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עמוד הענן שלפני המחנה
תרומתו של השב"כ להצלחת המבצע

רוסיה נוכח “האביב הערבי“
האתגרים החדשים של המעצמה באזורנו

דור המדבר
בוגרי נפת סיני של השב"כ 

ברב-שיח מעמיק 
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דבר היו"ר
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 וכתב העת “מבט מל“מ“.

מערכת
עורך ראשי: רון כתרי

עורך: אפי מלצר
עורכי משנה: שמעון אביבי, יוכי ארליך, בשמת בר-עקיבא, יוכי וינטרויב ורפי קיטרון

www.zeeveldar.co.il 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

כתב העת "מבט 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
אפרים הלוי - יו"ר המל"מ בשנים 2012-2005

הנהלת העמותה 
צבי שטאובר - יו"ר 

דודו צור - מנכ"ל 
חנן מזור - סמנכ"ל תפעול ומנהל אתר ההנצחה

רקפת פאר - מזכירת המל"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 
אמנון סופרין - מורשת ותכנים
אריה )לייבו( ליבנה - הנצחה 

אשר דקל - ביקורת 
יובל חלמיש - גיוס חברים

יהודה פרידמן - מכרזים
עמרם אהרוני - השקעות

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

מודיעין למורשת  המרכז  של  המידע  באיגרת 
באינטרנט: לאחרונה  שהופצה   2013 ינואר  לחודש 

חברי העמותה ומשפחות שכולות
חדשים  חברים  נבחרו   2012 בסוף 
 - להם  המשותף  המל“מ.  למוסדות 
הרצון לתרום מניסיונם, ממרצם ומזמנם 
יקר  שהוא  מקום  יותר  עוד  לקדם  כדי 

לכולנו.

קודמינו  ריק,  לחלל  נכנסים  לא  אנחנו 
במסירות   - ארוכות  שנים  במשך  יצקו 
מסד   - פרס  לקבל  מנת  על  ולא  רבה, 
ותכנים שאפשר להיות גאים בהם. זוהי 

ולמתנדבים  היוצא  המנהל  לוועד  היוצא,  ליו“ר  להודות  הזדמנות 
הרבים על תרומתם הרבה והנמשכת למל“מ.

תוכניותינו לעתיד יתבססו על ההדגשים הבאים:

ומורשת. יש לנו שני דגלים להרים. הנצחת  זהו אתר הנצחה  א. 
לב  תשומת  לקבל  ימשיכו  המשפחות  עם  והקשר  הנופלים 

מיוחדת.

תורחב פעילות המורשת המכוונת לבני נוער בהיבט של מספר  ב. 
המשתתפים והפיזור הגיאוגרפי.

יום הכיפורים, באמצעות כמה  נציין 40 שנה למלחמת  השנה  ג. 
המלחמה.  למודיעין  הקשורות  שונות  זוויות  שיאירו  כנסים 

נייחד גם גיליון “מבט מל“מ“ למלחמה.

מחקר  כמרכז  המל“מ  את  לבסס  היא  האסטרטגית  כוונתנו  ד. 
והידע  הניסיון  ניצול  תוך  כמקצוע,  במודיעין  שיעסוק  ייחודי 
שאין שנִיים להם שנצברו אצל החברים. המרכז יחקור סוגיות 
ויארגן/ישתתף  פרסומים  יוציא  במודיעין,  הקשורות  שונות 

בכנסים בנושאי המודיעין. תקציב ראשוני כבר הושג.

גוף זה יהיה קשור למרכז מאיר עמית - אחד ההישגים הגדולים  ה. 
של המל“מ, שאותו נמשיך לטפח.

סוגיית החברים במל“מ תזכה לטיפול בשני היבטים:

הרחבת מעגל החברים וצירוף דור הביניים. א. 

גיוון והרחבה של פעילות החברים במל“מ. ב. 

שאלת הקמתו של מוזיאון גופי המודיעין עומדת כבר שנים ארוכות 
על הפרק, והיא תיבחן השנה אופרטיבית. במקביל יימשך המאמץ 

למצוא תורם להקמת המוזיאון לטרור.

חידוש התשתיות ומודרניזציה דורשים גם הם תשומת לב והשקעה. 
כל זה דורש כמובן משאבים של כוח אדם ושל כסף. בשנים הקרובות 
נצטרך להשקיע רבות ברענון ארגון ידידי המל“מ הישראלים, ולא 

פחות חשוב - בהחייאת תשתית הידידים והתורמים בחו“ל.

אכן, יש הרבה מה לעשות, ואשמח לשמוע הצעות ורעיונות נוספים 
לתועלת המל“מ. אני מודע לציפיות מאיתנו להתחדשות ולצעידה 

קדימה, ואין לי ספק שביחד נוכל לעשות זאת.

    צביקה שטאובר

על המל"מ בפתח שנת 2013 - החזון של הוועד המנהל החדש  •
על פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת  •

על יחידה 154 בעקבות המגילות הגנוזות  •
מהנעשה במל"מ ובעמותות באמ"ן, במוסד ובשב"כ  •

אירועים צפויים  •



לקוראינו שלום וברכה,
שהיו  משניים,  מכבר  לא  נפרדנו  בצער 
בהוויית  מרכזיות  דמויות   - בדרכו  איש   -
אמנון  ה-15  הרמטכ“ל  המודיעין:  קהילת 
שלנו  אמ“ן  ראש  שהיה  מי  ליפקין-שחק, 
)וגילוי נאות - בוגר בית הספר שאני מנהלו 
וחיים בן  ובוגר הפנימייה הצבאית, כמוני(, 
עמי, איש שב“כ בכיר ומי שהיה עורכו של 

כתב העת שלנו. נזכרם לברכה!

מגוונים  בנושאים  עוסק  שלנו  הגיליון 
כי  מעידה  בהם  הבחירה שלנו  בתכלית.  שונים  תוכן  מעולמות  הפעם, 
בשב“כ:  עוסקים  מאמרים  שני  ורב-פנים.  הוא  מורכב  המודיעין  עולם 
נוסטלגית  הצצה  מזה,  ענן“  “עמוד  במבצע  הארגון  תרומתו של  ניתוח 
לימי הקמתה של נפת סיני, לפני יותר מ-40 שנה, מזה. גם כאן הייתה לי 
מעורבות אישית, זכורה לטוב: שימשתי אז קמ“ן מפקדת האזור באל-
תקופות  של  היסטוריים  ניתוחים  מקרוב.  התקופה  את  וחוויתי  עריש 
קדומות תמצאו בניתוחו של רב-סרן קובי את המודיעין בסיפור הבריאה 
)כן... כל כך רחוק!( ובתיאור מערכות המודיעין של הסולטנות הממלוכית, 
במאות ה-16-13. המדור “מודיעיון“ שבעריכת עמוס גלבוע מטפל בשני 
תחומי עניין: ניתוח השוואתי של “מחאות המון“ באינתפאדה הראשונה 
את  לארח  שמחים  אנו  מזה.  הערבי“  “האביב  התרחשויות  ושל  מזה 
במדיניותה  לדיון  “נתיב“(,  כראש  שכיהן  )מי  מגן  צבי  השגריר  חברנו, 
של רוסיה נוכח ההתרחשויות בעולם הערבי. בני מיכלסון מאיר פינה 
נשכחת הקשורה ברצח ספורטאינו במינכן ב-1972, ודני אשר סוקר את 
ראשית המודיעין הקרבי, טרם קום המדינה. זיכרונות אישיים מאירים 
את דרכם של ותיקים, שהיו רבי השפעה בדרכם ובשעתם: דייב קמחי, 
עניין  שתמצאו  ספק  לי  אין  הראל-המבורגר.  ויוסי  נחמיאס  יענקל’ה 

בחומרים המגוונים, רובם ככולם.

שלנו,  העת  בכתב  הפרסום  למדיניות  ביחס  הבהרה  מילת  ושוב, 
בהתייחסי לתגובתו של ידידי, פרופ’ יגאל שפי )ברכות לתואר!(, למאמר 
הן  הקוראים  מניח שציפיות  יגאל  כפול“.  לסוכן  הביטוח שהפך  “סוכן 
אחזור  אצלנו.  מתפרסמים  הם  עת  ומתוקפים  בדוקים  חומרים  לקבל 
לשפוט  הכלים  לנו  אין  זה:  בתחום  המובנות  מגבלותינו  את  ואבהיר 
בין “אמת“ ל“כזב“ או פנטזיה... אנו מכבדים את הכותבים לכתב העת 
אישית  ראייה  זווית  תיארו   - למצער   - או  דיברו“,  “אמת  כי  ומניחים 
ומיוחדת. אם אין הדבר כך - נצטרך להסתמך על תגובותיכם, שיאירו 

עינינו ויציעו עובדות אחרות ו/או פרשנות שונה.

דבר העורך הראשי
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תוכן העניינים

פרס יצחק שדה לספרות צבאית לשנת תשע"ג - 2013
יוענק ליצירה מקורית-ישראלית בשפה העברית באחד מן התחומים:

 תיאוריה, מחקר והגות צבאית מורשת משנתו הביטחונית של יצחק שדה	  

 תולדות ההתגוננות היהודית בארץ או בגולה  היסטוריה צבאית-יהודית	
 יצירה על אישיות צבאית יהודית, או אישיות הקשורה לעימות הישראלי-ערבי  זכרונות על שירות בכוחות המגן או בצה"ל 

לפרס תשע"ג - 2013 יתקבלו רק ספרים )לא כולל אלבומים וקבצי מחקרים( אשר ראו אור, במהדורה ראשונה, אחרי ה-1 בחודש אוקטובר 2011.
מגיש הבקשה מתבקש לדווח בעת הגשת הבקשה, אם הספר כבר זכה בפרס אחר כלשהו.

הפרס יוענק לספר שימצא ראוי לכך על-ידי  חבר השופטים שייבחר על-ידי הוועד המנהל של העמותה, בכפוף לתקנותיה.
הפרס יוענק בטקס בחודש נובמבר 2013 ועל כך תבוא הודעה מפורטת.

יוצרים המעוניינים להציע מועמדותם לקבלת הפרס יגישו יצירותיהם ב-5 עותקים עד לתאריך י"ג בניסן תשע"ג - 24/3/2013

לפניות ולמשלוח ספרים: הפרס לספרות צבאית ע"ש האלוף יצחק שדה,  רח' היסמין 1, רמת אפעל, 52960 
galili34@bezeqint.net :טל: 03-5344284, 03-5358930. פקס: 03-5350252  מייל

מודעה

כתבות
4 עמוד הענן שלפני המחנה מלי	ברונשטיין	ורפי	קיטרון	

דור המדבר בוגרי נפת סיני של השב"כ בדיון נוסטלגי
6 רפי	קיטרון	

12 רוסיה נוכח אתגרי “האביב הערבי“ צבי	מגן 
15 40 שנה לדו"ח קופל בני	מיכלסון 
18 המודיעין הקרבי - ימי ההתהוות דני	אשר 
22 מלאכת מחשבת רס"ן	קובי 
24 זיכרונות מדייב חיים	צ' 

 26 המודיעין בסולטנות הממלוכית יעקב	)ישקה(	בן-כנען 
 32 המבצע להצלת המבצעית יוסי	ארגמן 

מדורים
איש מודיעין

11 מחנך של דור שלם חיים	מנור	)מינא(	
21 קצין עם נשמה יגאל	סימון 

31 שירותי מודיעין בעולם הביון הפיני	נעם	שפירא 
35 היסטוריה מודיעינית בתמונות יוסי	לבקוב 
36 לזכרם 

מודיעיון בעריכת	עמוס	גלבוע
38 האנתפאדה ו"האביב הערבי" אורי	אחיקם 

מודיעין לאומי, מודיעין עסקי-תחרותי ומה שביניהם 
42 אבנר	ברנע 

מודיעין וספר
45 מלחמות הצללים אפרים	לפיד  
45 תחנות חיי נעם	טפר  

תגובות
46 על "מבצע שושן" אליעזר	)גייזי(	צפריר 
46 על "שפתיים חתומות"	אליעזר	)גייזי(	צפריר 
46 על "סוכן הביטוח שהיה לסוכן כפול"	יגאל	שפי 

כתב חידה
47 מי היה האיש שהיה	יואב	דייגי 
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מלי ברונשטיין ורפי קיטרון

האוויר  חיל  טיס של  מכלי  מדויק שנורה  טיל   .2012 בנובמבר   14
פגע ישירות במפקד בפועל של הזרוע הצבאית של חמאס, אחמד 
ג’עברי, בעת שנסע ברכבו ברצועת עזה. פעולה מוצלחת זו, שנווטה 
של  הפתיחה  מהלך  את  היוותה  השב"כ,  של  המבצעים  מחמ"ל 

מבצע “עמוד ענן".
ההחלטה על יציאה למבצע התקבלה בעקבות הסלמה משמעותית 
שחלה בפעילות הטרור שמוצאה ברצועת עזה. זו באה לידי ביטוי 
בשורת פיגועים לעבר כוחות צה"ל שפעלו בשטח ישראל, בסמוך 
לגדר המערכת ברצועה, ביניהם: פיגוע הפעלת מטענים לעבר כוח 
הפעלת  נפצעו(;  חיילים  שלושה  בנובמבר,   6( לגדר  סמוך  צה"ל 
חייל  בנובמבר,   8( ישראל  בשטח  צה"ל  כוח  לעבר  תופת  מנהרת 
נפצע קל(; ירי טיל נ"ט לעבר רכב ממוגן שביצע סיור ביטחון שוטף 
בסמוך לגדר המערכת )10 בנובמבר, ארבעה חיילים נפצעו, שניים 

מהם באורח קשה(.
ההסלמה באה לידי ביטוי גם בגידול חד בהיקף הירי תלול-המסלול 
של רקטות ופצצות מרגמה מהרצועה לעבר ישראל. כך, לדוגמה, 
בתוך שלושה  בשבוע שקדם לתחילת המבצע נורו לעבר ישראל, 

ימים, יותר מ-170 רקטות ופצצות מרגמה.
הצביעו  בשב"כ  בשגרה  המתקיימות  המצב  הערכות  ועוד.  זאת 
חמאס.  של  העצמי  ביטחונו  חיזוק  של  מגמה  על  השנה  לאורך 
שלטון  כי  למסקנה  הוביל  למבצע  שקדם  ההסלמה  סבב  ניתוח 

חמאס ברצועה מאמץ קו התקפי יותר כלפי ישראל וחותר לשנות 
את “כללי המשחק" לגבי פעילות צה"ל בעוטף הרצועה. ניכר היה 
כי חמאס מנסה לבדוק עד כמה ניתן “למתוח את החבל". היה ברור 
לכול כי לא ניתן לעבור על עניין זה בלא תגובה. נשאלה השאלה 

“מה עושים?"

בשב"כ	סברו	כי	המענה	צריך	להיות	פעולה	שתביא	
לחיזוק	ההרתעה	הישראלית,	אשר	נשחקה	בתקופה	
שקדמה	למבצע,	וכי	הדרך	להשיג	זאת	היא	פגיעה	
חמאס	 של	 הצבאית	 הזרוע	 מקרב	 בכירים	 באישים	

ובמערכי	ההתעצמות

מכת הפתיחה
לחיזוק  שתביא  פעולה  להיות  צריך  המענה  כי  סברו  בשב"כ 
למבצע,  שקדמה  בתקופה  נשחקה  אשר  הישראלית,  ההרתעה 
הזרוע  מקרב  בכירים  באישים  פגיעה  היא  זאת  להשיג  הדרך  וכי 
הצבאית של חמאס ובמערכי ההתעצמות, לרבות אמל"ח אסטרטגי 
המצוי בידיה: רקטות ארוכות טווח ומערך הייצור של כלי טיס בלתי 
לפגוע באחמד  כ"מכת פתיחה" הציעו בשב"כ  )כטב"מ(.  מאוישים 
בחמאס,  מעמדו  את  וביסס  כוח  צבר  האחרון  שבעשור  ג’עברי, 
משטחי  ישראל  נגד  הטרור  פעילות  כלל  על  לאחראי  שהפך  עד 

עמוד הענן שלפני המחנה
חיסולו המוצלח של רמטכ״ל חמאס אחמד ג’עברי היה אות הפתיחה למבצע “עמוד ענן״ שבמהלכו הותקפו 
כ-1,500 מטרות, נפגעו כ-150 חוליות יורי רקטות ונהרסו כ-210 מנהרות  לשירות הביטחון הכללי היה חלק 

משמעותי בהשגת היעדים  איך נערך שב״כ למבצע? מה היו המלצותיו? וכיצד פעל במהלכו?

שרידי מכוניתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, אחמד ג'עברי. ההמלצה ליירטו לוותה בהבטחה כי שב"כ מסוגל “לספק את הסחורה"
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הרצועה. ההמלצה ליירטו לוותה בהבטחה כי שב"כ מסוגל “לספק 
את הסחורה", קרי להביא את כלל המידע כדי לייצר תמונת מודיעין 
מדויקת ומלאה, שתוביל ליירוט המוצלח עם מינימום נפגעים חפים 

מפשע.
וההשלכות  הסיכונים  שנשקלו  לאחר  התקבלה  ההמלצה 
ייעודי  חמ"ל  פתיחת  ידי  על  לפעולה  נערכו  ובשב"כ  האפשריות, 
במטה השב"כ )חדר מלחמה, המקביל לחדר פיקוד קדמי( המאויש 
24 שעות ביממה, שאליו זורם המידע, מנותח, מעובד ועובר הלאה 
לגורמים הרלוונטיים, ואשר בו מתקבלות ההחלטות, לרבות פקודת 

“פעל". 

12 חמ"לים מסביב לשעון
בעקבות היירוט המוצלח החל מבצע “עמוד ענן", שנמשך שמונה 
 12 בשב"כ  התנהלו  במהלכו   .)2012 בנובמבר   21-14( לחימה  ימי 
חמ"לים, אשר פעלו “מסביב לשעון": קיבלו מידע מהשטח, ניתחו, 
סיפקו  מטרה,  לתקיפת  נקודתי  מידע  לכלל  אותו  ועיבדו  העריכו 
בפעילות  מגמות  אודות  על  ומעודכנת  שוטפת  מודיעין  תמונת 
עבור הדרג המדיני. במקביל השתתף  גיבשו המלצות  ואף  היריב 
השירות באופן פעיל בחמ"לי הלחימה הצה"ליים, וכך, כתף אל כתף 
עם מפקדי צה"ל, פעלו עובדי השב"כ לייצר תמונת מודיעין ומטרות 

לתקיפה בזמן אמת.
במהלך  הותקפו  ושב"כ  צה"ל  של  המשותפת  הפעילות  במסגרת 
המבצע כ-1,500 מטרות ברצועת עזה, לרבות בורות שיגור, מחסני 
זיקה  שלהם  חמאס,  של  שלטון  ומבני  בסיסים  בונקרים,  אמל"ח, 
במערך  משמעותית  לפגיעה  הובילו  התקיפות  צבאית.  לפעילות 
הרקטות ארוכות הטווח )פג’ר 5, 8 אינץ’( ולהשמדת מערך הייצור 
של הכטב"מ. כל זאת תוך שמירה על מינימום פגיעה בחפים מפשע 

ובאזרחים בלתי מעורבים בצד הפלסטיני.

השנה	 כל	 לאורך	 ואמ"ן	 שב"כ	 שהובילו	 המאמץ	
על	 מודיעיני	 מידע	 )איסוף	 ול"הפללה"	 לאיתור	
נשא	 	- צבאיים	 אתרים	 של	 לתקיפה(	 היעדים	
הרקטות	 של	 הייצור	 מערכי	 השמדת	 לצד	 פרי.	
רקטות,	 אלפי	 אף	 הושמדו	 והכטב"מ,	 המתקדמות	

בורות	שיגור	ומחסני	אמל"ח

תקיפות מוצלחות
המאמץ שהובילו שב"כ ואמ"ן לאורך כל השנה לאיתור ול"הפללה" 
היעדים לתקיפה( של אתרים צבאיים  על  מודיעיני  מידע  )איסוף 
רובן מנהרות  יותר מ-210 מנהרות,  בן היתר הותקפו  - נשא פרי. 
להברחת  “פילדלפי"( ששימשו  )ציר  הרצועה-סיני  בגבול  הברחה 
מנהרות  ומקצתן  ומסודאן,  מלוב  לרצועה  ואיכותי  תקני  אמל"ח 

תופת/לחימה של חמאס. 
צבאיים  ונפגעו עשרות מפקדים  הותקפו  במהלך המבצע  בנוסף, 
אנשי  בלחימה,  מעורבים  שהיו  האסלאמי  והג’יהאד  חמאס  של 
המקרים  בין  רקטות.  יורי  של  וחוליות  לוחמים  הייצור,  מערך 
בחמ"לים  שהורכבה  הפללה  תמונת  בסיוע  תקיפה,  הבולטים: 
של שב"כ, של דירת מסתור שבה שהו בכירי הג’יהאד האסלאמי 
ונפצעו שלושה  נהרג אחד הפעילים  ברצועה, שבמהלכה  הצבאי 
בזרוע הצבאית  בכירים  בתיהם של מפקדים  וכן תקיפת  נוספים, 
של חמאס, אשר בחלקם שימשו כמחסני אמל"ח. בין אלה יצוינו 

תקיפת בתיהם של ע’אזי אבו טמעה, מפקד חטיבת מחנות המרכז 
של  הרבה  הכמות  על  העידו  התקיפה  לאחר  המשנה  )שפיצוצי 
ח’אן  העיר  חטיבת  מפקד  סנואר,  מחמד  בו(;  שאוחסנה  אמל"ח 
יונס; מחמד אבו שמאלה, מפקד אזור הדרום; אחמד ע’נדור, מפקד 
חטיבת צפון הרצועה; עז אל-דין חדאד, מפקד חטיבת דרום העיר 
יועצו של ראש ממשלת חמאס  ביתו של עצאם דעליס,  וכן  עזה, 
הארגון  של  הטרור  כספי  הברחת  במערך  ובכיר  הניה  אסמאעיל 

לרצועה.

המתרחש	 לגבי	 גם	 לקשב	 שב"כ	 נדרש	 במקביל	
ברמת	 עלייה	 המבצע	 רקע	 על	 חלה	 שם	 באיו"ש,	
בהפגנות	 ביטוי	 לידי	 באה	 זו	 האלימים.	 האירועים	
הזדהות	רבות	משתתפים,	בתהלוכות	תמיכה	בתושבי	
ולעימותים	 סדר	 להפרות	 גלשו	 שבחלקן	 הרצועה,	
ובגידול	 צה"ל,	 כוחות	 עם	 החיכוך	 בנקודות	 אלימים	

בטרור

חזית נוספת באיו"ש
שב"כ  נדרש  בדרום,  הלחימה  סביב  החמ"לים  לפעילות  במקביל 
לקשב גם לגבי המתרחש באיו"ש, שם חלה על רקע המבצע עלייה 
הזדהות  בהפגנות  ביטוי  לידי  באה  זו  האלימים.  האירועים  ברמת 
שבחלקן  הרצועה,  בתושבי  תמיכה  ובתהלוכות  משתתפים  רבות 
גלשו להפרות סדר ולעימותים אלימים בנקודות החיכוך עם כוחות 
כגון  עממיים,  במאפיינים  לרבות  בטרור,  גידול  חל  כן  כמו  צה"ל. 
פיגועי דקירה, יידוי אבנים )ישראלית נפצעה קשה ב-20 בנובמבר(, 
השלכת בקבוקי תבערה ועוד. בניסיון לרסן את גל ההסלמה ביצעו 
שב"כ וצה"ל בליל 22-21 בנובמבר מבצע מעצרים, שבמהלכו נעצרו 

יותר מ-50 פעילים שהיו מעורבים בפעילות ההסלמה.
אביב.  תל  במרכז  באוטובוס  מטען  התפוצץ   2012 בנובמבר  ב-21 
מבצעי  את  שב"כ  איתר  קצר  זמן  בתוך  איש.   29 נפצעו  בפיגוע 
פעילי   - המפגעים  נעצרו  צה"ל  וכוחות  הימ"מ  ובשיתוף  הפיגוע, 
חמאס וג’יהאד אסלאמי מהכפר בית לקיא/רמאללה, אשר הסתייעו 
משפחות(  איחוד  במסגרת  אזרחות  )שקיבל  בערבי-ישראלי 
שמוצאו מבית לקיא לכניסה לתל אביב ולהנחת המטען באוטובוס. 

ההישג המרכזי: הרתעה
לאיסוף  השב"כ  יכולות  את  ביטוי  לידי  הביא  ענן"  “עמוד  מבצע 
מודיעין איכותי, עדכני ובזמן אמת ברצועת עזה וכן המחיש בצורה 
טובה את שיתוף הפעולה המקצועי בין שב"כ לצה"ל, אשר תרם 

רבות להשגת יעדי המבצע ותוצאותיו.
נפגעים  של  היחסי  המיעוט  את  למנות  ניתן  המבצע  הישגי  בין 
בצד הישראלי )שישה הרוגים, כ-20 פצועים בינוני-קשה וכ-200 
בימים  כבר  כי  העובדה  ואת  חרדה(  נפגעי  לרבות  קל,  פצועים 
הראשונים של המבצע התקבלו במצרים פניות של הנהגות חמאס 
הפסקת  ולהשגת  הלחימה  להפסקת  לסייע  האסלאמי  והג’יהאד 
היקף  ירד   )2012 בנובמבר   21( האש  הפסקת  השגת  לאחר  אש. 
היום,  עד  ביותר:  משמעותית  בצורה  ברצועה  שמוצאם  הפיגועים 
חודשים לאחר מבצע “עמוד ענן", לא נורו רקטות מהרצועה לעבר 

 .שטח ישראל. או במילים אחרות: הושגה הרתעה
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רפי קיטרון
 raphik@bezeqint.net

באוקטובר 1972 קיבל שירות הביטחון הכללי את האחריות לסיכול 
קדמית  נפה  הוקמה  זה  לצורך  סיני.  האי  חצי  בכל  ופח"ע  ריגול 
שב"כ  עבודת  סיני.  בדרום  נפה  לה  נוספה  ובהמשך  באל-עריש 
בסיני הייתה ייחודית ושונה מהעבודה בשטחי רצועת עזה, יהודה 
ושומרון. זאת בשל אופי השטח ועוד יותר מכך בשל אופי תושביו. 
שם  שהיו  אנשים  כינסנו  סיני  נפת  של  הקמתה  אחרי  שנה   40
את  הנפה,  את  לתאר  בניסיון  ונוסטלגי  מקצועי  היסטורי,  לדיון 
שיטות העבודה בה ואת ההווי המיוחד. בדיון השתתפו רון כתרי, 
באל-עריש;  סיני  אזור  מפקדת  קמ"ן  המדוברת  בתקופה  שהיה 
נחמן טל, שהיה סגן ראש מרחב עזה וסיני; אלי כהן; רפי קיטרון; 
שייקה, שהיה רכז הנפה הראשון; גדעון, שהיה רכז ג'בל מררה; 
עירא,  הצפוני;  הציר  רכז  שהיה  גל,  קסיימה;  רכז  שהיה  יורם, 
בנות  אל-עריש;  רכז   שהיה  יהודה,  סיני;  דרום  נפת  רכז  שהיה 

זוגם; ואסתר וניצן חורש, אלמנתו ובתו של יחזקאל חורש.

הייתה	 המצרים	 של	 העיקרית	 המטרה	 טל:	 נחמן 
לעבר	 צה“ל	 כוחות	 של	 תנועה	 על	 התרעה	 לקבל	
רועי	 הם	הפעילו	סוכנים	בדווים,	 כך	 לשם	 התעלה.	
שאליהם	 מקומות	 על	 תצפיות	 שעשו	 ואחרים,	 צאן	
נשלחו	לאורך	הצירים	האלה	והביאו	מידע	לא	מבוטל

להקמת  הרקע  נושאים:  בארבעה  יעסוק  היום  השיח  כתרי:  רון 
מה   - היום  וההוויה  ואנקדוטות;  אנשים  לדמותה;  קווים  הנפה; 

מסתמן שם?
נחמן טל: נפת סיני בעצם הלכה וגדלה לכל מרחבי סיני וכללה גם 
את הנפה הדרומית, “מרש“ל“ )מרחב שלמה(, והגיעה לכל הקצוות. 
סיני היה שטח שהיה זר לנו עד אז, גם מבחינת התושבים - מעולם 
לא טיפלנו קודם בשבטים בדוויים נודדים - גם המרחב וגם השטח. 
בשטח  פעלה  הימים  ששת  מלחמת  אחרי  עזה  לרצועת  כשבאנו 

הזה יחידה 154, היום 504. אבל עד מהרה המצב התחיל להשתנות, 
חבלנית  פעילות  התחילה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר  כשמיד 
עוינת גם בסיני, שהתאפיינה בעיקר בהפעלת מטעני צד ובמיקוש 
דרכים. מהר מאוד הבנו שסיני, המדבר כולו, בעיקר כמובן הצפוני, 
הפך למאגר נשק אדיר, תוצאה של כל המלחמות נגד המצרים. היו 
הבעיה,  את  פתרה  לא   154 יחידה  למכביר.  מוקשים  בשדות  שם 
לא היה מידע, והתחילו בעצם טרוניות שאנחנו לא יודעים דבר על 
זהות המבצעים, אם כי אני זוכר שכבר בחודשים הראשונים קלטנו 
הבנו שזה שם  מהרה  ועד  סיני החופשיים“  בני  “ארגון  את השם 
כיסוי של המודיעין הצבאי המצרי. היו כל מיני פגישות ואסיפות 
ודיונים, ואז הקימו, לדעתי במאי 1969, את יחידה 98 - יחידה-בת 
של יחידה 154 - שקבעו שהיא תהיה בסיני בלבד ותעסוק בסיכול. 
צריך להדגיש שאנשי 154 בנויים לאיסוף ידיעות חיוביות לצורכי 
צה“ל. אין להם דבר עם סיכול טרור וגם לא עם סיכול מודיעין. הם 

דור המדבר
בוגרי נפת סיני של השב“כ

בדיון נוסטלגי
התקופה שבין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים הייתה זמן מרתק לפעול בו בסיני. השטח הלא 
לאנשי  אתגר  הציבו  המצרי  האויב  של  והרשתות  מאפס  כמעט  לבנות  צריך  שהיה  המקורות  מערך  מוכר, 
שירות הביטחון הכללי שנשלחו לשם  במלאת 40 שנה להקמת נפת סיני ערכנו “פגישת מחזור“ לאנשים 

ששירתו בה, שרטטנו קווים לדמותה והעלינו זיכרונות

אמל''ח שנאסף על ידי הבדווים )משמאל: רון כתרי(
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לא עסקו בזה, לא למדו את זה, וזה היה די טבעי שהדבר צץ ועלה. 
יחידה 98 לא שינתה את המצב, לא היו פענוחים של אותם פיגועים 
ואז  מודיעין.  לסיכול  אותנו  שהובילו  ידיעות  היו  שלא  ובוודאי 
הדור:  גדולי  עם  ביותר  סוער  אחד  דיון  זוכר  אני  דיונים.  התחילו 
ראש  שרון,  אריק  הפיקוד  אלוף  יריב,  אהרון  אמ“ן  ראש  בו  היו 
השירות יוסף הרמלין ואברהם אחיטוב שהיה ראש האגף לענייני 
תחום  את  להעביר  שצריך  ההחלטה  התקבלה  בעצם  ובו  ערבים, 
הסיכול לשירות, שכבר רכש בו ניסיון. אז גם היינו כבר במצב טוב 
יותר ברצועת עזה מבחינת המלחמה בפח“ע לאחר תקופה קשה 
ששיאה רצח ילדי משפחת ארויו. שייקה מונה לרכז הנפה הראשון 

ב-15 באוקטובר 1972, והשירות קיבל אחריות על האזור. 

נחמן טל:		הגענו	למסקנה	שהכיסוי	הבסיסי	שלנו	
מוכתרים	 נתחקר	 ואנחנו	 שונה,	 אופי	 בעל	 יהיה	
ועצירים	ומקורות	אבל	יהיה	לנו	רישום	של	כל	גבר	
מגיל	15	עד	50,	יהיה	לנו	תיעוד	מפורט	שלו,	כתבה	

ראשונית	ותמונה	ועוד	ועוד	פרטים	נלווים

כמה מילות רקע על היריב: על סיני אחראי המודיעין הצבאי המצרי, 
המקביל לאמ“ן אצלנו. להבדיל יש להם את המודיעין הכללי שהוא 
בעצם הארגון הבכיר. המודיעין הצבאי המצרי פעל בסיני באמצעות 
בקהיר  ישב  הוא  מיוחדים“.  לתפקידים  “הענף  כינו  שהם  מה 
ומשם ניהל את סיני באמצעות ארבעה סניפים, שלכל אחד מהם 
סניף  בקנטרה,  סניף  סעיד,  בפורט  סניף  להם  היה  משימות.  היו 
באסמאעיליה וסניף בסואץ לאורך התעלה. הם גם חילקו את זה 

לצירים שונים: הציר הצפוני, שני הצירים המרכזיים והציר הדרומי 
על  התרעה  לקבל  הייתה  המצרים  של  העיקרית  המטרה  ביותר. 
תנועה של כוחות צה“ל לעבר התעלה. לשם כך הם הפעילו סוכנים 
שאליהם  מקומות  על  תצפיות  שעשו  ואחרים,  צאן  רועי  בדווים, 
הסוכנים  מבוטל.  לא  מידע  והביאו  האלה  הצירים  לאורך  נשלחו 
הבדווים האלה הוכשרו להפעיל מכשירי קשר. המצרים גם הפעילו 
בדווים לאיסוף מסמכים ומפות של צה“ל. היו גם חוליות מיוחדות 
רשת, שאותה  הייתה  לפיגועים.  מודיעיני  מאיסוף  לעבור  שהוכנו 
זיהתה שאנחנו  יום הכיפורים  חשפנו, שמיד אחרי פרוץ מלחמת 
מנצלים את מסילת הרכבת להעביר טנקים וכוחות, אז הם פוצצו 

על יד  אל-עריש גנרטור וחלק מהמסילה.
הם שלפו את הסוכנים האלחוטנים להיות מודרכים אצלם באחד 
איתם  והקשר  לקהיר,  גם  כאלה שעברו  היו  הבסיסים שהזכרתי. 
לסוכנים  המוצפן  השידור  שיטת  הייתה  כול  קודם  דו-צדדי.  היה 
את  ידע  אלחוטן  כל  קבוע,  בקוד  השתמשו  הם  קצרים:  בגלים 
השעה שבה הוא צריך להאזין בטרנזיסטור וקיבל קוד. 5 6 7 למשל 
משמעו אמ“ל )אין מה להודיע(, 6 7 5 פירושו “פתח מכשיר תקבל 
והיה גם קוד חירום שמחייב לדווח על כל תנועה דרומה  מברק“, 
לעבר התעלה. את הקוד הזה קיבלנו בערב מלחמת יום הכיפורים. 
כגון  נוספים  בגורמים  נעזרנו  הסוכנים האלחוטנים  איתור  לצורך 

יחידה 8200 שאיתה היה לנו שיתוף פעולה מצוין.
שייקה: הדבר הראשון שקלטנו מיד הוא שכאן אתה לא יכול לעבוד 
כמו שעבדנו ביהודה ושומרון, כאן לשטח יש משמעות אדירה מכל 
בחינה שהיא. קודם כול, אם רוצים לעצור מישהו, אתה צריך לדעת 
איפה הוא נמצא. כאן היו לנו הרבה חילוקי דעות עם המטה. היינו 
שהיה  פח“ע,  לסיכול  המחלקה  ראש  שהיה  ממי  טלפון  מקבלים 

התכנסות בדווים לקראת ''הרצאת מוטיבציה''
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אותם“.  ותעצור  והזה  הזה  לבית  בלילה  “תעלה  לרכז  להגיד  רגיל 
הסברנו לו שאין פה בית, ואפילו אם יש בית לך תדע איפה הוא, 
והוא לא קלט את זה. היינו מקבלים פקודות “הלילה אתם עוצרים 
את זה ואת זה“. כמובן זה היה בלתי ניתן לביצוע, ובמשך הזמן 99 

אחוז מהמעצרים שלנו היו באמצעות זימונים או סיורי שטח. 

להיפגש	 אפשר	 היה	 עצמה	 באל-עריש	 שייקה: 
מהפגישות	 ניכר	 חלק	 אבל	 ביום,	 גם	 מקורות	 עם	
או	 עשרות	 מרוחקים	 ובמקומות	 בלילה	 התרחשו	
אצל	 העבודה	 עיקר	 מאל-עריש.	 קילומטרים	 מאות	

הרכזים	שעבדו	לא	בעיר	היה	בלילות

השטח היה הבעיה מספר אחת שלנו. גם להכיר את השטח, את 
וגם איך לנהל  הפריסה של הבדווים, איפה אפשר למצוא אותם, 
את הדברים. בכל השירות באותה תקופה החדירו את נושא הכיסוי 
בסיסי  כיסוי  עושה  איך אתה  למודיעין.  הבסיסי שזאת התשתית 
את  לומד  האנשים,  עם  המוכתרים,  עם  נפגש  אתה  בביתוניא? 
התיקים ומנהל את העסק הזה, עושה כמה סיורי שטח ונפגש עם 
אחד שיגלה לך את כל השמות. לאט-לאט הגענו למסקנה שאין 
להבדיל  שבו,  הגברים  כל  את  להכיר  חייב  אתה  בשבט  ברירה, 

מהכיסוי הבסיסי שהוא סלקטיבי. 
שונה,  אופי  בעל  יהיה  שלנו  הבסיסי  שהכיסוי  למסקנה  הגענו 
רישום  לנו  יהיה  אבל  ומקורות  ועצירים  מוכתרים  נתחקר  ואנחנו 
כתבה  שלו,  מפורט  תיעוד  לנו  יהיה   ,50 עד   15 מגיל  גבר  כל  של 
ראשונית ותמונה ועוד ועוד פרטים נלווים. לכל רכז הייתה מצלמה. 

זה הפך להיות נשק אישי. 
הייתה שיטה להכיר את השטח דרך חלוקת הקמח. אחת לחודש 
הייתה חלוקת קמח באחד השבטים, ואנחנו היינו מצטרפים כאנשי 
ממשל, פורסים שולחן, אני הייתי מצטרף הרבה פעמים, ואני חייב 
לומר לכם - זה היה משעמם. כמה וכמה פעמים אלו שישבו מולי 
העירו אותי כשנרדמתי בזמן שרשמתי את הסבא והסבתא והדוד 
וכל הדברים האלה. אבל בסופו של דבר הגענו לידי כיסוי בסיסי, 
מומחה  היה  אנקדוטה:  פה  והייתה  סיני.  כל  של  נקי,  חושב  אני 
סיוע  קיבל  הכיפורים  יום  מלחמת  ביילי, שבתקופת  ד“ר  לבדווים, 
והם במקביל רצו להכין  של מישהו שעבד איתנו פעם, רפי פלד, 
גם למושל סיקור של כל האוכלוסייה בסיני, ההתפרסות שלה וכו’. 
את  ממנו  והורידו  שלנו  הבסיסי  הכיסוי  את  לקחו  פשוט  הם  אז 
ויצאה חוברת שבטח  רלוונטיים מבחינה שירותית,  הדברים הלא 

קיימת עד היום.
הכיסוי הבסיסי הוא לא משהו באוויר - זה רכזים, והרכזים בנפת 
סיני הכירו את השטח כמו את כף ידם. באמצעות השיטה הזו של 
מאוד  העריכו  והבדווים  כולם,  את  הכירו  הם  כולם  של  הרישום 
והיו  בסיסי.  כיסוי  מקורות  כמובן  היו  המקורות  רוב  וכוח.  סמכות 
היה  ליורם  יורם.  של  במקרה  עכשיו  נזכר  אני  בתקשורת.  בעיות 
בשטח  המקורות  עם  להיפגש  קסיימה.  יד  על  חור  באיזה  מקור 
זה היה נסיעות של מאות קילומטרים. אבל פגישה הייתה צריכה 
להיות פגישה, והיה צריך לשמור על המקורות. והנה היה לנו ביקור 

של אברהם אחיטוב.
יורם: הפגישה הייתה אמורה להיות בשעה מסוימת, והיינו בדרך. 
בקומנדקר  נוהג  אני  ככה:  היה  זה  אז  נח’ל.  באזור  היה  המקור 
ולידי יושב אחיטוב, שייקה ונחמן מאחור. אנחנו מגיעים לנקודה 
נסענו  מגיע.  לא  והוא  דקות  עשר  או  חמש  מחכים  המפגש,  של 

לנח’ל, שם אכלנו צהריים, והתחלנו לחזור. בדרך חזרה הוא פתאום 
מנפנף לנו מראש הגבעות ועוצר אותנו. שאלנו “איפה היית?“ והוא 
ענה “כשאתם נסעתם הייתה רועת צאן באחת הגבעות, ואם הייתי 
חושף את עצמי היא הייתה רואה אותי ואז הייתי נחשף“. זה מצא 

חן בעיני אחיטוב. ישבנו איתו, והוא נתן את מה שנתן.
או  שטח  בסיורי  או  בגלוי  או  היה  הכול  המעצרים,  לגבי  שייקה: 
כמה  על  אחראי  שהיה  מבוקש  היה  אהרוני  לראובן  בזימונים. 
פיגועים. היה לילה באותו זמן ואני קבעתי איתו שהוא ישלח אותו 
והוא התכוון לנביעות. אל תשאלו איזה  לנ’. אני התכוונתי לנח’ל 
לילה היה לנו. אבל בסופו של דבר הוא אמר “זה יהיה בסדר“ ושלח 
אותו  פגש  שבע  בבאר  המרכזית  בתחנה  באוטובוס.  פשוט  אותו 
הרכז של האזור, הביא אותו למתקן המעצר והוא חטף על זה איזה 
18 שנה. ראובן היה גם כן ארטיסט גדול, מומחה לבדווים, גם כתב 

על זה אחר כך. והוא יצר קשרים אישיים מצוינים עם כולם. 
הנושא של הציר הצפוני היה אולי אחד הרגישים, כי הוא היה גם 
ציר המעבר המרכזי של צה“ל לכיוון התעלה. זה היה ציר שהמצרים 
הרכזים  של  השיטה  הכיפורים  יום  במלחמת  מאוד.  בו  התעניינו 
לפחות  נתפסו  גל  אצל  כשלמשל  ביטוי,  לידי  שוב  באה  בשטח 
שלוש חוליות של קומנדו מצריות שחדרו פנימה והגיעו לסייענים 
שהזעיקו את הרכז. השיטה הייתה שאנחנו נותנים חמישה ימים 
בשבוע, יציאה אחת ביום שלישי בערב ובסופי שבוע הייתה תורנות 
שבת. בשלב מסוים הצטרף ל“אוגדה“ עירא, שהוא קיבל את אבו 
רודס - מרחבי סיני היו מחולקים מבחינה ממשלית לשניים: לנפת  
אל-עריש או לנפת סיני ולנפת מרש“ל שמרכזה היה באבו רודס. 
הוא היה רכז נפה עם מעט רכזים עבור שטח שמתפרס על מאות 
קילומטרים - עמוס רימון באזור אבו רודס וראובן אהרוני במפרץ 
אילת, שניהם כבר אינם עמנו. הוא יצר קשרים טובים עם אנשים, 

עם כל השיח’ים ועם כולם. 
באל-עריש עצמה היה אפשר להיפגש עם מקורות גם ביום, אבל 
חלק ניכר מהפגישות התרחשו בלילה ובמקומות מרוחקים עשרות 
הרכזים  אצל  העבודה  עיקר  מאל-עריש.  קילומטרים  מאות  או 
שעבדו לא בעיר היה בלילות. גם בעיר היו פגישות ליליות, וכמעט 
ולא ישנו. ביום אי-אפשר לישון בגלל החום ובלילה אי-אפשר לישון 
בגלל המקורות. כשהיו נוסעים את מאות הקילומטרים האלה, אם 
היית פוגש איזה בדווי עם פג’ו תקוע, לפעמים הפג’ו כבר היה מפורק 
לאורך כל הכביש והיית צריך לעזור לו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. 

מכשיר קשר של סוכנים אלחוטנים
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כל יציאה כזו הייתה גם חוויה בפני עצמה. זאת אומרת, כל ה-24 
שעות היו תפוסות, אני זוכר שהיית הולך לישון ב-4-3 לפנות בוקר. 
חדר  שהיה  למרות  הנפה.  של  מיוחד  הווי  נוצר  הווי,  מבחינת  גם 
אוכל בממשל, אנחנו קיבלנו גם מנהלן וגם מטבחן שקראו לו יוסף, 
הליליות  ובחוויות  שלה  בבישולים  ייחודית  להיות  הפכה  והנפה 
שלה עד שניסו לטבוע עלינו את השם “בדוויזם“. כרכז נפה היה 
מאוד קשה. למשל, אם הייתי צריך לרדת לאילת, אז זה לא היה 

במטוס, אלא בכלי רכב כמו הכרמלים, קומנדקרים או סקאוטים. 

שהיה	 למרות	 הנפה.	 של	 מיוחד	 הווי	 נוצר	 שייקה:	
וגם	 מנהלן	 גם	 קיבלנו	 אנחנו	 בממשל,	 אוכל	 חדר	
להיות הפכה	 והנפה	 יוסף,	 לו	 שקראו	 מטבחן	
שלה הליליות	 ובחוויות	 שלה	 בבישולים	 ייחודית	

אומרים?  איך  המקורות.  של  הנאמנות  על  משהו  לומר  רוצה  אני 
תמיד  זה  הבדווי  אצל  החזק(.  עם  )החוק  אלקאווי“  מע  חק  “אל 
מקור  אף  סיני  רחבי  בכל  הכיפורים,  יום  מלחמת  כשנפתחה  כך. 
לא הגיע לפגישה, למעט שניים, והשניים האלה מסמנים את שני 
הקצוות של הקשת של המקורות. אחד היה סייען גלוי, קראו לו 
“יש מלחמה,  ואמר  יחזקאל חורש. הוא התייצב  עוואד, מקור של 
אחד  היה  השני  כלוחם.  התייצב  ממש  אותי“.  צריכים  בטח  אתם 
ע', סוכן אלחוטן, שגם הוא הגיע לפגישה, אבל התברר שהוא היה 

סוכן בוגד ולכן הוא התייצב. 
ואני הגענו, אני שואל איזה  יורם: בשלב ההתארגנות, כששייקה 
בדווי שם איפה מישהו מסוים, אז הוא משיב לי ב“בדווית“. אמרתי 
“אלוהים ישמור, אף מילה לא הבנתי“. הייתה להם שפה מאוד דלה 
די  לקח  סלטים.  מזה  ועשו  לקחו  הם  אבל  מילים  אוצר  מבחינת 

הרבה זמן עד שקלטנו את השפה הבדווית על בוריה.
מעבר לחלוקת הקמח, היינו נותנים הנחיות לשיח’ים “ביום זה וזה 
תרכזו כך וכך בדווים במקום כזה וכזה“, ובלי שום קשר לחלוקת 
קמח באנו ונתנו את הנאום הציוני שלנו. נתנו דברי פתיחה ואחר 
עבר  ל-50   15 גיל  בין  אחד  וכל  שעות,  חמש-שש  שם  ישבנו  כך 
אותנו. באזור קסיימה נתנו להם בנאום את האפשרות, אמרנו “אני 
‘אבו דיב’, המשרד שלי באל-עריש, הדלת פתוחה, מי שרוצה אהלן 
וסהלן“. יום אחד הופיע לי בחור צעיר שהיה באחד הזימונים האלה 
ואמר “אתה זוכר שאמרת את זה? החלטתי שאני רוצה לבוא“. היה 
לו אח בפח“ע שהיה בסוריה, זה היה אחד המקורות הטובים שלנו 
וגדל והתפתח. ככה שהכיסוי הבסיסי הזה באמת נתן  אז, שהלך 

תוצאות. 
אני מוכרח להזכיר גם את קפטן יוסף )סרן יוסף בן נפתלי, יוצא 
סיירת “שקד“, ששימש קצין כפרים(. בקפטן יוסף נעזרתי בצורה 
הייתה  לסיורים.  לשטח  איתי  אותו  לוקח  הייתי  הכלל.  מן  יוצאת 
קשר  יצירת  יכולת  לו  והייתה  אם  כשפת  הערבית  השפה  את  לו 
גייסתי הרבה מאוד מקורות. רשת המקורות שלי  מדהימה, ודרכו 

הייתה מבוססת על קפטן יוסף. 
ייעודיים  לקחים  גם  בה  שיש  פרשייה  הייתה  ב-1973  גדעון: 
לכוחותינו. היה לנו מקור שקיבלנו מיחידה 98, בחור מאוד נחמד, 
במקור משבט שכל הזמן היו איתו בעיות וזה היה כיף לעבוד איתם 
כי הם ממש עשו לנו את החיים מעניינים. הוא סיפר לי על בחור 
שקוראים לו סעיד. הוא נמצא באזור בין )מצבת( פרקר לנח’ל, וכל 
שהוא  יודע  השטח  שכל  מבוקש  אדם  של  היא  שלו  ההתנהלות 
מבוקש. אנחנו באים לבדוק ברישום - ואין בכלל איש כזה. שום 

תעודת זהות. הגעתי לשטח, דיברתי עם אבא של סעיד המבוקש, 
אני  רוצה  אם אתה  אבל  סעיד,  ילד בשם  לי  “אין  אומר:  הוא  ואז 

אעשה לך ילד כזה“. 
שבו  לאזור  פעמים  כמה  הגיע  שלי  ומקור  התקדם,  הזה  המבצע 
ממבצעי  אחד  חושב  אני  מבצע,  היה  ואז  התחבא,  הזה  סעיד 
הסיכול הראשונים מהסוג הזה. הייתה שם בעיה שזה היה אזור 
מאוד רחוק מכל בסיס ומכל מקום. עשינו מדידות, כמה זמן לוקח 
ההליקופטרים,  את  ששומעים  הראשון  מהרגע  האזעקה,  מרגע 
שוגר  המקור  כזו:  בצורה  התנהל  המבצע  דקות.  שמונה  יצא  וזה 
בפייפר  ככה: שייקה  בנוי  היה  ישן. הכוח  או טנדר  ג'יפ  איזה  עם 
מעליו, ואנחנו עם צנחנים בשני הליקופטרים ברפידים. ואז שייקה 
מקבל מהמקור סימן שיש לו מגע עם המבוקש. אנחנו ממריאים. 
עכשיו מה שקרה זה ששייקה היה מעל ואנחנו היינו טיפה מתחת 
לגובה ההר. באמצע כל המשחק הזה רביעיית סקייהוקים עוברת. 
בין שני המטוסים היו צעקות בקשר. זה היה ממש מזל לא נורמלי, 
ירדנו  אנחנו  הזה  בשלב  מטוסים.  רב  אסון  שם  להיות  יכול  היה 
בשטח, המקור התחיל להסתובב עם האוטו ככה מסביב למבוקש, 
והמבוקש פשוט נעלם. עצרנו את הגברים שהיו שם, כולל המקור 
ואף מבוקש לא היה שם. אחרי ארבע שעות אחד מאנשי  עצמו, 
המבצעים שהיו איתנו רואה פתאום סמרטוט זרוק על הרצפה. אז 
הוא אומר “מה זה הסמרטוט הזה?“ מרים אותו, והסמרטוט הזה זה 
המבוקש. זה היה שדאות לא נורמלית. העברנו אותו לכלא. אמרנו 
“הנה, יש לנו את סעיד, בואו נביא את אבא שלו, את הזקן". אמרתי 
לאבא “אתה בא איתי לכלא ואני אראה לך משהו". הוא בא לכלא, 
אותו,  מחבק  אבני",  “יא  אומר  האבא  סעיד.  עם  אותו  מפגישים 
וסעיד אומר “מי זה הזקן הזה? קחו אותו מפה“. סעיד יצא אחרי זה 
איתנו לשטח ולא מצאנו את המכשיר אלא רק את הניירות, אבל 
ונמצא  ה-70  בשנות  מתישהו  עוד  שברח  אלחוטן  סוכן  היה  הוא 
חיזק  מאוד  זה  בשטח.  היום  לשיחת  הייתה  הזאת  הפרשה  שם. 
בעצם  שהיה  ואחיו,  סעיד  ב-1973  השבויים  בחילופי  כרכז.  אותי 

הסייען שלו, הוחזרו למצרים. 

וזה	 זה	 “ביום	 לשיח'ים	 הנחיות	 נותנים	 היינו	 יורם:	
תרכזו	כך	וכך	בדווים	במקום	כזה	וכזה“,	ואנחנו	באנו	
ונתנו	את	הנאום	הציוני	שלנו.	באזור	קסיימה	נתנו	
דיב',	 ‘אבו	 “אני	 אמרנו	 האפשרות,	 את	 בנאום	 להם	
המשרד	שלי	באל-עריש,	הדלת	פתוחה,	מי	שרוצה	

אהלן	וסהלן"	

בסיני:  אזורים  בין שני  לגבי העניין של הדת. אפשר להבדיל  גל: 
אזור שיח’ זווייד עד  אל-עריש זה מקום אחד, ודרום סיני זה משהו 
אחר. באל-עריש היה מסגד, ובדרום לא היה מסגד חוץ מדבר אחד 
של  הזה  הסיפור  כמו  דתית,  מודעות  להם  הייתה  הסווארקה,   -
הסלאפים בסיני, זה כבר היה אז. אבל אלה היו מקומות מינוריים 
והחדירה המודיעינית שם הייתה באמת קשה. כללית הנושא של 

הדת כמעט לא היה קיים.
שבטים   15 אולי  קטנים.  שבטים  של  רב  ערב  יש  הצפוני  בציר 
בשטח קטן. הם לא היו נודדים כמעט, כי יש שם הרבה נאות מדבר 
רוב השנה.  ישבו סביב התמרים  והם  ותמרים,  עם דקלים  קטנים 
במקומות כאלה קטנים היה קשה מאוד לאדם לצאת בלילה - איך 
אתה מסביר את היציאה שלך? לכן הפגישות היו בעיקר בסביבות 
הלילה. אני זוכר שהיינו נוסעים איזה 100 ק“מ בלילה. כל הפגישות 
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היו פגישות לילה, והיום כולו למעשה היה מוקדש לסיורים. היינו 
הולכים בשטח, מכירים את האנשים, מצלמים. 

שנאת  המצרים  את  שנאו  בסיני  הבדווים  המצרים,  שנאת  לגבי 
מוות. רואים את זה עכשיו, אני בכלל לא מופתע מהשנאה הזאת. 

זאת שנאה מובנית. הם שנאו את המצרים כל הזמן. 

את	 שנאו	 בסיני	 הבדווים	 שנאת	המצרים,	 לגבי	 גל: 
המצרים	שנאת	מוות.	רואים	את	זה	עכשיו,	אני	בכלל	
לא	מופתע	מהשנאה	הזאת.	זאת	שנאה	מובנית.	הם	

שנאו	את	המצרים	כל	הזמן

יהודה: מי שעסק בבדווים בשירות היה מושיקו ל' בפתחה שאני 
החלפתי אותו. היה מוטקה ש' באל-עריש וגם בסיני, ידידי יחזקאל 
חורש היה באל-עריש ואחר כך הוא עבר אל הפתחה ואני עברתי 
לאל-עריש, וכך הצטלבו דרכינו עד לבנון. העבודה שלי באל-עריש 
פליטים.  במחנה  אפילו  בעזה,  בגדה,  אחרת  עיר  בכל  כמו  הייתה 
ובזמנו נחמן  באל-עריש היו בשכונות 35 אלף איש, חלק בדווים, 
סיני  ו“בני  פח“ע  היה  לאל-עריש“.  “יהודל’ה, תרד  ואמר  אליי  פנה 

החופשיים“. 
עירא: אני ונחמן הגענו לאבו רודס בפברואר 1973, ו-504 נתנו לנו 
מקורות לא מי יודע מה. הם נתנו לנו עשרה או 15 מקורות ורשימה 
תתעסקו  אל  אלה  עם  הנחיות:  עם  שלהם(  )סוכנים  אנשים  של 

היו אנשים  אין לכם מגע. הבדווים של דרום סיני  ואמרו שאיתם 
טובים. זאת אומרת שבדרום סיני חייל שהלך לאיבוד, חייל שאיבד 
נשק, הם לא נגעו בו. דרום סיני גם היה שונה מצפון סיני. כמעט 
לא היה צבא. אני, ראובן ועמוס רימון ידענו כל דבר שקורה בשטח. 

טובים.	 אנשים	 היו	 סיני	 דרום	 של	 הבדווים	 עירא: 
זאת	אומרת	שבדרום	סיני	חייל	שהלך	לאיבוד,	חייל	
היה	 גם	 סיני	 דרום	 בו.	 נגעו	 לא	 הם	 נשק,	 שאיבד	

שונה	מצפון	סיני.	כמעט	לא	היה	צבא	

הבעיה הייתה שאני באתי מעולם הפח“ע, וכל עולם המודיעין עוד 
היה זר לי. פעם עשיתי סיור שטח, ובאזור )שבט( העליקאת אני 
ורואה  מסתכל  ואני  ומפואר,  גדול  רדיו  עם  ברנש  רואה  פתאום 
- הבנתי שזה הקו של השידורים המוצפנים. עכשיו  איזשהו פס 
עם השכל של היום הייתי אולי מצלם את זה, מסתלק משם ומעביר 
את זה ליחידה מקצועית, אבל אני אז לקחתי לו את הרדיו, שלחתי 
זה באמת הקו של השידורים  “נכון,  לי  והם אמרו  צפונה,  זה  את 
ותפסתי אותו, אשכרה קשרתי אותו, העליתי  המוצפנים“. הלכתי 
אותו צפונה, אבל הוא נראה קשוח ובחקירה הוא לא דיבר. היו לנו 

כמה מקרים כאלה על הגבול.
***

עם פינוי סיני ב-1982 בא הקץ גם לפעילות הנפה, לאחר שקצרה 
לא מעט הצלחות מול המודיעין המצרי וארגוני הפח“ע, ואף תרמה 
חוליות  של  וללכידה  לאיתור  הכיפורים  יום  במלחמת  חלקה  את 

.קומנדו מצרי

ספרי הצפנה ופענוח שנתפסו ברשות סוכנים אלחוטנים
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חיים מנור )מינא(
שימש בתפקידי שטח וניהול במגזר הערבי בשב"כ 

hmanor@netvision.net.il ;1996-1970 בשנים

התקבלתי לשב"כ בפברואר 1970 והתחלתי את 
עבודתי המקצועית כרכז עובד שטח באזור בית 
הראשונות  עבודתי  שנות  כשש  במשך  לחם. 
הן  שלי,  הישיר  המנהל  צור  יצחק  היה  בשירות 
והן  ירושלים  במרחב  הערבית  המחלקה  כראש 
כראש המרחב. זאת למעט תקופה קצרה שבה 
היו  אלו  באשקלון.  המרחב  ראש  לשמש  עבר 
עזה  ולחימה  קשים  פיגועים  של  סוערות  שנים 

בטרור. 
מעצבות.  שנים  הן  שירות  עובד  של  הראשונות  עבודתו  שנות 
לכל  בך  המוטבע  הראשוני  החינוך  את  מקבל  אתה  הללו  בשנים 
אורך חיי עבודתך בשירות. בשנים הללו אתה לומד את המקצוע, 
של  הנורמות  ואת  הערכים  את   - חשוב  והכי  הפעולה  דרכי  את 
הארגון שבו אתה משרת. אתה מפנים מה נדרש ממך ומהן אמות 
לכל  לרגליך  נר  להיות  שצריכות  והמקצועיות  המוסריות  המידה 

אורך שנות עבודתך.
דור  חינוך  על  מכרעת  השפעה  הייתה  המרחב  כראש  צור  ליצחק 
שלם של עובדי שירות ואני בתוכם. לא תמיד הסכמנו איתו, הרבה 
פעמים התמרמרנו על החלטות שקיבל ועל אופן קבלתן, אבל היו 

שני מסרים ערכיים מהותיים שהטביע בנו למרות הכול.

יצחק	בדק	באופן	שיטתי	ויסודי	את	הכסף	והקבלות,	
או	 לירות	 של	 חוסר	 לו	 שהיה	 רכז	 לאותו	 ואבוי	
שקלים	בודדים.	המסר	היה	ברור:	"כספי	המקורות	
הם	כספי	ציבור,	והשימוש	בהם	צריך	להיות	בהתאם	

לאמות	מוסר	ישרות"

ימים ללא מרגוע
לביטחון  לעבודה,  הטוטאלית  ההתמסרות  היה  הראשון  המסר 
המדינה. יצחק צור הקדיש את חייו ואת עצמו לעבודה. שום דבר 
הפרטיות,  לא  החברים,  לא  המשפחה,  לא   - יותר  חשוב  היה  לא 
המדינה.  אזרחי  ביטחון  על  השמירה  רק  כלום.  פשוט  השכר.  לא 
עבודה מסביב לשעון, בלי מנוחה, בלי שבתות וחגים, ולילות ארוכים, 
רצופים ומתישים של מרדפים לחשיפת פעילות טרור או למניעתה. 
אצל יצחק לא התקיימו דברי השיר "ישנם ימים ללא מרגוע". כל יום 
וכל לילה היו ללא מרגוע. זו הייתה השגרה, וללא ספק משפחתו - 

אשתו וילדיו - סבלו מההתמסרות הזו.
כל פיגוע היה בראייתו כאילו פגעו בו ובנשמתו באופן אישי. המסר 
מהם  למנוע  כדי  הנבלות  את  לעצור  צריך  וחד-משמעי:  ברור  היה 
את הפיגוע הבא, והמטרה הזו מקדשת את הזמן שלך, את עצמך, 

את משפחתך ואת כל ישותך. לפעמים הייתה תחושה 
שיצחק, כמו סיזיפוס, נושא על גבו את המשא הכבד 
הפתרונות  את  להביא  אישי  באופן  חייב  והוא  הזה 
לעם ישראל. מנהיגותו המקצועית הייתה ללא עוררין, 

והוא סחף אחריו את כל העובדים.
יצחק  בעייתי.  אנושי  צד  גם  היה  הזו  להתמסרות 
לקח  שבה  והרצינות  להתרועע,  רעים  איש  היה  לא 
בקרב  ולמרירות  לכעס  אחת  לא  גרמה  הדברים  את 
להקמת  רכזים  קבוצת  התארגנה  בתקופתו  עובדים. 
לשפר  הייתה  העיקרית  המגמה  כאשר  עובדים  ועד 
ישיבת  התקיימה  הימים  באחד  השירות.  תנאי  את 
רכזים בחדר האוכל של המרחב, ואחד הרכזים העז 
לומר משהו על תנאי השירות הבעייתיים. יצחק הגיב 
בבוטות רבה ואמר משהו בסגנון: "מי שמחפש תנאי שירות טובים 

יותר, שילך לעבוד במכס".
האמירה הקשה הזו יצרה תסיסה וכעס בקרב הרכזים. אולם היום, 
ממרחק הזמן, אפשר להסתכל עליה גם אחרת. יצחק למעשה רצה 
לומר לנו ברחל בתך הקטנה ומתוך אמונה שלמה: "אנחנו שליחי 
המדינה, נמצאים בחזית העשייה הביטחונית, עוסקים בהצלת חיי 
הדברים  יתר  וכל  התנאים  השכר,  ואסונות.  קטל  ובמניעת  אדם 
הנלווים לשליחות הזו אינם רלוונטיים. מי שלא מרגיש את השליחות 
לו  שימצא  כמוני,  גידיו,  ושס"ה  איבריו  רמ"ח  בכל  תוכו,  בתוך  הזו 
מקום עבודה אחר". אז התקשינו לקבל את האמירה הזו, אבל היום 

אני מעדיף להביט בה בצורה אחרת ולראות את החיובי שבה.

בדיקות פתע
המסר השני, שהוא בעצם המשלים למסר הקודם, הוא מסר היושר 
של  זה  מסר  שירות.  מעובד  הנדרשת  העצמית  והמשמעת  האישי 
יצחק ניתן להמחיש באמצעות סיפור שכמעט כל רכז חווה אותו. בין 
כל הפיגועים, המבצעים, החקירות, המרדפים והלילות טרופי השינה 
עת  באותה  באקראי  שנמצא  רכז  תופס  למשרד,  מגיע  יצחק  היה 
בחדר הרכזים וקורא לו לחדרו. שם היה מבקש ממנו לפתוח את תיק 

הכספים שלו ששימש לו לתשלומים למקורות שהפעיל. 
בכסף  להשתמש  אסור  חד-משמעית:  הייתה  עת  באותה  ההנחיה 
הזה לצרכים אישיים בשום צורה ואופן, גם לא כהלוואה קצרת מועד 
התאמה  להיות  חייבת  נגמר.  שלך  הפרטי  שהממון  מכך  שנובעת 
מלאה בין הקבלות והמזומן שברשותך לסכום הכסף שעליו אתה 

חתום.
יצחק בדק באופן שיטתי ויסודי את הכסף והקבלות, ואבוי לאותו 
רכז שהיה לו חוסר של לירות או שקלים בודדים. המסר היה ברור: 
להיות  צריך  בהם  והשימוש  ציבור,  כספי  הם  המקורות  "כספי 
בהתאם לאמות מוסר ישרות. נדרשת מכם משמעת עצמית כדי לא 

להתפתות ולו להרף עין".
ללא ספק, שני המסרים הללו היו נר לרגלינו גם בהמשך התפקידים 
.שביצענו בשירות, וברמה האישית אני זוקף חינוך זה ליצחק צור

 מחנך של דור שלם
רגע אחד של מנוחה לא היה ליצחק צור בעשייתו הביטחונית. כבכיר בשירות הביטחון הכללי הוא חש שליחות 
אדירה והתמסר לביטחון המדינה באופן מלא, בפעילות מסביב לשעון  בעובדי השירות הוא הטביע דרכי 

פעולה שליוו אותם לאורך כל שנותיהם ואמות מידה שהפכו לחלק מהתנהלותם

איש מודיעין

יצחק צור. הטביע מסרים ערכיים
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רוסיה נוכח אתגרי
“האביב הערבי“

שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב עם נשיא סוריה בשאר אל-אסד. משטר 
אסד שרד מעבר לחזוי, ורוסיה נותרה גורם משפיע באזור

צבי מגן
לשעבר שגריר ישראל באוקראינה וברוסיה, לשעבר ראש ארגון נתיב;   

zvim@inss.org.il

הערבי“,  “האביב  של  המהפכניים  השינויים  של  המורכב  התהליך 
הפוקד עתה את המזרח התיכון והרחוק עדיין מסיומו, יצר מציאות 
במזרח  והן  לתהפוכותיו,  הנתונות  האזור,  במדינות  הן  חדשה 
התיכון בכללותו. העניין נוגע גם לכלל המעצמות המעורבות באזור, 
במישרין או בעקיפין, והפועלות להתאמת מדיניותן נוכח האתגרים 
התהליכים  על  השפעתן  שיקום  על  מושם  הדגש  החדשים. 
עיצובו  על  משקל  רבות  השלכות  שלאלה  בהנחה  האזוריים, 
העתידי של הסדר העולמי. בתוך כך, לרוסיה יש חלק בולט בכלל 
וגם היא תרה אחר מקומה באזור.  האירועים האזוריים הנוכחיים 
שבמהלכן  התהפוכות,  נזקי  לקיזוז  מכוון  שלה  העיקרי  המאמץ 
מבוטלים,  לא  במאמצים  נבנה  אשר  הקודם  מעמדה  קשות  נפגע 
עם  מאתגר  חיכוך  אגב  המתהווה,  למציאות  פתרונות  ולקידום 
שלתוצאות  לציין  חשוב  מהאזור.  לדחיקתה  הפועלים  הכוחות 

התנהלותה זו צפויות השלכות מוחשיות על עתיד האזור.

באמצעות	 בוצעה	 הסורי	 המשטר	 להגנת	 הפעילות	
מפני	 המערכה"	 שדה	 "בידוד	 תפיסת	 של	 השילוב	
המעורבות	מבחוץ,	זאת	בעיקר	על	ידי	שימוש	בוטה	
בזכות	הווטו	במועצת	הביטחון	בשיתוף	פעולה	עם	
	- אסד	 של	 למשטרו	 ישיר	 סיוע	 עם	 יחד	 הסינים,	

כלכלי	וביטחוני	כאחד

שהמדינה,  לזכור  יש  התיכון  במזרח  רוסיה  של  יעדיה  בבחינת 
שחקן  ובראשונה  בראש  היא  זה,  לאזור  רבה  חשיבות  המייחסת 
גלובלי, המקדם את שאיפותיו המעצמתיות. האסטרטגיה המדינית 
היעדים  קידום  המשלבת  כתפיסה  גובשה  הכוללת  הרוסית 
הלאומיים במישור הגלובלי, יחד עם המענה לאתגרים החיצוניים 
להבנתה,  המכוונים,  שלה,  הקיומיים  האינטרסים  על  המאיימים 
למנוע ממנה את המעמד המיוחל ואף לפגוע בעוצמתה ובשלמותה. 
בהקשר זה, הנוכחות במזרח התיכון, כמו גם בכל אזור חיוני אחר 
כמרכיב  נתפסת  ההשפעה,  על  בינלאומית  תחרות  מתנהלת  שבו 
הנוכחי  התיכון  שהמזרח  גם  מה  הגלובלית.  בהתמודדות  הכרחי 
ב“מלחמת  עיקרית  לחזית  הבינלאומית  המערכת  עבור  הפך 
הציביליזציות“, שבה מתנהל מאבק על עיצוב הסדר האזורי העתידי 
אשר יקבע רבות גם לגבי הסדר העולמי. לרוסיה עניין רב להשפיע 

תהפוכות “האביב הערבי“ באזורנו הציבו אתגרים חדשים למעצמות המעורבות באזור, שנדרשו להתאים את 
מדיניותן כדי לשמר את השפעתן  גם רוסיה מחפשת את מקומה לאור ההתרחשויות, בניסיון לתקן את 
נזקי המהפכות שפגעו במעמדה  תמיכתה באסד התבררה לעת עתה כהימור מוצלח, אך היא אינה מוותרת 

על הידברות עם המורדים לקראת כינונה של מציאות חדשה  וגם לישראל יש לה תוכניות  

על התהליך הזה ועל מקומה בו.
מעבר לכך, המזרח התיכון מחולל מאז ומתמיד חוסר יציבות בסמוך 
לגבולותיה של רוסיה ובאזורי האינטרסים שלה, המהווים עבורה 
מעין “רצועת ביטחון“, כאשר האיום האסלאמי מאתגר עתה גם את 

רוסיה גופא.
כל אלה הניעו את רוסיה בשנים שקדמו לתהפוכות במזרח התיכון 
נוסף על  זה,  ואת השפעתה באזור. במכלול  נוכחותה  לשקם את 
קידום יעדיה הכלכליים והביטחוניים, היא השכילה לשלב גם כינון 
של ציר תמיכה משלה המכוון נגד המערב, הוא “ציר הרשע“, וגם 
לבסס במקביל את דימויה כגורם בינלאומי חיובי ואחראי, העוסק 
בתיווך פעיל ומשפיע כמעט בכל משבר אזורי ובעל יכולת הידברות 
עם כל הגורמים האזוריים. כל הנכסים הללו אבדו או נפגעו קשות 
כתוצאה מההתפרצות  רוסיה  האזורית של  מדיניותה  קריסת  עם 
המפתיעה של “האביב הערבי“, כאשר רוסיה נתפסה בלתי ערוכה 

לשינויים.
מציאות חדשה ומאתגרת

במציאות השלילית הזאת, מבחינתה, התהווה עבור רוסיה מכלול 
של אתגרים חדשים:

zvim@inss.org.il
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תהליך מואץ של אסלאמיזציה של האזור, המאיים לגלוש גם  א.  
לעבר גבולות האינטרסים הרוסיים ולעבר שטחה גופא.

רוסיה  דה  אליבא  הפועל  המתחזק,  הסוני  הציר  התהוות  ב.  
רוסיה  של  דחיקתה  את  כיעדו  קבע  ואשר  מערבית  בתמיכה 

מהאזור.
רוסיה  של  נוכחותה  בסיס  את  המסכן  הסוני-שיעי,  העימות  ג. 
במזרח התיכון, לאחר שהיא מצאה את עצמה למעשה בתוך 

המחנה השיעי.
הסדר  עיצוב  על  בהתמודדות  החדשים  השחקנים  הופעת  ד.  
האזורי העתידי ועל ההגמוניה האזורית. מהם יש המאתגרים 
את רוסיה ישירות, כמו תורכיה למשל, המתעמתת עם הרוסים 
הן במזרח התיכון והן באזורי האינטרסים הרוסיים, כמו בקווקז 

ועוד.
את  רק  לא  בראייתה  המסכנת  זו,  ומאתגרת  מורכבת  במציאות 
ביטחונה  את  גם  ובכך  הגלובלי,  זה  את  גם  אלא  האזורי  מעמדה 
הלאומי ואת שרידותה העתידית, נאלצה רוסיה להתאים פתרונות 
מדיניים חדשים. יעדי מדיניותה החלופית, כפי שהתפתחו, מכוונים 
לקדמותו,  המצב  את  ולהשיב  באזור  מעמדה  קריסת  את  למנוע 
תוך שיקום מעמדה האזורי המשפיע; נטרול הלחץ הסוני-מערבי 
ונטרול  הגובר על רוסיה; בלימת תהליך פירוקו של הציר השיעי; 

התחזקותם של המתחרים החדשים על ההגמוניה האזורית.
מדיניותה האזורית של רוסיה מאז ראשית התהפוכות יושמה בשני 

שלבים:
בשלב הראשון, בהמשך להפתעה ולמבוכה, פנתה רוסיה לשיתוף 
עת  באותה  אותה  שהנחה  מה  הבינלאומית.  הקהילה  עם  פעולה 

היה אמונתה שהמשטרים הקודמים בצפון אפריקה צפויים לקרוס 
החדשים,  המשטרים  כינון  במלאכת  להשתלב  מוטב  לכן  ממילא, 
זו  מדיניות  בעתיד.  גם  זה  באזור  מעמדה  על  לשמור  בתקווה 
הותירה את רוסיה בפני שוקת שבורה, מה גם שמצאה את עצמה 
על הכוונת של הכוח העולה באזור, הוא המערך הסוני המתהווה, 

המגובה, להבנתה של רוסיה, על ידי המערב.

יציבות	 חוסר	 ומתמיד	 מאז	 מחולל	 התיכון	 המזרח	
האינטרסים	 ובאזורי	 רוסיה	 של	 לגבולותיה	 בסמוך	
שלה,	המהווים	עבורה	מעין	“רצועת	ביטחון“,	כאשר	

האיום	האסלאמי	מאתגר	עתה	גם	את	רוסיה	גופא

בשלב השני, לאור לקחיה השליליים בצפון אפריקה, ביצעה רוסיה 
השיעי,  הציר  של  לימינו  לעימות  התייצבות  תוך  מדינית,  תפנית 
הסוני-מערבי.  הציר  לחצי  כנגד  הסורי,  למשטר  הסיוע  על  בדגש 
מהלך זה, שניתן היה לזהותו כמוטעה וכמסבך את רוסיה בעימות 
בפועל  התברר  במערכה,  להפסיד  העומד  נכון,  הלא  בצד  קשה 
התבסס  הרוסי  ההימור  באזור.  רוסית  להישרדות  יעילה  כדרך 
כך  ואגב  לפחות,  זמנית  אסד,  של  משטרו  על  הלחץ  בלימת  על 
עצירת הסחף במעמדה של רוסיה וצבירת נקודות זכות על ידיה 
הן בהובלת מדיניות חוץ יזומה נגד המערב והן בהשגת פסק זמן 
לגיבוש מדיניות חלופית, שתקדם עיצוב סדר עתידי באזור הכולל 

את נוכחותה המשפיעה. 
של  השילוב  באמצעות  בוצעה  הסורי  המשטר  להגנת  הפעילות 

נציג רוסיה במועצת הביטחון של האו"ם מצביע נגד החרפת הסנקציות על משטר אסד. יעדי מדיניותה החלופית של רוסיה מכוונים לבלום את 
תהליך פירוקו של הציר השיעי
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תפיסת “בידוד שדה המערכה“ מפני המעורבות מבחוץ, זאת בעיקר 
על ידי שימוש בוטה בזכות הווטו במועצת הביטחון בשיתוף פעולה 
עם הסינים, יחד עם סיוע ישיר למשטרו של אסד - כלכלי וביטחוני 
ולראיה,  לפחות.  בחלקם  הושגו  רוסיה  של  אלו  יעדיה  כאחד. 
משטרו של אסד שרד מעבר לחזוי, ורוסיה נותרה, לפי שעה, גורם 

מדיני משפיע באזור.
ההגנה  למדיניות  חלופות  לקדם  נמרצות  רוסיה  פעלה  במקביל 
להגיע  מאמציה  נמשכו  הדרך  כל  לאורך  הסורי.  המשטר  על 
להידברות עם המורדים הסורים, אומנם ללא הצלחה, אך במגמה 
לאחר  גם  בסוריה  רוסית  להישארות  יסודות  להניח  ברורה 
רוסיה  נקטה  לכך  מעבר  אסד.  של  נמנעת  הבלתי  הסתלקותו 
דומה של  במגמה  באזור,  גורם אפשרי  כל  עם  הידברות  מאמצי 
הציר  של  האפשרית  התפרקותו  עם  מהאזור  דחיקתה  בלימת 
הן  הכורדים,  מול  הרוסית  הפעילות  מזוהה  זו  במסגרת  השיעי. 
בסוריה, הן בעיראק ונראה שבעקיפין גם בתורכיה; מול מצרים; 
בלתי  הצלחה  תוך  עיראק,  מול  המפרץ;  ומדינות  סעודיה  מול 
מבוטלת )תוזכר עסקת הנשק גדולת הממדים הנמצאת בגיבוש(, 
הניבה  טרם  הזאת  הפעילות  כל  אולם  באזור.  גורמים  עוד  ומול 
ניצבת  אסד  משטר  של  קצו  התקרבות  ועם  מוחשיים,  פירות 

רוסיה בפני פרשת דרכים חדשה.

לאורך	כל	הדרך	נמשכו	מאמציה	של	רוסיה	להגיע	
ברורה	 במגמה	 הסורים,	 המורדים	 עם	 להידברות	
להניח	יסודות	להישארות	רוסית	בסוריה	גם	לאחר	
כל	 אולם	 אסד.	 של	 נמנעת	 הבלתי	 הסתלקותו	
ועם	 מוחשיים,	 פירות	 הניבה	 טרם	 הזאת	 הפעילות	
התקרבות	קצו	של	משטר	אסד	ניצבת	רוסיה	בפני	

פרשת	דרכים	חדשה

מאבק בין-צירי
עתידו  סוגיית  בולטת  רוסיה,  של  הנוכחיים  אתגריה  מכלול  מבין 
של  בגיבויה  וחזבאללה,  סוריה  איראן,  )קרי  השיעי  הציר  של 
הכוחות החדשים  סוריה.  פרישתה של  עם  לקרוס  רוסיה( הצפוי 
הסוני-מערבי  הציר  הם  השיעי-רוסי  הציר  את  המאתגרים 
כולם  והאפשרות להתבססותו העתידית של הציר התורכי-מצרי, 
ואינם  העתידי  האזורי  הסֶדֶר  במסגרת  ההגמוניה  על  מתחרים 

רואים בעין אוהדת את השתתפותה של רוסיה.
יתרה מכך, גם חיכוכה של רוסיה עם המערב אינו מוסיף ליציבותה. 
הולך ומתפתח לחץ מערבי ישיר על רוסיה, לאורך גבולותיה, כאשר 
כלפי  לכת  מרחיקת  התגרות  מפגינה  בכך  המעורבת  תורכיה  גם 
רוסיה, הן במזרח התיכון )סביב סוריה וסביב התחרות על הנושא 

הכורדי( והן בקווקז ובאזורי אינטרסים רוסיים נוספים. 
במציאות הפכפכה זו ניצבות עדיין בפני רוסיה כמה דרכי פעולה 
התיכון  במזרח  במהירות  המשתנה  שבמציאות  ברור  אפשריות. 
כמו  הרוסים,  ועל  זמן,  לאורך  פתוחות  נשמרות  לא  האפשרויות 
חדשים  פתרונות  גיבוש  על  לשקוד  האחרים,  השחקנים  על  גם 

בהתמדה. להלן כמה מהאפשרויות:
וממילא על שלמותו של  נסיגה מההגנה על משטרו של אסד  א. 
הסוני-מערבי  הציר  עם  להבנות  להגיע  ניסיון  תוך  השיעי,  הציר 
פעולה  לשיתוף  מערבית  בנכונות  כרוך  כזה  מהלך  אליו.  ולחבור 
נרחב עם רוסיה. ואכן מתקיימים מגעים רוסים-אמריקאיים בנושא, 

אך נראה שטרם הוצעה לרוסיה התמורה ההולמת.
סוריה  עתידה של  לגבי  מדינות האזור  עם  רוסי עצמאי  ב. הסדר 
והשבת מעמדה העתידי של רוסיה במרחב לקדמותו. ואכן אנו עדי 
למאמצים רוסיים האמורים להגיע להידברות עם כולם: המורדים 
של  שמה  וגם  ירדן,  סעודיה,  עיראק,  מצרים,  תורכיה,  הסורים, 

ישראל לא נפקד מרשימה זו.
ג. פעילות מרחיקת לכת לקידום סדר אזורי חדש, דרך פעולה שלא 
נפסלת למקרה שרוסיה תתייצב בפני קריסת מדיניותה הכוללת 
באזור. משמעותה המעשית של דרך זו היא ניצול חוסר היציבות 
במרבית מדינות האזור והאי-יציבות האזורית בכללותה למעורבות 
דה  באזור, הצפויים, אליבא  גיאופוליטיים  ולהאצת תהליכי שינוי 
מרחיקי  שינויים  אפשריים  זה  במכלול  ממילא.  להתחולל  רוסיה, 
ישויות  והקמת  פירוקן  לרבות  באזור,  שונות  מדינות  לגבי  לכת 

מדיניות חדשות.

מול המערב ומול ישראל
מאחורי מכלול שיקוליה אלה של רוסיה ניצבת הדילמה של יחסיה 
הגלובלי  במישור  רוסיה, הפועלת  בעיקר עם ארה“ב.  עם המערב, 
בגבולותיה.  גובר  מערבי  ללחץ  למעשה  נתונה  מעמדה,  לשדרוג 
מזרחה“;  נאט“ו  “הרחבת  של  המגמה  יישום  בהמשך  גם  מדובר 
בנחישותה של ארה“ב להציב במזרח אירופה מערך טילי יירוט נגד 
טילים, חרף התנגדות רוסית נמרצת למדי; בקידומה של התוכנית 
את  המעתיקה  ארה“ב,  ידי  על   )NDS( החדשה  האסטרטגית 
בסמיכות  בפועל  והפסיפיק,  אסיה  לאזורי  האסטרטגית  פריסתה 

לגבולותיה של רוסיה.
בהשתתפותה  כאמור  המערבית,  הפעילות  גברה  אף  לאחרונה 
הרוסיים  האינטרסים  נגד  בנאט“ו,  החברה  תורכיה,  של  הפעילה 
לנצל  בחרה  שרוסיה  נראה  אלה,  אתגרים  נוכח  הקווקז.  באזור 
או  אסד  למשטרו של  הגיבוי  כמו  תיכונית,  המזרח  מדיניותה  את 
דרכי פעולה אחרות מהמוזכרות לעיל. כלומר, לפשרה עם הרוסים 
במזרח התיכון מובילה דרך הוויתורים המערביים בזירה הגלובלית.

לכל	ההתפתחויות	האזוריות	במעורבותה	של	רוסיה	
של	 האסטרטגיים	 האינטרסים	 על	 השלכות	 יש	
ישראל	 של	 בחשיבותה	 המכירה	 רוסיה,	 ישראל.	
האזוריים	 יעדיה	 למכלול	 ובהקשר	 בכלל,	 עבורה	
בין	 פעולה	 שיתוף	 יחסי	 לקידום	 פועלת	 בפרט,	

המדינות	במגוון	תחומים	הולך	ומתרחב

המערכת  את  המאפיינת  ודאות  חוסר  של  זו  במציאות  כמובן, 
לקבוע  עדיין  מוקדם  בפרט,  התיכון  המזרח  ואת  הבינלאומית, 
מגמותיה  את  לזהות  ניתן  פניו  על  אולם  הנולד.  את  ברורות 
האסרטיביות של רוסיה, המנווטת את דרכה בין המחנות היריבים 
באזור והפועלת להטביע את חותמה על עיצובו של הסדר האזורי 

העתידי.
המוזכרות  האזוריות  ההתפתחויות  שלכל  זה  בהקשר  יצוין 
האינטרסים  על  השלכות  יש  רוסיה  של  במעורבותה 
של  בחשיבותה  המכירה  רוסיה,  ישראל.  של  האסטרטגיים 
ישראל עבורה בכלל, ובהקשר למכלול יעדיה האזוריים בפרט, 
פועלת לקידום יחסי שיתוף פעולה בין המדינות במגוון תחומים 
ולגיבושו של מרחב אינטרסים  לזיהויו  גם  ומתרחב, כמו  הולך 

 .משותף בין השתיים
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בני מיכלסון
צבאית;  להיסטוריה  הישראלית  העמותה  יו"ר  היסטוריון,  )מיל’(,  אל"מ 

bennymichelsohn@isdn.net.il

במשך שנים רבות היה החומר הקשור לתהליכי קבלת ההחלטות 
בעקבות רצח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן )1972( 
חסוי. במיוחד אמור היה הדבר לגבי צוות הבדיקה שמינתה ראש 
סיבה  לכך  הייתה  קופל.  ועדת  וכונה  האירוע  בעקבות  הממשלה 

משכנעת, באשר הנושא המטופל נגע לאבטחתם 
של ישראלים בחו"ל, וכל מידע בהקשר זה נחשב 
לשימושי בידי המחבלים נגד מטרות ישראליות.

קופל  דו"ח  את  המדינה  ארכיון  חשף  לאחרונה 
הקשורים  נוספים  מסמכים  עשרות  כמה  וכן 
את  בעיקר  לציין  הראוי  מן  הספורטאים.  לרצח 
הסטנוגרמות של דיוני הממשלה ושל דיוני ועדת 
גם  נוכחו  )שבהם  הכנסת  של  והביטחון  החוץ 
ראש הממשלה ושרים(. זהו חומר מרתק הנוגע 
בתולדות  ביותר  המעצבים  האירועים  לאחד 
על  אור  ושופך  בפרט,  והשב"כ  בכלל  המדינה 
הביטחוני  ההחלטות  קבלת  פורום  התגבשות 
בפיקוד העליון שהמשיך אחר כך עד מלחמת יום 

הכיפורים ועד בכלל.

“המטבח של גולדה"
מותו הפתאומי של ראש הממשלה לוי אשכול בתחילת 1969 הציב 
בראשות ממשלת ישראל את גולדה מאיר )כמועמדת של פשרה 
פוליטיקאית  הייתה  מאיר  אלון(.  ליגאל  דיין  משה  בין  במאבק 
משופשפת ומדינאית בעלת ניסיון אבל נעדרת ניסיון צבאי. חיסרון 
וניסיון רב בתחום  יועצים בעלי כישורים  גרם לה למנות חבר  זה 
הביטחוני אשר שימש כקבינט הביטחוני וכונה בעגה “המטבח של 
גולדה". היה זה פורום בלתי רשמי של שרים ובעלי תפקידים אשר 
סגן  דיין,  משה  הביטחון  שר  סמכה:  דעתם  על 
ראש הממשלה יגאל אלון והשר בלי תיק ישראל 
התייעצויות  לכנס  נהגה  מאיר  גולדה  גלילי. 
בענייני  לדון  הצורך  עלה  כאשר  זה  בפורום 
ביטחון. בפני הקבינט הופיעו, לפי הצורך, בכירי 
אמ"ן,  ראש  סגנו,  הרמטכ"ל,  הביטחון:  מערכת 

ראש המוסד וראש השב"כ.
ניתנה  הקבינט  של  לתפקודו  מוחשית  דוגמה 
כשנה לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים. במחצית 
בחו"ל  הפיגועים  קיבלו   1972 שנת  של  השנייה 
תפנית  מחו"ל  שנשלחו  בישראל  והפיגועים 
מהותית. ארגוני המחבלים הגבירו את פעילותם 
)ושאינם  ויהודיים  ישראליים  יעדים  נגד  בחו"ל 
הבעיה  את  להביא  מטרה  מתוך  יהודיים( 

40 שנה לדו"ח קופל - 
בעקבות רצח הספורטאים

במשך שנים רבות ביקשו המשפחות השכולות של חללי אולימפיאדת מינכן לחשוף לציבור הרחב את דו"ח 
הארכיונים  נפתחים  האירוע,  לאחר  שנה   40 כעת,    מהפיגוע  לקחים  בהפקת  שעסק  החסוי  קופל  ועדת 
ונחשפים המסמכים  מה ניתן ללמוד מהם על התפיסה הישראלית בתחום הלחימה בטרור באותם ימים ועל 

האופן שבו הטבח השפיע עליה ועל מערך אבטחת הישראלים בחו"ל?

גולדה מאיר. "אסור שבשירות כזה 
תהיה רשלנות"

ארונות הספורטאים הישראלים בשדה התעופה לוד, 7 בספטמבר 1972. צילום: דוד אלדן, לע''מ
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המזכיר הצבאי של רה"מ יעקב ליאור. בדיון זה דנו בעיקר האם יש 
להביא את דו"ח קופל כולו לעיון ועדת חוץ וביטחון ולהציגו בכנסת 
במליאתה או רק חלקים ממנו. בעיקר התלבטו לגבי שמות אנשי 
שהשב"כ  הממצא  את  לפרסם  האם  בשאלה  גם  אולם  השב"כ, 
האם  כן  וכמו  הגויים"(,  )“לשמחת  לאולימפיאדה  כראוי  נערך  לא 
העובדה שלא היה לנו מודיעין על שעומד להתרחש אינה חשיפת 
להעביר  הוחלט  לבסוף  העוינים.  המודיעין  לשירותי  אינפורמציה 
במליאת  ואילו  וביטחון,  חוץ  ועדת  לעיון  שהוא  כמו  הדו"ח  את 

הכנסת לפרסם רק את ההמלצות.

התרשלות בעלי תפקידים
משרדי  אחריות  לגבי  אי-בהירות  על  הצביעו  קופל  דו"ח  מסקנות 
סידורי  בנושא  השב"כ  ואחריות  )הקב"טים(  השונים  הממשלה 
האבטחה בחו"ל. כן נקבע בדו"ח כי החלטת הממשלה בעניין משנת 
1964 אינה עונה על הבעיה. על פי הסידורים שהיו קיימים אז, השב"כ 
בתחום  אחריות  שום  לו  שאין  בלבד  מייעץ  כגוף  עצמו  את  ראה 
האבטחה בחו"ל ואילו לקב"טים של משרדי הממשלה השונים לא 
גם  עוסק המשרד  כל התחום שבו  על  ברור אם הם אחראים  היה 
בחו"ל. למשל, האם קב"ט משרד החינוך אחראי על אבטחת משלחת 
בשגרירות  הקב"ט  של  תפקידו  ומה  לאולימפיאדה,  הספורטאים 

בגרמניה. לכן כלל הדו"ח שלוש המלצות:
1. הקמת מחלקה מיוחדת באגף האבטחה בשב"כ שתעסוק בחו"ל.

הצבעה  תוך   1964 משנת  )והנהלים(  הממשלה  החלטת  שינוי   .2
ברורה על אחריות השב"כ.

3. הדחת שלושה בעלי תפקידים אשר התרשלו בתפקידם:
לנכון  דרורי, שלא מצא  מישקה  אגף האבטחה בשב"כ,  ראש  א. 
להתערב באבטחת המשלחת באולימפיאדה כי לא חשב שזה 

בתחום אחריותו ולא ראה באירוע משהו חריג.
פניות  אף  על  אשר  החוץ,  במשרד  האבטחה  מחלקת  ראש  ב. 
של קב"ט משרד החינוך לא חשב שיש לפעול בנושא באופן 

מיוחד/חריג.
שהיה  פי  על  אף  אשר  קרנץ,  מוטי  בבון,  השגרירות  קב"ט  ג.  
בקשר עם גורמי האבטחה הגרמניים, לא תבע אבטחה נוספת 
או מיוחדת למשלחת הישראלית מעבר לאבטחה הכללית של 

האולימפיאדה.
המלצות  את  לאמץ  הממשלה  החליטה  ממושכים  דיונים  לאחר 
דו"ח קופל. שלושת האישים התפטרו וכך גם אדם רביעי, סגן ראש 
אגף האבטחה בשב"כ. ראש הממשלה הגיעה לשני דיונים מיוחדים 

אחד המחבלים לאחר החדירה למגורי המשלחת הישראלית בכפר 
האולימפי. הדו"ח העלה שהאשמה העיקרית מונחת על כתפי 

הגרמנים. צילום: אי-פי

הפלסטינית לתודעת העולם ונקטו שיטות טרור מגוונות: חטיפות 
מטוסים, פגיעה בנמלי תעופה, משלוח מעטפות נפץ לישראל ורצח 
הבולטים  הארגונים.  בשורות  זרים  הפעלת  תוך  זאת  כל  אישים, 
 ,)1972 )מאי  בלוד  והנחתתו  “סבנה"  מטוס  חטיפת  היו  מביניהם 
הטבח בנמל התעופה לוד )מאי 1972( ורצח הספורטאים במינכן 

)ספטמבר 1972(. 
שכלל  בהרכב  הפעם  הקבינט,  התכנס  הטרור  פעולות  בעקבות 
ארגוני  מתאם  את  וכן  והמוסד,  השב"כ  ראשי  ואת  הרמטכ"ל  את 
המודיעין לצורך לחימה בטרור, שזה עתה התמנה, אלוף אהרון יריב. 
המחבלים  ארגוני  נגד  ב"מתקפה-זוטא"  לפתוח  החליט  זה  הרכב 

במקביל לרפורמה מרחיקת לכת במערכי האבטחה בחו"ל. 

היערכות לקויה
מינתה  במינכן,  ימים לאחר הרצח  1972, שמונה  ב-13 בספטמבר 
סידורי  את  לחקור  בדיקה  צוות  מאיר  גולדה  הממשלה  ראש 

האבטחה של המשלחת הישראלית באולימפיאדת מינכן.
הזיקוק אביגדור ברתל, מנכ"ל משרד  בתי  מנכ"ל  כלל את  הצוות 
הביטחון לשעבר משה קשתי, ובראשו עמד מי שזה עתה סיים את 

תפקידו כמפכ"ל משטרת ישראל, רב-ניצב פנחס קופל.
את  למסור  התבקש  והוא  משימתו  לביצוע  יום   12 ניתנו  לצוות 
מסקנותיו ואת המלצותיו עד ל-25 בספטמבר. בפועל הדו"ח הוגש 

באיחור של ארבעה ימים, ב-29 בספטמבר.

דו"ח קופל, הכולל 17 עמודים בלבד, הפך לאבן 
דרך בלחימה נגד ארגוני המחבלים והביא לשינוי 
משמעותי במערך האבטחה של ישראלים בחו"ל

נגד  בלחימה  דרך  לאבן  הפך  בלבד,  עמודים   17 הכולל  זה,  דו"ח 
של  האבטחה  במערך  משמעותי  לשינוי  והביא  המחבלים  ארגוני 

ישראלים בחו"ל.
ממצאי הדו"ח העלו כי האשמה העיקרית ברצח מונחת על כתפי 
הגרמנים הן בשל מחדלי האבטחה והן בשל ניסיון החילוץ הכושל 
דבר  לעשות  יכלה  לא  ישראל  זה  בנושא  אולם  הערובה.  בני  של 

מלבד מחאה. 
קב"ט  של  פעילותו  אף  על  כי  הדו"ח  מציין  הישראלי  לצד  אשר 
משרד החינוך ופנייתו לשב"כ ולמשרד החוץ )ובכלל זה השגרירות 
מצאו  לא  חריג,  באופן  מינכן  לאולימפיאדת  להתייחס  בגרמניה( 
כך לנכון בעלי התפקידים הנוגעים בדבר באגף האבטחה בשב"כ, 
במחלקת האבטחה של משרד החוץ וקב"ט השגרירות בבון. אומנם 
לא היו התרעות מודיעיניות ממוקדות בנוגע לאולימפיאדה, אולם 
היקפו וחשיבותו של האירוע ברמה הלאומית והבינלאומית חייבו 
לאירוע  התייחסו  לא  בדבר  הנוגעים  הגורמים  מיוחדת.  היערכות 
אך  שנכתב  וירידים  תערוכות  אבטחת  נוהל  פי  על  לא  אפילו 
שנתיים קודם לכן. במיוחד נשאלה השאלה מה תפקידו של אגף 
האבטחה בשב"כ, והדו"ח קובע כי מעבר להנחיות, צריך היה האגף 
להקצות  צריכים  והחוץ  החינוך  שמשרדי  משאבים  על  להצביע 

לאירוע ולפקח ולבקר את הביצוע - מה שלא נעשה.
בפורום  בממשלה  דיון  התקיים  הדו"ח  הגשת  לאחר  כשבוע 
אלון, שר  יגאל  מאיר,  גולדה  ראש הממשלה  את  מצומצם שכלל 
שלמה  תיק;  בלי  שר  גלילי,  ישראל  הממשלה;  ראש  וסגן  החינוך 
הילל, שר המשטרה; שמעון פרס, שר התחבורה והתקשורת; יעקב 
שמשון שפירא, שר המשפטים; ויקטור שם טוב, שר הבריאות; וכן 
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בוועדת חוץ וביטחון - הראשון להצגת דו"ח קופל, ב-9 באוקטובר 
1972, והשני בנושא המלחמה בטרור באופן כללי ב-3 בנובמבר 1972. 

“לא בלב קל"
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת קיימה דיון מיוחד בדו"ח קופל 
לנדאו,  חיים  כמו  אנשים  מאיר.  גולדה  הממשלה  ראש  עם  יחד 
בנימין הלוי, יעקב חזן, מאיר יערי, יצחק רפאל והיו"ר חיים צדוק 
השתתפו בדיון. כלפי ראש הממשלה הועלו שתי טענות עיקריות: 
מדוע לא קיבלו חברי הוועדה גם את העדויות, ומה בדבר הצורך 
דיון  זה  היה  בטרור.  המלחמה  נושא  בכל  מערכות  שידוד  לבצע 
הדיון  בסוף  הממשלה  ראש  דברי  את  להביא  הראוי  ומן  מעניין, 
כאשר התייחסה לפיטורי אנשי השב"כ )באותה עת בגרמניה לא 

פיטרו אף אחד בשל המחדלים(:
)...( אין דומה להם במסירות  “... כואב על כל אחד )מהמפוטרים( 
ובהקרבה, גם אנשי המוסד גם אנשי הש.ב. אפשר לספר עליהם 
סיפורים שממש לא ייאמנו. )...( המשימות המוטלות על אנשים הן 
אלה  בהתנדבות.  עבודתם  את  עושים  הם  והרי  דמיון.  לכל  מעבר 
הם אנשים ששירתו בצה"ל ומילאו את חובתם למדינה. ובארץ לא 

שורר מצב שאי-אפשר להשיג תעסוקה אחרת )...(
“לא בלב קל הגענו למסקנה זו. אבל זה שירות שהעם סומך עליו. 
יכולים לתת מה שהעם  יותר מדי; הם אינם  אולי הוא סומך עליו 
רוצה שייתנו. אסור שבשירות כזה - בדומה לצה"ל - תהיה רשלנות. 
אסור שתהיה פה איזו פרצה. יכולתי להחליט לפטר את האנשים 
שבה  בדרך  בחרתי  אני  משמעתי.  דין  בית  בפני  ולהביאם  האלה 
אני מבקשת מהם להתפטר לפני כן. עוזבים את השירות ארבעה 
ברצון אעשה  אני  בתפקידים חשובים.  ותיקים, המכהנים  אנשים 

הכול כדי לאפשר להם להיקלט בעבודה אחרת".

הדיון בוועדת חוץ וביטחון בנושא הלחימה בטרור 
עסק בלב הבעיה - הרגשת הנכאים שנוצרה בציבור 
לאחר הרצח במינכן, שחרור המחבלים והשמועות 
על דו"ח קופל. הועלו הצעות מהצעות שונות לגבי 
נוראית  הרגשה  הייתה  לעשות.  הממשלה  על  מה 

של כישלון גורף בתחום הלחימה בטרור

“הרובד התחבולתי"
וביטחון  חוץ  ועדת  בפני  הממשלה  ראש  התייצבה  בנובמבר  ב-3 
חברי  גם  בישיבה  הפעם השתתפו  בטרור.  הלחימה  בנושא  לדיון 
כנסת נוספים )שלא היו בדיון על דו"ח קופל( כמו מנחם בגין, לובה 
הנכאים  הרגשת   - הבעיה  בלב  עסק  הזה  הדיון  ואחרים.  אליאב 
שנוצרה בציבור לאחר הרצח במינכן, שחרור המחבלים והשמועות 
על דו"ח קופל. הועלו הצעות מהצעות שונות לגבי מה על הממשלה 
לעשות. הייתה הרגשה נוראית של כישלון גורף בתחום הלחימה 
בטרור כפי שנראה מאירועי הפיגוע בנמל התעופה לוד וטבח מינכן. 
חבר הכנסת בגין אף בא עם תוכנית מסודרת שנשענה על ניסיונו 
בנושא עוד מתקופת היותו מפקד האצ"ל. הוא דיבר באופן עקרוני 
על הצורך להתמודד כנגד הטרור בשלושה רבדים: ברובד המדיני, 
זהו  כי  הוא טען  בזה האחרון  וברובד התחבולתי.  ברובד המבצעי 
לדבריו  בו.  לעסוק  לו  ואסור  בו  יכולת  אין  שלצבא  חשאי  תחום 
יש להקים יחידה מיוחדת ללחימה בטרור, יחידה 102 )כממשיכה 
במחבלים  שתילחם  שרון(  אריאל  של  המפורסמת   101 ליחידה 

וביוזמה מתמדת תוך הפעלת כל  בכל מקום בעולם באופן חשאי 
תחבולה שתעלה על הדעת. הוא אף ציין שמות של אנשים אשר 

לדעתו יכולים להקים יחידה כזו ולפעול בשורותיה.
בתגובה לדברים אלו מצאה לנכון ראש הממשלה להתייחס לנושא 
הרשות  שעברה  המפנה  על  ללמוד  יכולים  אנו  שמהם  בדברים 

המבצעת בתחום הלחימה בטרור:
“נאמר כאן, וזה נכון, שיש כבר שגרירויות ערביות במקומות שונים 
החוץ  ולשרי  הביטחון  לשירותי  רצים  הם  עצבניים.  די  שאנשיהן 

ומבקשים הגנה. האם זה יפסיק את הטרור? אינני יודעת.
אינני אומרת שלא צריך לנסות. אבל, לצערי הרב, אינני רואה לנגד 
להסכם  איתנו  להיכנס  שתסכים  בעולם  אחת  מדינה  אף  עיניי 
בילטרלי בקשר לטרור. לו חשבתי שזה אפשרי - ימי המשיח היו 
מדינות  יש  ואופן.  פנים  בשום  בכך  רוצות  אינן  המדינות  באים. 
שהיחסים עם השירותים יותר אינטימיים ממה שהממשלות רוצות 
- ותודה לאל שזה לא המצב אצלנו. על המעט שיש לנו - שלפעמים 

איננו כל כך מעט - יש לשמור בשבע עיניים.

40 שנה  נעשתה עתה,  חשיפת המסמכים אשר 
לאחר האירוע, מספקת מענה לטענות ולשאלות 
מודיעינית  התרעה  הייתה  לא  לאמור:  שנשאלו 
מעורבת  הייתה  לא  ישראל  זה.  לפיגוע  בקשר 
במחדלי האבטחה במינכן ובניסיון החילוץ הכושל

מיוחדת  יחידה  של  הקמתה  את  כאן  הזכיר  בגין  הכנסת  “חבר 
למלחמה בטרור - בתוך המוסד יש יחידה כזאת. אינני פוסלת אף 
שהלוח  כזה  איננו  המצב  אבל  בגין,  מר  שהזכיר  מהאנשים  אחד 
חלק וצריך לבנות את הכול מחדש. איש לא אמר כאן שבזמן קצר 
הכנסת  חבר  צדק  החבלה.  ארגוני  של  הנגע  את  לחסל  אפשר 
את  קיבלנו  ולא  שלום  הסכמי  היום  חתמנו  לו  באומרו:  אליאב 
על  הפלסטיני  לעם  הלגיטימיות  הזכויות  החזרת  בדבר  הסעיף 
- הטרור היה נמשך גם  מולדתו, זאת אומרת שאנו נקפוץ הימה 
אז. קודם כול, לטרור יש מומנטום משלו. מאחר שאינני מתארת לי 
שמישהו במדינה, מחוץ לרק"ח, יהיה מוכן לחתום על הסכם כזה, 
שפירושו לחתום על חיסול מדינת ישראל - הטרור יימשך. אינני 
אפילו בטוחה - ויסלחו לי המדינות הערביות - אם אחרי שיחתמו 
ידברו בשבחו, מתוך רצון או  יימשך, הן לא  והטרור  איתנו הסכם 

מתוך פחד".

נקודת מפנה
חללי  של  השכולות  המשפחות  ביקשו  רבות  שנים  במשך 
חלקן  הרחב.  לציבור  קופל  דו"ח  את  לחשוף  מינכן  אולימפיאדת 
טענו כי היה מידע מודיעיני שהרשויות לא התייחסו אליו וכי נעשו 
הן  מעורבים,  היו  ישראל  של  הביטחון  שירותי  שבהם  מחדלים 

באבטחה והן בניסיון החילוץ הכושל. 
האירוע,  לאחר  שנה   40 עתה,  נעשתה  אשר  המסמכים  חשיפת 
הייתה  לא  לאמור:  שנשאלו  ולשאלות  לטענות  מענה  מספקת 
הייתה מעורבת  לא  ישראל  זה.  לפיגוע  מודיעינית בקשר  התרעה 
שראש  אף  הכושל,  החילוץ  ובניסיון  במינכן  האבטחה  במחדלי 
נאלצו  הישראלים  האחראים  למינכן.  נסע  זמיר  צבי  המוסד 

להתפטר מתפקידיהם בשב"כ ובמשרד החוץ.
והחשוב מכול, האירוע הפך לנקודת מפנה הן בהיערכות לאבטחה 

  .בחו"ל והן לפתיחת מתקפה נגד המחבלים בזירות מספר
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דני אשר
asherdm@netvision.net.il ;)’ד"ר, תא"ל )מיל

חיל האיסוף הקרבי הוא הצעיר בחילות הלוחמים בזרוע היבשה. 
החיל אחראי לאיסוף מודיעין בשדה הקרב ולהעברתו המהירה של 
המידע שנרכש למערכי המודיעין, למפקדים, לכוחות המתמרנים 
מערך  של  הבסיסי  הנדבך  לשמש  אמורים  תוצריו  האש.  ולגופי 
המודיעין הצבאי כ"צופה לפני המחנה". פעילותו משלבת פעילות 

מבצעית בשטח בצורות שונות. 
חיל האיסוף הקרבי נותר קשור בטבורו למערכי המודיעין האחרים. 
המדינה.  קום  לפני  הצבאי  המודיעין  במורשת  שזורה  מורשתו 
מערכי האיסוף הקרבי היו משולבים כל העת ביחידות המתמרנות 
בחזית הכוח, וככאלה, הם פעלו כחלק ממערך מודיעין השדה או 

בשמו האחר - המודיעין הקרבי.
 

ניסיונות ראשונים
היהודי  ביישוב  מאורגנת  מודיעינית  לפעילות  הראשונים  זכות 
בארץ ישראל שמורה לאנשי ניל"י. אלה בנו רשת ריגול שהעבירה 
לבריטים ידיעות על הארץ ועל הצבא התורכי החונה בה. התורכים 
חשפו את פעילות ניל"י בסתיו 1917, מרבית אנשיה נעצרו, וחלקם 

הוצאו להורג. 
בירושלים  שפרצו  מהומות  היישוב  את  הפתיעו   1920 באפריל 
של  התארגנותה  עם  יותר.  חריפה  התפרצות  מפני  חשש  ועוררו 
ה"הגנה" בירושלים בעקבות המאורעות עלו הצעות להקמת מערך 

לאיסוף ולהפצה של מודיעין בעיר.

להתארגנותה	 ניכרת	 תנופה	 נתן	 הערבי"	 "המרד	
היישוב	 של	 המודיעין	 צורכי	 על	 שתענה	 מערכת	 של	
היהודי.	מלבד	רשתות	הסוכנים,	כללה	פעילות	האיסוף	

במגזר	הערבי	גם	מבצעים	שנועדו	להשיג	מידע

גופים שונים ביישוב היהודי המשיכו לאסוף באקראי מודיעין בלא 
 )1929( זמן מה לפני פרוץ מאורעות תרפ"ט  וללא הכוונה.  שיטה 
התחדשה ביישוב ההתעניינות בנושא הערבים. המידע הגיע ברובו 
באמצעות סוכנים ו"מרגלים". לאחר המאורעות הופעלו גם קבוצות 
של סיירים יהודים, שפעלו באזורים המסחריים של ירושלים, הגנו 

על הסוחרים ועל לקוחותיהם ואספו מידע. 
יהודים.  אורח  עוברי  ביפו  ערבי  המון  תקף   1936 באפריל  ב-19 

בכל  ומאורגן  מקיף  למרי  התפתח  שבוע  ובתוך  התלקח  הניצוץ 
רחבי הארץ. "המרד הערבי", שנמשך עד 1939, נתן תנופה ניכרת 
להתארגנותה של מערכת שתענה על צורכי המודיעין של היישוב 
במגזר  האיסוף  פעילות  כללה  הסוכנים,  רשתות  מלבד  היהודי. 
בהפעלת  מידע. אלה התרכזו  להשיג  גם מבצעים שנועדו  הערבי 
נפגעי  ובארגון  פעולה  משתפי  בגיוס  הערבי,  בשטח  מסתערבים 

הטרור הפנים-ערבי בכפרים.

כבר	 הגיעו	 ערביים	 יישובים	 על	 ראשונות	 סקירות	
של	 תיאורים	 גם	 נכללו	 בסקירות	 	.1940 באוגוסט	
פעילות	הכפר	במאורעות,	שמות	אנשי	כנופיות	בני	
מספר	 וכן	 תפקידים	 ממלאי	 ציבור,	 מוסדות	 הכפר,	

מכשירי	הטלפון	והרדיו	שבכל	כפר

תיקי הכפרים
מפני  לחשוש  היישוב  המשיך  העולם  מלחמת  כשפרצה  גם 
התחדשות המרד הערבי. האיום הביא ביוני 1940 את ארגון ה"הגנה" 
להקים שירות ידיעות ארצי )ש"י(. כבר בראשיתו הטיל עזרא דנין 
על מגויסיו להכין סקירות על יישובים ערביים. סקירות ראשונות 
הגיעו כבר באוגוסט 1940. בסקירות נכללו גם תיאורים של פעילות 
הכפר במאורעות, שמות אנשי כנופיות בני הכפר, מוסדות ציבור, 

ממלאי תפקידים וכן מספר מכשירי הטלפון והרדיו שבכל כפר. 
נתונים  סיפקו   - כפרים"  “תיקי  בהמשך  שנקראו   - אלה  סקירות 
בסיסיים, בעיקר על מספר הגברים אוחזי הנשק וכן על האמל"ח 
שברשותם. כל תיק כזה כלל שני חלקים: הראשון קבוע, מבוסס 
הידיעות  כל  רוכזו  ובו  שוטף,  והשני  הכפר,  על  יסוד  סקירת  על 
יישוב. בשמונה שנות הפרויקט הוכנו לפחות  המתייחסות לאותו 
כ-750  מהם  ערביים,  יישובים  כ-770  תועדו  סקירות שבהן   1,000
ערים  והיתר  ישראל(  בארץ  שהיו  כפרים   900-800 )מתוך  כפרים 
הש"י  קציני  הערבי.  הש"י  למרכז  כולן  נשלחו  הסקירות  ועיירות. 
במרחבים הפיקודיים של ה"הגנה" החזיקו בעותקים של סקירות 

על אודות הכפרים במרחבם.
בליל 8-7 ביוני 1941 פלש הצבא הבריטי לסוריה וללבנון. המודיעין 
אנשי  את  דרך,  כמורי  הפולשים,  לכוחות  לצרף  החליט  הבריטי 
הפלמ"ח שנוסד זמן קצר קודם לכן. יגאל אלון ומשה דיין הובילו 
את הטורים שחדרו ללבנון בבקאע ובציר החוף. משימתם הייתה 
קווי  את  ולנתק  גשרים  לפוצץ  הגייסות,  את  כסיירים  להוביל 

המודיעין הקרבי
 ימי ההתהוות

לפני עוד  בחזית.  היחידות  של  ממשימותיהן  חלק  היה  תמיד  הקרב  בשדה  מודיעין   איסוף 
 קום המדינה הפעיל היישוב היהודי בארץ ישראל סוכנים, סיירים ומסתערבים שאספו מידע
 חיוני  כדי לשים קץ לשלטון התורכי בארץ, להתמודד עם אלימות ערבית או להגן על מפעל
 ההעפלה מפני הבריטים - המודיעין הקרבי סייע במימוש המטרות הללו ושימש בסיס לבנייה

 ולהפעלה של המודיעין הצבאי של צה"ל
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התקשורת של כוחות וישי.
משה דיין העביר חוליית לוחמים אוסטרלים אל עורף העמדות של 
הנקרה.  לראש  מצפון  החוף  בכביש  גשרים  לתפיסת  וישי  אנשי 
הוא התמקם על גג בניין בקרבת הגשר שננטש כדי להיות בנקודת 
של  מקומם  את  לאתר  כדי  במשקפת  כשצפה  טובה.  תצפית 
החיילים הצרפתים היורים - פגע במשקפת קליע רובה, ורסיסים 
זו הפציעה הראשונה  נראה שהייתה  עינו השמאלית.  את  ריסקו 

במסגרת פעילות של מודיעין קרבי.

הגשר	 בקרבת	 בניין	 גג	 על	 התמקם	 דיין	 משה	
שננטש	כדי	להיות	בנקודת	תצפית	טובה.	כשצפה	
במשקפת	פגע	בה	קליע	רובה,	ורסיסים	ריסקו	את	
עינו	השמאלית.	נראה	שהייתה	זו	הפציעה	הראשונה	

במסגרת	פעילות	של	מודיעין	קרבי

הגנה על המעפילים
לאזור.  גרמנית  פלישה  מפני  החששות  התחזקו   1942 במהלך 
מלחמת  בתקופת  ששירתו  ארצישראלים  חיילים  גייס  היישוב 
העולם השנייה בצבא הבריטי. חלקם הוצבו גם בתפקידי מודיעין, 
של  בעבודתם  ומצפייה  אישי  מניסיון  זוטרים.  בתפקידים  רובם 
אחרים הם למדו על דרכי פעולתו של המודיעין במערכת צבאית 

ברמות השונות. 
במחלקות  ארצישראלים  חיילים  שירתו  השדה  מודיעין  בתחום 
איטליה  בחזית  הלוחמת  היהודית  החטיבה  גדודי  של  המודיעין 
ובמחלקת המודיעין החטיבתית. כמה מהם עברו קורסים לקציני 

של  פעולתו  עקרונות  את  למדו  הם  מודיעין.  ולמש"קי  מודיעין 
בעת  הסניו  בחזית  ובמהלכו.  הקרב  לקראת  הצבאי  המודיעין 
להתנסות  לארצישראלים  לראשונה  ניתן  באיטליה  הלחימה 
בהפעלת מערך מודיעין בלחימה. הם הפעילו תצפיות של רגלים 
פענוח  טקטית,  האזנה  ואוויריים,  קרקעיים  סיורים  וארטילריה, 
צילומי אוויר וחקירת שבויים. עם סיומה של המלחמה ושחרורם 
של  למודיעין  חלקם  הצטרפו  הבריטי  מהצבא  המתנדבים  של 

המדינה שבדרך.

בחזית	הסניו	בעת	הלחימה	באיטליה	ניתן	לראשונה	
מודיעין	 מערך	 בהפעלת	 להתנסות	 לארצישראלים	
בלחימה.	הם	הפעילו	תצפיות	של	רגלים	וארטילריה,	
פענוח	 טקטית,	 האזנה	 ואוויריים,	 קרקעיים	 סיורים	

צילומי	אוויר	וחקירת	שבויים

ההתמודדות העיקרית של היישוב עם השלטונות הבריטיים כבר 
על העולים  וההגנה  הייתה בתחום העלייה  ה-30  מראשית שנות 
הבריטית.  המשטרה  רדיפות  מפני  )המעפילים(  לגליים  הבלתי 
מאותה עת נאספו ידיעות על צעדי המניעה שנקטו הבריטים ועל 
פעילי  על  להגנה  פעולות  וננקטו  החופים,  אובטחו  השיטה שבה 
סוכנים,  באמצעות  נאסף  המידע  עצמם.  המעפילים  ועל  העלייה 
באמצעות  ובעיקר  גם  אך  הבריטית  המשטרה  לרשתות  האזנה 
על  בוצעו  התצפיות  וביבשה.  בים  הפעילות  על  ותצפיות  סיורים 
על  וכן  הרגילות  המשטרה  תחנות  ועל  הגדולים  הצבא  מחנות 

נקודות משטרת החופים כמו גבעת אולגה. 

חיילי הבריגדה היהודית באיטליה. בתחום מודיעין השדה שירתו חיילים ארצישראלים במחלקות המודיעין של גדודי החטיבה היהודית הלוחמת 
בחזית איטליה ובמחלקת המודיעין החטיבתית. כמה מהם עברו קורסים לקציני מודיעין ולמש"קי מודיעין
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ש"י  קציני  היו  הקורס  חניכי  בין  ומודיעין.  סיירות  לקציני  ראשון 
במערך  מרכזיים  תפקידים  למלא  עתידים  כולם  שדה.  וקציני 

הפיקוד ובמערך המודיעין במלחמת העצמאות. 
במהלך הקורס, וכהכנה לקראת “המלחמה שבדרך", הוכנו תוכניות 
רבות ששימשו את הכוחות הלוחמים לאחר מכן. בוגריו של הקורס 
הראשון בשפיה כבר ידעו איך מכינים “תיק מודיעין" ראוי לשמו, 

הכולל מרכיבים חיוניים של נתוני השטח. 
ראשונים  מודיעיניים  סיורים  ערכו  הפלמ"ח  סיירי  של  כיתות 
לכפרים הערביים. במאי 1946 הוחלט להרחיב את הסיורים ולהביא 
ידיעות שישלימו את החומר הקיים ויאפשרו הכנת תיקי מטרות. 
גם בסיורי  והסתייעו  נרחב  הסיורים הקרקעיים התחדשו בהיקף 

אוויר ואף בצילומי אוויר. 

יחידות	 פשטו	 	1946 ביוני	 ל-17	 	16 שבין	 בלילה	
הפלמ"ח	על	11	גשרים	שחיברו	את	ארץ	ישראל	עם	
בעומק	 נמצאו	 שהותקפו	 מהיעדים	 חלק	 שכנותיה.	
לפעולה	 שקדמו	 בשבועות	 נערכו	 ולכן	 האויב,	 שטח	

סיורים	לאיסוף	מודיעין	על	היעד	ועל	הדרכים	אליו

 11 על  הפלמ"ח  יחידות  פשטו   1946 ביוני  ל-17   16 שבין  בלילה 
מהיעדים  חלק  שכנותיה.  עם  ישראל  ארץ  את  שחיברו  גשרים 
שהותקפו נמצאו בעומק שטח האויב, ולכן נערכו בשבועות שקדמו 

לפעולה סיורים לאיסוף מודיעין על היעד ועל הדרכים אליו.
לאיסוף  המודיעין  וסיורי  שהקורסים  לומר  אפשר  לאחור  במבט 
מידע הניחו את היסודות למערך המודיעין בכלל ולמודיעין הקרבי 
למעשה  הלכה  היסודות  את  תרגמו  הקורס  מבוגרי  רבים  בפרט. 
במערך המודיעין בכלל ובמערך מודיעין השדה בחטיבות ובגדודים 
ובמהלכה  העצמאות  מלחמת  בראשית  הקמתם  עם  צה"ל,  של 

ובשנים שלאחריה. 

שנכתב  הקרבי,  האיסוף  ספר  של  הראשון  חלקו  על  מתבסס  המאמר 
ידיי ושיצא בימים אלה לאור על ידי מפקדת קצין האיסוף הקרבי  על 
הראשי )מקאס"ר(. בספר ניסיתי לתאר את החוט המקשר בין האיסוף 
ב- 64  הצבאי  המודיעין  של  ולהפעלה  לבנייה  המאמצים  לבין  הקרבי 
ספרות  על  מתבסס  התיאור  הקמתו.  לפני  שעוד  ובשנים  צה"ל  שנות 
מחקר )כולל שבעת הכרכים של מחקרי פרופ’ יואב גלבר( שהתפרסמה 
בעבר, על ספרים, מאמרים, רשימות באינטרנט, ראיונות וחומר ארכיוני 

 .של המפקדות ושל יחידות המערך

האפשרות להתנגשות כוללת עם ערביי הארץ חייבה את ה"הגנה" 
העולם  מלחמת  בשלהי  החל  ה"הגנה"  ארגון  לקראתה.  להתכונן 
מודיעין  בתחום  בעיקר  משלו,  מודיעיניים  כלים  לפתח  השנייה 
השטח וההסתערבות. המידע שנאסף בתחום הערבי כלל שילוב 
ומידע תשתיתי שרוכז, כאמור לעיל, ב"תיקי  ידיעות שוטפות  של 

כפרים".  

האפשרות	להתנגשות	כוללת	עם	ערביי	הארץ	חייבה	
ה"הגנה"	 ארגון	 לקראתה.	 להתכונן	 ה"הגנה"	 את	
כלים	 לפתח	 השנייה	 העולם	 מלחמת	 בשלהי	 החל	
השטח	 מודיעין	 בתחום	 בעיקר	 משלו,	 מודיעיניים	

וההסתערבות

עולים לאוויר
באינטנסיביות  ונוצל  ה"הגנה"  לרשות  שעמד  נוסף  מודיעיני  כלי 
היה הסיור. סיורים קרקעיים, ולאחר מכן גם אוויריים, שימשו דרך 
סיירי  הופעלו   1942 משנת  השטח.  על  ידיעות  לאיסוף  עיקרית 
בכל  הפלוגות  לאימוני  תרמו  הסיירים  אלו.  במשימות  הפלמ"ח 

הקשור לבחירת צירי תנועה ולהכנת מסעות ניווט. 
טכנולוגית  יחידה  גם  דרכה  את  החלה  ב-1946,  יותר,  מאוחר 
זעירה והיא יחידת צילומי אוויר, שפעלה ממטוסים קלים. צילומים 
רבות  ושימשו  הכפרים"  ב"תיקי  שולבו  נמוך  מגובה  אלכסוניים 

להשגת מודיעין ליעדים שונים. 
מודיעין  מחלקת  ה"הגנה"  במפקדת  לפעול  החלה   1944 בסוף 
של  המצומצמת  פעילותה  הסיירות.  מחלקת  את  שהחליפה 
לעבודתם  והסיירים  הקמ"נים  בהכשרת  גם  עסקה  המחלקה 
והנחייתם  ייעודיים  קורסים  באמצעות  השונים,  במרחבים 

המקצועית על ידי חומר הדרכה שהפיצה.
אחת מפעולות הסיור הצבאי הייעודי הייתה ביוזמתו של זרובבל 
ארבל )צ’יפאב(, שערך סיורים בשטח והפעיל כיתות סיור מיוחדות 
להכרת אובייקטים ולהכנת תיקים על כפרים כמו גם על מעבורות 

הירדן באזור קיבוצו בעמק בית שאן.

ליל הגשרים
ב-1944  הדרכה.  של  במאמץ  גם  הוחל  בשטח  לפעילות  במקביל 
התקיים לראשונה קורס ארצי למפקדי כיתות סיירים, ובעקבותיו 
קורס  גם  בשפיה  התקיים   1944 בסוף  נוספים.  קורסים  נערכו 

ליל הגשרים. גשר אלנבי לאחר הפיצוץ. לקראת המתקפה נערכו סיורים לאיסוף מודיעין על היעד
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יגאל סימון
zysimon@013.net  ;504 אל"מ )מיל'(, לשעבר מפקד יחידה

שירת  מאיתנו  להסתלקותו  ועד  נעוריו  משחר 
חיל  צה“ל,  בשורות  נחמיאס  )יענקל’ה(  יעקב 

המודיעין, המוסד ומשטרת ישראל.
גבעתי,  בחטיבת   52 גדוד  של  הקרב  משדות 
אשר בלמה בגופה את הסתערות הצבא המצרי 
המשיך  העצמאות,  במלחמת  אביב  תל  לעבר 
עזה“  “עוטף  היום  המכונה  האזור  על  לפיקוד 
ובזמנו גוש מגן וגוש יואב. במרחבי שני הגושים 
ה-50  בשנות  נערכו  יענקל’ה  פיקד  שעליהם 
אשר  הפדאיון  של  הדמים  פעולות  המוקדמות 

אזרחי  בקרב  רבות  לאבידות  וגרמו  המצרי  הצבא  במסגרת  פעלו 
בגזרה  גם פעולות התגמול של צה“ל  נערכו  המדינה. באותה עת 
זו. אצטט כאן ממכתב שכתב ראש מטה פיקוד הדרום דאז ולימים 
דוגמה של העדפת  הראית  “בעבודתך  זאבי:  )גנדי(  רחבעם  אלוף 
טובת העניין וקידומו על פני השקפות עולם מתבדלות ומסתגרות 
שאינן מביאות לשום דבר טוב“. מילים אלו מאפיינות את פעילותו 

של יענקל’ה לאורך שנות דור בכל המקומות שבהם שירת.
יחידה  של  לפעילותה  התוודע  הרצועה  בגבול  שירותו  בתקופת 
154 דאז, בשטחנו ומעבר לגבול, ומכאן הדרך להצטרפותו ליחידה 
הייתה סלולה. במהלך שירותו הממושך ביחידה, הן בתחום הפעלת 
הסוכנים ובעיקר בנושא חקירת השבויים למיניהם, היה יענקל’ה 

שם דבר לרבים מאיתנו. הוא היה לנו מורה, מחנך ומפקד.
תמיד  צעד  לא  כן  ועל  ומקוריים  נועזים  ברעיונות  ניחן  יענקל’ה 
לקבל  מאידך השכיל  אולם  אפילו מפקדיו,  או  קודמיו  בתלם של 
את מרותם של מקבלי ההחלטות, גם כשדרך הביצוע לא תאמה 
ואבהית  טובה  וברוח  בחיוך  תמיד  זאת  עשה  הוא  רעיונותיו.  את 

כלפי פקודיו.
מיד לאחר הגיעו ליחידה מונה למפקד בסיס הקת“מ בדרום, שם 
מסך  הוסר  טרם  שמחלקם  ומקוריים  רבים  במבצעים  השתתף 

הסודיות.

“ילדים של יענקל’ה“
לפני כיובל שנים נתפס יענקל’ה לנושא חקירת השבויים ומחבלים 
לנושא  והתמסר  ובתקופות שביניהן,  ישראל  לסוגיהם, במלחמות 
בכל מרצו ומאודו. באותה עת טרם הכירו מפקדי צה“ל בחשיבות 
לכוח  המצטרפים  השבויים  בחוקרי  הצפונה  ובתועלת  הנושא 
הלוחם. אלו צעדו בחוד החנית ולא אחת שילמו בחייהם. יש לציין 
כי חוקר השבויים הראשון של חיל המודיעין היה קצין קת“מ דרום 
צדוק אופיר ז“ל, פקודו של יענקל’ה, אשר צנח עם גדוד הצנחנים 

במעבר המיתלה בפתיחת מבצע “קדש“.
יענקל’ה כמניח היסודות לתורת החקירה  ייזכר  בנושא החקירות 
ייעודי  מתקן  הקים  זו  במסגרת  בפרט.  הקרבית  ולחקירה  בכללה 

 קצין עם נשמה

אלוף אהרון יריב כתב לו שהוא ויחידתו עשו “מלאכה נאה ביותר ונשאתם את שמו של חיל המודיעין ברמה״ 
 הוא ייזכר כמניח היסודות לתורת החקירה בכללה ולחקירה הקרבית בפרט  פקודיו ראו בו מורה, מחנך 
ומפקד שפועל תמיד בחיוך וברוח טובה ואבהית כלפי פקודיו  יעקב )יענקל’ה( נחמיאס היה קצין מודיעין 

יחיד מסוגו

כיום.  גם  מתפקד  הוא  קלים  ובשינויים  לחקירות, 
במהלך שש השנים שבהן פיקד על יחידת החוקרים 
את  צה“ל  יחידות  בתודעת  ולהעמיק  ליידע  דאג 
קשה  כיום  כי  עד  ובעורף,  בשדה  החקירה  חשיבות 
בלי  יותר  רחבה  קרבית  פעולה  או  מבצע  לתאר 
השתתפות החוקרים אשר ניתן לכנותם “ילדים של 

יענקל’ה“.
אמ“ן  ראש  לו  כתב   154 ביחידה  תפקידו  סיום  עם 
ידידי,  “יענקל’ה  הערכה:  במכתב  יריב  אהרון  אלוף 
לי  ברור  ‘רודוס’  מבצע  של  התחקירים  סיום  לאחר 
חלקה החשוב של היחידה במבצע זה. לא הייתה לי 
לפני  הבחורים  ועם  עמך  להיפגש  אפשרות  אומנם 
המבצע ובזמן המבצע, אך הפרטים המלאים ידועים 
לי רק עתה. אכן עשיתם לי מלאכה נאה ביותר ונשאתם את שמו 

של חיל המודיעין ברמה“.

תיעד והנציח
לאחר סיום תפקידו ביחידה 154 )504( שימש מפקד יחידת “חצב“ 
ופעל גם שם ללא לאות בהטמעת נושא האיסוף של מסמכי שלל 

בעת מלחמה ובהפקת “מודיעין של זהב“ ממקורות גלויים.
בשורות  יענקל’ה  פעל   )504( היחידה  כמפקד  שירותי  בעת 
למעלה  שאין  במסירות  המתקדם  בגילו  היחידה  של  המילואים 
ממנה, וכמובן היה לי לעזר רב בתפקידיי השונים, וכל זאת בצניעות 

ובענווה שאפיינו את שירותו רב השנים.
יענקל’ה ניחן ב“חוש היסטורי“ ודאג להנציח בספר את פועלו של 
גדוד 52 של גבעתי במלחמת העצמאות. זכורני כי באחת משיחותיי 
עמו הוא חש )ובצדק( כי קרבות הגדוד במלחמת העצמאות לא זכו 
להנצחה ראויה, כמצוין בפתח הספר: “תרומת גדוד 52 לעצמאותנו 
ההיסטוריה“,  ומן  הזיכרון  מן  נמחקת  ונשכחת,  הולכת  ולקיומנו 
לאיסוף  לאות  וללא  בשקדנות  לפעול  בעצמותיו  בער  כך  ומשום 
החומר ועריכתו, וכשהעניק לי את הספר לא הסתיר את רגשותיו 

ואת גאוותו על עבודה חשובה זו.
לפעול  למטרה  לה  שמה  אשר   -  “10 “מודיעין  עמותת  ייסוד  עם 
של  הצעירים  לדורות  ולהעברתה  היחידה  מורשת  להנצחת 
להנהלתה  יענקל’ה  - הצטרף   504 יחידה  והחיילים של  הקצינים 
והשתתף בכל פעילויותיה. במסגרת זו דאג בין השאר לתעד את 

פעילות יחידת החוקרים )560 לשעבר( עד מיזוגה עם יחידה 504.
בהקדמה לעבודתו כתב: “כל שלא מונצח בכתובים ולא בתמונות 
ראויים  היחידה  של  ותרומתה  פועלה  הרוח.  עם  וחולף  נעלם 
להנצחה וללימוד. אין להוציא מכלל אפשרות כי יוזכרו כאן דברים 
הזמן  ומובן.  צפוי  זה  וסתירות.  דעות  חילוקי  יש  לגביהם  אשר 
והדמיון - עושים את שלהם“. אני רואה במילים אלו את תמציתה 

של כתיבת המורשת.
לסיום אומר כי יענקל’ה היה קצין מודיעין “עם נשמה“, מפקד וחבר. 

 .אנו מצדיעים לפועלו

יעקב נחמיאס. רעיונות נועזים 
ומקוריים

איש מודיעין
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אדם וחוה עם פירות הדעת. האדם נברא בצלם אלוקים והפך ל"נפש חיה"

רס״ן קובי 
segaljacob.adv@gmail.com ;)’קצין באמ״ן )מיל

העתיק  השני  “המקצוע  המודיעין  את  פעם  הגדירה  כנף  אמרת 
ביותר בעולם״. האמרה הזו מוטעית. ימיו של המודיעין כימי קיומו 
של האדם עלי אדמות. לא בכדי נכרך תמיד שמו של העיסוק הזה 
על שאר  האדם  ביותר של  הבולט  יתרונו  עם  יחדיו  בכל השפות 
יצורי עולם החי: יכולת החשיבה והאפשרות לבטא אותה במילים.

מקורה של המילה “מודיעין״ בעברית הוא בשורש י.ד.ע. כפי שמקורו 
של ה״ביון״ הוא במילה “בינה״, כך גם ה-Intelligence האנגלי או 
ה״א סתח’באראת״ )“استخبارات״( או ה״מח’אבראת״ )״ُمَخاَبَرات״( 
הערבי שמקורו בשורש ח’בר )خبر( אשר הוראתו חידוש או ידיעה. 
כל  מביעים  השפות,  ובכל  האנושיות  התרבויות  בכל  יחד,  כולם 
אחד בדרכו את הקשר ההדוק מאוד שבין המודיעין לבין מלאכת 
הבהמה  מן  האדם  מותר  של  היכולת  את  מבטאים  הם  החשיבה. 
להתבונן, לאסוף, להסיק, לחשוב, לנתח, לבטא ולמצוא בהסתמך 

על כל אלה את הדרך הסבירה ביותר להתמודדות ולהצלחה. 

ממלאכת ה״בריאה״ למלאכת ה״מרכבה״
מלאכתו של יוצר כול הייתה כבר מלכתחילה “דו-שלבית״ באופייה. 
בתחילה ברא הוא יש מאין את עולמו, ורק לאחר מכן צירף הוא 
את פרטיו לכלל יצירה מושלמת. כך יצר הוא והרכיב את מעשה 
המרכבה: עצם לעצם, קו לקו, בנתיב שבין ה״תוהו ובוהו״ לבין “וירא 

אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד״.

“זה לעומת זה עשה האלוהים״ )קהלת ז’, י״ד(, ומעשה המרכבה של 
ימי בראשית הפך לאב טיפוס למלאכתו של האדם מאז ועד היום. 
התלמוד  חכמי  קבעו  השמים,  למלכות  היא  דומה  הארץ  מלכות 
)ברכות, דף נ״ח ע״ב(. אותה “מלאכת מחשבת״ של הפיכת מידע 
וכיוון חד- בעלות משמעות  למסגרות סדורות  ומעורבב  רב  גולמי 

משמעי היא מלאכתם של בעלי מקצוע רבים - וקצין המודיעין או 
איש המחקר המודיעיני הם מהראשונים ומהמרכזיים שבהם. 

של	 הגדולים	 המודיעיניים	 האסונות	 כל	 כמעט	
שהשקיעו	 שאלו	 משום	 התרחשו	 שעברה	 המאה	
ובמלאכת	 החומר	 של	 באיסופו	 רב	 כה	 מאמץ	
שהשיגו	 מה	 את	 לתרגם	 טרחו	 לא	 ה״בריאה״	

למלאכת	ה״מרכבה״	של	בניית	התמונה	הכוללת

היא  האויב  כוונות  על  לעמוד  מודיעינית  מערכת  של  הצלחתה 
היכולת לעבור שלושה שלבים: הראשון שבהם הוא איסוף החומר 
הנוגע לאויב ממכלול המקורות )סיגינטיים, יומינטיים, אמצעי חוזי 
סידור,  הוא  הזה,  הידע  בסיס  על  השני,  השלב  גלויים(.  ומקורות 
יצירה ועיצוב של תמונה ברורה בנוגע לכוונת הצד שכנגד. השלב 
השלישי הוא הפצת החומר והעברתו לאלו הזקוקים לו במערכות 

הצבאית והפוליטית. 
סקירה מהירה של כמעט כל האסונות המודיעיניים הגדולים של 
המאה שעברה תגלה עובדה מפתיעה: כמעט כולם התרחשו בגלל 

מלאכת 
מחשבת

כלי העבודה המרכזי שהפקיד הבורא בידי 
יציר כפיו הוא היכולת לחשוב, לנתח מידע 
  ולפעול על פי המסקנות שיסיק ממנו
על המודיעין בסיפור הבריאה שבספר 

בראשית
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ומיעוטם בגלל כשל במעבר שבין  כשל בין השלב הראשון לשני, 
השלב השני והשלישי. האסון התרחש כמעט תמיד משום שאלו 
שהשקיעו מאמץ כה רב באיסופו של החומר ובמלאכת ה״בריאה״ 
לא טרחו לתרגם את מה שהשיגו למלאכת ה״מרכבה״ של בניית 

התמונה הכוללת.
ביוני  המועצות  לברית  הגרמנית  הפלישה   - “ברברוסה״  מבצע 
1941 - הוא דוגמה מצוינת לכך. פתיחתם החלקית של הארכיונים 
הסובייטים במהלך שנות ה-90 גילתה כי מאות אזהרות מודיעיניות 
נחתו על שולחנו של יוזף סטאלין במהלך השנה שקדמה לפלישה, 
ובהן פירוט דקדקני מעשרות רבות של מקורות מוצלבים לא רק על 
התוכנית לפלישה אלא גם על סדרי הכוחות, על צירי ההתקדמות 
בלא  גם  אומנם מהול  היה  זה  מידע  על התאריך המדויק.  ואפילו 
אך  גרמניים,  מודיעין  גופי  ידי  על  שהופצו  כוזבות  ידיעות  מעט 

היכולת להבחין בין השניים הייתה בהחלט קיימת. 

ה״רעשים״	 בין	 להבדיל	 הניסיון	 בדרך	 למד	 האדם	
שמסביבו	ובין	ה״קולות״	ולשרטט	בעזרתם	תמונת	
חיקה	 זו	 פעולה	 בצורת	 וכוללת.	 מקיפה	 מודיעין	
האדם	את	מלאכתו	של	בוראו	אשר	יצר	את	עולמו	

מחומרי	גלם	ראשוניים	ואחר	כך	עיצבו	לרצונו

מה״אדם החושב״ ל״אדם היוצר״
ל״נפש  והפך  מהאדמה  נברא  הוא  אלוקים.  בצלם  נברא  האדם 
הוא  אונקלוס(.  לארמית  זאת  שמתרגם  כפי  ממללא״  )“רוח  חיה״ 
הפך להיות בעל יכולת לדבר ולבטא את רצונותיו ואת מחשבותיו. 
יוצרו הפקיד בידיו את העולם כולו ועימו גם את הציווי: “פרו ורבו 
ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה 

הרומשת על הארץ...״ )בראשית א’, כ״ח(. 
יציר כפיו היה  יוצר כול בידי  “כלי העבודה״ המרכזי אשר הפקיד 
היכולת לחשוב, לנתח מידע ולפעול על פי המסקנות שיסיק ממנו. 
האדם  המודיעין.  מלאכת  את  האדם  למד  מבראשית  כבר  בעצם, 
יצא לדרך הארוכה של השליטה ביקום ושל כיבוש הארץ בדרך של 
ניסוי וטעייה. הוא למד להתבונן סביב במרחביה האינסופיים של 
הישות הנבראת ו״ליצור״ לאחר מבט מקיף בסביבתו ועיבוד זהיר 
של הנתונים הרלוונטיים עבורו את הכלים לשליטה ולהתמודדות.

במינוח המקצועי, למד הוא בדרך הניסיון להבדיל בין ה״רעשים״ 
שמסביבו ובין ה״קולות״ ולשרטט בעזרתם תמונת מודיעין מקיפה 
וכוללת. בצורת פעולה זו חיקה האדם את מלאכתו של בוראו אשר 
יצר את עולמו מחומרי גלם ראשוניים ואחר כך עיצבו לרצונו. כך 
)ההומו  היוצר״  ל״אדם  סאפיינס(  )ההומו  החושב״  ה״אדם  הפך 

פרודנס(.

מפיסות	 להרכיב	 לנסות	 שתפקידו	 זה	 הוא	 האדם	
המציאות	הזו	את	התמונה	הכוללת.	כך	יהפוך	הוא	
בראשית.	 במעשה	 הבורא	 של	 כביכול	 לשותפו	
שותף	במעשה	המרכבה.	מעשה	הנמשך	ללא	הרף	

יום	אחרי	יום

הרב שמשון רפאל הירש )1873-1818(, הוגה דעות, בלשן ופרשן 
הפרטים  מיון  של  הזה  התהליך  את  מכנה  מודרני,  אורתודוקסי 
הוא  “עירום״.  כוללת אחת  -  לתמונת מציאות  והרכבתם  הקטנים 

חוזר  כמוטיב  המשמש  “עירום״  המושג  של  משמעותו  את  מנתח 
בסיפורם של אדם וחווה: מהעירום המשותף של שניהם )ב’, כ״ה( 
ועד לנחש העירום מכל חיית השדה. ה״עירום״ האנושי של אדם 
וחווה, מקורו שונה מה״ערום״ של הנחש. זה האחרון קרוב לדעתו 
נוספות:  הוראות  שתי  עוד  יש  ע.ר.מ  לשורש  “ערמומיות״:  למונח 
שני  בין  הקשר  את  להבין  קל  מאידך.  וערימה  אחד  מצד  עורמה 
המושגים האלה. הקבלה לכך תימצא במושגים “תחבולה״ ו״חבל״. 
אליו. החבל עצמו  או מושך אותם  דברים  בו  האוחז בחבל קושר 
עשוי חוטים-חוטים שהם כשלעצמם דקים וחלשים. כל תחבולה 
גם  רחוקה.  למטרה  לקרב  כדי  בודדים  מעשים  של  צירוף  היא 
“חשב  הביטוי  מכאן  צירוף.  של  משמעות  יש  “מחשבה״  למילה 
לערימה:  ביחס  גם  כך הדבר  חגורת האפוד.  האפוד״ שמשמעותו 
אין “עורמה״ אלא בעצם “ערימה״ - ה״עורמה״ היא ה״ערימה״ של 
גרגירי המחשבה שחודם מכוון לתחבולה. האדם הערמומי יעשה 
דברים רבים שאין איש שם לב אליהם. הגרגיר הבודד הוא חסר 
השורש  גדולה.  לערימה  מצטרפים  רבים  גרגירים  אך  חשיבות, 
ע.ר.מ קרוב לא.ר.מ מזה ולשורש ח.ר.מ מזה. “ערימה״ קרובה לכן 
ל״ארמון״, בניין המתנשא אל על, ואילו “עורמה״ קרובה גם ל״חרם״ 

- רשת הפרושה למלכודת, והיא עשויה קשרים-קשרים.

למלאכת	 ובדומה	 בראשית,	 למעשה	 בדומה	
של	 למלאכתו	 או	 המודיעין	 תמונת	 של	 הרכבתה	
המורכבת	 גדולה	 פסיפס	 תמונת	 על	 העמל	 אומן	
מאלפי	אבנים	קטנות	וצבעוניות,	הופכים	הפרטים	
ברורה	 גדולה,	 אחת	 לתמונה	 והזניחים	 הקטנים	

מאוד	ומרהיבת	עין

תמונת  של  הרכבתה  למלאכת  ובדומה  בראשית,  למעשה  בדומה 
גדולה  המודיעין או למלאכתו של אומן העמל על תמונת פסיפס 
הפרטים  הופכים  וצבעוניות,  קטנות  אבנים  מאלפי  המורכבת 
ומרהיבת  מאוד  ברורה  גדולה,  אחת  לתמונה  והזניחים  הקטנים 
עין. הגרגיר חובר לחברו כדי להפוך ל״ערימה״ והערימה ל״ארמון״, 
הנכרך  החבל  את  הופכים  והם  שעימו  לסיב  חובר  שהסיב  כפי 

ל״תחבולה״ ואת הרשת, ה״חרם״, למשהו עוטף כול עד חורמה.
רק  לא  נמצא  הוא  הקטנים.  בפרטים  נמצא  אכן  הכל-יכול  האל 
ופיסה  בחלקים האלמנטריים של הגרעין, אלא בעצם בכל פיסה 
של חומרי הגלם שמהם הוא יצק את עולמו בשבעת ימי הבריאה. 
הזו  המציאות  מפיסות  להרכיב  לנסות  שתפקידו  זה  הוא  האדם 
כביכול של הבורא  הוא לשותפו  יהפוך  כך  את התמונה הכוללת. 
ללא  הנמשך  מעשה  המרכבה.  במעשה  שותף  בראשית.  במעשה 
יום מאז שחרו של היום הראשון והמעניק לו את  יום אחרי  הרף 

היכולת להתבונן, להבין, ליצור ולהתקדם הלאה.  
כך נוצרה הוויית הקיום האנושי, כך נוצרה דרכו של האדם בחיי 
שעמה  המודיעינית  התמונה  גם  מורכבת  בדיוק  כך  היומיום. 
מתמודד כל קמ״ן או איש מחקר האמור לבנות עם אלפי הגרגירים 
ולהצליח  הכוללת  המודיעין  תמונות  את  ה״ידיעות״  של  הקטנים 
בהרבה עורמה לערום את הערימה ולהפוך אותה ל״ארמון״ של ידע 

והבנה בדבר כוונותיו של האויב.  

זה הוא פרק ראשון מתוך ספרו של המחבר על התובנות  מאמר 
המודיעיניות על פי סדר פרשיות השבוע שבתורה, העתיד לראות 

.אור
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חיים צ’
לשעבר איש מוסד   

הרבה נכתב ונאמר על ידי גדולים וחשובים ממני בשבחו של דייב 
הקטן  שאני  אלא  הרבים.  פעליו  על  הזה,  המיוחד  האיש  קמחי, 
והפשוט, אשר שירתי תחת דייב בתקופה מסוימת בתחילת שנות 
 - תקופה  מאותה  מספר  זיכרונות  להעלות  לעצמי  מרשה  ה-60, 
התקופה החשובה בחיי לצדו - מנקודת ראות של פקוד מול מפקד.

בלבד.  קצר  זמן  למשך  דייב  של  במחיצתו  לעבוד  זכיתי  לצערי, 
גינונים של מעביד  מצאתי את עצמי תחת פיקודו של חבר, ללא 
ממונה מול עובד הכפוף לו. בשמשי את דייב בתפקידי - ראש מדור 
החביב,  האיש  את  פתאום  גיליתי   - בתבל  אפריקה  צפון-מזרח 
בעל  נלאה,  הבלתי  הפעלתן  והלבבי,  החייכן  הסבלני,  המנומס, 
מבצעיו  את  האופף  המסתורין  את  לזולת.  להקשיב  הרוח  אורך 
התעניינותו  ואת  יוזמותיו  שפע  את  העלומות.  שליחויותיו  ואת 
הרחבה במתרחש בעולם כולו. דייב איש הספר ואיש הכתיבה בעל 
לביצוע  מומחיות  בעל  ובה בעת  ולהובלה  לניהול  הכושר המיוחד 
מהודר,  כדיפלומט  לשמש  שידע  הגוונים,  רב  האיש  דייב  בשטח. 
המשתלב בטבעיות רבה ובנוחיות בטרקליני ראשי מדינות ונושאי 
משרה חשובים בעולם, ובה בעת גם מי שיודע להתרוצץ בטבעיות 

כאשר  עשן,  אפופי  ובברים  צרים  במשעולים  אפלות,  בסמטאות 
סוכן  בישיבה עם  או  לגיוס  אובייקט  ובמעקב אחרי  הוא במרוצה 

לתחקורו ולהפעלתו. 
איש מיוחד במינו היה דייב. בשובו למשרדו בארץ, בין עומס כתיבת 
זמן להקשיב  על שולחנו, מצא תמיד  והניירת שהצטברה  דיווחיו 
בטפיחה  הדרושה, אם  הלב  להם את תשומת  ולתת  לו  לנזקקים 
על השכם, אם בעצה, אם במתן סיוע לעובדיו ובמידת הצורך גם 
לבני משפחותיהם. האיש החשוב הזה, שכתפיו עמוסות משימות, 
אפריקאים,  משתלמים  עם  ולהיפגש  ממשרדו  לרדת  תמיד  שמח 
ובלי שהוא כלל נדרש לכך יזם דייב את הזמנתם של משתלמים 
והכול  וריקודים,  שירה  שיח,  לערבי  והצנוע,  הפרטי  לביתו  אלה 

מתוך רצון, התלהבות ושמחה אמיתיים. 
באותם  במחלקתו  הנהיג  נתקלתי,  שבהם  כאחרים  שלא  דייב, 
הגינונים המקובלים  ללא  נוחות,  ונעימה של  אווירה חברית  ימים 
בין מפקד לבין פקודיו. דלת משרדו של דייב הייתה תמיד פתוחה, 
מקדימים.  ותיאומים  טלפונים  מזכירה,  דרך  המעבר  נוהלי  ללא 
מהר מאוד התברר לי כי שפר גורלי כאשר זכיתי לשמש את דייב 
דייב  כאשר  דופן.  ויוצאת  נפלאה  בדרך  ניהל  שאותה  במחלקתו 
ביקש לראות מי מאיתנו, עוזריו, לשם קבלת דיווח או מתן הנחיות 
להתיישב  למשרדינו,  להיכנס  בפשטות  נוהג  היה  הוא  והוראות, 
ושיחת  ועל הא, התעניינות אישית  ובין הדיבורים על דא  כאורח, 
במעין  הוראותיו  את  המיוחדת  בדרכו  להשחיל  דייב  ידע  חולין, 

התייעצות על הדברים שביקש ליישם.

מהודר,	 כדיפלומט	 לשמש	 ידע	 הגוונים	 רב	 האיש	
המשתלב	בטבעיות	רבה	ובנוחיות	בטרקליני	ראשי	
מדינות	ונושאי	משרה	חשובים	בעולם,	ובה	בעת	גם	
להתרוצץ	בטבעיות	בסמטאות	אפלות,	במשעולים	

צרים	ובברים	אפופי	עשן

פתח בפניי את מסתורי עולם המודיעין
אומץ הלב האישי של דייב לעמוד בסכנות, לאלתר ולהתגבר על 
קשיים בלתי צפויים החדיר בי ובכולנו ביטחון רב. תמיד ידעתי כי 
יש לי על מי לסמוך וכי אין כלל סיכוי או אפשרות שאופקר חלילה 

אם אכשל ואזדקק לגיבוי ולסיוע, יהיו הדברים אשר יהיו.
במוסד,  חדש  עובד  הייתי  ה-60  שנות  תחילת  של  ימים  באותם 
אשר בקושי מצליח להבין תחת המידור הקיים היכן מקומי ומאין 
לידי  מצאתי  והנה  זה.  וקטן  חביב  במשרד  הרוחות  נושבות  ולאן 
את דייב, מוביל ומבהיר ופותח בפניי את מסתורי עולם המודיעין 
אותנו  ללמד  שהקפיד  מי  הוא  דייב  המסובכת.  עבודתו  דרך  על 
כולנו, הסובבים אותו, שלא לזלזל חלילה או להחמיץ בדל ידיעה, 
קטנה כגדולה, בעלת זיק או ניצוץ כלשהו, נגלה או נסתר, להפקת 

מודיעין.
אתן דוגמה ממשית לכך, שזכיתי להיות שותף לה. ביום בהיר אחד 

זיכרונות מדייב
הוא העניק גיבוי וסיוע לפקודיו בכל זמן, הוא עודד ודחף את הסובבים אותו להצלחה, הוא לימד את חסרי 
הניסיון הכול על עבודת המודיעין המורכבת, ודלת משרדו הייתה תמיד פתוחה לכל דורש  דוד )דייב( קמחי, 
שהיה המשנה לראש המוסד, היה מנהל ומפקד יחיד במינו, שמי שזכה לעבוד לצדו לא ישכח לעולם את 

החוויה  מחווה מפקוד

דייב קמחי. תמיד מצא זמן להקשיב לנזקקים לו
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השתרבבה לה ידיעה קטנה של סייען מזדמן, שהעלתה אפשרות 
למבצע טכני עם פוטנציאל מפתה למודיעין על אחת מארצות ערב 
והרחיב את  ולא הרפה  נאחז, תפס  דייב הסתער,  מיד  החשובות. 
הידע עד לפיתוחו המעשי של מבצע חשוב ומדהים באחת מבירות 
ממשימותיה  היה  לא  כלל  זה  מעין  שמבצע  העובדה  אפריקה. 
לא  כן  כמו  בעיניו.  ערך  חסרת  הייתה  דייב,  של  יחידתו  תבל,  של 
הרתיע אותו או חלילה ריפה את ידיו שבאותם ימים לא היו למוסד 
מעין  טכני  מבצע  ביצוע  לשם  נזקק  והוא  מבצעית,  ויחידה  כלים 
זה לשיתוף פעולה ולהקצאת עובדים, משאבים וכלים מהשב״כ או 
משירותים אחרים. דייב ידע להדביק בהתלהבותו ובאמונתו את מי 
שנדרש לו לשם כך. ראש תבל הסתייג תחילה, אולם דייב הצליח 
מול  יצא לדרך  כך  לשכנע את הנהלת המוסד לתת את אישורה. 
פיותינו הפעורים מבצע פורה ומוצלח שהניב חומר מודיעיני בלתי 

צפוי, רק הודות לנחישותו של דייב.

עוזריו,	 מאיתנו,	 מי	 לראות	 ביקש	 דייב	 כאשר	
הוא	 והוראות,	 הנחיות	 מתן	 או	 דיווח	 קבלת	 לשם	
להתיישב	 למשרדינו,	 להיכנס	 בפשטות	 נוהג	 היה	
כאורח,	ובין	הדיבורים	על	דא	ועל	הא	ידע	להשחיל	
בדרכו	המיוחדת	את	הוראותיו	במעין	התייעצות	על	

הדברים	שביקש	ליישם

דחף אנשים חסרי ניסיון
גולת הכותרת של ניסיוני האישי באותם ימים יפים שלי במחיצתו 
של דייב באה לי במפתיע. הנה אני, כאמור בתחילת דרכי במוסד, 
כשמאחוריי קורס פ"ח בסיסי ביותר, מוצא עצמי מול דייב, המציע 
לי לצאת לסיור שלוחות הנתונות תחת אחריותי במזרח אפריקה. 
עוד אני מעכל הבשורה בשמחה, והנה אני מוצא עצמי נוסע ברכבו 
לי,  לארגן  כדי  אמ״ן,  מיחידות  לאחת  דייב  של  והפרטי  הקטנטן 
לדבריו, את הנחוץ לאותה משימה. במהלך הנסיעה הוא תיאר לי 
בפשטות את פרטי המשימה, שלפיהם יהיה עליי לשהות לא פחות 
ערבית  בארץ  בטיסה  מעבר  תוך  ערבית,  במדינה  כשבוע  מאשר 
נכנסתי  יתרה,  וללא התפלפלות  כך, בפשטות המתוארת  שכנה... 
עם דייב למשרדון קטן באמ״ן, נשאלתי כמה שאלות אישיות, ובו 
במקום הוחלט, על דעתו של דייב, כי אצא למשימה. עוד יום-יומיים 
ואני כבר בטיסה מאירופה למדינה ערבית ראשונה, ולאחר  עברו 
מדינה  אותה  של  במטוס  המשכתי  בה  מספר  שעות  של  שהייה 
שבוע  העברתי  המשימתי.  היעד  שכנה,  ערבית  למדינה  ערבית 
מדהים במדינה הערבית, עם סיורים מרתקים, והפכתי לאדם חדש, 

שהעולם של ספרי ריגול ומתח הוא עבורו מציאות ממשית. 
אף על פי שהייתה זו הפעם הראשונה שבה טסתי לחו״ל, ושהיתי 
בשתי ארצות ערב עוינות, ללא הכשרה ארוכה אימונים או הדרכה 
בן  סיור  או פחד. אחרי  רתיעה, חשש  לא חשתי  באופן מפתיע   -
אפריקה  מזרח  ממדינות  ובכמה  ערב  ארצות  באותן  כשבועיים 
שבתי ארצה אדם אחר, חדש ושונה, מלא ביטחון, גאה בהצלחתי, 
עם אמונה בעצמי ורצון רב לצאת לשליחויות נוספות. הכול, ללא 
ספק, הודות לביטחון הרב שנטע בי דייב, אשר בחר בי ונתן בי את 
אמונו. ידעתי כי הוא עומד מאחוריי וכי יש לי על מי לסמוך ובמי 

לבטוח. 
לאתר  שלו,  הנפשי  השקט  למען  רבה,  בקלות  מסוגל  היה  דייב 
מבין  יותר  מתאימים  אחרים  מועמדים  עליי  שהוטלה  למשימה 
עובדי המוסד, בעלי ניסיון בביקור בארצות ערב. אלא שהוא תמיד 

בהם  שהאמין  ניסיון  חסרי  אנשים  לדחוף  והשתדל  שאף  חתר, 
לשליחויות עם אתגר וסיכון. זאת כדי להוסיף לנו, המלווים אותו 
מקרוב במטהו, הכשרה, ניסיון, מקצועיות, תעוזה וביטחון בעצמנו 

ובמעשינו.

ביטחון,	 מלא	 אחר,	 אדם	 מהמשימה	 חזרתי	
לצאת	 ורצון	 בעצמי	 אמונה	 עם	 בהצלחתי,	 גאה	
הודות	 ספק,	 ללא	 הכול,	 נוספות.	 לשליחויות	
לביטחון	הרב	שנטע	בי	דייב,	אשר	בחר	בי	ונתן	בי	
את	אמונו.	ידעתי	כי	הוא	עומד	מאחוריי	וכי	יש	לי	

על	מי	לסמוך	ובמי	לבטוח

מנע את פרישתי
כאשר  הראשונה  בדייב.  שוב  נתקלתי  במוסד  בימיי  פעמיים  עוד 
מעילה  על  תלונותיי  את  שדחו  לאחר  מהמוסד,  לפרוש  החלטתי 
באמון של מאן דהו במוסד. נפגשתי אז עם דייב באקראי במסדרון 
איחפז  שלא  בקשה  של  לשון  בכל  ביקש  כוונתי,  על  ומששמע 
בהחלטתי. בו במקום, מפאת ההערכה והכבוד הרב שחשתי כלפיו, 
ליחידתו החדשה שעמד  זמנית  לעבור  ונעניתי להצעתו  הסכמתי 
בראשה. במקביל הוא דאג לביטול פרישתי, שכבר אושרה על ידי 

ראש הממשלה דאז.
התגשמה  בצומת,  התאקלמתי  כאשר  הייתה  השנייה  הפעם 
ימים  באותם  התמנה  דייב  שם.  מחלקה  לראש  ומוניתי  שאיפתי 
ממש לראש תבל וביקש שאשמש אותו שם בתפקיד בכיר וחשוב 
שייעד לי ביחידתו. לצערי לא נעניתי לו, מכורח הנסיבות, ואני מודע 

לכך שגרמתי לו אכזבה קשה. 
סליחה, דייב היקר, ותודה מקרב לבי על הכבוד הרב שנפל בחלקי 
ללוות ולשמש אותך בתחילת דרכי, באותם ימים יפים במוסד. יהא 

    .זכרך ברוך ומנוחתך עדן

דייב קמחי בצעירותו. אומץ הלב האישי שלו החדיר בכולם ביטחון רב 
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יעקב )ישקה( בן-כנען
bencnaan@012.net.il ;חוקר תולדות ארץ ישראל

ממלוכי  שגדוד  לאחר   1250 בשנת  נוסדה  הממלוכית  הסולטנות 
מנצורה  בקרב  הצלבנים  את  הביס  האיובית  השושלת  בשירות 
השביעי.  הצלב  מסע  את  עצר  זה  מזהיר  ניצחון  ידי  ועל  במצרים 
אחת התוצאות של קרב חשוב זה הייתה לקיחתו בשבי של מלך 
נפדה  הוא  המסע.  בראש  שעמד  )הקדוש(  התשיעי  לואי  צרפת 

מהשבי תמורת סכום עתק שצרפת נאלצה לשלם.
האיובי  הסולטן  בכוונת  שאין  הממלוכים  הקצינים  הבינו  כאשר 
להעניק להם פרס על כך שהביסו את הצלבנים, חיסלו שני קצינים 
ממלוכים בכירים, קוטוז ובייברס, את הסולטן האיובי ובכך למעשה 
גרמו להפיכה אשר העלתה את הממלוכים לשלטון שנמשך 267 

שנים. 
את  מצרים,  את  בעיקר  כללה  והטריטוריה  קהיר,  הייתה  בירתם 

סוריה ומעט אזורים נספחים.
והסולטנות חדלה  ידי העות'מאנים,  על  נוצחו הממלוכים  ב-1517 

להתקיים.
הממלוכים היו חיילים מקצועיים. הם נקנו בשוקי העבדים כנערים 
העבאסים.  הח’ליפים  של  מיוחדים  ספר  בבתי  וחונכו   16-13 בני 
הדרושים.  הלחימה  תחומי  בכל  אותם  הכשירו  אלה  ספר  בבתי 
הכשרת הממלוכים כללה גם לימודי דת וזאת במטרה להפוך אותם 
מפגאנים למוסלמים. ממלוכ שסיים את מסלול הכשרתו הממושך, 
שארך חמש עד שמונה שנים, הפך לחייל מקצועי מעולה ומוסלמי. 
ושימשו  ביותר  היו החיילים הטובים  בעולם האסלאם הממלוכים 

כמשענת עיקרית של הח’ליפים.
כמעט  הממלוכים  היו   )1258-750( העבאסית  הח’ליפות  בתקופת 
יוצא מהכלל בני שבטים תורכיים שונים אשר ישבו בערבה  ללא 
צפונית לים השחור ולים הכספי. בני שבטים אלה הוכיחו לאורך 
ההיסטוריה כי הם לוחמים מעולים, פרשים-קשתים אשר מורגלים 
סיבולת  בעלי  והיו  בערבה,  הקשה  החיים  לאורח  לידתם  מיום 
גבוהה. הח’ליפים הכשירו אותם לשמש כיחידות עילית לאבטחת 

המשטר ולצורכי הכרעה בקרב.

הסולטן בייברס ושירות המודיעין
הסולטנות הממלוכית נוסדה כאמור בשנת 1250, אך רק עם עלייתו 
לשלטון של הסולטן בייברס בשנת 1260 עוצבו המשטר, המוסדות, 
הצבא והמודיעין של הסולטנות. נכון יהיה לומר שבייברס קבע את 
דמותה של המדינה הממלוכית שכמעט ולא השתנתה במשך שנות 

קיומה.
כאשר בייברס עלה לשלטון, אחרי ניצחון על המונגולים בעין ג’לות 
גורמים  שלושה  כלל  התיכון  במזרח  הכוחות  מערך  חרוד(,  )עין 
השניים  והמונגולים.  הצלבנית  הממלכה  הממלוכים,  מרכזיים: 
האחרונים היו אויבי הסולטנות הממלוכית. בירתה של הסולטנות 
המונגולים.  עם  מהגבול  רכיבה  ימי  ארבעה  מרחק  קהיר,  הייתה 
נתון זה הכתיב במידה רבה את השיקולים שהובאו בחשבון כאשר 
בייברס היה צריך להחליט לגבי המיקום ואופן הפריסה של צבאו, 
כמו גם אופיו ומבנהו של שירות המודיעין שעליו לבנות כדי לתת 

מענה הולם לאיומים מצפון וממזרח.
לסולטנות הממלוכית היה רצף טריטוריאלי ממצרים ועד האזורים 
שכבשו המונגולים, למעט מובלעת קטנה לאורך חוף הים התיכון 

שהכילה את שרידי הממלכה הצלבנית.
שנים   31 חיסלו הממלוכים   )1291-1191( הצלבנית  את הממלכה 
ואילו עם המונגולים חתמו על הסכם  לאחר שנוסדה הסולטנות, 
שלום בשנת 1323. לאחר שני אירועים היסטוריים אלה הוסרו רוב 
האיומים אשר הכתיבו לבייברס את הצורך בהקמת ארגון מודיעין 

ואת מבנה ארגון זה.

ארגון המודיעין שהקים הסולטן בייברס הוכיח את 
יעילותו בכך שלא היה אף לא מקרה אחד שבו לא 
היה ידוע לו מראש על כוונות תקיפה מצד אויביו. 
כמו כן ארגון המודיעין חשף בעוד מועד תוכניות 
או  הפיכה  לביצוע  מבית  יריביו  של  התארגנות 

להתנקשות בחייו

המודיעין בסולטנות 
הממלוכית

הסולטנות הממלוכית )1517-1250( ייחסה חשיבות עליונה לשירותי המודיעין שלה. אילו גופים הרכיבו את 
קהילת המודיעין בה? כיצד הופעלו סוכנים? באילו דרכים הועברו ידיעות? ואיך סייעה הפעילות החשאית 

לממלוכים במאבקם מול המונגולים ומול הצלבנים?
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שהקים  המודיעין  ארגון 
יעילותו  את  הוכיח  בייברס 
בכך שלא היה אף לא מקרה 
לו  ידוע  היה  לא  שבו  אחד 
תקיפה  כוונות  על  מראש 
ארגון  כן  כמו  אויביו.  מצד 
מועד  בעוד  חשף  המודיעין 
של  התארגנות  תוכניות 

הפיכה  לביצוע  מבית  יריביו 
זאת  למרות  בחייו.  להתנקשות  או 

המחקר נוטה להאמין שאחרי 17 שנות 
התחומים  בכל  מרשימים  והישגים  שלטון 
הוא מצא את מותו משתיית רעל שהוגש לו.

טריטוריה  כללו  הממלוכית  הסולטנות  שטחי 
שהייתה בעבר חלק מהח’ליפות העבאסית. 60% 
נכבשו  העבאסית  הח’ליפות  משטחי  הנותרים 
על ידי המונגולים. במהלך שלטונה הממושך של 
של  גדולה  תנועה  הייתה  העבאסית  השושלת 
משוחררי  סוחרים,  הח’ליפות.  בתוך  אוכלוסיות 
מקום  את  עזבו  ואחרים  צופים  דת,  אנשי  צבא, 

מוצאם והתיישבו למשך זמן כזה או אחר במקום אחר בח’ליפות. 
לפגוש  היה  ניתן  העבאסית  בתקופה  ישראל  בארץ  לדוגמה: 
מצרים  איראן,  אוזבקיסטן(,  בשטח  )כיום  טרנסאוקסניה  יוצאי 

ומסופוטמיה )עיראק(.
כאשר קמה הסולטנות הממלוכית חיו בשטחה ערב רב של אנשים 
מיותר  המונגולים.  שכבשו  מהאזורים  היה  מוצאם  מקום  אשר 
הייתה  המונגולים  שכבשו  בשטחים  האוכלוסייה  עיקר  כי  לציין 
זה  לנתון  הממלוכית.  הסולטנות  אוהדת  הייתה  וככזו  מוסלמית 
הממלוכי  המודיעין  של  הפעילות  במסגרת  רבה  משמעות  הייתה 

בארצות יעד.

איסוף בארצות יעד
שימש  האויב(  )ארצות  היעד  בארצות  הידיעות  איסוף  לצורך 
מערך סוכנים אשר הוחדר לארץ היעד ואשר הקשר עמו התקיים 
היעד  מארץ  מגיח  היה  הסוכן  בלבד.  אישיות  פגישות  באמצעות 
לארץ הבסיס )הארץ שממנה נשלח( לצורכי דיווח, תחקור, תדרוך, 
רעיונית  מוח  )שטיפת  אינדוקטרינציה  משפחתו,  עם  פגישות 
תמורת  אחרות  הנאה  וטובות  פרסים  קבלת  או  ואידיאולוגית( 

שירותו.

על  רבה  במידה  השפיעה  בייברס  של  אישיותו 
האופן שבו נבנה ופעל ארגון המודיעין שלו. האיש 
באופן  ועסק  גבוהה  מודיעינית  מודעות  בעל  היה 
של  והתחבולות  ההתנהלות  אופן  בלימוד  קבוע 

אויביו ובחיפוש פתרונות יצירתיים כפעולות נגד

נבנה  שבו  האופן  על  רבה  במידה  השפיעה  בייברס  של  אישיותו 
מודיעינית  מודעות  בעל  היה  האיש  שלו.  המודיעין  ארגון  ופעל 
גבוהה ועסק באופן קבוע בלימוד אופן ההתנהלות והתחבולות של 

אויביו ובחיפוש פתרונות יצירתיים כפעולות נגד.
הוא הוציא כסף רב על הפעלת מערך הסוכנים, והתפיסה שעמדה 
ביסוד הדברים הייתה שלסוכנים המסכנים את חייהם ללא הפסק 

מגיעים יחס ותמורה הולמים. 
היו  לא  הסולטנות  של  הסוכנים 
ממלוכים מסיבה פשוטה - הממלוכים, 
עבדים  אלא  ילידים  היו  לא  כאמור, 
חונכו  שונים,  ממחוזות  שהובאו 
והוכשרו להפוך ללוחמים ולמוסלמים. 
מוצאם,  בשפת  לדבר  המשיכו  הם 
מהאוכלוסייה  מנותקים  היותם  ובשל 
היו  לא  הם  רבה,  במידה  המקומית 
המקומיות  ובחברה  בתרבות  מעורים 
לשמש  כישורים  להם  היו  לא  ולכן   -

סוכנים בארצות יעד.
 - הסוכן  של  הראשית  המשימה 
להפעיל  הייתה   -  )Qussad( קוסאד 
בשטח  וסייענים  מקורות  מערך 
בשמות  נקראו  אלה  מקורות  האויב. 
 ,)Munasihun( מונסיחון  כמו  שונים 
מוכתיבון )Mukatibun( או ארבב אל-

אח'באר )Arbab al Akhbar( שפירושו 
“בעל המידע“.

האוכלוסייה  מקרב  מתנדבים  היו  הסייענים  מהקוסאד,  בשונה 
ידי רגשות דתיים  המוסלמית אשר חיה בשטח אויב, שהונעו על 
ורצון לסייע לסולטן המוסלמי נגד אויביו. האיתור, הגיוס וההפעלה 

של מקורות אלה בשטח היו משימות הקוסאד.

האוכלוסייה  מקרב  מתנדבים  היו  הסייענים 
המוסלמית אשר חיה בשטח אויב, שהונעו על ידי 
רגשות דתיים ורצון לסייע לסולטן המוסלמי נגד 
אויביו. האיתור, הגיוס וההפעלה של מקורות אלה 

בשטח היו משימות הקוסאד )סוכן(

האזנה  הייתה  האסלאם  בעולם  מאוד  מקובלת  איסוף  שיטת 
בילוי  ומקומות  חאנים  קפה,  בתי   - ציבוריים  במקומות  לשיחות 
של בעלי תפקידים באוכלוסייה המקומית. הייתה ציפייה שהסוכן 
שהגיע  מהמידע  מסקנות  ולהסיק  היקשים  לעשות  יוכל  בשטח 
גדול“  “ראש  להיות  מהסוכנים  מצופה  היה  אחרות,  במילים  אליו. 

ולעסוק גם בהערכה.
בזהות  לחיות  כישורים  בעלי  היו  יעד  בארצות  שפעלו  הסוכנים 
בדויה בזכות ידיעה מושלמת של שפת המקום והכרת המנהגים, 
רבה  בקפידה  נבחרו  הם  המקומית.  והתרבות  השלטון  סדרי 
לתפקידם על ידי ראש ארגון המודיעין של הסולטנות אשר הכשיר 

אותם וגם שימש מפעילם.
מוערכות  היו  הסוכנים  שהשיגו  המידע  של  ואיכותו  אמינותו 
בדרך כלל על סמך סך כל המידע שהתקבל בנושא מסוים ומידת 
התמיכה שהמידע קיבל ממקורות אחרים. במקרים שבהם דיווחים 
של סוכנים סתרו זה את זה היה ראש המודיעין מחליט על איזו 

גרסה לסמוך.
היו סוחרים אשר סחרו משני  יעד  נוספים בארצות  גורמי איסוף 
צדי הגבול. לחלקם היו סניפים פזורים בשטח הכבוש וקשר הדוק 
עם סוחרים מוסלמים ואחרים. יכולתם לנוע באופן חופשי במדינת 
לראות  שלהם  ליכולת  רבות  הוסיפה  השלטונות  באישור  היעד 

לוחם ממלוכי
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את המתרחש ברחבי מדינת היעד ולא רק בעיר הבירה או בערים 
הגדולות.

כל שליח, שגריר או בעל תפקיד אחר אשר נשלח על ידי הסולטן 
בארץ  המדיני  לדרג  מסרים  העברת  לשם  לפגישות  הממלוכי 
האויב היה מתודרך על ידי ראש המודיעין להפיק את המקסימום 

מהביקור בארץ היעד.
בייברס ויורשיו לא הסתפקו רק בפעילות איסוף מודיעין אלא גם 
יזמו פעילות חשאית מגוונת במטרה להחליש את המונגולים, כולל 
ידי סוכנים  וזריעת דיסאינפורמציה, אשר בוצעה על  התנקשויות 
כפולים ואשר מטרתה הייתה דיסקרדיטציה )שלילת אמון באדם, 
הטלת ספק באמיתות דבריו או ביושרו האישי( והונאה של יריבים. 
בנוסף טיפח בייברס קשרים עם נסיכים מוסלמים, עם קצינים ועם 

בעלי תפקידים אחרים במדינת היעד.

איסוף  רק בפעילות  לא הסתפקו  ויורשיו  בייברס 
מגוונת  חשאית  פעילות  יזמו  גם  אלא  מודיעין 
במטרה להחליש את המונגולים, כולל התנקשויות 
ידי  על  בוצעה  אשר  דיסאינפורמציה,  וזריעת 

סוכנים כפולים

לצורכי  מקורות  מערך  הופעל  הממלוכית  הסולטנות  בתחומי 
פיקוח על המנגנון הממלכתי של הסולטנות באמצעות המקורות 
הנהלת  כגון  בשטח  הפרוסים  הממשלה  משרדי  בכל  שפעלו 
הפרנואיד  בייברס  ועוד.  הצבא  יחידות  המיסוי,  משרד  מחוזות, 
רצה להבטיח קודם כול את יציבות השלטון נגד התארגנויות של 
קצינים בצבא הממלוכי. הוא רצה להיות מעודכן לגבי אופן ביצוע 
היה  לזכור שהוא  צריך  שונים.  בתחומים  המדיניות שלו בשטח 
זה שהקים את המנגנון של הסולטנות ולכן רצה לוודא שהשטח 

מבצע את המדיניות שלו.
ידוע  ורק  הופעל,  זה  מקורות  מערך  שבו  לאופן  באשר  מידע  אין 
שהמידע שנאסף על ידי המערך הועבר ממחוזות הסולטנות על ידי 

.)Barid( הדואר הסולטני - הבריד

מערך  הופעל  הממלוכית  הסולטנות  בתחומי 
הממלכתי  המנגנון  על  פיקוח  לצורכי  מקורות 
בכל  שפעלו  המקורות  באמצעות  הסולטנות  של 
הנהלת  כגון  בשטח  הפרוסים  הממשלה  משרדי 

מחוזות, משרד המיסוי, יחידות הצבא ועוד

הדואר הסולטני
ארגון הדואר הממלוכי לא היה המצאה מקורית. קדמו לו ארגוני 
ושל  המונגולית  האימפריה  של  העבאסית,  הח’ליפות  של  דואר 
זה  בתחום  המחקר   .)651-226( הססאנית-פרסית  האימפריה 
לפי  ארגון הדואר שלו  בנה את  לקבל את הדעה שבייברס  נוטה 
המתכונת של הדואר המונגולי שהיה יעיל ביותר, וזאת בהתחשב 
בעובדה שהדואר הזה היה צריך לכסות שטחים ענקיים שנכבשו 

על ידי המונגולים ועשה זאת ביעילות רבה.
הדואר הממלוכי היה חלק חשוב בארגון המודיעין של הסולטנות, 

והיו לו כמה תפקידים:
תקשורת שוטפת עם יחידות הצבא הפרוסות ברחבי הסולטנות. א. 

העברת מסרים דיפלומטיים לארצות השכנות. ב. 
הביטחון  )שירות  המקורות  מרשת  מודיעיני  מידע  העברת  ג. 

הממלוכי( בתוך הסולטנות.
דיווח על פטירתם של פקידים רמי דרג )היה חשוב להחליפם  ד. 

בהקדם האפשרי(.
תנועה מהירה של הצבא ושל פקידות בכירה בדרכים שהוכשרו  ה. 

מבצר נמרוד, מבצר ממלוכי ששימש בשנים 1516-1260
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עבור הדואר הסולטני הממלוכי.
גם  עסקה  הסולטנית  הדואר  רשות 

ושל  הדרכים  של  שוטפת  בתחזוקה 
בתחזוקה  עסקה  כן  כמו  הגשרים. 

היו  אשר  הדואר  תחנות  מערך  של 
הדואר“.  “דרכי  לאורך  פרושות 

במרחקים  נבנו  אלה  תחנות 
)בכפוף  קבועים  יותר  או  פחות 
והן  מים(  מקורות  לקיום 
ואת  הרצים  את  לשרת  נועדו 
הדואר.  רשות  של  הסוסים 
תחנה,  מנהל  היו  תחנה  בכל 
סייסים, סוסים להחלפה ומזון 
ומים עבור האנשים והבהמות. 
רישום  ניהל  התחנה  מנהל 
דרך  הדואר  תנועת  מדויק של 

התחנות  מנהלי  שלו.  התחנה 
שנבחרו  אנשים  היו  והרצים 

בתקופת  ולפחות  בקפידה, 
הראשונים  הממלוכים  הסולטנים 

חבורת  מקרב  אלה  אנשים  היו 
לסולטן.  ביותר  המקורבת  הממלוכים 

הם השתייכו לחבורה שנקראה חסאקייה 
.)Khasakiya(

לפינות  הדואר  באמצעות  הודעות  העברת 
הרחוקות ביותר של הסולטנות נמשכה ארבעה ימים 

ובתקופות של מתח ביטחוני שלושה ימים. ברור שמערך זה עם 
כל יעילותו לא יכול היה לתת מענה מספיק מהיר בעתות מלחמה 
בתחום  יותר  מהיר  מענה  לתת  כדי  אחרים.  קריטיים  מצבים  או 
אויב לקהיר השתמש  הידיעות מאזור הגבול עם מדינות  העברת 

הסולטן בדואר יונים ובקו משואות.
דואר יונים היה בשימוש המצרים כבר לפני כ-5,000 שנים ולאורך 
כל ההיסטוריה הוכיח את יעילותו, כולל במלחמת העולם השנייה. 
בסולטנות הממלוכית היה מאגר של קרוב ל-2,000 יוני דואר אשר 

היה פרוס בכל הנקודות הקריטיות בסולטנות.

כדי להבטיח שידיעה לא תיורט על ידי גורם עוין 
יוני דואר  ואפילו שלוש  נהוג לשלוח שתיים  היה 
היה  הדואר  יוני  של  החיסרון  ידיעה.  אותה  עם 
בדרך  באמצעותן.  להעביר  שניתן  המידע  בכמות 

כלל היה מדובר בידיעות קצרות

היתרון הגדול ביותר של יוני הדואר היה מהירות העברת הידיעות. 
ביותר  הרחוקה  מהפינה  ידיעה  להעביר  יכולה  הייתה  דואר  יונת 
לקהיר ביום אחד. כדי להבטיח שהידיעה לא תיורט על ידי גורם 
אותה  עם  דואר  יוני  שלוש  ואפילו  שתיים  לשלוח  נהוג  היה  עוין 
ידיעה. החיסרון של יוני הדואר היה בכמות המידע שניתן להעביר 
ניתן היה  לא  בידיעות קצרות.  באמצעותן. בדרך כלל היה מדובר 
כדי  אחרת.  או  כזו  בזירה  המתרחש  על  מפורט  מסמך  להעביר 
בנו הממלוכים מערך  יונת הדואר  היירוט של  סיכויי  להקטין את 
משולב שבו ידיעות דחופות הועברו באמצעות קו משואות מגבול 

סוריה עד עזה, ומשם ביוני דואר לקהיר.

קו משואות אומנם היה דרך מהירה להעברת 
היה  הדואר  יוני  כמו  הוא  גם  אך  ידיעות, 
שניתן  המידע  ובסוג  בכמות  מוגבל 
הועברו  יום  באור  להעביר.  היה 
ואילו  עשן  באמצעות  ההודעות 
בלילה באמצעות מדורות. גם בקו 
המשואות היה סיכון מסוים כיוון 
לתוך  לחדור  היה  יכול  שהאויב 
הסולטנות ולכבוש נקודה אחת 
לאורך הקו, והדבר היה מספיק 

כדי להשבית את הקו כולו .
הייתה  גבול  תצפיות  רשת 
האויב.  מדינות  מול  פרושה 
בעלות  גם  היו  אלה  תצפיות 
היו  וברובן  התרעתי  אופי 
זאת  עם  יחד  הצבא.  בפיקוח 
היו כמה תצפיות שהיו כפופות 

לרשות הדואר.

הממונה על המודיעין 
בסולטנות

הראשונים,  הסולטנים  שני  בתקופת 
המודיעין  על  האחראי  וקלאון,  בייברס 
בכיר  ממלוכי  קצין  היה  הסולטנות  של 
ומקורב מאוד לסולטן. התואר שלו היה “נושא 
היה  זה  בתפקיד  ששימש  הראשון  הדיו“.  קסת 
היה  שבהן  בתקופות  אל-רומי.  בלבן  אל-דין  סיף  האמיר 
אל-רומי עסוק בעניינים ממלכתיים בוערים אחרים החליף אותו 

בתחום המודיעין קצין ממלוכי אחר מקרב המקורבים לסולטן.
אבן  נאסיר  הבא,  הממלוכי  הסולטן  של  לשלטון  עלייתו  עם 
מוחמד קלאון, עבר הניהול של תחום המודיעין מ“אנשי החרב“ 
ל“אנשי העט“. המודיעין עבר לתחום אחריותו של ראש הלשכה 
הלשכה  ואילו   ,)Katib al Sir( אל-סיר  הכאתב  הסולטנית, 
אל-אינשא  דיוואן  נקראה  האיש  עמד  שבראשה  הסולטנית 

.)Diwan al Insha(

אישית  והפעיל  גייס  הסולטנית  הלשכה  ראש 
את מערך הסוכנים בארצות יעד. כל נושא ניהול 
החיים  המקורות  להפעלת  הקשורים  התקציבים 
ראש  ידי  על  הוא  גם  נוהל  לה  ומחוץ  בסולטנות 

הלשכה

הלשכה הסולטנית הייתה הגוף החשוב והבכיר בממשל הממלוכי 
והייתה חשובה אף יותר  ממיניסטריון הצבא וזאת בחברה בעלת 
אופי צבאי מובהק. בלשכה הסולטנית עבדה קבוצה של מזכירים 
)אנשי עט( אשר חלקו ביניהם את תחומי האחריות של הלשכה, 

שהיו רבים ומגוונים:
קשרי החוץ של הסולטנות. א. 

התכתובת הרשמית של הסולטן. ב. 
ניהול ארכיון הרשומות של הסולטנות. ג. 

הפצת הנחיות ופקודות של הסולטן לגורמי הממשל במחוזות. ד. 
אחריות על ארגון החאג’ השנתי למכה. ה. 

המגדל הלבן בעיר 
רמלה, שנבנה בתקופה 
הממלוכית
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אחריות על פעילות מערך המודיעין של הסולטנות אשר כללה: ו. 
מעקב אחר גורמים קיצוניים בסולטנות.  .1

הדואר הסולטני.  .2
הפעלת מערך מקורות המודיעין בשטחי הסולטנות )שירות   .3

הביטחון(.
אחריות על מערך ההתרעה.  .4

הפעלת סוכנים בארצות יעד.  .5
תחומי האחריות של הלשכה חולקו בין המזכירים השונים למעט 
תחום המודיעין אשר נוהל על ידי ראש הלשכה בעצמו, שבעתות 

עומס היה נעזר באחד המזכירים של הלשכה.
ראש הלשכה הסולטנית גייס והפעיל אישית את מערך הסוכנים 
תוחקר  בתקופה  פעם  “הביתה“  מגיח  שהיה  סוכן  יעד.  בארצות 
ניהול  נושא  כל  הלשכה.  ראש  ידי  על  פעילות  להמשך  ותודרך 
התקציבים הקשורים להפעלת המקורות החיים בסולטנות ומחוץ 
לה נוהל גם הוא על ידי ראש הלשכה. רק ברשותו הייתה רשימת 
הסעיף  כנראה  אלו.  למקורות  המיועדים  והתקציבים  המקורות 
כותרת אחרת כלשהי  הופיע תחת  התקציבי של מערך המודיעין 

כגון תקציב ניהול הלשכה הסולטנית.
במהלך קיום הסולטנות הממלוכית היו תקופות שבהן מונו ראשי 
לוודאי  קרוב  התרחש  הזה  הארגוני  השינוי  במחוזות.  מודיעין 
בתקופות שבהן המצב הכלכלי גרם לאי-שקט במחוזות והיה צורך 
במחוז  המודיעין  על  הממונה  המתרחש.  על  הפיקוח  את  להדק 

.)Sakhib al Khabar( נקרא צאחב אל-ח'בר
הטיפול במשפחת הסוכן הנמצא בארץ יעד היה גם הוא באחריותו 
נתפסו  סוכנים  שבהם  מקרים  היו  הסולטנית.  הלשכה  ראש  של 

והוצאו להורג, והדאגה למשפחת הסוכן הייתה באחריותו.

גדולים  מאמצים  עשתה  הממלוכית  הסולטנות 
כדי לשחרר סוכנים שלה שנתפסו. לפעמים בוצע 
הדבר על ידי החלפת הסוכן שנתפס בסוכני אויב 
עבר  שנתפס  אויב  סוכן  הממלוכי.  בכלא  שישבו 

תהליך הכפלה בעיקר לצורכי דיסאינפורמציה

הסולטנות הממלוכית עשתה מאמצים גדולים כדי לשחרר 
סוכנים שלה שנתפסו. לפעמים בוצע הדבר על ידי החלפת הסוכן 

שנתפס בסוכני אויב שישבו בכלא הממלוכי. סוכן אויב שנתפס 
עבר תהליך הכפלה בעיקר לצורכי דיסאינפורמציה.

גיוס והפעלה של סוכנים בארצות יעד
מערך הסוכנים היה בנוי כך שכל סוכן עובד באופן עצמאי. לא היו 
רשתות סוכנים, ולא היו שותפי סוד להפעלה של סוכן למעט מקרים 
נדירים שבהם ראש הלשכה הסולטנית לא יכול היה להתפנות, ואז 
מתוך  היה מבצע אחד המזכירים  הסוכן  עם  פגישת העבודה  את 
המאגר של הלשכה הסולטנית. המחליף היה מכיר רק את הסוכן 
המקורבים  התפקידים  בעלי  גם  ולתדרוך.  לתחקור  קיבל  שאותו 
ביותר לסולטן לא ידעו דבר על המקורות החיים למעט ידיעה על 
עצם קיומם. כאשר נעשה שימוש במידע שהופק מסוכן בפורומים 

מצומצמים כאלה ואחרים, לעולם לא הוזכר המקור למידע.
הסוכנים לא תמיד הצליחו לבצע את המשימה שהוטלה עליהם. 
במקרים כאלה נמנע המפעיל מלנזוף בהם, להפך, הוא עודד את 
רוחם והביע תקווה שהמשימה תבוצע בגיחה הבאה לארץ היעד. 
מדי פעם היה הסוכן זקוק לתמיכה מוראלית ואף לאינדוקטרינציה. 
דברי עידוד, מתנות, בונוסים ועוד היו כלים קבועים שבהם השתמש 
המפעיל. הסוכנים היו מודעים לערכם ולחשיבותם עבור המדינה 

וידעו שהמדינה תעשה עבורם כל הניתן במקרה שיסתבכו.
היו הסוכנים מגיעים בפנים מוסתרות כדי  לפגישות עם המפעיל 
צעדי  שננקטו  העובדה  אף  על  וזאת  לזהותם  ניתן  יהיה  שלא 

זהירות רבים כדי לשמור בסוד את זהות הסוכן.

גם בעלי התפקידים המקורבים ביותר לסולטן לא 
על  ידיעה  למעט  החיים  המקורות  על  דבר  ידעו 
עצם קיומם. כאשר נעשה שימוש במידע שהופק 
מסוכן בפורומים מצומצמים כאלה ואחרים, לעולם 

לא הוזכר המקור למידע

כלים מודיעיניים נוספים  
הממלוכי  המודיעין  השתמש  ודיפלומטית  רשמית  בהתכתבות 
כדבר שבשגרה בכס“מ )כתב סמוי( ובהצפנה. המודיעין הממלוכי 
הכיר והשתמש במגוון שיטות לצורך הסתרת מסרים כתובים. אך 
גם כאשר היריב הצליח להתגבר על הכתב הסמוי, הוצב לו מכשול 

נוסף והוא התוכן המוצפן.
שימוש  כללו  בהצפנה  הממלוכים  השתמשו  שבהן  השיטות 
שימוש  ערביות,  לאותיות  כחלופה  אחרות  בשפות  באותיות 
במספרים במקום באותיות ושימוש במושגים ובמילים מכל תחומי 
נוספת  שיטה  המכתב.  בתוכן  לביטויים  חלופה  ששימשו  החיים 

הייתה החלפת מיקום האות במילה או כתיבת מילה בסדר הפוך.
בעלי תפקידים רגישים בממסד הממלוכי ושותפי סוד שונים )לא 
ורק  מבחן,  ידיעתם משימות  ללא  עברו  החיים(  לתחום המקורות 
לאחר שעברו אותן בהצלחה הוצבו לתפקיד הרגיש ונחשפו לחומר 

רגיש.
בהם  הועסקו  לא  בסולטנות  מסוימים  במשרדים  רגישויות  בגלל 
הועסקו  אחרים  שבמשרדים  העובדה  אף  על  זאת  לא-מוסלמים. 

נוצרים ויהודים ואפילו בתפקידים בכירים ביותר.
שהיו  הממלוכיות  היחידות  היה  הסולטנות  צבא  של  החנית  חוד 
השיקול  מרוכז.  באופן  ולא  בסולטנות  שונים  במקומות  מוצבות 
המרכזי היה להקשות על סוכני אויב לקבל תמונת מצב על היקף 
שני  שלפיה  תפיסה  קיימת  הייתה  בסולטנות  חוזקו.  ועל  הצבא 
התחומים הרגישים ביותר הם הצבא והאוצר. בשני תחומים אלה 

 .אכן נעשו מרב המאמצים לשמור בסוד את פעילותם

ברדלס, סמלו של בייברס המוטבע על גשר לוד
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נעם שפירא
noam43200@gmail.com ;“אל“מ )מיל’(, מנכ“ל “אגמון

הגופים  את  מונה  בפינלנד  המודיעין  קהילת 
 Finnish Security Intelligence הבאים: 
הצבאי  המודיעין   ,SUPO המכונה   Service
 Finnish Intelligence( הסיגינט  יחידת  וכן 
לצדם   .)Research Establishment - VKL
החקירות.  ומחלקת  פינלנד  משטרת  קיימות 
הפנים,  לשר  כפוף  הפיני“  המודיעין  “שירות 
כמו גם המשטרה. בראש הארגון עומד אנטי 
השמיני  הממונה   ,)Antti Pelttari( פלטארי 
מאז הקמתו )1949(. הארגון הוקם ופועל על 
פי פקודות הארגון של המשטרה. הוא קיבל 
למועד  עד   .2010 באוגוסט  הנוכחי  שמו  את 
 .The Finnish Security Police זה הוא נקרא
לביטחונה  אחריות  הן:  היום  הארגון  של  המרכזיות  משימותיו 
בפשע,  לוחמה  ור“נ,  טרור  נגד  לוחמה  המדינה,  של  הלאומי 
פוליטיים  מהגרים  של  ביטחוניות  ובדיקות  ובמאפיה  בחוליגניזם 
ואחרים. בשנים האחרונות הוא עוסק גם במניעת ריגול טכנולוגי. 
המשטרה  כוחות  על  נשען  והוא  מבצעיות  יחידות  לארגון  אין 
והצבא. לארגון נציגים בכמה מדינות )בהתאם לעניין של המדינה( 

לצד הנציגות הדיפלומטית הפינית.
אז  המטכ“ל,  של  הדרכונים  בלשכת  ב-1919  הארגון  של  שורשיו 
הוא נקרא “המשטרה המרכזית“ ועסק בעיקר בר“נ ובחדירה של 
נקרא  השנייה  העולם  מלחמת  לקראת  קומוניסטיים.  ארגונים 
המלחמה  לאחר  המדינה“(.  )“משטרת   Valtiollinenpoliisi הארגון 
התברר כי לארגון חדרו אלמנטים קומוניסטיים, והיה צורך לנקות 
 - הפינית“  הביטחון  “משטרת  הוקמה  כך  מחדש.  ולארגנו  אותו 

ה-SUPO - ב-1949.

פינלנד - תעודת זהות:
בירה:	הלסינקי

אוכלוסייה:	5,262,930	נפש
שטח:	338,145	קמ"ר

תמ"ג:	195,600	מיליון	דולר

משטרה.  אנשי  מהם   56% איש,   220 הארגון  מנה  ל-2011  נכון 
שיעור הנשים בארגון עומד על 38%. תקציב הארגון ב-2011 עמד 

על 17.5 מיליון יורו. 
SUPO פועלים המודיעין הצבאי ויחידת הסיגינט. שני גופים  לצד 
שלמותה  ועל  ביטחונה  על  לשמור  היה  משימותיהם  עיקר  אלה 
)ברית  הרוסיות  וההשתלטות  החדירה  כוונות  מפני  המדינה  של 

 )1919( אוקטובר  מהפכת  מאז  היה  הפעילות  עיקר  המועצות(. 
והמאבקים שבין הקומוניסטים ל“רוסים הלבנים“, ובהמשך במאבק 
נגד הכיבוש הסובייטי ב-1939. בשנים אלה היה שיתוף פעולה בין 
בתום  ולגסטפו.  הגרמני  הצבאי  למודיעין  הפיני  הצבאי  המודיעין 
המלחמה ערקה קבוצה של קציני מודיעין בכירים פינים לארה“ב 
עם  ערקו  הם  בשוודיה(.  האמריקאי   OSS-ה שלוחת  )באמצעות 
ונקלטו  בריה“מ(  של  צפנים  זה  )בכלל  שלהם  המודיעין  תיקי 

במודיעין הצבאי האמריקאי. 

בתקופת המלחמה הקרה שימשה פינלנד מרחב 
התגוששות בין ארה“ב לבריה“מ בעיקר על רקע 
אותרו  בפינלנד  אטומית.  לתקיפה  החששות 
עשו  והרוסים  קג“ב,  סוכני   160 תקופה  באותה 

מאמצים גדולים לגייס מקורות בכירים

התגוששות  מרחב  פינלנד  שימשה  הקרה  המלחמה  בתקופת 
בין ארה“ב לבריה“מ בעיקר על רקע החששות לתקיפה אטומית. 
עשו  והרוסים  קג“ב,  סוכני   160 תקופה  באותה  אותרו  בפינלנד 
היה  שבהם  המפורסם  בכירים.  מקורות  לגייס  גדולים  מאמצים 
נשיא פינלנד קקונן )Urho Kekkonen, 1982-1956(. האמריקאים 
המודיעין  שירותי  את  נרחב, ציידו  איסוף  מאמץ  השקיעו  מצדם 
באמצעים טכנולוגיים )כולל ציוד הידרופוני מתקדם לגילוי צוללות( 
“שירות המודיעין הפיני“. החל משנת 1952 אישרו  וסייעו בבניית 
מודיעיניים  גלם  חומרי  ביניהם  להחליף  והפינים  האמריקאים 

צבאיים.
האינטרפול  עם  והן  נאט“ו  עם  הן  מודיעין  מקיימת קשרי  פינלנד 

בכל מה שקשור לנושאי המאבק בטרור ובפשיעה המאורגנת. 
התושבים  מכלל   77% כי  עולה  בפינלנד  ב-2011  שנערך  מסקר 
משימותיו  את  ממלא   )SUPO( הפיני  המודיעין  ששירות  סבורים 

 .בצורה טובה עד טובה מאוד

שירותי מודיעין בעולם

שירותי הביטחון והמודיעין  
2של פינלנד

שירות המודיעין הפיני, המודיעין הצבאי ויחידת הסיגינט הם הגופים המרכיבים את קהילת המודיעין בפינלנד 
 במשך רוב שנותיה עסקה הקהילה בהתמודדות עם האיום הסובייטי  כיום היא מתמודדת עם ריגול 

טכנולוגי, עם הטרור העולמי ועם שלל אתגרים נוספים

SUPO-אנטי פלטארי, ראש "שירות המודיעין הפיני" - ה

SU
PO
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יוסי ארגמן
yossiargaman@walla.com ;“היסטוריון צבאי, בעבר עורך “במחנה

“קיבלנו  וסתום:  קצר  היה  בוושינגטון  ישראל  משגרירות  המברק 
הוראה ממשה דיין להחזיר אותך ארצה מיד“. היה זה במאי 1955. 
 MIT-ב ימית  ארכיטקטורה  בלימודי  בבוסטון  שהה  הראל  סא“ל 
הצבאי  הנספח  עם  טלפוני  קשר  מיידית  יצר  הוא  צה“ל.  מטעם 

בשגרירות, אלא שזה לא ידע להוסיף פרטים. 
לאחר ניתוק של ארבע שנים הדרך הביתה לא הייתה קלה. הראל 
ומשפחתו נחתו בדירת חברים, ולמחרת נסע הראל לביתו של משה 
דיין בצהלה. השניים, מכרים ותיקים, לחצו ידיים בחמימות. “משה“, 
שאל הראל, “מה קורה? קיבלתי הוראה בשמך לחזור ארצה. נותרו 
דיין  מדובר?“  במה  מאסטר.  תואר  לקבלת  שבועות  שישה  רק  לי 
“בוא ביום ראשון לצ’רה, הוא יסביר לך  ידידותי אך מסתורי:  היה 

את העניין“.
צור  צבי  אלוף  של  לשכתו  פתיחת  עם  מיד  ראשון,  יום  בבוקר 

)צ’רה(, ראש אכ“א, התייצב הראל לתדרוך, כפי שהורה דיין. צ’רה 
היה גם הוא מסתורי משהו: “שמעת על מצרים?“ שאל בקול נמוך, 
כמעט בלחישה. יוסי הראל השיב בשלילה. צ’רה סיפר ליוסי הראל, 
לראשונה, את סיפור העלילה. הסיפור הזה ייוודע במלואו לציבור 

בישראל רק 14 שנה מאוחר יותר, תחת הכותרת “עסק הביש“. 
זה היה הסיפור על נפילתה השערורייתית של רשת ריגול וחבלה 
ביצעה   )131( באמ“ן  ביותר  הסודית  היחידה  ישראלית במצרים. 
מן  נעדר  שהרמטכ“ל  בשעה  אויב  בארץ  מוצלחת  בלתי  פעולה 
הארץ. לוחמי היחידה, חברי רשת הריגול, נתפסו. לאחר משפט 
מהיר בקהיר הוצאו שניים מראשי הרשת, משה מרזוק ושמואל 
נדונו  מצרים,  ילידי  יהודים  צעירים  כולם  השאר,  להורג.  עזר, 
מקס  רב-סרן  היחידה  לוחם  בכלא.  ארוכות  שנים  של  למאסר 
בינט, שהופעל על ידי 131 בכיסוי של בעלים של מפעל לגפיים 
הרשת,  נפילת  בעקבות  המצרים  ידי  על  ונתפס  מלאכותיות 
התאבד בכלא. אברי אלעד, מפקד הרשת במצרים, קצין ב-131, 
מאסר  לשנות  אלעד  נדון  לימים  ארצה.  והגיע  להימלט  הצליח 

רבים היו התפקידים שמילא בהצטיינות יוסי הראל-המבורגר: הוא לחם עם וינגייט, קיבל צל“ש על מעשה 
 אבל המשימה הכבדה  גבורה, פיקד על “אקסודוס“ והיה השליש הצבאי הראשון של הנשיא חיים ויצמן 
היחידה המבצעית  “עסק הביש“ במצרים, לשקם את  1955, בעקבות  עליו כשהתבקש במאי  הוטלה  מכולן 

הסודית ביותר של אמ“ן -  131 פרק עלום ומרכזי בקריירה של גיבור ישראלי

המבצע להצלת המבצעית

מרסל ניניו, מנידוני פרשת "עסק הביש" במהלך משפטה בקהיר. הכישלון הביא לרפיון גדול בשורות היחידה
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יוסי הראל. מהלימודים בבוסטון היישר לקריה

אלו:  שורות  לכותב  סיפר  לימים 
“ישבתי עם בנימין )גיבלי(, נפגשתי עם 
ראיתי  בן-צור,  מוטקה  היוצא  המפקד 
גדעון  היו  ביניהם  המדריכים,  את 
אלעד,  אברי  וגם  דר  אברהם  מחניימי, 
התחלתי  פעם.  מדי  שם  שהסתובב 
לדבר איתם. בסוף הסבב נפגשתי שוב 
‘בנימין, מהמעט  לו:  גיבלי ואמרתי  עם 
ברורים  שלא  דברים  יש  ששמעתי, 
מציע  אני  אותם.  ללמוד  רוצה  אני  לי. 
לאסוף במשרדך את כל קציני היחידה, 
)היחידה   8 מודיעין  אנשי  עם  יחד 
כמה  במהלך  וכך,  אמ“ן(  של  הטכנית 
גיוס,  נושא-נושא:  נעבור  ישיבות, 
ונראה   - וכו’  קשר  אמל“ח,  הדרכה, 
הסכים.  גיבלי  בנימין  עומדים“.  איפה 
לשכת ראש אמ“ן אכן זימנה את בכירי 

היחידה.
“אנשים  הראל:  יוסי  וסיפר  המשיך 
בשוק.  הייתי  הקשר.  נושא  על  דיבר  אלעד  אברי  לדבר.  התחילו 
שהתרחש,  על  ידעו  היחידה  ומטה  גבלי  שבנימין  שמה  ראיתי 
לפי  קרה  שבאמת  למה  קשר  שום  לו  היה  לא  במצרים,  כביכול, 
הסיכום של אברי אלעד. זו הייתה, כנראה, הפעם הראשונה שנפל 
להם האסימון )הראל התכוון לומר שבעצם לא תיחקרו את אלעד 

באופן רציני, עד שזומנה הישיבה - י“א(. 
סיפר  השאר  בין  מוזרים.  לי  שנראו  דברים  סיפר  אלעד  “אברי 
אופן  היה  משונה  הכי  הדבר  המצרי.  המודיעין  ראש  עם  שנפגש 
יציאתו ממצרים אחרי שהרשת נלכדה. לקח לו שבועיים. הוא טען 
ידעו  המצרים  העצורים.  של  ולשחרורם  להצלתם  לפעול  שניסה 
לנסוע במכונית שלו. בעיניי,  והוא המשיך  קיומו, הכירו אותו,  על 

היציאה שלו נראתה קלה, קלה מדי.

הראל: “א"ד התחיל לדבר על נושא הגיוס. שוב הייתי 
לי  הזכירה  שהציג  וההכשרה  הגיוס  שיטת  בשוק. 
יתפורר.  הסוודר  כל   - אחת  לולאה  תפרום  סוודר. 
כדי למנוע את זה קיים עקרון המידור. אבל ביחידה 

לא היה מידור“ 

שיטת  בשוק.  הייתי  שוב  הגיוס.  נושא  על  לדבר  התחיל  “א"ד 
הגיוס וההכשרה שהציג הזכירה לי סוודר. תפרום לולאה אחת - 
קיים עקרון המידור. אבל  זה  למנוע את  כדי  יתפורר.  הסוודר  כל 

ביחידה לא היה מידור. 
הביניים.  ימי  את  לי  הזכיר  זה  האמל“ח.  נושא  הוצג  כך  “אחר 
ההוראות לחברי הרשת התבססו על קניית חומרים בבית מרקחת 
והרכבתם לפצצות תבערה פרימיטיביות. נזכרתי בציוד שהיה לנו 
במודיעין הבריטי. כבר אז למדנו להפעיל מוקשי עלוקה והיו שעוני 

השהיה. אמרתי לעצמי: אלוהים אדירים, זה המודיעין הישראלי?“
לאחר סבב השיחות החליט הראל כי כמה קציני מטה ביחידה לא 
ימשיכו אצלו. הראשון בהם היה רב-סרן א"ד, האיש אשר גייס את 
שלישי  דור  עצמאי,  דעתן,  קצין  היה  א"ד  במצרים.  הרשת  חברי 
בארץ, ממוצא תימני, בוגר הקולג’ הסקוטי בירושלים. אלא שיוסי 
הראל לא אהב את אופן ההתנהלות שלו. נראה היה לו כי האיש 

מצרי,  מ"ן  סוכן  עם  מגע  באשמת  ארוכות 
אנשי  את  שהסגיר  הוא  החשד  כשברקע 

הרשת למצרים.
הראל  ליוסי  צ’רה  הסביר  כך  הכישלון, 
בשורות  גדול  לרפיון  הביא  המופתע, 
שדרת  הצטמקה,  הפעילות  היחידה. 
העצמי.  הביטחון  את  איבדה  הפיקוד 
ניסיונות השיקום ותהליך הפקת הלקחים 
היו מהוססים. “בקיצור“, אמר צ’רה להראל, 
מן  היחידה  את  לשקם  צריך  כלום.  “אין 

היסוד“.
אז  היה  הוא  ומוטרד.  מופתע  היה  הראל 
קנה  פרסומו  את  הים.  חיל  מפקד  סגן 
אוניות  על  ובפיקוד  ב’  בעלייה  בעלילותיו 
ביותר  והמפורסמות  הגדולות  המעפילים 
“אקסודוס“(.  מכולן,  המפורסמת  )ובהן 
ברגע הראשון לא הבין, על כן, את הוראתו 
צ’רה.  באמצעות  קיבל  שאותה  דיין,  של 
השאלה הראשונה ששאל את עצמו הייתה: 

מדוע דווקא אני? כאשר חלק הראל את פליאתו עם ראש אכ“א, 
“עברנו  קצינים.   7,000 של  מאגר  מתוך  נבחר  שמו  כי  צ’רה  ענה 
“ובכל סיבוב הצביע  דיין כמה פעמים“, כך אמר,  על הרשימה עם 
הרמטכ“ל על שמך ואמר: את זה אני רוצה!“. על שאלתו של הראל, 
האם יש בידו זמן למחשבה ולשיקול דעת, ענה ראש אכ“א: “שלילי. 

העניין סופי. אתה לוקח את זה. הוראת הרמטכ“ל!“. 

ליוסי  צ’רה  הסביר  כך  במצרים,   131 של  הכישלון 
הראל המופתע, הביא לרפיון גדול בשורות היחידה. 
את  איבדה  הפיקוד  שדרת  הצטמקה,  הפעילות 
ותהליך הפקת  ניסיונות השיקום  הביטחון העצמי. 
הלקחים היו מהוססים. “בקיצור“, אמר צ’רה להראל, 

“אין כלום. צריך לשקם את היחידה מן היסוד“

משהו רקוב בממלכת היחידה המבצעית
הצעירה  ישראל  מדינת  של  הארוכה“  “היד  הייתה   131 יחידה 
במדינות ערב. עם הזמן נוצרה ביחידה מעין הכלאה תפקודית בין 
שתי יחידות היסטוריות שפעלו במסגרת המוסדות המוסמכים של 
בציוד  לחבלה  היחידה   - הראשונה  המדינה.  קום  ערב  “היישוב“ 
אויב בחו“ל, בפיקודו של אמנון יונה, והשנייה: יחידת המסתערבים 
שמריה  של  בפיקודו  השחר“,  “מחלקת  בכינויה  או  הפלמ“ח,  של 

גוטמן מנען. 
הראל קיבל חדר במטה היחידה, ברחוב ב’ בקריה בתל אביב, נפגש 
עם ראש אמ“ן בנימין גיבלי, שגם אותו הכיר מפעילויות משותפות 

בעבר, ופתח בשיחות עבודה ועדכון עם בכירי היחידה. 
כל  על   - אויב  בארצות  מודיעין  לוחמי  הפעיל  לא  שמעולם  אף 
ממה  גרוע  המצב  כי  פניו,  על  להראל,  התברר   - מכך  המשתמע 
שחשב. על פי ניסיונו במודיעין הבריטי 13 שנים קודם לכן, נראה 
היה לו ש“משהו, אכן, רקוב“ בממלכת היחידה המבצעית של אמ“ן. 
הימים הראשונים במשרד היו עבור יוסי הראל ימים של תמיהות 
ואף תדהמות. האווירה שקיבלה את פניו הייתה כבדה. יוסי הראל 
לא היה בארץ ארבע שנים. הדי “עסק הביש“ לא הגיעו אליו. הוא 

לא היה מעורב. 
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מדבר יותר מדי, עם יותר מדי אנשים. כל התנהגותו נראתה בעיני 
הראל כאנטי-חשאיות. כאשר למד הראל כיצד גייס א"ד את חברי 
הרשת במצרים, החליט כי אין לו הבנה וגישה מודיעינית וכי איננו 

מעוניין שהאיש ימשיך לשרת ביחידה.
הקצין  לעזוב.  הוא  אף  נתבקש  רב-סרן,  בדרגת  נוסף,  מטה  קצין 
לפגישה.  אותו  לזמן  ביחידה,  הראשון  מיומו  כבר  הראל,  על  לחץ 
על  פרטים  ובו  סודי  תדפיס  חולצתו  מתוך  שלף  נפגשו,  כאשר 
“קרא.  ואמר:  לעבר הראל  הוא הושיט את המסמך  מבצע מסוים. 
את החומר הזה לא הראיתי אפילו למוטקה בן-צור, כי לא סמכתי 
עליו“. בו ביום ביקש הראל מראש אמ“ן: “את האיש הזה אתה לוקח 
מפה, היום! רב-סרן שעוצר חומר מלהגיע למפקד היחידה ומסתיר 

ממנו דברים, איש כזה אני לא רוצה!“
הגדוד  מפקד  יריב,  מיוסקה  הראל  ביקש  הפגישות  סבב  בתום 
בלי  דבר  שזה  “ראיתי  כסגנו:  לצבא  לשוב  הפלמ“ח,  של  השמיני 
ליוסקה  פניתי  עצומה.  ואחריות  טיפול  תחומי  מאוד  הרבה  סוף, 

וביקשתי שיבוא מיד, והוא בא מיד“. 

יריב,  מיוסקה  הראל  ביקש  הפגישות  סבב  בתום 
לצבא  לשוב  הפלמ“ח,  של  השמיני  הגדוד  מפקד 
כסגנו: “ראיתי שזה דבר בלי סוף, הרבה מאוד תחומי 
וביקשתי  ליוסקה  פניתי  עצומה.  ואחריות  טיפול 

שיבוא מיד, והוא בא מיד"

שלושת היו“דים
בשלב הזה נכנס למרכז הבמה שחקן חדש. אלוף-משנה יובל נאמן, 
לימים פיזיקאי בעל שם עולמי, פרופסור, ח“כ, שר בממשלה ונשיא 
אוניברסיטת תל אביב, נקרא גם הוא באותו חודש אל הרמטכ“ל 
דיין. נאמן, קצין המבצעים של גבעתי במלחמת העצמאות,  משה 
היה אז רמ“ח תכנון במטה הכללי. בפגישה הנחית עליו דיין באבחה 

טיפוסית את תפקיד סגן ראש אמ“ן וממלא המקום הזמני שלו. 
אחרי  אמ“ן.  ראש  בתפקיד  גיבלי  בנימין  של  דרכו  סוף  היה  זה 
שבועיים של חפיפה עם יובל נאמן הוא עזב את לשכתו. שלושה 
חודשים לאחר מכן שב מלימודיו יהושפט הרכבי, סגנו של גיבלי, 
הרכבי  עם  העבודה  חלוקת  במסגרת  אמ“ן.  ראש  לתפקיד  ומונה 
קיבל נאמן את האחריות המלאה על “היחידה המבצעית“. “שלושת 
ויוסקה( החלו, אפוא, להתוות את דרכה של  יוסי  )יובל,  היו“דים“ 

יחידה 131 החדשה )שהפכה ל-188( בשנתיים הבאות.
בין  לעבור  התחלתי  בנימין  עם  החפיפה  “במהלך  נאמן:  סיפר 
היחידות. בביקור הראשון ב-131 חשתי במצב רוח מאוד מדוכדך. 
הקצינים האחראים ביחידה היו אפילו בסוג של פאניקה. הייתה 

הרגשה של משגה גדול ומצב מאוד מסובך. 
“בביקור השני ביחידה 131 כבר פגשתי את שני ה’יוסקס’ )הראל 
של  כגורלו  הוכרע  שגורלו  בן-צור,  מוטקה  את  מחליפים  ויריב( 
בנימין. על יוסי הראל שמעתי, לא הכרתי אותו עדיין. ידעתי שדיין 
הביא אותו. היה לו שם טוב מימי עלייה ב’, פיקוד על ‘אקסודוס’. 
הייתה לו מין הילה של גיבור. התחלנו לעבוד. שיקום היחידה היה 

יעד חשוב ראשון“. 
אחת  מודיעין  יחידת  לא  אף  כך,  אחר  וגם  אז  בנמצא,  הייתה  לא 
 ,131 יחידה  שהציעה  ה“תפריט“  את  להגיש  הייתה  יכולה  אשר 
שהפכה ליחידה 188. תפריט זה התבסס בעיקרו על פיגועי איכות 
כל  ורחוקות.  קרובות  ערב,  בארצות  לחימה  ובאמצעי  באישים 
זאת באמצעות לוחמים-תושבים שהוחדרו לארצות יעד בכיסויים 

שונים. לעתים בוצעו המבצעים על ידי “אורחים“ לשעה, שלא היו 
דווקא ישראלים. בעיקרון, דובר על פיגועים בעת מלחמה כוללת. 

למעשה, בוצעו מבצעים מן הסוג הזה גם ב“ימי חול“.
ובציוד לחימה  - בעיקר בקציני צבא בכירים  לצד פיגועי האיכות 
גם  נלווה,  כתוצר  הלוחמים,  עסקו   - ישראל  מדינת  על  שאיים 
באיסוף מודיעין. אם הצליחו להתערות בחברה הגבוהה בארצות 
היעד - הביאו, לא פעם, פניני מודיעין מהסוג שאף יחידה טכנולוגית 
לא יכלה לספק. זה היה מידע שגם הלוויין המשוכלל והרגיש ביותר 
בתקופתו )“סאמוס“, לוויין ריגול אמריקאי ראשון, שהחל לצלם רק 

בינואר 1961( לא יכול היה להציע.
אכן, כבר בסוף הקיץ של שנת 1955 החלה היחידה ללבוש דמות 
ידי שותפי סוד “שקדנית  מחודשת. בעבודה שהוגדרה לימים על 
והציוד  ההדרכה  הגיוס,  בתחומי  חדשים  נדבכים  נבנו  ויסודית“ 
המבצעי. עם הזמן הרחיבו תעוזה ודמיון את הטווח הגיאוגרפי של 
זירות ההפעלה. הן פלשו לתחום האווירי, לתחום הימי ולתחומים 

עסקיים חדשים.  
ואומנם, שנה וחצי לאחר שהגיעו ליחידה, יכלו יוסי הראל, יוסקה 
מוכחת  הצלחה  על  להצביע   - הישיר  מפקדם  נאמן  ויובל  יריב 
מבחינתם: “בתוך 18 חודש הצלחנו ‘להוריד’ יותר קצינים בארצות 
ערב מאשר הורידו בכל השנים הקודמות“, סיכם לימים יוסי הראל, 

“ואיש לא נתפס“.

יחידת  וגם אחר כך, אף לא  לא הייתה בנמצא, אז 
את  להגיש  הייתה  יכולה  אשר  אחת  מודיעין 
ליחידה  שהפכה   ,131 יחידה  שהציעה  ה“תפריט" 
איכות  פיגועי  על  בעיקרו  זה התבסס  תפריט   .188
קרובות  ערב,  בארצות  לחימה  ובאמצעי  באישים 

ורחוקות

משא של 200 טון
בסוף דצמבר 1957 ביקש יוסי הראל, מפקד 188, ללכת הביתה. 
לאחר שנתיים וחצי עמוסות ומתוחות חש כי משא בן 200 ק“ג 

שהונח על כתפיו עם קבלת התפקיד - הפך ל-200 טון. 
איך  חשבתי  לא  ל’עסק’,  “כשנכנסתי  כך:  על  סיפר  לימים 
יוצאים מזה. יחד עם זאת אמרתי לעצמי: זה דבר שאי-אפשר 
לך  יודע שיש  גדולה: אתה  היא  לעשות הרבה שנים. הפריסה 
בחור בדמשק, ובחורים אחרים במקומות אחרים, יש לך מפעל 
אם  יודע  אינך  לעולם  אתה  ויוצאים.  נכנסים  אנשים  במצרים. 
יכול  לא  ואתה  נתפס  צלצול שאחד  לא תקבל  בבוקר  בשלוש 
להוציא  כדי  דמשק  את  תתקוף  תעשה?  מה  הרבה.  לעשות 

אותו?“
בעיה אחרת, ארוכה וסבוכה בעיני הראל, הייתה בעיית הגיוס 

וההכשרה של הלוחמים.
המסקנה של הראל הייתה ברורה: “תוך זמן קצר ראיתי שפיקוד 
שהמשקל  הכתפיים,  על  גדולה  מעמסה  הוא  כזאת  יחידה  על 
אתה  שנים.  זה  את  להמשיך  אי-אפשר  וגדל.  הולך  רק  שלה 
זה,  את  לעשות  היה  יכול  יריב  יוסקה  רק  וצפוי.  שחוק  הופך 
והוא באמת החזיק בתפקיד המפקד 11 שנה. הוא המשיך את 

כל הדברים שהתחלנו יחד“. 
למדי,  מפתיע  באופן  הראל,  יוסי  הודיע   1957 בדצמבר  ואכן, 
על פרישתו. הוא נסע אל דוד בן-גוריון והגיש את התפטרותו 

 .באופן אישי
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יוסי לבקוב היסטוריה מודיעינית בתמונות

מוצב החרמון המאובטח 
בחורף 

1967 - המגילות הגנוזות שניצלו ונרכשו 
על ידי המדינה בזכות מבצע איסוף וגילוי 
שערכה יחידה 504 במלחמת ששת הימים

1990 - ראש אמ"ן אמנון ליפקין-שחק 
חותם על מגילת אבן הפינה של האולם 
האור-קולי במל"מ. מימינו: מאיר עמית, 

יו"ר המל"מ. משמאלו: שייקה דליות, 
מנכ"ל המל"מ
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לזכרם
ארנולד סימון 

2012-1930
ארנולד )ארני( סימון נולד בקנדה והיה 
הוא  בקהילה.  ציוני  פעיל  מנעוריו  כבר 
לצה“ל  והתגייס  ב-1949  לארץ  עלה 
באמ“ן  שונים  תפקידים  מילא  ב-1953. 
מחקר ושימש שנים רבות ראש המדור 
היה  האחרון  הצבאי  בתפקידו  הכלכלי. 
דובר  ביחידת  ציבור  יחסי  ענף  ראש 
קשרי  את  מאוד  העמיק  שם  צה“ל 

ההסברה עם הקהילות היהודיות. 
עם שחרורו מצה“ל השתלב ב-1979 באוניברסיטת בן-גוריון בנגב עם 
רעייתו קרולין, שהייתה בעבר מנהלת ספריית אמ“ן. הוא לא הסתפק 
לחיזוק  האזרחיים  בחייו  שנים  עשרות  והקדיש  הביטחונית  בתרומתו 
תואר  לו  הוענק  שם  הישגיו  על  ישראל.  של  העתיד  דור  הסטודנטים, 
שלקח  “למי  היתר:  בין  עליו,  נאמר  אז  ב-2004.  כבוד  לשם  דוקטור 
סגן-אלוף  בדרגת  בצה“ל  כקצין  ישראל,  מדינת  על  בהגנה  פעיל  חלק 
ידידי  אגודת  הקמת  על  תודה  הכרת  מתוך  הביטחון,  שירותי  ואיש 
יחד  יסד   )...( בראשה  לעמוד  הראשון  שהיה  בישראל  האוניברסיטה 
עם אשתו את קרן ארנולד וקרולין סימון לקידום הבריאות וההשכלה 

הגבוהה בנגב“.
תא“ל )מיל’( אפרים לפיד

צילום: דני מכליס, אוניברסיטת בן-גוריון

גבריאל סחר )הנדל( 
2011-1936

ב-1936  לציון  בראשון  נולד  גבריאל 
העברית  באוניברסיטה  לימודיו  ולאחר 
שם  האוויר,  לחיל  התגייס  כעתודאי 

שירת כקצין במטה של קצין חינוך. 
בעודו  לחייו,  המוקדמות  ה-20  בשנות 
למען  לשליחות  התנדב  חובה,  בשירות 
הצלת יהודי מרוקו. במרוקו הכיסוי היה 
ולבש  מחתרת  בתנאי  חי  וגבריאל  דל, 
זהויות שונות. הוא עזר בהצלת משפחות רבות, שהועברו לצרפת, משם 

לגיברלטר ואז לארץ.
לאחר תום שליחותו התמנה גבריאל למנכ“ל אקי“ם, עמותה למען ילדים 

הלוקים במומים שכליים. 
לאחר מכן הצטרף למוסד, שם שירת את המדינה במשך מחצית היובל 
ויצא לכמה שליחויות, שבהן עבד לכינונם  במגוון תפקידים, עד רמ“ח, 
של יחסים דיפלומטיים. הקולגות שלו במדינות שבהן שירת תיארו אותו 

כ“דיפלומט שנון וצלול“ אשר “ידו פשוטה בהרחבה לשיתוף פעולה“. 
כשרק  ישראל,  מדינת  של  מעמדה  לחיזוק  חייו  את  הקדיש  גבריאל 
או לבקש הכרת  לצפות  בדעתו  עלה  לא  ומעולם  כך,  על  ידעו  בודדים 

תודה.
הוא היה נשוי לנחמה ולהם שתי בנות, כרמית וסיגל, וארבעה נכדים.

יצחק חסון
2010-1921

עליו  הטיל   23 בן  היה  חסון  כשיצחק 
ארגון  את  שמיר  יצחק  הלח“י  מפקד 
ידוע  שהיה  חסון,  המודיעין.  מחלקת 
כינה אותה  ו“לבן“,  “לוט“  “יוסי“,  בכינוייו 
הורחבה  קצר  זמן  בתוך  ו’“.  “מחלקה 
בין  ארצית.  למחלקה  והפכה  המחלקה 
המחלקה:  כמפקד  הידועות  פעולותיו 
הלח“י  שדרנית  הברחת  וביצוע  תכנון 
והוחזקה  גאולה כהן, שנתפסה בעת שידור למרות התרעות המודיעין 
ו’  במחלקה  ידיעות  קבלת  עם  בירושלים.  חולים  בבית  שמירה  תחת 
מהמודיעין הצרפתי על כוונת מדינות ערב לפלוש לארץ ב-1948, פרש 
שירת  העצמאות.  מלחמת  קרבות  שוך  עד  לצה“ל  והתגייס  הלח“י  מן 
בחטיבת הנגב ובטייסת הנגב. עימו פרשה שרה רכטמן )“נורית“(, רעייתו 

לעתיד, גם היא לוחמת במחלקה ו’. 
לאחר המלחמה הקים יצחק משתלות לפרחי נוי ואת חברת “אתרי נוף“, 

חברה ארצית להקמת פארקים, גנים ציבוריים ועבודות פיתוח. 
וכשוחר שלום. ב-1976 הקים תנועה  יצחק ראה את עצמו כהומניסט 
פורסמו  מכתביו  רבים  מעשור.  יותר  במשך  בראשה  ועמד  הומניסטית 

בכתב העת “מבע חופשי“. כמו כן כתב ספרים. 
גופו  את  תרם  נכדים.  ושמונה  ילדים  שלושה  שרה,  רעייתו  את  הניח 

למדע.

יעקב פרת 
2011-1926

בעיירה  נולד  )פדרבוש(  פרת  יעקב 
ויוכבד.  ליוסף  בן  שבפולין,  טרנובז’ג 
השנייה  העולם  מלחמת  כשפרצה 
עבודה  במחנה  ושהה  לרוסיה  גורש 
באוזבקיסטן. ובהמשך   בסיביר 

כשניסה לעלות ארצה נתפס בדרך על 
מעצר  למחנה  והועבר  הבריטים  ידי 
בקפריסין, שם התאמן בשורות ה"הגנה". 
השחרור. במלחמת  ונלחם  כחייל  לארץ  הגיע  המדינה  הכרזת   עם 

ב-1954 הצטרף לשירות הביטחון הכללי ליחידת המבצעים. במסגרת 
היחידה ביצע מגוון רחב של תפקידים והתקדם עד לדרגת ראש מחלקה. 
כמושאל  שונים  בתפקידים  בחו“ל  לשליחויות  יצא  השנים  במהלך 
 למוסד, בפריז כקב“ט ממונה ובקהיר בצוות ההקמה של השגרירות.

“ידיעות  ניהול שונים בעיתון  לאחר פרישתו מהשב“כ עבד בתפקידי 
אחרונות“ עד שפרש בגיל 79.
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לזכרם

יהי זכרם ברוך

חיים קריתי 
2012-1921

חיים נולד בטבריה למשפחת קרוטהמר. 
במאורעות תרצ“ו, כשהיה בן 15, הצטרף 

ל“הגנה“. 
ב-1942 נמנה עם החי“ש המגויס בנפת 
לנוטרות  גויס  שנה  באותה  כנרת. 
הנוטר  היה  כדורי.  הספר  בבית  והוצב 
הראשון בעלייה על הקרקע בבית קשת. 
ב-1944 עבר בגבע קורס מ“כים לנוטרים 

ולפלמ“ח )מחזור ג’(.
ב-1945 יזם והקים כיתה דתית בחי“ש בטבריה. צורף לש“י ונמנה עם 
פעיליו המרכזיים בעיר. הוא השתתף בהפגנות נגד הספר הלבן. בימי 
תנועת המרי העברי הצטרף לפעילי ה“הגנה“ בניסיון לפרוץ את המצור 
הבריטי על שפיים. בתחילת 1948 גויס למטה ה“הגנה“ בטבריה ומונה 

למזכיר המטה וכן לשליש ועוזר למפקד ה“הגנה“ בעיר. 
בשנים  תפקידים.  של  רחב  מגוון  ומילא  לשב“כ  הצטרף  ב-1949 

1966-1964 היה בשליחות בחו“ל.
אביב.  בתל  ה“הגנה“  ותיקי  לארגון  והצטרף  לגמלאות  פרש  ב-1973 
ב-1989 יזם וארגן הבאת אלפי עולים חדשים לביקור במוזיאון, ועל כך 

זכה לקבל את אות יקיר ה“הגנה“.
חיים היה איש רב פעלים שטובת המדינה עמדה תמיד לנגד עיניו. הוא 
ייזכר כאדם רציני, צנוע, מסור וטוב לב שתמיד היה מוכן להושיט עזרה. 

הותיר אחריו אישה, שני בנים ושישה נכדים.

אליהו שיראזי 
2012-1927

סיום  עם  ב-1927.  בסוריה  נולד  אליהו 
ובאמצע  בהוראה  מה  זמן  עסק  התיכון 
בלתי  באופן  לארץ  עלה  ה-40  שנות 

לגאלי.
העצמאות,  מלחמת  קרבות  פרוץ  עם 
הביטחון  לכוחות  הצטרף   ,1947 בשלהי 
ובהיותו ערביסט צורף ליחידה מודיעינית 
מיוחדים.  במבצעים  שעסקה  מובחרת 
במהלך שירותו עבר אליהו קורס קציני חי“ר. עד פרישתו השתתף בכל 

מלחמות ישראל.
במהלך שירותו בצה“ל הושאל למוסד לפרק זמן של כמה שנים, מ-1958 
ועד 1964, שבמהלכן הוטלו עליו שליחויות עלומות ליעדים שונים בעולם. 
נוסף על גיחות לכמה חודשים, נשלח לצרפת עם משפחתו לכמה שנים. 

על פעילות זו במוסד זכה להערכה רבה ונבחר למצטיין השירות.
תפקידים  מילא  שם  לשב“כ,  והצטרף  מצה“ל  פרש  ה-60  שנות  בסוף 
מגוונים שכללו שירות בשטחים. הוא עמד בראש מחלקה מיוחדת וגידל 

דור של ממשיכי דרך, על כך קיבל כמה אותות הצטיינות.
בהתנדבות  לשרת  המשיך  אולם  מהשירות  פרש  ה-80  שנות  בסוף 
לפרק זמן שבמהלכו העביר שיעורי ערבית לאנשי צבא במסגרת “צוות 

גבעתיים“.
מוטיבציה  חדור  במהותו,  חלוץ  הארץ,  מלח  שורשי,  אדם  היה  אליהו 

וצנוע.

משה ברוך
2012-1922

עלה  ב-1941,  בבגדאד.  נולד  משה 
ארצה באופן בלתי לגאלי, נתפס על ידי 

הבריטים ונשלח לכלא עכו.
והתגייס  בירושלים  התגורר  בהמשך 
מסייעת  לפלוגה  הצטרף  הוא  ל“הגנה“. 
השתתף  חורון.  בית   -  62 גדוד  של 
לעיר  פריצה  ובניסיון  הקסטל  בכיבוש 
העתיקה. עקב שליטתו בערבית הוצע לו 

לעבור לש“מ 2 מרכז .
עולים  עם  ויחד   ,8200 ממקימי  היה  “מוסא“,  בכינויו  ידוע  משה, שהיה 
נוספים מעיראק - היוו הם את הגרעין המקצועי ליחידות המודיעין. עמד 
בראש מדור ב“ר ירדן שנים רבות ונתן ליווי מודיעיני לפעולות התגמול 
בזירה  ללחימה  הסיגינטי  המודיעין  תשתית  את  הכין  ה-50.  בשנות 
הירדנית במלחמת ששת הימים, במלחמת ההתשה, באירועי “ספטמבר 

השחור“ ועוד. 
תוך כדי שירותו הצבאי סיים תואר ראשון ושני בלימודי מזרח תיכון.

מילון  של  בהגהה  עסק  האזרחיים  בחייו  ב-1975.  מצה“ל  פרש  משה 
תרגום במשרד ראש הממשלה  הועסק בתפקידי  ב“חצב“,  עבד  שרוני, 

ועוד.
הוא היה אדם צנוע ולבבי, איש משפחה אוהב וחבר נאמן. 

הותיר אחריו את אשתו שמחה, בניו עוזי ואפרים, בתו אלינורה, נכדים 
ונינים.

אברהם רון 
2012-1930

אברהם רון )רוזנמן( נולד בווינה. בהיותו 
ואחיו.  הוריו  עם  ארצה  עלה  חמש  בן 
לימודיו  לצד  בתקופת התבגרותו שילב 
הגדנ“ע.  במסגרת  נוער  הדרכת  גם 
הצטרף ל“הגנה“ ופעל במסגרת הארגון 
עד לגיוסו לצה“ל שם שובץ לחיל האוויר 

בתפקיד מודיעיני. 
עם שחרורו מצה"ל הצטרף לשב"כ, אחר 
כך הוצע לו להצטרף למוסד. מרבית תפקידיו היו תפקידי שטח בארץ 
השתתף  אף  הוא  עלומים.  במבצעים  השתתף  שבמסגרתם  ובחו“ל, 
במניעת התחמשות המצרים בטילי קרקע-קרקע בשנות ה-60 - פעילות 
הידועה כ“פרשת המדענים הגרמנים“, שהיו לה השלכות משמעותיות 

על קהילת המודיעין בכלל ועל אברהם בפרט. 
אברהם היה אדם ערכי אשר לערך אהבת הארץ וקדושתה הייתה עבורו 
המדינה  לביטחון  לתרום  יכול  שהיה  כל  עשה  הוא  מיוחדת.  משמעות 

ותושביה תוך גילוי אומץ לב וחשיבה מקורית. 
הוא הותיר אחריו אישה, בן ושלושה נכדים.

הביוגרפיות נמסרו למערכת על ידי משפחות הנפטרים,
אלא אם מצוין אחרת
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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.

אורי אחיקם
מחקר  עוזר  אביב.  תל  באוניברסיטת  ביטחון  ללימודי  התוכנית  של  מוסמך 
Achikam147@gmail.com                 במכונים העוסקים במלחמות ישראל

האנתפאדה, המכונה גם “האנתפאדה הראשונה", שפרצה בדצמבר 
1987 ו"האביב הערבי" שפרץ ב-2010 הם תופעות של מרי אזרחי 
ברחוב הערבי. בשתיהן מדובר ב"לקיחת העניינים לידיים" על ידי 
האזרחים הערבים נגד השלטון - שלטון ישראלי בשטחים ב-1987 

ושלטון משטרים טוטליטריים ב"אביב הערבי".
של  המודיעיני  האספקט  את  ולנתח  לתאר  היא  המאמר  מטרת 

התופעות  בזיהוי  מרכזי  תפקיד  שיחק  המודיעין  אלו.  אירועים 
הטיפול  נחל  המקרים  ברוב  הצלחה.  בלי  לרוב  החברתיות, 
בכיסוי  הכיסאות"  “בין  נופלות  כשהתופעות  כישלון,  המודיעיני 
המודיעיני האיסופי והמחקרי. לשם תיאור זה יש צורך גם בתיאור 

כללי ובניתוח נקודות שאינן מודיעיניות טהורות. 
החשיבה  מתורת  הלקוחים  במושגים  משתמש  אני  זה  במאמר 
רגישה  )תלות  הכאוס  ומתורת  המושגית(  )ההפתעה  המושגית 
בתנאים התחלתיים - אפקט הפרפר(. תובנות אלו שופכות אור על 
התמונה הפוליטית-צבאית-מודיעינית ועל התהליכים הרלוונטיים.

אם  בין  בעיצומם:  עדיין  השינוי  תהליכי  כאשר  נכתב  המאמר 

ודיעיון

האנתפאדה ו"האביב הערבי" 
מבט השוואתי באספקט 

המודיעיני
מחאות ספונטניות של ההמון מציבות אתגר מודיעיני מיוחד בפני הגופים השונים. האנתפאדה הראשונה 
ו"האביב הערבי" היו אירועים לא צפויים כאלה שהוצתו בשטח בעקבות אירוע מכונן. מה דומה ומה שונה בין 

שני האירועים? מהו הקושי שהם מציבים? ואילו שאלות העולות מההתבוננות בהם מצריכות עיון מיוחד? 

מתפרעים פלסטינים מבעירים צמיגים בהפגנה ברמאללה במהלך האנתפאדה הראשונה. האירועים נפלו "בין הכיסאות" המודיעיניים

amos39@012.net.il
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מודיעיון
לשלטון  במצרים  החילונית  בריאקציה  בסוריה,  קשה  באלימות 
המונרכיות  עתיד  לגבי  שאלה  בסימני  או  המוסלמים  האחים 
זמן  בנקודות  שתיכתבנה  עבודות  כי  להניח  סביר  הערביות. 

מאוחרות יותר תהיינה בעלות מטען ידע והבנה רבים יותר.

נוצר	 האמורים	 ההיסטוריים	 האירועים	 בשני	
לבין	 השונות	 הרשויות	 תפיסת	 בין	 פער	 של	 מצב	
תפסו	 האנתפאדה	 בראשית	 כך,	 בשטח.	 המציאות	
את	 אש"ף	 הנהגת	 והן	 הישראלים	 הקברניטים	 הן	
שביטוין	 סדר"	 כ"הפרות	 הערבי	 ברחוב	 המהומות	

הפיזי	הוא	הממד	החשוב	שלהן

ההפתעה המושגית
הן האנתפאדה והן “האביב הערבי" הם דוגמאות לתופעת ההפתעה 
המערכת  של  רלוונטיות  חוסר  מבטאת  זו  הפתעה  המושגית. 
המהוות  התפתחויות  לעומת  המדינית,  וזו  המודיעינית,  המושגית 
זירה  של  ההיסטורית  ההתפתחות  בכיוון  )שינוי  מגמה  שבר 
נתונה(. ההפתעה המושגית מחייבת עדכון של מערכת המושגים. 
ו"האביב  האנתפאדה  האמורים,  ההיסטוריים  האירועים  בשני 
לבין  השונות  הרשויות  תפיסת  בין  פער  של  מצב  נוצר  הערבי", 
המציאות בשטח. כך, בראשית האנתפאדה תפסו הן הקברניטים 
הישראלים והן הנהגת אש"ף )שישבה אז בתוניס( את המהומות 
החשוב  הממד  הוא  הפיזי  סדר" שביטוין  כ"הפרות  הערבי  ברחוב 
שלהן. רבין, שר הביטחון הישראלי, לא דחה נסיעה לארה"ב בימי 
“מתרגש"  שאינו  הרושם  את  הנחיל  ובכך  הראשונים,  המהומות 
)אבו  אל-וזיר  ח'ליל  דיבר  בתוניס  מהאירועים.  המידה  על  יתר 
ג’יהאד, מראשי אש"ף( עם אנשיו על מספר המכוניות הישראליות 
שהוצתו בשטחים, כלומר התייחס לממד הפיזי והחמיץ את שבר 
ה"כיבוש"  נגד  ספונטנית  עממית  התמרדות   - האמיתי  המגמה 
הישראלי. ברור שהיה גם פן פיזי למהומות ולמרי האזרחי שהוכרז 

בעקבותיהן, אך הוא היה הפן הפחות משמעותי.
ההמשגה, הן בצד הישראלי והן באש"ף, הייתה חייבת להשתנות. 
מושגים כמו “הפרות סדר", “מהומות", “מרי אזרחי", “הנהגה", “אויב", 
זמן  לקח  הצדדים  לשני  להשתנות.  חייבים  היו  וכדומה  “חזית" 
להגיע לתובנות כאלו ולעדכן את גישתם הביטחונית. בשלב זה לא 
ברור אם ההמשגה מחדש אכן התחוללה בישראל ובעולם הערבי.

ספונטנית,  התקוממות  של  ממד  היה  הערבי"  “האביב  בפרוץ  גם 
בלוב,  בעיקר  ערב,  מדינות  בשאר  כך  ואחר  בתוניסיה  לראשונה 
הונעו  הערבי"  ב"אביב  המוחים  ההמונים  גם  ובסוריה.  במצרים 
על ידי שאיפה לנפץ מציאות קשה - בעיקר מבחינה כלכלית וכן 
פוליטית )מחאה על ריכוז הכוח כולו בידי מעטים(. כמו השאיפה 
הפלסטינית לנפץ את משטר ה"כיבוש", כך שאפו מובילי “האביב 

הערבי" לנפץ את משטריהם המושחתים.
המאורעות המכוננים

שני האירועים האמורים אופיינו בקיום “מאורע מכונן" שהצית את 
האש, תרתי משמע. ב-8 בדצמבר 1987 נהרגו ארבעה פלסטינים 
בתאונת דרכים, כאשר מכוניתם נדרסה על ידי משאית נהוגה בידי 
שלפיה  שמועה  פשטה  עזה  שברצועת  ג’באליא  במחנה  ישראלי. 
ניסה הנהג הישראלי לנקום את מות אחיו בפעולת טרור. זה היה 
ה"ניצוץ" שהצית את אש האנתפאדה. ב-17 בדצמבר 2010 שרף 
הכלכלי  מצבו  על  במחאה  תוניסאי,  צעיר  בועזיזי,  מוחמד  עצמו 

הקשה, באקט שהיווה את ה"ניצוץ" שהצית את “האביב הערבי". 
שבאו  המאורעות  כמו  התאפיינו,  אלו  מכוננים  אירועים  שני 
לבין ערכם הסמלי- בין הערך הפיזי שלהם  גדול  אחריהם, בפער 

פוליטי. בשום דרך לא יכול היה ארגון מודיעין כלשהו לזהות בעוד 
מועד את גל השמועות בג’באליא או את הצתת בועזיזי, ובוודאי לא 
לחזות את האש הגדולה שהציתו. המאורעות המכוננים התאפיינו 
אין תעבורת  בזיהוים.  ומכאן הקושי  נמוכה,  ב"חתימה מודיעינית" 
קרקעית(,  או  )אווירית  בתצפית  לזיהוי  הניתנות  הכנות  או  קשר 
ניתן  )ואז  יבצע פעולות משמעותיות  מי  ואי-אפשר לדעת מראש 

לגייסו כמקור יומינט(. 
בתורת הכאוס מדובר על “תלות רגישה בתנאים התחליים", המכונה 
לאסיה  מעל  בכנפיו  המנופף  כשפרפר   - הפרפר"  “אפקט  גם 
התיכונה מניע תהליך המסתיים בסופת טורנדו בארה"ב. “פרפרים" 
במקום  בתוניסיה.  ובועזיזי  בג’באליא,  השמועה  מפיצי  היו  כאלו 
שבו הם התרחשו היה האפקט הפיזי שלהם נמוך, אבל במקומות 
אחרים, רחוקים, הייתה להם השפעה ניכרת - העולם הערבי הוצת 
ועמו השתנתה מערכת  באש, והשלטון הישראלי בשטחים נפגע, 
היחסים שבין ערבים ליהודים בישראל ובשטחים. “האביב הערבי" 
התאפיין גם ב"אפקט הדומינו" - במדינה אחר מדינה הלכו והתרבו 
ההפגנות ובעת הצורך גם התקוממות חמושה לוחמת מול המשטר 
 - רחוב  הפגנות   - ההתחלתיים  התנאים  ובלוב(.  בסוריה  )כגון 

התפתחו והתעצמו עד כדי הפיכה אלימה או חילופי שלטון.

בין	 גדול	 בפער	 התאפיינו	 המכוננים	 האירועים	 שני	
הסמלי-פוליטי.	 ערכם	 לבין	 שלהם	 הפיזי	 הערך	
בשום	דרך	לא	יכול	היה	ארגון	מודיעין	כלשהו	לזהות	
בעוד	מועד	את	גל	השמועות	בג’באליא	או	את	הצתת	
בועזיזי,	ובוודאי	לא	לחזות	את	האש	הגדולה	שהציתו

האספקט המודיעיני
ההבדל המשמעותי מבחינה מודיעינית בין האנתפאדה לבין “האביב 
והביטחון  המודיעין  שירותי  של  מקומם  בין  מההבדל  נובע  הערבי" 
בישראל לבין אלו של מדינות ערב. עבור המודיעין הישראלי מהווה 
)הגדה  נתון  שטח  בתא  המתרחש  “חיצוני",  אירוע  האנתפאדה 

המערבית ורצועת עזה( ולא במרכזי האוכלוסין 
והתשתית הישראליים. גם כשהתרחשו פיגועים בתוך שטח ישראל, 
בסיסם היה בגדה או ברצועה. בעולם הערבי היוו שירותי המודיעין 
מכשיר שלטוני בידי המשטר, אותו משטר שהמפגינים יצאו לנפץ. 
“פנימית",  בסביבה  והתרחשו  אלו  שירותים  נגד  גם  כוונו  ההפגנות 
חיל  מודיעין  כך,  בספק.  מוטלת  המודיעיני  הגוף  שרידות  כשעצם 
האוויר הסורי, החזק בשירותים הסוריים )עקב הרקע של חאפז אל-

אסד בחיל האוויר(, מזוהה עם השלטון העלווי והמערכת הפוליטית, 
ונפילת משטר בשאר אל-אסד תהיה גם סופו של הארגון, כמו גם 

סופם של ארגוני ביטחון ומודיעין אחרים.
“עימות מוגבל". מופעלים בו בעיקר  עבור צה"ל מהווה האנתפאדה 
כוחות ייעודיים, כמו חטיבת "כפיר" או יחידות מיוחדות, ולא נעשה 
שימוש במסות הכוח המשוריין והאווירי של צה"ל. חיל האוויר מעורב 
מערך  ידי  על  ולא  כוחו  במלוא  לא  אך  המוגבל,  בעימות  בלחימה 

טייסות הקרב הנושאות בעיקר הנטל במלחמה גבוהת עצימות.
או  ישראל משטר כלכלי קשה  על  המלחמה בשטחים לא כפתה 
שימוש מופרז בכוח. מול “האביב הערבי", לעומת זאת, אין מקום 
לתפיסה “מוגבלת", והמשטרים נדרשים להפעיל את כל האמצעים 
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השגת  למען  הסורי(  המשטר  בידי  קרקע-קרקע  טילי  )למשל 
השרידות הפוליטית.

עבור	המודיעין	הישראלי	מהווה	האנתפאדה	אירוע	
במרכזי	 ולא	 נתון	 שטח	 בתא	 המתרחש	 “חיצוני",	
הערבי	 בעולם	 הישראליים.	 והתשתית	 האוכלוסין	
היוו	שירותי	המודיעין	מכשיר	שלטוני	בידי	המשטר,	
אותו	משטר	שהמפגינים	יצאו	לנפץ.	ההפגנות	כוונו	

גם	נגד	שירותים	אלו

ניתן  שלא  כך  זמן,  של  פרספקטיבה  אין  עדיין  הערבי"  מ"האביב 
כרגע להעריך את תפקוד ארגוני המודיעין הערביים, למעט עמדתם 
האנתפאדה  מול  הישראלי  המודיעין  פעולת  בסכנה.  כנתונים 
 - כשלים  של  מעגלים  שני  על  להצביע  ניתן  יותר.  הרבה  נחקרה 
להתייחסות  זכתה  הסטנדרטית  הבעיה  והספציפי.  הסטנדרטי 
רבה - כשלים מבניים המובילים לחוסר פלורליזם מחקרי, היעדר 
עבודת מטה מסודרת מול הממשלה, קיבעון תפיסתי )“קונספציה" 
“בין  האירועים  נפילת  היא  הספציפית  הבעיה  תוקפה(.  שפג 
האנתפאדה  בראשית  ברור  היה  לא  כך,  המודיעיניים.  הכיסאות" 
היה  השב"כ  הישראלית.  המודיעינית  התמונה  לגיבוש  אחראי  מי 
אחראי על השליטה הביטחונית בשטחים, החל מהפעלת סוכנים 
ועד מתן אישורים שונים המסדיר את חיי התושבים. אלא שלשב"כ 
מצב  תמונת  שתגבש  מודיעינית-מחקרית  מערכת  אז  הייתה  לא 
 - המחקרית  זרועו  ועל  אמ"ן  על  הוטלה  המחקר  מלאכת  כוללת. 

ודיעיון

חטיבת המחקר. גם כאן הייתה התייחסות לזירה כ"זירת טרור" ולא 
התקיימה “זירת אנתפאדה". הארגון שחש היטב את הלכי הרוחות 
עממית(  בהתקוממות  כשמדובר  רב  )שערכם  הפלסטיני  ברחוב 
בקשר  עמד  זה  גוף  האזרחי.  המינהל   - לא-מודיעיני  ארגון  היה 
את השטח",  “לחוש  היה  ויכול  הפלסטינים  האזרחים  עם  יומיומי 
כלומר להבין לאן מובילות המהומות שפרצו בדצמבר 1987. מתאם 
הפעולות בשטחים ניצב בין היותו מערכת ניהול השליטה בשטחים 
לבין הצורך לגבש תמונה מודיעינית. מתאם הפעולות באותם ימים 
ניסיון, מה שהוסיף לפן  ורב  גורן, איש מודיעין בכיר  היה שמואל 

המודיעיני של גוף מתאם הפעולות.

לא	היה	ברור	בראשית	האנתפאדה	מי	אחראי	לגיבוש	
התמונה	המודיעינית	הישראלית.	השב"כ	היה	אחראי	
על	השליטה	הביטחונית	בשטחים,	אלא	שלא	הייתה	
תמונת	 שתגבש	 מודיעינית-מחקרית	 מערכת	 אז	 לו	
ועל	 מצב	כוללת.	מלאכת	המחקר	הוטלה	על	אמ"ן	

חטיבת	המחקר

“יש משהו אחר" בגל המהומות שפרץ  כי  הגורם הראשון שזיהה 
בשטח,  המוצבים  החיילים  היה  בגדה  גם  ונמשך  עזה  ברצועת 
שחלקם הגדול אנשי מילואים מנוסים בפעילות ביטחון שוטף מול 
האוכלוסייה הפלסטינית. הם אלו שהרגישו על בשרם את עוצמת 
ההתפרעויות, ולהם הייתה תמונת מצב כללית שניתן היה לזהות 
של  במעבר  הייתה  הבעיה  מהמקובל.  חורגות  ההפגנות  כי  בה 

הפגנת המונים בכיכר א-תחריר בקהיר במהלך המהפכה במצרים. ההמונים הונעו על ידי שאיפה לנפץ מציאות קשה
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ידע חיוני זה לגורמים ה"גבוהים", כגון ארגוני הביטחון והמודיעין 
הנובע  בידע  הקברניטים  של  לקויה  ובהתחשבות  הישראליים, 
המודיעין  של  חשיבותו  כאן  מודגשת  בשטח.  הפשוט  מהחייל 
הזוטר  הקמ"ן  ובחטיבות.  בגדודים  המודיעין  מחלקות   - הקרבי 
בשטח מחזיק את האצבע על דופק האירועים ומזהה אותם מכלי 

ראשון. התנסותו היא יקרה מפז.

בגל	 אחר"	 משהו	 “יש	 כי	 שזיהה	 הראשון	 הגורם	
המהומות	שפרץ	ברצועת	עזה	ונמשך	גם	בגדה	היה	
חשיבותו	 כאן	 מודגשת	 בשטח.	 המוצבים	 החיילים	
מחזיק	 בשטח	 הזוטר	 הקמ"ן	 הקרבי.	 המודיעין	 של	
את	האצבע	על	דופק	האירועים	ומזהה	אותם	מכלי	

ראשון

מחאת ההמונים
פוליטי-דמוגרפי.  מגמה  שבר  התרחש  האמורים  האירועים  בשני 
שניהם אופיינו ב"לקיחת העניינים לידיים" על ידי הציבור ברחוב 
נגד  המפגינים  יצאו  הערבי"  ב"אביב  והכלל-ערבי(.  )הפלסטיני 
משטר מדינתם, בעוד שבאנתפאדה קיבלו המפגינים את הנהגתם 
הפוליטית - אש"ף והארגונים האסלאמיים - כמייצגת ראויה שלהם. 
זאת, בסופו של דבר התאפיינה האנתפאדה בספונטניות  למרות 
ובתחושת “כלו כל הקיצין" של הציבור ה"אזרחי" הפלסטיני. חוסר 
ההחלטה  כמו  המהומות,  להגברת  תרם  רק  הישראלי  ההבנה 

לעשות שימוש בכדורי גומי ופלסטיק ובשבירת איברים באלות.
גורם אחד שהייתה לו חתימה מודיעינית גבוהה יותר באנתפאדה 
הערבי,  ברחוב  שהופצו  אלו,  בכרוזים  הכרוזים.  “נשק"  היה 
והארגונים  ארגוניו(  על  )אש"ף  המאוחדת  המפקדה  ניסו 
האלימות  ההפגנות  את  להכווין  וברצועה  בגדה  האסלאמיסטיים 
על  חרם  פועלים,  שביתות  מסחר,  שביתות   - האזרחי  המרי  ואת 
מוצרים ישראליים. הכרוזים היו גורם מאחד לציבור הפלסטיני והיו 
הדבר הקרוב ביותר להסדרה פוליטית של המהומות. זה לא פגע 
בספונטניות של המהומות ובהשפעת האזרח הבודד ברחוב עליהן. 

בכך	 נעוצה	 באינטרנט	 הגיוס	 שיטת	 של	 חולשתה	
יש	 למהומות,	 המתנגדים	 הביטחון,	 לארגוני	 שגם	
גישה	לחומר	המתפרסם,	והם	יכולים	לפעול	בהתאם	

לכך

דרך  הכרוזים.  תפקיד  את  האינטרנט  מילא  הערבי"  ב"אביב 
ההנחיות  הופצו  וטוויטר(  פייסבוק  )כגון  החברתיות  הרשתות 
בעיקר  בלט  הדבר  שונים.  מחאה  צעדי  ולנקוט  להפגנות  לצאת 
שיטת  יחסית.  רחבה  אינטרנט  תשתית  התקיימה  שבה  במצרים, 
 - ה"פזעה"  של  האלקטרונית  גרסתה  היא  כאן  המוצגת  ה"גיוס" 
העברת מידע מכפר לכפר והזעקת הגברים לצאת לקרב, שהייתה 
נהוגה בארץ ישראל המנדטורית )במרד הערבי הגדול 1939-1936 
העברת  במקום  הפלסטינים.  הכפריים  בקרב   )1948 ובמלחמת 
המידע מפה לאוזן ובעל פה, השתרשה שיטה של יצירת קשר עם 
כלל גולשי האינטרנט באמצעות פרסום קריאות והנחיות ברשתות 
החברתיות. חולשתה של שיטת הגיוס באינטרנט נעוצה בכך שגם 
לארגוני הביטחון, המתנגדים למהומות, יש גישה לחומר המתפרסם, 

והם יכולים לפעול בהתאם לכך. זו החתימה המודיעינית הגבוהה 
של ההתארגנות הספונטנית של המהומות.

סיכום 
מאתגרי-מודיעין.  אירועים  מהווים  הערבי"  ו"האביב  האנתפאדה 
בשניהם נדרש המודיעין לשינוי הפרדיגמה המושגית ולהיערכות 
הביטחון  שירותי  עמדו  אף  הערבי"  ב"אביב  חדשה.  מציאות  מול 
עם  מזוהים  היותם  מתוקף  הישרדות,  מאבק  בפני  הערביים 
המשטרים שאותם יצאו המפגינים להחליף. האנתפאדה “נפלה בין 
כיסאות" המודיעין הישראלי, כאשר השב"כ, אמ"ן, מתאם הפעולות 
בשטחים והמינהל האזרחי כולם חולקים באחריות להבנת השטח 
)חדשה  המהומות החדשה  תופעת  מול  האיסוף  מערך  ולהפעלת 

בהיקפה וחדשה בנחישות המפגינים(.

ביטוי	 לידי	 באה	 הערבי"	 וב"אביב	 באנתפאדה	
על	 ומשפיע	 האירועים	 את	 שמניע	 “ההמון"	 תופעת	
קבלת	ההחלטות	של	השלטון.	המודיעין	נדרש	כאן	
להתמודד	עם	כוח	חדש.	לא	מרכז	קבלת	החלטות	
אלא	עשרות	ומאות	אלפי	אנשים	פרטיים	המרכיבים	

את	הקולקטיב	הקרוי	“המון"

באנתפאדה וב"אביב הערבי" באה לידי ביטוי תופעת “ההמון" שסר 
ומשפיע  האירועים  את  שמניע  השלטון,  של  הקשה  מידו  פחדו 
על קבלת ההחלטות של השלטון. המודיעין נדרש כאן להתמודד 
עם כוח חדש. לא מרכז קבלת החלטות אלא עשרות ומאות אלפי 
כאן  יש  “המון".  הקרוי  פרטיים המרכיבים את הקולקטיב  אנשים 
של  הנמוכה  החתימה   - לאיסוף  הנוגע  בכל  ביותר  קשה  בעיה 
המונים  של  אד-הוק  בהתארגנות  שמתחיל  הפוליטי,  התהליך 
היוצאים לרחוב בלי שניתן לזהות את התהליך עם דמות ספציפית. 
קשה לדעת כצד ייטה מאזן הכוחות ומי מוביל הטיה זו. אי-אפשר 
יומינטית משמעותית של סוכנים.  יעד להפעלה  לדעת היכן קיים 
יעילות במצב שבו התקשורת היא בעל פה  מערכות סיגינט אינן 
או צבאיות.  ולא במערכות קשר ממלכתיות  בכיכרות,  וברמקולים 
כאוטיים  גופים  של  התנהגות  לחזות  נדרש  מצדו  המחקר  מערך 
כמו ההמונים - משימה כמעט בלתי אפשרית. במצב של מודיעין 
“קלאסי" - מדינה מול מדינה - אפשר לנתח את דמותם של המנהיג 
או ההנהגה ולצפות את כוונותיהם. קשה הרבה יותר לנתח המון 
שאין בו “מנהיגים פוליטיים", אלא הוא מורכב מהרבה מאוד פרטים 
שלכל אחד דעה משלו. על רקע זה צמח לאחרונה בארה"ב המושג 
“חוכמת ההמון", כשווה ערך לקבלת החלטות שקולה במרכז קבלת 
החלטות ממסדי. האתגר המודיעיני הוא כיצד להתמודד עם תופעה 
כזאת, איסופית ומחקרית. השאלות המתעוררות והמצריכות עיון 
ובנוי לאתגר כזה?  מיוחד הן: האם הממסד המודיעיני אכן מיועד 
ההמון"  “חוכמת  עם  להתמודד  המאמץ  האם  מתפקידו?  זה  האם 
ניתן  צריך לבוא על חשבון המאמץ מול מקבלי ההחלטות? האם 
בדומה  התופעה  עם  מחקרית  להתמודדות  מודלים  ליצור  בכלל 

למחקרי שוק ושיווק הנהוגים במודיעין העסקי?
 )ועל כך ראו גם במאמר הבא(

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

מודיעיון
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אבנר ברנע
במכללה האקדמית  למודיעין תחרותי  מרצה  חיפה,  באוניברסיטת  דוקטורנט 
תחרותי,  למודיעין  אסטרטגי  יועץ  מערבי,  גליל  האקדמית  ובמכללה  נתניה 
avnerpro@netvision.net.il                                        לשעבר בכיר בשב“כ

נראו  העסקי-תחרותי  המודיעין  ותחום  הלאומי  המודיעין  תחום 
כשני תחומים שונים שאין ביניהם כל קשר. בשנים האחרונות, עם 
ההתקדמות שחלה במחקר האקדמי במודיעין התחרותי, מתברר 
להצביע  ואף  התחומים  שני  של  השוואתי  ניתוח  לבצע  שניתן 
הוא  במיוחד  המעניינים  הנושאים  אחד  ביניהם.  גומלין  יחסי  על 
והשאלה  התחומים  בשני  מודיעיניים  כישלונות  בין  ההשוואה 
כיצד ניתן למנוע אותם וכן השאלה האם כל אחד מהתחומים יכול 

להסתייע בניסיון שנצבר בתחום האחר כדי לשפר את יכולותיו.

על יכולת מודיעינית
זה שנים רבות מוכרת יכולת מודיעינית כאחת מהיכולות הבסיסיות 
מּודעים מקבלי  העולם השנייה  מאז מלחמת  במיוחד  מדינה.  של 
בתהליך  קריטי  ואף  חשוב  מרכיב  הוא  שמודיעין  לכך  ההחלטות 
קבלת החלטות לאומי, ודרישתם לקבל מודיעין איכותי היא רבה. 
לפני  להתבסס  החל  לאומי  מודיעין  בנושא  האקדמי  המחקר 
יחסים  מלימוד  ומהווה חלק  הוא מקיף, משפיע  וכיום  כ-50 שנה 

בינלאומיים.
החל   )Competitive Intelligence( העסקי-תחרותי  המודיעין 
המחצית  מאז  ובמיוחד  ה-80,  בשנות  רק  ולהתמסד  להתפתח 
השנייה של שנות ה-90, על בסיס לימוד תורת המודיעין הלאומי. 
בסביבה  השינויים  בקצב  לגידול  המידע,  למהפכת  במקביל 
התחרותית ולהפיכת התחרות לבעלת מאפיינים גלובליים - החלו 

גם פעילות מחקרית מקיפה ולימוד אקדמי מסודר בתחום זה. 

הדמיון בין שתי הדיסציפלינות
התחרותי  המודיעין  של  וזו  הלאומי  המודיעין  של  הדיסציפלינה 
 .)The Intelligence Cycle) המודיעין“  “מחזור  על  ומבוססות  דומות 
איסוף,  הצי“ח,  הגדרת  שלבים:  חמישה  בן  שיטתי  תהליך  זהו 
תתבצע  המודיעין  פעילות  כי  המבטיח  והפצה,  ניתוח/עיבוד  מיון, 
תחת איזונים ובלמים. המודיעין העסקי-תחרותי אימץ לחיקו את 
עם  לצרכיו,  אותה  ומיישם  המוכרת  המודיעינית  הדיסציפלינה 
המודיעין  של  לרשותו  העומדים  המשאבים  נדרשות.  התאמות 
התחרותי מצומצמים יחסית, ולכן ביכולתו להתעניין בפחות נושאי 
הסתפק  לא  דרכו  מתחילת  זאת,  עם  מידע.  בפחות  ולטפל  עניין 
המודיעין התחרותי רק במעקב אחרי האיומים מצד המתחרים או 
במעקב אחר התפתחויות טכנולוגיות משמעותיות - כגון מדפסת 
הדיגיטלי  הצילום  הדיו,  הזרקת  מדפסת  את  שהחליפה  לייזר 

שהחליפו  פלסטיק  וחומרי  הכימי  הצילום  סרט  את  שהחליף 
בשווקים  המגמות  את  ניתח  גם  הוא  אלא   - וכו’  זכוכית  מתכות, 

בדגש על הבנת רצונות הלקוחות.
הוא  לתחרותי  לאומי  מודיעין  בין  הבולטים  הדמיון  מקווי  אחד 
המרב  את  להפיק  ההחלטות  למקבלי  לגרום  המתמשך  בניסיון 
והביטחוני,  העסקי  תחומים,  בשני  לידיעתם.  המובא  מהמודיעין 
היתר  בין  קרובות,  לעתים  המשתנה  התמונה  בגיבוש  קושי  קיים 
 )Noises( ורעשים   )Signals( אותות  בתוכה  שפועלים  מאחר 
שקשה להעריך את משמעותם. דמיון נוסף הוא בהיות המודיעין 
בשני התחומים פרואקטיבי וחותר להשיג מידע כדי לקבל התרעה 
בזמן בדבר השינוי המתרחש בסביבה החיצונית ומשמעותו. בשני 
לעתים  הוא  ההחלטות  מקבלי  בפני  המונח  המודיעין  התחומים 

קרובות קטליזטור לפעולה.

לאומי	 מודיעין	 בין	 הבולטים	 הדמיון	 מקווי	 אחד	
למקבלי	 לגרום	 המתמשך	 בניסיון	 הוא	 לתחרותי	
המובא	 מהמודיעין	 המרב	 את	 להפיק	 ההחלטות	

לידיעתם

בתחומים  הן  עוסק  הלאומי,  המודיעין  כמו  התחרותי,  המודיעין 
מהגדרת  נובעים  הדברים  האסטרטגיים.  בתחומים  והן  הטקטיים 
כלל  בדרך  זאת,  עם  המודיעין.  צרכני  ודרישות של  שונים  צרכים 
מודיעין  בעיקר  לקבל  מבקשים  הבכירים  ההחלטות  מקבלי 
אסטרטגי. בתחום העסקי פועל המודיעין התחרותי לעתים קרובות 

בשיתוף פעולה הדוק עם יחידות התכנון האסטרטגי והשיווק.

מיצוב המודיעין בתחום העסקי
הוא  מודיעין  כי  גוברת בתחום העסקי ההכרה  בשנים האחרונות 
לחברה  הנדרשות   )Core Capabilities( הליבה  מיכולות  אחת 
שיקדמו  אחרות  יכולות  כמו  החלטות,  קבלת  בתהליך  עסקית 
אותה בסביבת התחרות כגון שיווק, מכירות, מחקר ופיתוח, תפעול, 
משאבי אנוש וכו’. עד אמצע שנות ה-90 לא היה ברור מאליו הצורך 
היה  לא  שבו  בעולם  למעמדם  הגיעו  מנהלים  תחרותי.  במודיעין 
מודיעין תחרותי ממוסד ולכן למדו להסתמך על מידע לא סדור, על 

“תחושות בטן“ ועל ניסיון מצטבר. 
המודיעין התחרותי טרם התמסד סופית ועדיין לא תפס את מקומו 
הראוי אצל מקבלי ההחלטות. שנים רבות היה המודיעין התחרותי 
ממוקד בעיקר בתחום הטקטי, בבחינת מהלכיהם של המתחרים 
בשנים  הקצר.  הזמן  בטווח  כוונותיהם  על  בעמידה  או  בהווה 
האחרונות גוברת ההכרה כי היתרון היחסי של המודיעין התחרותי 

מודיעין לאומי, מודיעין 
עסקי-תחרותי ומה שביניהם
בעשורים האחרונים החל להתפתח תחום חדש בעולם העסקי: המודיעין התחרותי  מה בין המודיעין הזה 
למודיעין הלאומי? במה דומים האתגרים שעמם מתמודדים שני התחומים והכישלונות שהם נוחלים? וכיצד 

יכול כל אחד מהתחומים להסתייע בניסיון שצבר האחר?

ודיעיון



43גיליון 65 פברואר 422013 גיליון 65 אדר תשע”ג

ולהעריך  הוא בתחום האסטרטגי, בסיוע לחברה העסקית להכיר 
את המתרחש סביבה ולתרום לתכנון הפעילות וההיערכות לשנים 

הקרובות. 

בשנים	האחרונות	גוברת	בתחום	העסקי	ההכרה	כי	
	)Core	Capabilities(	הליבה	מיכולות	אחת	הוא	מודיעין
הנדרשות	לחברה	עסקית	בתהליך	קבלת	החלטות,	
כמו	יכולות	אחרות	שיקדמו	אותה	בסביבת	התחרות	

כגון	שיווק,	מכירות,	תפעול	וכו’

מהו האתגר שעמו מתמודד המודיעין?
גורמי האיסוף מצליחים  במודיעין העסקי,  כמו  הלאומי,  במודיעין 
להעריך  המסייע  משמעותי,  ואף  מספק  מידע  להביא  כלל  בדרך 
נכונה את האיום ואת משמעותו. מודיעין בתחום העסקי-תחרותי, 
שלא כמו המודיעין הלאומי שלרשותו עומדים מידע סודי וייחודי 
ופעילותו  החוק,  פי  על  לפעול  מקפיד  מאוד,  גדולים  ומשאבים 
מיוחד  קושי  יצירת  משום  בכך  אין  אך  גלוי,  מידע  על  מבוססת 
מכבר  זה  פיתח  העסקי  המודיעין  החיצונית.  הסביבה  בהבנת 
ובשימוש  החברתית  המדיה  אחר  במעקב  משמעותיות  יכולות 
החלטות,  קבלת  בתהליך  נוסף  ככלי  מכך  המתקבלות  בתובנות 
ועל כך הצביעה לאחרונה חברת הייעוץ העסקי המובילה בעולם 
“מקינזי“. במאמר שפרסמה נאמר כי פותחו בתחום העסקי גם כלי 
ניתוח מתקדמים לטיפול במידע העצום המגיע מהמדיה החברתית. 
גם המודיעין הלאומי נותן משקל הולך וגדל למידע גלוי המתגלה 
כבעל איכויות שאין להתעלם מהן. עם התפתחות רשת האינטרנט, 
העסקי  העולם  נהפך  החברתית  המדיה  ובמיוחד  המידע  מהפכת 
להרבה יותר שקוף ממה שהיה בעבר. הקושי להגיע למידע חשוב 
יורד בהדרגה, והבעיה העיקרית היא התמודדות עם כמויות המידע 
העצומות. עיקר הקושי הוא בפיתוח יכולות להפיק תועלת מהמידע 
ולנתח אותו נכון. בקהילת המודיעין האמריקאית עלתה חשיבותו 
בהבנת  הצורך  בעיקר  הערבי“,  “האביב  מאז  הגלוי  המודיעין  של 
מגמות, העדפות ותפיסות בקרב קהלים רחבים, תחום שבו העולם 

העסקי מנוסה בין היתר באמצעות המחקר והמודיעין השיווקי.

 המודיעין	העסקי	פיתח	זה	מכבר	יכולות	משמעותיות	
בתובנות	 ובשימוש	 החברתית	 המדיה	 אחר	 במעקב	
המתקבלות	מכך	ככלי	נוסף	בתהליך	קבלת	החלטות.	
גם	המודיעין	הלאומי	נותן	משקל	הולך	וגדל	למידע	

גלוי	המתגלה	כבעל	איכויות	שאין	להתעלם	מהן

בתחום העסקי אחד מגורמי האיסוף המשמעותיים ביותר, מההיבט 
האיכותי, הוא עובדי החברה עצמם. מאחר שלרבים מהם קשרים 
עם גורמים שמחוץ לחברה שלהם במסגרת תפקידם, הם נחשפים 
יתרון תחרותי ושימורו. הדבר  למידע חשוב היכול לסייע בהשגת 
עם  קשרים  לבנות  העסקיות  בחברות  המודיעין  אנשי  את  מחייב 
העניין  נושאי  בדבר  אותם  ולתדרך  הרלוונטיים  החברה  עובדי 
העסקי  בתחום  כי  יודגש  לידיעתם.  המגיע  מידע  מהם  לקבל  וכן 
לפי  גם  כלל  ובדרך  לפי החוק  על פעילות  ישנה שמירה קפדנית 
קוד אתי, ופירמות מקפידות לפעול בדרך זו. בשנים האחרונות, עם 
ההתפתחות המהירה של המדיה החברתית, מקיימות חברות רבות 
את הקשר עם עובדיהן, המכירים את סביבת התחרות, באמצעות 

מערכות מדיה חברתית פנימיות אשר לגורמים שמחוץ לחברה אין 
גישה אליהן.

כישלונות מודיעיניים בעולם הלאומי והעסקי
“הפתעה  היא   CIA-ה פי  על  מודיעיני  כישלון  של  ההגדרות  אחת 
נכונות, חסרות  לא  לארגון שנובעת מהשערות  הנגרמת  שיטתית 
“הפתעה  הוא  מודיעיני  כישלון  אחרת  הגדרה  פי  על  לקויות“.  או 
או  מהתעלמות  במידע,  מחוסר  נכון,  לא  ממידע  הנובעת  ארגונית 
מהשערות לקויות“. לעתים קרובות המשמעות היא אי-זיהוי בזמן 
היוזם  לצד  מהותי  יתרון  נותן  מימושו  אשר  משמעותי,  איום  של 
וכתוצאה מכך נגרם נזק משמעותי לצד האחר. בחינת הכישלונות 
ניתן  רבים  במקרים  כי  למסקנה  מובילה  להתרחשותם  והסיבות 
ממחסור  נובעים  אינם  כלל  בדרך  הכישלונות  אותם.  למנוע  היה 
המידע  של  נכונה  בהבנה  מקשיים  הנראה  ככל  אלא  במידע 
הזמין, בניתוח המשמעויות ובהצגת האיום, וכן כתוצאה מכשלים 
ובהערכת  מודיעינית“  “תרבות  של  ביישום  מקשיים  ארגוניים, 
מחדירת  כתוצאה  אף  ולעתים  מוכרים  ובלתי  חדשים  איומים 
שיקולים פוליטיים להערכות המודיעיניות. יהושפט הרכבי הדגיש 
ומקושי  את האי-הבחנה באיומים כתוצאה מכשלים קוגניטיביים 
לייצר תמונה מציאותית. לאחר שמתרחש כישלון מודיעיני ברמה 
הלאומית, בדרך כלל נערכת בדיקה מקיפה של הסיבות לכישלון 
לציבור  גדולה  חשיפה  לכך  ומתלווה  בעתיד,  ממנו  להימנע  כדי 
מתקפות  רוב  לפני  כי  יצוין  והשלכותיו.  הכישלון  משמעות  בגין 
הפתע מאז 1939 טענו קהילות המודיעין שהמתקפה אינה קרובה, 
את  חזה  שלא  על  המודיעין  את  ההחלטות  מקבלי  האשימו  ולכן 

מודיעיון

יהושפט הרכבי, ראש אמ"ן 1959-1955. הדגיש את האי-הבחנה באיומים 
כתוצאה מכשלים קוגניטיביים ומקושי לייצר תמונה מציאותית
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ודיעיון
המתקפה. הציפיות לשיפור איכות המודיעין עם הגידול במשאבים 
לא התממשו, יכולות המודיעין )האמריקאי והבריטי( לא השתפרו 

בשנים האחרונות, והסיבות לכשלים נותרו כשהיו.

בקהילת	המודיעין	האמריקאית	עלתה	חשיבותו	של	
המודיעין	הגלוי	מאז	“האביב	הערבי“,	בעיקר	הצורך	
קהלים	 בקרב	 ותפיסות	 העדפות	 מגמות,	 בהבנת	
רחבים,	תחום	שבו	העולם	העסקי	מנוסה	בין	היתר	

באמצעות	המחקר	והמודיעין	השיווקי

לפירמה  משמעותית  כהפתעה  מוגדר  עסקי  מודיעיני  כישלון 
הנגרמת כתוצאה מהערכה מוטעית של סביבת התחרות. בתחום 
פחות  מכישלונות  לקחים  והפקת  מקיף  בדיקה  תהליך  העסקי 
ההכרה  בהדרגה  חודרת  האחרונות  בשנים  זאת,  עם  מקובלים. 
נמצאים  התחרותית  בסביבה  עסקיים  לכישלונות  הסיבות  בין  כי 
בסביבה  בשינויים  להבחין  מנהלים  של  קשיים  חסר,  מודיעין  גם 
שהובא  מהמודיעין  החלטות  מקבלי  של  התעלמות  העסקית, 
מוכרת  לרצותם.  כוונה  מתוך  להם  שהוגש  מוטה  ומידע  לפניהם 
“איים“  בתוכן  קיימים  הפירמות  של  גודלן  בגין  כי  התופעה  גם 
קטנות  לקבוצות  או  לבודדים  זמינים  אשר  איכותי,  מודיעין  של 
ובהגשתה למקבלי  בגיבוש תמונת המודיעין  אינם משתלבים  אך 
המודיעין  לצורכי  מודעות  מחוסר  כתוצאה  כלל  בדרך  ההחלטות, 
במידע. בתחום העסקי  ללא שיתוף  כוח  עמדות  מרצון לשמר  או 
פועלים זה שנים רבות כדי לשתף במידע פנימי וגם תחרותי רבים 
בתוך הארגונים לאחר שהגיעו למסקנה כי שיתוף במידע הוא אחד 
נושא  הלאומי  בתחום  העסקי.  התחרות  כושר  לחיזוק  האמצעים 
השיתוף במידע הוא אחד הלקחים החשובים של ועדת החקירה 
על מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר 2001. לדעת הוועדה, הסודיות 
לכישלון  המרכזיים  הגורמים  בין  היו  מידתיים  הבלתי  והמידור 

המודיעיני בסיכול המתקפה הזאת. 

במודיעין	הלאומי	רגילים	לבחון	ארגוני	יריב	בהסתמך	
גלוי	 מודיעין	 באיסוף	 מנוסים	 ולא	 סודי	 מידע	 על	
גדולים,	 קהלים	 על	 גדולות	 מידע	 כמויות	 ובניתוח	
השימוש	 בגין	 רב	 ניסיון	 העסקי	 לעולם	 שבהם	
דרישות	 לזיהוי	 גלוי	 ובאיסוף	 שיווק	 במחקרי	

והעדפות	של	צרכנים

המחקר האקדמי על כישלונות בתחום העסקי לא מרבה להדגיש 
את הכישלון המודיעיני, אלא בוחן נסיבות אחרות כגון מוצרים לא 
כישלון  המתחרים,  לצעדי  איטית  תגובה  לקוי,  תמחור  מתאימים, 
עסקיים  בכישלונות  גם  המקרים,  ברוב  וכו’.  מנהלים  של  אישי 
בזמן סביר  ניתן לתיקון  הוא  גבוה,  גדולים, כאשר מחיר הכישלון 
ברמה  מודיעיניים  כישלונות  של  מההשלכות  פחות  מדאיג  ולכן 
החלפת  כגון  עסקיים  לכישלונות  מקובלים  פתרונות  הלאומית. 
הנהלה בכירה וביצוע שינויים ארגוניים פנימיים מתעלמים בדרך 
כלל מחוסר במודיעין או מתשומת לב לקויה של מקבלי החלטות 
למידע שהיה ומתמקדים בכשלי היערכות ובביצועים ירודים. בכל 
העולם וגם בישראל גובר מספרם של המנהלים המגיעים לתובנה 
ולכן  כי מודיעין איכותי המגיע בזמן הוא קריטי להצלחה עסקית 
פועלים להטמעת הדיסציפלינה של המודיעין התחרותי בארגוניהם.

מהמודיעין  ללמוד  מה  יש  הלאומי  למודיעין  האם 
התחרותי?

במשך שנים החשיבה המקובלת הייתה כי המודיעין העסקי לומד 
מהמודיעין הלאומי בכמה תחומים: 1( הטמעת התהליך המודיעיני 
בפעילות העסקית; 2( מיקוד פעילות המודיעין סביב צי“ח המתעדכן 
באופן שוטף; 3( יחסי גומלין בין המודיעין למקבלי ההחלטות; 4( 
בסביבת  איומים  על  התרעה  לצורך  מעידים“  ב“סימנים  שימוש 
עיקריים,  לקוחות  מול  קשיים  שוק,  נתח  איבוד  כגון  התחרות 
ירידה בהתעניינות הנהלה בכירה במתחרים, התעלמות ממתחרים 

חדשים, איחור בתגובה לשינויים וגם חוסר ידע על המתחרים.
גרסה בטעות במשך שנים רבות שאין  קהילת המודיעין בארה“ב 
בוועדות  שגורמים  אף  זאת  העסקי.  מהמודיעין  ללמוד  מה  לה 
המודיעין של הקונגרס וכן מומחי מודיעין ניסו לשכנעה בטעותה. 
בהסתמך  יריב  ארגוני  לבחון  רגילים  הלאומי  במודיעין  כי  מתברר 
כמויות  ובניתוח  גלוי  מודיעין  באיסוף  מנוסים  ולא  סודי  מידע  על 
מידע גדולות על קהלים גדולים - לדוגמה, לצורך זיהוי מוקדם של 
התקוממות אזרחית או של שינוי מגמות בקרב קהלים המאיימים 
השימוש  בגין  רב  ניסיון  העסקי  לעולם  שבו  קיים,  שלטון  על 
במחקרי שיווק ובאיסוף גלוי לזיהוי דרישות והעדפות של צרכנים. 
“האביב הערבי“, כפי שצוין על  הכישלון המודיעיני בחיזוי אירועי 
ידי סגן ראש ה-DIA דיוויד שאד, הביא גופי מודיעין בארה“ב לבחון 
רחבים  קהלים  של  עמדות  בניתוח  הרלוונטי  העסקי  הניסיון  את 
שעושות  כפי  האקדמיה,  עם  בשיתוף   Crowd Sourcing הנקרא 
זה מכבר חברות גלובליות רבות וביניהן אינטל, HP, דל, גוגל, אלי 
נוסף  וג’נרל אלקטריק. תחום  לילי )תרופות(, פרוקטר אנד גמבל 
שבו עושה המודיעין האמריקאי ניסיון ללמוד מהעולם העסקי הוא 
רב  עסקי  ניסיון  נצבר  שבו   )Prediction Markets( שווקים  חיזוי 
התרעות  לקבל  ואף  בשווקים  ומגמות  כיוונים  להעריך  המאפשר 

מוקדמות על שינויים צפויים. 

בהתמדה	 חותרים	 תחרותי	 במודיעין	 העוסקים	
להגיע	לרמה	מקצועית	המקובלת	במודיעין	הלאומי	
ורואים	בו	מודל	נכון	לטיפול	במידע,	לניהול	המודיעין	

ולמעורבות	בקבלת	החלטות

סיכום
לרמה  להגיע  בהתמדה  חותרים  תחרותי  במודיעין  העוסקים 
מקצועית המקובלת במודיעין הלאומי ורואים בו מודל נכון לטיפול 
במידע, לניהול המודיעין ולמעורבות בקבלת החלטות. הכישלונות 
אי- כולל  האחרון,  בעשור  האמריקאי  המודיעין  של  המודיעיניים 

חיזוי אירועי “האביב הערבי“, הביאו גופי מודיעין בארה“ב לנכונות 
של  עמדות  בניתוח  העסקי  בתחום  הרלוונטי  הניסיון  את  לבחון 
קהלים גדולים, בביצוע תחזיות ובמדידת ערך המידע, כפי שמוכר 
ללמוד  הלאומי  המודיעין  על  כי  נראה  העסקי.  בעולם  היטב 
כיצד  לבחון  כדי  העסקי,  מהתחום  בכללן  אחרות,  מדיסציפלינות 
העסקי  לעולם  להיפתח  עליו  זה  לצורך  יכולותיו.  את  לטייב  יוכל 
יכולות  בפיתוח  בידיו  לסייע  היכולה  פתוחה  חשיבה  ולהטמיע 
חדשות, שלאחר ביצוע התאמות יוכלו לסייע לו בעמידה באתגרים 

 .הקשים העומדים לפתחו

רשימת המקורות מופיעה באתר המל“מ, בגרסה האינטרנטית של 
הגיליון בעמ’ 49 
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מודיעיון
מלחמות הצללים 

המוסד וקהילת המודיעין
מאת: יוסי מלמן ודן רביב 

הוצאת ידיעות ספרים, 2012, 516 עמודים

ספרים רבים נכתבו על המודיעין הישראלי, חלקם בידי אנשי מודיעין 
שכתבו ביוגרפיות על פועלם, אחרים על ידי עיתונאים וחוקרים, וספר 
מקיף אחד שיכול להיחשב הכי “רשמי“ פורסם ביוזמת המרכז למורשת 
המודיעין. סדרה היסטורית חשובה על שנותיו הראשונות של המודיעין 

הצבאי כתב פרופ’ יואב גלבר.
ספרם של יוסי מלמן ודן רביב שיצא לאחרונה מקיף את רוב העשייה 
המודיעינית הישראלית הניתנת לפרסום מראשיתה ועד ימינו בכתיבה 

עיתונאית קולחת, ללא יומרה להיות ספר היסטורי.
מאות  וכולל  אקראי  בסדר  ומבצעים  פרשיות  סיפורי  רצוף  הספר 
פרטים היסטוריים מדויקים על נושאים מגוונים שהיו באחריות אמ“ן, 
המוסד, שב“כ, נתיב ואף המלמ“ב )אף שאינו גוף מודיעיני במשמעותו 

המילולית(.
הערות- להוסיף  הקפידו  המחברים 
אסמכתאות לאמירות רבות על בסיס 
בעבר,  שפורסמו  וספרים  מאמרים 
אך גם הרבה ציטוטים משיחות עם 

אנשי מודיעין רבים במהלך השנים.
מלמן ורביב מגלים ידענות מופלגת 
בנבכי המודיעין, וכך יש להם יכולת 
למתוח ביקורת על תהליכים כמו 
ובמוסד  בחמ“ן  היומינט  למשל 
גם  אך  רבים  הישגים  שנחל 

כישלונות לא מועטים.
בספר  בולט  טבעי  באופן 
למבצעי  שניתן  הרב  המשקל 
ידי  על  אנושי  מודיעין 
ופחות  ואמ“ן,  שב“כ  המוסד, 

הסוכנויות  של  חלקן  מפורט 
הסיגינט  האחרונות:  בשנים  המובילות 

והוויזינט, אשר אינן נתונות עדיין לחשיפה מלאה של סיפורים 
עסיסיים כמו ביומינט. המחברים חוזרים שוב ושוב על החשיבות 
שיש להעניק ליומינט, כאילו מישהו דואג להצניע את תרומתו 

של התחום הזה לאחרונה. 
לפי השבחים שחלקו המחברים לצנזורה הצבאית בהקדמה, 
ניתן לשער כי היא נהגה איתם בפתיחות האופיינית לצנזורה 
אי- להרגיש  עשויים  המודיעין  ותיקי  האחרונות.  בשנים 
נוחות בקריאה חשופה על מבצעים, אך הצנזורית הראשית 
אמרה לי בעקבות המחמאות שהוזכרו לעיל כי נהגו בו כמו 
בכל פרסום אחר ועל כן אין בספר משום פגיעה בביטחון 

המדינה.
כאן  יש  כזה.  ספר  לפרסם  היה  יכול  לא  מודיעין  איש 
מודיעין,  של  היסטורי  בספר  ייכללו  לא  אשר  פרטים 
ובחלקם הפרטים לא חייבים להיות האמת לאמיתה. גם 
אם אין בספר חידושים רבים, הוא עושה סדר ומקל על 
מי שמחפש מידע לקראת הכנת אירוע, כנס, כתיבה או 

הרצאה בנושאי מודיעין.
בספר  מוצאים  היינו  לא  אשר  בספר  חידושים  שני  אציין  זאת  בכל 

מודיעין וספר
לתקיפת  שקדם  המודיעיני  האיסוף  הוא  הראשון  “רשמי“:  היסטורי 
הכור הגרעיני בסוריה, כולל הפריצה לחדרו של יו“ר הוועדה לאנרגיה 
תוכנית   - השני  שלו.  מהמחשב  מידע“  ו“שאיבת  סוריה  של  אטומית 
היו“ר לשעבר  המוסד לפרוץ לחשבון הבנק של מוחמד אל-בראדעי, 
של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, להפקיד שם סכומי כסף 

ואחר כך להפיץ כי הוא מקבל שלמונים מאיראן.
יש בספר מפתח אישים מצוין המאפשר לאתר את המידע הרלוונטי. 
זהו ספר הנקרא פרקים-פרקים ויכול לשמש מקור מצוין למתעניינים 

במודיעין הישראלי.
תא“ל )מיל’( אפרים לפיד

תחנות חיי
מאת: נעים מנדלאוי

הוצאת דוקוסטורי בע״מ, 2012, 204 עמודים

על המבצע של המוסד שבו נחת הטייס מוניר רדפא בישראל עם המיג 
העיראקי נכתבו - ובצדק - נרטיבים רבים. אולם על פי דברי מקי 
עברון, לשעבר ראש שלוחת המוסד באיראן, מבצע “יהלום“ לא 
היה יוצא לפועל לולא שלושה יהודים אמיצים ופעלתנים: יוסף 

שמש, נעים מנדלאוי ובניק פנחס.
שמש, המכונה אבו יעקוב, היה איש עסקים עיראקי וקיים מערכת 
יחסים חברית עם קמיל, רווקה צעירה ממוצא נוצרי אשורי, פלג 
הקדיש.  אמירת  הוא  וליהודים  להם  שהמשותף  נוצרים  של  קטן 
אחותה של קמיל הייתה נשואה לטייס מוניר רדפא, שהחל כטייס 

מיג 19 ועבר הסבה למיג 21 - המתקדם בסוגו.
יוסף שמש וחברו הטוב נעים מנדלאוי, שעמו היה נפגש באיראן לרגל 
תועלת.  להביא  עשוי  המיוחד  שהקשר  היטב  שניהם  הבינו  עסקיו, 
הרעיון שהגו השניים היה להרחיב את הקשר עם קמיל ולהגיע דרכה 
לחופשה  הצעירה  את  להזמין  הציע  מנדלאוי  רדפא.  מוניר  סגן  אל 
הצליח  הוא  המשכנע.  תפקיד  את  עצמו  על  לקח  ולמעשה  באיראן 
להסביר לה שהיות שאברהם אבינו הגיע במקור מאשור, היא נחשבת 

ליהודייה. 
לווה  ב-1962,  בפועל  שהחל  מרתק,  מבצע  נרקם  הזה  מהחיבור 
עם  ובמפגש  באתונה  סוערים  במפגשים 
הוצאת  את  כלל  באירופה,  הטייס 
משפחתו של רדפא מעיראק והסתיים 
ב-16 באוגוסט 1966 - אז נחת רדפא 
בשלום עם המיג בבסיס חצור, כששני 
מנדלאוי  אותו.  מלווים  מיראז’  מטוסי 
מספר ששמע את “החדשות“ על עריקת 
הטייס וחייך בסיפוק. את הסיפור המלא 

הוא מביא בספרו “תחנות חיי“. 

נעם טפר
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חילוץ   - שושן  “מבצע  המאמר  על 
מחוף לחוף", גיליון 64, אוקטובר 2012

למען הדיוק בכתבה הנהדרת על מבצע החילוץ של צעירים וצעירות 
יהודים מסוריה דרך לבנון - ובלי שזה יפגע בזכויותיו הרבות של 
יקירנו אבו סחייק, ובהסכמתו - צריך לרענן את הזיכרון כי ראשית 
הח"מ  ידי  על  נעשו  מבירות  חברו  וגיוס  הבכיר  הכומר  עם  הקשר 
לפני שהאחריות  הימי,  בנתיב  כולל התיאומים הראשונים  ב-1970, 

על המחלקה הועברה מהח"מ לאבו סחייק.

ועוד לפני הנתיב הימי, באותה שנה, הבאנו ארצה קבוצה ראשונה 
של תריסר צעירות וצעירים בהברחה דרך הגבול ההררי ליד ראש 
ולראיה מצורפת להלן תמונה מן האירוע כששר הביטחון  הנקרה. 
דיין  של  לצדו  עמם.  להיפגש  בצת  למנחת  השכם  בא  דיין  משה 

האלופים מוטה גור וקותי אדם, ומאחוריו עומד הח"מ.

אליעזר )גייזי( צפריר

על הסרט התיעודי “שפתיים חתומות", 
שודר בערוץ 1 ב-12.11.12

ארגוננו אמון על האמת והדיוק, ועל כן, ולכבודו של חתן הסרט חקה 
)יצחק חופי(, ראוי להעיר:

קרב  היפה על  הסיפור  הוצג  הכורדים  עם  שלנו  הרומן  בהקשר   .1
האירוע  אבל  ושמורות,  ידועות  צורי  ידידנו  של  וזכויותיו  הנדרין, 
לא היה בתקופת חקה כראש המוסד, אלא בתקופת מאיר עמית. 
נוסף על כך, הסיפור על 12 אלף עיראקים הרוגים רחוק מאוד-מאוד 
מהמציאות. חוסלה חטיבה עיראקית, מתוכה לא יותר מכמה מאות 
הרוגים, והשאר שוחררו על ידי מולא מוצטפה ברזאני לאחר נאום 

“ציוני", גם כי לא היה לכורדים אוכל בשבילם.

משמעותיים  אירועים  שני  עוד  חקה  בתקופת  היו  זאת  לעומת   .2
הוא מילוט המשלחת  וחבל: הראשון  ביטוי בסרט,  לידי  באו  שלא 
מכורדיסטאן במרס 1975, לרגל הבגידה של השאה והמפולת. הנמלט 
היה הח"מ )עם עוזרו(, שהיה ראש המשלחת שכיהן הכי הרבה זמן 
)שנה שלמה( וגם כתב ספר מוערך על האירוע )“אנא כורדי"(. השני 
של  האסלאמית  המהפכה  בזמן  מאיראן  הישראלים  מילוט  הוא 
ח׳ומייני בפברואר 1979. ושוב הח"מ היה ראש השלוחה וממונה על 

תוכנית החירום ועל פינוי כל הישראלים, וגם כתב ספר מוערך על 
האירוע )“שטן גדול שטן קטן"(. בשיבה ארצה, לאחר שחקה הצנוע 
המתין בחדר צדדי, הוא כמעט פוקק את עצמותיו של הח"מ ואמר: 
“כבר הגשתי לראש הממשלה בגין את התפטרותי מתוך אחריות 
למה שקרה לכם". מזל שבגין לא קיבל את ההתפטרות. וכבר לא 
נדבר על ה"פלונטר" של לבנון. כפי שניתן להבין, לא הייתה צריכה 

להיות בעיה צנזורלית בהבאת הדברים.

אליעזר )גייזי( צפריר

שהיה  הביטוח  “סוכן  המאמר  על 
לסוכן כפול", גיליון 64, אוקטובר 2012

ישראל  בארץ  לוין  אלתר  של  המופלאה  וההונאה  הריגול  עלילת 
הראשונה  העולם  מלחמת  בתקופת  הבריטי  המודיעין  בשירות 
נקראת בנשימה עצורה כבדיון שכתב סופר ריגול מוכשר. זהו אכן לב 
העניין. הפרשה, שאליה מתייחס המחבר כאל עובדה היסטורית, לא 
הייתה ולא נבראה אלא במוחו הפורה של עזיז בּכ, המקור העיקרי 
למאמר זה ואף לפרסומים נוספים ששימשו את ד"ר שמעון אביבי. 
עזיז, שכיהן כראש המודיעין המסכל העות׳מאני בזירת ארץ ישראל 
שהתיימר  ספר  אחריה  פרסם  העולם,  מלחמת  בתקופת  וסוריה 
בארץ  והבריטיים  התורכיים  המודיעין  שירותי  פעילות  את  לסכם 
)גרסתו  בשנות המלחמה, אך תוכנו היה בעיקר המצאה מוחלטת 
עולה  כך  הפנטזיה(,  ספרות  בתחום  מצויה  למשל,  ניל"י,  לפרשת 
מהתיעוד הארכיוני הזמין, מספרות הזיכרונות הענפה ומהממצאים 
המחקריים העדכניים בישראל, בבריטניה ובתורכיה. גם סיפורו של 

אלתר לוין נופל בקטגוריית הבדיון. 
יקצר המקום מלתאר את הּפרכות המופיעות במאמר באשר ללוין, 
התיכון.  במזרח  המלחמה  של  הכולל  ולהקשר  הבריטי  למודיעין 

אסתפק בהצבעה על אחדות בלבד:
לוין לא היה קשור מעולם למודיעין הבריטי או לכל גוף בריטי  א. 
ההיסטוריה  במהלכה.  ולא  המלחמה  לפני  לא  אחר,  רשמי 
הרשמית של שירות המודיעין החשאי הבריטי )SIS(, כמו גם 
מסמכי שירות המודיעין המסכל והמודיעין הצבאי הבריטיים 
הציבור(  לעיון  )הפתוחים  המלחמה  בתקופת  התיכון  במזרח 
מעידים בבירור כי עד שנת 1918 לא היה לבריטים בארץ אף 
סוכן יהודי נוסף על אנשי ניל"י, קל וחומר סוכן - יהודי, ערבי 
או אחר - ברמתו כביכול של לוין. להמחשת העניין: שעה שלוין 
הוא  מכרו,  עבור  תנועה  אישור  לסדר  המלחמה  בתום  ביקש 
פנה במכתב תחינה לאלכסנדר אהרונסון, איש ניל"י, ששירת 
ויתווך בין אותו  אז כקצין בריטי, כדי שזה יפעיל את קשריו 
מכר לבין הממשל הצבאי הבריטי. מערך היומינט הבריטי היה 
חש בר מזל אילו קמצוץ בלבד מסיפורי עזיז בּכ על ההישגים 
הסודות  לנבכי  לחדור  הבריטים  המרגלים  של  המופלגים 

שר הביטחון משה דיין וקצינים בכירים במפגש עם צעירים יהודים 
שהוברחו ארצה

יצחק חופי )"חקה"(, מתוך הסרט התיעודי "שפתיים חתומות"

תגובות
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מי היה האיש שהיה ?
יפו  בכיבוש  השתתף  באצ״ל.  פעיל  היה  בצעירותו  ב-1930.  נולד 

ובקרבות שניהל האצ״ל ביהוד.
התגייס לצה״ל, לחיל המודיעין, ושירת כקצין איסוף.

נפץ  מטען  באמצעות  ממוקד  סיכול  לפועל  הוציא  שירותו  במהלך 
שהועבר ליעד על ידי סוכן כפול. היעד היה קצין בכיר שגייס ושיגר 

מפגעים ליישובים בתוך שטח מדינת ישראל.
העיקרית  ומשימתו  במיתלה,  הצנחנים  כוח  עם  צנח  קדש  במבצע 

הייתה חקירת שבויים.
לאחר מלחמת ששת הימים הצטרף למוסד.

עסק בסיוע לכורדים בעיראק, ועיקר פעילותו בהמשך היה הפעלת 
סוכנים.

לו,  שהוטמן  ממארב  קשה  נפצע  אירופית  בבירה  פעילותו  במהלך 
החלים וחזר לפעילות מבצעית.

“קצין  הגדירו  לו  שספד  השירות  מתקופת  ומפקדו  ב-2010,  נפטר 
וג׳נטלמן״ מזן מיוחד, שהולך ונכחד.

האיש שהיה הוא: תא״ל רפי הר לב.   
נולד בנתניה ב-13 בספטמבר 1933, נפטר 

ב-26 במאי 2010.
האוויר,  חיל  13 של  מס׳  טיס  קורס  בוגר 
מונה   1959 במרס  ב-1954.  סיים  שאותו 
אורגנים  טייסת   ,113 טייסת  למפקד 
לבוגרי  מתקדם  אימון  קורס  ששימשה 
ביותר  הצעיר  והיה הטייס  הטיס,  קורס 

שמילא תפקיד זה עד היום.
במאי 1959 קיבל צל״ש מפקד חיל האוויר 

על פעילותו כטייס קרב.
טייסת  1965-1963 היה מפקד  בשנים 

המיראז׳ים 119.
במלחמת ששת הימים היה ראש ענף מבצעים במפקדת חיל האוויר 

וניהל את מבצע “מוקד“ להשמדת חילות האוויר הערביים.
לראש  מונה   1973 ובאפריל  חצור  בסיס  למפקד  1970 התמנה  ביוני 
מודיעין חיל האוויר, תפקיד שבו כיהן במלחמת יום הכיפורים. לאחר 
מכן שירת כראש להק אוויר והתמודד על תפקיד מפקד חיל האוויר.

כאשר אלוף דוד עברי מונה למפקד חיל האוויר ב-1977 פרש תא“ל 
מכן  על ולאחר  אל  למנכ“ל  למשנה  והתמנה  האוויר  מחיל  לב  הר 
למנכ“ל, תפקיד שבו כיהן במשך 14 שנים )1996-1982(. שירת כמנכ“ל 

וכיו“ר הדירקטוריון של ארקיע בשנים 2008-2005.
היה המנכ“ל הראשון של מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל.

השאיר אישה – שרה, מורה ומחנכת - שני בנים ובת.
למען הגילוי הנאות, זכיתי להימנות עם פקודיו.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם:
רפי סנדלר

פתרונות יש לשלוח למל"מ,
mlm@intelligence.org.il דוא"ל

פקס: 03-5497731 

?כתב  חידה        
dyogenes@netvision.net.il ;יואב דייגי

תא״ל רפי הר לב
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תגובות
וחדרי  משּוטים  תורכים  מטה  קציני  באמצעות  העות׳מאניים 

מיטה מפתים היה אכן קורם עור וגידים.
משדר  נמצא  לוין  של  בביתו  עזיז,  לדברי  כי  כותב  אביבי  ב. 
לא  הבריטים  במציאות  הבריטים.  עם  חשאית  לתקשורת 
הפעילו תקשורת רדיו עם סוכניהם במזרח התיכון בכל תקופת 

המלחמה. 
כתימוכין למעמדו של לוין מציין אביבי כי מפקד חזית סיני  ג. 
והארמיה השמינית התורכית, הגנרל הגרמני פרידריך קרס פון 
קרסנשטיין, כרך בזיכרונותיו את שמו של לוין בזה של ג’מאל 
פאשא, המפקד התורכי בארץ, והציגו כמקורבו. אלא שבספרו 
של קרס פון קרסנשטיין )שתורגם לעברית ונערך על ידי כותב 
שורות אלו( אין לדברים האלה - או למצער לשמו של לוין - 

זכר. 
הונאה,  מבצע  הבריטים  ניהלו   1915 באפריל  כי  כותב  אביבי  ד. 
שתכליתו הייתה לגרום לתורכים להעביר כוחות מארץ ישראל 
העת  שבאותה  בלבד  זו  לא  דבר,  של  לאמתו  סוריה.  לצפון 
כבר התרוקנה הארץ מעיקר הגייסות שהיו בדרכם לחזיתות 
ספורות  יחידות  נותרו  וכאן  וקווקז  גליפולי  מסופוטמיה, 
לדילול  ער  היה  הבריטי  שהמודיעין  בלבד  זו  לא  להגנתה; 
ברמה  הבריטית  ההונאה  פעילות  שתחילת  בלבד  זו  לא  זה; 
מערכתית בחזית זו החלה רק שנה מאוחר יותר )אפריל 1916(; 
אף לו היו הבריטים מנהלים הונאה כזו באותם הימים, מטרתם 
ארץ  לעבר  מהצפון  כוחות  להעתיק  ומכוונת  הפוכה  הייתה 

ישראל, כדי לעכב את שליחתם לחזיתות הפעילות.  
את  לתקוף  התורכים  תכננו   1916 בדצמבר  כי  מציין  המאמר  ה. 
לידי  וכי תוכניותיהם ההתקפיות הגיעו  הצבא הבריטי בסיני, 
רפיח  בקרב  הבריטי  הניצחון  התאפשר  ובכך  האויב  מודיעין 
בינואר 1917. לא היו דברים מעולם. בעת ההיא התורכים היו 
בשלהי נסיגתם מסיני וייצבו קו הגנה חדש באזור רפיח-ניצנה. 
להגיע  מתוכננת  בלתי  להתקפה  תוכניות  יכלו  לא  מאליו 
)למעשה, על מתחם  זו, בקרב על רפיח  זו אף  לבריטים. לא 
מקרונטין הסמוך לעיירה( הופתעו התוקפים מעוצמת ההגנה 
התורכית, נבלמו, ורק בזכות המקרה הצליחו במשימתם ברגע 

האחרון לאחר שכבר ניתנה להם פקודת נסיגה. 
כוחות מקבוצת הארמיות  העיכוב בהגעת  המאמר תולה את  ו. 
מבצעית  בפעילות  ישראל  ארץ  לחזית  “ילדרים"  התורכית 
תוכנית  על  מקדים  מידע  בעקבות  שהתאפשרה  בריטית, 
התנועות שמסר לוין. לא זה מה שהתרחש בפועל: אי-הגעת 
הכוחות נבעה ממאבקי כוחות ומחילוקי דעות פנימיים בקרב 
הצמרת הצבאית התורכו-גרמנית באשר לאסטרטגיה הנחוצה 
אומנם  לכך.  קשר  כל  היה  לא  לבריטים  המלחמה.  להמשך 
ותנועת  “ילדרים"  אודות  על  מידע  הגיע  הבריטי  למודיעין 
במודיעין  היה  מקורו  אולם  ישראל,  ארץ  לחזית  כוחותיה 

תקשורת ובחקירת שבויים ועריקים. 
לסיכום, כתבות “מבט מל"מ" אינן אמורות - בצדק - לעמוד 
באמות המידה הקפדניות החלות על מאמרים המתפרסמים 
בכתבי עת מדעיים. אולם קוראיו רואים בו כלי ביטוי אמין בכל 
כמקור  בו  הנכתב  את  ומקבלים  מודיעיניות  לסוגיות  הקשור 

מוסמך. לכן ראוי להשתדל לשמור על דיוק.

פרופ' יגאל שפי, המכללה האקדמית תל חי ואונ' תל אביב
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