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דואלי
הופך
הטרור
איום
מצד אחד ,כוחו של דאע“ש דעך אך השפעת רעיונותיו מהדהדת ומתפשטת,
מצד שני ,אל-קאעידה שינה אסטרטגיה וקירב את הארגון לאוכלוסייה
ד"ר ענת הוכברג-מרום ,עמ' 8

לעמוד מול קוצר
הראות של הקברניט

קציני המודיעין של פרעה לא הרהיבו עוז להציג למלך הקדמון
דעה שונה משלו .גם ביחידה  8200היו מי שהרגישו כ"מלצרי
מידע" ,אף שהייתה בידם התרעה חשובה מאין כמוה.
קובי סגל ,עמ' 4

עורכנו אפי מלצר -
איננו
נזכור תמיד אותו
ואת פועלו
שירות המודיעין של ברה"מ 20 :השנים הראשונות ()26
בגיליון:
מודיעיון :לפצח את התמונה של תהליכים מורכבים ()50
ג'בל אום חשיבה :ההשתלטות שלא קרתה ()10
כך חולץ שגריר ישראל במצרים מאזור ההתנקשות בסאדאת ( )13נשות הצללים :מגדת העתידות מהש"י שסייעה בחילוץ ״ילדי טהרן״ ()60
מודיעין וספר :עמוס מנור וכרמי גילון :שני ראשי שב"כ ,שני ספרים ()63
שירות המודיעין האיכותי של הרוטשילדים ()14
ועוד
הסוכן שהיה שווה חטיבה ()17
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כתב העת "מבט מל"ם" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"ם ובאחריותו
שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה  -אסור בהחלט ,אלא ברשות מפורשת של המו"ל

לחברים ולמשפחות שלום,

אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין  /המרכז למורשת המודיעין
ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731
דואר אלקטרוני mlm@intelligence.org.il :
אתר אינטרנט www.intelligence.org.il :

גיליון  ,80שאמורה להיות בו חגיגיות ,נכרך בחוט גדול של עצב .אפי
מלצר ,העורך המקצועי של מבט מל"מ במשך כ 13-שנה ,הסתלק
מאיתנו בפתאומיות עם סגירת הגיליון .לבו של האיש ,שהיה מקצוען
עם נשמה גדולה ,נדם לפתע .אפי היה העורך של מבט מל"מ ושל ספרי
מורשת שהוצאנו כאן במל"מ ,ראה במל"מ את ביתו וכך התייחס לכל
העבודות שביצע עבורנו בלב שלם ומעבר לנדרש בפרוטוקול .אפי היה
לי מורה נבוכים בכל רזי ההוצאה לאור ,ותמיד סייע בעצת חינם .הוא
יחסר לכולנו ולי אישית במיוחד .ת.נ.צ.ב.ה.
אנו עומדים בפתחה של שנת עבודה חדשה ,שתעמוד בסימן של פיתוח
תשתיות בתכנון ובביצוע .הוועד המנהל אישר את תוכנית העבודה.
מבנה הכיתות מתחת לטריבונה המערבית יקרום עור וגידים ,ניכנס
לבדיקת היתכנות של בניית בית המודיעין ,שבמרכזו אמורים להיות
מוזיאון ואודיטוריום גדול ,ונמשיך בשיפורי התשתית הנדרשים בכל
רחבי האתר .זאת לצד הפעילות המבורכת של המתנדבים בתחום
הנחלת המורשת לתלמידים מן הפריפריה ,לחיילים ולקהלים נוספים.
בתחום החקר נפעל בשלושה ראשים :מרכז המידע למודיעין וטרור,
המכון לחקר המתודולוגיה והמכון לחקר המורשת .אתם מוזמנים
לעקוב ולקחת חלק בפעילויות המכונים.
נשקיע השנה בבניית תשתית של תורמים בארה"ב לפרויקטים בתחום
החינוך ,החקר ופיתוח התשתיות.
כנס החברים ,הפרסומים ופעילויות נוספות יעמדו בסימן  70שנה
להקמת המדינה .שימו לב לפניות שיופנו אליכם בעניין כבר מגיליון זה.
הוועד המנהל מסיים את השנה הראשונה לפעילותו ונכנס במלוא
המרץ להמשך הפעילות .בתוך כך מסיים אמנון סופרין את תפקידו
כראש ועדת התכנים והמורשת לאחר חמש שנים פוריות .תודה לאמנון
על תרומתו המשמעותית ובהצלחה למחליפו ,ברק בן צור.
נאחל בהצלחה גם לוועדת הביקורת החדשה ,שהחלה תפקידה בהרכב
מלא בתחילת השנה ,ותודה לוועדה היוצאת.
ברצוני להודות לכל המתנדבים הנושאים בעול ההדרכה ,לוועד המנהל,
לצוות המל"מ ולאנשי החקר הפועלים ללא לאות ומביאים אותו
להישגים יפים.
נאחל לכולנו שנת עבודה בה יושגו היעדים בכל התחומים ,והרבה
בריאות.

מערכת "מבט מל"ם"

העורך הראשי :רון כתרי
העורך :אפי מלצר

סגנית העורך :מיטל שטדלר
עורכי המשנה :שמעון אביבי ,יוכי ארליך ,יוכי וינטרויב ,רפי קיטרון
המעצב והעורך הגרפי :זאב אלדר eldarzv@netvision.net.il
חברי המערכת :אבנר אברהם ,יוסף ארגמן ,אמנון בירן ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן
בינט ,יואב דייגי ,גדעון מיטשניק ,בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,אהוד רמות ,סטלה שדות ,נעם
שפירא ,יוסי לבקוב

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

עמותת המל"ם

אלוף מאיר עמית  -מקים המל"ם ,הנשיא והיו"ר הראשון
אפרים הלוי  -יו"ר המל"ם בשנים 2012-2005

הנהלת העמותה

צבי שטאובר  -יו"ר
דודו צור  -מנכ"ל
חנן מזור  -סמנכ"ל תפעול ומנהל אתר ההנצחה
רקפת פאר  -מזכירת המל"ם
אבי טל  -אחראי תפעול

חברי הוועד המנהל של המל"ם:

עירית אליגון ,דני אשר ,אמנון בירן ,ברק בן צור ,איציק ברזילי ,יהודה (בלכר) ברק ,עודד חביב ,יובל
חלמיש ,אלי כהן ,מנחם 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 לוועד המנהל:
דוד בויטלר ,אלי גרינברג ,ניסן לב-רן ,אל"מ (מיל') חגי מן וסטלה שדות

ראשי ועדות המל"ם

אריה (לייבו) ליבנה  -ועדת הנצחה
שמעון אביבי  -ועדת קרנות ההנצחה
ברק בן צור  -ועדת מורשת ותכנים
עודד חביב  -ועדת סרטים
מנחם כהן  -ועדת כספים
עמרם אהרוני  -ועדת השקעות
יובל חלמיש  -ועדת גיוס ופעילות חברים
חיים קניג  -ר' ועדת נהלים
מאיר שגב  -ועדת מכרזים
ריבה שניידר טסלר  -ועדת תשתיות ובינוי
אשר קרן  -ועדת ביקורת
ראובן ארליך  -ר' מרכז המידע למודיעין וטרור
יוסי קופרווסר  -ר' המכון לחקר המתודולוגיה
רון כתרי  -עורך אחראי של כתב העת "מבט מל"ם" וראש המכון לחקר המורשת
יוכי ארליך  -עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"ם"
דודי שמחה  -ר' חוג ידידי המל"מ  -חיד"ה

המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל מאז ערב הקמת
המדינה ועד היום ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד“ ,נתיב" והשב"כ בחזית העשייה הביטחונית
וחירפו נפשם; לוחמים 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 קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין  -המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי,
שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת
ישראל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר פועל להנחיל תרחישים של
מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים
מפגשים ודיונים בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי
מודיעין.
המל"ם פועל כעמותה רשומה ,ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,שפועלים
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל ,ההנצחה ,המימון ,התכנים,
הביקורת ,הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.
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דבר העורך הראשי | תא"ל (מיל') רון כתרי



לקוראינו שלום רב,

 |40לעמוד מול קוצר הראות של הקברניט | קובי סגל

אין לנו אפי .עצוב לנו מאוד :עורך כתב העת מזה שנים ,חברנו אפי מלצר,
 |80איום הטרור הופך דואלי | ד"ר ענת הוכברג-מרום
הלך במפתיע לעולמו .הבשורה בת רק כמה שעות בעת כתיבת הדברים ,אך
 |10ג'בל אום חשיבה :ההשתלטות שלא קרתה | פסח מלובני
 |13כך חולץ שגריר ישראל במצרים מאזור ההתנקשות בסאדאת | באדיבות ברור שדבר העורך אינו יכול שלא להשתנות מן היסוד ולהתייחס לאסון הזה.
ישנם אנשים שנוכחותם בחיי ארגון או מוסד היא כאבן יסוד .אפי מלצר היה
אתר השב"כ
 |14שירות המודיעין האיכותי באירופה נולד מעסקי הבנקאות של
כזה ,עבורנו .מקצוען ללא פשרות ,בעל ניסיון מצטבר רב ערך ,ידען מופלג
הרוטשילדים | בני מיכלסון
אך צנוע בהתנהלותו .אפי היה אדם של חיפוש דרכי ביניים וחתירה למימוש
 |17הסוכן שהיה שווה חטיבה | עירא
היעדים ,פעמים במחיר ויתור על מקומו וגאוותו .דרכי המשותפת עם אפי,
ארנון
יהל
|
היחיד
 |20אי הוודאות היא המרכיב הוודאי
חברי ועמיתי ,החלה לפני למעלה מ  30שנה ,עת שימשנו יחדיו עורכי
בלבד?
ביטחוניים
לעניינים
מוגבלת
להיות
 |24האם תרומת המודיעין צריכה
ביטאון חיל המודיעין "חמ"נית" ,שכמעט ויצא למכירה בחנויות (כביטאון
| דודי סימן טוב ונעם אלון
חיל האוויר) אך ראשו קופד בהוראה (בלתי מובנת עד היום ,יש לומר) של
הרמטכ"ל החדש דאז ,אהוד ברק.
אפי היה לי רע ,יועץ מקצועי ובר סמכא ויסוד-מוסד במפעל הפקת כתב
העת הזה ועריכתו ,כמו גם כעורך ומפיק פרסומי "המכון לחקר מודיעין
ומדיניות" בפרט ושל ספרים בהוצאת המל"ם בכלל.
אפי מלצר יחסר לנו מאד ,ועוד נדבר בו .הוא חסר כבר עתה והוצאת הגיליון
הזה לאור נעשית על ידי החברים בצוות מתוך מועקה כבדה וצער עמוק,
כש"אין אפי" ,אך בהצדעה חברית לזכרו :הגיליון הזה" ,שלו" הוא .בצד היגון
על לכתו במפתיע ובטרם עת של אפי ,אני מבקש להזכיר בהערכה רבה עוד
שניים ,שהלכו לעולמם אך לאחרונה בשיבה טובה ושנכון להעלות פועלם על
נס :המשורר חיים גורי ,אושיית תרבות לאומית; וחוקר המודיעין המיתולוגי
אלברט סודאי ,שקולו המתריע היה כקול קורא במדבר בימים שקדמו
להפתעת מלחמת יום הכיפורים .קובי סגל מתייחס לפועלו של סודאי
מה בגיליון הזה? דודי סימן טוב ונעם אלון דנים בתרומת המודיעין – האם
נכון שתיוחד לענייני מודיעין בלבד? שירותי המודיעין הסובייטיים למול
האויבות המסורתיות ,בריטניה וגרמניה ,נסקרים בפירוט על ידי לב ניב;
חברנו בני מיכלסון משתף בסיפור מעניין על אודות בני משפחת רוטשילד
 |26שירות המודיעין של ברה”מ 20 :השנים הראשונות | לב ניב
ורשת הביון האיכותי שפרסו באירופה; וד"ר צילה הרשקו משתפת בסיפור
צילה
ד"ר
|
בצרפת"
 |31ויוה לה רזיסטאנס :רשת המודיעין של "הצבא היהודי
מרתק על הרשת המודיעינית של היהודים בצרפת ,במהלך מחמת העולם
הרשקו
השנייה ולאחריה.
 |35המודיעין המרשים של חניבעל  -וכישלונו | פרופ' יחיאל זלטנר
שלושה עוסקים בהיבטי הערכת-העתיד וניבוי :במדור "מודיעיון" הפעם
" |40שמעתי שיחה בשירותי הגברים בתחנה המרכזית .נאמר כי תימני קטן
יהושע טייכר דן בתפיסותיו של הפסיכולוג האמריקאי פיליפ טטלוק בעניין
וממזר ,בעל שיער שחור ומקורזל ,מתכוון לירות ברבין” | חיים מנור-מינא
 |42מוריס פישר ,הקשר הכורדי והאיום העיראקי | מאיר זמיר
יכולות הניבוי והדוקטורנטית שגית סטיווי-קרביס דנה בסוגיית חיזוי
 |46דעה אישית :מה יהיה? | יוסף ארגמן
תהליכים מורכבים .יהל ארנון עוסק באי הוודאות ,שלשיטתו היא המרכיב
הוודאי היחיד ...גם חברנו יוסי ארגמן מוסיף משלו לשאלת הערכת העתיד.
 |47לזכרם :יגאל ליבוביץ ,אלי מועלם ,אורי גורן
ד"ר ענת הוכברג-מרום טוענת להעצמת האיום על המערב מכיוון שינוי
 |48המודיעין מבעד לעיני ידיד הקהילה | אליקים רובינשטיין
 |50מודיעיון :לפצח את התמונה של תהליכים מורכבים | שגית סטיווי-קרביס מתכונת הפעילות של ארגוני הטרור האסלמיסטיים לכדי "טרור דואלי".
 |54מודיעיון :האם "חזאי העל" המחוננים יגנו עלינו מפני הפתעות | יהושוע טייכר מ"חמ"נית" בחרנו במאמר של ההיסטוריון ד"ר יחיאל זלטנר ,שבמרכזו
המודיעין שעמד לרשות המצביא חניבעל במלחמות נגד הרומאים .טובה
 |56איש מודיעין :עמודי שלמה | אבישי כהן
 |59מסמכים :המסמך שחשף את תכנית היערכות כוח משימה עיראקי | ד"ר דני אשר קלדס מסירה הלוט מסיפורה המרתק של רות צוקר ,פעילת הש"י /ההגנה.
אנו מזמינים אתכם ,במיוחד את הוותיקים שבנו ,לכתוב לנו בנושא מלחמת
 |60נשות הצללים :מגדת העתידות מהש"י שסייעה בחילוץ ״ילדי טהרן״ |
העצמאות ,שבגיליון הבא נעסוק בהיבטי מודיעין הקשורים בה .אפשר ויש
טובה קלדס
במגירותיכם או בעליות הגג מסמכים ותמונות בנושא זה מאותה תקופה,
 |63מודיעין וספר :עמוס מנור וכרמי גילון :שני ראשי שב"כ ,שני ספרים |
שמעון לביא
בין אם שלכם ובין אם של קרוביכם או ידידיכם.
 |66ס ִּכוּי סָב ִיר  /חיים גורי | לזכרו
ושוב ,ביגון ממש ובתחושת אובדן ,אנו נפרדים מעורכנו ,אפי מלצר המיוחד
 |66הספרייה :על המדף | נאווה רייך
והיקר .זכרו שמור עמנו.

26

 |67מי היה האיש שהיה? | יואב דייגי
 |68תשבץ מודיעין  | 80שמעון אביבי

שלכם ,בצער עמוק
רון
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קובי סגל | רס"ן (מיל') ,היסטוריון צבאי

לעמוד מול קוצר הראות
של הקברניט



קציני המודיעין של פרעה לא הרהיבו עוז להציג למלך הקדמון דעה שונה משלו.
לאורך ההיסטוריה היו כאלה שכן עמדו על דעתם באומץ לב ,אפילו בצל איום של
היטלר כי יאושפזו בכפייה .גם ביחידה  8200היו מי שהרגישו כ"מלצרי מידע" ,אף
שהייתה בידם התרעה חשובה מאין כמוה

פרעה .לרגע נראה היה כי פרעה
משתכנע מהניתוח של יועציו ושל
קציני המודיעין ועומד להחזיר את
משה ואהרון

"ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים
ויעבדו את ה' אלוהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים;  ויושב את משה ואת
אהרן אל פרעה ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלוהיכם מי ומי ההלכים;
ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי
חג ה' לנו;  ויאמר אליהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם
ראו כי רעה נגד פניכם לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה' כי אתה אתם
מבקשים; ויגרש אתם מאת פני פרעה"( 1שמות ,י' ,ז'-יא')
אחרי סדרה ארוכה של מכות שניחתו על מצרים ,נערכה ישיבה דחופה בחדר
המבצעים של פרעה .הכתובים טורחים ומספרים לנו את דברי עבדי פרעה,
שבניגוד למלך ,רואים נכוחה את המצב ומעזים להתרות בו" :הטרם תדע כי
אבדה מצרים?".
לרגע נראה היה כי פרעה משתכנע מהניתוח של יועציו ושל קציני המודיעין
ועומד להחזיר את משה ואהרון; הוא אף ניסה להסדיר עמם עניינית את
סיום המכות ("מי ומי ההולכים"?) .משה נותן תשובה ישירה ומפורטת:
"בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג ה' לנו".
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היה נדמה שפרעה אכן קיבל את עצתם הטובה של קציני המודיעין שלו ואת
דרישת משה" :ויאמר אלוהם יהי כן ה' עמכם כאשר אשלח אתכם ואת
טפכם ראו כי רעה נגד פניכם" ,דהיינו ,אתם וכל מי שעמכם רשאים ללכת,
אף שאני מסיר ממני את האחריות כי ידוע לי שהעסק יסתיים ברע .אלא
שמיד לאחר מכן ,ובעצם בהמשך ישיר לדברים הללו ,הוא אומר בדיוק את
היפוכם ,כאילו חזר בו באמצע המשפט" :לא כן לכו נא הגברים ועבדו את ה'
כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה".
שיח ושיג מוזרים .מדוע טורחת התורה להביא לנו את דבריו המבולבלים של
פרעה? מדוע נחשפים אנו לשיח הפנימי שבינו ובין עבדיו ולדרך שבה מנסה
הוא לקבל את עצתם אך חוזר בו? ומוזר מכל :לאן נעלמים "עבדי פרעה"
אחרי שהם עדים כנראה לדו-שיח המבולבל של מנהיגם עם משה ואהרון?
מדוע קולם אינו נשמע עוד?
שאלות אלה שואל רבי חיים בן עטר זצ"ל 2,הלא הוא בעל פירוש "אור
החיים" על התורה .פירושו נותן תיאור מבריק מאחורי הקלעים של ארמון
המלוכה המצרי .התיאור ,שנכתב לפני יותר מ 350-שנה ,מתאר לפרטי

פרטים את השיח שבין "הקברניט" פרעה לבין "עבדיו"  -קציני המודיעין
שלו .הקצינים מביאים בפניו את החומר הגולמי של המידע שנאסף (שבע
מכות כואבות שנחתו בחודשים האחרונים על מצרים מיד האל המוזר
והבלתי נראה של העברים) .בעקבותיו מגיע הניתוח ,המחקר ,תחזית
המודיעין לעתיד ומסקנות .הדברים שכתב בעל "אור החיים" יפים לאנשי
מחקר מודיעיני בכל דור ודור ,ובייחוד כאלה שאומרים את מה שהבוס לא
ממש רוצה לשמוע .על שאלתם הרטורית של אנשי המודיעין "הטרם תדע כי
אבדה מצרים" מסביר הוא:
"וראיתי לתת לב במה הסכימה דעתם על אבידת מצרים אחר כך ושתקו
והלכו להם .ולהבין נשכיל בחקור העניין מה הייתה דעתו של פרעה עבדיו
בתחילתו .האם יש שוטה גמור בעולם שיסבול את כל הרעות והצרות
ההמה ויכניס את עצמו בסכנת נפשות ,ועוד לו שלקו אלוהיו ואבדו צמחי
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האדמה וכמעט ספו ותמו כאומרו 'הטרם תדע כי אבדה מצרים"?
כמו כל שירות מודיעין קלאסי ,מסביר בעל ה"אור החיים" ,גם אנשי המחקר
של פרעה מתמודדים עם צי"ח מרכזי :האומנם אלוהי העברים הוא כל יכול.
תשובה על שאלה זו יכולה להינתן אם נבין מה בדיוק מבקש אלוהיהם.
"ואבין דבר כי הוא זה אשר הטעהו לפרעה ולכל עמו באופן השליחות
אשר שלח ה' לשלוח ישראל לחוג במדבר ,כאשר הכוונה היא לשוב אחר
כך הרי הוא גלוי לפרעה ולעמו כי לא בהחלט הוא שואל ומזה נפל הטעות
כי יש בדבר שני צדדים .האחד – כי דבר ה' אמת הוא ואינו חפץ אלא דרך
שלושת ימים ,והשני  -כי דבריו אלו דרך עורמה ואין דעתו אלא להוציאם
לחלוטין ,ולפי זה הדברים מעידים כי כביכול אין לו כוח להוציאם בהחלט,
(...ולכן) הקשו ערפם וסירבו לקבל מאמר ה'".
כמו כל אנשי מחקר מנוסים ,העובדות מביאות את קציני פרעה לשנות את
ההערכה המודיעינית:
"ואחר כך כשראו עבדיו שעברו עליהם שבע מכות והתרה מכה שמינית
של הארבה ,נתנו לב לצדד צד אחד כי האמת היא שטעמו של הקב"ה הוא
שאינו חפץ להוציאם לחלוטין והוא אמרם 'עד מתי יהיה זה לנו למוקש...
שלח את האנשים ויעבדו'; פירוש שאין כוונת ה' אלא על פרט זה והטעם
שבו הכרחנו הדבר כי הכרנו שהוא כל יכול ואם הייתה כוונתו שילכו
לחלוטין היה אומר כן בפירוש ויאבד .....הא למדת כי יכול הוא לעשות כל
אשר יחפוץ ולפי זה הכריחו שני דברים :האחת שישראל לא ילכו בהחלט
ו(השנייה) הצדיקו מפלאי המכות כי אם היה חפץ ה' היה להוציאם
בהחלט ואין מידו מציל" .הניתוח הזה מוביל לשתי מסקנות :הראשונה,
אלוקי העברים הוא אכן כל יכול ,והשנייה ,הוא מבקש להוציא את העם רק
לשלושה ימים  -שאם לא כן היה מבקש ישירות להוציאם לגמרי.

פרעה לא שועה לקציני המודיעין שלו

הקברניט פרעה אינו מקבל את המסקנות .הוא שב ומזעיק לעיני קציני
המודיעין שלו ואת משה ואהרון ופותח במשא ומתן פוליטי קטנוני ומייגע
("מי ומי ההולכים") .בסופו מגרש פרעה את משה ואהרון מהארמון.
"נסתרה דעת עבדי פרעה כי לא כמו שחשבו שאין הליכתם אלא לשעה,
שהרי מהעניין מוכח כי עורמה בדבר והליכתם הליכת עולם ולפי זה חזרו
ג"כ למיחוש כי לא כל יכול כנזכר למעלה" .אור החיים מסביר כי הצגת משה
ואהרון כפוליטיקאים מקומיים מוכיחה לקציני המודיעין כי הניתוח שלהם

שגוי .זאת משום שאם אלוהי העברים כל יכול ,לא היה טעם במו"מ שבו
נראה בעליל כי משה ואהרון אינם מתכוונים להחזיר את העם .עצם קיומו
של מו"מ מוכיח כביכול כי צדק פרעה כשאמר "לא ידעתי את ה' וגם את בני
ישראל לא אשלח" 4.האור חיים סבור כי קולם של קציני המודיעין לא נשמע
עוד כי הם שוכנעו בצדקת הממונה עליהם.
מאחר וקולם של "העבדים" ,קציני המחקר ,לא נשמע עוד ,לא ברור מלשון
הפסוק שהם אכן שוכנעו .בהחלט ייתכן כי פשוט לא עמד בהם האומץ
להמשיך ולהתווכח עם פרעה.
נראה כי מעבר לסיפור השוטף של יציאת מצרים ,באה התורה ללמדנו שיעור
חשוב מאין כמוהו על תפקידו האמיתי של קצין מודיעין .תפקיד שדורש
מהקצין נאמנות לממונים עליו ,אלא שבאופן פרדוקסלי נאמנות זו פירושה
שלא להיות "אומר הן" ,אלא להפגין די אומץ לב להטיח גם דברים קשים
בדרג הממונה כשהוא מתעלם מאזהרות המודיעין .קולם הנעלם והנאלם
של עבדי פרעה החוששים לעמוד על דעתם הוא קולו של קצין המודיעין,
המפחד מפני הממונים עליו והופך מבלי דעת לשותף לשבר הגדול המתרגש
ובא על ארצו.
לא בכדי ,לאחר גירוש משה ואהרון ,נאלם קולם של "עבדי פרעה" .איש מהם
לא עזר עוד אומץ לקום ולהטיח בו כי הזיגזג בין שילוח ישראל ובין המשך
השעבוד יהיה הרסני .לדעת בעל ה"אור החיים" ,איש מהם אינו מעז להמשיך
ולהגן על הניתוח הבהיר וההגיוני של המציאות שהגישו הם למפקד העליון
כתוכנית עבודה מוצעת.
המדרש 5מספר כי היה המשך לדיאלוג הזה .מה שלא העזו לעשות פרעה
ועבדיו ,עשו המוני הבכורים בארץ מצרים  -שיצאו להפיכה נגד מלכם .את
הפסוק בתהילים "למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו" 6מפרשים
חכמי המדרש כמכה נוספת שאינה כתובה בתורה ,והיא מלחמת האזרחים
שבה לחמו הבכורים בפרעה מלכם .זאת פשוט כי הבינו שהם אלה שישלמו
את מחיר התעקשותו והתעלמותו ממשה ואהרון .זכר לאותה מלחמת
אזרחים נותר בהפטרת הפרשה כמנהג יהודי תימן ,המספרת על ההבטחה
האלוקית" :וסכסכתי מצרים במצרים ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו עיר
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בעיר ממלכה בממלכה ונבקה רוח מצרים בקרבו ועצתו אבלע".
הבכורים הבינו את מה שלא הצליח פרעה להבין ,ואת מה שלא היה אומץ
לקציני המודיעין שלו להטיח בו .לאורך כל ההיסטוריה המשיכו צבאות
לשלם את המחיר ששילמו הבכורים ,כשהיו קורבנות לאסונות מזעזעים
רק משום שלקציני המודיעין שלהם ,בדומה ל"עבדי פרעה" ,לא היה די כוח
להטיח את האמת המקצועית בדרג הממונה עליהם.

הדוד שכמעט שינה את ההיסטוריה

דוגמה יוצאת דופן של עמידה על דעה בתוקף היא של קצין מודיעין כשרוני
במיוחד ואמיץ לב ,לאופולד טרפר .טרפר זה מכונה אוטו ,ז'ילבר ,הרברט,
זומר או סתם "הדוד".
הימים הם ימי קיץ  .1941יוזף סטאלין ,הבוס הכל יכול ,סבור כי יריבו הגדול
בגרמניה אדולף היטלר מתכוון לשמור על ברית ריבנטרופ-מולוטוב שהושגה
בין הצדדים .אלא שהיטלר כבר נתן לצבאו אור ירוק להתקפת הפתע הגדולה
בכל הזמנים נגד ברה"מ 156 :דיביזיות שיתקפו בשעות האור הראשונות של
 22ביוני  .1941שירותי הריגול של סטאלין העבירו אליו התרעות רבות על
ההתקפה הממשמשת ובאה ,אך סטאלין פסל את כולן בטענה כי מדובר

הבכורים הבינו את מה שלא הצליח פרעה להבין ,ואת מה שלא היה אומץ
לקציני המודיעין שלו להטיח בו .לאורך כל ההיסטוריה המשיכו צבאות לשלם
את המחיר ששילמו הבכורים ,כשהיו קורבנות לאסונות מזעזעים רק משום
שלקציני המודיעין שלהם ,בדומה ל"עבדי פרעה" ,לא היה די כוח להטיח את
האמת המקצועית בדרג הממונה עליהם
| גיליון  | 80אדר תשע״ח |

5

במזימה בריטית לסכסך בינו ובין היטלר .בחלק מההתרעות ,כמו זו של
ריכארד זורגה ,סוכן בכיר של ה נ.ק.וו.ד (ארגון ריגול הפנים הסובייטי) ביפן,
הוא מורה לזמן את האחראי ולהעניש אותו בגלל הדיווח על "הפרובוקציה".
טרפר עמד בראש רשת ריגול מסועפת במערב אירופה של שירות הריגול
הצבאי של ברה"מ ) .)GRUהוא קיבל מידע אמין ביותר על המלחמה
המתקרבת והגיע בבהילות ב 21-ביוני  ,1941פחות מ 24-שעות משעת
השין ,לעיירת הקיט הצרפתית וישי ,בירתה של מדינת הבובות שהקימו
הנאצים לאחר כיבוש צרפת ,שנה קודם לכן.
טרפר עשה דרכו לבניין הנציגות הסובייטית ואף שהייתה זו שבת ,הוא
התעקש לפגוש מיד את גנרל סוסלופרוב ,נציג  GRUהמקומי .כשדיווח לו
על המלחמה הקרבה ,הגנרל פרץ בצחוק .הוא הסביר ל"אוטו" כי מדובר
בתרמית בריטית ,אך טרפר עמד על שלו ורב עם הנספח הצבאי חרף
דרגתו  -ואף שלשניהם ברור לגמרי שהבוס במוסקבה לא יאהב לשמוע
את החדשות .עצם העברתן אליו ,ועוד בשבת ,עלולה לסכן את השליחים
שהביאו את הבשורה.
עקשנותו של טרפר ניצחה .סוסלפרוב שידר למוסקבה שדר דחוף באותו
הערב לממונה עליו ,ראש ה GRU -גנרל גוליקוב והתריע על ההתקפה.
השדר התקבל אצל גוליקוב שהעביר אותו ל"ווז'ד"  -לסטאלין .גוליקוב
עצמו ,כמו רוב רובם של אנשי המודיעין הסובייטיים ,למד מזמן ליישר קו עם
שמש העמים .חרף המידע המגוון שזרם אליו מסוכניו בנוגע לכוונה הגרמנית,
ברה"מ לא הייתה מוכנה למלחמה .הסובייטים ביטלו את המידע כלא אמין
וכתעמולה בריטית ואמריקאית .גוליקוב הורה כי יש להתייחס לידיעות על
מלחמה קרבה עם גרמניה כזיוף .בנוסף הוא הוסיף בשולי ידיעות מטרפר כי
הוא "מקור בריטי" ,ולגבי זורגה שהוא סוכן כפול.
הפעם ,משום מה ,בחר גוליקוב להעביר את הידיעה לסטאלין  -ועוד ביום
חופשה .סטאלין אמר כי הוא מתפלא על "אוטו" ,שבדרך כלל שולח מידע
חומר חשוב המעיד על שיקול פוליטי טוב .פה כשל ולא גילה מיד שמדובר
במלאכה גסה של פרובוקציה בריטית 8.שש שעות לאחר מכן התחילה
ההתקפה הגדולה ,שעליה ישלמו בחייהם יותר מ 20-מיליון תושבי ברה"מ.
אזהרתו של טרפר העקשן ואמיץ הלב הייתה יכולה ,ברמה מסוימת ,לשנות
את פני ההיסטוריה.

הגנרל שכמעט אושפז בכפייה

שלוש וחצי שנים לאחר מכן חזר על עצמו מצב דומה בצבאה של גרמניה.
בחורף  1944היה די ברור לכל מי שעיניו בראשו כי גורל המלחמה נחרץ.
צבאות ארה"ב ומדינות המערב התקדמו ממערב ,דרך בלגיה והולנד אל
גבולות גרמניה ,ואילו הצבא האדום התכונן למתקפה האחרונה שלו,
שנועדה להוביל אותו מפרוסיה המזרחית אל לב גרמניה.
היטלר הימר את ההימור האחרון שלו .הוא אסף את שארית כוחותיו
ושלח אותם למתקפת נגד בהרי הארדנים .זו יצאה לדרכה ב 16-בדצמבר,
בעיצומו של חורף קשה ומושלג עמוק מתחת לאפס .המתקפה ,שנשאה את
שם הקוד "משמר הריין" ,הצליחה בשלביה הראשונים .אולם ,לאחר קרב
ארוך על העיירה בסטון ,שכונתה "הבליטה" ,הורה הפיהרר בחוסר ברירה על
9
נסיגה בתחילת ינואר.
עוד קודם להוראת הנסיגה הגיע ראש המטה הכללי של צבא היבשה,
הגנרל היינץ גודריאן ,למטהו של היטלר .הוא דרש להפסיק את הקרב על
הבליטה .לטענתו הייתה המתקפה גורמת לאבידות כבדות ,בעוד שהכוחות
המשתתפים בה דרושים להצלת הכוחות שלחמו בפולין ,שעמדו בפני
תבוסה .הגנרל דרש כי הכוחות במערב יופנו מזרחה לחזית הפולנית .היטלר
סירב .לחיזוק דרישתו הראה הגנרל להיטלר תזכיר המפרט את מאזן הכוחות
הקריטי בחזית פולין .דרישותיו נענו חלקית בלבד ,והוא קיבל תגבורת קלה.
גודריאן חזר לחזית המזרחית ונוכח כי אין כל שיפור במצב הנואש .בראשית
ינואר  1945הוא החליט לעשות ניסיון אחרון לפנות להיטלר .הוא הציג בפניו
ב 8-בינואר תזכיר שערך הגנרל גהלן ,ראש המודיעין של צבאות המזרח
ב"אבווהר" ,שירות הריגול הגרמני ,המפרט את סדרי הגודל של הכוחות
6
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לאופולד טרפר.
עקשנותו ניצחה
והמסר הועבר
לסטאלין

הרוסיים .מסקנת הדו"ח הייתה" :לנוכח עוצמת הכוחות הסובייטים
בחזית המזרח ,אין עוד כל דרך להחזיק בעמדות של קבוצת הארמיות
במרכז ומומלץ לסגת מכל מזרח פרוסיה" .למקרא הדו"ח הכריז היטלר
שהם "אידיוטים לגמרי" וכי כל הנאמר בו "שקר גמור" ,בצל תרמית של
האויב .היטלר פקד להעביר את גהלן ,שכתב את הערכת המצב ,לבית מחסה
ללוקים בנפשם .בין השניים פרץ ויכוח אלים בו נאלצו גנרלים שנכחו במקום
להפריד פיזית בין השניים .גודריאן הטיח בהיטלר כי אם יורה על אשפוזו
של גהלן בבית מחסה עליו יהיה לאשפז גם אותו עצמו .לפיכך החליט היטלר
לבסוף לבטל את הפקודה הזאת .לאחר הדו"ח סירב היטלר להיפגש עם
גהלן ,ולמעט פגישה אחת נוספת ב 26-בפברואר לא נפגשו השניים עד תום
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המלחמה.
פחות מחודש לאחר מכן החלה ההתקפה הסופית של הצבא האדום,
11
שהתגלגלה עד ברלין והביאה לסיום המלחמה.
גהלן ,לא נשלח לבית מחסה לחולי נפש ובמקום זאת הציע לשוביו
האמריקאים להקים עבורם ארגון מודיעין בעזרת רשת הסוכנים שלו
בברה"מ ,וכך קרה .איש המודיעין היה האב המייסד של "ארגון גהלן",
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שיהפוך לימים לשירות הריגול המערב גרמני.

איש לא צעק שהמלך הוא עירום

המתח בין היכולת לעמוד על דעה מקצועית שאינה מקובלת על הדרג
הממונה לא שמורה רק לקציני מודיעין בכירים הניצבים מול "פרעה" מקומי.
לעתים נדרש אומץ לב לחלוק על הדרג הפיקודי בתוך שירות המודיעין עצמו.
אחת ההאשמות המרכזיות בכישלון ההתרעה של מלחמת יום הכיפורים
נבעה מחוסר היכולת של אנשי אמ"ן לחלוק על דעתו של ראש אמ"ן ,האלוף
אלי זעירא ,שדיכא ביד ברזל כל דעה השונה מזו שהוא האמין בה.
זעירא קבע ב 5-באוקטובר  ,1973רק  24שעות לפני פרוץ המלחמה ,כי
"הסבירות כי המצרים מתכוונים לחדש את הלחימה היא נמוכה" .ועדת
החקירה שקמה לאחר מלחמת יום הכיפורים הורתה במסקנותיה להדיח
אותו וכמה מפיקודיו הבכירים מתפקידיהם .הוועדה ששמעה את עדויות
זעירא וקציניו הגיעה למסקנה" :הוא אימץ לעצמו את 'הקונספציה'
שבנוקשותה המיתה את הפתיחות הדרושה והנכונות להתמודד תמיד
מחדש עם המידע שזרם אל אמ"ן ,והוא אף תרם לחיזוקה .בלטה אצלו
מגמה לפסקנות של מפקד שנבעה מביטחון עצמי רב ומנכונות לשים את

הוועדה ששמעה את עדויות זעירא
וקציניו הגיעה למסקנה:
"בלטה אצלו מגמה לפסקנות של
מפקד ,שנבעה מביטחון עצמי רב
ומנכונות לשים את עצמו כפוסק
אחרון בענייני מודיעין במדינה"
עצמו כפוסק אחרון בענייני מודיעין במדינה" 13.הוועדה ציינה לשבח את
סגן בנימין סימן טוב ,קצין המערך של פיקוד דרום שחיבר כשבוע לפני
המלחמה דו"ח מתריע מפני המלחמה המתקרבת ,שהממונים עליו לא
התייחסו אליו כלל 14.עצם כתיבת דו"ח כזה ולו בתוך מסגרת אמ"ן הצריך
לא מעט אומץ לב .לקצין המודיעין של פיקוד צפון סא"ל חגי מן ,שהתריע
מפני מלחמה מתקרבת נמסר כי הוא יישפט בפני ראש אמ"ן על "הפצת
פאניקה" ביום ראשון ה  .7/10/1973הוא כמובן לא נשפט לאור העובדה
שבאותו יום הייתה כבר המלחמה בעיצומה.
כזה היה גם גורלו של אהוד חנוך ,לוחם בנח"ל שנשלח ערב יום הכיפורים
לתגבר את מעוז "מפצח" .במהלך התצפיות שערך הבחין בבירור בהכנות
מצריות יוצאות דופן ,שמובנן היחיד היה הכנה למלחמה .הוא רשם
בשקדנות את כל מה שראו עיניו ודיווח על כך ללא הרף .קצין המודיעין של
הפיקוד ,סא"ל דוד גדליה  -שהתנגד לכל דיווח שסתר את תפיסת עולמו
של אמ"ן  -כעס על הדיווחים .הוא פקד על חנוך להפסיק לעלות למגדל
התצפית .לאחר שחנוך הפר את הפקודה והמשיך לתצפת ,להתריע ולדווח,
הורה גדליה להעמידו לדין משמעתי ביום ראשון  ,7.10.1973מיד לאחר יום
הכיפורים .במועד האמור נלחם המעוז על חייו לאחר שהמצרים כיתרו אותו
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והמשיכו להתקדם.
 40שנה לאחר המלחמה ההיא ,המשיך זעירא לעמוד על דעותיו בספר
15
הכולל את גרסתו לאותם אירועים.
חלק מאלה שכיהנו תחתיו תיארו אותו כ"טיפוס היררכי לחלוטין ,שהגיע
למסקנה והתעקש להישאר בה" (אל"מ גדעון גרא ,עוזר ראש מחלקת
מחקר להערכה באמ"ן) זוסיא קניאז'ר (במלחמה היה ראש ענף ירדן באמ"ן
ובמהלכה התמנה לראש ענף מצרים) הגדיר אותו כ"מי שהיה חותך .לא
אפשר לדיון להתפתח .הוא היה כזה עוד בתקופתו כראש מחלקת איסוף,
וזה בא לו מתקופתו כמפקד קרבי .יתר על כן ,בעשר הדקות הראשונות
אצל זעירא המשתתפים היו עושים לעצמם הערכת מודיעין על מה שהוא
חושב ואחר כך היו מתחילים להביע דעות חנפניות .אצל אהרל'ה יריב,
ראש אמ"ן שקדם לו ,זה לא היה קורה" .רס"ן יואב דייגי (עוזר ראש ענף
למחקר במודיעין חיל האוויר) ציין כי הוא "איש קשה מאוד ,לא מעודד
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אנשים להתבטא ולא ממש מאפשר לאנשים חופש ביטוי מלא".
לרגל  40שנה לפרוץ המלחמה 17נערך ראיון עם אלברט סודאי ,ראש המדור
המדיני-מצרים במחלקת המחקר ,ואל"ם (מיל') נעם שפירא שהיה במלחמה
ר' מדור מצרים במחלקת הב"ר ושימש קב"ר מרחב סיני .סודאי ,אזרח
עובד צה"ל ,היה זה שהתריע שוב ושוב על המלחמה הקרבה בפני הממונה
עליו סא"ל יונה בנדמן (מחבר הדו"ח על ה"סבירות הנמוכה" מצהרי 5
באוקטובר  .)1973בנדמן היה ראש ענף מצרים במחלקת המחקר שהודח
עוד במהלך המלחמה ואף הודח מצה"ל בעקבות ועדת אגרנט" .לחצתי על
בנדמן להוביל גיוס מילואים והוא ענה 'אתה יודע כמה עולה גיוס מילואים?'
ממתי אנחנו במודיעין עושים חישובים? זה עניין לדרג המדיני".
רס"ן שפירא נזכר כי לא ניתנה לאנשי ההאזנה שום סמכות להביע עמדה וכי
איש לא ביקש מהם להתריע על מלחמה שבפתח .הוא מגדיר את תפקידו
ערב המלחמה כ"מלצר של חומר" ,מי שמוסמך להגיש את החומר למחלקת

המחקר אך לא להביע דעה לגביו .אביעזר יערי ,ראש ענף סוריה במלחמה,
העלה על נס את אומץ לבו של סודאי ,שהעז לומר את שראה גם מול ממוניו.
על השאלה האם מישהו צעק "המלך הוא עירום" נגד תיאוריית "הסבירות
הנמוכה" של זעירא וחבר חנפניו הוא השיב" :אף אחד מהבכירים ,אף אחד.
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היה רק את אלברט סודאי".
י'.א' ,גמלאי של המוסד ,שהתבקש להגיב על "משק כנפי הטעות"  -מסמך
בהוצאת המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,שבו ראיין אבירם ברקאי את זעירא
 מצא בתרבות הפחד מפני דעתו של הבוס את "אם כל חטאת" .במאמרתגובה הוא התריע כי חיוני שכל אנשי קהילת המודיעין "ידגישו כי מחובתו
של כל איש מודיעין ,חוקר או ראש מוסד ,לדעת להעז ,לקום ,להניף דגל
אדום ולצעוק 'מלחמה' בקול רם  -עד שישמעו הממונים עליו ומקבלי
ההחלטות את המילה המפורשת; אם זו הבנתו את המצב ,יהא תפקידו
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אשר יהא".
בראיון שפורסם ב"ישראל היום" עם סודאי ושפירא רואיינו גם שני קצינים:
רס"ן ג' ,ראש זירה ביחידה  ,8200ורס"ן א' מחטיבת המחקר ,המעידים כי
לקח מרכזי זה אכן הופנם .איש יחידת ההאזנה סיפר על עבודה שלובה עם
אנשי המחקר ושיח פורה ביניהם ,ואילו איש יחידת המחקר סיפר כי "כיום
חוקר יכול לומר את דעתו לדרגה הגבוהה ביותר ללא חשש ,ובאופן שלא
יפגע בשום צורה בקידום שלו .ראשות החטיבה וראשות אמ"ן מבקשות
לשמוע את מגוון הדעות ומנסות לשקף את מלוא גווני ההערכה כדי
להעניק למקבלי ההחלטות את מלוא האפשרויות .זה מלקחי ."1973
דבריו של רס"ן א' משקפים באופן ברור מאוד את "רוח המפקד" .ראש
חטיבת המחקר ,תא"ל איתי ברון ,רואה בעבודה המשותפת ובהקשבה
לכל מגוון הדעות את הדרך הראויה לעבודת מודיעין .לדבריו ,בהתנהלות
כזו "יתפתח מודל של מנהיגות רשתית שעיקרה היכולת להוביל מאמצים
במבנה של רשת ,גם כשלא כל הגורמים כפופים למוביל .דגם הניהול הזה
מחייב יכולת לשאת בעמימות והיעדר הגדרות סופיות וחד-משמעיות,
תקשורת טובה מאוד עם עמיתים וקבלה של ריבוי סמכויות .לא כולם
מסתגלים לדגם החדש הזה .מפקדים לא מעטים ממשיכים לחתור למודל
היררכי ברור ,המבוסס על כפיפות למי שהוגדר כמוביל במשימה .אולם
ככל שיעבור הזמן ,יהפוך המודל של המנהיגות הרשתית למודל העיקרי
20
המאפשר הובלת מאמצים מחקריים".
הכשל הזה ,של התעלמות מפקדים בכירים או קברניטים ממידע עקבי
ומוצדק המועבר אליהם מהשטח אינו ייחודי לצבא מסויים ,הוא מקיף כל.
אחת הסיבות לתבוסה האמריקאית בלחימה נגד הטרור בשנים שלאחר
כיבוש עיראק  ,הייתה סירובם העיקש של מפקדי המודיעין לקבל כל מידע
שיצביע על מעורבות של איראן ושל החיזבאללה בטרור נגדם .חלק מהם,
סירבו מלכתחילה לקבל כל מידע בכיוון הזה ,על אף העובדה שחיילים
אמריקאיים נהרגו ממטעני צד שהוכנו באותה מתכונת בדיוק כמו אלו
שפגעו שנים קודם לכן בחיילי צה"ל בלבנון .הסירוב העיקש הזה ,נמשך בין
השנים  2004ל  2008על אף פניות חוזרות ונישנות של פיקודיהם ומידע רב
21
שהוזרם בכדי להוכיח טענה זו.
המודל ,שאליו חותר תא"ל ברון ,יוכל להביא להפחתת הסיכון של התעלמות
ממידע  .המודל הזה עשוי להביא לכך שמנעד הקולות שישמע מנהיג או
מפקד בכיר יהיה רחב הרבה יותר .לקציני מודיעין ,לחוקרים ,למפעילים
ואפילו לסוכנים תהיה יכולת טובה יותר להביע דעות לא פופולריות .דעות,
שיוכלו לעתים להציל המונים לו יישמעו .כך היו יכולות לעשות הדעות
שהשמיעו באומץ לב טרפר וסודאי אמנם במרחק עשרות שנים וסיטואציות,
ועם זאת ,כה קרובות זו לזו.
מאמר זה נכתב על פרשת "בא" שבספר שמות ,כחלק מספר מקיף מפרי
עטו של המחבר על התובנות המודיעיניות שבפרשיות השבוע ,העתיד
לראות אור .
מראי המקום המלאים מופיעים בגיליון האינטרנטי.
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איום הטרור הופך דואלי
אנו מצויים בשלב חדש בטרור העולמי :מצד אחד ,כוחו של דאע“ש דעך אך השפעת רעיונותיו מהדהדת ומתפשטת,
בעיקר במרחב האינטרנטי .מצד שני ,אל-קאעידה שינה אסטרטגיה וקירב את הארגון לאוכלוסייה .כך אנו עלולים
למצוא את עצמנו מאוימים הן על ידי פיגועי השראה ,הנשענים על אמצעים פשוטים כמו כלי רכב וסכין מטבח ,והן
על ידי “פיגועי איכות“ בודדים אך הרסניים

מתקפת  11בספטמבר .מאז ועד
היום נעשו מאמצים צבאיים,
פוליטיים ,כלכליים ומודיעיניים
קדחתניים להחליש את הטרור
העולמי ולמגרו

*מתקפת הטרור של ארגון אל-קאעידה על ארה“ב ב 11-בספטמבר 2001
זעזעה את הזירה הבינלאומית .מאז ועד היום נעשו מאמצים צבאיים,
פוליטיים ,כלכליים ומודיעיניים קדחתניים להחליש את הטרור העולמי
ולמגרו .ברם ,מאז המתקפה ההיא ,חלו שינויים רבים בזירת הטרור העולמי.
עם אלה נמנים עלייתו המטאורית של דאע“ש ,פעילותו הרצחנית והקמת
ח’ליפות אסלאמית בעיראק וcסוריה.
בארבע השנים האחרונות חל גידול עקבי  -של  50%מדי שנה  -במספר
פיגועי הטרור וניסיונות הפיגוע ברחבי העולם ,ובמיוחד באירופה .אלה
מכוונים בעיקר נגד אזרחים .במהלך  ,2016לדוגמה ,היו  60אירועי
טרור ,ומאז ינואר השנה נרשמו כ 50-מקרים דומים .זהו קצב של
שישה אירועים בחודש ,לעומת ממוצע של  1.25אירועים בשנת .2014
אירועי טרור התרחשו ברחבי העולם ,החל מהפיליפינים ואפגניסטן
במזרח אסיה ,דרך פינלנד ושבדיה בצפון אירופה ,המשך בצרפת,
בלגיה ובריטניה במערב אירופה ועד קליפורניה במערב ארה“ב.
בשנים האחרונות חל גם שינוי במגוון היעדים שאליהם כוונו פיגועי הטרור.
מעבר ליעדים ה“קלאסיים“ של סמלי שלטון ,מוסדות חברה ואמצעי
8
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תחבורה ,פעלו הטרוריסטים לרוב באופן מכוון ומתוכנן בחגים דתיים,
באירועים לאומיים ובמופעי תרבות המוניים.
בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר פעילי הג’יהאד העולמי,
כך להערכת גורמי מודיעין ומכוני מחקר מובילים בעולם .באירופה
מתגוררים יותר מ 50-אלף ג’יהאדיסטים-סלפיסטים ,מתוכם כ 20-אלף
בבריטניה ,כ 17-אלף בצרפת וכ 5,000-בספרד .חלקם חזרו מהמאבק
בעיראק ובסוריה ,וצברו שם ניסיון צבאי ואינדוקטרינציה אידיאולוגית.
מספר חסר תקדים זה זהה למספר חברי ארגון המדינה האסלאמית בשיא
פריחתו ,במחצית  .2015עובדה זו בולטת גם בהשוואה למספר זעום  -כמה
מאות לוחמים בלבד  -שהיו חברי אל-קאעידה ב 11-בספטמבר.
דאע“ש מנצל במיומנות ובתחכום את מרחב הסייבר ,ובפרט את הרשתות
החברתיות ,כדי לחזק את בסיס התמיכה שלו ולהגדיל את מספר האוהדים.
תומכים אלה מתקשרים ביניהם “בשטח“ וברשתות החברתיות ,הן כיחידים,
“זאבים בודדים“ ,והן כקבוצות (דוגמת פיגועי הטרור בפריז ובבריסל) .זאת
תוך שהם פועלים באופן אוטונומי ובהשראת אידיאולוגית הג’יהאד העולמי
(כדוגמת פיגוע הטרור בסן ברנרדינו ,קליפורניה והפיגוע בפלורידה).

ב 2011-חוסל בן לאדן ,המנהיג המייסד של אל-קאעידה ,ונדמה היה
כי “סגרנו מעגל“ וכי ארגון הטרור התמוטט ונעלם מהזירה .מעבר לכך,
הופעתו המטאורית של דאע“ש והקמת ח’ליפות אסלאמית בעיראק
ובסוריה ב 2014-האפילו על פעילות ארגון-האם ברחבי העולם.
אולם ,איימן אל-זאווהירי ,מנהיג אל-קאעידה שפעל בכל אותה עת
מתחת לרדאר ונתמך על ידי הטאליבן הפקיסטני ,השכיל לבצע שינוי
אסטרטגי משמעותי .על פי תפיסתו החדשה ,הציבור המוסלמי-הסוני
מהווה מקור כוח אלקטוראלי שיש להשקיע בו ולטפחו .זאת ,לעומת
תפיסתו הכוחנית והניהיליסטית של דאע“ש .בתוך כך ,הוא מיתג מחדש
את הארגון ומיצב אותו לא רק כ“חומת מגן“ של המוסלמים מפני דאע“ש
ומפני האיום השיעי בהובלת איראן  -אלא כתנועה חברתית עולמית.
אל-קאעידה עבר להתמקד באזורים המצויים בסכסוכים פוליטיים
וקונפליקטים אתניים ,שבהם מתגוררות אוכלוסיות סוניות בסיכון ,דוגמת
סוריה ,תימן וסומליה .באזורים אלה הארגון ממלא פונקציות שלטוניות
ומספק רשת ביטחון והגנה לאזרחים .כתנועה חברתית ,הוא מעורב באופן
מעשי ויומיומי בהשקעה ובפיתוח תשתיות לאומיות ,כגון סלילת כבישים,
הקמת בתי ספר ובתי חולים מקומיים.

האיום הפוטנציאלי על המערב גובר

למרבה האירוניה ,גישה פרגמטית זו מהווה איום פוטנציאלי מסוכן יותר
כלפי המערב לעומת האיום הנובע מהגישה הרצחנית של דאע“ש .היא
מעודדת יצירת קשרים וחיזוק שיתוף הפעולה עם האוכלוסיות המקומיות,
וטומנת בחובה יתרונות ארוכי טווח ,כגון הרחבת בסיסי התמיכה באל-
קאעידה תוך הגברת הנאמנות כלפיו וההזדהות עם תפיסתו האידיאולוגית.
גישה זו הצליחה להביא עד כה לעלייה ניכרת במספר הלוחמים בשורות

הארגון .כך ,הארגון המקומי בסוריה מונה כיום כ 20-אלף לוחמים ונתפס
כמסוכן וקטלני יותר מדאע“ש (!) .בנוסף ,גישה זו מאפשרת הפצת תכנים
דתיים וערכים אידיאולוגיים של הג’יהאד העולמי והטמעתם באופן וולונטרי
בקרב קהילות וקהלים רבים .בתוך כך ,גדלה הסבירות כי אל-קאעידה
ישכיל להסית לטובתם את הציבור המוסלמי ,ו“להנדס“ את הפרט והחברה
על פי האג’נדה המוגדרת של הארגון .כך תגדל השפעתו ותתפשט תפיסתו
האידיאולוגית.
ההיחלשות הצבאית של דאע“ש והתכווצותו הטריטוריאלית מביאים אותנו
לשלב חדש בטרור העולמי .מצד אחד ,דאע“ש הצליח להשפיע על תודעת
הציבור העולמי .השפעה זו ממשיכה להדהד ולהתפשט בעיקר באמצעות
הסייבר .מצד שני ,האסטרטגיה הנוכחית של אל-קאעידה יוצרת איום
משמעותי .דאע“ש מעורר השראה לפיגוע טרור רבים ואל-קאעידה ,שהוכיח
בעבר את יכולתו לבצע “פיגועי איכות“ ,עלול לחזור ולבצע פיגועים כאלה.
לאור זאת ,אנו עלולים למצוא את עצמנו מאוימים הן על ידי פיגועי השראה
מרובים ,תוך שימוש באמצעים פשוטים ,כגון כלי רכב וסכין מטבח ,והן על
ידי “פיגועי איכות“ בודדים במספרם  -אך בעלי אימפקט הרסני ,בדומה
לפיגוע הקטלני ב 11-בספטמבר.
ב 16-השנים שחלפו מאז המתקפה על ארה“ב ,הטרור העולמי הפך מורכב
ומסובך יותר ,מבוזר ,אלים ,חסר שליטה ומפושט בכל העולם .חרף יריבות
אידיאולוגית בין שני ארגוני הטרור העולמי ,כל אחד בדרכו ושניהם יחד
מקדמים ומגדילים את השפעתה של האידיאולוגיה הג’יהאדיסטית
הרצחנית ,במובן של “השלם גדול מסך חלקיו“ .בשורה התחתונה ,איום
הטרור העולמי גדל ,מתעצם ומאיים על שלום העולם במגוון דרכים ותצורות
בלתי צפויות .

פיגוע הדריסה בלונדון ,מרס  .2017קצב של
שישה פיגועים בחודש ,לעומת ממוצע של 1.25
אירועים בשנת 2014

אל-קאעידה עבר להתמקד באזורים המצויים בסכסוכים פוליטיים וקונפליקטים
אתניים ,שבהם מתגוררות אוכלוסיות סוניות בסיכון ,דוגמת סוריה ,תימן וסומליה.
באזורים אלה הארגון ממלא פונקציות שלטוניות ומספק רשת ביטחון והגנה
לאזרחים .כתנועה חברתית ,הוא מעורב באופן מעשי ויומיומי בהשקעה ובפיתוח
תשתיות לאומיות ,כגון סלילת כבישים ,הקמת בתי ספר ובתי חולים מקומיים
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ג'בל אום חשיבה:
ההשתלטות שלא קרתה

ממקורות מצריים עולה כי תוכנית המלחמה המצרית ביום הכיפורים כללה גם מבצע השתלטות על ג'בל
אום חשיבה בסיני  -ועליו מוצב הפיקוד הקדמי של פיקוד הדרום ,בסיס "בבל" של יחידה  848ויחידות חיל
האוויר .אלא שהמשימה שהוטלה על חטיבת חי"ר ממוכן  130האמפיבית הייתה גדולה בהרבה ממידותיה

ג'בל אום חשיבה .השתלטות עליו הייתה
פוגעת ביכולות צה"ל לנהל את הלחימה

תוכנית המלחמה המצרית במלחמת יום הכיפורים כללה גם מבצע
השתלטות על ג'בל אום חשיבה בסיני ,שעליו היו מוצב הפיקוד הקדמי של
פיקוד הדרום ("דבלה") ,בסיס "בבל" של יחידה ( 848היום  )8200ויחידות
חיל האוויר (ל"א ונ"מ) ,כך עולה ממקורות מצריים .תוכנית זו דומה במידת
מה לתוכנית הסורית ,שמומשה הלכה למעשה כבר בתחילת המלחמה,
להשתלט על מוצב החרמון הישראלי באמצעות כוחות קומנדו.
מבצע מצרי זה היה אמור גם הוא להתבצע ביום הראשון של המלחמה
בהובלת כוח של חטיבה  130האמפיבית  -המסוגלת לנוע הן ביבשה

והן במים .הכוח צלח את התעלה בגזרת האגם המר הקטן ,עם תחילת
ההתקפה המצרית לתוך חצי האי סיני .חטיבה  130תוכננה לצלוח אגם
זה ואת אגם תמסח ,כדי שכוח שריון יגיע לגדה המזרחית של תעלת
סואץ זמן קצר לאחר תחילת ההתקפה .מטרתה הייתה לתגבר את
יחידות החי"ר שצלחו מחד גיסא ,וליצור הפתעה לאויב מאידך גיסא.
מקור ההפתעה טמון בעיתוי :לא היה צפוי שטנקים של חמשת הדיביזיות
הצולחות ושל חטיבות השריון שסופחו אליהן יגיעו לגדה המזרחית של
התעלה  -אלא כעבור שבע שעות לפחות מתחילת הצליחה .זאת משום

על חטיבה  130הוטל לצלוח את האגם המר הקטן עם שני הגדודים
המתוגברים בשעת השין .עם הגעתם לגדה המזרחית ,נדרש כל אחד
מהם להתקדם למעברים  -האחד לעבר הגידי והשני לעבר המיתלה  -כדי
להשתלט על הכניסה המערבית של כל אחד מהם
10
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מדגם "פהד" (ברדלס) הנישאים
שנדרש זמן ליחידות ההנדסה
המצריות לפתוח את הפרצות
על גבי נגמ"שי "טופאז" זחליליים,
בסוללת העפר שבגדה המזרחית
וחלקם מדגם "נמר" ,נישאים על
ולהקים את גשרי הסער הכבדים
גבי שריוניות  BRDMגלגיליות .כן
למעבר טנקים .מעבר חטיבות
תוגבר כל אחד מהם על ידי עשרה
השריון לגדה המזרחית והצטרפותן
טנקי  .PT-76כל אחד מהכוחות
לדיביזיות אליהן הן סופחו ,נועד
האלה הפך לכוח משימה עצמאי.
לבלום את התקפת הנגד הטקטית
עוד לפני הצליחה ,קצין מודיעין
של כוחות צה"ל (בטרמינולוגיה
של החטיבה נשלח לגדה המזרחית
המצרית – האויב).
כדי לבדוק אם קיים שדה מוקשים
משימת החטיבה האמפיבית
בגזרת צליחתה .בבדיקה נמצאו
הייתה למנוע מעתודות האויב
מוקשים ,ולפיכך יחידת ההנדסה
להגיע לתעלה בשלב הראשון של
שלה פתחה שם מעבר בטוח לכוח
צליחת הכוחות המצריים ,ולעכב
דרכו.
את כוחותיו לפחות עד בוקר
על פי תיאורו של מפקד ארמיה 3
ה 7-באוקטובר .זאת באמצעות פריק (רב אלוף) סעד אל-דין שאזלי .כתב כי קוטר התותח הקטן של טנקי דאז ,לואא' (אלוף) עבד אל-מונעים
השתלטות כוחותיה על המעברים חטיבה אמפיבית  130הפכו אותם לנחותים מול טנקי ישראל הבינוניים
ואצל ,בספרו "המאבק הערבי-
החשובים גידי ומיתלה עד שחיל
ישראלי" ,תוכנית הפעלת חטיבה
השריון
וחטיבות
התעלה,
על
הגשרים
ההנדסה המצרי יסיים להקים את
 130האמפיבית לעבר מעברי המיתלה והגידי הייתה של המפקדה הכללית.
יעברו מזרחה.
מפקדת ארמיה  3הייתה אמורה לשלוט בשני המבצעים האלה ולנהל אותם,
בגזרת ארמיה  2תוכננה העברת שני כוחות בכלי רק"ם אמפיביים ,בסדר גודל במקביל לניהול מבצע הצליחה של כוחותיה.
של שתי פלוגות חי"ר מתוגברות .אחד מהם מדיביזיה חי"ר  ,16על נגמ"שי על חטיבה  130הוטל לצלוח את האגם המר הקטן עם שני הגדודים
 ,BMPבצד הדרומי של אגם תמסח .השני מדיביזיה חי"ר  ,2בנגמ"שים המתוגברים בשעת השין .עם הגעתם לגדה המזרחית ,נדרש כל אחד
מדגם  ,BKבצדו הצפוני .בגזרת ארמיה  3נקבע שחטיבת חי"ר ממוכן  130מהם להתקדם למעברים  -האחד לעבר הגידי והשני לעבר המיתלה  -כדי
האמפיבית תצלח את האגם המר הקטן ,כשני ק"מ מדרום לכברית.
להשתלט על הכניסה המערבית של כל אחד מהם .לאחר מכן ,ישלח כל גדוד
כוח חי"ר רגלי שיתקוף את מרכז הלוחמה האלקטרונית בג'בל אום חשיבה,
ויעדים חשובים בשדה התעופה תמאדה.
לתקוף את מרכז הלוחמה האלקטרונית בג'בל אום

חשיבה

חטיבה  130האמפיבית הוקמה בצבא המצרי בתחילת  1972באזור אל-
עאמריה שבאלכסנדריה .היא הוקמה ככוח נחתים של הצבא המצרי -
חי"ר ימי ,בדומה למארינס האמריקאי ,לאור דיונים שנערכו אז לבחינת
האפשרויות לצליחת תעלת סואץ .החטיבה כללה שני גדודי חי"ר ממוכן,
 602ו ,603-שאנשיהם נבחרו מתוך כוחות הקומנדו בצבא .היא חולקה לשני
כוחות משימה על בסיס שני הגדודים ,בנוסף לגדוד טנקים אמפיביים מדגם
 ,PT-76גדוד טילי נ"ט מונחים מדגם מליוטקה (סאגר) ,גדוד נ"מ וגדוד
מרגמות  120מ"מ.
זמן קצר לפני המלחמה הפכה החטיבה לאמפיבית ,כשגדודי החי"ר שלה
צוידו ב 40-נגמ"שים אמפיביים מדגם "טופאז" כל אחד .מטרת הקמתה
הייתה ליצור כוח חי"ר ממוכן היכול לנוע באמצעות כלי הרק"ם שלו ,בין
אם ביבשה ובין אם דרך שטחי מים מוגבלים ,כמו האגמים סמוך לתעלת
סואץ ,אגם תמסח והאגמים המרים ,הגדול והקטן .או כדוגמת מפרץ
סואץ ,דרכם ניתן יהיה להפתיע
את האויב בעומק מערכי ההגנה
שלו ,לשתק את מפקדותיו ולשבש
את התקדמות כוחות העתודה
הטקטית שלו .זאת בפרק הזמן
שנדרש לפתיחת הפרצות בסוללות
העפר ,ולמעבר כוחות השריון לגדה
המזרחית.
בסוף ספטמבר  1973הועברה
החטיבה מאל-עאמריה לאזור
התעלה ,ונערכה במחנה חביב אללה
שמצפון-מערב לעיר סואץ .שני
כוחות המשימה כללו מספר פלוגות
של משגרי נ"ט מליוטקה ,חלקן

שלב הלחימה :החטיבה לא מצליחה לבצע את משימתה

בגזרת ארמיה  2החלו שני הכוחות האמפיביים בחציית האגם עם תחילת
ההכנה הארטילרית המצרית .הם הגיעו לגדה המזרחית בתוך חצי שעה ויצרו
הפתעה גדולה לאויב .כוחות חטיבה  130החלו לצלוח את האגמים מאזור
כברית בשעה  .14:10באותה עת נצפתה תנועת כוח עתודה של האויב באזור
המיתלה ,לפיכך ריכזה הארטילריה של ארמיה  3את האש לכיוונו וגרמה
לבלימתו.
גדוד  ,602שעבר ראשון את האגם ,איבד חלק משמעותי מכוחו ,חלק מטנקי
 PT-76ונגמ"שי "טופאז" .שריוניות הסיור  ,BRDMשחלקן נשאו משגרי
טילי נ"ט מליוטקה ,שקעו בקרקעית הרדודה והבוצית של האגם המר הקטן.
צוות של אנשי הנדסה פתח מעבר בשדה המוקשים שבגדה המזרחית.
לאחר חילופי אש עם האויב מכיוון מוצב כברית מזרח ,התקדם גדוד 602
לתחילת ציר הגידי ,בהתאם לתוכנית .הוא לא הספיק לעבור  15ק"מ
כשבאור אחרון ,הוא התנגש עם גדוד
טנקים ישראלי מדגם פאטון .M-48
הטנקים הישראליים השתמשו
בחושך ששרר בזרקורים ובתותחי
 105מ"מ .חרף האומץ שגילו אנשי
החי"ר המצריים ,לא יכלו תותחי
הטנקים האמפיביים מקוטר 76
מ"מ וטילי המליוטקה ,שהיה קשה
לכוון בחושך ,להתמודד מול המספר
הרב של הטנקים הישראליים,
להם היו תותחים בעלי טווח גדול
יותר ,שפגעו קשות בכוח המצרי.
הקרב הסתיים ,כצפוי ,בהשמדת
הטנקים והנגמ"שים של הגדוד,

לדברי חמאד ,עובדה זו ,שהבהיר
שאזלי בזיכרונותיו ,מביאה לשאלה
מה עמד מאחורי ההחלטה להטיל
משימה זו על שני גדודי חטיבת
החי"ר הממוכנת האמפיבית -
כשיכולותיה הקרביות לא אפשרו
לה לבצעה

| גיליון  | 80אדר תשע״ח |

11

מה עמד מאחורי ההחלטה להטיל משימה זו על
שרבים מאנשיו נהרגו ונפצעו .גדוד השריון
הישראלי התקדם לעבר התעלה ,ואילו אנשי
שני גדודי חטיבת החי"ר הממוכנת האמפיבית
הגדוד המצרי ששרדו את הקרב ,חזרו רגלית
 כשיכולותיה הקרביות לא אפשרו לה לבצעה.לראש הגשר של דיביזיה חי"ר  .7לאחר
שני הגדודים ,שנעו מזרחה לעבר שני המעברים,
שהתארגן מחדש ,קיבל הגדוד הוראה להיערך
ציפו  -כנראה בהתאם למידע שקיבלו לפני
בשדה התעופה בכברית ,כדי להגן עליו מפני
תחילת ההתקפה לגבי תוכנית צה"ל "שובך
פשיטה של האויב או הסתננות.
יונים"  -להיתקל בהתקדמותם בגדוד שריון
היה
האמפיבית
הגדוד השני של החטיבה
ישראלי ,שיכלול  40-35טנקים.
ההזדמנות
ניתנה
גדוד  .603לגדוד זה לא
למצרים היה ידוע כי חטיבות השריון של כוחות
כמתוכנן.
המיתלה
מעבר
להתקדם בציר לעבר
העתודה של צה"ל ,הערוכות בקרבת אזור
הגיע
הקטן,
המר
האגם
את
הוא הצליח לעבור
המעברים ,יתקדמו במהירות המרבית מערבה,
ונערך
16:00
השעה
בסביבות
לחופו המזרחי
עם תחילת מעבר הכוחות המצריים את התעלה.
התפתח
קשה
קרב
המוקשים.
מחוץ לשדה
זאת כדי לבצע התקפת נגד טקטית נגד היחידות
שהתקדמה
ישראלית,
טנקים
פלוגת
בינו לבין
המצריות ,שהצליחו לבסס את אחיזתן בגדה
פלוגת
הוקצתה
לפיכך
מזרח.
כברית
לעבר
המזרחית .היה ידוע כי חטיבת שריון ישראלית,
בבלימת
לו
לסייע
7
חי"ר
מדיביזיה
נ"ט
טילי
בפיקוד אל"מ דן שומרון ,ערוכה בגזרה הדרומית,
נאלצה
הישראלית
הפלוגה
הטנקים.
התקפת
וכי לא היו לה דרכים להגיע לגדה המזרחית אלא
לסגת מזרחה ,לאחר שאיבדה שני טנקים
דרך הגידי והמיתלה.
ושלושה רכבי טילים.
מהשוואת יחסי הכוחות בין הצדדים עולה כי
גם מטוסים התקיפו את גדודי החטיבה ,ועמם
אש ארטילרית וטנקים .לפיכך לא הצליחה לואא (אלוף) עבד אל-מונעים ואצל .מפקד ארמיה  3בכל ציר פעל גדוד חי"ר ממוכן מצרי ,שכלל לא
יותר מעשרה טנקים קלים ,בעלי שריון קל ותותח
החטיבה להתקדם לביצוע משימתה .משימתו
המקורית של הכוח האמפיבי להגיע למעבר המיתלה בוטלה ,והוא קיבל בעל קוטר קטן של  76מ"מ .זאת בעוד שכוח שריון ישראלי מנה יותר מ35-
משימה חדשה :להשתלט על המוצב הישראלי בכברית מזרח בשיתוף עם טנקים בעלי שריון כבד ,מצוידים בתותחים גדולים של  105מ"מ .לטילי
פלוגת טנקים מחטיבה  25שריון העצמאית ,שסופחה לדיביזיה חי"ר  .7הנ"ט מליוטקה ,בהם צויד כל גדוד מצרי ,לא הייתה השפעה על הטנקים
הגדוד הממוכן הצליח במשימתו והשלים את כיבוש וטיהור המוצב הישראלי הישראלים כפי שקרה בלחימה ממזרח לתעלה ,שם הצליחו אנשי הח"יר
המבוצר ב 9-באוקטובר .בעקבות זאת הצטרפה מפקדת חטיבה  130להפתיע את הטנקים הישראליים מטווח קצר ומאחורי מחסות; זאת נוסף
האמפיבית לגדוד הממוכן ,שנערך במוצב כברית מזרח .בעקבות כישלונה לסיוע שקיבלו מהטנקים ומהתותחים שירו מעמדותיהם בגדה המערבית.
לבצע את משימתה המקורית ,החליט מפקד הארמיה להכפיף את החטיבה בקרב נייד ובשטח פתוח ,לטילי המליוטקה הנישאים על כלי רק"ם יש יכולת
לפיקוד ישיר של מפקד דיביזיה חי"ר  .7הכוח נותר במקומו ,והוטל עליו מוגבלת בלבד מול בטנקים בעלי תותח ארוך טווח מהם בכמה מונים.
חמאד סותר את מה שכתב שאזלי בספרו על הצלחות החטיבה למלא את
להגן על ראש הגשר בגזרתו.
משימתה המקורית .מפקד החטיבה ,לואא' (אלוף) מחמוד שעיב ,אמר
באוקטובר  2016לעיתון אל-וטן בנוגע ללחימת החטיבה במלחמה כי
ההיסטוריון המצרי מתייחס ליכולת לבצע את המשימה
ההיסטוריון המצרי לואא' (אלוף) ג'מאל חמאד ,המתאר אירוע זה בספרו למרות הלחימה הלא שוויונית מול ישראל ,הצליחו כוחות החטיבה "לעצור
"הקרבות המלחמתיים בחזית המצרית" ,מדגיש כי המשימה שהוטלה על את האויב מלהשפיע על מעבר כוחותינו בתעלת סואץ באופן נרחב ככל
חטיבת חי"ר ממוכן  130האמפיבית הייתה גדולה במידה רבה מכפי מידותיה האפשר".
ויכולותיה הקרביות .מאפייניה של חטיבה זו ,חימושה ויכולות הלחימה הגנרל גמסי ,שהיה ראש אגף המבצעים של הצבא המצרי במלחמה ,ציין
שלה ,הסביר ,לא אפשרו לה לבצע את
בספרו כי צבא מצרים תקף את מתקני
המשימה שהוטלה מלכתחילה.
צה"ל באום חשיבה –שהמצרים
מי שהבין זאת בברור היה הרמטכ"ל
הגדירו כבסיס הפיקוד והשליטה
דאז ,פריק (רב אלוף) סעד אל-דין
ובסיסי השיבוש  -עם פרוץ המלחמה
מלחמת
שאזלי .בזיכרונותיו על
ב  6באוקטובר ובהמשך המלחמה,
באופן
פיקח
אוקטובר כתב שאזלי כי
באמצעות מטוסים ורקטות/טילים
חטיבה
שביצעה
אישי וישיר על תרגיל
טקטיים ,אולם לא השיגו תוצאות.
לבחינת
,1973
ביולי
זו ,בליל 19-18
גם החטיבה האמפיבית לא הצליחה
לטנקי
כי
ציין
הוא
וכשירותה.
יכולתה
לבצע את משימתה  -השתלטות על
טנקי
שהיו
,130
אמפיבית
חטיבה
ג'בל אום חשיבה ומתקני צה"ל שעליו.
כוחות
נגד
רב
אש
כוח
היה
,PT-76
אם מהלך כזה היה מצליח ,יש להניח
האויב ומוצביו הלא מבוצרים .עם
שיכולות צה"ל לנהל את הלחימה מול
זאת ,שריונם המועט וקוטר התותח
הצבא המצרי היו נפגעות קשות – הן
הקטן שלהם הפכו אותם לנחותים
בתחום הפיקוד והשליטה ,הן בתחום
מול טנקי ישראל הבינוניים ,שהיו
המודיעין והן ביכולות חיל האוויר .פני
מצוידים בתותחי  105מ"מ.
המלחמה בסיני היו יכולות להיראות
לדברי חמאד ,עובדה זו ,שהבהיר
אחרת לגמרי .
שאזלי בזיכרונותיו ,מביאה לשאלה

מפקד החטיבה ,לואא' (אלוף)
מחמוד שעיב ,אמר באוקטובר
 2016לעיתון אל  -וטן בנוגע
ללחימת החטיבה במלחמה כי
למרות הלחימה הלא שוויונית
מול ישראל ,הצליחו כוחות
החטיבה "לעצור את האויב
מלהשפיע על מעבר כוחותינו
בתעלת סואץ באופן נרחב
ככל האפשר"
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באדיבות אתר השב"כ

כך חולץ שגריר ישראל במצרים מאזור
ההתנקשות בסאדאת
בתוך תשע דקות בלבד הצליחו מאבטחי השגריר הישראלי במצרים להגיב לירי ולרימון היד שנזרק
לאוויר  -ולחלצו מאזור שבו נשיא מצרים מצא את מותו

באוקטובר  ,1981במהלך טקס ומצעד צבאי מסורתי ,ברעש מחריש
האוזניים של מטס אווירי ,נזרק רימון יד לאוויר ומטחי יריות נורו אל עבר
נשיא מצרים אנואר סאדאת .בתוך ההמולה הצליחו מאבטחי השגריר
הישראלי לחלצו מאזור ההתנקשות  -בתוך תשע דקות בלבד.
הטקס והמצעד הצבאי המסורתיים של ה 6-באוקטובר נערכים ב"מדינת
נאצר" שבמזרח קהיר ,ברחוב רחב ידיים המשמש בקביעות כמסלול
למצעדים .במרכז הרחוב הוקמה בימת הכבוד ,שכללה דוכן מרכזי ארוך
וכנפיים מוגבהות מכל צד ,שאליהן עולים בגרם מדרגות .בשני קצות הבימה
הוקמו "מגדלים"  -עמדות צילום לנציגי התקשורת.
השגריר הישראלי ,מלווה במאבטחים מצרים וישראלים ,הגיע לאזור הטקס
בסביבות השעה  .10:00הוא התיישב במקום שיועד לו ,לצד השגרירים
וצוותי הסגל הדיפלומטי של מדינות אחרות .בשעה  ,11:00עם הגעת נשיא
מצרים ,סגנו ושר ההגנה ,החל הטקס .לאחר נגינת ההמנון המצרי והנחת
זרים על קבר החייל האלמוני ,החלו תרגילי צניחה ותקיפה ,מלווים ברעש ירי
ופיצוצים .לאחר התרגילים החל המצעד הצבאי.

והחוסים מעבר למעקה.
בדרכם החוצה הבחינו המאבטחים של שגריר ישראל במאבטח המצרי,
וביקשו ממנו שיצטרף אליהם .כשחברו אל רכב השרד ,הכניסו את השגריר
לרכב ,והורו לו לשכב על הספסל האחורי .הם הסירו את דגל ישראל מחזית
הרכב והחלו בנסיעה .באותו רגע חלפה על פניהם מכוניתו של בכיר מצרי.
המאבטחים נצמדו למכוניתו וניצלו את פתיחת המחסום עבורו כדי לצאת
מהמתחם.

מחסה בבית הדוקטור

מחוץ לאזור הסכנה עצרו המאבטחים כדי לחבוש את פצעו של חברם.
חולצתו הייתה ספוגה בדם ,ובחזהו נראה חור .השגריר ,שהיה מודאג ממצב
המאבטח הפצוע ,הציע להסיעו לבית חולים ,ואילו המאבטחים התלבטו
לאן לנסוע .היה חשש כי מדובר בהפיכה צבאית כוללת ,ובמקרה זה אך
סביר להניח כי השגרירות הישראלית ,ואולי גם בית השגריר ,נתפסו בידי
המורדים .לפיכך כדאי להעדיף מקום מחסה שאינו מזוהה עם ישראל.
בראותו את ההתלבטויות הציע המאבטח
לפתע המשאית נעצרה
ההתנקשות באנואר סאדאת .המתנקשים המצרי לנסוע לבית של מכר ,שהתגורר
המצעד הגיע לשיאו כשעתיים לאחר
בקרבת מקום ,שהוא "דוקטור" ויוכל
ומנהיג "הג'יהאד" נידונו למוות
תחילת הטקס ,סמוך לשעה  .13:00על
לטפל במאבטח הפצוע .ההצעה התקבלה.
המסלול נע טור של משאיות כבדות ,שגררו
המאבטח המצרי הוביל את החבורה לבית
תותחים ארוכי קנה; בשמיים חגו מטוסים
פרטי יפה ומרווח באחת משכונות היוקרה
מסוג "הרקולס"" ,מיראז" ומסוקים .עיני
של קהיר .בתוך הבית התברר שהמארח
כל הצופים היו נשואות מעלה ,לעבר המטס
אמנם דוקטור ,אבל לא לרפואה ,אלא
האווירי.
לפסיכולוגיה...
לפתע נעצרה אחת המשאיות שנעו בשורה
המארחים הכינו ארוחת צהרים דשנה
הקרובה לבימה המרכזית .המאבטחים
ואפשרו לאורחים הישראלים להשתמש
הישראלים סברו שמדובר בתקלה טכנית במנוע ,כפי שקרה ממש בתחילת בטלפון כדי לברר מה מתרחש ולדווח על מצבם .המאבטח המצרי דיווח אף
המצעד לאחד האופנועים ,שהשתנק ונדם מול בימת הכבוד .מתא הנהג של הוא לממונים עליו ,ולאחר כ 20-דקות הגיעו שתי שריוניות ,שנשאו כ40-
המשאית ירד חייל .הוא התקדם כמה צעדים ומטווח של כ 15-מטר השליך חיילים מצרים ,שליוו את השגריר לביתו.
לעבר הבימה חפץ ,שאחר כך התברר כרימון יד .החפץ פגע בקרקע ובעקבותיו
נשמע פיצוץ אדיר .החייל חזר בריצה לרכב .חייל אחר ,שבידו רובה סער ,קפץ סאדאת נקבר באתר קבר החייל האלמוני
מגב המשאית והחל להתקדם ,יורה צרורות ארוכים לעבר מרכז הבימה .ברעש באותו חלק של הבימה ,שבו ישב שגריר ישראל לצד שגרירים אחרים,
המחריש של המטס האווירי נבלעו קולות הירי ופיצוץ הרימון.
נהרגו באותו יום ששה בני אדם ונפצעו  .18פציעתו של המאבטח התבררה
המאבטחים הישראלים הבינו מיד שמשהו השתבש .אחד מהם אף חטף כשטחית בלבד .ערנותם של המאבטחים ופעילותם המקצועית הובילה
רסיס בחזהו .למרות הפציעה ,ניגשו המאבטחים אל השגריר כדי למלט אותו לחילוצו ללא פגע של השגריר הישראלי ממתחם הטקס ,בתוך פחות מתשע
לעבר היציאה האחורית ,הרחק מזירת ההתנקשות.
דקות מתחילת אירוע ההתנקשות.
צרורות של אש אוטומטית נשמעו ללא הרף .בשטח נראו נפגעים רבים ,אנואר סאדאת נקבר באתר קבר החייל האלמוני ,הסמוך למקום הירצחו.
חלקם זועקים מכאב .מוזמנים ואנשי ביטחון גם יחד התרוצצו אחוזי בהלה .ב 12-נובמבר  1981נפתח משפטם של ארבעת המתנקשים ושל חברים
בכל מקום נראו כיסאות הפוכים ,כתמי דם ואנשים זוחלים ,מנסים למצוא נוספים בארגון "הג'יהאד" ,פלג קיצוני של "האחים המוסלמים" ,שבו היו
מחסה מפני הכדורים השורקים .חלק מהפצועים נרמסו תחת רגליהם של חברים ,באשמת רצח נשיא מצרים .המתנקשים ומנהיג "הג'יהאד" נידונו
המבקשים לנוס מהמקום .בינתיים ,ללא שום הפרעה ,התקרבו המתנקשים למוות .גזר דינם הוצא אל הפועל ב 15-אפריל  .1982את מקומו של סאדאת
אל מעקה הבימה ,רכנו מעליה ,וירו לעבר השוכבים לרגלי השורה הראשונה בצמרת השלטון במצרים תפס סגנו ,חוסני מובארכ .
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שירות המודיעין האיכותי
באירופה נולד מעסקי
הבנקאות של הרוטשילדים
בראשית המאה ה 19-חמשת בניו של מאיר רוטשילד יצאו מבית אביהם בפרנקפורט
למרכזי המסחר באירופה  -לונדון ,פריז ,נאפולי ווינה  -והקימו את מוסדותיהם הבנקאיים.
הם הקימו את שירות המודיעין המהיר והבטוח ביותר באירופה ,שבאמצעותו החליפו מידע
עסקי ופוליטי ,ומהר מאד מיצבו עצמם כתאגיד הבנקים המעודכן והיעיל בעולם

באנגליה .המטרה הייתה לשמר את האינטרסים המשפחתיים בצל הצורך
של ממשלת בריטניה להחזיר את החוב למדינת הסן-קאסל ,שחלק נכבד
ממנו מימנה המשפחה.
נתן קבע את מושבו בתחילה בעיר מנצ’סטר .הוא התבסס כסוחר בדים
יצירתי ,עסק בשיווק תוצרת הטקסטיל הבריטית לאירופה וצבר מוניטין
כאיש מכירות אגרסיבי המציע מחירים תחרותיים .לאחר כעשור שבו צבר
הון קטן ,נתקל המסחר בין בריטניה ליבשת בקשיים :סגר ימי שהטיל
נפוליאון בין אנגליה ליבשת אירופה הציב את משפחת רוטשילד משני
עברי תעלת לה מנש .כתוצאה מהשינויים
ובעצת אביו ,העביר נתן בשנת  1809את
עסקיו ללונדון והסב את עיסוקו מטקסטיל
לבנקאות.

מאיר אמשל רוטשילד הצעיר התחיל את עסקיו בפרנקפורט בשנת
 ,1760במסחר בשטרות ובמטבעות .ב 1769-וילהלם ,שליט מדינת
הסן-קאסל ,הפך את רוטשילד לסוכן על ההלוואות שהלווה למלכי
אירופה .הוא החליט ליצור למדינתו את הצבא החזק ביותר באירופה
כצבא שכירי חרב למרבה במחיר .הייתה זו תקופת מלחמת המהפכה
האמריקאית ,שנמשכה מ 1779-עד  .1776כוונת וילהלם הייתה
להשכיר את חייליו לבריטניה כדי להילחם נגד המורדים באמריקה.
הצבא הבריטי היה קטן מכדי לעמוד בכל התחייבויותיו האימפריאליות,
וכך היה שכ 30%-ממנו היו שכירי חרב
מהסן-קאסל .וילהלם התחייב לספק
ולהחזיק באופן קבוע סדר כוחות של 12
אלף חיילים תחת פיקוד הצבא הבריטי
באמריקה .אולם מה שנראה כעסקה
רווחית בתחילת מלחמת המהפכה ,היה
הקמת רשת המודיעין :יתרון
לבעיה עם התמשכותה .החיילים שנשלחו
מסחרי משמעותי
לאמריקה על מנת לעמוד במכסה היו
בתקופה זו התמקדה משפחת רוטשילד
סוחרים אמידים ,חוואים ופועלים ערכיים,
במסחר בין אירופה לאנגליה ,בעיקר בזהב
וזו הידלדלה עם הצטברות האבידות.
ומטבעות .כדי להצליח בפעילות ,במיוחד
גם כלכלת המדינה החלה לסבול .החובות
לאחר תחילת המלחמה בנפוליאון והסגר
מהחזקת קווי תחבורה ארוכים מאירופה
שהוטל ,הקימה משפחת רוטשילד רשת של
דרך אנגליה ומעבר לאטלנטי הפכו לנטל
סוכנים ,סייענים וסוחרים ,ברחבי היבשת,
נתן רוטשילד .הסב את עיסוקו
כבד על אוצר המדינה .אלפי האבדות
מטקסטיל לבנקאות בעצת אביו במקומות שבהם לא הייתה לה נוכחות
והעריקות מהצבא גררו מצב כלכלי חמור
אישית-פיזית ,רובם ממוצא יהודי .אלה
בהסן-קאסל.
העבירו מידע רלבנטי ברציפות ,במהירות
יכולת המימון של רוטשילד הייתה מהותית
וביעילות רבה .הסוכנים הראשונים ברשת
לאוצרו המדלדל של וילהלם .וילהלם ,שהיה אחד השליטים הנאורים
באירופה ,איפשר בשנת  1784לרוטשילד לעבור עם משפחתו מהגטו היהודי מוקמו על דרכי הסחר הראשיות בין פרנקפורט ללונדון ,בארצות השפלה,
של פרנקפורט  -לארמונו .באווירה זו רכשו חמשת בניו מקצוע ומיומנויות בבריסל ,באמסטרדם ,ברוטרדם ,בדונקירק ובאנטוורפן .הרשת ניתבה
בתחומי המסחר ,שאפשרו להם להקים מאוחר יותר את עסק הבנקאות מידע מסחרי ,פיננסי ומדיני משני עברי התעלה ,בתקופה שבה למדינות לא
היה עניין או אמצעי לשתף זו את זו במידע.
ברחבי אירופה.
בשנת  ,1798עם התהדקות קשרי המסחר בין הסן-קאסל לבריטניה ,המידע הועבר באמצעות שליחים בחשאיות רבה ,והגיע למשפחת רוטשילד
שלח אמשל את בנו השלישי ,נתן רוטשילד ,בגיל  ,21להקים עסק עצמאי בזמן שהספיק לקבלת החלטות מושכלות ,בהתאם לנסיבות המשתנות.
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הוא העניק יתרון מסחרי משמעותי על
ולמדינות אחרות.
פני המתחרים ואף על פני אנשי האוצר
משפחת רוטשילד סבלה מהמדיניות של
במדינות השונות.
חברת הביטוחים לוידס ,שהפלתה לרעה
הפעילות המשמעותית הראשונה
יהודים .על כן נאלצו הרוטשילדים לשלם
שאיפשרה הרשת של משפחת רוטשילד
דמי ביטוח גבוהים במיוחד למשלוחים של
התרחשה ב .1814-נתן ואחיו הבכור
סחורותיהם ,ובמיוחד זהב .לפיכך הקים נתן
מאיר  -שהחליף בינתיים את האב
יחד עם משה מונטפיורי ,ב  ,1824חברת
אמשל שנפטר ב - 1812-קיבלו זיכיון
ביטוח שהתחרתה בלוידס בהצלחה.
מממשלת בריטניה לגייס כספים עבור
בתוך כך האח הגדול סלומון הקים עסק
צבאו של ולינגטון ,שלחם נגד נפוליאון.
בנקאי בווינה .הוא העניק מספר הלוואות
פעולה זו הצריכה רכישה חשאית של זהב,
לשר החוץ האוסטרי נסיך מטרניך לכיסוי
הטבעת מטבעות והעברתם לצבא הבריטי
חובותיה של הקיסרות האוסטרו-הונגרית,
לקראת מערכת ווטרלו בחשאיות  -ומבלי
בזכות הכוונה וסיוע מבנק רוטשילד
שהשווקים המסחריים ירגישו במטרה
הלונדוני .השירותים שהעניקו הרוטשילדים
וביעד הסופי – חיילי וולינגטון .הצלחה
לכיסוי חובות הכתר האוסטרי זכו להוקרה
זו העלתה באחת את קרנה של משפחת
ב ,1822-כשקיבלו תארי ברון מהאימפריה.
רוטשילד בעיני ממשלת בריטניה .רשת
גם שני אחיו הצעירים פתחו עסקי בנקאות
מאיר אנשל רוטשילד .התחיל
הידיעה
המודיעין אף הצליחה להעביר את
 קרל בנאפולי וג’יימס בפריז .בכך נוסדבפרנקפורט את מה שהפך
על ניצחונו של וולינגטון בווטרלו לפני
תאגיד בנקאי ייחודי ועוצמתי ,בעל
לאימפריית בנקאות.
הצינורות הצבאיים המקובלים .השמחה
ארבע בסיסים ,החולקים בידע וברווחים.
מקורות ההון המשותפים של האחים
של הממשלה הבריטית עם היוודע הניצחון
בווטרלו ובמלחמה כולה גרמה להוצאת זיכיון שני למשפחת רוטשילד .סייעו לנתן להציל את הבנק של אנגליה בשעת המשבר הגדול של ,1826
במסגרת הזיכיון מימנה המשפחה את בעלות הברית של בריטניה ביבשת בצל בעיות נזילות חמורות שגררו אי-ודאות ביכולת עמידתו בתשלומים
אירופה ,שבריטניה הייתה חייבת להן כספים על השתתפותן במלחמה ועתה ללקוחות .ההצלה של רוטשילד הייתה בדמות הזרקה משמעותית של זהב
לקופות הבנק הריקות.
 בהיותה בצד המנצח – היא יכולה לפרוע את החובות.כל אחד מהאחים המשיך בהרחבת עסקיו .בצרפת ואוסטריה הפכו בנקי
רוטשילד למממן העיקרי של בניית רשת הרכבות .בווינה נכנס סולומון
הבנקאים המצליחים ביותר באותה התקופה
ב 1818-ביצע בנק רוטשילד בלונדון את העסקה המשמעותית הראשונה לפרויקטים הנדסיים .כולם נכנסו לשוק המתכות הנדירות .כשמת נתן
שלו ,מחוץ לגבולות אנגליה וכתוצאה ישירה של הניצחון במלחמות נפוליאון .ב ,1836-הפכה המשפחה לבנקאים המצליחים ביותר באותה התקופה.
מדובר בהלוואה של  5מליון ליש”ט לממשלת פרוסיה בריבית של  .5%נתן רבים מעסקיהם המצליחים עד היום נעוצים בתקופה זו :זהב ,שירותים
בנה מנגנון פיננסי שתמך בקבלת הדיבידנדים בלונדון ובליש”ט ,מה שהעלה עסקיים ופיננסיים לממשלות ,מימון תעשייתי והשקעות באוצרות טבע.
את קרנו של בנק רוטשילד בעולם המסחרי של לונדון – בירת האימפריה
דאז .הלוואה זו נחשבה לאבן דרך בהלוואות של בנקים מסחריים לממשלות ,ההתרחבות העסקית הביאה להתרחבות רשת המודיעין
ומיצבה את בנק רוטשילד כמומחה להלוואות ממשלתיות ,שהתמורה עבורן התפתחות רשת הסוכנים והמודיעים של משפחת רוטשילד הבטיחה
מתקבלת בשטרות חוב ממשלתיים .זו הפכה לליבת העסקים של המשפחה .שהמידע המקומי האמין ביותר בארצות היעד יהיה זמין לה .עם התרחבות
במהלך מלחמות נפוליאון ,כשצרפת כבשה את פורטוגל ,העבירה ממשלת פעילותה העסקית ,לאחר  1820ובמיוחד כשההלוואות לממשלות הפכו
פורטוגל את מקום מושבה לברזיל והפכה את ריו דה-ז’נירו לבירתה החדשה .לליבה העסקית שלה .המידע המדיני והצבאי הפך לבעל חשיבות עליונה
זמן קצר לאחר מכן הפך בנק רוטשילד האנגלי למממן העיקרי של ממשלת והועמד בראש סדר העדיפויות של הרשת .כתוצאה ,חלה ברשת התרחבות
פורטוגל החדשה  -ושל ברזיל מרגע שקיבלה עצמאות .בשנים  1835-1818אדירה .המבורג וערי נמל נוספות בים הצפוני התווספו לרשת .סוכנים
העניק בנק רוטשילד  26הלוואות מימון משמעותיות לממשלת בריטניה רבים גויסו במרכזי סחר מובהקים ובערים שהיו צמתי קבלת החלטות,
שכן אירופה הורכבה אז ממדינות קטנות ומשברי מדינות .מדינות גרמניה
הרבות היו עוד לפני  1920בשליטת רשת המודיעין ,שהוקמה כבר בתקופת
אמשל רוטשילד האב.
הסוכנות המשמעותית הראשונה בעולם החדש הייתה בברזיל .כשזו הפכה
ליצרנית זהב משמעותית ,החברה סמואל ופיליפס הייתה לסוכנות של בנק
רוטשילד .אחד השותפים ,משה סמואל ,התחתן עם חנה ,אחות אשתו
של נתן .סוכנים אחרים היו אוגוסט בלמונט בניו יורק ,וויסווילר ובאואר
במדריד ,ליונל דוידסון בולפראיזו ,צ’ילה וסמואל בלייכרודר בברלין.
במדריד הקימה המשפחה סוכנות מיוחדת לניצול הכספית שהופקה
ממכרות אלמדן .המשפחה קיבלה את המכרות מממשלת ספרד כערבות
להלוואה ,ובכך הפכה למונופול ששלט על ייצור הכספית באירופה .התפשטות
סוכנויות המשפחה והקמת סוכנויות חדשות בקליפורניה נתמכה בחכירת
מפעל הזיקוק המלכותי הבריטי ליציקת זהב והטבעת מטבעות .עם חכירת
המפעל ב 1852-הפכה רוטשילד במשך כמאה שנים למובילה העולמית
בהטבעת מטבעות כסף וזהב עבור ממשלות ,תאגידים ויחידים.

המידע הועבר באמצעות שליחים
בחשאיות רבה ,והגיע למשפחת
רוטשילד בזמן שהספיק לקבלת
החלטות מושכלות ,בהתאם
לנסיבות המשתנות .הוא העניק
יתרון מסחרי משמעותי על פני
המתחרים ואף על פני אנשי
האוצר במדינות השונות
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המשפחה רכשה את יקבי בורדו וייסדה קרנות צדקה לנזקקים .היא מצאה
עצמה מעורבת ומושפעת מהסערות הפוליטיות של מחצית המאה ה.19-
שנת המהפכות של  1848לא שינתה את מצבה העסקי של המשפחה הודות
להיערכות מקדימה .איחוד איטליה ב 1861-הביא לסגירת העסק בנאפולי,
ומנגד פרח עסק השטרות למימון ממשלות .ב 1855-הפך בנק רוטשילד
לבנק הרשמי של ברזיל וב 1860-ניתנו הלוואות רחבות היקף לממשלות
החדשות של אוסטריה ואיטליה לבניית מערכות רכבות .במקביל עסק
הבנק במסחר מסורתי ובאספקת טבק מאמריקה ,כותנה מהודו ומשי מסין.
אחד משיאי השפעתה של משפחת רוטשילד הגיע ב ,1875-כשליונל דה
רוטשילד הצליח לגייס בחשאי עבור הממשלה הבריטית בראשות בנימין
ד’ישראלי מימון של  4מיליון ליש”ט .הוא רכש את רוב מניותיה של תעלת
סואץ ובכך הפך הלכה למעשה לבעלים של נתיב התחבורה החשוב ביותר
מאירופה להודו.
עם מותו של הברון ג’יימס דה רוטשילד ב 1868-תמה תקופת דור
המייסדים .אף שבני המשפחה הפכו יותר ויותר מזוהים עם הארצות בהן חיו
ופעלו  -אנגליה ,צרפת ,אוסטריה וגרמניה  -הקשרים ביניהם נשארו יציבים
וחוזקו על ידי חוזי שותפות.
באנגליה תמכו הרוטשילדים במיזם חדש :חברת שתרה אחר מחצבים ברחבי
העולם .עם המימון הדרוש הוקמה חברת דה בירס ב ,1887-והרוטשילדים
השקיעו בכריית אבנים יקרות באפריקה ובהודו .בתקופה זו עסקה
המשפחה ,יחד עם משפחת נובל ,בפיתוח שדות הנפט בדרום רוסיה (היום
אזרביג’אן וגיאורגיה) ,שם קיבלו זיכיון עצום מהצאר בתמורה להלוואה
גדולה שקיבל בתנאים נוחים.
הרחק החל אדמונד ,צעיר הבנים של הברון ג’יימס מאנגליה ,להשקיע
בהקמת מושבות בארץ ישראל .עניינו הרב בפיתוח ויישוב הארץ נמשך עד
מותו ב .1934-בשנת  ,1901ללא בן שיירש את עסקי המשפחה בגרמניה,
נסגר הענף הגרמני בפרנקפורט.

הסוכנים תוגמלו היטב  -ולא בכסף

משפחת רוטשילד ידעה לתגמל את סוכניה היטב עבור מידע .הסוכנים,
שהורשו לנהל במקביל עסקים פרטיים ,לא תוגמלו אלא בעצם היותם ידועים
כסוכנים של המשפחה  -מותג בעל ערך רב אז .סוכנים שהמשפחה מינתה
ישירות קיבלו החזרי הוצאות ,ולעתים הורשו לסחור עצמאית .מקובל היה
שחלק מהשכר של סוכן יהיה בהרשאה לסחור באופן פרטי כאמצעי להגדלת
הכנסותיו ,מבלי להגיע לניגוד אינטרסים מובהק עם מעבידו .כל הסוכנים
הרוויחו מהעסקים עם רוטשילד בשלושה אופנים :ראשית ,מוניטין יוצא
מהכלל; שנית ,קבלת מידע מהמשפחה; שלישית ,העדפה על ידי משפחת
רוטשילד בעניינים עסקיים.
מה היו מקורות המידע של הסוכנים? היו מקורות גלויים זמינים על רכישות
ומכירות ובעיתונות ,שדרשו איסוף שיטתי ,ניתוח והפצה .לפני המצאת
הטלגרף ואף לאחריה היה צורך באנשים באתרים מרוחקים לאיסוף המידע.
אולם היה סוג מידע אחר ,שמור יותר ,שהיה קשה יותר להשגה .שני גורמי
מפתח סייעו לסוכנים להשיגו :ראשית ,נגישות למדינאים ולאנשי עסקים
בכירים ,הודות לקרבה למשפחת רוטשילד .שנית ,המשפחה וסוכניה הניחה
שבכירים בשלטון מוכנים לחשוף מידע מדיני בתמורה לעסקים שהמדינה
תוכל לבצע ,כמקובל אז ,ולעתים היה צורך לתמרץ גורמי ממשל בכירים
בתגמול.
כיום המגזר העסקי נתפס שחקן בינלאומי בכלכלה גלובלית .אולם
גלובליזציה הייתה תפישה לא בשלה במאה ה .19-לפיכך הפעלת הבנקים
של משפחת רוטשילד הייתה ייחודית והקדימה את זמנה .היא הייתה תלויה
בזרימת מידע אמין במהירות מכל רחבי העולם.
משפחת רוטשילד עברה לפעול מעבר לגבולות מדינתה כבר ב,1790-
כשהבריחה כספים של חיילי וולינגטון במלחמה נגד נפוליאון ולאחר מכן
הקימה בסיסים בפריז ובווינה .חמשת האחים היו ל”אזרחי אירופה”,
והדורות הבאים הכו שורשים במדינות כמו בריטניה ,גרמניה ,צרפת
16
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מקורות ההון המשותפים של
האחים סייעו לנתן להציל את
הבנק של אנגליה בשעת המשבר
הגדול של  ,1826בצל בעיות נזילות
חמורות שגררו אי-ודאות ביכולת
עמידתו בתשלומים ללקוחות.
ההצלה של רוטשילד הייתה
בדמות הזרקה משמעותית של
זהב לקופות הבנק הריקות
ואוסטריה  -אולם המשפחה תמיד קדמה למדינה שבה חיו .הם נהגו לעבור
ממדינה למדינה בתכיפות ,בהתאם לענייניהם העסקיים ,כשהדבר לא היה
מקובל.
רשת המודיעין שמשפחת רוטשילד הקימה מדברת בעד עצמה .גמישות
הייתה לגורם מפתח בהצלחתה .רבים מהסוכנים חסרו ידע מוקדם על
המקומות שאליהם נשלחו ,ולעתים אף לא דיברו את השפה במדינת היעד
ונאלצו להשתמש במתורגמנים .סוכנים רבים שינו את מקום מושבם בין
מדינות כמה פעמים.
ענפיה השונים של המשפחה קיבלו מדי יום מכתבים בכמה שפות .עד
 1830שלטו הגרמנית או היידיש ,גם כשהמכתבים יועדו לענף בלונדון או
בפריז .מאוחר יותר גברה חשיבותה של האנגלית .מרבית הסוכנים בדרום
אירופה דיווחו בצרפתית .כל הגברים במשפחת רוטשילד מהדור השני
והשלישי שלטו בגרמנית ,באנגלית ובצרפתית ברמה שאיפשרה התכתבות
עם הסוכנים.
חלק מהסוכנים היו זרים במקומות מושבם לא רק מבחינה חוקית ומדינית,
אלא גם תרבותית .הם לא היו חלק מהעילית העסקית המקומית ,הנהנית
מקשרים פוליטיים של שנים; להתקבל לחבורה זו היה אתגר לא מבוטל.
אולם ,המוניטין של משפחת רוטשילד סייע מאוד להתגבר עליו במהירות.
להיות מחוץ למערכת הזו לא היה תמיד חיסרון :כך נפתחו הסוכנים להצעות
שונות ,ממגוון כיוונים ,שלא היו חלק מהיחסים המסורתיים בין הסוחרים
המקומיים .הזרות גם הבטיחה במידת מה את נאמנותם למעסיקם ולא
לשליטים המקומיים ,תוך שמירת מידה לא מבוטלת של עצמאות .נאמנותם
נשמרה לשולחיהם מעבר לים ,והייתה לה ערך רב ביותר.

מלחמות העולם כרסמו במעמד משפחת רוטשילד

לאחר מלחמת העולם הראשונה ,מוסדות מימון והשקעה חדשים תפסו
את מקומם המסורתי של הבנקים המסחריים בגיוס מימון עבור הממשלות
השונות .הבנקים של משפחת רוטשילד החלו מסבים את פעילותם לגיוס
כספים ומימון עבור תאגידים תעשייתיים ומסחריים גדולים .עם לקוחותיהם
בתקופה שבין המלחמות נמנתה הרכבת התחתית בבריטניה .בשנת 1919
הפך העסק של משפחת רוטשילד באנגליה לזה שקובע יום ביומו את מחיר
הזהב העולמי .מסורת זו נמשכה בלונדון עד .2004
המשבר הכלכלי העולמי של  1929גרר עמו בעיות ,בהן מאבקו של לואיס פון
רוטשילד באוסטריה להגן מפני קריסה על הבנק הגדול ביותר באוסטריה,
ה”קרדיטנלסטלט” .פחות מעשור אחר כך החל פרק קודר בעסקי במשפחה,
כשהנאצים הלאימו ב 1938-את עסקיה באוסטריה ובכך סיימו תקופה של
יותר מ 100-שנים של בנקאות מרכז אירופית .באוסטריה וצרפת נאלצה
המשפחה להפסיק את פעילותה עד תום מלחמת העולם השנייה .



עירא

הסוכן שהיה שווה חטיבה
כשבתו נתפסה לאחר ניסיון פיגוע כושל ,הסכים שייך בדואי מצפון רצועת
עזה לשמש כסוכן עבור השב"כ .האיש ,שנודע בכינוי "כימאי" ,דיווח על מיקום
מבוקשים שהסיע והביא ,בין היתר ,ללכידת שלושה מחבלים מבוקשים .אלה
התחבאו תחת שכבה אדירה של צואת תרנגולות שאליה הגיעו במנהרה ,שהייתה
תקדימית נכון לאותם ימים  -לפני יותר מ 40-שנה

בימי מלחמת לבנון נפגשו בביירות ראש אגף האבטחה של השב”כ סבינועם
אביבי ושר הביטחון דאז אריק שרון .שרון אמר אז לסבינועם“ :גדעון עזרא
ואנשיו שווים לי כמו אוגדה” .עזרא פיקד אז על מרחב צפון ולבנון ,ושרון
התייחס לכך שבהיעדר מודיעין מסכל ,הצבא נותר בלב אוכלוסיה עוינת,
פגיע ונטול יכולת התגוננות יעילה מול כוחות גרילה .ברפרוף לדבריו אלה
של שרון ,כימאי  -אחד הסוכנים הטובים שהיו לשב”כ ברצועת עזה – אולי
לא היה שווה לאוגדה ,אך היה שווה חטיבה.

תמורת שחרור בתו

אי שם בשנות ה 70-המוקדמות הגיעה ערבייה צעירה לסביבות המנהל
האזרחי בעזה ,שלפה רימון יד ,שהחביאה מתחת לבגדיה ,והשליכה אותו

לתוך המבנה .בין היתר היו בו המינהלה הערבית שניהלה את הרצועה ,כמה
קציני מטה ישראלים ואנשי שב”כ שראיינו מבקשי רישיונות.
למרבה המזל ,הרימון לא התפוצץ .הצעירה נלכדה והובלה לאחר כבוד לכלא
הנשים בעזה .היא הייתה טיפוס קשוח ולא דיברה בחקירתה ,והייתה צפויה
למאסר ממושך.
למחרת התייצבה משלחת של נכבדי הרצועה אצל המושל בני מיטיב ,לבקש
את התערבותו בשחרור הצעירה .המשלחת כללה את את רשאד אל שאווא,
ראש עיריית עזה המיתולוגי; עלי אבו מדיין – שייך בדואי מפורסם ועשיר,
בעל אדמות רבות במרכז הרצועה; פריח אל מסדר ,שייך ונכבד בדואי
המתגורר במרכז הרצועה; מוסה אבו רמדאן ,מוכתר שכונת רימאל בעזה;
וכן את אביה של הצעירה .כשהתפזרו הנכבדים נותר האב אחרון .הוא ניגש

בדיקת תעודות ברצועת עזה
בשנות ה .70-בעזה סייען גלוי
היה סייען מת
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אל בני מיטיב ואמר כי באם תשוחרר
בתו האהובה ,יהיה מוכן לשתף פעולה.
באותה תקופה ,לפני שאריק שרון
הזרים כוחות גדולים לרצועה ,הפח”ע
חגג .ריח המוות ריחף מעל הרצועה.
עשרות רימונים הושלכו על כלי רכב
ישראלים ברחבי הרצועה ,מארבים,
התנקשויות באנשי שב”כ; אך מעל
לכל רצח אכזרי וללא אבחנה של
משתפי פעולה ,ושל אומללים רבים
שמונה מבוקשים ,תשעה ספלי
שכלל לא שיתפו פעולה ונרצחו על לא
קפה
עוול בכפם.
הדיווח הראשון המשמעותי של כימאי
היה קשה מאוד לגייס סוכנים.
היה על שמונה מבוקשים בכירים ששהו
הסוכנים שהופעלו היו אחוזי אימה,
במבנה במשרוע עאמר .הוא תיאר
כי ידעו מה צפוי להם במידה וייחשדו.
במדויק את המקום והסביר כיצד להגיע
בעזה לא היה קיים המושג של סייען
וללכוד אותם.
גלוי ,שהיה בין ערביי ישראל .שם יכול
הייתי צעיר ירוק וחסר נסיון בעסקים
המוכתר,
היה רכז השב”כ להגיע לבית
האלה ,וליתר ביטחון המרחב צירף אלי
מבלי
שאלות
לשבת בנחת ולשאול
את הדסקאי הראשי רחמים ח’ ,ערביסט
גלוי
סייען
בעזה
שהמוכתר ירצח.
ותיק ואחד האנשים החכמים והמנוסים
היה סייען מת.
שהיו לנו באותם הימים.
יותר
מאוחר
שקיבל
האב,
הצעתו של
המחבלים ברחו .במקום מצאנו תשעה
פי
על
התקבלה.
“כימאי”,
את הכינוי
ספלי קפה ,עדיין חמים .רחמים צחק
הממשל
על
הלחץ
שקיבל,
התדרוך
רשאד אל שאווא .ראש המשלחת
ואמר “המקור שלך שקרן ,הוא אמר
"כימאי"
של
בתו
לשחרור
לגבי השחרור של בתו יגיע בעיקר
שמונה ונמצאו תשעה” .עניתי לו
מחבריו .תא”ל יצחק פונדק ,המפקד
שהלוואי ואלה יהיו הטעויות שלנו...
האזרחי של הרצועה ,חנן את הבחורה
(מאוחר יותר תפסנו את כל החבורה
לאחר מספר חודשים.
הזאת) .לפתע צצה אישה ,סייענית של המחבלים .היא קיללה וגידפה אותנו
אני קיבלתי את “כימאי” להפעלה לאחר שמספר רכזי אזור נפצעו וירדו באומץ ובצורה יוצאת דופן .את כל מה שהיה לה הקריבה כסייענית לפח”ע.
ממצבת המפעילים“ .כימאי” היה עוד סוכן מן המניין ,ולא היה לו בתחילה מאוחר יותר האחים שלה חשדו כי היא מקורבת מדי למחבלים ,לקחו אותה
אפילו כינוי – “כבוד” שבו זוכה מי שדיווחיו ופעילותו ,לטוב או לרע ,שווים למשרוע עאמר ושחטו אותה כמו כבשה .כבוד המשפחה קודם לפלסטין.
כינוי .מספרו זכור לי עד היום  .322 -הוא היה מבוגר יחסית ,הייתי פחות דיווחיו של כימאי הלכו והשתפרו ,וגם אנחנו השתפרנו .התקנו משדר
או יותר בן גילם של ילדיו .לא צפיתי לגדולות ונצורות ממנו כי לא השתייך במרצדס האדומה שלו ,שהיה יכול להיות היום רכב אספנות מעולה וחילקנו
לגילדת אנשי הפח”ע ,שהיו רובם ככולם צעירים.
את האזור למשבצות על גבי מפה בערבית שקיבל .הוא היה מסיע את
כימאי היה בדואי שהתגורר בצפון הרצועה ,צפונית לג’באליה בין בית חנון ,המסוכנים והבכירים של אנשי הפח”ע בכלי רכבו ,מוריד אותם ,מתרחק כמה
בית לאהיא ומשרוע עאמר .הוא היה
מאות מטרים ומשדר לנו את מי הוריד
יליד הרצועה ונחשב בה לאדם נכבד
והיכן .דיווח לדוגמה“ :פרדס שוראב
וידוע ,משפחתו גרה במקום דורות
ליד השער ,מחמד יונס ,לבוש בחולצה
רבים .הוא תיעב את המחבלים ,בז
ירוקה ומכנסי חאקי” ,או “מחנה פליטים
להם ,וראה בהם את מקור כל הצרות
ג’באליה בלוק  ,A/6יונס הולך צפונה
שנפלו על רצועת עזה .מעל לכל דאג
סוודר אדום” .לכל היתר צה”ל דאג.
לילדיו וחששו הגדול ביותר היה שהם
הפגישות הראשונות איתו התקיימו
ילכו בדרכי אחותם ,מאחר שהבין
בירושלים ,במלון של דתיים חרדים.
וידע מה הגורל הצפוי להם במקרה זה.
פעם אחת הוא הגיע רעב וביקש לאכול.
בניגוד לרוב הסוכנים באותם הימים
הזמנתי לו “פלטה הונגרית” ,שאותה הוא
“כימאי” לא פחד מהמחבלים .הוא
אכל בלית ברירה .בדרכנו חזרה לעזה
נהג להסיע ,לסייע ולהסגיר את
הוא ישב מאחוריי וכל הזמן ניסה נואשות
המסוכנים שבהם ,לעולם לא חשש
להגיד לי משהו בערבית .לא הבנתי את
ולא פחד שהם יעשו חישוב לאחור מי
דבריו ,אך בסוף התברר שניסה לומר לי
הסגירם.
שברצונו להקיא .ננזפתי על ידי דני י’,
בעיית פלסטין לא עניינה אותו כלל.
הממונה עליי“ :אידיוט ,איך נתת לשייח
היו לו שני מניעים .הראשון עצם
בדואי פלטה הונגרית.”...
הידיעה שיוכל לסייע לילדיו במידה
באחד מסיורי השטח שערכתי באותם
ויסתבכו כמו אחותם ,והמניע השני
ימים מתוחים הצטרף אלי חיים ח’ ,ראש
היה המניע הכספי .הוא ידע שבאם
המרחב .בין הפרדסים צץ לפתע כימאי
יעשה עבודה טובה ,יתוגמל בהתאם.
רוב הפגישות עמו היו תכליתיות .הוא
לא היה איש של שיחות חולין .זכור
לי שתיאר את המצב ברצועה ואמר
שאם היו ברצועה חמישה גברים “אילי
בשוכח’ו לקודאם”  -כלומר משתינים
קדימה ולא על הנעליים ,סימן בעיניו
לאומץ וגבריות  -היה כבר שלום ברצועה.

באותה תקופה ,לפני שאריק שרון
הזרים כוחות גדולים לרצועה,
הפח"ע חגג .ריח המוות ריחף מעל
הרצועה .עשרות רימונים הושלכו
על כלי רכב ישראלים ברחבי
הרצועה ,מארבים ,התנקשויות
באנשי שב"כ; אך מעל לכל רצח
אכזרי וללא אבחנה של משתפי
פעולה ,ושל אומללים רבים שכלל
לא שיתפו פעולה ונרצחו על לא
עוול בכפם
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במכוניתו האדומה .חיים זינק מהרכב,
שלף את אקדח הברטה  0.22שלו
וציווה על כימאי להרים ידיים ולהציג
תעודת זיהוי .הוא הסתכל בפנקס
המבוקשים והיה משוכנע שתפסנו דג
שמן .הוברר כי קרוב משפחה של כימאי
הופיע בפנקס תחת אותו שם ,ורק שם
האב היה שונה .כימאי ,שהכיר בעל פה
את ספר המבוקשים ,הצביע עליו ואמר
לחיים“ ,את זה אתה מחפש ולא אותי”.
כשראיתי שאין איש הרואה אותנו,
לחשתי באוזנו של חיים“ :כימאי”.

התערבות על בקבוק וויסקי

הפגישות הועברו מאוחר יותר לדירה
שהייתה ממוקמת ליד ישיבת הכותל.
משפחה דתית תרמה את ביתה לעניין.
אחת לתקופה היה צורך לטפל במשדר,
ולשם כך הגיעו מומחי אלקטרוניקה
ואנשי מבצעים מהמטה .ביקשתי מהם
לדייק לפגישה עם כימאי ,שנקבעה
לשעה  ,09:00כי כימאי צריך לחזור
לעזה .הם הגיבו בזלזול וטענו ש”הערבי
בני מיטיב .איש הקשר
שלי” יגיע בין כה ב 12:00-וחבל
לגיוס "כימאי"
שיקומו מוקדם .התערבתי איתם על
בקבוק וויסקי שיגיע בזמן .לרוע המזל,
המקום שבו נהג לישון ערב הפגישות,
אצל מכר בסביבות ירושלים ,נותק בגלל שלג כבד .הייתי משוכנע שהפסדתי
בהתערבות .ב 09:00-כימאי יצא מתוך השלג ,עוטה מעיל צמר ארוך כחול,
כנראה מעודפי הצבא הבריטי .שאלתי אותו איך הצליח להגיע? והוא ענה:
“מימי לא איחרתי ולו גם דקה אחת למפגש ,מי שלא מגיע בזמן לא שווה
בעיני“ .אני מצטט אותו בעניין זה עד היום.
הדיווחים המשיכו .כימאי ידע לגבות סכומי כסף נכבדים על כל מבצע
ותוגמל ביד רחבה .באחת הפעמים צריך היה לקבל בונוס של אלפי לירות
וראש המרחב יצחק צ’ ביקש להצטרף כדי להכירו יצחק ביקש ממני לשאת
נאום תודה קצר לפני שאתן את הכסף ,ביקש שאומר שמדינת ישראל
והמודיעין מודים לו על פועלו וכו’ .אמרתי ליצחק שזה לא ילך ,הוא יחשוב
שאני לא רוצה לשלם את מה שהובטח ושזו “התחכמות יהודית” .ניסיתי
לשכנע את יצחק ,אך לא הצלחתי.
כשהחלה הפגישה ,שמתי את הכסף לידי על השולחן והתחלתי בנאום .לא
הספקתי לומר ארבע מילים ו”כימאי” זינק על הכסף כמו השוער האגדי
יעקב חודורוב .הזזתי את הכסף במהירות וניסיתי שוב לנאום ,אך בזינוק
השני “כימאי” הצליח לחלץ מידי את הכסף ויצחק אפילו לא נזף בי.

האבות האידיאולוגים של חופרי המנהרות

לקראת סוף התקופה שבה עבדתי באזור נותרו שלשה מבוקשים בכירים.
“כימאי” ,שרצה לקבל טובת הנאה יקרה שרק הממשל יכול היה להעניק,
הציע כי אם יקבל אותה ,הוא מתחייב לגרום לכך שנתפוס את השלשה בנקל.
את אותה טובת הנאה ,רישיונות יבוא ויצוא לדוגמה ,יכול היה לתת רק
תא”ל יצחק פונדק ,המפקד האזרחי של רצועת עזה .לאחר שהוסבר לפונדק
באילו מחבלים מדובר ,הוא אישר את טובת ההנאה  -בתנאי שהמחבלים
יילכדו כתוצאה מהמידע שיביא.
ליצחק צ’ ,ראש המרחב ,היה תנאי להסכמתו למבצע :שכימאי לא ימכור מיד
את טובת ההנאה שקיבל ,משום שייחשד מיידית .עניתי לו חד-משמעית,
שאת המחבלים נלכוד כפי שהתחייב ,אך הוא ימכור מיד את טובת ההנאה

כי אין לי שליטה עליו בכל הקשור לכסף.
כמו כן אמרתי ליצחק כי אני משוכנע
שלא ייחשף ,גם אם ימכור את טובת
ההנאה .צדקתי בכל התחזיות שלי.
על פי הדיווח שלו ,במבנה שבו מגדלים
תרנגולות במשרוע עאמר ,יש שכבה
אדירה של צואת תרנגולות  -שתחתיה
מתחבאים המחבלים .הוא מסר את שם
השומר ,בדואי זקן שסייע להם .ביקשנו
שיגיעו אנשי חיל הנדסה עם דקרים
ארוכים ומגלי מוקשים.
הגענו עם אור ראשון למקום ,שהיה
בדיוק כפי ש”כימאי” תיאר .אנשי חיל
ההנדסה דקרו בצואה עם הדקרים,
מגלי המוקשים סרקו את הקרקע  -אך
לא נמצא דבר .החיילים החלו להסתכל
עלי די בזלזול על שהבאתי אותם לשווא.
ניסיתי את הקלף האחרון :ניגשתי
לבדואי הזקן ואמרתי לו שאנו עומדים
לפוצץ את המקום .נקבתי בשמות
שלושת המחבלים שהוא יכול למנוע את
מותם והבטחתי לו שלא יאונה להם רע
אם יסגירם .האיש התחיל לחשוב .כדי
להמריץ אותו אמרתי לחיילים בערבית
שיביאו את חומר הנפץ.
לפתע שמתי לב שהשפתיים של הבדואי
הקשיש נעות ,סימן שהוא מהרהר
בהצעה .הוא ביקש שאתחייב לא לפגוע בהם .התחייבתי .התברר שהם חפרו
פיר שירד לעומק של כמה מטרים והמשיך בקו אופקי עד מתחת לתרנגולות.
שם היה חדר שבו הסתתרו ובגלל עומקו ,חיילי ההנדסה לא מצאו אותו.
הדבר היה ראשוני באותם הימים ,בבחינת האבות האידיאולוגים של חופרי
המנהרות כיום.
זמן לא רב לאחר תפיסת המחבלים ,נאמר לי שהגיעו אורחים מחו”ל
וכי עליי להתייצב ליד מקום המסתור ולהסביר לאורחים כיצד לכדתי
את המחבלים .בגלל מידור ,לא הסבירו לי מי הם ,אך נאמר שההסבר
יהיה באנגלית .לא שאלתי לזהותם .הכנתי את עצמי לפגישה ,למדתי איך
אומרים באנגלית פרדס ומספר מושגים בתחום .לבשתי את מיטב בגדי.
הטעם שלי אז די הושפע מהמקום בו עבדתי (עזה) ובאותו יום לבשתי
ג’ינס עם פסים אפורים שקניתי בשוק בבאר שבע ,ודמיתי קצת לזברה.
השתלבתי היטב בסביבה העזתית.
ניכר שהאורחים גילו עניין רב בדברי .רק ישראלי אחד ,גבוה ורזה בעל פנים
מאורכות ,בקושי הקשיב וכל הזמן הסתכל על מכנסי .לפתע הוא קטע את
שטף דיבורי ,פנה לראש המרחב שלי ואמר בנימה ביקורתית“ :תראה איך
הוא לבוש ,כל אחד יזהה אותו ,הוא בולט בשטח” .האמת ,הוא הבעיר את
חמתי .לא התאפקתי ,עברתי לעברית ועניתי לו“ :אתה כנראה לא מבין
שום דבר .פה כל אחד מהתושבים מכיר אותי בתור אבו  ,----מהשב”כ.
גם אם אלבש מדי אסטרונאוט ידעו מי אני” .השתררה דממה ודני י’ ,הרכז
הנפתי שנכח באירוע ,צחק .לאחר מכן אמר לי שבמוסד כבר לא יקבלו
אותי .כששאלתי למה הוא ענה כי האיש שעמו התעמתי הוא ראש המוסד.
לאחר שעברתי לאזור אחר התעניינתי ב”כימאי” מרחוק והישגיו רק גברו.
הוא אפילו תרם מידע למבצע “אביב נעורים” בביירות .הוא נפטר מסיבות
בריאותיות בגיל לא צעיר ,לא אופייני לסוכנים של אותם הימים ,שתוחלת
החיים שלהם לא הייתה ארוכה .אולי יום אחד תוקם בחצר השב”כ בדרום
אנדרטה סודית לזכרו שתקרא”הכימאי ממשרוע עאמר” .
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יהל ארנון | בכיר לשעבר בקהילת הביטחון והמודיעין ,עסק בתכנון אופרטיבי ואסטרטגי ,בבניין הכוח ובתוכניות רב-
שנתיות .משמש כעמית מחקר בכיר בINSS-



אי הוודאות היא המרכיב
הוודאי היחיד
מאפייני המציאות המדינית ,הביטחונית ,הכלכלית והחברתית
בעולם כולו ובאזורנו מחייבים בחינה מחודשת של המוכנות
ובניין הכוח מול האיומים שעלולים להגיע בעתיד

לוחמי חיזבאללה בעיראק .לומדים להילחם
שכם אל שכם עם צבאות סדירים בעלי אינטרס
משותף ונולד דור של לוחמים ומפקדים בעלי
יכולות משופרות

רבות נכתב ודובר על המציאות המורכבת המאפיינת את הזירה המדינית
והביטחונית באזורנו .מומחים במגוון תחומי עשייה – בצמרת המדינית,
באקדמיה ובגופי הביטחון – עוסקים בחשיבה ובתכנון בסוגיות המרכזיות
בזירות המערכה השונות בעת הנוכחית ובעתיד לבוא .קצב השינויים
הכאוטי והמהיר ,הקושי לעמוד על טיבם והמורכבות של חיזוי ותכנון – כל
אלה מאתגרי העת הזו.
העולם משנה את פניו .מושגים מתרוקנים מתוכנם או משנים את
משמעותם ,וחלקם מאבד רלבנטיות ביחס למציאות החדשה ולשדות
המערכה המתעצבים מחדש בדינאמיות.
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בה בעת ,קונפליקטים אזוריים ובין-מעצמתיים ממשיכים להתקיים
בהיקפים גדולים .גם אלה משנים בלא מעט מובנים את אופיים .לפיכך
מתחייב דיון משמעותי ונרחב בעדכון אסטרטגיות ,גישות ותפישות לגבי
שדה הקרב ומרחבי העימות  -הנוכחי והעתידי .עצם השימוש במונח “שדה
קרב“ מסמל את ההטיה האפשרית הגלומה בשימוש במושגי עבר אל מול
הבנת המציאות הנוכחית וההיערכות לעתיד .שהרי הקרב אינו בהכרח קטל,
גבולותיו מטשטשים ,ומשמעות הניצחון וההכרעה אינה דווקא הנפת “דגל
לבן“.
המציאות מעלה לפתחנו סוגיות ואתגרים חדשים ,המחייבים בחינה שונה.

נדרשים מודלים המאפשרים השתנות מהירה ,גמישות בתאימות לזירות
שונות וליריבים בעלי מאפיינים שונים ,וכן שליטה בעצימות הפעילות .נראה
כי הביטוי המתקף ביותר למציאות הנוכחית ,הוא שהגורם היחידי הקבוע,
היציב והחזוי הוא אי הוודאות וחוסר היכולת לחיזוי כמרכיב ודאי בכל
משואה של תכנון בשדה המערכה העתידית.
במאמר זה יעשה מאמץ לנתח ולבחון את מקומם של הארגונים החשאיים
האופרטיביים כגון ה“מוסד“ ,שב“כ והיחידות המיוחדות בצה“ל  -אל מול
תמונת המצב המשתנה .האם יכולותיהם המרשימות הרבות ,הנותנות מענה
לאתגרים עכשוויים ,יספיקו ויתאימו גם לאתגרי המערכות העתידיות?
והאם ניתן להיערך באופן שונה למיצוי היתרונות היחסיים של הארגונים
הללו?
בתמונת המורכבות של המציאות המשתנה ,יש יתרונות רבים ליכולות
הפוטנציאליות של גופים חשאיים קטנים יחסית .לאלה יש גמישות ,יכולות
מבצעיות וטכנולוגיות איכותיות ,גישה סמויה לממשקי עימות רגישים
ויכולות ליצר ייחודיות מבצעית משמעותית ביותר  -בחלק מן המקרים
גדולות משל מסגרות צבאיות קונבנציונאליות (בוודאי בזמנים בהם אין
מלחמה מוצהרת) .בנייה נכונה של כוחות חשאיים כאלה תאפשר למצביאי
המערכה ומנהליה יתרון משמעותי ואיכותי בהשפעה על תוצאותיה ,באופן
שונה מזה המוכר כיום .לשם כך נדרש שינוי גישות ותפישות.
ללא גלישה לדיון מה משמעות המונח הכרעה בעת הנוכחית ,והאם הכרעה
צבאית היא אירוע אפשרי ,ישים ואמיתי במציאות המתהווה  -נראה כי יש
מקום ליצור יכולות משלימות חדשות ,המספקות מענה לפערים ולאתגרים
בהם נפגוש במעלה הדרך.
על בסיס ההנחה כי יכולות נוספות כאלו אכן נדרשות ,עולה השאלה לגבי
יכולות הארגונים החשאיים להשתלב בצורה משמעותית יותר במערכות
ובעימותים הקיימים והעתידיים.

המציאות האזורית :התיאבון למהלך צבאי נחלש

ראשית ,מספר הנחות יסוד ותובנות לגבי המציאות הנוכחית והאתגרים
העומדים בפני ישראל .מעצמות ומדינות ,בדגש על מדינות המערב,
מבקשות להימנע ממלחמה צבאית כוללת .כמעט בכל זירה ובכל דיון
העוסק באפשרויות לפתרון סכסוכים אזוריים ניכרת מוטיבציה נמוכה
להיכנס למערכה צבאית רחבה .כך ברמת המדינה וכך גם כשמתגבשת
קואליציה בין-מדינתית לעשיית יד אחת לפתרון סכסוך אזורי.
הסיבות לכך רבות ,אך העיקריות שבהן נובעות מהיבטים כלכליים ,חברתיים
ומדיניים .המאה ה 21-מאופיינת בחלוקה מחודשת של סדרי העדיפויות.
רוב מדינות המערב הפנימו כי ישנה חשיבות רבה לקשב לדעת הקהל,
למדיה ולרחשי הציבור ,ואין להתעלם מגורמים משפיעים על חיי התושבים,
התנהלותם ותמיכתם.
האספקטים הכלכליים תופשים מקום חשוב .שיקולי סחר בין-לאומי ,של
כלכלה עולמית וגלובלית ,של קיום תעשיות עיקריות שעליהן מתבססת
הכלכלה ,של תעשיות מתפתחות ושל תחרות חופשית על שווקים בין-
מדינתיים ובין-יבשתיים ,מקבלים משקל חשוב במכלול השיקולים של
כניסה למערכה או הצטרפות למהלכי עימות.
הסייבר ,הרשתות החברתיות והנגישות האין סופית למידע של הציבור
הפכו בשנים האחרונות לגורם מעצב מרכזי של דעת הקהל .בצד יתרונות
רבים ותאימות רבה לערכים דמוקרטיים ,הרשתות החברתיות מאתגרות
את מעצבי המדיניות ,מנהיגים ומצביאים ,לגבי יכולתם לזכות בתמיכה
רחבה של הציבור .בולטת ההכרה כי תמיכת הציבור במהלכים צבאיים,
ונכונות הציבור לשאת בהשלכות של מעורבות צבאית בסכסוכים ,מהווים
מרכיב בעל משקל בקבלת החלטות .מכאן ,הסובלנות של מדינות לתשלום
מחיר באבדות ולגרימת נזק אגבי (מול האזרחים ,ומול תשתיות אזרחיות)
נמוכה ביותר ,ומהוות גורם מרסן למול כניסה להרפתקאות כוחניות.
עוד רובד של מורכבות המדכא את “התיאבון“ למהלך צבאי נוגע לשחקנים
חדשים בזירה ,למכלול הקואליציות הקיימות ולצורך בשיתופי פעולה

עצם השימוש במונח "שדה קרב"
מסמל את ההטיה האפשרית
הגלומה בשימוש במושגי עבר
אל מול הבנת המציאות הנוכחית
וההיערכות לעתיד .שהרי הקרב אינו
בהכרח קטל ,גבולותיו מטשטשים,
ומשמעות הניצחון וההכרעה אינה
דווקא הנפת "דגל לבן"
צבאיים .השיקולים המדיניים ארוכי הטווח ,איומים על יציבות ביחסים בין-
מדינות ובריתות אד הוק לרוב לא תומכות במעורבות במערכה רחבה ,שלא
ברור סופה.
החזית המשפטית ,בדגש על המשפט הבין-לאומי ,תופשת גם היא מקום
חשוב במשוואת השיקולים .גם מדינות בעלות משטרים שאינם בהכרח
דמוקרטיים מנסות לשמור ,ולו למראית עין ,על מסגרת משפטית בין-
לאומית תומכת .גם הן מאוימות בהרחקה או בנידוי של הקהילה הבין-
לאומית.

מדינות נערכות למערכות אלימות

למרות כל הגורמים המרסנים ,מדינות נערכות למערכות אלימות .כשפורצת
מערכה או כשהוחלט להיכנס למהלך כוחני ,מדינות רוצות “לנצח“ ולעמוד
ביעדי המלחמה שהציבו לעצמן .לשם כך ,הן מתמרנות בין האילוצים תוך
כדי ניהול מטריצות סיכונים ואיומים גמישות ככל הניתן ,עם הקפדה שלא
לחרוג מקווים אדומים שקבעו לעצמן מראש.
לא תמיד הדבר עולה בידן .המציאות דורשת לעתים התאמה של מהלכים
בלתי מתוכננים ,ולא תמיד כלל מנעד המקרים והתגובות שנכללו בתכנונים
המקוריים נותנים מענה למציאות ולמצב המערכה שנוצר תוך כדי הלחימה.
נראה כי בשנים האחרונות התחזקה והעמיקה התובנה כי בצל האילוצים
וכלל האיומים ,ספק אם יש תוחלת לפתרונות צבאיים רחבי היקף .שימוש
בכוח צבאי נראה ממוקד לאזורי קונפליקט בלבד ,ומוקפד שלא יתרחב
מעבר לכך .מכאן ,במקרה של החלטה על פעילות צבאית תהיה העדפה
לפעול בכוח מוגבל ,במסגרת מצומצמת ומגודרת במסגרת זמנים .זאת
צריכה להיות מלווה בגיבוי בין-לאומי ובהכרה רחבה בצורך בהפעלת הכוח,
תוך מאמץ להגיע ליעדים בתקופה קצרה ומוגבלת.
בזירות העימות ,עולים “שחקנים“ חדשים .לא עוד בהכרח התגוששות בין
מדינות ,אלא גורמים לא-מדינתיים שמהווים יריב משפיע .נראה כי השפעה
זו גוברת ,לנוכח היחלשות מה של המסגרות המדינתיות באזור.
גבולות גיאוגרפיים מאבדים משמעותם בחלק מגזרות העימות .מצד אחד
גורמים בעלי יכולות צבאיות אך לא מדינתיות מחזיקים ושולטים בשטחים
נרחבים .מצד שני מאבקים של קבוצות מתנגדים חמושות צומחות על רקע
חולשת המדינה ומהלכי התנגדות לתופעת “האביב הערבי“ .אלה מאתגרות
את הצבאות המדינתיים וזירת המאבק בהן זולגת גם לאזורים אורבניים,
ומקשות על תיחום גבולות העימות.
לא רק השתנות פני המערכה משפיעה על ההיערכות הנדרשת .ישנה חשיבות
רבה להבנת קצב ההשתנות .כשקצב השינוי גבוה ,והאיומים אינם קבועים
וחד-ממדיים ,נדרש מענה עם יכולת השתנות רבה ,קצב התאמה מהיר,
התאוששות זריזה והתארגנות מחודשת .יש קושי מובנה לצבאות וארגונים
גדולים להתאים עצמם בזריזות לקצב השתנות מהיר ,תוך שמירה על
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מתקן לייצור ואכסון נשק כימי ,בצפון סוריה,
שהופצץ ביולי  .2017ארגונים תת-מדינתיים לוטשים
עיניים למאגרי האמל“ח של המדינות שבתהליכי
התפוררות

כשירות ,משטר אימונים ,ביטחון שדה והתעצמות.
נראה כי המעצמות ומדינות המערב ימשיכו להיות משפיעות באזור .לעתים
בשיתוף פעולה ביניהן\ תוך שמירה על האינטרסים של כל אחת בנפרד.
התיאום עם ישראל לא יהיה בהכרח מלא ,והפעילות לא תמיד בהלימה
לאינטרס הישראלי .עם זאת ,כדי לשמר את האפשרות להגיב ולהשפיע
ולשמור על היעדים הביטחוניים של ישראל ,יש צורך ביכולת פעולה גם
בזירות שבהן פעילים כוחות זרים .זאת כדי לא להיות מגיבים בלבד.
הטכנולוגיה תמשיך להיות גורם כבד משקל ביכולות שבונה המערב,
אך תאתגר אותה יכולת טכנולוגית מתחרה של גורמי כוח אחרים .מי
שמחזיק ביתרון הטכנולוגי יגבר  -בדגש על סייבר ,מחשוב ,קשר ותקשורת,
רובוטיקה ומזעור .גם כאן ישנם שחקנים חדשים .לא רק מעצמות ומדינות
מפתחות יכולות ,גם גופים וארגונים קטנים יותר ,ולעתים גורמים פרטיים
אזרחיים .אמל“ח חדש מוכנס לזירה חדשות לבקרים ומפתיע את היריב.
תוחלת הנזק ,כלומר מידת הנזק והסתברות להגשמתו למול עלות מניעתו,
היא רבה במקרים כאלה ,וגולשת לעתים ממסגרת זירת העימות אל דעת
קהל ומרחב התודעה.
הטרור ממשיך להיות גורם מעצב זירתי .הזירה מתאפיינת עתה ביכולות של
גרילה ופעילות טרוריסטית ממוקדת ,ובמקביל בהתעצמות והתמסדות של
גורמים צבאיים לא מדינתיים .אלה לומדים להתנהל מול צבאות סדירים
ובמקרים מסוימים לשתף פעולה ולהילחם שכם אל שכם עם צבאות סדירים
בעלי אינטרס משותף .כך ,ארגונים כאלה צוברים ניסיון מבצעי רב ונולד דור
של לוחמים ומפקדים בעלי יכולות משודרגות בהשוואה למצבם לפני מספר
שנים ,כפי שקרה בחיזבאללה למשל.
מאחר וארגונים תת-מדינתיים אלה פועלים במקרים רבים באזורים
גיאוגרפיים ללא משילות ברורה ,הם לוטשים עיניים למאגרי האמל“ח
של המדינות שבתהליכי התפוררות או שיקום ובניה תוך כדי קרב ,דוגמת
עיראק וסוריה.
העימותים ממשיכים לייצר גלי הגירה משמעותיים ומאתגרים את ארצות
המערב ,אך מגבירים היכולות והנגישות של קבוצות טרור ואסלאם קיצוני.
אלה נטמעות בתנועת המהגרים וזוכות לנגישות לאירופה .חרף מאמצים
רבים ,עדיין קיים קושי לטיפול בצירי ההתעצמות של גורמים אלה,
בהתארגנויות ובמערכי הפיקוד והשליטה שלהם.
22
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המבנה לפני התקיפה

המענה הנכון לאתגרים מצוי דווקא אצל הארגונים
החשאיים

מניתוח המציאות העכשווית מסתמן צורך ברור בקידום יכולת מענה חדשה.
אין הכוונה לשינויים מוגבלים ביכולות קיימות ,אלא לשינוי תפישה -
התייחסות למשקל הארגונים החשאיים ושילובם במערכה לצורך עמידה
באתגרים.
היכולות הנדרשות אינן אמורות להוות תחליף לצבא חזק ,יעיל ומצויד
היטב .העוצמה הצבאית הרחבה של ישראל היא בסיס החוסן ,ההרתעה
והיכולת להגן על המדינה ולנצח בכל מערכה .הכוונה היא לפתח אצל
הארגונים החשאיים יכולות משלימות ,שניתן יהיה להפעיל על פי שיקול
דעת קברניטי המערכת הביטחונית והמדינית.
מדוע ,אם כן ,דווקא אצל הארגונים החשאיים נמצא המענה הנכון לאתגרים
הללו? ובמה מתבטא יתרונם היחסי על יחידות עילית צבאיות אחרות?
על בסיס הניתוח לעיל ,מסתמן כי תמונת האיומים ,קצבי ההשתנות,
מצב מדינות האזור והופעתם של גורמים ושחקנים חדשים בזירה מהווים
סביבת צמיחה טבעית להגברת פעילות הארגונים החשאיים .דווקא משום
שהם אינם חלק מארגון צבאי גדול .בנקודת עבודה זו הצבא עדיין לא נכנס
למערכה ישירה וחזיתית ,ואולי גודלו ועוצמתו אינם מביאים בהכרח לביטוי
יתרון יחסי .מטבעו ,צבא פועל על פי הגיונות פעילות הלחימה המאסיבית
והרב-מערכתית ,והם שמכתיבים את האופן שבו הוא תופש את הפעלת
הכוח ובנייתו.
לא כך הדבר בארגונים החשאיים .בארגונים קטנים קיים מרכיב של גמישות
פנימית רבה ,מול משימות ומטלות משתנות .האפשרויות להקים “יכולות
מדף“ גנריות ,ממוקדות וזמינות הוא חלק מה D.N.A -הארגוני.
הגמישות מתבטאת גם באפשרות להסטה של כוחות ומשימות במהירות,
בשינוי מסגרות ,בגמישות תקציבית ,ובהתאמת סדרי עדיפויות ותוכניות
עבודה בלו“ז קצר .היתרון היחסי המשמעותי והמובנה טמון במעגלי עבודה
קצרים ,בהתארגנות מהירה ,ובמסגרות מבצעיות ורסטיליות עם רמת ביצוע
גבוהה.
מרחב התמרון החשאי מאפשר העצמה של מכלולי לחימה ממוקדים
ופעילות אגרסיבית אך “שקטה“ .ככל שהמציאות מורכבת יותר ,מיצוי
הכוחות באופן מיטבי מצריך היתוך והרחבת הממשק בין הכוחות

בארגונים השונים  -ללא פגיעה ביתרונות היחסיים של מי מהם .שיתופי
פעולה ,איחוד כוחות ובניין כוח משותף יכול למנף כל ארגון גם בתחומי
העיסוק המיוחדים לו.
כשמנתחים תהליכים בהקשר של חלוקות היסטוריות של דיסציפלינות
יסוד במעגל המודיעיני ,נראה כי הולך ומתמוסס הגבול בין גופי איסוף
לבין גורמי ביצוע אג“מי מוכווני מודיעין .הדוגמה המובהקת ביותר היא
בתחום לוחמת הסייבר .הבנה זו מהווה מכפיל כוח ליתרון היחסי של
ארגונים חשאיים במשימות אלה.

מהם הדגשים לתוכניות הגופים המבצעיים החשאיים

מכאן ,התובנה העיקרית היא כי בצל חוסר הרצון להיכנס למערכות
לחימה צבאית רחבות היקף ,ממכלול שיקולים מדיניים ,צבאיים ,כלכליים
וחברתיים שהוזכרו ועוד ,עולה חשיבותם של גופים מבצעיים חשאיים .אלה
צריכים לממש:
• מהלכים מבצעיים “שוברי שוויון“ ,בעלי הישגים דרמטיים ,מתחת לסף
המלחמה הכוללת.
• פעילות אלימה בעצימות מבוקרת ,שלא ניתן יהיה להוכיח באופן מובהק
מי הגורם שביצע אותה ומי עומד מאחוריה ,ושתיצור מרחב הכחשה לצד
המותקף שיאפשר לו יכולת הכלה של האירוע בהתאם לצרכיו .לנקודה
זו חשיבות רבה בהקשר של מטריצת הסיכונים והסיכויים שבמסגרתה
פועלת ישראל.
הקו המנחה המרכזי בבניית היכולות הוא שילוב היכולת המבצעית
החשאית ,שתבוצע באופן שמצד אחד יגרום יריב נזק ישיר רב-היקף,
שישבש את יכולותיו באופן מאסיבי או יגרום לו קושי אמיתי ומשמעותי
למימוש יעדיו ותכניותיו; ומצד שני לא יחייב את היריב לקבל החלטה
על תגובה קשה ,ויוכל להכיל את האירוע על פי ראותו.
הניסיון מוכיח כי לא בהכרח יבוא מהלך תוקפני של הצד השני כתגובה
מיידית לתוקפנות .לא מעטים המקרים שבהם מנהיגים הבינו את
מגבלות הכוח שלהם ,או הערכת המצב שלהם לגבי סיכויי הצלחה
של תגובה אינם סבירים ונכונים .לפיכך הם עשו שימוש נרחב ביכולת
ההכחשה ,ונמנע עימות מיותר נוסף .דוגמה לכך הייתה היעדר התגובה
של סוריה לדיווחים בתקשורת הזרה על תקיפת הכור הגרעיני שהיה
בבנייה בצפון סוריה.
הצורך ביכולת ההכחשה מתחדד לנוכח העובדה כי חלק מן העימותים
באזורנו הם על רקע מאבקי דת .מלחמות דת מטבען מונעות ממוטיבציה
של אמונה ,והשיקול ה“רגשי“ מקבל משקל רב .יכולת הכחשה של הצד
ה“סופג“ עשויה לקבל משנה תוקף ככוח מרסן מול דחיפה לתגובה לא
רציונלית.
• חשוב שהיכולות שייבנו יאפשרו מהלכים ומבצעים מול היריב ביעד
ובארצות הבסיס כאחת.
• מתחייבת רמת מוכנות גבוהה ,יכולות מדף ויכולת הפעלה זמינה של
כלים ומבצעים בלו“ז קצר .הפעלת היכולות יכולה להיות הן כצעד
מקדים ללחימה ,הן תוך כדי מערכה צבאית ,וייתכן שגם כמהלך סיום
ויציאה מלוחמה קונבנציונלית.
כדי לממש יכולות אלו יש לפעול במספר מישורים וכיוונים .ראשית ,יש
להכיר בצורך להגדלת משקלם ולהרחבת תפקידם ומשימותיהם של
הארגונים החשאיים ,ולשלוב משימות חדשות מעודכנות בתוכניות העבודה
בהתאם.
כדי לבנות כוח חשאי ,שובר שוויון אלים או “רך“ ,רצוי להתמקד בכמה
תחומי יכולות:
א .סייבר  -הגנתי והתקפי ,המופעל במתארי הפעלה מגוונים ויצירתיים.
ב .טכנולוגיה  -מזעור ,רובוטיקה ,קשר ותקשורת ,יכולות מרחפות,
השתלטות מרחוק I.O.T ,ועוד.
ג .קידום והרחבת שיתופי פעולה חשאיים ,מבצעיים ומדיניים  ,והקמת
והרחבת בריתות עם מדינות שאין עמן קשרים דיפלומטיים .יש מקום

לשקול גם שיתופי פעולה מגודרים עם גורמים הנחשבים כיריבים -
לטובת מענה ממוקד נדרש.
ד .הקמת מסגרות ויחידות ייעודיות ,או התאמת יחידות קיימות עם
מאפיינים המתאימים לזירות במאפיינן המשתנה.
מימוש הפוטנציאל הרב הטמון בהגברת המשקל של הארגונים החשאיים
במערכה מחייב הרחבת התיאום והשיתוף הבין-קהילתי ,בדגש על
הטכנולוגיה ,המודיעין והתמיכה המבצעית .נדרש היתוך יכולות בממשקים
שבהם היתרון היחסי של כל ארגון מובא כמכפיל כוח.
מניתוח האיומים והמענים מסתמן כי ככל שחולף הזמן ,גדל הממשק בין
הארגונים וגדל הדמיון בין צורכי הפיתוח של כל ארגון בנפרד .הגברת
שיתופי הפעולה בעת הזו לא רק תוסיף ותתרום לארגונים ,אלא גם תאפשר
ניהול יעיל יותר של משאבים ומניעת כפילויות.
לצורך העמדת היכולות הנדרשות ,מוצע לפעול להקמת פורום קבוע ,רשמי
וסדור ,של הארגונים החשאיים .כדאי בהחלט לשקול לשתף ,ולו חלקית,
גופים משיקים כגון משטרת ישראל ,רשות הסייבר הלאומית והממונה על
הביומטריה .זה יעסוק במספר נושאים:
א .עדכון שותף בתמונת האיומים בהיבטי בניין כוח.
ב .תיאום ,עדכון ושיתוף בתוכניות עבודה בתחומים רלבנטיים  -על מנת
לייעל מהלכים ,בדגש על מיצוי האפשרויות לבנייה משותפת של יכולות
גנריות או אחרות.
ג .שיתוף ידע ,ניסיון מצטבר ,אירועים והפקות לקחים בהיבטי ההקשרים
הרלבנטיים .מנגנון בין ארגוני לפתרון סוגיות משותפות ,קונפליקטים

מי שמחזיק ביתרון הטכנולוגי יגבר
 בדגש על סייבר ,מחשוב ,קשרותקשורת ,רובוטיקה ומזעור .גם
כאן ישנם שחקנים חדשים .לא רק
מעצמות ומדינות מפתחות יכולות ,גם
גופים וארגונים קטנים יותר ,ולעתים
גורמים פרטיים אזרחיים .אמל"ח
חדש מוכנס לזירה חדשות לבקרים
ומפתיע את היריב

וכיוצא בזה.
ד .יזום מהלכים משותפים כמו פרויקטים ארוכי טווח ורכש בתחומי העניין.
הפורום יכול להיות במתכונת דומה לוועדת ראשי השירותים (ור“ש) ,אך
המשתתפים יהיו מובילי בניין הכוח הבכירים – מעין “פורום ראשי מטה“.
הפורום ידווח לראשי הארגונים על פעילותו ,יקבל הכוונות ואישורים
מתאימים להכנסת פרויקטים ומבצעים לתוכניות העבודה של הארגון על פי
יעדיו ,משימותיו וסדרי העדיפויות.
הנחת העבודה היא כי כל הארגונים החשאיים מקיימים מהלכי בניין כוח על
פי משימותיהם והערכת המצב האסטרטגית שלהם ,אך לא תמיד תוך הכרה,
שילוב ותאום בין-ארגוני .גם שיתופי הפעולה הקיימים הם ברובם טובים,
ומצביעים על בשלות הארגונים לעשות צעד נוסף ומשמעותי.
הטלת אחריות על הארגונים החשאיים לבנות יכולות חדשות ,מכריעות,
“שוברות שוויון“ מתחת לסף המלחמה וברות הכחשה היא אפשרות
מתחייבת ונדרשת .היא תעניק לקברניט הרחבה של ארסנל כלי המלחמה
העומדים לרשותו ,הן בין המלחמות והן במלחמה בהיקף רחב.
כדי לקדם מהלך כזה יש לראות את בניין הכוח החשאי העתידי כמערכה
מנוהלת ומתואמת ,שתיצור מיקוד ,תמנע כפילויות ותאפשר בניית יכולות
חדשות ,משמעותיות וחשובות .אלה יופעלו בעיתוי ובמקום הנכונים ,ככלי
נוסף ,תומך ומשפיע בידי קברניטי המדינה .
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דודי סימן טוב | חוקר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במרכז למורשת המודיעין וחוקר המכון למחקרי ביטחון לאומי
נעם אלון | מומחה לאסטרטגיה ,מודיעין ,תהליכי למידה וחדשנות



האם תרומת המודיעין
צריכה להיות מוגבלת
לעניינים ביטחוניים בלבד?
בעשורים הראשונים למדינת ישראל ,תחושת האיום הקיומי ,שליוותה את מקבלי
ההחלטות ,נתנה את הטון בכל הקור לעבודה המודיעינית .האם נוכח השינויים בסביבה
האסטרטגית והגלובלית נדרשת חשיבה מחודשת גם על תפקיד המודיעין במדינה?

מרבית העוסקים במודיעין ברמה הלאומית תופסים את הממדים
הביטחוניים והמדיניים כמרכז פעולתו .כך העיסוק בתחום הגרעין,
למשל ,מקושר בדרך כלל לאיומים אסטרטגיים ,בעוד ההיבטים
האקולוגיים והסביבתיים שלו כמעט ואינם מטופלים כחלק
מתפיסה ביטחונית-לאומית .זה ניכר גם בתחום הבריאות ,בהיבטים
של מגפות ותחלואה בעולם ,וכן בתחומי הטכנולוגיה והכלכלה.
בראשית דרכה של קהילת המודיעין ,מונה ראובן שילוח לראש המוסד
המרכזי לביון ,כגוף מטה ולא גוף ביצוע .בין תפקידיו הוא נדרש לתאם את
צורכי כלל משרדי הממשלה מול קהילת המודיעין .דומה כי רעיון זה נמוג
ולא נותר ממנו כיום כמעט דבר ,ומרבית משרדי הממשלה  -למעט משרדי
הביטחון והחוץ ,ולאחרונה משרד המודיעין והמשרד לעניינים אסטרטגיים
 לא מצויים בקשר עם קהילת המודיעין .הם דואגים לצורכיהם באמצעותהקמת יחידות מחקר עצמאיות במקרה הטוב .מבלי לגרוע מחשיבות
המחקר העצמי ,עולה שאלה :האם לנקודת מבט מודיעינית ,שמביאה לידי
ביטוי יכולות איסוף ,התכה ,עיבוד והסקה רב-ממדיים ,יש בכדי להביא
תרומה ייחודית גם בנושאים אזרחיים?

כמעט מראשיתה התמקדה מדינת
ישראל קהילת המודיעין בנושאים
ביטחוניים .אמ"ן ,שאף הוגדר בעבר
כ"מעריך לאומי" ,פועל במסגרת צה"ל,
ולפיכך הוא התמקד באופן טבעי
בסוגיות שעניינו את הצבא .גם גורם
אזרחי מרכזי כמו המוסד ,שעסק
בעבר גם בסוגיות אזרחיות ,העמיד
בלב העשייה בעשורים האחרונים
סוגיות ביטחוניות בלבד
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כמעט מראשיתה התמקדה מדינת ישראל קהילת המודיעין בנושאים
ביטחוניים .אמ”ן ,שאף הוגדר בעבר כ”מעריך לאומי” ,פועל במסגרת צה”ל,
ולפיכך הוא התמקד באופן טבעי בסוגיות שעניינו את הצבא .גם גורם אזרחי
מרכזי כמו המוסד ,שעסק בעבר גם בסוגיות אזרחיות ,העמיד בלב העשייה
בעשורים האחרונים סוגיות ביטחוניות בלבד.

תחושת האיום הקיומי מיקדה את תשומת הלב בהיבטים
ביטחוניים ומדיניים

בישראל ,בניגוד למדינות מערביות אחרות ,לא קיים גוף מודיעין לאומי
אזרחי .תחושת האיום הקיומי ,שליוותה את מקבלי ההחלטות במדינת
ישראל בעשורים הראשונים לקיומה ,מיקדה את תשומת ליבם בהיבטים
אלה .האם בעשורים האחרונים מדינת ישראל עוד מצויה באיום קיומי
המצריך מיקוד בלעדי בתחומי הביטחון והמדיניות ,או שנוכח השינויים
בסביבה האסטרטגית והגלובלית נדרשת חשיבה מחודשת גם על תפקיד
המודיעין במדינה?
קהילות מודיעין מערביות עוסקות בהקשרים אזרחיים לצד עיסוק
באיומים ביטחוניים כמו טרור .דו”חות ה”מגמות הגלובליות” של המועצה
הלאומית למודיעין בארה”ב ובבריטניה מטפלים גם בהיבטים אקולוגיים,
אקלימיים ,טכנולוגיים ודמוגרפיים ;.בסינגפור הוקם גוף אזרחי (RAHS -
 )risk Assessment and Horizon Scanningשאמון על ניתוח מידע
כלכלי ,חברתי ,רפואי ומשפטי כדי לאתר מגמות בעלות פוטנציאל השפעה
על החוסן הלאומי; באוסטרליה הוקמה קהילה רשתית בין-משרדית
()AJACN - The Australasian Joint Agencies Scanning Network
ללמידה ותיאום בין מגמות אזרחיות וציבוריות בעלות פוטנציאל השפעה
על המרחב הציבורי והאזרחי הלאומי; בבריטניה הוקם גוף שמסייע לקבלת
החלטות של הממשלה ,הכפוף לשר לענייני קבינט (Horizon Scanning
 ;)Programme teamובקנדה הוקם גוף פדרלי עצמאי דומה בניהול סגני
השרים הבכירים בממשלה (.)PHC - Policy Horizons Canada

מודיעין לביטחון לאומי מול מודיעין לאומי

כדי לענות על שאלת הצורך במודיעין לביטחון לאומי ,כדאי לנסות להבין
את המושג עצמו ולהבחין בינו לבין מודיעין לאומי“ .ביטחון לאומי”
הוא מערכת מורכבת של מושגים ותפיסות המקיימים אינטראקציות

ראובן שילוח בדרכו לרודוס לשיחות על שביתת הנשק.1949 ,
נדרש לתאם את צורכי כלל משרדי הממשלה מול קהילת
המודיעין  -רעיון שנדמה כי נמוג ולא נותר ממנו כיום כמעט דבר
ביניהן ,ששילובם יחד מאפשר למדינה להבטיח את עצמאותה ,שלמותה
הטריטוריאלית וביטחונה ,ערכיה ואורח החיים של אזרחיה .ניתן להבחין
בין גישות המצמצמות את המושג “ביטחון לאומי” למימדים הביטחוניים,
ובמידה רבה פיזיים ,לבין גישות המרחיבות את המושג להיבטים נוספים,
פעמים רבות “רכים יותר” ,דוגמת חינוך ,בריאות ,איכות סביבה וכלכלה.
נראה כי הגישה הקלאסית ,המצמצמת את מרכיב הביטחון הלאומי
למימדים הביטחוניים ובדרך כלל לאיומים ה”נראים בעין” ,היא צרה מדי
ואינה מאפשרת רוחב יריעה מספק לקבלת החלטות בתחום הביטחון
הלאומי .מנגד ,לא ניתן להרחיב את המושג לכל ממד באשר הוא ,שכן אז
הדבר יעקר הלכה למעשה את המושג מתוכנו ,וימנע הסקת מסקנות ברמה
הפרקטית.
באמצעות הגדרה זו ,אנו מבחינים בין מודיעין לאומי ,שנועד לשרת את
קובעי המדיניות לצורך קבלת החלטות בענייני חוץ בזמן שלום ומלחמה;
לבין מודיעין לביטחון לאומי ,שנועד לשרת את קובעי המדיניות לצורך
קבלת החלטות ארוכות טווח בענייני חוץ ובעיקר פנים ,ובכך לאפשר שימור
ושיפור אורח החיים של אזרחי ותושבי המדינה .באופן אחר ,מיקודו של
המודיעין הלאומי הוא באיומים חיצוניים ,בעיקר ביטחוניים ומדיניים ,ואילו
מיקודו של המודיעין לביטחון לאומי הוא בטרנספורמציות פנים-מדינתיות,
בעיקר אזרחיות וציבוריות .מכאן ,שיש מאפיינים שונים בין המודיעין
הלאומי לבין המודיעין לביטחון לאומי .המאפיינים המרכזיים שנדרשים,
להערכתנו ,למודיעין לביטחון לאומי:
מערכתי וגלוי ולא טקטי וסודי  -קבלת החלטות ביטחונית לאומית עוסקת
במכלול ,ומתמקדת בקשרים האפשריים בין מערכות שונות .היא איננה
“זקוקה” למודיעין מסווג ,שהוא טקטי במהותו ,ובוודאי לא ל”ידיעות”
במובן של מידע בלתי מעובד ,המוכר בקהילת המודיעין .הבנת הנדרש לצורך
קבלת החלטות ביטחונית לאומית צריכה להתבסס על תובנות-על ,מגמות
ותהליכים – כולם בלתי מסווגים ועוסקים בנושאים אזרחיים.
שיתוף הציבור בגיבוש ההערכה  -רוחב היריעה ,הדרישה לגמישות וליכולת

הכנסה והוצאה מהירה של סוגיות ותחומי ידע לתהליך ,וכן ריבוי המומחיות
הנדרשות – כולם מאתגרים את היכולת של “מומחים” ספורים לנהל את
התהליך מקצה לקצה .הם מחייבים שיתוף מרבי ולמידה רחבת היקף.
בעידן המידע רוב מוחלט של התהליכים ,המגמות והתובנות איננו נחלתם
של מיעוט מומחים ,אלא דווקא של הציבור והרשת .לפיכך ניתן להזמין
את הציבור ,ובכלל זה מכוני מחקר ,מומחים אקדמיים ושאינם אקדמיים
ואנשים פרטיים  -להיות שותפים לגיבוש המודיעין.
רב-ממדי – המודיעין לביטחון לאומי איננו עוסק בתחום ידע מסוים או
בזירות גיאוגרפיות ספציפיות ,אלא בסוגיות רוחב רחבות היקף ובמגמות
גלובליות .עיסוקו העיקרי הוא בחיבור בין ממדים שונים ,ביכולת להסיק
איך חיבורם של מגמות ותהליכים המתקיימים בזירות גיאוגרפיות ונושאיות
שונות יכול להשפיע על הביטחון הלאומי .בין היתר ,יש חשיבות לחיבור בין
סוגיות “פנים” ו”חוץ” ,ובייחוד להתלכדות אפשרית והאצה של מגמות
מה”חוץ” ל”פנים”.
טווח ארוך – המודיעין הביטחוני לאומי איננו עוסק במגמות ותהליכים
קיימים .אלה גם כך מוכרים ומטופלים .יתרונו הגדול של מודיעין זה הוא
ביכולתו לעורר תהליכי מחשבה ופעולה ,שיאפשרו למקבלי ההחלטות
להכין את הקרקע מבעוד מועד ,בין אם לאיום ובין אם להזדמנות .תהליכים
ומגמות בתחום הביטחון הלאומי אינם מושפעים או משפיעים בטווח של
שנים בודדות .בדרך כלל נדרשות להם שנים רבות כדי ליצור שינוי יסודי.
בהתאם ,נדרש פרק זמן ארוך לקבלת החלטות בתחומים.
המודיעין לביטחון לאומי ,אם כן ,שונה מהותית מהמודיעין הלאומי הקיים
היום במדינת ישראל .כדי לפתחו נדרש שינוי באופן שבו בנויה קהילת
המודיעין ,שינוי בהגדרת המשימות שלה ותמורה באופי היחסים שלה עם
משרדי הממשלה ,עם גורמים אזרחיים בארץ ובעולם ועם הציבור עצמו.
פיתוח ידע ביטחוני-לאומי איננו יכול להתקיים במערכות נפרדות
המתקשרות ביניהן בדיונים ובחלופת תכתובות .עליו להיות משותף
למקבלי ההחלטות ולאנשי המודיעין .במובן זה ,מקבלי ההחלטות וגורמים
מקצועיים הם יצרני ידע לא פחות מאנשי המודיעין ,והמפגש ביניהם יכול
להיות פורה ומעניין.
כדי לתת מענה לסוגיות לאומיות שאינן רק ביטחוניות נדרשת קהילת
המודיעין להשתנות .זה נכון לגבי המבנה שלה ,אופי כוח האדם שלה,
השאלות שהיא שואלת ,והקשרים שלה עם חלק ממשרדי הממשלה .ייתכן
אף שבטווח הארוך תידרש הקמת ארגון מודיעיני לאומי חדש ,בדומה
למועצה למודיעין לאומי בארה”ב ובחלק ממדינות המערב.

מודיעין לטובת הציבור הרחב

סוגיה נוספת שעולה מדיון זה ,היא הצורך של קהילת המודיעין לתת דין
וחשבון שיטתי לציבור .כיום ,אין זה המצב ,והערכות מודיעין עושות את דרכן
לשיח הציבור באקראי .ואולם ,ניתן לחשוב על כמה סיבות שמחייבות שיתוף
הציבור בהערכות המודיעין הלאומי כבר היום ,ללא קשר לצורך לפתח את
המודיעין לביטחון לאומי .ראשית ,בעידן הנוכחי מוקצה תקציב משמעותי
לקהילת המודיעין ,לעתים ללא הבנה והתעמקות של הגורמים האזרחיים
וללא יכולת פיקוח מצדם .כדי לאפשר פיקוח ובקרה על הקצאת התקציב
הזה ,נדרשת פתיחות יחסית מצד קהילת המודיעין .שנית ,מורכבות הסביבה
האסטרטגית של ישראל גוברת .מורכבות זו מחייבת תהליך למידה ושיח
מתמיד עם הגורמים האזרחיים – ברמת הלאומית ,המקומית ,והציבורית
– כדי שאלה יוכלו לגזור משמעויות ולהתכונן למגמות המתפתחות ,כמו
גם למול אירועים מתפרצים .שלישית ,קהילת המודיעין יכולה להשיג רווח
מקשר פתוח עם הציבור והמרחב האזרחי .בעידן של מורכבות ,הצפת מידע
והתפתחויות בלתי צפויות ,יש יתרון להצפה של מגמות ותהליכים צדדיים
 שקהילת המודיעין אינה עוסקת בהם בשל קוצר היריעה ,חלוקת הקשבוהמשאבים  -דווקא מצד החברה האזרחית .פעפוע של רעיונות ותחומים
שמתפתחים דווקא לא בהקשר בטחוני לתחום המודיעיני ,עשויה לסייע גם
להערכת המודיעין הלאומית הביטחונית-אסטרטגית .
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שירות המודיעין של ברה”מ:
 20השנים הראשונות

במהלך המחצית הראשונה של המאה ה 20-ידע העולם אירועים מטלטלים ,בראשם שתי מלחמות עולם .לב ניב,
איש אמ"ן ו"נתיב" בעברו ,מגיש עבודה מקיפה ומפורטת על אודות המודיעין הסובייטי בעת ההיא .לדבריו בתקופה
זו "היו לסובייטים שירותי המודיעין הפעילים ביותר בעולם ,וככל הנראה גם היעילים שבהם" .ברה"מ ,אשר "סבלה
מפרנויה ביטחונית ...הכריזה מלחמה (אידיאולוגית וחתרנית) על כל העולם המערבי-קפיטליסטי".
הקברניטים הסובייטיים הגיעו בדרכים מגוונות למעמד שכזה ולפריסה כה מסועפת של שלוחות המודיעין .כך
"התפתח מערך איסופי אדיר ממדים" ,אך המחבר מוצא נקודת תורפה" :היעדר גוף מחקרי-הערכתי של מומחים",
בעיקר בתחום המודיעין המדיני.
היקפי הפעילות חובקת העולם של המודיעין הסובייטי ראויים לעיון גם כיום ,אף ששבעה עשורים ויותר חלפו מאז.
מחקרו המפורט של ניב מלמד ומאיר עיניים לכל המתעניינים בנושא

סטלין (מימין) עם ניקולאי יז'וב .1937 ,האות לתחילת הטיהורים
ניתן ב 1936-על ידי סטאלין בעצמו ,כשהחליף את ראש הנ.ק.ו.ד
גנריך יאגודה ,שהוצא להורג שנתיים לאחר מכן ,בניקולאי יז'וב.
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להעריך את המידע הנאסף ולהסיק מסקנות ,אלא רק ב.1943-
עיקר עיסוקו של השירות היה להפעיל מערך מקורות חיים בחו”ל .זה נעשה
בעזרת שלוחות משני סוגים עיקריים :שלוחות לגאליות ,כלומר גופים
במסגרת הנציגויות הרשמיות של ברה”מ .כל שלוחה כללה ראש שלוחה
ועובד מבצעי אחד או יותר; ושלוחות בלתי לגאליות  -קציני איסוף או
סוכנים מגויסים בכירים מקרב אזרחים זרים שהפעילו סוכן משנה (מקור)
אחד לפחות.
השלוחות הראשונות והחשובות הוקמו במדינות שגבלו בברה”מ או שהיו
קרובות אליה :גרמניה (ברלין) ,פולין (ורשה) ,מדינות סקנדינביות ובלטיות,
מדינות הבלקן .החשובה מכולן הייתה השלוחה בברלין ,שממנה ניתן
היה להפעיל שלוחות משנה וסוכנים עצמאיים במדינות אחרות .השנייה
בחשיבותה הייתה השלוחה בלונדון ,משום שבריטניה נחשבה לאויב
המסוכן ביותר של ברה”מ.
“תקופת הזוהר” של המודיעין הסובייטי שררה מסוף שנות ה 20-עד
למחצית שנות ה .30-היה זה העידן של “הבלתי לגאליים הגדולים” (The
 )great illegalsבאירופה :לב אורלוב ,שמו האמתי פלדבין (ראו מאמרו
של אברהם בקר“ ,הבוגד שלא בגד” ,מבט מל”מ ,גיליון  ,78יולי  ,)2017ולטר
קריביצקי ,איגנאטי רייס (שמו האמיתי נתן פורצקי) ,דמיטרי ביסטרולטוב,

מאז הקמתם בשנת  1920כללו שירותי המודיעין של ברה”מ שלושה זרועות
עיקריות .האחת ,שירות מודיעין חוץ ( ,)INOכיום  ;SVRהשנייה ,המודיעין
הצבאי ( ,)RUכיום  ;GRUושלישית ,המודיעין המסכל ,כיום  .FSBהמאמר
שלהלן יסקור בקיצור נמרץ את קורותיו של שירות מודיעין החוץ מהקמתו
ועד .1941

התחלופות התדירות ,כמו גם משך
שירותם הקצר של ראשי הארגון,
לא היטיבו ,בלשון המעטה ,עם
המודיעין הסובייטי .על מצב שירות
מודיעין החוץ בתקופה זו תעיד
העובדה כי במהלך  1938במשך
כארבעה חודשים לא הועבר ממטה
הארגון להנהגה ולו דיווח אחד

שירות המודיעין המדיני (מודיעין החוץ) הסובייטי הוקם באביב ,1920
במחלקה המיוחדת של “הוועדה המיוחדת למאבק בחבלות ובספסרות”.
זו הוקמה בדצמבר  1917כדי להגן על המשטר הקומוניסטי ולהיאבק
באויבי הפנים .על הוועדה ,ובקיצור צ’.ק ,הוטל להקים ולנהל שלוחות
מודיעין בכיסוי דיפלומטי בחו”ל .הגוף החדש נקרא( INOמחלקת חו”ל
ברוסית) .על פי פקודה ההקמה“ ,כל המגעים של הצ’.ק עם מדינות זרות,
כמו גם עם משרד החוץ ...ינוהלו באמצעות ה .”INO-כאן החלה ההיסטוריה
הרשמית של שירותי המודיעין בברה”מ .בראש  INOהוצב מאיר טריליסר,
שכיהן בתפקיד מ 1922-ועד  .1929הוא ארגן את ה ,INO-חילק אותו
מבחינה גיאוגרפית לששה ענפים ואף הנהיג תקנון בנושא שלוחות חו”ל של
המחלקה .התקנון הגדיר את מטרותיה של הפעילות המודיעינית במדינות
זרות (הצי”ח הבסיסי) לפי סדר עדיפויות:
• •גילוי וחשיפת ארגונים אנטי-מהפכניים.
• •איסוף מודיעין על כל הארגונים המנהלים פעולות ריגול נגד ברה”מ.
• •מדיניותן של מדינות יעד ומצבן הכלכלי.
• •השגת מסמכים בכל התחומים שצוינו.
יעדם העיקרי של שירותי המודיעין הסובייטיים היו “הארגונים הלבנים”
– התארגנויות של קבוצות מהגרים ,שלחמו נגד הבולשביקים במלחמת
האזרחים .בראיית הסובייטים ,ארגונים אלה לא זנחו את שאיפתם להפיל
את המשטר בברה”מ .בשלב זה לא תוכנן ולא הוקם כל גוף מחקרי שתפקידו

בוריס בזארוב ,תיאודור מאלי וארנולד דויטש .ב 1930-עבדו ב INO-עבדו
 122אנשים ,מחציתם בשלוחות בחו”ל.
ב ,1934-עם הקמת הנ.ק.ו.ד  -משרד הפנים המורחב ,שהחליף את הצ’.ק –
קבעה הממשלה את תפקידי ה INO-שהיה כפוף אליו כדלקמן:
• •חשיפת קשרים ,מזימות מכוונות נגד ברה”מ ,פעילות עוינת של מדינות
זרות ושל שירותי המודיעין שלהן והמטות הכלליים ,וכן של ארגונים
פוליטיים אנטי סובייטיים בשטחן.
• •חשיפת פעולות ריגול ,טרור וחבלה בשטח ברה”מ.
• •ניהול פעילותן של השלוחות בחו”ל.
• •פיקוח ובקרה על עבודת הלשכה למתן אשרות כניסה לזרים ,ניהול רישום
של אזרחים זרים בברה”מ ופיקוח עליהם.
אנשי כל השלוחות הצליחו לגייס ולהפעיל מקורות מודיעיניים חשובים.
אלה כללו בעיקר אנשי צופן ובעלי תפקידים מקרב גורמי ממשל ותעשייה
בגרמניה ,בבריטניה ובצרפת .בבריטניה נחלו הסובייטים הצלחה רבה בגיוס
“החמישייה הקיימבריג’ית”“ ,הקבוצה האוקספורדית” ו”קבוצת ארסנל”.
שירות מודיעין החוץ נחל הצלחה כשגייס והפעיל קבוצת מקורות בגרמניה
הנאצית ,שחלקם נודע בהמשך כ”תזמורת האדומה”.
אחד התחומים החשובים בפעילות ה INO-היה ריגול תעשייתי ,משולב עם
איסוף מודיעין טכני .הצורך בריגול תעשייתי נכנס לצי”ח בסיסי ב,1930-
בעיקר לצרכי המו”פ והתעשייה הסובייטית המתפתחת .ריגול זה התבצע,

ראש הנ.ק.ו.ד גנריך יאגודה .האות לתחילת הטיהורים ניתן ב1936-
על ידי סטאלין בעצמו ,כשהחליף את יאגודה ,שהוצא להורג
שנתיים לאחר מכן ,בניקולאי יז’וב
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לפחות באופן חלקי ,לפי הזמנות מפורשות של משרדי התכנון והמפעלים
התעשייתיים בברה”מ ,וחסך למדינה מיליוני דולרים ויותר.
ה INO-פעל בשתי דרכים נוספות“ :צעדים אקטיביים” – פעולות שבוצעו
בעיקר באמצעות גורמי הקומינטרן (האיגוד הבינלאומי של המפלגות
הקומוניסטיות) ,במטרה לערער את החיים התקינים במדינות היעד.
דוגמאות לכך ניכרות מצד אחד בארגון התקוממויות בכמה מדינות ,ומהצד
השני  -באירוח אישים ומשלחות בברה”מ .הצעדים האקטיביים כללו גם
“שתילת” עיתונאים בזהות מערבית שאולה או בדויה במדינות אחרות ,כדי
שיכתבו מאמרים וכתבות פרו-סובייטיים.
מבצעים מיוחדים – בשנות ה 20-וה 30-ניהל שירות המודיעין הסובייטי
מלחמת חורמה נגד מי שהוגדרו כאויבים :תנועות המהגרים “הלבנים”
( ,)ROVSלאומנים אוקראיניים ( ,)OUNמתנגדי סטאלין בחו”ל ,בראשם
לב טרוצקי ,ועריקים מקרב הסוכנים בחו”ל.
במסגרת הפעולות הנ”ל נערכו מספר מבצעים .מול המהגרים “הלבנים”
נערכו מבצעי “טרסט” ו”סינדיקט” ,שעיקרם פיתוי ומשיכה של בכירי
ה ROVS-ושל ארגונים אחרים לברה”מ או חיסולם בחו”ל (ראו מאמרו
של רפי קיטרון“ ,אסור לתת אמון ב ,”TRUST-גיליון  79של מבט מל”מ,
עמ’  .)7 – 4הפעולות מול הלאומנים האוקראינים :כללו את רצח מנהיג
אוקראינה העצמאית בשנים  ,1920 – 1919וכן את חיסול ראש הOUN-
יבגני קונובלץ .נערכו גם מבצעים מול מתנגדי סטאלין :מבצע “אוטקה”
(“ברווז”) – חיסולו של לב טרוצקי ( )1940ושל עריקי המודיעין  -וולטר
קריביצקי ( ,1941ארה”ב) ,גיאורגי אגאבקוב ( ,1937צרפת) ואיגנאצי רייס,
( ,1937שווייץ).
על אף כל ההצלחות ידע שירות מודיעין החוץ גם כישלונות צורבים ,בעיקר
בסוף שנות ה .20-זאת לאחר שבאביב  1927נחשפו פעולות הריגול
הסובייטיות בשמונה מדינות .היו לכך שתי סיבות מרכזיות :ראשית,
שלוחות איושו בקציני מודיעין בלתי מנוסים ולא הייתה הקפדה על כללי
התנהגות מבצעית; ושנית ,היעדר חסינות לצפנים ששימשו את המודיעין.
כישלונות אלה היו ,כך נראה ,הגורם לארגון מחדש שנעשה ב INO-ב.1930-

בבריטניה נחלו הסובייטים
הצלחה רבה בגיוס “החמישייה
הקיימבריג’ית”“ ,הקבוצה
האוקספורדית” ו”קבוצת ארסנל”.
שירות מודיעין החוץ נחל הצלחה
כשגייס והפעיל קבוצת מקורות
בגרמניה הנאצית ,שחלקם נודע
בהמשך כ”תזמורת האדומה”
הטיהורים הגדולים ()1940-1937

לאופולד טרפר .היה ראש רשת ריגול של המודיעין הסובייטי
במערב אירופה ,שפעלה בשנים  .1942-1938רשת ריגול זו
כונתה על ידי הגרמנים בשם "התזמורת האדומה".

הצבאי .במסגרת הטיהורים נקראו כמעט כל ראשי השלוחות ומפעילי
סוכנים לשוב לברה”מ .מרביתם נעצרו והוצאו להורג ,בהם ראש השלוחה
החסויה בלונדון תיאודור מאלי .כתוצאה ,כמעט כל השלוחות החסויות
חדלו להתקיים ואבדו קשרים עם מקורות ערכיים ביותר .בחלק מהשלוחות
הלגאליות נותרו קצ”א או שניים בלבד ,לרוב צעירים ובלתי מנוסים.
בפברואר  1938מת  -או שמא הוצא להורג בהרעלה  -ראש ה INO -אברהם
סלוצקי .עד סוף אותה שנה התחלפו שלושה ראשי  INOנוספים .את האחרון
בשרשרת ,ולדימיר דקנוזוב (ששימש בהמשך סגן שר החוץ ושגריר בגרמניה
הנאצית) החליף במרץ  1939צעיר בשם פבל פיטין ,וזה נשאר בתפקיד עד
 .1946התחלופות התדירות ,כמו גם משך שירותם הקצר של ראשי הארגון,
לא היטיבו ,בלשון המעטה ,עם המודיעין הסובייטי .על מצב שירות מודיעין
החוץ בתקופה זו תעיד העובדה כי במהלך  1938במשך כארבעה חודשים לא
הועבר ממטה הארגון להנהגה ולו דיווח אחד.
במהלך הטיהורים חוסלו כמעט כמחצית ממשרתי הנ.ק.ו.ד .בו בזמן נקבע
כי עיקר מאמצי המודיעין חייבים להתרכז ב»חיפוש ובחיסול ‘אויבי העם’”,
ולא באיסוף מודיעין חיובי .שיקום השירות החל למעשה רק עם בואו של
פיטין ,ובעיקר ב ,1940-עת גויסו בבהילות כ 800-אנשי מפלגה כדי לאייש
את שורות הנ.ק.ו.ד .אז החלו בבהילות להקים מחדש את השלוחות.

בשנים  1938 - 1937החל הINO -לקרוס בשל הטיהורים הגדולים .אלה
הקיפו את כל מערך השירות הציבורי והמפלגה הקומוניסטית ,לרבות צמרת
המפלגה והממשלה ,הצבא ושירותי הביטחון והמודיעין.
האות לתחילת הטיהורים ניתן ב 1936-על ידי סטאלין בעצמו ,כשהחליף
את ראש הנ.ק.ו.ד גנריך יאגודה ,שהוצא להורג שנתיים לאחר מכן ,בניקולאי
יז’וב .במרץ  1937קבע יז’וב כי “מרגלים תפסו עמדות בכירות בנ.ק.ו.ד”.
סטאלין פסק בעניין סופית כשביוני  1937אמר“ :אין לנו מודיעין ,מודיעין
אמיתי ...המודיעין הוא התחום שבו נחלנו – לראשונה זה  20שנה – מפלה שיקום והתרעה ()1941-1940
ב 1940-הועסקו במטה ה INO 695-אנשים ב 17-מחלקות .בחו”ל פעלו
מוחצת .משימתנו היא להעמיד את המודיעין על הרגליים”.
דברים אלה היו האות לתחילת מסע הטיהורים בשירותי הביטחון והמודיעין  40שלוחות ,שאליהן שוגרו  242אנשים נוספים .בפברואר  ,1941ערב מבצע
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"ברברוסה"  -תוכנית המבצעים למלחמה נגד ברה"מ ולכיבוש שטחה על ידי
צבאות גרמניה הנאצית ובעלות בריתה  -בוצעה רפורמה נוספת :הנ.ק.ו.ד
פוצל לשני מיניסטריונים ,נ.ק.וד ונ.ק.ג.ב (הקומיסריאט העממי לביטחון
המדינה) .שירותי הביטחון והמודיעין הסובייטיים הוכפפו למיניסטריון
החדש ,שבראשו הועמד וסבולוד מרקולוב .בקיץ  ,1941אחרי המתקפה
הגרמנית ,מוזגו שני המיניסטריונים שוב לנ.ק.ו.ד ,ובראשו שוב הועמד
לברנטי בריה.
בתקופה זו הצליח ה INO-לשקם מקצת ממערכיו .בין היתר חידש את
קשריו עם סוכניו באנגליה ועם אלה שבגרמניה הנאצית .עם זאת כשל
ה ,INO-כמו כלל מערך המודיעין הסובייטי ,במתן התרעה ברורה וממוקדת
בדבר המתקפה הגרמנית המתקרבת.

הגירסא הסובייטית ל"האויב מאזין" על גבי פוסטר

הסובייטים מסתערים על סיגינט ופענוח

“הסיגינט הסובייטי היה הגדול והעשיר בעולם.
יותר מכל שירות אחר בעולם ,הוא הסתייע במודיעין ממקורות חיים”
ג’פרי ריצ’לסון“ ,מאה של מרגלים”.
הסובייטים השקיעו משאבים ומאמצים רבים בהשגת צפנים וקודים של
גופים במדינות זרות  -והצליחו בכך הרבה יותר מכל מדינה אחרת .הסיגינט
הסובייטי בתקופה שקדמה למלחמת העולם השנייה היה מפותח והוכיח
את עצמו ,בין היתר ,בחזית היפנית.
קיים מידע מועט בנושא הסיגינט הסובייטי בתקופה שקדמה למלחמת
העולם השנייה ,והמידע הקיים מלא “שטחים מתים” וסתירות .ראשיתו של
מערך ההאזנה עוד במלחמת האזרחים ,שפרצה ב ,1917-שבמהלכה הופעלו
גם מכ”נים (מגלי כיוון  -מכשירים שיכולים לגלות את הכיוון שממנו מגיע
שידור אלחוטי) .ב 1919-הפעיל הצבא האדום  24בסיסי האזנה וששה
מכ”נים; בשנה שלאחר מכן היו כבר  80בסיס האזנה ושמונה מכ”נים .שירות
הביטחון הסובייטי הצעיר ,הצ’קה ,הפעיל אף הוא תשתית האזנה על קווי
הטלפון של אישים חשודים ומול ארגונים מחתרתיים.

הסובייטים השקיעו משאבים
ומאמצים רבים בהשגת צפנים
וקודים של גופים במדינות זרות -
והצליחו בכך הרבה יותר מכל מדינה
אחרת .הסיגינט הסובייטי בתקופה
שקדמה למלחמת העולם השנייה
היה מפותח והוכיח את עצמו ,בין
היתר ,בחזית היפנית
גם בסיום מלחמת האזרחים נמשכו ההאזנות .הצבא האזין בסיוע
גורמים ייעודיים במטה המודיעין וביחידות בשטח ,והמודיעין המדיני
( )INOוהמסכל ,כמו גם משטרת הביטחון ,עסק בהאזנות .ה INO-השיג,
באמצעות שלוחותיו בחו”ל ,צפנים דיפלומטיים שאפשרו לו ליירט ולפענח
את התשדורות בין משרדי חוץ ונציגויות של מדינות שונות; זאת בדגש על
התעבורה הדיפלומטית של בריטניה ,צרפת ויפן.
הצי”ח של גורמי האיסוף הסובייטיים כלל בעדיפות גבוהה השגת צפנים
וקודים של גופים במדינות היעד ,בעיקר של משרדי החוץ וההגנה.
הסובייטים הצליחו בכך הרבה יותר מכל מדינה אחרת ,כי השקיעו משאבים

ומאמצים רבים .גם סידורי אבטחה וביטחון לקויים או חסרים ביעדים
הרלבנטיים תרמו להצלחה הסובייטית.

ב 1929-השיקו הסובייטים מגמת סיגינט

יחידות האזנה צבאיות נפרסו לאורך גבולותיה של ברה”מ ויירטו את
התעבורה האלחוטית של הצבאות במדינות סמוכות .ב 1924-הקימה
מנהלת המודיעין הצבאי  12צוותי האזנה ואיכון ,ובכל צוות שלושה
מקלטים – מכ”ן ושני מקלטי דיבור 336 .אנשים עבדו בתחום בכל הצבא
האדום .על בסיס צוותים אלה הוקמו בהמשך פלוגות האזנה ,וב 1928-אף
הוקמו גדודי האזנה – גדוד לכל אחד מארבעת הפיקודים לאורך הגבולות.
במבנה זה צומצמו צוותי האזנה והאיכון כך שבכל צוות היו רק  13אנשים,
מכ”ן ושני מקלטים.
ב 1929-פתחו הסובייטים ,במסגרת קורסי קמ”נים מתקדמים ,מגמת
סיגינט .הלימודים נמשכו חצי שנה .שנה לאחר מכן נפתחה בבי”ס לקשר
בלנינגרד מגמה להכשרת מפקדי מחלקות סיגינט ,שבו נלמדו גם שפות זרות.
הבעיה העיקרית הייתה בתחום הבינה הרשתית (ב”ר) .התחום מתמקד
בתעבורה אלחוטית  -תדרים ,מספר תחנות ברשת ,אותות – לשם זיהוי
דובר ומיקומו) בשילוב המכ»ן) -מבלי לשמוע או לקרוא את התוכן .כדי
ללמד את התחום ,להטמיע ולנהל אותו באופן שוטף ,הוקמה מחלקה
מיוחדת במנהלת המודיעין הצבאי .במהלך שנות ה 30-ערכו הסובייטים
ניסיונות שונים במבנה וכן בארגון ובכפיפות של גורמי האזנה בשטח; הוקמו
מרכזי ב”ר; גורמי האזנה ואיכון ברמת ארמיה ופיקוד אוחדו לגדודים,
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וברמת גיס  -לפלוגות.
משום שלפחות חלק מהתעבורה שנקלטה הוצפן,
הוקם ב 1928-מדור חיבור (פענוח) .ב 1930-הוקם
במנהלת המודיעין מדור סיגינט (נקרא יחידה ,)5
שבהמשך התרחב למחלקה .תפקידו היה לכוון את
ההאזנה ולעבד במרוכז את החומר הנקלט .במקביל
הוקמה ב 1931-מחלקה בראשותו של פבל חרקביץ’.
בתחילת שנות ה 30-אוחדו מערכי האזנה והחיבור
של שני שירותי המודיעין ,הצבאי ושל ה,INO-
ליחידה אחת .בראשה עמד גלב בוקיי ,שעמד בראש
שירותי ההצפנה והחיבור של הנ.ק.ו.ד .סגנו היה ראש
שירותי הסיגינט של המודיעין הצבאי ,חרקביץ’.
מטה היחידה שכן במרכז מוסקבה ,ויחידות ההאזנה
התפרסו בכל מרחבי הגבול של ברה”מ.
אף על פי שהוקמה היחידה המאוחדת ,המשיכו הצבא
והנ.ק.ו.ד לקיים גופי האזנה עצמאיים משלהם .הצבא
המשיך במערך ההאזנה הטקטית והאופרטיבית,
והנ.ק.ו.ד המשיך בכך לצורכי ביטחון פנים ואף
למודיעין חיובי ,כמו חדירה והתקנת אמצעי האזנה
בשגרירויות ובנציגויות זרות ,בעיקר במוסקבה.
בעקבות הארגון מחדש בשני השירותים ב,1938-
היחידה המשותפת פוצלה הלכה למעשה; כל שירות
שב לפעילות סיגינטית בתחומו.

שוחד ,סחיטה וגיוס עובדים מקומיים

חיילים של הצבא האדום מניפים את הדגל הסובייטי בקרב אגם חסן.
לדברי הסובייטים ,המידע ממקורות הסיגינט היווה כשליש מסך המידע
המודיעיני על הצבא היפני

השיטות שנקטו שירותי המודיעין הסובייטיים,
ובעיקר  ,INOלהשגת צפנים ,קודים ותכתובות
מוצפנות היו מגוונות .אלה כללו שוחד ,סחיטה
וגיוס עובדים מקומיים בשגרירויות השונות ,לרבות
בשגרירויות בריטניה ,יפן ,איטליה ,איראן וסין.
אחת ההצלחות הגדולות של המודיעין הסובייטי
הייתה קבלת צופן יפני מפקידי השגרירות היפנית
בפראג ,ופענוח שדרים דיפלומטיים ואחרים בעזרתו.
בין היתר פוענחה התכתבות של נספח צבאי יפני עם
המטכ”ל בטוקיו ,ובה הערכות התומכות במלחמה
בין יפן לברה”מ .כמו כן פוענחו דיווחים יפניים
שהגיעו מגרמניה ועסקו במו”מ להקמת הברית
נגד הקומינטרן  -האיגוד הבינלאומי של המפלגות
הקומוניסטיות.
נושא ההאזנה היה ערכי במיוחד בגבולה המזרחי
של ברה”מ מול יפן .החל מ 1937-ניהלה יפן מלחמה עקובה מדם נגד סין ,משני צדי הגבול גרמה למספר היתקלויות בשנים  .1938-1935הגדולה
ופרסה כוחותיה מול ברה”מ במנצ’וריה (היא מנצ’וקוו) .פריסת שני הצבאות שבהן התרחשה באזור האגם חסן בסוף יולי-מחצית אוגוסט  .1938לפני
התקרית ,במהלכה ולאחריה עשו הסובייטים שימוש רב בגורמי האזנה
שברשותם .לדברי הסובייטים ,המידע ממקורות הסיגינט היווה כשליש
מסך המידע המודיעיני על הצבא היפני; בתחום ההיערכות תרם הסיגינט
עד  70%מהנתונים.
INO
גם בגבולות האחרים של ברה”מ לא נעדרו נושאי ההאזנה האלחוטית
והקווית ,כמו גם האיכון .החל מ  1939ועד פרוץ המלחמה פרסו הסובייטים
לאורך גבולותיהם  16גדודים של מערך ( OSNAZיחידת כוחות מיוחדים
של הנ.ק.ו.ד) בכפיפות למחלקות מודיעין פיקודיות .בנוסף לכך ,היו גורמי
 OSNAZבכפיפות מטכ”לית .סביר שפעילותם גברה החל מקיץ  ,1940עת
החלו הגרמנים להניע את כוחותיהם מהחזית המערבית אל המרחב המזרחי.
למרות הצלחות אלה לא עלה בידי הסובייטים לפצח צפנים גרמניים ,בעיקר
את צופן ה”אניגמה” .אולם ,את החומר המוצפן של משרד החוץ הבריטי
וחומרים יפניים רבים הם הצליחו לקרוא כאוות נפשם .

השיטות שנקטו שירותי המודיעין
הסובייטיים ,ובעיקר  ,להשגת
צפנים ,קודים ותכתובות מוצפנות
היו מגוונות .אלה כללו שוחד ,סחיטה
וגיוס עובדים מקומיים בשגרירויות
השונות ,לרבות בשגרירויות בריטניה,
יפן ,איטליה ,איראן וסין
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ד"ר צילה הרשקו | חוקרת בכירה במרכז בגין-סאדאת בס"א למחקרים אסטרטגיים ,אוניברסיטת בר אילן

ויוה לה רזיסטאנס :רשת
המודיעין של "הצבא
היהודי" בצרפת



רשתות הרזיסטאנס היהודי ,שנטוו בצרפת במלחמת העולם השנייה ,התאחדו לארגון גג אחד "הארגון
היהודי למאבק" .הן נלחמו להצלת יהודים ולמאבק בנאצים :החל בהנפקת תעודות מזויפות ,דרך הפעלת
יחידות גרילה וכלה בהעברת כספים למימון ההתנגדות .הפעילות המחתרתית ,בעיקר של ארגון "הצבא
היהודי" ,נשענה על עבודה מודיעינית רחבת היקף ,אך אובדן כללי הזהירות גבה מחיר כבד

כיבוש צרפת על ידי גרמניה ביוני  1940הביא לחלוקתה לשני חלקים:
האזור הצפוני תחת שלטון גרמני ישיר ,והאזור החופשי לכאורה תחת
המרשל פטן .רדיפות היהודים החלו מיד בשני האזורים 76 .אלף יהודים,
כרבע מיהודי צרפת ,נספו בשואה .האסוןן היה עלול להיות גדול יותר לולא
פעילות ההצלה המשמעותית של רשתות הרזיסטאנס היהודי בצרפת.
אלה כללו תשע רשתות אוטונומיות :הצבא היהודי ,הצופים היהודים-

הסזיים ,תנועת הנוער הציוני ,אוזה-רשת גארל ,סרוויס אנדרה ,רשת
מוסה עבאדי ,הרבנים של המחנות ,הקבוצה ההולנדית ,וקבוצת רחוב
אמלו .כולם התאגדו לבסוף לארגון הגג "הארגון היהודי למאבק" (.)OJC
הגרעין הראשון" ,היד החזקה" ,הוקם בטולוז עם הכיבוש ביוני  1940על ידי
שני זוגות  -אברהם וגניה פולונסקי ואריאן ודוד קנוט .בינואר  1941הם
התאחדו עם קבוצה סוציאליסטית בראשות לוסיין לובלין לארגון משותף -

קבוצה של לוחמי תנועת הרזיסטאנס בהר השחור.
המתח המחתרתי התרופף בשל סופו הקרב של
הכיבוש הנאצי
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הצבא היהודי -א.ז'י ( .(AJתוכנית הפעולה של הארגון התבססה על ההנחה,
שכבר אז ביצעו הגרמנים השמדה של העם היהודי .בהתאם הציב הארגון את
המטרה המיידית הדחופה  -למנוע השמדה זו ולהציל יהודים מפני הנאצים.
במקביל אימץ הארגון את המטרה של המאבק הצבאי בנאצים .כתנועה
של רזיסטאנס צבאי ,אימץ הא.ז'י את המטרות הכלליות של הרזיסטאנס
הצרפתי .מטרות אלה היו :לתמוך במאבק של בנות הברית ,להכין את
המחתרת למשימת שחרור צרפת ולבצע פעולות ,שידרשו בנות הברית או
המפקדה הצרפתית בלונדון .בד בבד עם גיבש הארגון תוכנית פעולה לטווח
רחוק  -עם תום המלחמה בנאצים .לפי התוכנית ,לאחר המלחמה הארגון
יצטרף למאבק להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל .תוכנית זו נשענה
על ההנחה ,שהשאלה היהודית לא תמצא את פתרונה עם הבסת הנאצים.
מפקדי הא.ז'י סברו שהאידאולוגיה של ההתבוללות נכשלה ,לכן על הארגון
לגבש פתרון אחר לבעיה היהודית .הפתרון היה ,לדעתם ,הקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל.

משימת מבחן פיקטיבית ומאתגרת

ארגון הא.ז'י הוקם במתכונת של ארגון צבאי מחתרתי .בראשותו עמדה
מפקדה מרכזית ,שהייתה מורכבת מאברהם פולונסקי ,לוסיין לובלין ,דיקה
ג'פרויקין ,נציג הג'וינט בצרפת ואלכסנדר קוברסקי ,נציג האורט בצרפת,
לאונרד זופרנר ורנה קפל .לאחר ההסכם עם תנועת הנוער הציוני והצופים
היהודיים ,הצטרפו למפקדה גם סימון לוויט ורוברט גמזון .דוד קנוט היה
חבר במפקדה עד שנאלץ לברוח לשוויץ במחצית השנייה של .1942
הא.ז'י ,בשיתוף פעולה עם הרשתות האחרות ,הציע תעודות מזויפות להצלת
יהודים ,הקים יחידות גרילה בערים המרכזיות של צרפת ויחידות מאקי
באזור ההר השחור בדרומה ,סייע במעבר לשוויץ ולספרד וכן העביר כספים
משוויץ למימון פעילות הרזיסטאנס היהודי .הא.ז'י הקים יחידות ייחודיות
שסיפקו שרותים לרשתות האחרות :קשר ומודיעין מרכזי ,הדרכה צבאית
ומעבר לספרד.

הדבר שאפיין את מבנה הא.ז'י היה
החלוקה לקבוצות פעולה קטנות
ואוטונומיות .אנשים לא הכירו אלא
את קבוצתם המצומצמת ואת מפקדם
הישיר ,כדי שלא יוכלו להסגיר חברים
רבים אם ייתפסו ויעונו
בנוסף היו מפקדות אזוריות עם מפקדים מקומיים שנהנו ממידה רבה של
אוטונומיה ,בשל קשיי הקשר והנסיבות המחתרתיות .הם פעלו בתחומים
כמו גיוס אנשים ,זיוף תעודות ,פעילות סוציאלית ,החבאת אנשים ,הדרכה
צבאית ,השגת נשק ופיקוד על היחידות הלוחמות בערים.
הדבר שאפיין את מבנה הא.ז'י היה החלוקה לקבוצות פעולה קטנות
ואוטונומיות .אנשים לא הכירו אלא את קבוצתם המצומצמת ואת מפקדם
הישיר ,כדי שלא יוכלו להסגיר חברים רבים אם ייתפסו ויעונו.
גם גיוס החברים ,לרוב בשיטת "חבר מביא חבר" ,תרם למניעת הלשנות
ובגידות בארגון .בשל המחתרתיות קשה לאמוד בדיוק את מספר החברים.
בארכיון פולונסקי נעים האומדנים בין קרוב לאלפיים חברים לבין מאות
אחדות .הקושי בהערכת מספרם קשור גם בכך שחברים ברשת אחת פעלו
לעתים קרובות גם במסגרת רשת אחרת.
החברות בא.ז'י הייתה כרוכה בשבועה .טקס ההשבעה התנהל בסודיות
מרבית :עיני המועמד כוסו והוא הובל בסיבובים באזור ההשבעה כדי שלא
יוכל לזהות את המקום .המועמד הוצג לפני קצין בחדר חשוך כשאור המנורה
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סנוור ומנע ממנו לראות את פני הקצין .הקצין השביע את המגויס ,כשידו
הימנית מונחת על דגל כחול לבן .המגויס חזר על המשפטים" :אני נשבע
אמונים לא.ז'י וצייתנות למפקדיו .לתחייה של עמי ולתקומת ארץ ישראל.
החופש או המוות" .לאחר ההשבעה הוצגה התורה של הארגון :הקמת מדינה
יהודית בארץ ישראל והגנה על האינטרסים של היהודים בכל מקום .כן הוצגו
חוקי הארגון :אמון ,ציות ,ושמירת סוד.
במסמכי הארגון לא הוזכרה במפורש היררכיה פיקודית ברורה .עם זאת היו
יחסים מדרגיים שבין מפקד לפיקודיו בחוליה והודגשה חובת המשמעת
והציות למפקד .אחרי ההשבעה הוטלה על המגויסים החדשים משימת
מבחן פיקטיבית ,כדי להיווכח אם יצליח להשלימה בתנאים הקשים של
הבידוק הקפדני של הגרמנים ובני בריתם הצרפתים.
המגויסים החדשים שובצו ,בדרך כלל ,בתפקידים של אנשי קשר שכללו
העברת ידיעות ,מסמכים ודואר .כשהוכיחו את עצמם הם עברו בהדרגה
לתפקידים אחראיים וקשים יותר ,כמו העברת כסף ונשק ,הנפקת תעודות
מזויפות ,הברחת ילדים לשוויץ ופעילות צבאית בערים .בעלי דרגה של קצין
בצבא הצרפתי נקלטו מיד בתפקידים בכירים יותר בא.ז'י.

פעילות מחתרתית ענפה מתחת לאפם של הגרמנים

הסיסמא המרכזית של הא.ז'י הייתה "להיות נוכח בכל מקום ולהתמודד".
בהתאם ,הארגון החדיר את אנשיו לארגונים צרפתים וגרמנים וגם לרשתות
הרזיסטאנס היהודיות האחרות ,במטרה לאסוף מידע שיועיל לפעילותו,
ימנע פגיעה באנשיו או ימזער נזק במקרים שחבריו נלכדו .הא.ז'י החדיר
את אנשיו גם לארגון האוז'יף ,המקביל ליודנראט במזרח אירופה הכבושה,
וגייס עובדות סוציאליות של האוז'יף לשיתוף פעולה עמו .בארגון התנגדו
לאוז'יף כי צפו את הסכנה ,שהאויב הגרמני ישתמש במאגרי המידע שלו נגד
היהודים .בהמשך הא.ז'י השתמש במידע שבידיו על האוז'יף להצלת יהודים.
כך ,במאי  ,1944לאחר שקיבלו מידע מפורט על מבנה בניין האוז'יף בליון,
חברי הא.ז'י פוצצו את מאגר התיקים של היהודים בבניין ופגעו במכונת
ההשמדה הגרמנית.
הא.ז'י נקט שיטת פעולה של "הצל" ,שלפיה חבר אחד ליווה חבר אחר
בפעילות חשובה .לעתים קרובות הייתה המלווה אישה חמושה בנשק.
הנשים ,שהיוו כ 50%-מחברי הרזיסטאנס ,מילאו תפקידים חשובים
ומסוכנים של העברת נשק ומסמכים מזויפים והעברת שיירות ילדים.
זאת כי הן עוררו פחות חשדות וכי לא ניתן היה להוכיח את יהדותן ,בניגוד
לגברים הנימולים.
הא.ז'י הפעיל בטולוז ,שנחשבה כבירת הרזיסטאנס היהודי ,ובליון ,שם פעל
הצורר קלאוס בארבי ,חנויות רדיו ועיתונים .אלה היוו מרכז לפעילות הא.ז'י,
לאיסוף מידע והפצתו .החנויות נמצאו בקרבת תחנות משטרה או גסטאפו,
מתוך הנחה שהגרמנים ומשתפי הפעולה הצרפתים לא יצפו לכך שחברי
הרזיסטאנס יעזו לנהל פעילות מחתרתית ענפה מתחת לאפם.
תשומת לב מודיעינית מיוחדת הוקדשה להנפקת תעודות מזויפות ,שהצילו
אלפי יהודים ואפשרו את הפעילות התקינה של ארגוני הרזיסטאנס.
הא.ז'י ,ובעיקר תנועת הנוער הציוני ,שכללו עם הזמן את שיטות הנפקת
התעודות .ד"ר איתן גינת (טוטו) ,ממקימי תנועת הנוער הציוני ,פיתח את
ה"תעודות מזויפות אמיתיות" .חברי התנועה ,בדרך כלל זוגות של גבר
ואישה ,שעוררו פחות חשדות ,הגיעו לעיירות ולכפרים ואיתרו בזהירות
מידע על עובדי רשויות מקומיות ,שהיו מוכנים לספק טפסים ריקים
ולהכניס את שמות בעלי התעודות המזויפות לרשומות האוכלוסין שלהן.
הנפקת התעודות וחלוקתן הייתה כרוכה במידור מוקפד .כל עוסק במלאכה
הכיר רק את השלב שבו הוא היה מעורב .הגרמנים הקדישו מאמץ רב
לאיתור המעורבים בהנפקת התעודות המזויפות .הם אמנם הצליחו ללכוד
חברים בעת בדיקות פתאומיות של תעודות ,כשהתגלו בחפציהם סכומי
כסף גדולים או תעודות רבות .לעתים חברים נלכדו כשלא מילאו את
הוראות הזהירות של הארגון .חברי הרזיסטאנס הצליחו בדרך כלל למזער
את הנזקים הודות לאנשי ה"צל" ,שליוו את החברים בעת פעילות מבצעית

רכבת בכניסה למחנה ריכוז נאצי .כמעט כל
האסירים הצליחו להימלט בקופצם מהרכבת,
שהייתה אמורה להביא אותם לאושוויץ

חשובה ודיווחו באמצעות סימנים מוסכמים מראש אם חבר נתפס.
לאחר קבלת ההתראה התבצעה העברה מהירה ומסוכנת של המעבדה
ממקומה .התגובה המהירה מנעה את חשיפת זהות הבעלים המיועדים של
התעודות שהוכנו באותה עת .כך איתן גינת (אוטו ג'ינייבסקי (טוטו) ,שהיה
מפקד הרזיסטאנס היהודי באזור גרנובל וניהל את הפעילות המחתרתית
מהמעבדה שלו באוניברסיטת גרנובל; כשקיבל התראה שהגסטאפו הגיע
לאוניברסיטה לעצור אותו במעבדה ,הוא אסף במהירות את התעודות
המחשידות ,לקחת מביתו את אשתו לילי ושניהם הצליחו להימלט ברכבת
למקום מסתור שהוכן מראש .בדרך הם נאלצו לעצור כי לילי כרעה ללדת.
לבית החולים הגיעו שני חברי רזיסטאנס ,שווידאו שהם מגיעים למקום
מבטחים שוכן מראש.
מנובמבר  1942הגיעו לניצה אלפי יהודים ,שביקשו להיות תחת השלטון
האיטלקי ,הנוח יחסית .אולם עם פלישת הגרמנים לאזור האיטלקי,
בספטמבר  ,1943הפך האזור למלכודת עבורם .הגרמנים החלו בציד יהודים
באזור ,נעזרים באנשי המיליציה הצרפתית ובמלשינים .חברי הא.ז'י בניצה
קיבלו הוראה מהמרכז בטולוז לחסל את המלשינים ,אך הביצוע ופרטיו

חברי הא.ז'י בניצה ארבו לסרג'
מוז'ארוב ,מפקד כנופיית הרוסים
הלבנים  -המלשינים .ביודעם את
חולשתו לנשים ,אחת החברות ,אנט
זימן ,רכבה על אופניים ליד רכבו
ו"נפלה" .הוא בא לסייע לה והם קבעו
להיפגש .במקום המפגש חיכתה
חוליית חיסול

הופקדו בידי הקבוצה המקומית .הנשק הועבר לניצה על ידי נשים ,סוכנות
קשר .החברים ניהלו מעקבים ואספו מידע מודיעיני מדויק.
לפי דו"ח ממאי  ,1944חברי הא.ז'י בניצה ארבו לסרג' מוז'ארוב ,מפקד
כנופיית הרוסים הלבנים  -המלשינים .ביודעם את חולשתו לנשים ,אחת
החברות ,אנט זימן ,רכבה על אופניים ליד רכבו ו"נפלה" .הוא בא לסייע לה
והם קבעו להיפגש .במקום המפגש חיכתה חוליית חיסול .מוז'ארוב נפצע
קשה ומרק לוי ,חבר הא.ז'י ,השלים את החיסול .חברי הרזיסטאנס פגעו
גם במקומות המפגש של חברי הכנופיה והביאו להפחתה של  80%במספר
העצורים היהודים בניצה.

הרזיסטאנס סופג אבדות קשות

לקראת סוף המלחמה ספגו קבוצות הגרילה של הרזיסטאנס אבדות קשות.
אברהם פולונסקי ,הרוח החיה של הרזיסטאנס היהודי ,נעצר בטולוז ב6-
ביוני  1944על ידי המיליציה הצרפתית ,במארב מתוכנן .הוא הצליח לחמוק
למקום מילוט וניצל .לעומת זאת יצחק פרידמן (פרן) ,ממפקדיו הבכירים
של הא.ז'י ,נתפס ,נשלח למשרדי המיליציה הצרפתית ,עונה קשות  -אך לא
הסגיר את שמות מפקדיו וחבריו .חבריו לא הצליחו לשחררו ובהמשך הוא
נשלח למחנה ריכוז ונספה.
ביולי  1944נתפסה אריאן קנוט ,ממפקדות הא.ז'י ,בתו של המלחין
סקריאבין ואחיניתו של מולוטוב .קנוט הגיעה לדירת מסתור למפגש חברים
שהיו אמורים להצטרף לקבוצת המאקי של הא.ז'י ,יחד עם ראול לאונס,
מפקד במאקי באזור ההר השחור .השניים התעלמו מאזהרות מבוססות
שהמליציה הצרפתית עומדת להציב מארב בדירה  -שאכן היה שם .קנוט
ולאונס ניסו לחטוף את נשקו של אחד השוטרים ,שנשאר לבדו לזמן קצר.
השוטר ירה לעברם וקנוט נהרגה במקום .לאונס נפצע קשה אך הצליח
להימלט בעזרת חברים שהגיעו למקום .חייו ניצלו בזכות רופא הרזיסטאנס,
ד"ר אמריק אפשטיין .בתקרית נהרג חבר נוסף ,תומס בור ,שלא הוזהר
מבעוד מועד .שאר החברים ,שהיו אמורים להגיע למפגש ,ניצלו בזכות מנגנון
המידע והקשר.
גם בליון הפרה של כללי הזהירות הובילה ללכידתו של ארנסט למברט,
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מפקד הא.ז'י האזורי .ב 29-ביוני  1944יצאו למברט ומוריס האוזנר,
מפקדים ותיקים בא.ז'י ,ללוות את אשתו של למברט ,אן מארי ,שיצאה
לאזור המאסיף סונטראל עם כסף ותעודות מזויפות .הם לא היו חייבים
ללוותה וייתכן שהם חרגו בכך מכללי הזהירות .הגרמנים נקטו אז אמצעי
ביטחון חמורים עקב הפלישה של בנות הברית והתגברות פעולות המחתרת
הצרפתית הפנימית .בביקורת שגרתית של הגסטאפו נתגלה כי למזלו הרע,
למברט שכח בביתו את התעודה המאשרת שהוא איש ביטוח ,ששימשה
ככיסוי לפעילותו המחתרתית .הגסטאפו החזיק אותו במעצר בתחנת
הרכבת בעת שאן מארי והאוזנר הלכו לביתו להביא את התעודה .בינתיים
הגרמנים מצאו בחפציו של למברט פתק עם רשימות חשודות .היה זה
גילוי נוסף של חוסר זהירות  -שעלה לו בחייו .הגרמנים החלו לחקור אותו
ולענותו .ב 8-ביולי הוא הוצא להורג ,עם עוד  30בני ערובה ,זמן קצר לפני
שחרור העיר.

למזלו הרע ,למברט שכח בביתו
את התעודה המאשרת שהוא איש
ביטוח ,ששימשה ככיסוי לפעילותו
המחתרתית .הגסטאפו החזיק אותו
במעצר בתחנת הרכבת בעת שאן
מארי והאוזנר הלכו לביתו להביא
את התעודה .בינתיים הגרמנים מצאו
בחפציו של למברט פתק עם רשימות
חשודות .היה זה גילוי נוסף של חוסר
זהירות  -שעלה לו בחייו
פרשת הסוכן הכפול בפריז

ביולי  1944אירעה פרשה כאובה שהביאה למאסר  14מחברי קבוצת הא.ז'י
בפריז .הפרשה ידועה כ”פרשת הסוכן הכפול” וכ”פרשת רו דה לה פומפ” ,על
שם משרדי הגסטאפו ששכנו במקום התרחשותה .הנרי פוהורילס ,איש הק.פ.
של ניצה ,סיפר לרוגובסקי ,רוסי אורתודוכסי שהיה מקורב להסתדרות הציוני,
כי המחסור החמור בנשק משתק את פעילות הא.ז'י .רוגובסקי פנה למכרה
שלו ,יהודייה-רוסיה בשם לידיה צ'רבינסקי ,שסיפרה כי החבר שלה שארל
פורל הוא איש האינטליג'נס הבריטי .ראשי הא.ז'י הטילו על פוהורילס לפגוש
את האיש ,ששמו האמיתי היה קארל ראביין ,ושבהמשך התברר כסוכן גרמני.
לאחר כמה פגישות הקשר התרופף .לידיה ,ידידתו של פורל ,היא שיזמה
את חידוש הקשר .במהלך המשא ומתן עם פורל ,סוכנות קשר של הא.ז'י
העבירו לפולונסקי וללובלין דיווח מפורט על המשא ומתן; כמו כן הם
העבירו הוראות מפורטות מפולונסקי ולובלין לפריז .פורל הצליח לרכוש
את אמונם של אנשי הא.ז'י ,והם הגיעו להסכם .לפי ההסכם ,האינטליג'נס
הבריטי יספק להם נשק והם ישולבו בצבא הבריטי בליגיון יהודי ,שיגוייס
בצרפת ויישלח לארץ ישראל לאחר שחרור צרפת .בארגון הסכימו לשלוח
שני נציגים ללונדון לחתום על ההסכם .הוסכם ,שלאחר הישמע הסיסמה
ברדיו לונדון ,שבה יאשרו שני השליחים את הגעתם לעיר ,יתייצבו שאר
אנשי הא.ז'י למפגש עם "שליחי האינטליג'נס הבריטי".
הנציגים קפל ולאזארוס התייצבו לפגישה עם הסוכנים ,שהיו אמורים
להוביל אותם ב 17-ביולי במטוס ללונדון .אולם ,הייתה זו מלכודת של
הגסטאפו .השניים הובלו לחקירות בבניין הגסטאפו ברחוב דה לה פומפ
ברובע ה 16-בפריז .למחרת לכד הגסטאפו עוד שישה חברי א.ז'י .בדירה
בה התאספו כדי לשמוע בשידורי הבי.בי.סי את הסיסמה המבשרת ששני
34
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החברים הגיעו בשלום ללונדון .הם היו אמורים להתייצב במקום המפגש
עם "סוכני האינטליג'נס" רק לאחר ששמעו את הסיסמה .להיטות זו לבצע
את התוכנית ,מבלי שנקטו אמצעי זהירות נדרשים ומבלי שנשמעו להוראות
מפקדיהם ,הביא לנפילתם לידי הגסטאפו.
בלהיטותם הפרו אנשי הא.ז'י .גם את כללי המידור ,שנשמרו לרוב בהקפדה
במהלך המלחמה .אנשים שלא היו מעורבים במשימה ידעו על ההסכם
הנרקם ואחדים אף הגיעו לדירה ,למרות שלא היו אמורים להיות בה .כך,
מוריס לוונברג (קאשו) ,ראש השרות הצרפתי לתעודות מזויפות ,נתפס
בדירה כשברשותו תעודות כאלה .הוא הופיע מרצונו האישי כדי לפגוש
את אנשי "האינטליג'נס הבריטי" .הוא עונה ונרצח על ידי הנאצים ,שטמנו
מלכודות בדירות מחבוא ,והצליחו לתפוס  14חברים ,מתוכם שתי נשים.
למרות העינויים במרתפי הגסטאפו שמרו האסירים על שתיקתם .הם
נשלחו לדרנסי ,אך כמעט כולם הצליחו להימלט בקופצם מהרכבת ,שהייתה
אמורה להביא אותם לאושוויץ .הם העידו במשפט של ראביין (פורל) ,שנערך
בהיעדרו ב.1952-
לאזארוס העיד שהוא נפגש מחדש עם הסוכן הכפול בעת חקירתו במשרדי
המשטרה הצרפתית החוקרת ,בקיי דה ג'ברה ,שבועות אחדים לאחר
השחרור .פורל ,לפי לאזארוס ,נדהם לראות את אחד מקורבנותיו ,שחשב
למת ,מופיע להעיד נגדו .פורל הכחיש תחילה את ההאשמות אך לבסוף
נשבר והודה ,לנוכח העדות הבלתי ניתנת לערעור של לאזארוס.
לפי עדותם הגיעו יוסף לינוויל (אד) ,חבר ה"קבוצה ההולנדית" ,ופוהורילס
למטה האינטליג'נס הבריטי בפריז כדי לקבל מידע נוסף על פורל .הם פגשו
קולונל אנגלי ,שהודה שהשירות שלהם ידע על המלכודת שהטמין הסוכן
הכפול; אך הדגיש שהם לא טרחו להזהיר את הא.ז'י כי לא ראו זאת נושא
בעל עניין עבורם .סיפור זה מחזק את הסברה שפורל אכן היה סוכן כפול,
וכי הבריטים ראו בשירותיו אינטרס חיוני עבורם יותר מפועלם של אנשי
הרזיסטאנס היהודי .נראה שהם היו מוכנים להקריב את חברי הארגון כדי
שסוכן זה יוכל להמשיך ולפעול .לסברה זו יש ביסוס מסוים במסמך של
המודיעין הכללי הצרפתי ,שכתב סוכן משטרתי בשם גבריאל סרטיליאנה,
שהעביר את ראביין למחנה שבויי המלחמה דופלו .הדו"ח ציין כי פורל נולד
ב 1-במאי  1899בגרמניה וגויס לצבא הגרמני במאי  .1943הוא שירת בדרגת
זונדר פיהרר בשרות הריגול הנגדי הגרמני של אזור פרפיניון ואחרי כן באזור
פריז .הוא נעצר ב 28-באוגוסט  1944על ידי כוחות צרפת הפנימיים והגיע
לחקירה במשטרה החוקרת .במהלך החקירה הוא אמר שהיה עם יחידתו
בעיר ננסי וכי קבוצת קצינים גרמניים אנטי נאציים הטילה עליו לעבור
לפריז וליצור שם קשר עם השגרירות הבריטית; המטרה הייתה להשתתף
בהכנות למבצע להפלת היטלר ,אך בשל מעצרו הוא לא יכול היה להשלים
את משימתו.
במסמך יש הרבה ערפל .לא ברור אם פורל-ראביין רק המציא את סיפורו
או שאכן היה מעורב בקשר נגד היטלר .במשפט שנערך בצרפת ב1952-
נגד נאשמי רו דה לה פומפ ,שהיו מעורבים בעינוי חברי הרזיסטאנס היהודי
וחברי מחתרת צרפתים ,נגזרו עליהם עונשים כבדים .ראביין הצליח להימלט
ללא כל עונש ונעלם .הדו"ח עשוי לאשש את הסברה שראביין היה סוכן
כפול ולכן אפשרו לו לברוח.
חברי הא.ז'י .עצרו את לידיה לאחר שחרור פריז אך היא נשבעה שפורל-
ראביין הטעה גם אותה .אנשי הארגון לא הצליחו להוכיח שהיא היתה
מעורבת ביודעין בפרשה ,ולכן שחררו אותה למרות ספקותיהם .היא הגיעה
לארץ ישראל אך עזבה תוך זמן קצר לדרום אמריקה ועקבותיה אבדו.
האבדות הכאובות נבעו ,לפי עדות החברים ,מחוסר שמירה על כללי הזהירות
עקב שחיקה ,לאחר שנות פעילות חשאית אינטנסיבית .המתח המחתרתי
התרופף גם בשל סופו הקרב של הכיבוש הנאצי .חברי הרזיסטאנס היהודי
בצרפת התגברו על האבדות והשתתפו בקרבות לשחרור צרפת במסגרת
קבוצות המאקי והגרילה בערים .הם השתתפו גם בקרבות לשחרור אירופה,
במסגרת צבא צרפתי החופשית ,עד תבוסת הגרמנים .הם קיבלו אותות
הוקרה של חברי רזיסטאנס ולוחמים בנאצים משלטונות צרפת .

פרופ' יחיאל זלטנר

המודיעין המרשים של
חניבעל  -וכישלונו



כשבוחנים כיצד ניגש המצביא חניבעל אלי קרב  -על תוכניותיו ,הערכת המצב שבנה,
המידע המקדים שאסף  -ובמיוחד לאור ניצחונותיו המרשימים ,לא ברור מדוע נחל תבוסה
בקרב האחרון הגדול שניהל באיטליה ,מול הרומים .היכן שגה המודיעין שלו?
בכל הספרות הענפה מאוד שנכתבה עד עתה על המלחמה הפונית השנייה
בכלל ,ועל חניבעל 2בפרט ,נעדר כמעט לחלוטין היבט אחד – המודיעיני.
במבט ראשון נראה הדבר טבעי לחלוטין .המודיעין היה מאז ומתמיד אפוף
מסתורין בעיני הציבור ,ואינו גלוי אלא למתי מעט .ספרו של פיטר רייט
" ,"The Spy Catcherמעיד כי אפילו כשעורך המודיעין בדיקה עצמית,
ומבקש לחקור את פעולותיו מלפני  20 ,10ו 30-שנה ,נתקל הוא בקשיים
מרובים; מסמכים נעלמו ואינם ,ואנשים – אבדו עקבותיהם או שאינם בני
השגה .ואם בימינו כך ,קל וחומר לגבי המודיעין בימים רחוקים ,לפני 2,200
שנה.
1

את המודיעין של חניבעל מבקשים אנו לבחון בשלוש רמות :הטקטית,
האופרטיבית והאסטרטגית .אך הבה נבחן ,תחילה ,את מושג "המודיעין".
זהו ארגון ,הכולל כוח אדם ואמצעים ,שמטרתו העיקרית – להגיש למקבלי
ההחלטות ונותני ההוראות והפקודות ,בכל הרמות ,מידע מוסמך והערכות
שקולות ,שלהם הם נדרשים כבסיס לאותן החלטות ,הוראות ופקודות.
תהליך המודיעין נפתח באיסוף הידיעות ,נמשך בעיבודן ,תוך מיון ואימות,
ומסתיים ביצירת "פסיפס" של תמונה כוללת ובמתן הערכת מצב לגביה.
עוד עוסק המודיעין בתכנון הטעיה והונאה ,שהן בבחינת "חצי כוס מלאה"
או "חצי כוס ריקה" :בהטעיה מבקשים אנו להסתיר מציאות קיימת ,ואילו
חניבעל מעביר את פיליו במעבר הרון.
איש לא ראה סיבה לפקפק ביכולתו
להביס את הרומאים
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בהונאה שאיפתנו ליצור רושם של מציאות בלתי קיימת .כן נכללים בתחום
המודיעין הלוחמה הפסיכולוגית ,חבלה וחתירה ,וכמובן ביטחון שדה.
שלוש רמות הניהול כוללות את הרמה הטקטית התורה של תכנון הקרב
הבודד ,הכנתו וניהולו .המודיעין הטקטי הוא זה הדרוש לקראת אותו קרב.
הרמה האופרטיבית (המערכתית) מתייחסת לסדרת קרבות ,המנוהלת
תחת פיקוד אחיד ,במטרה משותפת ובזירה גיאוגרפית נתונה
ומוגדרת .התורה האופרטיבית עוסקת בהכנת סדרת קרבות זו .עד
כאן – "מודיעין קרבי".
הרמה האסטרטגית מתייחסת לניהול המלחמה כולה ,על כל היבטיה:
המדיני-דיפלומטי ,הכלכלי ,החברתי .התורה האסטרטגית היא של תכנון
המלחמה כולה ,הכנתה וניהולה ,והמודיעין האסטרטגי לו היא נדרשת אינו
מתבטא במודיעין צבאי וקרבי בלבד; נוספים עליו סוגי מודיעין אחרים מה ביקש חניבעל לדעת על אודות האויב
(פוליטיים ,כלכליים ,חברתיים) ,שנועדו לתת מענה לשאלות ולבעיות אותן גם בנושא זה ,עמדו בפני חניבעל שאלות המעסיקות את המצביא בכל
היא מעוררת.
הזמנים.
מספר הלוחמים העומדים לרשות האויב בקרב.
קצין המודיעין של עצמו
איכות – זו דורשת הכרה של רמת האימון ושל הניסיון הקרבי .אכן ,במהלך
בקלות יחסית ניתן לחקור את המודיעין הטקטי של חניבעל .לא חלו בו הקרבות הראשונים עמד חניבעל מול צבא טירונים ,שזה מקרוב גויסו.
שינויים משמעותיים מימי חניבעל ועד ימינו ,להוציא התפתחות האמצעים לקראת קרב קנאי ידע הוא כי איכות הלוחמים ירודה ביותר – שני ליגיונות
הטכניים .עם זאת ,פלאי הטכניקה המודרנית ,דוגמת המזל"ט ,לוויין הביון מנו עבדים ואסירים ששוחררו במתכוון על ידי המדינה הרומית וגויסו מיד
ומתקני ההאזנה המשוכללים ,לא נועדו אלא להארכת הטווח ולהגברת לאחר מכן .לעומת זאת ,בקרב זאמה נהנה האויב מעדיפות ,כי לוחמיו היו
היעילות של העין והאוזן האנושית ,ולפיכך ,אין בהם משום התפתחויות ידועי קרבות ועתירי ניסיון.
עקרוניות ,אלא התפתחויות טכניות ותו לא.
כושר ומורל – לעתים ביקש חניבעל להעלות את מורל האויב במכוון ,כדי
בנוסף ,הסופרים וההיסטוריונים של העת העתיקה נהגו לשלב בעבודותיהם להכניסו למלכודת .ערב קרב טרביאה שרר מורל ירוד בקרב הרומאים,
תיאורי קרבות לרוב .הן ההיסטוריונים ,שראו בתיעוד ההיסטורי ספרות בעקבות המפלה ליד נהר אתיכינוס .דווקא עתה רצה חניבעל קרב גדול
יפה לשמה וביקשו להוציא תחת ידם מסמך דרמטי ורב רושם ,והן אלה ,נוסף .הוא ביים נסיגה מבוהלת של פרשיו לכיוון המחנה ,שהותירה את
כתוקידידס ופוליביוס ,שכתיבת ההיסטוריה הייתה להם כהכנת ספר לימוד הפרשים הרומיים ואת מפקדם שבעי רצון ומעודדים.
לאנשי צבא ולמדינאים – אלה גם אלה ביקשו להגביר את המתח בקרב חניבעל התעניין מאוד באופי המפקדים ובחולשותיהם .ערב קרב טראביה
קוראיהם והרבו בתיאורי ערב הקרב ,וכמובן הקרב עצמו.
ניצל חניבעל את הידיעה כי פובליוס קורנליוס סקיפיו האב ביקש לדחות
אילו מטרות הציב חניבעל בפני המודיעין ומה דרש מעצמו? שהרי חניבעל ,את היציאה לקרב .הוא היה פצוע ובעל מורל נמוך ,ונימק כי צבאו אינו ערוך
יותר מכל מצביא ידוע אחר ,שימש כקצין המודיעין של עצמו :הוא ידע דיו .לעומתו – הקונסול השני ,טיבריוס אמפרוניוס לונגוס ,שש אליי קרב:
וביקש מענה על שאלות הניצבות גם בפני המפקד של ימינו ,הנוגעות זה התנהל ביום הקצר ביותר בשנה ( 23בדצמבר 218 ,לפנה"ס) ,שלאחריו
לתחומי הקרקע ,האויב ,הכוחות ,הזמן והמרחב.
נהוגה הפוגה בקרבות עד בוא האביב .הקונסול ידע ,כי באותה עת לא ימלא
ראשית הוא ביקש להכיר את הטופוגרפיה של שדה הקרב .זו כוללת את יותר את תפקידו ,ושאף עתה לזכות בטריומף .3חניבעל היטיב לעשות
עבירות הקרקע – היום מתכוונים אנו לעבירות רכב ולעבירות שריון; אז בידיעה שימוש הולם ,וניצל את הסכסוכים התכופים בין השניים לטובתו.
דובר בעבירות לפרשים ולפילים .בעיית הפילים העסיקה את חניבעל עד סדר הכוחות ,ארגון היחידות ומבנן ,היערכות – ישנו האויב הוודאי,
לקרב טראביה ,שכן לאחריו ,בסוף שנת  218לפנה"ס ,לא עמדו עוד פילים הקונקרטי ,הניצב מולו בקרב ,לעומת האויב האפשרי ,הבא לידי ביטוי
לרשותו .ואולם העבירות לפרשים ולסוסים ,נודעה לה חשיבות מרובה בתגבורות האפשרויות ,המסוגלות להצטרף בהמשך לקרב.
במהלך מלחמותיו כולן.
אמצעי לחימה – למודיעין זה נודעה חשיבות מועטה באותם ימים .הצבאות
מרחב תמרון –עשרות אלפי לוחמים הופעלו משני הצדדים ,ובהם אלפי הלוחמים צוידו באמצעים זהים וידועים :חרבות וחניתות שלא דרשו מחקר
פרשים .אלה דרשו שטח תמרון נרחב למדי ,שהצריך בחינה ובחירה מראש .מוקדם .עם זאת נדרש מידע על אודות השריון ,דרכי האספקה ואופי הציוד.
תורת הלחימה – להכרת תורת לחימה חשיבות מכרעת בניצול חולשות
האויב ונקודות התורפה שלו .חניבעל ידע ,למשל ,כי חולשתו העיקרית של
הצבא הרומי טמונה בפרשיו .אף בימי זוהרה של האימפריה הפעילו יוליוס
קרב טראביה לווה בגשם שוטף ובקור עז.
קיסר ופומפיוס פרשים שאינם רומיים אלא היספנים ,טרקיים ואחרים .עוד
חניבעל השכיל לנצל זאת לטובתו ,ואילץ
ידע חניבעל שתורת הלחימה של הרומאים פשוטה ובנויה על הסתערות
חזיתית של כוח גדול; הפרשים נועדו לשמירה על אגפים ולסיורים מקדימים.
את הרומאים לחצות את הנהר בשחייה.
לפיכך הפך את חיל הפרשים שלו ל"כוח הולם" ,ואת חיל הרגלים שלו ל"כוח
החיילים הרומיים הגיעו לגדה השנייה
בולם" .זה האחרון עצר את הסתערות האויב ,בעוד הפרשים מאגפים משני
הצדדים וסוגרים את המלכודת.
רועדים מקור ואוחזים אך בקושי בנשק
"כוחותינו" – חניבעל היה מודע לעובדה כי יסבול מחיסרון כוח קבוע
שבידיהם; ארוחת בוקר לא סופקה להם,
לעומת האויב ,וביצע הערכת מצב באשר ליחסי הכוחות.
והם תשושים לאחר ליל שימורים .לעומתם
גורמים נוספים –בעיקר נתוני אקלים ומזג אוויר .קרב טראביה לווה בגשם
שוטף ובקור עז .חניבעל השכיל לנצל זאת לטובתו ,ואילץ את הרומאים
אנשי חניבעל נהנו מארוחת בוקר חמה
לחצות את הנהר בשחייה .החיילים הרומיים הגיעו לגדה השנייה רועדים
ומרחו גופם בשמן נגד הקור
מקור ואוחזים אך בקושי בנשק שבידיהם; ארוחת בוקר לא סופקה להם,
מכשולים – בנהר טראביה אילץ חניבעל את אויבו לחצות את נהר ,על
מנת להגיע לשדה הקרב שבחר; נהר האופידוס (בקרב קנאי 216 ,לפנה"ס)
למכשולים קרקעיים הייתה חשיבות רבה במהלך הקרבות ,והיה צורך חיוני
בהכרתם המוקדמת.
הסתר ומחסה – בקרב טראביה נמצאו לחניבעל קפלי קרקע ,שמאחוריהם
יכול היה להסתיר כוח מיוחד למשימה ,לאגוף ,ולאחר מכן לסגור את
המלכודת.
שטחים שולטים –עמדות גבוהות מעל האגם אפשרו לחניבעל תצפית רחבה
ושליטה מלאה על פס צר של מישור ,שהשתרע בין הגבעות הללו לבין אגם
ששימש כמכשול.
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פסל בדמותו של
חניבעל מעשה ידיו
של סבסטיאן סלוץ;

חקירת שבויים – זו נתקלה ,מאז ומעולם ,בכמה מגבלות :ידוע לכל ,כי
שבויים מספרים לחוקריהם את אשר מבקשים הללו לשמוע או את שנראה
להם רצוי ,ושני אלה אינם תואמים בהכרח .זאת ועוד :לקראת הקרב
הבודד ,המידע שסיפקו שבויי הקרב הקודם הוא חסר ערך .חניבעל התגבר
על מגבלות אלו באמצעות חטיפת שבויים  -חיילים בודדים של האויב,
המשמשים כשומרים וזקיפים או שהתרחקו מן המחנה כדי לאסוף מזון,
נחטפים .אלה מסוגלים לספק בחקירתם ידיעות "טריות".
עריקים – מספרם המדויק של העריקים מהלגיונות הרומיים עצמם לא
ידוע ,אך ידוע על אלפי עריקים מתוך בעלות הברית של הרומאים .מטבע
הדברים ,לעריק יש עניין רב בניצחון הצד שאליו ערק ,מה גם שהרומאים
לא ידעו רחמים בבואם לקבוע את גורלו של עריק שנתפס .לפיכך סיפקו
העריקים ידיעות מעודכנות ,מדויקות ומהימנות ביותר.
סוכנים חשאיים –חניבעל הפעיל כאלה בקנה מידה גדול ,לרוב עריקים
שידעו את השפה הרומית .חניבעל החזיר אותם למחנות הרומאים בדמות
עריקים מצבאו כדי שיאספו מידע.

חניבעל היה בטוח כי יפיק טוב יותר
מאחרים את המשמעויות הטקטיות
הנובעות מן התצפיות ועל כן נהג לסייר
בעצמו בשדה הקרב ,תוך שהוא מבטיח
מענה לכל שאלותיו
בפעולת הסוכנים החשאיים נמצא ,כמובן ,אלמנט ההאזנה :הסוכנים הגיעו
ממש עד לאוהל המפקד והאזינו לדיוני מטה ,לפקודות ולתדריכים.
הטעיה – הדוגמה בולטת להטעיה ברמה הטקטית ניכרת ב"מעשה שועלי
שמשון" של חניבעל .כשהיה במצב טקטי נחות מול יריבו וחייב היה לפרוץ
לעצמו דרך החוצה ,אספו אנשיו אלפי שוורים ,קשרו לפידים בין קרניהם,
הבעירו את הלפידים ושילחו את השוורים לחופשי .אלה החלו משתוללים
ויצרו בהלה אצל הרומאים .הרומאים קפאו על מקומם ,וכך אפשרו לחניבעל
להילחץ ממצבו.
לוחמה פסיכולוגית – ברמה הטקטית התבטאה זו בעיקר בהתגרות
במפקדים .לקראת קרב טראביה הפריע חניבעל את שנתם של החיילים
בשלחו פרשים קלים שהרעישו ללא הרף והתגרו במפקדם עד יציאתו לקרב.
דיסאינפורמציה – כדי לזרוע ספק בקרב הגיס החמישי שלו ,הפיץ חניבעל
והם תשושים לאחר ליל שימורים .לעומתם אנשי חניבעל נהנו מארוחת שמועה כי הוא לקה במחלה המרתקת אותו למקומו .זו סיפקה מענה
בוקר חמה ומרחו גופם בשמן נגד הקור .הם נהנו מעמדות בגבהים – עם לתהייתם של הרומאים על ההתמהמהות חסרת הפשר של צבאו.
ראות טובה ,שאפשרה תיאום תנועות ומהלכים בין הכוחות .בקנאי התרחב
הקרב בקיץ דווקא ,שעה שהסוסים הדוהרים מעלים אבק על פני השטח המודיעין האופרטיבי של חניבעל
הצחיח .חניבעל קידם את פני הרומאים כשהרוח בעיניהם ,והאבק הסמיך גם המודיעין ברמה האופרטיבית לא ידע שינויים עקרוניים במהלך
חוסם לחלוטין את שדה ראייתם.
ההיסטוריה ,אך חלו תמורות בקנה המידה ובדגשים שלו .מבחינת הקרקע
מדובר בגיאוגרפיה של זירה שלמה – הזירה איטלקית ,שעמדה במוקד
ההתעניינות של חניבעל .הדגש עבר מ"מרחבי תמרון" ו"שטחים שולטים",
ראה יותר בעין אחת מכפי שראו אחרים בשתי עיניים
לבד מההתפתחות הטכנולוגית טכנית ,גם במקורות המידע לא התחוללו שחשיבותם מכרעת ברמה הטקטית ,ל"צירים" – באיזו דרך להוביל את
שינויים משמעותיים .אלה כוללים תצפיות ,סיורים – על סיורי הפרשים הכוחות ,וכיצד אמור להתקדם האויב.
הרכובים הוסיף חניבעל את סיורי המפקדים .יש אמירה שלפיה בעין אחת ברמה האופרטיבית אין עוסקים ב"אויב בעין" ,האמור ליטול חלק בקרב
ראה חניבעל יותר מכפי שראו אחרים בשתי עיניים .חניבעל היה בטוח כי מסוים .ברמה זו היה על חניבעל לדעת את סדר הכוחות ,ולהכיר את המערך
יפיק טוב יותר מאחרים את המשמעויות הטקטיות הנובעות מן התצפיות ואת היערכות כל הכוחות הרומיים באותה זירה – איטליה כולה.
ועל כן נהג לסייר בעצמו בשדה הקרב ,תוך שהוא מבטיח מענה לכל שאלותיו .חניבעל נזקק לידיעות על האוכלוסייה באיטליה שאינה רומית וביקש לאתר
משתפי פעולה מקרב האוכלוסייה המקומית – חניבעל ניהל את כל משתפי פעולה פוטנציאליים ,שימירו את נאמנותם לרומא בנאמנות לו.
קרבותיו בארץ זרה ונדרשו לו פרטי פרטים על אודותיה .להשגתם נזקק חשיבות רבה נודעה ,בהיערכות של חניבעל ,לתחום הלוגיסטי .חניבעל נזקק
חניבעל לעזרת האוכלוסייה המקומית ,שלמזלו עמדו לרשותו ,כמעט בכל לאינפורמציה שוטפת על אודות מקורות מזון לאנשיו ,מספוא לבהמותיו
ומחסני נשק וציוד של הרומאים ,שעליהם השתלט.
מקום שאליו הגיע.
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המקורות למודיעין האופרטיבי היו מגוונים .אלה כללו סיורים ארוכי-טווח,
משתפי פעולה מקרב האוכלוסייה המקומית וגם חקירת שבויים שמקומה
נכבד ,שכן אלה יכולים לספק מידע שאינו נוגע לקרב הבא לבדו ,אלא
להיערכות בזירה כולה.
ברמה האופרטיבית ,חניבעל לא עשה שימוש בעריקים ,שכן המידע שסיפקו
היה עדכני סמוך למועד עריקתם ואיבד מערכו ,מה גם שהוא מצומצם מדי
לצורך התכנון האופרטיבי.
לרשות חניבעל עמדו סוכנים חשאיים ברומא עצמה ,שנהנו מגישה לדרגים
גבוהים ביותר.
חניבעל ביצע תנועות הטעיה והונאה ,ובהן ריצתם המהירה של אנשיו לעבר
רומא ,שנועדה להסיט כוחות רומאיים מהמצור על קפואה .במקרה זה לא
עלה בידו להפיל בפח את הרומאים ,הוא נאלץ לשוב על עקבותיו וקפואה
נפלה .יש מספרים כי באותה עת נכנס חניבעל עצמו לרומא בתחפושות,
כדי לרגל ולסייר בתוכה .הוא היה מצויד בסדרה שלמה של פאות נוכריות
ששימשו למטרות שכאלה.
חניבעל הציב לו כיעד מרכזי את הופעתו באיטליה כמשחרר ,לא ככובש ,השם
לו למטרה לשחרר את בעלי הברית של רומא ,בהם הגאלים והסמניטים,
מהשלטון הרומי השנוא .כדי להוכיח את כוונותיו נהג להחזיק בשבי לגיונרים
ואזרחים רומיים ,ואילו את השבויים מקרב בעלי הברית שילח לחופשי ללא
כל כופר נפש ,תוך שהעניק להם מתנות וצידה לדרך.
במסגרת הלוחמה הפסיכולוגית ,בעת שהותו בקמפניה 4,ביקש חניבעל
להבאיש את ריחו של הדיקטטור קווינטוס פביוס מקסימוס ,שעורר ממילא
התנגדות גדולה ברומא .הייתה לפביוס אחוזה גדולה ויפה .חניבעל העלה
באש את כל האחוזות בסביבותיה ולא הותיר אלא את אחוזתו של פביוס
 -למען ייווצר הרושם כי פביוס נמנע מהקרב מכיוון ששוחד בידי חניבעל.

המודיעין האסטרטגי של חניבעל

השאלות המרכזיות העומדות בפנינו הן מה ידע חניבעל בשנת  220לפנה"ס,
ומה היו מקורות המידע שלו .מאז המלחמה הפונית הראשונה עמד מידע
רב שהצטבר לרשות חניבעל הצעיר ,בקבלו את הפיקוד העליון על כוחות
קרתגו .יש גורסים כי התוכנית האסטרטגית הגדולה הייתה פרי תכנונו של
אביו .מכל מקום ,תוכניות אופרטיביות ואסטרטגיות מתבססות על תנאים
משתנים ,ומחייבות עדכון תקופתי שוטף .לפיכך ,בין אם ירש חניבעל את
התוכניות מאביו ובין אם הגה בעצמו את הרעיון ,שומה היה עליו ,עם היכנסו
לתפקידו ,לכנס את המפקדים ,לבצע הערכת מצב מחודשת ולעדכן את
התוכניות בהתאם.
לרשותו עמדו מקורות גלויים ,שכללו בין היתר משלחות רשמיות מרומא
ומקרתגו ,שניהלו ביקורים הדדיים לצרכים דיפלומטיים; וכן נוסעים,
סוחרים וימאים ,שסבבו בדרכים ויצאו ובאו ברומא ובקרתגו.
במתקפה על סגונטום ,ששימשה פתח למלחמה הפונית השנייה בין רומי
לקרתגו ,ישנה עדות נאמנה לפעולתם של סוכנים חשאיים לצד חניבעל.
ערב המצור על סגונטום צפה חניבעל כי הרומים יגיבו בקידום כוחותיהם
בסיציליה למטרת פלישה לאפריקה ולקרתגו ,ובמתקפת נגד בהיספאניה,
המיועדת להסביר את המצור על סגונטום .תגובה זו עמדה בניגוד לשאיפותיו
של חניבעל ,שביקש להילחם ברומאים באיטליה עצמה .מה גם שהללו השהו
את תגובתם ,והכריזו מלחמה על קרתגו רק משנפלה סגונטום  -בתום מצור
בן שמונה חודשים.
אין ספק כי חניבעל היה מצויד במידע מוקדם לגבי הלך הרוח במחנה הרומי
והתגובה הרומית הצפויה; אלה לא הגיעו לידיו אלא באמצעות סוכנים
חשאיים ,שפעלו בקרב הדרגים הגבוהים ,במרכזים המדיניים הרגישים
ביותר ברומא.
בשנת  220לפנה"ס הופיעו מטרות המלחמה של חניבעל במפורש במסמך
בעל ערך עליון – החוזה בין הקרתגינים לבין פיליפ החמישי מלך מקדוניה.
על פי חוזה זה ,אין הצדדים מבקשים להשמיד את רומא ,אלא להקטין את
כוחה של רומא ולהכניעה .בכך בכוונתם להביא לכריתת ברית שלום בין
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רומא ,מקדוניה וקרתגו .החוזה מדבר על שיתוף פעולה ועל עזרה הדדית,
ולו תוקף בכל מקרה של איום רומי על קרתגו ,על מקדוניה או על שתיהן
גם יחד.
חניבעל הבין ,כי השמדת רומא תותיר אותו עם צבא כיבוש גדול באיטליה
עצמה ,או שיהיה עליו לפנות את הארץ .האפשרות השנייה נראתה לו ודאית
יותר ,וטמנה בחובה סכנה כי איטליה תמשוך לתוכה את פיליפ החמישי,
מלך מקדוניה .או אז תהפוך מקדוניה למעצמה השולטת בבלקנים ,ביוון וגם
באיטליה ,וחניבעל לא ישיג אלא את המרתו של אויב גדול אחד באויב גדול
אחר.
על כן בא חוזה זה ,המצהיר על כוונה לצמצם את כוחה של רומא – ותו
לא .חניבעל ישיב לעצמו את כל השטחים שנכבשו בידי הרומאים – מערב
סיציליה ,סרדיניה וקורסיקה; עצמאותם של העמים האחרים שכבשה רומא
– ובהם הגאלים ,הבריטים ,הסנטים ,הלוקאנים והיוונים – תוחזר להם .כך
תהפוך רומא לחלק ממאזן הכוחות במרחב הים התיכון ,שיישמר בקנאות
בידי כל השותפים לו.
חניבעל ידע כי בקרב רבים מבעלי הברית של רומא רווחו התמרמרות ואי
שביעות רצון מהבריתות ומתנאיהן .במקרים רבים עלה בידי חניבעל לתקוע
טריז בין אוהדי רומא – כמו הסיעה האוליגרכית היוונית ,לבין מתנגדיה
– דוגמת הדמוקרטים היוונים .אלה האחרונים הפכו ,כמובן ,לבעלי בריתו
הפוטנציאליים של חניבעל.
חניבעל ,ששם לו למטרה להחליש את רומא ,ביקש לנצל את חולשת פרשיה.
לא נתאפשר לו הדבר אלא על אדמת איטליה ,שכן מלחמה בכל זירה אחרת

חניבעל שגה בתפיסת משקלה של עוצמה
ימית מול עוצמה יבשתית .במשך  16שנה
נזקפו לזכותו ניצחונות מרשימים בזירה
היבשתית ,אך משהועתקה המלחמה לצפון
אפריקה ,בזכות עוצמתה הימית של רומא,
לא נותר לו אלא להודות בתבוסתו
לא תביא למימוש המטרה .כיצד להגיע לאיטליה – בדרך היבשה או הים?
המחקר מרחיב על הטעמים לשלילת דרך הים :ראשית ,הרומאים נודעו
כאדוני הים ,ונהנו מיחסי כוחות ימיים עדיפים .שנית ,בניית אוניות רבות
בידי חניבעל הייתה מעידה ,בהכרח ,על כוונות התקיפה שלו .זאת ועוד,
אף שבניית אוניות יכולה להתבצע במהירות ,הרי שאימון צוותיהן מסובך
וממושך הרבה יותר  -ודרש זמן שלא עמד לרשות חניבעל .במלחמה הפונית
הראשונה נכחדו ציים שלמים ,על מאות אוניותיהם ועל עשרות אלפי
חייליהם .תמונה זו עמדה לנגד עיני חניבעל בבואו לשמור את צבאו מפני
סכנה שכזו .גם זרימת המים באזור הרלבנטי של הים התיכון הייתה בכיוון
ההפוך לזה שבו ביקש חניבעל להתקדם.
הדרך היבשתית ,לעומת זאת ,הייתה נהירה לחניבעל מימים ימימה .עוד
כשישב בקרתגו למד את מעברי האלפים ואת הקשיים שהם טומנים בחובם.
בנוסף עמדו לרשותו מפות ,שנודעו בעולם החל במאה השישית לפני הספירה.
חניבעל תכנן להגיע לאיטליה בדרך היבשה ,תוך הטעיה אסטרטגית אדירה:
הוא השתהה צפונית לנהר האברו ,בין הפירנאים לאלפים ,ממש עד לרגע
האחרון ,כדי ליצור בקרב הרומאים את הרושם שאין בכוונתו לחצות את
האלפים .מאוחר יותר חצה את האלפים ,נכנס לאיטליה ואף נחל ניצחונות
מרשימים; הוא שאף להעביר לצדו את בעלות הברית של הרומאים ,וניסה
לפתותם בהצגת שרשרת ניצחונותיו .יעדו הסופי ,כיתור רומא ,היה אמור
להתבצע על ידי חניבעל באיטליה ,הגאלים בצפון ,מקדוניה ופיליפ החמישי

קרב זאמה היה קרב מכריע ,שהתחולל בין
צבא קרתגו בפיקודו של חניבעל לבין צבא
רומאי .הקרב ניטש ליד זאמה רגיה שבצפון
אפריקה והסתיים בניצחון רומאי מכריע

במזרח ,היספאניה במערב וסיציליה המורדת בדרום.
עתה ,משעמדנו על מטרותיו של חניבעל ,על תוכניותיו ועל הערכת המצב
שבנה ,ומשנוכחנו בניצחונותיו המרשימים ,לא נותר לנו אלא לתהות :אם
פעל בצורה מושכלת כל כך וניצח בקרבות כולם ,מדוע נחל תבוסה? היכן
שגה המודיעין שלו?
בראש ובראשונה הייתה הערכת מצב שגויה של חניבעל ביחס ליוונים .דומה
כי היכרותו עם התרבות היוונית ,לצד הערכות יועציו היוונים ,ציירו לעיניו
תמונה ורודה יתר על המידה של היוונים באיטליה ,ושל המקדונים .עובדה
היא ,כי הרומאים המרידו את בני בריתם נגדו ,וערים יווניות רבות מדרום
איטליה עברו לצדו ,אך הפכו לאבני ריחיים על צווארו .אלה אילצוהו להציב
בהן חיל מצב להגנה ,תוך פיצול כוחות – אימתו של כל מצביא .ואכן ,קרב
קנאי היה הקרב הגדול האחרון שניהל חניבעל על אדמת איטליה.
תבוסתו נעוצה גם בחוסר מודעות מספקת לצורך בביטחון שדה .רבים
משליחיו נתפסו ומסמכים בידיהם ,כולל אלה שנשאו את החוזה בין חניבעל
לפיליפ .בכך הובאה הברית בין השניים לידיעת הרומאים.
תחום בסיסי נוסף ,שבו שגה חניבעל ,הוא הערכת מורל האויב כגורם
בהערכת המצב הכוללת .בין החוקרים ניטש ויכוח רב שנים– האם מיד אחרי
קרב קנאי צריך היה חניבעל לצאת נגד רומא ולכבוש אותה .הערכת המצב
שלו חייבה את הכיבוש ,אך חניבעל לא נענה לבקשתו של אחד ממפקדי
הפרשים ,שאמר לו אז" :רק תן פקודה ,ותוך חמישה ימים נאכל ארוחת
ערב חגיגית על הקפיטול" .חניבעל לא ראה כל אפשרות להגיע לרומא בתוך
חמישה ימים ,ואף שלרומאים נותרו בשדה רק כוחות מועטים ,הוא חש כי
כוחותיו לא יעמדו לו בעמידה מול עיר מבוצרת כרומא .מובן כי מדיניות זו
תרמה להגברת כושר עמידתה של רומא ,לשיקום כוחותיה ולהעלאת המורל
הלאומי שלה.
מלחמתו של חניבעל הוכרעה בסופו של דבר בצפון אפריקה ,לשם הגיעה

רומא בקלות ,בהיותה מעצמה ימית .כאן טמונה הטעות המכרעת שלו.
חניבעל שגה בתפיסת משקלה של עוצמה ימית מול עוצמה יבשתית .במשך
 16שנה נזקפו לזכותו ניצחונות מרשימים בזירה היבשתית ,אך משהועתקה
המלחמה לצפון אפריקה ,בזכות עוצמתה הימית של רומא ,לא נותר לו אלא
להודות בתבוסתו.
אכן ,אי אפשר לנהל מלחמה בלא מודיעין .חניבעל אמנם עשה שימוש
במודיעין ממקורות שונים ,וביסס מודיעין משלו בשימושים מסוימים .אך
אותו מודיעין שירת אסטרטגיה מוטעית ומדיניות לקויה .חניבעל לא תפס,
מלכתחילה ,מה כוחה של רומא באיטליה ,ולא הסיר מליבו את השאיפה
להכניעה  -אף שלא עמד לרשותו אלא צבא קטן ,בן  35אלף חיילים ,שרק
הלך ופחת במהלך  16שנות המלחמה .אין ספק ,לפיכך ,כי הגדרת כישלונו
של חניבעל כ"כישלון מודיעיני" – יש בה משום המעטה.
יש לראות במלחמה הפונית השנייה נקודת תורפה ומפנה בהיסטוריה
העולמית כולה .רבים טוענים כי הייתה זו מלחמה אבודה מראש ,ותוצאותיה
נקבעו עוד באביב  ,218עת יצא חניבעל מקרתגו .בדיעבד ,יש צדק בטענה
זו .אולם ,בשנת  220לפני הספירה ,כשקיבל חניבעל את הפיקוד לידיו ,עמד
לרשותו מודיעין ברמה מספקת ,והערכת המצב שביצע ,להוציא הגורם
היווני ,הייתה נכונה; איש לא ראה כל סיבה לפקפק ביכולתו להביס את
הרומאים.
יפה לענייננו טעותו של הקיסר יוליאנוס .זה יצא לכבוש את מסופוטמיה
בציפייה לעשות שימוש ברשת תעלות ,שהיו קיימות בימי אירודופוס.
מה רבה הייתה הפתעתו ,משנתגלתה באזור לנגד עיניו רשת תעלות שונה
לחלוטין ...טוענים החוקרים ,כי לו הסתמך יוליאנוס על המודיעין ,לו שאל
בעצת בני אדם ולא בעצת האלים ,יש להניח כי היה גורלו מר פחות .
תקציר הרצאה מ 19-בינואר  ,1988עיבד וערך לכתובים רוני כתרי.
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“שמעתי שיחה בשירותי הגברים
בתחנה המרכזית .נאמר כי תימני
קטן וממזר ,בעל שיער שחור
ומקורזל ,מתכוון לירות ברבין”
ארגוני מודיעין מקבלים הרבה מאוד ידיעות שעל פניו נראות
מוזרות וחסרות היגיון .קשה מאוד לבדוק אותן ,אך לעתים הן
עלולות לחשוף סכנה אמיתית לפיגוע
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שחזור רצח רבין .קמ“ן פיקוד מרכז העביר
את המידע לשב“כ וזה ביקש מהמשטרה
לתחקר את שלומי לוי בקשר לידיעה

השקעה ,ולכלול חקירות ,הצלבות ,ניסיון לאמת את הידיעה באמצעות
הקלטות ,בדיקת פוליגרף ועוד .רק בסוף הבדיקה יתאפשר לדעת אם מדובר
בשקר או אמת .לא תמיד יש משאבים לבצע בדיקות מעמיקות כאלה,
ולפחות בחלק מהמקרים נותרת הידיעה בתיקים כאבן שאין לה הופכין.
התופעה של מקורות שקרנים מוכרת היטב בארגוני מודיעין .ואולם ,הלקח
מסיפורו של לוי הוא שכל עוד נותר חוסר ההיגיון של הידיעה על כנו  -אין
להניח לידיעה ולמקור ללא בדיקה מעמיקה .זאת ,במיוחד כשהידיעה היא
“חמה“ ויש בה לכאורה מידע על פיגוע מתוכנן.

המוכתר שהחביא מבוקש

דוגמא לידיעה מוזרה בסגנון דומה ,שהניבה מבצע גדול ,התרחשה ב1969-
בשכם .מקור של השב“כ מסר ידיעה כי בעת שישב בבית קפה ,שמע שיחה
בשולחן סמוך שממנה עלה כי מוכתר אחד הכפרים ליד שכם מסתיר בביתו
מבוקש ,איש פח“ע .המקור לא ידע לומר מי היו הדוברים ומיהו איש הפח“ע.
המקור ,שהיה מהימן בדרך כלל ,התעקש על גרסתו .המוכתר עליו דובר היה
בשנות ה 70-לחייו ונחשב למוכתר חיובי ,עם קשרים טובים לקציני הממשל
הצבאי .לכן ,הידיעה נראתה בלתי סבירה  -גם מתוך היכרות עם המוכתר
וגם בגלל האופן שבו מסר אותה המקור .אף על פי כן ,הוחלט לעלות באותו
הלילה על ביתו של המוכתר ולבדוק אם יש זרים בביתו .בחיפוש ,אכן נמצא
שם מבוקש.
בחקירה התברר כי המוכתר גויס לפת“ח בעת יציאתו לירדן ולאחר שהואשם
בשיתוף פעולה עם ישראל ,הסכים לשמש כסייען של הארגון ולהסתיר
מבוקש בביתו .המעצר חשף פעילות עניפה של הפת“ח בשכם ופתח סדרה
של מעצרים רבים.

האמא שחלמה על בריחה

“ישבתי בשירותי הגברים בתחנה המרכזית ושמעתי שיחה בין שני אנשים
שעמדו במשתנה .בשיחה נאמר כי תימני קטן וממזר ,בעל שיער שחור
ומקורזל ,מתכוון לירות ברבין“ .כך סיפר ביוזמתו שלומי לוי ,סמל מודיעין
בפיקוד מרכז ב ,15.6.1995-למפקדו כחצי שנה לפני רצח רבין .קמ“ן פיקוד
מרכז העביר את המידע לשב“כ וזה ביקש מהמשטרה לתחקר את לוי בקשר
לידיעה זו .לוי תוחקר ,נשאר בגרסתו המוזרה ,אבל הותיר רושם אמין על
חוקרי המשטרה.
כך נתקעה הידיעה במערכת ללא המשך טיפול ,עד רצח רבין בנובמבר .1995
אחרי הרצח זומן לוי לחקירה בשב“כ ומסר גרסה אחרת ,שממנה עלה כי
המציא את “שיחת השירותים“ .בפועל ,לוי שמע ממקור ראשון שיגאל
עמיר מתכנן לירות ברבין .מצד אחד ,הוא הרגיש צורך להעביר את הידיעה
לגורמים המוסמכים; מצד שני ,הוא לא רצה לסבך את חבריו שמהם שמע
זאת ולכן בנה גרסה “עקומה“ אשר איפשרה לו להעביר התרעה ללא הסגרה
של חברים .יש הטוענים כי התייחסות רצינית יותר לידיעה וחקירה של לוי
על ידי חוקר של השב“כ בזמן אמת הייתה עשויה להוציא ממנו את הסיפור
האמיתי .ואז אולי ,רק אולי ,היה נמנע הרצח.
אבל זוהי חוכמה שלאחר מעשה .במציאות ארגוני מודיעין מקבלים הרבה
מאוד ידיעות שעל פניו נראות מוזרות וחסרות היגיון .קשה מאוד לבדוק
ידיעות שכאלה .מוכרות ידיעות ממקורות שטענו ששמעו שיחה בעת שישבו
בבית קפה ,או הלכו בשוק ,או ישבו מעבר לגדר .סוג זה של ידיעות יכול
להימסר על ידי מקור חי פעיל במערכת ,או על ידי מקור מזדמן .בהרבה
מקרים מתברר כי מדובר בשקר יזום (פסאד בערבית) של מוסר הידיעה.
המניע עשוי להיות נקמה ,רצון למצוא חן ,הפרעה נפשית או כמו במקרה של
לוי  -דיווח חלקי במגמה להסתיר את מקור הידיעה.
נטיית הלב הראשונית היא לזלזל בידיעות כאלה ולדחות אותן כבלתי
סבירות מבלי לבדוק אותן בפועל .בכל מקרה ,ברור כי לא ניתן לבצע מעצר
וחקירה לפני שהידיעה נבדקת היטב .בדיקה כזו עשויה להיות עתירת

דוגמא נוספת התרחשה בעזה ,בשנות ה .80-באחד מיישובי צפון הרצועה
אירעה סדרת פיגועי מטענים קשים .מקורות תוחקרו אך לא התקבל שום
קצה חוט שיוביל לחשיפת המבצעים .באחד הימים הגיע מקור מיישוב זה
לפגישה ומסר דיווח מעורר תמיהה .לדבריו ,אמו ישנה באותו קיץ על גג
הבית מפאת החום הכבד ,וסיפרה לו למחרת היום כי בלילה חלמה על פיצוץ
כבד (אכן באותו לילה היה פיגוע) .בחלומה ראתה האם שניים רצים בסמטה
שליד ביתה; לפי צבע בגדיהם וצורת ריצתם היא זיהתה אותם כשניים
מתושבי הכפר .אופן מסירת הידיעה היה בלתי הגיוני בעליל ,אולם ,לאנשי
השטח הייתה תחושה שהמקור העדיף למסור כך את הידיעה כדי להימנע
מחשיפת הדרך שבה נודע לו העניין .חרף מוזרותה של הידיעה ,הוחלט לעצור
את השניים שהאם ראתה בחלומה .מעצרם הביא לחשיפת פרשייה גדולה
ורבת מעורבים ולפענוח סדרת הפיגועים באזור.
ואי אפשר לסיים מאמר זה בלי לפנות למודל דומה של ידיעה מוזרה ממגילת
אסתר .על פי סיפור המגילה מרדכי היהודי מסר את בת דודו אסתר למלך
אחשוורוש ,ומתוך דאגה לה נשאר בסביבת הארמון“ :וּבְ כָ ל-יוֹם וָ יוֹם--
ת-שלוֹם ֶאסְ ֵּתר ,ו ַּמהּ -יֵעָ ֶׂשה
ית-ה ּנ ׁ ִָשים :לָ ַדעַ ת ֶא ׁ ְ
ָמ ְרדֳּ כַ י ִמ ְת ַה ֵ ּל ְך ,לִ פְ נֵי ֲחצַ ר ֵ ּב ַ
ָ ּב ּה“ .בשלב מסוים הוא כנראה שמע באקראי שיחה בין שני סריסי המלך,
בגתן ותרש ,המבקשים לחסל את המלך .מרדכי העביר את הידיעה לאסתר
 וזו מסרה אותה בשמו למלך .אחשוורוש וגופי הביטחון שלו עשו בדיקותמקצועיות שאימתו את הידיעה ,והשניים הוצאו להורג“ :וַ יְבֻ ַ ּק ׁש ַה ָ ּדבָ ר
ֵיהם עַ ל-עֵ ץ“ .מרדכי זכה בבונוס על הידיעה רק כעבור זמן
וַ ּי ִָּמצֵ א ,וַ ּי ִָּתל ּו ׁ ְשנ ֶ
רב .אחשוורוש עיין בתיקים עם ידיעות ישנות ומצא את הסיפור של מרדכי
ובגתן ותרש .הוא הבין שמרדכי לא תוגמל על הידיעה  -והורה לעשות לו
כבוד והדר.
ידיעות צריך לבדוק גם כשהן אינן “עושות שכל“ .רק לאחר מיצוי הבדיקות
ניתן להגיע למסקנה אם אמת הן או לא .בכל מקרה אסור לעשות הנחות,
במיוחד אם מהידיעות עולה חשד לכוונה לבצע פיגועים .ייתכן מאוד שבדרך
למיצוי ולאימות ידיעות כאלה יתגלה כי הן שקריות .ואולם הלקח החשוב
נלמד כבר במגילת אסתר“ :וַ יְבֻ ַ ּק ׁש ַהדָּ בָ ר וַ ּי ִָּמצֵ א“ .
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מאיר זמיר | פרופסור אמריטוס במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב

מוריס פישר ,הקשר הכורדי
והאיום העיראקי



שלל מסמכים חושפים את הקשרים החשאיים של הדיפלומט מוריס פישר עם הכורדים
בשנות ה - 40-ואת מאמציה של המחלקה המדינית בסוכנות היהודית לחיזוק התנועה
הלאומית הכורדית אל מול האיום העיראקי

אף שפעילות המוסד בקרב הכורדים בעיראק
בשנות ה 60-וה 70-ידועה היטב ,קדמה
לה פעילות נוספת ,פחות ידועה :הקשרים
החשאיים של מוריס פישר עם הכורדים
בשנות ה .40-יומנו ומסמכיו האישיים של
פישר; מסמכי הממשלה ומשרד החוץ הסורים,
שהתגלו בארכיונים צרפתיים; דו"חות
מודיעין צרפתיים מביירות ומדמשק; תיעוד
בארכיונים ישראלים – כל אלה שופכים אור
על מאמציו של פישר והמחלקה המדינית של
הסוכנות לחיזוק התנועה הלאומית הכורדית
מול האיום העיראקי.
פישר ( ,)1965-1901יליד בלגיה ובן למשפחת
יהלומנים ציונית ,עלה ארצה ב .1930-הוא
עסק ברכישת קרקעות ובהרחבת מטעי
הפרדסים בשרון ובין היתר הקים את כפר
יונה ,על שם אביו .במקביל היה גם פעיל
במוסד לעלייה ב'  -זרוע "ההגנה" שארגנה
את ההעפלה .ב 1941-יצר קשרים עם קציני
צרפת החופשית ובעקבות זאת ,הציע לדוד בן
גוריון להתגייס לתנועתו של דה גול ולשמש
איש קשר בינה ובין ראשי הישוב .בזיכרונותיו
כותב פישר שבן גוריון הגיב במילה אחת:
"לך".
יותר מארבע שנים שירת פישר כקצין
במודיעין הצרפתי בסוריה ולבנון ,עד יולי
 ,1946תחת השם .Edouard Lavergne
בתקופה זו יצר היכרות מעמיקה עם שרותי
המודיעין הצרפתי במזרח התיכון .שם הוא
נחשף להצלחת הצרפתים בגיוס של סוכן רם
דרג בממשל הסורי ושל חפרפרת בקונסוליה
הבריטית בביירות.
פישר עמד מאחורי פגישת בן גוריון עם גנרל
פול ביינה ,ראש הנציגות הצרפתית בסוריה
ולבנון ,באוקטובר  1944בביירות .בפגישה
נקבע שיתוף פעולה חשאי ציוני-צרפתי,
שהעניק לאליהו ששון ,ראש האגף הערבי
ולקבוצה קטנה במחלקה המדינית גישה
42

מוריס פישר במדי קצין צרפתי

פישר עמד מאחורי פגישת בן
גוריון עם גנרל פול ביינה ,ראש
הנציגות הצרפתית בסוריה ולבנון,
באוקטובר  1944בביירות .בפגישה
נקבע שיתוף פעולה חשאי ציוני-
צרפתי ,שהעניק לאליהו ששון,
ראש האגף הערבי ולקבוצה קטנה
במחלקה המדינית גישה למקורות
מידע צרפתיים  -כולל מסמכים
חשאיים סוריים ובריטים
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למקורות מידע צרפתיים  -כולל מסמכים
חשאיים סוריים ובריטים .שיתוף פעולה
זה היווה מרכיב מרכזי ביכולתו של בן
גוריון להכשיל את המזימות הבריטיות,
ולהכין את היישוב למלחמה כוללת נגד
מדינות ערב .לאחר מינויו במאי 1947
כמזכיר משלחת הסוכנות בפריז ,המשיך
פישר לשמש צינור קשר ישיר בין בן גוריון
ומשה שרת עם ההנהגה הצרפתית ועם
1
חוגי הצבא והמודיעין.
בהיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות
יש דגש רב על המלחמה מול צבאות ערב
ועל ההעפלה לפני הקמת המדינה .ואולם,
את התקופה שבין מאי  1945למאי 1948
ניתן לראות כמלחמת מודיעין אנגלו-
ציונית בין ראשי היישוב לבין המודיעין
הבריטי .זה האחרון היה אז בשיא כוחו
לאור הישגיו במלחמת העולם השנייה,
ופעל בחשאי למנוע הקמת מדינה יהודית
עצמאית.

מדיניות המיעוטים של צרפת
ויחסה כלפי הכורדים

למודיעין הצרפתי בסוריה ולבנון היה
עניין ארוך שנים בכורדים .אלה היוו את
רוב האוכלוסייה באזור הג'זירה הסורי,
זאת על רקע מדיניות המיעוטים שאימצה
צרפת בשטחי המנדט שלה בארצות
הלבנט .כורדים גויסו במספרים גדולים
לצבא הלבנט ,וקציני מודיעין צרפתיים,
הבולט ביניהם פייר רונדו ,2קיימו קשר
הדוק עם מנהיגים כורדים .העניין הצרפתי
בכורדים גבר במחצית השנייה של .1945
המודיעין הבריטי הצליח לכפות בסוף
מאי הסכם סודי על נשיא סוריה שוכרי
אל-קוואתלי ועל ראש ממשלתו ג'מיל
מרדם .ההסכם הבטיח לבריטניה מעמד
צבאי וכלכלי מועדף ,בתמורה לגירוש

צרפת משטחי המנדט שלה בסוריה ולבנון.
המנהיגים הסוריים נאלצו לקבל גם תכתיב
בריטי המשלב את סוריה באיחוד האשמי
עם עיראק ועבר הירדן .כחלק ממאמציהם
להחליש את הממשלה הסורית ולחתור
תחת ההשפעה הבריטית ,החלו הצרפתים
לעודד עדות מיעוט דוגמת מארונים ,דרוזים,
כורדים וארמנים לתבוע המשך הגנה מצרפת
על המיעוטים בסוריה ולבנון .בתיווכו של
פישר ,נוצר בסיס להבנות פרנקו-ציוניות על
פעילות דיפלומטית ותעמולתית משותפת
בארה"ב ,שבמרכזה הסכנה למיעוטים
במדינות הלבנט .תחילה התמקדה הפעילות
3
במארונים ,לאחר מכן בכורדים.
ואולם ,היה מניע נוסף לעניין הצרפתי
המיידי בכורדים .במחצית השנייה של
שנות ה 40-הפכו אזורי הכורדים באיראן,
בכורדיסטאן העיראקית ובג'זירה לאזורי
עימות נפיצים בין בריה"מ ובריטניה .בניסיון
להכשיל את מאמצי בריטניה להקים ברית
הגנה אזורית אנטי סובייטית ,שתכלול
את טורקיה ,עיראק וסוריה ,פעלו סוכנים
רוסים לחזק גורמים מרדנים בקרב שבטי
הכורדים 4.באזור הכורדי במערב איראן
הוקמה רפובליקת מהאבד קצרת הימים;
בכורדיסטאן העיראקית פעלו סוכנים רוסים
לעודד מרי כורדי נגד הממשלה בבגדד;
ובג'זירה ובצפון סוריה גברה מאוד חתרנות
השגרירות הסובייטית בביירות וסוכניה
בקרב הכורדים והארמנים נגד טורקיה.
בפגישותיהם עם המנהיגים הסורים חזרו
דיפלומטים רוסים והעלו את התביעה
הסורית על אלכסנדרטה ,ואילו המפלגה
הקומוניסטית הסורית הפגינה למען
"השבת המחוז הסורי האבוד" .במקביל
העמיקו הרוסים את חששות המנהיגים
הסורים ממזימה טורקית להשתלט על
חלב והג'זירה ,בעלת משאבי הנפט ,בין
היתר באמצעות הדלפת מסמכים על הבנות
חשאיות בין ראש ממשלת עיראק נורי סעיד
ונשיא טורקיה עיסמת אינונו .בדיונים עם
חברי ממשלתו ,בשיחותיו עם דיפלומטים
בריטיים ובמכתביו למנהיגים ערביים,
בעיקר למלך פארוק ,קוואתלי חוזר ומצביע
על הסכנה הטורקית לסוריה .בעימות
אנגלו-רוסי זה הצרפתים שיחקו משחק
כפול :מצד אחד ,באירופה תיאמו מדיניות
עם בריטניה וארה"ב נגד בריה"מ .מצד שני,
במזרח התיכון ,תמכו בפעילות הרוסית
5
האנטי-בריטית  -לעתים בחשאי.
בראשית אוגוסט  1945החל הצבא העיראקי
במבצע רחב לדיכוי מרד שבטי הכורדים.
במבצע השתתפו כ 30-אלף חיילים45 ,
מטוסים ועשרות רבות של שריוניות ותותחי
שדה ,שרובם התקבל מעט קודם לכן

מכתב מחאה של ראש ממשלת סוריה לקונסול
הרוסי על תמיכה סובייטית בכורדים ובארמנים

מהבריטים .מולם ניצבו כ 5,000-לוחמים
כורדים בלתי סדירים בראשות מוצטפא
בראזני ,מגובים ב 1,800-לוחמים כורדים
מאיראן.
בשלושת החודשים הבאים הביסו כוחותיו
של בראזני את הצבא העיראקי וגרמו לו
אבידות כבדות .במקביל ,חיילים וקצינים
כורדים רבים ערקו מצבא עיראק והצטרפו
לאחיהם .בנסיגתם ,טבחו החיילים
העיראקים בנשים וילדים בכפרים הכורדים,
כמו גם בחולים ובפצועים בבתי החולים .אל
מול התקדמות כוחותיו של בראזני לעבר
הערים כירכוכ ומוצול ,וכן האיום הגובר
על שדות הנפט ,תגבר הצבא הבריטי את
כוחותיו באזור .מטוסי חיל האוויר הבריטי
הפציצו את הכוחות הכורדים ,שנאלצו
לסגת .בראזני ברח לאיראן ,ולאחר נפילת
מהאבד לידי הצבא האיראני ,מצא מקלט
6
בבריה"מ.

תפקיד המפתח של פישר בקשר
הציוני-כורדי

גנרל פול ביינה

מיומנו האישי של פישר עולה
כי הוא היה אחד הקצינים
שעליו הוטלה המשימה .ביומנו
מוזכרים פרטים רבים על
עבודתו בסקירה ומיפוי של
כל ריכוזי הכורדים באזור ,ויש
להניח שאת חלק מהתזכירים
בניירות ביינה כתב פישר

הצרפתים עקבו מקרוב אחרי הכורדים,
המרד שלהם בעיראק והחתרנות שלהם
בסוריה  -ובחנו דרכים לתמוך בהם בחשאי.
בשורש רצון זה עמדה תחושת העלבון והרצון
לנקום בבריטים על חלקם במשבר הסורי,
ששם קץ לשלטון צרפת בסוריה .זה היה
הבסיס לשיתוף פעולה צרפתי עם התנועה
הציונית ,ולאחר מכן עם ישראל ,לתמיכה
בכורדים; הוא יגיע לשיאו ב,1949-1948-
ובו ימלא מוריס פישר תפקיד מפתח.
באוגוסט  1945הטיל גנרל ביינה על קציניו
במודיעין לאסוף מידע על הכורדים בעיראק,
איראן ,טורקיה וסוריה ,וכן על עמדות
המעצמות כלפיהם .מטרתו הייתה קביעת
מדיניות צרפתית כוללת כלפי הכורדים.
בניירותיו של ביינה בארכיון הצבא בוונסן
מצויים רבים מהדו"חות שהכין אז המודיעין
הצרפתי בביירות .מיומנו האישי של פישר
עולה כי הוא היה אחד הקצינים שעליו
הוטלה המשימה .ביומנו מוזכרים פרטים
רבים על עבודתו בסקירה ומיפוי של כל
ריכוזי הכורדים באזור ,ויש להניח שאת חלק
מהתזכירים בניירות ביינה כתב פישר .אחד
ממקורות המידע שלו היה האמיר קמוראן
בדר ח'אן ,מהאישים הבולטים בתנועה
הלאומית הכורדית ,שהתגורר אז בביירות.
בדר ח'אן ואחיו קיימו קשרים הדוקים
עם המנדט הצרפתי בשנות ה 30-וה,40-
והוא עצמו אף שידר בכורדית ברדיו לבנט.
במהלך  1945הוא פנה לגנרל ביינה בבקשה
לסיוע צרפתי לכורדים ,אך בשל הרגישות
של תמיכה גלויה בכורדים ,ובעיקר חשש
מתגובות בריטיות ואמריקאיות ,העדיפו
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הצרפתים שהסוכנות היהודית תוביל קמפיין
בינלאומי בתמיכה בכורדים.
ביומנו מתאר פישר עשרות פגישות עם
בדר ח'אן ,שהפכו ליחסי ידידות אישיים
ולמחויבות עמוקה שפיתח פישר כלפי התנועה
הלאומית הכורדית .יחסים אלו נמשכו בפריז,
לשם עברו שניהם ,פישר כנציג הסוכנות ובדר
7
ח'אן כפרופסור בסורבון.
פישר היה נלהב ,אך במחלקה המדינית –
והדבר אמור בעיקר לגבי ראש האגף הערבי
אליהו ששון  -היו נלהבים פחות .בן גוריון
ושרת הכירו היטב את הרגישות הבריטית
למקורות הנפט בצפון עיראק ,וידעו שתמיכה
ציונית בכורדים עלולה להגביר את המתח
ביחסי היישוב עם הבריטים ואף את החשדנות
האמריקאית לגבי שיתוף פעולה ציוני-רוסי
נגד אינטרסים מערביים .הם העדיפו אפוא
להשקיע את עיקר המאמצים בקשרים עם
המארונים.
פישר המשיך לטפח את קשריו עם בדר ח'אן,
שהיווה מקור מידע וקשר עם גורמים כורדים
אחרים .קשר זה נפגע לאחר שפישר סיים
את שירותו הצבאי בביירות ,ביולי  ,1946ושב ארצה .אף על פי כן המשיך
בדר ח'אן לקיים קשר ישיר עם המחלקה המדינית ,וביוני  1947הכין האגף
הערבי ,לבקשתו ,סקירה באנגלית בת עשרות עמודים של הרקע ההיסטורי
8
והבינלאומי לתביעות הלאומיות הכורדיות.

בן גוריון ראה בעיראק איום מרכזי

נורי סעיד בריטניה לחמש את צבא עיראק ולהפכו
לצבא מודרני .על רקע זה יש לראות את
המאמצים המודיעיניים של הש"י לעקוב
11
אחר תנועת כוחות עיראקים לירדן.
צרפת ושותפי סוד במחלקה המדינית
פעלו להכשלת הקנוניה האנגלו-עיראקית.
מקורות צרפתיים הדליפו את פרטי
המזימה לנשיא קוואתלי ,למלך פארוק
ולאבן סעוד .במקביל הזהיר ששון את
המלך עבדאללה ,שראה בכתר הסורי את
פסגת מאוויו ,מהקנוניה12.המהלך האנגלו-
עיראקי כשל לאור פעילותה של קואליציה
שכללה את בריה"מ ,שפעלה באמצעות
המפלגה הקומוניסטית העיראקית ואבן
סעוד שעשה שימוש במנהיג האנטי-
בריטי רשיד עלי אל כילאני 13.מול הפגנות
המוניות ,הרוגים ופצועים בעימותים מול
המשטרה נאלץ יורש העצר ההאשמי
עבד אל-אילה ,לסגת מאישור החוזה
עם בריטניה .אף שכוח משלוח עיראקי
השתתף במלחמה נגד ישראל ,כישלון חוזה
פורטסמות' ובעקבותיו הקנוניה האנגלו-
עיראקית הפחיתו מאוד מחומרת האיום הצבאי העיראקי על ישראל.
ואומנם ,בספטמבר  1948פרסם נורי סעיד דו"ח בעניין המשא ומתן על
החוזה עם בריטניה .בדו"ח טען כי הכשלת הסכם פורטסמות' עלתה לערבים
באובדן פלסטין.
לאחר שנכשל במאמציו למנוע הקמת מדינה יהודית או לצמצם שטחה ,פעל
נורי סעיד ,שוב בשיתוף פעולה עם הבריטים ,להשיג באמצעים דיפלומטים
את מה שלא השיגו במלחמה .במחצית השנייה של  1948ובמהלך 1949
חידש נורי סעיד את פעילותו האנטי-ישראלית .בשיחותיו עם מנהיגים
ערביים הוא קרא להתנגד לכל משא ומתן על שביתת נשק או הסכם שלום
עם ישראל ,ודרש להתכונן לסיבוב שני .הוא גם תמך בתוכנית ברנדוט וכמו
הבריטים ,פעל לניתוק הנגב ממדינת ישראל.

הצורך לפעול מיידית לחיזוק הכורדים בעיראק עלה לאחר יולי  .1947מידע
שהגיע לידי בן גוריון ממקורות צרפתיים הצביע על קנוניה אנגלו-עיראקית.
לפיה ,קציני מודיעין בריטים בכירים בקהיר ובבגדד ,בתיאום עם נורי סעיד,
האיש החזק בעיראק ,מתכוונים לפעול להסלמת יחסי יהודים-ערבים עד
לכדי מלחמה כוללת .קנוניה זו נועדה לא רק למנוע הקמת מדינה יהודית
עצמאית ,או לחלופין לצמצם שטחה למישור החוף ,אלא גם להבטיח תמיכה
של דעת הקהל הערבית בחוזה ההגנה האנגלו-עיראקי; ובו בזמן להשתמש התמיכה הישראלית בכורדים
במלחמה יהודית-ערבית כתואנה לצבא עיראק להשתלט על סוריה .בשנים אלה הגבירה ישראל ,בשיתוף פעולה עם צרפת ,את תמיכתה בכורדים.
במסמכים הסורים והבריטים יש עדויות רבות לשיתוף פעולה חשאי של דפוסי פעולתה התבססו על ניסיונה של התנועה הציונית במאבקה להקמת
נורי סעיד עם קציני מודיעין ערביסטים בריטים להשתלטות עיראקית על המדינה .פישר מילא בפריז תפקיד חשוב ,ופעילותו הייתה מתואמת
סוריה .זה נעשה לרוב ללא ידיעתה ואישורה של ממשלת הלייבור בלונדון .עם נציגים צרפתים ועם בדר ח'אן .ניתן להבחין בשנים הללו התגברות
צרפת ,מצדה ,פעלה בעקביות להכשיל את הניסיונות העיראקיים להשתלט בפעילות הכורדית הבינלאומית ,ואין ספק שלתמיכה הישראלית היה
על סוריה .את מהלכיה הצבאיים של סוריה במלחמת העצמאות יש לבחון חלק לא מבוטל בכך .מסמך של משרד החוץ מפרט את תחומי הסיוע
9
שהגישה ישראל לכורדים בשנתיים
לפיכך גם על רקע חששותיה מעיראק.
הללו .נציגים ישראלים פעלו להעלאת
בן גוריון ראה בעיראק ובמנהיגה נורי סעיד
התביעות הלאומיות הכורדיות באו"ם
איום מרכזי במלחמה עם מדינות ערב.
גם מידע שהגיע לידי בן גוריון ממקורות
ובמוסדותיו  -כך לדוגמה הוגש למזכיר
למודיעין,
הוא וגם ראובן שילוח ,יועצו הבכיר
עיראקית "תוכנית צרפתיים הצביע על קנוניה אנגלו-
כינו את המזימה האנגלו-
האו"ם טריגה לי בביקורו בפריז" ,תזכיר על
מצב הכורדים ודרישותיהם" ,שהכין משרד
עמדה
הובילה
שעיראק
נורי-מוריסון" .לא רק
עיראקית .לפיה ,קציני מודיעין
החוץ .באופן סמלי ,התזכיר הוגש ב29-
הערבית
הליגה
בדיוני
קיצונית ומלחמתית
בריטים בכירים בקהיר ובבגדד,
נובמבר  ,1948שנה להחלטת החלוקה.
בשלהי  ;1947נורי סעיד גם פעל ,בתיאום עם
הבריטים ,לקדם את תוכנית המדינה הדו -בתיאום עם נורי סעיד ,האיש החזק
סיוע רב ניתן במישור התעמולתי :מאמרים
לאומית כתחליף לחלוקה 10.לחששות בן
רבים פורסמו בעיתונים אמריקאים,
להסלמת
לפעול
מתכוונים
בעיראק,
בריטים וצרפתים והופץ חומר הסברה
גוריון היה בסיס איתן .לעיראק היו משאבים
יחסי יהודים-ערבים עד לכדי
מגוון .במקביל הוצע לבדר ח'אן שקול
כלכליים ניכרים מהכנסות הנפט וצבא סדיר
גדול .יתר על כן ,בחוזה פורטסמות' האנגלו-
ישראל יתחיל לשדר בשפה הכורדית.
מלחמה כוללת
בדר ח'אן הסתייע גם בנציגים ישראלים
עיראקי החדש מינואר  ,1948הבטיחה
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בכירים ,ובראשם וולטר סטירלינג 16,האיש הבכיר של סוכנות הביון הבריטית
 MI-6בסוריה.
גם לעיראק הייתה פעילות מודיעינית רחבת היקף בסוריה ולבנון,
שהייתה בבסיס מאמציה להשתלט על סוריה .המשלחת הצבאית שלה
בדמשק קיימה קשרים הדוקים עם קצינים סורים רבים .כוונתו של
חוסני זעים לתפוס את השלטון הייתה סוד גלוי  -הוא ניהל במקביל
מגעים עם סוכנים אמריקאים ,בריטים ,צרפתים ואף עיראקים.
בימים הראשונים להפיכה של זעים הייתה הנחה רווחת  -הבריטים
וההאשמים עמדו מאחוריה .זעים חיזק את ההנחה כשמינה את מוחסין
בראזי ,כורדי במוצאו ,לראש ממשלה .בראזי ,שכיהן כראש לשכת הנשיא
קוואתלי ולאחר מכן כשר החוץ ,מופיע במסמכי מודיעין בריטים שגנבו
הצרפתים כסוכן בריטי שהפעיל סטירלינג .מכל מקום ,המודיעין העיראקי
בתיאום עם קציני מודיעין בריטים עמד מאחורי הפיכת הנגד של סאמי
17
חינאוי ,שהדיחה את זעים באוגוסט .1949

בביקוריו בניו יורק ובלונדון ,שם הציג את הדרישות הלאומיות הכורדיות
בפני דיפלומטים ומוסדות אקדמיים אמריקאים .פעילות ישראלית-
צרפתית נעשתה גם במישור התרבותי ,שעיקרה היה סיוע בהקמת מרכז
ללימודים כורדים בפריז .חלק מפעילות זו נעשה בכורדיסטאן עצמה וכללה
הפצת חומרי הסברה בשפה הכורדית וארגון תנועות נוער כחלק מהמאמצים
14
לגיבוש לאומי של הכורדים.
מעבר לרצון כן לעזור לכורדים להגשים את שאיפותיהם הלאומיות ,היו לסיוע
הישראלי מטרות פוליטיות מעשיות  -לחץ על עיראק וחשוב מכך ,על בריטניה.
כבר בשיחתו עם קצין מודיעין בריטי ב 16-בפברואר  ,1948איים ראובן שילוח
כי אם תימשך התמיכה הבריטית במדינות ערב  -התנועה הציונית תסייע
לכורדים במרד נגד הבריטים .בהכירו היטב את הרגישות הבריטית לחתרנות
הרוסית בעיראק ,בשל חלקה של בריה"מ בהכשלת הסכם פורטסמות' ,כרך
שילוח את אזהרתו על הכורדים עם סכנת חדירה סובייטית למזרח התיכון.
הבריטים התייחסו לאזהרות ברצינות רבה .הם היו מודעים היטב לקשריו
של פישר עם בדר ח'אן ולסיוע שמגישה ישראל לכורדים .כשהופיע בדר ח'אן
בלונדון וביקש מהבריטים שיתמכו באוטונומיה כורדית בעיראק ,הוא נתקל
בביקורת על יחסי הכורדים עם ישראל .הפיכת חוסני זעים בסוריה בסוף המלחמה החשאית בין עיראק לישראל וגירוש יהודי
מרץ  ,1949שנתפסה כ"הפיכה צבאית כורדית" ,ועמדתו האנטי-האשמית עיראק
של זעים העמיקה את החשדות בבגדד ובלונדון על מעורבות צרפתית -עד כמה השפיעו הפעילות הישראלית למען הכורדים ,והחשד כי ישראל
שיתפה פעולה עם צרפת להכשלת איחוד עיראקי-סורי ,על החלטתה של
ישראלית ונתנה תוקף לאיום הישראלי.
עיראק לגרש את היהודים ב?1950-51-
נורי סעיד חזר והאשים ,במידה רבה של צדק ,את הקומוניזם ,את צרפת
בקשות לסיוע בהפיכה בסוריה
בקיץ  1948פנו באמצעות בדר ח'אן שני אישים כורדים סורים לישראל ,ואת הציונות בכישלון מאמציו לאיחוד בין עיראק לסוריה .ב 6-אפריל
בבקשה לסיוע בהפיכה בסוריה .הראשונה הגיעה מחוסני בראזי ,שכיהן  1949נערכה בבגדד שיחה בין שר החוץ פאדל אל-ג'מאלי לדיפלומט בריטי,
כראש ממשלה בסוריה בראשית שנות ה ,40-ובהמשך סיפק מידע וביצע המחזקת אפשרות זו .השיחה נערכה שבוע לאחר ההפיכה ולאחר שהובהר,
שליחויות עבור הש"י .על פי הצעתו ,ישראל הייתה אמורה ליצור מתיחות כי בניגוד לציפיות ,זעים ישתף פעולה עם המחנה האנטי האשמי בראשות
בגבולה עם סוריה כדי לאלץ את ממשלתה לרכז כוחות צבא בחזית; כך היה מצרים ,סעודיה וצרפת .בשיחה דובר על פניות שקיבלה עיראק מחוגים
מתאפשר לבראזי לעלות על דמשק בסיוע
בסוריה להתערב; על סירובה להשתתף
כוחות כורדים ודרוזים ,להדיח את הנשיא
בשיחות שביתת הנשק עם ישראל ,אך
קמוראן בדר ח'אן
קוואתלי ולתפוס את השלטון .בדר ח'אן
ג'מאלי גם העלה את כוונת ממשלתו לגרש
העלה את הצעת בראזי בפני ששון ,שלא
את היהודים מעיראק .הנציג הבריטי חקר
השתכנע.
על פגיעה אפשרית בכלכלה העיראקית
חוסני
סוריה
צבא
ממפקד
השנייה,
הפנייה
בעקבות גירוש היהודים ,שממלאים בה
שבעה
יותר,שכן
מעניינת
הייתה
זעים,
תפקיד חשוב .ג'מאלי ,שיעי במוצאו ,השיב
ההפיכה
את
זעים
ביצע
מיכן
לאחר
חודשים
18
כי זה יאפשר לשיעים לתפוס את מקומם.
הצבאית הראשונה בסוריה ותפס את
ככל הידוע ,זוהי עדות מוקדמת לכוונת
השלטון .בדר ח'אן ,שביקר בדמשק ביולי,
מנהיגי עיראק לגרש את היהודים .הקשר
העלה באוגוסט את הצעתו של זעים בפני
ההדוק בין זעים לצרפת בחודשים הבאים,
פישר וששון .פישר תמך ואף ביקש מאמיל
שבעניינו יש עדויות רבות במקורות
נג'ר ,הנספח לענייני עיתונות בפריז שנסע
צרפתיים ,וניסיונו של זעים להגיע להסכם
ארצה ,להציג את פרטי היוזמה לשילוח.
שלום עם ישראל ,היו יכולים רק לחזק את
ששון סירב גם הפעם.
החשדנות העיראקית .עם זאת ,הרעיון של
סוגיית סיוע ישראלי לשינוי המשטר
קליטת יהודי עיראק במדינה היהודית לא
בסוריה ,כדי לסיים את המלחמה ולפתוח
היה חדש .בן גוריון העלה אותו כבר בפברואר
משא ומתן לשלום נידונה אז ,אך לא קיבלה
 1947בשיחה עם שר החוץ הבריטי ארנסט
את תמיכתם של בן גוריון ושרת .לאחר
בווין ,בניסיון לשכנעו לתמוך בחלוקה .יש
עלייתו לשלטון יזם זעים מגעים עם ישראל
להניח שמנהיגי עיראק היו מודעים לדברי בן
לשלום ,וגילה נכונות לקלוט בסוריה את
גוריון; אלה נאמרו עוד לפני שנוצרה בעיית
הפליטים הפלסטינים .השאלה המסקרנת
הפליטים הפלסטינים ,שמנהיגי עיראק כרכו
היא מה ידעו המודיעין הבריטי והעיראקי על
15
את הסכמת ישראל להחזירם עם עתיד היהודים בארצם 19.הקשרים עם
מגעיו של בדר ח'אן עם בראזי וזעים ועל הצעותיהם לישראל.
כמעט ואין ספק שהבריטים ,ובעקבותיהם העיראקים שעמם חלקו מודיעין הכורדים ,ובעיקר עם בדר ח'אן ,נמשכו בפריז בשנות ה .50-סוגיית הסיוע
בסוריה ולבנון ,ידעו היטב על הנעשה .למודיעין הבריטי הייתה אחיזה הישראלי הישיר לכורדים בעיראק עלתה שוב רק בראשית שנות ה ,60-גם
טובה בסוריה ולבנון ,ופוליטיקאים ,פקידי ממשלה ועיתונאים רבים פעלו הפעם במעורבות מוריס פישר ובדר ח'אן .
בשירותו .למעשה ,המדיניות הבריטית בסוריה נקבעה על ידי אנשי מודיעין הנספחים ומראי המקום המלאים מצויים בגרסה האינטרנטית
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דעה אישית
יוסף ארגמן |

מה יהיה?

שאלת היכולת לחזות בצורה מקצועית את מהלכיה של המלחמה ,ובמיוחד את אופן סיומה ,הטרידה
את גדולי האסטרטגים .ראשי אמ"ן אהרון יריב ואורי שגיא ושר הביטחון משה דיין אימצו לא פעם
תשובה מחויכת כשנשאלו על העתיד ,ועיקרה" :איני יודע" .לכך נלווית שאלה נוספת :ניצחון מהו?
אלוף אהרון יריב היה ראש אמ"ן במשך  9שנים (!) .בפנתיאון צה"ל רשומה לידל-הארט" :לא יהיה זה נכון לומר ,שאין כל אפשרות לחזות את כיוון
לזכותו התשתית המודיעינית הפנומנאלית של מלחמת ששת הימים ,התפתחותה של מלחמה" .לדבריו ,יש כמה תנאים שאם יתמלאו על ידי צבא
שהביאה לישראל את הניצחון הנחרץ ביותר בתולדותיה .עם זאת ,היה זה כלשהו ,ניתן יהיה להניח כי הוא עתיד להצליח בקרב .שני תנאים כאלה הם,
אהרל'ה יריב עצמו ,שהתנבא-העריך בראשית  1967כי "בשנה זו לא תפרוץ למשל :מקוריות ואימוץ טכניקות וטכנולוגיות חדשות .בספרו הוא כותב:
מלחמה" .את לקח מקסם השווא החמקמק של המציאות במזרח התיכון "צבא שיזדרז לקלוט רעיונות חדשים בעתות שלום ויחיל אותם על שיטותיו
הטקטיות ,הוא צבא שייכנס לכל מלחמה עתידית כשיתרון גדול לצדו ,הן
למד יריב כבר בבוקר ה 6-ביוני .הוא גם הפנים אותו.
על כן ,לאחר מספר חודשים ,כששאל אותו חיים בר לב ,מחליפו של יצחק בחומר והן ברוח".
רבין כרמטכ"ל ,מה לדעתו צופן העתיד ,ענה" :אינני יודע" .בר לב חייך ושאל :אבל ,דומה כי המקרה של ישראל מול אויביה ,הוא אחר .מבחינתם של
"אתה ראש אמ"ן שלי .אם אינך יודע ,למה אני צריך אותך?" ענה יריב ,גם כן מדינת ישראל וצה"ל ,גם אם לא נקלטו בשניהם אותם "רעיונות חדשים בעת
שלום" ,הרי לא בא בחשבון שום פתרון עתידי ללחימה – לבד מן הניצחון ,גם
בחיוך" :גם את זה אני לא יודע."...
אלוף אורי שגיא ,גם הוא ראש אמ"ן בולט לשעבר ,נהג לספר את הסיפור הזה אם בטווח הארוך ,וגם אם איננו ניצחון של  100אחוזים.
בפורומים שונים של חיל המודיעין .כוונתו הייתה להדגים את השבריריות ומהו "ניצחון"?
הגלומה בניבוי העתיד באזור ,במיוחד בתקופות של לחימה .שגיא ,שצמח השאלה כבדה וכבר נחלקו בה חכמי התלמוד .במרכז המחלוקת בין רבי
בגולני עד תפקיד מח"ט ,הוסיף בחיוך שבשעתו קמ"ן חדש בחטיבה נמדד שמעון לרבי יהודה עמד הפירוש הנכון לפסוק "...והשבתתי כל חיה רעה
לפי אורך הזמן שלקח לו להגיד "אני לא יודע" .ככל שהזמן היה קצר יותר – מהארץ" .רבי יהודה טען" :השבתתי" ,פירושו השמדה מלאה .רבי שמעון
טען" :השבתתי" ,פירושה נטרול החיה רעה והפיכתה לבלתי מסוכנת.
כך נחשב קמ"ן טוב יותר.
המחלוקת הזאת היא מחלוקת יסודית והיא טרייה ורלבנטית היום כמו
משה דיין היה זהיר עוד יותר.
בהיותו רמטכ"ל ושר ביטחון נהג להביע אי נחת מחויכת כל אימת ששאלו לפני  1,800שנה .בהקשר המיידי-עכשווי היא מסתכמת בשאלה :איזה סוג
אותו את השאלה היהודית הקלאסית" :מה יהיה הסוף?" .מספרים שהיה ניצחון רוצה ישראל על החיה רעה ששמה חיזבאללה? האם ניצחון שיסתיים
עונה לשואל" :אל תשאלו אותי מה יהיה הסוף ,אלא מה יהיה? ואז אענה בהשמדתה הפיזית המלאה? או שמא ניצחון שבסופו החיזבאללה רק ינוטרל
מעוצמתו והשפעתו?
לכם .אם לא אצדק בתשובתי ,שובו אלי
את הדילמה הזאת ניסח יפה אחד
למחרת ואסביר לכם היכן טעיתי."...
מפרשני עיתון "הארץ" בטור המערכת.
ואכן ,הניסיון להביט קדימה אל ערפילי
הוא כתב" :האם רצוננו לכרות את ידי
העתיד ,במיוחד לאחר הקרב ,מסוכן.
החיזבאללה ,או רק לשים עליהן אזיקים
ליידי רבקה ווסט (,)1983-1892
ולאבד את המפתח"?
עיתונאית וסופרת בריטית שנונה
מבחינת כותב שורות אלו ,השאלה
ומוערכת מאוד גם על ידי גנרלים,
הזאת טריוויאלית .היא מזכירה לו את
כתבה בספרה "הקנה החושב"" :לפני
המערכון של הגשש ,שבו שואל פולי את
המלחמה ,נראה המדע הצבאי כמדע
גברי השיפוצניק איך הוא רוצה לקבל
לכל דבר ,בדומה לאסטרונומיה.
את התשלום .תשובתו של השיפוצניק
לאחר המלחמה הוא דומה יותר
– " בכסף!".
לאסטרולוגיה".
אז אם אשאל מה עדיף ,ריסוק או ריסון
– אומר כי בעיניי השיטה איננה חשובה.
מה שניתן לחזות
העיקר שייווצר ניצחון תודעתי ,שייראה
האם באמת לא ניתן לחזות ,בצורה
גם בעין בלתי מזוינת .בשום אופן לא
מקצועית ,את מהלכיה של המלחמה,
הניצחון שהציע הנרי קיסינג'ר,שר החוץ
ובמיוחד את אופן סיומה? מומחים
היהודי-אמריקאי הממולח לנשיא
צבאיים אירופיים ,ובראשם סר באזיל
ניקסון ,כשארה"ב מצאה עצמה שקועה
לידל-הארט ,גדול האסטרטגים של
עד צוואר וללא מוצא בביצת וייטנאם.
הנרי קיסינג'ר (משמאל) וריצ'רד ניקסון .כשארה"ב מצאה עצמה
המאה ה ,20-טענו שיש אלמנטים
"הבה
לנשיא:
קיסינג'ר
הציע
וייטנאם
בביצת
צוואר
עד
שקועה
קיסינג'ר אמר אז" :הבה ונכריז שניצחנו,
במלחמה הניתנים לחיזוי .בספרו
ונכריז שניצחנו ,ונסתלק!"
ונסתלק!" .
"מחשבות על המלחמה" כותב
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחות

יגאל ליבוביץ

אלי מועלם

אל"מ (מיל') אורי גורן

נולד בכ"ה בתמוז תשכ"ג 17 ,ביולי 1963
נפטר בד’ בתמוז תשע"ז 28 ,ביוני 2017

נולד בי"א בתמוז תרצ"ו 1 ,ביולי 1936
נפטר בט' בתמוז תשע"ז 3 ,ביולי 2017

נולד בי"ח בשבט תרפ"ו 2 ,בפברואר 1926
נפטר בי' בתמוז תשע"ז 4 ,ביולי 2017

יגאל נולד בנהריה להוריו מרקו ז“ל ולילי תבדל“א ,אח לדליה.
בילדותו למד בבית הספר היסודי “אוסישקין“ בנהריה ,אח“כ
בתיכון מדעי טכנולוגי “בסמ“ת“ בחיפה ובתיכון “עיוני נהריה“
במגמה ריאלית.
כבר בגיל צעיר התבלט כספורטאי בתחומים רבים :שחיין בקבוצת
“הפועל נהריה“ במסגרתה התחרה בתחרויות רבות בארץ ובחו“ל,
שיט מפרשיות ושחקן טניס שולחן שהחל כתחביב שהפך לאהבתו
הספורטיבית הגדולה ובו הצטיין.
מילדותו התאפיין יגאל כצנוע ,מופנם וביישן.
מגיל צעיר ניחן בשילוב של חוש הומור חד ושנון ,סקרנות רבה,
חוכמה ,דאגה לזולת ויכולת נתינה.
יגאל היה חניך ומדריך בתנועת הצופים בגדוד “גלעד“ שבט
“חירם“ ,והקדיש זמן רב לקריאת ספרים ולטיולים ברחבי הארץ.
בקיץ  1981התגייס לצה“ל ,לחיל השריון ,והוצב כטען-קשר
בחטיבה  .188במהלך הכשרתו כלוחם ,בשלב האימון המתקדם
(צמ“פ) ,נפצע ברגלו בתאונת אימונים ,פציעה שמנעה ממנו
להשתתף במלחמת “שלום הגליל“ .הטנק בו היה אמור להילחם
נפגע קשות במלחמה ומפקד הטנק נהרג .לאחר החלמתו הוצב
ביחידת הניסויים של חיל השריון עד לשחרורו.
יגאל פנה ללימודים אקדמאיים בטכניון וסיים בשנת  1990תואר
 BScמסלול מערכות מידע בפקולטה למדעי המחשב .יגאל ,שראה
בהשכלה חשיבות עליונה ,סיים בשנת  2005לימודי תואר שני
 MBA Executiveשל בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת
בר אילן.
יגאל נישא לנורית ונולדו להם שלושה ילדים :רועי ,נועה והילה
אשר היו עבורו מרכז עולמו.
יגאל הצטרף לשירות הביטחון הכללי בשנת  1995ליחידת הפיתוח
והתכנות ביחידת המחשב.
בהמשך הועסק מספר שנים כמנהל באגף האבטחה בכל נושאי
אבטחת מחשב ומערכות ולאחר מספר שנים חזר לאגף המחשב
כמנהל מערכות תשתיות ותהליכים וזאת עד השאלתו בדצמבר
 2016משירות הביטחון הכללי לרשות הלאומית להגנת הסייבר.
יגאל הפך לחלק משמעותי מצוות מייסדי הרשות ,ותפס מקום
מרכזי ובולט ביותר בקרב מקימי אגף תשתיות מדינה קריטיות.
בתפקידו שימש כמנהל בכיר ועמד בראש מרכז  .ICSיגאל היווה
בכל דרכיו ואישיותו דוגמה ומופת לעובדיו ,עמיתיו ומנהליו.
באופיו הצנוע ,באורחותיו הנעימות והאנושיות ,באישיותו
השקטה ,החייכנית ,הכובשת ,הבוטחת והמקצועית ,הנהיג והוביל
למצוינות ,תוך שותפות ,הקשבה ,פתיחות ,הכלה ורגישות.
יגאל נפטר במפתיע מדום לב במהלך ניהול דיון במשרד ,בגיל .53
הניח אחריו אם ,אחות ,אישה ,שלושה ילדים ,משפחה וחברים
אוהבים.
במותו הציל חיים של שבעה אנשים.
יגאל נטמן בבית העלמין במודיעין.
יהי זכרו ברוך!

אלי נולד בשנת  1936בעיראק בעיר שמיה להוריו ,זבדה לבית
חלסצ'י ויעקב לבית מועלם .כבר כנער בן  14ניחן אלי באומץ
ושימש כשליח של הקהילה היהודית .הוא סייע בהעברת מזון
ליהודים שנכלאו ,שבו הוסתרו מסרים ממשפחותיהם.
באותה תקופה ניסה אלי לברוח מספר פעמים מעיראק ללא
הצלחה ,נתפס ונכלא .הוא לא אמר נואש ובאחד הימים חמק
בתושייה לרכב שסיפק לחם לבית הכלא  -וכך הצליח לברוח.
בשנת  1951העניקה ממשלת עיראק ליהודים חלון הזדמנויות קצר
לעלות לישראל .אלי ,שהיה נער בודד ויתום ,צורף לאהובה ,אשתו
לימים ,ולמשפחתה .הוא עלה איתם לארץ ביוני  ,1951למעברת
"שער העלייה" בכניסה לחיפה .משם עבר לקיבוץ עין חרוד ואחר
כך לקיבוץ מנרה.
לימים התגייס לצה"ל ,עבר אימונים בבסיס  908בטירה בכרמל
ומשם עבר לאימון מתקדם בבסיס נתן בבאר שבע .בהמשך הגיע
לקיבוץ "מעוז חיים" וסופח ליחידה  101בנגב .בסיום השירות
הסדיר שירת כ 30-שנים במילואים ,בגדוד קשר בפיקוד המרכז.
אלי השתתף במלחמת סיני ,מלחמת ששת הימים ,מלחמת יום
הכיפורים ומבצע שלום הגליל.
במרץ  1981התגייס לשירות הביטחון ועבד כמנהל תחזוקה עד
פרישתו בשנת .2001
על תרומתו הרבה אלי זכה להערכה רבה ,ואף צויין לשבח על
מסירותו והיותו מופת לעובדי האגף; בעיקר צוינה תרומתו הרבה
בפיתוח מערכת אימונים יחודית ומתקדמת המאפשרת אימון דו-
צדדי באש חיה ,מערכת שתרמה לחיסכון כספי ניכר.
איש יקר ואהוב ,איש משפחה אוהב אדם ,נעים הליכות ,בעל יכולת
נתינה ותרומה אין סופית ,שהתוותה את דרכו בחיים .היה "ראש
השבט" למשפחתו הקרובה והמורחבת ,נערץ ויקר עד יומו האחרון.

אורי נולד לדבורה (אברבנאל) ולדב גרינבלט .הוא גדל בנחלת
יהודה ,מושב חקלאי סמוך לראשון לציון .התגייס להגנה
כאלחוטאי ויצא בשליחות "המוסד" לעלייה ב' לאיטליה ולצרפת.
אורי פיקד על אניית המעפילים לטרון ועל מחנה מעפילים בצרפת,
תוך הכנת יושביו למסע האקסודוס .לקראת הקמת המדינה ,עסק
בהבאת נשק שרכשה ההגנה באירופה.
אורי התגייס לצה"ל ושירת כקצין הקשר של חטיבת הצנחנים
בתקופת פעולות התגמול ומבצע קדש ,ובהמשך כקצין הקשר של
פיקוד מרכז.
משנת  1962פיקד על היחידה הטכנולוגית של המודיעין .ב1965-
נסע ללמוד בארה"ב ושב ליחידה לקראת מלחמת ששת הימים.
עם פרישתו ממערכת הביטחון ב ,1971-הצטרף לצוות שהקים את
חברת ההייטק  ECIועמד בראשה כמנכ"ל .הקים וניהל את קרן
המלגות ע"ש ברונשטיין לבוגרי היחידה הטכנולוגית ,והיה מעורב
בהקמתו של מיזם עתידים.
יהי זכרו ברוך.

יהי זכרו ברוך.
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המודיעין מבעד לעיני
ידיד הקהילה
השופט אליקים רובינשטיין ,המשנה (בדימ’) לנשיאת בית המשפט העליון ,כיהן מתוקף
תפקידיו השונים בשירות המדינה כ”איש מילואים” של גורמי המודיעין .כמה תובנות מזווית
ראייתו של רובינשטיין ,שרואה עצמו “חבר נלווה” לקהילה

לנחול ניצחון עלינו ,ועמי ערב אינם עוינים
על צניעות ואחריות
אותנו לשם ניצחון ,אלא כחלום וכמחשבה
בלשכת ראש אמ”ן תלויות תמונות ראשי האגף מאז
שחזרו עליה עד אין סוף ,עד אשר הפכה
קום המדינה ,חלקם – פחות בעשורים האחרונים,
לעובדה סוציולוגית במחשבתם ,הוא הרצון
נוכח לקחי העבר – סיימו שלא בטוב את כהונתם.
להשמידנו .תהיה זו טעות יסודית אם נעצום
כך היה גם בשירותי המודיעין האחרים במקרים
עיניים.”...
מסוימים .התופעה אמנם תלוית נסיבות ,אך פעמים
בעבודת הדוקטורט שלו ובכתביו מסוף
נבעה מיוהרה ,פעמים מקיבעון לגבי קונספציה או
שנות ה 60-על הסכסוך הערבי-ישראלי
דוקטרינה (כמו לקראת מלחמת הכיפורים; למדתי
ועמדת הערבים בוטאה גישה שניתן לראותה
על כך בסייעי למשה דיין בימי ועדת אגרנט) ,פעמים
כ”ניצית” .אך המשכו – בעמדה “יונית” .על
מתקלה (כמו בפרשת “ליל הברווזים” ,שבמסגרתו
ישראל והפלסטינים דיבר הרכבי בסוף ימיו
שודרו ברדיו סיסמאות לגיוס מילואים פומבי ללא
בצימוד בין הסוס ורוכבו ,שמצב הסוס בכל
מתיחות צבאית מקדימה) ,ופעמים מהסתבכות
מקרה פחות טוב משל הרוכב הגם שהם
שכמותה כפקעת שאין יודעים כיצד להיחלץ הימנה
צמודים .עיסוקו בבר כוכבא ,שנתפס כגיבור
(כמו פרשת קו .)300
אך המרד ברומאים שבראשו עמד זרע
כולנו מועדים לטעות .מערכות היררכיות ,שבהן
הרס ,וכתיבתו עליו ,היו כרוכים בביקורת
השורה התחתונה היא מפיו של אחד ,ראש המערכת,
על בגין תוך השוואתו לבר כוכבא .עם זאת
מועדות לכך עוד יותר .מכאן חשיבותה של הצניעות,
אוכל להעיד ,כמי שזכה לעבוד במחיצת
שעליה גם מצביע ד”ר אפרים לפיד בהקדמה לספרו
בגין במהלכי השלום עם מצרים בקמפ
החדש על קהילת המודיעין ,לוחמי הסתר :המודיעין
דיויד ובחוזה השלום ,כי ההשוואה אינה
הישראלי -מבט מבפנים.
נכונה .שיחתי האחרונה עם הרכבי הייתה
מכל ראשי אמ”ן מצאתי לנכון לשתף בהערכתי
למורי אלוף פרופ’ יהושפט הרכבי ,שהיה מאבות ראש אמ”ן לשעבר יהושפט הרכבי .קבל על שראש כשביקרתיו בהיותו על ערש דווי בבית
הממשלה אינו מקבל ניתוח מודיעיני משל עצמו
החולים ,בשלהי המשא ומתן לשלום עם ירדן
חיל המודיעין ,הלכה למעשה ,ובמיוחד אבי החקר
ב .1994-הרכבי ,חבר משלחתנו לשיחות
המודיעיני .הרכבי נאלץ לפרוש מתפקידו כראש אמ”ן בהוראת ראש
הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון ,בעקבות “ליל הברווזים” ,הודעת הגיוס שביתת הנשק עם ירדן ב ,1949-השוה בין שתי התקופות תוך נוסטלגיה
באפריל  .1959הוצע לו לצאת לשנת לימודים והובטח לו שלאחריה ישוב; אך לעבר ,ותוך שסבר שמא החדווה ב 1949-הייתה גדולה יותר בתקווה לשלום
הוא לא הושב ,והדבר היה כמכוות אש בבשרו עד יומו האחרון .לא אחת ,מאשר ב .1994-דעתי הייתה שונה ,כי הלכנו לכיוון הסכם שלום ככל משפטו
כשעבדתי עמו בשלהי שנות ה 60-בנושאי פת”ח ,גרילה ואידיאולוגיות וחוקתו.
האויב ,שמעתי מפיו דברים מרים ,לרבות כלפי הרמטכ”ל דאז משה דיין,
איש רב זכויות כשלעצמו .הייתה גם טרוניה ,כפי שחידש לי לפיד ,גם על בן הסקרן ישאל ויבקש תשובות
אחריותו של המודיעין ענקית .אין גופי בקרה עליו ,גם אם ישנם הממשלה,
גוריון.
הרכבי ,איש חכם עד מאוד ,ובצד זאת עצוב ,פסימי ועצור באופיו ,שימש הקבינט (ועדת השרים לביטחון) וועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון
לימים יועץ למודיעין של ראש הממשלה יצחק רבין בקדנציה הראשונה של הכנסת .בסופו של יום ,ראשי הארגון – ראש אמ”ן ,ראש השב”כ ,ראש
בשנות ה .90-הוא נשאר תקופת מה אצל ראש הממשלה מנחם בגין ,ואולם ה”מוסד” – חשופים בצריחם .מלבד האחריות ביום פקודה ישנו גם הפיתוי
עזב בתסכול על שלא שותף כדבעי בנעשה .זכורני שיחות עם הרכבי שבהן בארגוני מודיעין לשימוש בכוח הנצבר על ידי מידע; תופעה זו מוכרת גם
“שפך את מררתו” ,וקבל על שראש הממשלה אינו מקבל ניתוח מודיעיני במערכות צוברות מידע נוספות ,כמו המשטרה ורשויות אכיפה או הממונה
של ממש משל עצמו ,שהרי המזכיר הצבאי המגיש לו את החומר אינו יותר על הביטחון במערכת הביטחון ,והיו דברים מעולם .מסיבה זו יש מקום
להגבלת קדנציות של ראשי ארגוני המודיעין  -כדי למנוע אנומליה של
מאשר “מלצר מודיעין”.
ואכן ,מאז חלו התפתחויות ,וכבר מאז ימי כהונתו השנייה של רבין כראש צבירת מידע וכוח בת עשרות שנים ,בחינת ג’יי אדגר הובר שעמד בראש
ממשלה כללה המזכירות הצבאית עוזר בכיר למודיעין בדרגת אלוף משנה .ה 49 FBI-שנים .אצלנו לא היו כהונות רבות שנים כל כך ,אבל היו בהחלט
הרכבי ,בדבריו בסיום כהונתו 1,אמר...“ :האיבה אלינו ...אין זו איבה כדי מי שכיהנו יתר על המידה.
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על ראשי המודיעין מוטל עול מוסרי מיוחד ואחריות רבה להבחין בין מותר ואחר כך מנחם עינן ,היו חברי משלחתנו .גישתי הברורה לאורך השנים כי
ואסור ,בין פעולה לא אתית (מוסרית במסגרת התפקיד) ובין פעולה לא היה מקום לשתף את אמ”ן בנעשה במגעים עם מצרים ב ,1977-שיתוף
אתית אסורה .ואוסיף :איש מודיעין חייב להיות סקרן ,להביט סביב ,לשאול שהיה אולי מועיל להבנת התקופה.
שאלות .החקרן הסקרן ישאל ויבקש תשובות ,ופעמים רבות יקבלן.

הקברניטים מתפעלים

ככלל ,ראשי הממשל בישראל רוחשים כבוד רב לקריאת חומר מודיעיני
ובמיוחד חומר גולמי ,ולחוות דעת המודיעין .מי מראשי הממשל – ראשי
ממשלה ושרי ביטחון – שבא משירות ביטחוני ,לרבות מודיעיני בעצמו,
מתחבר לכך בקלות; אחרים ,שלא היו בעולם זה או קרוב אליו ,מסוקרנים
ומתפעלים מהאזנות הסתר ומהפעלת סוכנים .זכורני באיזו שקיקה היה
הנשיא חיים הרצוג ,ראש אמ”ן פעמיים,
שהייתי מתדרך אותו מדי שבוע כמזכיר
הממשלה ,גומע את סיפורי המגעים
החשאיים שניהלנו.

ליווי תהליכים מדיניים

ביטחון מקורות המודיעין

קהילת המודיעין נדרשת להגן על מקורות המידע .יש לכבד זאת ,אך אין
מקום להפריז .בהיותי ציר בשגרירות בוושינגטון התקוממתי כי חומרי
השגרירות מגיעים לשלוחת המוסד אך לא להיפך ,מן השלוחה לשגריר
ולאנשיו ,גם כשהחומרים אינם שונים מאלה שכתבו אנשי משרד החוץ
בשגרירות .יום אחד עשיתי מעשה :הוריתי למחלקת הקשר ,כפעולת גומלין,
למדר את אנשי השלוחה מחומר אנשי השגרירות האחרים .לא אדרש כאן
לפרשת פולארד מנובמבר  ,1985שהייתה
לדידי כציר בשגרירות כרעם ביום בהיר.
שמעתי לאחר מעשה על הוצאתו ,יחד עם
רעייתו הראשונה ,ממתחם השגרירות,
והשמים כמעט נפלו .הנספחות הצבאית
מיהרה להוציא עצמה מן הסיפור בדרך
שלא אדרש אליה .הפעלת פולארד על ידי
הלק”מ הייתה דוגמה מובהקת למשגה כבד
תוך התעלמות מהתמונה הכוללת החיונית -
יחסי ישראל-ארה”ב.

לגופי המודיעין תפקיד בזיהוי תהליכים
ופוטנציאל .עליהם לנקוט זהירות רבה
מנטילת אצטלה של חיווי דעה על העמדה
שצריכה ישראל להציג ,ללכת בין הטיפות
וללוות את המשא ומתן ,לפניו ובמהלכו.
מעקב אחרי הלכי רוח ועמדות בצד שכנגד
המשפט ,העולם החשאי והטרור
הוא חיוני ,וישנם כל הכלים לכך.
מתוך גישת תכלול בין-זרועי הוקם במזכירות
הפצת
של
יש חשיבות להרחבת המעגל
הממשלה ב 1987-פורום בראשותי למעקב
מידע מודיעיני לגורמים העוסקים במשא
בנושא האנטישמיות ,שלא היה קיים עד
ומתן עצמו ,לא רק לקברניטים .הערתי על
אז .כל הגורמים הרלבנטיים – משרד החוץ,
כך בשעתו בעקבות לקחי המשא ומתן עם
המוסד ,נתיב – חברו לשיתוף פעולה טוב
מצרים .הואיל ונשאתי לאורך שנים שני
וראוי ,בוודאי בהשוואה ל”מלחמות יהודים”
כובעים ,הן כעוזר שר החוץ (ולימים כמזכיר
מוגזמות בתחומים אחרים.
הממשלה) הקורא את החומר שהועבר
נושאי מודיעין משיקים מדי פעם לעולם
לראש הממשלה ולקבינט ,והן כנושא ונותן
המשפט .דוגמה בולטת היא פדיון שבויים.
בעצמי .ערב קמפ דיויד נכתבו ניירות טובים,
נזדמן לי שלוש פעמים לעסוק בשחרור אנשי
צוותי
במו”מ על חוזה השלום עם מצרים היו
מוסד שנעצרו במדינות זרות ב”תאונות
וז’ק
סלע
מודיעין ובהם רבי הסרנים אברהם
עבודה” ,בירדן ,בשוויץ ובקפריסין .בתקלות
ראש ה”מוסד” לשעבר אפרים הלוי .ארגן את
חומרים
שהביאו
נריה ,לימים אלופי משנה,
בשוויץ ובקפריסין היו המגעים מול התובעים
הפגישות החשאיות עם ירדן עוד מאמצע
בלבד.
לו
מדי בוקר לשר החוץ  -אך
הכלליים של המדינות הללו .בשווייץ הייתה
שנות ה 80 -
לימים מונו קציני מודיעין למשלחות המו”מ.
תובעת כללית לא קלה ,קרלה דל-פונטה.
אתי עבדו אנשים כמו עמוס גלעד ,קובי חייק ומוטי דמיטשטין .עבודתם “נדנדתי” לה בטלפונים כמעט כל יום ,נעשו פעולות בצינורות מודיעין ,ואכן
הייתה מועילה מאוד במו”מ עם ירדן (במיוחד) והפלסטינים ,אך הם לא הושג הסדר טיעון נוח .עמדתי על כך שהעצור ששוחרר יאשר אישית שיחזור
היו מופקדים לנהל מעקב מודיעיני על כוחותינו שלנו.
למשפט ,למקרה שאירוע כזה יישנה וכדי שמדינת ישראל תהא אמינה.
בוושינגטון
נפתח
והפלסטינים,
בעת שהייתי ראש משלחתנו למו״מ עם ירדן
בקפריסין האתגר היה בניית אמון עם התובע הכללי אלקוס מרקידס ,אדם
מצד
הפצרה
שיחות
חמש
לאחר
ערוץ אוסלו בהפתעה גמורה וכמעשה עשוי.
עצור וחמור סבר .העצורים שנשפטו לשלוש שנים (לאחר הסדר שלא כלל
המוסד,
שולב
ירדן
בנושא
התחרטתי.
רבין נשארתי במו”מ עם ירדן ,ולא
עבירת ריגול) שוחררו אחר מו”מ ,והתובע הכללי עמד בדיבורו באשר למועד
בעיקר אפרים הלוי ,שגם ארגן את כל הפגישות החשאיות עוד מאמצע
ואף הקדים אותו .חובתה של המדינה לסייע לא רק למכהנים עתה ,אלא גם
שנות ה ,80-כשם שארגן המוסד את הפגישות בין משה דיין לשליח המצרי
תוהאמי במרוקו ב ,1977-לפני ביקור סאדאת .אך המודיעין הצבאי למי שפרשו ,כשהועלו באוב פרשיות עבר ,וכך פעלנו.
לא שולב בראשונה בנושא מצרים ,וגם בנושאי ירדן שולב חלקית בלבד בית המשפט העליון ,כמו בתי משפט אחרים ,נתקל לא אחת בחומר
בהנחיית רבין ,מה שגרם מעט אי נעימויות .מפקד יחידת המיפוי של אמ”ן מודיעיני בתיקי ביטחון שעניינם ריגול ,ובמיוחד טרור .השופטים מעיינים
חיים סרברו תרם תרומה חשובה בנושא הגבול עם המדינות השכנות .היבט בחומר חסוי .עם השנים לומד שופט להבדיל בין עיקר לטפל ,גם בחומר
מודיעיני פחות מוכר ,המיפוי הצבאי ,הוא בעל ערך רב להסכמים הכרוכים זה .לשמחתי ,למיטב ידיעתי לא הייתה מעולם הדלפה של חומר חסוי מצד
שופטים .
בקביעת גבולות.
במו”מ עם סוריה בימי ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד ברק ,אלוף אורי הדברים נאמרו בערב עיון מטעם מכון ממרי בירושלים לכבוד הספר "לוחמי
שגיא ,לשעבר ראש אמ”ן ,מילא תפקיד חשוב .במו”מ עם לבנון ב –1982-הסתר – המודיעין הישראלי – מבט מבפנים" ( )2017מאת אפרים לפיד .המאמר
 1983לא היה ליווי מודיעיני ,אף כי האלופים אברהם טמיר ואורי שגיא המלא באתר המל”ם
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מודיעיון לפצח את התמונה
של תהליכים
מבט לעומק
המודיעין
מורכבים
בעריכת עמוס גלבוע | תא"ל (מיל')
amos39@012.net.il

מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה
למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של
עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון
הלאומי על מגוון הדעות הרווחות
בארץ ולפעמים גם בעולם .העשרת
מרכיבים אלה ב"במה לוויכוח" תתרום
ותסייע לביטחון הלאומי.

תהליכים אסטרטגיים-מדיניים הם מטבעם מאוד מורכבים ורבי שכבות .כדי
להעמיק בהם ולהימנע מהחמצת מגמות מתהוות יש לבחון אותם "לרוחב"
בשלושה מישורים  -האקטיבי ,הסמנטי ושל דעת הקהל ,ו"לאורך" :ברמת
המנהיג ,הקבוצה ,האזור ,המדינה והסביבה הבין-לאומית.
מודל שפיתחה הכותבת במסגרת עבודת הדוקטורט שלה,
העוסקת באתגרים של קהילות מודיעין לזהות תפניות אסטרטגיות חיוביות

שגית סטיווי-קרביס | ,דוקטורנטית ליחסים בינלאומיים ,אוניברסיטת חיפה



לתהליכים אסטרטגיים-מדיניים אין בהכרח התקדמות ליניארית או קשר ברור של סיבה ומסובב.
בשל מורכבותם ,קשה לזהות או להבין את מגמתם .תהליכים מסוג זה מתפתחים ,לעתים באיטיות
רבה ,בווקטורים שונים על ציר של זמן; אלה עשויים לבוא לידי ביטוי ברמות ניתוח שונות שאינן
מתגבשות לכדי מכלול אחד בהווה .תפנית אסטרטגית המעידה על שינוי ברמה המדינית ,שהייתה
עד כה אינהרנטית ,לא בהכרח תזוהה או תובן למלוא עומקה אם קטעי המידע החדש מצויים ברבדים
אחרים הקיימים בתהליך.
לכן ,אם שורשו של תהליך אסטרטגי שנטוע בעבר הוחמץ ,ייתכן ויבוא לידי הכרה בהווה בצורת תפנית
שונה מהותית מזו שנצפתה .ייתכן שהתפתחות מסוימת לא נחזתה כלל ,או לא נצפה שינוי בעיתוייה,
עוצמתה או כיוונה .הטעות נובעת בדרך כלל מהערכה שגויה של כוונותיו ושל יכולותיו של הצד השני,
ומכאן להבנה מוטעית של האסטרטגיה שלו .התוצאה עשויה להיות טלטלה וזעזוע גדולים.
מדיניות חוץ מבוססת במידה רבה על המשכיות .זאת משום שלמנהיגים פוליטיים יש נטייה לדבוק
ב”ביטחון” שמעניקה להם מדיניות מסורתית שמניבה תוצאות מוכרות .עם זאת ,מרכיבים כמו אי
ודאות ומערכת בין-לאומית משתנה דורשים גמישות ,יצירתיות והתנסות בדרכי פעולה חדשניות.
כשאחד משני צדדים יריבים מנסה להגיע לפתרון מדיני ,הוא עשוי לנקוט אסטרטגיה מפתיעה
שתכליתה להימנע מקיפאון או מהחרפת המשבר.

עוד לפני המניפולציה :המידע צריך לתאר מצב קיים

להחמצה של תפניות אסטרטגיות-מדיניות יש השלכות מרחיקות לכת .בצורה הקיצונית ,החמצה
כזאת עלולה להידרדר לעימות מיותר .הצד שמנסה ליזום שינוי במדיניות עלול לחשוב כי כוונותיו
הפכו להיפותטיות ,כי לא גילו בהן עניין ,ולכן עשוי ליזום מהלך מפתיע .זיהוי תהליכים אסטרטגיים
והבנתם חיונית כדי לשטח עד כמה שניתן את גורמי ההפתעה.
אלא שלא מדובר בהכרח בהתעלמות מודעת משינוי אסטרטגי של היריב .לעתים החמצה כזו עשויה
לנבוע מחוסר הבנה של הסימנים המצטברים ,במיוחד לאור מידע הכולל רעשי רקע ,המקשים על זיהוי
ברור של מגמה.
איתור שינויים אסטרטגיים הסוטים מהציר שבו מתרחשת המציאות מציב אתגרים לא פשוטים בפני
קהילות מודיעין לאורך כל המחזור המודיעיני  -הגדרת צי”ח ,איסוף מידע ,ניתוחו ,הפקת המסקנות
והפצת התוצר למקבלי ההחלטות.
בסופו של דבר מדובר בהגדרת המידע הנדרש ,מיונו ,עיבודו והבנתו בהקשר של הסביבות שבהן הוא
מופיע ושל הרמות שעליהן הוא משפיע.
המודל במאמר זה מבקש להציע כלי מעשי לארגון והצגת מידע באופן איכותני ,רב-שכבתי ותלת-
ממדי.
נדרשות כמה הערות מתודולוגיות :המורכבות של סוגיות אסטרטגיות מצריכה ראייה מערכתית
והוליסטית שתובעת שני מרכיבים :הבנה שנדרש טיפול מטריציוני במידע וקיומו של מחקר בסיסי.
מחקר בסיסי מצריך שימוש במיומנויות אקדמיות מובהקות :ידיעת שפות ,הכרת התרבות הנחקרת
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והכרת דיסציפלינות שונות מתחום מדעי החברה והרוח .מחקר מסוג זה
רלבנטי במיוחד להבנה עמוקה של הכוחות החברתיים הדומיננטיים ושל
הכוחות הרעיוניים הנאבקים על דמותו של האובייקט הנחקר .כוחות אלה
פועלים לעיצוב תמונת המציאות המדינית ,הרעיונית ,החברתית-כלכלית
והביטחונית של אותו אובייקט .מודיעין שמנהל מחקר בסיסי באמצעות
חוקרים מיומנים המשתמשים בכלים הולמים על בסיס מידע מתאים לא
יוכל למנוע לגמרי הפתעה אסטרטגית  -אבל אולי יוכל להפחית את נזקה.
לא תמיד קיימת תמימות דעים בנוגע לחשיבות המחקר הבסיסי בקהילת
המודיעין .אף על פי שחסרונו שב ועולה בכל פעם שמתחוללים הפתעה או
כישלון  -בעיני המודיעין לא ברור בדיוק מהו “מחקר בסיסי” .לטענת חלק
מחוקרי המודיעין ,הדברים החשובים באמת מצויים בחומרים החסויים,
והיעד הדחוף ביותר הוא למנוע הפתעות מצביות ,או לייצר מודיעין
למבצעים.
אני מבקשת לחלוק על קביעה זו הואיל ותפקידו של המחקר הבסיסי הוא
לא רק לייצר עוד ידע ,אלא קודם לכל לתאר מציאות קיימת  -ולאחר מכן
לייצר הבנה שבאמצעותה הופך קובץ מאורעות בעלי חשיבות מודיעינית,
שנראה בעיני החוקר לכאורה אקראי וחסר פשר ,למארג תבוני של תהליכי
עומק .אלה הופכים את מפת המציאות למאורגנת יותר.
כלומר ,עוד לפני שהמידע עובר מניפולציה של הבנת המציאות ,או יוצר
ספקטרום של רעיונות שמתגבשים לכדי התרעה על שינוי  -הידע והמידע
צריכים לתאר מצב קיים .פשוטו כמשמעו ,ללא פרשנויות וללא חיזוי .ולכן
מודל זה קודם לכל מודל תיאורי ,וככזה משמש הלכה למעשה בסיס לעיבוד
המידע.

מודל של עומק ורוחב

הרציונל של מודל כזה טמון במבנה המיוחד שלו .ממדי “הרוחב” של המודל
יקבעו שלושה מישורים ,שסביר שהמידע המודיעיני שמתקבל נוגע לפחות
באחד מהם :המישור הסמנטי ,המישור האקטיבי ומישור דעת הקהל.
כל מישור כזה יכול להיות מנותח ,באותו הקשר ,בממדי “אורך” :ברמת
הפרט (המנהיג) ינותחו ההקשרים על ידי תיאוריות מתחום הפסיכולוגיה
הקוגניטיבית והפסיכולוגיה ההתנהגותית .ברמת הקבוצה (החברה)
ינותח המידע בהקשר של תיאוריות סוציולוגיות ,תרבותיות והתנהגות
ארגונית .ברמת המדינה ייעשה הניתוח על ידי תיאוריות מדיניות ,כלכליות
וחברתיות ,וברמה האזורית והרמה הבין-לאומית תיאוריות מאקרו ומיקרו
מתחום היחב”ל.
כך ,על ידי שיח מומחים ,מתאפשרת ראייה רחבה של נושאים ותהליכים.
ממדי הרוחב ,כמו ממדי האורך ,נדרשים לתיאור בשפת המקור של מושא
המחקר ומתוך נגיעה בתוכן בין-תחומי הבקיא בתרבותו ובכל נימי הווייתו.
ממדי “העומק” יושגו באמצעות בחינת האירועים בפרספקטיבה של זמן,
שמתייחסת לעבר לצורך הבנה אפשרית של ההווה .זאת על בסיס השוואתי
ובחינה של אפשרויות התפתחות עתידיות .המודל אינו מודל חיזוי ,כי אם
מודל עיבוד של מידע שעשוי להצביע על עיתוי ,כיוון ועוצמה של התהוות
מגמה אסטרטגית.
מודל IISP
))Information and Identifying Strategic-political Processes

לעיבוד מידע וזיהוי תהליכים אסטרטגיים-מדיניים:
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מקרה בוחן :התפנית של נשיא מצרים אנואר סאדאת

מודיעיון בסיס המודל נבנה באמצעות מקרה הבוחן של התפנית האסטרטגית-
מבט לעומק מדינית שהתרחשה במצרים ,תחת שלטון הנשיא אנואר סאדאת בשנים
ה מ ו ד י ע י ן .1977-1970
הערכת המודיעין התקופתית של אמ”ן ,באפריל  ,1976בחנה את תמונת
המצב במצרים .במסגרת הערכה זו ביקש ראש אמ”ן ,האלוף שלמה גזית,
לבדוק “סימנים מעידים לשלום” במטרה לראות אם חל שינוי בעמדת מצרים
כלפי ישראל .הדיון לא נעשה במנותק מההתרחשויות באותם ימים ,אלא
כחלק ממידע שהחל לזרום אל המערכת המודיעינית מכיוונים שונים .גזית
ביקש לעשות הבחנה בין סימנים המעידים למלחמה ,שאותם הגדיר פשוטים
יחסית לזיהוי ,לעומת סימנים המעידים על תפנית לכיוון של הסדר מדיני.
המודיעין לא היה מיומן בחיפוש אחר “סימנים מעידים לשלום” ובניסיון
למצוא קצה חוט ,פנה גזית לאלוף הראבן ,איש מודיעין ותיק שהוביל באותם
ימים את מכון “שילוח” .כעבור כמה חודשים התקבלה “הצעת מכון שילוח
לסימנים מעידים לשלום” .בעקבות ההצעה ,התקיים במרץ  1977דיון
באמ”ן .מטרתו הייתה מתודולוגית בלבד  -החלפת דעות לגבי העקרונות
והבעייתיות שהמסמך העלה ,כפי שראו אותם אז אנשי המחקר.
באותו דיון נשמעה טענה שהעלתה ספק באשר ליכולת של אמ”ן להתמודד
עם הבעיה באופן מתודולוגי .זאת לא בשל היעדר רלבנטיות ,אלא בשל
העובדה שאין למודיעין מכלול של סימנים שיוכל להצביע בוודאות על מעבר
מתהליך של מלחמה לתהליך של שלום.
טענה זו נכונה ומוצדקת ,אולם “מסמך שילוח” היווה במידה לא מבוטלת כלי
מתודולוגי ראשוני ובסיסי למיון סימנים כאלה .מסמך זה התמקד בבדיקת
ידיעות בשלושה מישורים עיקריים 1.המישור הסמנטי נוגע לשינויים בסגנון
ובטרמינולוגיה של מנהיגים ופובליציסטים ובוחן את הופעתם של ביטויים
ומילות גנאי בלקסיקון – או היעלמותם .כן נבדק האם יש מי שיקום מול
רבים וידבר בגלוי על הצורך בפתרון מדיני מבלי לחשוש מתגובה קיצונית.
המישור של דעת הקהל הערבית דן בניטור דעת הקהל במדינות ערב,
באמצעות סקרים על ידי גוף זר בינלאומי.
הדבר יבוא לידי ביטוי גם בנימות חדשות בספרי לימוד ,קריקטורות ונושאי
עבודות המחקר שעליהם כותבים הסטודנטים.
המישור האקטיבי מתמקד בזיהוי צעדים מעשיים שמבטאים עמדה חדשה
ביחס לפתרון מדיני ,דוגמת שינוי סדר העדיפויות להקצאת משאבים,
חיסול שקט או טשטוש בעיות.
ניתן לבחון בדיעבד את הרה-אוריינטציה של מצרים כלפי ארה”ב,
שהתחילה בתופעה מעניינת בנציגות המצרית בוושינגטון .בסיום מלחמת
ששת הימים ,ניתקה מצרים את היחסים הדיפלומטים עם ארה”ב ,והמגעים
ביניהן התנהלו דרך צינורות לא רשמיים .עד כמה חודשים לפני מלחמת יום

העוינות לישראל היתה מעוגנת עמוק בתוך
קבוצות שונות בחברה המצרית .סאדאת לא
פעל לעקירת העמדות הניציות ,במקביל לקו
שנקט במישור האסטרטגי-מדיני ,שלפיו הוא
שמר על האופציה הצבאית גם בעיצומה של
"מתקפת" השלום .בעיני המודיעין הישראלי,
תפיסתם של האינטלקטואלים זכתה ליחס
שולי עד לכתיבת המסמך של מכון שילוח
לסימנים מעידים לשלום
52
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נשיא מצרים אנואר
סאדאת .הנכונות
להשלמה עם
ישראל התרחשה
בהדרגה

הכיפורים ,הנציגות המצרית הייתה מדוללת ואיישו אותה אנשים מעוטי
חשיבות.
אלא שכמה חודשים לפני המלחמה ,התרחשה תופעה שאנשי המחקר היו
צריכים לראותה .הנציגות המצרית החלה לפרוח והתקיימה בה תכונה רבה,
שכללה גם מפגשים עם פוליטיקאים אמריקאים .אי הבחנה בשינוי זה
מסמן את אחת מנקודות השפל הרציניות ביותר ברמה המודיעינית וברמה
המדינית בישראל .זאת משום שהיה זה שינוי ברמה האסטרטגית במצרים,
ורה-אוריינטציה אדירה .זו מתחילה כבר בשנת  ,1971עם חיסול מוקדי
הכוח שהיו תחת חסות סובייטית במצרים; ממשיכה ב ,1972-עם סילוק
היועצים הסובייטים; ומתעצמת עם השינוי בנציגות המצרית בוושינגטון,
עד להתקרבות של ממש בין סאדאת למזכיר המדינה האמריקאי הנרי
קיסינג’ר.

מיקום האירועים על ציר הזמן

על פי המודל המוצע ,ברמת הפרט ניתן היה לבדוק את התבטאויותיו
של סאדאת כלפי שינוי כזה ,במפורש או במרומז ,בחומר גלוי או סודי.
ברמת החברה ניתן לבחון את השפעתם של אותם פובליציסטים וחוגי
האינטלקטואלים על דעת הקהל כלפי אוריינטציה כזו למערב .ברמת
המדינה ניתן ללמוד את השינויים הדיפלומטיים והתפתחות מחודשת
של קשרים עם אנשי ממשל אמריקאים או אירופים .ברמה האזורית ניתן
לבדוק את דעתן של מדינות ערב המצויות בקשרים עם מצרים על מהלך
כזה .וברמה הבין-לאומית יש לעיין בעיתונות העולמית המדווחת על חידוש
קשרים כאלה ובפרשנויות העולות מהם .ממדי העומק של התרחשות זו
היתה נעשית על בסיס השוואתי ,עבר לעומת הווה ,ולאורו לנסות לעמוד על
עיתוי ,עוצמה וכיוון של התפתחות עתידית אפשרית.
במציאות ,ייתכן ופרטי מידע אלה נראו כאירועים בודדים ומנותקים מכל
הקשר .לכן מיקומם על ציר הזמן ,יחד עם אירועים נוספים שגברו עליהם
“רעשים” בתוך המערכת ,איבדו מתשומת הלב שלה היו ראויים בתוך
התהליך השלם.
בנוסף ניתן היה לבחון את השינויים במישור הסמנטי .בכתביהם של
האינטלקטואלים המצריים ניתן למצוא השתקפות נאמנה של בעיות היסוד
בקרב העם המצרי .ביטויים של נכונות לשינוי ביחס לסכסוך עם ישראל ,פרי

קבעו ,במפורש או במרומז ,שעל מצרים לחתור להסדר עם ישראל כדי שניתן
יהיה לטפל בבעיות הפנים של מדינתם.
השלב השלישי נפתח עם מלחמת יום הכיפורים .לזמן מה סחף גל
הפטריוטיות את הכל .כמה מהישגי המלחמה הפכו לנכסים במחשבה
המדינית המצרית :נולדה גאווה על יכולתו של הלוחם המצרי ונפסק הלגלוג
על “האופציה הצבאית” .משום שהמלחמה לא פתרה את בעיותיה של
מצרים ,חזרו המחלוקות והדיון הציבורי שוב גלש אל הסכסוך עם ישראל.
הדוגלים בסדר קדימויות שונה חיזקו שוב את הדעה שמצרים שלאחר
מלחמת אוקטובר חייבת לפנות להסדר פשרה עם ישראל ,שישחרר את
מצרים מנטל הסכסוך.
פנייתו של סאדאת לדרך המדינית ול”מתקפת שלום” יצרה מכנה משותף
רחב למדי בין חוגים אלה ובין דוברי הקו הממסדי .השלטונות עודדו את
קו ההסברה ,שהדגיש את הצורך להתמודד עם בעיות הפנים המחמירות
ועם הספקנות לגבי השגת פיתרון בדרך צבאית; הם נתנו לגיטימיות לעצם
4
התפיסה של חתימת הסכם שלום עם ישראל.
עם זאת ,העוינות לישראל היתה מעוגנת עמוק בתוך קבוצות שונות בחברה
נשיא רומניה ניקולאי צ’אושסקו
המצרית .סאדאת לא פעל לעקירת העמדות הניציות ,במקביל לקו שנקט
(בתמונה) ומלך מרוקו חסן השני,
העידו כי שמעו את סאדאת מדבר
במישור האסטרטגי-מדיני ,שלפיו הוא שמר על האופציה הצבאית גם
על כוונותיו לשלום
בעיצומה של “מתקפת” השלום .בעיני המודיעין הישראלי ,תפיסתם של
האינטלקטואלים זכתה ליחס שולי עד לכתיבת המסמך של מכון שילוח
עטם של ליברלים ואנשי שמאל ,היו עוד לפני מלחמת יום הכיפורים .אלה לסימנים מעידים לשלום.
התחזקו אחריה ,מתוך רצון להתנער מן הרודנות וההרפתקנות של נאצר,
2
ונוכח הכרה בנזק הקשה שדרכו המיטה על החברה המצרית ותרבותה.
הרעשים הרבים פגמו בהבנת הקונטקסט
בשנים
על דרך ההכללה ,ניתן לאבחן שלושה שלבים במחשבה המצרית
המגבלות האפשריות של מודל כזה טמונות ב”רעש” ,שמסתיר את המגמה,
5
שלוש
כשנתיים
שחלפו מאז מלחמת ששת הימים 3.בשלב הראשון ,שנמשך
ובהשגת “מידע קשה” .בנוסף יש שאלה לגבי המידע שמתקבל – האם זה
לאחר יוני  ,1967ביטאו האינטלקטואלים את הזעזוע הקשה של התבוסה נעשה טיפין טיפין ,בקצב אחיד ,או בהיקפים גדולים ,ללא סדר זמנים.
וחשפו את חולשותיה ובעיותיה הבלתי פתורות של חברתם .כמה מהבולטים מקרה הבוחן מדגים כי צעידתו של סאדאת לקראת התפיסה הישראלית
שבהם הגיעו למסקנה כי עם הגורמים לכישלון של הערבים נמנים הבורות לגבי משמעות המושג “שלום” והנכונות להשלמה עם ישראל התרחשה אמנם
וחוסר הריאליזם בחשיבה על ישראל .הם תבעו להפסיק את התעמולה
האנטישמית וללמוד את החברה הישראלית ברצינות ,במקום לדבר על בהדרגה ,אך היא צמחה באופן אורגני מחשיבתו המדינית והאסטרטגית.
לכן ,ניתוח ברמת הפרט היה מדגיש את העובדה שמנהיג אוטוריטרי בדרך
השמדתה.
השלב השני נפתח עם סיום מלחמת ההתשה באוגוסט  ,1970ומותו של כלל אינו נותן ביטוי פומבי ותקשורתי להכרעותיו ולכוונותיו האסטרטגיות
נאצר בספטמבר .כאן באו לידי ביטוי הלכי הרוח של תקופת ה”לא שלום החשאיות .אולם ,היה “מידע קשה”  -אמירות של מנהיגים שונים ברמה
ולא מלחמה” ,שנמשכה עד אוקטובר  .1973בתקופה זו שררו חוסר הבין-לאומית ,ששמעו את סאדאת מדבר על כוונותיו לשלום .אלה כוללים
אונים ומבוכה .ההיתר המסויג של סאדאת למתוח ביקורת על המשטר את נשיא רומניה ניקולאי צ’אושסקו ,מלך מרוקו חסן השני ואת השאה של
של קודמו פתח אפשרות לעריכת חשבון נפש נוקב עם המשטר הנאצרי .איראן.
אינטלקטואלים שונים ניסו להשפיע על סאדאת שיבחר בדרכים חדשות ייתכן שמשום שסאדאת סתר את עצמו שוב ושוב ,הרעשים הרבים פגמו
ויגדיר מחדש את סדר העדיפויות הלאומי .למגמות אלה היו השלכות על בהבנת הקונטקסט של השינוי ברטוריקה שלו .אולם ,בראשית 1977
הדיון בסכסוך הישראלי-ערבי .כאן הצביעו כמה מהמנהיגים הבולטים של סאדאת שינה את הרטוריקה שלו באופן ברור .הוא הוריד את סף הדיבור על
הזרם הליברלי על המחיר הגבוה שמצרים משלמת בגלל הסכסוך .אלה שלום ב”דורות הבאים” ועל חלוקה שונה של הנטל הפלסטיני .בשלב זה ,ענף
6
 61והזירה המערבית באמ”ן זיהו זאת כסימן מעיד.
בשל הרבדים הרבים של סוגיות אסטרטגיות ,חשובה בחינת המידע
במישורים המוצעים במודל .אם במישור הסמנטי היתה קיימת חמקמקות
בשל הרבדים הרבים של סוגיות אסטרטגיות,
וסתירה  -הרי שמההתנהלות במישור האקטיבי עולה כי מצרים הייתה
חשובה בחינת המידע במישורים המוצעים
נחושה להעביר את סדר העדיפויות שלה לנושאים כלכליים וחברתיים,
במודל .אם במישור הסמנטי היתה קיימת
ופחות לצבאיים.
העיסוק במידע היה מאז ומעולם נתון לקשיים רבים עד להנחתו ,אם בכלל,
חמקמקות וסתירה  -הרי שמההתנהלות
במיקומו החסר בפאזל .שליטה במידע ,מיונו והבנתו בהקשר הנכון שלו
במישור האקטיבי עולה כי מצרים הייתה
הן מורכבות .אין זו מלאכה פשוטה ,בוודאי שלא בעידן ה Big Data-של
נחושה להעביר את סדר העדיפויות שלה
המציאות בת זמננו .בחכמה שלאחר מעשה ניתן לבחון מידע ממקרה הבוחן
עתידיים.
למקרים
תובנות
להפיק
ואולי
הכלל
אל
בחזרה

לנושאים כלכליים וחברתיים ,ופחות לצבאיים
מראי המקום המלאים מופיעים בגיליון האינטרנטי.
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האם "חזאי העל" המחוננים
יגנו עלינו מפני הפתעות

מודיעיון
מבט לעומק
המודיעין

במשך  20שנה בחן הפסיכולוג האמריקאי פיליפ טטלוק תחזיות בסוגיות של ביטחון לאומי.
מבין החוזים ,שכללו מומחים והדיוטות גם יחד ,הוא איתר קבוצה מצומצמת שהכתיר כ"חזאי
על" .בספרו "תחזיות על  -המדע שמאחורי אמנות הניבוי" הוא מציג את המפתח ליכולת הניבוי
הגבוהה :הדרך שבה הם חשבו

יהושע טייכר | שירת בחטיבת המחקר של אמ"ן וביחידה הפסיכולוגית בצה"ל
רצון בלתי נכבש ועתיק ימים טבוע ביצר ההישרדות שלנו  -לגלות אילו
בשורות טומן העתיד בחובו ,ולצמצם אי ודאות שתבוא על התחזיות
המדיניות והצבאיות הקריטיות לביטחון הלאומי .הרצון הזה הביא את
שאול המלך לפנות בייאושו ,מחמת לחץ הפלשתים ,לבעלת האוב ,שהעלתה
לפניו את שמואל הנביא שבישר לו על אובדן מלכותו; הוא הביא המונים
לצבוא על מקדש בדלפי שביוון העתיקה ,לשמוע מנבואות הנביאה הדלפית
פיתיה; הוא גרם לרומאים לבחון קרביים של קורבנות בעלי חיים ,ולקרוא
בספרי הנבואות של הסיבילה שנשמרו במקדש יופיטר; ובמאה ה 16-היה



זה נוסטרדמוס ,ש"נבואותיו" נפרסות לדעת מעריציו עד ימינו אלה ומעבר
להם .המשותף לכל הניבויים הללו ,משופעי האסונות ,הוא שהם לא בוחנים
את המציאות הממשית ,אלא מעלים את חזיונותיהם מתוך חוויה נפשית-
רגשית המתחברת ישירות עם האל או האלים.
מאז המאה ה 20-עברנו לתחזיות של מומחים והיסטוריונים .פרופסורים
למדעי המדינה וליחסים בינלאומיים ,הנעזרים בשיטות סטטיסטיות
וכמותיות ,במודלים המזקקים את הכאוס בעולם למשתנים אחדים
ובתבניות שניתן לדלות מהיסטוריה עשירה .מתוך אלה אפשר לבסס מתאר
אוניית המערכה האמריקאית,
מערב וירג'יניה ,עולה באש
במהלך ההתקפה על פרל הרבור.
היה די מידע בזמן אמת כדי
לעמוד על הצפוי להתרחש
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של העתיד להתרחש ,בבחינת ההיסטוריה חוזרת.
כל המתודות הללו מתובלות במידה כזו או אחרת בהבנה אינטואיטיבית
של מאפייני אירועי הזמן והמקום .האם הידע ההיסטורי העצום
שנצבר וטכניקות ההערכה המגוונות שיפרו את תחזיות המומחים?
עיון בהערכות המומחים מאפשר להתרשם כי רובם כשלו מהותית
בתחזיותיהם ובהבנת המציאות.
הדוגמאות לכך רבות .המחקר הסובייטולוגי בארה"ב ,שעלותו הסתכמה
ב 30-מיליארד דולר בשנים  ,1990-1970לא הציע חלופות מלבד
המשך התעצמותה של בריה"מ – ואז זו התמוטטה; טרם הצבת הטילים
הסובייטים בקובה ב 1962-העריכה קהילת המודיעין האמריקאי כי זהו
צעד מטופש שלא יצא לפועל  -הטילים כבר הוצבו; המודיעין קבע כי
התוהו ובוהו שבו הייתה שרויה איראן בחודשים שלפני המהפכה אינו
משקף מציאות קדם מהפכנית; במלחמת יום הכיפורים נתפסו מהלכי
פיליפ טטלוק .החידוש
הוא הרעיון לקרוא
הצבא המצרי לאורך התעלה עד לרגע האחרון כתרגיל בלבד; ועד לפני
לחוקרים כישרוניים
הרגע שבו נהרו המונים לכיכר תחריר בקהיר סברו המומחים "כי אין
במיוחד בשם המחייב
חדש תחת השמש" וכי הצבא ומנגנוני הביטחון ירמסו עד מהרה את
"חזאי על"
המפגינים במה שהיה ל"אביב הערבי".
כל זאת אף שלאחר הפתעות הופקו לקחים ארגוניים ומתודולוגיים,
נוצרו תפקידי מודיעין של "פרקליטי השטן" וחלו שינויים ושיפורים עם זאת ,טטלוק מודע למגבלות של יכולת החיזוי .כך ,קבוצה שהתכנסה
בהכשרות החוקרים.
לדון בכיוון אליו תפנה בריה"מ בעידן שלאחר ברז'נייב  -אשר כללה חתני
פרס נובל לפיזיקה ולכלכלה ,מומחים בעלי שם בתחום הפסיכולוגיה
קיפודים מול שועלים
והסובייטולוגיה ואנשי מודיעין בכירים  -טעתה לכל אורך הדרך בניבוי
היטב
הבקיא
טטלוק
פיליפ
האמריקאי
אף על פי כן ,הפסיכולוג
התפניות שהתחוללו מאז.
גדול
חלק
כי
סבור
וסיבותיהם
הללו
בכישלונות הטראומטיים
האם גילוי "חזאי העל" המחוננים מחסן מפני הפתעות שבדרך? הצעותיו של
שכזאת?
לכת
מרחיקת
למסקנה
הגיע
כיצד
חיזוי.
מהמציאות שלנו בר
טטלוק באשר לתכונות הנדרשות מחוקרים הן מועילות ,אבל לא חדשות.
מומחים
קבוצות
של
תחזיותיהם
את
טטלוק
בחן
ויותר
במשך  20שנה
הספרות העשירה של ההפתעה מתמקדת בפתולוגיות הפסיכולוגיות,
"בעלי
הדיוטות
אלף
20
מ
יותר
של
וגם
לאומי,
ביטחון
בסוגיות של
הארגוניות והפוליטיות של ההפתעה .מאלה ניתן ללמוד על המכשולים
המחאות
האם
לחזות:
סינון,
לאחר
שהתנדבו
אינטלקטואלית"
סקרנות
שעלולים לעוות את שיקול הדעת .לצד זאת קיימת ספרות עשירה המציגה
מחיר
והאם
קוריאה?
האי
בחצי
מלחמה
תפרוץ
האם
יתרחבו?
ברוסיה
דרכי התמודדות עם אותן פתולוגיות.
קבוצה
איתר
וההדיוטות
המומחים
תשובות
מניתוח
יצלול?
הזהב
החידוש שמציג טטלוק הוא הרעיון לקרוא לחוקרים כישרוניים במיוחד
.80%
כדי
עד
האמת
לתוצאת
שהתקרבו
על",
כ"חזאי
שהכתיר
מצומצמת
בשם המבטיח והמחייב "חזאי על" .בהיסטוריה של ההפתעות היו יחידים
לטענת טטלוק ,לא די בתכונות שייחדו את חברי הקבוצה כמו אינטליגנציה שראו נכוחה ובבהירות כי הימים אינם כתמול שלשום ,אולם  -וזאת נקודת
גבוהה ,תחומי התעניינות מגוונים ,התעדכנות מתמדת במתרחש בעולם המפתח  -קולם טבע באמונות ובתפיסת המציאות של מקבל ההחלטות.
ומודעות להטיות קוגניטיביות .המפתח היה הדרך שבה הם חשבו .טטלוק הוא נבלע תחת מחויבות לדימויו ,פרופיל פסיכולוגי שלו ,דעות קדומות,
נשען על אבחנה יסודית של ישעיהו ברלין בין "שועל היודע הרבה דברים השפעת דמות סמכותית מקורבת וגם יריבויות בין-ארגוניות המחדדות
לקיפוד היודע דבר אחד גדול" .השועלים ,נטולי קיבעון מחשבתי ,מדברים את ניגודי תפיסת המציאות .זאת בעוד הקברניט רוצה להיחלץ מהדילמות
על הסתברויות ולא על ודאויות ,מסוגלים לשנות את דעתם ,מנסחים וחותר לקבל תשובה ברורה.
השערות ולא עמדות ,חושבים במסגרות זמן מוגדרות וחותרים לסינתזה זאת ועוד ,גם חוקרים יחידי סגולה נוטים להתמקד בנתונים כמותיים
המפיקה תובנות מתוך ידיעות רבות על טבעה של מציאות מסוימת .על הנחשבים "אובייקטיבים" ,וכפופים לכל סוגי ההטיות .יתר על כן ,קושי
כך אפשר להוסיף התבוננות בתהליכים ולא בתוצאות ,העלאת שאלות מהותי לחיזוי הפתעות הוא החלטת היריב להמר ולתקוף  -אם מחמת ייאוש
פרטניות המרחיבות את יריעת הסוגיה וחיפוש אחר הקשרים חדשים או מתוך עוצמה ,בניגוד לחישובי עלות-תועלת של החוקרים.
וקטגוריות חדשות.
לפי פילוסוף המדע קרל פופר ,תחזיות אינן תיאוריות מדעיות שניתן לאמת
שדוחה
אחת
בפרשנות
ממוקדים
דוגמטיים
הם
הקיפודים
לעומתם,
באמצעות ניסיון להפרכתן; הן אפשרות לניחוש מלומד .טטלוק צריך היה
שלהם.
הגדול
הרעיון
עם
אחד
בקנה
עולות
שאינן
ידיעות
לצטט את פופר ,שטען כי שום פרשנות אינה יכולה לטעון לבלעדיות על
האמת כי היא תולדה של זווית הראייה של החוקר .ויתרה מכך ,גרס פופר,
יש להשלים עם העובדה שכל ידע אנושי מערב את השגיאות שלנו ,הדעות
הקדומות והתקוות שלנו .
השועלים ,נטולי קיבעון מחשבתי ,מדברים על
האם ,כפי שסבור טטלוק ,עתיד התחזיות טמון בתוכנות אלגוריתמים,
הסתברויות ולא על ודאויות ,מסוגלים לשנות
המסוגלות לעבד כמויות מידע בסוגיה מסוימת ולהגיע למסקנה ברורה
את דעתם ,מנסחים השערות ולא עמדות,
על הצפוי להתרחש? מעניין יהיה להכניס לתוכנות הללו את כל המודיעין
שנאסף לקראת מלחמת יום הכיפורים וטרם הפצצת פרל הרבור ולגלות
חושבים במסגרות זמן מוגדרות וחותרים
מה תהיה המסקנה שאליה הן יגיעו .מנגד ,המידע האיכותי והכמותי
לסינתזה המפיקה תובנות מתוך ידיעות רבות
המגוון שנאסף בשני המקרים די היה בו ,כדי לעמוד על הצפוי להתרחש
בזמן אמת .
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איש מודיעין

עמודי שלמה
בימי חייו היה שלמה כהן מוכתר ,קניין קרקעות מטעם הקרן הקיימת,
קצין מודיעין ועוד ועוד .אדם חד מחשבה ,שלא התרשם מדרגות ולא
נשא פנים לממונים עליו ,בעל חושים בריאים וכישורים למכביר .בנו
אבישי מביא מסיפוריו על אביו  -שלו חי היה מציין השנה מאה שנים -
השלובים להפליא עם סיפורה של המדינה

שלמה כהן ,אבא שלנו ,נולד בליטא
ב 21.3.1908-בכפר קטן .אותו חבל
ארץ הועבר מיד ליד ,וכך גדל אבא לדבר
ולקרוא את שפות האזור  -רוסית ,ליטאית
ופולנית .בבית גדל על יידיש ועברית.
בגימנסיה נוספו להן גרמנית ולטינית,
שאותן זכר עשרות שנים אף שלא היה
להן שימוש בארץ .לאחר הבגרות הלך
לסמינר למורים ,ויתר על התענוג לשרת
בצבא הליטאי ובמקום זה ,כחניך "השומר
הצעיר" ,עלה לארץ בחורף .1931-1930
הוא הצטרף לקיבוץ בית זרע ,שם הכיר
והתחתן עם אמא שלנו ,לאה גור.
במרץ  1937עלה קיבוץ שער הגולן על
הקרקע והזוג הצטרף לקיבוץ הצעיר.
ב 1938-נשלח שלמה לקורס מ"כים
ב"הגנה" .הוא נבחר באופן יעיל ומשעשע:
שולחן חסם את הכניסה לחדר האוכל
לקראת ארוחת הצהריים .החברים רטנו
ועברו ,מי מעל ומי בזחילה מתחת .אבא
שאל מי האידיוט ששם את השולחן  -ובלי
לחכות לתשובה הרים את השולחן ושם
אותו בצד .קיבל טפיחה על גבו ,הסתובב
וראה איש שלא הכיר" :אתה יוצא מחר
לקורס מ"כים" ,אמר לו האיש.
מכיוון שנוסף לשבע השפות שידע ,לימד
את עצמו אנגלית וערבית ,הוא נבחר
למוכתר .המוכתרים בישובים היהודיים
היו שרי החוץ ולא המנהיגים .אבא
קיבל מהקומוניסטים את העיתון "אל-
איתיחאד" מאז שנוסד ,ומן הסתם קיבלו
אותו מוכתרים נוספים .בנוסף קיבל עיתון
ופרסומים של ההסתדרות.
לאחר נפילת צרפת לידי הגרמנים ,ביולי
 ,1940הקימו הצרפתים ממשלה בווישי,
בת ברית של איטליה וגרמניה .האנגלים,
שחששו שהצרפתים יצטרפו למאמץ של
ה"ציר" ,הטביעו את הצי הצרפתי במרס
אל-כביר באלג'יריה ,ב 3-ביולי .מותם
56

שלמה כהן .נשאר יחידי ,פצוע
וחסר נשק מול שלושה חמושים

שולחן חסם את הכניסה לחדר
האוכל לקראת ארוחת הצהריים.
החברים רטנו ועברו ,מי מעל ומי
בזחילה מתחת .אבא שאל מי
האידיוט ששם את השולחן  -ובלי
לחכות לתשובה הרים את השולחן
ושם אותו בצד .קיבל טפיחה על
גבו ,הסתובב וראה איש שלא הכיר:
"אתה יוצא מחר לקורס מ"כים",
אמר לו האיש
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של  1,300מלחים ופציעתם של 350
נוספים לא הוסיפו לבריטים נקודות
זכות אצל הצרפתים .בארץ חששו מפני
פלישת כוחות וישי לישראל מסוריה
ולבנון .האנגלים מצדם רצו בעיקר להגן
על ה- Trans-Arabian PipeLine-
הצינור שהעביר נפט גולמי מעיראק לבתי
הזיקוק במפרץ חיפה .הצינור העביר נפט
גם לבירות ,אולם שלוחה זו נסגרה עם
עליית וישי .עמק הירדן ודרום רמת הגולן
בוצרו היטב כדי לקדם תנועה אפשרית של
כוחות וישי  -שלא התרחשה.
כמוכתר ,דובר אנגלית וטרקטוריסט היה
אבא לקבלן שהעסיק את הטרקטורים
שלנו בהכנת הביצורים .ממילא הוא בא
בדברים עם הערבים באזור ,שעל אדמות
אחדים מהם הוקמו הביצורים .לא מכבר,
במרץ  ,1940דוכא בחלקים גדולים של
המזרח התיכון המרד הערבי ,שכונה על
ידינו בארץ "המאורעות" .האירועים הללו
נגמרו בישראל עוד לפני שתמו ביתר
המדינות .במהלכם הוצת צינור הנפט כמה
פעמים .הייתי עדיין בן ארבע כשאבא
הראה לי את הלהבות עולות מעל כאוכב
אל-הווה – כוכב הרוחות או הירדן .זה
נראה היטב משער הגולן בליל חורף חשוך,
כשעננות מסתירה אור כוכבים .הוא
הסביר לי כמה פשוט לירות כדור שחודר
את הצינור ,נפט מתחיל לזרום החוצה,
זורקים סמרטוט בוער והנפט נדלק.
כשהממשל הבריטי תפס סוף סוף את
הסיכון להזרמת הנפט ,קיבל אורד צ'רלס
וינגייט יד חופשית .הוא ופלוגות הלילה
המיוחדות שלו ( ,)SNSשאותן אימן,
סגרו עניין .ובכל זאת העדיפו הבריטים
לבצע תפנית לטובת הערבים ,והוציאו
את "הספר הלבן" ,שאסר עלינו קניית
קרקעות.
ב 1940-אוחדו אנשי המודיעין עם אנשי

הריגול הנגדי (ר"נ) והוקם שירות הידיעות (ש"י) .פנו לכל המוכתרים
היהודים .אבא נמצא חרוץ ,יעיל ומועיל .לא היה צורך "לגייס" אותו.
בסוף  1947וראשית  1948נערך קורס קציני מודיעין בבית ההסתדרות
בתל אביב ,ואבא השתתף בו .לאחר מכן גויס והיה לקצין המודיעין של
גדוד ברק גדוד  ,12והשתתף בכיבוש טבריה .במערכה על עמק הירדן
היה הקמ"ן .כשנודע לו ששער הגולן ומסדה ננטשו ,ביקש לקבל מחלקה
ולצאת למקום אך משה דיין לא שחרר אותו .דיין קיבל את הפיקוד לאחר
שהחליף את משה מן (מונטג) שהיה דווקא מפקד מצוין.
בעוד שתגבורות היו בכל ישוב בסביבה ,שער הגולן ומסדה הופקרו על
ידי אנשי עמק הירדן וצה"ל .התשדורות שלהם לא זכו לתגובה .כחמישה
מחברינו לחמו בגשר .שני חברים נפלו בצמח.
במלחמת השחרור ב ,1949-בגדוד הקדמי של חטיבת גולני שנסע לאום
רשרש ,היא אילת ,לאורך הגבול הירדני ,נסעו בראש הסיירים .כהרגלו,
היה אבא בג'יפ הראשון.
לאחר הפסקת האש ,הועבר שלמה כהן מחטיבת גולני וסופח לוועדת
שביתת הנשק כמומחה לעמק הירדן.

"שלמה כהן יפסוק"

מ 1943-היה שלמה כהן קניין קרקעות מטעם הקרן הקיימת .פליטי צמח
ביקשו לעבור את מחנה הפליטים ירמוכ ולעבד את שדותיהם .קציני
האו"ם הסכימו לכך וגם הישראלים .הדיון בעניין נערך וקציני האו"ם שאלו
כיצד יוכיחו הפליטים את טענותיהם .הקושאנים נשרפו עם הכפר" .שלמה
כהן יפסוק" ,אמרו נציגי הפליטים" ,הוא מכיר כל חלקה בעמק"" .הרי הוא
קצין בצה"ל .הוא לחם והרג בכם!" התפלאו האו"מניקים .הפליטים ענו:

"זה מה שעושה גבר במלחמה .עכשיו אין מלחמה .אנחנו מכירים אותו
כאיש ישר  -והוא יפסוק מה שייך למי".
כך עמדו קציני האו"ם ,מתקשים להאמין למראה עיניהם ,כשהפליטים
ניגשו אחד אחד ושטחו את טענותיהם  -ושלמה פסק .הגיע אחד וטען
שחלקה מסוימת היא שלו" .שקרן בן כזבן" ,אמר לו אבא" ,אתה מכרת
אותה לאלמנה שמכרה לרוצח שמכר לי"" .תפסת אותי יא אבו לישאי.
לנסות מותר" ,אמר הערבי ברוח טובה ויצא .הערבים התקשו לבטא את
שמו ולכן כינו אותו אבו לישאי.
כשגמרו בעלי הקרקעות ,השטחים סומנו במפות וקציני האו"ם
והישראלים חתמו .רב סרן סורי ניגש לחתום וסגן מהמודיעין הסורי
משך בשרוולו והסתודד עמו בפינה .הרב סרן אמר שיחתמו מחר .נקבעה
פגישה לבוקר ,במטע בננות עזוב בין גדרות שער הגולן לחפירות הסוריות
במורדות הגולן ,גבעת האיקסים .שיירת מכוניות נסעה בסביבות תשע
למטע .עמדתי ליד המקלען בעמדת מקלע ליד השער התחתון שלנו.
השיירה נעצרה לפני השער .אבא ראה אותי ,ירד אלי והזמין אותי להצטרף
כמו שאני  -בן  15רזה ,יחף ,במכנסיים קצרים וגופייה רק קצת קרועה.
קפצתי בשמחה אבל קציני האו"ם התנגדו בטענה שעלולים להיות שם
מוקשים .אבא ויתר לצערי.
עמדתי והסתכלתי במשקפת .השיירה נעמדה ליד המטע והאנשים ירדו.
לפתע עלה עשן בנקודה מסוימת בגבעת האיקסים וכמעט מיד עלו
מזרקות עפר מצד מזרח של המטע .בעוד כמה שניות נשמע צרור קצר
ולאחריו צרור ארוך .את הפגיעות שלו לא ראיתי משום שהסורי תיקן
והכדורים נכנסו למטע" .אבא שלי שם" ,חשבתי בדאגה.
לאחר כשעה ,משנוכחו אנשי השיירה שהסורים נוצרים את האש,
חזרו כולם דרך הקיבוץ .המסר הועבר .הסורים לא רצו שערבים יעברו

הצינור שהעביר נפט גולמי מעיראק לבתי
הזיקוק במפרץ חיפה .הוצת כמה פעמים
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פליטי צמח ביקשו לעבור את מחנה
הפליטים ירמוכ ולעבד את שדותיהם.
קציני האו"ם הסכימו לכך וגם הישראלים.
הדיון בעניין נערך וקציני האו"ם שאלו
כיצד יוכיחו הפליטים את טענותיהם.
הקושאנים נשרפו עם הכפר" .שלמה כהן
יפסוק" ,אמרו נציגי הפליטים" ,הוא מכיר
כל חלקה בעמק"
בחופשיות לצד היהודי .שאלת פרנסתם לא הטרידה את הצבא הסורי,
וממילא הפליטים התרכזו בשטח ירדן ולא סוריה .עם הירי קציני האו"ם
תפסו מחסה בתעלה .אבא ,שועל קרבות ותיק ,לא ראה בכך צורך .הוא
חיפש ומצא אשכול בננות בשלות וישב לאכול .אחרי כן הביא לשאר,
שיתכבדו גם הם.

חתמו על המפות בלי להתעמק יותר מדי

בהמשך שיחות רודוס  -הסכמי שביתת הנשק שנחתמו בין ישראל
לשכנותיה בעקבות מלחמת העצמאות  -התעורר הצורך לסמן בדיוק את
עמדותיהן .קצין או"ם שבידו מפה ופנקס הלך ברגל עם אבא מצפונה לעין
גב .הם עלו על גבעת אל קסר ,לימים תל קציר ,ירדו בצד השני והמשיכו
לגבעת ההתיישבות מוצב הרדוף ,לשער הגולן ,מעל לע'ור הקטן (הזור
הקטן בשפתנו) ועד לאשדות יעקב.
הדו"ח והמפה הרי יימסרו לצד השני ,ולכן הרשה לעצמו אבא לתקן את
המצוי .כיתה הפכה למחלקה ומחלקה לפלוגה .מפקדים הועלו בדרגה.
אנשי האו"ם לא נכנסו למגורים לספור בדיוק את החיילים בכל משלט.
מפקד אשדות יעקב ,שהיטיב לדעת אנגלית ,הסתכל באבא בדאגה:
"שלמה ,הרי יש לי רק חצי פלוגה ולא שתיים ,ואני סגן ולא רב סרן".
"אתה  -שתוק!" פקד עליו אבא .היום היה חם מאד והאו"מניק היה
מותש" :אני רואה שאתה בסדר גמור .בוא סמן לי על המפה ואני
אחתום" ,אמר .אבא לקח את המפה ובמחי עיפרון הפך "אי השלום"
לישראלי למשך  45שנים .במקום הגבול הבינלאומי שעבר באפיק של
הירדן ,הוא העביר את הגבול דרך ברכת האיגום של הירדן והירמוכ
בנהריים אל תחנת הכוח המושבתת .ברודוס חתמו על המפות בלי
להתעמק יותר מדי .אלא שלקראת חתימת הסכם השלום עם ירדן הם
עברו על המפות עם זכוכית מגדלת ,וההמשך ידוע.
עוד פעמיים לפחות התכנסה ועדת שביתת הנשק באל חמה  -חמת גדר,
אבל המון זועם התגודד מסביב לבניין ,זרק אבנים ואיים .פעם אחת נפגע
אבא מאבן ושלף את אקדחו ,אבל "הרוצח" חיבק אותו בחיבוק דובים,
מנע ממנו ירי וגרר אותו מהמרפסת לחדר בקומה השנייה" .ירייה אחת
וכולנו מתים!" אמר .בפעם השנייה היה זה אבא שגרר את הרוצח שנפגע
מאבן .ואולי הסדר היה הפוך .בכל זאת עברו מאז כמה עשרות שנים.
ב 4-באפריל  1951נסעו חיילים מחופשים לשוטרים לאל חמה ,להפגין
נוכחות .הסורים דרשו מהם לחזור ,ומשסירבו  -פתחו באש מקלעים והרגו
שבעה .הסמל האמיץ אלי סטרוגו שלף את אקדחו ,רץ אל העמדה וירה
אל האשנבים .המקלען הסורי התכופף ואלי צעק לכל מי שנשאר בחיים
לתפוס מחסה .למחרת הפציץ חיל האוויר שלנו את העמדה הסורית
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ומטרות נוספות .אש הנ"מ הייתה חלשה ולא יעילה.
מתוך הערכה לשירותו וידיעותיו ,ביקשו את שלמה כהן להישאר בצבא
קבע לאחר המלחמה .אלא שיגאל אלון פוטר ונשלח הביתה ,מפ"ם נעלבה
ומזכיר המפלגה אמר :אם יגאל הולך ,ילך גם כהן ומן הסתם קצינים
נוספים .אבא עשה את אחת מטעויות חייו וקיבל את דין התנועה .אפשר
שדברים היו נראים אחרת אם היה נשאר .אולם ,קציני מודיעין המשיכו
להגיע אליו והוא המשיך לקבל ולהפעיל סוכנים.
כך הגיע אליו יעקב (יענקל'ה) אלישע .יצאתי עם יענקל'ה מספר פעמים
כמאבטח .הערבית שלי הייתה דלה ולא שותפתי בדליית האינפורמציה.
סוכנים ערביים היו עוברים את הירמוכ ובאים למקלט בקיבוץ ,שהחברים
הוזהרו לא להיכנס אליו .אמא הייתה מכינה להם קפה ומשהו לאכול.
הידיעות הועברו כמובן.

מסוכן להיות חכם מהממונה עליך

ב 22.9.1954-בא אלישע .עמדתי לצאת אתו שוב כמאבטח אבל התחלתי
לצאת עם נערה חמודה והייתה הופעה באזור .אבא החליט שהוא יצא עם
אלישע ואני ונערתי נצא להופעה .מתברר ששני סוכנים ותיקים הביאו
אחד חדש .החדש נכנס לג'יפ מאחורי אלישע ,בחושך שלף אקדח וירה
שני כדורים בראשו מטווח אפס .מיד הפנה את ידו וירה לכיוון אבא ,אלא
שאבא חשב שהיריות באות מבחוץ ,התכופף והוציא את ראשו לראות -
והכדור החטיא אותו.
אבא החזיר את ראשו פנימה והכדור הבא שרט את קרקפתו .הוא תפס את
היד עם האקדח אך דמו ירד על עיניו והוא לא ראה היטב .הערבי הצליח
לשחרר את ידו וניסה לירות ,אך האקדח נעצר .הוא משך בבריח ופלט
לתוך הג'יפ כדור עקר .מצאנו אותו בג'יפ .הפיקה הייתה נקורה .בינתיים
קפצו שני הסוכנים האחרים ומשכו מברכיו של אבא תת מקלע שהיה אתו.
השלישי קפץ ,יצא אחריהם ,לקח מהם את תת המקלע ולחץ על ההדק.
הכלי לא היה דרוך ,והלה לא ידע שכל שעליו לעשות הוא למשוך בידית
הבריח לאחור.
מתנוחתו אבא הבין שאלישע איננו .אבא נשאר יחידי ,פצוע וחסר נשק
מול שלושה חמושים .הוא רץ ,עלה על הדופן של בריכת אגירה שהייתה
שם וירד פנימה ,המשיך ויצא בצד השני ונכנס למטעים .משם המשיך לרוץ
בכל כוחו הביתה .בריצתו נתקל בחבר .חיש מהר זומנו אחות ורופא .הפצע
נוקה ונחבש .הרופא דרש שיפונה לבית חולים .אנחנו ,שכבר נקראנו לחזור
לקיבוץ ,יצאנו למקום אבל אלה לא חיכו לנו .נותר לנו רק להביא את הג'יפ
עם אלישע לקיבוץ ולהודיע על שהתרחש.
אבא לא התרשם מדרגות ולא נשא פנים לממונים עליו .זה גם עלה לו
במשרתו :בערב שלאחר הצניחה במתלה ב 29.10.1956-דיווחו תצפיות
כי שיירה ארוכה של משאיות צבאיות נוסעת בצד הירדני צפונה .המטה
נכנס לחרדה .שלמה כהן היה הקמ"ן במיל' של החטיבה המרחבית .קראו
לו .המשאיות הגיעו לאדסייה ,עשו תפנית של  90מעלות ונעצרו כך
שהפנסים הקדמיים האירו מגרש ריק .מכל משאית קפצו וירדו חיילים
ונערכו למסדר במגרש לאור הפנסים .אבא הסתכל ואמר" :הירדנים
משדרים לנו שיש מלחמה ,ולכן הם מתגברים את הגבול .גדוד בודד לא
יוצא למשימת התאבדות בעמק הירדן  -בוודאי לא לאור פנסים .באותה
מידה היו יכולים להרים לנו טלפון" .אמר  -והלך לישון .זאת בעוד המח"ט
ושאר הקצינים מתרוצצים ועושים תוכניות כיצד לקדם את פני הרעה .אני
זוכר זאת היטב משום שהייתי בהגנה מרחבית והורו לנו להתכונן להדוף
התקפה עם אור ראשון .בא אור ראשון ושני והשמש זרחה וטיילה בשמיים
ושקעה ,והתקפה -אין .מסוכן ,בכל ארגון ,להיות חכם מהממונה עליך .

מסמכים

המסמך שחשף את תכנית
היערכות כוח משימה עיראקי
המודיעין הישראלי הכיר את האיום הערבי שהתגבש מול ישראל בראשית שנות
ה 80-ממזרח .אולם ,הנעלם המרכזי בחזית המתהווה היה צבא עיראק .מסמכי שלל
מ”מלחמת שלום הגליל” אפשרו הצצה לתכנונים לגביו



ד”ר דני אשר | תא”ל (מיל’) ,לשעבר רמ"ח תו”ל אויב (האחרון באמ”ן מחקר)
בשלהי שנות ה 70-וראשית שנות ה ,80-לאחר החתימה על הסכם השלום
עם מצרים ( )1979ומלחמת לבנון הראשונה ( , )1982הלך והתגבש שוב
איום על ישראל ממזרח .חמישה גורמים עיקריים הרכיבו את החזית
המזרחית:
• •צבא סוריה ,שזה עתה לחמה ישראל אתו בגזרה המשנית בלבנון .צבא
שהמשיך להתעצם ולהתארגן במערכיו בלבנון וברמת הגולן.
• •צבא ירדן ,שהיה פרוס במערכי הגנה מזרחית לירדן.
• •המחבלים הפלסטינים ,שזה עתה הובסו בלבנון.
• •ארגון הטרור החדש של השיעים בלבנון  -חיזבאללה.
• •צבא עיראק ,שהתעצם כחלק ממלחמתו באיראן ,אך לא זנח את מטרתו
להילחם באויב הישראלי.
השהייה של צה”ל בדרום לבנון אפשרה לו היכרות מקרוב עם ארגוני
המחבלים .צבא סוריה  -על עוצמתו ,מערכיו ותורת הלחימה שלו בשתי
חזיתותיו  -היה היעד המרכזי של צה”ל כל אותה עת ,וההיכרות עמו הייתה
במיטבה .צבא ירדן ,שהלחימה הקודמת מולו הייתה במלחמת ששת
הימים ,היה ערוך במתחמי הגנה בפתחי הצירים ,סביב הבירה רבת עמון,
כשהוא שומר את עתודות השריון שלו מרוכזות מאחור.
מערך המודיעין מול עיראק וצבאה לקה בחסר .פעילותו בחזית מול
איראן נחשפה בעיקר בדיווחי התקשורת הגלויה ,והפסיפס בעניינו הורכב
מקטעי ידיעות ,רובן מהעיתונות .היערכות כוחותיו ודרך פעולתו של צבא

תוצאת פגיעתו של טיל סקאד בר"ג .בסופו של דבר
העיראקים בחרו שלא לשלוח כוחות משימה לעבר
גבול ישראל ,אלא לשגר טילי קרקע-קרקע

עיראק ,בעיקר כשותף מרכזי אפשרי בחזית המזרחית ,היו בגדר נעלם.
בימים שקדמו לטכנולוגיית הלוויינים היה המודיעין החזותי ברובו מחוץ
לטווח .המרחק הרב ממרחבי השהייה והלחימה בגבול עיראק-איראן,
המחסור במשאבים ושיקולים של סדרי עדיפויות יצרו דלות במשאבי
מודיעין.
הצבא העיראקי ,שנבנה והופעל בראשיתו על ידי בריטניה ,אימץ במשך
שנים אמל”ח ותורות לחימה שאפיינו את הצבא הבריטי ואת צבאות
המערב .הרכש מהגוש הסובייטי ,שנמשך מתחילת שנות ה ,60-חייב
לימוד ואימוץ של טכניקות קרביות ואפילו תורות של צבאות הגוש
המזרחי .תעלומה אפפה את תורת הלחימה העיראקית ואת דרכי יישומה.
ההערכות סביב לה התבססו על השתתפות צבא עיראק במלחמת
העצמאות ועל הגעת יחידותיו למרחבי החזית במערכת סיני ,במלחמת
ששת הימים ובמלחמת ההתשה שלאחריה.
תרומה רבת ערך נמצאה דווקא במסמכי שלל מ”מלחמת שלום הגליל”.
נבירה בארגזי המסמכים הביאה אותי לאתר מחברות וספרים של חניכים
מארגוני המחבלים בקורסים שונים ,בעיקר בצבא בריה”מ וגרורותיה.
באחד הארגזים מצאתי מסמכים שהביא עמו קצין פת”ח שעבר קורס
פיקוד ומטה בצבא העיראקי ,ובהם תרגילים שעבר בקורס .אחד
התרגילים התמקד בלוגיסטיקה ועסק בדרך האספקה של פילאק (גייס)
שנשלח ככוח משימה עיראקי לצפון ירדן.
מהיכרות מוקדמת עם הדרך שבה מתוכננים תרגילים ,הבנתי כי החומר
מתבסס על רעיון או על משימה אופרטיבית .כרמ”ח תו”ל אויב בחטיבת
המחקר גייסתי למילואים את סא”ל שמוליק דורון ,שהיה ראש ענף 4
הראשון שעסק בארגוני מחבלים ובטרור פלסטיני ,ובהמשך דרכו היה גם
סגן נספח צה”ל בטהראן.
שמוליק ,קצין מחקר ותיק ,מהטובים שבערביסטים ובעל היכרות
מוקדמת עם צבא עיראק ,הסתער על המשימה .תוך כמה ימים ניתן היה
להציג ,בהתבסס על התרגיל ,מתווה מלא של הנעת כוח משימה עיראקי
להשתתפות בלחימה בחזית המזרחית .המתווה כלל בסיסי יציאה,
פעילותו של “אזור התחבורה” האחראי על התנועות וההיסעים ,צירי
תנועה ,מרכזים לוגיסטיים במערב עיראק וכן שטחי פריסה והיערכות
לכוחות ,שהיו אמורים לפעול מצפונה של ירדן.
במשך שנים סייע התרגיל בפו”ם  41העיראקי להערכת דרכי הפעולה של
צבא זה אל מול מדינת ישראל ,ולהבנתן .בסופו של דבר ,במהלך מלחמת
המפרץ בשנת  ,1991בחרו העיראקים שלא לשלוח כוחות משימה מערבה
לעבר גבול ישראל ,והעדיפו לשגר לעברה מטחי טילי קרקע-קרקע .
המאמר מתפרסם במקביל גם בכרך ב' של "מעשה אמ"ן" ,היוצא לאור בימים
אלה ועוסק בכל תחומי העשייה מערב מלחמת יום הכיפורים ב 1973-ועד
לנסיגה לדרום לבנון ב.1985-
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נשות הצללים
טובה קלדס | חוקרת ,כותבת ומספרת על נשים חלוצות בא״י

מגדת העתידות מהש"י שסייעה
בחילוץ ״ילדי טהרן״
״נעשיתי מרגלת בלי לדעת מה משמעות הדבר ,מונעת על ידי הייאוש של עמי" ,כתבה רות צוקר
במבוא לספרה ״אני? מרגלת?״ .צוקר נשלחה להתרועע עם אנשי הקצונה והפקידות הבריטית
הבכירה כדי לגלות ולאסוף מהם ידיעות ,ועבודתה בהחלט נשאה פרי והשיגה ידיעות חיוניות

 ,1943חיפה ,מסיבה בקזינו לחברי מועדון השיט זבולון.
בין הדוכנים הרבים שהוקמו ביריד השעשועים ישבה לה מגדת עתידות,
באוהל צבעוני שהוקם במיוחד עבורה .הצוענייה הקשישה חבשה על
ראשה פאה אפורת שיער ומטפחת ראש צבעונית ,ועל גופה עטתה שמלה
רחבה .בפתח האוהל ,שהואר באור עמום ,נתלתה כרזה:
״חינם! כל אשר ייכנס ,מאדאם אודילה תגלה לו את עתידו על פי קריאה
בכף ידו ועל פי חתימתו!”.
״מאדאם אודילה״ קיבלה בתיאטרליות את כל הנכנסים לאוהלה .לאחר
שקראה בכף ידם ,ביקשה שיכתבו את חתימתם על אחד הכרטיסים
הקטנים שהיו מונחים על שולחנה.
המסיבה בקזינו הייתה בשיאה .אוכל ,בירה ומשקאות חריפים חולקו
בשפע לחוגגים ,המוסיקה והריקודים חיממו את האווירה והשיחה סביב
השולחנות קלחה .אורחים רבים ניגשו
לאוהלה של מגדת העתידות ,וכשחזרו
אל אולם החגיגה ,שיבחו את חוכמתה
ואת דיוקיה בחדווה ובקולניות רבה.
בעיצומה של החגיגה נעתקה נשימתה
של מגדת העתידות  -כשהוא נכנס
לאוהלה .מיד היא התעשתה והזמינה
אותו להתיישב ולהושיט אליה את כף
ידו .לאחר שסיפרה לו מעט על עצמו
הצליחה לרכוש את אמונו  -שהרי
צדקה בכל שאמרה.
הוא החל להשתחרר וביקש שתספר
לו על עתידו בעבודה .היא השיבה
שבשביל זאת ,עליה לראות את
חתימתו .לאחר שהתלבט מעט ,נטל
לידיו כרטיס ושרבט עליו את חתימתו.
רעדה אחזה בה אך חיש אספה את
כוחותיה ונטלה את הכרטיס .הצוענייה
סיפרה לו כי מסלול חייו יהא מזהיר
ומוצלח ,וכי בעבודתו צפוי לו קידום
מהיר ותשבחות לרוב .כדי להסיח את
דעתו מכרטיס החתימה ,היא ביקשה
לראות שוב את כף ידו ,והמשיכה ללהג
רות צוקר .זכתה לפרסום מחקריה
על יחסיו הרומנטיים תוך לחישות
הגרפולוגיים ולשבחים על עבודתה
ומחוות תיאטרליות.
בסיום המפגש הוא נעמד והושיט ידיו

כדי לקחת את הכרטיס עם חתימתו ,אך היא החלה לזעוק שברגע שיילקח
הכרטיס ממנה ,הכישוף ייהרס ויהרוס את כל שניבאה לו ,והקסם אף
יתהפך ויפעל לרעתו .הוא היסס ושאל מה בכוונתה לעשות עם הכרטיסים
לאחר מכן .היא השיבה כי בסיום המסיבה ,תשרוף אותם בחצר.
הוא תהה אם יוכל להצטרף אליה בזמן השריפה ,והיא ענתה לו כי תשמח
מאד לעזרתו ,וכי תקרא לו בבוא הרגע .הוא השתכנע ,הודה לה בנימוס
ויצא מהאוהל.
מותשת עצמה את עיניה ,נטלה את הכרטיס עם חתימתו ,החזיקה אותו
חזק בין אצבעותיה ולחשה:
״כל זאת למענכם ,ילדים אהובים שלנו .עכשיו תוכלו סוף סוף לצאת
מטהרן ולעלות לארץ אבותיכם״.
בסיום הערב הצטרף הפקיד הבכיר למגדת העתידות ,שהניחה בפח מאות
כרטיסים בתוך שקית נייר גדולה ושפכה
עליה נפט .הוא הצית את הגפרור שהעלה
באש את הכול ,בעוד ״מגדת העתידות״
לחשה ומלמלה לחשים שהעניקו
לשריפה ממד תיאטרלי.
לאחר שבפח נותר רק אפר ,נפרד ממנה
האיש.
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מרגלת בלי לדעת מה משמעות
הדבר

מאדאם אודילה הייתה אחת הדמויות
שעטתה רות צוקר (,)2014-1915
לוחמת שרות הידיעות של ״ההגנה״.
המבצע נועד להשגת ויזה קבוצתית
עבור ״ילדי טהרן״ שהמתינו בבירת
איראן ,בחולי וברעב ,לאישור כניסתם
לפלשתינה .במבצע זה שיתפו לוחמי
הלח״י והאצ״ל פעולה עם ״ההגנה״.
המטרה הייתה להשיג את חתימתו של
הפקיד הבכיר הבריטי ,המוסמך היחידי
לחתום על אשרות כניסה לארץ .חתימתו
נשמרה בסוד ,ואנשי ״ההגנה״ לא זכו
לראותה .לאחר מחשבות רבות נולד
המבצע שהתרחש בקזינו בחיפה.
לאנשי ״ההגנה״ נודע כי הפקיד הבכיר
המבוקש היה חובב גדול של שיט

מפרשיות וחבר במועדון השיט זבולון שבחיפה .״כוחותינו״ ארגנו מסיבה
גדולה בקזינו והוא הוזמן כאורח הכבוד .תפקידה של צוקר היה להתחפש
למגדת עתידות ולהשיג את חתימתו .מיד עם צאתו מהאוהל שבו ישבה,
נלקחה חתימת הפקיד הבכיר למעבדת הצילום הסמוכה ,שם שקד
המומחה מר שמידט על העתקתה לשם זיופה.
במבוא לספרה ״אני? מרגלת?״ כתבה צוקר :״נעשיתי מרגלת בלי לדעת
מה משמעות הדבר ,מונעת על ידי הייאוש של עמי באותה תקופה .בימים
כתיקונם אני סולדת מכל הונאה ,ומעולם לא חלמתי שאהיה מסוגלת
לתעתע באנשים כלשהם”.
היא נולדה בבון ב 1914-למשפחה יהודית אמידה ,שהתגוררה על גדות
נהר הריין .בהיותה בת שמונה החלה ללמוד בפנימייה לבנות בלוסיין
שבשוויץ ,ובהמשך עברה ללמוד בז׳נבה בבית הספר ״אקול אינטרנסיונל״
שייסד חבר הלאומים וחרת על דגלו את אידיאל הפציפיזם .לפחות פעם
בשנה נהג מהטמה גנדי לבקר בבית הספר בחפשו אחר תלמידים שיהפכו
שותפים למאבקו.
כבר בהיותה בת  14השתייכה רות לחוג צעירים שהעריצו את גנדי .היא
התעמקה בלימודי פילוסופיה והדת ההודית ותכננה ללמוד עיתונות
ולהצטרף לגנדי במאבקו הבלתי אלים באמצעות כתיבתה.
רות המשיכה ולמדה ארבע שנים בבית ספר בקליפורניה ,ארה״ב .כששבה
לג׳נבה למדה באוניברסיטה פסיכולוגיה וגרפולוגיה ,וקיבלה תעודות גם
בתחום הגרפולוגיה המשפטית ובדיקת מסמכים.
ב 1934-עלתה רות לארץ בעלייה בלתי לגאלית ,בעקבות וולטר ארוסה,
רופא שיניים שהקדים אותה ועלה לארץ ב ;1933-ממייסדי ״מגן דוד
אדום״ וחבר ב״הגנה״ .הם התחתנו כחמישה חודשים לאחר עלייתה
והתגוררו בחיפה.
באחד הימים שאל אותה הבן של שכנתה“ :מה תשיבי לבנך כשיתבגר
וישאל ׳מה את עשית כאשר כולם התגייסו להצלת עמנו” .רות ,פציפיסטית
ואם לבן שנתיים וחצי ,הבינה שעליה להתגייס ל״הגנה״ .היא התייצבה
בכתובת שקיבלה וגויסה על ידי נחמיה ארגוב .בזכות שליטתה בגרמנית,
באנגלית ובצרפתית היא שובצה ב״שירות הידיעות״ .רק כשחזרה הביתה,
והבינה מתגובתו של בעלה כי בעצם תעסוק בריגול ולא בתרגום מסמכים
כפי שחשבה ,נדהמה ותמהה :״אני? מרגלת?״.
כך אירע שהצטרפה לשירות הידיעות של ״ההגנה״ ופעלה כמרגלת בשנים
 .1948-1937הכינוי שלה היה ״רינה״ ,והוטל עליה להתרועע ולהתיידד
עם אנשי הקצונה והפקידות הבריטית הבכירה כדי לגלות ולאסוף
מהם ידיעות.

״רינה״ נשלחת להתרועע עם אנשי הקצונה הבריטית

המפעיל הראשון של רות היה ״אהרונצ׳יק מספר אחד״  -אהרון ניב ,שכבר
בפגישתם הראשונה אמר לה שהמראה התמים שלה הופך אותה לטיפוס
האידיאלי למחלקה ,שכן הוא לא יעורר חשד באיש .אהרון הסביר לה כי
יהיה עליה להשתלב בחברה הבריטית ,להתיידד עם הבריטים ולמשוך
אותם לביקורים בביתה שבהם ירגישו בנוח .היה עליה להקפיד לא לגלות
שום סימן של אהדה ליהודים .ביתה של רות צויד בספות ,כלי שולחן,
כוסות ,משקאות ,פטיפון ותקליטים.
בתחילת פעילותה הייתה רות נבוכה ומהוססת ,וחששה כי היא איננה
מתאימה למשימה .אהרון הרגיע אותה והדגיש כי היא וחבריה הם התקווה
האחרונה של היהודים בעולם כולו .חלק חשוב ונוסף בפעילותה של רות
ב״הגנה״ היה מיון צעירים וצעירות שהתנדבו להתגייס לשורות הארגון
באמצעות בדיקה גרפולוגית שביצעה לכל אחת ואחד מהם.
בזכות עבודתה בזהות בדויה ,התיידדה רות עם פקידים בריטיים ועם
נכבדים ערביים ,והצליחה לאסוף ידיעות חיוניות .בין היתר התיידדה רות
עם מר סטפורד ,המפקח הכללי על העלייה ,שבזמן מלחמת העולם השנייה

רות ,פציפיסטית ואם לבן שנתיים וחצי ,הבינה
שעליה להתגייס ל״הגנה״ .היא התייצבה
בכתובת שקיבלה וגויסה על ידי נחמיה
ארגוב .בזכות שליטתה בגרמנית ,באנגלית
ובצרפתית היא שובצה ב״שירות הידיעות״.
רק כשחזרה הביתה ,והבינה מתגובתו של
בעלה כי בעצם תעסוק בריגול ולא בתרגום
מסמכים כפי שחשבה ,נדהמה ותמהה:
״אני? מרגלת?״
שימש כצנזור המלכותי הראשי בחיפה .רות ובעלה וולטר ,שהיה גם חבר
ב״הגנה״ ,הרבו לארח בביתם את סטפורד .קשריו עם בכירי השלטון
הבריטי ועם נכבדים ערביים פתחו דלתות רבות בפני רות ,ואפשרו לה
לאסוף ידיעות.

ה”מגויסים” החדשים :הילד אלי והכלב פוק

רות השתתפה גם במבצע פיצוץ תחנת המכ״ם הבריטית ,ששכנה על
הכרמל הצרפתי .תחנת הרדאר הוקמה במטרה לזהות ספינות מעפילים
שהיו בדרכן אל חופי הארץ ,לחסום אותן בעודן רחוקות מהחוף ולאלץ
אותן להסתובב ולחזור אל הים הפתוח  -כשהן אינן מצוידות במזון ובמים.
בני המשפחה התגוררו באותה עת בדירה שהייתה ממוקמת בקומה שנייה
בבית דו-קומתי בכרמל הצרפתי .הם נתבקשו לעבור אליה תקופה קצרה
קודם לכן על-ידי המפעיל שלה .זאת כדי שרות תהיה קרובה למחנה
הגדול של הצבא הבריטי ששכן בקרבת המקום ,ולתחנת המכ״ם שעתידה
לקום בו .לפעילות גויסו גם אלי ,בנה של רות שהיה אז תלמיד בית ספר,
וכלבם ״פוק״.
כבר בשבועות הראשונים למגוריה בדירה הצליחה רות לגלות כי התייר
הגרמני ,דובר היידיש ,שהתעניין בשכירת קומת הקרקע ,היה בעצם מרגל
גרמני נאצי שלמד יידיש כששירת במחנה ריכוז .הוטל עליו להתחזות
ליהודי ולהקים כאן רשת ריגול ערבית ,שתשתף פעולה בזמן מלחמה עם
הגרמנים ונגד הבריטים.
הכניסה למחנה הייתה קרובה לבית המשפחה .ליד המחסום ניצבו כל העת
שני חיילים בריטיים חמושים ,ומעבר למחסום ,בפתח המחנה ,ניצבו כמה
צריפים ריקים .למען הצלחת פעולת החבלה ,היה חשוב לכוחותינו לדעת
במדויק את מיקום הצריפים והאם יש עליהם שמירה.
אלי ,שלמד למדוד מרחקים באמצעות ספירת צעדיו וגם כיצד לשרטט
מפה פשוטה ,נהג להתעורר בכל בוקר מוקדם ולצאת עם כלבו ל״אימון״
ליד המחסום.
אלי נהג לזרוק לפוק כדור ,וזה החזיר אותו .עיניהם של רות וחבריה עקבו
אחריו .בהתאם להנחיות ,אלי התקרב מדי פעם תוך כדי משחק לשומרים
במחסום ,דיבר איתם מלים מעטות שידע באנגלית ולעתים אף הביא להם
ממתקים ועוגות.
שומרי המחסום התרגלו למשחקים היומיומיים של הילד עם כלבו ,וצפו
בשעשוע כיצד הילד זרק את הכדור וכיצד כלבו החמוד נחפז להביאו
בחזרה .כשאלי חש בטוח עם השומרים ,הוא עבר לשלב המכריע של
הפעולה ,כהדרכתה של רות :הוא זרק שוב את הכדור שהפעם ״הגיע״ אל
מעבר למחסום .השומרים לא התרגשו כשהכלב רץ אל הכדור ,אך לא אחז
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נשות הצללים
הקזינו בחיפה בימי תפארתו .מבצע
מתוחכם תוכנן ללכידת הפקיד
הבכיר הבריטי ,שהיה חובב שיט

בו כדי להחזירו; הם לא ידעו שאלי אימן את כלבו לרגע זה .הם לא היססו
והתירו לאלי להיכנס ולאסוף את הכלב ואת הכדור בעצמו ,כי נאסר
עליהם לעזוב את המחסום.
וכך ,אלי עבר את המחסום כדי ״לחפש״ את הכדור ,ותוך כדי הליכה עבר
בין הצריפים ומדד בצעדיו את המרחקים שביניהם .אחר כך מיהר לחזור
לביתו ,התיישב ושרטט מפה ששורטטה לאחר מכן ביתר מקצועיות על ידי
אנשי ״ההגנה״ .בזכותה ,לאחר כמה ימים ,פרץ כוח של הפלמ״ח למחנה
הבריטי .הלוחמים הניחו עשרות ק״ג של חומר נפץ שהיו מחוברים למנגנוני
השהייה ,והצליחו לחמוק מבלי שאיש מהם נפגע .תחנת המכ״ם פוצצה.

הנהגת היישוב מצליחה להציג בפני משלחת האו״ם
את עמדותיה

ב ,1949-כשברודוס התנהלו הדיונים על שביתת הנשק בחסות האומות
המאוחדות ,נשלחה רות למטה של משלחת האו״ם שהוקם במלון ״ציון״
בהדר הכרמל .היא נשלחה בדמותה של ״אשת קשר לעיתונות העברית״.
הוטל עליה לעזור לקצין העיתונות ולתרגם לאנגלית את מאמרי
המערכת מתוך שבעת העיתונים העבריים היומיים שהופיעו אז בארץ.
למען התפקיד נאלצה רות ,שלא למדה מעולם לקרוא עברית ושדיבורה
היה מתובל בשגיאות ,ללמוד בתוך שבועיים את השפה העברית אצל
מורה פרטי.
ביום הראשון לעבודתה התייצבה רות בחדר הכתבניות שבמשרד
העיתונות של משלחת האו”ם ,במלון ״ציון״ .לאחר שקיבלה לידיה את
מאמרי המערכת והבינה כי תתקשה להיעזר במילונים מבלי להיחשף
בחוסר שליטתה בשפה העברית ,ביקשה מהאחראי לבצע את עבודת
התרגום בביתה; זאת בתואנה כי רעש תקתוק מכונות הכתיבה מפריע
לה להתרכז .היא התחייבה להתייצב בחזרה ולמסור את התרגומים בכל
יום בשעה  17:00כדי שיספיקו להילקח למטוס ,שאמור היה להמריא
לרודוס בכל יום בשעה  .18:00האחראי הסכים לבקשתה ,ורות החלה
בעבודת התרגום בביתה .לעתים בנה עזר לה במלאכה.
כך ,בכל בוקר נהגה רות להיכנס למלון דרך פתח צדדי שהוביל למרתף
62
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הבניין .שם המתין לה הרי ביילין ,איש הקשר של הסוכנות היהודית עם
משלחת האו”ם .היא נהגה לברכו ,ללחוץ את ידו ובמהלך הלחיצה הוא
היה שם בכף ידה פתק קטן .בפתק היו כתובות בכתב זעיר הנחיות כיצד
להציג בפני אנשי האו״ם את העמדות הפוליטיות של היישוב.
בזכות ״תרגומיה״ של רות הצליחה הנהגת היישוב להציג בפני משלחת
האו״ם את עמדות היישוב היהודי בזווית ראייה ששירתה את מטרותיה.
כשהועברה מחלקת העיתונות למלון ״המלך דוד״ בירושלים ,התקינו לה
אנשי ״ההגנה״ קו ישיר לביילין במכשיר טלפון שהוסתר בארון הבגדים
שבחדרה .הטלפון הזה מעולם לא צלצל ,אך בכל בוקר ,בשעה שש בדיוק,
נהגה רות להרים את השפופרת .הרי ביילין ,שהמתין לה מעבר לקו ,נהג
להעביר לה את הוראותיו ואת הנחיותיו.
״בתרגומים שלי ׳שיפצתי׳ את נוסח המאמרים על פי ההוראות שקיבלתי
מהרי ביילין ,ושמחתי שאני יכולה לתרום למאמץ המשותף גם מבלי
להיות מעורבת בפעילות מודיעינית .רק הבדידות בה הייתי שרויה
המשיכה להעיק עליי” ,כתבה רות בספרה.
עם הקמת המדינה וסגירת המחלקה שבה שירתה רות ,הציע המפעיל
שלה אהרון סלע ,לימים מפכ״ל המשטרה ,לגייס אותה לצבא; שהרי
זקוקים לאנשים מוכשרים שכמותה ,ובמיוחד לכישוריה המצוינים
כגרפולוגית .אולם רות ,שהופתעה מההצעה ,הבינה כי יהיה עליה להיות
חיילת במדים והשיבה בשלילה .היא הזכירה לו שהיא פציפיסטית
בנשמתה ,ושכל זמן שעמה היה במצב חרום ,היא הייתה מוכנה לעזור -
אבל עם הקמת המדינה היא איננה מוכנה להיות חיילת.
אחרי קום המדינה עסקה רות צוקר בפסיכולוגיה ,בגרפולוגיה
ובאסטרולוגיה ,הקימה מכון לגרפולוגיה והופיעה בבתי משפט .חוות
דעתה שימשו שנים רבות יסוד להכרעות בתי דין ובתי משפט כמומחית
והיא גם נתנה ייעוץ לחברות ולמפעלים .בשנים  1951-1950עבדה
כעיתונאית בלונדון ב .”Jewish Chronicle”-רות פיתחה בארץ שיטה
ייחודית לניתוח הכתב העברי על פי האותיות ושילבה בו ניתוח גרפולוגי
ופסיכולוגי ,וזכתה לפרסום מחקריה הגרפולוגיים ולשבחים על עבודתה.
מראי המקום המלאים מופיעים בגרסה האינטרנטית .

מודיעין וספר

עמוס מנור וכרמי גילון:
שני ראשי שב"כ ,שני ספרים
שמעון לביא | אל"ם (דימ).



שני ספרים שבמרכזם שני ראשי שב"כ פורסמו ב ,2017-שניהם הטביעו חותם בל ימחה על הארגון,
שנמשך ועוד יימשך הלאה .האחד יצר וקידם שיתופי פעולה עם גופי ביון בינלאומיים ,והשני שינה
את ההתייחסות לאיום הטרור היהודי
קהילת המודיעין ישראלית זכתה בשנת
 2017לעדנה עם פרסום שני ספרים על
שני ראשי שב"כ .לכל אחד מהם שמורה
זכות ייחודית משל עצמה ,יוצאת דופן,
חסרת תקדים וחריגה ,שלא הייתה
לראשי שירות אחרים .תקופתם
הטביעה חותם בל ימחה על השב"כ,
שהשפעתו לא פגה ותחול אף לשנים
רבות קדימה .האחד חולל תמורה
מהפכנית בסיכול הריגול ,ואילו על
השני נכפתה התמורה מכורח הנסיבות
בתקופתו עליית משקל הלחימה בטרור
בצל האיום הגובר.
"ימי עמוס"  -ספרו של ד"ר יאיר
שפיגל ,גמלאי שב"כ  -סוקר באופן
יסודי וממצה את עשור כהונתו של
עמוס מנור כראש השב"כ ,משנת
 .1953הוא מבוסס במידה רבה על
חומר ארכיוני של שב"כ ,נושא את
סמל שב"כ וכולל דברי הקדמה של
ראש השב"כ הנוכחי ,נדב ארגמן; אם
כן ,מדובר במסמך המקובל על שב"כ,
שסמך ידיו על הספר .זהו ספר ביוגרפי
הסוקר את המחצית הראשונה בחיי
מנור ,שהוקדשה בעיקר לשירות בשב"כ
ולשינוי הדרמטי שחולל בארגון .עם
סיום כהונתו כראש השב"כ ,פנה מנור
לחיים אזרחיים ,פרק שלא נסקר בספר.
הספר הוא תעודה מהימנה ,אותנטית
ומאלפת .הוא כתוב בצורה בהירה,
ואינפורמטיבית
קולחת ,עניינית
ומעניק לראשונה אישור רשמי ,גלוי
ופומבי לתורת הפעולה והעבודה
של שב"כ .ארגונו ,מבצעיו ועמידתו
באתגרים שהוצבו בפניו ,דפוסי
פעולה המקרינים לשנים רבות קדימה
ולמעשה מלווים אותו עד היום .הספר
מניח דבר דבור על אופניו ,ומסיר אי
דיוקים שראו אור בעבר.

מעצם טיבו וטבעו ,הספר מגלה טפח
ומכסה טפחיים .אולי בשל צניעותו
של מנור ואולי בשל אופיו של הארגון,
שפיגל אינו שוזר כתרים למנור ולשב"כ.
הישגיו מתוארים בחסכנות ואולי
אף בחסכנות יתר .אעשה זאת כאן
במקומו ,באשר תרומתו המודיעינית
של מנור ושב"כ לקהילת המודיעין
הישראלית לא תסולא בפז.

אבי תורת הסוכנים הכפולים

ההיקף האדיר של "מגויסי המודיעין"
לשירותי מודיעין מזרח אירופאים הפך את
מנור ל"אבי תורת הסוכנים הכפולים" .מנור
ייסד ,פיתח וקומם את תורת ההכפלה של
סוכני מודיעין מזרח אירופאים ,כשבחר לא
להעמידם לדין אלא להשיג את היתרונות
המודיעיניים שבהפעלה כפולה

מנור היה ראש השב"כ הראשון לאחר
קום המדינה ,במובן הקלאסי של
המושג .שפיגל סוקר בספר ,ביד אמן
וברגישות רבה ,כיצד הפך מנור את
שב"כ מארגון פוליטי בעל אוריינטציה
מפלגתית להבטחת שלטון המפלגה
השלטת  -בתקופה שהייתה קריטית
לביסוס מעמדה הדמוקרטי והעצמאי
של ישראל  -לארגון ממלכתי ומשימתי
שמטרתו סיכול ריגול ולחימה בטרור.
בעושר לשוני תיאר שפיגל כיצד מנור,
חסר ידע וניסיון קודם בסיכול ריגול,
הצליח להפוך את חסרונו הגדול וחוסר
ידיעתו  -ליתרונו המכריע .כבר מהיבט
זה לספר חשיבות רבה ביותר לחוקרים
את תורת סיכול הריגול של מודיעין
ישראלי.
שפיגל מתאר כיצד מנור יצק יסודות
ותבנית לעבודת שב"כ; את המודוס
אופרנדי שלו ,את תורת הפעילות
החשאית ,את ארגונו של שב"כ ,גיבוש
הנהלים ,הדרכה וביקורות פנימיות -
והכל מתוך גישה מקצועית נטו.
תפיסת הממלכתיות של מנור התפתחה,
חלקה במודע וחלקה שלא במודע .הוא
היה בלתי מפלגתי ומנותק ממאבקים
מפלגתיים .קודם לכן ,בתקופת איסר
הראל ,היה השב"כ תחת חותם מפלגתי
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מודיעין וספר
טהור .מנור החל את דרכו כעולה חדש,
הנחת היסודות לשיתוף פעולה עם
שהגיע לישראל אך ארבע שנים קודם
שירותי המודיעין המערביים ,בראשם
למינויו לראש שב"כ .מנור מתואר
האמריקאיים .זאת על בסיס החומר
בספר כמי שניחן בקסם אישי רב ,בעל
שהתקבל מתחקור העולים ממזרח
השכלה רחבה ,ספורטאי מצטיין ,איש
אירופה .מנור היה אחראי על תחקור
אשכולות ,שלט בשפות ,בעל נימוסים
העולים (המכונה בספר מבצע "בלזם",
ותרבות אירופאית ,שהקפיד על לבושו
אך החומר המודיעיני הופץ תחת הכינוי
והופעתו החיצונית.
"צניחה") .התחקור נועד במקור רק
שפיגל מתאר את צמיחתו של מנור
לסינון ,אך הביא מידע רב ערך על
יד ביד עם צמיחת השב"כ .בראייה
מערכות ביטחון במזרח אירופה.
לאחור ,אפשר ליחס לתקופת כהונתו
באותה עת לקהילת המודיעין בישראל
של מנור חמישה מאפיינים החולשים
לא היה עניין בחומר זה ,אך ערכו היה
עד היום על פועלו .המאפיין הראשון
אדיר לשירותי המודיעין המערביים,
נוגע לעלייה ההמונית לישראל לאחר
ובראשם ה .CIA-איש המוסד ראובן
שילוח הבין זאת היטב ,והציעו חינם
תקומתה .שערי הגוש המזרחי נפתחו
אין כסף ל .CIA-ראש סיכול הריגול של
לעליית יהודים המונית .מודיעין הגוש
 CIAבאותה תקופה ,ג'יימס אנגלטון,
המזרחי ,ובעיקר של ברית המועצות
חשש בצדק מתוכנית אב של המודיעין
דאז" ,השתיל" בקרב העולים סוכני
הסובייטי להונות את שירותי המודיעין
מודיעין שגויסו טרם מתן הרשאה
המערביים .שילוח הביא לשיתוף פעולה
לעלייתם לישראל .האתגר של מנור
מודיעיני אסטרטגי עם  , CIAובראש
כראש מחלקת מזרח אירופה ,שבו עמד
מבצע זה מינה את מנור .מינוי מנור
בהצלחה אדירה ,היה תחקור אותם
הצריך אישור מראש הממשלה דוד בן
עולים בניסיון לסנן ולאתר סוכני
גוריון ,בשל התנגדותו של איסר הראל.
מודיעין שהושתלו בקרבם .מטעמים
מנור ,שנחשד בתחילה על ידי אנגלטון
מובנים ,מלאכת התחקור הייתה עדינה
כסוכן מודיעין סובייטי ,יצר עמו קשר
ורגישה ביותר :מצד אחד היה עליו
אמיץ והעביר מידע שהתקבל מתחקור
להיזהר שלא לבלום את גלי העלייה
העולים החדשים ,שהיה נטול חשש
על ידי "חשיפת סוכנים"; מצד שני היה
1
צורך לפקח על פעילותם.
להיותו הונאתי .מידע זה אפשר פעילות חשאית של ה.CIA-
אך בזה לא היה העיקר .ההיקף האדיר של "מגויסי המודיעין" לשירותי מהר מאוד הורחב השת"פ גם לבריטניה ולגרמניה ,וכך הונחו היסודות
מודיעין מזרח אירופאים הפך את מנור ל"אבי תורת הסוכנים הכפולים" .לשיתוף הפעולה המודיעיני בין ישראל לגוש המערבי .מהר מאוד נרקמו
בשב"כ הוחלט ,ובצדק ,למצות את חשיפת "הסוכנים" שהושתלו ,מרביתם יחסים חבריים והדוקים בין שני האינטלקטואלים מנור ואנגלטון .בכישרונו
התוודו עם הגעתם לישראל ,ולהכפילם .מנור ייסד ,פיתח וקומם את תורת הרב מנור לא רק הפריך חשד כי הוא סוכן סובייטי ,אלא אף הפך לאבי
ההכפלה של סוכני מודיעין מזרח אירופאים ,כשבחר לא להעמידם לדין אלא הקשרים המודיעיניים עם ארה"ב.
להשיג את היתרונות המודיעיניים שבהפעלה כפולה .עם זאת ,מנור עמד על מכאן קצרה הדרך למאפיין השלישי של כהונת מנור  -מבצעי מודיעין
מיצוי מלוא חומרת הדין עם סוכנים זרים שהופעלו בישראל ועם יהודים ,משותפים עם ה .CIA-שפיגל מתאר בספרו הצבת קציני איסוף בנציגויות
שונות במזרח אירופה .לבקשת אנגלטון ובמימון  CIAהציבה ישראל "קציני
שבגידתם הייתה חמורה.
על בסיס יסודות שהניח מנור בהפעלת סוכנים כפולים הוא הביא ,גם ערב איסוף" ישראלים בנציגויות בוורשה ,בפראג ,בסופיה ,בבלגרד ,בבוקרשט
מלחמת ששת הימים ,את השב"כ לשליטה כמעט מוחלטת  -עד כדי שיתוק ובבודפסט .אלה שימשו "סוכנים מדובבים" של המקומיים ,שהיו רשאים
מערך האיסוף היומינטי האינטנסיבי של הגוש המזרחי 2.לזכותו יש לזקוף להיות בקשר עם נציגי ישראל .סוכנים אלה גויסו אישית על ידי מנור ,שלטו
את חוסר יכולת של מערך האיסוף המזרחי ושל מערך האיסוף הערבי לאתר לחלוטין בשפה המדוברת במדינה שבה הוצבו ,בתרבותה ובמנהגיה .הם לא
את הכוונות האמיתיות של צה"ל (ושל הבריטים והצרפתים) במבצע קדש היו אנשי שב"כ.
ובמלחמת ששת הימים .בשתי מערכות
אחד מהסוכנים אלה ,יעקב ברמור
צבאיות אלה בוצעו תוכניות הונאה
(רוזנברג) מוורשה ,הוא שקיבל מויקטור
מוצלחות ,מבלי שנחשפו.
גרייבסקי (שפילמן) והעביר למנור את
הספר האזרח כ' ,מתאר את חובות
כישלון איסוף יומינט בישראל
מה שנודע לימים כנאום חרושצ'וב -
השתיקה והסודיות של קצין מודיעין
בתחילת שנות ה 70-הביא את
מבלי להבין כלל את חשיבות החומר
מחד גיסא ,אל מול חיי משפחה
המודיעין הסובייטי לשידוד מערכות
שהעביר .מידע זה זיכה את המודיעין
ולשינוי גישה איסופי-אסטרטגי.
הישראלי לתהילת עולם .אנגלטון דיווח
ותמיכה,
שיתוף
המחייבים
אישיים,
המודיעין הסובייטי צמצם את זירת
אז" :החומר הגיע אליהם כפצצה ממש
מאידך גיסא .גילון קולע ומתאר זאת
ומנע ...עשיית משגה חמור".
היומינט והגדיל האיסוף באמצעות
כחיים "ביקומים מקבילים".
ויזינט וסיגינט.
המעקב אחר שירותי המודיעין
המאפיין השני לכהונתו של מנור הוא
הערביים לא היה בראש מעייניו של
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כרמי גילון .תחת צלו הכבד של רצח רבין
מנור .למעשה ,השב"כ עסק אז בעיקר בסיכול יומינטי של מודיעין מזרח
אירופאי ,נוסף לסיכול פח"ע ,אך לא עסק בסיכול איסוף מודיעיני שאינו
קשור ליומיניט .התוצאה :שב"כ לא עסק במחקר המודיעין הערבי ופעילותו,
או באיסוף סיגינט וויזינט; אלה הושארו למחקר מודיעין אויב בקהילת
המודיעין הצבאי .שב"כ גם לא עסק במחקר חשיפת ישראל ומערכת
הביטחון ,והימנעותו מכך נטלה כלי חשוב בתורת הפעלת הסוכנים הכפולים,
שראוי שהיה בשליטת שב"כ ולא במודיעין הצבאי.
זהו המאפיין הרביעי של תקופת מנור :יחס מזלזל לאיסוף המודיעיני הערבי,
אותו מנור כינה "ריגול תנכ"י" .האיסוף שביצעו שירותי המודיעין הערביים
אכן היה ירוד ביותר ,אך התעלמות מוחלטת מיריב וזלזול בו הן טעויות.
הפעלת הסוכן המצרי הכפול ז'ק ביטון (רפעאת עלי סולימן אל-גאמל) היא
הוכחה לטעות של מנור ,שהתנגד להפעלתו הכפולה .ההפעלה דווקא הניבה
הצלחה מודיעינית לישראל ,כשמידע מבוקר הועבר ל"מפעילים" המדומים
ערב מלחמת ששת הימים.
המאפיין החמישי הוא ההצלחות האיסופיות של מודיעין הגוש המזרחי.
אלה ,עד לחשיפתן ,הן גרמו נזקים ביטחוניים קשים ביותר לישראל וחשפו
מידע רגיש ומסווג ביותר .המודיעין הצבאי הרוסי הפעיל את ישראל בר
ואת זאב אבני (פרשת זמרי); המודיעין הפולני הצליח להחדיר סוכן ליחידה
המבצעית של שב"כ ,הוא לוי לוי; המודיעין הסובייטי הפעיל את סגן מנהל
המכון הביולוגי בנס ציונה ,מרקוס קליינברג ,שנתפס ותוחקר ב1983-
בזכות מבצע של סוכן כפול של השב"כ.

חיים ביקומים מקבילים

מנור היה ונשאר עד מותו המנטור הרוחני של כרמי גילון .ספרו של גילון,
"האזרח כ" ,הוא היפוכו המוחלט לספר של שפיגל והוא תעודה אישית,
אינטימית וחושפנית ,המכניסה את הקורא לנבכי חייו האישיים של גילון
ומשפחתו .גילון כמעט ואינו מסתיר דבר מחייו האישיים :ילד טוב מרחביה,
שגדל עם כפית כסף ,ההורים ,שהיו שמנה וסלתה של הממסד המשפטי
הישראלי ,היתמות ,מסלול הפרחחות של גיל ההתבגרות ,השירות הצבאי
וההשתלבות בשירות הביטחון.
זהו ספרו השני של גילון .הראשון" ,שב"כ בין הקרעים" ,נכתב כארבע שנים

לאחר פרישתו מראשות שב"כ בשל רצח ראש הממשלה יצחק רבין ,והוא
עוסק בתקופה שקדמה לרצח ,ברצח עצמו ובתוצאותיו ,כולל מסקנות
ועדת החקירה" .האזרח כ'" הוא ספר המשך לכך ,ובחלקו חוזר בשינויים
ובתמציתיות על נושאי הספר הראשון ,אך בראייה בוגרת יותר ,כך גם
לדברי גילון.
שני הספרים ,בדגש על "האזרח כ'" ,מתארים את עולמו הכפול של קצין
מודיעין מהיבט האישי והמשפחתי בעדינות ובאופן אנושי ונוגע ללב .הספר
מתאר את חובות השתיקה והסודיות של קצין מודיעין מחד גיסא ,אל מול
חיי משפחה אישיים ,המחייבים שיתוף ותמיכה ,מאידך גיסא .גילון קולע
ומתאר זאת כחיים "ביקומים מקבילים".
לגבי היקום הראשון מדובר בהצצה ,כמעט ברמת רכלנות ,להתחבטות
אישית של גילון .הוא מתאר בכישרון רב את חייו וחיי משפחתו ,כשחום
ואהבה רבה קורנים מכל שורה :את ההתמודדות עם הנתק מהמשפחה בשל
העבודה בשב"כ ,עם מחלת הסרטן שבה לקו בני המשפחה והחלימו .חובתו
של גילון להקדיש את זמנו ,כישוריו ויכולתו לעבודתו יצרו אצלו תעוקה
קשה; הן חייבו את העזר כנגדו ,רעייתו שרי ,למסד מנהג מאוד יוצא דופן:
כדי לשמור על הקשר בין כרמי לבנותיו ,היא העירה את הבנות משנתן עם
הגעתו לביתו ,תהא השעה אשר תהא .שעת איכות זו מתוארת על ידי גילון
כרגעים קסומים השמורים בלבו .אין ספק ,שנשות קציני מודיעין ,כפי
שמתוארת שרי בספר ,ראויות לכל שבח שממטיר כרמי.
חשיפה אישית כזו היא חסרת תקדים ונדירה .דומה כי ראשי שב"כ קודמים
שאחזו בעט הסופרים לא צללו לעומק חשיפה אישי כפי שנקט גילון ,וגם לא
ראשי ארגוני מודיעין מערביים או מזרחיים מעבר לים .מדובר בספר חובה
לקצין מודיעין ולרעייתו ,כמגלה את הצפוי למשפחתם.
היקום השני שמתאר גילון בספרו הוא שירותו בשב"כ .תקופת כהונתו תיזכר
לעד תחת צלו הכבד של רצח רבין .אף ראש שב"כ לפניו לא התמודד עם רצח
ראש ממשלה מכהן .זו טרגדיה וטראומה קיצונית ,מטלטלת וחריפה ביותר.
הרצח גרם לרעידת אדמה ,והיה קו פרשת מים לא רק בחברה הישראלית,
אלא גם בשב"כ  -בהתייחסות לאיום אבטחתי הנשקף מקיצונים יהודים
נגד סמלי שלטון בישראל .באה לקיצה דוקטרינת "הסחבקיות" של
אבטחה בישראל באפיק זה ונכפה המושג "אזור סטרילי" גם במגזר היהודי.
האבטחה ,האיום ואיסוף המודיעין הפכו לזהים גם כשמדובר בקבוצות
יהודיות.
דוקטרינת האבטחה לאחר רצח רבין הייתה שונתה דרמטית מזו שקדמה
לרצח .השב"כ שינה ללא הכר את תורת האבטחה מפני איום של קיצוניים
יהודיים .גילון נטל אחריות עליונה לרצח רבין ,ועד החלפתו הקדיש זמנו
להטמעת קונצפציה של אבטחה שהייתה קיימת אך לא יושמה ,בשל גישת
ה"סמוך" .הצורך לאטום את בקבוק השדים של תנועות יהודיות משיחיות
קיצוניות קמאיות עמד לנגד עיני הארגון.
בתקופת כהונתו של גילון הועברה האחריות המחקרית כמעריך לאומי
מודיעיני בכל הנוגע לפלסטינים מאמ"ן לשב"כ .אחריות זו הייתה מונחת
על כתפי אמ"ן עד  .1994שליטת" שב"כ על המטריה הפלסטינית והארגונים
השונים הפועלים בו ,היא טובה יותר מזו של אמ"ן ,והתברר כי שב"כ
מקיים מגע וכיסוי מודיעני רצוף ויעיל על האוכלוסייה הפלסטינית .העברת
האחריות הביאה לשיתוף אקטיבי של שב"כ בדיונים מדיניים וביטחוניים
שנגעו לפלסטינים.
העברת האחריות חייבה את גילון להקים גוף מחקרי ייעודי ולבסס את
מעמדו ,תוך קביעת נהלים להעברת מודיעין מסוכנויות איסוף של קהילת
המודיעין הישראלית .בניית גוף מחקרי יעיל ואמין המסוגל לתת מענה גם
לסוגיות בהולות הייתה מלאכה מורכבת שהשב"כ לא התנסה בה קודם.
היו לו יחידות מחקריות ,אך אלה עסקו בהיבטים אופרטיביים של עבודת
הסיכול ולא במחקר שוטף ובסיסי.
מראי המקום המלאים מופיעים בגרסה האינטרנטית .

| גיליון  | 80אדר תשע״ח |

65

הספרייה
נאוה רייך | מנהלת ספריית מרכז המידע למודיעין וטרור
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על המדף

סבִיר  /חיים גורי
כוּי ָ
ס ּ
ִ
ׁש ֵּיׁש ִס ּכ ּוי ָס ִביר ְלעוֹד ִמ ְל ָח ָמה.
או ְֹמ ִרים ֶ
עוֹד ִמ ְל ָח ָמה נו ֶֹס ֶפת ַעל ָּכל ַה ִּמ ְל ָחמוֹת,
ׁשמוֹת ּו ְמקוֹמוֹת.
יכיםֵ ,
ׁש ֵּיׁש ָל ֶהן ַּת ֲא ִר ִ
ֶ
קו ִקים ָל ֶהן.
ֻכים ְז ּ
ׁש ַה ֶח ְׁש ּבוֹנוֹת ָה ֲאר ִּ
או ְֹמ ִרים ֶ
ּפֹה ּדוֹר ְלדוֹר מו ֵֹסר ֶאת ָהרו ֶֹבה,
יחים.
ְּכמוֹ ֶאת ַה ַּמ ֵּקל ְּב ֵמרוֹץ־ ְׁש ִל ִ
אות,
ַד ּ
ׁשר לו ַֹמרִּ ,כ ְמ ַעט ְּבו ָּ
ינ ַת ִיםֶ ,א ְפ ָ
ֵּב ְ
ׁש ְּב ָע ִתיד ִנ ְר ֶאה ָל ַע ִין
ֶ
רו ּפֹה ַההו ְֹל ִכים ְו ַה ּבו ִֹכים,
לֹא ַי ְח ְס ּ
ֶצ ֱא ָצ ֵאי ִי ְצ ָחק ְו ִי ְׁש ָמ ֵעאלְׁ ,ש ֵני ָה ַא ִחים.
(מתוך הספר אף שרציתי עוד קצת עוד)

"מלחמת יום כיפור ...הייתה מלחמת קיום ,והשתתפתי בה כקצין
חינוך באוגדת שריון בסיני .הייתי אז בן  .50בדצמבר 1977
ביקרתי לראשונה בחיי במצרים .הגעתי עם משלחת של עיתונאים
ישראלים ,שנסעה לקהיר לאחר ביקור סאדאת בירושלים.
פגשתי שם אינטלקטואל מצרי ידוע ,ד"ר חוסיין פאוזי ,דיברנו
על מלחמות ישראל-מצרים .הוא אמר שההתקפה המצרית על
ישראל במאי  1948הייתה פשע היסטורי .אחר כך הוסיף משפט
שלא אשכח' :בששת הימים השפלתם אותנו ,נשותינו בושו בנו,
בנינו בזו לנו .אילו המודיעין הישראלי היה קורא את השירה
המצרית שנכתבה אחרי  - 1967הוא היה יודע שאוקטובר 1973
הוא בלתי נמנע .כל קצין מודיעין טוב חייב לקרוא שיר'".
(קטע מתוך ריאיון שנערך עם גורי בספטמבר )2006
חיים גורי ,המשורר ,הסופר ,העיתונאי והפזמונאי שהלך לעולמו
בינואר ,כתב שירים שהפכו חלק בלתי נפרד מהאתוס הישראלי.
עם אלה נמנים "הנה מוטלות גופותינו" ,שנכתב במלחמת
העצמאות לזכר חבריו ממחלקת הל"ה; וכן "הרעות" ו"באב אל
וואד" ,שהפכו לסמל המלחמה להקמת המדינה.
גורי היה חבר בפלמ”ח ופעל בשליחות “ההגנה”.
יהי זכרו ברוך.
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ספרים מהשנתיים האחרונות  2017-2016בנושא מזרח תיכון
שהגיעו לספרייה:
בחזרה לעתיד :המזרח התיכון בצל "האביב
הערבי"
עוזי רבי
תל אביב :רסלינג2016 ,

המזרח התיכון :המשבר הגדול מאז מוחמד
חגי ארליך;
עורך :שגיא גרין
ראשון לציון :ידיעות אחרונות ,ספרי חמד,
2017

הגל השלישי :מחאה ומהפכה במזרח התיכון
עורכים :אלי פודה ואון וינקלר
עריכה ועימוד :שירי רוזנפלד;
ירושלים :הוצאת כרמל ,תשע”ז 2017

דגל אדום מעל המזרח התיכון :המעורבות
הצבאית הסובייטית באזור בתקופת ברית
המועצות בשנים  ,1991-1955וסיפורה של
"מסרגה" ביחידה 8200
פסח מלובני;
העורך :אפי מלצר;
עריכה לשונית :נילי גרבר.
הוצאת אפי מלצר בע”ם  -מחקר והוצאה
לאור2017 ,
שובו של הדוב הרוסי למזרח התיכון
שי הר-צבי
רמת גן :אוניברסיטת בר אילן ,מרכז בגין-
סאדאת למחקרים אסטרטגיים2016 ,
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מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי

| dyogenes@netvision.net.il

נולד ב .1935-עלה לארץ ב 1947-דרך מרסיי באונייה טרנסילבניה .הצטרף לחברת הנוער בקבוצת שילר ועם סיום
לימודיו התקבל לקיבוץ.
התגייס לצה"ל בשנת  ,1955ושירת כחייל וכקצין בנח"ל המוצנח .השתתף במבצע קדש בקרב המיתלה.
עם שחרורו ב 1958-חזר לקיבוצו .ב 1960-חזר לשרות צבאי ושרת באמ"ן כקצין מחקר .ב 1967-אותר לביצוע משימה
מיוחדת וביצע אותה בהצלחה מרובה .שירת בתפקיד זה עד .1972
השתחרר מצה"ל ב 1981-בדרגת אל"מ.
לאחר שחרורו עבד בחברות ביטחוניות בתחומי עיסוקו והתמחותו.

פתרון החידה מגיליון  :79האיש שהיה הוא :צבי מלחין
צבי מלחין (פטר מילכמן) נולד בפולין ב 21-מאי  ,1927נפטר ב 1-מרס .2005
צבי עלה לארץ בשנת  1934בצל עליית הנאציזם באירופה .משפחתו נספתה בשואה.
בגיל  12הצטרף ל"הגנה" .בצה"ל שירת כמומחה חבלה ולאחר שחרורו גויס לשב"כ ,שם שירת ביחידה
המבצעית .בהמשך עבר למוסד כלוחם ,והגיע עד תפקיד ראש אגף המבצעים.
היה שותף לחשיפת המרגל ישראל בר ולמבצעים נגד המדענים הגרמנים ,שסייעו למצרים לפתח טילי
קרקע-קרקע ונשק כימי שנועדו לשמש נגד ישראל.
גולת הכותרת של פעולותיו המבצעיות הייתה לכידתו של אדולף אייכמן בארגנטינה ,במאי  .1960מלחין
היה זה שלכד פיזית את אייכמן בעת שחזר לביתו ממקום עבודתו .מלחין קיבל שני פרסי ביטחון ישראל.
ב 1976-פרש מהמוסד ופנה לעסקים פרטיים ,בין היתר ייעץ ללוחמה בטרור .את עיקר זמנו הקדיש
לציור – פעילות ששימשה עבורו גם כסיפור כיסוי בעת שירותו המבצעי במוסד .עשה חייל כצייר והשתתף
בהצלחה גדולה בתערוכות רבות .פרסם חמישה ספרים.
צבי נפטר בניו יורק ונקבר בישראל ,הותיר אחריו אישה וארבעה ילדים.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם :אבנר אזולאי
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל  mlm@intelligence.org.ilפקס03-5497731 :

בגיליון  47של
תוכלו לקרוא על:
בימת מודיעין על עתידה של סוריה
והשלכות על ישראל,
 30שנה לאינתיפאדה הראשונה,
הענקת פרסי ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת,
הפעילות בעמותות ועוד.

יש לכם חומרים
לגיליון מבט מל"מ
הבא?
בגיליונות הבאים של כתב העת ניתן ביטוי
לשני נושאים מרכזיים:

 70שנה למלחמת העצמאות  -היבטי מודיעין
המודיעין בכיבוש ארץ ישראל ,לפני  100שנה
נקבל בברכה מאמרים ,מסמכים ותמונות
שיאירו נושאים אלה
| גיליון  | 80אדר תשע״ח |
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הערה :כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
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 .1אחד מכלי הבקרה במודיעין :הצגה של פרשנות הנוגדת את התפיסה המובילה בהערכת המודיעין.
 .8רומן מאת צרויה שלו
 .9כל אחת משתי הגפים העליונות של האדם.
 .12מבושל למחצה.
 .13קצין מודיעין ראשי בשנים ( 1982-1979ש"מ וש"פ).
 .16הב (משמאל לימין).
 .18שר החוץ של צפון קוריאה.
 .19רם ,עליון.
 .20תו בסולם הצלילים.
 .21ריקבון.
 .23כינוי חיבה של ראש אמ"ן שכיהן בשנים .1959-1955
 .25יחידה בחיל האוויר.
 .26כינוי של מבצעי פשיטה שבוצעו על בסיסי מחבלים בקרבת טריפולי בלבנון בפברואר .1973
 .28כינוי של מבצעי שריון וחי"ר לפגיעה במחבלים בדרום לבנון בשנים .1972-1971
 .30מפעיל מרגמה.
 .31יחידת משנה ביחידה  8200העוסקת באיסוף מודיעין ממקורות גלויים.
 .32מפקד יחידה  8200בשנים .1966-1961
 .35כינוי מבצע הפשיטה על כראמה בירדן במרס .1968
 .37תחילית בשמות משפחה הולנדיים.
 .38מלחמת ששת הימים מהווה דוגמא מובהקת לסוג מלחמה כזה.
 .40מילת יחס.
 .41מילת שאלה.
 .42מרחם ,חומל.
 .43קל דעת.
 .45מצנחני היישוב שנשלחו לאירופה תחת הכיבוש הנאצי.
 .47קצין מודיעין ,לשעבר רמ"ח היסטוריה בצה“ל ,חבר מערכת מבט מל"מ.
 .49תא"ל שכיהן כמפקד יחידת שלדג ומשמש במילואים כמפקד המפקדה למשימות מיוחדות.
 .50הגיע.
 .52אפרים קציר ,לימים נשיא המדינה ,היה מפקדו הראשון של חיל זה.
 .55הלשון בה נקט משה במשימה שהטיל על  12המרגלים לאמוד את גודל האוכלוסייה בארץ כנען (במדבר יג).

מאונך
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 .1ב 1964-החליף את סא“ל דב ינון בתפקיד ראש ענף ( 6מצרים) באמ“ן/מחקר.
 .2כלי קיבול קטן לנוזלים.
 .3אבל.
 .4מפקד יחידת מפענחי תצ"א שהוקמה ב 1948-במטה חיל האוויר (לימים נודעה בשם שט"ל).
 .5אדם ביחס לבני בניו.
 .6ישראלי שריגל בארץ למען ברה"מ.
 .7כינוי מבצע המעצרים וחיפושי הנשק שערכו הבריטים ב'שבת השחורה' ב 29-ביוני .1946
 .10החניך המצטיין בקורס קציני מודיעין בפברואר  1948שמונה לקמ"ן חטיבת 'הנגב'.
 .11כינוי בסיס הקליטה של יחידה  8200ובסיס הבקרה האווירית באום חשיבה בסיני.
 .14ראש ענף ( 3מעצמות) באמ"ן/מחקר במלחמת ששת הימים.
 .15צבא הממלכה ההאשמית בעבר הירדן (ר"ת).
 .17כינוי רשת הרדיו של הפלמ"ח ,שקישרה בין מפקדתו לבין פלוגותיו וגדודיו.
 .20קמ"ן אוגדה  38בפיקוד אריק שרון במלחמת ששת הימים (מלמטה למעלה).
 .22היה מהחוקרים והשופטים של מאיר טוביאנסקי.
 .24אלוף בצה"ל ,אבי פרויקט טנק המרכבה.
 .25תא"ל ,סגן ראש אמ"ן בשנים .1972-1969
 .26תעלה או צינור למי שפכים.
 .27דרגת קצונה בצה"ל (ר"ת).
 .28מעט.
 .29נחל המהווה גבול בין הכרמל ורמת מנשה.
 .33רמטכ"ל צה"ל בשנים .1987-1983
 .34איש המוסד שכתב את המחקר המקיף ‘המרדף אחרי פושעי מלחמה נאציים'.
 .36מפקדו הראשון של ענף המודיעין הקרבי ,שהוקם בממ"ן ב ,1951-לימים אלוף בצה"ל.
 .38כתב סמוי (ר"ת ,מלמטה למעלה).
 .39קמ"ן מרחבי/מפעיל סוכנים ומודיעים בעמקים ובגליל התחתון במלחמת העצמאות (מלמטה למעלה).
 .41יחידת משנה ב 8200-שהוקמה ב 1967-למעקב אחר פעילות צבאית סובייטית באזורנו.
 .42חיל השדה של ארגון ה’הגנה’ בשנים ( 1948-1939ר"ת).
 .44מנכ"ל המל"ם.
 .46הצנזור הצבאי הראשי שכיהן בתפקידו במשך  25שנים בשתי קדנציות (מלמטה למעלה).
 .48ראש מטה פיקוד העורף.
 .51נע.
 .52מילת שאלה.
 71 .53בגימטריה.
 .54ישן.

mlm@intelligence.org.il

פתרונות יש לשלוח למל"ם:
או לפקס 03-5497731 :בין הפותרים נכונה יוגרל ספר
אין זוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם בשל שיבוש שחל
בהדפסת ההגדרות
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הערות לגיליון 80
מראי מקום למאמר :לעמוד מול
קוצר הראות של הקברניט (עמ' )4
 .1שמות י' ,ז' -י"א.
 .2ה' תנ"ו -תק"ג ()1743 1696-
 .3פירוש אור החיים ,מקראות גדולות סדרת "היכלות"
ירושלים ,ללא תאריך ,חומש "שמות" ע' קצ"ט – ר.
 .4שמות ה' ,ב'.
 .5פירוש "תהילות ה'" על תהילים ,מצוטט בילקוט מעם
לועז לחכם רבי יעקב כולי ז"ל ,הוצאת "וגשל" ירושלים
תשמ"ח ( )1988תהילים ,חלק ב' ע' רפ"ה.
 .6תהילים קל"ו ,י.
 .7ישעיהו י"ט ,ב-ג.
 .8ז'יל פרו ,התזמורת האדומה שלי ,ספריית הפועלים,
תל אביב  ,1972ע' .44
 .9ר' :ג'ון טולנד ,סיפור הבליטה ,סדרת מלחמת העולם
השנייה ,הוצאת "מערכות"  ,משרד הביטחון ההוצאה
לאור ,תל אביב. 1987 ,
H.E. Cookbridge, GEHLEN – Spy of the .10
century, Corgi books , London 1972, pp.
127-126+ 145
 .11אנטוני ביוור – 1945 ,נפילת ברלין  ,הוצא ספרים
"יבנה" תל אביב ,2003 ,ע' 98-81
 .12הארגון שהוקם בחסות האמריקנים וממשלת
גרמניה המערבית על ידי גנרל ריינהארד גהלן לשעבר
ב"אבווהר" שירות הריגול הנאצי ,בראש ענף צבאות
זרים  -מזרח .הארגון שנשא את השם "הארגון של
גהלן" פעל תחת מסווה של חברה אזרחית ליד העיירה
פולאך ונקרא בתחילה על שם מייסדו .בהמשך
השתלב הוא עם  ,BNDשירות הריגול המערב גרמני.
 .13דו"ח ועדת אגרנט ,ועדת החקירה למלחמת יום
הכיפורים הוצאת עם עובד ,תל אביב  ,1974סעיף 23
ע' .34
 .14שם ,ע' .153
 .15ד"ר דן פלג" ,מי שישרוד שיספר" ,אסטרולוג הוצאה
לאור ,ע' 39-37
 .16אבירם ברקאי ,משק כנפי הטעות  ,מסע עם האלוף
זעירא אל מקורות הערכת המודיעין טרם מלחמת יום
הכיפורים ,המרכז למורשת המודיעין ,המכון לחקר
מודיעין ומדיניות ,אפי מלצר בע"מ הוצאה לאור תל
אביב.2015 ,
 .17שם ,ע' .52-51
 .18עמית לוונטל ,התודעה של  1973נצרבת בך ,ישראל
היום ,מוסף ישראל השבוע  13/9/2013ע' 21-20
 .19ברקאי ,ע' .53
 .20הדים למשק כנפי הטעות ,לאבירם ברקאי ,תגובות
למסע עם האלוף זעירא אל מקורות הערכת המודיעין
טרם מלחמת יום הכיפורים ,המרכז למורשת המודיעין,
המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,אפי מלצר בע"מ
הוצאה לאור תל אביב  .2015 ,ע' .47
 .21תא"ל איתי בר און המחקר המודיעיני – בירור
המציאות בעידן של תמורות ושינויים המרכז למורשת
המודיעין ,המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,אפי מלצר
בע"מ הוצאה לאור תל אביב .2016 ,ע' .104
Steven K. O'Hern, The Inteligence War, .22
Lessons from Baghdad, Promotheus
Books, 2008 , pp. 26-29

מראי מקום למאמר :הקשר הכורדי
והאיום העיראקי (עמ' )24
.1

.2

.3

.4

.5
.6
.7
.8

.9

ראה ספרי:
The Secret Anglo-French War in
the Middle East: Intelligence and
Decolonization, 1940-1948 (London:
;)Routledge, 2015
בספר הובאו תרגומים לאנגלית של כ 400-מסמכים
סורים ובריטים חשאיים שגיליתי בארכיון הלאומי
הצרפתי בפריס .ראה גם את מאמרי" :החוליה
החסרה :שיתוף הפעולה המודיעיני של בן גוריון עם
צרפת נגד הקנוניה הבריטית" ,מבטמלמ ,גיליון ,79
ספטמבר  ,2017ע"ע .16-21
על המלחמה החשאית האנגלו-צרפתית בסוריה
ולבנון,ראה:
Zamir, Meir, “’The Missing Dimension’:
Britain’s Secret War Against France in
”Syria and Lebanon, 1942-45 – Part II,
Middle Eastern Studies, 46(6), 2010, pp.
 .791-899המאמר כולל מעל ל 100-מסמכים סורים
ובריטים ,ובכלל זה ההסכם החשאי האנגלו-סורי
מ 29-במאי  .1945על תפקידו הכפול של פישר
יכולה להעיד האפיזודה הבאה .לקראת ביקורו של
שרת בפריס באפריל  ,1946הכין המודיעין הצרפתי
בביירות תזכיר בו המליץ כי צרפת תשתף פעולה
בחשאי עם הסוכנות היהודית לחיזוק המארונים
בלבנון; התזכיר לא חתום ,אך חובר על ידי פישר.
על העימות האנגלו-רוסי באיראן לאחר המלחמה
באזרביג'אן והסוגיה הכורדית ראה:
Louis wm. R, The British Empire in the
Middle East’ 1945-1951(Oxford 1984), pp.
61-2
ראה לדוגמה מכתבו של הנשיא קוואתלי למלך
פארוק בספרי ,מסמך מספר  .324ראה גם מסמכים
 .356 ,346-7, 333-4 ;320ראה גם כתבה שלי :
"A View from the Past: Revisiting
”Turkish-Syrian Border Dispute
בג'רוזלם פוסט 19 ,באוקטובר 2012
תיק כורדים ,בניירות גנרל ביינה ,ארכיון הצבא בוונסן
יומן פישר ותיק כורדים בניירות גנרל ביינה ,ארכיון
הצבא בוונסן
הארכיון הציוני המרכזי ,ירושלים ,תיק S25/6636
ראה ספרי ,ע"ע  .174-5אחד האישים שהופעלו
ע"י המודיעין הבריטי לקדם איחוד עיראקי-סורי
היה כמיל שמעון שכיהן לאחר מיכן כנשיא לבנון.
העיראקים שיחדו פוליטיקאים סורים בכירים
ובראשם ראש הממשלה ,ג’מיל מרדם ,עימו חתם
נורי סעיד על הסכם חשאי בו הובטח לו שיהיה האיש
הבכיר בסוריה באיחוד עיראקי-סורי; המודיעין
הצרפתי הדליף עותק מימנו לנשיא סוריה ,קוואתלי
כמו גם לפארוק ולאבן סעוד .על השפעת החשש
מההאשמים על מהלכי סוריה במלחמה ראה:
Landis, Joshua, “Syria and the Palestine
War: Fighting King Abdullah’s Greater
& Syrian Plan’,” in Rogan, Eugene L.
Avi Shlaim (eds.), The War for Palestine
(Cambridge: Cambridge University Press,
2007), pp.176-203
נורי סעיד ודיפלומטים וקציני מודיעין בריטיים
קידמו את הצעתו של יהודה מגנס ,נשיא
האוניברסיטה העברית ,למדינה דו לאומית.
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בראיון עם סמי מוריה ,חבר המחתרת הציונית
בעיראק הוא ספר שהעביר מסר מהכורדים בבואו
ארצה בסוף אוקטובר  1947וכי בשובו לעיראק במרץ
 ,1948התבקש לבחון חידוש הקשרים עם הכורדים.
ואולם המטרה המרכזית של שליחותו הייתה לספק
מודיעין על כוחות הצבא העיראקי שישוגרו ארצה.
יחסיו של המלך עבדאללה עם נורי סעיד היו מתוחים
על רקע פעילותו של האחרון לאיחוד עיראקי -סורי.
בקיץ  ,1947ריכז עבדאללה כוחות בגבול ירדן עם
סוריה ,לאחר שנודע לו על התקרבות עיראקית-
סורית ,שהגיעה לשיאה בביקור פיצל ה ,2-מלך
עיראק הצעיר בדמשק בראשית אוגוסט.
רשיד עלי אל כילאני ,שעמד בראש המרד האנטי
בריטי ב ,1941-מצא מקלט בצרפת לאחר המלחמה;
הוא הוברח בסוף  1945על ידי המודיעין הצרפתי
לסעודיה ,ומשם פעל ,במימונו של אבן סעוד לחזק
את האופוזיציה נגד המשטר ההאשמי בעיראק.
במפלגה הקומוניטית העיראקית היה יצוג נכבד
של לצעירים יהודים ,ורבים ממנהיגיה היו יהודים.
השתתפות היהודים בהפגנות נגד חוזה פורטסמות'
יצרה נתק בין נורי סעיד לקהילה היהודית.
גנזך המדינה ,ירושלים ,תיק חצ2565/1-
בתגובה לבקשה בדר ח’אן להעביר מכתב לאישיות
בריטית ,הציע אלפינגסטון בסארקזים ,שיפנה את
בקשתו לשגרירות ישראל בלונדון.
גנזך המדינה ,ירושלים ,תיק חצ .2516/9-ראה גם,
רבינוביץ ,א ,.השלום שחמק:יחסי ישראל-ערב,
( 1949-1952מקסוול-מקמילן -כתר ,ירושלים
 .)1991ע"ע 59-97
וולטר סטירלינג היה האיש הבכיר של ה MI6 -
בסוריה ופעל תחת כיסוי כשליח העיתון טיימס
בדמשק .נראה שבראזי ,בגד בבריטים ושיתף פעולה
עם הצרפתים; הוא הוצא להורג יחד עם זעים לאחר
הפיכת סאמי אל-חינאווי .סטירליג עצמו נפצע קשה
בהתנקשות בדירתו בדמשק בראשית נובמבר 1949
ונאלץ לעזוב את סוריה.
יש מקום לבחון שוב את הטיעון על חלקה המרכזי
של ה CIA-בהפיכת זעים ,שכן צרפת קיימה קשרים
הדוקים עם חוסני זעים לפני ההפיכה ואחריה.
מקור בארכיון בריטי.
דוד בן גוריון ,לקראת קץ המנדט( ,עם עובד,המרכז
למורשת בן גוריון ,תל אביב ,)1993 .עמ' .338
יצויין שבשיחותיו בלונדון עם שרי החוץ והמושבות
הבריטים ,בן גוריון התייחס גם לפגיעה ביהודי עיראק
ב(1941-פרהוד) ולטבח האשורים ב 1933-ראה גם
ע”ע .275 ,257

מראי מקום למאמר :המודיעין
המרשים של חניבעל וכישלונו
(עמ' )35
.1
.2
.3
.4

המלחמה הפונית השנייה –  218-202לפנה”ס,
מלחמה רומי לבין קרתגו.
חניבעל –  247-183לפנה”ס – המצביא
והמדינאי הגדול ביותר של קרתגו.
טריומף – ברומית “טריומפוס” :כניסת הוד של
מצביא מנצח לרומי.
בשנת  217לפנה”ס.
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מראי מקום למאמר :המודיעין מבעד
לעיני ידיד הקהילה (עמ' )48
 .1ד' סימנטוב וש' הרשקוביץ ,אמ"ן יוצא לאור ,העשור
הראשון של אגף המודיעין בצה"ל  ,2013עמ' .254

מראי מקום למאמר :לפצח את
התמונה של תהליכים מורכבים
(עמ' )50
גזית,ש .)1998( .המודיעין ותהליך השלום בישראל.
בתוך:כרמל ,ח( .עורך) ,מודיעין לשלום ,על תפקיד
המודיעין בעתות שלום (עמ' .)84-118תל אביב:
ידיעות אחרונות .ספרי חמד
שמיר ,ש .)2015( .עלה טרף .תל אביב :הוצאת
אוניברסיטת תל אביב
שמיר,ש .)1978( .מצרים בהנהגת סאדאת :הביקוש
אחר אוריינטציה חדשה .תל אביב :הוצאת דביר
שמיר1978 ,
קם ,א .)1990(.מתקפת פתע .תל אביב :מערכות,
משרד הביטחון .המרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש
יפה
קם ,ראיון מיום  . 16.6.15כדי לאשש את הדבר קם
איש מודיעין ותיק וביקש את דעתו על המתרחש בענף
המדיני ,מבלי למסור את דעתו האישית .החוקר הגיע
להערכה עצמאית שבה אישש את הורדת הסף מצד
סאדאת
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מראי מקום למדור :נשות הצללים
(עמ' )60
.1
.2
.3
.4
.5

צוקר רות ,״אני? מרגלת?״ ,משרד הביטחון  -ההוצאה
לאור ,תשנ״ז 1997
on assignment for Israel – my life as a spy,
revewd by b. john zavrel
לוי איתמר ,דף מידע מס׳ /50״החלוצות״ ,״חנות
הספרים של איתמר״10.7.2014 ,
PROMETHEUS, Internet Bulletin for Art,
.News, Politics and Science
Nr. 94, Winter 2005

מראי מקום למדור :מודיעין וספר
(עמ' )63
 .1מכאן כאן המקום לציין כי מרבית "מגויסי המודיעין"
חשפו קשריהם עם קציני ההפעלה של שירותי
המודיעין המזרח אירופאיים ,בסמיכות להגעתם
לישראל וכך הסיכון הביטחוני היה נמוך או לא קיים
כלל .באותה תקופה עמוס מנור אף טבע את הכלל כי
הוא מוכן לסיכון של מגויס מודיעין ,בתפקיד ביטחוני
רגיש  ,על פני עצירת עליית יהודים.
 .2זאת למרות שעמוס מנור כבר סיים תפקידו כראש
שב"כ בשנת 1963
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