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

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

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

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

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

הביקורת, הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.

אלוף מאיר עמית - 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
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אבי טל - אחראי תפעול 
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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"

עמותת המל"ם

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
www.zeeveldar.co.il העורך הגרפי והמבצע: זאב אלדר

חברי המערכת: א' אבנר, יוסף ארגמן, אמנון בירן, יהודה ברק, עמוס גלבוע, מישל דגן בינט, יואב 
דייגי, גדעון מיטשניק, בני מיכלסון, חגי מן, דוד נוימן, אהוד רמות, סטלה שדות, נעם שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

כתב העת "מבט מל"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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דבר המנכ"ל | תא"ל )מיל'( דוד צור

 60 ציון זמן למספר אירועים בחיי קהילת המודיעין. ימלאו  2015 מהווה  שנת 
שנה להוצאתם להורג של ד”ר משה מרזוק ושמואל עזר בעקבות “עסק הביש” 
במצרים. גם צוות של סיירת גולני שיצא למשימה מודיעינית ברמת הגולן נתפס 
באותה שנה, ואחד מאנשי הצוות, אורי אילן, התאבד בכלאו. בחודש מאי ימלאו 
50 שנה לתלייתו של אלי כהן, לוחם המוסד בדמשק. אירועים אלה יבואו לידי 

ביטוי השנה בפרסומי המל”מ ובאירועים מיוחדים לזכרם.
במספר   1985 ביוני  שנחנך  ההנצחה  אתר  של  לקיומו  שנה   30 נציין  זאת  לצד 
אירועים במהלך השנה. עם תחילת שנת העבודה אסקור את הביצוע בשנת 2014 

ואת התכנון לשנת 2015.
אלה הנושאים המרכזיים שביצענו בשנת 2014:

הוקמה מערכת הנצחה חדשה לחללי הקהילה ב”אהל שם”. המערכת מהווה ••
תוספת  ומכילה  למשתמש  מאוד  ידידותית  הקודמת,  למערכת  דור  קפיצת 

חומרים הקשורים לנופלים.
הוקם המכון לחקר המודיעין ומדיניות, כפי שנקבע בתוכנית העבודה. המכון ••

כנפי  “משק  הכיפורים,  יום  מלחמת  בנושא  ראשון  נרחב  פרסום  הוציא  כבר 
הטעות”, שחולק לכלל חברי העמותה, וכן ערך מספר כנסים.

נפתחה פעילות חדשה: “בימת מודיעין”, שבימי שישי אחת לרבעון תעסוק ••
באקטואליה ובמורשת.

הוגברה הפעילות של מועדון חבצלת, כולל סיורים וסקירה מיוחדת של קמנ”ר ••
בעקבות מבצע “צוק איתן”.

נוסד מועדון הסרט המודיעיני “סינמה בלש”.••
נרשמה עלייה משמעותית )באלפים( בכמות המבקרים של צעירים ומבוגרים ••

במסגרת “יום חוויה מודיעינית”.
נערך כנס חברים בסימן 30 שנה למבצע משה. הכנס כלל סיפורי משתתפים ••

מקרב קהילת המודיעין והקהילה האתיופית.
שופרו התשתיות: חזות הכניסה למל”מ, ניקיון מבוך ההנצחה וחידוש התאורה ••

בחצר ההתכנסויות האחורית.
עיקרי הנושאים שבהם נעסוק בשנת 2015: 

חומר •• איתור  ועדכונה.  החדשה  המערכת  הרחבת  המשך   - ההנצחה  בתחום 
נוסף הקשור לחללים בשיתוף עם גורמי הנצחה ארציים וגופי הקהילה.

בתחום המורשת - המשך הדרכות לנוער ומבוגרים. פיתוח צוות נודד שיביא ••
את דבר המל”מ לאוכלוסייה מוגבלת בתנועה. קיום ושדרוג בימת המודיעין.

מורשתון- פעילות חדשה: אירועים סגורים לחברי העמותה ופעילים בארגונים ••
שיעסקו בהנחלת מורשת ולימוד לקחים. 

עדכון אתר המל”מ באינטרנט והתאמתו לאוכלוסייה צעירה.••
המשך תהליך הפקת הסרט על קהילת המודיעין, התחקיר כבר בעיצומו.••
מועדון חבצלת - מתוכננים 12 אירועים לאורך השנה, בהם שני סיורים ויום ••

עיון. לוח פעילות מצורף לגיליון זה.
המשך פעילות והרחבה של קרנות ההנצחה.••
שימור, שיפור והעמקת היכולות של מרכז המידע על שם מאיר עמית, בתחום ••

המחקר וההפצה של תוצריו.
המשך פעילות המכון לחקר המודיעין והמדיניות. במרכז עשייתו השנה ניצב ••

כנס בינלאומי למודיעין בקיץ, פרטים יפורסמו בהמשך.
המשך חידוש תשתיות המל”מ ושיפור חזותו. טיפול בתשתיות חדשות.••

איני שוכח לרגע כי חלק ניכר מהעבודה נעשה בהתנדבות על ידי אנשי העמותה, 
לצד צוות המל”מ. אני גאה באותם המתנדבים ומברך אותם על הישגיהם. אני 
רוצה להודות למערכת העיתון , המורכבת במרביתה ממתנדבים. השבחים אותם 
אנו מקבלים על איכותו של העיתון, המשתבח מדי גיליון, הם רבים,. גם גיליון זה 

המונח לפניכם מעיד על מגמה זו.
                              מאחל לכולנו שנת הישגים ובריאות.

דוד צור     
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לקוראינו שלום!
את  להפנות  מבקש  שאני  קצרים,  מאמרים  בשני  נחתם  הנוכחי  הגיליון 
תשומת לבכם אליהם. האחד, צבי גבאי, שגרירנו לשעבר במצרים )ובגילוי 
של  האבחנה  וחד  הכואב  בטקסט  אותנו  משתף  ותיק(,  ידיד   – נאות 
כיום".  הערבי  העולם  משוררי  כ"גדול  מגדיר  הוא  אותו  אדוניס,  המשורר 
יוכי  נוקב: "האלף-בית הערבי מצמיח דם". השני, חברתנו  משפט הסיום 
רק  ולא  ההתרחשויות  של  המואר  הצד  את  )גם(  לראות  ממליצה  ארליך 
רציניים  )"נביאי שחורות נתפשו תמיד כאנשים  והחשוך  את הצד הקודר 
הבה  ל"אופטימיזם",  "פסימיות"  בין  לנו:  טובה  המלצתה  ואחראים"(. 

נקפיד על "ראייה מאוזנת...מודיעין".
ולגיבורי  הביש"  ל"עסק  מעמיק  אף  נרחב  מקום  מעניק  שבידכם  הגיליון 
"מבצע סוזאנה", במצרים של שנות ה-50. מול הנאיביות והלהט הציוני של 
גיבורי המחתרת ניצבים - בניגוד הזועק לשמיים - הטיוח, הרמייה ובעיקר 
אנו מציינים ששה עשורים  נחלת מנהיגי התקופה.  – הבריחה מאחריות, 
לנפילת המחתרת במצרים, מצדיעים לחבריה, זוכרים לטוב את אלה שהלכו 

לעולמם ומאחלים בריאות טובה ואריכות ימים לאלה החיים בינינו.
בגיליון זה ישנו גם סילוק חוב מן הגיליון הקודם: דיון בהסכם השלום עם 
ממלכת ירדן, שלא מכבר צוינו )בצנעה ובשקט, יש לומר( 20 שנה לחתימתו. 
תא"ל )מיל'( מייק הרצוג ואל"ם )מיל'( ד"ר שמוליק אבן משתפים אותנו 
סוקר  גלבוע,  עמוס  שעורך  "מודיעיון",  במדור  בסוגיה.  בתובנותיהם 
דני אשר את השינויים שעבר אמ"ן בשנים האחרונות,  ד"ר  )מיל'(  תא"ל 
ובכיר השב"כ לשעבר אבנר ברנע מאיר בפנינו את חשיבותו של המודיעין 
המסכל )ממ"ס(. אנו מארחים את פרופ' אבי עורי, המציג גלריה מעניינת 
של רופאים-מרגלים, ואני משוכנע כי תמצאו עניין גם במאמרו של אבי א' 
של...  המודיעיניות  המשימות  אודות  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה 

הצי המוסלמי במאה השביעית לספירה. כן, כבר אז... 
ד"ר יובל ארנון-אוחנה מציג את רזי היחידה שהגנה על הר הצופים, מובלעת 
שב  אביבי  שמעון  ד"ר  הימים.  ששת  מלחמת  עד  מבודדת  טריטוריאלית 
וסוקר בפנינו בולאות בנושאי מודיעין ואנו מתכבדים בפתיחת מדור חדש, 
באדיבות המזרחן והחוקר הוותיק אלברט סודאי, ובו הצצה מאירת עיניים 

לנבכי האסלאם, שטוב אם נכיר על בוריים.
בן-מאיר, עד לאחרונה  )מיל'( אלי  ביניים עם תא"ל  בפתח הגיליון ראיון 
אנו  עוד  רבה.  הצלחה  לו  נאחל  המחקר.  חטיבת  ראש   - ומעתה  הקמנ"ר 
היתר,  בין  שכיהן,   ,CIA-ב לשעבר  בכיר  לה-גאלו,  אנדרה  את  מארחים 
את  להגביר  בהמלצתו  אותנו  משתף  לה-גאלו  בישראל.  השלוחה  כראש 
ומציין  האסלאמית,  והח'ליפות  הג'יהאד  איום  למול  החשאית  הפעילות 
תקדימים היסטוריים המהווים לשיטתו עילה טובה לעשות כן כעת - בעיקר 
כדי "לקנות זמן עבור הממשל )האמריקאי( החדש", שיבוא אחרי ממשל 

אובמה, ש"אין לו סיכוי להביס את דאע"ש".

תודה לכותבים ולחבריי במערכת - קריאה נעימה ומעשירה לכם!
                               רון כתרי
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א"ל אלי בן-מאיר זה עתה פינה את כס ת
קצין המודיעין הראשי לטובת תפקיד 

חדש ומאתגר: ראש חטיבת המחקר 
באמ"ן. בדרך עבר בן-מאיר מגוון תפקידים 

בחיל, בהם קצין המודיעין של פיקוד דרום, סגן 
ראש חטיבת המחקר ונספח לענייני מודיעין 
בארה"ב. ביקשנו להצביע על אלה שביכולתו 

לסמן ולהדגיש כמשמעותיים עבורו.

שתף אותנו בצמתים החשובים בעיניך, 
במסלול שירותך הצבאי

"הצומת הראשון היה ההדרכה בקורס קמ"נים, 
שכלל מגע אישי, התנסות פיקודית והזדמנות 

לעצב ולהשפיע על דמותם של הקצינים בחמ"ן.
הצומת השני - קמ"ן חטיבה. שם ראיתי את 

השפעת המודיעין על הפעילות המבצעית 
ולמדתי מהאופן שבו איש מודיעין מדבר עם 

המפקד. זה היה התפקיד הראשון שעשיתי 'לבד'.
הצומת השלישי - קמ"ן פיקוד. זה תפקיד 

המחייב לחבוש כמה כובעים - גם קמ"ן, גם 
מפקד יחידה, גם קצין מטה - וכל זה בפיקוד 

דרום, בתנאים של לחימה מאוד אינטנסיבית 
בשנים שאחרי "עופרת יצוקה", ממרץ 2010 ועד 
יולי 2012. זה כלל את תהליך הסקת המסקנות 
מ"עופרת יצוקה", והיו גם ניסיונות פיגוע מאוד 

קשים. אבל הסיפור הוא לא הבט"ש אלא 
הכפילות הזו, שבה יש לאדם גם יחידה שצריכה 
לספק 100% מהמודיעין לפעילות השוטפת וגם 

ממשק עם הפעילות המבצעית. אלה הן שלוש 
'תחנות צופות פני עתיד'".

מה ההבדל בין הקצין הצעיר שהיית לפני 
20 שנה לבין קצין צעיר היום?

"קודם כל, היום הם הרבה יותר טובים מאיתנו. 
יותר חכמים, חדים, מהירים. האתגרים הם 

אחרים, קצב שינויי הסביבה מהיר, הן של 
האויבים והן שלנו, הטכנולוגיה, האתגרים 

במורכבות ודינמיות מאוד גבוהות ובזיקות 
הדדיות אחת לשנייה. הקצינים באים היום 

הרבה יותר מוכנים, בעלי יכולת הכלה וחשיבה 
מתקדמות. היום למודיעין יש הרבה יותר 

השפעה. חשיבותו של קמ"ן חטיבה למפקד 
גדולה עשרות מונים לעומת הימים בהם אני 

הייתי קמ"ן חטיבה. זה נובע גם מהאיומים 
וגם מההתקדמות של המפקדים, שמצפים 

מהמודיעין ליותר. אני לא יודע מה "ביצה" ומה 
"תרנגולת", אבל זהו שינוי משמעותי ביותר. 

המפקד היום אינו פועל בלי קמ"ן צמוד אליו וזהו 
כורח, שאינו תלוי קשר אישי, כמו שהיה בימינו".

מה אתה משאיר אחריך פה?

כיתת אמ"ן
לפני זמן קצר עזב תא"ל אלי בן-מאיר את תפקיד קצין המודיעין הראשי 

)קמנ"ר( לטובת כס ראש חטיבת המחקר באמ"ן. בראיון מיוחד הוא סיכם 
את תפקידו הקודם וסיפר על האתגרים בכובעו החדש: "החיל הזה חזק 

ואיכותי מספיק כדי לאפשר לנו לצלוח את האתגרים הצפויים בשנתיים-
שלוש הקרובות"

ראיין: רון כתרי

תא"ל אלי בן-מאיר - קצין המודיעין הראשי היוצא
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"מטבע הדברים, הניהול תובע הרבה זמן. אני 
בודק את עצמי מדי חודש – כמה זמן הקדשתי 

לשוטף וליומיום וכמה זמן לתחומים של בניין 
כוח וכיו"ב, שתוצאותיהם לא בהכרח יבואו לידי 

ביטוי בקדנציה שלי. כשאני רואה שיש חוסר 
איזון - אני מאזן בחודש הבא. אני עוסק בניהול 

החיל בתקופה מאוד מאתגרת משאבית, הן 
בהיבט הכספי והן נוכח תהליך פיטורים מאוד 

לא פשוט, אמנם פחות קשה ביחס לשאר הצבא, 
ועדיין.

אני חושב שאנחנו בתהליך של השתפרות, שהחל 
בימי קודמיי, של פיתוח האנשים. זה מתחיל 

בהתאמתם לחיל, מהאיתור דרך ההכשרות וכלה 
במסלול השירות. ואני מרגיש שהאנשים שלנו 

היום בעלי מסוגלות, איתנות ומקצועיות ברמות 
גבוהות.

התחום השני הוא הרשתיות – תהליך שעסקנו 
בו בשנתיים האחרונות. לחיבור יחידות אמ"ן 
במובן הרשתי יש משמעות במאקרו - לא רק 
היותנו מחוברים זה לזה במחשב אלא יצירת 
דרך חיים של מרחב משותף של חשיבה, של 

התנהלות. זה מנוגד לתרבות המידור האמ"נית,   
גם בגלל שבסוף יש ליחידות צרכים משל עצמן 
והן חולקות אותם משאבים. התהליך עדיין לא 
תם, אבל בכל מקום שבו הוא עובד, התפוקות 

המודיעיניות והמבצעיות עולות".

התפוקות הללו נמצאות ב"קצה הצינור". 
כמה חשיבות אתה נותן לדרך – לבניית 

תורה, לתשתית, דברים שלא נמדדים 
ישירות בתפוקה?

"יש פה לבנה נוספת על גבי חומה, שבנו לפני 
קמנ"רים ומפקדים אחרים בחיל. אנחנו עוסקים 

בתורה הרבה שנים באמ"ן, ולמרות עיסוק די 
שיטתי, לא התקדמנו בצורה שהיינו רוצים. 

האתגר הוא קצב ההשתנות הגבוה. בחודשים 
האחרונים הבנו שצריך לשנות את השיטה. 

לעבור מספרים עבי כרך, שלוקח שנים לכתוב 
ועד שהם יוצאים לאור הם כבר לא רלבנטיים, 

לטובת שיטה יותר דינמית ומהירה, אגב חשיבות 
מרכיב ההשתנות הטכנולוגית.

אנחנו פועלים לכתיבת תורה ותפיסות במעין 
ויקי-תורה, כמו ויקיפדיה, גם משום שזה במדיה 

הדיגיטלית אבל גם כי זה הרבה יותר און-ליין, 
נתון לעדכון ולשינוי. החל בתורות מערכתיות 

ויחידתיות, דרך תורת היומינט, תורת הסיגינט, 
תורת המחקר, וכלה בדברים יותר ספציפיים. 
אין ספק שתורה ותהליכים חשובים ליכולתנו 

להתקדם".
איך ניתן לשפר את שמירת התרבות 

הארגונית בחיל? כמה מקום יש בחיל למי 

שהובילו אותו?

"תרבות ארגונית היא ביטוי גדול, שכולל בתוכו 
הרבה דברים: מהיבטי ניהול השגרה, בטיחות 

ומשמעת ועד תרבות תחקיר מבצעית. מבחינת 
האזורים המבצעים המודיעיניים, אנחנו בדפוס 

פעולה נכון. אנחנו מצויים כעת בשיאם של 
תחקירי "צוק איתן", שבהם אני מזהה רוחב 

יריעה ועומק וכנות גדולה. בהיבט של מעורבות 
אנשי מילואים - אין ספק שיש הבנה שהידע לא 

נולד עכשיו ולהיסטוריה יש חשיבות. במודיעין 
על אחת כמה וכמה - מי שטעה כמה פעמים יש 

בו את הניסיון של הטעות, שלא יסולא בפז. 
יש מתח בין זה לבין ההשתנות בקצב, בתדירות 

ובאתגרים. נדרש איזון בין שמירת ידע קודם לבין 
מידע חדש ורלבנטי. רוב קצינים הבכירים שפורשים 

נכונים לתת מהידע שלהם בשירות מילואים, ויש 
לתעל את זה לאזורים הנכונים - לחניכה, לליווי, 

לכתיבת תורות. ולבסוף, ברוב מערכי החיל, אנשי 
המילואים של 8200 וחטיבת המחקר – אי 

אפשר להתנהל בלעדיהם במלחמה. ראינו זאת 
ב"צוק איתן" ובמבצעים אחרים. הם המסה של 

האנשים, של הניסיון והידע, ולכן הם משולבים 
בפעילות שלנו, גם במודיעין השדה. גם היום, 

בעת חירום, רוב יחידות צה"ל מבוסס על אנשי 
מילואים".

"צוק איתן": "סיפקנו את הסחורה"

איך אתה מסכם את פעילות חמ"ן במבצע 
"צוק איתן", שהזכרת?

"אנחנו בתהליך של תחקירי עומק ואני מניח 
שנלמד מהם. יש לא מעט מקומות בהם אנחנו 
שבעי רצון מרמת התחקיר שהגענו אליו, מלא-

מעט דברים שקרו, ועם זאת אנחנו יודעים שלא 
הכל היה מושלם. ברמה של המודיעין לקבלת 

החלטות, אמ"ן - בהובלת חטיבת המחקר, אבל 
לא רק - סיפק את הסחורה. זאת במגבלות 

היכולת לדעת הכל על האויב, כי אף פעם לא 
יודעים. אנחנו מאוד שבעי רצון מהאופן שבו 

תיארנו את איום המנהרות ואפשרנו לצבא לטפל 
בו. וגם ממודיעין לקוחות, אני חושב שעשינו 
פריצת דרך דרמטית כי זה עולה מהמפקדים 

לכל רוחב היריעה ולבסוף, המודיעין הציל חיי 
לוחמים וגם שיפר הפגיעה במחבלים – אין ספק 

שזו הצלחה". 

אתה ראשון, למיטב ידיעתי, שעובר מכס 
הקמנ"ר לכס רח"ט מחקר. מה אתה לוקח 

מפה לשם?

"היכרות מאוד מעמיקה ורחבה עם החיל. אמ"ן 
הוא גוף מאוד גדול ומולטי-דיסציפלינרי, יש 
בו תחומי עיסוק והתמחויות רבים. מי שגדל 

במערך אחד, גם אם הוא עובר פה ושם, לא 
מכיר את כל רוחב היריעה. תפקיד הקמנ"ר 
מאפשר היכרות רחבה מאוד עם החיל אבל 
גם עמוקה – ברמה של פעילויות ומבצעים 

ותהליכי עבודה ותרבות אירגונית. 
במישור המעשי, אני מרגיש שאני טעון בלא 
מעט תובנות מפעילות של יחידות ומערכים 

אחרים, שיאפשרו לי להטמיע את חלקם בתוך 
תהליכי העבודה המודיעיניים. אני מקווה 

שזה יאפשר לי לכוון את האנשים של חטיבת 
המחקר למיצוי טוב יותר של האיסוף. 

ישנו צורך בחיבור הדוק עם הדרג הנפרש, 
עם הפיקודים המרחביים, עם האוגדות, עם 

החטיבות ואפילו עם הגדודים. בסוף המודיעין 
הזה, שהולך מ-UP ל-BOTTOM, מהמטה 

הכללי ומטה, הולך גם ההיפך – מהמודיעין 
שנוצר בחטמ"רים, באוגדות, למעלה. אם 
נצליח יווצרו תמונה יותר שלמה ומודיעין 

יותר חד, ובסוף נדע לספר סיפור יותר שלם 

הקצינים באים היום הרבה יותר 
מוכנים, בעלי יכולת הכלה וחשיבה 
מתקדמות. היום למודיעין יש הרבה 
יותר השפעה. חשיבותו של קמ"ן 

חטיבה למפקד גדולה עשרות מונים 
לעומת הימים בהם אני הייתי קמ"ן 

חטיבה. זה נובע גם מהאיומים 
וגם מההתקדמות של המפקדים, 

שמצפים מהמודיעין ליותר

לחיבור יחידות אמ"ן במובן הרשתי 
יש משמעות במאקרו - לא רק אם 
אנחנו מחוברים זה לזה במחשב 
אלא יצירת דרך חיים של מרחב 

משותף של חשיבה, של התנהלות. 
זה מנוגד לתרבות המידור האמ"נית,   
גם בגלל שבסוף יש ליחידות צרכים 
משל עצמן והן מתחלקות באותם 

משאבים. התהליך עדיין לא תם, אבל 
בכל מקום שבו הוא עובד, התפוקות 

המודיעיניות והמבצעיות עולות"
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ובהקשר, בהתאם לצרכי המפקד, שיאפשר לו 
לבצע את המשימה שלו.

המעבר לנגב: "פרויקט שמעצים 
אנשים ומשפר תפוקות"

הזירה השתנתה דרמטית. כמעט דבר 
אינו כמו שהיה פעם. מיהו היום "המעריך 

הלאומי"? במלחמת יום הכיפורים נחל 
המעריך הלאומי כישלון חרוץ. יש היום 

מעריך לאומי אחד?

"יש ארגוני מודיעין נוספים בישראל שהתעצמו 
במובן החיובי, הפכו רלבנטיים ומשפיעים 

בממשקים שלהם. הם גם מאוד מקצועיים. זה 
שינוי לעומת 1973. "המוסד" לא ראה עצמו אז 

ולא יכול היה לתת את מה שציפו מאמ"ן. 
בסוף, המשימה של כל הארגונים היא אותה 
משימה. אני חושב שאמ"ן הוא היחיד מבין 
שלושת הארגונים האלה שרואה את עצמו 

360 מעלות, קרי: רואה עצמו מחויב לאסוף 
ולהעריך במגוון האיומים והזירות, שלא כמו שני 
הארגונים האחרים, שלכל אחד מהם יש משימה 

ייחודית וספציפית. זו הייחודיות של אמ"ן. 
לראש אמ"ן יש רח"ט מחקר המחויב בדעה 
עצמאית, וזו ייחודיות נוספת. כמו כן, אמ"ן 

הוא הארגון הכי גדול עם יכולות ויזינט וסיגינט 
המפותחות ביחס לארגונים האחרים. 

שיתוף הפעולה בשנתיים-שלוש האחרונות מביא 
למיצוי טוב יותר של הסינרגיה בין הגופים האלה, 

באופן שמביא לתפוקות יותר גבוהות של כל 
הארגונים. זו מגמה שארצה לחזק, ככל יכולתי".

אם תוכל לבחור בשתי פעולות מאקרו 
שישדרגו את החיל מאוד, מה היית עושה?

"הפעולה הראשונה - הייתי מעביר את אמ"ן 
לנגב כבר בעוד שבועיים. הסיבה היא לא 

זו הציונית, שנמצאת בבסיס פעולות צה"ל 
בכלל, אלא פרקטית. תשתיות העבודה שלנו 
לא מתאימות לקצב השינויים וההתפתחות 

הטכנולוגית. המעבר לנגב אינו רק עניין של בינוי, 
אלא של פונקציונליות בתפוקות המבצעיות 

שלנו. המהלך גם היה משפר את יכולתנו לטפל 
באנשים ואת הרשתיות. בנגב הכוונה היא לעבור 

לעבודה רשתית הרבה יותר מתקדמת. 

הדבר השני, הייתי מעצים את הנשק הסודי 
שלנו – האנשים. אנחנו מדינה קטנה עם מגבלות 

והרבה מאוד צרכים, ולא יכולים תמיד לקבל 
את כל מי שאנחנו רוצים, ולעתים אין – למשל 

בעולם הסייבר, המדינה לא תמיד מצליחה לייצר 
את כמות האנשים המתאימים". 

"אגב הירידה של אמ"ן לנגב...", אני שואל, 
ובן-מאיר ממהר לתקן: "עלייה, עלייה". 
מה הצפי שלכם לגבי מעבר משפחות? 

עד כה חיל האוויר היה היחיד שהיה מנייד 
משפחות מבסיס לבסיס, כי היה ערוך 

לזה. בנוסף, אני זוכר אישית שאריק שרון, 
כאלוף פיקוד הדרום, הנחה את הקצונה 

הבכירה שלו לגור בבאר שבע, ומי שלא – 
שלא יהיה פה. יש לזה סיכוי?

"הסיפור המרכזי של המעבר לנגב הוא איך לא 
להסתכל על זה כעל בטונים ובנייה אלא כעל 

פרויקט שמעצים אנשים וטכנולוגיה ומשפר את 
התפוקות. אנחנו עוסקים הרבה במשפחות, ואני 

מאמין שהיום, פקודות בהקשר של "מה אתה 
עושה עם המשפחה שלך" לא מתאימות לדור 

הזה, ולכן לא זו השיטה. 
אנחנו פועלים במספר מישורים. ראשית, מול 

מדינת ישראל, ליצירת תשתיות לאומיות במובנן 
הרחב, מה שאנחנו מאמינים שחשוב למשרת 

הקבע באמ"ן, שבא ממקום מאוד איכותי, כמו 
תרבות, חינוך, רפואה, תרבות פנאי.

שנית, אנחנו בונים את המתקנים שלנו, בעיקר 
את קמפוס קריית המודיעין, עם סביבת עבודה 

מאוד מתקדמת ועם מעטפות שיאפשרו חלק 
מהתנאים שקיימים בחיל האוויר: מספורט, 

פנאי ותרבות, עובר דרך מתחם משפחות, שבו 
יוכלו לשהות עם משרתי הקבע כשהם עושים 

תורנויות, ויש אפילו רעיון לגני ילדים.
שלישית, ישנו קשר עם הרשויות בדרום, שמאוד 
מאוד רוצות שאמ"ן יעבור אליהן, כדי לנצל את 
מפגש האינטרסים וליצור מענה לאנשי אמ"ן – 

שכונות מגורים שיאפשרו את סביבה תומכת. 
ובסוף, מי שלא ירצה לעבור, נדאג לו לתחבורה 

מהירה כדי שתוך 45-40 דקות יגיע ליעד". 

ומשפט לסיכום?

"אני מסיים בתחושת פספוס שהתפקיד שלי 
לא היה ממושך כמו שרציתי. אני חש שאם 

הייתי פה שנה נוספת, יכולתי לעשות עוד הרבה 
דברים טובים לאמ"ן; בגאווה גדולה מאוד בשיוך 

שלי לחיל מודיעין ועל הרלבנטיות שלו בכלל 
ובשנתיים האחרונות בפרט; ובציפייה גדולה 

מהתפקיד החדש שלי ומהאתגרים הספונים בו. 
עם כל מה שאמרתי, אני בטוח שהחיל הזה הוא 
חזק ואיכותי מספיק כדי לאפשר לנו לצלוח את 

האתגרים הצפויים בשנתיים-שלוש הקרובות, 
 . ."בצורה טובה

האתגר הוא קצב ההשתנות הגבוה. 
בחודשים האחרונים הבנו שצריך 

לשנות את השיטה. לעבור מספרים 
עבי כרך, שלוקח שנים לכתוב 

ועד שהם יוצאים לאור הם כבר 
לא רלבנטיים, לטובת שיטה יותר 

דינמית ומהירה, אגב חשיבות מרכיב 
ההשתנות הטכנולוגית

המעבר לנגב. עיר הבה"דים בדרום - הדמייה
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איש מודיעין

ֵאב! ְוָגדֹול ְמֹאד, ְמֹאד ַהּכְ
ָהָיה ִאיׁש – ּוְראּו: ֵאיֶנּנּו עֹוד, 

)חיים נחמן ביאליק, "אחרי מותי"(
אברהם )אברום( שלום בנדור היה עבור רבים, 

בהם מאות ואלפים מפקודיו לאורך השנים 
הארוכות, דוגמה ומופת, מנהיג ופורץ דרך. סיפור 

חייו שזור בלידתה של המדינה, בהתהוותה 
ובמאבקיה הבלתי פוסקים לביצור ביטחונה 

ולהגנה על שלום אזרחיה.
אברום נולד בווינה בשנת 1928. בשנת 1939, 

לאחר סיפוח אוסטריה לגרמניה הנאצית ולאחר 
שכילד חשו הוא והוריו על בשרם את פעמי 
הכיבוש הנאצי ומוראותיו, עלתה משפחתו 
ארצה. בנערותו היה אברום חבר ב"מחנות 

העולים" בתל אביב והצטרף להכשרת הפלמ"ח 
בקיבוץ רביבים. ב-1946 התגייס לפלמ"ח ופעל 

במסגרת הפל"ים - הזרוע הימית של ארגון 
ההגנה. במלחמת העצמאות היה חייל בחטיבת 
יפתח והשתתף בקרבות בגליל, בלוד וברמלה, 

בלטרון ובנגב. לאחר שחרורו מצה"ל, בשנת 
1949, גויס לשירות הביטחון הכללי, בהמלצתו 

של רפי איתן שהיה מפקדו בצה"ל.
את דרכו בשירות החל כאיש יחידת המבצעים. 

עד מהרה התבלט כבעל רעיונות ייחודיים, הוגה 
פתרונות יצירתיים, אמיץ לב, בעל יכולת אלתור, 

תושייה ונחישות. באופן טבעי עלה וטיפס 
בסולם הדרגות והתפקידים ביחידת המבצעים. 
יכולותיו וכישרונו, ניסיונו המבצעי הרב והיותו 
בקי בכמה לשונות הביאו למינויו לסגן מפקד 

המבצע ללכידתו של אדולף אייכמן והבאתו 
למשפט בישראל. איסר הראל תיאר את אברום 
בספרו "הבית ברחוב גריבלדי" כ"איש מבצעים 

מובהק, מתכנן מעולה".
בשנת 1959 אברום מונה לסגן ראש אגף במוסד 

ובהמשך לראש אגף המבצעים בשירות.
בהנהגתו הפך אגף המבצעים בשירות ליחידת 
עלית, מאורגנת ומסודרת מצד אחד, ועם זאת 
גמישה ומסתגלת לשינויים מהירים מצד אחר. 

בתקופה זו, נחלה יחידת המבצעים בשירות 
הצלחות רבות שסוד הקסם בהתהוותן היו דמיון 

פורה, תעוזה ושאר רוח.      
בשנת 1972, לאחר טבח הספורטאים הישראלים 

חוד החנית
סיפור חייו של אברהם )אברום( שלום בנדור שזור בזה של המדינה. כישוריו 
כלוחם, יכולותיו האינטלקטואליות ותפיסתו המהירה עמדו לו בבואו לשרת 

אותה במשימותיו הרבות, בהן לכידתו של אדולף אייכמן והבאתו למשפט 
בישראל ושידוד מערכות כולל באגף האבטחה של ישראל. היה זה אך טבעי 

שיגיע לתפקיד ראש השירות. יהי זכרו ברוך

המשפחה | 

באולימפיאדת מינכן, עלה הצורך לשידוד 
מערכות כולל באגף האבטחה בשירות ובתפיסת 

האבטחה של מדינת ישראל. היה זה אך טבעי 
שהמשימה הכבדה הזו תוטל על אברום. הוא 

קיבל את הפיקוד על אגף האבטחה, ותוך פרק 
זמן קצר והשקעת מאמץ מחשבתי ומבצעי רב, 

הפך את הקערה על פיה. 
אברום ייסד את תורת האבטחה החדשה של 
השירות, וכונן מדיניות אבטחה חדשה לכלל 

המוסדות ונציגויות ישראל ברחבי העולם, 
לתעופה הישראלית, לספנות, למשלחות 

הרשמיות של ישראל לחו"ל ולנציגיה הרשמיים. 
ניסיונו המבצעי העשיר, חשיבתו היצירתית 

והבנתו המעמיקה את היריב הביאו לכך 
שאברום, יותר מכל אדם אחר, השכיל לבנות 
מערך אבטחה מקצועי ומתקדם, מן הטובים 

בעולם, אם לא הטוב שבהם.
בשנת 1980 מונה אברום לראש השירות. 
תקופת כהונתו כראש השירות התאפיינה 

בשיאים שהשירות לא ידע כמותם קודם לכן 
- במאבק בטרור הערבי והפלסטיני, בריגול 
הנגדי ובסיכול טרור יהודי. בתקופתו נערכו 
מבצעי מודיעין מזהירים בכל מגזרי העשייה 

של השירות. לגבי רוב עדיין יפה השתיקה, וכך 
יישאר הדבר עוד שנים רבות. נאמר רק כי חלק 

מאותם מבצעים עלומים נשאו פירות מודיעיניים 
ברמה אסטרטגית. 

תחת מנהיגותו של אברום זכה השירות למקום 

מכובד ללא תקדים בקרב קהילת המודיעין 
המערבית, ולהערכה רבה בקרב כל גופי השלטון 

בישראל ובקרב הדרגים המדיניים שתחתם פעל. 
אברום לא היה רק לוחם ואיש מבצעים מהולל. 

הוא היה איש משכיל, רחב אופקים, מבריק 
ביכולותיו האינטלקטואליות, מהיר תפיסה וחד 
כתער, בעל חוש הומור מפותח וידען בתחומים 

רבים. 
אברום נהג לפקוד את כוחות השירות בלבנון 

פעם או פעמיים בשבוע. בביקורים אלה פגש את 
אנשי השירות והתעדכן לפרטי פרטים במבצעי 

הסיכול. לא רק בפעילות המבצעית של השירות 
בלבנון עסק אברום בביקורים אלה, אלא גם 

בהיערכות הלוגיסטית המורכבת לתמיכה בפרט. 
אסון צור שהתרחש בנובמבר 1982, תפס את 

אברום בעת טיסה שגרתית ללבנון. אברום הורה 
לטייסי המסוק לסטות מן המסלול המתוכנן 

והגיע בין הראשונים לשטח, דקות ספורות לאחר 
הפיצוץ שהיה בבניין, שבו שכנה מפקדת השירות 

בצור. פעולות החילוץ טרם החלו. אברום פיקד 
אישית בקור רוח יוצא דופן על מבצע החילוץ 

ולא מש מן השטח עד לחילוץ אחרון הניצולים 
וגופות הנספים. כזה היה אברום, מפקד ומקצוען 

מן המעלה הראשונה, אך גם איש רגיש לפרט 
ולצרכיו.

בחלוף השנים, בכנס פנימי בהשתתפות בכירי 
השירות, אנשי מערכת המשפט וגורמים נוספים, 

עמד אברום על דוכן הדוברים. באומץ לב נדיר 
ובתעוזה יוצאת דופן סקר את כשלי פרשת קו 

300, הציג וניתח אותם, תוך שהוא לוקח על 
עצמו אחריות מלאה לאשר התרחש.

אברהם רותם, מבכירי השירות בעבר, כתב 
בטור אישי כי אברום מהווה עבורו סמל למדינת 
ישראל הטובה והישנה. אכן כך היה האיש. דומה 

כי שירו של נתן אלתרמן "מגש הכסף" הולם 
מאוד את פועלו של אברום: "אז תשאל האומה, 
שטופת דמע וקסם, ואמרה 'מי אתם?' והשניים, 
שוקטים, יענו לה - 'אנחנו מגש הכסף שעליו ַלְך 
ניתנה מדינת היהודים'. כך יאמרו ונפלו לרגלה 

עוטפי צל. והשאר יסופר בתולדות ישראל".
חזי קאלו, ששימש במשך שנים ראש לשכתו 
ואיש אמונו, ספד: "אנו אנשי השירות בעבר 

ובהווה, שהלכנו ועדיין הולכים לאורו, יודעים את 
מורשתו ומיישמים את תורתו. איבדנו אב רוחני, 

מנהיג ובעיקר אדם שהערצנו ואהבנו."
עם לכתו של אברום מאיתנו איבדנו כולנו 

ואיבדה ישראל את אחד מטובי בניה, אחד 
מראשוני מגניה, מהאבות המייסדים, מעמודי 

התווך של הגנת המדינה מפני דורשי רעתה.
                       יהי זכרו ברוך

תודה לחזי קאלו על עזרתו בכתיבה
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לוש שנים לאחר הכרזת הניצחון ש
והיציאה מעיראק, ממשל אובמה משיב 

מלחמה לאויב ששינה תצורה לכדי 
"ח'ליפות אסלאמית". האסטרטגיה שנוקט 

הממשל מוגבלת להפעלת עוצמה מן האוויר, 
ומייחלת לכך שהשחקנים האזוריים יהפכו ליותר 

מאשר בעלי ברית רטוריים. כעת, כשדאע"ש 
)ISIS, המדינה האסלאמית של עיראק וסוריה( 

משתלטת על עוד ועוד שטחים ומתדפקת על 
שערי בגדד, ברק אובמה ניצב בפני משימה: 

התרת סבך המדיניות של השחקנים האזוריים, 
במטרה ליצור גלימה בגוון אחיד.

שעה שהבית הלבן מנסה ליצור די אמון כדי 
לשכנע אחרים להפעיל כוחות יבשה, עליו 

להגביר את השימוש בפעילות חשאית, המשנה 
את תבניות מדיניותה של אומה אחרת מבלי 

שייחשף חלקו של הממשל האמריקאי. בשונה 

 )COUNTER INTELLIGENCE( מריגול נגדי
 ,)FOREIGN INTELLIGENCE( וממודיעין זר

פעילות חשאית נכנסת לפעולה במקום שבו 
הדיפלומטיה אינה יעילה ופעולה צבאית אינה 

מומלצת או שאינה אפשרית. זהו מכשיר 
המותאם להתמודדות עם המדינה האסלאמית.

המכתב מפרנקלין שהגביר עריקות
ההיסטוריה מספקת תקדימים רלבנטיים. 

בנג'מין פרנקלין הצליח לצמצם את יעילותם של 
שכירי החרב מהסן )Hessen( שבגרמניה שהיו 

בשירות האנגלים, כשהפיץ מכתב מזויף שטען כי 
לאלה מהם שמתו ערך רב יותר עבור מפקדיהם 

לעומת הפצועים, מאחר ועבור חללים בקרב ניתן 
תגמול גבוה יותר. כתוצאה מכך, נרשמו עריקות 

מסיביות של חיילים מהסן. באופן דומה, ניתן 
לצמצם את עוצמתו של האויב באמצעות הגברת 

העריקה משורותיו. 
השבטים הסוניים המתונים שפעלו בהצלחה 

ב-2007 לחיזוקה של עיראק ערקו לצד 
האיסלאמיסטי כשמשטרו של ראש ממשלת 

עיראק, נורי אל-מאליכי, רדף אותם. ניתן היה 
לשכנעם להשיב את נאמנותם למשטר השולט 

בבגדד. מצבם הנואש של 2.5 מיליון פליטים 
סוריים סייע לבטח להפיכתם למאתרי גיוס - הן 

עבור הח'ליפות האסלאמית והן עבור סוכנויות 
המודיעין של המדינות הערביות השכנות. רבים 

מאנשי דאע"ש מהווים מקורות מודיעיניים עבור 

הנשק הסודי של המזרח התיכון 

הפעילות החשאית 
סבך  התרת  פשוטה:  לא  משימה  ממתינה  אובמה  ברק  ארה"ב  לנשיא 
מול  ולהתמודד  כוחות  לאחד  כדי  התיכון  במזרח  המדיניות של השחקנים 

דאע"ש. הפעילות החשאית היא הכלי ההולם לביצועה

 CIA-בדימוס בתחום המלחמה בטרור. שרת תחת ראשי ה CIA אנדרה לה-גאלו  | סוכן
וויליאם וובסטר ורוברט גייטס. כיהן כראש השלוחה בישראל | תורגם על ידי רון כתרי

רבים מאנשי דאע"ש מהווים מקורות 
מודיעיניים עבור ירדן, עיראק, סוריה 
וטורקיה. המקורות הללו יכלו להיות 

מנוצלים כסוכני השפעה כדי לשכנע את 
לוחמי דאעש הפחות אידיאולוגיים לערוק 

משורות הח'ליפות

לוחמים של ארגון דאע"ש במוסול, עיראק
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ירדן, עיראק, סוריה וטורקיה. המקורות הללו 
יכלו להיות מנוצלים כסוכני השפעה כדי לשכנע 
את לוחמי דאע"ש הפחות אידיאולוגיים לערוק 

משורות הארגון.
הפעילות הצבאית הצרפתית סיפקה מימון שהיה 
דרוש לצבא הדלפון של ג'ורג' וושינגטון בשנתיים 

הראשונות של מלחמת העצמאות, והעניקה 
סיכוי של ממש לאומה העצמאית הצעירה. כיום 

מציע הבית הלבן תמיכה ל-5,000 לוחמים של 
הצבא הסורי החופשי במטרה להכשירם תוך 
שנה. ההבדל העיקרי הוא שצבאו של הנשיא 

וושינגטון היה יחידה לוחמת מלוכדת, בניגוד 
לצבא הסורי החופשי, המורכב מיותר מאלף 

מיליציות נפרדות. חיסרון זה הופך את התוכנית 
למחווה פוליטית, אך נוטל ממנה את העוקץ ואת 

יש צורך במוסלמים מתונים שיסייעו וישיבו 
אליהם את דתם מידי הקיצוניים. לעת עתה, 
בתי הספר  בלתי אפשרית, שכן  זו משימה 
הברית  בעלת  סעודיה,  ידי  על  הממומנים 
דוקטרינות  חולקים  ארה"ב,  של  החזקה 

רבות הדומות לאלה של דאע"ש

הפיכות חצר לה-גאלו: שלושה עשורים, שלוש  אנדרה 
יורם הסל | בעבר ראש "תבל" במוסד

אנדרה לה-גאלו )Andre Le-Gallo( נולד בצרפת, וממנה היגר לארה"ב. שירת בצבא האמריקאי וב-CIA, סוכנות 
הביון המרכזית, במשך כשלושה עשורים, בקריירה מגוונת ועשירה. בין היתר שירת באיראן, משם חולץ בטיסה בשנת 
ובמאלי. בשלוש מהמדינות הללו כיהן  1979 בחברת אנשי "המוסד", בקונגו, ברומניה, בבלגיה, באלג'יריה, במרוקו 

כראש שלוחה, ובשלוש מהן כיהן עת פרצו בהן הפיכות חצר.
בשנים 1983-1986 כיהן כראש שלוחת ה-CIA  בישראל. בסיום שליחות זו מונה לתפקיד ראש  המבצעים באגף 
 .)NIC( למודיעין  הלאומית  במועצה  בטרור,  למלחמה   )NIO( הלאומי  המודיעין  לקצין  ובהמשך  הלטינית,  אמריקה 

לאחר פרישתו מה-CIA, שימש לה-גאלו במשך כחמש שנים כסגן נשיא לביטחון בחברת האנרגיה אנרון.
לה-גאלו פרסם מאמרים ובלוגים רבים וכן שלושה ספרים: "הח'ליפות", העוסק במאבק שבין אל-קאעידה לארה"ב; 
"מרגל השטן", שבלבו מלחמת הסייבר האיראנית נגד ארה"ב; ו"התא האדום", שמתמקד במאבק ה-CIA בכוח "אל-

קודס" האיראני.
לה-גאלו מתגורר בקליפורניה עם רעייתו קאת'י ושתי בנותיהם. בנם כריסטופר נהרג בדמי ימיו בתאונת מטוס, בירח 
הוא  זה  פרסום   ,ALS ניוון שרירים,  במחלת  חולה  לה-גאלו  "הח'ליפות".  עלילת  דמותו מתבססת  ועל  שלו,  הדבש 

תוצאה של בקשתו להביא את דבריו לדפוס בביטאון ישראלי.

ההיבט האסטרטגי.
גם הנשיא דווייט אייזנהאואר העדיף  פעילות 
חשאית על ידי כוח משלוח מונחת. הוא נעזר 

ב-CIA כדי להקים בשנות ה-60 כוח גרילה 
בהרי צפון לאוס, שיעמוד מול צבא צפון וייטנאם 

)היתה זו משימתי הראשונה ב-CIA(. מאוחר 
יותר, רדפו המוג'אהידין האפגניים את כוחות 

הצבא הסובייטי אל מחוץ לארצם, בהסתמכם 
בעיקר על מימון מה-CIA, אימון והדרכה. סוכני 
ה-CIA, רכובים על גבי סוסים, הובילו ב-2001 

את ההתקפה על החזית הצפונית, שנטלה בחזרה 
את העיר מזארי שריף מידי הטאליבן.

הדוגמאות של לאוס ואפגניסטן עשויות להוות 
מודל ללחימה בזון החדש של האסלאם. יחידות 

פשמרגה כורדיות יחידות עיראקיות מיוחדות 
יכולות להוות ציר מרכזי בגיבושו של כוח כזה. 

עם זאת, הן לא יוכלו להחליף כוחות סדירים של 
מדינה.

מודל חדש
קרוב לוודאי שהפעולה החשאית בעלת 

המשמעות הגדולה ביותר היתה הענקת סיוע 
חשאי למפלגות סוציאליסטיות לאחר מלחמת 

העולם השנייה. הסיבה לסיוע היתה הבחירות 
באירופה שהתרחשו באותן שנים, שעוררו 

חשש שהקומוניסטים ירשמו ניצחונות. באופן 
דומה, יש צורך במוסלמים מתונים שיסייעו 

וישיבו אליהם את דתם מידי הקיצוניים. לעת 
עתה, זו משימה בלתי אפשרית, שכן בתי הספר 

הממומנים על ידי סעודיה, בעלת הברית החזקה 
של ארה"ב, חולקים דוקטרינות רבות הדומות 

לאלה של דאע"ש.
הנסיגה האמריקאית מעיראק יצרה ריק, 

שהתמלא במהירות באידיאולוגיות סותרות 
ובאינטרסים לאומיים. אובמה, השחקן 

האחרון במשחק שחמט רב-ממדי, נתמך בידי 
הצוות החלש ביותר בתחום מדיניות החוץ 

האמריקאית. אין לו סיכוי להביס את דאע"ש 
בטרם תסתיים כהונתו כ"ברווז צולע". השימוש 
בפעולות חשאיות יוכל לקנות זמן עבור הממשל 

 .החדש שיבוא אחריו

ברק אובמה. השימוש בפעולות חשאיות יוכל לקנות 
זמן עבור הממשל החדש שיבוא אחריו
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א אחת, כשבוחנת העין הציבורית באופן ל
ביקורתי מדיניות של הרשות המבצעת 

בנושא מסוים, מופנית השאלה הראשונה 
לגופי המודיעין: האם העובדה שממשלה לא 

הגדירה מדיניות בנושא כלשהו, מקורה בהיעדר 
מודיעין מספק על התופעה? לאחרונה עלתה 
התהייה האם קודם למבצע “צוק איתן״ גופי 

המודיעין העבירו את המודיעין הראוי - הן 
מבחינת היקף הידיעות, והן מבחינת עוצמת 

ההתרעה בדיווח לרשות המבצעת, כדי שזו תקבל 
החלטה מושכלת לגבי המדיניות הנדרשת.

לאורך ההיסטוריה ניתן להיווכח במקרים רבים 
שבהם נכשלו מדינות בנקיטת מדיניות מושכלת 

נוכח איום שהופנה כלפיהן. כך למשל כשלה 
רוסיה אל מול תוכנית הפלישה הגרמנית )“מבצע 

ברברוסה״(, וישראל הופתעה במלחמת יום 
הכיפורים1. אולם לא רק בלחימה מול צבאות 

כשלו מדינות, אלא גם בזיהוי התקוממויות 
והתפרצויות שונות, וכן מהפכות ותהליכים 

פנים-מדינתיים אחרים.
בלי להיכנס באופן ספציפי לנושא המנהרות 

ולכוונת החמאס לפתוח סבב עימות נוסף 
בקיץ האחרון, ראוי להטיל אלומת אור בוחנת 

על הדרך שעושה המודיעין מרגע צאתו מגוף 
האיסוף ועד גיבושו לכדי מדיניות בידי הדרג 

המבצע, ממשלת ישראל. ישנו משולש אשר 
תפקוד יעיל ומיטבי של שלוש צלעותיו אמור 

להביא להוצאה לפועל של מדיניות ממשלתית 
“נכונה״. צלעות המשולש הן גוף המודיעין, הגוף 
המגבש וממליץ על המדיניות והרשות המבצעת, 
המחליטה על המדיניות הנבחרת מבין החלופות 

המוצעות או על חלופה אחרת.

גוף המודיעין: לזהות את התסיסה
גופי המודיעין השונים בישראל אחראים להפקת 

ידיעות ותמונת מצב מודיעינית, כל גוף על פי 
תפקידו הייעודי. הפקת מודיעין איכותי בכל 

הנוגע לכוונות ופעולות של צבאות ומדינות אינה 
פשוטה, על אחת כמה וכמה קשה המלאכה 

בזיהוי מגמות ואירועים עממיים או ארגוניים. 
בשנים האחרונות התרבו האיומים כלפי ישראל 

אשר נובעים מארגונים בעלי מאפיינים של 
ארגון ומדינה כאחד - חמאס בדרום וחזבאללה 
בצפון. כן התרחשו אירועים רבים בעלי אופי של 

התפרצות עממית בישראל ומחוץ לה.
עיקר משאביהם של גופי המודיעין מופנים 

כלפי האיום הצבאי והפחע״י. המטרה הראשונה 
במעלה היא סיכול כוונות פגיעה בתושבי ישראל, 

אם כתוצאה מירי טילים, פיגועים וכדומה. 
כלומר, עיקר המאמץ הוא סיכול טרור וחתרנות 
מדינית. עם זאת, אוזן קשבת מופנית גם להלכי 
הרוח במגזרים השונים - בגדה, ברצועה, במזרח 

ירושלים ואף בקרב ערביי ישראל - כדי לזהות 
הבשלת תנאים להתפרצות ולתסיסה. כאשר 

בשלו תנאים אלה – מנסים גופי המודיעין לזהות 
את הניצוץ שעלול להצית את האש.

התנאים לתסיסה ולהבשלתה לכדי התפרצות 

אינם תוצאה של הסביבה המדינית והלאומית 
בלבד, אלא של גורמים רבים בסביבה החיצונית 
והפנימית. כך למשל, התפרצות בגדה, ברצועה, 

מזרח ירושלים ובקרב ערביי ישראל עשויה 
להגיח לא רק נוכח ייאוש מהתהליך המדיני או 
הסוגיה הדתית בהר הבית, אלא גם בשל נושאי 

כלכלה, קרקע, תעסוקה ותחומים נוספים שאינם 
ליבת המומחיות של ארגון המודיעין. גם הטריגר 
שיצית התפרצות כזו עשוי להיות משלל תחומים, 
לרבות מקרה פלילי, כפי שראינו לאחרונה לאחר 

מותו של ח'יר חמדאן, שנורה למוות בכפר כנא.
אם הפקת מודיעין אודות כוונת צבאות ומדינות 

אינה פשוטה, הרי שמודיעין טוב ומתריע בכל 
הקשור להתרחשויות ברמה העממית והארגונית 
הוא מורכב פי כמה. מטלה זו מונחת לפתחו של 
גוף המודיעין ומחייבת קשת רחבה של חיישנים 
)סנסורים(, שאינם מתחומי עיסוקו המובהקים.

גיבוש חלופות למדיניות: לא די 
במודיעין

הערכת המודיעין אמורה להיות הבסיס להצעת 
חלופות למדיניות. לאורך תקופה ארוכה, לא היה 

קיים בישראל גוף שתפקידו העלאת חלופות 
ותכנון ארוך טווח של מדיניות בנושאי הביטחון 

הלאומי. הקברניטים והממשלות נהגו לקבל 
את ההחלטה לגבי מדיניות בכוחות עצמם, או 

במסגרת פורום מייעץ כזה או אחר. הדבר ניכר 
-  בנושאים רבים לא היה תכנון לטווח ארוך, 

ומדיניות הממשלה היתה תגובתית.2

לקחי הכישלון במלחמת יום הכיפורים הביאו 
למסקנה - נדרשת מועצה לביטחון לאומי, 

שתגבש ותתכנן חלופות מדיניות ארוכת טווח 
בנושאי הביטחון הלאומי של ישראל. חוק בנושא 

נחקק רק ב-1992 והקמת המועצה בפועל 
בוצעה בשנת 1999 - 26 שנים לאחר מלחמת יום 

הכיפורים.

ברם, גם הקמת המועצה לא הביאה לשינוי 
המקווה. פעולתה לוותה בקשיים, ראשי המועצה 
שמונו התפטרו ולמעשה היא הציגה תפקוד לקוי 
ביותר. בעקבות דו״ח ועדת וינוגרד, חוקק בשנת 

2008 חוק המטה לביטחון לאומי, שנועד לחזק 
את תפקוד המטה, תוך מינוי ראש המל״ל כיועצו 

לביטחון לאומי של ראש הממשלה.
הנה כי כן ניתן לראות כי גם אם גוף המודיעין 

מפיק את המודיעין באיכות, בהיקף ובאמינות 
הדרושים, היעדרה של עבודת מטה מסודרת 

שתתכנן מדיניות ארוכת טווח בנושאי ביטחון 
לאומי, יקשה מאוד על קבלת החלטה על 

מדיניות כזו בידי הממשלה.

משולש הקסמים 
של קביעת המדיניות

החלטת ממשלה או מדיניות ממשלתית באחת מסוגיות הביטחון הלאומי 
של ישראל היא תולדה של איסוף מודיעין ועבודת מטה שקדמו לה. בחינת 

החלטה או מדיניות כזו מצריכה בדיקה של כל השלבים בתהליך

אריאל רוניס | מנהל לשעבר במגזר הערבי בשב“כ ומחבר הספר “אני ואחי נגד בן דודי“

וחתרנות  טרור  סיכול  הוא  המאמץ  עיקר 
מדינית. עם זאת, אוזן קשבת מופנית גם להלכי 
ברצועה,  בגדה,   - השונים  במגזרים  הרוח 
ישראל  ערביי  בקרב  ואף  ירושלים  במזרח 
להתפרצות  תנאים  הבשלת  לזהות  כדי   -
ולתסיסה. כאשר בשלו תנאים אלה - מנסים 
שעלול  הניצוץ  את  לזהות  המודיעין  גופי 

להצית את האש

הכיפורים  יום  במלחמת  הכישלון  לקחי 
הביאו למסקנה - נדרשת מועצה לביטחון 
מדיניות  חלופות  ותתכנן  שתגבש  לאומי, 
ארוכת טווח בנושאי הביטחון הלאומי של 
ישראל. הקמת המועצה בפועל בוצעה 26 

שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים.
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ממשלת ישראל: חשיבות ההכרעה
גם אם התגבשה תמונת מודיעין והונחו בפני 
הדרג המבצע עבודות מטה המציגות חלופות 

למדיניות ארוכת טווח וסדורה בנושא מסוים 
- אין זאת ערובה לכך שאכן הרשות המבצעת  

תבחר מדיניות מבין החלופות שהוצעו.
בפני הדרג המדיני שיקולים נוספים, מדיניים 

ואחרים, הן במישור הבינ״ל והן במישור הפנים-
ישראלי. עליו לאזן שיקולים אלה בטרם יבחר 

מדיניות. הדבר נכון באשר לנקיטת מדיניות 
בנוגע לכל סוגיה בביטחון הלאומי, החל באיום 
האיראני וכלה בסוגיית מזרח ירושלים וערביי 

ישראל.
לא פעם אי נקיטת מדיניות היא חלופת 

המדיניות הנכונה ביותר לנקודת זמן מסוימת. 
לעתים נדמה כי קו דק עד בלתי נראה עובר בין 

מדיניות מושכלת של אי נקיטת צעד כלשהו, 
בכוונת מכוון, לבין מחדל שבו הדרג המדיני נמנע 

מקבלת החלטות.

סיכום
קבלת החלטה והוצאה לפועל של מדיניות 
מצריכים מודיעין טוב ואיכותי שיוצג בפני 

מקבלי ההחלטות, עבודת מטה וגיבוש חלופות 
למדיניות ולבסוף – דרג מדיני שיבחר את 

החלופה הרצויה, להשקפתו, למדינת ישראל.
בעת החלטה על מדיניות כלשהי, יש לבחון את 

כל צלעות המשולש שהוזכרו, ואם כל אחת מהן 
מילאה חלקה. בחינה כזו אינה צריכה לבוא 

דווקא ממקום של איתור האשם, אלא לשם 
בחינת תקינות התהליך והפיכתו לטוב יותר 

בעתיד. אי בחינה רצינית ומעמיקה של תהליכים 
מביאה לקיבועם של פגמים במערכת קבלת 

ההחלטות בנושאים החשובים ביותר לביטחונה 
  .של ישראל

הערות
1  ראה הרחבה בחיבור של פרופ׳ אורי בר יוסף ויעקב 

פלקוב: “כישלון ביוני והצלחה באוקטובר״ בעניין 
מבצע ברברוסה ו״הצופה שנרדם: הפתעת מלחמת 

יום כיפור ומקורותיה״ בעניין מלחמת יום הכיפורים.
2  ראה ספרו של ד״ר יהודה בן מאיר קבלת החלטות 

במדיניות הביטחון הלאומי )הקיבוץ המאוחד, 
.)1987

לאורך תקופה ארוכה, לא היה קיים בישראל 
גוף שתפקידו העלאת חלופות ותכנון ארוך 
טווח של מדיניות בנושאי הביטחון הלאומי. 
את  לקבל  נהגו  והממשלות  הקברניטים 
או  עצמם,  בכוחות  מדיניות  לגבי  ההחלטה 

במסגרת פורום מייעץ כזה או אחר

מנהרת חמאס שהתגלתה ב״צוק איתן״. האם קודם 
למבצע העבירו גופי המודיעין את המודיעין הראוי?

דו"ח מודיעין יומי
ידיעה אבסולוטית אמנם אין בכלל

אך שוטר העובד זה שנים בנמל
שמע מפועל העובד ברציף - 

על מלח צרפתי האומר מלוא פיו,

כי הגיעה אליו ידיעה לא ברורה
שסיפר לו אחד מנוסעי הסירה
כי גונב אליו שמץ דבר מסוים

על סוחר שהגיע מעבר לים,

על מקור מפוקפק היודע היטב
על שינוי שחל בכוחות האויב

קצת קשה לעמוד על פרטי הדברים
האויב ייתכן ומנסה להערים:

ומאידך, אולי הידיעה אמיתית
ובכוחה לשנות את הקו בתכלית.

וברור כי אותה ידיעה עדינה
ייתכן כי תרחיב או תחריב המדינה

תשלם בקרבות או תקרב השלום
- זה סיכום הידיעות שקיבלנו היום.

            במה

השיר הגיע למערכת אך שמו של הכותב נשמט.
האם תדעו מי המחבר?
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עסק הביש

כשלים
ולקחים

מבצע "סוזאנה", שנודע לימים כ"עסק הביש", החזיר ללב השיח הציבורי 
הישראלי את השאלה "מי נתן את ההוראה?". לרגל ציון 60 שנה למבצע 

ראוי לבחון את עיקרי הכשלים והלקחים שאפשר וצריך להפיק מן האירוע

נַחֵם אילן | פרופ', סא"ל )מיל'( שירת ביחידה 8200, חוקר את ההיסטוריה האינטלקטואלית 
של יהודי ספרד והמזרח בימי הביניים ובעת החדשה, עומד בראש בית הספר ללימודי היהדות 

בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו ומכהן כראש הקרן להנצחת קדושי קהיר

?!

למבצע ב שנה   60 מלאו   2014 יולי 
יציאת  את  למנוע  שנועד  "סוזאנה", 
מקדים  כתנאי  ממצרים  הבריטים 
הצבאית  הברית  בגדאד".  ל"ברית  להצטרפותה 
טורקיה,  עיראק,  בריטניה,  את  כללה  והמדינית 
בשנים  והתקיימה  ואיראן,  פקיסטן 
המבצע  את  לפועל  שהוציא  הכוח   .1979-1955
מאלכסנדריה,  ציונים  יהודים  צעירים  כלל 
 .131 ביחידה  קצין  אלעד,  אברי  בידי  שהופעלו 
הלה שיתף פעולה עם המודיעין המצרי, והסגיר 
לידיו את חברי החוליות באלכסנדריה ובקהיר, 
עת  באותה  שפעל  מעולה  מודיעין  לוחם  וכן 

במצרים, סא"ל מאיר )מקס( בינט. 
הישראלית  בציבוריות  הדהדה  המבצע  משכשל 
בלב  ונותרה  ההוראה?",  את  נתן  "מי  השאלה 
השיח עד מלחמת ששת הימים ב-1967. בעקבות 
גיבלי,  בנימין  אל"ם  אמ"ן,  ראש  הודחו  הכישלון 
ושר הביטחון פנחס לבון. במהלך השנים הבאות 
"הפרשה"  בתקשורת  שכונה   - העניין  הביא 
בישראל  ממשלות  לנפילת   - הביש"  ו"עסק 
ולסיום כהונתו של דוד בן גוריון כראש ממשלה. 
לשאלה  ורשמית  מוסמכת  תשובה  אין  היום  עד 
זו, אף כי מכלול הנתונים מלמד כי את ההוראה 
להפעלת החוליה האלכסנדרונית נתן ראש אמ"ן 

גיבלי בגיבוי הרמטכ"ל משה דיין. 
ב-21 בדצמבר 2014 מלאו 60 שנה להתאבדותו 
של מאיר בינט בכלא המצרי. ב-31 בינואר 2015 
סא"ל  של  לגרדום  להעלאתם  שנה   60 מלאו 
שמואל עזר ושל סא"ל ד"ר משה מרזוק. מועדים 
אלה הם עת מתאימה לבחינה מחודשת של עיקרי 
הכשלים והלקחים שראוי להפיק מן האירוע. יש 

להם משמעות גם עתה וגם להבא.

הכשלים העיקריים
אסטרטגית  מדינית  משמעות  בעלת  החלטה   .1

מובהקת התקבלה בידי קצינים בכירים, בלא 
ראש  את  גם  ואולי  הביטחון  שר  את  לשתף 

הממשלה.
ועיקרון  המודיעין  בעבודת  בסיסי  עיקרון    .2
מידור.   – נשמר  לא  חשאית  בפעילות  חיוני 
אלה,  את  אלה  הכירו  החוליות  שתי  חברי 

ומקצתם גם את בינט.
במהלך  ארצה  הגיעו  החוליות  מחברי  חלק    .3
1952–1953 להשתלמות צבאית ומודיעינית, 

שבפועל לא הכשירה אותם למשימותיהם.
שגורש  פלילי,  עבר  ובעל  אמין  בלתי  אדם    .4
עבירה  על  טוראי  לדרגת  והורד  מצה"ל 
החוליה  להפעלת  נשלח  קלון,  עמה  שהיה 
טרם  כראוי  שנבדק  בלא  האלכסנדרונית, 

גיוסו מחדש. לאחר נפילת הרשת אברי אלעד 
 ,131 ביחידה  בשירותו  המשיך  נחקר,  לא 
ונהנה מגישה חופשית למידע בארכיון צה"ל, 
ובשירותו  בבגידתו  להמשיך  היה  יכול  וכך 

למען המודיעין המצרי.
"ריו"  בקולנוע  הפעולה  הצליחה  לו   .5
שבה מטען   ,1954 ביולי  ב-23  באלכסנדריה 
אחד  של  בכיסו  עת  בטרם  התלקח  תבערה 
לפגיעה  מביאה  הייתה  החוליה,  מחברי 

בחפים מפשע. 
לחברי  התכחשו  וצה"ל  ישראל  ממשלת   .6
עסקו  והרמטכ"ל  אמ"ן  ראש  החוליות. 
מסמכים  בזיוף  מאחריות,  בהתנערות 

ובהדחת עדים לשקר.
בפעולות  מצרים  תושבי  יהודים  הפעלת    .7
חבלה בארצם הביאה להחמרת יחס השלטון 
כלפיהם, וכן לפגיעה ישירה במאות משפחות 
הפעולה  החוליות.  חברי  לכידת  בעקבות 
את  והאיצה  מצרים  יהדות  כל  את  סיכנה 
"קדש"  מבצע  אחרי  רבים  לגרש  ההחלטה 

 .)1956(
הזדמנות  הוחמצה  "קדש"  מבצע  לאחר    .8
כ-5,000  תמורת  האסירים  את  להחליף 
שבויים, בהם קצינים בכירים ובראשם הגנרל 
שישב  המבצע,  בעת  עזה  רצועת  מושל  ִדְגִוי, 
שחרור  האסירים.  את  שדן  הדין  בית  בראש 
האסירים אפילו לא נדון בין ישראל למצרים 

רק משום שמשה דיין לא ביקש זאת.
יד מכוונת מנעה חקירה יסודית של הטעויות,    .9
הכשלים והמחדלים שהובילו למבצע, שנתגלו 
במהלכו ושהתרחשו בעקבות כישלונו. המניע 

היה שיקולים אישיים, זרים ופסולים. 
10. עם שחרור האסירים והגעתם לארץ לא נערך 
כדי  אלעד  אברי  מפעילם  לבין  בינם  עימות 

להבהיר נושאים עלומים.
11. ארונותיהם של מרזוק ושל עזר הגיעו ארצה 
ישראל  ממשלות  של  הטיפול  היעדר  למרות 
מצד  יוזמה  היה  למהלך  שהביא  מה  בנושא. 
משה,  של  הצעיר  אחיו  מרזוק,  יוסף  ד"ר 
שפנה ב-1977 במכתב אישי אל נשיא מצרים 
להציג  נוח  היה  לסאדאת  סאדאת.  אנַור 
כמחווה  הארונות  להעלאת  הסכמתו  את 
הומניטרית, בשל השיחות החשאיות שקיים 

אז עם ישראל.

הלקחים העיקריים
בעלי  מבצעים  המאשר  הוא  המדיני  הדרג    .1

משמעות מדינית.
המודיעין  בעבודת  חיוני  תנאי  הוא  המידור    .2

ובפעילות חשאית.
משימה  בין  הלימה  להיות  חייבת    .3
פייפר  להכשרה. פרח טיס שלמד להטיס 

סא"ל מאיר )מקס( בינט.
נאמנות רעיונית ואחריות אישית
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.F15 לא יוכל להטיס
מיון  יומינט מחייב  שילוב אנשים במשימות    .4
מורכבות  משום  דווקא  מקדימים  ואבחון 
השקר  שבהם  בתנאים  ותפקוד  המשימה 
לאחר  גם  בפועל,  המשימה.  מן  חלק  הוא 
שכלול תהליכי המיון וההכשרה, לא מובטחת 
תפקידים  בעלי  בבחירת  מלאה  הצלחה 
יהודה  אוסטרובסקי,  פרשיות  ראו  ראויים. 

גיל ובן זיגייר.
תפקיד  ובעל  לוחם  שוטר,  חייל,  כל  על   .5
פקודות  למלא  היררכיים  בארגונים  אחר 
 – לאשורן  אותן  שהבין  לאחר  רק  והנחיות 
ומבחינת  השיטה  מבחינת  תכליתן,  מבחינת 
שלהן.  והאפשריות  ההכרחיות  התוצאות 
עלול  לפקודות,  ביקורתית  התייחסות  בלא 
נואל  למעשה  שותף  עצמו  למצוא  ַע  הְמַבּצֵ

ולעתים גם פלילי.
לקח  מושבם.  בארצות  יהודים  להפעיל  אין    .6
זה הופק ויושם כבר מסמוך למבצע. החריגה 
והיא  פולארד,  יונתן  היא  ממנו  הידועה 
מלמדת עד כמה אסור לסייג את הלקח הזה.

לא  היו   131 יחידה  של  ממשימותיה  חלק    .7
צבאיות בעליל, ובאמת כעבור זמן לא רב היא 

הועברה ל"מוסד".
כל  תעשה  ישראל  "מדינת  כי  להכרזה    .8
מורל  על  מכרעת  השפעה  יש  מאמץ..." 
הלוחמים ועל נכונותם לקרב. בפועל, לא כך 
גיבורי  עם  ושלוחיהן  ישראל  ממשלות  נהגו 

מבצע "סוזאנה" וקרבנותיו.
ללמידה  יקר  משאב  הם  וכשלים  טעויות    .9
ולהתפתחות. על כן חיוני לתחקרם ולהפעיל 
ושל  הלקחים  הפקת  של  מסודר  מנגנון 
מבצע  בעת  פעלו  לא  אלה  כל  הטמעתם. 
למשל,  כך,  בעקבותיו.  לא  וגם  "סוזאנה" 
אמ"ן,  בראשות  גיבלי  בנימין  של  מחליפו 
לחקור  שלא  החליט  הרכבי,  יהושפט  האלוף 
ייתפס כחותר  לא  כדי שהמהלך  את שאירע 
לגופו של אדם. זו החלטה סבירה ולגיטימית 

של מנהל, אולם מחיריה כבדים.
יש  כשל,  או  תקלה  אירוע,  ניתוח  במהלך   .10
לברר לא רק מה אירע או לא אירע, אלא גם 
להם  גרם  ומה  האירועים  השתלשלות  את 
)הסיבות והמניעים(. כך יגדל הסיכוי להפיק 

לקח משמעותי ולמנוע את הישנות הטעות.
שונים  ממסדים  נדרשים  שבהם  עניינים  יש   .11
העירייה  המנהל,  הבית,  ועד  כמו  לטפל, 
הללו  לגופים  בקלות  לוותר  אין  והממשלה. 
שלא  משהתברר  אבל,  חובותיהם.  במילוי 
המוצא  לעתים  אחריותם,  את  מימשו 
העניין  נטילת  הוא  היחיד  האפקטיבי 
יוסף  ד"ר  שנהג  כפי  ממש  אישית,  כמשימה 
ושל  לגבי העלאת הארונות של אחיו  מרזוק 

ב-1977  סאדאת  לנשיא  פנה  אלמלא  עזר. 
זוכה לקבורה בארץ. משביקר  היה אחיו  לא 
על  כי  גילה  ה-80,  שנות  בראשית  במצרים 
משה  קבור  היה  שבו  הקברות  בית  אדמת 

במשך 22 שנה ניצב שיכון.

ניגוד בין נאמנות הפעילים לבין הכשל 
בהנהגה

משמעות  בעלי  הם  הלקחים  של  המכריע  הרוב 
כללית. חלקם הוטמעו ויושמו, ובכך יש ממד של 
כבוד לנופלים ולחבריהם האסירים. חלקם יושמו 
המבצעיות,  והתוצאות  מזדמן,  או  חלקי  באופן 
פרשת  בהתאם.  היו  והציבוריות  המקצועיות 
בולטת  הביש"  ל"עסק  שהיה  סוזאנה"  "מבצע 
בין  הקוטבי  הניגוד  בשל  ובעוצמתה  בחריפותה 
של  האישית  והאחריות  הרעיונית  הנאמנות 
במצרים  החוליות  שתי  חברי  הציוניים,  הצעירים 
המוסרית  הרפיסות  הרשלנות,  לבין  בינט,  ושל 
ומפקדיהם  מפעיליהם  של  המנהיגותי  והכשל 
בארץ. פרשה זו מלמדת עד כמה חשובים נהלים 
סדורים; מה החיוניות של מנגנוני למידה אישית 
וארגונית; הנחיצות הקריטית באיזון בין ארגונים 
שונים ובין ערכים שונים; ועד כמה מכריע האדם 
היחיד עם תעצומות נפשו, לטוב ולמוטב, במצבי 

 .מצוקה

יומינט מחייב מיון  שילוב אנשים במשימות 
מורכבות  משום  דווקא  מקדימים  ואבחון 
השקר  שבהם  בתנאים  ותפקוד  המשימה 
לאחר  גם  בפועל,  המשימה.  מן  חלק  הוא 
שכלול תהליכי המיון, לא מובטחת הצלחה 

מלאה בבחירת בעלי תפקידים ראויים

להעלאת  הסכמתו  את  הציג  סאדאת.  אנוַר 
הארונות של מרזוק ועזר כמחווה הומניטרית

היה או
לא היה

מישל בינט-דגן | בתו של מאיר מקס בינט

אתייחס לחלק בכתבה שתת הכותרת שלו 
היא "בין 'עסק הביש' והאסיר 'איקס'", שבו 

יש תזכורת לפשעים, משפט וחקירה של 
האדם השלישי - הוא פאול פרנק, הוא אברהם 

זיידנברג, אברי אלעד או רוברט, כפי שהציג את 
עצמו בפני חברי שני התאים.

בכתבה כותב קובי "הוא )אברי אלעד( המשיך 
להכחיש עד יומו האחרון כי הסגיר את אנשיו 

)חברי הרשת( למצרים...". כאן מגיעה השאלה 
שלי: מה עם מאיר מקס בינט, איש מודיעין 

ישראלי )"לוחם סתר"( שפעל באותה תקופה 
במצרים בשליחות נפרדת? שהרי אחרת, איך 

ידעו המצרים לחקור את חברי הרשת  אודותיו? 
לא ידוע לי שחקרו את מעורבותו של האדם 

השלישי בחשיפתו של אבי. התעלמות? נוחות? 
טאטוא? שמור לי ואשמור לך?

מתוך הערך על אברי אלעד בוויקיפדיה: "עם 
כישלון הפעולה נטש אלעד את אנשיו ועזב את 

מצרים, אך לא מיד, אלא ימים לאחר שחברי 
הרשת נעצרו. הוא עשה זאת בניחותא, כשהוא 

מוכר את מכוניתו ומפליג ממצרים בספינה 
לאירופה. בישראל התחוללה סערה מדינית 

ופוליטית ...תוך כדי מאבק אישי וציבורי זה, נוצר 
מצב שבו אלעד נהנה מחסינות, למרות האופן 

החשוד שבו דווקא הוא, מפעיל הרשת, לא נעצר, 
ואף הצליח לצאת ממצרים בשלווה ובביטחון. 

אלעד הורחק לאירופה, קרוב לוודאי כדי לשמור 
על שתיקתו. באירופה המשיך בשליחותו 

בשירות אמ"ן תחת שם הכיסוי פאול פרנק, 
למרות הסיכוי שיהיה מבוקש על ידי המצרים 

בשם זה...".
 עוד שתי הערות:

התאים הוקמו על ידי יחידה 131 ולא 188 )לא   .1
יודעת לגבי יחידה 188 בהקשר או בכלל(.

יפה שקובי הזכיר גם את פעולת החבלה   .2
הראשונה שהתבצעה ב-2.7.1954 בסניף הדואר 
באלכסנדריה  )משה דיין, הרמטכ"ל, היה עדיין 

בארץ(,  כיוון שבסרט "עסק הביש" של יוסי 
גודארד יש תזכורת רק לשני התאריכים האחרים. 
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מרס 1951, בימי המעבר מהמחלקה ב
המדינית ל"רשות", כתב דוד בן-גוריון 

ביומנו: "מציעים להקים בעולם מחתרת 
יהודית". הוא לא ציין מי הציע, והמשך הרישום 

ביומן, המפרט את הדיון בנושא הזה, נותר 
חסוי ולא נחשף עד היום. משהו מרוח הדברים 

אפשר אולי ללמוד מדברים שאמר ראובן שילוח 
בהרצאה שנשא לפני חניכי מחזור ב' של ביה"ס 

הגבוה למודיעין, ובה שטח את "האני מאמין" 
שלו כחודש לפני שנאלץ לפרוש מראשות המוסד 

בשל פציעה בתאונת דרכים. 
"אנחנו", אמר אז שילוח, "איננו כמדינה אחרת 

הדואגת רק למדינה. אנו דואגים גם לעם שאינו 
במדינה... סומכים על אנשים שבהתלהבות 
ומתוך לויאליות אנו נעזרים בהם. הוא הדין 

עם אותן מדינות שיש להן חסידים ואזרחים 
במדינות זרות".

שילוח ציין את הפוטנציאל הטמון בניצול הפזורה 
היהודית בעולם לצורכי המודיעין הישראלי, אך 

גם הדגיש את הסיכונים הטמונים בכך למעמדם 
של היהודים בארצותיהם ואת האחריות הנובעת 

מכך. הוא הביא דוגמאות של הסתייעות 
ביהודים במאבק שקדם להקמת המדינה, והזהיר 
כי הנסיבות השתנו לאחר הקמת המדינה ולא כל 

מה שהיה מותר ואפשרי בעבר, יפה כוחו בהווה. 
היה זה שנה לאחר נפילת הרשתות של המוסד 

לעלייה ב' ושל "הרשות" בעיראק, ושנתיים לפני 
"עסק הביש" במצרים. 

)מתוך הרצאה של פרופ' יואב גלבר בכנס "עסק 
הביש והפרשה", חיפה, 3 בנובמבר 2004(

***
שמגיע   ,1951 בשנת  שמתחיל  סיפור  "זה  גלבר: 
במלחמת  "המסתערבים"  של  לסיפור  כהמשך 
הלל  שלמה  לח"כ  שהיו  ולרעיונות  העצמאות 

מהומות  שיעשו  ערב,  בארצות  מחתרות  להקים 
הרשת  מלחמה.  של  במקרה  הערבי  בעורף 
ונועדה  מלחמה,  של  למקרה  הוקמה  במצרים 
להכין תשתית של יחידת חבלה ודיסאינפורמציה, 
ציוניים  בגרעינים  שיש  היחסי  היתרון  את  לנצל 
בארצות ערב, חבר'ה צעירים עם מוטיבציה גבוהה 
צעירים,  כמה  כאלה.  משימות  לעשות  שמוכנים 
שהוסמכו כקציני צה"ל, עברו סדרה של קורסים 
– קורס קצינים, קורס חבלה, קורס קמ"נים. אחר 
להיות  עליהם  היה  ושם  למצרים,  הוחזרו  הם  כך 

"רדומים" עד שתהיה מלחמה ויפעילו אותם.
פה  נכנסו  מצרים  עם  להסכם  הלכו  כשהאנגלים 
לפאניקה והחליטו להפעיל אותם, כדי לשכנע את 
האנגלים שאי אפשר לעזוב את מצרים. היה נאיבי 
מלכותו,  הוד  את  לשכנע  יכולים  שהם  לחשוב 

צ'רצ'יל  עם  מלכותו  הוד  של  הממשלה  את  או 
בראשה, לשנות מדיניות.

האלה  החבר'ה  את  אימנו  כך  כל  שלא  נראה 
די  אותם  שברו  המצרים  כי  בחקירות,  בעמידה 

מהר.
חלק מהעניין היה, האם אברי אלעד הסגיר אותם 
או לא. הוא הרי היה מפקד הרשת והוא יצא משם. 
הוא היה טיפוס מחוספס מלכתחילה. המודיעין 
הזה  העסק  כל  מפוקפקים...  טיפוסים  אז  גייס 
היה חובבני. נכנסה לפה השאלה של "מי נתן את 
לבצע  כדי  הזאת  הרשת  את  להפעיל  ההוראה" 
ואמריקאים שישכנעו  חבלות במתקנים בריטים 

את הבריטים שאי אפשר לעזוב את מצרים.
הם הלכו לקולנוע באלכסנדריה והתפוצץ לאחד 
העסק  כל  המכנסיים.  בכיס  החבלה  מתקן  מהם 
נפל על משה שרת כראש ממשלה, שלא ידע מזה 
כלום. התהלכו המון סיפורים. דיין היה באמריקה 
הוא  למה  ידע  שהוא  הקונספירציה,  עלתה  אבל 
היה  כך  אחר  חובבני.  פשוט  היה  זה  באמריקה... 

הרבה טשטוש".
בריחה מאחריות?

"לא, הרבה יותר גרוע: זיופי מסמכים".
יכולים ללמוד מ"עסק  יש לקח כלשהו שאנחנו 

הביש"? פרט למקצועיות?
היא  ארגון.  אינה  שמדינה  הוא  העיקרי  "הלקח 
לא החלש והיא לא צריכה להשתמש בנשקו של 
מלחמה.  ולא  צבא  לא   - אחר  מקצוע  זה  החלש. 
כל הערבוב של עלייה עם חבלה, מודיעין, רשתות 
מודיעין מסוגים שונים. זו בסך הכל הירושה של 

 ."טרום המדינה"

פרופ' יואב גלבר:
"זו הייתה חובבנות, 

ירושה של טרום 
המדינה"

שיחה עם ההיסטוריון בעניין "עסק הביש" ו"הפרשה" - רון כתרי

היה באמריקה,  "דיין  דיין.  משה 
הקונספירציה,  עלתה  אבל 
שהוא ידע למה הוא באמריקה"

!?עסק הביש
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60 שנה אחרי, 
המסתורין מעל 

"עסק הביש"
לא התפוגג

גדעון מיטשניק | חוקר מורשת. לשעבר, סא"ל )מיל'(, סגן רמ"ח היסטוריה של צה"ל ורע"ן 
היסטוריה ומורשת באמ"ן

ציון 60 שנה ל"עסק הביש" מהווה הזדמנות להצדיע לקבוצת הצעירים היהודים 
המצריים שהתגייסו למען המדינה בראשית שנות ה-50. זו גם הזדמנות לנסות להעלות 

זוויות חדשות אל מול השאלות הפתוחות, ובראשן "מי נתן את ההוראה" ומה היה 
טיבה. שבע ועדות בדיקה וחקירה ועשרות ספרים עוד לא הביאו לחקר האמת, וסביר 

שהתעלומה לא תיפתר לחלוטין

"מכרו אתכם", אמר דוד בן-גוריון, אז כבר ראש 
ממשלה לשעבר, ל"אסירי קהיר" בפגישתו 
הראשונה עימם ב-1968, לאחר ששוחררו 

שלושת האחרונים מהכלא המצרי, כך מעיד 
רוברט דסה, אחד מהשלושה. לצד ההיבטים 

המוסריים והמבצעיים, לא ניתן להתעלם 
מההיבטים הפוליטיים של "הפרשה". ולמרות 

זאת, חלק מהטענות כלפי הממסד על שלא ניסה 
באמת לשחרר את אסירי קהיר אינן נכונות - או 

מוקצנות. 
לצד הטענות הקשות של אנשי "עסק הביש" 

כלפי מפעיליהם וכלפי הממסד, הרי שבפרשה 
הזו היתה "מלחמת הכל בכל" בהאשמות 

ובהטלת האחריות: אלעד נגד חברי הרשת, גיבלי 
נגד בן צור ולהיפך, לבון נגד גיבלי ודיין ולהיפך 

ועוד ועוד. ובמלחמה כמו במלחמה: בגידות, 
זיופים, שקרים ומה לא.

"חיכינו לכם"
60 שנה מלאו בחודש יולי האחרון ל"פצצה 

המעשנת" של מבצע "סוזאנה", אותו אירוע 
על מדרגות קולנוע "ריו" באלכסנדריה, שהפך  

ממבצע חשאי לפרשת "עסק הביש". הפרשה 
המורכבת והסוערת הביאה, בין היתר, להדחת 

ראש אמ"ן בנימין גיבלי, להתפטרות שר 
הביטחון פנחס לבון ובהמשך גם להתפטרות 

ראש הממשלה דוד בן-גוריון. 
בקיץ 1951 הכל נראה אחרת. מדינת ישראל 

היתה בשלבי התאוששות ובנייה לאחר מלחמת 

העצמאות. החשש הכבד מפני סבב שני של 
לחימה מול מדינות ערב אפיין רבים ממנהיגי 

היישוב, וגם את התנהלות צה"ל בהתאם. יחידה 
805  של אמ"ן, שהוקמה כממשיכת דרכה של 

יחידת המסתערבים וקדמה ל-131, נבחרה 
לגייס רשת סייענים יהודים שתפעל בשירות 

המודיעין הישראלי במצרים.
הפעולה שנכשלה ב-23 ביולי 1954 היתה 
השלישית בסדרת פעולות שנועדה לעורר, 

לראיית מפקדי יחידה 131 של אמ"ן ומפקדיהם, 
תחושת אי יציבות במצרים, במטרה להניא 

את הבריטים מפינוי התעלה. מפקד התא 

בקהיר, ד"ר משה מרזוק, סירב לבצע הפעולות 
בפגישותיו בחודש מאי עם מפקד היחידה בן 
צור. לפיכך הועברה ההנחיה לחברי הרשת על 

ידי אברי אלעד, מפקדה החדש, שקיבל אותה 
ישירות במברק.

אי שקט לא הושג במצרים, אך מייד לאחר 
כישלון הפעולה נעצרו כל חברי "הרשת המצרית" 

ועמם הלוחם הישראלי מקס מאיר בינט, ועברו 
עינוים קשים. בינט, שנשלח למצרים למטרה 

אחרת, היה אמור לפעול בנפרד מ"הרשת" אך 
התבקש לחבור אליי וגם להעביר לה כספים ולכן 
נעצר. היחיד שלא נעצר היה מפקד הרשת, אברי 

אלעד )שלימים כונה "האדם השלישי"(. ב-1957 
הועמד לדין, הורשע בניסיון למסירת מידע 

לאויב ונאסר לעשר שנים.
שנים אחר כך יספר פיליפ נתנסון שעל גופו החל 

לבעור מטען התבערה המאולתר על מדרגות 
הקולנוע באלכסנדריה, שכבר כשהגיע למקום 

הבחין שם בשוטרי חרש מצריים ושבהמשך חש 
במכה על כיס הבגד שבו היתה הפצצה. נתנסון 

נעצר לאחר שהעשן החל לעלות מכיסו ואף נכווה 
בחלק גופו התחתון. בחקירתו אמרו לו חוקריו: 

"חיכינו לכם".
לאחר כחצי שנה שבמהלכה חברי הרשת ובינט 

היו עצורים בקהיר ועונו, החל בדצמבר 1954 
המשפט, שבמהלכו התאבד בינט. גזרי הדין, 
שניתנו ב-28 בינואר 1955, כללו זיכוי שניים 
מהעצורים וגזר דין מוות - שלא בפניהם - על 

אברהם דר )שנשלח מטעם יחידה 131 למצרים 
לצורך הפעלת החוליה והיה אחראי לגיוס חברי 

הרשת(  ועל "פול פרנק", הוא  אברי אלעד 
נחליפו של דר. כן נגזרה הוצאה להורג של שני 

ראשי התאים בקהיר ובאלכסנדריה, ד"ר משה 
מרזוק והמהנדס שמואל עזר, שבוצעה ב-31 

בינואר 1955. על ששה מחברי הרשת נגזר 
מאסר עם עבודת פרך; על נתנסון וויקטור לוי 

נגזר מאסר עולם, 15 שנה נגזרו על רוברט דסה 
ומרסל ניניו, ו-7 שנים על מאיר זעפרן ומאיר 

מיוחס.
רובם היו כבר אז קצינים בחיל המודיעין לאחר 

הכשרה חלקית ומהירה שעברו בישראל. כלומר: 
כשהם נשפטו וישבו בכלא מדינת ישראל היתה 

אמורה להיות מחויבת אליהם. מעבר לתנאים 
הקשים בכלא, "אסירי מצרים" חוו תקופה 
ממושכת של נטישה והפקרה, מצד המדינה 

שגייסה אותם, סיכנה אותם והביאה למפנה 
טרגי בחייהם ובחיי בני משפחותיהם. 

ישראל לא הציבה אולטימטום
בניגוד לטענות ש"מדינת ישראל לא עשתה 
כלום" לשחרורם, מעיון מעמיק במסמכים 

בארכיון צה"ל ומערכת הביטחון עולה כי דווקא 
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נעשו מאמצים נרחבים לאורך השנים ע"י אמ"ן, 
צה"ל והמדינה, בעיקר בתקופה הראשונה 

שלפני המשפט, בניסיון למנוע הוצאתם להורג 
של מרזוק ועזר. בוצעו מהלכים חשאיים רבים, 

וניסיונות, גם בערוצים מדיניים, לסייע להם 
משפטית. כך, בספטמבר 1955 נמסרה למתווך 

אמריקאי רשימת "אסירי קהיר" להחלפתם 
ב-15 אסירים ערביים שהיו בידי ישראל; 

בפברואר 1956 נעשה ניסיון להחליפם תמורת 
אנשי פדאיון מצריים, באמצעות הצלב האדום. 

לצד זאת עלתה, לפחות פעמיים, אפשרות 
לפעולה צבאית לשחרורם מהכלא. בקיץ 1955 

התבצעה ככל הנראה גיחת צילום מסוכנת 
בעומק מצרים, באזור הגבול עם לוב, לאחר 

שהגיע מידע שהאסירים הועברו לכלא בנווה 
המדבר סיווה. ובאוקטובר-נובמבר 1956, 

במסגרת מבצע "תושייה" לשחרור יהודי מצרים 

תוך כדי "מבצע קדש", נבחנה אפשרות להסתייע 
בצרפתים לביצוע פריצה לכלא, שלא התממשה.

מסמכים שונים מעידים כי נעשו גם בהמשך 
ניסיונות להעביר סיוע כספי מידי חודש 

לאסירים ולבני המשפחות, אך לאסירים הכסף 
לא הגיע.

אסירי "עסק הביש" לא שוחררו לאחר "מבצע 
קדש" כי מצרים התנגדה נחרצות לדון בשחרורם 
וראתה בהם בוגדים. לצד הטענה כלפי הרמטכ"ל 
דאז משה דיין, ש"לא רצה שאסירי "עסק הביש" 

יגיעו לארץ"- טענה שגם מאיר עמית הסתייג 
ממנה - ניתן למצוא עדויות לפיהן דיין עצמו 

הציע ב-9 בדצמבר 1956 לנציג אמריקאי בכיר, 
גנרל ברנס, את החלפת "אסירי קהיר" בבכירים 

מצריים שהיו בשבי הישראלי , כולל אחיו של 
הרמטכ"ל המצרי, אל-עאמר. הנושא עלה גם 
בישיבת הממשלה אך המצרים התנגדו לדון 

בנושא. 
ככל שנקפו השנים, הצטמצם ככל הנראה 

העיסוק בנושא, באופן שהוגדר על ידי מאיר 
עמית כ"בטלנות יותר מאשר כוונה להשאירם 

בכלא". בשורה התחתונה, במבחן העיקרי ישראל 
ונציגיה לא עשו מספיק כדי לשחררם מהכלא. 

הדבר בא לידי ביטוי בעיקר לאחר מבצע "קדש" 
ומלחמת ששת הימים. באוקטובר 1956, לאחר 

מבצע "קדש", נפלו אלפי חיילים וקצינים מצרים 
בשבי, כולל הגנרל דיגוי, נשיא בית המשפט 

הצבאי שבו התקיים משפטם של "אסירי 
מצרים". כולם שוחררו תמורת חייל צה"ל אחד 

שבוי במצרים. נושא שחרור האסירים לא 
עלה במו"ם ועל רקע זה גם פרש מצה"ל בזעם, 

לעדותו, רס"ן אברהם דר.
ההתרחשות חזרה על עצמה גם ב-1967: אלפי 

חיילים וקצינים מצריים נפלו בשבי ונושא 

ד"ר יוסף מרזוק, אחיו של משה מרזוק, שנתלה בינואר 
1955, הינו אחד האנשים הבולטים הפועל לשימור זכר 

"קדושי קהיר". מרזוק )בן 86( פעיל במל"ם במשך שנים 
רבות כנציג המשפחות השכולות. בפעילות הוא החל 

באמצע שנות ה-50, בהיותו בן 26. הוא ניהל והיה שותף 
למאבקים שונים, חלקם אישיים, למען הנצחת נידוני 

קהיר, שחרורם, העלאת הגופות ארצה והמאבק על 
המודעות הציבורית. לאחרונה אף הוציא לאור את הספר 
"את אחי אנוכי מבקש", שכתב במשך שנים רבות. בספר, 
שראה אור בהוצאה עצמית, מעלה מרזוק טענות קשות 

נגד גורמים בחיל המודיעין, במערכת הביטחון ובממשלה 
על אופן התנהלותם בפרשה.

מספר ועדות חקירה ובדיקה הוקמו, ספרים ומאמרים 
רבים נכתבו, אך עדיין יש רק הערכות ולא ברור 

לחלוטין "מי נתן את ההוראה".  מי לדעתך היה אחראי 
להתנהלות?

"לדעתי לא נכון למקד את האשמה באיש אחד. להבנתי 
ולפי המידע שאספתי, המבוססים על חומר ומסמכים 

רבים, ההוראה ניתנה ע"י ראש אמ"ן דאז, בנימין גיבלי, 
למוטקה בן צור, שהיה  אז מפקד יחידה 131 באמ"ן. 

זה העביר אותה לביצוע למפקד הרשת במצרים, אברי 
אלעד. להערכתי גיבלי לא פעל בלי גיבוי או מעורבות של 

הרמטכ"ל משה דיין, שהיה מפקדו הישיר. אמנם בכל 
הבדיקות דיין לא נמצא קשור לפקודה זו, אך זו דעתי".

לאלוף מאיר עמית היה תפקיד מרכזי בשחרור 
האסירים. מיהו בעיניך?

"עבורי אלוף מאיר עמית היה מפקד גדול בעל אישיות 
ואמות מידה גבוהות מאוד. בשונה מהבכירים האחרים 

במערכת הביטחון ובהנהגה הישראלית דאז, הוא לא 
השלים עם הטעות שנעשתה ב-1956 )של ההימנעות 

מלשחררם בעסקת חילופי השבוים - ג"מ( ושרצו לחזור 
עליה ב-1967. בזכותו שוחררו אז שאר אסירי "עסק 

הביש" שנותרו במצרים".

מה ההסבר שלך להתנערות מאסירי "עסק הביש" 
ולכך שמדינת ישראל לא פעלה לשחררם מייד לאחר 

מבצע קדש?
"האחראים על ניהול המשא ומתן מטעם ישראל עם 
המצרים רצו שאסירי "עסק הביש" יישארו אסירים 

במצרים. החשש היה שבשחרורם הם יגיעו ארצה ויעוררו 
שאלות קשות, שיעמידו את האחראים לטעויות במצב 
לא נוח. שאלות כמו מדוע הופעלה הרשת; האם מטרת 
הפעלת הרשת היתה ריאלית; איך ועל ידי מי התקבלה 

ההחלטה להפעיל את הרשת;
כיצד ומדוע הדרג המדיני לא היה מעורב; כיצד משה שרת, 

כראש הממשלה ושר החוץ, טען שידע על המבצע רק 
מקריאה בעיתון?".

לאיזה יחס זכיתם מהממסד הישראלי ומחיל 
המודיעין? חיבוק חם? התנערות והדחקה?

"קיבלתי יחס שלילי מאוד. לא רק שלא עודכנתי במעצר 
של אחי ובהתפתחויות אלא שטרטרו אותי. כך למשל נודע 
לי על מעצרו של משה רק במקרה, מעיתון הג'רוזלם פוסט. 

כשאמי הגיעה ארצה מספר חודשים אחרי האסון שפקד 
אותנו היחידה שקיבלה אותה היתה קצינת הנפגעים 

של חיל המודיעין, שהודיעה לה על זכותה לקבל תשלום 
חודשי ודמי ביטוח חיים עבור משה. אף נציג אחר לא של 

חיל מודיעין או הצבא לא היה שם אז, וגם לא בהמשך".
היו גם יוצאי דופן?

"דווקא על רקע זה בלטו רחל ינאית בן צבי והנשיא יצחק 
בן צבי, שהזמינו את אמא לביתם בירושלים והעניקו  לה 

יחס אנושי חם".
לו אחיך היה שומע אותך, מה היית רוצה להגיד לו?

"שמילאתי את בקשתו לנטוע עץ בארץ, והקמנו חורשה 
לזכרו ולזכר חברו שמואל עזר ומקס בינט. לשמחתי, 
הצלחתי גם במה שנראה בהתחלה כבלתי אפשרי - 

להביא את הגופות לארץ לקבורה בהר הרצל. אני שמח 
שהיחס לחללים השתנה והיום המשפחות מקבלות יחס 

אנושי".

ד"ר יוסף מרזוק:
"החשש היה שבשחרורם אסירי "עסק הביש" 

יעוררו שאלות קשות"

משה מרזוק. הגופות שלו, של בינט ושל עזר הובאו 
לארץ לקבורה בהר הרצל

ארצה  יגיעו  הם  שבשחרורם  היה  "החשש 
ויעוררו שאלות קשות, ויעמידו את האחראים 
מדוע  כמו  שאלות  נוח.  לא  במצב  לטעויות 
הופעלה הרשת; האם מטרת הפעלת הרשת 
התקבלה  מי  ידי  ועל  איך  ריאלית;  היתה 

ההחלטה להפעיל את הרשת;
מעורב;  היה  לא  המדיני  הדרג  ומדוע  כיצד 
ושר  הממשלה  כראש  שרת,  משה  כיצד 

החוץ, טען שידע על המבצע רק
מקריאה בעיתון?".

!?עסק הביש
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שחרור "אסירי מצרים" לא הועלה על ידי ישראל 
כאולטימטום. אלא שבשלב זה החליט ראש 

המוסד, האלוף מאיר עמית, שיחידה 131 היתה 
כפופה לו, להיעמד על רגליו האחוריות למען 

שחרורם )ראו מסגרת(.
בתווך הודח ראש אמ"ן, בנימין גיבלי, שבהמשך 

הועלו כלפיו האשמות על הדחת עדים וזיוף 
מסמכים בניסיון להפנות את האשם במתן 

"ההוראה" כלפי שר הביטחון פנחס לבון. את 
גיבלי החליף ב-1955 יהושפט הרכבי, ששימש 
קודם כסגנו. בראשית דרכו החל הרכבי לנהל 

חקירה עצמאית בנושא ובהמשך הונחה על ידי 
הרמטכ"ל לקיים חקירה רשמית ומסודרת. אך 

בשלב מסוים, נוכח קיום וועדות חקירה אחרות, 
ביקש וקיבל אישור לחדול.

"עסק הביש" גרם לשרשרת התפטרויות והדחות 
- גיבלי, לבון וגם בן-גוריון - כל אחד מסיבותיו. 

לפחות שבע ועדות חקירה ובדיקה, פנימיות 
וחיצוניות, הוקמו והגישו מסקנות שונות. ועדיין 
לא נקבע "מי נתן את ההוראה", מה בדיוק קרה 

ואיך הכל הסתבך. 
אחד הכיוונים המרכזיים, שקיבל חיזוק גם 

במלאכת הכנת הביוגרפיה על גיבלי )שכתב 
החוקר והעיתונאי אריה קרישק בהזמנת גיבלי, 

אך נגנזה לבסוף(, היא שדיין ידע על ההנחיה 
והיה שותף לה, ולא עדכן את שר הביטחון. גם 

לטענה זו קמו מתנגדים ובראשם פרופ' מיכאל 
בר-זוהר.

אסירי ציון מדברים 
ב-20 בינואר 1957, שנתיים לאחר המשפט, שלח 
עזריאל הראל, שריכז את הטיפול בנושא "אסירי 

ציון במצרים" במשרד ראש הממשלה, מסמך 
אל יחידה 131 באמ"ן. במסמך הודה הראל כי 

אין לנציגי מדינת ישראל יכולת אמיתית ליצור 
קשר עם האסירים או לקבל מידע עדכני עליהם, 

וציין: "לאסירי ציון מעמד של אסירים פליליים 
ובהתאם לכך זכויותיהם מוגבלות. הם מועסקים 

בפרך במחצבות...שלטונות בית הסוהר 
מתייחסים לאסירים באכזריות ושוללים מהם 
זכויות אלמנטריות" וכן כי משפחות האסירים 

"חיות בפחד מתמשך מרדיפת השלטונות 
המצריים".

60 שנה אחרי נותרו עימנו בחיים שלושה 
מ"אסירי קהיר": מרסל ניניו, שהיתה האישה 

היחידה ברשת, רוברט דסה   ומאיר זפרן. כולם 
בני למעלה מ-80, חלקם במצב בריאות לא 

תקין וכולם כואבים וזוכרים הכל. מאז 1968, אז 
התאחדו האסירים בארץ, נשמרו ביניהם במשך 

שנים רבות קשרים והתקיימו מפגשים משותפים 
גם מעבר לטקסי הזיכרון, וגם בין ילדיהם נוצרו 

קשרים. אך ככל שחלפו השנים ונפטרו חלק 

מהאנשים, הצטמצמו הקשרים. כמה מוותיקי 
"המוסד" מלווים אותם ומסייעים להם. אחד 
מהם הינו נחיק נבות, לשעבר המשנה לראש 

המוסד, שחבר לעניינים בתקופת מאיר עמית 
כראש המוסד ומאז ממשיך ללוות אותם. 

"היתה לי זכות גדולה לשרת כעוזרו של עמית 
מיום מינויו לראשו המוסד ועד יום פרישתו", 

אומר נבות. "למדתי להכיר את רגישותו 
לאנשים - לאדם באשר הוא אדם. ברגישות 

זו, הוא התייחס גם לאסירי ציון במצרים. מיד 
עם כניסתו לתפקיד בשנת 1963, הוא החל 

במאמציו להביא לשחרורם, אך לא הצליח. מייד 
לאחר מלחמת ששת הימים, כשנפלו בידינו 
אלפי שבויים מצריים, הוא ביקש להחליפם 

באסירי "עסק הביש". הוא נתקל במחסומים - 
כל מי שיכול היה לעסוק בזה חשש מהשלכות 
המחלוקות הפוליטיות ומעימות בין בן-גוריון 

לאחרים. עמית לא היה מוכן לוותר. לחציו הגיעו 
עד כדי איום להתפטר אם אסירי "עסק הביש" 
לא יוחזרו הביתה. שר הביטחון דיין 'נכנע' וכך 

החל תהליך השחרור".
הקשר של נבות עצמו לנושא החל בתקופת 

אלוף מאיר עמית:
האיש שבזכותו שוחררו האסירים

 
ארבעת  של  ב-1968  לשחרורם  האחראי  הוא  עמית  מאיר  אלוף 
ופיליפ  לוי  ויקטור  המצרי:  בכלא  נותרו  שעוד  מצרים"  "אסירי 
נתנסון, שנידונו למאסר עולם, וכן רוברט דסה ומרסל ניניו, שנידונו 
ל-15 שנה. מאיר זפרן ומאיר מיוחס, שעליהם נגזרו 7 שנות מאסר, 

שוחררו ועלו ארצה באופן עצמאי.
עמית נרתם לנושא זמן קצר לאחר כניסתו לתפקיד ראש המוסד 
ב-1963. לשם כך גייס מספר אנשים, בהם מפקד חיל הים לשעבר 

יוחאי בן נון ודן הדני מחיל האוויר.
לאחר מלחמת ששת הימים דרש עמית שישראל תתנה את שחרור 
השבויים המצריים בשחרור "נידוני קהיר". זאת בניגוד לעמדת שר 
שחרור  על  המו"מ  לעיכוב  בתחילה  שהתנגד  דיין,  משה  הביטחון 
אף  עמית  קהיר".  "נידוני  בגלל  והישראליים  המצריים  השבויים 
הגיש מכתב ואיים בהתפטרות מתפקידו כראש המוסד בטענה כי 

"לא אוכל לשאת את החרפה הזו". 
לוץ  הזוג  בני  גם  הפרק  על  היו  "הפרשה",  אסירי  לארבעת  פרט 
האוויר.  מחיל  ושלושה  הים  מחיל  שמונה  חיילים:  שבויים  ו-11 
דיין הקציב לו פרק זמן לניסיון לשלב את האסירים בעסקה, תוך 

הבהרה שאם לא יצליח בפרק זמן זה - היא תבוצע בלעדיהם.
ימים. משמעות  זה עמית דרש להציג עמדתו בישיבת ממשלה מיוחדת, שלאחריה קיבל ארכה של חודש  בשלב 

ההארכה היתה עיכוב גם בשחרור חיילי צה"ל.
מרגע שהנושא הופקד בידיו, פעל עמית בנחישות ובמלוא המרץ. כלקח מניסיונות קודמים החליט לעשות הפרדה 
במשא ומתן בין "נידוני קהיר" לבין החיילים השבויים. בשלב זה הועברה לנשיא מצרים, גמאל עבד אל-נאצר, אגרת 
אישית על ידי שני קצינים מצריים בכירים שנפלו בשבי ב-1967 ושוחררו לשם משימה זו.  נאצר לא ניאות כל כך 

מהר, אך לבסוף התרצה.
עמית אמר לגבי קרבנות "עסק הביש" ועל אי שחרורם ב-1956: "כולנו חייבים להם חוב של כבוד שספק אם בכוחנו 

לפרוע. אין לכך כפרה ואין לטאטא את העוול. מעשה כשל יכול לקרות אך אסור שיקרה פעמיים". 
עמית הביא לכך שהמרכז למורשת המודיעין "חיבק" את אסירי "עסק הביש" במשך שנים ובמסגרתו הוקמה גם "קרן 
קדושי קהיר" הפועלת כדי שהנושא לא יישכח. בראש הקרן עומד בשנים האחרונות סא"ל במיל' פרופ' נחם אילן. 
במסגרת זו התקיים ביולי 2010 אירוע לזכרם בהשתתפותו של יו"ר הכנסת דאז וכיום נשיא המדינה, רובי ריבלין. 
אפרים הלוי, אז יו"ר המל"ם ולשעבר ראש המוסד, דיבר באירוע על "הכשל הגדול של מדינת ישראל בעשור הראשון 
לקיומה" ועל הכשלים של המודיעין שחשוב שיהיו "לא רק גלעד לזכר אלה שנפלו אלא גם מקור לחינוך ולעיצוב 

הדורות הבאים".
ריבלין עמד בדבריו על "חובתה של אומה לזכור ולהזכיר יקיריה" ועל ההכרח שמדינת ישראל "תצדיע לקבוצה קטנה 

של אנשי מופת" וכי "כמעט ונשכח סיפורם של גיבורי הפרשה ויש מעט מצעירינו שיודעים עליה בכלל".

 מאיר עמית. איים בהתפטרות 
מתפקיד ראש המוסד בטענה כי "לא 

אוכל לשאת את החרפה הזו"

סרן בדימוס רוברט דסה היה אחד מאותם 
"אסירי ציון". היום הוא מתריס: "בארץ 

התעסקו עם השאלה הלא נכונה, מי נתן 
את ההוראה. השאלה היתה צריכה להיות 

איזו הוראה ניתנה, שכן אותנו הכינו לריגול, 
לאיסוף מודיעין. לא לפעולות חבלה"





הקרן להנצחת קדושי קהיר
בשנת 1991 יזמו בני המשפחות השכולות וחברים של עולי הגרדום את הקמת "הקרן להנצחת קדושי קהיר", מתוך 

הכרה מפוכחת כי לא לעולם חוסן וכי הערך הלאומי והציבורי של הפרשה אינו נחלת בני המשפחות והחברים בלבד. 
מכונני הקרן היו דינה ואליהו ברכה, חברים אישיים של משה ושל שמואל מקהיר ומאלכסנדריה, ומר רפאל רקנטי, 

שהיה שליח הסוכנות היהודית למצרים בשנות ה-40 של המאה הקודמת ואחר כך שליח המוסד לעלייה ב' שם. 
בראש הקרן עמד ד"ר חיים סעדיה. בשנים האחרונות עומד בראש הקרן פרופ' נחם אילן יבדל"א.

מטרות הקרן הן להנציח את זכרם של קדושי קהיר, לשמר ולהנחיל את מורשתם ואת מורשת חבריהם שפעלו עמם 
באמצעות:

א. עידוד החקר של סוגיות בתולדות יהודי מצרים בעת החדשה בזיקה לארץ ישראל ולציונות.
ב. עידוד מפעלים חינוכיים העושים להנחלת ּפֵרות אותם המחקרים.

הפעולות העיקריות של הקרן בשנים האחרונות: 
1. הענקת מלגות על מחקרים אקדמיים )עבודות סמינריוניות(.

2. הענקת מלגה לערכת הדרכה שפותחה בעדת "הצופים הדתיים".
3. קיום אזכרה שנתית בהשתתפות מאות בני נוער מכל רחבי הארץ.

4. עדכון ותיקון לוחות הזיכרון בחורש קדושי קהיר שבהרי ירושלים )בין יד קנדי לחורבת סעדים(.
5. הרצאות שוטפות ברחבי הארץ לתלמידי תיכון, לחיילי צה"ל )בעיקר בחיל המודיעין( ולקציני משטרה. 

6. הפקת סרט )אורכו כ-30 דקות( על עיקרי "עסק הביש" ולקחיה.
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שרותו בפריז )1963-1961(, עת היה נוסע 
ללוזאן בשוויץ לפגוש את הוריו של ויקטור לוי 
למסור מכתביו אליהם ולעדכנם. מאז שסיים 

תפקידו במוסד, נבות שומר על קשר אישי עם 
כל האסירים ובני משפחותיהם, וגם הם מעידים 
כי נענה לכל פניה ותמיד משתדל לתמוך ולסייע 

ככל שביכולתו.
 סרן בדימוס רוברט דסה היה אחד מאותם 

"אסירי ציון". כשגויס לרשת היה בן 18. כיום, 
בן  81, אב לשלושה וסב לשבעה נכדים. הוא 

מתגורר ברמת השרון, מצבו הבריאותי לא מזהיר 
אך הזיכרונות אינם מרפים. זיכרונות על גיוס 

מטעמים של "ציונות ולתת למען המדינה", על 
האימונים שעבר בארץ, על קורס הקצינים שהחל 
אך לא סיים. היום הוא מתריס: "בארץ התעסקו 

עם השאלה הלא נכונה, מי נתן את ההוראה. 
השאלה היתה צריכה להיות איזו הוראה ניתנה, 

שכן אותנו הכינו לריגול, לאיסוף מודיעין. לא 
לפעולות חבלה".

 לדסה ולחבריו תרעומת קשה על הממסד ועל 
ההתחמקות מאחריות, ובעיקר על המחיר היקר 
והסבל שבני משפחותיהם שילמו. "לא ציפיתי", 

הוא אומר, ומציין שכשעלו בני משפחתו לארץ 
כשהוא עוד היה בכלא, אמר להם: "יש לנו חברים 

טובים והם יטפלו בכם". אך ה"חברים" לא חיכו 
ולא טיפלו. בהקשר זה הוא מזכיר את דברי דוד 

בן-גוריון לאסירי הפרשה: "מכרו אתכם".
מאז שוחרר ועלה לארץ ב-1968 היה דסה במשך 
עשרות שנים עיתונאי, כולל סיקור נושא מצרים, 

זכר למכות ולעינויים, אלא בעיקר המכות לנפש. 
בשל העינויים וכדי לא להסגיר סודות, ניסתה 

מרסל להתאבד במהלך החקירה אך לא הצליחה 
ונפצעה קשה. לאורך כל השנים ועד היום יש לה 

סיוטים שבהם היא אסורה בבית סוהר.
ניניו אינה מעוניינת להתייחס להיבטים 

הפוליטיים של "הפרשה". לאחר שנעצרה והחלו 
החקירות, העינויים וההשפלות, הייתה לה תקווה 

שמי ששלח אותה גם יסייע לה. כגודל הציפייה 
כך גודל האכזבה. "נטשו אותנו", היא אומרת 

בכאב 60 שנה אחרי, והדבר התחדד אחרי מבצע 
"קדש" ב-1956, כשאחד הקצינים בכלא סיפר 

לה שישראל ניצחה, שגם השופט שלה נמצא 
בידי ישראל ושהיא צפויה להשתחרר בתוך ימים. 
לצד התקווה הגדולה באה אכזבה גדולה. "ידענו 

שהייתה מלחמה וחיכינו שישחררו אותנו, אך 
זה לא קרה. ריציתי את כל גזר הדין...מדי פעם 

הגיעו חבילות דרך הצלב האדום אבל כמעט ולא 
קיבלנו חיזוק, תמיכה או התעניינות במצבנו 

מאלה ששלחו אותנו. זה הציק ומציק גם היום".
התחושות התחדדו גם במהלך מלחמת ששת 

הימים ואחריה: "לא היה קשר עם הארץ אך 
שמענו רדיו בכל יום והמצרים התגאו שהם 

מנצחים. בהמשך הבנו שהמלחמה הסתיימה 
וחיכינו שישחררו אותנו, אך זה לא קרה במשך 

זמן רב...תקופת ההמתנה הייתה מאד קשה". 
ניניו שוחררה רק ב-1968.

השלישי מששת האסירים שנותר בחיים, מאיר 
זעפרן, בן ה-87 מתגורר בחיפה. בראיון לכתב 
Nrg לפני כשנה וחצי העיד על שנאת היהודים 

ועל ניסיון התקפה של אלפי מוסלמים במאי 
1948 נגד הרובע היהודי, שד"ר משה מרזוק, 
מנהיג התא בקהיר, הצליח לסכל. זעפרן צייר 

לאחר השחרור סדרת ציורים, שבהם תיאר בין 
השאר את העינויים ועבודת הפרך בכלא טורה: 
"לקחו אותנו למחצבה של סלעי ענק, כל אחד 

מאיתנו היה יורד, קשור בשרשראות לרגליו, 
לבור בעומק 30 מטר. משם היינו מעלים אבנים 

ששקלו 30 ק"ג כל אחת. כשראו המצרים 
מישהו שלא עובד לשביעות רצונם, היו דוהרים 
על גבי סוס ומצליפים בו בשוט, מלקות מלוות 

בקללות". ב-1961, לאחר שבע שנות מאסר 
 .בכלא המצרי, גורש זעפרן ממצרים

מקורות:
את אחי אנוכי מבקש, יוסף מרזוק, הוצאה 

עצמית, 2013
יהושפט הרכבי, עדות אישית, "הפרשה" מנקודת 

ראותי. הוצאת "רמות",1994
מאיר עמית, האיש והמוסד, אמנון ז'קונט. 
הוצאת ספרי חמד, ידיעות אחרונות, 2012

מי נתן את ההוראה, חגי אשד. הוצאת עידנים, 
ידיעות אחרונות, 1979.

עונת הגז, כיתת יורים בבית ג'יז, קלב"ן, שבתי 
טבת. הוצאת איש דור, 1992.

רוברט דסה, בחזרה לקהיר. משהב"ט, ההוצאה 
לאור, 1992

ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

מרסל ניניו: "נטשו אותנו", היא אומרת בכאב 
60 שנה אחרי, והדבר התחדד אחרי מבצע 
"קדש" ב-1956, כשאחד הקצינים בכלא 
סיפר לה שישראל ניצחה, שגם השופט 
שלה נמצא בידי ישראל ושהיא צפויה 

להשתחרר בתוך ימים. לצד התקווה הגדולה 
באה אכזבה גדולה. "ידענו שהייתה מלחמה 

וחיכינו שישחררו אותנו, אך זה לא קרה. 
ריציתי את כל גזר הדין

מאיר זעפרן: "לקחו אותנו למחצבה של 
סלעי ענק, כל אחד מאיתנו היה יורד, קשור 
בשרשראות לרגליו, לבור בעומק 30 מטר. 
משם היינו מעלים אבנים ששקלו 30 ק"ג 

כל אחת. כשראו המצרים מישהו שלא עובד 
לשביעות רצונם, היו דוהרים על גבי סוס 

ומצליפים בו בשוט, מלקות מלוות בקללות"

עד שפרש לפנסיה ב-1994. הוא חזר למצרים 
ב-1977 לבקר את משפחתו וגם כתב ספר 

"בחזרה לקהיר", שבו פרסם ציורים שצייר תוך 
כדי המאסר והצליח להבריחם מהכלא. מבחינתו, 

רצח נשיא מצרים אנואר סאדאת היה "רצח של 
השלום", ומאז השתנה יחסו ונסיעותיו למצרים 

הצטמצמו. 
מרסל ניניו, האישה היחידה ברשת, היא כיום בת 

85 ומתמודדת עם  בריאות לקויה, אך אופייה 
ה"פייטרי" לא נפגם. היא גרה בדיור מוגן באזור 

השרון, ומעידה כי "אם יש כאבים אז הגוף 
בריא". במקרה שלה לא מדובר רק על כאבי גוף, 

!?עסק הביש
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תשע שנים נאבקתי מול קק"ל כדי להקים 
את היער הזה. למה נלחמו איתי? כדי שלא 
להזכיר אותם בכלל. אמרו לי 'אתה תעלה 
את זה על דל שפתייך, יפתחו את המשפט 

מחדש ויתלו אותם. זה יהיה על מצפונך'"

אסירי ה של  משפחותיהם  בני  עם  שיחה 
מצרים שהועלו לגרדום נפתחת דווקא במי 
שלדעתם כלל לא היה אמור להיות מעורב 
שהגיע  היהודי  מהיישוב  אדם  בן  "היה  בפרשה. 
הישראלי",  המודיעין  ממבריקי  סרן,  רב  לדרגת 
בעיראק  במשימה  היה  "הוא  מרזוק.  מספר 
והצליח בה מאוד אבל הסתבך, נגזר עליו דין מוות 
בעיראק, הוא ברח לפרס ומפרס הגיע ארצה. זה 
לו,  אמרו  ארצה  כשהגיע  בינט.  מאיר  מקס  היה 
יפה, אתה מוכן לעשות עוד  'שמע, עשית עבודה 
אומרת?  זאת  'מה  ענה,  הוא  במצרים?'  עבודה 
בשביל זה אני קיים. אם אתם מטילים עליי אני 

מוכן'".
מרזוק ממהר להוסיף: "מוטקה בן צור עשה טעות 
כשחיבר בין בינט לאנשי קהיר. אלה קבוצות שלא 
שרץ  היה  אלעד  אברי  מזו.  זו  לדעת  צריכות  היו 

בפני עצמו ובכל זאת בן צור גייס אותו".
כתרי: "קופת שרצים הייתה לו, מתברר".

בצבא  שאכ"א  למרות  אותו  "וגייס  מרזוק: 
התנגדו". 

להיות שהוא חשב שדווקא טיפוס  "יכול  כתרי: 
כזה יכול להיות מתאים". 

בששת  איומות  דעות  עליו  קיבל  "הוא  מרזוק: 
להתארגנות,  באירופה  שהה  שאלעד  החודשים 
מאנשי המוסד שהיו באירופה, ובכל זאת השאיר 
אותו בתפקיד. הוא היה היחידי מכל הרשת שחזר 
הגאונות  מרוב  כלום.  ולא  נעצר  לא  נקי.  ארצה 
קשר  מכשיר  שלו  במזוודה  להעביר  הצליח  שלו 
אם  תקופה.  באותה  משוכלל  ומאוד  סודי  שהיה 
אתה היית בורח ממצרים, היית מפליל את עצמך 

במכשיר קשר כזה? אבל הוא...עזרו לו". 
כתרי: "הוא ישב 10 שנים בכלא".

בניסיון  אותו  האשימו  מה?  "בשביל  מרזוק: 
בהעברת  לא  אפילו  לאויב,  מסמכים  להעביר 
מסמכים. על זה הוא קיבל 10 שנים. אבל לא על 

בגידה, למרות שכל העדויות היו נגדו". 

 
"איש מוח'אבראת ידע מאברי אלעד 

איפה שמו את הפצצה"
כתרי: "לא היית שם, את צעירה מדי, אבל מה את 

זוכרת מהסיפור?"
אלה: סבתא שלי, שהיא אמא של שמואל עזר, 
לא  סוד,  בחזקת  היה  זה  שבע.  בבאר  מולנו  גרה 
ברור  היה  הדרך,  בתחילת  עליו  שדיברו  משהו 
אזכרה  עושים  והיו  שכולה  אם  היא  שהסבתא 
פעם בשנה בבית, כי קבר לא היה. רק עם השנים 
זה התברר. בשנת 1964, אולי 1965, שלמה כהן-
צידון שעלה ממצרים כתב ספר שחציו על יהדות 

אלכסנדריה וחציו על שמואל".
כתרי: "הם היו כולם צעירים באופן כזה שלא היה 
להם משפחות משל עצמם, לא היו להם נשים או 

ילדים".
מאתר  חוץ  אזכרה  מפעל  איזה  "יש  כתרי: 

הנצחה?"
אלה: "החורשה".

מרזוק: "בעמינדב. למה בחרו במקום הזה? מפני 
שלפני מלחמת ששת הימים זה היה סוף העולם. 

אף אחד לא היה מתקרב לשם".
מלצר: "אתה רומז שביקשו להחביא את זה?"

העולם,  סוף  היה  זה  מתבייש.  לא  "אני  מרזוק: 
אף אחד לא היה מגיע לשם. תשע שנים נאבקתי 
מול קק"ל כדי להקים את היער הזה. למה נלחמו 
לי  אמרו  בכלל.  אותם  להזכיר  שלא  כדי  איתי? 
את  יפתחו  שפתייך,  דל  על  זה  את  תעלה  'אתה 
המשפט מחדש ויתלו אותם. זה יהיה על מצפונך'"

היה  נתלה  שלא  מי  תקופה  באותה  "כי  מלצר: 
עדיין בכלא".

מרזוק: "אבל הם ידעו בדיוק מה כל אחד עשה. 
אחי משה לא עשה כלום בחבלות האלה, גם מאיר 
זעפרן. שמואל עזר עשה רק פעם אחת. כל קהיר 
ההודעה  את  כשקיבל  משה,  כלום.  עשתה  לא 
של בן צור שמפעילים את החוליה לחבלה, אמר 
שהוא מתנגד ונתן 3 נימוקים: שהם לא התגייסו 
למטרה של חבלה, הם לא עברו אימונים כחבלנים 
ואין להם אמצעים תקניים. פיליפ נתנסון, באחת 
ההברקות שלו כשהיה חולה על ערש דווי, אמר לי 
'יוסף, יש דבר שמטריד אותי ועכשיו נזכרתי בו. 

כשהייתי בכניסה לקולנוע באלכסנדריה...'"
כתרי: "עם הפצצה בכיס".

לי  ונתנה  שמנה  אישה  ירדה  "פתאום  מרזוק: 
מכה על הרגל. במצרים שאישה תיתן מכה לגבר 
ברגל?! מתברר שהיא לא הייתה אישה אלא גבר 
מוח'אבראת,   - מודיעין  איש  לאישה,  מחופש 
שידע מאברי אלעד איפה שמו את הפצצה, בכיס 
השמאלי. הוא נתן לו מכה כדי להפעיל אותה ולכן 

התפוצצה הפצצה".
אלה: "אפילו לי הסיפור הזה לא מוכר".

מלצר: "איך התברר שהוא איש מוחבראת?"
מרזוק: "מפני שנתנסון נפל והתנפלו עליו הרבה 
אנשים, בהם איש מוח'אבראת, והוא אמר לקהל 

'חיכינו להם'".
כתרי: "פרובוקציה".

מלצר: "איך הם ידעו את זה?"
מוחבראת  אנשי  למה  אלעד.  "אברי  מרזוק: 
זאת  הזה?  בקולנוע  דווקא  בקולנוע,  מחכים  היו 

אומרת - ידעו".

"אם הייתי יודע מי המפקד שלי בארץ, 
לא הייתי מתגייס"
כתרי: "מה לא סופר?"

החברים,  עם  שלנו  הפגישות  "באחת  מרזוק: 
לעברית  המורה  'שמע,  לי  אומרת  אחת  פתאום 
אותך'.  לפגוש  ומעוניינת  אותי  מכירה  משה  של 
זה היה לפני 15-10 שנה, אני מספר את זה עכשיו 
מפני שאני רוצה שאנשים ידעו מי היה משה. הוא 
יודע מי המפקד שלי בארץ,  הייתי  'אם  לה  אמר 
אבל  צור.  בן  למוטקה  רומז  מתגייס',  הייתי  לא 
רוצה  אני  אותי,  'עזוב  צור  לבן  אמר  לא  משה 
אבל  להגיד,  היה  יכול  הוא  היחידה'.  את  לעזוב 
כשידע  תפקידו.  את  ומילא  למצרים  לחזור  בחר 
הוא  פה   - לחבלה  החוליה  את  להפעיל  שרוצים 
התנגד ונעמד על רגליו האחוריות,  כדי להגן על 

הפקודים שלו".
מלצר: "בעצם הם תלו את ראשי החוליות".

עולם  ואת הסגנים שלחו למאסר  "נכון.  מרזוק: 
 ."וכן הלאה

משה  של  אחיו  מרזוק,  יוסף  ד"ר  עם  מלצר  ואפי  כתרי  רון  שערכו  שיחה 
מרזוק, ועם שמואלה )אלה(, בת אחיו של שמואל עזר

"איש מוח'אבראת
אמר לקהל בקולנוע:

'חיכינו להם'"
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יזי רהב )יצחק רבינוביץ’( היה סגן א
מפקד חיל הים והתפטר מתפקידו עקב 
הערכתו את תפקודו הלקוי של האלוף 

שלמה אראל, מפקדו במהלך המלחמה; הוא 
כיהן כמנכ“ל נמל חיפה, כמנכ“ל רשות הנמלים, 
כמנכ“ל המועצה לשיווק פרי הדר וכמנכ“ל בנק 

ישראל עד שנת 1992; אבל לענייננו, רהב היה 
האיש שניסה לתקן בכל מאודו את התפקוד 

הלקוי של היחידה שהופעלה במצרים ושלימים 
נקשרה ב“עסק הביש“. הוא היה שם להתריע, 

ולהצביע על שלל בעיות - החל מהיעדר מידור, 
דרך חוסר תכנון וכלה בבעיות פיקוד. 

המשימה בתחילת הדרך: לפגוע 
באוניות הגירוש של הצי הבריטי

רהב, יליד 1926, הינו בנו של קצין משטרה 
בתקופת המנדט הבריטי. עקב תנאי השירות 

של האב הרבתה המשפחה לנדוד ברחבי הארץ. 
במסגרת זו פיקד אביו על משטרת נצרת. כבן 

לאחת משתי המשפחות היהודיות היחידות 
בנצרת באותה תקופה, התחיל רהב את לימודיו 
הרשמיים בבית ספר ערבי ולמד את שפת ערביי 
הארץ על בוריה. עם סיום לימודי התיכון, בשנת 

1944, התגייס רהב לפלמ“ח וצורף לפלוגה 
ו’ בעין חרוד. במסגרת זו עבר קורס מדריכי 
ספורט, קורס מ“כים וקורס מ“כים-סיירים.
במרץ 1946 התנדב רהב לפלוגה הימית של 

הפלמ“ח ונשלח לקורס מפקדי סירות. עם סיום 
הקורס, זומן רהב לפגישה עם יוחאי בן-נון, 

לימים מפקד חיל הים. בפגישה זו הודיע לו בן-
נון שהוחלט להגיב על תפיסת אוניות המעפילים 
על ידי “צי הוד מלכותו“, וגירושם של המעפילים 
לקפריסין. המשימה שהוטלה על רהב ועל חברו, 

משה ליפסון, היתה לפגוע באוניות הגירוש של 
הצי הבריטי. ב-21 באוגוסט 1948 יצאו השניים 

להזיק לאונייה “אמפר ריוול“, שעגנה במפרץ 
חיפה. 

לאחר פעולה זו פיקד רהב על מחלקה בפלוגה 
הימית בשפיים ובגבעת השלושה. בסוף 1946 
נשלח לקורס מפקדי מחלקות בכפר החורש. 

במהלך הקורס, בחודש פברואר 1947, נקראו 
שוב רהב וליפסון לפגוע בספינות משמר ונחתות 

בריטיות בנמל חיפה. בהמשך שנת 1947 נשלח 
רהב לקורס חובלים. מסיום הקורס ועד פרוץ 

מלחמת העצמאות השתתף רהב בניסויי “כריש“ 
הטורפדו הראשון של כוח המגן העברי במסגרת 

“היחידה לחבלה ימית“ בקיבוץ שדות ים.
כשפרצה מלחמת העצמאות בהיותו בחופשה 
בירושלים, מונה רהב לתקופה קצרה למפקד 

העיר העתיקה. בתקופה זו הוא איחד את שלוש 
המחתרות וארגן את ההגנה על הרובע היהודי. 

בהמשך מונה רהב לפקד על מחלקת סטודנטים 
)מחלקת הל“ה( עד עשרה ימים לפני הפעולה 

שבה חוסלה. במסגרת זו הוא ביצע פעולות 
מספר בסביבות ירושלים, עד שנקרא בחזרה 

לפלי“ם.
בעקבות הטבח שאירע ב-30 בדצמבר 1947 

בבתי הזיקוק במפרץ חיפה, הקים בן-נון 
את "פלוגת הנמל", שמטרתה היתה להגן על 

העובדים היהודיים בנמל חיפה. רהב צורף אליה, 
ובמסגרתה עסק גם בפעולות רכש שונות.

במרץ 1948 עלה רהב עם בן-נון לירושלים “להגן 
על הבית“, שהיה במצור. הם הצטרפו לגדוד 

הרביעי של חטיבת “הראל“. בהפוגה הראשונה, 
ביוני 1948 ובעקבות פציעתו של בן-נון, נקרא 
רהב על ידי מפקדת חיל הים לחזור מירושלים 
ולהקים מחדש את יחידת החבלה הימית ביפו.

בספטמבר 1948, עם הבראתו של יוחאי, נשלח 
רהב לאיטליה להצטרף ליחידת החבלה הימית 

שפעלה שם. כעבור חודשיים חזר רהב לארץ 
וצורף ליחידת סירות הנפץ של בן-נון.

ביולי 1950, כחצי שנה לאחר הקמת שייטת 
13 בפיקודו של יוחאי בן-נון, החליף אותו 

רהב כמפקד השייטת ובן-נון נשלח ללימודים 
בארה“ב.1

משייטת 13 למודיעין 13: שליחות לא 
מאורגנת

מעט פחות משנה מאז מינויו של רהב למפקד 
שייטת 13, שוב אירעו חילופי גברי בפיקוד. 

רהב, שידע ערבית מילדות, גויס על ידי חברו 
מהפלי“ם, אברהם דר, לפעולה חשאית “בעלת 

עדיפות לאומית עליונה“. רהב עזב את השייטת 
במאי 1951, לאחר העברת הפיקוד ליעקב עציון. 

רהב נקרא לפגישה עם ראש ממ“ן )מחלקת 

כך ניסה איזי רהב 
לחסוך מאיתנו את 

"עסק הביש"

בני מיכלסון | אל"ם )מיל׳( לשעבר רמ"ח היסטוריה  

הרושם הראשוני של רהב מהיחידה 
ומהפיקוד שלה היה מזעזע. מוטק'ה בן 
צור היה מ"פ בפלמ"ח - ומ"פ בפלמ"ח 
נחשב אז סגן אלוהים - אבל רהב ראה 
יחידה מבולגנת, אנשים שלא יודעים 
מה הם רוצים, שום חשיבה על האופן 

שבו היחידה צריכה להיערך לתפקידים 
שלה. בביצועים הכל היה לקוי. הפליא 
אותו מאוד שהחבר'ה ממצרים, אנשי 
יחידה סודית שצריכה להיות מבצעית, 

מתאמנים יחד, בלי מידור3

איזי רהב )יצחק רבינוביץ'( כיהן כמפקד שייטת 13 וכסגן מפקד חיל הים ומילא מגוון 
תפקידים בכירים במשק הישראלי. בשנות ה-50 הוא ניסה לעשות שירות נוסף למדינה: 

לתקן את אופן הפעולה של רשת מודיעינית שהופעלה במצרים. רהב ביקש להתריע 
והגיע עד לראש אג"ם ולרמטכ"ל, אך לא הצליח להעביר את המסר – והמצב הנפיץ 

נחתם בפרשה שהדהדה מאלכסנדריה ועד ישראל

איזי רהב. שנים 
חשובות ביותר לבניין 

כוחה של השייטת

!?עסק הביש
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המודיעין( בנימין גיבלי, שהסביר לו את תפקיד 
יחידה 131 )מודיעין 13(.

בתפיסה המקורית נועד מודיעין-13 להוות 
מסגרת גג במטה ממ“ן לשתי יחידות קיימות: 

יחידת הקת“ם )קצינים לתפקידים מיוחדים 
המפעילים סוכנים במדינות אויב, מודיעין-10( 

ומודיעין 18, ולהפעילן במבצעים מיוחדים מעבר 
לגבול. מלבד זה היה עליו להפעיל למטרה זו את 

שייטת 13 של חיל הים, את טייסת 13 שתוקם 
בחיל האוויר ואת החוליות המבצעיות של סניפי 

“דעת“ בחו“ל )היורש של שירות המודיעין של 
ההגנה, שהוקם לאחר שהאחרון פורק). הענף 

נקבע כ“רשות היחידה במטה הכללי לצורך תכנון 
המשימות, ביצוען ופיקוח על פעולות היחידות“.2 

היחידה שאליה הועבר רהב היתה בפיקודו של 
מרדכי בן צור, והפעילה סוכנים במדינות ערב. 

ביולי 1951 התמנה רהב למפקד הרשת שאמורה 
היתה לקום במצרים. הוא עבר אותם אימונים 

שעברו המתנדבים היהודים שגויסו במצרים 
ובאותו מתקן, אולם לא יחד עמם.

הרושם הראשוני של רהב מהיחידה ומהפיקוד 
שלה היה מזעזע. מוטק’ה בן צור היה מ“פ 

בפלמ“ח - ומ“פ בפלמ“ח נחשב אז סגן אלוהים 
- אבל רהב ראה יחידה מבולגנת, אנשים שלא 

יודעים מה הם רוצים, שום חשיבה על האופן 
שבו היחידה צריכה להיערך לתפקידים שלה. 
בביצועים הכל היה לקוי. הפליא אותו מאוד 

שהחבר’ה ממצרים, אנשי יחידה סודית שצריכה 
להיות מבצעית, מתאמנים יחד, בלי מידור.3

לצורך פיקוד על הרשת נבנתה לרב חובל )סא“ל 
מ-1952( רהב זהות בדויה. הוא יצא עם אשתו 

לדרום אפריקה באמצעות תעודות מעבר, 
שלאחר שהות בארץ זו נועדו להפוך לדרכונים 
דרום אפריקאיים. שם לבש רהב דמות בדויה 
שבאמצעותה אמור היה לחדור למצרים. לפני 

יציאתו נפגש רהב עם גיבלי וביקש להיות כפוף 
ישירות לראש ממ“ן ולא ליח’ 131, שלא היה לו 
אמון בה ובמפקדה. גיבלי הסכים. מעט לפני כן 

אמר אחד מאנשי היחידה שמשה מרזוק, הרופא, 
אמר “אני ג’נטלמן, חתמתי לשנה, אבל אחרי מה 

שראיתי פה, אחרי שנה אני מחוץ לעסק“.
יצחק ושולה רהב הגיעו לדרום אפריקה כמייקל 
ושילה רובינס. רהב יצר קשר עם קרובי משפחה, 
שהכירו לו ידידים, ובסופו של דבר הכיר אנשים 
מתאימים שהיו מוכנים לצאת למצרים ולהקים 

שם עסק, שישמש בשלב מאוחר יותר כיסוי 
לפעילותו במצרים.

באותה תקופה ניתן היה להוציא מהארץ עשרה 
דולרים בלבד. רהב קיבל חמישים דולר מעבר 

להקצבה. כשהגיע לדרום אפריקה רהב רכש 
חליפות, שכר דירה, הופיע כאדם בעל אמצעים, 

שאמור לקשור קשרים עסקיים. אבל כסף 

למימון ההוצאות, אפילו משכורת, לא נשלח 
אליו, בניגוד למובטח. רהב כתב ליחידה בארץ 

והתלונן על אי קבלת המשכורת. היה עליו לשלם 
שכר דירה ולאכול, הוא גמר את כל הכסף והיה 

צריך ללוות כספים. הוא שלח לארץ עוד ועוד 
מכתבים, תמה מתי שולחים לו כסף, ונענה - יש 

לנו בעיות כאלה, בעיות אחרות, בעיות על גבי 
בעיות.

גם עניין הדרכון לא סודר. לפני שיצא לחו“ל 
הודיעו לו שהכיסוי שלו כבר מוכן, עליו ועל 

אשתו רק להתחזות למייקל ולשילה רובינס, ואת 

היתר יקבל שם. ואז התחילו גמגומים: יש בעיות 
של הוצאת הדרכון, יש בעיות עם הכיסוי. רהב 

כתב לארץ שכך הוא לא יכול להמשיך, שהוא לא 
יכול לשלוח אנשים כשהוא מופיע בצורה עלובה.

חודשיים לאחר שיצא לתפקידו הרגיש בשליחות 
חשאית של המדינה, נשאר רהב בלי אמצעי 

מחיה. מהארץ אמרו לו ש“הארוך“ – הוא גיבלי 
– יצא להשתלמות בארה“ב. התחילה גל של 

תשובות לא ענייניות לחלוטין. רהב כתב לארץ 
שאם לא יקבל תשובה ברורה לגבי הכיסוי 

והכסף, הוא עשוי לחזור ארצה. ענו לו שלא ידאג 
ושהכל יסתדר. כך חלפו שבעה חודשים. רהב 
למד בינתיים אנגלית, למד על דרום אפריקה 

וניסה להתערות שם. הוא לא גר עם אשתו, 
החליף מקומות מגורים לעתים מזומנות כדי 

לבחון את יכולתו להיבלע בתוך האוכלוסייה. 
הוא שוב הודיע לארץ, כי אם בתוך תקופה 

מסוימת לא יסודרו הדברים - הוא יחזור ארצה. 
הוא קיבל שוב את אותו מענה מעורפל. במאי 
1953 הודיע רהב סופית על שובו. רהב השאיר 
את החובות מאחוריו, הגיע ארצה ובא ליחידה 

131. פעולתו שקיבלה עדיפות ראשונה היא 
הסדרת עניין הכספים שחבו לו ושלווה בדרום 

אפריקה. 
עם גיבלי לא היה לרהב כל קשר מרגע שזה יצא 

אברהם דר: הנתינות הבריטית 
ככלי במאבק הישראלי

כבר  לארץ  שעלו  ספרדי,  ממוצא  להורים  בירושלים  ב-1925  נולד  אברהם 
במאה ה-19. דר, שלמד בקולג' הסקוטי בירושלים, דיבר עם חבריו האנגלים 

אנגלית מושלמת, ואת העברית, הלדינו והערבית הכיר מהבית.
ויקטור דר, הוא בעל מקורות בתימן )עדן(, שזיכו אותו בנתינות  אביו, חיים 
שלפני  בתקופה  באנגליה  שהה  האב  בהמשך.  אברהם  את  וגם  בריטית 
רובאי  של  ה-50  לגדוד  התגייס  וכשהתחילה  הראשונה,  העולם  מלחמת 
מנצ'סטר, עמו הגיע למצרים. שם הועבר, לבקשתו, לגדוד נהגי הפרדות. כבר 
בהפלגה לגליפולי הועלה לדרגת סרג'נט והפך למש"ק של יוסף טרומפלדור. 
של  הביטחון  לקצין  התמנה  ובסיומה  קצונה  דרגת  קיבל  המלחמה  במהלך 
הדואר הצבאי הבריטי בארץ. לימים עבר למחנה טירה, ליד חיפה, וניהל את 

מחסני הקשר של הצבא הבריטי בארץ.
אברהם עצמו התחיל לעבוד אצל אביו במחנה טירה. שם התוודע לאורח החיים ולאווירה של הצבא הבריטי בארץ, 
 ,14 בן  ובהיותו  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  עם   ,1939 בשנת  השונות.  עבור המחתרות  אמצעים  ב"רכישת"  וסייע 
הצטרף אברהם לאגודה הימית זבולון, הראשונה שקמה בארץ ישראל בימי המנדט הבריטי, במטרה לחנך דור של 
ימאים עבריים. האגודה הפעילה את בית הספר הימי זבולון והכשירה אנשי ים שסייעו בהעפלה הבלתי לגלית ובהקמה 

של כוח ימי עברי לפעולות ימיות ושל נמל תל אביב. 
בפעילות  והשתתף  לפלמ"ח,  משם  ונשלח  בחיפה  "ההגנה"  לארגון  התגייס   1942 בשנת  אלחוטנים.  קורס  עבר  דר 
הבריטי,  מהצי  ומידע  מפות  והשיג  בריטי  כימאי  באונייה  הפליג   ,20 בן  בהיותו  ב-1945,  ב'.  עלייה  במסגרת  מגוונת 
שאנשיו ראו בו אחד משלהם. במהלך המאבק בבריטים שירת בפלי"ם ואת עיקר שמו קנה בהיותו ממונה על ה"רכש" 

במסגרת פלוגת הנמל של יוחאי בן-נון, לימים מפקד חיל הים. 
עם פרוץ מלחמת העצמאות והקמת חיל הים, התמנה אברהם לסגן קמ"ן חיל הים בדרגת חובל ראשון. בתפקידו זה 

ביצע מספר נסיעות למפגש עם סוכנים באירופה ובאגן הים התיכון, תוך שימוש בנתינותו הבריטית. 
בשנת 1949, התבקש דר על ידי מפקד מודיעין 13, ידידיה יערי, בשמו של בנימין גיבלי, להקים במצרים רשת. ייעודה: 
מאבק בשלטונו המושחת של המלך פארוק יחד עם כוחות קידמה מצריים. בשנים 1952-1949 הוקמה הרשת במצרים.



אברהם דר.
הקים את הרשת

מרדכי מקלף. 
רצה להשאיר 
את ההחלטה 

בידי מחליפו
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פיליפ נתנסון: פרידה מציוני אמיתי
ב-15 במאי 2014 הלך לעולמו פיליפ נתנסון. ציוני אמיתי, איש עדין וצנוע, בעל אומץ וכושר עמידה נדירים, שהקדיש 

את מרב שנותיו הבוגרות לשירות העם והמולדת.
ראשית דרכו הביטחונית של פיליפ היתה באלכסנדריה שבמצרים בשנת 1951. באותה העת נענה פיליפ לפניית 

שליח שהגיע מן הארץ, מטעם יחידת אמ"ן 131, והתגייס לרשת מודיעינית שאמורה היתה לפעול נגד יעדים מצריים 
בעת מלחמה. יחד עם חבריו לרשת יצא פיליפ לישראל וקיבל הדרכה בסיסית בפעילות חשאית. עם תום תקופת 

ההדרכה חזר למצרים.
ביולי 1954 הונחו חברי הרשת מן הארץ לבצע פעולות חבלה נגד יעדים אמריקאיים ובריטיים בקהיר ובאלכסנדריה. 

חברי הרשת, ופיליפ בתוכם, יצאו למשימה בנפש חפצה ובלא חת. 
בעת שפיליפ ורוברט )רובי( דאסה אמורים היו להיכנס לבית קולנוע באלכסנדריה כדי לטמון בו חומר נפץ, נתפסו 

השניים על ידי כוחות הביטחון המצריים. 
פיליפ וחבריו הועמדו לדין. שניים מהחברים - משה מרזוק ושמואל עזאר הי"ד - הוצאו להורג בתלייה.  פיליפ 

והאחרים )מרסל ניניו, רובי דאסה, ויקטור לוי, מאיר מיוחס ומאיר זעפרן( נידונו לתקופות מאסר שונות. פיליפ נידון 
למאסר עולם עם עבודת פרך ושהה בכלא המצרי שנים ארוכות. זאת עד לשחרורו ב-1967, , יחד עם חבריו שנותרו 

בכלא, במסגרת חילופי השבויים אחרי מלחמת ששת הימים.
שנות הכלא הארוכות לא שברו את רוחו של פיליפ ולא פגעו באהבתו למדינת ישראל ובנכונותו לפעול למען 

ביטחונה. אחרי עלייתו ארצה הצטרף פיליפ לשורות המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שבו שירת נאמנה 
בשורה של תפקידי מטה עד שנאלץ לפרוש מפאת מחלתו. יהי זכרו ברוך.

יוכי ו.         

לחו“ל, ולכן ביקש רהב להיפגש עם מפקדו של 
גיבלי, ראש אג“ם, האלוף משה דיין. רהב פתח 
את השיחה עם דיין בפרישת חליפת המכתבים 

מתקופתו בחו“ל - מה כתב ומה נענה. דיין 
קרא ושאל “מה אתה רוצה לעשות, אתה מוכן 

לחזור?“. רהב ענה כי יהיה מוכן לחזור אם יוחלף 
הפיקוד של 131. דיין הציע לו שיעבור לחיל 

הרגלים והוא יטפח אותו שם. רהב אמר לדיין 
כי לא זו הבעיה, אלא שאם יופעלו האנשים 

במצרים, במוקדם או במאוחר הם ייתלו. דיין 
נבהל קצת ותמה: “מה, אתה נביא?“. רהב ענה 

שהוא לא נביא, אבל הוא יודע איך החוליות 
שם בנויות והכיר היטב את הפרטים עוד לפני 

נסיעתו: שגייסו אותם על רקע ציוני, שהם 
הכירו אחד את השני, פעלו ביחד, ישבו על החוף 

באלכסנדריה ושרו שירי מולדת. רהב אמר לדיין: 
זו תנועת נוער, לא מחתרת.

בחו“ל העסיק עצמו רהב בבעיית המידור. הוא 
החליט שרק אחד מהם יכיר אותו, שלאט לאט 

יפרק את הרשת ויבנה אותה מחדש. בשלב ההוא 
סבר שיש עוד זמן עד המלחמה הבאה, והרי 

היחידה לא תיקרא למלא תפקיד בימי רגיעה. 
הוא אמר לדיין שאם תחול התקלה הכי קטנה – 

כל הרשת תיפול. דיין הביט עליו ולא הגיב. ואז 
פנה רהב לסא“ל יהושפט הרכבי )פטי(, ממלא 
מקומו של גיבלי, שהיה בשנת השתלמות. רהב 

הכיר את הרכבי היכרות מוקדמת, מתקופת 
ילדותם בשכונת בת גלים, וגם מביקוריו בשייטת 

13. רהב סיפר להרכבי שדיין לא העניק לו 
תשובות מספקות וכי הוא מבקש לדבר עם 

הרמטכ“ל מרדכי מקלף. רהב הכיר את מקלף 
בתחילת מלחמת העצמאות. מקלף היה מג“ד 
בחיפה )בחטיבת כרמלי( ורהב, שהיה בפלוגת 

הנמל בחיפה, התנדב מדי פעם לצאת עמו 
לפעולות. היתה ביניהם כימיה.

הרכבי הסכים ללכת עם רהב למקלף. היה זה 
בתחילת קיץ 1953. רהב הכין עצמו לפגישה 

חשובה זו: הוא כתב איך לראייתו העניין צריך 
להיות בנוי, איך הוא בנוי בפועל ומה הפער בין 

הרצוי למצוי. השיחה בינו לבין הרמטכ“ל הייתה 
בנוכחות הרכבי. רהב נתן למקלף את התמונה 
המלאה וביקש שישאל את הרכבי אם אכן זה 

כך. הרכבי אישר את דברי רהב. רהב אמר כי 
המסקנה המיידית היא לפרק את החבילה. 

מקלף ביקש לחשוב.
רהב ומקלף קיימו שוב פגישה אישית, שבה 

הרמטכ“ל הציג את כוונתו להקים יחידה שתטפל 
בבעיית המסתננים הגוברת )לימים 101(, והציע 
לרהב להקים אותה. רהב ענה לו שלא זו הבעיה, 
וכי ביקש לטפל בנושא מסוים. הרמטכ“ל אמר 

לו שאינו מתכוון לעסוק בנושא הרשת המצרית 
כיוון שהוא עומד לסיים תפקיד בזמן הקרוב 

וברצונו להשאיר ההחלטות למחליפו, משה דיין.
רהב, ששקל אף פנייה לבן-גוריון. עצר לחשוב. 

הוא פנה כבר לדיין ולמקלף, ואם אנשים 
ברמתם, מבוגרים ומנוסים ממנו, הגיעו למסקנה 

שהמצב יכול להימשך כפי שהוא - האם הוא 
הקטן יכול וצריך להיאבק בהם? באותה נקודה 

עזב רהב את יחידה 131.

שנים מעצבות בשייטת
לאחר כשנתיים התברר לרהב שהתפקוד של 
יחידה 131, ובמיוחד הקמת הרשת במצרים, 

חובבניים על גבול האסון. הכיסוי שלו בדרום 
אפריקה לא הושלם, כסף לא הועבר לו והחברה 

במצרים דמו יותר לתנועת נוער מאשר לרשת 
סוכנים מקצועית. רהב, שרכש ניסיונו במחתרת 
שלפני קום המדינה, נזעק. הוא חזר לארץ ונפגש 

עם מ“מ ראש אג“ם/ממ“ן, הרכבי, ועם מפקדו 
משה דיין, אז ראש אג“ם. רהב ציין בפניהם שאם 

חבר אחד ברשת המצרית ייתפס - הוא יגרור 
אחריו את כולם, והתריע כי זה אסון שעומד 

להתממש. בפגישה אצל הרמטכ“ל מקלף שב 
רהב על אזהרתו4. הוא אפילו התבקש להציע 

תוכנית חלופית, אולם העניין שנודע לימים 
כ“עסק הביש“ נראה לו הזוי לחלוטין והסתיים 
עם נפילת הרשת, עשר שנות מאסר שהוטלו על 

מחליפו של רהב, אברי אלעד, נפילת הממשלה, 
התפטרות שר הביטחון לבון וירידתו מהבמה 

הפוליטית של ראש הממשלה הראשון של 
ישראל. 

רהב התפטר מתפקידו המודיעיני והחלו לחפש 
לו תפקיד. מפקד חיל הים, האלוף מרדכי לימון 

)מוקה( רצה אותו בחזרה בחיל. בינתיים עבר 
רהב קורס מג“דים, שעליו פיקד חיים בר-לב 

ושהדריך אלי זעירא. כשהתמנה שמואל טנקוס 
למפקד חיל הים הוא מינה את רהב לקצין מטה 

מיוחד ללחימה זעירה בים. תפקיד זה נבנה 
במיוחד עבור רהב ולא קיבל הגדרה מיוחדת.
בשלהי 1953 המצב בשייטת לא היה מרנין. 

היחידה לא שותפה בפעילות מבצעית, 
ה"חזירים" )כלי שיט( לא פעלו ומפקד השייטת 
הביא רס“ר מבחוץ כדי לאכוף משמעת נוקשה 

ביחידה. מצב זה כמעט הביא למרד בשורות 
הלוחמים. האירועים בשייטת 13 טרפו את 

הקלפים וגרמו לטנקוס להחזיר את רהב, שהיה 
זמין לאחר התפטרותו מיחידה 131 )מודיעין 

13(, לפקד על שייטת 13 עוד ארבע שנים 
מעצבות. בנובמבר 1953 החלה כהונתו השנייה 

של רהב כמפקד שייטת 13. שלוש השנים 
הבאות, עד למלחמת סיני, היו חשובות ביותר 

 .לבניין כוחה של השייטת

הערות
פל“ם,  פתוחים,  השערים  אלמוג,  ויוסף  ינאי  שמואל   1

2001, עמ’ 458
יואב גלבר, צמיחת החבצלת: המודיעין בשנות המדינה   2
הראשונות, 1949–1953, חיל המודיעין 1999–2000 עמ’ 

225
3  ראיון עם רהב, 13 בדצמבר 2007
4  ראיון עם רהב, 13 בדצמבר 2007

כשהגיע לדרום אפריקה רהב רכש 
חליפות, שכר דירה, הופיע כאדם 

בעל אמצעים, שאמור לקשור קשרים 
עסקיים. אבל כסף למימון ההוצאות, 

אפילו משכורת, לא נשלח אליו, בניגוד 
למובטח

!?עסק הביש
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מה אתה יודע על האסלאם?

סונים מהווים כ-80% מהמוסלמים ה
בעולם. מקור המילה ופירושה הוא 

מסורת/נוהג. הנביא מוחמד גינה את 
תושבי מכה על דבקותם בסונת קודמיהם. 

הקוראן השתמש בביטוי "סונת אללה". רוב 
המוסלמים מאמינים בסונת אללה ונביאו, 

ומשום כך נקראים סונים.
לקוראן שני חלקים: הראשון, הכתוב, כולל את 

הסורות )הפרשות( שהגה הנביא במכה לפני 
ההגירה למדינה. החלק השני יצא מפיו במדינה. 
חוקרים אחדים קובעים כי החלק של מכה קרוב 

יותר ליהדות מאשר השני.
עד תקופתו של החליף עות'מאן לא היה איסוף 

מקובץ של הקוראן. במקביל לקיבוץ הקוראן 
לספר קודש כתוב, נערך מאמץ לאסוף את 

דברי מחמד וקביעותיו עד לפטירתו. איסוף זה 
ואימות דברי הנביא )החדית''( יצרו בפועל את 
ה"חדית'")התורה שבע"פ(, ושניהם יחד יוצרים 

את החוק הדתי האסלאמי, ה"שריעה".
כל הסונים מכירים בקוראן, בחדית' ובשריעה. 
ההבדל ביניהם הוא חומרת הדבקות במקורות 

לעומת מתן אפשרות להשוואות ולהיקשים. 
ישנם גם הבדלים בטקסי התפילה. ההבדלים 

המועטים בקרב הסונים נקבעו בידי אימאמים 

)פרשני דת בכירים( הנקראים בערבית "ארכאן" 
- עמודי התווך.

העולם הסוני ברובו שייך לפרשנותם של אחד 
מארבעה הארכאן החשובים, שכולם פעלו 

בתקופה שנמשכה עד 150 שנה אחרי מוחמד. 
ארבעת האימאמים הסונים הגדולים נבדלים 

במידת דבקותם בשריעה ואם הם מחמירים או 
מקילים בשאלות ובבעיות שאין עליהן תשובה 
חד משמעית. האסכולות השונות נקראות על 

שם האימאם שעמד בראשן.

 חנפית - האסכולה שיסד האימאם אבו-חניפה 
)699 – 767(. אבו-חניפה עסק באיסוף ואימות 

פרטים על החדית', וקביעותיו נתנו משקל 
להיגיון בפירושי החדית'. מאמיני האסכולה 

מהווים כ-30% מהסונים. האסכולה נפוצה בין 
היתר במערב אסיה, בהודו ובעיראק.

שאפעית - האסכולה מיסודו של האימאם 
מחמד אל שאפעי )767 – 820(, יליד עזה. 

א-שאפעי חי במצרים, ותורתו כללה דבקות 
יתר בסונת הנביא מצד אחד, אך מגבילה את 

השימוש באנלוגיה והיקש השוואתי מלבד 
לנושאים שהחדית' אינו מתייחס אליהם. 

השאפעים מהווים האסכולה בהיקף מאמיניה 
הסונים ונפוצים בסומליה, באתיופיה, בדרום 
מצרים, בקרב הכורדים, בתימן, בדרום מזרח 

אסיה ובפיליפינים.

מאלּכית - האסכולה השלישית בקרב הסונים. 
מייסדה הוא האימאם מאלכ בן אנס, יליד מדינה 

במאה השמינית והיה המורה של א-שאפעי. 
האסכולה נבדלת מהקודמות בשימוש בנוהגים 

מקומיים בהעדר פתרון חדית'י כמקור לפסיקה. 
מאמיני האסכולה מרוכזים כיום במדינות צפון 
אפריקה, בלוב, בסודאן ובכמה ממדינות מערב 

אפריקה.

חנבלית - האסכולה שהגה האימאם אחמד 
אבן חנבל )780 – 820( שפעל בבגדאד. זוהי 

האסכולה השמרנית והקטנה ביותר, המתנגדת 
לכל שימוש בשיקול דעת ומקובלת בקטאר 
ובערב הסעודית. אבן חנבל היה תלמידו של 

האימאם א-שאפעי. 
התנועה הווהאבית בחצי האי הערבי היא 

גלגול קרוב של השמרנות החנבלית ומתנגדת 
לחדירת אמונות זרות לאסלאם. המג'אהדין 

)הלוחמים( נגד הסובייטים באפגניסטן נודעו 
בשם הווהאבים, והם מתנגדים לזרם הסוני 

הנפוץ בקרב המוסלמים הסופים. ייתכן 
כי הג'יהאדיסטים והסלפים כיום שייכים 

לאסכולות שונות, אך בפועל מקיימים את עיקרי 
אסכולה זו.

עמוד תווך חשוב נוסף באסלאם הסוני 
האורתודוכסי הוא אלאשעריה מיסודו של 

האימאם אלאשערי )945-873(. חלק זה אינו 
מתערב ממש בסוגיות ההלכתיות של השריעה 

אלא בחינוך האסלאמי לנוהגי התפילה, ולכן 
מקובל על כל הזרמים הסוניים. עיקר חשיבות 

האסכולה היא בהתנגדות לאמונות הצופיות 
כי לאל צורה וגוף; בחינוך דתי תוך הרחקת 

המחשבה מן העולם הנוצרי; ובהנהגה בפועל 
של היסוד לחיקוי האבות המייסדים )סלף(, 

המשמש כיום את התנועות הפונדמנטליסטיות. 


האסלאם הסוני
אלברט סודאי | מזרחן, מוותיקי החוקרים באמ"ן

מפגינים סונים ליד העיר רמאדי שבמחוז אל-אנבאר מוחים על מדיניות ממשלת אל-מאלּכי ומניפים את תמונתו 
של סגן הנשיא הגולה, הסוני טארק אל-האשמי )2012(

לקוראן שני חלקים: הראשון, 
הכתוב, כולל את הסורות )הפרשות( 
שהגה הנביא במכה לפני ההגירה 

למדינה. החלק השני יצא מפיו 
במדינה. חוקרים אחדים קובעים כי 
החלק של מכה קרוב יותר ליהדות 

מאשר השני
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האזנה: היחידה שהאזינה לנשיא 
מצרים מוליך שולל את מלך ירדן

המדיינים,  מיד  ישראל  בני  סבלו  שנים  שבע 
השחיתו  המרובים,  מקניהם  עם  לארץ  שפלשו 
את היבול ולא השאירו מקורות מחיה לתושבים. 
לאחר שנזדעק העם לאלוהיו, נבחר גדעון בן יואש 
להציל את בני ישראל. הוא מיין את לוחמי העם 
לפי מבחן השתייה: הלוחמים הובלו למעיין חרוד 
ושם הרוו את צימאונם. אלה שהרימו את המים 
כוח  נותר עם  גדעון  בידיהם אל פיהם – נשארו. 
מובחר של 300 איש שייצאו עמו לקרב נגד מדיין. 
לפני היציאה לקרב פנו גדעון ופורה נערו למחנה 
מדיין לסיור מודיעין - להאזין בסתר לשיחותיהם 
של אנשי הצבא המדיינים. מהדברים ששמע הבין 
גדעון שהמורל של האויב נמצא בשפל המדרגה, 
הוא  ניצחת.  מכה  מדיין  את  להכות  ושביכולתם 
הפתיע בהתקפת לילה וגרם לבהלה רבה במחנה 

האויב, שפתח במנוסה.
התקיימה  )ש"י(  ידיעות  שירות  במסגרת  כבר 
העצמאות  במלחמת  ולבריטים.  לערבים  האזנה 
השתייכה היחידה למודיעין וכונתה ש.מ.2 )שירות 
מודיעין 2(. בין הישגיה היי    תה האזנה לשיחות 
המצרים בדיונים על הסכמי שביתת הנשק בתום 
שונה שמה ליחידה  מלחמת העצמאות. ב-1956 
שיחת  את  היחידה  קלטה   1967 ביוני  ב-6   .515
נאצר-חוסיין, שבה נשיא מצרים הוליך שולל את 
מלך ירדן וטען כי באותו בוקר הלם חיל האוויר 
פי  על  אף  ישראל,  של  התעופה  בשדות  המצרי 
שידע כי חיל האוויר שלו הושמד ברובו יום קודם 
"מוקד".  במבצע  הישראלי  האוויר  חיל  בידי  לכן 
ב-1968 שונה שם היחידה ליחידה 848. במלחמת 
בהסתמך  היחידה,  הצליחה  לא  הכיפורים  יום 
על  התרעה  לצה"ל  להעניק  האזנה,  מקורות  על 

במפתיע  לתקוף  וסוריה  מצרים  צבאות  החלטת 
הצליחה   1973 באוקטובר  ב-5  ישראל.   את 
היחידה במתן התרעה שהתבססה על תחום אחר 
שבו עסקה - פענוח צפנים. מברק מוצפן ששלח 
עיראק במוסקבה למשרד החוץ בבגדאד  שגריר 
לפינוי  הגורם  כי  דווח  ובו  היחידה  בידי  פוענח 
הוא  וממצרים  מסוריה  המועצות  ברית  נתיני 
כוונת הסורים והמצרים לפתוח במלחמה. לאחר 

המלחמה שונה שם היחידה ל-8200.

בולים ישראליים מספרים על המודיעין

בול פגיעה
shimon_avivi@hotmail.com | שמעון אביבי

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

בולי מודיעין

בול השופט גדעון, הונפק ב-5.8.1975, כיתוב על 
הבול: גדעון, מועדים לשמחה תשל"ו; כיתוב על 

השובל: שופטי ישראל. זהו אחד מתוך סדרה בת 
שלושה בולים

התרעה למלחמה: הגנה מפני בבל 
ומפני הסורים

עילית  לבבל  הוגלתה  לפנה"ס   597 בשנת   .1
יהודה נחלשה מאוד,  יהויכין.  יהודה בגלות  צבא 
ואחדים ממפקדיו הבכירים של הצבא היו חסרי 
ניסיון. אף על פי כן מרד צדקיהו מלך יהודה בבבל 
בשנת 589 לפנה"ס. במסגרת ההכנות להגנה מפני 
המפקדים  אחד  שמעיהו,  יצא  הקרב,  בבל  צבא 
מירושלים, לסיור במבצרי השפלה, והגיע למבצר 
את  לו  הסביר  הושעיהו  מרשה  מפקד  מרשה. 
את  לראות  ניתן  לא  ממרשה  הצבאית:  מצוקתו 
משואות עזקה, ועל כן אין ביכולתו לקבל התרעה 
ישירה על התקרבות צבא בבל מצפון, מכיוון נתיב 
עמק האלה. לפיכך הוא נאלץ להסתמך על לכיש 
שתי  בין  המרחק  כי  אף  לעזקה,  ממסר  כתחנת 
הנקודות )17 ק"מ( לא ִאפשר קשר איתות רציף 
מכתבי  מ-22  הופק  היתר,  בין  זה,  מידע  ואמין. 
חרס שנתגלו בחפירות ארכיאולוגיות בלכיש. על 
הבול מצויר חרס לכיש מס' 4, המסתיים במילים 

"כי לא נראה את עזקה".
המודיעין,  קהילת  של  יסוד  מושג  היא  ההתרעה 
מקבלי  של  הלב  תשומת  הסבת  ומשמעותו 

בול מכתבי לכיש, הונפק ב-17.12.2008. כיתוב 
על הבול: מכתבי לכיש, 589 לפנה"ס; כיתוב על 
השובל: יום הבולאות. זהו בול אחד מתוך סדרה 

בת שלושה בולים בנושא מכתבים עתיקים
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ובזמן  ביותר,  והברורה  החדה  ההחלטות בצורה 
אפקטיבי, למגמות, תהליכים, צעדים קונקרטיים, 
אותם  המחייבים  האויב  אצל  ותפניות  שינויים 
הביטחון  בתחום  והתארגנות  תגובה  לפעולה, 
למלחמה.  ההתרעה  עומדת  במוקד  הלאומי. 
זהו אחד מהיסודות של תורת הביטחון הלאומי 
או  טקטית  להיות  יכולה  התרעה  ישראל.  של 
באחריות  היא  המקרים  ובמרבית  אסטרטגית, 
מ-1960,  רותם  פרשת  זכורים  זה  בעניין  אמ"ן. 
שבה נכשל אמ"ן במתן התרעה על כניסת כוחות 
צבא משוריינים של מצרים לסיני; וכמובן כישלון 

אמ"ן להתריע במועד על מלחמת יום הכיפורים.
העביר  ירדני,  סוכן  שהיה  בכיר,  סורי  קצין   .2
על  הסורית  ההתקפה  תוכנית  את  למפעיליו 
כדי   .1973 בסתיו  המדויק  מועדה  ואת  ישראל 
ממלכתו,  יציבות  את  שתערער  מלחמה  למנוע 
ישראלי,   מידע  עם  המידע  את  להצליב  וכדי 
גולדה  הממשלה  ראש  עם  חוסיין  המלך  נפגש 
ב-25  כולל  המלחמה,  לפני  פעמים  מספר  מאיר 
בספטמבר 1973, כשבועיים לפני מועד ההתקפה. 
בכל המקרים הזהיר אותה חוסיין אזהרה כללית 
שר  עם  התייעצה  מאיר  קרובה.  התקפה  מפני 
של  אזהרתו  אותה.  שהרגיע  דיין,  משה  הביטחון 
המלך חוסיין הייתה התרעה מובהקת למלחמה, 
זכתה  לא  היא  אך  מהימן,  מקור  בידי  שנמסרה 

להתייחסות הראויה של גורמי ההערכה באמ"ן.

ארגון הריגול ניל"י: המחתרת שסייעה 
לבריטים

הארגון  ישראל  בארץ  הוקם   1915 בשנת 
הראשון  ניל"י, שהיה ארגון המודיעין  המחתרתי 
הארגון  ישראל.  בארץ  המתחדש  היהודי  ביישוב 
נגד  הבריטים  לטובת  בריגול  בעיקר  עסק 
לצבא  לסייע  בניסיון  העות'מאנית,  האימפריה 
מנה  הארגון  מידיה.  הארץ  את  לכבוש  הבריטי 
לאחר  פעילים.  חברים  מ-30  פחות  בשיאו 
את  העות'מאנים  חשפו  פעילות  של  כשנתיים 
רשת הריגול. חלק מראשי הרשת נתפסו והוצאו 
בלקינד  נעמן  למאסר.  נידונו  ואחרים  להורג, 
ב-16.12.1917,  בדמשק  נתלו  לישנסקי  ויוסף 
ומתה  אקדח  ביריית  התאבדה  אהרנסון  שרה 
ב-9.10.1917 ואילו אהרן אהרנסון, ראש הרשת, 
ניצל מידי העות'מאנים כי שהה בחו"ל. הוא מצא 
את מותו בתאונת מטוס בשנת 1919 מעל תעלת 

 .למאנש, כשטס מצרפת לאנגליה

בול המלך חוסיין, הונפק ב-15.2.2000. כיתוב 
על הבול: חוסיין מלך ירדן 1999-1935; כיתוב 

על השובל: הוד מעלתו המלך חוסיין בן-טלאל, 
הממלכה הירדנית ההאשמית

ב-13.11.1979,  הונפק  בול אהרן אהרנסון,  למעלה: 
כיתוב על השובל: תרל"ו - תרע"ט 1919-1876, זהו 

אחד מתוך שלושה בולים בסדרה אישים )ג(.

הונפק  לישנסקי,  יוסף  בול  משמאל:  למטה 
בדור  מלכות  הרוגי  זיכרון  בגיליונית  ב-22.12.1982 
התקומה, הכוללת 20 בולים לזכר 20 חללים שונים.

למטה מימין: בול נעמן בלקינד, הונפק באותו מועד 
ובאותה גיליונית זיכרון.

ב-19.2.1991.  הונפק  אהרנסון,  שרה  בול  למעלה: 
שרה  לימין(:  )משמאל  הבול  על  הדיוקנים 
אהרנסון, המשוררת לאה גולדברג, המשוררת רחל 
ישראל  נצח   - ניל"י  על השובל:  כיתוב  בלובשטיין. 
לא ישקר. על השובל מופיע בית משפחת אהרנסון 

בזיכרון יעקב, שהפך למוזיאון לתולדות ניל"י.

על  כנראה  הקרויה  א',  שרה  הספינה  בול  למטה: 
הבול  על  ב-17.4.2012.  הונפק  אהרנסון.  שרה  שם 
מופיע דיוקנו של ירמיהו הלפרן, שביוזמתו הוקמה 
המחלקה הימית של בית"ר ב-1931. ב-1935 נרכשה 
בעזרת תרומת יהודי צרפתי ספינת מפרש ממונעת 
החובל  לרב  התמנה  והלפרן  תרנים,  ארבעה  עם 
שלה. השם "שרה" ניתן לה על שם אשת התורם. יש 
להנציח את  כדי  לשם  הוספה  'א'  סבורים שהאות 
הימאות  תחיית  השובל:  על  כיתוב  אהרנסון.  שרה 

העברית. זהו בול אחד מתוך שלושה בסדרה.
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רגע בו סבה דלת המשוריין ונסגרה, הבנת ב
מיד כי הגעת לצדו השני של הירח - מקום 
שחוקיו, אופיו ומנהגיו שונים מכל שידעת 

בעבר. לבוש לא במדי צה"ל אלא במדי משטרה, 
ללא נשק - פרט לזה שהוסלק בקירות המשוריין 
ועליו כמובן שלא ידעת דבר - נושא קיטבג שבו 

כל גרב וכל חולצה נספרו ונבדקו בידי אנשי 
האו"ם עשרות פעמים. 

נסענו לעבר הר הצופים, מיטלטלים מצד לצד 
באפלולית תנועותיו של המשוריין.  

בין השנים 1948 ל-1967 היה הר הצופים 
מובלעת ישראלית זעירה, מנותקת מישראל, 

מירושלים ומהעולם כולו, מוקפת סביב בצבא 
הירדני. על פי הסכמי שביתת הנשק, מדי 

שבועיים יצאה מירושלים המערבית אל ההר 
שיירה בת שני משוריינים. הללו היו בעברם חלק 

מאותם משוריינים שלחמו בשער הגיא במלחמת 
העצמאות ב-1948, והושארו כאנדרטאות 

דוממות בדרך אל העיר. באחד המשוריינים 
נמצאו "שוטרים" חדשים שנועדו להחליף חצי 
מה"שוטרים" המוצבים על ההר, ובאחר -צוות 

של עובדי משק ותחזוקה. 

כן נכללו בשיירה משאית אספקה ומשאית 
נוספת שעלתה ריקה וירדה עמוסת ספרים 

- אוצרותיה של הספרייה הלאומית, שנותרה 
נטושה על ההר. 

מובלעת הר הצופים כללה את בנייני 
האוניברסיטה העברית, בית החולים הדסה, הגן 

הבוטני, בית העלמין הבריטי לחללי מלחמת 
העולם הראשונה והאמפיתיאטרון. על כל אלה 

הגנו  13 עמדות מבוצרות )"קיפודים"(.
התנאי היסודי שקבע האו"ם באשר לאופן 

התנהלות המובלעת היה נוכחות של כוח באותו 
גודל שהיה עליו בשנת 1948, ושימורו באותם 
תנאים, ובאותו מצב. לפיכך, אסור היה להציב 

חיילים על ההר, אולם בפועל הועלו אליו חיילים 
במדי שוטרים. נאסר גם להוסיף או לגרוע 

מהנשק שהחזיק הכוח  ששלט במובלעת ההר 
ב-1948 - סטנים, רובים אנגליים בקוטר 303 

מימי מלחמת העולם השנייה, ומעט מקלעי ברן. 
בפועל הוחזקו בו עשרות כלי נשק שהוברחו אליו 

בדרך לא דרך.
נאסר להניף את דגל ישראל על ההר אך בכל 

ערב יום העצמאות הוצתה על כיפת בית הספרים 
הלאומי והאוניברסיטאי, מוצב מאגנס בלשון 
אותם ימים, מול ירושלים, כתובת אש ענקית 

בצורת מגן דוד. 

הזמן עמד מלכת
האוניברסיטה העברית ובית החולים "הדסה" 

ננטשו בחופזה בשנת 1948 והציוד וחומרי 
המחקר נותרו על השולחנות. כך, בצד מכשירי 

רנטגן אימתניים וצנצנות של המחלקה 
לביולוגיה, נראו גם ספלי קפה ריקים, עיתונים 
מימי מלחמת השחרור, עטים נובעים וספרים 

פתוחים שנותרו הפוכים על פניהם, כאילו הקורא 
בהם יגיע עוד רגע להמשיך במלאכתו. 

אותות הזמן שעצר כאן וקפא באחת מלכת 
ניכרו גם על לוחות המודעות: "פרופ' וייצמן 

ירצה...", ו - "פרופ' בובר יענה לו..."; מודעה של 
סטודנט: "למכירה אופנוע B.S.A עם סירה, 

שנת ייצור 1942, במצב חדש"; ומודעה של אחת 
המזכירויות: "עקב צליפות האויב, מומלץ לא 
להסתובב בשעות הערב והלילה בין הבניינים 

ברגל". ובין כל אלה: "אבדה סיכת ראש. למוצא 
מובטחת תמורה". .

אחד המאפיינים הבולטים של מובלעת הר 
הצופים הייתה ההגנה הקנאית, שלא לומר 

הקמאית, על כל סנטימטר של קרקע בריבונות 
יהודית. כאמור, 13 עמדות הגנו על ההר, 

בהן "פיזיקה", "הדסה", "ספורט", "רטנוף", 
"אמפי" ואחרות. בשעות היום הועלו המקלעים 
האסורים, עטופים בשמיכות, כדי שלא תשזוף 
אותם עין זר, לעמדות שבקומתם העליונה של 

הבניינים. בשעות הלילה הורדו, שוב עטופים 
בשמיכות, אל החפירות ותעלות הקשר שמתחת 
לבניין. למעלה נותר רק הטלסקופ - האסור גם 

הוא -  שהמשיך לבלוש אחר הסביבה. כל כדורגל 
תועה, כל עדר כבשים, כל אדם זר שהציג את כף 
רגלו בתוך תחומי ההר - די היה בהם כדי ליצור 
דריכות במובלעת כולה, ולשגר קבוצת לוחמים 

)סליחה, "שוטרים"( לשם סילוקם. הנשק 
האסור הוצא ממחבואו  ונדרך. ההר כולו עמד 

סמור ומתוח.
ב-27 במרס 2014 ערכה היחידה האחראית על 
הגנת ההר, "מצוף" 247, מפגש ותיקים לאזכור  

פרשת ההר -  השמירה עליו בעודו מנותק 
מישראל. מפקד אותה יחידה, שפעלה בנפרד 
ממחזורי "השוטרים", כונה  "מלך ההר", סגנו 

הסיפור שלי

הצד השני של הירח
זהו סיפורה של ממלכה הררית שבראשה ניצב "מלך ההר" ולצדו "נסיך" 

ו"נערי המלך". לא, אין זה קו עלילתי מ"משחקי הכס", אלא המורשת 
של יחידת "מצוף" 247, שהגנה על הר הצופים במשך השנים שבהן היה 

מובלעת ישראלית זעירה ומנותקת מהמדינה 

ד"ר יובל ארנון-אוחנה |

חתכו אותו, כמו כיכר לחם, לפרוסות, 
הכניסוהו לאותו רווח צר בן 30 ס"מ, 
והרכיבוהו מחדש בהר: "שמונה ימים 

לקח לי להרכיב מחדש כל ג'יפ"

הר הצופים. יחידת "מצוף" 247 החזירה את הפיקדון בשלמותו לידי האוניברסיטה העברית
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היה "הנסיך", והכפופים להם "נערי המלך". בין 
אלה האחרונים נמנו אריה שניפר, ישראל קרן, 

ועמי פרנק, העוסקים היום בשימור מורשת ההר, 
והם שארגנו את הערב הייחודי הזה. 

שמעון )"קצ'ה"( כהנר, איש יחידה 101, חיבר 
ביניהם לבין מנחם לנדאו, יו"ר אתר גבעת 

התחמושת, וזה הקצה לפרשיית ההר מקום 
מיוחד באתר. אנשי "מצוף" מטפלים עתה 

בהעברת שני המשוריינים המקוריים שבהם 
בוצעו העליות להר, הנמצאים כיום במוזיאון בתי 

האוסף של צה"ל ביפו, אל גבעת התחמושת. 
היה והדבר לא יסתייע, החבורה מחפשת שלדי 
משוריינים חלופיים במטרה לשפצם ולהציבם 

באתר. 
מאמציהם כבר נשאו פרי ראשון: בין כלי הנשק 

שהוברחו להר היו גם שלושה ג'יפים נושאי תותח 
ללא רתע )תול"ר(. זמן רב השקיעה החבורה 

במאמץ לאיתור ג'יפ דומה, ואכן לבסוף אותר 
ג'יפ וויליס מאותם ימים, אשר תוקן, שוחזר, 
שופץ והוצב לצד התותח בגבעת התחמושת.

"לא צריך לספר - חובה לספר"
הנעשה בהר הצופים היה בזמנו אחד הסודות 

הכמוסים ביותר בארץ. אריה שניפר, הרוח החיה 
בפעילות "מצוף" של ימינו, סיפר בכנס על שיחתו 
האחרונה עם "מלך ההר" האחרון, מנחם שרפמן. 
אריה נסע לבקרו בביתו ביבנאל, וזה בקשו לספר 
את סיפורה של היחידה. אריה שאל: "והרי אסור 

לספר סודות?!". תשובתו של שרפמן הייתה: 
"לא צריך לספר, חובה לספר!. ומי שאינו מקבל 

זאת - שינסה ויספר חלק מהסיפור לבניו או 
לנכדיו, ואחר כך ישאלם האם לדעתם צריך היה 

לספר זאת. אין לי ספק מה תהיה תשובתם...".
ואכן, הסיפור מורכב. הנשק המותר היה, כאמור, 

סטנים, רובים אנגליים בקוטר 303, ומעט 
מקלעי ברן. למעשה הגיעו להר בדרך לא דרך 

מקלעי 0.3, מקלעי 0.5, תותחי 20 מ"מ, מרגמות 
81 מ"מ, טלסקופים רבי עוצמה, ואפילו אותם 

שלושה ג'יפים נושאי תותחים ללא רתע. 

ציפור האגדות והמיתוסים עופפה מעלינו שעות 
נוספות בעת שניסינו להבין את אופן הגעתם 

של כלי נשק אלה: "דרך נחל ערוגות"; דרך ואדי 
ג'וז"; "בגחון של המשוריינים" -ההשערות היו 

רבות.. הבודדים שידעו, שתקו. רק עשרות שנים 
לאחר מכן נתגלה הסוד: לאחד המשוריינים 

הייתה תקרה כפולה. ברווח המזערי שנוצר שם, 
בן 30 ס"מ בלבד, הוברח התול"ר - והוברחו 

הג'יפים)!(.
הבא לראות את הג'יפ שהושג על ידי אנשי 

היחידה, המוצג כיום בגבעת התחמושת, יראה 
את סימני הפריסה המצוירים עליו. חתכו אותו, 

ממש כמו כיכר לחם, לפרוסות, הכניסוהו לאותו 
רווח צר בן 30 ס"מ, והרכיבוהו מחדש בהר: 

"שמונה ימים לקח לי להרכיב מחדש כל ג'יפ" 
אומר בכנס אהוד קשדן, האחראי למבצע זה. 

"שמונה ימים!". ואחד מ"נערי המלך" סונט בו 
מהצד: "טוב, התאמנת על פיילוט בארץ...".
הסודיות הייתה המפתח לכל. לעתים היא 
יצרה מצבים שהעלו חיוך על שפתיהם של 

שותפי הסוד. כך למשל, כדי לשמר את יכולתם 
המבצעית של הג'יפים הופעלו מדי פעם 

מנועיהם. במקביל, כדי שאיש לא ישמע את 
קול המנועים, הופעל גם הגנראטור הראשי של 

ההר. באחת הפעמים חלה תקלה בגנראטור, 
ואיש התחזוקה ביצע שיחת טלפון בהולה 

ל"מלך ההר": "קורה פה משהו מוזר", אמר לו. 
"הגנראטור מושבת, אין חשמל בכל ההר, ובכל 

זאת אני שומע מנועים עובדים". "מלך ההר" 
הנחה להשתיק מיד את מנועי הג'יפים, וקרא 
למפעיל הגנרטור להתייצב מיידית במשרדו. 

"אתה מתוח מאוד", אמר לו, "אולי אפילו חולה. 
אתה שומע רעשים שאינם קיימים. רד בשיירה 
הבאה, וקח שבועיים חופשה". כל תחנוניו של 
מפעיל הגנרטור לא עזרו לו: "אתה לא בסדר. 

תפנה לרופא אוזניים. אתה שומע קולות שאינם 
קיימים". 

אלא שלעתים הייתה הסודיות כרוכה בטרגדיה. 
ב-13 באוקטובר 1964 נהרג בבניין הכימיה על 

ההר חגי בר אוריאן, איש חטיבת גולני. מספר 
"שוטרים" התאמנו בפירוק ובהרכבה של רימוני 

יד. מנגנון אחד הרימונים הופעל. חגי חטף 
את הרימון ויצא עמו אל מחוץ לבניין, במטרה 

להרחיקו מחבריו ולזרקו. אלא שגם בחוץ נמצאו 
חיילים. חגי הצמיד את הרימון לגופו כדי למנוע 
פגיעה בחבריו, ונהרג במקום. אף חייל אחר לא 

נפגע. אנשי משרד הביטחון באו לבית המשפחה, 
ובקשו שלא יספרו את סיפור הגבורה של חגי, 

כדי שלא ייוודע שישראל מחזיקה בהר רימוני יד 
בניגוד להסכם. 

בדף ה"יזכור" של חגי בר אוריאן נכתב רק 
"נפל בעת מילוי תפקידו". 50 שנה שתקו בני 

המשפחה. הסודיות נשמרה. רק עתה, החליטו 
שלא עוד: "אנחנו לא כועסים על איש", הם 

מדגישים בכנס. "המצב שהיה קיים אז מובן 
לנו. אבל הגיע הזמן לתקן את העוול. חגי היה 

גיבור. בדומה לנתן אלבז שזכה בעיטור המופת, 
ובדומה לרס"ן רועי קליין, שזכה בעיטור העוז, 

שנהרגו בנסיבות דומות". ואכן בשנת 2014 
קיבלה משפחת בר אוריאן זימון לוועדה צבאית 
בכירה, והם מקווים שחגי יזכה סוף סוף להכרה 

ולהוקרה על פעולתו.
גם המעטפת מסביב להר הייתה דרוכה תמיד. 
כל אירוע והתפתחות גולגלו לפתחו של הדרג 
המדיני. דוד בן עוזיאל )"טרזן"(, שהיה קצין 
המבצעים של חטיבה 16, הציג בכנס מסמך 

הקובע כיצד יחגגו בהר את יום העצמאות 
הקרוב. היות ואי אפשר להניף את דגל ישראל, 

"תועלה במקום כתובת אש", קובע המסמך, 
"והדבר מחייב אישור הדרג המדיני". טרזן עלה 

להר באחת השיירות כאיש צוות התחזוקה. 
המכיר את הבחור הצעיר, רס"ן באותם ימים, 

יתקשה לזהות את חובש המגבעת המעונב 
והחנוט בחליפה שעלה למשוריין.

המחרשה היא הקובעת את קו הגבול 
פרשת הר הצופים אינה סיפור מודיעיני 

קלאסי של איסוף מידע, הערכתו, העברתו 
לדרג מקבלי ההחלטות וניצולו על ידם. ובכל 

זאת, בפרשה יש עניין מודיעיני מהמעלה 
הראשונה - כיצד להערים על מודיעין היריב 

ולהונות אותו. כפי שאמר חיים גורי בכנס: 
"מלוא הערכתי לאלה אשר הצליחו להבריח 

נשק להר, באותו כלי רכב שהיה תחת פיקוחו 
של היריב, ותחת שליטתו".

ברל כצנלסון קבע בזמנו כי המחרשה היא 
הקובעת את קו הגבול. מקום שבו עברה 

מחרשה עברית -לא ייעזב עוד. נראה כי יחידת 
"מצוף" 247, שהגנה על ההר במשך שנות 

ניתוקו והחזירה את הפיקדון בשלמותו לידי 
 .האוניברסיטה העברית, נהגה על פי כלל זה

ג'יפ הוויליס בפעילות 
מבצעית בהר הצופים. 

הג'יפ תוקן, שוחזר, שופץ 
והוצב על התותח בגבעת 

התחמושת
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-26 באוקטובר 2014 מלאו 20 שנה ב
לחתימת הסכם השלום בין ישראל לבין 

ממלכת ירדן. בזיכרוני חרוטה היטב 
תמונת הטקס המרגש שבו נכחתי, שנערך במסוף 

הגבול החדש מצפון לאילת, במעמד ראשי שתי 
המדינות, ראש הממשלה יצחק רבין והמלך 

חוסיין, וכן נשיא ארה"ב ביל קלינטון. בשיאו 
הסמלי של הטקס ניצבה שורת גנרלים משני 

הצבאות זו מול זו במחוות הצדעה הדדית, לציון 
המעבר מיחסי מלחמה לשלום.

במובנים רבים יחסי השלום בין ישראל לירדן 
ייחודיים לעומת יחסי ישראל עם שכנותיה 

האחרות. מזה שנות דור מאוחדות הנהגות שתי 
המדינות – בית המלוכה ההאשמי וממשלות 

ישראל לדורותיהן – בתפיסה העמוקה כי חרף 

הניגודים ביניהן, ישראל וירדן מהוות עוגן ומשען 
אסטרטגי האחת לשנייה אל מול סביבה אזורית 

מאיימת, לאומנית ו/או אסלאמית קיצונית. 
מאז ומכבר ראתה ישראל בירדן כמדינה שוחרת 
שלום, יציבה ופרו-מערבית נכס חיוני וחיץ חשוב 

ביותר כלפי מזרח, בפרט שהיא חולקת עם ירדן 
את גבולה הארוך ביותר. 

תחושת התלות ההדדית הולידה דיאלוג חשאי 
הדוק ופורה בין שתי ההנהגות, שהתקיים שנות 

דור לפני חתימת הסכם השלום והוכיח עצמו 
בעתות משבר ומלחמה. לתוך הסאגה הזו נשזר 

תפקיד מרתק לחלק מבני משפחתי, ואף לי 
הזדמן לגעת בשולי גלימתה של ההיסטוריה 

בדרך לחתימת הסכם השלום.
מאז תום מלחמת העצמאות הוסדרו יחסי 

ישראל-ירדן מתוקף הסכם שביתת הנשק. 
התקשורת ביניהן התקיימה באמצעות ועדת 

שביתת הנשק. החל מאפריל 1955 כונן קו טלפון 
ישיר בין המפקדים הישראלי והירדני בגזרת 

ירושלים. אבי, חיים הרצוג, חנך את הקו ועשה 
בו שימוש נרחב כמפקד חטיבת ירושלים דאז. 
בספרו האוטוביוגרפי "דרך חיים" הוא מספר 
כיצד במהלך אחת מפגישותיו, על הגבול עם 
עמיתו הירדני, העיר הלה במרירות: "בגזירת 

הגורל, המדינה המעוניינת ביותר בעצמאותה של 
ירדן היא מדינת ישראל".

מתיחות מסוכנת לירדן
בספטמבר 1960, בהיותו ראש אמ"ן, הוזעק 

אבי לפגישה חשאית חריגה עם שליח של המלך 
חוסיין. הימים היו ימי מתיחות קשה בין ירדן 

לבין הקהילה הערבית המאוחדת )קע"מ(, 
קרי: איחוד סוריה-מצרים. הממלכה נתפסה 
כמכשול בדרך לאיחוד הערבי וקע"מ חתרה 

לערער את היציבות בה. כחודש לפני כן, ב-28 
באוגוסט 1960 נהרג ראש ממשלת ירדן, הזאע 

אל-מג'אלי, מפצצה שהונחה בלשכתו על ידי 
שלוחי קע"מ שיצאו מדמשק. על פי מידע שהגיע 

לאמ"ן, המלך חוסיין עמד לבקר בלשכת ראש 
ממשלתו ואפשר שהפצצה יועדה אליו. שלישו 

של חסין, קולונל אמין ג'מיעאן, הסביר לאבי כי 
מנוי וגמור עם המלך לשים קץ לפיגועי הטרור 
של קע"מ בממלכתו ולשם כך הוא מזיז שלוש 

חטיבות של צבא ירדן לגבול סוריה במגמה 
לאיים עליה צבאית. בקשתו של המלך חוסיין 

היתה יוצאת דופן – שישראל תבטיח שירדן לא 
תיחשף לסכנה מן האגף או מן העורף בעודה 
מאיימת על סוריה במלחמה. בהוראת ראש 
הממשלה דוד בן-גוריון השיב אבי לירדנים 

תשובה חיובית ובה המסר המכונן הבא: "קיומה 
של ירדן עצמאית בהנהגת חוסיין הוא מעניינה 

של ישראל, ונדמה לי שגישה דומה צריכה לשרור 
בצמרת הירדנית לגבי קיומה של ישראל". 

אף כי הסיטואציה לא הבשילה לכלל מבחן 
מעשי, עצם הבקשה וההיענות החיובית של 

ישראל יצרו בסיס חשוב ליחסי אמון ולשותפות 
סמויה בין ישראל לירדן. המבחן המעשי הגדול 

הגיע בספטמבר 1970, עת פלש שריון סורי 
לירדן. היה זה שיאו של העימות המזוין בין צבא 

ירדן לבין הארגונים הפלסטינים החמושים, 
שהפכו לאיום ממשי על יציבות הממלכה והבית 

ההאשמי. ישראל ריכזה כוחות שריון באזור 
הגולן וביצעה יעפים מעל טורי השריון הסורי. 

התערבותה הרתיעה את סוריה מלערב את חיל 
האוויר שלה בעימות בירדן, ובכך תרמה להצלת 

הממלכה. שלוש שנים מאוחר יותר, ב-1973, 
ניסה חוסיין להתריע בפני ישראל על המלחמה 

מבט אישי
ומקצועי

הדרך להסכם השלום בין ישראל לבין ירדן נשזרה כחוט השני בחייהם 
של תא"ל )מיל'( מיכאל )מייק( הרצוג ושל בני משפחתו, החל מאביו עובר 
בדודו וכלה בו עצמו. הדרך לשלום היתה עקלקלה ומפרכת, ואסור לקחתו 

כמובן מאליו
מייק הרצוג | תא"ל )מיל'(, לשעבר ראש החטיבה לתכנון אסטרטגי באג"ת וכיום עמית 

בינלאומי במכון וושינגטון למדיניות מזרח-תיכונית

חוסיין קלינטון ורבין בטקס החתימה על הסכם 
השלום.

20 שנה לשלום עם ירדן
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המתרגשת ובאה.   
מי שכונן את הדיאלוג החשאי הישיר עם המלך 

חוסיין היה דודי, ד"ר יעקב הרצוג. יעקב היה 
דיפלומט מחונן אשר מיזג למדנות יהודית 

)היה תלמיד חכם ומוסמך לרבנות( עם חקרנות 
אינטלקטואלית חובקת עולם )הוסמך כדוקטור 

למשפט בינלאומי(. בספטמבר 1963, בהיותו 
סמנכ"ל משרד החוץ, היה לישראלי הראשון 
שנועד עם המלך חוסיין. הפגישה התקיימה 

במרפאתו של רופא יהודי בלונדון. יעקב הגיע 
אליה תחת השם "ד"ר דייויס" וחוסיין תחת 

השם "צ'רלס". הקשר שנוצר בין השניים הפך 
מיוחד לכשעצמו, בפרט עבור אנשים מרקע כה 
שונה, אך יותר מכך – הוא הפך בסיס לדיאלוג 
אינטנסיבי ורב שנים בין ההנהגות הישראלית 

והירדנית. דודי ראה בחוסיין מנהיג אמיץ, וצפה 
שנים מראש כי יבוא יום והלה יחתום שלום 

עמנו. 
להסכם השלום עם ירדן קדמו לא רק הדיאלוג 

החשאי בין ההנהגות, אלא גם מגעים מקצועיים 
אינטנסיביים ביותר בין שני הצבאות, שתחילתם 

ב-1992. באותה עת שימשתי כראש הזירה 
האחראית, בין השאר, על ירדן באמ"ן מחקר. 

הצטרפתי באופן קבוע למפגשיו של ראש 
היחידה לקישור לצבאות זרים בצה"ל )יקל"ז(, 

תא"ל ברוך שפיגל, עם עמיתו הירדני, תא"ל 
)לימים אלוף וראש המודיעין הצבאי( מנצור 

אבו-ראשד. כקצין מודיעין נאסר עלי להופיע 
לפניו בשמי האמתי והזדהיתי בשם "יוני". לימים 

יטען באזני אבו-ראשד כי ידע משלב מוקדם 
למדי את שמי וזהותי האמיתיים. 

ההתחלה היתה צנועה אך ככל שהתפתחה 
אווירה של אופק מדיני, כן הלכו מפגשינו 
הצבאיים וחרגו מהמתכונת המוגבלת של 

ועדת שביתת נשק הנועדת על קו הגבול. סדק 
ראשון בקרח זיהינו עת הזמיננו אבו-ראשד 

להיוועד עמו באוהל שהקים כמה עשרות מטרים 
בתוך שטח ירדן, באזור צופר. מכאן ואילך 
הלכו הפגישות ותכפו, והדיאלוג המקצועי 

בינינו התפתח לכיוונים חדשים, כולל החלפת 
מידע, תיאום תגובות ותחקור מתואם של 
אירועי גבול, בדגש על אירועי טרור, עדכון 

הדדי על פריסת כוחות ואמצעי תצפית בגבול 
וקישור בין מח"טים משני עברי הגבול. מאחת 
הפגישות בגזרה הצפונית נאלץ עמיתנו הירדני 
לחזור לשטחו דרך שטח שהיה חשוד במיקוש 

ישן )בנסיבות הזמן והמקום לא היתה לו 
אלטרנטיבה זמינה( וכדי שלא יעשה דרך זו לבדו, 
ליווינו אותו שפיגל ואני תוך סימון הנתיב לטובת 

החזרה. 
כשהתחממו היחסים החלטנו להפתיע את 

אבו-ראשד. מאזור הגבול הסענוהו "מערבה" 

ברכבו של שפיגל ולהפתעתו המוחלטת הבאנו 
אותו למטכ"ל בתל אביב, והפגשנו אותו 

עם כמה אלופים. יוזמה זו פתחה את הדרך 
למפגשים נוספים בין קצינים בכירים משני 

הצבאות. בפרספקטיבה היסטורית, אין ספק 
בלבי שדפוסי היחסים הצבאיים הלא פורמליים 

שנוצקו בשנים 1994-1992 היוו מסד חשוב 
ליחסים הביטחוניים שיוסדו וקיבלו חותם 
פורמלי בהסכם השלום ואשר מהווים אדן 

בילטרלי איתן עד היום. 

התחלה מבטיחה
בעקבות פריצת הדרך בין ישראל לבין 

הפלסטינים )"הצהרת העקרונות" בספטמבר 
1993( והקמת הרשות הפלסטינית בקיץ 1994, 

נפתחה הדרך למו"מ גלוי ורשמי בין ישראל 
לירדן. ביולי 1994 הודיעו שתי המדינות על 

סיום מצב הלוחמה ביניהן )"הצהרת וושינגטון"( 
וסמוך לאחר מכן נפתח המו"מ, בחום הקיץ 

המחניק, באוהל גדול שנבנה לשם כך על הגבול 
בערבה. 

לקמ"ן משלחת המו"מ בראשות אליקים 
רובינשטיין מונה סא"ל קובי חייק, ראש ענף 

ירדן בזירת מרכז שבראשה עמדתי. אף כי אמ"ן 
לא היה שותף למגעים הישירים בין המנהיגים, 

והיה מודע רק לחלק מתכניהם )לחלקם 
התוודעתי מפי אפרים הלוי, ראש "תבל" 

במוסד שמילא תפקיד מפתח בדיאלוג( - אני 
מאמין כי הוא מילא תפקיד חשוב במשא ומתן 

עצמו. זאת הן בפענוח הסביבה האסטרטגית 

והשפעתה על ירדן, הן באספקת מודיעין שוטף 
ונקודתי לנושאים ונותנים, והן בהתוויית כמה 
מהפתרונות. כך למשל, הפתרון הטריטוריאלי 

התקדימי של חילופי שטחים בערבה )וכינון 
"משטר מיוחד" בשטחים מסוימים( נולד 

בשולחנות השרטוט באמ"ן, בעקבות סיעור 
מוחות שיזם מולי רע"ן שטח במחקר, סא"ל דוד 

שטנר.
ההתחלה היתה מבטיחה. עוד זכורים לי קבלת 
הפנים הנאה והתקוות שקידמו את פני הסיור 
המקיף שערך המחזור שלי במכללה לביטחון 

לאומי בירדן בשנת 1995. במישור הכלכלי 
אפשר הסכם השלום כינון אזורי תעשייה 

מיוחדים בירדן, שתוצרתם הכוללת ערך מוסף 
ישראלי תיוצא לארה"ב פטורה ממכס - והיצוא 

הירדני לארה"ב זינק מ-15 מיליון דולר בשנת 
1997 אל למעלה ממיליארד וחצי דולר בשנות 

האלפיים.    

20 שנה אחרי    
20 שנה אחרי, יום השנה להסכם השלום עבר 

בקול ענות חלושה. המשטר הירדני טרח להצניעו 
ומפגש סגור מתוכנן בין גנרלים ישראלים 

וירדנים, שהיו מעורבים בבניית יחסי השלום 
הביטחוניים, בוטל על ידי הירדנים ברגע האחרון. 
היתה זו עדות נוספת לרגישות מצבה האזורי של 
ישראל שעה שיחסיה עם הפלסטינים מידרדרים, 

נוכח סביבה סוערת ועוינת ברובה. בירדן עצמה 
שוב צצו המאמרים המלינים על היעדר "פירות 

השלום".  
לאמיתו של דבר, מאזן 20 שנות השלום הוא 

מעורב, ולצד צללים יש בו גם אורות. אמנם 
דעת הקהל הירדנית, שרובה ממוצא פלסטיני, 

עוינת את ישראל ואת השלום עמה, ושלום 
זה היה ונותר קר ומוצנע מן העין. ועם זאת, 

מפגש האינטרסים האסטרטגי הבסיסי בעינו 
עומד, והוא קיבל משנה תוקף אל מול הסביבה 
האזורית הרוגשת בשנים האחרונות ומטלטלת 
קשות את הממלכה. בעוד ירדן שומרת על גבול 

שקט ויחסים ביטחוניים יציבים וטובים, היא 
נהנית מתמיכה ישראלית בין השאר באספקת 
מים חיוניים, בהסכם הבנות לאספקת גז טבעי 

ישראלי ובשיתוף פעולה בתחום הסחר, המפצה 
על חלק מהפגיעה בסחר החוץ שלה עקב 

המלחמה בסוריה. 
אין לקחת את השלום עם ירדן כדבר המובן 

מאליו. על כל האוחזים בהגה והמשפיעים על 
קביעת המדיניות בישראל לחזור ולשנן את ערכו 

האסטרטגי העצום של שלום זה, להיות ערים 
ללחצים המופעלים עליו ולסכנות האורבות לו 

ולנקוט מדיניות אקטיבית לשימורו וטיפוחו. גם 
. בכך נועד למודיעין תפקיד חשוב

חיים הרצוג. ההיענות של ישראל לבקשת ירדן 
יצרה בסיס חשוב ליחסי אמון ולשותפות סמויה בין 

המדינות
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הקדמה

אמר זה מציג את התהליך שקדם מ
לחתימת הסכם השלום בין ישראל 

לירדן, בדגש על הקשר שבין חתימת 
ההסכם למשא ומתן בין ישראל לסוריה. 

בדיעבד התברר, כי בעת חתימת הסכם השלום, 
ב-26 באוקטובר 1994, התמלאו כל התנאים 

המוקדמים שהציב לעצמו מלך ירדן חוסיין, 
כפי שצוינו בזמנו בהערכת המודיעין של אמ"ן, 

שהוצגה בשנת 1993. התנאים היו: פריצת 
הדרך במו"מ בין ישראל לפלסטינים, פריצת 

דרך במו"מ בין ישראל לסוריה, וכמובן הסכמה 
ישראלית לדרישות ירדן מישראל במו"מ.

כשנחתם הסכם השלום עם ירדן, נראה היה 
שחוסיין ויתר על התנאי של פריצת הדרך במו"מ 

בין ישראל לסוריה, שנחשב לתנאי השלישי 
בחשיבותו. ברם, לאחר רצח ראש הממשלה 

יצחק רבין נודע כי פריצת דרך במו"מ בין ישראל 
לסוריה אכן התקיימה בתקופתו, עוד לפני 

חתימת הסכם השלום עם ירדן, אך לבסוף לא 
הבשילה להסכם. במו"מ החשאי שקיים רבין עם 

נשיא סוריה, חאפז אל-אסד בתיווך אמריקאי, 
הסכים רבין לנסיגה ישראלית מלאה מרמת 

הגולן, במסגרת הסכם שלום. בכך הביא לפריצת 
דרך במו"מ החשאי בגזרה זו. הוספת החלק הזה 

לפאזל ההיסטורי מעלה, כי חוסיין המתין עד 
לפריצת דרך במו"מ בין ישראל לסוריה ורק אז 

נאות לחתום על הסכם שלום עם ישראל, כפי 
שהעריך אמ"ן.

התהליך המדיני עד 1994 
מתחילת שנות ה-70 התקיימו יחסים קרובים 

בין ישראל לירדן, כאשר ברקע עמד איום משותף 
- אש"ף. לאחר שוויתרה ירדן על הריבונות על 
הגדה בשנת 1988, הצטמצמו המחלוקות בין 

המדינות למספר סוגיות בילטרליות, כגון סימון 
הגבול בערבה, חלוקת מי הירדן ושימור המעמד 
המיוחד של ירדן במקומות קדושים למוסלמים 
בירושלים המזרחית. בין מנהיגי המדינות שררו 

יחסים מצוינים, שהתבטאו בפגישות חשאיות. 
ברם, ירדן לא העזה ללכת בעקבות מצרים, 

שחתמה על הסכם שלום עם ישראל במרץ 1979.
בעקבות ועידת מדריד בשנת 1991, החל מו"מ 

בין ישראל לצדדים ערביים - הפלסטינים, ירדן, 
סוריה ולבנון. ירדן דגלה בשלום כולל בין ישראל 

לצדדים הערבים. 
ב-13 בספטמבר 1993 חתמו ישראל ואש"ף 

על “הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים 
של ממשל עצמי" )הסכם אוסלו א'(, מבלי 
להתחשב בירדן. יום למחרת הזדרזה ירדן 

לחתום עם ישראל על סדר יום מוסכם 
למו"מ בין שתי המדינות, שגובש כבר בשנת 

1.1992 מהלך זה המחיש את הסירוב של ירדן 
לרוץ לפני הפלסטינים אל מול חששה לפגר 
מאחור, כדי שלא יפגעו האינטרסים שלה. 

נראה שאסטרטגיה ירדנית זו, של התקדמות 
מהירה להסכם לאחר פריצת דרך בגזרה שכנה, 

התממשה גם בערוץ הסורי.
ישראל ניסתה לנצל את פריצת הדרך במו"מ 

עם הפלסטינים לקידום הסכם עם ירדן. לשם 
כך יצא שר החוץ שמעון פרס בתחילת נובמבר 

1993 לביקור חשאי בעמאן. שם השיג עם המלך 
חוסיין הסכם עקרונות קצר.2 כעבור מספר 

ימים, ובהתייחס לשאלה האם ירדן תלך לשלום 
נפרד עם ישראל, הבהיר חוסיין חד-משמעית: 
“הפתרון הנפרד אינו בא בחשבון".3 עם זאת, 
חוסיין הסכים להתקדמות ביחסים. למשל, 

בדצמבר 1993 נחתם זיכרון דברים בנוגע 
לפעילות בנקים ירדנים ביהודה ושומרון ונקבע 

נתיב תעופה חשאי בין המדינות.
אמ"ן העריך בזמנו, כי ירדן כבר פנתה לשלום עם 

ישראל כבחירה אסטרטגית, ותסכים להתקדם 
במו"מ עד לפתרון כל המחלוקות ואף להדק 

את קשריה עם ישראל בתחומים בעלי חשיבות 
לאינטרסים שלה - אך החתימה הפורמלית על 

הסכם השלום תתעכב עד שתחול פריצת דרך 
במו"מ עם סוריה. גם ארה"ב החזיקה בעמדה 
כזו. בפגישת חוסיין עם נשיא ארה"ב קלינטון 
ביוני 1993, האמריקאים זיהו אצל המלך רצון 

לשלום, והעריכו כי מחלת הסרטן שבה לקה 
)ואחר כך החלים זמנית( האיצה בו להותיר 

מאחוריו ממלכה יציבה.4 עם זאת, הבהירו, כי 
“ירדן לא תחתום על הסכם שלום עם ישראל עד 

שלא תחול פריצת דרך עם סוריה", כפי שמסר 
שר החוץ האמריקאי וורן כריסטופר לישראל 

בינואר 5.1994 
ההבחנה בין “פריצת דרך" במו"מ ובין “הסכם 

חתום" בין סוריה לישראל חשובה להבנת 
האסטרטגיה הירדנית. פער הזמנים, שאמור היה 

להתקיים בין שני האירועים הללו, אמור היה 
להיות גם חלון ההזדמנויות של חוסיין. מצד 

אחד, ירדן לא יכלה להרשות לעצמה להסתכן 
ולהקדים את סוריה בחתימת הסכם עם ישראל, 

בטרם חלה פריצת דרך במו"מ בגזרה זו; ומצד 
שני, ירדן לא יכלה לפגר אחרי סוריה, כדי שלא 

יפגעו האינטרסים שלה מול ישראל וארה"ב. עצם 
ההסכמה לחתום על הסכם שלום עם ישראל היה 
הנכס העיקרי שבו יכול היה חוסיין לסחור מולן. 

על המלך היה לתמרן ולהשיג את יעדיו, תוך 
שהוא מקדים במקצת את ההסכם בין ישראל 
לסוריה. אסטרטגיה ירדנית זו היתה נכונה גם 

ביחס לפלסטינים. נראה שחוסיין העריך בהמשך 
הדרך, בעידוד ישראל וארה"ב, שפריצות הדרך 

בגזרות האחרות יבשלו להסכמים, כך שההסכם 
הירדני לא יישאר מבודד.  

פריצת הדרך בגזרה הסורית 
והשלכותיה על ירדן

באוגוסט 1993 נחת בדמשק שר החוץ 
האמריקאי וורן כריסטופר ואמר לאסד, כי 

“ישראל מוכנה לנסיגה מלאה מהגולן בתנאי 

חוסיין חיכה לאסד
המלך חוסיין חתם על הסכם השלום בשנת 1994, מתוך הבנה שירדן אינה 
הולכת להסכם שלום נפרד עם ישראל, אלא שהיא מקדימה במקצת הסכם 
בין סוריה לישראל. נראה שבכך האמין גם רה"מ רבין, שהסכים קודם לכן 

לנסיגה ישראלית מלאה מרמת הגולן במסגרת הסכם שלום עם סוריה

ד"ר שמואל אבן | אל"ם )במיל'( קצין מחקר ותיק, רמ"ח בקרה באמ"ן בעבר

חוסיין מדליק לרבין סיגריה.
סוריה שידרה את הטקס בטלוויזיה הממלכתית, 

מתוך הבנה ברורה שהיא הבאה בתור

20 שנה לשלום עם ירדן
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שצרכיה בתחומי הביטחון והנורמליזציה 
ייענו במסגרת הסכם שלום". לדבריו, רבין 

עמד על כך שהמסר הזה )שכונה “הפיקדון"( 
ישמר בחשאיות מוחלטת, מחשש לביקורת 
בישראל.6 היתה זו התפתחות מרחיקת לכת 

במו"מ עם סוריה. בעקבות זאת, ב-16 בינואר 
1994, התקיימה בז'נבה פגישת פסגה בין 
הנשיא קלינטון לנשיא אסד. נשיא סוריה 

הצהיר כי השלום ו"יחסים רגילים" עם ישראל 
הם הבחירה האסטרטגית שלו. אסד התכונן 

ליחסים תקינים המאפיינים את רוב המדינות, 
כלומר: שגרירויות, משלחות וכו', אך לא 

יחסים חמים מדי, שיציפו את דמשק בתיירים 
מהדמוקרטיה השכנה והמשגשגת וישפיעו על 

יציבות שלטונו. 
לאחר פגישת הנשיאים אמר המלך חוסיין 
לנציגי הקהילה היהודית בארה"ב, כי ירדן 

וסוריה מצויות בקשר מתמיד וכי הוא שמח 
לשמוע על פגישת קלינטון עם אסד. הוא 

העריך כי בקרוב תיחשף התקדמות אמיתית 
במו"מ בין ישראל לערבים בגזרות אחרות - 

במשתמע מול סוריה והפלסטינים. עוד הוסיף 
כי ירדן דוגלת בשלום כולל, אך אינה מחויבת 

להמתין עם הטיפול בבעיותיה עד שכולם יטפלו 
בבעיותיהם.7

בינתיים נמשכה התקדמות בגזרה הפלסטינית. 
הסכם קהיר )“עזה ויריחו תחילה"( בין ישראל 
לאש"ף, שנחתם ב-4 במאי 1994, היה הראשון 

למימוש הסכם אוסלו בשטח ואיפשר את 
כניסת אש"ף לרצועת עזה ויריחו. קודם לכן 
נחתם “פרוטוקול פריז", שקבע את מסגרת 

היחסים הכלכליים בין הצדדים. ירדן חששה 
שמימוש מסגרת זו ישפיע לרעה על כלכלתה. 

נראה שבכך תם הצורך של ירדן להמתין 
לפלסטינים.   

במהלך אפריל-מאי 1994 העבירו האמריקאים 
לאסד הצעה נוספת של רבין להסכם, שכלל 

נסיגה ישראלית מלאה מרמת הגולן בתמורה 
לדרישות ישראל. אסד דרש הבהרה מפורשת כי 

הנסיגה תהיה לקו 4 ביוני 8.1967
לאחר מכן, במאי 1994 נפגש רבין עם חוסיין 

בחשאיות בביתו של המלך בלונדון. רבין עשה 
כל שביכולתו על מנת לרצות את המלך, כולל 
הבטחה למתן מעמד מועדף לירדן במקומות 
הקדושים בירושלים. נראה שאז הבין חוסיין  

שדרישותיו מול ישראל הן ברות השגה. בנוסף 
הבטיח רבין להמליץ לקלינטון לשמוט את 

חובותיה של ירדן לארה"ב, בסך 700 מיליון 
דולר )המלצה שהתקבלה לבסוף(. בפגישה 
סוכם על גיבוש הסכם עקרונות ועל פגישת 

פסגה בוושינגטון באוקטובר 9.1994  לאחר 
חתימת ההסכם השלום אמר רבין: “בשיחה 

בלונדון השתכנעתי שהמשא ומתן עלה על דרך 
המלך לשלום".10.

ביוני 1994, במסגרת המו"מ החשאי בערוץ 
הסורי, העביר שר החוץ האמריקאי לאסד מסר 

חד, ולפיו רבין התחייב לנסיגה מלאה לקווי 
ה-4 ביוני 1967 )להבדיל מנסיגה לקו הגבול 

הבינלאומי, שבו לא הכיר אסד(. זאת אם 
יתקיימו תנאי ישראל במסגרת הסכם השלום. 

קלינטון ושר החוץ כריסטופר הדגישו בפני 
אסד כי ההתחייבות של רבין כנה.11  באותו 

חודש הוחלט גם על העברת המו"מ בין ישראל 
לירדן מוושינגטון לאוהל בגבול בערבה.12  

ב-12 ביולי הפתיע חוסיין את הנשיא קלינטון 
ודחק בו להקדים את מפגש הפסגה בוושינגטון 

ל-25 יולי 13.1994 בדיעבד ניתן להעריך, כי 
המלך ביקש להאיץ את השגת הסכם השלום 

בין ירדן לישראל, משום שהבין שהושגו 
פריצות הדרך בגזרות האחרות והובטחו לירדן 

התמריצים המרביים; והוא שאף להימנע ממצב 
שבו תקדים סוריה את ירדן, ואז האינטרסים 

שלה יידחקו לשוליים.

הסכם השלום
ב-25 ביולי 1994 חתמו ישראל וירדן על 

הסכם העקרונות, שלווה בהכרזה על סיום מצב 
המלחמה בין המדינות. ב-8 באוגוסט נחנך 

מעבר גבול בערבה והוחל במו"מ אינטנסיבי 
על פרטי הסכם השלום. במהלך המו"מ הלכה 

ישראל לקראת ירדן בכל התחומים, ואף קיבלה 
עקרונית את עמדתה בעניין סימון הגבול בין 

המדינות, באופן שירדן תוכל לומר שלא ויתרה 
על עמדתה לנסיגה ישראלית בערבה על בסיס 

קו שביתת הנשק משנת 1949. במקומות שבהם 
היו שטחים חקלאיים של ישובים ישראליים, 

נאותה ירדן לחילופי שטחים. בנוסף נאותה 
לאפשר גישה ישראלית לקרקעות בצופר בערבה 
ובנהריים בצפון, במסגרת “משטר מיוחד" ל-25 

שנה, שדווח בתקשורת כ"הסכם חכירה".14  
ב-25 באוקטובר 1994, בנאומו בכנסת לקראת 

חתימת הסכם השלום עם ירדן, ציין רבין: “אנו 
רוצים להאמין כי חוזה השלום עם ירדן יקדם 
את החוזה עם סוריה. אין לנו עדיין הסכם עם 

סוריה, יש הידברויות".15 נראה שחברי הכנסת 
לא העלו בדעתם, כי מאחורי אמירה זו עומדת 

התחייבות עקרונית מצדו לנסיגה מלאה מרמת 
הגולן בהסכם שלום. למחרת, נחתם הסכם שלום 
עם ירדן במעבר הגבול בערבה. סוריה שידרה את 
הטקס בטלוויזיה הממלכתית, מתוך הבנה ברורה 

שהיא הבאה בתור. עם זאת, לסוריה היתה 
ביקורת על הסכמת ירדן ל"החכיר" לישראל 
קרקעות בנהריים ובצופר,16 מחשש שהדבר 

יהווה תקדים לגזרתה. המלך חוסיין ציין, כי עוד 
לפני מפגש הפסגה בוושינגטון, נפגש עם אסד. 
לדבריו: “בפגישה הייתה הבנה שאנחנו הולכים 
קדימה לקראת שלום". הוא  טען, כי אסד הוא 

זה שהתמהמה בהשגת הסכם עם ישראל.17 
להשלמת התמונה יצוין, כי השיחות עם סוריה 
נמשכו גם בשנת 1995 וכללו דיונים על הסדרי 

ביטחון ומאפייני יחסים השלום. המרחק 
בעמדות לא היה רב, אך אסד היה חשדן ודקדקן, 

וישראל התקשתה לבצע בו-זמנית מהלכי 
נסיגה כה גדולים בגזרה הסורית והפלסטינית. 
בספטמבר 1995 נחתם בין ישראל לפלסטינים 

“הסכם הביניים אודות הגדה המערבית ורצועת 
עזה" )הסכם אוסלו ב'(, שהוביל לנסיגת צה"ל 

מהערים הפלסטיניות ביו"ש. ב-4 בנובמבר 1995 
נרצח רבין. פרס, שהחליף אותו, טען שהופתע 

מ"הפיקדון", אך אימץ אותו. בשנת 1996 ניסה 
פרס לקדם את המהלך עם סוריה, אך הפסיד 

בבחירות. ממשלת נתניהו שנבחרה אז לא הכירה 
בפיקדון שנתן רבין.

לסיכום
פריצת דרך במו"ם בין ישראל לסוריה אכן 

התרחשה בטרם נחתם הסכם השלום עם ירדן, 
אלא שבסופו של דבר היא לא הבשילה לכדי 

הסכם. גם פריצת דרך בגזרה הפלסטינית 
באוסלו לא הפכה להסכם קבע. כך נותרה ירדן 

עם הסכם שלום נפרד בלא שהתכוונה לכך 
מראש. נראה שגם רה"מ רבין לא העלה בדעתו 
כי ההסכם עם ירדן יהיה הסכם השלום היחיד 

שיוותר )עד כה( מפריצות הדרך שביצע בכל 
גזרות המו"מ להשגת שלום כולל במזרח התיכון, 

מה שכונה אז על ידי הצמרת המדינית של ישראל 
“המזרח התיכון החדש". 

מהזווית המודיעינית ניתן לומר, שהערכת אמ"ן 
בסוגיה זו היתה נכונה - חוסיין אכן חיכה לאסד. 

לפיכך, ניתן למחוק את הטענה כי המודיעין 
שגה בסוגיה זו  מרשימת הטעויות בהערכות 
המודיעין. עם זאת, כלקח ניתן לומר שקשה 

מאוד לגבש את תמונת המודיעין במהלך משא 
ומתן, בלא להכיר לעומק את עמדות ישראל ואת 

 .המסרים שהועברו בין הצדדים
את ההערות המלאות ניתן למצוא במהדורה 

האינטרנטית של מבט מל"ם

שנחתם  לאש"ף,  ישראל  בין  קהיר  הסכם 
למימוש  הראשון  היה   ,1994 במאי  ב-4 
כניסת  את  ואיפשר  בשטח  אוסלו  הסכם 
אש"ף לרצועת עזה ויריחו. קודם לכן נחתם 
“פרוטוקול פריז", שקבע את מסגרת היחסים 

הכלכליים בין הצדדים
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מוקדש לד"ר משה מרזוק )1955-1926(, כירורג 
בביה"ח היהודי בקהיר, שהוצא להורג כחבר 

ברשת ריגול ישראלית לאחר "מבצע סוזאנה"

סופר לא יכול לרפא חולים, אך רופא יכול "
להיות ביום רופא, ובלילה לוגיקן, פסיכולוג 
או מחנך ויכול הוא לכתוב כמה שירצה" כך 

כתב הסופר ואיש המחתרת הצרפתית, אסיר 
במחנות הנאצים ורופא הילדים אלפרד-ג'ילבר 
דרייפוס, קרובו של אלפרד דרייפוס המפורסם, 
שהואשם בעלילת שווא בריגול. ג'ילבר דרייפוס 
התפרסם כרופא אך נטה למדעי הרוח ולספרות. 
באותה רוח נוסיף שמרגל לא יכול להיות רופא, 

אך רופא בהחלט יכול לתפקד כאיש מודיעין...
לאורך ההיסטוריה היו רופאים בעלי תעסוקה 

נוספת כמרגלים. האם זה מקרי, או שיש מן 
המשותף לשני העיסוקים? כל מי שעוסק 

בהיסטוריה של הרפואה יודע שמאז ומעולם היו 
רופאים שבמקביל לעבודתם, ולעתים במקומה, 

עסקו בנושאים אחרים כגון: ציור, ספרות, שירה, 
מדעים, פוליטיקה, ארכיטקטורה, מוסיקה, צבא, 

הוצאה לאור ועוד. האם אותם רופאים חיפשו 
אתגרים מרתקים בשטחים נוספים? סביר כי 

לאנשים שבחרו בלימודי רפואה יש הסתכלות 
רחבה, וכן שאיפה להעמיק גם בשטחים אחרים.

המרגל שהגיע עד הנשיא לעתיד
ראשית - עולם הספרות. סטפן מטורין היה 

רופא ומרגל אירי-קטלאני מתקופת נפוליאון, 
פרי רוחו של סופר רבי מכר בשם פטריק 

או'בריין. זה האחרון פרסם 20 סיפורים בכיכובו 
של ד"ר מטורין. 

הרופא הפורטוגזי-יהודי רודריגו לופז 

)1594-1525( למד רפואה באוניברסיטת 
סלמנקה, והתיישב בלונדון בתחילת ימי מלכותה 

של אליזבת הראשונה. הוא הפך לרופא שלה 
ושל הרוזן מלסטר ב-1586. בעידוד הרוזן 

מאסקס, החל הרופא להיות מעורב בתככים 
פוליטיים הקשורים לספרד ופורטוגל. יש סברה, 
ואולי זאת עלילה, שהרופא פתח בריגול לטובת 

הכתר הספרדי תמורת כסף. הרוזן מאסקס 
חשף תכתובת סמויה שכללה אותו, את לופז 

ואת המלך פיליפ השני, שנושאה: אפשרות של 
הרעלת המלכה. החשיפה הביאה לסיום דרכו 

הכפולה של הרופא, שהוצא להורג כבוגד. מאות 
שנים לאחר מכן הצליחה אליזבת האם, אמה של 

המלכה הנוכחית, יחד עם אחותה רוז, לחשוף 
רופא שיניים שריגל לטובת גרמניה במלחמת 

העולם הראשונה.  
בנג'מין צ'רץ  )1734 - 1778(, אמריקני יליד 

מדינת מסצ'וסטס, למד רפואה בלונדון ושב 
לארה"ב חובק כלה בריטית. הוא התפרסם 

ככירורג ראשי של הצבא, וכאחד מראשי 
"מסיבת התה" המקורית בבוסטון. הוא אף 

נבחר לבית הנבחרים של מדינתו, אך למרבה 
המבוכה, נמצא שריגל לטובת האנגלים. צ'רץ'  

הספיק להיפגש עם מי שעתיד היה להפוך לנשיא 
הראשון של ארה"ב, ג'ורג' וושינגטון. אלא שאז 

התגלו מכתביו המוצפנים, שנועדו לגנרל הבריטי 
תומס קייג'. לאחר שנחקר בידי וושינגטון עצמו, 

נאסר הרופא והושם במאסר מבודד. רכושו 
הוחרם ונהרס ואשתו שבה לאנגליה. האונייה 

שעליה עשה את דרכו לגלות, באחד מאיי הודו 
המערבית, מעולם לא הגיעה ליעדה.

אדוארד בנקרופט )1744 - 1821( היה 
רופא אמריקני ומרגל כפול בזמן המהפכה 

האמריקאית. הוא עבד כעוזר-רופא בקונטיקט, 
ובשנת 1763 עבר לגויאנה הבריטית, שם עבד 
במטעים כחובש. במסגרת עבודה זו אף גילה 

שדג הטורפדו משחרר זרם חשמלי. את כישורי 
הרפואה שלו הוא תרגל גם בדרום אמריקה, 

כשאסף חומר לספר שכתב על האזור ופרסם 
בלונדון ב-1769. באותו ספר תיאר את הדג 

המחשמל.
בלונדון פגש בנקרופט את בנג'מין פרנקלין, 

בזמן שזה היה מזכיר המשלחת האמריקאית 
בפריז, והשניים התיידדו. פרנקלין שכנעו לעבוד 

עבורו כמרגל. בסתר לבו, בנקרופט לא תמך 
לחלוטין במרד האמריקאים באנגלים וחשש 

ממלחמת אנגליה נגד צרפת. לכן הוא פעל כסוכן 
כפול - וריגל גם לטובת הבריטים, תוך דיווח על 

עסקאות שנחתמו בין האמריקאים לצרפתים.
לא נתגלה אם פרנקלין היה מודע למשחק 

הכפול של ידידו. לאחר שקיבלה אמריקה את 
עצמאותה, בנקרופט קיבל מהאנגלים והצרפתים 
את הזכות לייבא חומרי טבע שונים, וכך התעשר. 

עובדת היותו סוכן כפול נודעה בשנת 1891, 
כשפרסמו הבריטים מסמכים הקשורים בו. 

גם רוברט וולפורד סייע למרד האמריקאי, 
בזכות שהיה מקובל על האנגלים ומילא 

תפקידים רבי מעלה כרופא. וולפורד, בן לרופא, 
שירת בצבא האנגלי בגזרות של הודו ואמריקה. 

בעת מלחמת השחרור האמריקאית הוא הוצב 
לטפל בשבויים אמריקאים, ויש הסבורים כי 

שם, כשנכח בסבלם של השבויים הפצועים, החל 

חלומה של אמא 
יהודייה?

גם רופא, גם מרגל
לאורך ההיסטוריה ניתן להצביע על רופאים רבים שאימצו בחשאי 

תעסוקה נוספת ומסוכנת - ריגול. כעת נותר לתהות לגבי המשותף לשני 
העיסוקים, ולגלות איזה סופר מפורסם ניצב ברשימת מבצעי התפקיד 

הכפול

פרופ' אבי עורי |  מנהל האגף לרפואה שיקומית, מרכז רפואי "רעות" , תל אביב, והפקולטה 
לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

נאסר  עצמו,  וושינגטון  בידי  שנחקר  לאחר 
הרופא והושם במאסר מבודד. רכושו הוחרם 
האונייה  לאנגליה.  שבה  ואשתו  ונהרס 
מאיי  באחד  לגלות,  דרכו  את  עשה  שעליה 

הודו המערבית, מעולם לא הגיעה ליעדה

בנג'מין פרנקלין. 
נשיא ארה"ב שהפעיל 

את ידידו כמרגל
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לתמוך בעצמאות אמריקה. יחסו הטוב וההומני 
לפצועים האמריקאים הביא לסילוקו מהצבא 

הבריטי. אט- אט החל גם לספק מידע על 
תנועות הצבא האנגלי. 

היהודי שריגל עבור לינקולן
רופא יהודי שריגל עבור נשיא ארה"ב אברהם 

לינקולן? גם זה נרשם בספר דברי הימים. 
המומחה היהודי לכף הרגל, יששכר זכריה, 

מצא עצמו בשנת 1863 יושב בניו אורלינס 
ומדווח ללינקולן על סדר הכוחות של צבא 

הדרום. נראה שמספר רוכלים יהודים הועסקו 
ברשת הריגול שלו. 

הרופא-היסטוריון-עיתונאי-סופר-משורר פולני, 
ג'וזף קרשבסקי )1812 -1887(, הואשם על 

ידי הגרמנים בריגול לטובת הצרפתים. לא ידוע 

צבאי, התגייס לצי האמריקאי. מתוך שעמום 
הקצין הצעיר החל בצורה לא רשמית לעקוב 

אחר ימאים יפניים שהגיעו קרוב לחוף בלונג 
ביץ'. הוא עקב אחר שידורי רדיו מאותן ספינות 

וחשף שהן לא היו תמימות כלל. לאחר שהפנה 
את תשומת לב מפקדיו למידע זה, זכה להכרה 

כקצין מודיעין. בהמשך דרכו חיבר ספר הדרכה 
לחוקרים בצי הימי. 

כשארה"ב הצטרפה למלחמת העולם השנייה 
קוגינס צורף למערכת הריגול, אך לעולם לא 
עזב לגמרי את עולם הרפואה. ב-1940 הוא 
עבר להוואי כאחראי על הריגול הנגדי, והיה 
קשור להיבטים שונים של הריגול באירופה 

ובמזרח הרחוק, לוחמה ביולוגית ואסטרטגיות 
פסיכולוגיות. רק בשנת 1947 חזר לחיל הרפואה. 

בחלוף השנים נעשה יושב ראש אב"כ של נאט"ו 
בפריז.  

ראלף הנרי ואן דמן )1952-1865(, שנחשב 
אבי הריגול הצבאי האמריקאי, כיהן תקופה 

כמדריכו  של אותו קוגינס. סיפורו של מייג'ור 
גנרל ואן דמן מאמת את ההנחה שמוח חקרני 
ולא שגרתי מתאים לרפואה לא פחות מעולם 

הריגול. ואן דמן סיים את לימודי הרפואה 
ומשפטים בהארווארד ב-1893, הצטרף לצבא 

ככירורג ובמלחמת ארה"ב-ספרד, במיוחד 
בקרבות בפיליפינים, שירת בחטיבה הצבאית 

למידע. כששב לארה"ב, הפך אט -אט המשרד 
שעבד בו  לגוף ריגול. ב-1907 נשלח למשימות 

ריגול לסין ובתקופת הנשיא תאודור רוזוולט 
נבחר לכהן כמעריך קבוע של דו"חות מודיעיניים. 

במלחמת העולם הראשונה הוא היה קצין 
מודיעין מקצועי יחידי בצבא ארה"ב. כשהקים 

את המדור למודיעין צבאי, נתקל בהתנגדות עזה 
מצד גורמים שונים. ב-1929 פרש אך המשיך 

בפעילות אנטי קומוניסטית. 

הרופא שהפך לסופר פופולרי 
שתורגם ברחבי העולם

רופא אחר שתיעל את כישוריו הרפואיים 
במלחמת העולם השנייה היה אלפרד דבלין 

)1957-1878(. דבלין למד רפואה בברלין 
ובפרייבורג, התמחה בפסיכיאטריה ונהג לעבוד 
בקרב השכבות העניות. ספרו המפורסם ביותר, 

"ברלין אלכסנדר-פלאץ ", פורסם ב-1929. 
ב-1933, כמו סופרים יהודים רבים, ברח דבלין 
מגרמניה הנאצית. שלוש שנים לאחר מכן הוא 

התאזרח בצרפת ושנה לאחר מכן, כשהיגרו 
לארה"ב, הוא ואשתו התנצרו. לאחר המלחמה 

הוא חזר לגרמניה ומונה לכהן כיועץ ספרותי 
לצבא צרפת על אדמת גרמניה, אך למעשה 
תפקד כקצין מודיעין.סיפוריו בעלי האופי 

הפסיכולוגי נעשו פופולריים ביותר.

נראה שמעריצים רבים של וויליאם סומרסט 
מוהם )1965-1874( לא יודעים כי הסופר 

הנודע היה גם מרגל. סומרסט מוהם למד רפואה 
בהיידלברג ובלונדון, אך מעולם לא עסק בתחום. 

בחלק מספריו הזכיר את שנותיו כסטודנט 
לרפואה בציניות. עקב שליטתו בשפות צרפתית, 

גרמנית ואיטלקית, במלחמת העולם הראשונה 
הוטלה עליו משימה בשוויץ - כמרגל. חוויותיו 

 .Ashende 1:1928 -התפרסמו בספרו ב
תולדות חייו של ג'וזף תומפסון )1943-1874(, 

כירורג בצי האמריקאי, יכולים להוות בקלות 
בסיס לסדרת ספרים או סרטים פופולרית. 

מעבר לנאורוכירורגיה, התמחה תומפסון 
בנחשים וזוחלים, ובסופו של דבר התמקד 

והתפרסם כפסיכואנליסט. הוא סיים את לימודי 
הרפואה באוניברסיטת קולומביה ב-1892.   

היתרון של תומפסון טמון בכך שגדל ביפן ושלט 
בשפה היפנית, משום שאביו נשלח למדינה 

כמיסיונר. כך מצא עצמו הרופא תורם לשירות 
הריגול האמריקאי. הוא אף עבד שנתיים ככירורג 

ביפן. בעת המערכה על הפיליפינים, נע ונד 
 .תומפסון ביפן תחת הכיסוי המדעי שלו

את ההערות המלאות ניתן למצוא במהדורה 
האינטרנטית של מבט מל"ם

האנגלי  בצבא  שירת  לרופא,  בן  וולפורד, 
מלחמת  בעת  ואמריקה.  הודו  של  בגזרות 
בשבויים  לטפל  הוצב  הוא  השחרור 
כשנכח  שם,  כי  הסבורים  ויש  אמריקאים, 
בסבלם של השבויים הפצועים, החל לתמוך 
וההומני  הטוב  יחסו  אמריקה.  בעצמאות 
לסילוקו  הביא  האמריקאים  לפצועים 

מהצבא הבריטי

וויליאם סומרסט 
מוהם. עקב שליטתו 
בשפות רבות, הוטלה 
על מי שלימים הפך 
לסופר נודע משימה 
בשוויץ - כמרגל

אם יש אמת בהאשמות, אך בכל אופן, הוא נאסר 
ב-1883 בברלין והושם בכלא לשלוש שנים 

ומחצה. 
וויליאם מקסוול-ווד )1880-1809(  היה 

כירורג בצי האמריקאי שנאסר כמרגל במקסיקו 
בשנת 1846, מעט לפני מלחמת ארה"ב 

במקסיקו. המידע שהעביר למפקדיו על היערכות 
הצבא המקסיקני היה חשוב ביותר. שנתיים 

לאחר שסיים את לימודי הרפואה, נעשה לעוזרו 
של גנרל אוליבר האוורד והתיידד אישית עם 
נשיא ארה"ב דאז יוליסס גרנט, שמינה אותו 

לכירורג הראשי של הצי הימי. שירת לצד הצפון 
במלחמת האזרחים.

בגיל 19 הצטרף ססיל קוגינס )1987-1902( 
לצי הסוחר. משהגיעו ליוון, נטש את האונייה 

והצטרך ליוונים במלחמתם בתורכים. הוא נאסר 
בחשד לריגול, שוחרר אחרי תקופת מסוימת 

ושנה לאחר מכן עבד בהונדורס במטעי בננות. 
כששב לארה"ב סיים את לימודי הרפואה 

ב-1930. קוגינס, שגילה חיבה רבה לענייני ריגול 

נשיא ארה"ב 
אברהם לינקולן. 

הסתייע במומחה 
יהודי לכף הרגל
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אז ומעולם נזקקו כוחות צבאיים מ
למודיעין איכותי, וכוחות הים של 

המוסלמים, שכבשו את המזרח התיכון 
במאה השביעית לספירה, לא שונים בכך. 

באותה מאה קסומה עבורם, הגיעו המוסלמים 
להישגים מופלגים שניתן להשוותם רק להישגיו 

של ג'ינגיס חאן, מייסד האימפריה המונגולית. 
אין להתפלא שהישגים אלה הם מקור השראה 

ללוחמים מוסלמים בני ימינו. 
הצי המוסלמי נטל חלק פעיל בכיבושים 

הגדולים שהובילו המוסלמים במאות הראשונות 
לאסלאם )מאות 10-7(. בעת שהצבא המוסלמי 

פעל ביבשה וכבש במהירות את ארצות הסהר 
הפורה וצפון אפריקה, הצי המוסלמי הקרבי 

פעל בים התיכון, בים סוף, באוקיינוס ההודי 
ובמפרץ הפרסי. בים התיכון, הצי המוסלמי תקף 

כבר משנות ה-40 של המאה השביעית מעוזים 
ביזנטיים: טריפולי שבצפון אפריקה )שנת 

643(, קפריסין )649(, רודוס )672(, ארוואד 
)673(, כרתים וקונסטנטינופול )674(. בנוסף 

ניהל הצי המוסלמי קרבות נגד הצי הביזנטי: 
קרב התרנים )שנת 655( וכן קרבות בים מול 

חומות קונסטנטינופול )בשנים 717-674(. הצי 
המוסלמי הצליח להביס את הצי הביזנטי החזק, 

ששלט עד אז בים שליטה מוחלטת. משעה 
שכבשו המוסלמים את סוריה ומצרים, ארצות 
בעלות מורשת ימית עתיקה, נפלו בידיהם גם 
המספנות בארצות אלה, ואף ספינות מוכנות 

שבנייתן הושלמה. בטריפולי ובעכו, בצור 
ובאלכסנדריה, הוסיפו והקימו המוסלמים 

מספנות גדולות. 
צי המלחמה של המוסלמים הלך והתחזק, וכך 

התאפשר לספינות המלחמה שלהם להתקיף את 
עמדות הביזנטים גם בסיציליה )בשנת 703(, 
בסרדיניה )708( ובדרום איטליה. בשנת 711 

הוחל בכיבושו של חצי האי האיברי באמצעות צי 
מוסלמי שיצא מחופי המגרב. בחזית המזרחית 

- חופי המפרץ הפרסי והאוקיינוס ההודי - 
פעל הצי המוסלמי כבר בשנים הראשונות 

של הח'ליפות המוסלמית. בשנת 636 יצא צי 
מוסלמי מחופי עומאן מזרחה ונחת בהודו בחוף 

תאַנְה, סמוך לבומביי )היום מומבאי(; בשנת 
638 חצה צי מוסלמי את הים מבחריין לכיוון 

הצי המוסלמי במאה 
השביעית לספירה 
בשירות המודיעין 

סוגיות רבות של מודיעין, בהן הפעלת תצפיות, איסוף מידע, הפעלת סוכנים 
וסיכול ניסיונות ריגול של האויב היו על הפרק בספרים שנכתבו כבר במאות 
ניצב מפקד הצי, שמשל באזור  הזירה  והתשיעית לספירה. בלב  השמינית 

פעולתו  

אבי א' | דוקטורנט באוניברסיטה העברית בירושלים

חומות קונסטנטינופול. הצי המוסלמי ניהל קרבות בים מול הצי 
הביזנטי החזק, ותקף את החומות הללו מן הים יותר מפעם אחת

הפרסי  המפרץ  חופי   - המזרחית  בחזית 
והאוקיינוס ההודי - פעל הצי המוסלמי כבר 
בשנים הראשונות של הח'ליפות המוסלמית
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פרס. גם בים סוף פעלו המוסלמים: בשנת 641 
יצא צי מוסלמי מערבה, חצה את ים סוף ותקף 

את עיר הנמל אדוליס שבאתיופיה.

מפקד הצי: דוגמה ומופת המושל על 
האזור

מחבר ערבי קדום, ֻקַדאַמה בן ג'עפר, שמת 
ַתאּב  בבגדאד בשנת 948, מביא בספרו ּכִ

ה, נוסח של כתב  ַתאּבַ אל-ַח'ַראג' וִצַנאַעת אל-ּכִ
מינוי מטעם הח'ליף למפקד הצי המוסלמי. 

כתב המינוי כולל הוראות שונות מטעם הח'ליף, 
שכיהן כראש השלטון והמפקד העליון של הצבא,  
וכן מסמך “תיאום ציפיות" בינו לבין מפקד הצי. 
סעיפי כתב המינוי הראשונים עוסקים בהנחיות 
להתנהגות דתית ומוסרית המצופה ממפקד צי, 

שאמור לשמש דוגמה ומופת לפקודיו ונתיניו. 
כן כולל כתב המינוי הנחיות מקצועיות פרטניות 
למפקד הצי כיצד לטפל בספינות ובציוד הקרבי 

המוצב עליהן, כגון בליסטראות, וכיצד לפקח 
מקרוב על המספנות ועל אופן בניית הספינות 

בהן. בין יתר ההנחיות המפורטות בכתב המינוי 
קיימות הנחיות למפקד הצי להקפיד ולוודא 
את כישוריהם של לוחמי הצי, בהם החיילים, 
התצפיתנים, משליכי הלפידים, יורי החיצים 

והבליסטראות, וכן אנשי כוח המשמר )ֻשְרַטה( 
חים.  והַמָלּ

חלק נכבד מכתב המינוי כולל סעיפים הקשורים 
להפעלת מערך המודיעין, אחריות המוטלת 

על כתפי מפקד הצי. ההנחיות בענייני מודיעין 
כוללות הצבת שומרים ותצפיתנים בחופים 

ובנמלי העגינה של ספינות הצי; איסוף מידע 
על האויב תוך הפעלת סוכנים ומרגלים; סיכול 

כוונות ריגול או כוונות לאיסוף מודיעין מצד 
האויב. 

להלן יובא תרגום של כמה מסעיפי כתב המינוי 
הנוגעים לענייני מודיעין, מתוך ספרו של בן 

ג'עפר. המסמך הנדיר נושא את הכותרת: “נוסח 
של כתב מינוי למפקד הצי". ובערבית: ֻנְסַח'ת 

ְחר )نسخة عهد في  ַעְהד פי ִוַלאַית ַת'ְע'ר אלּבַ
والية ثغر البحر(. בתרגום מילולי: נוסח של כתב 

מינוי בעניין הְסַפר של חוף הים. לפי כתב זה, 
מפקד הצי אינו רק מי שמפקד על ספינות הקרב 

של הצי, אלא מושל על אזור גיאוגרפי, בנוסף 
לתפקיד “מפקד חיל הים" או “מפקד הימייה". 

רי, היסטוריון  ן ג'ריר אל-ַטּבַ גם מחמד ִאּבְ
ופרשן קוראן מוסלמי שחי בבגדד בשנים -923
838, מציין בספר ההיסטוריה שלו כי בעקבות 

התקפותיו של הצי הביזנטי על חופי מצרים 
וסוריה, החליט הח'ליף ֻעמר בן אלח'טאּב, שמשל 

בשנים 644-634 לספירה, להציב בערי החוף 
חיילים חמושים שתפקידם להגן על קו החוף 

באמצעות תצפיות ומארבים.  

לברור היטב את המרגלים
להלן תרגום פרקים נבחרים מתוך כתב המינוי, 

שעניינם הפעלת תצפיות ואיסוף מודיעין:
אלה ההנחיות שהטיל הח'ליף על פלוני בזמן 

שמינה אותו למפקד על מחוז חוף פלוני, על הצי 
שלו ועל הספינות שלו:

... הוא )הח'ליף( ציווה עליו )על מפקד הצי( 
לפקח מקרוב על מגדלי התצפית )ַמראִקּב 

مراقب( שלו ועמדות השמירה )ַמחאִרס محارس( 
שלו כדי שהחיילים שם יבצעו את תפקידם 

נאמנה. עליו גם לשלם את קצבאותיהם בעין 
יפה, ובשום אופן לא להלין את שכרם.

... הוא ציווה עליו לברור היטב את המרגלים 
)ַפואת'יר فواثير. הבלשן המוסלמי הקדום 
אל-פראהידי, שחי באל-בצרה בסוף המאה 

השמינית לספירה, מציין בספרו “כתאב אל-עין", 
כי מקור המילה פאת'ור, מרגל ביחיד, הוא בשפה 
הארמנית( שלו ואת אנשי הסיור הקדמיים )ֻעיּון 

- عيون( שלו, שאותם הוא שולח כדי להביא 
ידיעות על האויב, כך שיהיו הם אנשים נאמנים, 

דוברי אמת, ירֵאי שמיים, ומומחים בידיעת הים, 
נמליו, דרכיו ונסתרותיו, כך שיביאו עמם אך 

ורק ידיעות מהימנות ומידע מדויק. עליו לומר 
להם: “אם רואים אתם שאינכם יכולים לספינות 

האויב ושאינכם מסוגלים להתמודד עמן, ְפנו 
לכם הלאה מהן, ולכו אל המקומות אשר מוכרים 
לכם ואשר יודעים אתם כיצד להציל את עצמכם 

שמה". 

... הוא ציווה עליו לוודא שהספינות עוגנות כראוי 
בנמלי העגינה שלהן. כן עליו למנות אנשים 
נאמנים עליו שישגיחו וישמרו על הספינות 

)בנמלי העגינה שלהן(, כך שלא תצא אף ספינה 
מן הנמל מבלי ידיעתם, ושלא תיכנס אף ספינה 

לנמל ללא רשותם.
... הוא ציווה עליו לבצע ספירת מלאי בכלי 
הנשק שבמחסנים, ולוודא שתהיה שמירה 

והשגחה עליהם באופן רציף, כדי ש)כלי הנשק( 
יהיו מתוחזקים, מושחזים, יציבים ומוכנים 

לעת הצורך ליום פקודה. עליו גם לוודא שתהיה 
שמירה על האמצעים השמורים במחסנים, 

ַלסאן )البلسان.  כגון: נפט, שמן המופק מעץ הּבַ
מדובר בעץ המֹור, המוזכר רבות בתנ"ך בהקשר 

של הכנת שמנים ובשמים(, חבלים ואמצעים 
וחומרים אחרים, כדי שלא יבוצע בהם )בזדון( 

שום קלקול או שינוי.
...הוא ציווה עליו להישמר מאוד מפני המרגלים 

)ַג'ואִסיס جواسيس( ואנשי הסיור הקדמיים 
)ֻעיּון عيون( של האויב, ולהציב בכל עיר, ממונה 

מטעמו )של מפקד הצי( אשר מכיר את העיר 
היטב. ולא ירשה )מפקד הצי( לאיש מן השוערים 
והשומרים להכניס אל תוך העיר אדם שהם אינם 

מכירים היטב או שאינם מכירים את צפונותיו, 
תכניותיו ורצונותיו.

פסקאות אלה עוסקות בסוגיות של מודיעין: 
הפעלת תצפיות, איסוף מידע, הפעלת סוכנים, 

וכן סיכול ניסיונות ריגול של האויב. אכן, לא 
ניתן לקיים מערך קרבי ימי יעיל ללא הפעלת 
פונקציית מודיעין שתפעל בצמוד אליו ותזין 

אותו במודיעין איכותי ורלבנטי. את זאת השכילו 
להבין הקברניטים של האימפריה המוסלמית; 

את האחריות על מספן המודיעין הם הטילו על 
 .מפקד הצי

הצבת  כוללות  מודיעין  בענייני  ההנחיות 
ובנמלי  בחופים  ותצפיתנים  שומרים 
מידע  איסוף  הצי;  ספינות  של  העגינה 
ומרגלים;  סוכנים  הפעלת  תוך  האויב  על 
לאיסוף  כוונות  או  ריגול  כוונות  סיכול 

מודיעין מצד האויב

)Madrid Skylitzes איור עתיק של לוחמי צי היורים “אש יוונית" על ספינת אויב )מתוך כתב היד
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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.



עם הפנים קדימה1

ד"ר דני אשר | תא"ל )מיל'( 

התהליך של התאמת אמ"ן לשינוים בטבע המלחמה תבע חשיבה 
אסטרטגית ושינוי ארגוני ניכרים. אלה כבר החלו לתת את פירותיהם 

וימשיכו במגמה זו עם פיתוח השלב השני, "מעשה אמ"ן 1.2"

נובמבר 2010 התמנה אביב כוכבי ב
לתפקיד ראש אמ"ן. האלוף החדש, 

שהתכונן ולמד במשך זמן רב יחסית 
את התפקיד, חש צורך להתמודד עם אתגרי 

המציאות המשתנה ולהתאים את הארגון שעליו 
הופקד לטבע העימותים המשתנה. המלחמה 

לובשת לאחרונה צורה מחודשת, ולצד האיומים 
החדשים צצות ועולות הזדמנויות רבות שיש 
לתת להן מענה. במהלך תפקידו פעל האלוף 

כוכבי רבות להתאמת יכולות אמ"ן וחמ"ן 
לצורכי הפעלת הכוח ברמות האסטרטגית 

והאופרטיבית, כמו גם, ואולי בדגש מיוחד, 
לצורכי הדרג הטקטי המסתער.

תהליך הלמידה: תמונת מודיעין לא 
משביעת רצון

סמוך לתחילת תפקידו יזם ראש אמ"ן תהליך 
חשיבה אסטרטגי ושינוי ארגוני. כבר ב"דף ראש 

אמ"ן מס' 1", שיצא לאור במאי 2011, קבע 
כוכבי: "יעד מרכזי שהדגשתי הוא ההכרח של 
אמ"ן, כמו כל ארגון מודרני, להיות בעל יכולת 

השתנות קבועה, לשם התאמתו למציאות 
המשתנה. היכולת להגיב לשינוים במהירות 

עשויה להתברר כחשובה יותר מקביעת יעדים 
ארוכי טווח, שממילא יצטרכו להשתנות בהקדם. 

לפיכך, על אמ"ן להבנות כך שתכונתו המרכזית 
תהיה היכולת להשתנות במהרה ובכך להבטיח 
שהארגון יהיה רלבנטי, מותאם למציאות ובעל 

יכולת השפעה עליה".
בצד היקף העשייה הרחב באמ"ן, ניתן היה 

להבחין בפערים בתפוקות הנדרשות. תמונת 
המודיעין לכוחות הלוחמים היתה רחוקה 

מלהיות משביעת רצון. משימות ליבה 
מודיעיניות אחרות, כמו איתור מדויק של מערכי 

טילים ורקטות של האויב, לא זכו לתשומת לב 
מיוחדת. המודיעין שנדרש כדי לאפשר פעילויות 

כמו סיכול מאמצי האויב להבריח אמל"ח, עיסוק 
בזרמי העומק )חברה וציבור( ומחקר בנושאים 

אופרטיביים ומבצעיים נראו לא מספיק 
ממוקדים2.

ההיגיון בעבודת האיסוף והערכת המודיעין 

עד לאותה עת היה נטוע בתקופה בה עמד 
במרכז עיסוקו של אמ"ן הצורך לספק מודיעין 

התרעתי לקראת מלחמה. בהקשרים אלה 
היה דרוש תהליך מודיעיני המרכז חומרי גלם 

מגוונים בהיקפים נרחבים, מעבד אותם בזהירות 
ובקפדנות )תוך הכללת קמ"נים מדיסציפלינות 

שונות בתהליך( וכן נדרשו דיונים מעמיקים. 
בסוף התהליך היה מתקבל תוצר הערכתי איכותי 

ומנוסח בקפידה, שלצדו גם דעות מיעוט. אך 
המציאות השתנתה: תופעת הטילים והרקטות, 

אויב מבוזר ונעלם, ריבוי אמצעי לחימה 
מתקדמים, מרחבים גדולים ובלתי משילים 

שבהם מתפתחים ארגוני טרור - כל אלה יצרו 
תובנה שנדרש לספק מודיעין אחר וכי נדרש גם 

לגבש אותו בדרך אחרת3. 
על רקע הפערים והאתגרים הוחלט, במשותף 

עם פורום ראשי המערכים של אמ"ן, על תהליך 
אסטרטגי שיאפשר גיבוש תובנות ובניית 

קבוצות למידה. אלה העמיקו בנושאים כמו: 
השינויים בסביבה האסטרטגית   

והאופרטיבית וכיווני המענה הצה"ליים.
הפוטנציאל הטכנולוגי המתהווה בעולמות   

המודיעין והצבא.
הסייבר והיכולות למצות את הפוטנציאל   

הגלום ביכולות הרשתיות. 
מגמות חברתיות וכלכליות.   

מתאר המשאבים - אמ"ן וקהילת המודיעין   
והצורך בשינוי תפיסות ומגדירים ארגוניים.

תהליך הגיבוש: זיהוי אתגרים ומעבר 
לפרקטיקה

בתום תהליכי הלמידה והעיצוב כונסו התובנות 
למסגרת מסודרת, שאפשרה התקדמות 

לשלב התכנון. אמ"ן נדרש לעלייה חדה בהיקף 
המודיעין ובמגוון רחב יותר של נושאים. הובהר 
כי יש לשים דגש על מודיעין אופרטיבי ומודיעין 

למבצע, ברזולוציות גבוהות בזמן אמת ותוך 
הנגשתו לכוחות הלוחמים. הוברר כי אמ"ן הפך 

לשותף במאמץ ההכרעה של צה"ל במלחמה, 
ובהשפעה על הסביבה במערכה שבין המלחמות4.

לצורך "מעשה אמ"ן" זה הוגדרו ארבעה סוגי 
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מודיעין: 
מודיעין לאומי - לרמת האסטרטגיה-רבתי, 

מודיעין שנדרש לתמוך בקבלת החלטות במישור 
הלאומי. 

מודיעין אסטרטגי - נועד לעמוד על היגיון 
האויבים ולאפשר גיבוש אסטרטגיה צבאית.

מודיעין אופרטיבי )מערכתי( - נדרש 
לאפשר זיהוי עוצמות ונקודות תורפה של האויב 

ומרכיבים נוספים שיאפשרו גיבוש תפיסה 
למימוש ההישגים האסטרטגיים.

מודיעין מבצעי - נועד לשרת את פעילות  
הכוחות  ברמה הטקטית, כמו מטרות לתקיפה, 

מיקומי אויב מדויקים לכוחותינו ועוד.
בהתבסס על המיפוי המקיף של השינויים 

בסביבה ומשמעויותיהם, זוהו אתגרים שונים 
ותחומים שבאמצעותם אפשר היה לעצב את 

ההוצאה של "מעשה אמ"ן" מן הכוח אל הפועל.
תחומים אלה כללו את:

המודיעין הרשתי.  
חיזוק המערכים השונים וארגונם מחדש.  

חיזוק וארגון מטה אמ"ן )להבדיל מהמושג   
שהיה שגור עד אז, "מטה מקמנ"ר"(.

היכולת להתארגן ולנהל מאמצים חוצי   
זירות.

"זמישות" )תהליך שמשלב את הרעיון של   
גמישות, זמינות וזריזות(. 

בתוכנית הושמו דגשים על:
פתיחות החוצה בעיקר בקשר עם מערכים   

ויחידות צה"ל השונות. 

טיפוח המשאב האנושי וריכוז משאבים, תוך   
הסטת אמצעים, ייעול שיטות ותהליכים 

ושינוי בסדרי עדיפויות. 
על בסיסם של הצרכים והדגשים סוכם רעיון 
מסדר לעיצוב "מעשה אמ"ן". הרעיון כלל לא 
רק רעיונות מופשטים, אלא כיוונים פרקטיים 

הנגזרים מהם5.
בנוסף לייעודיו המסורתיים לספק מודיעין 

לאומי, אסטרטגי, מערכתי ומבצעי, לקח על 
עצמו אמ"ן לפתח ולבסס תפיסה לה קרא 

"לוחמה מבוססת מודיעין" )לוחמ"מ(. לצדה 
הוביל אמ"ן את הפעילות במימד הסייבר ואת 

כניסתו של צה"ל אליו. בנוסף הפך אמ"ן לשחקן 
פעיל במערכה שבין המלחמות, והחל לפתח את 
המודיעין בנושאים שהוזנחו בעבר, כמו "קהלים 

וציבורים". בצד התהליך המרכזי הותנעו שלבי 
מחשב ועיצוב בכלל אמ"ן, גם במערכים כמו 

בחטיבת המחקר, במערך המ"מ וביחידה 8200.

שלב התכנון: פיתוח העקרונות, 
הכיוונים והרעיונות

עם השלמת שלב העיצוב הוגדרו 13 צוותים 
של נציגים נבחרים של כל מערכי אמ"ן, 

שתפקידם היה לפתח את העקרונות, הכיוונים 
והרעיונות לכדי תכנון מעשי. כל הצוותים 

בשלב התכנון הובלו בכירים באמ"ן בדרגות של 
תא"לים ואל"מים. התוכניות המפורטות הוצגו 

בפני פורום ההיגוי ואף לפני פורום הספ"כ )סגל 

פיקוד כללי( ובפני כלל מפקדי אמ"ן מדרגת 
סא"ל.

בין התוכניות שאושרו:
הקמת מטה מרכזי בחטיבת המחקר והקמת   
זירה חדשה בחטיבה לצורך עיסוק בין זירתי 

שוטף. 
הוקם חמ"ל מודיעיני אחוד הפועל ברציפות   

לריכוז מערכי האיסוף והמחקר. 
הוחל לאפיין גישות ושיטות איסוף חדשות   

בסייבר ובסיגינט.
הוגדרה תפיסת הדרכה חדשה לרצף   

הכשרות הקצונה באמ"ן. 
נוצרה אמנת מסגרת שירות למשרתים   

באמ"ן ובה גם מסלולי שירות וערוצי קידום.

שלב היישום והמימוש: פתחו בתעדוף
באמ"ן הוקמה מנהלת לוחמ"מ )לוחמה 

מבוססת מודיעין( בראשות אל"מ, שתפעל 
למימוש התפיסה שלפיה אמ"ן ייצר ויביא 

לדרגים הטקטיים מודיעין עדכני, ברזולוציה 
שתסייע לשפר את אפקטיביות הכוחות 

הלוחמים. כדי לתכנן ולממש ארכיטקטורת 
רשת חדשה בתוך ובין המערכים הוקמה במטה 

אמ"ן מחלקת מערכות מידע )מרו"ם(. גם 
בחטיבת ההפעלה הוקמה זירה אזורית חדשה. 
החל משנת 2011 ניתנה באמ"ן עדיפות עליונה 

לאיסוף ולמחקר המודיעין על מערכי האש 
והלחימה של האויבים השונים. תעדוף זה 

הביא לעלייה חדה בהיקף המודיעין המדויק 
והרלבנטי. במקביל תוכננה סדרה של פעולות 

שכללה:
התאמת מקורות.  

פיתוח נגישות ייעודית למודיעין מבצעי.  
התאמה של מערכות המידע.  

השתתפות בתרגילי חטיבה ואוגדה.  
התאמת הגדרות ביטחון מידע.   

לצורך קליטת המידע וניצולו, נוספו בעלי 
תפקידים ושולחנות עבודה מודיעיניים נוספים 

במפקדות האוגדות, ובהמשך גם במפקדות 
החטיבות המתמרנות. אלה צוידו גם במערכות 

מידע מותאמות. 
מערכות אמ"ן חוברו גם למערכות צי"ד )צבא 

יבשה דיגיטלי( המשמשות את כלל כוחות 
היבשה. 

המערכות הותאמו לדרישות שעלו על רקע 
ההבנה לגבי מרכזיות מחקר השטח לצרכים 

הטקטיים החדשים. מאות מאנשי יחידות 
8200, מערך החוזי החיילי ואנשי מודיעין 

השדה פעלו להטמעת תפיסת הלוחמ"מ 
בתרגילים המרכזיים של צה"ל6. הלוחמ"מ 

הפכה לתפיסה צה"לית רשמית, אושרה והפכה 
גם לתפיסה מטכ"לית7.

)המל"ן - המרכז לחקר המודיעין באמ"ן; מד"ה - הענף למדעי ההתנהגות, בעיקר ייעוץ ארגוני(
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אמ"ן בצבעים: ארגון מחדש של 
מערכי התקשוב החיליים

למרות החזון של "אמ"ן רשתי", נמשכה 
במערכים השונים שגרת הפיתוח המבודל של 

תוכנה. עדין אין תאימות בין בסיסי המידע 
השונים באמ"ן, אין ראיה אמ"נית כוללת 

לאפליקציות אופרטיביות קריטיות, ושורה של 
החלטות שהתקבלו בעבר לא מומשו בשל מבנה 

וארגון שעדיין אינם מאפשרים זאת.8
כל אלה חייבו ארגון מחודש ורדיקלי של מערך 

התקשוב ושינוע המידע )IT ( באמ"ן. יחידות 
התקשוב החייליות פורקו, ותחתן אורגנו מחדש 

חמש יחידות בעלות ייעוד שונה והתמקצעות 
בראייה אמ"נית רחבה. במקום שלכל מערך 

תהיה יחידת תמך תקשובית שתתמוך בו 
בשלמות, כל יחידה מתוכננת להתמחות במתן 

שירותים מקצועיים ייחודיים לכל המערכים 
באמ"ן. כך תיווצר תאימות של תקנים, תקשורת 

ואפליקציות בין כלל המערכים ובינם ליחידות 
המטה. כל היחידות שיישארו כפופות למערכים 

השונים יותאמו על ידי מחלקת מערכות מידע 
שהוקמה במטה אמ"ן )מרו"מ(.

"היחידה הכחולה" קיבלה אחריות על   
התשתית התקשובית החיילית. 

"היחידה הירוקה" קיבלה אחריות כלל   
חילית על פיתוח אפליקציות, תשתיות 
אפלקטיביות משותפות, פיתוח מרחבי 

עבודה בין מערכים והנגשת המידע. 
"היחידה הסגולה" מונתה על היישום המעשי   

של רעיון הלוחמ"מ, השטח ומעגלי האש 
הצה"ליים. 

יחידת התקשוב של מערך הוויזינט ומחקר   
השטח קיבלה אחריות להמשיך ולפתח את 

תחומי ההתמחות הייחודיים שלה.
ההתארגנות החדשה קורמת בימים אלה עור 

וגידים. היא ביטלה כפילויות בעיסוקים ויצרה 
תלות הדדית ויחסי גומלין חדשים בין המערכים 

השונים ובין ראשיהם.

תהליך הלמידה "מעשה אמ"ן 1.2": 
הצורך בשיפור העיסוק חוצה 

הגבולות והזירות
מעשה אמ"ן הניע תהליכים בארגון וחולל זרמים 

שהשפעתם חרגה מההחלטות הספציפיות 
שהתקבלו בתהליך הראשוני. באמ"ן בראשות 

האלוף כוכבי הותנע, במקביל, היישום של 
"מעשה אמ"ן" המקורי - תהליך למידה שני 

בשם "מעשה אמ"ן 1.2". תהליך זה הותנע ברוח 
הלוחמ"מ, ובשל הצורך לשפר את העיסוק 

באזורי ובבין-זירתי.
לאור הכיוונים עליהם הוחלט באמ"ן צצו ועלו  

"מלמטה" - גם בעקבות המערכה ב"צוק איתן" 
ביולי 2014 - שינויים והצעות לחידוש ולשיפור. 

ההצעות שנדונו יושמו בחלקן במערכים השונים, 
כמו בחטיבת המחקר, במערך המ"מ, במערך 

הגיאו-ויזינט ואפילו ביחידה 8200, שכבר היתה 
בעיצומו של תהליך אסטרטגי משלה.

באגף ובחיל ניתן היה להבחין בהישגים מיידים. 
הגדרת "מערכה על הטילים והרקטות" היתה 
דוגמה לכך, ובפרק זמן קצר השתנתה תמונת 
ההישגים באופן משמעותי. בתחומי המחקר 

והאיסוף התחילו לפעול ולהניב קבוצות 
שהתארגנו למשימות החדשות. 

ההישג המיידי  והמשמעותי הניב פרי כבר 
במבצע  "עמוד ענן" ולאחריו במבצע "צוק איתן". 

כלים, שיטות ותהליכים שפותחו כחלק מתפיסת 
הלוחמ"מ יושמו במבצעים והשיפור המודיעיני 

גרר שיפור מהותי בהפעלת האש, וכן באיכות 
הכנת הכוחות המתמרנים ללחימה.

שלב היישום והמימוש נוהל כפרויקט בכל אחד 
ממערכי אמ"ן. מטה אמ"ן שנוהל בשגרה על 
ידי הקמנ"ר היוצא תא"ל אלי בן מאיר, פעל 

לארגון מחודש של המערכים. למעשה שולב כל 
חיל המודיעין ובעיקר הדרג הבכיר של קצינים 

מדרגת סא"ל בשלבי העיצוב, התכנון והמימוש. 
עדכונים שוטפים מתוך התהליך הופצו באמצעות 

"דף ראש אמ"ן". עד לסיום תפקידו יצאו כ-40  
דפי מפקד לתפוצת אמ"ן. קמנ"ר ורמ"ח תוא"ר 

)תכנון וארגון( ניהלו את ההשלכות המעשיות 
והפרטניות של מימוש הפרויקטים השונים ושל 

ההקשרים ביניהם. 
השינויים – אלה המתוכננים ואלה המתבצעים 

כבר היום - כוללים את  מערך ה-IT  באמ"ן 
ואת הדרך שלפיה מפתחים את המשאב האנושי 
ומודדים תפוקות של יחידות ומפקדים. לבטים, 

ביקורות ותובנות חדשות שעלו בשלב היישום 
הולידו, כאמור, תובנות המיושמות כיום בפרק 

חדש בתהליך.
ביולי-אוגוסט 2014, במבצע "צוק איתן", עמד 

לראשונה המבנה הארגוני מבצעי של אמ"ן 
בהצלחה במבחן העליון של הכנה והעברת תוצרי 
המודיעין לכוחות שפעלו ברצועת עזה. ההצלחה 

והניסיון שנרכש הולידו תובנות שיתרמו גם 
הן לשיפורים במעלה התהליך. בספטמבר 

2014 סיים האלוף כוכבי את תפקידו כראש 
אמ"ן, בדרכו לתפקידו החדש כמפקד פיקוד 

הצפון. האלוף החדש הרצי הלוי, ולידו הקמנ"ר 
החדש תא"ל משה שנייד, קיבלו לידיהם ארגון 
ששידד את מערכותיו והתאימן לעידן המודרני 

ולשינויים בטבע המלחמה, ארגון שממשיך 
להתחדש ולהתאים עצמו לאתגרים הנוכחיים 

 .והעתידיים

הערות
המאמר נגזר מטיוטת הכרך השלישי של "מעשה אמ"ן"   1
סיפורו של המודיעין הצבאי בצה"ל. הוא מתבסס כולו 

על מאמר שכתבו האלוף אביב כוכבי ואל"ם ערן אורטל 
"מעשה אמ"ן" - שינוי קבוע במציאות משתנה, בגליון 

2  הבלתי מסווג של "בין הקטבים"  סוגיות עכשוויות 
באמנות המערכה, שיצא על ידי מרכז דדו לחשיבה 

צבאית בינתחומית ביולי 2014.
כוכבי ואורטל, מעשה אמ"ן, בין הקטבים 2, עמ' 13.   2
שיצא על ידי מרכז דדו לחשיבה צבאית בינתחומית 

ביולי 2014.
שם, עמ' 41.  3

שם, עמ' -14 19. כך מוגדרת היום העשייה הצבאית   4
בעיקר לסיכול פעילות של האויבים שמסביבנו.

שם, עמ' 20-24.  5

שם, עמ' 31-29.  6
שם, עמ' 45.  7

שם, עמ' 52-48.  8

"הקובייה ההונגרית" של 
השינוי הארגוני
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תיקון עוול מודיעיני 
פרשייה מודיעינית 

ולקח בצדה 
עמוס גלבוע |

-24 בדצמבר 2014 נערך במל"ם ערב ב
לזכרו של רב אלוף אמנון שחק, שהיה 

ראש אמ"ן בשנים 1991-1986. במסגרת 
ההתכנסות נערך רב שיח בין שלושת ראשי 

אמ"ן האחרונים, האלופים זאב פרקש, עמוס 
ידלין ואביב כוכבי, על "מנהיגות מודיעינית", 

בהנחייתו של רון כתרי. במהלך הדיון סיפר 
פרקש על אירוע מעניין שקרה לו כראש אמ"ן. 
עיקרי האירוע היו: בהיותי ראש אמ"ן )פרקש 

נכנס לתפקידו ב-28 בדצמבר 2001( באתי 
לביקור בפיקוד מרכז. ושם אחד מסמלי 

המודיעין סיפר לי על ארגון התנט'ים )הידוע 
כ"תנזים", ועל כך בהמשך(, ארגון השטח של 

הפת"ח. זה היה חדש לי. חזרתי לתל אביב, 
שאלתי )ככל הנראה את המחקר( האם יודעים 

עליו, ונעניתי בשלילה. החלטתי לכנס אצלי דיון 
והזמנתי אליו את הסמל ממודיעין פיקוד מרכז 

כדי שיסביר על ה"תנט'ים". קמ"ן הפיקוד התנגד 
בהתחלה שאחד מסמליו יבוא לדיון אצל ראש 

אמ"ן, אך התעקשתי - והוא בא. 
עד כאן הסיפור כפי שנקלט על ידי. הלקחים 

שפרקש רצה ככל הנראה להציג, היו: במודיעין 
ראש אמ"ן יכול וצריך להיעזר באחרון הסמלים 

בכל הקשור למידע; יש לשתף את כל בעלי 
הדרגות, שיש בידם ידע והבנה, בדיונים 

אצל הבכירים; המחקר המודיעיני באמ"ן 
היה, למעשה, מנותק מהנעשה בשטח בזמן 

האינתיפאדה השנייה; ומכאן הצורך של מחקר 
אמ"ן להיות קשוב ל"שטח". מה שברור מהאירוע 

הוא המחדל המביש של חטיבת המחקר, שלא 
ידעה מיהו התנט'ים.

אין ספק שהאירוע הוא מעניין ורב לקחים. 
דא עקא, כמו שאומרים בשפת חכמינו, שהוא 
לא נכון בכל מה שנוגע לחטיבת המחקר! מה 

לעשות והמציאות היתה שונה בתכלית, ובכוונתי 
להציגה על בסיס עבודת מחקר מיוחדת שעשיתי 

בעבר עבור קהילת המודיעין; ובכך גם להסיר 
את הכתם שהוטל בחטיבת המחקר של אותה 

תקופה, בראשות עמוס גלעד.
מה היתה המציאות בסוגית התנזים?  

בתמצית, להלן הנקודות המרכזיות:

עבודת המחקר הראשונה על התנט'ים יצאה   
ב-1999 מטעם המנהל האזרחי ביהודה 

ושומרון.
חטיבת המחקר החלה להתעניין איסופית   

ומחקרית בתנט'ים ובעומד בראשה, "ידידנו" 
מרואן ברגותי, במחצית הראשונה של שנת 

.2000
היה ברור שזהו הכוח הלוחם המזוין של יאסר   

ערפאת ברחוב הפלסטיני. התחיל להתהוות 
שיתוף פעולה הדוק בין אמ"ן לשב"כ, אבל  

האחריות האיסופית על התנט'ים נשארה בידי 
השב"כ, חרף מאמצי ראש אמ"ן, עמוס מלכה, 

לשתף בכך גם יחידות אמ"ן.
לקראת ימי "הנכבה" בחודש מאי 2000   

הוגבר המאמץ המודיעיני מול התנט'ים. 
חטיבת המחקר נוכחה לדעת שחרף התפקיד 

החשוב שממלא הארגון במדיניות של ערפאת, 
הקברניטים עדין לא מודעים  לכך היטב, 

ולא הפנימו זאת. כיוון שכך, חטיבת המחקר 
הוציאה נייר מיוחד על התנט'ים, ודאגה 

שהשם יחלחל לראשים דרך פרסומי המודיעין 
השונים.

בהקשר זה התהלך "סיפור" על שר הביטחון   
אהוד ברק, שכשנתקל לראשונה בפרסומי  
אמ"ן במילה "תנט'ים", היא היתה כתובה 

בשגגה "תנטים", ללא גרש. ברק ביקש מיד 
הסבר מה הוא הארגון החדש הזה ששמו 

תנטים, ומאז, כדי למנוע טעויות, התחילו 
לכתוב "תנזים". 

במהלך מהומות "הנכבה" במחצית השנייה   
של מאי 2000, מילא התנט'ים תפקיד מרכזי. 

בהצגת הערכת המודיעין אצל הרמטכ"ל, 
שאול מופז, אמר עמוס גלעד, ראש חטיבת 

המחקר: "הכלי האמיתי של ערפאת הוא 
הרחוב. אנחנו נכנסים אתו לתהליך משברי, 
והוא מכין את התנט'ים ככלי המרכזי לנתיב 

המשברי. אז מה הפלא שהוא לא חולם 
בכלל לפרקו מנשקו? מעמדו של התנט'ים 

עוד יתחזק, הוא יהיה הנמר שעליו ירכב 
ערפאת אם הוא אכן יצטרך להפעילו. הלא 

מי זה התנט'ים? זה הפת"ח של ערפאת 
בהתגלמותו".

מופז, בסיכום הדיון, קבע את משימות צה"ל   
לקראת ההתמודדות האלימה הצפויה, 

והדגיש כי ערפאת שולט בשטח והוא ימשיך 
להפעיל את התנט'ים.

כל זה היה במאי 2000, לאחר שכל אמ"ן וכל 
צה"ל כבר "אכלו ושתו" את התנט'ים והתכוננו 

לקראת העימות האלים עמו, שפרץ כעבור 
חמישה חודשים באינתיפאדה השנייה.

אחרית דבר
אין לי צל של ספק שהאלוף פרקש דיבר מתוך 

אמונה כנה ואמיתית. ייתכן מאוד והזיכרון 
בגד בו - לא ביחס לסמל, אלא ביחס לחטיבת 

המחקר שכביכול לא ידעה מה זה התנט'ים. אבל 
אם יש לקח שרצוי לזכור, הרי שהוא מצוי לדעתי 
בתחום "רציפות הידע". פרקש, שנכנס לתפקידו 

למעלה משנה לאחר פרוץ האינתיפאדה, לא 
הכיר על פי עדותו את התנט'ים. לא אסון הכי 

גדול, אבל רע מאוד אם תופעה דומה תהיה 
בקרב החוקרים. שם חייבת להישמר "רציפות 

הידע" מדור לדור; שם אסור ש"ההיסטוריה" של 
המציאות תתחיל עבור החוקר מהרגע שבו נכנס 

 .לתפקידו
יאסר ערפאת. "הכין את התנט'ים ככלי המרכזי 

לנתיב המשברי"

במהלך מהומות "הנכבה" במאי 2000, מילא 
הערכת  בהצגת  מרכזי.  תפקיד  התנט'ים 
מופז, אמר  אצל הרמטכ"ל, שאול  המודיעין 
"הכלי  המחקר:  חטיבת  ראש  גלעד,  עמוס 

האמיתי של ערפאת הוא הרחוב"
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מודיעין האסטרטגי מצוי רבות תחת ה
עדשת המבחנה. התחום מהווה חלק 

בלתי נפרד בתפיסת הביטחון של מדינות; 
חוקרי מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים 

עורכים לגביו מחקרים רבים הכוללים תובנות 
תיאורטיות וניתוח אמפירי של אירועים 

המסייעים באופן פרקטי לעוסקים בנושא ברמה 
הלאומית. מנגד, המודיעין המסכל )להלן ממ"ס( 
הנו תחום צדדי בדיסציפלינה המודיעינית, כמעט 

ואיננו מוכר, לא נחקר באופן שוטף ולעתים אף 
איננו נתפס כחלק אינהרנטי מהביטחון הלאומי. 

מאמר זה מבקש להאיר את נושא הממ"ס 
ולעודד לחקור אותו באופן שיטתי.

ביניים: כמה הערות על מודיעין אסטרטגי
אחד מהוגי הדעות החשובים בתחום 

המודיעין האסטרטגי היה שרמן קנט, שספרו

 Strategic Intelligence for American
World Policy1 יצא לאור ב-1949 ושינה את 

החשיבה בדבר תפקיד המודיעין האסטרטגי 
בקביעת מדיניות של מדינות וביחסים בין 

מדינות. מורשתו של קנט נלמדת בקהיליית 
המודיעין האמריקאית עד היום. עד אז עסקה 

הספרות המודיעינית בעיקר בסיפורי ריגול 
פיקנטיים אך חסרי השפעה על עיצוב מדיניות. 

לאחר תום מלחמת העולם השנייה ועם 
התפתחות המלחמה הקרה, גברה התודעה בדבר 

חשיבות המודיעין האסטרטגי ככלי מרכזי של 
מקבלי ההחלטות, במיוחד בתחומי ההתרעה 

וההרתעה. עמידרור טוען2 כי "מודיעין אסטרטגי 
הוא עבודת מודיעין רחבה ביותר שממנה נגזרים 

איומים או הזדמנויות המביאים לתהליך של 
החלטות וביצוע". בעולם הדו-קטבי שלאחר 
מלחמת העולם השנייה, השתנתה היערכות 

ארגוני המודיעין: יכולות האיסוף והניתוח 
הורחבו, התיאום בין הסוכנויות השונות שופר 

וכך גם שיתוף הפעולה עם מקבלי ההחלטות 
הבכירים במדינות. 

מאז 1962, עם פרסום מחקרה החשוב ופורץ 
הדרך של רוברטה וולשטטר על מתקפת פרל 

הרבור3, הופנתה תשומת לב למחקר מתקפות 
פתע וכישלונות מודיעיניים. מחקרה של 

וולסטטר נחשב ניתוח מעמיק בשאלה מדוע לא 
ניתן לספק ביטחונות לכך שהפתעה אסטרטגית 

לא תתרחש שוב. אחד הספרים החשובים 
בנושא זה, "מתקפת פתע", נכתב על ידי אפרים 
קם4. תומס שלינג )Schelling(, מהוגי הדעות 

החשובים בתחום הביטחון הלאומי, כתב 
בהקדמה לספרו של קם: "קיימים נושאים 

מעטים בלבד שיש להם חשיבות חיונית יותר 
או שהם מגרים יותר מבחינה אינטלקטואלית, 

מאשר השאלה מדוע מתקפת פתע זוכה להצלחה 
לעתים כה קרובות ומה ניתן לעשות כדי למנוע 

זאת". 
הדברים נכתבו ב-1990 ומאז היו עוד מתקפות 

פתע "מפורסמות", בהן "אסון התאומים" 
בספטמבר 2001; כישלונות מודיעיניים כגון 
ההחלטה על הפלישה האמריקאית לעיראק 
ב-2003 )בהקשר לנשק להשמדה המונית(; 

"האביב הערבי" ב-2011 וניצחון החמאס 
בבחירות ברשות הפלסטינית )2006(. 

בעת המלחמה הקרה ולאחריה פיתח המודיעין 
האסטרטגי יכולות איסוף ניכרות שנשענו על 

תקציבים גדולים, לקבלת התרעה בזמן ולחיזוי 
התפתחויות5. פעמים רבות הגורם להצלחת 
מתקפת פתע הוא כישלון מודיעיני להעריך 
ולהתריע בזמן על הסכנה המתקרבת. ישנן 

דוגמאות רבות לכך, הבולטות ביניהן, נוסף לפרל 
הרבור, הן מבצע ברברוסה )1941(, פלישת צפון 
קוריאה לדרומה )1950( ומלחמת יום הכיפורים 

ב-1973.

הכישלון המודיעיני: חופש המידע 
בשירות החוקרים 

כישלון מודיעיני הוא "הפתעה ארגונית הנובעת 
ממידע לא נכון, מחוסר במידע, מהתעלמות או 

מהשערות לקויות"6. ה-CIA7  גורס כי כשלון 
מודיעיני הוא "הפתעה ארגונית סיסטמתית 

הנובעת מהשערות לא נכונות, חסרות או 
לקויות". יש הרואים בו כשל באחד משלבי 
"מעגל המודיעין"8. רוב ההגדרות לכישלון 

מודיעיני מתמקדות בנושאים הללו, ועוסקות 
בנושא הבינלאומי. דהיינו: במלחמות, בעימותים 

ובמתקפות פתע של מדינות אחת על השנייה. 
העיסוק במודיעין וההשלכות על היחסים בין 

מדינות ועל המערכות הבינלאומיות מרתק 

הילד הנשכח של עולם 
המודיעין 

המודיעין האסטרטגי מצוי זה מכבר בלב העיסוק של חוקרים רבים ובמרכז 
והן  אקדמית  מבחינה  הן  נזנח,  המסכל  המודיעין  לעומתו  הציבורי.  השיח 

מבחינת חוק ופיתוח, וההפסד הוא כולו של המדינות שבהן הוא עוסק

אבנר ברנע | דוקטורנט בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, לשעבר בכיר 
avnerpro@netvision.net.il .בשב"כ

האינתיפאדה השנייה. אחד מלקחי הכישלון היה הקמת יחידת מחקר משמעותית בשב"כ לנושא הפלשתיני
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חוקרים רבים. אלה בוחנים רבות כיצד ניתן 
לשפר את תפקוד המודיעין, בין היתר על סמך 

ניתוח כישלונות והצלחות9. גם ראשי המודיעין 
נדרשים לעתים לנושא זה בפומבי, כגון הרצאתו 

של ראש אמ"ן כוכבי בכנס לרגל 40 שנה 
למלחמת יום הכיפורים10.

המחקר בתחום ההפתעות האסטרטגיות 
ומתקפות פתע יכול היה להתפתח בין היתר 
כי כישלונות אלה הביאו בדרך כלל להקמת 
ועדות חקירה ממלכתיות. ממצאי הוועדות 

פורסמו לרוב והביאו לתוצאות פוליטיות 
וציבוריות קשות11, ייתרמו רבות להבנת הסיבות 

לכישלונות מודיעיניים. גם התפתחות חוקים 
שונים במדינות בדבר חופש המידע מסייעת 
לחוקרים לצלול להררי המידע שבארכיונים 

רשמיים. מהפכת המידע, שהחלה בעולם העסקי 
וגלשה לעולם המודיעין,12 משפיעה גם על 

פעילות המודיעין ומביאה לחשיפת יותר מידע 
המשמש בסיס למחקר האקדמי13. בעקבות 

דו"חות ועדות החקירה מתקיימים דיונים 
חשובים בקרב מומחים וגם בציבור, המתמקדים 

בשאלה - מה ניתן לעשות כדי למנוע כשלים 
אלה. לדוגמא, הדיון הציבורי בכישלון המודיעיני 

של מלחמת יום הכיפורים לא הסתיים, וכך גם 
בעניין המתקפה על מגדלי התאומים ומלחמת 

עיראק בארה"ב )2003(. 
מחקר מ-142009 ניסה לבחון אפשרויות כמו 

לימוד מדיסציפלינות אחרות במדעי החברה כדי 
לשפר את יכולות המודיעין האסטרטגי בנושא 

ההתרעות ובתחומי המחקר. 
להערכתי, אין הבדל משמעותי בין גורמי 

הכישלון המודיעיני בתחום המודיעין האסטרטגי 
לגורמי הכישלון במודיעין המסכל )ממ"ס( אך 

קיימים הבדלים מהותיים במאפיינים של כל 
אחד מהם.

המודיעין המסכל: מפנה במתקפה 
על התאומים

 ,Uppsala Conflict Data Project-לפי ה
מאגר המידע המהימן ביותר בנושא סכסוכים 
בינלאומיים ופנימיים בעולם, מאז 1989 ישנן 
פחות מלחמות אך ישנה עלייה ניכרת במספר 

הסכסוכים הפנימיים בתוך מדינות, כולל 
התקוממויות אזרחיות בלתי אלימות וגם 

צבאיות או אלימות. ב-2012, לדוגמה, היו 
 )Intrastate( בעולם 23 קונפליקטים פנימיים

 .)Interstate( ורק אחד היה בין מדינות
ב-2011 היה המצב 19 ואפס בהתאמה. מ-1945 

ועד 2010 היו 178 מלחמות אזרחים, בכ-50% 
מהמקרים המטרה היתה העברת הממשלה 

הקיימת ובשאר המקרים ניסיונות להשיג מטרות 
אחרות, כולל שחרור משליט זר15. לאחר קריסת 

ברית המועצות ב-1989, חזונו של פרנסיס 
פוקויאמה שבעולם יהיו פחות סכסוכים לא 

התממש, וסכסוכים פנימיים רבים מתקיימים 
ונמשכים בדרך כלל תקופה ארוכה יותר מאשר 

מלחמות בין מדינות. 
לממ"ס תפקיד חשוב בהתרעה על התפרצות 

התקוממות פנימית ובסיוע לשלטונות להביא 
לסיומה, במיוחד במקרים של התקוממות 

מזוינת. לעתים קרובות בחזית התקשורתית 
נמצא הצבא או כוחות הביטחון האחרים16.

מאז המתקפה בספטמבר 2001, מופנית יותר 
תשומת לב ציבורית ובינלאומית לפעילות 

אלימה המתרחשת בתוך מדינות או לפעולות 
טרור המכוונות על ידי גורמים מבחוץ. כמו 

כן גבר הזרקור על תפקיד המודיעין המסכל 
)Counter Intelligence(, שיעדיו הם סיכול 
טרור, סיכול חתרנות פוליטית קיצונית ומניעת 

ריגול ע"י מדינות זרות17.
הממ"ס פועל בעיקר לסיכול פעילות קיצונית 

ואלימה המכוונת נגד ממשל קיים ושלטון כובש, 
כולל מניעת פיגועים באזרחים, בכוחות ביטחון, 

באתרים אסטרטגיים ומתקפות נגד בעלי 
תפקידי ממשל בכירים. בשנים האחרונות מכונה 
 .)Counter Insurgency( COIN פעילות זאת

לאחרונה אנו עדים להתפתחות תחום סיכול 
ה-18cyberespoinage, הגורם נזק חמור 
למדינות ולארגונים מאחר וטרם הושלמה 

ההערכות האפקטיבית מולו19.
בישראל וברוב הדמוקרטיות המערביות 

קיימים ארגוני ממ"ס האמונים על התחומים 
 ,FBI-שצוינו לעיל. בארה"ב המצב שונה. ה

שעיקר עיסוקו הוא חקירות פדרליות, אחראי 
גם על הממ"ס, אך לא בלעדית. הממ"ס אינו 

מנקודות החוזק של ה-FBIׁ20 ורק ב-2005 
אישר הנשיא ג'ורג' בוש את מדיניות המודיעין 

המסכל של ארה"ב, כולל מתן עדיפות גבוהה 
והקצאת משאבים מתאימים21. בארה"ב פועלת 
 National Counter משנת 2003 יחידה בשם

)Intelligence Executive )NCIX האחראית 
לתיאום פעילות הממ"ס במדינה. 

המצב בישראל: ללא סמכויות אכיפה
באמצע שנות ה-50 נקבע השב"כ כאחראי 

לנושא הממ"ס בישראל, והממונה עליו הוא 
ראש הממשלה. עד החלת חוק השב"כ )2002(, 

פעילותו היתה מעוגנת בהבנות ובסיכומים 
בכתב ובעל פה בין גורמים שונים בקהיליית 

הביטחון והמודיעין. מאז, הדבר הוסדר באופן 
ברור, כפי שמופיע בסעיף 7 של החוק: "השירות 

מופקד על שמירת בטחון המדינה, סדרי המשטר 
הדמוקרטי ומוסדותיו מפני איומי טרור, חבלה, 
חתרנות, ריגול וחשיפת סודות המדינה"22. עוד 

נקבעה בחוק אחריות השב"כ ל"קביעה של 
התאמה ביטחונית של אדם לתפקיד או למשרה 

שסווגו בסיווג ביטחוני, לרבות על ידי שימוש 
בבדיקות פוליגרף".

לפני מספר שנים נערך ניסיון מצד הממונה על 
הביטחון במערכת הביטחון )מלמ"ב( לקחת 

לעצמו סמכויות מסוימות בתחום הממ"ס על 
חשבון השב"כ, אך זה כשל23. המודל הישראלי 

של הממ"ס לקוח מהמודל הבריטי ובשנים 
הראשונות לאחר הקמת המדינה, עברו עובדי 

השב"כ הדרכה במודיעין המסכל הבריטי, 
ה-MI5. במודל זה הממ"ס מתמקד באיסוף 

מודיעין על יעדים בשלושת התחומים שתוארו 
לעיל, אך אין לו סמכויות אכיפה. לצורך מעצר 

חשודים, למשל, עליו לשתף פעולה עם המשטרה 
או עם גופי אכיפה אחרים. 

מקומו של הממ"ס בדיסציפלינה 
המודיעינית

במובנים מסוימים הממ"ס הוא בן חורג של 
עולם המודיעין. מאחר והוא עוסק בנעשה בתוך 

מדינות, הוא נחשב ליותר רגיש ומתפרסם 
פחות מידע על פעילותו בהשוואה למודיעין 

האסטרטגי. גם מבחינה אקדמית הממ"ס נחקר 
פחות ולרוב הפרסומים בעניינו עוסקים בניתוח 
מקרים ספציפיים, לדוגמא מקרי ריגול ופיגועי 

טרור, ולא בבחינת התמונה הרחבה של פעילותו 
ותרומתו ככלי לסיוע בעיצוב מדיניות. במדינות 

רבות נעשה מאמץ למנוע פרסומים בנושא זה 
מנימוקי סודיות, במקרים רבים ללא צידוק 

ממשי. מנגד, במודיעין האסטרטגי מבינים כי 
מחקר אקדמי תורם להבנת עבודת המודיעין 

ולשיפורה. מודיעין אסטרטגי הוא גם תחום 
הוראה אקדמי ומתפתח במסגרת לימודי מדע 

המדינה, יחסים בינלאומיים ולימודי ביטחון 
במוסדות אקדמיים ברחבי העולם המערבי, וגם 

בישראל. לא כך הוא המצב לגבי הממ"ס. 
ספק אם המאמץ הממשלתי להצניע את פעילות 

הממ"ס במדינות דמוקרטיות נכון. עולה 
השאלה, האם השלטונות לא מנצלים את כוחם, 
לעתים בתמיכת מערכות הייעוץ המשפטי, כדי 

ההפתעות  בתחום  המחקר 
האסטרטגיות ומתקפות פתע יכול היה 
להתפתח בין היתר כי כישלונות אלה 
הביאו בדרך כלל להקמת ועדות חקירה 
פורסמו  הוועדות  ממצאי  ממלכתיות. 
פוליטיות  לתוצאות  והביאו  לרוב 
וציבוריות קשות, ייתרמו רבות להבנת 

הסיבות לכישלונות מודיעיניים
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לחסום מחקר וביקורת עניינית על מעשיהם 
ומחדליהם. מפרסום דו"ח ועדת השופט לנדוי 

על חקירות השב"כ24 , למשל, עלה כי שנים רבות 
פעל השב"כ בניגוד לחוק והסתיר את מעשיו 

מידיעת הציבור. לפרסום הדו"ח היתה חשיבות 
ציבורית, והמהלך לא פגע ביכולותיו של השב"כ. 

חוק השב"כ, שעבר בכנסת בשיאה של 
האינתיפאדה השנייה, אושר ללא דיון ציבורי 

למעט מאמר זה או אחר25. סעיפים בחוק 
עוסקים בהגדרת תחומי אחריותו ועלולים 

להשפיע על המהות הדמוקרטית של מדינת 
ישראל מחייבים לכאורה דיון ציבורי. חוק זה 

לא נדון מחדש, למרות שיש היבטים המחייבים 
חשיבה מחדש על סמך הניסיון שהצטבר מאז 

החלתו26 . כך גם לגבי חוקים אחרים הרלבנטיים 
לנושא הממ"ס, כגון הצעת חוק המאבק 

בטרור27. 
עניין הפיקוח הביטחוני על אזרחי ארה"ב תפס 

את מירב תשומת הלב והביקורת הציבורית 
בעקבות גילוייו של איש ה-NSA לשעבר, 

אדוארד סנודן, שהציג מסמכים גם בדבר פעילות 
קהיליית המודיעין האמריקאית בארה"ב28. 

כיום פועלים בממשל האמריקאי לצמצום יכולת 
הקהילייה לפעול בתוך ארה"ב, מהלכים שלא היו 
נעשים ללא החשיפה והביקורת הציבורית. מנגד, 

הנזק לאינטרסים הביטחוניים של ארה"ב נמוך, 
אם קיים בכלל. הניסיון למנוע את הפרסום נועד 

כנראה להסתיר פעולות שנעשו ללא ביקורת 
מתאימה ולא לפי רוח החוק ובממדים לא 

פרופורציונליים לאיום האמיתי. עניין זה לא עלה 
לדיון בישראל, כנראה לאור ההסכמה הציבורית 

שיש צורך בכך מנימוקי ביטחון. לדוגמה, נושא 
"החיסולים הממוקדים"  מהווה נושא לדיון 

נרחב בארה"ב על כל היבטיו - האתיות, הצורך 
בהם, המידתיות30;29. זאת בעוד שבישראל 
הנושא נדון לעתים רחוקות בעתירות בבתי 

משפט, אך לא כדיון ציבורי.
 ,)civil resistance( "ההתקוממות העממית"

אלימה או לא, נחקרת בעיקר במסגרת מדע 
המדינה כדי להבין את המנגנונים הפנימיים 

הגורמים לה. המחקר לא מתייחס לשאלה על 
מי מוטלת האחריות להתריע על התפתחות 

איום, ומה מקומו של הממ"ס בניטור הפעילות 
וסיכולה. מעט ספרים מזכירים את תפקיד 

הממ"ס, כגון המרד באלג'יריה31 ודיכוי המרד 
במלאיה32. לגבי מקומו של הממ"ס הבריטי 
)MI5( בסיכול הטרור והחתרנות המדינית 

בצפון אירלנד יש מחקרים טובים  34 33 וגם 
דו"חות של ועדות חקירה35. 

מחקר מעניין בנושא התקוממות אזרחית 
במדינות שונות, כולל בישראל ובשטחים, 

כתבו Chenoweth & Stephan36. בניגוד 
למחקרים אחרים, החוקרות הגיעו למסקנה כי 
התקוממות אזרחית לא אלימה כגון שביתות, 

הפגנות ומרי אזרחי - גם אם יש בה לעתים 

איים של אלימות - היא אפקטיבית יותר 
להשגת מטרות פוליטיות מאשר זו האלימה. 

חוקרים אחרים הגיעו למסקנות אחרות,37 לפיהן 
במצבים מסוימים התקוממות אלימה היא בלתי 

נמנעת כדי להשיג מטרות כמו שחרור משלטון 
כובש. מחקרים מצביעים על הצורך במחקר 

שוטף על הנעשה בתחום זה במדינות שונות, כדי 
לנטר, להתריע בפני מקבלי ההחלטות ולסכל 

בזמן פעילות טרור והתקוממות החותרת ליעדים 
פוליטיים. 

האינתיפאדה הראשונה הייתה כישלון מודיעיני 
של השב"כ. נחמן טל, מבכירי השב"כ לשעבר, 
אמר לגביה:38 "התפרצות האינתיפאדה באה 

כהפתעה גמורה לשב"כ למרות שהכתובת היתה 
על הקיר". לדעתו הצטרפו גם ראש אמ"ן לשעבר 

שלמה גזית39  וראש השב"כ לשעבר יעקב 
פרי40. אחד מלקחי הכישלון היה הקמת יחידת 

מחקר משמעותית בשב"כ לנושא הפלשתיני 
שתבחן את הנעשה ברבדים שונים ולא רק 

במימד האופרטיבי המיידי של סיכול טרור כפי 
שהיה עד פרוץ האינתיפאדה. אפשר כי המיקוד 

בסיכול טרור הביא להתעלמות מהשפעת זרמים 
שפעלו מתחת לרדאר המודיעיני ופרצו בהפתעה 

לרחוב באופן המוני, ספונטני ודיפוזי וחוללו 
את האינתיפאדה, בלי שבתקופה הראשונה 

היה ברור לשב"כ ולגורמי הביטחון האחרים מה 
מתרחש. 

השוואה בין מאפייני המודיעין 
האסטרטגי והממ"ס 

השוואה בין מאפייני המודיעין האסטרטגי 
והממ"ס מעלה את הממצאים הבאים: )ראו 

טבלה(  

מודיעין מסכל )ממ“ס(מודיעין אסטרטגימס’

עוסק בהיבטי הביטחון והמודיעין בתוך מדינותעוסק בהיבטי הביטחון והמודיעין בין מדינות1
השלכות הכישלון המודיעיני יכולות להיות מהותיות עד כדי סיכון 2

קיומה של המדינה המותקפת
השלכות הכישלון המודיעיני מצומצמות ולרוב אינן מובילות לאיום על קיום 

המדינה
הפעילות חשאית ורגישה אך ארגוני המודיעין למדו לחיות עם 3

הפרסום על פעילותם בלי שנגרם נזק ממשי
הפעילות חשאית ורגישה במיוחד מאחר ועוסקת בנושאי פנים של מדינה, 

שאינה מעוניינת בדרך כלל בגילויים על הנעשה בתחומה
לכישלון המודיעין בהערכת כוונות האויב השלכות בעיקר במישור הפנימילכישלון המודיעין בהערכת כוונות האויב השלכות בינלאומיות4
כישלונות מודיעיניים משמעותיים נחקרים ממלכתית והתוצאות 5

מובאות לידיעת הציבור
רק לעתים רחוקות כישלונות מודיעיניים משמעותיים נחקרים ממלכתית, 

והציבור לרוב לא יודע מה מתרחש בתחום זה
במדינות דמוקרטיות נוטה לפעול על פי חוקים מיוחדים המותאמים לצרכיואין בדרך כלל התייחסות חוקית ספציפית לפעילות זו6
הנושא זוכה לסיקור מחקרי אקדמי משמעותי. ישנה פתיחות מצד 7

גורמי המודיעין ללימוד הנושא
הנושא לא זוכה לסיקור מחקרי אקדמי מספק בתחום לימוד המודיעין

התחום שייך ללימודי מדע המדינה, יחסים בינלאומיים, ממשל 8
ופוליטיקה

עדיין לא ברור השיוך האקדמי שלו מאחר ואינו נחקר משמעותית. כנראה 
מדעי המדינה

במחקר האקדמי אין התייחסות להתרעות  בתחום זהמחקר אקדמי בתחום ההתרעות התפתח מאוד 9
הנושא נלמד במוסדות אקדמיים רבים ברחבי העולם ונעשות 10

עבודות מחקר לתארים מתקדמים
הנושא זוכה לחשיפה אקדמית מעטה ואם קיימת היא בנושאים נקודתיים. 

מעט עבודות מחקר לתארים מתקדמים 

הייתה  הראשונה  האינתיפאדה 
נחמן  השב"כ.  של  מודיעיני  כישלון 
אמר  לשעבר,  השב"כ  מבכירי  טל, 
האינתיפאדה  "התפרצות  לגביה:  
באה כהפתעה גמורה לשב"כ למרות 

שהכתובת היתה על הקיר"
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הכישלון המודיעיני ב-11/9 וברצח 
הספורטאים במינכן

נקודת מפנה בהתייחסות לנושא הממ"ס היתה 
לאחר המתקפה על התאומים. שתי ועדות 

חקירה אמריקאיות חקרו את הנושא ופרסמו 
את מסקנותיהן, האחת ב-412002 והשנייה 
ב-422004 הוועדות היו תמימות דעים לגבי 

הכישלון המודיעיני ויכולת קהיליית המודיעין 
האמריקאית לסכל את המתקפה זמן רב לפני 

שבוצעה. במהלך עבודת הוועדות התגלו פרטים 
מביכים על האפקטיביות הנמוכה יחסית 

של פעילות הממ"ס בארה"ב. המסקנות לא 
היו שונות מאלה של ועדות חקירה שעסקו 

במתקפות פתע ובהפתעות אסטרטגיות. 
למודיעין האמריקאי לא היה מחסור במודיעין, 

ממקורות גלויים וממקורות חשאיים, לגבי 
כוונותיו של אוסאמה בן-לאדן לתקוף בתוך 
ארה"ב, והיה ניתן לסכל את המתקפה בזמן. 

המודיעין האמריקאי כשל בשיתוף במידע בתוך 
קהיליית המודיעין ובתוך ארגוני המודיעין 

עצמם. לפיכך לא נחשפו כוונות אל-קאיעדה ולא 
נודע על המחבלים ששהו בארה"ב במשך מספר 

חודשים לפני המתקפה ולמדו לטוס. בדיעבד 
התברר כי בידי המודיעין האמריקאי היה מידע 
ממוקד על המחבלים שחטפו את המטוסים הן 
לפני שהגיעו לארה"ב וכן בשעה שלמדו טיסה 

בארה"ב ובתקופה המיידית שקדמה למתקפת 
הטרור. 

הצעות שהועלו לאחר 11/9 לשינוי תפישתי 
בארה"ב לגבי הנושא הממ"ס כללו אפשרות 

להקים גוף ייעודי לנושא זה, שעדיין באחריות 
ה- FBI, אך לא יצאו אל הפועל ולא זכו לדיון 

משמעותי. הכישלון המודיעיני שהוביל לפיגוע 
במרתון בוסטון )2013( הראה כי לקחי 11/9 לא 

יושמו במלואם43.
אחד הנושאים החשובים שנחקר גם בועדות 

החקירה של אסון התאומים היה יחסי הגומלין 
ושיתוף פעולה בין ארגוני המודיעין, כולל 

עם הממ"ס. שיתוף פעולה זה נדרש במיוחד 
כאשר פעולות הטרור המכוונות כלפי המדינה 

מתוכננות מחוץ למדינה, בשעה שהממ"ס 
מתמקד בדרך כלל במדינה שלו. ועדות החקירה 

של 11/9 ביקרו קשות את שיתוף הפעולה 
הלוקה, עד כדי הערכה כי אם היה שיתוף פעולה 

טוב - ניתן היה למנוע את מתקפת הטרור. 
במקרה של ישראל, חקירת רצח הספורטאים 

הישראליים באולימפיאדת מינכן )1972( 
העלתה בעיה דומה. ועדת קופל שמינתה 

ממשלת ישראל לחקור את הנושא45;44 התמקדה 
בכשל אבטחת הספורטאים ולא בחנה לעומק 

את הכשל המודיעיני. הוועדה התעלמה 
ממידע שהגיע מהמוסד לשב"כ תקופה קצרה 

טרור  בסיכול  המיקוד  כי  אפשר 
זרמים  מהשפעת  להתעלמות  הביא 
המודיעיני  לרדאר  מתחת  שפעלו 
באופן  לרחוב  בהפתעה  ופרצו 
את  וחוללו  ודיפוזי  ספונטני  המוני, 

האינתיפאדה

לפני פתיחת האולימפיאדה, על כוונות ארגון 
"ספטמבר השחור" לבצע פיגוע משמעותי בחו"ל. 
מידע זה לא הוערך נכון ולפיכך לא הגיעה התרעה 

לגורמי האבטחה בשב"כ, שכשלו בהיערכות 
להגנת הספורטאים. גם ללא מודיעין קונקרטי, 

היה על גורמי האבטחה בשב"כ  להעריך נכון את 
איומי "ספטמבר השחור" בדבר ביצוע פיגועים 
נגד ישראל בחו"ל. דו"ח ועדת קופל פורסם רק 

אחרי כ-40 שנה, כנראה כדי להצניע אם לא 
לטשטש את המחדל המודיעיני והאבטחתי 

ולהתמקד במחדל הגרמני של היעדר אבטחה 
מתאימה וכישלון פעולת החילוץ.

סיכום
הממ"ס נמצא עדיין "מתחת לרדאר" בכל 

הקשור למחקר ולהוראה אקדמית. בתחומי 
מודיעין אסטרטגי מבינים את תרומת החשיפה 

)המבוקרת( למחקר אקדמי, כפי שבא לידי 
 CIA-ביטוי לדוגמה באתר האינטרנט של ה

וה-NSA. המאמרים במגזיני המחקר של שני 

הארגונים הללו נכתבים על ידי אנשי מודיעין 
בעבר ובהווה וכן על ידי אנשי אקדמיה. 

בישראל מתפרסמים לעתים רחוקות מאמרים 
העוסקים בממ"ס  וספרי זיכרונות של בכירים 

בשב"כ, אך לא מחקרים מקיפים המבוססים על 
חומרים ארכיוניים וראיונות הדנים באירועים 

משמעותיים ובביקורת מחקרית מנומקת. 
סדרת הטלוויזיה "שומרי הסף" והספר שיצא 
בעקבותיה )מורה, 2014( הכו רבים בתדהמה 

לא בגין חשיפת סודות שלא היתה, אלא בעיקר 
מאחר והבינו כי חלק מהנושאים שהועלו בסדרה 

ובספר היו צריכים להיות מובאים זה מכבר 
לידיעת הציבור, ובחלקם אף לעלות לדיון ציבורי. 

לא היה נימוק משמעותי מדוע לא לעשות כן 
למעט שמירת סודיות מוגזמת. עוד לפני כן, 
הספר "בן החמאס"46 והסרט בעקבותיו זכו 

להצלחה מסחרית ונתנו תמונה אותנטית חסרת 
תקדים אודות פעילות השב"כ בקרב ההנהגה 

הבכירה של החמאס בתקופת האינתיפאדה 
השנייה. 

הדיסציפלינה המודיעינית של הממ"ס, לדוגמה 
בתחום הערכת המצב וההתרעות על שינויים 

משמעותיים, יכולה להשתלב במחקר אקדמי 
אודות התקוממויות אזרחיות וצבאיות. שילוב 

זה יכול להוות תרומה למחקר האקדמי בנושאי 
ביטחון הפנים בישראל ובמקומות אחרים 

  .בעולם
את ההערות המלאות ניתן למצוא במהדורה 

האינטרנטית של מבט מל"ם

רצח הספורטאים במינכן )בצילום: חדר 
הספורטאים לאחר הפיגוע(. הוועדה שמונתה 

לחקור את הנושא התמקדה בכשל אבטחת 
הספורטאים ולא בחנה לעומק את הכשל 

המודיעיני
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"נראה אותך 
אופטימיסט וצודק"

מעולם לא היה קשה להיות פסימיסט במזרח התיכון, ועל אחת כמה 
וכמה בפרוס 2015. טרור אסלאמיסטי באזור ובעולם, מעללי דאע"ש 

וההקצנה מכל עבר מחזקים את רואי השחורות. אלא שעבודת גורמי 
ההערכה בקהילה שלנו מחייבת ראייה מאוזנת: לא פסימיזם ולא 

אופטימיזם - מודיעין.  
יוכי ארליך | 

דעה אישית

ני זוכרת כרמ"דית צעירה דיון הערכה א
בראשות ראש חטיבת מחקר, שאליו 

הוזמן אורח, איש אקדמיה בכיר. 
הדיון נסב על אחד מנושאי המפתח המדיניים 
שהעסיקו אותנו בראשית שנות ה-80. בתום 
כשעה שיסע האורח את דברי אחד הרע"נים: 

"זאת לא חוכמה להיות פסימיסט במזרח התיכון 
ולצאת צודק. נראה אותך אופטימיסט וצודק". 
השתררה דומייה. אף אחד לא מוכן לקחת את 

הסיכון הזה. הרי נביאי שחורות נתפשו תמיד 
כאנשים רציניים ואחראיים. מעמדם זה לא 

נפגע גם משהוברר כי הדברים התפתחו ממש 
אחרת. להיפך: מתריעים בשער קודמו על פי 

רוב, ולעתים נדמה לי שזה היה חלק בלתי 
נפרד מתרבות המחקר המודיעיני. מי שהצביע 

על מגמות חיוביות לא יצא נשכר משהוכחה 
צדקתו. ואולם, אם פעם אחת נכשל - התקשה 

להתאושש. 
ב"פרשת הכעבה" ב-1979, קבוצת קנאים סונים 
השתלטה על המסגד הקדוש שבערב הסעודית. 

בדיון הרלבנטי שרר קונצנזוס כי המשטר הסעודי 
צועד אל סופו. באוגוסט 1981 פורסמה "תוכנית 
השלום" של הנסיך )לימים המלך( פהד, אך דיוני 

החטיבה מזערו את משמעויותיה והתמקדו 
בנושאים אחרים. לעת מהומות המזון בירדן, 

1989, סיכם ראש אמ"ן את הדיון כי אכן ימיו של 
המשטר ההאשמי בירדן ספורים. אמנון שחק, 

קצין אציל נפש, הזכיר אמנם שיש סביב השולחן 
החושבים אחרת, אך קיבל את דעת "הרציניים 

והאחראים".
אני נזכרת בכל אלה בקוראי את שפע ההערכות, 

גם בתקשורת, על המצב באזורנו בימים אלה. 
נראה לי כי יש בהן הצגה מאוזנת יותר מאלה 

שציינתי לעיל, ועל פי רוב הן לוקות פחות 
בסינדרום "הפסימיסטים כבדי הראש". ובכל 

זאת, אני מוצאת צורך לשרטט את התמונה 
שבעיני.

כמה בטוח לנבא שחורות 
אכן לא קשה להיות פסימיסט בפרוס שנת 

2015. החברות הערביות והאסלאמיות שרויות 
במשבר המוציא מהן אגרסיות קשות. נראה 
כי הדיאלוג שלהן עם תרבות המערב לאורך 
המאה ה-20 נכשל ויצר תגובות נגד קשות: 

נגד החילוניות, נגד מדינת הלאום, נגד ערכים 
חברתיים-מוסריים המקובלים כאוניברסליים, 

נגד סדרים ממלכתיים, נגד רציונליות, נגד מדע. 
לוב מפוררת, כמוה תימן, עיראק וסוריה לא 
קיימות למעשה, לבנון נשלטת על ידי ארגון 

טרור, החמאס שולט בעזה ומאיים להשליט את 
תורתו הטרוריסטית על העם הפלסטיני כולו. 

איראן הקנאית טרם ויתרה על חתירתה לנשק 
גרעיני וארה"ב חלשה ואינה עומדת בשער.

קנאי אסלאם, רובם מייצגים ברית בין אנשי 
דת הזויים לדור צעיר ומריר, משליטים רצחנות 

חסרת מעצורים ממערב אפריקה עד לב אסיה, 
טובחים באלפי מוסלמים אחרים במגמה לשחזר 

את הסדר הפוליטי, שבדמיונם המעוות כונן 
הנביא במאה השביעית. גם מעמד הנשים סופג 

מכה אנושה. אירופה, אומרים הפסימיסטים, 
היא הבאה בתור ליפול. זאת יבשת של "חנונים" 

תמימים שאינם יודעים מה לעשות מול עורפי 
הראשים של דאע"ש, ואפשר כי בעתיד יתנופף 

דגל האסלאם הפוליטי על בתי הממשל של 
היבשת השוקעת. ובתוך כל התנופה הזאת, יגיע 

דגלם של קנאים אלה ויתנוסס ברמאללה, על 
שפת הכנרת ואולי אפילו ביפו ובלוד. 

    
כמה חשוב לראות את המורכבות 

הפסימיסטים כדרכם, מטעים. התמונה מורכבת 
יותר. יש בה היבטים נוספים שאולי גם הם 

יעצבו את העתיד. מרכיב "המדינה" במזה"ת 
טרם הוכרע. סעודיה, אף שקמה בראשית 
המאה ה-20 כמדינת אסלאם קנאי, עדיין 

נשענת היטב על מערכת בריתות של אליטות 
מקומיות רבות עוצמה, ועל עושר  נפט אדיר. היה 

לסעודיה תפקיד לא קטן בזריעת אי היציבות 
בשלהי המאה הקודמת, אך עתה ניצבת היא 
בראש מחנה החותר לכינון היציבות מחדש. 

יש לסעודים מספיק משאבים לתמוך במשטר 
החדש במצרים בראשות הגנרל עבד אל-פתאח 

א-סיסי. 
מצרים הייתה לאורך 200 השנים האחרונות לב 

ליבו של המרחב המזרח תיכוני, הנהיגה אותו 
ועיצבה את דמותו. סילוקה של ממשלת "האחים 

המוסלמים" והשתלטות הצבא כמקור הסמכות 
וכנציג הלאומיות המצרית החילונית ביולי 2013 

היו נקודות ציון חשובות בתולדות האזור. גם 
כאן לא יקשה על הפסימיסטים להצביע על 
הבעיות. "האחים המוסלמים" ונאמני חזון 

מדינת ההלכה מצד אחד, ושוחרי הפרלמנטריזם 
והחילוניות המודרנית מצד שני, לא יניחו 

למשטר. בצפיפות של קהיר, כל מכונית תופת 
עלולה להיות אסון קולוסאלי. אבל הצבא נחוש 

לשמור על צביונה החילוני אזרחי של מצרים 
ולחבר אותה מחדש לכלכלת המערב. מיזם כמו 

הרחבת תעלת סואץ ממחיש מגמה זאת, וכך 
גם השלמתו המפוקחת של א-סיסי עם הסכר 

שבונים האתיופים על הנילוס הכחול. אתיופיה 
מוכיחה יציבות מאז 1991 ומסייעת לבלימת 

קנאי האסלאם בסומאליה הפועלים כשלוחה 
של אל-קאעידה. ציר מצרי-אתיופי-סעודי אמור 

להבטיח יציבות בזירת ים סוף. 
גם ירדן איננה ממהרת לממש נבואות חורבן 

ישנות. הבית ההאשמי ממשיך להיאבק בהצלחה 
על שרידותו, תוך הישענות על מוקדי כוח 

אמינים ועל האוריינטאציה הפרו-מערבית. 



אדם אוחז בגיליון של העיתון הצרפתי "שארלי 
הבדו" שיצא לאחר הטבח במערכת. מי שחושב 

שצרפת תוותר על תרבותה החילונית צפוי 
להפתעות. גם הזויי האסלאם הקנאי יופתעו



45 גיליון 71 | שבט תשע״ה

לזכרם

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

יהודה בן-צור  
נולד ב-16.12.34, ב' בטבת 

תרצ"ה.
נפטר ב-6.8.14, י' באלול 

תשע"ד.

יהודה בן-צור, בנם של רוזה 
וסלמן מנצור, נולד בבגדד 

שבעיראק, שם היה חבר בתנועת 
נוער שנקראה "התנועה". שם 

למד בהיחבא להשתמש בנשק 
וסייע להעביר הודעות סמויות 

לשליחים שהגיעו מהארץ לבגדד. 
עלה לארץ בגפו.

בשנת 1954 התגייס לצה"ל. עם 
שחרורו עבד ולמד ראיית חשבון 

ומדעי המדינה. בשנת 1957, 
גויס בן-צור ל"מוסד". לאחר 

שלוש שנים ממועד גיוסו נשלח 
לאנקרה שבטורקיה.

בשנת 1964 נשלח עם משפחתו  
לנהל את המשרד בפריז, בצרפת. 

משנת 1966 עבד כקצין איסוף 
בצרפת ובבלגיה. 

בשנת 1970 חזר לארץ וניהל 
את אגף הארכיון של "המוסד". 
במקביל סייע בן-צור בהעלאת 

יהודים מסוריה, שברחו דרך 
לבנון, יחד עם חיל הים ובעזרת 

סטי"לים. הוא אישית דאג 
למחסורם ולכלכלתם, קנה להם 

מלבושים ועזר להתאקלמותם עד 
שפוזרו לקיבוצים שונים בארץ.

ב-1986 סיים את שרותו במוסד 
ויצא לפנסיה מוקדמת.

כגמלאי, עבר לעבוד כמבקר 
חשבונות ראשי בחברה פרטית. 
במשך כמה שנים התנדב לנהל 

חשבונות של מרכז מורשת 
המודיעין. 

יהודה היה אדם חזק, מאמין, 
ישר והגון, מכבד, ערכי, עקשן 
בדעותיו, ציוני ואזרח למופת.

יהי זיכרו ברוך.

ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו, ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד )ירמיהו(

סא“ל אורי ליבנה
נולד בכג אב תש“א, 16 

באוגוסט 1941
נפטר בכב ניסן תשע“ד, 22 

באפריל 2014

בן הזקונים של שמואל וחיה 
ליבוב, אורי נולד וגדל בתל 

אביב. התגייס לצנחנים, לגדוד 
890, בשנת 1959 והשתחרר 

כסגן ב-1964. הוא נסע 
לארצות הברית והשלים תואר 
ראשון בהנדסת אלקטרוניקה 

באוניברסיטת נורת’ריג’ 
שבקליפורניה. כשפרצה מלחמת 

ששת הימים, אורי מיהר וחזר 
לארץ ולחם בחזית רמת הגולן 

עם הצנחנים. לאחר סיום לימודיו 
יצר קשר מחודש עם אהובת 
נעוריו, נריה קרשבסקי, הם 

התחתנו בשנת 1969. כשפרצה 
מלחמת יום הכיפורים אורי 

שירת בתפקיד פיקודי כקצין 
בחיל המודיעין. אורי דרש 

לצאת לחזית ולהצטרף לכוחות 
הצנחנים בתעלת סואץ, בניגוד 

להמלצת מפקדיו שרצו שיישאר 
בתפקידו המודיעיני. בשנת 1976 

נסע אורי עם משפחתו ללימודי 
תואר שני בארה“ב. בשובו 

לישראל כמהנדס אלקטרוניקה, 
עלה שוב על מדים והיה ממקימי 

היחידה הטכנולוגית של החיל 
וראשון מפתחי המזל“ט. אפילו 
את הסמל של היחידה צייר יחד 

עם חבר. בנוסף, עסק בפיתוח 
אמצעים מיוחדים לתצפית 

והאזנה, אשר שימשו כאוזניים 
והעיניים של המדינה. בהמשך 

עסק אורי בקנייה של טכנולוגית 
חוד החנית לצבא והרבה לנסוע 

לשם כך לארה“ב. בתפקידו 
האחרון הוא פיקד על אגף 

האלקטרו-אופטיקה ביחידה 
הטכנולוגית של החיל. מרבית 
הפרויקטים בהם עסק ואותם 

פיתח לא הותרו לפרסום עד 
היום. בהמשך זכה בפרס ראש 

אמ“ן לחשיבה יצירתית. פקודיו 
זוכרים אותו עד היום כמנהיג 

בעל חזון, כאיש כריזמטי שתמיד 
נכון להקשיב ולתמוך. בשנת 

1982, עם פרוץ מלחמת שלום 
הגליל, שוב התעקש אורי לשרת 

בחזית אף שמפקדיו רצו שיישאר 
בעורף, הוא הסתובב בלבנון 

בג’יפ ודאג אישית, שמערכות 
קריטיות יתפקדו ויעמדו בעומס. 

כזה היה, תמיד ראשון לשרת, 
לתרום, להוביל. לאחר מלחמת 

שלום הגליל אורי השתחרר 
בדרגת סגן אלוף מצה“ל. 

בהמשך עסק בהוראה במכללות 
שונות במרכז ובאוניברסיטת 

בר אילן, וכן היה ראש מחלקת 
אלקטרוניקה ברשת התיכונים 
הטכנולוגית אמי“ת. תלמידיו, 
להם נהג לקרוא בשם משפחה 
בלבד, העריצו אותו. הוא כתב 

מספר ספרי לימוד אלקטרוניקה 
שהיוו נדבך חשוב בלימודי 

המקצוע במרבית בתי הספר 
והאוניברסיטאות בארץ. בשנת 

2011 אובחן אורי כחולה במחלת 
סרטן סופנית. באפריל 2014, 

ערב חג שני של פסח, לאחר 
מאבק ממושך, נפטר אורי והוא 
בן 72. הוא הותיר אחריו אשה, 

שלושה ילדים, שלושה נכדים 
ושני אחים.   

ת.נ.צ.ב.ה  

זו הועילה לו מאז הקמת אמירות עבר הירדן 
בשנת 1921. ובאשר לאלה החרדים לגורלה 

של אירופה המערבית-נוצרית אל מול אתגרם 
של פרחחי המסגדים בשכונות השוליים - להם 
חשוב להזכיר, כי תושבי יבשת זאת כבר הוכיחו 

עשרות פעמים כי מעבר לנימוסי שולחן ולשיחות 
סלון על גתה הם יודעים להיות הקשוחים, 

האכזריים, והיעילים ביותר בשמירה על זהותם 
ותרבותם. מי שחושב שצרפת תוותר על תרבותה 
החילונית, שהבריטים ייכנעו לנערים עם מצ'טות, 

ושהגרמנים החביבים ילכו בדרכי מטיפי 
האסלאם - צפוי להפתעות. גם הזויי האסלאם 

הקנאי יופתעו. 
התמורות הכלליות בעולם – לא כולן – צריכות 

לחזק את ידי האופטימיסטים. אם האיראנים 
חושבים שיגנבו מהצד איזו פצצה קטנה תוך כדי 

שקרים לוושינגטון, מוטב להם שיחשבו פעם 
נוספת. כבר עתה מובסת איראן במישור הכלכלי. 

יומרתה ותעתועיה רק סייעו למערב – בעזרת 
טכנולוגיות חדשות ובעזרת סעודיה – להוריד 

את הנפט הערבי-אסלמי מסדר היום האסטרטגי 
של העולם.  לא חומרי גלם מניעים את תמורות 

ימינו, אלא רעיונות, הגייתם, והפיכתם למיזמים. 
אשר על כן ארה"ב, מערב אירופה, המזרח 

הרחוק, וגם – נדגיש – ישראל, להן העתיד. אשר 
לאלה בארצות האסלאם שחולמים להביס את 
המערב באמצעות עריפת ראשים, טנדרים עם 

מקלע סובייטי ישן, או טילי קסאם, אלה ההוזים 
הקמת מדינת שריעה כל-עולמית - דינם להיות 
אפיזודה חולפת. אלה בעולם הערבי והאסלאמי 
שירצו לשרוד במציאות של המשך המאה ה-21, 

יהיו חייבים להתעשת ולהיבנות מחדש כחלק 
מעולם שוחר יציבות, שפע, מדעיות, קדמה.

כמו כן, מנגד, ארה"ב מתאוששת. היא החברה, 
הכלכלה, והתרבות שהוכיחה יותר מכל אחת 
אחרת את יכולתה להשתנות בפני אתגרים, 

ולצאת מנצחת. כיוון שכך, סביר להניח שהיא 
תוביל את האנושות גם בעתיד. ארה"ב נמצאת 

בקדמת כל התפתחות, בחוד החנית של כל 
עוצמה. היא גם יודעת היטב לנקום באויביה, במי 

שמוליכים אותה שולל.   

פסימיזם? אופטימיזם? - מודיעין!
הנה לכם דעה מהצד האופטימי. מה באמת 

יהיה? אני אישית רחוקה מלהיות אופטמיסטית. 
כבת להורים ניצולי שואה אני נוטה לראות 

שחורות, ודאי וודאי כשאני משקיפה על 
התנהלות שכנינו ועומק משבריהם. אבל מכל 

מלמדיי למדתי, כי מודיעין חייב לראות, להבין, 
ולהציג את מורכבות התמונה. לדעת גם לקחת 

סיכונים ולהציג באומץ את מגוון ההיבטים. 
   .לעולם לא לכסת"ח

מהשרות  ותמונות  כתוב  חומר  נמצא  נפטרים  של  בבתיהם 

הצבאי של איש "צוות" שנפטר. חומר זה יכול להיות בעל ערך 

המקום  הוא  צה"ל  ארכיון  צה"ל.  מורשת  ולתועלת  היסטורי 

של  זכרו  יובטח  כך  אלה.  חומרים  אליו  להעביר  המתאים 

מוזמנים  המשפחה  בני  לרבים.  יועיל  המידע  ושימור  האיש 

להתקשר לאילנית בארכיון צה"ל , טל' 050-6291287

Ilanit _Yehuda@mod.gov.il   דוא"ל
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דוניס )עלי אחמד אסבר(, שנולד במחוז א
לטקיה שבצפון סוריה בשנת 1930, הוא 

המשורר הבולט ביותר בעולם הערבי 
כיום. הוא מתייחס בביקורתיות למנטליות של 
הערבים ושל מנהיגיהם, במיוחד נוכח הסערה 

המדינית הפוקדת את העולם הערבי עם הופעת 
ארגון “המדינה האסלאמית“, דאע“ש בפי כל. 

הוא מבכה את המציאות העגומה שבה שרויים 
הערבים, ומצר על שאינם מתאמצים למצוא 

פתרון למצוקותיהם. הדברים הבאים התפרסמו 
במדורו “מדאראת“, בעיתון אל-חיאת הלונדוני 

:)2.10.2014(
***

דברי הערבים כולם נכונים, מעשיהם כולם 
תקינים.

כולם חכמים - גברים ונשים, זקנים וצעירים, 
עוללים ועוברים ברחמי אמם.

כולם מנהיגים - לא רק במישור הלאומי, אלא גם 

במישור העולמי.
כולם מצטיינים - במדע, באומנות, בפילוסופיה, 

בתעשייה, בחלל ובסלילת דרכים לעתיד.
כולם גיבורים - לוחמים או שוחרי שלום.

כולם דוברים בשם הצדק ומגנים על האמת.
כולם מושלמים.

מאסתי בשלמות הזאת. צר לי שאין )הערבים( 
רואים חיסרון או חולשה במקום, בפינה,  

בפעולה או במחשבה.
צר לי כאשר אני שומע את האומר: לא יודע, 

קצרה ידי או: טעיתי. 
דואב אני על  הטעות.

מבקש מכם, הוי המושלמים, לבל תחלשו ,לבל 
תטעו!

***
האם נכון שלכל תקופה אמונותיה המיוחדות, 

כפי שאומרים מדעני המערב ?

מדענים ערבים סבורים כי מצב זה ייתכן אצל כל 
האומות, פרט לאומה הערבית.

לאומה הערבית אמונות מיוחדות שמשנות את 
התקופה ומשנות את כל התקופות.

היכן המדענים שנוכל להציג לפניהם את הבעיה, 
כדי שיסייעו בגילוי הסוד יוצא הדופן הזה?

***
חיי האדם, ארוכים ככל שיהיו, אינם מספיקים 

כדי לדעת באמת חלק קטן ופשוט מסוד הקיום.
מאין, אם כן, לאדם האומץ לומר כי בראשו 

נמצאים המפתחות להכרת היקום כולו, 
מראשיתו עד לסופו?

***
לעתים רחוקות אנו מוצאים אצל בני האדם שכל 

דומה לשכל היתוש.
אך אני מצאתי אצל חלק מבני האדם שכל דומה.

***
האיש נושא סכין ומשוטט בחיפוש אחר צוואר 

נחשק.
תוך כדי השוטטות שאל את עצמו:

מה התועלת בסכין אם איננה חותכת ראש?
***

לכישלון דרגות ורמות.
נפילת אדם כמטאור, או נפילת עץ פורח היא 

דבר,
אך נפילת זבוב על שולחן היא דבר אחר.

***
הדמיון חובק את המציאות ומרחיב את 

גבולותיה.
אך במציאות קיימת דאגה יחידה:

כאשר נבט לדמיון ראש המציאות חתכה אותו.
***

מנגנים את המוסיקה בשטף,
אך קוראים את ספריהם בחרבות.

***
מדוע אלה היודעים לכתוב אמת, עושים 

ממילותיהם שלשלאות ובתי כלא?
***

על פני כדור הארץ חיים בני אדם רבים, אך בעיני 
רבים ממנהיגי המערב והעולם,

הם אינם יותר מבוץ שרוף.
***
למד, אם כן ,להיות ספקן.

האם עלי להכיר בטעותי בדרישתי מהערבים 
שיצטנעו ויכירו שהם טועים?

***
הזמן הערבי איננו חולף עם מחוגי השעון,

כי אם הוא נמס בדמעות הילדים.
***

ציירתי על האופק פרצוף לילדותי, אך חיש מהר 
הוא נמס בדיו השמש.

***
                             .האלף בית הערבי מצמיח דם

האלף בית הערבי 
מצמיח דם

המשורר יליד סוריה אדוניס נחשב לבולט במשוררי העולם הערבי היום. 
גם מעיניו לא חמק ארגון דאע“ש והמציאות העגומה של העולם הערבי. 
בכתביו הוא תוהה: “מדוע אלה היודעים לכתוב אמת, עושים ממילותיהם 

שלשלאות ובתי כלא?“
צבי גבאי | מחבר ספר השירה "האימפריאליזם היפה"; לשעבר שגריר ישראל

אדוניס.
מצר על שהערבים אינם 
מתאמצים למצוא פתרון 
למצוקותיהם
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פתרון החידה מגיליון 70: האיש שהיה הוא: אברהם אלזון
נולד בישראל בשנת 1927. בשנת 1946 התגייס 

לפלמ"ח, לחטיבת הראל בגדוד השישי בירושלים, 
ושם נלחם במלחמת העצמאות כקצין החבלה של 

הגדוד.
ב-1953, לאחר שסיים קורס מג"דים, עבר לחיל 
המודיעין ליחידה 131, בה היה אחראי על פיתוח 

אמל"ח.
ב-1955 סיים את בית הספר הגבוה למודיעין 

ושירת כמושל צבאי של גוש חלב-עכו. אחרי שסיים 
את ביה"ס לפיקוד ומטה ותפקיד קצין אג"מ 

חטיבתי, התמנה למפקד גוש מגן בפיקוד הדרום.
את הקריירה המפוארת שלו בחיל המודיעין החל 
ב-1964, כראש ענף ביטחון שדה, תפקיד שמילא 

עד 1968.
בשנים 1970-1968 שירת במחלקת ביטחון 

והסברה, ובשנים 1976-1970 שירת כראש מחלקת 

ביטחון שדה.
נוסף לעיסוק באבחון כוח אדם, אבטחת מידע 

מודיעין אויב ופיקוח על ביטחון קשר, תיזכר 
תפארתו דווקא בתחום פיתוח תחום ההונאה 

ומבצעי ההונאה.
לאחר שחרורו מצה"ל ב-1978 שימש כ-15 שנה 

כמשקם השכונות, עד פרישתו בשנת 1993.
נפטר בפברואר 2011, השאיר רעיה - שרה, שלוש 

בנות - סמדר, עדינה ואיריס, ו-6 נכדים.
אלוף שלמה גזית, שכיהן כראש אמ"ן בתקופת 
שירותו של אלזון כראש מחלקת ביטחון שדה, 
אמר בדברי ההספד לאברהם כי הוא סמך על 

הדיסקרטיות שלו ועל נאמנותו המוחלטת.
אלזון ייזכר בקרב מכריו ומוקיריו הרבים כ"מר 

ביטחון שדה".

dyogenes@netvision.net.il |  יואב דייגי

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם: אברהם ברזילי
פתרונות יש לשלוח למל"ם, דוא"ל mlm@intelligence.org.il פקס: 03-5497731

נולד בפולין בשנת 1923 ושנתיים לאחר מכן עלה 
לארץ עם הוריו לירושלים.

לאחר מספר שנים עברה משפחתו לתל אביב, שם 
סיים את לימודיו התיכוניים בגימנסיה הרצליה. היה 

פעיל בתנועת הצופים.
 ב-1945 התגייס לבריגדה, נשלח לאיטליה ולאחר 

סיום המלחמה שירת עוד שנה באירופה. בשנת 1946 
שב לישראל, התגייס ל"הגנה" ושירת ברובע היהודי 

בעיר העתיקה בירושלים.
ב-1948 התגייס לצה"ל והיה חניך בקורס הקמנ"ים 

הראשון בדורה, ליד נתניה.
ב-1950 הוא עמד בראש הדסק הלבנוני.

מאמצע שנות ה-50 שירת בועדת שביתת הנשק 
ישראל-סוריה ובמסגרת זו פיקח על הבאת גופתו של 

אורי אילן, שהתאבד בכלא הסורי.

לאחר מכן חזר למחקר המודיעיני בראש הדסק 
הסורי-לבנוני, ואחר כך עמד בראש הענף הכלכלי.

לאחר שליחות של שנתיים באפריקה מטעם המוסד, 
חזר לאמ"ן מחקר כראש ענף מחקרי בכיר, תפקיד 

שמילא עד סוף 1965.
ב-1966 פרש מצה"ל ועבר למוסד, מטעמו הוא 

נשלח לאסיה. לאחר מכן שירת כנציג המוסד 
בארה"ב.

לאחר מלחמת יום הכיפורים גוייס על ידי האלוף 
גזית לצה"ל ושירת כ-3 שנים כראש מחלקה חדשה 

בדרגת אלוף משנה.
בשנת 1977 פרש סופית מצה"ל. לאחר פרישתו 

השלים לימודיו במדעי המזרח ועסק בכתיבת 
מחקרים.

נפטר ב-2014.

מי היה האיש שהיה?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????כתב חידה?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

הערכת המודיעין לשנת  2015 כפי שהוצגה במל״מ על ידי ראש 
חטיבת המחקר באמ״ן תא״ל איתי ברון

בימת מודיעין:  מפגש מספר 4 בנושא המזרח התיכון החדש 
וההשלכות על ישראל

פרשיה מודיעינית בסוגיית חטיפת מצטפא דיראני

תוכלו לקרוא עלבגיליון 30 של
הכורדים והמרחב המזרח תיכוני המתפרק בסדנה שקיים המכון לחקר 

מודיעין ומדיניות

הפעילות באתר ההנצחה המרכז למורשת המודיעין, המשפחות 
השכולות, קרנות ההנצחה והעמותות השונות
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shimon_avivi@hotmail.com   | שמעון אביבי
מאוזן:

1.   מפקד מודיעין-שדה של צבא אלנבי, שנודע במעשה הונאה נגד התורכים – 'פרשיית התרמיל האבוד'.
8.   כלי טייס בלתי מאויש לתצפית מן האוויר, שמכונה 'כוכב'.

9.   ספינת המעפילים הראשונה שהפליגה מאירופה לא"י ב-1934 במסגרת מפעל ההעפלה הציוני.
11. איש צוות בסוללת מרגמות.

12. שובל, שוליים.
14. הנחל שמשמש גבול גיאוגרפי בין מואב לאדום.

15. מילת סיום חגיגית במזמורי תהילים.
16. ציפור מיתולוגית אדירה המוזכרת בסיפורי אלף לילה ולילה.

17, כינויו של זאב חבר, שהיה חבר בארגון הטרור 'המחתרת היהודית' שנחשף בידי שב"כ.
19. שם ספרו של פרופ' אורי בר-יוסף על בכיר סוכני המוסד במצרים.

21. עיר שנכבשה ב-1486 לפנה"ס בידי תחותמס השלישי, שהצליח להפתיע את יריביו כשבחר להגיע 
אליה דרך מעבר ערונה הצר )ראו מבטמל"ם 70(.

24. גו.
26. גדול בתורה.

27, טייס קרב, הגיע לדרגת תא"ל, נחשב לאחד מבכירי הטייסים והמפקדים בחיל האוויר )ש"פ(.
28. זמרת ישראלית שזכתה להצלחה ב-1978 עם השיר 'בלב אחד', ששולב בו הביטוי בערבית 'סלאם 

עליכום'.
29. מערכת נגד טילים בליסטיים שפותחה בישראל.

30. מפקד מחלקה )ר"ת(.
31. ראש להק מודיעין בחיל האוויר שמונה לתפקיד ראש אגף כוח-אדם )ש"פ(.

33. בסיס היציאה של המרגלים אותם שלח יהושע ליריחו )יהושע ב(.
36. האזור בו התחיל  מרד א-ַסַפאח, מייסד בית עבאס, נגד שליטת בית אומיה.

38. כלל הגורמים המסייעים ליחידת טרור להוציא לפועל את תוכניותיה.
39. מקום מוגבה )משמאל לימין(.

41. מחבר הספר 'ארנב אדום' )ש"פ(.
43. שמו מצור )משמאל לימין(.
44. סמל לדבר טמא או מאוס.
46. התנענע בתנועות קפצניות.

47. גוף מטה בחטיבת המחקר באמ"ן האמון על אזור גיאוגרפי או נושאי.
49. איש צבא בעל סמכות לתת הוראות לכפופים לו ונושא באחריות לתוצאותיהן.

50. ראש יחידה מבצעית של המוסד שנפטר השנה )שם מלא(.

מאונך:
1. משה שלח אותם "לתור את ארץ כנען" )במדבר י"ג(. 

2. יחידה של 24 שעות רצופות.
3. דגל.

4. מנכ"ל המל"ם.
5. מילת ברירה.

6. מחברי הוועד המנהל של המל"ם.
7. סוכנת בריטית של הק.ג.ב. שהעבירה לסובייטים במשך שנים סודות אטום בריטיים. כונתה 'הסבתא 

המרגלת'.
8. חורבן.

10. חריץ צר ועמוק.
12. איש המחלקה הערבית של הפלמ"ח שהדריך את המסתערבים בהליכות בני ערב )ראו מבטמל"ם 

.)57
13. מראשי אמ"ן )ש"פ(.

17, עובד המוסד, חברו הטוב של אריק שרון, נהרג במלחמת יום הכיפורים בהפגזה מצרית על חצר 
הצליחה ליד תעלת סואץ )שם מלא(.

18. גוף ייצוגי של מדינה בחו"ל אליו מאומן לעתים איש ביון הפועל בכיסוי.
19. מאושיות תורת הביטחון הלאומי של ישראל.

20. מידת נוזלים קדומה.
22. האי עליו היה מעונו של ח'נום, אל האשדות המצרי.

23. נשיא הפדרציה הציונית באנגליה שקרא ב-1919 להקים גוף מודיעיני יהודי-ציוני.
25. מפקד סיירת מטכ"ל שהיה רמטכ"ל, שר ביטחון וראש ממשלה.

30. מח"ט הצנחנים, הגיע לדרגת אלוף וכיהן כמתאם הפעולות בשטחים.
32. כלי מאור.

34. הם קבלו מידע מאיש שיצא מבית-אל באשר  למקומו של מבוא העיר )שופטים א(.
35. דרך של תקשורת חשאית ללא קשר ישיר בין הצדדים, באמצעות הטמנת חפץ בנקודה שנקבעה, 

וריקונה תוך בידול בין הצדדים.
36. הוציא אנשים או נכסים שפעילותם נחשפה ו/או שהם נתונים בסכנה, אל מחוץ לאזור המסוכן.

37. יהודי, בכיר בנ. ק. ו. ד., היה אחראי על יחידות החיסול של מתנגדי המשטר הסובייטי במערב אירופה.
39. על שמו נקרא שדה תעופה בארץ.

40. ישראלי שהוצא להורג בעיראק ב-1952 באשמת ריגול ובטענה  כי היה מעורב בפיגועים נגד יהודי 
בגדאד במטרה לעודדם לעלות לישראל.

41. ראש רשת הריגול הסובייטית 'התזמורת האדומה'.
42. מספר המשמש קנה מידה לקביעת השינויים החלים בתופעה מסוימת במשך זמן מוגדר.

45. חברה בוועד המנהל של המל"ם )ש"פ(.
48. תן מכה.

49. פרופ' ישראלי שחקר את מחלת המלריה בא"י.
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הערה: כל השמות הם שמות משפחה, אלא אם כן צוין אחרת.

mlm@intelligence.org.il :פתרונות יש לשלוח למל"ם
או לפקס: 03-5497731  בין הפותרים נכונה יוגרל ספר

הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם: ניבה ירון
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