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המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

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

הקמת  ערב  מאז  ישראל  מערכות  ובכל  בישראל,  החדש  היישוב  התגבשות  ראשית  מאז 
המדינה ועד היום, עמדו אנשי חמ"ן, המוסד, “נתיב" והשב"כ בחזית העשייה הביטחונית 
עוינות ואחדים מהם  וחירפו נפשם; לוחמים עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות 

טרם הובאו למנוחת עולם בישראל. 
קהילת  וגופי  השכולות  המשפחות  המודיעין,  קהילת  ותיקי  יחדיו  חברו   1983 בשנת 
המודיעין להקים מרכז הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין 

- המל"מ. 
הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי,  מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר 
שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת 

ישראל. 
של  תרחישים  להנחיל  פועל  האתר  ממוחשב,  נתונים  ומרכז  לנופלים  הזיכרון  אתר  מלבד 
מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים 
בנושאי  ותצוגות  ספרייה  ולהפעיל  והמודיעין;  התיכון  המזרח  בנושאי  ודיונים  מפגשים 

מודיעין. 
שפועלים  ובכיריה,  המודיעין  קהילת  ותיקי  בה  ופעילים  רשומה,  כעמותה  פועל  המל"מ 
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל, ההנצחה, המימון, התכנים, 

הביקורת, הקרנות וכתב העת “מבט מל“מ“.

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

הנהלת העמותה 
צבי שטאובר - יו"ר 

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

רקפת פאר - מזכירת המל"מ 
אבי טל - אחראי תפעול 
ראשי ועדות המל"מ 

שמעון אביבי - קרנות ההנצחה 
לאה בר וסטלה שדות - נציגות המשפחות השכולות להנהלה המצומצמת 

זלמן )ז'מקה( גנדלר - פעילות חברים 
יהושע )שוקי( די גופר - כספים 
אמנון סופרין - מורשת ותכנים

אריה )לייבו( ליבנה - הנצחה 
אשר דקל - ביקורת 

יובל חלמיש - פעילות וגיוס חברים
יהודה פרידמן - מכרזים

עמרם אהרוני - השקעות
בעלי תפקידים 

עו"ד יהודה טוניק - יועץ משפטי 
שמעון גרינברג - רואה חשבון 

ברוך מזור - גזבר 
ראובן ארליך - מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית

רון כתרי - ראש המכון לחקר המודיעין

עמותת המל"מ

מערכת "מבט מל"מ"

העורך הראשי: רון כתרי
העורך: אפי מלצר

סגנית העורך: מיטל שטדלר
עורכי המשנה: שמעון אביבי, יוכי ארליך, מיטל שטדלר, יוכי וינטרויב, רפי קיטרון

www.zeeveldar.co.il העורך הגרפי והמבצע: זאב אלדר
חברי המערכת: א' אבנר, יוסף ארגמן, אמנון בירן, יהודה ברק, עמוס גלבוע, מישל דגן בינט, יואב 

דייגי, זמירה לביא, גדעון מיטשניק, בני מיכלסון, חגי מן, דוד נוימן, אהוד רמות, סטלה שדות, 
נעם שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

כתב העת "מבט מל"מ" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"מ ובאחריותו 
שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת של המו"ל 
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לקוראינו שלום!
אנו שבים למסגרת הנהוגה אצלנו, ולאחר הגיליון הקודם, המיוחד 

והמורחב, שהוקדש למלאת 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, מונח לפניכם 
גיליון מס' 68. בגיליון נושאים מגוונים, שלבטח יעניינו אתכם, רובם ככולם. 

שיח חברים אודות בכיר השב“כ חיים בן עמי, עמיתי לניהול מוסד חינוכי 
גדול )אורט( ומי שכיהן כעורכו הראשי של כתב העת שלנו, פותח את 
הגיליון הנוכחי. חיים הלך מעימנו בטרם עת, איש רב עלילות ומיוחד. 

אנו מטפלים בפעולות הונאה נרחבות ובמבצעי ריגול במלחמת העולם 
השנייה, ומסתייעים בשני ספרים שחלקם נסקר כאן – “מבצע קציצה“ 

ו“אניגמה ושמה מקס“. רפי קיטרון משתף אותנו במכמני המודיעין בהודו 
העתיקה ומזכיר תחפושות )שי לפורים, שאך לאחרונה חגגנו( ונשים - איך 

לא, כשמדובר בפעילות ביון חשאית...
פרופ' אורי בר-יוסף, איש אונ' חיפה, כותב על המחקר המונומנטלי של 

ד“ר שמעון גולן “קבלת החלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים“, 
אותו הוא מגדיר “ספר ההיסטוריה המקיף ביותר, המוסמך ביותר ולכן 
גם החשוב ביותר, על המלחמה“. ליומרה המודיעינית לחזות פני עתיד 

)להעריך? לנבא?( מייחד מאמר ד“ר דן אלדר: הוא מנתח הערכות מודיעין 
מדיניות-אסטרטגיות, על רקע “רעידות האדמה הסוציו-פוליטיות 

המתחוללות במזה“ת מזה כשלוש שנים“. אלדר קובע )לא במפתיע, יש 
לומר( כי “מצבו של חוקר המודיעין מסובך ומורכב שבעתיים מזה של 

ההיסטוריון“. תודה לסופר אבירם ברקאי, שהעביר התייחסות מפורטת 
והערותיו לתכני הגיליון הקודם )67(.

יוסי אלפר מעניק זווית מיוחדת אודות אהר'לה יריב ז“ל, נוספת למצוי 
בספרו של עמוס גלבוע “מר מודיעין“. יוסקה אדמוני מגיב על דברים 

בכתבה )“סופהשבוע“, 18.10.13( שיוחסו לשבתי שביט, ראש המוסד 
לשעבר והאחרון מגיב-על-התגובה, בבחינת “דברים שרואים משם“. 

טור מיוחד מתאר בערגה-נוסטלגית את ההווי המיוחד של אנשי מחלקת 
המודיעין באוגדה 252 )אוגדת סיני(, ששירתו שם לקראת מלחמת יום 

הכיפורים, במהלכה ולאחריה. עדי קידר כתב את הדברים והקריאם 
בכינוס מרגש, שנערך לא מכבר בקיבוץ העוגן לאחר 40 שנה. גילוי נאות – 
שימשתי קצין המערך באוגדה, במשך כשנה וחצי, לאחר המלחמה ההיא...

אני מאחל לכם קריאה מהנה ומועילה, מייחל למאמרים משלכם ומברך על 
תגובותיכם.

שלכם,
רון כתרי

דבר העורך הראשי | תא"ל )מיל'( רון כתרי

למעוניינים
ניתן לרכוש

את הגיליון המיוחד
של מבט מל"מ
שהופק במלאת

 40 שנה למלחמת
יום הכיפורים

מחיר הגיליון 40 ש"ח
לרכישה אנא פנו אל
רקפת 03-5497019
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דבר המנכ"ל | תא"ל )מיל'( דוד צור

שנת העבודה 2013 במל“מ התאפיינה בהגברת 
הפעילות בכל התחומים וגם בשנה הקרובה ידינו 

צפויות להיות מלאות. בראשית דבריי אמסור 
בקצרה את היעדים העיקריים לשנת 2014 

ובהמשך תובא סקירה מפורטת על ביצוע תכנית 
העבודה של השנה החולפת.

זו הזדמנות להודות לכלל המתנדבים המצויינים 
שעומדים מאחורי הפעילות במל"מ.

תכנית העבודה לשנת 2014    
היעד הראשון שבו נתמקד בשנת 2014 הוא 

הקמת מכון מחקר לנושאי המודיעין בתחום 
המתודולוגיה  והאסטרטגיה - “המודיעין 

כמקצוע“. הכוונה היא שבסופו של דבר יקיף 
המכון בפעילותו, אשר תחל השנה, נושאים 

מתודולוגיים, ניתוחי אירועים, חקר המורשת 
וההיסטוריה של המודיעין וארגון כנסים 

מקומיים ובינלאומיים. 
תא"ל מיל' רון כתרי לקח על עצמו את משימת 
ההקמה והוא יחל לעבוד בתחילת אפריל 2014.

מטרה נוספת היא עיסוק בתשתיות. ראשית, 
שיפוץ הקיים על פי התכנון שהחל ב-2013, 

הכולל שיפוץ האודיטוריום, הלובי והשירותים 
ואיטום הטריבונה המערבית, ואם יתאפשר 

תקציבית - בניית מבנה למיצג הטרור. 
הנושא השלישי שבו נעסוק הוא הפקת סדרת 

טלוויזיה על תולדות קהילת המודיעין.
מעבר לכך, נמשיך בפעילות העניפה לחברים 

כולל יציאה מחוץ למל“מ ונקיים את הפעילויות 
המיוחדות לבני המשפחות השכולות, תוך המשך 
הגדלת מספר המשתתפים בהן מבני הדור השני 

והשלישי.
בכוונתנו להכניס מערכת משודרגת ומשוכללת 

יותר לתחום ההנצחה והזיכרון, שעליה סוכם 
בשנה שעברה. נרחיב גם את מספר המבקרים 

הצעירים והבוגרים במסגרת “ימי החוויה 
המודיעינית“ ונבחן אם יש צורך לעדכן את אתר 

האינטרנט של העמותה. בכוונתנו גם להרחיב את 
פעילות השקת הספרים והתערוכות המתחלפות.
"מרכז המידע" ימשיך להתמקד בתחום המחקרי 

בכתיבת לקטי מידע שוטפים ומחקרי עומק, 
וכן תשופר היכולת השיווקית שלו בעולם. זאת 
תוך מתן דגש על קהלי יעד איכותיים, העמקת 

השימוש ברשתות החברתיות ושיפור התשתיות 
הפיזיות של המרכז.

כמו כן נמשיך לעסוק בהתרחבות המל“מ 
עם פינוי מחנות צה“ל. בתחום פיתוח גיוס 
המשאבים, נמשיך בפיתוח תשתית בחו“ל 

ובבניית חוג ידידים אקסקלוסיבי בארץ )חיד“ה( 

ואיתור מקורות נוספים למשאבים בארץ.

ביצוע תכנית העבודה לשנת 2013
ככלל, שנת 2013 התאפיינה בגידול משמעותי 

בפעילות כמעט בכל תחום במל“מ. בתוך כך 
בלטו פעילות המשפחות והחברים, ימי “החוויה 

המודיעינית“ לנוער ולמבוגרים, פעילות "מרכז 
המידע" ע“ש מאיר עמית ותחילת פעולות 
תשתית, שהתמקדו בעיקר בעבודת מטה 

ובתכנון.
מקום מיוחד הוקדש השנה לציון 40 שנה 

למלחמת יום הכיפורים.

בתחום  ההנצחה    
הרחבת תיקי החללים - החלה העבודה בנושא, 
במסגרתה נערכה פנייה לגורמים שונים במגמה 

סוגרים שנה ופותחים חדשה:

מהגברת הפעילות 
להתמקדות בתשתיות

שנת 2013 הייתה מלאת פעילות עבור המל“מ ועמדה ביעדים בתחומי ההנצחה, המורשת, פעילות החברים 
והמשפחות השכולות ועוד. התכנון ל-2014 כולל שיפוצים, הקמת מכון מחקר חדש ואפילו סדרת טלוויזיה. יש 

למה לצפות 

מתחילים בשיפוצים
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לאתר חומר נוסף לתיקי החללים.
הרחבת הקשר עם המשפחות – קודמה פעילות 

להרחבת הקשר עם אחים שכולים ויתומים. זו 
באה לידי ביטוי בהגדלת מספר המשתתפים 

בפעילות המשפחות השכולות.
שיפוץ אתר ההנצחה - קיר הכניסה נוקה.

מערכת ממוחשבת חדשה להנצחה - הנושא נבחן 
והוחלט על הכנסתה של מערכת “מילניום“.

בתחום הנחלת המורשת והתוכן
מוקד הפעילות השנה היה ציון 40 שנה למלחמת 

יום הכיפורים. במסגרת זו נערכו שלושה כנסים 
גדולים, אשר בהם הקפדנו לשתף את המשרתים 

הפעילים בקהילת המודיעין. כנס החברים 
השנתי התמקד גם הוא בנושא זה. מעבר לכך 

נערכו פעילויות נוספות במסגרת מועדון חבצלת, 
תערוכות , הוצא גיליון זיכרון מיוחד של מבט 

מל“מ העוסק במלחמה ועוד. 
בפרויקט “ימי חוויה מודיעינית“ הוגדל מספר 
המדריכים המתנדבים ב-15 וכן הורחב מספר 

המבקרים במל“מ. בשנת 2013-2012 ועד 
לכתיבת דברים אלה ביקרו במרכז 1,500 

תלמידים. מספטמבר 2013 ביקרו במל“מ 1,100 
תלמידים  ו- 700 מבוגרים – נתון המציג עלייה 

משמעותית.
החלה פעילות לגבי סדרת סרטים על תולדות 

קהילת המודיעין, הכוללת צוות חשיבה מכל 
הארגונים. הסדרה עתידה לכלול 6 פרקים, 
והכוונה היא ליצור בהמשך הדרך שותפות 

בהפקה עם הטלוויזיה.  
הפיכת החומר הוויזואלי לחומר דיגיטלי 

והעלאתו לרשת במסגרת פרויקט “שימורשת“ 
כמעט והושלם, והוא אמור להסתיים ברבעון 

הראשון של 2014.

השנה המל“מ וקרן אהרון יריב הוציאו לאור 
את הספר “מר מודיעין אהר'לה יריב“, ונערך 
ערב עיון עם השקת הספר בנוכחות קהל רב 

באוניברסיטת תל אביב.

בתחום פעילות חברים
מלבד אירוע אחד של מועדון “חבצלת“ ,שנדחה 

לשנת 2014 בשל הסופה בסוף דצמבר, בוצעה 
התכנית במלואה. לראשונה התקיימה אחת 

מהפעילויות מחוץ למל“מ - ב'מרכז רבין', 
והייתה מוצלחת מאד. 

על פעילות מועדון חבצלת נוסף השנה מועדון 
הסרט המודיעיני “סינמה בלש“, המיועד 

לחברים. בתי קולנוע חיצוניים הקרינו שלושה 
סרטים בנושאי מודיעין, בפעילות שקצרה 

הצלחה רבה בקרב החברים.
מבחינת גיוס חברים מקרב המשרתים, לא 

עמדנו בתכנית גיוס המשרתים בארגונים 
השונים ורק בודדים הצטרפו. בשנה האחרונה 

למעלה מ-50 גימלאים ואחרים נוספו לעמותה.

בתחום פעילות המשפחות השכולות
השנה בוצעו כמתוכנן שני מפגשים מיוחדים לבני 

המשפחות השכולות. נערך ביקור בבסיס חיל 
האוויר פלמחים וכן אירוע חנוכה שכלל פעילות 

מיוחדת לילדים. בשני האירועים בלטה עלייה 
משמעותית במספר המשתתפים.

בתחום פעילות קרנות הנצחה
ועדה הקרנות טיפלה בשנת 2013 ב-21 קרנות 

הנצחה, שתיים מהן נוספו השנה. כמו כן התקיים 
האירוע שהוזכר לרגל יציאת הספר “מר מודיעין 

אהר'לה יריב“, שתוכנן להיות האקט המסיים של 
פעילות קרן יריב.

מרכז המידע ע“ש מאיר עמית
"מרכז המידע" ליווה את ההתפתחויות  

הדרמטיות באזור בפרסומים שוטפים ובמחקרי 
עומק. הפעילות המחקרית של מרכז המידע 

בשנת העבודה החולפת הניבה 166 פרסומים 
בשפה העברית - ממוצע של 13.8 פרסומים מדי 

חודש )3.5 פרסומים מדי שבוע(. בין העבודות 
בלטו שמונה מחקרי עומק שעסקו באיראן, 

בחזבאללה, באל-קאעדה בסוריה – חזית 
התמיכה )ג'בהת אל-נצרה( והפעילות האלימה 

ביהודה ושומרון  )“ההתנגדות העממית“(. בנוסף 
נכתבו שלוש עבודות בנושאים מתודולוגיים/ 

מודיעיניים.
בשיווק תוצרי מרכז המידע ניכרת מגמת עלייה, 

כמעט רצופה, באתר האינטרנט המשודרג של 
המרכז, המופיע בשמונה שפות. מאז דצמבר 

2012 ועד אוגוסט 2013 זינק מספר הכניסות 
לאתר מ-123,987 ל- 191,498. מדובר בתוספת 
ממוצעת של למעלה מ-6000 גולשים מדי חודש. 

הכניסות לאתר התבצעו מ-180 מדינות ברחבי 
העולם. מספר הכניסות מארה“ב הינו כרבע 

מכלל הכניסות. 

בתחום פעילות מנהלת האתר  
מנהלת האתר תמכה וסייעה לכלל הפעילות 

במל“מ. בתוך כך ביצעה את הפעולות הבאות, 
בהתאם לתכנון: תחילת ניקוי אבני מבוך וקיר 

כניסה ורצפת כניסה.
המל“מ החל להפיץ מידע ולשלוח דואר 

אלקטרוני לחברים ולמשפחות השכולות 
באמצעות חברה להפצת דואר כמותי באינטרנט.

הוכנסו מכונות שתייה קרה וחמה וממתקים.
הותקנו מצלמות אבטחה בהמשך להמלצות סקר 

האבטחה.
נבחנה הכנסת כרטיס חבר מל“מ חכם, צעד 

שנדחה בשל עלות גבוהה.
מנהלת האתר הניעה פעילויות שהוזכרו, בהם 

בדיקת מערכת הנצחה משופרת של חברת 
“מילניום“ וההחלטה לרכשה; שכירת שירותי 

הנדסאי שיתכנן וילווה את פרויקט שיפוץ 
המל“מ; פרויקט “שימורשת“ כמעט והושלם 

וייחתם ברבעון הראשון של 2014.
נפתח תהליך החלפת תצוגת השלל והסתיים 

שלב התכנון הראשוני.
נערכה עבודת מטה מול קק“ל לתיקון איטום 

טריבונה מערבית, הביצוע מתוכנן לשנת 2014.
על פי הצפי למאזן 2013, טרם ביצוע הדו“ח 

הכספי על ידי רו“ח העמותה, ההכנסות נמצאו 
מאוזנות עם  ההוצאות.

אני מאחל לכולנו, ההנהלה, המתנדבים 
המצוינים וצוות המל“מ ומרכז המידע, שנת 

 .עבודה מוצלחת ועמידה ביעדים

בני המשפחות השכולות 
מבקרים בבסיס פלמחים
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הפציעה: מודעות של שנייה
ע': “את חיים פגשתי לראשונה בשנת 

1969כמאבטח מטוסים באל על, אחד מתוך 
מעטים שהיו אז. אני זוכר שב-707 הייתה כניסה 

לתא הטייס מלמטה שיועדה למכונאי מוטס, 
כדי שאם וכאשר המטוס יזדקק לטיפול - הוא 

יהיה זה שיפקח על העניינים. באחת הפעמים 
חיים ראה בחור שחרחר יוצא מתא הטייס והיה 

משוכנע שזה מחבל שמתכנן חטיפה. עם כל 
הגובה שלו – חיים התנוסס לגובה שני מטרים - 
הוא עלה עליו ‘לקרוע לו את הצורה', ואז התברר 

שזה בכלל המכונאי המוטס!
למדנו יחד באולפן לערבית ב-69' ויצאנו 

לשטחים. התחלתי את החניכה בירושלים ולא 
כל כך רציתי בכך, כי ככל צעיר שעדיין אינו 

מיושב העדפתי לעבוד ברצועה – יורים, זורקים 
רימונים, אקשן. בירושלים שקט...חיים החל 

ברצועה, סיים חודש-חודשיים לפניי את האולפן 

לייבו: “יש מהירות חשיבה ומהירות תגובה, 
אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו מניחים רגל 

על רימון מתוך מודעות, מקריבים רגל בשביל 
לחיות. זה מראה על אופי. זו מודעות של שנייה, 

השלב הגבוה ביותר של יישום". 
"באותו יום נסעתי עם חיים חופי להודיע להורים 

של חיים, אחרי שהוא נלקח לבית החולים", 
ממשיך ע'. "אבא של חיים היה דמות מאוד 

דומיננטית בחייו. יהודי שורשי, חם, עם אותו 
קול בס כמו של חיים, איש חברה מקסים, 

שותה הרבה ואוהב להשקות אחרים. הוא ניהל 
את השירות להזרעה מלאכותית של משרד 

החקלאות והאם הייתה קניינית של בית הספר 
המקצועי ויצ"ו ברחובות.

האם קיבלה זאת בשקט, הייתה אישה מאוד 
מסוגרת. האב שאל הרבה שאלות, אך מרגע 
ששמעו שהוא חי לא הייתה פאניקה. לקחנו 
אותם אליו לפני סדרת ניתוחים וחיים היה 

בהכרה מלאה".
ע' מספר כי כנראה הגורל רצה שיחלוק את פסק 

הזמן הזה עם חיים: “עשרה ימים לאחר מכן 
נכנסתי לרצועה מלווה באבטחה, עם ג'יפ סיור, 

שעשה מעשה אסור ועקף מערבל בטון. משאית 
ששוקלת 40 טון, שנכנסה בי מאחור, כנראה 
בכוונה - והוציאה אותי למקצה שיפורים של 

שנה וחצי, מתוכה חודש ימים בקפלן. שכבתי עם 
חיים בתל השומר במחלקה אורטופדית במשך 

4-3 חודשים, מיטה ליד מיטה, בחדר נפרד. 
רוחל'ה שהייתה חברתו אז, הגיעה לשם הרבה 
מאוד. ולימים הם התחתנו, וגרו בדירה מול זו 

שאני שכרתי".
מטיל הרימון, התברר, היה מגויס פת"ח צעיר 
בשם עבדאללה זק שביקש להוכיח את עצמו. 
“כשרצו לשחרר אותו ב'זמירות חדשות' שאלו 

את חיים בן עמי לעמדתו", מוסיף לייבו. “זה 
היה בסביבות 85'-86', בן עמי היה כבר רמ"ח. 
הוא רצה לראות את זק ונסע למתקן החקירות 

בעזה. הוא שאל אותו ‘אתה יודע מי אני? אני זה 
שזרקת עליו את הרימון ההוא'. חיים לא הביע 

התנגדות וזק שוחרר ללבנון".

המחלקה היהודית: הרגל ככלי עבודה
ש': “אחרי הפציעה חיים השלים את הסטאז' 
בעריכת דין ותוך כדי כך התמקצע בפוליגרף 

ובחקירות, הוא התגלגל הלאה כאשר מונה 
לראש ענף ואז לראש מחלקה. חיים נפצע 

ב-71'. את אותה שנה העביר בניתוחים רבים, 
ריפוי ושיקום. ב-72' חזר שוב לשרות פעיל 

בשרות, ובסוף שנה זו החל ללמוד משפטים 
באוניברסיטת תל אביב. רק אח"כ השלים 

את הסטאז'. במקביל התקדם מסלולו באגף 
חקירות.

והחל לעבוד כדסקאי במרחב עזה. התחלנו שנינו 
חניכה יחד. 

באחת הפעמים נסעתי ברכב ונכנסתי עם החונך 
מהכניסה המזרחית של עזה – שכונת סג'אייה, 
מה שנקרא מעבר נחל עוז. פתאום חטפנו רימון 

לתוך המכונית. אני קפצתי החוצה,עוד הספקתי 
לירות במחבל אבל הוא ברח, והחונך שלי נפצע 

קשה מאוד. אז קיבלתי את השטח במחנות 
המרכז עם החונך שלי ובן עמי הופקד על דיר 

אל-בלח - נוציראת, השטח ממול.
עשרה ימים בלבד אחרי התקרית - ב-14.12.70 
בן עמי קיבל רימון באותו מקום ומאותו מחבל. 

הם נהגו לעמוד בצדי הדרך, כביכול תמימים, 
ופתאום זרקו רימון בגובה מכסה המנוע. הרימון 

שנזרק לעבר חיים שבר את השמשה, פגע לו 
בכתף והתגלגל בין הדוושות. רגלו הגדולה היא 

שספגה את רוב ההדף והצילה את חייו. גם רגלו 
השנייה ועינו נפגעו". 

חיים בן עמי, שעמד בבראש אגפי החקירות וההדרכה ומחלקת הפוליגרף 
ואף ערך כתב עת זה, הרבה להתלוצץ על התקרית המבצעית שבעקבותיה 

איבד את רגלו ואף כינה את עצמו "רגל מעץ". אי אפשר לבחון את 
חייו בלי להתייחס לקונדסות הזו ומנגד לקולו הרועם, לדמותו הרגישה 

והפייטנית ולעומת זאת לחוקר הקשוח שהיה כשנדרש לכך. בשיח הבא 
השתתפו כמה מטובי השירות שהתכנסו לומר כמה מילות פרידה לאדם 

יחיד במינו. לזכרו

השלב הגבוה 
ביותר של יישום

סיור שטח במחנות המרכז בתחילת שנות 
ה-70, חיים בן עמי ליד ההגה לפני הפציעה
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ב-77'-78' הוא היה עדיין ביישן, הוא עדיין 
לא העז להחצין את עצמו בחקירות כפי שעשה 
אחר כך, כשהגיע לחקירה והחדר היה מתמלא 

באישיות שלו, בעוצמה, בקול, בכל. בשנה-שנה 
וחצי הראשונות שלו, כשהיה מצטרף לחקירה, 

הוא היה די מאופק, אבל כשנפרץ המחסום כבר 
אי אפשר היה לשלוט בו. 

עבדתי איתו עד 1990. זכור לי במיוחד המרדף 
אחרי ה"מחתרת היהודית". יצא לנו לחקור 

הרבה חקירות יחד, היינו מתרוצצים בכל הארץ - 
אשדוד, חיפה, רמת הגולן - כדי לחקור חשודים 
פוטנציאליים. בחקירות האלה רגל העץ היוותה 

כלי עבודה יוצא מן הכלל. חיים דיבר על התרומה 
למדינה ועל עשייה למען אחרים, ‘וגם אני', בום 

טראח, שולף את הרגל - ואז הפנים של הנחקרים 
היו משתנות. הוא לא היה צריך להסביר יותר. 

‘מה קרה? מה קרה לו?', הם היו תוהים. זה עבד 
בעיקר עם יהודים, כלי עבודה בלתי רגיל שפתח 
הרבה פיות. כשהיה מצביע עליה ורמז שהקריב 

את הרגל למען המדינה כמו שהם היו צריכים 
להקריב עצמם עבורה - נחקרים היו מרגישים 

צורך להתוודות ולא היה מצב של חוסר שיתוף 
פעולה". 

רפי: “בשנת 74' כמדומני טיפל השירות ברשת 
הריגול היהודית-ערבית. מרחב צפון טיפל 

בפרשה באופן מודיעיני משך שנתיים בערך. 
החוקרים, ובעיקר אני, ליוו את השלב המקדים 

תקופה ארוכה. זוהי דוגמה לחקירה מסועפת 
שניתן היה לתכנן מראש. בן עמי הגיע יחד עם 
חוקרים אחרים מהמטה כתגבור. הוא שימש 
איש הצוות בחקירה של אודי אדיב ודני ורד, 

שלקחו חלק במה שמכונה החוליה היהודית. כבר 
אז חיים עשה עבודה יוצאת מן הכלל. 

מבחינת האתגר החקירתי, המידע אודות 
החשודים היה יחסית פרוס על השולחן, ובתורת 

החקירה, ככל שהמידע אודות מה שהנחקר 
מנסה להסתיר רב יותר, הסיכוי להצליח בחקירה 

גדול יותר. אם חוקר לא בטוח באשמתו של 
חשוד – הוא משדר את זה והקושי להביא 

להודאה גובר. כשחוקר מוכיח לחשוד שיש לו 
מידע, כושר ההתנגדות של הנחקר קטן, בעיקר 

כשישנו מידע גם לגבי שותפיו. נחקר מנסה 
להסתיר שני דברים עיקריים: את חלקו הוא, 

כדי לא להפליל את עצמו, ואת זהות חבריו, כדי 
לא להיתפס כמשתף פעולה, כמלשין או כאדם 

חלש אופי. היו קשיים רבים בחקירה, שכן זו פעם 
ראשונה שנתקלנו ביהודים שהיו חלק מרשת 

טרור.
"חיים התבלט בחקירה הזו. הייתה לו חשיבה 
נכונה והוא הצליח, בעזרת כושר הביטוי שלו, 

למצוא שפה משותפת עם הנחקרים. חיים 
התבלט בעיקר בחקירות של יהודים לעומת 

ערבים" )ש' ולייבו מהנהנים בהסכמה(.
בשנים 75'-77' הייתי ראש מחלקת כוח אדם 

בשירות והוא המשיך במטה כחוקר. ב-79' 
התמניתי להיות סגן ראש אגף חקירות, כתבתי 
ספר על תיאוריה של החקירה והייתי פרויקטור 
ומנוטרל מעבודה 9 חודשים. בהמשך התנתקתי 
מחיים  כי הייתי במכללה לביטחון לאומי. חיים 

התמנה לראש ענף הפוליגרף.
כבר אז לחיים הייתה סמכות מקצועית ניכרת 
בחקירות, במיוחד בתחום היהודי. התחילו אז 
תופעות של כהניזם, ברוך מרזל היה אז בן 16 

ונעצר עם רימוני יד. הנצה תקופה של צרות 
במגזר היהודי בשטחים, בעיקר סביב המחתרת 

היהודית. מ-82' הוקם צוות בראשות ראובן חזק 
שטיפל בחקירות, ובו הייתי חבר. גם בפרשה 

הזו חיים עשה עבודה יוצאת מן הכלל והתבלט 
בקשר שלו עם הנחקרים. 

אחד החשודים, שהיה מועמד לקבלה לשירות, 
הפליל אחרים ונחקר בפרשה. חיים חקר את 

הגרעין הקשה ביותר. הנחקר הקשה ביותר היה 

יהודה עציון, שתכנן לפוצץ את מסגד הר הבית 
וסביבו התגבש גרעין של אנשים. חלקו של חיים 

בחקירה היה גדול".
פרשת קלינברג: “חיים היה הדמות 

העיקרית בחקירה"
“חיים התבלט גם בפרשה של פרופ' מרקוס 

קלינברג, שבה שימש כחוקר המרכזי" מפליג רפי 
בדברים על פרשה אחרת, מהבולטות שידעה 

המדינה. “בפרשה הזו יש הרבה צדדים רגישים 
ועגומים, כי השירות פספס את קלינברג פעמיים 

בעבר והוא קיבל תדמית של אדם שלא ניתן 
לשבור בחקירה. אין ספק שהיה נחקר יחיד 
במינו, קשה, ואנו מייחסים לעצמנו הצלחה 

בהוצאת הודאה, אך הוא הוליך אותנו שולל 
בדבר אחד – אשתו, שהייתה מרגלת בפני עצמה 

וחשבנו אז שהייתה רק שותפה.
בחקירות מסוג זה, שהן כמעט חקירות של איש 

בודד, בדרך כלל אין מידע מטרים. כשמדובר 
בקבוצה של אנשים קל יותר לפתוח שרשרת 

נתונים שמתחילה להתפרק. לאדם בודד קל יותר 
להסתיר מידע.

קלינברג אף עבר פעמיים בדיקת פוליגרף ויצא 
דובר אמת, אם כי בפוליגרף של שנות ה-60', 

שהיה בחיתוליו, פחות אמין מאשר היום. הוא 
נשאל למשל אם היה קשור למודיעין הפולני, 

בעוד שהוא היה במודיעין הרוסי... הוא הצליח 
לסדר אותנו.



משתתפי השיח
אריה )לייבו( לבנה: שירתי בשרות בשנים 2003-1976, רובן באגף החקירות, שם הכרתי את 
כיהנתי כראש   2003 עד  בן עמי. בשנים 1998-1994כיהנתי כראש אגף חקירות. מ-1999  חיים 
מחלקת  כראש  הן  החקירות,  אגף  ראש  בתור  עלי  כממונה  הן  עמי  בן  את  הכרתי  דרום.  מרחב 

פוליגרף, אחר כך גם היינו חברים יחד במטה השירות. היכרות של קרוב ל-30 שנה. 
ש': הגעתי לשירות ב-1977, הכרתי את חיים עם הגיעי, הוא בדיוק סיים את הסטאז' שלו כעו"ד. 
מאז עבדנו כל השנים יחד באגף החקירות, הכרתי את המשפחה, היינו בני בית אחד אצל השני. 
עבדנו יחדיו שנים רבות, בחקירות שונות. סיימתי שירות כרמ"ח באגף חקירות ואחר כך הייתי 

חמש שנים ראש היחידה היהודית. כבר שנים רבות אני גמלאי ומסתובב בעולם.
רפי רהב: גדלתי באגף החקירות משנת 69', אחרי שעבדתי כחוקר באמ"ן בתור אזרח עובד צבא 
ביחידה של יענק'לה נחמיאס. ב-69' התחלתי כחוקר, בתחילה במטה, אחר כך בגדה. בשנת 71', 
כשגרתי בחיפה, החלפתי את ראש היחידה במה שהתחיל כענף וגדל למחלקה בגלל היקפה הגדול 
יחסית של פעילות הטרור בצפון, עם הרבה פיגועים לא מפוענחים, השירות היה בלחץ, כולל מתן 

תגבורים מהמטה של חוקרים לעבודה בצפון.
חיים קניג: התחלתי לעבוד במערכת הביטחון ב- 72' בנתב"ג בעולם האבטחה אחרי האירוע של 
קוזו אוקמוטו. אני ממקימי התשתית הפיזית של מערך האבטחה בשדות התעופה. ב-75' עברתי 
למודיעין ולחקירות וב -99' סיימתי תפקידי כראש אגף החקירות. ב-79' הועברתי למטה, אחרי 

קורס פוליגרף.
ע', יליד 1947, נשוי + 2, לימים מ"פ בסיירת שקד, מאבטח מטוסים, בהמשך רכז בשטחים. ביצע 
תפקידים רבים מאוד במגזר הערבי. כולל ראש ענף מחקר, קב"ם. מ"מ ראש המחלקה להתאמה 

ביטחונית, לימים ראש חטיבת הדרכת בכירים בשירות. פנסיונר, עורך היסטוריה ב"מורשת".

מטיל הרימון, התברר, היה מגויס פת"ח 
צעיר בשם עבדאללה זק שביקש להוכיח 
את עצמו. "כשרצו לשחרר אותו ב'זמירות 
חדשות' שאלו את חיים בן עמי לעמדתו", 

חיים לא הביע התנגדות וזק שוחרר 
ללבנון"





גיליון 68 |  מרץ  82014

החומר הועבר לעיוננו, אני וחיים אמרנו שלאור 
המידע אנו משוכנעים שהאיש מרגל, ושבתנאים 

מסוימים נשיג הודאה. קלינברג היה מומחה 
לטיפול באסונות במפעלים כימיים, שהיו בהם 

דליפות. הוא יצא למספר משימות סיוע למדינות 
מטעם WHO, ארגון הבריאות העולמי. רצינו 

שקט בחקירה, שתתבצע ללא הפרעות, כדי 
למצות את יכולתנו לחקור אותו. הזמנו אותו 
דרך משרד הביטחון כמומחה לאסונות כאלה 
ואמרנו שבאיזו עיר בלב סין יש תקלה ואנחנו 

זקוקים לו לסיוע שיימשך שבועיים, שאסור לו 
לספר עליו לאיש. הוא ארז מזוודה ומונית לקחה 
אותו מביתו הישר לחדר חקירות בישראל. נשיא 

בית המשפט העליון הוציא לו צו מעצר למשך 
30 יום בלי לדווח לאיש. הוא הגיע לחקירה, 

עבר בדיקת פוליגרף ויצא דובר שקר, ובאותו 
לילה ניסה להתאבד. חיים היה הדמות העיקרית 

בחקירה – והצליח. ולמרות כל מה שנאמר, 
בחקירות זה הרבה עבודת צוות".

חיים התבלט בחקירה הזו כי הוא היה 
דמות עם קול בס חזק ונוהם לפעמים, 
הייתה לו חשיבה נכונה והוא הצליח, 

בעזרת כושר הביטוי שלו, למצוא שפה 
משותפת עם הנחקרים. חיים התבלט 

בעיקר בחקירות של יהודים לעומת 
ערבים

הרגל: אנשים שלא ידעו לא זיהו
“ההיכרות הראשונה הייתה בשנות ה-70'", 

מספר לייבו. “הייתי חוקר בשכם וחיים כבר היה 
בודק פוליגרף. באותו זמן הפוליגרף לא היה כל 

כך מתקדם, היינו כותבים מברק למטה, והם 
החליטו אם מקרה x מעבר להרי החושך, אי שם 

בג'נין או בשכם - היה ראוי להיבדק בפוליגרף. 
למברק נדרשו כיומיים להגיע למטה, זה לא 

העידן הדיגיטלי של היום, שאפשר לבדוק כל דבר 
בסמארטפון. היה אז מקור שנקרא ‘רגל קרושה'. 

קיבלנו מברק מהמטה בזו הלשון: ‘בתאריך ... 
תתבצע בדיקת הפוליגרף לבקשתכם. את "רגל 
קרושה" יגיע לבדוק "רגל מעץ", על החתום – 
חיים בן עמי'. זו הייתה חתיכת הפתעה...ראיתי 

את חיים כאיש גדול, סמכותי, רציני, ופתאום 
‘רגל מעץ בא לבדוק את רגל קרושה'? המברק 

הזה הפך עם השנים לאגדה וזהו חיים בן עמי – 
הניגודיות... בין הדמות החמורה שהקרין לבין 

הקונדסות שהייתה טבועה בו משך כל חייו, 
שובבות נעורים שהוא לא איבד מעולם". 

ש': “הבת השנייה שלי, מ', היום בת 39, גם 

עבדה בשירות. הזיכרון שלה מחיים הוא מגיל 
8. אנחנו יושבים אצלי במטבח, שותים קפה, 

חיים נינוח אחרי חקירה, יושב בלי התותב. בתי 
הכירה אותו על שתי רגליים יציבות, הוא לא צלע 
ואנשים שלא ידעו לא זיהו. היא נכנסת למטבח, 

מקבלת הלם ומזדעקת, ‘מה זה, איפה הרגל 
שלך?' ‘אין לי', הוא עונה. ‘אבל נכנסת על שתי 

רגליים!', אז הוא הראה לה את הפרוטזה - והיא 
התעלפה".

לייבו: “בלטה אצלו ההתלוצצות על הנכות שלו. 
בכל פעם שהיו נכנסים איתו לעימות או ויכוח 

היה אומר ‘עזבו, אני ממילא עם רגל אחת בקבר'. 
ההומור הזה מאוד מצא חן בעיני והתיידדנו. יום 
אחד במהלך קורס פוליגרף נסעתי איתו לאכול, 
חיים היה רמ"ח הפוליגרף ומנהל הקורס. הייתה 
איזו תחנת דלק קרוב לקריה, מכרו שם קבבים 

טובים...פתאום קלטנו שהשיעור צריך להתחיל. 
נכנסנו עם האוטו בשער שאין בו כניסה לאזרחים, 

ובפתח עומדת חיילת, היא לא מספיקה להסביר 
- וחיים פותח את החלון של האוטו, מוציא את 

הרגל, דופק איתה על החלון של הרכב וקורא 
בקול ‘רגל מעץ, רגל מעץ!' – מההלם היא פתחה 

את השער ונכנסנו". 
 KNOCK ON ש': “הוא תמיד היה אומר

."...WOOD

איש של ניגודים
בן עמי, כך עולה מהסיפורים, היה דמות 

דומיננטית הן בחקירות והן מחוץ להן. “חיים 
היה קודם כל דומיננטי מאוד, בעל נוכחות", 

מדגיש רהב. “לא היה נושא שלא הייתה לו דעה 
לגביו. הוא התבטא בדעתנות וחד משמעיות, 

לפעמים בניגוד לקווים...לא סוד שבאגף חקירות 
היו היתרים ללחץ פיזי מתון. ועדת לנדאו 

אשררה והמליצה למסד את הנושא, שנעשה 
באישור מדיני מלא. מדי חצי שנה חיים העלה 

בפניי לדיון את השאלה – האם יש ללכת למשרד 
המשפטים כדי להפוך את נושא הלחץ הפיזי 

המתון לחוקי. אני חשבתי שבעקבות מהלך כזה 
הכלים האלה יילקחו מאיתנו". 

קניג: “ הכרתי את בן עמי אחרי שעשיתי 
קורס פוליגרף. כרכז שנפצע בתפקידו חיים 

היה לדמות מופת. כחלק משיקומו הלך בן עמי 
ללמוד משפטים. הגעתי למטה כאיש צוות שכם, 
הסתכלתי עקום על אלה עם החלוקים הלבנים, 

שרק נותנים הוראות ולא מבינים את העבודה – 
זו הייתה התדמית. ואז הגעתי למטה..."

לייבו: “...והפכת לאחד מאלה עם החלוקים 
הלבנים".

קניג: “הוצבתי אצל בן עמי וגיליתי שהוא יודע 
מה זו עבודה, מה זה ערבים – רחוק מהתדמית 
שהייתה לנו כאנשי שטח על אנשי המטה. חיים 

היה אמון על הכנסתי לעבודה במטה. בניגוד 
לפעולותיי כאיש שטח, פתאום היה עלינו 

לחקור יהודים, תחום חדש לחלוטין. יש הרבה 
מחסומים. קל לטפל באויב, בערבי, פתאום 

צריך לטפל באחים שלך, ובנימה אישית – לי זה 

חיים בן עמי בפעילות מבצעית ברצועת עזה

"חיים היה קודם כל דומיננטי מאוד, 
בעל נוכחות, לא היה נושא שלא 

הייתה לו דעה לגביו. הוא התבטא 
בדעתנות וחד משמעיות, לפעמים 

בניגוד לקווים
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היה קשה יותר כי ההורים שלי היו בלח"י והם 
נרדפו ונחקרו על ידי "ההגנה" ופתאום אני חוקר 

יהודים.
זה הרקע להיכרות הראשונה שלי עם חיים, 

דמות מופת. הוא לא לימד כדי לצאת ידי חובה 
אלא היה חונך אמיתי, שנתן יד ופעל איתנו יחד. 

העניק חופש פעולה מהר מאוד, על אף שלכאורה 
זה כרסם בתפקידו. 

חוקרים מטבעם הם אנשים שהולכים פנימה, 
מן הכלל אל הפרט, נוברים בפרטים, בקטן, כמו 

שאומרים - אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. 
רק כשעולים לתפקידים בכירים אפשר לראות 

שהנחקר שלפניך הוא חלק ממשהו. כשאדם 
הוא רק חוקר הוא מסתכל על הנחקר כיעד, הוא 

האויב, הוא נשוא עבודתך. ואצל חיים בן עמי, 
שהיה אז - בשנת 79' - צעיר מאוד, גיליתי בן 
אדם. אולי בגלל שלמד משפטים ואולי בגלל 

שבחן כל דבר בראיית ההשלכות, במיוחד 
בתחום היהודי. אי אפשר לטפל באובייקט יהודי 
בלי להבין את האיש ואת נפשו וגם את הסביבה 
שממנה בא, את ההשפעות שהיו לה עליו ושיהיו 

לחקירה שלך עליה, כולל השלכות פוליטיות. 
כאיש שטח, זו הייתה פעם ראשונה שהבנתי 

שההסתכלות על הנחקר היא סינתזה של המבט 
פנימה והחוצה. 

עוד דבר על בן עמי - הוא היה דעתן, 
תקיף מאוד בהשמעת עמדותיו. אם היה 

אומר משהו שלא התקבל לא היה חושש 
לעלות לערכאות יותר גבוהות. באותה 

מידה הוא נתן חופש פעולה לכפופים לו 
להשמיע דעותיהם עד כדי ריב וצעקות. 

רגע אחד זעק “אתה חמור, אתה לא מבין, 
מי לימד אותך" - ודקה אחרי זה שתו 

כוסית ופרצו בצחוק

“עוד דבר על בן עמי - הוא היה דעתן, תקיף 
מאוד בהשמעת עמדותיו. אם היה אומר משהו 

שלא התקבל לא היה חושש לעלות לערכאות 
יותר גבוהות. באותה מידה הוא נתן חופש 

פעולה לכפופים לו להשמיע דעותיהם עד כדי 
ריב וצעקות. רגע אחד זעק “אתה חמור, אתה 

לא מבין, מי לימד אותך" - ודקה אחרי זה שתו 
כוסית ופרצו בצחוק.

כששמע שהצלחתי במשהו או קיבלתי העלאה 
– לא קרה שלא קיבלתי מחיים שיר שכתב, 

לרוב על גבי כריכה של ספר שנתן במתנה. הוא 
היה פייטן לא קטן. מבחינת חיים כל אירוע 

הצדיק הרמת כוסית, אבל הוא לא היה משתייני 
השירות. על בקבוקי יין הוא כתב חמשירים. כל 

פרשייה אצלנו מקבלת שם, והוא היה חורז משהו 
שקשור לשם".

יורם כהן, ראש השב"כ: רעב לחיים היית
חיים, איש שהחיות והחיוניות היו מאז ומעולם הצד הבולט ביותר שלו, עוזב אותנו באחת והולך אל ארץ החיים.

כך כתב ביאליק על בן עמי אחר – והדברים יפים כאז לבן עמי שלנו: “הוא היה כולו לב, מתוך לב זה פרץ חום 
ושטף את דבריו וחום זה פרץ כל מחיצה. ברית כרותה היא: דברים היוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב".

חיים עבר מהצנחנים, לאבטחה באל על ומשם היישר לשורות השב"כ כרכז שטח בנוציראת בלב רצועת עזה. 
ב-14 בדצמבר 1970 נזרק רימון לעבר מכוניתך מול בית הקברות בסג'עיה. גם הפציעה הקשה אותה נשאת על 

גופך עד יומך האחרון כנכה הראשון של שירות הביטחון הכללי, לא מנעה ממך להמשיך ולתרום בשורות השטח 
בשירות, כחוקר ובמעלה הדרך בסדרת תפקידים, עד שעמדת 17 שנה לאחר מכן בראש אגף החקירות.

חיים, תמיד היית חקרן ולמדן. משפטן, בוגר המכללה לביטחון לאומי, בעל תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית, 
לימודי מינהל עסקים בהרווארד. זאת לצד קורסים מקצועיים בשירות, הכשרה כבודק פוליגרף ועוד ועוד.

נדמה כי כשמיצית את מסלול החקירות, מינויך כראש אגף ההדרכה היה אך טבעי לך. בדרך זו המשכת לאחר 
יציאתך לגמלאות, הן כמנכ"ל אורט והן בהמשך כראש האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון. שוב מצאת את 

עצמך בונה את הדור הצעיר, משלב עוד ועוד אוכלוסיות בשירות משמעותי בצה"ל, מעצים עוד ועוד אוכלוסיות 
למנהיגות ופיקוד, או בקיצור – אותו חיים שהכרנו נוכח, דומיננטי, משפיע, עם החיוניות המתפרצת, שמולה אי 

אפשר להישאר אדישים.
רעב לחיים היית, לא פעם מילאת יותר מתפקיד אחד בעת ובעונה אחת. המקרה הבולט ביותר היה לעמוד בראש 

אגף המידע במקביל לתפקידך כראש אגף ההדרכה. זאת, למרות שלא גדלת במערך זה ולא הייתה לך השכלה 
רלוונטית בתחום. אבל אך טבעי היה שחיים, הלמדן, האוטודידקט שמחפש עוד ועוד אתגרים בחיים הקצרים, 

ירים גם כפפה זו.
סיפר אחד החוקרים שפעם, תוך כדי פעילות מבצעית, נחשף באופן בלתי אמצעי לצד האנושי האישי של 
משפחת המחבל. החוקר הצעיר, שהיה נסער, פגש במקרה את חיים ראש האגף שראה על פניו את סערת 

הרגשות. חיים התעניין במה שאירע ותוך כדי כך, פלט אחד החוקרים האחרים, “אתה תתרגל". חיים הרים את 
עיניו, נעץ מבט חמור בחוקר הוותיק ואמר לצעיר: “כאשר תתרגל - אני מציע לך לפרוש!".

נדמה שאירוע קטן ואנושי זה מגלם את מהותו של חיים, שלפיו ביטחון ואנושיות אינם סותרים האחד את השני. 
כמה סמלי שאתה עוזב אותנו כחיים - ראש האגף הביטחוני-חברתי. כן, זה הולך ביחד כי “נפש האדם - אחת 

היא", כפי שלימדנו הרמב"ם, היא הלוחמת, היא המפייסת, היא הלומדת והיא המלמדת, היא המעצימה והיא 
המרסנת.

חיים, כאשר התקבלת לשירות, נבחנת כמו כולנו בסדרה של מבחנים. נהוג היה אז לערוך מבחן פסיכולוגי של 
השלמת משפטים. את הביטוי “חיי אדם" השלמת - “הם מסכת אחת של מלחמת קיום ארוכה". ניבאת ולא ידעת 

מה ניבאת. את מלחמת הקיום שלך נשאת בנשיכת שפתיים, מבלי שאיש ידע את סבלך. מלחמת קיום זו באה אל 
סופה. 

חיים - לך לשלום, שירות הביטחון הכללי גאה בך ומצדיע לך, על חותם ומורשת שלא יישכחו.

חיים בן עמי עם חבריו באולפן לערבית
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ומה עם איזו התנגדות שקמה לבן עמי, אל מול 
אופיו הדומיננטי? מתברר שגם כאלה היו. “בן 
עמי היה דעתן ואין מה לעשות, יש שלא אהבו 
אותו", אומר חיים. “בכל דבר קטן, כשהייתה 

צצה בעיה, היה מרים טלפון לפרקליטות המחוז".
ש': “במערכות כאלה צוברים גם לא-אוהדים, 

וזה טבעי, במיוחד כשמתקדמים". 
לייבו: “דבר נוסף על חיים - הוא מונה לראש 

אגף המחשוב, והיה, יחד אתי, חבר מטה. 
התפלאתי נוכח המהירות שבה למד, מציג איזה 

תחום כאילו שהוא נולד בהיי-טק, המציא את 
המחשב. זה היה מדהים. אנשים מבחוץ היו 

חושבים שכל חייו הוא למד את התחום". 
ע': “זה היה איש שאי אפשר להתעלם ממנו, 

גם בשל קומתו וגם בשל קולו הרועם. בעל 
הרבה מאוד קשרי חברה מאוד מפותחים, החל 

מילדותו ברחובות ואילך. איש כבד, לא מסתדר 
עם האיברים הגדולים האלה... איש חביב, פתוח, 
איש רעים להתרועע – תלוי מה היה סוג הבילוי. 

ציר אחד – בילוי אינטלקטואלי – מוזיאונים, 
מוזיקה, ספרות- רוחל'ה משכה לכיוון הזה. חיים 

היה איש אינטליגנטי מאוד. מצד שני – הפן 
הקליל, אוהב לשבת בבר, לשתות, להתבדח 

בחברה גברית. חיים היה אוצר בלום של בדיחות 
- מרביתן מהחגורה ולמטה. 

זה היה איש שאי אפשר להתעלם ממנו, 
גם בשל קומתו וגם בשל קולו הרועם. 

בעל הרבה מאוד קשרי חברה מאוד 
מפותחים, איש חביב, פתוח, איש רעים 

להתרועע. ציר אחד - בילוי אינטלקטואלי 
- מוזיאונים, מוזיקה, ספרות, מצד שני - 
הפן הקליל, אוהב לשבת בבר, לשתות, 

להתבדח בחברה גברית

לייבו: “הוא היה איש של ניגודים. הייתה לו נפש 
רגישה, הרבה פעמים ראיתי אותו על סף דמעות 

וזה מפתיע מאדם כזה – שני מטר גובה, מטר 
רוחב, דיבור בטון של צבא". 

ש' ממהר להסכים: “כמי שהיה צמוד אליו הרבה 
שנים, הכרתי את משפחתו. האהבה והמסירות 

שלו להורים ולאשתו רוחל'ה הייתה מדהימה. 
איש משפחה עם מסירות נדירה. היו בו לב 

ודמעה ואהבה שמילאו את הגוף הגדול הזה". 
רהב: “היה לו גם מזל - שעבודתו הייתה קרובה 

לבית, ואפשרה לו להגיע הרבה הביתה, אחרת 
הוא לא היה מחזיק מעמד. היו כאלה שרטנו על 
כך ואמרו שבשירות צריך לתת את הכול - אבל 

אצלו לא היה דבר כזה – הוא מצא את הדרך 
לא לפגוע בעבודה וגם לשמור על הקדושה של 

 ."המשפחה

אבי דיכטר, ראש השב"כ לשעבר: הקרבת חייל כדי להציל מלך
“חיים, תפסת אותנו לא מוכנים. אתה, שתמיד הקפדת לעדכן מתי אתה מגיע למשרד ומתי אתה עומד לעזוב, 
הפעם הפתעת אותנו. כבר התרגלנו לכך שאחת לכמה שנים אתה נכנס ל"שיפוצים" של הגדם, כדי שאותה 

פרוטזה סרבנית תתלבש טוב ותשלים את הרגל - והפרוטזה נכונה והשלימה את אותה רגל שאיבדת בדיוק לפני 
42 שנה, כאשר עשית דרכך מנחל עוז לעזה. מחבל שהמתין בצד הכביש החוצה את שכונת סג'אעיה, השליך 

 לעברך רימון יד שניפץ את שמשת הרכב ונחת על הרצפה ליד רגליך.
בקור רוח של צנחן לוחם, הנחת את כף רגלך על הרימון והמתנת לפיצוץ. מה לעשות, רימון שנופל בשנייה 

השנייה, מתפוצץ ברביעית...נהגת לומר שהקרבת רגל כדי להציל גוף. ואני אומר לך שהקרבת חייל כדי להציל 
 מלך, שכן לימים, הפכת למלך החקירות בשב"כ:

כבר ב-1977, כשרימוני יד כמו זה שפגע בך עברו מעזה למשולש בישראל כדי לבצע פיגועים בלב המדינה, הובלת 
חקירה כחוקר צעיר למדי וחשפת את המחבלים, אלה ממשפחת חג' יחיא בישראל, ומבחוח מג'באליה, שקרוב 

 משפחתו שהיה אז ילד הפך לימים לרוצח בחמאס - אשר חוסל בסופו של דבר בדובאי בידי מלאכי שרת.
והמרגל מרקוס קלינגברג מהמכון בנס ציונה, שעמד להיות מזוכה בחקירה אחרי שעבר בדיקת פוליגרף. אלא 

 שאתה התעקשת והצלחת לשכנע את כולם שהאיש מרגל. והוא אכן הודה בריגול.
כמנהל ידעת גם לפרגן לפקודים שלך, בתוכם גם אני, כשעשו מלאכתם נאמנה ואף מעבר לכך. כשחוקרי הרוצח 

ח'אלד ג'עידי בעזה הצליחו לפצח אותו אחרי שאתה ישבת עמו שעה ארוכה הישרת מבט ואמרת להם כל הכבוד, 
או בשפתך המקצועית, “סחתיין, איך עשיתם זאת?" שאלת, והם ענו לך בפשטות: “לידך תחקרנו אותו בערבית 

 ספרותית וכשעזבת, עברנו לערבית מדוברת..."
חיים, הפתעת אותנו בעזיבתך הפתאומית, כל כך הרבה דברים שיש לומר לך לו היית נשאר עמנו, כבר לא נוכל 

 לומר.
אני יודע שאפילו רוחל'ה, רעייתך, שמלווה אותך עוד מימי החברות, כשהייתה ליד מיטתך אחרי הפציעה, ועד 

 להקמת המשפחה עם ירון, יעל והנכדים - אפילו אותם הפתעת.
 ואיני מעז כלל להשוות בין כאב ההפתעה שלהם, לזה שלנו, חבריך לדרך.

 אפילו את אחיך עודד, שתמיד נוהג להציג עצמו בפני כאחיו של חיים, אפילו אותו הפתעת.
  איבדנו איש גדול:

 • גם גדול מידות
 • גם בעל קול גדול

 • אך בעיקר גדול במעשיו למען המדינה
יהי זכרו ברוך".

חיים בן עמי בפעילות מבצעית ברצועת עזה
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יצחק אילן, סגן ראש השב"כ לשעבר: משכמו ומעלה, ומבס ומטה
היום באתי לדבר על חיים. באתי לדבר על דברים שלא יכולתי לדבר לפני כן. באתי לדבר על גיבור ישראל, איש 

אמיץ ונועז, ששירת את מולדתו בנאמנות מוחלטת, במסירות ובאהבה רבה.
מה שנאמר על מלך שאול בספר שמואל א' יאה גם לחיים: “בחור וטוב... משכמו ומעלה, גבוה מכל העם". ואני רוצה 
להוסיף שחיים בלט לא רק בגובהו, אלא גם בקולו היה משכמו ומעלה, ובמילים אחרות, “מבס ומטה". קולו הרועם 

הדהד במתקני החקירות ולא דלתות סגורות ולא חומרי אטימה מנעו זאת.
חיים היה חוקר אולטימטיבי. הופעתו המרשימה וקולו הרועם היו רק כעזר לתחכומו, לחוכמתו, לתבונתו ולהבנתו 

את נפש האדם. גם היום אין אפשרות לגלות הכול, ולכן דעו שעל כל טפח שנספר על חיים, יש טפחיים שעדיין לא 
ניתן לספר.

חיים ניהל את חקירת המחתרת היהודית. החקירה הייתה קשה ומורכבת, אך הצוות שהרכיב חיים והניהול היצירתי 
והחריג של החקירה על ידי חיים שברו את חומות השתיקה ופרשו את יריעת הפרשה לכל אורכה ולכל רוחבה. 

אפילו הנחקרים, אנשי המחתרת, היו מלאי הערכה לחיים על ניהול החקירה, וזה לא עניין של מה בכך.
למרות שספרו של מרקוס קלינברג, “המרגל האחרון", לא מדייק בפרטים, ניתן לקבל ממנו מושג על השתלשלות 

החקירה ועל הודאתו שנתן לחיים. גם בחקירת מרדכי וענונו תרם חיים את חלקו הצנוע, קיבל ממנו הודאה חלקית, 
אשר סייעה מאוד בהמשך החקירה. 

גם שבתאי קלמנוביץ' לא נמלט מקולו הרועם של חיים, אשר השגיח על החקירה כראש אגף החקירות. לימים, 
כאשר קלמנוביץ' טען טענות שווא שהודאתו נגבתה בעינויים, רחמנא ליצלן, שמח חיים לגלות לאנשי הפרקליטות 

שבאו למשרדו להתכונן למשפט הזוטא, שלא מני ולא מקצתי: חוץ מלדבר איתו הוא אישר רק שישחקו איתו 
משחק שח, וגם זה לבקשת הנחקר, והיה גאה שלא רק בחקירה אלא גם במשחק השח גברו עליו חוקריו.

הפן האנושי והרגיש של חיים, שהסתתר מאחורי המראה הקשוח והמחוספס, באו לידי ביטוי בחקירות רבות. 
ניתן להזכיר את החקירה של פדויי שבי ממלחמת לבנון הראשונה, שנפדו ב-1985. ברור שהחקירה שלהם לא 
יכלה להתנהל כמו זו של נחקר רגיל. באחת החקירות ניסה חיים לשכנע פעיל ימין קיצוני בלהט שהם אחים, 

למרות השקפותיהם השונות. עד כדי כך הוא נשמע אותנטי שהחוקר שהיה איתו, חיים קניג, אמר לו בצחוק בתום 
החקירה שאפילו הוא כמעט השתכנע שהם באמת אחים. חיים ענה ברצינות שהוא התכוון לכל מלה שאמר... 

ב-1988 נחטף מטוס באוסטיה הצפונית. ראש הקג"ב שניהל את המו"מ עם החוטפים תיעל אותם להחלטה שהיעד 
הרצוי מבחינתם הוא ישראל, מתוך אמון שאנחנו, הישראלים, יודעים לטפל במטוסים חטופים. במקביל ביקש 

מנהיג ברית המועצות מיכאיל גורבצ'וב שנאפשר את נחיתת המטוס ונטפל בו. אפילו האופטימיסטים המושבעים 
ביותר לא העלו על דעתם שחיים יצליח לקבל את כניעתם של החוטפים מיד עם נחיתת המטוס, כאשר שכנע 

אותם באמצעות מגן דוד שמופיע על גבי תעודת הנכה שלו, שהם נמצאים בישראל ואין להם יותר מה לחשוש. 
לשמחתנו, ההיערכות הגדולה של סיירת מטכ"ל הייתה לשווא.

הטיפול במטוס החטוף לשביעות רצונה של ברית המועצות הפשיר במידת מה את היחסים הצוננים איתנו, וכמחווה 
הם החזירו לנו את בניין השגרירות שלנו במוסקבה, הרבה לפני חידוש היחסים הדיפלומטיים הפורמאליים.  

חיים היה אחד המומחים הגדולים בפוליגרף. גם כאשר מונה לראש אגף, הוא לא ויתר על ההרצאה של השיעור 
המרכזי, החשוב ביותר בתחום הפוליגרף, העביר אותה בעצמו ווידא שכל החניכים הבינו והפנימו אותה. אני עדיין 

שומר את רישומי ההרצאה, למרות שדפיו הצהיבו עם הזמן.
חיים מונה להוביל את אגף החקירות בתקופה של משבר קשה בשב"כ, אחרי פרשת קו 300, ומשבר קשה באגף 

החקירות, אחרי פרשת עזאת נאפסו, ובעיצומם של דיוני ועדת לנדאו על שיטות החקירה בשב"כ. אני זוכר את 
התקופה. אפילו בתוך הבית שלנו, בתוך השב"כ, לא בדיוק סיפרנו שאנחנו שייכים לאגף החוקרים, כי החוקרים 

היו כמעט “מוקצים" ואפילו ריחפה עמדה באוויר שאין אפשרות להשאיר את תחום החקירות בשב"כ ויש להעבירו 
למשטרה.

תוך כדי דיוני הוועדה, חיים נאלץ להתמודד עם משבר נוסף באגף, כאשר מת נחקר באחד ממתקני החקירות. סוף 
המשבר היה פיטוריו של סגנו וחברו הטוב וזעזוע נוסף באגף. חיים עמד בטלטלה זו בצורה מעוררת כבוד. הדו"ח 

של ועדת לנדאו התפרסם בנובמבר 1987 וחיים נרתם ליישומו המיידי. ואז, כעבור חודש, פרצה האינתיפאדה 
הראשונה... מתקני החקירות גדשו בעצורים והחוקרים נדרשו להביא תוצאות כדי לסכל טרור אכזרי נגד מדינת 

ישראל. חיים עמד בראש המערכה לאפשר לחוקרים למלא את משימתם במגור הטרור.
אחרי שחיים עזב את אגף החקירות, הוא ניהל את אגף ההדרכה ואת מערך המידע בשב"כ. סוד גלוי הוא כי 

הצלחותיו של השב"כ בתחום הלחימה בטרור מושגות, בין היתר, באמצעות מחשוב חזק ביותר. אבל לא כולם 
יודעים שחיים הוא שהחל את המהפכה בתחום המחשבים בשב"כ, כאשר הגדיל במידה ניכרת את תחומי פעילותו, 

הקים מחלקות חדשות וגייס כוח אדם איכותי למחלקות אלה.
חיים היה חבר אמיתי שנחלץ לעזור בבעיה קטנה כגדולה. חיים שמר על החברות לאורך שנים וניסה לסייע גם 

אחרי שעזב את השירות בתפקידיו השונים. 
נזכור את חיים לעד כחוקר דגול, משכמו ומעלה. תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, אמן.

גדעון מיטשניק | סא“ל )מיל'(, לשעבר 
רע“ן ההיסטוריה והמורשת בחמ“ן ורע“ן 

במחלקת ההיסטוריה בצה“ל;
gidim2007@gmail.com

 אפריל
בלילה שבין 9 ל-10 באפריל 1973

נערך מבצע “אביב נעורים“ לחיסול בכירי הפת“ח, מפקדות 
טרור ומחסני ומתקני ייצור אמל“ח בביירות. המבצע נערך 
אמ“ן  סוכנויות  ידי  על  שנאסף  מדויק,  מודיעין  בסיס  על 
והמוסד, ובו נטלו חלק סיירת מטכ“ל, כוחות צנחנים וכוח 

השייטת.

 מאי
11 במאי 1960

במאי,  ב-21  לארץ  והבאתו  אייכמן  אדולף  של  חטיפתו 
מורכב  במבצע  לארץ  ונחטף  בארגנטינה  שנלכד  לאחר 

וחשאי של המוסד בסיוע השב“כ.

18 במאי 1965
משפט  לאחר  נתלה  בדמשק“,  שלנו  “האיש  כהן,  אלי 
שנות  בראשית  גויס  מצרים,  יליד  כהן,  סגורות.  בדלתיים 
ה-60 ליחידה מבצעית של אמ“ן ונשלח לארגנטינה לבניית 
לדמשק  הגיע  הוא  לסוריה.  יציאה  לטובת  כיסוי  סיפור 
ב-1962 והצליח “להתברג“ בצמרת המשטר הסורי ולספק 
עברה  ב-1964,  בהמשך,  ואיכותי.  רב  ומדיני  צבאי  מידע 

הפעלתו לידי “המוסד“.

 יוני
5 ביוני 1967 

הערביים שפתח  להשמדת שדות התעופה  “מוקד“  מבצע 
חילות  על  אדיר  מידע  היקף  הימים.  ששת  מלחמת  את 
ידי כלל גופי המודיעין במטרה  האוויר הערביים נאסף על 
באופן  שלהם  התורפה  ונקודות  יכולותיהם  את  להכיר 

מיטבי. על פיו נבחרה גם שעת התקיפה.

12-9 ביוני 1955
מבצע “ירקון“. מבצע סיור העומק הראשון של צה“ל בסיני 
לאיסוף מודיעין שטח וקרקע והמבצע הראשון שבו פעלו 
במשולב חילות האוויר, הים והחי“ר. מטרת המבצע הייתה 
של  המערבי  החוף  לאורך  ולרק“מ  לרכב  עבירות  לבחון 
מפרץ אילת בין דהב לעין פורטגה. אנשי הכוח היו לוחמים 

ולא אנשי מודיעין, אך אופי המשימה היה מודיעיני. 

21 ביוני 1972
קצינים  לחטיפת  מטכ“ל  סיירת  מבצע של   .3 ארגז  מבצע 
בין  הסורי.  בשבי  שהוחזקו  טייסים  שחרור  לשם  סורים 
חמשת הקצינים הסורים שנלכדו נכללו תא“ל ושני טייסים 
קציני מבצעים  ושני  האוויר  חיל  ממודיעין  סא“ל  בדרגת 

בדרגת אל“מ.

30 ביוני 1948
תוך  הישראלית  המודיעין  קהילת  “לידת“  תהליך  תחילת 
)ש“מ(,  הצבאי  המודיעין  שירות  גופים:  לשלושה  חלוקה 
השב“כ - כש“י פנימי )“מחץ“(, המחלקה מדינית במשה“ח 

)“דעת“(. 

מנהרת הזמן
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)בהוצאת עם עובד(. הספר, תרגום של הגרסה 
האנגלית “Operation Mincemeat“, מתאר 

מבצע הונאה שביצע המודיעין הבריטי נגד 
כוחות הציר. מטרת המבצע: לשכנע את ראשי 

הציר כי בכוונת כוחות בעלות הברית לפלוש 

זכרו של לוחם המוסד הנועז ואיש ל
המשפחה המסור, יעקב )מיו( מידד.

ב-2010 יצא בעברית הספר “מבצע קציצה: 
פרשיית הריגול האמיתית ששינתה את מהלכה 
של מלחמת העולם השנייה“ מאת בן מקנטייר 

לאירופה מדרום דרך יוון ולא דרך סיציליה. את 
המבצע הגו והוציאו לפועל שני קציני המודיעין 

 MI5 )Military Intelligence-הבריטי, ה
5(, סגן כריסטופר צ'ולמונדליי וסגן אלוף יואן 

מונטגיו, והוא נחשב לאחד ממבצעי ההונאה 
המודיעיניים המוצלחים והחשובים ביותר 

במלחמת העולם השנייה ובהיסטוריה הצבאית 
המודרנית. גם איאן מונטגיו, יהודי מהבכירים 
ביותר במודיעין הבריטי, כתב על הפרשה ספר 
בשם "האיש שלא היה ולא נברא", שיצא לאור 

בעברית בהוצאת קרני בשנת 1959.

רקע היסטורי: הבטן הרכה של הציר
בשלהי 1942 הצליח הגנרל הבריטי מונטגומרי 

להביס את “שועל המדבר“, הגנרל הגרמני 
רומל, בקרבות אל-עלמיין במצרים. פלישתן 

המוצלחת של בעלות הברית למרוקו ולתוניסיה 
סייעה אף היא בהחלשת אחיזתה של גרמניה 
ובהשלמת השתלטותן על חוף צפון-אפריקה, 

מקזבלנקה שבמרוקו עד אלכסנדריה 
שבמצרים. עקב כך, בראשית 1943 החלו 

מאזני המלחמה לנטות לטובת בעלות הברית; 
לאחר שנתיים וחצי של קרבות קשים, נבלם 

המומנטום הגרמני. 

וינסטון צ'רצ'יל ראה בסיציליה את 
“הבטן הרכה של הציר“ והחל לקדם את 
פלישת בעלות הברית אליה. זאת מתוך 

ראייה אסטרטגית כי הצלחת המהלך 
תוביל לשחרור איטליה מהשלטון 
הפשיסטי, תסיט כוחות גרמניים 

מהחזית המזרחית, תאפשר להתכונן 
לפלישה לצרפת ותהווה צעד ראשון 

לשחרור אירופה כולה.

ראש ממשלת בריטניה וינסטון צ'רצ'יל ראה 
בסיציליה את “הבטן הרכה של הציר“1 

והחל לקדם את פלישת בעלות הברית אליה. 
זאת מתוך ראייה אסטרטגית כי הצלחת המהלך 

תוביל לשחרור איטליה מהשלטון הפשיסטי, 
תסיט כוחות גרמניים מהחזית המזרחית )שבה 
עמד “הצבא האדום“ באותה עת בפני תבוסה(, 
תאפשר להתכונן לפלישה לצרפת ותהווה צעד 

ראשון לשחרור אירופה כולה.
ב-22 בינואר 1943 אישרו צ'רצ'יל והנשיא 

האמריקני פרנקלין רוזוולט את “מבצע האסקי“ 
)Husky(, הוא שם הקוד לפלישה לסיציליה. 

הגנרל האמריקני אייזנהאואר אף החל בכתיבת 
הפקודות למבצע. ואולם, בנקודת זמן זו, הבעיה 

המרכזית שעמדה בפניה בעלות הברית, כפי 
שמציין מקנטייר, הייתה “כיצד לשכנע את 

האויב שבעלות הברית אינן מתכוונות לעשות 

האיש שלא 
היה שם

מבצעי הונאה מודיעיניים - 
מבט למלחמת העולם השנייה

ראש ממשלת בריטניה וינסטון צ'רצ'יל ראה 
בסיציליה את “הבטן הרכה של הציר“

תומר רוזנר | קצין מודיעין לשעבר

תכנית הולכת שולל כלל-עולמית, חסר בית שלגם רעל עכברים וגופה בתחפושת -
את “מבצע קציצה“, אחד ממבצעי ההונאה המודיעיניים המוצלחים בהיסטוריה 

הצבאית המודרנית, כבר הפכו בהוליווד לשובר קופות
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דוד אלעזר ומשה דיין. “היערכות פלצתית" של כוחות מצריים
את מה שכל מי שמחזיק בידיו אטלס יכול 

להבין שהן חייבות לעשות“.2
הבריטים למדו מהמודיעין שברשותם כי 

גרמניה הנאצית מייחסת חשיבות אסטרטגית 
רבה לסיציליה ולהגנה עליה. בדו“ח מודיעין 
גרמני שנערך בראשית פברואר 1943 עבור 

הפיקוד העליון של הכוחות המזוינים הגרמניים, 
ויורט על ידי המודיעין הבריטי, נכתב בבירור: 

“רעיון הוצאתה של איטליה מן המלחמה לאחר 
השלמת המערכה באפריקה, על ידי התקפות מן 
האוויר ומבצע יבשתי, ניצב בראש סדר היום של 
הדיונים האנגלו-סקסיים ... סיציליה היא היעד 

הראשון המתבקש“.3 )ההדגשה שלי(.

יסודות המבצע: דרושה גופה טרייה
מקור הרעיון שעל בסיסו יצא לפועל “מבצע 

קציצה“ במזכר שהוציא ראש המודיעין הצבאי 
של הצי הבריטי, אדמירל ג'ון גודפרי עוד 

בספטמבר 1939, ראשיתה של מלחמת העולם 
השנייה. במסמך העלה גודפרי 51 הצעות שונות 

ל“החדרת רעיונות לראשי הגרמנים“, קרי, 
הונאה, בהן הצעה מספר 28: “ההצעה הבאה 

מופיעה בספר פרי עטו של בזיל תומפסון ]איש 
ביון בריטי בולט מתחום הריגול הנגדי, ת“ר[: 

להשליך גופה לבושה במדי טייס, ובכיסיו 
שדרים, על החוף, כביכול מניסיון צניחה כושל. 

למיטב הבנתי, אין כל קושי להשיג גופות מבית 
החולים של הצי, אך כמובן שזו חייבת להיות 

גופה טרייה“.4
ביוני 1941 הקים צ'רצ'יל את “מחלקת הפיקוח 

של לונדון“, בפיקודו של מפקח ההונאה, סגן 
אלוף ג'ון בוואן, שייעודה היה “לגבש תוכניות 

הולכת שולל כלל-עולמיות, שמטרתן לגרום 
לאויב לבזבז את משאביו הצבאיים“.5

משהחל להתרקם “מבצע האסקי“, החלו בוואן 
ואנשיו לגבש את “מבצע בארקלי“, תוכנית 
הונאה שיעדה לשכנע את מעצמות הציר כי 

במקום לתקוף את סיציליה בלב הים התיכון, 
מתכוונות בעלות הברית לפלוש ליוון במזרח 
ולאי סרדיניה ולדרום צרפת במערב. מטרת 

המבצע הייתה לגרום לגרמנים לתגבר את 
כוחותיהם בבלקן, בסרדיניה ובדרום צרפת 

ולהותיר בסיציליה –יעד הפלישה האמיתי - 
כוח מגן קטן, או למצער, להתפרס על פני חזית 

רחבה. 
בשלהי ספטמבר 1942, אירע לבעלות הברית 

אירוע בלתי-מתוכנן הדומה לכתוב בהצעה 
מספר 28 של גודפרי – מטוס של חיל האוויר 

הבריטי התרסק מול חופי קאדיס שבחוף 
האוקיינוס האטלנטי של ספרד. אחד הנספים 

בהתרסקות, קצין מהצי הבריטי, סגן טרנר, 
נשא בכליו איגרת למושל גיברלטר מאת הגנרל 

האמריקאי אייזנהאואר ובה פרטים על פלישתן 
הצפויה של בעלות הברית לצפון אפריקה 

)שהייתה אמורה להתרחש בנובמבר 1942(.
הגופה, אשר נשטפה לחוף, התגלתה על ידי 

הרשויות הספרדיות, והועברה )יחד עם המכתב 
שהיה בכיסה( לידי הקונסול הבריטי. למרות 
היות ספרד של פרנקו “ניטראלית“, פקידים 

בכירים במנגנון הספרדי היו בעלי עמדות פרו-
גרמניות וקיימו קשרי עבודה עם המודיעין 

הגרמני. בשל כך, גופת הקצין עברה בבריטניה 
ניתוח מקיף שלאחר המוות, אשר הראה כי ככל 

הנראה המכתב לא נפתח.
עם זאת, משדרים שיירט המודיעין הבריטי 

עלה כי מסמכים שהיו על גופת קצין מודיעין 
צרפתי שנספה אף הוא באותה התרסקות, לואי 

דניילו, הגיעו לידי סוכן ביון איטלקי, שהעביר 
העתק מהם למודיעין הגרמני. המסמכים של 

דניילו כללו גם הם התייחסות לפלישה הצפויה 
של בעלות הברית לצפון אפריקה, אך למזלן של 

בעלות הברית, הגרמנים לא ייחסו למידע זה 
חשיבות רבה.6  

ביוני 1941 הקים צ'רצ'יל את “מחלקת 
הפיקוח של לונדון“, שייעודה היה 
“לגבש תוכניות הולכת שולל כלל-

עולמיות, שמטרתן לגרום לאויב לבזבז 
את משאביו הצבאיים“

ייזומו והוצאתו לפועל של המבצע: 
שתי נקודות תורפה של המודיעין 

הגרמני
צ'רלס כריסטופר צ'ולמונדליי היה סגן צעיר 

בחיל האוויר הבריטי, שסופח לשירות המודיעין 
 B1A ושירת במסגרתו במחלקת ,MI5 הבריטי

אשר ייעודה העיקרי היה להפעיל מרגלי אויב 
שנפלו בשבי הבריטי כסוכנים כפולים.

לאחר החזרת גופתו של סרן טרנר מספרד, 
ובהשראת מזכרו של גודפרי מ-1939, 

צ'ולמונדליי הציג ב-31 באוקטובר 1942 
ל“ועדת העשרים“ )ועדה שהורכבה מנציגי 

זרועות המודיעין השונות בבריטניה והתכנסה 
 MI5-על בסיס שבועי, שצ'ולמונדליי היה נציג ה

בה( את תכניתו “למסור מסמכים בעלי אופי 
סודי ביותר לידי האויב“:

“מאחד מבתי החולים בלונדון נלקחת גופה... 
היא מולבשת במדי חיל היבשה, הצי או חיל 

האוויר, בדרגה המתאימה. ממלאים את 
הריאות מים ותוחבים את כל המסמכים לכיס 

פנימי. אחר כך משליכים את הגופה ממטוס 
של משמר החופים במיקום המתאים, שם 

ישאו אותה הזרמים אל החוף בשטח אויב. 
עם המצאה, יניח האויב מן הסתם שאחד 

ממטוסינו יורט או אולץ לנחות, וכי זה אחד 
מנוסעיו... המידע המועבר במסמכים יכול 

לשאת אופי סודי הרבה יותר מכל מה שאפשר 
להעביר באפיקי B1A הרגילים“.7  

יו“ר “ועדת העשרים“, ג'ון מסטרמן הורה 
לצ'ולמונדליי לבדוק את ההיתכנות לביצוע 

תוכניתו באחת מזירות המלחמה. מאחר שעל 
פי המתווה שהוצע, הגופה הייתה אמורה להגיע 

ליעדה בדרך הים, הוטל על נציג המודיעין של 
הצי בוועדה, סגן אלוף יואן מונטגיו, לסייע 
לצ'ולמונדליי בפיתוח הרעיון. מונטגיו היה 

עורך דין ידוע, נצר למשפחת בנקאים יהודיים. 
הוא עמד בראש מחלקת M17 של מודיעין 

הצי, שהייתה אמונה על הטיפול במידע שנגע 
לצי הבריטי. מקור המידע, שהכינוי שנתנו לו 

הבריטים היה “אולטרה“, היה בשדרים של 
הגרמנים שהוצפנו על ידי מכונת הצפנה שכינויה 

היה “אניגמה“. פיצוח הצופן של ה“אניגמה“ 
על ידי אנשי המודיעין הבריטי, נחשב לאחד 

מסודות המלחמה הרגישים ביותר של בעלות 
הברית.8

בשעה ש“מבצע בארקלי“ הלך והתגבש, החלו 
מונטגיו וצ'ולמונדליי לקדם את המבצע שלהם. 

ראשית, הם פנו להשיג גופה. לאחר מאמצים 
בנושא, הצליחו לשים את ידם על גופה של חסר 

בית ממוצא וולשי, גלינדר מייקל, יליד 1919 
אשר ב-28 בינואר 1943 נפטר בלונדון כתוצאה 

מהרעלת זרחן שמקורת בבליעת כמות גדולה 
של רעל עכברים. היתרון בגופתו של מייקל 

היה כפול: הראשון, הוא היה נווד, ערירי; שנית, 
סיבת המוות המדויקת, שרידי זרחן, הייתה 
קשה לאיתור בניתוח שלאחר המוות )אשר 
הבריטים יצאו מתוך נקודת הנחה כי יערך 

לגופה לאחר מציאתה(. 
ב-4 בפברואר הציגו מונטגיו וצ'ולמונדליי 

ל“ועדת העשרים“ את התוכנית במתכונתה 
החדשה, תחת השם “מבצע קציצה“- הטלת 

הגופה למי האוקיינוס האטלנטי במטרה 
שתיסחף לחופי ספרד ועליה מסמכים 

“חשובים“, שאמורים היו לא רק להסיח את 
דעתם של הגרמנים מהיעד האמיתי של פלישת 

בעלות הברית )סיציליה( אלא גם להציג את 
היעד האמיתי כ“יעד כיסוי“, מלכודת ותו 

לא. מטרת השקר הכפול הזה הייתה להבטיח 
כי כאשר הגרמנים אכן יגלו את ההכנות 

האמיתיות למתקפה על סיציליה, הם יניחו שהן 
חלק מתוכנית הונאה.

הצלחת התוכנית נשענה על שתי נקודות 
תורפה של המודיעין הגרמני אשר זוהו בידי 

בכירי המודיעין הבריטי: השתתקות וצייתנות. 
הבריטים סברו כי “כל אימת שהרשויות דרשו 

דיווחים בנושא מסוים, שירות המודיעין 
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החשאי הגרמני לא נרתע מלהמציא דיווחים 
המושתתים על מה שהיה סביר, לדעתם“. 

בו בזמן, כאשר קיבל הפיקוד הנאצי דיווחי 
מודיעין סותרים, הוא “נטה להאמין לזה שתאם 

יותר את תפיסותיו המגובשות ממילא“.9 
“מבצע קציצה“ אושר ע“י “ועדת העשרים“. 

כתוצאה החלו מונטגיו וצ'ולמונדליי “להפיח 
חיים“ בגופה, מתוך הבנה כי “כל פרט זעיר 

שבזעירים ייבחן על ידי הגרמנים“.10 הגופה 
הפכה למייג'ור )רב סרן( וויליאם מרטין מחיל 

הנחתים המלכותי הבריטי. היא צוידה בכל 
הנדרש: מדים, דרגות, תעודת קצין, מכתבי 

אהבה ותמונה של ארוסתו המתגעגעת, 
כרטיסים למופע בידור, מכתבים מהבנק, 

כרטיס אוטובוס משומש, שטרות כסף ועוד.
לבסוף, הושמו בתיקו של מייג'ור מרטין שני 
מכתבים שהיו לב ליבו של “מבצע קציצה“ - 

המכתב הראשון נכתב על ידי סגן ראש המטה 
הכללי האימפריאלי, ארצ'יבלד ניי, ומוען לגנרל 

הרולד אלכסנדר בטוניסיה, וכלל מידע לפיו 
בכוונת בעלות הברית לפלוש ליוון ולסרדיניה 

ובמקביל להשתמש בסיציליה כיעד כיסוי; את 
המכתב השני כתב לורד לואי מאונטבאטן, 
מפקד “המבצעים המשולבים“, לסר אנדרו 

קנינגהם, המפקד העליון של הכוחות הבריטיים 
בים התיכון, והוא כלל רמיזה על פעילות 

אמפיבית עתידית בסרדיניה.
כתיבת שני המכתבים הללו ארכה למעלה 

מחודש תמים, כאשר כל תו ומילה בהם אושרו 
בידי הדרגים הבכירים ביותר בקרב שירותי 
המודיעין הבריטיים, דבר שהוביל לויכוחים 

ולמתיחות בין מונטגיו וצ'ולמונדליי לבין אותם 
בכירים.

ב-13 באפריל 1943 אושר המבצע )ותכולת 
המכתבים( בידי ועדת ראשי השירותים 

הבריטית. מקץ יומיים צ'רצ'יל, ראש ממשלת 
בריטניה, נתן אור ירוק למבצע, אך התנה את 

ביצועו בקבלת אישור מגנרל אייזנהאואר 
האמריקאי, שפלישתו לסיציליה עתידה להיות 
מושפעת עמוקות מהצלחת או כישלון המבצע; 

זה האחרון העניק אף הוא את אישורו.
לאחר אישור המבצע באופן סופי ע“י צ'רצ'יל 

וסיום “בריאתו“ של מייג'ור מרטין, עלתה 
השאלה היכן יש להשליך את הגופה כך 

שתימצא ושהמסמכים שעליה יגיעו בסופו 
של דבר למודיעין הגרמני. עוזר הנספח 

הימי בשגרירות הבריטית במדריד, סלוודור 
אוגוסטוס גומס-ביר, יעץ כי המקום האידיאלי 
לכך יהיה סמוך להואלבה, נמל דיג בחוף ספרד, 

בשפך הנהר טינטו לאוקיינוס האטלנטי, היות 
ו“ההשפעה הגרמנית בהואלבה חזקה ביותר“11, 
בין היתר בשל קהילה גרמנית גדולה ופטריוטית 

שהתגוררה בה, שחלק מחבריה, ובראשם 
אדם בשם אדולף קלאוס, היו סוכנים פעילים 

וחשובים של המודיעין הגרמני.
משהוסכם על מקום השלכת הגופה, התעוררה 

השאלה כיצד יש לבצע זאת, שכן על הגופה 
היה להיסחף לחוף הואלבה בלי לעורר חשד. 

בין היתר נבחנה האפשרות להטיל את הגופה 
ממטוס, רעיון שנפסל בשל החשש כי הגופה 

תינזק באופן בלתי הפיך. רעיון אחר היה להביא 
את הגופה לקרבת החוף באמצעות ספינת 

צי. רעיון זה נפסל בשל הבולטות של כלי שיט 
שכזה. לבסוף הוחלט להשתמש בצוללת, אשר 

אמורה הייתה להטיל את הגופה סמוך לחוף 
בחסות חשכת הלילה, ואם המים לא יהיו די 
עמוקים תועבר הגופה בסירת גומי לנקודה 

קרובה יותר לחוף.

כאשר קיבל הפיקוד הנאצי דיווחי 
מודיעין סותרים, הוא “נטה להאמין לזה 

שתאם יותר את תפיסותיו המגובשות 
ממילא

הצעד הבא היה מציאת דרך להוביל את הגופה 
במשך מסעה בצוללת בלא שתיפגע “טריותה“, 

ובלי שקיומה ייחשף בפני צוות הצוללת.  צ'רלס 
פרייזר-סמית' מענף “Q“, ספק האביזרים של 

השירות החשאי הבריטי, פיתח לצורך זאת 
מיכל אטום מיוחד בו הושמה הגופה במהלך 

השיט.12 

ב-19 באפריל 1943 יצאה לדרכה הצוללת 
“סראף“ תחת פיקודו של סגן ביל ג'וול מנמל 

הולי-לוך בסקוטלנד, ובבטנה המיכל עם גופת 
“מייג'ור מרטין“. חרף כברת הדרך שעבר בגלגול 

המבצע, מונטגיו חשש כי כישלונו, בין אם 
בשל תקלה ב“סראף“ ובין אם עקב חשד מצד 

הגרמנים במהימנות המסמכים, יחשוף את 
כלל מבצע ההונאה לקראת הפלישה לסיציליה, 
ויוביל ל“תוצאות הרות אסון ומרחיקות לכת... 

יהיה עלי לקבל את האחריות לכך עליי“.13
ב-30 באפריל, בשעה 4:30 לפנות בוקר, דקות 

ספורות לפני הזריחה, כקילומטר וחצי מחוף 
הואלבה שבספרד, הוטלה הגופה למימי הים. 

במרחק קצר מנקודה זו הוטלו למים סירת גומי 
מנופחת למחצה, משוט ושאר אביזרי הצלה 
שאמורים היו לחזק את הרושם כי “הקצין“ 

נהרג כתוצאה מהתרסקות מטוסו בים.
באותו הבוקר מצא דייג סרדינים ספרדי 

מהואלבה את הגופה צפה במים. זו הועברה 
לחוף ולאחר מכן לרשויות המקומיות. בניתוח 

שלאחר המוות, שביצע פתולוג ספרדי, נכח 
גם סגן הקונסול הבריטי הסלדן, שעודכן לגבי 

המבצע מבעוד מועד )כמו גם לגבי החשש כי 
ככל שתתארך הנתיחה, כן יגבר הסיכוי כי יתגלו 

ממצאים מחשידים באשר לאופן מותו של 
“הקצין הבריטי“(. לפיכך ניצל הסלדן את מצבה 

הקשה של הגופה ודחק בפתולוג לסיים את 
הנתיחה במהירות. זה האחרון פסק בנחרצות: 

“הקצין הבריטי הצעיר נפל למים בהיותו בחיים, 

ב-14 באוגוסט 1941, נפגש רוזוולט בסודיות עם 
וינסטון צ'רצ'יל על סיפונה של אוניית מלחמה 

באוקיינוס האטלנטי, והשניים חתמו על
מה שנודע בשם האמנה האטלנטית
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לא ניכרו סימני פציעה, והוא טבע מחנק שנגרם 
בשל הצלילה במים. הגופה הייתה במים בין 

שמונה לעשרה ימים“.14

ההסתערות על החוף הסיציליאני
השמועה על גופת הקצין הבריטי אליו צמוד 
תיק מסמכים פשטה במהרה ברחבי העיירה 
הספרדית הואלבה, והגיעה גם לאוזני הסוכן 

הגרמני קלאוס, אשר מיהר לעשות ככל יכולתו 
כדי לשים את ידו על המסמכים, במיוחד 

לאחר שאחד מסוכניו סיפר לו כי בתיק ישנן 
שלוש מעטפות ממוענות לגנרלים בריטיים 

ואמריקאיים. במקביל, המודיעין הבריטי טיפח 
את חשיבות המסמכים שעל גופת הקצין המת 

באמצעות העברת שדרים – שידע כי ייורטו 
על ידי המודיעין הגרמני – שציינו כי “כמה 

מסמכים שמייג'ור מרטין החזיק ברשותו הם 
בעלי חשיבות גדולה וסודיים ביותר. אנא העבר 

דרישה רשמית לקבל את כל הניירות“.15  
לבסוף, הצליח המודיעין הגרמני לשים את ידו 

על המסמכים באמצעות סוכן שהיה קצין מטה 
ספרדי בכיר, קולונל רמון פרדו סוארס. סוארס 

העביר את המסמכים לראש המודיעין הצבאי 
הגרמני בספרד, לייסנר, שבחן אותם באופן 
ראשוני יחד עם קארל-אריך קולנתל, ראש 

מחלקת הריגול הצבאי הגרמני במדריד )וקרוב 
משפחתו של ראש המודיעין הצבאי הגרמני, 
האדמירל קנאריס(. כבר מבחינה ראשונית 

השתכנעו שני קציני המודיעין הגרמניים, שהיו 
בעלי ניסיון רב, בחשיבותו הרבה של החומר 

שברשותם. עם זאת, לייסנר טען לימים כי כבר 

אז משהו במסמכים נראה לו מוזר: “המכתבים 
דיברו על השם המבצעי ‘האסקי'. הדבר נחקק 

בזיכרוני, משום שזה נראה לי מסוכן ביותר 
לנקוב בשם צופן במסמך שבו נדונים גם יעדים 

אפשריים שלו“.16
לעומת לייסנר, קולנתל האמין למכתבי 

“קציצה“ מייד ובלי היסוס. נוכח חשיבותם, 
וכדי לחזק את מעמדו, מיהר קולנתל להעבירם 
אישית למפקדת המודיעין הצבאי בברלין ב-9 

במאי )למודיעין הבריטי הגיע מידע על נסיעתו 
החפוזה אך איש לא עמד בשעתו על משמעות 

הדבר(. כעבור יומיים, ב-11 במאי, החזיר 
ראש מטה הצי הספרדי את תיק המסמכים 

של מייג'ור מרטין לידי נספח הצי בשגרירות 
הבריטית במדריד, הילגארת'.

תגובתו הראשונה של היטלר למידע 
שהגיע ממכתבי “קציצה“ הייתה 

ספקנית ברמה הבסיסית ביותר. הוא אף 
פנה לאחד מבכירי חיל האוויר הנאצי 

ושאל אותו “יכול להיות שהגופה הזאת 
הושתלה אצלנו בכוונה?

במקביל, בברלין, כתב ראש ענף המודיעין של 
הפיקוד העליון הגרמני, קולונל פון-רון, את 
הערכתו על מסמכי “קציצה“, בה פירט את 
המידע שעולה מהם בדבר תוכנית ההטעיה 

של בעלות הברית בסיציליה וכוונתם לתקוף 
בסרדיניה. הסיפא של המסמך של פון-

רון חשוב במיוחד, שכן בו נקבע: “נסיבות 
גילויים של המכתבים, לצד צורתם ותוכנם, הן 

ראיה משכנעת מאין כמותה לאמינותם של 
המכתבים“.17

נוכח הערכה פסקנית זו מעניין לציין כי עמוק 
בתוכו היה פון-רון מתנגד עמוק ומושבע 

של המשטר הנאצי. ייתכן כי בחר “להאמין“ 
במסמכים המזויפים כדי להוליך שולל את 

היטלר ולפגום במאמץ המלחמה הנאצי.
כבר ב-12 במאי שיגר ראש הפיקוד העליון 

של הצבא הגרמני האחראי על כל התכנון 
האסטרטגי, המבצעי והמלחמתי, גנרל אלפרד 

יודל, מברק בו נכתב: “האויב מתכנן נחיתה 
נרחבת בעתיד הקרוב במזרח הים התיכון 

ובמערבו... )המידע הגיע( ממקור שניתן לראות 
אותו כמהימן לחלוטין“.18 לאחר מכן נמסרו 

הפרטים על המתקפה המתוכננת ביוון כפי 
שתוארו במכתבו של ניי. המברק, שיורט על 

ידי המודיעין הבריטי, היווה את האינדיקציה 
הראשונה להצלחת המבצע. בימים שלאחר מכן, 

יורטו שדרים נוספים, והגיע מידע מסוכנים 
שפעלו בשירות המודיעין הבריטי, שהראו כי 

בכירים במנגנון הצבאי והמדיני של גרמניה 
מייחסים למידע אמינות מוחלטת.

תגובתו הראשונה של היטלר למידע שהגיע 
ממכתבי “קציצה“ הייתה ספקנית ברמה 

הבסיסית ביותר. הוא אף פנה לאחד מבכירי 
חיל האוויר הנאצי ושאל אותו “יכול להיות 
שהגופה הזאת הושתלה אצלנו בכוונה?“.19 

חרף חששותיו הראשוניים, הערכתו הנחרצת 
והחד-משמעית של פון-רון הפיגה את הספק 

הראשוני שהתעורר אצל היטלר, ובהתאם לכך, 
הוא הוציא ב-12 במאי פקודה צבאית כללית 

בנוסח הבא: “יש לצפות שהאנגלו-אמריקאים 
ינסו להמשיך בסדרת מבצעים בים התיכון. 

אלה האתרים הנתונים בסכנה הגדולה ביותר: 
במערב הים התיכון – סרדיניה, קורסיקה 

וסיציליה; במזרח הים התיכון – הפלופונסוס 
והדודקנס. . . יש לתת את העדיפות הגבוהה 

ביותר לצעדים בסרדיניה ובפלופונסוס“.20 
למרות פסקנותם של היטלר ושאר הצמרת 

הגרמנית, אדם אחד בקרבתו המשיך לדבוק 
בספקנותו באשר למהימנות המסמכים - שר 

התעמולה הנאצי, יוזף גבלס. זה חשד כי 
מדובר ב“הסוואה“ ואף שוחח בסוגיה עם 
ראש המודיעין הצבאי, אדמירל קנאריס, 

ב-25 במאי, כפי שתיעד ביומנו: “קנאריס 
השיג מכתב שנכתב מגנרל מטה אנגלי אחד 
לגנרל אלכסנדר. המכתב מלא מידע ומגלה 

את תוכניותיהם של האנגלים כמעט עד לפסיק 
האחרון. אינני יודע אם המכתבים אינם אלא 

הסוואה - קנאריס דוחה זאת נחרצות - או אם 
הם מתיישבים עם המציאות“.21

באופן דומה, ניסיונות של גורמי מודיעין 

צוות הצוללת 'סראף' 
על מגדל התצפית 
בדרך לשלח לים את 
גופתו של 'וויליאם 
מרטין', אפריל 1943
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אחרים במנגנון הגרמני )שלא מבין שורות 
המודיעין הצבאי( לחקור על נסיבות גילוי 

הגופה )חיפוש אחר שברי המטוס שהתרסק( 
וסתירות פתולוגיות שונות שעלו ונדחו 

באופן גורף על ידי קולנתל ואנשיו. ברקע 
לדברים, מעבר לרצונו של קולנתל לחזק את 
מעמדו, היה הרצון הגרמני לראות במסמכי 

“קציצה“ הזדמנות להטות את גורל המלחמה 
חזרה לטובתם, ולנצל את המידע הכלול בהם 
כדי לסכל את כוונת הבריטים והאמריקאים 

להכות בהם שוק על ירך.
כדי לחזק את האמון של הצמרת הנאצית 

במסמכי “קציצה“, הבריטים דאגו להעביר 
שדרים שונים שידעו כי ייורטו ע“י המודיעין 

הצבאי הגרמני בהם נכתב כי לונדון חשה 
הקלה רבה נוכח הידיעה כי מסמכיו של 

מייג'ור מרטין שהוחזרו לידיהם הגיעו שלמים 
וסגורים.

 בשלהי מאי 1943 למד המודיעין הבריטי כי 
דיביזיית הטנקים הראשונה של הצבא הנאצי, 

על שמונה עשר אלף חייליה, החלה בתנועה 
מצרפת לאזור סלוניקי שביוון. היה זה הסימן 

הראשון לתנועת כוחות גדולה בתגובה 
למסמכי “קציצה“. כדי לנצל את הצלחת 

המסמכים, וכחלק ממבצע “בארקלי“, כוחות 
בעלות הברית ביצעו תמרונים והנחיתו כוחות 

במקומות שונים כדי לחזק את ההערכה 
הגרמנית כי בכוונתם לפלוש לסרדיניה.

הגרמנים המשיכו בתגבור הכוחות בחזיתות 
השונות, ובין החודשים מרס ליולי 1943 גדל 
מספר הדיביזיות הגרמניות בבלקן משמונה 

לשמונה עשרה, ואילו הכוחות המגנים על יוון 
הוגדלו מדיביזיה אחת לשמונה דיביזיות.22   

אזהרות המודיעין האיטלקי בדבר מתקפה 
קרובה על סיציליה ובקשתו לתגבורת 

גרמנית נפלו על אוזניים ערלות. הגרמנים 
המשיכו לדבוק באמונתם כי סיציליה לא 
תותקף באופן מסיבי )אם בכלל תותקף(.

בשעות הבוקר של 10 ביולי 1943 הסתערו 
כוחות בעלות הברית על החוף הסיציליאני. 

לקראת סוף אותו היום, יותר ממאה אלף 
חיילי בעלות הברית ניצבו על החוף על 

ציודם. האובדן בחיי אדם וברכוש לבעלות 
הברית היה נמוך בצורה ניכרת מהאומדנים 

המוקדמים. עד אשר החלה מתקפת הנגד 
הגרמנית כיום לאחר מכן, ראש החץ של 

בעלות הברית כבר קיבע את אחיזתו בחוף 
סיציליה.

אחד הבודדים בצמרת הגרמנית שתפס 
במהרה את שארע היה שר החוץ, ריבנטרופ, 

שדרש הסבר מלא מדוע המסמכים של 
מייג'ור מרטין אומצו בקלות דעת שכזו: 

“האויב אפשר לדין וחשבון מ'מקור מהימן 
בתכלית' ליפול בכוונה תחילה לידי הספרדים 

כדי להוליך אותנו שולל... השירות החשאי 
הבריטי מסוגל בלי קושי לגרום למסמכים 

מזויפים להגיע לידי הספרדים“.23

אחרית דבר: שינויים בתמונה 
האסטרטגית של מלחמת העולם 

השנייה כולה
ל“מבצע קציצה“ היה חלק חשוב בהצלחת 

פלישת בעלות הברית לסיציליה. כחלק 
מ“מבצע בארקלי“, השכילו אנשי המודיעין 

הבריטי לנצל את הצייתנות הטבועה במודיעין 
הגרמני כדי ליצור מצג שווא אמין שיהלום 

ויחזק באופן המיטבי את הלך המחשבה שהיה 
קיים ממילא בצמרת הנאצית - הסכנה לפלישת 

בעלות הברית מכיוון סרדיניה ויוון.

היטלר החליט להפנות את עיקר 
המאמץ הגרמני לאזור הים התיכון 
על חשבון החזית המזרחית. הדבר 

אפשר לכוחות ה"צבא האדום" לשבור 
את מתקפת הבזק הגרמנית ולהתחיל 

לשעוט לעבר ברלין

יתר על כן , מצג שווא זה המשיך להשפיע על 
חשיבת הפיקוד הצבאי והמדיני הגרמני גם 

לאחר שפלישת בעלות הברית הייתה בעיצומה 
- כארבע שעות לאחר שהחלה, המריאו עשרים 

ואחד מטוסי תקיפה גרמניים בדרכם לסרדיניה 
)שלא הייתה נתונה כלל למתקפה(. בסוף חודש 
יולי שלח היטלר את רומל לסלוניקי כדי לפקד 

על הגנת יוון, אם וכאשר יתקפו אותה בעלות 
הברית.24 

ההישגים של בעלות הברית באזור הים התיכון 
השפיעו על התמונה האסטרטגית של מלחמת 

העולם השנייה כולה.
מונטגיו וצ'ולמונדליי, שהובילו את “מבצע 
קציצה“ מתחילתו ועד סופו, זכו לשבחים 

והכרה עוד בחייהם – צ'ולמונדליי, יוזם 
המבצע, הפך ב-1948 לחבר “מסדר האימפריה 

הבריטית )הגם שסירב עד יומו האחרון 
להזדהות באופן פומבי ולזכות באהדת הציבור 
גם כאשר נחשף המבצע(; מונטגיו, שהוציא את 
המבצע מן הכוח אל הפועל, זכה אף הוא לאות 

מסדר האימפריה הבריטית, ובתום המלחמה 
שב לעולם המשפט, בו כיהן כשופט צבאי 
  .ולאחר מכן כשופט במערכת האזרחית

תודות לרמ“ח בקרה באמ“ן, אל“ם א', על ייזום 
המאמר וכן לסגנו, סא“ל ו' ולסרן י' על הערותיהם 
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רדיו חזק
אברהם זיו טל | סא"ל )מיל'(

סיפורו המדהים של צעיר שתכנן להיות מהנדס אבל החיים ייעדו לו מטרה 
אחרת לחלוטין - ריגול נגד הרייך השלישי. סיפור שמתחיל באב פציפיסט 

ונגמר בטדי קולק

תום מלחמת העולם השנייה פתחו אלפי ב
קצינים גרמנים במנוסה מערבה, לעבר 

האזורים שהיו כבר בשליטת ארה"ב. 
המטרה: להילקח כשבויים בידי האמריקאים. 
בין אלה נמנה גם ריינהרד גהלן, מי שהיה קצין 

המודיעין של הוורמאכט )צבא גרמניה הנאצית( 
בחזית המזרחית.

האמריקאים היו משוכנעים שמצאו אוצר - 
מומחה בעל ידע בכל הקשור ל"צבא האדום". 

כך החליטו לגייס אותו וקבוצה מאנשיו לעבוד 

קאודר, יליד 1900, בן יחיד למשפחה מכובדת 
שמקורה בצ'כיה. אמו לאורה הייתה רוקחת 

ואביו גוסטב - רופא בדרגת קולונל בצבא 
האוסטרו-הונגרי. אחרי מלחמת העולם 

הראשונה ובעקבות חוויותיו הטראומטיות 
כרופא בשדות הקרב, החליט האב לדבוק 

בפציפיזם ובדרך זו חינך גם את בנו. לעובדה 
זו תהיה משמעות רבה בחיי הבן, והיא תאיר 

כמגדלור אירועים בחייו ובבחירות שייאלץ 
לעשות. עד אז, כבוגר הפוליטכניקום של וינה 

ובעל תואר “מהנדס-מכני", התמחה ריכרד 
באלומיניום והתקבל לעבודה במפעל מתפסים 

לסקי בפרברי וינה, שבבעלות משפחת סמולקה, 
יהודים שהיו ידידי המשפחה.

עם עליית הנאצים ולאחר פטירת האב, ניסה 
ריכרד לשכנע את אימו להגר עמו לאמריקה 

או לאנגליה, אך היא סירבה. כמו יהודים 
רבים האמינה לאורה קאודר כי בהיותה בעלת 
מעמד מכובד של אלמנת רופא-קולונל בצבא 
האוסטרי, אין לה ולבנה ממה לחשוש. לא כך 
חשבו הידידים, בעלי המפעל, שנמלטו מווינה 

ללונדון עם בנם הארי-פיטר, שהיה ידידו הטוב 
של ריכרד. 

לאחר ה"אנשלוס" - סיפוח אוסטריה לרייך 
השלישי - עבר ריכרד להתגורר בבודפשט. הוא 

כתב להארי-פיטר על בדידותו ועל החיפוש אחר 
פרנסה בעיר החדשה. הארי-פיטר קישר אותו 

עם שניים מחבריו בעיר: מומוטרו אנומוטו, 
עיתונאי בכיר מאוסאקה שביפן, ואוטו האטץ, 

קצין מודיעין בכיר בצבא ההונגרי.

הכול בשביל אמא
בתחילת 1939 היפנים הציעו לגרמנים להפעיל 

עבורם רשת לפעילות חתרנית באוקראינה 
בתנאי שהגרמנים יממנו אותה. רשת יפנית 

אנטי-קומוניסטית, שהגרמנים ידעו על קיומה, 
כבר פעלה אז בכל מרכז ומערב אירופה ונוהלה 

על ידי נספחים צבאיים ודיפלומטים יפנים. אחד 
מקציני הרשת, אוצ'ומי סוגיהרה, מוכר היטב 

בישראל: הוא היה קונסול יפן בקובנה והעניק 
אשרות מעבר לכ-6,000 יהודים שנמלטו מפולין.  

הגרמנים התלהבו מרעיון הרחבת הרשת 
לאוקראינה והסכימו להעניק את המימון הדרוש 

לפעילות. המקורות, כך הוסבר לגרמנים, הם 
אוקראינים שונאי סטלין ומתנגדי הקומוניזם, 

ששירתו ב"צבא האדום" בעל כורחם. דמות 
מפתח בפעילות היפנית, העיתונאי מומוטרו 
אנומוטו, הוא שחיבר בין קאודר ל"אבווהר" 

)מנגנון המודיעין הגרמני(. 
סוכם כי קאודר יפעיל עבור ה"אבווהר" רשת 

לאיסוף מידע ובתמורה התחייבו הגרמנים 
לשמור על שלומה וביטחונה של אימו בווינה. 

מעתה עבורם. במסמכים אמריקאים שנחשפו 
בשנים האחרונות מצוטט גהלן המספר 

לאמריקאים כי מקור ה"יומינט" )מודיעין 
אנושי( הרציני ביותר של הגרמנים בחזית 

המזרחית היה “מקס מסופיה", והוא, גהלן, 
מבטיח לאמריקאים לבנות להם רשת איסוף 

רצינית ויעילה, “כמו מקס". מי היה מקס 
מסופיה? וכיצד הפך למקור ה"יומינט" החשוב 

ביותר עבור הגרמנים?
“מקס מסופיה" היה יהודי בשם ריכרד יוסף 

ריכרד קאודר עומד שני מימין . לידו עומדת איבי קלמן ) איבוליה קלמן ( בת זוגו של קאודר. 
ריכרד ניסה לשכנע את אימו להגר עמו לאמריקה או לאנגליה, אך היא סירבה
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שום אופציה אחרת, אגב, לא הוצגה בפניו. כך 
הגיע באמצע שנת 1940 לסופיה שבבולגריה, 

כדי לנהל “חברת יבוא ויצוא" שמשרדיה ברח' 
סקובולב 55 בעיר. בקומה העליונה פעלה 

תחנה ששידרה מידע שנאסף מדי יום למשרדי 
ה"אבווהר" בווינה. 

קאודר ומפעיליו כמובן לא ידעו שהבריטים 
בבלצ'לי פארק שבפאתי לונדון, קלטו את 

השידורים בכל יום ופענחו אותם. הבריטים אף 
הקימו צוות מיוחד שהתחקה אחר פעילות מקור 

זה עד תום המלחמה. 
עם התרחבות פעילותה של הרשת, עלה הצורך 
בגיוס עובדים נוספים. בסיועו של קצין גרמני, 
קולונל רודולף מרוגנה-רדוויץ, שהיה המפעיל 

האחראי על הרשת, הצליח קאודר לחלץ מווינה 
ומבודפשט עשרה יהודים, מכרים וחברים. כולם 

הועברו לעבוד בסופיה וכך ניצלו ושרדו את 
המלחמה.

בסיועו של קצין גרמני, קולונל רודולף 
מרוגנה-רדוויץ, שהיה המפעיל האחראי 
על הרשת, הצליח קאודר לחלץ מווינה 

ומבודפשט עשרה יהודים, מכרים 
וחברים. כולם הועברו לעבוד בסופיה וכך 

ניצלו ושרדו את המלחמה

מקס מוכיח את עצמו
במהלך השנה הראשונה למלחמה ועד מרס 

1942, נמצאו כל הדיווחים של “מקס" נכונים. 
מבדיקתם מתברר כי הדיווחים עסקו באירועים 

שהתרחשו כבר, ולמעשה, מבחינת הגרמנים 
“מקס" אימת ואישש מידע שכבר היה ידוע 

להם, אבל שטף המידע והדיוק הרב שכנעו את 
הגרמנים שמדובר במקור מהימן וחשוב. 

היום, בפרספקטיבה של שנים ולאור המידע שיש 
בידינו ממקורות אחרים, ברור כי הסובייטים 

שלטו ברשת מרגע הקמתה ולמעשה הם 
שהפעילו אותה. לסובייטים חשוב היה לטפח 
את הרשת בראייה רחוקת טווח, אבל הייתה 

נקודת זמן שבה חששו שהכול עומד להתמוטט. 
לכן, באופן חד פעמי, מסרו מידע אמיתי לפני 

פעילות מבצעית. כך, במרס 1942, דיווח 
“מקס" לגרמנים על מתקפה צפויה על חרקוב. 

הגרמנים התכוננו וסיכלו את המתקפה )“מבצע 
פרדריקוס"(. אלפי חיילים של “הצבא האדום" 

נפלו בקרב הזה. ה"אבווהר" חגג את נצחונו,  
ו"מקס" היה לשם דבר בחזית המזרחית.

התמונה הזו עתידה הייתה להשתנות. 
כיום כבר ידוע, כי ל"מבצע ברברוסה" )22 ביוני 
1941( התכוננו הגרמנים היטב והיו משוכנעים 
שבידם קלף מנצח. הם הקימו מערך של גדודי 

איסוף מודיעין, KONA. אלה השתמשו 

 ,MERKATOR FUNKPEILUNG במכשיר
אשר התבסס על טכנולוגיה שפיתחה בגרמניה 

חברת טלפונקן. המכשיר מאכן את מיקומו 
של כל משדר רדיו באמצעות איתור פליטת 

אנרגיה של גלי רדיו לאטמוספרה. לגרמנים היו 
17 גדודי KONA, שהתפרסו על פני כל החזית, 

ובאמצעותם אותר וסומן כל משדר רדיו סובייטי 
ומיד גם האזינו לו. כך הייתה לגרמנים תמונת 
מצב יומית, מדויקת, על הפריסה וההיערכות 

של “הצבא האדום" בכל הזירות. ואכן, במהלך 
החודשים הראשונים למלחמה לסובייטים לא 

היה מענה לכך והם כשלו שוב ושוב.
רק בדצמבר 1941, כחצי שנה לאחר הפלישה 

הגרמנית לתחומי ברית המועצות, מצאו 
הסובייטים פתרון ראשוני. הם הכניסו לקו 

החזית במוסקבה כ-15 דיביזיות שנעו, ללא 
קשר רדיו, והפתיעו במתקפת נגד שלראשונה 

הדפה את הגרמנים. מפות מודיעין גרמניות 
מ-4 בדצמבר, 24 שעות לפני מתקפת הנגד 

הסובייטית הענקית, מראות בבירור כי לגרמנים 
לא היה כל מושג לגבי הכוח שנצבר מולם שכן 
היו משוכנעים שדיווחי ה- KONAמדויקים. 

משחקי הרדיו הגדולים
באמצע 1942 התחיל לעבוד בבלצ'לי פארק צעיר 

בריטי בשם ג'ון קיירנקרוס. הוא היה אחראי על 
גריסת הדוחות היומיים שלא הופצו. בכל ערב 

הוא גנב עותק יומי אחד ובדרכו הביתה בלילה 
נהג לשמוט מעטפה לפח אשפה בתחנת הרכבת 

התחתית בלונדון. את המעטפה היה אוסף 
איש ביון סובייטי, וכבר לפנות בוקר קיבלה 

מוסקבה עותק מלא של דיווחים ברשתות 
הגרמניות מהיום הקודם. מאמצע 1942 התחולל 

המהפך שבספרות המלחמה הסובייטית מכונה 
“ה"בולשוי איגרא" - המשחק הגדול או “משחקי 

הרדיו הגדולים". גדודי ה-KONA דיווחו את 
הממצאים היומיים ברדיו-טלגרף )מכשירי 

אניגמה ולורנץ( למפקדת המודיעין של גהלן 
במצודת בוין שבמזרח פרוסיה, הבריטים האזינו 

ופענחו, קיירנקרוס גנב עותק - ולסובייטים 
הייתה תמונת מצב כפי שהייתה ידועה לגרמנים 

מיום האתמול.
האפשרויות שנפתחו מעתה בפני הסובייטים היו 

רבות - והם עשו שימוש בכולן.
לקראת הקרב בסטלינגרד הושארו בפאתי 

מוסקבה פלוגות הרדיו של 11 ארמיות, ומעל 
מיליון חיילים וכאלף טנקים נוידו מאזור 

מוסקבה דרומה - מרחק של כ-1,600 ק"מ. כל 
זה - בדממת רדיו מוחלטת. במשך 45 יום היו 
הגרמנים משוכנעים שכל הכוחות הסובייטיים 

נמצאים באזור מוסקבה. ההפתעה הגיעה כאשר 
התברר להם שכוח עצום, בלתי צפוי, הגיע והכניע 

את הארמיה השישית של פאולוס בסטלינגרד.
הביטחון של הגרמנים בכך שכל הכוחות 

הסובייטיים נמצאים באזור מוסקבה נבע גם 
מכך שמאות דיווחים של “מקס" על מיקומן של 

דיוויזיות סובייטיות תאמו בדיוק את דיווחי 
ה-KONA.  ערכו של מקור ה"יומינט" בסופיה, 

שדיווח בדיוק מה שהם ידעו מדיווחי ה"קומינט" 
)מודיעין תקשורת( שלהם עלה מאוד.

אחת השיטות הפשוטות לאתר מתי והיכן 
ביצעו הסובייטים מהלכי הונאה הייתה 

באמצעות משחקי רדיו. כוחות שהועברו 
בחשאי מאזור אחד לאחר קיבלו יחידת 

רדיו חדשה וכמובן קוד זיהוי חדש. כך 
אפשר לראות כי בתאריכים זהים, קבוצה 

של דיביזיות קיבלה מספרים חדשים 
וזיהוי חדש. הגרמנים, שלא איתרו את 

המעבר של היחידות הללו, הופתעו בכל 
פעם מחדש

כך היה גם במבצע הגרמני שכונה מבצע 
“ציטאדל" ביולי 1943. במבצע, שנועד לפרוץ את 

המערך הסובייטי באזור קורסק ואשר במהלכו 
התחולל קרב השריון הגדול בהיסטוריה, נחלו 
הגרמנים תבוסה מוחצת. הגרמנים שוב נשענו 

על ממצאי הקומינט שלהם אותם אישש “מקס" 
שדיווח על פריסת כוחות באזור בריאנסק, בשל 

חשש של הסובייטים מתקיפה גרמנית חוזרת 
על מוסקבה.  בפועל כוח ענק בפיקודו של הגנרל 
איוון קונייב המתין במזרח לסיום שלב הבלימה, 

ללא כל מערך קשר, כדי שחלילה לא יופעל 
מכשיר אחד, אפילו בטעות. כאשר קונייב יצא 
לדרך ותקף מערבה, ההפתעה הייתה מושלמת.

על פי מקורות סובייטים, “משחקי הרדיו" 
כללו לפחות 160 קרבות בזירות שונות והידוע 

שבהם הוא מבצע “בגרטיון" – המבצע הסובייטי 
לשחרור בלארוס מן הכיבוש הגרמני )22 ביוני 

1944(. “מקס" דיווח על היערכות למתקפה 
מול אוקראינה בדרום וגדודי ה- KONA איתרו 
עוד ועוד מערכות קשר של דיביזיות, שלכאורה 

נפרסו בדרום. הגרמנים העתיקו 17 דיוויזיות 
שריון דרומה - אך המתקפה התחוללה בבלרוס, 

מול מינסק. הגרמנים התמוטטו סופית.
אחת השיטות הפשוטות לאתר מתי והיכן ביצעו 

הסובייטים מהלכי הונאה הייתה באמצעות 
משחקי רדיו. כוחות שהועברו בחשאי מאזור 

אחד לאחר קיבלו יחידת רדיו חדשה וכמובן קוד 
זיהוי חדש. כך אפשר לראות כי בתאריכים זהים, 

קבוצה של דיביזיות קיבלה מספרים חדשים 
וזיהוי חדש. הגרמנים, שלא איתרו את המעבר 
של היחידות הללו, הופתעו בכל פעם מחדש.   

בשלהי 1943, הבינו הסובייטים שבעקבות 
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הכשלונות הרצופים של הוורמאכט בחזית 
המזרחית ראשי המפלגה הנאצית שופכים 

אש וגופרית על צבאם ועל כישלונם של גדודי 
ה-KONA . הם מתחילים לחשוש שהגרמנים 

יצמצמו או אולי אפילו יחסלו את גדודי 
ה-KONA. הם מחליטים לאפשר לגדוד אחד 

מתוכם להצליח. 

במהלך 1946 הגיעו לווינה שני צעירים 
מארץ ישראל, טדי קולק ואהוד אבריאל. 

הם פגשו את ידיד נעוריהם הארי-
פיטר סמולקה, שחזר כתום המלחמה 
לאוסטריה. סמולקה חיבר אותם עם 
קאודר ידידו, שהיה לאיש שבזכותו 

נסללה הדרך לעסקת הנשק הצ'כית 
שהצילה את מדינת ישראל אחרי 

האמברגו שהטילו האמריקאים בדצמבר 
1947

היה זה גדוד KONA 6 שהתמקם במינסק, 
ותפקידו היה לאתר את הפרטיזנים הפזורים 

ביערות בלרוס. הפרטיזנים הציקו מאוד וחיבלו 
במסילות הברזל מדי יום, כך שהמערך הלוגיסטי 
 KONA הגרמני המקרטע שובש עוד יותר. גדוד

6 רשם הצלחות והגרמנים איתרו ריכוזי 
פרטיזנים ופגעו בהם. לו רצתה מוסקבה להצילם, 

די אם הייתה מורה להם לא להשתמש במכשירי 
הקשר ולהיות מודעים ליכולת של הגרמנים 

לאתר משדרים. לסובייטים נוח היה שהגרמנים 
ירשמו גם הצלחות ל-KONA, ושהכישלונות 

יישארו לזירות חשובות יותר. הגרמנים לא 
הצליחו לאתר את הכשל והחשיבה הדוגמאטית 
שלהם רק הלכה והתעצמה. בתום המלחמה היו 

.KONA להם כבר 17 גדודים של
השימוש המתוחכם ב"מקס" כמקור המאמת 

לגרמנים מידע שכבר יש בידם ממקורות שהם 
סומכים ובטוחים באמינותם, אפשר לסובייטים 

לתת ל"מקס" בכל יום מידע חדש ועסיסי. 
במהלך המלחמה, לאורך שש שנים, העביר 

“מקס" כ-12,000 דיווחים. הגרמנים לא הצליחו 
לאתר ולו דיווח אחד שהיה לא מדויק או שקרי. 

חיים שלאחר המוות
בתום המלחמה הופיע ריכארד קאודר בזלצבורג 

וניסה למכור את הסחורה לאמריקאים. 
המומחה האמריקאי שחקר אותו לא התרשם 
כלל. הוא לא קישר בין “מקס" האגדי ליהודי-

פציפיסט-אוהד בולשביקים, וסילק אותו מעל 
פניו. קאודר התגורר בהמשך בזלצבורג ומכר 

את המידע לגנרל רינהרד גהלן, שהקים את 
ארגון המודיעין של מערב גרמניה בפאתי מינכן 

הסמוכה.

ולאנקדוטה הנוגעת לנו. במהלך 1946 הגיעו 
לווינה שני צעירים מארץ ישראל, טדי קולק 
ואהוד אבריאל. הם פגשו את ידיד נעוריהם 

הארי-פיטר סמולקה, שחזר כתום המלחמה 
לאוסטריה ושימש כשליח “הלונדון טיימס" 

בווינה. קולק שיתף את סמולקה בחיפושיהם 
אחרי נשק עבור היישוב העברי בארץ ישראל, 

וזה חיבר אותם עם קאודר ידידו, ששוחרר זמן 
קצר קודם לכן מחקירה ארוכה של הבריטים 
והאמריקאים. קאודר הרים את הכפפה והיה 
לאיש שבזכותו נסללה הדרך לעסקת הנשק 

הצ'כית שהצילה את מדינת ישראל אחרי 
האמברגו שהטילו האמריקאים בדצמבר 1947. 
ריכרד קאודר הלך לעולמו ב-15 ביולי 1960, בן 
60 היה במותו. באתר ה- CIA מופיע מסמך של 
אותו חוקר שחקר אותו בתום המלחמה והחליט 

שהוא “בולשביק ונוכל". במסמך מציין החוקר 
 CIA -כי “ב-1965 יצר קאודר קשר שוב עם ה
בזלצבורג והציע שוב את שירותיו". הם כמובן 

‘נפנפו אותו'. פניתי למנהלי האתר ועדכנתי 
אותם שקאודר נפטר ב-1960 ואם ירצו, אשלח 
להם העתק של תעודת הפטירה שלו. הדגשתי, 

שהאיש, כמובן, לא היה בין החיים ב-1965. 
לאחר בדיקה נאמר לי, כי מקובל מאוד שיש 

“גרסאות שונות"...  

למעלה מ-12 שנה הקדשתי למחקר על “מקס 
מסופיה", שיצא זה עתה לאור בספרי “אניגמה 

ושמה מקס". ניתן לרכוש את הספר באתר  
.www.richardkauder.co.il

אני מחפש דרך להפיק סרט דוקומנטרי על האיש 
והרשת ויש בידי שפע של חומרים ויזואליים. 

 .רעיונות וסיוע יתקבלו בברכה

כוח גרמני ב"מבצע ברברוסה" 
)22 ביוני 1941(.

הגרמנים התכוננו היטב 
למבצע והיו משוכנעים 
שבידם קלף מנצח

"אניגמה ושמה מקס".
הספר המגולל את סיפורו של "מקס מסופיה"
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האלה ההודית קאלי

חינת ההיסטוריה המדינית והשלטונית ב
בהודו מעלה תמונה של ישויות מדיניות 

קמות ונופלות ושל מלחמות מחוץ 
בצד מזימות וסכסוכים מבית )ראה מסגרת(. 
מרכיבים אלה יוצרים מתכון מובהק לצמיחת 

פעילות מודיעינית ענפה ותוססת. וכמו כל שאר 
הדברים בתת היבשת הזו, מדובר בפאזל צבעוני 
במיוחד. הספרות הקלאסית של הודו העתיקה 

מלאה התייחסויות לריגול. למשל באפוס 
ה"מהאבאראטה" )ראו הערה מס' 5 בעמ' 23(

המיוחס לקאוטיליה3. המדריך מכסה כמעט את 
כל האפשרויות לשימוש במרגלים, הן כשיטה 
לפיקוח פנים והן כנשק פוטנציאלי במלחמה. 

לעתים הוא הופך למדריך לרצח, שמפרט רשימת 
רעלים ומדריך בהכנתם. 

הסוכנים: מיתומים ועד רוצחים קרי 
דם

קאוטיליה חילק סוכנים לשתי קבוצות 
עיקריות. הראשונים השתייכו ל"מוסדות ריגול" 

)“סמסטא"(, מרגלים קבועים להם שילמה 
המדינה משכורות גבוהות למדי, ותפקידם היה 
לוודא  את “אופיים הטהור" של משרתי המלך. 

הקבוצה השנייה כללה את “המרגלים הנודדים" 
)“סאנקארא"( שנעו ברחבי הארץ על פי צרכים 

אופרטיביים.
ה"סמסטא" היו מורכבים מחמישה ענפים. 
בדרך כלל הופיעו הסוכנים בכיסויים שונים 

כגון איכרים, סוחרים ופושטי יד, והפעילו 
רשתות של סוכני משנה. כך לדוגמה “הסגפן", 

שהופעתו הותאמה לכיסוי זה )שיער מגולח 
למשל( והיה מוקף בעדת תלמידים. סוכן כזה 

היה מתמקם בפרברי העיר ומתחזה לאדם החי 
על ירקות או עשב השדה, אף שבהסתר יכול 
היה לאכול כאוות נפשו. סוכנים נוספים היו 

מצטרפים להצגה וכביכול מעריצים אותו כמי 
שניחן בכוחות על טבעיים. הדבר עודד אנשים 

להתקהל סביבו ולגלות לו את סודותיהם 
הכמוסים בעוד עתידם נקרא מכפות ידיהם. כל 
הסוכנים נבחרו על סמך חריפות שכלם, יושרם, 

מסירותם למלך ודבקותם במשימה.
גם המרגלים הנודדים אומנו היטב בהתחפשות 

על פי ארצות ומשלחי יד ולמדו שפות 
ואומנויות רבות. מטרתם העיקרית הייתה 

לעקוב אחרי תנועותיהם של שרי המלך, 
כוהנים, מצביאים, פקידים בכירים, וכמובן 

של יורשיו. גם הם נחלקו למספר קטגוריות, 
בהן היתומים שגידלה המדינה וחונכו לידע 

במדעים, קריאת כף יד, כישוף, להטוטי ידיים 
והשפעה על אנשים; נזירות ברהמיניות או 
אלמנות עניות שהוערכו מאוד בהרמונות 
המלכים ופקדו בתים של פקידים בכירים 

ואישי ציבור חשובים; אנשים אלימים וחסרי 
פחד שיכלו לבצע התנקשויות מתוחכמות בכל 

אמצעי ושובצו כמשרתים, בדרנים, טבחים 
ושלל משרות אחרות.

כפי שמשתמע, הסוכנים הקבועים היו אמורים 
לבצע תפקידים שלא היו כרוכים ישירות 
באלימות, בעוד הנודדים גויסו למבצעים 

ספציפיים שהיו כרוכים ברצח, בהצתות 
וכדומה. משימות הוטלו עליהם מעת לעת וככל 

הנראה הם קיבלו שכר על בסיס ביצועים.

מוצע למלך להעסיק כמרגלים אנשים הנראים 
כאידיוטים או כחרשים-אילמים, המצוידים 

בחכמה ומסוגלים לשאת רעב וצמא. על המלך 
לשלוח את מרגליו נגד כל יועציו, חבריו ובניו, 

וכן נגד אויביו שבממלכות אחרות. עליו לזהות 
את המרגלים של אויביו על ידי הצבת מרגלים 
משלו במקומות ציבוריים, ואל למרגליו להכיר 

זה את זה.
רבים מעקרונות אלה ואחרים רוכזו ונערכו 

כחוקים ב"ארטה שאסטרה", המדריך למלכים 

כמו סרט מבוליווד1
סקירה של המודיעין והריגול בהודו העתיקה מציגה תמונה צבעונית מאין 

כמותה, שבה יתומים בתחפושת מוליכים קהל שולל, מאסטרים בכישוף 
חורצים את גורל היריב ועלמות חן הופכות לכלי נשק. עם זאת, מבט 
מעמיק מגלה שעל אף מאות השנים שחלפו, אין חדש תחת השמש
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חבלה ולוחמה פסיכולוגית: טרור 
בתחפושת

קאוטיליה צידד מאד בחבלות חשאיות ככלי 
מרכזי להבטחת ניצחון. עוד קודם לחבלות 

עצמן הוא הציע ליצור אווירה של טרור, פחד, 
דמורליזציה, אכזבה ואבדן ביטחון בקרב שורות 

האויב. 
בעת פלישה היו הסוכנים החשאיים מעבירים 

את הלחימה אל מאחורי קווי האויב עטויי 
תחפושת כזו או אחרת. כך, למשל, היו 

מתחפשים לסוחרי יין שחילקו ברוחב יד יין 
מורעל לחיילי האויב, או שהתחזו לסוחרי מזון 

והפיצו מזון מורעל. מרגלים שהתחזו למשרתים 
מכרו עשב ומים מורעלים כדי להכשיל את 

סוסי היריב ואת פיליו, ואילו מהפנטי נחשים 
שיחררו את עמיתיהם הזוחלים אל בין שורות 

האויב. שיטות אורתודוכסיות יותר לחבלה כללו 
השמדת מחסנים ויבולים, הצתות במחנות ורצח 

מצביאים מהצד הנגדי.

מרגלים עוטי פרוות דובים הופיעו כשדים 
שצעדו מחוץ לעיר האויב והיו שולחים 

לאוויר ענני עשן בקולות מפחידים. 
אחרים היו גורמים לפסלי האלים 

“לדמם", וכל מי שחזה במראה הוכה 
למוות על מנת לגרום לאנשים לחשוב כי 

נהרג בידי שדים 

נוסף לפעולות אלה של לוחמת גרילה יצרו 
המרגלים נשק פסיכולוגי חשוב. כדי להמחיש 

את קשריהם עם האלים, ביקרו המלכים 
במקדשים וניהלו כביכול, לאוזניו הפקוחות של 

הציבור, “שיחות" עמם - אלא שהקול שבקע 
השתייך לסוכנים חבויים. כך למשל נחפרה 

מנהרה שאפשרה למרגל לזחול אל מרכז האש 
הקדושה, “להופיע" מתוך הלהבות ולפנות 

אל השליט ב"קולו" של האל.  מרגלים אחרים 
הסתתרו מתחת למים בסיוע ציוד נשימה שנוצר 

ממעיים של חיות. הם שחררו שמן בוער לתוך 
המים וכך הופיעו במפתיע בעצמם, בחקותם את 
אלת הנחשים. כדי להוסיף לאפקט המכושף היו 

מוציאים עשן מפיהם ומורחים עורם בשמנים 
בוערים מיוחדים שלא הזיקו לעור. 

מרגלים עוטי פרוות דובים הופיעו כשדים שצעדו 
מחוץ לעיר האויב כשעשן יוצא מפיהם והם 

שולחים לאוויר ענני עשן בקולות מפחידים. 
אחרים היו גורמים לפסלי האלים “לדמם", וכל 

מי שחזה במראה הוכה למוות על מנת לגרום 
לאנשים לחשוב כי נהרג בידי שדים.

לפני הסתערות חזיתית על מבצר אויב הופעלו 
בתוכו סוכנים, אשר טרם המצור צוידו בנשק 

שהוסתר בעגלות של חקלאים וסוחרים. לאחר 

שהתחמשו הוטל עליהם למצוא הזדמנויות 
לסייע לכוחות שבחוץ. כך למשל היו מציתים 

אש על ידי הצמדת אבקות דליקות לזנבות של 
קופים, חתולים וכלבים שהיו משולחים לעבור 

על הגגות מכוסי הסכך. להחלשת האויב ננקטו 
גם אמצעים כמו מניעת עיבוד השדות, השמדת 

יבולים ושיבוש קווי האספקה.

נשים: הפיתוי המיני בשירות הריגול
ההודים שכללו ביותר את השימוש בנשים 

כסוכנות, תוך ניצול העובדה שאפילו החזקים 
והאדירים שבגברים חשופים ופגיעים לפיתוי 

המיני. בעיקר הוצבו הנשים בחזית הסיכול. 
משום שנודע כי מרגלים נכרים נהגו לפקוד בתי 

מרזח, נשלחו במסווה סוכנות בעלות שליטה 
בשפות. הן איתרו אותם, שיכרו אותם וחתמו את 
המשימה בחיסולם. הרעל היה הנשק המועדף על 
הסוכנות, והיו להן שיטות מתוחכמות להשתמש 

בו. כך למשל נשים שהתחזו לרוכלות מזון 
יצרו הרס במחנה האויב כשמכרו אוכל מורעל. 

אחרות, שהוצבו בהרמון, נשפו אבקה רעילה מעל 
אדם ישן או פשוט שיסו בו נחש ארסי.

נראה כי הדרך הערמומית ביותר לשימוש ברעל 
הייתה באמצעות  “עלמות רעילות". היו אלה 
נשות חצר שמילדותן קיבלו מנות של עשבים 

רעילים או ארס נחשים ועקרבים. בהגיען 
לבגרות, למרות שהן עצמן הפכו למחוסנות, היו 

אותן נשים רעילות כלפי כל מי שהיה לו קשר 
איתן, בעיקר קשר אינטימי. ליל אהבים עם 

עלמת חן כזו היה עלול להפוך לקטלני.

הסוכנים החשאיים עברו אימונים 
מפרכים בטכניקות של אימוץ זהות, 

שינוי הופעה, כתיבה חשאית, מעקב אחר 
חשודים ומניפולציה של דעת קהל

וריאציות שגרתיות יותר ל"עלמות הרעילות" 
כללו נערות שהיו נגועות במחלה, לרבות מחלות 

מין, והדביקו במחלתן גברים שהתפתו לבוא עמן 
במגע. אפשרות נוספת הייתה מריחת משחת 

רעל קטלני על אבריה המוצנעים של הפאם 
פאטאל כך שמי שהיה בא במגע עמה מצא את 

מותו.
הסיפורים אודות “עלמות הרעל" נפוצו 

בתרבויות אחרות בעולם העתיק. כך למשל 
היה מי שטען כי אלכסנדר מוקדון היה מטרה 

לתקיפות שכאלה. על פי המסופר מורו, אריסטו, 
הזהיר אותו לבל יקיים יחסים עם נשים בלתי 

מוכרות בלבנט, והזכיר כיצד שלח לו מלך הודו 
מתנות ובהן עלמה יפהפייה שהולעטה ברעל 

עד כי דמתה לנחש, ואילולא גילה זאת אריסטו 
הייתה לבטח מביאה למותו.

מלבד איסוף מידע או חיסול  יריבים, נוצלו יכול
uת הפיתוי של אותן נשים לצרכים אחרים. כך 
למשל היו עוגבות על גבר אחד ועוברות לאחר  

על מנת ללבות קנאה ומריבות בין המאהבים 
שנקלעו אל בין צלעות המשולש הנצחי.

הגיוס: בלי הבדלי קאסטות 
כל הכותבים מאוחדים בדעתם כי על הסוכנים 

להיות בעלי ידע במגוון אמנויות ומדעים, אנשים 
שניחנו בהבנת הפסיכולוגיה האנושית וביכולת 

לאמוד את רגשות הזולת, נאמנים ללא סייג 
למלך וניחנים באופי ללא פגם. נוסף לכישורים 
אלה של הסוכן האידיאלי רצוי היה שמועמדים 

לגיוס יהיו נשואים עם ילדים, שאותם ניתן 
להחזיק כבני ערובה. כן נדרשו שליטה בשפות 

זרות ויכולת להיטמע בין אנשים מארצות 
רחוקות, דוברי שפות זרות. ככל הנראה גויסו 
המועמדים מכל שדרות הציבור- סטודנטים, 

איכרים, סוחרים, אומנים, סגפנים ואף פושעים, 
ללא התחשבות בגיל, מין או השתייכות 

לקאסטות )מעמדות(. 
לאחר סינונם הקפדני עברו הסוכנים החשאיים 

אימונים מפרכים בטכניקות של אימוץ זהות, 
שינוי הופעה, כתיבה חשאית, מעקב אחר 

חשודים ומניפולציה של  דעת קהל. בסיפורי 
הראמאיאנה מוצע כי סוכנים יוכשרו לבצע 
משימות ביזמתם, מבלי להמתין להנחיות 

השליט.

איתור: אתה החוליה החלשה
על פי קאוטיליה באיתור מועמדים לגיוס 

יש לבחון חולשות ומניעים שעלולים להביא 
לפעילות נגד השליט האויב - אנשים יפעלו 

בדרך כלל נגד אדונם עבור כסף, מין, משיקולים 
אידיאולוגיים, להשבעת גאוותם, לצורך נקמה 

בשל טינה אישית או בשל סחיטה. סוכנים 
בארצות יעד הונחו להתרכז באנשים שאינם 

שבעי רצון מהשליט שלהם, שהושפלו או 
שהוגלו, אנשים שלא פוצו בגין הוצאותיהם, 
שנושלו מזכותם למשרה כלשהי, שנשותיהם 

נפגעו, שנאסרו מאסר שווא או הפסידו בהליך 
משפטי, שרכושם הוחרם - כל אלה נכללו 

בקבוצת “הבלתי מרוצים".  “המפוחדים" היו 
אלה שביצעו מעשים בניגוד לחוק או למוסר; 

שתפסו נחלתו של אחר ואוכפים שליטתם בכוח; 
עובדי ציבור בעלי רכוש לא פרופורציונאלי; 

טוענים מתחזים לכתר או כאלה שעוינים את 
המלך. קבוצת “החמדנים" כללה את המרוששים 

שרכושם נגזל, קמצנים, מי שעברו פורענות, מי 
שהתמכרו לתאוות או נקלעו להשקעות פזיזות. 

לבסוף ישנם, לפי קאוטיליה “הגאוותנים"; בעלי 
אמביציות יתר; המקנאים בחבריהם; המוצבים 
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במעמד נחות; בעלי מנהגים קיצוניים כמו 
שתיית אלכוהול; נוטים לאלימות; בלתי מרוצים 

משכרם.
הסוכנים הונחו לפעול בקרב קבוצות אלה 

באמצם טכניקה תואמת למצב, ולאחר ניתוח 
החולשות של המטרות לזהות את המתאימים 

ביותר מביניהם, ללמוד את הרגליהם, 
חולשותיהם, מגבלותיהם ונקודות החוזק שלהם 

- ולגייסם. 

שליטה ופיקוח: המלך עובד לפי לו"ז
בחינת כל המרכיבים מלמדת שהשירות החשאי 

עליו כתבו קאוטיליה ואחרים היה ארגון שאי 
אפשר לנהל: כל אחד בו ריגל אחרי האחר. 

מנגנונים ופקידים שונים פעלו על פי המשימות 
וסוגי הסוכנים ואמצעי התקשורת הדלים הביאו 

לניהול מפוזר. חלק מהמידע והסוכנים, בעיקר 
התחום שנועד לפקח על הפקידות או הקצונה 
הבכירה, הגיעו ישירות למלך. על השליט היה  
להיות זמין תמיד כדי שיוכל להגיב בו במקום 

למידע שקיבל. 
קאוטיליה הקצה למלך שלושה מועדים ביממה 
לעיסוק במודיעין: בין 12:00 ל-13:30 לקבלת 

דו"חות מוצפנים, בין 18:00 ל-19:00 - פגישות 
עם סוכנים חשאיים ובין 03:00 ל- 04:30 - 

שיגור סוכנים למשימותיהם. כותבים אחרים 
הציעו לוחות זמנים אחרים, בעיקר בלילות.
רק מאות שנים מאוחר יותר )במאות 11-8 

לספירה(, בחיבור הקרוי אגני פוראנה ועוסק 
בעיקר באלים, הייתה, בין היתר, התייחסות 

לקוסמולוגיה, לאסטרולוגיה, להיסטוריה 
ולאמנויות מלחמה ודובר ביצירת משרד 

שהמרגלים יהיו בתחום אחריותו.

סוכנים כפולים: בני ערובה להבטחת 
נאמנות 

הפעלת סוכנים כפולים הייתה מקובלת מאד 
בהודו העתיקה, אם על ידי  החדרת סוכנים 

לתוך היעד ואם על ידי גיוס סוכנים מתוך היעד. 
קאוטיליה מתייחס לסוכן כפול כמי שקיבל 

תגמול משני הצדדים. הוא מדגיש כי אל לו לסרב 
לתשלום מהמפעיל המדומה, כדי שלא לעורר 
כלפיו אי אמון. אחת הדרכים לגייס סוכן כזה 

הייתה לקיחת אשתו וילדיו כבני ערובה, אמצעי 
שהופעל כדי להבטיח נאמנות. 

סוכנים כפולים הופעלו לא רק לצורך הבאת 
מידע אלא גם ליצירת מדון ומבוכה בשורות 
האויב. כך למשל מסמכים מזויפים הוחדרו 

לרשות מפקדי האויב  ולאחר שהביאו 
לחשיפתם, נחלש כוחם של היריבים.

לא אחת הונחו סוכנים לערוק, להסתנן לשטח 
האויב ולחפש תעסוקה בקרב ראשיו, לרכוש 

את אמונם ואז להרגם או להרעיל את מוחם נגד 
נאמניהם. תמורת רכישת אמונם של המפעילים 

המדומים הוקרבו לעתים סוכנים בוגדניים או 
בלתי יעילים.

מדיניות הגמול: נדיבה כל עוד אין 
טעויות 

עידוד סוכנים באמצעות כסף וכבוד נתפס כצורך 
ראשון במעלה. המשכורות תאמו את אופי 

הפעילות ולעתים לוו בטובות הנאה אחרות. עם 
זאת ננקטו אמצעי זהירות לבל  ישולם לסוכן 
מעבר למה שניתן להצדיק, שכן סוכן שמבזבז 

מעבר לאמצעיו הידועים או הניתנים להסבר היה 
מביא לחשיפתו. מלבד שיטת המשכורת הקבועה 

היו גם גישות של תשלום עם סיום משימה. 
עם זאת, במקביל לתשלום נדיב עבור משימה 

שבוצעה ננקטו גם אמצעי ענישה - עד כדי המתה 
- במקרים של משגים חוזרים. 

מידע שלא הועבר במהירות ושבשל כך לא ניתן 
היה לפעול על פיו איבד מערכו ומתוקפו, ולפיכך 

הומלץ להיעזר בקודים ובסימנים מוסכמים.
מחברי הכתבים השונים  מדגישים את החשיבות 

של מתן אמון בדיווחי סוכן רק נוכח אישוש 
הולם, ובדיקה חוזרת ונשנית של דיווחו. המלך 

הונחה לבל יקבל דיווח אלא אם יאּושש על 
ידי שלושה מקורות נפרדים. לעומת זאת, אם 
שלושה דיווחים היו שונים לגמרי - המרגלים 

נענשו או פוטרו.

לא אחת הונחו סוכנים לערוק, להסתנן 
לשטח האויב ולחפש תעסוקה בקרב 

ראשיו, לרכוש את אמונם ואז להרגם או 
להרעיל את מוחם נגד נאמניהם

שחרור בני ערובה: מטרת על
חברי משפחת המלוכה נלקחו לא אחת כשבויי 

מלחמה במסגרת מאבקים פנימיים. שחרור 
בני ערובה היה לעתים חשוב לא פחות לסיום 

מלחמה מאשר ההתנהלות בשדה הקרב. הייתה 
זו אחריותם של השירותים החשאיים להביא 

לשחרור בני הערובה ללא פגע.
קאוטיליה מזכיר שגרירים וסוכנים חשאיים 

שהוחדרו לארץ יעד בכיסויים שונים למטרות 
חילוץ. סוכנים שהכיסוי שלהם אפשר את 

שהותם בסביבתו של נסיך שהוחזק בשבי, הונחו 
למלטו לאחר חפירת מנהרה למשל. במבצעים 

כאלה נשענו על אנשי חצר ונשים שהתחזו לבנות 
זוג של פקידים בכירים. סוכנים שהכיסוי שלהם 

היה קשור בתחום המזון  - כמו טבחים, נושאי 
מים ואחרים - הבריחו את בן הערובה בתוך 
תיבות מצרכים או על ידי התחזות למשרת. 
סוכנים חשאיים שהתחזו לסוחרים תודרכו 

לזכות באמונם של שומרים באמצעות אוכל 
ומשקה ולנטרלם על ידי החדרת רעל. שיטה 
נוספת הייתה לגרום להצתות בלילה וליצור 
מהומה שתאפשר בריחה. במקרים אחרים 

התחזה הנסיך לגווייה שנישאה על ידי סוכנים 
חשאיים במסע לוויה אל החופש.

דיסאינפורמציה והסתה: ניצחון בלי 
קרב

בהיעדר תקשורת המונים הסתמכו המלכים 
על מנגנוני המודיעין שלהם כדי ללמוד על 

התגובות למהלכים שונים שנקטו. אם אובחנה 
אי שביעות רצון, ננקטו צעדים לתיקון המצב. גם 

דיסאינפורמציה שימשה את שליטי העבר, כאשר 
ארגוני המודיעין יצרו אי אמון בין בעלי ברית, 

ואף הביאו לאבדן האמון במנהיגים על ידי הפצת 
מידע כוזב.

קאוטיליה ראה בשירות החשאי מכשיר להאדרת 
תדמית המלך, במקביל לקעקוע הפופולאריות 

של השליטים היריבים. הוא הציע שיטות שונות 
לזריעת מחלוקת ומדון וכמו ה"מהאבאראטה" 
וה"ראמאיאנה", העלה על נס יצירת מורת רוח 

וחילוקי דעות כאמצעי לניצחון בקרב ללא צורך 
בפעילות צבאית3.

סיכום
הריגול בהודו העתיקה נתפס כהיבט הכרחי 

ואינטגראלי של מינהל יעיל ושל מדיניות חוץ 
מבוססת ושקולה. באמצעותו היו השליטים 

מעודכנים בפעילות ובנטיות של יריבים 
פוליטיים ולמדו על כוחן וכוונותיהן של מדינות 

זרות. הריגול נחשב למוסד חשוב לא פחות 
מהדיפלומטיה.

הסקירה דלעיל מעידה על שיטות וחשיבה 
שמשמשות גם כיום את טובי שירותי המודיעין. 

היא חוזרת וממחישה את שכבר נאמר בסקירות 
קודמות אודות מודיעין בעת העתיקה: מלבד 

ההיבט הטכנולוגי, לא התחדש כמעט דבר מזה 
 .אלפי שנות ריגול ומודיעין

הערות
 S.D. :1  הסקירה מבוססת בעיקר על המקורות הבאים

 Trivedi, Secret Services in Ancient India, New
 Delhi, 1988 ; T.Crowdy, The Enemy Within,

 Oxford, New-York, 2006, pp.26-32;Gp Capt.S.M.
 Hali, `RAW` at War- Genesis of Secret agencies

 in Ancient India, Defence Journal )Pakistan(,
 Feb.-March 1999

2  קאוטיליה מזוהה מסורתית עם צ'אנקיה, מורו של המלך 
הגדול צ'אנדרגופטה

3  אי אפשר שלא להזכיר בהקשר זה את סון טסו ו"חכמת 
המלחמה שלו" )550 לפנה"ס( שהקדים וקבע כי “כליל 

המעלות אינו שתהיה נלחם ומנצח בכל מערכותיך; כליל 
המעלות הוא לשבור את התנגדות האויב בלא מלחמה" - סון 

טסו, תורת המלחמה, הוצאת “מערכות",1996, עמ' 26-25
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תרבות עמק האינדוס שהתקיימה בין 3,000 ל-1,500 לפנה"ס על פני האזור של הודו 
הצפונית-מערבית, כיום פקיסטאן, היא התרבות העירונית החשובה הראשונה הידועה 
בתת היבשת לאחר התקופות הפרהיסטוריות. על פי הממצאים הארכיאולוגיים הייתה 

ממלכה זו נתונה לשלטון ריכוזי ובה מכלול של ערים קטנות וגדולות. שרשי תרבות זו 
לוטים בערפל, ומכיוון שהכתב של אנשי עמק האינדוס טרם פוענח - אין ידועה זהותם 

של נושאיה. 
הערים בעמק נשדדו ונהרסו סמוך ל- 1,500 לפנה"ס, אולי בידי שבטי נוודים שפלשו 

מהמערב והיו כנראה הודו-ארים,2  ענף של משפחת העמים ההודו- אירופים. שלא 
כתושבי הודו הצפונית הקדומים, לא הניחו ההודו-ארים שרידים ארכיאולוגיים, והם 

ידועים בעיקר בשל הספרות הדתית הנרחבת שיצרו, היא ה"וודה"3. 
עם הזמן ותוך מלחמות בעמים שנזדמנו בדרכם השתלטו האריים על חלק גדול של 

הודו. חלק מהתושבים הקדומים נסו להרים ולג'ונגלים אך רובם נטמעו בחברה 
הארית, שבה היוו את מעמד הצמיתים או העבדים וגם לאחר שנשתחררו בהדרגה 
מהעבדות, נותרו בשכבות הנמוכות בחברה. במקביל, עם התמסדות החברה והדת 

ה"וודית", נוצרה החברה המעמדית, חברתית וכלכלית, שחולקה לארבע וארנות 
)מעמדות(4. 

שבטי הארים נאבקו גם בינם לבין עצמם ובסופו של דבר חולקה כל הארץ למלכויות, 
לרפובליקות ולאוליגרכיות טריטוריאליות. מספרן השתנה במרוצת השנים כתוצאה 

מאיחודים, פיצולים והשתלטויות וברוב התקופה נע בין 10 ל-20. לתקופה ארוכה זו, 
המכונה גם התקופה ה"וודית", יש עדות באפוסים ההינדואים הגדולים, ה"רמאיאנה" 

וה"מהאבאראטה".5
בשנת 327 לפנה"ס פלש אלכסנדר מוקדון לפאנג'ב שבצפון מערב הודו וכבש את 

הנסיכויות בה. לאחר שנתיים יצא מהודו וזמן מועט אחר עזיבתו גירש מייסד שושלת 
מאוריה, צ'אנדראגופטה, את היוונים מחבל ארץ זה והשתלט על רוב הודו הצפונית. 

נכדו, אשוקה, שנחשב לגדול מלכי הודו )-274 236 לפנה"ס(, המשיך במלאכת 
הרחבת גבולות הממלכה של סבו ושלט על כשלושה רבעים מתת היבשת. הבאים 

אחרי אשוקה לא הצליחו להחזיק בממלכה העצומה  וזו נפלה קרבן לסכסוכים 
פנימיים ולפלישות זרים.

פלישות מחוץ וסכסוכים מבית אירעו ב- 500 השנים שלאחר התמוטטות בית מאוריה 
ושמו קץ לשלמותה המדינית של הודו הצפונית. היא הושבה לאיתנה רק במאה 

הרביעית לספירה על ידי שושלת גופטה. ממלכת גופטה התקיימה עד אמצע המאה 
השישית ו- 250 שנות שלטונה נתפסות כתור הזהב בתולדות הודו.  לאחר נפילת 

ממלכת גופטה קמו מלכויות חדשות, חלקן גדולות, אך אף אחת לא האריכה 
ימים אחרי מות מייסדה. השלב הבא הגיע עם פלישות התורכים והמפגש עם העמים 

האסלאמיים, אך הוא חורג מעניינינו.

ההיסטוריה של הודו: שלטון בלתי יציב ותהפוכות רבות1

הערות
1  האנציקלופדיה העברית כרך י"ג, עמ' -520 529; ויקיפדיה

2  פירוש השם “ארי" הוא אציל
3  הוודות )Vedas , בסנסקריט: ידע - אוסף של קבצי דת הנחשבים לעתיקים 

ביותר בהינדואיזם ולבסיס רוב ההתפתחות המאוחרת בדת זו. לאורך תקופה 
ארוכה נוסחו בעל פה בשפת הסנסקריט, שפת הידע והכתבים של התרבות 

ההודית העתיקה. הריג-ודה נחשב לקובץ הדתי הוודי העתיק ביותר )בין 1500
ל-1200 לפנה"ס( ואליו נוספו שאר אסופות הבסיס )“סמהוטות"(. חיבור הוודות   

התחיל בעת הפלישה הארית להודו ונמשך,לדעת רוב החוקרים, עד 500 לפנה"ס 
לערך, אולם יתכן שמקצתם נתחברו גם לאחר מכן.

4  ארבע הווארנות לפי סדר החשיבות: “ברהמין"- משמרי הוודות ומבצעי 
הטקסים;"קשטרייה"- לוחמים ושליטים; “וישמר",- אנשי מקצוע וסוחרים 

המהווים בסיס כלכלי; “שודרה"- מעמד המשרתים והעבדים. לא ברור אם הן 
קשורות בהתפתחות מערכת הקאסטות בהודו הקולוניאליסטית.

5  מקורות שני האפוסים הן אגדות מלחמה, וחשיבותם הדתית נשענה בתחילה על 
פולחן ההקרבה המלכותית. הם מגוללים את סיפורם של גיבורי העבר ומשולבים 
בהם תיאולוגיה ומדינאות. שני האפוסים היו קיימים בעל פה אלפי שנים והועלו 

על הכתב רק ב-200 השנים האחרונות. ה"מהאבאראטה" הינו האפוס הגדול 
ביותר בספרות העולמית ומכיל כ-90 אלף בתי שיר. בליבו תיאור היריבות בין 

שתי שושלות ממלכת קורו הפאנדווים ומולם בני דודיהם הקאוורווים. המאבק 
ביניהם הסתיים בקרב קורוקשטרא ממנו ששרדו רק בודדים. ה"ראמאיאנה" 
)בסנסקריט: מסעו של ראמה( הינו סיפור פופולארי בדבר  עלילותיו של האל 

והמלך ראמה. במרכזו של האפוס, המשתרע על כ-24 אלף בתי שיר, סיפור מסעו 
של ראמה לחלץ את אשתו סיטה שנחטפה בידי השד ראוונה, ומלחמתו בצבא 

השדים.
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מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה

בעריכת עמוס גלבוע | תא"ל )מיל'( 
amos39@012.net.il

מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה 
למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של 

עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון 
הלאומי על מגוון הדעות הרווחות 

בארץ ולפעמים גם בעולם. העשרת 
מרכיבים אלה ב"במה לוויכוח" תתרום 

-40 השנים שחלפו מאז פרצה מלחמת בותסייע לביטחון הלאומי.
יום הכיפורים ראה אור רק ספר אחד 

ראוי לציון על אופן ניהול המלחמה ברמה 
הגבוהה ביותר. זהו ספרו של חנוך ברטוב, דדו: 48 
שנים ועוד 20 יום, שיצא לאור לראשונה ב-1977 
וזכה למהדורה נוספת, עדכנית ועם מראי מקום, 

במלאת 30 שנה למלחמה. 40 שנה לאחר מכן 
התברכנו בשני ספרים חשובים, המתמקדים לא 

באירועי בשדה הקרב עצמו אלא בעיקר בדרך 
שבה נתפסה המלחמה ונוהלה ממוצב הפיקוד 

העליון של צה"ל, הידוע יותר בכינויו “הבור". 
האחד - ספרו של תא"ל )מיל'( עוזי עילם, עדות 

מן הבור )ידיעות אחרונות, 2013(, שמתאר 
מזווית אישית ועל בסיס יומן שכתב עילם בזמן 

המלחמה ואחריה את עוללות אותם הימים 
ב"בור". האחר, והוא נשוא מאמר זה, הוא ספרו 
של שמעון גולן, מלחמה ביום הכיפורים: קבלת 

החלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים 
)תל אביב: מערכות, 2013(. 

ד"ר גולן, איש המחלקה להיסטוריה של 
צה"ל, שקד על החיבור הענק )1,348 עמודים( 

במשך תקופה ארוכה, תוך מיצוי כל מקור 
אפשרי - הפרוטוקולים של ישיבות המטכ"ל 
וגופים ביטחוניים ואזרחיים בכירים נוספים, 

כולל “המטבח של גולדה", ישיבות הממשלה, 
הקלטות הדיונים בחדרו של הרמטכ"ל ב"בור", 

מסמכי המודיעין, פקודות המבצע, המברקים 
המדיניים בעיקר בציר וושינגטון-תל אביב ועוד. 

אלה הושלמו באמצעות ראיונות עם הנוגעים 
בדבר, שבוצעו זמן קצר יחסית לאחר המלחמה 

במסגרת מחלקת ההיסטוריה של צה"ל. החומר 
הזה אפשר לגולן לפרסם את ספר ההיסטוריה 
המקיף ביותר, המוסמך ביותר ולכן גם החשוב 

המחיר של 
“עסקים כרגיל“ 

אורי בר-יוסף | פרופסור, המחלקה ליחסים בינ"ל, אוניברסיטת חיפה

הרבה נכתב בנושא המחדל המודיעיני שקדם למלחמת יום הכיפורים, אך 
רק מעטים דנו בתרומת המודיעין לניהול המלחמה עצמה. מחקרו של ד"ר 
שמעון גולן על הפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים מתבסס על המידע 
המקיף ביותר, המוסמך ביותר והחשוב ביותר - ומציג בחינה מרתקת של 
סוגיות שמעסיקות את צמרת צה"ל ואת החברה הישראלית מזה 40 שנה

ביותר, על המלחמה. במובן זה, מנקודת ראותו 
של כל מי שרוצה לדעת מה קרה שם באמת, 

הוצאת הספר היא החשוב שבאירועי שנת 
הארבעים לציון המלחמה, אף כי מעצם אופיו 

הוא לא זכה לתשומת הלב התקשורתית הראויה. 
הספר מתאר את עבודת המטה בצה"ל ותהליכי 

קבלת ההחלטות בדרג הצבאי והמדיני החל 
מהשבוע השני של אפריל 1973, כאשר מספר 
מקורות מוסד מהימנים במצרים התריעו על 

כוונת סאדאת לצאת למלחמה במאי, ועד 
27 באוקטובר, עת התקבלה הסכמה מצרית 

לשיחות צבאיות עם ישראל והפסקת האש 
התייצבה. עיקרו של הספר, למעלה מ-1,000 

עמודים, מוקדש לניהול המלחמה, וכאן גם עיקר 
תרומתו. במסגרת זו של מבט מל"מ תיסקר 

בעיקר הדרך בה השפיע המודיעין על תהליכי 
קבלת ההחלטות.

תכנית המלחמה המצרית משנה כיוון
הרבה כבר נכתב ונאמר בנושא המחדל 

המודיעיני, אך רק מעטים דנו בסוגיה המרתקת 
העולה ממחקרו של גולן - תרומת המודיעין 

לניהול המלחמה עצמה. ככלל, הערכת המודיעין 
לפני המלחמה, שהייתה מוטעית לחלוטין בנושא 
המצרי ומציאותית יותר בנושא הסורי, המשיכה 

לתת אותותיה גם לאחר הפתיחה באש. ב-6 
באוקטובר, כרבע שעה לפני הפתיחה באש, יצא 

לקט מיידי של אמ"ן. על פי הלקט, שהתבסס 
על מידע עדכני )שהעביר אשרף מרואן לראש 
המוסד צבי זמיר בפגישתם כמה שעות קודם 

לכן(, כוונת המצרים בשלב הראשון של המלחמה 
היא לכבוש את “הגדה המזרחית של התעלה 

תוך מאמץ לתפיסת שטח ממזרח לה בעומק של 

40 שנה

למלחמה
ם

רי
פו

כי
ם ה

יו 40 שנה למלחמת 

ם
רי

פו
4 שנה למלחמת יום הכי

0
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כ-10 ק"מ "וללא כוונה להגיע בשלב זה למעברי 
הגידי והמתלה". הלקט הסתמך גם על המידע 
שמסר מרואן יותר מחצי שנה לפני המלחמה, 
ולפיו בשל חוסר היכולת המצרית להתמודד 

עם העליונות האווירית של ישראל, הוגבל 
היעד הטריטוריאלי של המלחמה לכיבוש שטח 

ממזרח לתעלה בעומק של עד עשרה 
קילומטר. זאת, כדי שהכוחות 

התוקפים יהיו מוגנים על 
ידי מטריית הנ"מ של 

מערך טילי הקרקע-
אוויר ממערב לתעלה. 

תפיסת המלחמה 
הזו, שנודעה לימים 

כ"צריחים הגבוהים", 
עמדה בניגוד לתכנית 

המלחמה המצרית 
שהייתה מוכרת עד אז 

באמ"ן – תכנית “גרניט" 
שבמרכזה צליחת התעלה בידי 

חמש דיביזיות חי"ר וכוחות 
נוספים לשם השתלטות 
על ראש גשר בעומק של 
כעשרה קילומטר, ומיד 

לאחר מכן צליחת דיביזיות 
השריון 4 ו-21 ופריצה מזרחה 
לכיבוש מעברי הגידי והמתלה 
והתייצבות בקו הגנה ממזרח 

להם. על פי התכנית החדשה, עיקר 
תפקידן של דיביזיות השריון היה להגן 
על האזור שממערב לתעלה כדי למנוע 

פריצה של צה"ל לכיוון קהיר. 
בהסתמך על דיווח מרואן דיווח 

ראש המוסד לראש הממשלה 
גולדה מאיר על השינוי בתפיסת 

המלחמה המצרית כבר באביב 
1973 )צבי זמיר, בעיניים פקוחות,

עמ' 111(. 
כפי שגולן מראה בספרו, אמ"ן 

התעלם לחלוטין ממידע זה בחודשים 
שלפני המלחמה, והמשיך בהתעלמותו גם 

כאשר פרצה. אנשי ענף 6 )מצרים( והקצינים 
הממונים עליהם אמנם הוציאו את הלקט שלפיו 

מטרות המלחמה המצריות מוגבלות מכפי 
שהוערך קודם לכן. אך הם המשיכו להתבסס 

בהערכותיהם על תכנית “גרניט 2" שהכירו 
היטב והתעלמו מהמידע החדש שסתר אותה. 

דיווחיהם שיקפו זאת בצורה ברורה. כך, למשל, 
כשלוש וחצי שעות לאחר הפתיחה באש מסרו 

ראש אמ"ן אלי זעירא וראש ענף 6 בקבוצת דיון 
מטכ"לית )קד"מ( ראשונה במהלך המלחמה 

כי בשעה 16:00 החלה דיביזיה 4 להתקדם 
לעבר התעלה והיא אמורה לחצות אותה בגזרת 
דיביזיה 7 כדי להגיע לאזור המעברים למחרת. 

כמו כן נמסר כי דיביזיה 21 תוכננה לעבור על 
גשר אחר. ראש אמ"ן ציין שייתכן שהמצרים 

ינסו להתקדם מאזור המעברים לעומק סיני. גם 
בשיחה עם שר הביטחון, זמן קצר לאחר מכן, 

חזר זעירא על הערכתו שלפיה דיביזיות 4 ו-21 
יחצו את התעלה בלילה. כשש וחצי שעות לאחר 

פתיחת המלחמה, השמיע לקט אמ"ן שוב הערכה 
זו. מדברי שר הביטחון והרמטכ"ל, ברור שהם 

קיבלו אותה כלשונה )גולן, 328, 329, 334(.
 רק בבוקר ה-7 באוקטובר החלו דיווחי 

אמ"ן להתיישר עם מה שקרה בפועל בחזית 
המצרית. נמסר כי דיביזיה 4 קיבלה פקודה 
להתחפר ולא לצלוח את התעלה. עם זאת, 
הערכת אמ"ן הייתה שהעיכוב הוא תוצאה 

של מאמץ הבלימה הישראלי ולא של תכנית 
מצרית סדורה. ביטוי לכך נתן עוזר ראש 

אמ"ן למבצעים, שמסר בדיון ב-9:00 בבוקר 
כי אי מעבר הדיביזיות מזרחה הוא עיכוב 

בלבד, שלו אף העניק הסברים )שם, 353, 
365, 369-70, 377(. ביטוי לחשש 

מפני פריצת שריון מצרית מזרחה 
ניתן בדיון שקיימו שר הביטחון 

והרמטכ"ל באותו אחר הצהריים. 
שניהם העריכו כי המהלך יתבצע, 

אולם הרמטכ"ל האמין שניתן 
לבלום אותו בקו הנוכחי, בעוד 
ששר הביטחון העריך כי הדבר 

בלתי אפשרי ולכן “יש להיערך בקו 
המעברים כקו עצירה" )שם, 409(.

רק בבוקר ה-7 באוקטובר 
החלו דיווחי אמ"ן להתיישר 

עם מה שקרה בפועל 
בחזית המצרית. נמסר כי 
דיביזיה 4 קיבלה פקודה 
להתחפר ולא לצלוח את 
התעלה. עם זאת, הערכת 
אמ"ן הייתה שהעיכוב הוא 
תוצאה של מאמץ הבלימה 

הישראלי ולא של תכנית מצרית 
סדורה

בשעות אחר הצהריים של ה-7 באוקטובר, אמ"ן 
העריך נכונה את המציאות בחזית המצרית. 
ראש אמ"ן אמר לרמטכ"ל כי בניגוד לצפוי, 

דיביזיות 4 ו-21 לא צלחו, וציין כי קציני המחקר 
מגבשים הערכה חדשה. מאוחר יותר באותו יום 

מסר כי ייתכן שלמצרים אין כלל כוונה להגיע 
למעברים, וזאת על סמך מידע שלפיו דיביזיות 

גולדה

דיין

דדו

זעירא

זמיר

סאדאת

קיסינג'ר

ניקסון
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החי"ר מתארגנות להגנה בגדה המזרחית )שם, 
413, 438, 445(. הערכה זו התקבלה על דעת 
הרמטכ"ל, שציין לאחר כישלון מתקפת הנגד 

של ה-8 באוקטובר שנראה שהמצרים החליטו 
לא להגיע למעברים אלא לבסס קו במרחק של 

כשמונה קילומטר מהתעלה )שם, 503(.

ברמת הגולן לא ציפו לכוח המשלוח 
העיראקי

בניגוד לכשל המתמשך בהבנת תכנית המלחמה 
המצרית, ענף 5 )סוריה( העריך בצורה נכונה למדי 

את המתרחש ברמת הגולן. הערכת אמ"ן כ-11 
שעות לאחר פרוץ המלחמה גרסה כי “המאמץ 

העיקרי הנו באזור רפיד-ציר הנפט ]במגמה[ 
להתקדם לעבר כפר נפח" )שם, 348(. בשעות 

הערב של ה-7 באוקטובר תיאר לקט אמ"ן בצורה 
מדויקת את תמונת המצב, ציין סימני “עייפות" 
בדיביזיה 5 והעריך כי הסורים ימשיכו להשקיע 

כוחות בגזרת חושניה כדי לייצב את הישגי 
המאמץ העיקרי שלהם )שם, 405-404(. 

באשר למידת ההפתעה של כוחות פיקוד 
צפון מהתערבות כוח עיראקי במלחמה ב-12 

באוקטובר – זו כבר סוגיה אחרת. מחד גיסא, 
אין ספק כי אוגדה 210 בפיקודו של דן לנר 

הופתעה כאשר ב-12 באוקטובר סמוך לשעה 
16:00 התברר שהכוח שעמו החלה להתמודד 

הוא כוח משלוח עיראקי, שכלל גם נגמ"שי 
אם-113 שלא היו בשימוש הצבא הסורי )אלחנן 

אורן, תולדות מלחמת יום הכיפורים, מודן, 
2013, 283-284(. מאידך גיסא, מספרו של גולן 

עולה שאמ"ן הצליח לעקוב, אף כי לא בצורה 
רציפה ומלאה, אחרי תנועת הכוח מעיראק. ראש 
אמ"ן מסר לרמטכ"ל כבר בשעות אחר הצהריים 
של ה-10 באוקטובר על שיירת טנקים עיראקית 

העומדת לצאת לכיוון דמשק, וכ-20 שעות לאחר 
מכן העריך שדיביזיה עיראקית בדרכה לסוריה 

וייתכן כי חטיבה אחת כבר הגיעה לקרבת 
דמשק. בלילה שבין 11 ל-12 באוקטובר נמסר 
לסגן הרמטכ"ל כי אין מידע ברור לגבי מיקומו 

של הכוח העיראקי, אך ייתכן שחטיבה אחת 
כבר הגיעה לאזור דמשק וחטיבה נוספת לא 

תגיע לפני 13 באוקטובר אחר הצהריים )גולן, 
661, 710, 741(. לאור הערכות אלה, שהתבררו 

כנכונות למדי, לא ברור מדוע לא עודכנו הכוחות 
הלוחמים, ובראשם מפקדת אוגדה 210, בקצב 

ההתקדמות המשוער של כוח המשלוח העיראקי.

הדילמה בחזית המצרית - לחכות או 
להסתער?

ההישג המודיעיני המשמעותי ביותר במלחמה 
לא היה נחלתו של אמ"ן, אלא של המוסד. 

החשש מפני צליחת התעלה על ידי דיביזיות 

השריון 4 ו-21 ופריצתן מזרחה נמוג לאחר 
היומיים הראשונים של המלחמה ומתקפת 

הנגד הכושלת. הוא התחלף בתקווה, שהביע 
בעיקר הרמטכ"ל דוד אלעזר, לחידוש המתקפה 

המצרית ובלימתה תוך גרימת אבדות כבדות 
למצרים – מהלך שיקל על צליחת צה"ל מערבה. 

עם זאת, בימים הבאים המצרים דבקו בתכנית 
“הצריחים הגבוהים" ולא ניסו להתקדם מזרחה. 

אמנם ככל שגבר הלחץ על הסורים בצפון גדלה 
הסבירות שהמצרים יחדשו את המתקפה כדי 

להקל על בעלי בריתם )גולן 703, 719(, אבל 
בהיעדר סימנים מעידים לכך ותחת לחצו של 
מפקד חיל האוויר - שהעריך בין ה-11 ל-12 
באוקטובר כי תוך יומיים לא יישארו מספיק 

מטוסים לתמיכה במתקפה קרקעית גדולה )גולן 
745-748( - הוצב הרמטכ"ל בפני דילמה. האם 

לבחור ביוזמה התקפית ישראלית, שסיכוייה 
להיכשל היו להערכתו גדולים אם לא תגיע 

בהמשך למתקפה מצרית שתובס, או להסכים 
להפסקת אש שבה ישמרו המצרים על הישגיהם 

הצבאיים.

שורש הבעיה לא היה בהחלטות עצמן, 
אלא במידע שעמד בפני המחליטים. 

הדברים אמורים במיוחד בימים שלפני 
המלחמה, כאשר אמ"ן שידר "עסקים 

כרגיל" בחזית המצרית כמעט עד הרגע 
האחרון

בבוקר ה-12 באוקטובר מסר אמ"ן כי אין 
סימנים לקידום דיביזיות השריון )גולן, 751(. על 

רקע זה הגיע הרמטכ"ל למסקנה כי יש לנקוט 
צעדים שיניעו את המצרים להסכים להפסקת 

אש ב-14 באוקטובר, שכן לאחר תאריך זה 
ולאור שחיקת חיל האוויר, מאזן הכוחות בתעלה 
יוטה לטובתם.  מפקד חיל האוויר, לעומתו, לחץ 

למהלך קרקעי מיידי לצליחת התעלה, ואליו 
הצטרף ראש אמ"ן שראה במהלך זה אמצעי 

להביא להפסקת אש )גולן, 760-753(. הדילמה 
בין מתקפה מיידית לבין הפסקת אש הוצגה 
במלוא חריפותה בפורום “המטבח" של ראש 

הממשלה בדיון שהחל ב-14:30. במהלך הדיון, 
כמו ב"דרמה יוונית עשויה היטב", כפי שניסח 

זאת רל"ש הרמטכ"ל, נקרא ראש המוסד החוצה. 
כשחזר הודיע כי קיבל מידע ממקור טוב שלפיו 

המצרים מתכוונים לחדש את המתקפה ב-13 
או ב-14 באוקטובר. המידע החדש פתר את 

הדילמה של הרמטכ"ל. תגובתו המיידית הייתה 
דרישה שצה"ל יערך למתקפה זו וייצא למהלך 

הצליחה רק לאחר שתיהדף ותגרור אבידות 
קשות למצרים. ראש הממשלה סגרה את הנושא 

באמרו “טוב, אני מבינה שצביקה ]זמיר[ גמר 

לנו את הדיון" )גולן, 791-793(. במתקפת 
ה-14 באוקטובר איבדו המצרים כ-250 טנקים 

והיוזמה בחזית עברה לידי צה"ל, שפתח בצליחת 
התעלה יום אחר כך. 

התמונה שמצייר גולן: כמה מסקנות 
כלליות

ספרו של גולן הוא פרי מחקר ממושך של 
איש מקצוע מהמדרגה הראשונה, אשר הציב 
על המדף את מה שניתן להגדיר כהיסטוריה 

הרשמית והמוסמכת של ניהול המלחמה. לפיכך 
ראוי לציין כמה מסקנות הנובעות ממנו. 

בניגוד למה שניתן היה להבין מהתיאורים   
הפופוליסטיים והצהבהבים שזכינו להם בשפע 

בתקשורת בשנה האחרונה, תהליכי קבלת 
ההחלטות בצמרת המדינית והצבאית היו 

בסך הכול איכותיים, פתוחים ויעילים. שורש 
הבעיה לא היה בהחלטות עצמן, אלא במידע 
ובהערכות שעמדו בפני המחליטים. הדברים 

אמורים במיוחד בימים שלפני המלחמה, 
כאשר אמ"ן שידר “עסקים כרגיל" בחזית 

המצרית כמעט עד הרגע האחרון וראש אמ"ן, 
הציג בפני הממונים עליו מצג שווא שלפיו כל 

אמצעי האיסוף שלו פועלים “והכול שקט". 
גולדה, דיין ואלעזר קיבלו את דבריו כאמת, 

ולכן לא פתחו בהכנות למלחמה מוקדם יותר. 
אולם, מהרגע שבו התברר שהמלחמה אכן 

על הפרק פעלו מקבלי ההחלטות - במיוחד 
גולדה ואלעזר - בצורה יעילה. ברוב המקרים 

הם קיבלו החלטות שבדיעבד התבררו 
כנכונות. כך, למשל, ההחלטה להעלות את 

אוגדה 146 לחזית הגולן; החלטת הרמטכ"ל 
בניגוד לדעת שר הביטחון שלא לסגת ביום 
השני לשיפולי הרמה בגולן ולקו המעברים 
בסיני; המשך מתקפת הנגד בצפון וגיבוש 

האסטרטגיה של “סוריה תחילה" כאשר 
נודע שמתקפת הנגד בדרום כשלה; ההחלטה 
בישיבת ה-12 באוקטובר להמתין למתקפה 

המצרית, שהייתה אולי ההחלטה החשובה 
ביותר שהתקבלה במלחמה; והזהירות, לצד 

הנחישות, שבה בוצע מבצע הצליחה.
אם כן, הרמטכ"ל וראש הממשלה תפקדו   

היטב. אחרים קצת פחות. רבות כבר נאמר על 
קריסתו של דיין ביום השני למלחמה. אבל 
לאחר עיון בדבריו בישיבת קבינט המטבח 

שהתקיים אצל גולדה ב-7 באוקטובר אחרי 
הצהריים, ניתן לראות שגם דבריו מרחיקי 

הלכת על הצורך בנסיגה ברמה ובתעלה לא היו 
משוללי בסיס במציאות. גולן לא מביא את 

שנמסר לנו מכלי שני, שדיין הציע לקראת סוף 
הישיבה, כמעט כבדרך אגב, להכין לשימוש 

את היכולת המיוחדת של ישראל. אם אכן כך 
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היה – ולאור המידע על כך סביר שאכן כך היו 
הדברים – נראה כי עצביו הרופפים בגדו בו. 

הדבר הבולט הוא שההצעה המסוכנת נדחתה 
מיד ובאופן קטגורי על ידי חבריו ל"מטבח" 
– ישראל גלילי, יגאל אלון וגולדה. עמדתם 

זו מעידה כי התמונה האפוקליפטית והבלתי 
מציאותית שהנחתה את דיין לא השפיעה על 

עצביהם הם. 
מכיוון שלספרו של גולן עתיד להיות מעמד   

מרכזי בהבנת אירועי המלחמה, ראוי לבדוק 
את עמדתו בנוגע לשתי תזות חדשניות 

ושנויות במחלוקת שצפו בשנים האחרונות. 
האחת גורסת כי גולדה ודיין נושאים אישית 

באשמת האחריות לכשל ההתרעתי ולהפתעה 
עם פרוץ המלחמה. השנייה, שההחלטה 

להימנע מ"מכה ראשונה" ומגיוס מסיבי 
של מילואים לא הונעה מהערכת הסבירות 

הנמוכה של אמ"ן, אלא מהתחייבות מדינית 
שישראל העניקה ל"בית הלבן" עוד בסוף 

 .1971
הטענה שגולדה ודיין נושאים באחריות   

אישית להפתעה הועלתה לראשונה בשנת 
2012 על ידי יגאל קיפניס. היא זכתה מאז 
להד ציבורי נרחב באירועי יום השנה ה-40 
למלחמה. לטענת קיפניס, השניים היו בין 

הבודדים בישראל שידעו על יוזמה מדינית 
נועזת שהתכוון הנרי קיסינג'ר להעלות 

לאחר הבחירות בסוף אוקטובר. הם העריכו 
שסאדאת לא ייצא למלחמה מסוכנת 

שמטרתה היא הנעת תהליך מדיני בעודו מודע 
לכך שתהליך כזה ייפתח ממילא, ולכן צפו כי 

מלחמה אינה עומדת לפרוץ )יגאל קיפניס, 
1973: הדרך למלחמה דביר, 2012(. מכאן 

ברור שאחריות אמ"ן לשאננותה של ישראל 
ערב המלחמה מצומצמת מכפי שחשבו עד כה. 
סדרת הדגל של הערוץ הראשון וערוץ 8 לציון 

40 שנה למלחמה הלכה צעד נוסף בכיוון: 
לא זו בלבד שהמידע על יוזמתו המדינית של 

קיסינג'ר השפיע על הערכותיהם האישיות 
של גולדה ודיין, אלא שהם גם לא חלקו אותו 

עם ראש אמ"ן ובכך פגעו ביכולתו לבצע את 
תפקידו כ"מעריך הלאומי" .

אף כי ספרו של גולן אינו מחדש מהותית   
ביחס לחלקו של אמ"ן בכשל ההתרעה, הוא 
מציב את הדברים בקונטקסט ברור, מסודר 

וממוסמך המאשש את מסקנות ועדת אגרנט 
ביחס להשפעת הערכות אמ"ן, במיוחד של 

אלי זעירא אישית, על קבלת ההחלטות. באשר 
לטענתו של קיפניס כי כשהעריך את הסבירות 

למלחמה נשען דיין על מודעותו לתכנית 
המדינית הממשמשת ובאה של קיסינג'ר, קבע 

גולן כי “אין לכך ביטוי, ולא רמז, בדבריו ]של 

דיין[ בדיונים השונים בסתיו 1973" )גולן, 
1284(. הוא לא היה יכול להתייחס לטענותיו 

של זעירא בסדרה “לא תשקוט הארץ", שכן 
אלה הושמעו לאחר צאת הספר, אבל מכל 

העולה מהתיעוד הממוסמך בספרו – נראה 
שהיה דוחה טענה זו על הסף. 

ספרו של גולן רלבנטי פחות לשיקוליה של   
גולדה מאיר ערב המלחמה, שכן היא לא 

השתתפה ברוב הדיונים של מערכת הביטחון 
המובאים בו. כאן טובה עדותם של מומחים 
אחרים: ד"ר חגי צורף כותב את הביוגרפיה 

שלה במסגרת גנזך המדינה ונחשף למסמכים 
הרגישים ביותר מתקופת כהונתה. צורף לא 
זיהה כי גולדה העריכה שמלחמה לא תפרוץ 
בשל מודעות כביכול של סאדאת לתכניתו 

המדינית של קיסינג'ר. למסקנה דומה הגיע 
גם כותב הביוגרפיה האחרונה של גולדה, 

פרופ' יוסי גולדשטיין. גם בעדויות של גולדה 
ושל דיין בפני ועדת אגרנט אין זכר לכיוון 

חשיבה כזה. במאמר מוסגר ראוי לציין 
שקיסינג'ר עצמו לא האמין שיוזמתו החדשה 

תישא פרי, לא רק בגלל הפערים העמוקים 
בין הצדדים אלא גם מכיוון שהיא סתרה את 

תפיסת העולם המקצועית שלו ביחס ליעדי 
המדיניות האמריקאית באזור.

גולן ברור עוד יותר ביחס לטענה החדשנית   
השנייה, שלפיה ההחלטה הישראלית להימנע 

מהנחתת מכה ראשונה נבעה מהתחייבות 
בת שנים לממשל ארה"ב. כאן הוא מהלך על 

קרקע מוצקה, שהרי מחקרו הוא שמתאר 
בצורה המפורטת והמוסמכת ביותר את 

סוגיית המכה הראשונה במהלך דיוני “כחול 
לבן". מהתמונה שהוא מצייר עולה בברור שאף 

כי הדרג המדיני, בעיקר דיין, הבהיר לדרג 
הצבאי שבתנאים שנוצרו אחרי המלחמה 

ב-1967 השגת לגיטימציה אמריקאית ובינ"ל 
למכה ראשונה הפכה הרבה יותר קשה - ישנה 

אפשרות שייווצרו התנאים שיאפשרו אותה. 
לכן ההנחיה הרביעית )מתוך שמונה( לקראת 

מלחמה שנתן דיין למפקדי צה"ל באביב, 
הייתה להכין “מכה מקדימה" )גולן, -104

.)105
נושא אחר שנוי במחלוקת נוגע לסוגיית   
ההתרעה. לא מעט כותבים, דוגמת ראש 

אמ"ן, טענו כי שורש הכישלונות עם פתיחת 
המלחמה לא היה היעדר התרעה אלא תכניות 
מלחמה לא ריאליות, שבמרכזן עמדה תפיסת 

“הסדיר יבלום" והזלזול ביכולות הצבאיות 
הערביות. אבל כפי שעולה בברור מספרו של 
גולן, כל תכניות המלחמה של צה"ל נבנו על 

סמך התרעה למלחמה שתינתן כמה ימים 
מראש. ראש אמ"ן עצמו הבטיח התרעה 

בת 7-5 ימים ונקודת המוצא של כל תכנוני 
המלחמה הייתה שבמקרה הגרוע ביותר, 
תינתן התרעה בת 48 שעות. פרק זמן זה 

היה אמור להספיק, על פי התכניות שרועננו 
ותורגלו בכוננות “כחול לבן" ואחריה, לשם 

פריסת סדר הכוחות המלא של תכנית 
המלחמה המרכזית )“סלע"( ברמת הגולן ושל 

האוגדה הסדירה ותוספות מילואים בחזית 
התעלה. בפועל, נוכח התרעה בת פחות מעשר 

שעות, תכניות אלה לא עמדו כלל למבחן. 
עם פרוץ המלחמה היו ברמת הגולן פחות 

משתי חטיבות )177 טנקים( במקום אוגדה 
סדירה מלפנים ואוגדת מילואים מאחור )612 
טנקים(. בחזית התעלה ניצבו בעמדותיהם רק 

כעשרה טנקים מתוך קרוב ל-300 הטנקים 
של האוגדה הסדירה. יתר הטנקים היו 

בדרך לעמדותיהם וכל שאר ההכנות שנועדו 
להתבצע בתוך 48 שעות ממתן התרעה - לא 

התבצעו כלל. 
ספרו של גולן מיועד למיטיבי לכת, שכבר קראו 

רבות על מלחמת יום הכיפורים ולמדו אותה 
היטב. להם הוא יעניק את התמונה המתועדת, 

הרחבה והמוסמכת ביותר שניתנה עליה עד 
היום. יש לקוות שגם  אמצעי התקשורת ואנשי 

מחקר אקדמאי העוסקים במלחמה יראו בו 
מקור ייחודי, מוצק ומהימן בכל כתיבה ומחקר 

 .עתידיים

ספרו של גולן מיועד למיטיבי לכת, שכבר 
קראו רבות על מלחמת יום הכיפורים ולמדו 

אותה היטב. להם הוא יעניק את התמונה 
המתועדת, הרחבה והמוסמכת ביותר שניתנה 

עליה עד היום
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התפרצויות המהפכניות וזעזועי המשנה ה
הפוקדים אחדות ממדינות המזרח 

התיכון וצפון אפריקה מזה כשלוש שנים, 
מפנים זרקור אל מגבלות יכולתה של הערכת 

המודיעין לעסוק במדינות ובחברות הנמצאות 

מדינות במשבר: 
הגבול בין הערכת 

מודיעין מועילה 
לבין נבואה

מיותרת

 דן אלדר | ד"ר, לשעבר חוקר מודיעין בכיר במוסד

רעידות האדמה הסוציו-פוליטיות המתחוללות במזרח התיכון מזה כשלוש 
שנים לא נצפו מראש על ידי גורמי הערכה מקצועיים. האם מטלה זו 

של גופי הערכת המודיעין המדיני- אסטרטגי מועילה לקברניטים מקבלי 
ההחלטות, או שמא עדיף להסירה מהגדרת תפקידם ולחדול מעיסוק 

בתחזיות נוסטרדמיות?

על סף משבר סוציו-פוליטי או בעיצומו.
ההתקוממות בעולם הערבי מציפה שוב את 

קיומו של רף עליון, כנראה בלתי עביר, ליכולת 
מומחי המודיעין האסטרטגי לחזות מראש 

תפניות היסטוריות מפתיעות. את זאת מגלים 

צרכני המודיעין, ובראשם קברניטי המדינות-
מקבלי ההחלטות. מתברר כי גם לאינטליגנציה 

האנושית )Intelligence(  מגבלות מובנות 
בחיזוי התנהגותם של בני אנוש כיחידים 

וכקבוצות. 
הטלטלות הפוקדות את העולם הערבי מאז 

ראשית העשור השני של המאה ה-21 לא 
נצפו במלוא היקפן ומשמעויותיהן. לא על ידי 

קהילות המודיעין ברחבי העולם ואף לא על ידי 
מומחי אקדמיה, ומעל לכולם לא על ידי מנהיגי 
האליטות הערביות עצמם. התמורות המתהוות 

עדיין משתנות לבקרים ומומחי המודיעין 
מתייגעים הן בהגדרתן  )“תהפוכות“, “מהפכים“, 

“מהפכות“, “הפיכות“ ו“טלטלה“( והן בהפקת 
לקחים כדי להימנע מכישלונות הערכה דומים 

בעתיד. כך, מבלי משים, הוכתרו ההתקוממויות 
הפוקדות מזה למעלה משנתיים אחדות מן 

המדינות הערביות הסוניות כ“אביב הערבי“ - 
מונח שנשאל בחפזה ממחסן ההיסטוריוגרפיה 

האירופית, בהיעדר כלי ניתוח ופרספקטיבה 
היסטורית מספקת להגדרת הזעזועים בעולם 

הערבי במונחים מדוייקים יותר.

יומרות והפתעות 
ההערכות שרווחו בשנות שלטונו האחרונות של 

הנשיא חוסני מובארכ לגבי עתידה של מצרים 
אחרי הסתלקותו מפאת גילו ומצב בריאותו, 

צפו עליית יורש מוסכם על האליטה השלטונית 
המוכרת. קרי, בנו ג'מאל או לחילופין שר 

המודיעין המנוח עומר סולימאן או שר החוץ 
לשעבר עמרו מוסא. לא נשלל גם  מקרה קיצון 

של התבססות “האחים המוסלמים“ לאחר 
תקופת אי-יציבות תחת אחד מיורשי מובארכ. 

ספק אם היה גורם מעריך אחראי שצפה 
התקוממות עממית, שבחסותה יושלך מובארכ 

לכלא ו“האחים המוסלמים“ יתפסו את 
השלטון במהירות מסחררת בעקבות בחירות 

דמוקרטיות. די היה לצפות בטיהור פיקוד 
הצבא לפני כשנה על ידי הנשיא הנבחר מוחמד 
מורסי, כדי להעריך שהחל פרק חדש בתולדות 

מצרים. והאם היה מי ששיער את היתכנותה של 
הפיכה הצבאית במצרים נגד שלטון “האחים 

המוסלמים“?
והנה לא חלפה שנה והצבא, שעל פניו נראה 

כמיישר קו עם המשטר החדש, הדיח את מורסי 
מתפקידו ותפס את השלטון במה שכינה 

“המהפכה השנייה“.  התפתחות זו הותירה את 
המערב, וארה“ב בראשו, בדילמה שאינה רק 

סמנטית אלא אף  מהותית לעתידה של מצרים 
- האם מהלך זה הוא בבחינת “מהפכה“  או 

“הפיכה“. 
ביטוי לא פחות בולט למגבלות יכולתו של 

חומייני חוזר לטהרן, שער "ידיעות אחרונות" 1 בפברואר 1979. העובדה שמהפכת חומייני באיראן לא 
נצפתה מראש, ביטאה בחריפות את מגבלת החיזוי המודיעיני של תמורות סוציו-פוליטיות
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המודיעין להעריך התפתחויות סוציו-פוליטיות 
לטווח הנראה לעין, טמון בנפתולי ההערכה 

לגבי שרידותו של משטר בשאר אסד בסוריה. 
מטוטלת התחזיות בסוגיה זו נעה בתזזית עם כל 
התנגשות מלחמתית בין כוחות אסד למתנגדיו. 
קברניטים וצרכני מודיעין כבר ספדו לו, והעריכו 
לפני יותר משנה את שרידותו בשבועות ספורים. 

הזהירים מביניהם ומבין מומחי האקדמיה 
מהלכים בין הטיפות ואינם מתחייבים בהערכות 

חד משמעיות לכיוון זה או אחר. לא די 
שהזעזועים בעולם הערבי לא נצפו מראש  על ידי 

המומחים לאזור; הללו מתפתלים כיום בסבך 
פרשנויות שנועדו להסביר את הישרדותם )לפי 
שעה( של המשטרים המלוכניים הערביים ואת 

המשך יציבותו, הגם שבכוח החרב, של המשטר 
באלג'יריה. דהיינו, אין כלל ואין יוצאים מן הכלל.

נחמה פורתא היא כי מגבלות ההערכה 
המודיעינית אינן צפות רק בזיקה לאזור ההפכפך 

של המרחב הערבי והמוסלמי. אף קריסת ברית 
המועצות וגרורותיה במזרח אירופה ובמרכזה 

לא נצפתה מראש על ידי קהילות המודיעין 
המערביות ומומחי האקדמיה, ה“סובייטולוגים“. 
הוויכוח על סיבות הקריסה טרם הוכרע עד עצם 

היום הזה. האם היו אלה אישיותו של המנהיג 
מיכאיל גורבצ'וב ומדיניות ה“פרסטרויקה“ שלו? 

או שמא מדיניות “מלחמת הכוכבים“ של נשיא 
ארה“ב רונלד רייגן? או אולי השפעתה הזוחלת 

והמצטברת של התקשורת המערבית בכלל 
ושידורי הטלוויזיה בפרט, שנקלטו מעבר למסך 

הברזל והציגו בפני אוכלוסיית הגוש הקומוניסטי 
חלופה אטרקטיבית לדרך חייהם?

שבר פרדיגמטי
ההיסטוריון, הפילוסוף, ואיש מדעי החברה 

הצרפתי מישל פוקו טבע, בין היתר, שני 
מונחים בניתוחו את מהלך ההיסטוריה: 

“המשכיות“ )continuity( ו“אי המשכיות“ 
)discontinuity(. לפי הגותו, אלה משקפים 

את העובדה שבזרימת ההיסטוריה יש “שדברים 
אחדים אינם נתפסים יותר או מתוארים או 
מתבטאים, מאופיינים, מקוטלגים וידועים 

באותו אופן בין תקופה אחת לשנייה. בתקופות 
מעבר של חברות אנושיות נוצרים שברים ומצבי 

אי המשכיות כאשר החברה האנושית מעצבת 
מחדש את התייחסותה לסביבתה המשתנה“. 

דומה כי המתחולל כיום בחברה הערבית 
והמוסלמית, כמו גם בקרב המשקיפים 

עליה מבחוץ, המנסים להבין את המתרחש, 
להעריכו ולחזות את עתידו, תואם את הגדרת 

ה“Discontinuity“ של פוקו. זהו שבר 
פרדיגמטי, בלתי ניתן להסבר במונחים 

ודפוסי הגיון שהיו מקובלים ככלי עזר בניתוח 

התפתחויות מהפכניות עד כה. פרדיגמה 
חלופית טרם עוצבה, ותהליך התגבשותה עשוי 

מטבעו להיות ממושך.

מומחי המודיעין נדרשו להציג תמונת 
מצב “מיקרו-מודיעינית“ של חיי היום-יום 

בחברה האיראנית. דא עקא, המציאות 
בחברה המצויה במהפכה היא נזילה 

ופתרון התשבץ המודיעיני ביום נתון אינו 
מבטיח את נכונותו ביום המחרת

המהפכה האסלאמית באיראן כמשל
שבר מעין זה, שיתכן וניתן לראות בו את 

ראשיתו של גל ההתקוממות העממית בעולם 
הסוני, שרר דווקא סביב מה שמכונה המהפכה 
האסלאמית השיעית באיראן לפני כ-35 שנה. 
הייתה זו המהפכה הראשונה מסוגה בממדיה 

הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שהתחוללה 
בחברה המוסלמית במאה ה-20. העובדה 

שמהפכת חומייני באיראן לא נצפתה מראש, 
ביטאה בחריפות את מגבלת החיזוי המודיעיני 
של תמורות סוציו-פוליטיות ולו באזור המזרח 

התיכון בלבד, לא פחות מאשר כישלון ההתרעה 
על “האביב“ הערבי.

שירותי המודיעין במערב ובגוש המזרחי בשעתו, 
)למעט אישים בודדים בעלי יומרה נבואית, 

בדיעבד( לא התריעו במועד לפני קברניטיהם 
על חולשתו של משטר השאה באיראן או על 

הצונאמי האסלאמי הממשמש ובא, אשר נמשך 
למעשה עד היום בכסותו השיעית והסונית. זמן 

קצר יחסית טרם התמוטטות משטר השאה, 
הגדיר הנשיא האמריקאי דאז ג'ימי קרטר 

את איראן כ“אי של יציבות במזרח התיכון“. 
ההפתעה המודיעינית הייתה מוחלטת. גם אז, 

עקב קריסתו המהירה של משטר השאה, התנהלו 
דיונים תוך קהילתיים ובין קהילתיים להפקת 

לקחים וגילוי תובנות שנסתרו מעיני מומחי 
ההערכה.

עיצוב דמותה של הרפובליקה האסלאמית 
של איראן נמשך כמעט עשור שלם, עד מותו 
של חומייני. סימני השאלה סביב מהותה של 

התופעה הסוציו-פוליטית החדשה בעולם 
המוסלמי, שהטרידו בשעתם את מעריכי 

המודיעין, היו רבים לאין ערוך מן התשובות 
שיכלו לספק לצרכניהם. איראן דומה מאז 

1979 למעבדת ניסויים שבה כוחות פוליטיים 
וחברתיים התנגשו אלה באלה, התרכבו אלה 

באלה ונדחו אלה מאלה בתהליך ממושך. 
בהיעדר מקבילה דומה בעבר לא התאפשר ניתוח 

היסטורי מושכל של התופעה במלוא היקפה 
ומשמעויותיה. הצורך להגדיר את האקספרימנט 

הדתי-פוליטי שהתהווה באיראן הציב קושי 

בלתי מבוטל לא רק בפני העוקבים מבחוץ 
אחר הנעשה במדינה, אלא גם עבור כוהני הדת 

השיעים עצמם. שכן, יחסי דת ומדינה פשטו 
ולבשו צורה חדשות לבקרים, ולמנהיגים מקרב 

כהני הדת כמכלול לא הייתה במשך תקופה 
ארוכה תפיסה ברורה ומגובשת לגבי דפוס 

המשטר הסופי הרצוי להם.

חוקר המודיעין מול הפתעה 
מהפכנית

מצבו של חוקר המודיעין במצבים דוגמת 
המהפכה האסלאמית בשעתה, מסובך ומורכב 

שבעתיים מזה של ההיסטוריון;  עליו להתמודד 
עם תופעה חברתית-פוליטית בהתהוות שעתידה 

קשה לחיזוי, בעוד מנגד ניצבים הקברניטים 
הדורשים תפוקה. 

עד למהפכה האסלאמית באיראן, יכול היה 
המחקר המודיעיני המדיני-אסטרטגי לטפל 
ביציבות המשטרים באזור הערבי באמצעות 

כלים מתודיים מוכרים. מרבית התהפוכות 
והזעזועים השלטוניים שהתחוללו במדינות 
המזרח התיכון מאז מלחמת העולם השנייה 

בוצעו על ידי קציני צבא נגד פוליטיקאים 
אזרחים או משטרים מלוכניים. גם אם עיתוין 

של אחדות מן ההפיכות היה מפתיע, נמצאו עד 
מהרה הכלים לניתוחן ולהערכתן. זאת בין היתר 
מאחר שתרבותם הפוליטית של רבים ממחוללי 

ההפיכות שהשתייכו לבורגנות הערבית, ינקה 
השראתה במישרין או בעקיפין מן הלאומיות 

האירופית לגווניה. 
לא כך הייתה המהפכה האסלאמית באיראן. 

הופעתה הפתאומית והסוחפת על במת 
ההיסטוריה המודרנית הייתה בגדר הפתעה 

פרדיגמאטית ליכולת ההתמודדות המודיעינית 
ההערכתית המיידית עמה. הערכת מודיעין 

הנשענת על מנגנון איסופי יעיל יכולה להתריע 
מפני מלחמה ואולי אף לצפות מראש הפיכות 

שלטוניות. אולם ספק רב אם תוכל,  גם אם 
תישען על מקורות מעולים ככל שיהיו, לצפות 

מראש ולהעריך במונחי זמן ועוצמה את 
התהפכותה של פירמידה חברתית, פוליטית 

ותרבותית על ראשה כפי שקרה באיראן 
ב-1979. 

בחיזוי מהפכה המתפרצת מתחתית הפירמידה, 
מרבדים חברתיים וממוסדות שמחוץ לקונצנזוס 

החברתי-פוליטי, לא תועיל חדירה איסופית 
לצמרת הממסדים השלטוניים הקיימים. משטר 

השאה ומנגנוני המודיעין שלו, שהזינו בשעתם 
את הערכות המודיעין המערביות בדבר יציבות 
המשטר, היו המופתעים העיקריים מן הצונאמי 

האסלאמי שהכה בהם בעודם יושבים בתוך 
עמם. מכאן קל וחומר, שירותי מודיעין זרים 
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וגורמי הערכה חוץ אזוריים.

ביניים: כשלי חשיבה בניתוח מצב 
מהפכני

מומחי המודיעין והאקדמיה שמחוץ לאיראן 
הסתגלו לאט לשינוי שהתחולל בה. במשך 
שנים רבות הם לקו בכשלי חשיבה וניתוח 
כתוצאה מהלם ההפתעה וכעס אין אונים 

על חדלונם ובשל קשיים אינטלקטואליים 
ומנטאליים ב“עיכול“ המהפכה האסלאמית. 

כשלים אלה מצאו  את ביטויים בין היתר 
ברצון עז, לעתים מודע ולעתים לא, להשיב 

לאחור את גלגל ההיסטוריה. התקווה להשיב 
במהרה את משטר השאה על כנו הקרינה באופן 

שלילי על ניתוח תמונת המצב המודיעינית 
של איראן החומייניסטית. צרכני המודיעין-

מקבלי ההחלטות ייחלו בשנותיה הראשונות 
של הרפובליקה האסלאמית להערכת מודיעין 
שתקצוב לה תוחלת חיים קצרה, ותבשר ניצני 

חזרתו של משטר השאה בטווח המיידי. ציפיות 
אלה הכבידו על התמודדותם היומיומית של 

המעריכים המומחים. 
מן המתח שבין האילוצים החיצוניים לבין 

הקשיים המהותיים בהערכה המודיעינית, נגזרו 
כשלי חשיבה נוספים בהערכתה של המהפכה 

האסלאמית בשלביה הראשונים, דוגמת  
התייחסות למהפכה במונחים ערכיים שליליים 
והיעדר שימוש בהגדרות אמפיריות. כך, למשל, 
נעשה שימוש תכוף במונח “פנאטיים“ לתיאור 
מכליל של כהני הדת באיראן אשר טשטש את 

הבדלי הגוונים והגישות ביניהם. מנגד רווח 
השימוש בהגדרה “חזרה לשפיות“, לתיאור 

סימנים להתייצבות הרפובליקה האסלאמית. 
הדמוניזציה המערבית של איראן אך שירתה 
את הביטחון העצמי של מנהיגי הרפובליקה 
האסלאמית, שבהשקעה תעמולתית מועטה 

יחסית השיגו אפקט פסיכולוגי אדיר. 
כשל נוסף שרווח בשנותיה הראשונות של 

הרפובליקה האסלאמית היה בהגזמה לחומרה 
בהערכת אירועים אופוזיציוניים אלימים נגד 

המשטר החדש ָמַשל היו סימנים מתריעים 
לאי-יציבות והתקרבותו אל קצו, תוך התעלמות 

מהיותם חלק בלתי נפרד מן התהליך המהפכני 
בכללו.

בעיה מתודית מרכזית בהתמודדות מעריך 
המודיעין עם מצב מהפכני היא מציאת מונחי 
התייחסות מדויקים וישימים למצב המהפכני 
ולתיאור המציאות הסוציו-פוליטית החדשה 

המתהווה. היעדר היכרות והבנה מספיקים 
במערב של ה-operational code  של 

אנשי הדת באיראן, אשר שאבו השראתם מן 
התיאולוגיה השיעית, גרר לעתים התייחסות 

למהפכה האסלאמית בטרמינולוגיה השאולה 
ממהפכות אחרות בהיסטוריה. למרות שניתן 

היה למתוח קווי דמיון קלאסיים בין המהפכה 
באיראן לבין מהפכות אחרות שקדמו לה ברחבי 

תבל, גרם כשל זה להתעלמות מן האפיונים 
הייחודיים שלה והוביל למסקנות מוטעות. 

בעייתיות נוספת טמונה בהבנת נורמות 
ההתנהגות החדשות והייחודיות שהכניסה 
בשעתה הרפובליקה האסלאמית ליחסים 

הבינלאומיים. פרשת מעצרם של בני הערובה 
האמריקאים בשגרירות ארה“ב בטהראן 

ושחרורם למחרת תבוסתו של הנשיא קרטר 
בבחירות לנשיאות ארה“ב, הייתה דוגמה בולטת 

ואופיינית לכך.
בהיעדר אמות מידה וקריטריונים להערכת 

התופעה המהפכנית החדשה ולניתוחה, הייתה 
משום נוחות אינטלקטואלית בהשוואת משטר 

חומייני עם משטר השאה. כך לדוגמה הושוו 
נתוני יצוא הנפט של שני המשטרים, תוך 

הצבעה על הירידה הדרסטית בייצוא בחודשים 
הראשונים לכינון הרפובליקה האסלאמית 

כסימן מעיד לתחזית קודרת לכלכלתה ולתוחלת 
חייה. אולם השוואה מעין זו התעלמה מממד 

פסיכו-חברתי בלתי מדיד: סף סיבולת כלכלית 
גבוה בהרבה של השכבות העממיות - בסיס 

התמיכה במשטר החדש - לעומת האליטות של 
המשטר הישן. 

רק רטרוספקטיבה היסטורית מאפשרת להבחין 
בדיעבד בסימני עוצמתה של מהפכה בעיצומו 

של מצב כאוטי, הטבעי למהפכה מסדר גודל 
כשל זו שחלה באיראן. איתור ואבחון סימנים 
להתייצבותה ולהמשכיותה של מהפכה לאורך 

שנים, תוך כדי הסערה, הוא בבחינת הימור שבו 
לא בהכרח יש למודיעין ערך מוסף מול שאר 

המומחים והחוזים.

מומחה המודיעין נדרש לנבואה 
כמעט עשור לאחר פרוץ המהפכה האסלאמית 

באיראן, עדיין הטרידה את קברניטי מדינות 
רבות במערב, בגוש המזרחי ובעולם השלישי, 

השאלה בדבר חוסנה וסיכויי שרידותה והצפוי 
לאיראן בעתיד. בשאלה זו ודומותיה, הנשאלת 

מן הסתם גם כיום לגבי הזעזועים הפוקדים את 
העולם הערבי הסוני, היו משאלת לב סמויה 

ותחינה לסימנים מעידים לגבי קיצו הקרוב של 
משטר האייתוללות, או למצער שינוי דמותו 

ואופיו. 
כדי להשיב לציפיות מעין אלה של הצרכנים תוך 
זמן קצר, נדרשו מומחי המודיעין לספק נבואה 

אסטרטגית ופחות מכך להציג תמונת מצב 
“מיקרו-מודיעינית“ של חיי היום-יום בחברה 

האיראנית. דא עקא, המציאות בחברה המצויה 

במהפכה היא נזילה ופתרון התשבץ המודיעיני 
ביום נתון אינו מבטיח את נכונותו ביום המחרת.

אחת הבעיות הקבועות המלוות את הניתוח 
המחקרי היא ההתמודדות עם הנטייה הטבעית 

לגבש קונספציה סביב נשוא המחקר. דחף 
אינטלקטואלי זה, שאולי אי אפשר בלעדיו, גובר 
במצבי אי-ודאות ומציאות נזילה, כאשר לחצים 

חיצוניים מופעלים על החוקר להציג תפיסה 
מגובשת ו“ארוזה“ ככל הניתן. מנגד ברמת 

המיקרו מקשים השינויים התכופים והדינמיים 
בתמונת המצב המהפכנית על גיבוש קונספציה 

ישימה לטווח הארוך. 
הכורח בניתוח מודיעיני של תהליכים דינמיים 
המבוססים על איסוף נתונים מיקרו כלכליים 
וחברתיים אינסופיים המשתנים תדיר, גורם 

במקרה הטוב למשיכת כתפיים חסרת סבלנות 
אצל מקבלי ההחלטות ובמקרים אחרים להערות 

לא מחמיאות לגבי מקצועיותם של שירותי 
המודיעין. כך לדוגמה נזיפת הנשיא האמריקאי 
ברק אובמה במנהל המודיעין הלאומי בראשית 

2011 )ראה סקירת מל“מ גיליון 66 יוני 2013 
ע' 26(.

האם נוכח קריסות היסטוריות חוזרות 
ונשנות של הערכות המודיעין, אין מקום 
להגדיר מחדש את תפקידו של המודיעין 

המדיני-אסטרטגי בפרשנות מצמצמת, 
ככלי עבודה בידי מקבלי ההחלטות 

ולא כתחום מחקר עצמאי בעל יומרות 
אינטלקטואליות שלא לומר נבואיות, 

שהן למעלה מיכולתו?

קל, נוח ובטוח להשמיע לצרכני המודיעין 
הערכות אלרמיסטיות, מגובות בסימני אי-

יציבות. אוזנם כרויה להערכות מעין אלה. קשה 
יותר לשכנע כי מצב מהפכני אינו עומד לחלוף 

מן העולם; הערכה מעין זו הייתה מאוד לא 
פופולארית בשנותיה הראשונות של המהפכה 
באיראן. בעוד שלהכנות היריב למלחמה ישנם 

סימנים מעידים מובהקים, הרי שלמהפכה 
חברתית בסדר גודל היסטורי ולתהליכים 

חברתיים-פוליטיים הרוחשים במעמקים - אין 
סימנים מתריעים מדידים וחד משמעיים. 

נתוני אמל“ח והיקפי הצטיידות הם מדידים 
ועשויים להעיד על כוונות עתידיות למלחמה, 

בעוד שקשה להעלות על הדעת הישענות 
מודיעינית על סקרי דעת קהל במדינות המזרח 

התיכון, במידה שהם נערכים כלל. לפיכך 
צפי והתרעה קדם מהפכנית עלולים להיות 
תיאורטיים יתר על המידה. הסיכון הקיים 

מלכתחילה לתקפותה של הערכת מודיעין על 
חברה המצויה בתהליך שינוי אינו מבוטל. זהו 
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סיכון יוקרתי למעריך ופוליטי למקבל ההחלטות 
הנשען עליו בכבדות.

להגדיר מחדש את תפקיד המודיעין 
המדיני-אסטרטגי

מכאן עולות אפוא, בין היתר, השאלות  הבאות: 
האם על הערכת המודיעין המדינית-אסטרטגית 

לעסוק בסוגיות סוציו-פוליטיות? האם יש 
תכלית וצידוק למאמץ מודיעיני מחודש בעקבות 

ההתרחשויות הבלתי צפויות בעולם הערבי, 
לצורך הפקת לקחים ומניעת כישלונות הערכה 

עתידיים? האם נוכח קריסות היסטוריות חוזרות 
ונשנות של הערכות המודיעין, ונוכח המציאות 

הנזילה הנוכחית במזרח התיכון הערבי, אין 
מקום להגדיר מחדש את תפקידו של המודיעין 

המדיני-אסטרטגי בפרשנות מצמצמת, ככלי 
עבודה בידי מקבלי ההחלטות ולא כתחום מחקר 
עצמאי בעל יומרות אינטלקטואליות שלא לומר 

נבואיות, שהן למעלה מיכולתו?
ניתוחה והערכתה של מהפכה סוציו-פוליטית 
הם אתגר מקצועי ואינטלקטואלי שאינו חייב 

ליפול בהכרח בתחום אחריותו של מעריך 
המודיעין. השקעת מאמצים בבניית הערכה על 

התפתחויות חברתיות דינמיות, אינה חייבת 
ליפול בתחום אחריות המודיעין, שאינו בעל 

יתרון יחסי בהקשר זה אל מול מומחים מחוץ 
למערכת המודיעינית. יתרה מזו, אפשר כי 

סקירתו של דיפלומט, איש משרד החוץ המהלך 
חופשי בשווקי מדינה, עדיפה על מאמצי איסוף 

מודיעיניים של מידע מדרג כוונות.
לפיכך, התובנות השואפות להרחיב עוד יותר את 

מטלות המודיעין, באמצעות סיפוח של תחומי 
מחקר ותת-תחומים כדי לשפר את ההתרעה 

בפני טלטלות סוציו-פוליטיות, תוך קריאה 
לשיתוף פעולה מוגבר עם מומחי האקדמיה - 

אין בהן כדי למנוע כישלון עתידי נוסף. 
גם חוקרי האקדמיה של המזרח התיכון בן זמננו 

מצויים במבוכה מוחלטת. יתרונם המתודולוגי 
על פני חוקרי המודיעין ותרומתם להבנת 

התהליכים שהובילו ל“אביב“ הערבי הולכים 
ומתפוגגים. פרשנותם של אנשי האקדמיה 
משתנה כצבעי הזיקית, בעקבות האירועים 
הסוערים המתפתחים לבקרים. ייתכן שאם 

מחקר המודיעין יאמץ גישה בין-תחומית, 
המשלבת ידע מתחומי ההיסטוריה, מדעי 

המדינה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, מדעי  
הדתות ופסיכולוגיה חברתית  יתווסף נופך 

אקדמי להערכות המודיעין. עם זאת, ספק רב 
אם ההשקעה בהרחבת התמקצעותה ואחריותה 

של הדיסציפלינה המודיעינית בחיזוי חברתי, 
אכן תמנע הפתעות מודיעיניות בתחום. 

יתרה מכך, הרחבת יתר של מטלות הערכת 

המודיעין עלולה להעמיד בפני ראשי שירותי 
המודיעין בעיה מבנית: אם אפיונו הבסיסי 

הנדרש של החוקר המדיני האזורי הוא 
השכלה אקדמית מזרחנית, הרי שיהיה עליו 

לרכוש ידע והתמקצעות שוות ערך בתחומים 
רלבנטיים נוספים ולהפוך לאיש אשכולות 

“רנסנסי“. דבר שקשה לדמיינו במאה ה-21. 
לכן תחייב התפיסה המרחיבה תוספת תקנים 

לבעלי התמחויות רלבנטיות מגוונות דוגמת 
סוציולוגים, אנתרופולוגים ופסיכולוגים 

חברתיים, ובכך “תתנפח“ המערכת ללא ודאות 
בתרומתם התכליתית.

סייג לחכמה - צמצום
כדי למנוע היווצרות “בועה“ מודיעינית, 

תפיסתית, מבנית ותקציבית, העלולה להתנפץ 
שוב ושוב אל סלע מגבלות החשיבה האנושית, 

אפשר שהתובנה המתבקשת העיקרית היא 
דווקא הצורך בהכרת הדיסציפלינה המודיעינית 

במגבלותיה תוך הצבת סייגים ליכולותיה 
להעריך התפתחויות עתידיות סוציו-פוליטיות. 

ספק רב אם הערכת מודיעין הנשענת על 

מנגנון איסופי, יעיל ככל שיהיה, יכולה לצפות 
מראש ולהעריך במונחי זמן ועצמה מהפכות 
המתפרצות מרבדים עמוקים של הפירמידה 
החברתית. דומה כי התרעה על מצבים קדם 

מהפכניים אינה בהכרח פרי שיפורים והמצאות 
טכנולוגיים איסופיים. אולם גם אם במקביל 
יורחב האיסוף היומינטי )מודיעין אנוש( אל 

עבר השכבות העממיות, ספק אם תיפתר 
לחלוטין מגבלת יכולת הערכת המודיעין 

לחזות מהפכה, להתריע מפניה ולנתחה על 
כל משמעויותיה והשלכותיה עם התרחשותה 

ובעקבותיה. 
ירצו הקברניטים להיוועץ בסוגיות אלה, 

יזמינו מחקרים במיקור חוץ כאוות נפשם 
ומיטב שיקול הדעת של יועציהם. אם לא ניתן 
לחזות מהפכות חברתיות מסוג ההתקוממות 

הערבית הנוכחית, הגוררות בעקבותיהן שינויים 
פוליטיים בלתי צפויים, קל וחומר שלא ניתן 

למנען, להשפיע על מהלכן או אף להיערך 
מבעוד מועד למגננה נוכח השפעתן האזורית. 
עדיף לפיכך לשחרר את שירותי המודיעין מן 
 .העיסוק בעתידנות ובתחזיות נוסטרדמיות

הפגנה בכיכר תחריר בקהיר לאחר בחירת מורסי לנשיאות. די היה לצפות בטיהור פיקוד הצבא לפני כשנה 
על ידי הנשיא הנבחר מוחמד מורסי, כדי להעריך שהחל פרק חדש בתולדות מצרים
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האלוף מוסא פלד, שאך מונה למפקד גייסות השריון )מפג"ש(, הודיע מיד כי “מפג"ש מערערת על 
ההחלטה ומדגישה את החשיבות של מרכיב הסיור במסגרת צוותי הקרב"

שנת 1974 צה"ל היה עדיין שקוע ב
במלחמת ההתשה בחזית הסורית, 

והחשש היה כי בכל רגע עלולה להתחדש 
המלחמה עם סוריה במלוא עצמתה. לפיכך 

במתווה הארגוני לאותה שנה, שאישר הרמטכ"ל 
דוד אלעזר, ניתנה קדימות להקמת חטיבות 
טנקים וחטיבות ממוכנות, ונקבע כי באותה 

שנה לא יהיו גדודי סיור/מודיעין )גדס"רים( 
באוגדות. 

האלוף מוסא פלד, שאך מונה למפקד גייסות 
השריון )מפג"ש(, הודיע מיד כי “מפג"ש מערערת 

על ההחלטה ומדגישה את החשיבות של מרכיב 
הסיור במסגרת צוותי הקרב". דרישת מפג"ש 

המלחמה על 
גדודי הסיור 

שהפכו לגדודי 
מודיעין

לפני 40 שנה הוקמו גדודי המודיעין האוגדתיים בעקבות לקחי מלחמת 
יום הכיפורים. מי שהוביל את המהלך ונתן דחיפה לסיור היה האלוף מוסא 

פלד, מפקד גייסות השריון דאז, שיצר תבנית פעולה חדשה

בני מיכלסון | אל"ם )מיל׳( לשעבר רמ"ח היסטוריה 

הייתה להמשיך ולקיים את הסיור, “אחרת עלול 
להיגרם נזק קשה לתיקון", כדברי פלד.

גדודי הסיור האוגדתיים, חמישה במספר, 
הוקמו עוד לפני מלחמת יום הכיפורים וצורפו 
לאוגדות 252, 162, 143, 146 ו- 36. כל אחד 

מגדודים אלה כלל 24 טנקים חדישים, 30 
נגמ"שי M-113 )“ברדלס"(, 13 ג'יפים ועוד 25 

כלי רכב רבי-מינוע שונים. תפקידי הגדס"רים 
היו השגת ידיעות על האויב באמצעות מגע עמו 

ולחימה לשם חיסכון בכוח. דהיינו, העסקת 
האויב ושמירת המגע אתו עד שהגוף העיקרי של 

האוגדה יתארגן להשמדתו.
כיוון שהמלחמה פרצה בהפתעה הבעיה 

האקוטית הייתה לא חיפוש האויב, אלא חיסולו. 
לכן הופעלו גדודי הסיור כגדודי טנקים רגילים. 

חלק מהגדודים נשחק וכאשר הזדקקו להם 
בתפקידם המקורי - לא היו קיימים כבר.  

כך יצא שלאחר המלחמה פורקו למעשה גדודי 
הסיור מכורח הנסיבות, ובלא דיון בנושא.

הטנקים שנכללו בגדודי הסיור הועברו לחטיבות 
טנקים ועל בסיסם הוקמו גדודים חדשים, 

ובאוגדות נותרו פלוגות נגמ"שים וג'יפים שצריך 
היה להחליט לגבי שימושם העתידי. נטיית אגף 
המטה הכללי / תכנון וארגון הייתה להפוך את 

פלוגות הנגמ"שים לפלוגות חרמ"ש רגילות 
ולהקצותן ליחידות השריון התקניות או להקים 

באמצעותן גדודי חרמ"ש חדשים. 
במהלך 1974 התבצעה סדרת דיונים במטכ"ל 

ובמפקדת גייסות השריון שמטרתה להתוות דרך 
להתפתחות הסיור בעתיד. נדרש מאבק לא קל 

כדי לשכנע בנחיצות המשך קיומן של יחידות 
הסיור/מודיעין ברמת האוגדה. המתנגדים, בהם 
אלוף פיקוד הצפון רפאל )רפול( איתן, היו רבים 

וחזקים.
פלד, אולי עקב ניסיונו כמפקד פלוגת הסיור של 

גולני במלחמת העצמאות, עמד על כך שמרכיב 
הסיור יישמר ולו רק לשם השגת ידיעות על 

האויב, מרכיב שהיה חסר בצורה אקוטית 
בקרבות רמת הגולן. זה היה אחד הלקחים 

המרכזיים של פלד ממלחמת יום הכיפורים. על 
כן הורה למפקדת גייסות השריון לבצע עבודת 
מטה מאומצת ומהירה להתמודדות עם הנושא 

לפני שהמטכ"ל יפזר לכל רוח את היחידות 
שנותרו ויהיה קשה מאוד בהמשך “להחזיר את 

הסוסים לאורווה".

החזון של פלד
ב-30 ביולי 1974, במסגרת דיון מח"טים בסדנה 

גייסית 650 בג'וליס, פרס פלד את משנתו 
באשר למהותו של גדוד הסיור: “אנו זקוקים 

יותר ויותר למודיעין הקרבי לצורך קבלת 
מידע. ברמת האוגדה זקוקים למידע על כוחות 
האויב עד טווח של 40 ק"מ. בשלב הראשון של 
הלחימה וכל עוד לא יושמדו הטילים )נ"מ(, לא 

נוכל להיעזר בחיל האוויר לשם השגת מידע. 
אין לוותר על גדוד הסיור, שהוא הכלי העיקרי 

להשגת מידע ברמת האוגדה. להיפך - עלינו 
לבנות אותו כך שיהיה חזק יותר מאי פעם".
עוד ציין פלד כי “אמנם כיום ]לאחר הוצאת 

הטנקים ב.מ.[, במרבית המקרים אין אנו 
שולחים את גדוד הסיור מספר קילומטרים 

קדימה כדי שיעבור בין כוחות האויב, אך עלינו 
לשאוף שיהיו בידינו הכלים המתאימים כדי 

שגדוד הסיור ימסור לנו מידע על שדה הקרב 
- 40 ק"מ לפני - באגפים ובמרחב העורפי של 
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האויב. הכלים יהיו מרוכזים ברמת האוגדה ולא 
החטיבה".

בדיון מנה פלד את המרכיבים שעל גדוד הסיור 
לכלול:

יחידת תצפיות ארוכות טווח – האחראית    •
על תצפית במרחב האוגדה. היחידה תהיה 
מאורגנת ומאומנת בתצפית מעל גבי רכב 

ולעומק מערך האויב.
אמצעים מתוחכמים לצילום – כדי לאפשר    •

תצפית על מערך שקשה לצפות עליו 
)לדוגמה: מצלמה טרמית באמצעותה ניתן 

לזהות בבירור שדה מוקשים(.
שילוב הליקופטרים – למשימות סיור    •

ולתצפיות מעל שדה הקרב.
3-2 פלוגות נגמ"שים וג'יפים.   •

לגבי הסיור ברמת החטיבה גרס מוסה כי על 
פלוגת הסיור, שתבצע משימות סיור ובעיקר 

ניווט, לכלול שתי מחלקות נגמ"שים ושתי 
מחלקות ג'יפים. לגבי הסיור ברמת הגדוד, גרס 

פלד כי על מחלקת הג'יפים להיוותר כפי שהייתה 
לפני המלחמה.

הוא קבע כי לשם ביצוע משימת הסיור נחוצות 
משקפות בעלות עצמה גבוהה )לתצפית עד 

טווח 40 ק"מ( ומשקפות מיוצבות ג'ירו לביצוע 
תצפיות מהליקופטרים. כמו כן סבר פלד כי בכל 
גדוד חייבים להיות שני מכשירי מכ"ם, מל"טים, 

מצלמות טרמיות ואמצעים אלקטרו-אופטיים.

“יש לשאוף שבמסגרת כל מחלקה בגדוד הסיור 
יהיו אמצעי קשר בעלי טווח מקסימאלי, אשר 

ישולבו ברשתות המודיעין והאוגדה", ציין 
פלד, והוסיף כי “איסוף המידע מכל המקורות, 

הצלבתו והעברתו ליחידות היו הבעיות 
העיקריות בכל המלחמות. עלינו לדרוש מערכת 

בקרת-קרב )שו"ב( לצורך קליטת המידע, 
אימותו והעברתו למקומות הנכונים".

סיכום שהפך לנייר עמדה
בדברים אלה של מוסא פלד בסיכום כנס 

מח"טים לפני 40 שנים, אנו רואים את ההתוויה 
של היסודות והמרכיבים של גדודי המודיעין 

לעתיד לבוא ואף של יחידות המודיעין בימינו. 
הדברים מעידים על חזון ובחלקם כמעט 

נבואיים, בעיקר בהבנת הצורך במל"טים ברמה 
נרחבת ובמערכות שליטה ובקרה ממוחשבות.

סיכום כנס זה הפך מהר מאוד לנייר עמדה של 
מפג"ש ולמצע שאושר על ידי הרמטכ"ל החדש, 
מוטה גור. החלה עבודה מאומצת לבניית מתקן 
להקמת גדודי הסיור החדשים ואימונם, מתקן 

5315, שלמפקדו הראשון מונה סא"ל נתן בן-
ארי. בשלב זה שונה צביונם של גדודים אלה והם 
לא עסקו עוד בתפקיד החיסכון בכוח )מגע רצוף 

עם האויב( שלא ניתן לבצע ללא טנקים, אלא 
“רק" בתפקידם השני - השגת מידע על האויב. 

בכך הפכו מגדודי סיור לגדודי מודיעין.

שנתיים לאחר מכן הוקם גדוד המודיעין של 
אוגדה 252 והשתתף בתרגיל “מוט ברזל". בחינה 

של מרכיבי הגדוד מעלה כי היו בהם אותם קווי 
יסוד שעליהם עמד פלד שנתיים קודם לכן:
פלוגת ג'יפים מלאה בת 13 ג'יפים; פלוגת 

אמצעים שמנתה 2 תב"מים )מערכות אלקטרו-
אופטיות לתצפית ארוכת טווח עד 40 ק"מ( ו- 3 

“קשתות" )מכ"מים יבשתיים(; פלוגת חדירות 
על גבי 4 נגמ"שים; 2 אופנועי משעולים; ומסוק 

“סייפן" )בל-206( ששימש בתפקידי תצפית 
למספר שעות.

בסיכום חלקו של גדוד המודיעין בתרגיל 
השתתף האלוף מוסא פלד, מפקד גי"ש. ולהלן 

חלקים מדבריו: “הגדוד הוא הזרוע המבצעת 
של המודיעין ומהווה חלק מגורמי האיסוף 

האוגדתיים. תפקיד הגדוד לתכנן את איסוף 
‘הצעד הבא'. המבנה של הגדוד נכון, ויש לבדוק 

את שילוב מחלקת הגנ"ד )גדוד האזנה נייד( 
במסגרת הגדוד, שאינו מהווה דרג ביניים 
בהעברת הידיעות. צריך לבנות את פלוגת 

החדירות על מנת שניתן יהיה להפעיל תצפיות 
מעבר לקו המוצבים הקדמיים )הקמ"ק(". 

מבנה זה הוכיח עצמו בתרגיל, וכן באופן דומה 
בתרגילי אוגדות 36 ו-611 אחרי מספר חודשים. 

במהלך 1978 נבנו גדודי מודיעין למרבית 
האוגדות והמשיכו לפעול במבנה ארגוני דומה 

 .גם 15 שנים לאחר מכן

ביקור האלוף חופי, אלוף פיקוד הצפון, בגדוד 125.
משמאל: המג"ד דוד כספי, מפקד אוגדה 146 תא"ל מוסא פלד
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מתכוננים
לחירום

מפקד חוליית שטח מצרים לקח חלק בהכנות של יחידת המודיעין 
במפקדת פיקוד הדרום לחירום ולמבצעים בשנים 1971-1969 )מלחמת 

ההתשה(

אריה מורג )צ׳אצ׳( | אל“ם )מיל׳(

מיומנו של קמ"ן

שמרגיש מ בהיר  בוקר   ,07:30  ,1969 אי 
לחלון  מבעד  מביט  אני  אחר.  בוקר  ככל 
שבע.  בבאר  הראשי  הרחוב  מורד  לעבר 
התבשילים  ריחות  חדש,  ליום  נעורה  העיר 
הטוניסאים נישאים במעלה הרחוב לכיוון מבנה 

הכנת תיק הציר הדרומי בסיני, איסוף ותיעוד 
הנתונים במהלך סיור בשטח. כותב המאמר ניצב 
על מכסה מנוע הקומנדקר, אוחז מפה

משטרת ה“בולדוג“ - משכנה של מפקדת מרחב 
הנגב במשטרת ישראל ושל מפקדת פיקוד הדרום 

)פד“מ(.
של  הרבות  במשימות  ממוקדות  מחשבותיי 
השלמה  על  הוא  כשהדגש  מצרים,  שטח  חוליית 

זירת  את  שתחמו  הגזרה  תיקי  של  ועדכון 
גדושים  שטח  תיקי  עבריה.  משני  סואץ  תעלת 
צילומי, סיכומים  חומר  )לרבות  תשתיתי  במידע 
חשמל  מתקנים,  אוכלוסייה,  עבירות,  מפורטים, 
לימוד  ולקמ"נים  למפקדים  המאפשר  ומים( 

מבצעי מעמיק של הגזרה. 
למרחב  השטח  תיקי  הימים,  ששת  מלחמת  ערב 
במהלך  מוגבלת.  עותקים  בכמות  נמצאו  סיני 
גזרות  "הצליבו"  כשהאוגדות  ההמתנה,  תקופת 
טרם הפריצה לסיני, התייצב צוות בכיר של יחידת 
המודיעין הפיקודית בצומת משמר הנגב והעביר 

תיקי גזרה וחומר למלחמה בין אוגדה לרעותה. 
)לימים  יהושע שגיא  הקמן הפיקודי דאז, סא"ל 
ספורים  שבועות  לתפקידו  שנכנס  אמ"ן(,  ראש 
מערך  להקים  בתומה  החליט  המלחמה,  טרם 
חומר מודיעין איכותי ומספק בכמותו לעת חרום.

אל  מהכוח  זה  חיוני  מיזם  הוצאת  תזמר  הקמ"ן 
שוטפת  מודיעין  לפעילות  במקביל  וזאת  הפועל 
ומאומצת. ההכנות למבצעים ולמלחמת ההתשה 
בזירה המצרית, הפעילות נגד המחבלים ברצועת 

עזה ולאורך הערבה בגבול ירדן. 

במהלך מלחמת ההתשה הוכנו תיקי 
צירים שכללו את הידוע לנו על 

אפשרויות התנועה והתמרון בצירי 
ההתקדמות המרכזיים מהקו הירוק 

ללב סיני, בואכה אזורי החצייה בתעלת 
סואץ. היה זה חומר נגיש, מצולם ומנותח 

שאפשר לקמ“ן, ולמפקדי האוגדה 
והחטיבה לימוד מעמיק של צירי התנועה 

המרכזיים בסיני

“אורגינלים“   להכנת  הוקדשו  מחשבותיי 
יחידת  חיילי  כל  שכפול.  למטרות  )מאסטרים( 
בלו“ז  לעמוד  כדי  למשימה  גויסו  המודיעין 
ולהשלים  הפיקודי  הקמ“ן  משימות  של  הקשיח 

את מערך תיקי השטח של הגזרה לחירום.
יחידת המודיעין הפיקודית מנתה אז כ-65 איש, 
מהקמ“ן ועד אחרון הצלמים. כקצין צעיר נמניתי 
על צוות אנשי המקצוע ובימי הראשונים, שימשתי 
אברהם  סרן  המלאכה,  על  המנצח  של  כסגנו 
אייכנבוים. במהלך מלחמת ההתשה הוכנו תיקי 
צירים שכללו את הידוע לנו על אפשרויות התנועה 
מהקו  המרכזיים  ההתקדמות  בצירי  והתמרון 
בתעלת  החצייה  אזורי  בואכה  סיני,  ללב  הירוק 
סואץ. היה זה חומר נגיש, מצולם ומנותח שאפשר 
לימוד  והחטיבה  האוגדה  ולמפקדי  לקמ“ן, 

מעמיק של צירי התנועה המרכזיים בסיני. 
החשש המתמשך היה מכך שההיסטוריה חוזרת, 
ושחצי האי סיני יוחזר )בלחץ המעצמות( לידיים 
מצריות )עיין ערך מבצע קדש(. אפשרות זו דרבנה 
אותנו לנצל את הזמן הנותר ולהשלים את תיעוד 
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ותיקי  עבירות  ניסויי  פסיפסים,  מיפוי,   - סיני 
שטח וצירים - הכול מתוך הנחה שבעתיד נידרש 

פעם נוספת להשתלט מחדש על חצי האי. 
פריצה  תיקי  הכנת  תיעוד,  סיני,  חקר  משימת 
מצירים טופלה מיד לאחר מלחמת ששת הימים 
לא  אולם  שונים,  בשמות  מודיעין  צוותי  ידי  על 
מודיעין  תיקי  בתצורת  מימוש  לכדי  הבשילה 

לחרום.

ים של עבודה
ציר  בסיני,  הדרומי  הציר  מתיעוד  שבתי  אתמול 
פרקר-מעבר  נקב-תמד-נחל-מצבת  אל  ראס 
ימים  כ-10  בן  מסע  זה  היה  ועקיפותיו.  המתלה 
כלל  הצוות  סיני.  בשטח  עצמאית  רכיבה  של 
מוקשים  )לפינוי  הנדסה  קצין  ציודם,  על  צלמים 
ולחוו“ד(, אלחוטן, מכונאי, שני מש“קי מודיעין, 
מפקד   - ואנוכי  מהיחידה,  עמית  קצין  נהגים, 
קשר  ציוד  פתוחים,  קומנדקרים  שני  המשימה. 
קשים,  בתנאים  לחילוץ  פי.אס.פי  רשתות  מגוון, 
כלי רכב עמוסים בשקי חול )נגד מיקוש, בהתאם 
ונשק.  מזון  תקופה(,  באותה  אג“מ  לפקודות 
מבצעיות  בהנחיות  וצוידנו  ירי  מטווח  ביצענו 

להתנהגות בשטח. 
עצמי.  לבין  ביני  דסקסתי  לפני,  עבודה“  של  “ים 
ולרכז  מהלחץ  להירגע  כדי  שקט  למעט  אזדקק 
האחרון  המסע  במהלך  שצברתי  הרשימות  את 
 4 )כל  הפנורמות,  צילומי  את  להכין  יש  בשטח. 
הצמדים  את  להתקין  ההתקדמות(;  בציר  ק“מ 
הסטראוסקופיים וההגדלות; להקים דפי תכסית 
על פי קטעי הציר, השטחים השולטים, אפשרויות 
לזהות  העקיפה;  ודרכי  המכשולים  התמרון, 
הניתוח  את  בכתב  לפרט  התורפה;  נקודות  את 
המבצעי של הציר; להגיש תיק “מאסטר“ לאישור 
במספר  ישוכפל  הוא  כי  ולוודא  הפיקודי  הקמ“ן 
העותקים המתאים. מספר מוגבל יחולק ליחידות 
תאוחסן  העיקרית(  )הכמות  ואחרים  ללימוד 

ותוגדר כחומר חירום למלחמה. 

קמ“ן שלא כדאי להתווכח איתו
מבצעית  תכנון  בקבוצת  חלק  לקחתי  השבוע 
האלוף  בראשות  הדרום,  פיקוד  מטה  בפורום 
אריאל שרון. כאשר הקמ“ן הפיקודי סא"ל יהושע 
שגיא סיים להציג את המודיעין לפורום, הוא שב 
למקומו הקבוע במושב הפינתי בשורה הראשונה 
וביקש לדעת אם החסיר אי אילו פרטים. כך נהג 
שישבתי  אני,  והפקודות.  התכנון  קבוצות  בכל 
מאחוריו, הגשתי לו פתקית שעניינה שני נושאים. 
פרוש  שהיה  הצילומי  לפסיפס  ניגש  קם,  הקמ“ן 
הפורום,  לב  תשומת  את  ביקש  הלוח,  גבי  על 
ואמר: “האלוף, צ׳אצ׳ הזכיר לי ששכחתי את כמה 
קצין  הייתי  אותם“.  לפרט  מבקש  ואני  נושאים 
צעיר והצטנפתי בפינתי, נבוך מול עיניהם הנעוצות 

להניח  מותר  מניסיוני,  חייך.  האלוף  כולם.  של 
שבימינו תרחיש מעין זה לא ייכלל בתפריט. אות 

כבוד לקמ“ן ולאלוף.
נשען על אדן החלון, חלמתי לרגע וסיכמתי לעצמי 
בסיפוק את סיומו המוצלח של המסע להכנת תיק 
באשר  מחשבותיי  מסלסל  בעודי  האחרון.  הציר 
לפתע,  לטיפולי,  הממתינות  המטלות  לחבילת 
האינטרקום  קופסת  השכמה-  קריאת  כאילו 
הרועם  וקולו  לחיים  ניעורה  שולחני  על  הזרוקה 
ניפץ את מחשבותיי. הקריאה  של קמ“ן הפיקוד 
והדציבלים  במיוחד,  סבלנית   לא  לי  נשמעה 
הופעתי,  את  באחת  היטבתי  לדאגה.  מקור  היוו 
הוא  קטן  בחיוך  ונכנסתי.  חדרו  דלת  על  נקשתי 
הדלת“.  את  סגור  “צ׳אצ׳,  לשפם:  מתחת  סינן 
לחץ הדם עלה לי. הבנתי כי מדובר בעניין רציני. 
הים  שחיל  רואה  “אני  כדלקמן:  היה  התדרוך 
ואגף המבצעים מתחילים ‘לבשל׳ מבצע בפתחה 
להזכירכם,  אמר.  סואץ“,  תעלת  של  הדרומי 
יודע  “אינני  בעיצומה.  הייתה  ההתשה  מלחמת 
לפועל,  יצא  כזה  מבצע  בכלל   ואם  במדויק  מתי 
אבל אני דורש תיק יעד בנוי לעומק, ערוך, כרוך, 
ומוכן - ומהר. כדאי שתצא למוצב המזח )המוצב 
הדרומי ביותר בקו תעלת סואץ( עם צוות הצלמים 
ועדשת טלה-2000 לצילום פנורמה )רצף צילומי 
רוחבי( איכותית של האי גרין“. הייתה זו מצודה 
גבי אי מלאכותי, בפתחה  על  מצרית הממוקמת 
הדרומי של תעלת סואץ, שתפקידה להגן על פתח 

התעלה הדרומי ונתיב השייט. 
“אין בעיה, המפקד“, אמרתי, “נבצע כבר במהלך 
גלגלתי  כבר  זו  אמירה  כדי  תוך  הבא“.  שבוע 
באשר  אתדרך  עבודה:  תוכנית  עצמי  לבין  ביני 
את  אשלים  הגזרה;  לתיקי  הנוגעות  למשימות 
הציר  לתיק  הכתוב  והסיכום  ה“מאסטר“  הכנות 
הגולמיים  נתוניו  את  לאסוף  סיימנו  עתה  שזה 
לשכפול;  לאור  להוצאה  אותו  אמסור  בשטח; 
בביצות  העבירות  לניסוי  המטלות  את  אשלים 
א-טינה )ליד בלוזה( - ניסוי שנועד לאתר ולהקים 
יחד עם מומחי הטכניון נתיבי תנועה בביצות, על 
עד הק“מ  צפונה  מנת לאפשר למעוזים מקנטרה 
חילוץ,  אספקה  תגבור,  סואץ  תעלת  של  ה-10 
היעד  תיק  הכנת  למשימת  אתפנה  ואז  ופינוי; 
המזח,  במוצב  הצילום  ולמשימת  “גרין“  האי  על 
כדרישת הקמ“ן. “מה קורה לך? לא בא בחשבון!“, 
היעד  לתיק  זקוקים  “אנו  הפיקודי.  הקמ“ן  רעם 
תצולם  המזח  במוצב  הפנורמה  ימים.  כמה  בתוך 

מחר בבוקר!“.
להתחכם  היה  ניתן  לא  הזה  הפיקודי  הקמ“ן  עם 
וגם לא היה מומלץ להתווכח. ימים קשים, אחריות 
ומחמאה   - בעיצומה  ההתשה  מלחמת  גדולה, 
הגדולים  הפרויקטים  מבצעי  עם  להימנות  היא 
החשובים במודיעין הפיקוד. משמחת הידיעה כי 
שלי.  הביצוע  יכולת  את  מעריך  הפיקודי  הקמ“ן 
“כן המפקד“, הנהנתי בראשי, הייתה לי ברירה? “ 
עד מחר ב-10:00 בבוקר תצולם הפנורמה במוצב 
תיק  נשלים  ימים  מספר  בעוד  כבקשתך.  המזח 
יעד מפורט לאי גרין“ אמרתי ובעודי פוסע לעבר 
תשכח  “אל  בבוקר.   8:30 הייתה  השעה  הדלת. 
אחר  היום  התכנון  לקבוצת  החומר  הכנת  את 

הצהריים“, הוסיף הקמ“ן. 

פנורמה באור ראשון
בק“מ  ההפגזות,  מוכה  המזח  למוצב  להגיע  כדי 

ביצות א-טינה )מצפון מערב ל"בלוזה"(. ניסיונות 
לאיתור נתיבי תנועה ברכב ורחפות, תשתית לסלילת 
"דרכי הפלסטיק" עם מומחי הטכניון לאחר מכן.

כותב המאמר נוהג ב"פרד" בביצות 

כדאי שתצא למוצב המזח עם צוות 
הצלמים ועדשת טלה-2000 לצילום 

פנורמה איכותית של האי גרין. הייתה 
זו מצודה מצרית הממוקמת על גבי אי 
מלאכותי, בפתחה הדרומי של תעלת 

סואץ, שתפקידה להגן על פתח התעלה 
הדרומי ונתיב השיט
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מיומנו של קמ"ן
ה-160 של תעלת סואץ, היה עלינו לצאת לקראת 
ב-42  עמוס  קומנדקר  גבי  על  שבע  מבאר  ערב 
לילה  בנסיעת  לפתוח  צריכים  היינו  חול.  שקי 
למפקדת  עד  המשקל,  בשל  איטית  שהייתה 
הגזרה במעבר המתלה ולתאם כניסה לקו בחמ“ל 
הגדוד. קיווינו גם לתפוס תנומה של כמה שעות 
בשטח.  הפזורים  הצרפתיים  האוהלים  באחד 
באור ראשון, אולי קצת לפני, היה עלינו להמשיך 
באש  המטווח  מהמורות  רווי  כביש  על  מערבה 
כביש  )צומת  ה“מדונה“  לצומת  להגיע  מצרית, 
המתלה עם כביש התעלה(, לפנות דרומה ולאחר 
צילום  את  המזח.  במוצב  להתייצב  דקות  כ-10 
 09:00 מהשעה  יאוחר  לא  לבצע  יש  הפנורמה 
בבוקר, משום שלאחר מכן תנאי מזג האוויר אינם 
העולים  החום  גלי  ובהיר.  חד  צילום  מאפשרים 
ואת  ומטשטשים את הראייה  מים סוף מרצדים 
התמונה. הצוות לפרויקט הצילום גובש במהירות, 
והטלא-2000  המצלמות  בחול,  מולאו  השקים 
הועמסו על כלי הרכב 3 ארגזים כבדים במיוחד. 
בסך  נשק  נושאי  כ-7  עם  הארוכה  לדרך  יצאנו 
אחרון  לתיאום  חצות  לקראת  והתייצבנו  הכול 

במפקדת גדוד השריון במעבר המתלה.
לדרך  יצאנו  לפניו,  קצת  אולי  ראשון,  באור 
גבעת  פני  על  חלפנו  המתלה.  כביש  על  מערבה 
גבוהה  במהירות  ונסענו  האנטנות  רווית  החפ“ק 
של  עלייתן  טרם  להגיע  שנספיק  כדי  יחסית, 
פגע  בלא  המזח  למוצב  הראשונות  השמש  קרני 
בתנועה  צפה  המצרי  הצד  המצרי.  האש  ממערך 
על הכביש לכל אורכו, וירי ארטילרי על כלי רכב 
להגיע  הצלחנו  שבשגרה.  מעשה  הינו  בתנועה 
למוצב המזח לקראת השעה 7:15 מבלי להיקלע 
לארטילריה מצרית. עם כניסתנו, זיהינו את סיור 
וכונס  פעילות  מסיים  הטשטוש  ציר  על  הבוקר 
לרחבת המוצב. ראינו גם את מסוק הסיור, מסוק 
האלואט, שאוייש גם על ידי סייר אוויר, נע בגובה 
שהייתה  הטנקים  מחלקת  מפקד  מזרחה.  נמוך 
מ“מ  פנינו.  את  קיבל  לעמדות  בסמוך  ממוקמת 

הטנקים עודכן. 
ובמהלך  הימים  ששת  מלחמת  שלאחר  בשנים 
פנורמות  צילום  בוצע  במיוחד,  ההתשה  מלחמת  
של גדת התעלה המערבית המצרית ואף של השטח 
לדיווח  ברשת  רושתו  הפנורמות  לה.  שמעבר 
הגזרה,  קמ“ן  לבין  כוחותינו  במוצב  התצפית  בין 

החטיבה, האוגדה ועד למודיעין פד“מ. 
אופנים:  בשני  פנורמות  בוצעו  תקופה  באותה 
הראשון, כיסוי בצילום ישיר בגובה האדם )בטלה-
200 או 300( מראש הסוללה המזרחית בצדנו לעבר 
הגדה המצרית שממול. מדובר על טווח צילום של 
כ-200 מטר. השני, צילום אלכסוני מנקודה בגובה 
של כ-14 מטר מעל גבי טנק תצפית ו/או כבאית 
וביצע רצף  מנוף אזרחית. הצלם מוקם בסל אדם 
התעלה  מגדת  קילומטר  של  טווח  עד  צילומי 

המצרית מערבה. פעילות זו הייתה כרוכה בסיכון 
צוות הצילום )ואת זה אני טוען מניסיוני- שערותיי 
בזיכרוני(.  עולים  שהפרטים  אימת  כל  סומרות 
את המבצעים הללו ביצעו צוותים שירדו מיחידת 

המודיעין הפיקודית. 
משנסתיימה "משימת הפנורמות", שבנו למתרחש 
האי  צילום   - העכשווית  משימתנו  המזח.  במוצב 
של  הדרומי  בקצה  מתאימה,  נקודה  בחרנו  גרין. 
מוצב המזח, על גבי סוללת העפר, במיקום נסתר 
ציוד  את  והציב  פרק  הצוות  מצרית.  לתצפית 
הצילום המסורבל )3 ארגזים כבדים בהם טלה-

2000( במשך כ-40 דקות. 
בעודנו מצלמים, מ“מ הטנקים התייצב מתנשף 
התרעה   התקבלה  כי  בהתרגשות  והודיע 
הצפויה  מצרית  ארטילרית  הרעשה   - שעניינה 
עתיד  המזח  מוצב  יום,  וכמידי  דקות,   30 בתוך 
מיידית.  שנתקפל  המליץ  המ“מ  מטרה.  לשמש 
הודעתי לצוות, שסיים את משימת הצילום, שיש 
לעזוב מייד. לאחר 5 דקות כל ציוד הצילום הכבד 
היה ארוז והצוות היה מוכן לתנועה על גבי הנ“נ. 
ויותר  דקות  כ-40  נדרשו  לכן  קודם  להזכירכם, 

להציב את מערכת הצילום.
יצאנו במהירות מהמעוז, עלינו על כביש התעלה 
הייתה   – צפונה  דווקא  מדוע  זוכר  איני  צפונה. 
מזרחה,  “המדונה“  בצומת  פנינו  רעה!  בחירה  זו 
רגבי  ומשמאל.  מימין  פגזים  וחוטפים  מטווחים 
עפר עפו על פנינו, הדריישפט )מוט ההנעה( נשבר, 
ידית הפרונט זכתה לבעיטה הגונה, נהג המילואים 
קיבל חבטה על הקסדה - והרכב המשיך במעלה 
הכביש, למפקדת הגזרה במתלה, ולא בלי נזיפה 
הטנקים  גדוד  מג“ד  הגזרה,  מפקד  של  חמורה 
בשורה  לבואנו.  וציפה  בג׳יפ  סבלנות  חסר  שנע  

התחתונה, המשימה הושלמה בהצלחה.

כלי נגינה בתזמורת מופלאה 
מל"ם  לאיסוף  חלקן  דומות,  מודיעין  משימות 
והכנות  יעד  תיקי  במסגרת  למבצע(  )מודיעין 
למבצעים, בוצעו במהלך מלחמת ההתשה על ידי 
צוותים מיחידת המודיעין של פד“מ. הייתי שותף 
פעילות  שגרת  לבחון  הייתה  תכליתן  לחלקן. 
נקודות  את  לאתר  מנת  על  מסוימים  באזורים 
מבצעיים.  לצרכים  לנצל  היה  שניתן  התורפה 
התמקמנו  ביום  כך:  בוצעו  התצפית  משימות 
התקרבנו,  ובלילה  מוסווים,  ארוכים  בטווחים 
בלווי סיור הבט“ש הלילי, לאיתור שגרת הבט“ש 
המצרי. חלק מפעילות זו שימשה הכנה למבצעים 

שהוגשו לאלוף. 
ליהנות  אף  הנראה  וכפי  להמשיך  היה  אפשר 
הענפה  הפעילות  כל  את  סוף  אין  עד  ולתאר 
והנמרצת שהייתה מנת חלקנו ביחידת המודיעין 
של פד“מ בשנים 1971-1969. ניסיתי לרענן מעט 
התשתית  להכנת  המאומצת  מהעשייה  מזער 
והכנות  לחירום  התיקים  להכנת  השטח,  ללימוד 
נגינה  כלי  פעיל,  שותף  להיות  זכיתי  למבצעים. 

בתזמורת מופלאה. 
דומיננטית  הייתה  פד“מ  של  המודיעין  יחידת 
לחירום  מודיעיני  חומר  ובהכנת  באיסוף 
ולמבצעים, בתקופה מתום מלחמת ששת הימים 
ועד מלחמת יום הכיפורים. הכנה שכזו והטמעתה 
בגייסות הלוחמים אינה עניין של “זבנג וגמרנו“. 
נקודת  כאשר  בוודאי  ארוך,  לטווח  משימה  זוהי 

הפתיחה רדומה.
וב“תזמורת  פעולה  בשיתוף  בנחישות,  ביוזמה, 
היום.  גם  נפלאים  דברים  לבצע  ניתן  מנוהלת“, 
ומאחל  תקופה  לאותה  מתגעגע  שאני  כמובן 
שנשכיל להפנים את הצורך ולהיות תמיד ערוכים 

 .ומזומנים לכל שהעתיד יביא לפתחנו

הכנת תיק ציר דרומי בסיני.

מעבר מכשולים בוואדי מבעוק.
כותב המאמר נוהג בקומנדקר
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ימים אלה, שבהם מזדעזעים משטרים ב
ומדינות במזרח התיכון ונחשפים לעתים 

אינטרסים משותפים חוצי גבולות, מעניין 
להיזכר בפרשייה עלומה, שאירעה לפני כמה 

עשרות שנים.
הכול התחיל בבוקר שגרתי אחד בתחילת שנת 

1976. הטלפון צלצל ואחד ממפקדיי אמר לי 
בבהילות: “מטוסי קרב של חיל האוויר יירטו מעל 
ראש הנקרה מטוס תובלה סעודי צבאי, הרקולס 

c130, ובו פלוגת צנחנים סעודית - והנחיתו אותו 
בלוד. סע לבסיס חיל האוויר בלוד ותראה מה 

קורה“.
נכון, זה נשמע כמו מתיחה, אבל אז ממש לא 

חשבתי על כך ומיהרתי לצאת לדרך. הדבר 
הראשון שראיתי היה המטוס הסעודי, צבוע 

בצבעי הסוואה ודגל הממלכה על זנבו.
פגשתי שם את משה קריסטל, שהגיע אף הוא 

כוחות סעודיים 
בשמי ראש הנקרה

אנשי כוח המשלוח הסעודי שהגיע לסייע לסורים במלחמת יום הכיפורים, 
רק רצו לחזור הביתה לחופשה. בדרך הם נתקלו בחיל האוויר 

אהוד רמות | אל"ם )מיל'(

במסגרת תפקידו, ואת נציגי להק המודיעין. אלה 
לקחו עמם את הטייס הסעודי, שנראה בהופעתו 

כמו בן למשפחת המלוכה - דק גזרה, בעל שפם 
דק ומטופח, שעון זהב ואיך לא, משקפי שמש 

מוזהבים תוצרת ריי באן.
פנינו לחקור את הצנחנים הסעודים. מהר מאוד 

הגיעה הוראה חד משמעית מראש אמ“ן - 
להתייחס אליהם בהגינות ולא לקחת מהם דבר, 

“מחוט ועד שרוך נעל“.
סיפור המעשה פשוט למדי: פלוגת הצנחנים 
השתייכה לגדוד שנשלח בשלהי מלחמת יום 

הכיפורים להציל את הסורים. זאת לאחר שבירת 
ההתקפה שלהם ברמת הגולן ובעקבות הפריצה 

של צה“ל לעבר דמשק.
כוחות אלה, כללו, בין היתר, כוח משלוח עיראקי  

וכוח משלוח ירדני, הידועים יותר ברבים. להם 
הצטרף כוח מפורסם פחות -  חטיבת טנקים 

ביקור שר הביטחון שמעון פרס בבסיס 
חיל האוויר בלוד

קובנית, שאפילו השתתפה בתקריות אש עם 
צה“ל. 

רוב הכוחות שבו בהקדם לארצותיהם, אך 
הסעודים, שלא לקחו חלק בלחימה,  נשארו 

למשך כמה שנים נוספות. פלוגת הצנחנים הנ“ל 
עלתה על מטוס בשדה התעופה בדמשק בדרכה 
הביתה, במסגרת סבב חופשות. המטוס המריא 

לדרכו, אך הטייס הסעודי טעה בכיוון וטס 
באזימוט חוזר - ולכן מצא את עצמו מופתע על 

ידי מטוסי חיל האוויר. 
אנשי להק המודיעין סיפרו שלצדו של הטייס היה 
חונך. כשנשאל כיצד חלה הטעות אמר שכשהפנה 
את תשומת לבו של הטייס לים התיכון, ענה לו זה 

בשחצנות: “אה, אלו הם ענני בוקר“...
ללא כל קשר, כנראה, ביטאון חיל האוויר מס' 

 F15-214 מדצמבר 2013 דיווח כי מטוסי ה
החדשים שיסופקו לערב הסעודית יצוידו 

במערכת אוטומטית. זו אמורה לסייע לטייס 
במקרה של אובדן התמצאות. הצנחנים הסעודים 
שטסו הביתה לחופשה מצאו עצמם, להפתעתם, 

בבסיס של האויב הנורא. בתיווך האמריקאים 
המריאו הסעודים ושבו בשלום לארצם עוד 

באותו  הערב. 
האירוע היה יוצא דופן עד כדי כך, שאפילו שר 

הביטחון וכיום הנשיא שמעון פרס, הגיע לבסיס 
יחד  עם מפקד חיל האוויר כדי להתרשם. מעניין 

להזכיר כי כאשר נתקע, כעבור מספר שנים, 
סטי"ל ישראלי בחוף הסעודי, אפשרו אלה לחלצו 

 .ללא כל התערבות מצדם

הסיפור שלי
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תקופת שירותי במסגרת “נתיב“ בחו“ל ב
הייתי מוצב בשגרירות ישראל בפריז. כך 

נזדמן לי להכיר את יעקב ברסימנטוב 
ז“ל, שהיה מנציגי “המוסד“. לא חלקנו את אותן 

משימות אך לעתים שיתפנו פעולה. כך ניתנה 
לנו ההזדמנות להתקרב, וגם בנינו הפכו חברים 

וחבשו יחד את ספסל הלימודים בבית הספר 
הישראלי בפריז.

בתחילת שנות ה-80 פריז הוכתה איומים 
ופיגועים נגד מטרות ישראליות: יריות נורו לעבר 
משלחת הרכש של משרד הביטחון, מטען חבלה 

הוטמן במכונית של עובד הסוכנות היהודית.
הגרוע מכל היה הרצח של יעקב ברסימנטוב. 

להתנקשות היה אחראי ארגון טרור לבנוני 
קטן שפעל אז בצרפת והיה מקורב ל"חזית 

העממית לשחרור פלסטין" של ג'ורג' חבש. את 
הרצח ביצעה מחבלת לבנונית שעקבה אחרי 
ברסימנטוב כשיצא עם משפחתו לסידורים. 
כששבו לביתם ברובע ה-16 עלו אשתו ובתו 

במעלית, והוא נשאר משום מה למטה. המחבלת 
ירתה לעברו פעמיים והחטיאה, אך כמי שכנראה 

היטיבה להפנים את ההוראות באימונים, פעלה 
"לפי הספר" וירתה מטח נוסף של שלושה 

כדורים. לאחר שראתה כי אלה הרגו אותו, יצאה 
בשלווה מהבניין. 

אבי, בנו של ברסימנטוב, שמע מהומה 
מכיוון ביתו כשראה צעירה מסתלקת 
בצעדים מהירים החל לעקוב אחריה, 

לפתע הסתובבה לעברו וכשאקדח שלוף 
בידה אמרה בצרפתית: "אם תמשיך 

לעקוב אחריי - אירה בך". אבי סב לאחור 
והיא המשיכה אל תחנת ה"מטרו". רק אז 

שמע על האסון

באותה שעה אבי, בנו של ברסימנטוב, רכב על 
אופניו. הוא שמע מהומה מכיוון ביתו אך לא 
העלה בדעתו את שהתרחש. כשראה צעירה 

מסתלקת בצעדים מהירים החל לעקוב אחריה 
מתוך דחף אינסטינקטיבי. לפתע הסתובבה 

לעברו וכשאקדח שלוף בידה אמרה בצרפתית: 
"אם תמשיך לעקוב אחריי - אירה בך". אבי סב 

לאחור והיא המשיכה אל תחנת ה"מטרו". רק אז 
שמע על האסון. בעדותו סיפר אבי כי בעת שעקב 

אחר הרוצחת התרשם במיוחד מישבנה הגדול, 
עובדה בעלת חשיבות שעוד נחזור אליה.

משך תקופה מסוימת לא היה ידוע מי היא 
המחבלת הרוצחת או מי עמד מאחורי 

ההתנקשות. בחקירה הועלתה סברה כי אותו 
ארגון היה אחראי גם לרצח הנספח הצבאי 

בשגרירות ארה“ב בפריז, צ'ארלס ריי, ובניסיון 
רצח של דיפלומט אמריקאי נוסף בשטרסבורג.  

המחבלת 
שרצחה את 
איש המוסד

מכבש הלחצים לשחרורו של המחבל הלבנוני ג'ורג' איבראהים עבדאללה 
מכלאו שבצרפת החזיר את גיל קיסרי לשנות ה-80 בפריז, שם נרצח ידידו 
איש המוסד יעקב ברסימנטוב. עבדאללה, לעת עתה, עדיין בכלא. השאלה 

היא מה עלה בגורלה של רוצחת מבורכת עכוז בשם ז'קלין

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

המחבל הלבנוני ג'ורג' 
איבראהים עבדאללה 
)מימין(, שמרצה מאסר 
עולם, יושב בכלא מאז 
1987. שמונה פעמים נדחו 
בקשותיו לצאת לחופשי

הסיפור שלי
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בזכות עדות נוספת
העובדות החלו להתבהר לאחר שנעצר מי שעמד 

בראש הארגון, לבנוני בשם ג'ורג' איבראהים 
עבדאללה. בעת מעצרו היה עבדאללה חשוד 

בביצוע עבירות קלות יחסית בלבד, ולא היה ידוע 
חלקו ברציחות כראש ארגון הטרור.

עבדאללה, שנהג להסתתר בשוויץ, הסגיר 
עצמו לשלטונות צרפת ביוזמתו. הוא התייצב 

בתחנת משטרה בעיר ליון וסיפר שהוא חושש כי 
הישראלים עוקבים אחריו והוא מבקש את הגנת 

משטרת צרפת. החקירה התגלגלה וכך נחשפה 
זהותו. אמנם היה ידוע כי לא הוא לחץ על ההדק 

ורצח את ברסימנטוב, אולם הוא סירב לגלות 
את זהות הרוצחת שפעלה בפקודתו.

אנשיו של עבדאללה נטלו אחריות 
לחטיפתו של נספח התרבות של צרפת 
בלבנון, והציעו לשחררו תמורת שחרור 

מפקדם מהכלא הצרפתי, ואכן בן 
הערובה הצרפתי שוחרר. אלא שבינתיים 

נודע לצרפתים חלקו של עבדאללה 
ברצח של ברסימנטוב וריי, לפיכך הפרו 
הצרפתים את התחייבותם ולא שחררו 

את עבדאללה 

ב-1986 חטף אותו ארגון את נספח התרבות 
של צרפת בלבנון, סידני פיירו, בנו של הסופר 

הנודע ובעל ההשפעה ז'יל פיירו. אנשיו של 
עבדאללה נטלו אחריות לפעולה והציעו לשחרר 

את בן הערובה שבידיהם תמורת שחרור מפקדם 
מהכלא הצרפתי. ואכן נחתמה עסקה ובן הערובה 

הצרפתי שוחרר וחזר לארצו. אלא שבינתיים 
נודע לצרפתים חלקו של עבדאללה ברצח של 

ברסימנטוב וריי, וזאת בעזרת אקדח הרצח 
שהתגלה במחבוא שהיה שייך לארגונו. לפיכך 

הפרו הצרפתים את התחייבותם ולא שחררו 
את עבדאללה. אדרבא - הוא הועמד שוב לדין 

והפעם נידון למאסר עולם.
לאחר שובו הביתה נחקר בן הערובה הצרפתי. 

הוא סיפר כי בשבי שמרה עליו מחבלת לבנונית 
נוצרייה, שאף התיידדה עמו וגילתה לו את שמה: 

ז'קלין אסבר. כשניסה לתאר אותה הדגיש כי 
זכור לו במיוחד ישבנה גדול הממדים. כך חברו 

שתי העדויות, זו של בן הערובה וזו של אבי 
ברסימנטוב, לכדי מסקנה אחת.

לשירות החשאי הצרפתי אף הייתה הזדמנות 
ללכוד אותה: לידיו הגיעו ידיעות כי היא נמצאת 

בשוויץ, אך עד שנשלחו אנשים למשימה היא 
הספיקה להיעלם.

צילום שלה התגלגל לידיי ובאחד הימים, כשאבי 
ברסימנטוב בא לבקר את בני, הפתעתי אותו 

ושלפתי את הצילום. הוא, ששמר תמיד על 

שתיקה, קפץ ממקומו והגיב: “מאיפה השגת את 
זה?“

מסע הלחצים נבלם
עבדאללה, שמרצה מאסר עולם, יושב בכלא 

מאז 1987. שמונה פעמים נדחו בקשותיו לצאת 
לחופשי. במהלך השנה האחרונה התעצם מסע 

לחצים אינטנסיבי מצד חוגים רבים ובעידודו של 
הפרקליט ז'אק ורז'ס, שנפטר לאחרונה, טיפוס 

שנודע כמגינם של מחבלים וגם פושעים נאציים 
כדוגמת “התליין מליון“ קלאוס בארבי. 

למרבה האירוניה, אחת הדמויות העיקריות 
שהפעילו מכבשים לשחרורו של עבדאללה הוא 
איב בונה, שהיה ראש שירות הביטחון הצרפתי 
בעת שהתרחשו מעשי הטרור והרציחות. בונה 

אף מוצא הצדקה למעשים בהסתמכו על 
הטבח בסברה ושתילה בתקופת מלחמת לבנון 

הראשונה. זהו סילוף היסטורי, שכן ברסימנטוב 
נרצח לפני אירועי סברה ושתילה.

לא זו בלבד - שתי עיריות בצרפת הכריזו על 
עבדאללה כעל “תושב כבוד“, וישנם ארגונים 

ויפי נפש שמרחמים על המחבל, שמכונה בפיהם 
“כריזמטי“.

נוכח מסע הלחצים החליטו לבסוף הרשויות 
המשפטיות להיעתר לבקשה לשחרר את 

עבדאללה, למרות שהצהיר לא פעם כי אינו 
מתחרט על מעשיו.  התנאי לשחרור - גירוש 

מצרפת, ובמילים אחרות: שילך לפעול במקומות 
אחרים, העיקר לא אצלנו. 

צילום של המחבלת ז'קלין אסבר התגלגל 
לידיי ובאחד הימים, כשאבי ברסימנטוב 

בא לבקר את בני, הפתעתי אותו ושלפתי 
את הצילום. הוא, ששמר תמיד על 

שתיקה, קפץ ממקומו והגיב: “מאיפה 
השגת את זה?“

אך מעז יצא מתוק משום שדווקא תנאי זה - 
שיוגלה מצרפת - שימש כנראה את שר הפנים 
הצרפתי מנואל ולס, שהסתייג מהשחרור חרף 

החלטת הרשויות המשפטיות. יתכן גם שצצו 
לחצים דיפלומטיים מצד המדינות שאזרחיהן 
נפלו קורבן למעשיו. מכל מקום, בתירוץ קצת 

פשטני טען שר הפנים כי הגירוש בעייתי וכיוון 
שזהו תנאי - יוסיף האסיר עבדאללה לרצות את 

עונשו. 
המחבל, אם כן, עדיין בכלא. עם זאת, לא 

ברור כמה זמן יוכל ולס להתמיד בעמדתו מול 
הרשויות המשפטיות ומול הלחצים החיצוניים.

עד היום לא ברור - לי לפחות - מה עלה בגורלה  
של הרוצחת ז'קלין אסבר. עד כמה שידוע לי היא 

לא נתפסה מעולם ואינני יודע אם נסגר איתה 
  .1. פרפראזה על שירו של המשורר י"ל גורדון "קוצו של יוד"החשבון בצורה כלשהי

           במה

בוקר של יום 
שבת

קצ"א ִעְבִרי ִמי ֵיַדע ַחֶייָך?
ַּבחֶֹׁשְך ָּבאָת ּוַבחֶֹׁשְך ֵּתֵלך.1

יום חורף באחת מבירות אירופה. שבת והשמש 
זורחת. הולך לו איש ברחוב אוחז ביד בנו הפעוט 

שידו השנייה אחוזה ביד אחותו הגדולה ממנו 
אשר הואילה לאחוז ביד אמה.

והאיש שמח וטוב לב.  סוף שבוע בבית עם 
האישה והילדים. ועוד סוף שבוע של שמש.

והנה צדה עינה של האישה שמלה בחלון הראווה. 
“לרגע?“ היא שואלת-אומרת. והאיש, בחיוך: 

“בטח“.  ויודע היטב כי הרגע יהיה ארוך.

הוא ממשיך לצעוד אט-אט במורד הרחוב עם 
ילדיו השניים ולפתע קופא במקום.

במרחק מה מולו צועד גבר המכיר אותו בשם 
אחר, דובר שפה שילדיו אינם דוברים, וכלל לא 

יודע שהוא נשוי ואב.

האיש מתעורר מקיפאונו, מתבונן סביב ולפתע 
עולה חיוך על שפתיו. הוא מתכופף לעבר 

הילדים: “רואים את השוטר שם בפינה? רוצו 
אליו ועמדו לידו עד שאימא תצא מן החנות. אל 

תזוזו ממנו“.

ונעלם.

שני הזאטוטים, מבוהלים עד מוות אך 
ממושמעים, רצים לעבר השוטר.

והאישה? האישה יצאה מן החנות ומצאה שני 
ילדים בוכים ושוטר אחד מבולבל.

יוכי ו'
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחותלזכרם

נתנאל )נתי( מימון
1999-1944

נתי נולד בביה"ח אסותא בתל אביב 
היה בן יחיד להוריו. אמו עלתה ארצה 

מאוסטריה בשנת 1931 במסגרת 
תנועת הנוער, עם אחיה הצעיר. אביו 

עלה ארצה כחלוץ מרומניה בשנת 
1935 עם שניים מאחיו. שאר בני 
המשפחה נספו במחנות הכפייה.

בית ילדותו של נתי, ברח' ארנון 15 
בתל אביב, שימש מקור השראה 

לשכנתו המשוררת והסופרת לאה 
גולדברג בספרה “ידידי מרחוב ארנון".  
חלק גדול מזיכרונותיו של נתי, שנקרא 
על שם סבו נתנאל, נטוע בהרפתקאות 
שעברו ילדי הרחוב ובמלחמתם בילדי 

שכונת “מחלול" הסמוכה. קורות  
המחתרות, פרשיות במאבק על 

המדינה בדרך ופעולות התגמול של 
יחידה 101 הסעירו את דמיונו.  

כפעיל בתנועת נוער “ברית מכבים 
עתיד" ובהמשך בצופים, למד להכיר 
את הארץ בטיולים ובמסעות רגליים 

מפרכים שערך. בחודש אוגוסט 1962 
התגייס לצה"ל ולאחר כחודש התייתם 

מאמו. בתום הטירונות עבר קורס 
מ"כים והשתייך לחטיבת נגמ"שים, אך 

עקב מחלת צהבת שבה לקה הועבר 
מתפקידו. לאחר החלמתו עבר קורס 
מד"נים בשדה בוקר ושימש כמדריך 
גדנ"ע בבאר אורה עד סיום שירותו 

הצבאי.
מיד עם שחרורו, ב-1965, הוצע לו 

להצטרף לשירות במוסד – וכך עשה. 
במקביל לעבודתו במשרד למד נתי 

בשנים 1966-1971 באוניברסיטת תל 
אביב בחוגים למדעי המדינה ולספרות 

אנגלית.
בתום לימודיו, בשנת 1972, יצא 

לשליחות בבריסל 1972. חופשה בארץ 
הכיר את עפרה, ובשובו לבריסל ביקש 

ממנה להצטרף אליו. מקץ ביקור בן 
שבועיים החליטו להינשא. החתונה 
נערכה במרס 1974 ואת השליחות 

סיימו יחדיו.
בארץ מילא תפקידים שונים. בשנת 

1980 יצא עם המשפחה לשליחות 
נוספת בהולנד, הפעם עם בתו הבכורה 

ליהי. במהלך השהות בהולנד נולדה 
אפרת, ובתום השליחות, כששבה 

המשפחה ארצה לבית שבנו בכוכב 
יאיר, נולדה בתם השלישית שירה.

נתי המשיך במגוון תפקידים במשרד 
אך במהלכם התגלה שהוא סובל מפגם 
במסתם הלב שיש לנתחו. עם החלמתו 

מהניתוח החליט לפרוש לגמלאות 
ולפנות לאפיקים אחרים. בשנת 1993 

פרש, בתום 28 שנות עבודה.
נתי סיים לימודים שהקנו לו רישיון 
לעסוק בענף הביטוח ובהמשך הפך 

לחוקר מורשה. במקביל נענה לבקשת 
המוסד לקחת חלק בפרויקט שבו 

המשיך עד מותו.
נתי נפטר באוקטובר 1999 מדום לב, 

והוא בן 55. 
נתי היה אוהב אדם, צנוע ובעל חוש 

הומור. מומחה למוסיקה - ידען 
גדול ואספן תקליטים נלהב. הוא 

גילה בקיאות מדהימה בחידושים 
הטכנולוגיים ובגאדג'טים שפותחו 

ברחבי העולם, בתרבויות שונות, 
בהיסטוריה ובפוליטיקה העולמית, 

אך יותר מכל היה איש משפחה מסור, 
אב אוהב ונאהב וישראלי גאה שאהב 

את ארצו.

שולמית מוריה )שולה( 
2013-1926

שולמית נולדה בבצרה שבעיראק. 
ב-1944 הצטרפה לתנועת "החלוץ" 
שפעלה במחתרת, המשיכה לסמינר 
למדריכים ובסיומו הדריכה קבוצות 
נוער וריכזה עד עלייתה את “החלוץ 

הצעיר". בסיום הסמינר פרסמה כתבה 
נועזת בעברית שכללה פירוט על חייה 

הקשים של בחורה בגולה, דרישה 
לשחררה משעבוד הוריה ודברי שבח 

לתנועת  "החלוץ" , שחתרה לשוויון בין 
המינים. 

החל מקיץ 1945, עם סיום לימודי 
התיכון בביה"ס הממשלתי, עבדה 

שנתיים כמורה בבית הספר היהודי 
“אליאנס" במטרה להחדיר תודעה 

ציונית לבני הנוער. בסוף 1945 
הצטרפה לזרוע "ההגנה" שפעלה 
במסגרת "החלוץ" ועברה קורס 

חובשות. בקיץ 1946 נסעה למוצול כדי 
לחנוך חוג מדריכים לתנועה. 

באוגוסט 1947 עלתה לארץ בטיסה 
הראשונה ההרואית במבצע 

מייקלברג - עלייה בלתי לגאלית של 
50 עולים משדה התעופה הממשלתי 
בבגדד - ונחתה בשדות יבניאל. זאת 

בעוד הבריטים שולטים בארץ.
בסוף 1947 הפכה לקריינית בערבית 

בתחנת השידור של "ההגנה", שפעלה 
בתל-אביב במחתרת. 

במרס–אפריל 1948 שימש ביתה 
מקום מפגש לפעילי המחתרת מעיראק 

שהגיעו ארצה. אלה נשלחו ארצה 
כנוצרים באמצעות שימוש בדרכונים 
מזויפים שהוכנו על ידי ארוסה דאז, 

סמי מוריה. 
מ-15.5.48 ועד אמצע 1954 הייתה 

קריינית בקול ישראל. עקב המצב 
בארץ, הופסק קשר הדואר בין ישראל 

לבין עיראק. לפיכך יזמה משלוח 
דרישות שלום באמצעות שידוריה 
בקול ישראל, כך שיתאפשר קשר 

בין העולים בארץ לבין משפחותיהם 
בעיראק.

בארכיון צה"ל היא עבדה עד אמצע 
1962, אז הצטרפו היא ושלושת ילדיה 

לבעלה סמי, שיצא בשליחות המוסד 
לפריז. המשפחה שבה ארצה בקיץ 

.1967
מ-1971 עבדה במוסד עד צאתה 

לגמלאות ב-1990. היא תבעה לשתף 
נשים בנסיעות המבצעיות לחו"ל, 

ובכך פרצה את הדרך לשוויון בין נשים 
וגברים במערכת. בתקופה זו נשלחה 

לפחות 10 פעמים ל-7 מדינות שונות, 
למרות הקושי נוכח שלושת ילדיה 

שהמתינו בבית. 
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לזכרם  

מאיר בר אוריין )גלרנטר(
2013-1929

מאיר נולד באוסטריה ועלה ארצה 
בגיל 4 לכפר הנוער בן שמן.  ב-1946 

התגייס לפלמ"ח. הוא שירת בגדוד 
השלישי של חטיבת "יפתח". במלחמת 

השחרור השתתף בקרבות על צפת 
ולטרון. במסגרת הקרבות בנגב נפצע 
מאיר בקרב ליד קיבוץ בארי ושוחרר 

מהשירות בדרגת סגן מ"פ. במשך חמש 
שנים היה חבר קיבוץ עמיעד. 

בשנת 1954 עזב את הקיבוץ והתגייס 
לחוליית המבצעים של השב"כ, 

שעסקה במודיעין מסכל, והוצב 
ביחידה המבצעית הראשונה שפעלה 

בחו"ל. לאחר שנה עבר לשרת במוסד 
והיה ממקימי אגף "תבל" ובין מניחי 

היסוד לתשתית הארגונית של האגף. 
לאורך שירותו במוסד מילא מגוון 

תפקידי מטה ושטח. בתפקידיו תרם 
תרומה משמעותית לקידום מעמדה 

של ישראל במדינות באפריקה, באסיה 
ובמזרח הרחוק, ולחיזוק הקשרים 
המדיניים והמודיעיניים עמן. כמו 

כן שירת פעמיים במטה הקדמי של 
המוסד באירופה - פעם כסגן מפקד 

המטה ופעם כמפקד. משנת 1984 
היה ראש אגף המינהל וסמנכ"ל 

למנהל ולתפקידים מיוחדים.  ב-1991 
פרש לאחר 36 שנות שרות במוסד.  
בתום שירותו פנה לפעילות ציבורית 
ובמסגרת זאת סייע לאתר ההנצחה 

של חיל המודיעין ולמוזיאון הפלמ"ח 
בגיוס תרומות. מאיר היה פעיל מאוד 

במרכז המוסיקה "קשת אילון" ובשנים 
2011-1996 כיהן כיו"ר עמותת "קשת 

אילון".  היום יש במרכז המוסיקה 
אולם על שמו.  הותיר אחריו את 

אשתו, ירדנה, בתו דליה ובעלה אורי 
ושלושה נכדים: מתן, יאיר, ואלון.

אל"מ מיל' נמֹרד זהר  
2013-1954

נמרֹד גדל בקיבוץ רמות מנשה 
והתגייס בשנת 1974 ליחידה 8200.

לאור הצטיינותו נבחר להמשיך כמדריך 
בבה"ד 15. 17 שנים מאוחר יותר 

הוא סגר מעגל כמפקד ענף מקצועות 
בדרגת סא"ל.

משנת 1980 היה מפקד בכל בסיסי 
היחידה הגדולים בדרום. 

במבצע “שלום הגליל" היה סגן מפקד 
בסיס “שירה" בג'בל ברוך ומפקד 

בסיס “ברלב" בעליי שבקרבת בירות.
נמרֹד מונה לקצין אג"מ והוביל את 

פעילות היחידה לאחר הסכם אוסלו 
ואת הקמת בסיס חדש.

בשנים 1995-1999 היה חניך במכללה 
לביטחון לאומי ולאחריה ראש מטה  

.8200
 הוא  מונה ליועץ חמ"ן במזרח הרחוק 

למרות שחרורו מצה"ל בשנת 2002, 
ונותר בתפקיד זה עד פטירתו.

נמרֹד הותיר אחריו אישה, מיכל, ושני 
ילדים, אוהד ורעות, שכמוהו שירתו 

בחמ"ן.

ב-1960, ולאחר בקשת ראש המטה, 
עבר ישראל למפקדת קצין המודיעין 
הראשי. בין היתר, מונה ישראל לרכז 

את עידוד לימוד השפה הערבית. 
לראשונה, הורכבה מפה המאפשרת 

עבודה מסודרת תוך תכנון והשגת 
יעדים. הפעילות כללה הקמת כיתות 
ייעודיות ללימוד ערבית, אשר אוישו 

בנערים מובטלים, בפריסה רחבה, 
מנהרייה ועד באר-שבע. מסגרת זו 
מנעה מהנערים הידרדרות וחשיפה 
לתופעות שליליות אחרות. התכנית 
הבטיחה דמי כיס ומקום בשירותי 

הביטחון בעתיד. לאחר מכן הוקם גם 
אולפן הכנה לקליטה בחיל )הכשרה 
קדם צבאית(. במסגרת פעילות זו 

הוגדל משמעותית פוטנציאל הגיוס 
לחייל. 

ישראל הפך במהרה למוקד ידע 
בתחומי הארגון, הכשירות, הסד"כ 

והניהול, ולצומת מרכזי אשר מהווה 
מקור לפתרונות רבים וליוזמות. אך 

טבעי היה שעם הקמת ענף תכנון 
על יסודות מדור סד"כ וכשירות, 

הועמד ישראל בראשו.
אחריותו, מקצועיותו, נועם 

הליכותיו, יושרו ויושרתו ונכונותו 
לקבל כל משימה ובכל זמן, הביאו 

את ישראל לתפקידים בעלי 
אחריות כוללת בהמשך דרכו כסגן 
ראש מחלקת ארגון והדרכה ומ"מ 
ראש המחלקה. כל זאת עת היותו 

דוגמה ומופת כאדם ומפקד. 
ב-1976 ולאחר 25 שנות שירות 

פרש ישראל בדרגת סגן אלוף.
ישראל בר יהודה, בן לאסתר 

וליהודה, נפטר בכ"א באייר 
תשס"ח, 28 במאי 2008

ישראל בר יהודה 
2008-1932

ישראל התגייס לצה"ל באוגוסט 1950, 
ישירות לקורס מ"כים של הנח"ל. 
לאחר ארבעה חודשים נפצע קשה 

באימון לוחמה בשטח בנוי באש חיה. 
תשעה חודשים לאחר מכן, בעודו 

מסתייע במקל הליכה, החל את דרכו 
בחמ"ן.

תחילה הוצב כעובד חקר מודיעין 
באג"ם/ממ"ן/ענף מחקר, בשל ידיעתו 

את השפה הטורקית. כבר בהיותו 
חייל בלט באכפתיות, בהשקעה רבה 

ובמקצועיותו וביחס רציני כלפי כל 
משימה שקיבל או יזם. במהרה הועלה 

לדרגת סמל ולאור המשך הצלחתו 
במשימות חדשות, נשלח לקורס 

קצינים. 
עם חזרתו מהקורס, הוצב ישראל בענף 

ביטחון שדה כעוזרו האישי של ראש 
הענף. בהמשך עבר למדור 2 בענף 

העוסק בסיווג בטחוני של כוח אדם 
ומיון לתפקידים רגישים. במסגרת 

עבודתו מיסד נהלים, כלים ושיטות 
עבודה למניעת חשיפת שיטות העבודה 

בצה"ל. לאחר מכן מילא ישראל 
תפקיד חשוב במחקר מודיעין אויב 

במטרה לדעת נגד מי מתגוננים, לסכל 
סיכונים ביטחוניים, ללמוד שיטות 

של עבודת האויב וליצור תמונת מצב 
של המבנה והכלים העומדים לרשות 

מודיעין ארצות ערב.
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מודיעין וספר

גם מר 
אסטרטגיה

יוסי אלפר* | קצין באמ"ן/מטכ"ל, בכיר במוסד ומנהל מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים

בספרו “מר מודיעין", מגולל עמוס גלבוע את סיפורו של השר וראש אמ"ן 
לשעבר אהרן )אהר'לה( יריב. עיון בספרו מעלה תהיות לגבי פרק חשוב 

שנשמט ממנו - פועלו של יריב בתחום האסטרטגיה באמצעות מרכז יפה 
למחקרים אסטרטגיים, אותו הקים וניהל. נדבך נוסף בחיי האיש שלא חתר 

להיות קונצנזוס ויצר שינוי תפיסתי במערכת מקובעת. עמוס גלבוע,
מר מודיעין, תל אביב, הוצאת ידיעות ספרים, 2013, 743 עמ'.

הר'לה יריב היה לא רק “מר מודיעין", א
אלא גם “מר אסטרטגיה". הביוגרפיה 

המצוינת של עמוס גלבוע שזו כותרתה 
מציגה את הישגיו של יריב בתחום המודיעין 

במלוא תפארתם, אך אינה מעניקה את הכבוד 
הראוי לפועלו של ראש אמ"ן לשעבר בתחום 

האסטרטגיה. הדברים אמורים במיוחד ביחס 
לכ-15 שנים, כמעט עד מותו, בהן הקים יריב 

וניהל את מרכז יפה למחקרים אסטרטגיים.
ספרו של גלבוע מתמקד, ובצדק מבחינתם 
של יוזמי המפעל הביוגראפי הזה, באהר'לה 

כאיש מודיעין. ההתייחסות לפועלו במרכז יפה 
מתפרסת על פני כחמישה עמודים בלבד - מתוך 

למעלה מ-700. התחושה היא של מיצוי ידי חובה 
שנועד להשלים סיפור חיים ואין צורך להוסיף. 

אלא שיש.
אתמקד בשלושה תחומי פעולה של יריב כראש 

המרכז, אשר ראוי שיוצגו ויובהרו בהרחבה: 
מהותם של מחקרים אסטרטגיים מבית היוצר 

של יריב, יחסיו עם הממסד המדיני והיחסים 
שהתפתחו בין המרכז לבין אוניברסיטת תל 

אביב. 

גישה מקיפה למחקר האסטרטגי
בכל מחקר שפרסם המרכז נכתב: “המרכז מייחס 

למושג ‘אסטרטגיה' משמעות רחבה ביותר, 
כלומר, מכלול התהליכים הבאים לידי ביטוי 

בזיהוי, בגיוס ובשימוש במשאבים במצבי שלום 
ומלחמה, במגמה לגבש ולחזק את הביטחון 

הלאומי והבינלאומי". זו איננה “דיסציפלינה של 
מחקר מודיעין אסטרטגי בלי חומר מסווג" כפי 

שגורס גלבוע )עמ' 694(, אלא גישה מחקרית 

מרחיקת לכת הרבה מעבר לכך. 
אהר'לה ראה במחקר אסטרטגי ממד של 

הביטחון הלאומי, אשר משלב אמנם מודיעין 
אך גם “מכלול תהליכים". לדעתו, המחקר 

האסטרטגי היווה בפירוש עליית מדרגה )ביטוי 
 NET-שלו( ביחס למודיעין ואף ביחס למושג ה

ASSESSMENT )המעמת את תמונת המודיעין 
מול סדר הכוחות, היכולות ותכניות המלחמה של 

כוחותינו(. 
לפי יריב, המחקר האסטרטגי בוחן גם את 

מרכיבי השלום וכן תחומים “אזרחיים" מובהקים 

בהם כלכלה לאומית, תשתיות אזרחיות ומגוון 
רחב של התפתחויות בינלאומיות. תפיסה זו 
השתקפה בהרכב הייחודי של סגל החוקרים, 

שהציע סינרגיה בין אנשי ביטחון, דיפלומטים, 
פסיכולוגים ואנשי תקשורת – כולם בעלי ניסיון 

מעשי רב - לבין מגוון אנשי אקדמיה מהמעלה 
הראשונה, וזאת ללא קשר להשקפות פוליטיות. 

יריב ביקש להעלות את מסקנות המחקר 
האסטרטגי לדיון ציבורי רחב ככל האפשר, 

ואף להעביר לדרג המדיני מסקנות והמלצות 
מכוונות-מדיניות שנולדו מתוכו.

הממד האסטרטגי שיריב ביקש ליצור בנוף 
הביטחוני הישראלי בא לידי ביטוי בהוצאה לאור 
של מחקרים שאורכם כאורך ספרים. שלושה או 
ארבעה מחקרים כאלה פורסמו בשנה והעשירו 
את הדיון הציבורי – הישג שאין דוגמתו כיום, 

בעידן הדיגיטאלי. כה בולט היה החידוש שיריב 
יצר בחשיבה הביטחונית האזרחית, שכמעט כל 

האוניברסיטאות בארץ ראו, עם השנים, צורך 
לפתוח מרכזי מחקר דומים לזה שבאוניברסיטת 

תל אביב. אפילו מכון אל-אהראם בקהיר 
הלך בעקבותינו ופרסם מאזן צבאי שנתי של 
המזרח התיכון. חיקויים אלה הם המחמאה 

האולטימטיבית. אבל אף לא אחד ממוסדות 
אלה הונהג על ידי אישיות בעלת מעמד בממסד 
הביטחוני כמו אהר'לה – איש שהיה נכון לאתגר 

את הממסד הביטחוני-מדיני ברעיונות חדשים 
ואף נועזים.

ראש הממשלה יצחק שמיר סירב 
לראותנו ולקבל עותק מהמחקר, ואף 
פרסם ברבים את תגובתו בזו הלשון: 

“היום פגשתי גנרל צרפתי שהוא יותר 
ציוני מהאלוף יריב". אהר'לה היה ידוע 

כבעל “פני פוקר" ויכולת משחק - 
מחיוכים ועד זעם - מול פקודיו ועמיתיו. 
הייתה זו הפעם היחידה שראיתי בפניו 

הבעת עלבון. בצדק נעלב

יחסים סבוכים עם הממסד המדיני
מכאן שיהיה זה עיוות להציג את אהר'לה בהיותו 

ראש מרכז יפה כאיש של קונצנזוס, החביב 
על כל זרמי הפוליטיקה הישראלית )“גם ראש 

הממשלה מנחם בגין ואחריו יצחק שמיר העריכו 
את אהר'לה וכיבדו אותו" – גלבוע, עמ' 697(. 

יריב לא פחד להציג דעות הנוגדות את אלה של 
הממסד, וודאי לא חיפש לעצמו “קונצנזוס".
כמעט מרגע שחרורו מצה"ל היה יריב מזוהה 
עם השמאל-מרכז, כחבר כנסת וכשר מטעם 

מפלגת העבודה. בפרט זוהה עם נוסחת יריב-
שם טוב בנושא הפלסטיני, אותה ניסח יחד עם 
השר ויקטור שם טוב, איש מפ"ם, בשנת 1974, 



43 גיליון 68 | אדר תשע״ד

מודיעין וספר
ולפיה על מדינת ישראל לשאת ולתת עם כל גוף 
אשר מכיר בקיומה ויימנע מטרור. בהיותו ראש 

המרכז ייסד את “המועצה לשלום ולביטחון", 
שדגלה בצעדים מדיניים שלא היו מקובלים על 
ממשלות הליכוד. הוא הגדיל לעשות כאשר יזם 

והנהיג את “מחקר האופציות" בשנים 1988-89, 
מחקר חלוצי שביקש לקבוע כי ההידברות עם 
אש"ף על הקמת ישות מדינית פלסטינית היא 

אפשרות ריאלית וסבירה. המחקר בפירוש מיקם 
לראשונה את הסוגיה במרכז הדיון הציבורי 

הישראלי. 
כאשר יצא המחקר לאור, הלכתי עם יריב להציג 

אותו בפני שר הביטחון יצחק רבין ושר החוץ 
שמעון פרס. ראש הממשלה יצחק שמיר סירב 

לראותנו ולקבל עותק מהמחקר, ואף פרסם 
ברבים את תגובתו בזו הלשון: “היום פגשתי גנרל 

צרפתי שהוא יותר ציוני מהאלוף יריב". אהר'לה 
היה ידוע כבעל “פני פוקר" ויכולת משחק – 

מחיוכים ועד זעם – מול פקודיו ועמיתיו. הייתה 
זו הפעם היחידה שראיתי בפניו הבעת עלבון. 

בצדק נעלב.

המרכז זכה לפרסום עולמי בעוד גורמים 
מסוימים באוניברסיטה פעלו כביכול בצל. 

המרכז גם עסק במחקר מכוון-מדיניות 
בתחומים רגישים שנתפסו פה ושם 

כחריגים בנוף האקדמי. יריב קלט היטב 
את רוח המחאה ואת המרירות, והחל 
לפעול בשלב מוקדם יחסית להוצאת 

המרכז מהקמפוס ולניתוקו מהתקנונים 
הכספיים של האוניברסיטה

האוניברסיטה לא תמיד פרגנה
נכון הדבר כי בין יריב לאוניברסיטת תל אביב 

שרר כבוד הדדי. “הוא לא היה פרופסור, אך 
הפרופסורים התייחסו אליו ביראת כבוד" 

)גלבוע, עמ' 696(. אך היחסים היו הרבה יותר 
מורכבים מאמירה פשטנית זו. לצד ההערצה 

לה זכה באוניברסיטה, נראה כי עם השנים לא 
כל חברי הסגל האקדמי באוניברסיטה ראו 
בעין יפה את פועלו של אהר'לה. למרכז היה 

כסף, שאותו גייס ואסף אהר'לה במאמץ אדיר 
ובמחיר נזק לבריאותו, שעה שחוגים אקדמיים 

מסוימים שוועו למימון עבור פעילותם הבסיסית 
ביותר. המרכז זכה לפרסום עולמי בעוד 

גורמים מסוימים באוניברסיטה פעלו כביכול 
בצל. המרכז גם עסק במחקר מכוון-מדיניות 
בתחומים רגישים שנתפסו פה ושם כחריגים 

בנוף האקדמי. יריב קלט היטב את רוח המחאה 
ואת המרירות, והחל לפעול בשלב מוקדם יחסית 
להוצאת המרכז מהקמפוס ולניתוקו מהתקנונים 

הכספיים של האוניברסיטה.

שלא במפתיע, החיכוכים הגיעו לשיאם מייד 
לאחר שאהר'לה חלה ואושפז בסוף ספטמבר 

1993. לפתע גורמים בכירים באוניברסיטה 
פתחו פה על הגנרל ש"בקושי סיים בגרות" 

וששילב במרכז חוקרים בעלי רקע ביטחוני ולא 
בהכרח אקדמאי. “זה לא יקרה יותר", הודיעו לי 
אנשי אקדמיה שכיהנו בהנהלת המרכז, “עכשיו 

נבצע אקדמיזציה של המרכז ונביא ראש מרכז 
משלנו". נדהמתי כאשר פרופסור מכובד מאוד, 
מאלה שגייסו את יריב להקמת המרכז באמצע 

שנות ה-70 בגלל הצורך בחשיבה אסטרטגית 
בלתי תלויה ברמה הלאומית, ידע לפסוק 

ב-1994: “בגלל שיש עכשיו שלום, אפשר להביא 
ראש מרכז מחוץ לארץ שיעסוק בצפון קוריאה".

למשמע הדברים  נזכרתי באמירה שהייתה 
חביבה על אהר'לה: “היום גיבור, מחר בבור" 
)תרגום מקאברי – של אהר'לה? – לאמירה 

שנפוצה בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, 
 YESTERDAY'S HERO, TOMORROW'S

 .)ZERO
אין להקל ראש ביחס זה של אנשי סגל בכירים 

למורשתו האסטרטגית-אקדמית של יריב. 
טמונים כאן לקחים בכל הקשור למתח הבלתי 

נמנע כמעט בין האקדמיה לבין מכוני מחקר 
אוניברסיטאיים המבוססים בין השאר על לא-

אקדמאים.

“עכשיו נבצע אקדמיזציה של המרכז 
ונביא ראש מרכז משלנו". נדהמתי כאשר 

פרופסור מכובד מאוד, מאלה שגייסו 
את יריב להקמת המרכז באמצע שנות 

ה-70 בגלל הצורך בחשיבה אסטרטגית 
בלתי תלויה ברמה הלאומית, ידע לפסוק 
ב-1994: “בגלל שיש עכשיו שלום, אפשר 

להביא ראש מרכז מחוץ לארץ שיעסוק 
בצפון קוריאה"

לשמחתי, לימים התאושש המרכז 
מהאקדמיזציה וידידיו האמיתיים הצליחו 

להוציאו אל מחוץ לקמפוס ולהפכו
ל-INSS - “המכון למחקרי ביטחון לאומי". 

בד בבד, שמו ומורשתו של אהר'לה האדירו עם 
השנים, כפי שמעיד ספרו של גלבוע. אני תקווה 

שהצלחתי בשורות אלו להוסיף ולהבהיר, ולו 
במקצת, עוד ממד חשוב בסיפור חייו המופלא. 


*יוסי אלפר, איש המוסד לשעבר, שירת כסגנו 

של אהר'לה במרכז יפה מאמצע שנות ה-80 
ועד סתיו 1993, עת נפל אהר'לה למשכב. הוא 
המשיך וכיהן לאחר מכן כממלא מקום ראש 

המרכז שנה נוספת. 
yalpher@netvision.net.il

האלוף אהרון יריב ושר הביטחון 
משה דיין בהתייעצות בימיה 

הראשונים של מלחמת יום הכיפורים
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דרך לאחור ארכה עד מאוד.ה
היא הייתה יפה לנערים, היא קשתה 

מאוד לעלמים והזקנים לא יכלו לה יותר 
וישבו לנוח בצדה.

הדרך שלי לאחור התחילה באצטדיון יד אליהו, 
כמו עבור רבים מהחיילים והקצינים שהתגוררו 

בין חדרה לגדרה. עוד לא היה אז היכל, לבטח לא 
נוקיה, וגם תהילה לא שררה באוויר. היו שם רק 
מאות חיילים, אולי עשרות, עשרות אוטובוסים, 

אולי רק בודדים, ודרך ארוכה לפניהם. 
כולם נשאו עמם את ניחוחות הבית שהשאירו 

מאחור, מפנטזים על ריחו החמים של התבשיל 
שאימא הכינה לשבת או על המגע המלטף של 

הסדין והשמיכה.
אהבתי לשבת ליד החלון בצד ימין, כדי שאוכל 

לשזוף את עיניי בגופן החשוף של הזונות שעמדו 
בצדי הדרך, בין עצי הפרדסים, בין הדסים ליבנה, 

מעורטלות כמעט לחלוטין.
אהבתי להסתכל על שדרות הדקלים שאינן 

נגמרות בתוך רצועת עזה, על החמורים הרתומים 
לעגלות ולשמוע את הרחש, ה"וויש" שנוצר 

באוויר כמו רעש צליפת השוט כשגל הקול של 
האוטובוס הדוהר פוגש את הדקל הדומם.

הייתי מכור לטוסט בשקם של אל-עריש. לא 
יכולתי בלעדיו. הוא היה אז, נכון לאותן שנים, 
הכי טעים בעולם! בעצם – הכי טעים לעולם!! 

מישהי אמרה שהיא זוכרת את מצחצחי הנעליים 
שזינקו עלינו כשעצרנו שם, אבל אני זוכר את 

עצמי עם נעליים מצוחצחות רק בקורסים. אף 
פעם לא נרדמתי בנסיעות האינסופיות הללו, 

תמיד שומר ש"לא ייקחו אותנו למקום אחר". 
הבכירים שבינינו היו עושים את דרכם בטיסה, 

אבל הם לא זכו לנגוס בטוסט הכי הכי, ובטח לא 
להסתערות מצחצחי הנעליים.

להגיע לרפידים, ביר גפגפה, היה כמו לנחות 
בכוכב אחר. בטח עבור אלה שעשו את הדרך 

הזו בפעם הראשונה. זה יכול להיות הדבר הכי 
קרוב לעיירת בוקרים במערב הפרוע, כשברחובה 

האחד והיחיד מתגלגלים אנה ואנה גלגלי קוצים 
מיובשים בתוך ענני אבק מדבר המתאבכים פה 
ושם. הג'יפים הם הסוסים בעצם, בית המודיעין 
שמתחת לגבעת המכ"מ הוא המסבאה שכולם 

מתאספים אל תוכה.
אבל בשבילנו זו הייתה מפקדת הכוחות 

המשוריינים בסיני.

לשריף קראו אלברט והוא היה גנרל של 
פעם, מעין פטון ישראלי עם 4 כוכבים. 

זכור לי דווקא סגנו, דוביק, שהיה גומא 
בכל צעד שעשה לא פחות מקילומטר 

וחצי

אני גרתי בתוך אוטובוס ישן.
לשריף קראו אלברט והוא היה גנרל של פעם, 

מעין פטון ישראלי עם 4 כוכבים.
זכור לי דווקא סגנו, דוביק, שהיה גומא בכל צעד 

שעשה לא פחות מקילומטר וחצי.
השגרה הייתה לנו בלתי שגרתית באותם ימים: 
יציאות אל קו המים והמוצבים, המעבר מהג'יפ 
לנגמ"ש, החיבור עם טנק התצפית, תלויים כמו 

קופים בין שמיים לארץ, נתונים לחסדי הצלף 
המצרי, חורשים כל סנטימטר ומטר וקילומטר 

בשקדנות מוקפדת. 

לא נעים להמריא לטיסת בוקר בשבת, אחרי איזו 
מסיבה שהשד יודע מהי, כשבבטן מתגלגל מצד 
לצד יין פטישים מאמש, לצד סנדויץ' של גבינה 

צהובה עם פלפל ירוק. אסור להקיא בהליקופטר 
של חמיצר – אתה עלול למצוא עצמך בתוך 

חידון!
ולצאת למבצעים ליליים ושושו עם החבר'ה 

המופלאים של הסיירת או של השייטת.
כשמאיר היה נוהג בג'יפ, הייתה לו בעיית רגליים 
– הן היו כה ארוכות ותמיד מתנגשות עם ההגה 

השחור. אחת הנסיעות האלה נגמרה במפגש 
בלתי מתוכנן עם דיונה רכה, עוטפת ומכילה 

שבצדי הדרך. מזל, לא שכל.
יוסי בראל הביא אלינו את רוח הפנימייה 

הצבאית והריאלי של חיפה ועד היום לא ברור 
האם הצליח להפר את התרבות “הבדואית" של 

מדבר סיני ושל “שוויה שווייה"...
הצלמים היו עם מיוחד במינו ולא יכולנו 

בלעדיהם, בעיקר לא יכולנו בלי חוש ההומור 
המיוחד של יוסקאי השובב, אנטיתזה לרצינות 

התהומית של שפנר.

הפקידות של לשכת הקמ"ן לדורותיהם 
הן שניהלו את כל ההתרחשויות. אני 

חייב להודות ולהתוודות שהייתי אחד 
מהורסי תנור הספירלה בלשכת הקמ"ן 
רק מפני שזה היה הטוסטר הכי קרוב 

וזמין לנו

הצפ"טיות שכנו להן אי-שם במעבה האדמה, 
סגורות מאחורי קירות בטון ופיהן חתום, עיסוקן 

כנס נוסטלגי של אוגדה 252, “אוגדת סיני", איגד את אנשי מחלקת 
המודיעין שלה אשר שירתו בשנים 1974-1971, ובכללן, כמובן, מלחמת 

יום הכיפורים. הנה פנינה קטנה שנחשפה שם ומגלה טפח מהקסם 
שכבר נמוג

חסוי, הילה של מרגלות מרחפת מעל לראשן מי 
בכלל יכול היה להתקרב אל מפתנן.

השרטטות, עם נבחר מכל העמים, יודעות חוכמת 
השרבוט, והציור, והשרטוט, אומנות בנפשן 

ויצירתיות בכל נים ונים, רובן אם לא כולן תמיד 
צוחקות ומצחיקות, תמיד נכונות אלי משימה.

ניהל אותנו? הקמ"ן? מה פתאום. הפקידות  ומי 
כל  את  שניהלו  הן  לדורותיהן  הקמ"ן  לשכת  של 

  

קמ"נים בשטח: יהודה, מאיר וממני ז"ל

מפגש צוות מודיעין

במה

הדרך לאחור



כשהחכם
לא מחריש

יוסק'ה אדמוני 
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שה לאדם לקבל ולהשלים עם העובדה ק
שמפקד )לשעבר( ברּוך כישרונות, בעל 

יושרה וצניעות, שקול ובעל ערכים 
ששימש דוגמה מופתית לכולנו, בחר להתראיין 

פעמיים ולאפשר פרסום דברים שהשתיקה 
יפה להם. הכתבה של יוסי מלמן, שפורסמה 

במדור "חשאי בשישי" של עיתון "סופהשבוע" 
)18.10.13(, עוררה אותי לתגובה. החלטתי שלא 
להביאה למקום שבו פורסמה, כדי שלא להוסיף 

פרסום נוסף, ובחרתי להגיב במסגרת זו כדי 
שהדברים יגרמו להסקת המסקנות המתבקשות. 

אני מתייחס לכתבה "תיק שביט" ולהלן כמה 
ציטוטים:

"...עם זאת הייתה לשביט מספיק יושרה להודות 
באוזני כי הוא ואנשי המוסד שגו כשלא הבינו 

את חשיבותה של התפתחות מסוימת שנקלטה 
בקהילת המודיעין. היו אלו מסעותיו של 'אבי 
פצצת הגרעין' הפקיסטנית, ד"ר עבדול קאדר 

חאן, בכמה מדינות ערביות, בהן אירן, במחצית 
הראשונה של שנות ה-90. )...(אם הייתי מבין 

נכון את מטרת מסעותיו, אמר לי בזמנו שביט, 
הייתי מציע מבצע לחיסולו ואולי ההיסטוריה 

הייתה שונה".
אין צורך להכביר במילים על שיטות החשיבה 
והפעולה של הדובר ביחס למדינה, ששומרת 
מכל משמר על עמימות בנושאים רבים, ועל 

השלכותיה של הדליפה הזו על מידת היושרה 

שלנו. האם התועלת בפרסום שקולה כנגד הנזק 
התדמיתי? אנו מחנכים את אנשי המודיעין 

לעשות ולשתוק, לעומת העיתונאי שאינו עושה 
- אך מפרסם.  

העיתונאי מלמן שולט ברזי מהות היחסים 
ששררו בתקופת הזוהר עם איראן, והוא כותב: 

"מדריכים של השב"כ, המוסד וצה"ל אימנו 
את "הסאוואכ" – שירותי הביטחון של השאה 

- שהיו בעצם משטרה פוליטית שרדפה את 
מתנגדי המשטר. בתמורה סייעו "הסאוואכ" 

וגורמי ביון נוספים באיראן לפעילות המוסד ובין 
השאר העניקו "תיעוד" )מסמכי זיהוי וסיפורי 
כיסוי( שסייע לפעילות ברחבי המזרח התיכון. 

שביט פעל בין השאר מאיראן לגיוס סוכנים 
בעיראק והיה מעורב גם בסיוע הצבאי שהעניקה 

אז מדינת ישראל )בתיאום ובהסכמת איראן( 
למורדים הכורדים בעיראק".

"אוהבי ישראל" מוצאים בדברים אלה חומר 
לימוד והבנה על מידת האמון שניתן לתת 

בשיתוף פעולה עמנו, ועל קומבינות שבדרך 
הטבע אי אפשר להימנע מהן, אבל לבטח אין 
לתלות אותן בחלון הראווה העולמי. אין צורך 

להוסיף מילים על הנזק שפרסום מסוג זה גורם. 
באשר לנו, שמעריכים ומוקירים את שבתאי – 

קשה וכואב להיווכח שהוא לא שמר על הכללים 
שעל פיהם חינך את פיקודיו. 

 .צנזורה כבר אמרנו ?! – לא, כי אין
     

   

ולהתוודות  להודות  חייב  אני  ההתרחשויות. 
בלשכת  הספירלה  תנור  מהורסי  אחד  שהייתי 
קרוב  הכי  הטוסטר  היה  שזה  מפני  רק  הקמ"ן 
כבר  אתם  לטוסטים  חיבתי  את  והרי  לנו.  וזמין 

מכירים... אריאלה, סליחה, סליחה, סליחה!
וכמו בשיר, יום רודף יום, ורצינו לומר שאין חדש 

תחת השמש, אבל היה גם היה, אי-שם באמצע 
שנת 1972 או אולי בתחילת 1973. משום מקום 

הזעיקו אותנו, כמה חיילים, יהודה שפר אחד, 
3-2 משאיות סיקס שבלית ברירה אולצנו לנהוג 

בהן ללא רישיון או הכשרה - ולדהור למדבר 
ולגיא ההריגה.

לראות עמק של מוות, שבו פזורות עשרות גופות, 
עיניהן קרועות לרווחה ומביטות בך, מאשימות 

אותנו במותן. להסתכל על הילדה שעדיין אוחזת 
בבובתה, או על ענני עשן שמתאבכים ממתכת 
מעוקמת שהייתה לפני זמן קצר מטוס נוסעים.

מסביב לא נהם הסער, רק שלווה הייתה בנוף 
המדברי הצח והבתול – סתירה עצומה בין 

האימה שבגיא ההרג לבין השקט שצועק לנו 
בתוך האוזניים.

אחר כך באה רעידת האדמה של יום הכיפורים 
והחברים שנשבו ואלה שהלכו.

מסביב לא נהם הסער, רק שלווה הייתה 
בנוף המדברי הצח והבתול – סתירה 

עצומה בין האימה שבגיא ההרג לבין 
השקט שצועק לנו בתוך האוזניים

מודיעין מתחבר עם סוד והסוד הכי גדול 
שאפשר לחשוף היום, 40 שנה אחרי, הוא הסוד 

עם הג'יפ של הקמ"ן, יוסי תמיר, שמישהו 
מאיתנו פגע בו באיזושהי נסיעה חפוזה. 

המשימה שניצבה לפנינו הייתה להעלות על הג'יפ 
בלי שהקמ"ן יידע וירגיש, לתקן על חשבוננו 

או על חשבון האבא הקבלן של הרשקו, ולחזור 
כאילו שכלום לא קרה.

מותר כבר לחשוף את סוד המדינה הזה, 
וכדאי שתדעו שלנהוג חלק מהדרך חזרה על 
אוטו אמריקאי, ספינת מדבר ענקית למדיי, 

דודג' דארט אוטומטי ומפנק – זו חוויה שאין 
כדוגמתה. תודה הרשקו על העונג הזה.

הדרך לאחור כמעט לפני סופה.
עוד מעט נניח את תרמיל המשא, נשמוט את 

מקל הנדודים במנהרת הזמן, נביט באבק הדרך 
שוקע לאטו, אולי קצת ניאנח ואולי לא...

ציפור אחרונה של יום מעלינו תזמר
האם תזכרו מה יפתה, מה קשתה, מה ארכה 

הדרך?
 ?או שמא נשב כולנו לנוח בצדה
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שבתי שביט: “'ראיון בלעדי - שלא התקיים"
הגדיל  ואף  ראיון  זה  היה  כאילו  מאמרו  את  כתב  “מלמן  שביט:  שבתי  מסר  לדברים  בתגובה 
לעשות והגדיר אותו כראיון בלעדי. האמת היא שלא התראיינתי לו מעולם. למען השקיפות אציין 
שמפעם לפעם, פעמים נדירות, עניתי לו על שאלה או שתיים בשיחות טלפון. את הערתי על המדען 
הפקיסטני הוא שמע בשיחה של א לציטוט ,  שנים אחדות לפני  פרסום  הכתבה שהוצגה  כראיון 
בלעדי. כל שאר פרטי המידע שהוא פרסם וייחס לי, לא נאמרו לו על ידי. אלה מן הסתם פרטים 
שליקט במהלך השנים וייחס אותם לי במסגרת מה שהגדיר כראיון בלעדי. שקלתי אפשרויות 
תגובה לכתבה כאשר התפרסמה, אך החלטתי שלא להגיב כדי לא  להעצים  ‘ראיון בלעדי' שלא 
התקיים. עד כה אני מקפיד בהתבטאויותיי בכל הנוגע למידור ובטחון שדה, ונשאר נאמן לכל מה 

שהטפתי לו בכל שנות שרותי".

תגובות
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מחמת הספק
אבירם ברקאי | מחבר ספרי העיון והמחקר “על בלימה“ ו“בשם שמים“.

יליון מס' 67, שהוקדש כולו למלחמת ג
יום הכיפורים, ויש לברך על היוזמה, על 

ההשקעה ועל התוצאה. עם זאת, במהלך 
קריאת המאמרים נתקלתי במספר אי דיוקים. 

אין בהערותיי אלה כדי לפגום, ולו במעט, 
מהערכתי לכותבים.

בכתבתו של אהרן לב רן, 40 שנה למלחמת יום 
הכיפורים - המודיעין דאז )עמ' 11-8(, צוין 

כי ידיעת “יחמור“ - הנספח הצבאי 
העיראקי במוסקבה - התקבלה 

ביום חמישי 4 באוקטובר, אלא שזו 
התקבלה בשעות אחה“צ למחרת.

בהמשך המאמר מתייחס לברן מספר 
פעמים לידיעה שהעביר “בבל“, הלא 
הוא אשרף מרואן, לראש המוסד. גם 

כאן טעה המחבר ב-24 שעות. הידיעה 
התקבלה לקראת חצות שמפריד בין 

שישי ושבת ולא כפי שנכתב )ליל 
חמישי-שישי(.

בנוגע להפעלת האמצעים - אני מציע 
לא להביע החלטיות בנדון. עדיין רב 
הנסתר על הגלוי בכל הנוגע למועדי 

הפעלתם. לגבי הפעלה אחת אין ויכוח 
– זאת שנעשתה החל מליל חמישי 

ועד 11 בבוקר יום שישי. אולי היו גם 
אחרות. 

בנוגע להתלבטויות בצמרת וגיוס 
מילואים בעקבות ידיעת בבל: תהליך 

גיוס מסודר של כמה עשרות אלפי 
מילואים החל ביום שבת בערך בשעה 

9 בבוקר ולא כפי שנכתב )שישי 
בבוקר(. 

שלום גרין תוהה בכתבתו מה בין ששת 
הימים לבין יום הכיפורים )עמ' 13( 
האם הייתה הצדקה להתעקשות של 
הימים הראשונים להיאחז במעוזים, 

לאור הידיעה שלא מדובר בדהירה 
מצרית לתוך סיני אלא רק בהיאחזות 

בגדה המזרחית של התעלה.
יש לי בעיה כפולה עם המשפט הזה. 

ראשית, איש לא אחז בידיעה שזה 

היעד הסופי של המצרים. בטח שלא לפני 
המלחמה, וככל הנראה גם לא במהלכה. לפחות 

לא בוודאות מוחלטת. 
שנית, נניח שאמנם הייתה ידיעה כזאת, הרי 

שלפי הלוגיקה של הכותב דהירה מצרית לתוך 
סיני הייתה מצדיקה אחיזה במעוזים, ואילו 

מאחז מצומצם בגדה המזרחית לא היה מצדיק. 
נותרתי מבולבל. 
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תגובות

במאמר יוזמת סאדאת מפברואר 1971: 
הזדמנות שהוחמצה )עמ' 17-14( טועה שמש 

כשהוא קובע שהסדר הביניים ב-1975 היה 
זהה להצעה המצרית מ-1971. בהסדר הביניים 

לא הייתה התחייבות ישראלית לנסיגה לגבול 
הבינלאומי, כפי שדרש סאדאת ב-1971. 

למעשה הוא תאם יותר את המתווה שהציעה 
ישראל מאז דצמבר 1971 להסדר ביניים בתעלה, 

שאותו דחה סאדאת בתוקף ואותו הוא כלל לא 
מזכיר. 

גם הקביעה של שמש שלפיה ישראל, ולא 
מצרים, שינתה את עמדתה ב-1977, אינה 

נכונה. ישראל לא שינתה את עמדתה לאחר 
מלחמת יום הכיפורים, והמתווה של ההסדרים 
התנהל על פי הצעותיה – הסכם הפרדת כוחות 

ופתיחת התעלה לשיט ב-1974, המשך הסדר 
ביניים שכרוך בנסיגה נוספת 

ב-1975 ורק לאחר כמה שנים 
הסדר קבע. מצרים היא ששינתה 

את דעתה כשנסוגה מדרישתה 
החד משמעית לקבל התחייבות 
ישראלית לנסיגה לקווי 4.6.67, 
וזה מה שאפשר את ההסדרים. 
בפספוס כחול לבן )עמ' 21-18( 
מספר בני מיכלסון שמספר קני 

הארטילריה המצרית עלה מ-308  
ל-1,100. אני מניח שמדובר 

בפליטת קולמוס, שכן המספר 
308 אכן מדויק... אלא שהוא 

מספר התותחים שהתווספו 
לכמות הקיימת )שעמדה ככל 

הנראה על כ-800( ולא כפי 
שנכתב. 

בתעלומת הכוננות שכתב שאול 
שי )עמ' 38-36(, בתיאור הישיבה 

מ-18 באפריל מציין שי:
“בסיכום הדיון, ראש המשלה 

ומרבית השרים אימצו את הגישה 
המחמירה...“ 

מי היו מרבית השרים? 
היו שם רק שניים. דיין וגלילי. 

ושניהם תמכו בגישה המחמירה. 
בהמשך המאמר מספר הכותב 

על החלפתו של שר המלחמה 
המצרי מוחמד צאדק בכמאל 

חסן עלי. בעוד ששמו הנכון של 
שר המלחמה החדש צריך להיות 

 .אחמד איסמעיל עלי לקט מודיעין בהול שהופץ על ידי אמ"ן-מחקר ב-6 באוקטובר 1973 בשעה 07:30
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נולד בבולגריה ב-1922. בבחרותו, שימש נציב תנועת בית"ר בבולגריה. 
עלה לארץ דרך תורכיה בשנת 1945.  ב-1953 הצטרף לארגון “נתיב", 

ונשלח לבולגריה בכיסוי דיפלומטי.
בעת שהותו בבולגריה, טיפל  בגופותיהם של 58 הנוסעים ואנשי הצוות 

של מטוס אל על שהופל על ידי מטוסי קרב בולגריים לאחר שנכנס בטעות 
לשטח המדינה.

לאחר פרישתו לגמלאות כתב ספר אודות האירוע המצער.
בשובו משליחותו בבולגריה, גויס לשב"כ ועסק בסיכול ריגול ובמניעת 

חתרנות. היה מעורב , בין היתר, בלכידתו של הפרופסור הצ'כי מהטכניון 
קורט סיטה, ובלכידת יורי לינוב שהקג"ב החדיר לישראל תחת כיסוי של 

איש עסקים אוסטרי. היה מעורב במבצעים רבים נוספים.
בשנת 1961, לאחר ההפיכה של פידל קסטרו, נשלח לקובה כסגן ראש 

המשלחת הדיפלומטית של ישראל במדינה. הוא הגיע לשם שבועיים לפני 
פלישת הנפל שארגן ה-CIA למפרץ החזירים.

הצליח להעביר מידע חשוב אודות הצבת הטילים ופעולותיהם של מומחים 
ויועצים סובייטים בקובה.

נפטר בשנת 2011.
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האיש שהיה הוא: אריה שלו

נולד בשם אריה פרידלנדר ב-1 ביולי 
1925 בפולין.

לאחר גיוסו לצה"ל שרת כמפקד 
פלוגה בגולני, לחם עמה בקרבות 

מלחמת העצמאות בצפון הארץ.
שימש כקצין המודיעין של החטיבה.

לאחר קורסי פיקוד ומטה התמנה 
ב-1957 לקצין המודיעין של פיקוד 

צפון.
בספטמבר 1963 התמנה לדובר 

צה"ל ולראש מחלקת ביטחון שדה, 
תפקידים שבהם שרת עד לאחר 

מלחמת ששת הימים.
לאחר המלחמה התמנה לעוזר 

ראמ"ן למחקר, תפקיד אותו מילא 
עד לאחר מלחמת יום הכיפורים.

ועדת אגרנט מצאה אותו שותף פעיל להערכה כי קיימת סבירות נמוכה 
למלחמה משותפת של מצרים וסוריה למרות שההיערכות הצבאית 

מאפשרת זאת.
ב-1974 מונה תא"ל אריה שלו למתאם הפעולות בשטחים , וב-1976 

השתחרר מצה"ל בדרגת תא"ל.
לאחר שחרורו שימש כחוקר בכיר במרכז למחקרי ביטחון לאומי )בשמו 

הקודם מרכז יפה(, ופרסם מספר ספרים בנושאי ביטחון שונים, כולל 
בנושא ההפתעה המודיעינית במלחמת יום הכיפורים.

עד יום מותו לא הפסיק להתייסר על הסיבות והנסיבות לטעות החמורה 
שגרמה להפתעה המודיעינית של מלחמת יום הכיפורים.

כל מכיריו ומוקיריו שהכירו את סגולותיו כאדם מעמיק, קפדן ויסודי, 
משתאים כיצד יכול היה להיות שותף לטעות מסוג זה.

נפטר ב-2 באוגוסט 2011, השאיר אישה ו-2 בנים.

בגיליון 25 של "רואים מל"מ", אגרת המידע של 
המרכז למורשת המודיעין תוכלו לקרוא על:

יום העיון שקיימנו במל"מ בנושא “תפקידו ויכולותיו של 
המודיעין בהערכת אירועי הטלטלה האזורית" בהשתתפות שר 

הביטחון וראשי הקהילה.

הפעילות ב"מועדון חבצלת": יום העיון בנושא הסיקור 
התקשורתי במלחמה והטיול לעתלית ולנחל אורן בכרמל.

וכן: על הפעילות בעמותות השונות | על רות מושכל, קצינת חן 
הראשית במלחמת יום הכיפורים ותרומתן של הנשים במלחמה 

לרגל יום האישה הבינ"ל | צרור צ'אפחות ואירועים צפויים 
בקרוב.
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מאוזן
קולונל בקג“ב שנלכד בישראל והוחלף ב-1974 בסלווה זלמנסון והיינריך שפטר.   .1

הרומאים בראשות טיטוס כבשו את העיר הזאת בגליל לאחר שישה שבועות של מצור.   .5
כיום פרופסור סא“ל שהיה סגן מפקד גדוד האזנה נייד במלחמה )ראו מבט מל“מ 67(.   .9

10. רע“ן מחקר השטח באמ“ן/מחקר במלחמה.
11. העורך הראשי של מבט מל“מ )ש“פ(.

12. נפח את נשמתו.
13. מסייר.

14. דין שהוא חובה על הכול.
16. לוחמה אלקטרונית )ר“ת(.

17. ספר של טום קלנסי שבתחילתו מתמנה ג‘ק ראיין לתפקיד היועץ לביטחון לאומי של נשיא ארה“ב.
22. רחמנא ליצלן )ר“ת(.

23. מתקוטט.
25. חמת.

27. כינויו של אריה מורג קמ“ן חטמ“ר 275 במלחמה )ראו מבט מל“מ 67(.
29. ראש מחלקת הר“ן באוסטרו-הונגריה, לפני מלחמת העולם הראשונה, ששימש סוכן של רוסיה.

31. עני.
32. כינוי לעובדת המוסד שפועלת בארצות יעד.
33. גורם התורשה שמעביר תכונות מדור לדור.

34. קצין בדרגת סג“מ, שנפל בשבי המצרי במלחמה, והצליח להסתיר את עובדת היותו קמ“ן )ראו מבט 
מל“מ 67(.

36. מין סלק שאוכלים את עליו.
37. רע“ן מחקר השטח באמ“ן/מחקר בשנים 1968-1958 )ש“פ(.

38. קל דעת.
40. משטרה צבאית )ר“ת(.

41. ספר של קן פולט שעוסק במבצעי המודיעין הבריטי על רקע מלחמת העולם השנייה.
45. רטוב.

46. שמו של קנגורו בספר פו הדוב.
47. חה לפי צופן אתב“ש.

48. בלבד.
50. מהנדס קנדי שתכנן תותח על בעבור עיראק ונהרג בידי מתנקשים ב-1990 מחוץ לביתו בבריסל.

52. עובד שב“כ שהיה סוכן המודיעין הפולני.
53. קצין מודיעין בריטי שעבד עבור ברה“מ וערק לשם ב-1951 )ש“פ(.

54. בכיר במודיעין הבריטי שפעל בשירות הסובייטים ודבר בגידתו נחשף בספר ‘אקלים של בגידה‘ מאת 
אנדרו בויל.

55. יהודי שהואשם בארה“ב בריגול לטובת ברה“מ, נמלט לישראל והוסגר לארה“ב ב-1962.

מאונך
1. מאבני החושן.

2. תא“ל )מיל.( באמ“ן פרסם לאחרונה את ספרו ‘המורה לאנגלית‘ על לוחמת מוסד שנעלמת )ש“פ(. 
3. נרו יאיר )ר“ת(.

4. בדיקת רישום )ר“ת(.
5. ילקק.
6. שוכן.

7. לוחמת בפלמ“ח שנהרגה ב‘ליל וינגייט‘ בתל-אביב מאש הצבא הבריטי.
8. תואר לחכם בתקופת המשנה.

13. אגף במוסד האמון על קשרים עם שירותי מודיעין זרים.
15. קצין בינה רשתית )ר“ת(.

18. שירה של נעמי שמר ‘אנחנו שנינו מאותו הכפר‘ נכתב עליו ועל חברו זאב‘לה עמית ז“ל.
19. ספרו של טום קלנסי שנשען על פרטי המבצע הכושל ‘חוף השנהב‘ לחילוץ שבויי מלחמה אמריקנים 

מצפון ויטנאם.
20. גרמני, ממייסדי הסוציולוגיה המודרנית.

21. לשעבר עובד מוסד שכתב מספר ספרי ריגול ובהם ‘אהבה אסורה בפטרבורג‘.
24. אמריקאי, מחבר ספרי ריגול, שהדמות המוכרת ביותר בספריו היא היסטוריון ומנתח מודיעין של 

הסי. אי. איי.
26. סייר אוויר שנהרג במלחמה וקיבל את עיטור המופת )ראו מבט מל“מ 67( )ש“פ(.

27. ארגון גמלאי צה“ל.
28. זוג.

30. מראשי המוסד.
35. מפעילו של יונתן פולארד.

37. ההיפך מביקוש.
39. מנכ“ל המל“מ.

40. סגן ראש מחמ“ן ים במלחמה.
41. איש ציבור ערבי ישראלי שהעביר מידע לחזבאללה ונידון ב-2011 לתשע שנות מאסר.

42. מחבר הספר ‘חוד המחט‘ העוסק בקרב המתנהל בין מרגל חשוב של היטלר בגרמניה ובין אנשי 
המודיעין הבריטי.

43. מפקד גדוד 89 של חטיבה 8 במלחמת העצמאות.
44. פרופסור לגיאוגרפיה, חתן פרס ישראל, כתב מאמר על הריגול בתנ“ך )ראו מבט מל“מ 57(.

45. כינויו של סא“ל זרובבל שלו קמ“ן פיקוד צפון בתחילת שנות ה-60 )מלמטה למעלה(.
49. נספח צה“ל באיטליה ובשווייץ )1969-1966(, שהואשם ע“י השווייצרים כמי שהיה שותף למבצע 

הברחת תוכניות הייצור של המטוס מיראז‘ 5 לתעשייה האווירית בישראל.
51. מילת שלילה.

53. גומה בסלע שבה נאספים מי גשמים.

הערות:  כל השמות הם שמות משפחה, אלא אם כן צוין אחרת.
בכל מקום שכתוב 'במלחמה' הכוונה למלחמת יום הכיפורים.   

mlm@intelligence.org.il :פתרונות יש לשלוח למל"מ
או לפקס: 03-5497731  בין הפותרים נכונה יוגרל ספר

הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם: נטע זיו-אב

תשבץ מודיעין 68


