
בראשית  1940נסגרה השלוחה הלגאלית
כליל ,בהוראת שר הפנים הסובייטי בריה.
גורסקי הוחזר למוסקבה וכל הקשרים עם
הסוכנים באנגליה הופסקו כליל.

 1941ואילך :ההתחדשות

את אנשי ה"חמישייה" ובסך הכל כ20-
מקורות .ב 1937-הוחזר למוסקבה מחשש
שהוסגר על ידי אחד מעריקי המודיעין .הוא
חמק מהטיהורים וב 1942-יצא לשליחות
בארה"ב .אולם ,צוללת גרמנית הטביעה את
הספינה שבה הפליג.

החמישייה מקיימברידג'
הצליחו לחדור לקודש
הקודשים של הממסד
המודיעיני והדיפלומטי
הבריטי משום שבדיקות
הנאמנות של  MI-5היו
בלתי מספקות בעליל .אלה
התבססו על תהליך "גילוי
קשרים בלתי רצויים"-
שפספס את יכולתם של
הסוכנים לחמוק מתחת
למכ"מ של השירות.

נוכח ההתפתחויות המדיניות והצבאיות
באירופה ,ובצל חששו של סטאלין
מחבירתן של בריטניה וגרמניה נגד
ברה"מ ,הוחלט במוסקבה לחדש את
פעילות השלוחה הלגאלית בלונדון.
לשם כך ,בדצמבר  1940נשלח גורסקי
שוב לאנגליה ,הפעם כראש השלוחה
הרשמי בכיסוי השגרירות .משימתו
הראשונה הייתה חידוש הקשר עם אנשי
"החמישייה" .הוא ביצע את המשימה
בהצלחה.

תיאודור מאלי היה כומר הונגרי לשעבר
ששירת בצבא האוסטרי ,נפל בשבי הרוסי
במלחמת העולם הראשונה ונדבק בחיידק
הקומוניסטי .הוא גויס למודיעין ומ1935-
נסע כמה פעמים ללונדון ,להפעיל את
המגויסים .מאפריל  1936הפעיל חלק
מאנשי "החמישייה" .אחרי שובו למוסקבה
נעצר והוצא להורג במסגרת הטיהורים.

מאז חידושה הייתה שלוחת לונדון
בעלת ההספק הרב ביותר בהזרמת חומר
מודיעיני ערכי למטה.

איגנאטי רייף היה ראש השלוחה החסויה
מאפריל  1934ועד פברואר  .1935גם הוא
הוצא להורג במסגרת הטיהורים ב.1938-

הנפשות הפועלות

אדולף צ'אפסקי ,ראש שלוחת לונדון
הלגאלית בשנים  ,1937-1934הפעיל
לפחות אחד מאנשי "החמישייה" .ב1937-
הוחזר למוסקבה ,הואשם בריגול והוצא
להורג .גריגורי גראפפן שימש בתפקיד
אחריו ,והפעיל שניים מאנשי "החמישייה".
בנובמבר  1938הוחזר למוסקבה ,שם נעצר
ונשפט לחמש שנות מאסר ,שאותן ריצה.

הנפשות הפועלות במודיעין החוץ
הסובייטי מול בריטניה כללו מרגלים
מוצלחים .עם הבולטים שבהם נמנו
אלכסנדר אורלוב ,ששמו האמיתי היה
לב (לייב) פלדבין  ,וארנולד דויטש ,יהודי
צ'כי ,שנשלח ללונדון ב .1933-הוא גייס

אנטולי גורסקי שימש בשנים
 1940-1936איש צופן בשלוחת לונדון.
מ 1938-היה מ"מ ראש השלוחה ומנובמבר
 – 1940עמד בראשה .הפעיל כ 20-מקורות
והעביר למוסקבה כ 10,000-מסמכים על
פעילות בעלות הברית המערביות.
קיטי האריס ,יהודייה ,וקומוניסטית קנדית
ממוצא יהודי-רוסי .גויסה למודיעין הסובייטי
ב .1929-בתקופת שירותה הייתה בקשר
עם יותר מ 40-קציני מודיעין ו 24-מקורות
ערכיים ביותר ,בהם "החמישייה" .במחצית
שנות ה 30-נשלחה ללונדון והייתה מפעילה
בפועל של מקלין מ"החמישייה" עד קיץ
 ,1940אז שבה למוסקבה.
המאתרים לגיוס הסוכנים כללו סטודנטים
או בוגרים טריים של האוניברסיטאות
המובילות בבריטניה; עיתונאים ,בעיקר בעלי
דעות שמאלניות ו/או אנטי-פשיסטיות;
ותיקי הבריגאדות הבינלאומיות מספרד;
פעילים קומוניסטיים; וכן מתנדבים
שהופעלו כ"משוטים" בשכר .מבין הסוכנים,
המפורסמים ביותר הם חברי "החמישייה
מקיימברידג''".

ההצלחה הגדולה:
החמישייה מקיימברידג’
ה"חמישייה מקיימברידג'" נחשבת
להצלחה הגדולה ביותר בתחום היומינט
של שירות מודיעיני כלשהו .קשה להפריז
בחשיבותם של סוכניה למאמצי המודיעין
הסובייטי בתקופת מלחמת העולם השנייה.
איש מבין אנשי ה"חמישייה" לא נתפס בזמן
מעשה ולא הובא לדין -מה שנחשב לכישלון
מהדהד של המודיעין המסכל הבריטי ושל
הממשל כולו.
החמישייה מקיימברידג' הצליחו לחדור
לקודש הקודשים של הממסד המודיעיני
והדיפלומטי הבריטי משום שבדיקות
הנאמנות של  MI-5היו בלתי מספקות
בעליל .אלה התבססו על תהליך "גילוי
קשרים בלתי רצויים" -שפספס את
יכולתם של הסוכנים לחמוק מתחת
למכ"מ של השירות.

המשך בעמוד הבא
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המשך מעמוד קודם
הסוכנים גויסו דווקא מהאוניברסיטה
היוקרתית ביותר באנגליה מכמה סיבות.
ראשית ,הם היו שייכים ל"דור האבוד" שלאחר
מלחמת העולם הראשונה ,שגדל על ברכי
אידיאלים של צדק חברתי .שנית ,הם תפסו
את ברה"מ כעולם חדש וצודק .שלישית,
עלייתן של תנועות פשיסטיות בגרמניה
ובאיטליה גרמה לברה"מ להצטייר כגורם
היחיד היכול להן .רביעית ,היו גם גורמים
אנושיים – מרצים שמאלניים בעלי השפעה.
שילוב הגורמים הללו הביא לתופעה נדירה:
מספר אנשים מוכשרים מלב הממסד הבריטי
פעלו נגד מולדתם  -ולטובת מעצמה עוינת.

מיהם אנשי החמישייה?
קים פילבי נולד ב .1912-ב 1933-סיים את
לימודיו בטריניטי קולג' בקיימברידג' ,שם רכש
דעות קומוניסטיות .גויס על רקע רצונו לפעול
לטובת הקומינטרן ב .1934-השתלב בעצת
מפעיליו ככתב בכתב עת פרו-גרמני ,היה
לכתב ה"טיימס" הלונדוני במחנה של פרנקו
בספרד ובהמשך ,עם שובו מצרפת ,נכנס
לשרת ב MI-6-נגד גרמניה הנאצית .בהמשך
התקדם בסולם התפקידים עד שהורחק
מהארגון בתחילת שנות ה .50-ברח לברה"מ
ב 1963-ומת במוסקבה ב.1988-
בתקופה הנסקרת הייתה תרומתו העיקרית
בלמידת הלכי רוח פרו-גרמניים בצמרת
הבריטית ,דיווחים מהמחנה הלאומני בעת
מלחמת האזרחים בספרד ,הבנת המודוס
אופרנדי של מערך הל"פ הבריטי והשגת
מידע מתוך "שיחות מסדרון" של קציני שירותי
המודיעין החיובי והמסכל של בריטניה.
על ג'ון קרנקרוס נאמר" :הצלחותיו שקולות
כנגד כל האחרים מ'החמישייה'" (דמיטרי
סבטנקו ,רמ"ח בריטניה במנהל הראשי
הראשון של הק.ג.ב) .יליד  .1913גויס על ידי
ארנולד דויטש באפריל  1935על רקע דעותיו
האנטי-פשיסטיות .ב 1936-סיים לימודיו
בטריניטי קולג' והתקבל לעבודה במשרד
החוץ הבריטי .ב 1938-עבר למשרד האוצר,
למחלקה שטיפלה במימון פעילות משרד
החוץ .בספטמבר  1940הועבר לשמש כעוזרו
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האישי של השר ללא תיק לורד האנקי ,שם
נחשף לכל המסמכים הסודיים שהגיעו לעיונו.
החומר היה כה רב עד כי אי אפשר היה לשדרו
למרכז במברקים מוצפנים.
בין ינואר ליוני  1941העביר קרנקרוס מידע
על הכנות גרמניה למתקפה על ברה"מ.
קרנקרוס הודה בריגול לטובת הסובייטים
ב 1951-אך השלטונות הבריטיים הסתירו
זאת מידיעת הציבור ,אגב פיטורו מכל
תפקידיו במערך הממשלתי .סיים את חייו
בדרום צרפת ב.1995-
אנטוני בלאנט  -בעל קרבה משפחתית
לבית המלוכה הבריטי .בטריניטי קולג' למד
והכיר את חברי ה"חמישייה" האחרים .גויס
על רקע דעות מרקסיסטיות בתחילת .1937
בשל מעמדו באוניברסיטה ידע להצביע על
מועמדים נוספים לגיוס (קרנקרוס) ואף לגייס
אחדים מהם (סטרייט ,לונג).
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה התגייס
לצבא הבריטי ,ובקיץ  1940התקבל לעבודה
ב .MI-5-גילה למפעיליו שג'ון קינג (להלן)
הוסגר על ידי העריק קריביצקי.
בלאנט העביר למפעיליו מידע בנוגע
לפעילות הממ"ס הבריטי נגד השגרירות
הסובייטית ונגד המפלגה הקומוניסטית,
ובנוגע לשיפור שיטות המעקב של תצפיתני
השירות וכן מידע שדלה מהמרגלים הגרמנים
שנתפסו באנגליה.
פעילותו למען הסובייטים פסקה ,ככל
הנראה ,בסיום המלחמה .הבריטים החלו
לחשוד בו ב .1951-בלאנט הודה בפעילותו
למען הסובייטים רק ב ,1964-בתנאי שלא
יועמד לדין .ב 1979-חשפה ראש ממשלת
בריטניה מרגרט תאצ'ר את בלאנט בפומבי -
ושללה ממנו את תואר האבירות .אוניברסיטת
קיימברידג' שללה את התואר 'עמית לשם כבוד'.
בלאנט נפטר ב 1983-בגיל  .75הוא היחיד מבין
חברי ה"חמישייה" שהביע חרטה כנה.
גאי ברג'ס  -אביו היה בן של קצין בכיר
בצי בריטי ,למד באיטון ובקיימברידג' ,שם

התוודע למרקסיזם והיה לקומוניסט מושבע.
היה שתיין כרוני ,מוחצן והומוסקסואל מוצהר
וצבעוני ,אינטלקטואל הרבה מעבר לממוצע,
בעל ידע רחב וכושר ניתוח ,ומעל לכל יכולת
לרכוש חברים .ב 1932-הכיר את מקלין,
בלאנט ופילבי .זה האחרון הצביע עליו בפני
דויטש כמועמד לגיוס ,שהתרחש ב.1935-
ברג'ס עבד ,בין היתר ,כמזכירו של חבר
פרלמנט שמרן וב .BBC-במסגרת עבודתו
ניהל שיחות אולפן עם אישים שונים ,בהם
דייוויד פוטמן ,סגן ראש מחלקה  1ב;MI-6-
הודות לו התקבל לסוכנות ב.1938-

ב 1979-חשפה ראש
ממשלת בריטניה מרגרט
תאצ'ר את בלאנט בפומבי
 ושללה ממנו את תוארהאבירות .אוניברסיטת
קיימברידג' שללה את
התואר 'עמית לשם כבוד'.
עד כניסתו לסוכנות העביר ברג'ס שלל
דיווחים וניתוחים :שיחות ב ,BBC-חומר
מתוך ראיונות לא לציטוט ,ניתוחים שלו
על המצב הבינלאומי ועל מהלכי בריטניה.
הוא הצביע על יעדים לגיוס באוניברסיטת
אוקספורד וגייס מספר אנשים ערכיים
ביותר למודיעין הסובייטי ,ובהם אריק קסלר,
עיתונאי שווייצרי שהוצב בבריטניה ,וגורונווי
ריז ,עיתונאי בריטי בכיר.
לאחר כניסתו ל MI-6-ביצע מספר
שליחויות עלומות ,בין היתר דרך משפחת
רוטשילד עמה היה מיודד .ב 1939-הקים
תחנת רדיו לניהול תעמולה אנטי-נאצית,
ושימש כמדריך לפעילות חתרנית בביה"ס
של מחלקה  Dב .MI-6-ברג'ס המשיך
לפעול למען המודיעין הסובייטי עד בריחתו
עם מקלין לברה"מ ב ,1951-שם שקע
בשכרות ונפטר ב .1963-לבקשתו ,אפרו
הועבר לבריטניה ושם נטמן.

החמישייה הסודית בשירות המודיעין הסובייטי  /לב ניב ,סא"ל (מיל') ,קצין מודיעין
דונלד מקלין  -יליד  .1913ב 1934-סיים
את לימודיו בטריניטי קולג' .התבלט כבעל
השקפת עולם קומוניסטית .פילבי הצביע עליו
בפני דויטש וזה גייס אותו בספטמבר .1934
בראשית  1936התקבל לעבודה במשרד
החוץ בתפקיד מזכיר שלישי .עם פרוץ
מלחמת העולם השנייה נשלח לשגרירות
הבריטית בפריז ,שם שירת עד נפילתה של
צרפת .בשנות שירותו במשרד החוץ התקדם
בסולם התפקידים עד שהוברח לברה"מ ,יחד
עם ברג'ס ,ב.1951-
מקלין העביר למפעיליו סודות של ממשלת
בריטניה והחלטות אנגלו-אמריקאיות בנוגע
למדיניות הגרעין .אשת הקשר שלו מול
מפעיליו ,ובשלבים מסוימים מפעילתו בפועל,
הייתה קיטי האריס .בין השניים נוצר קשר
רומנטי שהסתיים ,ומקלין נשא אישה אחרת.
מקלין נפטר בברה"מ במרץ .1983
מקלין העביר יותר מ 12-אלף דפי מסמכים
ממשרד החוץ הבריטי בסיווג "סודי ביותר" .עם
המסמכים נמנים מסמכי  MI-6בסיווג "שמור",
לרבות העתקי מברקים של הקומינטרן שיירט
המודיעין הבריטי; מידע ראשוני על קיום סוכן
 MI-6במשרד לסחר חוץ של ברה"מ  -האיש
נחשף ונעצר; התכתבות מוצפנת של משרד
החוץ הבריטי עם שגרירויות בחו"ל.

הקבוצות שנותרו בעלטה
נוסף לחמישייה בלטו סוכנים נוספים ,בהם
ג'ון קינג ,איש צופן במשרד החוץ הבריטי ,אירי
שגויס ב 1935-על בסיס כספי ועל רקע שנאתו
לבריטים .הקשר עם קינג ,שהופעל על ידי
תיאודור מאלי ,נותק עם עזיבתו של מאלי את
לונדון בקיץ  .1937הוא הוסגר ב 1939-בידי
עריק המודיעין הסובייטי קריביצקי ונידון ל10-
שנות מאסר .ארנסט אולדהאם ,סרן משוחרר
מהצבא הבריטי ,עבר כראש מדור הפצת
חומר מוצפן במשרד החוץ .התנדב לשרת את
הסובייטים ב 1930-והעביר למפעיליו חומר
ערכי ביותר ,לרבות מפתחות לצפנים וקודים
שהיו בשימוש משרד החוץ .הוא התאבד בגז
ביתי ב 1933-על רקע שכרות ומצב נפשי.
פרנצ'סקו קונסטנטיני היה עובד מקומי זוטר

בשגרירות הבריטית ברומא ,בעל נגישות
לצפנים .הוא גויס ב 1924-ובמשך כעשור
העביר לסובייטים חומר ערכי רב ,חלקו אף
הגיע לשולחנו של סטאלין.
על קבוצת "ארסנל" ידוע מעט מאוד ,כי
חלק מאנשיה לא נחשפו מעולם .העדות
הכתובה הראשונה היא מהמחצית הראשונה
של  .1933הקבוצה כללה עובדים משלושה
מפעלים :וולוויץ' ארסנל ,ארמסטרונג ופרט
בראון .היא הופללה על ידי סוכנת הממ"ס
הבריטי שהוחדרה אליה .ב 1938-נתפסו
שלושה מאנשי הקבוצה "על חם" עם חומר
סודי ונשפטו לתקופות מאסר.

המודיעין הסובייטי ידע ,ככל
הנראה ,על מרבית מהלכי
מדיניות החוץ של בריטניה,
וכן על פיתוח וייצור אמל"ח.
המידע על קבוצת "אוקספורד" אף קטן
יותר .לא ידוע כמה אנשים מנתה ,שמותיהם,
עמדותיהם ,תפקידיהם ומתי בדיוק הופסקה
פעילותם.

חשש מקואליציה אנטי-סובייטית
המודיעין הסובייטי בבריטניה הגיע להישגים
משמעותיים ביותר ,בעיקר בשנות ה30-
של המאה ה ,20-והגיע לעומק משרד החוץ
של בריטניה ותעשייתה הצבאית .המודיעין
הסובייטי ידע ,ככל הנראה ,על מרבית מהלכי
מדיניות החוץ של בריטניה ,וכן על פיתוח
וייצור אמל"ח.
לא ברור כיצד פירשה הנהגת המדינה את
המידע שהעבירו אליה שירותי המודיעין .סביר
כי סטאלין ואנשיו ראו בכל מהלך בריטי חלק
ממזימה נגד מדינתם .נראה גם שהם לא הבינו
כראוי את אופי המשטר הדמוקרטי ואת תהליך
קבלת ההחלטות .הם ראו את המדיניות
הבריטית דרך הפריזמה האידיאולוגית .על
כן ,כל דיווח  -לדוגמה על הסימפטיה שרחשו
חלק מאנשי הצמרת הבריטית לגרמניה

 קיבל משקל מכריע ,והגביר את חששםמהתארגנות קואליציה אנטי-סובייטית.
המדיניות הבריטית מול ברה"מ בעקבות
המתקפה הסובייטית על פינלנד העצימה את
חשדותיהם של הסובייטים .קשה שלא להגיע
למסקנה שעד כניסת ברה"מ למלחמה ,רוב
המידע שהכילו המסמכים פשוט בוזבז ,כי
תפיסתו של סטאלין בדבר "הקונספירציה
הבריטית" מנעה ממנו להעריך נכוחה את
המודיעין שזרם לשולחנו .עיוורונו ואמונתו
ב"קשר הבריטי" גרמו לו שלא להבחין באיום
האמיתי – מצד גרמניה.
בשני תחומים מרכזיים נחלו שירותי
המודיעין הסובייטיים בבריטניה כישלון מוחץ:
•מידע "קשה" על טיסתו של רודולף הס
והשיחות בינו ובין הבריטים .במאי 1941
העביר פילבי לראש השלוחה לפחות שני
דיווחים כתובים ,בהם נכתב כי הס התכוון
לפנות ללורד המילטון שאותו הכיר עוד
ב ;1934-שהוא נותר נאמן להיטלר; ושהוא
זכה לביקורם של לורד ביוורברוק ואידן.
יתר הדיווחים לא סיפקו את הסובייטים ולא
הרגיעו את חשדנותם ביחס למתרחש כביכול
מאחורי הקלעים ביחסי בריטניה-גרמניה.
•התרעה מוקדמת על המתקפה הגרמנית.
דווקא דו"חות המודיעין שהגיעו משולחנו של
הלורד האנקי דרך קרנקרוס ,ובהם הערכה
שמתקפה גרמנית נגד ברה"מ איננה צפויה
בזמן הקרוב ,היו בין הגורמים שהכשילו את
המודיעין הסובייטי במתן התרעה מוקדמת
ודאית על המתקפה הגרמנית.
את הפעילות המודיעינית הסובייטית מול
בריטניה בשנים הללו ניתן לסכם במילים
כדלקמן :הצלחה איסופית כמעט ללא
תקדים ,ויישום מידע חלקי לכל היותר .וכפי
שאמר היסטוריון ה MI-6-קיית' ג'פרי" :איכות
המודיעין נמדדת לפי רמת השימוש בו".

להרחבה ראו בספר שירותי המודיעין
הסובייטיים ופעילותם בבריטניה ובגרמניה,
 1941-1920בהוצאת מל"מ ואפי מלצר.2018 ,

ניסן תשע"ט  /גיליון  / 83מבט מל"מ 55 /

מלחמת ההתשה נותנת זריקת מרץ
למודיעין השטח

מלחמת ההתשה הביאה לפריחה של מחקר מודיעין השטח ,שהפך לספק המטרות
והיעדים המרכזי של צה"ל בתקופה זו
אל"מ (מיל) בני מיכלסון ,קצין מודיעין והיסטוריון צבאי

כ

יבושי מלחמת ששת הימים הפכו
את תיקי השטח הקיימים לחסרי
ערך .שטחה של מדינת ישראל גדל פי
ארבעה :מ 20,260-קמ"ר ל 88,000-קמ"ר.
גם הגבול הימי התארך פי ארבעה ,מ254-
ק"מ ל 1,000-ק"מ .הגבול היבשתי השתנה
מגבולות ארוכים ומפותלים לגבולות טבעיים
בני הגנה ,שהתקצרו ביותר משליש :מ985-
ק"מ ל 650-ק"מ .צה"ל נדרש לשלוט על
אוכלוסייה ערבית של עוד כמיליון תושבים.
"מבחינת צה"ל יש להתארגן לא לחצי שנה,
אלא לפחות לשנה" ,אמר הרמטכ"ל יצחק
1
רבין בדיון מטכ"ל ב.19.6.1967-
הייתה זו עת לשינוי האסטרטגיה  -ממלחמת
מנע (או מתקפת נגד מקדימה) למגננה מחוץ
ל"קו הירוק" .דהיינו ,במקום מחקר השטח
מחוץ לקווי הפסקת האש  -לצורך מתקפה
להעברת המלחמה לשטח האויב – מחקר
שטח למגננה בשטחנו.
מדינת ישראל זכתה בעומק אסטרטגי.
הגבולות החדשים והאוכלוסייה הערבית חייבו
את צה"ל למנוע פח"ע בשטחים מחד גיסא,
ולא לאפשר לצבאות ערב לשנות את המצב
ולפגוע בהישגים הטריטוריאליים של ישראל
מאידך גיסא .אולם ,אף שהרמטכ"ל לאחר
המלחמה רבין דיבר על שינוי בדוקטרינה
של צה"ל  -ממתקפה בזירה אחת למגננה
בשלוש זירות  -נראה שצה"ל המשיך לדגול
בדוקטרינה שקדמה למלחמה .למערך
הלוחם הוגדרה מטרת המלחמה (אם תפרוץ):
מיטוט המשטרים העוינים והחזקה בשטחים
חיוניים להם להכתבת הסדרי שלום .היעדים
האסטרטגיים :ערי הבירה קהיר ,דמשק ועמאן.
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מלקחי מלחמת ששת הימים בלט נושא
שלא טופל ,אולם נראה חיוני בהיערכות
למלחמה הבאה :צליחת מכשולי מים .זאת
כתוצאה מהגבולות החדשים ,שבהם תעלת
סואץ במערב והירדן לכל אורכו במזרח.
בששת החודשים הראשונים שאחרי
המלחמה התמקד צה"ל בפריסת כוחות
בקווים החדשים ,בביטחון שוטף ובהתארגנות.

ענף מחקר השטח הפך לענף
מבצעי השותף למבצעים
המיוחדים של צה"ל ,תוך ליווי
הכוחות במהלך נוהל הקרב
ובעת ניהולו.
כוחות הבט"ש בקווי הפסקת האש גדלו
משמונה פלוגות לפני ששת הימים ל92-
פלוגות לאחריה ,והוכנה תוכנית רב-שנתית
"מכבי" .1970-1968
צה"ל החל בהתעצמות חסרת תקדים:
בתקופת מלחמת ההתשה בנה צה"ל ארבע
אוגדות משימתיות ואוגדה קבועה בסיני;
 23חטיבות  2 +גדודי שריון פיקודיים (שבע
משוריינות מהן ארבע סדירות ,שש ממוכנות,
שלוש מוצנחות ,שבע חי"ר) .הוא הצטייד
ב 198-מטוסי קרב חדישים ,בסטי"לים
ובשלוש צוללות חדשות ,ובנה כושר הישט של
חטיבת שריון באמצעות נחתות.
המודיעין נאלץ להתמודד עם שאלות
בסיסיות ,כולל לגבי נוכחות האיום הקיומי,
להיערך ללחימה בפח"ע ומול האיום הסובייטי.

הערכת המצב המודיעינית שימשה להיערכות
במערב סיני ובקווי הפסקת האש במלחמת
ההתשה 2.הערכה זו קבעה כי מדינות ערב
פועלות בעדיפות עליונה להתגבר על מפלתן
במלחמת ששת הימים .בתוך כך היא ביקשה
לוודא את המשך הקיום שלהן כיחידות
מדיניות עצמאיות ושל המשטרים השולטים
בהן .הן ביקשו וקיבלו סיוע מאסיבי מברה"מ
לשקם את צבאותיהן ,והמשיכו ללבות שנאה
עזה לישראל ,תוך טיפוח תקווה ש"יומה של
ישראל יגיע" .הערכת אמ"ן הייתה שהערבים
אינם יכולים להשלים עם שליטת ישראל
בשטחים שנכבשו .אולם בשלב הזה ,פתרון
צבאי לא בא בחשבון .לכן נדרש להם פתרון
מדיני ,שיקנה את הזמן הדרוש לקרב האחרון
שיחסל את המדינה הציונית.
הערכת אמ"ן המשיכה ותיארה את תוכניתו
של נאצר ,נשיא מצרים והמפקד העליון של
צבאה ,בשנים הקרובות :התקופה הראשונה
תיקרא שלב ההגנה האיתנה .מטרתה:
מניעת תוקפנות נוספת של ישראל ושמירה
על העמדות בקווי הפסקת האש .בהמשך
ובמקביל יתבצע שיקום צבאות ערב וייעשה
מאמץ להרתעת ישראל מלפעול נגד מדינה
ערבית .זאת באמצעות התעצמות צבאית
לחיזוק העמדה המדינית והדיפת התוקפנות,
מאבק מדיני לגיוס אהדה ולבידודה של ישראל
ופח"ע .לבסוף יגיע השלב האחרון ,שיכלול
חיסול תוצאות התוקפנות .במהלכו יתמקד
מאמץ כלל ערבי בחיסול ישראל או למצער
החזרתה לקווי  4יוני .1967
 1רב אלוף יצחק רבין ,סקירה תקופתית 1 ,ינואר 31 – 64
בדצמבר  ,67מנ  1 ,96 -פברואר .1968
 2ראש אמ"ן ,האלוף אהרון יריב בדיון מטכ"ל באפריל .1968

מלחמת ההתשה נותנת זריקת מרץ למודיעין השטח  /אל"מ (מיל) בני מיכלסון

בתקופת מלחמת ההתשה ההתייחסות
למצרים הייתה כאויב העיקרי שעוסק
בהתעצמות צבאית משמעותית באמצעות
כ 3,000-יועצים סובייטים .החלה היערכות
למגננה של צבא מצרים בין תעלת סואץ
לקהיר ,ובמקביל החלו בבניין כוח התקפי.
הדפ"א לאויב שנחזה לשנתיים  -עד מחצית
 :1970דפ"א א'  -השגת מטרה אסטרטגית
מוגבלת :פגיעה בשדה תעופה; ניסיונות
פגיעה מהאוויר או באמצעות כוחות מונחתים
בכור האטומי בדימונה; ותפיסת מאחז מוגבל
בגדה המזרחית של תעלת סואץ .דפ"א ב' -
יעד אסטרטגי נרחב יותר :השמדת חיל האוויר
של צה"ל; וכיבוש כל הגדה המזרחית של
תעלת סואץ .סבירות נמוכה למתקפה כלל
3
ערבית בשנתיים הקרובות.
השינויים המפליגים במצב הגיאו-אסטרטגי
של ישראל ובסדר הכוחות של צה"ל
והיערכותו ,יחד עם הערכת המודיעין לעיל,
השפיעו ישירות על מחקר מודיעין השטח.
ההשפעה הגדולה הייתה להתפתחות מלחמת
ההתשה .משום שלמצרים הייתה עדיפות
גדולה בארטילריה ,התשובה הצה"לית ניתנה
באמצעות חיל האוויר ומבצעים מיוחדים.
מודיעין השטח במטכ"ל ובפיקודים צריך
היה לספק מענה למלחמה כוללת ,שבה
הדוקטרינה לא השתנתה וצה"ל התכונן
לתקוף לעבר בירות האויב שהפכו ליעדים
אסטרטגיים .מנגד היה עליו לפתח את
המודיעין למטרות עבור תקיפות חיל האוויר
ויעדים למבצעים מיוחדים בחזית ,באגפי
זירות הלחימה ובעומק.
זלמן גנדלר (משמאל) בוחן תצלום אוויר

מחקר מודיעין השטח בתקופה זו פעל בשתי
רמות :הראשונה ,במטכ"ל ,ענף מחקר השטח
 ענף  ,1עבר הסבה מעיסוק עיקרי במחקרשטח למתקפה ומלחמת תנועה  -לתקיפת
יעדים ומטרות בעומק שטחו של האויב.
השנייה ,בפיקודים ,מדורי השטח המשיכו
להתרכז במחקר למתקפה ולמלחמת תנועה
בעדיפות ראשונה.

"להחזיר את מצרים לתקופת האבן"

4

האסטרטגיה של מצרים הייתה להתיש
את ישראל עד שתיסוג מהשטחים שכבשה
במלחמת ששת הימים .צה"ל עשה כל מאמץ
לא להיות "מותש" ולגרום לאויב נזקים גדולים
כך שיחדל ממלחמת ההתשה.
בתקופה זו התחזקו מאד הקשרים
הביטחוניים עם ארה"ב .זו נאותה לצייד את
ישראל באמל"ח מודרני ,במיוחד בתחום
האווירי .האמריקאים אמרו לצה"ל שיספקו לו
מטוסי סקייהוק ופאנטום עם חימוש מתקדם,
ושכדאי לצה"ל לבצע במצרים את מה שהם
עושים במקביל בוייטנאם – להפציץ מטרות
תשתית ומטרות ערכיות בעומק עד ש"מצרים
תוחזר לתקופת האבן" ותופסק ההתשה.
לצורך מחקר מעמיק של מטרות תשתית
והצבעה מדויקת על רכיבים רגישים בהן
התארגנה מחלקת המחקר באמ"ן ובעיקר
הענפים הטכני ,הכלכלי ,ענף ( 6מצרים)
וענף  1אשר פוצל בספטמבר  ,1969עת
מדור הפענוח הוצא ממנו ,והפך ליחידה
עצמאית .לריכוז המידע מהענפים והפיכתם
לתיקי יעדים ודפי מטרה מונה בעל תפקיד
מיוחד – עוזר רמ"ח מחקר למבצעים ,סא"ל
אהרן לברן.
עד למלחמת ששת הימים ,נחשב ראש
ענף  1בכיר ביחס לקמ"נים הפיקודיים .אמנם
דרגתם הייתה זהה ,אך הוא עסק במחקרים
שכללו את כל הזירות ובעומק המטכ"לי,
בעוד מחלקות המודיעין בפיקודים עסקו כל
אחת בגזרתה .מעמדו הבכיר כסמכות עליונה
לנושאי מודיעין השטח נבע מכך שראש ענף ,1
לוץ ,היה חניך האסכולה הבריטית ,הגורסת

תעלת סואץ

שקצין מטה במטכ"ל הוא הסמכות המקצועית
לקציני המטה המקבילים בדרגים הכפופים.
הוא קיבל גיבוי לתפיסתו מרמ"ח מחקר.
כשמונה סא"ל זלמן גנדלר (ז'מקה) לראש
ענף  ,1היה ברור שלניסיונו בתפקיד הקודם יש
ערך רב .קמ"ן פיקוד הצפון שעסק שלוש שנים
בביטחון שוטף מול הסורים – במלחמה על
המים ,על האזורים המפורזים ועל הריבונות
בכנרת  -היה האיש המתאים לתפקיד.
ענף מחקר השטח הפך לענף מבצעי
השותף למבצעים המיוחדים של צה"ל ,תוך
ליווי הכוחות במהלך נוהל הקרב ובעת ניהולו.
 3יריב ,שם ,שם.
 4ראיון עם אהרון לברן ,עוזר ראש אמ"ן למבצעים במלחמת
ההתשה 3 ,פברואר .2019
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המשך מעמוד קודם
ענף שתכליתו לספק מודיעין למבצעים אלו
ומודיעין על מנת ליצור מבצעים .הלחימה
בשתי הגזרות ,הן המערבית במצרים והן
המזרחית בירדן חייבה מודיעין וחקר מטרות.
ענף מחקר השטח שינה את צביונו ,ומאמצו
העיקרי נהפך לחקר התשתיות הצבאיות
והאזרחיות של מדינות ערב .הוא הפך לספק
המטרות והיעדים המרכזי של צה"ל במלחמת
ההתשה.
קבלת מטוסי הפאנטום בחיל האוויר
הרחיבה באחת את יכולת תקיפת המטרות
של צה"ל (כל מטוס יכול לשאת עד  7טון
חימוש) .ענף  1נדרש לשנות את גישתו,
ובמקום לעסוק במודיעין למבצעים מיוחדים,
הוא נערך לייצור המוני של מטרות .שינוי זה
חולל מהפך בחשיבה המערכתית לגבי מטרות
והקצאת משאבים להן :המדור המצרי בענף
 1גדל מששה אנשים ל ,20-ונעשה שימוש
נרחב באנשי המילואים ,שנקראו לתקופות
ממושכות.

צליחת מכשולי מים
והתבצרות חדשה
כשנערך צה"ל להפקת לקחי ששת הימים,
סוכם כי מחלקת תו"ל תתן קדימות לצליחת
מכשול מים כתוצאה מהגבולות החדשים.
מחלקות המודיעין בשלושת הפיקודים ריכזו
מאמצים להכנה ,להתאמה ולעדכון של תיקי
ועזרי השטח של האזורים שנכבשו ,ושל אלה
שמעבר לגבולות הפסקת האש .הסיורים
בשטחים שנכבשו נערכו בתנופה רבתי ,בצל
חוסר הוודאות  -עד מתי יישארו שטחים אלה
בידי ישראל .הפעילות כללה סיורים ,צילומים
קרקעיים ואלכסוניים מהאוויר ופענוחם.
מודיעין פיקוד הדרום בנה ,בסיוע אנשי
מקצוע מענף  ,1את "כוח קטרינה" ,שכלל
צוותים ניידים למחקר וללימוד מרחב סיני
ולהכנת תיקי גזרה וצירים .צוותים של צלמים,
גיאולוגים ,מפענחי תצ"א וקציני מודיעין
"חרשו" כל שביל בסיני ועדכנו את המפות
ואת עזרי המודיעין .הם עבדו מסביב לשעון
מחשש לנסיגה אפשרית מהשטחים כבעבר.
עוד הוכנו תיקי גזרה חדשים של אזורי פורט
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סעיד ,איסמאעיליה וסואץ.
פיקוד המרכז למד את הגדה המערבית
והאיץ את הכנת העזרים לכיסוי של בקעת
הירדן ושל העליות לרמות עמון וגלעד ,בואכה
עמאן .פיקוד הצפון השלים את הלימוד של
רמת הגולן והחרמון ,והחל להכין תיקי גזרה
לבשן והחרמון הסורי ,עד לאגן דמשק.
בראש המשימות של מדור השטח במודיעין
פיקוד הדרום עמדו תיקי הגזרה שתחמו את
מרחב תעלת סואץ .התיקים נבנו בראייה
מבצעית לאפשרות המשך הלחימה מערבה
לתעלה ,ושמותיהם ביטאו זאת" :סעדיה"
(על שם פורט סעיד)" ,ישמעאל" (על שם

צוותים של צלמים ,גיאולוגים,
מפענחי תצ"א וקציני מודיעין
"חרשו" כל שביל בסיני ועדכנו
את המפות ואת עזרי המודיעין.
הם עבדו מסביב לשעון מחשש
לנסיגה אפשרית מהשטחים
כבעבר.
איסמאעיליה) ו"עבדיאל" (על שם ג'בל עויבד
בין סואץ לקהיר) .לימים הוכן גם תיק "גושן"
(תיק קהיר) .במרכז המחקר עמדה צליחת
תעלת סואץ ,נושא חדש שצריך היה ללמוד
מהיסוד ובמהירות.
במקביל הוכנו תיקי צירים ובהם כל הידוע
על אפשרויות התנועה בצירי ההתקדמות
המרכזיים מ"הקו הירוק" דרך לב סיני ,בואכה
אזורי החצייה בתעלה .המגמה הייתה להכין
תיק שיאפשר לימוד מעמיק של נתיבי התנועה
המרכזיים בסיני .אותרו וסומנו גם צירי תנועה
במרחב החולי שממזרח לתעלה .צירים אלה
נסללו והפכו לכבישים של ממש ובהם גם
"כביש הרוחב" ,כ 35-ק"מ ממזרח לתעלה.
הצליחה חייבה גידול בתחום המודיעין
ההנדסי ,כיוון שחיל ההנדסה נקבע כאחראי
על הנושא.

הכנת התיקים ,ניסויי העבירות ,השהייה
בשטח והתכנונים המבצעים חייבו הרחבה של
רשת המיפוי למרחבי סיני ורמת הגולן ,עד לקווי
הפסקת האש ואף מעבר להם .לאחר מדידות
שדה והרחבת הטריאנגולציה הקרקעית עד
לתעלת סואץ ,הוכנה טריאנגולציה אווירית
לצפון סיני ובוצע מיפוי בקנה מידה של
 1:50,000לאזור זה לראשונה בהיסטוריה.
בצד הכנת המפות והסבתן ,מאוחר יותר,
לרשת מרקטור הרוחבית הבינלאומית ,נוצר
הצורך לחדש ביחידת המיפוי  844את מפות
הקוד והשליטה ולהוסיף מפות עבירות לשריון
לכיסוי המרחבים החדשים.
פיקוד המרכז התמודד עם מציאות חדשה.
נהר הירדן הפך לגבול בין מדינת ישראל לירדן
וצריך היה ללמוד לצלחו .מעברו המזרחי של
המכשול ,בגדתו המזרחית של הירדן ,נערך
עיקר הכוח הירדני להגנה על עמאן .במרחב
זה הקימו המחבלים אזור בסיס ששימש
להתארגנות לביצוע חדירות לשטח ישראל
ופיגועים ,ואף לירי שטוח ותלול מסלול נגד
ישובים בעמק בית שאן ובסיסי צה"ל .בהמשך
עברו הערבה ואיזור אילת לאחריות פיקוד
המרכז ,בעוד פיקוד הדרום התרכז בסיני
ובתעלת סואץ.
בנסיבות אלה ,מדור השטח במודיעין
הפיקוד קיבל משימות רחבות היקף ,בעיקר
חקר ערוץ נהר הירדן כמכשול עבירות .כן
בוצע מחקר שטח דקדקני להכנת תיקים של
צירי עלייה לרמת הגלעד והרי עמון ולעמאן.
נותחו נתיבי התנועה המאפשרים עקיפת
הצירים העיקריים שעליהם הגן צבא ירדן.
 5עמוס גלבוע ,מר מודיעין ,ידיעות ספרים ,ת"א ,2013 ,עמ'
.445
 6ראיון עם הנס לודוויג שטרים "לוץ" ,ראש ענף  1במלחמת
ששת הימים 25 ,בפברואר .2008
 7בסיוע מדענים ומומחים מהטכניון האוניברסיטאות
והממסד הממלכתי במדינת ישראל .גלבוע ,שם ,עמ' .370
 8אליהו דקל – דליצקי ,מודיעין תלוש מהקרקע ,אלקנה,
 ,2010עמ' .164
 9רס"ן דוד שיפר ,רל"ש ראש מה"ד ,פגישת רמ"ח תו"ל עם
ראש מה"ד – סיכום פגישה 23 ,נובמבר .1967
 10עודד גרנות ,חיל המודיעין ,צה"ל בחילו ,מעריב ,ת"א,
 ,1981עמ'.89

מלחמת ההתשה נותנת זריקת מרץ למודיעין השטח  /אל"מ (מיל) בני מיכלסון
מדור השטח הכין הגדלות מוצבים
מפוענחות ופסיפסי גזרה .על הפסיפסים
סומנו זיהויים הכרחיים ,מכשולים ,מיקוש
וביצורים ,והם שימשו את הכוחות ,עד רמת
הגדוד ,לתכנון מבצעי .בשטחי רמת הגולן
נערכו מחקרים וניסויי עבירות ,בשיתוף הדוק
עם מדור העבירות של ענף  ,1חטיבה 188
ותח"ש/מקשנ"ר .טנק הסנטוריון שימש לניסויי
עבירות ,שנערכו בחורף ובקיץ כדי ללמוד את
המשמעויות המבצעיות של השטחים החדשים.
בעזרת המחקרים הוכנו מפות עבירות.

המעברות על הירדן עברו בדיקות תדירות,
בהשתתפות קציני שטח מהמודיעין,
מההנדסה ומהשריון .הבדיקות נועדו לאסוף
מודיעין עדכני לגבי אפשרויות צליחת הירדן
במהלך השנה.
מדור השטח כלל חוליית פענוח תצ"א,
שעדכנה כל שינוי קרקעי שניכר בעת ביצוע
גיחות צילום אווירי וסיורי אוויר שבוצעו מדי
יום .המחקר כלל גם את חופי ים המלח,
לצורך מציאת צירים המאפשרים עלייה מחופו
המזרחי לגב ההר ,וכן מקומות החפה בחופים
המערביים שניצלו חוליות מחבלים לחדירה
לשטח ישראל .בנוסף בוצעו מחקרי עבירות
משמעותיים ומחקרי שטח פנים לצורך
הלחימה בפח"ע.

צילומי אוויר מתבצעים כיום גם מרחפנים.
מטוסי צילום עדיין מבצעים את גיחותיהם ,אך
הטכנולוגיה מאפשרת כיום צילומי לווין באיכות
גבוהה מאוד ולתנאי שטח קטנים ביותר.
צילוםSHUTTERSTOCK :

מודיעין פיקוד הצפון נאלץ לפעול מול שלוש
מדינות אויב ,שמולן התנהלה מלחמת התשה,
ובמקביל לעקוב אחר היערכות והתבצרות
הצבאות בקווים החדשים .משימת מדור
השטח הפיקודי הייתה לעקוב אחר שלושת
המדינות שפעלו בשלוש דוקטרינות שונות.
בדרום ,מול עמק בית שאן ,בגזרת חטמ"ר ,612

צריך היה לעקוב אחר צבא ירדן ,שהתבצר על
פי תפיסה מערבית-בריטית .עבודה זו חייבה
שיתוף פעולה עם מדור השטח של מודיעין
פיקוד המרכז ,שהתמחה בזירת ירדן .בחזית
רמת הגולן התבצרו הסורים על פי הדוקטרינה
הסובייטית .גם הגזרה מול לבנון נחקרה היטב
לשם ביצוע פשיטות רכובות נגד מחבלים.

המעקב החזותי אחר הצבא הסורי ,הפענוח
והכנת עזרי השטח היו באחריות חוליית
הפענוח במדור השטח .גיחות צילום ממטוסי
קרב שולבו עם צילומים של סיורי אוויר,
שבוצעו במצלמות  F-8והסלבלד ידניות .

 11דני אשר ,מעשה אמ"ן ,כרך ראשון ,מערכות ,ת"א,2014 ,
עמ' .211
 12חיים סרברו ,קוראים את המפה – המיפוי בשירות המודיעין,
בתוך :עמוס גלבוע ואפרים לפיד ,מלאכת מחשבת ,ידיעות
ספרים ,ת"א ,2008 ,עמ' .212-217

רמת הגולן ,ישראל
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כשהקלפים נטרפים  -תעוזה ,אלתור
ותושייה בעבודת המודיעין המסכל
לפני היציאה לפעילות מודיעינית יש מקום נרחב לחשיבה ולתכנון מראש .תכנון כזה
חייב להביא בחשבון גם את סעיף התקלות  -מה שיכול להשתבש במהלך המבצע.
למרות כל ההכנות המקדימות ,תמיד עשויים להתרחש אירועים מפתיעים שתובעים
תגובה מהירה בשטח
חיים מנור-מינא

ב

ארגוני מודיעין חשאיים יש הרבה
מקום לדמיון ,יצירתיות וחשיבה מחוץ
לקופסה .תוכניות מבצעיות מבוססות על
חשיבה ותכנון מראש ,והמרכיב המרכזי
בחשיבה זו הוא סעיף התקלות .השאלה
שנשאלת בסעיף זה היא מה יכול להשתבש
במהלך המבצע  -ומה הפתרון לשיבוש
האפשרי הזה.
אבל ,לעולם אין מצב בו ניתן לזהות מראש
את כל התקלות האפשריות ולתת להן מענה.
אירועים מתרחשים בשטח באקראי ובמפתיע,
ובמקרים רבים נדרשים תעוזה ,אלתור
ותושייה כדי למצוא מענה לתקלה שלא
הובאה בחשבון מראש.

האובייקט עומד לחזור
בכל רגע לדירתו
במהלך שנות ה ,70-במסגרת פעילות נגד
מודיעין מזרח אירופי ,אותר מפעיל של אחת
ממדינות מזרח אירופה בישראל .הוא פעל
תחת כיסוי של איש עסקים ,שכר דירה בתל
אביב וניהל ממנה את כל פעילותו המודיעינית.
מהמודיעין הראשוני שנאסף עליו התברר
כי יש לו חברה ישראלית שמשמשת כאחות
בבית חולים איכילוב בתל אביב ,אך היא אינה
מודעת לפעילותו החשאית.
כדי לעבות את המידע עליו וללמוד יותר
על פעילותו ,הוחלט להתקין האזנה בדירתו
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השכורה .המבצע יצא לדרך בשעת צהריים,
לאחר שנלמד מתצפית עליו כי בשעות אלה
הוא נוהג לצאת לקולנוע עם חברתו .חוליה
אחת עקבה אחריו ,כדי לוודא שהוא אינו חוזר
במפתיע לביתו ,וחוליה אחרת חדרה לביתו
והחלה בביצוע ההתקנות .פעולת ההתקנה
הייתה אמורה להימשך כשעה ,מבלי להשאיר
עקבות כלשהן .היה ברור כי יש מספיק זמן
לבצע את ההתקנה בניחותא ולהסתלק
מהשטח.

הוא "התנפל בשמחה" על
הבחורה "והזכיר לה" כי היא
טיפלה בו בבית החולים כשהגיע
פצוע מן המלחמה ,ובעצם הוא
חייב לה את חייו .הבחורה לא
זכרה דבר ,אבל הביטחון העצמי
של האיש גרם להשתכנע
מאמיתות סיפור ההצלה.
חוליה מבצעית מיומנת נכנסה לדירה
השכורה והחלה בעבודת ההתקנה.
לקראת סיום ההתקנה ובדיקתה נגע אחד
המשתתפים במבצע באקראי בשעון שהיה
תלוי על אחד הקירות והפיל אותו .הצוות נדרש
להחזיר בדחיפות את המצב לקדמותו ,כדי

שהאובייקט לא יחוש בשינוי כלשהו .אבל אז
התברר כי התיקון בעייתי מאוד ומחייב הבאת
חלקים מבחוץ .היה ברור שזה ייקח הרבה
מעבר לזמן שתוכנן ,והאובייקט עשוי לחזור
עד אז לביתו ולגלות את החדירה.
בשלב מסוים דיווחה החוליה שהייתה אמונה
על המעקב כי הסרט הסתיים ,והזוג בדרכו
חזרה הביתה .השניים צעדו ברגל מחוף הים
לכיוון הבית ,במרחק הליכה של כעשר דקות.
בשלב זה נדרשה פעולה מיידית לעיכובם עד
שיסתיים הטיפול בתקלה .מפקד המבצע
תפס יוזמה והלך לכיוון הזוג .כשהגיע למפגש
פנים אל פנים עמם ,הוא "התנפל בשמחה" על
הבחורה "והזכיר לה" כי היא טיפלה בו בבית
החולים כשהגיע פצוע מן המלחמה ,ובעצם
הוא חייב לה את חייו .הבחורה לא זכרה
דבר ,אבל הביטחון העצמי של האיש גרם
להשתכנע מאמיתות סיפור ההצלה.
בהתלהבותו כי רבה "התעקש" המפקד
להזמין את הזוג לקפה על חשבונו ,והשניים
נענו לבקשתו .המפגש נמשך כשעה ובהתאם
לסיכום עם חולית המעקב ,היה עליו לעבור
בכיכר מסוימת כשהוא מלווה אותם אל
הבית .מראש סוכם כי אם בכיכר יהיה איש
מבצעים חובש כובע ,ברור כי הטיפול בתקלה
טרם הסתיים ונדרש עוד זמן .ואכן ,כשעברה
השלישייה בכיכר איש המבצעים ,עם כובע
אותת למפקד כי יש לבצע פעולת עיכוב
נוספת.

כשהקלפים נטרפים  -תעוזה ,אלתור ותושייה בעבודת המודיעין המסכל  /חיים מנור-מינא
בשלב זה שאל המפקד את האובייקט
אם ביקר אי פעם ביפו .הלה השיב בשלילה.
המפקד הפציר בהם שייקח אותם לסיור
קצר ביפו ,שיכלול גם ארוחה במסעדה טובה.
כטוב לבם במחמאות ובחוויות שהוצעו להם,
הסכימו השניים לסייר ביפו וליהנות ממטעמי
מסעדותיה .כך הרוויחו אנשי המבצעים
עוד שלוש שעות יקרות מפז לסיום הטיפול
בתקלה .זו תוקנה והם הסתלקו מהדירה.
המפקד חזר עם הזוג דרך הכיכר ,וקיבל את
הסימן המוסכם שהשטח נקי .רק אז הוא נפרד
לשלום מהשניים.

היתקלות במבוקש בסיור מקדים
הסיפור התרחש בעיר צידון בשנת .1983
השב"כ הגיע לשטח בעקבות כיבוש דרום
לבנון במבצע "שלום הגליל" ,ונדרש לפעול
לסיכול טרור שהופעל נגד כוחות צה"ל ששהו
באזור .במסגרת זו גויסו סוכנים והופעלו
מבצעי מודיעין שהשב"כ מיומן בהם.
באחד הימים דיווח סוכן של השב"כ כי
נקבעה לו פגישה עם פעיל ארגון טרור שהיה
מבוקש .הפגישה נקבעה ליום שישי ,אחרי
התפילה במסגד שנמצא בלב העיר העתיקה
בצידון .לפיכך ,סוכם כי יחידת המבצעים של
השב"כ תיערך בתצפיות סביב נקודת המפגש
המיועדת ,במגמה לעקוב אחר המבוקש
ולעצור אותו.

בשלב זה הבחינו העוברים
ושבים ברחוב ההומה
בהתרחשות הבעייתית.
במהירות רבה החלו חנויות
להיסגר והתושבים הסתלקו
מהשטח .האיש הובל לרכב
המסתערב ונדרש להיכנס
לתא המטען .לפתע דחף
המבוקש את איש המבצעים
שליווה אותו ,ניסה לחטוף
את נשקו ומשלא הצליח –
פתח במנוסה
השניים עשו סיבוב נוסף ואז הבחינו כי האיש
עולה על מונית .הרכב המסתערב חסם את
דרכה של המונית ,והשניים יצאו עם נשקם
לכיוונה וביקשו מהחשוד תעודת זהות .האיש
נתן להם תעודת זהות ,ובבדיקתה התברר כי
זה אינו שמו של המבוקש .הרכז טען כי לדעתו
התעודה מזויפת ,ולכן ביקשו השניים מהאיש
להתלוות אליהם למכוניתם.

בשלב זה הבחינו העוברים ושבים ברחוב
ההומה בהתרחשות הבעייתית .במהירות
רבה החלו חנויות להיסגר והתושבים הסתלקו
מהשטח .האיש הובל לרכב המסתערב ונדרש
להיכנס לתא המטען .לפתע דחף המבוקש
את איש המבצעים שליווה אותו ,ניסה לחטוף
את נשקו ומשלא הצליח – פתח במנוסה .איש
המבצעים הפעיל נוהל פתיחה באש :קרא לו
לעצור ,ירה לכיוון רגליו ומשלא נענה  -ירה
לפלג גופו העליון.
האיש נפצע בחלק גופו העליון .כוחות
חילוץ שהגיעו לשטח ניסו להחיותו אולם
ללא הצלחה .בשלב הזה החלה בדיקה
מעמיקה לגבי זהותו .התברר כי ההרוג הוא
אכן המבוקש שהיה אמור להגיע לפגישה
למחרת היום .כך המבוקש שהקדים
להסתובב במקום המפגש המיועד ,הקדים
גם את זמנו למסור דין וחשבון לבורא עולם.
לא מומלץ לחשוב על תרחישי אימה אחרים
שיכלו להתקיים בפעילות הזו.
שלל סיפורים רבים נוספים מעידים על
תושייה ותעוזה במהלך מבצעים ,חקירות
או פעילויות שטח .שני הסיפורים הללו
הם מדגם קטן המרמז על עולם מלא של
התרחשויות חשאיות .
יפו העתיקה  -מבט ממטוס

יום קודם לפגישה המתוכננת יצאו מפקד
הצוות מטעם יחידת המבצעים ורכז השטח
לסיור שטח ,שנועד להכיר את אזור הפעולה
ולהיערך בהתאם .השניים נסעו ברכב אזרחי
עם מספרים לבנוניים ,ולא ניתן היה לזהותם
כאנשי ביטחון .תוך כדי הסיור ראה הרכז
בקרבת המסגד אדם הדומה למבוקש .הוא
הסב את תשומת לבו של איש המבצעים,
והוחלט לעבור שוב על פניו של אותו אדם כדי
לאפשר לרכז זיהוי ודאי.
הרכז זיהה בוודאות של  50%את המבוקש,
אולם לא היה בטוח לחלוטין לגבי הזיהוי.
בשלב זה החליטו השניים לנסות לבצע זיהוי
ודאי ומעצר  -אם אכן יתברר שזהו המבוקש.
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לזכרם
חיים כהן

ז"ל

נולד ב-א' בכסלו תרצ"א 21 ,בנובמבר 1930
נפטר ב-ט"ז בכסלו תשע"ט 24 ,בנובמבר 2018

אל"מ (מיל') יורם סנדר
בן רות ודוד סנדר

נולד ב-כ"ט באייר תשי"ב  24 ,במאי 1952
נפטר ב-ה' בכסלו תשע"ט 13 ,בנובמבר 2018

חיים נולד בסלוניקי לבואנה ולאהרון כהן .בזמן הכיבוש
הנאצי שרד את אימי השואה יחד עם הוריו ואחיו,
ובעזרת פרטיזנים יוונים ,נמלטו בשנת  1943בסירות
דייגים לטורקיה .משם המשיכו ברכבת לסוריה ,דרך
לבנון ,עובר דרך מנהרת ראש הנקרה  -ישירות למחנה
הסגר בריטי ,במחנה נוציראת ברצועת עזה.

יורם סנדר גדל והתחנך בחיפה על
הכרמל ,בבית הספר הריאלי העברי
ובתנועות הצופים והגדנ"ע.
כמזרחן ודובר ערבית ,התגייס לחיל
המודיעין בשנת  ,1970בו שירת כחייל
וכמפקד עד לפרישתו בדרגת אלוף-
משנה בשנת  .2001בשירותו בקבע
כיהן ,בין היתר ,במגוון תפקידים
ביחידה  ,8200כרמ"ח איסוף וכנספח
בסינגפור .בכל תפקידיו הותיר יורם
חותם עמוק ומשמעותי.

המשפחה הצליחה להגיע לתל אביב ,וחיים התקבל
לחברת נוער בקיבוץ רמת דוד .שם למד עברית
והצליח למחוק את סממני הילד הגלותי ,הקפיד על
לבוש קצר וסנדלים ,גם בחורף הקר ,והשתלב בקרב
הילדים הצברים בהצלחה רבה.
חיי הקיבוץ נגדעו כשנאלץ לשוב כנער בן  16לתל אביב ,לסייע בפרנסת המשפחה.
במקביל התגייס לש"י .הוא נקלט לעבודה ב"איר פראנס" ,כעובד הראשון והיחיד
מלבד מנהל התחנה .היה נער שליח ,מנפיק כרטיסים ,אחראי שקילת מטען ותדלוק
 "צוות קרקע" של אדם יחיד.בתקופה זו חווה ציוני דרך בהקמת המדינה ,כמו הפצצות המטוסים המצרים בתל
אביב .הוא היה בין הנקהלים מול מוזיאון תל אביב בהכרזת המדינה ,ואף צפה
בהפגזת "אלטלנה".
ב 1950-רכשו הוריו נחלה בצור משה וחזרו מיד ליוון ,כדי להיאבק על השבת רכושם
שנגזל בשואה .חיים נאלץ לעזוב את תל אביב ,הקים את המשק החקלאי וגידל לבדו
כאח בוגר את אחיו  -במושב מנותק ,הנתון לחדירות מסתננים ולבעיות קיום קשות.
אף שחיי המושב לא היו חלום חייו ,הוא טיפח בעודו רק בן  20שנה משק ומשפחה
לתפארת .במקביל עבד כנהג משאית המושב ובהמשך כנהג ב"אגד" ,תוך הפרחת
המשק והקמת משפחה.
בצה"ל שרת כנהג תובלה בכל מלחמות ישראל ,והיה מהראשונים שגויסו
ומהאחרונים ששוחררו ,החל ממלחמת העצמאות ועד מלחמת יום הכיפורים.
מלחמות שבהן שיירות צה"ל בצירי סיני היו יעד לתקיפות מטוסים וארטילריה ,אשר
סיכנו את חייו .כל זאת בזמן שמשק פרי ההדר ,העופות והפרחים המשיכו לפרוח
בסיוע רעייתו עליה וילדיו ורדית ,טובה ורון.
היה אהוב על רבים במושב ,ותיקים ,צעירים ונוער ,היה פעיל בוועד המושב ובמסגרת
החברתית בכלל והכל בצנעה ,בדרכי נועם ובחוש הומור משובח.
חיים הלך לעולמו כשליבו נדם לפתע ,שלושה ימים אחרי יום הולדתו ה.88-
יהי זכרו ברוך.
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ז"ל

כאזרח ,המשיך לשרת במילואים (בצוותי התחקור של אמ"ן) ,היה חבר
הוועד המנהל של עמותת ש.מ  2ופעיל במרכז למורשת המודיעין.
עם פרישתו מצה"ל ,הצטרף לחברת "אלישרא" כמנהל בכיר לפיתוח
עסקי ואסטרטגיה ,תפקיד אותו מילא במשך  18שנים.
יורם היה "מר מודיעין" :סקרן וידען ,חרוץ ודעתן ,בעל חשיבה
יצירתית ומרחיקה ראות ,ישר וישיר ,חבר נאמן ואיש ספר.
יורם היה רוכב אופניים נלהב ,מגדל סחלבים ואספן בולים.
היה בן ,אח ,בעל ,אב וסבא מסור ואוהב .הותיר אישה (נעמי) ,שלושה
ילדים (עמרי ,מאיה ודנה) ושמונה נכדים.
את חייו חי על פי המוטו' :אל תלך להיכן שמובילה הדרך הסלולה;
לך ,במקום זאת ,היכן שאין דרך והשאר מאחוריך שביל'.
יהי זכרו ברוך.

לזכרם
מיכאל (מייק) הררי ז"ל
בן שרה (לבית זובאק) ויהושע הררי
נולד ב-ט"ז באדר ב' תרפ"ז 18 ,בפברואר 1927
נפטר ב-כ"ז אלול התשע”ד 21 ,בספטמבר 2014
מיכאל הררי דור חמישי לילידי הארץ .בגיל 13
הצטרף ל'הגנה' ובגיל  16שינה את גילו בשנה על
מנת להתגייס לפלמ"ח .במהלך שירותו בפלמ"ח,
נעצר בידי הבריטים ועבר חקירה במהלכה קיבל את
הכינוי מייק ,השם שליווה אותו במשך כל חייו.
לאחר שחרורו עבר קורס אלחוט ,השתתף במבצע
לשחרור המעפילים ממחנה עתלית ,ב'ליל הרכבות'
וב 1946 -יצא לאירופה כ"גדעוני" – אלחוטן ברשת
התקשורת של המוסד לעליה-ב.
בן  20פיקד מייק על מחנה של כ  1300-מעפילים בדרום צרפת .ביולי  1947ליווה את
האניה "שיבת ציון" מאלג'יר ארצה ושב לפעילות באיטליה כמפקד ה"גדעונים" באירופה.
במסגרת זו עסק גם בתחום הרכש הביטחוני וצבר ניסיון רב בפעילות חשאית.
ב 1950-חזר מייק ארצה וגויס לשירות הביטחון הכללי (שב"כ) בידי איסר (הלפרין)
הראל ,ראש השב"כ ובהמשך גם ראש המוסד .משימתו הראשונה היתה לבנות את
מערך הביטחון בשדה התעופה לוד (נתב"ג היום) שאך זה נפתח.
ב 1952-הושאל מייק למשרד החוץ לשמש בתפקיד קצין הביטחון של המשרד.
ב 1954-עבר ל"נתיב" – הארגון שנועד לסייע ליהודים מעבר ל'מסך הברזל'
הקומוניסטי .לאחר חצי שנה ב"נתיב" ,עבר לשרת במוסד ,ביחידה המרכזית להפעלת
סוכנים – "צומת".
ב"צומת" הוא מילא מספר תפקידים בכירים בארץ ובחו"ל ביניהם :ראש השלוחה
בפאריס ,ראש השלוחה באסמרה/אתיופיה (שם הוא ומשפחתו ישבו בכיסוי זר) וסגן
ראש ה"צומת".
בשנת  1965עבר מייק לשרת ביחידה המבצעית של המוסד " -קיסריה" ,תחילה
כחבר בוועדת החקירה לבדיקת הנסיבות לנפילת הלוחם וולפגנג לוץ בידי המצרים,
ובהמשך כמנהל מחלקת ההפעלה וסגן ראש היחידה.
ב 1-באפריל  1970התמנה מייק למפקד "קיסריה" ובעשר השנים בהן פיקד על
היחידה ,הוא למעשה בנה את המיתוס שלה.
מייק פרש מ"קיסריה" ב 31-בינואר  ,1981ומהמוסד  3חודשים בדיוק מאוחר יותר.
לאחר פרישתו עבר מייק לניהול עסקים פרטיים ,אך המשיך ללוות את היחידה ואת
המוסד ככל שהתבקש .בשנים הללו זכה לצל"ש ראש המוסד מאיר דגן ז"ל ובתעודת
הערכה על מפעל חיים מספר חודשים לפני שנפטר.
ביום ראשון ה 21-בספטמבר ( 2014כ"ז באלול ,תשע"ד) נפטר מייק בביתו בחיק משפחתו.
הותיר אחריו את אשתו פנינה ,בנו דור ,בתו שלי ונכדיו – אמנון ,נוגה ,אורי ,יובל ,מיקה,
נדב ושחר .הוא נקבר בבית העלמין בקרית שאול.

רוני רענן

ז"ל

נולד ב-ו' בתשרי תרפ"ט 20 ,בספטמבר 1928
נפטר ב-י"ט בתמוז תשע"ח 2 ,ביולי 2018
רוני רענן נולד בשם רנטו אבאסיס
בטריפולי שבלוב לרחל ולקלמנטה
אבאסיס .החיים בטריפולי באותם
ימים היו שלווים ,אך בעקבות מלחמת
העולם השנייה ב 1940-ובהתאם
לחוקי הגזע של השלטון הפאשיסטי
בהנהגת בניטו מוסוליני ,הוא נאלץ
להפסיק את לימודיו והוא רק בן .12
הגרמנים ,שנכנסו למדינה ,התייחסו
למי שעזרו לבריטים כאל אויבי הרייך
השלישי .לפיכך ,כנתינים וכבעלי דרכונים בריטיים אולצו בני
משפחת אבאסיס לצאת מטריפולי.
בשנת  1941החל את מסע נדודיו עם משפחתו למחנות ריכוז שונים,
שנמשך שלוש שנים ,עד הגעתו למחנה הריכוז ברגן בלזן .במחנה
הם חיו בסבל רב ,בתנאים מחפירים ובתת תזונה .למרות זאת רוני
היה חייב לספק את סקרנותו והתעניינותו בתחומים רבים .הוא לא
בזבז זמן ובסיוע חבר משפחה למד אנגלית ,נגינה ,התנסה כשוליה
של חייט ולמד גם קצת אלחוט ,כל עוד התנאים אפשרו.
בתום המלחמה שבה המשפחה המרוסקת ללוב .אביו לקה במחלת
ריאות ,ואחיו הגדול ,שהוכה ועונה ,חזר כשבר כלי .לכן רוני נטל את
המושכות וחיפש דרך ללמוד ולהשתכר למחיית המשפחה .הוא עבד
בשירות שדות התעופה כמתורגמן ,שם הצליח לשפר את הידע שלו
באלחוט .במקביל למד בבית ספר למסחר .כעבור זמן קצר אביו
נפטר ,והחיים בלוב הפכו לבלתי נסבלים ולמסוכנים .בשנת 1951
החליטה המשפחה לעלות ארצה .רוני גויס לצבא ,לחיל הקשר,
כאלחוטן .בסיום שירותו נקלט במשרד ושירת בנאמנות ובמסירות
את המולדת .רוני היה טיפוס שקדן ,מסודר ,מאורגן ואסתטי ,אהב
את עבודתו והגדיל לעשות גם בתיקון ובשדרוג מכשירים .פעל ליצור
סביבת עבודה נוחה ,נעימה ויעילה לכולם .באישיותו היה קשוח
ודרישותיו היו בלתי מתפשרות.
במסגרת השירות יצא עם משפחתו לחמש שליחויות שארכו שלוש
עד ארבע שנים באפריקה ובאירופה .במהלך שליחויות אלה נולדו
ילדיו יעל ,דרור ,מאיר ועצמון .במשרד שירת נאמנה מעל  40שנה.
רוני נפטר בדיוק ביום נישואיו ה 60-לעמליה ,אשתו.
יהי זכרו ברוך.

יהי זכרו המבורך שמור לעד.
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הקריירה השנייה של פורשי ה:CIA-
הקונגרס האמריקאי
כתבה בוושינגטון פוסט מ 3-בינואר  *2019מציגה מגמה בעלייה:
נוכחותם הגוברת של אנשי קהילת המודיעין האמריקאית לשעבר – בקונגרס.
ד"ר שולי בינה
אביגייל ספנברגר

ח

ברת הקונגרס הטרייה אביגיל ספנברגר
מעולם לא שיערה שתסיר מעליה את
כללי החשאיות והחיים בכיסוי שקיבלה על
עצמה כסוכנת מבצעית של ה .CIA-היא
עדיין מתגעגעת לתקופת שירותה בארגון,
וחצויה לגבי החלטתה לפרוש ממנו.

ליאון פנטה

ספנברגר גייסה והפעילה מקורות מודיעין
באירופה ,בעיקר בנושאי לוט"ר וגרעין .היא
טיפחה שאיפות לקריירה מבצעית ואף
לתפקיד ראש שלוחה ביום מן הימים .אך
בשנת  ,2014לאחר שמונה שנות שירות,
בהיותה בת  39ואם לשלושה ילדים ,החליטה
לעזוב את הסוכנות לטובת אורח חיים יציב
יותר ונטול נדודים.
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הקריירה השנייה של פורשי ה :CIA-הקונגרס האמריקאי  /ד"ר שולי בינה
פרופיל נמוך גם לאחר סיום תפקידם,
ונמנעים מפוליטיקה .אולם ליאון פנטה,
שמונה לראשות הארגון על ידי הנשיא ביל
קלינטון ,סבור כי הדור החדש של הסוכנות
לא רואה עצמו כבול למוסכמות ישנות ,ואף
רואה במעורבות הפוליטית משימה לאומית.

אליסה סלוטקין

עלייתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ,
האווירה הסוערת בעקבות התבטאויותיו ויחסו
לעובדות ולאמת דחפו את ספנברגר  -קצינת
איסוף גאה ובלתי פוליטית  -להחלטה קיצונית.
ספנברגר בחרה להצטרף למרוץ הפוליטי של
המפלגה הדמוקרטית .היא הצליחה לגבור על
המועמד הרפובליקאי באזור הבחירה שלה,
במדינת וירג'יניה.

דורות קודמים התייחסו
להצטרפות אנשי הסוכנות
לחיים הפוליטיים כחילול
קודש .שכן אנשי  ,CIAכשאר
אנשי קהילת המודיעין,
שומרים בדרך כלל על פרופיל
נמוך גם לאחר סיום תפקידם,
ונמנעים מפוליטיקה.
במושב הנוכחי של הקונגרס מכהנים
שלושה פורשי  ,CIAשהמירו את כללי
החשאיות המחמירים בחשיפה בטוויטר
ובאינסטגרם .דורות קודמים התייחסו
להצטרפות אנשי הסוכנות לחיים הפוליטיים
כחילול קודש .שכן אנשי  ,CIAכשאר אנשי
קהילת המודיעין ,שומרים בדרך כלל על

לדעת פנטה ,התקפותיו של טראמפ על
קהילת המודיעין מהוות תמריץ לאנשיה
להצטרף למשחק הפוליטי  -כדי לגונן עליה.
ספנברגר מאשרת .היא הייתה המומה
מהופעתו של הנשיא לאחר השבעתו
במטה הסוכנות ,ליד קיר הזיכרון ,כשניצל
במה קדושה זו כדי לתקוף את העיתונות.
מאז תקף הנשיא כמה פעמים את הערכות
קהילת המודיעין לגבי מעורבות רוסית
בבחירות .לדבריה ,הרקע כאנשי ביטחון
לאומי מבטא את הערך של שירות ציבורי,
ללא כל שיקולים מפלגתיים או פוליטיים.
רקע זה יאפשר לה לבנות גשרים ושיתופים
גם עם יריבים פוליטיים ,כמו גם יכולת
ללמוד במהירות נושאים חדשים ומורכבים
שיש להתמודד עמם.
חברי הקונגרס הנוספים הם אליסה
סלוטקין ( ,)41דמוקרטית ממדינת מישיגן,
חוקרת מודיעין שנשלחה שלוש פעמים
לעיראק וגברה על מועמד רפובליקאי
בבחירות האחרונות; וכן ויל הרד (,)41
רפובליקאי מטקסס ,שנבחר לקונגרס עוד
ב .2015-הרד שירת בכיסוי במזרח התיכון
ובדרום אסיה.
סלוטקין מקווה שהתמחותה כחוקרת
תעניק לה יתרון בנושאי ביטחון סייבר
ומעורבות רוסית .היא מספרת כי כחוקרת היה
עליה לברור בהערכותיה את המוץ מן התבן.
אין לה חשש מקונפליקטים ומחילוקי דעות;
במנהלת המודיעין של הסוכנות ,היא מתארת,
מתקיים ויכוח סוער בניתוח סיכונים ואיומים -
אך בסוף תמיד מתגבשת תוכנית מוסכמת.
פרט לשלושת המחוקקים הללו ,שהייתה
להם גישה לחומר מסווג ,לעשרה מחוקקים
נוספים עבר ביטחוני במסגרות צבאיות או
במועצה לביטחון לאומי.

ויל הרד

כיצד מתייחסים לעבר הביטחוני ולשמירת
סודות? במהלך מסע הבחירות שלה,
ספנברגר לא הסתירה אך לא הרבתה להזכיר
את שירותה בסוכנות .היא השתמשה ,ברשות
מיוחדת ממטה ה ,CIA-בכמה תמונות עבר

במהלך מסע הבחירות שלה,
ספנברגר לא הסתירה אך לא
הרבתה להזכיר את שירותה
בסוכנות .היא השתמשה,
ברשות מיוחדת ממטה ה,CIA-
בכמה תמונות עבר שלה
עם ראשי הארגון ,אך פרט
לכך אין פרטים נוספים על
שירותה.
שלה עם ראשי הארגון ,אך פרט לכך אין פרטים
נוספים על שירותה .את משמעות הסמלים
המופיעים על מדליה מוזהבת ,שקיבלה עם
סיום אחד מקורסי ההכשרה שלה ,היא אינה
רשאית לחשוף .
* Ian Shapira, When ex-spies go rogue by becoming
lawmakers, The Washington Post, 3 January, 2019
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מי היה האיש שהיה
_ _נולד ב 1923-במקווה ישראל.
_ _סבו מצד אימו היה ממייסדי בית הספר החקלאי.
_ _כנער הצטרף להגנה ושירת בש"י.
_ _במלחמת העצמאות פיקד על אבטחת מפעל האשלג בקליה.

?

_ _שירת בשב"כ כשהיה עוד חלק מצה"ל.
_ _את מרבית חייו הקדיש לנושאי ביטחון רגישים וזכה פעמיים בפרס ביטחון ישראל.
פתרונות יש לשלוח למל"מ :פקס  | 03-5497731דוא"ל mlm@intelligence.org.il
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יצחק אלרון ( 5באוקטובר  29 – 1924באפריל )2017
פותר החידה :אריק פרידמן

יצחק אלרון (הלפרין) נולד בלובלין שבפולין .הוא עלה לארץ
ישראל ב 1935-ולמד בבית הספר תחכמוני בתל אביב
ובבית הספר הריאלי בחיפה.
ב 1940-הצטרף לארגון ההגנה .ב 1942-עבר קורס מ"כים
בשפיה ושירת בתל אביב ,בגבעת עדה ,בבן שמן ובכפר
מנחם .ב 1947-עבר קורס מפקדי מחלקות של ההגנה
ושימש מפקד מחלקה בחי"ש בתל אביב.
במלחמת העצמאות שירת כקצין המודיעין של חטיבת
גבעתי וכמפקד קורס מ"כים של החטיבה .לחם עם חניכי
הקורס במבצע נחשון ולאחר מכן מונה למפקד פלוגה
ולחם בחזית הדרום.

ב 1960-מונה לנספח צבאי בארגנטינה ,צ'ילה ,פרגוואי ,ברזיל
ואורוגוואי .היה מעורב במבצע לחטיפתו של אדולף אייכמן.
ב 1962-מונה לשליש ראשי באגף כוח האדם ,שירת כראש
מחלקת הארגון באגף וכסגן ראש האגף.
ביולי  1972מונה ליועץ הכספי לרמטכ"ל ולראש אגף
התקציבים במשרד הביטחון ,תפקיד שמילא עד סוף
 .1975במהלך תפקידו נטל חלק במשלחת משרד הביטחון
לארה"ב ,לגיבוש הסכם הסיוע הביטחוני.
בשנים  1977עד  1995היה גזבר עיריית תל אביב-יפו.
ב 2010-זכה לתואר יקיר העיר.

לאחר המלחמה שירת בענף המחקר של אגף המודיעין
כראש הדסק לסוריה וללבנון ,ואף היה קצין המודיעין של
פיקוד הדרום .ב 1954-היה מבוגרי הקורס הראשון של
המכללה לפיקוד ולמטה ומונה לראש ענף המודיעין הקרבי
באגף המודיעין.

בוגר תואר ראשון בהיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב.

בשנים  1956עד  1959שירת כעוזר ראש אמ"ן לארגון.

אלרון היה נשוי לשרה ואב לשתיים.
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יצחק אלרון היה חבר המועצה לשלום ולביטחון ,חבר הוועד
המנהל של סטודיו למשחק ניסן נתיב וחבר חבר הנאמנים
של המכללה האקדמית תל אביב-יפו.

תשבץ מודיעין 83
הערה :כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
מאוזן
 .1קצין מודיעין חבלי בירושלים במלחמת העצמאות (ר"ת).
 .4ארכאולוג שהתפרסם בעיקר בזכות חפירותיו בתל דן במשך כשלושים שנה.
 .8כינויו של בסיס המשנה לקומינט של יחידה  8200בבסיס 'בבל' בסיני.
 .10אחד משלושת בכירי השב"כ שפנו לראש השב"כ אברהם שלום בתביעה לחשוף את
פרטי 'פרשת קו  '300או להתפטר מתפקידו.
 .12ראש המטה המצרי של המפקדה הערבית המשותפת שהגיע לעמאן ב 1-ביוני 1967
כדי לפקד על החזית המזרחית.
 .13כינויו של תרגיל אוגדתי שנערך ב 1964-לפריצת מערך מצרי מבוצר ותנועה לכיבוש
שטחי מפתח בעומק שטח האויב.
 .14פעל לקבלת הסכמה והבנה הדדית בין גופים.
 .15ממלכתו של אחשוורוש השתרעה עד ארץ זו.
 .17מילת קריאה להבעת צער.
 .18מאבני החושן (משמאל לימין).
 .20עורך הספר 'שלום ומלחמה בתרבות היהודית' ,הוצאת מרכז זלמן שזר.2006 ,
 .22פחד גדול ,זעזוע.
 .25מאתים ועשר בגימטריה.
 ,27מילת שאלה.
 .28ארגון טרור פלסטיני שאנשיו רצחו את הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן,
.1972
 .29שם קיבוצי למספר שבטי אינדיאנים באמריקה הצפונית (משמאל לימין).
 .30אונומטופיה של געיית הפרה.
ׂ .31שמה בטנה מחממת בבגד.
 .34עיתון בריטי שהוקם ב :1903-דיילי....
 .36הגפיר.
 .38נוזל שאינו מסיס במים.
 .40מהר.
 .41השחיז.
 .43ראש ענף ( 3מעצמות) באמ"ן מחקר במלחמת יום הכיפורים.
 .45כינויו של בסיס ההאזנה של יחידה  8200במרחב שלמה לאחר מלחמת יום הכיפורים.
 .46ראש המוסד השלישי (ש"פ).
 .47צמח בעל פרחים סגולים בדרך כלל.
 .48כינוים של מבצעים להעלאת יהודים מסוריה לישראל ,דרך לבנון ,שבוצעו בידי יחידה
.154
 .49כינויו של ישראל בן-יהודה ,מסתערב ב'מחלקה הסורית' של ה'הגנה'.

מאונך
 .1ראש ענף ( 2ירדן וערב הסעודית) במלחמת יום הכיפורים.
 .2המדינה אליה משתייכות אמירויות אבו ַט ִ'ּבי ֻוד ַּבי (ר"ת מלמטה למעלה).
 .3קמ"ן חטיבה ( 3אלכסנדרוני) במלחמת העצמאות.
 .5החלק העליון של הרגל ,שנמצא בין אזור האגן לבין הברך.
 .6הטייס העיראקי שערק ,במבצע של המוסד ,עם מטוס מיג  21מארצו לישראל.
 .7כינויו של מי שעמד בראש מחלקת המודיעין במטה הכללי מדצמבר  1948עד אפריל ( 1950מלמטה
למעלה).
 .8מראשי ממשלת ישראל.
 .9כינויו של מבצע צבאי של צה"ל לכיבוש ראש הגשר הסורי במשמר הירדן במלחמת העצמאות.
 .11מטח.
 .15פצע על פני העור או הרירית.
 .16ראש אגף לשעבר במוסד שקידם ,יחד עם יעקב נמרודי ומג'לי והבה ,עסקות משותפות לירדן,
אינדונזיה וישראל.
 .18קמ"ן אוגדת המילואים  210שלחמה בחזית רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים
(אות ראשונה של כינויו וש"מ).
 .19שתי המילים הראשונות של שם תחנת השידור המחתרתית של ה'הגנה'.
 .20מפקדה השני של היחידה לביטחון קשר 'עיט' ,שהוקמה במחב"ש כלקח ממלחמת יום הכיפורים.
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פתרונות יש לשלוח למל"מmlm@intelligence.org.il :
או לפקס  03-5497731בין הפותרים נכונה יוגרל ספר
 .21ממעוזי צה"ל לאורך תעלת סואץ.
 .23כינויו של בסיס ההאזנה של יחידה  8200על ג'בל יעלק.
 .24כינויו של תרגיל מפקדות גדול של צבא מצרים ,שהחל בדצמבר  ,1971שבמהלכו תרגל את
תכנית המלחמה שלו למתקפה רבתי בגזרת תעלת סואץ.
 .26עוזר רמ"ח מחקר להערכה במלחמת יום הכיפורים.
 .32כינויו של תיק השטח שהוכן במודיעין פיקוד הדרום בראייה מבצעית לאפשרות המשך הלחימה,
אחרי מלחמת ששת הימים ,מערבה לתעלת סואץ ,בגזרת אסמאעיליה.
 .33חומר נפץ הודף (ר"ת מלמטה למעלה).
 .34שנא ,התייחס באיבה (מלמטה למעלה).
 .35אובדן התמצאות במרחב של טייסים.
 .37כינויו של בסיס העפלה ברומניה ב.1940-1939-
 .38הנח.
 .39סגן מפקד אוגדת עזה ,שנהרג מירי פלסטיני בעימותים שהיו חלק ממהומות מנהרת הכותל ב1996 -
(ש"פ).
 .41קצין מודיעין בכיר ששימש דובר צה"ל ומפקד גלי צה"ל.
 .42נטע.
 .44חרך.
 .45הטייסת האפרו-אמריקאית הראשונה (ש"פ מלמטה למעלה).
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ספריית מרכז המידע
למודיעין ולטרור -
המרכז למורשת המודיעין

