4

שק כנפי הטעות
מַׁ ַ

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,70תשרי תשע“ה ,ספטמבר 2014

 | 7רקוויאם לדרום על ההיסטוריה
המפוארת של יחידה 504

 | 10מקום לדאגה זירת הקרב הכי
חמה  -תקיפות הסייבר המאורגנות
 | 12כך כמעט יצאנו למלחמה נגד סוריה
הסיפור שמאחורי סיכול ניסיון הפיגוע
במטוס אל על בלונדון בשנת 1986
 | 18המרגל העבריין :מיתוס ושברו
איך נוצר הקישור בין התנהגות פלילית
למודיעין ועד כמה השניים הולכים
יד-ביד
35

 3עצות זהב

מנסיונו של חוקר מודיעין
בשער :פסל בדמותו של נגיב מחפוז בקהיר.
סיפור אלגורי שפרסם הסופר המצרי סייע
לזהות את המצוקה במצרים בתקופתו של
נאצר

| ועוד כתבות ומדורים

גיליון  | 70תשרי תשע״ה

1

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,70תשרי תשע“ה ,ספטמבר 2014

כתב העת "מבט מל"ם" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"ם ובאחריותו
שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה  -אסור בהחלט ,אלא ברשות מפורשת של המו"ל
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מערכת "מבט מל"ם"
העורך הראשי :רון כתרי
העורך :אפי מלצר
סגנית העורך :מיטל שטדלר
עורכי המשנה :שמעון אביבי ,יוכי ארליך ,יוכי וינטרויב ,רפי קיטרון
העורך הגרפי והמבצע :זאב אלדר www.zeeveldar.co.il
חברי המערכת :א' אבנר ,יוסף ארגמן ,אמנון בירן ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן בינט ,יואב
דייגי ,גדעון מיטשניק ,בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,אהוד רמות ,סטלה שדות ,נעם שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

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

הנהלת העמותה

צבי שטאובר  -יו"ר
דודו צור  -מנכ"ל
חנן מזור  -סמנכ"ל תפעול ומנהל אתר ההנצחה
רקפת פאר  -מזכירת המל"ם
אבי טל  -אחראי תפעול

חברי הוועד הפועל של המל"ם:

רחל אמיד ,עודד ברכוז ,יהודה ברק (בלכר) ,איתן גלזר ,עודד חביב ,בני מיכלסון ,רפי מלכא ,רות
מצרי בן עמי ,ראובן מרחב ,צילה נוימן ,יגאל סימון ,יצחק שד"ר ,אהרון שרף ,אלי גרינברג ,חגי מן,
סטלה שדות ,עדה שחם גילן.

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
אמנון סופרין  -מורשת ותכנים
אריה (לייבו) ליבנה  -הנצחה
אשר דקל  -ביקורת
יובל חלמיש  -פעילות וגיוס חברים
יהודה פרידמן  -מכרזים
עמרם אהרוני  -השקעות

בעלי תפקידים

עו"ד יהודה טוניק  -יועץ משפטי
שמעון גרינברג  -רואה חשבון
ברוך מזור  -גזבר
ראובן ארליך  -מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית
רון כתרי  -ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות
יוכי ארליך  -עורכת אגרת האינטרנט "רואים מל"ם"

המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל מאז ערב הקמת
המדינה ועד היום ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד“ ,נתיב" והשב"כ בחזית העשייה הביטחונית
וחירפו נפשם; לוחמים עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות עוינות ואחדים מהם
טרם הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת
המודיעין להקים מרכז הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין
 המל"ם.מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי,
שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת
ישראל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר פועל להנחיל תרחישים של
מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים
מפגשים ודיונים בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי
מודיעין.
המל"ם פועל כעמותה רשומה ,ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,שפועלים
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל ,ההנצחה ,המימון ,התכנים,
הביקורת ,הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.
Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center - I.I.C.C
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דבר היו"ר | תא"ל (מיל') ד"ר צבי שטאובר
תמצית הדברים שנישאו בפתיחת כנס החברים השנתי15/9/14 ,
במרחב שלנו ניכר "מזרח תיכון חדש" ,במובן הרע של המושג .דומה שאנחנו עדים לשני כיווני-על
אסטרטגיים מנוגדים .מצד אחד ,זינוק בתקשורת ובגישה למקורות מידע ,קפיצה קדימה במחקר
המדעי על כל תחומיו ,בטכנולוגיה ובמובנים מסוימים גם ברווחת הפרט ובהגנה על זכויותיו .ומצד
שני ,מלחמות דת ,שפרצו בעוצמה שלא היינו עדים לה עידנים ,קיצוניות דתית ,התפרקות מדינות
ועוד .כמעריכי מודיעין ייחסנו תמיד חשיבות עליונה לרווחה כלכלית של הפרט ושל המדינה כאינטרס
העליון של האזרחים .נראה שטעינו כשלא ייחסנו חשיבות הולמת להלכי הרוח בקרב הצעירים ,ולכוחה
של הדת כבסיס להזדהות וכמניע לשינויים היסטוריים בחברות מסוימות.
חלק לא קטן מחברי המל"ם השקיע את מיטב שנות השירות הציבורי בהתמודדות עם קונספציות
ומונחים שנעלמו כלא היו .איפה הימים הטובים של "החזית המזרחית" ו"הפיתה הסורית"? היום שחור
הוא לא שחור ולבן הוא לא לבן .הדבר הקבוע היחידי באזורנו בשנים האחרונות ,הם תנועה ושינוי,
ועדיין לא ברור איזה מבנה חדש ייווצר ואיפה נהיה.
בחודשים האחרונים עלתה דאע"ש למקום הראשון ברשימה העולמית של "אויבי העם" ,תוך שהיא
דוחקת הצידה את ג'בהת אל נוסרה ,הארגון המקומי הקשור לאל-קעידה .ומי יודע מי עוד ממתין?
דבר אחד ברור :אין פה אף צמחוני .בשאר אסד ,עד כה מוקצה מחמת מיאוס ,פתאום נראה אחרת.
הכל שאלה של אלטרנטיבות.
השלום עם ירדן והשותפות האסטרטגית עמה מחזיקים מעמד ,וכך גם עם מצרים ,שהיחסים מולה
קיבלו תפנית לטובה מאז עלה א-סיסי לשלטון .בכלל ,ההתפתחות במרחב פתחה פתח לישראל למיצוי
מפגשי אינטרסים עם מדינות וקבוצות שונות.
נחמד לעסוק בבעיות של אחרים ,אבל אל לנו לשכוח :בעיות היסוד שלנו ,מבית ומחוץ ,לא נעלמו .משא
ומתן המעצמות מול איראן מקרטע והמצב באזור וביחסי המערב עם רוסיה מפחית מיכולת הלחץ
עליה .גם בסוגיה הפלסטינית הכל מוכר וידוע .חווינו עוד סיבוב נגד חמאס ,יקר מקודמיו במונחי
אבדות בנפש .יש תקווה ,ולא יותר מכך ,שאולי המכה שספג הארגון תביא לרגיעה ארוכה יותר .ככל
שניתן לשפוט ,מעולם לא עמד לרשות הדרג האופרטיבי והטקטי מודיעין מלא ,איכותי ורלבנטי כפי
שעמד לרשות הלוחמים במבצע "צוק איתן" .כדי להגיע לכך ,נדרשו ,במיוחד מאמ"ן ומהשב"כ ,שינויים
משמעותיים ולא פשוטים בתפיסת ההפעלה .נכון ,התעורר דיון ציבורי סביב שאלת המנהרות  -מה
ידעו ,מי ומתי ומה עשו ,ולי הוא מזכיר קצת את בעיית ה"סאגרים" מ 1973-בכל הקשור להבנת
המשמעויות והטמעת המידע אצל הצרכנים.
ולענייני המל"ם הישירים .השנה ציין מפגש החברים  30שנה לסיומו של "מבצע משה" .נוקיר כאן את
יהדות אתיופיה ואת כל אלה שהיו מעורבים בהבאתם ובקליטתם :הסוכנות היהודית ,צה"ל ובמיוחד
"המוסד" ואנשיו .הפעילות להצלת קהילה ,ובכללה דאגה וטיפול בפזורה היהודית במצוקה ,היא
המייחדת ,בין השאר ,את קהילת המודיעין הישראלית מכל קהילת מודיעין אחרת בעולם.
בשנה האחרונה העברנו הילוך בפעילות המל"ם כמעט בכל התחומים:
 מספר המבקרים במל"ם – בני נוער ואורחים – גדל דרמטית .תודות במיוחד לאמנון ולמתנדבות
ולכל המסייעים בידן.
הקמנו שני פורומים חדשים שתורמים רבות לפעילותינו השוטפת" :סינמה בלש" בראשות יוכי ארליך,
ו"בימת מודיעין" בראשות אמנון סופרין ,בשיתוף "ישראל דיפנס".
 גיוונו והרחבנו את מועדון "חבצלת" בראשות יובל חלמיש ,שיצא גם מתחומי המל"ם.
 אנחנו בעיצומה של הכנסת מערכת הנצחה חדשה ,בהובלת אריה לבנת (לייבו).
 כולנו יכולים להיות גאים בפעילות "מרכז מאיר עמית למודיעין ולטרור" ,בראשות רובקה ארליך,
המקבע את עצמו כגורם וסוקר אמין שמשחרים לפתחו .המרכז עמד בחזית המאבק נגד מסע הדה-
לגיטימציה לישראל שגבר בעקבות "צוק איתן" ,זכה לכיסוי חריג בתקשורת העולמית ולהרבה
תודות מהרשויות בישראל.
 גולת הכותרת של פעילותנו השנה ,אם אפשר לומר כך ,היתה הקמתו של "המכון לחקר מודיעין
ומדיניות" ,בראשו עומד תא"ל (מיל') רוני כתרי ,איש חמ"ן ,דובר צה"ל לשעבר ,מנהלו הכללי של
בית הספר הריאלי העברי בחיפה במשך  17שנים ועורך כתב-עת זה .המכון יחקור ,יפרסם ויארגן
ימי עיון בדגש על תרומת המודיעין לגיבוש מדיניות – "מודיעין" במובן הרחב של המילה .לטווח
ארוך ,אם נפעל נכון ,ישנו מכוני המחקר את פני המל"ם ויבטיחו את קיומו לשנים ארוכות .תודה
לעמוס גלבוע על סיוע בנושא זה כבאחרים.
 רוב העבודה במל"ם מתבצעת ע"י מתנדבים עם סגל קבוע מצומצם ומסור .זו הזדמנות להודות
למתנדבי המל"ם ולראשי וחברי הוועדות ,שמשקיעים מזמנם וניסיונם .תבורכו!
בשנה הבעל"ט ימשיך המל"ם לפעול בשלושה צירים ,הקשורים זה בזה ועליהם הוא נסמך:
הנצחה ופעילות עם המשפחות.
הרחבת הפעילות בנושא המורשת ,במיוחד עכשיו ,כשענקי הקהילה יורדים מן הבמה.
הרחבת הפעילות של המכון לחקר מודיעין ומדיניות וביסוסו.
בנוסף ,נידרש להשקיע תשומת לב מיוחדת בשני תחומים :האחד  -להמשיך ולנסות לאתר תורם
להקמת מוזיאון שכותרתו "שלח את עמי" ,שיספר על פעילות קהילת המודיעין ,בעיקר המוסד,
בהבאת יהודים מאזורי מצוקה .השני  -טיפול בתשתיות המזדקנות של המל"ם והערכות לקראת פינוי
מחנות צה"ל מן המרחב.
ולבסוף :לאחרונה עלה לכותרות ולדיון ציבורי מה שנקרא "מכתב הסרבנות" של מילואימניקים
ב .8200-אני בטוח שאני מבטא את דעת רובכם ,באומרי שהמל"ם מתנגד החלטית לכל תופעה של
סרבנות ושל ניצול השירות הצבאי לקידום מטרות והשקפות פוליטיות.
תודה לצוות הקבוע של המל"ם  -למנכ"ל דודו ולצוותו חנן ,אבי ורקפת.
איחוליי לכולכם לשנה טובה!
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נפרדים אנו בצער משתי דמויות רבות משמעות ,שהיו בשעתן בולטות
בקהילת המודיעין בכלל וב"מוסד" בפרט – מהאלוף (מיל') יצחק (חקה)
חופי ,שהיה ראש המוסד בשנים  1983-1974ופעיל המל"ם; וממייק
הררי ,מהנועזים שבלוחמי המוסד .מטבע הדברים ,רב הנסתר על הגלוי
בפעילותם ,אך אין ספק שתרומתם לביטחון מדינת ישראל היתה רבת ערך
ונכון להוקירה .בכנס החברים השנתי שנערך לאחרונה ,נשא יו"ר המל"ם
דברים לזכרו של חקה והקהל כיבד זכרו בקימה .אנו מביאים כאן גם דברי
הספד שנשא ראש המוסד תמיר פרדו על קברו של חקה.
לקראת פרסום המסמך הראשון של המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,אנו
משוחחים כאן עם החוקר והסופר אבירם ברקאי ,ששיחותיו עם ראש אמ"ן
ב ,1973-האלוף אלי זעירא ,נכללות בו .ברקאי משתף אותנו בדחף שיש בו
להעמיק בחקר בקורות מלחמת יום הכיפורים ,ובנסיבות שבהן בחר זעירא
לפתוח ליבו בפניו ולשתפו במחשבותיו 41 ,שנים אחרי המלחמה ההיא.
יגאל סימון לוקח אותנו לפגישה היסטורית עם מרחב דרום המיתולוגי של
יחידה  ,504ומביא עמו ניחוחות של פעם .שמעון אביבי שלנו פותח צוהר
להשתקפות עולם המודיעין בבולאות ,במאמר ראשון בסדרה.
הסייבר הופך להיות זירת פעילות מרתקת ,מגוונת ואף מלחמתית .נראה
כי נצטרך להסתגל מחשבתית לצירופו של ממד נוסף לשדות הקרב ,נוסף
לאוויר ,לים וליבשה המוכרים .כפיר ישראל מאפשר לנו הצצה לנבכי
המסתורין הקיברנטי.
הכירו נא את דודיק כרמון ז"ל ,מי שהיה ממקימי המכללה לפיקוד ומטה,
ראש מחלקת המחקר באמ"ן וסגן ראש אמ"ן .חייו נקטעו בגיל צעיר ,עת
כיהן כנספח צה"ל בוושינגטון ( .)1969עוד במדורנו "איש מודיעין" הפעם:
על ששון יצחקי (יצחייק) ז"ל ,מאושיות היסוד של יחידה  8200וחתן הפרס
לביטחון ישראל.
במדור הקבוע "מודיעיון" שבעריכת עמוס גלבוע ,מנתח בהרחבה חוקר
המודיעין דודי סימן-טוב את מרקם היחסים הבין-ארגוניים שנוצרו
בקהילת המודיעין בראשית דרכה ,בשנות ה 50-וה .60-סוגיות ב"גבולות
גזרה" ותחומי סמכות ואחריות נידונות כאן בפירוט ,על רקע – איך לא? -
מאבקי כוח ושליטה בין-אישיים.
אלברט סודאי ,מוותיקי החוקרים באמ"ן (מצרים מדיני) ,חולק עמנו
כמה עצות לחוקרי ההווה ,בהן – כבר עסקנו בכך פעם ונעסוק גם בעתיד
 הכשל בידע השפה הערבית .רפי קיטרון מאפשר לנו טעימה ממכמניהמודיעין במצרים העתיקה וקובע כי "כל פרעון – קמ"ן" .והפעם :גם במה
לשירים פרי עטו של אורי טאובר ,לשעבר איש המערכת המבצעית של
המוסד ,העוסקים בחמורים.
לא מצאנו מקום בגיליון זה לעסוק בשני העשורים שחלפו מאז נחתם הסכם
השלום עם ממלכת ירדן .נשלים את החסר ונפתחו בעתיד.
לכל קוראי כתב העת ברכת שנה טובה ,שנה של בריאות שלמה ,נחת
וסיפוק.
ברכת תודה מיוחדת לחברי המערכת המסורים שלנו

חברי המרכז למורשת המודיעין [מל"ם] 		
מברכים את ראמ"ן הנכנס ,האלוף הרצי הלוי,
		
מוקירים פועלו של ראמ"ן היוצא ,האלוף אביב כוכבי

קריאה מהנה לכם
רון כתרי

ומאחלים הצלחה רבה לשניהם!!!
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משק כנפי
הטעות
אבירם ברקאי ,מ"פ שריון (מיל´) ,שפיקד על מחלקת טנקים במלחמת יום
הכיפורים ,נשאב בדרך מקרה אל חקר אחת הטראומות הגדולות שידעה
החברה הישראלית  -מלחמת יום הכיפורים .חיפושו העיקש אחר התמונה
הכוללת הוביל אותו לסדרת שיחות בת  20שעות עם ראש אמ"ן דאז ,אלי
זעירא ,ששב והודה כי אכן טעה אי אז ב .1973-הדברים יראו אור בחוברת
שיפרסם המכון לחקר מודיעין ומדיניות ,שבמל"ם באוקטובר
ראיין :רון כתרי

כיצד הגעת לעסוק בספרות מלחמה?
"ספרות המלחמה 'נפלה עליי' באקראי .במהלך
כל שנותיי הבוגרות פסעתי בשני נתיבים שהלכו
יחד :כל מה שקשור בטיילות ,בעיקר בג'יפים,
ובביטחון .בשנת  2006פנו אליי חבר נאמני
חטיבה  ,188ואמרו לי 'שמע ,בוא תכתוב לנו
ספר' .שאלתי 'על מה?' אמרו לי 'על  '188שאלתי
'למה?' ,אמרו לי 'מכיוון שזה סיפור שאף פעם לא
סופר ומאוד חשוב לנו שיסופר' .תמהתי' :איך לא
סופר?' התעקשו ' -לא סופר'.

4

הדבר הראשון ,בתור ילד לא אהבתי פאזלים,
אבל גיליתי שבתור מבוגר ,זה שבא מישהו וזורק
לי אלף חתיכות על הרצפה ואומר לי 'בוא נראה
אותך מחבר את זה'  -הרי זה הופך למחקר,
בסופו של דבר .זה לקחת מאות סיפורים ,חלקם
סותרים זה את זה ,חלקם לא מסתדרים עם כלום,
ומכולם ביחד  -בשילוב הקלטות ,וידאו ,מסמכים
 להרכיב תמונה הכי מלאה ,כוללת וקרובהלאמת .כאן צריך להיזהר ,כשחוקר אומר 'הגעתי
לאמת' יש לי כבר סימן שאלה .הכי קרוב לאמת
שאפשר .גיליתי שאני אוהב את זה.
קודקוד שני היה ,שגיליתי אהבה ישנה
שלי :אני מאוד אוהב לקחת את החומרים
היבשים האלה ,ולפזר עליהם סוג של
תבלינים ולבנות אותם נכון ובסופו של
דבר ,להפוך את החומר היבש הזה לסיפור
מרגש.

הלכתי בכוכב יאיר ,מקום מגוריי ,ובדקתי עם
חברים טובים .אמרתי' :חבר'ה ,אני שואל אתכם
שאלה קצרה ותענו לי מהר ,בלי לחשוב .יום שבת,
 6באוקטובר  ,13:55 ,1973פרוץ מלחמת
יום הכיפורים .איזה כוחות ברמת
הגולן מקדמים את פני הצבא
הסורי?' עשרה אנשים ,בלי
למצמץ ,אמרו לי 'חטיבה .'7
אז הבנתי ...חזרתי ,אמרתי
'לוקח' והיתר היסטוריה.
בראש השנה תש"ע,
 ,2009יצא לאור הספר
על בלימה .לא תיארתי
לעצמי שיש כאן הרבה
מעבר לספר ,אבל נכנס
לי לגוף "חיידק טורף" –
ומהפנייה אליי ועד צאת
הספר מצאתי את עצמי נדחק
פנימה לתוך העולם הזה שנקרא

מלחמת יום הכיפורים .התחלתי להוציא סיורים
ולהעביר הרצאות בעקבות הספר ,והמשכתי
עוד ועוד לחפש חומרים .במהלך ההרצאות,
היו שואלים אותי 'מה עם חיל האוויר?' אמרתי
'לא יודע מה עם חיל האוויר' ,ועם ה'לא יודע'
הזה ,נוצר באוגוסט  2013הספר השני שלי,
בשם שמיים .אני עובד כעת על מלחמת של"ג,
על סיפורה של חטיבת שריון  .500אני 'בפנים'
מתוך בחירה ואוהב מאוד את מה שקרה לי .אז
אני התלבטתי על העניין עם עצמי ,והאמת שיש
לי שלוש תשובות  -שלושה קודקודים שבונים
את הפירמידה של המחקר הצבאי והביקורת
הצבאית.

אלי זעירא" .הספקנות אינה נמנית עם תכונותיו"
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הקודקוד השלישי ,שגיליתי שקיבלתי זכות -
אני יכול לעשות 'תיקון' לאנשים ,כאלה שמגיע
להם .לדוגמה ,בן שכונה שלי ,שגדל יחד איתי,
חזר מהמלחמה .ידענו כולם שהוא בסוג של הלם
קרב ,של טראומה ,לא ידענו למה .הוא תפקד,
אבל לא רצה לדבר על המלחמה ,והבחור היה
אחד מהלוחמים של  .188ראיינתי אותו לספר
והבנתי מאיפה נובעת המצוקה שלו .היה
קטע קטן וספציפי שהוא אכזב את
עצמו ,הרגיש שלא עמד בציפיות שלו
מעצמו ובטח לא באלה של אבא
שלו ,שהיה בכיר מאוד בצנחנים.
הבנתי מאיפה נובעת הבעייה ,ותוך
כדי תחקור אני אומר לו 'עצור רגע,
שמת לב מה תיארת לי כרגע?'
והוא אומר 'מה?' ,ועניתי' :במהלך
 24שעות החלפת שישה טנקים!
אתה מבין שלמיטב הכרתי ,שיפוטי
והבנתי אין אף מפקד טנק במלחמת
יום הכיפורים שהחליף ב 24-שעות


לגמרי עם החברה ,חלקם לחלוטין לא מתפקד
ואחרים מתפקדים חלקית .שלא נדבר על שורות
הקברים הארוכות בבתי העלמין .כששואלים
'איך? מה? למה? כמה?' קודם כל רוצים להבין
את המודיעין :איך הופתענו? ואם יהיה לי זמן אני
ארצה גם לבחון יום אחד את הסוגיות הפיקודיות.
למה לא הכינו את הכוחות כמו שצריך? למה לא
פרסו את הכוחות? למה לא ציידו אותם כמו
שצריך? כי בסופו של דבר מלחמת יום הכיפורים,
בניגוד לששת הימים ,היתה מלחמתם של חיילים
עד רמת מ"פ-מג"ד .אין לי שום ספק שהייתה
כאן רשימת כשלים ענקית".

שישה טנקים והמשיך להילחם! כבר בטנק השני
יכולת להתפנות ולמצוא תירוצים' .אז ראיתי
חיוך גדול על הפנים שלו ,וזהו .הוא עוד לא הבין
לאן זה הולך ,ואז יצא הספר .לקחתי את הסיפור
הזה ,ושמתי עליו זרקור ,זה סיפור שמחנכים עליו.
אשתו כתבה לי מכתב' :אין מספיק מילים להודות
לך ,על כך שאחרי  36שנים ,הבאת לי הביתה בעל
חדש ,ואבא חדש לילדים' .זה בדיוק הדוגמה
שמסבירה ,שאני יכול לעשות תיקונים לאנשים -
לקחת חומר ,אפילו בלתי פתיר ,לבנות את הפאזל
ולהגיש את זה בצורה שאנשים יכולים לקרוא .לכן
רואה את עצמי בתוך המחקר והביקורת הצבאית
מכאן ועד שאני אתחיל לגמגם .בצורה הכי
אובייקטיבית שאני יכול להעיד על עצמי ,היום אני ממקד ואומר כשל ההפתעה .מי גרם לכך טמנת מלכודת?
היכולת המחקרית שלי טובה מאוד .זו עבודה שנופתע? שלא נהיה מוכנים יותר? אין לי ספק
"אני לא טמנתי מלכודת לאלי זעירא".
מאוד סיזיפית".
שזה המודיעין שגרם לזה ,ובגלל זה יש בני דור
מנקודת ההתחלה ועד לנקודת הסיום שלנו שעד היום בבתי משוגעים ,לא מתפקדים אז מדוע בחר זעירא ,ראש אמ"ן דאז,

כמו שאמר אריק שרון' ,אין יעד
צבאי או אזרחי במזרח התיכון,
כולל לוב ,שלא נוכל להגיע אליו.
ואם המצרים יפתחו במלחמה,
בסופו של דבר זה יהיה כרוך
בחורבן מוחלט' .כולנו גדלנו לתוך
זה ,אנחנו הכי בריונים ואף אחד
לא יעלה עלינו

 40שנה אנחנו חורקים שיניים ,את החצץ
הזה שקוראים לו מחדל יום הכיפורים,
במדינת ישראל ובמודיעין .למה אתה עוסק
בזה עכשיו שוב?
"מרגע שנכנסתי פנימה ,לא יכולתי להרפות .למה
בכלל אנשים עוסקים במלחמת יום הכיפורים?
אנחנו מנסים לטפל ,באיזשהו מקום להבין ,הרבה
פעמים כשמבינים זה גם סוג של טיפול .האירוע
הזה היה טראומתי יותר מכל אירוע אחר בגלל
שני גורמים עיקריים :נקודת ההתחלה ונקודת
הסיום.

ובגלל זה יש בני דור שלנו שעד
היום בבתי משוגעים ,לא מתפקדים
לגמרי עם החברה ,חלקם לחלוטין
לא מתפקד ואחרים מתפקדים
חלקית .שלא נדבר על שורות
הקברים הארוכות בבתי העלמין.
כששואלים 'איך? מה? למה?
כמה?' קודם כל רוצים להבין את
המודיעין :איך הופתענו?

נקודת ההתחלה ,שכתבו עליה מיליון מילים,
הייתה שאנו עם יהיר וזחוח ,שברור ששום דבר
לא יקרה לו ,שאף אחד לא יעז .אחרי המפלה
הניצחת של המצרים ,הסורים והירדנים ,מי יעז
לבוא אליו? ואנחנו הרי גיבורים! כמו שאמר
אריק שרון' ,אין יעד צבאי או אזרחי במזרח
התיכון ,כולל לוב ,שלא נוכל להגיע אליו .ואם
המצרים יפתחו במלחמה ,בסופו של דבר זה יהיה
כרוך בחורבן מוחלט' .כולנו גדלנו לתוך זה ,אנחנו
הכי בריונים ואף אחד לא יעלה עלינו .ההתנשאות
שהיתה לנו עד  13:55היא מטורפת.

לפתוח מולך את סיפורו ולשכב על שולחן
הניתוחים הנוקב והאכזר שלך?
"אני מניח שבשל מספר סיבות .הראשונה,
הכנתי את עצמי טוב .ידעתי שזעירא עלול ,בדקה
הראשונה ,להגיד 'אני לא רוצה לדבר' ולסגור
לי את הטלפון .הייתי מוכן מקצועית לקראת
הפגישה .קראתי את הספר שלו ,את המהדורה
הראשונה וגם השנייה ,כדי לראות מהו השינוי.
עברתי על כל הראיונות שלו בטלוויזיה ,ביוטיוב,
כל מה שיכולתי לשים יד שאלי זעירא הופיע בו אי
פעם .קראתי את  650עמודי העדות שלו בוועדת
אגרנט ,שורה שורה ,שוב ושוב .זעירא מעריך
אנשי מקצוע ,הוא לא סובל חרטטנים.

ואחר כך המחיר :בחלוף  18ימי לחימה ,כמעט
 2300הרוגים ,ביום הראשון יותר מ 550-הרוגים.
נכון שב 1949-1947-היו יותר הרוגים ,אבל שם
זה נמשך שנה וחצי ,כאן  18ימי לחימה! מהנתונים
האלה מבינים את הטראומה ...את השינוי .מה זה
עשה.
לכן ,בשמונה השנים האחרונות ניסיתי להבין מה
היה למעשה ,אם ניתן להצביע על מרכז הכשל.



אבירם ברקאי במלחמת יום הכיפורים
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זעירא אמר לכולם שהצבא המצרי 'נמצא עם חמש דיביזיות לאורך
התעלה' .נכון שכל התוכניות מראות שאין לו כוונה לעבור לצד השני כל
עוד לא יצליח להגיע למעברים ,אבל 'מה אם?' מה אם הוא יחליט לא ללכת
למעברים? יכול או לא יכול? יכול! מעכשיו לעכשיו! האם אנחנו ערוכים
לזה? זה לא היה .גם האנשים הכי-הכי בעולם ,כמו זעירא ,שבאמת היה
משכמו ומעלה ,גם הם נופלים לקיבעון
לאורך כל הראיון רואים שזעירא היה בשל
להודות בטעויות שלו .חלק מהדברים קשים לו
מאוד .לאף אחד לא נעים להודות בטעויות ,אז
הוא מנסה להוריד דברים מהכתפיים שלו .אבל
ברגע שהוא נדחק לפינה וידע שאי אפשר לצאת
ממנה ,והוא הבין שמי שנמצא מולו זה מישהו
שבאמת בקי ונצמד לעובדות ,אז הוא אמר 'נכון,
הייתי צריך לעשות אחרת .טעיתי' .איך הוא היה
אומר תמיד? 'אני אחראי על המודיעין ,אם הוא
והוא עשו טעויות ,אני אחראי על זה' .אבל ללכת
אבירם ברקאי כיום
נקודה נקודה ,כמו בראיון הזה ,ולהודות בהרבה
מאוד דברים  -זה תהליך שהוא נדחק בו באמת
זעירא הסתקרן ,כי בא מישהו שאמר מלכתחילה לפינות ולא יכול היה לצאת מהן".
'אני לא כתב חדשות שלך ,ממש לא' .אני חוקר,
אדם שהיה במלחמה ,ואני סקרן מאוד גדול עסקת כל כך הרבה בזעירא ,בהכנה ,בלימוד
והסקרנות שלי היתה לדעת ,אולי טעינו? אולי הדימוי ובניית התבנית' ,קלסתרון זעירא'.
כל השנים אנחנו מורחים אותך בזפת? אמרתי אחרי  20שעות שיחה ,ואחרי שהוא מחדש
לו' ,קראתי עכשיו את הספר של עמוס גלבוע ואומר מה שהוא אומר ,מהי בעיניך התובנה
מר מודיעין ,ומתברר שם שהקונספציה התחילה הכי חשובה שעולה מההרפתקה הזאת?
בתקופת אהרל'ה יריב .זה מסקרן אותי' .אמר
זעירא" ,בוא אליי הביתה ,אני רוצה להתרשם "אולי שתיים .הראשונה ,שאסור לנו בשום פנים
ממך" .שלחתי לו לפני כן את שני הספרים שלי ,ואופן לשקוט על השמרים ולנוח על זרי הדפנה.
הוא קרא את הספרים ,שבשניהם הוא 'חוטף' ,כמו שהמורה שלי לביולוגיה בכיתה ז' היתה
והוא אמר 'מאוד התרשמתי מהספרים שלך' .אומרת לנו' :אל תפסיקו להיות סקרנים ולחקור'.
הוא לא אמר 'איך העזת לכתוב עליי?' הוא דיבר והתובנה הכי גדולה ,איך בן אדם כל כך טוב,
ודיבר ,ואני עניתי 'אתה יודע מה? אני לא יודע ערכי ומיומן ,כל כך מקצועי ,מוכשר ,אנליטי –
יכול להיכשל? בגלל שלמרות הכל ,גם הוא היה
אם ייצא לי מזה משהו טוב ,אבל אני רוצה לשבת יציר של שיטה ,ושיטה זה קיבעון ,וקיבעון אינו
לדבר איתך'".
מאפשר לצאת מחוץ לקופסה .אנשים הכי טובים,
צריכים לשאול את עצמם שוב ושוב 'ומה אם?',
"קיבעון אינו מאפשר לצאת מחוץ לבדוק כל הזמן! כשהילדים שלי באים אליי היום,

אני אומר להם' :חבר'ה ,תבדקו עכשיו הפוך ,אל
תהיו רגועים לשנייה אחת' .ובאיזשהו מקום,
כמו שעמוס גלבוע אמר ,זעירא אוכל את הלב כי
לא שאל 'מה אם?' .זעירא אמר לכולם שהצבא
המצרי 'נמצא עם חמש דיביזיות לאורך התעלה'.
נכון שכל התוכניות מראות שאין לו כוונה לעבור
לצד השני כל עוד לא יצליח להגיע למעברים ,אבל
'מה אם?' מה אם הוא יחליט לא ללכת למעברים?
יכול או לא יכול? יכול! מעכשיו לעכשיו! האם
אנחנו ערוכים לזה? זה לא היה .גם האנשים הכי-
הכי בעולם ,כמו זעירא ,שבאמת היה משכמו
ומעלה ,גם הם נופלים לקיבעון ,למחשבה סטטית,
ואינם שואלים מספיק שאלות .במודיעין צריך
להיות לא שקט.
ודבר שני ,אני אצטט את אהרון לברן ,שחזר על
זה הרבה פעמים' :זעירא הוא טיפוס של קומנדר,
מפקד .ומפקד זה שחור-לבן .קצין מודיעין זה
בעיקר 'אפור' .זעירא כנראה היה האיש המאוד
נכון בכלל התכונות שלו ,אבל אולי לא בשביל
להיות קצין המודיעין הראשי של צה"ל ,בטח
לא בתקופות האלה .נדרשה ספקנות ,שאינה
מהתכונות של זעירא" .
את התוכן המלא של השיחות עם האלוף
[דימ'] זעירא תמצאו במסמך המכון לחקר
מודיעין ומדיניות שבמל"ם ,שיצא לאור
בימים אלה .לקבלת המסמך פנו נא ל:
mlm@intelligence.org.il
ipsiisrael@gmail.com

לקופסה"

איך אתה מסכם את  20השעות האלה?
למדת את "פרקי אבות" זעירא ,מה למדת
ממנו? מה הוא מחדש?
"הייתי אומר ,שאלי זעירא אמר 'ועדת אגרנט
דבקה בכך שמצאה אותי אשם כראש המודיעין,
אני אשם והפיטורים שלי היו נכונים' .הוא אמר
דבר כזה! באף מקום לא ראיתי את זה .עם זאת,
יש לו טענות :למה הוועדה לא מיצתה את הדין
עם משה דיין ואחרים בדרג המדיני?
6
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המכון לחקר מודיעין ומדיניות
במרכז למורשת המודיעין [מל"ם]
מבקש להסתייע במתנדבים,
וותיקי הקהילה ,לעבודה במכון.
ליצירת קשר ובירור התאמה וציפיות ,צרו נא קשר עם שקד ארזי
טל'050-5827772 :
דוא"לipsiisrael@gmail.com :



רקוויאם
לדרום

ודרום ירדן ,תושבי הערים והכפרים בהר חברון,
פלאחים ועירוניים תושבי מצרים ורצועת עזה,
כמו גם קצינים וחיילים בצבאות מצרים וירדן
(הצע"י).
היקף המשימות הפרוס על פני שטחים נרחבים
חייב את הקתמ"ים (קצינים לתפקידים
מיוחדים ,כפי שנקראו בשנות ה 50-וה,60-
ולימים  -קצ"אים ,קציני איסוף) לעבודה
מאומצת יומם וליל ,ולגמיאת מרחקים אין קץ.
משפחות הקצינים והנגדים אמנם התגוררו סמוך
לבסיסי המרחב ,בבאר שבע ובאילת ,אך עומס
העבודה איפשר ביקורי משפחה קצרים ,לרוב
באישון ליל .מגורי המשפחות בסמוך יצרו תלכיד
איתן וקשרים הנמשכים מזה שנות דור.

למרחב דרום של יחידה  504היסטוריה מפוארת והישגים מודיעיניים
לא מבוטלים במלחמות ישראל ובתקופות שבתווך .סיפורם של מקורות
אנוש צבעוניים ומגוונים ,משימות התרעה ,מבצעי פגיעה בפדאיון ואפילו
חיסולים
יגאל סימון | אל"ם (מיל') ,ממ"ר דרום ומפקד יחידה  504לשעבר

רוב העבודה התבסס על חוצי גבול ,רובם
מקורות מודיעין וחלקם שליחים ואנשי קשר
לאותם מקורות שנבצר מהם להגיע לשטחנו.
לפיכך ,הפעילות השוטפת חייבה תיאום הדוק
עם כוחות צה"ל באזורי הגבול ,כדי להבטיח
תנועה בטוחה של הקצינים המפעילים ומלוויהם,
כמו גם של המקורות חוצי הגבול.

ששירתו במרחב עד לפירוקו.
זירות הפעולה והיעדים עליהם הופקד המרחב
למרחב דרום היסטוריה ארוכה ומפוארת ,כמו
היו סיני ומצרים,דרום ירדן והערבה ,רצועת עזה,
גם הישגים מודיעיניים נכבדים במלחמות ישראל הר חברון ואיזור החוף הסעודי לחופי מפרץ
ובתקופות שביניהן .בסיס דרום (לימים  -מרחב) אילת .פריסה נרחבת זו חייבה השקעת מאמצים
הוקם עם ייסוד היחידה בשנת  ,1949והיה הגדול אדירים להשגת מודיעין ממקורות אנוש
בבסיסי היחידה הן מבחינת מצבת כוח האדם
(יומינט) .קשת המקורות המגוונת והצבעונית
כללה ,בין השאר ,בדואים לשבטיהם בסיני
והן מבחינת הטריטוריה שהייתה באחריותו.

שוטף ובפדאיון

ב

תאריך  20ביוני  2014התקיים באשקלון קשת המקורות המגוונת והצבעונית כללה,
כנס של יוצאי מרחב דרום של יחידה
בין השאר ,בדואים לשבטיהם בסיני ובדרום
 504לדורותיו .הכנס ,שנערך ביוזמת
ירדן ,תושבי הערים והכפרים בהר חברון,
עמותת "מודיעין  ,"10זכה לנוכחות מרשימה של פלאחים ועירוניים תושבי מצרים ורצועת
יוצאי המרחב ,החל משנות ה 50-המוקדמות
עזה ,כמו גם קצינים וחיילים בצבאות
מצרים וירדן (הצע"י)
של המאה ה 20-ועד לקציני היחידה הסדירה
עד מבצע קדש :מתמקדים בביטחון

בשנות ה ,50-עד מבצע קדש ב ,1956-התמקדה
הפעילות בנושאי היערכות ופעילות צבא
מצרים והצע"י .זאת תוך שימת דגש ועל נושאי
הביטחון השוטף ,שהתבטאו באותה תקופה
בעיקר במבצעי יחידות הפדאיון מרצועת עזה,
מן הערבה ומהר חברון .פעילות זו הגיעה לשיאה
במבצע חיסולו של ביכבאשי (סא"ל) מצטפא
חאפט' ,שפיקד על חוליות הפדאיון מטעם צבא
מצרים ואף שימש קמ"ן הרצועה .החיסול בוצע
באמצעות סוכן כפול ,שהופעל ביודעין ככזה.
באותו יום חוסל גם הנספח הצבאי המצרי
ברבת עמון ,שהיה אחראי להפעלת הפדאיון
מירדן בתיאום עם חאפט' .המבצע בוצע על
ידי בסיס ירושלים של היחידה .מבצעים אלו
הביאו לשיתוק פעולות הפדאיון ,שרצחו ללא
הבחנה אזרחים ישראלים בדרום ובמרכז הארץ
וזרעו פחד ואימה עד כדי הגבלות תנועה ונסיעה
בשיירות מאובטחות ,בעיקר בלילות באזורי
פעילותם,כולל כביש תל אביב-באר שבע.
פעולה נוספת בתחום הביטחון השוטף הביאה
לחיסול האחראי לפיגוע באוטובוס אגד במעלה
עקרבים במרס  ,1954שבו נהרגו  11נוסעים
ונפצעו רבים .מבצע זה בוצע בידי חוליה מבצעית.

קציני מרחב דרום בכנס המרחב .מימין לשמאל עומדים :יגאל סימון ,משה לוי ,שי לחמן ,נתן רום ,איש לא
מוכר ,דני דנון ,גדי זהר ואסא ירקוני .יושבים מימין לשמאל; ארז לבנון ,משה וידן ושלמה דהאן

עד כה קוימה פעילות היחידה מבסיס ד'
(לימים מרחב דרום) ,שישב בבאר שבע.
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שינויים בהיערכות ובפעילות הצע"י והמשמר
הלאומי הירדני (המה"ל) ,כמו גם התגברות
פעילות החבלה וההברחות בגזרת הערבה,
הביאו להחלטה להקים בסיס משנה באילת ,כך
שיתאפשר כיסוי טוב יותר הן בגזרת ירדן והן
בדרום סיני .פריסה זו התקיימה עד מלחמת
ששת הימים .סימן דרך נוסף היה בפתיחת
מבצע קדש ,כשקצין הבסיס צדוק אופיר ז"ל
צנח עם גדוד הצנחנים במעבר המתלה וזכה
לכינוי החקש"ב (חוקר השבויים) הראשון .מכאן
ואילך צוותו הקת"מים לעוצבות צה"ל במבצעי
הביטחון השוטף ובמלחמות ישראל ,וזכו
להערכה רבה על תרומתם במהלך הקרב.

בין מבצע קדש למלחמת ששת
הימים :דחיפה ליומינט

בעידן שבין מבצע קדש למלחמת ששת הימים,
תחום היומינט קיבל דחיפה משמעותית בהקצאת
כוח אדם ואמצעים .התוצאה :פריסה נרחבת של
סוכנים מדווחים וסוכנים מתריעים ,שמוקמו
על צירי התנועה העיקריים בסיני .חלקם צוייד
במכשירי אלחוט לשידור מהיר ובמצלמות.
משנות ה .50-עד מלחמת ששת הימים גם היה
בבסיס דרום שובך להפעלת יוני דואר ,ששימשו
לתקשורת עם הסייענים בנגב ולעתים ניתנו
לסוכנים כדי שיוכלו לבשר על הגעתם ליעדיהם
בביטחה .אכן ,התקדמנו מעידן היונים לעידן
בניית והפעלת מכשירי אלחוט לשידור מהיר
ואמצעי תקשורת לצילום משוכללים במושגי
הימים ההם ,פרי מחשבה מקורית המותאמת
לתנאי השטח ואופי המקורות.

מבצעים אלו הביאו לשיתוק פעולות
הפדאיון ,שרצחו ללא הבחנה אזרחים
ישראלים בדרום ובמרכז הארץ וזרעו פחד
ואימה עד כדי הגבלות תנועה ונסיעה
בשיירות מאובטחות ,בעיקר בלילות באזורי
פעילותם ,כולל כביש תל אביב-באר שבע
המשימות העיקריות שהוטלו על המקורות
התמקדו בדיווח על היערכות ופעילות צבאות
מצרים וירדן; נושאי שטח  -מוצבים ומתחמים
בסיני; נושאי אויר  -שדות תעופה ומכ"מים;
ומשימות התרעה שכללו תנועות חריגות
בצירים .בנוסף המשיך הבסיס לדווח בנושאי
ביטחון שוטף בסיני ,בהר חברון ובערבה .ריבוי
המשימות הביא לגיוס מסיבי של סוכנים בכל
הרמות.
בתקופה זו התהדק הקשר בין קציני הבסיס
לבין מודיעין פיקוד דרום וגורמי המחקר
באמ"ן ובזרועות האוויר והים .לעתים
מזומנות נכחו נציגיהם בתחקור המקורות
לשם מיצוי מיטבי של הפוטנציאל המודיעיני.
תקופה זו התבטאה גם באפיון צרכים לפיתוח
של אמצעי תקשורת מאובטחים ומהירים ,של
מצלמות ארוכות טווח המותאמות להפעלה
על ידי סוכנים בדואים ועוד .האמצעים פותחו
תוך תיאום ומגעים הדוקים עם היחידה
הטכנית של אמ"ן .הושקעו לילות כימים
בתנועה באזורי הגבול עם אבטחה הנראית
כיום כמגוחכת .בל יישכח האירוע המצער
ב ,1951-שבו נרצח סגן חבקוק כהן ז"ל

באהלי קידר ,1965 .פירוק עור הכבש על ידי נאצר (כ ּו·נ ָה דוקטור) .בתמונה :גדי זוהר ,שלמה דהאן וזאב עשת
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כשנתקל במארב מחבלים באזור חצבה.
לסיכום התקופה ראוי לצטט מדברי ראש אמ"ן
האלוף אהרל'ה יריב ,שציין במכתב הערכה
לאחר ביקור אחד מני רבים במרחב דרום:
"לאנשי דרום שיודעים להפיק מבדואים – זהב".
בסיכומי אמ"ן וצה"ל למלחמת ששת הימים
נאמר כי צה"ל לא הופתע בקרבות בסיני בהיות
התמונה המודיעינית ברורה ומפורטת הן בנושאי
ההיערכות ,השטח ,בסיסי חיל האוויר המצרי,
מערכות המכ"מ ,הנשק והציוד ועוד.

ראוי לצטט מדברי ראש אמ"ן האלוף
אהרל'ה יריב ,שציין במכתב הערכה לאחר
ביקור אחד מני רבים במרחב דרום" :לאנשי
דרום שיודעים להפיק מבדואים  -זהב".
בסיכומי אמ"ן וצה"ל למלחמת ששת הימים
נאמר כי צה"ל לא הופתע בקרבות בסיני
בהיות התמונה המודיעינית ברורה ומפורטת

אחרי ששת הימים :היערכות חדשה
במרחב

בתום מלחמת ששת הימים ונוכח שליטת צה"ל
במרחבי סיני ,נדרשה היערכות חדשה במרחב.
בתקופה זו הפך המרחב ל"אימפריה" ובסיסיו
התקדמו תוך כדי תנועה ומוקמו באל-עריש,
באבו רודס ,בקנטרה ובחברון .פריסה נרחבת
זו פתחה בפני המרחב אופקים חדשים ,חלון
ופריצה ליעדים נוספים ,תוך ניצול המאתרים
החדשים שנפתחו בפנינו ,כיסוי טוב יותר
באזורים שמעבר לתעלת סואץ ,כמו גם ניצול
מאתר הגדה המערבית להפעלה ולגיוס מקורות
בירדן ,במצרים ,בסוריה ובלבנון .התאפשרה גם
חדירה לגורמי הפח"ע ,שהלכו והתחזקו בימים
שבין ששת הימים למלחמת יום הכיפורים.
בהמשך פעל הבסיס נמרצות בכיסוי פעולות
הקומנדו המצרי לעבר סיני ,ואף לכד חוליית
קומנדו מצרי שחדרה לדרום סיני למטרת איסוף
מודיעין באוגוסט  .1967החוליה נלכדה לאחר
קבלת דיווח ממקורותינו כשקציני בסיס אבו
רודס מצטרפים למרדף.
מדיניות "הגשרים הפתוחים" אפשרה שיגור
סוכנים ,גייסים ושליחים דרך הגדה לירדן וממנה
לשאר ארצות היעד .כך חלה הקלה משמעותית
במעברי הגבול ,והתבטל הצורך להתמודד עם
חציית גבולות בחשאי .מדיניות זו אפשרה שיגור
אנשים מרצועת עזה ומהגדה ,אך לא את תושבי
סיני ,זולת חריגים .האתגר היה לאפשר תנועה
ומעבר ישיר מסיני למצרים בשני הכיוונים.
הואיל ואוכלוסיית הבדואים בסיני נשענה
בעיקר על מצרים  -באספקת מזון ,במוצרי
צריכה ,בחפצי בית ובשאר טובין  -הניתוק בין


המקורות להפעלת השב"כ פורקה היחידה,
ומרחב דרום המשיך ביתר שאת למלא את
משימותיו המסורתיות עד לפרוץ מלחמת יום
הכיפורים.

קציני המרחב יצרו קשר עם שייח' בעל
השפעה רבה בדרום מערב סיני ,שאחז
בקשרים הדוקים עם סוחרים ,מבריחים
ו"שאר צדיקים" במצרים .הפיתרון שהוצע:
הפעלת כעין מעבורת שתעביר מטענים
ואספקה ממצרים לסיני דרך מפרץ סואץ

מלחמת יום הכיפורים" :העיניים" של
המפקדים

מסיבת עיתונאים מאולתרת בסיום מירדף אחר חוליית מודיעין מצרית שחדרה לדרום סיני כחודש לאחר
תום מלחמת ששת הימים .מימין לשמאל בדואי מכוחותינו ,העיתונאי רון בן ישי ,יגאל סימון ,העיתונאית
תלמה אליגון ומפקד מרחב שלמה-נחשון
בפרוץ מלחמת ההתשה הוטלה על המרחב
סיני למצרים הביא למחסור בסחורות אלו ואף
בפקודת אלוף פיקוד הדרום משימה נוספת
לניתוק קשרי משפחה ומסחר בין הצדדים.
וחדשה :קבלת אחריות ל"ביטחון פנים" בסיני.
הפיתרון היצירתי שמצאו קציני בסיס אבו רודס ,זאת עקב ריבוי ניסיונות להתארגנות גורמי
שהתקנאו בעמיתיהם שפעלו דרך גשרי הירדן:
פח"ע והחדרת חוליות מודיעין ממצרים בסיוע
מעבר ייחודי שכונה "סירת המזון" ,כעין וריאציה בדואים מקומיים .לצורך זה הוקם במרחב "צוות
מקומית ל"גשרים הפתוחים" הרואה כאן אור
סיני" ,ולימים יחידה  ,98שמילאו משימות אלה
בעל
לראשונה .קציני המרחב יצרו קשר עם שייח'
בשנים  ,1972 -1968עד שהועברה האחריות
בקשרים
השפעה רבה בדרום מערב סיני ,שאחז
לביטחון הפנים לידי השב"כ .לאחר סיום העברת
הדוקים עם סוחרים ,מבריחים ו"שאר צדיקים"
במצרים .הפיתרון שהוצע :הפעלת כעין מעבורת
שתעביר מטענים ואספקה ממצרים לסיני דרך
מפרץ סואץ.
הרעיון קרם עור וגידים והסירה החלה לפעול
אחת לשבוע ,עמוסה לעייפה בשקי מזון,
במיכלי דלק וכמובן בבדואים שחצו את המפרץ
מצד לצד .המהלך אפשר לבסיס להעביר את
מקורותיו למצרים ולהחזירם לשטחנו ,ונצפו
ניצנים ראשונים של מודיעין שהושג בדרך
זו .חיש מהר לאחר הפעלת הסירה ,התייצב
המודיעין המצרי בראשות רס"ן בשם יחיא
שבאייכ ,וניצל אותה למטרות דומות .כך סוכנים
אמיתיים וסוכנים כפולים ,שהוכפלו מחדש
לאחר שנחשפו קשריהם עם המודיעין המצרי,
התחרו ביניהם :מי מהצדדים יפיק מודיעין
טוב או ערכי יותר .החומר שהושג באמצעות
"סוכני הסירה" כלל צילומים של מסלולי נחיתה,
מכ"מים חדשים שהוצבו במצרים ,היערכות
הצבא לאחר שוך הקרבות וכן נושאי שטח -
מוצבים ,דרכים ,פרטים אודות נמל עדבייה
שלחוף המערבי של מפרץ סואץ ועוד.

יגאל סימון ויוסי לבקוב ,מלחמת ששת הימים
בגשר אל-חסיין

בפרוץ המלחמה סופחו קציני המרחב לעוצבות
הלוחמות ועסקו בחקירת השבויים תוך
כדי הלחימה ,ובהמשך עברו לפעול במחנות
השבויים העורפיים .חוקרי השבויים הקרביים
הפכו ,תוך כדי הקרבות ,ל"עיניים" של
המפקדים והקמ"נים .חלקם צוינו לשבח וזכו
לתעודות הוקרה מטעם אלופי הפיקודים.
היחידה שילמה מחיר כבד ושלושה מקציניה
נפלו :סרן משה עדינו שרעבי וסרן ישראל
מנדלסון ז"ל בקרב בעיר סואץ ,וסרן זאב
שטנדר ז"ל בקרבות ברמת הגולן .משימה
זו הושלמה בחקירת יותר מ 5,500-שבויים
מצבאות מצרים וסוריה ,שתרמה חומר רב
ערך בתחומי תורת הלחימה ,המודיעין הטכני,
הקצונה וכוח האדם ,תכניות אופרטיביות
למתקפה ולהגנה ,וכן נושאי אוויר וים.
עם שוך הקרבות חזר המרחב לפעול במתכונת
הקודמת לכיסוי הצי"חים החדשים :היערכות
ובניית הצבא המצרי בעקבות המלחמה ,נושאי
השטח הקלאסיים ומתן מענה למשימות
החדשות של מודיעין זרועות אוויר וים .פעילות
זו נמשכה עד הסכם הפרדת הכוחות בינואר
 ,1974ובעקבותיו הסכם השלום עם מצרים,
קביעת הגבול ופינוי סיני .פרק סיני במשימות
היחידה ,שנפתח בתום מלחמת העצמאות ,תם.
המרחב המשיך להתקיים עוד כמה שנים,
במשימות של גיוס סוכנים ברצועת עזה
ושיגורם לארצות היעד .בשלהי  2010פורק
המרחב והאחריות הכוללת לרצועה הועברה
לידי השב"כ .בהיות רשימה זו מעין רקוויאם
למרחב דרום ,לנוכח היסטוריה ממושכת
ומפוארת ,תהא זו חובה נעימה להודות
ולהעריך את קציני המרחב וחייליו לדורותיהם
 על עבודה מפרכת בתנאים קשים לאורך שנותדור תוך גילוי נחישות ,דבקות במטרה וחשיבה
"מחוץ לקופסה" .
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מקום לדאגה
זירת הקרב הכי חמה היא לא בהכרח פיזית .תקיפות הסייבר המאורגנות
כבר פגעו בעבר בתכנית הגרעין האיראנית ויש ביכולתן להשבית מערכות
מחשוב שלמות שעליהן נשענים כולנו בכל רגע נתון .מאין עשויה להגיח
המתקפה הבאה?
כפיר ישראל | רס"ן ,ראש מדור בחיל האוויר

ה

מונח "סייבר" נשמע בשנים האחרונות
בתקשורת מכל עבר ,וחיפוש פשוט בגוגל
מציג מאות אלפי תוצאות – החל בתכנית
שגיבש הפנטגון האמריקאי למתקפת סייבר
בסוריה וכלה בלימודי סייבר במסגרת התואר
הראשון .אירועי פריצת אבטחת מידע שהכרנו עד
היום הפכו ,בעידן הסייבר ,לתקיפות ממוקדות
ואיכותיות הרבה יותר מבעבר .הסטוקסנט
( ,)StuxNetתולעת מחשב שנועדה לפגוע
במערכות בקרה תעשייתיות ,אף הצליחה לפגוע
בתכנית הגרעין האיראנית ,כך הודה נשיא איראן
מחמוד אחמדיניג'אד .תולעת זו המחישה היטב
כיצד ( Malwareפוגען) בעולם הווירטואלי גורם
לחבלה פיזית במערכת שנסמכת על תשתית
מחשוב.

טרנד חדש שהתגלה בעוצמה רבה ב2013-
 קבוצות קטנות של שכירי חרב שמבצעותתקיפות קטנות וממוקדות ומאתרות מידע
בדיוק כירורגי
אוסטריה ,אוקראינה ,אוסטרליה ,יפן ,סין ,איראן,
תורכיה ,הודו ,פקיסטן ,דרום קוריאה ,תאילנד,
ירדן וקזחסטן .עיקר המיקוד היה בנושאי תכניות
חלל ,ננו-טכנולוגיה ,הפקת אנרגיה ,אנרגיה
גרעינית ,טכנולוגיות לייזר ורפואה.

המגמה העיקרית שאפיינה את אירועי
הסייבר בשנה החולפת הייתה ריגול
תעשייתי
בשנת  2013היינו עדים לתקיפות מתקדמות
בעולם הסייבר ,חלק מהן בוצע על ידי "שכירי
חרב" שביצעו פעולות בסגנון פגע וברח .האקרים
כיכבו בדרך קבע בחדשות ,ועמם נשמעו מונחים
כמו "דליפה" ( )Leakאו "גניבה" ()Steal
בהקשר של מידע בעל ערך.
המגמה העיקרית שאפיינה את אירועי
הסייבר בשנה החולפת הייתה ריגול תעשייתי,
 Espionageבשפה המקצועית .רוב אירועי
הריגול תוכננו במטרה לגנוב מידע מגופי ממשל,
משגרירויות ,מחברות גז ונפט ,ממכוני מחקר,
מספקים צבאיים ומפעילים חברתיים.

פגעו גם במייקרוסופט

האירוע הרחב ביותר של השנה היה של קבוצת
 ,Net Travelerשתקפה כ 350-מטרות ב40-
מדינות ברחבי העולם ,בהן ארה"ב ,קנדה,
בריטניה ,רוסיה ,צ'ילה ,מרוקו ,יוון ,בלגיה,
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התוקפים הדביקו את הקורבנות באמצעות
שליחת דואר אלקטרוני  Phishingממוקד
וחכם ,המכיל קבצים מצורפים של מייקרוסופט
אופיס שבהם מטען עם שתי פרצות שכיחות
מאוד .למרות שמייקרוסופט הפיצה עדכונים
לתיקון הפרצות הללו ,הן עדיין מהוות נקודות
פריצה פופולאריות בהתקפות נקודתיות .הן גם
הוכחו כיעילות ,בעיקר מאחר וארגונים רבים לא
מקפידים לבצע ניהול גרסאות מערכת הפעלה
( (Patch Managementבאופן שוטף ,ולפיכך
נותרים חשופים.
כותרות הקבצים הזדוניים שצורפו להודעות
הממוקדות מצביעות על מאמץ רב לבצע
התאמה אישית של ההתקפות ,כדי להשיג גישה
למטרות איכות .כותרות לדוגמא של המסמכים
הזדוניים שבהם נעשה שימושArmy Cyber :
Security Policy 2013 ,Report – Asia
Defense Spending Boom, Activity
 Detailsו.Freedom of Speech-
בשנה האחרונה גורמי פשיעה בעולם הקיברנטי
הצליחו לראשונה למצות מידע רב ואיכותי
ממכשירים ניידים שמחוברים לרשתות
הארגוניות של הקורבנות .זוהי הצהרה ברורה
לחשיבות ולמרכזיות שמייחסים ההאקרים



"שכירי חרב" בדמות מרגלים סמויים או
חיילים ממורמרים או תמימים ובעלי מודעות
נמוכה לסכנת הסייבר  -הם איום שאין
להתעלם ממנו

לעולם המחשוב הנייד .אירועים כמו אלה של
קבוצות הסייבר  Red OctoberוIcefog-
או התוכנה הזדונית  - MiniDukeכולם החלו
בתקיפה של הגורם האנושי  -החוליה החלשה
בדרך כלל .למשל באמצעות דוא"ל שמכיל
קישור לאתר שמכיל קוד פוגעני או מסמך  PDFלהזכיר את אדוארד סנאודן ,עובד הNSA-
עם פוגען מובנה בתוכו .ברגע שאדם פתח את שחשף כי ממשלת ארה"ב מצותתת ועוקבת
הדוא"ל וניגש לקובץ או לקישור הנגוע ,התקיפה
באופן קבוע אחרי אזרחים ופוליטיקאים בעולם
יצאה לדרך.
בכלל ובארה"ב בפרט .בעקבות פרסום תכניות
למעקב של ממשלת ארה"ב אחרי אזרחים
מציבות יעד ומשיגות אותו
 Icefogשהוזכרה היא קבוצה קטנה של האקרים אמריקאים ואחרים ,כמו PRISM, XKeyscore
המתמקדת במטרות בדרום קוריאה וביפן ,ו ,Tempora-נוצר הד תקשורתי בהיקף חסר
ופוגעת בשרשרת האספקה של חברות מערביות .תקדים ברחבי העולם כולו .הדבר הכניס את
היא התחילה לפעול בשנת  2011והתרחבה הרשויות האמריקאיות לתסבוכת רצינית באשר
במהלך השנים  .2013-2012לכאורה ,לא מדובר לענייני מעקב ופגיעה בפרטיות המידע.
באירועים השונים מאירועי ריגול אחרים במרחב
הסייבר .אבל רק לכאורה .למעשה ,מדובר בטרנד הסכנה טמונה בגורם האנושי
חדש שהתגלה בעוצמה רבה ב – 2013-קבוצות ומה עם מערכת הביטחון? ציתות ,מעקב וריגול
קטנות של שכירי חרב שמבצעות תקיפות קטנות במרחב הסייבר הם איומים רלוונטיים מאוד גם
וממוקדות ומאתרות מידע בדיוק כירורגי .עבור מערכות המחשוב בעולם הביטחוני .הסברה
ההתקפה לרוב נמשכת מספר ימים או שבועות,
ולאחר שהשיגו את שחיפשו ,התוקפים מבצעים
ניקוי ועוזבים (.)Hit-and-Run Attacks
בהתבסס על פרופיל המטרות שזוהו ,נראה כי
לתוקפי  Icefogהיה עניין במגזרים הבאים:
צבא ,בניית ספינות ופעילות ימית ,פיתוח
מחשבים ותוכנה ,חברות מחקר ,פעילות טלקום,
מפעילי לוויינים ,תקשורת המונים וטלוויזיה.
על פי מחקר שבוצע במעבדות קספרסקי
למוצרי הגנה למחשבים ,התוקפים גילו עניין
בתקיפת קבלנים של תעשיית הביטחון כגון
 Lig Nex 1וסלקטרון תעשיות,
חברות לבניית אניות כגון
 DSME TechוHanjin-
,Heavy Industries
חברות טלקום כמו
קוריאה טלקום וחברות
תקשורת דוגמת Fuji
רוברט סנאודן.
 .TVבמהלך הפעילות
קשה להתעלם מיכולות
התוקפים
השתמשו
הריגול של ארגוני הביון
האמריקאים ,והNSA-
במערך דלתות אחוריות
בראשם .שאלה כמו "האם
( (Backdoorsשנקרא
ה NSA-מרגל גם אחרינו?"
הן
 Icefogאו ,Fucobha
היא לגיטימית
עבור מערכות  Windowsוהן
עבור .MAC OS X
כתובות
מ4,000-
למעלה
החוקרים
בסה"כ זיהו
הרווחת שלפיה הסביבה הצה"לית היא סגורה
 IPשנדבקו וכמה מאות קורבנות ,רובם משתמשי ומנותקת מהעולם החיצון ,היא שגויה מיסודה.
 .MACבהתבסס על המידע שנאסף ההנחה היא תקיפות שמתבססות על הנדסה חברתית
כי השחקנים העומדים מאחורי הפעילות פועלים מאפשרות לתוקפים ניצול של הגורם האנושי
משלוש מדינות – סין ,דרום קוריאה ויפן.
כממשק להכנסת סוסים טרויאניים למערכות
ואיך אפשר לדבר על ריגול במרחב הסייבר בלי הצבאיות למטרות ריגול" .שכירי חרב" בדמות

תקיפות שמתבססות על הנדסה חברתית
מאפשרות לתוקפים ניצול של הגורם האנושי
כממשק להכנסת סוסים טרויאניים למערכות
הצבאיות למטרות ריגול.
מרגלים או חיילים ממורמרים או תמימים ובעלי
מודעות נמוכה לסכנת הסייבר  -הם איום שאין
להתעלם ממנו.
מגזר נוסף לתקיפה הוא באמצעות הרשתות
החברתיות ויישומי הענן .חיילים רבים מתחזקים
חשבון בFacebook, LinkedIn, Gmail,-
 WhatsApp, Wazeוכדומה .מתוך הרשתות
החברתיות וחשבונות הדואר שמבוססים על
ענן ,ניתן לאסוף מידע רב על אנשי צבא ,על
התנהלותם היומיומית ,על מיקומם הפיזי ועל
חבריהם .ארגוני טרור ומדינות איום הייחוס
מסוגלים לבנות פרופילים מדויקים של יעדי
תקיפה על בסיס המידע הנאסף.
גם עולם ה ,Mobile-שתופס תאוצה בצה"ל,
מקפל בתוכו "חבילת הטבות" בדמות איומים
מתקדמים .היום יותר מתמיד ,גורמי ריגול יכולים
לעשות שימוש במכשירי הסמארטפון לטובת
האזנה ,צילום ,חשיפת מידע רגיש ועוד.
וכמובן ,לאור פרשיית סנאודן קשה להתעלם
מיכולות הריגול של ארגוני הביון האמריקאים,
וה NSA-בראשם .שאלה כמו "האם הNSA-
מרגל גם אחרינו?" היא לגיטימית .מערכות
צה"ליות רבות מבוססות על תשתיות תוכנה
מסחריות ,וכפי שכולנו למדנו השנה – איש לא
חומק מעינו של האח הגדול .
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כך כמעט יצאנו
למלחמה נגד סוריה
אשה בחודש השישי להריונה ,ירח דבש מדומה 250 ,אלף דולר על הכף
ואפילו קונספירציה מתגלגלת .הסיפור שמאחורי סיכול ניסיון הפיגוע
במטוס אל על בלונדון בשנת 1986
באדיבות אתר השב"כ

סימנים מחשידים .הנוסעת ,שהייתה רגועה
להפליא במהלך התשאול ,השיבה בשלילה
כשנשאלה האם ניתן לה דבר מה להעביר
לישראל .התיק עורר חשד בשל כובדו החריג
ובדיקת הכבודה עוררה סימני שאלה נוספים,
שכן נמצא בה מחשב כיס מדעי “קומודור“ עם
חוט חיבור לחשמל .הקב“ט שבחן את התיק גילה
חומר נפץ שהוסלק בתחתיתו ,מתחת לדופן
כפולה .המשטרה הוזעקה למקום והנוסעת
נלקחה לחקירה.
המשטרה המקומית מצאה במחשב ה“קומודור“
נפץ שהיה נתון בעטיפת חנ“מ פלסטי מסוג
“סמטקס“ קשור למנגנון השהיה אלקטרוני.
כשנותק המנגנון מחומר הנפץ התברר כי המטוס
יועד להתפוצץ כשעתיים ורבע לאחר המראתו
לישראל ,בגובה  39אלף רגל ,בעת שהיה אמור
לעופף בין איטליה ליוון.

המשטרה המקומית מצאה במחשב
ה“קומודור“ נפץ שהיה נתון בעטיפת
חנ“מ פלסטי מסוג “סמטקס“ קשור
למנגנון השהיה אלקטרוני .כשנותק
המנגנון מחומר הנפץ התברר כי המטוס
יועד להתפוצץ כשעתיים ורבע לאחר
המראתו לישראל

הינדאווי מתפתה ל 250-אלף דולר

אן-מרי מרפי .תפקדה כבלדרית פשוטה

ב

יום חמישי 17 ,באפריל  ,1986בנמל
תעופה היתרו בלונדון ,סיכלו אנשי
הביטחון של אל על ניסיון לפוצץ באוויר
מטוס של החברה .במטוס ,מדגם בואינג ,747
שהיה בטיסה בנתיב ניו-יורק-לונדון-תל אביב,
עמדו לטוס  395נוסעים ואנשי צוות.
את הפיגוע שסוכל ,כמעט וביצעה נוסעת בלי
ידיעתה כלל .הנוסעת תפקדה כבלדרית פשוטה,
בלי שהייתה מודעת למטען המאוד חריג שנשאה
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בתיקה .אנשי הביטחון של אל על בתחנת לונדון
חשפו את מטען החבלה ומנעו את הפיגוע .לאחר
גילוי המטען ,הועבר הטיפול לידי השלטונות
המקומיים .אלה עצרו את הנוסעת ,אירית בת
 32בשם אן-מרי מרפי .מאוחר יותר נעצר גם
משלחה ,ערבי ירדני בשם ניזאר הינדאווי.
מרפי ,שהייתה בחודש השישי להריונה ,הגיעה
לדלפקי הקבלה כ 40-דקות לפני סגירתם.
במהלך התשאול שערך לה עוזר קב“ט התגלו
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מחקירתה של מרפי התברר כי שנתיים קודם
לכן פגשה ירדני בשם ניזאר הינדאווי ,שהציג
עצמו כעיתונאי .בין השניים נרקם רומן שהתנהל
לסירוגין נוכח בעיות מרחק ,שכן הוא לא חי
בבריטניה .באפריל  1986השניים החליטו
להינשא לאחר שגילו כי מרפי הרה .את ירח
הדבש שלהם קבעו לבלות בישראל .הינדאווי
נתן לה סכום כסף לרכישת בגדים וכרטיס טיסה
לישראל .בהיותו ירדני ,הסביר ,לא יוכל לטוס
יחד עמה אלא יגיע לישראל בדרך היבשה מירדן.
ערב הטיסה הגיע הינדאווי לביתה של מרפי
לסייע לה באריזת חפציה .בדרך לשדה
התעופה שמה לב כי בן זוגה חיטט בתיקה.
בדיעבד הינדאווי עסק בחיבור סוללה למחשב
ה“קומודור“ ובהצמדתו לקרקעית התיק.
מחקירת הינדאווי ועצורים נוספים בפרשה עלה
כי מאחורי הפיגוע עמדו הסורים ,אשר פעלו דרך
אנשי השגרירות שלהם בלונדון .אנשי מודיעין
חיל האוויר הסורי העבירו את התיק שבו הוחבא
הנפץ מסוריה לבריטניה ,וזאת באמצעות חברת
התעופה הסורית .כמו כן הוכנה תשתית מבצעית
בלונדון שכללה דירת מבטחים ששימשה להכנות
ולמילוט בהמשך.
להינדאווי היה קשר עם המודיעין הסורי מאז
תחילת שנות השמונים ,בעיקר עם שני קצינים
בכירים במנהלת הביטחון של חיל האוויר הסורי.

לזכרם

בפברואר  1986הציע אחד מהם ,הית'ם סעיד,
כי הינדאווי יטמין פצצה במטוס אל על .סעיד
העניק הנחיות מפורטות באשר לאופן הטמנת
הפצצה ,בכללן ההצעה להשתמש בבחורה,
שתעורר פחות חשד ,לשם החדרת המטען
למטוס.
הינדאווי התפתה לסכום של  250אלף דולר
שהוצעו לו תמורת ביצוע המשימה .הוא החליט
כי יסתייע בחברתו אן-מרי בלי ידיעתה .את
מנגנון ההפעלה של המטען הוא הפעיל כשליווה
אותה לשדה התעופה .לאחר שנפרדו השניים
הוא שב למלונו והמתין לצוות האוויר של חברת
התעופה הסורית שיסיעו לשדה התעופה ,בדרך
לסוריה .כאשר הגיעה ההסעה נודע לו כי מרפי
נעצרה .הוא לקח מונית לשגרירות הסורית
וקיבל מעטפה סגורה שיועדה לשגריר הסורי
בלבד.
השגריר קרא את ההודעה ושלח את הינדאווי
לדירת מבטחים בלונדון .הוא נכלא בדירה,
כששלושה שומרים עמו ,עד עלות השחר ,אז
באו לדירה שני סורים ללוותו חזרה לשגרירות.
הינדאווי ,שחשד כי עומדים לחסלו ,נמלט
והזעיק את אחיו ,שהתקשר למשטרה .הינדאווי
נעצר בעת שהיה ברשותו דרכון שירות סורי.
האנשים ששמרו על הינדאווי בדירה זוהו
כשומרים בשגרירות וגורשו מבריטניה .בבדיקה
שביצעה המשטרה הבריטית בדירה נמצאו
תיעוד מזויף של הינדאווי ומסמכים רשמיים של
השגרירות הסורית.

האנשים ששמרו על הינדאווי בדירה זוהו
כשומרים בשגרירות וגורשו מבריטניה.
בדירה נמצאו תיעוד מזויף של הינדאווי
ומסמכים רשמיים של השגרירות הסורית

מרפי לא הועמדה לדין

הינדאווי נדון ב 25-אוקטובר  1986ל 45-שנות
מאסר ,בעוד אן-מרי מרפי לא הועמדה לדין.
במהלך המשפט ניסה עורך דינו לטעון כי הפרשה
היא פרובוקציה של “המוסד“ ,שהטמין את
הפצצה כדי לגלותה ולהפיק רווח פוליטי מכך.
“ ,“Mr.Aהקב“ט שהעיד במשפט כשהוא מאחורי
פרגוד ,נאלץ להכחיש כי היה לו קשר להטמנת
הפצצה.
בעקבות הפרשה ניתקה בריטניה את יחסיה
הדיפלומטיים עם סוריה .חייהם של  395נוסעים
ואנשי צוות ניצלו .ראש ממשלת ישראל דאז,
שמעון פרס ,ציין בהתבטאות מאוחרת בהקשר
זה ,כי אם הפיגוע היה יוצא אל הפועל ,הייתה
ישראל נאלצת לצאת למלחמה נגד סוריה על
רקע מעורבותה בפיגוע .

הספד ראש המוסד תמיר פרדו
שנישא בהלוויתו של האלוף מיל' יצחק חופי
ב 16-בספטמבר נערכה הלווית ראש המוסד החמישי ,יצחק (חקה) חופי .להלן דברי הספד
שנשא ראש המוסד ,תמיר פרדו
"חקה" ,כפי שנקראת בפי כולם ,יצחק חופי מהפלמ"ח לצה"ל ,מצה"ל למוסד .דור שחלף
ואיננו עוד.
אני זוכר שנפגשנו ערב כניסתי לתפקיד ,פגישה בה העברת לי שני מסרים עיקריים ,שהעידו
יותר מכל דבר עליך ועל אופייך:
"דע לך ,אתה הנווט של הספינה .ברשותך הרבה מפקדים קברניטים של האגפים ויחידות
המוסד .אתה לא הקברניט ,אתה הנווט הקובע את הכיוון ואת הדרך .אתה קובע את קצב
החתירה של הספינה .הקפד על הכיוון ועל הקצב ותגיע ליעד".
המסר השני היה חשוב לא פחות:
"עליך להוכיח כל יום ,כל שעה ,שאתה ראוי לתפקידך .השאלה אינה האם פקודיך ראויים
לשרת תחתך ,השאלה היא האם אתה ראוי לפקד עליהם .שאלה שאתה תבחן עליה יום יום,
שעה שעה".
חקה ,התחלת את שירותך בפלמ"ח ,אחר כך בחטיבת הצנחנים כסמח"ט במבצע קדש,
מח"ט  ,35רמ"ח מבצעים ,ראש מה"ד ,אלוף פיקוד צפון במלחמת יום הכיפורים וממלא
מקום הרמטכ"ל אחרי המלחמה ההיא .למוסד הגעת בשנת .1974
היית אבי המוסד המודרני .שילוב נדיר של אדם צנוע ועניו ,ישר וישיר ובעל חזון ואומץ לב
נדיר .מפרגן ללא סוף לפקודיו ,נותן קרדיט ,מנהיג שקט ,משכמו ומעלה.
היית בעיניי הרפורמטור :הקמת את אגף המחקר במוסד ,כאחד מלקחי ועדת אגרנט .הקמת
את אגף ההדרכה ,שבו השקעת ממרצך ודרכו הנחת את היסודות לקורסי המבצעים והפיקוד
במוסד .הקמת את אגף התקשוב ובתקופתך נכנס המוסד לעידן המחשב .הקמת גם אגף
מבצעי במוסד ,שהביא להעלאת יהודי אתיופיה .הקמת מחלקת ההיסטוריה במוסד אף היא
נזקפת לזכותך.
ומינית את נציב הקבילות
הכרת כל משרת במוסד בשמו ,ראית עצמך כראש ועד העובדים
ַ
הראשון במוסד.
בסיום תפקידך הקמת את עמותת "אגמון" לגמלאי המוסד ,ושרתת כנשיאה הראשון.
בתחום המבצעי נבנו במהלך כהונתך יכולות שגם היום יכולות להיחשב כדמיוניות .פריצות
דרך בתחום המבצעי ובשיתוף הפעולה עם צה"ל היוו יסוד מוצק בהוויה המבצעית במוסד
ובצה"ל.
חקה ,דאגת להבהיר כי היושר האינטלקטואלי הינו מרכיב יסוד בהנהגה .תמיד ידעת לעמוד
על דעתך גם כשהיית במיעוט .אך כאשר התקבלה החלטה ,גם אם היתה בניגוד לדעתך,
נרתמת למעשה כאילו תמכת בה מהרגע הראשון.
היית עמוד התווך לביטחון מדינת ישראל במשך דור שלם ,מהקמת המדינה וצה"ל ועד .1982
מופת כאדם ,מופת כמפקד.
המוסד מרכין את דגלו לזכרך ,מפקד אהוב ומודל אמיתי לחיקוי.
יהי זכרך ברוך.
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מיומנו של קמ"ן



תושייה ,קפה שחור
ומעט מזל
בימיו הראשונים כקצין המודיעין של חטיבה  14הועמד אריה מורג בפני
מבחן לא פשוט .אחרי שעינו כבר החלה לנתר מלחץ ,זנב פיתרון פתאומי
הבליח
אריה מורג (צ'אצ') | אל"מ (מיל')

ב

שלהי חורף  1974התייצבתי במפקדת
חטיבה ( 14שריון) בצומת רפידים
שבסיני למילוי תפקיד קצין המודיעין
החטיבתי .במלחמת יום הכיפורים ,שזה עתה
תמה ,נטלה החטיבה חלק משמעותי בקרבות
הבלימה בסיני ,והמשיכה בקרבות ממערב
לתעלת סואץ .החטיבה ביצעה את משימותיה
בגבורה בצד ספיגת אבידות קשות.

התבקשתי להמתין .היטבתי את הופעתי,
חבוש כומתה נכנסתי והצדעתי כיאות.
המח"ט  -מצוחצח ,גבה קומה ומשופם -
ביקש שאשב.
"חיל המודיעין ציפה אותך בקרם שוקולד,
ואני מאוד מקווה שתעמוד בציפיות
הגבוהות שלנו" ,אמר המח"ט בארשת פנים
רצינית

בעת סיור-מפקד ב"קו" לאחר הנסיגה הראשונה בסיני
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בתקופה הנדונה ,החטיבה התמקמה במרחב
רפידים (ביר גפגפה) ועסקה בחזרה לכשירות.
המלחמה הסתיימה ואני ,נרגש ,ניצבתי על מפתן
לשכתו של מח"ט  .14כשבוע לפני כן סיימתי
תפקידי כקצין המודיעין בחטיבה מרחבית 275
בגזרה הצפונית של תעלת סואץ .את התפקיד
ביצעתי כשנתיים ושיאו כקמ"ן כוח נמר/
ששון במהלך המלחמה .חשתי קמ"ן רב יכולת,
מומחה לזירת מצרים ,בקיא היטב בנעשה בסיני
ובמתרחש משני עבריה של תעלת סואץ ,שלא
לדבר על ניסיוני כקמ"ן קרבי.
התבקשתי להמתין .היטבתי את הופעתי ,חבוש
כומתה נכנסתי והצדעתי כיאות .המח"ט -
מצוחצח ,גבה קומה ,ביקש שאשב .הוא פירט
את תפיסתו בכל הנוגע לתפקיד קמ"ן חטיבת
טנקים ואני ,מהעבר השני של השולחן ,סקרתי
את ניסיוני.
"חיל המודיעין ציפה אותך בקרם שוקולד ,ואני
מאוד מקווה שתעמוד בציפיות הגבוהות שלנו",
אמר המח"ט בארשת פנים רצינית" .גש לקמ"ן
היוצא ,יאיר ורדי ,והגם שהחפיפה קצרה אני
מצפה שתהא יסודית" .המח"ט סיכם" :בתקופה



הקרובה נחל באימונים .אני רואה אותך משתלב
בהכנת התשתית המודיעינית .הפעילות תחל
כבר בימים הקרובים" .המח"ט נפרד ממני
בלחיצת יד איתנה.
חיוכים לא היו בתפריט .חרף ניסיוני חשתי מעט
לחץ .זו היתה קבלת פנים שריונאית נוקשה מעט.
יצאתי בתחושה שאו-טו-טו יחל מבחן הקבלה,
שעליי לזנוח ומהר את זרי הדפנה ולהפשיל
שרוולים.
נכנסתי לפחון מחלקת המודיעין בקצה המתחם.
 45מעלות בצל ,מחניק .ריצוף ,מיזוג אוויר
ואפילו מאוורר לא היו שם .זבובים בגודל
המהווה אתגר לצפרים  -דווקא היו ובשפע.
ולשמחתי ,גם אנשים מצוינים.
לאחר ארבעה ימים נפרדתי מיאיר ורדי ,מילאתי
ריאותיי אוויר והתחלתי לטפל במשימות
שצברתי בחפיפה.

התחלה לא אידיאלית

ביום החמישי לשהותי במפקדת החטיבה ,כשעה
ומחצה טרם שקיעת השמש ,זכיתי לקריאה
באינטרקום .פקידת הלשכה הקפיצה אותי
בקול צונן" :המח"ט מבקש שתתייצב בלשכה.
אתה מצטרף אליו ולסמח"ט לסיור שטחים
לקביעת מתכונת אימונים לפלוגות ולגדודים".
השתהות כלשהי ולאחריה כחכוח" :יוצאים בעוד
 15דקות" .אשר יגורתי בא לי .בימי החפיפה
הקצרים לא הספקתי לסייר ולהכיר את שטחי
האימונים המתוכננים לחטיבה ,ובמשימתי
הראשונה אני מצטרף למפקד החטיבה ,ללא כל
התראה מוקדמת .התחלה אידיאלית  -זה לא.
התמקמתי מזיע במושב האחורי המתקפל של
ג'יפ המח"ט ,בין הצידניות ומכשירי הקשר,
כשאני מצויד בנשק אישי ,מפת גזרה מנוילנת,
משקפת ,מצפן ,מד אזימוט ,עפרונות שעווה
(צ'יינוגרפים) ופנקס כיס.
הסמח"ט אחז בהגה כשהמח"ט לצדו .נסענו
מערבה על כביש רפידים – טסה ולאחר מספר
קילומטרים סטינו צפונה לשטח .צלחנו דיונות
והתייצבנו בראש גבעה לתצפית ,בלי לרדת
מהרכב .ניכר היה שהמח"ט וסגנו בקיאים היטב
בשטח .לא יכולתי בשום פנים ואופן לזהות את
מסלול הנסיעה ,אולם זיהיתי את נקודת הסטייה
מהכביש לשטח באמצעות אבן ק"מ סמוכה.
בלי לצאת מהג'יפ ובלא שניתן לי לקבוע את
מיקומנו המדויק במפה ,פתח המח"ט" :כאן
אני מבקש למקם את רצועת המוקשים" .תוך
כדי נסיעה הוא המשיך להנחות .על גבעה אחת
ביקש למקם מגנן טנקים ,שם תעלת נ"ט ,מתחם
מוצבים ,תעלות קשר ,משגרי נ"ט .וכך הלאה -
מתחם אויב גדודי שלם.
ללא יכולת לזוז במושב האחורי הצר של

עיני הימנית החלה לנתר מהלחץ אבל
הרמתי ראש .לא יפילו אותי ,מלמלתי .את
המשימה אבצע .ביקשתי קפה שחור חזק.
קיוויתי להשלים מספר לגימות מבלי לחלץ
זבוב מבין השיניים .התפללתי
ג'יפ הסיור המכוסה ברזנט ,שבצידיו חלונות
מאובקים ,נחשפתי לאתגר  -כיצד למקם את
מתחם האויב לפרטיו ,כפי שביקש המח"ט .לא
עלה אפילו על דעתי לבקש מהמח"ט לעצור לרגע
כדי להשלים הזדהות .הכול התבצע במהירות,
תוך כדי נסיעה ,השמש עמדה להיעלם.
הסמח"ט ,שאחז בהגה ,ביצע בכל נקודת עצירה
סיבוב טבעתי ,שעה שהמח"ט מפליג בהנחיותיו
לגבי "תפריט" הביצורים בכל מקום ,לרבות
זוויות הירי של כוחותינו.
כולי חרד מהיעדר היכולת הטבעית שלי כקמ"ן
להזדהות בשטח ולסמן את ההנחיות על גבי
המפה ,רשמתי אינסטינקטיבית בצ'יינוגרף על
גבי המפה המנוילנת את ההנחיות הנוגעות
לבניית מתחם האויב בכל עצירה :עצירה
ראשונה  -רצועת המוקשים; עצירה שנייה  -מגנן
הטנקים; עצירה שלישית  -מכשול הנ"ט; וכך
הלאה ,כ 15-עצירות והנחיות .מוחי קדח .כל
ניסיוני והמוניטין שלי על הכף .כיצד אצליח,
בלא שהתאפשר לי להזדהות ,למקם את הנחיות
המח"ט במיקומים שדרש?
כמעט חשיכה ומחוץ לג'יפ קור כלבים .המח"ט
סיכם את הסיור" :קמ"ן ,הכול מובן? אני מתכוון
להתחיל באימונים כבר ביום א' הקרוב .אני
מבקש לקבל הגדלת תצלום אוויר (תצ"א)
אנכית ,כשעליה פירוט מתחם האויב לאימונים
כפי שהנחיתי ,שישמש עזר מודיעיני ללימוד
ולתכנון .מכיוון שהזמן קצר ,נא סיים את
המשימה לא יאוחר מסוף שבוע זה" .היה זה יום
ד' ,דקות לפני חשיכה.
חזרנו למפקדת החטיבה .בדרך מסלסל המח"ט
בשפמו ,כמו אומר ,בוא נראה מה הקמ"ן המהולל
הזה שווה .זו לפחות היתה תחושתי.

"כרונולוגי" במסלול תנועת הג'יפ ,קיוויתי שמחר
באור ראשון אצא בעקבות ג'יפ המח"ט ואוכל
"לתפור" את המשימה שהוטלה עליי בשלמותה.
במהלך הלילה השלמנו רצף תצלומי אוויר של
אזור האימונים .השכם בבוקר למחרת ,כמתוכנן,
מש"ק המודיעין ואנוכי עשינו דרכנו לשם.
פסיפס התצ"א היה פרוס לפנינו וסדר הנחיות
המח"ט ליוו אותנו.
ג'יפ הקמ"ן פתוח ללא ברזנט ,כך שזיהינו מיד
את נקודת הסטייה של ג'יפ המח"ט מאמש,
סמוך לאבן הק"מ מהכביש צפונה לשטח
האימונים.

נזכרתי כי בכל גבעה שבה עצר הסמח"ט
את הג'יפ הוא השלים כעין טבעת .מאחר
ורשמתי את הנחיות המח"ט בכל עצירה -
קיוויתי שמחר באור ראשון אצא בעקבות
ג'יפ המח"ט ואוכל "לתפור" את המשימה

עקבות הג'יפ נותרו טריים ואף לחים בזכות אגלי
הטל שעשו את מלאכתם .משמיים עזרו לנו .נענו
במסלול המדויק מאמש ,ובכל גבעה בה עצרנו
סימנו על גבי הפסיפס הצילומי את חלקי מתחם
האויב כפי שהנחה המח"ט .עצירה ראשונה -
הנחיית המח"ט הראשונה ,וכך הלאה.
עד השעה  08:00השלמנו סימון מדויק של
מתחם האויב .עד שעות הצהריים סיימנו טיוטה
ראשונה על שולחן השרטוט בפחון המודיעין.
מספר שעות לאחר מכן ,מסרנו את הטיוטה
על תצלום האוויר המעודכן ליחידת המודיעין
הפיקודית בבאר שבע ,לשרטוט ולעריכה36 .
שעות לאחר הסיור עם המח"ט וסגנו בשטח
האימונים ,הנחתי על שולחנו הגדלת תצ"א
אנכית מבוקרת ,מעודכנת ומרושתת ,שעליה
מתחם האויב לפרטיו ,על פי מתכונת חומר
המודיעין לחרום כמקובל בפיקוד הדרום.
המח"ט סקר בעין בוחנת את ההגדלה
המפוענחת ולהפתעתי לא העיר ולו הערה אחת.
הביט אלי ואמר" :קמ"ן ,עבודה טובה".
הנשק :קפה שחור וחזק
את מבחן הכניסה צלחנו .התושייה והמזל גם
אחסוך בפרטים נוספים .איני מאחל לידידיי
להימצא במצבי .עיני הימנית החלה לנתר מהלחץ הם שיחקו לטובתנו  -רישום הנחיות המח"ט
בצורה מדויקת יחד עם עקבות הג'יפ ,שנותרו
אבל הרמתי ראש .לא יפילו אותי ,מלמלתי.
טריים בכל נקודת עצירה ,הם שאפשרו לצלוח
את המשימה אבצע .ביקשתי קפה שחור חזק.
את המבחן.
קיוויתי להשלים כמה לגימות מבלי לחלץ זבוב
כל אחד מאיתנו נושא באמתחתו אירוע שבו
מבין השיניים .התפללתי .והנה נצנץ לו זנב
יכולת מקצועית וניסיון חוברים למזל .לעתים
פיתרון שהוא כמעט בהישג יד .בתוספת מעט
אנו כלואים בתרחיש שנדמה לנו כי הוא דורש
מזל הבעיה מאחורינו.
פתרונות מורכבים או מסובכים ,ולאחר מחשבה
נזכרתי כי בכל גבעה שבה עצר הסמח"ט את
נוספת ואפילו סיעור מוחות אנו מגלים שהפתרון
הג'יפ הוא השלים כעין טבעת .מאחר ורשמתי
את הנחיות המח"ט בכל עצירה  -טבעת  -באופן פשוט יותר ,ומצוי בטווח נגיעה .
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בולי מודיעין



ההיסטוריה של קהילת המודיעין הישראלית מתחילה מאז יציאת מצרים ,עת התגבשו בני ישראל לעם ,ונמשכת עד ימינו
אלה .אירועים שונים של הקהילה ,אנשים שפעלו במסגרתה ,שיטות העבודה בה ומבצעים רבים שביצעה נשארו עלומים מעיני
הציבור הרחב .חלקם התפרסם רק בחלוף השנים ,או בעת תקלה ,ורק מקצתם זכה לפרסום בבולי ישראל .ברוב המקרים אין
הבול קושר בין הציור שעליו לבין קהילת המודיעין .מטרת מדור זה היא לספר על הקשר בין הבול ובין הקהילה ,על שיטות
עבודה של המודיעין המשתקפות בבולים ישראליים ועל אנשי מודיעין לפני קום המדינה ובשנות קיומה המופיעים בבוליה

בול פגיעה
בולים ישראליים מספרים על המודיעין
שמעון אביבי | shimon_avivi@hotmail.com

סיור אווירי :לפקודתו של נוח ושל
דדו

לאחר  150ימי מבול נחה תיבת נוח על הרי
אררט .כעבור  40ימים נוספים מפלס המים
המשיך לרדת ,ונוח פתח את חלון התיבה.
הוא היה זקוק למידע " -הקלו המים מעל פני
האדמה" .לצורך זה הוא שלח את סייר האוויר
שלו ,העורב .כנראה שזה היה עצל ,הסתפק
בסיורים אוויריים קצרים ליד התיבה ִוהרבה
לצאת ולשוב לחלונה .לפיכך שלח נוח סייר אוויר
משודרג – היונה .אך זו ,בסיורה ,ראתה אך מים
על פני כל הארץ ,לא מצאה מקום יבש לנחות
עליו וחזרה לדווח על כך למפקדה .נוח המתין
שבעה ימים נוספים ושלח את סייר האוויר
המוכשר שלו ,היונה ,למבצע נוסף .זו שבה עם

עלה של זית ,ונוח הסיק כי העצים כבר נגלים ,אך
האדמה – טרם .לאחר שבעה ימים נוספים שלח
נוח שוב את היונה ,וזו לא שבה עוד אל התיבה.
כך הבין נוח שיבשו פני האדמה וניתן לפתוח את
מכסה התיבה ולהתחיל בהכנות ליציאה ממנה.
יחידה  9900של אגף המודיעין מפעילה סיירי
אוויר המוטסים על מטוסי צופית של טייסת
 100בחיל האוויר .משימתם היא איסוף מודיעין
באמצעות תצפית עין וצילום מן האוויר .בעבר
הפעילה היחידה גם מזל"טי תצפית (מטוס זעיר
ללא טייס) עד שפעילות זו הועברה לידי חיל
האוויר.
במבצע "צוק איתן" הוכנס לראשונה לשימוש
כלי הטיס הבלתי מאויש (כטב"מ) הרמס ,900

מטוס סקייהוק .במשך שבוע טס שפר ודיווח לדדו על תוצאות סיוריו
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בול המבול הונפק ב ,13.8.1969-כיתוב על הבול:
מועדים לשמחה תש"ל ,כיתוב על השובל" :וישלח
את היונה" (בראשית ח' ,ח') .זהו אחד מתוך סדרה
בת ארבעה בולים בנושא המבול



שמכונה "כוכב" ומופעל בידי חיל האוויר .גם
כלי הטיס הבלתי מאויש "רוכב שמים" השתתף
בלחימה במבצע האחרון בעזה .כלי זה הוא
מזל"ט זעיר בשימוש הדרג הגדודי ,שמספק
ללוחמים מודיעין בזמן אמת.
סגן יהודה שפר היה קצין פענוח תצלומי אוויר
וסייר אוויר של מחלקת המודיעין בפיקוד הצפון
לפני מלחמת ששת הימים .כעבור שש שנים,
בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים ובהיותו
רס"ן ,נתבקש על ידי הרמטכ"ל דוד (דדו) אלעזר
להיות סייר האוויר שלו ולדווח לו על הנעשה
בגזרה המצרית .במשך שבוע ימים טס שפר
במטוס סקייהוק מעל שטחי הלחימה ודיווח
מדי יום לדדו על תוצאות סיורי האוויר שלו.
לבסוף הופל המטוס ,טייסו נהרג ושפר נפצע
קשה .לאחר החלמתו המשיך את שירותו הצבאי
בחמ"ן אותו סיים בדרגת אל"מ.

בינואר  2008ו"אופק  "10ב 9-באפריל .2014
זה האחרון מסוגל לזהות עצמים בגודל של
כמה עשרות ס"מ .הלוויינים הרחיבו את יכולת
הכיסוי האיסופי החזותי של קהילת המודיעין
במידה משמעותית ,והם מהווים מרכיב ביכולת
ההתרעתית של מדינת ישראל.

של טייסים ישראלים מן השבי הסורי; בשנת
 1973מבצע אביב נעורים ,שבו חוסלו שלושה
אנשי ארגון פת"ח בכירים בביירות; ב– 1988-
מבצע הצגת תכלית לחיסול אבו ג'יהאד ,ראש
הזרוע הצבאית של אש"ף ,בביתו בתוניס;
ב – 1989-מבצע עלם חמודות ,חטיפתו של שיח'
עוביד ,מנהיג חזבאללה בדרום לבנון; ב– 1994-
מבצע עוקץ ארסי ,חטיפתו של מוסטפא דיראני
מלבנון (חוטפו של הנווט רון ארד) לשם קבלת
מידע וכדי שישמש קלף מיקוח; בשנת 2006
– מבצע חד וחלק ,חדירה למפקדת חזבאללה
בבית החולים בבעלבכ בלבנון ,שבמהלכה נאספו
מודיעין ואמל"ח.
יהושע נבחר להנהיג את עם ישראל לאחר מות

בול המרגלים " -וישאהו במוט בשנים" (במדבר י"ג,
כ"ג) .הונפק ב ,8.9.1954-כיתוב על הבול :מועדים
לשמחה תשט"ו ,כיתוב על השובל" :ארץ אשר היא
זבת חלב ודבש" (במדבר י"ד ,ח')

סיירת מודיעין :מופת שנשמר עד
ימינו
בול הלוויין הישראלי אופק  3והטיל המשגר שביט
לציון יום הבולאות וחקר החלל בישראל ,הונפק
ב ,5.12.1996-כיתוב על הבול :אופק  ,3כיתוב על
השובל :יום הבולאות

צילומי לווין :מהר יותר ,איכותי יותר

הלוויין "אופק  "3שוגר ב 5-באפריל  .1995היה
זה הלוויין הישראלי הראשון בעל יכולת צילום.
הוא שוגר באמצעות משגר ה"שביט" ושימש
את מערכת הביטחון והמודיעין עד שנת .2000
"אופק  ,"5ששוגר ב 22-במאי  ,2002הוא לוויין
הצילום המבצעי הפעיל הוותיק של ישראל עד
כה" .אופק  "7שוגר ב 11-ביוני  .2007הוא
משלים הקפה של כדור הארץ ב 90-דקות
ומשגר תמונות באיכות גבוהה מאוד" .אופק
 "9שוגר ב 22-ביוני  ,2010והוא משגר תמונות
בקצב מהיר יותר ,בסריקה רבה יותר של השטח
וברזולוציית צילום בין  50ל 70-ס"מ.
כמו כן שוגרו שני לווייני מכ"ם" :אופק  "8ב 21

משה בחר  12אנשים נציג לכל אחד מ 12-שבטי
ישראל שישמשו סיירת מובחרת .מטרתה :לחדור
אל מעבר לקווי האויב בארץ כנען כדי לאסוף
עליה מודיעין לצורך תכנון מבצע לכיבוש הארץ.
משה העניק למרגלים אלה תדרוך יסודי באשר
למשימות האיסוף המוטלות עליהם .הסיירת
חדרה ברגל לארץ היעד ,ערכה תצפיות על
הערים וביצוריהן ,על פריסת הכוחות בה ועל טיב
הגידולים החקלאיים בה.
לאחר שתרה את הארץ במשך  40יום ,חזרה
הסיירת כדי לדווח על ממצאיה .היא הביאה עמה
אשכול ענבים גדול מאוד ,ששניים מאנשיה נשאו
במוט .עשרה מאנשיה צפו כישלון בכיבוש הארץ
לנוכח עוצמתו של האויב ,ואילו שניים מהם ,כלב
ויהושע ,חלקו על דעתם וטענו שבכוחו של העם
לרשת את הארץ.
הסיירת המובחרת של אגף המודיעין הפועלת
מעבר לקווי האויב ,במשימות של איסוף מודיעין
ומבצעים מיוחדים ,היא סיירת מטכ"ל .מעט
מפעולותיה שפורסמו :בשנת  – 1972מבצע ארגז,
שבמהלכו נחטפו מלבנון חמישה קציני מודיעין
סורים בכירים כדי שישמשו קלף מיקוח להשבתם

בול יהושע בן נון ,הונפק ב ,17.8.1982-כיתוב על
הבול :יהושע; מועדים לשמחה ה'תשמ"ג ,כיתוב
על השובל" :חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם
הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם"
(יהושע א' ,ו') ,זהו אחד מתוך סדרה בת ארבעה
בולים בנושא יהושע בן נון  -אירועים מספר יהושע
משה .הוא היה אחד מאנשי הסיירת המובחרת
שתרה את הארץ וניהל את המסע לכיבושה.
אנשי סיירת מטכ"ל רבים הגיעו לדרגות בכירות
בצה"ל .הבולטים שבהם שנבחרו להנהיג את עם
ישראל בממשלה ובצה"ל ,הם:
בנימין נתניהו – מפקד צוות בסיירת ,לימים ראש
ממשלת ישראל; אהוד ברק – מפקד הסיירת
( ,)1973-1971לימים רמטכ"ל ,שר ביטחון וראש
ממשלה; שאול מופז – סגן מפקד הסיירת ,לימים
רמטכ"ל ושר ביטחון; משה יעלון – מפקד הסיירת
( ,)1989-1987לימים רמטכ"ל ושר ביטחון .

גיליון  | 70תשרי תשע״ה

17



המרגל העבריין :ה

מיתוס ושברו

רעיון העבריין שנלקח מחיי פשע לטובת ריגול אינו חדש ,ואף כיכב
בקלאסיקות קולנועיות .אלא שהאבטיפוס שיצר את הדימוי הזה ,לא
בהכרח מעיד על תפקודם של אלה שבאו אחריו .האם יש לגנוז את הרעיון
או שמא את הגיוס הבא לשירות המדינה כדאי להזניק מבית הסוהר
רימונים?
קובי | רס"ן ,היסטוריון וקצין מודיעין במיל'

סרט העלילתי “ 12הנועזים“ זכה
להצלחה קופתית מסחררת כשיצא אל
האקרנים ב 18 .1967-שנים לאחר מכן
הוא אף זכה לסרט המשך בכיכובו של לי מרווין.
בלב העלילה ,סיפורם של  12עבריינים קטנים
הנשלחים למשימת התאבדות ערב הפלישה
לנורמנדי .הם זוכים במוניטין ובתהילה בזכות
אומץ לבם ,ובסופו של המבצע גם בחנינה
ובביטול של גזר דינם .הם אמנם לא מתנהגים
כמו שאמורה להתנהג יחידה לוחמת רגילה,
ובוודאי שלא כמו יחידת עילית ,אך אומץ
לבם ואולי גם היכרותם עם רזי הקרימינולוגיה
המעשית ,מאפשרים להם לבצע את הלא יאומן
ולזכות אגב כך גם בכפרת עוונות על הפשעים
שחטאו נגד החברה המהוגנת.

שנים ספורות לאחר מכן ,ביטאה עלילת “הנשר
נחת“ את אותה תפיסת עולם ,והפעם התמקדה
בצד הגרמני של מלחמת העולם .גם כאן נשלחת
יחידת צנחנים ,עבריינים לשעבר( ,הפשע אותו
ביצעו ,היה נסיון להציל ילדה יהודיה מגטו
וורשה) למבצע התאבדות באנגליה של ,1943
כשהם מוסווים כחיילי בעלות הברית  .הם
יוצאים למשימה כתחליף לגזר דין מוות או
למשימת התאבדות אחרת בחזית הרוסית.
הסרטים ,כמו יצירות ספרותיות שנולדו
בעשורים שאחרי המלחמה ההיא ,נוצרו בדמות
המיתוס שליווה במשך שנים ארוכות שירותי
מודיעין רבים בעולם ,ובכללם שירותי המודיעין
הצעירים של מדינת ישראל .על פי מיתוס זה,
עבריין חסר מצפון הוא אולי סכנה לחברה
שבה הוא חי ,אך יש בו את הנתונים הקלאסיים
להפוך למרגל המושלם .אם רק תצליח קהילת
המודיעין לשכנע את העבריין של אתמול לאמץ
ערכים פטריוטיים ,הוא יוכל לחולל נפלאות
בתחום הריגול“ .הפטריוטיות“ איננה כנראה רק
מפלטו של הנבל אלא גם עולם המודיעין יוכל
לענות פחות או יותר על אותה הגדרה .כיצד
נוצר המיתוס? האם אכן ניתן להפוך עבריין
זוטר למרגל בכיר שלא יבגוד בשולחיו? מה היו
תוצאות השימוש בעבריינים שהפכו למרגלים?
מסמכי שירות הריגול הנגדי הבריטי , M.I-5
הנחשפים בשנים האחרונות ,חושפים את מי
שכפי הנראה נתן את ההשראה לכינון המיתוס
ושהביא את האנגלים לאחד מהישגיהם
הבולטים במלחמה החשאית .קראו לו אדי
צ׳פמן ,עבריין זוטר שהפך בעל כורחו לבכיר
הסוכנים הכפולים שהפעילו השירותים
החשאיים של הוד מלכותו .סיפורו הוא למעשה
סיפור לידתו של מיתוס המרגל העבריין .הוא
ראה אור באנגליה לפני מספר שנים בספרו של

אדי צ׳פמן ,הסוכן
“זיג זג“ .יוצא
מהכלל המלמד על
הכלל
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החוקר בן מקינטייר ,שתורגם לאחרונה לעברית
תחת השם “סוכן זיג זג  -סיפור המלחמה
האמיתי של אדי צ׳פמן“ וראה אור בהוצאת "עם
עובד" בימים אלה.

האסיר צ׳פמן הופך ל“פריץ“ ול“זיגזג“
אדי צ׳פמן היה עבריין קטן ותזזיתי ,שהתמחה
בפיצוץ כספות באמצעות חומר נפץ צמיגי
ובעל עצמה ,שהכניע בקלות גם את דלתותיהן
של הקשוחות שבכספות .את מלחמת העולם
השנייה הוא התחיל כאסיר השפוט לשנות
מאסר ארוכות בכלא של הוד מלכותו באי ג׳רזי.
כשניסה להימלט נתפס ועם תום ריצוי עונשו,
צפוי היה לו מאסר נוסף בכלא אחר בגין עבירות
שביצע באנגליה.

אלא שהמלחמה שפרצה שינתה את הכול.
ג׳רזי הפכה להיות הטריטוריה היחידה השייכת
לבריטניה הגדולה שנכבשה בקיץ  ,1940לאחר
שגרמניה פלשה לצרפת .צ׳פמן שוחרר מהכלא
וניסה להציע את שירותיו לכובשים החדשים,
אך אלה לא התלהבו במיוחד מקורות החיים
הססגוניים של פיצוח כספות ובריחות מהכלא.
במהרה הוא שב והסתבך .הגרמנים חקרו חשד
לספק גניבה ספק חבלה ,שבביצועה נחשדו
צ׳פמן ועבריין קטן נוסף .השניים נעצרו ונשלחו
על ידי הגסטאפו להמשך “טיפול“ בצרפת
הכבושה .הם הועברו למחנה המעצר גרונוויל
שליד פריז ,ושם הוחזק הוא עם שאר העצורים.
לכל האסירים ציפה גורל דומה :הוצאה להורג
כבן ערובה אם המחתרת הצרפתית תבצע פעולה
כלשהי נגד הכובש הגרמני.

צ'פמן זיגזג בין הצדדים ושימש כמשרתם
של הרבה יותר משני אדונים ,ושל נערות
אין ספור שהמתינו לו תמיד בכיליון עיניים
בנמלי הבית שאותם פקד במסעותיו
לאורכה ולרחבה של אירופה הכבושה
מפענחי הצפנים בבלצ׳לי פארק ,שפענחו את
התשדורות כבר בשלבי ההכשרה והאימון של
צ׳פמן ,ידעו כי סוכן המכונה “פריץ“ ,שבו תולים
הגרמנים תקוות רבות ,עתיד להישלח לבריטניה.
הם לא יכלו כמובן לדעת ש“פריץ“ הוא העבריין
צ׳פמן .עובדה זו התגלתה בקלות יתרה רק
בליל ה 12-בדצמבר  ,1942כשצ׳פמן הקיש על
דלת בית כפרי קטן בעיירה ליטלפורט ,מחוז
קיימברידג׳שייר ,שלידה צנח ,וביקש מאשת
האיכר שפתחה לו את הדלת לקשר אותו מיידית
עם המודיעין הבריטי.

בצמד האותיות האנגליות " “XXהמסמלות
את המספר  20בספרות רומיות ומזכירות גם
את סימן הצלב הכפול המסמל מרמה והונאה)
 הגוף שהפעיל את הסוכנים הכפולים בממלכה היססו .עבריינות ,פיצוח כספות ,מעשי הונאה ,הימורים ובריונות כמו גם בריחה ממאסרים
ולקינוח שיתוף פעולה עם האויב אינם בהכרח
חומר הגלם המבטיח ביותר לעבודה מקצועית
למען המולדת.
בסופו של דבר ,לאחר שלא נמצא רבב באמינות
המידע שהעביר ,הוחלט להפעילו .הדבר נעשה
בפיקוח צמוד של שני סוכנים ומפעיל בשם
רוני ריד ,הממונה הישיר עליו ,שנדרש להבטיח
כי השידורים של צ׳פמן לשולחיו הגרמנים לא
יכללו מידע מוצפן על כך שבחר לשנות צד .בניגוד
מוחלט לתיאוריות האבטחה ,שמות הצופן
שהעניק המודיעין הבריטי לסוכניו נשאו תמיד
שם המעיד על מאפייניהם במציאות .מסיבה זו,
לאור מסלול חייו הפתלתל ,ניתן לצ׳פמן הכינוי
“זיג זג“.

עוד באותו לילה ,כשהוא שרוט  ,חבול ומלוכלך
מבוץ עקב נחיתה אגרסיבית במיוחד בשדה
סלרי ,הועבר צ׳פמן למחנה חקירות .הוא נחקר
בידי צוות בראשות החוקר האגדי רובין סטיבנס,
המכונה “עין הפח“ .צ׳פמן מיהר והציע את
לא רק השראה לג׳יימס בונד
שירותיו הפטריוטיים לאנגליה ,והסכים מיוזמתו על אף ההיסוסים ,התוצאות עלו על הציפיות.
להפוך לסוכן כפול .חברי ועדת ה( 20-שם שמקורו צ׳פמן לא הסתפק רק בהעברת מידע ,וב“גיוס“

שון קונרי  -שיחק בשישה
סרטי ג׳יימס בונד.
אחד מהאחראים למבצע
היה איאן פלמינג,
לימים “אביו“ של סוכן
הוד מלכותה
ג׳יימס בונד 007

אלא שלפתע המודיעין הגרמני נזכר בהצעה
שהעביר צ׳פמן עוד בהיותו בג׳רזי ויצר עמו קשר.
הוא שוחרר מהכלא והועבר למחנה אימונים
של האבווהר (הריגול הצבאי הגרמני) .המפעיל
שלו ,סטפן גרונינג ,קצין מודיעין גרמני דובר
אנגלית שוטפת ,הכשיר אותו בקפדנות לפעילות
באנגליה אליה אמור היה להיות מוצנח.
צ׳פמן ומפעיליו לא היו מודעים לכך שבבריטניה
לא שרדו סוכנים גרמנים פעילים כי כולם (למעט
אחד ,שהקדים רפואה למכה והתאבד מיזמתו)
נתפסו על ידי הריגול הנגדי הבריטי. M.I-5 ,
בנוסף ,בעזרת מחשב ראשון מסוגו וקבוצה
קטנה של מוחות מבריקים ,הצליחו הבריטים
לפצח גם את הצופן הגרמני .הצופן נשען על
מכונת הצפנה שכונתה “אניגמה“ ,שיוצריה
האמינו כי אינה ניתנת לפענוח .מקור זה הניב
יבול של חומר רציף ומפוענח ,שכונה בשם הקוד
“אולטרה“ ,ועצם קיומו נחשף רק באמצע שנות
ה 70-של המאה ה120-
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סוכני משנה (כמובן בפיקוח של ועדת ה,)20-
אלא יזם “מבצעים“ שקנו לו מוניטין רב אצל
שולחיו הגרמנים .הבולט שבהם ,מבצע “חבלה“
במפעל המטוסים בהאטפילד הארדפורשייר,
שבו יוצר המפציץ הבריטי “מוסקיטו“ ,שגרם
לגרמנים נזק רב .צ׳פמן הצליח לשכנע את
שולחיו כי חדר למפעל והצליח להרוס בעזרת
חומר נפץ חלק מיחידות הספקת הכוח“ .איפור“
מוצלח במיוחד של המפעל ,היוצר רושם של
שברים וחבלה ,ידיעה קטנה בעיתון שנמחקה
מיד במהדורה הבאה על פיצוץ במפעל ותצלומי
אוויר ש“הוכיחו“ כביכול את הנזק ,שכנעו את
האבווהר כי החבלה אכן בוצעה .צ׳פמן זכה
בעיטור צלב הברזל מטעם המודיעין הגרמני,
וגם בהערכה רבה מצד מפעיליו באנגליה .אלה
החליטו לאחר שנה לשגרו לאירופה כדי שינסה
להעביר משם מידע.
צ׳פמן יצא לאירופה ,לא לפני שביים פיצוץ
בספינה שהובילה אותו לליסבון .הקשר עמו
נותק לאחר ששב ליבשת הכבושה בתחילת
 .1943צ׳פמן זיגזג בין הצדדים ושימש כמשרתם
של הרבה יותר משני אדונים ,ושל נערות אין
ספור שהמתינו לו תמיד בכיליון עיניים בנמלי
הבית שאותם פקד במסעותיו לאורכה ולרחבה
של אירופה הכבושה .בסופו של דבר הוא הגיע
לנורבגיה הכבושה בידי הנאצים ,שם ניסה לגייס
לשירות הריגול הבריטי נערה שהייתה קשורה
למחתרת המקומית .ב 29-ביוני  1944שב
והוצנח בבריטניה ,ובדיוק כמו בפעם הקודמת,
חווה נחיתה גרועה ודפק על הדלת הראשונה
בדרישה לקשר אותו עם תחנת המשטרה
הקרובה.
צ׳פמן ,שב ונחקר ,ונמצא גם הפעם דובר
אמת .הוא המשיך להעביר “מידע“ לשולחיו
הגרמנים ,כולל מבצע שנועד לשכנע את שולחיו
לגבי הסיבה האמיתית להשמדה המהירה של
הצוללות שלהם .הבריטים חששו ,ובצדק ,כי
מישהו בגרמניה יחשוד כי צופן ה"אניגמה"
פוענח ,וזה המקור להצלחתם הרבה בציד
הצוללות .במבצע שכונה “דיונון“ ,צ׳פמן “השיג“
לשולחיו מידע דמיוני על פצצת עומק קטנה
ורבת עוצמה ,המאתרת צוללות במעמקים
ופוגעת בהם .אחד מהאחראים למבצע היה קצין
צעיר בשם איאן פלמינג ,לימים “אביו“ של סוכן
הוד מלכותה  -ג׳יימס בונד .007
סיפור ההצלחה של “זיג זג“ דעך לקראת סוף
המלחמה .המפעיל שלו רוני ריד נאלץ לעזוב את
תפקידו ,ובמקומו התמנה מפעיל אחר ,מייקל
רייד ,שלא ממש חיבב את צ׳פמן .רייד גמר אומר
לסייע ככל הניתן ל“סיום שירותו“ של צ׳פמן.
20

במבצע שכונה “דיונון“ ,צ׳פמן “השיג“
לשולחיו מידע דמיוני על פצצת עומק
קטנה ורבת עוצמה ,המאתרת צוללות
במעמקים ופוגעת בהם .אחד מהאחראים
למבצע היה קצין צעיר בשם איאן פלמינג,
לימים “אביו“ של סוכן הוד מלכותה ג׳יימס
בונד .007
הוא ניצל את הסתבכויותיו של הסוכן בהימורים
ובמעשי הונאה( ,אירגון הימורים על מירוצי
סוסים וכלבים שסוממו מראש בכדי להבטיח
את תהוצאה הרצויה) כמו גם קשרים חברתיים
“חשודים“ שלו ,כדי להביא לסיום הפעלתו.
צ׳פמן פוטר משירות הוד מלכותו ונאסר עליו
למסור פרטים על העסקתו בתקופת המלחמה.
בינתיים חזר לעולם הפשע וההימורים .אלא
שאז ,כמו בכל עלילה טובה ,חל מפנה מפתיע.
צ׳פמן איתר צעירה שנטש באי ג׳רזי ,בטרם
נאסר על ידי האנגלים ,נשא אותה לאישה ,עזב
למענה את חיי הפשע ,וחי עמה עד יומו האחרון
ב .1997-לשניים נולדה בת .היה זה סיום מפתיע
לחייו של עבריין המחליף נאמנויות ,מחויבויות
ונשים בקצב שבו מחליף אדם נורמטיבי את
בגדיו .בדומה לכל אחת מתחנות חייו של צ׳פמן,
גם הסיום היה בלתי צפוי לחלוטין.
צ׳פמן פרסם את סיפורו רק ב ,1966-לאחר
שניסיון קודם 12 ,שנים קודם לכן ,הוכשל כמעט
לחלוטין בידי הצנזורה .הסיפור שלו ,מעבר
לצבעוניות ולהשראה לסדרת סרטי “ג׳יימס
בונד“ ,הציג את המיתוס של עבריין ההופך
למרגל המושלם .למרבה הצער ,היה מי שניסה
לחקות את הסיפור הזה ,גם במדינת ישראל,
והתוצאות היו הרת אסון.

בין “עסק הביש“ והאסיר “איקס“

שתי פרשיות שהסתיימו באסון התרחשו
בישראל בשנות ה ,50-כשסוכנים בעלי רקע
עברייני גויסו ע“י אמ“ן בצה“ל למשימות ריגול
וחבלה במדינות אויב .בראשונה נפלה רשת
הריגול במצרים במסגרת מה שכונה לימים בשם
“עסק הביש“; בשנייה ,נשפט עבריין בשם מרדכי
(מוט׳לה) קידר לשנות מאסר ארוכות באשמת
רצח סייען יהודי למדינת ישראל בארגנטינה.

אחד מאבות התיאוריה הרואה בעבריין איש
מודיעין פוטנציאלי היה ראש אמ“ן בתחילת
שנות ה ,50-אל“מ בנימין גיבלי“ .גיבלי היה
חסיד התפיסה שכדאי למודיעין להסתייע
בפושעים ובעלי עבר פלילי מבקשי שיקום,
המבקשים להתנדב לשם כך למשימות קשות
ומסוכנות“2.
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דוגמה עגומה לאימוץ גישה זו היא אדולף
אברהם זיידנברג ,ששינה את שמו לאברי אלעד,
ונודע לימים בכינויים “פאול פרנק““ ,רוברט“
ו“האדם השלישי“ .זיידנברג ,כפי שהעיד על
עצמו  ,נולד בגרמניה בשנת  1926למשפחה
בעלת השקפת עולם ציונית-סוציאליסטית.
במלאת לו  ,13שלחו אותו הוריו לארץ ישראל.
בארץ הוא התחנך בכפר הנוער בן שמן ,ובהמשך
התגייס לפלוגה א׳ של הפלמ“ח .זמן קצר לאחר
מכן הועבר ל“מחלקה הגרמנית“ :כוח חשאי בן
 40לוחמים יהודיים דוברי גרמנית ובעלי חזות
גרמנית ,שאומנו ,בין היתר לבצע פעולות מודיעין
וחבלה מאחורי קווי הגרמנים אם יגיעו הם
לגבולות ארץ ישראל .לוחמי המחלקה אומנו על
ידי עריקים מהצבא הנאצי ,ושלטו לפרטי פרטים
לא רק בשפה אלא גם בסגנון הלבוש ,בשימוש
בנשק ,בעגה הצבאית ואפילו בצעידה הברווזית,
סיפר זיידנברג בספרו האוטוביוגרפי3.
עם נסיגת הגרמנים ב ,1942-בעקבות תבוסתם
בקרב אל-עלמיין ,פורקה המחלקה ולוחמיה
נשלחו למשימות נפרדות בחזיתות שונות.
זיידנברג התנדב ,לדבריו ,ליחידת קומנדו בצבא
הבריטי ,והוצב בתחילה במצרים ובהמשך
ביוגוסלביה .בספרו הוא מעיד כי “לי עצמי היו
אימוני המחלקה הגרמנית של הפלמ“ח הבסיס
העיקרי לעבודה שעסקתי בה אחר כך“.
בתום המלחמה חזר זיידנברג לארץ ישראל וחזר
לפעילות בפלמ“ח .עם פרוץ מלחמת השחרור
בנובמבר  ,1947הוא התנדב לגדוד השישי של
הפלמ“ח ,שהפך בעיצומה של המלחמה לחטיבת
הראל .באותה הזדמנות החליף את שם משפחתו
מזיידנברג לאלעד ,ואת שמו הפרטי מאברהם
לאברי .לטענתו הוא מילא תפקידים שונים
בחטיבה ,בתחילה כעוזר לקצין המודיעין ולאחר
מכן כמפקד פלוגת המנהלה בחטיבה .בהמשך
התנדב ליחידת הצנחנים הראשונה שהוקמה
בצה“ל .הוא התחתן ונשאר בצה“ל גם בתום
המלחמה ,והגיע לדרגת רב סרן .4בשנת 1951
הגיעה הקריירה הצבאית שלו לסופה העגום,
לאחר שהואשם בגניבת מקרר חשמלי מבית
ערבי נטוש .הוא נשפט בבית דין צבאי והורשע,
הורד לדרגת טוראי ושוחרר מהצבא.
בחייו האזרחיים הוא החל לעבוד במפעל
להרכבת מכוניות בחיפה ,אך פוטר .ב1952-
היה בן  26בלבד ,מובטל ,על סף גירושין ואומלל.
אלא שאז הגיעה הישועה ממקור בלתי צפוי.
אלעד אותר על ידי מרדכי בן צור ,קצין מודיעין
ומפקד יחידה  131באמ"ן ,שעסקה בהפעלת
סוכנים בארצות היעד .בן צור ,חברו לשעבר של
זיידנברג מתקופת שירותם המשותף בחטיבת


הראל ,אימץ את השקפת עולמו של מפקדו
בשנת  1951הגיעה הקריירה הצבאית שלו
גיבלי בדבר יתרונם של עבריינים בתחום הריגול .לסופה העגום ,לאחר שהואשם בגניבת
הוא הציע לחברו הוותיק לחזור לשירות צבאי
מקרר חשמלי מבית ערבי נטוש .הוא נשפט
ואף לזכות בקידום במסגרת יחידת המודיעין
בבית דין צבאי והורשע ,הורד לדרגת טוראי
שעליה פיקד .לאחר שעמד בסדרת מבחנים
ושוחרר מהצבא

פסיכוטכניים ,התקבל אלעד ליחידה .הוא גויס
למרות הרשעתו ועברו הצבאי המפוקפק .ב1-
בספטמבר  1952החל את אימוניו ביחידה .131
ספק אם מפקד היחידה שיזם את גיוסו ידע כי
אפילו סיפור החיים שהציג המגויס החדש לא
היה אמיתי.

מתברר כי בניגוד לדיווחיו ,אלעד מעולם לא
נמנה על מנגנון הקבע של אנשי “ההגנה“;
שירותו ב“מחלקה הגרמנית של הפלמ“ח“ נמשך
כחודשיים וחצי בלבד ,שאחריהם גורש נוכח
“אי התאמה“  -הגדרה שמאחוריה הסתתרה
הסתבכות מביכה של גניבות מחבריו למחלקה.
הוא מעולם לא “התנדב“ ליחידת קומנדו
בצבא הבריטי כפי שהעיד ,אלא שירת כנהג
בפלוגת תובלה .גם שם הסתבך בשקרים ,הוגדר
כ“משתמט ומתחלה“ ואף נתפס בגניבת מצלמה
מחברו .בניגוד למה שדיווח ,הוא לא היה מפקד
פלוגת המנהלה בחטיבת “הראל“ אלא קצין
בדרגת סגן .גם בתפקיד זה הסתבך בגניבת מזון
ודלק ממחסני החטיבה ומכירתם בשוק האזרחי,
וכן בהברחת אזרחים תמורת תשלום בכלי רכב

צבאיים מירושלים הנצורה .הוא ניסה להתנדב
ליחידת ה“צנחנים“ שהוקמה בשלהי מלחמת
השחרור וגם ממנה הודח לאחר שנמצא כי שיקר
כשהתחזה למפקד בקורס צניחה בלי שצנח אי
פעם או שרכש הכשרה כלשהי בתחום .למרות כל
אלה ,הוא קודם לדרגת רב סרן ולתפקיד סמג“ד
בגדוד של אסירים משוחררים ששבו וגויסו
לצה“ל לאחר שניתנה להם חנינה .שם הגיעה
הקריירה הצבאית “המפוארת“ שלו לקיצה
באותה פרשה של גניבת מקרר5 .

רכישת זהות של חייל נאצי לשעבר

על אף כל אלו ,ואולי דווקא בגללם ,גויס
לתפקיד רגיש הדורש מנות גדושות של יושרה:
הוא נדרש לאמץ זהות של חייל נאצי לשעבר,
להשתקע בגרמניה ומשם להמשיך למצרים ,שבה
אמור היה לפעול כסוכן בכיסוי של איש עסקים
גרמני.

לזיידנברג לא נאמר מה בדיוק יהיה תפקידו
במצרים .עם גיוסו ליחידה נתנו לו מפעיליו
תעודת לידה של גרמני יהודי בשם פאול פרנק,
שם די נפוץ בגרמניה ,והוא נשלח לפרנקפורט
כדי לבנות ולבסס את זהותו שם ,לצורך העברה
למצרים בהמשך הדרך .אלעד החל לעבוד
בחברה לאלקטרוניקה בפרנקפורט והציג את
עצמו כקצין לשעבר בצבא הנאצי .כדי לבסס את
מעמדו ואת סיפור הכיסוי ,עבר ניתוח מיוחד
להסתרת העובדה כי היה נימול .במקביל רכש
חוג מכרים וחברים ,חיילים נאציים לשעבר,
וביקש ממנהל החברה שבה עבד לעבור לסניף
החברה במצרים .בקשתו נענתה בחיוב.
בתחילת  1954עבר “פאול פרנק“ למצרים
כסוכן של חברת האלקטרוניקה שבה עבד ,וזכה
להצלחה מסחררת .מכתבי ההמלצה מ“חבריו“
הנאצים לשעבר סללו בפניו את הדרך לשגשוג
חברתי וכלכלי .חוג מכריו התרחב וכלל נאצים
לשעבר שנמלטו למצרים ,אנשי עסקים מצריים
וגרמניים וכן דיפלומטים ,בהם שגריר גרמניה
במצרים ,שהזמינו למסיבות קוקטייל ולפגישות
עסקים.

אברי אלעד .נודע לימים בכינויים
“פאול פרנק““ ,רוברט“ ו“האדם השלישי“

לאחר כמה חודשים במצרים ,קיבל אלעד
הוראה לצאת לפריז לפגוש את מפקדו ביחידה,
מרדכי בן צור .בפגישה ,שנערכה במאי ,1954
נמסרה לו לראשונה המשימה המוטלת עליו:

פיקוד על שני תאים שהקימה יחידה  188שנה
קודם לכן באמצעות קצין בשם אברהם דר
בקהיר ובאלכסנדריה .תאים אלה נועדו לבצע
פעולות ריגול וחבלה במצרים .באותה תקופה
התכוונו הבריטים לפנות בסיסים באזור תעלת
סואץ ולהעביר את השליטה בהם למצרים .אגף
המודיעין בצה“ל תכנן לעכב את פינוי הבסיסים
באמצעות חבלה במטרות בריטיות ואמריקאיות
במצרים.
זיידנברג שב למצרים ומיהר ליצור קשר עם
חברי הרשתות ,בפניהם הזדהה כ“רוברט“ .הוא
קיבל באמצעות הודעות מוצפנות ששודרו בקול
ישראל את ההנחיה להתחיל בפעילות חבלה
בספריות אמריקאיות ובבתי קולנוע המקרינים
סרטים מערביים .ב 2-ביולי  1954הוטמנו שלוש
פצצות קטנות בתיבות דואר באלכסנדריה,
שגרמו נזק קל .ב 14-ביולי התפוצצו שתי פצצות
נוספות ,וב 23-ביולי ,יום העצמאות המצרי,
יצאו חברי הרשת להטמין פצצות בתיאטרון
“ריבולי“ בקהיר ובשני בתי קולנוע באלכסנדריה.
פיליפ נתנזון ,אחד מחברי הרשת ,החביא
פצצה שהתכוון להטמין בבית הקולנוע “ריאו“
באלכסנדריה .בעת ההמתנה לכניסה לאולם
הקולנוע התלקחה לפתע הפצצה המאולתרת
בכיסו והחלה להעלות עשן .נתנזון נעצר בו
במקום ,ובעקבותיו נעצרו מיידית כמעט כל אנשי
הרשת .הרשת הופעלה בצורה חובבנית ותוך
זלזול מוחלט בכלל הברזל המרכזי של הפעלה
חשאית  -מידור .חברי הרשת נשפטו ונידונו
לשנות מאסר ארוכות .שניים מחבריה ,שמואל
עזאר ומשה מרזוק ,הוצאו להורג בתלייה.
הבולט מחברי הרשת שלא נעצר ,היה לא אחר
ממפקדה ,אברי אלעד .כשנעצרו אנשיו הוא לא
מיהר להימלט ממצרים .הוא שהה בה כשבועיים
נוספים ,במהלכם הספיק לדבריו לקבל
תצלומים סודיים של מפעל מצרי לטילים ,ואף
תכנן לחלץ ולשחרר את חברי הרשת .כל זאת
בשעה שהיה ברור כי הרשת התפרקה וכי חבריה,
שכולם למעט שלושה הכירו אותו וידעו פרטים
עליו ,נחקרו בעינויים .בשבועיים הללו זיידנברג
לא רק שלא מיהר להימלט ,אלא שמצא די זמן
למכור את המכונית המפוארת מדגם “דה סוטו“
שהייתה ברשותו .את מצרים עזב אלעד בטיסה
מסחרית רגילה כשבכליו מכשיר הקשר שלו.
כששב לארץ ,בקיץ  ,1954היה היחס כלפי אלעד
כאל גיבור מערכת המודיעין שהצליח להינצל
בזכות אומץ לבו ממבצע שכשל .רק שנים לאחר
מכן ,ולאחר שכמעט באקראי התברר כי יצר
קשר בגרמניה עם איש מודיעין מצרי  -עת׳מאן
נורי ,מי שהיה ראש המודיעין המסכל המצרי
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לזכרם

בעת נפילת
הרשת במצרים  , -הוא הוחזר לארץ ,כששב לארץ ,בקיץ  ,1954היה היחס כלפי
נחקר ,ונשפט ל 12-שנות מאסר ,שהומרו
אלעד כאל גיבור מערכת המודיעין שהצליח
בערעור ל 10-שנות מאסר על הקשר שיצר
להינצל בזכות אומץ לבו ממבצע שכשל.
בגרמניה.
רק שנים לאחר מכן ,ולאחר שכמעט
הוא המשיך להכחיש עד יומו האחרון כי הסגיר באקראי התברר כי יצר קשר בגרמניה
עם איש מודיעין מצרי ,הוא הוחזר לארץ,
את אנשיו למצרים .אלעד ריצה את עונשו עד
 1981נחקר ,ונשפט ל 12-שנות מאסר ,שהומרו
תום ולאחריו היגר לארה“ב .ב 4 -באפריל
הסתבכות בערעור ל 10-שנות מאסר על הקשר שיצר
פורסמה ידיעה ב“ניו יורק
טיימס“כיעלניהל מפעל בגרמניה
נוספת שלו ,הפעם לאחר שנמצא
לייצור ג׳ינסים מזויפים ,ששווקו כמותג היוקרה
ג׳ורדאש.

הרצח בדירת המסתור

ליחידה בה שירת אלעד ,יחידה  ,131גויס גם
מרדכי קרביצקי ,ששינה את שמו לקידר .קידר,
עבריין חדרתי שערק מצה“ל ,הנהיג בחדרה
חבורת עבריינים שעסקה בגניבת כלי רכב
ובסחר ברכוש גנוב ,ושמו נקשר גם למעשי שוד
ורצח 6.קידר פגש במסגרת פרטית בפסיכולוג
שירות בתי הסהר ,ד“ר דוד רודי ,ושכנע אותו כי
החליט להיטיב את דרכיו .רודי 7,היה אגב גם
זה שאישר את גיוסו של אברי אלעד 8והמליץ
על גיוסו ליחידה  .131גם המלצתו על קידר
התקבלה ,והוא החל את הכשרתו כסוכן המיועד
להישלח לארץ אויב .גיוסו נעשה כאמור על
סמך המלצתו של רודי כי הצליח “לשקם“ את
קידר ,אף על פי שבאותה תקופה בדיוק בה עבר
“טיפול“ ובה ניתנה ההמלצה אולץ קידר להפסיק
את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית
שהחל ,לאחר שנמצא כי זייף את תעודת הבגרות
שבגינה התקבל ללימודים9.
בחורף  1956הוא יצא בדרכו לארגנטינה ,שם
היה אמור לבסס לעצמו סיפור כיסוי שיאפשר
לו חדירה קלה למדינה ערבית .בסוף 1957
הוא הוחזר לארץ ,נשפט על עבירה בעלת אופי
פלילי ביטחוני ,ונדון ל 17-שנות מאסר שריצה
במלואן .חלק ניכר ממאסרו היה בבידוד מוחלט,
מה שהקנה לו את הכינוי “האסיר איקס“ .כחלוף
השנים ,פורסמו חלקית האירועים שבגינם נשפט
ונכלא .האישום ,כך נטען ,נגע לרצח איש קשר
בקהילה היהודית בארגנטינה בשם משה קליין,
שסייע לקידר ונראה לאחרונה בדרכו לפגישה
עמו כשבכיסו  15אלף דולר שביקש ממנו
קידר באמתלה כלשהי .הפגישה נועדה להיערך
בדירת מסתור ששכר הסייען למען קידר ,ואשר
עליה ידעו רק שניהם .גופתו של קליין התגלתה
כשהוא דקור בכל חלקי גופו .קידר נעלם .עם
שובו ארצה נמצא ברשותו חלק מהכסף שנשא
עמו קליין.
איסר הראל ,מאבות קהילת המודיעין של
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ישראל ,מביא בספרו את סיפוריהם של זיידנברג
וקרביצקי ,או אולי אלעד וקידר ,שנשלחו מטעם
יחידה צבאית למשימות שהוטלו עליהם .הראל,
שעמד בראש שירות הביטחון והמוסד ,מתח
בספרו “בטחון ודמוקרטיה“ (הוצאת “עידנים“
ידיעות אחרונות ,ירושלים  )1989ביקורת נוקבת
על נסיבות גיוסו של קידר“ :הידיעה על הצלחת
שיקומו של מוטק׳ה קידר לא נשארה בגדר סוד.
התברר כי תוך מהלך שיקומו ,גויס מוטק׳ה
פתאום לשירות לאומי .מגיסיו ידעו היטב כל
פרט בעברו .התפקיד שהוצע למוטק׳ה הוצע לו
דווקא בשל תכונותיו המיוחדות וכישוריו בעבר“.
בפרספקטיבה של חצי מאה שחלפה מאז אותן
פרשיות ,מתברר כי במקרה זה הצדק היה עם
הנביא ירמיהו ,שקבע כי לא סביר ש“יהפוך
כושי עורו נמר חברבורותיו“ 10.סיפור ההצלחה
של אדי צ׳פמן ,הסוכן “זיג זג“ ,שיצר אולי את
המיתוס ,הוא בסופו של דבר היוצא מהכלל
המלמד על הכלל .
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צילום :דודו בכר

מייק
לזכרו של מיכאל (מייק) הררי,
2014 -1927
מאת י'
הוא היה לנו
מפקד וחבר וגם אב
מהאבות המייסדים
שטוו חוטים והניחו לבנים.
הוא תמיד היה
הוא לא פרש ,הוא לא הלך
דמות אחת שחובקת את הכל
מאז תקשורת המורס ואוניות המעפילים
ועד לווייני התקשורת ,הוא היה נוכח והיה כאן
והוא היה התזכורת והסמל כיצד ומאין,
באיזו רוח ובאלו אמצעים.
הוא הבטיח שהערכים לא ישתנו  -באמונה ,בהכרה
וביצירתיות
גם אם טכנולוגיה עלית להם עתה חברה,
לחו לא נס ולא נחה רוחו
עד יום אחרון ידע הוא להשיא עצה ולהגות תחבולה.
ליום כלולות יש והוא היה השושבין
ולעת מצוא גם הסנדק.
גם ממיטת חוליו
הוא שאל ודאג.
פייטן הוא לא היה
ולא שח מילים גבוהות
אל נא נחטא לו היום
בקלישאות אחרי מות:
הוא לא הותיר חלל
כי לא צעד לבד.
תמיד ועד יום אחרון
ליווינוהו ,חבריו ,מוקיריו ואוהביו.
ידענו שיבוא היום
והוא שנשא מסורת ואמונה
 אך נטוע חזק עלי ארץ היה,ידע כי קרבה השעה.
הולך היום הוא לבית עולמו
שבע ימים
ברוחו ובגופו כתב פרק נפלא
במגילת החיים
"איך נפלו גיבורים
ויאבדו כלי מלחמה".

הסיפור שלי

סיפורו של סיכום

להיות יותר מפתה מיומיים לבד בנגב) .חזרתי
לבאר שבע במוצאי יום העצמאות (שכן אז
המסלול הזה ארך כמעט יום לכל כיוון) .מיד
עם כניסתי הופתעתי לראות את קמ"ן הפיקוד
סא"ל מאיר מאיר יושב במשרדו" .הצבא המצרי
כמה פעמים יוצא לאדם לסכם את תמונת המודיעין במלחמה?
זורם לסיני...תתארגן להמשך" ,אמר.
כולם מכירים את תקופת ההמתנה שלפני
שלום גרין | רס"ן (מיל') קצין המערך בפיקוד דרום במלחמת ששת הימים ,במלחמת יום
המלחמה ,ואת תוצאות המלחמה ששינתה את
הכיפורים ולאחריה
הגבולות וההיסטוריה של ארצנו הקטנה מן
חוליית המערך במודיעין דרום :יעקב שילה ,יואב,
הקצה אל הקצה.
הכותב שלום גרין ,רותי
לאחר המלחמה הטיל עלי הקמ"ן יהושע שגיא
(נכנס לתפקידו במהלך תקופת ההמתנה)
להתחיל לעבוד על סיכום המלחמה ,תוך
התבססות על החומר שהיה ברשותנו ובתוספת
עדויות של חלק מאלפי השבויים שעדיין שהו
במחנה השבויים בעתלית .בשלב הזה הצטרף
אלי סמל חזי ויטקובסקי שהיה מש"ק מערך
ביחידה .הפגישות שקיימנו עם שבויי המלחמה
ארכו שעות רבות והתאפשרו בזכות מתורגמנים
שהצטרפו אלינו .השיחות היו ידידותיות משהו,
לא קרוב למה שאדם מהרחוב עשוי לדמיין
במפגש כזה ,ובמהלכן נאסף מידע רב.
בשנת  1967הייתי קצין המערך במודיעין פיקוד ממשיך לפקוד את קברו בקריית שאול מדי יום בסיכומו של שלב האיסוף והכתיבה כונסה
העבודה בספר עב כרס ,שהודפס במספר
זיכרון.
הדרום .בהגיעי כסגן משנה צעיר לחוליית
עותקים קטן לתפוצה מצומצמת בפיקוד העליון.
הערת אגב ,באותה תקופה עסקנו גם במיפוי
המערך ,קיבל את פני סרן יעקב שילה ז"ל.
למלחמה ההיא היו עשרות ספרים ואלבומים
שבילים  -הנגב לא היה מסומן ,והניווט לא היה
"שילה"  ,כך קראנו לו ,נהרג מאוחר יותר
אולם כנראה שבתוך המערכת זאת הייתה
פשוט .באותם הימים עלה רעיון לפזר חביות
במלחמת ששת הימים בהיותו קמ"ן חטיבת
שריון שלחמה בעמק דותן .במותו עוטר בעיטור ממוספרות בצמתי שבילים בנגב .מספרי החביות העבודה המשמעותית שנכתבה ביחידה כמעט
בזמן אמת (התאריך על החוברת הוא נובמבר
גבורה .שילה היה גבר מרשים ומהודר ,בעל כנפי הועלו על מפות וכך נולדו "מפות החביות",
 .)1967לפני כשנה כתבתי במסמך אחר כי "אין
שהיו עזר טוב בניווטים ובעיקר בתרגילים.
צניחה על רקע לבן  -של מדריכי צניחה ,אלוף
לי מושג היכן העבודה הזאת מונחת היום (אם
בצניחה חופשית .בפגישתנו הראשונה הסביר לי היציאה לשטח להנחת חביות בוצעה בשיתוף
כי אני מיועד להחליף אותו ,וכי כבר נקבע תאריך עם "גוש באר שבע" בירוחם .הרבה חופשות וזמן בכלל)".
לפני כחודשיים צלצל אלי אל"ם (במיל') ד"ר
פנוי ביליתי בשטח עם ידיד נפשי ,בן מחזורי
לעזיבתו בעוד מספר חודשים .הוא הסביר לי
מהפנימייה הצבאית בחיפה ( ,)1964דני בן חרוץ יוחאי שקד ,רמ"ח היסטוריה של צה"ל .שמחתי
את כובד האחריות שבקבלת התפקיד באופן
שאינו משתמע לשתי פנים והוסיף כי יהיה לצדי ז"ל שנהרג לימים כקמ"ן במלחמת ששת הימים ,לשוחח עימו ,ושמחתי עוד יותר לשמוע את
שאלתו "האם אתה כתבת את הסיכום הזה?".
בפאתי עזה.
בתקופת הלימוד.
בתקופת החפיפה הקדשנו ללימוד שעות ארוכות בערב יום העצמאות  1967נתקעה יחידת משנה מכאן ניתן היה כבר להבין שלפחות עותק אחד
ממנו נמצא באחד הארכיונים .בהמשך ,הגעתי
מדי יום ,בשיטה של "אחד על אחד" .לא יכולתי קטנה של  815על "הר שגיא" ללא אספקה.
התנדבתי לצאת למשימה (אחרי הכול ,מה יכול לפגישה במחלקת היסטוריה וקיבלתי לידיי
לקוות למורה טוב ומסור ממנו .עד היום אני
לעיון במשרד את אחד העותקים של הדו"ח
ההוא .ובדרך זאת התאפשרה תמונה למזכרת
זחל"ם הפיקוד של מפקד
עם הספר .אולי ,עם קצת עזרה של אלת המזל,
הפיקוד ,אלוף ישעיו גביש בבוקר
ישמש הסיכום נדבך בסיכום המודיעיני של
המלחמה .הכותב מאחור
המלחמה שמתוכנן לצאת לאור כספר ,במסגרת
אירועי שנת החמישים למלחמת ששת הימים
בשנת .2017
די מפחיד לקרוא את דברים שכתבת בהיותך
"תרנגול צעיר" בן  ,21אבל לא כל אחד זוכה
לסכם מלחמה ,ובוודאי שלא לאיחוד מיוחד
ומאוחר עם הדו"ח האבוד לאחר  47שנים.
לדעתי יש רק מקום אחד עלי אדמות שבו
אנשים צעירים מקבלים כזאת אחריות .עם כל
הביקורת שיש לנו עליו ,דברים כאלה מתרחשים
רק כאן .
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איש מודיעין

האיש שהכיר לנו את
הצבא הסובייטי
מפעל חייו של תא"ל דוד (דודיק) כרמון היה בנייתה של תפיסת המודיעין
בדבר תורת הלחימה הרוסית ,בתקופה שבה המידע הזה היה לוט בערפל.
בדרך הוא הפגין מוסר עבודה מרשים ,רהיטות ,חדות ותפיסת עולם רחבה.
לזכרו
מנחה ומראיין :רון כתרי
משתתפים :תא"ל (מיל') עמוס גלבוע ,אל"ם (דימ') ד"ר גדעון גרא ,ד"ר אסתי דקל (פס)
וכן ילדיו ,ברוריה ,טלי ומשה
רון כתרי :מוויקיפדיה למדתי ,ששלושה
ימים טרם נפגשנו לשיחה חל יום הולדתו של
דודיק (ב .)11.7-דודיק נמנה על ראשוני קציני
צה"ל שקיבל דרגת תת אלוף .קודם לכן כיהן
בתפקידים קרביים שונים ,היה סגן עורך ועורך
ב"מערכות" ,היה ממקימי פו"מ ,היה מדריך
ראשי שם וסגן מפקד המכללה .במלחמת סיני
היה סמח"ט גולני .ב 1957-עבר לאגף המודיעין,
מונה לראש מחלקת המחקר וקודם לדרגת אלוף
משנה .ב 1965-מונה לסגן ראש אמ"ן ,תפקיד
שבו כיהן במלחמת ששת הימים ,וב 1968-מונה
לנספח צה"ל בוושינגטון.
ננסה לשרטט קווים לדמותו של דודיק כרמ"ח
מחקר וכסגן ראש אמ"ן ,כמחווה לתרומתו לחיל
המודיעין.

המשימה :לבנות את תפיסת
המודיעין בדבר תורת הלחימה
הרוסית

גדעון גרא" :הגעתי למחלקת המחקר לתפקיד
ראש ענף סוריה ,אחרי שסוריה החליטה להיפרד
ממצרים והיה צריך לבנות מחדש את ענף סוריה
כי ענף קע"ם [קהילייה ערבית מאוחדת (מצרים
וסוריה)] כבר לא הספיק .דודיק הוא זה שהביא
אותי .הקמתי את הענף ועמדתי בראשו עד 1968
לערך ,אז הפכתי לעוזר הרמ"ח .אספר על דודיק
שני דברים ,אחד בתחום הענייני ואחד בתחום
הרוח.
אני חושב שדודיק לקח על עצמו משימה ,לבנות
את תפיסת המודיעין בדבר תורת הלחימה
הסובייטית .זו היתה ההתפתחות העיקרית
אחרי מבצע קדש ,אחרי שלאט לאט עבר הצבא
המצרי לדוקטרינה הסובייטית .דודיק שיקף לנו
את המידע לגבי מהי תורת הלחימה הסובייטית,
והתוצאה היתה שהיה הרבה יותר קל לצה"ל
אחר כך ,במלחמת ששת הימים ,כי היה ידוע
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העוזר תמיד התעסק בארגון ,במנהלה ובמה
שנקרא 'ענייני זבלנות'  -טפסים מול כל
מיני גופים ,דברים שקשורים לציוד ,המון
כמובן לאיסוף .דודיק ,ראיתי ,היה גם הראש
החושב שאהרל'ה היה מתייעץ איתו .צריך
תמיד מישהו שתקרא לו לחדר ,ותגיד 'מה
דעתך על מה שקורה?'  -זה היה דודיק
בשבילו ,שייצג את הפן המחקרי
פחות או יותר איך הצבא המצרי יהיה ערוך ,איך
הוא יפעל וכך הלאה.
זה היה מאמץ בלתי רגיל ,לא רק בתחום
המחקרי ,כי זו לא היתה עבודה שבה יושבים
על 'דוקומנטים' .אחר כך הכרנו הרבה מסמכים
רוסיים ,והיום זה בכלל מטבע עובר לסוחר,
אבל אז – לא הכרנו ,לא ידענו ,לא היה מגע עם
הרוסים ,שבאו לידי ביטוי באופן פעיל במצרים
רק אחרי מלחמת ששת הימים.
דוד (דודיק) כרמון
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זו היתה גם עבודה איסופית .לפני שבאתי
למחלקת מחקר ,שהיתי שנתיים מטעם המוסד
בפריז .אספנו את המידע כדי שמחלקת המחקר
– למעשה דודיק – יוכלו לבנות איך הצבא
הרוסי עובד .היום זה נשמע נורא סכמטי ...שיש
"דרג ראשון" ו"דרג שני" וארטילריה ,כל הדברים
הכי נדושים ,שאני לא יודע אם הצבא הסובייטי,
היום הרוסי ,עדיין ערוך כך .זו היתה המשימה
המודיעינית העיקרית ,המחקרית ,מעבר לכל
האירועים והביטחון השוטף".
לאף אחד לא היה מושג .בשנים האלה לא הייתה
עלייה מברית המועצות .בשנות ה 70-הגיעה
עלייה של בודדים .אז אפשר היה לתחקר אנשים
שבאו מרוסיה ,אבל בתקופה ההיא ,בשנות ה50-
המאוחרות ושנות ה ,60-איך אנחנו חיפשנו...
כשהייתי בפריז ,אפילו הלכנו לאנשים שהיו
קצינים בכירים בצבא הגרמני וישבו שנים
בסיביר כי הרוסים רצו להתנקם בהם .הם
הובאו ארצה .חוץ מזה שתחקרנו אותם ,דודיק
ואנשי המחקר למדו מהם איך הצבא הרוסי
עובד .ברור שהמידע של הקצינים האלה היה
ממלחמת העולם השנייה ,אבל התנופה הגדולה
בצבא הרוסי לא היתה עד שנות ה 50-וה,60-
אלא אחר כך .ובאמת זה היה היסוד שדודיק
נתן לצה"ל ,ארוז כחבילה אינטלקטואלית,
הדוקטרינה הרוסית .וצה"ל יכול היה לתרגם את
הדבר הזה לתורת לחימה".
רון" :בספרו בעיניים פקוחות :ראש המוסד
מתריע :האם ישראל מקשיבה? כותב האלוף
צבי זמיר' :תפקידי הראשון כאלוף היה ראש
מחלקת ההדרכה (מה"ד) של צה"ל .יום אחד
נכנס לחדרי אלוף משנה אברשה טמיר ,שהיה אז
ראש מחלקת תורת לחימה במה"ד ,ועמו ראש
מחלקת מחקר באמ"ן ,אלוף משנה דודיק כרמון,
קצין מודיעין מעולה .טמיר אמר' :שמע ,צביקה,
יש פה דבר מוזר' .הוא הראה לי תצלום אלכסוני
של מוצב פיק ברמת הגולן והסביר על המערכות,
על הדוקטרינה של מערב אירופה ...והנה הבחנו
בשינויים במוצב פיק שהכרנו :מהמתחם יוצאות
שתי תעלות ,אחת לדרום ואחת לצפון .דודיק
אמר לי 'צביקה ,תסתכל ,מה זה?' אני מסתכל
ואומר לו 'אולי זו תעלת קשר או משהו דומה?'
הוא הביא שני תצלומים לצורך השוואה ויכולנו
לראות בבירור את השינוי בתצלום .אחר כך
ראינו גם תעלה בעורף .לא ידענו בדיוק מה
תפקידה ודודיק אמר לי 'צביקה ,זה לא הכל'.
הוא הוציא עוד סדרת תצלומי אוויר ,בהם
תצלום אלכסוני של אבו עגילה ,שהיה מתחם
בחזית המצרית .גם באבו עגילה גילינו היערכות
קווית ,במקום זו המוכרת לנו .אז הם אמרו לנו:
'זאת הדוקטרינה הסובייטית' והתחילו להסביר.
מבנה זה היה חדש לנו לחלוטין ,והתחלנו ללמוד

אותו .נזקקנו לזמן כדי להבין את משמעותו
עבורנו .בצה"ל היו קציני תותחנים נוספים
ששרתו בצבא הסובייטי ,בצבא הפולני ובצבא
הצ'כי .ישבנו ולמדנו מהם על הצבאות שבהם
פעלו כולם על פי אותה דוקטרינה סובייטית.
לאחר מכן יצאנו לביקור .במלחמת ששת הימים
שימשתי ראש משלחת משרד הביטחון בלונדון
ולא הותר לי לשוב ארצה .אחרי המלחמה,
כשבאתי לביקור בארץ ,אמרו לי חברים:
'לא היתה לנו שום הפתעה עם הדוקטרינה
הסובייטית .אדרבה ,ידענו אותה טוב יותר
מהמצרים' .פירושו של דבר ,בנינו והכנו את צה"ל
לקראת המלחמה שאכן ציפתה לו ,ולא לקראת
המלחמה הקודמת .שינוי תורת הלחימה של
צה"ל בעקבות הטמעת הדוקטרינה הסובייטית
בצבאות מצרים וסוריה הוא בעיניי מופת ליישום
עקרונות עבודת המודיעין על מערך ההדרכה
והתכנון של צבא .זו היתה דוגמא יוצאת מהכלל
איך אמ"ן ,ולאמיתו של דבר קצין אחד באמ"ן
בדרגת אלוף משנה ,דודיק כרמון ,הביא לכך
שמחלקת ההדרכה עיבדה את התורה הזאת
לאורח הלחימה של צה"ל".
גדעון" :זה עיקר מלחמת ששת הימים ,וזה היה
מפעל חיים .בתור רמ"ח מחקר אתה קורא את
הניירות ,והיום יש איזו תקרית פה ואיזה מסתנן
שם .אבל זו הייתה משימה בעדיפות ראשונה,
שהוא הביא ,שם על השולחן של צביקה זמיר או
הרמטכ"ל ,ואמר' :זהו!' ולפי זה הצבא יכול היה
להתכונן".
רון" :ולהתכונן כהלכה! צביקה זמיר כתב בסוף:
'למלחמה שהחלה ב 1967-התכוננו שנתיים.
צה"ל אימץ – אחרי לא מעט ויכוחים ואחרי לא
מעט לחצים – את הידע שאמ"ן של אז וההדרכה
של אז הטמיעו בו .לדאבוני ,כל זה לא בא לידי
ביטוי בהכנה להתמודדות עם הצבא המצרי
שעמד מולנו במלחמת יום הכיפורים .אמ"ן לא
השפיע כנדרש על התכוננות הצבא'".

איש של עבודה ,רהוט ואינטליגנט

גדעון גרא :פן אחר של דודיק היה הפן
המוראלי ,היום היו קוראים לזה 'אינטליגנציה
רגשית' .האמפתיה שלו לכל העובדים .אני חושב
שהשיא ,שחרוט עמוק בזיכרוני הרבה יותר מכל
הסיפורים על דוקטרינה סובייטית ,היה במסיבת
פורים ,כשהוא הכריח את כל ראשי הענפים
ללמוד לרקוד! זה היה קשה ,היום זה בכלל בלתי
אפשרי ,אבל לפני  50שנה ,זה עוד היה אפשרי
כמ ְרכז וכדואג
וזה בעצם הבליט את דודיק ֶ
לרוח העובדים .כי העבודה היומיומית במחקר
לא תמיד מותחת ולא תמיד מרגשת .זה אחד
הדברים שאני זוכר לו בחום".
אסתי דקל" :אני רוצה להגיד משהו מקדים,

טיל קרקע-אוויר  SA-2רוסי במצרים' .לא היתה לנו שום הפתעה עם
הדוקטרינה הסובייטית .אדרבה ,ידענו אותה טוב יותר מהמצרים'

"בראשות אמ"ן ,זה בולט בצורה
מחזורית כמעט ,יכול להימצא טיפוס
האינטלקטואל או טיפוס קצין השדה,
דודיק היה הטיפוס האינטלקטואלי"
משום שהילדים של דודיק נמצאים פה ויש לי
איזה שהוא חיבור קודם אליהם .הכרתי את
הסבא שלכם ,צבי .אשתו השנייה ,רוז'י ,עבדה
בחנות של אמא שלי ,והיתה חלק בלתי נפרד
מההוויה שלנו כי היתה אישה ססגונית .אני
זוכרת שדיברו על דודיק עוד לפני שאני חלמתי
על הצבא .תמיד זה היה 'דודיק בצבא' .ואז
ההורים שלנו ,שהגיעו מחו"ל בקושי ידעו מה זה
צבא.
אני חושבת שבלשכה דודיק היה איש עבודה.
יושב עם הניירות ,לא היה מעורב ולא היה
מתערב .היתה בו דבקות במשימה ,מעל הכל.
אני זוכרת אותו ,בדיוק כמו התמונה שיש פה,
אהרון יריב .היה מתייעץ עם דודיק כרמון

הוא יושב עם הפייפ ואנחנו ,בתור הפקידות,
היינו מגישות ...הוא היה שותה את התה ,כמובן
בלי סוכר .הוא תמיד נראה בעיניי מאוד מבוגר.
הופתעתי לשמוע שהוא היה כה צעיר במותו,
בן  .44הוא באמת נראה אדם מבוגר ,אבל זה
בעיניים שלי ,כחיילת.
הוא היה גם אדם רציני מאוד .אני זוכרת שבשנים
שהייתי שם ,67-65 ,כנראה שהוא היה לא בריא.
הוא היה רץ בצעדים קטנים ומדודים כאלה
לשירותים וחזרה ,והיה ספון בחדר .עם ראש
אמ"ן אהרל'ה יריב היה לנו יותר קשר .כשאהרל'ה
לא היה ,דודיק היה המ"מ ,וכשהיה לוקח את
הדיבור בישיבת רמ"חים ,הדיבור שלו היה רהוט
ואינטליגנטי .לא שהבנתי הרבה במודיעין ,אבל
כבר אז הבנתי כנראה קצת בתובנה של אנשים
ובידע שלהם .הוא מאוד הרשים .גם במסיבות,
אני זוכרת אותו כאדם מרשים ,סגור ,שקט .איש
מודיעין ,במובן של שקט ודיסקרטי .כי הוא לא
היה כזה שמדבר .מהמעט שאני יודעת ,הוא היה
איש של משימות ,של עבודה ושל ניירות .תמיד
הוא היה יושב עם הניירות והיה חורש אותם,
לעומק ולגובה ולרוחב".

כמו שחקן קולנוע

עמוס גלבוע" :לי יש שני חתכים ,חתך אישי
וחתך היסטורי .מזווית אישית ,סיימתי MA
במזרח תיכון בירושלים והגעתי למחקר בסוף
שנת  ,1966לקראת מלחמת ששת הימים .יונה
בנדמן ז"ל היה חונך שלי ,שלמה גזית היה רמ"ח
מחקר ,והמפקד שלי היה אברהם ליף ז"ל .הם
הכירו לי את כל המקומות .והנה יום אחד אני
רואה במסדרון המחבר בין המחקר ללשכת
ראש אמ"ן  -עומד אלוף משנה ,שבעיניי נראה
גבוה ,במבט ראשון הוא הזכיר לי את קורט
יורגנס ,שחקן גרמני יפה תואר ,בלונדי .הוא
בכלל לא נראה לי כזה 'צבר' .שאלתי 'מי זה
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איש מודיעין
האלוף משנה הזה?' ואמרו לי 'זה דודיק כרמון,
הוא היה רמ"ח מחקר והוא עכשיו העוזר של
אהרל'ה' .עומד כמו שחקן קולנוע עם מקטרת,
הוא לבש מדים בהירים כאלה ,מדקרון.
הייתי אז רמ"ד מעצמות בענף שלוש ומפעם
לפעם יצא לי לראות את דודיק ולשמוע אותו,
כשהיה נכנס לדיונים .נערכה ישיבת הערכה
שבועית אצל רמ"ח מחקר וכשהוא בא לשם
פתאום גיליתי אדם ,שגם בקיא במזרח תיכון

היינו מקבלים את עיתון 'במחנה' ויום
אחד ראיתי מאמר מאת "המזרחן" .באתי
אליו ושאלתי 'אבא ,מי זה המזרחן? אני
לא מכירה' .היה סביר ,שאם יהיה ניתוח
על ארצות ערב אז אכיר את אחד מאנשי
המודיעין ...הוא חייך וזה היה ברור לי שהוא
התחיל את סדרת המאמרים הזאת .אחר כך
אחרים החליפו אותו

אני הייתי בסך הכל רמ"ד .הוא אמנם ישב
במרחק של  15מטר ,אבל ביני לבינו היה עולם
שלם .היה כזה חמור סבר ,כבד ראש ,בגלל
המקטרת הזאת ,שהקנתה לו הדרת כבוד

כרמון הוא 'מדריך ראשי' .וזה לא היה סתם ,כי
לשם אספו את העילית ,את המובחרים .ואם
אני לא טועה ,הוא עמד בראש צוות שהיה צריך
להכין את כל מה שנקרא 'משטר ומשמעת' .מה
זה משטר? החל מאיך יקבלו את החניכים ,איזה
בחינות יעברו ,מה יהיו הדרישות.
לאחר מכן התחלתי לראות את הדמות שלו דרך
הארכיון על אהרל'ה ,רואים אותם יחד כמעט
כל הזמן .הבנתי איך אהרל'ה ראה אותו .העוזר
תמיד התעסק בארגון ,במנהלה ובמה שנקרא
'ענייני זבלנות'  -טפסים מול כל מיני גופים,
דברים שקשורים לציוד ,המון כמובן לאיסוף.
דודיק ,ראיתי ,היה גם הראש החושב שאהרל'ה
היה מתייעץ איתו .צריך תמיד מישהו שתקרא

הראש החושב שאהרל'ה היה מתייעץ
איתו
עמוס גלבוע" :מן הפן ההיסטורי ,למדתי
להכיר אותו דרך המחקר שעשיתי לקראת
כתיבת הספר על אהרל'ה יריב ,ואז גיליתי כמה
דברים .האחד ,שההיכרות ביניהם נערכה בפו"מ,
שאהרל'ה היה שם ראש צוות ההקמה ואחרי זה
מפקד פו"מ .דודיק כרמון ,סגן אלוף ,הופיע בכל
המסמכים מפו"מ .אני פתאום רואה ,שדודיק
אלוף דוד (דדו) אלעזר
עם אל"ם דוד (דודיק) כרמון
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לו לחדר ,ותגיד 'מה דעתך על מה שקורה?'  -זה
היה דודיק בשבילו ,שייצג את הפן המחקרי.
דודיק היה קורא הרבה ,לאהרל'ה לא היה הרבה
זמן לקרוא .הוא השלים את אהרל'ה בכל הצד
הזה.
אחד הדברים המעניינים שעלו היה מעין חלוקת
עבודה בינו ובין דודיק בתקופה הכי קריטית –
ההמתנה לקראת מלחמת ששת הימים .חלק
גדול מהמטכ"ל היה מוצף ב'גדולים' ,שבאו ורצו
להתעדכן מה קורה .הם הופנו לדודיק .הוא היה
מתדרך את משה דיין שהכיר אותו היטב וידע
שדודיק מתדרך אותו .רצה הגורל ובתדרוך
האחרון ,כשדיין היה אצל דודיק בחדר ,לוי
אשכול חיפש אותו מהמבנה של ראש הממשלה,
במרחק  200-100מטר .אשכול רצה להגיד לו
'שמע ,אני נכנע ,אתה הולך להיות שר הביטחון'.
דיין יצא מהחדר של דודיק ,הלך איזה 100
מטר והתבשר שהוא הולך להיות שר הביטחון.
הטרגדיה-קומדיה היא שבמקביל ,בחדר הסמוך,
חדרו של אהרל'ה ,ישב יגאל אלון ,שהיה בטוח
שהוא יהיה שר הביטחון .בשעה שדיין צעד
לאשכול ,אהרל'ה עוד תדרך את יגאל אלון .והם
דיברו ויגאל אלון היה משוכנע' ,אני הולך להיות
שר הביטחון'.

קראתי הרבה מחקרים שדודיק היה כותב
ביולי ,נאום של נשיא מצרים אבו נאצר ברדיו,
משהו עלה לו בראש ביום כיפור אחד ,קם
לאהרל'ה .זה היה נוהגו של אהרל'ה ,להתכתב,
ונסע לאברשה טמיר שגר בקצה השני של שנמשך שעות"...
תמיד ,עם הנספח ,השגריר ,אבל עם דודיק היו השכונה ,והשכנים? 'אוי ואבוי ,ביום כיפור
טלי ,הבת" :צלצלו לאבא לתרגם לו .אבא
לו הרבה התכתבויות .באחד מהמכתבים ,שהיה הוא נכנס לאוטו' .אבל זה לא ישב לו בראש ,הלך ליצחק רבין ואני עניתי לטלפון ואמרו לי,
טרגי כזה ,דודיק מפציר באהרל'ה "תן לעצמך
הוא היה מרוכז בעניינים שלו .הוא היה שם 'תרשמי' ,ואני רשמתי .אני לא יודעת בת כמה
מנוחה".
מנוחה ,אל תעבוד כמו משוגע ,קח קצת
תמיד
הוא
לחלוטין.
'איתנו'
היה
לא
הוא
אבל
הייתי ,לא הבנתי אף מילה".
זוכר
לא
אני
ואהרל'ה עצמו ,ראיתי באיזה מכתב,
הזמן"
כל
מלא
היה
הראש
עבד,
ברוריה ,הבת" :היתה תקופה שהוא נסע הרבה
למי ,כתב שהוא מבקש שידאגו לדודיק כי הוא
לתורכיה ולאיראן .עד היום זה תעלומה בעיניי.
דואג מאוד לבריאות שלו .אהרל'ה כל הזמן דאג כנראה זיכרון מאוד מיוחד.
כי אני לא יודעת מה הם עשו שם .אבא מאוד
ואבא גם נהנה מאוד לצלם ולפתח בצבע.
לבריאות .אני רואה את זה במכתבים ,הוא לא
אהב שבאנו לקבל את פניו בשדה התעופה .אני
היו לו הרבה תמונות ממלחמת ששת הימים,
בריא ,הוא כל הזמן היה".
זוכרת פעם שראיתי זהות בדויה בדרכון ,השם
ומהתקופות שלפניה ושאחריה .כשהוא היה
ברוריה (הבת)" :אבא היה חולה בסוכרת
חוזר היתה הקרנת שקופיות אצלו בחדר .מדובר שהיה כתוב שם לא היה של אבא ,אבל התמונה
נעורים ,מגיל מאוד צעיר .זה לא מנע ממנו כל
כן .המטוסים שנחתו לא חנו מול השדה ,אלא
באותו חדר עבודה קטן ,שבו הייתה ספרייה
השנים להגיע לתפקידי שדה בכירים .הוא היה
המכילה כמות ענקית של חומר קריאה היסטורי ,חנו בחושך .היו מורידים אותם ,אוספים אותם
סמח"ט גבעתי וגם סמח"ט גולני .זה לא עצר
מאיזה רכב ואחר כך היו נותנים לאנשים אחרים
שנלווים לו הערות ורישומים .זה לא היקף
אותו".
עמוס" :אהרל'ה כנראה הכיר לפני ולפנים את כל קריאה של סטודנט ,זה כמות אדירה של חומר
לרדת מהמטוס ,ואנחנו היינו מחכים לו באיזה
הגיליון הרפואי שלו ,והוא כל הזמן דאג לבריאות בתחומים מגוונים".
חדר צבאי .והנסיעות האלה ...בהתחלה היינו
של דודיק ,שמצדו כתב 'אל תעבוד כל כך קשה' עמוס" :מעבר לכל הניואנסים המודיעיניים.
אומרים הוא 'נוסע להסתפר' ,ואחר כך שהוא
אמרתי לעצמי 'שמע ,האדם הזה אינטלקטואל'' .נוסע להתגלח' .אני לא יודעת מה הם עשו שם,
וזהו עד אותו הלילה ...שהגיע טלפון לאהרל'ה,
זה בלט .זו הייתה ההיכרות האישית .אני הייתי
אבל באיזשהו שלב הבנתי שהאמריקאים מאוד
ש'דודיק איננו' .דודיק היה כותב הרבה ,גם
בסך הכל רמ"ד .הוא אמנם ישב במרחק של 15
הסתמכו על המודיעין הצבאי ועל האינפורמציה
ב"מערכות" .רוב הקצונה הבכירה של צה"ל לא
מטר ,אבל ביני לבינו היה עולם שלם .היה כזה
שהוא סיפק על תורכיה ועל איראן.
ידעה לכתוב ,היא ידעה לדהור על טנקים".
גדעון" :בראשות אמ"ן ,זה בולט בצורה מחזורית חמור סבר ,כבד ראש ,בגלל המקטרת הזאת,
היו אלה ימים אחרים .תמיד חינכו אותנו ואמרו
שהקנתה לו הדרת כבוד .אהרל'ה היה מעשן
'הטלפון הוא לא בשבילכם .אם אתם רוצים
כמעט ,יכול להימצא טיפוס האינטלקטואל
–
המקטרת
סיגרים ,וזה בכלל ניגוד :הסיגר מול
לקבוע פגישות ,תקבעו בבית הספר .הטלפון זה
או טיפוס קצין השדה ,שהצבא מחליט 'אתה
זה היה משהו בקלאסה אחרת".
אלוף כי יש לך ניסיון שדה' .אלי זעירא הצליח
לשימוש לצורכי הצבא' .אבא היה סגן אלוף ,אבל
להצניח גדוד צנחנים וזה היה השיא שלו .ואם
לא נסענו ברכב הצבאי בשבת .היה אז קיצוב
זה השיא שלך ,אז ברור שמה שקרה במלחמת
"תלמדי לראות את התמונה הכוללת" בדלק .בשבת לא נוסעים .אחר כך ,כשהיה מותר,
ברוריה ,הבת" :אני חושבת שאני ,יותר מכל
יום הכיפורים היה החלטה של 'כן ולא' .דודיק,
נסענו לבקר את סבתא בירושלים ותמיד לקחנו
ובוודאי אהרל'ה ,לא היה חותך 'כן או לא' .מותר האחרים ,חקרתי אותו וניסיתי לקבל ממנו
חייל טרמפ .הדרך היתה כל כך ארוכה שבחורף
דברים .למדתי בתיכון ,אז באופן כללי זכורות
היום להגיד ' 50גוונים של אפור' ,ולא בהקשר
עצרנו ברמלה לקנות פלאפל ובקיץ גלידה ,ותמיד
המקורי ...ואני יודע על הפחדים של אהרל'ה
שאבא
השבוע,
יומן
עם
ברדיו,
השבתות
לי
כמובן הצענו גם לטרמפיסט .אחד העיר לנו' :מה
המצרים
הרבה אחרי זה ,בסביבות  ,1970עם
והאזנו.
סביבו
ישבנו
כולנו
ומפרשן.
יושב
היה
זה? בחורף פלאפל ובקיץ גלידה?' ,אז אמרנו
הטיפוס
היה
והרוסים' ...תבדקו' ו'תעשו' .דודיק
הוא
כלליים,
נושאים
על
איתו
מדברת
כשהייתי
לו "איך אתה יודע?"  -והוא אמר 'כבר נסעתי
האינטלקטואלי".
הפרטים
כל
את
היטב
'למדי
לי,
אומר
היה
תמיד
איתכם פעם'"...
גם
לדעת
הקונספציה,
את
תבני
כך
ואחר
שאם
ברור
היה
זה
מח"ט.
היה
לא
עמוס" :דודיק
ד"ר משה ,הבן" :האינטנסיביות שבה הוא עסק
להסתכל למרחק ולראות את התמונה הכוללת'.
חוכמות".
אין
אלוף.
תהיה
לא
מח"ט,
לא היית
בדברים היתה מרשימה .הוא היה נכנס לחדר
כשהייתי מאזינה לרדיו הייתי שואלת אותו
זיכרונות,
מיני
כל
יש
"לי
הבן:
משה,
ד"ר
העבודה הקטן שלו ,ושעות על גבי שעות עובר על
שאלות ,למשל כשהמצרים הודיעו שהם יירטו
שנאמרו,
לדברים
נושקים
מקום
שבאיזשהו
מטוסים שלנו מעל אריתריאה ,שאלתי 'מה קרה חומר ,ועובר ולועס אותו ,וחשנו את ניחוח הטבק
אבל מזוויות אחרות .כמובן שלא הכרתי את
עם הדובדבנים .משהו עלה לו בראש ביום כיפור
שם אבא?' .השיב לי' :קראי מה אנחנו אומרים,
העבודה המקצועית שלו ,לא הבנתי בזה דבר.
יש הרבה דברים שמתקשרים ...זו היתה תקופה מה הם אומרים ,ותלמדי מזה ,תסיקי מה באמת אחד ,קם ונסע לאברשה טמיר שגר בקצה השני
של השכונה ,והשכנים? 'אוי ואבוי ,ביום כיפור
היה שם ,איפה הפער בין שתי הגרסאות' .היינו
אחרת ,אין מה לעשות .כמובן שזה בעיניים של
הוא נכנס לאוטו' .אבל זה לא ישב לו בראש ,הוא
ילד .קודם כל ,צה"ל היה צה"ל .אנשיו נישאו על מקבלים את עיתון 'במחנה' ויום אחד ראיתי
היה מרוכז בעניינים שלו .הוא היה שם אבל הוא
כפיים ואני הייתי בן של מישהו כזה ,והייתי תמיד מאמר מאת "המזרחן" .באתי אליו ושאלתי
'אבא ,מי זה המזרחן? אני לא מכירה' .היה סביר ,לא היה 'איתנו' לחלוטין .הוא תמיד עבד ,הראש
מאוד מוגן .היה קשר מאוד עמוק בין אנשים.
היה מלא כל הזמן".
שאם יהיה ניתוח על ארצות ערב אז אכיר את
אבא אהב שח .כשהוא היה בתיכון הוא שיחק
"שח עיוור" ,ואני זוכר שכשהוא היה על איזשהו אחד מאנשי המודיעין ...הוא חייך וזה היה ברור רון :ביקשנו להביע הוקרה לפועלו של איש
מטוס כנספח בארה"ב ,והוא שיחק סימולטנית לי שהוא התחיל את סדרת המאמרים הזאת.
מרכזי בצמרת חיל המודיעין" ,דודיק" כרמון ז"ל,
עם קבוצה גדולה של נספחים בלי לוח כלל! אני אחר כך אחרים החליפו אותו .אבא לא דיבר
שהסתלק מעימנו בגיל צעיר להכעיס .תודה לבני
23
חושב שזה מדגים חלק מהכישורים שלו .היה לו ערבית ,זה בטוח .אבל אני זוכרת יום אחד,
המשפחה ולעמיתים ,על השתתפותם .
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מודיעיון ראשית קהילת
מבט
לעומק המודיעין בישראל:
ן
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מ
ה
מתחים ,ועדות
וניצנים של שינוי

בעריכת עמוס גלבוע | תא"ל (מיל')

1

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.
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העשורים הראשונים להקמתה של קהילת המודיעין בישראל נעו בין שני
קטבים :מאבקים ומשברים תכופים בשנות ה ,50-לעומת הרמוניה ושיתוף
בשנות ה .60-מה עמד בלב השינוי ומה המהלכים הגדולים שנוגעים
להתהוות גופי המודיעין באותה תקופה?
דוד סימן־טוב | 2רס"ן ,מילא תפקידי מחקר ואיסוף באמ"ן ,ובעשור האחרון פועל במכון
לחקר המודיעין שבמל"ם

ב

שני העשורים הראשונים להקמתה
נעה קהילת המודיעין בישראל בין שני
קטבים .בשנות ה 50-של המאה ה20-
מערכת היחסים בין שני השחקנים המרכזיים
בה  -אגף המודיעין בצה"ל והמוסד  -התאפיינה
במתחים גדולים ,ביחסים רעועים ועכורים
ובמאבקים בלתי פוסקים .לעומת זאת ,בשנות
ה 60-חוותה הקהילה תור זהב של יחסים
הרמוניים ושיתוף פעולה עמוק .במאמר אציג
את השינוי שחל במערכת היחסים בין גופי
המודיעין בראי עבודתן של שתי ועדות ,שבחנו
את הקהילה בתקופת הזמן הנסקרת .טענתי
המרכזית היא כי חילופי גברי בצמרת ארגוני
הביון ופרישתו של ראש הממשלה ושר הביטחון,
דוד בן-גוריון אפשרו אתחול של היחסים
והתפתחות קהילת מודיעין חיונית ומתפקדת.
בשנים הנבחנות פעלו שתי ועדות לבחינת
קהילת המודיעין הישראלית .את שתיהן מינה
דוד בן בן-גוריון .הראשונה היתה ועדה של איש
אחד  -שאול אביגור ,יועצו של ראש הממשלה
ושר הביטחון ,וזה הגיש את מסקנותיו בינואר
 .1957השנייה היתה ועדת ידין-שרף ,שבן-
גוריון מינה ערב פרישתו השנייה ,והיא הגישה
את המלצותיה ליורשו בתפקידי ראש הממשלה
ושר הביטחון ,לוי אשכול .דו"ח הוועדה טרם
נחשף במלואו לציבור .עוד עניין מרכזי הנחשף
במאמר הוא הצעתו של מאיר עמית ,ששימש
באותה העת ממלא מקום ראש המוסד וראש
אמ"ן ,לאיחוד המוסד ואמ"ן לשירות מודיעין
מרכזי .דומה שזו היתה הזדמנות ייחודית וחד-
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פעמית לשנות את המבנה ואת התפקוד של
המודיעין הישראלי ,וכך להשפיע על התמודדותו
עם האתגרים האסטרטגיים והאופרטיביים.

מודיעין בשנות ה :50-מי אחראי
למה?

קהילת המודיעין הישראלית כללה בראשיתה
את המודיעין הצבאי ,את מודיעין משרד
החוץ ,ובכללו גופים מבצעיים ויחידות איסוף
עצמאיות ,את גוף המודיעין של משטרת ישראל
ואת שירות הביטחון .מבנה זה ,שגובש עם
הקמת המדינה ,כלל הבחנה בין מודיעין צבאי
למודיעין מדיני ,ובין פעולות בארץ ופעולות
ביון מחוצה לה ,אך לא הוסדרה באופן דומה
חלוקת האחריות בין הגופים .בהיעדר הסדרה,
התרבו החיכוכים והמחלוקות ,ולפיכך הוכר
הצורך בחלוקת אחריות בין שירותי המודיעין
ובקביעת דפוסים לשיתוף פעולה ולתיאום.
ראש הממשלה דוד בן-גוריון הטיל על ראובן
שילוח ,איש מודיעין ותיק ,שהיה "יועץ לעניינים
מיוחדים" במשרד החוץ ,להקים "ועדת תיאום
עליונה" .זו כוננה בשנת  ,1949והיתה לוועדת
ראשי שירותים (ור"ש) .ועדה זו היתה גוף
מתאם ,שנמנע מקביעת מדיניות בנושאי ניהול
הקהילה ,ועיקר הישגה היה בקביעת כללים
ברורים לריסון התחרות בין השירותים ולעדכון
הדדי.
בסוף  1949הציע שילוח לבן גוריון להקים
מוסד מרכזי לענייני מודיעין ,שיהיה כפוף לראש



הממשלה ,ושבין תפקידיו קביעת מדיניות
לפעולות המודיעין במדינה ,מניעת כפילויות
וקביעת שיטות הפצת מודיעין בין הגופים .עוד
הציע למסד את עבודת ועדת ראשי השירותים,
שתיפגש אחת לחודש .ראש הממשלה קיבל
את הצעת שילוח ,ומינה אותו בדצמבר 1949
לראש "המוסד לריכוז ותיאום פעולות שירותי
המודיעין והביטחון" .שילוח הונחה לתאם את
פעילות גופי הקהילה ולפקח עליה ,כדי להבטיח
את ביצוע מדיניות הממשלה בענייני ביון.
בעקבות הקמת מוסד זה בראשית  ,1950הנהיג
שילוח כמה שינויים במבנה הקהילה ובאופי
תפקודה .פעילות המודיעין בתוך המדינה
הועברה ממשרד החוץ לשירות הביטחון הכללי.
להחלטה זו תרמו כמה תקלות מבצעיות,
הידועה שבהן היא חשיפת חדירתם של אנשי
המחלקה המדינית לשגרירות זרה בירושלים,
מהלך שנעשה בלא ידיעת שר החוץ משה שרת.
בסוף  1950מינה ראש הממשלה ועדה ,שתדון
במבנה קהילת המודיעין ובתפקודה .זו הגיעה
למסקנה שיש לפרק את המחלקה המדינית
במשרד החוץ ,להפריד בין דיפלומטיה לפעילות
חשאית ולהקים רשות אחת שתרכז את פעולות
הביון של המדינה בחוץ-לארץ .בן-גוריון קיבל
את ההמלצה ,והורה על הקמת רשות כזו,

איסר הראל

שהוכפפה למשרד ראש הממשלה.
שילוב המחלקה המדינית כגוף מבצעי במשרד
החוץ עד אותה העת נבע מגישה שדגלה בשילוב
בין דיפלומטיה גלויה לבין דיפלומטיה חשאית.
אולם ,גישה זו נעלמה בהדרגה עם הקמת
המדינה ,ובשל העדפה של ראשי משרד החוץ
את הדיפלומטיה הגלויה על זו החשאית כרכיב
במדיניות הישראלית .בראשית דרכו של משרד
החוץ ,המחלקה המדינית היתה גוף עצמאי.
אנשיה שירתו בשגרירויות ,אך לא היו כפופים
לשגריר .בשל שני התהליכים האלה — העברת
הפעילות המבצעית בארץ לשב"כ ,ובעיקר
העברת הפעילות המבצעית החשאית בחו"ל
לרשות — ירדו בשנות ה 50-קרנו ומעמדו
של משרד החוץ בתור גורם מפתח בקהילת
המודיעין .כמן כן נותר מאבק בזירה המודיעינית
והחשאית בין המודיעין הצבאי ,שהפך לאגף
עצמאי במטכ"ל ,לבין גוף המודיעין האזרחי,
ובכללו המוסד כגוף מטה והרשות כגוף מבצעי.
בשנת  1952מינה בן-גוריון את איסר הראל
ליושב ראש ור"ש ,ועם זאת דרש ממנו ומשאר
ראשי השירותים לפנות אליו באמצעות ראובן
שילוח .הראל התעלם מקיומו של שילוח ,וזה
האחרון מיהר להתפטר ולהקדיש את שארית
חייו לעבודת משרד החוץ .איסר הראל כתב

באוטוביוגרפיה שלו שלא ידע כלל על מינוי
שילוח כמתווך בפניות לבן-גוריון ,ומשפנה
ישירות לבן-גוריון ,לא העיר לו ראש הממשלה
על כך" :יוזמת הקמת המוסד [הכוונה למוסד
לתיאום] נותרה עלומה במשך שנתיים ...כל
אותה תקופה בה עמדתי בראש שרות הביטחון,
הייתי בקשר הדוק עם ראש הממשלה .הוא
מעולם לא העלה בפני את דבר הקמת המוסד
לתיאום".
עם פרישתו של שילוח מוּנה איסר הראל לראש
המוסד .כך החלה תקופה בת עשור,שהציגה
דומיננטיות שלו ומאבקים בינו לבין ראשי
המודיעין הצבאי .הראל ,יותר מכל אדם אחר,
קבע את אופייה של קהילת המודיעין בשנות
ה .50-הוא ראה את תפקידו כמשולש :ראש
המוסד המרכזי למודיעין ,הממונה על השב"כ
ויועצו של ראש הממשלה בכל העניינים
הקשורים לפעולת קהילת המודיעין והביטחון.

דו"ח אביגור בנושא קהילת
המודיעין :שיקולי יוקרה ומאבקי כוח
בין-ארגוניים
בשנת  1956מינה בן-גוריון את יועצו שאול
אביגור ,יד ימינו במשרד הביטחון במלחמת
העצמאות ,מראשי ארגון "ההגנה" וראש
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מודיעיון

מבט לעומק
המודיעין

"המוסד לעלייה ב'" ,לבדוק את מצב הקהילה.
המטרה הרשמית להקמת הוועדה היתה
"לבחון כפילויות ולייעל את עבודת השירות".
אולם ,בבסיס המינוי עמד ויכוח חריף בין
ראש הממשלה לשר החוץ משה שרת :בישיבת
ממשלה טען שרת שתקציב מחלקת החקר
מצומצם ואינו מאפשר תפקוד מלא .מנגד סבר
בן-גוריון כי עצם קיום המחלקה הוא בזבוז
משאבים ,מאחר שאמ"ן ממלא תפקיד זה היטב.
בתחילת שנת  1957הגיש אביגור דו"ח מקיף,
ובו ניתוח מצב הקהילה .בראשית הדו"ח קבע
כי מצבה האסטרטגי של ישראל ,לרבות חוסר
יכולתה לקיים צבא סדיר גדול ,מחייב קיום
שירותי מודיעין מתקדמים .עוד ציין כי בשנים
האחרונות נעשתה קהילת המודיעין קיבוץ
ארגונים מסועף ,וכי נכון לשנת  1955הועסקו
בה כ 2,000-איש .אביגור מצא כי המנגנון
שאמור לתאם את עבודת הקהילה ,ועדת ראשי
השירותים ,משמש "פורום להחלפת דעות" ,וכי
ועדת המודיעין העליונה ממלאת תפקיד חלקי
בלבד בניהול הקהילה .הוא הצביע על "יחסים
שאינם גלויי לב בין ראשי הקהילה שעלולים
לגרום לתקלות" ,והדגיש כי עבודת המודיעין
מתנהלת לפי כללי מידור נוקשים ,הנובעים
משיקולי יוקרה ומאבקי כוח בין-ארגוניים.
במצב זה רק לראש הממשלה גישה לכל
הידיעות ,והוא משמש כביכול "מתאם שירותי
המודיעין" .בראייתו ,הפער המרכזי בתפקוד
הקהילה הוא שהמוסד המרכזי לביון אינו ממלא
את תפקידו ,משום שזהו גוף חסר סמכויות,
שלא מגיע לידיו כל המידע הרלוונטי.
בראש המלצותיו של אביגור עמדה הקמה
מחדש של המוסד המרכזי לביון ,ותפקידו יהיה
ניהול קהילת המודיעין .המוסד יהיה מסגרת גג
מרכזית לקהילה ,לתיאום פעולותיה ולפיקוח
עליהן ,ויהיה בעל סמכות הכרעה .עוד תפקידים
למוסד המרכזי לביון ,לפי דו"ח אביגור:
קביעת הגדרות מדויקות לתחומי אחריות
בין השירותים ,מניעת חפיפות ,ייזום פעולות
מודיעיניות והטלתן על גופי המודיעין ,שמירה
על איזון תקציבי השירותים ,ניהול מוסדות
ההדרכה הקהילתיים וביקורת על זרימת המידע
בין השירותים .אביגור מסר כי גם אם לכאורה
הוקם המוסד כמה שנים קודם לכן ,לדעתו הוא
לא היה קיים מעשית .עוד סבר כי זה יהיה צעד
ראשון בדרך לפתרון' :אין להניח שעם כינונו
תיפתרנה בקלות הבעיות הארגוניות ,ואולם הוא
המפתח לפתרון הבעיות'.
אביגור לא מצא כפילויות של ממש בקהילה.
הוא הסכים עם הצעת בן-גוריון לאחד את
גופי המחקר של אמ"ן ומשרד החוץ ל"לשכה
מאוחדת למחקר" ,אך לא נענה לדרישת המוסד
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דו"ח אביגור ,אולם להבדיל מאביגור ,שהדגיש
דומה שגניזת הדו"ח היא עוד חיזוק
להערכה כי הראל היה בפועל האיש החזק את עניין המשאבים ואת החיסכון ,הציג ראש
בקהילת המודיעין ,והוא סיכל את ה"מזימה" אמ"ן נימוק מקצועי .לראייתו ,חיבור בין שני
(בראייתו) של ראש אמ"ן הרכבי ושל אביגור הגופים יביא ל"מיצוי המודיעין למדיניות".
להדיחו
במסמך ששלח לשרת החוץ כתב הרכבי" :הגעתי
למסקנה שטובת המדינה וטובת המוסדות
להעביר לשירותיו את היחידה המבצעית
מחייבת מציאת צורת הצמדה ביניהם" .בהמשך
והטכנולוגית .להמלצת אביגור לאחד את גופי
פורטו גם הצדדים הארגוניים והטכניים
החקר של אמ"ן ומשרד החוץ התנגד נחרצות שר הכרוכים במהלך .כך ,למשל ,הציע שאנשי
החוץ לשעבר משה שרת .כך הוא כתב ביומנו:
המחקר של משרד החוץ יעברו לתל אביב,
"בשום ואופן אין להסכים כי הריכוז יבוצע
וימצאו פתרונות טכניים שיבטיחו המשך קשר
לחוד,
במסגרת הצבא ...כל עוד קיים אמ"ן
עם מחלקות משרד החוץ בירושלים .למרות
לחוד,
החוץ
מוכרח להתקיים חקר של משרד
ההצעה ,רעיון האיחוד בין גופי המחקר לא קרם
רישום
על
המקפיד
יען חקר הוא מוסד ישר לב
עור וגידים.
העובדות ופירושן ללא כוונה תחילה ועמדה
נקוטה מראש ,בעוד אמ"ן לוקה במגמתיות
היחסים בין ראשי הקהילה באותן שנים
לחזק
מובהקת וטורח להסתייע בעובדות כדי
היו מתוחים מאוד .דו"ח אביגור חשף צוהר
ולהוכיח את גרסתו המדינית".
ליחסים הטעונים האלה ,משום שראשי
המחקר
גופי
את
דומה שהצעת אביגור לאחד
הקהילה התייחסו בכתב זה אל זה :ראש
זכתה
לא
החוץ
משרד
של המודיעין הצבאי ושל
אמ"ן הרכבי העלה טענות רבות ,וראש
בנסיבות
שינוי
שעיקרן
להיענות מכמה סיבות,
המוסד הראל פסל אותן אחת אחת
הפוליטיות .עם עזיבת שרת את משרד החוץ,
פחת במידה ניכרת המתח בין ראש הממשלה
איסר הראל סבר שאביגור ראה בעצמו מועמד
לשרת החוץ החדשה ,גולדה מאיר .ובהיעדר
לתפקיד ראש המוסד לביון ,אך דומה שמעמדו
מתיחות זו ,נעלמה אחת הסיבות המרכזיות
האיתן של איסר באותן שנים גדע אפשרות זו
לכינון ועדת אביגור ולהמלצה לאיחוד גופי
בִ ִאיבה ,ושלח את הדו"ח למרתפי ההיסטוריה.
המחקר.
חיזוק חלקי לטענת איסר אפשר למצוא בעדותו
היה
נכון
הרכבי,
יהושפט
אמ"ן,
ראש
בראיית
של אביגור עצמו ,שראש הממשלה הציע לו את
זה
שיפעלו
כך
הגופים
שני
את
מחדש
לארגן
התפקיד משמינה אותו לראש הוועדה .כמו כן
לצד זה ויגבשו הערכת מודיעין אינטגרטיבית.
במכתב שכתב ראש אמ"ן הרכבי לרמטכ"ל ,הוא
הרכבי המשיך לקדם את הנושא גם לאחר גניזת כותב שמשמעות אימוץ הדו"ח היא הדחה של
איסר" :אביגור מסביר מדוע מוסד זה [המרכזי
לביון] לא יכול היה למלא את תפקידו כראוי ...
הצעה שהוא מציג כראשונה היא למצוא איש
מחוץ לשירותים ולהעמיד בראש המוסד במקום
א.הלפרין [שמו הקודם של איסר הראל]".
דו"ח אביגור הוגש לבן-גוריון ולא יושם .אפשר
להעלות כמה השערות מדוע לא נענה ראש
הממשלה להמלצות המרחיקות לכת של יועצו.
ההשערה הראשונה נוגעת לפער בין כתב המינוי
המינורי לבין ההמלצות ,שמשמעותן שינוי מבני
ותפקודי של קהילת המודיעין ושינויים אישיים
בצמרתה .לא קדם לדו"ח הוועדה משבר,
והסיבות להקמתה היו בין השאר הוויכוח בין
בן-גוריון לשרת ,שהתפוגג עם עזיבת שרת .בן-
גוריון הוביל לעזיבת שרת את הממשלה ,משום
שסבר כי בהיותו שר חוץ לא יהיה אפשר לקדם
את הברית עם צרפת (זו הובילה למבצע קדש).
את שרת החליפה גולדה מאיר ,שלא היתה
משקל נגד לחשיבתו המדינית של בן-גוריון.
ההשערה השנייה נוגעת לאמירה זו של אביגור:
אהרון יריב
"המצב אולי נסבל בתקופה שבן-גוריון כיהן
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כראש ממשלה ושר ביטחון במקביל ,אך עלול
להפוך בלתי נסבל לכשזה יוחלף — במיוחד אם
שתי המשרות תופרדנה ותאוישנה בידי אנשים
שונים" .בן–גוריון לא תכנן באותה העת לעזוב
את תפקידו ,ולכן יכול להכיל את המורכבות של
התיאום הקהילתי ,הואיל והיה בפועל ממונה על
כל ראשי השירותים.
ההשערה השלישית נוגעת למעמדו האיתן של
איסר הראל ,שהדו"ח קרא עליו תיגר .דומה
שגניזת הדו"ח היא עוד חיזוק להערכה כי הראל
היה בפועל האיש החזק בקהילת המודיעין ,והוא
סיכל את ה"מזימה" (בראייתו) של ראש אמ"ן
הרכבי ושל אביגור להדיחו.
ההשערה הרביעית והאחרונה לגניזת הדו"ח
היא היעדר מתחים ומשברים חריפים בקהילה
המודיעינית .אמנם היו חילוקי דעות בין ראשי
הקהילה ,אך אלו לא פרצו לסביבה המדינית ולא
הביאו להכרה של משבר בקהילה המחייב שינוי,
בניגוד גמור למשבר החריף בקהילה כמה שנים
לאחר מכן.

היחסים בין ראשי הקהילה :הראל
נגד הרכבי

כאמור ,היחסים בין ראשי הקהילה באותן
שנים היו מתוחים מאוד .דו"ח אביגור חשף
צוהר ליחסים הטעונים האלה ,משום שראשי
הקהילה התייחסו בכתב זה אל זה :ראש אמ"ן
הרכבי העלה טענות רבות ,וראש המוסד הראל
פסל אותן אחת אחת .אשר ליחסי הגומלין
בין שני גופי הביון ,אמר ראש אמ"ן" :הרשות
הפכה למוסד זר לנו ,ברוחו ,בנהליו ובלתי מוכר
בעבודתו  ...הרשות הופכת לגוף המקיים פעילות
ביונית לשם עצמה" .ועוד אמר" :אין לראש
אמ"ן כיום כל השפעה [על עבודת הרשות],
אחריות אמ"ן למודיעין עבור צה"ל בלי אפשרות
השפעה על פעולת הרשות היא לא במעט
פלסטר"' .הראל השיב' :האשם ביחסים הלא
טובים הוא באמ"ן .רוח לא טובה שוררת באמ"ן
 ...ביכולת מפקדיו לתקן זאת  ...ינסו הם לשנות
את יחסם".
הרכבי סבר כי המוסד אינו עושה די לטובת
העניין של המודיעין הצבאי במידע על אודות
צבאות ערב" :חייבת העבודה למען הביטחון
הצבאי להיות מוצבת בראש דאגותיה של
הרשות" .ביטוי לכך היה ,למשל ,היעדר התרעה
של המוסד על אודות "העסקה הצ'כית" -
עסקת נשק גדולה במיוחד שפורסמה בסתיו
 1955בין ברית המועצות למצרים .זו שינתה
את מאזן הכוחות האזורי ,והיתה בין האירועים
האסטרטגיים שהובילו למלחמת סיני .הכול
לצד השאיפה המשותפת לישראל ,לצרפת
ולבריטניה להפיל את נשיא מצרים גמאל

"קודמי בתפקיד ,האלוף חיים הרצוג,
סיפר לי כי הוא לא מסוגל לעבוד
בשיתוף פעולה עם הראל והביא לי
דוגמאות רבות לכך .הרצוג הצביע על
כפילויות רבות המתרחשות בשטח ,על
מאבקי יוקרה ועל בחישות מיותרות"
עבד אל נאצר; והשאיפות ההתקפיות שרווחו
בצה"ל לכבוש את סיני ולפתור בכך את הבעיות
הבוערות מול מצרים  -חופש השיט ובעיית
ההסתננויות מהגבול .על כך השיב איסר
ששירותי מודיעין גדולים ומנוסים הופתעו
מהעסקה" :הדעה המקובלת היא שהעסקה
באה כאימפרוביזציה בלתי צפויה מראש מצד
השליט המצרי ,כיצד אפשר לדרוש מהרשות
כי תדע למפרע מה שייתכן ואף לא היה ידוע
לצמרת מצרית עצמה?" .על כל פנים ,הוא דחה
את טענתו של הרכבי כאילו הרשות אינה עושה
די כדי לתת מענה למשימות הביטחוניות ,ואמר
כי ראש אמ"ן אינו מבין את המגבלות ואת
האילוצים העומדים בפני הרשות.
טענה נוספת של הרכבי היתה כי אמ"ן אינו
מעורב בעיצוב מדיניות הרשות ,וכי קצין אמ"ן
שתפקידו לתאם בין הגופים נותר חסר עבודה
והשפעה .על כך השיב איסר כי אמ"ן משפיע
על מדיניות הרשות ,אך מעוניין להתערב גם
בסוגיות מבצעיות ,ולכך התנגד ראש המוסד
נחרצות" :מדיניות לחוד ומבצעים לחוד" .עוד
טען ראש אמ"ן כי בידי הרשות מידע מודיעיני
שאינו מועבר למודיעין הצבאי .איסר דחה גם
יהושפט הרכבי

טענה זו מכול וכול ,ואמר כי העברת החומר בין
הרשות לאמ"ן הדדית לחלוטין.
גם הקשרים החשאיים עם הביון הצרפתי ערב
מלחמת סיני יצרו מתח ביחסים בין אמ"ן
למוסד .את היחסים עיצב סגן שר הביטחון
שמעון פרס ,וכך התאפשר לאמ"ן להשתלב בהם
מראשיתם ,בין השאר כדי לעקוף את משרד
החוץ בראשות שרת ,שהיה צפוי להתנגד לברית
החשאית עם צרפת .הדבר היה לצנינים בעיני
הראל ,שתבע להעביר את הקשרים החשאיים
למוסד .כצעד של פשרה הסכים הרכבי לעדכן
את המוסד על המגעים .הרכבי נדרש גם לפתרון
ארגוני להסדרת היחסים ,והציע שבראש הרשות
יעמוד איש אמ"ן .איסר דחה גם הצעה זו על
הסף" :כמנהל המוסד לא אסכים שיכפו עלי
מועמד שאינו לרוחי".
מערכת היחסים הגרועה שררה גם בין הראל
לבין ראשי אמ"ן האחרים :בנימין גיבלי ,חיים
הרצוג ומאיר עמית .כך למשל ,כתב הרצוג
במכתב לרמטכ"ל בתום שירותו" :הבעיה
היסודית בקהילת המודיעין היא היעדר פיקוח
וחסר הגדרה ...המצב לקוי ומחייב בדיקה
יסודית ...חיוני ביותר לביטחון המדינה שהנושא
בכללותו יהיה תחת פיקוח שוטף ומתמיד בדרג
שרים ...סוף סוף המדובר בקו ההגנה הראשון
של המדינה".
הרצוג אף הטיל ספק בבכירותו של איסר ובשלל
תפקידיו" :ראש המוסד ,המכונה ראש המוסד
לתפקידים מיוחדים  ...לא ברור לי עד היום
מה המינוי הרשמי שלו" .עוד הדגיש הרצוג
כי בשל חוסר התיאום בין שירותי המודיעין
בנוגע לקשרים עם מדינות ברית הפריפריה,
ובראשן איראן ,נגרם נזק לתדמיתה של ישראל
ולאינטרסים שלה .בין ההסברים שנתן הרצוג
להיעדר התיאום בין זרועות המודיעין היה
שיתוקה של ור"ש ,שכמעט לא פעלה .בהמשך
לדברים אלה כתב מאיר עמית בספרו כך" :בין
הירושות הלא נחמדות שנחלתי בעת בואי
לאמ"ן ,היתה מערכת יחסים מעורערת עם
המוסד ועם שירות הבטחון הכללי .שני גופים
אלה נוהלו בידי אדם אחד — איסר הראל.
קודמי בתפקיד ,האלוף חיים הרצוג ,סיפר לי כי
הוא לא מסוגל לעבוד בשיתוף פעולה עם הראל
והביא לי דוגמאות רבות לכך .הרצוג הצביע על
כפילויות רבות המתרחשות בשטח ,על מאבקי
יוקרה ועל בחישות מיותרות".
בביוגרפיה של עמית מתואר כיצד ניסה ,בהיותו
ראש אמ"ן ,לפתח יחסי עבודה תקינים עם
הראל ,אך נענה בהתנשאות ובהבטחות לפעול
בשיתוף פעולה ,שלא כובדו .בעדות לפני ועדת
ידין-שרף הדגים עמית את חוסר האמון ואת
היעדר השקיפות ששררו בין אמ"ן למוסד
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מודיעיון בראשית שנות ה 60-באומרו שבאמ"ן לא היה "השיקולים בבסיס התכנית היו "להפסיק
מבט לעומק ידוע על הקמת יחידה מבצעית במוסד עד שמוּנה להתבסס על תיווך ורצון טוב שאפיינו את
ה מ ו ד י ע י ן הוא לתפקיד ראש המוסד.
היחסים בין אמ"ן והמוסד עד אז ,לנצל
בסיכומו של דבר ,הרושם העולה מהדברים
אמצעים באופן מיטבי ויעיל יותר ולבטל
הוא כי ארגוני המודיעין בישראל בשנות ה50-
כפילויות רבות בין הארגונים"
תפקדו חלקית בלבד כמערכת ארגונית בעלת
מרכז ניהול דומיננטי ולפי מדיניות משותפת.
הם שימשו בעיקר קהילה מודיעינית מקצועית.
חילוקי הדעות והמתחים האישיים והארגוניים
הביאו להיעדר תפקוד של מנגנוני הניהול
הקהילתיים (ור"ש כמעט לא התכנסה) ,אף
שהיו כמה מיזמים קהילתיים ,כגון בית הספר
הגבוה למודיעין וּועדות משותפות שונות .מלבד
היחסים האישיים העכורים ,דומה ששורש
המחלוקת בקהילה היה היעדר הסכמה בנוגע
למהות יחסי הגומלין בין המוסד לאמ"ן.
איסר הראל ראה בעצמו הממונה על קהילת
המודיעין ,ולעומתו דחו ראשי אמ"ן הגדרה זו,
וראו באמ"ן הגורם המכווין את פעולת גופי
האיסוף והמבצעים ,ובכלל זה המוסד .הרכבי
סבר כי אמ"ן הוא האחראי להביא מודיעין לפני
הקברניטים ,והוא הגוף אשר אמור להכווין את
פעולת ה"רשות" שהיא גוף ביצועי ותו לו .כמו גם
חיים הרצוג שהגדיר את אמ"ן כ"מעריך לאומי".

קהילת המודיעין בשנות ה :60-הראל
הלך והחל עידן חדש

המתח בקהילת המודיעין גבר בראשית שנות
ה ,60-והגיע לשיאו סביב פרשת המדענים
הגרמנים במצרים .ההערכה כי מדענים גרמנים
מסייעים למצרים בפיתוח טילים עמדה בלב
מחלוקת חריפה בין גורמי המודיעין .מצד
אחד המוסד ,והראל בראשו ,סבר כי מדובר
באיום קריטי המתהווה מדרום .מצד אחר
אמ"ן ,ובראשו עמית ,לא קיבל זאת .מלבד זאת
עמדה על הפרק גם מחלוקת מדינית .בן-גוריון
חידש באותן שנים את היחסים עם גרמניה.
הוא לא היה מעוניין לסכן את ההתקרבות
בין שתי המדינות ,והצהיר כי אינו מקבל את
ההערכה שלפיה קיימת סכנה ממשית מהטילים
המפותחים במצרים בסיוע גרמניה.
לעומתו הראל המשיך לראות בגרמניה אויב.
הוא לא הסכים לשנות את הערכתו רק משום
שלא תאמה את עמדתו המדינית של ראש
הממשלה ,והאשים את אמ"ן שהוא מתאים
את הערכתו לדרישת בן-גוריון .לעומת זאת
אמ"ן סבר כי אין מדובר באיום כה חמור ,ובכך
זכה לאהדת בן-גוריון .עוד מרכיב במתיחות
הקהילתית היה טענות אמ"ן כי המוסד עוסק
בעניינים שאינם ביטחון ,כגון ציד נאצים או
פרשת חטיפת הילד יוס'לה שוחמכר לארה"ב.
בעקבות חילוקי הדעות בקשר לפרשת
32

המדענים ,נוצר סדק ביחסי האמון בין ראש
הממשלה לראש המוסד .הראל התפטר
מתפקידו ,ובן-גוריון מינה את מאיר עמית
לממלא מקום ראש המוסד ,בד בבד עם ֶהמשך
תפקודו כראש אמ"ן .עם לכתו של הראל החל
עידן חדש ביחסים בתוך הקהילה.
למרות התפטרותו של ראש המוסד ,החליט בן-
גוריון להקים ועדה לבחינת קהילת המודיעין,
משום שהטענות שעלו בשיח הביטחוני חייבו
בירור ,והציבו סימן שאלה לגבי מבנה הקהילה
ועל תפקודה .בראש הוועדה עמדו הרמטכ"ל
לשעבר יגאל ידין ומזכיר הממשלה זאב שרף.
לפי כתב מינויה ,הוועדה נדרשה לבדוק אם יש
כפילויות בקהילת המודיעין ,אם יש פעולות
של המוסד שאינן קשורות לביטחון (בהמשך
לטענות אמ"ן) ,אם נכון למזג את השירותים
לרשות אחת ,אם להכפיף את השב"כ למשרד
הביטחון ואם להותיר את המחקר במשרד
החוץ .בתקופת עבודתה של הוועדה התפטר גם
בן-גוריון מתפקידו כראש ממשלה ושר ביטחון
בעקבות "פרשת לבון" ,ודו"ח הוועדה הוגש
ב 31-ביולי  1963למחליפו לוי אשכול .כנספח
לדו"ח צורפו עדויות ראשי הקהילה ומערכת
הביטחון שניתנו לוועדה .עם העדים נמנים סגן
דוד בן גוריון
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שר הביטחון שמעון פרס ,הרמטכ"ל צבי צור ,סגן
הרמטכ"ל יצחק רבין ,ראש אמ"ן וממלא מקום
ראש המוסד עמית ,סגן ראש אמ"ן אהרן יריב,
מנהל נתיב שאול אביגור ,ראש השב"כ עמוס
מנור ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה טדי קולק
ומנהל מחלקת החקר במשרד החוץ אברהם
קדרון .איסר הראל לא העיד בפני חברי הוועדה.

הוועדה לבדיקת קהילת המודיעין:
מבחן המעשה

המלצות ועדת ידין-שרף ,עסקו בכמה רבדים,
הראשון נגע לניהול הקהילה .הוועדה המליצה,
כמו אביגור ,על מינוי יועץ בנושא מודיעין לראש
הממשלה ,והורתה על הצורך הדחוף בחידוש
ובמיסוד דיוני ור"ש.
הרובד השני נגע למבנה הארגוני של הקהילה.
הוועדה לא קיבלה את הצעת מאיר עמית לאחד
את המוסד ואת אמ"ן לשירות מודיעין מרכזי.
היא נמנעה מלקבל את טענות אמ"ן כי יש צורך
בהקמת שירות מודיעין נוסף שיטפל בנושאים
שאינם ביטחוניים ,והמליצה להוציא את השב"כ
ממשרד הביטחון ולהעבירו למשרד ראש
הממשלה.
הרובד השלישי נגע לתפקוד הפנימי של
הקהילה .כאן המליצה הוועדה על העברת
היחידה המבצעית שפעלה באמ"ן למוסד .מנגד,
היא ביכרה להשאיר בעינו את הביזור בתחום
המחקר בקהילה בין אמ"ן למשרד החוץ ,ולשמר
כך מידה של ריבוי דעות וגישות במחקר .בנוגע
להמלצה למנות יועץ מיוחד לראש הממשלה
בנושאי המודיעין ,קבעה הוועדה כך:
"תפקידו של היועץ לסייע בידי הממשלה לעקוב
אחר הפעולות המבוצעות והמתוכננות על ידי
השירותים החשאיים השונים .היועץ ישתתף
באופן קבוע בוור"ש ובפגישות ראש הממשלה
עם ראשי השירותים ,הוא רשאי לדרוש מידע
מכל שירות ,לבדוק דרכי פעולתו של כל שירות
וכן לבחון הערכות המוגשות לראש הממשלה".
אם כן ,נראה כי שלא כאביגור ,שראה בראש
המוסד לביון גורם מנהל בלבד ,הרחיבה ועדת
ידין-שרף את סמכויותיו ,וביקשה שיעסוק גם
בהערכות המודיעין.

המלצות הוועדה לבדיקת קהילת
המודיעין במבחן המעשה

בדו"ח ועדת אגרנט נמסר כי דו"ח ידין-שרף לא
זכה לעיון ולדיון רציניים ,כי הדיון בוועדת החוץ
והביטחון של הכנסת לא היה מעמיק ,ונערך
מבלי שחולק הדו"ח לחברי הוועדה .אולם אם
נביט בשינויים בקהילת המודיעין שחלו לפי
המלצות הדו"ח ,שתוארו לעיל ,נראה כי מרבית
ההמלצות אומצו ויושמו( .ראו טבלה).



מינויו של הראל ליועץ ראש
הממשלה למודיעין  -והתפטרותו

לאחר שעזב איסר הראל את תפקיד ראש
המוסד הוא פעל לטיהור שמו .הוא הצליח
להביא להחלטת ממשלה שקבעה כי נדרש
להמשיך להיאבק במדענים הגרמנים והביעה
הערכה להראל ולפועלו רב-השנים .בו בזמן
המשיך הראל ללחוץ על שרים בממשלה לחזור
לזירה הביטחונית-מודיעינית ,ורתם לשם כך את
משה דיין ,יגאל אלון ,זלמן ארן וגולדה מאיר.
בסופו של דבר נשאו לחציו פרי ,והוא מוּנה
לתפקיד יועץ ראש הממשלה לענייני ביטחון,
מודיעין ושירותים חשאיים ,כשנתיים לאחר
שהמליצה ועדת ידין-שרף על קיום התפקיד.
בין ההסברים למינוי הראל לתפקיד ראוי לציין
את עדותו של ישראל ליאור ,המזכיר הצבאי של
אשכול" :אני מאמין שבאיזה שהוא מקום ראה
אשכול במינוי איסר מעין נקמה פרטית קטנה
משלו בבן-גוריון" .מאיר עמית ניסה להתנגד
למינוי ,ואמר לפני אשכול כי יועץ בכלל ,ובייחוד
כזה שיצר הנקמנות בוער בעצמותיו ,יהיה מקור
חיכוך ויפריע לעבודה .ייתכן כי התנגדותו זו
של עמית עיכבה את המינוי ,אך היא לא יכלה
למנוע אותו .עמית אף איים להתפטר בעקבות
מינוי הראל לתפקיד ,אך נמנע מכך ,לבקשתו של
אשכול.
במשך כמה חודשים החריפו היחסים בין
השניים ,וישיבות העבודה ביניהם ,בראשות
ראש הממשלה ,היו מתוחות מאוד .כך ,למשל,

האשים הראל את עמית במעורבות בהתנקשות
הביון הצרפתי בפעיל האופוזיציה המרוקאי
מהדי בן ברכה ,הגם שהמוסד הקפיד שלא
להיות מעורב במישרין במעשה ,אלא בהעברת
מודיעין בלבד .בעת ששהה עמית בחוץ לארץ,
אשכול נפגש עם ראשי יחידות במוסד כדי לברר
את תפקודו כראש הארגון .עמית איים שוב
להתפטר ,אך אשכול מנע זאת.
חודשים אחדים לאחר מכן איים עמית
בהתפטרות בשלישית ,ואף העביר מכתב
התפטרות למזכירו הצבאי של אשכול ,אולם
באותה העת כבר סר חינו של הראל בעיני
אשכול .הוא הפסיק להזמין אותו לדיונים
ורוקן את תפקידו מתוכן .הראל החליט אפוא
להתפטר בטענה שלא קיבל סמכויות של ממש.
בריאיון שנערך עמו שנים אחדות לפני שהלך
לעולמו ,סיפק עמית עוד הסבר להתפטרות
הראל :עמית סיפר שאיים על הראל כי יחשוף
את מעורבותו בפרשת ברן  -הסתרת מותו של
קצין חיל האוויר אלכסנדר ישראל ,שנחשד
בריגול ונחטף מאירופה בשנת  .1954הקצין
הורדם במטוס ,מת בדרך והושלך מהמטוס לים.

ההצעה לאחד את אמ"ן והמוסד:
הרמטכ"ל מסתייג

אף שוועדת ידין-שרף לא קיבלה את הצעתו
של מאיר עמית לשינוי מבני בקהילת המודיעין,
ראוי לייחד לה מקום ,משום שזוהי הפעם

ההמלצה
מינוי יועץ מיוחד לראש הממשלה בנושא מודיעין ופעילות חשאית.

היחידה שהוגשה הצעה סדורה ומעמיקה
לבחינת שינוי מבני כולל בקהילת המודיעין
הישראלית .סעיף זה התבסס על הצעתו
הכתובה של עמית שהוגשה לוועדה .המסמך
שהציג עמית בפני חברי הוועדה נועד "לבחון את
מבנה קהילית המודיעין הישראלית ,ובמיוחד
את חלוקת הפונקציות בין 'המוסד' לבין אגף
המודיעין במטה הכללי  ...וכן להציע שינויים
במבנה ובחלוקת התפקידים".
במסמך מוצגים העקרונות הבסיסיים שלפיהם
מוסדרים ארגוני מודיעין בכלל ,ומובאת סקירה
של קהילות המודיעין בארה"ב ובכמה מארצות
אירופה .לאחר סקירת התנאים הייחודיים
של מדינת ישראל מועלים במסמך הליקויים
העיקריים שבקהילת המודיעין הישראלית .הצד
השווה לכולם הוא פיצול ,כפילות והיעדר הכְ וְ ונה
מרכזית.
תכניתו של עמית להקמת שירות מודיעין מרכזי
התבססה על העיקרון כי יש להוציא מאמ"ן
ומהמוסד גורמים שאינם עוסקים במודיעין,
ולצרף ולאחד לגוף אחד את כל הגורמים
העוסקים במודיעין "נקי" ,כלשונו .גוף זה היה
אמור לכלול את כל גורמי המחקר ,וכן איחוד
של גורמי האיסוף ,של היחידות המבצעיות
החשאיות ,של קשרי החוץ ושל המודיעין הטכני.
נושאים שאינם "מודיעין נקי" ,כהגדרתו ,יועברו
לגופים אחרים —שירות הביטחון יוכפף לראש
הממשלה; העלייה מצפון אפריקה ,הארגונים
העוסקים ברדיפה אחר נאצים וההתגוננות של
יהודים  -להעביר ל'מוסד של אביגור" (דהיינו

האם בוצעה?
איסר הראל מוּנה לאחר כשנתיים לתפקיד זה ושימש בו חודשים מספר .הוא
השתתף בישיבות ור"ש ,ואשכול אף מינה אותו לבחון נושאים מסוימים ,כגון
תיאום היחסים עם מדינות באסיה.

ור"ש חידשה את פעולתה ,אולם דומה שלא המלצות הוועדה הביאו לשינוי זה,
הקמת ועדה פעילה של ראשי השירותים
אלא חילופי האישים בראשות הקהילה תרמו לכך יותר מכל.
המלצה זו לא התקבלה ,ומאיר עמית עמד בראש ור"ש.
יו"ר ור"ש יהיה אחד מראשי השירותים ,בתורנות ביניהם.
בוצע.
הכפפת השב"כ לראש הממשלה.
השארת המוסד כפי שהוא ושינוי שמו ("המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים") ,שם המוסד שוּנה.
תוך הכוונת ייעודו למודיעין ופעולות חשאיות הקשורות באויב והכפפתו לראש
הממשלה.
העברת היחידה המבצעית מאמ"ן למוסד.
חיזוק מחלקת החקר במשרד החוץ ,כך שייווצר איזון מסוים בין ההערכות
הביטחוניות להערכות המדיניות.
נספח לדו"ח — הצעת מאיר עמית לאיחוד המוסד ואמ"ן ("שירות מודיעין
מרכזי").

בוצע בסוף  .1963לפי עדות הרמטכ"ל צבי צור ,ההחלטה על העברת היחידה
המבצעית למוסד התקבלה לפני עבודת הוועדה.
זו אחת הפעמים הראשונות שעולה בשיח הלאומי המודיעיני רעיון הפלורליזם.
הדבר משקף שינוי בנוגע לדו"ח אביגור ,שהציע לאחד בין גופי המחקר של אמ"ן
ושל משרד החוץ .ייתכן שהרקע לשינוי היה הוויכוח החריף בין אמ"ן למוסד
בשאלת המדענים הגרמנים במצרים.
הוועדה החליטה לדחות את הצעתו הראשונית של עמית לאיחוד אמ"ן והמוסד,
וצירפה אותה כמו שהיא ,בלי לדון בה.
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מודיעיון

מבט לעומק
המודיעין

"נתיב"); ואת הצנזורה ודובר צה"ל להכפיף
ללשכת הרמטכ"ל או לשר הביטחון.
נושאים אחרים ,ובהם גורמי ביטחון שדה וענף
קרבי ,יש לשקול אם לצרפם לגוף המאוחד.
השיקולים בבסיס התכנית היו "להפסיק
להתבסס על תיווך ורצון טוב שאפיינו את
היחסים בין אמ"ן והמוסד עד אז ,לנצל
אמצעים באופן מיטבי ויעיל יותר ולבטל
כפילויות רבות בין הארגונים" .עמית העלה
עוד טענה" :תהליך המודיעין הינו מעגל סגור
(איסוף–מחקר–איסוף) ולא ייתכן שיהיה גוף
מחקרי מנותק מגורמי האיסוף" .באותן שנים
לא היה במוסד גוף מחקר של ממש ,ומכאן
ההצעה לחבר בין גוף המחקר של אמ"ן (שהיה
הגוף המרכזי) בישראל ובין יחידות האיסוף של
המוסד במעטה של ארגון אחד ,וכך להתמודד
עם הנתק שאפיין את היחסים בין שני
הארגונים בעשור הקודם.
עוד הדגיש עמית כי ההצעה תביא לביטול
מגמות של תחרות ,קנאה וניסיון לחפות על
כישלונות ,שרווחו באותן שנים .בראייתו של
עמית ,הצעתו תיצור סמכות אחת שתקבע סדר
עדיפויות (סמכות הכרעה) .בראייתו של עמית,
שאלת כפיפות ראש שירות המודיעין צפויה
להיות המגבלה העיקרית של התכנית ,אך
אפשר להתגבר עליה" :למי יהיה כפוף שירות
המודיעין? נעלה מכל ספק כי אין הרמטכ"ל
יכול לוותר על מכשיר זה ,שהוא חיוני בידיו.
מאידך ,קשריו של 'שירות המודיעין' עם
ראש הממשלה ,משרד החוץ וכו' ,מחייבים
קשר ישיר למוסדות אלה .כל נושא המודיעין
הממלכתי אין לו הכרה בכפיפות לרמטכ"ל
 ...בעיית הכפיפות היא לכן מסובכת ,אך כאן
עלינו לבחור ברע במיעוטו".
לפיכך ,עמית הציע לפתור בעיה זו באמצעות
כפיפות כפולה של ראש השירות המודיעיני:
א .לראש הממשלה  -בכל הנושאים ובעיקר
בכלליים.
ב .לרמטכ"ל  -בנושאים הצבאיים .ייתכן
בהחלט כי ראש השירות או סגנו יהיה חבר
המטה הכללי ובו בזמן יהיה כפוף ישירות
וזה בנושאים שאינם צבאיים טהורים
(לראש הממשלה).
לחיזוק דבריו הציג עמית את איטליה ,דנמרק
ונורבגיה כמדינות שבהן מבנה דומה .עמית אף
הצביע על חשש שמא ייווצר ריכוז כוח רב מדי
בידי איש אחד .עם זה התמודד על ידי הוצאת
השב"כ ממשרד הביטחון ,בשונה מתקופתו של
הראל ,שחלש על שני הארגונים.
הרמטכ"ל צבי צור העיד לפני חברי הוועדה
שבעיית הכפילות מעיקה ,ולכן הציע להותיר
את מצב הקיים בקהילה כמות שהוא (להוציא
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את התחום המבצעי) .לפי הצעת הרמטכ"ל,
המחקר יישאר באחריות אמ"ן ,ותחום האיסוף
ימשיך לפעול בשני גופים בו בזמן (בשל
שימוש בשיטות שונות) .לעומת זאת ,בתחום
המבצעים ,שהוא הגדיר "קטסטרופה" ,נדרש
שינוי ארגוני-מבני ,אך הנושא נמצא ממילא
בטיפול ,ונכון לאחד את היחידות המבצעיות
בלי קשר להמלצת הוועדה.
בראיית הרמטכ"ל" ,ההצעה נראית מנקודת
מבט של רמ"ח איסוף ,אך יש בה חסרונות
רבים של שלטון" .החששות שהעלה נגעו
בעיקר לחוסר הבהירות העלול להיווצר בשל
הכפיפות הכפולה שהציע עמית ,וזאת בנוגע
לאופי הגוף החדש " -מה הגוף הזה? גוף
צבאי או לא? מי ישרת בו?" .הוא סבר כי
מהבחינה הפרקטית ,עלולים להיות פגיעה
וחוסר בהירות בעבודה השוטפת בצה"ל:
"האם הרמטכ"ל יהיה רשאי לקרוא אליו רמ"ד
מהגוף ולשאול אותו על נושא מסוים?" .מלבד
זה תמה הרמטכ"ל "האם טוב שאיש צבא
שכפוף לרמטכ"ל ילך אחרי שקיבל פקודה
לדווח ולערער בפני שר הביטחון בניגוד לדעת
הרמטכ"ל?".
סוגיה אחרונה שעמית וצור היו חלוקים
בה היא זהות העומד בראש הגוף החדש.
עמית הציע שבראש השירות המרכזי יעמוד
איש צבא .מנגד סבר הרמטכ"ל כי יש יתרון
לאנשים בעלי רקע אזרחי בהובלת הביון
והמודיעין" :זה לא נכון שכן אנחנו אנשי הצבא
מוגבלים ...הצבא הולך להיות טכני ,לתפקיד
כזה מתאימים אנשים בעלי רקע אזרחי".
בשל התנגדותו הנחרצת של הרמטכ"ל ,חזר
בו עמית מהצעתו לאיחוד אמ"ן והמוסד.
בעדות שנתן בוועדה הוא הצביע על הבעיות
במימושה ,בהן ההבדל בין אופי הפעולה בצבא
במסגרות קשיחות ונוכח נהלים ברורים,
לבין אופן הפעולה של גוף חשאי ,ואת הקושי
שייווצר לראש השירות ,שעליו להסתיר דברים
ממפקדו הרמטכ"ל .לכן הוא הציע בסופו
של דבר להותיר על כנו את הסטטוס קוו בין
הארגונים.

סיכום :מקור השראה

לאחר לכתו של הראל ,תפקדה במשך שנה קהילת
המודיעין בהנהגתו של עמית כראש אמ"ן וכראש
המוסד .עם מינויו של אהרן יריב  -שהגדירו
מאיר עמית בריאיון "חבר טוב"  -לראש
אמ"ן ,נמשכו היחסים הטובים בתוך הקהילה.
בשנים הבאות צפויה היתה קהילת המודיעין
לחוות תקופה של הרמוניה ,בניגוד גמור
ליחסים הרעועים והמתוחים שאפיינו את
העשור הקודם .השינוי באופייה ובתפקודה של
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הקהילה בא לידי ביטוי ברובד הניהול ,כלומר
בהפיכת ור"ש למנגנון הניהול של הקהילה,
ובגיבוש דפוסים ותהליכי עבודה משותפים בין
הארגונים.
אחד הגורמים שתרמו ,כנראה ,לשינוי ביחסים
בין אמ"ן למוסד ,היה לא רק מינוי עמית ,אלא
גם תרבות ארגונית של פתיחות ,שהביא עמו
מאמ"ן  -הנהגת קבוצות חשיבה ועבודת צוות,
כמה מהן בתוך המוסד ואחרות משותפות עם
אמ"ן .עוד נוהג שהעביר עמית מאמ"ן למוסד
היה "יום חשבון נפש" ,שנערך מפעם לפעם,
ויוחד לבחינה מעמיקה של סוגיות שעל הפרק
תוך כדי פתיחות לשמוע ולהשמיע דעות
שונות.
ביטוי טכני לשיפור ביחסים ניכר במכתב
שהעביר ראש מחלקת איסוף באמ"ן אלי
זעירא לעמית ,ובו כתב" :האינדיקציה
ל'מהפכה' ביחסים המתחוללים בקהילת
המודיעין מתבטאת בצורה טכנית בעובדה
שקיים פעם ראשונה קשר אינטרקום בין
ראש המוסד לראש אמ"ן" .בריאיון שנערך
עם עמית זמן קצר לפני מותו הוא הסביר
את השיפור שחל ביחסים בין אמ"ן למוסד
בתקופתו" :הבעיה בין הארגונים היתה
אנושית ולא ארגונית .מה שנדרש מראשי
הארגונים והתקיים במהלך שנות ה 60-היה
לא לפחד להעביר זה לזה חומרים" .הוא ציין כי
תקופת הפריחה ביחסים היא "בזכות היחסים
החבריים" שלו עם אהרן יריב.
שנות ה 50-עמדו בצל דמותו של איסר הראל,
ואופיינו במשברים תכופים וביחסים עכורים.
בשנות ה 60-עמדה רוחו של מאיר עמית,
שביטא גישה חדשה ,והביא לקהילה דינמית
ומשתפת .רובדי שיתוף הפעולה באו לידי
ביטוי בקשר הטוב והחברי בין ראשי הארגונים
ובמסד ארגוני נרחב ,שיצר מרחב קהילתי בעל
משמעות ארגונית תפיסתית ומעשית .דומה
שגם ממרחק של  50שנה בערך ,ניתן ללמוד
מתקופה קצרה זו ,שבה התנהלה קהילת
המודיעין הישראלית באווירה של פתיחות
ושיתוף .היא בהחלט יכולה לשמש מקור
השראה לתפקוד קהילתי הרמוני כיום .
את ההערות המלאות למאמר ניתן למצוא
בעותק הדיגיטלי של מבט מל"ם ,באתר המל"ם

הערות

 1מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת 'עיונים
בתקומת ישראל' של מכון בן-גוריון למורשת ישראל
והציונות ,שדה בוקר ,דצמבר .2013
 2המחבר מבקש להודות לד"ר שי הרשקוביץ על
תרומתו הרבה לכתיבת המאמר ,וכן לד"ר זאב אלרון
על הערותיו המועילות.



זהב
עצות
3
מנסיונו של חוקר מודיעין
כמי שעסק מספר עשרות שנים במחקר מודיעיני בשני שירותים ,חשבתי
לאחרונה כי מן הראוי למסור חוויות ועצות מניסיוני .יתכן שמה שאני
מעלה על הנייר עתה מיושם כבר ,ייתכן שהטעויות שנעשו אז תוקנו ,ולכך
תקוותי .עם זאת ,אני סבור שעצות אלה יהוו תזכורת לחוקרים המתחילים
וסיוע לראשי המחקר.
אלברט סודאי | קצין החקר מדיני של אגף המודיעין .שימש כראש המדור המדיני בענף 6
(מצרים) במלחמת יום הכיפורים ,שהיה בין המתריעים על פרוץ המלחמה

עצה ראשונה :בקיאות מעל לכל

עצתי החשובה ביותר ,שלדעתי חובה ליישמה
תמיד ,היא שכל חוקר יהיה בקיא לחלוטין
בנושא מחקרו  -המדינה ,ההיסטוריה שלה,
שפתה ועגתה .כראש צוות מחקר טרחתי תמיד
לקבל תחת פיקודי רק קצינים וחיילים שיודעים
את השפה הערבית ברמה נאותה .על ראש צוות
המחקר לדעת את שפת נושאי מחקרו ברמה
גבוהה .זו תאפשר לחוקר לקרוא עיתונים מיעדי
התעניינותו ,ולגלוש בתוכם גם לנושאים חופפים
של חיי החברה במקום ,האווירה הכללית ,ואפילו
חיי התרבות .יחידת חצב ,העוסקת באיסוף
מודיעין ממקורות גלויים (אוסינט) ,מטפלת
בנושאים הצבאיים והמדיניים הבולטים .לרוב
היא מתעלמת משאר הגורמים שמגבשים את
ראיית תושבי ארץ היעד ואת ענייני היומיום
שלהם ,המשפיעים על תחושות ההנהגה וייתכן
על שיקוליה.
כדי להמחיש את חשיבות הנושא ,אביא כאן
דוגמאות שנתקלתי בהן כראש המדור המדיני
המטפל במצרים:
א .עוד בתקופת נשיא מצרים גמאל עבד אל
נאצר ומלחמת ההתשה ,קראתי סיפור קצר
אלגורי של נגיב מחפוז הידוע בעתון "אל-
אהראם" ,הזכור לי בכותרת "יילוד הסבל".
בסיפור זיהיתי מעין דימוי אלגורי של
המצוקה במדינה בעת ההיא ,ואולי דרישה
לשינוי המצב והמדיניות .לכן הסיפור תורגם
והופץ בחטיבת המחקר ,עם הסבר בהתאם.
בדיעבד התברר שהסופר מחפוז תמך בצעדי
השלום של אנואר סאדאת.
ב .הקשר המצרי לאדמה והכרזותיו של סאדאת
שלא יוותר על אינץ' מאדמת מצרים .הדוגמה
שהמחישה לי את הקשר היתה ידיעה
עיתונאית על פשע בדרום מצרים ,שבוודאי

לא עניינה את חצב ולכן גם לא תורגמה
לצרכניה .זה היה סיפורה של משפחת
פלאחים ענפה מאוד .כשראש המשפחה
נפטר ,היה על היורשים להתחלק במגרש
של כמה פדאנים (פדאן  2,400 -מ"ר) .גודל
המשפחה והמגרש המצומצם הביאו לקרב
מקומי ול 16-הרוגים מבני המשפחה .סיפור
זה לא היה יחיד במינו ,אולי רק במספר
ההרוגים ,אך התקשר למוצאו של סאדאת
כפלאח ,בן כפר .לכן ראיתי בהמשך את
התחייבותו לשחרר כל שעל מסיני כשאיפתו
של הפלאח לקבל את אותו חלק של הפדאן
שירש מאביו או מקודמו.

עצתי החשובה ביותר ,שלדעתי חובה
ליישמה תמיד ,היא שכל חוקר יהיה
בקיא לחלוטין בנושא מחקרו  -המדינה,
ההיסטוריה שלה ,שפתה ועגתה .כראש
צוות מחקר טרחתי תמיד לקבל תחת
פיקודי רק קצינים וחיילים שיודעים את
השפה הערבית ברמה נאותה
ג .באביב  .1977נמסר בכמה ידיעות כי עיתונאי
מצרי ,קומוניסט לשעבר שנמנה עם קציני
ההפיכה ב ,1952-ניהל דו שיח עם ישראלי
באירופה .כמו כן שבועון "רוז אל-יוסף" שלח
כתב לישראל .בד בבד נאומים בפרלמנט
המצרי העלו טענות נגד סעודיה ,שלפיהן
היא אוגרת כסף רב בעוד מצרים משלמת
בדם .כל אלה היו בעיניי כסימנים – ניתן היה
להסיק שהם חלק מהכנת הקרקע לשלום,
מבלי לדעת על ההכנות לקראת שיחות דיין-
תוהאמי במרוקו בספטמבר באותה שנה.
מאותה השערה התחיל אגף המחקר במוסד
להפיץ נייר סדיר על סימני שלום במצרים,

שבתחילה התקבל בפקפוק באמ"ן.
ד .סאדאת הצליח להתגבר על האופוזיציה
הנאצריסטית באמצעות חיזוק שרידי
"האחים המוסלמים" באוניברסיטאות.
כך יצר הנשיא לעצמו ,בלי כוונה ודעת,
יסוד חתרני שהפך למוקד לצמיחת תנועות
פונדמנטליסטיות אחרות כמו אלתכפיר
ואל-הג'רה .במקביל התקיימו מאבקי
אסלאם גם בפיליפינים ,באפגניסטן
ובהודו-פקיסטן .מתמונה זו שוכנעה רשות
המוסד להקים מדור מיוחד לתנועות
פונדמנטליסטיות .אנשי המדור הרצו לגבי
התיאוריות מול שירותים בארץ וגורמי חוץ.
לדאבוני ,לא התייחסו כל השירותים בארץ
לחשיבות ידע השפה .רבים מראשי המחלקות,
הענפים והמדורים נבחרו בלי בקיאות אפילו
באותיות הערביות .אני הכרתי בזמנו מקבילים
בשירותים זרים שהיו בקיאים בשפות נושאי
מחקריהם לא פחות ממני .אינני מתאר לי
שראש היחידה הרוסית ב CIA-איננו יודע
רוסית ,או מי שמטפל בסין אינו מתמצא
בסינית .רק לאחרונה סיפר לי קצין  ,שעבד עמי
בעבר ,כי הממונה עלי במחלקה המצרית אמר
עליי לפני יום הכיפורים" ,אלברט חושב כמו
ערבוש"  -כנראה כדי להצדיק עמדתו בוויכוח
היומיומי על כוונות סאדאת לפני המלחמה.
אפשר כי עמדה מתנשאת זו היתה תולדה
של תחושת הכוח מאז מלחמת ששת הימים.
תחושה של זלזול בערבים ובנכונותם להסתכן.
הופתעתי מכך ולבטח נעלבתי ,אך למעשה
תמיד ניסיתי לנעול את נעלי היריב ולהעריך מה
הייתי עושה אילו הייתי במקומו לאור הנתונים
הקיימים.
באחד מכנסי ההלקאה עצמית של אמ"ן,
כשהאלוף אלי זעירא והפאנל התדיינו בלהט
האם "המקור החשוב" המצרי הוא סוכן כפול
או לא ,ציינתי כי הדבר אינו משנה מאומה.
זאת משום שאותו סוכן לא היה המקור היחיד
החשוב ,והתמונה הכללית מכל המקורות,
לרבות החומר הגלוי ,הצביעה על רצון וכוונה
מצרית לצאת למלחמה.
סאדאת דיבר על שנת ההכרעה ועל רצונו
לנטרל את חיל האוויר הישראלי; מנגד הוא
נואש מקבלת סיני בחזרה בשל התבטאויות
גולדה בפני שליח האו"ם גונאר יארינג כי "אנו
מוכנים לסגת אך לא לגבול הקודם" ,ודברי דיין
"טוב שרם א-שיח' בלי שלום מאשר שלום בלי
שרם א-שיח'".
התמונה הזו הותירה ברירה יחידה לסאדאת,
כמצרי וכפלאח גאה :לצאת למלחמה שתשנה
את הקיפאון שהיה .סאדאת שאף להגיע
לנטרול באמצעות הטעיה  -הצבת טילי קרקע-
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מודיעיון

מבט לעומק
המודיעין

אוויר מתקדמים בקו התעלה ורכישת טילי
קרקע-קרקע מסוג סקאד ,שבאותה תקופה
לא ידענו את מהותם הממשית .כשהעליתי את
ההשערות בפני הממונה עליי הוא זלזל באומרו,
"הטילים הם בסה"כ ארטילריה לטווח ארוך".

עצה שנייה :להאיר נקודות חשוכות

איש מחקר מנוסה שם לב לנושאים שאינם
מכוסים על ידי מערכת המחקר ,או שזוכים
לתשומת לב שולית ומועטה .בהקשר זה כבר
הזכרתי את המניעים להקמת מדור האסלאם
הפונדמנטליסטי .אך מעניין יותר הוא הנושא
הפלסטיני ,שהוזכר אך ורק בהקשר הבין-
ערבי ולא זכה למדור יחודי .בשנת ,1964
ישראל היתה ממוקדת ,בין השאר ,בפעילות
הערבית סביב פרשת הטיית מקורות הירדן,
לרבות הקמת מפקדה ערבית מאוחדת .שירתי
אז כראש המדור המדיני של סוריה ,לבנון
והנושאים הבין-ערביים .באותה שנה התקבלה
ידיעה על הקמתו של ארגון פלסטיני בשם
"תנועת שחרור פלסטין" .בראשי תיבות ערביות
חת"פ שמשמעו ,בין השאר ,מוות .הידיעה
כובדה מבחינתי בכתיבת נייר אינפורמטיבי על

תמיד ניסיתי לנעול את נעלי היריב ולהעריך
מה הייתי עושה אילו הייתי במקומו לאור
הנתונים הקיימים
התנועה ,מגמותיה וכוונותיה .בראשית 1965
בוצע פיגוע פח"ע הראשון בצפון ,ומיד זה נקשר
במוחי עם התנועה הנזכרת .גם על כך כתבתי
נייר שבעקבותיו זומנתי לרמטכ"ל דאז ,יצחק
רבין ,להסברים נוספים .לאחר מכן הופרד
הנושא הפלסטיני וזכה למעמד משלו .ברור
מדוגמאות של הפעילויות הפונדמנטליסטיות
והפלסטיניות ,כי איש המחקר לא יכול להיות
מוגבל מחשבתית אך ורק לתחום הספציפי
שעליו הוא מופקד .תכונה מחקרית זו עשויה
להיות חשובה גם בתחומים אחרים בעתיד.
בתפקידיי במחקר תמיד הייתי שונה ,מעין
נטע זר ,על היותי אזרח במסגרת צבאית .כיום
אני משוכנע כי באמ"ן היתה נטייה לזלזל
בהערכותיי משום שלא "הבינותי" ,לדעתם ,את
כובד וחשיבות הנושא הצבאי .רבים מהקצינים
חשבו שהערכותיי לא הביאו בחשבון את
המשקל הגדול של העוצמה והיכולת (מאזן
אסטרטגי) לעומת הרצון (שאיפות).

פסל בדמותו של נגיב מחפוז בקהיר.
סיפור אלגורי שפרסם סייע לזהות את
המצוקה במצרים בעת ההיא
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כמובן שאינני מסכים להנחה שכזו .ברור שראש
המדור המדיני חייב לגבש תמונה אסטרטגית,
שאחד ממרכיביה הוא בהכרח עוצמת האויב
ויכולתיו .כיום אני רואה בכך חלק ממסכת
דון-קישוטית ,שנלחמתי בטחנות קצינים שלא
האמינו להערכותיי .אני ממליץ שכל המדורים
המדיניים באמ"ן יאוישו באנשי צבא ,כדי למנוע
הישנות מצב כמו שלי ,כשכוניתי אלרמיסט.

חשוב שקצין המיועד למחקר יעבור קורס
ממושך להכשרתו .ידוע לי שקמ"ן קרבי עובר
קורסים מיוחדים ,אבל לא איש המחקר

עצה שלישית :קורס מקיף

איני יודע כיצד מתבצעת היום הכשרת קצין
מחקר ,וייתכן שדבריי כבר מיושמים .כמו כל
קצין חיילי ,חשוב שקצין המיועד למחקר יעבור
קורס ממושך להכשרתו .ידוע לי שקמ"ן קרבי
עובר קורסים מיוחדים ,אבל לא איש המחקר.
קורס המחקר שאני רואה בעיני רוחי כולל:
א .ידע השפה  -בעבר ניסה אמ"ן להרחיב את
לימוד השפה הערבית בבית הספר .זאת
נוכח התמעטות יודעי השפה עולי ארצות
ערב ,שהדור השני שלהם אינם דוברים ולו
מעט משפת המקור של הוריהם .כמובן שזה
קיים בהכשרת אנשי חצב ויחידות אחרות
בחיל ,אך כפי שהדגשתי קודם ,ראש מדור
מדיני אמור לדעת שפת יריבו ועגתו ברמה
טובה ולא סבירה בלבד .גם קציני השטח
בשב"כ עוברים השתלמויות ארוכות לצרכי
עבודתם.
ב .בקיאות במהות המשטר – ידע נרחב
בחברה ובכלכלה של נושא המחקר .לא
להסתפק במה ששומעים בהרצאות ,אלא
קריאה ישירה בספרים ובעיתונים של נושאי
המחקר.
ג .קשרי חוץ – הכרה של מדינת היעד ויחסה
אל המדינות סביבה .לימוד כזה מגביר את
הסקרנות האינטלקטואלית לגבי מה עשוי
לקרות בהינתן שינוי אצל שכני היעד.
ד .תרגילים בתיאורית המחקר  -היקשים
ותרגולם ,כדי להדגיש את המסקנה הנכונה
מאירוע מסוים וכיצד להתייחס לסוגי
הידיעות ולמהימנות המקורות.
על קורס המחקר חייב להיות ארוך דיו ללימוד
מקיף של השפה ,שלה תוקדש מחצית הזמן.
ברור שיהיו יוצאים מהכלל ,עקב הכשרה או
השכלה שהצטיידו בהם קודם לכן.
ולהדגשה חוזרת :חשוב מכל לקצין המחקר
 ידיעת השפה והתרבות של היריב אותו הואחוקר .

הסיפור שלי

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') ,קצין מודיעין

ב

לצאת באותו קיץ לקורס פיקוד ומטה .זה לקח
ימים הראשונים שלאחר תום שבוע
"שלום
הלחימה האינטנסיבי של מלחמת
עימו לשטח היערכותו חומר תורתי ,כדי להתכונן
כך
אחר
הגליל" (של"ג) ,שרק  30שנה
למבחני הכניסה לקורס.
כונתה מלחמת לבנון הראשונה ,הצטברו חומרי
התחלתי למיין את המסמכים ובתוכם גיליתי
שלל רבים בחצרו של גדוד האמש"ט (אוספי
חוברת ירוקה שריח הדפוס הטרי עדין נשב מבין
מסמכי השלל והציוד הטכני) במחנהו שבמרכז
דפיה .בסקרנות רבה ,ובסיוע מעט הערבית
הארץ.
שלמדתי באוניברסיטה ,הבנתי כי זו עוסקת
קציני המחקר שישבו במלחמה ספונים בבור
בהבקעת מערך מבוצר של האויב .עלעלתי
במטכ"ל או ב"ארמון" בצפון ,הגיחו מעמדותיהם בדפי המסמך ,פרסתי את המפות שבנספחיו
ויצאו לאכול דובדבנים במרחביה היפים של לבנון .והתרגשותי גברה .מפה אחת ,בשלל צבעים,
בחצר החלו האוספים במיון איטי ומתיש של
תיארה  -בצורה סכמטית ורק לאחר שהפכתי
חומרי המחבלים .למלאכה הצטרפנו שניים ,רס"ן שמאל לימין ולמעלה למטה  -את הדרך שבה
יורם סנדר ,האחראי על התשתית ובניין הכוח
תכננו הסורים את היציאה ממחנותיהם,
בענף האמון על הצבא הסורי ,ואנוכי ,שבאותם
התארגנותם בדרך ,פריצתם את המכשול,
ימים התעתדתי להחליף את רמ"ח תו"ל האויב
הסתערותם על מוצבינו והתקדמותם לכיבושה
באמ"ן מחקר.
של כל רמת הגולן ,בואך הירדן והכנרת.
בתוך הערימות גיליתי לפתע ארגז עץ גדול ובתוכו היה זה חומר תורתי עדכני שזה עתה הושלמה
שפע של ספרים ומחברות .פשפשנו בו אני ויורם
כתיבתו ,מסמך שפרט את ליבת העיסוק של
וגילינו במהרה כי זה שייך למג"ד חי"ר בחטיבה
הצבא הסורי באותה עת  -הניסיון לשפר את
 ,62שזה לא מכבר עזבה את רמת הגולן והצטרפה התוכנית שכשלה במלחמת יום הכיפורים
לכוח הסורי בלבנון (כס"ב) .מעיון מדוקדק יותר להשתלט על כל רמת הגולן.
במבוא לחוברת כתב נשיא סוריה ומפקד הכוחות
עלה כי המג"ד ,שגדודו נפרס ככוח קדמי סורי
המזוינים שלה חאפט' אל-אסד כי זו הדרך
באזור הכפר חונה ,מדרום מזרח לג'זין ,תוכנן

מוסטפא טלאס וחאפט' אל אסד בגולן.1973 ,
שר ההגנה ויד ימינו של אסד התהדר במחקרים

להגשים את ייעודם ,וכי בסיסה של החוברת
הוא הניסיון שנרכש במלחמה הקודמת והמאמץ
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 .
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לזכרם

ִ ּכ י ִמ דֵּ י ַד ְ ּב ִר י בּ וֹ ָ ,ז ֹכ ר אֶ זְ ְ ּכ ֶר ּנ וּ עוֹ ד

שאול ניסים

נולד ב1922-
נפטר בי"ד בתשרי תשע"ד ,ערב
חג סוכות 18 ,בספטמבר 2013

נולד בעיר בגדד שבעיראק .בוגר תיכון
"שמש" ,מפעילי התנועה הציונית
החלוצית בעיראק ,שפעלה בתנאי
מחתרת קשים וחתרה לפריצת דרכי
עלייה לארץ ישראל ,גם באופנים לא
חוקיים  -בכל תנאי ובכל דרך .התנועה
הצליחה להגשים את יעדה בהעלאת
רובם המכריע של יהודי עיראק לארץ
ישראל במבצע "עזרא ונחמיה".
בשורותיה הדריך ניסים ג'ודו ,הגנה
עצמית ושימוש בנשק.
בשנת  1949יצא ניסים עם קבוצת
חברים לתנועה במסע רגלי מסוכן
ומפרך מבגדד לטהראן ,לאחר שהחלו
להירדף על ידי השלטונות בעיראק בגין
פעילות ציונית-חתרנית.
ב 26.12.1949-נישא לברטה (משעל),
שגם עלתה מעיראק לאיראן עם בני
משפחתה .בשלהי שנת  1950עלו
ניסים וברטה לארץ ישראל ונדדו בין
המעברות בפרדס חנה ובכפר אונו ,עד
שבנו ביתם ברמת גן .שם נולדו להם
שני ילדים :הבכור עזרא נשוי לדורית,
הוריהם של קרן ,איתי וירדן .הבת
ורה נשואה לגיורא ,הוריהם של אליה
ואלעד.
בשנת  1950עבר ניסים הכשרות שונות
בבית הספר לפעילים של הוועד הפועל
של ההסתדרות הכללית .באותה שנה
החל לעבוד במשרד האוצר בתפקידים
שונים ,ומשם נקרא לעבור לשורות
המוסד.
ניסים ,שהיה פעיל בשורות המוסד
עד  ,1973ביצע במהלך שנות פעילותו
שליחויות שונות במדינות אפריקה
ובמערב אירופה.
הוא התעניין בחדשנות מדעית
וטכנולוגית ,אדם ידען ובעל יכולת
חשיבה לוגית ,ידע רחב ומקיף
בהיסטוריה ובעל תכונות מושרשות
של אחריות ,התמדה ,ומחויבות.
בחייו שאף ניסים לחופש ,לעצמאות
ולמרחב .ניסים היה שמרן בהליכותיו,
איש ישר ,חרוץ ואמין.
כשחלה בסרטן בשנתו ה 91-לחייו,
עמד בחוכמה ובאומץ מול הידיעה
הברורה וההכרה במותו הקרב.

(ירמיהו)

עמוס ינאי

נולד בח' בתשרי תרפ"ה,
 6באוקטובר 1924
נפטר בכ"ב חשוון תשע"ד26 ,
באוקטובר 2013
עמוס ינאי נולד ב 1924-בעין חרוד,

גדל והתחנך בנהלל .בשנת 1942
התגייס לבריגדה היהודית בצבא
הבריטי והשתתף בקרבות הבריגדה
בחזית האיטלקית .עם שוך הקרבות,
לקח חלק בהצלת שארית הפליטה
היהודית באירופה.
במלחמת העצמאות שירת בחטיבת
הנגב והשתתף בשחרור הנגב .בשנת
 1949הושאל מהצבא לשורות
הש"י  -שירות ידיעות ,וקשר את חייו
עם שרות הביטחון הכללי.
ב 1952-היה ממקימי מרחב הצפון
בשירות ושותף בהנחת אבני הדרך
לעבודת מרחב הצפון בימיו הראשונים.
הערבית הקולחת בפיו ,קשריו הטובים
עם הערבים בגליל ובלבנון ואישיותו
הפכו אותו לאדם הנכון במקום הנכון.
עמוס עבד בשירות במשך  28שנים,
רובן הגדול בצפון אך גם ביהודה
ושומרון ובעזה.
בשנת  1980פרש מהשירות.
לאחר פרישתו תרם רבות להקמת
ההתיישבות בגוש שגב ,שירת
כיועץ שר החקלאות ועסק בכתיבת
ההיסטוריה של השב"כ.

לזכרם

סא"ל יאיר (ג'רי) ביברמן

נולד בא' פסח 30 ,במרס ,1926
בעין חרוד.
נפטר בערב פסח 13 ,באפריל
.2014

בשנת  1943הצטרף לפלוגה ו' של
הפלמ"ח ,כחלק מהכשרת ה'שומר
הצעיר'  -שער-העמקים/תל-עמל.
בשנת  1945עבר לנגב והיה ממקימי
קיבוץ נירים ,שם שימש כמוכתר  -יוצר
הקשר עם ערביי הסביבה.
במלחמת השחרור שימש כקצין
המודיעין של הגדוד השמיני של
הפלמ"ח בנגב .לאחר קום המדינה
המשיך כמדריך בקורס קציני מודיעין
ובקורס מג"דים .מאוחר יותר כיהן
כקצין מודיעין של פיקוד הצפון.
בהמשך דרכו בצבא מילא תפקידים
שונים וביניהם מדריך בבה"ד  ,15פו"מ
מחזור א' ,אג"מ מת"מ ,מפקד גוש
באר שבע .בשנים  1964-1961שימש
כמדריך קורס פו"מ באתיופיה .לאחר
חזרתו התמנה לראש ועדת שביתת
הנשק ישראל ירדן ,והיה זה תפקידו
הצבאי האחרון.
נפטר בערב פסח.13.4.2014 ,

הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"ם" על ידי המשפחות
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איש מודיעין

חיבור משמיים

סגנונו הניהולי התובעני וקצב העבודה ששחק אף צעירים ממנו בהרבה היו מסימני ההיכר של אל"מ ששון
(ששי) יצחקי (יצחייק) ז"ל .בין היתר בזכותם קיבל את פרס ביטחון ישראל .לאחר פטירתו ספד לו ראש
אמ"ן דאז ,אהוד ברק" :מוח יצירתי ברוך כישרון ,לב פתוח ורוח חברית של שיתוף פעולה"
ששון (ששי) יצחקי (יצחייק) נולד בבגדד ב ,1934-שם סיים בי"ס תיכון
טרם עלייתו ארצה בשנת  .1951שנה אחרי עלייתו לישראל הוא גויס
לשירות חובה ביחידה ההאזנה של חיל המודיעין ,שהיום מכונה .8200
הוא שירת בה ברציפות עד פרישתו לגמלאות באפריל .1983
בתחילת דרכו ביחידה שירת כמתרגם ,ובתפקיד זה נטל חלק בחוליית
האזנה מאולתרת שחברה לאוגדתו של אלוף חיים לסקוב ז"ל במלחמת
סיני .אך עד מהרה נתגלה ,כי מעבר לבקיאותו הרבה ברזי השפה הערבית
ותרבותה ,הוא ניחן במוח אנליטי ובנטיות מתמטיות ,ולאחר הכשרה
והסמכה לקצונה הוא הועבר לשרת ב"חיבור" – הגוף האחראי ב8200-
על פיצוח צפנים .שם  -על אף היותו עניו ונחבא אל הכלים  -דרך כוכבו
במהירות והוא היה לאחד מבכירי ה"מחברים".
ב 1965-הוא נשלח ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים שפה
וספרות ערבית ומתמטיקה .בלימודיו אלה לא נרתע מהאתגר של
לימוד מתמטיקה באוניברסיטה ומן הקשיים של חוסר רקע מספק.
נחישותו וכוח רצונו האדיר אפשרו לו לסיים בהצלחה את התואר ראשון
בהצטיינות תוך שנתיים ,ולרכוש כלים שישמשו אותו בהמשך.
מאז שובו מלימודיו ועד להגעתו לפסגה ומינויו למפקד מרכז ה"חיבור"
ב ,8200-הוא המשיך ללכת מחיל אל חיל במקצוע ה"חיבור" .בעבור
הישגיו האישיים המרשימים בפיצוח צפנים מסובכים הוא אף זכה
באופן אישי בפרס ביטחון ישראל תשל"ב.
מעבר להישגים אישיים אלה ,תרם ששון לגישור הפער שהיה ב"חיבור"
בין האמנות ,נחלתם של וירטואוזים ואשפי אינטואיציה ,לבין הקריפטו-
מתמטיקה התיאורטית ,שהביאה עד אז להישגים דלים ביותר .הוא בלט
בחתירה מתמדת ועקשנית והיה בין החלוצים שהעלו את ה"חיבור" על
הדרך להפיכתו למדע יישומי.

ששון היה חבר הצוות המוביל ב"חיבור" בסוף שנות הששים ובתחילת
שנות השבעים ,קמ"ד  360וסגן מפקד מרכז ה"חיבור" מ 1972-עד
 ,1976כולל במלחמת יום הכיפורים .בכל אותם תפקידים וכן בשש
שנות שירותו האחרונות כמפקד המרכז ,נתגלו בו תכונות רבות נוספות
שהפכוהו לקצין מעולה.
ששון היה מסביר ומדריך ,בעל כושר דידקטי מלידה .הוא פיתח שיטות
מקוריות ושונות זו מזו להדרכת השפה הערבית ל"מחברים" ,להקניית
מקצוע ה"חיבור" ללא-מתמטיקאים מחד ולמתמטיקאים מאידך.
כמו כן היה איש מנהל יעיל ,יוזם ומאלתר מקורי ובעל תושייה ,שהצליח
להפעיל גורמים רבים ,צבאיים ואזרחיים ,להשגת הישגים לקידום
ה"חיבור" .בין אלה ארגון מיונם של מאות יוצאי צבא והקמת קורס
ייחודי להכשרת המעולים שבהם תוך חודשים ספורים ,לידע ומיומנות
מתקדמים במקצוע ה"חיבור" ובשפה הערבית; הכנסה מסיבית של
מחשבי הענק ורתימתם לשירות ה"חיבור" ,תוך הקמה מאפס של
מרכז המחשבים הגדול במזרח התיכון; שילוב והטמעה של הפיסיקה
של הדיבור והנדסת האלקטרוניקה להקמת מערכות שדה לשבירת
תקשורת מוסתרת בזמן אמיתי.
סגנונו הניהולי של ששון היה קשה ותובעני ,מעצמו ומסביבתו .העבודה
ללא לאות ושעות העבודה הרבות היו לשם דבר .קצב העבודה שלו
שחק אף את הצעירים ממנו בהרבה .עם זאת היה בראש ובראשונה
איש משפחה למופת ,שידע להגיע הביתה אחר הצהריים ולחזור לעבודה
בערב לשעות רבות לתוך הלילה ,ולקום שוב לפנות בוקר לעבודה בגינת
הבית שטיפח.
							
המשפחה

ששון מקבל דרגת אל"מ .מימין :מוטה גור ,ששון,
חיים בנימיני (כיהן כקמנ"ר בשנים .)1979-1977
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הסיפור שלי

זוכרים את
אנשי צד"ל
הנסיגה מלבנון אמנם הייתה קשה ומורכבת עבור צה"ל ,אך על אחת כמה
וכמה עבור אנשי צבא דרום לבנון ,שהסתכנו בזעמם של אנשי חיזבאללה
והתלבטו לגבי פרידה ממשפחותיהם .על חברים שמעבר לגבול
אריאל רוניס

ב

מערכת הבחירות של  ,1999התחייב
בנוף המזרח תיכוני ,אנשי צד"ל הם
אהוד ברק כי אם ייבחר לראשות
אנשים אחרים .אין מדובר באנשים
מלבנון
הממשלה ,כוחות צה"ל ייצאו
שהתגייסו בחשאי לסייע לישראל ,אלא
בתוך שנה .ואכן ,כינונה של ממשלתו העניקהנתן
בכאלה שהתגייסו בגלוי ,מתוך אמונה
את אות הפתיחה לתכנון ולהיערכות לנסיגה
כי הם חוברים לישראל במטרה להילחם
הצפויה.
על עצמאותה של לבנון מול כוחות
אם  1999הייתה קשה ומורכבת עבור חיילי
שונים ,כמו חזבאללה ואמל ,ששאפו
צה"ל ועבור גופים ישראלים אחרים שפעלו
בלבנון ,הדבר נכון שבעתיים לגבי חיילי צד"ל,
להשתלט עליה
על שלוחותיו השונות .בכל רגע נתון במהלך
אותה שנה ,ההתחבטות של אנשי דרום לבנון
הייתה ניכרתניכרת ניכרה היטב .מה לעשות
לקראת הנסיגה הצפויה? האם לצאת לישראל?
לעזוב לחו"ל? האם להישאר בדרום לבנון על
אף נקמתם הצפויה של אנשי חזבאללה? האם
לערוק כבר עכשיו לשורות חזבאללה ולנסות
לצמצם את הענישה שעתידה לבוא מידם?

נרשמו עריקות .אי אפשר להתכחש לכך .אולם
עד היום האחרון המשיך צד"ל ככוח לוחם ,לפעול
כתף אל כתף עם צבא מדינת ישראל ולעמוד
לצדו.
בנוף המזרח תיכוני ,אנשי צד"ל הם אנשים
אחרים .אין מדובר באנשים שהתגייסו בחשאי
לסייע לישראל ,אלא בכאלה שהתגייסו בגלוי,

הטנק האחרון יוצא מלבנון .בבחירות  1999התחייב אהוד ברק כי אם ייבחר לראשות הממשלה,
כוחות צה"ל ייצאו מלבנון בתוך שנה

40

גיליון  | 70ספטמבר 2014

מתוך אמונה כי הם חוברים לישראל במטרה
להילחם על עצמאותה של לבנון מול כוחות
שונים ,כמו חזבאללה ואמל ,ששאפו להשתלט
עליה.

יום הנסיגה :תמונה קורעת לב

מראות יום הנסיגה מלבנון לא יישכחו לעולם
מלב כל מי שהיה עד להם .תמונות קורעות לב
של בני משפחה הבאים להיפרד מאנשי צד"ל
שבחרו להיכנס לישראל .פרידה קשה ,כואבת.
מעל מרחפת ההבנה שאין לדעת מתי הפעם
הבאה שיתראו .אמהות ואבות נפרדו מילדיהם,
ילדים נפרדו מהוריהם .טורים טורים של רכבים
ואנשים מבולבלים ,חוששים מהלא נודע ,כואבים
את הפרידה ממשפחתם ,מכפרם ,מארצם.
מרגשת במיוחד הייתה התופעה של אנשי צד"ל
שבחרו להישאר בלבנון ,על אף שידעו שמצפה
להם התנכלות מצד אנשי חזבאללה .הם הגיעו
לגדר להיפרד בצורה מעוררת כבוד .לא רק
לחבריהם ולקרוביהם אמרו שלום ,אלא גם לנו,
הישראלים .שיעור מאלף בגדלות נפש ואומץ לב
למדתי מהם באותו היום.

הקליטה וההשתקעות בארץ :אנשים
רבים מהמתוכנן
אף על פי שהיציאה מלבנון הייתה צפויה
ווהתקיימו לקראתה כוללת תכנון והיערכות
מיוחדים ,הליך קליטתם של אנשי צד"ל בארץ
לווה בלא מעט קשיים .בימיו הראשונים.
הבעיותמכשולים נבעו בראש ובראשונה מכך
שמספר אנשי צד"ל שיצאו לישראל היה גדול

בשונה מהרוח הרווחת במדינות ערב בכלל
בהרבה מהמצופהתוכנן.
המשאבים שהוקצו לקליטת אנשי צד"ל ,הן
ובלבנון ,למודת מלחמות העדות ,בפרט,
מבחינת כוח אדם והן מבחינת כספים ,נדרשו
חברו להם לבנונים נוצרים ,שיעים ,דרוזים
עתה להתחלק בין הרבה יותר אנשים ממה
וסונים לפעול כגוף אחד למען רעיון שאיחד
שנחזה בתחילה .את הפער מילאו אנשי המנהלת
האמונה על קליטת סייענים ואנשי צד"ל בהרבה את כולם  -עצמאות

רצון טוב ,לב ענק ורגישות יתרה .כל אחד נתן כל
מה שהיה לו.
מעל  14שנים חלפו מאז נקלטו אנשי צד"ל
בארץ .חלקם העדיף להמשיך מישראל לארצות
אחרות ,חלק בחר לחזור ללבנון וחלק גדול
השתקע בארץ.
אנשי צד"ל נקלטו ,מי בצורה טובה יותר ומי
פחות ,וכיום הם אזרחי המדינה .הם משולבים
בשוק העבודה ,ילדיהם שולבו בבתי ספר וחלק
לא מבוטל מהילדים בחר להתגייס לצה"ל או
לעשות שירות לאומי.
לאורך כל הדרך אנשי צד"ל מלווים במנהלת
ובמשרד הקליטה .דומה שלעולם יהיה פער בין
מה שמדינת ישראל רוצה לתת לאלה שסייעו לה,
לבין האמצעים שביכולתה לתת להם .אולם עדיין
מדובר בסיוע עצום ,בכל קנה מידה ,בחינוך,
בהקניית השפה העברית ,בדיור ובכל תחומי
החיים .היכן שחסר כסף ,מתמלא הפער בהרבה
נשמה ורצון טוב.
לאחר  14שנים ,על אף הקשיים ,ראויים הן
המלווים אך בעיקר משפחות אנשי צד"ל
לטפיחה על השכם ,על הליך קליטה מוצלח
ברובו .הצלחה זו היא תולדה של הייחודיות של
אנשי צד"ל ,היותם אנשי עבודה ,ערכיים ,נאמנים
ושותפי אמת של מדינת ישראל.

הנצחה והוקרה :פן הרואי ופן טרגי

פנים רבות לסיפורם של אנשי צד"ל .יש בו פן
הרואי של אנשים שבחרו לפעול בצורה מיוחדת
למען ארצם .בשונה מהרוח הרווחת במדינות
ערב בכלל ובלבנון ,למודת מלחמות העדות,
בפרט ,חברו להם לבנונים נוצרים ,שיעים ,דרוזים
וסונים לפעול כגוף אחד למען רעיון שאיחד
את כולם – עצמאות .אין מדובר בצבא של
שכירי חרב שגייסה ישראל ,אלא אוכלוסיה
שלמה שבחרה להילחם למען רעיון נעלה ,למען
משפחותיהם ,למען ארצם ,כפי שהם היו רוצים
לראות אותה.

אנשי צד"ל נקלטו ,מי בצורה טובה יותר ומי
פחות ,כיום הם משולבים בשוק העבודה,
ילדיהם שולבו בבתי ספר וחלק לא מבוטל
מהילדים בחר להתגייס לצה"ל
יש בסיפור הזה פן ערכי .אנשי צד"ל לא הפנו
עורף לישראל גם כשהסוף היה ברור .מחיר כבד
היה כרוך בכך ,בין אם תקופות מאסר משתנות
לאלה שבחרו להישאר בלבנון ,ובין אם גלות
מארצם לאלה שבחרו לצאת מלבנון ,בידיעה
ברורה שספק אם יזכו לראות אותה שוב.

בבואם לישראל לא דרשו דרישות מופרזות ולא
נשמעוהשמיעו טרוניות וטענות .כל שביקשו היה
להשתלב כאזרחים מהשורה בחברה הישראלית.
ואולם ,הפן המאפיין ביותר את סיפורם של אנשי
צד"ל הוא ,ללא ספק ,הפן הטרגי .אנשי צד"ל
רבים נהרגו או נפצעו לאורך השנים הארוכות
והמדממות בלבנון .כמעט שלא הייתה משפחה
של אנשי צד"ל שלא היה בה חלל אחד או יותר.
קשה לתאר רגשותיו של אב ,איש צד"ל שיצא
לישראל ,שקבר אחיו או בנו נותר בלבנון והוא
אינו יכול לבקרו ,להתייפח על הקבר ולהתייחד
עם אבלו .מקרים של משפחות שנחצו  -חלק
נמצא בישראל ,חלק בחו"ל וחלק בלבנון  -אינם
נדירים .את כל אלה נושאים אנשי צד"ל עמם,
בלבם.
כאמור ,יותר מ 14-שנים חלפו מאז הנסיגה
מלבנון .רבים מחיילי צה"ל וקציניו ששירתו
בלבנון כבר פשטו מדים .המבוגרים שבאנשי
צד"ל נפטרו .נולדו ילדים ,ישראלים לכל דבר,
שחלקם אינו מכיר את פועלם של הוריהם.
ביום הזיכרון האחרון לחללי מערכות ישראל,
הרביתי להרהר באנשי צד"ל .ללא ספק הגיעה
העת להנציח את פועלם ולספר על גבורתם ,הן
לדור הצעיר של יוצאי לבנון בישראל והן לכלל
ילדי ולעם ישראל וילדיו.
תקוותי היא כי יוקם האתר בו יסופר סיפורם
של אנשי צד"ל ויונצחו חללי צד"ל לאורך השנים,
כראוי לידידי אמת של עם ישראל ושותפים לו
במלחמה מול אויב משותף .
אריאל רוניס כתב לאחרונה את הספר "אני
ואחי נגד בן דודי" בהוצאת "אופיר ביכורים".

אלוף גבי אשכנזי ומפקד צד"ל גנרל אנטואן לחד .בבואם לישראל לא
דרשו אנשי צד"ל דרישות מופרזות ולא נשמעו טרוניות וטענות

גיליון  | 70תשרי תשע״ה

41



מצרים העתיקה:
בתחבולות תעשה
לך מלחמה
כינון ממלכה ושמירה על קיומה שנים רבות בעתות של חילופי שושלות,
תככים והתנקשויות מחייב ,איך לא ,מודיעין .לא רבות ידוע על המודיעין
ששירת את מלכי מצרים בעת העתיקה ,אבל מה שידוע מרתק .על
הקמ"נים הפרעונים ועל מלחמה שנחתמה באחת  -מדליה או הוצאה
להורג
רפי קיטרון | ד“ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה raphik@bwzeqint.net

ע

1

מצרים העתיקה  -כרטיס ביקור
מק הנילוס ,כר הלידה והגידול של מצרים
למן העת העתיקה ועד ימינו אלה ,היה
מיושב מאז התקופות הפרהיסטוריות.2
התקופה של מצרים העתיקה מתחילה בסביבות
שנת  3100לפנה"ס ,במקביל להתפתחות
התרבויות העירוניות במסופוטמיה שתחילתה
באיחודן של שתי הממלכות ,מצרים התחתונה
ומצרים העליונה .3אלה אוחדו בידי המלך
הראשון,שלפי המסורת שמו נערמר (ביוונית-
מנס) ,והוא שבנה את מוף (ממפיס) כעיר בירתו.
ההיסטוריה המצרית מחולקת למספר תורי זהב,
הידועים כ"ממלכות" ,וביניהם תקופות של חוסר
יציבות יחסית הנתפסות כ"תקופות ביניים" .בין
השנים  30 - 332לפנה"ס הייתה מצרים תחת
שלטון בית תלמי ההלניסטי .שלטון הפרעונים
הסתיים סופית בשנת  31לפנה"ס ,עם הכיבוש
הרומי והפיכת מצרים לפרובינציה.
מצרים הייתה סגורה ומסוגרת באופן יחסי.
מדרום היה הגבול המסורתי באסואן (האשד
הראשון הצפוני) ומעבר לו נוביה (סודן היום),
שלסירוגין נשלטה על ידי מצרים .במערב רמת
המדבר עם נאות מדבר ספורות ,ומערבית יותר -
לוב .משני צדי עמק הנילוס ,שרוחבו  12-6ק"מ,
שוכן האזור הפורה ואחריו חומת סלעים תלולה.
תפיסת המצרים ,גם לאור המצב הגיאוגרפי,
הייתה שכל מי שאינו מצרי משתייך ל"דרי
החולות"  -הבדואים.
שיאה של התרבות המצרית באלף השני
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לפנה"ס ,בתקופת הממלכה החדשה (-1550
 1070לפנה"ס ,שושלות  .4)20-18בתקופה זו
התפשטה עד דרום סוריה בצפון ,לרבות ארץ
ישראל ,ועד לדרום סודן בדרום .הממלכה
החדשה קמה לאחר תקופת הביניים השנייה,
תקופת שלטון ההיקסוס ,5שנמשכה כ150-
שנה .לאחר שאלה גורשו יצאו מלכי מצרים
למסעות כיבושים ומצרים הגיעה לשיא
עצמתה והפכה לאימפריה עולמית .בין המלכים
הבולטים ב"ממלכה החדשה" -תחותמס
השלישי ( 1436-1490לפנה"ס) ורעמסס השני
( 1224-1290לפנה"ס.)6
באותה תקופה היו מלבד מצרים שלושה מרכזי
כוח נוספים :ממלכת החיתים באנטוליה; אשור
ובבל במסופוטמיה; מיתני ,ממלכה חורית,
בצפון מערב מסופוטמיה ,בין חת לאשור .כל
אלה התחרו ביניהן על ההגמוניה ,לרבות בארץ
ישראל.

כל פרעה  -קמ"ן

הקמת ממלכה דוגמת מצרים ושמירה על
קיומה לאורך תקופה כה ארוכה מחייבות כמובן
הישענות רבה על מודיעין .על פניו ,נראה כי
ההישגים המודיעיניים מחוץ עלו בהרבה על
אלה מבית ,כפי שניתן ללמוד מריבוי החילופים
בשושלות שכולל תככים ,מזימות והתנקשויות.
למרבה הצער ,מלבד שתי המלחמות שבהן ידובר
בהמשך ,המידע אודות הדרכים שבהן השיגו
המצרים הקדמונים מודיעין הוא מועט ביותר.
לכל היותר ניתן לקרוא בין השורות על פעילות
מודיעינית ,בעיקר בהקשר למרידות או אי
שקט בפרובינציות ,אירועים שלרוב נגעו לנוביה
שבדרום האימפריה המצרית.
כך למשל ציינה כתובת מתקופת תחותמס
הרביעי ( 1417-1425לפנה"ס) כי המלך היה
במעונו בתבי ועמד להקריב קרבן לאביו,
האל אמון ,כאשר “באו להודיע לו כי הכושי
(“כושים" -אנשי כוש) תכנן מרידה נגד מצרים
ואוסף סביבו את כל הברברים ומורדים מארצות
אחרות" .המלך המשיך בהעלאת הזבח ורק
לאחר שהאל נתן לו אות חיובי  -החל לארגן
מסע מלחמה ששם קץ למרד .שירות המודיעין
של אמנחותפ השלישי ( 1379-1417לפנה"ס)
בנוביה היה יותר יעיל .סוכניו גילו את מזימת
המורדים לפני שהוצאה לפועל ,כפי שלמדים
ממונומנט שהוצב לזכר האירוע“ :באו לאמור
למלך :האויב מכוש [מתכנן] בלבו מרד" .כיוון
שהמזימה נחשפה בטרם הבשילה לכלל מעשה,
דוכאו המורדים בנקל.
הצלחה דומה רשם המודיעין המצרי באסיה
בתקופת אמנחותפ השני ( 1425-1450לפנה"ס).
“המלך שמע כי אחדים מהאסיאתים בעיר


למרוד במלכו .שומרי העיר התפתו לפתוח את
מסוימת זממו לעשות תכנית לגירוש חיילי המלך (אחרות) כאן ,דרך אחת הנה היא ( )...בהגיעה
מהעיר" .ברור שהמידע הגיע מסוכנים סמויים
השער ומשנכנסו פנימה נושאי המנחה ,הם
אל תענך; השנייה היא לצד הצפוני של צפת
השתלטו יחד עם חבריהם המוסלקים בסלים
מקרב האוכלוסייה המקומית ,שכן נאמר כי היו ותהיה צפונה למגידו כשנגיע ,לכן על העדיפה
מקומיים שהיו “נאמנים להוד מלכותו" .הסוכנים מ(הן) יצא נא אדוננו המנצח ואל נא תוליך אותנו על העיר ופתחו השערים בפני שאר הצבא.
היו בקשר עם מפקד המשמר המצרי והוא
לדעת מרבית החוקרים ,זו אינה אלא מעשייה
בדרך זו הקשה' .אז הובאו ידיעות על הכ(ושי
שהעביר את המידע לתבי.
ההוא) על התכנית הזו אשר דברו עליה קודם" .10ששעשעה דורות רבים ולבסוף שימשה אבטיפוס
כמו יריביהם בעולם העתיק ,פרעוני מצרים הם
תחותמס לא שעה לדברי מצביאיו ,אלא התקדם לסיפור “עלי באבא וארבעים השודדים".
דוגמה מובהקת למפקד המשמש כקמ"ן של
דרך נחל עירון והפתיע את הכנענים בצאתו
החלטות
עצמו .כדי להגיע למידע החיוני ולקבל
לנחל קינה שליד מגידו .הקרב היה קצר ונחתם רעמסס השני :המתחזים ששיקרו
לתחקר
מבצעיות בהתאם ,נהגו הפרעונים
למלך
בניצחון מוחץ של המצרים .הכנענים נסו על
ולחקור
סיירים שנשלחו לרגל אחר האויב
רעמסס השני ,אולי גדול מלכי מצרים נלחם
נפשם לתוך מגידו .דא עקא ,המצרים חדלו
הראשון
שבויים שלכדו .כך עשו סתי
רבות במהלך  63שנות שלטונו .הידוע שבקרבות
מלרדוף אחריהם ועסקו בביזת המאהל של
12
( 1301-1318לפנה"ס) ,תחותמס השלישי
היה קרב קדש שעל נהר האורונטס (האורנת ),
מנהיגי הברית הכנענית .כתוצאה נמשך המצור
אחרים.
ורעמסס השני ,וכך פעלו בוודאי גם
שהתנהל ב 1274-לפנה"ס ,בין שתי האימפריות
על מגידו שבעה חודשים נוספים ועם נפילתה
מדגיש
אמנחתפ השני ( )1425-1450אף
הגדולות של התקופה ,המצרית והחיתית .הקרב
נכנעו רוב מלכי כנען לשלטון המצרי.
שטח
למעמקי
באנאלים 7שלו שהרחיק לבדו
נחשב בעיני רבים למלחמת העולם הראשונה.
אשר להחלטתו של תחותמס לבחור בדרך
האויב עד חצביה בלבנון.
למרבה המזל נשתמר תיעוד הקרב משני
הקצרה והמסוכנת ,הדעות חלוקות .על פי
הצדדים .מהצד המצרי נותר מעין דו"ח רשמי
הכתובת ,מיוחסת ההחלטה לאומץ לבו של
המצביא הסתיר כמה מהמובחרים
שלו נוסף נוסח פואטי של סופרי המלך .דו"ח
המלך .על פי דעה אחרת ,תחותמס גרס כי אם
אותם
שבלוחמיו בתוך סלים גדולים,
חיתי נמצא בבוגזקוי ,בתורכיה של ימינו ,בירת
יועציו הבינו את הפוטנציאל של ואדי ערה,
שלח כמנחה לעיר בתואנה שהחליט
בוודאי העריך זאת מלך מגידו ,ולכן המארב יהיה ממלכת החיתים.
למרוד במלכו .שומרי העיר התפתו
באחת משתי הדרכים האחרות .אחרים מעריכים
לפתוח את השער ומשנכנסו פנימה
כי ההחלטה נשענה על דיווחי הסיירים שלפיהם המלך המצרי נפל בפח ובעקבות המידע
נושאי המנחה ,הם השתלטו יחד עם
האויב חונה מדרום למגידו .יהיה ההסבר אשר הכוזב יצא עם הדיביזיה שלו לעבר קדש,
העיר
חבריהם המוסלקים בסלים על
בעוד שלוש הדיביזיות האחרות השתרכו
יהיה ,המהלך נחשב עד היום לאחד המהלכים
הצבא
ופתחו השערים בפני שאר
מאחור .בעוד הוא מקים את מחנהו לפני
המבריקים בהיסטוריה הצבאית.
העיר ,תפסו סיירים מצריים שני מרגלים
תחותמס נקשר גם 11בלכידת יפו על ידי
המהלך המבריק של תחותמס
חיתיים שלאחר שהוכו נמרצות ,כמתואר
אחד ממצביאיו ,צחותי .אותו מצביא נכשל
השלישי
בתבליטים המנציחים את הקרב ,הודו כי
בניסיונותיו לכבוש את העיר בכוח הנשק ועל
ערך
הפרעונים,
מגדולי
השלישי,
תחותמס
הצבא החיתי כולו הוסתר מאחרי העיר
כן ,בדומה לאודיסאוס מאות שנים מאוחר
ולסוריה
ישראל
לארץ
מלחמה
מסעות
16
לפחות
יותר ,פנה לדרך הערמה .המצביא הסתיר כמה
ידוע כי למצרים היו ארבע דיביזיות עצמאיות עם
ביותר
המפורטות
הכתובות
הפרת.
עד
והגיע
מהמובחרים שבלוחמיו בתוך סלים גדולים,
מרכבות וחיל עזר .המלך עצמו פקד על עוצבת
בקרנק,
המקדש
מקיר
לענייננו,
והנוגעות
שלו
אותם שלח כמנחה לעיר בתואנה שהחליט
אמון .החיתים הצליחו להסתיר את תנועותיהם
הן אודות מסעו הראשון שנערך בשנת 1486
כך שהמודיעין המצרי לא גילה ולו רמז למקום
לפנה"ס .8במסע זה נאבק במגידו בברית של
ראש פסל של רעמסס השני באבו סימבל
מלכי כנען 9באחת המלחמות המכריעות בייצוב
הימצאם .שני שוסי (בדואים) שהתחזו לעריקים
השלטון המצרי בכנען.
הגיעו למחנה המצרי .כשהובאו בפני המלך
מסע המלחמה עבר דרך עזה והגיע ליחם שמצפון
המצרי סיפרו שהצבא החיתי נמצא כ 100-ק"מ
לאפק (היום חירבת ימה שבשרון) תוך קרבות
מהעיר קדש ,ליד חלב – אך היה זה שקר .הצבא
לאורך הדרך .ביחם נערכה התייעצות לבחירת
החיתי ,בראשות המלך מוותאליש ,הסתתר
אחת משלוש הדרכים המובילות מהשרון
מצפון לקדש ,מאחרי התל הגבוה עליו שכנה
לעמק יזרעאל .המצביאים הציעו לבחור בדרך
העיר .המלך המצרי נפל בפח ובעקבות המידע
הדרומית ,שעוברת דרך עמק דותן והמגיעה
הכוזב יצא עם הדיביזיה שלו לעבר קדש ,בעוד
לעמק ליד תענך ,או בדרך הצפונית היוצאת מן
שלוש הדיביזיות האחרות השתרכו מאחור .בעוד
השרון מצפון לצפת (חירבת סת לילה שבשרון)
הוא מקים את מחנהו לפני העיר ,תפסו סיירים
ומגיעה לעמק יזרעאל מצפון למגידו“ .כך הם
מצריים שני מרגלים חיתיים שלאחר שהוכו
אמרו בפני הוד מלכותו‘ :איך זה ללכת על (דרך)
נמרצות ,כמתואר בתבליטים המנציחים את
זו ההולכת וצרה? מספרים שהאויבים שם,
הקרב ,הודו כי הצבא החיתי כולו הוסתר מאחרי
עומדים (בחוץ) כשהם הולכים ומתרבים .הלא
העיר.
ילך סוס אחרי סוס והאנשים גם כן? האם החלוץ
רעמסס שלח אפוא מסר לדיביזיה השלישית
שלנו ילחם כש(המאסף) שלנו עומד בערונה בלי
למהר למחנה המלכותי .בינתיים חצו החיתים
(אפשרות) להילחם אתם? כי יש שתי דרכים
עם מרכבות המלחמה שלהם את נהר האורונטס,
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הסתערו בכוח רב על חטיבת רע שהתקדמה
ומרכבותיו ...כוח עצום ...וכשהם עומדים ערוכים
לאיטה ,ותקפו את מחנהו של המלך המצרי.
ונכונים מאחורי קדש ,בלי שהוד מלכותו ידע
הקרב התחיל כשיחידת סיור של חטיבת רע
שהם שם בעת חקירתם של שני השוסים בפניו.
פגשה בכוח החיתי ונמלטה לעבר חטיבת אמון,
“יציאת הוד מלכותו צפונה לקדש ....בואו של
שכאמור לא הייתה ערוכה כראוי לקרב .החיתים מרגל בשירות הוד מלכותו אשר הביא שני
מרגלים של הכושל מח'תי .כשהם הוכנסו לפני
כבשו את המחנה של חטיבת אמון ומצבו של
הוד מלכותו ,אמר להם‘ :מי אתם?' .תשובתם:
רעמסס היה בכי רע .למזלו הרב הגיחה לזירה
‘ אנו שייכים למלך ח'תי .הוא ששלח אותנו
במפתיע יחידה מצרית נבחרת שהגיעה מחוף
לראות היכן הוד מלכותו' .אמר להם הוד
לבנון ,והיא שהצילה אותו מתבוסה מרה.
מלכותו‘ :והוא ,איפה הוא הכושל הח'תי? הנה
החיתים נתפסו לא מוכנים בעת שבזזו את
אני שומע שהוא בארץ ח'לב' .אמרו הם להוד
המחנה .למחרת היום התחדש הקרב בין שני
הצבאות ולמרות טענתו של רעמסס לניצחון ,היה מלכותו':ראה נא ,המלך האומלל מח'תי עומד
עם הרבה צבאות ...והם משופעים בחיל רגלים
זה צבאו שנסוג משדה המערכה .הישגו העיקרי
ובמרכבות ובכלי נשקם ,ורבים הם מהחול אשר
היה בעצם שובו בשלום למצרים .משנסוגו
על שפת הים .ראה הם עומדים נכונים ודרוכים
המצרים דרומה ,יצא המצביא החיתי חתושלי
להלחם מאחרי קדש '.אזי הזמין הוד מלכותו
(אחיו של מוותאליש ולימים יורשו) במסע
צבאי לאזור דמשק והבטיח את המשך השליטה את הגדולים לפניו ,כדי שישמעו את כל הדברים
שאמרו שני המרגלים של הכושל מח'תי אשר
החתית בסוריה.
המערכה הסתיימה בחילופי אגרות בין השליטים עמדו בפניו‘ ...ובכן ראו (אמר פרעה ליועציו),
שמעתי בשעה זו מפי שני המרגלים של הכושל
ובהסכם הפרדת כוחות .לחיילי חטיבת אמון
חולקו מדליות ,בעוד אלה של חטיבת רע הוצאו מח'תי לאמור‘ :הכושל האומלל מח'תי עם צבא
ארצות רבות ...עומדים ומוסתרים מאחרי קדש,
להורג.
בשנים הבאות הפכו היחסים בין מצרים לחיתים כך נאמר ,מבלי שיכלו נציבי הארצות הזרות עם
הגדולים מהארצות של פרעה להגיד ‘הם באו'.
יותר ויותר ידידותיים עד  1258לפנה"ס ,אז
נחתם הסכם שלום בין רעמסס לחתושלי שסיים אמרו הגדולים שהיו בפניו...':פשע גדול הוא אשר
עשו הנציבים של הארצות הזרות עם הגדולים
את היריבות בין שתי המעצמות והבטיח שלום
של פרעה ,שלא ריגלו בכל מקום שבו היה הכושל
וביטחון ברחבי הלבנט .13ההסכם כלל קביעת
מח'תי ,ושהם לא דווחו עליו לפרעה כל יום.'...
גבולות ,הגנה הדדית ,שחרור שבויים ושמירת
“בעוד יושב הוד מלכותו ומדבר עם הגדולים,
הסטטוס קוו .לבסוף 13 ,שנה לאחר חתימת
הכושל האומלל של ח'תי בא עם חיל הרגלים
ההסכם הוא קיבל גושפנקה סופית ,כשנישאה
שלו ומרכבותיו וגם צבא ארצות רבות אשר עמו,
נסיכה חיתית לרעמסס.
בעברם את המעבר מדרום לקדש .אזי הם חדרו
לתוך טורי הצבא של הוד מלכותו כשהללו צעדו
הצד השני של המטבע
ולא ידעו .אז נסוגו הרגלים והמרכבות של הוד
לאור זאת ,מאלף לקרוא את הגרסה המצרית
לאותו קרב קדש“ :14הנה הוד מלכותו היה...בהר מלכותו בפניהם בלכתם צפונה אל המקום שהיה
הוד מלכותו.
מדרום לעיר קדש .אחר כך בעת הבוקר הופיע
הנה כיתר ההמון של הכושל מח'תי את מלוויו
הוד מלכותו כמו זריחת השמש ,מצויד בכל כלי
של הוד מלכותו שהיו לצדו .אזי הביט עליהם הוד
הזין של אביו מנתו .כשיצא בנסיעה צפונה...
מלכותו וקם מיד ...כשהוא פורץ קדימה במהרה
שני שוסים באו להגיד להוד מלכותו ‘ :אחינו
הגדולים של השבטים אצל הכושל מח'תי שלחו בהיותו לבד בראש .הוד מלכותו חזק ולבו אמיץ.
אף אחד לא יכול היה לעמוד בפניו ...הוד מלכותו
אותנו להוד מלכותו כדי לאמור לו‘ :אנו נשרת
השמיד את הגדודים של הכושל האומלל מח'תי
את פרעה ונעזוב את מלך ח'תי'.
עד תום."...
“אמר להם‘ :איפה הם ,האחים שלכם ,אשר
ועל מקרים שכאלה אומרים האמריקאים:
שלחו אתכם לספר עניין זה להוד מלכותו?'
אמרו הם‘ :הם [נמצאים] שם אצל אלה השייכים  History - His story...
למלך האומלל מח'תי; הכושל מח'תי יושב בארץ
ח'לב ...כי הוא פוחד לנוע דרומה בגלל פרעה .'...מקורות
י.אהרוני ,ארץ ישראל בתקופת המקרא ,ירושלים
“הנה דברו במרמה באומרם את הדבר הזה
 ,1987עמ' 127 -125
אותם
להוד מלכותו ,כשהכושל של ח'תי שלח
הנ"ל ,אטלס כרטא לתקופת המקרא (מהדורה
למנוע
במזימה
לראות היכן נמצא הוד מלכותו,
מתוקנת ומעודכנת בידי אנסון רייני) ,ירושלים
מצבא הוד מלכותו שייכון להלחם בכושל
 ,1995עמ' 37 ,31-30
מ.גיחון“ ,התפתחות המודיעין בראייה היסטורית",
מח'תי ...כשהוא כבר בא עם חיל הרגלים שלו
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בתוך מודיעין ובטחון לאומי ,משהב"ט
 ,1998עמ' 33 -15
י.לוין (עורך) ,לקט מקורות לקורס מבוא לגאוגרפיה
של מדינת ישראל בתקופת המקרא ,אוניברסיטת
בר-אילן
ויקיפדיה“ -מצרים העתיקה"“ ,מיתני"",קרב קדש",
“פפירוס האריס “ ,"500כיבוש יפו ע"י צחותי",
“החיתים"
Dvornik F., Origins of Intelligence
Jersey,1974, p.12-Services, New
Farago L., War of wits, N.Y. 1954,pp. 13, 75
Gurney O.R., The Hittites, London 1990,
91 ,29-pp. 2, 5,27

הערות

 1עיקר הידע אודות מצרים העתיקה מבוסס
על מחקרו של מנתון ,כהן מצרי בתקופה
ההלניסטית .ספרו לא השתמר אך אחרים,
כמו יוסף בן מתתיהו או אוזביוס ,מצטטים
ממנו .על פי מנתון ,המסורת המצרית
מחלקת את תולדות מצרים ל 30-שושלות;
האלים הם שיסדו את מצרים ובתחילה
שלטו בה; בהמשך מלכה שושלת של
בני האל ח'ור ולאחר מכן נוסדו שושלות
המלוכה של בני האדם ,שגם להם יוחסו
תכונות אלוהיות ובמותם הפכו לאלים.
 2התקופות שקדמו לכתב.
 3מצרים העליונה  -מאזור קהיר דרומה;
מצרים התחתונה היא אזור הדלתה -
מקהיר צפונה.
 4תקופה בולטת נוספת הייתה תקופת
הממלכה הקדומה (שושלות  ,)6-3בין
השנים  2200 -2686לפנה"ס ,וזוהי תקופת
בניית הפירמידות הגדולות.
 5קבוצה ממוצא שמי שהשתלטה על מצרים
עם התרופפות כוחה של הממלכה התיכונה.
עד עתה לא ברור אם היה זה על ידי פלישה/
כיבוש או סופו של תהליך הגירה ממושכת.
 6התאריכים הנקובים בהקשר לשליטים
מייצגים את שנות שלטונם.
 7אנאלים -ספרי השנה /ספרי דברי הימים.
 8לפי הערכת המומחים נחקקו האנאלים
על סמך יומני המבצעים הצבאיים .לצדם
רשימה טופוגרפית של  119ערים שנכנעו
למלך באותו מסע.
 9לפי הכתובות השתתפו במלחמה יותר
מ 100-ערים ,ובראשן מלכי קדש שעל נהר
ארנת ומגידו .ככל הנראה עמדה מאחרי
הברית ממלכת מיתני ,שהתחרתה במצרים
על השליטה בכנען .המרד הקיף את כל
הארץ ,מדרומה ועד קצה גבול השלטון
המצרי בסוריה.
 10תרגום א.פ.רייני ,בתוך יגאל לוין ,לקט
מקורות ,אוניברסיטת בר-אילן; אהרוני,
ארץ ישראל בתקופת המקרא ,ירושלים
 ,1987עמ' .40 -39
 11מופיע בפפירוס הידוע כפפירוס האריס .500
 12מרכז סוריה של היום.
 13הטקסט של הסכם השלום חרוט במצרים
על חומת המקדש הגדול בקרנק .בחפירות
שנערכו בבוגוזקוי נמצא כבר בעונת
החפירות הראשונה לוח טין ועליו הגרסה
החיתית של אותו הסכם שלום
 14תורגם על ידי א.רייני בעזרת א.די-מרצוליס-
יגאל לוין ,לקט מקורות ,אוניברסיטת בר
אילן ,עמ' 72

במה
 


 
         

אורי טאובר | לשעבר איש המערכת המבצעית של המוסד
מורשת החמור
הוא אשר נולד חמור
כך הם חוקי הטבע
גם כחמור חייו יגמור
לא ישנו פה גיל ,ייחוס
או צבע
איזה חותם יותיר
אחריו
זאת דעת המומחים
מושפע רבות
מסביבותיו
הבית בו צומחים
לתכונות המולדות
יש חשיבות מכרעת
כך יטענו כל
הסוברים:
התורשה קובעת
פולמוס כזה של
חכמים
עם מסרים סותרים
אינו מועיל בכלום
להנצחה של חמורים

חמור אשר רוצה
שנזכרו לעד
בעת ביצוע גבורותיו
אסור שיהיה לבד
כי אם אין עד שיתעד
(רצוי שיהיה אוהד)
חבל מאוד על הטרחה
אחר יקצור התהילה
וחמורנו הגיבור נדון
לשכחה
פ"נ חמור יקר
ש(אולי) ייזכר לעד
כי בביצועיו
(שאגב עלו לו בחייו)
בלי להכביר
פה במילים
כבוד גדול הביא
לאחיו החמורים

מסקנות
עכשיו יודע כל חמור
שבהימור על העתיד אין תוצאה מובטחת
אם הצלחה או כישלון ושאר מיני ספחת
תזמון וקורטוב העזה ,כך הדעה רווחת,
הם המתכון להצלחה וכל השאר זו אגדה
אך במבחן התוצאה אין הוכחה ניצחת
והמהדרין בחמורים יום יום יניחו התפילין
לא ישכחו בכל כניסה גם לנשק המזוזה
ולגבות זאת בתפילה ,טיול קצר לנתיבות
לרכישה של קמעות לכל צרה שלא נדע
הרי לכם שילוב מבטיח הגם שלא תמיד
מצליח
להעירכם מחרגונכם סופר סיפור קצר
איך בזבזו שני חמורים זמן קצוב וכה יקר
על ניתוחים מיותרים של פרשיות עבר
תוך התעלמות כזו בוטה
מחוויית ההוויה שאת חיינו מרכיבה
אז בואו נעצור שנייה ונלבן הסוגיה

כשנוערים החמורים המציאות כבר בטרוף
לא יכולה להתאפק
מתקפלות המוזות
והתפכחות מאוד כואבת
חמור קטן ,חמור גדול
לחמורנו לנפק,
קנו מברשת ומכחול
מבחר צבעים וגם בריסטול כמו העובדה המצערת
שחיי בהמה לתפארת
טרחו ,חלמו על יצירה
לא שכנעו שום מבקרת.
גם על פרסום ותהילה
ביום משכו הם עגלה
ועוד עובדה :שלציור
בלילה ברים ושתייה
פרסת חמור כלל לא
אך המציאות לא סובלנית עוזרת
ומתעבת חזיונות
יומרות חמור להיות אמן
אותה ממש מחרפנות
וכשברקע אם אוהבת
בורה גמורה באמנות
בבן גאון היא מתרברבת
בכל מפגש והזדמנות

מהתעסקות כה כפייתית בעתיד ובעבר
רק במקרה מאוד נדיר חמור יצא נשכר
אוצר בלום של חוויות נגרע מן החמור
שמחשש מהבאות מביט רק לאחור
לעומתו אשרי נוער שחי לו את היום
בין האתמול והמחר הוא ממצה עד תום
אם זה נשמע לכם מוכר
הרפו מעט מן המחקר :הניסויי ,הטעיות
של חמורים ואתונות.
נסו לחיות את ההווה ולא בזמן עבר
פן תסיימו את חייכם כמו חמורינו השוטים
שלא ידעו שמחת חיים ואופס ,הכל נגמר

א

יורים :או

רי טאובר

בגיליון  28של "רואים מל"ם" ,אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין תוכלו לקרוא על:
•
•
•
•
•

המאמץ המודיעיני במבצע “צוק איתן״.
טקס ההנצחה השנתי לחללי קהילת המודיעין.
“בימת מודיעין״ – הג’יהאד האסלאמי וההשלכות על ישראל.
“סינמה בלש״ – על הסרט “הנסיך הירוק״ ובעקבותיו ההרצאה על סוגיות בהפעלת
מקורות חיים.
הפעילות באתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין ועל הנעשה בעמותות השונות.

הצטרפו אלינו ושלחו את כתובת הדוא״ל שלכם למזכירות המל״מmlm@intelligence.org.il :
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מנהרת הזמן

                              

גדעון מיטשניק

 ספטמבר
 16בספטמבר 1982

 25באוקטובר 1953

טבח סברה ושתילה ,שביצעו הפלנגות הנוצריות
בפלסטינים במחנות הפליטים .ועדת כהן,
שהוקמה לחקירת האירועים ,התייחסה
במסקנותיה בין היתר לראש אמ"ן ,האלוף יהושע
שגיא ,וזאת בגין אי העברת המידע שקיבל על
הטבח לדרג המדיני; וכן לשר הביטחון אריק
שרון .שניהם נאלצו להתפטר.

מינוי עמוס מנור לראש השב"כ השלישי.

גמאל עבד אל נאצר .עסקה שהובילה למבצע קדש

 אוקטובר
 11באוקטובר 1989
ביקור שר הביטחון דאז שרון בלבנון.10.10.1982 ,
נאלץ להתפטר

טייס של חיל האוויר הסורי ערק לישראל במטוס
מיג  .23לאחר דקות ספורות של טיסה הונחת
המטוס במנחת מגידו.

 17בספטמבר 1971

הפלת מטוס ישראלי מזרחית לתעלת סואץ על
ידי טיל קרקע-אוויר מצרי .צוות של  8אנשים
יצא על המטוס לגיחת צילום באזור תעלת סואץ.
המטרה היתה איתור סוללות טילים סובייטיות
חדשות שהוצבו באותו אזור מסוכן ומוכה טילים.
זמן קצר לאחר שהגיעו ליעד ,נורו על המטוס שני
טילי ס.א  .2רק אחד מאנשי הצוות הצליח לזנק
מהמטוס .השאר נהרגו.
המיג  23שהונחת במגידו בתצוגה במוזיאון חיל
האוויר בחצרים

 21באוקטובר 1967

זירת התרסקות מטוס הסטרטוקרוזר במצרים .רק
אחד מאנשי הצוות הצליח לזנק מהמטוס

טיבוע המשחתת אח"י אילת – מתקפת טילי
סטיקס שנורו מנמל פורט סעיד על המשחתת
הישראלית אח"י אילת .באירוע נהרגו 47
ונפצעו 91לאחר חקירה התברר כי לאמ"ן לא
דווח על מסלול ההפלגה .במקביל ,כמה שעות
לפני האירוע נקלט ביחידה  )8200( 848מידע
בהקשר לפעילות חריגה באזור פורט סעיד.
ועדת הבדיקה בראשות סגן הרמטכ"ל ,האלוף
חיים בר-לב ,התייחסה במסקנותיה לתקלות
טכניות ולעדויות סותרות של אנשי )8200( 848
ומודיעין חיל הים באשר לדיווח וקבלת המידע.

 21בספטמבר 1955

המודיעין הישראלי נתקל בכשל ההתרעה
האסטרטגי המשמעותי הראשון שלו לאחר
קום המדינה .נשיא מצרים גמאל עבד אל
נאצר מכריז על עסקת אמל"ח רחבת היקף עם
צ'כוסלובקיה .ברית המועצות היתה הספק
בפועל ,אך לא רצתה להצטייר כמי שמתערבת
בנעשה במזרח התיכון .העסקה כללה ,בין היתר,
 270מטוסים ,מאות טנקים ,תותחים ונגמ"שים,
והיו לה השלכות משמעותיות על מאזן הכוחות
האזורי .העסקה היתה בין הסיבות המרכזיות
למבצע קדש ב.1956-
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עמוס מנור

 28באוקטובר 1956

השב"כ חושף את רשת הריגול של בני הזוג פ',
שריגלו עבור המודיעין הפולני.

 26באוקטובר 1995

פתחי שקאקי ,מנהיג ארגון הג'יאהד האסלאמי
הפלסטיני ,חוסל במלטה על ידי צמד אופנוענים.
פרסומים זרים ייחסו את האחריות למוסד ,אך
מדינת ישראל לא נטלה אחרית על המעשה.

המשחתת אח"י אילת.
טילי סטיקס נורו מנמל
פורט סעיד

פתחי שקאקי .ישראל לא לקחה אחריות

כתב חידה

? ? ?
? ? ?? ? 
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?? ? 
? ? ?
? ? ?
? ? ?
??
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?? ? 
? ? ?
? ? ?
? ? ?? ? 
? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?? ?
??


 נובמבר
 4בנובמבר 1995

ראש הממשלה יצחק רבין נורה למוות בגבו
על ידי יגאל עמיר .הרצח התרחש לאחר שורת
כשלים של השב"כ  -מודיעין ,הפעלת סוכן
ואבטחה .על רקע זה התפטר מתפקידו ראש
השב"כ דאז ,כרמי גילון .זאת עוד בטרם סיימה
ועדת שמגר ,ועדת החקירה הממלכתית לחקר
הרצח ,את פעילותה .הוועדה מתחה ביקורת על
תפקוד השב"כ בהגנת ראש הממשלה והמליצה
על בדק בית ושינויים.

מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי

| dyogenes@netvision.net.il

נולד בישראל בשנת  .1927התגייס לפלמ"ח ב 1946-ושרת בחטיבת הראל בגדוד ה 6-בירושלים.
לאחר גיוסו לפלמ"ח ,יצא לקורס מפקדי כיתות וקציני חבלה ומונה לקצין החבלה של הגדוד ה.6-
השתתף בכל פעולות החבלה של חטיבת הראל במלחמת העצמאות.
לאחר תום המלחמה יצא לקורס קצינים ולאחר מכן הדריך בבית הספר לחבלה .היה חבר בצוות של
חיים לסקוב ,שכתב את תורת החבלה .התמנה למפקד בית הספר לחבלה בדורה ,נתניה .משם עבר
לבה"ד  - 3הנדסה קרבית ,שם שירת בשנים .1953-1950
 5בנובמבר 1992
לאחר שסיים קורס מג"דים ,עבר ליחידה  131של חיל המודיעין ,שם שרת בשנים
פרשת צאלים ב' :במהלך תרגול פעילות סודית
ביותר של סיירת מטכ"ל במתקן האימונים
 1954-1953ועסק בפיתוח אמל"ח.
בצאלים נהרגו חמישה חיילים מפגיעת טיל
לאחר שסיים את לימודיו בביה"ס הגבוה למודיעין ,שימש כמושל צבאי בגזרת גוש חלב-עכו.
שנורה אליהם בשוגג .מטרת התרגיל ,לפי
בשנת  1957הוצב ביחידה  ,154יצא לפו"מ ,שרת כקצין אג"מ בחטיבה  11למשך שנה והתמנה
פרסומים זרים ,היתה לפגוע בשליט עיראק,
למפקד גוש מגן בפיקוד הדרום.
סדאם חוסיין .בתרגיל נכחו בין השאר:
בשנים  1968-1964שימש כראש ענף באמ"ן בדרגת סא"ל.
הרמטכ"ל אהוד ברק ,סגנו אמנון ליפקין-
שחק
בשנים  1976-1970שימש כראש המחלקה בדרגת אל"מ ,לאחר הרחבה ושדרוג הנושא שעליו הופקד
וכן יוזם ומתכנן המבצע ,אלוף עמירם לוין .מספר
מספר בהיותו ראש ענף.
ועדות חקירה הוקמו והומלץ להעמיד לדין
לאחר סיום תפקידו יצא ללימודי קרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן .ב  1978פרש מצה"ל לטובת
מפקדים ,כולל בכירים .מפקד הפעולה והקצין
עבודה ברוכה במשרד השיכון בתחום שיקום השכונות ,שם עבד  15שנים ,עד פרישתו לגמלאות
שירה את הטיל נידונו ל 3-חודשי מאסר.
ב.1993-
נפטר בפברואר .2011
 13בנובמבר 1971
פורסם לראשונה דבר הימצאם של שישה אנשי
פתרון החידה מגיליון  :69האיש שהיה הוא :אל"ם זאב לירון
"מבצע סוזאנה" ("העסק הביש") בארץ .הם
שהביא
שוחררו לאחר מלחמת ששת הימים .מי
זאב לירון-לונדנר נולד בפולין בשנת  ,1922בעיירה בנדין שבמחוז
(מיל')
האלוף
לשחרורם היה ראש המוסד דאז,
זגלמביה .ברח מהנאצים ארבע פעמים ,באחרונה שבהן הוא קפץ
מאיר עמית.
מרכבת שפינתה את מחנה העבודה בו שהה ,כשהייתה בדרכה מערבה
לאחר שהגרמנים קרסו בחזית הרוסית.
בשנת  1946עבר לאיטליה ,היה פעיל במוסד לעלייה ב' (הגוף המארגן
של ההעפלה מטעם הנהגת היישוב) ובתנועת הבריחה .באיטליה עבר
קורס טיס ובהמשך ,כשעלה לישראל ,השלים את קורס הטיס הראשון
בישראל של חיל האוויר .את כנפי הטיס העניק לו דוד בן-גוריון .היה
טייס קרב  -ספיטפייר ,וכן שימש כמדריך בבית הספר לטיסה וכמפקד
הצוות האירובטי.
בתחילת שנות ה 60-שימש כראש ענף המודיעין של חיל האוויר ופעל להכנת תשתית המודיעין
למבצע "מוקד" לתקיפת חיילות האוויר הערביים .מבצע זה פתח והכריע את מלחמת ששת הימים.
נטל חלק פעיל בסיוע של צה"ל למורדים בתימן שלחמו נגד הצבא המצרי.
לאחר סיום תפקידו במודיעין חיל האוויר ,הוא הועבר למוסד ופעל רבות במבצע להבאת מטוס המיג
 21העיראקי שערק לישראל בטיסה ב .1966-היה נכס מודיעיני ומבצעי ממדרגה ראשונה להכרת
ביצועי המטוס ,שהיה חוט השדרה של חיילות האוויר הערביים והגוש המזרחי.
הוא המשיך פעילותו במסגרת המוסד ,וב ,1973-במלחמת יום הכיפורים ,היה יועצו האווירי של
רפאל איתן (רפול) ,אז מפקד אוגדת רמת הגולן .אחרי המלחמה שב לשירות פעיל בצה"ל והקים את
היחידה לשיתוף פעולה בין-זרועי.
לאחר שסיים את לימודיו במכללה לביטחון לאומי ,התמנה ב 1980-לנספח צה"ל בצ'ילה.
בשנת  2013יצא לאור ספרו של משה רונן" ,תהומות ושחקים" ,המתאר את חייו של אל"מ זאב לירון.
נפטר ב , 2014-הותיר אחריו אישה ,גינה ,שתי בנות ובן ,שמונה נכדים ונין.
מאיר עמית .הביא לשחרור האסירים

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם :משה (מוסא) ענתבי (אגמון)
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל  mlm@intelligence.org.ilפקס03-5497731 :
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מאוזן

shimon_avivi@hotmail.com

הערה :כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
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פתרונות יש לשלוח למל"םmlm@intelligence.org.il :
או לפקס 03-5497731 :בין הפותרים נכונה יוגרל ספר
הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם :שוניה פכט
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סופר אמריקאי שפרסם סדרת ספרים אודות הסוכן החשאי ג'יסון בורן.
סוכן סובייטי שפעל ביפן במלחמת העולם השנייה והתריע על כוונת הנאצים לפלוש לברה"מ.
פלוגות השדה שהוקמו ב 1937-בידי ה'הגנה' להגן על היישובים העבריים בימי המאורעות (ר"ת).
כינויו של עובד המוסד יעקב מידד שהביא לחיסולו של 'התליין מריגה' הרברטס צוקורס (משמאל לימין).
מרכז למחקר גרעיני (ר"ת).
מילת זרוז (עממי).
מצלילי המוסיקה.
נמצא.
לוחמה אלקטרונית (ר"ת).
עובד המוסד ,מפקד ספינת המעפילים 'אגוז' ,שטבעה מול חופי מרוקו בינואר ( 1961שם מלא).
מוזיאון הרעות נמצא במצודה זו.
גיל בר המצווה.
מפקד חיל הים במלחמת יום הכיפורים.
ראש ענף מחקר השטח באמ"ן ,שכתב את הספר 'מודיעין תלוש מהקרקע'.
ראש להק ציוד לשעבר בחיל האוויר ,שהורשע בגניבה ובקבלת שוחד ,ונידון ל 13-שנות מאסר והורדה
לדרגת טוראי (ש"פ).
שמו של קנגורו בספר פו הדוב.
בנם של אסנת ושלמה וישינסקי ,חייל בצוות המנהרות של חיל הנדסה ברצועת עזה ,שנהרג בפעילות
מבצעית ב( 2004-ש"פ).
הכניס את התינוק בבריתו של אברהם אבינו.
טייס חיל האוויר ששימש מפעילו של ג'ונתן פולארד בארה"ב מטעם הלשכה לקשרי מדע במשרד הביטחון
(משמאל לימין).
מעונות השנה.
כיסוי מודיעיני בסיסי (ר"ת).
עשרים ושניים בלוח השנה העברי.
בן הכבשה.
נציג שבט יהודה ,אחד משנים עשר המרגלים ששלח משה לתור את הארץ (במדבר יג)(שם מלא).
קבוצת אנשים המתבדלת בעיקר בעניינים שבאמונה.
ליצן.
שאינו ישן.
כלי מאור.
שימש מפקד סיירת מטכ"ל ,ראש אמ"ן ,שר הביטחון וראש הממשלה.
אחד משני עובדי המוסד שעליהם כתבה נעמי שמר את השיר 'אנחנו מאותו הכפר'.
ארץ-ישראלית שהוצנחה על ידי הבריטים בקרואטיה ב ,1944-נתפסה בידי הגרמנים והוצאה להורג
בהונגריה באותה שנה.
מפקד סיירת מטכ"ל שהיה רמ"ח איסוף של אגף המודיעין במלחמת יום הכיפורים.
כינויו בחיל האוויר של המטוס ביצ'קראפט קינגאייר  B-200המשמש לאיסוף מודיעין חזותי.
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מחבר הספר 'הש"י – שירות הידיעות :שורשיה של קהילת המודיעין הישראלית'.
מסירת מידע.
מעבד בצק סמיך בלחיצה ובהיפוך.
סופר בריטי ששירת כסוכן ה MI6-ברוסיה במלחמת העולם הראשונה.
היועץ המשפטי לממשלה שהודח בגלל דרישתו להעמיד לדין את ראש השב"כ אברהם שלום בקשר
לפרשת קו .300
מפקד חיל הים ששימש בתפקיד סגן ראש המטה לביטחון לאומי וראש מספן מודיעין בחיל הים (ש"פ).
שם אביו של עמיאל ,נציג שבט דן במשלחת שנים עשר המרגלים ,ששלח משה לתור את הארץ (במדבר יג).
הגנה אזרחית (ר"ת).
אחד מחמשת חושי האדם.
פרופסור ,סא"ל (מיל ).בחמ"ן ,מחבר הספר 'התרעה במבחן'.
שם אביו של גאואל ,נציג שבט גד במשלחת שנים עשר המרגלים ,ששלח משה לתור את הארץ (במדבר
יג) (מלמטה למעלה).
מבצע צבאי של ישראל להשגת שקט לטווח ארוך ברצועת עזה.
איש מודיעין ישראלי שנשלח למשימה בעיראק ,נתפס ב 1951-וישב בכלא העיראקי תשע שנים.
מתן הודעה על סכנה ,איום או התרחשות צפויים ,במטרה למנוע הפתעה ממקבלי ההחלטות ומדרגי ביצוע.
פעילה למען עליית יהודי ברה"מ לישראל ,אסירת ציון ,הייתה שותפה ב 1970-לניסיון חטיפת מטוס ריק
מלנינגרד לשם העלאת הנושא לתודעת הציבור (ש"פ).
משכן התרנגולות.
סופר מדע בדיוני אמריקאי ששם העט שלו היה ריצ'רד פיליפס.
לוחם המוסד שפעל בשנות ה 60-במצרים ונלכד שם.
מודיעין מסכל (ר"ת).
הפר תוכנית זדון של אחר.
יהודייה בביירות שהופעלה בידי יחידה  504ועסקה בהעלאה חשאית של יהודים מסוריה לישראל.
כינויו של קמ"ן פיקוד צפון בשנות ה 60-הראשונות.
קצין מודיעין ששימש סייר אוויר 'פרטי' של הרמטכ"ל דוד אלעזר במלחמת יום הכיפורים.
ראש המכון לחקר המודיעין במל"ם.
איש מודיעין ישראלי שנעצר בבגדאד ב ,1951-הואשם בריגול והוצא להורג ב.1952-
ד"ר ,תא"ל (מיל ,).לשעבר מבכירי אנשי המחקר באמ"ן ,היה ראש ענף מעצמות.
הנה אני.
כל אחד מן הבניינים הדגושים בעי"ן הפועל.
קבוצת מקורות חיים הקשורים זה בזה בפעילותם המבצעית.
אלף גרמים (ר"ת).
מפתן.

