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"תקופה של הזדמנויות
מטורפות"

ריאיון עם ח"כ ישראל חסון

האיש שהיה שם
חיים הרצוג,
 15שנים לפטירתו

מבצעי "להבה"

על פעילות יחידת הקת"מ
להעלאת יהודי סוריה

צוואתו של
עבדאללה עזאם,
מורו הרוחני של בן לאדן
במלאת שנה לחיסולו

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 גופם ונפשם; 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”מ.
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”מ פועל כעמותה רשומה ,ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה,
שפועלים בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל,
ההנצחה ,המימון ,התכנים ,הביקורת ,הקרנות וביטאון “מבט מל”מ”.
Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center - I.I.C.C

עמותת המל”מ

אלוף מאיר עמית ז"ל  -מקים המל"מ ,הנשיא והיו"ר הראשון
הנהלת העמותה
אפרים הלוי  -יו"ר
דודו צור  -מנכ"ל
חנן מזור  -סמנכ"ל תפעול ומנהל אתר ההנצחה
נטע זיו-אב  -מזכירת המל"מ
אבי טל  -אחראי תפעול
ראשי ועדות המל"מ
שמעון אביבי  -קרנות ההנצחה
לאה בר וסטלה שדות  -נציגות המשפחות השכולות להנהלה המצומצמת
זלמן (ז'מקה) גנדלר  -פעילות חברים
יהושע (שוקי) די גופר  -כספים
גדי זהר  -מורשת ותכנים
אריה (לייבו) ליבנה  -הנצחה
יצחק בצלאל  -ביקורת
בעלי תפקידים
עו"ד יהודה טוניק  -יועץ משפטי
שמעון גרינברג  -רואה חשבון
ברוך מזור  -גזבר
ראובן ארליך  -מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית

ביטאון מל"מ יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"מ ובאחריותו

שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה  -אסור בהחלט ,אלא ברשות מפורשת של המו"ל

אתר ההנצחה המרכז למורשת המודיעין
ת"ד  3555רמת השרון 47143
טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731
דואר אלקטרוני mlm@intelligence.org.il :
אתר אינטרנט www.intelligence.org.il :

מערכת ביטאון המל”מ
עורך ראשי :רון כתרי
עורך :אפי מלצר
עורכי משנה :שמעון אביבי ,יוכי ארליך ,בשמת בר-עקיבא ,יוכי וינטרויב ורפי קיטרון
עורך גרפי ומבצע :זאב אלדר
עורכת לשון :בשמת בר-עקיבא
מזכירת מערכת :נטע זיו-אב
חברי מערכת :א' אבנר ,ניצה אלינוב ,יוסף ארגמן ,אמנון בירן ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן
בינט ,יואב דייגי ,זמירה לביא ,גדעון מיטשניק ,בני מיכלסון ,חגי מן ,יענק'לה מן ,דוד נוימן ,אהוד
רמות ,סטלה שדות ,דורון שוחט ,נעם שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

דבר המנכ”ל
בני המשפחות ,חברות וחברי
העמותה,
אנו נמצאים בעונה זו של השנה
לאחר תקופה של רצף מועדים
וימי זיכרון לאומיים שעניינם הוא
משעבוד לגאולה ומשואה לתקומה
 החל בפסח וביום הזיכרון לשואהולגבורה וכלה ביום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ויום העצמאות.
עתה ניצבים אנו לפני חודש יוני
שבו נציין את יום חמ"ן ונקיים את
טקס האזכרה השנתי לחללי קהילת המודיעין ( 12ביוני) .יום
חמ"ן נקבע על פי מועדה של מלחמת ששת הימים ( 5ביוני)
שהתחוללה לפני  45שנים .השנה אנו מציינים גם  30שנה
למלחמת של"ג ( 6ביוני) ,שרובו של גיליון זה מוקדש לה.
לאחרונה העלינו שני אתרי אינטרנט משודרגים בעמותה .האחד
הוא האתר של העמותה .האתר מכיל מידע רב בתחום ההנצחה
והמורשת וכן מידע שימושי לחברי העמותה הכולל עדכונים
אינפורמטיביים ,הודעות על פעילויות לחברים ,פורום פנימי
לשיחה בין חברי העמותה ועוד .כן עלה לאוויר אתר חדש של
מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית ,שבו נכלל מידע
בתחום הטרור ,אנטישמיות אסלאמית ועוד בשמונה שפות.
הכתובות של שני האתרים לא השתנו .ניתן להגיע
לאתר מרכז המידע דרך קישור באתר העמותה שכתובתו
 .www.intelligence.org.ilאני קורא לחברים להשתמש
באתר העמותה לצורך שיפור הקשר בין העמותה לחברים.
הבחירות למוסדות העמותה בפתח .התהליך יחל בחודש יוני ,אז
יישלחו לבתיהם של חברי העמותה ושל בני המשפחות מכתבים
שבהם תתבקשו להציע מועמדים (את עצמכם או אחרים)
למוסדות העמותה  -יו"ר ,חברי הוועד המנהל  -ובתוך זה נציגי
המשפחות השכולות ,ראש ועדת ביקורת וחברי ועדת הביקורת.
על רקע העובדה שמרבית חברי הוועד המנהל לא יוכלו על פי
התקנון להיבחר לפעם נוספת ,לצד זה שאנו נמצאים בתקופה
שהיא נקודת מפנה בחיי העמותה ,נדרשת מעורבות של אנשים
חדשים .בואו להיבחר ולהשפיע.
עם סגירת הגיליון נפטר חברנו יעקב (יענקל'ה) מן .יענקל'ה
התנדב במשך שנים ארוכות לשאת בארגון הארכיון הוויזואלי
של קהילת המודיעין ,זכה על כך ב"אות המתנדב" של העמותה
ואף הציג מדור קבוע בביטאון זה .תנצב"ה.
בברכת התחדשות ועשייה פורייה,

תא”ל (מיל’) דודו צור
מנכ"ל העמותה
בשער :כוחות תותחנים של צה"ל בפעילות מעל
מרחב בירות

דבר העורך הראשי

תוכן העניינים

לקוראים שלום!
שנות דור חלפו ,שלושים שנה!
לאחר כמה כוננויות סרק ,אחרי
שנורה השגריר ארגוב בלונדון
בידי מתנקש ,נכנסו כוחות צה"ל
לאדמת לבנון ,להרחיק מגבולנו את
המחבלים הפלסטינים .שטח הררי,
מעברים הכרחיים ,בורות יקוש,
צירים מפותלים וצרים ,טרסות,
כפרים ציוריים ועיירות קטנות,
דובדבנים ...מושגים כמו " 40ק"מ",
"נכנסים  -ומיד יוצאים"" ,קזינו" לבנוני מורכב ואמוציונלי ...ליוו
את חיילי צה"ל במשך ח"י שנים של דשדוש בביצה הלבנונית
עד לנסיגה משם ,במאי  .2000בצד מאמרים וכתבות בנושאים
מגוונים ,כדרכנו ,עומדת מלחמת שלום הגליל במרכז הגיליון
הנוכחי של כתב העת ,מנותחת ונסקרת מזוויות מבט שונות
ומגוונות .עוד באמתחתנו  -שיחה מרתקת עם ח"כ ישראל חסון,
גמלאי שב"כ בכיר ,בענייני היום ב"כפר" שלנו.
אזכירכם כי אנו ממתינים לחומרים ראויים מכם במסגרת מדור
"הסיפור שלי" .נשמח מאוד לקרוא גם ביקורת על הגיליון.
לצערנו ,הלך באחרונה לעולמו חבר רב זכויות בקהילת
המודיעין  -איש הקהילה ופעיל-מתנדב במל"מ ,יענקל'ה
מן ,שריכז את פרויקט "היסטוריה מודיעינית בתמונות" .אנו
מצדיעים לזכרו ,השמור עמנו לברכה.
תודה לעמיתיי ,חברי המערכת האכפתיים והנמרצים! קריאה
מועילה ומהנה בצד איחולים לקיץ רגוע ושליו לכולנו!
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נסיכי הלילה ניסים לוי

30
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ביום שלישי ,כ"ב בסיון תשע"ב,
 12ביוני 2012
ההתכנסות החל מהשעה 19:00
הטקס יתחיל בשעה 20:00
המעוניינים להשתתף
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לירז/שני/אפרת,
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הזדמנויות
מטורפות"

ח"כ ישראל חסון ,לשעבר סגן ראש
השב"כ ,מדלג גם בימים אלה בין
מדינות ערב בשליחויות עלומות .הוא
לא מתרגש מהנבואות הקודרות למראה
קריסת המשטרים במזרח התיכון.
"תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר",
הוא מצטט משיר של שלום חנוך" .צריך
להסתכל על התהליך בזהירות ולדעת
לנצל את ההזדמנויות החדשות"

אפי מלצר ורון כתרי
"נשבר משהו מאוד יסודי במבנה האטום של החברה הערבית.
יציאת ההמונים לרחובות הערים מסמלת את סופם של היראה
מפני השלטון ושל הכבוד למנהיגים ,ואין מכאן דרך חזרה ,אלא רק
עיצוב מחדש" ,אומר ח"כ ישראל חסון (קדימה) ,לשעבר סגן ראש
השב"כ ,על המצב הפוליטי במדינות ערב.
"זה אומנם נראה שחור ,ואנחנו צריכים לדאוג שלא לשלם את מחיר
התהליך .אבל אני מזהה תרחישים שונים והזדמנויות לתהליכים
חיוביים ,לכן אני לא מקבל את נבואות הזעם הנשמעות למראה
התמוטטות המשטרים הטוטליטריים במדינות ערב" ,מוסיף חסון,
שהיה מעורב בפעילויות מבצעיות רבות בלבנון ,ביהודה ושומרון
ובירושלים והיה ,מנגד ,שותף פעיל במשא ומתן על הסכם טאבה,
על הסכם חברון ,על הסכם וואי ובמשא ומתן של אהוד ברק מול
הפלסטינים בקמפ דיוויד.

"כאשר ההמונים יוצאים לרחובות ללא חשש,
היכולת של משטר חדש להשתמש בכלים ישנים
לאורך זמן ולהפיק תפוקות שהכרנו ממשטרים
ערביים קודמים הולכת ונעלמת .לכן יש פוטנציאל
של הליכה במסלול של בנייה ,משהו תואם
דמוקרטיה"
לשירות הביטחון בגלל טפטפות

ח"כ ישראל חסון מתבל את דבריו בלא מעט הומור כשהוא
מגולל בפני שומעיו סיפורים ואנקדוטות מימי ילדותו ועד לצומתי
ההכרעה של מדינת ישראל .רק כאשר הוא מפסיק את דבריו
בנקודות רגישות נזכר השומע שלפניו עומד איש מבצעים רב-
מעללים ,שנהג להיפגש בחשאי מטעם המדינה עם יאסר ערפאת
ועם נציגיו בתוככי רמאללה ובפינות חשוכות.
"נולדתי בדמשק ,סוריה ,בן זקונים במשפחה של עשרה אחים
ואחיות ועד שהגעתי ארצה לא ידעתי על קיומם של ארבעה אחים
שהועלו הרבה קודם לכן על ידי הוריי" ,הוא מספר" .כשהגענו
לישראל שיכנו אותנו בירושלים בשכונת קטמון ט' ,לצד שכנים
בדמותם של חברי כנופיית הקטמונים שחלקם היו חבריי .בבית
שרר עוני גדול ,אך תמיד היו בו חיוך ואופטימיות ,ולמרות העוני
הקשה הטמיעו בנו ההורים את ערך הלימוד על פני העבודה ,כי
לדברי אבי' ,אם תאכל לחם יבש לא יידעו מה יש לך בבטן ,אבל
4
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ישראל חסון .קשרים הדוקים עם בכירים בצמרת מדינות ערב

אם תפתח את הפה '..לאור המצב הכלכלי הקשה נשלחתי כילד
חוץ לקיבוץ גבת ,ואני יכול לומר שלולא המפעל המפואר הזה של
עליית הנוער שהיה בקיבוצים ,מסלול חיי היה כנראה שונה לגמרי".
מהקיבוץ הייתה הדרך קצרה אל שירות קרבי כקצין בעזה ,שם
קלטו את יכולותיו שני אנשים  -האחד נחמן טל ,לימים מבכירי
השב"כ ,והאחר אבי דיכטר ,ראש השירות לשעבר .השניים התעלמו
מהעובדה שהקצין הצעיר אינו עונה כמעט על שום קריטריון כתוב
והתעקשו מולו שייגש לבחינות.

"מצד אחד העולם נפתח ,ומצד שני אנו מגלים
שככל שאנו יודעים יותר  -אנו מבינים פחות .הפער
בין הצפי שלנו לבין התרעה על תהליכים חברתיים
זו דלתא שאנו צריכים לעכל ,וזה חשוב להבין את
הפערים הללו במזרח התיכון"
"הבחינות האלה בכלל לא עניינו אותי .הייתי אז אלוף הארץ
ברכיבה על סוסים ,עם ניצחון סוחף ב'סוסיאדה' ,והתוכנית שלי
לקראת השחרור כללה עבודה בהשבחת סוסים בקנדה .אבל
מה ,יום המבחנים שהציעו לי היה יום חופש מהצבא ,ובשביל
בחור בן  20מהקיבוץ זה קרץ לנסוע לבלות בתל אביב .איכשהו
קרתה תקלה ועברתי את המבדקים" ,ממשיך חסון" .וכשהציעו לי
להצטרף לשירות סירבתי וחזרתי לקיבוץ".

בקיבוץ גבת העריכו קצת פחות את כישוריו ושלחו אותו לעמוד
ליד מכונה לחיתוך צינורות השקיה מפלסטיק .הייתה לו הצעת
ייעול מרחיקת לכת ,אך מנהל המפעל החזיר אותו אל המכונה
בטענה שהוא ,מר חסון ,זול יותר מכל מכונה .אז הוא ביקש העברה
וקיבל עבודה במחלקת הטפטוף של המפעל .זה לקח בערך חצי
יום עד שנדלק הפתיל שלו ,הקצר בלאו הכי ,ושוב הייתה לו הצעת
ייעול שתאפשר לאדם אחד לבצע את מלאכתם של  12אנשים.
גם הפעם הוא קיבל את התשובה שהוא זול יותר וכו'" .וזה כבר
היה יותר מדי עבורי" ,הוא ספק מתרגז מחדש וספק משועשע
מהסיפור" ,ביקשתי מהמנהל את הטוסטוס שלו ,והוא אישר לי
להשתמש בו רק בזמן ההפסקה .זה היה מספיק זמן עבורי כדי
לנסוע לחדר ,למצוא את מספר הטלפון ולהודיע לשירות הביטחון
הכללי שירשמו אותי לקורס הבא".

"לא מבינים עד הסוף את עומק השינוי"

ישראל חסון ,שכיום מכהן כחבר כנסת מטעם מפלגת קדימה ,יצר
במשך השנים קשרים הדוקים והיכרויות מעמיקות עם בכירים
בצמרת מדינות ערב והרשות הפלסטינית ,וגם בימים אלה הוא
נפגש עם מנהיגי מדינות ערב.
ח"כ חסון ,לאחרונה הביעו בכירים לשעבר בשירות מעל דפי כתב
העת הזה את דאגתם הגדולה מפני הבאות .האם אתה שותף
לנבואות הקשות?
"אני מבין את התיאורים הקודרים על המצב ,אבל יש שיר נהדר של
שלום חנוך שנקרא 'נגד הרוח' ,ובו הוא שר' :תמיד הכי חשוך לפני
עלות השחר' .זה אומנם נראה שחור ,אבל אני מזהה פוטנציאל
לעוד תרחישים בתהליכים סביבנו ויצירת הזדמנויות מטורפות .אני
לא סובל ממאניה-דיפרסיה על כך שהשלום בורח לנו כל הזמן
מהידיים .יש מעט מאוד מקרים בחיים שבהם אדם יודע שהוא
נמצא בנקודת זמן היסטורית ובעלת השלכות גדולות .אלה הם
חלק מהרגעים שאתה יודע שהנה ,אתה מחזיק את זה ביד ואתה
קרוב לתהליך שלום היסטורי ,אבל זה לא קורה .למשל במו"מ
בין ברק לפלסטינים ,כל מי שהיה שם מסביב למנהיגים סגר את
העסקה .לא פעם עמדנו ובכינו כי ראינו שהכול פתיר ,אבל ערפאת
לא היה מוכן להעמיד את ברק במבחן .וזה לא שהוא ,ברק ,באמת
היה עומד בו .אחת הסיבות לכך שלא נכנסתי לדיפרסיה הייתה
שבכל מהלך המו"מ המדיני לא קראתי מודיעין .באופן עקרוני לא
קראתי אותו".

"האחים המוסלמים מבינים שעליהם לפתור קודם
כול את בעיות הכלכלה ,ולכן אין להם ברירה אלא
להעמיד פנים נאות כלפי חוץ .הם עדיין לא מספיק
גדולים וחזקים לקחת את האחריות על המדינה כי
ברור להם שבתוך עשר דקות יכולים לסגור להם
את הברז של השקעות חוץ מאמריקה"
מהיכרותך הקרובה עם השלטונות בעולם הערבי ,מה קורה כיום
במזרח התיכון?
"אני חושב שאנחנו לא מבינים עד הסוף את עומק השינוי
המתחולל כיום סביבנו .כל מי שמשתמש בביטוי 'זרם אסלאמי'
משתמש בעצם בכלים הישנים .אנחנו מדברים עכשיו על שינוי
אמיתי בתהליך של מבנה האטום במזרח התיכון ואני ממש מתכוון
לזה .כאשר ההמונים יוצאים לרחובות ללא חשש ,היכולת של

ישראל חסון (מימין) עם הישראלי אילן גרפל ששוחרר מהכלא
המצרי ועו"ד יצחק מולכו ,שליח רה"מ למו"מ ,אוקטובר 2011

משטר חדש להשתמש בכלים ישנים לאורך זמן ולהפיק תפוקות
שהכרנו ממשטרים ערביים קודמים הולכת ונעלמת .לכן יש
פוטנציאל של הליכה במסלול של בנייה ,משהו תואם דמוקרטיה.
זה לא חייב להיות דמוקרטיה במובנים שלנו כי עדיין יש המון
חסמים במדינות ערב .בסוריה השאלה אינה 'אם' אלא מתי ,איך
וכמה זמן ייקח לעצב את המבנה החדש של האטום ובאיזה
מחיר .אני סבור שהיכולת לחזור למבנה השלטוני הקודם הולכת
ומצטמצמת ,בעיקר במקומות שבהם המשטר דיקטטורי ,לעומת
המשטר המלוכני שלא נפגע .יש המון מנגנוני ריסון פנימיים ,ולכל
מדינה יש את מפת האיומים שלה .אפשר לומר שיש הרבה מאוד
תרחישים לא טובים שיכולים לקרות בטווח הקצר או הבינוני בכל
מדינה ,אך זה לא יאמר כלום על המצב בטווח הארוך".
אי-אפשר לצפות קדימה?
"זהו סיפורה של הקהילה המודיעינית .מצד אחד העולם נפתח,
ומצד שני אנו מגלים שככל שאנו יודעים יותר  -אנו מבינים פחות.
הפער בין הצפי שלנו לבין התרעה על תהליכים חברתיים זו דלתא
שאנו צריכים לעכל ,וזה חשוב להבין את הפערים הללו במזרח
התיכון .הרי לא ידענו לצפות את תהליך עליית חזבאללה ושקיעת
אמל ,לא חזינו במדויק את האינתיפאדה הראשונה ,והמערב כולו
לא צפה את נפילת הגוש הקומוניסטי".

"הציבור המצרי הפך אקטיבי"

לדברי חסון ,לא פשוט יהיה לנבא את השלכותיו ארוכות-הטווח
של "האביב הערבי"" .במדינות ערב ישנם מנגנוני ריסון אדירים,
והתהליכים דורשים מרווחי זמן גדולים" ,הוא מסביר" .חשוב לשים
לב שמדובר בתהליכים המתרחשים רק במדינות בעלות משטר
דיקטטורי שם פחת החשש מהמנהיג ומהכבוד שרוחשים לו.
במדינות ערביות בעלות משטר מלוכני אנחנו לא רואים תהליך
דומה כי למשטר זה יש 'באפרים' ,שלבי ביניים העוסקים בניהול
המדינה ,והם אלה שמושכים את האש הציבורית בעת הצורך.
"במצרים התהליכים נמשכים זמן רב משום שכל מהפכה צריכה
לגשר על פער עם  40%מהציבור שאינם יודעים קרוא וכתוב.
בנוסף ,גם האחים המוסלמים התנהלו בתחילה בצורה מרוסנת
והססנית ולא לקחו אחריות .במצרים כל עשרה חודשים וקצת
נוספים מיליון איש לאוכלוסייה .בכל שנה נפלטים לרחוב קרוב
ל 750-אלף אקדמאים שמסיימים את הלימודים ולא נקלטים
בעבודה .אין הכנסות מנפט כמו שיש לאיראן ,התיירות קרסה ,ואם
זה לא מספיק אז מצרים רבים חוזרים כיום לביתם מסוריה ומלוב
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ואין להם כסף ולא עבודה .האחים המוסלמים מבינים שעליהם
לפתור קודם כול את בעיות הכלכלה ,ולכן אין להם ברירה אלא
להעמיד פנים נאות כלפי חוץ .הם עדיין לא מספיק גדולים וחזקים
לקחת את האחריות על המדינה כי ברור להם שבתוך עשר דקות
יכולים לסגור להם את הברז של השקעות חוץ מאמריקה  -והצבא
יהיה על הג'נטים כי הכול אמריקאי .אנחנו יכולים לראות שקרה
שם משהו ,שהציבור מוכן לשאול שאלות ולהיות אקטיבי .דבר
שלא היה יכול לקרות לפני  50שנה .משהו בצופן הגנטי השתנה".
אנחנו יכולים להשליך את הדברים אל מחאת רוטשילד שלנו?
"שדרות רוטשילד ,לדעתי ,היו סימן שמדינת ישראל נמצאת בקצה
של תהליך שבו אם היא לא תיזום שינוי עכשיו אז בעתיד היא
תיאלץ לעשות אותו כשהיא כבר במצב משברי .כיום  52%מכיתות
א' שנפתחות לא עוסקות בחינוך ציוני אלא ערבי וחרדי .במדינת
ישראל ישנן לפחות חמש שפות אזרחיות שונות שאינן מדברות
על אותו הדבר :הציבור החרדי  -מקור הסמכות שלו הוא לא
בהכרח המדינה .הציבור הערבי  -גם ההזדהות שלו לא בהכרח
עם המדינה .המתיישבים ביהודה שומרון  -גם הם מדברים בשפה
אחרת ,וכך אפשר להמשיך ולמנות עוד .אי-אפשר להמשיך לדבר
בחמש שפות אזרחיות במדינה כי אי-אפשר לעשות צדק חברתי
בלי שאתה עושה שפה אזרחית חדשה .הצעת חוק חדשה שאני
רוצה לקדם מתייחסת לחוק שירות חובה .אני רוצה חוק 'חובת
השירות' כדי לייצר מכנה משותף בין כל האזרחים .אם לא יוצרים
שפה אזרחית ברורה ובהירה אז לא מסוגלים לסחוב את כל
מדינת ישראל ומכלול בעיותיה .כיום השיטה במדינת ישראל אינה
רלוונטית לניהול פרויקט מסובך כמו מדינת ישראל .אתה קובע
את הכול מתוך אילוץ פוליטי ולא מתוך ניהול רציונלי .אתה מחלק
משאבים לפי קבוצות לחץ סקטוריאליות ולא לפי צורך .לפיכך
המחאה החברתי וכל מי שמטפל בה ברמת הקוטג' והדיור מטפל
בסימפטומים ולא במחלה עצמה".

"בכל ההיסטוריה של עם ישראל לא היו גבולות
מדיניים שאנחנו חיים לאורם .כנראה שיש משהו
בהגיון של אי-קביעת גבולות .כך שבכל מקרה
אנחנו צריכים להסתכל על כל מה שקורה סביבנו
בזהירות ולדאוג שלא לשלם את מחיר התהליך"
"מתפעל מהדור הבא של המודיעין"

גם בכל הנוגע להשפעת המתרחש במדינות ערב על מדינת ישראל,
חסון לא ממהר להתנבא" .התהליכים המתרחשים סביבנו עדיין
בהתהוות .אתה עדיין לא יודע איפה הגל הזה יתנפץ וייעצר",
הוא אומר" .בשנת  1995אילן בירן ואני נדרשנו להציג בפני ראש
הממשלה יצחק רבין מפה אפשרית של הרשות הפלסטינית
ומפת אינטרסים של מדינת ישראל ולסכם בפניו את התובנות
שלנו מעבודה זו .ביקשתי להגיש את נייר העבודה בנפרד משום
שעבודת מטה אפשרית להיעשות ביחד ,אבל תובנות זה עניין
אישי .עברתי הרבה בחיים ואף פעם לא היו דברים שלא יכולתי
לישון בלילה בגללם .אך הפעם ,כשנתבקשתי ,הרגשתי שאני
מסוגל להשפיע על החלטה מדינית עם השלכות עתידיות ויומיים
לא הצלחתי לישון .בסוף כתבתי כמה משפטים' :אדוני ראש
הממשלה ,אם בסוף התהליך אתה לא יודע להבטיח מדינה בעלת
צביון יהודי ,מדינה עם רוב יהודי מוצק לדורות ומשטר דמוקרטי
שחי בביטחון לאורך שנים ,תעצור עכשיו את כל התהליך' .הוא
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מבקש תרגום ואני אומר לו :יצחק ,לא אתה ולא אני יודעים איך
תהיה סוריה אחרי נפילת העלאווים .בעירק התהליך בלתי חוזר ,כי
אי-אפשר לשלוט בשיטות סדאמיות .ירדן? מי יודע כמה זמן יקרה
תהליך של שינוי ,אני מסתכל איתך לדורות קדימה .בתווך אנחנו
אמורים להקים ישות מדינית נוספת ,עם זיקה ומערכת לחצים
לשני הכיוונים וחיבור לעזה .אני לא יודע ,אמרתי ליצחק רבין ,כיצד
תיראה בעתיד המפה שלנו ואני לא יודע לקבוע גבולות .מה גם
שבכל ההיסטוריה של עם ישראל לא היו גבולות מדיניים שאנחנו
חיים לאורם .כנראה שיש יש משהו בהגיון של אי-קביעת גבולות.
כך שבכל מקרה אנחנו צריכים להסתכל על כל מה שקורה סביבנו
בזהירות ולדאוג שלא לשלם את מחיר התהליך.

"כחבר ועדת חוץ וביטחון ,הזווית שממנה אני
מסתכל היום על המודיעין היא רחבה יותר היום
מאשר הייתה לי בעבר .יש מעט מאוד מקומות
במדינה שבהם אתה רואה את התמונה אצל כל
אחד ועושה את החיבור אל התמונה הכוללת.
המקום הזה הוא בוועדת חוץ וביטחון ,ועדת משנה
למודיעין"
"לאורך ההיסטוריה של הציונות היו פה שלוש אימפריות אזוריות:
תורכיה ,מצרים ואיראן ,ותמיד לציונות היה קשר עם שתיים מהן
לפחות .בסיטואציה הנוכחית אנחנו לראשונה ,אפילו מימי כורש,
מוצאים את עצמנו לבד .עכשיו צריך לדבר על שלב ביניים של
קואליציה אחרת לחלוטין .לדעתי ,אנחנו הגענו לשלב שאנו
צריכים לסלול לעצמנו מחדש את הדרך .בניתוח הציונות אתה
רואה שהיו פעמים שסללנו דרכים והיו דרכים שהלכנו בהן .לצערי,
ב 20-השנים האחרונות הפסקנו לסלול דרכים כי כאמור קשה
לעשות את זה עם חמש שפות אזרחיות שונות .בראייה כוללת
ניתן לומר שהבשילו פה כמה תהליכים שמחייבים שינוי בעזרת
סט כלים אחר לגמרי .זה או שתיצור לך דרך או שיעצבו אותך".
לסיכום ,האם אתה סומך על הדור הצעיר של המודיעין ושירותי
הביטחון?
"כחבר ועדת חוץ וביטחון ,הזווית שממנה אני מסתכל היום על
המודיעין היא רחבה יותר היום מאשר הייתה לי בעבר .יש מעט
מאוד מקומות במדינה שבהם אתה רואה את התמונה אצל כל
אחד ואתה עושה את החיבור אל התמונה הכוללת .כשאתה ראש
שב"כ אתה לא יודע מה כל מבצען עושה ,רק מה שרלוונטי לך,
ואותו דבר להפך .אותו הדבר נכון גם לגבי אמ"ן .לעומת זאת,
המקום היחיד שאתה שומע מכולם את הכול זה בוועדת חוץ
וביטחון ,ועדת משנה למודיעין .לכן אני יכול לומר שכל פעם אני
מתפעל מחדש מאיך שהדורות משתבחים .אברהם שפירא אמר
לדור הפלמ"ח 'אתם נוער? אתם בררה' .הפלמ"ח קרא לדור ששת
הימים 'דור הדיסקו ואספרסו' .אני תמיד שמח שהילדים שלי יותר
מוכשרים ממני .כל אחד שהילדים שלו יותר מוכשרים ממנו צריך
לזכור שהם הדור הבא ,והדור שבא אחריו זה הדור המתקדם ממנו.
אני יכול לומר רק שכיום ההידברות הפנימית בוועדה היא עניינית,
וחילוקי הדעות הם ענייניים ומפרים .במשך חמש שנותיי בוועדה
לא נדרשתי לדיון במערכות היחסים .כשאנשים כאלה יודעים
לייצר תוצר של סינרגיה ,זאת איכות כזאת ששום דבר לא יכול
לעמוד בפניה" .

 15שנים לפטירתו

האיש שהיה שם

במשך השנים נקרא חיים הרצוג שוב ושוב לדגל ותמיד התייצב :פעמיים התבקש בבהילות לקבל את תפקיד
ראש אגף המודיעין בצה"ל  בשתי תקופות מלחמה הוא הוזעק לשמש הפרשן הלאומי  בפרשות "קו
 "300ויונתן פולארד הוא פעל באפקטיביות וסייע לדרג המדיני  דברים שנשא יו"ר המל"מ בערב לזכרו
אפרים הלוי

החלטה אישית אמיצה

יושב ראש עמותת המל"מ ולשעבר ראש המוסד
דווקא אל הפעם האחרונה שבה נקרא לפעול רוצה אני לכוון את
הזרקור .התקופה הייתה שנות ה 80-ושני משברים פרצו בישראל,
תולדות חייו של חיים הרצוג כמו חוברו יחדיו כמסכת מדהימה של האחד במגרש הפנימי והאחר במגרש החיצוני .הראשון היה הפרשה
מסה ומעש :לידתו בצפון אירלנד לאביו  -רב ראשי בגולה ולימים רבה המכונה "קו  ,"300שבה מצאו שני מחבלים את מותם בסופו של אירוע
פח"ע ,ושאלת הנסיבות של המוות הפכה
הראשי הראשון של מדינת ישראל  -תלמיד
לפרשה ארוכה .בשיאה נדרש ראש שירות
ישיבה בגדולות שבישיבות בירושלים,
הביטחון לפרוש מכהונתו .בצעד נדיר החליט
לוחם בשורות כוחות המגן טרם מלחמת
הנשיא הרצוג לחון ארבעה מראשי שירות
העולם השנייה ,קצין בדרגת מייג'ור בצבא
הביטחון ובראשם ראש השירות ,עוד לפני
הוד מלכותה ,מהנוחתים על חופי נורמנדי
שהועמדו לדין ובוודאי לפני שהורשעו ,ובכך
במסגרת כוחות בעלות הברית בשלבי
ההכרעה של מלחמת העולם השנייה נגד
פתח וחיטא מורסה לאומית באבחה אחת.
גרמניה הנאצית .לחם בחטיבה  7במלחמת
מעשהו של הרצוג עורר ,בין היתר ,סדרה של
השחרור ולימים מילא שורת תפקידים
מחלוקות הן באשר לחוקיות מעשהו והן באשר
בצה"ל .לאחר מכן כיהן כשגריר ישראל
למוסריותו ולתבונתו המדינית .זו הייתה החלטה
באו"ם בשנות ה ,70-שימש חבר כנסת ,היה
אישית של הנשיא  -החלטה אמיצה מאוד.
עורך דין ממייסדי אחד המשרדים הגדולים
הדרג המדיני דאז שכלל שלושה ראשי ממשלה,
בישראל – הרצוג-פוקס-נאמן  -והגיע
אחד מכהן ושניים לשעבר ,כולם מבכירי מערכת
לפסגת שירותו הציבורי :נשיא המדינה
הביטחון ,לא היה מסוגל להתמודד עם הנחשול
השישי.
שפרץ במדינה .רק הרצוג ,יחיד על הגשר,
פעל בזריזות ובנחישות תוך הפגנה נדירה
דווקא באירוע המתקיים במל"מ ראוי
של מנהיגות שבה אותה תערובת חיונית של
לשרטט קווים לדמותו של חיים הרצוג
חוכמה ,תבונה ושכל ישר.
מזווית ייחודית שאין מרבים לדבר עליה:
באותה תקופה ,באיחור מה ,פרץ משבר שני
ארבע פעמים הודח ראש אגף המודיעין
סביב מעצרו של האזרח היהודי-אמריקאי
בצה"ל מתפקידו; בשניים מהמקרים נקרא
הרצוג על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון חיים הרצוג .נתפס כמי שמסוגל לטפל
יונתן פולארד בוושינגטון .אותם שלושת ראשי
במצבי משבר
ממשלה פעלו אז ,והפעם סייע להם הנשיא
הראשון להתייצב במהירות ולהיכנס
בהסתר ,מאחורי הקלעים .זו הייתה פרשה קשה
לתפקיד .הרצוג השרה על הסובבים אותו
ובמיוחד על הממונים עליו סמכותיות טבעית ובוטחת .מראשית המדינה מאוד ,ונדרשה רגישות ייחודית כדי להיחלץ מהסבך .טרם הגיעה השעה
הוא נתפס כמי שמסוגל בקור רוחו ובשיקול דעתו לטפל במצבי משבר ,לגולל נושא זה לפרטיו.
חשובה מאין כמוה לא רק החלטתו האישית של הרצוג בפרשת קו ,300
עת נדרשו יד בוטחת על ההגה ועידוד שקט אך משכנע.
בשלושת השבועות של ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים ,כאשר אלא גם מסכת נימוקיו .מתוך היכרותו העמוקה את צרכיה הביטחוניים
המתח גאה בישראל אחרי ששליט מצרים הטיל מצור על ישראל של המדינה באותה עת הוא שוכנע כי אילו א ִפשר לשלטונות החוק
בהכרזת הסגר על מצרי ים סוף ,נקרא חיים הרצוג לשמש פרשן להביא את ראשי השב"כ לדין ,היו התוצאות השליליות הרות גורל
לאומי ,הלכה למעשה ,ובשיחותיו היומיות בקול ישראל סיפק עד כדי סיכון עצם היכולת של זרוע זו להמשיך ולפעול באפקטיביות.
למאזינים הצמאים מידע ועידוד בשיח חכם ומעורר תחושת ביטחון .הפגיעה המוראלית הייתה עלולה להיות כה קשה עד כדי סיכון עצם
כאשר פרצה מלחמת יום הכיפורים ,וימי המערכה הראשונים הכו את קיומה של המדינה ,כך חשב ובשל כך לא היסס לפעול.
הציבור בתדהמה ואחדים עד כדי אובדן תקווה ,שוב התייצב הרצוג הנה כי כן ,חמש פעמים עמד הרצוג בפרץ  -פעמיים כאשר נקרא
לפני המיקרופון יום-יום ובקולו הערב הפיח בשומעיו אמונה ביכולת לתפקיד ראש המודיעין הצבאי ,פעמיים כאשר הוזעק לחסן את המוראל
להתעשת ולעבור מנסיגה להתקדמות עד לניצחון .אנשים שאבו עידוד הלאומי בעת של סף אובדן תקווה ועשתונות ,ובפעם החמישית כאשר
מהמידע המפורט שמסר ,מניתוחיו הברורים והמשכנעים ומתחושת ניצב לפני סכנה מוחשית לאיתנות השב"כ מחד גיסא ולחוסן יחסינו
הביטחון שהעניק לכל יושב ליד המקלט .שוב התייצב הרצוג בשער עם ארצות הברית מאידך גיסא.
בשעות מצוקה לאומית  -פעמיים היה הקול הצלול והחיוני בתקופות לקחי מנהיגות זו ראויים להילמד על ידי כל המכהן ברמה הקרויה
של דאגה לאומית וציבורית.
"הדרג המדיני" וכן על ידי הכפיפים לדרג זה .בזכרו נתברך כולנו.
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 30שנה

למלחמת שלום הגליל

 30שנה למלחמת שלום
הגליל  -מאזן לא סופי
למלחמת שלום הגליל היו השלכות מרחיקות לכת על האזור כולו שמלוות את ישראל ואת שכנותיה עד
ימים אלה  30 שנה אחרי  -כיצד ניתן לסכם את תוצאות המלחמה עבור ישראל ,לבנון ,סוריה והפלסטינים
אייל זיסר

פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון ,דיקן הפקולטה למדעי הרוח,
אוניברסיטת תל אביב; zisser@post.tau.ac.il

ביוני השנה תציין ישראל מלאת  30שנה לאחת המלחמות
המודחקות והנשכחות בתולדותיה .אמת ,המלחמה מוסיפה להטיל
את צלה על השיח הציבורי בישראל ולרדוף כרוח רפאים רבים
מגיבוריה ובעיקר את קורבנותיה .המלחמה והאירועים שבאו
לאחריה גם הפכו במהלך השנים לנושאם של ספרי קריאה ואף
של סרטים רבים ,כמו "שתי אצבעות מצידון"" ,גמר גביע"" ,לבנון",
"ואלס עם בשיר"" ,בופור" ועוד .ואולם אלו האחרונים אינם יכולים
לבוא במקום דיון מעמיק או אף מחקר מקיף של המעורבות
הישראלית בלבנון ,שורשיה והשתלשלותה לאורך השנים.
הנטייה הברורה היא ,כך דומה ,לטעון כאילו סיפורה של המלחמה
הוא מכת גורל ,טרגדיה יוונית שגורל גיבוריה ,בעיקר חיילי צה"ל,
מוכתב מראש ולשבט .זאת ברוח הכרזתו של ראש הממשלה
לשעבר אהוד ברק בעת שהורה על הנסיגה החד-צדדית של
כוחות צה"ל מרצועת הביטחון בדרום לבנון במאי " :2000הבאנו
את הטרגדיה הלבנונית אל סיומה".
ובכל זאת ,אין ספק כי היו למלחמה תוצאות מרחיקות לכת,
המלוות אותנו ואת שכנינו ,במיוחד בלבנון ,עד היום.

ישראל ביקשה להביא לחיסול הבסיס הקרקעי
שכונן אש"ף בלבנון .ואולם גירושם של הארגונים
הפלסטיניים מבירות דחף את אש"ף לאחר זמן
לאמץ נתיב פעילות מדיני שהובילוֹ להסכם אוסלו
ובאמצעותו חזרה אל שטחי הגדה והרצועה
הזירה הפלסטינית

למלחמת שלום הגליל (של"ג) הייתה השפעה עצומה על
התפתחותה של התנועה הלאומית הפלסטינית .ישראל ביקשה
להביא לחיסול הבסיס הקרקעי שכונן אש"ף בלבנון .ואולם
גירושם של הארגונים הפלסטיניים מבירות דחף את אש"ף לאחר
זמן לאמץ נתיב פעילות מדיני שהובילוֹ להסכם אוסלו ובאמצעותו
חזרה אל שטחי הגדה והרצועה .מבחינה זו דומה כי קו ישר מחבר
בין מלחמת של"ג להסכם אוסלו ולכל מה שבא אחריו.

הזירה הלבנונית

מלחמת של"ג הייתה שלב חשוב ואף מכריע בהתפתחות מלחמת
האזרחים בלבנון .זו פרצה שש שנים קודם לכן ,ב ,1976-והסתיימה
שבע שנים לאחר מכן ,ב .1989-אפשר מאוד שתהליכי העומק
8
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שדה התעופה של בירות ,אוקטובר 1982

שבהם הייתה נתונה לבנון ,ובעיקר המאבקים בין גורמי הכוח
השונים בה ,היו מתרחשים בכל מקרה .אבל הייתה זו המלחמה
ששימשה להם גורם מניע ודוחף.
ראשית ,דעיכתה של הקהילה הנוצרית-מארונית בלבנון .קהילה
זו הייתה העדה הגדולה במדינה בשנים עברו .היא עמדה מאחורי
הקמתה ושלטה בה שנים רבות .אלא שתהליכים דמוגרפיים
שהבשילו בשנות ה 70-וה ,80-ולצדם תהליכים פוליטיים וחברתיים
בקרב בני העדה ,הפכו עדה זו מראש לאריות לזנב לשועלים.
במלחמת של"ג הטילו המארונים אל שולחן ההימורים את הקלף
האחרון שנמצא ברשותם ,הקלף הישראלי .לאחר שהמהלך
הישראלי-מארוני לכונן סדר חדש בלבנון בהגמוניה של משפחת
ג'מייל המארונית נכשל ,נתגלו המארונים בכל מערומיהם :מפולגים
ומפוצלים ,נעדרי עוצמה צבאית של ממש ובעיקר  -מיעוט מספרי
מבוטל בלבנון .מבחינה זו קו ישר אחד מחבר בין עלייתו ונפילתו
(ולמעשה חיסולו) של בשיר אל-ג'מייל לבין חבירתו של מישל
עאון ,המנהיג המארוני החשוב כיום בלבנון ,לחסן נצראללה ,מנהיג
חזבאללה שאותו הוא משרת בנאמנות בשנים האחרונות  -היפוך

מובהק של המציאות הלבנונית של שנות ה 50-וה 60-שבהן היוו
המנהיגים השיעים קליינטים אומרי אמן לפטרונים המארונים.
שנית ,עלייתה של העדה השיעית לגדולה .הוואקום שחוללה
המעורבות הישראלית בלבנון התמלא עד מהרה בידי בני העדה
השיעית שממילא היו מצויים באותה עת בדרכם אל מרכז הבמה
הפוליטית בלבנון בכוח עוצמתם הדמוגרפית ,ומאוחר יותר
אף הצבאית .חזבאללה ויוצרו ,ומאוחר יותר פטרונו ,המשטר
האסלאמי באיראן ,הם שהפכו לכוח מוביל ומנהיג בקרב בני העדה
השיעית בלבנון .מרבית בני העדה השיעית בלבנון אומנם אינם
מזהים עצמם גם היום באופן מוחלט עם חזבאללה ,אולם עובדה
היא כי מרביתם מצביעים בבחירות למען מועמדי הארגון ורואים בו
את הגוף המייצג אותם במדינה לכל דבר ועניין .מבחינה זו ,דומה
כי פריצתם של השיעים למרכז הבמה הפוליטית בלבנון ויותר מכך,
עלייתו של ארגון חזבאללה לגדולה ,הן בעיקרו של דבר תוצאה של
המהפכה האסלאמית באיראן ב 1979-שבלעדיה אי-אפשר להבין
את שהתרחש בלבנון מאז ועד היום.

הזירה הסורית

המשטר הסורי נחשף עומד בדד במערכה מול האויב מדרום לאחר
שהסכם השלום הישראלי-מצרי הוציא את מצרים ממעגל העימות
עם ישראל .הלקח הסורי מן המלחמה היה לכונן איזון אסטרטגי
למול ישראל אשר יאפשר לדמשק להתמודד איתה לבד ובכוחות
עצמה.
הכישלון לכונן איזון שכזה בשלהי שנות ה ,80-בעקבות התמוטטות
ברית המועצות ,הביא כידוע את סוריה לקיים בראשית שנות ה90-
שיחות שלום עם ישראל במאמץ לסלול את הדרך להידברות עם
וושינגטון ,הגם שהשיחות לא הבשילו לחתימת הסכם שלום.
מלחמת של"ג גם חידדה את ההכרה הסורית בדבר חשיבותה של
הזירה הלבנונית לקידום האינטרסים הסוריים .בסיכומו של דבר,
היא הקלה על הסורים להשתלט על לבנון ,לאחר שמעורבותם
במדינה זו נקלעה למבוי סתום באמצע שנות ה.70-
ככל שחלפו השנים פחתה הרלוונטיות של המלחמה בעבור סוריה,
כך משהתחלף השליט בדמשק ובשאר אל-אסד ירש את מקומו
של אביו ,ובוודאי עתה עם פרוץ האביב הסורי במרס .2011

במלחמת של"ג הטילו המארונים אל שולחן
ההימורים את הקלף האחרון שנמצא ברשותם,
הקלף הישראלי .לאחר שהמהלך הישראלי-
מארוני לכונן סדר חדש בלבנון בהגמוניה של
משפחת ג'מייל המארונית נכשל ,נתגלו המארונים
בכל מערומיהם
הזירה הישראלית

למלחמה היו השלכות דרמטיות גם על המערכת הישראלית
ובעיקר על החברה הישראלית ,השלכות המלוות אותנו עד היום.
אחת מאלו היא ההכרה במגבלות הכוח .לכאורה הייתה ישראל
יכולה להוציא אל הפועל את הנחות היסוד השאפתניות ומרחיקות
הלכת שעמדו בבסיס המלחמה ,שהרי אחרי הכול צה"ל נמצא
בסיומו של השבוע הראשון לקרבות בשעריה של בירות .ובכל
זאת ,שאלות כמו קיומה או היעדרה של תמיכה ציבורית במהלכי
המלחמה; ההתמודדות עם שאלת הנפגעים וההרוגים; ולבסוף,

לחץ בינלאומי שכמותו לא ידעה ישראל זה שנים  -כל אלו לימדו
את המנהיגות הישראלית שיעור חשוב בכל האמור במגבלות הכוח,
גם אצל מי שהעוצמה הצבאית מצויה כולה בצדו .מכאן ואילך
עתידות מערכות ישראל ,וגם המבצעים הצבאיים שאליה יצאה,
לעמוד בסימן אותם מחלוקות וויכוחים מבית ,הרגישות לנפגעים,
לחץ בינלאומי ועוד ועוד.

הוואקום שחוללה המעורבות הישראלית בלבנון
התמלא עד מהרה בידי בני העדה השיעית שממילא
היו מצויים באותה עת בדרכם אל מרכז הבמה
הפוליטית בלבנון בכוח עוצמתם הדמוגרפית,
ומאוחר יותר אף הצבאית
אבל מעבר לכל זה ,דומה כי המלחמה לימדה דבר בסיסי נוסף
והוא ההכרח לחזור למקורות וליסודות ,בוודאי למקורות וליסודות
המודיעיניים .ולעניין זה ההערה הבאה .ב ,1978-ארבע שנים טרם
היציאה למלחמה ,פורסמו יומניו של משה שרת .בכרך השמיני של
יומנים אלו ניתן היה למצוא איגרות שהחליפו ב 1954-משה שרת,
בעת שכיהן כראש הממשלה ,ודוד בן-גוריון ,אז מדינאי גולה בשדה
בוקר .בן-גוריון הציע לשרת לגייס קצין מארוני שיחולל בלבנון
הפיכה צבאית ויהפוך מדינה זו לידידה לישראל .שרת מצדו ענה
באריכות מדוע הרעיון הוא רעיון עוועים .הוא הסביר כי אין לסמוך
על בני העדה המארונית שכן המדובר בעדה מסוכסכת ומפולגת
המצויה בשקיעה ,ושבכל מקרה קיבלה החלטה אסטרטגית לקשור
גורלה עם העולם הערבי המקיף אותה .מה שידע שרת ב1954-
שכחו כנראה בישראל  30שנה לאחר מכן ,ושמא לא טרחו ללמוד.
הכרת מרכיביה של הזירה ,גם אלו החבויים מתחת לפני השטח,
הבנה של תהליכי יסוד דמוגרפיים ,חברתיים ,כלכליים ופוליטיים
ואפילו עובדות יסוד כמו מבנה החברה והעדות בלבנון  -כל זה
נעלם מעיניהם של הוגיה ומתכנניה של המלחמה בלבנון ,אך
עמד גם עמד בבסיס כישלון המהלך הישראלי .ובהקשר לכך ראוי
להזכיר את שאלתו של סגן ראש הממשלה שמחה ארליך בקיץ
 :1982מאיפה הגיעו כל כך הרבה שיעים ללבנון? תזכורת דומה
להכרח לחזור למקורות לימדו אותנו ,כך דומה ,גם אירועי האביב
הערבי של השנה האחרונה.
רק בעקבות מלחמת לבנון השנייה הפכה המלחמה של יוני
 1982למלחמת לבנון הראשונה .עד אז היה נהוג להתייחס אליה
כמלחמת של"ג או מבצע של"ג .אין המדובר בעניין טכני אלא
בהודאה כי המהלך הישראלי של שנת  1982היה יותר ממבצע
צבאי מוגבל שעניינו הרחקת אש המחבלים מיישובי הגליל .היה
זה מהלך שאפתני שביקש לחולל שידוד מערכות בלבנון ,להרחיק
ממנה את אש"ף ואת הסורים ולכונן בה שלטון מארוני שיקשור
אותה לישראל .בנקודה זו חשוב לחזור ולציין כי בהיעדר מחקר
מקיף ומעמיק נותר סיפורה של המלחמה לוט בערפל ,ולכל היותר
חומר להתדיינות משפטית בבתי המשפט בשאלות שבהן נמנע
לבסוף בית המשפט מלהכריע  -דוגמת השאלה האם החבירה
של צה"ל לכוחות הנוצריים בבירות הייתה מתוכננת מראש והאם
קיבלה את אישור הממשלה .
גיליון  63סיוון תשע”ב
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למלחמת שלום הגליל

המוסד במלחמת
שלום הגליל

המוסד התנגד ליציאה למלחמה .אנשיו סברו כי יש לסייע לנוצרים בלבנון להגן על עצמם ,אך לא להילחם
במקומם  מצוקתו של מנחם בגין והדחיפה של צה"ל לפעול הביאו בכל זאת להחלטה לצאת למלחמה 
המוסד ,שהיה מקושר לגורמים בלבנון והדריך את "הכוחות הלבנוניים" ,סייע בכל שנדרש

צבא לבנון ,בירות 1982

מנחם (נחיק) נבות
לשעבר המשנה לראש המוסד;

nachik@netvision.net.il

לאורך כל ההיסטוריה המודרנית הייתה לבנון זירה למאבקים
עדתיים .אחת מבעיות היסוד של המדינה הקרויה לבנון היא
שזו אינה מדינה ככל המדינות ,בהיעדרה של מערכת שלטונית
המסוגלת להבטיח את יציבות המשטר ,לשאת באחריות ריבונית
ולהתמודד עם גורמי חוץ .לאור זאת ניתן גם להבין את ניצולה
כבסיס לפעילות עוינת  -כפי ששימשה במאבק מול ישראל.
לבנון כבעיה מזרח תיכונית נוצרה לאחר מלחמת העולם הראשונה
בעקבות הסכם סייקס-פיקו ,שחילק את אזורי ההשפעה בין
בריטניה לצרפת .צרפת קיבלה את סוריה ואת לבנון .מאז ועד היום
רואה עצמה סוריה כבעלת חסות על לבנון ומעורבת לעומקם של
התהליכים המתרחשים בה.
עם הקמתה של מדינת ישראל קבעו מנהיגיה ,כעיקרון אידיאולוגי
מקודש ,שבמזרח התיכון הערבי יש זכות קיום גם למיעוטים
לא ערביים או מוסלמיים  -ליהודים ,לנוצרים ,לדרוזים ,לכורדים
ולאחרים .בהתאם נקבע שישראל תסייע (באמצעות מנגנוניה
הגלויים וכן החשאיים  -המוסד) לכל מי מהם שיפנה אליה כדי
להגן על עצמו ,אך לא תילחם במקומו .משה שרת אף הרחיק לכת
ודגל בהקמת מדינה מארונית בדרום לבנון.
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הסיוע לנוצרים התבטא בהדרכת "הכוחות
הלבנוניים"  -המיליציה הצבאית שהגורמים
הנוצריים השונים חברו להקמתה ככוח מגן.
כדי לקיים קשר שוטף עם המנהיגות הנוצרית
בלבנון כונן המוסד נציגות קבועה בלב האזור
הנוצרי
שגיאה אסטרטגית

לאחר גירוש הארגונים הפלסטיניים מירדן ב"ספטמבר השחור"
הפכה עבורם לבנון לבסיס הפעולה העיקרי נגד ישראל .נוכחותם
של הפלסטינים בזירה הלבנונית ככוח לוחם הפרה את האיזון
הרגיש ממילא של המערכת הפוליטית במדינה ,עד כדי התנגשויות
עם צבא לבנון ומעשי טבח באוכלוסיית הנוצרים המקומית.
במקביל הלכו וגברו פעולות הטרור נגד האזרחים הישראלים
ביישובי הצפון .כל מאמצי ישראל לסכל פעילות זו באמצעות
לחצים דיפלומטיים ומבצעים ממוקדים של צה"ל לאורך שנות
ה 70-נכשלו.
ב 1975-פרצה מלחמת האזרחים בלבנון .השלטון המרכזי התפורר

וכך גם היציבות השברירית ממילא .החל מ ,1976-בהתאם
להחלטות הממשלה ,נענה המוסד לפנייתם של הנוצרים לסייע
להם להגן על עצמם .הדבר התבטא בהדרכת "הכוחות הלבנוניים"
 המיליציה הצבאית שגורמים נוצריים שונים חברו להקמתהככוח מגן בשנים  ,1980-1979לאחר מאבק דמים במחנה הנוצרי.
כדי לקיים קשר שוטף עם המנהיגות הנוצרית בלבנון כונן המוסד
נציגות קבועה בלב האזור הנוצרי.
ככל שגברו פעולות הטרור בצפונה של ישראל והעמיקה
ההתבססות של גורמי הפח"ע בלבנון ,גבר הצורך בפעולה
צבאית מקפת יותר .בעקבות הפיגוע ב"אוטובוס הדמים" ב11-
במרס  1978יצאה ישראל ל"מבצע ליטאני" בדרום לבנון ,אך גם
בו לא היה די כדי לעצור את שפיכות הדמים .במסגרת התוכניות
המתגבשות דחפו גורמים בכירים בצה"ל גם "לעלות על הסורים
בלבנון" .כך התלקחה "פרשת זחלה" ב .1981-בעיניי ,זו הייתה
שגיאה אסטרטגית ,בשל האינטרס המשותף שהיה לסוריה
ולישראל לשמור על יציבות לבנון .כהיום כן אז ,סוריה השפיעה
על התהליכים הפנימיים בלבנון .רק מסוריה היינו יכולים לתבוע
אחריות כשליטה בלבנון.

המבצע אושר על אף התנגדותו של המוסד ,שהיה
אמון על הקשרים עם נוצרי לבנון ופעל בקרבם -
בהתאם למדיניות ממשלות ישראל לסייע לנוצרים,
להבטיח את קיומם ,אך לא להילחם במקומם
בימים ההם לא היה שר ביטחון בישראל .הרמטכ"ל רפאל איתן
(רפול) כיהן בפועל בתפקיד זה ,לצדו של ראש הממשלה מנחם
בגין שהחזיק פורמלית בתיק הביטחון .רפול הוא שעסק בכל
שלבי התכנון וקבלת ההחלטות לקראת המערכה בלבנון .אביגדור
בן-גל (יאנוש) ,שהיה אז אלוף פיקוד הצפון ,פעל רבות ברמה
האופרטיבית מול המוסד .בזכות פעילותו ארוכת השנים של
המוסד בזירה היו למפקדי צה"ל כלים שאפשרו להם לסייר באזורי
הפעולה המתוכננת זמן רב לפני פרוץ הקרבות .תוכנית המלחמה
הצה"לית נסמכה רבות גם על סיוע מ"הכוחות הלבנוניים" ,שהקשר
עמם נוהל דרך המוסד .זאת חרף אזהרתנו שלא לבטוח ביכולתם
הצבאית המוגבלת .המוסד היה נגד המלחמה ,אך בשל היותו
בשטח נתן לצה"ל את כל הסיוע שנדרש ממנו.

ממודרים מקבלת ההחלטות

לכאורה ,היה זה עיתוי נוח  -לאחר ביקור סאדאת ונטרול "החזית
המצרית" .בנוסף ,סאדאת גם הדגיש שאינו רוצה להיות מעורב
בעניין הפלסטיני אלא לדאוג לעמו  -מצרים תחילה .אצלנו ראש
הממשלה בגין נקלע למצוקה עם שובו מחתימת הסכם השלום
עם מצרים :בקמפ דיוויד נאלץ בגין להסכים למתן אוטונומיה
לפלסטינים ,אך היה לו קשה לקבלה מתוך הבנה שזה עלול להוליך
לכינונה של מדינה פלסטינית ,דבר שהתנגד לו בכל מאודו.
מצוקה זו והדחף של צה"ל לפעול ו"לעלות על הסורים בלבנון"
הקלו על בגין לאשר את המבצע .זאת על אף התנגדותו של
המוסד (וראשו יצחק חופי-חקה ,שהיה בעברו אלוף פיקוד הצפון),
שהיה אמון על הקשרים עם נוצרי לבנון ופעל בקרבם  -בהתאם
למדיניות ממשלות ישראל לסייע לנוצרים ,להבטיח את קיומם ,אך
לא להילחם במקומם .המוסד גם לא האמין ש"הכוחות הלבנוניים"
מסוגלים לסייע לצה"ל ,שהרי לא היו בנויים ככוח צבאי מאורגן.

כוחות צה"ל מפטרלים בדרום לבנון ,יוני 1982

כאשר אריאל שרון ,שהתמנה בסוף שנת  1981לשר הביטחון ,יצא
לפגוש את ההנהגה הנוצרית בינואר  ,1982הוא הציג לה את תוכניות
המלחמה ,את המטרה ואת הציפייה שכוחותיהם יסייעו לפעולת
צה"ל .שרון אף הביע את תקוותו שאחת מתוצאות המערכה תהיה
מערכת יחסים חדשה בין לבנון לישראל ,אך המארח פייר ג'מייל
הבהיר כי "לבנון חייבת לשמור על גשר לעולם הערבי".
בפברואר  1982חזרה ובאה משלחת "הכוחות הלבנוניים" לשיחות,
כמנהגם מעת לעת ,בהמשך לביקורו של שרון ולקראת ההכנות
האחרונות למלחמה .במסמך הערכה של המוסד שהגשנו
לממשלת בגין לקראת הביקור ,בהתבסס על שיחות מקדימות עם
הנהגת הנוצרים ,הובהר שעמדתם היא שאם צה"ל לא יכבוש גם
את צפונה של לבנון ,שם משלו אנשי פרנג'יה (שהתמנה לנשיא
בברכת הסורים ובפיקודו הייתה מיליציה  -המרדה  -יריבתן
של הפלנגות במאבק על הנהגת המארונים)  -הרי ש"הכוחות
הלבנוניים" לא יוכלו לסייע לצה"ל ו"זו תהיה קטסטרופה ללבנון!".

במסמך הערכה של המוסד שהגשנו לממשלת בגין,
בהתבסס על שיחות מקדימות עם הנהגת הנוצרים,
הובהר שעמדתם היא שאם צה"ל לא יכבוש גם את
צפונה של לבנון ,הרי ש"הכוחות הלבנוניים" לא
יוכלו לסייע לצה"ל ו"זו תהיה קטסטרופה ללבנון!"
משהחלה לבסוף הלחימה ביוני  ,1982הדגיש ראש המוסד
חופי שכאשר כוחות צה"ל בשטח ,אנשי המוסד "לא קיימים"
 וצה"ל מחליט על מה ואיך .ואכן ,המערכה התנהלה כשאנשיהמוסד שנכחו בשטח ממודרים מקבלת ההחלטות ,אך מסייעים
ככל יכולתם בקישור ל"כוחות הלבנוניים" ולגורמים אחרים בלבנון.
לאחר רצח בשיר אל-ג'מייל ,נשיא לבנון הנוצרי ,התמנה פאדי פרם
כמחליפו .אנשי המוסד ,ששברם היה גדול ,היו מרוצים ממינוי זה,
שכן הכירו את פאדי פרם ואת מתינותו ורצונו לשמור על שקט
ועל יציבות .כאשר שר הביטחון ופיקוד צה"ל נפגשו אחרי רצח
בשיר בנקודת תצפית מול דרומה של בירות ,היה נציג המוסד נוכח,
אך כצפוי לא נשאל לדעתו .כשהמוסד התבקש להעמיד לרשות
מפקדי הכוחות שעמדו לפרוץ לבירות קצין קישור לבנוני ,שידאג
לסייע ככל שצה"ל יבקש ,כך היה.
לאור כל זאת ,נוכח התפקיד שהוטל על המוסד במלחמת שלום
הגליל והדרך שבה מילא אותו ,אין לראות בו את האחראי לכישלון.
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 30שנה

למלחמת שלום הגליל

כשל הערכת האויב הסורי
במלחמת שלום הגליל

בתוכנית מתקפתית מן הסוג של של"ג יש חשיבות עליונה לדפ"א לאויב  -ניתוח דרכי הפעולה
האפשריות שלו  האם היו אלטרנטיבות להערכה של אמ"ן והאם הובאו לידיעת הקברניטים ,ומה
הייתה התייחסותם לכך? מה קדם למה :האם ההערכה המדינית-אסטרטגית קדמה ושימשה בסיס
למימוש הנחות היסוד של הדפ"א כפי שהוצגה ,או שהדפ"א נכתבה בהתאם לראייה מדינית-אסטרטגית?
בני מיכלסון
אל"מ (מיל') ,היסטוריון ,יו"ר העמותה הישראלית להיסטוריה
צבאית; bennymichelsohn@isdn.net.il
כישלון ההתרעה המודיעינית של אמ"ן במלחמת יום הכיפורים
התקבע בתודעה כאחד המחדלים החמורים בתולדות צה"ל.
בנושא זה התפרסמו תלי תלים של הערכות ושל מחקרים .פחות
דובר על מצבו של המודיעין במלחמת שלום הגליל ,בראייה של
הערכה לקראת מלחמה .רבות דובר על כשלי המודיעין הקרבי,
אולם פחות מדי נתנו את הדעת לתפקיד המכריע שהיה למודיעין
פיקוד הצפון ,לאמ"ן מחקר ולראש אמ"ן בתהליך קבלת ההחלטות
ערב המלחמה .מכאן החשיבות הרבה בהבנת עמדת אמ"ן באותה
תקופה; האם היו אלטרנטיבות להערכה של אמ"ן; האם הן היו
בתוך המערכת והובאו לידיעת הקברניטים ,ומה היו ההתייחסויות
של הקברניטים לעניין הזה.

הממשלה האמינה באמת ובתמים שאם צה"ל
יתקוף גם את הסורים מההתחלה ,ייעצר המבצע
מיד בלחץ המעצמות בלי שנספיק לגמור את
המלאכה עם המחבלים .הפתרון היה הדרגתי:
קודם כל לטפל במחבלים ולהימנע ממגע עם
הסורים
הדפ"א  -הערכה מול ביצוע

נשאלת השאלה :האם הדפ"אות  -דרכי פעולה אפשריות לאויב
 אשר ליוו את תהליך התכנון לפני המלחמה היוו בסיס לתכנוןולמלחמה ,או שמא נכתבו כדי לרצות את רצון הקברניטים? האם
הנחות היסוד של הדפ"א היו הבסיס לתכנון המדיני-אסטרטגי
של מלחמת של"ג ,או שקודם היה הטיפול המדיני-האסטרטגי
של הקברניטים ואחר כך הקמ"ן "עשה" הנחות יסוד ודפ"א לרצות
אותם ,לאמור  -ניתן יהיה לעשות את מה שאנחנו רוצים בלבנון
בלי התערבות הסורים?
הבעיה הייתה האם הסורים יתערבו ,ואיך יתערבו .בעיה זו עמדה
בבסיס החלטותיה של ממשלת ישראל ,שביקשה לטפל במחבלים
ללא התערבות הסורים .ניתן להבין זאת מהנחות היסוד והדפ"א,
שלפיהן הסורים יתרכזו בהגנה על הבקעה ומפני האיום על סוריה
ויאפשרו לנו לטפל במחבלים בצורה חופשית יחסית.
עד כדי כך הייתה מושרשת הערכה זו ,שהממשלה אישרה את
המהלך של עוצבת הפלדה בהרי השוף כדי שיראו לסורים שיש
סיבה לבצע את הנסיגה וייתנו לצה"ל לטפל גם בחטיבות ירמוך
12
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וכראמה הפלסטיניות במרכז לבנון ובמזרחה .החלטת הממשלה
הייתה ,כפי שכינה זאת בגין" ,מהלך חניבעל"  -כוח עובר דרך
ה"אלפים" .הכנסת עוצבת הפלדה להרי הלבנון ,כדי להגיע מהר
לאזור דהר אל-ביידר ,ועל ידי זה לאיים על הסורים מעורפם כדי
שייסוגו גם בגזרה המזרחית ,בקו  40ק"מ ,קו טווח הארטילריה של
המחבלים שעליו דובר.

נשאלת השאלה :האם הדפ"אות שליוו את תהליך
התכנון לפני המלחמה היוו בסיס לתכנון ולמלחמה,
או שמא נכתבו כדי לרצות את רצון הקברניטים?
האם הנחות היסוד של הדפ"א היו הבסיס לתכנון
האסטרטגי-מדיני של מלחמת של"ג ,או שקודם היה
הטיפול האסטרטגי-מדיני של הקברניטים ואחר כך
הקמ"ן "עשה" הנחות יסוד ודפ"א לרצות אותם
כאן נשאלת השאלה :האם חשבה הממשלה שאפשר יהיה להילחם
במחבלים בלי להסתבך בלחימה בסורים? הממשלה האמינה באמת
ובתמים שאם צה"ל יתקוף גם את הסורים מההתחלה ,ייעצר
המבצע מיד בלחץ המעצמות בלי שנספיק לגמור את המלאכה
עם המחבלים .הפתרון היה הדרגתי :קודם כל לטפל במחבלים
ולהימנע ממגע עם הסורים.
האמונה שעמדה בבסיס החלטת הממשלה ,שהסורים יגנו על
האיום לכיוון דמשק ויאפשרו לנו לטפל באופן חופשי במחבלים,
התבססה על הדפ"א לאויב הן של הפיקוד והן של המטכ"ל .יחד
עם זאת נשאלת השאלה :האם בעת ההיא הוצגה לקברניטים גם
דפ"א אחרת?

האם הייתה גם הערכה אחרת?

מפקד בכיר אחד בצבא נתן הערכה שונה לחלוטין .היה זה אלוף
משה בר-כוכבא (בריל) ,שהיה אז מפקד הגיס הצפוני .והוא אמר:
"רבותיי ,לא רק שהסורים לא ייתנו לכם לטפל במחבלים ,אלא
שלא תהיה ברירה ונצטרך לחסל את הסורים ,כי הם יכניסו לשם
שתי דיוויזיות לפחות ,והם ייערכו עם מערך אחד באזור קרעון-
ראשיא משני עברי ג'בל ערבה ועם מערך נוסף צפונית לשם .לכן
צריך לעשות את כל ההכנות כדי שעוצבת הפלדה תוקצה לגיס
הצפוני אשר משימתו תהיה בבקעה ,כי המערכה שם תהיה כבדה
מאוד .זאת כיוון שהסורים יגנו על לבנון; הם רואים במדינה זו
חלק אינטגרלי מהשטח הסורי והם לא יאפשרו לנו לעשות שם
כבתוך שלנו" .איש לא קיבל את מה שאמר .נוסף על כך אמרו:
"רוצה לשחק? שישחק" .התוצאה הייתה שקמ"ני האוגדות נאלצו

הנחתת כוחות צנחנים בשפך האוואלי

להכין ולהציג שתי מערכות עזרים  -האחת לפיקוד והאחרת לגיס.

ההבדל בין מפקד לבין קמ"ן בגיבוש הדפ"א לאויב

קיימת בעיה מובנית בקרב הקמ"נים-המעריכים .הבעיה היא
עד כמה הקמ"ן (וביושר מלא) מוכשר לגבש את הדפ"א לאויב.
קמ"ן שלא היה לו ניסיון בפיקוד על עוצבות בשדה הקרב ,לא
על גדודים ואפילו לא על פלוגות צריך לתת הערכה כיצד יפעל
הצבא הסורי ,או חטיבה סורית ,או אוגדה סורית ,או גיס סורי.
לקמ"ן יש כמה כלים לעניין הזה .הכלי העיקרי הוא המידע על
התרגילים בצבא האויב .מזה הקמ"ן יכול לעשות "הערכה".
למפקד יש כלים טובים הרבה יותר להעריך איך תפעל דיוויזיה
בשדה הקרב .אלא שגם המפקדים בצה"ל ,בגלל הכשרה לא
מתאימה ,התרגלו בעת ההיא לכך שמטילים על הקמ"ן את
גיבוש הדפ"א לאויב ואז מאמצים אותה.

קיימת בעיה מובנית בקרב הקמ"נים-המעריכים.
הבעיה היא עד כמה הקמ"ן (וביושר מלא) מוכשר
לגבש את הדפ"א לאויב .למפקד יש כלים טובים
הרבה יותר להעריך איך תפעל דיוויזיה בשדה
הקרב .אלא שגם המפקדים בצה"ל ,בגלל הכשרה
לא מתאימה ,התרגלו בעת ההיא לכך שמטילים על
הקמ"ן את גיבוש הדפ"א לאויב ואז מאמצים אותה
קמ"ן שהפגין ספקות נראה כחלש ,ולכן הייתה נטייה לגבש
דפ"א ולתת תשובות מוחלטות על הכול .וכך העסק נראה
כ"פתור"  -עד שהגיעו לרגע האמת.
האם בעת גיבוש הדפ"א והצגתה אף אחד לא פצה פה ולא

שאל "איפה דיוויזיה  ?"1איש לא פקפק בהנחות היסוד?
התשובה מורכבת .חלק מהמפקדים היו מעורבים בתהליכים,
ולכן נכנס גם הגורם האמוציונלי .המבצע הזה לא החל כמבצע
מטכ"לי אלא כפיקודי .הדפ"אות גובשו ,במקור ,בפיקוד הצפון,
אם כי עברו בזירה המזרחית של חטיבת המחקר באמ"ן אצל
ראש הזירה ואושרו שם .הוויכוחים הגיעו עד השר ,והוא דחה
את התיאוריה שהסורים יילחמו .המלחמה התחילה כשאוגדת
סיני חיכתה יומיים לפני שהתקדמה בגזרה המזרחית.

סיכום

תחילתה של מלחמת של"ג דמתה לתכנון האופרטיבי של פקודת
"אורנים מתגלגל"  -ביצוע תוכנית "אורנים" בשלבים על פי קצב
צבירת הסד"כ .נשאלת השאלה עד כמה מהתוכנית הוחלט על ידי
הממשלה ,כמו גם מה עמד ביסוד החלטת הממשלה  -האם הנחות
היסוד ,או שמדובר על מבצע ליטאני מורחב...
הקו שדובר עליו בפקודה המבצעית היה קו צידון חאצביא .היה
זה פחות ממה שדובר עליו בממשלה .זו דיברה על  40ק"מ (טווח
הירי) ,ואילו בפקודת המבצע ,שלא השתנתה במהלך חצי השנה
האחרונה שלפני מלחמת של"ג ,אומנם הזכירו גם כוננות לחבירה
לנוצרים בבירות והשמדת הכוח הסורי בלבנון ,אולם היו אלו רק
תכנונים נצורים.
קמ"נים ברמת הסא"ל באותה התקופה ואחריה אמרו שלא תיתכן
אפשרות להילחם עם המחבלים בלי להתנגש גם עם הסורים ,אבל
זה לא מה שנכלל בסיכומי המודיעין שליוו את פקודות המבצע.
הבעיה איננה בהטעיה מכוונת ,אלא בכוונה "להתיישר" עם הכוונות
של הדרג שמעל ,טעות פשוטה בהערכה וקריאה לא נכונה  -כל
הדרגים קראו לא נכון צעדים או משמעויות אופרטיביות מהניתוח
של הסורים ומאותה היערכות.
אם בוחנים היטב גם את ההיערכות הקודמת של הסורים בלבנון,
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המל"מ העלה
אתר אינטרנט חדש

נגמ"ש של צה"ל למרגלות הבופור

הרי שההגנה על הקו שלהם התבססה דווקא בתנועה מערבה ולא
בהצטמצמות ובהתכנסות למעברים .יש בכך היגיון טקטי פשוט
ואף מענה אופרטיבי אשר אמור היה להיות מובא בחשבון.
מאמר זה מציג את ראשית השאלה של "מה קדם למה" .כלומר -
האם ההערכה המדינית-אסטרטגית קדמה ושימשה בסיס למימוש
הנחות היסוד של הדפ"א כפי שהוצגה ,או שהדפ"א נכתבה בהתאם
לראייה מדינית-אסטרטגית.
כמו כן נבדק מה החליטה הממשלה כתוצאה מהדפ"א .הממשלה
החליטה בפירוש על "ניקוי" דרום לבנון ממחבלים לכל הרוחב עד
קו  40ק"מ ,והקו שהציג רפול לממשלה היה הרבה יותר צפוני מזה
שציין בפקודה לצבא .הפקודה לצבא הייתה קו צידון-חאצביא,
בעוד שהקו שהוצג לממשלה היה דמור-קרעון ,וזה מה שאישרה.
ההחלטה על "מהלך חניבעל" התקבלה כאשר היה ברור
שהמאמצים בציר החוף ובגזרה המערבית הולכים טוב .הוחלט אז
להכניס את עוצבת הפלדה בכוונה לגרום לנסיגת הצבא הסורי ,כדי
שנוכל לטפל במחבלים .הייתה פה איזו הנחה סמויה כאילו הסורים
מבינים ללבנו ,כי המהלך שלנו אל תוך דרום הגזרה המזרחית
(דהיינו  -קו חאצביא ,לרבות "עיר הפלך") התפרש כמהלך מגננתי
טהור שהסורים ,בעקבות הודעות ברדיו ,לא יגיבו לו.
השינויים שהיו בהחלטות הממשלה לגבי המבצע לא גרמו לשינוי
הדפ"א .כיצד אפשר ,לאור החלטת הממשלה מ 5-ביוני ,שסעיף ג'
בה אומר :אנחנו נשאף שלא להילחם בצבא הסורי ושלא יילחם
איתנו ,לכתוב בהנחת היסוד של הדפ"א לאויב שמבצע של"ג
מטרתו לכבוש את לבנון עד קו רייק-ג'וניה? ברור שזה לא מסתדר.
הפקודה המבצעית כפי שהוצאה לצבא ב 5-וב 6-ביוני בהחלט
מתאימה לסעיפי החלטת ממשלה .השאלה נשאלת שוב :כאנשי
מודיעין ,כיצד אנחנו חשים? איזו גרסה תתקבל לגבי מה קרה שם
בדיוק? האם "הדביקו" כמה סיכומי מודיעין ,האם לקחו סיכום
מודיעין שהתאים לדבר אחד והצמידו אותו לדבר אחר? האם
רצו לרצות את רצון האלוף או הקברניט ,או האם לא רצו ו"סתם"
העריכו הערכה מוטעית?
איך שנסתכל על הנושא הזה ,אלה "כרעי תרנגולת" .
רשימת המקורות מופיעה באתר המל"מ ,בגרסה האינטרנטית
של הגיליון בעמ' 49
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בשעה טובה הושלמה הקמתו של אתר האינטרנט החדש של
אתר ההנצחה והמל"מ שמחליף את האתר הוותיק .האתר
נותר באותה כתובת  - www.intelligence.org.il -והוא
עשיר בתוכן וכולל סרטונים ,מאמרים בנושאי מודיעין,
תמונות ופרקי מורשת והיסטוריה .במרכז האתר הרשומה
"נר לזכרם" ,ולצדה פרטי החלל שבאותו יום חל יום השנה
העברי לנפילתו .באתר מונצחים חללי הקהילה המוכרים
על ידי המל"מ ,דברים לזכרם הלקוחים מאתר "יזכור" של
משרד הביטחון וחומרים נוספים שנכתבו על ידי המשפחות
והחברים ונמצאים במאגר הממוחשב של המל"מ.
האתר מציע יכולת חיפוש מתקדמת הן במאגר המידע
והן בביטאונים שפרסם המל"מ ב 26-שנותיו .מקום מיוחד
מוקדש לתוכנית "ימי חוויה מודיעינית לנוער" ,שבמסגרתה
מארח המל"מ מדי שבוע תלמידי תיכון ,בעיקר מהפריפריה,
לפרק של מורשת המודיעין.
האתר ישמש ערוץ תקשורת בין הנהלת העמותה וחבריה,
בין היתר באמצעות פורום שפתוח רק לחברי המל"מ .כניסה
לפורום מתאפשרת באמצעות שם משתמש וסיסמה
שאותם ניתן לקבל מנטע זיו-אב ,מזכירת העמותה.
האתר הוקם בשיתוף פעולה עם המרכז לטכנולוגיה חינוכית
(מט"ח) שימשיך לתחזק אותו וכן עם מתנדבים מהעמותה
שלהם אנו חייבים תודה .תודה מיוחדת לקרן ההנצחה ע"ש
מאיר עמית במל"מ ,לידיד המל"מ מיכאל (מיקי) פדרמן
ולחוג ידידי המל"מ (חיד"ה) על תרומתם הנדיבה .הנכם
מוזמנים לגלוש וליהנות!

קהילת המודיעין
ובית המל"מ
זוכרים את חלליהם
במלחמת שלום הגליל
ובפעילות בלבנון

יוני  - 1982מאי 2000

חללי חיל המודיעין
זיו קולברג ז"ל
ניר ישועה ז"ל
רמי כהן ז"ל
אבנר סנחאני ז"ל
אהוד גראוברט ז"ל
נפתלי יהב ז"ל
שאול זהבי ז"ל
רוברט כהן ז"ל
יעקב טראב ז"ל
בועז רביד ז"ל

י"ט בסיוון תשמ"ב 10/6/82
כ"א בסיוון תשמ"ב 12/6/82
י"ח בחשוון תשמ"ג 4/11/82
י"ח בחשוון תשמ"ג 4/11/82
כ"ה בחשוון תשמ"א 11/11/82
ז' בטבת תשמ"ג 23/12/82
כ"ז בשבט תשמ"ה 18/2/85
כ"ב באדר תשמ"ה 14/3/85
כ"ד באדר תשמ"ה 17/3/85
י"ז באייר תשמ"ח 4/5/88

חללי שירות הביטחון הכללי

ד' בתמוז תשמ"ב 25/6/82
יואל להק ז"ל
אברהם (אבי) בן-שמואל ז"ל כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
שבתאי גולמבה ,ז"ל
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
שמעון זהבי ז"ל
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
חנן (חנינה) זיו ז"ל
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
יחזקאל חורש ז"ל
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
דב (דובי) לבבי ז"ל
צבי (צביקה) פוגל ז"ל
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
עמוס רימון ז"ל
כ"ה בחשוון תשמ"ג 11/11/82
מאיר שמי ז"ל
כ"ח בחשוון תשמ"ד 4/11/83
אבי בר נס ז"ל
כ"ח בחשוון תשמ"ד 4/11/83
אשר חסין ז"ל
כ"ח בחשוון תשמ"ד 4/11/83
אלק פרגמנט ז"ל
כ"ו באלול תשמ"ד 23/9/84
זאב גבע ז"ל

חללי חיל האיסוף הקרבי
אמיר קרא ז"ל
יצחק (צחי) מזרחי ז"ל
עידן גבריאל ז"ל
קובי בן שם ז"ל
יפתח שלפוברסקי ז"ל
עידן אלפר ז"ל
גל לב-רן ז"ל
יהונתן (יוני) דבירי ז"ל
אורי סמואלוב ז"ל
זהר דורון ז"ל

י"ז באייר תשנ"ה 17/5/95
י"ב בסיוון תשנ"ו 30/5/96
כ"ג בסיוון תשנ"ו 10/6/96
כ"ח בשבט תשנ"ז 4/2/97
כ"ח בשבט תשנ"ז 4/2/97
כ"ח בשבט תשנ"ז 4/2/97
כ"ז באלול תשנ"ז 29/9/97
ל' בשבט תשנ"ח 26/2/98
כ"ז באב תשנ"ח 19/8/98
ט"ו בתשרי תשנ"ט 5/10/98

זכרם שמור עמנו לברכה!
גיליון  63סיוון תשע”ב
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למלחמת שלום הגליל

השב"כ במלחמת
שלום הגליל

שירות הביטחון הכללי לא היה אמור לקחת חלק במלחמה מעבר לשליחת קצין קישור ,אבל מצא את עצמו
מעורב בה עד צוואר  מהמשימות המוגדרות שכללו לכידת אנשי פח"ע ,איסוף אמל"ח ובניית תשתית
מודיעינית נשארה בעיקר פעילות הגנה של חשיפת חוליות ,נוכח הפיגועים הרבים שהלכו וגברו

אסון צור השני 4 ,בנובמבר 1983

רפי קיטרון

ד"ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ,אוניברסיטת בר-אילן;
 aphik@bezeqint.netr

שירות הבטחון הכללי היה מודע היה מודע להכנות לקראת "מבצע
של"ג" ,אך ההנחה המוקדמת הייתה כי מדובר במבצע במתכונת
של "מבצע ליטאני" במרס  ,1978אשר בו לא נטל השירות כל חלק.
לפיכך ,כל שסוכם ערב המבצע היה כי מרחב צפון של השירות
ימנה קצין קישור לחפ"ק אלוף פיקוד הצפון ,אשר ישהה במקום
בכל מהלך הלחימה למטרות תקשורת ודיווח .כאשר פתח צה"ל
במבצע ב 6-ביוני  ,1982המציאות טפחה על פני כל הנוגעים בדבר.
בסופו של דבר השירות היה מעורב בלבנון עד צוואר ,ובשלבים
16
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הראשונים היה היעדר ההכנה המוקדמת בעוכריו.
כך אירע שרק עשרה ימים לאחר פרוץ המלחמה אישר שר
הביטחון ,לבקשת ראש הממשלה ,כי השירות יפעל בשטח שנכבש
על ידי צה"ל בלבנון .למרות ההתראה הקצרה התארגן השירות
במהירות ,וכבר ב 20-ביוני  1982יצאה קבוצת חלוץ של השירות
והוקמו שתי הנפות הראשונות ,בצור ובצידון .שתי משימות הוטלו
על היחידה שבלבנון :הראשונה הייתה לכידת אנשי פח"ע ואיסוף
אמל"ח ,והשנייה הייתה בניית תשתית מודיעינית .כן נרתם השירות
לאיתור נעדרי צה"ל מהמלחמה ,והיה אף ניסיון לאתר את שרידיהם
ולברר מה עלה בגורלם של כ"ג יורדי הסירה שנעלמו ב .1941-חצי
שנה לאחר הכניסה ללבנון הוקמה נפה נוספת ,באנצאר ,שמאוחר
יותר הועברה לנבטיה .כן הוקמה נפה בעליי.

 130פיגועים בחודש

כבר בהתחלה התבררה תמונה של אזור שנשלט זה שנים ארוכות
על ידי ארגוני החבלה ואוכלוסייה בת אלפי בני אדם שהייתה
נגועה בפח"ע ברמה זו או אחרת .השיטות והכלים ללחימה בפח"ע
היו אומנם נהירים לשירות מעבודתו בשטחים מאז  ,1967אך
התנאים בלבנון היו שונים מאלה ששררו ביהודה ושומרון ובחבל
עזה ,בעיקר מבחינת הממדים הגדולים בהרבה ,קרי :קשת יריבים
רחבה וגדולה ואינטנסיביות של פעילות ,שאינן בנות-השוואה
למה שהיה מוכר עד אז.
הארגונים הפלסטיניים היו הראשונים להתגבר על הלם המלחמה
והכיבוש ולהתארגן לפח"ע .לאחר תקופה קצרה הצטרפו אליהם
ארגונים לבנוניים שהתבססו על מיליציות מקומיות שפעלו עוד
קודם ל"מבצע של"ג" .שתי המיליציות העיקריות והחשובות ביותר
שפעלו אותה עת בדרום לבנון היו" :אל-אמל" של העדה השיעית
ו"המפלגה הפרוגרסיבית הסוציאליסטית" של העדה הדרוזית.
החל מאוקטובר  1982הלכו ורבו הפיגועים נגד צה"ל ,ועמם
מעורבות גדלה והולכת של ארגונים לבנוניים .בין אלה בלטו ארגוני
שמאל כמו "מפלגת העבודה הסוציאליסטית הערבית"" ,המפלגה
הקומוניסטית הלבנונית" ונוספים ,שחברו יחדיו למאבק בישראל.
למעשה ,מאמצע  1983הפכו הפלסטינים ליריב משני .השלב
הקריטי היה כאשר "השד השיעי" יצא מהבקבוק בכל עוצמתו
הקטלנית .בשלב האחרון של השהות בלבנון ,ב,1985-1984-
רק  25התארגנויות מתוך  182שנחשפו היו שייכות לארגונים
הפלסטיניים המסורתיים ,בעוד שהשיעים הם שנתנו את הטון.
נוסף על פעילותם במסגרת אל-אמל וחזבאללה שהוקם ב,1982-
שהיו ארגונים על טהרת השיעים ,הם היו גם גורם מרכזי בפעילותן
של "המפלגה הקומוניסטית הלבנונית" ושל ארגון העבודה
הקומוניסטי.

רק עשרה ימים לאחר פרוץ המלחמה אישר שר
הביטחון ,לבקשת ראש הממשלה ,כי השירות
יפעל בשטח שנכבש על ידי צה"ל בלבנון .למרות
ההתראה הקצרה התארגן השירות במהירות ,וכבר
ב 20-ביוני  1982יצאה קבוצת חלוץ של השירות
והוקמו שתי הנפות הראשונות
התוצאה הייתה עלייה גדולה במספר הפיגועים ובחומרתם,
שגרמה לנפגעים רבים בקרב חיילי צה"ל בלבנון .השיא הגיע לאחר
תחילת הנסיגה מלבנון בפברואר  ,1985אז אירעו כ 130-פיגועים
בחודש .באותה שנה נפלו  41אנשים מכוחותינו ,בהם רכז שב"כ.
פיגועים אלה גרמו לכך שהמטרה העיקרית של פעילות השירות
בלבנון הפכה להיות הגנה על צה"ל ,דהיינו חשיפת חוליות מפגעות
ולחימה בטרור כדי למנוע פגיעה בכוחות הפועלים בלבנון .נושאים
כמו איסוף אמל"ח לשמו או בניית תשתית מודיעינית נדחקו הצדה.
במקביל להתעצמות הפח"ע החלו ארגוני המחבלים לראות בעובדי
השירות את אויבם העיקרי ועשו מאמצים לפגוע בהם .החל מסוף
אוקטובר  1982החלה סדרת התנקשויות בעובדי השירות.
כתוצאה מכל אלה נאלצו עובדי השירות להתמודד ,הן במישור
המקצועי והן בהיבט של שמירה על ביטחונם הם ,עם יריבים מכל
קצות הקשת בלבנון ,ולא רק עם ארגוני הפח"ע הפלסטיניים שהיו
היריבים היחידים בתחילת פעילותו של השירות בלבנון.

הריסות מפקדת צה"ל בצור

נסוגים לקו האוואלי

אין חולק כי פעילות השירות בלבנון תרמה תרומה נכבדה לצמצום
רמת הפח"ע בשטח ,אלא שפעילות היריבים הייתה כה גבוהה שלא
היה די בהישגי השירות כשלעצמו .הסיבות העיקריות לכך קשורות
לתנאים הייחודיים לדרום לבנון ,כמו קלות התנועה הדו-סטרית בין
השטח שבידי צה"ל לבין השטח שבשליטת הסורים והמחבלים,
היעדר הרתעה של ממש וכן כמויות בלתי נדלות של אמל"ח ושל
תשתיות אנושיות .הפעילות בלבנון לא באה במקומן של משימות
אחרות בשטחים ובישראל ,שהשירות היה חייב לשמור על רמת
ביטחון פנים סבירה בהם .למרות (ואולי בגלל) מלחמת של"ג חלה
עלייה גדולה ברמת הפח"ע בישראל ובשטחים.

הפיגועים גרמו לכך שהמטרה העיקרית של
פעילות השירות בלבנון הפכה להיות הגנה על
צה"ל ,דהיינו חשיפת חוליות מפגעות ולחימה
בטרור כדי למנוע פגיעה בכוחות הפועלים בלבנון.
נושאים כמו איסוף אמל"ח לשמו או בניית תשתית
מודיעינית נדחקו הצדה
הקיפאון המדיני והתגברות הפיגועים הביאו את ממשלת ישראל
להחלטה להסיג את צה"ל ,ועמו השב"כ ,אל קו האוואלי ,כדי
לצמצם את השטח הכבוש בלבנון ולהפחית בכך את החיכוך עם
האוכלוסייה העוינת .בספטמבר  1983נערך צה"ל ,ועמו השירות,
על הקו החדש שממנו החלה הנסיגה ההדרגתית שהסתיימה
רשמית ביוני  .1985אז התייצבו כוחות צה"ל על רצועת ביטחון
בדרום לבנון .למעשה השירות חדל מלפעול בלבנון (למעט שלושה
אנשים שהושאלו זמנית ליק"ל) מאז סוף אפריל  ,1985עת פינה
צה"ל את מרבית כוחותיו משם.
עד סוף  1984קיפדו  14עובדי שירות את חייהם בלבנון  -שניים
מהם תוך פעילות מבצעית ,תשעה באסון צור הראשון ב11-
בנובמבר  1982ושלושה באסון צור השני ב 4-בנובמבר  .1983
גיליון  63סיוון תשע”ב
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היסטוריה מודיעינית בתמונות

יענקל'ה מן

מלחמת שלום הגליל1982 ,
חברי מערכת "מבט מל"מ"
מרכינים ראש עם פטירתו
של חברנו

לוח

מים בתצפית

על אזור הק
רבות בצידון

יענקל'ה מן

שיזם את מדור "היסטוריה
מודיעינית בתמונות" וערך
אותו במשך שנים.
רוחו תישאר עמנו !
וי על ידי כוחותינו

רה של מחבל שב

חקי

טיפול ב

שבוי סו
רי במהלך

18

גיליון  63מאי 2012

חקירתו

הסיפור שלי

בבגדאד ,ערב מלחמה
כשהגיע סמי מוריה מעיראק לארץ ישראל לא היה לו זמן רב להתאקלם :מיד נשלח בחזרה כדי לרכז את
הפעילות המודיעינית לקראת מלחמת העצמאות ולהעלות לארץ צעירים בדרכונים מזויפים  את המידע
קיבל מחברי "החלוץ" ,מחוגי הצבא ואף מדיון סודי של הפרלמנט
שמואל (סמי) מוריה
לארץ ישראל הגעתי בסוף אוקטובר  1947בראש קבוצה של 77
עולים שעשתה דרכה מבגדאד במסלול מפרך :דרך כרבלה ,עיר
הקודש של השיעים ,עבור במדבר העיראקי עד לגבול עיראק-
ירדן ומשם דרך ארביד ,ג'רש ,עמאן ועד קיבוץ בית הערבה בדרך
שארכה כ 58-שעות .שלושה שליחים היו אז בבגדאד  -יודקה
רבינוביץ מכפר גלעדי ,ירחמיאל אסא מקיבוץ חולתא ומוטקה בן
צור (בנצ'בסקי) ,שליח ה"הגנה"  -אך למרות נוכחותם הופסקה
העלייה הבלתי לגאלית כמעט לחלוטין .התבקשתי לפיכך לחזור
לעיראק ,אולם למרות הלחץ הגדול עליי מצד השליחים בבגדאד
והמוסד לעלייה ב' בתל אביב סירבתי.

יחידות הצבא העיראקי עברו בדרכן בעיירות
פלוג'ה ורמאדי ,שבהן התגוררו יהודים ,מהם חברי
תנועת "החלוץ" הציונית שפעלה במחתרת .עליהם
הוטל לצפות מדי יום בתנועת הצבא ולרשום כל
פרט רלוונטי
לא לאורך זמן יכולתי לעמוד בסירובי .עד מהרה התפשטו בארץ
המאורעות והתקפות הערבים ,והיה ברור שהצבא העיראקי
ישתתף במלחמה שתהיה נגד היהודים .מכאן עלתה הדרישה
לספק מידע מהימן על כוחות הצבא העיראקי שישוגרו לארץ ,סוג
הנשק ,התחמושת וכל דבר הקשור בשיגור הכוח .כמו כן היה צורך
לשלוח משם לארץ יהודים צעירים המוכנים להצטרף לכוחות
הלוחמים נגד הערבים .בשל המצב הסכמתי לחזור לעיראק .ב10-
במרס  1948טסתי לבגדאד בדרכון עיראקי אמיתי של שלמה הלל,
שהמוסד לעלייה החליף בו את תמונתו בתמונתי .הודעה על כך
נמסרה לקצין ביקורת הגבולות בשדה התעופה שהמתין לי ליד
כבש המטוס.
כל יחידות הצבא העיראקי ,על חייליהן ,נשקם וציודם ,עברו בדרכן
לארץ ישראל בעיירות פלוג'ה ורמאדי .בעיירות אלה התגוררו יהודים,
והיה קשה להבדיל בינם לבין הערבים בשל חזותם הדומה ,לבושם
הזהה והשפה שבפיהם .בעיירות אלה הופעלו תאים של תנועת
"החלוץ" הציונית שפעלה במחתרת ,ועל החברים הוטל לצפות מדי
יום בתנועת הצבא העיראקי שנסע לעבר הירדן ולרשום את מספרי
המכוניות ,מספר החיילים בכל מכונית ,ציודם האישי ,מקלעים,
תותחים נגררים ,ארגזי תחמושת וכל פריט צבאי אחר שעבר דרך
העיירות האלה .מדי יום הגיעו שליחים מהעיירות האלה לבגדאד
ומסרו את הרישומים לאחד המדריכים של המחתרת ,גלעד כהן,
שהייתה לו חנות ,והוא דאג להעביר אליי את כל החומר שקיבל.
מקור חשוב היה לנו ,יהודי בשם סימון סימן טוב שהיה קצין בדרגת
מקדם (סגן-אלוף) והיה אחראי מתוקף תפקידו למחלקת האספקה

והציוד בחיל האוויר .סימן טוב אולץ לפרוש לגמלאות ובכל יום היה
נפגש עם חבריו הגמלאים שהיו בדרגתו ומעלה .בחודשים מרס עד
יוני  1948נסבו רוב השיחות שלהם סביב היערכות הצבא העיראקי
למלחמה בארץ ישראל ,ומידע רב התקבל בהן.

הישיבה הסודית מדווחת ברדיו

כשהגעתי לבגדאד קשרתי קשרים עם אחד הקצינים שהיה
הממונה על הנפקת דרכונים .קיבלתי ממנו חבילת דרכונים ריקים,
מילאתי אותם כראות עיניי  -זיווגתי ,למשל ,אח ואחות כבני זוג
 ובשבוע האחרון של חודש מרס נשלחו שני הזוגות הראשוניםשהתחזו לנוצרים ,בידיעתו של קצין ביקורת הגבולות בשדה
התעופה שהיה מודע לכך שהדרכונים מזויפים .הזוגות הצעירים
היו פעילי המחתרת החלוצית הציונית וכולם היו מוכנים להצטרף
מיד לכוחות הלוחמים בארץ .את הטיסות הפעילה חברת התעופה
"איג'יפשן אייר" שטסה בין בגדאד ,לוד וקהיר .הזוג האחרון
שהוברח במסגרת זו היה מרדכי בן צור וחברת ה"הגנה" נינא ,והם
התחתנו בארץ כדת משה וישראל.
באפריל  1948התכנס הפרלמנט העיראקי (מג'לס אל-נואב) לישיבה
סודית כדי לדון בהצטרפות עיראק ליתר מדינות ערב למלחמה
בארץ ישראל .חברי הפרלמנט היהודים התבקשו לא להשתתף
בדיון ,ולמרות זאת קיבלנו דיווח מקיף על הדיון הסוער שהיה שם
באותו ערב .דיווחנו לארץ בקשר האלחוטי על תמצית הדיון.

מקור חשוב היה לנו ,יהודי בשם סימון סימן טוב
שהיה קצין בדרגת מקדם (סגן-אלוף) ואולץ
לפרוש לגמלאות .בכל יום היה נפגש עם חבריו
הגמלאים שהיו בדרגתו ומעלה .בחודשים מרס עד
יוני  1948נסבו רוב השיחות שלהם סביב היערכות
הצבא העיראקי
אחרי יומיים שמענו ברדיו את ארוסתי אז ,שולמית מוריה ,שהייתה
הקריינית של קול ה"הגנה" בערבית ששידרה במחתרת בתל אביב
כשהבריטים עוד היו בארץ ,מספרת בפינה היומית "האם יודע
כבוד המאזין מה התרחש במדינות ערב ובקרב ערבי ארץ ישראל"
על ההתרחשות באותה ישיבת פרלמנט .דובר ממשלת עיראק,
מחמד אל-צדר ,התפלא כיצד דיון סודי בפרלמנט העיראקי הגיע
במהירות כזו לארץ ישראל ושודר על ידי היהודים .הוא הסיק מכך
שיש תחנת אלחוט שהיהודים מפעילים בבגדאד.
כשחזרתי לארץ בסוף יולי  1949עיינתי בתיק הידיעות שהעברנו
על היערכות הצבא העיראקי ופירוט על הכוחות ששוגרו .התרגשתי
למצוא בתיק מכתב הערכה מיגאל ידין למוסד לעלייה ב' ,שבו הוא
ציין את חשיבות הדיווחים שהתקבלו מבגדאד בתקופה הקשה
והמכריעה במלחמת העצמאות .
גיליון  63סיוון תשע”ב
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ה"להבה" שהציתה יחידת
הקת"מ אצל יהודי סוריה
בשנים  1961-1959העלתה יחידת הקת"מ (יחידת היומינט של אמ"ן) כ 100-יהודים מסוריה דרך לבנון 25 
מבצעי ההברחות ,שכונו מבצעי "להבה" ,נשאו בחובם סיכונים רבים והתבצעו בדרך חתחתים ,תוך היעזרות
במבריחים מפוקפקים ושיחוד גורמי ממשל  פרסום ראשון
גדעון מיטשניק

סא"ל ,לשעבר רע"ן ההיסטוריה והמורשת בחמ"ן וכיום רע"ן במחלקת
ההיסטוריה בצה"ל; gidim2007@gmail.com

מבצעי "להבה" היו הכינוי שניתן על ידי יחידת הקת"מ (יחידת
היומינט של אמ"ן) לפעילות אנשיה להעלאת עשרות יהודים
מסוריה לישראל ,דרך לבנון .בשנים  1961-1959היה בסיס צפון
של יחידה  154אחראי להעלאת כ 100-יהודים בדרך זו .הפעילות
התבצעה ב 25-מבצעים נפרדים והתבססה על הפעלת רשתות
סוכנים וסייענים בדרום לבנון .דמות המפתח הייתה שולה כהן
קישיק ,שנחשבה ל"מרגלת הישראלית" בלבנון ואף נעצרה וישבה
בכלא הלבנוני.
הפעלת הסוכנים והסייענים הללו על ידי מרחב צפון החלה שנים
לפני מבצעי "להבה" לטובת משימות שונות לאיסוף מודיעין צבאי
ואחר בלבנון ובסוריה.
בתקופת הפעילות ,בשנים  ,1961-1959הקדישו אנשי יחידת
הקת"מ מאמץ רב בנושא העלאת היהודים .סייענים יהודים בבירות
היו חלק חשוב מהרשת.

על ההחלטה לעלות השפיע היחס של השלטונות
ושל התושבים ליהודים ,שסבלו מהתנכלויות,
מרדיפות ,מהשפלות ומדיכוי .היו מקרים של לחץ
להתאסלמות ,מקרי אונס של נערות וגיוס בכפייה
לצבא של בני נוער
שמוליק גורן ,שהיה מפקד בסיס צפון של יחידה  154בחלק
מתקופת המבצע (ולימים מפקד היחידה ומתאם פעולות הממשלה
בשטחים) ,מעיד כי המבצע היה מורכב והצריך התמודדות עם
בעיות רבות ,אך את אנשי היחידה הניעו תחושת שליחות וציונות
לשמה .סגנו של גורן ,בני זאבי ,שהיה לו תפקיד מרכזי בניהול
המבצע מראשיתו ,מונה בהמשך למפקד הבסיס והמשיך להוביל
את הפעילות.

רעיון יצירתי

ראשיתו של מבצע "להבה" הייתה בבריחת שני צעירים יהודים
תושבי דמשק אל לבנון תוך ניצול שיירה של תושבי לבנון שחזרו
מסוריה ,שאליה הגיעו לרגל ביקור נשיא מצרים ,ג'מאל עבד
אל-נאצר ,בבירה הסורית באפריל  .1958הם חיפשו דרך לעלות
ארצה ,ולשולה כהן ,הסוכנת הישראלית שישבה בבירות ,היה
רעיון יצירתי .היא חשבה על כינון ערוץ הברחה חדש באמצעות
יחידת הקת"מ .כהן החליטה לשלוח סוכן בשם "סשה" אל מפעיליו
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ביחידת הקת"מ עם הצעה להתחיל במבצע לקליטת העולים.
ממסמך שנושא את הכותרת "דו"ח מבצע להבה מס'  "1מ26-
באפריל  1959שעליו חתום שמוליק גורן ,מפקד הבסיס ,עולים
הפרטים הבאים:
 ב 15-באפריל  1959הופיע "סשה" אצל מפעיליו וסיפר להם
על פנייה שקיבל משולה כהן כמה ימים קודם לכן עם בקשה
שיחלץ מבירות לישראל שני צעירים שהגיעו לשם מסוריה.
לאחר התייעצות בבסיס היחידה הונחה "סשה" לחזור לבירות
ולהביא פתק בכתב ידה של שולה כהן עם שמות שני הבחורים
ומידע נוסף .ניסיון אימות מול סוכן אחר שאליו נשלח שדר
בבירות לא צלח.
 ב 20-באפריל חזר "סשה" עם הפרטים המבוקשים בכתב
ידה של שולה כהן .לאחר שסוכמו איתו פרטי העסקה ,כולל
הסכומים ודרכי ההעברה ,נקבע מועד למפגש הבא.
 ב 25-באפריל בערב התייצב "סשה" במשטרת מטולה עם שני
העולים הראשונים :פואד נסים סנקי בן סלים ,בן  ,21ועבדו
סובחי חמרה ,בן  .18השניים סיפרו על עוד שלושה מחבריהם
הממתינים בבירות .לאחר תחקור קצר לאימות דברי "סשה"
הועברו השניים ללינה במלון ציון בצפת .עם "סשה" סוכם
שבתוך שבוע יביא את שלושת האחרים.
 למחרת הועברו השניים לחיפה ונמסרו לנציג הסוכנות.

ההברחה מסוריה הייתה כרוכה לא רק בקשיים
אלא גם בטרגדיות :בכמה מקרים "נעלמו" צעירים
וצעירות שיצאו מסוריה עם מבריחי גבול אך
מעולם לא הגיעו אל הקהילה היהודית בלבנון.
לפחות במקרה אחד הושלכו צעירים לים על ידי
המבריחים שבידיהם הופקדו
סוד גלוי

רוב העולים מסוריה היו צעירים בני  ,18-16אך היו גם צעירים יותר,
בני  ,15-13ומיעוטם היו בגילאי ה .20-במסגרת המבצע עלו גם
שתי משפחות .רבים מהנערים ברחו מדמשק  -ברוב מהמקרים
ללא ידיעת הוריהם .היו להם תשוקה ורצון להגיע לישראל בשל
אמונה דתית וזיקה ציונית ,ולצד זה השפיע היחס של השלטונות
ושל התושבים ליהודים ,שסבלו מהתנכלויות ,מרדיפות ,מהשפלות
ומדיכוי .היו מקרים של לחץ להתאסלמות ,מקרי אונס של נערות
וגיוס בכפייה לצבא של בני נוער .ההנהגה של יהודי דמשק,
שהייתה חלשה ומפולגת ,לא פעלה להגנה אמיתית על הקהילה
או לחיזוק רוחם של בני הקהילה .היו אף מקרים של פגיעה בראשי
הקהילה .בלבנון היה מצב היהודים טוב יותר.

שמוליק גורן ,מפקד בסיס צפון של יחידה  154בעת המבצע (שלישי משמאל) ,עם אלי זעירא (שני משמאל) ,מפקד  8200אברהם אלוני (ראשון משמאל) ,קצין
המודיעין מוטי כ"ץ (מאחוריו) וקצין נוסף ,בסיור של מפקדים בכירים אחרי מלחמת ששת הימים

הגעת היהודים מסוריה ללבנון התבצעה באופן לא מאורגן ונטול יד
מכוונת .הפעילות התנהלה ללא כללי מידור ,וההברחות בוצעו על
ידי מבריחים עצמאיים ,חלקם לא אמינים .רבים מהעולים הבריחו
את הגבול צפונית או דרומית למעברים הרשמיים .מרבית הבורחים
חצו את הגבול ללבנון באזור זבדאני ומשם המשיכו לבקעה .המעבר
היה בסיוע תושבים מקומיים אשר הכירו את הדרכים באזור וקיבלו
תמורת סיועם כספים מן העולים .עולים אחרים חצו את הגבול
באזור דיר אל-עשאיר-עיתא אל-בוח'אר בעזרת מבריחים ומשם
עשו דרכם לבירות.

"סשה" ,הדמות המרכזית בפרשה ,היה מוגדר
מלכתחילה כ"סוכן בעייתי .טיפוס לא מהימן ולא
ממושמע ,יהיר וחצוף ,מקורב לארגוני פשע וחמדן
מאוד" .אך הוא הוכיח יכולות ארגון וביצוע מצוינות
ואף הצליח לשמור את כל הפעילות בחשאי
ההברחה מסוריה הייתה כרוכה לא רק בקשיים אלא גם בטרגדיות:
בכמה מקרים "נעלמו" צעירים וצעירות שיצאו מסוריה עם מבריחי
גבול אך מעולם לא הגיעו אל הקהילה היהודית בלבנון .הדבר
התברר רק כאשר בני משפחותיהם המודאגים התעניינו בגורלם.
לפחות במקרה אחד הושלכו צעירים לים על ידי המבריחים
שבידיהם הופקדו.
הבורחים מסוריה שהו כמה ימים עד שבועות בבירות  -בבית
הכנסת ,במוסד ציבורי אחר או בבתיהם של פעילים  -עד להעברתם
דרומה לישראל .עם הגעת היהודים לבירות היו הפעילים מודיעים
על כך לשולה כהן ,וזו נהגה לקבוע מועד להעברתם לידי "סשה"
או לידי אחיו "סנק".
עם הזמן הפך דבר בריחתם של יהודים מסוריה והגעתם לבירות
כתחנת ביניים בדרך לישראל ל"סוד גלוי" .הדבר היווה סיכון
לקהילה היהודית בבירות ,והיו אף כמה יהודים שניסו לסחוט

את הבורחים .בקרב בני הקהילה בבירות היו ויכוחים ועימותים
בשאלת הסיוע לבורחים" .העולים שהגיעו מסוריה ללבנון ,לקהילה
היהודית בשכונת היהודים בבירות ,גרמו ללחץ על הקהילה ,ואלו
עשו הכול כדי להשתחרר מהלחץ הזה" ,אומר גורן.
במשך כחמישה חודשים אף נעצרו המבצעים לגמרי ,בין נובמבר
 1960למרס  ,1961לאחר ששלטונות סוריה ביקשו משלטונות לבנון
לעצור את המעורבים בפעילות בלבנון ,וגורמי הביטחון הלבנוניים
החלו בפעילות מול הקהילה היהודית בבירות.

הסוכן הכפול

שני הגורמים המרכזיים במבצעי "להבה" ,האחים "סשה" ו"סנק",
היו סוכני בסיס צפון של היחידה אשר היה להם קשר אל שולה
כהן .לצדם פעלו לפחות עוד ארבעה סוכנים של היחידה ,שבין
חלקם הייתה קרבת משפחה .שני קצינים בצבא לבנון דאגו
להעביר את העולים בכלי רכב בכבישי דרום לבנון ונסעו בכל פעם
לפני רכב המבריחים .סייען נוסף היה איש משרד הפנים בבירות
אשר סייע למנהיגי הרשת בהשגת תיעוד .הלה נרצח בכלא על ידי
אחד ממנהיגי הרשת מאחר שהעיד נגד חבריו.
"סשה" ,הדמות המרכזית בפרשה ,היה מוגדר מלכתחילה כ"סוכן
בעייתי .טיפוס לא מהימן ולא ממושמע ,יהיר וחצוף ,מקורב
לארגוני פשע וחמדן מאוד" .הוא עבד גם עבור הסורים והלבנונים
(ככל הנראה לא מול ישראל) ,אך הדבר לא השפיע על פעילות
ההברחה" .סשה" היה אחראי לכל ההתנהלות מרגע שקיבל לידיו
את הצעירים והצעירות והוא למעשה הפעיל את רשת ההברחה,
כולל שיחוד אנשי ביטחון ופקידים .הוא הוכיח יכולות ארגון וביצוע
מצוינות ואף הצליח לשמור את כל הפעילות בחשאי.
שמוליק גורן" :לקחנו סיכון כבד מאוד .נוכח כל הבעיות והסיכונים
היה צריך להחליט אם להתבסס על טיפוס כזה ולבצע את הפעילות
או שלא .ההחלטה הייתה לבצע תוך שהיה ברור שאם חס וחלילה
יקרה משהו יחתכו לנו את הראש .אלא שהרצון להציל יהודים
גבר על כל השיקולים האחרים .במבחן התוצאה 'סשה' לא בגד,
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אנשי הבסיס פעלו במקצועיות ,ביעילות ובמסירות ,והיהודים הגיעו
לארץ" .גורן מעיד שגם בדיעבד היה מקבל אותה החלטה ומדגיש:
"אם אינך מוכן להסתכן ואם אינך מוכן לחשוב מחוץ לקופסה  -אין
הצלחות".

הסתננות רגלית למטולה

העברת העולים דרומה לכיוון הגבול עם ישראל התבצעה בדרך
כלל דרך הבקעא .המסלול כלל יציאה מבירות לכיוון שתורה ומשם
דרומה לאל-ח'יאם .לעתים נדירות נסעו דרך ציר החוף .כל העולים
הובאו למטולה ,למעט מקרה אחד שבו הובאו לקיבוץ משגב עם.
העולים לוו בדרך כלל על ידי שני מנהיגי הרשת בשתי מכוניות
נפרדות .במכונית הראשונה ישב ז'נדרמר שליווה את רוב מבצעי
"להבה" .בדרך כלל נהג זה האחרון להמתין למבריחים ולעולים מחוץ
לבירות והיה מתלווה אליהם כל הדרך ,מעבירם את המחסומים,
נפרד מהם בסמוך למרג' עיון או לאל-ח'יאם וחוזר צפונה עם אחד
האחים .בראשית הפעילות נהג הז'נדרמר ללוות את העולים ללא
שותפים ,אך ככל הנראה ,עקב קשיים שהתעוררו הוא נאלץ לגייס
שוטרים צבאיים נוספים שסייעו לו בהעברת העולים.

קיום המבצע המקביל" .והוא מסכם" :אנו קהילת המודיעין היחידה
בעולם שלאורך שנים עוסקת בהעלאת בני עמה מכל מקום ברחבי
תבל תוך סיכון חיים והקצאת משאבים רבים".
תודה ליגאל סימון ,יו"ר עמותת מודיעין  ,10לאברהם לאטי,
שכתב עבודת מורשת בנושא ,ולשמוליק גורן ,מפקד הבסיס אז.
לטובת הכנת הכתבה נעשה שימוש בספר "שירת השולמית -
סיפורה של מרגלת ציונית" מאת עזרא אלנקם יכין .ירושלים:
תש"ס.2000 ,

"המוח" מאחורי מבצע "להבה"

שמוליק גורן" :לקחנו סיכון כבד מאוד .הרצון
להציל יהודים גבר על כל השיקולים האחרים .אם
אינך מוכן להסתכן ואם אינך מוכן לחשוב מחוץ
לקופסה  -אין הצלחות"
אחד האחים היה מוביל רגלית את העולים מאזור אל-ח'יאם
למטולה .לאחר תחקור ושהייה בת לילה בדירת מבטחים בצפת
הועברו העולים באוטובוס "אגד" ,בדרך כלל בליווי איש הבסיס
יצחק מינה ,לידי נציגי הסוכנות בחיפה.
עבור כל יהודי שהעלו קיבלו אנשי הרשת סכום של  750לירות
ישראליות ובשלב מאוחר יותר  800ל"י .על פי כמה עדויות של
עולים ,נהגו "סשה" ו"סנק" לקבל סך של  250-150ל"י משולה כהן
עבור כל יהודי שהעלו ,נוסף על הכספים ששולמו על ידינו.

שני קצינים בצבא לבנון דאגו להעביר את העולים
בכלי רכב בכבישי דרום לבנון ונסעו בכל פעם לפני
רכב המבריחים .סייען נוסף היה איש משרד הפנים
בבירות אשר סייע למנהיגי הרשת בהשגת תיעוד.
הלה נרצח בכלא על ידי אחד ממנהיגי הרשת
מאחר שהעיד נגד חבריו
גורן מודה שלמעשה לבסיס צפון לא הייתה השפעה משמעותית
על המהלכים המבצעיים בשטח ,על דרכי המילוט ,שותפי הסוד,
לוחות הזמנים ועוד .הוא גם מציין שלא הייתה בתקופה ההיא
פעילות מסודרת כלשהי במדינת ישראל בנושא ולא נשלחו
לסוריה או ללבנון שליחים להגנה על היהודים או לארגון העלאתם
ארצה .זאת בניגוד לפעילות בארצות צפון אפריקה או עיראק.
"ב 1960-סיימתי את תפקידי כמפקד הבסיס ועברתי לתפקיד
בתורכיה" ,הוא מספר" .שם התברר לי שבמקביל למבצע 'להבה'
הועברו יהודים מלבנון לארץ על ידי הסוכנות .אשת הקשר הייתה
שולה כהן ,שהייתה קשורה גם למבצעי 'להבה' ובשלב מסוים גם
נעצרה (אם כי לא על רקע פעילות זו) .הסוכנות לא עדכנה על
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שולמית (שולה) קישיק-כהן בבירות ,סוף שנות ה50-

שולה כהן נחשבת ל"מוח" ולרוח שמאחורי מבצעי
"להבה" .היא זו שמשכה מאחורי הקלעים בחוטים
מול הקהילה היהודית בבירות ומול אנשי הרשת
המבצעית .כל זאת בלי שפגשה בעולים.
מעורבותה הייתה חלק ממסכת מפוארת ומרתקת
של פעילות ,שניהלה בלבנון במשך כ 25-שנה ,אשר
כללה איסוף מידע והעברתו לישראל וכן ארגון
הברחת יהודים לישראל עוד טרם הקמת המדינה
ועד .1961
ב 1992-קיבלה מהמרכז למורשת המודיעין את "אות
יקיר הסתר" על פעילותה למען מדינת ישראל .נוסף
על כך הפיק המל"מ סרט בשם "מסייה שולה" על
פעילותה הייחודית.

שנה לחיסול

בן לאדן

צוואתו של עבדאללה עזאם

לא הרחק ממקום חיסולו של אוסאמה בן לאדן נהרג ב 1989-בפיצוץ מסתורי בעיר פשוואר מורו הרוחני,
הפלסטיני שיח' עבדאללה יוסף עזאם .מי היה השיח' שדגל בג'יהאד כתכלית חיים ,וכיצד הגשים תלמידו
בן לאדן את צוואתו הרוחנית
במלואה .דרשה שנישאה לזכרו של השהיד ג'לאל אל-דין חקאני
שאול ברטל
באפריל  .1986בדבריו מדגיש עזאם את הג'יהאד כתכלית חייו של
ד"ר ,מרצה לעניינים פלסטיניים באוניברסיטת בר-אילן;
osh-re@zahav.net.il
המוסלמי" :חייכם הם הג'יהאד ,תפארתכם בג'יהאד ,ונוכחותכם
קשורה קשר גורלי לדרך הג'יהאד".מהותה של דת
גופי הטרור העולמיים התמודדו בשנה האחרונה עם
האסלאם לפי עזאם היא הלחימה בכופרים" :אלה
הסתלקותו מהזירה של מי שהיה דמות דומיננטית
אשר חושבים כי דת האל יכולה לנצח ללא ג'יהאד,
במלחמת הג'יהאד ,מנהיג אל-קאעידה אוסאמה בן
לחימה ,דם ,חלקי גוף כאלה וגולגולות ,אינם מבינים
לאדן 22 .שנים קודם לכן חוסל מנהיג טרור אחר
טבעה של דת זו".
שהיה מורו הנערץ של בן לאדן  -הפלסטיני שיח'
עזאם הטיף לתומכיו ולתלמידיו להתרחק מן ההנאות
עבדאללה יוסף עזאם ,הידוע גם כשיח' הג'יהאד.
ולהשתוקק למוות" :השתוקקו למוות המעניק לכם
עזאם הוא מושא להערצה בקרב מוסלמים רבים
חדורי להט ואידיאולוגיה הנושאים את שמו על
את החיים .אל תשלו את עצמכם בשאיפתכם [למשהו
שפתותיהם בטרם ילכו לגן העדן עם  72הבתולות.
אחר פרט למוות] .אל תטעו ללכת אחר אלוהי ההבל".
בחינת צוואתו שאותה הוריש לתלמידיו לפני מותו
היסוד לתפיסתו של עזאם נעוץ בפרשנות הרחבה
אינה מותירה ספק כי התלמיד בן לאדן הלך בדרכי
עבדאללה
שיח'
אשר ייחס לפסוק המכונה פסוק החרב בקוראן" .כי
מורו" .משום מה" גם המורה וגם תלמידו לא זכו יוסף עזאם .השפעה
עצומה על הג'יהאד הנוסח המכריע והתשובה הנחרצת [בפסוק החרב]
להשלים את ימי חייהם בשלווה ובנחת .עזאם שהטיף
העולמי
הם שנותנים את התשובה לכל מי שרוצה להתענג על
כל ימיו ללכת בדרך הג'יהאד ולמות כשהיד "זכה" יחד
פסוקי המלחמה למען האלוהים .או להעז פנים כלפי
עם שני בניו ,מחמד ואברהים ,להגשים את שאיפתו
בפיצוץ מסתורי בפשוואר שבפקיסטן ב 25-בנובמבר  .1989נסיבות הפסוקים המפורשים או להחליף [פסוקים אלה] במשמעות גלויה
מותו עודן מעורפלות ,וישנן דעות שונות מי הוא הגורם העומד וסופית אחרת .לכן יש לראות פסוקים אחרונים אלו [פסוק החרב]
מאחורי מותו .כך או כך ,השפעתו של עזאם על הג'יהאד העולמי כהדרכה סופית של הטקסט.
"פסוק החרב הוא' :הילחמו במשתפים כולם ,כשם שהם נלחמים
ככלל ועל הג'יהאד הפלסטיני בפרט היא עצומה.
בכם כולם ,ודעו כי אלוהים הוא עם היראים' .או הפסוק 'עם תום
החודשים הקדושים הרגו את הכופרים בכל מקום שבו תמצאום,
בן לאדן הגשים בחייו את צוואתו של מורו עבדאללה
תפסו אותם ,כתרו אותם וארבו להם בכל מקום שהוא .אולם אם
עזאם ומאז הפיגוע במגדלי התאומים המשיך לבצע
יחזרו בתשובה ויקיימו את התפילה ויתנו צדקה (זכאת) ,שלחו
ולתכנן פעולות טרור רבות .עזאם הרי לימדו כי אי-
אותם לחופשי כי אללה סולח ורחום'".
השתתפות בג'יהאד פירושה כפירה .אין אפשרות
בן לאדן הגשים בחייו את צוואתו של מורו עבדאללה עזאם ומאז
להשתחרר מחובה זו שכן כולם חייבים בג'יהאד
הפיגוע במגדלי התאומים ב 11-בספטמבר  2001המשיך לבצע
ולתכנן כראש ארגון אל קאעידה פעולות טרור רבות .עזאם הרי
דמותו של עזאם ,השיח' המג'אהד ששילב בחייו "תורה ועבודת לימדו כי אי-השתתפות בג'יהאד פירושה כפירה" .אני לא רואה
הג'יהאד" ,שימשה השראה לתנועת חמאס שאף קראה לאקדמיה שום דרך  -אלוהים יודע  -מה ההבדל היום :בין נטישת הלחימה
הצבאית שהקימה על שמו .כתביו ומאמריו עדיין נפוצים בקרב
ארגונים אסלאמיים רבים הרואים בהם ספרות המדריכה את דרכם .למען האל לבין נטישת התפילה ,הצום ונתינת הצדקה" .אין
גם ארגוני האסלאם הפלסטיניים מעריצים דמות זו .מה אם כן יותר אפשרות להשתחרר מחובה זו שכן כולם חייבים בג'יהאד.
ראוי מלצטט את מאמרו של עזאם בספרון של הג'יהאד האסלאמי המחויבות לג'יהאד היא מוחלטת בכל מקום שבו המוסלמים
בפלסטין המוקדש למותם של "שהידי חברון" מ 16-באפריל  .1995מותקפים" .אין שום הבדל בין הלחימה בפלסטין או באפגניסטן או
בספרון ,לצד הספד שנישא עליו על ידי עמר סלימאן אל-אשכאר בכל נקודה שהיא מבין האדמות שבהן מושפלים המאמינים על ידי
המשווה את עזאם לאחד מגדולי האומה האסלאמית בדומה הכופרים" .בן לאדן אומנם מת ,אך האידיאולוגיה הרצחנית הזאת
לצלאח אל-דין ולעומר אבן אל-ח'טאב ,מובאת דרשתו של עזאם עדיין חיה ובועטת .
גיליון  63סיוון תשע”ב
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סיורי סורים בסיני

בעת כוננות "רותם" ב 1960-כללו הכוחות ששהו בסיני קצינים סורים שנשלחו לשם במסגרת חילופי קצינים
ומפקדים בין צבאות מצרים וסוריה שאוחדו בעקבות יצירת קע"מ  -הקהילייה הערבית המאוחדת  בזירה החדשה
והלא מוכרת עבורם הם ערכו תרגילים וסיורים להכרת השטח ,נאבקו בדיונות החול והתמודדו עם האקלים המדברי
פסח מלובני

אל"מ (מיל') ,שירת באמ"ן במגוון תפקידים בתחומי האיסוף והמחקר .חוקר את
תולדות צבאות ערב pmalovany@walla.com

הפרשה הקרויה אצלנו פרשת "רותם" ,שהתרחשה בתחילת שנת
 1960וגרמה למחדל התרעתי בצה"ל ובאמ"ן ,החלה עם תחילת
הנעתם של כוחות מצריים גדולים יחסית לתוך סיני ובקרבת הגבול
הבינלאומי של מצרים עם ישראל.
היו אלה ימי קע"מ  -הקהילייה הערבית המאוחדת  -האיחוד המדיני
והצבאי בין מצרים וסוריה ,שבה הייתה מצרים החבל הדרומי של
המדינה החדשה ,ואילו סוריה החבל הצפוני שלה.
במסגרת האיחוד הוחלט כי הנשיא המצרי ,ג'מאל עבד אל-
נאצר ,ישמש המפקד העליון של שני הצבאות ,יוקמו מועצת
הגנה ומטה כללי משותפים לכוחות המזוינים של שתי המדינות,
והכוחות השונים ,על זרועותיהם ,יאוחדו מבחינת ארגונם ,חימושם,
ציודם והכשרתם ,בהתאם לדרישות ההגנה ולתוכניות המבצעים
ההגנתיות בזירות הלחימה השונות של המדינה המאוחדת .כן
נקבע ששני הצבאות יקיימו תקציב משותף .במסגרת האיחוד הפך
הצבא הסורי לארמיה הראשונה של הכוחות המזוינים המאוחדים,
ואילו הכוחות המצריים הפכו לארמיה השנייה.

הכוח לא חפר כלל עמדות לטנקים בשל תנועת
חולות הדיונות בשטח ,אשר אילצו אותם לשנות
את מקום היערכותם בכל יום ,שכן החולות היו
מכסים אותם כל פעם מחדש ,לעתים עד גובה
הצריח .גם גורל האוהלים שבהם ישנו החיילים
לא היה שונה
עוד קודם לכן ,באוקטובר  ,1957שיגרה מצרים כוח ימי וגדוד
קומנדו מצבאה לסוריה ,שהגיעו לנמל לאד'קיה במטרה להביע
תמיכה בסוריה כנגד איומים של ממשלת תורכיה כלפיה ,שבאו
לידי ביטוי בעיקר בריכוזי כוחות גדולים בגבולן המשותף .הייתה
זו אחת מאבני הדרך שהובילו בסופו של דבר לאיחוד בין שתי
המדינות ,על צבאותיהן.
בעקבות האיחוד גם הועברה טייסת מיג 17-סורית בעלת יכולת
טיסה בלילה למצרים ,יחד עם טייסים סורים ,ו"תמורתה" הועברה
לסוריה טייסת מיג 17-מצרית .לאחר פירוק האיחוד נשארו מטוסי
שתי הטייסות במקומותיהם ,אך הטייסים חזרו כל אחד לארצו.
כן נשארה במצרים טייסת מטוסי הפצצה מדגם אליושין ,28
שאותה רכשה סוריה עוד קודם לכן .מבין הטייסים שעברו למצרים
התפרסמו ראא'ד (רס"ן) דאז צלאח ג'דיד ונקיב (סרן) דאז חאפט'
אל-אסד.

העלאת הכוננות

הרקע למהלך המצרי היה המתיחות שהשתררה בתחילת שנת
 1960בגבול שבין סוריה לישראל ותקריות האש שהלכו ורבו בין
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הצדדים באותה עת ,על רקע זכויות העיבוד בשטחים המפורזים
וחפירת תעלה בצד הישראלי .אירועים אלה הובילו לפעולת צה"ל
נגד הכפר הסורי תופיק (ליל  31בינואר 1-בפברואר) ,שתושביו היו
מעורבים בתקריות האש ובירי לעבר אנשי משמר הגבול שפעלו
בגזרה ואף הרגו חייל אחד.
האירוע הידרדר לחילופי אש ארטילריים ולכמעט מפגש אווירי בין
רביעיית מטוסי מיסטר ישראליים ורביעיית מטוסי מיג 17-שהוזנקו
לעברם ,שאחד מטייסיהם היה מצרי ששירת בטייסת זו במסגרת
חילופי קצינים ומפקדים בין צבאות מצרים וסוריה.

הייתה זו הזדמנות עבור נשיא מצרים נאצר להציג
בפני דעת הקהל בסוריה ובמצרים כי הן נמצאות
במערכה משותפת מול ישראל .הדבר נועד גם
להסתיר מפני דעת הקהל את דבר התפטרותם
של שרי מפלגת הבעת' הסורים מתפקידיהם
בממשלה המאוחדת ולמקד את תשומת הלב
בהתרחשות חיצונית
באותה עת נמצאו קצינים מצרים בסוריה ,שאף נטלו חלק בתקריות
האש בגבול עם ישראל ,והיו כאלה שאף נהרגו בהן ,וקצינים סורים
במצרים ,חלקם בקורסים שונים (כולל קורס מפקדי גדודים),
וחלקם הוצבו בתפקידים שונים (כולל תפקידי פיקוד) ביחידות
סדירות בצבא המצרי .אחד מהם היה נקיב (סרן) דאז מצטפא
טלאס ,שהגיע למצרים בסוף שנת  1959והוצב כמפקד פלוגת
טנקי  T-34בגדוד טנקים  157של אגד (פוג'  -במקור) שריון ,2
שהיה כוח השריון של דיוויזיה חי"ר  2המצרית ,והיה ערוך במחנות
פאיד שממערב לתעלה .גם קצינים סורים אחרים כראא'ד (רס"ן)
אחמד אל-אמיר ,נקיב עזת ג'דיד ,נקיב מחמד ג'חג'אח ומלאזם-
אוול רא'יף עלואני מונו לתפקידים שונים באותה יחידת שריון.
קרב תופיק הביא להעלאת הכוננות בסוריה ולתגבור חזית הגולן
בכמה יחידות שהיו ערוכות באזור דמשק .הייתה זו גם הזדמנות
עבור נשיא מצרים ,גמאל עבד אל-נאצר ,להציג בפני דעת הקהל
בסוריה ובמצרים כי הן נמצאות במערכה משותפת מול ישראל.
מסיבה זו הצטוו דיוויזיות חי"ר  ,2חי"ר  3ומשוריינת  4לנוע
מבסיסיהן לתוך סיני .הדבר נועד גם להסתיר מפני דעת הקהל
את דבר התפטרותם של שרי מפלגת הבעת' הסורים מתפקידיהם
בממשלה המאוחדת ולמקד את תשומת הלב בהתרחשות חיצונית.

חול וחול ואין מה לאכול

דיוויזיה חי"ר  ,2ובכללה אגד שריון  2שבו שירתו הקצינים
הסורים ,נעה לעבר אסמאעיליה בציר אחד .הכוח חצה את תעלת
סואץ על גבי דוברות ,שכן באותה עת לא היה למצרים גשר צף
על התעלה .לאחר שהדיוויזיה ריכזה את כל כוחותיה ממזרח
לאסמאעיליה ,המשיכה בתנועתה לעבר אל-עוג'ה (ניצנה),
והכוחות הגיעו אל אזור היערכותם שבקרבת ג'בל אם מרג'ם,

חאפט' אל-אסד בעת שהייתו במצרים .היה חלק מקבוצת קצינים
שהתגבשה שם ,שבהמשך העלתה את מפלגת הבעת' לשלטון בסוריה

כ 4-ק"מ משמאל לציר אסמאעיליה-עוג'ה.
הכוח לא חפר כלל עמדות לטנקים בשל תנועת חולות הדיונות
בשטח ,אשר אילצו אותם לשנות את מקום היערכותם בכל יום,
שכן החולות היו מכסים אותם כל פעם מחדש ,לעתים עד גובה
הצריח .גם גורל האוהלים שבהם ישנו החיילים לא היה שונה
מגורל הטנקים בהקשר זה ,ובכל בוקר נמצאו מרביתם מכוסים
בחולות עד מחצית גובהם .הבעיה לא התמקדה רק בניקוי הציוד
והאמל"ח מן החול שחדר לכל מקום בטנקים .הקושי הגדול יותר
היה במניעת חדירת חול לאוכל בעת העברתו ממטבח השדה
למשאית ,ששימשה מועדון וחדר אוכל לקצינים .החול חדר לכל
סוגי האוכל שהוכן ,ולא ניתן היה ללעוס אותו כראוי .כולם נאלצו
לאכול כמו הגמלים  -שתי לעיסות ובליעה ,אך שום דבר לא עזר,
החול נתקע לכולם בין השיניים ,וגם הקיבה הייתה צריכה להתמודד
עמו ,לאחר שנבלע יחד עם המזון והגיע למערכת העיכול .נוסף על
כך סבלו הקצינים הסורים מהבדלי הטמפרטורות הקיצוניים בין
החום ששרר בימים לבין הקור ששרר בלילות.
שתי הדיוויזיות האחרות  -דיוויזיה חי"ר  3נערכה ממזרח לסדר
אל-ח'יטאן (ממזרח למיתלה) וערכה תרגילים בעומק סיני ,ואילו
דיוויזיה משוריינת  4נעה באופן חפוז לאל-עריש ונערכה שם.
ישראל ידעה על ריכוזי הכוחות הסוריים והמצריים והבינה כי
מדובר במהלך מדיני בלבד ,שנועד להסב את תשומת לב האזרחים
בשתי המדינות ,ובעיקר בסוריה ,למצב המסוכן שבו הן נמצאות
מול האויב הישראלי .בעקבות תגובת ראש ממשלת ישראל דאז
דוד בן-גוריון על אירועים אלה ,שאמר כי "אם נאצר רוצה לבחון
את ביטחון ישראל ,אזי נלמדהו לקח שלא ישכח" ,התעוררו דיונים
בקרב הקצינים המצרים באשר לקורה ולצפוי להתרחש .בשל כך
הם פנו למצטפא טלאס כמי שמצוי בעניינים ,בהיותו אדם משכיל
ונציג הצבא הסורי ,ושאלוהו לדעתו .טלאס הרגיעם כי לא יקרה
דבר ,וכי המנהיגים אינם מתכוונים לעשות דבר ,שכן כוונתם היא
בעיקר להסיח את דעת הקהל מענייני הפנים ,בעיקר בסוריה,
לאחר התפטרות שרי מפלגת הבעת'.

היכרות אינטימית עם חצי האי

הכוחות שהו בסיני ,והיה צורך להעסיק אותם בצורה כלשהי .אחת
המשימות שהוטלו על הקצינים הסורים הייתה ללמוד ולהכיר את
חצי האי סיני על ידי עריכת סיורים ממונעים ברחבי חצי האי ,שכן

היה חשוב שהם כאנשי שריון יכירו את השטח ,דבר שיקל עליהם
לקבל החלטות בעת הצורך בצורה טובה ,וכן שיידעו כיצד לתמרן
בשטח עם כוחותיהם.
הקצינים נטלו מפה ויצאו לשטח כשהם מתחילים את סיורם בציר
המרכזי שבו הייתה ערוכה הדיוויזיה שאליה השתייכו .הם נסעו
תחילה לג'בל ליבני ,ומשם המשיכו לעבר הגבול עם ישראל ,עד
שראו את העיירה עוג'ה בתוך שטח ישראל .למחרת נסעו לחסנה
וממנה לנח'ל ומשם לסדר אל-ח'יטאן ,לאל-תמאדה ולמעברי
המיתלה והגידי ,ומשם חזרו למחנה שבו שהו.
ביום אחר נסעו לאל-עריש ומשם לרצועת עזה .בדרך נתקלו בסיור
פלסטיני שהיה שייך לכוחות השחרור שהוקמו על ידי נאצר,
כגרעין לצבא הפלסטיני שיוקם בעתיד כדי שינהל מלחמת גרילה
נגד ישראל מתוך רצועת עזה .אנשי הסיור זיהו שהם קצינים
סורים ואירחו אותם לארוחה ידידותית במקום.
בסופו של דבר ,ולאחר שהייה בשטח במשך  59ימים ,החליטה
המפקדה המצרית להחזיר את הכוחות למחנותיהם בפאיד
שממערב לקהיר ,שנבנו בזמנו על ידי הצבא הבריטי.
בעת שהותם בסיני ביקרו את הכוחות קצינים מצרים בכירים
מאגפי המבצעים וההדרכה .עם זאת ,שר המלחמה ,המושיר עאמר,
לא ביקר אותם אלא רק לאחר שובם למחנותיהם ,וזאת מאחר
שידע כי הכוננות והמהלך כולו הנם בעלי אופי מדיני ולא צבאי.
הייתה זו אחת החוויות החשובות שחוו הקצינים הסורים במהלך
שירותם בצבא המצרי ,ובמהלכה למדו להכיר את חצי האי סיני על
כל מעלותיו ומגרעותיו ,כפי שגם אנו הכרנו במשך שנות שהייתו
של צה"ל במקום.

סוף דבר

עם פרוץ ההפיכה שהובילו מתנגדי האיחוד עם מצרים בסוריה
ב 28-בספטמבר  ,1961שנועדה "לתקן את המצב הלא חוקי במדינה,
להחזיר לעם את עצמאותו ואת זכויותיו ולצבא את כבודו" ,דרשו
הקצינים הסורים שחוללו את ההפיכה להחזיר את השליטה על
יחידות הצבא הסורי לידי הקצינים הסורים ,להחזיר את הקצינים
המצרים שהוצבו בסוריה ואת הקצינים הסורים שהועברו למצרים
לארצותיהם ולהביא לתיקונים שונים במצב הפנים בסוריה .הם היו
מוכנים להסכים להמשך האיחוד בין שתי המדינות ושני הצבאות,
אם כי "באופן טבעי" (קרי שהסורים ישלטו על צבאם ,ולא המצרים)
ולא כפי שהדבר נעשה .מפקד צבא מצרים המושיר עאמר ,ששהה
באותה עת במטכ"ל בדמשק ,ניסה לנהל משא ומתן עם הקושרים
ואישר את דרישותיהם ,הקצינים הסורים ששהו במצרים וכן
השרים אנשי הצבא חזרו למצרים ,והוחל במינוי מפקדים חדשים
לצבא הסורי (הארמיה הראשונה באיחוד).
בהמשך חזר בו עאמר מהסכמתו לדרישותיהם וטען כי הדבר
מחייב את אישורו של נאצר .בעקבות כך העמידו הקושרים בפניו
את הבחירה בין חתימה על ההסכם כפי שסוכם עמם לבין עזיבת
סוריה ,והוא בחר באפשרות השנייה ועזב באותו היום את סוריה
במטוס לקהיר ,יחד עם קבוצה של קצינים מצרים ,ובכך בעצם
הגיע לסיומו האיחוד בין שתי המדינות (קע"מ).
ועוד פיסת מידע  -במצרים הוקם גרעין הקבוצה שהעלתה במרס
 1963את מפלגת הבעת' לשלטון בסוריה " -הוועדה הצבאית" של
מפלגת הבעת'  -על ידי חמישה קצינים חברי המפלגה ,ששירתו אז
שם :צלאח ג'דיד ,מחמד עמראן ,עבד אל-כרים אל-ג'ונדי ,חאפט'
אל-אסד ואחמד אל-אמיר .
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מגן ולא ייראה
המוטו המלווה זה דורות את שירות הביטחון הכללי מתאים ביותר לתאר את מסכת חייו המרתקת של
נחמן טל ,מי שהיה ראש האגף לענייני ערבים ומ"מ ראש השירות  ב 40-שנים של עשייה הוא מילא
תפקידים רגישים והשתתף במשימות סודיות
יהושע אשכנזי ורפי קיטרון
"כולם השתגעו" ,אומר לנו נחמן טל" .אנשים כותבים ספרים שבהם
נחשפות שיטות עבודה ודרכי קבלת החלטות ,ואני לא מבין בשביל
מה צריך את זה" .במהלך  40שנים של עשייה בשירותי הביטחון
השתתף טל בשליחויות עלומות רבות מספור ובמבצעים סודיים
שהוא לא מוכן לדבר עליהם עד היום .למרות זאת הוא מוכן לשתף
אותנו בזיכרונות מעברו המפואר ולקחת אותנו למסע בין תחנות
חייו.
נחמן טל כבר בן  ,81אבל הזיכרון שלו חד כתער .הוא זוכר תאריכים
מדויקים ,שמות מקומות ,יישובים ,בסיסים וגם את שמותיהם של
קצינים וחיילים זוטרים שהיו שותפים לפעילות החשאית ארוכת
השנים שלו .שירותו הביטחוני החל כבר בכיתה י"א כאשר התגייס
לצה"ל ,וכחניך תנועת "הנוער העובד והלומד" הוא עבר את תקופת
ההכשרה בקיבוץ גבע ובהמשך יצא להתיישבות בקיבוץ אבוקה,
שלימים התפרק.

"הסוכן שהפעלתי היה נכנס לבית השימוש,
ומאחורי האסלה הייתה דלת נוספת .אני הייתי
כבר מאחוריה .שלוש דקות  -זה הזמן שבו אדם
מבלה בשירותים וזה היה בדיוק הזמן שבו הוא היה
מעביר לי דו"חות ומידע שאסף"
ואז הגיע תפקיד השליחות הראשון שלו מטעם התנועה ,ואיתו
המפגש הראשון עם השירות החשאי:
"שימשתי רכז סניף התנועה בהרצליה" ,הוא משחזר" .במהלך
הפעילות בסניף הכרתי אדם שביקש ממני לשים עין על כמה
אנשים שזה מקרוב באו ארצה ,ולאחר מעקב הגשתי לו דו"ח
מפורט ושכחתי מכל העניין .שנה חלפה לה ,ויום אחד אני שומע
צפירות בלתי פוסקות מרכב שנעצר בחולות הפרדס ,ליד ביתנו .אני
ניגש אל הרכב ומגלה בו את האיש ההוא ,שקיבל ממני את הדו"ח.
"באתי לגייס אותך לשב"כ" ,הוא אומר לי .התגייסתי בראשית שנת
 ,1955כשהמטה המרכזי שכן ביפו.
"בראשית אוקטובר  1955נשלחתי ללמוד ערבית באולפן בירושלים
שהיה הראשון מסוגו ,ולאחר שבעה חודשי לימוד הוצבתי כרכז
אזור (קצין איסוף) באזור נצרת .בתום חניכה מזורזת אצל כמה
רכזים מצאתי את עצמי בשטח ,עצמאי לחלוטין ,לצד דמויות
עתירות ניסיון וידע ,אנשים מבוגרים ממני ,רבים מהם אנשי ש"י
ושומרי שדות לשעבר ,כמו גיורא זייד ואחרים".

יוני דואר ודלת כפולה בשירותים

נחמן טל קיבל לאחריותו שטח גדול בגליל המערבי ועבד מול
בדווים ,דרוזים ונוצרים" .זו הייתה תקופה נהדרת ,היו לי שם
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נחמן טל בפגישה עם רמטכ''ל צבא ירדן גנרל קעבנה בלשכתו במסגרת
הסכם השלום ,אוקטובר 1994

מבצעים רבים והצלחות לא מבוטלות" ,הוא אומר" .במושב מעונה
(תרשיחא) הכרתי את רעייתי ואם ילדיי ,עפרה ,שהייתה גננת
במושב .בראשית  1960מנהלי ,יהודה בשן ,קרא לי ומינה אותי
לנספח השב"כ ב 154-צפון .תפקידי היה להפעיל סוכנים בסוריה
ובלבנון לצורך השגת מידע ממדינות אלה.
"אמצעי העבודה שלנו היו שונים מכל מה שיש כיום .עבורנו ,בימים
ההם ,יוני דואר היו כלי אמין .כמו כן הפעלנו משלשים בשטח.
היה לנו סוכן כפול שעבורו הייתה תיבת דואר מיוחדת אשר בה
היינו משלישים לו כסף ודו"חות מפוברקים עבור המודיעין הסורי
על תצפיות שהוא ביצע לכאורה עבורם ,ומשם היינו אוספים את
הדו"חות שהיה משאיר עבורנו.
"במקרה אחר הפעלתי סוכן לבנוני שקיימתי איתו פגישות אישיות
אחת לחודשיים .הייתי מקבל ממנו שיחת טלפון עם משפט קוד
ואז מגיע לפגוש אותו באחד ממעברי גבול לבנון .הוא היה נכנס
לבית השימוש ,ומאחורי האסלה הייתה דלת נוספת .אני הייתי כבר
מאחוריה .שלוש דקות  -זה הזמן שבו אדם מבלה בשירותים וזה
היה בדיוק הזמן שבו הוא היה מעביר לי דו"חות ומידע שאסף".
היה לנחמן טל גם סוכן במודיעין הלבנוני שהיה מעביר אליו ידיעות
באמצעות דייגים מצור ומצידון .הם היו מגיעים עם סירותיהם
לחופי ישראל ונוחתים אצל אדם שהיה בסוד העניין ,וזה היה
שולח הודעה לטל .הסוכן הלבנוני היה מעביר באמצעות הדייגים
קופסאות עם סיגריות ,שבתוכן הוא היה מלפף את הדו"חות.

שליחות באירופה

בשנות ה 50-התמודדה מדינת ישראל הצעירה עם טרור בלתי
פוסק שמקורו בעזה .מלחמת סיני ( )1956כבר הייתה בפתח ,ונחמן
טל ניגש למנהלו "מורה הדור" יהודה בשן וביקש להצטרף לכוחות
הלוחמים כי הוא "רווק ורוצה להילחם" .אחרי יומיים נשמעה
דפיקה בדלת" :יש לך תפקיד מיוחד בלכידת חוליות פדאיון ברפיח,

בעזה ובאל-עריש .תארוז".
טל התייצב בגזרה הדרומית ,פגש את סגן דודי לוי ,איש יחידת
 ,154והשניים קיבלו רשימה של אנשי פדאיון שצריך לשים עליהם
יד .לצד מרדפים ליליים ומעצרים של מבוקשים ,הצליח טל לארגן
ברפיח ובעזה עבודת מטה מסודרת ,ובתוך חודשים ספורים כבר
היו רשומים אצלו יותר מ 20-מקורות .הוא היה יוצא למשימות
בשטח לאיתור אנשי פדאיון וטרוריסטים שונים ,כשאליו מתלווה
רק חייל אחד או שניים.
לילה אחד הוא יצא לעצור פדאי שכיכב באותם ימים ברשימת
המבוקשים .הביקור הזה יכול היה לסיים את הקריירה המתפתחת
של טל :אותו טרוריסט התנפל עליו ממרחק של מטר וניסה לחטוף
את העוזי מכתפו ולחנוק אותו באמצעות הרצועה .בעוד השניים
נאבקים נחלץ לעזרתו אותו סגן דודי לוי ,הכה בקת בראשו של
הפדאי והרג אותו בצרור יריות.
ב 1963-שוב היה טל בין חיים למוות והפעם מדובר במלחמה אחרת.
פגישה קשה עם רכבת חולפת ביציאה מנהריה כמעט קיפדה את
חייו" .האירוע קרה אחרי לילה ארוך של עבודה ,ואפשר שנרדמתי
מרוב עייפות" ,הוא אומר .טל התעקש ולא ויתר .כנראה הבין שיש
עוד דרך ארוכה שעליו לעבור לפני שיוכל לפרוש לגמלאות.
כשהתאושש מאותה תאונה שלח אותו ראש השירות יוסף הרמלין
אל ראש אמ"ן אהרון יריב ,והוא התמנה כאזרח למפקד על בסיס
צה"לי 154 ,צפון .מינוי שהיה חריג אז והוא חריג גם בנורמות של
היום .ב 1965-המשיך הלאה :רחביה ורדי ,ראש "הצומת" (האגף
במוסד המפעיל סוכנים) ,משך אותו אליו .טל יצא עם משפחתו
לשליחות עלומה באירופה כשעל הכוונת שלו נמצא ארגון אש"ף.
בשלוחת אירופה הוא אסף מידע והפעיל סוכנים ובין היתר הצליח
לגייס סוכן ולהחדיר אותו אל תוך מחנה האימונים של אש"ף
באלג'יר מיד לאחר סיום מלחמת ששת הימים .סוכן זה הוביל
חוליה של מפקדי פתח דרך ירדן לסביבת ירושלים ושם הסגיר
אותם על נשקם.

היה לנחמן טל סוכן במודיעין הלבנוני שהיה מעביר
אליו באמצעות דייגים קופסאות עם סיגריות,
שבתוכן הוא היה מלפף את הדו"חות
שנות חייו היפות ביותר

אחרי שלוש שנים באירופה החזיר אותו ב 1968-סגן ראש השירות
החדש ,אברהם אחיטוב ,ישירות לעזה .בפרדסים שמסביב למחנות
הפליטים שרצו ארגוני מחבלים שכבר קיבלו שמות" :כוחות
השחרור העממיים"" ,ארגון החזית העממית" של ג'ורג' חבש ועוד.
טל הופתע לגלות שהיו שם מעט מאוד רכזי שטח על מאות אלפי
תושבים וארגונים ,עם הרבה איבה ,מצבורי נשק למכביר ,בעיקר
בסיני ,ומקצועיות שאין לזלזל בה .הוא החל את שירותו בעזה
כראש הענף לסיכול פח"ע וריגול והגיע לתפקיד מפקד מרחב עזה
וסיני ,שבו שימש שבע שנים .טל שירת ברצועת עזה יותר מ12-
שנים .את התקופה הזאת הוא מגדיר "שנות חיי היפות ביותר".
רק על שני מבצעים הוא מוכן לפרט" :החזית העממית הרימה ראש,
ואנחנו התמקדנו בשמונה מבוקשים קשים ,ששניים מהם היו
רוצחים בולטים" ,הוא מספר" .מקור שלנו ידע לדווח לנו באיזה בית
שוהים השמונה ומתי נמצאים בו ,בו-זמנית ,לפחות ארבעה מהם.
כשקיבלנו אישור על הימצאותם ,ב 5-בינואר  ,1970התארגן כוח
של צה"ל בפיקודו של מג"ד שריון בשם אמנון אשכול (לימים מפקד

הנח"ל) וכן כוח של שב"כ .הגענו אל ביתה של זונה ערבייה במחנה
הפליטים מעאזי .קראתי לה בערבית שתפתח את הדלת .בתגובה
נפתחה עלינו אש תופת מטווח אפס ,וכן גולגלו אלינו רימוני יד .עד
מהרה חשתי כאב חזק ברגל ונשכבתי .כעבור דקות ספורות החל
חובש לטפל בי ואמר לי שנפגעתי מכדור ברגל ומרסיסים רבים
של רימון יד .בהמשך המג"ד אשכול וקצינו הדפו את המחבלים
לחדרם והרגו את כל הארבעה" .בקרב הזה נפצעו מלבד טל גם
שבעה אנשי צה"ל .המג"ד אשכול קיבל מאוחר יותר את עיטור
המופת" .שבוע אחר כך הגיעו אל בית החולים ברזילי באשקלון
שבו אושפזתי כתב וצלם של עיתון 'במחנה' כדי לספר על הקרב
הזה שזכה לכינוי 'תקרית האלף' .לפתע שמתי לב שמישהו מושך
את הווילון מעל מיטתי ומסתיר אותי לחלוטין .התברר לי שיצאה
הוראה שאני חייב להישאר מחוץ לתמונה .הפכתי להיות 'מגן ולא
ייראה' אמיתי".

טל יצא לשליחות עלומה באירופה כשעל הכוונת שלו
נמצא ארגון אש"ף .בשלוחת אירופה הוא אסף מידע
והפעיל סוכנים ובין היתר הצליח לגייס סוכן ולהחדיר
אותו אל תוך מחנה האימונים של אש"ף באלג'יר
המבצע השני היה סיכול של פיגוע מיקוח חמור שמטרתו הייתה
לחטוף עשרות תלמידים מישיבת בני עקיבא במושב נחלים,
להטיסם לעיראק ולשחררם בתמורה לשחרור אסירי החזית
העממית מבתי הכלא בישראל .הסיכול התאפשר הודות למידע
שמסר מקור ותיק ומהימן .אנשי החוליה נשפטו למאסרים
ממושכים.

הפרישה שנדחתה ונדחתה

לאחר עשרות שנים בשטח תלה טל ב 1980-את הנעליים
המאובקות והעביר ,כדבריו ,לדור הבא את רצועת עזה כשהיא
שקטה יחסית .אבל ימי השירות טרם הסתיימו.
לאחר שעזב את מרחב עזה למד באוניברסיטה והחל לחשוב על
פרישה .ראש השירות ,אברום שלום ,חשב אחרת וביקש ממנו
לדחות את פרישתו ולשמש ראש האגף לענייני ערבים .טל נענה
לבקשה ושירת כראש האגף במשך שמונה שנים נוספות .בתום
פרק זה ,כשכבר עמד לפרוש סופית לגמלאות ,שוב קיבל פנייה
אישית והפעם מראש השירות יעקב פרי ,שביקש ממנו לשבת
לצדו בלשכתו ולשמש מחליפו בעת הצורך .באותו זמן הוא היה
גם נציג השירות בשיחות השלום במדריד וחבר משלחת ישראל
בשיחות השלום עם הירדנים .לאחר פרישתו לגמלאות ב1996-
קיבל טל תואר דוקטור בלימודי ארץ ישראל והצטרף למרכז
יפה למחקרים אסטרטגיים ,שבו הוא עדיין חבר .הוא פרסם ספר
העוסק בהתמודדות מצרים וירדן עם האסלאם הקיצוני ,וכיום הוא
מתנדב במסגרת השירות ,ויום בשבוע הוא מלמד בהתנדבות בבית
ספר ברעננה.
"אנחנו חיים עתה בתקופה שונה ,הוא אומר לסיכום" .החברה היום
יותר מתירנית ,צינית וקרייריסטית .הדבר מחייב את מערך הגיוס
בבחירת הטובים ביותר .את הדגש צריכים לתת על הטמעת ערכים,
גאוות ההשתייכות לשירות ,חשיבות הפעילות למען הקהילה
והחינוך ,שמירת סוד ,פיתוח כלים מבצעיים ,הטלת ספק ולימוד
המורשת" .
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לזכרם
יהודה בן דוד

2010-1918
יהודה נולד באוהיו ,ארה"ב ,ועלה עם
משפחתו לארץ בגיל שנתיים .הוא
גדל בתל אביב.
ב 1936-הצטרף לשורות ה"הגנה".
עם סיום מלחמת העולם השנייה
יצא לאירופה והיה לסגנו של מפקד
ה"הגנה" באירופה נחום שדמי.
יהודה חזר לארץ והשתתף במלחמת העצמאות כמפקד גדוד 71
בחטיבה  7בעת מבצע "חירם".
ב 1950-מונה לראש ענף תכנון המלחמה באגף התכנון בדרגת סגן
אלוף .ב 1952-השתתף בקורס לפיקוד ומטה (פו"מ) בצרפת .עם
חזרתו ארצה הוצב בחיל המודיעין ושובץ לתפקיד באגף הנספחים
הצבאיים ,כסגנו של שאול אביגור.
בשנים  1958-1954היה ראש ענף המחקר באמ"ן .אחר כך התמנה
לסגן הנספח הצבאי בפריז וקצין הקישור לשירותים החשאיים.
ב 1960-השתחרר מצה"ל והמשיך לשירות החוץ ,המשטרה
ועמותה פרטית שעסקה במורשת המשפחה היהודית.
בעשורים האחרונים של חייו כתב ספרים אוטוביוגרפיים ובהם
שילב מחקרים על ה"הגנה".
הוא ייזכר כאדם צנוע וטוב לב ,אוטודידקט וסקרן בלתי נלאה.
יהודה הותיר אחריו אישה  -סימון ,שלושה ילדים ותשעה נכדים.

אפרים מרון

2011-1921
אפרים נולד בעיר ממל שלחוף הים
הבלטי למשפחה ציונית .הוא עלה
לארץ ב.1935-
אפרים נמנה עם ראשוני המתחיילים
לפלוגה הדתית של הפלמ"ח .הוא
התמנה לכתב צבאי ובהמשך עבר
קורס קצינים .ב 1956-סיים לימודי
ערב בבית הספר למשפטים ולכלכלה והתמחה בפרקליטות
הצבאית ובפרקליטות מחוז תל אביב .בעת שירותו בענף ביטחון
שדה בצה"ל היה אחראי גם למדור הונאה.
בשלהי שנות ה 50-ותחילת שנות ה 60-היה איש צבא הקבע ובין
השאר שירת כמפקד יחידת הקשר לעיתונות וממלא מקום דובר
צה"ל .תפקידו הבא ,כסגן אלוף ,היה ראש אמ"ן  ,11דהיינו מייצג
האינטרסים של המודיעין הצה"לי במוסד.
אחר כך מילא תפקיד מבצעי כ"לוחם" מוסד באירופה ,כשנקרא
להשתתף במלחמה שהכריזה מדינת ישראל נגד המדענים
הגרמנים במצרים .בשנים  1969-1965עמד אפרים בראש השלוחה
של המוסד באיטליה .אחרי מלחמת ששת הימים נרתם לתחום
הסובייטי .בשובו לישראל עמד בראש ענף באגף המטפל בקשרי
החוץ של המוסד.
בערוב ימיו השלים אפרים עבודת דוקטורט .עבד ועסק בפעילות
אינטלקטואלית עד יומו האחרון.
אפרים היה נשוי לרות לבית הירש ז"ל .הותיר שלושה ילדים
ותשעה נכדים.
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עקיבא דן

2011-1936
עקיבא נולד למשפחת דהאן בטבריה.
באוגוסט  1954התגייס לצה"ל,
למודיעין הקרבי בגולני .בשנות ה60-
התמנה לקצין המודיעין של חטיבת
גולני .במלחמת ששת הימים הוצב
במפקדת החטיבה בסיני ושירת תחת
פיקודו של אריאל שרון.
ב 1969-יצא לקורס בפו"ם ואחר כך שימש קצין מודיעין בפיקוד
המרכז .ב 1972-יצא לשליחות בקונגו הבלגית (זאיר) כדי לסייע
בהקמת יחידת המודיעין של הצבא המקומי.
עם חזרתו ארצה ב 1973-התמנה לתפקיד המושל הצבאי של רמת
הגולן .לאחר המלחמה החל בשיקום הממשל הצבאי ברמת הגולן.
בד בבד קיבל לידיו את הפיקוד על הקמת "הגדר הטובה" בגבול
עם לבנון וניהולה.
ב 1978-השתחרר עקיבא מצה"ל ויצא עם משפחתו למערב קנדה
מטעם הטכניון כדי לגייס תרומות להקמת בית הספר לרפואה.
המשפחה שבה ארצה והשתקעה ברעננה .עקיבא התמנה למנהל
מכירות בחברת הנדל"ן "נווה" והוביל אותה במשך  15שנים.
משפחתו וחבריו יזכרו אותו כאיש נפלא ,יפה תואר ובעל לב רחב.
עקיבא הותיר את אשתו מיכל ,שלושת ילדיהם  -גבי ,שרית ורונה,
וארבעה נכדים  -שי ,עמית ,יונתן ונועם.

ברכה קנדלר

2011-1927
ברכה נולדה בבירות שבלבנון ועלתה
לארץ בקיץ  1942במסגרת עליית
הנוער .עם הגעתה נקלטה במשק
הפועלות בפתח תקווה .ב 1946-יצאה
במסגרת גרעין השלמה לקבוצת
גבעות זייד שבעמק יזרעאל.
עם הכרזת המדינה התגייסה לגדוד
השני של הפלמ"ח ושירתה בחיל הקשר בתפקיד אלחוטנית מורס,
עד לשחרור ב .1949-בהמשך הועסקה כאזרחית עובדת צה"ל
בחיל המודיעין עד  ,1956אז נישאה לנחמן קנדלר ועזבה את צה"ל
לטובת גידול שני ילדיה.
בשנים  1981-1970שימשה מזכירה בבית ספר תיכון ובמכללה
למורות של רשת אורט בתל אביב .ב 1981-התאלמנה.
ב ,1982-נקלטה ברכה במוסד ועבדה בו עד פרישתה לפנסיה
ב .1992-בתחילת דרכה הייתה מזכירה ובהמשך כתבנית.
ברכה אהבה מאוד לצייר והשקיעה בכך את זמנה הפנוי.
הותירה אחריה את בתה אורנה וחתנה דן ואת בנה גיל וכלתה ענת
וכן את נכדיה ענבל ,טל ,מיטל ,שני ,עידן וליעד.

יהי זכרם ברוך

לטעות זה אנושי

בעבודת המודיעין ,לצד הצלחות מרשימות ,מתרחשות גם תקלות
וטעויות .חשוב להתייחס גם אל המקרים המוצלחים פחות ולא
לטאטאם מתחת לשטיח ,כדי שאפשר יהיה ללמוד מהם ,להפיק
לקחים ולהשתפר .מדור זה יעסוק בטעויות כאלה .אתם מוזמנים
לשלוח למדור סיפורים מניסיונכם.

כיצד "נעלם" בונקר חשוב
עד שנמצא מחדש

צילום שהראה מבנה בן כמה קומות בשימוש צבא מצרים ,באזור שבו צולמה חפירה כמה שנים לפני כן,
הוביל למסקנה שהחפירה שימשה מרתף למפקדה החדשה .אלא שהייתה זו מסקנה נמהרת
אלי דקל-דליצקי

סגן-אלוף (מיל') ,לשעבר ראש ענף מחקר השטח;
elyahu-d@bezeqint.net

בצילום שבוצע לפני מלחמת ששת הימים התגלתה באזור קהיר
חפירה גדולה ,המשמשת בדרך כלל להקמת בונקר או קומות
מרתף למבנה משרדים .קהיר היא עיר ענקית בכל קנה מידה ,ומובן
שאין בכוחו של שירות מודיעין כלשהו לנהל מעקב אחר כל חפירת
יסודות בעיר .מסיבות שונות ,שלא כאן המקום לפרטן ,החלטתי,
ואני אז רס"ל במדור מצרים" ,לשים עין" על חפירה זו.
בשנים שקדמו למלחמת ששת הימים נעשו צילומי עומק במצרים
במשורה ,כך שנאלצתי להמתין שנים אחדות עד שהאזור צולם
מחדש .כאשר בוצעה סוף-סוף הגיחה ,וזאת כבר לאחר מלחמת
ששת הימים ,אותר באזור החפירה מבנה בן כמה קומות ,ובקרבתו
סימנים לכך שהוא בשימוש הצבא .אני הערכתי כי החפירה
שהתגלתה בעבר שימשה כמרתף למבנה שאותר בגיחה החדשה.
כיוון שהיה לי ברור כי מדובר במתקן חשוב תדרכתי את גורמי
האיסוף באשר לייעוד המבנה .אט-אט התברר כי במקום שוכנת
מפקדה חשובה ,ובה חדר מבצעים תת־קרקעי.

כשעיינתי בצילום הבחנתי כי בסמוך למבנה
המפקדה המוכר ישנם כמה טרקטורים המבצעים
עבודות עפר .תהיתי מה עושים טרקטורים באמצע
המלחמה בחצר בניין המפקדה והבנתי כי הם
כנראה מנסים לכסות על משהו .השאלה הייתה,
כמובן ,על מה
בסקירת מודיעין שהוצאתי לפני מלחמת יום הכיפורים בנושא
"המפקדות ומוצבי הפיקוד בצבא מצרים" נכללה כמובן מפקדה זו
עם התיאור שמוצב הפיקוד שוכן במרתף ומעליו קומות המשרדים.
במלחמת יום הכיפורים בוצעה גיחת צילום מעל קהיר .כשעיינתי
בצילום ,שמכסה את המפקדה ,הבחנתי כי בסמוך למבנה המפקדה
המוכר ישנם כמה טרקטורים המבצעים עבודות עפר .תהיתי
מה עושים טרקטורים באמצע המלחמה בחצר בניין המפקדה
והבנתי כי הם עסקו בערימת עפר וכנראה הם מנסים לכסות על
משהו .השאלה הייתה ,כמובן ,על מה .החלטתי לבדוק את כל
עניין המפקדה והבונקר שמתחתיה מחדש ,באמצעות מכשור
פוטוגרמטרי שהיה ברשותנו  -מכשיר המצויד בעדשות ובמראות
ובעזרתו ניתן להשוות בין תמונה לתמונה גם כשקנה המידה בין
הצילומים שונה .שמתי בצד אחד את הצילום הישן מלפני מלחמת

ששת הימים ,שבו אותרה החפירה ,ובצד האחר את הצילום
העדכני עם מבנה המפקדה והטרקטורים שלידה .התברר בצורה
חד-משמעית כי הטרקטורים נמצאים בדיוק מעל מקום החפירה
הישנה .במילים אחרות ,חדר המבצעים נבנה במקום החפירה
והטרקטורים ערמו עליו עפר ,ככל הנראה ,כדי לשפר את הגנתו.
מבנה המשרדים המשמש את המפקדה נבנה לצדו של הבונקר.
המסקנה העולה מכל זה היא שאין להיחפז בהסקת מסקנות ,ומן
הראוי היה לעשות את הבדיקה הפוטוגרמטרית כאשר התגלה
המבנה .אני מתנחם בעובדה שערנותי גרמה לאיתור הטרקטורים,
ובכך כיפרתי על ה"פספוס" של ימי בחרותי.

צילומי אוויר של שדות תעופה
מצריים שבוצעו בתקופה
שקדמה למלחמת ששת הימים
(צילומים :ביטאון חיל האוויר)

המאמר מתוך הפרק העוסק בטעויות בעבודת מודיעין השטח
בספר "מודיעין תלוש מהקרקע" מאת אליהו דקל-דליצקי.
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הסיפור שלי

למלחמת שלום הגליל

 30שנה

נסיכי הלילה

בלילות הארוכים ,הקרים והחמים ,הגשומים והשחונים ,בתוך כל הפחד מהבלתי צפוי ,מהבלתי נודע ,נתקלו
אנשי השירות במצבים אבסורדיים על גבול ההזויים  מחוויותיו של רכז צעיר במלחמה
ניסים לוי

רכז בשב"כ ,ב 1984-שירת בלבנון כשנה ,סופר  -כתב את הרומן "שנה בלי
ציפורים" על רכז במלחמת לבנון הראשונה; nlevi22@walla.com

פברואר  .1984חורף קר וגשום .יצאנו בחצות .הגשם החל תמיד
כשיצאנו מהשער .הלכנו על הכביש מחשש שנטבע בבוץ הלבנוני.
יצאנו בחצות ,שעה שבה אם אתה פוגש חולה ירח שמסתובב
בחוץ ,הוא או מחבל או איש שב"כ.
זה תקופה שאנחנו סופגים פיגועים כואבים מדי יום ,וברור לנו
שהשיעים מבצעים אותם .לא עוצרים מחבלים פלסטינים כי אין
כאלה ,כולם כבר באנצאר .עוצרים חברי אמל מקומיים שמודים
בפיגועים.
הידיעה על אותו "עבדאללה ,מחסנאי אמל"ח של אמל"  -המקור
שהוגדר כאמין תיאר אותו כגבוה ורחב מעט מעל לממוצע  -לא
הייתה החלום הרטוב של איש מודיעין .כי לצד מקומות רבים
שהיה לנו בהם כיסוי מודיעיני טוב היו גם מעט שלא .הכפר היה
ממוקם על ציר ראשי שבקרבתו אירעו כמה פיגועים שלא פוענחו.
לכן החלטנו לעצור את האיש לחקירה.
הלכנו מהר ,הקור הנורא זרז בהשפעתו עלינו יותר ממחסום
הגשם .הלכנו ,כי בתקופה הזו כבר אי-אפשר היה להיכנס לכפרים
השיעיים ברכב .ברגע שנתגלתה נוכחות ישראלית בכפרים יצאו
התושבים ונלחמו בנו באבנים ,באלות ,במקלות ובכל הבא ליד.
הלכתי בצמוד לחוד .מימיני ומשמאלי נערים צעירים ,חדורי רוח
קרב ,הבעה נחושה על פניהם ,מוכנים לחסל במחי צרור אחד
כל עוכר ישראל .בטני מתהפכת ,מחשבות מתרוצצות
במוחי .האם היה נכון לצאת? האם בקצה הדרך אכן
ממתין המחבל שנעצור/נחסל? האם הסיכון מוצדק? ומה
אם יקרה משהו למישהו מהילדים האלה? מנגד ,אילו
לא הייתי יוצא ולמחרת היה מתפוצץ מטען ,האחריות
הייתה עלינו ,על אנשי השב"כ שלא הביאו את הידיעה.
כך כל לילה ,אותה התלבטות ,אותו ויכוח פנימי,
הפחד שחיילים ייפגעו מפיגוע גובר על הפחד
מהיציאה לשטח .הרי מזמן כבר ידענו :תפקידנו
כרכזי שב"כ בלבנון הסתכם בלשמור על חיילי
צה"ל .הבטתי בהם ,מנסה מבעד לנחלי הגשם
לזהות היסוס ,חשש ,ייאוש ,תבוסתנות .אך
כלום ,רק נחישות וציפייה למגע עם האויב
הבלתי נראה ולחיסולו .במבטם שהופנה אליי
הבהירו :הבטחת לנו היתקלות ,תקיים!

הצעה שקשה לסרב לה

הכפר נח בשלווה בתוך ענן סמיך של מים .הכניסה
הייתה מפסגת ההר והמשכו על השיפולים
המזרחיים .נענו במהירות בצמוד לבתים ,מנצלים
את צל הקירות להשתלבות באפלה ואת מחסות
המרפסות לרגיעה קצרה ממטחי הגשם
שהצליפו בנו ללא הכרה .ריח חריף של עשן
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משולב בצחנת גללי עזים עטף אותנו ,מזכיר לנו שאנו בדרום
לבנון ולא בשווייץ.
הגענו .הבית המבוקש עמד במרכזו של צומת דרכים 13 .מדרגות
ודלת עץ ,בדיוק כפי שתיאר המקור .המ"פ פרס את כוחותיו ,נבלעים
ונעלמים בתוך קיפולי גופו של הכפר .נדחקנו במדרגות  -המ"פ
בראש ,אחריו המפק"צ וחייל נוסף ,ואני רביעי .בעיטה בדלת ,והיא
נפרצת ונעצרת בניצב אלינו ,חושפת מסדרון צר שפנה שמאלה
ונפתח לחדר עגול שבאמצעו עמד מנגל דולק .ריח חריף וסמיך של
עשן גחלים מעורב בניחוח זיעת אדם וגרביים שלא כובסו זמן רב
הוטח בפנינו .פתחתי חלון להזרים אוויר צח ,וחלק מהריח נשאב
החוצה מהדלת.

הבטתי בחיילים ,מנסה מבעד לנחלי הגשם לזהות
היסוס ,חשש ,ייאוש ,תבוסתנות .אך כלום ,רק
נחישות וציפייה למגע עם האויב הבלתי נראה
ולחיסולו
משהתבהר מעט החדר גיליתי שלוש מיטות :אחת קטנה שעליה
שכבה דמות צנומה וזעירה; אחת בינונית שעליה שכבה דמות
ממוצעת; ואחת ענקית שעליה שכבה דמות גדולה מאוד .ידעתי
שפספסתי משהו .פניתי למיטה הבינונית ,ניערתי אדם מבוגר
שבהה בי בעיניים פעורות לרווחה .לשאלתי הצביע על המיטה
הגדולה .ניגשתי והזזתי את ההר ששכב עליה .הגוף נע ,לאחר
מכן התיישב לאיטו על המיטה .על הצוואר הענק היה מונח
ראש עצום שממנו הביטו בי פני תינוק .אכן ,מעט גבוה
ורחב ממני ,אך רק כשישב על המיטה.
"אתה עבדאללה?" שאלתי.
הוא הנהן.
"תתלבש מיד ,אתה בא איתי" .היה חשוב שנברח מהר
לפני שכל הבית יתעורר.
"למה?" שאל.
עוד לפני שעניתי הוטחה דלת הכניסה בחוזקה
לקיר .השתטחנו ,קני הנשק לכיוון הדלת ,עומדים
לפצוח בירי מסיבי .ממש לפני הלחיצה קלטה עיני
דמות אישה גדולה שכיסתה על הפתח.
"לא לירות!" צעקתי .הדמות נעה מולנו.
"מה קורה כאן?" קול נשי עמוק חתך את האוויר,
מאחוריו עמדה גברת גדולה אף יותר מ"המחסנאי".
"באתי לקחת את עבדאללה" ,עניתי במהירות בקול
שקט ,מנסה להרגיע את האווירה.
"אתה קצין המוחבראת שלנו שכולם מדברים עליו?"
שלחה לעברי חיוך מתוק.
הנעתי ראשי לחיוב.
"אז אתה תשב" ,ציוותה עליי" ,ואתה ,עבדאללה ,תתלבש
מהר ותכין תיק" ,פקדה על בנה.
נרגעתי .היא התיישבה לידי.

"אתה נשוי?"
"לא" ,גמגמתי ,מופתע מהשאלה.
"תשתה תה?" לא ידעתי אם זו שאלה או ציווי ,שלחתי מבט לכיוונו
של "המחבל שלי" ונרגעתי ,הוא ארז תיק וכמעט כבר היה לבוש.
המ"פ סגר את החלונות ,מבודד אותנו מהעולם החיצון.
"פאטמה ,תביאי תה לאדון" ,ציוותה בקולה העמוק.
לחדר נכנסה צעירה כבת  ,25חטובה ונאה ,שיער בלונדיני גולש על
כתפיה ,מחזיקה בידה מגש שעליו כוסות תה וקנקן מהביל.
"מה דעתך עליה?"
"יפה מאוד" ,עניתי תוך לגימה חפוזה מהתה.
"אני מתכוונת ,מה דעתך להתחתן איתה?" החיוך לא מש מפניה.
"היא משכילה ,תואר בשפות ,לימודים באוניברסיטת בירות .אתם
היהודים אנשים משכילים ,אז אתה מתאים לה" ,קבעה בנחרצות.
לרגע הייתי המום .הבטתי שוב ב"מחבל שלי" ,הוא המשיך להתארגן.
"תראי "...אמרתי" ,זה לא פשוט ,אני יהודי וצריך לבקש אישור
מהמנהלים שלי "...ראיתי ש"המחבל" ארז תיק והוא מוכן .קמתי
מהמיטה ,חייכתי חיוך מרגיע ואמרתי" :תבואי אליי בשבוע הבא
ואני אתן לך תשובה".
חמקנו בשקט מהכפר .עבדאללה אוכסן בכלא.

על הכיסאות ישבו כמה לבנונים וביניהם ישב בחור
צעיר ,רזה וגבוה .ביקשתי שיקראו לעבדאללה,
והצעיר קפץ על רגליו מולי ,מחזיק בידיו את חגורת
מכנסיו שלא ייפלו" .אתה לא מזהה אותי?" שאל,
וחיוך גדול על פניו
דיאטה לעניים

בוקר אחד ,כשבוע לאחר מכן ,הוזעקתי בבהילות לשער המחנה.
נאמר לי שיש אישה שמסרבת לעזוב לפני שתיפגש איתי .אום
עבדאללה חיכתה לי.
"מה התשובה" ,דרשה לדעת" .ומה שלום בני?" הוסיפה כלאחר יד.
"עדיין אין תשובה ,ובנך בסדר גמור" .האכזבה ניכרה על פניה.
שלושה שבועות והחקירה הסתיימה .עבדאללה נמצא נקי ועמד
להשתחרר .לפי הנוהל שקבענו הלכתי לשוחח איתו .נכנסתי
לכלא .על הכיסאות ישבו כמה לבנונים וביניהם ישב בחור צעיר,
רזה וגבוה .ביקשתי שיקראו לעבדאללה ,והצעיר קפץ על רגליו
מולי ,מחזיק בידיו את חגורת מכנסיו שלא ייפלו" .אתה לא מזהה
אותי?" שאל ,וחיוך גדול על פניו" .שנים שאני מנסה להוריד
מהמשקל ללא הצלחה ,והנה רק אצלכם הצלחתי להוריד איזה 15
קילו" .מזמן לא ראיתי לבנוני מאושר כל כך.
חלף עוד שבוע קשה ,פיגוע רדף פיגוע ,בכל לילה יצאנו ועם בוקר
חזרנו עמוסים במחבלים אמיתיים ,כולם לבנונים שיעים .שחר
אחד ,ממש עם הנץ החמה ,כשחזרתי מעוד ליל מעצרים מפרך,
זיהיתי מהומה רבתי בשער .אישה גדולת ממדים ,בידה מזוודה
אדומה ,עמדה וחסמה את הדרך .כשניגשה אליי ,זיהיתי אותה :אום
עבדאללה בכבודה ובעצמה" .עכשיו" ,היא קראה לעברי בתחינה.
"עכשיו אתה מכניס אותי למכון שעבדאללה היה בו "...הניפה ידיה
לשמיים" .גם אני רוצה דיאטה כזו".
וככל שהתארכו הלילות ,והתרבו מעצרי השיעים ,כך התגברה השאלה
והתחזקה התהייה :מה בעצם אנחנו עושים שם?
לבנון  ,1984אם אתם מאמינים שזה קרה במציאות ,סימן שהייתם שם...

הסיפור שלי

מרוץ נגד הזמן
בשבוע הראשון של המלחמה הצליח צה"ל להדוף
את היורים על הגליל .לכן המידע שהתקבל על
כוונה לירות קטיושות על ישראל הפתיע את
אנשי אוגדת סיני ושלח אותם לפעילות סיכול
בהולה
רון כתרי
בסוף  1981מוניתי לתפקיד קמ"ן אוגדת סיני ,אשר לצד
התארגנותה לנסיגה מסיני ,במסגרת מימוש הסכם השלום
עם מצרים ,עסקה בתכנונים מבצעיים לאפשרות של פעולה
מבצעית בדרום לבנון ,אזור שהיה סוער ורגיש זה זמן .בין היתר
התאפיינה הזירה הצפונית בירי רקטות ותותחים של הארגונים
הפלסטיניים על הגליל בכלל ועל אזור קריית שמונה בפרט.
משיצאו כוחות צה"ל בראשית יוני  1982לעבר לבנון במסגרת
"מלחמת שלום הגליל" ,אחד היעדים העיקריים היה להרחיק
את משגרי הרקטות ואת הארטילריה אל מעבר לטווח המאיים
על יישובי הגליל .לאחר כשבוע של לחימה הוכרזה הפסקת
אש.

לאחר שהתבררו פרטי המידע ,יצא כוח משימה
קטן ממפקדת האוגדה לעבר ביתו של חשוד.
חוקרי השבויים שהיו מסופחים למודיעין האוגדה
החלו בחקירה זריזה ,ובסיומה יצא הכוח לביתו
של פעיל נוסף .היה לנו ברור שיש דברים בגו
לאחר יומיים-שלושה של התארגנות ופריסת מערכי האוגדה
קיבלנו במפתיע מידע דחוף מפיקוד הצפון ,ולפיו יש כוונה
לירות קטיושות לעבר שטח ישראל .לאחר שהתבררו פרטי
המידע ,יצא כוח משימה קטן ממפקדת האוגדה לעבר ביתו
של חשוד ,פעיל ב( PPS-המפלגה הפרוגרסיבית הסורית ,ארגון
לבנוני פוליטי וצבאי למחצה שפעל בלבנון) .חוקרי השבויים
שהיו מסופחים למודיעין האוגדה החלו בחקירה זריזה ,ובסיומה
יצא הכוח לביתו של פעיל נוסף .היה לנו ברור שיש דברים בגו
והתחלנו במרוץ נגד הזמן .בעודנו חוקרים את הלבנוני השני,
נשמעו לפתע שני קולות נפץ בריחוק מה מאיתנו .החשודים
הוליכו אותנו לערוץ נחל החצבאני ואחרי דקות של הליכה
בשבילים ,בינות לסבך ,הגענו למעין קרחת מסולעת ומצאנו...
שאיחרנו! במקום נמצאו שתי חצובות מאולתרות מעץ פשוט,
מחוברות בבורג .בסמוך מצאנו חוטי חשמל ושעונים פשוטים.
שתי קטיושות נורו ,אכן ,לעבר קריית שמונה ,אך נפלו בשטחים
פתוחים בלא שגרמו לנזק או לנפגעים.
כך ,בקוריוז מתריס של "אנחנו נראה להם" ,העמידו שני פעילים
של ארגון לבנוני לא גדול את כוחות צה"ל ויעדיו האסטרטגיים
באור מגוחך משהו ...לו אך היה המידע מגיע מוקדם מעט
יותר ובפירוט יתר  -אפשר והיינו מונעים את שיגור הרקטות
ומשבשים את כוונת האויב .הבטחנו לעצמנו להשתפר בעתיד...
גיליון  63סיוון תשע”ב
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מסעותיי עם אמיל

למרות היותו בגמלאות ,אמיל חמווי ,מגייס מצטיין של המוסד ,לא היסס כשהתבקש להתנדב שוב 
מ"מפקדתו" בבית הכנסת יצאה בכל פעם החבורה בקורטינה ישנה למשימות בשטחים ובסיני  חברו נזכר

ברגעים מצחיקים ומרגשים מהשעות הארוכות בדרכים
מוטי כפיר
ד"ר ,לשעבר בכיר במוסד; talshir@netvision.net.il

"אסיר קומה מלא עורמה" .נחשו מי אמר ומה היא השפה? לא
עברית ולא ערבית ,השפה היא "אמילית" ,וממציאה הוא אמיל
חמווי .תרגומו של הפתגם לעברית" :קצר קומה מלא עורמה".
במילים אלה הסביר לי אמיל את ניסיון חייו.

הוא הגה כנדרש מבן המזרח התיכון את האותיות
הגרוניות ,אבל שפתו איננה עברית ,השפה היא
עברית מעורבת במילים ערביות ועוד תוספות
שאמיל חידש .את שפתו כיניתי "אמילית"
דומני שהיה זה בתחילת  1971ואני אז ראש "המוסד שטחים"
(הגדה ורצועת עזה ,בואך אל-עריש) ,עיסוק מלהיב ומעניין .פגש
אותי רחביה ורדי ,ראש "הצומת" ,והמלצה בפיו" :ישנו יהודי בשם
אמיל חמווי ,אומנם מבוגר ,אך גייס מצטיין .דובר ערבית על בוריה,
פלסטינית ,סורית ומצרית ,ובקי גם בקוראן שפרקים רבים ממנו
ידקלם ללא קושי .האיש בגמלאות ,לא עובד ,עתותיו בידיו ,אופיו
הוא אופי של מתנדב .פגוש אותו ונסה לצרף אותו אליך".
"איך פוגשים אותו?" שאלתי" .לא מסובך" ,ענה,
"בגבעתיים ברחוב ...יש בית כנסת  -זו המפקדה
של אמיל חמווי .הנה מספר הטלפון שלו .אני
אקדים ואדבר איתו" ,הוסיף רחביה מחויך
ומרוצה .לאמיל החזיר חוב על שירותיו בעבר,
לי המליץ על איש מתאים.
וכך היה :טלפנתי לאמיל ונפגשנו ב"מפקדתו"
בבית הכנסת .הדור בלבושו ,חליפה מחויטת,
עניבה תואמת ,חובש כובע בורסלינו וצנוע
בהליכותיו  -זה היה הרושם שהשאיר אמיל.
הוא הגה כנדרש מבן המזרח התיכון את
האותיות הגרוניות ,אבל שפתו איננה
עברית ,השפה היא עברית מעורבת
במילים ערביות ועוד תוספות
שאמיל חידש .את שפתו כיניתי
"אמילית".
הסברתי את אשר אני מבקש
 ומיד ללא היסוס אמר ליאמיל" :כן ,אני מצטרף".
נכון ,אמרתי לעצמי,
רחביה צדק ,האיש
הוא מן המתנדבים.
"מתי אתה מצטרף?"
ושאלתי.
הוספתי
"מחר בבוקר ,בעזרת
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השם" ,ענה אמיל .הייתי בבתי כנסת ,עסקתי בריגול ,אך טרם
פגשתי בשילוב שבין שתי התופעות .אמיל היה השילוב" .מה
יהיה אם נזדקק לעזרתך בשבת?" חקרתי" .אצלי" ,השיב אמיל,
"ביטחון ישראל מעל לכול ודוחה שבת" .זמן ארוך ביליתי עם אמיל
בפגישתנו הראשונה ,והוא סיפר לי ברצון את קורות חייו ,על
עשייתו הביטחונית בארגוני המודיעין הישראליים שהחלה בימי
טרום המדינה.

הנשק הסודי

קבענו לצאת לבית לחם למחרת בשעה שבע" .אל תקדימו" ,הוא
אמר" ,אני חולה סוכרת ומזריק לעצמי אינסולין בכל יום כמה
דקות לפני שבע בבוקר .ניפגש ליד בית הכנסת ,ביתי מאוד קרוב
אליו" .בשבע בוקר מתייצבים מכונית הקורטינה ,הנהג שמעיה
(שמע אברהם) ,מאיר כהן ואנוכי .אמיל מצטרף ,הדור בלבושו כפי
שפגשתיו אתמול (ועל כך הקפיד בוקר-בוקר)" .בוא ,אמיל ,שב ליד
הנהג" ,הצעתי לו" .מר מוטי ,לא בא בחשבון" ,השיב ונכנס לספסל
האחורי ,ובמנהגו זה התמיד בכל תקופת עבודתנו המשותפת.
"אמיל ,לפני שניכנס לשטח אתן לך אקדח להגנה עצמית ,אתמול
אמרת לי שאתה יודע להפעיל אקדח" ,אמרתי" .אין צורך" ,השיב,
"הנה אפרט לך באיזה כלי נשק אני מצויד :ספר תהילים קטן ,קמע
מתחת לצווארון החליפה ,ולכם הרי יש נשק .ואם כל זה לא יעזור
 הקדוש ברוך הוא יבוא לעזרתנו"" .אל תשכח לומר לקב"ה אתשמי" ,התבדחתי" .אל תדאג ,מר מוטי ,את שמך העברתי לו עוד
ביציאתנו מגבעתיים".
התקרבנו לשערי בית לחם .לפני קבר רחל ביקש שנעצור.
עצרנו .אני רואה את אמיל ממלמל .שפתיו נעות וקולו לא
נשמע כחנה המתפללת בשילה .ובכל פעם שחלפנו על פני
קבר רחל חזר אמיל על אותו הטקס.
אנחנו נוסעים לפגוש את פייסל אל-חוסיני (לימים מראשי
אש"ף) במשטרת אבו דיס .פייסל הגיע לביקור קיץ ,וחשבנו
שאולי יהיה מועיל לפגוש אותו .איתנו גם אמיל נמצא" .אני
מציע" ,אמר אמיל" ,שלא אדבר איתו .בתחילת הפגישה
אסתובב בחדר ,יראה אותי ,ורק כשארגיש שהזמן
הגיע להצטרף אצטרף".
הבחנתי שאמיל הולך אל עבר החלון
הצופה אל דרך יריחו .הסתקרנתי.
התקרבתי אליו ואני רואה שעיניו של
אמיל דומעות .נגמרה הפגישה ,ופייסל
עזב את החדר" .למה בכית" ,שאלתי את
אמיל ,וכך השיב" :הרגשתי שהגאולה
הגיעה ,ימות המשיח .אני אמיל חמווי
יושב מול הסורר בנו של הסורר ובן
משפחתו של גדול הסוררים .עברו
הזמנים שהם אמרו לי מה לעשות,
עכשיו אני שאומר להם מה לעשות".
סורר בעברית זה צורר .אבא של פייסל

מנהרת
היה עבד אל-קאדר אל-חוסיני  -מנהיג כנופיות באזור ירושלים
 והוא נהרג בקרב על הקסטל .המופתי הירושלמי חג' אמין אל-חוסיני היה דוד רחוק של פייסל.
והוסיף אמיל וסיפר" :בימי טרום המדינה הייתי בשליחות באזור
שכם ,נתפסתי ונשביתי על ידי אנשיו של המופתי אל-חוסיני.
הוחזקתי במערה בהרי שכם .הדבר נודע למשה שרת שאיתו
הייתי בקשרי עבודה ,והוא הצליח לשחרר אותי בעזרת קשריו עם
שלטונות המנדט הבריטי".

"אמיל ,לפני שניכנס לשטח אתן לך אקדח להגנה
עצמית" ,אמרתי" .אין צורך" ,השיב" ,הנה אפרט לך
באיזה כלי נשק אני מצויד :ספר תהילים קטן ,קמע
מתחת לצווארון החליפה ,ולכם הרי יש נשק .ואם
כל זה לא יעזור  -הקדוש ברוך הוא יבוא לעזרתנו"
עץ הלימון נתן ריחו

נסיעה ארוכה היא לאל-עריש .אמיל מבוגר מאיתנו בהרבה מאוד
שנים ,והוא אינו מוותר ונוסע איתנו" .איך תסתדרו בלעדיי? אל-
עריש היא מצרים ,ובמצרים אני מבין גדול" ,אומר אמיל.
הגענו .אמיל הוא המדבר ,הלהג המצרי קולח מפיו (אנחנו מתקשים
בלהג זה) .עצרנו במסעדה ,הגישו לנו לימונדה שהייתה בטעם
ובארומה לא מוכרים לי" .מה זה?" שאלתי את אמיל" .זה מיץ מבן
זהויר" ,הסביר אמיל .ומה זה בן זהויר? "זה לימון קטן (שאז טרם
נראה בשוקי ישראל " -ליים") ,לא רק משובח בטעמו אלא סגולות
רבות לו למה שהיה ולמה שיהיה" ,הוסיף אמיל" .הייתי מאוד רוצה
שתיל כזה בגינתי" ,אמרתי.
גמרנו את עיסוקנו באותו יום באל-עריש ,חוזרים הביתה" .מר
מוטי" ,אמר אמיל" ,תעבור לרגע במסעדה ההיא של הלימונדה".
עצרנו ,אמיל ירד וחזר עם שתיל קטן של לימון בן זהויר.
נדיב היה אמיל ,עבודתו עמנו הייתה התנדבות מוחלטת ,ללא שכר
פעל .איש מיוחד אמיל חמווי .

שליח צדק

אבי אמיל חמווי היה איש של אנשים .הוא התברך באינטליגנציה
גבוהה וביכולת לקלוט את האדם שמולו במבט אחד .לאבא היה
ידע בניבים ערביים שונים ,והייתה לו יכולת שכנוע פנומנלית,
עד כדי כך שהמשוכנע היה מודה לו ומרוצה ,מוכן לעשות
הכול עבורו ואף מרגיש חייב לו .וכך הצליח אבא לגייס סוכנים
מוכשרים שהעבירו לנו מידע חשוב ביותר.
במשך השנים הוא בנה לו מין סלנג משלו ,שגם חבריו לעבודה
רחביה ורדי ,אורי אבן טוב ואחרים היו צוחקים ונהנים ממנו ואף
התחילו להשתמש בו בעצמם.
אבא היה אדם מאמין ונשא איתו תמיד ברכת רבנים .הוא גם
האמין ש"שליח צדק מוגן על ידי מלאכים" .הוא הקים בית כנסת
בשם "בית אל" והיה עוזר שם לאנשים.
כל נסיעה שלו נתנה לנו את ההרגשה שאולי הפעם הוא לא
יחזור ,ולכן אף פעם לא ליווינו אותו ,רק קיבלנו את פניו כשחזר.
אני ואמא התגברנו על הרגשה זו ביודענו עד כמה אהב אבא
את המדינה ,ולא היה מה שיעצור אותו מלמלא את מה שחש
כחובתו.
אורית לוי ,בתו של אמיל חמאווי

הזמן

גדעון מיטשניק
סא"ל ,לשעבר רע"ן ההיסטוריה והמורשת בחמ"ן וכיום רע"ן במחלקת
ההיסטוריה בצה"ל; gidim2007@gmail.com

מאי

 9במאי 1972
מבצע "איזוטופ" .כוח של סיירת מטכ"ל פשט על מטוס
"סבנה" שנחטף ב 8-במאי על ידי מחבלי ארגון "ספטמבר
השחור" .לאחר המראתו מבלגיה הונחת בנתב"ג.

יוני

 5ביוני 1967
מלחמת ששת הימים .ביום הראשון למלחמה יצא חיל האוויר
למבצע "מוקד" לתקיפת שדות התעופה המצריים .בהכנות
השתתפו גופי מודיעין רבים בצה"ל ובמוסד .כן בלט חלקן של
מחלקות המודיעין בפיקודים בהכנות ללחימה מול צבאות
סוריה ,ירדן ומצרים .לאור חלקו של המודיעין הצבאי בניצחון
קבע ראש אמ"ן ( )1972אלוף אהרון יריב את יום החיל במועד
הזה .החודש ימלאו  45שנה למלחמה.
 30ביוני 1948
פקודת הרמטכ"ל על פירוק הש"י ועל הקמת שירות
המודיעין הצבאי .באותו יום הודיע מפקד הש"י איסר בארי
על פירוק הש"י ועל הקמת שירות המודיעין הצבאי (ש"מ).
יישום המהלך הוקפא עד ל 22-ביולי בשל התנגדות ראש
אג"מ יגאל ידין .על מועד זה ניתן להצביע כתחילת היווצרותה
של קהילת המודיעין שלאחר קום המדינה.

יולי

 12ביולי 2006
מלחמת לבנון השנייה .נפתחה לאחר חטיפת שני חיילי צה"ל,
אהוד גולדווסר ואלדד רגב ,במארב מתוכנן של חזבאללה.
המלחמה הסתיימה ב 14-באוגוסט.
 30יולי 1970
מבצע "רימון  ."20מארב מתוכנן של חיל האוויר לקראת סיום
מלחמת ההתשה ,שהביא לקרב אווירי שבו הפילו מטוסי חיל
האוויר חמישה מטוסי מיג 21-רוסיים .במשך תקופה ארוכה
נשמרו המבצע ותוצאותיו בסוד .למודיעין הצבאי ,ובעיקר
ל"מסרגה" (של יחידת ההאזנה  ,)848הייתה תרומה מרכזית
בהכנות למבצע ובמהלכו.

"רואים מל"מ" ,איגרת המידע של המל"מ ,מופצת
באינטרנט בין חברי העמותה .תכליתה לשמש כלי חי
ותוסס להרחבת השיח בין המל"מ לבין חברי הקהילה,
פעילים וותיקים גם יחד .איגרת "רואים מל"מ" 13
שהופצה לאחרונה כוללת עדכונים על הפעילויות השונות
המתקיימות במל"מ ועל אירועים צפויים ,מהנעשה באמ"ן
וחמ"ן ,מה חדש בעמותות אגמון ושובל ועניינים נוספים
הנמצאים על סדר יומה של קהילת המודיעין.
בקרו באתר האינטרנט של המל"מ ,הירשמו כחברים
ושלחו תגובות לפורום האתר:
www.intelligence.org.il
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תובוגת תגובות
"מלכודת סוכן הצמרת"  -התגובות
על הכתבה מאת שלמה גזית ,גיליון  ,62ינואר 2012

מאמרו של ראש אמ"ן לשעבר שלמה גזית "מלכודת סוכן הצמרת" שפורסם בגיליון הקודם
של כתב עת זה עורר הדים רבים .אנו מביאים לכם כמה מאמרים שנכתבו בתגובה לדברים

הסכנה שבהצדקת
העבר על פני חשיפת
העובדות
לא הייתי בוחר להגיב על כתבתו של אלוף
(במיל') גזית אלמלא נכתבה בביטאון
המכוון לאנשי קהילת המודיעין ,הזכאים
להתייחסות מקצועית ואחראית יותר.
גזית כותב ש"ספרו החדש של אלוף צבי
זמיר' ,בעיניים פקוחות' ,מוקדש רובו
ככולו לטעות הפטאלית של המודיעין ערב
מלחמת יום הכיפורים ולתרומתו יוצאת
הדופן של סוכן הצמרת של המוסד אשרף
מרואן".
מפסקה זו מתקבל הרושם כאילו תרומת
המוסד מתמצה בידיעות שהעביר אשרף
מרואן .כדי לא להיכנס לדיון מפורט על
תרומת המוסד די לי אם אביא את הסיכום
בעניין זה של ועדת אגרנט אשר ביצעה את
החקירה היסודית ביותר בנושא מלחמת
יום הכיפורים" :תפקיד המוסד הוא איסופי
באמצעות מערכת מגעים שלו בחו"ל .מתוך
החומר הרב בנידון שהובא בפנינו יכולנו
לעמוד על הישגים בולטים של המוסד
בתחום איסוף המידע ממקורות טובים
ביותר ,ולכן אף יצאו לו מוניטין בעולם"
(נספח א' לדו"ח ועדת אגרנט בנושא
"מהלכים של המוסד בתחילת אוקטובר").
המטרה בכתיבת הספר הייתה להצביע על
הגורמים לכשל של המודיעין במלחמת יום
הכיפורים .צר לי לאכזב את מי שלא קרא
בספרי אך הפרק הנוגע לאשרף מרואן הוא
מצומצם יחסית ליתר חלקיו .אלא שפרשת
אשרף מרואן מהווה פרשה מסקרנת
ופיקנטית וככזו צדה את עיני הקורא
ובמקרה שלפנינו גם של מי שהיה ראש אמ"ן.
מה שחמור בעיניי הוא שאלוף בצה"ל מזהה
וממקד את כל שאירע בהיבט המודיעיני
במלחמת יום הכיפורים בעניינו של אשרף
מרואן .אומנם למרואן הייתה השפעה
ותרומה חשובה ויש כמובן ללמוד ממנה ,אך
הניסיון לתלות בו את הכשל של המודיעין
במלחמת יום הכיפורים הוא חסר שחר.
על השאלה האם היה סוכן כפול או לא
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נכתב די ,ונדמה לי שבודדים הם האנשים
שלמרות כל העובדות שהתבררו ממשיכים
להאמין שהוא היה סוכן כפול .לפני
המלחמה ובכל תקופת המלחמה ולאחריה,
כולל בעדותו של ראש אמ"ן אלי זעירא
בוועדת אגרנט ועד שנים רבות לאחר
מכן ,לא עלתה טענה שהיה סוכן כפול .רק
ב ,1993-עם פרסום ספרו של אלוף זעירא
"מיתוס מול מציאות" ,עלה לראשונה עניין
הכפילות .בפרק "הטוב שבסוכנים  -ביני
לבין אשרף מרואן" אשר בספרי ,אני מגולל
את כל שנחוץ כדי להבין מה היה ומה לא
היה ביחסי העבודה המורכבים והרגישים
עם אשרף מרואן ,כולל הבדיקות בסוגיית
מהימנותו שנעשו באחריות אמ"ן ולא מצאו
בידיעותיו שום דופי .כמו כן מובאת פסיקתו
של כבוד השופט תאודור אור ששימש
בורר בתביעת הדיבה של זעירא נגד זמיר:
"כבוד השופט אור קבע כי זעירא חשף
לעיתונאים ולסופרים את זהותו של הסוכן.
כבוד השופט אור ציין כי לזעירא היה עניין
לחשוף את זהות הסוכן כדי לנסות ולבסס
את התיאוריה שהסוכן היה סוכן כפול שעבד
עבור מצרים ,ובאמצעות תיאוריה זו להטיל
חלק מהאחריות למחדלי יום הכיפורים על
המוסד שגייס את הסוכן" .אינני רואה כל
נזק בזה שגזית ימשיך להאמין בכפילותו
של אשרף מרואן ,אך היינו כולנו אסירי
תודה לו היה יכול להביא עובדה אחת
אמיתית שתומכת בתפיסתו זאת.
הנושאים היותר מהותיים בכתבה ,גם הם
לוקים בהתעלמות מהעובדות ומטעים את
הקוראים.
לדברי גזית "הלכו והצטברו ידיעות
מדאיגות ,תחילה בחזית הסורית ואחר כך
גם בחזית המצרית ,אשר באופן נורמלי
היו מחייבות את ישראל להתייחס אליהן
בדאגה וברצינות ,היו מחייבות להכריז
על מצב כוננות בצה"ל ואולי אף על
גיוס מילואים .דבר לא נעשה ,המדיניות
שננקטה הייתה חד-משמעית  -כל עוד לא
התקבלו ידיעות מאשרף מרואן ולא הונחו
דיווחיו על כף המאזניים ,נדחו הטיפול
והתגובה על כל המידע הרב והמדאיג".
האומנם הידיעות וההערכה שזכה לה אשרף
מרואן האפילו על כל הידיעות האחרות

גיליון  63מאי 2012

ופגעו ביכולתו של אמ"ן להתריע בזמן בפני
הקברניטים והצבא?
בדו"ח ועדת אגרנט שחקרה ביסודיות,
בין השאר ,את שאירע לפני מלחמת יום
הכיפורים ,בספרי מחקר נוספים ובספרי
שלי אפשר לקרוא על אודות ידיעות המוסד
שהועברו החל מראשית  1973ונדחו על
ידי הקברניטים בעקבות הערכת אמ"ן.
ההערכה המובילה את אגף המודיעין
הייתה שמצרים לא תצא למלחמה וסוריה
לא תצא ללא מצרים .שום ידיעה והערכה
של המוסד לא הצליחו להזיז את אמ"ן
מהערכתו זו עד שפרצה האש .גם כאשר
העברתי בלילה שבין  5ל 6-באוקטובר את
הידיעה של אשרף מרואן שהמלחמה תפרוץ
ב 6-בחודש עדיין לא שונתה הערכתו של
אמ"ן .רק בזכות ידיעה זו שהעברתי ישירות
לקברניטים ,ובגלל תוכנה וניסוחה הברור,
היה מובן באופן חד-משמעי שהמלחמה
תיפתח ורק אז נשברה הדומיננטיות של
הערכת אמ"ן .בעקבות הידיעה אושר
גיוס המילואים ,למורת רוחם ובניגוד
להערכותיהם של שר הביטחון ושל ראש
אמ"ן .אמ"ן עיכב גם ידיעה התרעתית
ממדרגה ראשונה שהתקבלה ממקורותיו
שלו .הידיעה הסבירה את סיבת הפינוי
הבהול של משפחות היועצים הסובייטים
ממצרים ומסוריה בכך שמלחמה תיפתח
על ידי שתי מדינות אלו .מה שאירע היה
שהקצין התורן באמ"ן  -רס"ן תהילה -
קיבל את הדיווח ובמקום לפעול על פי
הכלל הבסיסי ולהעבירו מיידית לתפוצה
שאליה מעבירים ידיעות התרעתיות על
פתיחה במלחמה ,הוא לא ידע מה לעשות
בגלל החשש להפיץ ידיעה הסותרת את
הדעה המקובלת והמוסכמת שלא תיפתח
מלחמה ,שכן אלו שניסו להפיץ ידיעה
נוגדת ננזפו .גם הקצינים הבכירים ממנו
לא הורו לו קודם כול להפיץ את הידיעה,
ובמקום זאת בסופו של דבר עוכבה הפצתה
עד שקבוצת קצינים גיבשה ניסוח "יבש
ומנוסח בסגנון מודיעיני זהיר" שיפשר בין
דעת אמ"ן עד כה לבין הידיעה .כך חלפו
כעשר שעות יקרות מפז ,ומשהופצה ,איבדה
את חשיבותה ההתרעתית כי בינתיים
כבר הופצה הידיעה של אשרף מרואן.
הכלל הוא שאין מעכבים ידיעה התרעתית
ויש להעבירה מיידית כלשונה גם אם בין
המעריכים אותה יש מחלוקת .את ההערכה
לידיעה מעבירים לאחר שגובשה .תופעה זו
שקרתה באמ"ן איננה מקרית ומייצגת ליקוי
בנוהלי העבודה והיא עומדת בסתירה לכל
מה שיודעים ומלמדים בתורת המודיעין.

בספרי אני מציין ידיעה התרעתית נוספת
שהגיעה מהמוסד שלא מאשרף מרואן על
מועד פתיחת המלחמה .ראש אמ"ן החליט
לא להפיצה אלא למחרת בבוקר .על כך הוא
ננזף על ידי שר הביטחון.
זאת ועוד ,על אף הידיעות שהעביר המוסד
מראשית  1973ובהן ידיעות אשר הצביעו על
כך שהצבא המצרי שוב איננו מכין עצמו
למלחמה על פי אסטרטגיה של נאצר אלא
לשינוי מהותי של התוכנית שנעשה על ידי
סאדאת ,הן לא הועברו לכוחות הלוחמים.
לצערנו הדיפת ההתקפה המצרית על ידי
כוחותינו בראשית המלחמה התנהלה שלא
על פי הידיעות שהיו בידי אמ"ן על טיבה
של ההיערכות המצרית ועל כוונתה.

אינני יודע על סמך מה טוען גזית
שבליל  6-5באוקטובר "אלמלא
התלות שנוצרה במקור צמרת
זה [באשרף מרואן  -צ.ז ,].היינו
מתגברים את רמת הגולן ימים
קודם לכן" .המציאות הייתה
הפוכה לחלוטין
אינני יודע על סמך מה טוען גזית שבליל
 6-5באוקטובר "אלמלא התלות שנוצרה
במקור צמרת זה [באשרף מרואן  -צ.ז,].
היינו מתגברים את רמת הגולן ימים קודם
לכן" .המציאות הייתה הפוכה לחלוטין:
אמ"ן בהערכותיו הסותרות את הערכת
המוסד שהמלחמה עומדת לפרוץ מנע את
ההתייחסות וההיערכות הנדרשת לידיעות
שאשרף מרואן העביר על אודות התוכניות
המפורטות של המלחמה אשר סאדאת
עיבד עם הגנרלים שלו.
גזית טוען שלמעמדו המיוחד של אשרף
מרואן "תרם גם ראש המוסד ,אשר נקט
צעד חריג ומנוגד לחלוטין לעקרונות
עבודת המודיעין ,משהחליט להפיץ את
הדיווחים המקוריים שהתקבלו ממרואן
לקבוצה מצומצמת בדרג המדיני-ביטחוני
הבכיר העליון .בכך נוצרה מציאות חדשה
ומוזרה ,כאשר אישי הצמרת נדרשים לבחור
בין מסמכי ההערכה הכתובה ,היבשה
והמנוסחת בסגנון המודיעיני הזהיר לבין
הדיווחים הפיקנטיים מפיו של מרואן".
על "חטא" הפצת חומר גולמי לראש
הממשלה ,לשר הביטחון ,לרמטכ"ל ולראש
אמ"ן " -התפוצה הגבוהה"  -אני גאה מאוד,
אך גם הוא לא הועיל לפרוץ את הדומיננטיות
וההשפעה שיצרו הערכות אמ"ן.

לאחר שנוכחתי שהערכות אמ"ן לידיעות
בעלות חשיבות אסטרטגית שהתקבלו
מהמוסד אינן ממצות את כל מה שבא
בהן לביטוי ,ומאחר שבעת ההיא לא היה
גורם אחר מלבד אמ"ן שהיה רשאי להעביר
הערכות כתובות על ידיעות שנאספו,
החלטתי באמצע  ,1971בהסכמת ראש אמ"ן
אלוף אהרון יריב ,להנהיג נוהל שנקרא
"תפוצה גבוהה" .כאשר הגיעו ידיעות שלהן
ייחסתי חשיבות גבוהה מאוד ,דאגתי להפיצן
בצורתן הגולמית לא רק לאמ"ן לצורך
הערכה כפי שהיה מקובל ,אלא גם לראש
הממשלה ,לשר הביטחון ,לרמטכ"ל ולראש
אמ"ן .הפצה זו לוותה בשיחות ובהבהרות
בעיקר עם ראש הממשלה ושר הביטחון ,ועל
כך עמדה בהערכה חיובית גם ועדת אגרנט.
הטענה שדיווחי החומר הגולמי לקברניטים
בלבלו את סדרי עבודת המטה היא חסרת
שחר ,וגם על כך הביעה ועדת אגרנט את
דעתה .בכך למעשה הקדים המוסד את
מסקנות ועדת אגרנט בדבר החיוניות של
הערכה פלורליסטית לידיעות המודיעין.
המוסד כארגון הכפוף לראש הממשלה היה
רשאי וחייב להעביר לה את החומר הגולמי
ואת הערכתו את החומר הזה .הערכה זו לא
נטלה מסמכותו הבלעדית של אגף המודיעין
להמציא לקברניטי המדינה ולצבא את

הטענה שדיווחי החומר
הגולמי לקברניטים בלבלו את
סדרי עבודת המטה היא חסרת
שחר ,וגם על כך הביעה ועדת
אגרנט את דעתה
הערכתו לאחר הצלבתו עם חומרים אחרים
ולהעריכו בצורה משוקללת .מה לעשות
שההצלבה הזאת מכל המקורות שעמדו
בפניו ,כולל כמובן ידיעות המוסד וכן ידיעות
ממקורות ממדרגה ראשונה שהועברו רק
לאמ"ן על ידי מודיעין השדה ,לא פקחה את
עיני אמ"ן להתריע על המלחמה שתיפתח.
אמ"ן המשיך להפיץ את הערכתו המנוגדת
לעמדת המוסד עד לפתיחה באש על ידי
המצרים והסורים .לצערי ,ההערכה היבשה
בניסוח המסורתי בלמה את הערכות המוסד
מלגרום להתרעה מוקדמת יותר על סמך
"הדיווחים הפיקנטיים".
לסיכום ,הערכת המוסד בעניין המלחמה
הקרבה הייתה תוצאה של ניתוח ידיעות
ממקורות שונים .בספרי ניסיתי לענות
על השאלה המטרידה מדוע אותן ידיעות
שהיו בידי אמ"ן ובידי המוסד "פקחו

אשרף מרואן

את עיני" המוסד ואילו עבור אמ"ן
הן היו ל"מלכודת" כטענתו של גזית.
גורמי הכשל כפי שתוארו בספרי מתייחסים
למכלול גורמים במישורים שונים שפעלו
והזינו זה את זה :מערכת היחסים וקבלת
ההחלטות בדרג שר הביטחון ,ראש
הממשלה והקבינט; הכשלים בתוך אגף
המודיעין :היצמדות לאסטרטגיה הנאצרית
למרות הידיעות על שינויה ,שיבושים
בהפעלת תורת המודיעין (הזנחת חקר
הכוונות ,היפוך תפקידים כאשר הערכות
מבצעיות הפכו למרכיב בהערכת המודיעין
על האויב); ודפוסי התנהלות לא ראויים כמו
עיכוב ידיעות ,העלמתן ואיסור על הפצתן,
הטלת משמעת משתקת על מפקדים
והנתק בין המודיעין לשאר אגפי הצבא.
למיטב ידיעתי ,אמ"ן לא קיים חקירה יסודית
כדי להבהיר לעצמו את הסיבות העיקריות
שגרמו לכשל המודיעין .את המודיעין אי-
אפשר היה לשקם מבלי לחקור את גורמי
הכישלון.
הכתוב מתעלם מעובדות מוצקות וממשיך
במסורת של גיבוש עמדות על סמך
תחושות בטן ,על סמך לוגיקה שאינה
נסמכת בעובדות ובידיעות .מסורת הרסנית
שאפיינה את הערכות אמ"ן בתקופה
שקדמה למלחמת יום הכיפורים ועד לפרוץ
האש .החלטתי להגיב באריכות יחסית
למאמר כדי לתרום לעקירת מסורת זו.
אלוף (במיל') צבי זמיר ,לשעבר ראש
המוסד
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המשך ג ו ב ו ת
תובוגת ת
לא עומד במבחן
המציאות ההיסטורית

המאזניים ,נדחו הטיפול והתגובה על כל
המידע הרב והמדאיג".
כל אחד מטיעונים אלה אינו עומד במבחן
ועדת אגרנט מצאה כי בשורש הכישלון המציאות ההיסטורית .הטיעון הראשון יוצר
המודיעיני ערב מלחמת יום הכיפורים את הרושם כאילו במהלך הפעלתו של
עמדה דבקותם העקשנית של גורמי מרואן לפני המלחמה נוצרה סתירה בין
הערכה בקונספציה שאמרה כי מצרים דיווחיו לבין דיווחים מודיעיניים אחרים .על
לא תצא למלחמה לפני שתראה עצמה כך צריך לומר שני דברים :האחד ,לפחות
מוכנה לכך .העקשנות הזו הביאה לכך בכל מה שנוגע להחלטה המצרית לצאת
שגם מטען הידיעות האדיר על ההכנות למלחמה ,סתירה כזו לא הייתה קיימת .כפי
הצבאיות המצריות ,מטען שההסבר היחיד שברור כיום ,מאז אוקטובר  ,1972עת הודיע
לו היה שסאדאת מתכוון לצאת למלחמה סאדאת על החלטתו לצאת למלחמה בלי
גם מבלי שבשלו בראייתנו התנאים לכך ,להמתין לציוד נוסף ,מרואן היה במקרים
לא הצליח לשנות את דעתם של מובילי רבים הראשון שהעביר את המידע המפורט
ההערכה האמ"נית בתחום המצרי .מאמרו והמוסמך ביותר על תפניות עיקריות ביחס
של אלוף (מיל') שלמה גזית ,מי שהחליף ליציאה למלחמה ,אבל הוא לא היה היחיד.
בתפקיד ראש אמ"ן את אלי זעירא ,מראה כך ביחס לעצם ההחלטה לצאת למלחמה,
כי הדבקות בקונספציה על חשבון מטען כך ביחס להכנות המואצות לקראתה
בראשית  ,1973כך לגבי ההחלטה לפתוח
הידע לא פסה מן העולם.
באש במאי ,כך לגבי דחיית
המהלך הזה ,וכך לגבי
הפתיחה במלחמה מתוך
תרגיל ערב יום הכיפורים.
יתרה מזאת ,ככל הידוע
לא היו מקורות באיכות
גבוהה שטענו אחרת.
והדבר השני :השוואה בין
התיאורים המצריים של
תהליך היציאה למלחמה
מאז אוקטובר  1972ועד
שפרצה לבין דיווחי מרואן
מראה כי לאורך כל הדרך
דיווחיו היו מדויקים
ומהימנים ושיקפו היטב
את אשר קרה בצד המצרי.
משה דיין .בישיבה שדנה בדרישת הרמטכ"ל לגיוס מילואים מלא הטיעון השני שאותו
הוא אמר(" :רק) על בסיס ידיעות של צביקה (זמיר) לא מגייסים מעלה גזית נכון בחלקו.
את כל המערך".
איור :בוריס דיקרמן אכן נוצרה סתירה בין
מסמכי ההערכה הכתובה
טיעוניו של גזית במאמר הם שלושה( :וגם הערכות אמ"ן כפי שהובעו על ידי
ראשית ,שבתוקף איכותו יוצאת הדופן אלי זעירא אצל מקבלי ההחלטות) לבין
של אשרף מרואן "זכתה אמינותו לעמוד דיווחיו של מרואן .עד קיץ  1973זכו דיווחי
על כף המאזניים מול כל שאר מקורות מרואן (ומקורות אחרים במצרים) לאוזן
המידע שהיו לקהילה"; שנית ,שבתוקף יותר קשבת אצל מקבלי ההחלטות .למרבה
ההסדר החריג של הפצת דיווחי מרואן הצער ,בשבועות שלפני המלחמה השתנו
ישירות למקבלי ההחלטות הבכירים ביותר הדברים ,וההערכות הכתובות ובעל פה של
נדרשו אישי הצמרת "לבחור בין מסמכי אמ"ן הפכו למשפיעות הרבה יותר .במובן זה
ההערכה הכתובה ,היבשה והמנוסחת בסגנון הטרגדיה היא לא בכך שמקבלי ההחלטות
המודיעיני הזהיר לבין הדיווחים הפיקנטיים נאלצו לבחור בין מסמכי אמ"ן "הזהירים"
מפיו של מרואן"; ושלישית ,שבגלל התלות לדיווחים "הפיקנטיים" של מרואן ,אלא בכך
הזו ננקטה ערב המלחמה מדיניות חד -שדווקא בצומת הקריטי ביותר הם בחרו
משמעית" :כל עוד לא התקבלו ידיעות במסמכי אמ"ן  -שנוסחו אולי בלשון זהירה
מאשרף מרואן ולא הונחו דיווחיו על כף אבל היו הכול מלבד זהירים.
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ולגבי הטיעון השלישי :לפחות על פי
ועדת אגרנט ,המקור שממנו ציפו מקבלי
ההחלטות לקבל התרעת מלחמה מוסמכת
לא היה מרואן אלא אמצעי האיסוף
המיוחדים של אמ"ן שנבנו במטרה להניב
התרעה כזו .כך עולה מהדו"ח הגלוי
שפרסמה הוועדה ב 1975-ואשר קבע בין
השאר כי "ביטחונו [של שר הביטחון]
בהערכת אמ"ן 'מערך הגנה בסוריה ,תרגיל
רב-זרועי במצרים' גדל ,אחר שראש אמ"ן
השיב לו על שאלתו ביום  5באוקטובר
בבוקר שהוא מנצל את כל מקורות המידע
האפשריים" .מרואן ,כידוע ,לא היה חלק
ממערך אמצעי האיסוף של אמ"ן וזעירא
פשוט שיקר לדיין .בערב הקודם נתן אישור
לבדוק את תקינותם של מה שכונו "פוליסת
הביטוח של מדינת ישראל" והוא הורה
לסגור אותם בשעה  6:00בבוקר .במסגרת
"ניסוי הכלים" הזה לא הופק מידע מודיעיני,
ולכן לתשובתו של זעירא לא היה שחר.
עד כמה מקבלי ההחלטות לא המתינו
דווקא להתרעה ממרואן לפני מתן ההוראה
להתכונן למלחמה עולה משלוש נקודות
נוספות :ראשית ,אם ציפו כל כך למוצא
פיו של "המלאך" ,מדוע לא פנו שוב ושוב
לראש המוסד ,צבי זמיר ,בניסיון לדעת מה
הוא אומר .שנית ,גם כאשר נמסר לגולדה
ודיין בבוקר  5באוקטובר שזמיר נסע לפגוש
את מרואן בהקשר של התרעת מלחמה
הדבר לא צד את אוזנם ולא נתפס ,לפחות
על פי תגובותיהם ,כבעל ערך יוצא דופן.
ושלישית ,גם כאשר הגיעה כבר ,בשחר יום
הכיפורים ,התרעת המלחמה החד-משמעית
ששלח זמיר על בסיס פגישתו עם מרואן
בלונדון ,הדברים לא שכנעו את דיין .בישיבה
שדנה בדרישת הרמטכ"ל לגיוס מילואים
מלא הוא אמר[" :רק] על בסיס ידיעות של
צביקה [זמיר] לא מגייסים את כל המערך".
עד כאן לגבי חלקו של מרואן בהתרעת
מלחמת יום הכיפורים .וכאן שתי הערות
נוספות :ראשית ,מסקנתו של גזית כי אל
למערכת מודיעין להיתלות בהערכתה על
מקור אחד בלבד היא נכונה בעיניי לגמרי.
ועם זאת ,אי-אפשר להימנע מאזכור
העובדה שערב המלחמה כל המקורות
הצביעו על כך שהמלחמה בשער ,ורק
אטימותם הקוגניטיבית של כמה מעריכים
מרכזיים באמ"ן הביאה לגימודן של כל
ההתרעות האלה .במילים אחרות ,הבעיה
לא הייתה תלות במקור יחיד אלא סירוב,
בשל מבנה אישיות מסוים ,להטמיע את
כל המידע ההתרעתי על פי תורת המודיעין
הבסיסית ביותר.

נקודה שנייה :לאלוף (מיל') שלמה גזית
שמורות זכויות גדולות ורבות ,בין השאר
כמי ששיקם את אמ"ן לאחר הגדול
שבכישלונותיו .אבל דווקא בגלל מעמדו
החשוב ראוי לשים את הדברים על דיוקם
שכן הוא אינו עיתונאי וגם לא היסטוריון
אלא מי שאמור לדעת בדיוק מה קרה.
חרושת תיאוריות הקונספירציה לגבי
מלחמת יום הכיפורים רק הולכת וגדלה
ככל שאנחנו מתרחקים ממנה .לא מעטים
מאמינים כיום כי ההפתעה לא הייתה אלא
תוצר של תבשיל שהוקדח על ידי קיסינג'ר,
סאדאת ודיין וגולדה .אלי זעירא בנה את
תיאוריית "הסוכן הכפול" כדי לצמצם
את אחריותו לכשל המודיעיני ולהטילה
על אחרים .כאשר שלמה גזית נותן לה
לגיטימציה הוא מגדיל עוד יותר את כמות
הערפל ההולך וסובב את אותה מלחמה
ואשר מקשה על הסקת המסקנות הנכונות
ממנה .חבל שכך הדבר.
פרופ' אורי בר-יוסף ,המחלקה ליחסים
בינלאומיים ,אוניברסיטת חיפה

לא מקור בלעדי ובעל
מעמד-על
שלמה גזית התמנה לראש אמ"ן כמחליפו
של אלוף אלי זעירא אשר הודח על ידי ועדת
אגרנט עקב מחדליו במלחמת יום הכיפורים.
זעירא טען בפני הוועדה כי במערכת
התקבלו ידיעות מתריעות ומרגיעות גם
יחד ,והוא העדיף את המרגיעות .הזדמן
לי להופיע בפני הוועדה באותו היום שבו
הופיע זעירא ,ובשיחה בינינו הוא הציג בפניי
ידיעות שהכין להצגה בפני הוועדה ,ובהן
נטען כי לא צפויה מלחמה .אלה היו ידיעות
ממקורות שדיווחו בנושאי פח"ע אשר לא
הייתה להם גישה לחומר מדיני או צבאי.
מכאן שכבר לפני המלחמה זעירא לא סבר
כי מקור הצמרת "המלאך" הוא בלעדי ובעל
מעמד-על ,כפי שטוען אלוף גזית במאמרו.
זעירא כשל לא מפני שהשליך את יהבו על
מקור הצמרת הזה ,ולא מפאת דלות המידע
על מלחמה קרבה ,שהצטבר מפי מקורות
רבים ,אלא עקב תפיסה מעוותת של אני
ואפסי עוד .הוא השתיק את הכפיפים
והטעה את המערכת הפוליטית מתוך יוהרה
ובהתבסס על "הצלחה" בעבר כשהתברר כי
הוא צדק כאשר שלל מלחמה כחצי שנה
קודם לכן.
גזית מוכר לי כאדם יסודי מאוד .הוא בדק
את כל האירועים שקדמו למלחמה וחקר

את מי שהייתה לו נגיעה בדבר ,כולל אותי.
מכאן שהוא היה אמור לדעת כי מקורות
"צמרת" רבים התריעו על המלחמה בשער -
ובכלל זה שהתרגיל בסיני יהפוך למלחמת
אמת בהינתן מילת קוד .אדרבא" ,המלאך"
היה מוגבל ביכולתו להגיע לפגישות,
ובשבועות המעטים שקדמו למלחמה לא
נפגשו עמו ולא היה ידוע כי הוא צפוי להגיע.
הוא יצר קשר כאשר יצא לחו"ל יומיים לפני
פרוץ הקרבות.
אלוף גזית נכנס לתפקידו בשעה שהמדינה
הייתה כמרקחה והרבה דובר על "המלאך"
ועל תרומתו הייחודית .ייתכן שזו הסיבה
שהתרשם כי "כל המערכת נפלה בפח שטמן
לה אשרף מרואן" כדבריו .אמת ,הייתה
הערכה רבה למידע שהביא "המלאך" ,ואמ"ן
לא פיגר אחרי שאר המהללים.
עוד כמה נקודות לתיקון הרושם המוטעה
של גזית:
 דברי גזית כי ראש המוסד נקט צעד
חריג בכך שהנהיג הפצה של הדיווחים
המקוריים של "המלאך" לקבוצה
מצומצמת בדרג המדיני-ביטחוני הבכיר
רחוקים מהמציאות" .התפוצה הגבוהה"
כללה כתבות ממקורות שונים אך מעולם
לא הכילה דיווחים ישר מהמקור (כאלה
שלא עברו עריכה) .החומר הגולמי עובד
לכתבות ,הופץ לאמ"ן ורק אחר כך הופץ
לקברניטים .שום ידיעה לא הופצה לדרג
הבכיר לפני ששוגרה לאמ"ן ,ולעתים
הדרג הבכיר אף קיבל אותה באיחור
מסיבות טכניות.
 גזית אמור לדעת אל נכון כי מעולם לא
"זכתה אמינות 'המלאך' לעמוד על כף
המאזניים מול כל שאר המקורות" ,והוא
לא היה המקור הבלעדי שזכה לתשומת
לב המערכת שהתברכה במקורות
מצוינים לא מעטים .מכאן מוזרה טענתו
כי במערכת שררה מדיניות חד-משמעית
שלפיה כל עוד לא נתקבלו ידיעות
ממרואן ,נדחה הטיפול במידע הרב
והמדאיג ,כדבריו.
 דברי גזית כי "המלאך זכה למעמד-על
שבו הוא בלבד שקול כנגד כל המידע
המודיעיני הרב המצוי בידינו" ממש
מטעים .היואיל מר גזית להזכיר באיזה
מידע מדובר ,כי הרי מיטב המקורות
הקשורים לנושאים צבאיים-מדיניים
(חוץ אולי מאותו מקור פח"ע שזעירא
בחר לצטט) דיווחו ,כמו "המלאך" ,כי
מלחמה בשער.
פרדי עיני ,עוזר ראש המוסד בתקופת המלחמה

לא היה שתול
ראש אמ"ן לשעבר שלמה גזית ,בהתייחסו
לספרו של ראש המוסד לשעבר צבי זמיר
"בעיניים פקוחות" ,מתמקד בתרומתו
יוצאת הדופן של סוכן הצמרת אשרף מרואן
ובתלות אמ"ן בו .טיעונו ,שלפיו תלות זו
הביאה לכישלון ושהמודיעין לא פעל "לפי
הספר" משהצטברו הידיעות והסימנים
המתריעים למלחמה ,נכון אף נכון.
פרופ' אורי בר-יוסף ,בספרו המקיף על
המודיעין במלחמת יום הכיפורים "הצופה
שנרדם" ,מביא אמירה שלי שמשקפת
בדיוק את תלות זו שהייתה בעוכריו:
"קללת השפע" .כשמקור זה סיפק מידע
כה ייחודי ואותנטי ,הוא שם בצל וגימד כל
מידע ממקורות אחרים ומסוכנויות איסוף
אחרות .ה"שפע" שסיפק ,ושדחק לצד כל
מידע אחר ,הפך אפוא לקללה וגרם למחדל
האומלל.

ה"קונספציה" התבססה לא רק על
המידע של מרואן ,אלא נבעה גם
מהערכה עצמאית של אמ"ן
עם זאת אני חלוק על גזית באומרו ש"נפלנו
בפח שטמן לנו המודיעין המצרי באמצעות
סוכן הצמרת" .משתמע מדבריו שהוא נוטה
להאמין שמרואן היה סוכן שתול .ולא היא.
ראשית ,ה"קונספציה" התבססה לא רק
על המידע האותנטי של מרואן ,אלא נבעה
גם מהערכה עצמאית ומושכלת של אמ"ן
מחקר ושל למד"ן אוויר .שנית ,גופים אלה
הסתמכו אומנם על חומר "מפי הסוס" ביחס
לקונספציה ,אך הם לא היו ערים לעובדה
שחומר זה מעודכן לחודשים אחורה
ולאפשרות השינוי שחל בצמרת המצרית.
ושלישית ,גזית כראש אמ"ן ,שהיה מצוי
בחומר שסופק ובתוצאות הוועדות השונות
לבחינת מהימנותו של מרואן ,היה צריך
לדעת שעד שלא יוכח ההפך ,מרואן לא היה
שתול .גזית גם היה צריך להגיע למסקנה
שהמודיעין המצרי לא היה יכול לבצע
תרגיל הונאה כה גדול ולאורך זמן.
הטעות הייתה כולה שלנו ,ובכלל זה בתלות
האולטימטיבית האמורה של המודיעין
במקור ,ואין לחפש סיבתה או בור שכרה
לנו גורם חיצוני.
אחד הלקחים המודיעיניים המרכזיים מיום
הכיפורים ,והוא גם מובן מאליו ,הנו אכן
שאין להקנות יותר מעמד-על למקור יחיד,
ויהיה אשר יהיה.
אהרן לברן
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מודיעיון

מבט לעומק המודיעין בעריכת עמוס גלבוע

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.

התהליכים שהובילו
למלחמת שלום הגליל
מלחמת שלום הגליל פרצה בשל שילוב של התפתחויות וגורמים  מה היו האירועים והתהליכים
שהובילו אליה ,כיצד היו מעורבים בהם המדינה הלבנונית ,ישראל ,סוריה ,ירדן ,הפלסטינים והעולם
הערבי ,ומה היה חלקם של שירותי המודיעין בהתפתחויות
אביעזר יערי

אלוף (בדימ') ,לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ומפקד המכללה לביטחון
לאומי; aviyaari@netvision.net.il

מטרתו של מאמר זה להציג את התהליכים שהובילו למלחמת
של"ג שפרצה ביוני  .1982המדובר ,לדעת המחבר ,בארבעה
תהליכים שהשתלבו זה בזה:
 אש"ף הפך בשנות ה 70-לגורם כוח מרכזי בלבנון ,השתלט על
דרום לבנון ,ומשם איים באורח קבוע על צפון מדינת ישראל
והפך את הגבול לאזור לחימה.
 משטר ההסכמה בין העדות בלבנון המסורתית התמוטט,
המדינה נחלשה ,ופרצה מלחמת אזרחים.
 סוריה פלשה בכוח צבאי ללבנון והפכה לגורם המשפיע
המרכזי במדינה.
 ישראל פעלה בדרכים שונות מול שלושת התהליכים הללו ,עד
שהחליטה לעבור לטיפול שורש במצב בלבנון ,צבאי ומדיני.
במאמר ננתח בקצרה כל אחד מהתהליכים ,ולסיום ניגע על קצה
המזלג בתיאור התפקיד שמילאה קהילת המודיעין הישראלית מול
תהליכים אלו.

התהליך הראשון :עליית אש"ף

אש"ף החל לנצל את שטח דרום לבנון כבסיס להתקפות מזוינות
על ישראל כבר לקראת סוף שנות ה ,60-זמן קצר לאחר הופעת
פת"ח כגורם המוביל במאבק הפלסטיני .התהליך התגבר מאוד
ב 1970-בעקבות "ספטמבר השחור" בירדן ,שהביא להריגתם
ולגירושם בכוח של לוחמי פת"ח מירדן .רובם של הגולים נקלטו
בלבנון והשתלטו על מחנות הפליטים בערי החוף הלבנוניות ועל
שטחי דרום לבנון בצמוד לגבול ישראל .הוחל בתהליך התעצמות
צבאית שהביא את אש"ף ,בסיוע מדינות ערב (בוועידת פסגה
ערבית ב 1974-זכה אש"ף למעמד בלעדי בייצוג העניין הפלסטיני),
לעוצמה של כ 10,000-לוחמים ,חלק מהם מאורגנים ביחידות סמי-
צבאיות עד דרג גדודי ,המצוידות באלפי קטיושות ומרגמות וכן
במאות תותחים ,חלקם ארוכי טווח (עד  32ק"מ).
העוצמה הזאת ניהלה דרך קבע ניסיונות חדירה לישראל למטרות
פיגוע .הידועים והמרים בהם היו רצח התלמידים במעלות ב1974-
והרצח באוטובוס בכביש החוף ב ;1978-היא ביצעה הפגזות
חוזרות ונשנות על יישובי הצפון ,בייחוד על קריית שמונה;
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וממנה יצאו המאמצים לפיגועים בחו"ל ,כמו אלה שהביאו לרצח
הספורטאים במינכן ב 1972-ולטבח בנמל התעופה לוד על ידי
שליח יפני באותה שנה.
התקפות הירי הגיעו לשיאן ביולי  1981כאשר במשך שבוע התבצעו
הפגזות על יישובי הצפון לאורך כל קו הגבול ,וחיל האוויר הופעל
בצורה מסיבית כדי להפסיקן.
התוצאה הייתה שנוכח זעקות שבר של ממשלת לבנון ,ובתיווך
אמריקאי ,הושג הסכם הפסקת אש שהרגיע את הגבול למשך
השנה הקרובה ,אם כי לא את יוזמות הפעולה של אש"ף בגבולות
האחרים של מדינת ישראל .יתר על כן ,העוצמה הצבאית של
אש"ף בדרום לבנון ,כמו בשאר חלקי לבנון ,נשארה שלמה ,ואף
המשיכה להתעצם עוד יותר.

צה"ל סיפק את הציוד ואת הנשק ,את האימון
לנציגי כוחות ה"פלנגות" ,את הייעוץ ליחידותיהם
ואת הקשר הימי .בשנים שלפני המלחמה הסיוע
הזה הלך וגבר וכלל גם ארגון ואימון ליחידות
קומנדו ושריון שהקימו הכוחות הנוצריים
התהליך השני :התפוררות המדינה הלבנונית

עוצמתה וצבאה של המדינה הלבנונית לא עמדו בפני התהליך של
השתלטות אש"ף על הזירה הפנימית הלבנונית .לא רק שהשלטון
הלבנוני איבד את השליטה על דרום לבנון ,הוא גם איבד את
השליטה על מערב בירות שהפכה למעשה להיות עיר הבירה של
אש"ף בראשות ערפאת .מדינת לבנון ,שגבולותיה שורטטו על ידי
שלטונות המנדט הצרפתיים ב ,1920-עוצבה כפסיפס של עדות
שהעיקריות בהן היו הנוצרים המארונים ,הסונים ,הדרוזים והשיעים.
בתקופת הצרפתים ,שעזבו אחרי מלחמת העולם השנייה ,כוחן
היחסי של העדות היה לפי הסדר שצוין לעיל .בהשפעת צרפת
והמעצמות האחרות ובהשפעת מנהיגי העדות החשובים הגיעה
המדינה להסדר שכונה "האמנה הלאומית" ובו חולק השלטון
בהסכמה לפי העוצמה של אז :המארונים קיבלו את נשיאות המדינה
ואת הפיקוד על הצבא ,הסונים את ראשות הממשלה ,הדרוזים את
משרת שר ההגנה והשיעים את ראשות הפרלמנט שחבריו נבחרו
באזורים מוסכמים גם כן לפי יחסי הכוחות העדתיים .המבנה הזה
נשען לא רק על כוחות הביטחון אלא ,ואולי בעיקר ,על מיליציות
מזוינות של העדות השונות .בתקופה המדוברת הייתה מיליציית
הנוצרים " -הפלנגות"  -המאורגנת והחזקה ביותר.
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היה זה מאזן כוחות שברירי
שבתהליך אטי הלך והשתנה
ועדת הרוב הנוצרית הפכה בו
למיעוט ,דבר שהחלישו והפך
אותו לבלתי ריאלי ללא איזון
מצד כוח חיצוני .למרות זאת,
וחרף משברים ,המאזן הזה
המשיך להתקיים ,עד שבאביב
 1975הוא התמוטט ופרצה
מלחמת אזרחים בין הצד הנוצרי
המתגונן לבין הצד המוסלמי
התוקף; הצבא הלבנוני התפרק,
והשלטון איבד את השליטה .מה
שתרם לכך באופן משמעותי היה
התהליך הראשון .אש"ף הצטרף
באופן טבעי למחנה המוסלמי,
ועוצמתו הצבאית הופנתה נגד
הנוצרים .הוא היה זה שהיווה
את העילה המעשית לפרוץ
מלחמת האזרחים בלבנון ,והוא
זה שהטה את כף המאזניים
הצבאיות לטובת המחנה
המוסלמי .מלחמת האזרחים
זירזה את תהליך שקיעתה של
העדה הנוצרית ,חיזקה עוד יותר את אש"ף ,פוררה עוד יותר את
המדינה הלבנונית והעניקה הזדמנות פז לסוריה ,השכנה הגדולה
ממזרח ,להיכנס ללבנון בכוח צבאי ולהוות בה את הגורם הבוחש
והמשפיע המרכזי.

תפיסת "אורנים גדול" הייתה של פעולה מסיבית
לכיבוש לבנון בארבעה צירים אוגדתיים .המבצע
יביא ,לפי תפיסה זו ,לשליטה בפועל בלבנון
ולאיחוד עם הכוחות הנוצריים .השקפה זו ניזונה
גם מחזונות מרחיקי לכת על השפעה מהותית
שתהיה לכך על המזרח התיכון
התהליך השלישי :המעורבות הסורית

הקמת לבנון ( )1920הייתה כרוכה בקריעתה מהמדינה הסורית
על ידי השלטון הצרפתי .הדבר נעשה משיקולים אימפריאליים
צרפתיים ונועד גם להעניק לנוצרים בלבנון שלטון עצמי .סוריה
מעולם לא הכירה בחלוקה זו ולא השלימה איתה ,ורק ב2005-
אולצה לעשות זאת על ידי האו"ם .היא בחשה באופן מתמיד בתוך
לבנון כדי להפעיל השפעה פוליטית וליהנות מעושרה של המדינה
הלבנונית ,בעיקר זה שהופק מסחר הסמים ומשכר העבודה של
פועלים סורים שעבדו בלבנון במספרים גבוהים.
בשלהי  ,1975כשסוריה נמצאה במלוא עוצמתה והשפעתה
לאחר מלחמת יום הכיפורים ,החלו כוחות מסוריה להיכנס ללבנון
ולהתערב במלחמת האזרחים .בתחילה היו אלה בעיקר כוחות
צבא פלסטיני שאומנו והיו בחסות סורית; ב 1976-פלשו גם כוחות
סוריים סדירים ללבנון בעוצמה של כשתי דיוויזיות .האסטרטגיה
של המעורבות הצבאית הסורית לא כוונה לכבוש את המדינה
ולשנות את משטרה ,אלא לקיים בה את האיזונים העדתיים

למלחמת שלום הגליל
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משגר קטיושות במערב בירות

העדינים המסורתיים בהשפעתה ובמעורבותה הישירה של דמשק.
לכן בתחילה הם תקפו דווקא את הכוח הצבאי של אש"ף שהצליח
בכמה קרבות להביס את הנוצרים ולדוחקם לפינה .חדירתם הגיעה
אז עד מחנות הפליטים בצידון .מאוחר יותר ,לאחר שהנוצרים צברו
עוצמה והחלו לדחוק את אש"ף והמיליציות המוסלמיות ,הסורים
פנו נגדם לרסנם ,ואלה זעקו מרה לעזרת ישראל.
בשנים  1982-1976המצב הוא זה :מלחמת האזרחים נמשכת
בדרגה נמוכה יותר; הסורים שולטים בפועל על הממשל הלבנוני
חסר האונים ,הם מחזיקים כוח צבאי בבירות וסביבתה ,שולטים על
ציר דמשק-בירות ומחזיקים כוחות צבא בבקעת הלבנון.
החדירה הצבאית הסורית ללבנון בקיץ  1976התאפשרה ,בין
השאר ,תודות להבנה חשאית בין סוריה ,ישראל וארה"ב על
שלושה קווים אדומים עבור הצבא הסורי :הראשון ,אסור לו
להכניס טילי קרקע-אוויר ללבנון; השני ,אסור לו לטוס במטוסי
קרב בלבנון מדרום לכביש דמשק-בירות; השלישי ,אסור לו להוריד
כוחות צבא מדרום לקו העובר מצידון ומזרחה ,כלומר ,לדרום לבנון.
כאן בנקודה אחרונה זו השתלב התהליך השלישי בראשון .סוריה
השאירה את דרום לבנון לשליטה מוחלטת של אש"ף שהיה
חופשי לקיים בה תהליך של התעצמות ויוזמות פעולה נגד ישראל
מגבול לבנון ,שפחתו ,כאמור ,ביולי .1981
מבחינתה של ישראל ,הסורים נקטו בתחילת  1981מהלך אסטרטגי
רב-משמעות :הם הפרו את הקו האדום הראשון והכניסו לבקעת
לבנון סוללות טילי קרקע-אוויר.

התהליך הרביעי :פעולותיה ומדיניותה של ישראל

מול תהליכים אלו פעלה ישראל עד אוגוסט  1981בדרכים הבאות:
 לחימה מתמשכת נגד אש"ף בדרום לבנון ובבירות בפעולות
צבאיות שונות .העיקרית שבהן הייתה "מבצע ליטאני"
בתחילת  1978שבו טיהר צה"ל את כל דרום לבנון ממחבלים
גיליון  63סיוון תשע”ב
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עד נהר הליטאני .צה"ל נסוג שבוע אחר כך לפי החלטת מועצת
הביטחון ,בתמורה ליצירת סידורי ביטחון בדרום לבנון בפיקוח
כוח או"ם (יוניפי"ל) שהוכנס לדרום לבנון .סידורי הביטחון
לא הביאו לרגיעה ארוכה באזור והחזירו את אש"ף לשליטה
במרבית דרום לבנון .כן בלטה התגובה האווירית המסיבית
של חיל האוויר נגד הירי הרצוף על יישובי הצפון שקדמה
להפסקת האש ביולי .1981
 סיוע של ישראל לנוצרים בלבנון שנעשה בשני ערוצים
עיקריים :האחד הביא ב 1975-לפתיחת "הגדר הטובה" באזור
מטולה שמשמעותה הייתה קיום קשר רצוף וסיוע של ישראל
לכוחות הנוצריים בדרום לבנון וזרימת חיילים ואזרחים משני
עברי הגבול .לפי הסכמה עם שלטונות לבנון מונה כמפקד
לכוחות בדרום לבנון מייג'ור סעד חדד הנוצרי ,ובעזרת ישראל
הקימו כוחותיו אזור שליטה נוצרי-שיעי בדרום לאורך הגבול
עם ישראל ,תחת השפעה ישראלית מלאה .למעשה הייתה זו
"רצועת ביטחון( ,שכונתה אז בשם אד"ל ,אזור דרום לבנון)
שהתקיימה במתכונת משתנה עד שנת היציאה הסופית של
ישראל ממנה ב.2000-
 הערוץ השני היה סיוע גובר והולך בעצה ,באימונים ובאספקת
נשק לנוצרים בצפון לבנון .את הקשר העיקרי עמם ועם
מנהיגותם בראשות בשיר אל-ג'מייל קיים המוסד .צה"ל סיפק
את הציוד ואת הנשק ,את האימון לנציגי כוחות ה"פלנגות" ,את
הייעוץ ליחידותיהם ואת הקשר הימי .בשנים שלפני המלחמה
הסיוע הזה הלך וגבר וכלל גם ארגון ואימון ליחידות קומנדו
ושריון שהקימו הכוחות הנוצריים.
 מול הסורים התקיימה ההבנה בעניין ה"קווים האדומים".
בהגיע שרון למשרד הביטחון באוגוסט  1981הוא הבהיר במהרה
לפיקוד הצבא ואחר כך לממשלת ישראל שחזית לבנון דורשת
טיפול שורש .בסתיו אותה שנה החלו אימונים ותכנונים של
המטכ"ל ושל יחידות צה"ל לקראת מלחמה בלבנון.

המוסד היה שחקן מרכזי בעיצוב התפיסה וההכנות
למלחמה .השקפותיו המודיעיניות הזינו את
הרעיונות שגובשו ב"אורנים גדול" כמבצע מלחמה
ואת התפיסה של הקמת שלטון חדש בלבנון
"אורנים קטן" ו"אורנים גדול"

גישות הבסיס לגבי המלחמה בלבנון וכן התכנונים לגביה נחלקו
לשתי תפיסות עיקריות :האחת תפיסה מוגבלת בהיקפה שלפיה
היעד הוא לטהר ממחבלים את שטח דרום לבנון עד צידון -
לאורך החוף ,ועד פאתי בקעת הלבנון ,צפונה מחאצביא במזרח.
המטרה הייתה להביס את המחבלים ולהרחיקם עד אי-יכולת
לתקוף מהגבול ולהפגיז את יישובי הצפון אפילו בתותחים ארוכי
טווח .תוכנית זאת כונתה בעגה הצבאית "אורנים קטן" ,או בעגה
הפוליטית "להרחיק את המחבלים עד מעבר לקווי  40הק"מ" .היא
תוכננה לשבוע של לחימה.
התפיסה השנייה הייתה של פעולה מסיבית לכיבוש לבנון בארבעה
צירים אוגדתיים ,עד ציר דמשק-בירות ,ובעגה הצבאית "אורנים
גדול" .המבצע יביא ,לפי תפיסה זו ,לשליטה בפועל בלבנון ולאיחוד
עם הכוחות הנוצריים .מימושה יפתח את הדרך להקמת שלטון
חדש בלבנון בראשות הנוצרים שתהיה לו ברית עם ישראל ,וכך
40
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גנרל אנטואן לחד  -מפקד צד"ל .מונה בתיאום עם שלטונות לבנון

יושג השלום השני ,לאחר השלום עם מצרים .השקפה זו ניזונה גם
מחזונות מרחיקי לכת על השפעה מהותית שתהיה לכך על המזרח
התיכון .במבצע "אורנים קטן" תוכנן שלא להתנגש עם הסורים;
ב"אורנים גדול" היה ברור שאנו מתנגשים עמם .במשתמע הוא גם
היה אמור לסלק את הסורים מלבנון.
בקיץ  1982עומדת ישראל מול מצב שבו כל התהליכים משולבים
זה בזה :טילי קרקע-אוויר סוריים בבקעת הלבנון מונעים חופש
פעולה אווירי ישראלי בחלקים חיוניים בלבנון; דרום לבנון נשלטת
ברובה על ידי אש"ף עם יכולות אש המהוות איום קבוע על צפון
מדינת ישראל; לבנון שסועה במלחמת אזרחים מתמשכת כאשר
המחנה הנוצרי ,הפרו-ישראלי ,נתון בנסיגה ובדעיכה; בישראל
עצמה קיימת תפיסה שיש לשים קץ למצב הזה במהלך צבאי גדול.
חסרה הייתה העילה להפעלתו.
היא נמצאה ב 6-ביוני בעקבות ההתנקשות בחייו של שגריר ישראל
בבריטניה שלמה ארגוב .ישראל אומנם יצאה למלחמה בשמו של
המבצע המוגבל ,אך בפועל השלימה את מהלכי המבצע הגדול.
חלק גדול מלבנון נכבש ,וצה"ל נסוג ממנה בשלבים אטיים ,ורק
בתום  18שנה ואבדות לא מעטות כל חיילי צה"ל היו מחוץ ללבנון.

מה קרה לתהליכים בעקבות מלחמת של"ג?

אילו ישראל נסוגה מלבנון כבר באוגוסט או בתחילת ספטמבר
 1982סביר שהמלחמה הזאת הייתה נזכרת כניצחון אסטרטגי
גדול כיוון שעד אז:
 אש"ף סולק מלבנון ,והוסר האיום שלו על צפון המדינה.
התהליך שהחל בסוף שנות ה 60-ונמשך יותר מ 20-שנה נגדע
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וההכנות למלחמה .השקפותיו המודיעיניות הזינו את הרעיונות
שגובשו ב"אורנים גדול" כמבצע מלחמה ואת התפיסה של הקמת
שלטון חדש בלבנון ,בהגמוניה נוצרית ,שתנהיג את שאר העדות
ותהיה בברית עם ישראל .אחיזתו המודיעינית המעמיקה של
המוסד בלבנון הייתה רבת שנים ,והוא ליווה את מאבק העדה
הנוצרית מאז תקופת מלחמת האזרחים ופיקח על העברת הסיוע
הישראלי לכוחות הנוצריים ,שאותה ביצע צה"ל .אנשיו של המוסד
היו גם השגרירים שהקימו נציגויות באזור הנוצרי .הם היו אלה
ששמרו על הקשר הרצוף עם ההנהגה הנוצרית העיקרית בצפון
לבנון.
לתרומת המוסד הייתה השפעה מועדפת אצל הנהגת המדינה
ובמידה מסוימת גם בצבא.
השב"כ ,שלבנון לא הייתה בתחומי ענייניו המסורתיים ,נכנס
לדרום לבנון בעקבות צה"ל ,הקים בה את בסיסיו ונעשה למלווה
מודיעיני בעל משקל והשפעה על הנעשה שם בצד המודיעין
הצבאי.
לאמ"ן היו קשרים מודיעיניים מסורתיים בלבנון ,הן בצפונה והן
בדרומה .מאחר שהקשר העיקרי עם נוצרי הדרום נוהל על ידי
פיקוד הצפון ,היה לאמ"ן קשר רצוף וישיר עם הבעיה הלבנונית
ועם הנוצרים בדרום לבנון; עם צפון לבנון ,כלומר עם המחנה
הנוצרי העיקרי ,הקשר היה דרך המוסד .בסך הכול לאמ"ן הייתה
תמונה כוללת על המתרחש.
דמותו של בשיר אל-ג'מייל על גבי כרזה בבירות

וחוסל במלחמת של"ג .מאז אין לאש"ף בסיס קרקעי מוצק
לעוצמה הצבאית שלו המתפזרת בין כל מדינות ערב.
 נערכו בחירות בלבנון ,ובשיר אל-ג'מייל ,תקוות ישראל להנהגה
שתביא לשינוי במדינה ,נבחר לנשיא.
אבל מכיוון שלא עשינו זאת ,נראה מה קרה לתהליכים שסקרנו:
 באופן דיאלקטי ,הסילוק של אש"ף ,ובעיקר סוף שליטתו
בדרום לבנון ,והחלשת המחנה הנוצרי במלחמת האזרחים
העלו לבמה את העדה השיעית הגדולה ,שנשלטה בדרום לבנון
על ידי אש"ף ולמעשה לא השתתפה במלחמת האזרחים .ארגון
חזבאללה הדתי שקם משורותיה הפך לאיום על צפון המדינה
במקום אש"ף.
 המחנה הנוצרי המשיך להיחלש ,והמדינה הלבנונית הפכה
לבובה סורית .וגם כאן ,באופן דיאלקטי ,גורם סילוק הכוח
האש"פי ועליית השיעים הביאו לחדירת גורם כוח חיצוני חדש
ללבנון והוא איראן.
 ישראל עוד הספיקה לעשות חוזה שלום (שבוטל) עם ממשלת
לבנון במאי  ,1983אך הרימה ידיים מול הלחץ של מדינות ערב
לבטלו והנחישות הסורית להיות מעורבת בלבנון ולשלוט
בה .היא הפסיקה להיות מעורבת בתמיכה במחנה הנוצרי
והתמקדה ,עד מאי  ,2000בהבטחת גבולה הצפוני באמצעות
"רצועת הביטחון".

מה היה חלקם של שירותי המודיעין בהתפתחויות?

להוציא חלק מאנשיו ,המוסד היה שחקן מרכזי בעיצוב התפיסה

הפגם בפעולות אמ"ן ,ויש אומרים המחדל ,היה
שלא הצליח להביא את הנהגת המדינה והצבא
לראות את התמונה בבהירות ובריאליות ביקורתית
יותר ולהשפיע על יעדי המבצע והתכנונים
הצבאיים וכן על ביצועם
גם ראש אמ"ן וגם המחקר נקטו עמדה התומכת ב"אורנים קטן"
כמיועד להוציא לפועל בהצלחה את המשימה העיקרית של פגיעה
אנושה באש"ף מבלי להסתבך עם הסורים .אמ"ן מסר את הסבריו
ואת הערכותיו במסמכים ובפורומים שונים ,ועיקר אזהרותיו היו:
 הכוח הנוצרי בלבנון אינו אמין ולא בעל עוצמה מספקת לכונן
שלטון חדש בהגמוניה שלו ובהבנה עם העדות האחרות .הוא
מצפה שישראל תעשה בשבילו את העבודה.
 סוריה לא תוותר על מאחזיה בלבנון גם אם תיאלץ לסגת מרוב
לבנון לזמן מה ,עד שהכוח הישראלי ייסוג ממנה.
הפגם בפעולות אמ"ן ,ויש אומרים המחדל ,היה שלא הצליח להביא
את הנהגת המדינה והצבא לראות את התמונה בבהירות ובריאליות
ביקורתית יותר ולהשפיע על מידתיותם של יעדי המבצע ושל
התכנונים הצבאיים וכן על ביצועם.
מבחינה מחקרית ,שגיאתו המרכזית של אמ"ן ,וגם של שירותים
אחרים ,הייתה בפיגור בהבנת צמיחת הכוח השיעי בלבנון .ישראל
הייתה זאת ששחררה אותם מעול השלטון האכזרי של אש"ף ,אך
הפכה לכוח "כובש" שלהם ,ולא השכילה להבין זאת בזמן ,חרף
אזהרותיהם כי יש גבול לכיבוש .כאשר התחלנו להבין כבר עמדנו
בפני התנגדות מאורגנת ומזוינת בגרסה המיוחדת של חזבאללה
ובתמיכה סורית ואיראנית .
גיליון  63סיוון תשע”ב
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המודיעין הקרבי במלחמת
שלום הגליל
במלחמת שלום הגליל יושמו לראשונה הלקחים המודיעיניים שנלמדו מהמלחמה שקדמה לה  -יום
הכיפורים  כיצד הופעל מערך האיסוף הקרבי של מודיעין השדה במלחמה ,ומה ניתן ללמוד מהניסיון הזה
היבטי המודיעין הקרבי במלחמת של"ג

דני אשר
ד"ר ,תא"ל (מיל') ,שירת בתפקידי שדה ומחקר באמ"ן ,בפיקוד וביחידות השדה,
משמש יו"ר הוועדה למורשת מודיעין השדה במל"מ .ריכוז החומר למאמר
נעשה במסגרת ועדה זו

מלחמת שלום הגליל הייתה המלחמה הראשונה של צה"ל
לאחר מלחמת יום הכיפורים .בצד הפעלת הכוחות המתמרנים,
המסייעים והתומכים הפעיל לראשונה מודיעין השדה מערכת
שלמה של איסוף קרבי שנבנתה על בסיס לקחי המלחמה
הקודמת.
למלחמה קדמו נוהלי קרב ארוכים שבהם נלמדו האויב והשטח
בזירה והוערכו דרכי הפעולה של האויב הפלסטיני ,הסורי ואפילו
אלה של כוחות הצבא הלבנוני ושל כוחות האו"ם של יוניפי"ל.
לפני המלחמה למדו במטכ"ל ובפיקוד הצפון את ההתארגנות
הפלסטינית בלבנון והעריכו את יכולתה להתנגד ,למדו את תורת
הלחימה ויישומה במגרש הלבנוני ,אך לא צפו השתלבות סורית
מסיבית בלחימה שם.

למלחמה קדמו נוהלי קרב ארוכים שבהם נלמדו
האויב והשטח בזירה והוערכו דרכי הפעולה של
האויב הפלסטיני ,הסורי ואפילו אלה של כוחות
הצבא הלבנוני ושל כוחות האו"ם של יוניפי"ל
זמן רב קודם שפרצה המלחמה הכין פיקוד הצפון את חומרי
המודיעין למלחמה במחבלים וכן לאפשרות לחימה בצבא הסורי
הפרוס במרחב .מחלקות המודיעין באוגדות ובחטיבות למדו את
יעדיהן והכינו חומרים כנדרש.
בעוד שמחלקת המודיעין של פיקוד הצפון הכינה תיקי שטח
ותיקי צירים של כל דרום לבנון ,התגייס גם המטכ"ל להכנת חומרי
מודיעין לקראת המלחמה הצפויה .בענף  ,1המופקד על המחקר
הגיאוגרפי ,הכינו בסיוע לפיקוד פוטוסטטים של מרחבי הלחימה.
עבודת המחקר והכנת העזרים כללה גם ניתוח של צירי תנועה
אפשריים ,בעיות עבירות בבקעת הלבנון ,חשש מהצפות וכן זיהוי
ואיתור של תשתיות של ארגוני המחבלים כולל מוצבי שליטה
ופיקוד ,מנהרות אחסון ומערכים נוספים .מאמץ מחקרי הוקדש
גם לעדכון מערכי ההתבצרות הסוריים בבקעת הלבנון ועל ציר
בירות-דמשק.
מאמר זה בא לתאר את הדרך שבה הופעל המערך הקרבי ואת
הלקחים שהופקו בעקבות הניסיון שהצטבר אז .היה זה ,למעשה,
הניסיון הראשון בהפעלה ממושכת של מערך זה במלחמה של
ממש.
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אחת מנקודות התורפה שהתגלו ב 1973-הייתה ,כידוע ,מערך
המודיעין הקרבי  -הגורמים והאמצעים שנועדו לתת למפקדים
ולכוחות בשדה הקרב ידיעות ומודיעין .מלחמת שלום הגליל הייתה
הזדמנות ראשונה לבחון את השינויים במערך זה.
לאחר מלחמת יום הכיפורים הקצו צה"ל וחיל המודיעין משאבים
ניכרים כדי לתקן את המעוות .גובשה תפיסה שלפיה יש להקנות
לכוחות עצמאות באיסוף ,נרכשו ופותחו אמצעים ,הוקמו יחידות
ייעודיות ,והלקחים שולבו באימונים ובתרגילים בכל הרמות.
התפיסה הייתה שאם יוקצו גורמי איסוף מתקדמים לעוצבות,
הן ישרתו את עצמן בגזרתן .כל המידע הדרוש למפקדים לתכנון
קרבות במרחב פעולתם ולניהולם ההולם יהיה מצוי בהישג ידם,
אם רק ישכילו להפעיל נכונה את שעומד לרשותם.

עבודת המחקר והכנת העזרים כללה גם ניתוח
של צירי תנועה אפשריים ,בעיות עבירות בבקעת
הלבנון ,חשש מהצפות וכן זיהוי ואיתור של
תשתיות של ארגוני המחבלים כולל מוצבי שליטה
ופיקוד ,מנהרות אחסון ומערכים נוספים
מערך האיסוף במלחמת של"ג

מערך האיסוף הפיקודי נדרש לתת מענה גם להיערכות הצבא
הסורי ופעילותו ברמת הגולן ולאפשרות שילובם של כוחות משלוח
בזירת הפיקוד .תוכנית האיסוף התבססה על הקצאת עיקר הסד''כ
האיסופי לאוגדות ומתן עצמאות בהפעלתו .אמצעי האיסוף כללו
את רוב האמצעים של חמ''ן דאז .המטכ''ל שמר להפעלתו אמצעים
מעטים .במהלך המלחמה הקים הפיקוד כוחות מאולתרים ,ומפאת
מיעוט האמצעים לא הוקצה לכוחות אלו סד''כ איסופי של ממש.
בלחימה בלבנון לקחו חלק ,תחת מעטה פיקוד צפון ומפקדת
הגיס הצפוני ,כוחות של שלוש אוגדות שריון סדירות ,שתי אוגדות
מילואים וכן אוגדה  ,91שהיא האוגדה המרחבית של פיקוד הצפון,
ואוגדה  96שנבנתה על בסיס מפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי.
לצד מחלקות המודיעין של כל אחת מהאוגדות פעלו לראשונה
יחידות המודיעין (יחמ"ני המילואים) אשר נועדו לספק מודיעין
טקטי חזותי באמצעות מערכות תצפית אופטיות ואלקטרואופטיות
ליום וללילה .לצדן פעלו גם גורמי מודיעין חבירים ובהם מחלקות
גנ"ד (להאזנה) ,חוליות של חוקרי שבויים שתוגברו גם במערכות
רמקולים לכריזה לצורכי ל"פ טקטי וחוליות של אוספי מסמכים
ושלל טכני (אמש"ט).
בשמים הופעלו בצד מטוסי הצילום ומטוסי התצפית הקלים של
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יחידת ה"שלף" ,גם מזל"טים שהופעלו לראשונה
בהפעלה מבצעית בהיקף נרחב .גופי המודיעין
הסתייעו כאמור גם במערכות איסוף מתוגברות
שפעלו ממערכיהם ומבסיסיהם הקבועים בצפון.
יחידת תצפיות הפעילה את מערך התצפיות הקבוע
שכלל גם תצפית מדלגת שפרסה בהתאם לצורך.
נוסף על כך גייסה היחידה כמה צוותי מילואים
שדילגו עם נגמ''שים עם הכוחות ובעקבותיהם.

הפעלת המערך האיסופי באוגדות
ובחטיבות

האוגדות שהתכוננו למלחמה גייסו ,כשפרצה ,את
יחמ"ני המילואים .אלה נועדו לתפעל את מערכי
התצפית לצורכי הכוחות המתקדמים צפונה.
המהלכים הראשונים תוגברו במידע שזרם מרשת איסוף מודיעין קרבי
התצפיות הקבועות בגבול הצפון .בהמשך ההתקדמות הופעל הטנקים בצידון ובמחנה הפליטים עין אל-חלווה .ביום ו' נפרסו
מערך שנשען על תצפיות היחמ"נים .דיווחים הגיעו גם ממחלקות תצפיות היחמ"ן במבואות בירות הדרומיים .במקביל הופעלה
ההאזנה החבירות שהעבירו גם מידע שהגיע מהבסיס המרחבי .לרשות החטיבה גם תצפית אווירית שהסתייעה באמצעים
גם מחלקת המודיעין הפיקודית הפעילה מערכת דיווח להעברת אלקטרואופטיים וצפתה על העיר בירות.
המודיעין שהצטבר אצלה.
מודיעין האוגדה המרחבית  91תוגבר בכוחות ובאמצעי איסוף
ובהם חוקרי שבויים עם מערכות כריזה ,צוותי תצפית על ג'יפים,
מחלקת האזנה טקטית ומחלקות אמש"ט .כוחות אלה הופעלו
לאחר מלחמת יום הכיפורים הקצו צה"ל וחיל
בלחימה בעיקר אל מול כוחות המחבלים בשטחים הבנויים של
המודיעין משאבים ניכרים כדי לתקן את המעוות.
צור וצידון.

גובשה תפיסה שלפיה יש להקנות לכוחות עצמאות
באיסוף ,נרכשו ופותחו אמצעים ,הוקמו יחידות
ייעודיות ,והלקחים שולבו באימונים ובתרגילים
בכל הרמות

הלחימה בבקאע ,ברצועת הביטחון ואל מול מערכי דיוויזיה  1הסורית
נבנתה על שלוש אוגדות .אוגדת סיני הפעילה תצפיות בחזית ובאגפי
הכוחות שהתקדמו בצירים ההרריים .שתי תצפיות הופעלו מעל גבי
ג'יפים .תצפית אחת הונחתה ממסוק ופעלה רגלית.
גם כוחות המילואים של אוגדה  90הפעילו מערך תצפיות בהסתמך
על היחמ"ן שחלקים ממנו היו בתעסוקה מבצעית עוד לפני
המלחמה בדרום לבנון .המג"ד פרס את תצפיותיו ובהן זחל"מי
תצפית עם משקפות ,תב"מים וקשתות .בהמשך הלחימה נפרסו
התצפיות על ג'בל ביר א-דהר .התצפיות עסקו גם בטיווח ארטילרי.
מחמ"ל המודיעין נוהל קשר רצוף עם קמ"ני האוגדות השכנות ועם
החטיבות בתוך האוגדה ,שיכלו לסייע זו לזו בעת שצפו מגזרתן
לעבר גזרות שכנות.
שלוש תצפיות יחמ"ן אוגדה  880נכנסו לראשונה לשטח רק
ביום ה' .אלו דילגו בהתאם להתקדמותו של הכוח הלוחם כשהן
מנוהלות מחפ"ק קדמי של המג"ד וסגנו .פריסה מלאה ומסודרת
של הגדוד הושלמה רק לאחר הפסקת האש.
הכוחות שפעלו אל מול המחבלים בגזרה המערבית התבססו גם
הם על שלוש אוגדות .אוגדה  36הפעילה במהלך תנועתה בהר
לעבר צידון ובלחימה בציר החוף את היחמ"ן ואת מחלקת ההאזנה
 גנ"ד .צוותי התצפית פוצלו וצורפו לחטיבה  188ולחטיבתגולני .תצפית אחת צורפה לכוח סמח"ט גולני .ג'יפי סיור שנלוו
לחטיבה  188הסתבכו בקרב עם חוליית מחבלים שבו נפלו שניים
מלוחמי היחמ"ן .תצפיות צמודות לכוחות עסקו גם בהכוונת אש

לצד מחלקות המודיעין של כל אחת מהאוגדות
פעלו לראשונה יחידות המודיעין (יחמ"ני המילואים)
אשר נועדו לספק מודיעין טקטי חזותי .באמצעות
מערכות תצפית אופטיות ואלקטרואופטיות ליום
וללילה
אוגדה  96שנחתה בשפך האוולי הפעילה מערך תצפיות שהתבסס
בעיקרו על היחידות החטיבתיות וכן מערך האזנה חביר .חוליית
האזנה פעלה גם מסטי"ל בלב ים וקלטה רשת ניהול אש של
הפת"ח .חטיבה  35פרסה מערך תצפיות שליווה את האיגוף העמוק
לחבירה עם הכוחות הנוצריים בואך בירות .החטיבה הסתייעה גם
בדו"חות האזנה .חוקרי שבויים שהתלוו לכוח הרגלי העבירו מידע
ערכי על מערכי המחבלים והסורים שניצבו בדרך ועסקו גם בכריזה
למטרות ל"פ.
את מסע עוצבת הפלדה בהר הלבנון ליוו כל העת שתי תצפיות
אורגניות שהפעילו גם טיווח ארטילרי ותצפית עומק מטכ"לית.
עם העצירה בעין זחלתא הופעלו תצפיות לאיתור מטרות לטנקים
ולהרכשה וטווח של מטרות לארטילריה.
בצד הגופים המודיעיניים האורגניים תרם לאיסוף הקרבי גם מערך
ה"קשתות" שהשתייך באותה עת לחיל הקשר .קשתות הופעלו גם
עם היחמ"נים שלחמו בגזרה המזרחית.

סיכום הפעלתו של מערך האיסוף במלחמת של"ג

במלחמה הופעל כאמור מערך איסוף מטכ"לי ופיקודי ולצדו,
לראשונה ,מערך איסוף קרבי בדרג השדה .ניתן לקבוע כי מערך
מגוון ומשוכלל זה הוכיח עצמו כמכשיר הולם למטרות שלשמן
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הוקם .נקודת התורפה שנחשפה גם במלחמה זו קשורה לגורם
חשוב לאיסוף  -היחידות בשטח ,שבנוכחותן בשדה הקרב ,בעת
מגע עם האויב ,לפניו ולאחריו ,משמשות "מחושים" רבי ערך.
יחידות אלו המשיכו לפעול בהנחה ש"המודיעין יגיע מלמעלה" ולא
הפנימו את הצורך לאסוף מידע בכוחותיהם הם .גם כאשר לוקט
המידע הוא לא הוזרם למפקדות שמעליו.
כבכל מלחמה ,גם בשל''ג השתנתה תמונת האויב (תמ"א) במהירות
רבה .מערך האיסוף לא תמיד הצליח לעקוב אחריה ובוודאי לא
בלילה .גם הרצון לקצר מעגלים ולייצר מטרות לאש כוחותינו
הצליח רק בחלקו בשל היעדר תורה איסופית מגובשת שמטרתה
יצירת תמונת מצב מטרות (תמ"מ) .הזמן הרב שנדרש להגעת
תוצאות פענוח צילומי אוויר לאוגדות הביא לאי-רלוונטיות של
התוצאות .היעדר אמצעים להעברת חוזי בזמן אמיתי מאמצעי
האיסוף לאוגדות  -לאמל''ח היורה וחוסר מקצועיות בהפעלת
אמצעי האיסוף ,בעיקר בלילה ובאובך ,פגמו ביכולת.

נקודת התורפה קשורה לגורם חשוב לאיסוף -
היחידות בשטח ,שבנוכחותן בשדה הקרב משמשות
"מחושים" רבי ערך .יחידות אלו המשיכו לפעול
בהנחה ש"המודיעין יגיע מלמעלה" ולא הפנימו את
הצורך לאסוף מידע בכוחותיהם הם .גם כאשר לוקט
המידע הוא לא הוזרם למפקדות שמעליו
לקחים מודיעיניים

בעקבות המלחמה נפתח תהליך של הפקת לקחים ויישומם .הלקח
המרכזי היה הצורך בהטיית המאמץ המודיעיני ליצירת תמונת מצב
מטרות ולקיצור פער הזמן בין איתור מטרה לבין ייצור האש לעברה.
מערך התצפיות היה גורם איסוף המידע המרכזי עבור החטיבות
במהלך הלחימה .ברוב המקרים הוכפפו תצפיות היחמ"ן האוגדתי
לרמת החטיבה ,ולעתים אף לגדודים ,וסיפקו מידע חשוב
ומשמעותי לכוחות .בחלק מן המקרים הפעילו הכוחות גם תצפיות
פלס"ר או תצפיות יחידתיות אחרות.
מערך ההאזנה הניידת לא נוצל כיאות .רק במקרים מועטים הגיע
מידע ממקור זה לכוחות הלוחמים וא ִפשר להתריע על מארבי נ"ט
לאורך ציר התנועה ולפעמים גם על כוונה לבצע ירי ארטילרי.
מערך חוקרי השבויים במקומות שבהם פעל ברמת האוגדה,
החטיבה והגדוד תרם רבות.
מערך אמש"ט (איסוף מסמכי שלל טכני)  -מחלקותיו שהופעלו
בצמוד לחלק מהכוחות סיפקו מידע טוב ,בעיקר בתחום תדרי אויב
ומילות קוד.
מערך הפענוח  -על אף מיסודו ותנאי ההפעלה האידיאליים,
המידע לא זרם לכוחות ולא א ִפשר שילובו בזמן אמת בתמונת
המצב המודיעינית.

מחקר שטח  -במלחמת שלום הגליל עלה בפעם הראשונה פער
משמעותי ביכולת ניתוח השטח ברמת הדרג הנפרס .במקרים רבים
"נתקעו" כוחות ולא עמדו במשימתם בשל ניתוח צירים בעייתי.

בצד ההפעלה המוצלחת של מערכים חדשים
לצורכי המודיעין הקרבי ,שהופעלו לראשונה ,ניתן
היה להבחין ,גם במלחמה זו ,במחסור במודיעין
לכוחות הלוחמים .למרות השליטה המוחלטת
באוויר ,לא היה מודיעין מספיק לכוחות התוקפים
בשום שלב של הלחימה
לעומת הכתוב ,קמ"ן פיקוד הצפון במהלך ההכנות למלחמה ובזמן
המלחמה עצמה ,אל"מ משה צוריך ,מעיר" :הכרת הזירה הלבנונית
משורת המבצעים שנערכו בלבנון לפני של"ג ,וכן מחקרים ובדיקות
שנעשו בשנתיים שקדמו לשל"ג והתאמתם לתכנונים המבצעיים
עד לרמת הגדוד ולפעמים הפלוגה ,אפשרו הכנת עזרי מודיעין
מפורטים ,ניתוח שטח ואויב (בעיקר יעדי מחבלים) .הכנות אלו
הביאו לכך שכמעט ולא היו בעיות תנועה בצירים ,ולא היו הפתעות
ששיבשו את תנועת הכוחות .העיכוב היחיד היה בחטיבה 500
שנעצרה מול כוחות קומנדו סורי".
מערך האיסוף החזותי המוטס  -במקרים המעטים שבהם הוקצו
אמצעים אלו לאוגדות ולחטיבות הם הביאו תועלת רבה.

סיכום

בצד ההפעלה המוצלחת של מערכים חדשים לצורכי המודיעין
הקרבי ,שהופעלו לראשונה ,עיקר הבעייתיות הייתה ביצירת תמונת
מצב מטרות .מערך החוזי לא סיפק את כל המידע הנדרש .מערך
היומינט ,להוציא חוקרי השבויים ,כמעט ולא היה רלוונטי ,וגם
מערך ההאזנה הסיגינטי תרם רק מעט לרמת הכוחות המתמרנים.
האמצעים החבירים לאוגדה ,לחטיבה ולגדודים אספו מודיעין אך
גם הם לא עמדו בכל הציפיות ,בעיקר בשל בעיית כשירות של
יחידות מילואים .חלק מהדרג הלוחם שהתקדם בשטח המורכב
והמסובך של לבנון המשיך לחוש כי חסר לו מידע "בזמן אמת" על
אודות מיקום כוחות האויב והאמצעים שברשותו.
אפשר שהבעיה הייתה בכך שהמודיעין ,טוב ככל שיהיה ,אינו
מסוגל לתת במהלך הקרב מידע מספיק על כוחות אויב ובעיקר
כאלה הפועלים ב"חתימה נמוכה" ומתגלים רק בקושי לאמצעי
האיסוף .הבעיה מורכבת וקשה עוד יותר בשטחים הרריים ובנויים
שבהם לחמו כוחותינו במלחמה זו .
רשימת המקורות מופיעה באתר המל"מ ,בגרסה האינטרנטית
של הגיליון בעמ' 49

הנחיות לכתיבת מאמר

החומר שייכלל במאמרים יקיף את כל תחמי המודיעין ואתגריו (תורת המודיעין על כל רבדיה ,העררכה ומחקר ,איסוף על כלל סוגיו ,טכנולוגיה ,מודיעין מסכל,
ארגון ושיטות ,הדרכה והכשרה ,כח אדם ,יחסי גומלין עם קברניטים ,מודיעין קרבי ,השוואה עם שירותים אחרים וכיוצא באלה).
המאמרים יכולים לעסוק בעבר ,בהווה ובעתיד (עם הרלוונטיות המתבקשת) אופיים יכול להיות הגותי-תאורטי ,כמו אופי מעשי השאוב מהמציאות היום-יומית.
לא תוטל צנזורה על האוריינטציה של המאמר ,הקריטריון המרכזי בפרסום מאמר יהיה איכותו.
כל המעוניינים בפרסום מאמר  -יהיו אלה גמלאי קהילת המודיעין ,גמלאי צה"ל ,קצינים סדירים בקהילת המודיעין או כל אזרח מן השורה  -יפנו לעמוס גלבוע.
פקס ;03-5341743 :דוא"ל amos39@012.net.il
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שירותי מודיעין בעולם

קהילת המודיעין של צרפת
בשנות ה 80-נבחר בצרפת נשיא סוציאליסט ,ועלו חששות לגורל קהילת המודיעין מול נוכחות
קומוניסטית  אולם דווקא אז נחל המודיעין הצרפתי הצלחות ,שנמשכות עד היום  מפרשת פרוול,
דרך לכידת קרלוס ועד שיגור לוויין ריגול ופריסת חסותו של סרקוזי על הקהילה  חלק שני ואחרון
גיל קיסרי

בעבר ראש שלוחת "נתיב" בחו"ל ,דוקטורנט ,עיתונאי שהתמחה
בנושאי צרפת; gilkessary@gmail.com
ב 1981-נבחר לנשיאות צרפת פרנסואה מיטראן הסוציאליסט
והכניס לממשלתו שרים קומוניסטים .בראש ארגון הביון הצרפתי
המקביל למוסד עמד אז אלכסנדר דה מראנש .תגובתו המיידית
למהפך השלטוני הייתה התפטרות  -צעד הגיוני מצד האנטי-
קומוניסט המובהק הזה ,שמונה לתפקיד על ידי הנשיא ז'ורז'
פומפידו  11שנים קודם לכן.

בתקופת מיטראן נחל המודיעין הצרפתי הצלחה
עצומה שסייעה גם לארה"ב .מדובר בפרשת
"פרוול" ( ,)Fairwellשם הצופן של ולדימיר פטרוב,
בכיר בק-ג-ב ,שביוזמתו יצר קשר עם הצרפתים
והתחיל להעביר להם חומר מסווג יקר ערך
למרות החשש לעתידה של קהילת המודיעין הצרפתית אל
מול מציאות של נוכחות קומוניסטית בממשלה ,בעיקר מצד
האמריקאים ,נחל המודיעין הצרפתי באותה תקופה הצלחה
עצומה שסייעה גם לארה"ב .מדובר בפרשת "פרוול" (,)Fairwell
שם הצופן של ולדימיר פטרוב ,בכיר בק-ג-ב ,שביוזמתו יצר קשר
עם הצרפתים והתחיל להעביר
להם חומר מסווג יקר ערך .למשל,
פטרוב מסר כי ברית המועצות
מכירה היטב את כל מערך המכ"ם
של ארה"ב נגד התקפות אוויר.
האמריקאים נרעשו  -הם הגדירו
זאת "אחת החדירות והחשיפות
החמורות ביותר"  -ונאלצו לשנות
את כל מערך המכ"ם שלהם .זה
גם גרם להחזרת האמון וההערכה
שלהם לקהילת המודיעין
הצרפתית.
פטרוב פעל בשל אהבתו לפריז
ולצרפת ,שבה שירת בשנות ה ,60-ושנאתו למשטר במולדתו .בין
גילוייו הייתה רשימת סוכני הק-ג-ב שפועלים בצרפת במסווה
של דיפלומטים .כשהוצע למיטראן לגרש את הסוכנים הוא הגיב:
"בבקשה ,אם זה גורם לכם הנאה" .כך גורשו מצרפת עשרות
דיפלומטים ונגרמה תקרית דיפלומטית בין שתי המדינות .רק
לאחר הגירוש התלונן מיטראן" :בכיר המגורשים היה ידיד אישי
וקרוב שלי" .
אבל בצל ההצלחה הזאת היה מחדל בדרג המדיני של פריז :כשנציג

משרד החוץ הצרפתי הודיע לשגריר הסובייטי על החלטת הגירוש
הוא נימק אותה באמצעות מסמך מסווג ובו רשימת המגורשים.
הדבר הוביל כמובן לחקירה יסודית בק-ג-ב ,זו חשפה את פטרוב,
והוא הוצא להורג ב .1983-אם כי ישנה גרסה האומרת כי פטרוב
הוצא להורג בגלל פרשה פלילית.
פרשה שנשמרה בסוד כמוס עד היום היא פעילות טרור צרפתית
נגד שגרירות איראן בבירות במסגרת מבצע שנקרא "שטן" ב.1983-
בעקבות הפיגוע במטה הצנחנים הצרפתים וה CIA-בבירות ,שבו
נהרגו מאות ,הגיע מיטראן אישית לבירת לבנון והורה על מבצע
שנחל כישלון חרוץ :מכונית תופת הוסעה אל שגרירות איראן,
שעמדה מאחורי הפיגוע הקטלני ,אך המטען לא פעל .סוכנים
צרפתים ניסו להפעילו מרחוק באמצעות טיל בזוקה ,אך גם ניסיון
זה נכשל.
כעבור שנתיים הגיע "מטאטא" חדש ל"בריכה" ויזם מבצע הזוי:
סוכנים נשלחו לניו זילנד ופוצצו את ספינת ארגון "גרינפיס" משום
שהפגין נגד הניסויים הגרעיניים של צרפת באוקיינוס השקט.
בפיצוץ נהרג אדם אחד ,ושני סוכנים צרפתים נתפסו והועמדו
לדין בניו זילנד .כשצץ החשד נגד צרפת החלה מסכת שקרים מצד
הדרג המדיני שאישר את המבצע ,החל במיטראן וכלה בשר ההגנה
שארל הרני ( .)Hernuלבסוף הודה ראש הממשלה באחריות ,והרני
נאלץ להתפטר וכמוהו ראש הביון פייר לאקוסט.
לאחר שקרסה ברית המועצות השתנו לחלוטין היעדים .במקום
ריגול צבאי וביטחוני בא ריגול כלכלי ותעשייתי .הצרפתים
ניסו לפעול בארה"ב ונתגלו ,גם
האמריקאים ניסו בצרפת ללא
הצלחה יתרה ,והרוסים ניסו אצל
שניהם .נפתח עידן חדש ועולם חדש
בתחום המודיעין.
גם האויבים השתנו ,והמודיעין
הצרפתי ,כמו כל השאר ,נערך למלחמה
בטרור העולמי .בין ההצלחות שהוא
זוקף לזכותו ניתן למנות את תפיסת
רב-המחבלים קרלוס (וגם זה תודות
למידע אמריקאי) וסיכול מגה-פיגוע
בשטרסבורג .בכיר במודיעין הצרפתי
סיפר כי כאשר התעורר קרלוס לאחר
שסומם הוא נכנס ללחץ עצום במטוס שהובילו לפריז כיוון שחשב
תחילה כי הוא בידי הישראלים .כשהתבררה לו האמת הוא נרגע
ואמר לשוביו :כל הכבוד.
ב 1995-שיגרה צרפת את לוויין הריגול "הליוס" ( )Heliosובכך
הצטרפה למועדון היוקרתי.
לאחר שניקולא סרקוזי נבחר לנשיאות הוא הכפיף את זרועות
המודיעין במישרין אליו ,הקציב מיליארד אירו נוספים לפעילותן
והדגיש כי מעתה לא תהיה קהילת המודיעין בבחינת ילד חורג .
גיליון  63סיוון תשע”ב
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וספר

מודיעין
סגירת מעגל

מאת :מיכה פז ,הוצאת אוריון ,2012
 232עמודים

"סגירת מעגל" הוא סיפורו האישי של מיכה פז
שפעל שנים רבות בתפקידים בכירים בקהילת
המודיעין  -השב"כ והמוסד .הספר מגולל את
סיפור בריחתו מהנאצים ,פעילותו באירופה
המשוחררת ופתרון תעלומת גורלם של אמו
ואחיו ,לפני שנים אחדות.
פז משחזר את דרכו מימי נעוריו בברלין ,שם חווה את משטר הטרור
הנאצי ,את ההתנכלויות והרדיפות שהונהגו כלפי האוכלוסייה
היהודית ,לרבות הרצח של אביו במחנה ריכוז ליד ברלין .הוא הצליח
להימלט מגרמניה בתחילת מלחמת העולם השנייה ,בהבריחו את
הגבול ליוגוסלביה ,הגיע לארץ ישראל והשתלב בחברת הנוער
בקיבוץ משמר השרון .בתום לימודיו החליט לממש את חלומו
מימי ילדותו בברלין  -ללחום בגרמנים .הוא התנדב לצבא
הבריטי ,שירת תחילה ביחידה בריטית במצרים שעמה
הגיע עם כוחות הפלישה לאיטליה וכעבור זמן עבר
ליחידה ארצישראלית שצורפה לבריגדה היהודית עם
הקמתה.
פז מתאר את המפגשים הנרגשים הראשונים ,בתום
המלחמה ,עם ניצולי השואה ממחנות ההשמדה ואלה
ששרדו כפרטיזנים ביערות .הוא היה אחד מהשליחים
במדי הבריגדה שהתפרסו באירופה במקומות שבהם
התרכזו ניצולים כדי לתמוך בהם ולנטוע בהם את
האמונה בחיים.
עם פירוק הבריגדה היה פז בין השליחים שהושארו
באירופה על ידי ה"הגנה" כאזרחים מקומיים
בזהויות שאולות ,כדי להמשיך בארגון הניצולים
ובהדרכתם לקראת עלייתם ארצה .בשובו ארצה
גויס לשליחות במחנות המעפילים בקפריסין .בתום
שירותו הביטחוני רב השנים השתלב בתפקידים כלכליים במגזר
הציבורי והעסקי.
בספר כלולים גם אירועים ,במסגרת המגבלות הביטחוניות,
הקשורים לשירותו בצה"ל ,בשב"כ ובמוסד ,עד לפרישתו לגמלאות
מוקדמות ב ,1975-לאחר שירות ביטחוני-לאומי של  32שנה.

זהר נוי

מוכר הסחלב

אוטוביוגרפיה ומבצעים בשירות
הביון והמוסד הישראלי

מאת :רפי סיטון ,הוצאת לביא
פ .אנטרפרייז בע"מ  249 ,2012עמודים
עם רפי אני סוגר מעגל שהחל לפני כ 20-שנה.
לאחר שקראתי את אחד מספריו המרתקים
יזמתי עמו פגישה בביתו .גיליתי אדם חם
ואנושי .מצאנו מיד שפה משותפת בשל
אהבתנו לכתיבה ולספרים .כשנפרדתי
ממנו לא העליתי בדעתי שדרכינו יצטלבו
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בשנית ,והפעם כמו"ל המוציא לאור את ספרו
האוטוביוגרפי "מוכר הסחלב".
כשם שסגר עמי מעגל ,סוגר רפי בספרו זה
מעגלים נוספים ,שהמכנה המשותף לכולם הוא
רפי סיטון .הוא מתאר בספר את קורותיו ,כילד
שגדל בעיר חלב שבסוריה ,את סיפור עלייתו
למדינת ישראל ,שירותו הצבאי והמודיעיני ,ואף
מביא אותנו ממש לימים אלה ,כשמעת לעת עדיין
בוערת בו אש החשיבה המודיעינית המפוכחת,
שהנה אחד מנכסיו הבולטים .הוא מרחיב על עבודת
המודיעין על כל גווניה ,לצד הסיכונים החבויים בה.
פרק שלם מוקדש לעבודתו בשירות המוסד באירופה,
והוא אף חושף פרטים נרחבים על אודות המקורות שהפעיל ערב
מלחמת יום הכיפורים ואשר התריעו על המלחמה.

פייר לביא

הכרעות גבוליות

מאת :אורי נאמן ודוד ארבל ,הוצאת ידיעות
ספרים  271 ,2011עמודים

כיצד הגענו למה שהגענו ,בהתוויית הגבולות
לאורך הדרך והמלחמות ,להיותנו מדינה
שגבולותיה אינם מעוגנים בלגיטימיות
בינלאומית? מה היו עמדותינו נוכח הסרבנות
המסורתית הערבית? מה היו עמדות המנהיגים
שלנו (ויצמן ,בן-גוריון ועוד) בדילמות הקשות
מול החלטות החלוקה השונות ,לקחת ,באין
ברירה ,חלק או להפסיד הכול? מה היו עמדות
המנהיגים בהמשך (בן-גוריון ,אשכול ,גולדה,
דיין ,בגין ועוד) נוכח האתגרים של המלחמות
וההזדמנויות ה"גבוליות" בהקשר זה? ומה בהמשך
היה והנו בראשם של מנהיגינו (רבין ,פרס ,ברק,
שרון ,אולמרט ,נתניהו ועוד) במהלכים שבתקופתם
בשאלת הגבולות בתוך שאלות המלחמה והשלום? ומה בלבם? מה
המשקל של חלקי ארץ האבות בשיקולים ובהחלטות?
אלה מקצת מן השאלות שאורי נאמן ודוד ארבל מנסים לענות
עליהן בספרם המרתק "הכרעות גבוליות" .הספר מעניין לכל קורא,
קל וחומר לחברי קהילת המודיעין ,שלכאורה בקיאים בחומר ,אבל
ימצאו בספר מידע רב ומסקרן.
כולנו יודעים שגם בהיסטוריה הקדומה שלנו לא
היו גבולות מוחלטים ומקובעים .גבולות מלכות
דוד לא היו כגבולות שלמה והמלכים שאחריו
ולא כגבולות המכבים והורדוס .ויש עוד מדינות
בעולמנו שגבולותיהן השתנו במהלך הזמן
והמלחמות .השאלה החשובה הזו ,אם חובה עלינו
להגיע סוף-סוף לגבולות סופיים ומוכרים ,מול
המשך כזה או אחר של סרבנות ערבית ,אסלאמית
ופלסטינית ,קשורה כמובן גם בהשקפות הפוליטיות
ובחלוקה הפוליטית-מפלגתית בחברה שלנו .אבל
לכולם ,ממש לכולם ,מעניין יהיה לקרוא את הספר
וללמוד את מה שהיה ,לקראת מה שיהיה.

אליעזר (גייזי) צפריר

שיר אהבה פשוט

במה

שמעון מנדס

mendes3@zahav.net.il

"השירים שלי כולם מוקדשים לאישה" ,אומר סא"ל (בדימוס) שמעון מנדס כששואלים אותו על שיריו" .מטבע הדברים השירים נכתבו בהשראת
האישה שאיתי" .הצצה למקצת משירי האהבה המרגשים שכתב חבר הקהילה

אהבת דקלים

השמש והאדם

האשה והיין

ַשינ ּו ִה ְת ּג ְָפפ ּו
ֲד ָמה ַה ְּתחו ָּחה ָׁשר ֵּׁ
ָּבא ָ
ַעת
ִיעה ַּכ ּפו ֵֹתינ ּו ָלג ַ
ו ְָהרו ַּח ֵהנ ָ
ִּד ְק ָלה ּגַם ֶּד ֶקל י ְַח ַּדו ִה ְס ּתו ְֹפפ ּו
ֻב ָעת.
ֲבה ְמלֹא-ק ָּ
ְּבהוֹד זְ ִקיפו ָּתם ַאה ָ
ת-מיִם ַנ ֲחלֹק
ְִּבנאוֹת ַהְּׁש ָמ ָמה ַּפ ַ
ֻפו ֵֹתינ ּו ִׁש ְמִׁש ּיָה ַל ֶּׁש ֶמׁש ַה ּקו ָֹפ ָחת
ְוח ּ
יתנִים ַנ ֲעמֹד
ְּב ִע ּתוֹת סו ָּפה ֵא ָ
ָפינ ּו י ְִת ַל ְּטפ ּו ְּבי ַַחד.
ו ַּב ַּׁש ְלוָה ֲענ ֵ
יקת ַה ְשׂ ָפ ַתיִם
ֲמירֵינ ּו ִּכנְִׁש ַ
ַמ ָּׁשק א ִ
ֲבה ַה ַּמ ְק ִּדים ַל ָּת ָמר
ִמ ְשׂ ַחק ָה ַאה ָ
ֵח ִׁש ְב ָע ַתיִם
ֲל ֵצינ ּו ַה ּפוֹר ַ
ַאך יו ֵֹצא ח ָ
ָּבא ָלעו ָֹלם רַק ִּבזְ כוּת ַה ַּפ ְר ַּפר.

ִמ ֵּדי ַׁש ַחר ַמ ִּביט ַה ֶׁש ֶמׁש
ַעל ֶת ֶבל ַּכ ָּלתוֹ ְּב ֶע ְר ּגָה
ֻפתוֹ
ְּכ ָח ָתן נ ְִל ָהב ַה ּיו ֵֹצא ְמח ָּ
ְל ָמ ֳחרָת ֵליל ְּכלוּלו ָֹתיו
ַק ְרנֵי ֶה ָח ָתן ְמ ַל ְּט ִפים ְּב ִע ּדוּן
ֲמן
ֵח ו ְּל ִע ִּתים ַּגח ָ
ַה ָּכדוּר ּפוֹר ַ
ַה ַּכ ָּלה סו ֶֹב ֶבת ֵּבין קוֹר ְלחוֹם
ַאלס ֵּבין ִּפ ְר ֵחי ַה ְּז ָמן
ְּכִׁש ּכוֹרַת ו ְ
ַעל ַאף ְת ָלאוֹת ֶה ָע ָבר
י ְֵמי ַה ַּסגְ ִריר וְסוּפוֹת ָהחוֹרֶף
ָבר
רו ַּח ָה ָא ִביב ָּת ִמיד ּג ַ
ו ְָהאוֹר ֵּבינֵיהם לא ָּכ ַבה ְל ֶהרֶף
יאם ִּב ְב ִרית ַה ּנ ֶַצח.
ֱלהים ֵה ִב ָ
א ִ
וְכַך ּגַם ָאנ ּו ְּב ֵליל ְּכלוּלו ֵֹתינ ּו
ָח ַת ְמנ ּו ִּב ְבשׂרֵנ ּו ְלעו ָֹלם ו ֵָעד
ֱמת.
ְל ַפ ּנֵק ַע ְצ ֵמנ ּו ְּבנ ֶֶדר ֶׁשל א ֶ

ּגַם ָל ִא ָּׁשה ְוגַם ַלַּייִן
ָשים
ַמ ְר ֵּתף ַייִן ְּכ ַה ְרמוֹן נִׁ
ֶבר
ּכ ַֹח ִנ ְשׂ ּגָב ַעל ֵלב ַה ּג ֶ
ָּכל ִא ָּׁשה ְׁשנַת ָּב ִציר
ַהַּייִן ְמ ִמיס ֶאת ֵלב ָה ָא ָדם
ַייִן ָצ ִעיר נו ֵֹׁשם ֶּכ ֶׁשף
יחה ּבוֹ ֵס ֶבר
ו ְָה ִא ָּׁשה ְמ ִפ ָ
ֶשף
ְּכ ִא ָּׁשה י ָָפה ְּב ֵליל נ ֶׁ
ט-על ִּב ְתכו ַּלת ַה ַּמ ָּד ִפים
ַמ ָּב ַ
ָּב ִציר ְלקו ְֹדמוֹ י ְִת ַּב ֵשׂם ְּבגָדוֹל
ֲל ִפים
ָשים ַה ְּמ ַק ּנְאוֹת ַא ַחת ַלְּׁש ִנ ּיָה ְׁשנוֹת ָּב ִציר נָחוֹת ַּבא ָ
ְּכנִׁ
ַּב ָּׁשנָה ָה ִכי י ְָקרָה-ו ְּמתו ָּקה
ַייִן ְמעו ֶּלה גּ וּפוֹ רַך ו ְָעגוֹל
ֶא ֶׁשת ֵח ִיקי ָחזָק חֲקו ָּקה.
ַבת ּתוִּׁש ּיָה
ְּכ ִא ָּׁשה חֲטו ָּבה ר ַּ
ימה ְק ַט ּנָה ִמן ַהַּייִן
ְלגִ ָ
ֶלת ְּברֹך ַעל ָּלׁשוֹן
ִמ ְת ּג ְַל ּג ֶ
ֲס ִיסית ִּבְׁש ַניִם
יקה ע ִ
נְִׁש ָ
ְמ ַׁש ֶּכרֶת חוִּׁשים ְּב ָשׂשׂוֹן

מי היה האיש שהיה ?

כתב חידה

יואב דייגי

dyogenes@netvision.net.il

נולד בפולין ובהיותו תינוק עברה המשפחה לצרפת שם למד לימודים כלליים ולימודי יהדות.
הוריו ושלושה מאחיו נספו בשואה ,והוא ושתי אחיותיו מצאו מקלט אצל כומר פרוטסטנטי כפרי ובנו הרופא.
עם סיום מלחמת העולם השנייה החל בלימודי רפואה.
ב 1946-ניהל במרסיי ,לבקשת הסוכנות ,מחנה מעבר של צעירים יהודים ששרדו את השואה ,כהכנה לקראת עלייתם לישראל.
באוקטובר  1946הפליגה הקבוצה באונייה "לטרון" לעבר ארץ ישראל .האונייה נתפסה על ידי הבריטים ,ונוסעיה הועברו לקפריסין שם שהו שמונה חודשים.
ביוני  1947הגיע לישראל והחל ללמוד מתמטיקה באוניברסיטה העברית בירושלים.
עם פרוץ הקרבות במלחמת השחרור היה מראשוני המתגייסים לצה"ל ונלחם במסגרת חטיבת גולני ,גדוד .13
ב 1947-התחתן עם ניצולת שואה שהייתה איתו במחנה במרסיי והפליגה איתו באונייה "לטרון".
לאחר המלחמה הצטרף לחיל המודיעין ושירת בתפקידים מגוונים.
בשנים  1955-1952שירת כעוזר נספח צה"ל בפריז.
במלחמת סיני שירת כקצין הקישור לכוח האווירי הצרפתי שהוצב בישראל לסיוע בהגנת שמי המדינה .לאחר מכן חזר לתחום עיסוקו העיקרי  -המחקר
המודיעיני.
ערב מלחמת ששת הימים העריך כי האמריקאים ייתנו אור ירוק למהלומה ישראלית ראשונה ובעקשנותו שכנע את מקבלי ההחלטות.
לאחר מלחמת ששת הימים עמד בראש הענף שחקר בעיקר את ברית המועצות ומעורבותה במזרח התיכון.
שימש יועץ מדיני של יצחק רבין בוושינגטון בשנים  1974-1971ולאחר שחזר משליחותו שימש עוזר בכיר לעוזר ראש אמ"ן למחקר.
השתחרר מצה"ל ב 1976-בדרגת אלוף-משנה אך המשיך לשרת במשרד הביטחון כיועץ אסטרטגי.
היה חניך ומדריך במכללה לביטחון לאומי וחבר צוות המו"מ בשיחות עם סוריה.
נפטר בקיץ .2008
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האיש שהיה הוא אל"מ יגאל תלמי שנולד ב 1934-בקיבוץ משמר העמק ,בן לאמה ומאיר תלמי ,מראשי ה"שומר הצעיר" וממנהיגי מפ"ם.
גדל והתחנך בקיבוץ ולאחר גיוסו לצה"ל עבר קורס קציני קשר והוצב כקצין קשר גדודי בגדוד  51של חטיבת גבעתי.
ב 1955-השתתף במבצע ירקון לבדיקת ציר באזור דהב במפרץ אילת .ציר זה שימש לתנועת כוח שריון שכבש את שארם א-שיח' במבצע
קדש ב .1956-על חלקו במבצע זה קיבל את עיטור המופת.
בהמשך שירת כקצין קשר בגדוד הצנחנים .890
לאחר שהשתחרר חזר לקיבוצו ועסק בפעילות חינוכית.
בעקבות מלחמת יום הכיפורים חזר לשירות קבע בחיל המודיעין .שימש קמ"ן אוגדת סיני ברפידים ,קצין המודיעין של פיקוד הדרום
וראש מחלקת מודיעין שדה .ב 1984-פרש מצה"ל בדרגת אלוף-משנה.
חזר לקיבוצו ושימש בין היתר מנהל מפעל "תמה" .ב 1991-זכה המפעל בניהולו בתואר יצואן מצטיין.
נפטר בשנת  .2001השאיר אחריו רעיה ,שני בנים ובת.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם :אורי גורן
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל  mlm@intelligence.org.ilפקס03-5497731 :
גיליון  63סיוון תשע”ב
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תשבץ מודיעין 63
שמעון אביבי

2
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shimon_avivi@hotmail.com

מאוזן
 .1המפקד השני של ש.מ ,6 .לימים ענף  1במחקר .3 .הכרזתו של מצביא ימי
תורכי שנשלח לכבוש את מלטה ,אך לא מצא אותה .6 .אזרח לבנוני ,ישראלי
לשעבר ,שנתפס והורשע בישראל ב 2002-באשמת ריגול לטובת חזבאללה.
 .8איש ניל"י שהוצא להורג בתלייה בדמשק .11 .מייסד אתר האינטרנט
ויקיליקס שפרסם אלפי מסמכים מסווגים של ארה"ב .13 .ישראלי שבשנות
ה 50-הציע את שירותיו כמרגל לארגוני מודיעין שונים .15 .כינוי לעמדות ירי
של טנקים שהוכשרו במשטחים על סוללות עפר (משמאל לימין) .17 .האונייה
הבריטית שקיימה את הקשר בין ארגון ניל"י לבין הבריטים .19 .כינוי האונייה
ב 17-מאוזן בפי אנשי ניל"י .22 .עובד בכיר של הביון הסובייטי שערק לארה"ב
ב 1940-ומסר לאמריקאים פרטים על  61סוכנים סובייטים שפעלו בבריטניה.
 .25מכ"ם בלעז... .26 .מטר הוא מיליונית המילימטר.
 .27אתר אינטרנט שהוקם על ידי המוסד לביטוח לאומי ובו סיפורי חייהם
של אזרחי המדינה שנהרגו בפעולות איבה .28 .אחד מ"חמישיית קיימברידג'"
שריגלו למען ברית המועצות (ש"פ וש"מ) .31 .יהודי שהיה הצנזור הראשי של
מכתבי החיילים העות'מאנים ששוגרו מהחזית במלחמת העולם הראשונה.
 .33סא"ל טייס שנפל בשבי הסורי במלחמת יום הכיפורים ,עונה למוות בידי
חוקריו ולא חשף כל מידע .35 .כותבת ספרי ילדים על הבלש שמפיניון.
 .38טייס מטוס ריגול אמריקאי שהופל בשמי ברית המועצות ונשבה בידי
הסובייטים .40 .קולונל בקג"ב שנלכד בישראל והוחלף ב 1974-בסילווה
זלמנסון והיינריך שפטר .43 .יהודי שהיה מרגל סובייטי בצבא גרמניה הנאצית,
עלה ארצה ב ,1946-שירת ב 8200-וב 1961-זכה בפרס ביטחון ישראל.
 .45מודיעין מסכל (ר"ת) .46 .מנהגים ותרבות של ציבור מסוים .47 .ראש
המפקדה הארצית של ה"הגנה".
מאונך
 .1יהודייה אמריקאית שהורשעה עם בעלה בריגול למען ברית המועצות,
והשניים הוצאו להורג ב( 1953-ש"פ מלמטה למעלה) .2 .ארגון בינלאומי
להושטת סיוע במקרי אסון (ר"ת) .3 .יצמחו ,ישגשגו .4 .תואר הולנדי.
 .5נפלא .6 .משני מינים של סוג צמחים זה מפיקים את צבע האינדיגו.
 .7מפקד מחלקת טנקים שפעלה בעמק דותן במלחמת ששת הימים ,בעל
עיטור הגבורה .9 .מושב בצפון הערבה (קפד ראשו) .10 .זוכה פרס פוליצר
ב( 2006-ש"פ) .12 .יהודי ישראלי אמריקאי שהקים את ה"פורום לדמוקרטיה"
הנושא את שמו ,שנועד לחילופי דעות ולחיזוק הקשרים בין ישראל לארה"ב.
 .14יחידה צבאית שנמצאים בה מחסנים של אמל"ח וציוד לשימוש בשעת
חירום (ר"ת) .16 .איש ניל"י שנרצח על ידי בדווים בדרכו אל הבריטים דרך סיני.
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 .17מחבל תחבולות .18 .מגיבורי הסרט הבלשי " 48שעות" (ש"פ וש"מ).
 .20כיכב בסרט "המרגל מת מצחוק" .21 .הגבלת ידיעותיהם של בעלי תפקידים,
לפי נהלים שנקבעו ,לצורך שמירה על ביטחון מבצעים ,מקורות ומידע (כ"מ).
 .23מראשי האגף הערבי בשב"כ (ש"פ) .24 .לשעבר ראש מרחב בשב"כ ששימש
חבר ועדת הביקורת במל"מ" .29 .האדם השלישי" מפרשת "עסק הביש" (אות
ראשונה של ש"מ וש"פ) .30 .רמי יצהר כתב בעיתון "עניין מרכזי" ב 6-במאי
 2007שאנשים כאלה משרתים במוסד .32 .ארגון התנדבות יהודי חרדי בישראל,
שמסייע לכוחות ההצלה בטיפול בנפגעים בזירות אסון (ר"ת).
 .34כותרה ונכנעה במבצע "חמץ" במלחמת העצמאות .36 .מראשי הר"ן של
ה FBI-שמכר סודות לרוסים ונחשף על ידי האמריקאים ב( 2001-מלמטה
למעלה) .37 .אלוף אולימפי בריצות קצרות שכיהן כשר הנוער והספורט של
אוקראינה (ש"פ) .38 .פקודת מבצע (ר"ת) .39 .כינוי לכיווני הגידול של סריגי
היהלום .41 .גמד .42 .מקלע בינוני צ'כי שהיה בשימוש צה"ל במשך שנים רבות
מאז מלחמת העצמאות .44 .גב.
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