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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"ם. 
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"ם 
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל, ההנצחה, המימון, התכנים, 

הביקורת, הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.

אלוף מאיר עמית ז"ל - מקים המל"ם, הנשיא והיו"ר הראשון
אפרים הלוי - יו"ר המל"ם בשנים 2012-2005
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אבי טל - אחראי תפעול 

ראשי ועדות המל"ם 
שמעון אביבי - קרנות ההנצחה 

לאה בר וסטלה שדות - נציגות המשפחות השכולות להנהלה המצומצמת 
זלמן )ז'מקה( גנדלר - פעילות חברים 

יהושע )שוקי( די גופר - כספים 
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דבר המנכ"ל | תא"ל )מיל'( דוד צור

דברים אלה נכתבים תוך כדי מבצע “צוק איתן“ – סבב נוסף במערכה המתמשכת 
מול ארגוני הטרור ברצועת עזה, הפעם ביוזמת החמאס, על רקע מצוקתו 

האסטרטגית. בשם המל"ם, אני מחזק את ידי העוסקים במלאכה מקרב אנשי 
הקהילה בסדיר ובמילואים, ואת כל כוחות צה“ל. “מרכז המידע למודיעין וטרור“ 
ע“ש מאיר עמית אשר במל"ם,מפרסם עדכונים ולקטים בתכיפות,המשרתים את 

הזירה התקשורתית הגלויה של הלחימה. נקווה שהמערכה תסתיים במינימום 
נפגעים ונזקים לישראל, ושתנאי הסיום של המבצע יהיו כאלה שלפחות ירחיקו 

במידה משמעותית את הסבב הבא ואף מעבר לכך.
בימים אלה אנו מסכמים את חציה הראשון של שנת העבודה 2014 במל"ם. 

בסוף יוני התקיים טקס הזיכרון השנתי, שבו המשפחות השכולות, צמרת קהילת 
המודיעין בעבר ובהווה, הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל וחברי המל"ם 

התייחדו עם זכר חללי הקהילה. יהי זכרם ברוך.
כפי שנקבע בתוכנית העבודה, אנו מקימים את “המכון לחקר המודיעין“. המכון 
יעסוק בלימוד וחקר תורת המודיעין, בסוגיות מתודולוגיה שונות ובהיבטים של 

היסטוריה ומורשת כפלטפורמה ללקחים, ובאסטרטגיה. לתפקיד ראש המכון 
נבחר תא“ל )מיל.( רון כתרי, שבין תפקידיו בחיל היה רמ“ח תורה והדרכה, מפקד 

ביה“ס למודיעין ואף עורך את כתב עת זה.
בפן ההנצחה אנו בתהליך של חידוש מערכת ההנצחה הממוחשבת ב“אהל שם“, 
שתכלול גם את תכולת התיקים הנמצאים במקום. המערכת, שתהיה ידידותית 

למשתמש, תושק בחלק האחרון של השנה, ולאחר השקתה המשפחות יוכלו 
להוסיף חומרים לתיקים דרך מזכירות העמותה.

בתחום הנחלת המורשת והתוכן ראוי לציין את העלייה המשמעותית של 
הביקורים במל"ם, מצד בתי ספר מהפריפריה וקבוצות מהארץ ומחו“ל.הישג 

זה הוא בזכות העבודה המסורה של צוות המתנדבות העומדות בראש פרויקט 
ה“חוויה המודיעינית“ ואותם מתנדבים העוסקים בהדרכה ובהרצאות על פרשיות 

מודיעיניות מהעבר. יישר כוח!
בתחום זה מיסדנו גם את “בימת מודיעין“, אירוע המתקיים בבוקר שישי ובו דיון 

בנושא אקטואלי מודיעיני וחשיפת פרשיה מודיעינית. האירוע מתקיים בשיתוף 
פעולה עם המגזין “ישראל דיפנס“ וזכה להצלחה מרובה. עד כה קיימנו שני 

אירועים כאלה ועוד שניים מתוכננים עד סוף השנה.
פעילות החברים והמשפחות ממשיכה במלוא הקיטור. מועדון חבצלת המשיך 

בסדרת האירועים, גם מחוץ למל"ם )ביקור במוזיאון בעתלית ובשמורת הכרמל(. 
מועדון הסרט המודיעיני “סינמה בלש“, שהחל בשנה שעברה, המשיך בפעילותו - 

הקרנת סרט בתחום המודיעין והרצאת מומחה רלבנטי.
במסגרת הפעילות הייחודית למשפחות ערכנו סיור במכון איילון. המכון משמר 
את מפעל התחמושת של “ההגנה“ שפעל במחתרת בזמן המנדט הבריטי ובמכון 

וייצמן. כנהוג, הפעילות הבאה למשפחות תתקיים בחנוכה.
אנו משקיעים מאמצים בקידום תרומות למל"ם. בתוך שלל הפעילויות בנושא 

הקמנו אתר אינטרנט באנגלית, שעלה לאוויר בתחילת השנה כמתוכנן. מי מכם 
אשר יכול לסייע בעניין מוזמן לפנות אליי.

מרכז המידע למודיעין וטרור ממשיך בפעילותו הברוכה בפרסומים עיתיים 
ובמחקרי עומק המעוררים עניין בארץ ובעולם. כך פורסם מחקר בנושא 

המתנדבים הזרים לארגוני הג’יהאד הנלחמים בסוריה, ובכוונתנו לערוך כנס בין-
לאומי בנושא בעתיד. כאמור מתמקד המרכז עתה במבצע “צוק איתן“, ומספר 

הכניסות לאתר התרחב בצורה מרשימה)יותר מכפול לעומת ימים שבשגרה(.
אנו ממשיכים גם בשיפור חזות המל"ם. בין היתר נוקו אבני מבוך ההנצחה וקירות 
נוספים והוחלפה חלק מרצפת האתר, הוחלפה התאורה בחצר האחורית לתאורה 

איכותית יותר ועוד.
אנו מתקשרים עם חברים רבים בעמותה באמצעות הדוא“ל,כולל הפרסום 

החודשי של “רואים מל"ם“ המציג את המתרחש בעמותה ואת האירועים הצפויים 
העדכניים. כך מתאפשר לנו קשר מהיר ורציף ומסירת הודעות ועדכונים שונים. 

אלה מכם שלא מסרו כתובת דוא“ל למזכירות העמותה, אנא עשו זאת.
זאת הזדמנות להודות לראשי הוועדות ולכל שאר המתנדבים התורמים לפעילות 

ולעשייה הרבה במל"ם ביומיום ובאירועים השונים, כמו גם לצוות המסור של 
המל"ם.

כנס החברים השנתי ייערך במל"ם ב-15 בספטמבר, ובלבו עליית יהודי אתיופיה. 
רשמו לפניכם את התאריך, ההזמנות יישלחו בנפרד.

נתראה שם     
דודו צור, מנכ“ל המל"ם      



31

3 גיליון 69 | סיון תשע״ד

38

 | מדורים

רב שיח

"תרבות שמירת הסוד בישראל שואפת לאפס" | משתתפי השיח: יצחק   |40
שני, סימה ואקנין-גיל

הסיפור שלי

הטילים של המוות האיטי | גיל קיסרי   |9  

החוברת שחשפה את התוכנית הסורית | דני אשר  |41

במה

לשים את הדברים על השולחן | אריאל רוניס  |14

איך פגשתי את המלחמה | יוכי ו'  |21

נתיב חיי | חסיה גורב  |21

מנהרת הזמן

גדעון מיטשניק  |20

לזכרם

אברהם )רלו( גרינברג, אליהו מוזר, נסים בנימין, יצחק )סחפה( פסח  |26

איש מודיעין

שנה בלי יורם | גדעון מיטשניק  |21

מודיעיון | עמוס גלבוע

עובר בביקורת הגבולות | חיים סרברו  |36

מודיעין וספר

מוחמד והיהודים | אפרים לפיד  |46

שומרי הסף | נעם טפר  |46

כתב חידה ותשבץ

מי היה האיש שהיה | יואב דייגי  |47

תשבץ מודיעין 69 | שמעון אביבי  |48

הטלטלה כתפנית | חגי ארליך  |10

המלחמה האחרונה של סדאם: מודיעין וקבלת החלטות | פסח מלובני   |16

יוזמת סאדאת מפברואר 1971: האומנם החמצה? | מאיר בוימפלד   |22

בלדה לסוכן כפול | שלמה גזית  |28

משחקי ריגול | קובי  |31

איך השלום עם מצרים הוביל אותנו לחלל | חיים אשד  |42

העתיד מאחורינו? | עמית שטיינהרט  |44

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

ונכתבים  69 של כתב העת  גיליון  בימים הללו, כשאנו עורכים לדפוס את 
דבריי, אינני יכול שלא להתייחס בקצרה למציאות חיינו כאן. הרצח לשם 
שזורים  עמוקים,  ועצב  כאב  לי  גורם  וערבי,  יהודים  נוער,  בני  של  רצח 
בתחושות של בושה ותסכול. למעלה מ-100 שנים שאנו הורגים זה בזה, אך 
דומני שמידת האכזריות הגלומה בפרשיות הרצח הארורות של הקורבנות 
הללו מגיעה לשפל חדש של בהמיות ויצריות, שמקורן בשנאה יוקדת. את 
השורשים לשפל המדרגה ה)בלתי( אנושי שאנו חווים – ומי לידנו יתקע 
שזהו הסוף ? – ניתן לאתר בנקל בשילוב הקטלני של חינוך מעוות עם הסתה 

דתית ופוליטית. חשתי שאני רוצה לשתף אתכם במערבולת רגשותיי. 
את הדברים דלעיל, שבעיני לא קהתה עוצמתם, כתבתי לפני שיצא צה"ל 
אוסיף  במערכה,  היעדים  להשגת  תקווה  בצד  והנה,  איתן".  "צוק  למבצע 
ברכת "חזקו ואימצו" לחיילי צה"ל ומפקדיהם, בסדיר ובמילואים; לתושבי 
הדרום, שהמבצע נועד להקל את מסכת סבלם המתמשכת; ולכל המטים 
החלמה,  ואיחולי  החללים  למשפחות  הלב  מעומק  תנחומים  לסייע.  שכם 

שלמה ומהירה, לפצועים.
שני  מארחים  אנו  ומאמרים.  נושאים  של  מגוון  זה  בגיליון  גם  כדרכנו, 
צנזורים: את יצחק שני ה"מיתולוגי" ואת הצנזורית המכהנת, סימה ואקנין-
שונים  והיבטים  הצנזורה  מוסד  של  קיומו  שאלת  על  שוחחנו  עמם  גיל, 
לשעבר,  המיפוי  מפקד  את  מארחים  אנו  זה.  בתחום  הנוגעים  הקשורים 
חיים סרברו, המשתף אותנו ברזי קביעת הגבול הבין-לאומי עם ממלכת 
ירדן, שאפשר וניתן לראות בו מודל לעתיד לבוא. בגיליון הבא, נייחד מקום 
למלאת שני עשורים לחתימת הסכם השלום בין ישראל לירדן. חגי ארליך 
עוסק בטלטלה )ה"אביב"?( בעולם הערבי. מאיר בוימפלד סוקר את יוזמת 
השלום המצרית של סאדאת מ-1971 וקובע כי "הוחמצה הזדמנות לשלום 
– ואולי היתה נמנעת מלחמת יום הכיפורים?". שלמה גזית משתף אותנו 
שבו  נושא  סוכן-כפול,  אודות  השנייה,  העולם  ממלחמת  ריגול  בפרשיית 

עוסק גם קובי, בהתייחסו למודיעין של גרמניה הנאצית בארץ ישראל.
קהילת המודיעין נפרדה לא מכבר מאיש מיוחד ורב עלילות, אברהם שלום 
ז"ל, שהיה איש שירות הביטחון הכללי בתקופות סוערות ואף עמד בראש 

השירות. נייחד לו מקום באחד הגיליונות הקרובים.

קריאה מהנה לכם ואיחולינו לקיץ רגוע   
רון כתרי   

חברי המל"ם
והנהלת העמותה

משתתפים באבלם של
היו"ר ד"ר צבי שטאובר ומשפחתו

על פטירת אם המשפחה,
שיינדל )יפה( ז"ל
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“הכול נמצא באינטרנט"; “כבר אי אפשר לשמור 
על שום דבר"; “הרי ממילא זה בחוץ" – טענות 
מסוג זה צפות לא אחת בבואנו לדון בחשיבות 

הצנזורה, ואף לפקפק בצורך קיומה. 
“כדאי להיזהר מסיסמאות ריקות מתוכן", 
אומרת על כך סימה ואקנין-גיל, הצנזורית 

הראשית מאז שנת 2005. “עדיין צריך צנזורה, 
כי תרבות שמירת הסוד בישראל אינה מיטבית. 
בין הנורמות והערכים שקיימים בישראל , אחת 

הנורמות היותר שגורות היא שסוד מספרים 
לכולם  - ובתנאי שישמרו על הסוד. כך זולגים 
הדברים הכי חשאיים ורגישים כמעט און ליין 
לעמיתים, חברים וכתבי תקשורת. ומזל שזה 

מגיע לידיים ישראליות, כי לא פעם הם מפגינים 
יותר אחריות ממי שהעביר להם את המידע". 
אם כן, מה בישראליות גורם לנו להיות שומרי 
סוד חובבניים? “בקונטקסט הישראלי, כולם 

מכירים את כולם וחשים מין אחווה כללית כזו", 
מסבירה ואקנין-גיל. “התפיסה היא ש'זה בסדר, 

ובתנאי שאני שומר על מה שאני חושב שהוא 
רגיש מתוך המידע'. אבל בסוף הכתב, שיודע 

ליצור לעצמו את הפאזל, מייצר את פאזל המידע, 
שבהרבה מקרים מאוד קרוב למידע האמיתי 

בכללותו". 
נקודה נוספת שמעלה ואקנין-גיל היא שמעבר 

להיעדר תרבות שמירת הסוד, גם תרבות 
האכיפה לוקה בחסר. “ בישראל,לא חסרה 

תשתית חקיקה דרקונית לשמירה על הסוד – 
תקנות ההגנה וסעיף 113 לחוק העונשין – מתי 

החוק הופעל נגד עיתונאים? או נגד מי שכבר 
ידוע שחשף סוד? כמעט ולא. לכן, כשאין תרבות 

שמירת סוד, אכיפה מאוד זהירה בעבירות 
פליליות מול עיתונאים; ונוכח המורכבות 

והמצב הגיאופוליטי הרגיש של ישראל, ולאור 
ההתייחסות של האויב לתקשורת כאל שופר של 
השלטון, בעל אמינות גבוהה מאוד; עלינו לשמור 

על כל יתרון יחסי. לפיכך למרות הכל צנזורה 
מונעת עדיין נדרשת בישראל. במלחמה על אחת 

אותה, להתאים אותה מדי תקופה לתקופה 
החדשה שבאה. ישנה צנזורה רק בגלל שיש 

הסכם מרצון בין ‘ועדת העורכים' )ראה מסגרת(, 
שהם כלי התקשורת, לבין מערכת הביטחון. 

ולמה? כי מדינת ישראל אינה בנויה לסגור 
עיתונים ולהכניס עיתונאים לבתי סוהר. סגירה 

של עיתון חדשות אחד נחשבת בעיני אנשי 
חדשות והארץ לדיראון עולם. בג"ץ אישר את 

דיראון העולם הזה.
יש להגן על ישראל גם בפרסומים, אין ברירה 

אלא שתהיה צנזורה. איזו צורה יש לצנזורה, איזו 
עוצמה יש לצנזורה, איזו יכולת יש לה – זה כבר 

סיפור אחר".

מה יאמרו על כך יודעי דבר - 
עיתונאים, אנשי אקדמיה?

“80% מהם היו בעד צנזורה", עונה שני בלי 
היסוס.

והמתנגדים? מה הנימוק שלהם 
מעבר לחופש הביטוי?

שני: “הם לא יודעים את התמונה האמיתית, 
וחושבים שממילא ‘הכול בחוץ'".

ואקנין-גיל: “זה הנימוק הראשון,שאומר כל 
מי שאינו יודע מה מונח על שולחנו של הצנזור 

לבחינה טרם פרסום ומה נעצר. ולראייה, אנחנו 
כל חודש אוספים את כלל המידע שפסלנו, 

והוא מגיע לרמה של ‘סודי ביותר' ובפן 
המבצעים ל'שותפות סוד'".

שני: יש דוגמא שהציבור בישראל לא מכיר. 
במבצע אנטבה, היו כתבים שידעו בזמן אמת 

שהמבצע עומד להתבצע. הצנזורה מנעה 
פרסום בשבת אחר הצהריים – למיטב זכרוני 

כשהמטוסים כבר היו באוויר – הודעה ששלח 
כתב ישראלי לסוכנות שעבד איתה בארה"ב: 

‘תפעילו לי את הביטוח האישי'. הצנזורה פסלה 
את ההודעה הזו. אני לא אומר שאם היא לא 

הייתה נפסלת, המבצע היה מתפספס, אבל זה 
מראה עד כמה הכתבים יודעים, ועד כמה מידת 
האיפוק שלהם היא גבולית. ולכן יש צנזורה. וזו 

לא הייתה ידיעה שהוא הגיש לצנזורה".
ואקנין-גיל: הטיעון השני ששמעתי, ובמידה 

מסוימת אני מסכימה איתו, הוא שבעצם קיום 
הגוף הזה, יש תרומה לפוטנציאל חשיפת הסוד. 

הרי מי שמוציא את המידע החוצה מעריך כי 
חלקו, אם הוא רגיש, ייפסל על ידי הצנזורה. 

הוא יודע שיש שוער, מעבר לאדם שחושף 
מידע, שבולם ושם את האצבע בסכר. ברגע 
שלא יהיה בלם, יקרו שני דברים – אנשים 

יתחילו בעצמם לסכור את פיהם; והמדינה, 
כשתראה שישנן פגיעות, תעלה את רמת 

האכיפה, ואז מכאן או מכאן, הוצאת המידע 

כמה וכמה, כי מחיר הטעות גבוה מדי".
עוד מוסיפה ואקנין-גיל: “אני מגלה חוסר הבנה 
בציבור לגבי מה זאת הצנזורה. המונח ישר לוקח 

למשטרים אפלים ולתפיסות אחרות.  זה בולט 
כשבאים זרים, עם אנטי גדול. לוקח לי הרבה 

זמן ‘לגייר' אותם ולגרום להם להבין שהגוף הזה 
בישראל מתפקד אחרת".

“כשמדינת ישראל נולדה, הייתה בה כבר 
צנזורה", אומר יצחק שני, שכיהן כצנזור הראשי 

בשנים 2001-1977, שהיו שנים מעצבות, כפי 
שניווכח בהמשך. “ישראל אימצה את הצנזורה 
של שלטון המנדט וידעה להפנים אותה, לפתח 

האם יש צורך בצנזורה בעת הזאת, בעידן שבו "כל העולם פתוח" והכול 
חשוף לגולשי האינטרנט? יצחק שני, הצנזור ראשי 2001-1977, וסימה 

ואקנין-גיל, הצנזורית המכהנת מאז 2005, חושפים טפח מהכמוס 
בתפקידם המורכב, ואף מציעים תמורות לבאות

"תרבות שמירת הסוד 
מספקת" אינה  בישראל 

"התפיסה היא ש'זה בסדר, ובתנאי שאני 
שומר על מה שאני חושב שהוא רגיש 
מתוך המידע'. אבל בסוף הכתב, שיודע 

ליצור לעצמו את הפאזל, מייצר את פאזל 
המידע, שבהרבה מקרים מאוד קרוב למידע 

האמיתי בכללותו"

תא"ל יצחק 
שני שכיהן 
כצנזור הראשי 
בשנים
2001-1977

ראיינו:  אפי מלצר ורון כתרי
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תפחת. אבל זו תזה שנדרשת בהוכחה.

זו ציפייה ביהביוריסטית,שאדם יגיב 
בצורה מסוימת להיעדר הגוף הזה. 

ואקנין-גיל: “היא מבוססת בחלקה בשטח, 
והרבה פעמים נודע לנו שמקורות מסוימים 

מצפים שאנחנו נבלום את המידע".
שני: “חגגתי בחתונה של אחד החברים שלי. 

זו הייתה תקופה שבה לא היו טלפונים, ניידים 
אז היית מודיע איפה אתה נמצא והיו מחפשים 
אותך. ניגש אליי מישהו ואמר שמחפשים אותי 

בטלפון. ניגשתי ועל הקו היה שר הביטחון. יצחק, 
נודע לי שעיתונאי X יודע קצת מידע מהסוג הזה 

והזה, אז שים לב כשהוא יגיש לך ידיעות. איך 
הגיעו הדברים אליך?, שאלתי. אני מסרתי לו את 
זה, אבל אני רוצה להיות בטוח שזה לא יביא נזק, 

אמר השר.
“דוגמא אחרת. ביום שישי אחד ישבתי בבית. 

צלצל אליי ראש אמ"ן, וביקש שאם יגישו לי 
ידיעה מודיעינית מסוימת – לא אאשר אותה. 

לא שאלתי למה, וחיכיתי. התקשר אליי הצנזור 
מבסיס ירושלים, ומקריא לי ידיעה שהועברה 

מהטלוויזיה. אמרתי שיש לפסול אותה.  כשהוא 
תמה למה, אמרתי ‘כי אני חושב שהיא צריכה 

להיות פסולה, וראש אמ"ן ביקש'. לא תמיד צריך 
להיענות למה שראש אמ"ן ביקש. אחרי זמן מה 

מתקשר אליי הכתב, ואומר לי ‘אני לא נוהג לומר 
את מה שאני אומר עכשיו, אבל קיבלתי את זה 
מהשר'. אם זה כתב צבאי – הרי שמדובר בשר 
הביטחון. אמרתי לו שמבחינתי זה עדיין פסול, 
והוא: ‘אני מערער על הפסילה הזו'. אמרתי לו 

שהערעור נדחה. התקשרתי לראש אמ"ן ואמרתי 
לו שהידיעה נמסרה לכתב על ידי שר הביטחון. 
‘אמנם פסלתי אותה, אני מבקש שתבהיר את 
זה מול שר הביטחון ודבר איתי שוב', אמרתי. 

הוא אמר - ‘דבר איתו אתה'. אז דיברתי עם 
השר וסיכמנו מה מהידיעה אני מאשר ומה לא, 
ואז אמרתי לו משפט אחד נוסף: ‘בפעם הבאה 
שאתה מעביר ידיעה, תגיד גם לי'. זוהי עבודת 

הצנזורה".
ואקנין-גיל: “המציאות פשוט לא משתנה. לא 

הטיעונים, לא רוח התיקונים שלנו ולא הטענות 
שנטענות כלפינו מנגד. לפני כשנה קרה לי 

ממש אותו אירוע, אלא שבמקרה שלי לא אני 
התקשרתי, אלא אותו בכיר, שאמר: ‘לא, את 

התבלבלת. אני רוצה שהמידע ייצא'. אמרתי לו 
‘אני מצטערת, במדדים שלנו יכול להיות שיש 
לך אג'נדה והמידע שהוצאת החוצה – גם אם 

משרת מטרה נעלה ככל שהיא נעלה – לא יכול 
לעבור צנזורה, כי הוא צפוי לפגוע בביטחון לפי 

המדד שלנו'. הכתבה נפסלה, ונוצר לא מעט רחש 
בחש לגבי השאלה – אצל מי נמצא הכוח, או 

הסמכות, אצל הצנזור עם השיקול הכולל או אצל 
בעל הסוד. על פי חוק הסמכות בפרסום נמצאת 

אצל הצנזור".
שני: “וזה חשוב מאין כמוהו, כי בחוק כתוב 

‘הצנזור לפי שיקול דעתו'". 
ואקנין-גיל: יתרה מזאת, אם על הצנזור הופעל 

לחץ או הטיה, וניתן להוכיח זאת, החלטתו 
בטלה. כשעליי להגן בבג"ץ או בערכאה משפטית 
על החלטה שלי, לא די שאגיד ‘ראש השב"כ אמר 

לי'. עליי להיות משוכנעת מעל לכל ספק שיש 
פגיעה בביטחון, ולכן לא פעם ולא פעמיים מי 

שכועס עלינו היא דווקא מערכת הביטחון, כי עד 
שקיבלנו החלטה על פסילה, מי שאותגר להסביר 

לנו את מהות הפגיעה היא דווקא מערכת 
הביטחון. תסבירו לנו איפה בדיוק אנו רואים 

פגיעה ברמת ודאות קרובה, כפי שעליי לוודא. 
ומאותו רגע שהשתכנעתי, הדיון עובר אליי 

ומבוצע מול כלי התקשורת והעורך".
לצנזורית יש הערה נוספת לגבי ההסדר הקיים: 

“כל הגופים הנוגעים לעניין - כלי התקשורת, 
מערכת הביטחון והצנזורה, כשמעלינו בית 

המשפט העליון מגדיר את המרחב שבו אנו חיים 
- השכלנו להבין שאם כל אחד לא ישתנה קצת 

ויתאים את עצמו למציאות, לא נהיה רלבנטיים.
בשנות ה-90 למשל הבין יצחק כצנזור שעליו 

לפתוח לשיח ציבורי נושאים שעד אז היו אסורים 
בפרסום. אחרת השיח יהיה מאוד בעייתי בעיקר 

מולו, ואני הבנתי שבעידן האינטרנט, איסור 
ומניעה מוחלטים של פרסומים אינו אפשרי 

ולא רלבנטי ולכן נדרש להגדיר מחדש את ייעוד 
הצנזורה בתווך האינטרנטי".

אסור לזגזג מול הבכירים
אל מול היכולת של כל חלקי המשוואה להתאים 

עצמם למציאות המשתנה, הקשיים של צנזור 
מכהן דומים מאוד בין אחד למשנהו. אחד 
האתגרים הגדולים הוא ההתמודדות מול 

ראשי מערכת הביטחון, שלא תמיד מסכימים 
עם הצנזור. “לקח להם זמן להפנים ולהבין את 
המהות והמשמעות של החוק שעל פיו הצנזור 

עובד", אומר יצחק. “קשה לצנזור להגיד לא 
לראש אמ"ן או לרמטכ"ל. לפעמים הוא גם אומר 

לא לשר הביטחון. ולשר הביטחון יש סמכות, 
ברגע הבא, לשים צנזור אחר במקומו. אני לא 

יודע איך וכמה מקצינים בצה"ל חושבים כמוני, 
אבל אמרתי לעצמי, ‘מרגע שמונית לצנזור, אתה 
עובד כמו שאתה מוצא לנכון, גם אם ברגע הבא 

יחליפו אותך'. אחרת אתה לא יכול למלא את 
תפקידך". 

ואקנין-גיל: “בפגישה הראשונה שלנו יצחק 
אמר לי משפט שהולך איתי עד היום: ‘בסוף 

את שואלת את עצמך רק שאלה אחת כשאת 
הולכת לישון בלילה – האם עשיתי את עבודתי 

נאמנה?'. זה נכון גם מבחינה פרקטית. נניח 
שהיום אני מקשיבה לעצת בכיר אחד, ולמחרת 

לעצת בכיר אחר, והרי לכל בכיר במערכת 
הביטחון שיקולים אחרים ומדיניות בטחון מידע 

אחרת. כיצד נשמור על לוגיקה של מדיניות 

אז דיברתי עם השר וסיכמנו מה מהידיעה 
אני מאשר ומה לא, ואז אמרתי לו משפט 
אחד נוסף: 'בפעם הבאה שאתה מעביר 
ידיעה, תגיד גם לי'. זוהי עבודת הצנזורה"

תא"ל סימה 
ואקנין-גיל, 
הצנזורית 
המכהנת מאז 
2005

כור גרעיני באיראן. "אם מחרתיים יגידו לי 
שהשיח על איראן לא טוב ואנחנו רוצים 

שתעצרי אותו?"





גיליון 69 |  יולי  62014

סבירה ועקבית. מה באמת הכוח של הצנזורה? 
שיש לה קו מקצועי, מבוסס ידע נצבר רב,  עקבי, 
ברור, חד משמעי, שחוזר על עצמו בכל המקרים 

שבהם היא מטפלת והוא שווה לכולם. אם אני 
אתחיל ‘לשבשב' אני אאבד את הקו המחשבתי 

שלנו. אם לא נפעל כך כצנזורים ראשיים, לא 
נצליח לבצע את המשימה שמדינת ישראל 

הטילה עלינו.
לזכות יצחק יאמר שהוא שם את הרגל בדלת 

מול היועץ המשפטי לממשלה ומול מערכת 
הביטחון, ובזכות זאת אני חווה מערכת ביטחון 
מאוד מפרגנת, שכוללת הבנה מלאה לסמכותו 

העצמאית של הצנזור. כלומר: גם כשקיבלתי 
החלטה שאין לי ספק שהרמטכ"ל לא אוהב, הוא 

עדיין יכבד את עצמאות ההחלטה של הצנזור". 
שני: “כשהייתי בא לדיון אצל שר הביטחון יצחק 

רבין, כמעט בסופו הוא היה אומר, ‘בואו נשמע 
את דעתו של הצנזור'. כי הוא הבין מצוין לאיזה 
כיוון הדברים הולכים, ושיש לקבל החלטה לפי 

מה שיגיד הצנזור".
ואקנין-גיל: “לא פעם ולא פעמיים, צנזור מסרב 
לבעל הסוד. לעיתים תוך התנגשות אינטרסים 
ברורה. קשה לעמוד בכך בחצי השנה הראשונה 

לתפקיד. לכן אמר יצחק שעליי לכהן לפחות 
חמש שנים. בתפקיד הזה יש חשיבות לניסיון 

ולוותק “.

פניה של הצנזורה בעתיד
אז האם הצנזורה המושתת כאן היא אידיאלית 

בעיני היושבים בראש פירמידת הצנזורה? לא 
מכל בחינה. “יש כמה רמות של צנזורה", מסבירה 
ואקניו-גיל. “לפני מניעת פרסום יש מניעת גישה. 

מניעת גישה היא קלה רק במדינות שמנהלות 
מלחמה רחוקה – ארה"ב בעיראק למשל. לנו אין 

את היתרון הזה. אנחנו לא יכולים למנוע גישה, 
ומנהלים מלחמה על קווי הגבול. 

“הטרנספורמציה הגדולה  של הצנזורה אירעה 
בימי יצחק, כשהצנזורה עברה מזו של פעם, 
הקלאסית, הנוקשה, הדידקטית של מותר 

ואסור – לזו של היום. את השינוי הגדול יצר 
בג"ץ שניצר )ראה מסגרת(, שאחריו יכולנו לצנזר 
רק מה שעומד במבחן הוודאות  לפגיעה ממשית 

לביטחון המדינה. מאז סוף שנות השמונים 
המדינה השתנתה מהותית במספר מימדים 

המשפיעים על צנזורה המבוצעת בהסכמה 
בדמוקרטיה מתגוננת כמו זו בישראל. מעבר 

מאומה במדים לחברה אזרחית, הפרשנות 
המשפטית מאמצת יותר את ערך חופש הביטוי, 

עולם התקשורת נתפס בעיני מערכת הביטחון 
לזירת לחימה לכל דבר. מגוון ואופיים של כלי 

התקשורת התרחב לבלי הכר והטכנולוגיה שמה 
בפנינו אתגר לא נשלט. כל השינויים האלה 

התחילו ב-1988 ולטענתי הם מובילים לכיוון 
אחד, שבו הצנזורה המונעת, מהסוג שקיים 

אצלנו, תתקשה מאוד למלא את ייעודה.
למשל הפן הטכנולוגי. רוצה או לא רוצה, מי שחי 

באינטרנט לא יכול לעבוד איתי כגוף מונע, הוא 
לא יכול להגיש דברים טרם פרסום. כל הלוגיקה 

היא לשים את הדברים און ליין". 
אם כן,לאן פני הצנזורה כעת? לוואקנין-גיל יש 
מודל חדש אותו היא מתכוונת להציג בקרוב.. 
“אני מציעה דגם חדש שבו יבוצע מעבר מהכל 

אסור למעט מה שמותר על ידי הצנזור לתפיסה 
של הכל מותר למעט מה שאסור.  כמו כן העברת 

האחריות לבעלי הסוד ולמפרסמים. צנזורה 
מונעת תושאר רק בתחומים בהם מחיר הטעות 

בפרסום לא אחראי  היא גבוהה. החוק החדש 
יגדיר מנעד עבירות ומנעד ענישה ריאלי וישים 
ולא חוקים דרקוניים שיש נטייה לא לאוכפם. 
נצטרך לייצב גוף חדש שיש בו מעבר לאלמנט 
המניעה, אלמנט של ייעוץ שמספק למפרסם 

המתייעץ בנו הגנה מפני תביעה".
שני: “כשנכנסתי לתפקיד הצנזור, טענו כמה 

עורכי עיתונים שהתפקיד שלי הוא לייעץ להם, 
והם שיחליטו אם העצה שלי מקובלת עליהם 

או לא. עשיתי מאמץ גדול להסביר להם שלשם 
כך הם יצטרכו לשנות שני דברים – את החוק 
ואת הסכם הצנזורה )ראה מסגרת(. הם ידעו 

שבהסכם יש להם יד, ובחוק בטח לא. והם חששו 
שאם ילכו לכנסת ישראל ויבקשו חוק צנזור 
ישראלי, הוא יהיה הרבה יותר חמור מהחוק 

הבריטי". 
ואקנין-גיל: “לכן אני מציעה את התאמת המוסד 
הזה לעולם כפי שהוא היום, מודל משולב שכולל 

חוק חדש שייחודו בכך שהמערכת הציבורית 

יצחק רבין )בישיבת הכנסת - כחודש לפני הרצח(. "בסוף 
הדיון הוא היה אומר, 'בואו נשמע את דעתו של הצנזור'. כי 

הוא הבין מצוין לאיזה כיוון הדברים הולכים"
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ועדת העורכים, הסכם הצנזורה וועדת השלושה: 
הצנזורה מימי המנדט

ועדת העורכים, הידועה בשמה הראשוני כוועדת התגובה, הוקמה בשנות 
ה-40 המוקדמות של המאה הקודמת. מטרתה הייתה לתאם בין העיתונים 

העבריים לבין הנהגת היישוב בכל האמור לפרסום נושאים רגישים כמו 
עלייה, נשק וכו'. הוועדה, שכשמה כן היא, כללה את עורכי העיתונים 

העבריים ואמצעי התקשורת האלקטרוניים.
עם הקמת מדינת ישראל בשנת 1948, אומצו לספר החוקים הישראלי 

תקנות ההגנה שעת חירום 1945 ופקודת העיתונות הבריטית. אלה היוו את 
הבסיס החוקי לצנזורה צבאית במדינת ישראל. התקנות הללו, התקפות 
עד היום, מחייבות הגשה של כל פרסום לביקורת מוקדמת של הצנזורה 

ומאפשרות לצנזור סמכויות של סגירת עיתונים או בתי דפוס.
ועדת העורכים של העיתונים העבריים הסכימו לקיומה של צנזורה, 

שהופעלה מיד עם הקמת המדינה. הסיבה העיקרית לכך הייתה המצב 
הביטחוני שנוצר עם פלישת הצבאות הערביים, מיד עם הכרזת העצמאות. 

אולם, לאחר זמן מה, ולאחר שהצנזורה הפעילה את סמכותה וסגרה 
עיתונים למספר ימים, סברה ועדת העורכים כי הצנזורה חורגת ומפרשת 

בהרחבה את הסמכויות הניתנות לה. הם קראו לביטול "חוק הצנזורה" 
המנדטורי ולחוקק תחתיו חוק צנזורה חדש, שלא במסגרת תקנות ההגנה 

שע"ח. כשהתברר כי החוק החדש שמציעה הממשלה אינו מניח את 
דעתם, העדיפו הצדדים למסד את מעמד הצנזורה בהסכם הבנות )"הסכם 

הצנזורה"(.
ההסכם הראשון נחתם כבר בשנת 1949 ובמהלך השנים נפתח ושונה 

מספר פעמים. הנוסח האחרון והמעודכן נחתם בשנת 1996. מהות הסכם 
ההבנות הוא, שמקור כוחה של הצנזורה אינו בחוק עצמו - שלא בוטל - 

אלא בהסכם. הסכם זה מגדיר למעשה את סמכויות הצנזורה ומסדיר את 
היחסים בינה לבין העיתונות והתקשורת היומית בישראל.

בהתאם להסכם ויתרה הצנזורה על הגשה לביקורת מוקדמת של 
כל הפרסומים והסתפקה בקביעת רשימת נושאים מוגדרת )"רשימת 

הנושאים"(, שכל מידע בעניינם טעון ביקורת ובדיקה מוקדמים.
עוד קבע ההסכם הקמת ועדת שלושה, המורכבת מנציג הציבור )משפטן 
שממנה שר הביטחון(, נציג ועדת העורכים )נציג התקשורת( ונציג צה"ל, 
המשמשת כערכאה לבוררות מוסכמת. מצד אחד נדונים בפניה ערעורים 

של העיתונים על החלטות פסילה של הצנזורה. מצד שני היא משמשת גם 
כטריבונל משפטי, שבפניו מובאות לדין עבירות צנזורה שעברו עיתונים 

וכלי תקשורת. עם פסיקת בג"צ שניצר, שניתנה בשנת 1989, נפתח הסכם 
הצנזורה והוכנסה פיסקה המציינת את סמכות הצנזור לפסול מידע 

ביטחוני שיש בו ודאות קרובה לפגיעה ממשית בביטחון מדינת ישראל 
)הגבלת הצנזור לפסילה על פי "מבחן הוודאות הקרובה"(.

מבצע אנטבה. היו כתבים שידעו בזמן אמת שהמבצע עומד להתבצע
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תוביל אותו, כך שישקף את מה שישראל רוצה 
להשיג. בחוק יהיה מנעד ענישה סביר. לא לפנות 

מיד לסעיף 113, שמדבר על ריגול. כשלוקחים 
את כל ההיבטים האלה – איזונים ובלמים 
חדשים, העמדת ייעוץ, חוק חדש – המודל 

הזה מתאים לעידן שבו מניעה מוקדמת היא 
בעייתית. כמו כן, ישנו הרעיון שהגוף יהיה אזרחי 

ולא צבאי".

תפקיד מיוחד במינו
בתפקיד כה סבוך, נשאלת שאלה לגבי הסמכות 
והאחריות – האם ניתן להפריד ביניהן ומי מהן 

מצויה אצל הצנזור?
ואקנין-גיל: “נכון להיום האחריות היא עליי 

והסמכות היא שלי. נחלק לדה פקטו ודה יורה. 
אני לא מכירה מקרה שבו צנזור אישר ידיעה 
לפרסום, הייתה בה פגיעה בביטחון המדינה 

ולקחו את העיתונאי למשפט. כלומר, דה 
פקטו – כאשר הצנזור פוסק, הסמכות אצלו 

וגם האחריות היא שלו מול מערכת הביטחון. 
מבחינת מילות החוק, לא תגלה זאת. אם יועץ 
משפטי יבוא בטענות לעיתונאי שיגיד ‘הצנזור 
אישר לי' – לכאורה ההגנה הזו לא תעמוד לו. 

למה לכאורה? כי אין שום מקרה שבו צנזור 
אישר פרסום ובאו לעיתונאי בטענות".

אבל כן נמצא בלם מסוים לצנזור, גם הוא נושא 
רותח בשיח הציבורי – איסור הפרסום. 

ואקנין-גיל: “עלתה סוגיה של צווי איסור פרסום 
לנוכח מקרים שבהם אמרו, ‘הצנזור לא מקבל 

את דעתנו – נציב צו איסור פרסום'. נאבקנו 
וטענו שהצנזור ייתן את עמדתו הנקייה, שכפופה 

רק לטיעון המשפטי, והם שיעשו כרצונם עם צו 
איסור הפרסום. היום כשיש צו כזה, הצנזורה 

מנועה מלהביע עמדתה בכלל.
שני: “אני רציתי שבג"ץ יפסוק בין דעתו של 
הצנזור לבין דעתה של פרקליטות המדינה". 

ואקנין-גיל: “הוגשו שני בג"צים בשנת 2000 
ובג"ץ התחמק ממתן החלטה".

שני: “זו הייתה תקופה עם יותר מדי מאבקים 
בין הצנזור לבין פרקליטות המדינה והיועץ 

המשפטי לממשלה. אבל כשאליקים רובינשטיין, 
היום שופט עליון, היה היועץ המשפטי לממשלה, 

התקיים אצלו דיון שצריך היה לכאורה לפסוק 
בין עמדת מחב"ש )מערך ביטחון שדה( דאז לבין 

עמדת הצנזורה. הצנזור אישר, וזה הגיע לדיון".
ואקנין-גיל: “היועץ המשפטי לממשלה אמון על 

האיזונים בין הצדדים, הוא האורים והתומים, 
והוא אומר לצנזור שכפוף לפסיקת בג"ץ – ‘מן 
הראוי שעמדתו של מחב"ש תהיה עמדתו של 

הצנזור' – איך אפשר לשתוק מול זה? אני הייתי 

מתפוצצת. אבל יצחק ניהל את המאבקים האלה 
בדרכו הוא". 

שני: “נערך דיון בראשות הרמטכ"ל שאול מופז, 
כשראש אמ"ן היה האלוף עמוס מלכה. אמרתי 

בדיון הזה לעמוס, ‘אתה מדבר כעת מפיו של 
ראש מחב"ש, אבל בעניין הזה אתה לא מבין 

ולא עוסק מספיק. עמדתך לא יכולה להתקבל'. 
ממלא מקום הפצ"ר שישב בדיון זה ושמע זאת 
נפל מהכיסא. אבל זוהי מהות סמכות הצנזור. 

כששאלו אותי מי המפקד שלך אמרתי, ‘החוק' 
“אחרי תפקיד הצנזור, קשה מאוד למצוא תפקיד 

שיהיה כל כך תופס ומעניין, עם עוצמה כזאת. 

בג"ץ שניצר: עורך "העיר" ביקש 
לבקר את ראש המוסד

הליך משפטי שנידון בבית המשפט העליון 
בשבתו כבג"ץ בשנת 1988. מדובר בעתירה 

שהגיש עורך עיתון "העיר" מאיר שניצר 
נגד הצנזור הראשי דאז, תא"ל יצחק שני. 

העתירה הוגשה בשל כתבה שפסלה 
הצנזורה, שעניינה ביקורת על תפקודו של 

ראש המוסד דאז, נחום אדמוני, תוך ציון 
העובדה שהוא עתיד להתחלף בתפקידו.

עיתון העיר ערער על החלטת הצנזור לפסול 
קטעים נרחבים בכתבה שעסקו, בין היתר, 
בתיאורו של ראש המוסד, שזהותו הייתה 

אז אסורה לפרסום, ביקורות אודות תפקודו, 
ועיתוי מועד החילופין בצמרת המוסד.

בג"ץ זה עסק בסמכותו של הצנזור הראשי 
והנסיבות של ביטחון המדינה שבהן הוא 

רשאי לאסור פרסומים בעיתונות.
בפסיקתו של השופט ברק, אליו הצטרפו 

גם שני השופטים הנוספים בדיון, נקבע כי 
הצנזור הראשי מוסמך לפסול ידיעה רק אם 

נראה כי יש בפרסום משום ודאות קרובה 
לפגיעה ממשית בביטחון המדינה, בשלום 

הציבור ובסדר הציבורי )"מבחן הוודאות 
הקרובה"(. עוד קבע השופט ברק, כי אין 

גופים החסינים מביקורת שיפוטית, ובכלל זה 
גם הצנזור הראשי.

בית המשפט החליט כי בטיעוניו של הצנזור 
הראשי לפסול את פרסום הביקורת אודות 

ראש המוסד ועיתוי ההחלפה, אין ודאות 
קרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה. 

לפיכך התקבלה העתירה של שניצר.

העוצמה רבה, אבל ביטויה בכל פעם – קטן". 
ואקנין-גיל: “הצנזור יושב על אזור ה'בין'. בין 
מערכת הביטחון לתקשורת, בין הדרג המדיני 

למערכת הביטחון, בין התקשורת לעולם 
המשפט. לא שייך לאף גוף ובעיקר חווה את 

מה שמי ששייך לגוף מסוים לא רואה. כל 
המשקפיים משתנות. אתה מסתכל על המדינה 

ומתפכח. כולל אנשים שהיו עבורי בבחינת 
‘מפקדי הנערץ'". 

שני: “לפני שהייתי צנזור ראשי הייתי ------- 
ולפני כן רב סרן העוזר של הצנזור הראשי, כלומר 

חוויתי את מלוא החוויה של עבודת הצנזורה. 
וכשבאתי עם כל העושר הזה למלא את התפקיד, 
כולל כשנתיים בתווך, כשהייתי באמ"ן מחקר, זה 

הפך אותי לצנזור שהייתי. הבנתי את המערכת 
יותר טוב מרבים אחרים".

ואקנין-גיל: “לאדם העומד בראש הגוף הזה יש 
משמעות גדולה והשלכה רבה על התפקיד. יש 

תרבות ארגונית, מורשת, מקצועיות שמובלת על 
ידי הצנזורים וקו מוביל – אבל הרוח שמשרה מי 

שעומד בראש הארגון משפיעה על  הכול, כולל 
עד אחרון הצנזורים". 

שני: “בעקבות בג"ץ שניצר נקבע שהצנזור יפסול 
רק כאשר יש ודאות קרובה לפגיעה ממשית 

בביטחון מדינת ישראל. זו אמירה. כשנפטר ד"ר 
רוטנשטרייך, השופט בענייני הצנזורה של מדינת 

ישראל, שישב שנים בראש ועדת השלושה, 
ידעתי כי תמה תקופה. הוא החזיק את ועדת 
השלושה כמו שצריך. כשמלאו 30 לפטירתו, 

הרצה השופט העליון אהרן ברק באוניברסיטת 
תל אביב על תקשורת וביטחון. זה היה סמוך 

לפסיקתו של ברק בפסק דין שניצר. לא 
התאפקתי ובהפסקה ניגשתי אליו ואמרתי לו, 
“שתדע, מה שכתבת בפסק הדין, עבדתי לפיו 

12 שנים לפני שאתה כתבת אותו". הוא ‘נשתל'. 
כי מה בעצם אמרתי לו? ‘חשבת שאתה מחדש, 

עושה שינוי בערכים, אבל הצנזור אומר לך – ככה 
עבדתי עד היום, והגדרת את זה נהדר'".

עם זאת, שני מציין כי יש שוני משמעותי בין 
ההגדרות. “ההבדל המהותי הוא בין ההגדרה 

‘שיש בו כדי לפגוע בביטחון המדינה', לבין ‘רק 
כאשר יש ודאות קרובה לפגיעה ממשית'. זה 

הרבה יותר מסובך. באחד מכנסי לשכת עורכי 
הדין דנו בפסיקות בענייני ביטחון והעלו אותי 

על המוקד בעניין בג"ץ שניצר. אמרתי להם: 
‘לא ידעתי איך לאכול את ההגדרה של ודאות 

קרובה לפגיעה ממשית בביטחון מדינת ישראל'. 
כי אין מי שמפרש את זה ואומר מה זה בדיוק 

ואיך לעבוד לפי זה. אמרתי לעצמי ‘אני לא משנה 
כהוא זה מהעקרונות שעבדתי לפיהם עד היום. 

אם זה ימצא חן בעיני התקשורת –  טוב, ואם לא 
 ."שבג"ץ יגיד את דברו –
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עת גיחה לברלין, זמן רב לפני נפילת ב
החומה, הגיע לידי תיק עב כרס ובו 

יומן מפורט, מכתבים וכמה מסמכים 
מעניינים. הוא הופקד בידי ביוזמת צעיר מצרי 

שהסביר כי התיק היה שייך לאביו המנוח, 
שאותו זיהה בשם פריד שאקר. לדברי הבן, 

אביו היה איש השירותים החשאיים של המלך 
פארוק ושל הנשיא גמאל עבד אל-נאצר אחריו, 
אך באמצע שנות ה-60 ערק ממצרים עם אשתו 

ושני ילדיו מסיבות אידיאולוגיות ואישיות. 
המידע בתיק שנגע לישראל התייחס לפרשת 

המדענים הגרמנים במצרים. לטענת הבן, אביו 
היה מרכז הפרויקט ו"שחה עמוק במים עכורים 

אלה". לדבריו עיקר הפרויקט היה ייצור נשק 
שזכה לכינוי “הטילים של המוות האיטי". בלב 

הפרויקט - שיגור טילים לכנרת שעליהם ראשי 

הטילים של המוות האיטי
תיק ובו מסמכים של איש השירותים החשאיים המצריים, שהגיע לידי גיל 

קיסרי, חשף מזימה מצמררת לפגוע בישראל 

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

חץ מורכבים מפסולת גרעינית רדיואקטיבית, 
שהייתה אמורה להיאסף בארה"ב שם יועדה 
להשמדה. המדענים הגרמנים טענו כי שיגור 

כמות מסוימת של פסולת רדיואקטיבית לתוך 
הכנרת היה גורם בהדרגה לקרינה על כל מה ומי 

שבא במגע עם מי האגם. הם הוסיפו, לטענת 
שאקר, כי “הישראלים לא היו יודעים מניין בא 

עליהם המוות". פרויקט זה, כמו כל תוכנית 

הטילים המצרית, לא מומש מעולם. לאחר 
שמסרתי את הממצאים ליעדם לא ביררתי אם 

היו דברים מעולם, או ששאקר זה נתברך בדמיון 
פורה.

אבד בתרגום   
ולסיפור נוסף והרבה פחות דרמטי. אני מודה, 

כשהייתי בתפקיד ראש שלוחה של “נתיב" 
בחו"ל, מעלתי בתפקידי כשנזדמן לי לשמש 

מתורגמן. במסגרת המאבק שניהלנו נגד ברית 
המועצות ולמען היהודים, הקמנו מעין מועצה 

של פרלמנטרים מכמה מדינות, במטרה לגייסם 
למאבק. הדיונים נערכו באנגלית ובצרפתית, 

ורצה המקרה ודוברי האנגלית לא ידעו צרפתית 
ולהפך. כך יצא שבמפגשים המשותפים שימשתי 

מתורגמן, ולפי הצורך צנזרתי מה שלא התאים 
למטרה. טוב שמעולם לא ניסיתי לקבל הסמכה 

 ...של מתורגמן

הסיפור שלי

המדענים הגרמנים טענו כי 
שיגור כמות מסוימת של פסולת 

רדיואקטיבית לתוך הכנרת היה גורם 
בהדרגה לקרינה על כל מה ומי שבא 

במגע עם מי האגם. הם הוסיפו, לטענת 
שאקר, כי “הישראלים לא היו יודעים 

מניין בא עליהם המוות"

הקמנו מעין מועצה של פרלמנטרים 
מכמה מדינות, במטרה לגייסם למאבק. 

הדיונים נערכו באנגלית ובצרפתית, 
ורצה המקרה ודוברי האנגלית לא ידעו 

צרפתית ולהפך. כך יצא שבמפגשים 
המשותפים שימשתי מתורגמן

גאמל עבד א-נאצר, מבקר במפעל טילים 333 
במצרים - פיתוח טק"ק 
במצרים בסיוע גרמניה

פריסת יחידות הטק"ק המצרי ב-1973
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הטלטלה 
כתפנית

חגי ארליך | פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה“ת ואפריקה, אונ' ת“א.

“האביב הערבי“ ניעור בשנת 2011 והסתייע בצעירים נלהבים שביקשו 
לשנות את הסדר הקיים ונשענו על האינטרנט ועל התקשורת הגלובלית. 

עתה נראה כי יותר מדויק להגדיר את פרק הזמן הזה כטלטלה. שמונה 
פניות עשה הטנדר המזרח-תיכוני עד כה, והיד עוד נטויה

מונח “אביב ערבי“, שבישר בזמנו ניצני ה
פריחה, ירד מהפרק. המונח שהחל רווח, 

טלטלה, מתאים אולי יותר. הוא שאוב 
מעולם הרכב, עולם התנועה בדרכים, בדרכי 

ההיסטוריה. הוא מתאים גם למי שמנסה ללמוד 
ולהבין את ההווה ומשמעויותיו. ההיסטוריון 

כמוהו כנוסע בטנדר סגור ופניו רק לאחור. 
מאחור הולך ונפרש העבר, אבל אין תצפית 

קדימה. הטנדר נוסע בנתיב לא נתיב, מטלטל 
בין  הרים וגיאיות. ההווה הקרוב שרוי כולו 

באבק הדרך, רב בו הנסתר. העתיד לא ידוע. 
הדרך לאחור מתבהרת ככול שנתיבה רחוק יותר, 
כשנוצרת  פרספקטיבה. תפקידו של ההיסטוריון 

לאתר את הנתיב שהשאיר הטנדר. אם לא 

הקריאה להיבדלות ערבית; מחוללי המהפכה 
החוקתית באיראן. גם ראשוני הציונות הגיעו 
לאזור. רעיונות כמו ריבונות העם, פוליטיקה 

ייצוגית ועוד עלו על המפה והתחרו מצד אחד 
באסלאם כמערכת הזהות הכוללת, שעיצבה את 

האזור מהמאה השביעית. ומצד שני במערכות 
ההשתייכות האחרות: השבט, העדה, המשפחה 

המורחבת, החמולה, הכיתה הדתית הנפרדת, 
קהילות המיעוטים ועוד. רעיונות הלאומיות 

המודרנית ממשיכים להשפיע על המרחב ועל 
טלטלתו הנוכחית. המאבק בין מודרנה של זהות 

למסגרות מסורתיות חזר מאז 2011 להיות 
רלוונטי מתמיד. 

מדינות המזה“ת במקום האימפריה 
העות'מאנית

התפנית השנייה התחוללה בעקבות מלחמת 
העולם הראשונה. תחת האימפריה האסלאמית  

העות'מאנית קמו המדינות הנמצאות עד היום 
על מפת המזרח התיכון. גבולות בינלאומיים 

שאושררו בחבר הלאומים שרטטו מסגרות 
ממלכתיות, לתוכן נוצקו מערכות חיים 

ופוליטיקה. רשתות חשמל ופנסיה, חינוך 
ובריאות, משרדי ממשלה, צבאות, סמלים, 

דגלים, תשתיות, מעגלי ייצור. מדינות אלה קמו 
ביוזמת הכובשים הבריטים והצרפתיים, ועד 
2011 נחשבו לסיפור מובהק של הצלחה. הן 

שרדו 90 שנה, התגברו על המבנים המסורתיים 
הראשוניים שהזכרנו, על אתגרי פיצול מבית 
ואחדות מחוץ. עתה נמצאות רבות ממדינות 

המזה“ת במצב של התפוררות. חלקן יציבות אולי 
יותר. שאלת עתידן ועצם קיומן מרחפת בחלל. 

תפנית שלישית: תור הליברליזם 
מותיר משקעים עד ימינו

התפנית השלישית התחוללה בשנות העשרים 
של המאה הקודמת, תקופה שזכתה לשם “תור 

הליברליזם“. על רקע השפע הכלכלי באותה 
עת, “The happy twenties“, ההגמוניה העולמית 
של המעצמות הפרלמנטריות, ובהתאם לכתבי 
המנדט, אומצו חוקות פרלמנטריות והתקיימו 

חיים מפלגתיים דינמיים במצרים, בלבנון, 
בעיראק ובסוריה. אגודות אזרחיות ועיתונות 

חופשית יחסית עודדו תרבות פתוחה וחילונית. 
קמו אוניברסיטאות של ממש בקהיר ובביירות. 

מיעוטים וזרים ניהלו את הכלכלות העירוניות. 
האליטות של המשפחות המובילות היו בעלי 

הקרקעות שישבו בערים אך התעסקו בחקלאות 
החד-גידולית, המונוקולטורה: כותנה במצרים, 

תמרים בעיראק, פרדסים בארץ ישראל וכדומה. 
יהודים שגשגו  במצרים, בעיראק, בסוריה, 

יאתרו, ינתחו, וינציחו -- תבוא השכחה ותגרום 
לדהייתו. הוא יעלם. אין היסטוריה, אמר כבר 

חכם אחד, יש היסטוריונים. אך במה תועלתם? 
גם אם ייטיבו לתאר את העבר, האם יתרמו 
לביטחון נוסעי הטנדר? יבהירו את ההווה? 

יתנו צפי אמין לעתיד? הלא בכל רגע נתון 
יכולה מהמורה בלתי נצפית להפוך את הרכב. 

רכב אחר עלול להתנגש בו. פגע כזה או משנהו 
יסיטוהו לכיוון אחר. האם בכלל יש לטנדר נהג 
מיומן, או שמא עשרות ומאות ידיים מושכות 

בהגה לכיוונים שונים? ההיסטוריון הישר יאמר 
לשומעיו כי הוא ממפה את תפניות העבר, אבל 
אין לו שום ידע עדיף מעבר לכך. הוא אולי יכול 
להסביר איך הגענו לכאן, מה משמעות ההווה. 

גם זה משהו, ועדיף על ניחושים בעלמא. כמספר 
ההיסטוריונים מספר ההיסטוריות. להלן 

הפרספקטיבה שלי.

תפנית ראשונה: המאבק בין 
מודרנה של זהות למסגרות 

מסורתיות 
שמונה פניות עשה הטנדר המזרח-

תיכוני מראשית המאה העשרים 
עד הטלטלה הנוכחית. כל תפנית 

השאירה משקע בחלקי הרכב. הוא 
מטלטל לא רק בשל תוואי הקרקע, 

אלא בשל מצב רכיביו. הטנדר 
המזרח תיכוני הערבי במצב גרוע. 
הוא  במשבר המסובך ביותר מאז 

החל את דרכו.  
התפנית הראשונה התחוללה בעשור 

הראשון של המאה העשרים, בקטע דרך 
שנקרא לו “צמיחת הלאומיות המודרנית“. 

אז קמו “תורכים צעירים“; חלוצי 
הזהות המצרית החדשה; ראשוני 

עבד אל-פתאח 
סיסי. רבים נושאים 

עיניים לצבא ולקצונה 
בתקווה שייצבו 

מחדש את המערכות 
ושזה יתגלה כנאצר 

בשעתו
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בלבנון; כך גם קהילות של איטלקים, יוונים, וגם 
בני העדות הנוצריות שנהנו מחסות קונסולארית 

של הכובשים הבריטים והצרפתיים. תור 
הליברליזם הזה השאיר משקעים חיים עד ימינו. 

בין מפגיני כיכר תחריר ומחוללי האביב של 
2011, היה רוב לנושאי מורשת שנות העשרים, 

שייחלו, במוצהר, לשחזורה. הם כולם עדיין 
שם, מוכנים להיאבק על החירות האזרחית 

והחילוניות.  

תפנית רביעית: פאן-ערביות 
מהפכנית

תפנית רביעית במפת הדרכים  החלה עם 
המשבר הגדול בעולם ובאזור של ראשית 

שנות השלושים. כוחות חוץ-פרלמנטריים 
עלו וקמו, ועימם מרי גלוי בכובשים הזרים, 

וזעם כנגד האליטות הותיקות. האידיאולוגיה 
שעלתה בהדרגה הייתה זאת של פאן-ערביות 

מהפכנית, והיא זכתה בבכורה עם תהפוכות 
שנות החמישים. תור הנאצריזם והבעת'יזם עמד 

בסימן ביטול הסממנים הליברליים, הגמוניה 
מוחלטת של קצונת הצבא, הקמת משטרים 

חד-מפלגתיים, ואופוריה של אחדות כל-
ערבית ממשמשת ובאה: כינונה של מעצמת-על 
“מהאוקינוס האטלנטי עד המפרץ הפרסי“ )מן 

אל-מחיט אלא אל-חליג'(. זאת, תוך מחיקת 
הגבולות שיצר המערב וניצחון של רוח מהפכנית, 

חילונית, סוציאליסטית, מדעית. 
ההגדרה העצמית התמקדה בערביות תוך 
הדרה של מיעוטים וזרים )גירוש “הזרים“ 

כולל היהודים ממצרים ב-1956(, ותוך תקווה 
לחיסולה בכוח של המדינה היהודית. המושג 

"אביב ערבי" ותגובות השרשרת של גלי המחאה 
ב-2011 הוכיחו כי “עולם ערבי“ ותודעתו עדיין 

קיימים במציאות ימינו. רבים נושאים עיניים 
לצבא ולקצונה בתקווה שייצבו מחדש את 

המערכות. שעבד אל-פתאח אל-סיסי יתגלה 
כנאצר בשעתו. 

תפנית חמישית: משטרים נפרדים על 
חשבון האחדות הערבית

התפנית החמישית עמדה בסימן התרסקותה 
הדרמטית של הפאן-ערביות החילונית תוך 

שישה ימים, ב-1967. כשנתיים-שלוש שנים 
לאחר הלם התבוסה, החל פרק חדש בתולדות 

האזור. התפנית הייתה בכיוון  התייצבותם 
והתבססותם של המשטרים הנפרדים על חשבון 

רעיון האחדות הערבית. בשנים 1969–1970 
קמו )או התאוששו והתבססו( משטרים כאלה 

כמעט בכל ארצות האזור, להוציא את לבנון. 
הם נהנו מהמשכיות לאורך 40 שנה, עד טלטלת 

2011. במצרים, בסתיו 1970, עלה סאדאת 
לשלטון במקום נאצר, והחזיר את פניה של 

מצרים אל מצריותה. מובארכ ירש אותו בסגנון 
אחר, אך באותו קו. בסוריה עלה אותו זמן 
חאפט' אל-אסד והוריש את השלטון לבנו 

בשאר. הם דיברו “ערביות“ אך בנו את סוריה. 
בעיראק עלה חסן אל-בכר וסגנו סדאם חוסיין. 

ב-1969 הסתיימה מלחמת תימן והמדינה 
התייצבה עד 2011. באותה שנה קם איחוד 

נסיכויות המפרץ; ערב הסעודית השתחררה 

בין מפגיני כיכר תחריר ומחוללי האביב 
של 2011, היה רוב לנושאי מורשת שנות 

העשרים, שייחלו, במוצהר, לשחזורה. 
הם כולם עדיין שם, מוכנים להיאבק על 

החירות האזרחית והחילוניות

ה"אביב הערבי".
מפגינים בכיכר תחריר בקהיר, יולי 
2013 - עתה נדרשות רק מקלדות 

מחשב כדי להביא את ההמונים 
לכיכרות
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ממתקפת הנאצריזם והתייצבה; בלוב עלה 
מועמר קדאפי; בסודאן ג'עפר נומיירי; בסומליה 

סיאד בארה. ירדן התייצבה אחרי “ספטמבר 
השחור“ של 1970, והמלך חוסיין זכה גם להעביר 

את השלטון לבנו עבדאללה השני. כמובן, כמה 
מהשליטים כשלו לאורך הדרך, אך בהכללה 

ניתן לקבוע כי במשך 40 שנה ומעלה התקיימו 
במזרח הערבי משטרים אוטוריטטיביים ויציבים. 

משטרים דיקטטוריים אלה הצליחו לשרוד תוך 
הפעלת כוח ותושייה ומנגנוני דיכוי ושחיתות. 

עתה, שלוש שנים אחרי 2011, ניתן לומר כי תמה 
תקופתם. רבים כבר מתגעגעים אליה, אך ספק 

אם מישהו יצליח לבנות מחדש בארצות כמו 
סוריה, עיראק או אפילו מצרים מנגנוני שליטה 

תחת אלה שקרסו ב-2011.  

במשך 40 שנה ומעלה התקיימו במזרח 
הערבי משטרים אוטוריטטיביים ויציבים. 

משטרים דיקטטורים אלה הצליחו 
לשרוד תוך הפעלת כוח ותושייה ומנגנוני 

דיכוי ושחיתות

תפנית שישית: חזרת האסלאם 
הפוליטי

התפנית השישית, חזרת האסלאם הפוליטי, 
התרחשה במרוצת תקופת השליטים.  מאז 

חורבן האימפריה העות'מאנית נשמרה גחלת 
האסלאם בתחומי התרבות, המוסר, המשפט 

המקומי, ועל ידי תנועות מחאה מזדמנות. 
"האחים המוסלמים" במצרים ובארצות נוספות, 

המשטר הווהאבי בסעודיה, ועוד, ניסו לשמור 
על ממדיו הפוליטיים של האסלאם, על היותו 

“דין ודולה“, דת ומדינה. ואולם חזרת האסלאם 
אל לב ההיסטוריה האזורית החלה בשנות 

השבעים, בעקבות מפלת הערביות החילונית, 
ועם התגברות המחאה נגד משטרי הדיקטטורה. 
סיסמת "האחים המוסלמים" כי האסלאם הוא 
הפתרון, החלה נפוצה כמעט בכל ארצות האזור. 

לצד פעילות סבלנית בתחומי ההפצה והתעמולה 
)אל-דעווה( חזר גם אסלאם קנאי כבסיס 

להתארגנויות, לתנועות, לפעילות מחתרתית. 
אל-גמאעאת שרצחו את סאדאת במצרים, 

החמאס הפלסטיני, חזבאללה בלבנון, השיעים 
בעיראק, האחים המוסלמים בירדן. אל-קאעידה 

פרצה גבולות ומימשה את המסר הכול-עולמי 
של האסלאם הפוליטי, ובדורנו נפוץ הוא באסיה, 

אפריקה ואירופה.

תפנית שביעית: חזרת איראן ותורכיה
התפנית השביעית כרוכה בעליית האסלאם, 

והיא הצטרפותן מחדש של איראן ושל תורכיה 
למעגלי המזה“ת, ובתפקידי מפתח. איראן, 

שהייתה שולית למדי עד 1979, “מדינת 
פריפריה“ גם בהגדרה בן-גוריונית מפורסמת 

)מ-1958(, הפכה לאחר מהפכת חומייני 
לשחקנית ראשית, ידה בכול ויד כל בה. תורכיה, 

שנפרדה בהנהגת אתאתורכ מהאסלאם אפילו 
כתרבות – גם היא “מדינת פריפריה“ בראיית 
שנות השישים -  שבה אליו בהנהגת "מפלגת 
החירות והצדק" של ארדואן, ויש לה יומרות 

להנהגה מחודשת באזור. 
כיום אין כבר “מזרח ערבי“ אלא מרחב מזרח 
תיכוני גדול יותר, מסובך יותר, ושסוע יותר.  

האסלאם הפוליטי לא סיפק ומספק לו אחדות, 
אלא דווקא מעמיק את הקרעים. התהום 

ההיסטורית הפעורה בין הסונה לשיעה הפכה 
רלבנטית, והיא הועמקה עם הצטרפות איראן 

מצד אחד ותורכיה מצד שני. בני המיעוטים 

הנוצריים, שתרמו הרבה לתמורות העת החדשה 
בכל ארצות האזור, מהגרים ממנו ואולי אף נסים 

בבהלה. האכזבות משלטונם הזמני של האחים 
המוסלמים במצרים, משלטון החמאס בעזה, 
מתפקוד חזבאללה בלבנון, ממעורבות קנאי 
האסלאם בסוריה ובעיראק - מטילות ספק 

בסיסמת “אל-אסלאם הו אל-חל“ )האסלאם 
הוא הפתרון( באזור כולו.  

תפנית שמינית: טלטלת 2011 וסוף 
עידן השליטים

התפנית השמינית היא כמובן אירועי 2011 
וימי הטלטלה הנוכחיים. לפרצי המחאה שגרמו 
לקריסת משטרי השליטים קדמו שלל תמורות, 

וביניהן, אולי במרכזן, מהפכת התקשורת 
מצד אחד, ועוצמת התסכול של בני הדור 

הצעיר מצד שני. הסיפור קצת שונה ממדינה 
למדינה, ובכל זאת הייתה תגובת שרשרת כל-

ערבית. למשטרים הדיקטטוריים הייתה יכולת 
להרחיב את שורות מעמד הביניים באמצעות 

בניית רשתות להקניית השכלה, אך לא הייתה 
יכולת לקלוט את הבוגרים במעגלי עבודה של 

סיסמת האחים המוסלמים כי האסלאם 
הוא הפתרון, החלה נפוצה כמעט בכל 

ארצות האזור. לצד פעילות סבלנית 
בתחומי ההפצה והתעמולה )אל-

דעווה( חזר גם אסלאם קנאי כבסיס 
להתארגנויות

חורבות מגדלי התאומים במנהטן, 11.9.2001
אל-קאעידה. פרצה גבולות ומימשה את המסר 
הכול-עולמי של האסלאם הפוליטי
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משק מתקדם. למשטרים הייתה גם יכולת 
לשטר ולדכא את המשכילים ואת ההמונים, 
מיעוטים, עדות, ופרטים, אך לא לחסום את 

דרכי האינטרנט אל הכפר הגלובלי או רשתות 
טלוויזיה כמו אל-ג'זירה. הבלוגוספירה העמיקה 
את התסכולים כשחשפה את התחזקות החירות 

בעולם הרחב, ובד בבד גם הגבירה את יכולות 
המחאה. אם בעבר החלו תנועות  מהפכה 
בדינאמיקה של הפגנה מזדמנת התופחת 

למהומה רבתי, עתה נדרשות רק מקלדות מחשב 
כדי להביא את ההמונים לכיכרות. מעתה, לא 
יגיעו רק הסטודנטים של הקמפוסים אלא גם 

הצעירים לשכבותיהם ואגפיהם. בראשית 2011 
עבר הכוח מלשכות של שליטים אל כיכרות 

העיר ואל שדות מאבק במרחבים נוספים. הכול 
מטלטל. מחסום הפחד נשבר. 

מבט כולל על המפה ההיסטורית הזאת מעלה 
כמה נקודות. הן מסתכמות לדעתי באמירה  

שאין מדובר בטלטלה, אלא במשבר עמוק. 
להערכתי, המשבר העמוק ביותר בחברות 

הערביות במזרח התיכון בעת החדשה. 
הכול כמעט כבר נוסה והכול כבר נכשל. מול   .1
הלאומיות המודרנית שב והתייצב אסלאם 

פוליטי, והוא עצמו מפולג. החוויה המרכזית 
היא של משבר זהות, אישי וקולקטיבי גם 

יחד.
כל המרשמים באשר להתארגנות החברתית-  .2

פוליטית-כלכלית כבר נוסו. הליברליזם 
הפרלמנטרי, הסוציאליזם החילוני, הרוחניות 

האסלאמית פוליטית. לכולם נותרו עדיין 
אוהדים, אך ספק אם ביכולתו של מחנה 

כלשהו למגר את יריביו ולשחזר את הנהגתו. 
המדינה המזרח-תיכונית, מדינת הלאום   .3
שנוצרה בראשית המאה העשרים, שרויה 

בכשל מערכות. סוריה, עיראק, לבנון קיימות 
על גבול הפיקציה; מצרים – אם המדינות, 
“האחות הבכירה“ – מנסה להשתקם תוך 
קשיים אדירים )מחכה לה עוד אתגר חסר 

תקדים – הסכר שבונים האתיופים על 
הנילוס הכחול, מקור ארבע חמישיות מהמים 

המחיים את מצרים(. המדינות השורדות - 
ערב הסעודית, ירדן, מרוקו, מדינות המפרץ 
– הן בעיקר ממלכות הנשענות על המבנים 

המסורתיים והטרום מודרניים: השבט, 
המשפחה, החמולה, העדה.  

ובכן לאן פני האזור? מה תהיה הכותרת הבאה 
שיעניק היסטוריון עתידי לתקופה שנפתחה 
ב-2011? מה משלל האופציות שנוסו בעבר 

יתגבש לכלל סדר חדש, או איזה נוסחה חדשה 
תייצב את פני המזרח התיכון?  המבט מתא 

המטען של הטנדר עתיר הקלקולים והמיטלטל, 
ומבעד לענן האבק הסמיך של ימינו, לא מאפשר 

 A scholarly“ ,אפילו ניחוש אקדמי סביר
guess“. אבל מבט נוסף לאחור עשוי לתת כמה 

תובנות, מועילות אולי:
כל התפניות בעבר לא התחוללו בבת אחת.   .1

עברו שנים של תקופות ביניים בין פרק 
למשנהו. אנו עתה ללא ספק בשלב ביניים 

כזה.
2.  ביצירת רוב התפניות הללו שיחקו צעירים 
משכילים תפקיד מפתח. הפגנות ומהומות 

של סטודנטים היו הגרעין ולעתים גם 
המאסה המרכזית של מחאות שקעקעו סדר 

ישן. הופעתם של “דורות היסטוריים“ - 
צעירים המורדים קולקטיבית בסדר ובעולם 
הערכים של אבותיהם - הניעה בין היתר את 

התמורות שצוינו לעיל. 
הצעירים שהופיעו כ“דור היסטורי“ היו   .3

יעילים בהוקעת סדר קיים, אך לא הם ירשו 
את ההנהגה, ולא הם שבנו סדר חדש. הם 

רק פינו דרך לבעלי קרקעות עשירים, לקציני 
צבא, למנהיגי אסלאם וכדומה. 

“דור היסטורי“, להבדיל מסתם תחלופת   .4
דורות ביולוגית, התחולל לעת משבר שיצר 

קונצנזוס של זעם בקרב הצעירים. הדור 
ההיסטורי של 2011 היה מאוחד בזעמו. 

הוא התאחד סביב ההתנגדות לדיקטטורה 
הדכאנית. עתה אין כבר קונצנזוס שיאחד 

את הדור הצעיר בארצות האזור. איש מצעירי 
כיכר תחריר של 2011 כבר לא מחולל  

היסטוריה. 
בעבר, ללא קונצנזוס של זעם לא התחוללה   .5

התפרצות כוללת. לפני היווצרות קונצנזוס של 
מרי צריכה הייתה להתייצב מערכת שלטונית 
ברורה, והיה עליה להיכשל באופן כה מובהק 

עד שאיחד את אגפי הדור הצעיר ומעמד 
הביניים. אם קביעה זאת נכונה גם לגבי 

העתיד, והנבואה ניתנה לשוטים בלבד, הרי 
שיעברו שנים רבות עד שיפקוד “אביב“ נוסף 

את המרחב הערבי-מוסלמי.  
כשני שליש מהאוכלוסייה של ארצות   .6

האזור היא עתה מתחת לגיל 25, קרוב 
לשליש בני הגילים 17– 25, ומיליונים רבים 

מהם רוכשים השכלה אקדמית. השכלה 
זאת אינה ערובה להשתלבות מקצועית, 

אבל היא בהחלט ערובה להמשך התסכול 
והיכולת לבטאו. יש לעקוב וללמוד היטב את 

המתרחש בקרב צעירי המזרח התיכון.  
המאה ה-19 יצרה לאיטה את הנוער המשכיל,   .7

שאכן עלה על במת המאה העשרים. ראשית 
המאה העשרים ואחת עדה לשינוי משמעותי 

ביותר בנוער זה. אם לפני שנות דור לערך 
היוו הנשים רק כחמישית מכלל הסטודנטים, 

היום השתווה מספרן לזה של הגברים, וכך 
גם בקרב בוגרי מוסדות ההשכלה הגבוהה. 
זוהי אולי המהפכה החברתית והתרבותית 

העמוקה ביותר מאז ראשית האסלאם. יש לה 
ויהיו לה פנים רבות, כולל פעולות ותגובות, 
אך חזקה עליה שתשאיר חותם כולל על פני 

האזור בעתיד הלא רחוק. 
לא רק אחרי הנוער המשכיל יש לעקוב.   .8

הדברים נכונים לגבי קבוצות נוספות 
בחברות הערביות, שאת חלקן הזכרתי לעיל. 

ההיסטוריה כדיסציפלינה עברה בדורות 
האחרונים שינויים משמעותיים. בראשיתה 
המודרנית עסקה בבתי מלוכה וקורותיהם 

של נסיכים, במלחמות והתנגשויות בין 
צבאות. אחר כך פנתה לתמורות חוקתיות 
ולתהפוכות פוליטיות פנימיות וכלכליות. 

קרוב יותר לימינו החלו ההיסטוריונים ליצור 
דיאלוג פורה עם מדעי החברה ולעסוק 

בהמונים, בתרבויות, בשיח הציבורי, בממד 
המגדרי ועוד ועוד. אין היום היסטוריון 

שלא יאזין למה שנקרא קולות מלמטה – 
Voices from below. זאת התפתחות 

שנבעה לא רק מראייה אנושית יותר, אלא גם 
מהתובנה שתהליכים היסטוריים מתחוללים 

גם מלמטה, ולפעמים ניזונים משם. ישראל 
צריכה עתה, יותר מתמיד, לפתח גם 

Intelligence from below. חכמים ממני 
כבר הבינו זאת, ולא נותר לי אלא לחזק את 

ידיהם.   
ומסקנה אחרונה שניתן להסיק ממסע הטנדר   .9

המקרטע בדרכים, שהוא נוסע יותר ויותר 
מהר. קצב האירועים – והם כולם מחוברים 

לקצבו של העולם הגדול – נעשה מסחרר 
משנה לשנה. הכול דינמי ומשתנה חדשות 
לבקרים. הגברת המהירות עלולה לטלטל 

את המשבר למעמקי מעמקים, וגם להביא 
בשורות ממקום לא צפוי. סביר מאוד להניח 
כי המושגים שבאמצעותם אנו תופסים היום 
את המזה“ת, כולל אלה שפרסתי בקצרה, לא 
  .יהיו עוד כה רלוונטיים בעתיד הלא רחוק

המל"ם:  של  העיון  ביום  שניתנה  אורח  הרצאת  נוסח 
אירועי  בהערכת  המודיעין  של  ויכולותיו  “תפקידו 
ספריו  בין   .2014 במרס   4 האזורית“,  הטלטלה 
סטודנטים   – מרי  של  “דורות  ארליך:  פרופ'  של 

ואוניברסיטאות במזה“ת“, הוצאת האו“פ, 2012.

הצעירים שהופיעו כ“דור היסטורי“ היו 
יעילים בהוקעת סדר קיים, אך לא הם 
ירשו את ההנהגה, ולא הם שבנו סדר 

חדש. הם רק פינו דרך לבעלי קרקעות 
עשירים, לקציני צבא, למנהיגי אסלאם 

וכדומה
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            במה

לשים את הדברים
על השולחן

רצח המקומם של הנער מוחמד אבו ה
ח'דיר והפרעות הסדר שפרצו במספר 

ישובים ערביים בישראל בעקבותיו, 
העלו שוב לסדר היום הציבורי, למספר ימים, 
את סוגיית יחסי יהודים-ערבים בתוך מדינת 
ישראל. הטילים מעזה דחקו שוב את הסוגיה 

הזו הצידה, אולם כשהסבב מול הרצועה 
יסתיים, חשוב שהיא לא תישכח ותזכה 

להתייחסות הראויה. 
מאז כינונה של מדינת ישראל עסק השיח 
הציבורי והתקשורתי ביחסים בין ישראל 

לשכנותיה, המדינות הערביות. מיוני 1967, 
וביתר שאת מאז האינתיפאדה, נוסף לשיח 
הנושא הפלסטיני, ובשנים האחרונות איום 

הגרעין האירני מסעיר את התקשורת והאזרחים. 
מקומם של נושאים אלה במרכז השיח אינו 

מפתיע. השכנות הערביות ואיראן נתפסות 
כגורם המאיים על קיומה של מדינת ישראל, 

ואילו הטרור הפלסטיני והירי מכיוון רצועת עזה, 
על אף שאינם מהווים איום קיומי על ישראל, 
גרמו לנפגעים רבים בנפש ושיבשו את שגרת 

החיים בעורף הישראלי.
למעט אירועים בודדים, שהבולט בהם הוא 

אירועי אוקטובר 2000, סוגיית ערביי ישראל 
ויחסי יהודים-ערבים בתוך מדינת ישראל 

כמעט ואינם עולים לסדר היום הציבורי. גם 
כשעולים נושאים הנובעים מסוגיה זו, כמו 

אירועי אוקטובר 2000, דו"ח ועדת אור שבא 
בעקבותיהם או אפילו אירועי “תג מחיר" שרבו 

לאחרונה,  הדיון נשאר בהשלכות המיידיות 
ואינו מעמיק לדיון כולל ביחסי ערבים-יהודים 

במדינת ישראל. הגם שוועדת אור הסיקה 

מסקנות וגיבשה המלצות לעומקו של נושא, את 
עיקר תשומת הלב מיקדו המסקנות האישיות 

והמענה לאירועים בשטח.
הביטחון הלאומי של מדינה אינו נגזר רק 

מהאיום הצבאי וההתמודדות עמו. הביטחון 
הלאומי נבחן במכלול של נושאים ביטחוניים, 

כלכליים, חברתיים ואחרים. על כן, לצד האיום 
הצבאי, לא ניתן להמעיט בחשיבות הדיון במרקם 
החברתי בתוך מדינת ישראל, ביחסי רוב-מיעוט 
במדינה, בדגש על מעמדו של המיעוט המוסלמי 

בישראל. קיומו של מיעוט גדול, החש ניכור כלפי 
המדינה, מאיים על לכידות המרקם החברתי 

במדינה ובשל כך ראוי, ללא ספק, להתייחסות 
מעמיקה במסגרת בחינת הביטחון הלאומי של 

מדינת ישראל.

ערביי ישראל - לא מקשה אחת
כ-20% מכלל אוכלוסיית ישראל הינם מיעוטים 

ובכלל זה מוסלמים, נוצרים, דרוזים, צ'רקסים 
ועוד. ברם, גם אם נתמקד בבחינת האוכלוסייה 
המוסלמית בלבד, המיעוט הגדול ביותר, ניווכח 

כי גם הוא מורכב מפלחי אוכלוסיה שונים, 
הנבדלים לא רק במיקומם הגיאוגרפי בארץ, 

אלא גם באוריינטציה היסטורית שונה. כך למשל 
שונים מאפייני הבדואים בצפון המדינה מאלו 

החיים בדרומה, שלהם קשרי גומלין הדוקים עם 
תושבי אזור חברון ורצועת עזה.

כפרי המשולש בחלקם הם שלוחות של הכפרים 
הגדולים בגדה, שגדלו מאוד במחצית השנייה 

של המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20. משפחת 

בחינתם של ערביי ישראל כסוגיה בביטחון הלאומי מצריכה הקשבה 
לרוחות השינוי הנושבות בקרבם

ההשקפה  את  חידדו   .2000 אוקטובר  אירועי 
ומזרח  ישראל  ערביי  בין  זהות  של  הכללית 

ירושלים לערביי הגדה והרצועה
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כבהא בברטעה, כפר המצוי בחלקו בתוך הקו 
הירוק, היא אותה משפחת כבהא ביעבד, כפר 
המצוי מעבר לקו הירוק. אי לכך ברי כי לאורך 

השנים, קשרי הגומלין בין תושבי המשולש לבין 
תושבי הגדה היו הדוקים יותר מאלה של ערביי 

הגליל, למשל.
ערביי מזרח ירושלים והשכונות המקיפות את 
העיר )בית חנינא, שועפאט וכד'( אינם “ערביי 

48", כפי שתושבי הגדה נוהגים לכנות את 
ערביי ישראל, שהרי נוספו לאוכלוסיית המדינה 
לאחר מלחמת ששת הימים )שטחים מעבר לקו 
הירוק(. גם מבחינת מעמדם הם נבדלים מערביי 

ישראל בהיותם תושבים ולא אזרחים. עם 
זאת, בתודעה הישראלית הם נתפסים כ"ערביי 
ישראל". מעבר למעמדה החוקי, אוכלוסייה זו 

שונה בתכלית במאפייניה משאר אוכלוסיית 
“ערביי ישראל", כפי שניתן לראות בהיקף 

השתתפותה בפעילות לאומנית ופעילות טרור 
נגד ישראל.

על אף ההגדרה הכוללת של “ערביי ישראל", 
מדובר באוכלוסיות שונות, עם אוריינטציה 

שונה, הזדהות שונה ושאיפות שונות. אין לראותן 
כמקשה אחת.

מדיניות הימנעות בלתי מוצהרת
עד נובמבר 1966 חיו ערביי ישראל תחת ממשל 

צבאי. השקפת ממשלת ישראל, כי ישנה זהות 
מוחלטת בין האוכלוסייה הערבית שנותרה 

בתוך הקו הירוק לזו שמחוצה לו, מצאה ביטוי 
באמירתו של דוד בן גוריון, משנת 1950: “את 

הערבים יש לשפוט על פי מה שהם עלולים 
לעשות, ולא על פי מה שהם עשו". פרישתו של בן 

גוריון ומינוי אשכול תחתיו הם שהביאו לשינוי 
הגישה ולביטול הממשל הצבאי.

מלחמת ששת הימים יצרה שינוי בהלך הרוח 
הרווח של ערביי ישראל – מהזדהות עם מדינות 

ערב להזדהות עם האוכלוסייה הפלסטינית. 
הזדהות זו, ששיאה באינתיפאדה הראשונה 

והשנייה, הביאה לפעילות מודיעינית מוגברת 
מצד השב"כ בקרב ערביי ישראל. תכליתה של 

פעילות זו היא סיכול - הן של התארגנויות 
מקומיות של ערבים ישראלים לפעילות הזדהות 
עם הפלסטינים, והן של שיתוף פעולה של ערבים 

ישראלים עם תושבי הגדה והרצועה במגוון 
פעילויות, מסחר באמל"ח ועד סיוע בהוצאת 

פיגועים לפועל.
התבטאויות קיצוניות של חברי הכנסת הערבים, 

השתתפות ערבים מישראל בפעילות הטרור 
ואירועי אוקטובר 2000 חידדו עוד יותר את 

ההשקפה הכללית של זהות בין ערביי ישראל 
ומזרח ירושלים לערביי הגדה והרצועה. זאת עד 

כדי תפיסתם כישות אחת שפיצולה במלחמת 

העצמאות ומלחמת ששת הימים לא גרעה ולו 
במקצת מהזהות האחת ואחדות השאיפות.

השקפה זו, שכמובן לא כללה את כל הציבור 
הישראלי, אך לבטח את רובו, היא גם זו שגיבשה 

את המדיניות הלא-מוצהרת של ממשלות 
ישראל לאורך השנים, מימין ומשמאל, כלפי 

ערביי ישראל. נדמה כי לא נטעה אם נאמר כי 
מדיניות בלתי מוצהרת זו כללה שני עקרונות 

מרכזיים - אי עיסוק בנושא וניסיון להימנע, ככל 
הניתן, מחיכוך ועימות עם ערביי ישראל, כולל 

התגמשות בעניין קווים אדומים שונים לשם כך. 
למשל, השתלטות הבדואים על אדמות בנגב לא 
טופלה בידי ממשלות ישראל בשל הרצון למנוע 

חיכוך שיישא עד מהרה אופי לאומני. כיום, 
כשממשלת ישראל מעוניינת לטפל בתופעה, 

היקפה מקשה מאד על המהלך. 

לשקף את השינוי
בהנחה שנושא ערביי ישראל הוא נדבך חשוב 

בביטחון הלאומי של מדינת ישראל, הרי שחובה 
עלינו לבחון, מעת לעת, את הנחות היסוד שלנו 

לגביו.
ראייתנו את ערביי ישראל נסמכת על שלושה 
מרכיבים עיקריים – העמדה ההיסטורית של 
ערביי ישראל, עמדות שמביעים חברי הכנסת 

הערבים ומעורבות של ערבים ישראלים בפעילות 
נגד המדינה.

ואולם מרכיבים אלה אינם יוצרים עוד את 
התמונה השלמה, ועלינו לתת את דעתנו לשינוי 

התפיסתי שעובר המגזר הערבי-ישראלי ואת 
המעבר להשקפה המעוניינת ביתר שילוב בחברה 

הישראלית. השקפה זו אינה מתכחשת להיותם 
ערבים, אולם היא אינה שואפת להשמדת מדינת 

ישראל ושמה בראש סדר העדיפות את הרצון 
להיות אזרח שווה זכויות ומעמד בה.

ראוי כי מקבלי ההחלטות יהיו ערים לשינוי זה, 
תוך נכונות לגבש מדיניות המשקפת את אותו 

שינוי.
מדיניות מוצהרת מעלה נושא לסדר היום 

ומזמינה דיון. במקרה זה, דיון פנימי במגזר 
הערבי. המדיניות המוצעת עומדת על שתי 

רגליים, שאין האחת מתקיימת בלעדי השנייה: 
הראשונה, הגדרת צעדים ליתר שוויון לערביי 
ישראל. אין מדובר ברעיון חדש, אלא ביישום 

ההמלצה המרכזית של דו"ח ועדת אור. יתר 
שוויון יפחית את הניכור שחשים ערביי ישראל 

כלפי המדינה ויטה את הכף לטובת אלו 
התומכים בשילוב בחברה הישראלית על פני אלה 

הדוגלים בבדלנות. השנייה, שמירה על הקווים 
האדומים. לא עוד הגמשה שלהם מתוך חוסר 

רצון להתעמת.
אל מול עשרות ואלי מאות מפירי הסדר לאחר 
רצח מוחמד אבו ח'דיר, היו לא פחות מערביי 

ישראל שהשתתפו במפגשים ואירועים משותפים 
של ערבים ויהודים שגינו את האלימות וקראו 

לדו-קיום.
אני מאמין שאימוץ מדיניות זו, לנוכח המגמות 
במגזר הערבי, יביא לכך שבדיון הפנימי במגזר 

הערבי יגבר קולם של אלה המבקשים להשתלב 
בחברה הישראלית ולקבל את חוקיה, על קולם 

של הקיצוניים השואפים לבדלנות.

אריאל רוניס כתב את הספר “אני ואחי נגד בן 
 .2014 ,דודי" בהוצאת אופיר ביכורים

דוד בן גוריון: "את הערבים יש לשפוט על 
פי מה שהם עלולים לעשות, ולא על פי 

מה שהם עשו"

יישוב בדואי בנגב.
השתלטות הבדואים על אדמות בנגב לא טופלה 
בידי ממשלות ישראל, בשל הרצון למנוע חיכוך 

שיישא עד מהרה אופי לאומני 
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המלחמה האחרונה 
של סדאם: 

מודיעין וקבלת 
החלטות

פסח מלובני | אל"ם )מיל'(

כיבוש עיראק על ידי צבאות הקואליציה ב-2003 הביאה לסיומו של 
שלטון דיקטטורי בן 35 שנה. מה גרם לסדאם חוסיין להפסיד את 

המלחמה ההיא והאם הייתה לבנו קוסיי הזדמנות להציל את מפעל חייו 
המפוקפק של אביו

אורך ההיסטוריה השפיע המודיעין השפעה ל
חשובה, ולעתים אף מכרעת על קבלת 

החלטות בדרגים הבכירים במדינות, הן 
בדרג הצבאי והן בדרג המדיני. בעיקר בלט הדבר 

במלחמות, בהן הייתה לטעויות המודיעיניות 
לעתים השפעה מכרעת על הערכות המצב, 

וההחלטות שהתקבלו בעקבותיהן, שהשפיעו 
באופן ישיר על ההתפתחויות בשדה הקרב. 

דוגמאות כאלה, הממחישות את מקומו ומשקלו 
של המודיעין בגיבוש הערכת המצב וקבלת 
ההחלטות, אינן חסרות לאורך ההיסטוריה 
הבינלאומית והישראלית. אחת הדוגמאות 

הטובות והלא כל כך מוכרות היא עיראק של 
סדאם חוסיין, במלחמה האחרונה באביב 2003. 

מלחמה שהביאה לכיבוש עיראק בידי כוחות 

סדאם מתייעץ עם ההנהגה לקראת המלחמה 
ב-2003. מימינו )בתמונה(: עזאת אבראהים ובנו 
הצעיר, קוסיי. משמאלו: עלי חסן אל-מג'יד ושר 
ההגנה סולטאן האשם

הקואליציה, ולנפילת משטר הבעת׳, וסדאם 
בראשו, ששלט בה 35 שנים, מאז ההפיכה 

ב-1968, וכנשיא מ-1979.   
מאז כיבוש עיראק על ידי צבאות הקואליציה, 
פרסמו מקורות עיראקיים מידע על המלחמה 

שהתנהלה במדינה ב-2003 והביאה לסיום דרכו 
של סדאם חוסיין. המידע מבוסס בעיקר על 

עדויות של אנשי צמרת עיראקיים שהיו עדים 
במישרין לאופן ניהול המלחמה ולתהליך קבלת 

ההחלטות הגורליות של המנהיג ומקורביו. 
החלטות שהתבססו על הבנתם את תמונת 

המודיעין שהייתה בידיהם, ועל תחושתם כי גם 
הפעם, בדומה ל-1991, יצליחו להתגבר על האתגר 

שבפניהם ולשרוד. תחושה שגרמה להם להתעלם 
מתמונת המצב האמיתית שנוצרה בשטח.

הערכת המצב העיראקית ומהלכי 
המלחמה הראשונים

ההנהגה העיראקית, וסדאם בראשה, האמינה 
שהקואליציה תפתח בתקיפה אווירית נרחבת, 

בדומה למבצע “סופה במדבר“ ב-1991. 
להערכתה המתקפה הייתה אמורה להימשך 
מספר שבועות, שרק לאחריהם יתחיל מהלך 

יבשתי בשטח עיראק. לכן הופתעה הצמרת 
המדינית והצבאית בבגדד כשהמהלך היבשתי 

החל במקביל למתקפה האווירית. 
ב-20 במרס 2003, עם שחר, נפתחה המלחמה 

במהלומה אווירית שנקראה “הלם ומורא“ 
)Shock and Awe( על אתר בקרבת בגדד. 

המהלך התבסס על מידע שהיה בידי גורמי 
המודיעין האמריקנים שלפיו סדאם ושני בניו 

שוהים בו. בפועל התברר כי המידע לא היה 
מדויק, והדיקטטור ובניו לא נפגעו. בהמשך 
ביצעו מטוסי הקואליציה תקיפות אוויריות, 

וטילי שיוט טומהוק שוגרו לעבר יעדים רבים, 
ובהם יעדי משטר, תשתית, מפקדות וכוחות, 

מערך ההגנה האווירות, משמר הרפובליקה 
וכוחות שהיו ערוכים בדרום המדינה. 

הדיווחים ציירו תמונה אופטימית, שלפיה 
העיראקים שולטים במצב, תוקפים את 
הכוחות הפולשים וגורמים להם אבדות 
רבות. המצב בפועל היה שונה לחלוטין. 

הכוחות האמריקאים השמידו כל כוח 
עיראקי שניסה לעמוד בדרכם, ולא נכנסו 

כלל לערים ולשטחים הבנויים

על פי עדויות מהצד העיראקי, התקיפות הללו 
השפיעו קשות על רוח הלחימה של הכוחות, 

שהייתה ירודה ממילא. העוצבות העיראקיות 
נפגעו בזו אחר זו והחלה עריקה מסיבית מהן, 

שגדלה בכל יום. בד בבד, ובניגוד, כאמור,  
להערכה העיראקית החלה באותו לילה מתקפה 

יבשתית של כוחות הקואליציה. 
העיראקים הניחו כי במהלך התקדמותם יתקפו 
כוחות הקואליציה ויכבשו את כל הערים בדרך, 

לשם הבטחת צירי האספקה שלהם. הנחה זו 
קיבלה חיזוק בדיווחים שונים שהגיעו לבגדד, 

על קרבות כבדים שהתחוללו בפאתי ערים אלה. 
המפקדה הכללית וההנהגה ציפו שהכוחות 

העיראקים יתקפו את הכוחות הפולשים 
מתוך הערים ויסבו להם אבדות רבות. הם היו 

משוכנעים שתכניתם להגנת ערי הדרום פועלת 
כראוי, שכן הערים נשלטו על ידי “צבא ירושלים“, 

מיליציות המפלגה, “פדאא׳י סדאם“1, בני 
השבטים ויחידות הצבא שפעלו לכאורה בתיאום 

ביניהם. הדיווחים שהגיעו לבגדד ציירו תמונה 
אופטימית, שלפיה הכוחות העיראקיים שולטים 
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במצב, תוקפים את הכוחות הפולשים וגורמים 
להם אבדות רבות. המצב בפועל היה שונה 

לחלוטין. הכוחות האמריקאים השמידו כל כוח 
עיראקי שניסה לעמוד בדרכם, ולא נכנסו כלל 

לערים ולשטחים הבנויים, מאחר שמבחינה 
לוגיסטית הם יכלו להמשיך ולהילחם עד בגדד, 

ללא תלות בצירים הקיימים לקבלת אספקה. 
בדיעבד, נראה ששלושה גורמים הביאו לניתוקם 

של ההנהגה והפיקוד העיראקיים ממציאות 
מהלכי המלחמה:

הרוסי, שבדיעבד התברר כשגוי, שלפיו מתקפת 
הקואליציה מהדרום נועדה להסחה, וכי את 

המהלך העיקרי תבצע דיביזיה 4 האמריקנית 
דרך ירדן. הדיביזיה הועברה באותה עת באוניות 

מתורכיה לעבר המפרץ הפרסי, דרך תעלת סואץ, 
והרוסים הניחו משום מה שהיא בדרכה לנמל 

עקבה בירדן, כדי שתוכל להיכנס משם לעיראק 
ממערב. 

3. הקושי של ההנהגה לשנות את תפיסתה לגבי 
אופן ניהול המלחמה. חברי ההנהגה היו שבויים 

1. מדיניות אמריקנית מכוונת של אי פרסום 
מידע על מהלכי כוחות הקואליציה. צעד שנועד, 
ואף הצליח, ליצור “ערפל קרב“ אצל העיראקים. 
2., מידע שגוי. מקור המידע העיקרי של ההנהגה 
העיראקית היה דיווחים מהשטח, הן מהמערכת 

הצבאית והן מהמערכת המפלגתית. כאשר 
עמדו הדיווחים בסתירה אלה לאלה העדיפה 

ההנהגה לקבל את גרסת המערכת המפלגתית, 
שהיתה נאמנה עליה יותר. נוסף על כך, קיבלה 

המפקדה הכללית העיראקית מידע מהמודיעין 
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באמונתם לגבי היכולת של כוחותיהם לעצור את 
ההתקדמות האמריקנית, והדיווחים השגויים 

שקיבלו התאימו לתפיסת העולם שבנו לעצמם 
לגבי מהלך המלחמה. העיראקים היו משוכנעים 

כי הקרבות שנערכו באזור נאצריה אכן עיכבו את 
התקדמות הכוחות האמריקאים בדרכם צפונה, 

וגרמו להם אבדות רבות.
בפועל, על רקע התקדמותם המהירה של הכוחות 

האמריקאיים, התגברה והתרחבה תופעת 
העריקה, הן בצבא הרגיל והן ב“צבא ירושלים“; 
כמו כן החלה בריחה של אנשי ממשל מהערים 

השונות, שהביאה לקריסת מערכות ולאבדן 
הסדר והשליטה של המשטר על הנעשה במחוזות 

הדרום. למרות מצב זה ההנהגה העיראקית 
עדיין לא הבינה את תמונת המצב ואת מהלכי 

הקואליציה בדרום, והמשיכה להאמין שזהו 
המהלך המשני ש“תקוע“ בדרום המדינה, 

עקב התנגדות הכוחות העיראקים, והאמינה, 
בהסתמך על המידע שקבלה, כאמור, מרוסיה, 
שהמהלך העיקרי של הקואליציה יתבצע דרך 

ירדן.  

המודיעין המטעה וההחלטות 
הקריטיות שקיבלה ההנהגה 

העיראקית
הגייס הדרומי של משמר הרפובליקה2 )“אל-
פתח אל-מבין“( היה אחראי על הגנת מרחב 

בגדד מכיוון מזרח, דרום-מזרח ודרום. כוחותיו 
היו פרוסים כך שיוכלו לפעול נגד הפיכה צבאית, 

מהומות במרחב השיעי ונגד איומים חיצוניים.
 מפקד הגיס, פריק )מקביל לדרגת רב-אלוף( 

רעד אל-חמדאני, הבין מתחילת המתקפה שכוח 
אמריקני ניכר מתקדם לעבר בגדד ממערב לפרת 

וכי זהו המאמץ היחידי של כוחות הקואליציה, 
והפעיל את הכוחות שתחת פיקודו בהתאם. 

אולם ההנהגה העיראקית הייתה עדיין מודאגת 
יותר מהאפשרות של איום מכיוון ירדן. זאת 

בגלל מידע שהגיע אליה ודיבר על כניסת 
שלוש דיביזיות משוריינות ודיביזיה מוטסת 

של ישראל לירדן, כדי להצטרף למאמץ הכולל 
של הקואליציה. מידע זה, שעלה בקנה אחד 

עם המידע הרוסי שכבר הוזכר לעיל, גרם לכך 
שההנהגה הקדישה פחות תשומת לב לאיום 

החמור, שהתפתח במהירות מכיוון דרום. 
גם פעילות כוחות מיוחדים של הקואליציה, 

שהסתייעו באנשי אופוזיציה עיראקיים, במערב 
עיראק הוסיפה לחשש זה, נוכח ההבנה שאלה 

פעולות הכנה למאמץ העיקרי שיבוא מכיוון ירדן.
ליצירת תמונת מצב מעוותת זו תרמו גם 

הדיווחים השקריים, שהועברו להנהגה מערי 
השדה בדרום, בצינורות מנגנון המפלגה 

ו“פדאא׳י סדאם“. אלה מסרו על ניהול קרבות 

גבורה נגד כוחות הקואליציה, שהוכו שוק על 
ירך. כאמור, סדאם העדיף להסתמך על דיווחים 

אלה שהתאימו לתפיסת עולמו, ובמקביל דחה 
את הדיווחים של הצבא ומשמר הרפובליקה, 

שהציגו תמונה פסימית לגבי התפתחות 
הלחימה. אחד ממפקדי משמר הרפובליקה 

הבכירים אף אמר לאחר המלחמה כי “המפלגה 
הרסה את הצבא“.  

הפער בין שתי המפקדות לגבי מהלכי 
הקואליציה היה לגורם מכריע בניהול המערכה 

בצד העיראקי. להערכה שגויה זו נוספה גם 
ההבנה המאוחרת של מפקדת הגיס שבמקביל 

למאמץ האמריקאי המתקדם ממערב לפרת, 
מתפתח מאמץ מקביל בעמק הפרת, וכי כוחות 

מרינס מתקדמים לעבר אל-כות גם מכיוון 
דיוואניה, במקביל למאמץ מכיוון נאצריה, מהלך 
שגרם לחשש שכוחות הקואליציה עומדים לנתק 

את דיביזיית “בגדד“ מכיוון זה.   
בשלב הזה התפתח לחץ כבד על כוחות משמר 

הרפובליקה, שפעלו דרומית לבגדד בשתי גזרות 
שונות – מזרחית לחידקל, ומערבית לפרת. 

האמריקאים גם הגבירו את לחצם לעבר חילה 
ואל-הנדיה, שמצפון-מזרח לה, שם נערכה 

דיביזיית “נבוכד׳נצר“. מפקד גיס “אל-פתח 
אל-מבין“ חשש שהאמריקאים יתקפו לאחר 

מכן לכיוון כרבלאא׳, ולכן פנה לרמטכ“ל 
משמר הרפובליקה ולממונה עליו, קוסיי )בנו 

הצעיר של סדאם(, ודרש מהם לאשר לו לשנות 
את היערכות כוחותיו – להעביר את דיביזיה 

משוריינת “אל-נדאא׳“ ממקום הערכותה 
מצפון-מזרח לבגדאד, דרומה, כדי לבלום את 

המאמץ האמריקני שממזרח לפרת, ולהעביר את 
יתרת הדיביזיה המשוריינת “אל-מדינה“ ממערב 

לנהר, כדי לבלום את המאמץ בגזרת פירצת 
כרבלאא׳. כדי לבלום את המאמץ האמריקני. אך 

אלה, לא זזו מהערכתם הראשונית, לא אישרו 
את בקשתו, ואף האשימו אותו שאינו מבצע את 

תכנית ההגנה המקורית.  
ב-1 באפריל החל כוח שריון של המרינס לתקוף 
במאמץ המזרחי את המעבר על החידקל בגזרת 

אל-נעמניה, ולמחרת חצה את הנהר, לאחר 
שהשתלט על הגשר במקום. במקביל מחץ 

כוח שריון אמריקני חטיבה ממוכנת של צבא 
עיראק, בפירצת כרבלאא׳ ודהר קדימה. החשש 
האמריקני שהעיראקים יפעילו נשק כימי נגדם, 

אם כוחותיהם יעברו קו אדום זה, התבדה. 
המצב מבחינת העיראקים היה קריטי, שכן 

האמריקנים תקפו בשני מאמצים לעבר בגדד, 
אך מפקדי משמר הרפובליקה בבגדד לא הבינו, 
גם בשלב זה, את המתרחש, ולכן לא נקטו בשום 

צעד ממשי מול האיום המתקרב. כל ניסיונותיו 
של מפקד הגיס הדרומי של משמר הרפובליקה 

עזאת אבראהים אל-דורי, סגנו של סדאם

עלי חסן אל-מג'יד

פריק-אוול סולטאן האשם אחמד, שר ההגנה

קוסיי, הממונה על משמר הרפובליקה
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לשכנע אותם להעביר אליו כוחות נוספים 
כתגבורת, לא צלחו.

ב-2 באפריל נקראו מפקד הגיס ומפקד 
הדיביזיה לרמטכ“ל משמר הרפובליקה, ותיארו 

בפניו את המצב. במהלך הפגישה נקראו רמטכ“ל 
משמר הרפובליקה ומפקד הגיס הדרומי, 

לפגישה דחופה אצל קוסיי. הייתה זו אולי 
הפגישה הקריטית ביותר מבחינת עיראק בשלב 

זה של המלחמה. בפגישה נכחו גם שר ההגנה 
סולטאן האשם, שפעל כעוזרו הצבאי של קוסיי 
להגנה על מרחב בגדד, רמטכ“לי הצבא “הרגיל“ 

ו“צבא ירושלים“, ומפקד הגיס הצפוני של משמר 
הרפובליקה.  

קוסיי פתח ואמר שסדאם הורה לו להיערך 
מיידית נגד האיום של הקואליציה הצפוי מכיוון 

ירדן, לשנע את דיביזיית “אל-נדאא׳“ מהגיס 
הדרומי לצפוני, ולהעביר לידיה את האחריות 

על הגנת חלקו הצפוני של מרחב בגדד. הוא 
אף הורה להניח שדות מוקשים מצפון וממערב 

לבגדד, כדי לעצור את הכוחות שיגיעו משם. 
לדברי מפקד הגיס הדרומי,  אל-חמדאני, 

“הדיבורים על שדות המוקשים נתנו לי את 
התחושה, שסדאם והפיקוד הבכיר עדיין חשבו 

שהם נלחמים נגד האיראנים“. הוא ניסה למחות, 
ואמר שמימוש הנחיות אלה יותיר בידו רק שתי 

דיביזיות מול הכוחות האמריקנים שתוקפים את 
בגדד מדרום, וכי התכנית החדשה עומדת בניגוד 
מוחלט למה שבאמת קורה, וצריך להיעשות. שר 
ההגנה ענה כי כך קבע סדאם, ואין להתווכח על 

כך.   
למרות זאת ביקש קוסיי לשמוע את טענותיו 
של אל-חמדאני. זה תיאר את המצב בגזרתו 

והבהיר שוב שהמאמץ העיקרי של האמריקנים 
הינו לעבר כרבלאא׳, וכי סביר שעוד באותו לילה 

הם ישתלטו על האזור ועל הגשר העובר בו על 
הפרת, ומכאן קצרה הדרך לבגדד. לאור זאת 

הציג את תכניתו להיערכות כוחותיו, והדגיש את 
הצורך לתגבר אותם.  דבריו הפתיעו את הנוכחים 

וקוסיי ביקש את התייחסות הנוכחים לדברי 
אל-חמדאני. שר ההגנה, רמטכ“לי הצבא ומשמר 
הרפובליקה דחו את דבריו, וטענו שיש לבצע את 

התכנית שקבע סדאם. האחרון אף האשים את 
חמדאני בביצוע מהלכים ללא אישור, והטיל עליו 
את האחריות לאבדות הרבות שנגרמו לכוחותיו. 

קוסיי היסס, אך בסופו של דבר הורה להעביר 
את דיביזיית “אל-נדאא׳“ לגיס הצפוני של 

משמר הרפובליקה, כפי שציווה אביו, כדי 
להגן על בגדד מול כוחות שבדיעבד לא הגיעו 

אליה כלל. הוא אף הורה על הסגת כל הכוחות 
מכרבלאא׳ לגדה המזרחית של הפרת, ובכך חתם 

על גזר דינו של המשטר. 
במהלך הדיון התקבלה ידיעה שכוח אמריקני 

תקף בכיוון גשר “אל-קאא׳ד“ )“המפקד“( 
שמצפון לכרבלאא׳ )כ-70 ק“מ מדרום-מערב 

לבגדד(. קוסיי הגיב בחשש מסוים בעוד 
שהגנרלים נותרו די אדישים. אל-חמדאני, 

שכאמור נכח במקום, סיפר כי תהה שמא הם 
נוטלים סמים ועזב את הפגישה, “כדי להילחם 
בקרבות האמיתיים שהתנהלו על גדות הפרת 
והחידקל“, בעוד סדאם והגנרלים שלו נמצאו 
לדבריו בעולם דמיוני. הדבר נראה לו כלקוח 

מתוך מעמד שבוודאי אירע בבונקר של היטלר 
לקראת סיום מלחמת-העולם השנייה. במיוחד 

הוא לא הבין כיצד הופקר גשר כה חשוב על 
הפרת, ולא חובל עוד לפני הגעת האמריקנים 
לאזור. לטענתו הוא ביקש להרסו כבר ב-23 

במרס, אך סדאם לא אישר זאת. 
ניסיון עיראקי מאוחר לפוצץ את הגשר ולהביא 

לקריסתו באמצעות מספר משאיות מלאות 
בחומר נפץ, לא צלח. כוחות של חטיבת שריון 10, 

עליהם הוטלה משימה זו, הותקפו קשות על ידי 
הכוחות האמריקאים מהאוויר ומהיבשה. 

ב-3 באפריל בשעה 06:30 דיווח אל-חמדאני 
לרמטכ“ל משמר הרפובליקה כי ההתקפה 

נכשלה, וכי הוא זקוק לתגבורת במהירות כדי 
לעצור את הכוחות האמריקנים מלעלות על 

בגדד, אך הוא לא קיבל כל תגבורת לסייע לו 
בבלימתם. הכוחות העיראקיים שנותרו במקום 

החלו לסגת לכיוון בגדד ומצאו עצמם עד 

מהרה בתחרות מול הכוחות האמריקנים, שנעו 
במהירות לעבר העיר. 

לגיס לא היו יותר אנשים, אמל“ח, וגם לא רצון 
להילחם. בשלב זה הורה מפקד גיס משמר 

הרפובליקה הדרומי לאנשי מטהו ללכת הביתה. 
בשבילם, המלחמה הסתיימה. כוחות משמר 
הרפובליקה, שמחצו את הכוחות האיראנים 
במתקפות “כרבלאא׳“ בגזרת בצרה לפני 16 

שנה, ניגפו הפעם במערכת כרבלאא׳ מול כוחות 
הקואליציה. אכן סמליות לא הייתה חסרה 

בתולדות הצבא העיראקי. 
השמדתה של חטיבת שריון 10, החטיבה 

שהעלתה את הבעת׳ לשלטון, חטיבת החוד 
של הצבא העיראקי במלחמה נגד איראן ואחת 

מחטיבות העילית של השריון העיראקי בתקופת 
סדאם, סימלה אולי יותר מכל את סופו של 

הצבא העיראקי במלחמה זו, שכונתה על ידו, 
ובצדק, “מלחמת ההכרעה“. אך בניגוד לכוונתו 

המקורית של סדאם, לא הוכרעו בה כוחות 
הקואליציה, כי אם צבאותיו ומשטרו.

הגורמים לתבוסת עיראק במלחמה זו רבים, 
ואפשר ומלכתחילה לא היה לכוחות המזוינים 

העיראקיים  סיכוי מול עוצמת כוחות 
הקואליציה.  אולם, אין ספק כי להתעלמות 

ההנהגה מתמונת המודיעין לאשורה חלק נכבד 
בתבוסה זו.  עובדה נוספת הראויה לציון היא 

תרבות הדיווח שהתפתחה תחת שלטונו העריץ 
של סדאם.  תרבות שעיקרה רצון לקלוע לדעתו 
  .של המנהיג ולרצותו ולא תרבות דיווח אמת

 
הערות

1  “צבא ירושלים“ -  צבא המבוסס על מתנדבים, 
שהוקם בעיראק בתחילת 2001 במטרה “לשחרר 
את פלסטין מהכיבוש הציוני“. “פדאא׳י סדאם“ 

– כוח שהוקם במטרה להגן על המשטר מפני 
אויבים חיצוניים ופנימיים כאחת. הוקם על בסיס 
מתנדבים “המוכנים להקריב עצמם למען סדאם“. 
2  צבא משמר הרפובליקה היה אחראי להגנת בגדד 

והמרחב שסביבה, בעוד שהצבא “הרגיל“ היה 
אחראי להגנת שאר שטחה של עיראק. צבא זה 

היה מורכב משני גייסות, צפוני ודרומי, והיה כפוף 
ישירות לסדאם באמצעות הממונה על משמר 

הרפובליקה, תפקיד שהיה מקביל לשר ההגנה, 
שהיה אחראי על הצבא “הרגיל“. קוסיי, בנו 

הצעיר של סדאם, מילא אז תפקיד זה. 
צבא משמר הרפובליקה היה אחראי להגנת בגדד   .3 

והמרחב שסביבה, בעוד שהצבא "הרגיל" היה 
אחראי להגנת שאר שטחה של עיראק. צבא זה 

היה מורכב משני גייסות, צפוני ודרומי, והיה כפוף 
ישירות לסדאם באמצעות הממונה על משמר 

הרפובליקה, תפקיד שהיה מקביל לשר ההגנה, 
שהיה אחראי על הצבא "הרגיל". קוסיי, בנו 

הצעיר של סדאם, מילא אז תפקיד זה.

פריק רעד מג'יד אל-חמדאני, מפקד גיס 
“פתח אל-מובין“

ליצירת תמונת מצב מעוותת זו תרמו גם 
הדיווחים השקריים, שהועברו להנהגה 

מערי השדה בדרום, בצינורות מנגנון 
המפלגה ו"פדאא'י סדאם". אלה מסרו על 

ניהול קרבות גבורה נגד כוחות הקואליציה, 
שהוכו שוק על ירך. סדאם העדיף להסתמך 

על דיווחים אלה שהתאימו לתפיסת 
עולמו, ובמקביל דחה את הדיווחים של 

הצבא ומשמר הרפובליקה, שהציגו תמונה 
פסימית לגבי התפתחות הלחימה
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15 למקצועות המודיעין הוקם בגלילות בהנחיית ראש אמ“ן, אלוף  בה“ד 
בשום  מסוגלים  היינו  לא  הבסיס  שבלי  ספק  לי  יריב, שהעיד: “אין  אהרון 
תרומה  תרם  הבסיס  מאתנו...  צה“ל  של  ציפיותיו  אחר  למלא  ואופן  פנים 
ניכרת להעלאת הסטנדרטים המקצועיים של המודיעין“. מפקדו הראשון 
עשורים  מספר  במשך  הקמתו,  לפני  ז“ל.  מחניימי  גדעון  היה  הבסיס  של 

התבצעה הדרכת מקצועות המודיעין בבסיסים שונים בנפרד. 

 
יולי 1954

פרוץ “עסק הביש“: חברי רשת יהודית שגייס אמ“ן נעצרו במצרים ונחקרו 
בתנאים קשים. שני ראשי התאים, ד“ר משה מרזוק ושמואל עזר, הוצאו 
רק  שוחררו  חלקם  ממושכת,  לתקופה  למאסר  נידונו  אחרים   11 להורג. 
לאחר מלחמת ששת הימים. רס“ן מאיר )מקס( בינט ז“ל, שנשלח לקהיר 
והתאבד.   - הרשת  חברי  עם  הוא  אף  אחרת, נעצר  מודיעינית  למשימה 
נפילת הרשת והויכוח סביב האחריות להפעלתה גרמו לשבר עמוק באמ"ן 

ובמערכת הפוליטית והביטחונית.

אהרן יריב. “תרם תרומה ניכרת להעלאת הסטנדרטים המקצועיים של 
המודיעין“

נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר. 
הכרזה מפתיעה

                              מנהרת הזמן

22 ביולי 1948
היה  המהלך  )ש“מ(.  הצבאי  המודיעין  שירות  כינון  על  השנייה  ההנחיה 
יגאל  אג“מ,  ראש  התנגדות  נוכח  הוקפא  אך  ביוני,  ב-30  להתחיל  אמור 
ידין. זאת עד לפרסום פקודה מטעמו על הקמת שירות המודיעין הצבאי 
והפסקת פעילות ש“י ומח' אג“מ 3 שפעלו עד אז. לצדו מוקמים “מחץ“, 

יחידת שירות ידיעות פנימי )לימים השב“כ(, ו“דעת“ )לימים המוסד(.

  אוגוסט

אוגוסט 1958
 בקיץ 1958 התייצב עולה חדש מרומניה והודיע כי הוא מרגל רומני, שנשלח
השב“כ של  מבוקר  מבצע  החל  זאת,  בעקבות  בישראל.  ריגול   למשימת 

 שבמהלכו הופעל העולה, כסוכן כפול מול המודיעין הרומני במשך
שנים רבות. הסוכן סיפק מידע רב אודות המודיעין במזרח אירופה.

 

 ספטמבר 
21 בספטמבר 1955

המדינה.  קום  לאחר  המודיעין  של  הראשון  האסטרטגי  ההתרעה  כשל 
הופתע  הישראלי  המודיעין 
מהכרזת נשיא מצרים גמאל עבד 
אמל“ח  עיסקת  על  אל-נאצר 
עם צ'כוסלובקיה.  היקף  רחבת 
הספק  הייתה  המועצות  ברית 
רצתה  לא  אך  בעיסקה,  בפועל 
להצטייר כמתערבת במזה“ת. בין 
הציוד המתקדם שהעביר ידיים: 
טנקים,  מאות  מטוסים,   270
תותחים ונגמ“שים. לעיסקה היו 
מאזן  על  משמעותיות  השלכות 
הכוחות האזורי והיא הייתה בין 
הסיבות המרכזיות למבצע קדש 

ב-1956.

גדעון מיטשניק
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יוכי ו' 

          

5 ביוני 1967, שבע בבוקר. אני ניגשת בהיסוס 
רב לרס“ר המדור ומבקשת: “אולי אני יכולה 

לצאת עכשיו במקום בשמונה?“. “למה“? 
מגיעה התשובה הרועמת. “יוסי, המילואימניק, 

יוצא ברכב שלו ומוכן לקחת אותי לתל אביב 
ומשם אקח אוטובוס הביתה“. “אין בעיה“, 
מחייך הרס“ר, “אבל מי שיוצא קודם חוזר 

קודם“. טוב, נו, למה אפשר לצפות מרס“ר. אני 
מאושרת שהסכים. היחידה נכנסה לכוננות ביום 

העצמאות ורק היום - אחרי 20 יום של עבודת 
משמרות מפרכת שלא הותירה זמן אלא לשינה - 

הגיע תורי לצאת לחופשה בת שמונה שעות.

שנינו, הרס“ר ואני, חפים מכל ידע על העומד 
להתרחש.

לא עבר זמן רב ומצאתי עצמי ליד קולנוע אלנבי 
בתל אביב. אני מגיעה לתחנת האוטובוס 

ונתקלת בהודעה מוזרה ביותר: “לרגל המצב הקו 
בוטל“. אין ברירה. אני מתחילה לצעוד לעבר דרך 

פתח תקווה, למשרד של אבא. הוא כבר יקפיץ 
אותי הביתה במכונית.  

בדרך אני נתקלת בעוד תופעות “מוזרות“: 
שקי חול בפתחי חדרי מדרגות, אנשי הג“א 

בכל מקום. “מה קורה כאן“? אני שואלת את 
עצמי. ובעודי תוהה על המתרחש הגיע השיא - 

צפירת אזעקה. אנשי הג“א מתרוצצים, שורקים 
במשרוקיות, צועקים ומקפידים שכולם ייכנסו 

לחדרי המדרגות הממוגנים.  

ואני? אני בטוחה שבעודי עֵמלה על פענוח מהלכי 
האויב, עמי שלי, איך אומרים, “ירד מן הפסים“. 

וממשיכה לצעוד לעבר דרך פתח תקווה. אנשי 
הג“א רואים חיילת במדים צועדת בנחישות 

ומניחים כי היא יודעת לאן היא הולכת ולמה.

והנה משרדו של אבא. אני נכנסת, שממה. אין 
איש. “איפה כולם?“ לא ברור.  

לפתע נשמעת צפירה נוספת - צפירת ההרגעה - 

ועובדי המשרד מתחילים לצאת מן המקלט.  אני 
רצה אל אבא ומספרת לו בהתרגשות “קיבלתי 

חופש“.  אבא מסתכל עלי בתמיהה: “אבל 
המלחמה התחילה. איך נתנו לך לצאת“? “נתנו“, 
אני עונה בנחישות, “קח אותי הביתה“. “את לא 
צריכה לחזור מיד לבסיס“?  “אמרתי לך. נתנו לי 

שמונה שעות“. אבא נכנע.

בבית אימא רק רואה אותי ומתחילה לבכות. 
“מה יהיה? יש מלחמה“. ומיד אחר כך התשובה 
הניצחת לכל משבר: “בואי תאכלי משהו“. אבא 

חוזר ומביע, בשקט, את דעתו - שאני חייבת 
לחזור מיד לצבא. אימא מתקוממת: “קודם 

שתלך ותגיד שלום לסבתא“.

אני בבית האבות של סבתא. המהומה רבה. כל 
הזקנים והזקנות עטים על ה“מציאה“ - חיילת, 

מקור אמין למידע. “מי התחיל במלחמה“? 
“המצרים“. “ואיפה המלחמה“? “אצלם“. תמיד 

אמרו לי שצריך לשמור על שלוות נפשה של 
סבתא. 

בשלב זה אני מתחילה לחשוב שכדאי לשמוע 
לאבא ולחזור לבסיס. אבל לאימא יש עוד רעיון: 

“לכי להגיד שלום לאחיך הקטן בבית הספר“. 
ואני הולכת.  

בית הספר הוא אותו בית ספר שבו למדתי, וחלק 
מהמורות עדיין זוכרות אותי. אני פוגשת את 

אחי, נפרדת ממנו כאילו בעוד רגע אצא לחזית, 
ופונה ללכת. אבל לא. לא נותנים לי לצאת. 

המורות עטות עלי עם חבילות ענק של מכתבים. 
“הילדים כתבו ועכשיו, כשהמלחמה התחילה, 
למי נשלח את המכתבים? קחי והעבירי אותם 

לחיילים המשרתים אתך“. אני מנסה להתחמק, 
להסביר שדרכי לא בדיוק לחזית. כלום לא עוזר. 

אני יוצאת עם מעטפת ענק ובה המכתבים.

אני משערת שכמה מהחיילים ששירתו באותה 
תקופה במפקדה עוד זוכרים את המכתבים, ואיך 

 .נדנדתי להם שיענו עליהם

  במה

איך פגשתי את 
המלחמה

           

נתיב חיי 47 שנים למלחמת ששת הימים
דברים שנשאה חסיה גורב, גמלאית נתיב, 

בערב שנערך לגמלאי נתיב במלון סיטי בתל 
אביב במרץ 2014

אני נמנית על הגמלאים

גויסתי לנתיב בשנות החמישים

היינו בין החורשים, הזורעים

וגם זכינו להיות בין הקוצרים.

עבודתנו נעשתה בהסתר, במחשך

למען אחינו מעבר למסך.

אספנו כל פרט על כל יהודי

כאילו היה רק הוא יחידי.

כל מפגש עם יהודים תוכנן כמבצע

ביודענו שהוא מהווה סכנה.

היהודים השתוקקו למידע על ישראל

ומה נעשה למענם בתבל.

המניע שלנו היה האמונה

בחשיבות היעד, גודל המשימה

וזה נתן הכוח על מכשולים לגבור

ובמנהרת החושך לראות את קצה האור.

עובדי נתיב נבדלו מהיתר שעשייתם 

תרמה ליהלום הכתר

הם ראו במלאכתם דבקות בשליחות

להימנות על נתיב נחשבה אז לזכות.

נתיב פעל לאורך כל השנים

במבצעים אין ספור שתוכנם עלומים

ונתיב יפאר בדפים מזהירים

את תולדות העם ודברי הימים.

וכל אחד הוסיף בשעתו

תרומה גדולה למען עמו.

נתיב יכול לשאת בגאון

הזכות להגדיל העם במיליון

זו תרומה כבירה, זו תרומה רבת ערך

וזה לא סוף פסוק ולא סוף הדרך.

ודווקא כעת כשהמצב לא יציב

חייב להמשיך ולפעול עוד נתיב

כי אין כמוהו מנוסה ומוכשר

להבין את היום ולבנות המחר.

ולכל המעורבים העוסקים במלאכה

נאחל שיזכו להרבה הצלחה.

נכתב בלב נפעם   
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סאדאת  יוזמת 
מפברואר 1971: 
האומנם החמצה?

ד"ר מאיר בוימפלד  | אל"ם )מיל'(, שירת בתפקידי מחקר ושדה בחיל המודיעין ובתפקידי מחקר, 
הדרכה ואכוונת איסוף במוסד. דוקטורנט בהיסטוריה באוניברסיטת חיפה 

 חוקרי התקופה שקדמה למלחמת יום הכיפורים חלוקים באשר ליכולתה 
של ישראל דאז להגיע להסכם מדיני עם מצרים. מה המקור לנוקשות מול 

סאדאת ועד כמה היטיב המודיעין לעמוד על כוונותיו?

שאלת השאלות המעסיקה את חוקרי התקופה 
שקדמה למלחמת יום הכיפורים היא האם ניתן 

היה להגיע, או עד כמה היינו קרובים, להסדר 
מדיני, חלקי או כולל, בין מצרים וישראל, 

שהיה עשוי למנוע או לדחות את המלחמה? 
במאמרו מגיליון 67 של מבט מל"ם, ע' 17-14, 

נדרש פרופ' משה שמש לשאלה ותשובתו חד 
משמעית: אכן כן. וזאת אילו נענתה ישראל 

ליוזמתו של נשיא מצרים אנואר סאדאת 
להסדר חלקי בתעלה, כפי שנענתה לאחר 

המלחמה, בספטמבר 1975. 
לדברי שמש, לאחר עלייתו לשלטון עשה 

סאדאת תפנית אסטרטגית בעלת החשיבות 
מכרעת - העלאת יוזמתו המדינית מפברואר 

1971, שבה קבע פרמטרים להסדר חלקי באזור 
התעלה, כשלב ראשון בדרך להסכם שלום עם 
ישראל. זו לא אותרה על ידי המודיעין ונעלמה 

מעיני מעריכי אמ"ן, בשל הדימוי השלילי של 
סאדאת בעיניהם. דימויו זה של סאדאת חלחל 

להערכותיה של הצמרת המדינית הישראלית, 
והעיב על הערכת יוזמתו המדינית. יתר על כן, 
טוען שמש, טעותו של אמ"ן באשר לסבירות 

המלחמה ב-1973 מקורה, בין השאר, באי הבנה 
או בהערכה שגויה של התפנית הנ"ל. אין ספק 

שהערכתו השלילית של המודיעין לגבי מנהיגות 
סאדאת  וכושרו האינטלקטואלי, תרמה לחוסר 

האמון שרחשה הצמרת הישראלית ליוזמתו 
המדינית ולמאמציו המדיניים מול האמריקאים. 

במאמר של שמש פורטו עיקרי הצעתו של 
סאדאת; ההתנגדות הישראלית לכל הסדר חלקי 
באזור התעלה, בשל קשירתו לביצוע החלטה 242 
לפי הפירוש הערבי, שמשמעותו נסיגה לקווי ה-4 
ביוני 1967; ומסקנת סאדאת מאוקטובר 1971, 

כי התהליך המדיני הגיע למבוי סתום והדרך 
היחידה לשבור את הקיפאון היא יוזמה צבאית. 

שמש מציין כי יוזמת סאדאת מה-4 בפברואר 
1971 הייתה ביטוי לתפנית במדיניות מצרים, 

פריצת דרך בתפיסה הערבית לפתרון הסכסוך. 
מה שמחזק גישה זו הוא תשובתה המפתיעה של 
מצרים לתזכיר יארינג מ-8 בפברואר 1971, שבה 
הובעה נכונות לסיום מצב המלחמה ולשלום עם 

ישראל תמורת התחייבות ישראלית לנסיגת 
כוחותיה מסיני ומרצועת עזה. אולם תשובת 

ישראל לתזכיר יארינג מ-26 בפברואר הושפעה 
מדימויו של סאדאת בעיני קברניטי ישראל, 

שבדומה למודיעין לא קישרו בין יוזמתו מ-4 
בפברואר לבין תשובתו ליארינג, ולא הבינו כי 

חלה תפנית אסטרטגית במדיניותו. על גודל 
ההחמצה הישראלית בעניין ההסדר החלקי 

ניתן ללמוד מהסכם הביניים שנחתם בין ישראל 
ומצרים לאחר מלחמת יום הכיפורים )ב-4 

בספטמבר 1975(, שסעיפיו זהים בעקרונותיהם 
לסעיפי יוזמת סאדאת מפברואר 1971. 

לסיכום, שמש וחוקרים אחרים קובעים כי 
בפרספקטיבה היסטורית של הסכם השלום 

עם מצרים והתקופה שלאחריו, יוזמת סאדאת 
מפברואר 1971 נראית אמינה מכפי שהוערכה 

לפני יוזמת השלום שלו, ואפילו אחרי המלחמה. 
דבריו על הסדר מדיני, ואפילו על רצונו בשלום, 
שיקפו החלטה של מנהיג בעל עצמאות החלטה 

וכושר מנהיגות. בשל מדיניותה הנוקשה, ישראל 
החמיצה הזדמנות להגיע להסדר. אפשר כי 

לו הייתה נענית לו, הייתה נמנעת מלחמת יום 
הכיפורים. 

על הדברים הללו אני מבקש להעיר: 
האם ישראל אכן דחתה את יוזמתו של סאדאת 

מפברואר 1971? לפני נאומו הפומבי יזם 
סאדאת גישוש חשאי מול הנציג האמריקאי 

בקהיר, דונלד ברגוס, באמצעות איש קשר 
מטעמו - הגנרל )בדימוס( עבד אל-מונעים 
אמין. סאדאת הציע, באופן בלתי-פורמלי, 

הסדר חלקי בתעלת סואץ ברוח רעיונותיו של 
דיין מספטמבר 1970: נסיגה )ישראלית( ודילול 

)מצרי( הדדיים של כוחות שני הצדדים לעומק 
40 ק"מ מהתעלה, וניהול משא ומתן על הפסקת 

אש ארוכה. לאחר לבטים רבים בצד הישראלי, 
הורתה ראש הממשלה גולדה מאיר ב-2 

בפברואר לשגריר ישראל בארה"ב דאז, יצחק 
רבין, להודיע ליועץ האמריקאי הנרי קיסינג'ר 

שאם הנשיא ריצ'רד ניקסון אינו שולל זאת, “...
אנו מוכנים לתת תשובה למצרים, באמצעות 

האמריקאים, שאנו מסכימים להיכנס עם 
המצרים לבירור הצעתם".1  

בנאומו ב-4 בפברואר, שהיה בבחינת חשיפה 

גולדה מאיר הייתה משוכנעת כי 
הצהרת סאדאת שיימנע מפתיחה באש 

למשך 30 יום, כמוה כאיום בחידוש 
המלחמה ב-7 במרס 1971. כפי שאמרה 

בראיון לרשת NBC, “סאדאת רוצה 
שנתחיל לסגת, אף ללא הסכם שלום".

אנואר סאדאת. "ויתור על קו 
בר-לב כלל אינו מצוי בחישוביי"
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פומבית ראשונה ליוזמת הגישוש החשאית 
שנקט, חזר בו סאדאת מחלק מהסכמותיו: הוא 

הביע נכונות להאריך את הפסקת האש ב-30 יום 
בלבד, בתוך פרק זמן זה  יהיה על ישראל לסגת 

מהגדה המזרחית של התעלה, וזאת “כשלב 
ראשון בלוח הזמנים שייקבע לקראת ביצוע 

שאר סעיפי החלטת מועצת הביטחון". אם אכן 
יתבצע הדבר, נאמר בנאום, מצרים תהיה מוכנה 

לגשת לטיהור תעלת סואץ כדי לפתחה מחדש 
לשיט בין-לאומי לשירות הכלכלה העולמית. 

גולדה מאיר הייתה משוכנעת כי הצהרת סאדאת 
שיימנע מפתיחה באש למשך 30 יום, כמוה 

כאיום בחידוש המלחמה ב-7 במרס 1971. כפי 
שאמרה בראיון לרשת NBC, “סאדאת רוצה 

שנתחיל לסגת, אף ללא הסכם שלום". 
אף על פי כן נתנה מאיר אור ירוק לבירור ההצעה 
המצרית, ובהודעה המדינית שמסרה בכנסת ב-9 

בפברואר ציינה כי “ישראל מוכנה היום, כבעבר, 
לדון עם מצרים על הסדרים לפתיחת התעלה, גם 

בנפרד מסעיפים אחרים".2

פערים יסודיים בין עמדות שני 
הצדדים

חרף מה שנראה כנכונות עקרונית הדדית, ולו 
פורמלית, להתקדם במסלול ההסדר החלקי 

בתעלה, ניכרו כבר בתחילת הדרך פערים 
יסודיים בין עמדות שני הצדדים. בעיני ישראל 

 )partial agreement( "דובר על “הסדר חלקי
להפרדה ולדילול של כוחות צבאיים בקו המגע, 

 ,)special agreement( "או על “הסדר מיוחד
הגדרה שנועדה להדגיש את היותו נבדל, עומד 
בפני עצמו ואינו כולל שום התחייבות הקשורה 
בהסכם שלום כולל. מצרים התייחסה להסדר 

לפתיחת התעלה לשיט כאל “הסדר ביניים" 
)interim agreement(, וראתה בו שלב 
ראשון בדרך להסכם שלום כולל, שיתבסס 

על יישום החלטה 242 לפי הפרשנות הערבית, 
קרי נסיגה מוחלטת של ישראל לגבולות ה-4 
ביוני 1967. ישראל גם עמדה על כך שמצרים 

תתחייב להסכם אי-לוחמה בתמורה להסכמתה 
לסגת מהתעלה ומקו בר-לב, אך סאדאת היה 

מוכן להתחייב, לכל היותר, להארכה מוגבלת 
של הפסקת האש. האמריקאים, ובכללם ראשי 
מחלקת המדינה, וויליאם רוג'רס וג'וזף סיסקו, 

שהובילו באותה עת את מדיניות ארה"ב במזרח 
התיכון, העריכו כי ניתן יהיה לגשר על הפערים 

בין הצדדים. 
בצד הישראלי ניטש במהלך 1971 ויכוח נוקב 

בסוגיית ההסדר החלקי, שהיה הנושא המדיני 
המרכזי על סדר יומה של  הממשלה; תחילה 

במסגרת תגובה על ההצעה המצרית, ובהמשך 
במסגרת התייחסות ל"רעיונות סיסקו" - הצעת 

ארה"ב להסדר חלקי בתעלה, שהוגשה לישראל 
ב-6 במרס 1971. ראש הממשלה והשרים ישראל 

גלילי ויגאל אלון )בתמיכת הרמטכ"ל חיים 
בר-לב(, גילו נכונות לשלם מחיר מסוים. המחיר 

כלל נסיגה של 8-7 ק"מ מהתעלה וכן ויתור על 
העיקרון שלא תהיה נסיגה ללא הסכם שלום ועל 

משא ומתן ישיר בין הצדדים. בתמורה להמשך 
בלתי מוגבל של הפסקת האש, סיכוי להגיע 

לרגיעה ביטחונית ופתיחת תהליכי נורמליזציה 
באזור התעלה. גישתם שיקפה את החשדות 
העמוקים בכוונותיו של סאדאת; את החשש 

מהסיכונים שישראל תיטול על עצמה אם תיסוג 
מהתעלה ותפנה את קו המעוזים; את הכוונה 

להסתפק בנסיגה מינימליסטית מהתעלה 
באופן שיאפשר לישראל לפקח על הנעשה 

באזור ולחזור תוך ירי לשטח שפונה במקרה 
של חידוש האש מצד המצרים; את ההתעקשות 

על התחייבות מצרית להפסקת אש קבועה ועל 
התנגדות לחציית הצבא המצרי לצד המזרחי של 

התעלה; את ההתנגדות לכל זיקה בין ההסדר 
החלקי להסדר הקבע, וקל וחומר להתייחסות 

להסדר החלקי כשלב ראשון בהסכם שלום כולל. 
לעומתם, בראש תומכי ההסדר החלקי בתעלה 

עמדו שני האישים שהובילו את ישראל אך 
לפני 4 שנים לגדול שבניצחונותיה – משה דיין 

ורבין. אלה סברו כי הסיכון הביטחוני הכרוך 
בנסיגה מהתעלה לעומק 40-30 ק"מ )עד פתחי 

המעברים( הינו נסבל, ועדיף על עימות עם 
ארה"ב ועל הסיכון שמצרים תחדש את האש. 

דיין אף העריך שתעלת סואץ פתוחה לשיט 
עדיפה למניעת מלחמה על פני מערך הביצורים 

והמכשולים של קו בר-לב. 
בשלהי 1971 ידם של מתנגדי ההסדר החלקי 

הייתה על העליונה. ואף על פי כן, בביקורה של 
גולדה מאיר בוושינגטון בדצמבר 1971, היא 

הציגה לקיסינג'ר שורה של ויתורים מהותיים 
ונסיגה מעמדות קודמות של ישראל בנושאי 
הליבה של ההסדר החלקי, שגיבשה עם דיין 

וגלילי. הויתורים כללו נכונות לנסיגת צה"ל עד 
לפתחי מעברי המתלה והגידי ממערב, הסתלקות 

מהתביעה להפסקת אש בלתי מוגבלת, הסכמה 
לחציית שוטרים מצריים את התעלה, הסכמה 

לדחיית התביעה לשיט ישראלי בתעלה עד 
לחתימת הסכם הקבע, וכן הסכמה לנוסח שיבטא 
זיקה בין ההסדר החלקי לבין החלטה 3242. תקצר 

היריעה מלפרט כאן מדוע נגנזה יוזמה זו, ולא 
נוצלה לקידום המגעים בין שני הצדדים.

מה ידע המודיעין הישראלי על יוזמת 
סאדאת

אשר לשאלה מה ידע המודיעין הישראלי וכיצד 
העריך את יוזמתו של סאדאת מ-4 בפברואר 

1971: ראש אמ"ן אהרון יריב לא היה מודע 
לדיאלוג החשאי שהתנהל בתיווך אמריקאי 
על הסדר חלקי בתעלה, והופתע מנאומו של 

סאדאת. אף על פי כן הוא תמך בבדיקת היוזמה 
שהציג הנשיא המצרי, ובדיון פורום המטכ"ל 

שנערך ב-8 בפברואר 1971 אמר: “איננו יכולים 
להוציא מכלל חשבון שאולי יש משהו מהותי 
בעניין. אני חושב שיכול להיות... ברגע שהוא 

)סאדאת( מסכים לעסקה שפותחת את התעלה 
ונותנת אפשרות לישראל להישאר בסיני )...( 

בתנאים של הפסקת-אש, או הוא נכנס למשא 
ומתן והוא יהיה מוכן לזה, גם בשבילו זו סכנה.... 

מצרים של נאצר אמרה ארבע שנים שאין 
פתיחת התעלה אם היהודים יושבים בסיני. 

לכן, למרות שאני חושב שהנימוקים )המצריים( 
הם תכסיסיים, יכול להיות שיש יותר מזה, ויש 
פה ושם רמזים בשטח שהם לא מספיק חזקים 

בראש תומכי ההסדר החלקי בתעלה עמדו 
שני האישים שהובילו את ישראל אך לפני 
ארבע שנים לגדול שבניצחונותיה - משה 
דיין ורבין. אלה סברו כי הסיכון הביטחוני 

הכרוך בנסיגה מהתעלה לעומק 40-30 ק"מ 
)עד פתחי המעברים( הינו נסבל, ועדיף 

על עימות עם ארה"ב ועל הסיכון שמצרים 
תחדש את האש

גולדה מאיר. הציגה לקיסינג'ר שורה 
של ויתורים מהותיים בנושאי הליבה 

של ההסדר החלקי 
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להגיד שזה לא רק תכסיס. כדאי לברר זאת".4  
דברים דומים אמר יריב לאנשי המחקר של 

אמ"ן: “אולי יש כאן מהות... בא עכשיו סאדאת 
ומוכן שישראל תישאר בסיני. זה תקדים... יכול 

מאד להיות שהוא באמת בודק אפשרות להסדר 
כלשהו שיוציא אותו מהבוץ".5 

אנשי המחקר סברו שמדובר בתכסיס שמעניק 
לסאדאת מרחב תמרון מדיני ומסבך את ישראל. 

לפי עמוס גלבוע, יריב התחבט רבות בשאלה 
מה עומד מאחורי הודעת סאדאת על היוזמה 

לפתיחת התעלה. את התלבטויותיו הציג, כאמור, 
בפני צמרת צה"ל והדרג המדיני, והמסר העיקרי 
שהעביר אליהם - “כדאי לברר האם זה תכסיס 

או מהות".
כעבור מספר ימים, כותב גלבוע, התגבשה 

הערכתו של יריב שמדובר בגימיק של סאדאת, 
החותר לשפר את העמדה התכסיסית הפוליטית 
של מצרים במהלכים המדיניים. מה שדחף אותו 

להערכה סופית זו היה, לפי גלבוע, ראיון סאדאת 
ל"ניוזוויק", שבו הסביר כי על ישראל לסגת עד 

אל-עריש, ואז הוא יפתח את התעלה לשיט.6 
בראיון, שפורסם ב-15 בפברואר 1971, אמר 

סאדאת כי הנסיגה הנדרשת מישראל, במסגרת 
הסדר חלקי לפתיחת התעלה, היא עד קו הנמצא 
מעבר לאל-עריש )רוב שטח סיני, עד קו המרוחק 

כ-150 ק"מ מתעלת סואץ(. “ויתור על קו בר-
לב", ציין סאדאת באותו ראיון, “כלל אינו מצוי 

בחישוביי".7 
יוזמתו של סאדאת לא “נעלמה" אפוא מעיני 

מעריכי אמ"ן. המודיעין הישראלי, גם אם חתר 
לבחון לעומק ולהבין את תכניה וכוונותיה של 

היוזמה, לא יכול היה שלא להתייחס בחשדנות 
ובחוסר אמון למסרים המעורפלים ואף 

הסותרים ששיגר הנשיא המצרי לעבר ישראל. 
זאת גם בהתחשב באילוצים הפנימיים והבין-

ערביים שבמסגרתם פעל סאדאת.
רעיון ההסדר החלקי המשיך לרחף בחלל 

המגעים המדיניים למציאת הסדר במזרח 
התיכון. זאת גם לאחר דעיכת רעיונות סיסקו 

באוקטובר 1971, בעקבות היוזמה הסובייטית 
לקדם תכנית להסכם שלום כולל וכפוי מצד שתי 
מעצמות העל, ללא שיתוף השחקנים המקומיים. 
מחלקת המדינה ניסתה להחיותו בתחילת 1972, 

במסגרת “שיחות הקירבה" שיזמה בהסכמת 
שני הצדדים, אבל אלה לא יצאו אל הפועל. 
הסיבה: את המדיניות האמריקאית במזרח 

התיכון הוביל הנרי קיסינג'ר, שכמו הסובייטים, 
התנגד למתכונת שיחות זו. לאחר סילוק הכוחות 
הסובייטיים ממצרים ביולי 1972 ניסה קיסינג'ר 

ליישם את ההסדר החלקי בתעלת סואץ 
כשלב ראשון בתפיסת ההסדר הכולל שגיבש 
- “ריבונות )על סיני למצרים( תמורת ביטחון 

)נוכחות צבאית ומודיעינית בסיני לישראל(" 
במסגרת שיחותיו עם חאפט' אסמאעיל 
ב-1973, אבל מצרים וישראל דחו אותה.

מתברר כי לא דימויו של סאדאת כמנהיג חלש 
)על אף שמעמדו מבית, לפחות ב-1971, היה 
מעורער(, או ההערכה השלילית של המודיעין 

לגבי כושרו האינטלקטואלי, הם שהביאו לחוסר 
האמון שרחשה כלפיו ההנהגה בישראל. אכן 

שרר אי-אמון בסיסי בכוונותיו של נשיא מצרים, 
אבל מקורו בדרכו הפתלתלה להעביר מסרים 

סותרים, שגרמה לטשטוש, לערפול ולאי-הבנה 
של עמדותיו לאשורן.8 בירושלים לא אהבו את 

ניסיונותיו לפלס דרך לוושינגטון ולהגיע להבנות 
מדיניות עם ארה"ב מאחורי גבה של ישראל, 

בעודו מביע זלזול בעמדותיה של ישראל ובמידת 
עצמאותה. כך גם עמידתו הנוקשה על עמדותיו 

בנושאי ההסדר החלקי השנויים במחלוקת 
)עומק הנסיגה הישראלית, חציית הצבא 

המצרי לגדה המזרחית, משך הפסקת האש, 

אופן הפיקוח על ההסכם, והזיקה בין ההסדר 
החלקי להסדר הקבע(, בעודו מצפה לויתורים 

נוספים שארה"ב תחלץ למענו מישראל, בלי 
שיידרש לוויתור כלשהו. יתר על כן, הקצנת 

עמדותיו ככל שחלף הזמן, כמו למשל דרישתו 
לחציית 750 חיילים לגדה המזרחית של התעלה 
במקום 50 חיילים, כפי שדרש תחילה, או נסיגת 

ישראל לקו אל-עריש - ראס מוחמד במקום 
עד קו המעברים. הייתה גם חשדנות עמוקה 
שנבעהמהמשך תהליכי ההתעצמות ובניית 

האופציה הצבאית המצרית, תוך שיתוף פעולה 
גובר עם ברית המועצות. והיה גם הדיסוננס 

החריף בראייתה של ישראל, בין תדמיתו כנשיא 
חלש וחסר כריזמה שהצהרותיו )למשל בעניין 

“שנת ההכרעה" או נכונותו להקריב מיליון 
חיילים במלחמה עם ישראל( נשמעו חלולות 

ופופוליסטיות, לבין החלטותיו הנחרצות שהעידו 
על יכולת מנהיגותו ועל שליטתו במצב – כמו 

סילוק מתנגדיו מבית במאבק על השלטון, 
יוזמתו להסדר התעלה, ובהמשך, גירוש הכוחות 

הסובייטיים ממצרים.
ככלל, ראוי להתייחס להשפעת המודיעין על 
הקברניטים, בעיקר בכל הקשור לתהליכים 
מדיניים, באופן מדוד ומאוזן. המודיעין לא 

היה בסוד העניינים בשורה ארוכה של מהלכים 
שהיו קשורים להסדר החלקי. מנגד, ניזונה  

ההנהגה המדינית ממקורות מידע רבים שלא 
עמדו לרשות המודיעין, ובראשם גורמי הממשל 

האמריקאי, שגרירויות ישראל בוושינגטון, 
באו"ם ובמדינות נוספות; גורמים דיפלומטיים 

זרים שהעבירו מידע לישראל, לאו דווקא 
בצינורות מודיעין; שליחים ומתווכים שניהלו 

מגעים חשאיים מטעם קברניטי ישראל או 
ביוזמת גורמים זרים )נשיא רומניה צ'אושסקו, 

הקנצלר ברנדט, הנשיאים האפריקאיים, השאה 
האיראני ועוד(. המודיעין, ואמ"ן בעיקר, היה 

רק אחד משורה ארוכה של גורמים שמסרו 
מידע והערכות בהתייחס למציאות המדינית-

ביטחונית, ולא תמיד חלחלו הערכותיו להנהגה 
הישראלית, בעיקר בתחומים המדיניים 

)בנושאים הצבאיים המצב היה שונה(. גולדה, 
דיין וגלילי הקפידו לקרוא הן את החומר 

המודיעיני ממקורות הצמרת והן את חליפת 
המברקים המדיניים של משרדי ראש הממשלה 
והחוץ. בהתבסס על כך הם גיבשו הערכות משל 

עצמם, שלא תמיד עלו בקנה אחד עם אלה של 
המודיעין.

הפערים בין הסדר הביניים ליוזמת 
סאדאת

יש הסבורים שהסדר הביניים, שנחתם בין 
ישראל ומצרים ב-1 בספטמבר 1975, מעיד על 

גולדה מאיר. הציגה לקיסינג'ר שורה 
של ויתורים מהותיים בנושאי הליבה 

של ההסדר החלקי 

יוזמתו של סאדאת לא "נעלמה" אפוא
 מעיני מעריכי אמ"ן. המודיעין הישראלי, 

גם אם חתר לבחון לעומק ולהבין את 
תכניה וכוונותיה של היוזמה, לא יכול 

היה שלא להתייחס בחשדנות ובחוסר 
אמון למסרים המעורפלים ואף הסותרים 

ששיגר הנשיא המצרי לעבר ישראל

ניקסון. העביר 
לישראל התחייבויות 

שעמדו בסתירה 
לתכנית רוג'רס
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גודל ההחמצה הישראלית נוכח יוזמת סאדאת, 
שכן קיימת זהות עקרונית בין שני ההסכמים 
)שלום צודק לפי החלטה 242, ישראל תיסוג 

למרחק 40-30 ק"מ שיכלול את מעברי המתלה 
והגידי, הצבא המצרי יתקדם 10 ק"מ מזרחית 

לתעלה, השטח ממנו תיסוג ישראל יהפוך 
לאזור חיץ(. במסמך שהעביר סאדאת לארה"ב 

ב-4 ביוני 1971, שביטא את העמדה המצרית 
הסופית והמוסמכת בעניין הסדר הביניים, נכללו 

כמה סעיפים חשובים שלא הופיעו בהסדר 
מ-1975:

א. בסעיף 1 דובר על התחייבות ישראלית, כבר 
במסגרת ההסדר החלקי, להשלים את הנסיגה 

אל הגבול הבין-לאומי בין מצרים לפלסטין 
)תנאי זה, הקושר את ההסדר החלקי להסדר 

הקבע, הופיע כמעט בכל התבטאויותיו של 
סאדאת בעניין(. 

על פי סעיף 7, הסדרי הנסיגה החלקית  ב. 
אמורים היו להביא להפסקת אש בת ששה 

חודשים, שבמהלכם יקבע נציג האו"ם את לוח 
הזמנים להמשך הנסיגה הישראלית )מחתימת 

הסדר הביניים ב-1975 עד לחתימת הסכם 
השלום עם מצרים עתידות היו לחלוף כארבע 

שנים(.
עוד נאמר באותו סעיף כי נציג האו"ם יקבע  ג. 

את לוח הזמנים הנדרש ליישום כל חלקיה 
ותנאיה של החלטת מועצת הביטחון 242 

ונסיגת ישראל מכל השטחים הערביים 
הכבושים )כלומר, לא דובר על הסדר נפרד 

מצרי-ישראלי, אלא על הסדר ערבי-ישראלי, 
נוסח שלא הופיע אפילו בהסכם השלום 

שנחתם עם ישראל, שם נאמר: מצרים וישראל 
מזמינות את הצדדים הערביים האחרים 
לסכסוך זה להצטרף לתהליך השלום עם 

ישראל(.9 
היו אפוא הבדלים, אפילו מהותיים, בין ההסדר 
החלקי/ביניים שסאדאת היה מוכן לקבל לפני 

המלחמה, לבין זה שקיבל אחריה. מתווה ההסדר 
שקיבל ב-1975 היה קרוב למתווה ההסדר 

החלקי שבו רצתה ישראל לפני המלחמה. לא 
נכללו בו שלושה העקרונות שעליהם לא היה 

מוכן סאדאת להתפשר כמלוא הנימה לפני 
המלחמה: קבלת התחייבות ישראלית מוקדמת, 

מראש, במסגרת ההסדר החלקי, לנסיגה לקווי 
4 ביוני 1967; התנגדות להסדר נפרד מצרי-
ישראלי; וניהול משא ומתן ישיר עם ישראל.

לרתום את ארה"ב לצדו
ככלל אני סבור שעל ניתוח ההתרחשויות של 

1971 להתבסס על המידע שהיה מונח אז בפני 
מקבלי ההחלטות, ועל הבנתם את המציאות 

בזמן אמת, ולא בדיעבד, בפרספקטיבה 

המביאה בחשבון אירועים שקרו בהמשך הדרך 
כמו מלחמת יום הכיפורים וחתימת הסכם 

השלום בין מצרים וישראל. הגם שמדינאים 
נדרשים לצפות קדימה ולתכנן מהלכים מראש, 

מן הראוי לשפוט את החלטותיהם, הישגיהם 
וכישלונותיהם, בהתייחס למציאות של תקופתם 

ולתמונת המצב שעמדה לנגד עיניהם.
נטען כי ההנהגה והמודיעין הישראליים לא 

הפנימו את התפנית האסטרטגית שחלה 
במדיניות המצרית עם עליית סאדאת לשלטון. 
אמנם, אין ספק כי סאדאת אכן החליט לבחון 

את פוטנציאל האופציה המדינית להשגת 
מטרותיו )במקביל לשימור ולפיתוח האופציה 

הצבאית, שאותה לא זנח בשום שלב(, באמצעות 
ארה"ב, שלה ייחס השפעה מרחיקת לכת 

על ישראל. אך זאת, בלי לוותר על יסודותיה 
הבסיסיים של הגישה הנאצרית, שבעיניו דרך 

יישומה היא שכשלה, לא יסודותיה. על פי 
גישה זו, עצם קיומה של ישראל באזור כרוך 

בעוול היסטורי לערבים, מהווה אתגר ואילוץ 
פוליטי-אסטרטגי לעולם הערבי ולאינטרסים 

של מצרים. על כן סאדאת היה מוכן לאמץ, 
ברובד האופרטיבי, את “תכנית רוג'רס", על יסוד 

ההנחה שארה"ב דבקה בה כמתווה המועדף 
לפתרון המשבר המזרח-תיכוני. 

אין ספק ששני מהלכיו המדיניים המרכזיים 
של סאדאת בפברואר 1971 - יוזמתו הפומבית 

להסדר פתיחת התעלה )4 בפברואר( ותשובת 
מצרים ליארינג )15 בפברואר(, שלפיה היא 

מוכנה להיכנס להסכם שלום עם ישראל אם 
ימולאו תנאיה - ביטאו דרך מדינית מצרית 

חדשה. הייתה זו השתחררות מכבלי מדיניותו של 
נאצר ותפנית ברורה לעבר ארה"ב. 

מטרתו הייתה לרתום את ארה"ב לצדו. לשם 
כך פעל לשכנע אותה בנכונותו להגיע להסכם 

שלום עם ישראל, ולהתקדם אליו באופן שיפחית 
במידה ניכרת את סכנת חידוש העימות הצבאי. 

כך ביקש להעניק לאמריקאים זמן ומרחב תמרון 
לשכנע את ישראל, או לכפות עליה הסדר שיעלה 

בקנה אחד עם מטרותיו. 
מהלכיו נשענו על הבנה מצרית מוצקה כי 

ארה"ב ומצרים רואות עין בעין את פתרון הקבע 
ליישוב הסכסוך במזרח התיכון - תכנית רוג'רס. 

סאדאת העניק קדימות ברורה לפתרון בעיותיה 
של מצרים, אבל לא עלה בדעתו להיות מוקע 
כמי שהפקיר את “העניין הערבי" ואת הבעיה 

הפלסטינית. גם במובן זה העניקה לו תכנית 
רוג'רס מרחב תמרון מספק בעיניו. שני מהלכיו 

אלה - שהועלו בסמיכות זמנים רבה של כ-10 
ימים, ולא במקרה – היו לראייתו שני צדדיו 
של אותו מטבע: הפיתרון הוא כולל ומבוסס 

על תכנית רוג'רס. היישום יהיה מדורג וייעשה 
בשלבים, שהראשון מביניהם הוא התרחקותה 

של ישראל מהתעלה ופתיחת התעלה לשיט.
על מה התבססה הבנה מצרית זו? תכנית 

רוג'רס נתקלה בהתנגדות תקיפה מצד הממשל 
עצמו - הנרי קיסינג'ר, שעשה כל שביכולתו כדי 

לטרפדה ולהסירה מסדר היום. הוא סבר שעל 
הערבים לאמץ “עמדה מציאותית יותר", לפני 

שארה"ב תנקוט יוזמה מדינית במזרח התיכון. 
גם ניקסון הסתייג מהתכנית, ומכל מקום העביר 

לישראל התחייבויות שעמדו בסתירה אליה. 
לדוגמה, באיגרת ששלח לגולדה מאיר ב-24 

ביולי 1970, התחייב הנשיא כי ארה"ב לא תלחץ 
על ישראל לסגת באופן מוחלט מהשטחים 
שנכבשו ב-1967, וכי על הגבולות הסופיים 

להיות מוסכמים בין הצדדים. סאדאת התבסס 
על האינטרפרטציה של מחלקת המדינה שהיא 

תכנית רוג'רס, והניח שהיא המייצגת את עמדת 
ארה"ב. בסופו של דבר, לא זו הייתה מדיניותו 

של ממשל ניקסון, ובמובן זה טעה סאדאת טעות 
חמורה. 

לסיכום:
א.   יוזמתו של סאדאת מ-4 בפברואר 1971 לא 
נעלמה מעיני ישראל ואף לא מעיני המודיעין 

שלה.
הנהגת ישראל הגיבה בחיוב על היוזמה  ב. 

המצרית, אבל נקטה עמדה נוקשה במגעים על 
הסדר הביניים, לא משום שזלזלה בסאדאת 

אלא משום שחשדה בכוונותיו, והוא עצמו תרם 
לאי אמון זה. בסופו של דבר נאותה ישראל  

להגמיש את עמדותיה )בהתאם להבנות דצמבר 
1971( אבל איחרה את המועד. 

השפעת המודיעין על קברניטי ישראל בנושאים  ג. 
המדיניים שעמדו על הפרק, הייתה חלקית 

ומוגבלת.
פערי העמדות בין ישראל לבין מצרים בעניין  ד. 

ההסדר החלקי לא היו תהומיים, ואפשר שהיו 
ברי גישור. הבעיה נבעה מהניגודים שלא ניתן 

היה לגשר עליהם ללא שינויים אסטרטגיים 
מרחיקי לכת בעמדות הצדדים ביחס לפתרון 

הקבע, והם הם שעמדו בבסיס הכישלון להשגת 
  .הסדר ביניים

הערות למאמר יופיעו באתר מבט מלמ

היו אפוא הבדלים, אפילו מהותיים, 
בין ההסדר החלקי/ביניים שסאדאת 
היה מוכן לקבל לפני המלחמה, לבין 

זה שקיבל אחריה. מתווה ההסדר 
שקיבל ב-1975 היה קרוב למתווה 
ההסדר החלקי שבו רצתה ישראל 

לפני המלחמה. לא נכללו בו שלושה 
העקרונות שעליהם לא היה מוכן 

סאדאת להתפשר כמלוא הנימה לפני 
למלחמה
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לזכרם

הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"ם" על ידי המשפחות

לזכרם  

אברהם )רלו( גרינברג
נולד:  ה׳ בניסן תשט“ז,

17 במרץ 1956
נפטר בי“ח בניסן תשע“ג,

29 במרץ 2013
אברהם נולד ברומניה בעיר גלץ, בן 

יחיד להוריו. בשנת 1962, בגיל 6, 
עלתה המשפחה לארץ והשתקעה 
בעפולה. למד בבית הספר היסודי 
“רמות“ בעפולה והצטיין בספורט 

ובציור. בשנת 1970 החל את לימודיו 
בבית הספר התיכון “הריאלי“ בחיפה 

במסגרת הפנימייה הצבאית. בשנת 
1974 התגייס לצה“ל ושירת כמש“ק 
מודיעין ביחידת המודיעין של פיקוד 

צפון. 
בשנת 1975 יצא לקורס קצינים, וחזר 
לתפקיד קצין מחקר/מערך במודיעין 

של פיקוד הצפון-ענף סוריה. הייתה 
זו תקופה של לימוד, הפקת לקחים 

וגיבוש תפיסות של עבודת המודיעין 
שלאחר ההפתעה המודיעינית של 

מלחמת יום כיפור. תקופה זו עיצבה 
את מקצועיותו ודרכו של אבי כקמ“ן 

העוסק בתחום המודיעין המבצעי, 
מחקר מודיעין אויב וגיבוש תו“ל 

לעבודת המודיעין.
בשנים 1978-1977 שירת אבי כקצין 

מערך באוגדה 36 ברמת-הגולן, 
ובכללן במבצע ליטני. אבי היה קצין 

מרכזי במערכת קבלת ההחלטות של 
האוגדה בפיקודו של אורי אור. בשנים 

שלאחר מכן חזר אבי למודיעין הפיקוד 
לתפקיד רמ“ד מערך ותו“ל בענף 

סוריה.
במבצע שלום הגליל היה אבי קמ“ן 

חטיבה 188 והצטיין. לאחר המלחמה 
קודם אבי כסא“ל לתפקידים של רע“ן 
סוריה בפצ“ן וקמ“ן אוגדה 36. במהלך 
שנים אלה יצא ללימודים בפו“מ, סיים 

בהצטיינות והשלים את לימודיו לתואר 
ראשון בלימודי המזרח התיכון.

בשנת 1990 קיבל דרגת אלוף משנה 
ושירת כרמ“ח תורה והדרכה של 

חיל המודיעין. בשנים 1995-1993 
שירת אבי כקצין המודיעין של פיקוד 

צפון. הייתה זו תקופת שיא במאבק 
ובלחימה של יחידות פיקוד הצפון 

בחזבאללה, טרם נסיגת צה“ל מדרום 
לבנון. בתפקידו זה הוביל אבי את 

העמקת הידע המחקרי באמצעות 
החדרת מתודולוגיית “מבנה הידע“ 

לענפי המחקר בפיקוד.
בשנת 1995 מונה אבי לסגן ראש 

חטיבת המחקר באמ“ן, תפקיד 
שעליו העיד שהיה אחד המורכבים 

והמאתגרים שביצע בשירותו. 
בספטמבר 1996 הוביל אבי גיבוש 

הערכת מודיעין שנגדה את תפיסתם 
של אלו שטענו להתרעה למלחמה מצד 

סוריה )קצינים בכירים באמ“ן(, אשר 
סברו כך בשל מידע מודיעני שבדיעבד 

הובהר שהיה נטול בסיס. בסיום 
התפקיד, יצא ללימודי תואר שני 

.)M.B.A( במנהל עסקים
בתפקידו האחרון, בשנת 1998, שירת 

אבי כמפקד המערך החזותי של חמ“ן,  
שם הניח את היסודות ל“מרכז הפענוח 
המטכ“לי“. במהלך תפקידו זה החליט 

אבי לפרוש מצה“ל ועבר לעבוד בחברת 
אלתא. 

גם לאחר פרישתו המשיך אבי בעשייה 
המודיעינית במילואים, בתפקידי 

מפתח באמ“ן, כנציג אמ"ן ב“בור“ 
ובעיצוב תורת החייל, כמו גם בנושאים 

תורתיים בצה“ל. אבי היה זמין תמיד 
לכל קריאה של מפקדי החייל. הוא היה 
שותף לצוות שמונה לחקור את עבודת 

המודיעין במלחמת לבנון השנייה 
ועסק באופן פעיל ומרכזי בצוות 

שגיבש את “תורת המטרות“. אבי 
נקרא, בשל ניסיונו הרב, לסייע בפיקוד 

הדרום לתחקיר המודיעין במבצע 
“עופרת יצוקה“.

במהלך שירותו הצבאי נודע אבי 
כמפקד מקצועי, קצין מודיעין קפדן, 
דעתן, הופך כל אבן ולא מתפשר על 

הדרך בה האמין, אך יחד עם זאת עניו, 
בעל אוזן קשבת לכל בעלי הדרגות 

ונותן גיבוי לפקודיו. אבי היווה דוגמה 
ומופת כאדם ומפקד.אבי היה איש 

משפחה מסור לאשתו ושלושת בניו. 
בעל ואב אוהב ונאהב. אדם חכם 

וקשוב, תמיד נכון לטוב, איש המעשה 
השקט שאינו מרבה במילים אך מרבה 
במעש, למען ביתו ולמען המדינה שכל 

כך אהב.

יצחק )סחפה( פסח
בן סוזאנה ושמעון פסח    

נולד בכא' סיוון התרפ“ט, 29 ביוני 
  1929

נפטר בטז' באב התשע“ג, 23 ביולי 
 2013

יצחק היה שייך ללוחמי דור תש“ח. 
הוא התגייס לפלמ“ח כבר בגיל 16, 

לאחר שעזב את בית הספר ואת בית 
הוריו בנערותו. הוא הוכשר בפלמ“ח 

ונלחם על ירושלים במלחמת השחרור 
במסגרת חטיבת הראל, תחת פיקודו 

של יצחק רבין ז“ל. מיד בתום מלחמת 
השחרור הוא הצטרף לשורות השב"כ. 

יצחק תרם רבות לעיצוב כללי הביטחון 
הקשורים בתעופה הישראלית.

יצחק נישא לאירית בשנת 1952 
בבית הכנסת ברחוב שד“ל בתל-
אביב. לאשתו לעתיד הוא סיפר 

שעבד ב“משרד מדידות“, ויום לפני 
החתונה סיפר לה שהוא עובד בשירות. 

כל פעילותו הייתה סודית ביותר, 
ואורית למדה להתנהל עם סודיות 

זו לאורך השנים. הקושי האמיתי 
היה ההיעדרויות הממושכות שארכו 

חודשים רבים, בתקופות שבהן מילא 
יצחק משימות כאלה ואחרות בשירות 

המדינה.
יצחק היה אמון על מספר תפקידים 

במסגרת השירות, כולל שבע שליחויות 
ארוכות בחו“ל אשר עיצבו את חייו 

וחיי אשתו ושלושת ילדיהם - אורי, 
אודליה ועומר. גם יצחק וגם אשתו 
צמחו בשירות ובגרו מצעירותם ועד 

לפרישתו לגמלאות בשנת 1985. 
יצחק אהב מאוד את עבודתו וראה בה 

שליחות נעלה בשירות המדינה שכל 
כך אהב. 

נסים בנימין
נפטר בי“ז תשרי 

תשכ“ו 13/10/1965
שמו חקוק על קיר הזיכרון במל“ם. 

משליחותו לא זכה לחזור בחייו ומותו 
אפוף מסתורין.

נסים בנימין נולד בעיר חלב בסוריה 
ובצעירותו עלה לארץ בגפו. נסים שלט 
בזכות שליטתו בערבית גוייס לשירות 
הידיעות של "ההגנה" כרס"ר מודיעין 
מסתערב. מעת לעת היה יוצא לחו“ל, 

ולא ניסיתי לעמוד על מעשיו. פעם 
פגשתיו במשרדו של מוטקה בן צור, 

מפקד יחידה 188.
ב-1965 ליווינו אותו לנתב“ג, כשיצא 

בשליחות ה"מוסד" לחו“ל. היינו 
שם יענק'לה נחמיאס, אשתי ואנוכי, 

ומשום מה הרגשתנו הייתה רעה. 
כשבושש לחזור, כעבור חודשים, 

התחלתי לבדוק.  התברר לי שגופתו 
נמצאה לרגל גרם מדרגות במלון 

יוקרה בקנבייר, רחובה הראשי של 
העיר מרסיי בצרפת. נסיבות מותו לא 

הובהרו. אסתפק בכך שהיו חילוקי 
דעות בין רשויות ישראליות. 

נסים בנימין היה חבר טוב, איש 
מודיעין מאוד מכוון מטרה, אמיץ ורב 

תושייה, 
חיים אלון

ֶרּנוּ עֹוד )ירמיהו( ִרי ּבֹו, ָזֹכר ֶאְזּכְ י ַדּבְ י ִמּדֵ ּכִ
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"ם" על ידי המשפחות

לזכרם  

שנה בלי יורם
אל"ם יורם מויאל ז"ל היה מפקד ייחודי, “בולדוזר" שהוביל 
הביא  פרישתו  לקראת  ומחנך.  אנשים  של  איש  שינויים, 
אותו חזונו לנגב, שם פעל לקידום רעיונותיו החדשניים. 
בדרום גם קיפח את חייו. במלאת שנה למותו, דברים לזכרו
לפני כשנה נהרג בתאונת דרכים אל"ם במיל' יורם מויאל, שהיה בתפקידו האחרון 
מפקד בה"ד 15. בן 53 היה במותו. לפני כ- שנים פרש מצה"ל לאחר כ- 30 שנות 
שירות, שראשיתו בחיל ההנדסה והמשכו )לאחר הפוגה באזרחות(במגוון תפקידים 
באמ"ן, רובם תפקידי שטח והדרכה, ביניהם קמ"ן חטיבת הצנחנים, קמ"ן אוגדה, 

סגן קמ"ן פקמ"ז ועוד.
לצד היותו מפקד דומיננטי ויצירתי, “בולדוזר" שהוביל שינויים בכל מקום, הוא היה 
מחנך, חבר ומורה לחיים ואיש חזון. החזון הוביל אותו, לקראת פרישתו, לרדת לנגב 

בעקבות בן גוריון כדי לתרום בדרכו הייחודית למימוש החלום להפיכת המדבר לעתיד הציונות. בשנים האחרונות הוביל מספר 
מיזמים בתחומי תשתית, תעסוקה וחינוך בנגב והתרוצץ בשביליו. תוך כדי כך ובדרך לעוד מיזם מצא את מותו. 

במלאת שנה למותו התקיימו טקס אזכרה בבית העלמין במושב הזורעים ובהמשך אירוע לזכרו, שבו, לצד בני המשפחה, נטלו 
חלק גם רבים מקציני חיל המודיעין בהווה ובעבר. הנה כמה דברים שנאמרו ונכתבו עליו: 

שר הביטחון רא"ל במיל' משה יעלון, שהיה מפקדו של יורם כמח"ט הצנחנים, כתב: “זכיתי להכיר את יורם עת שירתי כמפקד 
חטיבת הצנחנים. מיד היה בינינו ‘קליק' - יורם היה קמ"ן שכל מפקד התברך בו. יצירתי, מקורי ופורה. הוא גרם לי, כמפקד 
החטיבה, לצאת לפעילויות שונות בידיעה שיש בידינו מודיעין איכותי ומקצועי. כמפקד בה"ד 15 ביצע מהפכה מבחינת הנחלת 
שיטות הדרכה ותוכניות הכשרה חדשות, שמלוות אותנו עד היום. הדור שמוביל היום את אגף המודיעין להצלחות ולשגשוג 
חסרי תקדים לא יודע עד כמה גדולה השפעתו עליהם. מעל לכל, אזכור את יורם האדם: איש רעים להתרועע וחבר אמיתי, 

שידע לגעת באנשים ולאהוב אותם. בדרכו המיוחדת הוא הותיר חותם בכל מי שזכה להכירו".
קמנ"ר לשעבר, תא"ל יובל חלמיש, סיפר על עשייתו החלוצית פורצת הדרך וערכיו ועמד על משקלו המרכזי בתערוכת 60 שנה 
לחמ"ן. הוא סיפר על פועלו של יורם לקידום ההדרכה ומעמדו של בה"ד 15, והדגיש את חשיבות הפרויקט להקמת בסיס 

הטירונות של חמ"ן ב"מפרשית" בהובלת יורם.
 קמנ"ר לשעבר, תא"ל במיל' אריאל קארו, שיורם שימש כסגנו במודיעין פקמ"ז, דיבר על יורם המפקד והאדם, שפקודיו היו 

לו לחברים, ועל הישגיו הייחודיים.
 תא"ל )מיל'( רון כתרי הוסיף דברים: “את יורם הכרתי בתקופת האינתיפאדה הראשונה, אנכי קמ"ן פיקוד המרכז והוא קמ"ן 
החטיבה המרחבית בשכם. הגיע מחיל ההנדסה, נמרץ וסקרן בכל נימי נפשו, חתר כל העת להרחיב ידיעותיו ולתרום מיכולותיו 
לחטיבה ולמפקדיה. לימים, הזעתי קשות לשכנעו להאריך שירותו ולהמשיך במסלול איכותי של תפקידים. כך, הדריך בקורס 
הקמ"נים עת כיהנתי כמפקד בה"ד 15 ושוכנע להתמודד על תפקיד קמ"ן חט' הצנחנים. שמחתי מאד כשנבחר לכהן כמפקד 
ביה"ס למודיעין – היה במינוי משום ביטוי מזוקק לאיכויות המקצועיות והאישיות שהיו בו. יורם חסר למשפחתו, לחבריו, 

לכולנו".
 

חותמו של יורם
נקודת הממשק האישית שלי עם יורם הייתה ב-2008 במסגרת אירועי 60 שנה למדינה. לראשונה פתח אמ"ן שעריו לציבור 
60 שנות עשייה מודיעינית. שותפים רבים היו לאירוע, אך מפקד אחד -  אל"ם  15 את תערוכת חמ"ן  לציון  וקיים בבה"ד 
יורם מויאל, מפקד הבה"ד. ספק רב אם אלמלא היה יורם בתפקיד הייתה קמה התערוכה וספק אם ללא החזון, היצירתיות 
והאנרגיות שלו היו התוצאות כפי שהיו. כרע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן אז, נפלה לידי הזכות להיות צמוד ליורם ושותף 
מעורב לאורך כל הדרך, מרגע שהוצג בפניו הרעיון לראשונה ובכל שלבי התהליך. הייתה זו חוויה מרתקת של יצירת יש מאין, 
נגד הזרם ומול רוב מפקדי היחידות וכמעט נגד כל הסיכויים. יורם סירב לתת לחסמים שונים להגביל ולעכב, תוך מעורבות 
טוטאלית בכל פרט. אופן התנהלותו בחיל, שמורשת וחשיפה לציבור אינם דרכו, הם גם סיפורו של מויאל כמפקד ומנהיג, איש 

ספר ואשכולות, ומעל לכל - איש של אנשים.
בצמרת החיל התלבטו רבות אם לקיים את התערוכה, עד כדי כך שכחודש לפניה המליצו רוב מפקדי היחידות לראש אמ"ן 
דאז לבטלה. והתוצאות? כ-25 אלף מבקרים ביומיים!!!. שתיים מהאטרקציות המרכזיות בתערוכה נשאו את חותמו האישי 
של יורם: מנהרת הברחת אמל"ח, וגולת הכותרת : ציר “צעדי הזמן בתקומת ישראל"- נקודת ציון מרכזיות של הציונות, צה"ל 
יורם שזכו לתשואות.  רעיונות מקוריים של  יריעה בת עשרות מטרים לאורך חומת הבה"ד. שניהם  גבי  על  וחיל המודיעין, 
בסופו של יום כינס יורם את כל מי שהיה שותף לתערוכה והודה על העשייה. לצד היותו קשוח, הוא ידע לרתום את אנשיו 
ולטעת בהם להט ומוטיבציה. בימי העצמאות האחרונים אני מוצא עצמי מתגעגע לחוויית התהליך ולשותף ולמפקד, שהבין 

מהי חשיבות המורשת. תקוותי שגם למען זכרו, נצליח לשמר התערוכה ההיא.
יורם הותיר אחריו את רעיתו, עליזה, ושלושה ילדים כואבים, אך חזקים ומגובים באהבת רבים. לקראת מלאת שנה למותו 

הפיקה המשפחה אלבום יוצא דופן לזכרו בו נסקרו תחנות בחייו וצורפו אליו מכתבים מרגשים ביותר שנכתבו אליו. 

גדעון מיטשניק- סא"ל במיל'         

איש מודיעין

אליהו מוזר 
אליהו נולד ב-20  במאי 1923 

בפולין נפטר ב-14  בספטמבר 
2009

 בגיל  שנתיים הגיע לארץ ישראל 
עם הוריו שרה ומרדכי, והם

התיישבו בעפולה. אליהו חי וגדל 
בסביבה של כפרים

ערביים השכנים לעפולה ולכן
דיבר ערבית על בוריה עוד בהיותו ילד.

בשנת 1941 התגייס ל“חטיבה
הסודית הלוחמת“ במסגרת הצבא

הבריטי. הוא נלחם באיטליה עד
סיום מלחמת העולם השנייה, אז
ליווה שיירות של פליטי השואה 

לנמלי איטליה, ומשם באוניות
לישראל.

בשנת 1948 התגייס אליהו לצה“ל,
עבר קורס מ“כים וקורס קצינים, שרת

מ-1953 ועד 1956 במודיעין 10 של
אמ“ן ובמלחמת השחרור השתתף 
בקרבות טירת צבי ומשמר העמק.

ב-1956 החל לעבוד בשירות הביטחון
כרכז מיעוטים בעמקים ובנצרת, 

ולאחר מלחמת ששת הימים
שרת ברצועת עזה כאחראי על סיכול
פח“ע, ובתום שנה שב לשב“כ למרחב

צפון.
יהי זכרו ברוך

חברו לשירות ולדרך
נחמן טל
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בלדה לסוכן 
כפול

שלמה גזית | אלוף )דימ'( לשעבר ראש אמ"ן

יואן מונטגיו, עורך דין מצליח וחובב שיט מפרשיות, החליט בהיותו בן 37 
להתנדב לצי המלכותי. עד מהרה הוא הפך למוח מאחורי פעולות ההונאה 

שיזם והפעיל הצי והוביל את פעילות הסוכנים הכפולים בבריטניה

יפורי הריגול וההונאה של מלחמת ס
העולם השנייה מרתקים במיוחד נוכח 

חותם האמת הטבוע עליהם. לעתים הם 
עולים על כל סיפורי הריגול הבדיוניים. סיפורים 

אלה אף מעניקים הזדמנות נוספת לבחינה 
מחודשת של מהלכי מלחמת העולם. 

יואן מונטגיו,קומנדר רס"ן בצי המלכותי הבריטי 
 M17 בתקופת המלחמה, עמד בראש יחידה
באגף המודיעין של הצי המלכותי. זו הוקמה 
בראשית המלחמה בצורה מאולתרת, והפכה 

במשך הזמן למוח שעמד מאחורי הפעלת סוכנים 
גרמניים בבריטניה ומאחורי פעולות ההונאה 

שיזם והפעיל הצי המלכותי. 
עד מהרה הפך הצי לרוח החיה של מבצעי הונאה 
גם עבור שתי הזרועות האחרות, האוויר והיבשה, 

כשהוא דוחף ומקדם מבצעים רבים שלכאורה 
חרגו מתחום עיסוקו ואחריותו.

מונטגיו, עורך דין מצליח, נהג לבלות את עתות 
הפנאי שלו בשיט מפרשיות. בשנת 1938, בהיותו 

בן 37, צפה את סכנת המלחמה הממשמשת 
ובאה, והחליט להתנדב ליחידת ההשלמה 

)מילואים( של הצי המלכותי. כך מצא עצמו 
עם פרוץ המלחמה בשורות הצי. תקוותו הייתה 

לשרת ביחידת צי של ממש, ולהשתתף במלחמה 
באופן אקטיבי.

ואמנם, מונטגיו החל את שירותו באימוני שיט 
לקציני מילואים מן השורה. ביומו הראשון בצי, 

כשכל הצוערים בקורס הוצעדו בסך לתפילה, 
נשמע קולו של הרס"ר הקורא לכל בני הדת 

הקתולית לפרוש מן השורה. מונטגיו ציפה כי 
תצורף גם קריאה ליהודים, אך נראה שנוכחות 

יהודי בקרב קציני הצי המלכותי הייתה כה 
נדירה, שאיש לא חשב כלל לפנות גם ליהודים. 

מונטגיו נשאר עם כולם, ומאותו יום נהג 
להשתתף עם הכלל בתפילת יורדי הים.

למורת רוחו, נחשף עד מהרה עברו כעורך 
דין, והוא נשלח לעבודת מטה במודיעין הצי 

המלכותי. קומנדר הד, מפקדו באותה עת, נזף בו 
על שניסה להסתיר את מקצועו: “רבים יכולים 
למלא תפקיד של קצין זוטר בימייה, ולא נתיר 
לך ליהנות מחופשה על גבי יאכטה על חשבון 

ממשלת הוד מלכותה". כך, בלי שנתכוון או רצה, 
החל מונטגיו בעיסוק שהוא אולי מן המרתקים 

ביותר בתקופת המלחמה.
מונטגיו, שהצליח לשמור בראשו פרטי פרטים 

של המאורעות המסעירים מאותה תקופה,
כתב מהזיכרון ספר בשם “מעבר לסודי ביותר 
אולטרה", הזיכרון המרשים של מונטגיו עמד 

לו בבואו לפרט לגבי שני נושאים: פרשיות 
הסוכנים הכפולים ומבצעי ההונאה העיקריים 

במלחמה. לנושא הראשון תורם מונטגיו בהצגת 
הבעיות הכרוכות בקבלת ההחלטות הנוגעות 

כרזה של הצי המלכותי הבריטי במלחמת העולם השנייה. 
עד מהרה הפך הצי לרוח החיה של מבצעי הונאה גם 

עבור זרועות האוויר והיבשה
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להפעלת הסוכנים הכפולים. הוועדות והדרגים 
שהיו מעורבים בתהליך, שיקוליהם וטעויותיהם. 

סיפור הסוכנים הכפולים חשוב במיוחד, כדי 
להאיר ככל הניתן את מבצעי ההונאה.

כל שירות מודיעין המתלבט בשאלת הסוכנים 
הכפולים, שואל את עצמו מהי מידת הביטחון 

שיש לו שליטה מלאה בסוכן הכפול: האם איננו 
ממשיך לפעול בכנות לטובת היריב, ומי שמרומה 
באמת זה אני ולא הצד השני. גם בהיעדר ביטחון 

מלא, עדיין יכולים להימצא שיקולים שיצדיקו 
את הפעולה.

ככלל יש שתי מטרות בסיסיות בהפעלת 
הסוכנים הכפולים - הונאה או דיסאינפורמציה, 

והגבלת יוזמת היריב לגייס ולהחדיר סוכנים 
נוספים ולבנות מקורות מודיעין אחרים, בלתי

מבוקרים.

מונטגיו החל את שירותו באימוני שיט 
לקציני מילואים מן השורה. ביומו 

הראשון בצי, כשכל הצוערים בקורס 
הוצעדו בסך לתפילה, נשמע קולו של 
הרס"ר הקורא לכל בני הדת הקתולית 

לפרוש מן השורה. מונטגיו ציפה כי 
תצורף גם קריאה ליהודים, אך נראה 

שנוכחות יהודי בקרב קציני הצי 
המלכותי הייתה כה נדירה, שאיש לא 

חשב כלל לפנות גם ליהודים

הסוכנים הכפולים: הגרמנים אף 
העניקו אות כבוד 

במלחמת העולם השנייה הגיעו הבריטים למצב 
אידיאלי. לא היה בתחומי בריטניה אף מרגל אחד 

בשירות הגרמנים שלא היה מוכר ומופעל בידי 
השירותים הבריטיים.

כשמופעל סוכן כפול קיים חשש תמידי לחשיפתו, 
אך סוכנים כאלה שירתו את הבריטים מן היום 
הראשון של המלחמה עד ליומה האחרון, ובלי 

שהגרמנים עלו על סודם. היו אף מקרים שבהם 
הוענקו לסוכנים אלה אותות כבוד על “שירות 
נאמן וחשוב ביותר למען המולדת הגרמנית". 

מספר תנאים אפשרו הישג בלתי רגיל זה: 
ראשית, תחכום רב, זהירות וניסיון שרכשו 

הבריטים בהפעלת סוכנים אלה. הייתה זו מכונה 
משומנת ומתואמת להפליא. המעקב הקפדני על 

פעילות הגרמנים וההיזון החוזר אפשרו תיקון 
והשפעה מידיים על הידיעות שהוזרמו באמצעות 

הסוכנים הכפולים. 
אזרחים “חובבנים"  שהתגייסו לקראת המלחמה 
ושובצו בתפקידי מפתח, נתנו ביטוי לדמיון יוצר, 
לכישרון אלתור ולחשיבה בלתי שגרתית, שקשה 

למצוא בתוך “המכונה"  של הצבא הסדיר, הגם 
שזו כוללת קצינים מסורים, מנוסים ונאמנים. 

בכך, דומני, היה לבריטים יתרון כביר על 
הגרמנים.

התנאי השני - השליטה הבריטית ב" אולטרה", 
שבירת הצפנים הסודיים ביותר של התקשורת 

הגרמנית וקריאת כל המברקים, שאפשרה 
לדעת בצורה מהימנה אילו “סיפורים"  נקלטו 

ואילו לא. מאז נרתם סוד הצופן הגרמני למאמץ 
המלחמה הבריטי, התברר יותר ויותר כי יש 

לזקוף מרכיב מכריע בהצלחה לזכות המודיעין. 
כאן נולדה היכולת למשחק גומלין בין שידור 

הידיעה המגמתית של הסוכן הכפול, לבין 
המעקב הצמוד אחר דרכה של ידיעה זו בנפתולי 

מכונת המודיעין הגרמנית.
התנאי השלישי - הבידוד הממושך של בריטניה, 
שהקשה מאוד על הגרמנים לנטר מידע המוזרם 

אליהם. להוציא כמה דיפלומטים ניטרליים, 
שמוקמו בלונדון והזרימו מידע, לא הייתה בידי 

הגרמנים דרך לשגר ולו שליח אחד )בזהות 
מושאלת או בדרכון זר(, שיתרשם ממראה עיניו 

וידווח על הקורה באי הנצור. ניתוק זה היה כה 
מוחלט, עד שמפעילי רשת הסוכנים במודיעין 

הבריטי תהו כיצד להמשיך ולהפעיל סוכן, למרות 
שמפעיליו בגרמניה לא הצליחו להעביר אליו 

לבריטניה אף את משכורתו...
התנאי הרביעי - היעדר מקורות מודיעין 
שיאפשרו לגרמנים בקרה שאינה תלויה 

בסוכניהם. שלושה מבין ארבעת המרכיבים 
העיקריים של האיסוף המודיעיני היו נעולים, 

במידה זו או אחרת, בפני הגרמנים.

לא הייתה בידי הגרמנים דרך לשגר ולו 
שליח אחד )בזהות מושאלת או בדרכון 

זר(, שיתרשם ממראה עיניו וידווח על 
הקורה באי הנצור. ניתוק זה היה כה 
מוחלט, עד שמפעילי רשת הסוכנים 
במודיעין הבריטי תהו כיצד להמשיך 

ולהפעיל סוכן, למרות שמפעיליו בגרמניה 
לא הצליחו להעביר אליו לבריטניה אף 

את משכורתו...

המודיעין הגלוי היה בבקרה מוחלטת של מערכת 
הצנזורה הבריטית. כמעט ולא ניתן היה להגיע 

לידיעות בעלות חשיבות אופרטיבית מתוך מה 
שפורסם או שודר בכלי התקשורת הבריטיים. 

מכאן שהמקור החשוב ביותר של כל שירות 
מודיעין - מכלול הפרסומים

הגלויים שמתפרסמים בתוך המדינה או מחוצה 
לה על הנעשה בתוכה - לחלוטין לא ענה על 
הציפיות הגרמניות, ולהיפך - שימש מכשיר 

חשוב בידי הבריטים לדיסאינפורמציה.
המודיעין הצילומי, בייחוד תצלומי האוויר, הוא 

מוגבל ביסודו ואין בו מענה לשאלות בתחומי 

מורל, החלטות וכוונות. הוא עשוי לתת מענה 
לשאלות הנוגעות לתכסית הפיזית בלבד; כגון 

נזקי הפצצות גרמניות, מערכות ביצורים והגנה, 
ריכוזי יחידות צבא וכיו"ב. אולם מודיעין צילומי 
זה היה באותה העת בראשית דרכו. ציוד הפענוח 

היה פרימיטיבי, ולעומת זאת היו מערכות 
ההסוואה וההסתרה אפקטיביות למדי, כך שנקל 
היה למדי להונות את מפענח התצלומים על-ידי 

מערכות דמה למיניהן. לגרמנים לא היה כיסוי 
צילומי סדיר ושוטף מעל האיים הבריטיים, הן 
מטעמי מזג אוויר והן בשל מגבלות מבצעיות.

המודיעין התקשורתי היה גם הוא בראשית דרכו. 
היכולת הגרמנית לקלוט את התקשורת

האסטרטגית והדיפלומטית של הבריטים, ועוד 
יותר לשבור את הצפנים שבהם השתמשו, הייתה 
מוגבלת ביותר. בידעם עד כמה חשופים הגרמנים 

בתקשורתם למודיעין הבריטי, נקטו האחרונים 
שורת צעדים מחמירים ביותר, במטרה למנוע 

ככל האפשר חשיפה של צפונותיהם.

סוכן מצליח בדרך כלל לרכוש את אמונו 
המלא של מפעילו עד שזה נעשה לו 

מליץ יושר בפני מפקדיו. למפעילים אלה 
קשה להשלים עם המחשבה, שהסוכן 

שלהם עלול להוליכם שולל

לכן תלו הגרמנים תקוות רבות כל כך במקורות 
האנושיים )יומינט(, שהרי כמעט רק אלה יכלו 

לתת להם מידע על המתרחש באמת בבריטניה 
באשר להכנות ולפעילויות בשטח הטכנולוגי, 

הצבאי והפוליטי. בנסיבות אלה נוצרה הזדמנות 
להוליך שולל את היריב הגרמני.

במשך חמש וחצי שנות המלחמה אפפה 
את המודיעין הבריטי בלי הרף חרדה, שמא 
יגלו הגרמנים את התרמית, ויחדלו להאמין 

לסוכניהם בבריטניה. אולם זה כמעט ולא קרה. 
מדי פעם היו הבריטים עצמם “שורפים"  סוכן 

כפול זה או אחר. אולם, למרות דיווחי הכזב 
הרבים, שהוכחו בדיעבד כשגויים, לא חדלה 

המערכת הגרמנית להאמין לסוכניה.
מונטגיו מציג את התמונה מזווית הראייה 

הבריטית בלבד ואינו מנסה לבאר את התופעה. 
זאת להוציא מקרה אחד - ההסבר הגרמני 
לכישלון הדיווח של סוכניהם ערב הפלישה 

לנורמנדיה. הגרמנים הסבירו כי מכיוון שלא 
נתפתו להעביר מיד תגבורות לנורמנדיה, 

ובכך לא חשפו עצמם בפני הפלישה העיקרית 
המתוכננת באזור קאלה, שינה הפיקוד העליון 

של בעלות הברית את תכניתו, החליט על ניצול 
ההצלחה בנורמנדיה, אף כי מלכתחילה נועדה

זו להיות פעולת הסחה בלבד, וויתר על התכנית 
העיקרית של פלישה לקאלה.
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נראה כי לגישה זו של הגרמנים היו שתי סיבות 
נוספות: הראשון, האמונה כי הסוכן, הפועל 

בתנאי מחתרת קשים בבריטניה, נופל בעצמו 
קרבן לפעולות הונאה, הסתרה ודיסאינפורמציה 

של היריב, ואין בידיו כלים לבור את האמת מן 
השקר.

הסיבה השנייה מקורה במישור הפסיכולוגי של 
יחסי סוכן-מפעיל. סוכן מצליח בדרך כלל לרכוש 

את אמונו המלא של מפעילו עד שזה נעשה לו 
מליץ יושר בפני מפקדיו. למפעילים אלה קשה 

להשלים עם המחשבה, שהסוכן שלהם עלול 
להוליכם שולל. יתרה מזאת, שיטת המידור, 

הכרוכה בהפעלת סוכנים ואי חשיפת המקורות 
האנושיים, יוצרת עד מהרה מצב, שבו חלקה 

המכריע של המערכת המודיעינית יודע אמנם 
כי טעה בהערכתו, אך אין לו מושג אילו מקורות 

גרמו להערכה מוטעית זו, מה תפקידם בארץ 
היריב ומניין מקורות המידע שלהם. ללא
ידיעת פרטים אלה לעולם אין לדעת, אם 

הידיעות המכשילות נובעות מכך שהסוכן קלט 
ודיווח שמועות חסרות בסיס משום שהמקורות 

שלו אינם מצויים בתוככי העניינים; משום 
שהשירותים במדינה בה הוא פועל חשפו את 

זהותו ומנצלים אותו באמצעות הדלפת ידיעות 
כוזבות; או אולי משום שזה הפך למשתף פעולה 

מלא עם השירותים האויבים, והוא מכשיל 
ביודעין את שולחיו. כל הפרטים הללו ידועים 
בעצם רק לקצין המפעיל, וזה, כאמור, מעשה 

פיגמליון - מתאהב ביציר כפיו ואינו מוכן 
להשלים עם האפשרות, כי בן טיפוחיו בוגד בו.

המפתח להונאה מוצלחת
כדי להצליח בהונאה יש צורך במידע אינטימי, 

עדכני, מלא ומפורט ככל האפשר על היריב,
דרכי עבודתו ואופן חשיבתו. המפתח להצלחה 

של מבצע ההונאה טמון בהתאמתו למספר 
גורמים: התשתית הבסיסית של מה שיודע 

עליך מודיעין האויב, שכן כל מידע חדש יתקבל 
בחשדנות; מקורות איסוף המודיעין של היריב – 
יש להשתמש בדרכי הונאה שייקלטו אצלו; רמת 
המחקר המודיעיני של היריב – להיזהר מהגזמה 

אבל גם מהונאה מעודנת מדי, שלא תיקלט 
כשקרית בקרב המודיעין של היריב; וכן היכרות 

מעמיקה עם דרך החשיבה של הצד השני.
מונטגיו מציג מספר דוגמאות ליישום העקרונות 

האמורים. במקביל להכנות למבצע הנחיתה 
בצפון אפריקה )"לפיד"( הגיעו למודיעין הגרמני 
ידיעות בדבר נחיתה אפשרית של בעלות הברית 

בדקאר. שמועות מגיברלטר הסבירו את ריכוז 
הצי במבצע חד-פעמי גדול לתגבור האי הנצור 
מלטה. מושל גיברלטר, הגנרל עיסון מקפרלין, 

החליט לתרום למבצע ההונאה, ונשא נאום 

ברמקול אל חיילי המבצר של גיברלטר, שבו 
קרא להם להטות שכם ולהשקיע מאמץ ככל 

שיידרש, על מנת להחיש אספקה ותגבורת 
“לאחינו הנצורים במלטה, העומדים בהפצצות 

בלתי פוסקות" . נציג המודיעין הגרמני במדריד 
קיבל כמובן מיד את תכנו של נאום זה, אך 

מסקנתו הייתה חד משמעית - הכנת שיירת ענק 
לעזרת האי הנצור איננה אלא הונאה...

ודוגמה הפוכה: בעיצומם של הקרבות בחזית 
הרוסית, לאחר בקשות חוזרות ונשנות של 

המנהיגות הסובייטית לפתוח בהקדם בחזית 
שנייה, הציע מונטגיו להערים על הגרמנים 

ולהציג הכנות בריטיות למבצע פלישה גדול 
במפרץ ביסקייה. בבסיס תכנית הונאה זו עמדו 

שלושה שיקולים עיקריים: 
כל עוד אין מוכנים לבצע הפלישה, אין מנוס  א.  
אלא לרמוז על הכנות בלבד, ובכך להניע את 

הגרמנים לריכוז מאמץ הגנתי מקדים; 
אסור שתכנית ההונאה תפריע במשהו  ב.  

לתכנית האמתית של הפלישה, ולפיכך אזור 
הפלישה חייב להיות אחר;

המודיעין הבריטי ידע כי הגרמנים העריכו לא  ג.  
נכונה את הכוחות והאפשרויות העומדים 

לרשות בנות הברית, וכי הם חששו מפלישה 
במפרץ ביסקיה.

מטה הכוחות המשולבים לא אישר תוכנית 
הונאה זו, משום שפלישה ל מפרץ היא כה קשה 

לביצוע, עד שאין סיכוי כי ההונאה תיקלט על ידי 
הגרמנים. זהו שיקול מוטעה, שכן רק מי שמכיר 

באורח מעמיק את מודיעין היריב, מקורותיו 
ודרך חשיבתו - מוסמך להעריך איזו הונאה 

תקלט.
בהתערבות אחרת מלמעלה נפסל מבצע הונאה 

נוסף שיזם מונטגיו. מבצע "יאנו"  נועד לסייע 
במלחמה נגד הצוללות הגרמניות. האמצעי: 

השתלת מתנה בביתו של אחד מבכירי מפקדי 
הצוללות הגרמנים, כביכול עבור שירותיו 

החשובים לבריטים, במגמה להביא לאחר 
מכן לחשיפתו, ובסבירות גבוהה אף לשפיטתו 
ולהוצאתו להורג בידי הגרמנים. מבצע זה נועד 
לפגוע במורל צוותי הצוללות הגרמניות, ולזרוע 

בקרבם חוסר אמון.
הפעם היה הנימוק לפסילה מוסרי - “אין אנו 
רוצחים אנשים" - נימוק מוזר ביותר כשהוא 

נשמע מפי מנהיגי אומה הנמצאת במאבק על 
עצם קיומה. מפקד הצי המלכותי היה מבכר 

לבטח להשקיע מאמץ רב כדי לחסל מפקד 
מסוכן זה על כל צוות צוללתו. 

מונטגיו נפגע ודאי מדחיית הצעתו. אף על 
פי כן, מצפון השופט שבו והגינותו הטבעית 

הביאוהו לסכם פרשייה זו בציון, כי 
כשהרהר אם פסילה זו הייתה מוצדקת או 
לא, “לעתים הגעתי למסקנה כי אכן צדקו 

הפוסלים, ולעתים - למסקנה הפוכה".
מונטגיו נהנה הנאה מרובה מן התפקיד 

שמילא. נראה כי את הביטוי הקולע 
ביותר להרגשתו, לחוויותיו ולסיפוק 

שהיה לו מן התפקיד ניתן למצוא 
בהתייחסות אגב שלו, שהשמיע 

כמשפטן וכשופט מקצועי: “מסופקני 
אם אי פעם הוכן ‘מעשה פשע‘ ביתר 

קפידה. שהרי כל מה שעשינו לא היה 
בתמצית אלא מעשה תרמית ונוכלות 

בהיקף ענק. אכן, מסע הניסיון 
האישי שלי לעולם הפשע אפשר 

לי להבין עד כמה עשויים חייו של 
הפושע להיות מרתקים, ומדוע יש 

גברים ונשים המעדיפים עיסוק זה 
)פשע( על כל עיסוק אחר, ועל-אף 

טענות התיאורטיקנים, אין להם 
כל רצון להשתקם ולהשתנות".  



בתמונה: צופן מפוענח. השליטה הבריטית במכונת ההצפנה "אולטרה"    
אפשרה לדעת בצורה מהימנה אילו “סיפורים"  נקלטו ואילו לא
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ילדים שגדלו בארץ בשנות החמישים ל
והשישים זכורות בוודאי עלילות “שמונה 

בעקבות אחד", ספרה המצליח של ימימה 
טשרנוביץ אבידר מ-1945. הספר, שיצא לאור 

בלא פחות מ-20 מהדורות ואף עובד לסרט 
קולנוע, מציג שמונה ילדים חמודים ועשויים 

ללא חת בקיבוץ, הנלחמים במרגל גרמני שצנח 
והעביר ידיעות מפלסטינה לשולחיו במהלך 

מלחמת העולם השנייה. עלילת הסיפור דמיונית 
בעיקרה, אך הארכיונים המתחילים להיחשף 

ולהיפתח, מגלים כי הגרמנים אכן ראו בפלסטינה 
יעד לריגול ולהשגת מידע. 

פלסטינה הייתה יעד בעל חשיבות משלוש 
סיבות לפחות: היותה מרכז צבאי ולוגיסטי 

חשוב של האנגלים; האוכלוסייה הפלסטינאית 
המקומית שמנהיגיה ישבו בברלין ושידרו 

שידורי תעמולה למען הרייך והיו צפויים לקבל 

את פני הגרמנים בזרועות פתוחות; ובסופו של 
דבר, ביעד זה ניתן לפגוע גם ביהודים, “אויביו 

הקוסמיים" של הרייך.
בפעולת הריגול והחבלה הבולטת והמרכזית 
ביותר שיגרו הגרמנים לארץ חוליה מעורבת 

ערבית-גרמנית, שתפקידה להצית מרד ערבי 
ולפגוע אגב כך ביישוב היהודי בארץ. במבצע, 

שכונה “אטלס" והחל בימים אלה בדיוק לפני 70 
שנה, הושקעו מאמצים רבים .

היה זה המהלך האחרון למבצע מודיעיני 
בפלסטינה ביוזמת הגרמנים. קדמו לו בעשור 

שלפניו כחמישה מבצעים נוספים. למעט 
אחד נכשלו כפי הנראה כולם. מבצע נוסף של 

הפעלת “רשת ריגול" בארץ ישראל, הייתה 
כנראה תוכנית הונאה סובייטית מתוחכמת 

מאוד, שבמסגרתה הולעט הריגול הגרמני 
במידע ש"עובד" עבורו במוסקבה הרחוקה 

ושהועבר אליו במסווה של “מקורות מודיעיניים 
מפלסטינה".

גירוש מחיפה, רצח בתל נוף
אחד המאפיינים הבולטים של מערכת הריגול 

הגרמנית היא הכפילות שבה. בדומה להרבה 
גופים אחרים בגרמניה הנאצית, גם תחום 

המודיעין סבל מכפילות: מי שעסק בריגול 
ובהשגת מידע על האויב היה המודיעין הצבאי 

האבווהר. באותה משימה בדיוק טיפל
ה-SD, שירות המודיעין של ה-SS, צבאה הפרטי 

של המפלגה הנאצית. גוף שלישי, הגסטאפו 
)המשטרה החשאית( עסק בין תפקידיו בסיכול 

ריגול נגדי ופעילות חתרנית במדינות כבושות. 
שלושת הגופים נלחמו זה בזה ללא הרף על 

סמכויות, תקציבים ואזורי השפעה, ובמקרים 
רבים ניהלו פעילות כפולה ואף מכשילה זה כנגד 

זה. 
מבצעי ריגול ומודיעין בוצעו בארץ ישראל עוד 

בשנות ה-30, לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. 
שנים אלה עמדו בסימן מצוקתם הגדולה של 

יהודי אירופה בכלל ויהודי גרמניה בפרט, שרבים 
מהם ניסו לעזוב בכל דרך אפשרית את היבשת 

ולהגר לארץ ישראל ששעריה הלכו ונסגרו, או 
לכל יעד אחד. בד בבד פרץ בארץ המרד הערבי 

נגד המפעל הציוני והשלטון הבריטי כאחד. 
בתוך המערכת הסוערת הזו פעלה בארץ רשת 

ריגול של ה-SD שניהלה המחלקה היהודית 
ב-SS. מחלקה זו הייתה אמורה לעסוק בהגירת 

יהודי אירופה וב"טיפול בבעיה היהודית", 
כהגדרת הנאצים. בראשה עמד באותה עת 

הרברט האגן. במהלך 1937 נפגש האגן בהמלצת 
אחד עוזריו, קצין צעיר ושאפתן בשם אדולף 

אייכמן עם יהודי מארץ ישראל בשם פייבל 
פולקס, שלטענת אייכמן היה “בכיר בארגון 

הגנה". פולקס, שלימים שינה את שמו לפולס, 
אכן היה חבר בהגנה, אם כי לא בכיר. בפברואר 

1937 הוא פגש בשניים במאמץ לשכנע אותם 
לתמוך בהגירה מסיבית יותר של יהודים 

מגרמניה לפלסטינה. הפגישה נערכה בתיווך 
של  עיתונאי גרמני בשם פרנץ רייכרט שפעל 

בפלסטינה כנציג סוכנות הידיעות הגרמנית, ושל 
איש כמורה גרמני בשם אוטו פון 

בדו"ח, הערוך בחובבנות וכולל רצף של 
בדיות, טוען אייכמן - על אף שגורש 

מהארץ בטרם הספיק להיפגש בה עם 
מקור כלשהו - כי המצב בארץ “על סף 

ייאוש",  כן דיווח הוא כי בירושלים לבדה 
פועלים כ-40 בנקים יהודיים, נתון מופרך 

שלא ברור מהיכן שאב אותו

בולדשווינג, ששימש כמתורגמן בשיחה מאחר 
ופולקס העמיד פנים כי אינו דובר גרמנית על 

אף ששלט היטב בשפה זו. השניים כפי הנראה 
סוכנים פעילים של ה-SD, דיווחו כאמור 

למפעיליהם כי פולקס הינו “מפקד בכיר" בהגנה. 
פולקס מצדו ניסה לנצל את המפגש כדי להציל 

יהודים רבים ככל האפשר מגרמניה הנאצית. 
לפגישה הוא הביא עמו רשימה של 50 שמות 

יהודים שהנאצים סירבו לאפשר את הגירתם. 
אייכמן והאגן הבטיחו לבדוק את הנושא. 

ב-2 באוקטובר 1937, בעקבות המפגש, 
הגיעו אייכמן ומפקדו האגן ל"ביקור עבודה" 
בפלסטינה. אייכמן הגיע בכיסוי של עיתונאי 
מהיומון ברלינר טאגבלאט, והאגן כסטודנט. 
אייכמן העיד ערב משפטו בירושלים כי הגיע 

לבדוק את הפעילות הציונית בפלסטינה, וכן כדי 
לשוב ולהיפגש עם פולקס ועם המופתי חאג' 
אמין אל חוסייני, מנהיגם של ערביי פלסטין. 
למרות אשרות התייר וסיפורי הכיסוי, איתרו 
השלטונות הבריטיים את השניים כבר בנמל 

חיפה, וסירבו לאפשר להם להישאר בארץ. 

משחקי ריגול

קובי | רס"ן מיל', קצין מילואים והיסטוריון

עלילת “שמונה בעקבות אחד" מציג שמונה ילדי קיבוץ הנלחמים במרגל גרמני 
שפעל בפלסטינה במלחמת העולם השנייה. הסיפור דמיוני, אך מתברר כי הריגול 

הגרמני בארץ טרם הקמת המדינה היה ממשי ועוד איך. כך סייעו מקס ומוריץ 
במאבק הבריטים ברייך השלישי

אדולף אייכמן, 1940. ב-2 באוקטובר 1937, 
הגיע לארץ בכיסוי של עיתונאי מהיומון ברלינר 

טאגבלאט
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למחרת היום הם הועלו על סיפונה של הספינה 
שעל גביה הגיעו והפליגו לקהיר. בקהיר נערכה 

פגישה נוספת עם פולקס, שלא העלתה דבר. 
לימים, יספר פולקס בראיון עיתונאי2 כי הייתה 

זו יוזמה פרטית שלו לנסות ולהציל יהודים, 
וכי הוא היה זה שיזם את גירושם המיידי של 

השניים מהארץ ולשם כך אף שיחד שוטר בריטי 
בסכום עתק של 20 ליש"ט. בעקבות הביקור 

בארץ חיברו אייכמן ומפקדו דו"ח שהוגש 
לממונה עליהם ב-SS. בדו"ח, הערוך בחובבנות 

וכולל רצף של בדיות, טוען אייכמן - על אף 
שגורש מהארץ בטרם הספיק להיפגש בה עם 

מקור כלשהו - כי המצב בארץ “על סף ייאוש", 
שכן היהודים החיים בה מרמים איש את רעהו 

במקום את הגרמנים. כן דיווח כי בירושלים 
לבדה פועלים כ-40 בנקים יהודיים, נתון מופרך 

שלא ברור מהיכן שאב אותו.4
בסמוך למגעים אלה, נחשפה רשת ריגול נוספת 
שהפעיל כפי הנראה ה-SD ושבה שירתו גרמנים 

טמפלרים, תושבי הארץ שחיו במושבות גרמניות 
בחיפה,בתל אביב ובסרונה, שבה נמצאת כיום 

הקריה, ובמספר יישובים חקלאיים ברחבי 
הארץ. ברשת היו חברים גם יהודים וערבים.

אחד מהבולטים שבאנשי הרשת היה יזם נדל"ן 
בשם ראובן שיינצוויט. זה קיבל כספים רבים 
מיהודים בפולין במסגרת הקמת עיר חדשה, 

שלה בחר את השם תל נוף. לפי התוכניות 
שפרסם, העיר הייתה אמורה לקום היכן ששוכן 
היום בסיס חיל האוויר הנושא את אותו השם. 

בפועל, הוא עסק בפרויקט ככיסוי לפעילות 
מודיעינית לטובת מפעיליו ב-SD. הכספים 

הועברו אליו ופרסום ראשון מסוגו של הפרויקט 
נכלל בסרטון פרסומת שהוקרן בבתי הקולנוע, 

אך בתל נוף, שבה ממוקם כיום בסיס חיל 
האוויר, לא נבנה דבר מעבר למגדל מים. חלק 
מהמשקיעים החלו לחשוד כי מדובר במרמה 

ושכרו את שירותי המהנדס איש ההגנה יעקב 
צוואנגר לבדוק זאת. צוואנגר, שתכנן והקים 

את מגדל המים ושעומד על תילו עד עצם היום 
הזה ושהפך לסמלה של שכונת מונטיפיורי בתל 

אביב, שבה גר, תכנן גם את מגדל המים בתל 
נוף. כשפנה אל שיינצוויט יזם הפרויקט והציע לו 
האחרון לבקר באתר הבנייה ולהתרשם ממראה 
עיניו. השניים יצאו למקום, ומאז לא נראה עוד 

צוואנגר בין החיים. המשטרה הבריטית לא יצאה 
מעורה כדי לחקור את התיק, ומשפחתו של 

צוואנגר פנתה לחוקר הפרטי דוד תדהר ולמסדר 
חשאי  דמוי “הבונים החופשיים" שנקרא בשם 

“האחים הנאמנים", שצוואנגר היה חבר בו. 
פעילות משותפת ומאומצת הביאה למציאת 
גופתו של צוואנגר ליד מגדל המים בתל נוף. 
שיינצוויט נעצר ובחקירתו הודה ברצח. הוא 

נשפט ועל אף האפשרות למאסר עולם ואף גזר 
דין מוות, נפסקו לו 15 שנות מאסר בלבד, מתוכן 

ריצה 10 בפועל.
בסמוך למגעים אלה, נחשפה רשת ריגול נוספת 
שהפעיל כפי הנראה ה-SD ושבה שירתו גרמנים 

טמפלרים, תושבי הארץ שחיו במושבות גרמניות 
בחיפה, בתל אביב ובשרונה, שבה נמצאת כיום 

הקריה, ובמספר יישובים חקלאיים ברחבי 
הארץ. ברשת היו חברים גם יהודים וערבים.

אחד מהבולטים שבאנשי הרשת היה יזם נדל"ן 
בשם ראובן שיינצוויט. זה קיבל כספים רבים 
מיהודים בפולין במסגרת הקמת עיר חדשה, 

שלה בחר את השם תל נוף. לפי התוכניות 
שפרסם, העיר הייתה אמורה לקום היכן ששוכן 
היום בסיס חיל האוויר הנושא את אותו השם. 

בפועל, עסק הוא בפרויקט ככיסוי לפעילות 
מודיעינית לטובת מפעיליו ב-SD. הכספים 

הועברו אליו ופרסום ראשון מסוגו של הפרויקט 
נכלל בסרטון פרסומת שהוקרן בבתי הקולנוע, 

אך בתל נוף, שבה ממוקם כיום בסיס חיל 
האוויר, לא נבנה דבר מעבר למגדל מים. חלק 
מהמשקיעים החלו לחשוד כי מדובר במרמה 

ושכרו את שירותי המהנדס איש ההגנה יעקב 

צוואנגר לבדוק זאת. צוואנגר, שתכנן והקים את 
מגדל המים ושעומד על תילו עד עצם היום הזה 

ושהפך לסמלה של שכונת מונטיפיורי בתל אביב, 
שבה גר, תכנן גם את מגדל המים בתל

פעילותו המודיעינית של שיינצייט מהווה 
אינדיקציה לכך כי הרצח לא בוצע על רקע 

עסקי אלא על רקע חשיפתו של שיינצייט כסוכן 
גרמני על ידי ארגון ההגנה. הארגון ביקש לחסל 

את שיינצייט אם ישוחרר, ורק המאסר הציל 
את חייו. פסק הדין המקל יכול אולי לרמוז כי 

שינצייט “הוכפל" בשלב כלשהו והופעל נגד 
שולחיו הגרמנים.

את סיפור הרצח ופעילותה של הרשת חשף 
לראשונה המחנך וחוקר השואה אריה ברנע 

בראשית שנות השמונים. הסופר אהרן 
אמיר פרסם כעשור לאחר מכן בשם עט את 
הפרשייה ברומן בשם “הנבלים". ברנע גילה 
את ההתייחסות לפרשה בארכיון הגסטאפו 

בקובלנץ.   בתיק המסמכים הייתה התייחסות 
לפולקס איש ההגנה ולמפגשים עמו, עובדה 

היכולה להעיד על כך שמפעיליו של שיינצייט 
היו אלו שנפגשו גם עם פולקס: אנשי המחלקה 

היהודית ב-SS וב-SD. הימצאות החומר 

פילדמרשל ארווין רומל במדבר 
המערבי, 1942. במהלך הקרבות 

התקרבו הגרמנים בתנועת 
מלקחיים ענקית לארץ ישראל
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בארכיון הגסטאפו, שאמור להיות גוף אחר 
וממודר, היא עדות לחוסר הסדר המאוד לא 

אופייני שאפיין את עבודת גופי המודיעין 
בגרמניה כבר ערב מלחמת העולם השנייה, 

ושהפך לתוהו ובוהו מוחלט במהלכה של 
המלחמה

פרשות הריגול הבולטות: מילטון וקוך
בשנים 1942-1941 נאבקו הבריטים והגרמנים 

במדבר המערבי באזורי הגבול שבין לוב ומצרים. 
הבריטים נחלו הצלחות ראשוניות בקיץ 1940, 

אך צבא הקבע של גרמניה הנאצית, הוורמאכט, 
וליתר דיוק “קורפוס אפריקה" - זרוע השריון 
שלו, הנחיל להם מפלה. הבריטים  ניגפו בפני 

צבא בפיקודו של פילדמרשל ארווין רומל. 
במהלך הקרבות התקרבו הגרמנים בתנועת 

מלקחיים ענקית לארץ ישראל. מדרום הגיעו 
חילות החלוץ של קורפוס אפריקה לאל-עלמיין, 

לא הרחק מאלכסנדריה לאחר נפילת טוברוק, 
המעוז האחרון של הבריטים בקירנאיקה 

)בלוב(. בצפון, הגיעו הגרמנים אל לב הקווקאז, 
ולמרחק ריאלי בהחלט מגבולות איראן שבה 

שלט רזא שאה, שלא הסתיר את אהדתו להם. 
הצבא הגרמני, שלט גם בחלקים נרחבים באגנו 

המזרחי של הים התיכון ובכלל זה בנמלי יוון, 
ובאי כרתים ממנו נהדפו הבריטים באבידות 

כבדות. בלבנון שלטו כוחות צרפת של וישי, בעלי 
בריתם של הגרמנים. פלסטינה הייתה בהחלט 

יעד אפשרי  להתקדמותם. חיו בה קרוב למיליון 
ערבים פלסטינאים, שנחשפו לתעמולה נאצית 
ששידר מנהיגם, המופתי הירושלמי, ושניבאה 
להם כי יום השחרור מהאימפריאליזם הבריטי 

קרוב, ועמו גם נצחונו של “אבו עלי" כינוי החיבה 
המזרח תיכוני שהודבק ל"פיהרר". 

ארץ ישראל הפכה ליעד עבור תחנת האבווהר 
האזורית ביוון, ונאסף על אודותיה חומר 

מודיעיני. ביישוב היהודי שררו אווירה קשה 
ופחד מסוכנים ומרגלים גרמנים. כשתתחיל 

האופנסיבה הגדולה בהמשך הדרך, חששו יהודי 
ארץ ישראל כי יגיעו מרגלים אלה בצניחה או 
דרך הים  לאסוף מידע ולנסות לפגוע בעורפו 

של הצבא הבריטי הנסוג. לשם כך הקים הצבא 
הגרמני את “יחידת ברנדנבורג". הייתה זו יחידה 

בסדר גודל על פלוגתי של כוחות מיוחדים.  כל 
אחד מלוחמיה שלט לפחות בשפה מקומית אחת 

מאלו המדוברות ביעד אליו נשלח, לצד שליטה 
ואימון במקצועות החבלה, הקשר, והמודיעין.  

כוחות היחידה  ששירתה במזרח התיכון  אומנו 
בסודיות מוחלטת בגרמניה תחת שם הצופן 
V.800-b-.Z היא  הורכבה מגרמנים שגדלו 

באיזור, רובם ככולם בני הקהילה הטמפלרית או 
בנים למשפחות שחיו במדינות ערב לפני פרוץ 

המלחמה. ביחידה שירתו גם ערבים מקומיים 
שהתנדבו לשרת בה ושיועדו לתפקידי סוכנים 

להעברת מידע ולביצוע חבלות ופעולות קומנדו 
בפלסטינה ובמדינות ערב. היא הייתה כפופה 

לוורמאכט, ואנשיה הונחו על ידי האבווהר.
 קשה לאמוד כמה ממתנדבי "יחידת ברנדנבורג" 
ומסוכני האבווהר חיו ופעלו בארץ באותן שנים. 
כיום ידוע לפחות על כארבע  פרשיות מסוג זה, 

ששתיים מהן הסתיימו בלא כלום, אחת נוספת 
הייתה כנראה תוצאה של מרמה, ובנוגע לפרשיה  

הרביעית ידוע מעט מאוד.
במרכז  אחת מאותן פרשיות הוצב פאול 

פקנהיים, יהודי ופטריוט גרמני, מעוטר באות 
צלב הברזל מתקות שירוו כקצין במהלך מלחמת 
העולם הראשונה. בחורף1941 שוחרר פקנהיים, 

אז בן 49,  ממחנה הריכוז דכאו, והוצנח עם 
משדר לרגל בפלסטינה, ללא איש קשר או נקודת 

מפגש. ייתכן שמשום שמפעיליו באבווהר לא 
נתנו בו אמון מלא, ואולי משום שלא היו אנשי 

קשר כאלה בפלסטינה באותה עת. פקנהיים 
צויד ב"מדריך בדקר לתייר בפלסטינה". היה זה 

מדריך תיירים, שיצא לאור שמונה שנים קודם 
לכן ושברובו לא היה כבר מעודכן. השם שניתן 

לו היה פאול קוך. הוא נלכד כבר בלילה שבו 
הוצנח מדרום לחיפה. גם ממקום כליאתו בקהיר 

ניסה להעביר מסרים מוצפנים לשולחיו. מזל 
עיוור וחברת נעורים שפגש בירושלים, שהצליחה 

לשכנע את הבריטים כי הוא יהודי – הצילו 
את חייו של “קוך". פקנהיים נשפט, ריצה עונש 

מאסר ושוחרר בסוף המלחמה, אך רק שנים 
ארוכות לאחר מכן נחשפה הסיבה ללכידתו 

המהירה. נציג ה-SS באתונה האפטשטורמפיהרר 
קרוננברג, שהתנגד להצבת יהודי בשליחות 
הרייך, העביר את המידע על הצנחתו לריגול 

הנגדי הבריטי. קרוננברג שכנע את הבריטים כי 
מדובר ב"קוך" אחר – אריך קוך, קצין SS בכיר 

שלגמרי במקרה נשא את אותו שם משפחה. 
הבריטים ידעו קודם לכן על סוכנת גרמניה 
שפעלה בלבנון בשם “פאולה קוך" ועל שני 

קצינים בכירים גרמניים בסוריה שפעלו במסווה  
באזורים שכבשו הבריטים. צירוף כל המידע הזה 
יחדיו גרם לאנשי הריגול הנגדי הבריטי להאמין 

תרשים שנעשה בעקבות הדיווח של מילטון
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שהגרמנים משום מה לשלוח קצין SS בכיר לרגל 
בפלסטינה, יחד עם חבריו וצלע נשית בעלת שם 
כמעט זהה. קורותיו מופיעות בספרו של מיכאל 

בר זוהר “המזימה: סיפור המרגל היהודי של 
היטלר".6

כמה  לארץ,  גרמני  סוכן  להחדיר  נוסף,  ניסיון 
במסגרת  הוא.  אף  נכשל   – לכן  קודם  חודשים 
לחצות  גרמניים  סוכנים  שני  תוכננו  מבצע  אותו 
את מצרים באופנועים מוצנחים ולהקים רשתות 
הייתה  פלסטינה  ובפלסטינה.  בה  וחבלה  ריגול 
היעד של אחד מהם, סוכן בשם מילנברוך, גרמני 
הולדתו,  לעיר  נשלח  הוא  ערבית.  דובר  טמפלרי 
חיפה. חברו למבצע, סוכן נוסף בשם קליין, יליד 
אלכסנדריה, אף הוא גרמני דובר ערבית. המבצע 
שמטוס  לאחר  החל  בטרם  עוד  לטמיון  ירד 
ההינקל שבו שני הסוכנים והאופנועים המפורקים 
מההתרסקות  כתוצאה  המדבר.  בלב  התרסק 
האופנועים  קשה.  נפצע  וקליין  מילנברוך,  נהרג 

נהרסו לחלוטין.7
דבר  עליו  ידוע  ולא  נתפס  שלא  שלישי,  סוכן 
העיתונאי  בידי  נחשף  “מילטון",   – כינויו  מלבד 
הטמפלר  “אהובת  בספרו  שמרון  גד  והסופר 
מילטון  גם  לפקנהיים  בדומה  רפאים"8.  מעמק 
באתונה.  הצבאי  המודיעין  למפקדת  כפוף  היה 
התיק האישי שלו נעלם מארכיוני הצבא הגרמני 
הצופן  ומספר  כינויו  רק  נותרו  הושמד.  וכנראה 
שלו: R-509. מתוכן המידע שמסר עולה כי הוא 
יצא  ומשם  אביב  בתל  “הירקון"  במלון  התארח 
לסיורים ברחבי הארץ ודיווח על אשר ראו עיניו.  
לאור התכנים המופיעים בדיווחיו מסיק שמרון כי 
כפי הנראה מדובר ביהודי יליד דרום אפריקה או 

יוון, שנסחט על ידי האבווהר.

מעשי הרמייה של "מקס ומוריץ" 
פקנהיים לא היה היהודי היחיד שהפעיל 
האבווהר. ריכארד קאודר, המכונה פריץ 

קלאט, עיתונאי ספורט, יליד אוסטריה ובנו של 
רופא וקצין בכיר בצבא האוסטרי, היה הטוב 
שבסוכנים שהפעיל ענף צבאות זרים )מזרח( 

באבווהר. הוא הפעיל שתי רשתות ריגול, האחת 
במעמקי ברית המועצות והאחרת במזרח 

התיכון. אלה כונו באבווהר “מקס ומוריץ", על 
שמם של שני הליצנים גיבורי ספרו של סופר 

הילדים וויליאם בוש המעוללים תעלולים 
אכזריים לשכניהם בכפר. אלה שבחרו את כינויי 

הרשתות לא העלו בדעתם כי לימים הם יתגלו 
כהגדרה טובה למה שעולל קאודר לאבווהר 

עצמו.
קאודר יצר קשר עם האבווהר בסוף 1940 

והתחיל להעביר אליהם מידע. לטענתו היה 
ביכולתו לרכז מידע של שתי רשתות שבכל אחת 

מהן פועלים עשרות סוכנים. המידע שסיפק 
למפעילו באבווהר היה אכן איכותי, מעודכן 

ורציף, והם הלכו ורכשו אמון רב למקור זה. כל 
הצלבות המידע שהעביר הוכיחו כי הוא עונה 

כמעט תמיד בשלמות על הדרישות ממנו. באחד 
המקרים הגרמנים זכו לניצחון צבאי משמעותי 

בעזרת המידע.  ב"מבצע מארס" הובסו כוחותיו 
של הגנרל ז'וקוב שתקפו מצפון למוסקבה 

במסגרת מבצע רחב היקף ונפלו קרבן להגנה 
הגרמנית שהייתה ערוכה בזכות דיווח שהגיע 

מקאודר.

קאודר הפעיל מסופיה ומבורגאס שבבולגריה 
שתי רשתות גדולות. האחת, שכללה לדבריו 

עשרות סוכנים בכל דרג הפיקוד של הצבא 
האדום, כונתה “מקס". השנייה נפרשה במזרח 
התיכון כונתה “מוריץ". הרשתות פעלו במשך 

שנים ארוכות, כמעט עד לשלביה האחרונים 
של המלחמה בתחילת 1945. הבריטים, שקלטו 
ופענחו את השידורים בעזרת “צריף 3" בבלצ'לי 

פארק, מרכז פענוח הצפנים שלהם, ידעו על 
“מקס ומוריץ". הם דיווחו על כך לעמיתיהם 

הסובייטים, שבמפתיע לא התרגשו מהדיווח ולא 
ביקשו כל פרט נוסף. הבריטים ניסו לגלות את 

זהותו של “מוריץ" ושל מקור משנה שלו למידע 
מודיעיני ימי שכונה “איביס". לשם כך הם ניטרו 

ופענחו 930 הודעות ששודרו בין 9 בדצמבר 
1941 ל-25 במרס 1943. מהניתוח הסיקו 

הבריטים כי אין מדובר באדם אחד אלא ברשת 
או בכמה מקורות. הרמז היחיד באשר למקס 

ומוריץ היה האיות והשימוש במונחים מקצועיים, 
שהוכיחו בסבירות  גבוהה כי המשדר דובר שפה 

סלאבית. אט אט התברר כי ההנחה מוצדקת, 
אלא 

הרמז היחיד באשר למקס ומוריץ היה 
האיות והשימוש במונחים מקצועיים, 
שהוכיחו בסבירות  גבוהה כי המשדר 

דובר שפה סלאבית. אט אט התברר כי 
ההנחה מוצדקת, אלא שהאישור הסופי 

לכך הגיע באיחור של 50 שנה

שהאישור הסופי לכך הגיע באיחור של 50 שנה. 
עם פירוק ברית המועצות נפתחו חלק 

מהארכיונים המתעדים את פעילות המודיעין 
הסובייטי דאז. ב-1997 יצא לאור ספרו של 

קולונל דימיטרי פטרוביץ' טראסוב, קצין ותיק 
בשירות המודיעין הצבאי הסובייטי. בספרו 

“המשחק הגדול" חשף לא פחות מ-183 מבצעי 
מודיעין שבהם הפעילו הסובייטים סוכנים 
כפולים או כאלה שנתפסו במבצעי הטעיה, 
“מסקירובקה" כמכונה בז'ורגון המודיעיני 

הסובייטי. על  הפעלה מורכבת זו ניצח פאבל 
אנטיולייביץ' סודופלאטוב, מהמבריקים 

שבמפקדי הנ.ק.וו.ד, שהושאל לימי המלחמה 
למודיעין הצבאי. קאודר ועמו “מקס ומוריץ" היו 

חלק חשוב באחת מאותן הפעלות שבהן שיטו 
הסובייטים באבווהר. קאודר סיפק מידע אמיתי 

אך חסר חשיבות לרוב ומוטעה לחלוטין בצמתים 
של נקודת הכרעה, דוגמת מתקפת הפתע 

הסובייטית על סטלינגרד או הקרב המכריע 
בקורסק. מידע מסוג כזה הוזרם ללא הרף גם על 

ידי הבריטים לגרמנים על ידי סוכנים שנתפסו 
ו"שוכפלו" על ידם והוא כונה בעגה המקצועית 

מקס ומוריץ מספרו של וילהלם בוש.
שתי רשתות ריגול כונו “מקס ומוריץ", על שמם של שני הליצנים גיבורי ספרו של סופר הילדים וויליאם 

בוש המעוללים תעלולים אכזריים לשכניהם בכפר
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“מזון תרנגולות": מנופח, צבעוני,  קליל, אך 
לחלוטין לא מזין.

עיקר חשיבותה של ההפעלה נגעה ל"מקס" 
ולמקורותיו בברית המועצות. ההפעלות במזרח 

התיכון היו בבחינת “מאמץ משני" שנועד לספק 
לדיווחיו של קאלט אמינות רבה, כפי שאכן קרה 

בפועל. מקור המידע אינו ברור עד היום, אולי 
נציגויות דיפלומטיות סובייטיות, אולי סוכנים 

שהתגוררו במזרח התיכון )“רזידנטים" בעגה 
המקצועית( והעבירו מידע למודיעין הסובייטי 

במישרין או בעקיפין. בכל מקרה, הן “מקס" 
והן “איביס" לא היו ככל הנראה בני אנוש, ובכל 
מקרה לא היו “מקורות" של המודיעין הגרמני, 

אלא פרי מבצע הונאה מתוחכם וממושך מאוד, 
“מסקירובקה" סובייטית.9

מעבר למידע השקרי שהעביר כנראה 
המופתי למיטיביו על "כוחות גרילה 

מקומיים" שלא היו קיימים כלל , היחידה 
צוידה בצי"ח )ציון ידיעות חיוניות( לא 

רלוונטי לחלוטין

גשם של מטבעות זהב מהשמיים
בסתיו 1944 ניגף הצבא הגרמני בכל החזיתות. 
במזרח חצה הצבא האדום את גבולות גרמניה 

לכיוון ברלין, ובמערב חצו בעלות הברית את 
הריינוס והתקדמו אל אזוריה התעשייתיים של 

גרמניה. בהכנה למתקפת פתע על הבריטים 
הוצנחו חמישה צנחנים גרמנים ליד יריחו. עלי 

חסן סאלמה, מנהיג כנופיות שנמלט במרד 
1936 שהרג ליד ראש העין במלחמת השחרור. 

שלושת האחרים, פריץ דינינגר, פרנק ורנר וקורט 
וילנד, היו גרמנים טמפלרים ילידי הארץ שהכירו 

אותה היטב ושלטו כנראה בערבית.10  לא ברור 
מה הייתה מטרת הכוח - איסוף מידע או ניסיון 

לחבל בבריטים באמצעות סיוע לאוכלוסיה 

הערבית, או כפי שנטען הרעלת מקורות המים 
של תל אביב 11 וזריעת בלבול בקרב האוכלוסייה 

המקומית. 
העיתונאי יגאל סרנה הצליח ב-121996 לאתר 

בשטוטגרט שבגרמניה  את ורנר, שהתעקש 
כי המטרה הייתה “לתמוך בלוחמי הגרילה 

הפלסטינים בפלסטין". מאחר ובסתיו 1944, וגם 
שנים ארוכות קודם לכן, לא היו כלל כאלו, ייתכן 

ומדובר היה ב"תרגיל עוקץ" בניצוח המופתי 
הערמומי, שביקש להמטיר שקים של מטבעות 

זהב מן השמיים שיימצאו את דרכם לידי תומכיו 
בארץ. המבצע שנשא את שם הקוד “אטלס" 

נכשל כמעט מראשיתו, לאחר הצנחה לא 
מוצלחת של ציוד. למרבה המזל או אולי חוסר 

המזל התפזרו ארגזי הזהב לא הרחק מיריחו. 
הבריטים הפיצו את השמועה בדבר מטבעות 

זהב שהופיעו בשווקי יריחו והביאו לאיתור 
המוצנחים ולמעצרם. 

חקירתם  של השבויים הגרמנים העלתה כי 
המבצע כולו תוכנן בחובבנות מביכה. מעבר 

למידע השקרי שהעביר כנראה המופתי למיטיביו 
על “כוחות גרילה מקומיים" שלא היו קיימים 

כלל , היחידה צוידה בצי"ח )ציון ידיעות חיוניות( 
לא רלוונטי לחלוטין. לא נכללה בו התייחסות 

לקיבוצים ולהתיישבות החקלאית, לארגוני 
המחתרת או למקורות הכוח של היישוב 

היהודי בארץ ישראל באותה תקופה. הצנחנים 
הגרמנים הונחו לחדור לירושלים ולפגוע בבתי 
הכנסת שבה. נראה כי את הפער בחוסר הידע 

ניסו השולחים להשלים באמצעי המחפה תמיד 
על בורות: ניסיון להסיק ממצבם של היהודים 

באירופה על הרכב החברה היהודית בארץ 
ישראל. ניסיון תמוה, שכן לכל הפחות שלושת 

הגרמנים גדלו בארץ והכירו את המתיישבים 
היהודיים שבה, ואת ההבדל שבינה ובין  החיים 

היהודיים באירופה.

סיפורו של מבצע אטלס מופיע בספריהם של 
מיכאל בר זוהר ואיתן הבר, “המרדף אחרי הנסיך 

האדום" ו"נקמת מינכן".13

סיכום
מכונת המלחמה של הצבא הגרמני במלחמת 
העולם השנייה הייתה מהיעילות, ההרסניות 

ומטילות האימה שידעה ההיסטוריה הצבאית. 
דווקא משום כך, מוזר כי בתחום המודיעין הצבאי 

החשוב, הן זה המבוסס על מודיעין אנושי והן זה 
המושתת על מודיעין האותות, הייתה פעילות 
הגרמנים כה עלובה. בחזית המערבית הצליחו 
הבריטים להונות את הגרמנים באופן מושלם, 

הלעיטו אותם במידע כוזב ומגמתי שהסתיר 
את הכתובת על הקיר ואת הארמדה הענקית 

העומדת לפלוש לנורמנדי14; המסקירובקה של 
מקס ומוריץ עשתה  את אותה הדרך בדיוק  

בחזית המזרח בניצוח הנ.קוו.ד; קציני המודיעין 
של הארמיה השמינית עשו זאת במבצעי ההטעיה 

במדבר המערבי. 15
בתווך הריגול הגרמני בפלסטינה הפעיל סוכנים 
תוך מאבק פנימי בין הגופים המפעילים אותם, 

הביא לבגידה ותוך חוסר ידע בסיסי ביותר 
של נתוני השטח נקבעו צי"חים נעדרי אחיזה 

במציאות. הגרמנים נשענו על מידע מושתל וכוזב 
ומעל לכל ניחנו בחשיבה פרימיטיבית ורווית 

דעות קדומות, שבה האנטישמיות מנסה להסוות 
היעדר ידע בסיסי והפעלה ראויה של מערכת 

מודיעינית. תמהיל שכזה יכול להביא רק לתוצאה 
אחת – כישלון. 



הערות למאמר מתפרסמות באתר מבט מל"ם

בגיליון 27 של "רואים מל"ם", אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין תוכלו לקרוא על:

הרצאתו של ראש מספן מודיעין חיל הים  תא״ל יורם לקס על לכידת האוניה קלוז סי, שהובילה   •
אמל״מ מאיראן לעזה.

שיח שקיימו מאיר דגן, ראש המוסד לשעבר, ופרופ׳ מאיר ליטבק בנושא איראן ומשמעויות   •
ההסכם עם המערב.

הפעילות בעמותות השונות בקהילת המודיעין ואירועים צפויים במל״מ.  •
mlm@intelligence.org.il  :הצטרפו אלינו ושלחו את כתובת הדוא״ל שלכם למזכירות המל״מ  
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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 

ותסייע לביטחון הלאומי.

עובר בביקורת 
הגבולות

חיים סרברו1 | ד"ר, אל"ם )מיל'(1

הסכם השלום בין ישראל לירדן, שנחתם לפני 20 שנה, יצר צורך טבעי 
ביצירת קו גבול מוסכם ומדויק. תהליך התווייתו החדשני הפך אותו למופת 

בינלאומי

מטרת מאמר זה  היא משולשת: ראשית, 
להציג את החשיבות שבהתוויית גבול בין-
לאומי במשא ומתן ואת הבעיות הכרוכות 

בכך; שנית, לנתח את המתודולוגיה של הקמת 
גבול בין-לאומי; שלישית, להציג את התוויית 

הגבול  בין ישראל לירדן כמקרה מבחן ליישום 
המתודולוגיה. על בסיס שלוש המטרות הללו 

והמסקנות הנובעות מהן, יוצגו המלצות מעשיות 
להתוויית גבול בעתיד.

התוויית גבול בין-לאומי במשא ומתן: 
מהלך חשוב ובעייתי

גבולות פיזיים וגבולות התנהגות הם 
חיוניים לקיומן של חברות בני אדם. גבולות 

טריטוריאליים נחוצים לניהול זכויות המקרקעין 
של פרטים ושל ארגונים ומוסדות, לצורך 

חלוקה מנהלית תקינה ולצרכים מנהליים. בין 
מדינות גבולות טריטוריאליים מגדירים גבולות 
בין-לאומיים. גבולות בין-לאומיים של מדינה, 

מוסכמים, מוכרים ומתוחזקים, הם ביטוי חיצוני 
ליציבותה, ולעתים הם משקפים גם את החוזק 
והיציבות הפנימיים של המדינה. הם מאפשרים 

את פיתוחה הכלכלי, את הסחר והתיירות בין 
המדינה לשכנותיה, והם חשובים לקידום שיתוף 
הפעולה בנושאי ביטחון לאומי, חקלאות, הגנת 
הסביבה, מיסוי, ונושאים אחרים, ובהם הסדרה 

ותחזוקה של הסכמים בנוגע לנושאים הקשורים 
במעבר גבול, כמו ניצול משותף של משאבים 

טבעיים. 
שנת 2014 היא השנה ה-20 להסכם השלום בין 
ישראל לירדן, במסגרתו נקבע לראשונה הגבול 

הבין-לאומי ביניהן. קו הגבול נקבע לאורך 
כ-400 ק"מ, בים, ביבשה, בימה ובנהרות. הוא 

נקבע במתודולוגיה חדשנית של הקמת גבולות 
ותוך שימוש בטכנולוגיות שלא היו בשימוש 

בהתוויית גבולות בין-לאומיים עד 1994, בהן 
אורתופוטו )מפתצלום(, מדידות והדמאות 

מלוויינים. תהליך ההקמה והתחזוקה של 

גבול זה, וכן המתודולוגיה שלפיה מומש, הפכו 
לדוגמה בעולם. הם אף נכללו בספר שפרסמה 

 ,FIG לאחרונה הפדרציה העולמית של המודדים
כדי לשמש מדריך למדינות בבואן להתוות את 

גבולותיהן. הספר עבר הגהה מדוקדקת של 
האו"ם.2       

לגבולות בין-לאומיים של מדינה, המוסכמים 
בינה לבין שכנותיה ומוכרים על ידי מדינות 

אחרות, יש חשיבות רבה. הם מרכיב חיוני 
בהגדרת מדינה ומבטאים את גבולות ריבונותה 

ואת התחום הגאוגרפי שבו חלים חוקיה. למדינת 
ישראל בשנתה ה-66 למדינה יש ארבעה גבולות 

בין-לאומיים מוסכמים: הגבול היבשתי עם 
מצרים שנקבע בהסכם השלום ממרס 1979; 

הגבול  היבשתי עם ירדן שנקבע בהסכם השלום 
מאוקטובר 1994; הגבול הימי בין ישראל לירדן 

שנקבע בהסכם הגבול הימי מינואר 1996; 
והגבול הימי עם קפריסין שנקבע בהסכם על 

גבול האזור הכלכלי הבלעדי בין שתי המדינות 
מדצמבר 2010. גם בגזרות היבשתיות האחרות 

אין חלל ריק, אלא גבולות זמניים. בין סוריה 
וישראל יש קו הפרדת כוחות שנקבע בחסות 

האו"ם ב-1974 ושמר על יציבות רבה עד לעת 
האחרונה; עם לבנון יש לישראל “קו כחול" 

שקבע האו"ם בשנת 2000. עם הפלסטינים יש 
לישראל קווים מוסכמים זמניים שנקבעו בשנים 

1999-1994. בין ישראל לפלסטינים ברצועת 
עזה יש סיכוי רב להפוך לגבול קבע, וגם לתוואי 
הקו היבשתי הקיים בין ישראל ללבנון יש סיכוי 

להפוך לתוואי קבע בגזרת “הקו הכחול" שבין 
הים התיכון לנחל שניר. זאת לאחר שיבוצעו בו 

שינויים קטנים בלבד בהסכמה בין המדינות.
הסדרת הגבולות הבין-לאומיים של מדינת 

ישראל עם שכנותיה היא מהלך חיוני, שלא לומר 
קריטי, ליציבות המדינה ולהבטחת קיומה לטווח 

ארוך. עם זאת, אין המחבר שותף להכרזות של 
רבים, בהם מלומדים שדעתם נחשבת בציבור, 

שישראל היא המדינה היחידה בעולם שאין לה 
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גבולות מוסכמים. יש מדינות רבות בעולם שלא 
כל גבולותיהן הבין-לאומיים מוסכמים. גם 

אם רק מקצת מהמחלוקות פעילות ואלימות, 
ורבות מהן רדומות, הן עדיין קיימות ולעתים אף 

מתלהטות למלחמות. 
המדינה היחידה היוצאת מהכלל בין שכנותיה 

של ישראל היא ירדן. מדינה זו נתפסה בעיני 
רבים כבלתי יציבה, בהיותה ישות מדינית צעירה 
שנתהוותה אחרי מלחמת העולם הראשונה תחת 

חסות קולוניאלית )בריטניה הגדולה( וקיבלה 
עצמאות ב-1946. למרות זאת ועל אף מיקומה 

בין מדינות שכנות חזקות ממנה לכאורה, 
השכילה ירדן להסדיר את גבולותיה עם המדינות 

השכנות בשיטתיות: הסכם חילופי שטחים עם 
ערב הסעודית ב-1965; הסכם חילופי שטחים 

עם עיראק-1981; הסכם שלום עם ישראל 
ב-1994; הסכם על גבול ימי עם ישראל ב-1996; 

הסכם על גבול ימי עם ערב הסעודית ב-2007; 
והסכמה על תיקוני גבול קטנים עם סוריה, שלא 

נחתמה עקב פרוץ הפעולות האלימות בסוריה. 
מצבה של לבנון, לעומת זאת, הוא הגרוע מבין 
שכנותיה של ישראל. אין לה גבולות מוסכמים 
ביבשה עם ישראל ועם סוריה, וגם לא גבולות 

ימיים מוסכמים מלבד הגבול הימי עם קפריסין. 
אף שנחתם ב-2007, אפילו גבול זה לא אושרר 

בלבנון, וב-2010 היא אף ביקשה לשנותו.
הסדרת הגבולות הבין-לאומיים של מדינה 
מושגת בתהליך של משא ומתן בין מדינות, 

במסגרת מהלך כולל להשגת הסכם שלום או 
הסכם גבולות ספציפי ביניהן. בשני המקרים הוא 
מנוהל, בדרך כלל, בתנאי מתיחות מדינית או אף 

ביטחונית בין המדינות. מטבע הדברים שוררת 
במקרים כאלה חשדנות מהולה בחוסר אמון בין 

הצדדים.
תנאי חיוני להגעה להסכם הוא מערכת יחסי 

אמון בין המדינות. מבחינת הנושאים ונותנים 
על קו הגבול, יש לכך כמה היבטים. היבט אחד 

הוא הצורך בהסכם מסגרת ויחסי אמון בין 
המדינאים, שבלעדיהם דינן של הסכמות בין 

הנושאים ונותנים הוא אחד - לא לקבל אישור 
ולהתפוגג. היבט אחר מתבטא בצורך באמון מלא 
של המנהיג האחראי למגעים בנציגיו, וקיום קשר 

טוב ביניהם לשם התייעצות וקבלת החלטות. 
הנושא ונותן בנושא קו הגבול זקוק גם למידת 

חופש בניהול המו"מ מול הצד השני.  
לעתים נוצרת מערכת יחסי אמון אישית 
בין המדינאים משני הצדדים, אך הציבור 

במדינותיהם לא בשל לוויתורים שיביאו לפשרה 
ובסופה הסכם. עצם אפשרות הוויתור מבליטה 
את המחיר שהמדינה תשלם, ומעוררת חלקים 

מן הציבור להביע התנגדות עזה, במיוחד 
בזמן שהתמורה מהצד השני אינה מובטחת. 

הציבור במדינה אחת עשוי לצבור חוסר אמון 
כלפי מדינה אחרת לאורך שנים רבות. חוסר 

האיזון בין ויתורים ודאיים לעומת תמורה 
מסופקת, עשוי להשתנות במצב של הסכם 

שלום. אז מוצגים המחיר והוויתורים ישירות 

מול התמורות, כשהם מנוסחים במתכונת של 
חוזה ומלווים בערובות אמינות למימושם. במצב 

כזה ניתן לשקול בין שני חלקי המשוואה, וחלק 
מהציבור עובר מהתנגדות לתמיכה.

עם זאת, בתקופת הביניים של המשא ומתן, 
השמועות נוטות לייחס לוויתורים האפשריים 

ממד החורג בהרבה מהנדון בשיחות, והלחץ 
הציבורי עלול לפוצץ את ההידברות. לפיכך, יש 

דרך אחת לעבור בשלום את תקופת המגעים 
ולהעמיד למבחן אמת את האפשרות להסכם 

שהוא תוצר של פשרה - מידור זמני של הציבור 
מנבכי המשא ומתן. זאת על ידי הפיכת השיחות, 
או הפיכת החלק הרגיש שבהן, לחשאיות. מידור 

כזה עשוי לכלול שרי ממשלה ובכירים אחרים 
שלא מהדרג הפוליטי. אך לא בנושא זה עסקינן.
בעת המשא ומתן, כל עוד המתח בין המנהיגים 

גבוה, הצוותים המקצועיים יכולים להתקדם. 
גם בקרב הצוותים, מידת החשדנות היא רבה 
בתחילה, אך ניתן להקטינה במהירות יחסית 

נוכח השפה המשותפת המקצועית שבין 
הצדדים. התמקדות בטיפול בנושאים מקצועיים 

נטו, מאפשרת הפחתה ניכרת של החשדנות. 
יתר על כן, שיחות שמביאות לידי ביטוי את 
המקצועיות שאנשי הצוות רכשו משך שנים 

רבות, מגבירות את השותפות והאמון ההדדי עוד 
לפני שמגיעים לנושאים הרגישים במשא ומתן 

באותו תחום.
בניית האמון בין נציגי המדינות לאורך זמן לא 

תלויה רק בצד המקצועי. להערכה ההדדית 
ולכבוד ההדדי בין נציגי הצדדים יש משקל רב. 

זלזול באחר, בין אם ברמתו המקצועית ובין 
אם בסממנים אחרים כגון תוארו או דרגתו, או 
אפילו התייחסות בין אישית לא ראויה, עלולים 

לפגוע בשיתוף הפעולה. שיתוף הפעולה הזה הוא 
תנאי יסודי הכרחי להצלחת המשא ומתן. פגיעה 

בו היא צעד כמעט ודאי בדרך לכישלון.
מובן מאליו שהחלק החשוב ביותר במשא ומתן 

הוא מפגש האינטרסים של הצדדים. חיוני כי 
בין המנהיגים תשרור הסכמה מוקדמת שמפגש 

האינטרסים הוא בר קיום, ושניתן להגיע 
להסכמה משותפת. הסכמה מוקדמת כזו על 

הסכם מסגרת או על נושאים לסדר היום, בין אם 
ישירה או באמצעות מתווך, היא הכרחית לשם 

השגת הסכם. כמו כן היא מעניקה גיבוי לנושאים 
ונותנים.

התוצר הרצוי של המשא ומתן הוא הסכם, 
ובמקרה שלנו, קו גבול בין-לאומי מוסכם ומוכר. 

כדי שקו הגבול המשותף יהיה יציב ובר קיימא 
לאורך זמן, עליו להיות מוסכם וחתום על ידי שני 

הצדדים. בנוסף עליו להיות מוכר על ידי ארצות 
העולם. בעידן המודרני התוויית הגבול לא יכולה 
להיקבע חד-צדדית, כפי שנהגו בעבר המעצמות 

קו הגבול נקבע במתודולוגיה חדשנית של 
הקמת גבולות ותוך שימוש בטכנולוגיות 
שלא היו בשימוש בהתוויית גבולות בין-

לאומיים עד 1994
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הקולוניאליות, ששלטו במקרים רבים משני 
הצדדים של קו הגבול. 

המתודולוגיה של הקמת גבולות בין-
לאומיים: דרוש בסיס יציב

במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 נהגו 
המעצמות הקולוניאליות להתוות גבולות בין-

לאומיים באמצעות שימוש בפרטי נוף בולטים, 
כמו רכסי הרים, נהרות, חופי ים, אגמים ויערות. 

הייתה זו ברירת מחדל קלה שנוספו לה לעתים 
התוויות גבולות של מאות קילומטרים לאורך 
קווי אורך או רוחב גאוגרפיים. השיטה גרמה 

לאורך זמן למחלוקות ולסכסוכי גבולות רבים, 
כיוון שפרטי הנוף לא הוגדרו בצורה מדויקת 

ובמקרים רבים אף לא היה מיפוי טופוגרפי 
מדויק לאורך הגבול. בנוסף, פרטי נוף רבים כמו 

נהרות, חופים, דרכים ופרטי תכסית משתנים 
לאורך השנים ולעתים נעלמים.

במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20 
התפתחה תורה של הקמת גבולות בין-לאומיים 

שהתבססה על שלושה שלבים עיקריים: הקצאת 
גבול על ידי המדינאים; תיחום גבול בהסכם; 

סימון הגבול בשטח. לאלה נוסף בהמשך מינהל 
הגבול.

נוכח הניסיון בהתוויית גבולותיה הבין-לאומיים 
של מדינת ישראל, מתוך דגש על הגבול בין 

ישראל לירדן3,  ועל רקע הניסיון העשיר שבא 
לידי ביטוי במחקר תיאורטי בעולם ובמקרים 

מעשיים רבים - גובשה מתודולוגיה חדשה 
להקמת גבולות בין-לאומיים.

המתודולוגיה המוצעת של הקמת גבולות בין-
לאומיים כוללת שלושה פרקי משנה: מודל 

לתהליך הקמת גבולות;  מודל לסדר עדיפויות 
בין הגדרות גבול; ומודל לתיחום גבול בהסכם 

שלום או בהסכם גבולות. 
מימוש מוצלח של המתודולוגיה דורש הקמת 
צוות מומחים משותף כבר בראשית התהליך, 

שתפקידו להכין את פרק הגבול בהסכם ולטפל 
בהכנת תכנית להקמת הגבול ובמימושה.

באשר למודל לתהליך קביעת גבולות, לשלושת 
השלבים המסורתיים של הקמת גבול בין-

לאומי - הקצאה, תיחום גבול וסימון הגבול על 
הקרקע - הוספנו שני שלבים שכוללים הכנה 
משותפת ומוסכמת של תיעוד כולל, מפורט 

ומדויק של קו הגבול, וכן יישום של תחזוקת קו 
הגבול. 

התיעוד המדויק של קו הגבול, שהוסכם על שני 
הצדדים ומתאים לתחזוקת קו הגבול ולשחזורו, 
נחשב לאמצעי החשוב ביותר למניעת מחלוקות 

ועימותים עתידיים בנוגע למקום קו הגבול. 
תחזוקה פעילה, משותפת ומתמשכת של קו 

הגבול תורמת רבות ליציבות קו הגבול. הכנה 

מדוקדקת של תיחום הקו בהסכם, על פי המודל 
המתודולוגי, מתוך הבטחת שילוב נכון של 

כל המרכיבים החיוניים - תתרום רבות לגבול 
יציב. בתוספת תחזוקת גבול משותפת, יימנעו 

מחלוקות גבול עתידיות, ובכך התרומה לשלום 
ולביטחון של כל הצדדים.

 לגבי מודל לסדרי עדיפויות להגדרת גבול, 
מצאנו לנכון להמליץ על סדר עדיפויות להגדרות 

גבול ולראיות שקשורות לגבול. ההמלצות 
מבוססת על ניתוח פסיקות של בית הדין 

הבין-לאומי וטריבונלים בין-לאומיים, ועל 
מנהג מדינות. כמו כן הוא נשען על ניסיוננו 

לאתר עקבות של כמה גבולות בין-לאומיים 
היסטוריים. המלצה זו נועדה לשמש בסיס 

התייחסות לצורך ניסוח מטבי של פרק הגבול 
בהסכם השלום, ולצורך מימוש תהליך מטבי 

של הקמת הגבול לאחר ההסכם. המטרה היא 
להבטיח שהגבול שיוקם יהיה יציב, בר קיימא 

וקל לשחזור.
סדר העדיפויות המומלץ להגדרות ולראיות 

הקשורות לגבול הוא:
תיעוד גבול מדויק, משותף ורשמי, חתום על   -

ידי שני הצדדים
עמודי גבול מקוריים שקיימים בשטח  -
רשימת קואורדינטות של עמודי גבול  -

הופעה של קו הגבול על מפות  -
תיאור גרפי של קו הגבול  -

תיאור מילולי של קו הגבול  -
באשר לתיחום הגבול בהסכם שלום, זהו השלב 

הקריטי בתהליך, כיוון שכל השלבים הבאים 
ליישום ולתיעוד הגבול נשענים עליו. תיחום ראוי 

יפחית בעיות רבות בשלב סימון הגבול, ימנע 
מחלוקות עתידיות, ויתמוך בשחזור גבול אמין 

בעתיד ככל שיידרש.
הבעיה היא שתהליך סיכום של הסכם שלום 

נערך בדרך כלל באווירה מתוחה. יש סיכוי 
גבוה לערפול ולאי בהירות בניסוח תיחום גבול 
מוסכם כתוצאה של פשרה. בנוסף, האמצעים 

המקצועיים המשותפים בשלב זה לשני הצדדים 
עודם מוגבלים, ובכללם: חוסר במערכת ייחוס 

גאודטית ומערכת קואורדינטות משותפות, 
היעדר במפות משותפות ולעתים אף בעיות של 

שפה משותפת, שמות גאוגרפיים לא מוסכמים 
ושימוש במונחים שונים.

לצורך כך אציג מודל כולל להתגבר על הבעיות, 
העושה שימוש בטכנולוגיות ושיטות עדכניות, 

ובהן: אורתופוטו, הדמאות לוויין מיושרות, 
מדידות GPS, יצירת קואורדינטות משותפת.

מודל תיחום הגבול בהסכם שלום כולל את 
הרכיבים הבאים:

מפתח מפות בקנה מידה קטן.   .1
גיליונות אורתופוטו או הדמאות לוויין    .2

מיושרות בקנה מידה גדול המראים את 
תוואי קו הגבול.

הנחיות לסימון הגבול.   .3
הנחיות למדידות, לרישום קואורדינטות    .4

ולתיעוד הגבול.
הנחיות לתהליך הסמכת הקואורדינטות    .5

וקביעת סדר עדיפות לחומר המחייב.
הנחיות לתחזוקת הגבול ולשיקומו.   .6

קביעת לוח זמנים לפעולות.   .7
הקמת צוות מומחים משותף שתפקידו    .8

לממש את התכנית ואת תהליך הקמת הגבול.
הנחיות מוסכמות אלה נועדו להתגבר על כך 

שבזמן החתימה על חוזה השלום עדיין אין עמודי 
גבול, ובוודאי אין קואורדינטות של עמודי גבול. 
הן נועדו לפרט את כל הפעולות שיביאו ליצירת 

הקואורדינטות המשותפות לאחר הסכם השלום, 
וכן לפרט את המנגנון שיאפשר להפוך את 

קואורדינטות קו הגבול שייקבעו בעתיד לחלק 
מהסכם השלום. דוגמה למימוש השיטה המוצעת 

ניתן לראות בקטע מנספח הגבול הבין-לאומי 
בהסכם השלום בין ישראל לירדן:

 “)2( קו הגבול היבשתי יסומן בתהליך 
משותף של סימון גבול משותף, בעמודי גבול                   

שימוקמו, יוקמו, יימדדו ויתועדו במשותף על 
בסיס הגבול המוצג על מפות האורתופוטו בקנה 

מידה 1:20,000, אליהן מתייחס סעיף 2.ג.)1( 
שלעיל. בין כל שני עמודי גבול סמוכים יעבור קו 

הגבול בקו ישר. 
)3( עמודי הגבול יוגדרו ברשימת קואורדינטות 
גאוגרפיות ו-UTM, מבוססות על דאטום גבול 

משותף )IJBD84( שיוגדר על ידי צוות המומחים 
 .GPS תוך שימוש במדידות ,)JTE( המשותף

רשימת הקואורדינטות תוכן, תיחתם ותאושר 
על ידי שני הצדדים, תהיה מחייבת ועדיפה על 

המפות באשר למיקום קו הגבול בגזרה זו." 

הגבול הבין-לאומי ישראל-ירדן - מקרה 
המבחן ובו ואדי ערבה בלב הויכוח

הגבול בין שתי המדינות הריבוניות ישראל וירדן 
הוסכם בתהליך דו-צדדי  של שיחות ישירות, 
ונקבע בהסכם השלום ב-26 אוקטובר 1994 
כגבול הבין-לאומי. הוא הוקם בצורה חלקה 

במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 נהגו 
המעצמות הקולוניאליות להתוות גבולות 

בין-לאומיים באמצעות שימוש בפרטי נוף 
בולטים, כמו רכסי הרים, נהרות, חופי ים, 
אגמים ויערות. השיטה גרמה לאורך זמן 
למחלוקות ולסכסוכי גבולות רבים, כיוון 
שפרטי הנוף לא הוגדרו בצורה מדויקת 

ובמקרים רבים אף לא היה מיפוי טופוגרפי 
מדויק לאורך הגבול
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ובלא שעלו מאז בעיות רציניות, וממחיש את 
יישום המתודולוגיה על כל שלביה. זוהי דוגמה 

עולמית להקמה נכונה ומוצלחת של גבול בין 
שתי מדינות.

מבחינת 20 השנים שחלפו מאז הסכם השלום 
ניכרת התווייתו המוצלחת של הגבול והצלחת 

יישומו של התהליך המוצע. זה כלל חידושים 
בתיאוריה של תורת הגבולות הבין-לאומיים, 

מתוך הטמעה מעשית מראש, בשלב ההסכם, של 
מרכיבים שצפויים להתממש בשלבים מאוחרים 

יותר. בתהליך הקמת גבול ישראל-ירדן נעשה 
לראשונה שימוש בטכנולוגיות מודרניות, 

שבחלקן נעשה שימוש תקדימי בתיחום גבול 
בהסכם שלום. 

קו הגבול בין ישראל לירדן נקבע בהסכם השלום 
בזיקה לגבול בין ארץ ישראל לעבר הירדן 

בשלטון המנדט הבריטי. שורשיו של הגבול 
בקביעת קו ההפרדה בין ארץ ישראל לעבר 

הירדן על ידי הנציב העליון ב-1 בספטמבר 1922, 
בנוסח שהפך לחלק מהמסמך הרשמי של כתב 

המנדט. הכוונה הייתה לקבוע קו שממזרח לו 
לא יחולו הזכויות המיוחדות שהובטחו ליהודים 
בארץ ישראל. הקו שימש באופן מעשי עד לתום 
תקופת המנדט הבריטי )בעבר הירדן ב-1946( 
כגבול מינהלי בין שני אזורים שנמצאו בשלטון 

המנדט.  
הגדרת הגבול העמומה נבעה מחוסר מקצועיות 

של האדמיניסטרציה הבריטית ב-1922, שלא 
התייעצה עם מומחים מתאימים. כתוצאה מכך 

נקבע הגבול לפי פרטי נוף לא יציבים. הגזרה 
הראשונה של קו הגבול מצפון דרומה עוברת 

לאורך נהרות הירמוך והירדן, שמשנים את 
מהלכם על פי עונות השנה. הגזרה השנייה עוברת 

בים המלח, שירידת פני מימיו גורמת לנסיגה 
ניכרת בקווי החוף שלו. הגזרה הגאוגרפית 

השלישית של הגבול נמצאת בערבה, שאורכה 
כ-165 ק"מ בשני אגנים נפרדים, הצפוני משתפל 

לעבר ים המלח והדרומי נמשך לעבר מפרץ 
אילת. רוחבה של הערבה משתנה בין 7.5 ק"מ 

ל-25 ק"מ ולא ניתן היה לקבוע את אמצע 
הערבה, אף ששם נקבע הגבול המקורי. הגזרה 
הרביעית של הגבול, במפרץ אילת, היא מקרה 

מורכב של שילוב חופים סמוכים ונגדיים.
הסוגיה העיקרית שעלתה במהלך התיחום 

החדש של הגבול היבשתי בערבה במהלך המשא 
ומתן להסכם שלום ב-1994 נגעה לפרשנות 

של אמצע ואדי ערבה )עמק הערבה( בתקופת 
המנדט הבריטי. הקשיים נבעו מסתירות בין 
הפרשנות המסורתית של האדמיניסטרציה 

המנדטורית בארץ ישראל, שגרסה שאמצע ואדי 
ערבה עובר בנקודות הנמוכות, לבין הפרשנות 

שאמצע העמק מבטא את אמצע ואדי ערבה, ובין 
המצב בשטח, שבו שטחים חקלאיים ומתקנים 

ישראליים נמצאו ממזרח לנקודות הנמוכות אך 
סמוך לאמצע הגאוגרפי. 

לאורך תקופת המנדט התקיימו פרשנויות 
שונות של קו הגבול באמצע הערבה. הפרשנות 
שהייתה מקובלת בקרב אנשי המנהל הבריטי 

בארץ ישראל הייתה של הנקודות הנמוכות, 
אף שלא היו באמצע וגם לא ניתן היה לתרגמן 

באופן מעשי לקו אחד רציף בשטח. בנוסף 
הגבול הוצג במפות בהבדלים של כ-8 ק"מ בין 

המפות, מתוך ציון רשמי, אפילו בשלהי תקופת 
המנדט, שהמקום המדויק של הגבול טרם 

נקבע. הגבול לא סומן כלל עד לסיום המנדט 
הבריטי בעבר הירדן במאי 1946, ובמהלך שנות 

המנדט אף לא בוצעו כלל מדידות טופוגרפיות 

בערבה. בהסכם שביתת הנשק מ-1949 נקבע 
קו שביתת הנשק על מפה שגויה וללא מעורבות 

אנשי מקצוע. בתקופת משטר שביתת הנשק, 
בשנים 1967-1949, הפרשנות הדומיננטית 

הייתה של הנקודות הנמוכות בערבה כמייצגות 
את קו הגבול המנדטורי. אחרי מלחמת ששת 
הימים ישראל הכריזה שמשטר שביתת הנשק 

איבד את תוקפו, וקו שביתת הנשק הוחלף 
בקו הפסקת האש. עם זאת, ישראל המשיכה 

לסמן את קו הפסקת האש בערבה בתוואי 
דומה לתוואי קו שביתת הנשק בתיקונים קלים. 

משנות ה-60 ואילך התפתחו אילת ועקבה 
ונמליהן, נסללו דרכים לאורך הערבה והתפתחו 
ישובים ישראליים חקלאיים לאורכה. מ-1968 

ואילך סלל הצבא דרך ביטחון והקים גדר ביטחון 
ממזרח לתוואי קו שביתת הנשק הישן. כמו כן 
בוצעו קידוחי מים והוכשרו שטחים חקלאיים 

ממערב לגדר הביטחון וממזרח לקו שביתת 
הנשק הישן. 

המטרה ב-1994 הייתה להגיע לגבול יבשתי 
בערבה שיהיה הגיוני והוגן ויביא בחשבון 

את הפרשנות המקצועית ההגיונית לאמצע 
הגאוגרפי, את הפרשנות המסורתית ואת המצב 

בשטח. הגמישות שניתנה על ידי המנהיגים 
למתווי הקו אפשרה השארת מרבית השטחים 

החקלאיים המעובדים בשטח ישראל ובריבונות 
ישראלית מלאה, בעוד ששטחים חליפיים מצידו 

המזרחי של קו הייחוס המסורתי קיזזו אותם. 
אכן הושג פתרון הגיוני והוגן בנוגע למרבית 
השטחים והסוגיות, לרבות מקרים מיוחדים 

ובהם נהריים וצופר, שבהם נקבע משטר מיוחד 
בנספח לחוזה השלום בין ישראל לירדן. אזורים 

אלה – אזור נהריים שנמצא בצפון במפגש 
הנהרות הירדן והירמוך ואזור צופר שנמצא 

בערבה בדרום – נמצאים ממזרח לקו הגבול 
הבין-לאומי המוסכם, ובהתאם תחת ריבונות 

ירדנית מלאה. עם זאת, בשל זכויות בעלות 
קרקע פרטית ואינטרסים וקניין של ישראלים 

)“בעלי הקרקע"( באדמות באזור נהריים ובשל 
זכויות שימוש ישראליות פרטיות בקרקע 

)“משתמשי הקרקע"( באדמות באזור צופר, 
שתי המדינות הסכימו על יצירת משטר מיוחד 
באזורים אלה במסגרת חוזה השלום. בתוך כך, 

ירדן התחייבה להעניק לישראלים הנוגעים בדבר 
זכויות שימוש בתנאים מיוחדים לתקופה של 

25 שנים. הסדרים אלה מתחדשים אוטומטית 
לתקופות נוספות של 25 שנים אלא אם ניתנת 
הודעה מוקדמת של שנה על פקיעת תוקף על 

ידי אחד הצדדים. הזכויות המיוחדות שניתנות 
לישראלים באזורים אלה כפופות לחוק הירדני 

ולתנאים מיוחדים שמפורטים בנספח I)ב( 
ובנספח I)ג( לחוזה השלום. 

הגמישות שניתנה על ידי המנהיגים למתווי 
הקו אפשרה השארת מרבית השטחים 

החקלאיים המעובדים בשטח ישראל 
ובריבונות ישראלית מלאה, בעוד ששטחים 

חליפיים מצידו המזרחי של קו הייחוס 
המסורתי קיזזו אותם

מסוף בגבולה של אילת. פרשנויות שונות של קו הגבול
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כיוון שחלק מקו הגבול שתוחם בזיקה לקו 
הגבול הבין-לאומי בתקופת המנדט עובר ממזרח 

ליהודה ושומרון )הגדה המערבית(, הסכימו 
ישראל וירדן  לתחם את הקו לאורך גזרה זו 

אך להקנות לו מעמד של קו גבול מינהלי, ללא 
תקדים למעמד הסופי של השטח שממערב לו.

סיכום ומסקנות 
הגבול בין ישראל לירדן הוגדר לראשונה כקו 

גבול בין-לאומי בין שתי מדינות עצמאיות בחוזה 
השלום מ-1994. הקצאת הגבול הייתה בזיקה 

לקו הגבול בתקופת המנדט הבריטי. תהליך 
הקמת הגבול מומש על פי מודל סיסטמתי 

מתודולוגי של הקמת גבול, שפותח בהמשך 
לניסיון שנלמד בהקמת גבולות ברחבי העולם, 

במקרים רבים מתוך חקר כשלים ובעיות.  
המודל, שכולל את עבודת ההכנה, תיחום הגבול, 

סימון הגבול, תיעוד הגבול ותחזוקת הגבול, 
פותח מתוך ניתוח התהליכים מהשלב האחרון 

אחורה עד לשלב הראשון, כך שבכל שלב נלקחו 
בחשבון בסופו של דבר הצרכים הנגזרים של כל 

השלבים שיבואו אחריו. בדרך זו, לדוגמה, נלקחו 
בחשבון צורכי תחזוקת הגבול בעת תכנון תכולת 
תיעוד הגבול, וגם בשלבים קודמים יותר, משלב 
ההכנות הטכניות הגאודטיות לפני תיחום הגבול 

בהסכם השלום, המשך בתיחום הגבול בהסכם 
וכולל סימון הגבול. הדרישות של סימון הגבול 

משפיעות על תיחום הגבול בהסכם וכן הלאה, כך 
שהכנות דקדקניות, הן באשר לצדדים הטכניים 

הן בנוגע לצדדים המתודולוגיים, מצריכות 
טיפול זהיר וכולל עוד לפני תיחום הגבול בהסכם 

השלום.
יעד מורכב כזה ניתן להשגה רק אם צוות טכני 

משותף מוקם מוקדם ככל הניתן, עם יציאת 
התהליך לדרך, כדי שיישא באחריות לפעולות 

הנדרשות. כך נעשה בתהליך השלום בין ישראל 
לירדן, מרגע שהוחלט על כניסה למשא ומתן 

מואץ להשגת הסכם ביולי 1994. ההחלטה 
המשותפת על הקמת צוות המומחים המשותף 

התקבלה ביום הראשון שבו נפגשה ועדת 
הגבולות באוהל בערבה, לאחר מפגש שבו 

הוכרז על התחלת משא ומתן מעשי בשטח. 
צוות המומחים המשותף פועל מאז יולי 1994 

ברציפות. הוא היה אחראי לכל הפעולות 
הטכניות לפני הסכם השלום, לרבות הכנת 

נספח המפות של הסכם השלום, השתתפות 
במשא ומתן על תיחום הגבול והתוויית קו 

הגבול על מפות הסכם השלום. הוא היה 
אחראי על סימון הגבול, מדידתו ותיעודו. הוא 

אחראי על התחזוקה השוטפת של קו הגבול 
עד היום. במהלך 20 השנים האחרונות צוות 
המומחים המשותף מבצע סיור שנתי לאורך 

הגבול, מדידות ופעולות תחזוקה לפי הנדרש, 

לרבות תיקון והחלפת עמודי גבול. ראשי צוות 
המומחים המשותף מדווחים לראשי ועדת 

הגבולות המשותפת ומגישים להם דו"ח שנתי 
חתום במשותף. הפעילות הרצופה של הצוות על 

פי התהליך שנקבע מראש והפעולות שננקטות 
במהירות לניטור, מניעה ותיקון מהיר של 

חריגות לאורך הגבול, תורמים רבות לתחזוקה 
איכותית וליציבות קו הגבול למרות הפיתוח 

שנעשה לאורך השנים בקרבת הגבול. צוות 
המומחים המשותף מנסה לתמוך בצורה פעילה 

בצרכים המתפתחים ולמנוע מראש מכשולים 
פוטנציאליים. 

אחד הצעדים החשובים שנוקטות שתי המדינות 
להצלחת היעד של יציבות בסביבת קו הגבול 

מתבטא בהנחיות למשרדי הממשלה ולגורמים 
אחרים הפועלים בסביבת הגבול, לרבות כוחות 

הביטחון וחקלאים, להפנות כל תכנון פיזי 
בסביבת הגבול לבדיקת ועדת הגבולות. זו מצדה 
מעבירה את הבדיקה לצוות המומחים המשותף. 

גם כשנמצא שהפעילות המתוכננת אינה חוצה 
את קו הגבול אך היא סמוכה לו, מיידעים את 

הצד האחר ומבצעים ביקורת משותפת אם 
נחוץ. שיתוף פעולה זה, מתוך תאום ויחסי 

אמון מלאים בין הצדדים, תורם רבות ליציבות 
ולמניעת התפתחות מחלוקות או לפתרונן בעודן 

באבן.   

לקחים שנלמדו
תיחום הגבול בהסכם שלום הוא קריטי    

במשא ומתן לשלום ועלול להפוך למכשול 
להשגת הסכם. לכן יש למצוא דרך שתאפשר 

גמישות בטיפול בנושא. 
עבודת ההכנה המוקדמת בהקשר לצדדים    

הגאוגרפיים, ההיסטוריים, הדמוגרפיים  
ואחרים לאורך הגבול חשובה לשני הצדדים, 

הן לשיקוף אמין של האינטרסים של 
הצדדים, והן למציאת דרך להתפשרות, מתוך 

אמון הדדי מלא.
הקמת צוות מומחים משותף בתחילת המשא     

ומתן הצליחה מאוד ותרמה רבות למשא 
ומתן המדיני. 

למומחים טכניים יש שפה מקצועית משותפת    
בעלת תרומה חיובית לתקשורת מתמשכת 

ולעבודה הטכנית. לעבודתם המתמשכת יש 
פוטנציאל של גישור חיובי “על אש קטנה" 

בין הצדדים בתקופות של מתיחות ומשבר, 
שמתפתחות במרבית תהליכי המשא ומתן, 

ויכולת למנוע נתק מוחלט בין הצדדים.
הקשר הישיר והאינטראקטיבי בין הנושאים     
ונותנים המקצועיים לבין מקבלי ההחלטות 

הוא רב ערך.
אמון הדדי בין הנושאים ונותנים הוא מרכיב    

חיוני במשא ומתן וקריטי לצורך הגעה 
להסכם. 

להדדיות חשיבות רבה בבניית אמון.    
עבודה משותפת, במיוחד במדידות, מתוך 

שימוש בטכנולוגיות מתקדמות והפקה של 
קואורדינטות משותפות - תורמת רבות 

לתהליך.
שימוש בפרטי נוף טבעיים אינו מתאים     

לתיחום מדויק של גבולות בין-לאומיים. 
ניתן להשתמש בהם להקצאה זמנית של 

גבול, אך הם בדרך כלל יובילו למחלוקות 
עקב פרשנויות שונות ולעתים עקב שינויים 

גאוגרפיים שמתרחשים במשך הזמן. 
מפות, ובמיוחד מפות ישנות בדיוק נמוך,     

אינן נחשבות ראיה משפטית אמינה 
בהקשר למיקום גבול. עם זאת הן עשויות 

לשמש ראיה חשובה בנוגע לשימוש בשמות 
גאוגרפיים. 

ומשפט לסיום 
היישום המלא של המתודולוגיה החדשה, 
שכוללת הגדרת קו הגבול בקואורדינטות 

מדויקות ולא על בסיס תיאורים גאוגרפיים; 
יישום השלבים המוגדרים במתודולוגיה, 

לרבות תיחום הגבול, סימונו, תיעודו ותחזוקתו 
השוטפת; הגיוון הגאוגרפי של האזורים לאורך 

גבול זה, שכולל גבול יבשתי, גבול בנהרות, 
גבול בימה וגבול ימי, והגיוון הפוליטי לאורך 

הגבול, שכולל גזרות של גבול בין-לאומי במעמד 
מלא, גזרת גבול במעמד זמני ומקומות שבהם 

נדרשת מעורבות מדינות שכנות שלישיות לצורך 
הסדרתם - הופכים את תהליך ההקמה של גבול 
ירדן-ישראל למעניין במיוחד ומודל עבור רבים 
 .בעולם שיכולים ללמוד ממנו ולהפיק לקחים

הערות
1  אל"ם )מיל'( ד"ר חיים סרברו, מהנדס גיאודזיה 

ומיפוי. המחבר היה שותף להתווית הגבול בן ישראל 
לירדן. מפקד יחידת המיפוי )2002-1986( , מנכ"ל 
המרכז למיפוי ישראל ויו"ר הוועדה הבין-משרדית 

למאגרי מידע גיאוגרפיים )2012-2003(. יו"ר מערכת 
אטלס ישראל החדש 2012-2006. מקים ויו"ר הוועדה 

לגבולות בין-לאומיים בפדרציה הבין-לאומית של 
המודדים  FIG מאז 2010. היה מעורב בהתוויית 

גבולות מדינת ישראל ביבשה ובים זה 40 שנה חוקר, 
פרסם ספרים ומאמרים בארץ ובעולם בנושא התוויית 

גבולות ביבשה ובים, כולל הספרים “גבולות ישראל 
.International Boundary Making-היום" ו

  www.fig.net/pub/figpub/pub59 sceen .pdf  
בספר פורס ד"ר סרברו את תהליך יצירת הגבול ואת 

יחסי הגומלין בין פעילות הדרג המדיני לבין עבודת 
הצוות המקצועי לאורך התהליך, סדר עדיפויות בין 

הגדרות גבול שונות כשיש כאלה, ומודל לניסוח פרק 
הגבול בהסכם שלום.



מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה
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ימים הראשונים שלאחר תום שבוע ב
הלחימה האינטנסיבי של שלום הגליל 
)של"ג(, שרק 30 שנה אחר כך כונתה 

מלחמת לבנון הראשונה, הצטברו חומרי שלל 
רבים בחצרו של גדוד האמש"ט )אוספי מסמכי 

השלל והציוד הטכני( במחנהו שבמרכז הארץ.
קציני המחקר שישבו במלחמה ספונים בבור 

במטכ"ל או ב"ארמון" בצפון, הגיחו מעמדותיהם 
ויצאו לאכול דובדבנים במרחביה היפים של 

לבנון.
בחצר החלו האוספים במיון איטי ומתיש של 

חומרי המחבלים. למלאכה הצטרפנו שניים, רס"ן 
יורם סנדר, האחראי על התשתית ובניין הכוח 

בענף האמון על הצבא הסורי, ואנוכי, שבאותם 
ימים התעתדתי להחליף את רמ"ח תו"ל האויב 

באמ"ן מחקר.
בתוך הערימות גיליתי לפתע ארגז עץ גדול ובתוכו 

שפע של ספרים ומחברות. פשפשנו בו אני ויורם 
וגילינו במהרה כי זה שייך למג"ד חי"ר בחטיבה 

62, שזה לא מכבר עזבה את רמת הגולן והצטרפה 
לכוח הסורי בלבנון )כס"ב(. מעיון מדוקדק יותר 

עלה כי המג"ד, שגדודו נפרס ככוח קדמי סורי 
באזור הכפר חונה, מדרום מזרח לג'זין, תוכנן 

החוברת שחשפה 
את התוכנית הסורית

בין חומרי השלל הרבים שנמצאו ב"שלום הגליל" אותר גם מסמך שמציע 
כיצד להבקיע את מערך ההגנה המבוצר של צה"ל

דני אשר | ד"ר, תא"ל )מיל'(

לצאת באותו קיץ לקורס פיקוד ומטה. זה לקח 
עימו לשטח היערכותו חומר תורתי, כדי להתכונן 

למבחני הכניסה לקורס.
התחלתי למיין את המסמכים ובתוכם גיליתי 

חוברת ירוקה שריח הדפוס הטרי עדין נשב מבין 
דפיה. בסקרנות רבה, ובסיוע מעט הערבית 

שלמדתי באוניברסיטה, הבנתי כי זו עוסקת 
בהבקעת מערך מבוצר של האויב. עלעלתי 

בדפי המסמך, פרסתי את המפות שבנספחיו 
והתרגשותי גברה. מפה אחת, בשלל צבעים, 

תיארה - בצורה סכמטית ורק לאחר שהפכתי 
שמאל לימין ולמעלה למטה - את הדרך שבה 

תכננו הסורים את היציאה ממחנותיהם, 
התארגנותם בדרך, פריצתם את המכשול, 

הסתערותם על מוצבינו והתקדמותם לכיבושה 
של כל רמת הגולן, בואך הירדן והכנרת.

היה זה חומר תורתי עדכני שזה עתה הושלמה 
כתיבתו,  מסמך שפרט את ליבת העיסוק של 
הצבא הסורי באותה עת - הניסיון לשפר את 

התוכנית שכשלה במלחמת יום הכיפורים 
להשתלט על כל רמת הגולן.

במבוא לחוברת כתב נשיא סוריה ומפקד הכוחות 
המזוינים שלה חאפט' אל-אסד כי זו הדרך 

להגשים את ייעודם, וכי בסיסה של החוברת 
הוא הניסיון שנרכש במלחמה הקודמת ובמאמץ 

המחקרי תורתי שהושקע בנושא מאז. כמו כן ציין 
הנשיא כי אין לעסוק בעבר ולחקור את שאירע 

ב-1973, אלא להתכונן למשימות הצפויות 
בעתיד.

כאחוז תזזית מיהרתי להשלים את תרגומה של 
החוברת ובעזרתה של היחידה הטכנולוגית, 

להדפיס בעברית )לאחר היישור וההיפוך( את 
המפה השלמה, המתארת את תורת "ההבקעה". 
עם המפה בידי "רצתי" להציגה למפקדים ובהם 

לאלוף יאנוש בן גל, בעברו אלוף פצ"ן ובאותה עת 
מפקדו של הגיס הצפוני שלחם בלבנון.

לא עברו אלא מספר שנים מאותה עת, וכבר היה 
ניתן לרכוש מהדורה אזרחית של תורת ההבקעה 

"פרי מחקרו"  של הגנרל והדוקטור מוסטפא 
טלאס, שר ההגנה הנצחי ויד ימינו של אסד. הלה 

נהג להוסיף לקרדיט האקדמי שלו כמעט כל 
  .מחקר צבאי שעליו שקדו קציניו ויועציו

הסיפור שלי

 מוסטפא טלאס וחאפט' אל אסד  בגולן, 1973. 
שר ההגנה ויד ימינו של אסד התהדר במחקרים 
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בר בשנת 1990, במלחמת המפרץ כ
הראשונה, הגנרל נורמן שוורצקופ, שפיקד 

על המערכה מטעם צבא ארה“ב, קבע את 
האמרה: “ללא הלוויינים שבחלל הייתה מלחמת 

המפרץ נראית כמו מלחמת העולם השנייה“. 
את שדה הקרב של ימינו כבר אי אפשר לתאר 

ללא קבלת מודיעין מלוויינים.
האמריקאים החזיקו בצי לוויינים ששימשו 

אותם במלחמת המפרץ, בהם לווייני ייעודיים 
לצרכי צילום, לסיגינט )מודיעין אותות(, לגילוי 

שיגורים, לניווט, למזג אוויר וגם מכלול של 
לוויני תקשורת.

תחילתה של תוכנית החלל הביטחונית 
הישראלית בשנת 1978, לאחר ביקורו של נשיא 
מצרים אנואר סאדאת בכנסת. אז הובן כי פנינו 

לחוזה שלום עם מצרים, אשר ימנע מאיתנו 
טיסות צילום מעל חצי האי סיני. לאחר מחקר 

שנמשך כשנתיים, מחלקת מו“פ של מפקדת 
קצין מודיעין ראשי בראשותי הציעה פתרון - 
הקמת תוכנית חלל ביטחונית שתפתח לוויני 

ביון וכן את המשגרים שישגרו אותם לחלל.
 Revolution( “המהפכה בעניינים צבאיים“
In Military Affairs – RMA( התחוללה 

בארה“ב בעקבות התפתחות הלוויינים 

איך השלום 
עם מצרים 

הוביל אותנו 
לחלל

לווין אופסאט 3000.
היתרון הטכנולוגי הגדול שלנו 

תורם לאיזון האסימטריה באזור 
המזרח התיכון

חיים אשד | פרופ', )תא"ל מיל'(

התפתחות הלוויינים הצבאיים לצרכי מודיעין הפכה את תפיסת ניהול המערכה 
האמריקאית על פיה. כעת גם ישראל מבססת את מעמדה בתחום וחוברת למגמה 

של פיתוח ננו לוויינים, המשמשים לצרכים צבאיים ואזרחיים גם יחד. השאיפה: 
למנף את היכולת החללית ליכולת כלכלית
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הצבאיים לצרכי 
מודיעין. זו שינתה את 
תפיסת ניהול המערכה 

בעיני האמריקאים, 
והחלל הפך לציר מרכזי 

להכנות למלחמה 
ולניהולה. תוצאות 

המהפכה ניכרו היטב 
במלחמת המפרץ.
הלוויינים שבחלל 
מאפשרים תצפית 

חוקרת ולגיטימית, חוצת גבולות גיאוגרפיים, 
נטולת סיכון חיי אדם או כלי טייס, הן בעת 

רגיעה והן במתיחות ולחימה. במדינת 
ישראל הלוויינים מאפשרים את הגדלת 

העומק האסטרטגי בעיקר במותניים 
הצרות שבמרכזה. במקרה שבו אויב ינסה 

“לחצות“ אותה לשניים במרכזה כך שיהיה 
ניתוק בין הצדדים, הלוויינים מקנים לה 

מרחב תמרון.

תחילתה של תוכנית החלל הביטחונית 
בשנת 1978, לאחר ביקורו של נשיא 

מצרים אנואר סאדאת בכנסת. אז 
הושגה ההבנה כי פנינו לחוזה שלום עם 
מצרים, אשר ימנע מאיתנו טיסות צילום 

מעל חצי האי סיני

השימוש בחלל מעניק למודיעין בשדה הקרב 
מימד נוסף. הוא מאפשר קבלת אינפורמציה גם 

ברמה הטקטית וגם ברמה האסטרטגית, בכל 
תנאי מזג אויר ובכל מיקום גיאוגרפי, ואפילו 

בזמן אמת. זאת כמובן בכפוף למספר הלוויינים 
שעומדים לרשותנו באותו זמן.

חישה מרחוק מהחלל אמנם דומה לצילום 
אווירי, אולם היא מעצימה ומגבירה את יכולת 

העברת האינפורמציה לכל הכוחות הלוחמים 
ולמפקדות. היא מאפשרת תגובה מיידית 

לתקיפת טילים ומעניקה הכוונה מהחלל של 
כוח אש מדויק.

סוג זה של לוחמה מבוסס על ארבעה מרכיבים 
עיקריים: 

יכולת חללית מפותחת בכל התחומים.  
תמרון כוחות שמנוטר בזמן אמת בשילוב   

מל“טים ולוויינים.
חימוש מדויק עם יכולת פגיעה נקודתית   

ובקרה.
יכולת סייבר מהחלל כחלק ממלחמת   

המידע.
לשימוש בנכסי החלל עבור מודיעין ותקשורת 

משמעות פרקטית: הצבא הופך קטן יותר 
מבחינת אנשים, פלטפורמות, נשק ותחמושת; 

שדה הקרב הרבה פחות “צפוף“ מבעבר; איסוף 
המודיעין מתאפשר בכל תנאי מזג אוויר, מיקום 

וזמן. כמו כן הישענות על אפיק זה מחייב צבא 
טכנולוגי, איכותי ויעיל יותר בניצול טכנולוגיה 

מתקדמת.
משום שצורת הלחימה הנתמכת באמצעים 
שבחלל מאפשרת תגובה מיידית לכל שינוי 
בתמונת הקרב, גם שרשרת ההרג - מזיהוי 

מטרה ועד להשמדתה – מתקצרת מאוד ויעילה 
במלחמה האסימטרית, שאליה אנו נחשפים 

באזורנו יותר ויותר. היתרון הטכנולוגי הגדול 
שלנו תורם לאיזון האסימטריה.

מדינת ישראל הגיעה להישגים המובילים 
בעולם בהסתייע בלוויינים קטנים מסדרת 

"אופק", השוקלים מאות קילוגרמים בודדים. 

זאת בעוד הישגים מקבילים הושגו הודות 
ללוויינים כבדים ויקרים במידה ניכרת. 

על כך מעידות ההתבטאויות של 
מפקדי פיקוד החלל של ארה“ב, 

שביקרו בתוכנית החלל הביטחונית 
והתרשמו עמוקות מהיכולות 

שביססנו. 
ישראל פועלת בחלל 

כבר למעלה מ-30 
שנה. בנוסף להישגים 

המודיעיניים והביטחוניים 
היא תרמה, בין היתר, 

לקידום הטכנולוגיה, 
הכלכלה, המדע והחינוך למדע. 

הישגים אלו הביאו את התמיכה 
הממשלתית הנדרשת כדי שתוכנית 

החלל הלאומית תוביל את מדינת 
ישראל לחמישייה המובילה בעולם בתחום 

החלל. הכוונה היא לפעול בתחום זה בדומה 
לייצוא הביטחוני - למנף את היכולת החללית 

ליכולת כלכלית.

מדינת ישראל הגיעה להישגים 
המובילים בעולם בהסתייע בלוויינים 

קטנים מסדרת "אופק", השוקלים מאות 
קילוגרמים בודדים. זאת בעוד הישגים 

מקבילים הושגו הודות ללוויינים כבדים 
ויקרים במידה ניכרת

הגנרל שוורצקופ קבע את האמרה: "ללא הלוויינים 
שבחלל הייתה מלחמת המפרץ נראית כמו מלחמת 

העולם השנייה"

הלווין אופק 9 לפני חיבורו למשגר

)Techsar( לווין טכסאר

בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה ברורה 
של פיתוח לוויינים זעירים, המוכרים בשם 

“ננו לוויינים“ ומשקלם קילוגרמים בודדים. 
אלה משמשים לצרכים צבאיים ואזרחיים גם 

יחד. האוניברסיטאות כבר הסתערו על תחום 
המזעור ובשנים הקרובות צפויים להבשיל 

מספר פרויקטים “דו-שימושיים“, שימתגו את 
מדינת ישראל כמובילה גם בתחום חדשני זה. 
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סכנות מצד גורמי הסייבר מתקיפות ה
אותנו מכל עבר ובשנים האחרונות 

אנו לומדים עליהם לעייפה. בהתאמה 
אנו עדים להשקעת המשאבים הגוברת 

של גורמי המודיעין הלאומיים והפרטיים 
באיסוף, ניתוח והפקת מודיעין שמקורו 

ברשת האינטרנט הגלויה והסמויה. מרבית 
המחקרים בתחום מצביעים על היתרון 

הבולט שבידי התוקפים בכל הקשור לעלויות 
התקיפה אל מול עלויות ההגנה, למורכבות 

טכנולוגית וכן לגורם ההפתעה. חברות 

פרטיות וארגונים ממשלתיים מכשירים 
מומחי סייבר, ולעתים נדמה כי כל מי 

שיודע להפעיל מחשב הפך בין לילה ללוחם 
סייבר ואנליסט מודיעין.

אין חולק על החשיבות העצומה שבהכשרת 
אנשי סייבר למשימות הגנה, תקיפה 

ואיסוף מודיעין. אולם דומה כי דווקא 
באיסוף המודיעין נשתכחו מיומנויות 

רבות שהושגו לאורך שנים של פעילות 
מודיעינית מסועפת.

מודיעין הסייבר
תעשיית מודיעין הסייבר כוללת פיתוח כלי 

תקיפה לשם פריצה למחשבים ומערכות 
מחשוב. לפיתוח זה אחראיים גורמים רבים, 

בהם ארגוני ממשלה, שירותי ביון וצבאות, וכן 
 ReVuln, שורה ארוכה של חברות פרטיות כגון

Exodus, ,Vupen, Netragard המפתחות 
בגלוי כלי תקיפה בסייבר. בנוסף ארגוני פשע 

וגורמים הקשורים לטרור מפתחים כלי תקיפה, 
וישנם האקרים יחידים המתמחים בתחום. 

בין הלקוחות ניתן למצוא מדינות, שירותי ביון 
וגורמי פשיעה וטרור שונים, הרוכשים את כלי 

התקיפה בשווקים ייעודיים לצרכים אלו ברשת 
 .)darknet( הגלויה וברשת האפלה - דארקנט

קשה שלא להבחין בחשיבות המכרעת 
שמייחסים אנליסטים של מודיעין סייבר, לרוב 

בוגרי גוף בטחוני כזה או אחר, לטכנולוגיה 
על חשבון הגורם האנושי. תהליך הכשרתם 

של מומחי הסייבר מתבסס ברובו על היבטים 
טכנולוגים, וחלקים ניכרים מההכשרה 

המודיעינית הקלאסית חסרים. כך גדלים 
אנליסטים המשוכנעים כי תהליך בניית 

 )profiling( הפרופיל של היעד המודיעיני
מתמצה בהשוואת המידע הקיים ברשת 

האינטרנט אל מול זה הנאסף מתקשורת 
אלקטרונית אחרת. את מקומו של היומינט 
)המודיעין האנושי( בעולם הסייבר החליפה 

במידה לא מבוטלת ה“הנדסה החברתית“ 
.)Social Engineering(

תהליך הכשרתם של מומחי הסייבר 
מתבסס ברובו על היבטים טכנולוגים, 

וחלקים ניכרים מההכשרה המודיעינית 
הקלאסית חסרים

שוררת הסכמה לא מבוטלת כי הדור החדש 
של מערכות ההגנה יתרכז במניעת ההתקפות 
)מערכות פרו אקטיביות( תוך סריקה וניטור 

של מערכות מידע גדולות )Big Data( וחשוב 
מכל, יתבסס על איסוף וניתוח מודיעין בדבר 

פוטנציאל הכלים והיכולת של התוקפים. 
קשה להרפות מן המחשבה כי במרוץ אחר 

עדכון הטכנולוגיה, ישנה התעלמות מיכולות 
מודיעיניות בתחום האיסוף והסיכול, הקיימות 

בידי ארגוני ביון לאומיים מסוף המאה ה-19. 

יומינט: דינוזאור בעולם הסייבר?
גופי המודיעין המסורתיים אמונים על אומדן 

יכולות גורמי צד שלישי לפעול ולהזיק. לעתים 
נדירות יכול המודיעין לספק ידיעות מהימנות 

גם בנוגע לכוונות מדויקות של צד שלישי שכזה, 
ובמרבית המקרים הללו נמצא כי נעשה שימוש 

העתיד
מאחורינו?

עמית שטיינהרט | ד"ר, )הכותב הינו חוקר ומרצה בתוכנית הבין לאומית ליחסים בין לאומיים 
)CCI AG ולימודי ביטחון באונ' סופיה, וכן סגן נשיא למחקר בחברת המודיעין השויצרית

הצורך בתשתית איכותית של מודיעין סייבר הולך וגובר עם הזמן, אך בקרב מומחי 
הסייבר קיימת נטייה להתעלם מיכולות היומינט הקלאסי. הסינרגיה בין ההאקרים 

מאסכולת ההנדסה החברתית לבין הגורם האנושי נמצאת בראשית דרכה

תמונות: האקר עטוי מסיכה של אנונימוס
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במכלול כלים הידוע כיומינט. זוהי הגדרת סל 
למכלול פעולות מודיעין המתמחות באיסוף 

מידע מגורמים אנושיים ובכללם, גיוס מקורות 
והפעלתם.

העוסקים ביומינט עוברים בדרך כלל הכשרה 
מקצועית תיאורטית ומעשית הנמשכת מספר 

שנים ומתמחים בנושאים דוגמת הצפנה, 
שימוש בארסנל מניפולציות, בניית זהות 
והתחזות ברמה העמוקה ביותר, ושיטות 

חקירה סמויה וגלויה. קציני ביון לומדים על 
בוריין שפות זרות, שיטות לאיתור וניהול “נכסי 

מודיעין“, טכניקות מעקב והתחמקות ממנו, 
מיומנויות גיוס, שימוש בנשק ועוד. העיסוק 
ביומינט תובע מידה רבה של זמן ומשאבים 

לאיסוף נכסים ולניתוח מידע. למרות העלות 
הכרוכה בהכשרת איש יומינט, השימוש 

בדיסציפלינה זו פעמים רבות אמין ומדויק יותר 
ממרבית שיטות איסוף המודיעין הטכנולוגי 

המוכרות, ובכללן מודיעין הסייבר.

למרות העלות הכרוכה בהכשרת איש 
יומינט, השימוש בדיסציפלינה זו פעמים 
רבות אמין ומדויק יותר ממרבית שיטות 

איסוף המודיעין הטכנולוגי המוכרות, 
ובכללן מודיעין הסייבר

הנדסה חברתית כתחליף ליומינט
אל מול היומינט נמצאת בתחום הסייבר 

ההנדסה החברתית - כינוי למכלול שיטות 
מזדמנות המסתמכות על ניצול תכונות, 

חולשות והטיות בחשיבה האנושית, לרוב 
בספקטרום של קבלת החלטות בפרקי זמן 

קצרים. זאת במגמה לאפשר למשתמש 
בשיטה, המכונה לעתים מזומנות האקר, לעקוף 

טכנולוגיות ומנגנוני אבטחה במטרה להשיג 
מידע או טובת הנאה. במקרים רבים מטרתה 
המרכזית של ההנדסה החברתית הינה להשיג 
סיסמאות ונתוני גישה למערכות מאובטחות.

השימוש בהנדסה חברתית דורש ידע לא 
מבוטל ולרוב גם מומחיות בתקשורת מחשבים. 

כן נדרשות יכולת אלתור וחשיבה מהירה. 
למרות האמור, לא התפתחה במהלך 20 

השנים האחרונות תורה סדורה המתבססת 
על דיסציפלינה אמפירית או ניסיון מתועד 

המגדיר, מתאר וחוקר את ההנדסה החברתית, 
כפי שנהגו ארגוני הביון הלאומיים ביומינט. 

העיסוק בהנדסה חברתית תלוי רבות ביכולותיו 
האישיות של המשתמש, וככזה הוא קרוב יותר 

לאומנות מאשר לדיסציפלינה מסודרת.
דומני כי בכל הקשור לגיוס, הפעלה, חדירה, 

מניפולציה והשגת מידע, נהנה היומינט 
המסורתי מיתרון בניסיון, כלים וטכנולוגיות על 

פני ההנדסה החברתית. כשמשווים את רמת 
הכנת המבצע, בניית הזהות הבדויה, הפעלת 

מניפולציה ועוד, של אנשי היומינט לאלה של 
ההאקרים )האמונים על ההנדסה החברתית(, 

נראה כי היתרון היחסי נוטה לצד היומינט. 
האימון ארוך השנים ותמיכת המערכת שלה זכו 
אנשי היומינט, לרוב עמוקים ועשירים באיכותם 

יותר מאלה שמקבל ההאקר הממוצע.
מרבית הצלחותיו של היומינט סמויות, וגם 

אלה המוצגות בציבור עברו “שיפוץ“ המטשטש 
שיטות פעולה, טכנולוגיות ומידע נקודתי. קשה 

לאתר ספרות הדרכה ברת תוקף העוסקת 
בלימוד יומינט שלא דרך פריזמה אקדמית או 
פופולארית. לא אחת, למדנו כי ספרות יומינט 
המתחזה למקצועית נגועה בדיס-אינפורמציה.
מאידך, האקרים המשתמשים בטקטיקות של 

הנדסה חברתית נוהגים לא פעם לתעד ולפרסם 
מידע רב על שיטות העבודה שלהם ואף על 

קורבנותיהם. נקודה זו ממחישה הבדל בולט 
בין הדיסציפלינות. הניפוי, האימון והניסיון 

של העוסקים ביומינט מאפשר שליטה עצמית, 
סודיות ואתיקה מקצועית ברמה גבוהה בהרבה 

מזו הנהוגה על ידי מרבית משתמשי ההנדסה 
החברתית. הדבר נכון גם בכל הקשור לאיכות 

ורמת ארסנל הכלים שבידי מומחי היומינט 
בבואם לאסוף מודיעין או לבצע מניפולציה.

בתחום ההנדסה החברתית קיימים מומחים 
ומקצוענים מהמדרגה הראשונה, המשלבים 

בין ידע טכנולוגי וניסיון בהטיות פסיכולוגיות, 
ההופכים אותם לברי תחרות ליכולות ארגוני 

ביון. יחידי סגולה אלה מקפידים הקפדה 
יתרה על אנונימיות וביטחון, ועושים שימוש 

בטכנולוגיה מתקדמת לשם כך.  אולם, 
מקצוענים אלה חריגים בעולם ההאקינג. 

מרבית ההאקרים אינם ניחנים בכישרון יוצא 
דופן ונאלצים לפעול בחלל חברתי ומקצועי עוין 

ומתעתע, ללא תמיכה ארגונית ממשית. 
חלק לא מבוטל מאנשי אבטחת הסייבר למדו 

לחשוב ולפעול במונחים טכנולוגיים מובהקים, 
ואך טבעי הוא שנטייתם הראשונית לפתרון 

בעיות בתחומי אבטחה ומודיעין תתרכז 
בפתרונות טכנולוגיים. לכן קיימת חשיבות 

גדולה בהטמעת דפוסים ושיטות חשיבה שונות 
בקרב אותם אנשי אבטחת סייבר.

היעד: סייבר יומינט
אין זה מן הנמנע כי שילוב בין שיטות יומינט, 

על מסורתן רבת השנים, לבין החדשנות 
האינטואיטיבית הטמונה בלב ההנדסה 

החברתית, עשויה להעביר את מגני הסייבר 
ממגננה מפני התקפות מתהוות, לתקיפה 
במגרש היריב. שילוב בין יומינט להנדסה 

חברתית עשוי במקרים מסוימים להביא 
לאיתור התוקפים הפוטנציאלים עוד בשלב 

פיתוח יכולות התקיפה, בטרם קביעת כוונת 
תקיפה ספציפית. מעקב, גיוס מקורות מידע 
ומשתפי פעולה, הפעלה ומניפולציה מבוססי 

יומינט, עשויים להוות יתרון משמעותי בתחום 
אבטחת המידע והסייבר המודיעיני.

ארגוני מודיעין שונים החלו לעשות שימוש 
בשיטות יומינט ברחבי הסייבר לשם איתור 

והפעלת מקורות וכן חדירה לתאי טרור וגופי 
פשיעה. עם זאת, לא ברור עד כמה התבססה 

דיסציפלינה מתועדת החולקת ידע הנצבר 
מהקשר בין גורמי יומינט עם אנשי הסייבר. 

הבדל מהותי בין הפעלת מודיעין יומינט במובנו 
הקלאסי, לבין הפעלתו בחלל הסייבר, נובע 
מהאנונימיות שמאפשרת רשת האינטרנט. 
וזאת בקלות ובזמינות גבוהים לאין שיעור 

מאלה שבעולם הפיזי, שבו פועלים אנשי 
היומינט. 

הבדל מהותי בין הפעלת מודיעין יומינט 
במובנו הקלאסי, לבין הפעלתו בחלל 

הסייבר, נובע מהאנונימיות שמאפשרת 
רשת האינטרנט

שוני מהותי זה מהווה יתרון משמעותי לאנשי 
היומינט, מקל על פרוצדורות מורכבות בתחומי 
בניית זהות, הסוואה וכדומה. אולם, השוני בין 

חוקי המשחק הקיימים בעולם היומינטי המוכר 
לבין התאמתם של אלה לצורכי הסייבר, תובע 

התאמה מתודולוגית ומבצעית.
בשנים האחרונות אני שותף לניסיון מקצועי 

המקשר בין אנשי יומינט מנוסים לבין לוחמי 
סייבר מיומנים, בטכנולוגיות תקיפה ובשימוש 

בכלי ההנדסה החברתית. כך מתפתחת 
דיסציפלינה חדשה שאני מכנה סייבר יומינט 

)Cyber HUMINT(, שבה מסורות יומינט 
של בניית זהות, חבירה למקורות וגיוסם 

וכן מניפולציה מורכבת של מידע, מופעלות 
במשותף על ידי גורמי סייבר ויומינט. התוצאה, 

בהינתן הזמן והמשאבים הדרושים, הינה הקמת 
מערך מודיעין יומינטי בסייבר, המתבסס על 

הפעלת גורמים אנושיים, ואשר עוקב אחר 
תוקפים עוד בטרם גובשה כוונת התקיפה. 

אחד החסכים בהם נתקלים לעתים מזומנות 
אנשי הסייבר הינו היעדר אנליסטים מקצועיים, 

בעלי ניסיון בניתוח מקורות יומינט והבנת 
יכולות ומגבלות איסוף המידע בסייבר. הערך 

המוסף של מידע איכותי הנאסף ממקורות אלה 
הוא החוליה המגשרת בין טכנולוגיית סייבר 

קיימת, לבין הידע מקצועי הטמון בקרב מומחי 
 .היומינט
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שומרי הסף"' הוא מסמך ארוך ומרתק, “
הנוגע בעצבי הזיכרון הקולקטיבי. הספר 
דחוס הזיכרון, מכיל את פרשת קו 300, 

הסכם אוסלו, רצח רבין, האינתיפאדה השנייה, 
תופעת המתאבדים והסיכול הממוקד. במקביל 

לטיפול ההיסטורי והעובדתי, “שומרי הסף" 
מוסיף עדויות ממקור ראשון. עדות ראייה של 

מי שהיה במקום היא שנותנת לספר ממדים 
נוספים מעבר לנרטיב ההיסטורי – החל מאיכות 

העדויות ואמינותן וכלה בתחושה האותנטיות 
שהן מעניקות לקורא. מעל לכל אלה מועמסים 

הרגשות, הלבטים והתסכולים של האישים שהיו 
במוקד ההתרחשות. 

קל מאוד להיקלע לקלישאות בראיונות אלה, 
אבל המחבר לא ממש נותן לעדים להתחמק. 

כך מתגלה תמונה ברורה ועגומה: ההצלחה 
המוחשית של השרות )קרי, היכולת לשלוט 

בשטחים ולנהל את הסכסוך( היא וירטואלית 
כשהיא ניצבת בפני מבחן הזמן. 

ביניים: פרשת קו 300: דיסוננס עמוק
מעבר לתוכן, שמכיל עשרות סיפורים 

וקונפליקטים, ראשי השרות מביאים לשולחן 
בעיקר את עצמם ואת אישיותם. אברום 

שלום, למשל, איש אמיץ ועיקש, נכנס להלם 
)“הזדעזעתי. נעשיתי ירוק" עמ' 83( כשראה 

לראשונה חוקר שובר בעזרת רגל של כיסא את 
אצבעותיו של ערבי זקן בחדר החקירות. קשה 
לגשר בין ההלם לבין החלטתו כראש השירות 

“לבטל את רוב ההיתרים". לדבריו, לאחר ההלם 
הראשוני פנה לראש השרות דאז יוסף הרמלין 

וביקש ממנו להפסיק את מתן ההיתרים החריגים 
כי “אתה סתם הופך את החבר'ה שלנו לרוצחים". 
ניכר כי איש כאברום שלום נתקל בדיסוננס עמוק 

בין המבט במראה לבין רצף מעשיו כפי שהוא 
עצמו מעיד עליהם – החל מ"תרבות השקר" 

לבתי המשפט, דרך ההנחיה הברורה שנתן לאהוד 
יתום להרוג שבויים חיים, וכלה בנימוקים שמצא 
כדי להתנער בראיון ממתן הפקודה שדגל שחור 
מתנוסס מעליה - “אהוד כנראה השתלהב ונתן 
הוראה לעצמו". בהמשך הוא שוב מסביר שנתן 
הוראה להרוג ומסייג - “אחרי שאמרו לי שהם 

מתים". עדותו מרתקת גם בפן של מה שהוא 
תופס כפאשלה שלו, שכן בפורום פנימי שכינס 

דיכטר בחפציבה התוודה שלום בפומבי, הכה על 
חטא וקיבל מחמאות מוצדקות מרפי מלכא – 

אחד משלושת המודחים בפרשה. מרתק לקרוא 
ש-30 שנה אחרי הוא מסביר שהפאשלה שלו 

הייתה שהוא “לא ראה את הצלמים" ואם היה 

רואה “לא היה נותן את ההוראה". 
מרתק לקרוא כיצד מתייחס יעקב פרי לפרשת 

קו 300. פרי, שלא קשור לפרשה, מתקשה לספר 
את כל שידע בעניין שיטות החקירה והעינויים 

לכאורה, והאמת מקולפת ממנו טיפין טיפין. 
פרי מגדיר כ"הפיכונת" את דרישתו של ראובן 

חזק מאברום להתפטר בעקבות השקר ותיאומי 
העדויות שהיה מעורב בהם לוועדת זורע, שחקרה 

את הפרשה. הוא אינו רואה בפנייתם של ראובן 
חזק, רפי מלכא ופלג רדאי לראש הממשלה, 

מעשה ראוי. קשה לקרוא כי שר המדע אינו אומר 
בריש גלי שיש אמת )דברי השלושה, שחשפו 

מודיעין וספר

מוחמד והיהודים

נעם טפר | אפרים לפיד | 

מיכאל לקר, מכון בן-צבי, ירושלים, 
תשע"ד 2014, 292 עמ'

דרור מורה, משכל )ידיעות ספרים(, 2014, 376 עמ'

יכאל לקר, פרופסור בחוג לשפה וספרות מ
ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים, 

קצין ב"חצב" בשנות השבעים, מעמיד 
לפנינו מחקר מעודכן על העימות בין מוחמד 

נביא האסלאם לבין היהודים שחיו בית'ריב )היא 
העיר מדינה, בסעודיה של ימינו(. 

הביוגרפיה של מוחמד היא טקסט מכונן עבור 
המוסלמים, הגם שאיננה טקסט קדוש. היהודי 
בביוגרפיה זו הוא אדם בוגדני, מפר סדרתי של 

הסכמים, תככן ומסוכן. אפשר להבין תקופה זו, 
עשר שנים של חיי מוחמד בעיר מדינה, כבעלת 

משקל לעיצוב התפיסה של יחסי המוסלמים 
והיהודים גם כיום. שני כלי העזר ששימשו את 

לקר במחקר זה הם המפה המפורטת של מדינה 
כשמוחמד הגיע אליה, ומפת היוחסין של שבטי 

מדינה הראשיים. בעבר איתור המקומות היה 
עניין מסובך ואילו כיום נעזר החוקר בכלים 

 .bing maps -ו Google earth - מעודכנים
כך ניתן לשחזר את העיר אליה הגיע מוחמד 

בהג'רה, בסתיו שנת 622, שהפכה לימים תחילת 
הספירה של העולם המוסלמי עד ימינו. 

הדיון בספר זה מבוסס על טקסטים בערבית 
הקלסית והוא נערך כך שיהיה מובן לאנשים 
שאינם חוקרי אסלאם. עניינים רבים בספר 

הם בחזקת ספק, והספר אינו מתיימר להציג 
את מלחמת מוחמד ביהודים לפרטיה. לעתים 

קרובות מוצעות כמה אמיתות מתוך השפע 
הגדול של ידיעות. הספר רצוף קטעים מהקוראן, 
על בסיס התרגום המעודכן של פרופ' אורי רובין 

מאוניברסיטת תל-אביב.
מתברר כי "מוחמד והיהודים" אינו רק נושא 

למחקר, אלא מנוע המזין אנרגיה שלילית 
למוסלמים מאמינים רבים, ובעיקר למנהיגים 

 .מוסלמים רבים עד ימינו

שומרי הסף שישה ראשי שב"כ מדברים

את הפרשה( ויש שקר )דברי אברום, אהוד יתום 
ואחרים(. נראה כי 30 שנה אחרי מעשה, ניתן 

לדרוש משר המדע שיבדיל ביניהם ויצדד באמת. 
קשה שלא להזיל דמעת תנין כשפרי קונן שעל אף 
דאגתו לחנוני הנשיא )יתום ואחרים(, פנו לו אלה 
עורף, וחלקם עשו לו את המוות ו"ניסו לקלף את 

עורו". 
פרי מסביר שבתקופת כהונתו “כמעט לא היו 

הודאות שווא" שניתנו בעינויים - ואחר כך נסוג. 
בתחילה הוא מצהיר כי יש “קווים דקים בין מה 

שרואה הפלסטיני כעינוי פיזי לבין מה שאנו 
רואים כאמצעי מסייע לחקירה". עימות עם דבריו 
של שלום, שראה במו עיניו “מכות, שבירות ידיים 
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נולד בשנת 1922 בעיירה בנדין במחוז זגלמביה שבפולין. בשנת 1939 יצא ברכבת מוורשה לרומניה 
בדרכו לארץ ישראל, אך הרכבת נעצרה על ידי הרומנים ונשלחה חזרה לפולין. עם חזרתו לבנדין, 

הצטרף למחתרת שפעלה נגד הנאצים.
באוגוסט 1943, לאחר שהגרמנים חיסלו את גטו בנדין, נשלח עם אחיו וחבר נוסף לאושוויץ. משם 
הצליח להימלט אך נלכד אחרי מספר חדשים. לאחר שנחקר, נגזר  כי יוצא להורג בתלייה, אך סוהר 

הבלוק הציל אותו.
בהמשך עבר למחנה עבודה, וכשהגרמנים קרסו בחזית  המזרחית, הם העבירו אותו ברכבת  מערבה. 

הוא ניצל כשקפץ ממנה ועד סיום המלחמה התחבא בביתו של זוג פולני.
ב-1946 עבר לאיטליה, שם היה פעיל במוסד לעלייה ב' ובתנועת הבריחה. הוא השתוקק להגיע 

לישראל, וכשהוצע לו לעבור קורס טיס באיטליה ולהגיע לארץ ישראל כטייס – נענה.
לאחר שסיים את קורס הטיס עלה לישראל, השלים את קורס הטיס במחזור הראשון, וקיבל כנפיים 
מדוד בן-גוריון. שימש כמדריך בבית הספר לטיסה וכמפקד הצוות האירובטי. כמו כן שימש כטייס 

קרב ותקף כוחות סוריים באל-חמה כתגמול על רצח שבעה שוטרים ישראליים.
בסוף שנות ה-50 הוצב על ידי עזר וייצמן במודיעין חיל האוויר. לאחר מכן שימש כראש ענף מודיעין 

של החיל.
במסגרת תפקידו נטל חלק במבצע הסיוע של צה"ל לתימן במלחמתה עם מצרים, וכן בהכנות למבצע 

"מוקד" )תקיפת חילות האוויר הערביים במלחמת ששת הימים(. הוא הועבר למוסד למבצע הבאת 
מטוס המיג 21 העיראקי לישראל )ב-1966( והמשיך פעילויותיו במוסד.

במלחמת יום הכיפורים שימש כיועץ אוויר למפקד האוגדה ברמת הגולן, ואחר כך חזר לשרת בחיל 
האוויר בדרגת אל"ם. הוא הקים את היחידה לשיתוף פעולה בין חיל האוויר לשאר זרועות צה"ל. 

לאחר סיום תפקידו שימש כנספח צבאי באחת ממדינות אמריקה.
נפטר בשנת 2014.

פתרון החידה מגיליון 68: האיש שהיה הוא: ניר ברוך
נולד בבולגריה ב-1922. בבחרותו שימש כנציב תנועת בית"ר 

בבולגריה. עלה לארץ דרך תורכיה ב-1945. 
בשנת 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 בולגריה. 

בשובו משליחותו בבולגריה, גויס לשב"כ על ידי עמוס מנור, ועסק 
בסיכול ריגול ובמניעת חתרנות.

היה מעורב, בין היתר, בחשיפתו של הפרופסור הצ'כי מהטכניון 
קורט סיטה ב-1961, בחשיפת בני הזוג סמואל שריגלו למען רומניה 

ב-1965.
ב-1972 ניהל את מבצע לכידת יורי לינוב, קצין הקג"ב שהוחדר 

לישראל בכיסוי איש עסקים אוסטרי במטרה לחדש את פעילות רשתות הביון של ברית המועצות 
בישראל.

בשנת 1961, לאחר ההפיכה של פידל קאסטרו, נשלח לקובה כסגן ראש המשלחת הדיפלומטית של 
ישראל.

ברוך כתב מספר ספרים אודות גורל יהדות בולגריה ועל הפלת מטוס אל על בבולגריה. הוא נפטר 
ב-25.1.2011 והותיר אחריו בת, אלה גלילי, נכדים - אפרים, עדי ועמרי, ואח, ישראל ברוך.
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ואפילו מוות" )עמ' 84(, גורם לפרי לומר כי “היו 
סטיות", אבל מיד הוא מטיל את האשמה על 

הנחקרים: “החוצפה שלהם לא יכולה להשאיר 
אף אחד אדיש. אז היו חוקרים שהדם עלה להם 

לראש". 
 

תרבות השקר
בניגוד אליו, אבי דיכטר יודע לומר בפה מלא 

שתרבות השקר עליה דיברה ועדת לנדוי 
)שהוקמה בעקבות חקירתו, ועינויו של 

קצין צה"ל מן העדה הצ'רקסית עיזאת נאפסו( - 
אכן הייתה. דיכטר התעקש שלא לעבוד בתחום 
האפור ומצהיר - במשפטי הזוטא החוקרים וכן 

התובעים הצבאיים שיקרו, והשופט ידע זאת. 
“כולם ידעו שהעדות היא עדות שקר והאיש 

חטף מכות בחקירה" )עמ' 85(. לא נעים לומר, 
אבל מדברי דיכטר עולה תמונה עגומה: היחיד 

שאמר אמת בבית המשפט הישראלי היה הנחקר 
הפלסטיני. 

דיכטר, איש שטח אמיתי, שמביא עמו סיפורי 
שטח נהדרים, הוא ככל הנראה הראשון 

שהתעקש שלא לעבוד בתחום האפור. כמו קודמו 
עמי איילון, היטיב דיכטר להבין שארגון לא יכול 
לעבוד בתרבות של שקר. את דברי איילון כדאי 
לחקוק על קיר: “אין חיה כזו שעובד של השרות 

ישקר לוועדה ויאמר אמת לראש השרות".
הספר בנוי כרשומון, וחלק ניכר מהראיונות עם 

“שומרי הסף" שזורים זה בזה. הסגנון קולח 
ובעזרת שאלות דומות מתבררת לקורא מורכבות 

נושא הסיכול הממוקד. החל מההיבט המבצעי, 
הפן המוסרי והמשפטי וכלה בהיבט האנושי. 

יכולות הדיבוב של דרור מורה מאפשרות הצצה 
למתחולל בנפשם של העוסקים בדבר דרך עיניו 

של יובל דיסקין, שריכז ופיתח את נושא “הסיכול 
המשולב" מטעם השרות.

מה עובר בראש כשמבינים ששישה מחבלים 
עם חגורות נפץ יצאו לדרך, כיצד מתמודדים 

אנשי המבצעים עם הפחד הכרוך בעצירת מחבל 
מתאבד שעלול להתפוצץ להם ביד, כמה דמעות 
יורדות בדסק המבצעים כשנכשל ניסיון לעצור 

מחבל מתאבד וכיצד מתמודד דיסקין עצמו עם 
“המצב הלא טבעי" והכוח העצום שניתן בידיו 

לקחת משלושה אנשים “ככה את החיים בשנייה" 
– גם אם הם מחבלים.

כמעט כל ראשי השירות סבורים שלעבודת 
הקודש ולמלאכת הסיכול אין תחליף, אבל אין 
גם תוחלת ממשית ללא הידברות. שאלה אחת 

מתנוססת מעל - בהנחה שאיש מראשי השרות 
לא עשה שקר בנפשו, מדוע איש מהם לא החזיר 

את המפתחות כשנוכח שהדרג המדיני ממאן 
 ?להידבר

מי היה האיש שהיה?
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מאוזן
חבר המל"ם, אל"ם )מיל'(, חיבר את הספר 'מלחמות בבל החדשה' )שם מלא(.  .1

עובד השב"כ הבריטי MI-6 שנפל בשבי צפון קוריאה, עבר שטיפת מוח וגויס למודיעין הסובייטי,   .8
שוחרר וחזר לשרת בארגונו.

מרגל סובייטי שחדר לפרוייקט 'מנהטן' האמריקאי לייצור נשק גרעיני וחשף לרוסים את סודות   .9
פצצת האטום.

11. סתם היטב.
12. כתובת.

14. סופר יהודי אמריקאי, מחבר הספר 'לירושלים ובחזרה'.
15. מידת נפח.

16. יהודי פולני שעבד בשב"כ עד שנחשף ב-1957 כסוכן המודיעין הפולני.
17. קצין המודיעין של פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים )שם מלא(.

19. עובד סוכנות ההאזנה של ארה"ב שמכר את סודותיה לסובייטים בשנות ה-80.
21. שם ספר שכתב הסופר הבריטי ג'ד מרקוריו על טייס רוסי בתקופת מלחמת קוריאה.

24. מספר הנספים בהתרסקות מטוס תובלה של ח"א בבקעת הירדן ב-1977.
26. נמצא.

27. מצבת זיכרון.
28. ביטאון ארגון נכי צה"ל.

29. טייס קרב שעמד בראש תקיפת הכור הגרעיני בעיראק במבצע 'אופרה'.
30. "זעה חוסכת ...".

31. סוג של עוף דורס.
ַלֵייר. 33. בלועזית: פְּ

36. הסתרה במקום מסתור כדי למנוע נפילת דבר לידי מי שאין מעוניינים שיחשוף אותו.
38. שם הציר עליו נגרר גשר הגלילים לכיוון תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים.

39. מוט ברזל בעל צורה ייחודית המשמש ככלי עבודה )בעברית: קנטר(.
41. הקיף סביב.

43. השופט.
44. שר הביטחון בממשלת לבנון.

46. שיגרו כדורים מכלי נשק.
47. היה יועצו של יאסר ערפאת לענייני ישראל.

49. הקים וניהל מכללות לביטחון לאומי לנוער ברעננה ובהרצליה.
50. ספרו של עמוס גלבוע על אהר'לה יריב.

מאונך
היה אזרח עובד צה"ל, מראשוני יחידת היומינט של חמ"ן, היה שומר שדות העמק ואיש רשות    .1

שמורות הטבע )ש"פ(.
אות.   .2
חרת.   .3

פי הקנה של כלי ירייה.   .4
סופרת אמריקאית כלת פרס נובל לספרות ב-1938.   .5

פרס יוקרתי בו זכו 12 ישראלים ב-65 שנות המדינה.   .6
מפקד טנק בעל עיטור המופת על ששבר את התקפת האויב מול מעבר הגידי בסיני ב-1973.   .7

הגיעה.   .8
10. היה שר ביטחון וראש ממשלה בישראל )ש"פ(.

12. ראש השב"כ לשעבר עמי איילון גדל בקיבוץ זה.
13. חבר ארגון ניל"י שנתפס ונתלה בדמשק )ש"פ(.

17. ספר של קן פולט העוסק במרדף ובקרב בין "מרגל הדגל" של היטלר בבריטניה ובין המודיעין 
הבריטי.

18. ישראלי לבנוני שנתפס והורשע בארץ ב-2002 באשמת ריגול לטובת חזבאללה )שם מלא(.
19. סוכנת ה-CIA שזהותה נחשפה בראשית שנות האלפיים בידי בכירים בממשל בוש כדי לנקום 

בבעלה שמתח ביקורת על התנהלות המימשל בתקופה שלפני היציאה למלחמה בעיראק.
20. המבצע הימי האחרון של הצי הקיסרי היפני במלחמת העולם השנייה היה ...-גו.

22. רשת סופרמרקטים בארץ.
23. איסוף מידע באמצעים טכניים בדיסציפלינת הסיגינט מתעבורה תקשורתית או מדיבור.

25. אלוף ההפלות של ח"א הישראלי, שימש ראש חטיבת המחקר בלהק מודיעין אוויר והגיע לדרגת 
אלוף.

30. לא עבה.
32. אזור שבו מוסתר מקור האור הראשי, כך שהוא חשוך יותר בהשוואה לסביבתו.

34. ספר ריגול בדיוני של רוני דונביץ המתאר את עלילותיו של ראש אגף מבצעים במוסד.
35. ניסח בלשון אחת מה שנאמר או נכתב בלשון אחרת.

36. ראש ה-FBI בארה"ב שמילא את תפקידו במשך 48 שנים רצופות.
37. חבר הוועד המנהל של מל"ם, מחבר הספר 'ארץ-ישראל הנסתרת'.

39. טיל נ"ט קל-משקל, בעל הנחיית לייזר חצי אקטיבי, מיוצר בידי התעשייה האווירית.
40. איש עסקים ישראלי שהורשע בסיוע לאויב בכך שמכר לאיראן חומרים לייצור נשק כימי.

41. רל"ש ראש המוסד במלחמת יום הכיפורים.
42. השליח המיוחד של המימשל האמריקאי למזה"ת בימי נשיאותו של ביל קלינטון.

45. יהודי ישראלי שהורשע בריגול למען סוריה ב-1973.
48. אל הים, הנהרות ומקוואות המים במיתולוגיה הכנענית.

49. לאום, אומה )מלמטה למעלה(.

mlm@intelligence.org.il :פתרונות יש לשלוח למל"ם
או לפקס: 03-5497731  בין הפותרים נכונה יוגרל ספר

הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם: רות קמחי
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הערה: כל השמות הם שמות משפחה, אלא אם כן צוין אחרת.
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הערות למאמר מעמוד 22:
יוזמת סאדאת מפברואר 1971:

האומנם החמצה?

הערות למאמר מעמוד 31:
משחקי ריגול

מסמך לשכת ראש הממשלה יח/10 מ-2 בפברואר    .1
1971: מברק מדיניץ לרבין. א"מ, א- 7053/1. )א"מ – 

ארכיון המדינה(.
מסמך לשכת ראש הממשלה: הודעת ראש הממשלה    .2
בכנסת על המצב המדיני מ-9 בפברואר 1971. א"מ, 

א-7086/4.
מסמך לשכת ראש הממשלה )ללא סימוכין(: שיחת    .3

ראש הממשלה עם קרדינל ביום ד', 1 בדצמבר 1971 
בשעה 13:00 במלון שורהאם. א"מ, א- 4239/3; וכן: 

רבין, "פנקס שירות", חלק שני ע' 365-364. 
מסמך מזכירות הפיקוד העליון, לשכת הרמטכ"ל, מנ-   .4
442-341 מ-8 בפברואר 1971: דיון המטה הכללי של 
צה"ל 5/71 מ-8 בפברואר 1971, ארכיון צה"ל )להלן 

א"צ( 47/2010 - 5.  
עמוס גלבוע, "מר מודיעין". הוצאת "ידיעות אחרונות",    .5

ת"א, 2013, ע' 568-567.
שם, ע' 568.   .6

ראיון סאדאת ל"ניוזוויק" פורסם במספר גרסאות.    .7
ראו: מסמך משרד החוץ מס' 224 מ-14 בפברואר 1971 

 DE מלפני יציאת הגיליון לאור( – ראיון סאדאת עם(
BORCHGRAVE   במלואו, א"מ, א- 7053/22; וכן 

דווח "חצב" נר 840/2 מ-15 בפברואר 1971 )המקור: 
סימז"ת קהיר(. 

על כך כתב קנת סטיין בספרו "מדינאות אמיצה"    .8
)מהדורה עברית בהוצאת "מערכות", 2003(, ע' 31 : 

"...איש ממנהיגי ישראל לא ידע אם לא יתעורר בבוקר 
המחרת וישמע שהוא )סאדאת( חזר בו מכוונותיו 

המוצהרות מאמש". 
על המסמך שהעביר סאדאת לברגוס ב-4 ביוני 1971,    .9

  Cairo 1363, June 4, 1971 R.N. Library, :ראו
N.S.C., Hak Files box 658, )ספריית ריצ'רד 

ניקסון(,  וכן ראו: תיק חומר אישי – גדעון רפאל – 
תכנית לפתיחת תעלת סואץ. א"מ, חצ-7106/14.

1.  מאמר רחב היקף ומעמיק על התעמולה הנאצית 
לערביי המזרח התיכון פורסם לאחרונה על ידי הד“ר 

http:// .“אדי כהן בכתב העת האינטרנטי  “מראה
www.maraah-magazine.co.il/show_item.
asp?levelId=65643&itemId=27&katavaId=4

158&itemType=0
הראיון פורסם בעיתון מעריב ביום 21/12/1966 , ע’ 6.   .2

שלמה אהרונסון, היטלר, בעלות הברית והיהודים,   .3
הוצאת הקיבוץ המאוחר ומכון בו גוריון לחקר הציונות 

באוניברסיטת בן גוריון בנגב,2008, ע’ 112 בהערת 
שוליים 11. 

4.  ציטוטים מתוך חומר הראיות במשפט אייכמן , מתוך 
כתבה מפרי עטם של גבריאל שטרסמן ויוסף חריף 

שפורסמה במעריב ביום 28/4/1961 תחת הכותרת: 
“אייכמן דיווח מביקורו בארץ ישראל: יש למנוע 

הקמת מדינה יהודית“
5.  מיכאלה נדיבי, “הנבלים“ הד ארצי הוצאה לאור אור 
יהודה 1998, 398 עמודים. ראיון עם המחבר פורסם 

במוסף “סופשבוע“ של מעריב 3/7/1998 , ע’ 28-24 
. דמותו של שיינציט הונצחה גם בסיפורו של חנוך 

ברטוב “אדם ושמו דוברין “ שפורסם ב 1958, בכתב 
העת “משא“ של העיתון “למרחב“ 

6.  הוצאת “כתר“, ירושלים 1992. 
7.  שם, ע’ 90-89.

8.  גד שמרון, אהובת הטמפלר מעמק רפאים , הוצאת 
“מטר – סיפורת “, ישראל 2009. 

9.  סיפור ההונאה האדיר של “מקס ווריץ“ פורסם 
בספרו של אברהם זיו טל, “המסקירובקה של מקס 

ומוריץ“, הוצאת בחור, זכרון יעקב , 2005. המתודיקה 
המקצועית של ההונאה הסובייטית זכתה לתיאור רחב 

היקף בספרו של David Glanz  העוסק בנושא: 
 David Glanz, Soviet Miliatry Dception in  

 the second world war, Frank Cass co. New
,York 1989 –

10.  ספרו של העיתונאי חביב כנען “200 ימי חרדה – ארץ 
ישראל מול צבא רומל “ )תל אביב , 1975( מתאר 

בהרחבה את אותם ימים ואת חלקם של הטמפלרים 
בפעילות פרו נאצית. כתבת תחקיר בנושא מפרי עטו 

של משה טמקין פורסמה במוסף “7 ימים“ של ידיעות 
אחרונות ביום 1/10/1999 תחת הכותרת “ואלו 

תולדות הנוער ההיטלראי בירושלים.“ ע’ 57-52.(
11.  העיתונאי רונן ברגמן ,  עיין בתיקי החקירה של 

הצנחנים הגרמנים וגילה בתחקיר שאותו פירסם כי 
החומר הכימי שנתפס בידי הצנחנים הגרמנים היה 

מסוג תחמוצות ארסן, רעל קטלני ביותר ואפקטיבי 
מאד גם בכמויות קטנות. רונן ברגמן, הנאצים 

והפלשתינים ניסו להרעיל את בארות ת“א, מוסף חג 
סוכות של ידיעות אחרונות, 1.10.2001 ע’ 15-12 

12.  תעלומת הצנחן הנאצי שנולד בחיפה וצנח ליד יריחו 
עם אוצר זהב, מוסף 7 ימים 29/3/1996 , ע’ 47-38.

13.  מיכאל בר זוהר ואיתן הבר, המרדף אחרי הנסיך 
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