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ותביא  והתפקידים במוסד, לך  "עזוב הכול, אתה משוחרר מכל המבצעים 
את האנשים" - כך מתאר "אבו סחייק", יצחק שושן, את הפקודה שהוציאה 

אותו לדרך להבאת יהודים מארצות ערב

מבצע "שושן"

"בנושא האיראני המערכת 
המבקרת של הכנסת שואלת 
שאלות וגם מקבלת תשובות"

ראיון עם יו"ר הכנסת, ראובן ריבלין

סוכן הביטוח שהיה
לסוכן כפול

כך היתל אלתר לוין באימפריה 
העת'מאנית

ג'נטלמנים והדואר של אחרים
בעבודת המודיעין קיימת בעייתיות 
מוסרית מובנית. איך התמודדו עם 
הפן המוסרי שלה בחברות שונות?
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דבר העורך הראשי

לקוראים שלום!

אנו שמחים להביא לעיונכם ולהנאתכם 
תכניו  הפעם  שלנו.  הסתיו  גיליון  את 
נטולי  שונים,  תוכן  מעולמות  מגוונים, 
הפעם  לעסוק  בחרנו  מרכזי".  "נושא 
ברב- הן  הערבית,  לימודי  בסוגיית 
פרופ'  פרי,  סמדר  )בהשתתפות  שיח 
והן  ועוד(  אייל זיסר, פרופ' חגי ארליך 
מודיעין  קצין  של  הנחרצת  בעמדתו 
שלנו,  הכנסת  יו"ר  הוא  הלא  ותיק, 

ראובן ריבלין. במסגרת ראיון מקיף שהעניק לנו לא מכבר התייחס 
אליו משרטטת מרחב שבין  זה, שתמצית ההתייחסות  לנושא  גם 
התעלמות מתנשאת לבין אוזלת יד משוועת, שתפגע כמובן... בנו, 

כבומרנג.
סוגיות המלוות את העשייה המודיעינית נדונות אצל יוסף ארגמן, 
נרחבת  לחשיפה  כה  עד  זכו  שלא  מהעבר  מודיעין  סיפורי  לצד 
העבר  אל  טפר.  ונעם  אביבי  שמעון  אפרת,  משה  מגוללים  ואותם 
בגיליון  לימי האימפריה הרומית.  רפי קיטרון,  לוקח אותנו  הרחוק 
– שמעון סומך )"סמעאן"(,  הזה מחוות הצדעה לשני ענקי מודיעין 
"אבי המסתערבים", ויעקב מידד )"מיו"(, איש המוסד עתיר הפעלים. 
ברקו.  ראובן  של  במאמרו  הרדיקלי  האסלאם  בסוגיית  גם  נחכים 
במת "מודיעיון" מארחת הפעם את מאיר בוימפלד, שדן בהערכות 
עורך  גלבוע,  עמוס  ואת   ,1973 לעומת  ב-1971  וצה"ל  המודיעין 
יום  מלחמת  להפתעת  רחבה  ראייה  זווית  שמציע  הוותיק,  המדור 

הכיפורים, 39 שנים אחרי.
אפנה תשומת לבכם לתגובתו של יוסי דסקל, איש מחקר ופיקוד 
ל-30  עיסוקו  בגיליון הקודם, שייחד  כאן  לעמדות שהוצגו  הצפון, 
קובע,  הוא  מודיעיני",  מחדל  "היה  הגליל.  שלום  למלחמת  שנה 
זו  במאמריהם.  בפירוש  זאת  מלקבוע  שנמנעו  אלו  על  ומקטרג 
הזדמנות לשתף אתכם במדיניות שלנו, כפי שאני - כעורך האחראי 
לעמדות  משפט  בית  או  "צנזורה"  איננו  ראשית,  לשמר:  מנסה   -
למי  ולדעות שונות, לפעמים קוטביות. מעניקים אנו במה פתוחה 
שמביע דעתו ומספר סיפורו, ובמה דומה נעניק למבקרים ולבעלי 
דעות אחרות. למי שיש טענות להביאן בפני קוראינו, יתכבד ויעלה 
ישאל  אשר  תחת  מתבקשים,  ובנימוס  באחריות  הכתב,  על  אותן 
אותנו "מדוע פרסמתם את זאת" או "מדוע נתתם במה לפלוני". שנית, 
הדיוק העובדתי שבסיפורים  למידת  להיות אחראים  יכולים  איננו 
האישיים המועברים אלינו. אם למי מקוראינו יש הערות חשובות 
או השגות - יתכבד וינסח אותן ויעבירן אלינו לפרסום, בכל הכבוד 

הראוי.
מילות  תודה  והערכה  ליו"ר  שלנו, אפרים  הלוי,  שמסיים  כהונתו 
במל"מ  ושלדברי  הפרידה  שלו  ייחדנו מקום  של  בכורה.  איחולי 
בריאות טובה ועשייה פורייה גם בעתיד! עת נכתבים הדברים נודע 
כי תא"ל )מיל'( צבי שטאובר נבחר להחליף את אפרים בתפקיד יו"ר 
המל"מ. נאחל  לו  -  ולחברים  החדשים  בוועד  המנהל  -  הצלחה  

רבה במעשיהם!
תודה חמה לכותבים ולצוות המערכת המסור שלנו. 

 

המרכז למורשת המודיעין
אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center - I.I.C.C

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. 
השכולות  המשפחות  המודיעין,  קהילת  ותיקי  יחדיו  חברו   1983 בשנת 
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 
ישראל  בית  לכל  המודיעין  מורשת  את  להנחיל  שנועד  חינוכי,  תיעוד 

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 
התיכון  המזרח  בנושאי  ודיונים  מפגשים  לקיים  ולטרור;  למודיעין  מידע 

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”.

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

א' אבנר, יוסף ארגמן, אמנון בירן, יהודה ברק, עמוס גלבוע, מישל דגן בינט, יואב  חברי מערכת: 
דייגי, זמירה לביא, גדעון מיטשניק, בני מיכלסון, חגי מן, דוד נוימן, אהוד רמות, סטלה שדות, נעם 

שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

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 3555 רמת השרון 47143

טל' 03-5497019, פקס 03-5497731
mlm@intelligence.org.il :דואר אלקטרוני

www.intelligence.org.il :אתר אינטרנט 

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
רקפת פאר - 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

עמותת המל”מ

שלכם
רון כתרי

באיגרת המידע של המרכז למורשת מודיעין
לחודש אוקטובר 2012 שהופצה לאחרונה באינטרנט:

על כנס החברים השנתי של העמותה 

מהנעשה במל״מ ובעמותות באמ״ן, במוסד ובשב״כ 

עיוותים בהערכת המודיעין - המקרה של יום הכיפורים 1973 

אירועים צפויים במל״מ
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תוכן העניינים

כתבות

"יש ערך יוצא דופן לקול שיצא מאיתנו"
4 דבר	היו"ר	אפרים	הלוי	

ראיון עם יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
6 אפי	מלצר	ורוני	כתרי	

שפה רפה - לימודי הערבית במשבר
9 אפי	מלצר	ורוני	כתרי	/	כתבה:	בשמת	בר-עקיבא	

סוכן הביטוח שהיה לסוכן כפול
12 שמעון	אביבי 

היי-טק, אני והמלחמה הקרה
16 משה	אפרת 

המ"ם השישית
18 ראובן	ברקו 

ג'נטלמנים והדואר של אחרים
21 יוסף	ארגמן 

מבצע שושן - חילוץ מחוף לחוף
24 נעם	טפר 

ריגול ומודיעין ברומא העתיקה
34 רפי	קיטרון 

מדורים
מנהרת הזמן

5 גדעון	מיטשניק 

מכתבים למערכת
15 קוראים	כותבים 

הסיפור שלי )1(
26 הכלב הקרבי מאסמאעיליה דני	אשר 

הסיפור שלי )2(
27 החזית הלא נכונה ע'	כהן 

היסטוריה מודיעינית בתמונות
28 יוסי	לבקוב 

לזכרם
יוסף	)יוסקה(	יהלום,	אלכס	)אלכסנדר(	קורני,

29 פנחס	יואלי,	אירית	סודאי 

איש מודיעין
30 אבי המסתערבים ירון	בכר 
32 האיש עם החיוך הנצחי אפרים	הלוי		

שירותי מודיעין בעולם
33 המודיעין של ניגריה	אפרים	לפיד	ודוד	נוימן 

תגובות )1(
על הגליון המיוחד "30 שנה למלחמת שלום הגליל" 

38 יוסי	דסקל 

תגובות )2(
על המאמר "המודיעין הקרבי במלחמת שלום הגליל" 

38 אפרים	לפיד 

תגובות )3(
על התגובות למאמר "מלכודת סוכן הצמרת" 

39 שלמה	גזית 

מודיעין וספר )1(
39 מאיר עמית - האיש והמוסד יוסף	ארגמן 

מודיעיון בעריכת עמוס גלבוע
בין אוגוסט 1971 לאוקטובר 1973: מה השתנה

בהערכת המודיעין הישראלי וקברניטי צה"ל
40 מאיר	בוימפלד 

הפתעת מלחמת יום הכיפורים - ראייה רחבה
44 עמוס	גלבוע 

מודיעין וספר )2(
46 התחייה הלאומית הפלסטינית	אפרים	לביא	
46 טכנולוגיה צבאית	דני	אשר	
47 מירושלים לדמשק וחזרה אבנר	א' 

כתב חידה
47 מי היה האיש שהיה	יואב	דייגי 

תשבץ מודיעין 64
48 שמעון	אביבי 

לביא פ. אנטרפרייז בע"מ
הוצאה לאור עם מגע אישי

אנו מציעים להוציא לאור את סיפורך האישי שאותו כבר ניתן לספר !
לפרטים: פייר לביא 052-2602084,

info@lavipierre.com
 www.laviph.com

מען למכתבים: לביא פ. אנטרפרייז בע"מ - רח' משה קול 14, 
רמת בית - הכרם, ירושלים 93717 

טל/פקס: 02-6784094.
מס' ספק משהב"ט 11006350

)כל תהליך ההוצאה לאור יגובה באישורים מתאימים מהצנזורה 
וועדת השרים(

לביא פ. אנטרפרייז בע"מ הנה הוצאה לאור דינאמית ובלתי 
שגרתית המתמחה בכתיבת ספרים וביוגרפיות, עריכתם, 

הפקתם, הוצאתם לאור, השקתם והפצתם. פייר לביא, 
סופר ומו"ל, מציע את שירותיו כסופר צללים לחברי המל"מ 

המעוניינים להוציא לאור את סיפוריהם, כולל הפקתם כסרט, 
למען משפחתם והארגון בו שירתו, וכמורשת עבור הדורות 

הבאים.
בין הספרים שהוצאנו לאחרונה: "מוכר הסחלב - 

אוטוביוגרפיה ומבצעים בשירות הביון והמוסד הישראלי", 
מאת רפי סיטון )איש יח' 154, שב"כ והמוסד(.

"מירושלים לדמשק וחזרה - סוכן המודיעין מעבר לקווים", 
מאת מסעוד בוטון )איש יח' 131( ורוני שקד )איש השב"כ(.

"בנושא האיראני המערכת המבקרת של הכנסת שואלת שאלות וגם מקבלת תשובות"

מודעה
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חברים נכבדים,
חדשות  פנים  המל"מ.  בתולדות  פרק  חותם  העת  כתב  של  זה  גיליון 
יאיישו את שולחן הוועד המנהל, את שולחן ועדת הביקורת וכמובן את 
תפקיד יושב הראש. ברכותיי החמות ליושב הראש שנבחר, תא"ל )מיל'( 
ד"ר צבי שטאובר. אני מכיר ומוקיר אותו שנים רבות ואני בטוח כי יוביל 
את העמותה בכישרון ובשאר רוח. תודתנו לאלוף )מיל'( דני רוטשילד 
שהתמודד על התפקיד וצבר קולות רבים. הוא מוכר היטב ומוערך מאוד 
ואנו  המל"מ,  של  ראשיתו  בתקופת  התפקידים  מנושאי  היה  בתוכנו, 

מאחלים לו הצלחה בעשייתו. 
רוצה  אני  האלה  הפרידה  בדברי 
שבהם  ובסוגיות  בנושאים  לגעת 
במשך  אחרת  או  זו  בצורה  עסקנו 
שנים  האחרונות,  השנים  שמונה 
שבהן עברה המדינה שלל אירועים 
מכוננים בהיסטוריה הקצרה שלה: 
האינתיפאדה  של  הסיום  פרק 
ישראל  ממשלת  הסכמת  השנייה, 
מתווה  שעניינה  הדרכים  למפת 
הישראלי- הסכסוך  סיום  לתהליך 

השומרון,  ומצפון  עזה  מרצועת  החד-צדדית  ההתנתקות  פלסטיני, 
הבחירות ברשות הפלסטינית שהעלו את תנועת חמאס לעמדת שליטה 
בבית המחוקקים הפלסטיני, מלחמת לבנון השנייה, השתלטות חמאס 
חילופי  של  מהדורות  ושתי  בישראל  בחירות  מערכות  שתי  עזה,  על 
עולמי,  כלכלי  בגין משבר  ישראל  פגיעה במשק של  בירושלים,  שלטון 
תנועת  התעצמות  שליט,  גלעד  פרשת  בעזה,  יצוקה"  "עופרת  מבצע 
ההתחרדות בישראל והתגובות הציבוריות מול תופעה זו, גילויי המחאה 
באיום  ומתעצמת  ההולכת  ההתמקדות  וכמובן   2011 בקיץ  החברתית 

הגרעין האיראני - וזו רשימה חלקית בלבד. 
רוחב  את  להמחיש  כדי  אחת  בפסקה  האלה  הכותרות  כל  את  ריכזתי 

וכדי  בלבד  שנים  שמונה  של  זו  קצרה  בתקופה  הציבורית  היריעה 
להדגיש את היותנו כולנו חיים בעיבורה של דינמיקה דוהרת גם בעשור 

השביעי של דברי ימי המדינה. 
מצפים  אנו  מה  אלה  בשנים  עצמי  את  שאלתי  פעמיים  ולא  פעם  לא 
 - ופעילות  לאחר שנות עשייה  איכות  חיי  לחיות  לרצון  מעצמנו מעבר 
לאמור בתקופת היותנו גמלאים, מי פחות ומי יותר - איש ואישה על פי 
טעמו/טעמה. מה אנו מחפשים לעצמנו בשל היותנו חברים במל"מ, ומה 
הציבור רוצה מאיתנו - מכל אחד/ת מאיתנו, ומאיתנו כקבוצת איכות. הרי 
המל"מ היא עמותה שבה חברים אנו כולנו על בסיס של התנדבות בלבד 
המודיעין  קהילת  יוצאי  רובנו   -
שכולות,  משפחות  בני  וחלקנו 
שהגורל הקשה מנשוא זימן אותנו 
"אתר  חסות  תחת  יחדיו  לשבת 
ההנצחה לחללי קהילת המודיעין". 
דווקא  החריפו  האלה  השאלות 
שבמהלכן  האחרונות  בשנים 
של  פעילותן  מאוד  התרחבה 
השירותים  גמלאי  של  העמותות 
של  עמותות  ושל  ו"שובל"  "אגמון" 
יוצאי יחידות חיל המודיעין. בשנים האלה ריחפו לא פעם ברקע לא רק 

שאלת "המל"מ לאן?" אלא לא פחות "המל"מ לשם מה?"
ברור היה לי כי מתן מענה הולם לשאלות אלה חייב אותנו לעשייה בו 
בדרך  הן  לעצב את המל"מ  צורך  היה  כול  קודם  ערוצים.  בכמה  זמנית 
פעולתו והן בדרך ניהולו במציאות המשתנה במהירות. היה צורך ליצור 
דיונים  שיאפשר  הפנימי,  השיח  את  שיעודד  וביצועי  ארגוני  אקלים 
רציניים "לשם שמים" סביב עבודתנו ויעודד יוזמות של יחידים וקבוצות, 
לתרבות  חשיבות  ייחסתי  ועניינים.  נושאים  במגוון  וחדשות,  קיימות 
רוב  הצלחנו.  שבכך  חושב  אני  ולרוב  בינינו,  השיח  לנימוסי  הארגון, 
החברים הזדהו עם גישה זו, ובאותם מקרים בודדים שבהם היו חריגות 

לנימוסי	 הארגון,	 לתרבות	 חשיבות	 "ייחסתי	
הצלחנו.	 שבכך	 חושב	 אני	 ולרוב	 בינינו,	 השיח	
רוב	החברים	הזדהו	עם	גישה	זו,	ובאותם	מקרים	
המכריע	 הרוב	 תמך	 חריגות	 היו	 שבהם	 בודדים	

בגישה	מפויסת	ומפייסת	זו"

"האופי המיוחד של ייעוד המל"מ המחבר בין המורשת לבין השכול צריך להביא אותנו להתבטא ולנהוג גם במידות 
של צניעות וענווה ולהימנע גם מחשש-פגיעה בזולת"  דברי פרידה של יו"ר העמותה היוצא אפרים הלוי

דבר היו"ר

"יש ערך 
יוצא דופן 

לקול שיצא 
מאיתנו"

"יש ערך 
יוצא דופן 

לקול שיצא 
מאיתנו"
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תמך הרוב המכריע בגישה מפויסת ומפייסת זו. 
על כך ראויים חברי הוועד המנהל לכל שבח; רוב חברי הוועד המנהל 
נפרדים  ואנו  מקימי העמותה,  ומדור  מהוותיקים  ובתוכם  פורש הפעם, 

מכל אחת ואחד מהם בתודה ובאיחולי חיים ארוכים ובריאות טובה.
רק  הוקדש  לא  השנים  שמונה  בתקופת  שלנו  מהעשייה  חשוב  חלק 
למטרות  שלנו  הציבור  של  לפעילויות  אלא  לחברות/ים  לפעילויות 
חינוכיות, לשימור פרקי מורשת למען דורנו אנו והדורות הבאים ולמען 
מטרות הקשורות בחוסן הלאומי ובביטחון הלאומי. כך למשל כתב העת 
שלנו, זה שבו אתם אוחזים ברגע זה, הנו מקור חשוב ומוערך כיום בקרב 
אותנו,  משרת  הוא  המודיעין.  קהילת  ליוצאי  מעבר  הרבה  רחב  ציבור 
את החברים, אך לא רק אותנו. חברי המל"מ נרתמים בהתנדבות לקחת 
ימי  במסגרת  לנוער  פרשייה  שמציג  מי  למשל,  המל"מ;  בפעולות  חלק 
החוויה שהתרחבו בשנים אלה, או מי שהשתתף בכתיבת מאמר בספר 
ואחד  כל אחת   - למדינה  ה-60  יובל  לרגל  המודיעין שיצא  על קהילת 
העשירו את העשייה של העמותה אך בו בזמן גם העשירו את עצמם. 
ואיני מונה את שלל האירועים או היוזמות שאכלסו את החדרים ואת 

האולמות בעיקר בערבים אך לא רק בהם.

דווקא בעתות מצוקה ומשבר יש ערך יוצא דופן לקול שיצא מאיתנו, אם 
ובהיר. בהקשר  ומעל לכול אמין, סמכותי  ומעודד  הוא אחראי ומשכנע 
זה התחזק מעמדו של המל"מ בזירה התקשורתית והבינלאומית, בעיקר 
בשפות  איכותי  חומר  המפיק  ולטרור  למודיעין  המידע  מרכז  בזכות 
לועזיות, ביניהן ערבית ופרסית. זה לא רק אות כבוד לנו - זה גם מקור 

לגאווה לכל חבר בעמותה. 
ועדיין לא מצאנו תשובה ניצחת לשאלות "המל"מ לאן?" ו"המל"מ לשם 
מה?". בשנתיים האחרונות עסק צוות שהקמתי בגיבוש תוכניות וחלופות 
יושב  של  לפתחם  מונחות  יהיו  העתיד  כיווני  בדבר  ההחלטות  לעתיד. 
הראש החדש והוועד המנהל הנבחר, וחזקה עליהם כי יעשו מלאכתם 

נאמנה.
לא הייתי יכול למלא את תפקידי כיאות ללא הסיוע והתמיכה של צוות 
ששירתו  אלה  ולכל  להם  תודה  המנכ"ל.  ושל  שלנו  המסור  העובדים 

בצוות לאורך השנים.  
פעולתנו  של  מההיבטים  אחד  על  שלי  בתובנה  לסיים  רוצה  אני 
של  מכובדים  מטענים  עם  הנה  הגענו  כולנו  שציינתי,  כפי  המשותפת. 
ניהול,  מסגרות  להקים  נדרשנו  השוטפת  התארגנותנו  לצורך  עשייה. 
לבחור בעלי תפקידים, ראשי ועדות וכיוצא באלה. אך בבסיס הדברים 
כאן, במל"מ כולנו שווים, ושוויון זה הכתיב בעיניי דרך התייחסות חברית 
על בסיס של הדדיות מוחלטת. לכל אחד מאיתנו שלל דעות והשקפות, 
ומותר לנו להביאן לידי ביטוי בדרך שאנו פועלים במל"מ מול אורחים, 
ייאמרו  לא  כי  היא  היחידה  המגבלה  חוץ.  גורם  כל  או  נוער  תלמידים, 
דברים ולא יתבצעו מעשים החורגים באופן קיצוני מגבולות הקונסנזוס 
הרחב. כל גישה אחרת רק תעורר ריב ומדון ותוביל, חלילה, לקץ קיומנו 

כארגון.
והרהור אחרון - האופי המיוחד של ייעוד המל"מ המחבר בין המורשת 
לבין השכול צריך להביא אותנו להתבטא ולנהוג גם במידות של צניעות 

וענווה ולהימנע גם מחשש-פגיעה בזולת.
שלכם, 
אפרים הלוי

מנהרת הזמן
גדעון מיטשניק

סא"ל, לשעבר רע"ן ההיסטוריה והמורשת בחמ"ן 
וכיום רע"ן במחלקת ההיסטוריה בצה"ל;  

gidim2007@gmail.com

1 באוקטובר 1985
בתוניסיה.  אש"ף  מפקדות  הפצצת  עץ".  "רגל  מבצע 
התקיפה התאפשרה הודות לשיתוף פעולה הדוק בין חיל 
האוויר לכלל גופי המודיעין, איסוף מודיעין מדויק והכנת 

תיקי יעד מפורטים.

29 באוקטובר 1956 
תחילת מלחמת סיני )מבצע קדש(. המערכה בת שמונת 
הימים נפתחה לאחר מגעים חשאיים עם בריטניה וצרפת, 
שבהם היה לאמ"ן בראשות יהושפט הרכבי תפקיד מרכזי, 
על רקע מתיחות גוברת מול מצרים. לאחר שורת הישגים 
לסגת  ישראל  נאלצה  וסיני  עזה  רצועת  וכיבוש  צבאיים 

מסיני בשל לחץ בינלאומי. 

נובמבר 1964 
למבצע(  )מודיעין  מל"מ  לאיסוף  מבצע  "שלדג".  מבצע 
ידי סיירת מטכ"ל בסיוע חיל האוויר.  שנערך במצרים על 
לאיסוף  משותפים  מבצעים  מסדרת  חלק  היה  המבצע 

מודיעין שנערכו בשנים שלפני מלחמת ששת הימים. 

5 נובמבר 1992
אסון צאלים ב'. בתאונת אימונים של סיירת מטכ"ל בבסיס 
באימון  שהשתתפו  מהלוחמים  חמישה  נהרגו  צאלים 

ושישה נפצעו מטיל שנורה בטעות במהלך תרגיל.

5 בדצמבר 1992 
העלאת עצמותיהם של חללי "אגוז". הבאת שרידיהם של 
טבעה   1961 בינואר  בישראל.  לקבורה  הספינה  חללי   43
הספינה בדרכה ממרוקו לגיברלטר במסגרת מבצע חשאי 

של המוסד להעלאת יהודי מרוקו. 

8 בדצמבר 1954
של  למשימה  יצא  כוח  אילן.  ואורי  "המתקן"  פרשת 
תחזוקת מתקן ציתות בשטח סוריה. חמשת לוחמיו התגלו 
ונלקחו לשבי בדמשק שם עברו עינויים קשים. אחד מהם, 
אורי אילן, התאבד כדי שלא להסגיר סודות והסתיר בבגדיו 

כמה פתקים שעל אחד מהם כתב: "לא בגדתי".
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אפי מלצר ורון כתרי

רבות מהדמויות הבולטות בצמרת המדינית והפוליטית בישראל הן 
בעלות רקע ביטחוני ידוע לכול. עברו הצבאי של ראש הממשלה 
ברק,  ואהוד  בציבור,  היטב  מוכר  מטכ"ל  בסיירת  נתניהו  בנימין 
שאול מופז ומשה )בוגי( יעלון ידועים כמי שהיו, איש בתורו, "החייל 
מספר 1". אולם הרקורד הצבאי של יושב ראש הכנסת, ח"כ ראובן 

ריבלין, קצין מודיעין בדימוס בדרגת רב-סרן, מוכר הרבה פחות.
במערך  מרתקת  דרך  כברת  ריבלין  עשה  בצה"ל  שירותו  בשנות 
בעידן  היו  מודיעין  כאיש  המודיעין הקרבי. השנים שבהן התעצב 
שלאחר מלחמת העצמאות, שבו התגבשו תורות ההפעלה ותפיסת 
העולם המקצועית. בהמשך שימש ע' קמ"ן חטיבה 16, קמ"ן אוגדה 

720 וקמ"ן אוגדה 382. 
ריבלין, בנו של מזרחן ידוע - פרופ' יוסף יואל ריבלין, שאף תרגם 
את הקוראן לעברית - הלך בדרכי אביו ולמד בבית הספר במגמה 
כיוון:  לשנות  בדעתו  נחוש  היה  כשהתגייס  אולם  המזרחנית. 
 - התגייסתי  "ב-1953  הצנחנים.  בחטיבת  לוחם  להיות  רצה  הוא 
במגמה  למדת  אתה  לי:  "אמרו  מספר.  הוא  לצנחנים",  והתנדבתי 
המזרחנית, ולכן אנחנו רוצים שתלך למודיעין. אמרתי: אני לא הולך 
למודיעין. אבל הם אמרו שיש לי כבר שיוך חילי, כי אני ערביסט". 
בלית ברירה החל ריבלין את הקורס שאליו יועד במודיעין, אך סירב 
ללמוד. "התעקשתי ואמרתי שאני רוצה ללכת ליחידה קרבית. ואז 
קרבי  מודיעין  זה  שאם  ואמרתי  הקרבי,  המודיעין  את  לי  הציעו 
מוכן להישאר במודיעין. נשלחתי לשריון, אצל אלכס טראוב  אני 
שלימים יהושע ברמן )שגיא, לימים ראש אמ"ן( היה לסגנו. ביקשתי 
כך  אחר  אותו.  ועברתי   - בשריון  מקצועות  לקורס  להצטרף  גם 

הלכתי לקורס מש"קי מודיעין ועשיתי גם קורס סיירי אוויר".

300 שעות טיסה בפייפר
ה-18.  הכנסת  כיו"ר  כהונתו  את  אלה  בימים  מסיים   )73( ריבלין 
עיריית  ראש  סגן  היתר  בין  היה  שלו  הציבורית  הקריירה  במהלך 
הקריירה  התקשורת.  ושר  הליכוד  מטעם  כנסת  חבר  ירושלים, 

קצינים,  קורס  כשסיים  למעשה  החלה  שלו  הניהולית-פיקודית 
ב-1958. 

והייתי  שהוקם  הראשון  בגיס  השתלבתי  הקצינים  קורס  "בסיום 
מספר.  הוא  בגיס",  המודיעינית  המערכת  בתוך  השלישי  הקצין 
"בתקופה זו היה חיים בר-לב מפקד הגיס, ודדו )דוד אלעזר( מפקד 
באחד  השונים.  התרגילים  את  ליוויתי  הגיס  ממודיעין   .7 חטיבה 
התרגילים של האוגדה חוויתי לראשונה את היכולת להנחית ולכוון 

מטוסים".
בבית  שלמד  הערבית  השפה  בגלל  למודיעין  שנשלח  פי  על  אף 
הקצינים  בקורס  שימוש  בה  עשה  לא  לדבריו  בירושלים,  הספר 
ולא בתקופת שירותו בגיס. וזאת אף שעוד קודם לשירותו הצבאי 
דווקא רתם את ידיעתו בשפה לצורך ביטחוני. "בתקופת מלחמת 
לעזה,  צה"ל  כוחות  "כשנכנסו  נזכר.  הוא  י"ב",  בכיתה  הייתי  סיני 
המגמה הערביסטית של תיכון בית הכרם באה לעזה. הגענו כולנו 

- 28 תלמידים - וסייענו בקריאת הניירות". 

מגוונת	 פעילות	 כללה	 אילת	 כקמ"ן	 "התקופה	
אוויר	 כסייר	 שלי	 היכולת	 את	 גם	 ניצלתי	 מאוד:	
וצברתי	כ-300	שעות	טיסה	בפייפר.	באותה	העת	
הייתה	מתיחות	הן	עם	מצרים	והן	עם	ירדן	ונהגתי	
לבצע	כמעט	כל	בוקר	סיור	מזרחי	או	סיור	מערבי"

שלו  בערבית  להשתמש  זכה  ב-1959  אילת  לקמ"ן  כשמונה  רק 
לראשונה בשירותו במודיעין. "הצורך בידיעת השפה נבע ראשית 
"עד  מסביר.  הוא   ,"300 יחידה  אז   - לדרוזים  מ"מ  היה  שלא  מכך 
וגם  הסיור  קצין  גם  הייתי  הסיור,  מ"מ  להיות  הגיע  זקס  שינאי 
היו  שלנו  המשימות  שנה.  כחצי  נמשך  זה  כך  המודיעין.  קצין 
בעיקר לשמור על קו צינור הנפט אילת-אשקלון ולמנוע הברחות. 
הייתה  זו  מצוא.  לעת  חוקר  להיות  אפילו  התחלתי  הזו  בתקופה 
אוויר  כסייר  שלי  היכולת  את  גם  ניצלתי  מאוד:  מגוונת  פעילות 
וצברתי כ-300 שעות טיסה בפייפר. באותה העת הייתה מתיחות 

"בנושא האיראני 
המערכת המבקרת 

של הכנסת שואלת 
שאלות וגם מקבלת 

תשובות"

הוא רצה להיות לוחם בצנחנים, אלא שלימודי הערבית בגימנסיה הביאו אותו דווקא לחיל המודיעין  זהותו 
יו"ר  היום  ריבלין,  )רובי(   ראובן  כקצין מודיעין התעצבה בתקופה שבה הוגדרו היסודות למודיעין הקרבי 

הכנסת, מספר על גלגוליו כקמ"ן בשטח, כמו גם על יחסי הגומלין הבעייתיים שבין צבא לפוליטיקה
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הן עם מצרים והן עם ירדן ונהגתי לבצע כמעט כל בוקר סיור מזרחי 
או סיור מערבי. על פי רוב הייתי נוחת בבאר שבע ומדווח. באותה 
העת עסקתי גם בבדיקות עבירות באזור של מעלה עובדה וסיירים, 

כשברקע התוכניות להיכנס לסיני לכיוון כונתילה".
בתלונה  הפעמים  באחת  אותו  סיבכו  שביצע  העבירות  בדיקות 
"אחד  צפויה.  לא  לתוצאה  שהביא  הפיקוד,  אלוף  מול  ובבירור 
המפקדים התלונן נגדי על שירדתי עם ג'יפ במעלה סיירים, במקום 
שהיה אסור לנסוע בו, ולקחו אותי לבירור", מספר ריבלין. "אמרתי 
שאני קצין מודיעין ותפקידי לבדוק את יכולת העבירות שם. דרשתי 
שהבירור יתנהל רק אצל האלוף, וכך היה. האלוף דרש לדעת מי זה 
הקצין שאינו מקיים את הוראותיו. נכנסתי אליו, והוא שאל אותי 
מה זה צריך להיות. אמרתי לו: 'תראה, אתה מינית אותי להיות קצין 
זהו  לא,  או  שם  לעבור  אפשר  אם  שתדע  צריך  אני  שם.  מודיעין 
תפקידי. אז קודם כול שתדע - שאפשר לעבור!' בתגובה הוא שאל 
מתי אני מקבל דרגת סגן. עניתי שבעוד חודש וחצי, ואז הוא אמר: 

תביאו לי דרגות סגן! וכך קיבלתי סגן חודש וחצי לפני הזמן".

"במלחמת	ששת	הימים	הייתי	בחפ"ק	של	מוטה	
גם	 ועסקתי	 לשוטרים,	 הספר	 בית	 מעל	 גור,	
הסיירת	 עם	 יחד	 ובהליכה	 	10 חטיבה	 בהכוונת	
שלנו	בכל	הפעולות	עד	חברון.	היו	קרבות,	לא	כמו	
בגולן,	אבל	היו	בהחלט.	נכנסתי	משער	האשפות	

לתוך	ירושלים"

למדנו מהמצרים על תצפיות
המשך ההתקדמות של ריבלין בסולם הדרגות היה במסגרת שירות 
מספר.  הוא  הירושלמית",  בחטיבה   99 לגדוד  "שובצתי  המילואים. 
הנושא  לירושלים,  כשבאתי  החטיבה.  קמ"ן  ע'  בתפקיד  "התחלתי 
החם היה הקו העירוני. כל שבועיים הייתי מעלה את השיירה להר 
הצופים. היו לי כמעט שש שנים מלאות פעילות בירושלים, על בסיס 

כמעט שבועי גם כסייר אוויר. 
"במלחמת ששת הימים הייתי בחפ"ק של מוטה גור, מעל בית הספר 
לשוטרים, ועסקתי גם בהכוונת חטיבה 10 ובהליכה יחד עם הסיירת 
שלנו בכל הפעולות עד חברון. היו קרבות, לא כמו בגולן, אבל היו 
בהחלט. נכנסתי משער האשפות לתוך ירושלים. באותו זמן קיבלתי 

את דרגת הסרן.
"אחרי מלחמת ששת הימים הייתי בצו 8 שנה בצבא, בחזית הדרום. 
היינו מול אסמאעיליה, מול מגדלי התצפית של המצרים. למדנו מהם 
איך עושים תצפיות ממגדלים. הקמתי למעשה את כל המערכת של 

החטיבה הדרומית. 
מצפה  שהיום  איפה  מעל  ביריחו,  ישבנו  הכיפורים  יום  "במלחמת 

יריחו. בהמשך העבירו אותנו לאסמאעיליה, ואני קמ"ן - רב-סרן. 
"כשנהייתי רב-סרן אמרו לי שהגיע הזמן שאעבור לאוגמ"ר 720. היינו 
באוגמ"ר ושלטנו בכל אזור בקעת הירדן ואזור שכם-ג'נין. בתקופת 

השירות באוגמ"ר גם נבחרתי לראשונה לכנסת".
לצבא.  הפוליטיקה  שבין  הגומלין  יחסי  על  מאוד  מהר  למד  ריבלין 
"כשהגעתי לכנסת ב-1988 אלוף פיקוד המרכז היה אהוד ברק. ברק 
אמר שהוא לא רוצה אותי כקמ"ן בשום פנים ואופן כי הייתי בוועדת 
חוץ וביטחון ואני עשוי לחקור אותו, שעה שאני בעצם קמ"ן אצלו. 
אחרי החלטת ברק העבירו אותי למנהלת התרגילים של צה"ל אצל 
משה בר כוכבא. זה נמשך עוד חצי שנה, ואז אמרו לי 'יאללה, לך'. 

אמרתי: מה יהיה עם הסא"ל? אבל השתחררתי רב-סרן". 

נושאים צבאיים הופכים לכלי פוליטי
נבחר  בה,  והקדנציה שכיהן  ב-1988  ה-12  לכנסת  בחירתו  לאחר 
ריבלין שוב ב-1996 ומאז הוא משמש ח"כ ברציפות. בכנסת ה-15 
היה יו"ר סיעת הליכוד. בממשלת שרון שקמה ב-2001 הוא שימש 
שר התקשורת, וב-2003 מונה בפעם הראשונה ליו"ר הכנסת. כעת 
הוא מכהן בתפקיד הנכבד בפעם השנייה. כהונתו בכנסת מתפרסת 
לאורך שש קדנציות שונות, ובמהלכן היה חבר בשורה ארוכה של 

ועדות כנסת. 
כיצד אתה תופס את ערכיותן ואת תפקידן של ועדת חוץ וביטחון 

ושל ועדת המשנה למודיעין ולשירותים חשאיים? 
"ועדת חוץ וביטחון היא ועדה חיונית לא רק בשל הפיקוח אלא גם 
בשל ההבנה שהיא צריכה להנחיל לצה"ל שיש מי שעוקב. פעמים 
הביטחון.  את תקציב  בה  חבר  לוועדה שהייתי  מביאים  היו  רבות 
ואנחנו  פורמלי  באופן  זה  את  מביאים  הם  שמבחינתם  ידעת 

מאשרים את זה, כי זה היה מובן מאליו, כי מי אנחנו שנאמר...

שבין	 הגומלין	 יחסי	 על	 מאוד	 מהר	 למד	 ריבלין	
ב-1988	 לכנסת	 "כשהגעתי	 לצבא.	 הפוליטיקה	
אמר	 ברק	 ברק.	 אהוד	 היה	 המרכז	 פיקוד	 אלוף	
שהוא	לא	רוצה	אותי	כקמ"ן	בשום	פנים	ואופן	כי	
הייתי	בוועדת	חוץ	וביטחון	ואני	עשוי	לחקור	אותו,	

שעה	שאני	בעצם	קמ"ן	אצלו"

"ועדת החוץ והביטחון ּוועדות המשנה הן סודיות מטבען, אבל גם 
בצעדי  מתפתחת  הפוליטיקה  כי  הדלפות.  לצאת  התחילו  משם 
רמטכ"לים  אפילו  שבו  מצב  יוצרים  והמאבק  והמלחמה  ענק, 
אותם,  מקדשים  שהם  בנושאים  שימוש  לעשות  מוכנים  לשעבר 

סג"מ ריבלין בתפקיד קמ"ן אילת במנוחה בין סיורים, נובמבר 1958. 
"פעילות מגוונת מאוד"
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פוליטי.  לכלי  הרב  לצערי  הופכים  והם 
הופכים  פוליטיים  שכלים  כמו  בדיוק 
להיות נושאים צבאיים. אילו היו מחלחלים 
למערכת  המקומות  משני  הטובים  הדברים 
היו  הם  שבה  מעולה,  סינתזה  הייתה  שבה 
היו  התוצאות  חדשה,  תרבות  איזו  יוצרים 
כל   - להפך  קורה  במציאות  אבל  חיוביות. 

הדברים הרעים זולגים מהאחד לשני. 
כוועדה  וביטחון  חוץ  שוועדת  חושב  "אני 
הרב,  לצערי  ביותר.  חיונית  היא  אזרחית 
ב-20 השנה האחרונות האנשים המובילים 
היו  ביותר.  יוצאי צבא בכירים  בוועדות הם 
מטכ"ל   - וילנאי  מתן  רבין,  גנדי,  בר-לב, 
שלם. צריך היה להיות הדבר שהיה בבסיס 
ויש  צבא  שיש  בן-גוריון:  של  התפיסה 
התגבשה  טרם  לצערי  אזרחית.  מערכת 
הדרושה,  הסינתזה  וביטחון  חוץ  בוועדת 
האזרח  מהאחר:  לוקח  אחד  שכל  משום 

הם  אלה  פוליטי.  מומחה   - והצבא  צבאי,  מומחה  להיות  מתחיל 
דברים שמתערבבים בדיוק הפוך מכפי שצריך היה לקרות. 

"פעם הקדושה של חיילינו-גיבורינו הייתה מרתיעה את המערכת 
הפוליטית מלהתעסק עם השאלות הנוקבות מול הצבא. אני זוכר 
התרגיל  )אחרי  באופוזיציה  כולם  יושבים  ורבין  בר-לב  גנדי,  את 
המסריח( כשדוד לוי ממול, ותסלחו לי, הם היו אומרים לעצמם - 
מה זה האיש הזה שמבלבל פה את המוח? ואני אומר שהוא ממש 
יש קושי לאשר  לא בלבל את המוח, הוא פשוט היה במצב שבו 

דברים שמעולם לא חווית. 
מוכנים.  באים  וביטחון  חוץ  ועדת  חברי  אי-הבנות:  תהיינה  "שלא 
תשאלו אותי איך הם באים מוכנים? אני אומר לכם שאני יודע זאת 
העניינים  איך  וידע  פוליטי  ניסיון  מתוך  אבל  אישי,  מניסיון  לא   -

מתנהלים".

"ועדות	החוץ	והביטחון	ּוועדות	המשנה	הן	סודיות	
הדלפות.	 לצאת	 התחילו	 משם	 גם	 אבל	 מטבען,	
כי	הפוליטיקה	מתפתחת	בצעדי	ענק,	והמלחמה	
רמטכ"לים	 אפילו	 שבו	 מצב	 יוצרים	 והמאבק	
שהם	 בנושאים	 שימוש	 לעשות	 מוכנים	 לשעבר	

מקדשים	אותם"

אתה יכול לקשור את זה לנושא האיראני היום? 
האיראני  שבנושא  משוכנע  אני  אבל  להתייחס,  לא  מעדיף  "אני 
יש מחלוקות כפי שהיו במקרים קודמים. בנושא האיראני אנחנו 
כל  בלי  אבל  בזה.  שמטפלת  ממשלתית  מערכת  שיש  גם  יודעים 
ספק ברור שגם המערכת המבקרת של הכנסת שואלת שאלות וגם 

מקבלת תשובות. אי-אפשר לא לענות". 

ערבית כגשר במזרח התיכון
על  מוצקות  דעות  ישנן  לו,  זרה  אינה  הערבית  שהשפה  לריבלין, 
מקומה של השפה בעת הזאת. לאור הצעות חוק שהוגשו המדברות 
על ביטול השפה הערבית כשפה רשמית של מדינת ישראל, ריבלין 
מבקש להביע את התנגדותו הנחרצת. "כשעולה חבר ערבי לדבר 
בכנסת אני מאפשר לו לדבר בערבית", הוא אומר. "הם לא תמיד 

תרגום  לבקש  יכול  ואני  קיימת,  האופציה  אבל  זאת,  מנצלים 
ציונים,  להיראות  שרוצים  כנסת,  חברי  כמה  קמו  מנגד  לכולם. 
הבל  זהו  רשמית.  הערבית כשפה  לבטל את השפה  דרישה  עם 
הבלים! אנחנו חיים בארץ שמוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית, 
אבל אנחנו חיים גם במקום שהוא מולדתם של אנשים שנולדו 
שחושבים  אלה  עם  הריב  את  מחפש  לא  אני  עובדה!  זו  כאן. 
שאולי אפילו צריך להרוג אותי בשל דעותיי אלה. אלה עובדות 

שאי-אפשר להתעלם מהן.
ההתעלמות  היא  ישראל  מדינת  של  הגדולות  הטרגדיות  "אחת 
ויהודים. הקונפליקט  מהעובדה שנגזר עלינו לחיות יחד - ערבים 
הדתי והלאומי יוצר ריחוק. בעוד שהערבים יודעים שהם לא יכולים 
ערבים  שרופאים  בעוד  עברית;  יודע  ורובם  עברית,  בלי  להסתדר 
מטופלים  עם  לדבר  ויכולים  עברית  יודעים  בארץ  החולים  בבתי 
 - בערבית  והן  בעברית  הן  לדבר  יכולות  שאחיות  בעוד  יהודים; 
ואינה  בלבד  עברית  דוברת  היהודית  האוכלוסייה  הרב  לצערי 
מסוגלת לדבר ערבית. באופן פרדוקסלי הם מבינים אותנו ואנחנו 

לא מבינים אותם. וזה יוצר ריחוק וניכור. 
נובע מהטפה שאנחנו נבדלים מהם, ושאין  "אצל רבים הדבר גם 
להם מקום איתנו. בלי היכולת שלנו לחיות עם ערבי ישראל איך 
היום  הזו?  הבעיה  עם  לחיות  יהיה  שניתן  לחשוב  בכלל  אפשר 
ובחינוך מסרבת לקבל  שמעתי ברדיו שהמערכת הקשורה במכס 
לא  בלבנון.  והודפס  לערבית  בחזרה  שתורגם  הכוזרי  ספר  את 
ואין  מאפשרים להכניס אותו לארץ כי לבנון נחשבת לארץ אויב 

לסחור עם ארץ אויב... מזמן לא שמעתי איוולת כל כך גדולה!
"היכולת שלנו לשכנע את המוסלמים והערבים בתפיסה היהודית 
ביטוי בספר  לידי  כפי שבא  היהודי  האוניברסלית, בצדק המוסרי 
הכוזרי של יהודה הלוי, היא דבר שיכול להוות תחילתו של דו-שיח. 
ואנחנו  אותנו,  לאהוב  לא  לומדים  וגם  איתנו  משוחחים  הם  אבל 
מתנכרים להם כאילו הם לא קיימים. ככל שאנחנו מתנכרים - ככה 

הבעיה גוברת". 
היחסים  ולעתיד  לסכסוך  בנוגע  ידיים  מרים  אינו  ריבלין  אולם 
וירושלים  ביחד,  לחיות  הישראלית  החברה  של  "היכולת  באזור: 
היא המיקרוקוסמוס, היא הערובה היחידה לדו-קיום ולבניית גשר 

 .במזרח התיכון", הוא מסכם

"קמו	כמה	חברי	כנסת,	שרוצים	להיראות	ציונים,	עם	דרישה	לבטל	את	השפה	הערבית	כשפה	רשמית.	זהו	
הבל	הבלים!	אנחנו	חיים	בארץ	שמוגדרת	כמדינה	יהודית	ודמוקרטית,	אבל	אנחנו	חיים	גם	במקום	שהוא	

מולדתם	של	אנשים	שנולדו	כאן"

ריבלין בפגישה עם נציגים בדווים בהשתתפות ח''כ טאלב א-סאנע. "נגזר עלינו לחיות יחד - ערבים ויהודים" 
צילום: איציק הררי, דוברות הכנסת
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אפי מלצר ורון כתרי
כתבה:	בשמת בר-עקיבא

השפה  שהוראת  הטענה  ויותר  יותר  נשמעת  האחרונות  בשנים 
העדפת  בנסיגה.  נמצאת  בישראל  החינוך  במערכת  הערבית 
התלמידים ללמוד מקצועות אחרים, ההסתייגות מ"כל מה שערבי" 
והיעדר  ההוראה  של  הנמוכה  הרמה  באוכלוסייה,  שמתחזקת 
משאבים מטעם משרד החינוך הביאו לכך שפחות ופחות תלמידים 
לומדים את השפה לבגרות ברמה מוגברת של חמש יחידות לימוד, 
ופחות בוגרים של מערכת החינוך מסיימים את לימודיהם מצוידים 

בידע אמיתי של ערבית. 
החל מהקיץ שעבר קוצץ דרמטית הבונוס הניתן לנבחנים בבחינת 
הבגרות ברמה של חמש יחידות בערבית מ-25 נקודות ל-10 בלבד, 
לבחור  תלמידים  של  המוטיבציה  את  יותר  עוד  שהפחית  דבר 
במקצוע. החשש הוא שאם המצב הקיים יימשך עלול מעמדו של 
תחת  חדשים  מורים  די  יוכשרו  לא  יותר,  עוד  להישחק  המקצוע 

אלה הפורשים, ולימוד הערבית בבתי הספר יתמסמס.

התיכון,	 במזרח	 חיים	 אנחנו	 זיסר:	 אייל	 פרופ'	
מוקפים	במאות	מיליוני	ערבים	שיש	להם	תרבות	
אנחנו	 משלהם.	 חיים	 משלהם,	 שפה	 משלהם,	
צריכים	להחליט	אם	חזוננו	הוא	להשתלב	במרחב	

הזה	או	להסתגר,	להתנתק,	להקים	חומות	בידוד

ערבים  לענייני  פרי, הכתבת  בסוגיה: סמדר  מומחים  לדיון  כינסנו 
להיסטוריה  פרופסור  זיסר,  אייל  פרופ'  אחרונות";  "ידיעות  של 
של  להיסטוריה  פרופסור  ארליך,  חגי  פרופ'  התיכון;  המזרח  של 
המזרח התיכון ואפריקה; יעקב רוזן, לשעבר שגריר ישראל בירדן; 
אבי לקח, מנהל אגף ברשות האוכלוסין, לשעבר מנהל בית ספר 
לערבית ומנהל משרד הפנים במזרח ירושלים; ונימי סמל, תלמיד 
במגמה המזרחנית בעבר ששירת בחיל המודיעין. על הפרק: מהו 
של  פניו  מועדות  לאן  כיום,  הספר  בבתי  הערבית  הוראת  מצב 

המקצוע ומה ניתן לעשות בנדון.
בפנינו שלוש שאלות עיקריות הדורשות מענה: מדוע נכון וחשוב 
ללמוד ערבית במציאות של ישראל 2012? מדוע אין לזה "קונים" 
- למה כל כך קשה לשכנע בחשיבות של הלימוד, אם היא אכן 
קיימת? מה צריך וניתן לעשות כדי להביא לשינוי? נפתח בשאלה 

הראשונה: למה חשוב ללמוד ערבית?

סמדר פרי: אני לא רואה את החיים שלנו כאן בלי ללמוד ערבית. 
אולי אתרום מהניסיון שלי כמי שמסיירת בכל העולם הערבי: בצד 
לגבי  עצומה  סקרנות  ויש  עברית  יודעים  עברית,  לומדים  השני 
מחדש  פעם  בכל  אותנו.  ללמוד  רצון  אצלנו,  ומה שקורה  ישראל 

נדהמתי מהיקף העניין והרצון ללמוד.
אני חושבת שזה גם מביא לכך שבמצרים, למשל, עשו את כל מה 
בגלל ההלם  הנה  להגיע  למנוע מהתושבים  כדי  לעשות  שאפשר 
התרבותי שהם היו נתקלים בו. כל מצרי שהיה מגיע הנה למטרה 
המום  חוזר  היה   - פוליטיות  פגישות  תרבות,  עסקים,   - מסוימת 
שונות  שהיו  ההתרשמויות  על  ומספר  לאלכסנדריה  או  לקהיר 

מאוד ממה שחינכו אותם. 
בעיתונים הגדולים בכל מדינה ערבית מופיע עמוד שלם בנושאים 
וכשהם  מאוד,  גדולים  והסקרנות  הצימאון  לישראל.  הקשורים 
מהשאלות  נרתעים  ולא  פוחדים  אינם  הם  ישראלים  פוגשים 

שממטירים עליהם. 
בשפה  ברובם  ומתחנכים  עברית  ברובם  מדברים  ישראל  ערביי 
העברית, אבל אנחנו חיים במזרח התיכון, ואני מרגישה שזו נכות 

שאני לא מכירה את השפה והתרבות של מי שאני חיה בביצתו.

פרופ' אייל זיסר: השפה היא שער. היא הפתח שדרכו אנחנו יכולים 
להגיע אל הצד השני של תרבות, היסטוריה, מורשת, חיי היומיום. 
כל  ולומר שהתקשורת הישראלית מכסה את  לבוא  אפשר תמיד 
הדברים, אבל זה בעצם לשים את עצמך שבוי בידי אג'נדות אחרות, 
זרות, ולא להחליט בעצמך מה אתה באמת רוצה לדעת ולמה אתה 
באמת רוצה להיחשף. זה אחרת כשיש לך שליטה בשפה ואתה 
גולש לאתר אינטרנט ערבי או רואה תוכנית טלוויזיה ערבית, צופה 

בחדשות ואחר כך רואה סרט או תוכנית בענייני תרבות. 
שיש  ערבים  מיליוני  במאות  מוקפים  התיכון,  במזרח  חיים  אנחנו 
פה  יש  משלהם.  חיים  משלהם,  שפה  משלהם,  תרבות  להם 
אוכלוסייה פלסטינית שאנחנו חיים לצדה, ובתוכה ערביי ישראל. 
אנחנו צריכים להחליט אם חזוננו הוא להשתלב במרחב הזה או 
להסתגר, להתנתק, להקים חומות בידוד, לאו דווקא בהקשר של 
שעתידנו  מאמין  אני  להתראות".  ולא  ב"שלום   - בשלום  מלחמה; 
האוכלוסייה שבתוכה  אל  בפתיחות  קשור  וכחברה,  כמדינה  כאן, 
הם  מייצגות  שהן  מה  וכל  התרבות  השפה,  ולכן  חיים,  אנחנו 

אינטרס חיוני.

אבי לקח: בדרך כלל כשמדברים על השפה הערבית מסתדרות לנו 
בראש שתי מטרות עיקריות: המטרה האזרחית-החברתית והצורך 
הביטחוני-צבאי-הגנתי שלנו ככלי נוסף מבחינת מודיעין. אני חושב 
שדווקא מטרת השלום צריכה להיות יותר מודגשת על ידינו - לנהל 

שפה רפה
לימודי הערבית במשבר

למה חשוב כל כך ללמוד את השפה הערבית בתקופתנו? מדוע למרות זאת מעטים הם אלה המעוניינים 
ללמוד אותה? ובאילו דרכים ניתן לפתור את המשבר במקצוע הלימוד הזה?  כינסנו מומחים בעלי נגיעה 

לנושא לרב-שיח מקיף
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מסובך  יותר  לפעמים  זה  שלום 
מאשר לנהל מלחמה. אנחנו רואים 
את זה מאז שהתחילו מגעי השלום 
ומערכת היחסים שלנו עם מצרים 
שהשפה  ספק  אין   - ירדן  ועם 
מקרבת לבבות. גם כשאתה הולך 
אדם  בן  עם  מדבר  ואתה  בשוק 
שלו,  השפה  את  יודע  שאתה 
הלבבות  איך  רואה  פתאום  אתה 
נפתחים ונוצרת תקשורת אחרת. 

אלה שחיים כאן יודעים את השפה 
שלנו ולומדים אותה כי הם מיעוט 
והשפה העברית מהווה מקור כוח 
ובמדינה.  בחברה  להשתלבות 
אבל אנחנו צריכים לראות בשפה 
הערבית כלי גם לקרב ולתקשר, וזו 

החשיבות של השפה בעיניי.
במישור של שירות המדינה, קיימים ערבים תושבי המדינה שלא 
צריך  בהחלט  אז  שירותים  לקבל  באים  וכשהם  עברית,  יודעים 
לתקשר איתם. הערבית היא שפה שהוכרזה כשפה רשמית שנייה 

במדינת ישראל, וצריך לראות את זה כך ולהתייחס בהתאם.

כמו שהמיעוטים אצלנו  מיעוט במזרח התיכון.  רוזן: אנחנו  יעקב 
צריכים  כאן הם  כי הם מבינים שכדי להתקיים  למדו את השפה 
לדעת אותה - כדי להמשיך להתקיים כחלק מהאזור ולא כשלוחה 
שנה   11 גרתי  השפה.  את  לדעת  חייבים  מבחוץ  אחר  משהו  של 
במדינות ערביות עם דרכון ישראלי והזדהיתי בתור ישראלי, והם 

מאוד העריכו את זה שאני יודע את השפה שלהם. 
בעצם  אנחנו  השלום.  של  העניין  שהוא  יותר,  חשוב  אספקט  יש 
משדרים זלזול באי-נכונות שלנו ללמוד את השפה הערבית. אנחנו 

משדרים לסביבה שלנו שאנחנו לא מעוניינים בה. 

שרואים	 ישראל	 במדינת	 אנשים	 יש	 לקח:	 אבי	
יריב	 מעין	 במדינה,	 שגרים	 אלו	 גם	 בערבים,	
שהם	 מה	 גם	 וזה	 שפתו,	 את	 ללמוד	 ומתנגדים	
משדרים	לילדים	שלהם.	גם	הורים	שלא	חושבים	
ככה	תוהים	איך	זה	יכול	לקדם	את	הילדים	בחיים

פרופ' חגי ארליך: אני חושב שההבחנה הראשית היא בין המידע 
אנחנו   - השפה  ידע  בלי  גם  להשיג  אפשר  מידע  ההבנה.  לבין 
מפוצצים היום במידע שמגיע מכל הכיוונים והוא מספיק כדי לדעת 
כי  השפה,  את  ללמוד  צריך  להבנה  להגיע  כדי  אבל   - האויב  את 
השפה היא גם מאגר המושגים של האחר. יצחק שדה פעם אמר: 

"אם אתה רוצה להבין את השכנים, למד את המשוררים". 
אני חושב שכדי לספק את הצורך הבסיסי להגיע למגע עם מערך 
מילה  אומר  הוא  כאשר  מתכוון  הוא  למה   - הזולת  המושגים של 
מסוימת או מתבטא במשפט מסוים, איך הוא מבין סיטואציה - אין 

דרך אחרת מאשר ללמוד את השפה.

מדוע רוב הציבור אינו מעוניין בלימודי ערבית? 
פרופ' אייל זיסר: באוניברסיטה יש יחידה לשפות זרות, סטודנטים 
יכולים ואף מתבקשים ללמוד שפה זרה - והשפות הפופולריות 
כופה  שהמרחב  ההסתגרות  ספרדית.  ואחריה  סינית  הן  ביותר 

עלינו משפיעה. ערבית נראית כלא 
או  כלכליות  אפשרויות  מספקת 
הגלובלי  העולם  את  תעסוקתיות, 

היא לא מעניינת. 
במורים  ויותר  יותר  נתקל  אני 
שמלמדים ערבית, ואין אצלם כבר 
את העניין של מזרחנות. אם פעם 
שידעו  נבחרת  קבוצה  על  דיברנו 
היום  למודיעין,  כך  אחר  שמגיעה 
מקומו  ערבית  שלומד  מי  כל  לא 
במודיעין מובטח. הצורך של הצבא 
הולך  ערבית  שיודעים  באנשים 

ופוחת.
דבר נוסף הוא מעמדה של הערבית. 
הבוז, הגזענות. הראייה שזה נחות, 
להיות  יכול  כבר  "מה  של  התפיסה 
יש  בתרבותם".  רלוונטי  או  מעניין 
כיתה  רוצה לפתוח  או מנהל  מורה  גם קשיים אובייקטיביים. אם 
למרות התנגדות ההורים, אז משרד החינוך מערים קשיים משלו. 
ועומדת השאלה מה נלמד, ערבית מדוברת או ספרותית. אם הילד 
לומד ערבית מדוברת זה לא מתאים למצרים, ועם ערבית ספרותית 

הוא לא יוכל לדבר עם אנשים ברחוב.

ערבית אצל  ללמוד  זה המוטיבציה  כאן  לקח: הדבר החשוב  אבי 
אנשים  יש  השנים.  במהלך  השתנו  והטריגרים  ישראל,  צעירי 
מעין  במדינה,  שגרים  אלו  גם  בערבים,  שרואים  ישראל  במדינת 
יריב ומתנגדים ללמוד את שפתו, וזה גם מה שהם משדרים לילדים 
שלהם. גם הורים שלא חושבים כך תוהים איך זה יכול לקדם את 
הילדים בחיים. כפי שנאמר, סינית יותר אטרקטיבית היום מערבית. 
גם העניין שהוזכר, האם ללמוד ערבית ספרותית או מדוברת. כדי 
נותן  זה  ואז  יד,  בהישג  הפירות  את  לראות  צריך  משהו  ללמוד 
איזושהי מוטיבציה. בתקופות מסוימות, כשמשרד החינוך החליט 
לתקשר.  הצליח  לא  שלמד  מי  בלבד,  ספרותית  ערבית  שלומדים 
אחר כך החליטו ללמד מדוברת. הרעיון הוא לשלב את הספרותית 

והמדוברת בצורה כזו שהנער והנערה ירגישו סיפוק מיידי. 

לאורך ההיסטוריה שלנו,  יש חוט שני שעובר  פרופ' חגי ארליך: 
שאני חושב שאולי הוא מסביר חלק מהסיבות, וזו שאלת המעבר 
עם  הסתובבו  למשל,  "השומר",  בימי  לפסימיות.  אופטימיות  בין 
כאפיות ונראו ודיברו כמו ערבים מתוך רצון להתערות, גם מסיבות 
לאחר  האויב".  את  "דע  של  מסיבות  וגם  השכן  את  להכיר  של 
להתנתק  התחילו  ייאוש,  כשהתחיל   ,1939-1936 במאורעות  מכן, 
מהשפה הערבית, כי דובריה היו האויב. התקופה שאני התעצבתי 
ה-60-50,  שנות  אופטימית,  די  תקופה  הייתה  המזרחנית  במגמה 
עצמם  את  הגדירו  ואויבינו  שכנינו  הפאן-ערבית.  הלאומיות  עידן 
עוינת,  חילונית שאף שהייתה  לאומיות  ופיתחו  בסיס שפתם  על 
התבססה על מושגים מודרניים, סוציאליסטיים ואחרים. הערביות 
הזאת חיפשה את העתיד, ואת זה אפשר היה להבין, ועם זה ניתן 
היה להתמודד. למדנו ערבית כדי ליצור דיאלוג, או להמשיך ביריבות 
עם עתיד זה. גם בתקופת אוסלו, משניעורו תקוות מחודשות, הייתה 
רבים  הדיסקט.  שהתחלף  נראה  היום  ערבית.  לימודי  של  פריחה 
מקרב שכנינו מגדירים עצמם על בסיס אסלאם פוליטי, לא ערביות. 
הקיצונים פונים אל העבר, ללוחמנות דתית ובמושגים שעמם קשה 
ליצור דיאלוג של ממש. גם אצלנו, אעז לומר, השתרבבו מורשות 
אנו  המודרנית.  העברית  הלאומיות  חשבון  על  העבר  קדושת  של 
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צריך  להתחלף.  דינם  דיסקטים  אבל  ברור.  זה  פסימית,  בתקופה 
וגם  כדי שנבין את שכנינו,  יודעי ערבית  דור של  עכשיו להכשיר 
את עצמנו, ונתכונן לקראת ימים טובים יותר. דוברי שפת הזולת, 

אינשאללה, הם שיקרבו ימים כאלה. 

והנה השאלה השלישית: מה ניתן או צריך לעשות? 

סמדר פרי: אני רוצה לשתף בשני מחדלים מהניסיון האישי שלי. 
בכל כלי תקשורת ישראלי ישנו כתב לענייני ערבים. מדובר ב-14 
עיתונאים שמלוכדים במה שנקרא "תא הכתבים לענייני ערבים", 
אמרתי  אמ"ן  ראש  אצל  הפגישות  באחת  בראשו.  עומדת  ואני 
רקע  שיחות  מכם  מקבלים  אנחנו  שנים  הרבה  כך  כל  "שמע,  לו: 
ספר,  בבתי  אותנו  ותפזרו  אותנו  תיקחו  שלא  למה  ותדרוכים, 
בהתנדבות, שנספר את הסיפורים שלנו ונסביר למה צריך ללמוד 
ערבית?" עשיתי את זה כמה פעמים בהתנדבות, והמורות התנפלו 
עליי בשמחה גדולה. ראש אמ"ן והעוזרים שלו כתבו את ההצעה, 
ולא תאמינו מה קרה - שום דבר! חזרתי על ההצעה עוד פעמיים 

עד שראיתי שאני מתחילה להיות נודניקית והפסקתי.

יודעים	 עברית,	 לומדים	 השני	 בצד	 פרי:	 סמדר	
ומה	 ישראל	 לגבי	 עצומה	 סקרנות	 ויש	 עברית	
שקורה	אצלנו.	בכל	פעם	מחדש	נדהמתי	מהיקף	
בכל	 הגדולים	 בעיתונים	 ללמוד.	 והרצון	 העניין	
בנושאים	 שלם	 עמוד	 מופיע	 ערבית	 מדינה	

הקשורים	לישראל

מחדל שני - כשגדעון סער מונה לשר חינוך, אחת העובדות הבכירות 
במשרד החינוך הרימה מבצע שבו מזרחנים הולכים לבתי הספר 
שלהם ומספרים את סיפור הקריירה שלהם, כדי לעודד ולהלהיב. 
מאחר שכבר הייתי בבית הספר שלי, הריאלי בחיפה, באותה שנה, 
רוצה  לה שאני  אמרתי  אביב.  בתל  ספר  לבית  רצתה שאלך  היא 
בית ספר עם מגמה מזרחית, והיא אמרה כמובן. אתם לא יודעים 
כמה זמן לקח למצוא לי שם בית ספר עם מגמה מזרחית. המרדף 
בו  אחרי בית ספר באזור תל אביב, העיר הגדולה בישראל, שיש 
מגמה מזרחית ושההנהלה שלו גם מעוניינת שיבואו לעשות "מסע 

התעוררות" לנושא של השפה היה בשבילי חוויה איומה ונוראה.

לא הזכרנו את הזרמים הפוליטיים. האם יש אג'נדה פוליטית של 
שרי חינוך? האם האיש וסביבתו משפיעים באמת? 

פרופ' אייל זיסר: זה לא משפיע במובן הפוליטי של ימין או שמאל, 
אלא במובן הזה שהיום כמו שההורים מנהלים את הצבא, ההורים 
מנהלים את בית הספר. שר החינוך חושב על קהל הבוחרים שלו 
והוא צריך להראות תוצאות. הוא צריך להראות שיש יותר תעודות 
פופולרי  גם  יהיה  ולעשות רפורמות במבחני הבגרות שזה  בגרות 
וגם ייתן את התשובה, במקום עכשיו להכניס את הערבית. מנהל 
יותר  הרבה  שהם  הורים  של  מהפוליטיקה  מושפע  הספר  בית 
מעורבים ואומרים "מה פתאום ערבית? תפסיקו לבלבל את המוח". 
אז הפוליטיקה משפיעה לא במובן שהשלטון מחליט, אלא שהשר 

קשוב כל הזמן לדעת הקהל.

יעקב רוזן: אני אוציא בשלב זה את הפוליטיקה מהתמונה. גם אם 
תתפוס שר שבאמת רוצה לשנות, לא משנה באיזה תחום, הכהונה 
הזדמנות  לו  תהיה  לא  ובשנתיים-שלוש  מועד,  קצרת  תהיה  שלו 

ליישם את מה שהוא רוצה. 

חיל  היום,  המרכזיים  בצרכנים  דווקא  מצויה  לשינוי  הכתובת 
יוקמו  אם  "חבילות".  להציע  גופים, שצריכים  כמה  ועוד  המודיעין 
כמה פרויקטים כמו פרויקט "תלפיות" ופרויקט "חבצלות", אז אחרי 

כמה שנים נתחיל לראות סיפורי הצלחה.

אפי מלצר: אני רוצה לקבל את מה שאתה מציע וקשה לי, כי אם 
את  לעודד  בא  לא  אחד  אף  במדינה  המודיעיניים  המוסדות  מכל 
זה, אז אולי הם באמת לא צריכים. אני מאמין שאם חיל המודיעין 
היו  הם  ערבית,  ביודעי  צורך  להם  שיש  מרגישים  היו  המוסד  או 

משקיעים בזה, והעובדה היא שלא משקיעים מספיק. 

יעקב רוזן: עד לפני שנה חשבנו שיש להם מספיק תוכנות לתרגם 
באופן אוטומטי. אני רואה את הניצנים של הדבר הזה, שמתחילים 
להבין שטכנולוגיה ומחשבים זה כבר לא הכול. שהיום אתה צריך 
ערבית  יודע  לא  אתה  אם  בערבית.  הפייסבוק  רשתות  את  להבין 

אתה לא תבין בכלל מה שקורה שם.

איך מציבים מחדש את העניין בסדר היום? איך מביאים להכרה 
וילדה  ילד  שהשפה הערבית צריכה להיות כלי לחיים עבור כל 

בישראל?

את  לעשות  שאפשר  הן  הטובות  החדשות  ארליך:  חגי  פרופ' 
המהפכה. יש היום טכנולוגיות שמאפשרות לפתח תוכנות מחשב 
לימודיות שכל ילד יכול להפעיל אותן במחשב האישי שלו בבית. 
רק החלטה  צריך  ומושכת.  ידידותית  התוכנה  לעשות את  אפשר 
ותקציבים לא גדולים. לדעתי הדרך היא להפעיל כוח ציבורי כדי 

שיקבלו את ההחלטה הזו.

עולם  תפיסת  איזושהי  יש  ההחלטות  למקבלי  אם  גם  לקח:  אבי 
שחושב  אדם  אותו  את  בתוכם  למצוא  אפשר  תמיד  פוליטית, 
שערבית זה מספיק חשוב וששולט בכסף. בסופו של דבר הכסף 
חשוב כי צריך לקדם מורים, להביא מחנכים לתרבות ערבית, לתת 

למורים לערבית דוברי ערבית מוטיבציה כספית לבוא וללמד. 

את  ללמוד  בתיכון  צעירים  שמעודד  לי  שנראה  מה  סמל:  נימי 
השפה זה להתקבל לתפקיד במודיעין. 

שהיא  חושבת  שאני  אחת,  שאלה  לשאול  רוצה  אני  פרי:  סמדר 
פרקטית: אם אני לוקחת את המקרה של נימי, אז הוא למד במגמה 
מזרחית, גייסו אותו לחיל המודיעין, עכשיו הוא שואל את השאלה 
להמשך  הערבית  לי  תתרום  מה  בחיים?  הלאה  אעשה  אני  מה   -

החיים שלי ואילו אופציות יש לי? 

יעקב רוזן: יש במשרד החוץ לא מעט אנשים שהגיעו לתפקידיהם 
להישגים.  הגיעו  אחרים  במקומות  שגם  אנשים  יש  מהמודיעין. 
השאלה היא איך חושפים את הדבר הזה, איך גורמים כאלה יכולים 

להביא זאת לידיעת הציבור. 

הוא  לעשותם  אפשרי  בלתי  עד  שקשה  הדברים  אחד  כתרי:  רון 
לחזות את העתיד. אם יהיה בעתיד סוג של שלום במזרח התיכון, 
אז יהיו יודעי ערבית שיפרחו מדעית, כלכלית וכו'. ואם יהיה שלום 
יהיה  סינית  שהעדיפו  אלה  דווקא  אז  עולמית  פתיחות  או  עולמי 
להם כנראה יתרון יחסי, ויש אומרים שהם יכבשו את העולם. גם 

 .סינים כנראה לומדים ערבית

 - ז"ל שהלך לעולמו לאחרונה  הרב-שיח מוקדש לאברהם שרוני 
רבות  ותרם  ערבי-עברי  מילון  שחיבר  לשעבר,   8200 יחידת  איש 

להקניית השפה הערבית בצה"ל ובכלל.



13גיליון 64 אוקטובר 122012 גיליון 64 חשוון תשע”ג

מרגלים	 מפעיל	 שהוא	 להאמין	 לפאשא	 גרם	 לוין	
הכנות	 על	 אמיתיות	 ידיעות	 לו	 המספקים	 במצרים	
נאה	 בסכום	 תוגמל	 הוא	 תנועותיהם.	 ועל	 הבריטים	
של	2,500	לירות	זהב	עת'מאניות	על	תרומתו.	לדברי	
תקופה	 הפאשא	 את	 להונות	 הצליח	 לוין	 בכ,	 עזיז	

ארוכה

בר-אילן  מאוניברסיטת  טאובר  אליעזר  פרופ'  מצא  ב-1991 
עזיז  של  יומנו  זה  היה  באיסטנבול.  בספרייה  ומצהיב  ישן  ספרון 
 1914 שנת  שבסוף  העת'מאני,  הכללי  הביטחון  שירות  איש  ּבֶּכ, 
הרביעית,  בארמיה  הריגול  סיכול  ראש  של  הבכיר  לתפקיד  מונה 
שהייתה ממונה על גזרת סוריה, לבנון וארץ ישראל, ובראשה עמד 

סוכן הביטוח שהיה
לסוכן כפול

הוא היה מחלוצי תחום הביטוח בארץ ישראל ואיש עסקים מקושר הנושא אזרחות אמריקאית  את האמון 
ידיעות לבריטים והכשיל תוכניות  ניצל לטובת העברת  שרחשו לו בכירי ההנהגה העת'מאנית בלבנט הוא 

רבות של הצבא התורכי  כך היתל אלתר לוין באימפריה העת'מאנית

אחמד ג'מאל פאשא. בסוף שנת 1917 סיים עזיז בכ את תפקידו 
של  הכללי  הביטחון  שירות  ראש   - ביותר  הבכיר  לתפקיד  ומונה 

האימפריה העת'מאנית.
ב-1937 פרסם עזיז בכ קובץ זיכרונות שלו בספר הנקרא "מודיעין 
וריגול בלבנון, סוריה וארץ ישראל במלחמת העולם". בספרו הוא 

חושף רשת ריגול שניהל היהודי אלתר לוין.

אלתר לוין. הפעיל רשת ריגול בערים 
הראשיות בא"י, בלבנון ובסוריה

שמעון אביבי 
shimon_avivi@hotmail.com ;ד"ר, חוקר העדה הדרוזית

מאוחר,  כבר  היה  בערב   1917 בנובמבר  ב-27  לישון  הלכתי  "כאשר 
הקור צרב וקולות התותחים שליד ירושלים נדמו כקולות סערה. ואז 
נשמע קול דפיקה רך על הדלת. פתחתי אותה ומצאתי יהודי אמריקאי 

מקלט.  המבקשת  מבוהלת  כנשמה  לפניי  עומד 
בגילים  האמריקאים  שכל  הודיעה  הממשלה 
 24 בתוך  עצמם  את  להסגיר  חייבים   50 עד   16
שעות, ומי שלא יעשה זאת ייחשב מרגל. היא גם 
הודיעה שכל מי שיסתיר אמריקאי ייחשב מרגל. 
וכך הייתי לכוד: אם אכניסהו - אבגוד במדינתי, 
מעשה  באיזה  בתרבותי.  אבגוד   - אשלחהו  אם 

בגידה עליי לבחור?"
דברים אלה כתב ביומנו ח'ליל א-סַּכַאּכיני, נכבד 
בירושלים,  הפלסטינים  ומראשי  נוצרי  ערבי 
היהודי  תלמידו-ידידו  עם  פגישתו  את  בתארו 

אלתר לוין.
לוין נולד ב-4 בינואר 1883 במינסק שברוסיה 
הלבנה ועלה לירושלים עם משפחתו ב-1891. 
בבגרותו החל להשתלב בעסקים ונודע בעיקר 
הוא  ישראל".  בארץ  הראשון  הביטוח  כ"סוכן 

האמריקאית   Equitable חברת  וביניהן  זרות,  ביטוח  חברות  ייצג 
הוא  ארה"ב(.  אזרחות  את  קיבל  אמריקאיים  אינטרסים  )וכמייצג 
סוכנים  עשרות  ועוד  עובדים  כשבעה  בירושלים  במשרדו  העסיק 

יהודים וערבים.

משרתם של שלושה אדונים
המודיעין  את  לוין  אלתר  שירת  ב-1911 
המודיעין  את  לשרת  עבר  כך  ואחר  האיטלקי 
אמריקאית  אזרחות  בעל  בהיותו  הבריטי. 
האמריקאי  הקונסול  עם  הדוק  בקשר  עמד 
בירושלים ומסר גם לו מידע על אירועים בארץ. 
העובדים  מקרב  היו  שלו  הריגול  רשת  סוכני 
ראשיות  בערים  פרוסים  היו  והם  שהעסיק 
הגיעו  כאשר  ובסוריה.  בלבנון  ישראל,  בארץ 
או  הקהילה  נכבדי  של  לבתים  אלה  סוכנים 
של אנשי צבא או ממשל כדי למכור פוליסות 
ביטוח, הם אספו מידע על תנועות הצבא, על 
המצב החברתי והכלכלי ועל הלכי רוח בחברה 
ניהל  עצמו  לוין  ללוין.  ומסרוהו  העת'מאנית 
בכירי  עם  הדוקים  ואישיים  עסקיים  קשרים 
לידיו  הגיע  וכך  בלבנט,  העת'מאנית  ההנהגה 

מידע חשוב מפיהם.
ב-1  הראשונה,  בפעם  לירושלים  פאשא  ג'מאל  אחמד  בא  כאשר 
בינואר 1915, להכין את מסע המלחמה לתעלת סואץ, היה אלתר 
לוין בראש מקבלי פניו בשם הקהילה הזרה הנמצאת בארץ והודיע 
שהוא תורם כמויות גדולות של תרופות אשר להן נזקק הצבא הנע 
לתעלה. כך הוא זכה באמונו של אחמד ג'מאל פאשא, ששלח אליו 
מכתב תודה על נאמנותו למולדת. לדעת עזיז בכ, מטרתו של לוין 
הייתה להשיג את אמון בכירי התורכים בו, ליצור יכולת להתקשר 
ובכך  המרגלים,  משרדו  מסוכני  הדעת  את  ולהסיח  ישירות  עמם 
לוין  של  שמרגליו  מוסיף  בכ  עזיז  לבריטים.  שירותו  את  להבטיח 
המלחמה  למסע  ההכנות  על  מלא  בחופש  והשקיפו  באזור  נפוצו 
לתעלת סואץ. גם מפקד הכוחות העת'מאניים שיצאו לתעלת סואץ, 
הצבאי של  יועצו  קרנסשטיין, ששימש  פון  קרס  פרידריך  הגרמני 
אחמד ג'מאל פאשא, כתב בזיכרונותיו שלוין הוזמן על ידי הפאשא 
לתעלה.  היוצאים  העת'מאניים  הכוחות  סקירת  בטקס  להשתתף 
האמצעים  כל  את  הכירו  שהבריטים  לו  ידוע  כי  וציין  הוסיף  הוא 
כנראה  לכך,  ונערכו  ועוד(  הצליחה  אמצעי  התנועה,  )ציר  שנקט 
בהתאם לדיווחים שהעביר להם לוין. ואכן העת'מאנים נחלו תבוסה 

במערכה על תעלת סואץ בפברואר 1915.
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משחק כפול
כדי  לירושלים  חזר  פאשא  ג'מאל  אחמד 
סואץ.  תעלת  על  שנייה  למערכה  להתכונן 
בהיותו אזרח אמריקאי יכול היה לוין לנסוע 
אחמד  עליו  הטיל  ולכן  בעיה,  ללא  למצרים 
הכנות  על  מידע  להביא  פאשא  ג'מאל 
מסע  את  לשתק  העת'מאנים,  נגד  הבריטים 
ונגד  נגדו  מצרים  עיתוני  של  התעמולה 
האימפריה ולהתרשם מהלכי הרוח במצרים.

אחד,  חודש  נמשך  למצרים  לוין  של  מסעו 
והוא חזר ממנו מלא ידיעות כרימון לשביעות 
ג'מאל פאשא. בתיאום עם  רצונו של אחמד 
המודיעין הבריטי במצרים הצליח לוין להביא 
העיתונות  של  התעמולה  מסע  להפסקת 

ידיעות על הכנותיהם של  והוא סיפק לפאשא  המצרית לזמן מה 
להאמין  לפאשא  גרם  לוין  ידיהם.  על  לו  שהוכתבו  כפי  הבריטים 
שהוא מפעיל מרגלים במצרים המספקים לו ידיעות אמיתיות על 
הכנות הבריטים ועל תנועותיהם. הוא תוגמל בסכום נאה של 2,500 
הצליח  לוין  בכ,  עזיז  לדברי  תרומתו.  על  עת'מאניות  זהב  לירות 
להונות את הפאשא תקופה ארוכה באמצעות הידיעות שסיפק לו.

שקיבל  דו"חות  פאשא  ג'מאל  לאחמד  לוין  מסר   1915 באפריל 
מהמודיעין הבריטי במצרים במטרה להונות את התורכים. הבריטים 
רצו לגרום לכך שהתורכים יעבירו כוחות צבא מחזית ארץ ישראל 
לאזור צפון סוריה ולעכב בכך את ההכנות למסע המלחמה השני 

לתעלת סואץ.
לפלוש  אומר  גמרו  שהבריטים  להבין  היה  ניתן  מהמסמכים 
ולהמשיך  אותה  לכבוש  תורכיה-סוריה,  גבול  שעל  לאסכנדרון 
ממנה לחלב כדי לנתק את קווי התחבורה שבין אנטוליה לבין דרום 
האימפריה. דו"חות אלה פירטו את דרך הפעולה הבריטית: הטלת 
מצור ימי על חופי סוריה, הפגזת החופים כדי להצית מרד פנימי, 
הפגזת האזורים התורכיים באסכנדרון, כיבושה ותנועה לכיוון חלב.

שבוע ימים לאחר שאחמד ג'מאל פאשא קיבל את הדו"חות הללו 
הקונסוליה  את  הפגיזו  ולבסוף  סוריה  חופי  את  הבריטים  הפגיזו 
הגרמנית באסכנדרון. כך הם גרמו לאחמד ג'מאל פאשא להאמין 
הפיקוד  ואכן,  לוין.  באמצעות  לו  שלחו  שהם  המידע  בנכונות 
לצפון  ישראל  ארץ  מדרום  כוחות  העברת  על  החליט  העת'מאני 
סוריה, ומערך כוחותיו בחזית הדרומית הוחלש. גם הפעם תוגמל 
פעילותו  על  עת'מאניות  זהב  לירות   2,500 של  בסכום  לוין  אלתר 

למען מאמץ המלחמה העת'מאני.

בית הבושת של אסתר חיים
ב-10 בדצמבר 1916 דנה המפקדה הצבאית העת'מאנית בירושלים 

במצב הצבאי והחליטה על מבצע לתקיפת הכוחות הבריטיים. 

עד מהרה הגיעו תוכניות המבצע העת'מאני לידיעת 
הבריטים, והם שיגרו כוחות צבא גדולים למקומות 
תוכניות  אותם.  להפתיע  התורכים  רצו  שבהם 
בינואר  ב-9  לחלוטין.  נכשלו  העת'מאני  הצבא 
ואיבד  העת'מאני  הכוח  הובס  רפיח,  בקרב   ,1917
1,250 הרוגים ופצועים. עזיז בכ אינו כותב במפורש 
להעברת  לוין  אלתר  של  לאחריותו  רומז  אלא 
דבר  לבריטים,  העת'מאנים  של  המבצע  פקודות 

שהביא לתבוסתם בקרב רפיח.
כיצד דלפו פקודות המבצע והגיעו לידי הבריטים? 
פאשא,  פואד  עלי  את  רבות  העסיקה  זו  שאלה 
נפל  והחשד  הרביעית,  הארמיה  של  המטה  ראש 
הבושת  בית  את  לפקוד  שנהגו  מטה  קציני  על 
מוסקוביה  בשכונת  חיים  אסתר  היהודייה  של 
אוסטרו-הונגרים  גרמנים,  קצינים  ביקרו  זה  במקום  בירושלים. 
ולהמר  בקלפים  לשחק  הנשים,  עם  לבלות  שנהגו  ועת'מאנים, 
בכספים. בין הקצינים שביקרו בבית זה היה גם קצין המטה סרן 
עוקץ.  תרגיל  לו  הכינה  העת'מאנית  והמפקדה  בכ,  אדהם  ג'ואד 
היא קיימה ישיבה שבה החליטה החלטות צבאיות שונות, ולאחר 
שעזב הסרן את הישיבה היא ביטלה את החלטותיה. האויב פעל 
לפי ההחלטות שבוטלו ונחל מפלה כבדה. כך התבהרה למפקדה 

העת'מאנית זהותו של המדליף. 
יומיים בבית הבושת בשעת  ג'ואד אדהם בכ נעצר כעבור  סרן 
אמינות  על  סימנוביץ'  מרדוך  לידיה  היפהפייה  עם  מריבה 
הודתה  בחקירתה  באמצעותה.  לבריטים  שהעביר  הידיעות 
לידיה שהיא יהודייה בעלת נתינות אוסטרית שפעלה בשירותו 
העושה  כציונית  אלא  בריטית  כמרגלת  לא  לוין,  אלתר  של 
לידיה  ישראל.  בארץ  ליהודים  הלאומי  הבית  רעיון  להגשמת 
את  נטל  ג'ואד  ואילו  בדמשק,  צבאי  למשפט  והועברה  נעצרה 

אקדחו ושם קץ לחייו.

בשעת	 הבושת	 בבית	 נעצר	 בכ	 אדהם	 ג'ואד	 סרן	
על	 סימנוביץ'	 מרדוך	 לידיה	 היפהפייה	 עם	 מריבה	
באמצעותה.	 לבריטים	 שהעביר	 הידיעות	 אמינות	
בעלת	 יהודייה	 שהיא	 לידיה	 הודתה	 בחקירתה	

נתינות	אוסטרית	שפעלה	בשירותו	של	אלתר	לוין

ארמיות  קבוצת  העת'מאנים  הקימו   1917 אוגוסט  מאמצע  החל 
בשם "ילדרים" )"מכת ברק"( כדי להביא לשינוי בגזרת ארץ ישראל 
מובחרים,  ועת'מאניים  גרמניים  כוחות  של  תגבורת  באמצעות 
עובדה  בדרום הארץ.  שיתקפו את הכוחות הבריטיים שהתקדמו 
תוכנית חדשה להגנה על דרכי ההעברה של כוחות אלה מדמשק 
לארץ ישראל ומלבנון לחיפה. תוכנית זו הייתה סודית, אך למרות 
זאת הגיעה לאוזניו של אלתר לוין, והוא הצליח להעבירה לבריטים. 
הללו הפגיזו מן הים את כוחות "מכת ברק" בהגיעם לארץ ישראל 
באזורי עכו וחיפה ותקפו בעוצמה באזורים שונים בחזית. פעילות 
זו שיבשה את היערכות קבוצת הארמיות ומנעה את השתתפותן 

בהתקפה השלישית של הכוחות הבריטיים על עזה.

חשדות ראשונים
בני מיעוטים או בעלי נתינות זרה ששהו בקרבתו של אחמד ג'מאל 
אלתר  העת'מאני.  המודיעין  גורמי  של  למעקב  יעד  היו  פאשא 

ח'ליל א-סכאכיני. נתן ללוין מחסה

פרסומת לסוכנות הביטוח של אלתר לוין
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אזרחות  בעל  יהודי,  אלה:  תבחינים  על  ענה  לוין 
ובעל  מרשימה  כלכלית  יכולת  בעל  אמריקאית, 
בלבנט  העת'מאנית  ההנהגה  על  רבה  השפעה 

ובמיוחד על אחמד ג'מאל פאשא.
העת'מאנים ערכו מצעד צבאי גדול בבירות במטרה 
להרתיע את בעלות הברית מלפלוש לחופי סוריה 
ולבנון. אלתר לוין צפה במצעד זה וצילם בחשאי, 
הסתיר  עדשתה  שאת  קטנה  מצלמה  באמצעות 
הצבא  יחידות  של  תמונות  מעילו,  של  בלולאה 
שהשתתפו בו. פעולתו זו משכה את תשומת לבו 
של סגן צֻּבְחִי נורי בכ, וזה התקרב אליו וחשף את 
המצלמה הנסתרת. הקצין דיווח על כך לעלי פואד 
וזה  הרביעית,  הארמיה  של  המטה  ראש  פאשא, 
הסביר לו שהאיש הוא מידידיו של אחמד ג'מאל 
שימשיך  אך  נגדו,  צעדים  ינקוט  ושלא  פאשא 
לוין  נצפה  כך  אחר  ספורים  ימים  אחריו.  לעקוב 
אדמסון  לקצין  מסמכים  מעביר  בבירות  במלון 

המטה  ראש  בירות.  בנמל  שעגנה  האמריקאית  הקרב  מאוניית 
כי שלח את אלתר  לו  וזה הסביר  כך למפקד הארמיה,  על  דיווח 
הברית  לבעלות  שיפנו  מהאמריקאים  לבקש  כדי  זו  לפגישה  לוין 
סוריה  חופי  על  שהטילו  הימי  המצור  את  להסיר  אותן  וישכנעו 
טעם  שאין  פאשא  פואד  עלי  הבין  אלה  דברים  בעקבות  ולבנון. 
לשכנע את אחמד ג'מאל פאשא בפעילותו העוינת של אלתר לוין 

והחליט להיעזר בגוף מנהלי כדי לנטרלו.

משפחתו	 ובני	 שהוא	 נכתב	 סכאכיני	 של	 ביומנו	
ייתפס.	 לבל	 מהבית	 לצאת	 לא	 לוין	 את	 השביעו	
את	 אכל	 ולא	 מצוות	 שומר	 יהודי	 שהיה	 לוין,	 אך	
את	 למסור	 ברחוב	 שעבר	 מיהודי	 ביקש	 מזונם,	
כתובת	מחבואו	לחמותו	כדי	שתשלח	לו	מזון	כשר.	
את	 בעינויים	 ממנה	 סחטו	 העת'מאנים	 השוטרים	

מקום	מחבואו

מפקד  על  המחוז  מושל  הטיל  פאשא  פואד  עלי  עם  אחת  בעצה 
לוין.  אלתר  את  לעצור  אבראהים,  בכ  עארף  ירושלים,  משטרת 
בסוף מרס 1917 נתפס לוין באקראי והוחזק בתחנה של משטרת 
ירושלים. הוא הערים על השוטרים שהופקדו עליו והצליח לברוח 

מהמעצר ולהיעלם. 

בשלשלאות ברזל
צו  הוצא  למלחמה,  ארה"ב  הצטרפות  עם   ,1917 באפריל  ב-6 
גירוש נגד כל בעלי האזרחות האמריקאית באימפריה. לוין, שהיה 
אזרח אמריקאי, החליט לא לעזוב את הארץ אלא להסתתר. הוא 
מסתור  לוין  מצא  ולבסוף  שונים,  מכרים  אצל  נחבאו  ומשפחתו 

בבית ידידו ח'ליל א-סכאכיני.
לוין  ובני משפחתו השביעו את  נכתב שהוא  ביומנו של סכאכיני 
יהודי שומר מצוות  לוין, שהיה  ייתפס. אך  לא לצאת מהבית לבל 
ולא אכל את מזונם, ביקש מיהודי שעבר ברחוב למסור את כתובת 
מחבואו לחמותו כדי שתשלח לו מזון כשר. השוטרים העת'מאנים 
מקום  את  בעינויים  ממנה  וסחטו  אותה  תפסו  אחריה  שעקבו 

מחבואו.

ב-4 בדצמבר 1917 הגיע עארף בכ אבראהים 
אסר  סכאכיני,  של  לביתו  בשוטריו  מלווה 
את אלתר לוין ואת מארחו והעבירם למעצר 
נמצאו  בכ,  עזיז  פי  על  הרוסים".  ב"מגרש 
בביתו של לוין מסמכים המעידים על מעשה 
הבית  גג  על  משדר  נמצא  וכן  שלו  הריגול 
במכתב  הבריטים.  עם  לתקשורת  ששימש 
כניסת  שלולא  סכאכיני  כתב  מ-1933 
הבריטים לירושלים היו הוא ולוין נתלים על 

ידי העת'מאנים.
כיבוש  לפני  יום   ,1917 בדצמבר   8 בליל 
ירושלים בידי הבריטים, הוציאו העת'מאנים 
את האסירים מהכלא, וביניהם לוין וסכאכיני, 
והובילום במסע רגלי לדמשק כשהם כבולים 
דמשק  בכלא  ברזל.  בשלשלאות  בזוגות 
התרועעו השניים רבות, וגם לאחר שחרורו 
של סכאכיני ב-10 בינואר 1918 הוא הקפיד 

לבקר את לוין בכלא ואף ניסה לפעול לשחרורו.

בביתו	של	לוין	נמצאו	מסמכים	המעידים	על	מעשה	
הריגול	שלו	וכן	נמצא	משדר	על	גג	הבית	ששימש	
כתב	 מ-1933	 במכתב	 הבריטים.	 עם	 לתקשורת	
היו	 לירושלים	 הבריטים	 כניסת	 שלולא	 סכאכיני	

הוא	ולוין	נתלים	על	ידי	העת'מאנים

ויציאתו  להורג,  הוצא  לא  לוין  דבר  של  שבסופו  כותב  בכ  עזיז 
שכמה  סיפר  אבראהים  בכ  עארף  תעלומה.  בגדר  נותרה  מהכלא 
חודשים לאחר הבאתו של לוין לדמשק הוא פגש אותו יושב בבית 
אותו תמורת  לו שהשופט בדמשק שחרר  סיפר  ולוין  בעיר,  קפה 
400 לירות זהב. הוא שוחרר אומנם מן הכלא, אך נאסר עליו לצאת 
מדמשק. מאוחר יותר הוצא נגדו צו גירוש לאנטוליה. בחלב, בדרך 
לאנטוליה, בעזרת שוחד נוסף, הצליח לוין לקבל אישור להישאר 
לעירו  חזר  הוא  הבריטים  בידי  ירושלים  כיבוש  לאחר  שנה  שם. 

ולמשפחתו. 

סופו של דבר
עם שובו לירושלים המשיך אלתר לוין בעסקיו ובקשריו עם ח'ליל 
א-סכאכיני. אשתו ובנותיו חלו, והוא שלח אותן להחלים באירופה. 
אשתו,  בברלין.  פרטי  חולים  בבית   22 בגיל  מתה  הבכורה  בתו 
שחוותה את עינויי העת'מאנים, איבדה את שפיות דעתה. על רקע 
כל אלה נמצא אלתר לוין, בערב סוכות תרצ"ד )1933(, תלוי על עץ 

דקל בחצר ביתו. המשטרה קבעה שהתאבד.
סיפורו של לוין כמרגל רב-פעלים ידוע לנו אך ורק מספר זיכרונותיו 
של עזיז בכ. בספרו הוא כותב גם על המעקב אחרי רשת הריגול 
הייתה  לוין  אלתר  של  ש"הרשת  מציין  אך  חשיפתה,  ועל  ניל"י 
החזקה ברשתות הריגול הבריטי הציוני בארץ ישראל". יש לקוות 
מארכיוניו,  מסמכים  הציבור  לעיון  יחשוף  הבריטי  שהמודיעין 

 .שישפכו אור על פרשה זו

של  האינטרנטית  בגרסה  המל"מ,  באתר  מופיעה  המקורות  רשימת 
הגיליון בעמ' 49

אחמד ג'מאל פאשא. נפל בפח של לוין 
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רק 20 שנה וכבר מפטפטים?
ב"תעודת הזהות" של המל"מ מצוין שהוא משמש "הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי שנועד להנחיל את מורשת 

המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת ישראל".
בגיליון 62 של "מבט מל"מ" )ינואר 2012( שאלתי )במדור "תגובות"( מה עשה המל"מ בעניין שקריו ואי-מילוי 

חובתו של אלי זעירא לקראת מלחמת יום הכיפורים, ועד עתה אין מענה.
עכשיו אני שואל איך קורה שרונן ברגמן מפרסם ב"ידיעות אחרונות" "גילויים חדשים" )"טיל סיוט", "7 ימים", 
7.9.12( על "פצע פתוח שממעטים לחטט בו, )אולם - י"א( ... 20 שנה אחרי פותח "7 ימים" את תיק "שיח אטד", 
חושף מתוכו גילויים חדשים ומשרטט שלב אחרי שלב איך תכננה ישראל לחסל את סדאם חוסיין: מה באמת 
כללה התוכנית המבצעית ומה אומרים על זה האנשים שהיו מעורבים בפרשה, שחלקם מדברים לראשונה על מה 

שהיה במשך שנים סוד כמוס ביותר".
ומי  צנזורה?!  אין  האם  )כחוק?!(.  שנה   30 לפחות  מחכים  ולא  מפטפטים  וכבר  עברו  שנה   20 רק  שואל:  אני 
מדבר ומצוטט )חלק נבחר(: שמעון שפירא, מבכירי אמ"ן באותה תקופה; אמנון ליפקין שחק, שהיה בזמנו סגן 

יהושע שגיא שהיה ראש  על המבצע";  לראשונה  הוא  "מדבר אף  הרמטכ"ל, 
אמ"ן; דני יתום שעבד בצמוד לשר הביטחון יצחק רבין ז"ל; אהוד ברק שהיה 
במאמצי  מעורב  ש"היה  לשעבר  המוסד  איש  דוד,  בן  מישקה  הרמטכ"ל; 
המוסד לסייע באיסוף המודיעין למבצע"; וכאלו שלא מוזכרים בשמותיהם, 

אלא כ"יודעי דבר".
על מה אצו ורצו לספר לעיתונאי? אלוהים אדירים! אני לא מעז לחזור ולפרט 
את הסודות על הלכי רוח, שיטות עבודה, שיתופי פעולה בין אמ"ן, המוסד 
על  גילויים  להכנות,  שהוצעו  ענק  תקציבי  ואינטריגות,  נשק  סוגי   ,CIA-וה
"פשעים בינלאומיים" שתוכננו "בשם המדינה" לבצע ושהשתיקה לא רק יפה, 

אלא חובה להם.
אם אנו עמותת "המרכז למורשת המודיעין", איפה אנו ממלאים את תפקידנו 
אנו  איך  ישראל",  במדינת  הגדל  הצעיר  לדור  "בעיקר  המורשת  בשמירת 
מחרישים נוכח התופעה הנוראה שבאה לידי ביטוי בכתבה חושפנית ומקפת 

כזו של רונן ברגמן )אגב, כבר מזמן היה צריך להתעורר ולברר מהיכן ברגמן בקיא בכל כך הרבה פרטים - גם 
בנושאים אחרים - שכולם סודיים מבחינה ביטחונית(, הכוללת שמות, תאריכים, מקומות, דעות וידיעות מחדרי 

חדרים - מי הם מקורותיו )פרט לאלו המוזכרים בכתבה( הבלתי ידועים המזינים אותו בכל הסודות הללו? 
האם יהיה הפעם מענה כלשהו )הכוונה לפעולה( - או מאומה?

 יוסק'ה אדמוני

 תגובה:
מכתבו של יוסק'ה אדמוני מעלה שתי סוגיות עקרוניות השונות אחת מחברתה.

לעניין הראשון - נושא התייחסות המל"מ לשאלת אשמתו או חפותו של אלוף )מיל'( אלי זעירא עלה כמה פעמים בשנים האחרונות 
בדיונים שונים שנערכו במל"מ. בסיומם החלטנו כי אין למל"מ לנקוט עמדה משלו בסוגיה מאחר שהרשויות המוסמכות לכך במדינה טרם 
פסקו את פסוקן בנושא. צה"ל לא נקט שום הליך כלפי אלוף )מיל'( זעירא - לא במישור הפלילי ולא במישור המשמעתי. דרגתו נותרה על 

כנה. היועץ המשפטי לממשלה בחר שלא להגיש תביעה פלילית נגד זעירא, ונימוקיו עמו.
במישור הפנימי במל"מ, העניין שרוי במחלוקת בין אישים שונים, ביניהם ראשי אמ"ן ומוסד בעבר. בהינתן נתונים אלה אנו סבורים כי 

המל"מ לא צריך ולא יכול לשים עצמו במעמד פוסק בסוגיה. 
לעניין השני - לפני כשנה הוזמן נציג הצנזורה לבוא ולשטוח בפני הוועד המנהל של המל"מ את המצב הקיים כיום בכל הקשור למסירת 

מידע לתקשורת ולפרסומו. הדיון היה ממצה ומאלף, והכותב מוזמן לבוא למל"מ ולעיין בדיווח של ישיבה זו.
אפרים הלוי,
יו”ר המל”מ

מכתבים למערכת
mlm@intelligence.org.il

לספר	 ורצו	 אצו	 מה	 על	
אדירים!	 אלוהים	 לעיתונאי?	
ולפרט	 לחזור	 מעז	 לא	 אני	
רוח,	 הלכי	 על	 הסודות	 את	
שיטות	עבודה,	שיתופי	פעולה	
סוגי	 	,CIA-וה המוסד	 אמ"ן,	 בין	
נשק	ואינטריגות,	תקציבי	ענק	

שהוצעו	להכנות
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בניין מטה ה-OECD בפריז. "חלק מהמנהלים הפוליטיים של הארגון הם 
בורים ועמי ארצות בנושאים שעליהם הם מופקדים", אמרה המנהלת

היי-טק, אני
והמלחמה הקרה

המחקר האקדמי שערך משה אפרת הפגיש אותו עם כמה אמיתות מפתיעות על איכות המחקר במוסדות 
מערביים בכירים  אך ההפתעה הגדולה ציפתה לו בדמות חשיפה למסמך סובייטי סודי והמסקנות 

המופיעות בו
משה אפרת  

ד"ר, לשעבר ראש ענף כלכלי באמ"ן מחקר ועמית מחקר בכיר בבית 
mosef@bezeqint.net ;הספר לכלכלה ולמדע המדינה של לונדון

לונדון  של  לכלכלה  הספר  מבית  רשמית  לי  הודיעו   1984 בקיץ 
הצעת  לביצוע  ליש"ט  אלף   80 בסך  מענק  לי  יאושר  כי   )LSE(
השלכות  למזרח,  מערב  בין  בהיי-טק  "הסחר  בנושא  המחקר 
האסורים  ההיי-טק  פריטי  רשימת  את  ומשמעויות".  ביטחוניות 
עם  שהוצלבה  בלי   ,COCOM ועדת  במסגרת  המערב  קבע  ביצוא 
הסיווג הסטטיסטי הבינלאומי האחיד של סחר החוץ - דבר שגרם 
לעתים לבלבול בהגדרות המפורטות העוסקות בסחר חוץ 
ו/או להונאה מטעם המדינות שרצו להעלים עין מחלק מהחלטות 

COCOM ולהמשיך לייצא לגוש הסובייטי מוצרים שונים.

	,OECD-ב האגף	 מנהלת	 של	 למשרדה	 נכנסתי	
)הארגון	לשיתוף	פעולה	ולפיתוח	כלכלי(	שישבה	
בצפיפות	 מונחות	 היו	 עליו	 אשר	 שולחן	 מול	
בהסבר	 פתחתי	 ומסמכים.	 תיקים	 של	 ערימות	
עצות	 וביקשתי	 ויעדיו	 שלי	 המחקר	 נושא	 על	
והמלצות.	לתדהמתי	הצביעה	הגברת	הנכבדה	על	

All are shit ואמרה	הערימות

ולפיתוח  פעולה  לשיתוף  )הארגון   OECD-ה למטה  התקשרתי  מיד 
בנושא,  העוסק  האגף  מנהלת  עם  פגישה  וקבעתי  בפריז  כלכלי( 
שערכה יחד עם חוקר אחר מחקר בנושא שכיסה תקופה של שלוש 
שנים. נכנסתי למשרדה של הגברת, אזרחית גרמנייה, שישבה מול 
של  ערימות  בצפיפות  מונחות  היו  עליו  אשר  ענק  מרובע  שולחן 

תיקים ומסמכים.
פתחתי בהסבר על נושא המחקר שלי ויעדיו וביקשתי לקבל ממנה 

לתדהמתי  והמלצות.  עצות 
על  הנכבדה  הגברת  הצביעה 
והמסמכים  התיקים  ערימות 
שולחנה  על  המונחים 
ישבתי   .All are shit ואמרה 
עצות  ואובד  מופתע  תמה, 
להגיב  כיצד  ידעתי  ולא 
באחד  בכירה  מנהלת  לדברי 
ביותר  היוקרתיים  מהאגפים 

 .OECD של ארגון
בהרהוריי  שקוע  אני  בעוד 
פנתה אליי הגברת בהסברים 

גלויי לב. "תשמע", היא אמרה, "יהיה לך קשה להאמין לאמת: חלק 
ארצות  ועמי  בורים  הם   OECD ארגון  של  הפוליטיים  מהמנהלים 
בנושאים שעליהם הם מופקדים! וכיצד הם נבחרים על ידי המדינות 
החברות? לעתים כדי לסלק אותם מהזירה המקומית מסיבות שונות 
מחקר  לערוך  מתבקשים  אנו  כן  על  כישרונותיהם.  בשל  לא  אך 
לבצעו  כדי  שנה  לפחות  דרושה  כאשר  חודשים  שלושה  במשך 
פוליטי  ערך  אין  "לדעתי,  הנכבדה,  הגברת  הדגישה  לפיכך",  כראוי. 
או ביטחוני לממצאים ולמסקנות שלנו בנושאי הסחר בהיי-טק בין 

מערב למזרח".
- כי לא הצלחתי לקבל כל עצה בנושא שאין לי  מבולבל ומאוכזב 
עדיין ידע מקדים הולם שיאפשר להעמיק בו - נקטתי את צעד השני 
 Office of High Technology-ל לוושינגטון  התקשרתי  המתוכנן: 

וקבעתי פגישה עם המנהל בהנחה שמוושינגטון תבוא הישועה.

החומר.	 את	 בסוקרי	 בי	 עלו	 מספור	 רבות	 תהיות	
"צבע	 המוצרים	 שזעקו:	 דוגמאות	 שתי	 רק	 אציין	
ברשימת	 הופיעו	 כלים"	 לשטיפת	 ו"סבון	 שחור"	
כתוב	 כך	 ואכן	 קראתי,	 ושוב	 קראתי,	 ההיי-טק.	
המרכזיים	 המסמכים	 באחד	 לבן	 גבי	 על	 שחור	

העוסק	במלחמה	הקרה

סבון כלים ברשימת ההיי-טק
שחלק  ישראל  ואוהד  יהודי  המנהל,  עם  נפגשתי  בוושינגטון 
ממשפחתו חי בארץ. כמבוא או כתדרוך לקראת פגישתנו הבאה 
הוא נתן לי כמה חוברות ומסמכים. נפרדתי ממנו לאחר שקבענו 

פגישה נוספת ליומיים אחר כך. צבע שחור. פריט טכנולוגי?
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ולדימיר וטרוב )Farewell( הדליף את המסמך לצרפתים

תהיות רבות מספור עלו בי בסוקרי את 
החומר. אציין רק שתי דוגמאות שזעקו: 
לשטיפת  ו"סבון  שחור"  "צבע  המוצרים 
כלים" הופיעו ברשימת ההיי-טק. קראתי, 
ושוב קראתי, ואכן כך כתוב שחור על גבי 
לבן באחד המסמכים המרכזיים העוסק 
האמריקאי  במוסד  הקרה,  במלחמה 
היוקרתי ביותר במערב, בסוגיית הגדרת 
המכשירים  ו/או  החומרים  המוצרים, 
שנאסר  ההיי-טק  ברשימת  הנכללים 

לייצאם מהמערב למזרח.
היהודי  ידידי  עם  לפגישה  חזרתי 
תמיהותיי.  על  הסבר  לקבל  וקיוויתי 
שלא  לי  נאמר  הענייניים  דבריי  בתום 
אכן  שציינתי  הדוגמאות  כי  ייתכן 
נמצאות ברשימת מוצרי ההיי-טק שהיא 
המערב.  של  ביותר  המוסמכת  הרשימה 
נתתי לו את החומר לעיונו ומיד נדהמתי 
מתגובתו: "אתה צודק, אין לי כל הסבר. 
מונומנטליות  בטעויות  מלאה  הרשימה 
של  מחקרה  את  בדק  לא  איש  כיצד   -
בנושא  החלוצה,  החוקרת  קלי,  רג'ינה 

חיוני ומורכב זה?"
אם אומנם כך חוקרים את נושא הסחר בהיי-טק בין מערב למזרח 
בשני המוסדות המערביים הבכירים ביותר, נושא כה מרכזי במאבק 
בין הגושים בתקופת המלחמה הקרה, כיצד אמור החוקר "הירוק" 

בתחום לבצע מחקר יסודי בנושא?
לחוקר  שהפך  מודיעין  כאיש  ספקן.  אתה  מודיעין  כאיש  ככלל, 
אקדמאי אתה ספקן שבעתיים. ולאחר שני ניסיונות אלה במוקדי 
המחקר המערבי אתה מבין שחייבים להתחיל מא' ולהתעלם כליל 
מכל מחקר שקדם בנושא. החלטה לא פשוטה, יומרנית ואולי אף 

הרפתקנית.

הניח	 צרפת	 ממשלת	 ראש	 של	 הביטחון	 מזכיר	
על	השולחן	שלושה	מסמכים	ואמר	לי:	"מותר	לך	
לרשום	מה	שאתה	רוצה,	אך	אסור	לך	לצלם".	הוא	
המסמכים	 לעבר	 מבט	 העפתי	 ואני	 מהחדר,	 יצא	
ובקושי	יכולתי	להאמין	למה	שראו	עיניי	-	לפניי	
מונח	דו"ח	שהוגש	לפוליטביורו	הסובייטי	על	ידי	

הק-ג-ב

האקדמית,  ו/או  הרשמית  בספרות  שהיה  העצום  הבלבול  חרף 
לאחר מאמצים עצומים הצלחתי לסווג את המוצרים של רשימת

שני  על  הסתמכות  תוך  בעיקר  חוץ,  סחר  סיווגי  לפי    COCOM
 Foreign-ו  Defence Export Act אמריקאיים:   מפורטים  חוקים 
זה. לאחר  לעיין בהם בהקשר  Export Act שאיש לא טרח קודם 
כשנה, ביוני 1986, הגשתי את עבודת המחקר שכיסתה תקופת של 

20 שנות סחר בין מערב למזרח.

הדו"ח הכי סודי מאז נאום חרושצ'וב
כ-50  בת  קצרה  ידיעה  הופיעה   1986 ספטמבר  או  באוגוסט 
סובייטי  סוכן  יש  לצרפתים  כי  צוין  ובה  מונד"  "לה  בעיתון  מילה 

חומר  להם  שהעביר   Farewell שכינויו 
מזרח  בין  הסחר  על  חומר  ובכללו  רב 
וילס, שהיה  למערב. התקשרתי לפרופ' 
המנחה שלי בדוקטורט, סיפרתי לו על 
אותו  ושאלתי  הצרפתי  בעיתון  הידיעה 
להמליץ  יוכל  הרבים  קשריו  מבין  אם 
לי  לסייע  שיוכל  בצרפת  למישהו  עליי 
ולאפשר לי גישה לעיון בחומר המעניין 
אותי. לאחר כמה ימים הופניתי ל"מפקח 

המס" קלוד לשו. 
של  הביטחון  למזכיר  הופניתי  בפריז 
אודיז'ייה.  פייר  צרפת  ממשלת  ראש 
הניח  שלי  המחקר  על  ששמע  לאחר 
בשפות  מסמכים  שלושה  השולחן  על 
בצרפתית  ותרגומים  ברוסית   - שונות 
ובאנגלית - ואמר לי: "מותר לך לרשום 
לצלם".  לך  אסור  אך  רוצה,  מה שאתה 
הוא יצא מהחדר, ואני העפתי מבט לעבר 
המסמכים ובקושי יכולתי להאמין למה 
דו"ח שהוגש  - לפניי מונח  עיניי  שראו 
הק- ידי  על  הסובייטי  לפוליטביורו 
מזרח  בין  בהיי-טק  הסחר  בנושא  ג-ב 

למערב, מסקנות והשלכות לעתיד.
קשה לשתף בהרגשתי כאיש מודיעין ישראלי שנופל לידיו מסמך 
המיועד לחברי הפוליטביורו הסובייטי בלבד - קודש הקודשים של 
ברית המועצות, המעצמה האדירה שתמכה באופן קבוע במדינות 
עצומים.  וכלכליים  צבאיים  משאבים  אליהן  והזרימה  השכנות 
גבוהים  כה  ובסיווג  ברמה  השני  הסובייטי  המסמך  זהו  להבנתי 
בוועידת  חרושצ'וב  נאום  מאז  ישראלי  מודיעין  איש  בידי  שנפל 
למערב  העבירו  שהישראלים  הסובייטית  הקומוניסטית  המפלגה 

בשנות ה-50.
התברר לי מאוחר יותר שהמסמך הזה היה חלק מ-3,000 המסמכים 
וסוכנים  מרגלים  רשימת  ובכללם  ביותר  הסודיים  הסובייטיים 
וללא  ביוזמתו,  לצרפתים  שהודלפו   - המערב  בארצות  סובייטים 
כל תמורה, של אחד מבכירי הק-ג-ב - ולדימיר וטרוב, בעל הכינוי 

.Farewell

ישראלי	 מודיעין	 כאיש	 בהרגשתי	 לשתף	 קשה	
הפוליטביורו	 לחברי	 המיועד	 מסמך	 לידיו	 שנופל	
ברית	 של	 הקודשים	 קודש	 	- בלבד	 הסובייטי	

המועצות

הופתעתי לגלות כי שלוש מתוך חמש המסקנות העיקריות במחקר 
הק-ג-ב  בדו"ח  במילה,  מילה  כמעט  ומודגשות,  מופיעות  שלי 
לפוליטביורו הסובייטי - מסקנות שהיו שונות לחלוטין ממסקנות 
את  לתאר  שיכולות  מילים  לי  אין  השונים.  המערביים  המחקרים 
לנוכח   - הישראלי  אני   - האישית  גאוותי  עומק  ואת  הרגשתי 
מסקנות הק-ג-ב. ובכל זאת, מעבר לעניין האישי, נפל בחלקי כאיש 
בנושא  נדיר  מחקרי משמעותי  להישג  להגיע  הישראלי  המודיעין 
ובראשונה הודות לכך שהוכשרתי  וזאת בראש  כה חיוני למערב, 
וצמחתי - וחשוב מכול: למדתי לחשוב נכוחה - במסגרת המודיעין 

 .הישראלי
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ראובן ברקו 
ד"ר, ניצב-משנה בדימוס, לשעבר יועץ לענייני ערבים של מפקד מחוז 

berko_re@015.net.il ;ירושלים וקצין מודיעין במילואים

לאורך שירותי כקצין מודיעין בלבנון, בעזה וכיועץ למפקדי מחוז 
ירושלים התברר לי כי חמש המ"מים המודיעיניות הקלאסיות אינן 
מספיקות ליצירת תמונת מודיעין והערכה של פעולותיו האפשריות 
של היריב בתנאי אי-ודאות. באירועים בירושלים נחשפתי למושגי 
מפתח שהשפיעו על תודעת ההמונים האסלאמיים, כגון חודיביה, 
נוסף המשקף את  ישנו דבר מה  כי  לי  ואל-ח'נדק. התברר  ח'יבר 
הצפי לפעולתו העתידית של היריב והוא מצב תודעתו, היינו "הקוד 
במיוחד:  וחשובה  נוספת  יכולת  להקנות  העשוי  שלו",  התפעולי 
להעריך, לחזות ולתחם את תפריט פעולותיו האפשריות של היריב 

בתנאי אי-ודאות, ולבסוף - גם להשפיע על המצב בשטח.
העמים"  ו"אביב  באירופה  האסלאמיות  במובלעות  המצב  תמונת 
הערביים, המצטייר כחורף אסלאמי באזורנו, מבליטים את חשיבות 
הבנת השחקן האסלאמי הרדיקלי ודרך קבלת החלטותיו, סוגיות 
עם  ושלום  דיאלוג  סוגיית  אסלאמית,  דמוקרטיה  היתכנות  כגון 
האסלאם הרדיקלי, או דו-קיום בינו לבין ישראל והמערב והפסקת 
הקוד  מהו  להבין  הצורך  את  ממחישות  אלה  שאלות  הטרור. 

התפעולי המניע את התנועות האסלאמיות הרדיקליות.

היהודים	משמשים	עבור	השחקן	האסלאמי	גורם	
הזדהות	שלילי.	השנאה	כלפיהם	מצטיירת	כיסוד	
איחוד	 מוטיבציות	 ומזין	 המגבש	 קבוע	 אסלאמי	
כלקח	אמוני	דתי	מכונן	קדום	שאינו	מציע	פשרה	

ודו-קיום	עמם

רקע
לאור דברים אלה חיפשתי דרך שמחד, תנטרל ככל האפשר את 
הסיכון להטיה במחקר על אודות האסלאם הנובעת מהיותי חוקר 
ישראלי ויהודי, ומאידך, תביא לידי ביטוי מדעי את אותו נדבך עמוק 
המשקף את המ"ם השישית: מצב התודעה כקוד תפעולי וכמנחה 
פילוסופי ואינסטרומנטלי בעשיית היריב, שיסייע לתיחום תפריט 
חוסר  של  במצב  שינקוט  אפשר  שאותן  האפשריות  הפעולות 

ודאות. 
)הרכבי(  זרים  עמים  שבשיפוט  הראי  ולתמונת  להטיה  כתרופה 
נאחזתי במורשת היהודים הגורסת כי "המביא דברים בשם אומרם 
מביא גאולה לעולם". בגישה זו ניתחתי בסיוע פרדיגמת העוצמה 
אל-ע'צ'באן  השיח'  של  חיבורו  את  התפעולי  הקוד  ופרדיגמת 
"האביב הערבי" בסוריה  גם לאחרונה בהיותו מכוכבי  שהתפרסם 
וחבר במועצת חכמי הדת הפועלים נגד בשאר אל-אסד. יודגש כי 
הרדיקליים  הזרמים  על  אלא  בהכללה  האסלאם  על  מדבר  אינני 

שבו, נוסח אל-קאעדה, האחים המוסלמים, חמאס, תנועות הג'האד 
למיניהן ובכללם ה"סלפיה".   

בסמיכות לאחד הפיגועים הקטלניים בירושלים מצאתי את ספרו 
של השיח' עבדאללה עזאם, המורה הרוחני של אוסאמה בן לאדן, 
מושלך על חורבות ביתו של מהנדס הטרור מוחי א-דין א-שריף. 
השיח' עזאם המליץ בספרו זה על חיבורו של השיח' אל-ע'צ'באן 
דוקטרינרים  על  אפילו  בחשיבותו  העולה  למג'אהד  חובה  כספר 

כגון סייד קטב, חסן אל-בנא ואחרים. 
חיבורו של השיח' אל-ע'צ'באן חושף לקחי מורשת ומערכי חשיבה 
אופרטיביים  אינסטרומנטליים  פעולה  ותפריטי  פילוסופיים 
מתקופת השליח מוחמד שאינם בנמצא בחיבורים של דוקטרינרים 
האסלאם  של  מסעו  את  מתווים  אלה  לקחים  אחרים.  רדיקליים 
שלבים  בארבעה  העולם  על  ולשליטה  עוצמה  על  לבעלות 

אבולוציוניים.
הרלוונטיות של דוקטרינת הקוד התפעולי של אל-ע'צ'באן נבחנה 
רדיקליים  דוקטרינרים  של  חיבורים  כמה  עם  השוואה  באמצעות 
דומה  ונמצאה  ואחרים  אל-בנא  חסן  קטב,  סייד  כגון  אסלאמיים 
לתפיסתם של הוגים אלה. במהלך המחקר התברר כי דוקטרינה 
זו מסבירה גם את ממצאי "פרויקט הפונדמנטליזם" שערכו פרופ' 
עמנואל סיוון ועמיתיו במסגרת תצפיתם על מובלעות אסלאמיות 

במציאות ואשר תועדה בחיבורם "קנאות דתית מודרנית".   
נגיעה  להן  שיש  בממצאים  עיקריות  בסוגיות  לגעת  אנסה 

לאקטואליה.

המ"ם השישית
נוסף על חמש המ"מים המוכרות מעבודתו של חוקר המודיעין, מתברר כי ישנו דבר נוסף שיש להביא 
בחשבון כשצופים את פעולתו העתידית של היריב - מצב תודעתו  המובלעות האסלאמיות באירופה 
ו"האביב הערבי" מעלים שאלות בוערות הממחישות את הצורך להבין מהו הקוד התפעולי המניע את 

התנועות האסלאמיות הרדיקליות

התקפות  של  מתמשך  גל  כוללת  הפעולה  שיטת  התאומים.  במגדלי  הפיגוע 
טרור נגד סמלי תרבות ומטרות כלכליות ואזרחיות בלב ישות האויב
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הקוד התפעולי ומרכיביו 
הפילוסופיים והאינסטרומנטליים     

הפילוסופיים  ההיבטים  את  חושף  המחקר 
האסלאמיים  הסמכות  למקורות  הנוגעים 
חזון  את  הרדיקלית  ההגות  שואבת  שמהם 
הדברים  בעולם.  והשליטה  העוצמה  שחזור 
מוחמד,  בשליח  בקוראן,  בעיקר  אמורים 
שבה  זו  סמכות  שלו.  ובביוגרפיה  באמרותיו 
עושים שימוש תועמלני ה"דעוה" )התועמלנות 
אלוהית  ולגיטימציה  אישור  כוללת  הדתית( 
באמצעות  האסלאם  מטרות  את  לממש 
אור  שופך  המחקר  וטרור.  הרג  כוח,  הפעלת 
במסע  האינסטרומנטליים  ההיבטים  על 
האסלאמי לעוצמה שנועדו להרחיב את מוטת 
ההשפעה של האסלאם הרדיקלי דרך צבירת 
פעילותו,  את  המגבה  המשאבית  העוצמה 
ובתחבולה  בהונאה  בטרור,  בכוח,  השימוש 

להכפיף  או  עליהם את האסלאם  לכפות  כדי  מוסלמים  הלא  נגד 
אותם למרותו. הקוד התפעולי הנו, אם כן, כלי עזר בשירותה של 
ההיבטים  את  שכולל  התודעה,  במצב  העוסקת  השישית,  המ"ם 
הפילוסופיים והאינסטרומנטליים העומדים ביסוד הקוד התפעולי 

של השחקן האסלאמי הרדיקלי טרם נקיטת פעולה. 

מודל היישום
היישום  מודל  של  פעולתו  דרך  את  בספרו  חושף  אל-ע'צ'באן   
למימוש הקוד התפעולי לשחזור עוצמת האסלאם. מודל דיאכרוני-

סינכרוני זה משמש כמכניזם יישומי בידי המנהיגים והמטיפים של 
הדעוה במובלעות האסלאמיות, באורח שיטתי אבולוציוני, לאורך 
תבניות  לקחי  על  המבוססים  האסלאם  שחזור  שלבי  ארבעת 
למצב  בהתאמה  מתבצעת  פעולתו  מוחמד.  שהנחיל  המורשת 
המובלעת בשלב הרלוונטי במציאות. נוסף על כך מופעל מודל זה 

גם לצורך פתרונות אד-הוק למצבים ולאתגרים משתנים.    
ממצב  מתחיל  היישום  במודל  שימוש  העושה  השחקן האסלאמי 
של הגדרת המציאות והמכשולים שבהם הוא נתון, יורד "לעומק" 
פיר הזמן, לאחת מארבע תבניות העבר המופתיות, ושולף משם את 
הלקחים המתאימים למצבו ולבעייתו, ואחר כך מיישמם "לרוחב" 

במציאות. 

באווירה	 קבע	 דרך	 מתפקד	 האסלאמי	 השחקן	
של	מזימתיות	ורדיפה,	הסתרה	ומניפולציה	ומצב	
של	איום	ותחושת	נחיתות,	בעיקר	מול	היהודים.	
טבעם	המהותי	של	החיים	הפוליטיים	ושל	האויב	
מבחינתו	הנו	היעדר	הרמוניה,	מצב	של	קונפליקט	

ומאבק	מתמשך

מוגדרת  מציאות  המזהה  ולמעריך  לחוקר  גם  מאפשר  זה  מודל 
במובלעת אסלאמית רדיקלית )למשל באירופה( "ללכת לאחור על 
השחקן  עשה  שבו  יישום  מודל  באותו  ממש  להסתייע  העקבות", 
ולאתר את הלקחים הקדומים המתאימים של  האסלאמי שימוש 
הקוד התפעולי שייתכן שייבחרו ויינקטו על ידי השחקן האסלאמי 

במציאות מוגדרת זו.

מנגד, החוקר יכול להסתייע בלקחים העתיקים שאותם הוא מיירט 
ובפרסומים  התקשורת  בכלי  במסגדים,  בפרסומים,  בנאומים, 
סגורים כדי להגדיר - באמצעות מודל היישום - את מצב המציאות 
ותמונת האויב המשתקפים בפתרונות ולקחי שעה אלה, שנבחרו 
על ידי השחקן האסלאמי לפי הדימוי העצמי של המובלעת ותמונת 

האויב שלה במציאות שאותה הגדיר שחקן זה.   
עזר  כלי  גם  כן  אם  הנו  הדעוה  שחקן  שבידי  זה  יישום  מודל 
דיאגנוסטי עבורנו, להבנת הקוד התפעולי, להערכת המצב ולתיחום 

תפריט התגובות של שחקן אסלאמי בתנאי חוסר ודאות. 

השקפת עולמו של השחקן האסלאמי לגבי 
הקונפליקט, האויב והיהודים        

אסלאמי  סמכות  ציר  משמש  ה"דעוה",  איש  האסלאמי,  השחקן 
פגיעה  הרדיקלי.  האסלאם  מטרות  למימוש  וקריטי  עיקרי 
למלחמה.  כעילה  אל-ע'צ'באן  של  בדוקטרינה  מוגדרת  בפעילותו 
חשיבותו נובעת מהיותו תווך לתנופת התהליך של שחזור העוצמה 
שהופך  היישום  במודל  שימוש  העושה  זה  הוא  שכן  האסלאמית 
את הקוד התפעולי האסלאמי הרדיקלי ממשנה סדורה למערך של 

ביצוע אופרטיבי בשטח.
לפי הקוד התפעולי האסלאמי-רדיקלי, השחקן האסלאמי מתאפיין 
בהשקפת עולם דתית-פוליטית נוקשה המחויבת לתבניות היסוד 
"תזזיתי"(.  חילוני  פוליטי  כשחקן  )שלא  ולקחיהן  האסלאמיות 
השקפת עולם זו כוללת עוינות ההולכת ומקצינה לאורך ארבעת 
האויב  היינו,  בקונפליקט,  היריבים  כלפי  ביחס  שלבי ההתעצמות 

)בעיקר ה"כופרים", הנוצרים והיהודים(. 
עבור  משמשים  היהודים  כי  בבירור  עולה  זה  תפעולי  קוד  לפי 
השחקן האסלאמי גורם הזדהות שלילי. השנאה כלפיהם מצטיירת 
כלקח  איחוד  מוטיבציות  ומזין  המגבש  קבוע  אסלאמי  כיסוד 
אלא  עמם  ודו-קיום  פשרה  מציע  שאינו  קדום  מכונן  דתי  אמוני 
מועיד ליהודים ברבות הזמן חיי חסות זמניים )ד'מה( תחת שלטון 

אסלאמי, ובסיכומו של דבר התאסלמות או מוות. 
משוכנע  הוא  שכן  וסבלני  אופטימי  הוא  האסלאמי  השחקן 
עם  אלוהית.  כהבטחה  דבר  של  בסופו  האסלאם  של  בניצחונו 
זאת, השחקן האסלאמי מתפקד דרך קבע באווירה של מזימתיות 
נחיתות,  ותחושת  איום  של  ומצב  ומניפולציה  הסתרה  ורדיפה, 
ושל  הפוליטיים  החיים  של  המהותי  טבעם  היהודים.  מול  בעיקר 

אסלאמיסטים מפגינים בהולנד. מאבק מתמשך שתכליתו להביא להשלטת האסלאם על העולם
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האויב מבחינתו הנו היעדר הרמוניה, מצב של קונפליקט ומאבק 
מתמשך שתכליתו להביא להשלטת האסלאם על העולם למרות 
להגיע  האסלאם  ממסר  המונעים  האומות  שליטי  של  התנגדותם 

לעמיהם במתכוון.       
ושלטונם   - הערביים  העמים"  "אביב  סביב  אקטואלית  בראייה 
כי  ייאמר   - האזור  במדינות  המוסלמים"  "האחים  של  האפשרי 
)הלא  האויב  כלפי  האסלאמי  השחקן  של  וגישתו  השקפתו 
וקטלנית.  מסלימה  אלימה,  הנה  היהודים  כלפי  ובפרט  אסלאמי( 
זו מאפשר הקוד התפעולי  ובלתי מתפשרת  עוינת  חרף השקפה 
יריבים  עם  זמניים  דיאלוגים  לנהל  הרדיקלי  האסלאמי  לשחקן 
זמן,  ולרווח  וצבאי  מדיני  לתמרון  מניפולטיבית  כשיטה  ו"כופרים" 
אך היא אינה חותרת לדיאלוג שתכליתו להביא לדו-קיום של קבע 

בין האסלאם לאחרים. 
בין  המבחין  מידור  אין  אל-ע'צ'באן,  שמציג  התפעולי  הקוד  לפי 
האסלאמי  השחקן  האסלאמית.  במובלעת  ואופרטיבי  מדיני  דרג 
הרדיקלי, כמנהיג, מעורב במבצעי הטרור והחיסול הממוקד כמו גם 
בהפעלת כל המרכיבים האחרים של העוצמה האסלאמית הנצברת 
ובהם הפעלת הכוח, ניהול המשאבים, ההונאה והפעלת מחסלים 

בכיסוי )פרוקסי(, ההסתרה וחלוקת השלל. 
בעל  והנו  המרכזי,  ה"דעוה"  כתועמלן  משמש  האסלאמי  השחקן 
הסמכות העומד בראש מערכת האינדוקטרינציה לשחזור העוצמה 
זרוע  הם  הלא  הקשים",  ה"גרעינים  את  מפעיל  הוא  והפעלתה. 
לוחמי הג'האד, כזרוע התפעולית המסייעת לזרוע ה"דעוה" בתהליך 
שחזור העוצמה האסלאמית והפעלת מנופי הלחץ על האויב. הוא 
ידיים בשורות ה"כופרים",  ולרפיון  לייאוש  פועל להביא להפחדה, 

לתבוסתם ולהתאסלמותם )"ארהאב"(.

השחקן	האסלאמי	הרדיקלי	עושה	שימוש	מכוון	
ומוצהר	בחוקי	הפלורליזם,	חופש	הפרט	וצנעתו	
והדמוקרטיה	כדי	לרסק	באמצעותם	את	החברות	
הקהילות	 את	 המארחות	 אסלאמיות	 הלא	

האסלאמיות

השחקן האסלאמי הרדיקלי במובלעת האסלאמית 
- אספקטים אקטואליים     

השחקן  באירופה,  ובמיוחד  בעולם,  האסלאמיות  למובלעות  אשר 
האסלאמי הרדיקלי רואה בחוקי הפלורליזם, חופש הפרט וצנעתו 
ידי האומות הלא  על  נקוטים  - במתכונת שבה הם  והדמוקרטיה 
אסלאמיות - חלק מתפיסת בערות ג'אהלית הסותרת את האסלאם. 
שחקן זה משתמש בחוקים אלה במודע, כאמצעי ציני שנועד לספק 
לו הגנה בשלבי התמקמותו, דגירתו וצבירת עוצמתו במדינותיהם. 
לרסק  כדי  אלה  בחוקים  ומוצהר  מכוון  שימוש  עושה  הוא 
באמצעותם את החברות הלא אסלאמיות המארחות את הקהילות 
ובסכסוכים  בקונפליקטים  משתמש  זה  שחקן  האסלאמיות. 
בחברות הלא אסלאמיות המארחות אותו כדי לגייס מקרבן סוכני 
השפעה במטרה להרוס את אחדותן הפנימית וביטחונן העצמי של 
החברות שבהן הוא חוסה כפונדקאי כדי להגביר את כוחו. השחקן 
האסלאמי הרדיקלי יכול לנצל את הדמוקרטיה, שנואת נפשם של 
הרדיקלים האסלאמיים )בשל כך שהיא עשויה לבצר את מעמדו 
של רוב כופר(, כסולם חד-פעמי להשתלטות על השלטון ולשריפת 

הסולם בגמר ההשתלטות.          

השחקן האסלאמי והטרור
שיטת הפעולה הנגזרת מהקוד התפעולי האסלאמי היא שרשרת 
מתמשכת של חיסולים ועימותים מטרידים בעלי אופי של "פגיעה 
ובריחה" והסבת אבידות בלתי פוסקות לאויב במסגרת גל מתמשך 
נגד  ופעולות אינטנסיביות  ומכאיבות  של התקפות טרור תכופות 
ישות  בלב  ואזרחיות  כלכליות  ומטרות  תנועה  צירי  סמלי תרבות, 
האויב. הדבר מתבצע על ידי כוחות גרילה קטנים יחסית הפושטים, 
ידי סדרי כוח גדולים. לפי קוד  מכים ונעלמים ובדרך כלל לא על 
תפעולי זה ניתן לבצע טרור על ידי שליח גם נגד בעלי בריתם של 
המוסלמים ולהכחיש קשר עם הביצוע )כפי שהפעיל מוחמד את 

אבו בציר עתבה בן א-סיד אל-ת'קפי נגד בעלי בריתו ממכה(. 

התפעולי	 מהקוד	 הנגזרת	 הפעולה	 שיטת	
חיסולים	 של	 מתמשכת	 שרשרת	 היא	 האסלאמי	
ועימותים	מטרידים	בעלי	אופי	של	"פגיעה	ובריחה"	
והסבת	אבידות	בלתי	פוסקות	לאויב	במסגרת	גל	

מתמשך	של	התקפות	טרור	תכופות	ומכאיבות

משדר  האסלאמי  התפעולי  בקוד  המצטייר  האסלאמי  השחקן 
ליריב מסר קבוע של לוחמה פסיכולוגית שלפיו, לכאורה, תאוות 
המוות שלו עולה על תאוות החיים של יריבו. למעשה שחקן זה הנו 
תאב חיים, רגיש לאבידות, רגיש לתבוסה, בהיותה מסמלת אובדן 
כלל  בדרך  פעולות  ושוקל  באסלאם,  הפוגעים  ומוניטין  הרתעה 

בערכים רציונליים מקובלים של תשומות ותשואות.  
לפי הקוד התפעולי האסלאמי הרדיקלי אין צורך בהנהגה מרכזית 
למימוש המדינה האסלאמית הנשאפת. קרוב לוודאי שכל תועמלן 
אסלאמית  במובלעת  זה  תפעולי  קוד  במסגרת  הפועל  רדיקלי 
צאן  את  בהנהיגו  הקוסם"  כ"שוליית  מתנהג  בעולם  רדיקלית 
האסלאמית,  לעוצמה  ההתקדמות  שלבי  ארבעת  לאורך  מרעיתו 
כאותם "שברי המטאטא" נושאי דליי המים המציפים את הבריכה 
העולמית. פעילים אסלאמיים רדיקליים אלה מצטיירים לפי שעה 
הסיוטי של  בסיפור  למתואר  בדומה  לבלימה  ניתנים  כמי שאינם 

 .גתה ובפואמה הסימפונית של פול דיקה

מוסלמים מתפללים בבריטניה. השחקן האסלאמי הרדיקלי משתמש בדמוקרטיה 
כאמצעי ציני להתעצמותו
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יוסף ארגמן
 yossiargaman@walla.com  ;"היסטוריון צבאי, בעבר עורך "במחנה

כך  אחרים",  לג'נטלמנים  המיועד  דואר  קוראים  אינם  "ג'נטלמנים 
קבע שר החוץ האמריקאי הנרי סטימסון )1929( והורה לסגור מיד 
התפרק  מכך  כתוצאה  במשרדו.  הצפנים  לפיצוח  המחלקה  את 
"השחור"(.  )המודיעין  צבאי  הלא  האמריקאי  המודיעין  למעשה 
ויליאם  על כן בתום מלחמת העולם השנייה נדרש הגנרל האגדי 
 .CIA-ה הוקם  כך  מחדש.  הזה  המודיעין  סוג  את  לבנות  דונובן 
לעומת סטימסון תמך דין ראסק, גם הוא שר חוץ אמריקאי )1950(, 
בעבודה המודיעינית המבצעית בכל לבו. "אמריקה חייבת להילחם 
ללמוד  "עלינו  אמר.  כך  בעולם",  הנידחות  בסמטאות  )באויביה( 
לחבל, לחסל ולהרוס את אויבינו בשיטות מתוחכמות יותר, יעילות 

יותר ונחרצות יותר מהשיטות שבהן הם פועלים נגדנו".
בעוד הפעילות הצבאית בשדה הקרב, שבו הורגים ונהרגים, הייתה 
תמיד גלויה לעין, נתפסה כפטריוטית ובדרך כלל הייתה מוערכת 
ובמיוחד   - שלוחותיה  כל  על  המודיעין  עבודת  הרי  נערצת,  ואף 

יציבה  בלתי  ערכית  מעטפת  תמיד  סביבה  נשאה   - "השחורה"  זו 
ודו-משמעית, לא פעם אפלה. הסיבה ברורה: עבודת מודיעין היא, 
בסופו של דבר, מעשה גניבה במחשכים ונעיצת סכין בלתי צפויה 

בגב.
על כן אין זה מקרה שמפעם לפעם עלה הצורך להצדיק סוג פעילות 
שכזה כדי לחזק את רוחם של העוסקים בו. ויליאם קייסי, לימים 
באירופה  האמריקאי  הצבאי  המודיעין  ראש  היה   ,CIA-ה ראש 
קייסי:  כתב  העמודים   600 בן  בספרו  השנייה.  העולם  במלחמת 
"מודיעין הוא הדבר החשוב ביותר בדרך לניצחון. אתה חייב לדעת. 
 CIA-אם אינך יודע - אתה מת!" במשפט הראשון בספר, ששמו "ה
והדמוקרטיה האמריקאית" )הוצאת אוניברסיטת ייל, 1989(, כותב 
פרופ' רודרי ג'פריס ג'ונס: "קיומה של הדמוקרטיה תלוי קודם כול 

במודיעין". עד כדי כך.

תוכניות ל"הזזת אישיות"
עבודת המודיעין כמעט תמיד נושאת אופי חשאי. קל וחומר עבודת 
מבצעים  בין  להבחין  המודיעין ראוי  )בעבודת  המודיעין ה"שחור" 

ג'נטלמנים 
והדואר
של
אחרים

בעבודת המודיעין קיימת 
בעייתיות מוסרית מובנית - 
אחרי הכול מדובר בעבודת 
גניבה במחשכים ובחיטוט 
בלתי ג'נטלמני בעליל. כיצד 
נתפסה העבודה הזאת 
בחברות שונות ובזמנים 
שונים, ואיך התמודדו עם 
הפן המוסרי שלה? 
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"שחורים" לצורך השגת מודיעין לבין מודיעין שיעדו ביצוע מבצעים 
"שחורים"(. הסיבה לחשאיות אינה רק מבצעית. היא גם מוסרית, 
אבל  כאלה".  דברים  עושות  אינן  תרבותיות  "מדינות  בבחינת 
בכך  הצטיינו  בעבר  ועושות.  עשו  בהחלט  התרבותיות"  "המדינות 
במיוחד בריטניה וצרפת - הראשונה אם הפרלמנטריזם, והשנייה 

מלכת הרפובליקות העולמית.
אם מדובר באזורנו, הרי המעצמות הקולוניאליות שהוזכרו תכננו, 
למשל, לחסל מנהיגים ערבים. נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר 
היה זמן רב הראשון ברשימה. ספר העוסק בקורותיו של C , ראש 
השירות החשאי הבריטי )MI6(, מספר מפי האחראים על שיטות 
החיסול שהגו עבור נאצר הג'נטלמנים העלומים של ראש המבצעים 
ג'ורג' יאנג. בין השיטות: מכונת גילוח ובה פצצה מתקתקת, צוות 
רעיל למערכת האוורור במפקדתו של  גז  והחדרת  חיסול ממוקד 

נשיא מצרים.

גישת	 היתר	 בין	 התגבשה	 המוסריות	 בעניין	
לתמצת	 היטיב	 שאותה	 המצפונית",	 "הקריצה	
"יש	לדעת	לנהוג	במצפון	מתוך	ערמומיות	 מולייר:	
השתמש	 גזית	 שלמה	 אלוף	 אמ"ן	 ראש	 וזריזות".	
המקצוע	 הוא	 "מודיעין	 הרעיון:	 של	 אחרת	 בגרסה	
הוא	 לראשון	 בהשוואה	 אך	 בעולם,	 השני	 העתיק	

פחות	מוסרי"

כל הפעולות האלה, שתוכננו ערב מלחמת סיני )1956( ומהלכיהן 
בריטי  באנדרסטייטמנט  הוגדרו  בפועל,  בוצעו  אף  הראשוניים 
אופייני כ"הזזת אישיות עקשנית". בסופו של דבר התוכניות הללו 
והפוליטית של  גם בשל הססנותו המוסרית  יצאו אל הפועל,  לא 
האמריקאי,  החוץ  שר  מק'מילן.  הרולד  הבריטי  הממשלה  ראש 
ג'ון פוסטר דאלס, דווקא תמך מאוד בחיסול על ידי צוות משותף 
שאצל  משום  בעיקר  התעכבה  שהתוכנית  אלא  בריטי-אמריקאי. 
דאלס התגלה סרטן והוא אושפז. הנשיא דווייט אייזנהאואר תמך 

במבצע עד הרגע האחרון.
בעייתי.  אם  גם  מיוחד,  מעמד  תמיד  היה  זרועותיו,  על  למודיעין, 
המלכה  הריגול של  ראש  וושינגהם,  פרנסיס  סר  אמר  לחינם  לא 
אליזבת הראשונה, כי "ידע הוא אף פעם לא יקר מדי". רבים וטובים 
חיזקו את תפיסתו במהלך ההיסטוריה. לעתים הם אף ניסחו זאת 
באופן שנראה מוגזם בקריאה ראשונה. גם סון טסה, פילוסוף סיני 
"מה  כתב:  לחימה,  בתורות  שעסק  לפנה"ס,  השישית  המאה  בן 
ידע מוקדם"  הוא  יותר מעמיתיו  לגנרל להצטיין בקרב  שמאפשר 

)על האויב(.
מהיכן נוטלים את הידע הזה?

"ארגונים  בספר  המצוטט  מודיעין  מומחה  שולסקי,  אברהם 
להשיג  מנסה  שמישהו  כ"מידע  מודיעיני  מידע  מגדיר  חשאיים", 
ואכן  לעורר,  עשויה  זו  קביעה  אותו".  להסתיר  שמנסה  ממישהו 
עוררה כאמור, כמה תהיות בתחום המוסר והאתיקה, שהרי בסופו 
של דבר אכן מדובר בסוג של גניבה. בעניין זה התגבשו עם הזמן 
שאותה  המצפונית",  "הקריצה  גישת  היא  מהן  אחת  דעות.  כמה 
היטיב לתמצת דווקא מלך הקומדיה הצרפתית מולייר, אשר אמר: 
שלמה  אלוף  וזריזות".  ערמומיות  מתוך  במצפון  לנהוג  לדעת  "יש 
גזית, ראש אמ"ן אחרי מלחמת יום הכיפורים, נהג להשתמש בגרסה 
המקצוע  הוא  "מודיעין  ועיקרה:  הרעיון  אותו  של  מוכרת,  אחרת, 

העתיק השני בעולם, אך בהשוואה לראשון הוא פחות מוסרי".

חברה חדשה ונקייה
המוסרנית.  בעמדתו  בודד  היה  לא  סטימסון  הנרי  המדינה  מזכיר 
ישראל  מארץ  דווקא  באה  בגישתו  התמיכה  ההפתעה,  למרבה 
מקורות  מתוך  ואכן,  צפוי.  והכי  צפוי  פחות  הכי  המקום  הקטנה, 
התקופה מתברר כי גם חלוצי העלייה השנייה והשלישית תיעבו 
והמבצעיים  ה"שחורים"  בהיבטים  ובעיקר  במודיעין  העיסוק  את 
המוסדות  את  כאן  שהקימו  צעירים,  אידיאליסטים  היו  הם  שלו. 
המפוארים של היישוב. ההיבטים הפחות אסתטיים של המודיעין 
החשאית  המשטרה  ה"אוכרנה",  של  שיטותיה  את  להם  הזכירו 
ומתוך  באדם  אמונה  מתוך  לפלשתינה  שבאו  כמי  הצאר.  של 
השתוקקות עמוקה לבנות כאן חברה חדשה ונקייה, ראו החלוצים 

כל מה שקשור בריגול כבזוי ומלוכלך.
ועורכו  "מערכות"  כתב העת הצבאי  ריבלין, ממייסדי  גרשון  אל"ם 
ב"הגנה"  הביניים  דור  גם  כי  בשעתו  לי  סיפר  רבות,  שנים  במשך 
ארגון  ראש  אהרונסון,  )אהרון  אהרונסונית  אנטי  ברוח  חונך 
ניל"י, אנטי ריגול. עזרא דנין תלה בכך  ניל"י(, אנטי ארגון  הריגול 
את העובדה-אשמה שהיישוב איחר בהקמת גופים צבאיים ובהם 
גופי מודיעין וכתוצאה מכך הופתע מההתפרצויות הרצחניות של 
הערבים ב-1921. על אף התוצאה הטראגית הוחל בהקמת מודיעין 
בעל מאפיינים מודרניים רק ב-1938, בשיא "השיתוף" עם הבריטים, 

על רקע המרד הערבי )"המאורעות"(.
ראשית  את  שהולידו  הן  הזאת  הקשה  בארץ  החיים  עובדות 
הש"י )שירות הידיעות של ה"הגנה"(. אבל את המחילה העמוקה 
והסופר-סודית שמתוכה פעל אי-אפשר לייחס רק לחשש המוצדק 
מהבולשת הבריטית. סביר להניח כי גם ה"בושה" ההיסטורית מפני 

עיסוק גלוי ב"גועל נפש" שיחקה תפקיד מסוים.

את	 תיעבו	 והשלישית	 השנייה	 העלייה	 חלוצי	
ה"שחורים"	 בהיבטים	 ובעיקר	 במודיעין	 העיסוק	
צעירים,	 אידיאליסטים	 היו	 הם	 שלו.	 והמבצעיים	
שהשתוקקו	לבנות	כאן	חברה	חדשה	ונקייה,	וראו	

כל	מה	שקשור	בריגול	כבזוי	ומלוכלך

מתוך יחס דואלי זה כלפי הצבאיות והמודיעין בפרט נולד ולוטש גם 
המושג "טוהר הנשק". לאמור: אף על פי שאולצנו לעסוק בעיסוק 
בזוי ובלתי מוסרי בעליל, יהיה נשקנו טהור. לכן לקח ליגאל אלון 
שלוש שנים כדי להורות על חיסולו של קאסם אל-טבאש, רוצחו 
של השומר אלכסנדר זייד, מכיוון שרצה להיות בטוח למעלה מכל 
- כי האיש אומנם אשם. זהו,  ספק - באמצעות מודיעין ה"הגנה" 
אולי, גם חלק מן הסיבה לכעס הגדול של ה"הגנה" כלפי האצ"ל, 

אשר הניח פצצות בשווקים ערביים הומי אדם והרג ללא הבחנה.

הטריקים של האנגלי
וינגייט הייתה התנהגותו הצבאית של היישוב  עד בואו של אורד 
הן בתחום הצבאי והן בתחום המודיעיני בעיקר מוסרנית, הססנית 
והגנתית. מתנדבים ישבו בעמדות והמתינו לתוקפים. יצחק שדה 
את  שלימד  מי  אבל  )"הנודדת"(,  אחרת  שיטה  על  אומנם,  חשב, 
היהודים בפועל את הטריקים של "בתחבולות תעשה לך מלחמה" 
היה דווקא גוי בריטי אוהב תנ"ך. קפטן אורד וינגייט לא ראה שום 
דבר בלתי מוסרי בניצול הלילה כדי לתקוף את הערבים מהמארב, 
ליד כפריהם. הוא גם לא ראה כבלתי מוסרי לסרס בלילה אנסים 
עין, שן  "עין תחת  יהודיות. עמדת התנ"ך,  ערבים שתקפו צעירות 
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בראשו  הוטמעה  שן",  תחת 
הפירוש  ללא  כלשונה, 

התלמודי המתפלפל.
האם ניתן להבין על רקע זה 
שעטו  החשאיות  רמות  את 
והמוסד?  השב"כ  עצמם  על 
האם החשש מפני ההודאה 
ה"בלתי  בעיסוק  הגלויה 
מוסרי" לכאורה היה גם הוא 

חלק מן הרתיעה להודות במשך כל השנים בעשייה המקובלת על 
עמים אחרים, בדרך כלל, כשגרה הכרחית ומובנת?

בשערי  ישראל  באה  כאשר  דייקנו.  ולא  אמרנו  אחרים",  "עמים 
בעיקר  בו  מצאה  כבר  היא  הגדולות,  המוסריות  השאלות  מתחם 
הבריטים,  לא  בעולם.  ביותר  המוסרנית  האומה  אולי  ארה"ב,  את 
לא הצרפתים ולא עמים אחרים, ככל הידוע, העסיקו את מוסדות 
מוסר  בסוגיות  אינטנסיבי  כך  כל  באופן  האקדמיה  ואת  השלטון 
הקשורות לריגול ולפעולות "שחורות". מצב הרוח הקולקטיבי של 
נע בתנועות מטוטלת, שהושפעו בעיקר  זה  נושא  אמריקה סביב 

מאירועים שמחוץ ליבשת.

בארה"ב	 התערבבו	 הקרה"	 "המלחמה	 בתקופת	
"הברית	 של	 המוסרנות	 עם	 הריאל-פוליטיק	
החדשה".	זו	התקופה	שאותה	הגדיר	אחד	מיושבי	
צלבו	 בין	 כ"קרב	 הסנאט	 של	 החשובים	 הראש	
של	ישו	המשיח	לבין	הפטיש	והחרמש	של	השטן	

הקומוניסטי"

אשר  סטימסון,  הנרי  האמריקאי  המדינה  מזכיר  כאן  הוזכר  כבר 
העולם(  קץ  יבוא  שמא  מרע,  סור  טוב,  )עשה  קנטיאנית  ברוח 
ביטל את מחלקת הצפנים בפרץ של אתיקה ג'נטלמנית. לעומתו, 
ראסק  דין  המדינה  מזכיר  כאמור,  ביטא,  יותר,  מאוחר  שנה   21
זו באה לעולם בתקופת  עמדה קוטבית מובהקת. עמדה קיצונית 
הריאל- בארה"ב  התערבבו  שבה  תקופה  הקרה",  "המלחמה 

פוליטיק עם המוסרנות של "הברית החדשה". זו התקופה שאותה 
הגדיר אחד מיושבי הראש החשובים של הסנאט כ"קרב בין צלבו 
הקומוניסטי".  השטן  של  והחרמש  הפטיש  לבין  המשיח  ישו  של 
של  "אופיה  כי  לומר   CIA-ב מאוד  בכיר  היסס  לא  אחריה  גם  אך 
הפעלתנות החשאית המתקיימת בעולם מחייב את ארה"ב לנהוג 

בחוסר רחמים".
לכך  התנגד  תקופה  באותה  המדינה  תת-מזכיר  זאת  לעומת 
ובייזום  במלחמות חשאיות   ,CIA-ה באמצעות  שאמריקה תעסוק, 
פעילויות מחתרתיות. את הרציונל שלו סיכם במשפט אחד: "אם 
נמקש נמלים בניקרגואה, ננטוש את ההבדל בין ערכי ההתנהגות 

שלנו לאלה של ברית המועצות".

"עשה" ו"אל תעשה"
על רקע התפלגות העמדות בנושא המשיכה האקדמיה האמריקאית, 
יחד עם חוגים נוצריים, לחפש אחר "מודוס ויוונדי" שיאפשר קיום 
למצפון לצד המלחמה ההכרחית ב"סמטאות האפלות" של העולם. 
ובכיר  המדינה  למדע  פרופסור  שם,  בעל  אסטרטג  קאהן,  הרמן 
הפעילות  לדירוג  מטאפורי"  "סולם  ב-1965  הציע  "הדסון",  במכון 
החשאית "המותרת" של ארה"ב. הסולם מטפס מן הקל אל הכבד, 

שלבים   44 בו  למנות  וניתן 
תת- ממצב  הידרדרות  של 
משברי לעימות גרעיני כולל.

קאהן  ליווה  שלב  כל 
ו"אל  "עשה"  בהצעות 
כללים  הציע  הוא  תעשה". 
הערכי  השיפוט  על  שיקלו 
כאשר  הקברניטים  של 
מול  הכרעות  לקבל  יידרשו 
התפתחויות בינלאומיות. קאהן קבע כי בין הגישה המוסרנית של 

"שב ואל תעשה" לבין "עשה הכול" קיים טווח רחב של אופציות.

תת-מזכיר	המדינה	התנגד	לכך	שאמריקה	תעסוק	
מחתרתיות.	 פעילויות	 ובייזום	 חשאיות	 במלחמות	
את	הרציונל	שלו	סיכם	במשפט	אחד:	"אם	נמקש	
ערכי	 בין	 ההבדל	 את	 ננטוש	 בניקרגואה,	 נמלים	

ההתנהגות	שלנו	לאלה	של	ברית	המועצות"

קאהן סבר כי כלל ראשון מוסכם בטבלת "עשה ואל תעשה" הוא: 
אויב חיצוני,  ניצב  פני האומה  מול  נמרץ כאשר  יש להגיב באופן 
מרושע ובלתי צודק בעליל. כלל שני: יש לשמור על עקרון הזכות 
בעלות  ידידות,  לאומות  לסייע  יש  שלישי:  כלל  עצמית.  להגנה 

ערכים מערביים דמוקרטיים, כאשר מאיימת עליהן סכנה. 
קאהן הציע לקברניטים קווים מנחים אינטלקטואליים, אך מעשיים 
ומול דעת  מאוד, שיסייעו להם לעמוד מול דעת הקהל המקומית 
די חד-משמעיים  היו  לא  הללו  הציבור העולמית. אלא שהכללים 

כדי למנוע פרשנויות עתידיות שלהם, שאכן באו בהמשך.
"הנצורים והצודקים"

ישראל של שנות ה-50 וה-60 הייתה קטנה ונראתה שברירית. היא 
לא קיבלה את הלוקסוס להתבגר באופן נורמלי ובשלווה. שלא כמו 
לארה"ב, לא היו לה שני אוקיינוסים מגוננים משני צדיה. המרחק 
בין נתניה לקלקיליה היה פחות מ-17 ק"מ. עם לידתה נזרקה אפוא 
מדינת ישראל למרכז הזירה, כאשר סביבה - מה לעשות - עולם 
כבר  לכאורה,  נעצרו,  המוסריות  ההתלבטויות  ועוין.  אכזרי  ציני, 
בשערי היציאה מבית היולדות. הצו העליון היה לשרוד. המדינה-
ילדה הייתה נתונה עדיין תחת הטראומה של פלישת מדינות ערב, 
שנכנסו לתוכה לא כדי לכבוש שטח במחלוקת, כבשאר המלחמות 
)צעד  המדינה  את  להשמיד  חד-משמעית:  בכוונה  אלא  בעולם, 

שהיישוב לא האמין טרם המלחמה שיינקט(.
ונוצרה  אירופה,  יהדות  השמדת  של  הטראומה  לכך  הצטרפה 
עיתונאי  בכיר  פרידמן,  תום  אותה  שהגדיר  כפי  או  מדינה-מבצר, 

ה"ניו יורק טיימס": "מדינת ישראל היא יד ושם עם חיל אוויר".
איזה סוג מוסר נולד אז במדינת המבצר או ב"וילה בג'ונגל", על פי 

הגדרתו של אהוד ברק?
הסופר וההיסטוריון שבתי טבת הגדיר אותו כ"מוסר של מחתרות". 
חיים גורי, לוחם ומשורר, דיבר על מוסר של "הנצורים והצודקים". 
ונחום ברנע, חתן פרס ישראל לתקשורת, סיכם את המצב באמירה, 
שהיא כנראה הקולעת ביותר למציאות העכשווית - "יורים ובוכים". 



של  האינטרנטית  בגרסה  המל"מ,  באתר  מופיעה  המקורות  רשימת 
הגיליון בעמ' 49

מימין: מזכיר המדינה האמריקאי הנרי סטימסון, 1929, ביטל את מחלקת הצפנים. 
משמאל: מזכיר המדינה האמריקאי בתקופת ה"מלחמה הקרה": דין ראסק, 1968, 

תמך בעבודה המודיעינית בכל לבו
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נעם טפר
noam240862@gmail.com

הגל הציוני שסחף צעירים רבים לאחר מלחמת ששת הימים לא 
ששת  מלחמת  לאחר  כשנתיים  ערב.  במדינות  היהודים  על  פסח 
הימים החלו צעירים יהודים מסוריה לחפש דרכים לעלות לישראל. 
חלב  מהערים  בחשאי  נמלטו  המשפחות,  את  עזבו  מהם  חלק 
בבתי  התרכזו  הצעירים  לבירות.  בדרך-לא-דרך  והסתננו  ודמשק 
הקהילה היהודית בבירות, ובשלב מסוים היה חשש שיגלו אותם. 
ב-1969 הגיע למוסד יהודה דומיניץ, איש מחלקת העלייה בסוכנות 

היהודית, וביקש עצה כיצד להביאם לארץ. 
ליצחק שושן - אבו סחייק - היה פתרון מעניין. שושן, יליד העיר 
הים.  דרך  ארצו  בני  הצעירים  את  להביא  הציע  שבסוריה,  חלב 
"ואני  מספר,  הוא  יחידה",  איזו  במסגרת  בנושא  דיון  "התקיים 
הצבעתי ואמרתי שיש לי פתרון: נביא אותם עם חיל הים. ביחידה 
אמרתי  שאסביר.  וביקשו  צוחק  שאני  בטוחים  היו  הופתעו,  די 
להם: רבותיי, בשנת 48', בהיותי מסתערב בפלמ"ח, הייתי עם עוד 
שאיתו  אלחוט,  מכשיר  לנו  היה  היתר  בין  בלבנון.  חברים  כמה 
חבלה  חומרי  תחמושת,  נשק,  של  והוצאה  הבאה  מתאמים  היינו 
וגם אנשים. לצורך כך ביקשו מאיתנו במטה הפלמ"ח לאתר חוף 
הפלי"ם  של  ספינה  זו  בצורה  והציוד.  האנשים  להנחתת  מתאים 
היו  הם  שלנו  מוסכם  סימן  פי  ועל  לחוף,  בסמוך  מגיעה  הייתה 
מורידים סירת גומי, חוברים אלינו ומביאים אלינו נשק, תחמושת 
הערבית,  המחלקה  איש  ריקה,  אליהו  היה  מהם  אחד  ולוחמים. 
והטביע  חיבל  והוא  החוף,  דרך  קיבלנו  אותו  ימית.  חבלה  שלמד 

בזמנו את 'איגריס', היאכטה של היטלר". 

העיתונאי והכומר
היהודים.  להבאת  עליונה  חשיבות  "ייחסו  שושן,  מספר  "במוסד", 
אמרו לי: עזוב את כל יתר הדברים - כולל המבצעים במוסד - זה 
המבצע שלך, קח אותו. בבירות שלפני מלחמת העצמאות היה לי 
ג'וב כנהג מונית - את המונית 'ירשתי' מחברי יעקובה כהן מאלונים. 
ידעתי שאם אמצא אדם  ידי.  ואת החופים ככף  הכרתי את העיר 
בבירות עם סירת מנוע, שיכול להביא את הצעירים למרחק מסוים 
יוכל  הים  חיל  של  כלי  משם  שכן  החידה,  את  פתרתי   - מהחוף 

לקלוט אותם ולהביאם ארצה. 
מעבר  תעודת  בעל  כמורה,  איש   - ירושלים  במזרח  מכר  לי  "היה 
חופשית. האיש היה הולך וחוזר בענייני הכנסייה וחוצה את גבולות 
לו:  ואמרתי  ולבנון באופן חופשי. באתי אליו  ירדן, סוריה  ישראל, 
אני רוצה איש שנאמן עליך, שיש לו סירה או יכולת להוביל סירה".

לכומר היה חבר ילדות שלמד איתו בבית הספר היסודי, שהיה כתב 
כלכלי בכיר בעיתון לבנוני. לאיש הייתה סירת דיג ובימי ראשון הוא 
היה נופש, לוקח את המשפחה לשיט ולדיג. "אמרתי לו מיד: ג'יבו. 

יענו - תביא אותו".

חילוץ מחוף לחוף
"אבו  כך מתאר   - האנשים"  את  ותביא  לך  במוסד,  והתפקידים  המבצעים  מכל  הכול, אתה משוחרר  "עזוב 
להבאת  בארגון  שייחסו  החשיבות  את  המבטאת  לדרך  אותו  שהוציאה  הפקודה  את  שושן,  יצחק  סחייק", 
 750 ובמסגרתו הצליח להעלות  הים,  יהודים סורים דרך  יזם מבצע להבאת  עוינות. שושן  יהודים מארצות 

יהודים שנאספו בחופי בירות

מבצע "שושן"

יהודי סוריה יורדים מהדבור בבסיס חיפה. שלישי מימין בחזית: אבו סחייק

"בבירות	שלפני	מלחמת	העצמאות	הייתה	לי	מונית,	
והכרתי	את	העיר	ואת	החופים	ככף	ידי.	ידעתי	שאם	
אמצא	אדם	בבירות	עם	סירת	מנוע,	שיכול	להביא	את	
הצעירים	למרחק	מסוים	מהחוף	-	פתרתי	את	החידה,	

שכן	משם	כלי	של	חיל	הים	יוכל	לקלוט	אותם"
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את  להביא  הצליח  הכומר 
אבו  לישראל.  העיתונאי 
סחייק הבין שמדובר באיש 
אנגלית,  שדובר  משכיל 
ערבית.  וכמובן  צרפתית 
העיתונאי  הכנסייה,  איש 
ואבו סחייק גילו ששלושתם 
מאוד.  והתקרבו  חלב  ילידי 
הכומר  של  מסיפוריהם 
ששניהם  עלה  והעיתונאי 
עניות  ממשפחות  באו 
מרודות, בחוכמתם הצליחו 
לצאת מהעוני, אהבו מאוד 

את "החיים הטובים" ולשם כך היו זקוקים למימון. 
לי להבין  נתן  "שני האנשים אהבו כסף. איש הדת  שושן מסביר: 
שהוא משתמש בדת ככלי לצורכי מימון החיים היפים. לימים נודע 
לי שיש לו פילגש, וכשהוא מגיע לבירות הוא פושט את מדי הכומר 
והולך לבלות". העיתונאי היה איש רב-קסם, חכם ומלומד שהצליח 

להתבסס בחיים בעזרת יכולותיו. 
"לאחר שהייתי בטוח שהאיש אמין", מספר שושן, "קראתי לאנשי 
ועל מה אני מסתמך ואמרתי  חיל הים. הסברתי להם על המבצע 
יהיה ימאי. שיידע להשתמש במצפן.  להם: אני רוצה שהעיתונאי 
שיהיה לו מד מרחק. שיידע מהו אזימוט ואזימוט חוזר. את מהות 

המבצע שמרתי בסוד". 

"לאחר	שהייתי	בטוח	שהאיש	אמין,	קראתי	לאנשי	
חיל	הים	ואמרתי	להם:	אני	רוצה	שהעיתונאי	יהיה	
מד	 לו	 שיהיה	 במצפן.	 להשתמש	 שיידע	 ימאי.	
מרחק.	שיידע	מהו	אזימוט	ואזימוט	חוזר.	את	מהות	

המבצע	שמרתי	בסוד"

אנשי חיל הים לקחו את האיש ולאחר חמישה ימים צלצלו ואמרו 
לאבו סחייק: "האיש מוכן". "ישבתי איתו", מספר שושן, "הסברתי 
הקהילה  איש  עם  אותו  קישרתי  הסיכונים.  ומה  הכוונה  מה  לו 
לנווט  מהחוף,  הצעירים  את  לקחת  הוא  שתפקידו  לו  והגדרתי 
לא  אותם.  וניקח  כלי  עם  נגיע  ואנחנו  מסוימת,  לנקודה  מערבה 
אמרתי לו כלום על צבא, חיל הים, או מי אמור להגיע ולאסוף את 

האנשים. וכך החל מבצע 'מלט'".  
כמה אנשים נלקחו בכל פעם? 

"בכל הפלגה היינו מביאים ארצה שלושה-ארבעה אנשים. בתחילת 
משפחות,  הגיעו  מכן  לאחר  ונערות.  נערים  צעירים,  הגיעו  הדרך 

כלומר אנשים כבדים יותר".

מאות גיחות איסוף
השותפים למבצע תפקדו כמו מכונה משומנת היטב. איש הסוכנות 
או איש הקשר באירופה היה מתקשר לד"ר יוסף עטיה או לאלברט 
מגיעים  היו  בירות. הצעירים  יהודי  - אנשי הקשר בקהילת  אליה 
הכנסת  מבתי  באחד  ומתכנסים  עצמם  בכוחות  ומדמשק  מחלב 
ולעזור לצעירים לצאת מסוריה  בבירות. "הקפדתי שלא להתערב 
לבירות", מסביר שושן, "כדי שאם ייתפסו יבינו הסורים שזו יוזמה 

מקומית של צעירים ולא יפגעו בקהילת יהודי סוריה". 
סימנים  לו  היו  קשר.  במכשיר  צויד   - הסירה  איש   - העיתונאי 

עם  לדבר  כיצד  מוסכמים 
התחבר  האיש  סחייק.  אבו 
היהודית,  עם איש הקהילה 
לאיש  מודיע  היה  וזה 
אנשים  שהגיעו  הסוכנות 
היו  המוסד  במטה  מסוריה. 
צעירים.  שהגיעו  יודעים 
לשושן היה איש סוד בחיל 
נותנים  היו  פעם  ובכל  הים, 
זמן  לאיסוף.  מועד  בחיל 
האיסוף היה מועבר מהאיש 
הקשר  לאנשי  באירופה 
איש  היה  במקביל  בבירות. 
מחוץ  מפגש  בנקודת  הצעירים  את  במכוניתו  אוסף  הסירה 
במוסד  לספינה.  אותם  ומעלה  הים  לחוף  אותם  מביא  לקהילה, 

היה אז מתקבל קוד מאירופה שהאנשים יצאו לדרך.
חיל  לאנשי  ואִפשר  היטב  עבד  במבצע  שושן  שהנהיג  המידור 
האיסוף  חוף  אל  גיחות  מאות   1972 עד   1969 בשנים  לבצע  הים 
הסמוך לבירות. לא פחות מ-750 אנשים הועלו במסגרת המבצע. 
"אנשי הדבור ידעו שהם אמורים להפליג צפונה", הוא מספר. "את 
העובדה שאנו שולפים מבירות אנשים הם לא ידעו עד הרגע שבו 

העלינו את הצעירים לסיפון". 
כיצד תיאמתם ודייקתם בזמן? 

"הפער בין יציאת הסירה ויציאת הדבור היה לא יותר מרבע שעה. 
האיש היה שם פנס על הסירה ונוהג כדייג לכל דבר. כשהיה צריך 
להמתין הוא היה עושה סיבובים במים. הדבור היה מגיע למרחק 
היינו  הגילוי  אותו עם הרדאר. עם  ומגלה  וחצי מהחוף  של כק"מ 
נכנסים לעמדות קרב, ואנשי הצוות היו מבינים סוף-סוף לשם מה 
הגיעו למקום. הייתי צריך לתמרן: לאחוז בסיפון ביד אחת, להוריד 
כמה  שביקשתי  למרות  האנשים.  את  להעלות  ולעזור  החבל  את 
הים  חיל  אנשי  היו  הקריטיים  ברגעים  מה  משום  עזרה,  פעמים 

שוכחים אותי". 
אז אני מבין שאתה רוצה להתלונן? 

"ברור. דחילק, מאות אנשים. עד היום כואבת לי היד".

"שמע ישראל" ממרומי הסטי"ל
כשמוציאים לפועל מבצע כל כך מורכב, לא תמיד הכול עובד חלק. 
הקשר  מכשיר  השתבש.  שמשהו  התברר  הראשונה  בגיחה  כבר 
נהגי  כל  של  המקומית  הרשת  על  עבד  הסירה  לאיש  שסופק 
המוניות בבירות, וקשר עם הסירה לא היה. בהמשך אירעו תקלות 
לא מעטות נוספות, אך תמיד הצליחו אבו סחייק ואנשיו להשתלט 

עליהן ולהביא הכול על מקומו בשלום.
"באחת הפעמים שבהן יצאנו להביא את היהודים קיבלנו הודעה 
מספר  כלשהי",  מסיבה  מגיעים  לא  שהאנשים  הים  חיל  ממטה 
שושן. "חזרתי למפקדת חיל הים בבת גלים ושאלתי מי קיבל את 
ההודעה. אמרו לי פלוני. הבנתי מכך שהאנשים מבירות יצאו לים 

והייתה טעות בפענוח הקוד. 
הים,  חיל  במפקדת  זמן  באותו  היה  זמיר  צביקה  במקרה  "לגמרי 
נכונה  הייתה  לא  הביטול  שהודעת  לו  אמרתי  שם.  אותו  ופגשתי 
ושאלתי מה עושים, שהרי האנשים כבר יצאו לים. צביקה אמר לי: 
אין בעיה. הוא לקח את הטלפון, צלצל לגולדה מאיר ואמר לה: אני 
רוצה לצאת עם הסטי"ל לכיוון בירות. היא השיבה: אם אתה חושב 

שזה חיוני, צא! 

קבלת פנים למחולצי הסטי''ל. מימין: מפקד יחידת החילוץ יעקב )ז'ק( צביה, 
גולדה מאיר ואבו סחייק
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"כשהגענו למקום אחרי זמן רב אנשי הסירה נבהלו מאוד. הם היו 
חיית  זו  הסטי"ל  אותם.  תפס  הלבנוני  החופים  שמשמר  בטוחים 
קל  להם  היה  הדבור  עם  אליהם  פונים  כשהיינו  מבהילה.  ענק 
אותם  והייתי שואל  ערבית  דובר  כיוון שאני  יהודים,  להבין שאנו 
על פלוני ואלמוני ועל דברים שקרו. ממרומי הסטי"ל צביקה ניסה 
כל  להם  יאונה  ולא  בטוחות  בידיים  בצעקות שהם  להם  להסביר 
רע. הם נשארו דוממים בסירה. המשפחה הייתה מכווצת לחלוטין, 
הוא  כך  אחר  הקטנים.  האחים  על  מסוככת  הגדולה  כשהאחות 
ניסה לקרוא להם בערבית, והם לא זזו. בסוף הוא צעק להם 'שמע 
ישראל' - רק אז האחות הגדולה הרימה את ראשה והבינה שאנו 

יהודים ושבאנו לחלצם". 

הם	 מאוד.	 נבהלו	 הסירה	 אנשי	 למקום	 "כשהגענו	
היו	בטוחים	שמשמר	החופים	הלבנוני	תפס	אותם.	
להם	 להסביר	 ניסה	 זמיר	 צביקה	 הסטי"ל	 ממרומי	
צעק	 הוא	 בסוף	 בטוחות.	 בידיים	 שהם	 בצעקות	
יהודים	 שאנו	 הבינו	 אז	 רק	 	- ישראל'	 'שמע	 להם	

ושבאנו	לחלצם"

חילוץ מוטס
עמדות  פת"ח  אנשי  תפסו  בלבנון  האזרחים  מלחמת  במהלך 
שולטות על רצועת החוף והשתלטו על חלק מ"אזור הנחיתה" של 
הדבורים. הבאת היהודים הסורים דרך חופי בירות לא הייתה יכולה 

להימשך.
"למרות המלחמה, צעירים רבים ומשפחות יהודיות מחלב המשיכו 
שלא  "מכיוון  שושן.  מספר  לבירות",  ולהגיע  סוריה  את  לצאת 
הייתה אפשרות להוציאם נוצר פקק. יותר ממאה יהודים - צעירים 
אנשי  של  בבתים  והתארחו  בבירות  שהו   - ילדים  עם  ומשפחות 
אנשי  בקרב  חשש  היה  הגדול  הריכוז  עקב  היהודית.  הקהילה 

הקהילה שהדבר יתגלה לשלטונות הלבנוניים". 
במוסד חיפשו דרך להוציא כמות גדולה כל כך של יהודים. הריכוז 
בריחת  שדבר  כבד  חשש  היה  הזמן.  נגד  מרוץ  ונוצר  וגדל,  הלך 
להסגיר  מהלבנונים  ידרשו  והשלטונות  לסורים,  ייוודע  הצעירים 

אותם. 
המשמעות הייתה פשוטה - טבח. 

ללבנונים  לבוא  "הצעתי  מספר.  הוא  עושים?"  מה  אותי:  "שאלו 
בדרך הישר. להסביר להם בפשטות שזו תהיה קטסטרופה איומה. 
יהיה  בסוריה  יהודית  משפחה  ולכל  עליהם,  ירחמו  לא  הסורים 
והזהרנו   - עמם  לנו קשרים  היו   - ללבנונים  ישירות  פנינו  קורבן. 
שאינו  שלהם  צבאי  תעופה  לשדה  מטוס  לשלוח  הצענו  אותם. 
ייקח את האנשים מהשכונה בבירות,  בשימוש, ושהצבא הלבנוני 

יביא אותם לשדה ואנו נטיס אותם - וכך היה. 
דאג  הלבנוני  הצבא  מטוס.  וארגנו  הסוכנות  איש  עם  "התקשרנו 
ומדים.  צבאיות  משאיות  שתי  והביא  יתאספו  שהיהודים  לכך 
היהודים שעלו על המשאיות קיבלו מדי צבא לבנוניים והובאו אל 
בטיסה  למרסיי.  הוטסו  ומשם הם  הנטוש,  שדה התעופה הצבאי 
הזו היו בערך מאה יהודים. בנחיתה ראינו מחזה מדהים: כל אנשי 
המטוס ירדו לאולם הכניסה, ומכיוון שהייתה שעת ערב אחד מהם 
במדי צבא  כולה התפללה מנחה  והקהילה  שימש שליח הציבור, 

 ."לבנון

דני אשר
asherdm@netvision.net.il ;)'ד"ר, תא"ל )מיל

יום הכיפורים סופחה  בימי מלחמת ההתשה שלאחר מלחמת 
 - עופר  זאב  אל"מ  בפיקודו של  ירושלים  - חטיבת   16 חטיבה 
פרוסה  שהייתה  שרון,  אריאל  אלוף  של  אוגדתו   ,143 לאוגדה 

משני צדיו של אזור הגשרים על פני תעלת סואץ.
כדי  התעלה  גשרי  שלושת  על  נערך  החטיבה  של   62 גדוד 
ו-163,   161 גדודים,  שני  עם  החטיבה  מפקדת  לאבטחם. 
במטעי  נפרסו  החטיבתית  והסיירת  הכבדות  המרגמות  גדוד 
ודרומית  סואץ  לתעלת  ממערב  המצריות,  הרמפות  ועל  המנגו 
לאסמאעיליה, באזור מצבת החייל האלמוני ועד דרומית לאגם 

תמסח.

באחד	הבקרים	התבשרתי	כי	כלב	שהביא	איתו	
אחד	מחיילי	המילואים	חצה	את	הקווים	ואבד.	
כמאל	 ראיד	 בפני	 העליתי	 יום	 באותו	 בפגישה	
המצרי	בקשה	לא	שגרתית:	להחזיר	את	הכלב	

שהיה	יקר	לבעליו

קו  אחזקת  של  שגרה  חודשים  חמישה  במשך  ניהלנו  כאן 
שכללה סיורים ותצפיות ומעת לעת גם ימי קרב, שבמהלכם נורו 
ארטילריה מתותחים ומטל"רים ואש מנשק קל משני צידי הקו 
נערכה  לאסמאעיליה,  הגישה  את  לחסום  וכדי  מולנו,  החדש. 
בתוך  ובמאחזים  במוצבים   150 המצרים  הצנחנים  חטיבת 
הכפולה  המודיעין  מחלקת  המנגו.  מטעי  של  הסבוך  השטח 
)כמעט 50 קצינים ומש"קים ובהם גם ע' קמ"ן סרן רובי ריבלין( 
של החטיבה ושל מחוז ירושלים - שבה שירתו עדיין מש"קים 
בעיקר  מודיעין  באיסוף  עסקה   - בתש"ח  בירושלים  שלחמו 
יושם גם כאן  באמצעות תצפיות. הידע שנרכש ב"קו העירוני" 

בכרטיסי טווחים ובלוחות עזר לתצפיתן ולדווח.
בין שאר המשימות שלי כקמ"ן שימשתי נציג החטיבה בפגישות 
עם האו"ם ועם המצרים שנערכו באוהל שנפרס בין מוצבי צה"ל 
ומתחמי המצרים. הפגישות נועדו לאפשר שגרה של אחזקת קו 

עם חיכוך מינימלי. 
מחיילי  אחד  איתו  שהביא  כלב  כי  התבשרתי  הבקרים  באחד 
המילואים של החטיבה חצה את הקווים ואבד. בפגישה באותו 
יום העליתי בפני ראיד כמאל המצרי, ככל הנראה קמ"ן חטיבת 
הצנחנים שהייתה פרוסה מולנו, בקשה לא שגרתית: להחזיר 
את הכלב שהיה יקר לבעליו. הקצין המצרי שהיה מופתע מעצם 
 We shall check and try - if he is not a War :הבקשה השיב
"dog We'll bring him back" )נבדוק וננסה - אם הוא אינו כלב 

קרבי נשיב אותו(.
 .ואכן כבר למחרת הוחזר הכלב אחר כבוד לבעליו הנרגש

הכלב הקרבי מאסמאעיליה
פרוסה   16 חטיבה  הייתה  ההתשה  מלחמת  בזמן 
סיורים,  לצד    סואץ  תעלת  של  הגשרים  באזור 
רגעים  כמה  גם  היו  מודיעין,  ואיסוף  תצפיות 
עזרו  כשהמצרים  שהתרחש  זה  כמו  אנושיים, 

להחזיר כלב אובד לידי אחד מחיילי החטיבה

הסיפור שלי
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ע' כהן
משפטן, שירת בשב"כ במגוון תפקידי שטח, פיקוד ומטה

בקיץ 1973 יירטו מטוסי חיל האוויר מטוס נוסעים שטס מבירות 
לבגדד. המטוס הונחת על נוסעיו בשדה התעופה רמת דוד שבצפון 
המטוס,  ליירוט  נערכו  אשר  המודיעין,  בקהילת  גורמים  הארץ. 
הגיעו לשדה התעופה וחיפשו שם פנים מוכרות, שעל פי המידע 
- אולם אותם אנשים לא  שבידיהם היו אמורות להימצא במטוס 

נמצאו שם.
לפני כמה שנים התפרסם באחד מעיתוני הערב ראיון ארוך עם אלי 
יום הכיפורים,  זעירא, שהיה ראש אמ"ן בתקופה שלפני מלחמת 
קודם  כי  ציין  זעירא  אלוף  המטוס.  יירוט  של  האירוע  בזמן  כולל 
ביותר,  הביטחוניים  בפורומים  דיונים  התקיימו  המטוס  ליירוט 
כי  ציין  זעירא  דיין.  לרבות בהשתתפות שר הביטחון עצמו, משה 
שעשוי  הרב  הנזק  בגין  לחטיפתו  או  המטוס  ליירוט  התנגד  הוא 

להיגרם לישראל, אשר תוצג בעולם כמדינה פיראטית.

תוך	כדי	שיחה	על	כוס	קפה	נשאלתי	על	ידי	אותו	
מחבל	אם	זכור	לי	או	מוכר	לי	המקרה	של	יירוט	
שאלתו	 את	 שאל	 ואז	 בחיוב,	 השבתי	 המטוס.	
מפקד	 את	 שחררתם	 מדוע	 והמדהימה:	 השנייה	
עם	 במטוס	 שהיו	 וסגנו	 הערבית	 השחרור	 חזית	

נשותיהם?

החזית  שראש  כך  על  הצביע  פורום  אותו  בפני  שעמד  המידע 
העממית לשחרור פלסטין, ג'ורג' חבש, אמור להיות בין הנוסעים. 
החליט  רב-המחבלים,  בלכידת  רבה  חשיבות  שראה  דיין,  משה 
ליירט את המטוס. זעירא הוסיף באותו ראיון כי זו דוגמה נוספת 
לקונספציה המוטעית של משה דיין והביא זאת כדוגמה לנכונות 

של תפיסתו.
חודשים מספר אחרי אותו אירוע, באוקטובר 1973, ניסתה חוליית 
מחבלים לחדור מגבול הצפון לשטח ישראל לביצוע פיגועים. אחד 
המחבלים נלכד כשהוא פצוע. הוא נפגע בבטנו בפציעה שלא סיכנה 

את חייו. התבקשתי לחקור את 
למחנה  יועבר  בטרם  הפצוע 
מלחמה.  שבויי  של  כליאה 
תחילה  אותו,  ופגשתי  נסעתי 
בבית  מכן  ולאחר  חולים  בבית 
שיקבל  דאגתי  בעכו.  המעצר 
וגם  הרפואי  הטיפול  מיטב  את 
לכך  האחראי  אני  כי  שיידע 
שהוא מקבל טיפול נאות ומסור. 
ואכן, עבר זמן קצר בטרם קצרתי 

את הפירות.
תחילה סיפר לי על ההתארגנות 
הארץ  בצפון  פיגועים  לביצוע 

נהרגו  אלה  לי,  הזכור  ככל  איתו.  שהיו  החוליה  אנשי  יתר  ועל 
במהלך ניסיון החדירה, והוא היחיד ששרד. התברר כי הוא עיראקי 
שהיה  הערבית,  השחרור  חזית  ארגון  עם  נמנה  הוא  וכי  במוצאו 
מארגוני  אחד  זה  היה  עיראקית.  בחסות  פלסטיני  טרור  ארגון 
ג'ורג'  של  פלסטין  לשחרור  העממית  החזית  את  שכללו  החזית 
חבש, את החזית )המפקדה הכללית( של אחמד ג'בריל ואת ארגון 
היו  האחרונים  שלושת  חוואתמה.  נאיף  של  הדמוקרטית  החזית 
מוכרים לנו היטב. ארגון חזית השחרור הערבית שבחסות עיראקית 
היה פחות מוכר. התחלתי לאסוף אינפורמציה רבה ככל האפשר 
זו  על אודות ארגון זה ותשתיותיו, הן בעיראק והן בלבנון. הייתה 

אינפורמציה חדשה שלא הייתה ידועה לנו.

מצה"ל	 שהשתחרר	 אדם	 עם	 נפגשתי	 לימים	
סיפר	 והוא	 המודיעין,	 בחיל	 אלוף-משנה	 בדרגת	
לו	 אמרתי	 מסוימת.	 יחידה	 עם	 נמנה	 הוא	 כי	 לי	
"ביצעתם	מחדל"	וסיפרתי	לו	את	הסיפור	שלעיל.	
הוא	אחז	בראשו	ואמר:	"אני	הייתי	האיש	שהעביר	

את	הידיעה"

בהמשך, תוך כדי שיחה על כוס קפה, נשאלתי על ידי אותו מחבל 
מבירות  יירוט המטוס שטס  לי המקרה של  מוכר  או  לי  זכור  אם 
שאלתו  את  שאל  ואז  בחיוב,  השבתי  בישראל.  והונחת  לבגדד 
השחרור  חזית  מפקד  את  שחררתם  מדוע  והמדהימה:  השנייה 
הערבית וסגנו שהיו במטוס עם נשותיהם? לאחר שהתפוגג האלם 
יכול  שאיני  ב"פוליטיקת-על"  מדובר  כי  לו  השבתי  אותי,  שתקף 

ואיני מוסמך להסבירה.
נפגשתי עם אדם שהשתחרר מצה"ל בדרגת אלוף-משנה  לימים 
מסוימת.  יחידה  עם  נמנה  הוא  כי  לי  סיפר  והוא  המודיעין,  בחיל 
לו את הסיפור שלעיל. הוא  וסיפרתי  "ביצעתם מחדל"  לו  אמרתי 
אשר  הידיעה  את  שהעביר  האיש  הייתי  "אני  ואמר:  בראשו  אחז 
שימשה בסיס ליירוט המטוס". ההסבר שלו היה כי  לא ידע להבחין 
בין שמות ארגוני החזית למיניהם, ומכאן שהמערכת ציפתה לג'ורג' 
במטוס  טסו  בפועל  כאשר  חבש, 
הערבית  השחרור  חזית  מפקד 
וסגנו, אשר זכו לאירוח בבסיס חיל 
ולהתנצלות  הארץ  בצפון  האוויר 
בגין  להם  שנגרם  העיכוב  על 

הנחתתם בישראל.
מידע  האם  תמה  כשלעצמי  אני 
קהילת  גורמי  לכל  שהופץ  זה, 
להתייחסות  זכה  המודיעין, 
הגורמים  כל  לידיעת  והובא 
נשאר  שמא  או  הרלוונטיים, 
בגדר פרשייה עלומה שזוכה רק 

עתה לפרסום.

החזית הלא נכונה
והונחת ברמת דוד, אך האדם שקיוו לתפוס לא  יורט מטוס נוסעים ערבי על סמך מידע מודיעיני  ב-1973 

נמצא עליו. שיחה עם נחקר בעניין אחר כמה חודשים אחר כך חשפה את גודלו האמיתי של המחדל

הסיפור שלי
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10 באוקטובר 1973 - קבוצת תכנון של 
מפקדת אוגדה 36, שתכננה פריצה 

למובלעת רמת הגולן במהלך המלחמה. 
מימין )עומד( רס"ן אלקנה הרנוף שהצטרף 

למודיעין האוגדה, מאחור )עומד( רס"ן 
עמנואל )ג'ו( נשרי, עוזר קמ"ן האוגדה, 

במרכז הקמ"ן סא"ל דני אגמון, משמאלו 
מפקד האוגדה רפאל )רפול( איתן וקצינים 

נוספים

שרידים של רקטת פרוג 7 שירו המצרים על 
כוחותינו נבחנים על ידי סא"ל אפרים )פרויקה( 

כץ, ראש ענף 7

שני חוקרים מיחידה 504, סרן משה עדינו 
שרעבי וסרן ישראל מנדלסון, מתחקרים 

טייס מצרי שצנח לאחר שמטוסו הופל על 
ידי כוחותינו, השניים נהרגו ימים ספורים 

לאחר מכן בכניסה לעיר סואץ

 היסטוריה מודיעינית בתמונות
מלחמת יום הכיפורים, 1973

יוסי לבקוב
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לזכרם
פנחס יואלי

2011-1920
פנחס נולד בגרמניה ועלה ארצה ב-1936 
נשלח  ב-1938  הנוער.  עליית  במסגרת 
לקורס מדריכי טופוגרפיה. בהמשך ריכז 
בחדרה  ה"הגנה"  של  המחוז  במפקדת 
את ההדרכה בטופוגרפיה בכל היחידות 
מונה   1939 בסוף  שבמחוז.  המגויסות 
של  ההדרכה  במחלקת  ראשי  למדריך 
ה"הגנה" בתל אביב. הוא הסתובב ברחבי 
הארץ כ"מדריך נודד" והדריך בקורסים למ"מים ולמ"כים. אחר כך ארגן 
שני קורסים ארציים לטופוגרפיה שהניחו את היסוד המקצועי לקורסים 
ולסיירים. ב-1944 השתתף בפרויקט "תיקי הכפרים" של  לקציני סיור 

ה"הגנה".
)שמו"צ(,  וצילומים"  מפות  "שירות  להקמת  הרעיון  את  העלה  יואלי 
פיקד במשך  כגוף מטכ"לי עצמאי שעליו  הוקם השירות   1948 ובמרס 
הטקטית  האינפורמציה  את  לצה"ל  סיפק  השירות  שנים.  כארבע 

ההכרחית לקיום מאבק צבאי. 
ב-1950 התמנה פנחס, כאיש צבא, לשמש סגן מנהל מחלקת המדידות, 

לצורך קישור בין הצבא לבין מחלקת המדידות. 
בשנים 1956-1952 למד פנחס אצל פרופ' אדוארד אימהוף באוניברסיטה 
הטכנית של שווייץ )ETH(, שנחשב ל"אפיפיור של הקרטוגרפים" בעולם. 
כשחזר ארצה החל ללמד בטכניון, ולקראת שנות ה-70 קיבל מעמד של 
פרופסור מן המניין. ב-1972 הקים את המחלקה לגיאודזיה וקרטוגרפיה 
באוניברסיטת תל אביב במסגרת החוג לגיאוגרפיה ולימד שם עד 1995.

יוסף )יוסקה( יהלום
2011-1925

יוסקה נולד בברלין, ועם עליית הנאצים 
לשלטון עלתה המשפחה לארץ. ב-1945 
העצמאות  ובמלחמת  לפלמ"ח,  התגייס 
הפלמ"ח  של  הרביעי  בגדוד  מ"מ  היה 
השתתף  כך  ואחר  הראל  בחטיבת 

בקרבות הנגב כמ"פ בגדוד החמישי.
בקיבוץ אלומות פגש את פנינה מרגלית, 
יעל  ענת,  תמר,   - בנותיו  לאם  שהייתה 

ונעה - וב-1953 עברו לקבוצת כנרת.
בסיס  על  פיקד  מכן  ולאחר   1 בבה"ד  שירת  העצמאות  מלחמת  אחרי 
ההדרכה לקצינים. היה מג"ד בחטיבת גולני ואחרי מלחמת סיני עשה 

הסבה לשריון והיה סמח"ט בחטיבה 7.
ופיתח  וגזבר הקבוצה  כשהשתחרר מהצבא ב-1959 היה מזכיר כנרת 

את ענף המחצבות שלה. 
ראש  ושימש  בקזבלנקה  נחת  הוא  ב-1963  למוסד.  גייסו  הראל  איסר 
לשליחות  יצא  ב-1965  לארץ.  עלייה  הגוף החשאי שארגן  "המסגרת", 

עלומה בפריז.
בשנים 1975-1971 שירת כראש אגף הנוער והנח"ל במשרד הביטחון. 

ב-1982 יצא שוב לשליחות, הפעם למזרח.
ברל  שם  על  ההנצחה  מפעל  "אוהלו",  את  ניהל   1994-1988 בשנים 

כצנלסון, ולאחר מכן התפנה לייעץ בענייני קבוצת כנרת.
יוסקה יהלום היה איש של הומור משובח, אך גם איש רעים, איש סוד 
והיכולת לפתוח את  דורש  לכל  ולסייע  לעזור  הנכונות  ואיש משפחה. 

הלב היו חלק חשוב מאישיותו.

אירית סודאי
2011-1935

למשפחה  אביב  בתל  נולדה  אירית 
לימודיה  בתום  בסלוניקי.  שמוצאה 
במקצוע  ועסקה  האוויר  לחיל  התגייסה 
הצילום. זמן קצר לאחר שחרורה מצה"ל 
המודיעין  באגף  לשירות  התקבלה 
ושם  צה"ל  עובדת  כאזרחית  צה"ל  של 
הכירה את בעלה. תפקידה האחרון לפני 
שעזבה היה מזכירתו של ראש מחלקת 

מחקר אל"מ דוד )דודיק( כרמון. 
לאחר מכן עסקה בעבודות שונות הקשורות באמנות ובילדים, וב-1982 
הצטרפה עם המשפחה לשליחות בעלה בחו"ל, שם היא שבה לעבודת 
המודיעין כסייענית ועובדת תח"ל. כשחזרה המשפחה ארצה המשיכה 
אירית לעבוד במוסד באגפים שונים, עד לאובדן כושר הראייה, ששלל 

ממנה את היכולת לנהוג למטה המוסד. 
במאי 2011 לקתה אירית באירוע מוחי קשה. היא שהתה במשך שישה 
נפטרה  אירית  רבקה".  "בית  הסיעודי  ובמוסד  חולים  בבתי  חודשים 
בעל,  אחריה  הותירה  היא  לנישואיה.  יובל  מלאת  לפני  ימים  עשרה 

שלושה ילדים וחמישה נכדים.

יהי זכרם ברוך

אלכס )אלכסנדר( קורני
2011-1928

אלכס נולד בקרקוב שבפולין. עם פלישת 
בגטו  משפחה  בני  עם  שהה  הגרמנים 
אריים.  ניירות  בעזרת  חמק  ובהמשך 
נתפס  ארצה,  העפיל  המלחמה  בתום 
בעתלית.  העצורים  למחנה  ונשלח 
חדשים  שלושה  כעבור  השתחרר  משם 

כשהפלמ"ח פרץ למחנה. 
והשתתף  לפלמ"ח  התגייס  ב-1947 

בהגנה על ניר עם, על יד מרדכי ועל כפר דרום.
ב-1956  נשלח  רהוטה  גרמנית  דובר  בהיותו  למוסד.  התקבל  ב-1955 
להעלאת  שותף  והיה  למרוקו  גם  נסע  זו  שליחות  במסגרת  לאירופה. 

יהודים ארצה. 
ב-1962 שב לארץ ונישא לשרה. ב-1964 יצא שנית לאירופה, שם נולדו 

שני בניו. עם שובו ארצה מונה לראש מחלקה.
ב-1970 יצא שוב לשליחות באירופה, שם קיים קשרים עם יהדות ברית 

המועצות לשעבר. ב-1973 חזר ארצה והמשיך לעבוד במטה המוסד.
בשנים 1985-1980 יצא לשליחות נוספת באירופה. הקשרים שיצר תרמו 

רבות לחיזוק היחסים בין המוסד לשירותים השונים ביבשת. 
ב-1988 יצא לגמלאות והחל לעבוד בחברת ביטוח, שם עבד כעשר שנים.
אלכס נפטר לאחר מאבק ארוך וקשה בשורה ארוכה של מחלות. הוא 

הותיר אחריו אישה, שני בנים ושלושה נכדים.
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איש מודיעין

ירון בכר
beharuth@gmail.com ;איש מוסד בדימוס

כמו בחייו הצנועים וכמו בפעילותו העלומה, כך 
היה שמעון סומך, המוכר יותר בכינויו "סמעאן", 
גם בלכתו מאיתנו לפני כשנתיים. האיש שהיה 
בחשוון  ז'  ביום  לעולמו  הלך  בחייו  לאגדה 
הרחק  בצנעה,   ,2010 באוקטובר   15 תשע"א, 
מקצוע  אנשי  שזולת  אגדה  הזרקורים,  מאור 

ומקורבים איש לא הכיר. 
מארבעה  יותר  שבמשך  האיש  היה  "סמעאן" 
במסגרת  ההסתערבות  בתחום  פעל  עשורים 

מקצוע  את  שיסד  זה  הוא  הביטחון.  ומערכת  צה"ל  ה"הגנה", 
יעד  ושילח לארצות  גייס, הכשיר  ההסתערבות: כתב את התורה, 
דורות של מסתערבים, לוחמים נועזים ועלומים, אשר תרמו תרומה 
לאבטחת   - הקמתה  ולאחר  שבדרך,  המדינה  על  במאבק  נכבדה 

קיומה.

"סמעאן"	התבקש	פעם	להגדיר	מיהו	מסתערב	וכך	
דבר.	 לכל	 כערבי	 להופיע	 פירושו	 "מסתערב	 אמר:	
המשחק	 מוכשר	 שחקן	 להיות	 חייב	 המסתערב	
עולה	 זה	 ומשחקו	 ביממה,	 שעות	 	24 תפקידו	 את	
לו	במתיחות	נפשית	מתמדת,	במריטת	עצבים	עד	

סף	השיגעון"

מיחידות  באחת  לוחם  בדמות  כיום  לנו  המוכר  מסתערב  דין  אין 
"סמעאן".  שהכשיר  מסתערבים  אותם  כדין  המשטרה  או  צה"ל 
תלמידיו המסתערבים היו לוחמים יהודים שבנו בהכוונתו כיסוי של 
לה. חלקם  ומחוצה  ערבית בארץ  אוכלוסייה  בקרב  ופעלו  ערבים 
מדינת  והאוזניים של  העיניים  והיו  לאורך שנים  זה  בכיסוי  פעלו 

מבצעית  זרוע  היוו  הם  לגבולות.  מעבר  ישראל 
היא  ויהודים  ישראל  שנאת  שבהם  במקומות 
בחברה  להתערות  הייתה  משימתם  חוק.  לחם 
שלתוכה הוחדרו ולחיות בה תוך ביצוע מטלות 
ליחידות  סיוע  גם  אך  מודיעין,  איסוף  שעיקרן 
הם  לישראל.  בחשאי  יהודים  והעלאת  לוחמות 
"סמעאן"  להם  הנחיל  שאותה  שמשנתו,  ידעו 
המפתח  היא  ובאהבה,  במקצועיות  ביסודיות, 
האישי  ביטחונם  ועל  חייהם  על  לשמירה 

במקצוע הקשה ביותר מבין מקצועות הלחימה.
מסתערב  מיהו  להגדיר  פעם  התבקש  "סמעאן" 
וכך אמר: "מי שנקרא מסתערב אין פירושו סתם 
צעיר שחום פנים, משופם ודובר ערבית, המופיע 

שניים  או  רגע  שוהה  קפה,  שותה  ערבית,  בסביבה 
ומסתלק. מסתערב פירושו להופיע כערבי לכל דבר - 
בצורה, בשפה, בהתנהגות, במגורים, בעבודה, בבילוי, 
עם כיסוי מתאים, בתעודות, בתולדות החיים וברקע. 
את  המשחק  מוכשר  שחקן  להיות  חייב  המסתערב 
לו  עולה  זה  ומשחקו  ביממה,  שעות   24 תפקידו 
סף  עד  עצבים  במריטת  מתמדת,  נפשית  במתיחות 

השיגעון". 
לאורך השנים איבדה קהילת המודיעין על זרועותיה 
השונות שבעה מסתערבים במהלך פעילות מבצעית, 
ביניהם המסתערב המוכר ביותר - אלי כהן. כולם היו 
זיכרונם לתהילה. שבעה מתוך  חניכיו של "סמעאן", 

עשרות רבות שיצאו למשימה וזכו לשוב בשלום.

זימון לקורס סודי
סיפור חייו של שמעון סומך הוא למעשה סיפורם של המסתערבים 
ושל היחידות שבהן שירתו. סומך נולד בעיראק ב-1906, בן לשאול 
ותאב  שכל  חריף  שקט,  ילד  אגסי.  לבית  ולפרחה  הסוחר  סומך 
התיכוניים  לימודיו  את  השלים  ב-1933,  ארצה  שעלה  קודם  ידע. 

בבגדאד וספג את הידע הרב בשפה הערבית ובתרבות האסלאם. 
בהוראת  ועסק  בחיפה  סומך  שמעון  התגורר  ארצה  שעלה  אחרי 
השפה הערבית בהסתדרות ובקיבוצי עמק יזרעאל. הוא סיפר כי 
ב-1942, בעת שלימד במשמר העמק, לקראת סוף שנת הלימודים, 
יודעי  לקורס שחייב  להצטרף  ממנו  וביקש  אלון  יגאל  אליו  הגיע 
ההם,  הימים  כמנהג  אך  דבר,  לכך  מעבר  סיפר  לא  אלון  ערבית. 
הסכים סומך מיד וללא תנאי. הוא קיבל מכתב הפניה למטה בתל 
בסיום  אלחוט.  קורס  התקיים  שם  התערוכה  לגני  והופנה  אביב 
כדי  השרון(  בהוד  שכונה  )כיום  בהדר  ארעי  למחנה  עבר  הקורס 
להשתתף בקורס למסתערבים. בקורס זה זכה שמעון לכינוי אשר 

ליווהו כל ימיו - "סמעאן".
הקורס בהדר התקיים במסגרת "המחלקה הסורית" שעליה פיקד 
שנתיים  הוקמה  המחלקה  אלון.  יגאל  זמן  באותו 
קודם לכן בחסות הבריטים וסופחה על ידי יגאל אלון 
לפלמ"ח. משימתה הייתה לשגר מסתערבים לסוריה 
"סמעאן"  במלחמתם.  לבריטים  לסייע  כדי  וללבנון 
הייתה  לא  בקורס  הלימוד  שרמת  במהרה  גילה 
מקצועית דיה והעיר על כך ליגאל אלון אשר עמד על 
כישוריו המיוחדים בתחום השפה והתרבות הערבית. 
אלון הפך אותו למדריך ראשי ולגייס של מסתערבים 

לעתיד.
שיתוף  את  הבריטים  הפסיקו   1943 בראשית 
ירד  כולו  והפלמ"ח  היהודי,  היישוב  עם  הפעולה 
למחתרת. "המחלקה הסורית" פורקה, וכאקט אחרון 
ושלושה  "סמעאן"  נשלחו  המתפרק  "השיתוף"  של 

אבי המסתערבים
אם יש אדם אחד שניתן לייחס לו את מקצוע ההסתערבות, הרי זה שמעון סומך )"סמעאן"(  הוא כתב את 
תורת הלחימה, גייס והכשיר דורות של מסתערבים, בנה להם כיסוי ושלח אותם למשימות האיש שהלך 
לעולמו לפני שנתיים בשקט שאפיין את חייו היה אחראי לאינספור מבצעים ופעילויות חשאיות ולהנחלת 

תורת ההסתערבות לכלל מערכת הביטחון

שמעון סומך. היה לאגדה בחייו

"סמעאן". ידע רב בתרבות האסלאם
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להתאמן  נוספים  מסתערבים 
סעיד,  בפורט  בריטית  בצוללת 
משם נשלחו לחוף מרוחק של הים 
ימית.  האדום כדי להתאמן בחבלה 
מטרת השליחות הסופית הוסתרה 
הבינו  הזמן  חלוף  עם  ורק  מהם, 
בריטית  בכוונה  שמדובר  הארבעה 
חופי  למול  כלשהי  ספינה  לטבע 
לחזור  שלהם  ושהסיכוי  לבנון, 
מפעולה זו קלושים ביותר. בעורמה, 
הם  הבריטים,  להנחיית  ובניגוד 
כל  על  אלון  ליגאל  לדווח  הצליחו 

העניין. כתוצאה מכך הורה להם מטה ה"הגנה" לערוק ולהתחבא 
בקיבוצים, והמבצע לא יצא כמובן אל הפועל. 

מ"השחר" דרך אמ"ן ועד למוסד
לאחר פירוקה של "המחלקה הסורית" הוטל על ירוחם כהן, בעצמו 
מסתערב ותיק ועתיר ניסיון, לבנות מחלקה חדשה של מסתערבים 
של  הערבית"  "המחלקה   1943 באוגוסט  הוקמה  כך  בפלמ"ח. 

הפלמ"ח או בכינויה - "השחר".
כהן צירף אליו את "סמעאן" כמדריך ראשי, שהגיע לשיא מבחינת 
תורת  בהנחלת  גבוהה  ולרמה  שהכשיר  המסתערבים  מספר 
הלחימה שפיתח עבורם. כולם עברו אצלו את ההכשרה המקצועית 

ואת תהליך בניית הכיסוי וזכו לטיפול אישי. 
בתקופה זו, שנמשכה עד מלחמת העצמאות, היו לוחמי "המחלקה 
הערביים  השטחים  בתוך  מבצעים  בעשרות  מעורבים  הערבית" 
בארץ ומחוץ לגבולותיה. בין המבצעים: פיצוץ מכונית תופת בחיפה, 
איסוף מודיעין על יעדים שהוכנו לצורך תקיפה, הבאת מודיעין על 
פגיעה  היהודים,  נגד  המזוין  לקראת המאבק  התארגנות הערבים 
היהודים  המתיישבים  של  החיים  שגרת  על  איום  שהיוו  בדמויות 
ביישובים המרוחקים והשגת מידע על הכנות הפלישה של צבאות 
ערב לקראת המלחמה ב-1948. עם הקמת צה"ל, ב-1948, הועברה 
אליו "המחלקה הערבית" של הפלמ"ח ושולבה במחלקת המודיעין 

הצבאי כענף בשם ש.מ. 18.
היה  היחידה  של  ההפעלה  תורת  את  מחדש  לכתוב  שנדרש  מי 
המסמך  בפועל.  מפקדּה  תקופה  באותה  ששימש  סומך,  שמעון 
פעילותה  לדרכי  המיוחד,  לאופייה  היחידה,  למבנה  נגע  שחיבר 

ולאופן הכשרתו של המסתערב. 
של  עלומים  דפים  לרשום  המסתערבים  המשיכו   18 בש.מ.  גם 
"דוד",  במבצע  למשל  כך  ואיכותית.  חשובה  מבצעית  פעילות 
שבמהלכו חובלה ה"איגריס" - היאכטה של היטלר, שנרכשה על ידי 
ערבים והוסבה בנמל בירות לאוניית מלחמה - וכך בפועלו של יאיר 
הסורים  היערכות  על  ודיווח  הסורית  ברמה  לכפר  שהוחדר  הררי 
ב"מבט  )ראו סיפורו  לקראת הפלישה לארץ במלחמת העצמאות 
פעילויות  מבצעים,  הלאה  וכן   ,)2010 מנובמבר   57 גיליון  מל"מ" 
"סמעאן"  זה  היה   18 ש.מ.  כשפורקה  יעד.  בארצות  והתבססויות 
שדאג לקלוט את המסתערבים עם שובם מן היעד ולהציב אותם 
יחידת  ההאזנות,  שירות  כגון  לכישוריהם  המתאימות  ביחידות 

חקירות שבויים והקת"מ )היחידה להפעלת סוכנים(. 
בה  מילא  ו"סמעאן"  לאגף,  ב-1953  הפכה  המודיעין  מחלקת 
 5 מודיעין  ראש  וביטחון,  מודיעין  מדור  ראש   - מגּוונים  תפקידים 
"האיסוף"  במחלקת  מטה  קצין  והמתרגמים(,  החוקרים  )יחידת 
ידי  על  "סמעאן"  גויס  הצבאי  הממשל  מן  הצבאי.  בממשל  ונציג 

)המבורגר(,  הראל  יוסי  סא"ל 
מפקד יחידה 188 )היחידה לגיוס, 
לוחמים(,  ולהפעלת  להכשרה 
וגיוס  מודיעין  קצין  בה  לשמש 
וגם מה שכונה אז "קצין לעניינים 
ערביים". לקראת סוף שנות ה-50 
קיבל שמעון סומך מאל"מ יוס'קה 
סגן- דרגת  היחידה,  מפקד  יריב, 

אלוף.
עם   ,1963 באוקטובר  ב-1 
מאמ"ן   188 יחידה  העברת 
"סמעאן",  גם  איתה  עבר  למוסד, 
ובפברואר 1964, לאחר 22 שנים אינטנסיביות של עיסוק בתחום 
המוסד,  במסגרת  אחרים  תפקידים  למלא  עבר  ההסתערבות, 
ביניהם שליחויות שהשתיקה עדיין יפה להם. ב-1971, בהגיעו לגיל 

65, פרש לגמלאות.

ללוחמיו,	 ההסתערבות	 תורת	 את	 הנחיל	 "סמעאן"	
המבצעיות	 היחידות	 לכלל	 הלאה	 העבירוה	 והם	
ונותר	 היה	 המסתערבים	 עבור	 הביטחון.	 במערכת	
דמות	נערצת	ואהודה	גם	שנים	אחרי	שסיימו	את	

דרכם	המשותפת

ביקש להישאר עלום שם
"מקצועיות"  שהמילים  דומה  "סמעאן"  את  להגדיר  היה  צריך  אם 
ו"אנושיות" היו המתאימות ביותר. כל פעילותו והצלחתו היו תולדה 
של שתי תכונות אלו. מקצוען מהשורה הראשונה, אנציקלופדיה 
את  שהנחיל  האיש  ותומך.  חם  אדם  אגו,  נטול  איש  מהלכת, 
תורת ההסתערבות ללוחמיו אשר העבירוה הלאה לכלל היחידות 
המבצעיות במערכת הביטחון. האיש ששימש תמיד כתובת שאליה 
ניתן היה לפנות בכל בעיה, מקצועית כאישית, כדי לקבל תמיכה 

ואוזן קשבת.
ואהודה גם  ונותר דמות נערצת  עבור המסתערבים היה "סמעאן" 
עם  נפרדו.  ודרכיהם  המשותפת  דרכם  את  שסיימו  אחרי  שנים 
השנים עצוב היה לראות את "סמעאן" נפרד בכל פעם מלוחם זה 

או אחר שהלך לעולמו.
בעת  הכיר  שאותה  שושנה  רעייתו  נפטרה  שנים  כשלוש  לפני 
ב-1947,  נישאו  הם  אלונים.  בקיבוץ  חנתה  הערבית  שהמחלקה 

ומאז ועד למותה היו חייהם קשורים בעבותות של אהבה.
עד יומו האחרון הקפיד שמעון סומך על כללי המשמעת והביטחון 
ונזהר בדיבורו ובהתנהלותו. תמיד ביקש להישאר עלום שם ורחוק 

מכל אזכור.
בהגיע "סמעאן" לגבורות ארגנו לכבודו חבריו - חניכיו מן "המחלקה 
הערבית" של הפלמ"ח - מסיבה. היה זה מפגש מרגש מאין כמוהו 

ומפגן אהבה מצד המסתערבים לאיש שהעריכו.
ורב  גדול  לאירוע  סומך  שמעון  הוזמן  כאשר  הימים,  באחד 
"סמעאן"  שירת  שבה  במוסד  היחידה  איש  התנדב  משתתפים, 
להסיעו אל מקום האירוע. המארח שעמד בכניסה בירך כל אחד מן 
הבאים וכשזיהה את "סמעאן" אמר המארח לאיש היחידה שהסיע 
"היודע אתה איזה אבא יש לך? איש גדול! ענק!"...  את "סמעאן": 
הצעיר לא טרח להעמיד את המארח על טעותו. "הרגשתי גאווה 

 .גדולה להיחשב לבנו של 'סמעאן'", אמר

"סמעאן" עם נחום אדמוני, לימים ראש המוסד, ומנהיג הכורדים 
מוסטפא ברזאני
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אפרים הלוי
יו"ר המל"מ, לשעבר ראש המוסד 

עתירי  לדרך שבחייו  מחבר  נפרדנו   2012 בקיץ 
המעש היה למופת לדורות של משרתים במוסד. 

מעטים, אם בכלל, עשו דרך כה ארוכה. 
יעקב  החל   ,1938 בשנת  בטכניון,  לומד  בעודו 
בשורות  דרכו  את   - "מיו"   - מידד-מיודובסקי 
ה"הגנה". הוא יצא לקורס מ"כים ביערות הכרמל, 
המ"מים  ולקורס  יוחנן  ברמת  מדריכים  לקורס 
ב-2  התגייס  הבריטי  לצבא  ביבנאל.  הראשון 
הצבא  נגד  בשורותיו  ולחם   1939 בספטמבר 

הנאצי עד לסוף המלחמה ב-1945.
ב-29 בדצמבר 1947 נקרא להתייצב בגדוד 22 של חטיבת כרמלי 
ושירת בה עד שהצטרף לחיל התותחנים של צה"ל באפריל 1948. 
במהלך מלחמת העצמאות השתתף בקרבות משמר העמק וכיבוש 
היתר  בין  חלק  נטל  ובדרום  במרכז,  קקון  כיבוש  בצפון,  חיפה 
בקרבות שחרור אשדוד ובאר שבע ובמבצע חורב. מצה"ל השתחרר 
בדרגת סגן-אלוף לאחר שבין היתר היה מפקדו של בסיס ההדרכה 

של חיל התותחנים - בה"ד 9. 

סוד	 את	 פענחנו	 לא	 מותו	 יום	 עד	 כי	 היא	 האמת	
קסמו	של	לוחם	נועז	זה	שהתהלך	בינינו	בצניעות	

מופלגת	עד	שכמעט	ונחבא	אל	הכלים

למוסד הגיע מיו כוותיק, מנוסה, שבע קרבות ומעש, וכל אשר עשה 
והספיק היה כמו קדימון לשירות מפואר שנמשך חצי יובל שנים 
בארבע יחידות מבצעיות, חלקן במטה, חלקן בארצות בסיס ואחת 
ובכל  ופעילויות  מבצעים  באין-ספור  מעורב  היה  הוא  יעד.  בארץ 

תפקידיו, גדולים כקטנים, התקרב לשלמות. 
במשך שמונה שנים מילא תפקיד מרכזי במבצעי חוד של יחידת 
לא  מותו  יום  עד  כי  היא  האמת  שירת.  שבה  העילית  המבצעים 
פענחנו את סוד קסמו של לוחם נועז זה שהתהלך בינינו בצניעות 

מופלגת עד שכמעט ונחבא אל הכלים. 

בשיאו	של	המבצע	הצליח	מיו	לפתות	את	הרוצח	
אורוגוואי	 בבירת	 לפגישה	 אליו	 לצאת	 הנאצי	
שבו	 קשה	 פיזי	 במאבק	 השתתף	 שם	 הקרובה.	

חוסל	הרברט	צוקורס	על	ידי	צוות	לוחמי	המוסד

בתוך  מרכזי  תפקיד  מילא  אייכמן  אדולף  של  לכידתו  במבצע 
הצוות שתפס את הפושע הנאצי - הוא ריכז את הרשת הגדולה 
ניתן  לא  בלעדיו  ואשר  זר  בכיסוי  שהקים  הלוגיסטי  המערך  של 
ולא את החזקתו של אייכמן  היה לבצע לא את פעולת החטיפה 

 האיש עם החיוך הנצחי

במשך חצי יובל היה יעקב מידד-מיודובסקי, שכונה "מיו", בשירות המוסד ופעל באין-ספור מבצעים ושליחויות 
 בין אם בחטיפת אדולף אייכמן או בחיסול הרברט צוקורס - הוא תמיד היה שם ומילא את תפקידו באופן 

מושלם  מיו, שהתנדב גם לאחר שסיים את השירות, הלך הקיץ לעולמו  פרידה מאיש יקר

בדירת המסתור עד להעברתו למטוס אל על שהוביל 
את האיש לישראל. ואילו במבצע אחר, כעבור שנים 
בכיסוי  הרחוקה  בברזיל  בודד  כלוחם  פעל  מעטות, 
אוסטרי של איש עסקים אוהד הנאצים, כאשר הקים 
מגע עם מי שכונה "התליין מריגה", פיתח והעמיק את 
הקשר עמו עד כי רכש את אמונו. בשיאו של המבצע 
הצליח לפתות את הרוצח לצאת אליו לפגישה בבירת 
אורוגוואי הקרובה. שם השתתף במאבק פיזי קשה 
שבו חוסל הרברט צוקורס על ידי צוות לוחמי המוסד. 

אהבה לעם ולמדינה
תמימה  כמו  אנושיות  של  מופלא  מיזוג  היה  במיו 
יחסי  ניהול  ניסיון עצום רב-שנים של  שבאמתחתה 
בזריזות  ניחן  הליכות  ונועם  שלווה  שהקרינה  דמותו  בצד  אנוש. 
על  ובפיקחות מעשית שנשענה  בכושר אלתור מהיר  מחשבתית, 
חוויות מגוונות רבות ומשונות שבהן נתנסה. כחבר צוות לא היה 

ממושמע ויעיל ממנו, כלוחם בודד לא היה נועז ואמיץ שידמה לו. 
להפוך  שידע  אדם  זרה,  בדמות  ההתחזות  אמני  מגדולי  היה  מיו 
את השפה, את הדיאלוג הבין-אישי, לנשק שעמו כבש את היריב. 
כל  את  לו  הביאו  ביניהם  המושלמת  וההתאמה  השפה  הכיסוי, 

ניצחונותיו.
מיו השתתף במבצעים רבים שטרם פורסמו עד היום הזה. הוא לא 
בחל בשום תפקיד ויהא, לכאורה, זוטר ככל שיהיה, וכאשר נקרא לא 
פעם לשרת ולסכן עצמו בחוד החנית - התנדב למשימה ללא היסוס.  

מיו	היה	מגדולי	אמני	ההתחזות	בדמות	זרה,	אדם	
שידע	להפוך	את	השפה,	את	הדיאלוג	הבין-אישי,	
השפה	 הכיסוי,	 היריב.	 את	 כבש	 שעמו	 לנשק	
כל	 את	 לו	 הביאו	 ביניהם	 המושלמת	 וההתאמה	

ניצחונותיו

פעמים רבות פגשתי את מיו במוסד - ואינני זוכר אי פעם שחיוכו 
מש מפניו. שנים רבות לאחר סיום שירותו נהג מיו להתנדב ולסייע 
ואולי  העשייה,  מתח  את  אהב  המוסד,  את  אהב  הוא  בעבודתנו. 
והוא אהב את משפחתו,  זו היא חלק מפענוח סוד קסמו.  אהבה 
הילדים,  את  לצדו,  והדואגת שהייתה  הנאמנה  הרעיה  שולה,  את 
אורנה, אמנון ותמר, ואת כל יתר המשפחה הענפה שסבבה אותו 

והתגאתה בו תמיד.
ולמדינתו.  - אהבה לעם ישראל  נוספת  והייתה למיו אהבה אחת 
אותו עם ואותה מדינה שאותם שירת בכישרון ובמסירות אין קץ 
במשך שנות דור - ואלה אמורים היו להתאבל כעת על מות אחד 
מטובי בניהם אילו הכירוהו. ביובלו ה-90 נפגשנו לחוג יחד עם מיו 
את מסכת חייו. טוב שהוא זכה - טוב שאנו זכינו. 78 שנים אחרי 
עלותו ארצה מברסלאו שבגרמניה אנו נפרדים ממיו, כאשר בזווית 

 .העין - דמעה מהולה בחיוך

יעקב )מיו( מידד. התנדב ללא היסוס

איש מודיעין
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אפרים לפיד ודוד נוימן 

הביטחון  ניגריה:  עומדת  לאומי  ביטחון  של  רגליים  ארבע  על 
הצבאי-הפיזי, מדיניות החוץ, החברה והכלכלה. היעדים המרכזיים 
העומדים בפני המדינה כוללים הגנה על סמלי המשטר ועל מקורות 
הנפט והמחצבים האחרים, התמודדות עם טרור פנימי )בדגש על 
פיראטים ועל חטיפות( ומאבק בפשיעה ובשחיתות. רק לאחרונה 
נחשפה ניגריה לגל פיגועי התאבדות של גורמי טרור עולמי והפכה 
יש  אלה  טרור  פעולות  בין  בטרור.  העולמי  במאבק  לשחקנית 
להזכיר את ההתקפה על בניין האומות המאוחדות בבירה אבוג'ה 

באוגוסט 2011 שבה נהרגו 23 אנשים.
מאמץ  האחרונות  בשנתיים  מקיימים  בניגריה  המודיעין  שירותי 
מרכזי הכולל מעקב מודיעיני, סיכול מבצעי והתגוננות מפני ארגון 
הרס  וזורע  לאל-קאעידה  הקשור  חראם,  בוקו  הניגרי  הטרור 

באמצעות עשרות פיגועים במדינה.
בספטמבר 2011, לפני כשנה, החל בניגריה מהלך מקיף של רה-

ארגון פנימי בשירותי המודיעין והביטחון בשלושה דרגים: הפדרלי, 
המדינתי והאזורי. מטרתו העיקרית המוצהרת של המהלך הייתה 
לשפר את יכולת המניעה והפעולה נגד התקפות הטרור שהמדינה 
חוותה, הן בבירה והן, בעיקר, במחוזות הצפוניים של ניגריה. גורמי 
דווקא  נובע  לא  המדינה  בצפון  שהטרור  הדגישו  ניגריים  ממשל 
הפדרציה  של  הצפון  מדינות  מתושבי  הארי  שחלק  מהעובדה 

הניגרית הם מוסלמים. 

ניגריה - תעודת זהות:
בירה:	אבוג'ה

אוכלוסייה:	כ-170	מיליון	)השביעית	בעולם(
שטח:	כ-924	אלף	קמ"ר	)פי	42	מישראל(

שירות חובה:	אין.	הצבא	מבוסס	על	סגל	קבע	
מקצועי.	מתקיימת	שם	מסגרת	של	שירות	לאומי	

לבני	21	בוגרי	אוניברסיטאות,	המוצבים	במסגרות	
אזרחיות	וצבאיות	למשך	שנה

עד יוני 1986 היו הביטחון והמודיעין בניגריה נתונים בידי גוף מרכזי 
 National Security Organisation "אחד - "ארגון הביטחון הלאומי

)NSO(. ארגון זה פורק אז לשלושה גופים, הפעילים עד היום: 
 State Security  - הלאומי  הביטחון  שירות  הוא  הראשון  הגוף 
המדינה  לשירותי  המחלקה  בשם  גם  הידוע   -  )SSS(  Service
סוכנות  הוא  זה  שירות   .)DSS(  Department of State Services
בתוך  מודיעין  איסוף  הוא  העיקרי  תפקידו  הראשית.  הביטחון 
המדינה  נשיא  בעיקר  בכירים,  מדינה  עובדי  ואבטחת  ניגריה 
הניגרית ומושלי המדינות שבפדרציה הניגרית )"אבטחת אישים"(. 
והוא  הנשיאות  לשכת  במסגרת  עצמאית  כיחידה  פועל   SSS-ה

 National  - הלאומי"  הביטחון  "יועץ  ידי  על  ישירות  מפוקח 
Security Adviser. במהלך השנים נמתחה ביקורת חוזרת ונשנית 
מבית ומחוץ על ה-SSS בטענה כי השירות הפך לכלי דיכוי לצרכים 

פוליטיים. 
שתפקידה  הלאומית",  הביון  "סוכנות  הוא  השני  המודיעין  גוף 
 National Intelligence ביון חו"ל ומניעת ביון זר בתוככי ניגריה - 

.)NIA( Agency
השלישי בין גופי המודיעין הוא "סוכנות הביון ההגנתי" )המודיעין 
המקבילה   -  )DIA(  Defence Intelligence Agency  - הצבאי( 

הניגרית לחמ"ן הישראלי.
 Chief of-בית הספר למודיעין בניגריה הוא חלק מגוף זה, הכפוף ל
Defense - המקבילה של שר ההגנה. בבית הספר נערכים קורסים 
אוויר  )יבשה,  הצבא  הלאומי:  הביטחון  גורמי  לכל  והשתלמויות 
וים(, המשטרה ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר )חוץ, משפטים, 
אנרגיה ועוד(. בית הספר מרבה להעסיק גמלאים של צבא ניגריה, 

מתוך תפיסה שיש לנצל את ניסיונם העשיר לטובת המערכת.
בעת ביקור במדינה נפגש תא"ל )מיל'( אפרים לפיד עם מפקד בית 
ושוחח עמו  ימייה( עבדול קאדר,  )גנרל  הספר למודיעין, קומודור 
על הגוף שבראשו הוא עומד ועל האתגרים שעמם הוא מתמודד. 
קאדר )50(, מוסלמי, אשר ביקר בישראל, מעריך מאוד את קהילת 

המודיעין שלנו, שמתמודדת עם אתגרים דומים.
בין שתי המדינות מתקיים שיתוף פעולה רציף. בין היתר התקיים 
מכללת  ביוזמת  משותף  לאומי  ביטחון  קורס  בישראל  לאחרונה 
הגליל בנהלל. מטעם הניגרים ניהל את הקורס סא"ל )חיל אוויר( 

אודומה אודופיה, שפרש לפני שלוש שנים משירות קבע ארוך.  
לגישתו של קומודור קאדר, בגלל אופיין הא-סימטרי של המלחמות 
חשוב  מדינה  לכל  הרלוונטי  הגלובלי  הטרור  ובשל  בעולם  כיום 
לערב את הגורמים האזרחיים של הביטחון הלאומי )כמו המשטרה, 
במאבק  בינלאומי  פעולה  שיתוף  ולקיים  החוץ(  ומשרד  המכס 
ניגריה גובלת עם עוד שבע  בטרור. לשם המחשה, הוא הזכיר כי 
חיוני  שיווק  אזור  על  להגן  צריכות  וכולן  גינאה,  במפרץ  מדינות 

.ומרכזי של נפט לרחבי העולם

שירותי מודיעין בעולם

המודיעין של ניגריה
בעקבות גל פיגועי טרור החלה ניגריה להוביל מהלך לארגון מחדש של שירותי המודיעין שלה  קומודור 
עבדול קאדר, מפקד בית הספר למודיעין של ניגריה, מספר על הגוף שעליו הוא מופקד ועל האתגרים 

העומדים בפני המדינה האפריקאית

סיור של צבא ניגריה. שחקנית במאבק העולמי בטרור
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רפי קיטרון
ד"ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן;

raphik@bezeqint.net

מקובל  כלל  בדרך  אך  אגדות,  אפופה  העתיקה  רומא  של  לידתה 
מועד  ההתחלה.  כנקודת  לפנה"ס  השמינית  המאה  את  לראות 
התפוגה המדויק של רומא נתון גם הוא במחלוקת, אך ניתן לסמן 
עד  הקיסרות  קרסה  שבה  כזו  לספירה  החמישית  המאה  את 

נפילתה הסופית. 
במאות הראשונות לקיומה כעיר הייתה רומא תחת משטר מלוכני. 
במאה השישית לפנה"ס עברה למשטר רפובליקני והתנהלה על ידי 
הסנאט, שמדי שנה בחר בשני קונסולים אשר פעלו כראשי הזרוע 

המבצעית, ובהמשך נוספו תפקידים נוספים, דוגמת הטריבונים.
שלטון  תחת  רומא  הייתה  לפנה"ס  הראשונה  המאה  מסוף  החל 
אוקטביאנוס/ וממשיכו  קיסר  יוליוס  כאשר  "קיסר"  יחיד שנקרא 

אוגוסטוס מסמלים את המעבר. 
בעיקר  רומא,  הפכה  הרפובליקה  בתקופת  עוד 
לטיום  בחבל  דלה  מעיר  צבאית,  יכולת  בזכות 
היה  הבא  השלב  כולה.  באיטליה  לשליטה 
הידועות  שאחת  לאיטליה,  מחוץ  מלחמות 
קרתגו  נגד  הייתה  בהן   - והממושכות   -
של  ה-30  לשנות  עד  הפוניות"(.  )"המלחמות 
את  להרחיב  רומא  הצליחה  הראשונה  המאה 
חלקן  על  התיכון.  הים  ארצות  לכל  השפעתה 
בריתות  קשרה  אחרות  ועם  בפועל  השתלטה 
גם  תקופה  באותה  עליונותה.  את  שהבטיחו 
וגאליה  גרמאניים,  שבטים  של  פלישות  נהדפו 
כולה נכבשה על ידי יוליוס קיסר שאף השתלט 

על חלקים מבריטניה.
שמו  את  )ששינה  שאוקטביאנוס  לאחר 

לאוגוסטוס( הפך לשליט יחיד על האימפריה הרומית חוותה רומא 
תקופה של רגיעה, אך זו לא נמשכה לאורך זמן, ובמאות השנים 
לרוב  פנימיים  מאבקים   - מעטות  לא  תנודות  עברה  היא  הבאות 

ואיומים מחוץ.
האימפריה האדירה השתרעה בשיאה על רוב מערב אירופה, ארצות 
אגן הים התיכון וחלקים מהארצות שמסביב לים השחור. ניהולה 
הרביעית  המאה  ובתחילת  ביותר,  קשה  היה  כזו  אימפריה  של 
 - לשתיים  האימפריה  את  דיוקלטיאנוס  הקיסר  חילק  לספירה 
מזרחית ומערבית. בירת האימפריה המערבית הייתה רומא, ובירתה 
של המזרחית הייתה ביזנטיון, שהפכה לקונסטנטינופול. זאת על 

כדת  הנוצרית  בדת  שהכיר  גם  שהוא  קונסטנטינוס  הקיסר  שם 
הרשמית של האימפריה.

ה-15,  המאה  עד  להתקיים  המשיכה  הביזנטית  האימפריה  בעוד 
- שבטי פולשים מצפון- הידרדרה הקיסרות המערבית במהירות 
לאחר  אותה.  פינו  אך   410 בשנת  העיר  את  כבשו  אירופה  מזרח 
עוד פרפורי גסיסה נאלץ רומולוס, הקיסר האחרון, לוותר על הכתר 
ידי מנהיגו של אחד  )476 לספירה(, לאחר שמינויו לא אושר על 
של  הרשמי  סופה  את  מסמל  זה  ואירוע  הגרמאניים,  השבטים 

האימפריה המערבית.

לא רק עליונות צבאית
לכאורה אמורה הייתה רומא להחזיק מערך מודיעין מאורגן לעילא 
מנקודות  דווקא  היה  צבאי  מודיעין  הפליאה  למרבה  ולעילא. 
החולשה של הצבא הרומי המרשים, לפחות עד המאה הראשונה 
לספירה. כך למשל קובעת רוז מרי שלדון, מומחית להיסטוריה של 
המודיעין, כי למרות לקחים מכישלונות צבאיים 
שתרמה  היא  המודיעין  שחולשת  מהדהדים 
 216( בקנה  חניבעל  מידי  התבוסה  כמו   - להם 
בקרב  הפרתים  בידי  קראסוס  מפלת  לפנה"ס(, 
ארמיניוס  בידי  והתבוסה  לפנה"ס(   53( חרן 
וממרידות   - לפנה"ס(   9 )שנת  הטויטוברי  ביער 
שירות  בפיתוח  רומא  נכשלה  בפרובינציות, 
ביון, הן בצבא והן כזרוע מדינית בשירות החוץ. 
ואף  במלואה,  זו  גישה  תיקנה  לא  הקיסרות  גם 
שפיתחה במשך הזמן מערכת מודיעינית הרי זו 

נועדה בעיקר לצורכי פנים.
הרומאים אף התגאו בכך שניצחו במלחמותיהם 
באמצעות  לא   - והאצילית  הקשה  בדרך 
תחבולות והונאה כאויביהם אלא הודות ליכולתם 
בכך  צדקו  רבה  ובמידה   - הצבאית  ולעליונותם 
שכן הצבא הרומי היה מכונת מלחמה עילאית. כמובן, לא הייתה 
ובפועל נקטו מכלול רחב של פעילויות חשאיות,  זו האמת כולה, 
אין  קרבות.  ועתירת  עולם  חובקת  מאימפריה  וכנדרש  כמצופה 
ממש,  של  ביון  שירות  לאי-הקמת  הסיבה  הייתה  שזו  להניח  גם 

והמחקר אכן התלבט בכך והעלה תשובות רבות ומגוונות.
אחת הגרסאות היא שהאי-הלימות של האיסוף המודיעיני קשורה 
ההחלטות"  קבלת  "תהליך  של  מתוחכם  הלא  להליך  הדוק  קשר 
ברומא, בעיקר ברמה האסטרטגית, ולתקשורת הדלה בין המפקדים 
בשדה לבין הדרג המדיני, קרי הסנאט או הקיסר. בהקשר זה יש 
לזכור כי המצביאים הרומאים היו אחראים בלעדית, עוד בתקופות 

ריגול ומודיעין
ברומא העתיקה

הרומאים, שמודיעין צבאי היה מנקודות החולשה של צבאם, התגאו בכך שניצחו במלחמותיהם הודות לכוחם 
משלוח    מודיעיניות  פעילויות  של  רחב  מכלול  נקטו  הם  בפועל    תחבולות  באמצעות  ולא  הרב  הצבאי 
מרגלים מחופשים אל מחנות האויב, חקירות שבויים ושימוש בקודים ובצפנים היו רק חלק מהדרכים שבהן 

אספו ידיעות

אוגוסטוס. 
הקים שירות 

רצים ממלכתי 
שעסק גם 

בריגול
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וכי  האויב  אודות  על  מידע  לאיסוף  הקדומות, 
שקיבלו  החלטות  על  לסמוך  נטה  הסנאט 
במהלך המערכה. לעומת זאת, ברמה של עיצוב 
ניזונו  שמהם  העיקריים  המידע  ערוצי  מדיניות, 
הסנאט או הקיסר היו: דיווחי שליחים ומשלחות 
אשר נשלחו לאזור מסוים כמעין ועדות בדיקה; 
זרות;  משלחות  הפרובינציות;  מושלי  דו"חות 
משדה  )שליחים(  לגאטים  או  מפקדים  דו"חות 
הקרב. מידע כזה, טוב ככל שיהיה, בושש להגיע 
ליעדו ולא יכול היה לשמש לצרכים אופרטיביים. 
לבסוף יש עוד להזכיר כי באותן מעצמות בעת 
העתיקה שהתברכו בשירותי מודיעין מפותחים, 
סביב  אלה  שירותים  התפתחו  פרס,  דוגמת 
המידע,  התנקז  שאליהן  אוטוקרטיות  דמויות 
ואילו ההתפתחות של רומא הייתה כאמור שונה.

את	 שלח	 מקסימוס	 פביוס	 הקונסול	
אטרוסקי,	 איכר	 של	 במסווה	 אחיו,	
שהרומאים	 אומבריה	 בחבל	 לאזור	
ולנסות	 מידע	 עליו	 לאסוף	 חפצו	
האח,	 לצדם.	 תושביו	 את	 ולגייס	
שדיבר	אטרוסקית	שוטפת	והיה	אמן	
ובסופו	 במשימתו,	 הצליח	 תחפושות,	
של	דבר	השיגו	הרומאים	את	מבוקשם

אמני תחפושות ודוברי שפות
למרות האמור עד כה וכפי שכבר נרמז בין השורות, אין להסיק כי 
הרומאים לא עסקו כלל במודיעין. אומנם לא ננקטו צעדים לארגון 
רשת ממוסדת לאיסוף מידע ברמה האסטרטגית, אך בפועל, בעיקר 
לקראת קרבות )להבדיל משלב היציאה למסע מלחמה(, בוצעו גם 
מודעים  שהיו  מצביאים  היו  ובעיקר  מודיעיניות,  פעילויות  בוצעו 

היטב לחשיבות איסוף המידע המודיעיני. 
עם  המלחמות  לתקופת  קשורה  הבולטות  הדוגמאות  אחת 
לערך  לפנה"ס   300 בשנת  באיטליה.  ההגמוניה  על  האטרוסקים 
איכר  של  במסווה  אחיו,  את  מקסימוס  פביוס  הקונסול  שלח 
עליו  לאסוף  חפצו  שהרומאים  אומבריה  בחבל  לאזור  אטרוסקי, 
לא  אזור שאליו  זה  היה  לצדם.  תושביו  את  ולגייס  ולנסות  מידע 
הצליחו הרומאים עד אז לחדור. האח, שדיבר אטרוסקית שוטפת 
הצליחו  דבר  של  ובסופו  במשימתו,  הצליח  תחפושות,  אמן  והיה 

הרומאים לכרות ברית עם השבטים המקומיים.

מחופשים	 קצינים	 נלוו	 הרומים	 הנציגים	 אל	
למשרתים	ולעבדים	ואלה	בחנו	היטב	את	המחנות.	
סוס	 לחופשי	 הרומים	 שילחו	 הביקורים	 באחד	
ברחבי	 אחריו	 רדפו	 וה"עבדים"	 נמלט,	 שכביכול	

המחנה	וכך	למדו	את	כל	אורחותיו

על  מובא  הסתקלטיות(  שמא  )או  הסתערבות  של  דומה  מעשה 
לרגל  התנדב  "סרטוריוס  כי  המספר  פלוטארכוס  ההיסטוריון  ידי 
את מחנה הקימברים )אחד השבטים הגרמאניים - ר"ק(, התחפש 

הדיבורים  את  לעצמו  סיגל  קלטי,  בלבוש 
השגורים של לשונם כיד צורך של שיחת בריות, 
שראה  לאחר  הברברים.  בין  והתערב  הלך 
בעיניו או שמע מפי אחרים את כל חפצו, חזר 
והמצביא  קונסול   - מריוס  )גאיוס  מאריוס  אל 
ל-102   105 בין  בגאליה  למלחמות  הראשי 
ר"ק(   - הרומים  המצביאים  ומגדולי  לפנה"ס 

ודיווח את המודיעין שאסף".
183-( הסיפור הבא קשור לסקיפיו אפריקנוס 

חניבעל.  את  שניצח  המצביא  לפנה"ס(,   237
לצפון  סקיפיו  הגיע  לפנה"ס   203 בשנת 
אפריקה, לקראת העתקת המערכה נגד קרתגו 
ומתן  משא  כביכול  וניהל  השחורה,  ליבשת 
חסדרובעל  ועם  נומידיה,  מלך  סיפאקס,  עם 
להשגת  כיסוי  אך  זה  היה  למעשה  הקרתגי. 
הנציגים  אל   - יריביו  של  מחנותיהם  על  מידע 
למשרתים  מחופשים  קצינים  נלוו  הרומים 
המחנות.  את  היטב  בחנו  ואלה  ולעבדים 
סוס  לחופשי  הרומים  הביקורים שילחו  באחד 
שכביכול נמלט, וה"עבדים" רדפו אחריו ברחבי 
במהלך  אורחותיו.  כל  את  למדו  וכך  המחנה 
לליוס,  קורנליוס  עמד  שבראשו  אחר,  ביקור 
כמעט שנחשפה המזימה כאשר קצין מקציניו 
אחד  את  מכיר  הוא  כי  סבר  סיפאקס  של 
ה"עבדים" במשלחת הרומית והטיח בו כי אינו 
אלא קצין צבא בכיר שעמו למד בזמנו ביוון. בתגובה סטר לליוס על 
פני ה"עבד" ואף ירק עליו ובין מהלומה למהלומה גידף את העבד 
בהכנעה.  זאת  כל  קיבל  וה"עבד"  רומי,  צבא  לשר  לדמות  שהעז 
כמובן שאנשי סיפאקס, שהכירו היטב את קוד ההתנהגות הרומי 
גוף, שוכנעו  שלפיו רק אנשי המעמדות הנמוכים צפויים לעונשי 

מההצגה, מה עוד שלליוס התנצל על התפרצות הזעם שלו. 
- כגון היות  לאחר שסקיפיו צבר את מרב הפרטים שלהם נזקק 
המבנים בנויים מחומרים דליקים - הוביל את צבאו לפעולת לילה 
לילה  באותו  בחרב.  נטבחו  והנמלטים  באש  הועלו המחנות  שבה 

נשרפו חיים או הוכו בחרב 40 אלף איש. 

הצטמצמה	 לא	 למודיעין	 קיסר	 שייחס	 החשיבות	
רבים	 מאמצים	 הקדיש	 והוא	 טקטי,	 למודיעין	
דמוגרפי,	 מידע	 לרבות	 אסטרטגי	 מודיעין	 לאיסוף	

גיאוגרפי	וכלכלי

יוליוס ואוגוסטוס
שלא  אי-אפשר  למצביאים  מודיעין  בין  הקשר  את  משהזכרנו 
המצביאים  ומגדולי  הרומים  המצביאים  לגדול  להתייחס 
כותב  כך  לפנה"ס(.   44-102( קיסר  יוליוס  הוא  הרי  בהיסטוריה, 
"במסעות  האלוהי":  "קיסר  בספר  סווטוניוס  ההיסטוריון  אודותיו 
המלחמה שלו קשה להכריע מה היה גדול ממה: זהירותו או אומץ 
לבו. מעולם לא הוליך את הצבא בדרכים שסכנת מארב בהן אלא 
לאחר שריגל תחילה את טיב המקומות; גם לבריטניה לא העביר 
אותו קודם שחקר בעצמו את הנמלים, את קו ההפלגה ואת הגישה 

לאי...". 
החשיבות שייחס קיסר למודיעין לא הצטמצמה למודיעין טקטי, 

פביוס מקסימוס. החדיר את אחיו 
בתחפושת לאסוף מידע
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לרבות  אסטרטגי  מודיעין  לאיסוף  רבים  מאמצים  הקדיש  והוא 
למשל,  בגאלים,  מלחמתו  לפני  וכלכלי.  גיאוגרפי  דמוגרפי,  מידע 
זרם אליו מידע על השבטים הגרמאניים שעמם היה עתיד להילחם 
אורח  ביגוד,  אוכל,  מנהגים,  כמו  לנושאים  גם  התייחס  זה  ומידע 

חיים, אמונות טפלות ועוד.
של  דיווחים  כללו  והם  מגוונים  היו  קיסר  של  המודיעין  מקורות 
מפקדים בשטח, חקירות שבויים שהורחבו אל מעבר למידע הטקטי, 

מידע מבעלות ברית שכנות, תחקורי סוחרים ועוד.
את המודיעין הטקטי של טרם קרב שאב קיסר משבויים ומעריקים 

ובעיקר מפרשים ומיחידות סיור )אקספלורטורים וספקולטורים(.
למשימות  גרמאנים(  או  גאלים  ככולם  )רובם  בפרשים  השימוש 
מודיעיניות היה מגוון, ומלבד איסוף מידע קלאסי שלח אותם, למשל, 
אנשיו,  ביטחון  את  ולבנות  כוחו  את  לבחון  כדי  באויב  להתגרות 
ולעיני  רועשת  בצורה  בשטח  לשוטט  אותם  שלח  אחר  ובמקרה 

האויב, כדי להסיח את דעתו מכיוון ההתקפה הממשמשת ובאה.
משכבר  מקובלת  הייתה  ומעריקים  משבויים  מידע  הפקת  כידוע 
כמה  של  גרסאותיהם  את  להשוות  שהקפיד  בכך  בלט  קיסר   -

שבויים ובאורח זה להצליב ולאמת את המידע 
שנשאב מפיהם.

האקספלורטורים/ספקולטורים )טרמינולוגיה 
משתנה לפונקציה שבה ידובר( היו כוח עילית 
של סיירים רכובים הכפוף ישירות למפקד או 
לבעל הסמכות העליונה, וקיסר למשל הקפיד 
משימות  מפקדי  של  אליו  ישירה  גישה  על 
סיור,   - משימות  במגוון  הופעלו  הם  הסיור. 
תצפית, עיקוב אחר האויב, משמר קדמי, ריגול 
איתור  בקרבתו,  או  האויב  במחנה  ותשמוע 
צירי תנועה ומקום למחנה עבור הטור הצועד 
תכופות  המחנה.  של  האבטחה  ממסך  וחלק 
שימוש  שעשו  גאלית  דוברי  ביניהם  היו 
הם  משימותיהם.  מילוי  לצורך  בתחפושות 
לאבטחת  ובצפנים  בקודים  שימוש  עשו  גם 

המידע המסווג.
הופעלו  לעיל  המנויים  האמצעים  כל  כאמור, 
המציא  לא  וקיסר  דנן  מקדמת  הרומי  בצבא 
דבר, אך גדולתו הייתה בשימוש מושכל ביותר 

באותם אמצעים ובמעין שדרוג שלהם.
לעג הגורל הוא שבסופו של דבר שילם קיסר בחייו הוא בשל מחדל 
שהושמה  נגדו,  הקושרים  ברשימת  לעיין  טרח  לא  שכן  מודיעיני 

בידיו טרם הירצחו.

שימוש	 הוא	 גם	 עשה	 אוגוסטוס,	 קיסר,	 של	 יורשו	
העיקרית	 תרומתו	 מלחמותיו.	 במהלך	 במודיעין	
ממלכתי	 רצים	 שירות	 שהקים	 בכך	 הייתה	
לקיים	 לרומא	 שאִפשר	 	,)Cursus publicus-ה(

קשר	קבוע	עם	קצוות	הקיסרות	ההולכת	וגדלה

בקיסרות  שלט  תהפוכות  )שלאחר  אוגוסטוס  קיסר,  של  יורשו 
במודיעין  שימוש  הוא  גם  עשה  לספירה(,   14 ועד  לפנה"ס  מ-31 
במהלך מלחמותיו. תרומתו העיקרית הייתה בכך כי - כמו הפרסים 
 )Cursus publicus-ה( ממלכתי  רצים  שירות  הקים   - לפניו 
לרומא לקיים קשר קבוע עם קצוות הקיסרות ההולכת  שאִפשר 

מבין  בעיקר  מהצבא,  כלל  בדרך  נלקחו  הרצים/בלדרים  וגדלה. 
משימות  עליהם  הוטלו  הזמן  עם  לעיל.  המוזכרים  הספקולטרים 
נוספות, חשאיות יותר, כמו ריגול, מעצר אישים פוליטיים, שמירה 
על חשודים ואף הוצאות להורג של נידונים. כך למשל ניתן ללמוד 
מהברית החדשה כי היה זה ספקולטור שנשלח לבית המעצר עם 

פקודת ההוצאה להורג של יוחנן המטביל. 

לכל	אציל	רומי	הייתה	רשת	פרטית	של	מרגלים/
מלשינים	מכל	התחומים,	המעמדות	והמינים,	ואלה	
דיווחו	לו	על	ההתרחשויות	אצל	יריביו	ובסנאט	ואף	

על	המתרחש	בביתו	שלו

רשתות ריגול פרטיות
כפי שצוין לעיל צמחו שירותי המודיעין של העולם העתיק סביב 
עת  הרפובליקה,  תקופת  שלהי  של  ברומא  אוטוקרטיות.  דמויות 
רשתות  ולכן  יחיד,  שליט  היה  לא  האימפריה,  להתעצב  החלה 
של  פרטיות  רשתות  היו  היחידות  המודיעין 
בני  עצמאיים,  מצביאים  או  פוליטיקאים 
בזה  זה  מרות  שהתחרו  הגבוהים,  המעמדות 
ונזקקו על כן למידע מרבי על אודות יריביהם. 
של  פרטית  רשת  הייתה  רומי  אציל  לכל 
המעמדות  התחומים,  מכל  מרגלים/מלשינים 
והמינים, ואלה דיווחו לו על ההתרחשויות אצל 
יריביו ובסנאט ואף על המתרחש בביתו שלו. 
במידה רבה מנעה תופעת הרשתות הפרטיות 
לצורכי  גם   - מרכזי  מודיעין  ארגון  יצירת 
את  בו  יתפוש  היריבים  - מחשש שאחד  חוץ 

השליטה.
הייתה  זה  בהקשר  ביותר  הבולטת  הדמות   
 53-115( קראסוס  ליקינוס  מרקוס  של  זו 
היה  הוא  עסקים.  ואיש  פוליטיקאי  לפנה"ס(, 
לרשת  הודות  שכן  ברומא  העשיר  האיש 
והראשון  מידע  לקבל  הראשון  היה  שהקים 
והוא  משפחתי,  היה  הראשוני  הונו  להגיב. 
הוסיף עליו בעסקאות נדל"ן, בסחר עבדים וכן 
רק  כיבו שריפה  כבאיו   - שלו  המפוקפק  הכבאות  שירות  ידי  על 
לאחר שהבעלים הסכים למכור לו את הנכס במחיר נמוך ביותר. 
בראש  שעמד  לאחר   - הפוליטית  לזירה  גם  נכנס  להונו  הודות 
עם  ברית  כרת  לפנה"ס,  ב-71  מרד העבדים של ספרטקוס,  דיכוי 
פומפיוס, והשניים נבחרו לקונסולים. בשנת 60 לפנה"ס היה חלק 
מהטריומווירט הראשון יחד עם יוליוס קיסר ופומפיוס, והשלושה 
שלטו ברומא ללא עוררין. לבסוף, בחפשו תהילה צבאית, התמנה 
של  המרים  יריביה  הפרתים,  נגד  מלחמה  במסע  סוריה.  למושל 

רומא כשל קראסוס, הובס בקרב חרן ונהרג. 
קראסוס היה כאמור הבולט ביותר מבחינת רשת המודיעין שהקים 
וניהל, אך גם חבריו לטריומווירט, קיסר ופומפיוס, החזיקו רשתות 
האזרחים  מלחמת  במהלך  זה  נגד  זה  הפעילו  שאותן  מודיעין 

שהביאה לבסוף לנפילת הרפובליקה. 
ולבסוף נזכיר עוד בהקשר זה את המדינאי/סופר/פילוסוף ציצרו 
אחד  את  לסכל  הצליח  לפנה"ס,   63 בשנת  קונסול,  שבהיותו 
האיומים הידועים ביותר על הרפובליקה לאחר שחשף, באמצעות 

רשת המודיעין שלו, קשר בראשותו של לוקיוס קטלינה.

מרקוס ליקינוס קראסוס. הקים וניהל 
רשת מודיעין ענפה
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משטרה חשאית
מסיבות  מתו  הקיסרים  מבין  בלבד  מעטים  הקיסרות  בתקופת 
הביא  זה  מצב  להתנקשויות.  קורבן  נפל  המוחלט  ורובם  טבעיות 
לכך שעיקר מאמצי האיסוף המודיעיני הופנה כלפי אויבים מבית. 
הכלי העיקרי בשירות הקיסרים היו המודיעים )Delatores( כאשר 
חיילי המשמר הפרטוריאני פועלים כסוכני חרש במעצר החשודים. 

החל	 הדריאנוס	 הקיסר	 של	 שלטונו	 בתקופת	
ללכת	 חשאית	 כמשטרה	 הפרומנטרי	 של	 שמעם	
זמן	 בכל	 איש	 כ-200	 מנו	 הערכה	 פי	 על	 לפניהם.	
לבשו	 ואף	 קיומם	 את	 הסתירו	 לא	 ולמעשה	 נתון	
מדים	מיוחדים,	זולת	כאשר	עסקו	בפעילות	חשאית

חשאית  משטרה  מעין  להתפתחות  הביאה  ששררה  הפרנויה 
שנודעה כפְרּומֶנְטָרִי. גוף זה נוצר במקורו בתקופת שלטון הקיסר 
והושתת על מש"קים בצבא הרומי  )96-81 לספירה(  דומיטיאנוס 
גרעיני  וחלוקת  ברכישת  עסקו  )במקור  לאספקה  אחראים  שהיו 
ברומא,  היה  מושבם  הלגיונות.  עבור   )frumentum  - תבואה 
מיסים  כגובי  פעלו  תחילה  לקיסר.  ישירות  אחראי  היה  ומפקדם 
נוכח  אולם  תבואה,  לאספקת  כאמור  דאגו  ובעיקר  ובלדרים 
ונגישותם הוטלו עליהם משימות מודיעיניות כמו פיקוח  ניידותם 
על הצבא ועל המנגנון הקיסרי וכן על האוכלוסיות המקומיות. עם 
הזמן החליפו את הספקולטורים שבהם דובר לעיל במשימות של 
בתקופת  חשאית.  כמשטרה  ולבסוף  מודיעיניות  איגרות  העברת 
 138-117 בשנים  )ששלט  הדריאנוס  הקיסר  של  שלטונו 
לספירה(, אשר בלם את התפשטות הממלכה והפנה מבטו פנימה, 
לפניהם.  ללכת  חשאית  כמשטרה  הפרומנטרי  של  שמעם  החל 
על פי הערכה מנו כ-200 איש בכל זמן נתון ולמעשה לא הסתירו 

את קיומם ואף לבשו מדים מיוחדים, זולת כאשר עסקו בפעילות 
אך  הקיסרית  החצר  נגד  כמרגלים  הפעילם  הדריאנוס  חשאית. 
בסוף המאה השנייה ובמאה השלישית כבר עקבו אחרי מצביאים, 
לרציחות  נוצלו  גם  הנראה  וככל  נוצרים  ואחרי  סנאטורים  אחרי 
פוליטיות. עקב מעורבותם בגביית מיסים, בריגול ובמעצרים בקרב 
שככל  עוד  מה  האימפריה,  ברחבי  לשנואים  הפכו  האוכלוסייה 
כניצבים  עצמם  את  ראו  והם  בקרבם  השחיתות  פשתה  הנראה 
לספירה(   305-284( דיוקלטיאנוס  הקיסר  לזאת  אי  לחוק.  מעל 
פירק את הפרומנטרי, אך הוא לא היה כה תמים עד כדי השארת 
רומא ללא תחליף נאות. במקומם עשה שימוש ב"סוכנים כלליים" 
)agents in rebus( שהגיעו מרקע אזרחי לעומת הרקע הצבאי 
של קודמיהם אך מילאו אותן משימות. מספרם גדל בהרבה והגיע 
כלפיהם,  נמשך התיעוב  למרות השינוי הקוסמטי  איש.  לכ-1,200 
אך פעילותם נמשכה, ואף בשנת 700, באימפריה הביזנטית, מוזכר 

קיומם. 
על  גם  הוטלו  פנים  וביטחון  מודיעין  של  ואחרות  כאלה  משימות 
גופים שונים אחרים, אך בכל אלה לא היה די לדידם של מעסיקיהם 

שכן, כאמור, 75 אחוזים מן הקיסרים נפלו קורבן להתנקשויות. 
לסיכום - למרות הצהרותיהם הצדקניות עסקו הרומאים במודיעין 
לא  מעולם  כי  הדבר  נכון  זאת  עם  רבה.  באינטנסיביות  ובריגול 
דוגמת  גופים,  הפעילו  היותר  ולכל  רשמי  מודיעיני  ארגון  הקימו 
הפרומנטורים, במשימות מודיעיניות שונות. מאחר שהגנת הקיסר 
כלפי  מופנית  המודיעינית  הפעילות  רוב  הייתה  למרכזית,  הפכה 
פנים וכך, בעיקר אחרי המאה השלישית, השגיחו הרומאים יותר 

 .זה על זה מאשר על אויבי הקיסרות

של  האינטרנטית  בגרסה  המל"מ,  באתר  מופיעה  המקורות  רשימת 
הגיליון בעמ' 49

שרידי קרתגו. המשא ומתן עמה היה כיסוי להשגת מידע
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לסקירה של דני אשר על המודיעין הקרבי במלחמת שלום 
הגליל ראוי להוסיף שתי עובדות חשובות לפסקה על מערך 

האיסוף:
במבצע  המודיעין  עבודת  של  והמורכבות  הגיוון  רקע  על   .1
זה הוקם לראשונה, ביוזמת מחלקת איסוף, חמ"ל מודיעין 
פעלו  שם  ברלב(,  הקוד  שם  לו  )שניתן  בבירות  משולב 
מסביב לשעון נציגים מכל גורמי האיסוף, המחקר והמוסד.
אשר לתרומתו של הסיגינט הטקטי בשל"ג ראוי להזכיר   .2
)גנ"ד( של  יחידת ההאזנה הניידת  ידיעה "מצילת חיים": 
אוגמ"ר 91 קלטה מידע חיוני שהביא לחילוצו של החייל 
ונחשב  בצור  פליטים  למחנה  בטעות  שנקלע  טלבי  אפי 

נעדר או שבוי עד שחולץ.
אפרים לפיד,
רמ"ח איסוף במלחמת שלום הגליל

על המאמר "המודיעין הקרבי 
במלחמת שלום הגליל", 

גיליון 63, מאי 2012 

30 שנה למלחמת שלום הגליל - ציון האירוע זכה לסיקור באמצעי 
התקשורת, בכנסים וכדומה. גם הגיליון המיוחד של "מבט מל"מ", 
המלחמה,  של  ייחודיים  היבטים  קוראיו  לציבור  הביא  שבהחלט 
בנושא  מהמאמרים  חלק  משקראתי  אך  ונכון,  ראוי  לדעתי  היה 
חשתי זעם ואכזבה גדולה. המלחמה הזאת הייתה מחדל מודיעיני 
בהתנהלות  לחלוטין!  מכך  התעלמו  והמאמרים   - איום  אסטרטגי 
ההנהגה הפוליטית, הצבאית והמודיעינית לפני המלחמה, במהלכה 
צה"ל  של  הבסיסיים  בערכים  שפגעו  תקדימים  ניטעו  ולאחריה 
על  הישראלית אלא  על הפוליטיקה  רק  לא  ויצרו השלכות קשות 
כלל החברה בישראל. בגיליון מיוחד כזה, שחלק מהכותבים בו היו 
בעמדות השפעה על המלחמה ההיא ועדיין לא רואים )או - רואים 
אך לא מודים( במה טעו גם אחרי 30 שנה, זה לא רק מאכזב אלא 

גם עצוב מאוד.
 בקיץ 1981 "נשלפתי" מלימודיי ומוניתי לראש ענף לבנון בפיקוד 
חומר  הכנת  על  שקדתי  טובים  אנשים  הרבה  עם  יחד  הצפון. 
)הייתי  והנאיבי  הצעיר  אני  ראיתי,  המודיעין למלחמה. מהר מאוד 
אז בן 27(, איך אנו צועדים בעיניים פקוחות ל"מלחמת שולל" ואיך 
מערכת צבאית ומודיעינית מתגייסת להצדיק חזון בלתי ריאלי של 

שר ביטחון שאפתן.  
הדבר בא לידי ביטוי כבר שנה לפני המלחמה באופן המוגזם שבו 
הוצג האיום הפלסטיני. כמי שהשתתף בכמה תרגילים בצה"ל הבנתי 
שה"גדודים" וה"חטיבות" הפלסטיניים בלבנון הם לא יותר מ"דמה", 
בעוד שבאמ"ן מחקר הם הוצגו ככוח בעל יכולות צבאיות מרשימות. 
אזכיר גם כי בשנה שלפני המלחמה היה הגבול הלבנוני שקט באופן 
יחסי )הייתה הפסקת אש עם אש"ף(, ובפרט אם משווים ל"שקט" 

שהשתרר במהלך 18 השנים שאחרי של"ג...
טענתי  הקודמים,  בתפקידיי  הנוצריים  הכוחות  את  שהכיר  כמי 
לאורך כל התקופה שהם לא יותר ממשענת קנה רצוץ. אך מנחם 
לא   - מחקר  באמ"ן  גם  מעטה  לא  ובמידה   - ואנשיו  נבות  )נחיק( 
נתנו לעובדות לבלבל אותם, ומתקבל הרושם שנחיק, כפי שעולה 
ממאמרו בחוברת, הוזה עד עצם היום הזה כשהוא טוען כי "המוסד 

התנגד ליציאה למלחמה".
והשולל הלך והתפתח. בעוד בכנסת ובממשלה מדברים על 40 ק"מ 
בלבד ועל הימנעות מתקיפת הסורים, מכינה המערכת הצבאית תיק 
ויעדי תקיפת טילי קרקע-אוויר, והתבטאויותיו של שר  יעד בירות 
לספק  מקום  מותירות  לא  הצבאיות  התוכניות  באישורי  הביטחון 

בדבר היעד הסופי. 
היה  נכחתי  שבהם  הצפון  בפיקוד  הממשלה  חברי  בביקורי 
השאלות  פי  ועל  שהציג,  כמעט-הבלעדי  הדובר  הביטחון  שר 
וההתייחסויות של שרי הממשלה היה ברור לכל בר-דעת שאין להם 
בכישלון  הכרוכים  ולסיכונים  בלבנון  לנעשה  בנוגע  בסיסית  הבנה 
יערי  והקצונה הבכירה של אמ"ן שתקה! אבי  ה"חזון האסטרטגי". 
מציין במאמרו שהשגיאה המרכזית של אמ"ן הייתה "פיגור בהבנת 
צמיחת הכוח השיעי בלבנון". היסטוריונים לא אוהבים שמשתמשים 
בדיעבד במושג "אם", אך בסוגיה השיעית אנו חייבים לשאול באומץ: 
היכן היו כל אלה שדחו על הסף את עשרות הפניות של השיעים 
שיתוף  לקיים  וביקשו  צה"ל  לכוחות  פנו  חברי מפלגת אמל אשר 
פעולה נגד הפלסטינים ונגד משמרות המהפכה האיראניים, שכבר 

על הגיליון המיוחד "30 שנה למלחמת שלום
הגליל", גיליון 63, מאי 2012 

שהו באותו זמן בלבנון, 
ולא נענו כי היינו בעלי 
הנוצרים?  של  ברית 
צפון  פיקוד  מודיעין 

הראשון  היה  לבנון  ענף 
שהפיץ ידיעה שלפיה החל טבח במחנות הפליטים 

שהופעלו  והלחצים  אישי  באופן  שעברתי  הקשה  המסע  בבירות. 
אמ"ן,  ראש  של  והן  הביטחון  שר  של  מקורבים  ידי  על  הן  עליי, 
בעיניי  היו  בוועדה  עדותי  על  להשפיע  בניסיון  כהן  ועדת  לקראת 
אז - ונשארו עד היום - נקודת שפל ערכית ומוסרית קשה מנשוא.  
מדכא אותי ששר ביטחון שהוליך שולל ממשלה, בסיוע שקט של 
צמרת המודיעין, שגרם לכישלון אסטרטגי למדינת ישראל בלבנון 
ושוועדת חקירה ממלכתית קבעה שלא יוכל לשרת יותר כשר ביטחון 
נבחר להיות ראש ממשלה. ושקציני אמ"ן, שנכשלו הן בהערכותיהם 
והן בשתיקתם, התקדמו לדרגות בכירות ועשו טעויות רבות נוספות. 
לענייני  עת  לכתב  במאמר  שנה,   30 שאחרי  בהבנתי  נתפס  בלתי 
באותיות  לציין  מהכותבים  לאחד  לא  אף  אומץ  היה  לא  מודיעין, 
של קידוש לבנה: מחדל! ואף יותר מזה: ששותפים למחדל, במקום 
הקרב  סיפור  את  עשורים,  שלושה  לאחר  וביושר,  בכנות  לספר 
מצאו דווקא בגיליון המיוחד הזה במה להמשיך בתיאור כוזב של 

מהלכים... וממשיכים ב"הולכת שולל". 

יוסי דסקל,
ראש ענף לבנון בפיקוד הצפון במלחמת שלום הגליל

תגובות



39גיליון 64 אוקטובר 382012 גיליון 64 חשוון תשע”ג

סוכן  "מלכודת  למאמר  התגובות  על 
הצמרת", גיליון 63, מאי 2012 

תגובות

התגובות לרשימתי הקצרה תפסו ארבעה עמודים בגיליון "מבט מל"מ". יכולתי להגיב 
לא  מכך.  להימנע  והחלטתי  בתגובה,  שהועלו  השונות  לטענות  ולהתייחס  באריכות 
מוכן  ואיני  הכיפורים,  יום  מלחמת  ערב  השגויה  המודיעין  בהערכת  לדון  התכוונתי 

להיגרר לכך. 
אשרף מרואן היה ללא ספק "סוכן צמרת" ואף "סוכן-על". כולנו תפילה כי גם היום 
ומחר יעמדו לרשות המודיעין מקורות צמרת ברמתו, בין אם יהיו אלה מקורות המוסד, 

מקורות שב"כ או מקורות חמ"ן.
כולנו   - יהיו  ואפילו  "מושתלים",  יהיו  כי מקורות אלה לא  אני מניח שכולנו תפילה 

תפילה שלא ניפול ברשת שינסו לטמון לנו.
המכוונת  אזהרה  לעתיד.  כאזהרה  ייעדתי  שפרסמתי  )יחסית(  הקצרה  הרשימה  את 
לכלל הגדול של אנשי קהילת המודיעין אך גם לדרג הצבאי והמדיני הבכיר. ואני חוזר 
ומצטט את דבריי - "אסור בתכלית האיסור להקנות להם )לסוכני הצמרת( מעמד-על, 
מעמד שבו הם, והם בלבד, שקולים כנגד כל המידע המודיעיני הרב המצוי בידינו. כל 

מקור עלול מסיבות שונות לאכזב מדי פעם ולא לעמוד בציפיות". 
את פרשת אשרף מרואן ואת גלגולי הערכת המודיעין שקדמה למלחמת יום הכיפורים 

הבאתי רק לצורכי הדגמה והמחשה של הסכנה בהקניית "מעמד-על" למקורות אלה.
ארבע התגובות לרשימה מתייחסות לעובדות. הן אינן מתייחסות לתגובות הפסיכולוגיות 

של הנוגעים בדבר בעת מעשה.
כאן אביא סיפור אישי. בבוקר 5 באוקטובר 1973 לא ידעתי דבר על המתרחש בזירה, 
נקראתי  ג'  כוננות  מצב  על  משהוכרז  אולם  מרואן.  אשרף  של  קיומו  על  ידעתי  לא 
במצב  הייתי  המצב.  תמונת  את  שלו  אריה  הציג  שבו  הרמטכ"ל  סגן  אצל  לתדרוך 
"ניטרלי ואובייקטיבי" ויצאתי מן התדרוך בתחושה של מלחמה ודאית. משם התפרצתי 
מצב  "אכן,   - מילואים. תשובתו  מגייסים  איננו  למה  ושאלתיו  הרמטכ"ל  לחדרו של 

מדאיג, אך החלטנו להמתין ולראות עוד יום-יומיים".
ראש המוסד זומן לפגישה דחופה עם מרואן על בסיס מילת קוד שפירושה כי "משהו 
עומד לקרות". קודם שיצא לחו"ל עדכן ראש המוסד את ראש אמ"ן בזימון שקיבל, 
הנוסח המדויק  היה  יודע מה  איני  הפגישה.  לתוצאות  להמתין  החליטו  ובעצה אחת 
של אותה בקשת פגישה וכיצד ראוי היה לקרוא ולפרש את מילת הקוד. אין ספק שזו 
ובכל זאת החליטו השניים להימנע  התקבלה בעיצומו של המתח המודיעיני ששרר, 

מצלצול בפעמונים ולהמתין לתוצאות הפגישה.
לקט  להפיץ  רצה  באוקטובר,   5 שישי  ביום  באמ"ן  התורן  הקצין  תהילה,  אילן  רס"ן 
המצטט מקור חי שמסביר את פינוי משפחות המומחים הסובייטיים בהחלטה ערבית 
לצאת למלחמה בישראל. הפצת לקט זה עוכבה בהוראת ראש אמ"ן כי צפויה להגיע 

ידיעה חשובה באותו לילה מראש המוסד...
ה"דרג המדיני" - ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל - היו שותפי סוד והכירו את 
זהותו של המקור ואת מעמדו הבכיר. הם היו קוראים קבועים של דיווחיו המפורטים 
)יחד עם חומר איכותי אחר, כמובן, ממקורות המוסד ואמ"ן(. כאן נכנס ככל הנראה 
ולדיווחיו  למקור  הקברניטים  של  המיוחד  היחס  התפתחות   - הפסיכולוגי  המרכיב 

והציפייה לשמוע ממנו מידע מרגיע או התרעה מחייבת.
כתבתי שקראתי ושמעתי את כל הטיעונים לגבי המקור ואמינותו. ב-1974 אף יזמתי 
בדיקה מיוחדת בעניין זה. ואף על פי כן אין לי דעה חד-משמעית. יחד עם זאת, אין לכך 
ויחיד. הגישה  חשיבות בכל הנוגע לטענתי להישמר מתלות-יתר במקור צמרת אחד 

חייבת להיות - "כבדהו וחשדהו!" 

שלמה גזית,
לשעבר ראש אמ"ן

מאיר עמית
האיש והמוסד

מאת: אמנון ז'קונט
הוצאת ידיעות ספרים, 2012,

392 עמודים

ממשלה,  וראש  חוץ  שר  בלפור,  ג'יימס  ארתור 
צריכה  טובה  "ביוגרפיה  כי  עין  בקריצת  לומר  נהג 
להיכתב על ידי שונא שנון". ספרו של אמנון ז'קונט, 
"מאיר עמית - האיש והמוסד", ניזום ונכתב על ידי 
אוהבים, ובהם המחבר, המרואיינים ובני המשפחה. 
עורר  הוא  עמית.  את  לאהוב  היה שלא  אכן, קשה 
רעה  מילה  הייתה  לא  לאיש  הערצה.  ואף  הערכה 
ראש  אמ"ן,  ראש  עמית,  הוא:  נהפוך  עליו.  לומר 
- היה  ומייסד המל"מ  כור, ח"כ, שר  המוסד, מנכ"ל 
ספר  התוצאה:  ונאהב.  אוהב  אנשים.  של  איש 

מפרגן בנוסח "חברים מספרים על...". 
נערכו  ראויה.  ריאיון  עבודת  עשו  ועוזריו  המחבר 
שיחות עם עשרות עדים. בכך עיקר חשיבותו של 
הספר. הרי הדור הולך ופוחת במהירות, ותוך הרף 
מה  הישירה.  העדות  בעלי  גם  ייעלמו  היסטורי  עין 
שחסר בספר, לטעמי, הוא דבר מה חדש, סוג של 
גילוי מהארכיון. משהו שהופך הופעת ספר לאירוע 
על  פחות  המתבסס  משהו  הדים.  מעורר  חשוב, 

ספרים שכבר נכתבו. 
עוצר  הקורא  ההוליסטית.  בגישה  בחר  המחבר 
ברגע  פותח  הוא  עמית.  בחיי  ותחנה  תחנה  בכל 
לידתו בכביש המיתולוגי טבריה-צמח ומסיים ברגע 
שאיננו מסוגל עוד לנשום ומובל באמבולנס לבית 
 - אחרת  שגישה  ייתכן  מותו.  נקבע  שם  החולים, 
מוסד(  )אמ"ן,  האיש  של  מבצעית  ביוגרפיה  כמו 
או ביוגרפיה כלכלית-פוליטית )כור, ד"ש( - הייתה 

מציגה לקורא פרופיל מרחיב יותר של עמית.
אוהביו  ידי  על  נכתב  שהספר  נסכים  אם  לסיכום: 
למען אוהביו - ובכך כוחו וחולשתו - נוכל ליהנות 
מתיאור שוטף של הדרך שבמהלכה הפך הילד הכי 
"מיידעלה"  ידי חבריו  ומי שכונה על   - קטן בכיתה 
ראש  מרשים,  לגבר   - הנמוכה  קומתו  שום  על 

ארגוני הביון המרכזיים של מדינת ישראל.

יוסף ארגמן, היסטוריון צבאי

מודיעין וספר
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בין אוגוסט 1971 לאוקטובר 1973: 
מה השתנה בהערכת המודיעין 

הישראלי וקברניטי צה"ל 
באוגוסט 1971 נערך תדרוך מקיף לתת-מזכיר המדינה האמריקאי מפי הרמטכ"ל דאז חיים בר-לב, ראש אמ"ן 
אהרון יריב ומפקד חיל האוויר מוטי הוד  דרך הדברים שנאמרו בו ניתן לראות את השוני שבין הערכת 
צמרת צה"ל את יכולות הצבאות הערביים ואת תרחישי הלחימה האפשריים בינם לבין צה"ל ב-1971 לבין 

ההערכה שרווחה שנתיים מאוחר יותר, באוקטובר 1973, ערב מלחמת יום הכיפורים 

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.

מאיר בוימפלד 
ושדה  מחקר  בתפקידי  שירת  )מיל'(,  אל"מ 

ואכ הדרכה  מחקר,  ובתפקידי  המודיעין  ־בחיל 
בהיסטוריה  דוקטורנט  במוסד.  איסוף  וונת 

באוניברסיטת חיפה 

הערכת  את  להציג  היא  זה  מאמר  מטרת 
הפיקוד  תפיסות  ואת  הישראלי  המודיעין 
הבכיר של צה"ל, נכון לאוגוסט 1971, באשר 
ערב,  למדינות  ישראל  בין  הצבאי  למאזן 
ליכולת  ערב,  צבאות  של  הלחימה  ליכולות 
הלחימה  לתרחישי  מולם,  צה"ל  של  המענה 
האפשריים ביניהם ולצרכיו של צה"ל בציוד 
ובאמל"ח כדי לעמוד בהתמודדות זו. המאמר 
מבוסס על תדרוך מקיף שהעניקו הרמטכ"ל 
יריב  אהרון  אמ"ן  ראש  בר-לב,  חיים  דאז 
לתת-מזכיר  הוד  מוטי  האוויר  חיל  ומפקד 

המדינה של ארה"ב, ג'וזף סיסקו, ב-3 באוגוסט 1.1971 תדרוך זה 
מספק הזדמנות ייחודית להשוות את ההערכות והתפיסות שרווחו 
בצמרת צה"ל אז, לעומת התקופה של ערב מלחמת יום הכיפורים 
שבה, כפי שנראה להלן, חל שינוי מהותי בהערכת יחסי הכוחות, 
וכפועל יוצא מכך - בהערכת יכולות האויב ותרחישי הלחימה מולו.

רקע
 בין 30 ביולי ל-5 באוגוסט 1971 ביקר בישראל תת-מזכיר המדינה 
נועד לחלץ את המגעים להשגת  ג'וזף סיסקו. ביקורו  האמריקאי 
הסדר חלקי בתעלת סואץ בין מצרים וישראל - שהתנהלו בתיווך 
אמריקאי מאז 6 במרס 1971 - מהמבוי הסתום שאליו נקלעו עקב 
חילוקי דעות בין הצדדים על מהות ההסכם המתגבש ותוכן סעיפיו. 
לחלץ  שהסיכויים  הניחו  האמריקאית  המדינה  מחלקת  ראשי 
ויתורים מן הצד המצרי בסוגיות השנויות במחלוקת הם קלושים. 
עמדו  הניחו,  כך  שמולו,  הישראלי  בצד  להתמקד  העדיפו  כן  על 

 Meeting: U.S. Asst. Secretary :1  ראו מסמך לשכת ראש הממשלה
 Of State Mr. Joseph Sisco and Israel Chief of Staff Gen.

 .Bar-Lev and Members of the General Staff, Aug. 3, 1971
גנזך המדינה, תיק א-7029/6.

לרשותם מנופי לחץ יעילים, ובראשם ההחלטה 
על המשך אספקת מטוסי קרב מסוג "פנטום", 
הנשיא  החלטת   .1971 ביוני  שהסתיימה 
ניקסון על חידוש אספקת המטוסים לישראל 
הייתה מותנית במידה רבה בהמלצת מחלקת 
וישראל(  )ארה"ב  הצדדים  ולשני  המדינה, 
ההיענות  מידת  בין  זיקה  שקיימת  ברור  היה 
בעניין  סיסקו  של  לרעיונותיו  הישראלית 
ההסדר החלקי לבין חידוש אספקת המטוסים 

)אף שהעדיפו לעמעם זאת, מטעמיהם(.
ערב צאתו לישראל למד סיסקו את סוגיית 
ערב  למדינות  ישראל  בין  הצבאי  המאזן 
משגריר  ביקש  הוא  הפנטגון.  מומחי  עם 
גם  להיפגש  רבין,  יצחק  בארה"ב,  ישראל 
עמם  ולדון  צה"ל  של  הבכירים  מפקדיו  עם 

בעיקר בנושא זה. 
אני מבקש להתמקד בשיחת התדרוך בין סיסקו לקברניטי צה"ל 
האמריקאי,  האורח  את  לשכנע  הישראלי,  הצד  בעיני  שנועדה, 
ובאמצעותו את צמרת הממשל בוושינגטון, "להפשיר" את אספקת 

מטוסי ה"פנטום" לישראל.

סורי	 לסיוע	 מקווים	 יריב,	 אהרון	 אמר	 המצרים,	
במלחמה,	אך	אין	מדובר	מבחינתם	בתנאי	למימוש	
אופציה	צבאית.	ידוע	לנו	על	שיתוף	פעולה	נרחב	
מתכוננות,	 וסוריה	 מצרים	 המדינות.	 שתי	 בין	

מתארגנות,	מצטיידות	ומתאמנות

הערכת המודיעין של יריב 
ראש אמ"ן אהרון יריב ציין כי סאדאת חותר למצות את התהליך 
לתמוך  כדי  גם  צבאית,  אופציה  במקביל  מכין  אבל  המדיני 
במאמצים המדיניים וגם למקרה של קריסת הערוץ המדיני. אשר 
יריב לשתי חלופות: הראשונה  לאופציה צבאית מצרית, התייחס 
- מאמץ צליחה מקיף של התעלה שמטרתו עשויה להיות כיבוש 
בשל  ראשון,  בשלב  סביר  כפחות  הוערך  כזה  מהלך  מסיני.  חלק 
הסיכונים הכרוכים בו. החלופה השנייה - סוג משופר של מלחמת 

ראש אמ"ן ב-1971, אלוף אהרון יריב

ודיעיון
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מודיעיון
התשה שתכלול גם תקיפות אוויריות, פשיטות 
קומנדו מהיבשה, מהאוויר ומהים ואף תפיסת 
מוגבל.  זמן  לפרק  בשטחנו  שטח/מאחז 
מטרתה תהיה לגרום לישראל אבידות קשות 
שיניעו אותה לפשרות מדיניות. אם מהלך כזה 
על  לחשוב  עשויים  הם  המצרים,  בידי  יצלח 

מאמץ צליחה נרחב בשלב מאוחר יותר.
סורי  לסיוע  מקווים  יריב,  אמר  המצרים, 
בתנאי  מבחינתם  מדובר  אין  אך  במלחמה, 
ידוע לנו על שיתוף  למימוש אופציה צבאית. 
פעולה נרחב בין שתי המדינות. מצרים וסוריה 
ומתאמנות  מצטיידות  מתארגנות,  מתכוננות, 
לשתי החלופות. אף שצליחת התעלה פחות 
מצוי  המצרים  בידי  הראשון,  בשלב  סבירה 

לצלוח  המצרי  הצבא  על  יהיה  אם  לביצועה.  הנדרש  הציוד  כל 
את התעלה ללא התנגדות או לחימה, הוא יוכל להעביר את עיקר 

כוחותיו לגדה המזרחית בתוך 13 שעות.

לפי	אהרון	יריב,	אף	שצליחת	התעלה	פחות	סבירה	
בשלב	הראשון,	בידי	המצרים	מצוי	כל	הציוד	הנדרש	
את	 לצלוח	 המצרי	 הצבא	 על	 יהיה	 אם	 לביצועה.	
התעלה	ללא	התנגדות	או	לחימה,	הוא	יוכל	להעביר	

את	עיקר	כוחותיו	לגדה	המזרחית	בתוך	13	שעות

על  מוקדמת  מודיעינית  התרעה  בהינתן  אם  לדעת  ביקש  סיסקו 
ובהנחה  כוונה מצרית לצלוח את התעלה בתוך 24 או 48 שעות, 
על  כזה  מהלך  למנוע  יוכל  האם  לידיו,  היוזמה  את  ייטול  שצה"ל 
ההגנה  מערך  הרמטכ"ל:  ענה  כך  על  הקיימות.  יכולותיו  בסיס 
להקשות  עתיד  התעלה  לאורך  הפרוס  הצפוף  המצרי  האווירית 
מאיתנו  יגבה  כזה  מהלך  אבל  אותו,  לתקוף  עלינו  יהיה  עלינו. 
מחיר, ולכן אנו זקוקים לתוספת מטוסי "פנטום" ולחימוש לתקיפת 

.)CBU סוללות הטילים )פצצות
יריב תיאר בפני האורח את הכנות צבא מצרים לצליחת התעלה 
והדגיש כי אף שמדובר בחלופה הפחות סבירה למימוש, המצרים 
הוא  אותה.  לנקוט  יחליטו  אם  הכנות  של  למינימום  רק  יזדקקו 
מערכת  ואת  המצרי  הצבא  את תהליכי ההתעצמות שעבר  פירט 

אם  צליחה.  אימוני  לרבות  שביצע,  האימונים 
שסוריה  סביר  הלחימה,  את  תחדש  מצרים 
ארטילרי  בירי  ראשון  בשלב  אליה,  תצטרף 
במהלכים  גם   - ובהמשך  אוויריות,  ובתקיפות 

קרקעיים.
יריב המשיך וסקר בפני סיסקו את פריטי הרכש 
האחרונה,  בשנה  למצרים  שהגיעו  הצבאי 
את  המשופרים;  המיג-21  מטוסי  על  בדגש 
בגובה  בתקיפה  המצרי  האוויר  חיל  אימוני 
למצרים;  שסופקו  המכ"ם  מערכות  את  נמוך; 
את אספקת האמל"ח לסוריה בשנה האחרונה; 
ואת המערך הצבאי הסובייטי במצרים )הגנה 
אווירית וטייסות קרב( ומשימותיו האפשריות 
במצבי חירום/מלחמה. הוא סיכם את סקירתו 
בהצביעו על כך שהערבים, ובמיוחד המצרים, 
צבאית,  אופציה  באינטנסיביות  מכינים 

מתכננים,  הם  מימושה  אפשרות  שלקראת 
מתאמנים, מתארגנים ומצטיידים. כשסאדאת 
את  לממש  האם  ולהחליט  לשקול  יצטרך 
זו תהיה החלטה קשה   - האופציה הצבאית 
מאוד עבורו, ואחד השיקולים המכריעים אם 
לבחור בה או לא יהיה הערכתו את יכולותיו 
של חיל האוויר הישראלי. זה היה הסיוט של 
מצרים ב-1970-1969, וזה מה שיכול לשכנע 
האופציה  את  ולטפח  מלאמץ  לחדול  אותו 
בחלופה  בחירה  בעד  ולהכריע  הצבאית 

מדינית.

הערכת המצב של בר-לב
לשתי  התייחס  בר-לב  חיים  הרמטכ"ל 
מצרים  עם  מלחמה  לתרחיש  יריב  שמנה  האפשריות  החלופות 
לתפוס  ש"מיועדת  ככזו  התעלה  צליחת  אופציית  את  ניסח  )הוא 
והוסיף שבכל  יותר"(  ואולי אף  את הגדה המזרחית של התעלה, 
מקרה על ישראל להביא בחשבון לחימה גם בחזית הסורית, קרי 
יהיו  כזה  בתרחיש  צה"ל  של  מטרותיו  במקביל.  חזיתות  בשתי 
לחץ  ליצור   - ומנגד  צבאי,  מלחץ  כתוצאה  שטח  שום  לאבד  לא 
תבקשנה  שהן  כדי  סוריה,  על  גם  נדרש  ואם  מצרים,  על  צבאי 
ארבעה  על  תתבסס  אלה  מטרות  השגת  הלחימה.  הפסקת  את 
מרכיבים: קווי הגנה ומערכי הגנה חזקים; כוחות שריון וארטילריה 
ולסכל כל הצלחה  יעד בזמן מינימלי  ניידים שיכולים להגיע לכל 
ימיים ומשוריינים,  מצרית לחדור לסיני; כוחות מיוחדים מוטסים, 
וכמובן  התקפיות;  יוזמות  באמצעות  צבאי  לחץ  ליצור  שאמורים 

הזרוע האווירית.

האווירית	 ההגנה	 מערך	 כי	 אמר	 בר-לב	 הרמטכ"ל	
עתיד	 התעלה	 לאורך	 הפרוס	 הצפוף	 המצרי	
אבל	 אותו,	 לתקוף	 עלינו	 יהיה	 עלינו.	 להקשות	

מהלך	כזה	יגבה	מאיתנו	מחיר

המרכזי  המרכיב  הוא  האוויר  חיל  התשה  מלחמת  של  בתרחיש   
כוחות  על  להקל  גם  יוטל  ועליו  סוריה,  ועל  מצרים  על  ללחוץ 
צליחה  של  בתרחיש  כבדה.  אש  תחת  נתונים  שיהיו  הקרקע 
חשוב  תפקיד  האוויר  לחיל  יהיה  מצרית 
בר-לב  ובנטרולו.  המהלך  בבלימת  ומרכזי 
הסביר לסיסקו עד כמה חשוב לחזק את חיל 
האוויר במטוסים ובחימוש מתקדם. ראשית, 
מלחמה,  מפתיחת  המצרים  את  להרתיע  יש 
האויב  בעיני  צה"ל  לראיית  יש  זה  ובהקשר 
הדברים  אמורים  ובעיקר  עליונה,  חשיבות 
יודעים  שהמצרים  העובדה  האוויר.  בחיל 
התעצמות  ושאין  מטוסים  מקבלים  שאיננו 
ביטחונם  בזרוע האווירית שלנו מגבירה את 
העצמי ועלולה לעודד אותם לחדש את האש. 
בקליטת  היא  שלנו  הראשונה  הבעיה  לכן 
ערך  להם  "פנטומים" שיש  חדשים,  מטוסים 
הרתעתי. בעיה שנייה היא הנוכחות הצבאית 
ורחבה,  גדולה  שהיא  במצרים  הסובייטית 
צבאי  לחץ  ליצור  נצטרך  לחימה  ובתרחישי 

הרמטכ"ל ב-1971, רב-אלוף חיים בר-לב 

מפקד חיל האוויר ב-1971, אלוף מוטי הוד
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הסובייטיים.  הכוחות  עם  מינימלי  חיכוך  תוך  אבל  המצרים,  על 
נצטרך להיות זהירים מאוד ולבחור את מטרותינו באופן סלקטיבי. 
אבל  הרוסים,  עם  מעימות  מוחלט  באופן  שנירתע  אומר  זה  אין 
התעלה,עד  שבאזור  היא  שלישית  בעיה  מכך.  להימנע  נשתדל 
זה  בשטח  אבל  סובייטיות,  יחידות  אין  לה,  ממערב  ק"מ   40-30
ומגן  ומתקדם  צפוף  שהוא  המצרי,  האווירית  ההגנה  מערך  ערוך 
על כוחות הקרקע המצריים. אם רוצים לטפל במערך הזה בצורה 
יעילה, נצטרך לצלוח את התעלה מערבה עם כוחות גדולים. כדי 
זקוקים  אנחנו  התעלה  צליחת  כמו  דרסטי  כה  מצעד  להימנע 

למטוסים נוספים, ובעניין זה, כאמור, יש לנו בעיה.

מצרים	 צבא	 הכנות	 את	 האורח	 בפני	 תיאר	 יריב	
לצליחת	התעלה	והדגיש	כי	אף	שמדובר	בחלופה	
למימוש,	המצרים	יזדקקו	רק	למיניי 	הפחות	סבירה

מום	של	הכנות	אם	יחליטו	לנקוט	אותה.	הוא	פירט	
את	תהליכי	ההתעצמות	שעבר	הצבא	המצרי	ואת	

מערכת	האימונים	שביצע,	לרבות	אימוני	צליחה

יותר חזקים, ככל שיהיו  בר-לב סיכם דבריו באומרו: ככל שנהיה 
יותר.  יותר מטוסים - הסיכוי שלנו להרתיע את המצרים טוב  לנו 
לתפוס  יהיה  שלנו  האתגר  במתקפה,  יפתחו  הם  זאת  בכל  אם 
את מערכי ההגנה וליצור כלפיהם לחץ צבאי ללא נקיטת צעדים 
דרסטיים כגון צליחת התעלה. נוכל לעשות זאת אם יהיה לנו חיל 
האוויר  חיל  של  התעצמותו  נמשכה  האחרונה  בשנה  חזק.  אוויר 
יודעים שחיל האוויר הישראלי  ומצד אחר הם  המצרי מצד אחד, 
"דורך במקום". אם אנו רוצים להרתיע או להכריע, עלינו לחזק את 

עוצמתנו האווירית.

הערכת המצב של הוד וסיכום הדיון
מפקד חיל האוויר מוטי הוד הציג לסיסקו את משימות החיל ואת 
לעיל.  שפורטו  הלחימה  בתרחישי  לו  הצפויים  והבעיות  הקשיים 
עיקרי הדברים: אם כושר ההרתעה לא יעמוד במבחן, חיל האוויר 

צריך להיות מוכן לטפל בכל איום בגזרת התעלה ולהשיג עליונות 
אווירית. יהיה עליו לפגוע בארטילריה המצרית ולמנוע את צליחת 
התעלה, אבל עוד קודם לכן עליו להשיג חופש פעולה אווירי על ידי 
דיכוי/שיתוק מערכי ההגנה האווירית המצריים ובמקביל - להקצות 
כ-40 מטוסים כדי להגן על שמי המדינה. קיים חוסר איזון בולט 
של  במקרה  להשקיע  יצטרך  צד  שכל  האוויריות  התשומות  בין 
חידוש הלחימה. בשלב השגת העליונות האווירית בגזרת התעלה 
ויוכלו לתקוף  יישענו המצרים על מערך ההגנה האווירית שלהם 
חיל  ישראל.  בעומק  אף  או  בסיני  מטרות  האוויר  חיל  באמצעות 
האוויר הישראלי, אמר הוד לסיסקו, חותר להשיג הרתעה אמינה 
כדי למנוע מלחמה, ולשם כך עליו להיראות חזק. במלחמת ששת 
הימים ניצחנו בקלות יחסית, אבל לא הצלחנו להרתיע את הערבים 

ולמנוע את המלחמה, משום שלא נראינו חזקים מספיק.

יריב	סיכם	את	סקירתו	בהצביעו	על	כך	שהערבים,	
אופציה	 באינטנסיביות	 מכינים	 המצרים,	 ובמיוחד	
צבאית.	כשסאדאת	יצטרך	לשקול	ולהחליט	האם	
זו	תהיה	החלטה	 	- לממש	את	האופציה	הצבאית	
קשה	מאוד	עבורו,	ואחד	השיקולים	המכריעים	אם	
של	 יכולותיו	 את	 הערכתו	 יהיה	 לא	 או	 בה	 לבחור	

חיל	האוויר	הישראלי

העוצמה  במאזן  הקשורים  שונים  נושאים  עלו  הדיון  בהמשך 
את  להדגיש  ראוי  זה  בהקשר  ערב.  ומדינות  ישראל  בין  הצבאית 
דברי הרמטכ"ל בר-לב שלפיהם הקריטריון של מאזן הכוחות הוא 
עלינו  למשל,  היחיד.  לא  ובוודאי  כמה,  מתוך  מידה אחד  קנה  רק 
להביא בחשבון את הגידול במרכיבים אחרים שהתשובה היחידה 
שיש לנו עבורם היא המטוסים, כמו למשל טילי ההגנה האווירית 
במטוסים  הנדרש  המינימום  את  בידינו  אין  כיום  התעלה.  באזור 
מדוע?  מורכבים.  למצבים  מענה  לתת  לנו  שיאפשר  על-קוליים 
משום שיש לנו 78 מטוסי "פנטום", מתוכם שישה למשימות סיור-
 40 לנו  ויש  מבצעית,  בכשירות  אינם  מטוסים  כמה  ועוד  צילום, 

גשר מצרי על התעלה במלחמת יום הכיפורים.
ב-1973 לא התייחסו לצליחה כאופציה זמינה וריאלית

ודיעיון
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ובסך  וכו',  "מיראז'", שגם שם צריך לנכות אחוזי שמישות  מטוסי 
הכול עומדים לרשותנו מאה פלוס מטוסי קרב על-קוליים. עלינו 
להקצות כ-40 מטוסים להגנת שמי המדינה, שזה לא מספיק אם 
נביא בחשבון גם את איום חיל האוויר הסורי. כמחצית מהמטוסים 
העל-קוליים מיועדים, אפוא, למשימות יירוט, וזה מותיר אותנו עם 

40 פלוס מטוסי "פנטום" למשימות תקיפה, ובזה אין די. 
גדולה של מטוסים  אלוף מוטי הוד הוסיף: המצרים קיבלו כמות 
על-קוליים ושל סוללות טילי קרקע-אוויר, ובמצב זה לא ניתן לדבר 
על שמירת המאזן. בנתונים אלה סביר שאנו נפעיל לחץ על הדרג 
המדיני אצלנו לאשר החלטות ומהלכים כדי שלא נמצא את עצמנו 
גרוע  הכוחות  שמאזן  להוכיח  מדי  מאוחר  יהיה  אז  כי  ב"פינה", 
מבחינתנו. נלחץ כדי שלא לקחת סיכונים, לא להמתין ולראות מה 

יקרה, לא להסס אלא לתקוף בשלב הכי מוקדם שאפשר.
סיסקו סיכם את הדיון באומרו שארה"ב תפעל לשמר את המאזן 
הצבאי כדי להבטיח את צורכי הביטחון של ישראל. מטרתו הייתה 
כלפיו  וליצור  השני  הצד  את  להרתיע  כדי  נדרש  וכמה  מה  לברר 
מרכיב של יתרון. אבל, ציין, לאספקת נשק יש גם השלכה שלילית 
על הצד השני בהיבט הפוליטי והפסיכולוגי. על כן, סיים את דבריו, 
את  בחשבון  להביא  בלי  חימוש  על  להחליט  אפשרי  בלתי  זה 

הקונטקסט הפוליטי והאסטרטגי הרחב.

האחרונה	 בשנה	 כי	 באומרו	 דבריו	 סיכם	 בר-לב	
מצד	 המצרי	 האוויר	 חיל	 של	 התעצמותו	 נמשכה	
אחד,	ומצד	אחר	הם	יודעים	שחיל	האוויר	הישראלי	
"דורך	במקום".	אם	אנו	רוצים	להרתיע	או	להכריע,	

עלינו	לחזק	את	עוצמתנו	האווירית

משמעויות וסיכום
מן הראוי לזכור כי בין אוגוסט 1971 )שנה בדיוק מאז תום מלחמת 
גברי,  חילופי  צה"ל  בצמרת  נערכו   1973 אוקטובר  לבין  ההתשה( 
דוד אלעזר,  )בהתאמה(  והוד תפסו  יריב  ואת מקומם של בר-לב, 
אלי זעירא ובני פלד. מכל מקום, ברטרוספקטיבה ניתן לקבוע כי 
בצה"ל של 1971 צפו נכוחה )ונכונה(, לפחות ברמה העקרונית, את 
מתאר המלחמה הצפויה ואת הבעיות המרכזיות שהציב לישראל. 

בהקשר זה תודגשנה הנקודות הבאות:
המודיעין הישראלי העריך כבר בשלהי 1971 שלרשות המצרים  א. 
להם  המאפשרת  ממשית  התקפית  צבאית  אופציה  עומדת 

לצלוח את התעלה ולהשתלט על הגדה המזרחית שלה.
קרי  ליכולות,  הכוונות  בין  ומודגשת  ברורה  אבחנה  נעשתה  ב. 
המזרחית  לגדה  וצליחה  התקפה  למימוש  שהסבירות  הגם   -
)כוונות(,  בה  הכרוכים  הסיכונים  בשל  גבוהה  כלא  הוערכה 
הודגש כי המצרים השקיעו מאמץ אינטנסיבי בהיבטי התכנון, 
עור  "תקרום  זו  וההתארגנות כדי שאופציה  האימונים, הרכש 

וגידים" ותעמוד לרשותם אם וכאשר יידרשו לה )יכולות(.
איום מערכי ההגנה האווירית הצפופים הוערך כבר אז כמרכיב  ג. 
עוצמה מרכזי של המצרים שעלול לגבות מחיל האוויר מחיר 
תורפה מרכזית  וכנקודת  ביצוע משימותיו,  על  ולהקשות  יקר 

ביכולת ההתמודדות של צה"ל עם הצבא המצרי.
במלחמה  המצרי-סורי  הצבאי  הפעולה  ושיתוף  התיאום  ד. 
עתידית עם ישראל הוערך כתרחיש הצפוי והסביר שעל צה"ל 

להתכונן לקראתו: לחימה בשתי חזיתות במקביל.
המהלך המצרי המוגבל בגדה המזרחית של התעלה - יותר  ה. 

את  לאמץ   )1972 )באוקטובר  סאדאת  החליט  בטרם  משנה 
של  המזרחי  בצידה  מוגבל  שטח  תא  כיבוש  של  התפיסה 
יהיו יעדי המתקפה המצרית,  התעלה, העריכו בצה"ל כי אלה 

אם וכאשר תוצא לפועל.
התקפי  מהלך  מפני  ישראלי  הרתעה  כושר  היעדר  הודגש  ו. 
מצרי-סורי יזום, נוכח מאזן הכוחות הקיים )וקל וחומר בתרחיש 

המתקפה המוגבלת שאימצו המצרים(.
הרמטכ"ל בר-לב הגדיר את צליחת התעלה על ידי כוחותינו  ז. 
לרשות  יעמוד  אם  ממנו  להימנע  יהיה  שניתן  כ"צעד דרסטי" 
אוויר חזק, שיוכל לנטרל את מערך טילי הקרקע- צה"ל חיל 

אוויר ולטפל בכוחות היבשה המצריים.

ברטרוספקטיבה	ניתן	לקבוע	כי	בצה"ל	של	1971	
צפו	נכוחה	)ונכונה(,	לפחות	ברמה	העקרונית,	את	
המרכזיות	 הבעיות	 ואת	 הצפויה	 המלחמה	 מתאר	

שהציב	לישראל

לרוע המזל, דווקא בימי המבחן של ספטמבר-אוקטובר 1973, ערב 
גם  )אולי  צה"ל  של  הכללי  במטה  רווחה  הכיפורים,  יום  מלחמת 
משום שהרכבו השתנה לחלוטין מאז 1971( גישה שונה בתכלית: 
קברניטי צה"ל, שהיו חדורי ביטחון עצמי ביכולתם, העריכו כמעט 
עד הרגע האחרון שכושר ההרתעה של ישראל יעמוד במבחן וימנע 
לאופציה  ההתייחסות  מלחמתית.  יוזמה  לנקוט  ערבית  החלטה 
ההתקפית הייתה, לכל היותר, במונחים של "יכולת טכנית" לממש 
זמינה  אופציה  של  במונחים  ולא  התעלה,  צליחת  של  מהלך 
וריאלית שהוכנה ותורגלה שנים לפני המלחמה. איש כנראה לא 
המזרחית  בגדה  מוגבלים  יעדים  להשגת  מתקפה  בחשבון  הביא 
של התעלה. איש גם לא חזה את עוצמת הקשיים שיעמדו בפני 
רכישת  על  בהתמודדות  ממנו  שיידרש  המחיר  ואת  האוויר  חיל 
לכוחות  לסייע  שיוכל  קודם  המצרית,  בחזית  אווירית  עליונות 
בחשבון  הובאו  לא  גם  כך  המצרית.  הצליחה  את  ולסכל  היבשה 
מלוא המשמעויות של התיאום ושיתוף הפעולה הצבאי בין מצרים 
ואי- המצרית  בחזית  הקיפאון  צה"ל.  על  והשלכותיהם  לסוריה 
השבוע  בתום  שוויון"  "שובר  גורם  להוות  האוויר  חיל  של  יכולתו 
לגדה  צה"ל  בצליחת  לצורך  שהביאו  הם  המלחמה  של  הראשון 

 .המערבית של התעלה

מטוס "פנטום" של חיל האוויר הישראלי במלחמת יום הכיפורים. 
ב-1973 לא חזו את המחיר שנדרש בהתמודדות על עליונות אווירית

מודיעיון
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עמוס גלבוע
 amos39@012.net.il ;תא"ל )מיל'(, בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן

הפתעת מלחמת יום הכיפורים נתפסת בתודעה הציבורית, כמעט 
באופן אוטומטי, כהפתעה הקשורה למודיעין. כאשר מדברים על 
המרכזית  שהסיבה  ייתכן  המודיעיני;  המחדל  שזה  הרי  ה"מחדל" 
לכך היא "ועדת אגרנט" שהעמידה את המודיעין וכישלונו במרכז 
בהן.  לדון  המקום  כאן  שלא  סיבות  עוד  ישנן  ואולי  שלה,  הדו"ח 
ואסור  מונומנטלי,  היה  המודיעיני  הכישלון  כי  דפליג  מאן  לית 
להמעיט בו או לתרצו בתירוצים שונים ומשונים. המודיעין התחייב 
לתת לצה"ל התרעה בזמן אפקטיבי ולא נתן. הטיעון המרכזי שלי 
במאמרי זה הוא כי המודיעין היה רק אחד מהתורמים להפתעה, וכי 

הסיבות להפתעה הן רחבות ועמוקות יותר. 
אגע במאמר בשלושה רבדים של ההפתעה:

בה  אגע  המודיעינית.  ההפתעה  וזאת  הצר,  במובנה  ההפתעה   
בקיצור. האחריות רובצת על אגף המודיעין.

וזאת ההפתעה הקשורה למהות  יותר,  ההפתעה במובן הרחב   
תפיסת הביטחון הישראלית. האחריות רובצת על צמרת צה"ל 

ומערכת הביטחון, שאמ"ן הוא אחד מחלקיה.
הקשורה  ההפתעה  וזאת  ביותר,  הרחב  במובן  ההפתעה   
ועל העולם  עליו   - גיבש לעצמו  כולו  ישראל  בפרדיגמה שעם 
הצה"לית  הצמרת  הימים.  ששת  מלחמת  בעקבות   - שסביבו 
והביטחונית, ואמ"ן בתוכה, הם בשר מבשרו של עם ישראל. כאן 

האחריות היא כוללת, אולי לשיפוטה של ההיסטוריה.

צמרת	הביטחון	)ועמה	הדרג	המדיני(	שכחה	כליל	
מוכן	 שהוא	 פעמים	 כמה	 לנו	 אמר	 סאדאת	 כי	
להקריב	מיליון	חיילים	בחציית	התעלה,	כי	כנראה	

הוא	חשב	שצה"ל	לא	מספיק	חזק

המודיעין
סיפור המודיעין הוא סיפור קלאסי של כישלון מודיעיני שכיח. אמ"ן 
העריך כי הסבירות למלחמה מצד מצרים של סאדאת אינה גבוהה, 
הגישה  והסורית.  המצרית  ההתקפה  החלה  שבו  לרגע  עד  ממש 
הבסיסית של אמ"ן, או ליתר דיוק צמרת אמ"ן, הייתה זאת: אנחנו 
יודעים, על בסיס מידע טוב מאוד, את היכולות והכוונות של מצרים. 
והכוונה שלה היא אכן לפתוח במועד כלשהו בעתיד במלחמה, אבל 
לה  שתאפשר  כזאת  אווירית  יכולת  מבריה"מ  שתשיג  לאחר  רק 
הישראלי.  האוויר  חיל  מול  לאיזון  ולהגיע  ישראל  בעומק  לתקוף 
אם תשיג את היכולת הזאת, אזי אנחנו מכירים היטב את תוכנית 
המלחמה שלה שמטרתה לכבוש את מרבית סיני. כל זמן שמצרים 
לא תשיג את היכולת הזאת, אין לה כוונה לצאת למלחמה. זאת 

"הקונספציה" המודיעינית. אליה הוסיפו עוד סייג: סוריה לא תצא 
למלחמה בלי שמצרים יוצאת למלחמה. 

אוקיינוס של מילים נכתב על הסיבות לטעות הזאת בהערכה. אני 
רוצה להדגיש נקודה אחת שחשובה בעיניי. צמרת אמ"ן לא חשבה 
שגויה;  שלה  שההערכה  טועה,  שהיא  להיות  שיכול  אחד  לרגע 
חוזר.  לעולם  טעות   - "טל"ח"  כותבים  בנקים  של  בניירות  אפילו 
אצל צמרת אמ"ן זה לא היה קיים. דרך אגב, אני חושב שראוי לכל 
הטרגדיה  טל"ח.  התיבות  ראשי  עליה  שיתנוססו  מודיעין  הערכת 
היא שבמאי 1973, בכוננות "כחול לבן", אמ"ן העריך שמצרים לא 
תתקוף, והוא צדק; גם באוקטובר הוא אמר שמצרים לא תתקוף. 
זה:  וככה  טועה.  שאינו  הוכיח  כבר  הוא  הרי  כי  לו,  האמינו  כולם 

טעות שמצליחה מגבירה ומעצימה את הטעות הבאה. 

מודיעין	 מצמרות	 שונה	 הייתה	 לא	 אמ"ן	 צמרת	
ראתה	 היא	 שכשלו:	 אחרות	 מודיעין	 קהילות	 של	
קיננה	 שלה	 ובראש	 בראש,	 לה	 שהיה	 מה	 את	
ה"קונספציה".	כי	זאת	ליבת	הבעיה:	אנחנו	רואים	

את	המציאות	על	פי	המודלים	שיש	לנו	בראש

צמרת אמ"ן לא הייתה שונה מצמרות מודיעין של קהילות מודיעין 
ובראש  בראש,  לה  שהיה  מה  את  ראתה  היא  שכשלו:  אחרות 
רואים  אנחנו  הבעיה:  ליבת  זאת  כי  ה"קונספציה".  קיננה  שלה 
את המציאות על פי המודלים שיש לנו בראש. ואם המציאות לא 
מתאימה למודל מסוים, אז המוח שלנו משנה את המציאות ולא 
6 באוקטובר, כאשר על  וזה לא מפתיע, בבוקר  לכן,  את המודל.  
השולחן הייתה מונחת ידיעת "המלאך" ולפיה היום מצרים פותחת 
שני  את  ראה  תצפיתן  כל  ובשטח  סוריה,  עם  בשיתוף  במלחמה 
הצבאות מוכנים לתקיפה כמו נמר בשנייה שלפני ההסתערות שלו 
על הצבי הקטן - רובה של צמרת אמ"ן הצביע שמצרים לא יוצאת 

למלחמה!

צמרת הביטחון
צמרת צה"ל ומערכת הביטחון האמינה )כאמונה, לא רק כהערכה( 
שסאדאת לא יעז לצאת למלחמה, שפירושה צליחת התעלה על 
הצמרת  כי  למה?  המצרי.  המטכ"ל  האופרטיבית של  התוכנית  פי 
חשבה שסאדאת יודע שצה"ל חזק בהרבה מצבא מצרים, ולכן הוא 
יירתע מלצאת למלחמה. הצמרת הביטחונית שלנו, ובעקבותיה גם 
יירתע  דתית שסאדאת  על האמונה הכמעט  ננעלו  הדרג המדיני, 

מלצאת למלחמה מכיוון שצה"ל מרתיע אותו.
הגיונית  מאוד  משוואה  בראש  הייתה  הביטחונית  הצמרת  אצל 
חושש  סאדאת  ואם  הפסד.  או  ניצחון  או  יש  במלחמה  לכאורה: 
להפסיד, אזי הוא לא ייצא למלחמה, ולכן לא תהיה מלחמה. צריך 

הפתעת מלחמת יום הכיפורים - 
ראייה רחבה

המודיעין לא היה האחראי הבלעדי למחדל ההפתעה במלחמת יום הכיפורים. אף שאין חולק על הכישלון 
המודיעיני, גורמים נוספים תרמו להפתעה, שקרתה גם בשל תפיסת הביטחון של צמרת צה"ל, ועמה הדרג 

המדיני, והפרדיגמה הלאומית של עם ישראל כולו  

ודיעיון
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ה-70  שנות  בתחילת  מצויים  שאנו  לזכור 
מעצמות-העל,  שתי  בין  שעברה.  המאה  של 
מקורו  "דטאנט".  שורר  ובריה"מ,  ארה"ב 
בין  שהתהווה  הגרעיני  ההרתעה  במאזן 
בדרכים  הוסבר  זה  מאזן  המעצמות.  שתי 
שונות, וההסבר העממי הקולע היה זה: שתי 
מכוניות מלאות בחומרי נפץ מסוכנים נוסעות 
התנגשות?  תהיה  האם  זו.  מול  זו  במהירות 
בוודאות  יודעים  הנהגים  ששני  מכיוון  לא! 
ואם  נפץ,  בחומרי  מלאות  המכוניות  שתי  כי 
תהיה התנגשות, הרי שניהם ייהרגו בוודאות 
יימנעו  ולכן  להיהרג,  ירצו  לא  הם  גמורה. 
במונחי  אצלנו  חשבו  גם  ככה  מהתנגשות. 
משאית  כמו  הוא  צה"ל  הגרעינית:  ההרתעה 
דוהרת גדולה עמוסה חומרי נפץ, ומולו נוסע 

סאדאת, טוסטוס קטן. הוא יודע שאם הוא יתנגש בנו, הוא יימחץ 
וייקרע לחתיכות, ולנו רק ייגרמו כמה שריטות במשאית. לכן ברור 
מה  זה  במקומו,  היינו  אנחנו  אם  בנו.  להתנגש  ירצה  לא  שהוא 

שהיינו עושים!
)ועמה תמיד  כאן שורש הטעות, ואבי כל חטאת. צמרת הביטחון 

הדרג המדיני(:
ההגיונית  החשיבה  את  לכפות  וניסתה  בהרתעה  האמינה   
שלה ואת שיקוליה האסטרטגיים על סאדאת. המודיעין עשה 
זאת בהערכותיו, והצמרת הביטחונית עשתה זאת בכל עיצוב 

תפיסת הביטחון של עם ישראל.
היא שכחה כליל כי סאדאת אמר לנו כמה פעמים שהוא מוכן   
הוא חשב  כנראה  כי  בחציית התעלה,  חיילים  מיליון  להקריב 

שצה"ל לא מספיק חזק. עובדה שהוא היה מוכן להתנגש!
ישנה  החלש  סאדאת  לבין  החזקה  שבינה  שכחה  היא   
א-סימטריה בחשיבה ובתפיסת ההתמודדות הצבאית: בשביל 
סאדאת המלחמה הייתה רק פרוזדור לזירת התמודדות אחרת 
והיא הזירה המדינית, שם הוא קיווה לנצח את מדינת ישראל.

היא שכחה שאין רק הפסד או ניצחון. ישנם מצבים שבהם שני   
הצדדים יכולים להפסיד וגם לנצח. יכולים לנצח בשדה הקרב 

ולהפסיד בשדה המדיני/אסטרטגי. 
לשינוי  האויב,  להתעצמות  מביאה  שהרתעה  שכחה  היא   
החזק.  הצד  אצל  תורפה  נקודות  לחיפוש  שלו,  האסטרטגיה 
היא  הקונבנציונלית  ההרתעה  גרעינית,  מהרתעה  להבדיל  כי 
דינמית ובשום אופן לא סטטית. וזה מה שסאדאת עשה: שינה 
את התוכנית המבצעית )לא כיבוש מרבית סיני, אלא רק רצועה 
צרה ממזרח לתעלה( ומצא את נקודות התורפה שלנו )ובראשן 

האבידות(.
וכמובן היא )והמודיעין( שכחו שישנו מנהיג/בן אדם שקוראים   
במצוקה  שרוי  והוא  והשפלה  תסכול  מלא  והוא  סאדאת,  לו 

איומה. ובמצבים כאלו נכונה האמרה "טוב מותי מחיי".
בחשיבתו: הצמרת חשבה שיש  ולא הפחות  והגורם האחרון,   
לנו טנקים ומפקדים הכי טובים שאפשר, וכאשר השריון ידהר 
קדימה, דבר לא יעצור אותו. אז בשביל מה צריך בכלל חי"ר? 
חשבה  הצמרת  ומרגמות?  ארטילריה  בכלל  צריך  מה  בשביל 
שצה"ל כל כך חזק ושמשאבינו הכלכליים כל כך אדירים, שגם 
אם סאדאת ייצא למלחמה, בניגוד לכל ההיגיון שלנו, ובניגוד 
הסדיר  שהצבא  הרי  הזמן,  כל  לנו  מספר  שהמודיעין  למה 
יוכל לבלום אותו, גם בלי לגייס את אוגדות המילואים. כאשר 

המילואים המגויסים יגיעו לחזית, צה"ל יעבור 
להתקפת הנגד הגדולה.

היא  הגדולות  הטרגדיות  אחת  כי  היא  דעתי 
העובדה שראש אמ"ן, אלוף אלי זעירא, היה 
כובע  ומעל לכול מפקד צבאי, עם  כול  קודם 
צמרת  של  מבשרה  בשר  שהיה  צנחנים, 
פחות  הרבה  היה  הוא  צה"ל.  של  המפקדים 

ראש אמ"ן ויותר מפקד/גנרל.

היא	 הגדולות	 הטרגדיות	 אחת	
אלי	 אלוף	 אמ"ן,	 שראש	 העובדה	
לכול	 ומעל	 כול	 קודם	 היה	 זעירא,	
צנחנים,	 כובע	 עם	 צבאי,	 מפקד	
צמרת	 של	 מבשרה	 בשר	 שהיה	
ראש	 פחות	 הרבה	 היה	 הוא	 צה"ל.	 של	 המפקדים	

אמ"ן	ויותר	מפקד/גנרל

עם ישראל
מדובר כמובן בהכללה, אך הכוונה היא לכל האליטות של מדינת 
ישראל בכל התחומים: מהביטחוני-מדיני, דרך הכלכלי, תקשורתי, 
אקדמי, משפטי, אמנותי ועוד )עם חריגים פה ושם, מדרך הטבע(. 
לה  והשתרשה  והתפתחה  הלכה  הימים  ששת  מלחמת  מאז 
"הקונספציה הגדולה" )להבדיל מהקונספציה המודיעינית הצרה(, 
או הפרדיגמה הלאומית הגדולה, והיא זאת: אנחנו חברה עליונה 
באזור שלנו; אנחנו חברה עם תרבות מערבית העולה עשרת מונים 
על התרבות המזרחית הערבית; הערבים הם חברה נחותה, חסרת 
והצבאות  חזק,  הוא  צה"ל  ופתיחות;  יצירתיות  דינמיות,  מרכיבי 
זה  סואץ  בתעלת  רבתי  צליחה  ולבצע  לתכנן  חלשים;  הערבים 
הערבים;  בשביל  לא  שזה  ומורכב,  מסובך  כך  כל  צבאי  מבצע 
הערבים הם כמו ציפורים על גג של פח. זרוק אבן קטנה על הפח, 
והציפורים יתעופפו בבעתה. זאת הקונספציה הגדולה האמיתית. 
אם הקונספציה המודיעינית נולדה מתוך קריאת מסמכים מצריים 
אירועים  שלל  מתוך  נולדה  הגדולה  הקונספציה  הרי  מהימנים, 
הגדול  נאומים, הקשר  מלחמה, תקשורת,  ספרי  שירים,  וחומרים: 
שבאו  והמתנדבות"  ה"מתנדבים  העולם,  יהדות  עם  שהתלקח 
לקיבוצים מכל קצווי תבל, ובעיקר מסקנדינביה, ההערצה לישראל 
בעולם. פרדיגמה של "עם נבחר עליון". ודרך הפרדיגמה הזאת עם 
ישראל התבונן על המציאות והתאים אותה למה שיש בראש שלו. 
הקונספציה הקטנה והקונספציה הגדולה )ושתיהן דרות בכפיפה 
מהשעה  אדיר  ברעם  התנפצו  עמו(  בתוך  חי  המודיעין  כי  אחת, 
)וישנם  באוקטובר   7-6 לליל  ועד  באוקטובר   6 בצהרי   13:50
האומרים שההתנפצות באה ב-9 באוקטובר עם כישלון התקפת 

הנגד בחזית הדרום(.

מילה לסיום
בדרך כלל קונספציות גדולות נשברות ומתרסקות בהדרגה, כאשר 
הכיפורים  יום  במלחמת  חדשות.  קונספציות  מתגבשות  בהדרגה 
הצבאי  במישור  משבר  מיד  נוצר  ולכן  כברק,  פתאומי,  היה  זה 
והביטחוני. היו כאלו שלא יצאו מהמשבר. במישור האזרחי המשבר 
והשלכותיו   ,1977 בבחירות  פוליטי  ממד  קיבל  יותר,  מאוחר  בא 

  .קיימות עד ימינו אנו

אלוף אלי זעירא

מודיעיון
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התחייה הלאומית הפלסטינית
שקירי,  עד  מהמופתי  מנהיגות  משבר  בצל 

1967-1937
מאת: משה שמש

הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית 
שדה בוקר, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2012,

688 עמודים

בארבעה שערים הכוללים 18 פרקים נפרסת בפנינו יריעה רחבה 
על אודות התחייה הלאומית הפלסטינית בין 1937 ל-1967. בפתח 
ואת  השערים  תוכני  את  הקורא,  לנוחיות  המחבר,  סוקר  הספר 
אוסף המקורות העשיר והמגוון, הכולל תעודות מקוריות בערבית, 

שמהם שאב את פרטי המידע והרכיב את חיבורו המרתק. 
צמיחת  הוא  ההיסטורי  הסיפור  נרקם  שסביבו  המרכזי  הציר 
התנועה הלאומית הפלסטינית החדשה בשנות ה-50 של המאה 
שקדם  בעשור  הפלסטינית  המנהיגות  משבר  רקע  על  ה-20, 
ל"נכבה" של 1948, שנמשך גם בשני העשורים שאחריה. המחבר 
הלאומיות  בהתפתחותה של  היסטורית  רציפות  קיימת  כי  מראה 
הפלסטינית בתקופה זו, עד כי הבעיה הפלסטינית הפכה למרכיב 

הערבית  הלאומיות  של  חשוב 
של  לבו  וללב  נאצר  בהנהגת 

הסכסוך הערבי-ישראלי. 
ללימוד  הספר  של  תרומתו 
הלאומית  התנועה  קורות 
והסכסוך  הפלסטינית 
תסולא  לא  הערבי-ישראלי 
מרכזיות  בסוגיות  בפז. 
מידע  רבות מביא המחבר 
תובנות  ומציע  חדש 
מאלו  שונות  מחקריות 
היום  עד  מוכרות  שהיו 
למשל,  כך,  במחקר. 
המחקר מוכיח ששנות 
התאפיינו  לא  ה-50 
פוליטית  בתרדמה 

היו  אלא  פלסטינית 
שנים שבמהלכן עוצבו מרכיביה, תכניה 

המתחדשת.  הפלסטינית  הלאומית  התנועה  של  ויעדיה 
תחייה לאומית זו הביאה את החברה הפלסטינית שהתפרקה 
לאחר 1948 לרמה גבוהה של סולידריות חברתית והצמיחה 
מתוכה את תנועת השחרור הפלסטינית, הפת"ח, המנהיגה 
עד היום את העם הפלסטיני. מעניין להזכיר בהקשר זה, 
כאנקדוטה, הערכה של אמ"ן )"סקירת מודיעין מיוחדת", 
קיקיוני  כארגון  הפת"ח  תואר  שבה   ,)1965 מרס   31

שייעלם כפי שנעלמו ארגונים פלסטיניים אחרים שקמו 
ערב  מדינות  של  מטיפולן  אכזבה  מתוך  ב-1948  המלחמה  אחרי 

בבעיה הפלסטינית.
לא ניתן להפריז בחשיבות הספר עבור הקורא הישראלי, הסטודנט 
בחברה  העוסקים  המודיעין  קהילת  אנשי  מבחינת  והחוקר. 
הפלסטינית ובסכסוך הישראלי-פלסטיני, זהו ספר חובה להכרת 
לעצמאות  נאבק  שעודו  לאומית,  תודעה  בעל  כעם  הפלסטינים 

תפיסות  לאור  מזדקרת  זו  המלצה  עצמית.  ולהגדרה  מדינית 
הגורסות כי הבעיה הפלסטינית נוצרה רק אחרי 1967 )ראו למשל 
פרקש  זאבי  אהרן  לשעבר  אמ"ן  ראש  מאת  נדע?",  "ואיך  בספר 

וקמנ"ר לשעבר דב תמרי, 2011, עמ' 31(. 
רבות במחלקת המחקר של אגף  פרופ' משה שמש שירת שנים 
המודיעין. נאה עשה כאשר בפתח ספרו העלה על נס את תרומתם 
 ,)"5 "מודיעין  ימים  )באותם  "חצב"  האיסוף  יחידת  אנשי  של 
הערביים  והטלוויזיה  הרדיו  ושידורי  העיתונות  מתוך  המתרגמים 
חומר בעל ערך רב, המהווה מקור חשוב לחקר העולם הערבי אז 

וכיום.
ד"ר אל"מ )מיל'( אפרים לביא

טכנולוגיה צבאית
אמצעי לחימה ומודיעין

מאת: עזריאל לורבר
הוצאת אפי מלצר, 2012, 398 עמודים

הקריירה  מרבית  לאורך  אשר  לורבר,  עזריאל  של  החדש  ספרו 
תשובות  לתת  מנסה  לחימה,  אמצעי  בפיתוח  עסק  שלו  המקצועית 
וההפתעה  הטכנולוגי  המודיעין  בנושא  השאלות  מן  לאחדות 
הטכנולוגית. הוא עושה זאת על ידי דיון בהיבטים שונים של הנושאים 
ומישראל(  )מהעולם  היסטוריות  דוגמאות  של  שפע  והצגת  האלה 

להצלחות ולכישלונות בתחומים אלה. 
של  בחשיבותה  עוסק  הראשון  שערים:  לשלושה  מחולק  הספר 
בכשלים  בבעיות,  עוסק  השני  המודרני;  הקרב  בשדה  הטכנולוגיה 
עוסק  והשלישי  והמדעי,  הטכנולוגי  המודיעין  בסוגיית  ובלקחים 
סיפורי  של  נדלה  בלתי  מעיין  גם  הוא  הספר  הטכנולוגית.  בהונאה 
פיתוח טכנולוגי בתחום הצבאי. הנושאים הנסקרים אינם רק אלה של 
גם  יש  העבר אלא גם כאלה עדכניים כמו לוחמת המחשבים. לספר 
ומאמרים,  ספרים  כ-300  של  מפורטת  וברשימה  בסימוכין  גיבוי 

והוא כולל גם מפתחות מושגים ואישים. 
בסוגיית  בעיסוק  חשיבותו  עיקר 
המודיעין הטכנולוגי שתופס מקום 
המודיעינית  בעשייה  והולך  גדל 
בפרט.  ישראל  ושל  בכלל  בעולם 
צבאית  טכנולוגיה  כי  עוררין  אין 
היא כיום מרכיב חשוב באיכותו של 
הכוח הלוחם, והדבר נכון הן בלחימה 
קונבנציונלית והן בלחימה נגד כוחות 
הבעיה  טרור.  וארגוני  סדירים  בלתי 
מסתבכת בשל העובדה כי הטכנולוגיה 
מתפתחת  בפרט,  הצבאית  וזו  בכלל, 
המודיעין  לחוקרי  ביותר.  מהיר  בקצב 
אחרי  לעקוב  קשה  לקברניטים  גם  כמו 
כמו  היריב  אצל  הטכנולוגיים  החידושים 
ההשפעה  את  ולהבין  כוחותינו  אצל  גם 

של חדשנות כזו על שדה הקרב. 
חוסר היכולת לעקוב אחרי החידושים עלול לגרום להפתעה טכנולוגית. 
הפתעה בגין הופעתם הבלתי צפויה של אמצעי לחימה בעלי יכולות 
לגרום  אף  העשויים  חדשים  אחרים  או  המוכר,  מכל  משוכללות 

למהפכה באופן ניהול המלחמות.
בספרות הצבאית הגלויה ובזו האקדמית המחקרית חסר הדיון בנושא 

מודיעין וספר
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ההפתעה הטכנולוגית והמודיעין הטכנולוגי. לאור מיעוט ההבנה והדיון 
בנושא, אולי אין זה מפתיע כי מספר הכישלונות המתוארים כאן עולה 

בהרבה על מספר ההצלחות. 
הספר כתוב בצורה קולחת ומצליח להסביר בעיות טכנולוגיות בלשון 

פשוטה, קריאה ומובנת גם למי שאינם בעלי מקצוע בתחום. 

ד"ר תא"ל )מיל'( דני אשר
הספר "טכנולוגיה צבאית" מוצע לחברי המל"מ במחיר של

59 ש"ח כולל מע"מ וכולל דמי משלוח, במקום 98 ש"ח.
נא שלחו צ'ק לכתובת ההוצאה, ת.ד. 1185 מודיעין 71799, 

והספר יישלח אליכם בהקדם.

מירושלים לדמשק 
וחזרה

סוכן המודיעין מעבר לקווים
מאת: מסעוד בוטון ורוני שקד

הוצאת לביא פ. אנטרפרייז 2012, 
264 עמודים

הספר "מירושלים לדמשק וחזרה - סוכן 
את  מתאר  לקווים"  מעבר  המודיעין 
קורותיו של מסעוד בוטון, סוכן יחידה 
131, שפעל באלג'יריה, בלבנון ובסוריה 
מאמצע שנות ה-50 ועד תחילת שנות 

ה-60 של המאה הקודמת. 
לעבודתו  ראשון  ומגוף  נדירה  הצצה  מספק  הספר 

עסקים  לאיש  התחזה  מסעוד  מודיעין.  סוכן  של  הכפולים  ולחייו 

ברכות
לחבר הקהילה פסח מלובני על 
זכיית ספרו "מלחמות בבל 

החדשה" בציון לשבח בתחרות 
צ'צ'יק לחקר ביטחון ישראל 

ובתעודת הוקרה בתחרות מולדובן 
לספרות צבאית

מי היה האיש שהיה ?
נולד בנתניה בספטמבר 1933 ונפטר ב-26 במאי 2010.

היה לוחם, מפקד דגול ומתכנן, שבמשך שירותו השכיל להשתמש במודיעין לביצוע משימותיו.
במאי 1959 קיבל צל"ש אלוף על פעילותו הקרבית.

בתקופה קריטית בתולדות מלחמות ישראל עמד בראש גוף מודיעיני יוקרתי.
הגיע כמעט עד פסגת מאווייו כמפקד הבכיר ביותר בתחומו.

עם שחרורו עבר לתחום ניהולי במגזר האזרחי ובו יישם את עקרונות הפיקוד שבהם שלט ביד רמה. היה מנהל קשוח אך אדם צנוע ורגיש.
עמד בראש שתי חברות כלכליות גדולות והצעיד אותן להישגים חסרי תקדים בתנאים קשים במיוחד.

פתרון החידה מגיליון 63
האיש שהיה הוא אברהם ליף ז"ל. 

אברהם ליף )ליפשיץ(, שנולד ב-1927 ונפטר ב-2008, היה מראשוני חיל המודיעין. בשנים 1955-1952 שירת כעוזר נספח צה"ל בפריז. 
לאחר מלחמת ששת הימים שימש ראש ענף מעצמות ועסק בעיקר במחקר על אודות ברית המועצות ומעורבותה במזרח התיכון. 

בשנים 1974-1971 היה יועץ מדיני של השגריר יצחק רבין בוושינגטון.
בשנים 1976-1974 שימש עוזר להערכה של עוזר ראש אמ"ן למחקר. 

עם שחרורו מצה"ל בדרגת אל"מ ב-1976 שימש יועץ למדיניות ולאסטרטגיה במשרד הביטחון.
בשנים 1987-1986 היה חניך במכללה לביטחון לאומי, ובשנים 1991-1988 שימש בה מדריך. 

בשנים 1994-1992 היה חבר במשלחת הישראלית לשיחות עם סוריה.
אברהם ליף היה איש מחקר מעולה בעל השכלה רחבה במדעי המדינה וביחסים בינלאומיים, הגון וישר, צנוע מאוד, קפדן ויסודי, שידע 

לעמוד על דעותיו.
השאיר אחריו אישה - אסתר, אשר עלתה איתו לישראל - שתי בנות וחמישה נכדים.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם: עודד אלעד
פתרונות יש לשלוח למל"מ, דוא"ל mlm@intelligence.org.il פקס: 03-5497731 

כתב  חידה        

ואימץ לעצמו זהות לבנונית אותנטית שאפשרה לו לנוע בחופשיות 
עמו  הביא  שלו  הכיסוי  סיפור  את  לחזק  כדי  בירות-דמשק.  בקו 
ונשא  דתה  את  המיר  מרומא,  איטלקייה  בחורה  לבירות  מסעוד 
אותה לאישה בפני הקאדי של בירות. זאת בעודו נשוי ואב לשני 

ילדים בישראל. 
סיפורו של מסעוד בוטון, שהלך לעולמו לפני כשנה בשטרסבורג, 
הנו נכס לאדם ולמשפחתו, ליחידות שבהן שירת ולמורשתה של 
את  שמרכיב  גדול  אחד  מפאזל  חלק  ומהווה  המודיעין  קהילת 

המורשת למען הדורות הבאים.
אבנר א'

הספר "מירושלים לדמשק וחזרה" מוצע לחברי המל"מ במחיר 
של 49 ש"ח כולל מע"מ וכולל דמי משלוח, במקום 89 ש"ח.
נא שלחו צ'ק לכתובת ההוצאה, רח' משה קול 14,
רמת בית הכרם, ירושלים 93717, והספר יישלח
אליכם בהקדם.

מודיעין וספר
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dyogenes@netvision.net.il ;יואב דייגי
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מאוזן
1. גוף המודיעין של ארגון ה"הגנה" שממנו צמח אגף המודיעין בצה"ל. 8. מכון 
תעש של ה"הגנה" שהוקם בפרדסי גן חיים. 9. ביפן נהוג לערוך טקס של הכנת 
משקה זה והגשתו לאורח. 12. החלק האחורי של נשק קל שמשמש לאחיזתו. 
רחמנא   .18 טיבטית.  16. בהמת משא  ה"הגנה".  ארגון  היו"ר הראשון של   .13
 .23 לאלוהים.  כינוי   .21 ידני.  עבודה  כלי   .20 הספק.  יחידת   .19 )ר"ת(.  לצלן 
בריטי  רופא   .25 אדם.  של  והתנהגותו  מעשיו  מיקומו,  על  תנועה  תוך  פיקח 
נציג שבט אפרים במשלחת   .26 שעליו מתבססת דמותו של שרלוק הולמס. 
28. רס"ן ישראלי שהציע ב-1986  12 המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. 
את שירותיו לאמריקאים בשגרירותם בתל אביב. 30. זכות שניתנה ליחיד או 
יהודים  31. מבצע להעלאת  לקבוצה למנוע פעולה מסוימת באופן חד-צדדי. 
מבגדאד ומאיטליה באמצעות מטוס אמריקאי שנחת בבקעת יבנאל. 32. שמו 
של גדוד 15 של חטיבת גולני במלחמת העצמאות. 35. הקים את הש"י הערבי 
ועמד בראשו עד קום המדינה. 37. מסולם הצלילים.  38. קבוצת מקורות חיים 
כינוי   .41 לימין(.  )משמאל  כאן   .40 המבצעית.  בפעילותם  בזה  זה  הקשורים 
כבוד לבעל ייחוס משפחתי. 42. קליפת הענב. 43. סוד. 45. זה. 47. כינוי לרשת 
בשנות  ה"הגנה"  של  ירושלים  מחוז  מפקד   .49 ה"הגנה".  של  הארצית  הרדיו 
ה-30 של המאה ה-20. 50. הרצחת ו... ירשת? 52. יצרן הנשק הראשון של ארגון 
יישובים  על  להגנה  ב-1891  ברחובות  שהוקמה  חשאית  אגודה   .55 ה"הגנה". 

יהודיים סמוכים.

מאונך
1. יהודי שריגל בארץ למען ברית המועצות, נתפס, נשפט ונכלא. לאחר שחרורו 
נורה ונרצח במוסקבה ב-2009 בידי אלמונים )ש"פ(. 2. אות הניצחון. 3. פרופסור 
ישראלי, חוקר האימפריה העות'מאנית, כתב את הספר על דאהר אלעמר שליט 
הגליל במאה ה-18. 4. מכון תעש של ה"הגנה" שהוקם בפרדסי בית חרות. 5. 
פטמה של אתרוג. 6. יהושע בן נון שלח מרגלים אל עיר זו כדי שיספקו מידע 
להוציא  טרור  ליחידת  המסייעים  הגורמים  כלל   .7 תקיפתה.  לפני  מצבה  על 
לפועל את פעילותה. 10. מפקד חיל מדע הראשון בצה"ל. 11. חתן פרס ישראל 
לשנת תשמ"ח על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה. 14. מכון תעש של ה"הגנה" 
שפעל בפרדסי תל מונד. 15. שם העט של סופרת פנטזיה אמריקאית ששמה 
שפעלה  המיוחדים  המבצעים  ִמנהלת  של  בריטית  סוכנת   .17 אוגדן.  מרגרט 
של  מודיעין  לוחם   .20 הלבן".  "העכבר  בכינויה  ונודעה  הנאצים  נגד  בצרפת 
המוסד שנתפס ונתלה בדמשק )ש"פ(. 22. כינוי של ארגון ה"הגנה". 24. משענת 
שמסייעת לניידות. 25. מכון תעש של ה"הגנה" שהוקם בקיבוץ תל יצחק. 26. 
אחד מ-14 סוגי השנים בלוח העברי הקבוע. 27. מזכירת המל"מ ב-14 השנים 
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האחרונות )ש"פ(. 28. שם עליו עיטור. 29. קש מרוסק שמשמש למאכל לבהמות. 
33. כינויה ב"הגנה" של הצנחנית חביבה רייך.  34. חודר שריון )ר"ת(. 36. סליק 
מרכזי של ה"הגנה" בהר הצופים. 38. סליק של ה"הגנה" במשמר השרון )מלמטה 
למעלה(. 39. ִרגלו. 41. ראש מחלקת הריגול הנגדי של אוסטרו-הונגריה ששימש 
בצפון  ה"הגנה"  של  שידור  רשת   .42 למעלה(.  מלמטה  )ש"פ  רוסיה  של  סוכן 
44. מערכת אלקטרונית לזיהוי ידיד או אויב  אפריקה שהחלה לפעול ב-1948. 
להזימו.  או  ולאששו  מידע  של  נכונות  לבדוק  שנועד  מחקרי  הליך   .46 )ר"ת(. 
48. המבצע למילוט 5 סטי"לים מנמל שרבורג לישראל ב-1969. 51. פנים. 52. 
תחילית לדרגה צבאית. 53. נחפז )מלמטה למעלה(. 54. היסטוריון צבאי ישראלי 

שריגל למען ברית המועצות.

   shimon_avivi@hotmail.com שמעון אביבי
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פתרונות יש לשלוח למל"מ
דוא"ל:

mlm@ intelligence.org.il

פקס: 03-5497731

בין הפותרים נכונה
יוגרל ספר

הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון 
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