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טרם הובאו למנוחת עולם בישראל. 
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שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת 

ישראל. 
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מודיעין. 
שפועלים  ובכיריה,  המודיעין  קהילת  ותיקי  בה  ופעילים  רשומה,  כעמותה  פועל  המל״מ 
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לקוראינו שלום!
לגיליון הזה מתכונת שונה-משהו מזו של קודמיו: עיצוב מודרני יותר, 
תודה  הנולד".  “הרך  את  שתאהבו  תקווה  אנו  עיניים.  ומאיר  זורם 

לשותפים ובראשם המעצב הגרפי, זאב אלדר!
אמנון  רא“ל  לשעבר  אמ“ן  וראש  לרמטכ“ל  מוקדש  הגיליון  פתח 
ליפקין שחק ז“ל: יו“ר המל“מ צביקה שטאובר משרטט קווים לדמותו 
המיוחדת, ומהארכיון הבאנו ריאיון “עתיק“ עמו שנערך עבור מערכת 
ביטאון “חמ“נית“ הזכור לטוב, בהשתתפות אמנון אחר - אברמוביץ׳. 
היה  דומה-שונה  כמה  עולה  אמ“ן,  ראש  בהיותו  שנערך  מהריאיון, 

עולמנו אז, כמעט רבע מאה לאחור...
מבט היסטורי נדיר מביא חברנו ד“ר שמעון אביבי על מעורבות ישראל 

במלחמת האזרחים )מי זוכר??...( בתימן.
ארכיון  לאוצר  הפעם  אנו  מקדישים  בתמונות  ההיסטוריה  מדור  את 
למודיעין הבולגרי ונעיין במאמרו  נתוודע  ז“ל.  מן  יענקל׳ה  התמונות 

של גיל קיסרי, איש “נתיב“, על אודות פועלו בבריה“מ, אי-אז...
מודיעיון, מדורו הקבוע של העורך עמוס גלבוע, נותן הפעם במה לד“ר 
ליחסים בינלאומיים אהוד ערן, איש אוניברסיטת חיפה, הסוקר כמה 
תובנות יסוד שעלו בקהילות המודיעין של ארה“ב ושל בריטניה. אלי 
דקל שב ומזכיר לנו שאיננו חפים מטעויות, וד“ר אבינעם עידן, אף הוא 
מאוניברסיטת חיפה, מציב בפנינו דילמה: האם ראוי שאנשי מודיעין 

יסתמכו על ויקיפדיה כמקור למידע?
עזרא,  גדעון  לשעבר  והשר  השב“כ  בכיר  של  זכרו  את  מעלים  שניים 
ואציע לכם לעיין במדור התגובות שלנו, שבו התייחסויות למאמרים 

שפורסמו בכתב העת.
קריאה מהנה ומועילה!
רון כתרי

 | מדורים

24

היסטוריה מודיעינית בתמונות | יוסי לבקוב  |17

שירותי מודיעין בעולם | הביון הבולגרי | עמית שטיינהרט  |20

הסיפור שלי | מעבר למסך הברזל | גיל קיסרי  |24

מודיעיון | טלטלה אזורית | עמוס גלבוע  |26

לזכרם | אברהם רונן, אסתר ישראל, אברהם שרוני, יונה ליבנה,  |38
חיים יצחקי, צעירה בן יעקב, יחזקאל בכור, יואב עופר  

איש מודיעין | לזכרו של גדעון עזרא | חיים מנור, ניסים לוי  |40

הסיפור שלי | השיבר שגזר את דין הכפר | דני אשר  |42

מודיעין וספר | צבא הצללים | יניב רונן   |43

מנהרת הזמן | גדעון מיטשניק   |43

תגובות | על המאמר “ריגול ומודיעין ברומא העתיקה“ | יחיאל קמחי   |44

תגובות | על תגובתו של פרופ׳ יגאל שפי למאמר “סוכן הביטוח שהיה  |45
לסוכן כפול“ | שמעון אביבי   

תגובות | על המאמר “המבצע להצלת המבצעית“ | אברהם דר  |45

מי היה האיש שהיה | יואב דייגי   |47

תשבץ מודיעין | שמעון אביבי   |48

20

דבר העורך הראשי | רון כתרי

בגיליון מאי 2013 של "רואים מל"מ"
שהופץ לאחרונה תוכלו לקרוא:

על האירוע השנתי שערכנו עם המשפחות השכולות בבסיס   •
פלמחים

על "מועדון חבצלת" ובמסגרתו שתי הרצאות: האחת של ראש   •
אגף המודיעין של המוסד שהציג את תמונת המצב במזרח 

התיכון, תוך הבלטת האתגרים המודיעיניים; והאחרת של ראש 
האגף הבכיר במטה הקיברנטי במשרד ראש הממשלה, שהציג 

את ההתמודדות המודיעינית עם אתגרי הסייבר

על מפעל קרנות ההנצחה ועל הנעשה בעמותות השונות  •

על פעילויות נוספות במל"מ בתקופה הקרובה  •
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אמנון,
איש אמון

עז רוח, תכליתי, מתוחכם, אנושי - כזה היה אמנון ליפקין שחק, 
שידע ליצור אמון אצל שומעיו, לנווט מפגשים טעונים לכלל מסקנות 

אופרטיביות ולפתור משברים. יו"ר המל"מ נפרד מהרמטכ"ל ה-15, שהלך 
לעולמו לפני כחצי שנה 

וד בימי חייו זכה אמנון ליפקין שחק ע
להערכה רבה, יוצאת דופן. עוז רוחו, 

יכולותיו המקצועיות ואישיותו הביאו 
אותו לפסגות השירות הצבאי והציבורי. הוא היה 

כתובת לאנשים רבים שחיפשו עצה שקולה מאיש 
חכם ובעל ניסיון. 

היה בו שילוב נדיר של איש מכוון-משימה, 
תכליתי, בעל כושר החלטה, יחד עם אדם היודע 

נפש אנוש, איש שיחה מעניין וקשוב. זכיתי 
להכירו שנים ארוכות. לא היה שני לאמנון שחק 

ביכולתו ליצור אמון ולהקסים - ממש כך - 
אנשים שנפגשו עמו. בפגישות עם גורמי חוץ 

היה נדמה שהוא מצליח בנונשלנטיות להתחבר 
ו"לגייר" את האיש שיושב מולו. 

לא היה שני לאמנון ביכולתו ליצור אמון 
ולהקסים - ממש כך - אנשים שנפגשו 
עמו. בפגישות עם גורמי חוץ היה נדמה 

שהוא מצליח בנונשלנטיות להתחבר 
ו"לגייר" את האיש שיושב מולו

הייתי איתו במפגש הרמטכ"לים השני עם 
הרמטכ"ל הסורי שיהאבי ב-1995 בוושינגטון. 

המפגש הראשון עם שיהאבי הוגדר כפחות 
ממוצלח, והרבה מתח התפתח לקראת המפגש 

השני. התנהגות המשלחת הסורית הייתה נוקשה 
והמשמעת בולטת - אף אחד לא העז להרטיב את 

שפתיו לפני ששיהאבי עשה זאת. את האווירה 
הזאת שינה דרמטית אמנון. בנינוחות, בחן 

ובהומור האופייניים לו הוא שבר את הקרח ויצר 
אווירה חיובית. על כך העיד גם שיהאבי עצמו, 
שהיה עסוק במהלך רוב הפגישה בלהוכיח לנו 

כמה הסורים יודעים על צה"ל. לרוע המזל, התברר 

שאין די באווירה חיובית: הסורים סירבו לאכול 
עמנו ארוחת צהריים והחליטו לחזור הביתה. 
כמעט שנתיים לפני כן, כסגן רמטכ"ל, אמנון 
היה ראש המשלחת הישראלית לשיחות עם 

הפלסטינים על הסדר עזה-יריחו. קשה לי לתאר 

צבי שטאובר | יושב ראש המל"מ, שירת באמ"ן תחת פיקודו של אמנון ליפקין שחק

רב-אלוף אמנון ליפקין שחק 
בימיו כרמטכ"ל

מפגש יותר טעון מאשר המפגש הראשון עם 
הפלסטינים. היה צריך להתרגל להלך מחשבה 

חדש ושונה. היו הרבה נעלמים, למשל מה נעשה 
אם ליד שולחן הדיונים יתיישב פלסטיני עם 

“דם על הידיים". כל מי שהיה שם לא היה יכול 
שלא להתרשם מתחכומו ומחוכמתו הרבה של 

אמנון בניווט המפגשים ומהיכולת הדיפלומטית 
הטבעית שהפגין בשטח זר לו. במפגשים אלו 
ובשיחות החשאיות שהתנהלו בקהיר סייעו 

תכונות אלו להתגבר על משברים חדשות 
לבקרים.

לא להתבלבל - בדיונים היה תמיד יעיל, תכליתי 
ומתמקד בעיקר ובמשמעויות האופרטיביות 

הנגזרות מתמונת המודיעין. הוא נהג במין 
ריטואל שחזר על עצמו: לרוב היה קורא חומר, 

מסתכל כמעט בחוסר עניין על הדיון ועל 
המתדיינים, במיוחד אלו שאת דעתם לא העריך. 

אבל ברגע מסוים, לא מוקדם מדי ולא מאוחר 
מדי, היה מרים את ראשו ותורם כמה משפטים 

ששינו לחלוטין את מהלך הדיון ואת מסקנותיו. 
חוקרים רבים מנסים להבין איך דיון מתפתח כפי 

שהוא מתפתח. אמנון שחק לא עסק בתיאוריה, 
אבל הוא היה מצויד בשכל ישר ובאינטליגנציה 

רגשית גבוהה ביותר, שבעזרתם תמיד היה 
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מאתר את הרגע שבו השינוי יכול לקרות ותורם 
לכך שהוא אכן יקרה. הוא קרא היטב את 

מערכת היחסים בין המודיעין לקברניט. לא 
אחת הנחה אותנו להפסיק לייצר ניירות עם 

דקויות חסרות פשר, שלא מעניינות אף אחד. 
הייתה לו סיסמה – תשדר בגדול.

לרוב היה קורא חומר, מסתכל כמעט 
בחוסר עניין על הדיון ועל המתדיינים, 

במיוחד אלו שאת דעתם לא העריך. 
אבל ברגע מסוים, לא מוקדם מדי ולא 

מאוחר מדי, היה מרים את ראשו ותורם 
כמה משפטים ששינו לחלוטין את מהלך 

הדיון ואת מסקנותיו

שיחת חיזוק
אסיים דברים אלו בסיפור אישי. ב-1988, 

בעוד מלחמת איראן-עיראק נמשכת, איתר 
אמ"ן מחקר כי המאזן האסטרטגי נוטה בבירור 

לטובת עיראק וכי איראן מתקשה להמשיך 
במלחמה. ידענו גם על מפגש חשאי שהתנהל 

בין הצדדים בפריז ועקבנו אחריו. באחד הימים 
הגעתי לוועדת חוץ וביטחון בנושא שונה, אך 

עם תום הישיבה, בעודי עושה את דרכי החוצה, 
שאל אותי חבר כנסת מה בדבר השמועות על 
סיום קרוב של מלחמת איראן-עיראק. כמובן 
שלא ויתרתי על הזדמנות לדבר: חזרתי לדוכן 

והסברתי ארוכות שלמרות היתרון הצבאי 
העיראקי, כל עוד חומייני שולט באיראן, 

המלחמה תימשך. כ-50 דקות לאחר מכן, בעודי 
מחנה את מכוניתי בקריה, שמעתי בחדשות 
כי שני הצדדים הסכימו על הפסקת אש. לא 

בדיוק רגע ה"גלורי" של איש מודיעין. התקשורת 
עשתה חגיגה מהסיפור.

אמנון הזמין אותי אליו ל"שיחת חיזוק" - הוא 
נמנע מהרפרטואר המתבקש בנסיבות אלו - 

“צריך להיזהר בהערכה", “לסייג את התחזיות" 
וכו'. במקום זה הסתפק בכך שחיזוי העתיד הוא 
מקצוע מאוד קשה ומתסכל. גם כשמצביעים על 
מגמה, קשה לדעת מתי תבשיל. עוד לא נמצאה 

הנוסחה לחזות בביטחון כלשהו את העתיד.
 .יהי זכרו ברוך

לחברים ולמשפחות שלום.

השנתי  ההתייחדות  יום  את  ציינו  ביוני  ב-4 
ההנצחה.  באתר  המודיעין  קהילת  חללי  עם 
המשפחות  בני  נכחו  המסורתי  בטקס 
צמרת  והרמטכ"ל,  הביטחון  שר  השכולות, 
וראשיה  המודיעין  קהילת  של  הארגונים 
חברי  המל"ם,  ומנכ"ל  יו"ר  ובעבר,  בהווה 
הנהלת המל"מ, קצינים רבים מחיל המודיעין 
וראשי הארגונים העוסקים בהנצחת הנופלים. 
הטקס היה מרשים ומכובד, והביא שוב לידי 
אתר   - המל"מ  בין  החזק  הקשר  את  ביטוי 
לבין   - הקהילה  לחללי  הממלכתי  ההנצחה 
והמשרתים  הגמלאים  השכולות,  המשפחות 

הסדירים בקהילת המודיעין.
כבכל שנה ברצוני להביא בפניכם את הנושאים 
של  ביסודה  השנה.  נעסוק  שבהם  המרכזיים 
יעדי  פי  על  לפעול  נמשיך  העבודה  תוכנית 
המל"מ כשבמרכזם ההנצחה והמורשת ונביא 
לידי ביטוי את הכיוונים שאותם התווה היו"ר 
מיעדי  אלה  ואת  שטאובר  צבי  ד"ר  הנכנס 
העבודה “מל"מ 2020" שאושרו בוועד המנהל 

הקודם. נתמקד בנושאים הבאים:
הרגילה,  לפעילות  מעבר  ההנצחה,  בתחום 
נפעל לשיפור חזות המבוך וסביבתו ולהחלפת 

תשתית המחשוב של דפי הנופלים.
בתחום המורשת יושם דגש מיוחד השנה על 
נקיים  זו  במסגרת  הכיפורים.  יום  מלחמת 
ועם  הקהילה  ארגוני  עם  בשיתוף  עיון  ימי 
המל"מ  חברי  ישולבו  שבהם  צה"ל,  כלל 
מיוחדת  חוברת  תוצא  וכצופים,  כמשתתפים 
לנושא של “מבט מל"מ", וכנס החברים יעסוק 
יתקיים  ראשון  עיון  יום  שונות.  מזוויות  בכך 

בשיתוף עם “צוות" - ראו מודעה בגיליון זה.
החומר  הפיכת   - “שימורשת"  פרויקט 
 - לרשת  והעלאתו  דיגיטלי  לחומר  הוויזואלי 
יימשך השנה לאחר שנשלמו כל ההכנות לכך 
 - ספרים  בהוצאת  גם  נמשיך  שעברה.  בשנה 
אהרון  של  הביוגרפיה  את  לאור  נוציא  השנה 
ספרים  ונשיק  נוספים  ספרים  וכן  ז"ל  יריב 

בתחום המודיעין.
תורחב  השכולות  למשפחות  הפעילות 
למשתתפים נוספים על ידי שיפור התקשורת 
באמצעות  המעגל  והרחבת  המשפחות  עם 
עדות  זו.  למסגרת  השכולים  האחים  רישום 
לכך ניתן היה לראות בפעילות הראשונה בשנה 
זו שכללה סיור בבסיס פלמחים שבמסגרתו 

ביקרנו בטייסות המזל"טים והקוברה.
תא“ל )מיל׳( דוד צור
מנכ"ל המל"מ

אמנון ליפקין שחק וכדורה פארס 
בהשקת יוזמת ז'נווה ב-2003

דבר המנכ"ל | דודו צור

בפעילות החברים נמשיך עם מועדון “חבצלת" 
בו  ויושם  מרובה,  הצלחה  נחל  כה  עד  אשר 
דגש על נושאים חדשים. כמו כן נכונן פעילות 
בנושאים  בהרצאות  אם  לחברים,  נוספת 
כלליים ואם בהקמת “מועדון סרט מודיעיני" 

בתנאים שונים מהעבר.
פעילות  תהיה   2020 למסקנות  בהתאם 
המצטרפים  החברים  במספר  לגידול  נרחבת 
פנייה  על  בדגש  הקהילה  ארגוני  מול  אל 

למשרתים ולפורשים הצעירים.
מאיר  ע"ש  ולטרור  למודיעין  המידע  מרכז 
עמית ימשיך בפעילותו על פי תוכנית העבודה 
העוסקים  רבים  גורמים  עם  פעולה  בשיתוף 
בלוחמת המידע עבור מדינת ישראל. המרכז 
הקודמת,  העבודה  בשנת  גם  להצלחה  זכה 

ובטוחני שימשיך בדרך זו גם השנה.
חקר  מרכז  להקים  בכוונתנו  זה  מרכז  לצד 
תחת  מתודולוגיים  בנושאים  שיתמקד 
מרכיב  זהו  כמקצוע".  “המודיעין  הכותרת 
מרכזי בחזונו של היו"ר הנכנס אשר אושר גם 
בעבודת 2020. הכוונה היא שבסופו של דבר 
המרכז יקיף בפעילותו נושאים מתודולוגיים, 
ניתוחי אירועים, חקר המורשת וההיסטוריה 
מקומיים  כנסים  וארגון  המודיעין  של 

ובינלאומיים. 
השטח  לפיתוח  תכנונית  בפעילות  גם  נמשיך 
שיפונה כתוצאה מירידת צה"ל לנגב בעוד כמה 
הבינלאומי  המודיעין  לקריית  והפיכתו  שנים 

)מוזיאון, אולם כנסים, כיתות לימוד וכו׳(. 
תקציב  על  שמירה  תוך  ייעשו  הדברים  כל 
המשאבים  הרחבת  על  דגש  ויושם  מאוזן, 
והתרומות  התורמים  תשתית  הגדלת  ידי  על 
מימון  מקורות  ומציאת  ומחו"ל  מהארץ 

נוספים בארץ.
לאנשי  ההוקרה  כחודש  הוכרז  מאי  חודש 
המילואים. זוהי הזדמנות להצדיע לכל אנשינו 
ובארגוני  בצה"ל  במילואים  עדיין  המשרתים 

הקהילה.
לכל  החדשה,  להנהלה  לאחל  רוצה  אני 
לאות  ללא  הפועלים  המצוינים  המתנדבים 

ולצוות המל"מ - שנת הישגים והתקדמות.



גיליון 66 | יוני 62013

קראת יום העצמאות תש“ן )1990( ביקש ל
ביטאון חיל המודיעין דאז, “חמ“נית“, 
מהעיתונאי והפרשן אמנון אברמוביץ' 

לראיין בעבורו את ראש אמ“ן דאז, אלוף 
אמנון ליפקין שחק. הריאיון פורסם בגיליון יום 

העצמאות המיוחד של “חמ“נית“.
הימים היו ימי הביניים שבין האנתיפאדות 

והמלחמות שבין עיראק לארצות הברית ובעלות 
בריתה. הנושאים והאיומים שבהם מטפלת 
קהילת המודיעין השתנו מאז, אולם קריאת 

ריאיון זה יש בה ללמדנו את הדרך שעברנו מאז, 
וכי יש דברים שלמעט שינויים בשמות, בזמנים 

ועוד יש בהם מהרלוונטי לימינו, ואפילו להעלות 
בדל חיוך על שפתותינו.

לכן החליטה מערכת “מבט מל“מ“ לפרסם את 
הריאיון לזכרו של ליפקין שחק.

על אמ“ן: “האנשים הכי טובים שיש 
למדינה להציע“

“אני חושב שאנו נושאים בתפקיד שבעטיו 
יש לאמ“ן כמה תכונות, למשל: לצייח את כל 

סוכנויות האיסוף“, אמר ליפקין שחק בריאיון. 
“זו זכות גדולה, הנובעת מחובה גדולה יותר, 
המתבטאת בכך שאמ“ן אחראי - בפני הדרג 

המדיני ובפני הצבא - על הערכת המודיעין, 
בעיקר בשאלת ההערכה למלחמה. אחריות זו - 

“אמ“ן קיבל 
על עצמו את 

האחריות 
הגדולה ביותר“
כשהיה אמנון ליפקין שחק ראש אמ“ן הוא העניק ריאיון חגיגי לרגל יום 
העצמאות תש“ן )1990( לביטאון חיל המודיעין דאז “חמ“נית“ | ממרחק 

השנים מעניין כיום לקרוא את התבטאויותיו על יחסי עיראק-סוריה, על 
האנתיפאדה, על גופי המודיעין הישראליים ועל תפקיד ראש אמ“ן | לזכרו 

אנו מביאים את הריאיון לקוראי “מבט מל“מ“

אמנון אברמוביץ' | עיתונאי ופרשן



אמנון ליפקין שחק בתרגיל צה"לי
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שאיש אינו מערער עליה, ואיש אינו רוצה אותה - 
יש בה באמת, כך נדמה לי, הרבה מאוד סיכונים. 

לכן קיבל אמ“ן על עצמו את האחריות הגדולה 
ביותר. רבין הגדיר אותה, בפעם הראשונה, 

בכתובים. היא מומשה לפני שנקבעה בכתובים, 
אבל רבין, כשהיה ראש ממשלה, הגדיר אותה 

והטיל על אמ“ן את האחריות. למרות הקביעות 
של ועדת אגרנט שלפיהן צריך לקיים פלורליזם - 

האחריות היא פה. 
“יש לצה“ל יתרונות בכך שבכל גיוס חובה הוא 

מצליח לגייס לכאן את האנשים הכי טובים 
שיש למדינה להציע. הדבר אמור לא רק לגבי 

חיילי החובה, משום שחלקם נשארים איתנו, מי 
יותר שנים מי פחות. עם האחריות הזו אף אחד 
אינו מתווכח. מכאן נובעת, הייתי אומר, הטלת 

המשימה של הערכת המודיעין הלאומית. לשב“כ 
יש הצד של סיכול הפח“ע, ולמוסד - הנושא 

הסיכולי בחוץ לארץ בנושא פח“ע. פורמלית - גם 
למשרד החוץ יש צד מחקרי“.

הזכרת את רבין. לרבין הייתה תפיסה שלפיה 
אמ“ן טוב מאוד באיסוף נתונים ורע מאוד 

 בהערכה.
“רבין מה הוא אומר? 'הצד הצבאי, היכולות 

הצבאיות ומה יודע הצבא לעשות ומה אפשר 
לעשות מהחייל - אתם יודעים. את התו“ל 

והאמל“ח והכוונות והתכנונים - אתם יודעים. 
את זה אתם תגידו, אינני רוצה להתווכח איתכם. 

זהו תחום אחריותכם הגלובלי. אבל כשאתם 
באים לנתח את המדיניות ואת תהליכי קבלת 

ההחלטות של מנהיגים - בזה איני מרגיש פחות 
טוב מכם. תאמרו מה שאתם חושבים, אבל 

להעריך זו אחריות הממשלה ולא אחריותכם. 
אתם צריכים לומר את דעתכם, אבל בסופו של 

דבר עליי לקבל או לא לקבל אותה. לגבי 

אחריות הדרג המדיני - שבתחום קבלת החלטות 
לאומיות - יש לי ניסיון רב משלכם'. והוא צודק“.

האם המשמעות הפרקטית היא שהוא רוצה 
לראות חומר גלם?

“כן. לא רק רבין. איני יודע מתי התחיל חומר 
גלם להיות מופץ לקברניטים. אני חושב שלאחר 
מלחמת יום הכיפורים. גם לפני כן ראו מנהיגים 
חומר מקורות במו עיניהם. הם ראו חומר גלם. 

אין לי הניסיון ההיסטורי של ההפצה; ולהערכתי 
הופץ ודאי חומר גלם לקברניטים, לפני שהגעתי 

ובכמויות גדולות, יחסית. אם הייתה קפיצת 
מדרגה בהפצת חומר גלם לקברניטים, היא 

הייתה לאחר מלחמת יום הכיפורים. זו אינה 
המצאה שלנו וזה לא רק רבין. את חומר הגלם 

רואים הרבה אנשים. אני חושב שהדבר נותן 
יכולת הבחנה טובה יותר וברורה יותר. כל 

אחד יכול לנסות להבין ממנו. השפה אינה די 
עשירה כדי לתת את כל הניואנסים, בעיקר של 
מצבים העלולים או עשויים להתפתח. כשאתה 

קורא מילים, אתה נותן לדברים את ההבנה 
והקונוטציות שלך ומתרגם את זה בשכל ובניסיון 
שלך. תמונה, לעומת זאת, היא הרבה יותר חזקה. 

בשביל להשלים את התמונה, את הגוונים, אני 
משתדל מאוד - כמיטב יכולתי - לשבת עם איזה 

מקור ערבי )ואני - איני מבין ערבית(; או אני 
מחפש את אלה המגמגמים קצת אנגלית. אני 

הולך אליהם, מדבר איתם, כי אני מרגיש שהדבר 
עוזר לי להבין אחר כך טוב יותר. בהיותי אלוף 

פיקוד המרכז הייתי הולך לפגוש ערבים“.
אולי רצוי בעיקרון - במקרה שלך זה כבר מאוחר 

- שראש אמ“ן יבוא מתוך המערכת.
“צריך שראש אמ“ן יהיה אחד שיידע למלא את 

תפקידו. השאלה היא מהי הגדרת נתוני המקצוע 
של ראש אמ“ן. אני חושב כי כאשר אסיים את 

התפקיד, לא אדע כל מה שראש אמ“ן צריך 
לדעת. אין זה חשוב אם יבוא ראש אמ“ן שגדל 

במחקר. יהיו לו, ודאי, הרבה מאוד יתרונות. 
השאלה היא, קודם כול, מי האיש. המטען חשוב, 

אין ויכוח שהמטען הוא בסיס הידע. אין שום 
דבר שאי-אפשר ללמוד. אין ראש אמ“ן היכול 

ללמוד הכול. יש בפירוש כמה דברים שהם 
יתרון בולט מאוד אם אתה בא מבפנים. אבל 

האם מי שבא מיחידת האיסוף יכול להיות ראש 
אמ“ן? אני סמוך ובטוח שבתחום שלו הוא יוצא 

מן הכלל, אך השאלה היא אם הוא מבין בכל 
התחומים האחרים. האם ראש אמ“ן צריך להבין 
במבצעים? אני חושב שכן; והיו ראשי אמ“ן שלא 

הבינו במבצעים. ראש אמ“ן צריך לדעת איך 
צה“ל עובד; צריך להכיר את היכולת של צה“ל“.

ומה עם הרגישות למערכת הפוליטית?
“הוא צריך רגישות בכלל וגם למערכת 

הפוליטית. אני חושב שהוא צריך הבנה בזירה 
הבינלאומית. היה זה מצוין אילו ישב כמה שנים 

בארה“ב. אזי היה ממלא את התפקיד הרבה 
יותר טוב. אני סבור שהוא צריך להיות בוגר 

תואר שני, לפחות, במזרח תיכון ובוגר תואר 
שני בפילוסופיה ולהבין קצת באלקטרוניקה 
ובוודאי באלקטרואופטיקה. לכל ראש אמ“ן 

תהיינה מגבלות, וצריך למצוא את האיש שיש 
לו הכי פחות מגבלות. איך בוחרים אנשים בצבא 
לתפקידים בכלל? זו שאלה מעניינת כשלעצמה 

ולא רק לגבי ראש אמ“ן“.

על האנתיפאדה הראשונה: “הערכנו 
שיום אחד זה יקרה“

אמ“ן - יותר מכל גוף אחר - היה צריך, למעשה, 
לחזות את ההתקוממות בשטחים.

“אם מישהו תכנן את ההתקוממות, חייבים היינו 
לעלות - באיזשהו שלב - על התכנון. היום, חכם 

לאחר מעשה, אני מעריך שאף אחד לא תכנן 
את ההתקוממות. היא לא הייתה דבר מתוכנן. 
אבל כאן חוזרים לדבר שהוא הרבה יותר קשה: 



“כל אחד יכול לנסות להבין מחומר הגלם. 
השפה אינה די עשירה כדי לתת את כל 
הניואנסים, בעיקר של מצבים העלולים 

או עשויים להתפתח. כשאתה קורא 
מילים, אתה נותן לדברים את ההבנה 

והקונוטציות שלך ומתרגם את זה בשכל 
ובניסיון שלך“ 

“אמ“ן אחראי בפני הדרג המדיני ובפני 
הצבא על הערכת המודיעין, בעיקר 

בשאלת ההערכה למלחמה. אחריות זו - 
שאיש אינו מערער עליה, ואיש אינו רוצה 

אותה - יש בה הרבה מאוד סיכונים“ 

אמנון ליפקין שחק נפרד מחיל המודיעין 
עם סיום תפקידו כראש אמ"ן



גיליון 66 | יוני 82013

מתי הבינו שיש התקוממות? מתי היא התחילה? 
לדעתי זו שאלה אמיתית וגם - מהרבה בחינות 

- יותר קשה. צריך לשאול: מדוע אחרי שהיא 
התחילה לא ידענו מה טיבה, מהו התהליך ולאן 

הוא מתפתח?

"אני חושב כי כאשר אסיים את התפקיד, 
לא אדע כל מה שראש אמ“ן צריך לדעת. 
אין זה חשוב אם יבוא ראש אמ“ן שגדל 

במחקר. השאלה היא, קודם כול, מי האיש. 
המטען חשוב, אין ויכוח שהמטען הוא 
בסיס הידע. אין שום דבר שאי-אפשר 

ללמוד. אין ראש אמ“ן היכול ללמוד הכול"

“ובאשר לאחריות: אם שורשי ההתקוממות 
נמצאים בתוך גבולות השטח הנמצא בשליטת 
ישראל, אז אמ“ן אינו עוסק בדברים אלה. הוא 

אינו עוסק ב-2 מיליון ערבים הנמצאים בתוך 
גבולות ישראל. בזה עוסקים אחרים ובהגדרות 

ברורות וחד-משמעיות. בהיותי אלוף פיקוד 
המרכז, כשהיינו עורכים דיוני בט“ש, את 

המודיעין על איו“ש היו נותנים שני אנשים: 
האחד מהשב“כ, והשני - ראש המנהל האזרחי. 

הדבר היה נכון אז, ובמידה גדולה סבור אני 
שהוא נכון גם היום. אמ“ן יכול להיות אחראי 

לתחום זה, בתנאי שהוא יחזיק את מקורות 
המידע. אין לי היום - ולא היה לי אז - אף 

קצין הכפוף למערכת מודיעינית ישירה )למעט 
בשוליים(. אנחנו אחראים על גבול סוריה. 

הלוואי ויכולנו לשבת בכל עיר סורית, עם כמה 
קצינים של מנהל אזרחי. אז היינו יכולים לתת, 

לדעתי, התרעה לא רעה על סוריה. לכן אין כמעט 
שום תחושה לא נוחה בעניין זה“.

תקן אותי אם אני טועה: בהערכת אמ“ן 
השנתית ב-1987 הייתה התייחסות כלשהי 

 לאפשרות של התקוממות.
“יש מסמך - שלי - בתור אלוף פיקוד מרכז, בלי 

שום אחריות מודיעינית, ובו אמרתי מה הולך 
להיות. יתרה מזו: אז קבענו אילו מפקדות יהיה 

צריך להציב בשטח. לא הייתי החכם היחיד 
בעניין הזה. היו עוד הרבה שאמרו. הערכנו 

שיום אחד זה יקרה; אם לא יקרה משהו אחר, 
כמובן. היו יכולים לקרות הרבה דברים אחרים. 

לא ידעתי לקרוא לזה אז התקוממות, ולא 
ידענו לומר אם זה תהליך שיימשך שנה, חצי 

שנה, חודשיים. אבל אין זה משנה. להערכתי, 
ההתקוממות קיבלה את הדפוסים העכשוויים 

שלה כתוצאה מהתנהגות שני הצדדים בדצמבר 
1987. ייתכן כי אילו צה“ל היה נוהג באורח שונה, 

יכול להיות שהיום היינו חיים עם אנתיפאדה 
מסוג אחר. שכן הפגנות גדולות, בהשתתפות 

מאות אנשים, היו כבר ב-1983-1982. כשאני 

הייתי אלוף הפיקוד, הגעתי לגדה שקטה יחסית, 
שכל התגובות על מלחמת לבנון כבר נרגעו בה, 

אבל - היו דברים.
“איננו מסירים מעצמנו את האחריות לדבר 
מאוד רציני שהוא האחריות למחקר הנושא 

הפלסטיני. מה שאמרנו באותה הערכת מודיעין 
הוא כי מאחר שהזמן נמשך והפתרון לא נראה 

באופק, ומאחר שהתסכול גובר והמצב הכלכלי 
אינו מבטיח שינויים משמעותיים - סביר מאוד 

שבתהליך ארוך טווח מתקרבים אנו להידרדרות 
עם הערבים. דבר זה נאמר במפורש! אני אומר 
לך שדבר אינו מגיע לנו על זה, משום שלדעתי 

המדובר ב“בגדי המלך החדשים“, במובן מסוים. 
מי שלא ידע לומר שהדבר יקרה ב-8 בדצמבר 
לא אומר כלום. יתר על כן: גם אם מישהו ידע 

להגיד, מה המשמעות של זה? היו מציבים עוד 
פלוגות? גם כשזה קרה לא הציבו עוד פלוגות, כי 

לא הבינו“. 

על המתיחות במזרח התיכון: “ציר 
מרכזי של ‘חזית מזרחית׳ לוחמת“

“בוא ניקח דבר אחר: אנחנו מול עיראק הולכים 
לקראת תהליך, שיכול ודאי להתפתח ליותר 
מכיוון אחד. על הכיוונים הטובים קל מאוד 

להצביע. שתהיה הידברות בין מדינת ישראל 
לעיראק לא נראה לי סביר כרגע. אבל הסיכוי 

או הסיכון של אופציה אחרת, שהיא קשה יותר 
למדינת ישראל - שעיראק הופכת להיות ציר 
מרכזי של “חזית מזרחית“ לוחמת, אקטיבית 

ורעה - הוא דבר שאיש אינו יכול לסתור אותו. 
מה שבאמת מפחיד הוא שאז תתקיים חזית כזו 

כולל סוריה )עיראק וירדן אינן יכולות להיות 
לבד(. ומה משמעות הדבר - עוד מיליוני דולר 

לתקציב הביטחון?“
האם להתבטאויות על ירדן כמדינה פלסטינית 

יש השלכות על היחס של עיראק כלפינו?
“יש לכך, קודם כול, השלכות על היחס של ירדן 

כלפינו, וזה גורם ליחס של עיראק כלפינו. בכלל, 



האלופים אמנון ליפקין שחק 
ואמיר דרורי בתרגיל גיוס, 
1985

"להערכתי, ההתקוממות קיבלה את 
הדפוסים העכשוויים שלה כתוצאה 

מהתנהגות שני הצדדים בדצמבר 1987. 
ייתכן כי אילו צה“ל היה נוהג באורח 

שונה, יכול להיות שהיום היינו חיים עם 
אנתיפאדה מסוג אחר. כשאני הייתי אלוף 

הפיקוד, הגעתי לגדה שקטה יחסית"
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ישנם כמה מנהיגים ערבים הרואים בנו איזה 
יצור דמוני שלא נטש את החלום לכינון מדינה 

המשתרעת מהנילוס עד הפרת. צדאם חוסין 
הוא כזה. אסד מציג זאת לכל מי שמבקר אצלו: 

חלומה הגדול של ישראל הוא ישראל גדולה; 
הנילוס כגזרה הימנית והפרת - השמאלית. 

המלך חוסין מוטרד מרעיון הפיכת ירדן למדינה 
הפלסטינית. משום שהוא מוטרד ומשום שהיו 

לו, בתקופות מסוימות, חששות אמיתיים 
שלפיהם עשויה ישראל ללכת גם למהלך כזה - 

לרבות באמצעות שימוש בכוח צבאי - נזקק הוא, 
ולשם כך גם בנה לו את המשענת של העיראקים. 

זו הסיבה למוטיבציה מסוימת שיש למלך לגבי 
חלק מהקשרים עם עיראק“.

"ישנם כמה מנהיגים ערבים הרואים בנו 
איזה יצור דמוני שלא נטש את החלום 
לכינון מדינה המשתרעת מהנילוס עד 

הפרת. צדאם חוסין הוא כזה. אסד מציג 
זאת לכל מי שמבקר אצלו. המלך חוסין 

מוטרד מרעיון הפיכת ירדן למדינה 
הפלסטינית"

האם הנאום של צדאם חוסין מקורו בפחד?
“לדעתי, כן - ללא ספק. עם זאת לא ברורה 

הסיבה המרכזית לפחד. להערכתי, קורים 
שם כמה דברים המעוררים מאוד את חששו. 

התחושה שלי היא שהוא נמצא בתהליך מתקדם 
של פיתוח וייצור נשק גרעיני. נשק כימי - יש לו 
מכבר. טק“ק - גם כן יש לו. יכול להיות - גרעיני 
או ביולוגי או שניהם. אני מעריך - גרעיני. אנחנו 
יודעים שעובדים על שניהם. הוא יודע מדוע הוא 

פוחד; ואם הוא פוחד, אזי אין לי ספק שהוא 
עושה כמה דברים שהוא מבין שמבחינתה של 

ישראל הם מדאיגים מאוד. הוא עדיין רואה 
אותנו כמדינה די מטורפת, המסוגלת לעשות 

את זה. לכן הוא מופיע בצורה חריפה, ככל שהוא 
יכול. הסיבה המרכזית, להערכתי, היא: החשש 

שלו מפני תקיפה ישראלית; חשש המבוסס 
על יסוד הבנה טובה לגבי מה שיש לו להסתיר 

מתחת לפני השטח“.
כלומר: אילו היה הדבר תלוי בך, היית רוצה 
לעשות פעולה כפולה: א. למנוע מה שהוא 

מפתח ו-ב. להפיג את חששותיו.
“ברגע שהייתי מונע את מה שהוא מפתח, לא 

היה לו ממה לחשוש“.
בהנחה שאתה אינך יכול למנוע לאורך זמן את 
מה שהוא מפתח, מה שנותר לך זה להפיג את 

חששותיו.
“החששות שלו והחימום הזה - אינם עוזרים לו 

הרבה“.
ההיסטוריה - גם האזורית - מלמדת אותנו 



שנשק לא קונבנציונלי אינו מופעל במקום שבו 
ישנה סימטריה, מאזן אימה.

“האם הניסיון הזה נכון גם לגבי המזרח התיכון? 
אני חושב שכן. ההיגיון אומר שכן. אין לנו 

 מספיק ניסיון.
“הבה ניקח מצב היפותטי: יש איזו תקיפה - 
פיצוץ בכור העיראקי - ואנחנו איננו עומדים 

מאחוריו. יאמרו לו שזו אחריות ישראלית. 
האם אז הוא יורה טיל או לא? עד כמה הוא 
בכלל מחויב למילים של עצמו, לאחר שהוא 
נושא אזהרות שכאלה? המסר המרכזי שלו 

הוא שעיראק של שנות ה-90 אינה עיראק של 
שנת 1981. אם תפגעו בנו, נשיב לכם מכה אחת 

אפיים. איום - בוודאי שיש כאן. לממש את 
האיום? אינני יודע לתת לזה תשובה.

“השאלה גם - וזה מתייחס לשאלה שלך - מהי 
סימטריה בכלל. הסימטריה פה היא כבר יותר 
ברורה. הוא אומר: לך יש היום יכולת גרעינית; 

ולי היום אין יכולת גרעינית )זה מה שאסד אומר, 
אבל הוא אינו צועק את זה( אך יש לי היום נשק 

כימי. אתה מדינה קטנה שריכוז האוכלוסייה 
שלה פרוס על רצועה של 100 ק“מ, ברוחב של 15 
ק“מ; ואני פוגע בך בטילים וגורם לך נזק לא יותר 

קטן משאתה גורם לי עם X פצצות גרעיניות, 
שאני מאמין, כנראה, שיש לך; ופה אני מגיע 

איתך לאיזשהו מאזן“.
האם הייתה לסאדאת התבטאות דומה ב-1977?

“יכול להיות. אי-אפשר לפסול גם את צדאם 
חוסין. אחרי הכול, יודעים אנחנו עליו מעט. מה 
שהביא את סאדאת הנה זה לא רק מאזן אימה. 
עוד כמה דברים הביאו אותו לירושלים. בשנים 
האחרונות הלך צדאם עם ירדן ומצרים, ואנחנו 

קוראים להן מדינות “מתונות“, פרגמטיות. אבל 
כשהוא בחר ללכת איתן – הוא עשה זאת לא 

בגלל הפרגמטיות של ירדן ומצרים, אלא משום 
שהוא לא היה יכול ללכת עם אחרים. בין האחרים 

היה ציר משותף - איראן - ולכן לא היה יכול 
ללכת איתן. האיבה הזו הייתה איבה מלפני קבלת 

ההחלטה עם מי הוא הולך. לא הייתה לו אופציה 
ללכת עם סוריה. אבל אין זה בלתי מתקבל על 

הדעת. אי-אפשר לבוא ולומר שלעולם לא נוכל 
להגיע עם עיראק להסכם מדיני“.

מבארכ טוען שהוא יוכל להביא אותו להסדר.
“הוא עדיין לא קיבל צ׳אנס, אבל עד היום לא 
ראיתי אותו עושה את זה. אבל מה שמבארכ 

אומר הוא שאף מדינה ערבית לא תשב איתכם 
לפני שפתרתם את הבעיה הפלסטינית“.

על סוריה ועיראק: “מכנים משותפים 
שמהם נובעים גם המפרידים“

האם אתה רואה אפשרות שהמלך חוסין - 
עם כל הפאניקה שלו - יכול לתרום לחידוש 

היחסים בין עיראק לסוריה?
“באפריל 1987 הוא ניסה לעשות פיוס, ולא יצא 
מזה מאומה. היום יש יותר סיכוי לפיוס עיראקי 

עם סוריה. לא בגלל המלך חוסין, אלא בגלל 
סוריה ועיראק. התגובות בסוריה לנאום צדאם 

מאוד מעניינות. סוריה - להערכתי - משתנה 
היום. זה ייקח לה זמן, אבל אם היא התפייסה עם 

מצרים, מדוע שלא תעשה זאת גם עם אחרים? 
הבעיה היא של עיראק יותר משל סוריה. שכן 

העיראקים רואים בסורים מי שעזרו להרוג בהם. 
המלך חוסין יכול להיות שושבין לא רע.

“אם יהיה פיוס – זה לא יהיה בגללנו ובוודאי 
שלא רק בגללנו. אם יהיה פיוס זה ינבע, קודם 

כול, מצרכים שלהם. יש להם גם כמה מכנים 
משותפים. בעיות של גבול משותף, אבטחה, 

מניעת טרור, וגם שתי מפלגות בעת׳, היחידות 
בעולם, נמצאות שם ומהוות שלטון של מיעוטים. 

דהיינו: יש ביניהן, לכאורה, הרבה מאוד מכנים 
משותפים, שמהם נובעים גם המפרידים. אבל 

צריך לשים אותם זה מול זה: את הבעיות 
הכלכליות של סוריה עם היכולת הכלכלית 

המתפתחת של עיראק. יכול לקום אסד ולומר: 
אני מוכל למחול על כבודי. אשלח לצדאם הצעה 

שיהיה לו קשה לסרב לה.
“עיראק היא מדינה שלא ניתן לזלזל בה בעולם 

הערבי של שנות ה-90. יש על מה לדבר איתה לא 
פחות ממה שהיה עם מצרים“.

“בעיראק יכולים לעשות את התרגיל הכי 
גדול, ופה לא תשמע כלום, זה רחוק. 

בסוריה זה הרבה יותר פשוט. אתה יכול 
להעלות את חיל האוויר ולצלם כל יום 
את סוריה, בלי לחצות את הגבול ובלי 

להפר הסכם“

מבחינת מידע מודיעיני - האם מצבנו בסוריה 
טוב בהרבה מאשר בעיראק?

“זה טבעי. אתה מרים משקפת ורואה את סוריה. 
בעיראק יכולים לעשות את התרגיל הכי גדול, 
ופה לא תשמע כלום, זה רחוק. זה אינו מגיע. 
בסוריה זה - ודאי - הרבה יותר פשוט. אתה 

יכול להעלות את חיל האוויר ולצלם כל יום את 
סוריה, בלי לחצות את הגבול ובלי להפר הסכם. 
אבל כדי לצלם בעיראק אינך יכול לעשות זאת 
אלא אם תפר את הגבול של עוד מדינה ערבית 

אחת לפחות. מה זה לצלם את עיראק? איך 
 .“מצלמים את עיראק? רק עם לוויין

"אנחנו מול עיראק הולכים לקראת תהליך, 
שיכול ודאי להתפתח ליותר מכיוון אחד. 
להצביע.  מאוד  קל  הטובים  הכיוונים  על 
ישראל  מדינת  בין  הידברות  שתהיה 

לעיראק לא נראה לי סביר כרגע"
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המאשר “ מהארץ  מברק  הגיע   20:45 בשעה 
בהתאם   .21:00 בשעה  תבוצע  שההצנחה 
ירוקה, אות  21:00 רקטה  יריתי בשעה  לכך 
 T-להדלקת המדורות. אלה הובערו במהירות, וה
נשמע  דקות  חמש  כעבור  מרשים.  כמחזה  נראה 
מעל  הגיע  מטוס  וגבר.  שהלך  קול  ממערב,  קול 
שטח ההצנחה, הדליק את אורותיו וסימן שקלט 
את מיקום ההצנחה. הראות הייתה טובה, רק 2/8 
של עננים ורוח קלה נשבה ממזרח. המטוס נעלם 
כשדלתות   T-ה מעל  הופיע  ושוב  רחב  בסיבוב 
ואז  הנמכה,  ועוד  סיבוב  עוד  פתוחות.  ההצנחה 
יצאו הארגזים בזה אחר זה ונחתו כ-15 מ׳ ממרכז 
ה-T וכ-30 מ׳ לאורכו. כל המצנחים נפתחו, ו-17 
ארגזים נחתו בשלום. המטוס עשה סיבוב אחרון 
מעל שטח ההצנחה והתרחק בדרכו הביתה. שיח׳ 
׳באלוהים!  אמר:  הדרמטית  בהצנחה  שנכח  זקן 
צנעא,  רק את  לא  כך חזקים, שנכבוש  כל  אנחנו 
אלא גם את עדן!׳" כך תיאר בריטי שפעל בתימן 
מטעם המוסד, את אחד ממבצעי הצנחת הנשק 
האוויר  חיל  שביצע  בתימן,  המלוכנים  לטובת 

הישראלי ב-1964.

רקע: השליט חמק מהארמון
עד 1962 שלט בתימן האימאם אחמד, שנקט 

יד תקיפה ואכזרית כלפי חמישה מיליון נתיניו, 
ולא היסס לערוף בחרב את ראשיהם של נידונים 

ילמוות בכיכר השוק. הניסיונות הכושלים להתנ
קש בחייו של האימאם, שחזרו ונשנו, הגבירו עוד 

יותר את אכזריותו. הוא גם עשה כל שביכולתו 
כדי לשמור על בידודה של תימן מהעולם החיצון.

בנו, יורש העצר בדר, נשבה בקסמו של שליט 
מצרים גמאל עבד אל-נאצר, והמפגש עם 

אישיותו הכריזמטית ושמיעת דעותיו עשו עליו 
רושם רב.

1959 נסע האימאם אחמד החולה לריי  באפריל
פוי באיטליה ומינה את בדר לממלא מקומו. בדר 

קיווה שאביו לא יחזור לעולם מנסיעה זו וניגש 
לממש את שאיפתו לִקדמה. הוא ביצע שינויים 

מרחיקי לכת בממשל ובִמנהל הציבורי, אך גישתו 
הליברלית פורשה כחולשה, ועד מהרה פשטה 
במדינה, והחלו מרידות בערים הראי  תסיסה

שיות. האימאם אחמד חזר לתימן, השליט סדר 
ביד ברזל, והמרד דעך.

רוטב בסלט 
תימני

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

ראשי ההפיכה בתימן באוקטובר 1962. במרכז: עבדאללה סלאל, שמונה לנשיא 

בראשית שנות ה-60 הביא צירוף אינטרסים להתערבותה של ישראל 
במלחמת האזרחים בתימן | הרצון להשיג פרצה בחומת ההתנכרות 

הערבית, שיט חופשי במצרי באב אל-מנדב וריתוק הצבא המצרי שלחם 
לצד הרפובליקאים, כך שלא יהיה מסוגל לפתוח במלחמה נגד ישראל, 

הוביל להחלטה לסייע לכוחות המלוכנים | כך באו לעולם מבצעי “רוטב“ 
)בהמשך מבצעי “דורבן“( של המוסד ושל חיל האוויר, שבמסגרתם הוצנחו 

למלוכנים מאות ארגזי ציוד ותחמושת

ב-19 בספטמבר 1962 הודיע בדר, בשידור 
לאומה התימנית, על מות אביו. בדר התמנה 

והבטיח לפעול לקידומה של תימן ולי  לאימאם
קיים שלטון של שלום ושל צדק. קבוצת קצינים 

זוטרים בצבא תימן, אשר קשרו קשר לתפוס את 
השלטון מידי האימאם אחמד, החליטה לפעול 

נגד בדר, לחסלו ולכונן רפובליקה בתימן. ב-26 
בספטמבר 1962, שבוע לאחר מות האימאם 

אחמד, עלו כמה טנקים על תחנת השידור ועל 
ארמון האימאם בעיר הבירה צנעא, ולאחר קרב 

תפסו כמה קושרים את השלטון, הודיעו על 
מותו של בדר והכריזו על הקמת הרפובליקה של 

תימן. אלא שבניגוד להערכתם, בדר לא נהרג 
תחת הריסות ארמונו. הוא חמק ממנו דרך דלת 

סתרים ופנה צפונה אל אזור השבטים הזיידים 
הנאמנים לאימאם, ובכך החלה למעשה מלחמת 

האזרחים בתימן. ב-17 באוקטובר 1962 שידר 
בדר נאום לאומה התימנית ובו הודיע שניצל 

ונותר בחיים ופנה לכל הנאמנים למסורת של 
תימן להצטרף למאבק נגד המורדים.

המעורבות המצרית: מקורות הנפט 
קרצו

הקצינים הזוטרים בראשותו של עבדאללה 
סלאל, שתפסו את השלטון בצנעא, לא ידעו כלל 
כיצד לנהל את המדינה ואיך לקיים בידיהם את 

השלטון. מנגנון הניהול הישן התפורר, הצבא 
התימני שמנה כ-20 אלף איש התפזר, איש לא 

שילם מסים, ועד מהרה קופת המדינה התרוקנה. 
בצר להם פנו השליטים החדשים, ששלטו רק 

בשלוש הערים הראשיות - צנעא, תעיז וחודידה 
- אל אבותיהם האידיאולוגיים, המצרים, וביקשו 

את עזרתם. אלה נענו מיד וברצון, וכדי לדכא 
את מאמצי המלוכנים להתארגן הפציץ חיל 
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האוויר המצרי את בסיסיהם בצפון המדינה כבר 
באוקטובר 1962.

מיקומה הגיאוגרפי של תימן, השלטת על הכניסה 
יהדרומית לים סוף, קרץ למצרים. השפעה וש

ליטה בתימן עשויות היו להביאה לעמדה רבת 
כוח גם כלפי סעודיה ונסיכויות המפרץ הפרסי, 

מקורות הנפט והעושר של העולם הערבי. כדי 
להקנות חוקיות כלשהי למעורבות המצרים 

בתימן נחתם בנובמבר 1962 הסכם הגנה לחמש 
ישנים בין ממשלתו של סלאל לבין ממשלת מצ

רים, והוקמה מפקדה מצרית-תימנית משותפת. 
סיוע צבאי רב החל לזרום ממצרים לתימן, ובסוף 

1962 היו בתימן 20 אלף חיילים מצרים. אלה 
שקעו יותר ויותר במאמץ המלחמתי ועד מהרה 
עצמם נושאים לבדם באחריות למלי  מצאו את
חמה בכל החזיתות. מלאי מצרכי המזון בתימן 

אזל חיש מהר, ומצרים נאלצה לשלוח לתימן מזון 
ומוצרים אחרים. כדי לבצע חלוקה מסודרת של 

המצרכים נאלצו המצרים למנות פקידים משלהם 
יבעמדות אזרחיות שונות במקום פקידים תימ

נים חסרי מעש ויכולת. ככל שגדלה המעורבות 
המצרית בתימן כך גברה התנגדות התימנים להם 

ולאלה שהביאום לתימן.

מיקומה הגיאוגרפי של תימן, השלטת 
על הכניסה הדרומית לים סוף, קרץ 

למצרים. השפעה ושליטה בתימן עשויות 
היו להביאה לעמדה רבת כוח גם כלפי 

סעודיה ונסיכויות המפרץ הפרסי. 
בנובמבר 1962 נחתם הסכם הגנה לחמש 

שנים בין ממשלתו של סלאל לבין 
ממשלת מצרים

המעורבות הישראלית: לרתק את 
הצבא המצרי

בחיפושיה המתמידים אחרי פרצות בחומת 
ההתנכרות הערבית כלפיה הייתה האפשרות 

להקים ולפתח קשר ישיר עם המלוכנים בתימן 
במסגרת מטרותיה של ישראל. יתר על כן, הייתה 

קיימת ההכרה שבהשגת שיט חופשי במצרי 
טיראן בכניסה למפרץ אילת )כתוצאה ממלחמת 

סיני ב-1956( נפתר רק חלק מבעיות ביטחון 
השיט של ישראל, ואילו החלק האחר נמצא 

במצרי באב אל-מנדב בכניסה לים סוף. לישראל 

יהיה חשוב שגורם ידידותי תימני ישלוט על מָצ
רים אלה לשם הבטחת ביטחון השיט שלה.

למרות השקט שהשתרר בגבולה עם מצרים 
יהייתה בישראל ודאות שהתנגשות צבאית נוס

פת עם מצרים היא בלתי נמנעת. המעורבות של 
מצרים לצד הרפובליקאים בתימן העמידה את 

יישראל באופן טבעי לצד המלוכנים. עם הסת
בכותם הגדלה והולכת של כוחות הצבא המצרי 
בתימן, הלכה והתבססה בצה"ל ההשקפה שכל 

עוד מרותקים כוחות אלה בתימן, לא תהיה 
מצרים מסוגלת לפתוח במלחמה נגד ישראל. כל 
לתרומה ישראלית להמשך ריתוקו ש הצבא המי
צרי בתימן נתפסה כתרומה להחלשתו ולדחיית 

ההתנגשות הצבאית עם מצרים.
אי-יכולתה של מצרים להשיג הכרעה מהירה 

בתימן וריתוקו של הצבא המצרי בארץ זו תרמו 
לשבירת החזית הערבית המאוחדת נגד ישראל, 

וכך הלך וגדל הקרע בין מצרים לבין סעודיה 
וירדן.

יהנטל הצבאי, הקורבנות שהקריב הצבא המ
צרי בתימן והנטל הכלכלי שהתבטא במחסור 

במצרכים רבים בשוק במצרים משום שנשלחו 
לתימן השפיעו ישירות על מוראל אזרחי מצרים. 

התעוררה שם תסיסה שטמנה בחובה אפשרות 
-נאצר ולהקי ללסילוק המשטר של גמאל עבד א

מת משטר מתון יותר במקומו. 

בקשת הסיוע: פגישה עם גולדה 
באביב 1963 ניסה הצבא המצרי, בפיקודו של 

הרמטכ"ל עבד אל-חכים עאמר, להשיג הכרעה 

זהו???????????????



שבוע לאחר מות האימאם עלו כמה טנקים 
על תחנת השידור ועל ארמון האימאם 

בעיר הבירה צנעא, ולאחר קרב תפסו כמה 
קושרים את השלטון, הודיעו על מותו של 

בדר והכריזו על הקמת הרפובליקה של 
תימן. אלא שבניגוד להערכתם, בדר לא 

נהרג תחת הריסות ארמונו

המצב בתימן ב-1967:  שחור - שטח בשליטת הרפובליקאים 
והמצרים. אדום - שטח בשליטת המלוכנים
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צבאית. כוחותיו הצליחו לכבוש שטחים שונים 
במתקפה כללית ולפגוע קשה בדרכי השיירות 

השל המלוכנים, אך ההכרע המבוקשת לא הושי
גה. עד יוני 1963 הפסידו המצרים את מרבית 
הישגיהם, וכוחות המלוכנים החלו להדק את 

הטבעת על הבירה צנעא, אולם לא הייתה להם 
תיכולת לכבוש אותה. הם חיפשו מקורו לאסי
פקת נשק וכך הגיעו, הן ישירות והן באמצעות 

מתווכים זרים, לבקש סיוע מישראל. 
האימאם בדר שלח לאירופה את נציגו יחיא אל-

חרסי כדי להקים קשר עם ישראל ולבקש את 
סיועה למלוכנים בתימן. הקשר הוקם באמצעות 
מתווך אנגלי, וב-10 בדצמבר 1963 קוימה עמו 
פגישה בהשתתפות יעקב הרצוג, מנכ"ל משרד 

החוץ דאז, ונציגים ישראלים נוספים. לאחר 
ששמע מאל-חרסי את בקשתו של האימאם 

בדר לקבל סיוע מישראל, הציע לו הרצוג לבוא 
לביקור בארץ כדי לדון עם הגורמים המוסמכים 
בכל בקשותיו. אל-חרסי נענה מיד להזמנה וב-

20 בדצמבר 1963 הגיע בטיסה ארצה, נפגש עם 
אישים שונים ואף נתקבל לשיחה עם שרת החוץ 

גולדה מאיר. נציגי ישראל הביעו בשיחות עמו 
את נכונותה של המדינה לסייע למלוכנים בתימן 
"ל, להעביר למלוי ובשטח המדיני וההסברתי בח

כנים מידע על תנועות הצבא המצרי ולספק להם 
נשק כגון רובים, מקלעים, בזוקות, תותחי נ"מ, 

חומרי נפץ ותחמושת. אל-חרסי הצהיר בשם 
האימאם בדר שאם אכן ייווצר שיתוף פעולה 
של ממש בין המלוכנים לבין ישראל, מתחייב 

םהאימא להכיר בישראל מיד לאחר צאת המצי
רים מתימן והחזרת שליטתו המלאה על ארצו.
בינתיים התעורר בארץ ויכוח בין המוסד לבין 

דמשר החוץ בשאלה מיהו הגורם הישראלי שצי
ריך להיות אחראי לקשרים עם המלוכנים בתימן. 

בדיון בהשתתפות מנכ"ל משרד החוץ, מזכיר 
ראש הממשלה ונציגי המוסד הוחלט שהטיפול 

דבמבצע כולו יועבר לידי המוס מכיוון שמדוי
בר במבצע חשאי המחייב מיומנות בפעילות 

חשאית.

המבצע עובר למוסד: קשרים דרך 
הבריטים

בפברואר 1964 חזר אל-חרסי לאירופה, והקשר 
עמו הועבר מיעקב הרצוג לנציג המוסד. אל-

חרסי הביא לפגישה את הנסיך עבד א-רחמן 
יחיא, דודו של האימאם בדר, ומסר מכתב, 

שלדבריו נכתב על ידי האימאם בדר, ש"מסמיך 
את הנסיך יחיא אל-חרסי, שר המדינה לענייני 
הארמון המלכותי, לקבל את הסיוע הכספי ]...[ 

ובעתיד הוא יהיה נציגנו". כמו כן סיפרו השניים 
-רחמן ישמש ראש נציגות המי אשהנסיך עבד 

לוכנים שאמורה להיפתח באירופה. עוד סיפרו 

על הקשיים שבהם נתקלים המלוכנים בהעברת 
נשק מאירופה לתימן. לדבריהם נתקבלו אצלם 

שני משלוחי נשק שנשלחו מאירופה דרך ג׳יבוטי, 
ואילו משלוח שלישי ובו 1,600 רובים עוכב על 

ידי השלטונות הצרפתיים שם. המלוכנים אף 
נכשלו בניסיון להשיג ספינת דיג שתקלוט נשק 

מאונייה בלב ים ותביאו לחופי תימן, ופנייתם 
ףלסעודיה שתקצה להם מקום בחו הסעודי לפי

ריקת נשק נדחתה בלאו מוחלט.
עבד א-רחמן סיפר שנפגש עם חבר פרלמנט 
בריטי, וזה שאלו האם לדעתו יהיה האימאם 

מוכן לקבל נשק מישראל. הרצוג יעץ לו להשיב 

שהאימאם יסכים לקבל נשק מכל גורם, אפילו 
מישראל, וכי הוא מבקש שהבריטי ישוחח על כך 

יעם הישראלים. התשובה נמסרה לחבר הפרלמ
נט, וזה נפגש עם הנספח הצבאי של צה"ל בלונדון 
ןד חירם והציע לשגר לישראל שני קולונלים בריי

טים בדימוס הפועלים בתימן לשם קידום מבצעי 
העברת נשק מישראל לתימן. 

ההצעה למבצע: אספקה והשפעה 
פסיכולוגית

ב-20 בפברואר 1964 הגיעו שני הקולונלים 
ארצה ונתקבלו על ידי אנשי המוסד. בשיחת 
הפתיחה עמם הצהירו השניים שהם פועלים 

בתימן כאנשים פרטיים והם לא מייצגים את 
יממשלת בריטניה ואף לא אחד משירותי המודי

עין הבריטיים. הם סיפרו שכדי לסייע למלוכנים 
בתימן הם גייסו קבוצה של כ-30 שכירי חרב 

יאירופאים שפועלים לצד כוחות המלוכנים בתי
מן. הם סיפקו למלוכנים נשק וציוד ועזרו להם 
במלחמת ההטרדה שניהלו נגד הצבא המצרי. 

הם באו לבקש את סיועה של ישראל למלוכנים 
בהניחם שיש לה עניין בריתוק הצבא המצרי 

בלתימן ובהתשתו. לדבריהם, רו כוחות המלוי
כנים בתימן קיבלו אספקת נשק באופן סביר, 

אך כוחותיו של הנסיך עבדאללה בן חסן, שפעלו 
במרחק של כ-30 ק"מ מעיר הבירה צנעא, ואשר 

תנועדו להטריד את הכוחו המצריים והרפובליי
קאיים באזור זה, סובלים ממחסור חמור בנשק 

ובתחמושת. הדרך היעילה היחידה שנראית להם 
לשיפור המצב שם היא להצניח להם את הציוד 
הדרוש. היות שפעולת ההצנחה יכולה להתבצע 
רק מבסיס שמאפשר טיסה ישירה הלוך וחזור 

ללא חניית ביניים לצורכי תדלוק, ועם צוות 
מאומן היטב הן בטיסה הן בהצנחה, הרי שרק 

חיל האוויר הישראלי יכול לבצע זאת. בקשתם 
רהייתה שחיל האווי יצניח כמות של נשק ותחי
ימושת לכוחות המלוכנים שבקרבת צנעא. לדע

תם אפילו פעולת הצנחה חד-פעמית תשפיע על 
המצב באזור הן על ידי האספקה עצמה והן על 
הידי ההשפעה הפסיכולוגית שתהי לה על התיי

ימנים. הקולונלים הגישו רשימה של הציוד המ
בוקש, תיאור מקום ההצנחה, מפות האזור ודו"ח 
מודיעין על ההתרחשויות בשטח בחודש האחרון. 

המבצע יוצא לדרך: צמודים למכשיר 
הקשר

ראש המוסד מאיר עמית קיבל את אישורו של 
ראש הממשלה לוי אשכול לקידום המבצע, 

והמוסד מסר לשני הקולונלים את התשובה 
: מוכנים לספק את מרבית הנשק והתחי ההבא
מושת המבוקשים; מוכנים לאשר את השימוש 

בשטח מדינת ישראל כבסיס אספקה למלוכנים 

כלל הנשק והתחמושת שהוצנחו 
בתימן ב-14 ההצנחות

כלי נשק
תותחים נגד מטוסים 20 מ"מ - 2

רובים 0.303 אינטש - 1,526
רובים 7.92 מ"מ - 40

מקלעי ברן 0.303 - 118
מקלעי בראונינג 0.300 - 8

תת-מקלעי סטן 9 מ"מ - 20
בזוקות - 20

אקדחים - 23
מוקשים נגד טנקים - 672

מוקשים נגד אדם - 100
תחמושת

כדורים 0.303 אינטש - 597,632
כדורים 7.92 מ"מ - 182,355
כדורים 0.5 אינטש - 20,000

כדורים 9 מ"מ - 7,450
כדורים 0.38 אינטש - 2,500

כדורים 20 מ"מ - 1,516
פגזים נגד טנקים 57 מ"מ - 72

פצצות מרגמה 81 מ"מ - 150
פצצות בזוקה - 400

אמצעי חבלה
אצבעות חבלה - 9,700

פתיל ביטחון - 3,100 מ׳
מצת חבלה רוסי - 319

נפץ חבלה - 304
מאיץ חבלה - 500

פתיל רועם - 400 מ׳
טן פלסטי - 20 ק"ג

עפרונות השהיה - 30
מנגנוני השהיה מכניים - 10

נציגי ישראל הביעו את נכונותה של 
המדינה לסייע למלוכנים בתימן, להעביר 

להם מידע ולספק להם נשק. אל-חרסי 
הצהיר בשם האימאם בדר שאם אכן 

ייווצר שיתוף פעולה של ממש בין 
המלוכנים לבין ישראל, מתחייב האימאם 
להכיר בישראל מיד לאחר צאת המצרים 
מתימן והחזרת שליטתו המלאה על ארצו
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בתימן; מוכנים לבצע מטס הצנחה אחד: 
מבקשים לקבל מידע על תימן בכלל ועל הצבא 
המצרי בתימן בפרט; המשך הקשר עמם יקוים 
על ידי איש המוסד ולא על ידי הנספח הצבאי.

בדיון שקיים המוסד עם חמ"ן ועם חיל האוויר 
הוחלט לבצע הצנחה אחת על ידי מטוס מסוג 

סטרטוקרוזר שיוכל להצניח כחמישה טונות 
ציוד. שם הקוד שנקבע למבצע היה “רוטב".

לקראת ההצנחה שנקבעה לסוף מארס 1964 
שוגרו לעדן איש המוסד שמונה למפקד המבצע, 
אלחוטן של המוסד, קמ"ן של חיל האוויר ונציג 
-18 במארס המריאה החי בהקבוצה הבריטית. 

בורה מעדן במטוס DC-3 שחכר הבריטי ונחתה 
בעיירה נקוב אשר בנסיכות ביהאן. נקוב הייתה 

הבסיס לסיוע למלוכנים בתימן, וממנה יצאו 
שיירות גמלים עם ציוד לאזורים שונים בארץ 

זו. מטה שכירי החרב שכן בבית בן שתי קומות 
בנקוב והוא שימש תחנת מעבר ומרכז קשר 

באלחוט דיבור עם כוחות המלוכנים הפועלים 
בשטח תימן. בבסיס הזה שבנקוב התמקמה 

המשלחת הישראלית. איש קשר בריטי, שעמד 
לצאת עם שיירה לשטח ההצנחה, קיבל מידי נציג 

חיל האוויר מכשירים ייחודיים למטוס, ומפקד 
המבצע מסר לו אחד ממכשירי הקשר שלו, כדי 

שיוכלו לקיים ביניהם תקשורת תוך כדי תנועתו 
-31 במאי ללאזור ההצנחה. מועד ההצנחה נקבע 
1964. רתוקים למכשיר הקשר בנקוב הקשיי  רס

בו אנשי המוסד לדיווח מן השטח ושמעו בהקלה 
 Here it":את קריאת ההתפעלות של האלחוטן

 ."!comes right on the noise
בהצנחה זו הועברו לידי התימנים 180 רובים 

0.303 אינטש, 42 אלף כדורים 7.92 מ"מ , 28 

אלף כדורים 0.303 ו-72 פגזים נגד טנקים 57 
מ"מ.

מבצעים נוספים: השיח׳ים התפעלו
לאחר ההצנחה המוצלחת חזרו אנשי המוסד 

םלארץ. בפגישת הסיכו עם נציג הקבוצה הבריי
טית נמסר שהמלוכנים שאבו עידוד רב מן הנשק 

והתחמושת שהוצנחו אליהם וביקשו להמשיך 
םבמבצעי ההצנחה. אך האימא בדר ביקש שהי

פעם תתבצע ההצנחה ליד מטהו כדי שכל ראשי 
השבטים והשיח׳ים הנאמנים לו יוכלו להתפעל 

מהמבצע. הוצע לערוך הצנחה נוספת והפעם 
בג׳בל קרה, בסמוך למפקדתו של האימאם בדר. 

ראש המוסד אישר את ההצעה, והוחלט לבצע 
את ההצנחה הנוספת לקראת סוף מאי 1964. גם 

ראש הממשלה אישר את מבצע ההצנחה הזה, 
וב-26 במאי בוצעה ההצנחה השנייה. למרות 

החשש המוקדם שחלק מהציוד לא יגיע ליעדו 
בגלל תנאי ההצנחה הקשים )פסגת הר שטוחה 

דבאורך וברוחב של עשרות מטרים בלב המוי
קפת כולה במדרונות תלולים(, הייתה להצנחה 
השנייה הצלחה, וכל ארגזי הנשק הגיעו ליעדם. 

התלהבות הנוכחים בהצנחה הייתה רבה, והדבר 
בא לידי ביטוי בתיאורו של הבריטי המצוטט 

בראש מאמר זה.
ימבצע “רוטב", שכונו מאוחר יותר מבצעי “דורי
בן", נמשכו עד 5 במאי 1966, מועד שבו בוצעה 
ההצנחה האחרונה. בסך הכול בוצעו 14 טיסות 
הצנחה של ציוד, נשק, תחמושת, מזון ותרופות 

, בשיתוף פעולה הדוק עם קבוי ןלמלוכנים בתימ
צת שכירי החרב הבריטים. 

במאי 1966, מיד לאחר ההצנחה ה-14, דרשה 
בריטניה מישראל שתפסיק לשתף אזרחים 

בריטים במבצעים אלה. אף שמשמעות קבלתה 
של הדרישה הבריטית הייתה הפסקת ההצנחות, 

החליטה ישראל להיענות לה. הודעה ישראלית 
זו, שנתקבלה בסיפוק על ידי הבריטים, הביאה 
, ובכך חדלה אספי הלסיומם של מבצעי ההצנח

 .קת הרוטב לסלט התימני

הערכתו של אהרון יריב
אלוף )במיל׳( אהרון יריב שימש בתפקיד סגן ראש אמ"ן וראש אמ"ן בתקופת מבצעי “רוטב" ו"דורבן". 
בראיון שהתקיים עמו ב-1983, בעת שכיהן בתפקיד ראש המכון ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת 

תתל אביב, הוא חיווה א דעתו על המבצעים וטען שהסיוע שהגשנו למלוכנים בתימן תרם לכושר העי
מידה שלהם נגד הצבא המצרי. יריב אמר שהוא זוכר היטב שבמהלך המלחמה בתימן היו המלוכנים 

במצבים קריטיים, והצנחת הציוד במצבים אלה גרמה להעלאת המוראל אצלם. להערכתו, אילו לא היינו 
נותנים במצבים קריטיים אלה את זריקת העידוד, ייתכן שהמערך המלוכני היה מתפרק. 

הסיוע שהגשנו להם תרם לריתוק הצבא המצרי לתימן, וכך התאפשר לישראל יותר חופש פעולה. הערכת 
םאמ"ן באותן שני הייתה שכל עוד הצבא המצרי לוחם בתימן - לא ייצאו המצרים למתקפה כללית יזוי
מה נגד ישראל. אומנם לא הצלחנו לרתק חלק ניכר של כוחות הצבא המצרי לתימן כאשר נאצר החליט 

להעבירם לחזית הישראלית, אך במהלכיו במאי 1967 הוא הפתיע לא רק את ישראל אלא אף את הצבא 
המצרי. לאור הניסיון שצבר הצבא המצרי בתימן החליט הפיקוד המצרי על ארגון מחדש של הצבא ועל 

יישום הלקחים של המלחמה בתימן. החלטתו של נאצר לפתוח במאבק נגד ישראל תפסה את הצבא 
המצרי באמצע הארגון מחדש, וזכורה לאלוף יריב האנדרלמוסיה ששררה בקרב היחידות המצריות 

שהוכנסו לסיני.
לדבריו, המעורבות הישראלית בתימן הייתה מוצדקת ומחויבת המציאות, ואם נבחן את ההישגים מול 

םההשקעות הרי שהעניין היה כדאי. בהתא לנסיבות הפקנו את מלוא התועלת שניתן היה להפיק והוכחי
נו לאויבינו ואף לעצמנו שאנו גורם מורגש באזור. מתווספים לכך, כמובן, ההישגים המודיעיניים: במשך 
אתקופת המלחמה בתימן השגנו ידיעות ממקורות טובים ל רק על הצבא המצרי בתימן ועל מהלך מלחי

מתו, אלא גם על ההתפתחויות בדרום חצי האי ערב.

האימאם בדר מחוץ 
ֶדָה למפקדתו בג׳בל שׁ
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חיילים גאורגיים עוזבים את צחינבלי

רב ההכרזה על העסקה לשחרור גלעד ע
שליט, בספטמבר 2011, התנוססה על 

עמוד השער של גיליון “אל-קסאמיון“, 
הביטאון הרשמי של גדודי עז אל-דין אל-קסאם, 

תמונתו של השיח' צאלח אל-עארורי, מייסד 
גדודי עז אל-דין אל-קסאם בגדה המערבית, 

לצד הפניה לריאיון מיוחד עמו. הריאיון סקר את 
, דרך לימוי המסלול חייו - מילדותו בכפר עארור
דיו באוניברסיטת חברון, שם גובשו השקפותיו 
באשר לסכסוך, ועד המאבק הצבאי עם ישראל 

וייסודה של הזרוע הצבאית של חמאס.
השיח' אל-עארורי, המשמש כיום האחראי על 

התיק האסירים בחמאס, הי מעורב עמוקות בעי

האב המייסד של הזרוע הצבאית של חמאס. 
-עארורי סיים את לימודיו בחוג להלכה אסי לא

לאמית באוניברסיטת חברון והיה חבר באגודת 
הסטודנטים המקומית. בתחילת 1990 גויס 

לחמאס והחל בהקמת תשתית צבאית באזור 
חברון. הוא הקים את החוליות המבצעיות 

הראשונות של חמאס בחברון. החוליות שהקים 
אחראיות לארבעה פיגועים שבהם נהרגו שני 

. בדצמי יחיילי צה“ל - שמואל גרש ויובל טוטנג'
בר 1992 נלכד אל-עארורי יחד עם פעילי חמאס 

נוספים וישב בכלא עד מארס 2007.
הריאיון בכתב העת “אל-קסאמיון“ שופך אור 

על התחייה האסלאמית מהזווית של חבר בכיר 
בתנועת חמאס ומייסד הזרוע הצבאית בגדה. 
בכתבה מתוארת בהרחבה ילדותו של השיח' 
חצאל אל-עארורי בכפר עארורה, הנמצא באי

זור רמאללה, צפונית לביר זית. השיח' נולד 
ב-1966, “שישה חודשים לפני הכיבוש הציוני 

של הגדה“. בכפר היה מסגד אחד ששכן בסמוך 
לביתו של השיח' צאלח, ואביו שימש בו אימאם 

בהתנדבות. המשיכה לאסלאם הפוליטי החלה 
בעקבות ההתעוררות האסלאמית באוניברסיטת 

חברון שבה למד לאחר סיום לימודיו היסודיים 
והתיכוניים בעארורה. תקופה זו של לימודיו 

-80 היא התקופה המי הבאוניברסיטה בשנות 
כריעה שבה עוצבו תפיסותיו ותפיסותיהם של 

'האד האסלאמי, חמאס והתנועה האסי גפעילי ה
לאמית לגבי הסכסוך. בתקופה לא מאורגנת זו 

הגיעו הוא ואחרים למסקנה כי דת האסלאם 
כוללת בתוכה את המענה לכל סוגיות החיים. עד 
אמצע שנות ה-80 השיגו הפעילים האסלאמיים 
-14 מתוך 16 מוסי ברוב באגודות הסטודנטים 

דות אקדמיים ואוניברסיטאות בגדה. 
םבראייתו של השיח' ישנ שלושה גורמים מרי
כזיים שעיצבו בתקופה זו של סוף שנות ה-70 

-80 את תפיסת עולמם של הסי הותחילת שנות 
טודנטים הפלסטינים באוניברסיטאות והם:

המהפכה באיראן אשר הייתה בעלת הד רב  א. 
כיוון שנשאה את סיסמת הדת בפיקודו של 
איש דת. מה שהוביל את האנשים להזדהות 

איתה היה במיוחד החלפת השלטון האיראני 
הקודם שלו הייתה ברית עם הציונים.

המהפכה האפגנית נגד הפולש הסובייטי.  ב. 
יבמיוחד מכיוון שאלו שהובילו אותה היו פעי

לים אסלאמים. 
רצח נשיא מצרים אנואר אל-סאדאת על ידי  ג. 
םפעילי אסלאמים. סאדאת נתפס בעיני הפי
לסטינים כמי שהזיק לבעייתם. חיסולו היווה 

סמל למהפכה שחלה בהתייחסות לבעיה 
הפלסטינית, מבעיה ערבית לאומית חילונית 

לבעיה אסלאמית. 
כאן ישנה עדות נוספת להשפעת המהפכה 

סקת שליט. לאחר חתימת העסקה באוקטובר 
2011 הסביר השיח' אל-עארורי לפעילי עז 

אל-דין אל-קסאם כי “הכיבוש הציוני התחייב 
במסגרת עסקת החילופין גם להיענות לדרישות 
האסירים בכלא“. עארורי גם חיזק את רוחם של 

יהאסירים שנותרו בכלא הישראלי והבטיח להמ
שיך ולפעול למען שחרורם. מי הוא אותו צאלח 
אל-עארורי, חבר הלשכה המדינית של חמאס, 

ומדוע הוא זוכה לכבוד רב כאחראי לענייני 
האסירים של עז אל-דין אל-קסאם?

התחייה האסלאמית
השיח' צאלח מחמד אל-עארורי )47( הוא 

בכוח הזרוע
השיח׳ צאלח אל-עארורי, האחראי על תיק האסירים בחמאס, הוא 

האיש שהקים את הזרוע הצבאית של חמאס בגדה | בראיון לביטאון 
“אל-קסאמיון“ מספר השיח׳ המטיף לג׳האד, שישב בכלא הישראלי 
יותר מ-14 שנה, על הילדות כבן לאימאם, על הלימודים לצד הפעילות 

בגוש האסלאמי ועל הקמת התשתית הצבאית בגדה והנהגתה | הריאיון 
שופך אור על התחייה האסלאמית בפעילות הג׳האד של חמאס, כמו גם 

על הקשר שלה לשיח׳ עבדאללה עזאם ולג׳האד העולמי



 osh-re@zahav.net.il ;שאול ברטל | ד“ר, מרצה לעניינים פלסטיניים באוניברסיטת בר-אילן

שייח' עבדאללה עזאם. 
הניצחון שהשיג באפגניסטן 
נתן השראה לאל-עארורי
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האיראנית בראשות רוחאללה ח'מיני על 
הצעירים בעולם המוסלמי כולו ובכללם הצעירים 

יהמוסלמים הפלסטינים. השפעת המהפכה האס
לאמית גובשה אף לדוקטרינה של ממש על ידי 

ד“ר פתחי שקאקי, מייסד ומנהיג ארגון הג'האד 

האסלאמי בפלסטין עד 1995. שקאקי בספרו 
“אל-ח'מיני, אל-חל אל-אסלאמי ואל-בדיל“ 
י)הפתרון האסלאמי והחלופה( מדגיש כי הצלח
תה של המהפכה האסלאמית באיראן והחלפת 

השלטון החילוני בה מראות כי הקמת מדינה 
אסלאמית של ממש בכל רחבי העולם הערבי 

היא בהישג יד אם יתעוררו ההמונים הערביים 
ויסלקו את השליטים החילונים.

השיח' עארורי וחבריו בארגון חמאס הושפעו 
גם מפעילותו של עבדאללה עזאם באפגניסטן. 
עזאם, מורו הרוחני של אוסמה בן-לאדן ואחד 

ממייסדי אל-קאעידה, היה בשר מבשרה של 
תנועת האחים המוסלמים בגדה המערבית 

המקושרת עם תנועת האחים בירדן. בשנים 
1970-1969 השתתף עזאם באופן פעיל בג'האד 
נגד ישראל מארבעה בסיסים ששכנו בצפון ירדן 

באזור ארביד וכונו “בסיסי השיח'ים“. פעילות 
זאת הייתה תוך שיתוף פעולה מלא עם הפת"ח. 
בשל חילוקי דעות עם הנהגת אש“ף עזב עזאם 

את ירדן והצטרף למהפכה האפגנית )1989-1979(. 
סיפורי גבורתו בקרבות וספריו המטיפים 

לג'האד למען האל ומדגישים את חשיבותו נפוצו 
בכל העולם הערבי. הניצחון שהושג באפגניסטן 
ב-1989 הודות למאמציהם של עזאם, של אוסי

מה בן-לאדן ושל שאר כוחות המג'אהדין הראה, 
תלתפיסתם, כי נחישות וג'האד ללא פשרו יעיי

לים גם נגד מעצמה עולמית כמו ברית המועצות. 

השיח' עארורי וחבריו בארגון חמאס 
הושפעו גם מפעילותו של עבדאללה 

עזאם באפגניסטן. הניצחון שהושג 
ב-1989 הודות למאמציהם של עזאם, 
של אוסמה בן-לאדן ושל שאר כוחות 

המג'אהדין הראה, לתפיסתם, כי נחישות 
וג'האד ללא פשרות יעילים גם נגד 

מעצמה עולמית כמו ברית המועצות

התארגנות ראשונה
אל-עארורי מספר בריאיון בערגה על תקופת 
פעילותו בשנות ה-80 בגוש האסלאמי )אל-
כתלה אל-אסלאמיה( באוניברסיטת חברון. 

השיח' מדגיש כי מי שייסד את הגוש האסלאמי 
שהיה השיח' ראאד צלאח, רא התנועה האסלאי
מית בישראל. מחליפו של השיח' צלאח בהנהגת 

הגוש האסלאמי באוניברסיטת חברון היה השיח' 
כמאל ח'טיב מכפר קרע, כיום סגנו של השיח' 

ראאד צלאח. כך עד שהגיע תורו של השיח' אל-
עארורי להנהיג את הגוש האסלאמי. זוהי עדות 

ישירה אחת מני רבות לקשר האמיץ בין התנועה 
תהאסלאמי בישראל לבין תנועת חמאס שהי

שיח' אל-עארורי הוא אחד מראשיה. 
בהמשך דבריו מספר השיח' אל-עארורי על קשיי 

ההתארגנות הראשונים של החוליות הצבאיות 
ישל התנועה האסלאמית לאחר שפרצה האנ

תיפאדה הראשונה. ברצועת עזה הייתה הזרוע 
הצבאית של חמאס מסודרת יותר, אך בגדה 
פעלו למעשה כמה חוליות מצומצמות שהיה 

קיים תיאום מוגבל ביניהן. החוליות שפעלו הן 
חוליית השהיד עאדל עוצ'אללה, חוליית האסיר 

אבראהים חאמד וחוליית השיח' אל-עארורי 
בעצמו. לדבריו, “שלושתנו היינו אמירים של 

הגוש האסלאמי. אני הייתי באזור חברון, חאמד 
באזור ביר זית ועוצ'אללה באזור ירושלים“. 

אל-עארורי מספר כי תחילת המאבק הצבאי 
בגדה הייתה באמצעות חוליות נוספות שבהמשך 

תקופת לימודיו באוניברסיטה בשנות 
ה-80 היא התקופה המכריעה שבה עוצבו 
תפיסותיו ותפיסותיהם של פעילי הג'האד 

האסלאמי, חמאס והתנועה האסלאמית 
לגבי הסכסוך. בתקופה זו הגיעו הוא 

ואחרים למסקנה כי דת האסלאם כוללת 
בתוכה את המענה לכל סוגיות החיים

השער של גיליון “אל-קסאמיון“, הביטאון הרשמי של גדודי עז אל-דין אל-קסאם, 
מספטמבר 2011, המוקדש לראיון עם השיח' צאלח אל-עארורי
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נחשפו על ידי השב“כ ופעיליהן נכלאו. ביניהן הוא 
-בראק )החוליה פעלה בירוי למציין את חוליית א
שלים מטעם הג'האד האסלאמי(, חוליית מחמד 
אבו טיר )שפעלה גם היא בירושלים עד שנחשפה 

בפברואר 1989( וחוליית ערביי 48' בראשות 
עבדאללה נמר דרוייש )שפעלה בישראל בשנות 
ה-80(. הקשר של שלוש החוליות הפעילות של 

עארורי, חאמד ועוצ'אללה היה עם הנהגת החוץ 
של חמאס בראשות מוסא אבו מרזוק. כיום עומד 

בראשה ח'אלד משעל, וצאלח אל-עארורי עצמו 
חבר בה לצדו של אבו מרזוק.

ד“ר פתחי שקאקי מדגיש בספרו כי 
הצלחתה של המהפכה האסלאמית 

באיראן והחלפת השלטון החילוני בה 
מראות כי הקמת מדינה אסלאמית של 

ממש בכל רחבי העולם הערבי היא 
בהישג יד אם יתעוררו ההמונים הערביים 

ויסלקו את השליטים החילונים

בחירת השם
יהפעולה הראשונה שבוצעה על ידי הזרוע הצ

באית של חמאס בגדה הייתה פעולת השהיד 
מחמד בשאראת ב-1 בינואר 1990 שבה נהרג 

חייל ישראלי. מאז ועד מעצרו בסוף 1992 שימש 

השיח' אל-עארורי מפקד הזרוע הצבאית בגדה 
המערבית. השיח' מציין את ההתלבטות שהייתה 

להם בתחילה לגבי שמה של הזרוע הצבאית 
בגדה המערבית. בתחילה קראו לזרוע הצבאית 
גדודי השהיד עבדאללה עזאם, להבדיל מהזרוע 

הצבאית של חמאס ברצועת עזה שנקראה גדודי 
עז אל-דין אל-קסאם. אל-עארורי  מונה את 

הסיבות לכך:
עבדאללה עזאם הוא שיח' פלסטיני שנולד בצפון 

השומרון, והבעיה היא פלסטינית, בעוד שעז 
אל-דין אל-קסאם הוא שיח' סורי, אף ששניהם 

אנשי דת. ספריו של עזאם ודרכו בג'האד האפגני 
זיכו אותו בכינוי שיח' הג'האד. כמו כן שם עזאם 
דגש, נוסף על הג'האד, גם על דחיית החומרנות 

ואורח החיים המערבי, בעוד שהשיח' עז אל-דין 
-קסאם שם דגש בעיקר על הג'האד. טיעוי לא
נים אלו הכריעו בעד העדפת עבדאללה עזאם 

כשמה של הזרוע הצבאית. בהמשך, בשל לחץ 
ראשי התנועה בעזה, בוטלה ההפרדה לפי שמות. 

עבדאללה עזאם, שראשי תנועת חמאס העריצו 
ורחשו לו כבוד, זכה להנצחה באקדמיה הצבאית 

של חמאס ברצועת עזה הקרויה על שמו וכן 
בהוצאה מחודשת של ספריו על ידי גדודי עז אל-

דין אל-קסאם ב-2009 לציון 20 שנה למותו. 
כך נוסדה הזרוע הצבאית של חמאס בגדה 

ששיח' אל-עארורי  עמד בראשה. השיח' קורא 
גם כיום לג'האד ומתבטא הן בסוגיית האסירים 
השל הוא אחראי בחמאס והן כחבר הלשכה המי
אדינית. כך למשל יצ נגד הפנייה של הרשות הפי
לסטינית לאו“ם בספטמבר 2011 וטען כי הדרך 

היחידה לשחרור פלסטין היא רק ההתנגדות ולא 
שיחות עקרות עם ישראל או הכרה בינלאומית 

במדינה פלסטינית. גם במהלך מבצע “עמוד ענן“ 
-עארורי מתוקף תפקידו בדבר הני להתבטא א

חישות להמשיך את דרך ההתנגדות ללא פשרות 
ּוויתורים למרות מותם של מפקד הזרוע הצבאית 

של חמאס אחמד ג'עברי ושל שאר “שהידי עזה 
-עארורי  הוא מייצג נאמן של התי להגיבורים“. א
חייה האסלאמית שהתעוררה בכל העולם הערבי 

 .והאסלאמי משנת 1979 ואילך

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

השיח' קורא גם כיום להטיף לג'האד 
ומתבטא הן בסוגיית האסירים שלה 

הוא אחראי בחמאס והן כחבר הלשכה 
המדינית. כך למשל יצא נגד הפנייה של 

הרשות הפלסטינית לאו“ם בספטמבר 
2011 וטען כי הדרך היחידה לשחרור 

פלסטין היא ההתנגדות

מסיבת עיתונאים של חמאס 
שבה הכריז על הפסקת האש 

לאחר מבצע "עמוד ענן". ברקע: 
כרזה ועליה תמונתו של אחמד 

ג'עברי, מפקד הזרוע הצבאית של 
חמאס, והכיתוב "עזה ניצחה"
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היסטוריה 
מודיעינית
בתמונות

יענקל'ה מן


בהיותו קצין צעיר עם אביו


שלישי משמאל, בפתח מערת המכפלה
כשהיה מג"ד במילואים, אוגוסט 1976


משמאל, במלחמת ששת הימים

יוסי לבקוב | אוצר מאגר המל"מ


צועד בראש, בהיותו מפקד בבה"ד 1









לזכרו של יענקל'ה, אוצר ארכיון 
התמונות במל"מ, יוזם המדור ועורכו, 

שהלך לעולמו לפני שנה.
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בוקר יום שישי 4 ביולי 1975, בשעה ב
10:00, החריד פיצוץ עז את מרכז 

ירושלים. כשהתבהרה התמונה התברר 
כי מטען נפץ, שהונח במקרר, התפוצץ בכיכר ציון 

בעיר. בפיגוע נהרגו 14 בני אדם ונפצעו 62.
מבדיקת הממצאים בזירה ומתחקור העוברים 
ושבים באזור גובשה תמונת המודיעין הבאה: 

המטען הונח במקרר מסוג אמקור 10, אשר 
הובל למקום בטנדר פולקסווגן דאבל-קבינה 

בצבע כחול, בעל לוחית רישוי עם האות ש׳, 
המציינת את אזור נפת שכם באיו“ש. ברכב 

נסעו שני אנשים: נהג וסבל. הטנדר חנה 
במגרש הרוסים. השניים פרקו את המקרר 

מהטנדר והעמיסו אותו על עגלת הובלה. 
הסבל ירד עם העגלה לכיוון רחוב הלני המלכה 

וכיכר ציון, ואילו הנהג נשאר ברכב. הסבל השעין 
את המקרר על הקיר והלך. דקות מספר לאחר 
מכן התפוצץ מקרר התופת. ארגון פת“ח קיבל 

אחריות לביצוע הפיגוע.

שמונה חודשים לאחר הפיגוע זיהה 
שוטר מהכפר סילואן שבמזרח ירושלים 
רכב חשוד שהמתין בצד הדרך בין הכפר 

לעיר העתיקה. השוטר חשד כי מדובר 
ברכב שמעביר סמים. הוא ביקש מהנהג 

לפתוח את תא המטען - ונדהם לגלות 
מטען חבלה, חוטי חשמל ובלון גז

ללא קצה חוט
מתוך שלל העדויות שנאספו במקום על ידי 

כוחות הביטחון, בלטו שני עדים מרכזיים: נהג 
ישראלי, שנסע אחרי הטנדר כברת דרך לאחר 
שלא הצליח לעקוף אותו, וילד בן 11. שניהם 

לא זכרו את מספר הרכב, גם לא לאחר שעברו 
תהליך היפנוזה לרענון זיכרונם.

בסיוע העדים הוכן קלסתרון של המפגע והופץ 
לכל תחנות הגבול של המדינה. מאות אנשים 

סמים. הוא ביקש מהנהג לפתוח את תא המטען 
ונדהם לגלות מטען חבלה, חוטי חשמל ובלון 

גז - כלומר: מכונית תופת. הנהג נעצר, וחקירתו 
הובילה אל חוליה של שמונה אנשים, שנעצרו 

אף הם. אחד מהם, מלצר שעבד במלון המלכים 
בירושלים, היה מוכר לאחד החוקרים על רקע 

עבודתו.
המלצר הודה בחקירה והסגיר את החוליה ואת 

פעילותה, ולאחר מכן נידב לחוקריו עוד פרט 
מידע, שאינו קשור, וכך הוא אמר: “לפני זמן מה 

הייתי ברבת עמון, נכנסתי למספרה להסתפר, 
ובעודי יושב בכיסא עברה ברחוב מכונית 

פונטיאק אמריקאית, והספר אמר: ‘זה גיבור 
המקרר׳“. המלצר ציין כי לא הספיק לראות את 

הנוהג ברכב, אבל הספר הוסיף ואמר כי מוצא 
 האיש מהכפר תורמוס-עיא שבנפת רמאללה.

הניסיון לאתר את נהג הפונטיאק לא צלח, 
ובפועל גם ההתחקות אחר פרט מידע זה הובילה 

למבוי סתום ולא סייעה בפענוח הפיגוע.

המלצר הודה בחקירה ולאחר מכן 
נידב לחוקריו עוד פרט מידע, וכך הוא 
אמר: “לפני זמן מה הייתי ברבת עמון, 

נכנסתי למספרה להסתפר, ובעודי יושב 
בכיסא עברה ברחוב מכונית פונטיאק 

אמריקאית, והספר אמר: ‘זה גיבור 
המקרר׳“

אבו סוכר נשבר
כשלושה חודשים לאחר מכן, ביוני 1976, נעצרה 

חוליה של פת“ח מהכפר זאויה שבאזור טול 
כרם. חברי החוליה, שנחשדו בביצוע פיגועים, 
הודו בחקירתם במיוחס להם, הסגירו אמל“ח 
שהיה ברשותם ואף הסגירו חוליה נוספת, וזו 

הסגירה חוליה נוספת - בסך הכול כ-20 פעילים. 
בחקירתם עלה כי ישנו אדם מרמאללה המשמש 

איש קשר למפקדת פת“ח בסוריה, ערבי-
אמריקאי שמוצאו מהכפר תורמוס-עיא, אך 

האיש באותה עת לא נמצא בארץ.
בספטמבר 1976 הגיע האיש - אחמד אבראהים 

ג׳בארה, המכונה אבו סוכר - לארץ ומיד נעצר. 
הוא הכחיש כל קשר לפח“ע. טען כי הוא איש 

העולם הגדול, עוסק בסחר במכוניות, אוהב 
את החיים הטובים: נשים ודולרים, ואין סיכוי 
שיפסיד זאת בעבור עיסוק בפח“ע. אבו סוכר, 

שהיה פיקח מאוד וזהיר, לא נשבר ולא הודה 
בכלום. כך, למשל, כאשר הוטח בפניו כי בדרכונו 
יש חותמת כניסה לסוריה אך אין חותמת יציאה, 

השיב: “מה אתם רוצים ממני? תבואו בטענות 
לסורים“.

עבודת חקירה מאומצת של החוקרים, 
שבמהלכה חודשה חקירתם של אנשי תשתית 

שדמו, ולו במעט, לקלסתרון עוכבו ותוחקרו. 
כל פרט מידע נבדק ללא יוצא מן הכלל - כולל 
מספרי טלפון של מעסיקים שדיווחו שהעובד 

הערבי שלהם לא התייצב לעבודה לאחר הפיגוע 
- אך כל זאת ללא תוצאות.

גם הפרטים הנוספים שיכלו לשמש קצה חוט 
לא הובילו לפריצת דרך. מקרר אמקור 10 היה 

כה נפוץ שכמעט כל בית שני החזיק כזה. תיאור 
הרכב תאם לכ-600 מכוניות ברחבי איו“ש, 

כ-100 מהן באזור שכם. בעליהן זומנו והתייצבו 
עם כלי הרכב במשרדי המנהל האזרחי, אך איש 

מהם לא נעצר.

המלצר, הספר והפונטיאק
שמונה חודשים לאחר הפיגוע, במארס 1976, 
שוטר מהכפר סילואן שבמזרח ירושלים זיהה 
רכב חשוד שהמתין בצד הדרך בין הכפר לעיר 

העתיקה. השוטר חשד כי מדובר ברכב שמעביר 

מרדף קר
רבים  קורבנות  גבה  ב-1975  בירושלים  ציון  בכיכר  התופת“  “מקרר  פיגוע 
והוציא לדרך חקירה עקשנית שהתקשתה להניב פירות | רק יותר משנה 
למתכננים  להגיע  הכללי  הביטחון  שירות  חוקרי  הצליחו  הפיגוע  לאחר 
טרור  פעילי  של  בחקירות  שהושגו  מידע  רסיסי  באמצעות   - ולמבצעים 

וחוברו יחדיו

הביא לדפוס: רפי קיטרון
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זאויה, הצליחה לקשור את אבו 
סוכר לפח“ע - כל העצורים 

הודו כי אבו סוכר היה האיש 
שגייס אותם לפעילות. אך אבו 

סוכר בשלו: “כן, אני גייסתי 
אותם“, הוא הודה, “אבל זה 

הכול. אין לי קשר לכלום“. 

אחמד אבראהים ג׳בארה, 
המכונה אבו סוכר, הגיע 

לארץ ומיד נעצר. הוא 
הכחיש כל קשר לפח“ע. 
טען כי הוא איש העולם 

הגדול, עוסק בסחר 
במכוניות, אוהב את החיים 

הטובים: נשים ודולרים, 
ואין סיכוי שיפסיד זאת 

בעבור עיסוק בפח“ע

לאחר מאמצי חקירה הודה 
לבסוף אבו סוכר בחלקו בפיגוע 
“מקרר התופת“. וכך הוא סיפר: 
הוא גויס לפת“ח ב-1974, עמד 

בקשר עם המפקדה בדמשק 
וקיבל משימות, בהן גיוס פעילי 

טרור, ריקון משלשים והעברת 
אמל“ח. בהודאתו מסר אבו 

סוכר כי הוא היה שותף לתכנון 
פיגוע מכונית תופת בתל אביב, 

שנחשפה טרם הפעלתה, וכי 
את הרעיון לפיגוע המקרר 

הגה יחד עם באסם טבילה, 
תושב שכם, שהיה מומחה 
החבלה של החוליה, לאחר 
שהתאמן בסוריה בהרכבת 

חומרי נפץ ובהנחת מטענים. 
ההצעה לביצוע הפיגוע הועברה 

למפקדה בחו“ל וקיבלה את 
אישורה, ובצדה הדרישה לבצע 

את הפיגוע בתחילת יולי. 

“מקרר התופת“ הורכב 
במפעל העגלות של 

באסם טבילה בשכם. 
אבו סוכר ערך סיורים 

מקדימים בירושלים כדי 
לאתר מקום מתאים 

לפיגוע, ואילו טבילה היה 
המוציא לפועל

“מקרר התופת“ הורכב במפעל 
העגלות של באסם טבילה 

בשכם. אבו סוכר ערך סיורים 
מקדימים בירושלים כדי 

לאתר מקום מתאים לפיגוע, 
ואילו טבילה היה המוציא 

לפועל. הוא - יחד עם פעיל 
נוסף ששימש נהג - הסיע את 

פינוי נפגעים מכיכר ציון בירושלים לאחר פיצוץ מקרר התופת

אחמד אבראהים ג‘בארה. גייס 
פעילי טרור לפת"ח

באסם טבילה. התאמן בסוריה 
בהרכבת חומרי נפץ

המקרר לירושלים, שם הוריד אותו באמצעות 
העגלה והניחו בכיכר ציון. אבו סוכר עצמו יצא 

מוקדם בבוקר הפיגוע לירדן ומשם לסוריה, כדי 
לדווח למפקדה על הביצוע.

נמלט ברגע האחרון
עם קבלת ההודאה יצאו אנשי שירות הביטחון 
הכללי, בליווי צה“ל, אל ביתו של באסם טבילה 

בשכם כדי לעוצרו. או אז התברר כי טבילה 
יצא יומיים קודם לכן לירדן, לאחר שהבין כי 

אבו סוכר, ככל הנראה, נעצר. בביתו של טבילה 
נמצאו שני מטעני חבלה, מנגנוני הפעלה וחומר 

נפץ מאולתר המשמש לייצור מטענים.
בחקירות עלה כי טבילה ניסה לחזור על הצלחת 

פיגוע המקרר באמצעות “עגלת תופת“, עגלת 
בורקס ממולכדת, שנחשפה טרם התפוצצותה. 

עוד עלה בחקירות אנשי התשתית כי טבילה, 
שהיה בעליו של טנדר פולקסווגן דאבל-קבינה 

בצבע כחול בעל לוחית זיהוי עם האות ש׳ )שכם(, 
ואשר בו השתמש להעברת מקרר התופת 

בחקירות עלה כי טבילה ניסה לחזור על 
הצלחת פיגוע המקרר באמצעות “עגלת 

תופת“, עגלת בורקס ממולכדת, שנחשפה 
טרם התפוצצותה

לירושלים, התייצב לזימון שקיבל, אך עדי 
הראייה לא זיהו אותו ואת רכבו. טבילה שנמלט 

לחו“ל הגיע לדמשק ובמשך שנים שימש שם 
מאמן חבלה עבור מגויסי פת“ח במסגרת “הגזרה 
המערבית“ - מנגנון הפיגועים של פת“ח. באמצע 

שנות ה-80 הוא עבר לירדן ושימש פונקציונר 
במשרדי פת“ח ברבת עמון. הוא נחשב לאחד 
מאנשי קאדר ההנהגה של פת“ח, ושמו הוזכר 
כאחד הפעילים שהרשות הפלסטינית דרשה 

להחזירם לשטח עם הקמתה, אך מדינת ישראל 
סירבה להכניסו.

אחמד ג׳בארה, המכונה אבו סוכר, הועמד לדין 
בבית המשפט הצבאי ברמאללה ביוני 1977, 

ונגזרו עליו מאסר עולם ועוד 30 שנה במצטבר. 
הוא שוחרר מהכלא ביוני 2003, לאחר ריצוי 26 

שנים, כמחווה של ישראל לרשות הפלסטינית 
לקראת “פסגת עקבה“. אבו סוכר נחשב לזקן 

האסירים, ועם שחרורו מינה אותו ערפאת 
ליועץ לענייני אסירים, והוא אף צורף ל“מועצה 

המהפכנית“, אחד ממוסדות ההנהגה של פת“ח.
עם פענוח הפרשה העביר ראש עיריית ירושלים 
דאז, טדי קולק, מכתב הערכה לגורמי השירות 
 .ובו כתב כי פענוח הפיגוע הוא הישג חשוב
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שנים האחרונות עוברים יחסי בולגריה ב
ישראל מתיחת פנים: ביקורים הדדיים 

הסכי  של דרג מנהיגים בכיר, חתימה על
מי שיתוף פעולה כלכליים וכן סדרה של הבנות 

חשאיות לשיתוף פעולה ביטחוני. התרופפות 
מערך היחסים הביטחוני בין ישראל לתורכיה, 

יחסים היסטוריים מצוינים בין בולגריה לבין 
מדינות ערב ומיקומה האסטרטגי יוצא הדופן 

ישל בולגריה הם רק מקצת מהסיבות אשר הובי
לו להידוק היחסים בין שתי המדינות. לפריחת 

הפי  היחסים הדיפלומטית סייעה מדיניות החוץ
רו-ישראלית של הממשלה הבולגרית הנוכחית 

המונהגת על ידי מפלגת המרכז-ימין “גארב“ 
)GARB( בראשותו של בויקו בוריסוב, מי 

ששימש בעבר מזכ“ל משרד הפנים רב העוצמה 
וששמו נקשר במשך שנים רבות בפעילות שירותי 

הביון הבולגריים.
בתקופת המשטר הקומוניסטי ובהשפעת 

יבריה“מ היו שירותי הביטחון גופים חזקים ומ
רכזיים שעיקר תפקידם היה לשמור על אחיזתה 

של המפלגה הקומוניסטית בשלטון ולסייע 
לבריה“מ במימוש יעדיה. בשנות ה-60 וה-70 

עסק השירות הבולגרי בחיסול מתנגדי המשטר 
בחו“ל. זכור מבצע החיסול באמצעות מטרייה 
-1978. נוסף על כך מילא שיי בשהיה בלונדון 

יעד לימים אלה. שימור כוחה של העילית הקו
מוניסטית התאפשר לא מעט בשל העובדה כי 
שירותי הביון הבולגריים התריעו מבעוד מועד 
בפני ראשי המפלגה הקומוניסטית הבולגרית 
על היחלשותה של בריה“מ ועל תהליכי שינוי 

דרמטיים אשר עתידים לעבור על גוש המדינות 
הקומוניסטיות. כתוצאה מכך הועברו למערב 

כספים רבים השייכים למפלגה הקומוניסטית 
הבולגרית, ובמדינות מערביות נפתחה רשת 

מסועפת של חברות כלכליות שחברי המפלגה 
הקומוניסטית שולטים בהן. כאשר התפרקה 

ברית ורשה, ובריה“מ חדלה מלהתקיים, היו בידי 
יהמפלגה הקומוניסטית נכסים, כספים וכוח כל

כלי אשר אפשרו השתלבות כשחקן מרכזי בחיים 
הפוליטיים והכלכליים החדשים בבולגריה. כל 
זאת לא היה אפשרי ללא התרעה מוקדמת של 
שירותי הביון הבולגריים והתשתית הכלכלית 

אשר הוכנה בסיועם הפעיל.

בשנות ה-60 וה-70 עסק השירות 
הבולגרי בחיסול מתנגדי המשטר בחו“ל. 

זכור מבצע החיסול באמצעות מטרייה 
שהיה בלונדון ב-1978. נוסף על כך מילא 

שירות הביטחון הבולגרי )DS( תפקיד 
של ריגול טכנולוגי עבור בריה“מ - ועל פי 

הנחיות הקג“ב - במדינות המערב

הביון הבולגרי בתום העידן 
הקומוניסטי

עד לנפילת המשטר הקומוניסטי הייתה קהילת 
יהמודיעין הבולגרית בנויה ממנהלות )דירקטור

1991-1990 החלה ממשלת בולגי  טים(. בשנים
יריה בסדרה של שינויים ארגוניים מהותיים, שה
ביטולו של הדירקטוי  ראשון והדרמטי בהם היה

ירט השישי אשר שימש כמשטרה פוליטית והק
מת “השירות למלחמה בפשע המאורגן“ במקומו 
שהוכפף לשר הפנים. במסגרת הפשרה הפוליטית 

הוכפפו לנשיא בולגריה הדירקטורט הראשון 
שהפך לשירות הביון החיצוני הלאומי )בדומה 

 NIS )National Intelligence and )“ל“מוסד
)Service  - וכן הדירקטורט החמישי, שירות 

 National Security( NSO הביטחון הלאומי
.)Service

הדירקטורטים השני והרביעי אוחדו לכדי שירות 
ביון לאומי פנימי אחד, אשר שימר בתוכו את 

מרבית יחידות הריגול הנגדי, ואלה הוכפפו לשר 
הפנים הבולגרי. שירות זה, המזכיר במעט את 

תחילה תחת ראשי התיי  השב“כ הישראלי, נודע
 .SANS וכיום הוא מוכר בשם NSS בות

יהדירקטורט השלישי, שהיה הר“נ הצבאי, הוכ
פף למשרד הביטחון, אולם מחלקת החקירות 

הכללית שלו שמרה על עצמאותה ועל חלק גדול 

שירותי מודיעין בעולם

קהילת 
המודיעין 
הבולגרית

עמית שטיינהרט | ד“ר, מרצה וחוקר בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת סופיה. משמש סגן 
steinhart07@gmail.com ;ת CCI AG נשיא למחקר בחברה השוויצרית

גופי המודיעין הבולגריים, שלאחרונה הידקו את קשריהם עם קהילת 
המודיעין בישראל, ניצבים מול האתגרים הכרוכים בהפעלת שירותי ביון 

במדינה שהיא “דמוקרטיה חלשה“ בעלת עבר טעון של משטר קומוניסטי 
הניכר בה עד היום. מהם הגופים שמרכיבים את הקהילה, מה היחס בינה 

לבין הממשל ולבין הציבור, ומול מה היא מתמודדת?

בולגריה - תעודת זהות
בירה: סופיה

משטר: דמוקרטיה פרלמנטרית
אוכלוסייה: 7,364,570 
שטח: 110,994 קמ“ר

תל“ג לנפש: 6,974 דולר

רות הביטחון הבולגרי )DS( תפקיד של ריגול 
טכנולוגי עבור בריה“מ - ועל פי הנחיות הקג“ב 

- במדינות המערב. עם התמוטטותה של בריה“מ 
ונפילת המשטר הקומוניסטי בבולגריה נפסקה 

הפעילות הזו, וְמבצעיה הוחזרו לבולגריה. 
שלא כבמדינות אחרות בברית ורשה לשעבר, 
המפלגה הקומוניסטית הבולגרית לא פורקה 

והורשתה, לאחר שהחליפה את שמה למפלגה 
הסוציאליסטית, להישאר במשחק הפוליטי 

שבו היא משתתפת כאחד השחקנים הבכירים 
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מתפקידה המקורי כסוכנות נפרדת תחת השם 
“הסוכנות לחקירות לאומיות“.

למשך תקופה ארוכה, שלא לומר עד לעת הזו, 
הופרעה עבודת שירותי הביון הבולגריים בשל 

יחילופי כוח אדם, חוסר יציבות תעסוקתית ושי
נויים מבניים תכופים. רבים מעובדי המודיעין 

אשר פוטרו מצאו בחלוף הזמן עבודה ב“שירות 
למלחמה בפשע המאורגן“, ואילו רבים אחרים 
למגזר העסקי ובאופן פרדוקסלי היוו תשי  פנו

תית מרכזית ליצירת ארגונים כלכליים אשר 
הואשמו לא אחת על ידי התקשורת הבולגרית 

כקשורים לפשע המאורגן ברוסיה ובבולגריה.
אחת הבעיות המרכזיות העומדות בפני קהילת 

הבולגרית היא יחס של חשדנות ולעי  הביון
תים מזומנות אף סלידה מצד הציבור הכללי 

אשר זוכר עדיין את שנות הדיכוי הקומוניסטי. 
תיאוריות הקונספירציה השונות הן פופולריות 

במיוחד בבולגריה, והאמונה הרווחת היא כי 
ימרבית הסוכנים של שירותי הביון מהעת הקו
מוניסטית עדיין פעילים ברמה כזו או אחרת. 
השינויים המבניים הנרחבים שעברה קהילת 

הביון הבולגרית נתפסים על ידי חלק גדול 
מהאוכלוסייה כקוסמטיים בלבד.

לפרלמנט הבולגרי תפקיד פורמלי חשוב 
בפיקוח על שירותי הביון, אולם היותה 
של בולגריה “דמוקרטיה חלשה“ יוצר 

לא אחת ואקום אשר מחד אינו מאפשר 
פעולה מסודרת של ארגוני הביון ומאידך 

אינו מגן באופן מספק על האזרח מפני 
פעולתם

בראשית שנות ה-90 החלו כמה משפטים נגד 
במפלגה הקומוניי  אישי ציבור ובעלי תפקידים

סטית. המשפט החשוב מכולם היה זה של מנהיג 
בולגריה הקומוניסטית לשעבר, טודור ז׳יבקוב. 

במהלך משפטים אלה נעשה שימוש נרחב בחומר 
ארכיוני ובעדויות שאספו ארגוני הביון בזמן 

השלטון הקומוניסטי. משפטים אלה חשפו מגוון 
של פעילות פלילית וכלכלית שבה היו מעורבים 

השירותים החשאיים הבולגריים - הברחות 
סמים וסחורות שונות, זיוף כסף, מסחר בנשק 

עם מדינות עולם שלישי, פשעים אקולוגיים, 
באופן מפתיע נעלמו תיקים מאי  הונאה ועוד.

רכיון השירותים החשאיים. תיקים שלא נעלמו 
עברו סוג של טיהור הידוע בשם “סניטציה“, שבו 

חלקים נרחבים צונזרו מהם ופרטים מרשיעים 
הקוי  נעלמו. תהליך זה התרחש בשלהי התקופה

מוניסטית ובראשית תקופת הדמוקרטיה, ואולם 
הקוי  הממשלה הראשונה שכיהנה לאחר נפילת

מוניזם הייתה המפלגה הסוציאליסטית, יורשתה 
הטבעית של המפלגה הקומוניסטית, כך שמסע 

יטיהור בקנה מידה גדול נגד המפלגה הקומוניס
טית וארגוני הביון שלה, כפי שהתרחש בצ׳כיה, 
נמנע. חוק ההתיישנות הבולגרי הוארך לכדי 35 

שנים, ורובם המוחלט של תיקי ארגוני הביון 
נותרו גנוזים. מעת לעת נעשה שימוש בתיקים 
יהמודלפים לעיתונות הבולגרית כד לבצע דיסי
קרדיטציה לאדם זה או אחר. מההדלפות אשר 
תמתרחשות למרו השינויים בחוק הפלילי הבוי

לגרי, שאוסר חשיפה של מידע אשר הושג על ידי 
השירותים החשאיים, עולה ריח כבד של שימוש 
פוליטי ציני שנעשה עדיין בשירותים החשאיים 

הבולגריים אף כיום.

מבנה השירותים ומשימותיהם
שירות המודיעין הלאומי

)NIS - National Intelligence Service(
שברא הארגון עומד המנכ“ל דרגומיר זירי

 Dragomir Ziravkov( ווקוב דימיטרוב
Dimitrov( שהתמנה באפריל 2012. תחתיו 

שבעה אגפים )מבצעים, איומים א-סימטריים, 
תיאום בין-קהילתי, ביטחון כלכלי, מחקר ומידע, 

קשר עם שירותים זרים( וכן מחי  אבטחת מידע,
לקות כוח אדם, הדרכה, כספים ולוגיסטיקה.

יעדי השירות: לתת תמיכה מודיעינית למדיניות 
החוץ הבולגרית, להעניק ביטחון כלכלי ולשתף 
פעולה עם שירותי מודיעין זרים. השירות פועל 

להשגת משימות אלה באמצעות פיתוח מקורות 
מודיעין, כולל באמצעים טכנולוגיים; מעבד 
ומפיץ מידע והערכות; אחראי לביטחונן של 

הנציגויות בחו"ל ומתאם בין כל גורמי המודיעין 
בקהילת הביטחון הבולגרית.

הסוכנות הלאומית לביטחון המדינה
)SANS - State Agency for National Security(

ראש השירות, קונסטנטין קירילוב קזקוב 
)Konstantin Kirilov Kazakov(, התמנה 

לתפקידו במארס 2011.
יעדי השירות: מניעת התערבות חיצונית של גורם 

הזר בענייני של המדינה, אחריות לר“נ - הסוי
כנות היא חלק מקהילת המודיעין הבולגרית 

בנושא זה. כמו כן עליה למנוע שחיתות ציבורית 
תוממלכתי ולסכל איומים כלכליים או סביי

בתיים וכן ניסיונות לפגוע בתשתיות המדינה 
מבפנים ו/או על ידי מהגרים וזרים. הסוכנות 

עוסקת באיסוף מודיעין ואחראית גם לאבטחת 
המידע והסודות הרשמיים של המדינה.

יוזכר כי ב-2006 נורו למוות שני קצינים בכירים 
בשירות המודיעין הלאומי )NIS(. אחד מהם היה 

יאחראי לארכיון הארגון, ועל פ דיווח של השגי
ריר האמריקאי בסופיה רציחתם הייתה קשורה 

לניסיון לשנות את חוקי הסודיות הקשורים 
בארכיון השירות. ראש השירות טען בחקירה כי 

השניים התאבדו, אך הוועדה הממלכתית לא 
קיבלה טיעון זה )על פי ויקיליקס(.

התקרבותה של בולגריה לארה“ב והיותה 
בסיס פעולה נוח יחסית לשירותי הביון 

האמריקאיים הובילו לפתיחת משרד 
 DEA-ושל ה FBI-אינטרסים של ה

 ,CIA-בסופיה ולכמה ביקורים של ראשי ה
ביניהם לאון פנטה, דבר אשר הוביל 

לתוכניות שיתוף פעולה אמריקאיות-
בולגריות

ההתייחסות הציבורית לקהילת 
המודיעין

טענה מרכזית בדבר הבעייתיות בשינוי המבנה 
והיעדים של ארגוני הביון הבולגריים נובעת 
ימהעובדה כי בעת מעבר השלטון השקט יח
סית ממדינה סוציאליסטית ל“דמוקרטיה 

חלשה“ ִאפשר השלטון החדש-ישן את המשך 
השתתפותם של חברי המפלגה הקומוניסטית 

בחיים הפוליטיים. המפלגה הסוציאליסטית 
רהבולגרית, אש נוסדה על יסודות המפלגה הקוי

מוניסטית, ירשה את התשתיות הארגוניות וחלק 
לא מובטל מעוצמתה של המפלגה הקומוניסטית 

1990 ניצחה המפלגה הסוי  שקדמה לה. מאז
ציאליסטית בכמה מערכות בחירות, ולמרות זאת 

ןניתן בהחלט להבחי בניגוד אינטרסים בין הציי
בור הכללי לבין חברי המפלגה הסוציאליסטית 

הוותיקים בכל הקשור לפרסום מידע על פעילות 
תארגוני הביון בעת הקומוניסטי וכן באופי השיי

מוש שנעשה בארגונים אלה.
, ובראי תבולגריה היא רפובליקה קונסטיטוציוני

שה עומד נשיא, אך הסמכות הביצועית מצויה 
בידי ראש הממשלה. לעתים מזומנות קיימת 

איריבות פוליטית בין ראש הממשלה לנשי המי
ידינה, דבר היוצר קשיי תקשורת ניכרים בין אר

גוני הביון השונים, אשר ממילא מקיימים ביניהם 
קשרים רופפים למדי. היעדר סמכות פוליטית 



סמלו של השב''כ הבולגרי
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מרכזית אשר קובעת את היעדים האסטרטגיים 
של בולגריה מקשה על גיבוש הצי“ח המודיעיני. 

ילפרלמנט הבולגרי תפקיד פורמלי חשוב בפי
קוח על שירותי הביון, אולם היותה של בולגריה 
“דמוקרטיה חלשה“ יוצר לא אחת ואקום אשר 

מחד גיסא אינו מאפשר פעולה מסודרת של 
ארגוני הביון ומאידך גיסא אינו מגן באופן 

מספק על האזרח מפני פעולתם. הדבר אינו נובע 
מהיעדר חקיקה מתאימה המעניקה סמכויות 

פיקוח לפרלמנט על שירותי הביון, שכן חקיקה זו 
יובאה בהדרגה מקודקסים אירופיים שונים והיא 

מקיפה ביותר. הבעיה היא יישום החוק בחברה 
בעלת מסורת דמוקרטית מוגבלת.

לבולגריה כמה ועדות פרלמנטריות אשר תפקידן 
ילפקח על ארגוני ביטחון וביון, כגון הוועדה ליח

סי חוץ והוועדה לביטחון פנים ולביטחון ציבורי 
 Internal Security and Public Order(

Committee(. בפועל כוחה של ועדה זו מוגבל 
ביותר, וחבריה ממונים על פי מפתח פוליטי בעוד 

יששיקולים ביטחוניים נדחקים לשוליים. לאח
רונה כיהן בראש הוועדה חבר הפרלמנט וולאן 

סידרוב, מנהיג המפלגה הקיצונית “אטקה“ 
המקורבת לחוגים לאומניים קיצוניים. במצב כזה 

תקשה במיוחד לוועדה פרלמנטרי ליהנות מסי
מכות ומאמינות מול ארגוני הביון, ובהתאם לכך 

שיתוף הפעולה מוגבל.
האשמות ציבוריות חוזרות ונשנות בדבר ניצול 
שירותי הביון הבולגריים לצרכים פרטיים בידי 

פוליטיקאים וגופים כלכליים וכן נושאי שחיתות 
עופש מאורגן מצויים בלב השיח הציבורי הבולי

גרי הנוגע לארגוני הביון, ואולם דומה שנושאים 
אלה אינם באים לידי ביטוי אמיתי בדיוני ועדות 

יהפרלמנט, לא אחת בשל הימנעות חברי הפר
למנט המשתייכים לקואליציה מלדון בנושאים 

הלוקים בבעיה תדמיתית.
חלק מדיוני הפרלמנט הקשורים בנושאי ביטחון 

ומודיעין פתוחים בפני הציבור, דבר המקשה 
מאוד על שמירת סודיות הדרושה לעבודה 

תקינה של שירותי הביון. כתוצאה מכך, על פי 
הבנה בלתי כתובה בין מרבית חברי הפרלמנט 

לממשלה, דיון בענייני ביון הוא נושא לפגישות 
מצומצמות וסגורות ולא לדיוני ועדות פרלמנט.
יבשנים האחרונות אנו עדים לניסיונות אופרטי

ביים רבים מצד ארגוני הביון הבולגריים לשפר  
את יכולותיהם בתחומי איסוף וניתוח מודיעין 

אירוע הטרור נגד הישראלים שהתרחש 
בבורגס בקיץ 2012 חשף בעיות בתפקוד 
שירותי הביטחון והביון הבולגריים, אשר 

התגלו כבעלי יכולת איסוף מודיעין 
וחקירה מוגבלת, תוצאה של שנים רבות 

של שינויים מבניים תכופים אשר באו על 
חשבון היערכות מבצעית 

. התקרבותה של בולי תובפעילות ביון מבצעי
גריה לארה“ב והיותה בסיס פעולה נוח יחסית 
לשירותי הביון האמריקאיים הובילו לפתיחת 

-FBI ושל ה-DEA בסוי המשרד אינטרסים של 
פיה ולכמה ביקורים של ראשי ה-CIA, ביניהם 

לאון פנטה, דבר אשר הוביל לתוכניות שיתוף 
פעולה אמריקאיות-בולגריות ולהצגת שיטות 

פעולה אמריקאיות לביון הבולגרי. כניסתה של 
בולגריה לאיחוד האירופי ב-2007 הובילה מגמת 

שיפור באיכות השירות הציבורי, אולם הטאבו 
שאותו גוררת החברה הבולגרית מימי השלטון 
הקומוניסטי בכל הקשור לעיסוק בנושאי ביון, 
והפחד המוטמע מפני אנשי הביון, כמ גם החשי

דנות הגדולה של הציבור בכוונות ארגונים אלה, 

הופכים אותם לקשים במיוחד לביקורת ציבורית 
רלוונטית. דוגמה לחשדנות הייתה באוקטובר 

2012 כאשר שני סוכני ה-DGSE הצרפתי, שהיו 
באימון מבצעי חשאי בבולגריה ונכנסו למדינה 
בהברחת גבול, היו אמורים להיפגש בלילה עם 

ישלושה סוכנים אחרים שנכנסו לבולגריה בד
רכונים מזויפים. כל החבורה נתפסה על ידי שני 

איכרים שחשדו בהם. כולם הוחזרו בבהילות 
לצרפת בהתערבות שני משרדי החוץ, שכיסו על 

התקלה. 

האתגרים שעל הפרק
אירוע הטרור נגד הישראלים שהתרחש בבורגס 
2012 חשף בעיות בתפקוד שירותי הביטי  בקיץ

חון והביון הבולגריים, אשר התגלו כבעלי יכולת 
איסוף מודיעין וחקירה מוגבלת, תוצאה של 

שנים רבות של שינויים מבניים תכופים אשר 
באו על חשבון היערכות מבצעית. אולם בהוראת 

ראש הממשלה הבולגרי היוצא בוריסוב הונחו 
ארגוני הביטחון הבולגריים להסתייע בארגוני 
ביטחון זרים, ואלה ציינו בסיפוק את שביעות 

תרצונם מעבוד המשטרה הבולגרית, אשר בתקוי
פת בוריסוב נהנתה מגידול בתקציב ומתוכניות 
אימון מתקדמות. בחודשים האחרונים, לאחר 
התפטרות ממשלתו של בוריסוב, החל התובע 

הכללי של בולגריה בחקירות נגד אישים מרכזיים 
יבממשלה היוצאת בגין שימוש לא הולם בשירו
יתים החשאיים ובמיוחד בשירות הביטחון הפ

נימי DANS. על פי החשד השתמשו שר הפנים 
סבטן סבטנוב ואחרים בשירותי הביטחון לשם 

סחיטת כספים והאזנות סתר ליריבים פוליטיים 
ועסקיים. פרשייה זו זוכה לכיסוי תקשורתי נרחב 

יבבולגריה ומצביעה על כך כי בפני בולגריה עומ
דים עדיין אתגרים כבירים בכל הקשור להכפפת 
שירותי הביון בפני פיקוח ציבורי וכן בגיבוש גוף 

ימקשר ומתאם בין ארגוני הביון הסובלים מכ
פילות ומחוסר יעילות, דבר המקשה על שיתופי 
פעולה בינלאומיים ההופכים יותר ויותר ללחם 

חוקם של ארגוני ביון לאומיים.
חלק גדול מחוסר התיאום בין ארגוני הביון 

נובע מפירוד בפיקוח בדרג המדיני, אשר מוביל 
לא אחת למאבקי יוקרה פנימיים. על רקע זה 
ניסיונותיו של ראש הממשלה היוצא בוריסוב 

ליצור ִמנהל מודיעין לאומי הם חשובים, אך לשם 
כך צריכה בולגריה לקבל סיוע חיצוני ביצירת 

ינוהלי עבודה ונהלים מבצעיים מתאימים ובהש
גת תקציב מתאים אשר יאפשר מעבר לשימוש 
באמצעי סיגינט, חומרה ותוכנה עדכניים, שכן 
בכל הקשור ליכולות היומינט שלה, לבולגריה 
 .ידע, מסורת ויכולות מוכחות רבות שנים



עשן מיתמר מעל אזור 
הפיגוע באוטובוס 
הישראלים בשדה התעופה 
בבורגס, בולגריה, 2012
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במלאת 40 שנה למלחמת יום הכיפורים
ייצא בקרוב בגיליון מיוחד המוקדש למלחמה.

חברי הקהילה המעוניינים להציע כתבות ומאמרים פרי עטם בנושא ותמונות
מוזמנים לכתוב לדוא"ל

effimelzer@gmail.com
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קראת שילובי ב"נתיב", בהיותי עדיין ל
עיתונאי, נסעתי לביקור חשאי בבריה"מ 

עם משימות מטעם “נתיב". זה היה 
בתקופת שלטונו של ליאוניד ברז׳נייב, כלומר 

בימי משטר האופל הסובייטי. לא היו אז יחסים 
דיפלומטיים בין בריה"מ לישראל, וביקור 

של ישראלי שם היה נדיר ביותר. הגעתי לשם 
במסווה של חבר במשלחת בינלאומית שהוזמנה 

לכנס בינלאומי ונהניתי מחסות של כמה עמיתים 
מערביים.

האווירה הכבדה החלה כבר בקונסוליה 
הסובייטית בז׳נווה שם הייתי אמור לקבל את 

האשרה. התלוו אליי שני עמיתים מערביים 
לוודא שהכול יעבור בשלום. על הכתלים היו 

תלויים, אלה לצד אלה, תמונות דיוקן של 
מנהיגי הקרמלין מזה, ולוח שנה מפואר שממנו 
נשקפות יפהפיות בלבוש קל ושקוף מזה. להרף 

עין העליתי על דעתי לשאול בדרך ההלצה 
אם הבלונדינית בעלת החולצה השקופה היא 

מעבר למסך 
הברזל

בשיא ימי הדיקטטורה הסובייטית הגיע לברית המועצות שליח “נתיב" גיל 
קיסרי במסגרת משלחת. בין פגישות עם סייענים למפגשים מרגשים עם 

מסורבי עלייה הוא ידע גם רגעים מאיימים במדינה שבה כל אורח זכה לצל 
צמוד

 gilkessary@gmail.com ;גיל קיסרי | בעבר ראש שלוחת “נתיב" בחו"ל , דוקטורנט, עיתונאי

גיל קיסרי )בקדמת התמונה, מצולם מאחור( 
במפגש עם מסורבי עלייה בדירה במוסקווה. 
משמאלו פרופ' מארק אשבל, ממולו פרופ' 
בנימין לוויץ' ומימין ללוויץ' יולי קושרובסקי

הסיפור שלי
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מוצר סוציאליסטי, אך ביטלתי את הרעיון 
כיוון שהשומר שהכניס אותנו לא נראה כאדם 

שנתברך בחוש הומור.
היה קשה להיות משוחרר ולדבר באורח חופשי, 

והייתה תחושה כי אוזניים לכותל. וכמו כדי 
להגביר את התחושה הזו נכנס אחד העובדים 

וחיזק את התקע שנתרופף מגעו בשקע שבקיר. 
החלפנו מבטים.

בזמן ההמתנה בקונסוליה הסובייטית 
בז׳נווה נטלתי כמה חוברות תעמולה 

שהיו מונחות שם בשפע ועיינתי בחוקה 
הסובייטית, שבה דובר כמובן, בין השאר, 
על זכויות ועל חופש הדיבור והעיתונות 

בבריה"מ. בכל זאת היה להם הומור

בזמן ההמתנה נטלתי כמה חוברות תעמולה 
שהיו מונחות שם בשפע ועיינתי בחוקה 

הסובייטית, שבה דובר כמובן, בין השאר, על 
זכויות ועל חופש הדיבור והעיתונות השוררים 
בבריה"מ. בכל זאת היה להם הומור. כשהגיעה 

האשרה שמתי לב כי היא מורכבת משלושה 
חלקים: אישורי כניסה ויציאה, ובהם תצלום של 

בעל האשרה, ובאמצע דף ריק לצורכי השלטונות. 
האשרה לא הוטבעה בדרכון אלא הודפסה על דף 

נפרד לחלוטין כך שבצאתי מבריה"מ לא יישאר 
זכר לאשרה שקיבלתי. לכן בצאתי מהקונסוליה 

צילמתי את האשרה ליתר ביטחון.

“בבושקה" עוקבת
בלילה נדדה שנתי: האומנם אירדם מחר מול 

הכיכר האדומה? ואכן הגעתי למוסקווה. בנמל 
התעופה שרמטייבו מסרתי לשוטר הביקורת 
את מסמכיי. הוא הסתכל עליי פעם, פעמיים, 

שלוש, ארבע. ניסיתי לחייך בעצבנות. הוא - לא. 
משנשתכנע כנראה שאני הוא אני, החזיר לי את 

המסמכים ופתח את המחסום.
בכל קומה של המלון היה אולם המתנה קטן 
ובו שהתה יומם ולילה פקידה, שכינינו אותה 

“בבושקה", והיא השקיפה ממקום מושבה על כל 
הקומה וידעה מי יצא מאיזה חדר ובאיזו שעה, 

לאיזה חדר נכנס ובאיזו שעה ואם חזר לחדרו או 
הלך למקום אחר.

בטרם יציאתי מהארץ קיבלתי הדרכה מקובלת 
)שבשבילי אז עדיין הייתה חדשה( איך להיזהר 

ככל האפשר ממעקב: לדבר בחופשיות רק בחוץ 
באוויר הצח; בחדר לדבר בלחישה ובכל מקרה 

להגביר את הרדיו; אם כותבים משהו, לקרוע 
לגזרים את הפתק ולהשליך לאסלה; לא לנסוע 

במוניות המלון אלא לתפוס חאפרים וכו׳. לעולם 
לא אדע אם הצלחתי בכך, אך תכופות הייתה לי 

הרגשה שצל נמצא בעקבותיי וכי אינני לבד.

המשימה העיקרית שלי הייתה לפגוש מסורבי 
עלייה ואסירי ציון, למסור להם מסרים בעל 

פה וכן חומר כתוב ומודפס ולשמוע מהם דיווח 
על העובר עליהם. היעדים שלי היו בשתי ערים 
- מוסקווה וטביליסי בירת גיאורגיה )גרוזיה(. 

לקראת בואי למוסקווה קבעתי באמצעות 
סייענים - תיירים שביקרו שם - פגישה בביתו 

של אחד מהם. בערב שנקבע לקחו אותנו 
המארחים למופע של הקרקס הרוסי שממנו 

התחמקתי וחמקתי לרכבת התחתית לפי הנחיות 
שקיבלתי מראש.

בטרם יציאתי מהארץ קיבלתי הדרכה 
מקובלת )שבשבילי אז עדיין הייתה 

חדשה( איך להיזהר ככל האפשר 
ממעקב. לעולם לא אדע אם הצלחתי 

בכך, אך תכופות הייתה לי הרגשה שצל 
נמצא בעקבותיי וכי אינני לבד

דקות של חרדה
בפגישה נכחו כמה מהידועים שבין מסורבי 

העלייה ואסירי ציון, ובהם פרופ׳ בנימין 
לוויץ׳, פרופ׳ מארק אשבל ויולי קושרובסקי 

ששמותיהם פורסמו בעבר כמי שעומדים בראש 
המאבק )כולם בסופו של דבר הגיעו בשלב זה או 

אחר לישראל(. כששאלתי אותם אם יש האזנה 
הם גיחכו ואמרו: ברור. אבל אז ערכתי היכרות 

עם “הנשק הסודי" של מנהלי המאבק: לוח 
שעווה שניתן לכתוב עליו ובמשיכה אחת הכול 

נמחק )כמו משחק הילדים(. הפגישה הייתה 
מרתקת ומרגשת: מסרתי להם את מה שהיה 

למסור, סיפרתי להם על החדשות מישראל 

והתפלאתי להיווכח שהם בהחלט בעניינים, 
בעיקר תודות לשידורי קול ישראל לגולה ורדיו 

אירופה. בשלב מסוים התעורר ביניהם ויכוח 
אם עליי לדבר בעברית, שפה שרובם לא ידעו, 

או באנגלית. קושרובסקי, שהיה מורה לעברית 
בקרב חבריו, טען כי לא ייתכן שאם הגיע שליח 

מישראל לא נדבר בשפת הארץ. במפגש הזה 
ראיתי מהי ציונות אמיתית.

כששאלתי את בני שיחי אם יש האזנה 
הם גיחכו ואמרו: ברור. אבל אז ערכתי 
היכרות עם “הנשק הסודי" של מנהלי 

המאבק: לוח שעווה שניתן לכתוב עליו 
ובמשיכה אחת הכול נמחק

מפגש נוסף מהסוג הזה היה לי בטביליסי, שם 
נתבקשתי לפגוש את האחים גרגורי ואיזיה 

)ישעיהו( גולדשטיין ואמם הזקנה. אלא 
שהכתובת שנמסרה לי לא הייתה מדויקת, 

ומצאתי את עצמי בערב באמצע הרחוב מבלי 
לדעת לאן לפנות. לאחר היסוסים החלטתי 

להסתכן, דפקתי על אחת הדלתות והסברתי 
את מבוקשי באנגלית. אמרתי שאני תייר מפריז, 

ודייר אדיב הסכים לסייע לי אף שכנראה הבין 
במה מדובר, שהרי שם כמו גולדשטיין נדיר 
ביותר בארץ ה"שווילים". הוא הכניס אותי 

למכוניתו, הסתובב באזור, שאל פה ושם, עד 
שעצר בחצר אחורית חשוכה ואמר: חכה לי פה, 

אלך לברר. אני מודה שלבי דפק בחוזקה וחשתי 
פחד. הרגשתי כי מיד יגיעו אנשי הקג"ב. עלה 

בדעתי להיפטר מכל החומר הכתוב והמודפס, 
אך הצלחתי להתגבר על הדחף הזה. לבסוף חזר 

הנהג ואמר: מצאתי, בוא עמי. הוא אכן הוביל 

אחד מהאחים גולדשטיין חיכה למטה, 
וזיהיתי אותו על פי צילום שהראו לי עוד 

בארץ. כשלחשתי לו “שלום מירושלים" 
הוא התפלא: “אמרו לי תייר מפריז" ולא 

הצליח להסתיר את התרגשותו 

אותי ליעד. אחד האחים חיכה למטה, וזיהיתי 
אותו על פי צילום שהראו לי עוד בארץ. 

כשלחשתי לו “שלום מירושלים" הוא התפלא: 
“אמרו לי תייר מפריז" ולא הצליח להסתיר את 

התרגשותו. גם כאן הייתה לי חוויה עמוקה. אגב, 
 .לימים נפגשתי בארץ עם חלק מאנשי שיחי

 אשרת הכניסה של גיל קיסרי לברית המועצות. 
הודפסה על דף נפרד כך שביציאה מהמדינה לא 

יישאר לה זכר
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מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה

amos39@012.net.ilבעריכת 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.

2010, זמן קצר לאחר תחילתה של הטלטלה בעולם הערבי, החל דיון בקהילות המויב  סוף שנת
דיעין של ארה"ב ושל בריטניה ובקרב הגופים המפקחים עליהן בכל הנוגע לאופן התנהלותן 

סביב האירועים. מן הדיון עולות כמה תובנות הרלוונטיות למקצוע המודיעיני בכלל. הגם 
שרוב התובנות אינן חדשות, הרי שהן מחדדות סוגיות מהותיות. התובנה המשמעותית ביותר, שיש 

משום חידוש בולט לעומת העבר, היא השאלה כיצד על גופי המודיעין להתאים עצמם להי  בה אולי
תפתחות הטכנו-חברתית של הגדלת היקף המידע הגלוי )בעיקר מהאינטרנט(, בדגש על חשיבותה 

של התקשורת החברתית האישית )פייסבוק, טוויטר(. האחרונה, כידוע, מילאה תפקיד חשוב בהנעת 
המונים להפגנות נגד המשטרים השונים במהלך אירועי הטלטלה האזורית. מאמר זה מציג תובנות 

אלו וכולל התייחסויות לרלוונטיות של התובנות למערכי המודיעין הישראליים. 

רקע 
הדיון שהחל בקהילות המודיעין ובגופים המפקחים הונע, בין היתר, מטענות בקונגרס ובממשל 

בארה"ב שלפיהן שירותי המודיעין לא העריכו נכונה את יציבות המשטרים. על פי דיווח אחד, הנשיא 
אובמה נזף במנהל המודיעין הלאומי, ג׳יימס קלאפר )Clapper(, בראשית 2011 ואמר לו כי הוא 

“מאוכזב מקהילת המודיעין" ומכישלונה להעריך כי נשיא תוניסיה עומד לאבד את כיסאו. יו"ר ועדת 
המודיעין של הסנאט, הסנאטורית דיאן פיינסטיין )דמוקרטית מקליפורניה(, אף הצהירה בראשית 

2011 כי יש לה “ספקות האם קהילת המודיעין עמדה במחויבויותיה".
ההדיון - שעסק בייחוד בהיבטים איסופיים ומחקריים של הטלטל האזורית - נגע בעיקר בחוסר יכוי
לתם של שירותי המודיעין להעריך את האירועים הדרמטיים ובאופן שבו הגיבו משהחלו האירועים. 
ומטבע הדברים, רוב של הדיון התנהל בדלתיים סגורות. ברם, מעת לעת נחשפו חלקים ממנו בתקי

טלטלה 
אזורית

שבע תובנות 
מודיעיניות מן העולם

האנגלו-אמריקאי
הטלטלה במדינות ערב הציתה דיון בקרב קהילות המודיעין במערב בנוגע 

להתנהלותן הלא מוצלחת סביב האירועים | מהדיון עולות כמה תובנות 
הרלוונטיות למקצוע המודיעין, הבולטות שבהן עוסקות בהסתגלות 

להתפתחות הטכנולוגית של עידן המידע הנוכחי וביצירת איזון נכון בין 
העיסוק ב"המון" ל"אליטות" | על שבע תובנות שעלו מהדיון והרלוונטיות 

שלהן למערכי המודיעין הישראליים

 eiran59@gmail.com ;אהוד ערן | ד"ר, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה
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שורת ובדו"חות רשמיים אשר שוחררו לפרסום. 
הן הדיון והן ביטוייו הפומביים התקיימו בהקשר 

הרחב של מודעות גבוהה יותר בקרב מקבלי 
ההחלטות במערב ובקרב התקשורת המערבית 
תלסוגיות מתודולוגיות הנוגעו לעניינים המודיי
עיניים. זאת נוכח מרכזיות המודיעין באירועים 
הביטחוניים הבולטים שעמם התמודדו ארה"ב 

-21: מתקפת הטי הוהמערב מאז ראשית המאה 
רור של 11 בספטמבר 2001, המלחמה העולמית 

נגד הטרור )GWOT( והפלישה האמריקאית 
-2003. האירועים הטראומטיים שחי בלעיראק 

וותה ארה"ב במלחמתה בטרור עמדו ברקע כמה 
ימההתייחסויות לתפקוד המודיעין נוכח הטל

טלה האזורית ותמכו בקריאות, שעלו עוד קודם 
לכן )ומצאו ביטוין בוועדות חקירה של הממשל 
האמריקאי(, להביא לשינויים מהותיים באיסוף 

ובמחקר המודיעיני. 

תובנה ראשונה: על ניתוח יציבות 
משטרים של מדינות ידידותיות
שלוש מתוך ארבע המדינות שבהן הופלו 

השליטים כתוצאה מהטלטלה האזורית )מצרים, 
תוניסיה, ותימן( היו בעלות ברית קרובות של 
המערב במזרח התיכון. גם המדינה הרביעית 

התקרבה לארה"ב ולי  שבה הודח שליט, לוב,
מדינות המערב מאז ראשית העשור הקודם. 

לפיכך, בשונה מכישלון מודיעיני “קלאסי", שבו 
ההפתעה נבעה ממדינות שהוגדרו מדינות אויב, 

הרי שאירועי הטלטלה האזורית משקפים כישלון 
ב ושל בריטניה לחזות התפתי "מודיעיני של ארה
חויות פנימיות אצל מדינות בעלות ברית או לכל 

הפחות מדינות שאינן אויבות.
זאת ועוד, בעשור האחרון נתנו האמריקאים 

עדיפות בצי"ח המודיעיני ל"מלחמה הגלובלית 
נגד הטרור" בפעילותם בעולם הערבי, והם נטו 

דלהסתכל על האירועים מבע לפריזמה של המלי
 ,)Ignatius( חמה בטרור. על פי דיוויד איגניישס

כתב ה"וושינגטון פוסט" )10 בפברואר 2011(, 
 )CIA( התמקדו נציגי סוכנות הביון המרכזית

יבבירות הערביות בהשגת יעדים הקשורים למ
לחמה בטרור האסלאמי העולמי והזניחו את 

העיסוק באיסוף מידע על אודות המדינה שבה 
הוצבו. סגן המנהל של סוכנות הביון של משרד 

ההגנה )DIA(, מייקל שד )Shedd(, הודה ביולי 
2012 כי הדיווחים של הסוכנות “החמיצו את 

הצד של הסיפור שיכול היה להעניק תמונה טובה 
יותר לגבי עוצמתה האמיתית של האופוזיציה, 

עד כמה היא הייתה כשירה להגיב ועד כמה 
היא הייתה יכולה לשנות את יכולותיה באופן 

שיאתגר את המצב הקיים".  
לדברי איגניישס מה"וושינגטון פוסט", בשנות 
ה-80 הקפיד נציג ה-CIA בקהיר על מפגשים 

עם מגוון גורמים פוליטיים במצרים, לרבות אנשי 
האחים המוסלמים ואנשי אופוזיציה אחרים. 

לעומת זאת, לאחר אירועי 11 בספטמבר הועתק 
הדגש למאבק נגד ארגון אל-קאעידה. בנסיבות 

אלה, ציין איגניישס, התמקדו אנשי סוכנות 
יהביון המרכזית ביחסיהם עם ארגוני המודי

עין המקומיים בקבלת סיוע למאמץ המרכזי 
מול אל-קאעידה. מנגד, הם נאלצו להגביל את 
העיסוק שלהם בזירה המקומית במדינה שבה 

הוצבו כדי לא לפגוע ביחסיהם עם השותפים 
המקומיים. 

במצרים - בעלת ברית מרכזית של ארה"ב באזור 
י- הייתה הבעיה חריפה במיוחד משום שהמודי

עין הכללי המצרי היה רגיש ביותר כלפי כל רמז 
של עיסוק אמריקאי בעניינים הפנים-מצריים. 

כפועל יוצא מכך, אנשי המודיעין המקומיים 
יהנהיגו פיקוח הדוק על אנשי המודיעין האמרי

קאי שפעלו במצרים. הדברים הגיעו לכך שאנשי 
סוכנות הביון המרכזית )CIA( שיצאו לקהיר 

עברו טרם יציאתם קורס בן שישה שבועות שבו 
תודרכו כיצד יש לפעול ב"אזורים אסורים". 

של האמי  הרגישות של המארחים לגבי עיסוקם
ריקאים בזירות הפנים של מדינותיהם, והדגש 
על לחימה בטרור, תורגמו למערכת התמריצים 
CIA(: קיי )הפנימית בסוכנות הביון המרכזית 
דומם של הנציגים במדינות השונות נקבע על 

פי הצלחתם לרקום קשרים הדוקים עם ראשי 
ארגוני המודיעין המקומיים, כך שנוצר תמריץ 

שלילי לפעול בניגוד לדעתם של אנשי המודיעין 
המקומיים. זאת ועוד, על פני השטח נראה היה כי 

הייתה גם הנחה סמויה שלפיה ארגוני המודיעין 
המקומיים, בעלי הנגישות הטובה יותר לנעשה 
אחרי איומי הפי  בארצותיהם, עוקבים ביעילות

נים על יציבות משטריהם, ולכן אין מקום לחשש 
בסוגיה זאת.

חלק מגורמי המודיעין האמריקאיים טוענים 
להגנתם במובלע כי ההפתעה שעמדה בפני 

האמריקאים הייתה הפתעה מצבית ולא הפתעה 
בסיסית. מייקל שד, סגן המנהל של סוכנות 

הממונה על המודיעין בממשל האמריקאי, 
ג'יימס קלאפר, בדיון בוועדת המודיעין של בית 
הנבחרים, 2 בפברואר 2012

כתב ה"וושינגטון פוסט" ציין כי אנשי 
סוכנות הביון המרכזית במצרים 

התמקדו ביחסיהם עם ארגוני 
המודיעין המקומיים בקבלת סיוע 
למאמץ המרכזי מול אל-קאעידה. 

מנגד, הם נאלצו להגביל את העיסוק 
שלהם בזירה המקומית במדינה שבה 

הוצבו כדי לא לפגוע ביחסיהם עם 
השותפים המקומיים 
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הביון של משרד ההגנה )DIA(, טען ביולי 2012 
כי ארגונו עמד על האופי השברירי של המשטרים 
הלא-דמוקרטיים במזרח התיכון וכי הבהיר זאת 
היטב למקבלי ההחלטות. עם זאת הוא הודה כי 
נכשל באפיון התנאים ככאלו אשר עומדים לפני 
התפרצות, “אשר תיצור רמות ]כאלו[ של חוסר 

שביעות רצון, שימלאו את כיכר תחריר". 
םבאופן דומה טענו גורמי בסוכנות הביון המי

רכזית )CIA( כי המאמץ האיסופי שלהם בשנה 
שקדמה לטלטלה האזורית שיקף את מרכזיות 

זירות הפנים של מדינות ערב. כך למשל טענו 
גורמים אלו כי במהלך שנת 2010 )שבה החלה 

הטלטלה האזורית( כ-400 דו"חות מודיעין 
מתוך כ-1,700 שעניינם המזרח התיכון עסקו 

בשאלות של יציבות פנים. עם זאת הם הודו כי 
האירועים בתוניסיה - בייחוד הנטישה של כוחות 

הביטחון את הנשיא בן-עלי - היוו הפתעה, אך 
םטענו להגנת כי גם הנשיא בן-עלי הופתע. לטי

 )CIA( ענת גורמים אלו, סוכנות הביון המרכזית
ניתחה היטב את משמעותם של האירועים 

משעה שהופל השלטון בתוניס, ולאחר האירועים 
בתוניסיה העריכה הסוכנות שהאירועים עשויים 

לגלוש למצרים ואף לאיים על יציבות המשטר 
המצרי. 

דומה שהשיח הפומבי על הכישלון המודיעיני 
סביב אירועי הטלטלה האזורית אינו מבליט את 

יאחריות משרד החוץ האמריקאי או הזרוע המו
 Bureau of Intelligence and( דיעינית שלו

Research(. חריג בולט לעניין זה הוא הביקורת 
החריפה בקונגרס על שרת החוץ האמריקאית 
ועל השגרירה באו"ם סוזן רייס בנוגע לתפקוד 

למחלקת המדינה באירועי ההתקפה ע הקוני
סוליה האמריקאית בבנגזי בספטמבר 2012. 

אולם ביקורת זו עסקה יותר באירוע נקודתי זה 
והונעה מסיבות פוליטיות סביב הבחירות של 

נובמבר 2012. ייתכן כי היעדר הביקורת הכוללת 
על משרד החוץ נובע מהעובדה שזרוע הניתוח 

וההערכה של משרד החוץ היא קטנה ביותר )רק 
כ-165 חוקרים, מול כ-1,500 חוקרים בסוכנות 

הביון המרכזית( וכי אף שהיא שייכת לקהילת 
המודיעין, הפונקציה המרכזית שלה היא לסייע 

ילמשימות קונקרטיות של הדיפלומטים האמ
ריקאים. 

תובנה שנייה: על הפקת מודיעין 
מתוך המידע הגלוי רחב ההיקף

 )"Big Data“(
אחד הלקחים שעלו בארה"ב ובמערב כתוצאה 
מהיעדר ההערכה לגבי הטלטלה האזורית היה 

הצורך להאיץ את פיתוחן של יכולות טכנולוגיות 
יחדשות לשיפור ההערכה המודיעינית. מהפרסו
מים בתקשורת עולה כי צורך זה הוביל לשיפור 

היכולת הטכנית לאסוף ולעבד מספר עצום של 
פריטי מידע, הנוגעים לאזרחים בודדים והמופקים 

בערוצים גלויים )“Big Data"(. לקח זה, שהוחל 
ביישומו, הוא תוצר של כמה התפתחויות שונות. 
ראשית, העובדה כי אירועי הטלטלה האזורית 
נתפסים ככאלו שהונעו על ידי המונים ולא על 
ידי אליטות. בנסיבות אלו האתגר של קהילות 

המודיעין הוא להעריך מתי יגיע שינוי חברתי 
גדול. זהו כמובן אתגר שונה מזה שעמד בפני 

המודיעין האמריקאי הקלאסי מול הסובייטים 
או בפני המודיעין הישראלי מול מדינות ערב. 

במקרים אלו הושם הדגש על הערכת המדיי  שכן
ניות של אליטה קטנה, ולעיתים של שליט בודד, 
קיבי  שעמדו בצמרת של המדינות השונות ואשר
לו את ההחלטות האסטרטגיות בנושאי מלחמה 
ושלום. מידת השפעתם של ההמונים על אירועי 
הטלטלה האזורית עדיין חייבת להיבחן לעומק. 

על אף השינויים הדרמטיים שחלו במערכות 
הפוליטיות בעולם הערבי כתוצאה מהטלטלה 

יהאזורית, עדיין יש תפקיד מפתח למנהיגים ולא
ליטות. המודיעין, לפיכך, אינו פטור מלהתמקד 
באליטות של הכוחות החברתיים החדשים כמו 

גם באליטות הישנות. יתרה מזאת, השחקנים 
המרכזיים שעלו לקדמת הבמה הפוליטית 

מזוהים עם שרידי הסדר הישן )בתימן, למשל( 
או עם האופוזיציה האסלאמית הוותיקה שעלתה 

לשלטון )מצרים(. ההמון שמילא תפקיד מפתח 
באירועים מצא עצמו עד מהרה ללא השפעה 

פוליטית של ממש.
ההתפתחות השנייה היא מקומן המרכזי, לפחות 

בדימוי הציבורי, של רשתות חברתיות דוגמת 
טוויטר ופייסבוק באירועי הטלטלה האזורית. 

התקשורת החברתית, שהיא תופעה חדשה 
יחסית, אפשרה העברת מידע “מעל לראשיהם" 

של כלי התקשורת הממלכתיים הנתונים לפיקוח 
של המשטרים האוטוריטריים, אפשרה לפרטים 
לייצר שיח עם אחרים השותפים לתחושותיהם 

ולייצר מרחב לביקורת ולמחאה שלא היה קיים 
יקודם לכן. היא אפשרה גם קשר הדוק עם הת

קשורת בחו"ל, ומעבר לכל זאת, אפשרה הנעת 
המונים להפגנות נגד המשטרים. נוכח תפקידן 

החשוב של הרשתות החברתיות באינטרנט, 
סוברים גורמים בקהילות מודיעין במערב שיש 
צורך במעקב קפדני יותר אחר רשתות אלו וכי 

יביא להבנה טובה יותר של המציאות החי  הדבר
ברתית במדינות השונות ויקל על הערכת שינויים 

פוליטיים. 
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זיין אל-עאבדין בן 
עלי. הדחתו של נשיא 
תוניסיה הפתיעה את 
סוכנות הביון המרכזית 
של ארה"ב

חוקר המודיעין ד"ר ג׳ושוע רובנר כתב 
כי לדעתו היכולת האיסופית העולה 

מתוך כלי התקשורת החברתית 
עשויה להפוך שירותי מודיעין ללא 

רלוונטיים בראיית מקבלי ההחלטות. 
שירותי המודיעין, סבור רובנר, יגיבו 
מצדם במאמץ להדגיש עוד יותר כי 

המידע שבידיהם עדיף
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בשנים האחרונות כבר הוחל ביישומו של לקח 
זה. אירועי הטלטלה האזורית היו לאחת הזירות 

הראשונות שבהן נעשה שימוש באיסוף מידע 
מרשתות חברתיות דוגמת טוויטר ככלי לאיסוף 

מודיעין טקטי. על פי דיווחים שונים, כוחות 
נאט"ו הקימו מרכז מיוחד לעיבוד מידע שהופק 

ממקורות גלויים של כלי תקשורת חברתיים, 
ובעת המהפכה נגד קד׳אפי הם עודדו תושבים 

בלוב לדווח בטוויטר על ההתפתחויות בזירת 
הלחימה. 

לפחות בארה"ב גברה המודעות לצורך במעקב 
אחר הרשתות החברתיות גם לצורך ביטחון 

פנים. כך למשל התת-שר לביטחון פנים בארה"ב, 
קארין ואגנר )Wagner(, אמרה בכנס בקולורדו 

כי השימוש ברשתות החברתיות הדהים את 
האמריקאים וחידד בפניהם שאלות הנוגעות 

לצורך במעקב אפקטיבי יותר אחר התקשורת 
החברתית בתוך ארה"ב. התת-שר ציינה עוד 

כי המשרד לביטחון פנים מפתח נהלים להפקת 

מידע מאתרים כמו טוויטר ופייסבוק למטרות 
של אכיפת חוק. מהלך זה, לדברי ואגנר, כרוך 
בקשיים מודיעיניים/מתודולוגיים ובדילמות 

חוקיות: ראשית, היא אמרה, “אנו עדיין מנסים 
לראות כיצד ניתן לעשות שימוש בכלי כמו 

טוויטר כמקור: כיצד ניתן לזהות מגמות וכיצד 
ניתן לשקף מגמות אלו במוצר מודיעיני". שנית, 
-אמריקאית מוגי םברי כי מהלך כזה בזירה הפני
מידע בתוך ארה"ב מעוגי  בל, כי הכללים לאיסוף
נים בתוך מסגרת משפטית נוקשה, המגדירה בין 
היתר את משך הזמן שבו מותר לממשל להמשיך 

ולהחזיק במידע שנאסף וכן את אופן האיסוף 
בזירה הפנימית ובזירה הבינלאומית. 

גם בבריטניה העלו גורמי החברה האזרחית 
האיסוף מן המקורות הגי  חששות כי מאמצי

לויים יוצרים סכנה לחירויות האזרח. ניק פיקלס 
)Pickles(, מנהל ארגון זכויות האזרח “האח 

הגדול", התבטא ב-2012 כי תוכנות חיפוש 
האוספות מידע עלולות למוסס את האבחנה 

בין חיפוש מידע ראוי על מפגעים אפשריים לבין 
דליית מידע, שאינה ראויה על אנשים חפים 

מפשע, וריכוזו בידי המדינה. חוקר המודיעין 
ד"ר ג׳ושוע רובנר )Rovner( כתב לאחרונה כי 

ולדעת היכולת האיסופית העולה מתוך כלי התי
קשורת החברתית עשויה להפוך שירותי מודיעין 

יללא רלוונטיים בראיית מקבלי ההחלטות. שי
רותי המודיעין, סבור רובנר, יגיבו מצדם במאמץ 

להדגיש עוד יותר כי המידע שבידיהם עדיף על 
מידע שמקורו ברשתות חברתיות, או אפילו 

ביתר פוליטיזציה כדי לרצות דרגים מדיניים. 
מוצר מודיעיני עתידי, סבור רובנר, יכלול שילוב 

של חומרים חשאיים וחומרים שנאספו מרשתות 
חברתיות. 

 Big"ההתפתחות השלישית שהוליכה לעיסוק ב
Data" בהקשר המודיעיני היא ההתפתחות 

תהטכנולוגי של העשור האחרון, שיש לה משמי
עויות איסופיות ומחקריות. התפתחות זו יצרה 

יכולת, שלא הייתה קיימת בעבר, לאחסן ולאחזר 





להתפתחות הטכנולוגית של 
העשור האחרון יש משמעויות 
איסופיות ומחקריות - היא יצרה 
יכולת לטפל בכמויות גדולות 
מאוד של מידע ממקורות שונים 
)Big Data(
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כמויות גדולות מאוד של מידע ממקורות שונים, 
רובם גלויים, ואז להצליב אותו כדי לנתח דפוסי 

 .)"Big Data Analysis“( התנהגות של פרטים
חברות אמריקאיות, בייחוד כאלו המוכרות 

תמוצרי צריכה, השקיעו בשנים האחרונו מאמי
צים רבים כדי לקדם את התחום ולהגיע ליכולת 

שיווק המותאמת לרמת הצרכן הבודד. חלק 
למהגישות שפותחו נעשו עם הפנים א המרי

חב העסקי אך הן עשויות להתאים גם למרחב 
 Focused“( "המודיעיני. למשל: “ניתוח רגשות
Sentiment Analysis"( , תחום העוסק בניי

חתו חישובי של טקסטים כדי לברר רגשות, עמי
דות סובייקטיביות, ודעות; או “זיהוי שם/ישות", 

 ,)“Named Entity Recognition"( NER
תחום העוסק בניתוח חישובי של זיהוי שמות, 
מוסדות, ערכים כספיים, מיקום גיאוגרפי וכד׳ 
-2009 הניעה סוכנות הסיגיי בבתוך טקסטים. 
נט הבריטית GCHQ תוכנית שכונתה “לשלוט 

)“Mastering the Internet"( "ונוי  באינטרנט"

עדה לחזק את יכולותיו של הארגון לקלוט ולעבד 
כמויות גדולות של מידע שנכרה באינטרנט. ניכר 

כי התוכנית, אף שהוקצו לה מיליארד לירות 
שטרלינג, לא עמדה בציפיות. דוגמה נוספת 

 Rand למאמצים בתחום זה היא מחקר של מכון
מ-2012, שבחן עמדות פוליטיות באוכלוסייה 

האיראנית סביב הבחירות של 2009 תוך שימוש 
בכריית מידע מכלי תקשורת חברתיים דוגמת 

פייסבוק. חוקרי המכון הדגישו כי המעקב אחרי 
כלי תקשורת חברתית חשוב במיוחד דווקא 

בחברות לא פתוחות, מכיוון שבאלו ישנם פחות 

אפיקים להבנת דעת הקהל. 
לבסוף, העלייה הדרמטית, מונעת הטכנולוגיה, 
ביכולת של פרטים לתקשר עם העולם, בייחוד 
דרך הרשתות החברתיות, הביאה עמה מסגרת 
מניתוח של מוי  רעיונית המצדיקה הסטת דגש

סדות פוליטיים או חברתיים לניתוח מדויק של 
עמדות הציבור. בין היתר, על פי גישה זו, עמדת 
סך כל הפרטים בהמון תביא לתוצאה מיטבית 
בקבלת החלטה )“חוכמת ההמונים"(. שירותי 

המודיעין בארה"ב בחנו את המשמעות של 
מסגרת רעיונית זו במשך יותר מעשור )למשל: 
הרעיון של הקמת “בורסה להערכות" בראשית 

יהעשור שעבר(, אך דומה שהטלטלה האזו
רית האיצה עוד יותר את העיסוק בנושא. על 

רקע זה הקצו גורמי ממשל משאבים לתקציבי 
מחקר באוניברסיטאות בניסיון לשכלל כלים 

אלו. כך למשל פרסמה סוכנות המחקר המדעי 
 )IARPA( של קהילת המודיעין האמריקאית
באוגוסט 2011 מכרז לפיתוח יכולות, בייחוד 
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פייסבוק והאביב הערבי | נוכח תפקידן החשוב 
של הרשתות החברתיות באינטרנט, סוברים 
גורמים בקהילות מודיעין במערב שיש צורך 
במעקב קפדני יותר אחר רשתות אלו וכי הדבר 
יביא להבנה טובה יותר של המציאות החברתית 
במדינות השונות ויקל על הערכת שינויים 
פוליטיים

העלייה הדרמטית, מונעת הטכנולוגיה, 
ביכולת של פרטים לתקשר עם העולם, 

בייחוד דרך הרשתות החברתיות, הביאה 
עמה מסגרת רעיונית המצדיקה הסטת 
דגש מניתוח של מוסדות פוליטיים או 

חברתיים לניתוח מדויק של עמדות 
הציבור
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תוכנה, לתמיכה בתוכנית האינדיקטורים 
ממקורות גלויים. על פי המכרז, התוכנית “נועדה 

לפתח שיטות לניתוח אוטומטי ומתמשך של 
ימידע הנגיש לציבור כדי לחזות או לזהות התפ

כגון משברים פוי  תחויות חברתיות משמעויות
ליטיים, משברים הומניטריים, אלימות המונית, 

התפרצות מחלות מיי  מהומות, הגירה המונית,
דבקות, אי-יציבות כלכלית, מחסור במשאבים 
ותגובות לאסונות טבעיים". קונקרטית, גורמי 
יהממשל האמריקאי סבורים כי שינויים משמעו
שימוש בתקשורת, בצריכה ובתי  תיים בדפוסי

נועה עשויים להצביע על התפתחויות חברתיות 
משמעויות וכי שינויים אלו עשויים להשתקף 

-בלוי ובאינטרנט בצורות שונות: בלוגים, מיקר
גים, שאילתות במנועי חיפוש, תנועה באינטרנט, 

תנודות בשווקים פיננסיים ועריכה של אתרים 
בוויקיפדיה. בראשית פברואר 2013 פורסם כי 

חברת רייתאון אכן פיתחה כלי חיפוש שענה 
 Rapid על דרישות הממשל, מערכת שמכונה

 .Information Overlay Technology

תובנה שלישית: על ניתוח חברות 
ולא רק ניתוח של אליטות

בהמשך לתפיסה שתוארה לעיל ולפיה מקורו 
של שינוי פוליטי בנוסח הטלטלה האזורית 

הוא בציבור ולא באליטות, הגבירו 
גורמי המודיעין האמריקאיים 

את עיסוקם בפיתוח יכולת 
לניתוח תנועות המעמקים 

של חברות, מעבר לניטור 
 Big"הטכנולוגי של ה

Data". גורמי המוי
דיעין מעודדים מחקר 

אקדמי, שיוביל לפיתוח 
מודלים ולמחקר בסיסי 

על ההשפעות של שינויים 
ידמוגרפיים באוכלוסיות גדו

לות ועל השפעתם של שינויים 
אלו על יציבות פנימית וחיצונית. בין 

החברתיות שקהילת המודיעין מתעי  השאלות
יניינת בהן מצויות השאלות הבאות: מהי המש

מעות של אוכלוסייה המורכבת רובה מצעירים? 
מהי המשמעות של מגמות שונות בתחום העיור 

לרבות מעבר מן הכפר לעיר? מהי המשמעות 
של מיעוט או ריבוי בעלות פרטית על בתים 

למגורים? מהי המשמעות של עליית ערך כלכלי 
אישי )Per Capita Wealth(? מהי המשמעות 

של נתוני מגדר, גזע וגיל שונים ושל מגמות שינוי 
בהם? מהי המשמעות של קיום או היעדר ניוד 

 ?)Social Mobility( חברתי
כדי לנסות לקבל מענה לסוגיות אלה פנתה 

קהילת המודיעין האמריקאית לאקדמיה 

העמקת היחסים עם האקדמיה.   )1
העמקת היחסים עם משרד החוץ ובייחוד   )2

עם אותם גורמים שם הבאים במגע ישיר עם 
מושאי המחקר.

העמקת היחסים בין גורמי המחקר השוי  )3
נים, בייחוד כדי לפצות על התחלופה הרבה 
ביחידות המחקר הצבאיות, תוך הסתייעות 

בניסיון של גורמי המחקר ה"אזרחיים".
חיזוק ההכשרה של חוקרי מודיעין.  )4

הארכת תקופות השירות של חוקרי מודיעין   )5
בתפקידיהם.

הקמה מחדש של יחידות משנה רציניות   )6
שעוסקות במחקר בסיסי.

חיזוק יכולות האיסוף של מידע גלוי.   )7
פיתוח דיסציפלינה של “מודיעין חברתי".   )8

פיתוח סדרה של “סימנים מעידים" לשינויים   )9
חברתיים. 

ניתוח החברות במדינות האזור מהווה גם כיום 
גורם חשוב, אף כי לא יחידי, בהבנת התהליכים 

במדינות הערביות שעברו את הטלטלה האזורית 
)ומדינות נוספות ה"מועמדות" לכך(. עם זאת, 

בסופו של דבר, המודיעין אינו פטור בעיתוי 
מסוים מלהתמקד בכוחות החברתיים החדשים 

יובדמויות הבולטות שבקרבם, בצד המשך המע
קב אחר הכוחות הישנים והאליטות הישנות.

המודיעין הישראלי נאלץ מאז ומתמיד 
להתמודד עם סוגיית הבנת החברות 

הערביות והתהליכים החברתיים במדינות 
ערב. סוגיית “יציבות המשטרים" הייתה 

אחת המשימות החשובות של אמ"ן 
בשנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, 

שנים של הפיכות בעולם הערבי

תובנה רביעית: תעדוף נושאים 
מודיעיניים, שאינם עומדים בליבת 

האיום הצבאי-ביטחוני 
מן ההתייחסויות הפוי  סוגיה מהותית שעולה

מביות של ארגוני המודיעין לטלטלה האזורית 
היא שאלת העיסוק בזירות ובנושאים הנתפסים 

כמשניים בצי"ח המודיעיני הכולל )והקצאת 
ימשאבים לכך(. גורמי האיסוף וההערכה הב

ריטיים מסרו לוועדה של הפרלמנט כי הכיסוי 
האיסופי ובייחוד הניתוח של המזרח התיכון היו 

במגמת ירידה טרם אירועי הטלטלה האזורית 
וכי הם עמדו בפני צמצום נוסף. בה בעת, קהילת 

המודיעין הבריטית נדרשת על פי “אסטרטגית 
המודיעין הלאומית" “לזהות איומים והזדמנויות 

בשלב מוקדם, לעצב התפתחויות ולמנוע את 
עלייתם של איומים חדשים". 

הצי"ח המודיעיני הבריטי לשנת 2010 כלל באופן 
יותר קונקרטי איתור “אי-יציבות במערכת 



גורמי המודיעין מעודדים מחקר אקדמי, 
שיוביל לפיתוח מודלים ולמחקר בסיסי 
על ההשפעות של שינויים דמוגרפיים 
באוכלוסיות גדולות ועל השפעתם של 

שינויים אלו על יציבות פנימית וחיצונית

בארה"ב במטרה לנסות לקדם פיתוח מודלים 
ולאסוף מידע תשתיתי בנוגע לשאלות אלו. 
זאת בהמשך, בין היתר, למאמץ המודיעיני 

והמבצעי להישען על חוקרים אקדמיים, בייחוד 
מתחומי האנתרופולוגיה והסוציולוגיה, לשם 

הבנה טובה יותר של ניהול המאמצים הצבאיים 
 The Human Terrain( בעיראק ובאפגניסטן

.)System
אפיק מרכזי שבו גורמי המודיעין מעודדים 

תוכנית מינרר  מחקר אקדמי בתחומים אלו הוא
ווה. התוכנית הושקה ב-2008, עוד לפני אירועי 
, מעני רהטלטלה האזורית, והיא כוללת, בין הית
יקי מחקר לעבודות, לסדנאות ולפרויקטים אק

דמיים בתחומים שמעניינים את הממשל. הרעיון 
שמאחורי התוכנית הוא למקד את המשאבים 

של האוניברסיטאות האמריקאיות ושל חוקרים 
עצמאיים גם לכיוונים שחשובים לממשל, או 

כפי שמגדיר זאת משרד ההגנה: “להגדיר ולפתח 
ידע בסיסי לגבי מקורות עכשוויים ועתידיים של 

סכסוכים מתוך כוונה להבין טוב יותר 
ןאת הכיוו הפוליטי של אזורים שוי
נים בעולם". במסגרת התוכנית 

מפרסם הממשל מעת לעת 
“קולות קוראים", לרבות 
כאלו העוסקים בהערכת 

תהליכים חברתיים ארוכי 
טווח.

אף שיש חוקרים שסבורים 
ש"מודיעין חברתי" הוא 

תחום מודיעיני לא מפותח 
שלא זכה לתת-דיסציפלינה 

משלו, המודיעין הישראלי נאלץ מאז 
יומתמיד להתמודד עם סוגיית הבנת החב

רות הערביות והתהליכים החברתיים במדינות 
ערב. סוגיית “יציבות המשטרים" הייתה אחת 

המשימות החשובות של אמ"ן בשנות ה-50 וה-
60 של המאה הקודמת, שנים של הפיכות בעולם 

הערבי. בשנות ה-80 כשל המודיעין בהבנת 
החברה הפלסטינית ובניתוח התהליכים שהובילו 

לפרוץ האנתיפאדה הראשונה.
במאמר מ-2013 הציע ד"ר אייל פסקוביץ 

)Pascovich( כי גורמי המחקר המודיעיני 
את יכוי  הישראלי ינקטו כמה צעדים כדי לשפר

לתם להתמודד עם ניתוח תהליכים חברתיים 
ארוכי טווח. פסקוביץ הציע, בין היתר, כי גורמי 

המודיעין יפעלו ל:



גיליון 66 | יוני 322013

הגלובלית". בפועל הבריטים התמקדו באיום 
של אל-קאעידה ובנושא האיראני והקטינו את 

הכיסוי של מדינות ערב. פתרון אחד, שעלה 
במובלע בהקשר הבריטי, היה ההישענות על 

רשת גלובלית של שותפים מודיעיניים והיכולת 
לשנות במהירות את סדרי העדיפויות של גורמי 

האיסוף, לרבות הצבתם של מקורות אנושיים 
בזירות החדשות בתוך זמן קצר יחסית.

סוגיית תעדוף הנושאים המודיעיניים השונים 
היא עתיקת יומין ורלוונטית גם לישראל. 

מעצמות מודיעיניות כמו ארה"ב ובריטניה 
חייבות לתעדף את נושאי התעניינותן. קל וחומר 

שישראל, שמשאביה מועטים יותר, חייבת 
לעשות זאת. כיוון שכך, לעולם יישארו נושאים 
ואזורים שהם בעדיפות נמוכה בצי"ח ולכן יזכו 
לכיסוי מודיעיני נמוך יותר. האתגר הניצב בפני 

חוקר המודיעין הוא לנסות להבין מתי נושא 
הנמצא בשולי הצי"ח המודיעיני הופך להיות 

מרכזי ולהפיק את המשמעויות הנובעות מכך 
)כולל שינוי התעדוף המודיעיני(.

לעולם יישארו נושאים ואזורים שהם 
בעדיפות נמוכה בצי"ח ולכן יזכו לכיסוי 

מודיעיני נמוך יותר. האתגר הניצב לחוקר 
המודיעין הוא לנסות להבין מתי נושא 
הנמצא בשולי הצי"ח המודיעיני הופך 
להיות מרכזי ולהפיק את המשמעויות 

הנובעות מכך )כולל שינוי התעדוף 
המודיעיני(

תובנה חמישית: הקושי בהבנת 
משמעותם של “אירועים מתגלגלים"

יהעיסוק המקצועי והאקדמי הקלאסי בכישלו
נות מודיעיניים מתייחס בייחוד למצבים חדים 

של מלחמה ושלום הנחתכים באבחה אחת, 
שבהם קהילת המודיעין כשלה במתן התרעה 
על אודות מעבר ברור ממצב של שלום למצב 
של מלחמה. חלק גדול מן הניתוחים בתחום 

זה מוקדש לפיכך לכישלון של ארגוני מודיעין 
להעריך מתקפות פתע צבאיות כגון מלחמת יום 

הכיפורים ב-1973, ההתקפה היפנית על פרל 
הרבור ב-1941 או ההתקפה הגרמנית על ברית 
המועצות ב-1941. גרסה קרובה של כישלונות 

מסוג זה היא איתור מאוחר של שינויים ביכולות 
הצבאיות של היריב כמו הצבת כוחות מצריים 

בסיני )“מבצע רותם" ב-1960(. 
אירועי הטלטלה האזורית הציגו בפני קהילות 

המודיעין דגם שונה של אירוע “מתגלגל" ובלתי 
מתוכנן, לפעמים אפילו בעקבות אירוע הנתפס 
כשולי. אירוע שולי שכזה היה ההצתה העצמית 

של סוחר הירקות מוחמד בועזיזי בתוניסיה, 
מדינה הנמצאת בשולי הצי"ח המודיעיני. המשכו 

של אירוע זה היה הדחתם של ארבעה שליטים 
וערעור משמעותי של היציבות במדינות אחרות 
)סוריה במרכזן(. בנסיבות אלו השאלה היא לא 
“כיצד לא חזינו" את פרוץ האירועים, אלא האם 

משעה שהאירועים החלו להתגלגל התאימו גורמי 
האיסוף וההערכה את עצמם במהירות למציאות 

החדשה והאם גורמי ההערכה העריכו נכונה, 
משעה שהאירועים החלו, לאיזה כיוון הם עשויים 
. סוגיה זו עלתה, בין היתר, בדו"ח השני חלהתפת
לתי הגלוי ש ועדת הביטחון והמודיעין של הפרלי

מנט הבריטי לשנים 2012-2011. 
לקחי העבר של המציאות הישראלית הוכיחו 
כמה קשה לצפות כיצד יתגלגל אירוע מסוים, 

למשל תאונת הדרכים בעזה ב-1987 שהציתה 
את האנתיפאדה הראשונה. אולם האנתיפאדה 

הראשונה לא פרצה בחלל הריק אלא הייתה 
פרי תהליכים חברתיים ופוליטיים סמויים, 

תת-קרקעיים, שהבשילו ופרצו אל פני השטח 
בעקבות האירוע המסוים. המודיעין חייב לנתח 

תהליכים אלו ולהצביע על מידת ה"בשלות" 
החברתית והפוליטית להפיכת תקריות והפרות 
סדר להתקוממות כוללת, “עממית" או מזוינת. 
בקושי מתודולוגי והערכתי דומה עשוי להיתקל 

מי שמנסה להעריך האם ומתי תהפוך “מחאת 
יהאסירים" הנוכחית ביהודה ושומרון להתקו

ממות כללית, אנתיפאדה שלישית.

תובנה שישית: על “פיצוח סודות 
היריב" מול ניתוח תהליכים חברתיים

שאלה נוספת העולה מהדו"ח של ועדת הביטחון 
והמודיעין של הפרלמנט הבריטי נוגעת למתח 

יסודי לגבי תפקידו של המודיעין הממלכתי: 
האם הוא אמור “לפצח את סודות היריב", או 
להציג ניתוח רחב של המציאות, שאינו מעוגן 

בהכרח בפריטי מידע סודיים. משאלה זו נגזרת 
האחריות של ארגוני המודיעין בנסיבות של 

הפתעה מודיעינית: לפי גישת “פיצוח סודות 
היריב", הצלחה או כישלון נמדדים על פי היכולת 

להגיע לנגישות למידע סודי, המאפשר חדירה 
לתהליכי קבלת ההחלטות של אליטות ובודדים. 

על פי גישת הניתוח הרחב, הצלחה או כישלון 
נמדדים ביכולת להעריך אירועים פוליטיים 
וחברתיים ארוכי טווח, על בסיס מידע גלוי 

הנגיש לכול.
המודיעין האמריקאי הכיר בכך שניתוח 

תהליכים חברתיים, דמוגרפיים או כלכליים 
דורש אימוץ מתודולוגיות חדשות ופיתוח כלים 

חדשים מעולמות מדעי החברה. כלי מחקר 
אלו אינם מוכרים בדרך כלל לאנשי המודיעין, 

ואימוצם ושילובם בעשייה המודיעינית הם חלק 
מהפקת הלקחים המתחייבת כתוצאה מאירועי 

הטלטלה האזורית. 

תובנה שביעית: על האחדה של 
מנגנוני “סימנים מעידים" בין סוכנויות 

שונות
אירועי הטלטלה האזורית תרמו לכך ששיפור 

יכולות ההתרעה האסטרטגית למקבלי החלטות 
הוא היעד הראשון מתוך ארבעה בתוכנית 

העבודה של סוכנות הביון של משרד ההגנה 
האמריקאי לשנים 2017-2012 . סגן המנהל של 
הסוכנות, מייקל שד, אמר ביולי 2012 כי “שיפור 
היכולת של ההתרעה האסטרטגית יכלול מאמץ 

לזהות אירועים פוטנציאליים ותנאים... בעולם 
שבו יש אי-ודאות גדלה והולכת". אופרטיבית, 
היעד של הסוכנות בתחום זה מוגדר כ"מניעת 

הפתעה אסטרטגית ופיתוח יכולת לנהל משבר 
מרגע שהחל". 

סגן המנהל שד מסר עוד כי המאמץ הקונקרטי 
של הממשל בתחום זו יחתור להשגת יתר 

אחידות בסוגי האינדיקטורים של “הסימנים 
המעידים" בקרב שירותי המודיעין המרכזיים 

בתוך המודיעין הצבאי: גופי המודיעין בפיקודים 
המבצעיים, באגף המודיעין במטה הכוחות 

המשולבים )J-2( ובסוכנות הביון של משרד 
ההגנה. 

גורמי האיסוף וההערכה הבריטיים מסרו 
לוועדה של הפרלמנט כי הכיסוי האיסופי 

ובייחוד הניתוח של המזרח התיכון היו 
במגמת ירידה טרם אירועי הטלטלה 

האזורית וכי הם עמדו בפני צמצום נוסף

סיכום
הטלטלה במזרח התיכון שהחלה בשנת 2010 

ועדיין רחוקה מסיומה לא נצפתה על ידי שירותי 
המודיעין המערביים. שירותים אלו והגורמים 

המפקחים עליהם בוחנים עתה את הסיבות 
לחוסר הצלחתם בהערכה ובתגובה לאירועים. 

מרביתו של הדיון בנושא זה מתנהל, מטבע 
הדברים, בדלתיים סגורות, אולם מרכיבים ממנו, 

שמרביתם עשויים להיות רלוונטיים למציאות 
הישראלית, נחשפו לציבור בתקשורת ובדו"חות 

רשמיים. העוצמה הפוליטית-תקשורתית 
המתונה של הדיון מושפעת, בין היתר, מכך 

שלפי שעה היקף הפגיעה באינטרסים מערביים 
מהותיים הוא מוגבל. גם כך, השינוי והאופן 

שבו הוא אירע חידדו שאלות יסוד העולות מן 
המקצוע המודיעיני. בייחוד, הציפו האירועים 

בצורה חדה את הצורך בהתייחסות של ארגוני 
המודיעין לעידן המידע של ראשית המאה ה-21, 

הן בפיתוח יכולות איסוף וניתוח מתאימות והן 
בצורך ביצירת האיזון הנכון בין העיסוק ב"המון" 

 ."לבין ה"אליטות



מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה

הכותב מודה לתא"ל )מיל׳( עמוס גלבוע ולד"ר אל"מ )מיל׳( ראובן ארליך על תרומתם למאמר.
רשימת המקורות מופיעה באתר המל“מ, בגרסה האינטרנטית של הגיליון בעמ' 49 
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חלוץ 
המחקר

כשנקרא מרדכי גיחון הצעיר להקים את ענף המחקר במודיעין הצבאי, 
הוא ויתר על המשך לימודיו האקדמיים וקיבל על עצמו את המשימה - 

ומיד מצא את עצמו בתפקיד המאתגר בלי הדרכה או הכוונה וללא תורה 
כתובה | בדרך של למידה תוך כדי תנועה הוא הרכיב את מדורי הענף, יצר 
תפקידים, חילק משימות - ואף מצא זמן להעשיר את הידע של פקודיו |  

זיכרונות מבראשית

מרדכי גיחון, קמ"ן חבלה ירושלים,  1947-8

אחד מימי סוף אביב 1949 הייתי רכון ב
על ספריי כדי להיכון לחזרה לספסל 
הלימודים כסטודנט לארכיאולוגיה 

באוניברסיטה העברית. בצהרי היום באו לבקרני 
שני אישים אשר הציגו את עצמם כבכירים בביון 
הצבאי המתארגן: בנימין גיבלי ואיסר הראל. לא 
הכרתים אף שגיבלי שירת בירושלים. פתח גיבלי 

ואמר: אנו מציעים לך להישאר בצבא קבע וליטול 
על עצמך את הקמת ענף המחקר באג"ם ממ"ן 

)אגף המבצעים, מחלקת המודיעין(. חשבתי מהר 
הצעירה זקוקה יותר לאני  והרהרתי כי המדינה

שים בעלי ניסיון מודיעיני מאשר לארכיאולוגים. 
אי לכך עניתי בחיוב בו במקום.

ניסיוני המודיעיני נבע מהיותי איש “כיתת הש"י" 
של הגדוד הראשון של הבריגדה היהודית בצבא 
הבריטי. הקמ"ן אריה סימון והסמל סשה סביר 

הכשירו אותנו במשך ארבעה חודשים בכל תחומי 
המודיעין הקרבי: שדאות, ניווט, קריאת מפות, 

פענוח תצ"א. כיתר הסטודנטים אשר שירתו 
בצבא הבריטי שוחררתי גם אני על ידי ה"הגנה" 
מכל תפקיד עד תום לימודיי. בקיץ 1947 חשתי 

כי אנו הולכים לקראת עימות מלחמתי עם 
הערבים. לאחר “נדנודים" רבים החזירו אותי 
לשירות סדיר כקמ"ן חבל ב׳, מערב ירושלים. 

עשייתי הראשונה הייתה שרטוט מפת התצפיות. 
המשכתי לשרת בעיר עד תום מלחמת העצמאות 

בשני הכובעים, של קמ"ן חטיבת המי  ואני נושא
חוז )שאנשיה היו מבוגרים - חי"מ( וחטיבה 6 

)עציוני(, חטיבת החי"ר הסדירה.
על פי העיקרון שבין העיוורים בעל העין האחת 

הוא מלך, נפל עליי להקים את המודיעין הקרבי 
בירושלים הנצורה.

דחף פנימי גרם לי לכתוב כמה הערכות שטח עם 
משמעותן לאויב ולנו. כן כתבתי מסמך ראשוני 
על מבנה הלגיון הערבי )צבא ירדן( ועל שיטות 

הלחימה שלו. במטה הכללי לא קיבלו את עשייתי 
זו, שאיננה מתפקידי קמ"ן החטיבה, בעין יפה. 

עם זאת מעשיו של אדם עונים בו לטוב ולרע. 
סקירותיי הגיעו לידיו של פרופ׳ אדולף רייפנברג, 

6. מעמדו כאקדי .מקים המחקר הגיאוגרפי ש.מ
מאי יחיד בממ"ן ועם עבר כקצין בתחום המיפוי 

בצבא הבריטי הוסיף משקל להמלצתו החמה 
להעניק לי את תפקיד ראש ענף המחקר.

בשיחתי עם גיבלי והראל סוכם שארד למטה 
הכללי שברמת גן, אחליף שם את ראש החוליה 

הירדנית, זרובבל ורמל, ואלמד את בעיית המחקר 
במחקר אישי. וכך נכנסתי בוקר אחד, ב-1 ביוני 
1949, בשער מחנה אלוף מקלף, מחנה המטכ"ל 

דאז. 

יד חופשית בבניין הענף
דבריי מרמזים על כך שראשית המחקר לא 

מרדכי גיחון | פרופ׳, סא"ל )דימ'( ממקימי המודיעין הצבאי והמחקר המודיעיני בצה"ל;  
 

איש מודיעין
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"חשבתי כי המדינה הצעירה זקוקה יותר 
לאנשים בעלי ניסיון מודיעיני מאשר 
לארכיאולוגים". פרופ' מרדכי גיחון 

קפצה כאלה אתנה מראשו של אבא זאוס. היה 
זה יגאל ידין אשר קרא אליו את אריה סימון 
ועשהו לקמ"ן שלו. הוא לא נתן לסימון למוש 

מצדו והטיל עליו לספק לו את כל המודיעין אשר 
יזדקק לו. כך גם עשה. במקביל הסדיר סימון 

את קבלת המידע מזירות הקרב על ידי כתיבת 
חוברת ההדרכה “מודיעין קרבי" שטרם נס ליחה.

זרובבל וחבורת קציני הפלמ"ח שריכז סביבו 
חיכו בכיליון עיניים לבואי ועזבו את המטכ"ל 

-ואת הצבא. נותר סמל אחד  זאב לוינסקי המי
כונה “ביבר", ושמו הולך לפניו ועדיין מהדהד 

באולמי אמ"ן. ביבר סייע בידי בכישרון בכתיבת 
“ספר הלגיון הערבי" שהפך לאב טיפוס לספרי 

היסוד של צבאות ערב אשר נכתבו במדורים 
הנוגעים בדבר. עמדתי בראש המחקר במשך 

ארבע שנים וחצי.
מטבע הדברים לא מצאתי שום מידע כתוב על 

מחקר המודיעין בצבאות עולם ונאלצתי לבנות 
לאת כ המערכת על פי הבנתי אני. כניסתי לתי
פקיד חלה בשעה שראש ממ"ן הראשון, יצחק 

הרצוג, עזב את תפקידו והעבירו לבנימין גיבלי. 
לא הוא ולא הוא נתנו לי כל הנחיה או תדרוך. 

,גיבלי שנתן לי יד חופשית בבניינו, בארגונו ובי
יניהולו של הענף, תמך ב עם זאת בכל דבר בתי

חום כוח האדם והאפסנאות. היה זה הוא שלחם 
מלחמת חורמה להשגת מכונת כתיבה לכל מדור, 

דרישה שחצנית הן בעיני מת"מ והן בעיני הגוף 
האפסנאי הנוגע בדבר.

בעיית היסוד העקרונית הייתה האם לבנות את 
הענף ממדורים תפעוליים )מקצועיים-טכניים( 
או רגיונליים )המייצגים מדינות(. על פי השיטה 

הראשונה נחוץ היה להקים בכל מדור תפעולי 
חוליות רגיונליות שהיו פועלות מתוך התמחות 

טכנולוגית, או בכל מדור רגיונלי חוליות טכניות 
שהיו פועלות על רקע בקיאות מרחבית מקיפה.

שתי השיטות נראו לי מסורבלות ובזבזניות בכוח 
אדם. החלטתי להקים מדורים רגיונליים מזה 

ותפעוליים מזה. כך לדוגמה אם התעוררה בעיית 
ציוד הארטילריה של הלגיון הערבי בתותחי 25 

ליבראות, סיפק המדור הטכני את כל המידע 
הטכנולוגי ביחס לטווחים, לתחמושת ולמכשירי 

יכיוון, אשר המדור הירדני שילב בהערכות הט
קטיות והאסטרטגיות למקרה של עימות קרבי 

ישראלי-ירדני.

מטבע הדברים לא מצאתי שום מידע 
כתוב על מחקר המודיעין בצבאות עולם 
ונאלצתי לבנות את כל המערכת על פי 

הבנתי אני. כניסתי לתפקיד חלה בשעה 
שראש ממ"ן הראשון יצחק הרצוג עזב 
את תפקידו והעבירו לבנימין גיבלי. לא 

הוא ולא הוא נתנו לי כל הנחיה או תדרוך

מלבד זאת עקבו המדורים התפעוליים אחר 
ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחומם ומשמעותן 

הביטחונית. כך עקב המדור הטכני אחר 
התפתחות טילים, חימושם והכוונתם, דלקים 
וחומרים עמידים מפני חום, גזים וירי נשק קל.
כדי שהמדורים הרגיונליים והתפעוליים יפרו 
זה את זה הנחיתי אותם ליזום מפגשים בכל 
עניין שהתעורר. מלבד זאת העליתי נושאים 
שונים בישיבות הבוקר של ראשי המדורים 

בלשכתי. לכל ידיעה אשר הופצה על ידי מדור 
העריכה והתפוצה של ענף האיסוף נוספו שני 

טפסים - טופס הערכת המקור ו"טופס טיולים" 
אשר התווה את המדורים אשר הידיעות שוגרו 
אליהם. ראש הענף קיבל העתק מכל הטפסים, 

ותפקידו של ראש לשכתו היה לבחור מתוכם את 
אלה אשר ראה לנחוץ להגיש לי לקריאה. 

מאחר שלא כל סגל ענף המחקר ידע ערבית 
נשלח החומר בתרגום, אלא שכל תרגום 

הוא פירוש המתרגם. כך אירע שהייתי מאוד 
לא מרוצה מהתרגום של מסמך אשר דיבר 
ב"חטיבה" עיראקית. ביקשתי את המקור, 

ומתברר שהמתרגם אכן תרגם “כתיבה - גדוד" 
אלא שהמסגנן של מדור העריכה והתפוצה 

שלא ידע ערבית חשב שהמתרגם טעה ותיקן 
ל"חטיבה".

מדורים ודו"חות
מדורי הענף היו: מדור סוריה ולבנון, מדור ירדן, 

מדור עיראק ומדור מצרים. כל אלה מדורים 
ירגיונליים. כמו כן היו מדור גיאוגרפי, מדור כל

כלי ומדור טכני - אלה המדורים התפעוליים. אל 
המדור המצרי הוספתי את ארצות צפון אפריקה 
ואת תימן שעמה מצרים קיימה קשרים הדוקים. 

אל המדור העיראקי הוספתי את סעודיה ואת 
נסיכויות המפרץ הפרסי. הארגון והמבנה הזה 

נתקבלו על ידי מת"מ ללא ערעורים.
אולם תארו לכם את הצחוק האדיר כאשר 

יהקימותי את מדור המעצמות. מה, אנחנו נכ
ריז מלחמה על בריטניה? על ארה"ב? על ברית 
המועצות? מדור זה זכה, אגב אורחא, במתקן 

יכרטסות משוכלל שהבאת עמי מירושלים ובאי
רון מביתי בתל אביב. למדור המעצמות צירפתי 

את תורכיה, איראן ופקיסטאן - “הנדבך הצפוני" 
של האסטרטגיה המערבית כבלם מול ברית 

המועצות. 
-ערבי עוררה את זעם החוי ןהקמת המדור הבי
סכים במטכ"ל. מה? מי זקוק לכפילות, כאשר 
קיימת “מחלקת החקר" במשרד החוץ? אלא 

שהכרח היה לקיים גוף אשר יעקוב אחר המופתי 
הירושלמי חאג׳ אמין אל-חוסיני והגופים שהיו 

קשורים בו, אחרי המפקדה הערבית העליונה 
בעיראק, אחר ההיבטים הביטחוניים של פעילות 

הליגה הערבית וקשריה עם המדינות הערביות 
ועל ההיבט הביטחוני של הקשרים המדיניים של 
מדינות ערב בינן לבין עצמן ובינן ובין המעצמות. 
היה זה גיבלי אשר מנע את הקמת שני המדורים.

ראשי המדורים כפי שהם זכורים לי היו: סוריה 
ולבנון - נתן שור; עיראק - דימה ולאך עד 1953 

ואחר כך מייק בלוך; ירדן - ביבר שעלה בזמני 
מסמל לרב-סרן; מצרים - דב סיני ואחריו יצחק 

סוקולובסקי )אורון(; במדור הבין-ערבי - 
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)ברבות הימים פרופ׳( שטרנברגר ואחריו איני 
זוכר מי; במדור הגיאוגרפי - לוץ שטרים )אז 

רב-סרן(; במדור הטכני - צבי רויטר שעלה בזמני 
-סרן; ובמדור הכלכלי - הוברט פוי במסמל לר

לאק; ד"ר )לימים פרופ׳( גבריאל בר; אחריו כהן 
אברהם רבקין שנתמנה למחליפו וויתר על המשך 

מפעל חשוב זה. ראש לשכה נאמן ומחונן היה 
ישראל כספי אשר ערך רבים מפרסומינו והוסיף 

משלו, ואחר עלותו על מוקש ומותו, אלוף הר 
1955. את שמות מנהלי הספרייה והארי  אבן עד

כיון איני זוכר.

כתוצרת הענף לפרסום, הנהגתי דו"ח 
יומי, סקירה שבועית, דו"ח חצי-שנתי 

והערכת מודיעין שנתית עבור שר 
הביטחון, המטה הכללי, המודיעין 

בפיקודים, חיל האוויר וחיל הים

ףכתוצרת הענ לפרסום, הנהגתי דו"ח יומי, סקיי
רה שבועית, דו"ח חצי-שנתי והערכת מודיעין 

המודיי  שנתית עבור שר הביטחון, המטה הכללי,
עין בפיקודים, חיל האוויר וחיל הים.

נספחי מודיעין הכינונו עבור אג"ם על פי צרכיו 
ותכנוניו. לשם כך יש והייתי נוכח בישיבותיו, אך 

ברובן ייצג אותנו ראש ממ"ן. עם מודיעין חיל 
אוויר וחיל הים בפיקודו של ג׳ו רענן ואדם נוסף 

)איני זוכר את שמו( קיימנו מגע שוטף. לרוב 
הם אשר ביקרו אותנו, וקשרתי במישרין בינם 
לבין המדורים תוך בקשה לדווח לי על מטרת 

הביקור ותוצאותיו. נדונו בעיות של ארגון, מבנה, 
הערכות צבאות אויב, חילות האוויר והים שלו, 

ונבחרו מטרות לפגיעה. המדור הגיאוגרפי סיפק 
מפות ותצ"א ואת עדכונם לחילות הנ"ל וכמובן 

שלמדורי הענף שלנו. 

הפצת מידע והעשרת הידע
המבנה הפנימי של המדורים הרגיונליים שיקף 

את מבנה צבאות המדינות שבהן עסקו: חוליית 
מטה כללי; חוליית העוצבות; חוליית החילות; 

חוליית תורת ושיטות לחימה. “חוליה" יכלה 
להיות מורכבת מאדם אחד קצין או בד"א או 

יותר.
כרטסות המדורים היו זהות למבנה החוליות, 

וכל חוליה ניהלה כרטסת אישים מקיפה אשר 
הכילה את פרטי הנדון. הכרטסות של מבנה 

הצבאות עודכנו מדי פעם על פי שינויים בהצבת 
אותו קצין או סמל בכיר. במידת הצורך השלימו 

תיקים את הכרטסות.
תוצרת עבודת המדורים הייתה קודם כל ספר 

הצבא שנבנה על פי מתכונת של ספר הלגיון 
הערבי: 

עבר הירדן: טופוגרפיה, דרכים, מבנה חברתי,  א. 
כלכלה, מבנה פוליטי.

תולדות הלגיון הערבי. ב. 
מבנה כוחות הלגיון: המטה הכללי, משרד  ג. 

הביטחון, המשלחת הצבאית באנגליה. אגף 
המבצעים; אגף האפסנאות; אגף כוח אדם; 
מבנה יחידות חי"ר; טקטיקה ואסטרטגיה, 

כולל ניתוח קרבות בלתי סדירים; המשטרה; 
הלגיון לקראת עתיד; זרים בלגיון הערבי; 

נספח זיהויים )יצא ב-1950(.
המדור הגיאוגרפי הספיק עד עוזבי את הענף 

לפרסם את ספר הזירה המצרית. היקף העבודה 
הרב ודקדוקיה המרובים תבעו שנים להשלמה.
יהמדור הטכני פרסם ספרי “דע את האויב" במ

תכונת אשר אפשרה הן לשאת אותם בשטח והן 
לעדכנם. בתוספות ספרים אלה נכללו צלליות 
וסימני היכר של האמל"ח, כולל רכב וכלי טיס.

להפצת מידע רקע כללי פרסמנו את סדרת 
“החוברות האדומות". לדוגמה: “הדרוזים" פרי 

עטו של פרופ׳ חיים בלנק ו"פלספת אל-ת'ורה", 
"פילוסופיית המהפכה", שכתב עבד אל-נאצר 
-סרן יצחק אורון. נתי בואשר תירגם ופרסם ר

ווספו ספרים נוספים כגון “כפיפה מצרית, מבחר 

סיפורי מצרים", אשר הודפסו עבורנו על ידי 
הוצאות חוץ.

בעיית יסוד הייתה גם הקניית השכלה יסודית 
בנושאים בסיסיים לסגל הענף. לשם כך יצאתי 

ףבכל שנה עם קציני הענ לסיור השנתי של החבי
רה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, אשר פקד 

מדי פעם יישובי מיעוטים לסוגיהם ובנייני דת 
וציבור שלהם.

כמו כן הפגשתי את ראשי המדורים בביתי עם 
אישים דוגמת הקולונל מיינרצהאגן אשר חזר 
אותה שעה מסיור ממושך, רכוב על גמל, דרך 

סעודיה וגם הוסיף לנו מזיכרונותיו כקמ"ן של 
אלנבי במלחמת העולם הראשונה.

המדור הטכני פרסם ספרי “דע את 
האויב" במתכונת אשר אפשרה הן לשאת 

אותם בשטח והן לעדכנם. בתוספות 
ספרים אלה נכללו צלליות וסימני היכר 

של האמל"ח, כולל רכב וכלי טיס

סיור דומה עשו שני לורדים אנגלים צעירים, 
ובתימן מטפס ההרים האוסטרי מורבץ. גם הם 
היו נכונים לחלוק עמנו את המידע אשר קלטו 

במסעותיהם. נמצא גם קצין או"ם בלגי אשר 
בירדן ואשר סיפר לנו מחוויותיו ומהתרי  שירת

שמויותיו.
אחד מכישלונותיי היה האי-מיסוד של ביקורים 

הדדיים עם הקמ"נים הפיקודיים.

להיות כמו יוליוס
תקופת העבודה בענף, אף שנמשכה כארבע 

שנים וחצי בלבד, הייתה רווית אירועים ועברה 
לתחושתי כהרף עין. ברי שלא נגמלנו מהזנחות 

ומטעויות. את עלייתו לשלטון של נאצר תיארנו. 
לעומת זאת בסוריה לא צפינו את עלייתו של 

הקולונל סמי אל-חינאוי. על ההתקוממות מול 
המלך ההאשמי בבגדד ידענו וגם על הלכי הרוח 

בליגה הערבית והסקנו מסקנות מכך, אך לא 
ידענו על גירוש גלאב פאשה וקציניו הבריטים מן 

הצבא הירדני.
כך חלפו השנים. על שולחני קבעתי את תרגומו 

העברי של הפסוק מספר “המלחמות האזרחיות" 
של יוליוס קיסר וזה לשונו: “היקף המודיעין 

אשר היה בידי קיסר היה כזה שיכול היה לנהל 
בעזרת רצים מהירים את המערכה כשהוא ישוב 

במפקדתו".
המצב שלנו היה רחוק מאוד מלהידמות לכך, 

אבל חשבתי שדוגמת האידיאל הזה יכולה לדרבן 
אותי לשאוף להתקדם לקראתו אפילו במעט 

 .מזער

 מרדכי גיחון בנשף 
תחפושות בענף מחקר 
אג"ם חמ"ן, 1952-3
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כנס יחידה שנערך לאחרונה התייחס ב
קצין בכיר באמ"ן בהערכה לאתר 

ויקיפדיה כמקור מידע ראוי. לגישתו 
של הקצין, בהיותו תוצר של “חוכמת ההמונים" 

מרכז האתר ידע של ציבור רחב, ועל כן ראוי 
ורצוי לעשות בו שימוש בעבודת המודיעין. 
במקרה אחר המליץ לאחרונה קצין הדרכה 

בבה"ד 1 לצוערים לעשות שימוש בוויקיפדיה 
לצורך הכנת מטלות בקורס, במיוחד במה 
שקשור להיסטוריה של ישראל ושל צה"ל. 

ההתלהבות בצה"ל ובגופי המודיעין שבו אשר 
לשימוש בוויקיפדיה כמקור מידע תמוהה, לאור 

העובדה שעקרונות יצירת המידע ועדכונו 
באתר ויקיפדיה עומדים בסתירה מוחלטת 

לעקרונות עבודות המודיעין. 
קהילת המודיעין קבעה כבר מקדמת 

דנא עקרונות יסוד של טיפול במודיעין 
ובתוצריו. המידע, שעומד בבסיס 

עבודת המודיעין, מבוסס על עקרון 
חמשת המ"מים המוכרים לטוב. הם-הם 

אבן היסוד בתורת המודיעין של מהות 
הידיעה והבסיס ליצירת מאגר המידע: 

מי המקור לידיעה; מה תוכן הידיעה; מתי 
התרחשו האירועים שבידיעה; מדוע, הסיבה 

לדברים; מקום שאליו מתייחסת הידיעה. זהות 
המקור - מי המקור למידע - היא תנאי ראשוני 
וחשוב לבניית מאגר ידיעות. ללא זהות המקור 

לא ניתן להתייחס לאמינות המידע. האם 
למקור הכישורים, כגון ידע ונגישות, לשמש 

מקור לידיעה? שאחרת כיצד נוכל להעריך את 

ציבורים רחבים ורכשה חסידים רבים שרואים 
בה תופעה מבורכת של יצירת מקורות מידע 

בתהליך “דמוקרטי". הלגיטימציה שמקבל 
השימוש בוויקיפדיה מטשטשת את הבעייתיות 

שלה כמקור לידע בכלל, ולענייננו כאן, בקרב 
העוסקים בטיפול במידע בכלל ובקהילת 

המודיעין ובצה"ל בפרט. השימוש בה התרחב 
בישראל גם לתלמידים, לסטודנטים ולחוקרים 
באקדמיה, למקבלי החלטות ולאנשי תקשורת 

מעצבי דעת קהל. ויקיפדיה היא אכן תופעה 
חברתית מעוררת עניין, וזמינותה הרבה תורמת 

לאטרקטיביות שלה. חשוב עם זאת להכיר 
בכשלים שלה כמקור אמין של מידע.

קידום אג'נדות ויחסי ציבור
ויקיפדיה, כאתר אינטרנט פתוח, מאפשרת 

לכל החפץ בכך כתיבת ערכים ועדכונם. כותבי 
הערכים חופשיים לכתוב ערך ללא קשר לידע 

ולהשכלה שיש או שאין להם. יתרה מכך, 
הכותבים בה גם אינם חייבים להזדהות, ולפיכך 
הם אנונימיים ברובם, ואחרים מזדהים לעתים 
בשם בדוי. לכן אין לקוראים אפשרות להעריך 

את אמינות המידע על פי מומחיותו של הכותב, 
זהותו הארגונית, האינטרס העסקי שלו או 

זיקתו הפוליטית. בהיעדר עריכה מזוהה הלוקחת 
אחריות, לא ניתן לזהות שיקולים זרים ביצירת 
התכנים. ויקיפדיה מעודדת את עורכי האתרים 

הפוטנציאליים: “אל תחששו לערוך דפים 
בוויקיפדיה - כל אחד יכול לערוך, ואנו מעודדים 
משתמשים להיות נועזים! ]כל ההדגשות במקור[ 

... חוששים להרוס משהו? אל דאגה: תמיד ניתן 
לתקן או לשפר זאת..." 

הכשלים של ויקיפדיה כמאגר מידע אמין 
מוצאים ביטוי ממוקד בכך שהיא, כרשת 

חברתית, מצהירה שהמידע בתוכה אינו 
בהכרח נכון ומסירה מעצמה כל אחריות 
לגבי המידע המופיע בה. במידע שהיא 

מציגה באתר על אודות עצמה מצוין 
ש"ויקיפדיה, מטבעה, אינה יכולה 
להתחייב לתקפות ונכונות המידע 

המובא בה". ויקיפדיה גם מזהירה את 
המשתמש: “אנא היה מודע לכך שכל 

מידע שאתה עשוי למצוא בוויקיפדיה עלול 
להיות לא מדויק, מטעה, מסוכן או בלתי 

חוקי" וכן ש"חובה לבדוק ולאמת כל פרט מידע 
הנמצא בוויקיפדיה". 

הקלות שבה יכול משתמש לפתוח ולעדכן ערך 
בוויקיפדיה, וזאת באופן אנונימי, מאפשרת 

יצירת מידע מוטה על ידי בעלי אינטרסים זרים. 
ויקיפדיה משמשת מרחב לפעילות של ארגונים 

ושל מדינות המקדמים את סדר היום שלהם 
בדרך של עריכה מגמתית של ערכים. ארגונים 

אמינות המידע, וכיצד נדע להתייחס למידע 
שהתקבל ממנו? כישורי המקור - ההתאמה 

שלו לספק ידיעה מבוססת - קובעים במידה 
רבה את אמינות המידע. מקור למידע שאין 

לו הכישורים/הידע המתאימים כדי לספק את 
המידע, אמינותו של המידע שהתקבל ממנו 

פגומה, ונדרשות פעולות נוספות לביסוסו קודם 

שאפשר יהיה להסתמך עליו.
בישראל, להבדיל ממדינות רבות, ויקיפדיה 
הפכה בעשור האחרון למקור לגיטימי עבור 

ערכים עם 
ערך מפוקפק 

אתר האינטרנט ויקיפדיה צבר פופולריות רבה כמקור מידע זמין ומקיף, 
שנוצר ומתעדכן על בסיס “חוכמת ההמונים". אך האם מדובר במקור מידע 
לגיטימי לשימוש בקהילת המודיעין? כשבוחנים זאת מול עקרונות היסוד 

של טיפול בידיעה - עולה שהאתר בעייתי במיוחד

avdan@netvision.net.il  |  אבינעם עידן דוניבסקי
Johns Hopkins University - SAIS-ד"ר, מלמד באוניברסיטת חיפה, עמית מחקר ב
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פוליטיים רבים משלמים לפעילים לכתוב ערכים 
שלא על פי האמת המדעית אלא על פי עמדת 
הארגון. דוגמאות לכך הם הסכסוך הישראלי-

ערבי, הסכסוך בקשמיר או הסכסוך בין ארמניה 
לאזרבייג'ן בעקבות המאבק על חבל נגורנו-

קרבאך. ערכים העוסקים בנושאים שבמחלוקת 
פוליטית מטופלים באופן מגמתי בשיטתיות על 
ידי בעלי עניין, לעתים בגיבוי מדינתי. יש להניח 
שוויקיפדיה היא גם זירה לפעילות גופי מודיעין 

שונים העוסקים במניפולציות של מידע למטרות 
השפעה והונאה.  

ויקיפדיה משמשת בין היתר מרחב לקידום 
תדמיות ויחסי ציבור. חברות יחסי ציבור 

מקדמות באמצעותה אינטרסים של גורמים 
עסקיים פוליטיים ואחרים. ניהול תדמית 

ברשת הוא שירות שמציעות חברות יח"צנות. 
שירות זה כולל לעתים “כתיבה ועריכת אתרים 

בוויקיפדיה". 
קידום תדמיות של אישים פוליטיים באמצעות 

עריכת אתרים בוויקיפדיה מוכר בעולם. חשיפה 
עיתונאית בבריטניה העלתה עשרות מקרים 

שבהם שונו קורות חיים של חברי פרלמנט בריטי 
והוסרו מתוכם פרטים מביכים שהיה בהם כדי 
להעיב על המוניטין הציבורי שלהם. השינויים 

נעשו על ידי עוזרים המועסקים על ידי חברי 
הפרלמנט או אנשים המקורבים להם. בפרטים 

שהוסרו בעריכה כאלה המתייחסים לטובות 
הנאה שהואשמו בקבלתן בעבר או להתנהלות 

אישית שיש בה פגם ציבורי. בחלק מהמקרים אף 

הודו חברי פרלמנט באחריות לעריכה המגמתית 
שנעשתה במידע עליהם.

עריכה מגמתית דומה של ערכים בוויקיפדיה 
לשיפור תדמית פוליטית נחשפה גם בארה"ב. 

אחד המקרים קשור במערכת הבחירות לנשיאות 
ב-2008. לקראת בחירתה של שרה פיילין 

כמועמדת לסגנות הנשיא לצדו של המועמד 
הרפובליקני לנשיאות ג'ון מקיין, ובמטרה לשפר 

את הדימוי הציבורי של פיילין שהייתה אז 
מושלת אלסקה ובלתי מוכרת יחסית בציבור, 
עודכן הערך שלה בוויקיפדיה כ-70 פעם ביום 

אחד, היום שלפני ההכרזה הבלתי צפויה על 
מועמדותה )בשבועות שלפני כן עודכן הערך 

בממוצע לא יותר מאשר כחמש פעמים ביום(. 

אופנה מסוכנת
שלילת השימוש בוויקיפדיה ככלי לגיטימי 

בגופי מחקר אקדמיים מובילים רווחת בחו"ל, 
במיוחד בארה"ב. על פי מחקרים שבחנו את 

ויקיפדיה במה שנחשב האתגר החשוב של מאגר 

ידע, בתחומים השנויים במחלוקת, היא נמצאה 
בבדיקה לאורך זמן בלתי אמינה. 

המדריך לשימוש במקורות אלקטרוניים של 
אוניברסיטת הארוורד מדגיש את הסכנה 

שבשימוש במקורות אלקטרוניים לגבי אמינות 
וסמכות הידע בהם ואת החשיבות המיוחדת 
בזיהוי המקור למידע. המדריך מציין במיוחד 

את הבעייתיות של השימוש בוויקיפדיה אשר על 
פי טענתה שלה המשתמשים בה עלולים לקרוא 

מידע שאיננו בתוקף או אף מידע שהושחת 
או הוחלף על ידי מי שאינו מצוי בתחומים 

הרלוונטיים או שהנו בעל אינטרס. גם אם מידע 
יכול להיות נכון לעתים, “יש סיכון גדול מאוד 

בשימוש בה". 
הגישה הביקורתית לוויקיפדיה עדיין בחיתוליה 

בישראל. האופנה של השימוש בוויקיפדיה 
אינה מלווה בדרך כלל בגישה ביקורתית, שהיא 

חיונית להבטחת גישה מאוזנת יותר בין החידוש 
שבוויקיפדיה למגבלותיה כמקור אמין לידע. 

השימוש בוויקיפדיה מנוגד ניגוד גמור לעקרונות 
היסוד של עבודת המודיעין. שלילת הלגיטימציה 
של השימוש בוויקיפדיה היא הגישה המתחייבת 

במיוחד בקהילת המודיעין. נדרשת בתחום זה 
מדיניות ברורה ופעולה נחושה, כולל בשדרת 

הפיקוד הבכיר ובתחומי ההדרכה והחינוך 
 .המקצועי בקהילת המודיעין ובצה"ל

רשימת המקורות מופיעה באתר המל"מ, בגרסה 
האינטרנטית של הגיליון בעמ' 50

השימוש בוויקיפדיה 
התרחב גם לתלמידים, 
לסטודנטים ולחוקרים 
באקדמיה

זהות המקור היא תנאי ראשוני וחשוב 
לבניית מאגר ידיעות. ללא זהות המקור 

לא ניתן להתייחס לאמינות המידע. 
מקור למידע שאין לו הכישורים/הידע 

המתאימים כדי לספק את המידע, 
אמינותו של המידע שהתקבל ממנו 

פגומה, ונדרשות פעולות נוספות לביסוסו 
קודם שאפשר יהיה להסתמך עליו
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אברהם רונן  
2012-1932

אברהם נולד בדמשק. בנעוריו הגיע 
יחד עם בן דודו לישראל, לכפר 
הנוער הדתי-חקלאי ליד חיפה. 

ב-1950 התגייס לחיל האוויר, עבר 
קורס מורס ושירת בבית הספר 

הטכני בחיפה. לאחר כשנה הצטרף 
לקבוצה מצומצמת שהופעלה 

בהאזנה לצבאות ערב והיוותה חלק 
מהבסיס להקמת יחידת המודיעין 

ש.מ 2 )8200 היום(.
ב-1956 נישא למרים זאגא. 

ב-1961 עברה המשפחה לבאר 
שבע, שם שירת כמפקד בסיס.

ב-1963 הצטרף אברהם למוסד 
ושירת בו במשך שלוש שנים. 

ב-1966 חזר עם משפחתו לישראל 
וליחידה, הוצב במפקדה וקיבל 

דרגת רב-סרן.
ב-1972 קיבל דרגת סא"ל ושירת 

כמפקד בסיס היחידה בסיני )באום 
חשיבה(. במסגרת תפקידו היה 

מהבכירים אשר התריעו על פרוץ 
מלחמת יום הכיפורים.

ב-1975 השתחרר מהצבא והחל 
לעבוד כמנהל הרכש באלקו 

התקנות ושירותים. קודם להסכם 
אוסלו היה אברהם אחראי מטעם 
אלקו על בניית תשתיות החשמל 

בשטחים. ב-1998 יצא לפנסיה 
ובילה את רוב זמנו בטיפול מסור 

בנכדים.
אברהם היה איש משפחה למופת, 

אדם רגיש וחם, נדיב בצורת יוצאת 
דופן ובעל יכולת נתינה אינסופית. 

היה אב לארבע בנות - אורלי, ריבה, 
טלי ומיכל - וסבא לשמונה נכדים. 

אסתר ישראל 
2012-1927

אסתר נולדה בבגדאד. ב-1944 
הצטרפה לתנועת “החלוץ" בכרכוך 

ונמנתה עם מייסדי סניף תנועת 
נוער המחתרת הציונית בעיר. לאחר 

הכשרה עסקה אסתר בהדרכה 
וריכזה את ועדת התרבות של 

התנועה בכרכוך שעסקה בהקניית 
חינוך ציוני לצעירים. 

ב-1947 הצטרפה לזרוע ההגנה של 
המחתרת הציונית שתפקידה היה 

לספק הגנה לרובע היהודי בעת 
משבר. במסגרת פעילותה בזרוע זו 
עסקה אסתר בהדרכה למתן עזרה 
ראשונה, בהסתרתם של מועמדים 

לעלייה ושל פעילי התנועה שנמלטו 
מבגדאד ובהעברת כלי נשק בין 

מקומות מסתור שונים. 
ב-1948 נעצרה אסתר באשמת 
פעילות ציונית. לאחר שחרורה 
בערבות נמלטה לבגדאד ושם 

שהתה במסתור כמה חודשים עד 
שהוברחה לטהראן. שם ייסדה 
וניהלה יחד עם חבריה, ובסיוע 

הקהילה היהודית בטהראן, את 
מחנה המעבר לעולים הנוספים 

שהמשיכו להגיע מעיראק, ששימש 
כ-14 אלף עולים עד תחילת 1951. 

היא עלתה לארץ ב-1949 והצטרפה 
לקיבוץ מעוז חיים ולאחר מכן, עם 

נישואיה לשניאור ישראל, עברה 
עמו לקיבוץ בית העמק שאותו עזבו 
בהמשך. אז גם נולדו בנותיהם נירה 

והגר. 
בשנים 1970-1952 עסקה אסתר 

בהוראה וליוותה את בעלה שניאור 
בשליחויותיו בחו"ל במסגרת 

עבודתו בשירותי הביטחון. ב-1970 
החלה אסתר לעבוד במוסד 

והמשיכה לעבוד בהתנדבות כמה 
שנים, גם לאחר יציאתה לגמלאות. 

אברהם שרוני
2012-1918

אברהם היה בנעוריו פעיל בתנועת 
הנוער הציוני “אחיעבר" בבגדאד. 

לאחר סיום התיכון עלה ארצה. 
ב-1941 גויס לקבוצת המסתערבים 

הראשונה של הפלמ"ח ושירת 
בסוריה ובלבנון עד לתבוסת 

הגרמנים בצפון אפריקה. 
כששב נשאר פעיל ב"הגנה" 

כאחראי על רשת הקשר 
במחוז ירושלים. במקביל למד 

שפה וספרות ערבית ועברית 
באוניברסיטה. לפני פרוץ מלחמת 

העצמאות הועבר לחיפה, שם 
הקשיב לרשתות הטלפון והרדיו של 

הערבים. 
ב-1948 עבר לתל אביב והצטרף 

למרדכי אלמוג בהקמת יחידת 
ההאזנה של חיל המודיעין. הוא 

ייסד את המחלקה הערבית. 
במשך שנים רבות פיקד על מדור 
ה"חיבור", הרחיב אותו וייסד את 

הסניפים ביתר בסיסי החיל. הקים 
את כל מערכת ההדרכה של חיל 

המודיעין. 
ב-1963 הוענק לו פרס ביטחון 
ישראל על הישגיו. עם פרישתו 
מצה"ל ב-1971 נקרא להקים 

מחלקה ללימוד ערבית למשרתי 
ציבור באוניברסיטת תל אביב. הוא 

המשיך כל העת לשרת במילואים 
בחיל המודיעין. 

ב-1976 החל לעבוד על מפעל חייו: 
המילון המקיף הערבי-עברי. מילון 

שרוני הוא אבן יסוד לכל חוקר, 
מלומד וסטודנט לשפה הערבית. 

במלאת לו 90 נערך לכבוד אברהם 
ביחידה טקס רב-משתתפים 
בנוכחות הרמטכ"ל דאז גבי 

אשכנזי, והוא הועלה לדרגת אל"מ. 
אברהם היה ידוע כבעל חוש הומור, 

אצילות נפש וחוכמת חיים והיה 
מוכן תמיד לסייע בכל בעיה. היה 
בעל אוהב, אב וסב מפנק ומסור. 

הוא הניח אחריו את אשתו עדנה, 
ארבעה ילדים: מיכל, משה, אלחנן 

ושרה, 19 נכדים ותשעה נינים. 

יונה ליבנה
2011-1922

יונה נולד בעיירה בלז׳יץ שבפולין. 
בגיל צעיר הצטרף לתנועת 

“גורדוניה", שבין השאר הכשירה 
את חבריה לעלות לארץ ישראל, 

ועסק בה גם בהדרכה. 
במהלך מלחמת העולם השנייה, 

בדרכים שונות ובשיטות 
מתוחכמות שסיגל לעצמו, הצליח 

לשרוד את מחנות ההשמדה. לאחר 
המלחמה עלה ארצה דרך בלגיה שם 

פגש את אווה. עם עלייתם ארצה 
נשלחו לקיבוץ דגניה א׳ ואחרי שנה 

עברו לתל אביב, שם התחתנו ונולדו 
להם שני ילדים. 

יונה השתתף במלחמת העצמאות. 
בשנות ה-50 המוקדמות הצטרף 

למוסד שם שימש בכמה תפקידים 
מקצועיים. גם לאחר שיצא 

לגמלאות המשיך לעבוד במוסד. 
בשנים 1966-1964 הושאל למשרד 

החוץ ונשלח לעבוד בשגרירות 
ישראל בפולין. 

ההכרח לזכור ולא לשכוח הביא 
אותו להקים בשנות ה-60 את 

“ארגון יוצאי בלז׳יץ" שבו שימש 
יושב ראש עד יום מותו. היה הדמות 

המרכזית בארגון, קיים מפגשים, 
הקים אנדרטה ודאג רבות לחבריו 

שעלו ארצה. 
בגיל 80 כתב את הספר “החיים 
בצל המוות" שבו מתוארים חיי 

העיירה בפולין, הסבל הרב שעבר 
במחנות, כולל סיפורי גבורה 

מרתקים, העלייה ארצה, משפחתו 
בארץ ועוד כהנה וכהנה על פעילותו 

ומעשיו. 
יונה היה עמוד התווך של המשפחה, 

איש בעל חוש הומור למרות כל 
מה שעבר, אדם ישר, מקצוען ואיש 

משפחה למופת.

הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחותלזכרם
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יואב עופר
2012-1923

יואב נולד במטולה למשפחת 
מרגובסקי, ממייסדי המושבה. על 
אף היותו תלמיד מצטיין ויתר על 

לימודים בטכניון והצטרף ל"הגנה".
ב-1944 התנדב לבריגדה היהודית 

ובמסגרתה שהה באירופה עד 1948 
והשתתף בהעברת פליטי מחנות 

ההשמדה דרך האלפים לנמלי הים 
התיכון.

את דרכו בקהילת המודיעין החל 
עם קום המדינה בשב"כ וכעבור 

שנה גויס למוסד. במסגרת שירותו 
במוסד מילא תפקידים מבצעיים 

שונים כאיש שטח וכאיש 
מטה בתחומים רבים. בשנים 

1964-1962 כיהן כראש שלוחה 
בכמה ממדינות אירופה.

לאחר צאתו לגמלאות המשיך יואב 
לעבוד במוסד בהתנדבות עד גיל 

.85
הוא ייזכר בצניעותו הרבה ובטוב 

לבו.
יואב הותיר את אשתו חוה, בן, שני 

נכדים וחמישה נינים. 

יחזקאל בכור 
 2011-1931

יחזקאל נולד בבגדאד. ב-1950 
עלתה משפחתו לישראל, למעברת 
כפר סבא. ב-1951 התגייס לנח"ל, 
היה בקיבוצים דגניה א׳ ואלומות. 
הצטיין כשחקן טניס שולחן וזכה 

באליפות צה"ל.
יחזקאל שירת במילואים בחיל 

רגלים משוריין. ב-1956, במלחמת 
סיני, נלחם במוצבי רפיח והגיע עד 
לאל-עריש. בתום המלחמה נדרשו 

דוברי ערבית לתרגום מסמכים 
שנמצאו ברשות המצרים, ואז גויס 

לחיל המודיעין.
ב-1960 נישא לאראלה חוגי, ונולדו 

להם שלוש בנות. 
במלחמת ששת הימים שירת 
בחיל המודיעין ברמת הגולן. 

במלחמת יום הכיפורים היחידה 
שבה שירת שמעה לראשונה את 
הידיעה שהצבא העיראקי נמצא 

מתחת לגשר במנצורה בסוריה. את 
הידיעה העבירו לרפול שהיה מפקד 

האוגדה. במהלך המלחמה שירת 
במילואים יותר משלושה חודשים.

ב-20 השנים האחרונות ועד 
ליציאה לגמלאות, עבד במוסד 

במחלקת הבינוי ותרם ככל יכולתו 
מכישוריו בכל עת ומקום. 

ראה במקום עבודתו בית והיה גאה 
להיות חלק מקהילת המודיעין.

חיים יצחקי
2010-1922

חיים יצחקי )איצק( נולד בעיר 
צ׳נסטחוב שבפולין. בנערותו היה 

פעיל בתנועת “השומר הצעיר" 
וחלם לעלות לישראל. מלחמת 

העולם השנייה טרפה את חלומותיו. 
בגטו התחתן עם צילה לבית ברי"ש 

שהגיעה מהעיר לודג׳ שם נולדה.
משנסתיימה המלחמה החלו חיים 

וצילה בנדודים על פני אירופה 
והגיעו לאיטליה, שם שהו במחנה 

פליטים אשר חיכו לעלות על 
ספינות מעפילים. חיים התבקש 

על ידי מארגני הנוער להישאר 
ב"פיאצה טורה" ולעזור בטיפול, 
בהדרכה ובארגון נערים ונערות, 

רובם יתומים, שהיו בדרכם לארץ 
ישראל. אשתו ההרה הפליגה 

בינתיים לארץ.
ביוני 1946, משקיבל אור ירוק, 

עלה על ספינת המעפילים “הכ"ג". 
קרוב לחופי הארץ נתפסה הספינה 
על ידי האנגלים, וכל נוסעיה הוגלו 

לקפריסין. כחמישה חודשים לאחר 
מכן הצליח חיים לעלות ארצה 
ולהתאחד עם אשתו ובתו יונה.

ב-1957 החל לעבוד בשירות 
הביטחון הכללי. ב-1958 נשלח 

עם משפחתו לקלן שבגרמניה כדי 
לשרת כקב"ט במשלחת השילומים 

שהוקמה שם, לאחר שאושרו 
התשלומים למדינת ישראל על ידי 

הנשיא אדנאאור. בזמן שהייתו שם 
גם השתתף בהכנת המבצע לחטיפת 

אייכמן.
ב-1971 נשלח כקב"ט לפריז שם 

היה אחראי על השגרירות ועל בית 
הספר הישראלי בעיר.

ב-1975 פרש מהשירות.

צעירה בן יעקב
2012-1922

צעירה בן יעקב )לרמן( נולדה 
בפולין והגיעה לארץ כתינוקת. 
גדלה בתל אביב. אחרי התיכון 

עבדה כפקידה ובמקביל החלה, 
בהשפעת אחיה, לפעול ב"הגנה". 
היא נסחפה בכל נשמתה לענייני 

הארגון שבו הייתה חברה עשר 
שנים, מהן שמונה כמדריכה. כינויה 

בו היה “צלילה". ב-1943-1942 
השתתפה גם בקורס הדרכה ארצי 
בג׳וערה, אחריו המשיכה להדריך 

בקורסים ובמטווחים עד הגיוס 
לצבא ואחריו.

עם הקמת צה"ל ובמלחמת 
העצמאות שירתה בצה"ל כקצינת 

ח"ן בחיל האוויר.
עבדה במוסד החל מהקמתו 

ב-1949 ועד 1983, אז שירתה 
כסגנית ראש מחלקת פרט. לאחר 
פרישתה המשיכה להיות מעורבת 

ולתרום. עד השנים האחרונות 
הייתה פעילה בארגון חברי 

ה"הגנה" בתל אביב וגם קיבלה 
את אות יקירת הארגון בעיר. 

בנוסף התנדבה במשך שנים לסייע 
במחלקת הרווחה של עיריית רמת 

גן.
נישאה ב-1949 לדוד סירקיס 
)השם הוחלף לעברי, בן יעקב, 

כשנשלחה לוושינגטון(, הוא נפטר 
ב-2006. הותירה בת אחת - פזית, 

שני נכדים - אורי ואמנון, ונין - 
אלישע. 

לזכרם
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משפט ידוע אומר שסוד ההצלחה של מנהל הוא 
ביכולת שלו להיות עם הראש בעננים ועם שתי 
רגליים על הקרקע. כזה היה גדעון - בעל ראש 

יצירתי שחושב מחוץ לקופסה ויחד עם זאת נטוע 
חזק מאוד בשטח.

גדעון היה המנהל הראשון שלי בשירות והוא 
הותיר בי - ולמעשה בכל מי שעבד איתו - 

חותם לכל החיים. הוא החדיר בנו את הערכים 
הבסיסיים לעבודה של עובד שירות, והערכים 

הללו נטמעו בנו והשפיעו על כל חיינו המקצועיים 
בשירות. אפשר להגדיר הרבה מרכיבים בבסיס 

הערכי הזה, אולם אתמקד בשלושה ערכים 
שלמדנו ממנו ואשר ליוו אותנו בכל העבודה 

בשירות ובחיים בכלל. 

הראשון להמציא
הערך הראשון שהטמיע בנו גדעון הוא חשיבה 

אופרטיבית. בארגון מודיעיני יש חשיבות גדולה 
מאוד לפרט הקטן. אולם מעבר לזה יש חשיבות 
ליכולת לחשוב אופרטיבית מה עושים עם אותו 

פרט קטן. גדעון תמיד אילץ אותנו לחשוב מה 
עושים עם המידע הגולמי שהתקבל.

למדנו ממנו שידיעה שנשארת בתיק כאבן שאין 
לה הופכין היא חסרת ערך.

למדנו ממנו לקחת ידיעות סתמיות ולהפוך אותן 
למודיעין ערכי. 

למדנו ממנו לחשוב אופרטיבית ולבצע את 
הרעיונות הכי משוגעים. 

למדנו ממנו לא להתעלם משום פרט ולא 
להימלט מחשיבה על מה עושים כדי לקדם את 

המידע. 
למדנו ממנו לצאת מהריבוע, מהקיבעון. כאשר 

נסתתמו מעיינות הרעיונות, הוא היה תמיד 
הראשון להמציא רעיון חדש שלא חשבנו 

עליו. רעיונות רבים שלו הפכו למבצעי מודיעין 
מפוארים או לסיכולים של טרור שמנעו פגיעה 

בחיי אדם.
המעבר בין הרעיון לביצוע היה אצלו מיידי, 
בבחינת “אם לא עכשיו אימתי?". משסוכם 

כיוון הפעולה הוא דרש ביצוע מיידי ודיווח עם 

סיום הביצוע. אם לא התקשרת לדווח הוא היה 
מתקשר ביוזמתו ושואל מה נעשה עם הסיכום. 

אי-אפשר היה להתחמק ולדחות. הגישה הזו 
יצרה לו יריבים רבים בקרב ההנהלה שמעליו 

ובקרב ההנהלה המקבילה לו, אבל זה לא הרתיע 
אותו. המשימה להגיע למיצוי המודיעין הייתה 

בראש מעייניו והפכה להיות בראש מעיינינו.
כזה היה בתפקיד ניהולי זוטר כרכז נפה ובתפקיד 

ניהולי בכיר כראש מרחב. ראש מרחב אמרתי? 
גדעון עבר את כל המרחבים בשירות, ובמרחב 
האם שלו - ירושלים - אף שירת שתי קדנציות.

כרכז נפה הוא קרא את כל הידיעות של הרכזים, 
העיר הערות, הציע הצעות ודאג לדחוף לקידום 
הרעיונות ולביצוע מהיר. כראש מרחב הוא קרא 

בשעות הקטנות של הלילה את כל המברקים 
שיצאו מהמרחב באותו יום. למחרת בבוקר 

כבר היו המנהלים והעובדים מוצפים בשאלות, 
בדרישות ובמשימות שהוטלו עליהם. זה היה 

תובעני מאוד ומחייב. שאלותיו, הנחיותיו 
והצעותיו גרמו לנו לחשוב כל הזמן מה צריך 
לעשות כדי למקסם את התועלת מן המידע.

באופן אישי אופן החשיבה הזה משמש נר לרגליי 
גם בחיי היומיום, הרבה אחרי שסיימתי את 

עבודתי בשירות.

חיית שטח
הערך השני שאותו הנחיל לנו גדעון הוא הצורך 

להיות מחובר לשטח כל הזמן וללא לאות. גדעון 
היה מחובר לשטח בכל נימי נפשו. הוא לא היה 

מנהל מרחוק. הוא נמצא רוב זמנו הניהולי בשטח 
עם הרכזים, החוקרים הדסקאים, המאזינים, 

אנשי המבצעים, אנשי מערכות המידע, עובדי 
הארכיון ועובדי המנהלה. דבר לא נעלם מעיניו - 

קטן כגדול.

כראש מרחב הוא סגר ענייניים ישירות עם אנשי 
השטח מעל ראשי המנהלים שלהם. במקרים 
רבים זה היה מרגיז את מנהלי הביניים, אבל 

המשימה הייתה חשובה לו יותר מהכבוד שלהם. 
הוא תמיד ידע להרגיע לאחר מכן.

הוא דאג לקצר תהליכים ולעקוף ביורוקרטיה 
מיותרת גם במחיר של התכסחויות עם מי שהוא 

חשב שמפריע לו. לא בכדי הוא לא עשה שום 
תפקיד במטה המרכזי בתל אביב. השטח היה 
נשמת אפו והוא לא היה מוכן להתנתק ממנו.
הניירת שהייתה חשובה לו מאוד המתינה עד 
שזכה לעיין בה רק בשעות הלילה המאוחרות 

וזאת לאחר שכל היום היה עסוק בישיבות, 
בדיונים, בסיורים, בפגישות ובשיחות. אסור 

היה “לבזבז" את שעות היום היקרות על הניירת. 
אבל גם אסור היה להותיר אותה ליום המחרת. 

וכך יום אחרי יום הוא היה הולך לישון בשעת 
לילה מאוחרת רק כדי להתייצב למחרת בבוקר 

לעבודת השטח. לעתים מזומנות הוא היה 
מתקשר לאחד העובדים מאוחר בלילה כדי לברר 

או לבקש משהו.
לא סתם קראנו לו “בולדוזר". בתחילת שנות 

ה-70 היה לו מבצע מפואר שנשא את השם הזה.

בגובה העיניים
ולבסוף גדעון לימד אותנו להיות בן אדם וחבר. 

למרות הלחצים, הפיגועים, המבצעים, הפרשיות, 
החקירות - גדעון תמיד נשאר בן אדם.

הוא לימד אותנו לתת גיבוי מוחלט לעובדים 
גם כאשר הם טועים. הוא לימד אותנו להיות 

קשובים למצוקות העובדים, לדבר איתם בגובה 
העיניים, לפתור בעיות אישיות ולתת גב גם 
לעובד וגם למשפחתו. כך, לשם דוגמה, את 

ישיבות הנפה שלנו בנפת חברון הוא ניהל בבתי 
הרכזים - כל פעם בבית אחר. הוא הכיר את 

הנשים ואת הילדים של רכזיו וגרם להם להירתם 
לתוך העשייה המבצעית ולתת גיבוי. 

הוא אף פעם לא שכח מאיפה הוא בא ולא 
שכח שמולו עומד בן אדם כמוהו - עם חולשות 

ויתרונות. עם כולם דיבר בגובה העיניים בלי 
התנשאות ובלי יוהרה. הוא הבין היטב שטיפול 

אוהב בעובדים הוא המפתח להצלחה.
יש לבטח עוד הרבה מה לומר על גדעון האדם, 
על גדעון המנהל, על גדעון הבולדוזר. המורשת 

שהותיר אחריו תשאיר חותם על דורות של 
 .עובדי שירות. יהיה זכרו ברוך

אדם, מנהל ובולדוזר

למדנו ממנו לצאת מהריבוע, מהקיבעון. 
כאשר נסתתמו מעיינות הרעיונות, הוא 
היה תמיד הראשון להמציא רעיון חדש 

שלא חשבנו עליו. רעיונות רבים שלו 
הפכו למבצעי מודיעין מפוארים או 

לסיכולים של טרור ולחיסכון בחיי אדם

במשך 30 שנה שירת גדעון עזרא בשב"כ, ובמהלכן התקדם עד שהיה לסגן ראש השב"כ. הוא היה איש מקצוע מסור, מופת 
לפקודיו ומחובר לשטח בכל ישותו. הוא עבד סביב השעון, לא הזניח שום פרט ולא שכח את בני האדם שמאחורי התפקידים. 

לרגל יום השנה הראשון לפטירתו מספרים שניים מאנשי השירות שהיו תחת פיקודו על האיש הכל כך מיוחד הזה

איש מודיעין
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תמונה ראשונה: ינואר 1983
חצות ועוד שעתיים, הכביש ריק. תחנת המשטרה 

שממול דוממת, שער הברזל של המרחב נפתח 
לאט, בעצלות, מבויש כאילו נתפס בקלקלתו, 

כאילו זה עתה העירו אותו משנתו. מגרש החניה 
ריק, הרבה מקום. אפשר להחנות את הרכב 

באלכסון, להשאיר את הדלת פתוחה שסירחון 
מחנה הפליטים והסיגריות שדבק בו יתפזר 

באוויר הקר.
רק יומיים רכז וכבר חוויתי פיגוע ראשון.

אני מרים את הראש, החלון היחיד שמואר הוא 
חלון משרדו של ראש המרחב. נדמה לי שצל 

דמותו הביט בי וחלף.
אני נכנס לחדר הרכזים, מתיישב ליד השולחן, 

מביט בצג המחשב, משם לקיר הלבן, עובר 
לתקרה. מחזיק ביד מברק אקראי, קורא בו ולא 

מבין כלום. העיניים נעצמות, הראש כבד. לאן 
הולכים מכאן?

דמות חוסמת את אור הפלורוסנט הבהיר, אני 
מרים את הראש, מעליי ראש המרחב, פניו 

מחייכות, בידיו ערימת תיקים. “מה נשמע?“ הוא 
לא מחכה לתשובה, “אל תתייאש, תרים ת'ראש, 

עוד יהיו לך הרבה כאלה!“ הוא מכריז וממשיך 
“אספתי לך תיקים של כמה דמויות מהשטח 

שלך, דמויות שגרות ליד מקום הפיגוע. נעבור 
עליהם יחד. אולי ייצא לנו גם איזה גיוס“.

עברנו עליהם ביחד, מצאנו שניים מעניינים. הוא 
ירד איתי לשטח לעצור אותם.

מעבר לעיקול אני מזהה את הרכב של 
ראש המרחב. אני קצת מתבייש. איך הוא 

הגיע לכאן לפניי. הוא מחייך. הוא לא 
מפריע, משתתף, מקבל פקודה ממני או 

מאורי רכז הנפה, מתחקר את זה, מאיים 
על ההוא, מייעץ ויוצאים למרדף

תמונה שנייה: לבנון, אמצע 1984
שש לפנות בוקר, הקשר התעורר בצרחות: 

“היתקלות של כוח שלנו ליד ראס ביידה!“ אנחנו 
נכנסים לרכב ודוהרים למקום.

מגיעים במהירות. מעבר לעיקול אני מזהה את 
הרכב של ראש המרחב. אני קצת מתבייש. איך 

הוא הגיע לכאן לפניי. הוא מחייך, בין אצבעותיו 
סיגריית מרלבורו, הוא יונק ממנה בתאווה 

ובהנאה גלויה. הוא לא מפריע, משתתף, מקבל 
פקודה ממני או מאורי רכז הנפה, מתחקר את 

זה, מאיים על ההוא, מייעץ, ויוצאים למרדף. 
“תגיד“, אני שואל אותו, “אין לך מה לעשות? 

למה אתה לא טס בהליקופטר, כל הלילה 
ישנת ליד הגדר?“ הוא מחפש ברכב, פותח את 

תא הכפפות, מסתכל מתחת למושב. “איפה 
הסיגריות שלך?“ הוא שואג עליי. “מה אתה 

מחביא לי אותן? מה אתה מתקמצן? נגמרו לי 
הסיגריות, תביא אחת!“ הוא רוטן, ואני נותן לו 
במהירות את החפיסה שלי. “בשביל מה לטוס 

בהליקופטר? עם האוטו שלי אני מגיע לכל מקום 
בזמן ומהר. יוצא מתי שמתחשק וחוזר מתי שאני 

רוצה“.
אנחנו נכנסים לכפר לבנוני, הוא מסתכל מסביב, 

אני רואה על פניו את האושר שבלהיות בשטח. 
להיות איתי, עם החייל הפשוט, במקום שבו 

הדברים האמיתיים מתרחשים. “תסתכל על זה“, 
הוא מצביע על אחד שנראה חשוד. “תעצור אותו, 

נדבר איתו, אולי נגייס אותו שיהיה מקור“. אני 
קורא ללבנוני, אנחנו מתחילים לדבר איתו, אני 

מביט בפניו של ראש המרחב, הן קורנות מאושר. 
ילד קטן שקיבל צעצוע שרצה לשחק בו.

תמונה שלישית: אוטווה, קנדה, קיץ 
1992

07:30 בבוקר יומי הראשון, הכניסה לבניין 
השגרירות. חפיפה עם הקב“ט שאותו אני 

  nlevi22@walla.com ;ניסים לוי  |  רכז בשב“כ, סופר

מחליף. הוא עצבני, מביט מצד לצד, מחפש משהו המפקד שחי את השטח
נעלם. “שים לב“, הוא אומר לי, “תכף תראה את 

גדעון מחכה לנו“. “מה? הוא כאן? באיזה מלון 
הוא מתאכסן?“ אני שואל בפליאה. “שום מלון“, 
הוא עונה לי, “הוא מגיע בנסיעה מניו יורק, עושה 

לי מארב ליד השגרירות. לא מבזבז כסף על 
מטוסים ובתי מלון. תופס אותי על חם בלי שאני 

אדע שהוא כאן“.
לא הופתעתי כשנכנס אחרי חצי שעה לשגרירות, 

לא מגולח כאילו נהג כל הלילה.

אנחנו נכנסים לכפר לבנוני, הוא מסתכל 
מסביב, אני רואה על פניו את האושר 

שבלהיות בשטח. להיות איתי, עם החייל 
הפשוט, במקום שבו הדברים האמיתיים 
מתרחשים. “תסתכל על זה“, הוא מצביע 

על אחד שנראה חשוד. “תעצור אותו, 
נדבר איתו, אולי נגייס אותו שיהיה מקור“

תמונה רביעית: תל אביב, רמזור 
ראשי בתחנת הרכבת השלום, 2008
אחר צהריים חם ולח, נדמה שכל התל אביבים 
החליטו דווקא עכשיו להתרכז במעבר החציה 

של מגדלי השלום ולחצות לכיוון עזריאלי. כולם 
נוגעים בך, דוחפים אותך, מזיעים עליך. צועקים 

ומדברים לתוך הסלולרי שלהם או סתם מדברים 
עם עצמם. נדמה לי שעל האי הקטן הזה, בין שני 

המסלולים, נמצאת בערך כל תל אביב. אני מנסה 
להתנתק מהסביבה, מהעולם, מעצמי. מחכה 

לירוק.
הוא הגיע. אני מתחיל לחצות, נדחף ראשון, צעד 
אחד לפני כולם, מבקש להגיע מהר לעבר השני. 
אמצע הדרך, צעקה מפלחת את הרעש המחריש 

שמסביבי: “ניסים, ניסים, בוא הנה!“ הקול מוכר 
לי, אני מביט אחורה, רכב שחור גדול מהבהב לי, 

החלון פתוח כדי חציו, הראש של גדעון מבצבץ 
מתוכו.

“בוא הנה, בוא הנה“. אני בא בריצה. אם קוראים 
לי אז אני בא. “מה נשמע? מה קורה? איך 

הספר הולך? בטח שאני יודע שכתבת, אבל 
עוד לא קראתי. אני מחכה שתשלח לי אחד 

עם הקדשה“. לא הספקתי להוציא מילה, הוא 
חייך אליי, נראה מרוצה. “אתה צריך משהו? אם 
אתה צריך תגיד!“ הרמזור שלו כבר בירוק, שלי 

התחלף לאדום, כולם מצפצפים וצופרים. הוא 
מוציא כרטיס ביקור ונותן לי.

אני חוצה את הכביש. הוא נעלם.
ראיתי אותו עוד פעם אחת, לפני שנתיים בכנס 
אשקלון לדורותיו, הוא כבר היה בתוך המחלה. 
הוא כעס עליי שלא שלחתי לו את הספר. רצתי 

הביתה, כתבתי הקדשה ושלחתי לו.
 .האם קרא? אני לא יודע



גדעון עזרא. 
ראש יצירתי 

שחושב מחוץ 
לקופסה
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הרגועות ש השנים  אחת  הייתה   1966 נת 
בכל הקשור לביטחון ישראל. המלחמה 
פסקה  סוריה  מול  בעיקר  המים  על 
רק  הייתה  המחבלים  ארגוני  ופעילות  מכבר,  זה 

בראשיתה.
שלפיה  שגרה  התקיימה  ימים  אותם  של  באמ“ן 
אגף  )של  אחד  תורן  רק  היה  הלילה  במהלך 
המודיעין כולו( שלרשותו שתי פקידות. המטלה 
העיקרית של התורן הייתה לקרוא את ההודעות 
יו-פי   – העולמיות  הידיעות  סוכנויות  של 
למהפכה  אזכורים  בתוכן  ולחפש   - ורויטרס 
כזה  במקרה  התיכון.  במזרח   )Revolution(
פי  על  ולפעול  מחקר  רמ“ח  את  להעיר  עליו  היה 
הנחיותיו. חומר מודיעיני אחר, כולל חומר מברקי 
ההאזנה, יכול היה לחכות לבוקר עד שהאזרחים 
עליו  יעברו   ,17 מודיעין  מומחי  צה“ל,  עובדי 
ויפיצו אותו לצרכנים בענפים ובמדורים השונים 

)באותם ימים לא היו זירות ולא מנמ“ת(. 
מוקש  על  עלה   1966 בנובמבר   11 שישי  ביום 
קומנדקר של צה“ל ובו כוח צנחנים שהיה בסיור 
שלושה  בדר.  הר  באזור  חברון  הר  בדרום  גבול 

שגרה  התקיימה  ימים  אותם  של  באמ“ן 
תורן  רק  היה  הלילה  במהלך  שלפיה 
אחד )של אגף המודיעין כולו( שלרשותו 
שלו  העיקרית  המטלה  פקידות.  שתי 
הייתה לקרוא את ההודעות של סוכנויות 
הידיעות העולמיות ולחפש בתוכן אזכורים 

למהפכה במזרח התיכון 

שבוע  סוף  באותו  נפצעו.  ושישה  נהרגו  לוחמים 
הגיע  עם  באמ“ן.  תורן  צעיר,  כסגן  אנוכי,  הייתי 
בלילה,  שישי  ביום  מבצעים,  לאג“ם  הידיעה 
אמ“ן.  ראשות  את  ועדכנתי  לתמונה  הוכנסתי 
לאחר כמה דקות נקראתי ל“בור“ לדיון ראשוני 
עדכן  מבצעים  באג“ם  התורן  התגובה.  דרכי  על 

להציג  הורה  וזה  הרמ“ח,  חופי  )חקה(  יצחק  את 
היו  במקרה  מפה.  גבי  על  האירוע  מקום  את  לו 
של  המפתחות   ,1 ענף  איש  בהיותי  ברשותי, 
מחסן המפות היחיד בקריה שבו ניתן היה למצוא 
לענף  מיהרתי  המפות.  כל  של  ספורים  עותקים 
אזור  של   1:100.000 מידה  בקנה  מפה  והבאתי 
זיהיתי את האזור שבו עלה רכב  ערד. על המפה 

הסיור על המוקש.
את  הצגתי  מצומצם  בפורום  הדיון  משנפתח 
פעולה  דרכי  והתבקשו  המפה,  על  האירוע  אזור 
גבי המפה, שאורכו  על  “שיבר“  לתגובה. בסימון 

בקנה מידה זה כ-20 קילומטרים, נכנסו רק כמה 
חירבות וכפר אחד - הכפר סמוע. בכך נחרץ גורלו.

גיוסם  אך  הוכנס לתמונה,  פיקוד הדרום אומנם 
מאג“ם  נשלטו  למבצע  הכוחות  של  וריכוזם 
כוחות  בנובמבר תקפו   13 ביום ראשון  מבצעים. 
וכוחות  מטכ“ל(  מסיירת  לוחמים  )כולל  צנחנים 
ושמואל  איתן  )רפול(  רפאל  של  בפיקודם  שריון 
של  חירבות  ושתי  סמוע  הכפר  את  גורודיש 
בדואים ממזרח לו. אל מול הטור הישראלי שחדר 
ירדני של כמאה חיילים, כוח עתודה  הופעל כוח 
בפיקודו  )“חיטין“(   29 הרגלים  מחטיבת  גזרתי 
בלחימה  אל-מוחסין.  בהג׳ה  בריגדיר-גנרל  של 
 .37 ונפצעו  ירדנים  חיילים   21 נהרגו  החזיתית 
מטוסי הנטר ירדניים הוחשו למקום, אך הונסו על 
נהרגו  כוחותינו שהפילו אחד מהם. בלחימה  ידי 
סא“ל  המג“ד  ובהם  ישראלים  לוחמים  כמה  גם 

יואב שחם.
הממלכה  של  ביוקרתם  קשות  פגעה  הפעולה 

 .31-הירדנית ושל המלך חוסיין בן ה

הסיפור שלי

השיבר שגזר 
את דין הכפר

גם בימים המנומנמים של 1966 היו תקריות שהקפיצו את התורן של אמ“ן, 
שנותר מובטל בדרך כלל | קומנדקר צה“לי שעלה על מוקש הביא לדיון 

לילי ב“בור“ ולפעולה שלא שימחה את מלך ירדן

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

הצנחנים בפעולת סמוע. הכפר נכנס בשיבר שסומן על 
המפה - ובכך נחרץ גורלו

התורן באג“ם מבצעים עדכן את חקה 
הרמ“ח, וזה הורה להציג לו את מקום 

האירוע על גבי מפה. במקרה היו ברשותי, 
בהיותי איש ענף 1, המפתחות של מחסן 

המפות היחיד בקריה שבו ניתן היה 
למצוא עותקים ספורים של כל המפות
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צבא הצללים
משת“פים פלסטינים בשירות הציונות. מודיעין, 

התיישבות, התנקשויות, מדיניות, 1948-1917

מאת: הלל כהן 
הוצאת "עברית", 2004, 364 עמודים

המשת“פים הפלסטינים שפעלו בשירות התנועה הציונית בתקופת המנדט 
הבריטי תרמו תרומה משמעותית להקמת המדינה ולהתפתחות שירותי 

המודיעין שלה, אף כי לא היו מודעים לכך. מחקרו של ד“ר הלל כהן 
מהאוניברסיטה העברית חושף באופן שיטתי את דמותם ואת מניעיהם של 

הפלסטינים ששיתפו פעולה עם היישוב היהודי. המחקר מבוסס על מגוון 
רחב מאוד של מקורות ארכיוניים: מארכיון תולדות ההגנה, הארכיון הציוני 

המרכזי, ארכיון המדינה וארכיון צה“ל, כמו גם הארכיון הלאומי הבריטי. 
במחקר זה חורג כהן מהדרך המקובלת של חקר החברה הפלסטינית 

בתקופת המנדט, שהתרכז 
בעיקר בקורותיה של 

התנועה הלאומית 
ובהתמודדות שלה מול 

האופוזיציה הפנימית, מול 
שלטון המנדט הבריטי 
ומול התנועה הציונית. 

תחת זאת הוא חושף את 
ההיסטוריה הנסתרת של 
אותם ערבים לא מעטים 

שסטו מהקו הלאומי 
הרשמי ובאו במגע רציף 
וקבוע עם נציגי היישוב 
היהודי, וגם סיפקו לו 

מידע חיוני.
משתפי הפעולה 
הפלסטינים לא 
היו מסוג אחד. 

היו בהם מנהיגים 
כפריים, אנשי 

מפלגות אופוזיציה, 
סוחרים, ספסרי קרקעות וגם מורדים שחצו את 

הקווים. התנועה הציונית, מצדה, עשתה רבות כדי לעודד את תופעת 
שיתוף הפעולה תוך ניצול השסעים הפנימיים בתוך החברה הערבית: בין 

כפריים לעירוניים, בין מוסלמים לנוצרים ובין אנשי התנועה הלאומית 
למתנגדיהם. העבודה מול משתפי הפעולה היתה כר פורה לפיתוח שיטות 

איסוף מידע וגיוס סוכנים על ידי מגוון שיטות של פיתוי, תשלומי כסף וגם 
ליבוי סכסוכים מקומיים. 

יש עניין רב באותם ימים ראשונים שבהם נבנה מערך המודיעין של היישוב 
היהודי, שכלל הכשרת מומחים, רכזי מודיעין ועוד, ובדרך שבה השתמשו 
אנשי היישוב בקשריהם האישיים והכלכליים עם ערבים כדי לגייס אותם 

למסירת מידע. פעילות זו נעשתה בעיקר על ידי שירות הידיעות של 
ה“הגנה“ )הש“י(, שממנו יצאו ברבות הימים השב“כ ואמ“ן. 

ד“ר יניב רונן

מנהרת הזמןמודיעין וספר

 מאי
7 במאי 2001

לרשות  אמל“ח  הברחת  ניסיון  סיכול  “סנטוריני“.  הספינה  תפיסת 
הפלסטינית באמצעות הספינה “סנטוריני“ שיצאה מלבנון והייתה אמורה 
בסיס  על  סיכל  הים  חיל  עזה.  חופי  מול  צפות  בחביות  מטענה  את  לפרוק 

מודיעין מדויק.

25-24 במאי 1991 
ברכבת  אתיופיה  יהודי  מ-14,300  יותר  להעלאת  מבצע  שלמה.  מבצע 
אווירית נוכח קריסת שלטון מנגיסטו באתיופיה. למבצע קדמו מו“מ מדיני 
אז,  הרמטכ“ל  סגן  פיקד  המבצע  על  לוברני.  אורי  שהוביל  חשאי,  והסכם 

אמנון ליפקין שחק. במבצע השתתפו גם “המוסד“ והשב“כ.

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

 יוני
6 ביוני 1982

פרוץ מלחמת שלום הגליל. חלקו של המודיעין בהיערכות למלחמה ובהכנת 
כדי  וסוכנויות האיסוף תוך  ותרומת המודיעין הקרבי  יעדים  ותיקי  עזרים 

לחימה היו חשובים ומשמעותיים מאוד.
7 ביוני 1948 

ידיעות  ושירות  פנימי  ידיעות  שירות  הצבאי,  הש"י  הקמת  על  ההחלטה 
שילוח,  את ראובן  אליו  זימן  בן-גוריון  דוד  הממשלה  ראש  חיצוני.  מדיני 
איש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית, ואת איסר בארי, ראש הש“י, 
ידיעות  שירות  להקים  “יש   :)1949 בדצמבר  מ-13  מכתב  פי  )על  והחליט 
צבאי על ידי המטה... הש“י הצבאי יהיה אחראי לביטחון )זהירות(, לצנזורה 

ולאנטי-ריגול“. 

 יולי
25 ביולי 1995

נוספים  טרור  ובארגוני  בחזבאללה  לפגיעה  מבצע  וחשבון“.  “דין  מבצע 
בדרום לבנון שבא לאחר החרפה בירי רקטות לשטח ישראל.

31 ביולי 1989
חטיפת השיח׳ עוביד. מבצע שערכה סיירת מטכ“ל לחטיפת בכיר חזבאללה 
ו“קלף מיקוח“ בהקשר לרון  ג׳יבשית בלבנון במטרה להשיג מידע  מהכפר 

ארד.
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תגובות

על המאמר “ריגול ומודיעין ברומא 
העתיקה“, גיליון 64, אוקטובר 2012

קראתי בעניין רב את מאמרו של ד“ר 
רפי קיטרון והשכלתי. אני מבקש להאיר 

היבט היסטורי הנוגע לנושא ולתקופה - המדובר 
ביוסיפוס פלביוס, במקורו יוסף בן מתתיהו, 
מפקד חבל הגליל בעת המרד הגדול ברומא 

ומחבר הספר המונומנטלי “תולדות מלחמת 
היהודים ברומאים“ )בין שאר ספריו החשובים(. 

עובדה היסטורית היא שיוסיפוס שהה במחנה 
טיטוס בעת המצור על ירושלים )70 לספירה( 

והיה מקורב למצביא הרומי. ועוד ידועים נאומיו 
אל הנצורים בירושלים בניסיון לשכנעם להיכנע 

ולהציל בכך את הבירה ואת בית המקדש מחורבן 
- משימה של לוחמה פסיכולוגית שבה נכשל.

השאלה שאני מעלה היא: האם תרם יוסיפוס גם 
תרומה מודיעינית ישירה לטיטוס? ב“מלחמת 

היהודים“ אין אזכור כלשהו לכך, אבל הנה עדותו 
בספרו המאוחר “נגד אפיון“:

"את כל אשר ראיתי במחנה הרומאים רשמתי 
בקפידה, מה גם שרק אני הבנתי ]לאשורו[ את 

המידע שהגיע מהעריקים ]היהודים[".
משורה קצרה זו אנו למדים שליוסיפוס 

הייתה גישה למידע מפי העריקים שנפלו 
אל הרומאים )ויש להניח שגם מידע 

מנמלטים אחרים מהעיר שנתפסו ונחקרו 
על ידי הרומאים(. ועוד: הוא העריך את 

המידע והפך אותו למודיעין )ואף משתבח 
ביכולתו להבין מידע זה(.

אין לנו תשובה על השאלה מה נעשה במודיעין 
זה, וליוסיפוס היו סיבות טובות שלא לגלות לנו 
זאת )אם אכן העביר הערכותיו אלה זה לפטרונו 

טיטוס(. ואולם בהתחשב במודעות הרומית 
לחשיבות המודיעין - כעולה ממאמרו של ד“ר 

קיטרון - בנוכחותו של יוסיפוס בקרבת טיטוס 
וביחסיו המיוחדים עמו, מותר לשער שהרומאים 

לא ויתרו על שירותו החשוב להם בתחום זה, 
ותוצרתו המודיעינית אכן הגיעה לידי הרומאים.

עוד תחום שיוסיפוס היה מסוגל לתרום 
בו לרומאים הוא מודיעין השטח. כבן 

ירושלים )וכנראה גם בשל תפקידו בשעתו כאחד 
מראשי המרד לפני שנשלח אל הגליל(, הכיר 
יוסיפוס היטב את העיר, את מבואותיה ואת 

ביצוריה. ושוב איננו יודעים - ולא נדע לעולם - 
אם סייע לצרים בתחום זה.

אסיים בבית האחרון מתוך שירו של יצחק שלו 
“יוֵספוס“ המשקף את בעייתנו בשיפוטו של 

הבוגד הזה. והרי לא נתעלם מתרומתו הייחודית 
לידיעת תקופה דרמטית זו בתולדות עם ישראל 

בארצו:
"כל שנה יתייצב לפַני למשפט,
וידי הנשלחת לחתום גזר דינו

נרתעת לפתע.
מתן פסק הדין נדחה

למועד מאוחר..."
יחיאל קמחי

 

המדור כולל התייחסויות למאמרים 
ולכתבות שפורסמו בגיליונות 

הקודמים של כתב העת, שנשלחו על 
ידי קוראים

שרידים ארכיאולוגיים ברומא 
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על תגובתו של פרופ׳ יגאל שפי 
למאמר “סוכן הביטוח שהיה לסוכן 

כפול“, גיליון 65, פברואר 2013

בתגובתו כותב פרופ׳ שפי ש“עזיז ]בכ[, שכיהן 
כראש המודיעין המסכל העות׳מאני בזירת ארץ 
ישראל וסוריה בתקופת מלחמת העולם, פרסם 

אחריה ספר שהתיימר לסכם את פעילות שירותי 
המודיעין התורכיים והבריטיים בארץ בשנות 

המלחמה, אך תוכנו היה בעיקר המצאה מוחלטת 
]...[ גם סיפורו של אלתר לוין נופל בקטגוריית 

הבדיון“.
במאמרי )“מבט מל“מ“ גיליון 64( ציינתי באופן 

ברור שסיפורו של אלתר לוין כמרגל רב פעלים 
ידוע לנו אך ורק מספר הזיכרונות של עזיז בכ, 

“מודיעין וריגול בלבנון, סוריה וארץ ישראל 
במלחמת העולם )1918-1913(“ )הוצאת 

אוניברסיטת בר-אילן, מערכות ומשרד הביטחון, 
1991, עמ׳ 152-128(. יחד עם זאת, היסטוריונים 

ישראלים מוערכים מצאו לנכון לפרסם ספר 
זיכרונות זה, להתייחס אליו ולצטט ממנו. יש גם 

רמזים ממקורות אחרים על כך שהעות׳מאנים 
חשדו שאלתר לוין הוא מרגל. ראו להלן: 

פרופ׳ אליעזר טאובר, שתרגם את הספר   .1
לעברית, מציין במבוא שהספר סוקר את 

מעשי החתירה והריגול מזווית הראייה 
המיוחדת של איש מודיעין תורכי בכיר, 

שמקצתם נחשפים זו הפעם הראשונה 
בספר זה. כמו כן מציין טאובר שבספר זה 

שב המחבר ובדק פרשיות אחדות, הסתייע 

במסמכים סודיים רבים והגיש תמונה 
מסודרת ואמינה מזו שנתקבלה מספרו 

הראשון )עמ׳ 7, 15(.
ההיסטוריון תום שגב כותב על פרשת המרגל   .2

אלתר לוין בספרו “ימי הכלניות“ )הוצאת 
כתר, 1991(, בהסתמך על ספרו של עזיז בכ.

העמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה   .3
בארץ ישראל בשיתוף המכללה האקדמית 

אשקלון פרסמו את הספר “מלחמת העולם 
הראשונה בארץ ישראל - הלחימה במבואות 
ירושלים“ )הוצאת אריאל, 2011( ובו מאמרו 

של משה שחר “אלתר לוין - מרגל, יוזם, 
חולם ומשורר“ )עמ׳ 60-47(, המבוסס אף 

הוא על ספרו של עזיז בכ.
במבוא לספר הזיכרונות של ח׳ליל סכאכיני,   .4

“כזה אני, רבותיי!“ )הוצאת צבעונים, 2007(, 
כותב המתרגם והמעיר יגאל שיֹלה שסכאכיני 
נאסר והובל לכלא בדמשק בעוון מתן מחסה 

בביתו לאלתר לוין, אשר המשטרה חיפשה 
אחריו בעוון היותו בעל נתינות אמריקאית 

ולכן נחשב למרגל )עמ׳ 12(.
 Jerusalem Quarterly, Institute of  .5

,Jerusalem studies, 20 Jan. 2004
כותב: “מחקר מאוחר מראה שאלתר לוין   
יהיה אומנם סוכן אמריקאי, עובדה שסכא

כיני מעולם לא היה מודע לה“.

על המאמר “המבצע להצלת 
המבצעית“, גיליון 65, פברואר 2013

המאמר של יוסף ארגמן מתבסס על ראיון שערך 
המחבר לפני שנים עם יוסי הראל ז״ל, מפקד 

היחידה המבצעית של אמ״ן )131( באמצע שנות 
ה-50. שמי הוזכר במאמר כמה פעמים בצורה 

לא מחמיאה מפיו של יוסי הראל. בין היתר 
צוטט כאומר שלאחר שמונה למפקד יחידה 

131, הוא לא היה מעוניין להשאיר אותי ביחידה 
מפני שלדעתו הייתי דעתן ולא מתאים לעבודה 

חשאית.
אני מתקשה להאמין שהדברים שצוטטו אכן 

יצאו מפיו של יוסי הראל. זאת לאור העובדה כי 
לא הייתי בסגל יחידה 131 מאז אפריל 1953, 

להוציא התקופה אשר נמשכה מסוף יוני 1954 - 
עם נפילת הרשת במצרים - ועד סוף ינואר 1955. 

בתקופה קצרה זו שוב הייתי קשור ליחידה, לאחר 
שנעניתי מסיבות מובנות לבקשתו של מפקד 

החיל, בנימין גיבלי, לעזוב את לימודיי בירושלים 
ולסייע בכפיפה ישירה אליו בפעולות ההצלה 

בחו״ל הקשורות לנפילת הרשת במצרים. 
זמן קצר לאחר מינויו של יוסי הראל למפקד 

יחידה 131 - כחודש לאחר שובי ארצה בינואר 
1955 - נתבקשתי על ידיו לעזור לו לתקופה קצרה 

בצעדיו הראשונים ביחידה. תקופה זו נסתיימה 
זמן מה לפני יציאתי בתחילת אפריל 1955 לקורס 

הקומנדו הראשון בפיקודו של מרסל טוביאס 
מגדוד 890 בצנחנים.

את יוסי הראל הכרתי מקרוב כבר בתחילת 
המחצית השנייה של מלחמת העצמאות, כאשר 

גויסתי לחיל הים, כיוצא הפלוגה הימית של 
הפלמ״ח. יוסי הראל היה ראש מטה מודיעין 

החיל. אני מוניתי לסגן ראש מחלקת המודיעין. 
הקשרים בינינו נמשכו שנים רבות, גם לאחר 

התקופה המוזכרת במאמר, ואיני מסוגל להבין 
מה הביא אותו לומר את שצוטט בקשר אליי. 

ההסבר היחיד לדבריו קשור אולי לתקופת 
ה״יריבות״ אשר נוצרה בינינו בתקופה שבין מאי 
1955 לסוף דצמבר 1956, כאשר התחלתי, מיד 

עם שובי מקורס הקומנדו, בפעילות עצמאית 
במסגרת מבצעית נפרדת, בחסותה של מחלקת 

האיסוף באמ״ן שבראשות נחמן קרני. זאת 
בידיעתו ובתמיכתו של ראש אמ״ן יהושפט 
הרכבי. בתקופה זו עסקתי בייזום ובביצוע 

פעולות אשר חלקן הקבילו לאלה שהוטלו על 
יחידה 131/188. פעילותי נמשכה למרות לחצים 

ומחאות מצדו של יוסי הראל, אז מפקד יחידה 
131, אשר טען כי יש לתעל את פעילותי תחת 

יחידתו. 
יחידה 131 הוקמה רשמית, למיטב ידיעתי, 

 

אלתר לוין

פרופ׳ אליעזר טאובר, שתרגם את הספר 
לעברית, מציין במבוא שהספר סוקר את 
הראייה  מזווית  והריגול  החתירה  מעשי 
בכיר,  תורכי  מודיעין  איש  של  המיוחדת 
הראשונה  הפעם  זו  נחשפים  שמקצתם 
שבספר  טאובר  מציין  כן  כמו  זה.  בספר 
אחדות,  פרשיות  ובדק  המחבר  שב  זה 
והגיש  רבים  סודיים  במסמכים  הסתייע 
שנתקבלה  מזו  ואמינה  מסודרת  תמונה 

מספרו הראשון

Jerusalem Quarterly מ-2 ביולי 2004   .6
כותב: “אלתר לוין נחשד על ידי המשטרה 

העות׳מאנית בהיותו מרגל אמריקאי“.
ב“אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו“ מאת   .7
דוד תדהר )1947( נכתב שאלתר לוין, כנתין 

יאמריקאי, היה בקשרים מתמידים עם קונ
סול אמריקה בארץ ישראל ומסר לו ידיעות 

על המתהווה בה.
בעיזבון לוין )באדיבות משפחת מונין( מצוי   .8

מכתב מ-7 בספטמבר 1917, שכתב סגן 
הקונסול הספרדי יונה קיבלר לאלתר לוין, 

ובו נאמר שהשלטונות חושדים שהוא מרגל.
ואידך זיל גמור...

ד“ר שמעון אביבי
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לאחר תקופה קצרה במשקי בכפר יהושע יצאתי 
באוגוסט 1953 ללימודים בירושלים עד לסוף יוני 

1954, מועד שבו נקראתי כאמור על ידי בנימין 
גיבלי ושירתי עד סוף ינואר 1955.

בשובי מקורס הקומנדו מצאתי עצמי ללא 
תעסוקה ועם מפקד חדש בראש החיל. הייתי 
מלא רעיונות אשר התגבשו במהלך הזמן וגם 
לאחר שהכרתי מקרוב את מפקדי הצנחנים. 

שיתפתי ברעיונות אלה את מפקד החיל, יהושפט 
הרכבי. בעקבות כך קיבלתי את חסותה של 

מחלקת האיסוף ואת תמיכתו של ראש החיל 
להקמת “מיני״ יחידה בראשותי שתיזום פעולות 
ותערוך בדיקות בשטח לגבי האפשרויות ליישום 
רעיונותיי וכן לגבי האפשרויות להקים יחידה או 

יחידות מסוג זה בתוך יחידות לוחמות קיימות.
במסגרת זו יזמתי מחקר הקשור לחיילים הסורים 

והמצרים אשר נלקחו בשבי על ידי הצנחנים 
בפעולות התגמול, במטרה לבחון את רמת 

מודעותם לבעיה הפלסטינית ולבעיית הפליטים 
בכלל. כמו כן רצינו ללמוד באמצעותם ניבים 

ומבטאים שונים בערבית שאותם הביאו השבויים 
מהאזורים שמהם באו. המחקר נערך על ידי צוות 
מצומצם של קציני מודיעין במילואים בראשותו 

של פרופ׳ חיים בלנק.
במסגרת הבדיקות למימוש רעיונותיי להקמת 

היחידות כנזכר, והודות לקשריי עם מפקדי 

כיחידה עצמאית רק בסביבות ספטמבר/
אוקטובר 1951, לאחר שובי ממצרים והקמת 

הרשתות שם. היחידה הייתה בטיפולו הישיר של 
בנימין גיבלי, ובראשה עמדו “אחראים״ מתחלפים 

עד למינויו של מרדכי בן-צור למפקדה. 
בפגישה עם ראש אמ״ן בנימין גיבלי בעת ביקורו 

בפריז באביב 1952 ובטרם מינויו של בן-צור הציע 
לי גיבלי להיות מפקד היחידה. דחיתי את ההצעה 

מתוך הכרה והערכה כי על מפקד יחידה מסוג 
זה להיות מדרג בכיר יותר, מוכר ומעורה בנעשה 

בצה״ל, כדי שיהיה מסוגל להקים את היחידה 
במבנה שנראה לי אז. האמנתי כי באותה עת כל 

אלה חסרו לי, מכיוון שבתום מלחמת העצמאות, 
בתקופת בנייתו של צה״ל, פעלתי בשליחויות 

בחו״ל במסגרת המוסד לעלייה ב׳ ועבדתי במשקי 
החקלאי בכפר יהושע. 

זמן קצר לאחר מינויו של מרדכי בן-צור למפקד 
היחידה שבתי ארצה לפעילות מלאה ביחידה 
כסגנו של בן-צור ובקרבתו. נשארתי ביחידה 

תוך שיתוף פעולה מלא עמו, אף שלא ראינו עין 
בעין את מבנה היחידה ומשימותיה. מחויבותי 

למגויסים במצרים, אשר הובאו ארצה לסדרות 
אימונים, החזיקה אותי ביחידה עד סוף מארס 
1953. במועד זה הגשתי את התפטרותי לראש 

אמ״ן החדש יהושפט הרכבי, מכיוון שהוא, 
כמחליפו הזמני של בנימין גיבלי עד שובו של 

הנ״ל מלימודים, לא היה מוכן להתערב במחלוקת 
שביני לבין בן-צור על מבנה היחידה ומשימותיה. 

לפני עזיבתי את היחידה השארתי בידי בן-צור 
סיכומי דברים בכתב הנוגעים למבנה היחידה 
ולמשימותיה ובכללם גם את הדברים הבאים: 

א( מפאת תנאי גיוסם של חברי הקבוצות במצרים 
ב-1951 יש להעלותם ארצה לא יאוחר מסוף שנת 

1953 ולהחליפם במגויסים החדשים שם.
ב( אין לאפשר לאברי אלעד, שהיה בתהליך גיוס 

ליחידה בזכות התאמתו לפעול בארצות אויב 
)מפאת מוצאו ותיעודו(, שום תפקיד אשר יעמידו 

בקשר עם מגויסים אחרים בגלל אישיותו ועברו 
במלחמת העצמאות.

חטיבת הצנחנים ואריק שרון בראשם, אורגן 
קורס אשר נמשך כחודש וחצי בהדרכת צוות 

מצומצם מהחיל. בקורס למדו אנשי פלוגה א׳ של 
הצנחנים, בפיקודו של מאיר הר-ציון, את שפת 

הפקודות הנהוגות באימונו של החיל המצרי. 
נלמדו גם האפשרויות לחיקוין וליישומן בשטח על 

ידי בוגרים נבחרים של הקורס.
 באותה תקופה חוסלו על ידינו הקולונל מסטפא 

חאפז, המפקד המצרי של הפדאינים בעזה, 
והנספח הצבאי המצרי ברבת עמון אשר שיתף 

עמו פעולה בהפעלת הפדאינים. הפעולה תוכננה 
ביוזמתי, כולל השגת אישור של פקודת המבצע 
החתומה על ידיי. פעולות החיסול בשטח בוצעו 
על ידי יחידה 154, שבראשה עמד רחביה ורדי, 

ובתיאום מלא עמי. בסיס קת״ם דרום של 
היחידה, שמפקדו היה גליל אלישיב, ובסיס קת״ם 

ירושלים, שמפקדו היה אליעזר קוריס, ביצעו את 
המבצע בפועל. 

הפעילות המתוארת ובמיוחד חיסולו של חאפז 
הביאו לכך שהרמטכ״ל משה דיין אישר את 

בקשתי להקמת יחידה מיוחדת ולהקצאת שיא 
של 15 איש לשם כך. מאוחר יותר היוותה היחידה 

שהוקמה על סמך אישור זה את הבסיס להקמת 
סיירת מטכ״ל בפיקודו של אברהם ארנן, שאותו 

הבאתי ליחידה כדי לסייע לי בהקמתה ולטפל 
בה באופן שוטף. זאת משום שבמקביל יזמנו 

פעולות נוספות אשר חייבו אותי להיעדר מהארץ 
לתקופות ארוכות יחסית.

כמוזכר, יוסי הראל, מפקד 131/188, דרש 
להעמיד את פעילותי באחריות יחידתו. דרישתו 
זו הגיעה לשיאה כאשר במלחמת סיני הצלחתי 

לקבל את אישורו של יהושפט הרכבי למבצע 
“תושייה״ שבמהלכו שובצה יחידה מצומצמת 

שלנו בראשותי - ביחד עם אריה )לובה( אליאב 
- בקרב הכוחות הצרפתיים אשר נחתו בתעלת 

סואץ. 
בעקבות כך, ערב יציאתנו למבצע “תושייה״ 

עמד הראל על הדרישה שיחידתו היא זו שצריכה 
לעמוד בראש פעולה זו. התנגדתי לכך נמרצות. 
ואכן, שאול אביגור ויובל נאמן, אשר השתתפו 
באותו דיון, דחו את דרישתו של הראל. סוכם 

כי רק לאחר שובי מהמבצע תיבדק שוב דרישתו 
להעברת המשך פעולה זו לאחריותה של יחידה 

.131/188
מבלי לפגוע בפועלו ובזכויותיו רבות השנים של 

יוסי הראל ומתוך הערכתי הרבה כלפיו, נראה לי 
כי המסופר לעיל הנו שורש ה״יריבות״ הנזכרת 

בינינו, ואפשר שהיא זו שהביאה לכך שיאמר עליי 
את הדברים המצוטטים במאמר. אין לי אלא 

להצטער אם עמדות ויריבויות בנושאים מסוג זה 
הביאוהו לכך. 

אברהם דר



יוסי הראל

רבות  ובזכויותיו  בפועלו  לפגוע  מבלי 
הערכתי  ומתוך  הראל  יוסי  של  השנים 
הרבה כלפיו, נראה לי כי המסופר לעיל הנו 
ואפשר  בינינו,  הנזכרת  ה״יריבות״  שורש 
את  עליי  שיאמר  לכך  שהביאה  זו  שהיא 
אלא  לי  אין  במאמר.  המצוטטים  הדברים 
בנושאים  ויריבויות  עמדות  אם  להצטער 

מסוג זה הביאוהו לכך
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נולד בירושלים ב-1923, בן למשפחה ירושלמית זה שישה דורות.
התגייס להגנה ב-1942 ושובץ בפלוגה ו׳. התמנה למדריך האימון הגופני 

של הפלמ“ח.
סיים קורס מפקדי מחלקות בהגנה וב-1945 השתתף בפריצה למחנה 

עתלית.
במלחמת השחרור שירת בגדוד השישי בחטיבת הראל והשתתף 

בקרבות באזור ירושלים והנגב.
לאחר המלחמה עבר קורס מפקדי גדודים והיה ממייסדי מערך 

המודיעין בצה“ל.
שירת כסגן נספח צבאי ולאחר מכן בתפקידים בכירים באגף המודיעין.

ב-1960 התמנה למפקד פיקוד ההדרכה וב-1964 מונה ליועץ הרמטכ“ל 
רבין.

השתחרר מצה“ל ב-1969 בדרגת תת-אלוף ושימש בתפקידים כלכליים 
בכירים בכמה חברות ישראליות. נפטר ב-2007.

dyogenes@netvision.net.il |  יואב דייגי
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נולד ב-1930. בצעירותו היה פעיל באצ“ל. השתתף בכיבוש יפו ובקרבות 
שניהל האצ“ל ביהוד. 

התגייס לצה“ל לחיל המודיעין ושירת כמפעיל סוכנים.
בקיץ 1956 השתתף בחיסולו של אל“מ מסטפא חאפז, שהיה ראש 

המודיעין המצרי ברצועת עזה והיה אחראי לגיוס ולשיגור חוליות פדאיון 
לבצע פיגועים ביישובים ובאזרחים ישראלים. הסיכול הממוקד בוצע 
באמצעות “ספר קודים“ ממולכד שנשלח על ידי סוכן כפול שהפעיל 
אופיר אל קצין משטרה בעזה )שלא היה 

קשור לישראל(. הספר נפתח, כמצופה, על ידי 
מסטפא חאפז וחיסל אותו.

במלחמת סיני צנח עם כוח הצנחנים במיתלה, 
ומשימתו העיקרית הייתה חקירת שבויים.

לאחר מלחמת ששת הימים הצטרף למוסד, 
עסק בסיוע לכורדים בעיראק, ועיקר פעילותו 

היה בהפעלת סוכנים.
במהלך פעילותו ב-1972, חמישה ימים לאחר 
טבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת 

מינכן, בעת שנפגש בבריסל עם סוכן פלסטיני 
)שהתברר שהיה כפול(, הוא נורה, נפצע קשה, החלים וחזר לפעילות 

מבצעית עד פרישתו.
צדוק אופיר נפטר ב-29 באפריל 2010. בין היתר ספדו לו יו“ר הכנסת 

ראובן ריבלין, שהכירו מהשירות הצבאי, ומפקדו בעת השירות, אשר 
הגדירו כ“קצין וג׳נטלמן“ מזן מיוחד שהולך ונכחד.

מהיכרות אישית של הכותב, אכן היה כזה...

כתב חידה?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

מי היה
האיש שהיה?
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התכנסות וכיבוד: 13:00 - 14:00
מושב ראשון: 14:00 - 16:30

דברי פתיחה - תא"ל ד"ר צבי שטאובר, יו"ר המל"מ
המודיעין והלחימה בחזיתות

יו"ר - אלוף ד"ר עמנואל סקל
המודיעין של אז - תא"ל אהרון לברן

נלחמים בדרום - אלוף אמנון רשף
נלחמים בצפון - אלוף אביגדור )ינוש( בן גל

שאלות מהקהל

מל"מ - המרכז למורשת המודיעין "צוות" - ארגון גמלאי צה"ל

 הזמנה
כנס לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים בשיתוף “צוות" ומל"מ

לזכרו של הרמטכ"ל ה-15 רא"ל אמנון ליפקין שחק ז"ל

המלחמה במבט מהיום
יום שלישי, ב׳ באב תשע"ג, 9 ביולי 2013, אולם סמולרש, אוניברסיטת ת"א.

מושב שני: 17:00 - 19:00
המטכ"ל, האוויר והים
יו"ר - תא"ל אפרים לפיד

הרמטכ"ל והמטה הכללי - תא"ל גדי זהר
חיל האוויר במלחמה - אלוף דוד עברי
חיל הים במלחמה - אלוף זאב אלמוג

שאלות מהקהל

סיכום
דברי סיום - ד"ר ברוך לוי, יו"ר ארגון “צוות"
מה למדנו מאז יום כיפור? - שר הביטחון

משה )בוגי( יעלון

* ההזמנה היא ליחיד.
** ייתכנו שינויים. 

*** דרגות המשתתפים הן במיל׳.
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13. אחת מהרוגי קרב תל חי ב-1920.
15. מייסד ועורך העיתון הישראלי בשפה הערבית “א-סנארה״ )משמאל לימין(.
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22. מזרחן, חבר מרכז מפ״ם, שהורשע ונאסר באשמת מסירת מידע לסוכן סובייטי ׁׁ)שם מלא(.
25. הרגישו.

26. חניך בקורס טיס של חיל האוויר.
27. יישוב בארץ שמוקמת בו אנדרטה לזכר חללי יחידת המבצעים של שב״כ.

28. מכשיר קשר המבוסס על קליטת קרן שמש ושיגורה כקרן אור אל תחנה קולטת. היה 
בשימושה״הגנה״ עד מלחמת העצמאות.

31. קבוצה אתנית בדרום-מזרח ניגריה.
33. נתנה חנינה.

35. בשנות ה-60 פיתחה מצרים שלושה דגמים של כלי נשק אלה: קאהר, ראאד, זעפר.
38. נספח החקלאות הישראלי בלונדון, ד״ר עמי שחורי, פתח אותה, זו התפוצצה בידיו והוא נהרג.

40. היאחזות פלמ״ח מצפון לצפת, הוקמה ב-1945, אוישה במחלקה דתית ונבנתה כטירה. 
43. קולונל בריטי, שעמד בראש משלחת צבאית בריטית, שפעלה במסווה של משלחת סקר 

ארכיאולוגי ועסקה במיפוי הנגב בשנים 1914-1912.
45. גרם לעיוורון.

46. ארגון מחתרת יהודי בארץ ישראל )ר״ת(.
47. עוף גדול ממשפחת הפסיונים.
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