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 48שנה למלחמת
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גילוי חדש :תיאום בין
המלך חוסיין לארה"ב

שיחה שיירט צה"ל בין מלך ירדן חוסיין למנהיג
מצרים גמאל עבד אל-נאצר במלחמת ששת
הימים היתה למיתוס .אלא שההישג היה בחשיפת
תרגיל שיזמו ארה"ב וירדן נגד מצרים

 || 44להתחיל מחדש | לסייעני כוחות הביטחון שנאלצו לבנות מאפס את חייהם במדינת  
   ישראל יש רשת הצלה
   
 || 20יצחק שמיר עוזב את המוסד | כך גייס יצחק שמיר כמה מחבריו
    הוותיקים למחתרת לטובת הקמת חוליה מבצעית מעבר לים
 || 26רואים רחוק רואים שקוף | הלקחים שהופקו בימי משה רבנו אבל התפספסו בימינו
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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

אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין  /המרכז למורשת המודיעין
ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731
דואר אלקטרוני mlm@intelligence.org.il :
אתר אינטרנט www.intelligence.org.il :

מערכת "מבט מל"ם"
העורך הראשי :רון כתרי
העורך :אפי מלצר
סגנית העורך :מיטל שטדלר
עורכי המשנה :שמעון אביבי ,יוכי ארליך ,יוכי וינטרויב ,רפי קיטרון
העורך הגרפי והמבצע :זאב אלדר www.zeeveldar.co.il
חברי המערכת :א' אבנר ,יוסף ארגמן ,אמנון בירן ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן בינט ,יואב
דייגי ,גדעון מיטשניק ,בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,אהוד רמות ,סטלה שדות ,נעם שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

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

הנהלת העמותה

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

חברי הוועד המנהל של המל"ם:

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

ראשי ועדות המל"ם

שמעון אביבי  -קרנות ההנצחה
לאה בר וסטלה שדות  -נציגות המשפחות השכולות להנהלה המצומצמת
זלמן (ז'מקה) גנדלר  -פעילות חברים
יהושע (שוקי) די גופר  -כספים
אמנון סופרין  -מורשת ותכנים
אריה (לייבו) ליבנה  -הנצחה
אשר דקל  -ביקורת
יובל חלמיש  -פעילות וגיוס חברים
יהודה פרידמן  -מכרזים
עמרם אהרוני  -השקעות

בעלי תפקידים

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

המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל מאז ערב הקמת
המדינה ועד היום ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד“ ,נתיב" והשב"כ בחזית העשייה הביטחונית
וחירפו נפשם; לוחמים עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות עוינות ואחדים מהם
טרם הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת
המודיעין להקים מרכז הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין
 המל"ם.מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי,
שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת
ישראל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר פועל להנחיל תרחישים של
מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים
מפגשים ודיונים בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי
מודיעין.
המל"ם פועל כעמותה רשומה ,ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,שפועלים
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל ,ההנצחה ,המימון ,התכנים,
הביקורת ,הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.
Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center - I.I.C.C
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דבר המנכ"ל | תא"ל (מיל') דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,
במוקד העיסוק האסטרטגי מודיעיני בעולם עומד ההסכם בין המעצמות
לאיראן בנושא הגרעין .לא ברור אם ייחתם הסכם במועד שנקבע או ששוב
זה יידחה .מכל מקום ,ברור שהעניין מותיר את קהילת המודיעין דרוכה.
במזרח התיכון ממשיכה לשרור חוסר יציבות ,במיוחד בסוריה ובעיראק.
הסכסוך בסוריה שנוגע לעדה הדרוזית זולג גם למקומותינו ,ונדרש משנה
זהירות שיאפשר להעניק סיוע הומניטרי לעדה הדרוזית מחד ,ולא להישאב
לתוך הקרבות בסוריה מאידך.
ביוני  ,1979עם תום טקס ההתייחדות השנתי של חיל המודיעין שהתקיים
בבה"ד  ,15פנו שני נציגים של המשפחות השכולות – משה סופר ז"ל
ויבדל"א יוסף מרזוק  -לראש אמ"ן .בקשתם הייתה להקים אתר הנצחה
לחללי החיל .ראש אמ"ן דאז ,האלוף יהושע שגיא ,סבר כי טוב יהיה להקים
אתר הנצחה לכלל קהיליית המודיעין .ביוני  1985נחנך האתר המשותף,
שבהמשך קיבל מעמד של אתר הנצחה ממלכתי .אנו מציינים עתה  30שנה
להקמתו .לציון מועד מיוחד זה ,נקיים כנס מודיעין בין-לאומי ראשון מסוגו
בסוף החודש ,בשיתוף עם מספר גופים .גם כנס החברים השנתי בספטמבר
יעמוד בסימן  30שנה למל"מ.
ב 5-ביוני מלאו  48שנה לפרוץ מלחמת ששת הימים .בעקבותיה נקבע יום
חיל המודיעין לתאריך זה ,ובסמוך לו מתקיים כל שנה טקס ההתייחדות
השנתי עם חללי הקהילה .ב 2-ביוני נערך באתר טקס ההתייחדות השנתי
עם חללי הקהילה בנוכחות שר הביטחון ,הרמטכ"ל ,ראשי קהילת המודיעין,
בני המשפחות השכולות ועוד רבים מהפעילים בקהילת המודיעין וגימלאיה.
הטקס היה מרגש ומכובד כתמיד.
עם סיום שנת הלימודים אני רוצה לציין שוב את צוות המתנדבים המטפל
בביקורים של בתי הספר מהפריפריה .מספר התלמידים המבקרים השנה
זינק במידה ניכרת ,כמו גם המבקרים האחרים .יישר כוח!
במסגרת היציאה החוצה לקהלים חדשים קיימנו שני אירועים :האחד
לציון  60שנה להעלאתם לגרדום של נדוני קהיר באוניברסיטת בר אילן,
בשיתוף עם מרכז דהאן; השני  -ציון  50שנה להעלאתו לגרדום של אלי כהן
ז"ל בדמשק .אירוע זה נערך במכללת הגליל המערבי ב 13-במאי בנוכחות
חברים מהעמותה ,מהמכללה ,נציגי המשפחה ואורחים נוספים.
האירועים במסגרת הפעילות השוטפת של "מועדון חבצלת" ו"בימת
מודיעין" נמשכים ,וכן פרסומים וסדנאות של המכון לחקר המודיעין
ומדיניות ומרכז המידע ע"ש מאיר עמית למודיעין וטרור.
אנו ממשיכים לעסוק בשיפור חזות האתר ובשדרוג והרחבת התשתיות.
במסגרת זו יועמד פסל של סמל המל"מ בכניסה לאתר ,שייחנך במסגרת
כנס החברים.
לקראת היציאה לחופשות הקיץ אני מאחל לכולם חופשה נעימה והמשך
פעילות פורייה.
				

דוד צור

כתבות | 
|40
|88
|12
|17
|18
|20
|26
|39
|40

להתחיל מחדש | אריאל רוניס
כלא סיווה :הפשיטה שלא היתה | דקל דליצקי אליהו
תכנית חבצלות :תעביר את זה הלאה | נ'
כך ביימו כמה מטוסים פלישה של צה"ל לסיני | יהושע (שיקי) שני
המורה הטוב ביותר לנבכי רומניה | באדיבות אתר השב"כ
יצחק שמיר עוזב את המוסד | יוסף ארגמן
רואים רחוק רואים שקוף :תצפית אחת ושלוש מסקנות חשובות | רס"ן קובי
הסמפוניה החמישית בלב כיכר אל תחריר | צבי גבאי
מודיעין ,חתרנות ותככים בסין העתיקה | רפי קיטרון
 48שנה למלחמת

 |16גילוי חדש :תיאום בין המלך חוסיין לארה"ב | אלכסנדר בליי
שיחה שיירט צה"ל בין מלך ירדן חוסיין למנהיג מצרים גמאל עבד אל נאצר במלחמת ששת הימים היתה
למיתוס .אלא שההישג היה בחשיפת תרגיל שיזמו ארה"ב וירדן נגד מצרים

מדורים | 
איש מודיעין
 |68פרידה מדון אברהם | יוסי לנגוצקי
 |30המתנקש המסתורי ממרוקו | גיל קיסרי
בולי מודיעין
 |10בול פגיעה | שמעון אביבי
מה אתה יודע על האסלאם?
 |14האסלאם הסוני :סדר במסדרים | אלברט סודאי
דעה אישית
 |15עדיין לא יצאו מלבנון | ניסים לוי
מלחמת יום הכיפורים
 |24דיביזיה משוריינת בחזית מערך ההגנה  -יש חיה כזאת | דני אשר
לזכרם
 |31מיכה פז
 |31יוסף כלב
 |31ישראל רובין
מודיעיון | עמוס גלבוע
" |32ידיעת זהב" שהוחמצה | עמוס גלבוע
 |34ברבורים שחורים מעמק הנילוס | שאול שי
במה
 |39ציוני דרך | מוטי כץ
מודיעין וספר
 |44הג'יהאד של סאדאת | אורי מילשטיין
 |44אני ואחי נגד בן דודי | נעם טפר
 |45תבל ומלואה | נעם טפר
תגובה
 |46מי יגן על כבודם הרמוס של הקד"צים? | יעקב ברזילי
כתב חידה ותשבץ
 |47מי היה האיש שהיה | יואב דייגי
 |48תשבץ מודיעין  | 72שמעון אביבי

דבר העורך הראשי | תא"ל (מיל') רון כתרי
לקוראינו שלום!
את גיליון  72שלפניכם מלווה טרגדיה מטלטלת :התאבדותו של אריאל
רוניס ,גמלאי השב"כ .מאמרו "להתחיל מחדש" ,העוסק במערך התמיכה
בסייעני כוחות הביטחון פותח את הגיליון .בהמשך מעמיד נועם טפר את
ספרו של רוניס" ,אני ואחי נגד בן דודי" ,תחת משקפי הביקורת" .חבל על
דאבדין" ,במיוחד בנסיבות הקשות בגינן בחר ללכת מעמנו והדיון הציבורי
שהתעורר אודות תופעת ה ,SHAMING-שתופסת מקום נרחב בשיח
הציבורי הפתוח.
אנו עוסקים כאן בקצרה בציון  48שנים לפרוץ מלחמת ששת הימים
ובמלחמת לבנון הראשונה ( 33שנים מעת שפרצה) .בנוסף אנו מביטים
לאחור באמצעות אלי דקל-דליצקי ,שמשתף אותנו בפרשייה עלומה
הקשורה בעקיפין ב"עסק הביש" במצרים של שנות ה.50-
חיל המודיעין מציין עשור להקמתה של תוכנית ההכשרה היוקרתית
והנחשבת "חבצלות" .אנו נותנים לדבר ביטוי מצומצם כאן אך נרחיב
היריעה בגיליון הבא ,המתוכנן לציין  30שנה לייסוד המל"מ ,ביתנו.
במדורו "מודיעיון" משתף אותנו עמוס גלבוע בהתרחשות מרתקת בסוריה,
סמוך מאד לפרוץ מלחמת יום הכיפורים ,שהיוותה מרכיב בכשל ההתרעה
מפני מלחמה .במדור מתארח גם אל"ם (מיל') ד"ר שאול שי מן המרכז
הבינתחומי ,שמציג בפנינו סוגיה מרתקת בתחום ההתרעה מפני תפניות
ומלחמה ,הקשורה באתגר "לצפות את הבלתי צפוי" ,במיוחד במציאות
הכאוטית של המזרח התיכון.
רס"ן קובי מנסה לקשור בין הגעתו של משה רבנו (רק) עד הר נבו לבין
היבטים של חשיבות איסוף המודיעין ,שלגישתו נשכחו במלחמת יום
הכיפורים ולפני אסון התאומים בניו יורק .ד"ר רפי קיטרון לוקח אותנו
הרחק בזמן ובמרחב אל סין העתיקה ,ללימוד נפתולי המודיעין שם.
בימת "איש מודיעין" מיוחדת הפעם לשניים :צדוק אופיר ,לוחם "המוסד",
ואברהם ארנן ,הנחשב למייסדה המהולל של סיירת מטכ"ל.
אמליץ בפניכם לעיין בשתי תגובות בגיליון זה :האחת כואבת ,לדברים
שאמר בעדותו בפני ועדת אגרנט מפקד יחידה  8200בעת מלחמת יום
הכיפורים ,אל"ם (אז) יואל בן-פורת ,שפגעו ברבים .השנייה מציגה את
תחושותיו של מי שחווה את "לבנון" ,בעקבות הסדנה של המכון לחקר
מודיעין ומדיניות שקיימנו במל"מ לא מכבר.
אני מבקש להוקיר את מי שכותב לכתב העת שלנו ,להביע תודתי לחבריי
למערכת ולצוות ההוצאה לאור ולשוב ולהפציר בכם ,קוראינו :שתפו אותנו
באירועים משירותכם במודיעין ,באנשים שפגשתם "על הדרך" ,ברעיונות
ובהגיגים מקצועיים .זו הבמה שלכם – בשבילכם.
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להתחיל מחדש

לסייעני כוחות הביטחון שנאלצו לבנות מאפס את חייהם במדינת ישראל
יש רשת הצלה שמעניקה כלים לעמוד על רגליים איתנות בדרך לחיים
נורמליים
אריאל רוניס | מנהל לשעבר במגזר הערבי בשב"כ

ח

שכה וגשם זלעפות עוטפים את הכפר.
ילדי הבית זה מכבר נמים את שנתם .אבי
המשפחה נכנס לחדרם בצעדים מהירים,
דוחף בידיהם וביד אשתו ההמומה ,עמה סיים
לשוחח אך לפני מספר דקות ,מספר שקיות עם
בגדים ,תמונות ואת אלבום התמונות המשפחתי,
שלבו לא נתן לו להשאיר מאחור .דוממים והלומי
שינה הם נשמעים לאב המדרבן אותם להיכנס
לרכב המשפחתי ומסיעם ליעד לא ידוע .למחרת
בבוקר ,תחת יקיצה למראות הכפר המוכרים
להם מאז ינקותם ,הם מתעוררים במקום לא
מוכר ,ליד אנשים המדברים שפה לא מובנת.
מבלי שהם יודעים זאת ,זהו היום הראשון בפרק
חדש לגמרי בחייהם .ללא הכפר שהכירו ,ללא

מאז קום המדינה סייעני זרועות
הביטחון השונים שנחשפו קיבלו
סיוע .עם החתימה על הסכמי אוסלו
והצפי כי ישראל תיסוג משטחי
יהודה ,שומרון ורצועת עזה  -ברור
היה כי היא לא תוכל יותר לגונן על
סייעניה במקומות אלה .עלה צורך
דחוף להוציאם משם ולהביאם
לישראל

סבא וסבתא ,ללא המשפחה והחמולה המוכרים.
עולם חדש לגמרי.
ייתכן שבעתיד הקרוב או הרחוק יזדמן להם
לשוב ולבקר בכפר הולדתם ,אולם בביקור זה הם
יהיו במעמד אחר לגמרי מזה שהורגלו אליו כל
ימי חייהם הקצרים .מעתה ולמשך כל ימיהם ,הם
ילדי המרגל ,הבוגד.
הסצנה הזו אינה לקוחה מתסריט הוליוודי .זהו
סיפורם של מספר לא קטן של ילדים בשכם,
רמאללה ,עזה ,חן יונס וערים נוספות בגדה,
ברצועה ובדרום הלבנון .ילדים שאבי המשפחה
קשר את גורלו עם גורלה של מדינת ישראל .יום
אחד ,ללא שום רמז מוקדם ובלא שיידעו על מה
ולמה ,משתנה עולמם מקצה לקצה .מבחינת
אבי המשפחה החלק המודיעיני אולי תם ,אולם
ההתמודדות עם הקשיים רק בתחילתה.
קשייה של משפחה כמו זו שתוארה רבים כל
כך ,שקשה להחליט מאיפה להתחיל לתארם .זה
מתחיל בהכרה הראשונית של האב שהתרחיש
הגרוע מכל לא רק מתממש לנגד עיניו אלא ניצב
במרכז ההתרחשות; עובר דרך ההגעה הראשונית
לישראל ,הצורך לדאוג למצרכים בסיסיים
וראשוניים כמו אוכל ,ביגוד ,חיתולים לתינוקות,
תרופות ,קורת גג לימים הקרובים; זה ממשיך
בצורך של בני המשפחה ללמוד את השפה ,לשלב
את הילדים במסגרות חינוך שונות לגמרי מאלה

צבא דרום לבנון ביחד עם כוחות צה"ל
נעים ברצועת החוף בלבנון
4
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שהכירו ,למצוא למבוגרים תעסוקה ופרנסה.
אלא מתן כלים לסייען ולבני משפחתו לעמוד על יותר .לכל הפחות נרצה שלמשפחה יהיו אותו
עולות גם שאלות רחוקות יותר מבחינת טווח
רגליים איתנות בסיום התהליך ולהמשיך בחיים רכוש ואותם נכסים שנטשה בהגעתה לישראל.
הזמן אך סבוכות לא פחות ,כמו שאלת הזהות
עצמאיים ונורמליים בכוחות עצמם ,ככל ישראלי מובן כי הדבר אינו ריאלי ,ואולם את מקומו של
של הילד המתבגר  -האם הוא ישראלי או
אחר.
המשאב החומרי ,אם חסר ,תמיד ממלא המשאב
פלסטיני? למי נאמנותו? לחבריו שעמם גדל מאז הסיוע ניתן בכל התחומים – הקליטה הראשונית האנושי .הרגש החם ,השיחות הרבות ,ההזדהות,
אביו הביאו לישראל ,או למשפחתו וחמולתו
של הסייען ומשפחתו בארץ ,שיכון המשפחה
התחושה כי המשפחות אינן לבד בהתמודדות
שבבית שנטש? למי יינשא? כיצד יחיה את חייו
בדיור ארעי ,הדאגה לצרכים הבסיסיים
המאוד לא פשוטה הזו ,כל אלה תפקידם מרכזי
הבוגרים?
והראשוניים ,לימוד השפה למבוגרים ולצעירים
לא פחות.
כאחד ,שילוב ילדים במסגרות החינוך ותמיכה
לא אתאר את כלל העשייה כסוגה בשושנים.
בהם בצמצום הפערים ,סיוע בשילוב הילדים
לעתים הציפיות מרקיעות שחקים ואינן ניתנות
כל אחד  -עולם ומלואו
סייען כוחות הביטחון הזה ומשפחתו אינם לבד .במוסדות להשכלה גבוהה ,הכשרה מקצועית,
למימוש .לעתים גם ילד שהושקעו בו לא מעט
סיוע בשילוב בתעסוקה וסיוע ברכישת דיור
משאבים חומריים ורגשיים פונה לכיוון הפלילי,
בהתמודדות עם הקשיים האלה ועם תלאות
רבות נוספות ,הם זוכים לתמיכה .חוברים אליהם הקבע של המשפחה.
אולם בכך אינו שונה מילדי משפחות ישראליות
אותם אנשי זרועות הביטחון ,שמכירים את אותו תחום תמיכה עיקרי ,עליו גאוות המנהלה,
אחרות ,כאלו שנולדו והתחנכו בארץ משחר
הוא החינוך .סכומים לא מבוטלים מושקעים
ילדותם ופנו לכיוונים שליליים.
סייען ולא ינטשו אותו עם חשיפתו ,וגם אנשי
המנהלה הביטחונית לסיוע ,הגוף שתכליתו היא בתוכניות לקידום הילדים בבתי הספר ובשעות
הטיפול והתמיכה בסייעני כוחות הביטחון ובני
שלאחר סיום הלימודים .זאת מתוך הבנה
משפחותיהם הוא אחד הפרויקטים בהם יכולה
תמיכה באותן משפחות.
שחינוך והשכלה הם אבני הדרך עליהם נבנית,
מדינת ישראל להתגאות ולטפוח לעצמה על
מאז קום המדינה סייעני זרועות הביטחון
השונים שנחשפו קיבלו סיוע ,הרי שעם החתימה בין השאר ,ההשתלבות בחברה הישראלית .אין
שכם .אין מדובר רק בשיקול מושכל ,שלפיו
מדובר בעניין פשוט ,על אחת כמה וכמה כשהילד סייענים פוטנציאליים עתידיים יראו את הטיפול
על הסכמי אוסלו והצפי כי ישראל תיסוג
מגיע בגיל העשרה ונושא עמו תכנים חינוכיים
בסייענים שנחשפו וייאותו בעצמם לסייע גם
משטחי יהודה ,שומרון ורצועת עזה  -ברור
שונים בתכלית מאלה המוענקים בבתי הספר
הם למדינת ישראל .מדובר בהרבה מעבר לכך -
בישראל.
בהבנה המוחלטת שמי שסייע למדינת ישראל
תוך כדי הסתכנות והביא להצלת חיי אדם -
לעתים הציפיות מרקיעות שחקים
ישראל לא תשכח אותו ולא תנטוש אותו ,גם
ואינן ניתנות למימוש .לעתים גם לא רק שיקול מושכל
כשלא יוכל יותר להביא תועלת מודיעינית .כשזו
האם המשאבים המושקעים בסייענים ובני
המחשבה וזהו המסר ,בהיקפים שאין להם אח
ילד שהושקעו בו לא מעט משאבים משפחותיהם מספיקים? דומה כי לא משנה
חומריים ורגשיים פונה לכיוון הפלילי ,מה יהיה תקציבה של המנהלה ,לעולם התשובה ורע בכל העולם  -פרויקט זה הוא בהחלט מקור
לגאווה לאומית .
לשאלה זו תיוותר שלילית .הן תמיד נרצה לתת

אולם בכך אינו שונה מילדי משפחות
ישראליות אחרות ,כאלו שנולדו
והתחנכו בארץ משחר ילדותם ופנו
לכיוונים שליליים
היה כי היא לא תוכל יותר לגונן על סייעניה
במקומות אלה .עלה צורך דחוף להוציאם משם
ולהביאם לישראל .בעקבות הבנה זו החליטה
ממשלת ישראל במאי  1994להקים את המנהלה
הביטחונית לסיוע ,מנב"ס כיום .החלטת
ממשלה נוספת הטילה על המנהלה את הטיפול
במשפחות סייעני זרועות הביטחון השונים
שהוצאו לישראל בעקבות נסיגת כוחות צה"ל
מדרום לבנון במאי .2000
תקצר היריעה מלתאר את פועלם של עובדי
המנהלה ,שהרי מדובר בטיפול באנשים שכל
אחד מהם הוא עולם ומלואו .כל אחד וקשייו,
התמודדותו עם סביבתו הקרובה והרחוקה
ותפיסתו את עצמו ,מעשיו והשלכותיהם.
משאבים לא מעטים מושקעים בכל תחומי
הסיוע כשהמטרה אינה תמיכה כספית גרידא,

אריאל רוניס ז"ל

אריאל רוניס התגייס לשירות הביטחון הכללי בשנת ,1992
בהיותו בן .24
שימש במספר תפקידי שטח במגזר הערבי במרחב צפון ובמסגרת
זו אף פעל מול גזרת לבנון.
בשנת  2001קודם למעמד של מנהל בשב"כ ועבר ל"מנהלה
הביטחונית לסיוע" ,שם עסק בשיקומם בישראל של סייעני
כוחות הביטחון .במסגרת עבודתו זו פעל אריאל ללא לאות
לשילובם של הסייענים בחברה הישראלית.
בהמשך דרכו מילא תפקידים ניהוליים מבצעיים נוספים,
ובנובמבר  2010פרש מהשירות לגמלאות.
אריאל הוערך כאיש מקצוע מן המעלה הראשונה ,מחויב
למשימה ,דבק במטרה ,שראה בעבודתו שליחות.
במהלך שירותו היה אחראי למבצעי סיכול בארץ ובלבנון.
בשנת  1999קיבל אריאל את אות העובד המצטיין.
שירות הביטחון הכללי קיבל בתדהמה את הבשורה הקשה על
מותו של אריאל ,והביע צער עמוק על לכתן בטרם עת.
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איש מודיעין

פרידה מדון
אברהם

דברים שנשא אל"מ (דימ') יוסי לנגוצקי ,רמ"ח איסוף לשעבר ,לציון 35
שנה למותו של תא"ל אברהם ארנן

א

תחיל באפילוג ואומר כי תרומתו
של תא"ל אברהם ארנן ,הנה לדעתי
התרומה המשמעותית ביותר שהעלה
איש כלשהו לקהיליית המודיעין הישראלית.
רבים וטובים חידשו ,קידמו ,שיפרו ותרמו
לקהילה ,איש איש בגזרתו ובדרכו .אך הזרע
שנזרע ע"י אברהם לפני כ 60-שנה ,השתיל
שעליו סוכך מפני קטני אמונה וחורשי רע,
שורשיו העמוקים של העץ הענף וסוככו רחב
המוטה  -אלה הפכו עם השנים לסאגה בעלת
מסה קריטית ייחודית בקהיליית המודיעין
הישראלית.
מטבע הלשון השגור "אברהם ארנן – מייסד
סיירת מטכ"ל" ממעיטה ממשקלה האמיתי
של תרומתו ,בכך שהיא חושפת רק את קצה
הקרחון .חזונו ופועלו של אברהם כוללים את
כלל מערך המבצעים המיוחדים ,שהינו מארג
משוכלל של מחקרים ייעודיים ,תכנוני מבצעים
רבי תעוזה ודמיון ,פיתוחים טכנולוגיים המצויים
בחוד תער המדע ,שיישומם בשטח מבוצע על ידי
לוחמי סיירת מטכ"ל ואחרים.
מערך המבצעים המיוחדים (מ"מ) העכשווי הינו
פועל יוצא של חזון שניצת במוחו של אברהם,
שהנהיג ,סחף והגשים את רעיונותיו ותפיסותיו.
אברהם המהפכן ,חוזה ומגשים יחיד סגולה ,ניחן
לא רק בדמיון ויצירתיות פורצי דרך ,אלא גם
בקשיות עורף ,עקשנות ,נחישות ודבקות במטרה
שהיו מצויים מעל ומעבר לכל סקלה מוכרת.
אלמלא כל אלה ,לא היינו מצויים כאן היום,
במציאות המ"מית העכשווית.
תכונותיו אלה של אברהם ,שהינן לדעתי תנאי
הכרחי להשגת יעדים שלא יאומנו ,הקימו עליו
לא אחת מתנגדים ואפילו אויבים ,שלא השלימו
עם דרכו לאחר שלא השכילו לרדת לעומק
גדלות רעיונותיו ומעשיו .נתמזל מזלנו ,שבמהלך
השנים ,עמדו לצדו של אברהם ,פונקציונרים
מרכזיים בצה"ל ובאמ"ן ,שסוככו עליו ואפשרו לו
ליצור את המבואה דרכה הגענו עד הלום.
את אברהם ומשפחתו ,כמו גם את דליה אשתו
ומשפחתה ,הכרתי בהיותי במקורי ירושלמי,
אך היכרותי היום יומית ,הצמודה ממש אליו,
6

לחמוק משליטתו ,העניק לי מרחב מחיה וחופש
פעולה מרבי .מרגע שהשגתי את אמונו וחדרתי
ללבו ,זכיתי לגיבוי ותמיכה מסיבית ביציקתה,
בנייתה וביסוסה של התפיסה החדשה ,שבה
מופעל מערך המ"מ על ידי גוף מטה מיוחד,
שהיה מצוי במחלקת איסוף דאז .בראש זו עמד
אברהם ,שפיקד קודם לכן הן על סיירת מטכ"ל
והן על היחידה הטכנולוגית-מבצעית ,היא יחידה
 432דאז.
אפרופו מחלקת איסוף.

זורע ,שהיה אז מפקד צוות בסיירת מטכ"ל ,שאל את עודד זך ,אחד מבכירי
מהנדסי היחידה הטכנולוגית ,האם לדעתו יהיה מינויו של אברהם "טוב ליהודים".
על זאת ענה לו עודד" :אינני יודע עד כמה זה יהיה טוב ליהודים ,אך אני בטוח
שזה יהיה רע מאד לערבים!!!"
החלה לאחר מלחמת ששת הימים .שימשתי בה
במילואים כמפקד סיירת ,לאחר שקטעתי את
לימודי הדוקטורט בגיאולוגיה והתנדבתי לבצע
את אימוני הסיירות בצה"ל.
היה זה אברהם ששכנע אותי ב ,1968-בהיותו
רמ"ח איסוף ("חטיבת ההפעלה" הנוכחית
באמ"ן) להצטרף אליו ולהקים במסגרת מחלקת

איסוף אלמנט ייחודי ,שלא היה קיים קודם לכן
 המוכר לכם כיום כמחלקת מ"מ.כך זכיתי לחונכותו של אברהם ,אשר חרף היותו
איש ממוקד וצנטרליסטי שאינו נותן לאף פרט
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רק לאחרונה שמעתי מתא"ל (מיל') גיורא זורע,
ששימש כמפקד סיירת מטכ"ל בראשית שנות
ה ,70-את הסיפור הבא .ערב מינויו של אברהם
לרמ"ח איסוף כמחליפו של האלוף אלי זעירא,
שאל זורע ,שהיה אז מפקד צוות בסיירת מטכ"ל,
שאל את עודד זך ,אחד מבכירי מהנדסי היחידה
הטכנולוגית ,האם לדעתו יהיה מינויו של אברהם
"טוב ליהודים" .על זאת ענה לו עודד" :אינני יודע
עד כמה זה יהיה טוב ליהודים ,אך אני בטוח שזה
יהיה רע מאד לערבים!!!".
דרכים רבות לתאר את דרכו של אברהם ,מי
שהכניס אותי ,ואני מצטט ,ל"קודש הקודשים
של אמ"ן" ,להקמת המ"מ ,כמו גם כפה
עליי בהמשך לקבל את הפיקוד על היחידה
הטכנולוגית-מבצעית ,שהובלתי כחמש שנים.
כשאני מנסה לסכם את מורכבות תכונותיו,
שהיו בחלקן ניגודיות ,אני נזכר באירוע פוקח
העיניים הבא :בשנת  1971נסעתי עם אל"מ
מנחם דגלי ז"ל ,מי שהיה באותה עת מפקד
סיירת מטכ"ל ,לבקר את אברהם בבית ההבראה
של צה"ל בנהריה .אברהם החלים מניתוח מוח.
כשהגענו לבית ההבראה מצאנו אותו נרגש.
"חברים ,דדו ביקר אותי לאחרונה והעניק לי
את ספר הספרים! ספר על החיים האמיתיים!
חובה עליכם לקרוא אותו מיד" .היה זה ספרו של
מריו פוזו "הסנדק" ,שהוסרט בהמשך .נרעשים
מדברי אברהם התנפלנו על הספר וכך נחשפנו
למוטיבים האוניברסליים שריגשו כל כך את
אברהם" :הנאמנות כערך עליון בכלל ולמשפחה
ולשבט בפרט"" .מנהיגות ללא פשרות וללא
עוררין"" ,החיים כמשחק שחמט רב מהלכים",
"הסבלנות והעורמה כתנאי להצלחה" ועוד.
כך הענקנו לאברהם ,בהומור ובחיבה את שם
הקוד" :דון אברהם" .עם חלוף השנים אני מצר

גרמה ביחידה לתהליכים טקטוניים ,לשבירת
לקראת מבצע .תעלת סואץ 1971
מוסכמות ולפריצות דרך טכנולוגיות.
משמאל לימין :סמי נחמיאס ,שלמ"ץ,
אברהם ארנן ,אהוד ברק ,יוסי לנגוצקי
אברהם הצטיין בכפירה ובאי קבלת המענה "זה
בלתי אפשרי" .בלהט אמונתו בצדקת דרכו סחף
אחריו את אנשי היחידה הטכנולוגית והוכיח כי
כוחה של האמירה "רק המעז מנצח" אינו רק
בלחימה  -אלא גם בתחומי המדע והטכנולוגיה.
כדרכו טיפח אברהם גם ביחידה הטכנולוגית
חסידים אדוקים ,כשהוא מרעיף עליהם את
הערכתו וזוכה לחיבה וכבוד רב.
להלן סיפור חביב ששמעתי מאברהם לא אחת,
כשסיכם בהומור עוקצני את ניסיונו ודעתו
כביכול על מהנדסים .בבוקר כלשהו התעורר
שייח' בדואי בעמק בית שאן כשלנגד עיניו ניצב
יישוב "חומה ומגדל" ,שהוקם במהלך לילה אחד.
יצא השייח' עם חבורתו הקרובה לבקר ביישוב
החדש וזכה לסיור מודרך" .זהו המגדל עם
הפרוז'קטור"" ,זהו קיר המגן" וכדומה.
אברהם נהג לסמן לוחמים ופונקציונרים אחרים ,לא אחת בשלבי התפתחותם לפתע שבו את עיני השייח' חבורת מודדים
ההתחלתיים ,ולטפחם באמונה כי בכך הוא יוצק את יסודות ההצלחה העתידית .המתנהלים באזור שסמוך ליישוב ,נושאים
מוטות ,סרגלים ומכשירים אופטיים למיניהם.
כך גדלה והתעצמה "חצרו של אברהם"
"ש ּו הדא"? שאל השייח את מארחיו " .הדא
מו ַּהנ ְֶדס"" .שו הדא מוהנדס?" הקשה השייח.
כל שכן לחבריו ,היתה למופת ולשם דבר.
שלא בחרנו בקוד בעל קונוטציה אחרת ,והוא
ועל זאת ענה המארח" :המוהנדס מודד לנו את
של
הרביעי
הגדוד
לוחמי
על
נמנה
אברהם
"האדמו"ר אברהם"" ,אדוננו מורנו ורבנו".
הדרך שנבנה כאן בהמשך" .השתתק השייח'
הדמים
בקרבות
"הפורצים"
גדוד
הוא
הפלמ"ח,
את
המנהיג מורה הדרך שעומד ,מנחה ומכוון
לשנייה ,הגיב ואמר" :וואלה ! ואצלנו שולחים
מסמל
כה
שם
("הפורצים",
ירושלים
שבאזור
חצר חסידיו הנאמנים.
לכך את החמור!".
את המשך פועלו) .הוא הקים ופקד על סיירת
איש של אנשים היה אברהם ,או אם תרצו צייד
אברהם ארנן ,עוקר-הרים ,מנהיג סוחף ,פורץ
מטכ"ל ,פקד במהלך מסלולו לתפקיד רמ"ח
כישרונות .הוא נתן עדיפות גבוהה לאיתור
איסוף גם על היחידה הטכנולוגית-מבצעית .זאת דרך ,דוֹן אברהם ,האדמו"ר אברהם,
אנשים שסומנו על ידו כמבטיחים לתפקידי
זה  35שנה שאברהם איננו עמנו אך תוצאות
אמנם למשך כשנה בלבד ,אך במהלך תקופה
מפתח במנעד היחידות שהופקד עליהן.
חזונו ופועלו עולים ופורחים ,בועטים ופורצים –
אברהם נהג לסמן לוחמים ופונקציונרים אחרים ,קצרה זו ,הטביע חותם משמעותי על היחידה
ומרימים תרומת ענק לביטחון העם היושב בציון.
עצמה ועל הקשר הגורדי שבינה לבין תאומתה,
לא אחת בשלבי התפתחותם ההתחלתיים,
סיירת מטכ"ל.
ולטפחם באמונה כי בכך הוא יוצק את יסודות
יהי זכרו ברוך
הגעתו של אברהם ליחידה הטכנולוגית
ההצלחה העתידית .כך גדלה והתעצמה "חצרו
בעודו נעדר כל רקע טכנולוגי-מדעי-אקדמי,
של אברהם" .נאמנותו של אברהם לפקודיו ,לא
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"אברהם ארנן היה מה שחיפשתי  -השקט ,היסודיות"
סמי מוריה ,מבכירי המודיעין הישראלי ,מספר על אברהם ארנן*
סוף יולי  ,1949סמוך לעלייתי ארצה ,התבקשתי על ידי המוסד לעלייה לראיין
מועמדים לשליחות לעיראק ולפרס .היו הרבה מועמדים ואחד המועדפים על מפא"י
היה מ' ,שהיה חבר כנסת מטעם המפלגה .בחור סורי ,יודע לנאום ,לשלהב ,בייחוד
בעניינים כמו אפליה .בין המועמדים האחרים ראיינתי בחור צעיר בן  22בשם אברהם
ארנן ,שנלחם במלחמת השחרור ונפצע .זה היה מה שחיפשתי  -השקט ,היסודיות.
פסלתי את מ' והמלצתי על ארנן ,ובמפא"י זעקו עד לב השמיים" ,הצוציק הזה ,שבוע
בארץ וכבר פוסל את מ' ,את הכוכב" .המוסד לא שעה לכך ,והתעקש ש"מה שאמר
סמי  -הוא יודע ,לא אתם ולא אנחנו" .ארנן נשלח לפרס .מפא"י הטילו עליי חרם ואני
לא מצטער.

ב 1951-התחילה להגיע העלייה העיראקית הגדולה ...ישבתי אז בשדה דב  24שעות
ביממה ,כל עולה שהגיע ארצה מילא שאלון ,ושנסעתי לטהרן לארגן גיוס עולים משם
ראיתי את ארנן" .אברהם ,מה שלומך?" ראיתי שיש לו מחברת ביד ,שאלתי "מה יש
במחברת? אתה פרופסור ,מה?" ,אמר לי "לא ,זה ...כל מבריח שמביא עולים עובר
תחקור ,מי הוא ,איפה הוא גר" .אמרתי "אלוהים אדירים" .כל כך התרשמתי ממנו.
*סמי (שמואל) מוריה היה ממונה בשנות ה 40-על העלייה הבלתי לגאלית של המחתרת הציונית-
חלוצית בעיראק וממקימי ה"הגנה" שם .לאחר שעלה ארצה הצטרף לשב"כ והתמנה למנהל המחלקה
הערבית ,שעסקה בריגול נגדי ובסיכול פח"ע .עד פרישתו מהשב"כ בראשית שנות ה 70-ניהל מבצעים
רבים וכן יצא בשליחויות מטעם המוסד .כתבה על דמותו כאחד מבכירי אנשי המודיעין של ישראל
 -בגיליון הבא.
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כלא סיווה :הפשיטה
שלא היתה

מקום שכוח אל זה היה מנותק מהעולם סביב
והדרך היחידה להגיע אליו היתה באמצעות
הכביש מעיר הנמל מרסא מטרוח ,שלחופי הים
התיכון.
סיווה היא הקטנה והבלתי מפותחת בנאות
המדבר המצריים .כך ,למשל ,עד לשנת 2008
לא היה בכל מרחב זה שדה נחיתה למטוסים.
התגוררו בה אלפי בדואים שהתקיימו בעיקר
בשנת  1955התבקש קצין מחקר לבצע משימה סודית ביותר :הכנת תיק
מחקלאות המבוססת על בארות המים
יעד לפשיטה על הכלא בנאת המדבר סיווה שבמצרים .לשם ,על פי מידע
הארטזיות 1שבמקום .היעדר מחצבים ואוצרות
שהתקבל ,הועברו/יועברו עצורי "מבצע סוזאנה" לאחר סיום משפטם
טבע אחרים גרם לכך שאיש לא התעניין בסיווה
בקהיר
והמידע עליה מועט ביותר.
בן שפר ,ביסודיות האופיינית לו ,נבר בארכיונים
של המודיעין הבריטי ששלט במצרים שנים
אליהו דקל דליצקי | שרת באמ"ן בשנים  ,1983-1962בין היתר כראש ענף מחקר השטח
רבות ,אך לשווא .הוא המשיך בשיטוטיו בארכיון
והיעדים בחטיבת המחקר
המדור המצרי ולבסוף מצא מעט חומר על
המקום שהכין המודיעין הגרמני במלחמת
ראשית שנות המדינה ביקשה מדינת
לפשיטה על הכלא בנאת המדבר סיווה .לשם ,על העולם השנייה .חומר זה כלל צילום אוויר של
פי מידע שהתקבל ,הועברו עצורי "עסק הביש"
ישראל לפגוע במרקם היחסים בין
ה"עיר" שבמרכז נאת המדבר .הבעיה היתה
לאחר סיום משפטם בקהיר.
מדינות המערב למצרים ,כדי שאנגליה
שאיכות הצילום לא אפשרה פענוח ,מה גם
המשימה חרגה מטיפולו השגרתי של בן שפר,
תשקול מחדש את הוצאת כוחותיה ,המהווים
שהצילום היה ללא תאריך  -חיסרון לא אופייני
חיץ בין ישראל ובין צבא מצרים ,מאזור
קצין מחקר המופקד על הזירה הסורית .לוץ דרש למודיעין הגרמני .מעל לכל ,החומר נעדר כל
תעלת סואץ ,האמצעי :פעולות חבלה ביעדים
ממנו מידור מוחלט ,עד כדי עבודה ביחידות ,רצוי אזכור של בית כלא במקום .לפיכך פנה בן שפר
אמריקאיים בקהיר.
בשעות הלילה ,כשהמדור ריק מאנשים .בתקופה ללוץ ואמר לו שמיצה את כל המידע המצוי בידי
זו שכן מדור י"ב בקומה השנייה של "הבית
חלק אנשי הרשת של ישראל שעסקו בפעולות
צה"ל ,ושלצערו החומר אינו מפורט דיו כדי
החבלה נתפסו על ידי שרותי הביטחון המצריים הצהוב" ביפו ,מבנה מגורים של אחד מעשירי יפו שניתן יהיה לאתר את בית הכלא ולבנות את
שברח עם כיבושה .הצפיפות היתה רבה ,וקשה
בטרם השלימו את משימותיהם .שניים מהם,
תיק היעד .בפגישה זו סוכם כי הדרך הסבירה
היה לשמור על סוד בין המשרתים במדור.
ד"ר משה מרזוק ושמואל עזר ,הוצאו להורג
האפשרית לאיתור הכלא היא השגת צילומי
בן שפר ,יליד  ,1935שירת ב"הגנה" כבר מגיל
ב 31-בינואר  ,1955וששה נוספים נידונו
אוויר באיכות המאפשרת פענוח.
 .16בשנת  ,1954כשהוצב לשרת במדור י"ב ,לא
לתקופת מאסר שונות .אירועים אלה ,שנודעו
ברבים כ"עסק הביש" ,זעזעו את השלטון
מיהר מפקדו לקבלו לשורותיו וקבע לו תקופת אסור לדחוף את האף
ניסיון ,שבה נדרש להכין תיק יעד על מסוף
בישראל ופגעו באמון שבין הדרג המדיני לבין
הצעדים האיסופיים שנקטה קהילת המודיעין
צמרת חיל המודיעין ,שעמדה מאחורי התכנון
הדלק ובית הזיקוק בטריפולי שבלבנון  -משימה לאיתור הכלא אינם ידועים ,אך לבסוף הוחלט
והביצוע הכושל .מנקודה זו הוזנק מסע הכפשות לא פשוטה גם עבור חוקר ותיק .לאחר שהתיק
להמליץ בפני צמרת צה"ל וראש הממשלה 2לבצע
בין המעורבים ב"פרשה" ,שתועדה ,נחקרה
הוכן לשביעות רצונו של לוץ ,הוצב בן שפר כקצין גיחת צילום .מטוסי הצילום של חיל האוויר בעת
ופורסמה.
מחקר בזירה הסורית/לבנונית .על רקע זה ,ככל ההיא ,מסוג "מוסקיטו" ,לא התאימו למשימת
מה שנותר לוט בערפל הוא פעולה שתכננו צמרת הנראה ,הוטלה עליו כשנה לאחר מכן הכנת
צילום בטווח  1,000ק"מ מגבולות המדינה.
צה"ל ואמ"ן לחילוץ אנשי הרשת מהכלא המצרי התיק האמור.
הפתרון שמצא חיל האוויר היה התקנת מצלמה
– והיא שניצבת בלב מאמר זה.
על מטוס בואינג  B17שכונה "המבצר המעופף".
בשנת  1955נקרא סרן מיכה בן שפר למפקדו,
צילום אוויר ללא סימן לכלא
זהו מפציץ כבד שכיכב במלחמת העולם השנייה
רס"ן הנס לודוויג שטרים (לוץ) .לוץ היה ראש
האתגר שהונח לפתחו של בן שפר לא היה פשוט .כמטוס העיקרי של בעלות הברית לביצוע
מדור י"ב ,שעסק במודיעין גיאוגראפי ובהכנת
נאת המדבר סיווה שוכנת במדבר המערבי
הפצצות בעומק השטחים שכבשה גרמניה .בשנת
חומר מודיעין למבצעי צה"ל .לוץ ביקש להטיל
במצרים ,כ 560-ק"מ ממערב לקהיר ,כ270-
 1948רכש חיל האוויר ארבעה מטוסים מסוג
על בן שפר משימה סודית ביותר :הכנת תיק יעד ק"מ מדרום לים התיכון ו 1,000-ק"מ מישראל .זה .היה זה מטוס מגושם ,נטול יכולת אפקטיבית
לנהל קרבות אוויר ,אך בעל יכולת טיסה לטווח
רחוק .במטוס הותקנה מצלמה בעלת אורך מוקד
הטייסים מילאו את המשימה והביאו לשולחנו של בן שפר צילומי אוויר באיכות של " 24ונאמר לטייס לצלם את כל נאת המדבר.
מעולה .זה החל לסקור את הצילומים במטרה לאתר את בית הכלא ,אך לשווא .היה עליו לטוס מעליה שלוש פעמים ולסקור את
סיבה אפשרית היא שבאזור דל אוכלוסייה כמו נאת סיווה ,לא היה צורך להקים כל שטחה.
ב 29-ביולי  1955בוצעה גיחת צילום לנווה
בית כלא עם המאפיינים המוכרים  -חומות ,גידור ,מגדלי שמירה וכו'
המדבר סיווה ,על ידי סרן בבלי וסגן גלאון3.
הטייסים מילאו את המשימה והביאו לשולחנו

ב

8
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של בן שפר צילומי אוויר באיכות מעולה .זה החל
לסקור את הצילומים במטרה לאתר את בית
הכלא ,אך לשווא .סיבה אפשרית היא שבאזור
דל אוכלוסייה כמו נאת סיווה ,לא היה צורך
להקים בית כלא עם המאפיינים המוכרים -
חומות ,גידור ,מגדלי שמירה וכו' .בהחלט אפשר
כי האסירים המועטים במקום הוחזקו ,למשל,
בבניין משטרה ,ללא סימנים חיצוניים שיסגירו
את ייעודו .תחת תיק יעד "סיווה" סימן בן שפר
מבנים שייתכן ושימשו את השלטון ,אך לא עלה
בידו לקבוע בפסקנות את ייעודם.
כשהגעתי למדור מצרים בשנת  ,1963נתקלתי
בתיק ,וזה עורר את סקרנותי .נראה היה לי מוזר
שבעניין מקום שכוח אל כמו סיווה יש תיק
מודיעין ,בעוד שמקומות חשובים יותר לדעתי
נזנחו .כמובן שאת שאלותיי השארתי לעצמי.
בענף  1של אותם ימים אסור היה לדחוף את
האף לתחומים שאינך מופקד עליהם.

עבודה של רב סרן שמועתי?

לא ידוע לי מה נעשה בחומר שאסף בן שפר על
סיווה ,וגם לא כיצד חשבו לחלץ את האסירים
לאחר שיושלם האיסוף המודיעיני .בפרסומים

בנאת המדבר חרג'ה ,המרוחקת מאות
קילומטרים מנאת המדבר סיווה ,אכן
מצוי כלא ענק .ייתכן שבסיפור זה טמון
הגרעין למידע שעליו התבססו באמ"ן
כשהוחלט להכין תיק יעד על המקום.
עדיין לא ברור כיצד הידיעה על נאת
חרג'ה התגלגלה לנאת המדבר סיווה
שונים שקראתי על "עסק הביש" לא מצאתי כל
תימוכין לכך שעצורי הפרשה אכן הועברו לכלא
בסיווה.
בספר "מבצע סוזנה" ,4העוסק בעצורי הפרשה,
מצוין" :בסוף  ,1955אם בעקבות שביתת
הרעב של האסירים הקומוניסטים ואם משום
הצפיפות הנוראה ששררה בכלא טורא שמדרום
לקהיר (שם שוכנו עצורי הפרשה ,א.ד) – הוקם
מחנה חרג'ה במדבר ,והוחל בהעברת האסירים
הפוליטיים אליו" .עוד נכתב כי "השמועה
המתפשטת בדבר ההעברה הקרובה עוררה חרדה

ומתיחות בין האסירים".
בנאת המדבר חרג'ה ,המרוחקת מאות
קילומטרים מנאת המדבר סיווה ,אכן מצוי כלא
ענק .ייתכן שבסיפור זה טמון הגרעין למידע
שעליו התבססו באמ"ן כשהוחלט להכין תיק
יעד על המקום .עדיין לא ברור כיצד הידיעה על
נאת חרג'ה התגלגלה לנאת המדבר סיווה .ייתכן
שבכלא טורא התרוצצו שמועות שונות ,ומה
שהגיע לאמ"ן היה השמועה שלא התממשה.
כך או כך ,ספק רב ,אם היה מקום לתכנן מבצע
שכזה על בסיס מידע דל שכזה.
מבצע זה ,אם תרצו ,הוא אביו של מבצע אנטבה,
שהתרחש  22שנה לאחר מכן .

הערות
.1
.2
.3
.4

באר מים שלאחר שנחפרה בידי אדם ,שופעים מימיה
כמעיין.
כל פעילות של צה"ל מעבר לגבולות המדינה מחייבת
אישור ראש ממשלה ,על אחת כמה וכמה פעולה בטווח של
 1,000ק"מ.
מתוך הספר "השמים אינם הגבול" מאת אליעזר (צ'יטה)
כהן וצבי לביא ,שראה אור בספריית מעריב ,תל אביב
.1990
מבצע סוזנה מאת אביעזר גולן .הוצאת עידנים  -ירושלים

נווה המדבר סיווה הוא נווה מדבר הנמצא במדבר לוב ובשטחה הריבוני של מצרים
במרחק של כ 50-ק"מ מהגבול המשותף עם לוב וכ 560-ק"מ מהבירה קהיר
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ההיסטוריה של קהילת המודיעין הישראלית מתחילה ביציאת מצרים ,עת התגבשו בני ישראל לעם ,ונמשכת עד ימינו אלה.
אירועים שונים של הקהילה ,אנשים שפעלו במסגרתה ,שיטות העבודה בה ומבצעים רבים שביצעה נשארו עלומים מעיני
הציבור הרחב .חלקם התפרסם רק בחלוף השנים ,או בעת תקלה ,ורק מקצתם זכה לפרסום בבולי ישראל .ברוב המקרים אין
הבול קושר בין הציור שעליו לבין קהילת המודיעין .מטרת מדור זה היא לספר על הקשר בין הבול ובין הקהילה ,על שיטות
עבודה של המודיעין המשתקפות בבולים ישראליים ועל אנשי מודיעין לפני קום המדינה ובשנות קיומה המופיעים בבוליה

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

חזון הקמת גוף מודיעיני יהודי-ציוני

ח

יים ויצמן נולד ב 27-בנובמבר 1874
ברוסיה הלבנה .ב 1892-יצא לגרמניה
ללימודים אקדמאיים וב 1899-קיבל
תואר ד"ר לכימיה .ב 1904-קיבל משרת
פרופסור באוניברסיטת מנצ'סטר ועבר
לבריטניה ,שם קיבל אזרחות ב.1910-
בד בבד עם פעילותו המדעית עסק ויצמן גם
בפעילות ציונית .ב 1917-נבחר לנשיא הפדרציה
הציונית באנגליה .בישיבת הוועד הפועל הציוני
הגדול ,שהתכנס בלונדון ב 1-ביולי  ,1919דיבר
ויצמן על הצורך של העם היהודי בהקמת גוף
מודיעיני יהודי-ציוני" :אני משוכנע כי בזמן
הקרוב ביותר יש הכרח להקים מחלקת ביון

בול חיים ויצמן ,הונפק ב ,4.7.1978-כיתוב על
הבול :ד"ר חיים ויצמן תרל"ה-תשי"ג; כיתוב על
השובל 30 :לעצמאות ישראל .זהו אחד מסדרה
בת שני בולים בנושא דיוקני אישים מההיסטוריה
המודרנית של ישראל.
10

יהודית כללית .תכניות כל המפלגות; יחסי כל
העמים וגורמיהם השונים כלפי היהודים; כל מה
שחשוב בשביל המדיניות היהודית – כל אלה יש
לרכז בידי ההסתדרות הציונית".
ויצמן ניסה לממש את חזונו במהלך סיוריו בארץ
ובמסגרת מגעיו עם הבריטים .אולם ,רק עם
הקמת המחלקה המדינית בסוכנות היהודית,
ב ,1929-קם גוף ממוסד שפעל בשיטתיות
ומתוך ראייה כוללת לאיסוף מודיעין על פי צי"ח
של הנהגת היישוב.
ב 1921-נבחר ויצמן לנשיא ההסתדרות הציונית
העולמית .ב 1949-נבחר לנשיאה הראשון של
מדינת ישראל .ויצמן נפטר ב 9-בנובמבר 1952
ונקבר ,על פי בקשתו ,בגן ביתו שברחובות.

שיתוף פעולה עם שירות מודיעין זר

 .1בול חנה סנש ,הונפק ב 22.12.1982-בגיליונית
זיכרון הרוגי מלכות בדור התקומה ,הכוללת 20
בולים לזכר  20חללים שונים.

 .2בול חביבה רייק ,הונפק ב ,1.9.1988-כיתוב על
השובל 1944-1919 :התרע"ד-התש"ה
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בינואר  1943הגיעו שליחי המחלקה המדינית
של הסוכנות היהודית להסכם שיתוף פעולה
עם מחלקת המודיעין של משרד החוץ הבריטי.
המטרה :החדרת שליחים לארצות דרום-מזרח
אירופה .הוסכם שהשליחים יבצעו תפקידים
שיטיל עליהם המודיעין הבריטי ובמקביל יפעלו
למען היהודים בארצות אלה בשליחות התנועה
הציונית .הבריטים ביקשו להשיג מידע מודיעיני,
וכן הצניחו את השליחים כחלק ממאמץ ההטעיה
הגדול שנועד לשכנע את גרמניה הנאצית
שהפלישה של בעלות הברית תבוא מכיוון דרום
אירופה.
מצד הנהגת היישוב ,הפעולות נועדו להציל



יהודים באירופה ובעיקר לחדש את הקשר עימם.
 240איש התנדבו לתוכנית ההחדרה ,ומהם 32
בלבד הגיעו לכלל שירות פעיל כצנחנים .אלה
הוצנחו על ידי הבריטים ב 1944-באירופה,
שהיתה כבושה בידי גרמניה הנאצית 12 .מבין
הצנחנים נפלו בשבי האויב ,חמישה מהם ניצלו
ושבעה הוצאו להורג.
 .1חנה סנש הוצנחה בקרואטיה ב 15-במרס
 ,1944והוצאה להורג בהונגריה ב 7-בנובמבר
.1944
 .2חביבה רייק הונחתה בסלובקיה ב18-
בספטמבר  ,1944והוצאה שם להורג ב20-
בנובמבר .1944
 .3אנצו חיים סרני הוצנח באמצע מאי 1944
בצפון איטליה ,והוצא להורג במחנה
ההשמדה דאכאו ב 18-בנובמבר .1944
 .4מדינת ישראל הנפיקה בול המנציח עשור
לצנחנות העברית מעבר לקווי האויב
באירופה הכבושה בידי גרמניה הנאצית.
בפברואר  1956נשא מזכ"ל המפלגה
הקומוניסטית דאז ניקיטה חרושצ'וב נאום סודי
בפני מושב סגור של הוועידה ה 20-של המפלגה
הקומוניסטית הסובייטית .בנאומו הוקיע
חרושצ'וב את פולחן האישיות של מנהיג ברית
המועצות יוזף סטלין ,את פשעיו ,את עריצותו
ואת רצח ההמונים בכל תקופת שלטונו .שירותי
המודיעין המערביים לא הצליחו להשיג את
הנאום ,אך שירותי המודיעין הישראליים  -קרי,
השב"כ  -דווקא כן .מסירת הנאום על ידי המוסד
ל CIA-הניחה את התשתית לשיתוף פעולה
עם השירותים האמריקאים .המוסד הוא הגוף

 .3בול אנצו חיים סרני ,הונפק ב ,1.9.1988-כיתוב
על השובל :התרס"ה-התש"ה
.1944-1905

בינואר  1943הגיעו שליחי המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית להסכם
שיתוף פעולה עם מחלקת המודיעין של משרד החוץ הבריטי .המטרה :החדרת
שליחים לארצות דרום-מזרח אירופה
האחראי על שיתוף פעולה עם ארגוני ביון זרים,
אך גם לאמ"ן ולשב"כ יש קשרים עם ארגונים
מקבילים בארצות שונות.
מטבע הדברים ,שיתוף הפעולה המודיעיני עם
שירותים זרים הוא חשאי ואינו נחשף ברבים .רק
לעתים רחוקות צצים רמזים לשיתוף פעולה כזה,
כמו הידיעה שפורסמה בעיתון הטורקי "מילייט"
בנובמבר  ,2011על כך שהמוסד והשירות
החשאי של יוון חתמו על הסכם לשיתוף פעולה
מודיעיני למעקב אחר טורקיה.
ב 1938-מינה זאב ז'בוטינסקי את דוד רזיאל
למפקד האצ"ל .תחת הנהגתו הוחלט כי האצ"ל
לא יילחם בבריטניה בזמן מלחמת העולם

 .4בול ההתנדבות (הצנחנים) ,הונפק ב,31.3.1955-
כיתוב על הבול ועל השובל :עשור הצנחנות
העברית.

השנייה ,ותחת זאת יסייע לה במלחמה בגרמניה
הנאצית.
בשנת  1941נענה רזיאל לבקשת הבריטים לשגר
יחידת קומנדו לחבל במתקני זיקוק נפט ליד
בגדד ,שהיו חיוניים לצבא הגרמני .רזיאל אף
החליט לעמוד בראש היחידה ,שמנתה ארבעה
אנשים .היחידה יצאה לפעולה ב 17-במאי 1941
מבסיס תל נוף ונחתה בשדה התעופה ַח ַ ּבנִיַה
שבעיראק .בהגיעם שונתה התוכנית ,והם קיבלו
משימת מודיעין לקראת כיבוש העיר פַ לוּגַ 'ה.
בפעולה זו ,ב 20-במאי ,נהרגו רזיאל וקצין בריטי
מלווה מהפצצה של מטוס גרמני .

בול דוד רזיאל תרע"א-תש"א ,הונפק ב,23.4.1978-
כיתוב על השובל 30 :שנה לעצמאות ישראל ,זהו
אחד מתוך סדרה בת חמישה בולים על אישים
שונים.
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תכנית "חבצלות":
תעביר את זה הלאה

תכנית המצוינות של אמ”ן ,שתחילתה ב ,2005-מציבה בפני מהבוגרים
אתגרים רבים ,אבל נוכח התואר האקדמי העדכני ,ההכשרה הפיקודית
האיכותית והתהליכים יוצאי הדופן שעוברים הבוגרים  -מה הפלא
שכמחציתם לא מסתפקים בהתחייבות הקבע הראשונית
נ' | קצין חוף וחניך התוכנית

ת

כנית "חבצלות" היא תכנית מצוינות
אקדמית-צבאית בת תשע שנים
המהווה את תכנית הדגל של חיל
המודיעין ונתפסת כאחד ממסלולי המצוינות
היוקרתיים בצה"ל .התוכנית נוסדה בשנת
 2005כדי להבטיח שדרת פיקוד איכותית,
שתהיה פרושה בכלל מערכי אמ"ן ותתמודד עם
האתגרים המודיעיניים המורכבים ביותר
העומדים בפני מדינת ישראל.
במהלך התוכנית עוברים
החניכים הכשרה אקדמית
(תואר  ,)BAמודיעינית,
פיקודית וצבאית רחבה .הכשרה
זו ,הנמשכת כשלוש שנים (תחת
פיקוד בית הספר למודיעין) ,מקנה להם כלים
ייחודיים בנוף האמ"ני והצה"לי ,שיאפשרו להם
לפקד ,להשפיע ולהוביל תהליכים יוצאי דופן
במהלך שירותם .בתום ההכשרה הם נכנסים

"היה לי חשוב שחניכי חבצלות יהיו אנשים מחוספסים .שיגיעו לאזורים שלא
נוחים להם" ,מספר סא"ל ס'" ,אני מאמין שהחספוס הזה הופך אנשים לשלמים
יותר ועם יותר יכולות .אנחנו לומדים שאנחנו מסוגלים לאתגרים שלא חשבנו
שאנחנו מסוגלים להם .זה יכול להיות לקפוץ ממטוס ,לרוץ  5ק"מ או כל דברים
אחר  -העיקר שזה אתגר שלא היית מוכן אליו ,שמפתיע אותך .זה מייצר עמוד
שדרה".
כקצינים בדרגת סגן לשירות קבע של שש שנים,
במהלכן הם ממלאים תפקידי ליבה בכל מערכי
אמ"ן.

בדרך לקצינים איכותיים

בשנת  ,2003הניח ד"ר אביתר מתניה ,ראש
תוכנית תלפיות ופסגות ,איש מילואים בכיר של

ראש אמ"ן ,אלוף הרצי הלוי חושף דרגות לבוגרת התוכנית
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אמ"ן וכיום ראש מטה הסייבר הלאומי ,מסמך
בן  12עמודים על שולחנו של קצין מודיעין ראשי,
תא"ל (מיל') משה שחורי .כותרת המסמך:
"תוכנית להכשרת קצונה אקדמית מעולה
לקהיליית המודיעין"" .המסמך הזה הצמיח רעיון"
מסביר מתניה" ,הוא לא היה תוצר של בקשה
רשמית ,אלא של חשיבה על הדרך שבה נכון לבנות
את הקצונה העתידית של אמ"ן" .שחורי קיבל את
הרעיון וביקש מאל"מ (מיל') שלמה מופז ,סרח"ט
מחקר דאז ,להתחיל לבנות את הפרויקט .צוות
ההקמה שילב בכירים בחטיבת המחקר ובחיל
המודיעין ואנשי משאבי אנוש.
ראש אמ"ן דאז ,אלוף (מיל') אהרון זאבי פרקש,
אומר כי היעד המרכזי מבחינתו היה "להבטיח
שאיכות כוח האדם והיכולות של המחקר
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ישודרגו ,והמחקר יעמוד במשימות הלאומיות
הקשות שיש לו" .תא"ל (מיל') יובל חלמיש,
קמנ"ר לשעבר ,מציין" :ראיתי הזדמנות מדהימה
לשיתופי פעולה בהמשך העשייה של אנשים
שגדלו יחד שלוש שנים" .גם אל"מ (מיל') עודד
מרגלית ,חבר בצוות ההקמה ,בירך על ההזדמנות
"לבנות אנשים שעושים תפקידים שונים
במקומות שונים ,אבל היותם שלוש שנים יחד
עוזרת לבנות רשת".
עבודת המטה ארכה כשנה והתקדמה
במהירות עד העברת המקל לפרויקטור סא"ל
(מיל') איציק אלקובי .במכרז שנערך בין
האוניברסיטאות בארץ זכתה אוניברסיטת
חיפה .לדברי רקטור האוניברסיטה דאז ,פרופ'
יוסי בן ארצי ,התוכנית נתפסה כ"משחק גביע"
שכן הביאה יוקרה וכבוד לאוניברסיטה ,ולשילוב
אינטגרלי של החניכים בקמפוס.
לאחר מכן נבנו תכני ההכשרה האקדמית ומונה
מפקד ראשון להכשרה  -סא"ל נ' (אז רס"ן).
"היה לי חשוב שחניכי חבצלות יהיו אנשים
מחוספסים .שיגיעו לאזורים שלא נוחים להם",
מספר סא"ל נ'" ,אני מאמין שהחספוס הזה הופך
אנשים לשלמים יותר ועם יותר יכולות .אנחנו
לומדים שאנחנו מסוגלים לאתגרים שלא חשבנו
לקפוץ
דאע"שלהיות
ארגוןזה יכול
שללהם.
מסוגלים
עיראק
במוסול,
שאנחנולוחמים
ממטוס ,לרוץ  5ק"מ או כל דבר אחר  -העיקר



שזה אתגר שלא היית מוכן אליו ,שמפתיע אותך.
זה מייצר עמוד שדרה".

חניכי מחזור ד' במהלך סדרת ניווטים במסגרת ההכשרה הצבאית

מקבלים ניסיון בפועל

בשנת  ,2012תחת פיקודו של ראש אמ"ן האלוף
אביב כוכבי ,חל שינוי ארגוני ורעיוני מהותי
בתוכנית .כדי למסד אותה כתוכנית של  9שנים,
שרואה אופק לבוגריה ,הוחלט על מינוי ראש
תוכנית ,תא"ל (מיל') מוטי דימיטשטיין .זה
האחרון הפך אחראי משלב המיונים ,דרך תכני
ההכשרה האקדמית והמודיעינית ועד השיבוצים
והטיפול בבוגרים .בנוסף ,מבנה התואר האקדמי
הותאם לצורכי הקמ"ן בעידן המודרני .בין
היתר ,ללימודי המזרח התיכון נוספו חטיבות
לימוד בסוציולוגיה ובמדעי המדינה ,שלדברי
דימיטשטיין הם "מרכיבים חיוניים להבנת
המזרח התיכון בעת הנוכחית" .בנוסף ,עודכנו
התכנים המודיעיניים ונבנתה הכשרה פיקודית
חדשה ,שבמסגרתה חניכי השנה השלישית
מפקדים בפועל על חניכי שנה ראשונה ושנייה.
התכנית נשארה אמנם תוכנית חיילית בהתאם
לחזון הקמתה ,אולם נקבע כי חטיבת המחקר,
בניצוחו של רח"ט מחקר דאז תא"ל (מיל') איתי
ברון תוביל אותה.

מבנה התואר האקדמי הותאם לצורכי הקמ"ן בעידן המודרני .בין היתר ,ללימודי
המזרח התיכון נוספו חטיבות לימוד בסוציולוגיה ובמדעי המדינה ,שלדברי
דימיטשטיין הם "מרכיבים חיוניים להבנת המזרח התיכון בעת הנוכחית"

רואים את הפירות

הוענקו כ 70-פרסי הצטיינות באקדמיה לחניכים
השנה חוגגת חבצלות עשור להקמתה" .זה כמו
ובוגרים ,בממוצע כרבע מפרסי ההצטיינות
מרוץ שליחים" הסביר אל"מ (מיל') ז' ,ששימש
כסרח"ט מחקר בשנותיה הראשונות" .לכל אחד במגמת נחשון של בה"ד  1במחזור (על אף
שהם מהווים אחוז מכלל הצוערים) .כמחצית
יש מקל ביד והוא מעביר אותו הלאה ,והיופי
מהבוגרים נשארים מעבר להתחייבות הקבע
הוא שמה שבנינו בשנת  2004ממשיך ומצליח
הראשונית.
גם היום .ככה זה ,אתה זורע את הזרעים ורואה
אלוף (מיל') אהרן זאבי פרקש הביע שביעות
את הפירות אחרי הרבה מאוד זמן – זו מהות
רצון מהמשך קיום התוכנית ,וגם באוניברסיטה
המקצוע".
נרשמה נחת רבה ממנה" .השקענו בה הרבה
נכון להיום מחזיקים כ 150-בוגרי התכנית בכ-
ופתאום חניכיה הם חלק מהחיים פה" ,אמרה
 28אותות הצטיינות מראשי מערכי החיל או
מפקדי יחידות בכירים ,מתוכם  8פרסי הצטיינות שושי לנדמן ,המרכזת האקדמית" .הרעיון של
חבצלות הוא מדהים ,פורץ דרך וחזוני באופן
רמטכ"ל ,ראמ"ן או אלופי פיקודים .כמן כן
יוצא דופן" ,ציין תא"ל (מיל') איתי ברון" .זה
אחד המהלכים המשמעותיים שנעשו בעשור
האחרון" ועל כך מוסיף רח"ט מחקר ומוביל
"אני רואה בבוגרי חבצלות אנשים
התכנית באמ"ן כיום ,תא"ל אלי בן מאיר :
שמהם יכולה לצמוח ההנהגה של
"כמפקד בכיר בחיל המודיעין ,קשה לי לדמיין
כיום את אמ"ן ללא תרומתם של בוגרי התכנית,
המדינה" ,מסכם מתניה" .לא רק
המצויים בכל הצמתים המרכזיים של עבודת
הנהגה טכנולוגית או מודיעינית ,אלא
המודיעין".
הנהגה של אנשים ערכיים ,משפיעים "אני רואה בבוגרי חבצלות אנשים שמהם יכולה
לצמוח ההנהגה של המדינה" ,מסכם מתניה.
ובעלי הבנה בתחומים שיסייעו
"לא רק הנהגה טכנולוגית או מודיעינית ,אלא
להם להשפיע על החברה ,הכלכלה,
הנהגה של אנשים ערכיים ,משפיעים ובעלי הבנה
הביטחון והפוליטיקה של ישראל"
בתחומים שיסייעו להם להשפיע על החברה,
הכלכלה ,הביטחון והפוליטיקה של ישראל" .

ראמ"ן שהחליט על השינוי הארגוני ב,2012-
האלוף אביב כוכבי מלווה ע"י ראש התכנית
תא"ל (מיל') מוטי דימיטשטיין בביקורו
באוניברסיטת חיפה במהלך "יום חבצלות" 2014
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מה אתה יודע על האסלאם?

האסלאם הסוני:
סדר במסדרים

ג'יהאד מוסלמיות נגד כופרים ברוסיה ,בסין
ובאינדונזיה .המסדר נפוץ בטורקיה ומנהיגו,
התומך במעורבות פוליטית ,הוא חבר מפלגת
השלטון במדינה.

המסדר הסנוסי

מסדר זה נוסד במכה ב ,1837-בתקופה
אלברט סודאי | מזרחן ,מוותיקי החוקרים באמ"ן
הווהאבית .כשאר הצופים ,הסנוסים מאמינים
ולעתים אלימה עם הממסדים האורתודוכסיים .באחדות הקיום .אנשי המסדר שלטו בלוב
נועות משנה ייחודיות צמחו באסלאם
בתקופה העות'ומנית הם זכו לעדנה וקיבלו היתר עד ההפיכה של מועמר קדאפי ב .1969-גם
תוך סטייה קלה מפרשנויות ארבעת
הסנוסים מגלים תוקפנות והם תמכו במרד
עמודי התוך של האסלאם הסוני.
להפצת רעיונותיהם ברחבי האימפריה.
באלג'יריה ,במוסלמים בפיליפינים ובפלסטינים.
הצופים (סופים) מהווים זרם מיסטי באסלאם
רוב המסדרים הצופים נקראים על שם מורה
הסנוסים נטלו חלק בהפצת האסלאם באפריקה
המתחלק למסדרים (טריקות) רבים .הצופים,
צדיק),
שמונים כיום מיליונים ,מתמקדים לרוב באסיה ההלכה של כל אחד מהם ("וולי"  -קדוש,
ובעיקר בניגריה .מייסד המסדר ,מוחמד אלסנוס
ובאפריקה ,רובם מקרב הסונים ואחדים קרובים ונוהגים לעלות לרגל לקברי הקדושים .נעשו
( )1859 –1791הטיף לחזרה לאסלאם הטהור.
יותר לשיעים .ראשית הצופים בהתנגדותם לחיי ונעשים עד היום ניסיונות רבים ליצור מועצה
הבקטשיה
עליונה לכל המסדרים.
המותרות של משטרי הח'ליפים של בית אומיה
מסדר קרוב לשיעה התרי עשרית ,הגורסת כי
ובית עבאס .שמם של הצופים נגזר ממלבושם
אמונותיהם הייחודיות של הצופים לא מרחיקות  12אימאמים הם יורשיו של מוחמד .אנשי
של הצופים הראשונים ,שהיה עשוי צמר
אותם ממאבקים אלימים בין מוסלמים
המסדר מכירים בעלי בן אבי טאלב כאימאם
של
הזוהר
(צוף בערבית) ,כדי להבדילם מחיי
לאחרים .חלק מהמסדרים ,שבראשם שיח'ים,
הראשון .המסדר נוסד על ידי חאג' בקטש ולי
השלטונות האומיים והעבאסים.
סייעו למרידות ולכיבושים אסלאמיים .בראייה במאה ה 13-ומשלב עקרונות שיעים וצופיים.
חלק מהצופים דוחים את העיקרון הסוני שלפיו אסלאמית מעלתם הגדולה היא בהרחבת שטח אנשי המסדר מצויים כיום בטורקיה ,אלבניה
האסלאם באסיה ובאפריקה.
מוחמד הוא אחרון הנביאים .לטענתם מוחמד
וקוסובו .למסדר סממנים נוצריים כגון וידוי
והחשובים:
הגדולים
הצופיים
המסדרים
מורי
ממשיך להנחות את המוסלמים באמצעות
בפני ראש המסדר ,מנהיג רוחני שכינויו "באבא".
הדרך
הלכה קדושים .כמו כן הם גורסים כי
מסדר אל-קאדרי
וכמו כן ישנו עיקרון שלפיו חבר המסדר חייב
הנכונה היא בכניעה לאללה באהבה.
ייחודו של אל קאדריה ,הנפוץ בכל רחבי העולם לחצות ארבעה שערים :השריעה ,הטריקה (הזרם
המוסלמי ,הוא בהיותו יותר מיליטנטי באשר
הרוחני) ,המערפה (הידע) ואל-חקיקה (האמת/
ישנו הבדל מהותי בין הצופים לשני הפלגים
להפצת האסלאם .אנשי המסדר תמכו במרד
המציאות) .למסדר ,ששם דגש על אחדות
המוסלמים הגדולים :הצופים מאמינים שהאל
עבד אל-קאדר אל-ג'זאירי באלג'יריה ונלוו
הקיום ,היה תפקיד מכריע בהתאסלמות ביוון,
שרוי בכל חי (אדם /חיה) וצמח ,וכי הוא שופט
לצבאות האסלאם להרחבת שטחו .למסדר
את המאמינים לשבט או לחסד ,לגיהינום או
באלבניה ובבולגריה .הבקטשיה הכריזו על
נוכחות קטנה בנצרת ,ומנהיג הסניף שלו טוען
לגן עדן .שאיפתם היא להגיע לאחדות עם האל
התנתקותם מהאסלאם הסוני אך לא כזרם שיעי.
להתנכלויות מצד הסלפים במימון סעודי.
באמצעות "ג'יהאד נפסי" ,מעין מאבק עצמי
הצופים במזרח התיכון
פנימי ,ולדעתם הג'יהאד אינו בהכרח מאבק
המסדר הנקשבנדי
מסדרים צופיים פועלים בכל ארצות המזרח
אלים ולחימה.
למרות מאפייניו הצופיים ,המסדר נוקט
התיכון .במצרים קיימים צופים מאז ראשיתם,
מתחילה הגיעו הצופים להתנגשות רעיונית
בגישות לוחמניות ועמד מאחורי תנועות
שם שגשגו בתקופה העות'ומאנית .מחמד עלי,
ששלט במצרים במאה ה ,19-התיר הקמת
מועצה עליונה של המסדרים הצופים .מספרם
של הצופים במצרים אינו ידוע ,וכנראה שהוא
מונה מיליונים .כיום שוררת איבה בין ה"אחים
המוסלמים" לבין הצופים ,שהגיעה עד כדי הרס
של מקדשים צופיים .נשיא מצרים הנוכחי,
עבד אל-פתאח א-סיסי ,מנסה להיעזר בצופים
כמשקל נגד ליריביו האחים המוסלמים.

ת

צופים מחוללים באיסטנבול.
מלבושם של הצופים הראשונים היה עשוי
צמר כדי להבדילם מחיי הזוהר של הח'ליפות
14

גיליון  | 72יוני 2015

בישראל אין מידע מדויק על מספר הצופים
במדינה אך הוא מוערך באלפים רבים.
המסדרים המוכרים בישראל הם השאזלים,
הקאדרים והנקשבנדים .אחת הגרסאות
קובעת כי ראשית הצופיות בישראל החלה
ברמלה .

דעה אישית  

עדיין לא יצאו מלבנון

שימוש ראוי ואחראי בכוח שהפקדנו בידיהם.
עם ישראל שכח שהייתה מלחמת לבנון
הראשונה .הוא כנראה לא יודע עליה .נראה
סדנה שנערכה במל”מ בחודש ינואר שכותרתה “לבנון ,איך נכנסנו ואיך שאף אחד לא יודע שהיה אסון צור הראשון,
ואחריו השני .עיברו בבתי ספר תיכון ,פגשו
יצאנו” ,הציפה את הכותב דברים אלה בזיכרונות  -וגם בעצות לקראת העתיד מורים ותלמידים ותגלו שאיש לא יודע .התקופה
מחוקה מההיסטוריה שלנו .תשאלו חיילים
ניסים לוי | שירת בלבנון כרכז בשב”כ ,מחבר הספר “שנה בלי ציפורים”
ומפקדים צעירים מה הם יודעים על לבנון  -הם
לא יודעים כלום .לא למה ,לא כמה ,לא איך ,לא
הקשה :מה אנחנו עושים כאן? בשביל מה? ועבור למה נשארנו ולא איך יצאנו.
“ואולי רק עכשיו ,רק עכשיו עם הראש שחזר
אני מלמד היסטוריה ואזרחות בתיכון -לא
והתנגש בשמשה ,הוא מתעורר מחלום שמישהו מי? למה לא קמתי וצעקתי אז ,די מספיק?
עכשיו כולנו אומרים שלא היינו צריכים להיכנס .המורים ובוודאי לא התלמידים יודעים דבר!
אחר הזה .ואולי לא היה בכלל פאווזי ,אולי
“נעשה ונשמע” חברים ,גם היום אנחנו ממשיכים
בימים ההם היינו משרתם של שלושה אדונים
מישהו הזה אותו ,ואולי לא היתה לבנון אלא
שרצו מלחמה ,לא העזנו לצעוק“ :המלך עירום” ,לנהוג כך .לחשוב שלהמשיך ולהסתיר את האמת
פרי הזייתם של האנשים שהיו שם .ואולי לא
הקשה מהעם היא האחריות האמיתית ,כי כך
והם המשיכו בתוכניתם ההזויה ,אבל הברורה.
היה שם איש ,גם לא אני”( .מתוך “שנה בלי
חושב השלטון .זו טעות .לנו אסור לשתוק!
קדימה ללבנון.
ציפורים”)
ואולי ,אבל רק אולי ,אם נסיר מעלינו את
אי אפשר היה לפספס את נימת העצב המהול
חזרתי הביתה עצוב מאוד.
הכישוף הזה ונחשוף את האמת ,מבלי להתווכח
ברור לי שכל האנשים שעלו על הבמה ,עדיין לא בכעס שהיה בקולכם על כך שהוליכו אתכם
בינינו מי אשם  -כי ברור לנו מי באמת אשם -
יצאו מלבנון .בדיוק כמוני .וכנראה לא נצא משם שולל .להרגיש אתכם ,את כובד משאה של
אולי נעזור כך הרבה יותר לעם ישראל.
האחריות שאתם נושאים על גבכם ,למה
לעולם.
אם נמעיט בתחושת האשם שמקננת בנו בכל
שהתרחש שם ,עד היום.
היה מרתק להקשיב לדיון שהתקיים על הבמה.
הקשור ללבנון ,ואם נעניק לעצמנו קצת הקלה
לאת אין זה כלל תרמיל שלכם.
לכאורה היה “עימות” בין המוסד לבין אמ”ן
בעונש ,נבין שחובתנו האמיתית היא בחשיפת
לגבי “מי אשם בכניסה לבנון” .כמו כל מי ששייך אף אחד מכם אינו אשם בכניסה ללבנון ,ואף
אחד מאתנו לא אשם בשהייה שם .כי אז ,באותם האמת כולה על מה שקרה שם.
לקהילה ,ידעתי הכל ,קראתי ושמעתי ואף
מוטלת עלינו החובה לחשוף הכל ועכשיו .להעביר
השמעתי ,ובכל זאת ישבתי מרותק לנאמר כאילו ימים ,מהשורה שחרר רק המוות.
לדור העתיד שיעור  -איך צריכים להתנהג אנשי
זו הפעם הראשונה שאני נחשף לעובדות .שתיתי מה שהיה היה ,אבל יותר חשוב :מה יהיה? איזו
מודיעין עם אחריות .שאחר כך לא יצטרכו
אחריות מוטלת עלינו ,אלה שהיו שם ונלחמו
בצמא כל מילה שאמרו הדוברים ,יושב במתח
להאשים עצמם ולשאול שאלות כמו “למה לא
וראו וידעו את העובדות ,לדאוג ששוב זה לא
ומאזין ,מוכן לסבול ,לכאוב ,אולי כך ארפא
יקרה? לדאוג שהמדינה שלנו תדע ליצור מערכות אמרנו בזמן? למה לא צעקנו“ ,המלך עירום,
עצמי.
הלבישו אותו מהר”?
את העבר לא נוכל לשנות .בואו נחשוב ,בזמן
בימים ההם היינו משרתם של שלושה אדונים שרצו מלחמה ,לא העזנו לצעוק :שנותר לנו ,איך אנחנו יכולים לעזור לשפר את
עתיד בנינו .
"המלך עירום" ,והם המשיכו בתוכניתם ההזויה ,אבל הברורה .קדימה ללבנון
חזרתי הביתה עצוב מאוד .שותת דם ,כי שוב
נפרמו התפרים מעל לצלקת שכולנו נושאים.
צלקות שנוצרו בפנים ,בעומק ליבנו ,מתוך שאנו
מאשימים את עצמנו שכך קרה .שאולי אם היינו
עושים אחרת ,לא הייתה לבנון.
ה”נעשה ונשמע” של דור המדבר ,אנחנו ,עלה
כאד והציף את הבמה ,ריחף באוויר כמו ענן
סמיך של גשם ונבע מכל דובר שסיפר את
סיפורו .שהרי גם היום ,אחרי שפרשנו והתבגרנו,
והבנו הכל  -כשיקראו לנו לעוד סיבוב ,נבוא.
בלי לשאול למה ,וכמה ,ובשביל מה .המולדת
(הממשלה) קוראת  -אז מתייצבים מיד.
הייתי עצוב כי הבנתי כמה תמימים היינו.
בשעתיים וחצי הצלחתם לקבץ ,לזקק ,ולמצות
עבורי את האירועים ,שנמשכו שנים הרבה.
שוב החזרתם אותי לשדות המערכה רווי הדם
של לבנון ,ללילות ולימים הקשים ,ולהתחבטות

בקרה אמיתיות ,חוקים שאינם מאפשרים יציאה
למלחמה בהחלטה של קבוצה מצומצמת?
הגיע הזמן שנשאיר את “הנעשה ונשמע” מאחור.
שנצא החוצה לספר ולפרסם את האמת לאמיתה
 כפי שסיפרתם על הבמה .כדי ליצור דעת קהלשתלחץ להקמת האיזונים הללו .הגיע הזמן
שניתן דעתנו למונחים “ביטחון לאומי” ו”קיום
המדינה” ,ונבין שאולי דווקא פרסום הדברים
שהתרחשו אז והובילו לכניסה ללבנון ,יוסיף
לביטחון ולביסוס קיומנו כאן.
חזרתי הביתה עצוב ,כי נסקרו מול עיניי ואוזניי
שני אירועים המשלימים אחד את השני,
שהתרחשו בהפרש של  18שנים ומוכיחים
שמנהיגינו לא למדו כלום.
שום לקח מהכניסה לא יושם ביציאה.
גרוע מכך ,האירועים מוכיחים שאנחנו ,עצמנו,
לא למדנו לבחור את מנהיגינו ,לאלצם לעשות

פתיחת ציר של צה"ל בלבנון ליד מוצב עיישיה
( .)1993למה לא צעקנו“ ,המלך עירום ,הלבישו
אותו מהר”?
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 48שנה למלחמת

גילוי חדש :תיאום בין
המלך חוסיין לארה"ב

שיחה שיירט צה"ל בין מלך ירדן חוסיין למנהיג מצרים גמאל עבד אל-נאצר
במלחמת ששת הימים הייתה למיתוס .אלא שההישג היה בחשיפת תרגיל
שיזמו ארה"ב וירדן נגד מצרים

אלכסנדר בליי | פרופ' ,אוניברסיטת אריאל ,חבר לשעבר בקהילת המודיעין שעסק שנים
רבות בנושאי ירדן

א

חת המכשלות הגדולות העומדות
בפני היסטוריון בבואו לנתח
תהליכים ואירועים פוליטיים היא
הצורך להיאבק במיתוסים .אלה לעתים מכים
שורש למרות שבעת ההתרחשות עצמה נודעה
רק גרסתו של אחד מן הצדדים .כך היה עם
השיחה המפורסמת ברדיו-טלפון שקלטה
יחידת ההאזנה המרכזית של צה"ל ב 6-ביוני
 1967לפנות בוקר ,בין חוסיין מלך ירדן לבין
הנשיא המצרי גמאל עבד אל נאצר .זו זכתה
במהלך השנים לפרסום רב כאחד מהישגי
המודיעין הישראלי  -חשיפת שיתוף פעולה
שקרי בין נאצר וחוסיין.
לאמתו של דבר ,ההישג של היחידה הוא
בחשיפת ביצועו של תרגיל הונאה שיזמו
ארה"ב וירדן נגד מצרים ,שמטרתו  -לוחמה
פסיכולוגית .סביר להניח על פי כיוון חשיבה
זה כי לו הצליחה התוכנית ,נאצר היה מוצג
כשקרן בעיני בני בריתו ,בראשם ברית
המועצות.
השיחה נעשתה ביוזמת הנשיא המצרי ,ככל
הנראה בהמשך לשיחה קודמת שלא יורטה
בין השניים .בשיחה תיאמו שני המנהיגים
גרסה שקרית ביחס לאירועי יום הלחימה
הראשון במלחמת ששת הימים 5 ,ביוני
 ,1967שעל פיה הסתייעה ישראל במטוסים
אמריקאיים ובריטיים שהמריאו מנושאות
מטוסים בים התיכון .בשיחה הסכימו לכאורה
על קו התעמולה ביחס לתבוסתם במלחמה
כפי שהסתמנה במהלך היום הראשון לקרבות,
קרי :מאחר שלא היה בכוחה של ישראל לגבור
בכוחות עצמה על הכוחות הערביים  -היא
הקימה קואליציה מערבית ,אנטי ערבית ,וזו
למעשה גברה על הצד הערבי .יירוט השיחה
בידי ישראל ופרסומה המיידי ברבים הביכו
את שני המנהיגים ותרמו רבות לתדמיתם כמי
שאינם דוברים אמת.
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שנים רבות לאחר מלחמת ששת הימים
חשף הארכיון הלאומי האמריקאי רבים מן
המסמכים הגנוזים הקשורים בה .בין היתר
פורסם מסמך השופך אור חדש על השיחה
המפורסמת ,1וממנו עולה כי ישראל לא
הייתה השחקן היחיד שהיה מודע לשיחה
ולתוכנה .מיד עם סיומה התקשר המלך
חוסיין לשגריר ארה"ב בעמאן ודיווח לו
על קיומה ועל פרטיה .קשה מאוד להניח כי
המלך התכוון כי גם אוזניים ישראליות יהיו
שותפות ל"מזימה שנרקמה" בינו ובין הנשיא
המצרי .גם הנסיבות הטכניות של השיחה
וגם ההקפדה על ביטחון המקורות במודיעין
של ישראל מציעים במידה רבה של ודאות
כי למנהיגים הערביים היתה הנחת עבודה -

ישראל אינה מאזינה להם .יתר על כן ,המידע
הידוע היום עשוי לאשש את טענתו של
מוחמד חסנין הייכל ,מקורבו של נאצר ועורך
העיתון המצרי אל-אהראם בזמנו ,כי "אבי
המזימה" היה לאמתו של דבר המלך חוסיין.
לדבריו ,זה הזין את נאצר במידע השקרי בדבר
נושאות המטוסים האמריקאיות והבריטיות
ומעורבותן במלחמה.
לאור העובדה שחשיפת השיחה לא פגמה
ביחסים המעשיים החמים וההדוקים של ירדן
וארה"ב (להבדיל מהתבטאויות פומביות),
ונוכח התיאום הרב ביניהן במהלך המלחמה
והיחסים התקינים לאחר מלחמת ששת
הימים ,יש לשאול :מדוע ארה"ב היתה
מעוניינת ב"הפללתה" בידי נאצר וחוסיין?
ובאיזה אופן היתה ה"מזימה" אמורה לסייע
למעמדה של ירדן?
במשוואת האינטרסים ארה"ב היתה שותפה
לעניינה הגלוי והברור של ירדן להחליש את
נאצר ולחשוף אותו כמי שאינו דובר אמת,
בעיתוי שיתאים לשתיהן .אין ספק כי המעקב
המודיעיני הסובייטי אחר אירועי המזרח
התיכון לא גילה כל פעילות מערבית במתווה
שעליו דיברו נאצר וחוסיין; האחרון לא היה
בן בריתם ,ומכאן שלא היתה כל חשיבות
לדעתם עליו.
מנגד ,חשיפת נאצר כבן ברית בלתי אמין
בנסיבות המלחמה נועדה לפגוע במעמדו
בעיני מוסקבה ולפגום באמינותו ביחס

נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר

מול ההמונים הערביים לא היתה משמעות לשיחה ,שהרי נאצר ,דובר אמת או
שקר ,נתפש כמנהיג הערבי הבלתי מעורער ,קל וחומר כשמפרסמת השיחה היא
ישראל האויבת
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לשיתוף הפעולה עם דמשק .זה היה מחויב
המציאות עקב הסכם ההגנה המשותף המצרי-
סורי ,שהושג בתיווך סובייטי בנובמבר
 .1966יתר על כן ,מול ההמונים הערביים לא
היתה משמעות לשיחה ,שהרי נאצר ,דובר
אמת או שקר ,נתפס כמנהיג הערבי הבלתי
מעורער ,קל וחומר כשמפרסמת השיחה היא
ישראל האויבת .החלשת נאצר בעיני המערב
והקהילה הבינלאומית הייתה ,אפוא ,מעניינן
המשותף של ירדן ושל ארה"ב ובמידת מה
גם של בריטניה ,שעדיין זכרה לחוסיין את
שנות שיתוף הפעולה ההדוק עמו .מנקודת
מבטה של ארה"ב כל מכה  -צבאית ומדינית
כמורלית  -לשלוחה של ברה"מ באזור ,קרי
נאצר ,הייתה ראויה ורצויה.
זאת ועוד ,חוסיין לא נהנה בעולם הערבי
ממוניטין של מנהיג ערבי לאומי מקובל,
כך שלא היה כל נזק משמעותי במישור זה
בהצגתו כמי שאינו דובר אמת .בין אם המלך
יצדד או יתנגד לזרמים בציבור הערבי ,הוא
תמיד ייתפס כעושה דברו של המערב וכמי
שאינו ידיד אמת ללאומיות הערבית מבית
מדרשו של נאצר .דווקא על רקע זה ,הזדהות
חשאית עם האינטרסים של ארה"ב ,על
הסיכון שבכל זאת היה צפון בה ,היה אמור
להבטיח לו מטריה אמריקאית ככל שתתפתח
המלחמה .חוסיין נזקק לדעתו לערובה כזו
החל מ 6-ביוני ,משום שכוחות צה"ל התקדמו
בשטחי הגדה המערבית של הממלכה ואיימו
על ירושלים ועל ערי הגדה .ישראל אף הזהירה
ב 5-ביוני כי היא לא מסכימה יותר להפסקת
אש עד לכיבושה המלא של הגדה המערבית.
בשלב זה של שעות הלחימה הראשונות המלך
היה נתון בדילמה קשה :האם ישראל תסתפק
ב"תיקון טעויות  2,"1948כפי שהעריך
בעקבות מגעיו עם מנהיגי ישראל מאז ,1963
ואלה יהיו מטרות המלחמה שטרם פרצה?
או שישראל תנצל את ההצלחה ,תחסל את
ממלכת ירדן ותפתור את הסוגיה של ערביי
ארץ ישראל בשטח הגדה המזרחית?
מטרת המלחמה של חוסיין הייתה ,בראש
ובראשונה "לאבד בגבורה את הגדה
המערבית" 3,כך שהבעיה הפלסטינית תוטל
לחיק ישראל .לפיכך ,מטרת המשנה שלו
היתה לנסות ולהכתים את תדמיתו של נאצר
בעיני העולם הערבי בכלל ובעיני תושבי
הגדה בפרט .זאת כדי להפחית עוד יותר את
הזדהותם עם המנהיג המצרי.
עם זאת ,קצב ההתקדמות המהיר של צה"ל,
השמדת חילות האוויר הערביים ,בהם זה הירדני,
גרמו לחוסיין לחשוש לגורל ממלכתו ושושלתו גם
יחד .כך עולה מהתבטאויותיו בלילה שבין  5ל6-

חוסיין מלך ירדן

חוסיין לא נהנה בעולם הערבי ממוניטין של מנהיג ערבי לאומי מקובל ,כך שלא
היה כל נזק משמעותי במישור זה בהצגתו כמי שאינו דובר אמת .בין אם המלך
יצדד או יתנגד לזרמים בציבור הערבי ,הוא תמיד ייתפס כעושה דברו של המערב
ביוני .במצב זה ,כל תרחיש שכלל ולו פוטנציאל
מינימלי להפגנת אינטרס משותף עם ארה"ב
ויצירת מחויבות אמריקאית  -היה בבחינת קש
שיש להיאחז בו.
שטר החוב שיצר המלך בשיחתו עם נאצר לא
איחר להיפרע .ב 8-ביוני חצו כ 30-טנקים של
צה"ל את קו נהר הירדן והחלו בהתקדמות
לכיוון עמאן .רק לחץ אמריקאי על הדרג
המדיני בישראל  -שמקורו בזעקות השבר

של המלך ואיומים כמעט מפורשים של שר
הביטחון על אלוף פיקוד המרכז עוזי נרקיס
 הביאו לנסיגת הכוחות וייצוב קו חדש ביןישראל ובין ירדן על קו הנהר.
יירוט השיחה איפשר במשך שנים הצצה
נדירה וחלקית לדינמיקה המדינית שליוותה
את מלחמת ששת הימים .המסמך האמריקאי
מוסיף נדבך נוסף ,מרתק לא פחות .
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון הדיגיטלי

כך ביימו כמה מטוסים פלישה של צה"ל לסיני

תא"ל (דימ') יהושע (שיקי) שני*
במלחמת ששת הימים הייתי טייס צעיר בדרגת
סגן ,קברניט של מטוס מסוג נורד .בימים טרם פרוץ
המלחמה ,שהיו מלאי מתח בשל היעדר החלטה
שלירדן
ברורהמלך
חוסיין
ממשלת ישראל ,הייתי שותף בניסיון
הטעיה לצבא המצרי.
הגנרל שאזלי ,שהיה מפקד דיביזיה בסיני ,היווה
מכשול רציני לכוחותינו .נוצר הצורך להסיטו ממקומו
כדי לאפשר פריצה חלקה יותר של כוחותינו לסיני.
הוטל על מטוסי נורד מעטים ליצור אשליה של הטסת
כוח לאילת ,כדי לגרום למצרים להעביר כוחות דרומה.
השיטה הייתה כדלקמן :המטוסים נחתו בשדה
תעופה אילת עם אורות מלאים .לאחר הנחיתה ,מספר
משאיות התקרבו למטוס כביכול כדי לפרוק כוחות.
משם המטוסים המריאו צפונה ולאחר מספר דקות
כיבו תאורה חיצונית ,פנו  180מעלות דרומה ושוב -

תאורה מלאה ,נחיתה נוספת באילת ושוב אותו תהליך
על הקרקע.
כך ,במשך לילה שלם" ,העברנו" לפחות חטיבה לדרום
ויצרנו את הרושם שצה"ל מתכוון לפלוש לסיני דרך
אילת .חטיבתו של שאזלי החלה לנוע דרומה ודיללה
כוחותיה מצפון סיני .מעולם לא הייתי שותף לתחקיר
רשמי כשלהו שאימת את הנ"ל.
בנימה אישית ,בשל מחסור בטייסים הטסתי את
המטוס ללא טייס משנה ,אלא עם מכונאי מוטס בלבד.
בשלב מסוים ,בשעות הקטנות של הלילה ,נרדמתי על
ההגאים  -ורק טלטול עז של המכונאי המוטס (בן יקיר,
זכרו לברכה) החזיר אותי למציאות.
*במהלך הקריירה הצבאית שלו פיקד שני על טייסת
והוביל את שחרור החטופים מאנטבה ,כיהן כנספח האווירי
בשגרירות ישראל בוושינגטון והועלה לדרגת תא"ל.
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המורה הטוב ביותר
לנבכי רומניה
בקיץ  1958התייצב במשרד ממשלתי עולה חדש שהודה שהוא פועל
בשירות המודיעין הרומני .בשב"כ מיהרו לרתום את שירותיו של אותו סוכן,
שכונה רסקו ,לטובתם ,והפעילו אותו כסוכן כפול ורב ערך
באדיבות אתר השב"כ

ב

קיץ  1958התייצב במשרד ממשלתי עולה
חדש מרומניה ,שזה עתה הגיע לישראל
עם משפחתו .סיבת ההגעה :העולה הודיע
לפקיד כי הוא מרגל רומני ,שהוחדר לישראל
למשימות ריגול ,והביע רצון להיפגש עם גורם
ביטחוני מתאים .זה היה הזרז למבצע מבוקר
של השב"כ ,שבמהלכו הופעל העולה ,שקיבל את
הכינוי "רסקו" ,כסוכן כפול מול המודיעין הרומני
("הסקוריטטה") .המבצע נמשך שנים ונוכח
המידע הרב שהתקבל במהלכו אודות שיטות
הפעולה של המודיעין המזרח אירופי ,הוגדר
על ידי רבים מהמעורבים בו כ"בית ספר של
המודיעין המזרח אירופי".

הגיוס ברומניה :משימה בלית ברירה
רסקו גדל והתחנך בבית ציוני ,אך החזיק גם
באידיאולוגיה קומוניסטית והיה חבר פעיל
במפלגה הקומוניסטית מנערותו .במלחמת
העולם השנייה הוא הצטרף לכוחות הסובייטים
שלחמו במזרח ,ובסופה שב לעירו ופצח בקריירה
אקדמית.
רעייתו של רסקו ,שהיתה אקדמאית וחברת
המפלגה הקומוניסטית ,גויסה והופעלה אף היא
כסייענית של הסקוריטטה בעיר מגוריהם .היא
התמקדה בדיווח על מבקרים רשמיים מחו"ל
ועל קהילת האקדמאים בעיר.

אמצעים ששימשו סוכני יריב (מרגלים) שנתפסו בשנות
החמישים :מכשירים לשידור מהיר תוצרת שירותי מודיעין זר
המעבירים פרצי שידור תוך מספר שניות.
רסקו עלה לישראל בשנת  - 1958והתייצב לדווח על זהותו

בני הזוג גיבשו את ההחלטה לשתף פעולה
עם שירותי הביטחון בישראל ולדווח אודות
משימת הריגול כבר בתקופת הכשרתם ברומניה.
התקופה הראשונה שלאחר התייצבותו של רסקו
באותו משרד ממשלתי הוקדשה לתחקור בני
הזוג בידי השב"כ.
מיצוי המידע שהיה ברשותו של רסקו תבע זמן
ממושך ופגישות רבות .היה בידיו מידע לגבי
הכשרתו הממושכת ברומניה טרם עלייתו ארצה,
קשריו ,היכרויותיו ,קציני המודיעין הרומני עמם
היה קשור ,משימות שקיבל ,והערכותיו לגבי
סוכנים נוספים שפעלו בישראל.
גם אשתו עברה תחקור דומה ,תוך התמקדות
בתפקיד שהמודיעין הרומני הטיל עליה -
אלחוטנית עבור סוכנים רומנים שפעלו בישראל,
בכלל זה בעלה.
בני הזוג סיפרו לשב"כ כי גויסו שנתיים קודם
לכן ,בקיץ  .1956לשם גיוסם נפגשו עם בכירים
במפלגה הקומוניסטית ובמשרד הפנים הרומני,
שמסרו להם כי נבחרו לייצג את ארצם במשימה
מודיעינית בישראל ובמדינה מערבית נוספת.
בפגישות אלה הובהר להם מפורשות כי אין בידם
זכות בחירה באשר לרצונם או אי רצונם לבצע
משימה זו.
כמקובל בארגוני המודיעין הסובייטים ,קיבל
רסקו דרגה צבאית .בשנתיים שקדמו לשיגורם
לישראל ,עברו בני הזוג הכשרה לקראת
משימתם ,שכללה לימוד ואימון יסודיים במספר
תחומים:
א .עקרונות הפעילות החשאית – גילוי וניעור
עיקוב ,גיוס סוכנים ,שיטות של תקשורת
חשאית ועוד.
ב .הכרת ארגוני המודיעין המערביים ושיטות
פעולתם.
ג .הטמעת האידיאולוגיה הקומוניסטית
וחיזוק הקשר למולדת רומניה.
ד .לימודי ארץ ישראל בתחומים כמו כלכלה,
פוליטיקה והיסטוריה.
בסיום ההכשרה קיבל רסקו רשימת משימות
מבצעיות ואיסופיות שהיה עליו לבצע בישראל.
הוא תודרך למצוא משרה כעיתונאי; להשתלב
במפלגה ציונית ,לפתח קשרים חברתיים ענפים
ולאסוף מידע בנושאים פוליטיים ,צבאיים
וביטחוניים.

הפעלת רסקו כסוכן כפול :חשש
מ"ידו הארוכה" של הסקוריטטה
על פי המשימות המודיעיניות שהוטלו על רסקו,
ניכר כי הציפיות ממנו היו רבות .לפיכך ,השב"כ
ביקש להפוך את רסקו לסוכן כפול מול המודיעין
18
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הרומני ,אך התקשה לקבל את הסכמתם של בני
הזוג לכך .רסקו ואשתו חששו מ"ידו הארוכה"
של הסקוריטטה ומנקמתו אם ייחשפו .רק לאחר
שכנועים רבים הסכים רסקו להפוך לסוכן כפול.
משלב זה ואילך פיקח השב"כ על כל פעולותיו
מול המודיעין הרומני.
במסגרת המבצע ארוך השנים נחשפו קציני
מודיעין רומניים שעמדו בקשר עם רסקו .חלקם
שירתו בישראל בכיסוי דיפלומטי ,עם אחרים
קיים רסקו פגישות אישיות בחו"ל וכן היו קציני
מודיעין שהגיעו לישראל מרומניה כדי להיפגש
עימו .העובדה ששולחיו בסקוריטטה מצאו לנכון
להסתכן ולשלוח קציני מודיעין בכירים לפגישה
עם רסקו בישראל ,מעידה על ערכו הרב בעיניהם.
במהלך המבצע נחשפו אמצעים טכנולוגיים
שהיו בשימוש המודיעין המזרח אירופי ,בהם
כתב סתרים ,שידורים מוצפנים ,וכן מקומות
מסתור מוסכמים להעברת מסרים ,כספים
וחפצים.
בנוסף חשפה הפעלתו של רסקו את תחומי
ההתעניינות של המודיעין הרומני והמזרח
אירופי ,כתובות כיסוי שבהן השתמש ושיטות
פעולה .המידע שהצטבר במבצע זה סייע במידה
משמעותית לשב"כ לסכל ניסיונות חוזרים
ונשנים של גיוס והחדרת סוכנים לישראל מטעם
שירותי הביטחון המזרח אירופאים.

הצלחה גדולה גם בעיני המודיעין
הרומני
בתום כשמונה שנים מתחילת המבצע ,החלו
צפים סימני השאלה הראשונים לגבי האפשרות
לסיימו .מפעיליו של רסקו ברומניה החלו להטיל
עליו משימות מורכבות יותר ויותר ,שלא היה
באפשרותו למלאן.
בשנת  1965פורסם דבר מעצרו של סוכן מודיעין
רומני שפעל בישראל (פרשת א.ס – .מרגל רומני
שפעל בישראל במסווה של עולה חדש) .רסקו
מיהר לבשר למפעיליו ברומניה על חששותיו
להמשיך ולשמש כסוכנם ,ועל הפסקת הקשר
עימם .המודיעין הרומני סרב לוותר עליו כסוכן,
ומפעיליו ניסו לשכנע אותו להמשיך ולפעול
עבורם ,תוך הבהרה כי הבחירה לא בידיו ,אך
ללא הועיל.
השב"כ מציין מבצע זה כאחד הערכיים
והחשובים בתחום סיכול הריגול המזרח אירופי,
ואת רסקו כ"מורה הטוב ביותר" שלימד את
השב"כ להכיר את יריביו במזרח-אירופה .למרבה
האירוניה ,גם המודיעין הרומני ראה ברסקו
הצלחה גדולה .
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יצחק שמיר
עוזב את המוסד
באמצע שנות ה 50-פנה ראש המוסד איסר הראל ליצחק שמיר ,לשעבר
מפקד מחתרת לח“י ,בהצעה :להקים חוליה מבצעית שתפעל בחו“ל ותשגר
לוחמים למדינות יעד .הסיבה :למוסד לא היתה אז יחידה מבצעית משלו,
ואילו אנשי הלח“י אחזו בניסיון מבצעי חשאי .בן-גוריון תמך  -ושמיר נענה
לאתגר .הוא גייס כמה מהחברים הוותיקים למחתרת ,בהם יעקב (יאשקה)
אליאב ,אליעזר שרון (“קבצן“) ,דוד שומרון ,הרצל עמיקם ,יוסף עדניה
וחיים שבתאי .היחידה חדלה לפעול בספטמבר  ,1963לאחר שהתמזגה
עם היחידה המבצעית של אמ“ן ( ,)188שעברה למוסד תחת שם חדש:
“קיסריה“
יוסף ארגמן | היסטוריון ,לשעבר עורך "במחנה"
יצחק שמיר .שוחח עם מאיר
עמית על רצונו לעבור תפקיד
 -ונתקל בקיר
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ספטמבר  1963התאחדו ,ולא בשמחה
רבה ,היחידה המבצעית של אמ“ן ( )188
והיחידה המקבילה של המוסד למבצעים
בארצות היעד ,ששמה “המפרץ“ .השם שנקבע
ליחידה החדשה-ישנה היה “קיסריה“ .האירוע
התרחש ברובד העמוק ביותר של החשאיות
הלאומית .לכאורה ,מדובר היה בעניין מינהלי
 יחידה צבאית התמזגה עם יחידה אזרחית.אך למעשה היה כאן עניין מהותי ,בעל השלכות
מובהקות על המודוס אופרנדי המתמשך של
המוסד.
כשהוקם המוסד ,בראשית שנות ה ,’50-ונקבע
כי יעסוק בפעילות מודיעינית בחו“ל ,מצא ראש
הארגון איסר הראל כי חסרה יחידה מבצעית
להפעלת לוחמים בארצות אויב .כשהביט סביבו,
ראה יחידה כזאת בדיוק בחיל המודיעין של צה“ל,
כינויה  .131מבחינתו הייתה זו אנומליה ,והוא
שאף לתקן אותה.
בספרו “אנטומיה של בגידה“ ,מספר הראל כיצד
עוד בשנת  1954היה מודאג מאופן ההתנהלות
של יחידה  131הצה“לית .הוא טען כי “רוב
פעילויותיה המתוכננות היו בעלות אופי פזיז
והרפתקני ,חסרות שיקול דעת ואחריות מדינית“.
בקטע אחר הוא מכנה את שיטות הפעולה שלה
כ“אקטיביזם בלתי מרוסן בתחום המודיעיני
והמבצעי“ .עוד הוא מציין“ :צמרת משרד הביטחון
וצה“ל ראתה בי נאמנו של ראש הממשלה ושר
החוץ (משה שרת) ,ועל כן הסתייגה ממני ונמנעה
משיתוף פעולה“.
גם אלופי המטכ“ל ,ובהם רמטכ“לים ואף ראשי
חיל המודיעין ,הודו בינם לבין עצמם כי הראל
צודק ,וכי יחידה מסוגה של  131אכן צריכה
לפעול במוסד .אלא שאיש לא תמך בכך בפומבי
בפורומים המתאימים .מעגל המתנגדים היה רחב.
הקנאים ביותר היו מפקדי היחידה לדורותיהם,
שהאמינו כי בידיהם כלי רב עוצמה וכי אסור
להעביר אותו לידיים חיצוניות ,ולכאורה בלתי
מנוסות.
אחריהם בשורת המתנגדים עמדו ראשי אמ“ן
לדורותיהם .הללו הצליחו לשכנע את ראשי המטה
הכללי כי אסור לוותר על היחידה ,שכן בהיעדר
כלים אחרים להבאת מודיעין מארצות היעד
 היא מהווה כלי מרכזי בתחום .הראל ,מצדו,לא הפסיק לנסות .זהו ,כנראה ,המסד לעוינות
המסורתית בין ראש אמ“ן ומפקדי היחידה לבין
“הממונה“.
לאחר שלא הצליח להעביר אליו את יחידה 131
( 188לאחר שיוסי הראל ויוסף יריב נטלו את
הפיקוד) ,החליט איסר להקים במוסד יחידה
דומה .כך קמה יחידת “המפרץ“  -יחידה קטנה,
סודית וקומפקטית מאוד ,שהפעילה לוחמים
בארצות יעד.


בין היחידות לא התקיים קשר .הדברים הגיעו
לידי כך ,שלוחמים משתי היחידות פעלו לעתים
באותה מדינה ,ואף נתקלו זה בזה .על תיאום
כמעט ולא דיברו .יתרה מכך :תיבות הדואר של
 188ו“המפרץ“ בפריז ,למשל ,היו סמוכות זו לזו.
לעתים ,כשהגיעו אנשי השטח לרוקן את התיבה,
היו נתקלים זה בזה בלי לדעת כי הם עוסקים
בחומרים זהים מטעם אותה מדינה.
ראש המוסד החדש וראש אמ"ן לשעבר אלוף
מאיר עמית ,שהתיך את “המפרץ“ אל תוך
תבניתה של יחידה  ,188לא זכר ,בראיון שערכתי
עמו ,פעולות חשובות שביצעה יחידת “המפרץ“.
האם הסיבה טמונה ברקע העכור והטראומטי
ביחסיו עם הראל לאחר שמונה כמחליפו? אולי
במידור הקיצוני שהנהיג האחרון? או שמא מדובר
באמת בהשתקפות של הערכה היסטורית-
מקצועית נקייה.
כך או כך ,ותיקי היחידה המאוחדת “קיסריה“,
שייסד יוסקה יריב ,כעסו כשבביקוריהם במטה
“קיסריה“ במוסד לאחר פרישתם נאלצו לראות
על קיר לשכתו של המפקד את תמונתו של יצחק
שמיר ,מזעיפה גבות לעומתם ,ראשונה בשורת
התמונות של מפקדי העבר .לא אחת התבטאו
וטענו כי “קיסריה“ היא אחת ,וכי לשמיר אין
זכות להיחשב מפקדה הראשון.

על דברים שכתבו בספריהם איסר הראל וסגנו,
גם אלופי המטכ"ל ,ובהם רמטכ"לים ואף יעקב כרוז.

ראשי חיל המודיעין ,הודו בינם לבין עצמם

כי הראל צודק ,וכי יחידה מסוגה של  131פצצה לשגרירות הרוסית

אכן צריכה לפעול במוסד .אלא שאיש לא
תמך בכך בפומבי בפורומים המתאימים.
מעגל המתנגדים היה רחב .הקנאים ביותר
היו מפקדי היחידה לדורותיהם ,שהאמינו
כי בידיהם כלי רב עוצמה וכי אסור
להעביר אותו לידיים חיצוניות ,ולכאורה
בלתי מנוסות

אנשי צבא הנעדרים את הרגישות הנדרשת
לפעילות שעיקרה “מבצעי פינצטה“ .בנוסף,
אכן היה שוני חברתי מסוים ,לא גלוי לעין בלתי
מזוינת ,בין ראשוני “המוסד“ ו“המפרץ“ לבין
ראשוני אמ“ן ויחידה  .131השוני הזה לא נעלם
מעיני הצדדים ,שלא פעם מצאו עצמם מקנטרים
זה את זה ,בפומבי ובסתר.
ראשי יחידה  ,188כולל מפקדה מוטקה בן-צור,
היו אנשי פלמ“ח .בין בכירי המוסד היו ,בעיקר,
בוגרי החוגים האזרחיים של “ההגנה“ ,וכן
אנשי הש“י (שירות ידיעות ,המודיעין של ארגון
“ההגנה“) .הפלמ“חניקים נתפסו כמי שאינם
בקיאים בשפות זרות ,כמי שגינונים אירופיים
אינם שגורים בהתנהגותם ,ורגישותם למרכיבים
המבצע שלא מומש
להיסטוריונים הבלתי רשמיים של “המוסד“ זכור התרבותיים המובנים בשליחויות העלומות
לפחות מבצע אחד ,בלתי ממומש (שעליו סיפר איננה גבוהה.
למחבר איש “המפרץ“ לייזר שרון) ,שבגינו ראויה יותר מכך :לאיש ממפקדי  188לא היה ניסיון
מודיעיני ממשי .הם לא היו בש“י ,לא הורגלו
יחידת “המפרץ“ לתואר היחידה המבצעית
לעבודת מודיעין משרדית ולא הפעילו סוכנים.
הראשונה במוסד.
אנשי המבצעים של אמ“ן היו ברובם ילידי הארץ
בהיעדר נתונים באשר לסוגי הפעילות של
ואף צעירים יותר מרוב אנשי המוסד .מכיוון
“המפרץ“ ,אין למחבר יכולת ואף לא כוונה
לקבוע עמדה .עם זאת ,עובדה אחת איננה ניתנת שהיו אנשי צבא ,נרתעו מאופן הניהול המחתרתי
לערעור  -קביעה חד-משמעית של מסמך רשמי של הראל .מבחינת אנשי  ,188הראל היה ראש
חבורה של גברתני השטעטל ,שניהל את ארגונו
פנימי ,וזו לשונו“ :יחידת ‘המפרץ’ לא הצליחה
באמצעות פנקס ופתקים ,כאילו מדובר במכולת.
להדביק בהתפתחותה ,משאביה ויכולותיה את
יחס זה אף החריף משהו ,כשגונבה השמועה כי
יחידת אמ“ן (.“)188
הראל בנה את “המפרץ“ על הגרעין הקשה של
במבצעים בחו“ל ,ובמיוחד בפרשת המדענים
הגרמנים במצרים (קבוצה של מדענים ,מהנדסים אנשי אצ“ל ולח“י.
תולדותיה המפורטים של “המפרץ“ ,כמו גם
וטכנאים ממערב גרמניה שפעלו בשנות ה60-
תולדות מחליפתה “קיסריה“ ,לא התפרסמו.
במצרים ועסקו בפיתוח טכנולוגיה צבאית
מתקדמת) ,נקבע כי צה“ל הוא הקובע את הצי“ח עם זאת ,שמה של “קיסריה“ הופיע בשנים
(ציון ידיעות חיוניות); “המוסד“ נותן את המל“ם האחרונות בספרים ובעיתונים ,בדרך כלל בציון
העובדה כי החומר מצוטט מפרסומים זרים.
(מודיעין למבצע); ואילו אמ“ן  -באמצעות
שמה של יחידת “המפרץ“ לא הופיע כלל .כדי
יחידה  – 188מבצע.
להבין טוב יותר את מהלך האיחוד שביצע
איש לא היה מאושר מן הסידור הזה .מאז
יוסקה יריב ,בספטמבר  ,1963ראוי לומר כאן
התפרסם בחשאי “מבצע סוזאנה“ והתגלה
כמה דברים על “המפרץ“ .הכתוב מתבסס על
השבר הגדול במצרים באמ"ן ובמטכ“ל ,אנשיו
דברים שאמרו למחבר ,לפני מספר שנים ,ותיקי
של הראל החביאו לא פעם קריצה כל אימת
היחידה ,שהשתלבו מאוחר יותר ב“קיסריה“ ,וכן
שהוזכרה יחידה  .131הם ראו בה חבורה של

בראשית שנות ה 50-פעלו אנשי אצ“ל ולח“י
לשעבר באופן עצמאי ,לעתים בהתארגנות
מצומצמת ,מול יעדים ש“הרגיזו“ אותם .אחת
הפעולות שהדאיגה את ראש הממשלה דוד
בן-גוריון ואת איסר הראל הייתה השלכת
פצצה לשגרירות הרוסית בר“ג ,בפברואר ,1953
בתגובה לצעד אנטי-יהודי של הקרמלין .ברית
המועצות השעתה אז באופן זמני את יחסיה עם
ישראל.
בשיחה בין הראל לבן-גוריון עלה רעיון ,לגייס
את לוחמי מחתרות הימין .התברר כי לבן-גוריון
הייתה הערכה אישית ללהט הלאומי ,למסירות
ולניסיון המבצעי ,במיוחד של אנשי לח“י .הוא
סבר כי בתנאים מסוימים ,ניתן לרתום את
הפוטנציאל הזה לטובת המדינה .הראל נועץ
בעניין עם ראש השב“כ ,עמוס מנור ,שהיה בעד.
כך פנה איסר ליצחק שמיר ,לשעבר מפקד
מחתרת לח“י ,והציע לו להקים חוליה מבצעית
נספחת ל“מוסד“ ,שתפעל בחו“ל ותשגר גם
לוחמים למדינות יעד .נקבע כי מטה החוליה
יהיה בפריז .שמיר נענה לאתגר .הוא אסף
אליו כמה מן החבר’ה הוותיקים ,שהיו אז
עדיין צעירים ותוססים ,וגייס אותם .ביניהם
היו יעקב (יאשקה) אליאב ,דוד שומרון ,הרצל
עמיקם ,יוסף עדניה ,חיים שבתאי ואליעזר שרון
("הקבצן").
יעקב כרוז,סגנו של איסר ,כתב לימים כי
“ההשתלבות הייתה מאוד מוצלחת“ .תחילה
הוקמה “חוליית שמיר“ ובהמשך היחידה
התרחבה מעט וקיבלה את הכינוי “המפרץ“.
המבצע הראשון שהוטל על שמיר ובחוריו ,היה
להשיג מידע על עסקת הנשק הצ’כית שרקמה
מצרים בסיוע ברית המועצות ,אחרי פעולת
הגמול של צה“ל בעזה (“חץ שחור“ .)1955
תפקידו של שמיר היה לבדוק את מבנה העסקה,
הן מבחינת אישור הידוע והן לגילוי הנסתר.
שמיר רתם לעניין אישים שהיו קשורים ללח“י
באירופה וסייעו רבות לעצורי המחתרת ,שברחו
ממקום גלותם באפריקה .בן-גוריון קיבל מהראל
מידע מקיף למדי על העסקה ,שנכלל במערכת
השיקולים שלו כשהחליט להצטרף לצרפתים
ולבריטים במבצע סואץ .מטרת ישראל הייתה
לפגוע בהתחמשות של מצרים בנשק חדיש.
איסר מינה את מייק הררי – לימים מבכירי
“המוסד“  -לאיש הקשר שלו עם “חוליית
שמיר“ .מייק ,בעברו איש פלוגה ד’ של הפלמ“ח,
היה באותה שנה ( )1956ראש שלוחת “צומת“
בפריז .גם שמיר הקים שם את מטהו .איסר
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צירף ,אפוא ,עניין לעניין .על פי עדותו של הררי

מבחינת אנשי  ,188הראל היה ראש
למחבר“ ,חוליית שמיר“ הייתה ,בראשיתה,
נספחת למוסד ולא חלק אינטגראלי ממנו .הררי ,חבורה של גברתני השטעטל ,שניהל
שהתמנה במקביל גם כנציג “המפרץ“ באירופה ,את ארגונו באמצעות פנקס ופתקים,
העיד כי אופי עבודתו של שמיר היה ייחודי :הוא כאילו מדובר במכולת .יחס זה אף החריף
הפעיל את אנשיו באופן אישי ,והשתמש בשיטות משהו ,כשגונבה השמועה כי הראל בנה
את "המפרץ" על הגרעין הקשה של אנשי
מידור של הלח“י .הררי הכיר את אנשי שמיר
אצ"ל ולח"י
כששבו לפריז מארצות היעד .לאחר ההיכרות,
גם הוקיר אותם .לדבריו ,מדובר היה ב“בחורים
מאוד יקרים ,שסיכנו את עצמם“.
הררי ,בעברו מפקד “הגדעונים“ באירופה,
העיד כי למד משמיר הרבה .לדבריו ,הראל פעל
בחוכמה כשגייס את שמיר ואנשיו ,שהיו בעלי
ניסיון מבצעי וקשרים שהועילו למוסד במשך
שנים רבות .לגורם האידיאולוגי (לח“י-אצ“ל-
הגנה)  -לא היה משקל.

מפנה דרמטי

בחוריו של שמיר היו קשורים אליו .איש כמו
לייזר שרון (“הקבצן“) ,שהיה מפקד גדוד אצ“ל
ולא הכיר את מנהיג לח“י ,שמיר ,מצא עצמו
נשבה בסגנון פיקודו .כמפקד מחתרת ,בתקופה
שבה לא היה ציוד קשר מודרני והבולשת
הבריטית ידעה הרבה יותר ממה ששיערו
היהודים ,פיתח שמיר סגנון פיקודי מיוחד .הוא

העניק לאנשיו חבל ארוך ,הציע תדרוך קצר
ותמציתי שכלל ציון מטרה ספציפית וברכת
הדרך .את כל השאר הוא הותיר לאנשי השטח.
שמיר הפעיל מנגנון רזה וכמעט בלתי נראה.
סודיות רבה אפפה את הכול ,עד כי אנשים
ביחידה הקטנה התבדחו על חשבונו ואמרו
כי הוא נוהג לגרוס את העיתון ,לאחר סיום
הקריאה.
ב 26-במרץ  1963התחולל מפנה דרמטי .הראל
עזב בכעס את תפקיד “הממונה“ ובמקומו
נכנס ללשכת ראש המוסד אלוף מאיר עמית,
ראש אמ“ן .תוך זמן קצר היה ברור כי יחידת
“המפרץ“ תעוכל אל תוך  188שתועבר מאמ"ן
למוסד .לימים טענו אנשיו של שמיר כי חשו
עצמם בדיוק כמו ערב הקמת המדינה ,כשבן-
גוריון הורה על פירוק אצ“ל ולח“י .הם מאוד לא

איסר הראל.
בשיחתו עם בן-גוריון
העלה רעיון :לגייס
את לוחמי מחתרות
הימין למוסד
22
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אהבו את המיזוג הצפוי עם היחידה הצבאית.
אנשי מחתרת מעולם לא אהבו את המסגרות
הגדולות.
דווקא שמיר ,אולי מתוך לויאליות למערכת
ואולי מתוך גישה עניינית ,הרגיע את הרוחות.
בשיחות עם אנשיו ציין כי האיחוד יביא ליחידה
רק טוב .הוא ציין כי אמ“ן הוא גוף רב משאבים,
לרשותו מחלקות טכניות משוכללות ,כולל
אלו של חיל האוויר ושל תע“ש .לרשותם ציוד
אלקטרוני וסוגי נשק חדשים .לדבריו אז ,הגוף
החדש שיקום יהיה רציני ובעל יכולת אופרטיבית
מוגברת.
לא כולם השתכנעו .היו שחשבו כי עדיין ניתן
לדחות את הגזרה וכי הדבר תלוי גם בשמיר.
אלא שהמציאות הוכיחה כי הם טעו .למאיר
עמית היה ברור כי עתה ,כשהוא ראש המוסד,
מקומה של  188הוא אצלו .אל“ם יוסק’ה יריב,
בעבר מפקד הגדוד השמיני של הפלמ“ח ,שהגיע
עם עמית למוסד ,קיבל על עצמו את תפקיד
האינטגרטור .היה עליו לאחד שתי יחידות
מתחרות ,שפעלו בשיטות אחרות ובסגנון שונה -
לא עניין של מה בכך.
כמו אצל אנשיו של יריב ב ,188-גם אצל
אנשי שמיר נוצרה ,עם השנים ,סימביוזה
הדוקה בין דמותו של המפקד לדמות היחידה,


בין מהות התפקיד לבין הערכתם העצמית.
תחושת האליטיזם המקצועי ,לצד החשאיות
העמוקה והמבנה הנפשי של הנפשות הפועלות
(הרמטכ“ל צבי צור ,צ’רה“ :כל אחד מהם
זקוק לפסיכיאטר“) – יצרו קרקע לא אוהדת
למיזוגים.
“היו חריקות“ ,העיד לימים מייק הררי על
המיזוג“ ,אבל אלה היו חריקות מובנות .זה היה
קשור גם לראש המוסד החדש .עצם המעבר של
מאיר עמית למוסד נתפס שם כ’הצנחה’ .מישהו
שבא ואומר – כל מה שהיה לפניי ,לא היה טוב.
עם זאת ,מאיר עמית עשה דבר חכם בעצם
הבאת  188ל’מוסד’ ואיחודה עם ‘המפרץ’“.
אנשי “המפרץ“ ,לא כולם ,אגב ,אנשי אצ“ל
ולח“י ,הוזמנו לשיחות היכרות ראשונות עם
אנשי יחידה  188ומפקדה .הזיכרון החזק שלהם
מתרכז בשאלות שנשאלו על טיב קשריהם עם
שמיר .הגישושים הראשונים נשאו ,בהכרח ,אופי
של חשדנות הדדית .אחר כך החלה ההתעניינות
הצפויה של אנשי שמיר בבוס החדש ,יריב.
האפיון הראשוני ,שהתקבל ממקורות חיצוניים,
היה כזה :יוסק’ה בוס קשוח ,אבל דואג לאנשיו
באופן יוצא דופן .מי שאהוב עליו ורוכש את
אמונו בעבודה קשה ובתוצאות – יקבל עולם
ומלואו של מסירות ,תמיכה ,דאגה וסימפטיה.
מי שאיננו כזה  -ראוי שיזהר.
בעיה לא פשוטה הייתה מעמדו החדש של
שמיר .עד כמה שידוע ,הציע יריב לשמיר להיות
ראש “הסנאט“ ,דהיינו :נציגו של מפקד היחידה
באירופה ,ולמעשה “מספר שתיים“ ביחידה.
שמיר קיבל את ההצעה ,מכיוון שממילא ישב
אז בפריז .עם זאת ,על פי עדויות ,הוא חש
לאחר זמן מה כי יריב אינו רוצה בו .הוא כתב
על כך ארצה במכתב אישי ללייזר שרון ,שסיים
אז את קורס הלוחמים בארץ ,ואף שוחח עמו
על כך בפריז.
הוא אמר אז כי לא נראה לו שיוכל לעבוד
עם יריב .לא עניין אישי ,כך ציין ,אלא הבדלי
אישיות והשקפה .עוד אמר כי יעדיף לעבור
ליחידה אחרת במוסד ,תוך העדפת יחידתו של
נפתלי קינן“ ,תבל“ .הוא תכנן לשוחח על כך עם
מאיר עמית ,שעמד להגיע לפריז.
שמיר לא היה בודד בתחושותיו .כמה מבכירי
המוסד ,נאמניו של הראל ,לא היו מרוצים
מן החילופים בצמרת ומהכנסת “השיטות
הצבאיות“ של עמית אל המסדרונות הרגישים
של בית “הדר דפנה“ בתל אביב .הראל ניהל את
המוסד על גבי פתקים .עמית שיפץ את הלשכה
בנוסח צבאי ,הכניס מפות ותגיות שמיות.
היו בין הוותיקים כאלה שהסמיכו מעשה
לאמירה ושיגרו מכתב לראש הממשלה ובו
הצהרה נגד הצעד שנקט .משלא נענו בהתאם

בתקופה שבה לא היה ציוד קשר מודרני
והבולשת הבריטית ידעה הרבה יותר
ממה ששיערו היהודים ,פיתח שמיר סגנון
פיקודי מיוחד .הוא העניק לאנשיו חבל
ארוך ,הציע תדרוך קצר ותמציתי שכלל
ציון מטרה ספציפית וברכת הדרך .את
כל השאר הוא הותיר לאנשי השטח.
שמיר הפעיל מנגנון רזה וכמעט בלתי
נראה .סודיות רבה אפפה את הכול ,עד
כי אנשים ביחידה הקטנה התבדחו על
חשבונו ואמרו כי הוא נוהג לגרוס את
העיתון ,לאחר סיום הקריאה
לציפיותיהם ,העדיפו אחדים מהם ללכת עם
לבם ולהתפטר .אחד מהם היה ג’ו רענן ,נציגו
של ראש המוסד באירופה .כך נהגה גם מלכה
ברוורמן הוותיקה ,ראש אגף משאבי אנוש,
שנחשבה למעין מנכ“לית בפועל של הארגון.
השיחה בין יצחק שמיר לעמית לא הייתה קלה.
לייזר שרון המתין לשמיר בבית קפה פריזאי,
הסמוך לקונסוליה הישראלית ,וראה את פניו
הנפולות של שמיר בשובו .שמיר שיחזר בפני
לייזר את השיחה“ :שוחחתי עם עמית על רצוני
לעבור לנפתלי קינן .מאיר לא נראה נלהב.
יותר מזה ,הוא אמר כי עליי להמשיך בתפקידי
הנוכחי ,כמספר שתיים של יריב ,ואם אינני
רוצה – עליי לעזוב את המוסד’“.
ואכן ,שמיר עזב בסגנון של מהיום למחר .ארז
מזוודה וחזר ארצה .לימים ,בשיחה בביתו
ברמת חן ,העריך לייזר שרון כי על אף ההערכה
ההדדית בין יריב לשמיר ,העבודה המשותפת
ביניהם נדונה מראש לכישלון“ .היו ביניהם
הבדלים של שמים וארץ .זה היה יליד ארץ
ישראל וזה בא מפולין .זה היה מפקד גדוד
בפלמ“ח וזה היה מפקד ארגון מחתרת קיצוני.
והיו עוד הבדלים בסגנון ובמנטליות“.
כשחזר ארצה ,שמיר ,שחבק אישה וילדים
והיה זקוק לפרנסה ,פנה להראל .בן משפחה
של הראל ,שהתגורר בכפר-סבא וייצר מזרנים,
קיבל את שמיר לעבודה.
סטייה קצרה לצורך השלמת מעגל :ההתקשרות
בין שמיר לבין מפעל המזרנים נמשכה מספר
שנים ,עד שהחליט שמיר לעבור לתחום חדש:
יהודי ברית המועצות .בתחום הזה עסק גוף
שהיה אז סודי ושמו “נתיב“ .זה היה בראשית
שנות ה ,70-כשבברית המועצות הייתה
התעוררות יהודית גדולה .באותה עת ,החל
שמיר להוציא לאור עיתון מחתרתי ברוסית
ושמו “הביתה“.
העיתון הוברח על ידי אישים מן המערב אל תוך

בריה“מ ,וחולק בין היהודים .כשנודע לראש
המוסד החדש ,אלוף צבי זמיר ,על עיסוקו
וכוונותיו של שמיר ,זימן אותו והציע שלמען
ביטחונו האישי וביטחון המערכת שבה עבד,
יחדל מעיסוק הכרוך בנסיעות לגוש המזרחי.
שמיר חזר לפריז בניסיון לפעול בקרב חוגי
“הרוסים הלבנים“ ,המתנגדים המסורתיים של
“האדומים“ מהקרמלין .שם ,בבירת צרפת ,פגש
כמה מאנשיו לשעבר ,בהם לייזר שרון ,שהמשיך
לשרת במוסד .גם לייזר הזהיר את שמיר מכל
עיסוק הקשור לרוסים“ .בהיותך בכיר לשעבר
במוסד“ ,העיר לו“ ,אתה עלול למצוא את עצמך
מושלך ,יום אחד ,תחת גלגלי הרכבת במטרו
של מוסקבה“ .באותה תקופה חוסל בפראג
נציג הג’וינט באירופה.
שמיר קיבל את העצות וחיפש תעסוקה אחרת.
בשלב זה פגש בו מנחם בגין ,יריב וידיד מימי
המחתרות .בגין הציע לו להיות ראש אגף
הארגון של תנועת ה“חירות“ ,שבראשה עמד.
שמיר ,שנמנע עד אז מעיסוק בפוליטיקה ,קיבל
את ההצעה.
כמה שנים מאוחר יותר ,נפגשו שמיר ויריב
באירוע חברתי .הם שוחחו בידידות עוקצנית
ויריב אמר בחיוך“ :יצחק ,יצחק ,מילא שהגעת
לפוליטיקה ,אבל דווקא ל’חרות’ ולראשות אגף
הארגון? לאן תגיע בסופו של דבר?“ .שמיר חייך
תחת שפמו.
המשכה המובהק של האפיזודה מתרחש
ב .1982-לקראת סיום הקרבות של מלחמת
לבנון הראשונה ,הוחלט כי ישראל תמנה נציג
דיפלומטי בבעבדה שבמערב לבנון ,כמעין
שגריר זמני של ישראל במדינה .דייב קמחי,
שהיה אז מנכ“ל משרד החוץ ,הובא לתפקיד
על ידי לא אחר מאשר שר החוץ בממשלת בגין,
שמיר ,שהכיר אותו במוסד .כשנדרש קמחי
לבחור נציג דיפלומטי מיוחד ללבנון ,הוא
נזכר בד“ר מוטי כפיר-קפרוב ,עמיתו ליחידת
“קיסריה“ .כפיר ,מקורבו של יריב ,קיבל על
עצמו את המשימה הבלתי שגרתית.
וכאן מגיעה הפואנטה של הסיפור :בטרם צאתו
לתפקידו ,שלא היה חף מסכנות ,הוזמן כפיר
לתדרוך אצל שר החוץ .שמיר היה ידידותי
וחייכן ואף העלה זיכרונות משותפים .בתום
התדרוך ,ביקש מכפיר כי ימסור דרישת שלום
ליוסק’ה יריב ,וכשיעשה זאת ,שיזכיר לו את
שאלתו“ :יצחק ,יצחק ,מה ייצא ממך בסוף?“.
“ספר לו מה יצא ממני בסוף“ ,חייך שר החוץ
בהווה וראש הממשלה לעתיד .לימים התבדחו
ביחידה ואמרו ,שאלמלא מאיר עמית ויוסק’ה
יריב ,יתכן וההיסטוריה של ראשות הממשלה
בישראל הייתה נראית אחרת לחלוטין .
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דיביזיה משוריינת
בחזית מערך ההגנה -
יש חיה כזאת
מסמכי שלל שנפלו לידי צה"ל במלחמת יום הכיפורים פירטו את
עיקרי תורת הלחימה המצרית ,שהתבססה על זו הסובייטית .משימתה
העיקרית של הדיביזיה המשוריינת ,על פי התורה ,היתה להקנות את
המחץ להתקפה ולהוות דרג שני וכוח עיקרי להתקפת נגד בהגנה .לאחר
המלחמה נבחנה התורה לאור הצרכים של צבאות סוריה ומצרים .במחקר
שערכתי הצבעתי על האפשרות שדיביזיה משוריינת תשולב בהגנה בחזית.
היו מי שניסו לערער על מסקנות המחקר אך מלחמת לבנון הוכיחה כי
ההנחה אכן היתה מוצדקת
דני אשר | ד"ר ,תא"ל (מיל') היסטוריון צבאי ,בעברו קמ"ן גיס ורמ"ח תו"ל אויב באמ"ן מחקר

ב

ימים אלה ועם
ההשתנות
בטבע הלחימה,
עוסקים כולנו בלחימה
נמוכת עצימות אל מול
כוחות טרור ,גרילה
והתקוממות .לפני יובל
שנים עסק המודיעין
הצבאי בעיקר בלחימה
רבת העוצמה הצפויה
בשדה הקרב .כוח המחץ
והמפתח לחישוב יחסי
עוצמה היה האוגדות /
הדיביזיות המשוריינות
בכל אחד מהצדדים,
ויכולתן למלא את
משימותיהן במלחמה
העתידית.
לקראת מלחמת יום
הכיפורים הרחיבו
צבאות ערב הרלבנטיים
 מצרים ,סוריה ,עיראקואפילו ירדן  -את מספר
הדיביזיות המשוריינות
שבסדר הכוחות שלהם.
היתה זו התגובה
לעליונות של כוחות
השריון הישראלים,
שמחצו את צבאותיהם
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במלחמת ששת הימים .צבאות ערב ביקשו
להשיג יתר מחץ לקראת המלחמה הבאה.
במהלך מלחמת יום הכיפורים הופעלו כל
הדיביזיות ,אך באף אחד מהמקרים ,ועל אף
ההערכות  -לא עמדנו בפני התקפה משוריינת
של ממש .המצרים הפעילו את הדיביזיות
המשוריינות רק בשלבי הלחימה המתקדמים,
וגם אז לא בהתקפה יזומה .דיביזיה  ,21שאחת
מחטיבותיה תגברה את דיביזיית החי"ר 16
הצולחת בדרג הראשון ,חצתה את התעלה
והצטרפה להתקפה ההססנית הכושלת רק ב14-
באוקטובר .דיביזיה משוריינת  4לא חצתה את
התעלה ,ורק חטיבה  3שלה השתתפה בלחימה
ממזרח לתעלה .הדיביזיה עצמה ניהלה קרבות
הגנה ממערב לתעלה.
הסורים החדירו את הדיביזיה המשוריינת
מספר  1כדרג שני ללב רמת הגולן .אולם
משימתה העיקרית הייתה ייצוב מערך ההגנה
במרכז רמת הגולן ,וסיוע בהשלמת ההבקעה של
דיביזיה  ,7שנבלמה בצפון .דיביזיה משורינת
 3העמידה את חטיבה  81לרשות הדיביזיה
המבקיעה  7והשתמשה בשתי חטיבותיה
האחרונות רק בניסיון לייצב קווי הגנה ברצועת
ההגנה השניה אל מול כוחות צה"ל
במובלעת שנכבשה ,רמת הגולן
הסורית.
העיראקים שלחו דיביזיות שסייעו
בקרב ההגנה והתקפות הנגד
ברמת הגולן הסורית רק בשלבים
המאוחרים יותר של הלחימה
ב"מובלעת".

תורה סובייטית שהותאמה
מינימלית לזירה

מפה תורתית :דיביזיה משוריינת בהגנה -
פריסה אפשרית
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לאחר המלחמה נפל בידינו חומר
שלל רב ,כולל מסמכים אודות תורת
לחימה (תו"ל) ותקנוני שדה של
צבאות מצרים וסוריה שהתבססו,
כמעט אחד לאחד ,על תורת
הלחימה הסובייטית ,תוך התאמה
מינימלית לצורכי הזירה .הבולטים
בממצאים היו חומרים תורתיים של
ארמייה ושל דיביזיה מצרית בהגנה
ובהתקפה.
בחומרים אלה צוין כי הדיביזיה
המשוריינת הינה כוח ההלם העיקרי
של כוחות היבשה ,ומכאן שתנוצל
בעיקר להתקפה ,כולל התקפות נגד.
הומלץ להפעיל אותה בדרג הראשון
או השני של הצבא או ככוח עתודה.
שילובה בקרב ההגנה נתפס כצורת
קרב מאולצת וזמנית ,שמטרתה

ליצור תנאים נוחים והכרחיים להכרעת האויב.
בתחילת שנות ה ,80-וכחלק ממאמצנו לחזות
הפעלה אפשרית של צבאות ערב מולנו ,חקרנו
את ההתפתחות והיישום האפשריים של תורת
הלחימה במתאר מבצעי ערבי מולנו .אחד
המחקרים ,שפורסמו ב ,1981-עסק באפשרות
הפעלתה של דיביזיה משוריינת בהגנה ,על פי
התו"ל הסובייטית ויישומה בצבאות סוריה
ומצרים .מסקנתי ,כחוקר במחלקת תו"ל אויב,
היתה שלדיביזיה ,בצד משימותיה הקלאסיות
כנושאת קרב התקפה וככוח להתקפות נגד,
יש גם משימה אפשרית של השתלבות בהגנה
בחזית המערך (ברצועת הגנה ראשונה) או
במערכי ההגנה העמוקים יותר.

פריסת הדיביזיה ,על כל יחידותיה ,נעשתה
בדיוק על פי הסכמות התורתיות שפורטו
באגרת .שתי החטיבות המשוריינות  91ו76-
התפרסו בדרג הראשון ,כשהחטיבה הממוכנת
 58נערכה בדרג שני במערכים שאותם הכרנו
בלחימה כמערכי סולטן יעקוב

רק משימות התקפיות .הם ניסו להוכיח כי "אין
חיה כזאת".
"למזלי" ,כמעט באותה עת יצאה דיביזיה 7
הסורית ממערכיה בחזית רמת הגולן כדי לשמש
מפקדה לכוחות הסוריים בלבנון .את מקומה
בחזית מערך הגנה על צפון רמת הגולן מילאה
הדיביזיה המשוריינת הסורית הוותיקה,
דיביזיה .1
נצמדים למוכר
ביוני  ,1982בעת שיצאנו למלחמה במחבלים
הפצת האיגרת המסכמת בנושא הדיביזיה
בלבנון ,היתה חטיבה  91המשוריינת של צבא
המשוריינת בהגנה נתקלה במחסומים רבים.
קולגות נשארו צמודים לתורה הבסיסית שרווחה סוריה ערוכה בבקאע בלבנון .משימתה העיקרית
עוד לפני מלחמת יום הכיפורים ,שלפיה לדיביזיה היתה להגן על מערך סוללות קרקע-אוויר

הסורי ,שנפרס על ציר בירות-דמשק .מיד עם
תחילת הלחימה תוגבר המערך הסורי בלבנון,
ושוב מצאנו עצמנו אל מול הדיביזיה המשוריינת
מספר  1של הצבא הסורי .זו נערכה במלוא
עוצמתה בהגנה בדרג הראשון ,הפעם במגרש
הלבנוני.
פריסת הדיביזיה ,על כל יחידותיה ,נעשתה
בדיוק על פי הסכמות התורתיות שפורטו
באגרת .שתי החטיבות המשוריינות  91ו76-
התפרסו בדרג הראשון ,כשהחטיבה הממוכנת
 58נערכה בדרג שני במערכים שאותם הכרנו
בלחימה כמערכי סולטן יעקוב.
הלקח הנדרש הוא כי גם בעשייה המודיעינית
אין לקפוא על השמרים .יש לעקוב כל העת
לא רק אחר שינויים בסדר הכוחות ובאמצעים
הטכנולוגים שלרשות האויב ,אלא בראש
ובראשונה אחר השינויים החלים בצרכים ובאופי
המלחמה העתידית .יש להצביע על האופן שבו
אמור האויב ליישם את העומד לרשותו בסיבוב
הבא .

מפת שלל  - 1982פריסת הדיביזיה המשוריינת מס' 1
להגנה בבקאע שבלבנון
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רואים רחוק רואים שקוף" :

תצפית אחת ושלוש
מסקנות חשובות

כשמשה עמד להיכנס לארץ המובטחת הוא נבלם .כל תחינותיו הקנו לו
זכות שנראתה בתחילה לעג לרש  -להביט על הארץ מהר נבו .אלא שאותה
זכות הקנתה לו גם כלים להבין את חשיבות האיסוף המודיעיני כדי להעביר
את הלפיד ליורשו בצורה הטובה ביותר .במלחמת יום הכיפורים ובאסון
התאומים ,הלקחים הללו נשכחו
קובי | רס"ן מיל' ,קצין מילואים והיסטוריון

ויאמר ה' אלי ,רב אל תוסף דבר אלי עוד
בדבר הזה .עלה ראש הפסגה ושא עיניך
וראה ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה
בעיניך .כי לא תעבור את הירדן הזה  .וצו
את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני
העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר
תראה.1"...

 40שנות נדודים במדבר הגיעו אל קצן .הדור
ההוא של יוצאי מצרים ,ששוכנע על ידי העשרה
ששלחו לתור את הארץ כי אין בהם כוח
להתמודד ולנצח  -נמוג ופס מן העולם .רק
כלב בן יפונה ויהושע בן נון ,הסיירים היחידים
שהעזו פנים נגד הרוב ,באו בשעריה של הארץ
המובטחת .ערב הכניסה לארץ נותרו רק
הזיכרונות ,התקוות ,והרבה מאד תפילות של
משה רבנו ליוצרו להיכנס בשעריה" :ואתחנן אל
ה' בעת ההיא לאמור...אעברה נא ואראה את
הארץ הטובה אשר בארץ הירדן ,ההר הטוב
הזה והלבנון"2.

משה רבנו ,המנהיג הנערץ שספג את טענות
העם  40שנות נדודים ארוכות במדבר ,מתחנן
בפני יוצרו שיסיים את המלאכה .הוא מנסה שוב
ושוב  -לא פחות מ 515-פעמים ,על פי המדרש,3
כמניין "ואתחנן"  -עד שמצווה הוא לחדול מכך

משה רבנו על הר נבו .למד כי
אין תחליף לחשיפה ישירה של
המנהיג לחומר המודיעיני שנאסף

"רב ,אל תוסף עוד דבר אלי בדבר הזה."..

מה פשר תפילותיו ותחנוניו המרובים של משה?
מאין רצונו העז להיכנס אל הארץ? המדרש
רואה בתפילות אלה רצון טבעי מצד מנהיגו של
דור לראות במו עיניו בהשלמת תכלית חייו -
הבאת העם אל הארץ המובטחת .משה שצועק,
כפי שמתאר המדרש ממעמקי לבבו" :אני,
שנתייגעתי להוציא את בני ישראל ממצרים ,איני
נכנס עמם לארץ?"4
הגמרא 5מסבירה את התחינות המרובות ברצונו
של משה לקיים את המצוות התלויות בארץ:
"אמר משה ,הרבה מצוות נצטוו ישראל ואינן
מתקיימים אלא בארץ ישראל .אכנס אני לארץ
כדי שיתקיימו כולם על ידי".
התסכול גדול במיוחד בהיותו כל כך קרוב" :אמר
לפני המקום 'ריבונו של עולם ,כל עצמי איני
משוך מארץ ישראל אלא מלוא הירדן הזה מלא
חבל של חמישים אמה' 6...
עיון בתפילותיו של משה מגלה כי בסופו של יום,
אכן תפילותיו התקבלו חלקית .משה ביקש שתי
בקשות מיוצרו" :אעברה נא ,ואראה" .הוא ביקש
לעבור פיזית את אותן  50אמה ( 25מטר) של
הירדן כדי שיוכל "לראות" את הארץ .בסופו של
דבר ,אין הוא עובר את הירדן אך הבורא מניח
לו לפחות "לראות" את הארץ כולה .הוא עולה
על הר נבו ,ובצמד פסוקים מודגשות לא פחות
מארבע פעמים רצופות יכולותיו "לראות" :שא
עיניך וראה...וראה בעיניך" .וכל אותה ראייה
26
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אינה אלא לשם התכלית שבסופו של הפסוק:

"וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור
לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ
אשר תראה.7"...

מדוע כה חשובה היתה למשה ה"ראייה"? מדוע
היה צריך להביט לכל רוחות השמיים ,הלא
המבט "קדמה" – מזרחה ,לאחור  -לא היה
מחדש לו דבר ,שכן הוא יכול היה לראות את
הדרך שכבר עבר בדרכו לערבות מואב? מה
הקשר בין הראייה מפסגת הר נבו של הארץ
המובטחת ובין הציווי ליהושע לחזקו ולאמצו?
ערב הכניסה לארץ ,משה חש כי תפקידו טרם
הסתיים .הוא מודע היטב לחטא הסיירים-
מרגלים ,ש 40-שנה קודם לכן הביאו לו ולעם
מידע חלקי ומעוות .הוא מבין היטב עד כמה
יכולה להיות הרסנית תמונה מודיעינית חלקית,
ומה נורא המחיר שישלם עבורה עם שלם שבגינה
גורלו נחרץ לבכייה של דורות "ויבכו העם בלילה
ההוא"8.

משה חושש מחזרה על אותן שגיאות גם בדור
הנוכחי שגדל במדבר .לכן מבקש הוא "לראות"
את הדרך שבה יובל העם לקרב ולנחלה ,ואגב
כך מלמד את עמו ואת תלמידו הנאמן יהושע
שלושה לקחים חשובים בשימוש נכון וראוי
במידע המודיעיני הנאסף.
הוא למד היטב את ה"שיעור" והפעם מבקש
ללמוד לא תמונה חלקית של הארץ ,אלא תמונה
שלמה אחת  ,אחודה וכוללת .הוא מבקש
להבטיח כי מה שאירע עם המרגלים לא ישוב
עוד לעולם .משה הוא ששלח את המרגלים בציר
כדי לבדוק את אזור החדירה של בני ישראל
אל הארץ .המידע שנתן לסייריו היה" :עלו זה
בנגב ועליתם את ההר" 9.הסיירים מגיעים
"עד חברון" ,10ממשיכים לנחל אשכול וחוזרים
לקדש ברנע .הם לא רואים את "כל הארץ" ,אלא
רק חלק ממנה .מחלק זה הם מסיקים מסקנות
מוטעות .כדי למנוע זאת ,מבקש משה רבנו לשוב
ולראות ,את הארץ אבל הפעם לא רק את אזור
הכניסה לארץ ,אלא את כולה .את כל אותם
נופים שסייריו לא הספיקו לראות – מחציתה
השנייה והצפונית של הארץ המובטחת ,החל
מ"ההר הטוב הזה" ועד ללבנון הרחוקה בצפון.
משה מלמד אגב כך את עמו לקח חשוב :תמונת
מודיעין חלקית יוצרת לעיתים רושם מוטעה
לחלוטין ,ולעולם אין היא חלופה לתמונה מלאה.
על תמונה כזו לכלול את מלוא הזירה ,אפילו
מידע הנראה לכאורה מובן מאליו .לכן מצווה
אותו יוצרו לשאת את עיניו ולראות לא רק את
הארץ המובטחת מפסגת הר נבו ,אלא להביט גם
לאחור כדי לאבטח את ערפו מפני התקפה של
אויב שמסתתר.
היכולת לשגות כתוצאה מתמונת מודיעין חלקית

ערב הכניסה לארץ ,משה חש כי תפקידו
טרם הסתיים .הוא מודע היטב לחטא
הסיירים-מרגלים ,ש 40-שנה קודם לכן
הביאו לו ולעם מידע חלקי ומעוות .הוא
מבין היטב עד כמה יכולה להיות הרסנית
תמונה מודיעינית חלקית ומה נורא המחיר
שישלם עבורה עם שלם
מוכפלת כשאת המידע מעביר גורם המעוות
אותו .מכאן מגיע הלקח השני  -חובתו של
הקברניט שלא להסתפק בקבלת לקט מודיעיני,
אלא להיחשף לחומר הגלם הנאסף .לראות את
המידע שיעצב את החלטותיו בעיניו שלו ,כדי
ללמוד ולהסיק לגבי הצעדים הבאים.
רבי חיים בן עטר ( )1696-1743מפרש בכמה
דרכים ,רוחניות או מיסטיות ברובן ,את רצונו
של משה להיכנס לארץ ,ומדגיש שכל כוונתו
היא להשתתף בכיבושה" :לזה אמר אעברה,
לא להשתקע רק אעברה ברגלי ,וכשיגיע הזמן
שיאמר לו ה' קרבו ימיך למות יבוא אל המקום
אשר יאמר ה' אליו11."..
הוא אינו מסתפק בכך ,ומסביר מדוע בניגוד
לרושם הראשוני ,נעשה למשה נס שיכול היה
למלא את משאלתו .הבורא העניק לו את היכולת
"לראות" שלא כדרך הטבע את הזירה כולה,
במו עיניו הזקנות .משה לומד כי אין תחליף
לחשיפה ישירה של המנהיג לחומר המודיעיני
שנאסף .משה יכול היה לראות את התמונה כולה
בצלילות ,אולי כסוג של תשובה ותיקון לחטא
המרגלים  40שנה קודם לכן:
"וראה בעיניך ,הוצרך לאמר תיבת "בעיניך",
ומה גם שאמר בסמוך שא עיניך ,נתכוון לאמר
לו שמה ששאל לראות על ידי הליכתו לארץ
כאמרו אעברה נא ואראה יעשה לו ה' נס ויראה
באמצעות עיניו בלבד ללא הליכה ,כל מה ששאל
לראות אחרי שיעבור ,והוא דבר שאין עין הזולת
תוכל לראות ,והוא מה שדקדק במאמר עיניך
בכינוי".
הרב בן עטר מתאר בדרך צבעונית מאוד250 ,

בסופו של דבר הסיק בן פורת את
המסקנה הבלתי נמנעת ,שהופכת את
שיעוריו של משה לאקטואליים מאוד:
"למנוע מהרמטכ"ל מידע רק משום שאין
הוא הולם את הדוגמה של סבירות נמוכה,
זה אינו מודיעין וזו איננה אחריות...כאשר
המודיעין מעלים מעיני הרמטכ"ל מידע
חיוני כשהאויב בשער ,פירוש הדבר אי
מילוי פקודה בנסיבות מחמירות וחוסר
אחריות משווע"

שנה ויותר לפני תמונות הלוויין והצילומים
התרמיים ,את הדרך שבה קיבל משה את
המודיעין החזותי שהיה כנראה הטוב ביותר
שניתן אי פעם למנהיג" :עוד ירצה ,לפי שיימצאו
חכמות שיקריבו הרחוק על ידי דבר אמצעי
שמשימין אותו בין עיניהם למול המקומות
הרחוקים ויראם כאילו הם לפניו ,ולשלול דבר זה
אמר ה' אליו וראה בעיניך – ממש ,פירוש בלא
אמצעות דבר אחר12 ."...
הלקח השלישי ,הוא "העברת הלפיד" ליהושע.
"חזקהו ואמצהו" הפעם אינו רק במישור הרוחני
או המוראלי בלבד ,אלא הוא קשור קשר הדוק
לצורך של יהושע לקבל ממשה חפיפה מאורגנת
ומסודרת של כל החומר שאסף ,ובייחוד סקירת
המודיעין המושלמת שניתנה לו מעל פסגת הר
נבו .משה מעניק ליהושע לא רק את ברכת הדרך,
אלא גם את רציפות המידע.
שלושת הלקחים  -הצורך בתמונה כוללת,
חשיפת הקברניט לחומר המודיעיני הגולמי
ושימור הידע  -עתידים לאורך ההיסטוריה לגרום
לכשלים ולאסונות במערכות מודיעין .לעתים
די בהתעלמות מאחד מהם להביא לאסון .להלן
שתי דוגמאות להצלחה או לכישלון של כל אחת
מהעצות.

לא להעיר את הרמטכ"ל

המיקום :חדר פענוח הצפנים ביחידה 848
(לימים ,)8200 ,יחידת ההתרעה המרכזית
של צה"ל ,תל אביב .המועד :סביבות השעה
 ,17:00יום חמישי 4 ,באוקטובר  ,1973ח' אלול
תשל"ד ,קצת יותר מ 24-שעות לפני כניסת יום
הכיפורים 45 ,שעות בטרם תפתח האש בסיני
וברמת הגולן .לו היה מנוצל כפי שאמור היה,
פרק הזמן הזה היה מאפשר את גיוסו המיידי
של מערך המילואים וקרוב לוודאי מפחית
מאוד את עוצמת הפגיעה בצה"ל ואת היקף
האבידות .בשעה זו מסיים סא"ל ראובן ירדור,
בכיר מפענחי הצפנים של היחידה ,לפענח ידיעה
שהגיע אל שולחנו זמן קצר קודם לכן .בידיעה,
המגיעה ממקור מהימן ,נמסר שהתרגיל כביכול
של הצבא המצרי הוא כיסוי למלחמה שתפרוץ
בשתי חזיתות .ירדור מוסר מיידית את הידיעה
למפקד היחידה ,תא"ל יואל בן פורת ,המעביר
אותה סביב השעה  17:15לראש מדור המחקר.
תורן חטיבת המחקר ,רס"ן אילן תהילה,
מעבד את המידע להפצה מיידית לכל הצרכנים
בקהיליית המודיעין .לכאורה ,בשלב זה היה
צורך לצרף את פיסת המידע על התרגיל שיהפוך
למלחמה ,ולחבר אותה למידע שכבר היה קיים
על ריכוזי כוחות מצריים וסוריים במערך התקפי
בשתי החזיתות  -כדי להבין שמלחמה עומדת
בפתח .אלא שלא כך התפתחו הדברים.
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בתוך מערכת המחקר במודיעין התפתחו

ויכוחים מייגעים ,בין אלה שסברו כי מלחמה
ב 9-בספטמבר האמריקאים מיירטים
אכן עומדת בפתח ,ובין אלה שטענו כי מדובר
שיחת טלפון בין אוסמה בן לאדן ובין אמו,
בתרגיל בלבד .בסופו של דבר ,רק בשעה  23:00שבה הוא מוסר לה כי בעוד יומיים תשמע
העביר רס"ן תהילה את העדכון על הידיעה
על דברים גדולים מאוד ,ולאחר מכן לא
לראש המערכת אלוף אלי זעירא ,ראש אמ"ן,
תשמע עוד ממנו .מידע זה ,ומידע רב נוסף,
שמצדו הורה שלא להעביר את הידיעה הלאה
אינו מגיע לדרג מקבלי ההחלטות
לרמטכ"ל ולשר הביטחון .הם ,הקברניטים ,נותרו

עם מידע מודיעיני רב על ריכוזי כוחות אויב ועל
תחילת פינויים של היועצים הסובייטים מדמשק
 רמז ברור למלחמה  -אך ללא פיסת המודיעיןהחיונית כל כך ,שיכולה הייתה להשלים עבורם
את התמונה .את הפיסה הזו החליט זעירא
שלא להעביר לעיונם ,כחומר גולמי או מעובד.
את הסיבה להחלטה הרת הגורל הזו עתיד הוא
להסביר שנה ויותר לאחר מכן בעדותו בפני
ועדת אגרנט" :לא מצאתי לנכון ב 23:00-בלילה
להזעיק את הרמטכ"ל ולהגיד 'יש ידיעה כזו'
ולהוסיף לו שהמקור לא הכי מהימן" .הוא אינו
מסביר לאנשי הוועדה כי מאחורי אי העברת
המידע מסתתרת עמדתו העקבית במשך
חודשים ארוכים ,לתת פרשנות הדוחה כל סיכוי
למלחמה13.
חודשים לאחר מכן ,בינואר  ,1974ישוחח
הרמטכ"ל דוד (דדו) אלעזר ,שממנו הוסתר
המידע ,עם מפקד היחידה דאז יואל בן פורת,
וישאל אותו מדוע לא הועבר המידע ההוא
מיידית לידיעתו כשהתקבל ,באמצעות שיחת
טלפון .בן פורת סיפר בהמשך כי השיב לו" :עניתי
שלא יכולתי להעלות על הדעת שלא מראים
לו מידע כזה .אם את זה לא מראים לך ,אז מה
כן?" .דדו הישיר השיב" :אכן כן ,אתה צודק".

בן פורת המשיך בלא מעט כאב" :אילו ידעתי
שכך יקרה הייתי מטלפן אליך ,אם כי מעודי לא
דיברתי עם רמטכ"ל בטלפון ,וביני ובינך יש עוד
שני דרגי ביניים .שנית ,הייתי בא ברגל בערב יום
הכיפורים ,שהרי ביתך קרוב ,ולא באתי מכיוון
שלא ידעתי ולא יכולתי להעלות על הדעת".
בסופו של דבר את הסיק בן פורת את המסקנה
הבלתי נמנעת ,שהופכת את שיעוריו של משה
לאקטואליים מאוד" :למנוע מהרמטכ"ל
מידע רק משום שאין הוא הולם את הדוגמה
של סבירות נמוכה ,זה אינו מודיעין וזו איננה
אחריות...כאשר המודיעין מעלים מעיני
הרמטכ"ל מידע חיוני כשהאויב בשער ,פירוש
הדבר אי מילוי פקודה בנסיבות מחמירות וחוסר
אחריות משווע"14.
את המחיר להחלטה ש"לא להעיר את
הרמטכ"ל" שילמו אלפי הרוגים ופצועים
של צה"ל .לו היה המידע מועבר לקברניטים
בשלמותו ,ולו הם היו מעיינים במקור הגולמי,
ייתכן וההיסטוריה ,בדומה לזו של הסיירים
במדבר ,שהביאו אף הם חומר חלקי ו"מעובד"
לשולחיהם  -היתה שונה לחלוטין.
המטוסים פוגעים במגדלי התאומים.11.9.2001 ,
המערכת כשלה בהרכבת הפאזל
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התמונה הכוללת יורטה

 37שנים לאחר מכן ,מערכת מודיעינית
משוכללת שבה ומתעלמת מהתרעות .התוצאה:
שוב אסון ואובדן חיי אלפי חפים מפשע.
בסתיו  2001עמדה ארה"ב בפני מתקפת טרור
מתואמת של ארגון אל-קעידה ,שתוכננה
להתבצע ב .11/9/2001-ההתקפה נועדה
ל"מטרות נבחרות" בתחומי ארה"ב ,שאליהן
יכוונו מטוסים חטופים .באותם ימים התריעו
כמה סוכנויות מודיעין זרות בפני ארה"ב כי
השייך ח'אלד שייח' מוחמד ,המכונה "המוכתר"
ומחזיק בעבר של פיגועי טרור נגד מטרות
אמריקאיות ,אינו רק מזוהה כ"איש תכנון
מרכזי באל-קעידה" ,אלא שבפועל זומם פיגוע
נגד מטרה המסמלת את הגאווה האמריקאית.
במקום להתייחס לאזהרות אלה ,המגיעות
מקורות חיצוניים ,ולאמת אותן מול גופי
איסוף פנימיים אמריקאיים דוגמת הF.B.I-
או ה ,N.S.A-המשיכו ה C.I.A-וגופי מודיעין
נוספים לגרור רגליים במהלך כל אותו הקיץ.
הם התעלמו מהוראתו של חאל'ד להחדיר
טרוריסטים נוספים לארה"ב ביוני ,2001
ומזרם של ידיעות המגיעות בנפרד ממגוון רחב
מאד של מקורות ,לרבות יירוט שדר של אל-
קעידה על פיגוע נוסח הירושימה הממשמש
ובא ,איסוף חומר על הבית הלבן והפנטגון,
התרעות מישראל ,ממצרים ,מצרפת ומרוסיה
על פיגוע מתקרב ,ואפילו מידע מסוכנות הריגול
של הפיליפינים על פיגוע מתוכנן לתאריך
 .11/9/2001ב 9-בספטמבר האמריקאים
מיירטים שיחת טלפון בין אוסמה בן לאדן ובין
אמו ,שבה הוא מוסר לה כי בעוד יומיים תשמע
על דברים גדולים מאוד ,ולאחר מכן לא תשמע
עוד ממנו .מידע זה ,ומידע רב נוסף ,אינו מגיע
לדרג מקבלי ההחלטות ,כפי שלא מגיע אליהם
מידע מרשויות פנימיות של מודיעין בתוך ארה"ב
על פעילים אסלאמיים שהחלו לפתע לגלות עניין
רב בשיעורים פרטיים בהטסת מטוסי סילון
בבתי ספר לטיסה ברחבי ארה"ב15.
על אף קיומו של מרכז אמריקאי ייעודי
בוושינגטון למלחמה בטרור ,האמור לתאם בין
גופי המודיעין השונים ,כשלה המערכת בהרכבת
הפאזל .בידי כל אחד מהשותפים הבכירים
בהרכב היה מודיעין טוב ואיכותי ,המרכיב
את התמונה ,אלא שהוא היה חלקי בלבד .אף
גוף לא השכיל לקחת את כל המידע שבידי
הגופים וליצור תמונה אחת כוללת המציגה
את המציאות .הרכבת תמונה שכזו יכולה
הייתה למנוע את האסון במגדלי התאומים
ב 9/11/2001-ואת אובדן חייהם של האלפים
ששהו בהם ובמטוסים .תמונת המודיעין
החלקית והבלתי אינטגרטיבית ,שלגביה מתריע


משה מפסגת הר נבו ,הייתה ונותרה אמו-הורתו
של האסון.
כשמשה מעביר את המידע ליהושע ,הוא מלמד
אותו ואת הדורות הבאים את החשיבות הרבה
שבשימור הידע ושל העברת הלפיד בשיח
המקצועי הבין דורי; לעתים ,ידע רב וחשוב
שנרכש יורד בתוך שנים ספורות לטמיון פשוט
משום שאיש אינו טורח לשמר אותו.

השיג את מטרתו ,כמסופר בספר יהושע 20על
הדרך שבה ממשיך המנהיג החדש את מסורת
מורו הדגול ,לניצול נכון ומושכל של מלאכת
המודיעין.
מאמר זה הנו פרק מספרו של המחבר על התובנות
המודיעיניות על פי סדר פרשיות השבוע שבתורה,
העתיד לראות אור .

הערות

הלשכה השחורה נסגרה

מחלקת הצופן של הצבא האמריקאי בפיקודו
של הרברט יארדלי היא דוגמא טובה לנזק הנגרם
מאי העברת ניסיון ארגוני בין הדורות .יארדלי,
איש טלגרף בחייו האזרחיים ,הקים את מחלקת
הצפנים של הצבא האמריקאי ,שזכתה בהישגים
מקצועיים לא מבוטלים 16.עם תום המלחמה
הפכה המחלקה הצבאית לגוף אזרחי שכונה בשם
"הלשכה השחורה" .זה העביר ,על אף תקציביו
הדלים ,זרם לא אכזב של תשדורת דיפלומטית
למקבלי ההחלטות במשרד ההגנה ובמחלקת
המדינה .בין היתר הצליחו יארדלי ואנשיו לפענח
את הצופן הדיפלומטי היפני ותרגמו לנושאים
ולנותנים בשיחות על הגבלות הצי שבין המדינות
בוועידת וושינגטון ב 1924-בפירוט רב את
הקווים האדומים של היפנים .המשבר הכלכלי
הגדול של  1929הביא על ה"לשכה השחורה"
את קצה העגום .ב 31-באוקטובר  1929נסתם
עליה הגולל רשמית .במשך עשר שנות קיומה
עלתה היא למשלם המסים ולמשרד החוץ
האמריקאי  230,404דולר ,ולמשרד המלחמה
 -98,8808.4917סכומים זניחים לגמרי ביחס
לתועלת שניתן היה להפיק מהם .רק עשור לאחר
מכן ,כשתעמוד ארה"ב בפני הצטרפות למלחמת
עולם אירופית ,יתברר כי במידה רבה ,יש
להתחיל הכל מהתחלה ,בהשקעה כספית כבדה.
הדבר היה ברור במיוחד לאחר מתקפת הפתע
היפנית על פרל הרבור18.
כזה היה גם גורלה של מערכת הלוחמה
הפסיכולוגית של הצבא האמריקאי בשנים
שלאחר מלחמת העולם השנייה .במהלך
המלחמה ,הקימו האמריקאים מערכת מפוארת
של לוחמה פסיכולוגית ישירה המזוהה עם הדובר
(המכונה בעגה המקצועית "לבנה") ועקיפה
(הפועלת במסווה ומכונה "שחורה")  .עם תום
מלחמת העולם השנייה מיהרה ארה"ב לפרק את
מערכת התעמולה שהקימה כתוצאה מלחץ דעת
הקהל הפנימית .רוב הציבור האמריקאי ,מנהיגיו
ומעצבי התפיסה הפוליטית שלו ראו בתעמולה
נשק לא מוסרי .הם סברו שעצם הפעלת תעמולה
או מלחמה פסיכולוגית מנוגדת לתפיסת החיים
האמריקאית ולערכיה המרכזיים :דמוקרטיה,
חופש וזכויות אזרח .אמנם ,בעת מלחמה היה
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אוסאמה בן-לאדן .שיחת טלפון קריטית לאמא
בה צורך בלתי ניתן לערעור ,שהביא להשקעת
משאבים רבים בה .כשתמה המלחמה ,על אף
שהחל העימות מול הגוש הקומוניסטי שיכונה
לימים "המלחמה הקרה" ,לא היה עוד כל צורך
בתעמולה .בנוסף ,התנגדותו של הנשיא הארי
טרומן ,שלא האמין ביעילותו של נשק המלחמה
הפסיכולוגית ,הביא את הקץ על שימור הידע
שנצבר.
חלפו עברו רק שנים ספורות וב 1950-שבה
ומצאה את עצמה ארה"ב במלחמה נגד צפון
קוריאה ולאחר מכן סין .מלחמת קוריאה הביאה
לגיוס מחודש לצבא ארה"ב .אז התברר כי
במהלך חמש השנים שחלפו מאז סיום מלחמת
העולם השנייה ,כמעט ולא נותר כוח קבע בתחום
הלוחמה הפסיכולוגית .לסיבות הכרוכות בהיעדר
משאבים הצטרפו גם סיבות נוספות ,בעיקרן
הפיתויים הכלכליים וההזדמנויות העסקיות
שציפו למומחי תעמולה בשוק האזרחי והביאו
אותם לעזוב את הצבא .השינוי הארגוני הגדול,
יחד עם המחסור בכוח אדם ,הביא לכך שעם
פרוץ מלחמת קוריאה לא היה בארה"ב ארגון
להעברת מידע שיכול היה להתמודד בהצלחה
עם מנגנון התעמולה הקומוניסטי -סובייטי.
האמריקאים נאלצו להתחיל ולבנות מחדש את
המערכת ,שמנתה בשיאה בימי מלחמת העולם
השנייה  13אלף עובדים19.
משה רבנו ראה את הארץ המובטחת מעל
פסגת הר נבו .זו לא היתה רק תצפית ,אלא גם
תיקון מושלם לכישלונות שקרו  40שנה קודם
לכן ,לאחר משלוח הסיירים ,וגם שיעור מאלף
ליהושע וליורשיו  -איך מנצלים נכון מידע
מודיעיני ואיך שומרים עליו .השיעור ללא ספק

12
133

14
155

דברים ג'  ,כ"ו – כ"ח.
שם ,כ"ג ,כ"ה.
מדרש רבה ,שם .
שמות רבה ,כ ,ח.
בבלי ,סוטה  ,י"ד ע"א.
ספרי ,פרשת ואתחנן ,כ"ט.
שם ,כ"ח.
במדבר י"ד ,א.
שם ,י"ג י"ז.
שם ,כ“א
אור החיים על התורה לרבי חיים בן עטר ,חלק ב',
הוצאה לא ידועה ,תשס"א ,פרשת דברים ,פרק ג'
פסוק כ"ז ,ע' תק"ט.
שם ,ע' תקי"א.
אורי בר יוסף ,הצופה שנרדם – הפתעת יום הכיפ�ו
רים ומקורותיה – מהדור ת  40שנה למלחמה בתו�ס
פת הקדמה חדשה ,הוצאת "זמורה ביתן" תל אביב,
 .2013ע' .333-334
יואל בן פורת" ,נעילה" סיפור ההפתעה של מלחמת
יום הכיפורים  ,הוצאת "עידנים" ידיעות אחרונות תל
אביב ,1991 ,ע' .67-68

�Colonel John Hugh Wilson, Military Intel
ligence Blunders & Cover Ups,Carroll & Graf
Publishers,New York. 2004 , P. 391-392

 16בתקופה המקבילה לפעילות ה"לשכה השחורה"
הצליח הגוף המקביל בצבא הבריטי שכונה בשם
"חדר  "40לפענח את "מכתבי צימרמן" תכתובת
של שר החוץ של גרמניה הקיסרית עם השגרירות
הגרמנית במקסיקו סיטי ובה הנחיות לעידוד פלישה
מקסיקנית לארה"ב כדי להרחיקה מהמלחמה
באירופה .פיענוח ופירסום המכתבים היו הסבה
הראשונה להצטרפותה של ארה"ב לצד בעלות הברית
למחמה באירופה ב  .6/3/1917ר'  :ברברה טוכמן,
מזימות במלחמה  ,מברק צימרמן  ,הוצאת "מערכות"
תל אביב.1966 ,
 17ג'פרי ריצ'לסון  ,מאה של מרגלים ביון במאה
העשרים הוצאת "רסלינג"  ,תל אביב  ,2009ע'
.93-103
 18דרך הייסורים שעברה על מפענחי הצפנים במהלך
שנות השלושים מתוארת בספרו של Frank B.
Rowlett, The Story of Magic – A Memoir
of an American Cryptologic Pioneer,
.Aegan Park Press, 1 st. ed. .U.S.A 1998
ר’ גםDavid Kahn, The Code Breakers :
– The Comprehensive History of Secret
Communication from Ancient Times to
the Internet, Revised and updated edition
.Scribner Press. U.S.A pp. 360-364

 19רון שלייפר" ,לוחמה פסיכולוגית"  ,הוצאת
"מערכות" משרד הבטחון ההוצאה לאור  ,תל
אביב  ,2007ע' .79-80
 20ר' יהושוע פרק ב'.
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איש מודיעין

המתנקש המסתורי ממרוקו
ב 1972-היה צדוק אופיר בתורנות בשלוחת המוסד בבריסל .שיחת טלפון
מפתיעה הובילה אותו הישר אל לוע הארי .מכתב שנכתב שנה וחצי קודם
לכן חושף טפח ממניעי המתנקש
גיל קיסרי | בעבר ראש שלוחת נתיב בחו"ל ,דוקטורנט ועיתונאי
לא ברורה ואף סותרת .כל
לא הכרתי את צדוק אופיר לפני
צדוק אופיר
שניתן להבין בבירור היתה
האירוע הבא .לאחר היכרותנו הוא
השתלשלות זו :אופיר נכנס עם
סיפר לי שדווקא היה סוג של קשר
אדם נוסף לבית הקפה .השניים
 אחי הבכור אדר היה מפקד שלופנו אל הירכתיים ,שהיו ריקים
באצ"ל.
מאדם ,אגף צדדי ומוסתר
מי היה צדוק אופיר? בגיליון  66של
מעיני יושבי בית הקפה.
מבט מל"ם נכתב" :נולד ב.1930-
אופיר התיישב ואילו השני,
בצעירותו היה פעיל באצ"ל,
שהחזיק בתיק ,הלך לשירותים.
השתתף בכיבוש יפו ובקרבות
בשובו פתח באש על אופיר
שניהל אצ"ל ביהוד .התגייס לצה"ל
ונמלט בריצה ללא הפרעה .עד היום לא הצלחתי
לחיל המודיעין ושירת כמפעיל סוכנים .בקיץ
לברר אם אופיר הגיע עם "זנב" (מאבטח) ואם
 1956השתתף בחיסולו של אל"מ מסטפא
חאפז,שהיה ראש המודיעין המצרי ברצועת עזה כן ,איפה הוא היה לאורך כל התקרית.
והיה אחראי לגיוס ושיגור חוליות פדאיון לבצע ניסיתי לפגוש את אופיר בחדרו בבית החולים,
אך שוטרים שהוצבו שם מנעו בעדי .בינתיים
פיגועים ביישובים ובאזרחים ישראליים ()...
גייסה משטרת בלגיה תגבורת מחשש לפיגועים
במלחמת סיני צנח עם כוח הצנחנים במתלה,
ומשימתו העיקרית היתה חקירת שבויים .לאחר נוספים ,וכן הפיצה צו מעצר בינלאומי נגד
החשוד בניסיון ההתנקשות ,אך הוא נעלם ,עד
מלחמת ששת הימים הצטרף למוסד ,עסק
היום למיטב ידיעתי.
בסיוע לכורדים בעיראק ,ועיקר פעילותו היה
בהפעלת סוכנים .הוא נפטר ב 29-באפריל .2010
בהספדים ציינו כי היה 'קצין וג'נטלמן'".
המתנקש נעצר בהולנד
סמוך לאירוע ,גם על סמך עדותו של אופיר
לאחר שהתאושש ,נודע כי המתנקש היה יליד
ניסיון ההתנקשות בקפה "פרינס"
קזבלנקה בן  ,29חסן בן עלאל אל-צלאח ג'ודאת.
ב ,1972-בעת חופשת ראש השנה ,היה אופיר
בתורנות בשלוחת המוסד בבריסל .יום קודם לכן הוא שירת בצבא המרוקאי בדרגת קצין אולם
נטש את מלכו כדי להצטרף לארגוני המחבלים
נסע עם רעייתו מלכה וילדיהם לטיול קצר ,אך
נאלץ לחזור לתורנות .בערך ב 18:00-בערב צלצל הפלסטינים .הוא נהג להשתמש בשם שאול –
מוחמד אחמד רבאח .לאחר שעזב את ארצו
הטלפון .המתקשר ,שדיבר בצרפתית ,ביקש
שהה בתוניסיה ,באלג'יריה ובברה"מ ,שם עבר
לשוחח עם אופיר ,שיחה שהתנהלה בערבית.
אימונים .הוא הצטרף לפת"ח וקיבל את הכינוי
המטלפן ביקש להיפגש בטענה שיש לו מידע
סאקר אבו לייל .כמו כן שימשו אותו שני שמות
חשוב על תכנון פיגוע במוסד ישראלי .נקבעה
נוספים  -אושטר חסאן ואושרן חסן אבו ח'ליל.
פגישה בקפה "פרינס" בכיכר ברוקר שבמרכז
בהמשך התחקיר שערכתי גיליתי כי בתחילת
העיר לשעה שמונה.
שנות ה ,70-הגיע ג'ודאת להולנד ובמהרה
במהרה התברר שהיתה זו מלכודת .המטלפן
התנקש באופיר ,שנפגע מארבעה כדורים :בכבד ,נעצר על עבירות פליליות .הוא נתפס לאחר
שגנב בשגרירות מרוקו בהולנד טפסים של
במעיים ,באזור הריאה ובאוזנו .בדרך נס הוא
שרד ,ולאחר אשפוז ארוך החלים וחזר לעבודתו .דרכונים דיפלומטיים – כנראה לשימושם של
התקרית החמורה עוררה מבוכה בקרב החוקרים מחבלי פת"ח – ובנוסף איים על חייו של שגריר
מרוקו .הוא נידון למאסר ולתשלום קנס ,אך
הבלגיים וגם הישראליים .הוטל עלי לתחקר
את העניין והגעתי למקום למחרת ההתנקשות .שוחרר במהרה בטענה שהוא לוקה בנפשו וגורש
מהולנד ,אולם השלטונות לא הקפידו לבדוק
בשיחות עם בעל בית הקפה ועם שוטר בלגי
אם אכן עזב את המדינה .בשלב זה כנראה עבר
שישב בדלפק בעת התקרית ,התקבלה תמונה
30
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לבלגיה.
הרקע לקשרים בין המתנקש לאנשי השגרירות
התבהרו לי בהמשך התחקיר :ב 20-במאי 1971
 כשנה וחצי לפני ההתנקשות  -הגיע לשגרירותישראל בהולנד מכתב בערבית ,על דף של בלוק
מכתבים.
במכתב ,שנשלח מהכלא ,נאמר" :כבוד השגריר,
ברכותיי .מתכבד לשלוח לכם מכתב זה ,שבו
אני מבקש להושיט לי עזרה .הריני להודיעכם כי
הנהלת הכלא מסרה לי את דרכוני ואמרה כי אם
יהיה לי כסף ישחררו אותי ויתנו לי שהות של 48
שעות לעזוב את המדינה .נותרו ברשותי  90גולדן,
וסכום זה אינו מספיק לרכישת כרטיס טיסה.
אני מבקש מכבודך ,אם יש באפשרותך ,לשלוח
לי כסף כדי לצאת מעניין זה .אני לרשותכם ומוכן
לעזור לאינטרסים שלכם .מספר החשבון :תיבת
הדואר לבית הכלא  .829409יש לשלוח לפי שמי
בצירוף הספרות  33.82תא  .81אבקשכם לסייע
לי ואם לא תוכלו אבקשכם להשיב ,כדי להתכתב

המכתב ששלח המחבל (בתמונה הקטנה) .נכתב שנה
וחצי קודם להתנקשות וחושף טפח ממניעי המתנקש

עם אחרים מן החברים ,אולי הם ירצו לשלוח לי
כסף .ברכותיי ותודה,
רבאח מוחמד (שאפיק)".
ככל הנראה היה זה המגע הראשון שהוביל
להפעלתו ולבגידתו .לא הצלחתי לקבוע בוודאות
מה היו מניעי ההתנקשות  -האם כבר פעל מטעם
ארגון חבלה ערבי ,או שפעל על דעת עצמו כדי
להתפאר בפני המחבלים כדי לקבל תגמול
כלשהו .כל זה נותר עדיין בגדר חידה .

לזכרם

מיכה פז
נולד בה' בתמוז התרפ"ד 7 ,ביולי  ,1924נפטר
בד' בסיון התשע"ד 2 ,ביוני 2014
נולד בברלין ב 1924-לאידה ואלכסנדר .כילד צעיר
חווה את השתלטות המשטר הנאצי ולאחר ליל
הבדולח הוצא אביו למחנה הריכוז סקסנה אוזן.
כעבור חודשים ספורים ,ב ,1939-הודיעו למשפחתו
שיש לקחת את אפרו ,שנקבר בבית הקברות "עדת
ישראל" במזרח ברלין .בעקבות אירוע טראגי זה
הצליח מיכה בן ה ,15-בעזרת ארגון עלית הנוער,
לעבור את הגבול דרך יוגוסלביה ,טורקיה ,סוריה
ולבנון  -לארץ ישראל .ב 1941-הגיע מיכה לקיבוץ
משמר השרון לבדו ,אך עם תקווה ורצון עז לקחת חלק
בהקמת המדינה" .כאשר נתגלתה לפני רצועת החוף
של ארץ-ישראל עם מפרץ חיפה  -הרגשתי מהופנט
וחולם" ,הוסיף בספרו* .עוד טרם מלאו לו  18התנדב
לצבא הבריטי ,תחילה במצרים ולאחר מכן באיטליה,
שם נלחם בנאצים ,כולל במסגרת הבריגדה היהודית.
בתום מלחמת העולם השנייה מסר את זהותו לפליט
במסגרת מבצע "הכפילים" והוא עצמו נשאר באירופה
כאיש הגנה בזהות שאולה .כאיש מחתרת סייע
באיתור שארית הפליטה ובהבאתה ארצה .בשובו
לישראל התמקם בקיבוץ גבעות זייד ,משם נשלח על
ידי ההגנה לקפריסין ,לסייע לפליטים העצורים שתפס
הצבא הבריטי ולהבריחם ארצה .מיכה שירת כקצין
ביטחון ומודיעין בחיל האוויר שאך זה הוקם ,ובהמשך
כקצין המודיעין של הטייסת הקרבית הראשונה,
טייסת  .101ב 1950-התמנה לראש מחלקת הביטחון
של החיל ונציג השב"כ בו.
בהמשך דרכו בשב"כ ביצע תפקידי שדה ,ניהול ומטה
בכירים ,שכללו מבצעי סיכול ,הפעלת מקורות ופיקוח
על יעדים מול הגוש הסובייטי .כמו כן ביצע שליחויות
עלומות עבור המוסד באפריקה ובאירופה .עם סיום
תפקידיו בשב"כ השתלב בעשייה כלכלית בתחום
הציבורי-מדיני .מיכה העביר  32שנה בשירות מדינת
ישראל .עבור אשתו ,ילדיו ,נכדיו ,ניניו וחבריו ,חייו
של מיכה מסמלים תקומה ,גבורה ,תעוזה ,חלוציות,
מנהיגות ואהבת המדינה.
יהי זכרו ברוך.
*עותק מספרו "סגירת מעגל" נמצא בספריה של
המל"מ.

יוסף כלב

נולד ב ,31.5.1925-י"ט באייר תרפ"ה ,נפטר
ב 9.1.2015-י"ח בטבת תשע"ה
יוסף נולד בבולגריה לקוטונה ולאלברט וב,1926-

בהיותו בן שנה ,עלה עם משפחתו לישראל .יוסף
הצטרף לארגון ה"הגנה" ,שם שירת בחיל השדה ובש"י
(שירות הידיעות) .בשנת  ,1947במלחמת העצמאות,
לחם בחטיבת כרמלי בחזית א'.
במסגרת שירותו בצה"ל שימש בתפקידים בכירים
רבים ,בהם קצין מבצעים בפיקוד מרכז ,קמ"ן פיקוד
צפון ,קצין מטה האמון על שביתות הנשק וחבר
במשלחת ישראל לאו"ם .בשנת  1969מונה לדובר
צה"ל התשיעי ושירת בתפקיד זה עד חודש אוגוסט
.1972
בחודש מרץ  1970פרצה מלחמת ההתשה .מלחמה
זו הייתה האירוע המרכזי ביותר בתקופת כהונתו.
מלאכתו של יוסף כלב כדובר צה"ל היתה מן
העמוסות והקשות בהיסטוריה של מערך הדוברות.
כשנשאל בראיון ברדיו מהי הודעת דובר צה"ל שהיה
רוצה להודיע יותר מכל הודעה אחרת ,השיב יוסף
כי "אם עקב אותם דברים ,שכולנו מקווים להם ,לא
יהיו הודעות דובר צה"ל – הייתי רוצה פשוט לחדול
מלפרסם הודעות דובר צה"ל" .בעקבות משפט זה,
פרסם המשורר עמוס אטינגר שיר בשם "דובר צה"ל
לא מודיע" .בשיר זה הביע תקווה ,ברוח דבריו של
יוסף ,כי לא יתפרסמו עוד הודעות עגומות של דובר
צה"ל עקב מלחמה.
עם סיום שירותו בצה"ל מילא יוסף תפקידי ניהול
שונים ,בכללם מנהל אדמיניסטרטיבי של מוזיאון תל
אביב ,מנהל מוזיאון הארץ ,מנהל אדמיניסטרטיבי
של בנק כללי וכן מנהל אדמיניסטרטיבי בחברת פורד
בישראל.
יוסף נישא ליהודית (ג'ודי) ,אותה הכיר בתקופת
שירותם בהגנה ,ולהם בן יחיד ושני נכדים .יוסף
התגורר בביתו שבתל אביב עד יום פטירתו.

ישראל רובין

נולד ב ,18.2.1931-א׳ אדר תרצ״א,
נפטר ב ,9.9.2002-כ״ב אלול תשע״ב
ישראל נולד בגרמניה בן יחיד להורים שהיגרו מפולין.
המשפחה עלתה ארצה בשנת  1932והשתקעה
בתל-אביב .אביו ,שבתאי ,היה מראשוני
הגרפיקאים בישראל ופתח בארץ בית דפוס.
חלק ניכר מעבודות בית הדפוס היו עבור צה״ל.
חיידק הדפוס דבק גם בישראל שעבד עם אביו בבית
הדפוס ואחרי מותו ניהל אותו .את שירותו הצבאי
עשה בחיל המודיעין.
עם שחרורו נסע ישראל ללמוד ברוצ’סטר ניו-יורק.
הטכניון היחיד שלימד את תורת הדפוס והכימיה.
בסיום לימודיו נקלט ליחידה  432כמומחה לדפוס.
בשנת  ,1972עם הקמת אגף הטכנולוגיה במוסד,
נקרא ישראל למוסד ונמנה עם מקימי המחלקה
לדפוס באגף הטכנולוגיה ומעמודי התווך שלה.
במשך כשלושה עשורים פעל ישראל במחלקת הדפוס.
תוצרי עבודתו תרמו תרומה גדולה ורבת משמעות
לפעילות המבצעית של המוסד.
על פועלו קיבל ישראל בשנת  1988את ״פרס ביטחון
ישראל״.
ישראל היה אדם שקט וצנוע .איש של ערכים ומוסר
עבודה גבוה ביותר .הוא היה מקצוען ומוקד ידע
בתחומו .לצד עבודתו העמיד ישראל דורות של
תלמידים שהמשיכו בתחום עשייה ייחודי וחשוב.
עמיתיו ותלמידיו מעידים כי ניחן בסבלנות ובשקדנות
אין קץ .איש מקצוע מן המעלה הראשונה שקפדנות
ודקדקנות על איכות המוצר הייתה נר לרגליו.
אחרי פרישתו המשיך ישראל לפעול במחלקה ובשנים
האחרונות לחייו הגיע כמתנדב ותרם במתן עצות
ורעיונות.
ישראל היה נשוי ליעל ז״ל לבית אשר ,הותיר שני
בנים ,כלה ,שלושה נכדים ונין שנולד חצי שנה לאחר
פטירתו.
יהי זכרו ברוך.

הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"ם" על ידי המשפחות
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מודיעיון
לעומק "ידיעת זהב"
מבט
ה מ ו ד י ע י ן שהוחמצה
בעריכת עמוס גלבוע | תא"ל (מיל')
amos39@012.net.il

מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה
למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של
עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון
הלאומי על מגוון הדעות הרווחות
בארץ ולפעמים גם בעולם .העשרת
מרכיבים אלה ב"במה לוויכוח" תתרום
ותסייע לביטחון הלאומי.

ידיעה שנקלטה יממה לפני פרוץ המלחמה היתה צריכה לשים קץ לשאלה
מטרידה  -מדוע פונו בפתאומיות מסוריה וממצרים משפחות המומחים
הרוסים שסייעו לצבאות שם .אלא שקיבעון מחשבתי ותפיסתי עמד בדרכו
של המידע הקריטי לקברניט
עמוס גלבוע | תא"ל (מיל')

ב

לילה שבין  4ל 5-באוקטובר  1973נקלטו
ביחידה  8200דיווחים על פינוי בהול
של משפחות המומחים הרוסים שבצבא
סוריה ובצבא מצרים .על פי הדיווחים ,מטוסי
תובלה רוסיים הגיעו לסוריה ולמצרים כדי
לפנותם לברית המועצות .ברקע לידיעות נצפתה
היערכות חסרת תקדים בחזית של צבאות סוריה
ומצרים.
לאמ"ן לא היה מידע על סיבת הפינוי ,וביום
שישי 5 ,באוקטובר ,הוא הציג בפני הצמרת
הצבאית והמדינית הבכירה ביותר שלושה
הסברים לפינוי הבהול .האחד ,הרוסים מעריכים
כי צה"ל עומד לתקוף; השני ,פרץ סכסוך בין
הסורים לרוסים; השלישי ,הרוסים מעריכים

לא התגלה שום מידע שיסביר מדוע מתפנות
משפחות המומחים הרוסים .ואז ,נראה שיש
אלוהים בשמים :יחידה  8200קולטת מברק
מהשגריר העיראקי במוסקבה לבגדד .וזה לשונו:
"נודע לנו ממקורות סובייטים שברית המועצות
החליטה לפנות את המומחים שלה מסוריה,
ושמטוסים החלו להעביר אותם מדמשק
למוסקבה .אותם מקורות מסרו כי אפילו
משפחות הדיפלומטים הסובייטים החלו להגיע
מדמשק .המקורות הוסיפו כי הסורים נימקו
את הפינוי בכך שבכוונת סוריה ומצרים לצאת
למלחמה נגד ישראל".
יואל בן פורת ,מפקד יחידה  ,8200מסר את
הידיעה טלפונית לראש אמ"ן ,וביקש שיאשר

השגריר העיראקי היה רב אלוף צאלח מהדי עמאש ,שלפני מינויו כשגריר
במוסקבה שימש כרמטכ"ל צבא עיראק ,כשר ההגנה שלה ,כשר הפנים וכסגן
הנשיא .כך ,אישיות מהמעלה הראשונה שאין כמעט שני לה ,הפכה אצל בעלי
הקונספציה המקובעת ל"מקור לא אמין"
שהסורים והמצרים הם שעומדים לתקוף .לגבי
ההסבר האפשרי השלישי הוסיף ראש אמ"ן אלי
זעירא בפני גולדה מאיר כי ההערכה הרוסית
אינה נכונה ,וכי הסבירות שסוריה ומצרים ייצאו
למלחמה נמוכה מאוד.
הרמטכ"ל דוד (דדו) אלעזר קיבל את הערכת
אמ"ן אך לא היה שקט .כאמצעי ביטחון הוא
העלה בשישי בבוקר את הכוננות בצה"ל לעליונה
והורה על תגבור החזיתות בטנקים .לא גויסו
יחידות מילואים.
בצהרי שישי ,יממה לפני פרוץ המלחמה ,עם
ישראל הכין עצמו לסעודה המפסקת .עדיין
32
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לו גיוס מילואים מסיבי .זעירא סירב .זמן קצר
לאחר מכן העבירה יחידה  8200את הידיעה
למרכז הדיווח של אמ"ן ,ומשם היא הגיעה לכל
גורמי אמ"ן הרלוונטיים ,לחיל האוויר ולחיל הים.
השעה  .17:00בידי אמ"ן מצויה "ידיעת זהב"
נדירה ,שצריכה לשים קץ לשאלה בעניין הסיבה
לפינוי משפחות הרוסים בבהילות מסוריה.
התשובה הברורה :הסורים והמצרים יוצאים
למלחמה .בידיעה לא נמסר מתי ,אך מהפינוי
הבהול ומהמצב בשטח ברור כי מדובר בטווח
הזמן המיידי .לא רק זאת ,הידיעה נתנה גם
הסבר כולל לכל ההתרחשויות הצבאיות,



סיפור התרגיל הגדול במצרים .כחלק מצעדי
ההונאה של המצרים ,הם טרחו "לפרסם" כי
ב 1-באוקטובר יתחיל תרגיל מפקדות בין-זרועי
גדול .היום הגיע ותרגיל – אין .וכך למחרת
היום ,ושוב ,ושוב עד  6באוקטובר .בתרגיל יש
בקרים ויש שופטים ,ויש סיפור מעשה ,ויש שלל
רשתות .כלום מזה לא התקיים ,כי פשוט לא
היה תרגיל .צבא מצרים הניע את כל כוחותיו,
כביכול במסגרת תרגיל .אבל לאמ"ן היה הכי
נוח להמשיך ולהגיד שיש תרגיל ,כי כך נשמרה
הקונספציה שלא תהיה מלחמה .שיהיה ברור:
אנחנו הונינו את עצמנו ,לא המצרים.
ונקודה אחרונה ,וחשובה מאין כמותה ,שבה
מקופל לקח לכל קמ"ן ,בכל רמה .ראש אמ"ן לא
מצא לנכון לדווח לרמטכ"ל על ידיעת הזהב .היה
זה סימפטום לכל מערכת היחסים של זעירא

ראש אמ"ן אלי זעירא והרמטכ"ל דוד (דדו) אלעזר .יחסים קורקטיים ,פורמליים ,נעדרי אווירה אינטימית
לתגבורים העצומים בחזית הסורית והמצרית,
לידיעות שדיברו על אפשרות מלחמה .ההסבר
הוא שהמצרים והסורים יוצאים למלחמה נגד
ישראל.
ומה נעשה עם ידיעת הזהב הזאת? פשוט
כלום .הרמטכ"ל לא ידע ממנה ,ראש אמ"ן לא
דיווח לו עליה ,הצמרת המדינית כמובן שלא

אז מה עשתה הצמרת עם הידיעה ,המדברת
בעד עצמה? פוסלת אותה והופכת אותה לבלתי
אמינה .כיצד? באו אנשי המחקר ואמרו שמשגר
המברק ,השגריר העיראקי ,אינו אמין ,ושבעבר
התגלה דיווחיו כלא מדויקים .לדבריהם ,יש
להטיל ספק בכל הידיעה שהעביר.
חוסר אמינותו של השגריר עמדה במוקד הטיעון

לא ייאמן ,אבל בשבוע הגורלי לעם ישראל ,ובכלל זה ביום האחרון לפני
המלחמה ,לא הייתה שום פגישה בארבע עיניים בין קמ"ן הרמטכ"ל ,הוא ראש
אמ"ן ,לבין הרמטכ"ל
ידעה .למעשה הידיעה נזרקה לפח .לימים יגיד
הרמטכ"ל דדו שאילו ידע על הידיעה באותו ערב
שישי (ועד לשעה  21:00הוא היה במשרדו!)
היה מגייס מיד כמה חטיבות מילואים לחזית
הסורית ,כך שהיו מספיקות להיערך בקו .דדו
הוסמך באותו יום שישי על ידי הממשלה לגייס
יחידות מילואים.
מדוע זה קרה? כי הידיעה עמדה בניגוד מוחלט
לתפיסה המקובעת של צמרת אמ"ן והמחקר.
זו גרסה כי הסבירות למלחמה נמוכה להפליא;
כי סאדאת ,היודע שיפסיד במלחמה ,לא יפתח
בה; וכי סוריה לא תצא למלחמה בלי מצרים .לכן
התקשתה הצמרת הזאת לקבל את הידיעה.

של ראש אמ"ן לוועדת אגרנט לגבי הסיבה שלא
העביר את הידיעה לרמטכ"ל .כמובן שלא היה
לכך שום בסיס ,שכן השגריר העיראקי היה רב
אלוף צאלח מהדי עמאש ,שלפני מינויו כשגריר
במוסקבה שימש כרמטכ"ל צבא עיראק ,כשר
ההגנה שלה ,כשר הפנים וכסגן הנשיא .כך,
אישיות מהמעלה הראשונה שאין כמעט שני לה,
הפכה אצל בעלי הקונספציה המקובעת ל"מקור
לא אמין".
אכן ,המוח האנושי של בעלי קונספציה מקובעת
מתעלה לרמות של יצירתיות כדי להגן על אותה
קונספציה .אחת ההגנות היצירתיות הייתה

משגר המברק  -רב אלוף צאלח מהדי עמאש,
שלפני מינויו כשגריר במוסקבה שימש כרמטכ"ל
צבא עיראק ,כשר ההגנה שלה ,כשר הפנים וכסגן
הנשיא
עם הרמטכ"ל :יחסים קורקטיים ,פורמליים,
נעדרי אווירה אינטימית .לא ייאמן ,אבל בשבוע
הגורלי לעם ישראל ,ובכלל זה ביום האחרון
לפני המלחמה ,לא הייתה שום פגישה בארבע
עיניים בין קמ"ן הרמטכ"ל ,הוא ראש אמ"ן ,לבין
הרמטכ"ל.
מה יועיל לנו מידע הכי איכותי ,רלבנטי ועדכני -
אם הוא נפגש עם מוח מחקרי אטום ,ואם דרכו
לקברניט נחסמת? 
הסיפור במלואו וניתוחו המודיעיני מופיע
במסמך מחקרי של "המכון לחקר מודיעין
ומדיניות" של המל"מ
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מודיעיון

מבט לעומק
המודיעין

ברבורים שחורים
מעמק הנילוס
המציאות הכאוטית במזרח התיכון אינה תומכת ביכולת המערכת
המודיעינית להתריע מפני איומים חדשים על ביטחון ישראל.משום
שהמודיעין לא יכול "לצפות את הבלתי צפוי" ,על המדינה להיערך להגן על
עצמה מפני הפתעות לא רצויות
ד"ר שאול שי | אל"מ (מיל') ,בכיר במודיעין ,היסטוריון ומרצה במרכז הבינתחומי

ת

פיסת הביטחון של ישראל  ,שגובשה
בראשית שנות ה 50-על ידי דוד בן
גוריון ,מניחה כי קיימת א-סימטריה
בסיסית  -גאוגרפית ,דמוגרפית וכלכלית  -בין
מדינת ישראל לבין העולם הערבי והמוסלמי
הסובב אותה .לפיה ,ישראל לא תוכל לעולם
לגבור על נחיתותה הכמותית מול מדינות ערב,
שכן הפוטנציאל העומד לרשות הצדדים ,ולאו
דווקא כוחם ברגע נתון ,הוא שיקבע את תוצאות
הסכסוך הממושך.
אם ישראל לא תוכל לנצח את אויביה סופית
ולכפות עליהם את רצונה ,עליה להביא להשלמה
של מדינות ערב עם קיומה .כיוון שלאלה

אין אינטרס כזה ,על ישראל להביא את הצד
ערבי למסקנה כי אין שום דרך מעשית להביא
להשמדתה ,באמצעות "קיר ברזל " של עוצמה
צבאית ומדינית.
הנחיתות הכמותית של ישראל חייבה מיצוי
המשאבים העומדים לרשותה ולשם כך עוצב
צה"ל כצבא העם ,שבו גרעין סדיר מצומצם
ועיקר הכוח מבוסס על מערך המילואים .היעדר
עומק אסטרטגי ,גבולות ארוכים ,נחיתות
טופוגרפית (בגבולות  )1967 -1949והצורך
לגייס את צבא המילואים בשעת חירום – כל
אלה חייבו בניית מערך מודיעין שיספק התרעה
לגבי כוונות והכנות האויב לתקוף את ישראל.

סאדאת נואם בכנסת .הרמטכ"ל גור הזהיר את בגין מפני כוונותיו התוקפניות
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היעד המרכזי של מערך המודיעין היה ועודנו
התרעה מוקדמת על מלחמה ופעולות עוינות.
זאת לשם מניעת הפתעה ומתן שהות מספקת
לצורך גיוס ופריסת צבא המילואים במקרה
של התקפה על ישראל .כך תקבל ישראל
אפשרות לנקוט בצעדי מנע וליזום התקפה
מקדימה .בלשונו של בן גוריון" :נתגונן בדרך
היעילה ביותר ,שהיא אופנסיבה מוחצת
ונמרצת עד כמה שאפשר בשטח האויב
לאל התקפתו
ובמרכזיו החיוניים ,למען עשות ַ
1
ויכולתו להזיק".
משנות ה 60-החלה רווחת התפיסה שקיימים
שלושה מרכיבי יסוד בתפיסת הביטחון:
הרתעה  -בראש ובראשונה יש לבנות יכולת
אסטרטגית מדינית וצבאית שתרתיע את אויבי
ישראל מלפתוח במלחמה .כוח ההרתעה של
ישראל על פי תפיסת הביטחון ,מתבסס על
השפעה מצטברת של הצלחות חוזרות ונשנות
בסיכול ניסיונותיו של העולם הערבי לממש את
מטרותיו נגדה בדרך המלחמה; פעולות צבאיות
של ישראל בין המלחמות; ותמיכה של מעצמה
בישראל.
התרעה – במידה וההרתעה תיכשל ,נדרשת
יכולת מודיעינית שתיתן התרעה בזמן על
כוונת האויבים לפתוח במלחמה .זו חיונית כדי
לאפשר את גיוס צבא המילואים.
הכרעה  -במקרה שההרתעה נכשלת וצבאות
ערב יתקפו את ישראל ,יש להעביר את
המלחמה מהר ככל האפשר לשטח האויב



יש המונים בין כשלי המודיעין ניתוח שגוי של מטרות המלחמה המצריות .לפני המלחמה ובמהלכה מקבלי ההחלטות
בישראל היו סבורים שהמצרים מתכוונים לחדור לעומק סיני ,ואולי אף להגיע לתוך שטח ישראל .הערכה זו היתה שגויה.
המצרים לטשו עיניהם להישג צבאי מוגבל ,שיאפשר בהמשך את שחרור כל סיני באמצעות הסדרים מדיניים
ולשאוף להכרעה מהר ככל האפשר (ההכרעה,
היא שבירת רצון האויב להמשיך להילחם
במהלך סיבוב לחימה נתון).
מרכזיותה של ההתרעה בתורת הביטחון,
שנובעת מהיעדר העומק האסטרטגי ומיחסי
הכוחות הלא שקולים ,הביאה את מדינת ישראל
להשקיע משאבים אדירים בבנייתה.
עד לחתימת הסכם השלום ,נחשבה מצרים
לאויב העיקרי של ישראל .עיקר המאמצים
המודיעיניים הופנו אליה כדי למנוע הפתעות
אסטרטגיות .במאמר זה נטען כי למרות
העדיפות שניתנה לזירה זו ,לא הצליח המודיעין
לספק את ההתרעה הן לגבי האיומים הצבאיים
והן לגבי תפנית אסטרטגית לשלום.
מערך המודיעין גם נכשל במתן התרעה אודות
מהפכות ה"אביב הערבי" ,ובכלל זה נפילת
משטרו של חוסני מובארכ ,עליית "האחים
המוסלמים" וסילוקם מן השלטון על ידי הצבא,
בראשות הפילדמרשל עבד אל פתח סיסי
(בשנים .)2013-2011
המציאות הכאוטית המאפיינת את המזרח
התיכון בעת הזאת בוודאי אינה מבשרת
טובות לגבי יכולת המערכת המודיעינית לחזות
ולהתריע על תפניות אסטרטגיות ואיומים
חדשים על ביטחון ישראל.
מאמר זה מציג שתי תיאוריות שבמוקדן הטענה
 מערכות המודיעין לא יכולות "לצפות אתהבלתי צפוי" ,ולפיכך על המדינה להיערך להגן
על עצמה מפני הפתעות ולמזער את נזקיהן ככל
הניתן.

"העולם השתנה; גלים של עתידנים ,פרופסורים,
אנליסטים ,אסטרטגים ,מנהלים ,כמרים,
קאדים ,רבנים ,אסטרולוגים ,יידעונים וקוראים
בקפה ובקלפים מנסים את כוחם בקריאת
העתיד" ,טוען טאלב" .התוצאות דומות – לאיש
אין מושג מה יילד יום .סביבתנו מעט מורכבת
יותר מכפי שנדמה שאנו (והאינטואיציה שלנו)
מבינים" .בספרו הוא מציג עשרות דוגמאות
לאירועים שלא הצליחו לחזות.
הוגי עבר שדנו בבלתי צפוי ,כמו ג'ון סטיוארט
מיל ,דיוויד יום וקרל פופר ,התמקדו בבעיית
האינדוקציה מבחינה לוגית ,ובפרט באפשרות
להסיק מסקנות כלליות מתוך אירועים
ספציפיים .ישנה הנחה כי ניתוח סטטיסטי של
אירועי העבר ,בהתבסס על ההנחה שאירועים
נוטים להתפלג נורמלית ,מאפשר לצפות גם את
הבלתי צפוי .טאלב מתנגד לכך ומציין כי לעתים
קרובות פונקציות אחרות מתארות טוב יותר את
המציאות .מעבר לכך ,בעיניו אירועים מסוימים
הם חסרי תקדים לחלוטין ולא ניתן היה ללמוד
עליהם מתוך אירועי העבר.
כדי להמחיש את דבריו מביא טאלב את

סיפורו של תרנגול ההודו חובב הסטטיסטיקה,
שמצייר גרף של משקלו כפונקציה של זמן:
ככל שמתקרב חג ההודיה האמריקאי משקל
תרנגול ההודו הולך ועולה .התרנגול קוראת
את הנתונים ומגיע למסקנה :בקרוב הוא יהיה
עוד יותר גדול וחזק .הוא אינו מבין את העולם
שבו הוא חי ,שבו החוואי מפטם אותו לצורך
הגשתו כמנה העיקרית על שולחן החג .התרנגול
לא יכול להשתמש בהיסטוריה כדי להעריך
את ההסתברות לאירוע קיצוני כגון מותו שלו
עצמו .כמותו ,גם אנחנו איננו מבינים את העולם
שבו אנחנו חיים ואיננו מסוגלים להעריך את
ההסתברות להתרחשות של האירועים שישפיעו
במידה הרבה ביותר על חיינו .טאלב הראה כיצד
ההיסטוריה מורכבת מאירועים גדולים ,בלתי
צפויים ,בעלי השלכות אדירות – והציג מדוע
המין האנושי לא ערוך להתמודד עמם .לברבורים
שחורים עשויות להיות השלכות חיוביות,
ולטענת טאלב ,הרבה מהתגליות המדעיות
החשובות בהיסטוריה היו ברבורים שחורים.
מנגד יש ברבורים שחורים בעלי השלכות
שליליות ,בהם מלחמת העולם הראשונה ,פיגועי
חוסני מובארכ מאחורי
הסורגים .נאלץ להתפטר
מהנשיאות בלחץ המפגינים
בכיכר תחריר .משטרו קרס
במהירות ובמצרים שרר
כאוס

על ברבורים שחורים ופרפרים
2
ברזילאים

פילוסוף הכלכלה נסים טאלב גיבש את
תיאוריית הברבור השחור ,שלפיה הבלתי צפוי
הוא המאפיין היסודי של חיי הטבע ובהתאמה
גם של סביבת חיי האדם ,החברה והכלכלה3.
ברבור שחור הוא אירוע יוצא דופן בעל השפעה
גדולה מאוד ,שלכאורה לא היה ניתן לצפות
מראש ,אך מבחינה היסטורית יש לצפות
שאירועים מסוג זה יקרו אחת לזמן מה .טאלב
טוען שהרוב המוחלט של האירועים המכוננים
בהיסטוריה היו בלתי צפויים בשעתם ,בעוד
שבדיעבד ניתן להסביר אותם באמצעות
סיבתיות.
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מודיעיון

מבט לעומק
המודיעין

 11בספטמבר ואסונות טבע .עיקר העניין הוא
בברבורים הקטסטרופליים שלא ניתן לחזות
מראש .המודעות לאפשרות התרחשותם היא
שחשובה ,תחת ההנחה כי גרוע ממה שקרה כבר
לא יקרה בעתיד.
למרות שכיום יש בידי בני האדם יותר מידע
ואפשרויות פעולה מאשר בעבר ,הדבר אינו
מאפשר שיפור של יכולת החיזוי .זאת משום
שהמערכות נעשות מורכבות יותר ולכן מייצרות
יותר ברבורים שחורים.
מסקנתו של טאלב היא כי לא ניתן לחזות
ברבורים שחורים ולפיכך עלינו ללמוד לחיות
במציאות של חוסר ודאות ולמזער ככל הניתן
את הנזקים של ברבורים שחורים בעתיד.
אדוארד לורנץ היה הראשון שזיהה את מה
שמכנים היום התנהגות כאוטית .הוא עשה
זאת במודל מתמטי של חיזוי מזג האוויר .לורנץ
הבין ,בראשית שנות ה ,60-שהבדלים קטנים
במערכות דינמיות יכולים לגרום להבדלים
גדולים מאוד ואף בלתי צפויים בין מה שנחזה
לבין מה שהתרחש בפועל 4.התצפיות הובילו
אותו לנסח את מה שכונה כ"אפקט הפרפר"
במחקר אקדמי מ 1972-שכותרתו" :יכולת
חיזוי :האם נפנוף כנפי פרפר בברזיל יכול לגרום
5
לטורנדו בטקסס?"
התובנות המוקדמות של לורנץ מסמלות את
תחילתו של שדה מחקר שהשפיע כמעט על כל
ענף של המדע – ביולוגיה ,פיסיקה ואף מדעי
החברה .מספר מדענים אף טענו שהמאה ה20-
תיזכר בזכות שלוש מהפכות מדעיות :תורת
היחסות ,תורת הקוונטים ותורת הכאוס.
תורת הכאוס מתארת התנהגות של מערכות
דינמיות המגלות רגישות גבוהה לשינויים קטנים
בתנאי ההתחלה הראשוניים .כך ,אירוע קטן יכול
להוביל לתגובת שרשרת שאינה ניתנת לחיזוי
ועשויה לגרום לשינויים גדולים בהתנהגות
6
המערכת בטווח הבינוני והארוך.

ארבעת הכישלונות שקדמו להסכם
השלום עם מצרים

בתקופת המקרא הצליח יוסף לפענח את
חלומותיו של פרעה מלך מצרים ולצפות את מה
שצופן לו ולממלכתו העתיד .למרות שבשלושת
העשורים הראשונים לקיומה ישראל ראתה
במצרים את האיום העיקרי ,ועד חתימת
הסכם השלום עמה העמידה אותה בראש סדר
העדיפויות המודיעיני  -הרי שקהילת המודיעין
כשלה במרבית המקרים באיתור וזיהוי כוונותיה
ומהלכיה של מצרים.
הכישלון הבולט ביותר היה כישלון המודיעין
במתן התרעה על כוונות סוריה ומצרים לצאת
למלחמה נגד ישראל באוקטובר  .1973אולם,
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לכך קדמה שרשרת של כישלונות שלמרות
עימותים צבאיים בין מדינות ערב לישראל ,חזרו
חשיבותם הרבה ,נחקרו במידה פחותה.
על התחייבותן .ב 1-במרץ  1960מצרים הסיגה
בשנים  ,1979-1960שקדמו להסכם השלום,
את הכוחות שקידמה לסיני ,תוך הודעה שמפגן
נרשמו ארבעה כישלונות מודיעיניים :פרשת
הכוח שלה השיג את מטרתו ומנע מישראל
"רותם" ( ,)1960הערכת המודיעין בתחילת
לתקוף את סוריה.
 ,1967מלחמת יום הכיפורים וביקור אנואר
פרשת "רותם" היתה כישלון חמור של קהילת
סאדאת בישראל (.)1977
המודיעין הישראלית ,שלא גילתה במועד את
פרשת רותם :בשנים  1960-1956היוותה
כניסת כוחות מצרים לסיני .היה זה כישלון
החזית הסורית את המוקד העיקרי של מתיחות מערכתי משותף למערך האיסוף ולמערך
צבאית ותקריות אש בין הצדדים .עיקר המאבק המחקר.
התנהל על השטחים המפורזים וחופש הדיג
הערכת המודיעין בתחילת  :1967הערכת
המצב המקובלת על צמרת צה"ל באביב 1966
בכנרת .ב 1-בפברואר  1960הגיבה ישראל
היתה שבעולם הערבי קיימות שתי גישות יסוד
על ההתנכלויות הסוריות בכיבוש תאופיק
באשר ליציאה למלחמה נגד ישראל .זו של סוריה
התחתונה והריסתה .באותה תקופה הייתה
דחפה ליציאה למלחמה ,בעוד מצרים גרסה
סוריה ה"חבל הצפוני" של הקהילייה הערבית
המאוחדת (קע"מ) .זאת בעקבות הסכם שנחתם כי יש להימנע מליזום מלחמה כל עוד מדינות
ערב לא מוכנות לקראתה .בתנאים ששררו אז,
שנתיים קודם לכן ואיחד את סוריה ומצרים
נראה היה כי הן עדיין לא היו ערוכות למלחמה,
לכדי ישות פוליטית וצבאית משותפת.
בעיקר משום שצבא מצרים היה עסוק במלחמת
ב 15-בפברואר  1960הודיעה שגרירות ברית
המועצות בקהיר למצרים שישראל מרכזת כוחות האזרחים בתימן .בדיון מטכ"ל בתחילת ינואר
 1967ציטט ראש אמ"ן פרסום ממצרים ,לפיו
בגבולה עם סוריה ומתכוונת לתקוף בתוך 24
שעות .בתגובה ולשם הרתעה קידם צבא מצרים "הדעה הרווחת היא שנאצר לא יצא למלחמה
בישראל היות וזאת תהיה מפלתו ,כך שאין לדבר
כוחות לסיני .צה"ל גילה את קידום הכוחות
המצריים רק כעבור מספר ימים ובתגובה העמיד על עזרה לירדן .הוא אף לא יכבד את ההסכם עם
סוריה והחוזה עם סוריה נועד לרסן את סוריה".
בכוננות את הכוחות הסדירים וחלק ממערך
במוקד הערכת המודיעין השנתית שהוצגה
המילואים במסגרת מבצע "רותם".
לממשלה בראשית  1967עמדה המסקנה:
כחלק ממהלכים בהולים למניעת עימות בין
ישראל למצרים ,שלוש מעצמות המערב -ארה"ב ,עד  1970קיימת סבירות נמוכה למלחמה
כלל ערבית ביוזמת מדינות ערב .עם זאת ,לא
צרפת ובריטניה ,שהתחייבו ב 1950-למנוע

מה בין  1967ל1973-

איני יכול שלא להגיב על קטע אחד במאמר המשובח שלפנינו .כוונתי היא לקטע הכורך את מלחמת ששת הימים
יחד עם מלחמת יום הכיפורים במסגרת הכישלונות המודיעיניים מול מצרים .מדובר בתפיסה רווחת שהמחזיקים
בה אומרים כך :בהערכת המודיעין בתחילת  1967נקבע כי בשנים הקרובות לא צפויה יוזמה מלחמתית ערבית נגד
ישראל .והנה ,לא עוברים כמה חודשים ופרצה מלחמה .כלומר ,המודיעין נכשל  -הופתענו.
על הטעות בתפיסה הזאת עמדתי במאמר מיוחד בספר "מלאכת מחשבת" ( 60שנות מודיעין ישראלי -מבט
מבפנים) ,והקורא יכול למצוא פרטים מרובים על כך בספר "מר מודיעין" על האלוף אהרון יריב .אומר כאן רק זאת:
• במלחמת יום הכיפורים המצרים יזמו מלחמה והחלו בהכנות לפתיחתה ,ותקפו אותנו .ב 1967-המצרים לא
יזמו מלחמה ,לא תכננו מלחמה ,לא הכינו מלחמה.
• במלחמת יום הכיפורים ההפתעה היתה אסטרטגית וניפצה את תפיסות העולם של ישראל .ב1967-
ההפתעה היתה רק בעצם כניסת כוחות מצרים לסיני.
• ברגע שכוחות מצרים החלו להיכנס לסיני ,אמ"ן ,בראשות אהרון יריב ,זרק מיד לפח האשפה את הערכת
המודיעין מתחילת  ,1967וקבע :מרגע זה אנחנו פועלים רק על פי היכולות הצבאיות שהמצרים צוברים בסיני.
הכוונות שלהם לא מעניינות אותנו .הרמטכ"ל דאז ,יצחק רבין ,אימץ את עמדת אמ"ן.
• הטרגדיה במלחמת יום הכיפורים הייתה שאמ"ן המשיך להחזיק בהערכה שלו (ה"קונספציה") עד הרגע
האחרון ,והתעלם לחלוטין מיכולות שצברו המצרים והסורים בחזיתות.
• לא כישלון היה לנו ב"ששת הימים" ,אלא מעשה מודיעיני למופת ,ולא בכדי נקבע  6ביוני כיום חיל המודיעין.
עמוס גלבוע
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נשללה אפשרות שמלחמה תתפתח כתוצאה
מהידרדרות במאבק על מקורות הירדן ,על מצרי
טיראן ,על פעילות מחבלים או על הכור האטומי
בדימונה .חודשים ספורים לאחר מכן נמצאה
ישראל במלחמה מול קואליציה של ארבע
מדינות ערביות.
ב 13-במאי  1967העבירה ברית המועצות
אזהרה חשאית לסוריה ומצרים ,שלפיה צה"ל
מרכז כוחות בצפון כדי לתקוף את סוריה.
למחרת ,ערב יום העצמאות ,התקבל מידע
שלפיו מצרים הכריזה על כוננות עליונה בצבאה
והחלה בהעברת כוחות לסיני .הכוחות שהיו עוד
קודם לכן בסיני נערכו במערכי חירום ,וכך פעלו
הסורים גם בחזית רמת הגולן.
הרמטכ"ל יצחק רבין לא המתין עד שיתבהרו
הכוונות של מצרים וסוריה .הוא העדיף לפעול על
פי הסכנות הגלומות במהלכי האויב ולא על פי
הערכת הכוונות המסתתרות מאחוריהם .לפיכך,
צה"ל נערך באופן שימנע מהמצרים להפתיעו
ויקנה לו חופש פעולה אם יוחלט להפעילו .לאחר
מלחמת ששת הימים ציין רבין כי ראה במהלך
המצרי מקבילה לניסיון של מצרים בעת אירוע
"רותם" להרתיע את ישראל .במקרה זה ,המשבר
שנועד מבחינת מצרים להיות "משבר מבוקר"
ממנו תצא נשכרת ,יצא מכלל שליטה והוביל את
הצדדים למלחמה כוללת.
מלחמת יום הכיפורים :הכישלון
המודיעיני של מלחמת יום הכיפורים נחקר
על ידי ועדת אגרנט ונותח בעשרות מחקרים
צבאיים ואקדמיים .לפיכך נזכיר מספר נקודות
מרכזיות בלבד" .הסבירות שהמצרים מתכוונים
לחדש הלחימה היא נמוכה" .משפט זה ,שמופיע
במסמך הערכה של חטיבת המחקר של אמ"ן
מ 5-באוקטובר  ,1973יממה לפני פתיחת
הקרבות ,מתמצת את גודל הכישלון של אגף
המודיעין במתן ההתרעה.
חרף כל זאת ,ההפתעה לא היתה מוחלטת:
ידיעות מודיעיניות וסימנים רבים בשטח העידו
על מלחמה מתקרבת .הכישלון היה במתן
פרשנות נכונה לסימנים אלה ,באופן העברת
המידע המודיעיני למקבלי ההחלטות ובאופן
קבלת ההחלטות על סמך הערכות המודיעין
השגויות .הכישלון של אמ"ן טמון בחלקו בהנחת
יסוד שכונתה מאוחר יותר "הקונספציה",
שכללה מספר מרכיבים עיקריים:
 מצרים רואה במלחמה דרך יחידה להחזרת
השטחים שאיבדה במלחמת ששת הימים,
והיא תצא למלחמה כזו רק אם זו תביא
לה הישג ממשי .זאת נוכח המשא ומתן עם
ישראל ,שמאז  1967הוביל למבוי סתום.
 בשל חולשתה הצבאית ,סוריה לא תצא למלחמה
בישראל לבדה אלא רק בתיאום עם מצרים.

הדרג המדיני ,בראשות שר הביטחון משה
דיין וראש הממשלה גולדה מאיר ,אימץ את
ההערכות המוטעות .בפגישה שהתקיימה ב25-
בספטמבר  ,1973הזהיר המלך חוסיין את גולדה
מפני התקפה קרובה מצד מצרים וסוריה .למרות
זאת העדיפו גולדה ,דיין והרמטכ"ל דוד אלעזר
את הערכת הכוונות של אמ"ן.

הרמטכ"ל יצחק רבין העדיף לפעול
על פי הסכנות הגלומות במהלכי
האויב ולא על פי הערכת הכוונות
המסתתרות מאחוריהם .לפיכך,
צה"ל נערך באופן שימנע מהמצרים
להפתיעו ויקנה לו חופש פעולה אם
יוחלט להפעילו
 מצרים לא תצא למלחמה כל עוד אין לה
מענה לעליונות האווירית של ישראל.
שלוש ההנחות האלה היו נכונות ,בדיעבד ,אך
הסעיף השלישי הפך עם הזמן להנחה ש"מענה
לעליונות האווירית של ישראל" דורש יכולת
תקיפה של בסיסי חיל האוויר וריכוזי אוכלוסייה
בעומק ישראל .זו התגלתה כשגויה .בעקבות
קונספציה זו התעלם אמ"ן מכל הסימנים
המעידים על הכנות מצרים וסוריה לצאת
למלחמה ,תוך שהוא מוצא להם פרשנות מקלה.
יש המונים בין כשלי המודיעין ניתוח שגוי של
מטרות המלחמה המצריות .לפני המלחמה
ובמהלכה מקבלי ההחלטות בישראל היו סבורים
שהמצרים מתכוונים לחדור לעומק סיני ,ואולי
אף להגיע לתוך שטח ישראל .הערכה זו היתה
שגויה .המצרים לטשו עיניהם להישג צבאי
מוגבל ,שיאפשר בהמשך את שחרור כל סיני
באמצעות הסדרים מדיניים.

מוחמד בואזיזי – סוחר ירקות אלמוני בטוניס
ששרף עצמו למוות במחאה על מצוקתו
החברתית והכלכלית חולל את "אפקט הפרפר"
שהביא לשינויים טקטוניים במזרח התיכון

ביקור אנואר סאדאת בישראל :ב9-
בנובמבר  1977הודיע נשיא מצרים אנואר
סאדאת בנאום ארוך בפני חברי מועצת העם
המצרי על נכונותו להגיע לכנסת בירושלים.
המטרה :לדון על שלום עם ישראל .ההצהרה
עוררה סערה בעולם הערבי ,בעיקר במדינות
שהפכו מאוחר יותר לחזית הסירוב  -סוריה,
לוב ,עיראק ואלג'יריה .גם מבית נתקל סאדאת
בהתנגדות ,כשהתפטר שר החוץ שלו .יומיים
לאחר מכן הזמין ראש הממשלה מנחם בגין
באופן רשמי את סאדאת לבקר בירושלים.
מגעים חשאיים נוהלו בין בגין למצרים ,אך אלה
הוסתרו מראש אמ"ן שלמה גזית ,מהרמטכ"ל
מוטה גור ומשר הביטחון עזר ויצמן .הסתרת
מידע חיוני זה תרמה להתרעה של חטיבת
המחקר שהעריכה כי ביקור סאדאת יסודו
במזימה מצרית נוספת .בהתאם להערכה זו
הזהיר הרמטכ"ל גור את בגין מפני כוונותיו
התוקפניות של סאדאת ,יומיים לפני הגעתו .ערב
ביקורו ההיסטורי של סאדאת העריך גור בראיון
ל"ידיעות אחרונות" כי ביקור סאדאת הוא חלק
ממסע הונאה מצרי ,שתכליתו להקהות את חושי
ישראל ולטעת בה אמונת שווא כי פני מצרים
לשלום ,בעוד שכוונותיה למלחמה .דבריו זעזעו
את הצמרת הצבאית והמדינית ,נטעו ספקות
בציבור ויצרו רושם כי הם מבוססים על מידע
שנמצא בחזקת המודיעין .בעקבות אזהרתו
המוטעית ספג גור נזיפה פומבית משר הביטחון.
ב 18-בנובמבר  ,1977היתה ישראל על סף ביטול
הביקור ,נוכח ידיעות כי המצרים מזיזים כוחות
לצפון-מערב המדינה ולכיוון התעלה .חיל האוויר
ביצע גיחת צילום לאזור הדלתא ולאזור התעלה,
ולעבר המטוסים נפתחה אש מן הקרקע.
בעקבות התקרית התכנסה הממשלה בנוכחות
הרמטכ"ל וראש אמ"ן  .שר הביטחון ויצמן,
שנפגע בתאונת דרכים ,נעדר .בישיבה הציע
אחד השרים להתכונן למלחמה ולגייס מילואים,
אולם בגין הטיל וטו וביקש להמשיך בהכנות
לבואו של סאדאת.

שלוש התפניות האסטרטגיות
שהמודיעין פספס

סוחר ירקות אלמוני בטוניס ששרף עצמו למוות
במחאה על מצוקתו החברתית והכלכלית חולל
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מודיעיון

מבט
לעומק יש המונים בין כשלי המודיעין ניתוח שגוי של מטרות המלחמה המצריות .לפני המלחמה ובמהלכה מקבלי ההחלטות
המודיעין
בישראל היו סבורים שהמצרים מתכוונים לחדור לעומק סיני ,ואולי אף להגיע לתוך שטח ישראל .הערכה זו היתה שגויה.
המצרים לטשו עיניהם להישג צבאי מוגבל ,שיאפשר בהמשך את שחרור כל סיני באמצעות הסדרים מדיניים
את "אפקט הפרפר" שהביא לשינויים טקטוניים
במזרח התיכון ,לנפילת משטרים ולטלטול
המערכת המדינתית והאזורית מהיציבות
היחסית שבה נמצאו מזה עשורים רבים .מנגנוני
המודיעין לא סיפקו התרעה אודות הטלטלה
הצפויה ,שאותו מוחמד בואזיזי סיפק את יריית
הפתיחה לה ,בדומה לתחזיות המטאורולוגיות
הכושלות על פי לורנץ.
ישראל נאלצת להתמודד עם מגוון אתגרים
ואיומים בעוצמת משתנות ובטווחי זמן שונים,
הן ברמה האסטרטגית והן בממד האופרטיבי.
ניתן לאפיין את הסביבה האסטרטגית של
ישראל באמצעות שלושת מעגלי האיום
המרכזיים הניצבים מולה :המעגל הפנימי ,שהוא
הזירה הפלסטינית; המעגל הקרוב ,המדינות
שיש לישראל גבול משותף איתן; והמעגל
הרחוק ,מדינות שאין לנו גבול משותף איתן
(איראן) .ישנו מעגל נוסף – הטרור הבינלאומי
של הג’יהאד העולמי.
מעגלי איום אלה אינם חדשים ,אולם קריסת
משטרים ,ערעור היציבות הפנימית במרבית
המדינות ואיום על יציבותן של מדינות ששרדו
שינויים אלה ,לצד עליית כוחם של שחקנים לא
מדינתיים  -מאתגרים את המוסכמות הקיימות
ומחייבים הצפת תפיסות חדשות.
לאחר הסכם השלום עם מצרים והפקת לקחי
מלחמת יום הכיפורים ,נכשלה קהילת המודיעין
בזיהוי שלוש תפניות אסטרטגיות :מהפכות
"האביב הערבי" כנקודת מפנה אסטרטגית
והיסטורית במזה"ת ומעבר לו; נפילת משטר
מובארכ בפברואר  ;2011ונפילת משטר האחים
המוסלמים של מוחמד מורסי ועלייתו לשלטון
של עבד אל-פתח סיסי ב.2013-

מהפכת "האביב הערבי" ונפילת משטר

חוסני מובארכ :במהלך  30שנות שלטונו של
הנשיא חוסני מובארכ הקפידה מצרים לקיים
את הסכם השלום עם ישראל .אמנם "שלום
קר" ,אך בין המדינות התקיים שיתוף פעולה
כלכלי וביטחוני ,והן השכילו לצלוח גם משברים
ביחסים ביניהן .ב ,2010-כששאלת יורשו של
מובארכ עלתה על הפרק על רקע גילו ומצבו
הבריאותי ,העריכו בישראל ובמערב כי היורש
יהיה בנו או אחד מבכירי משטרו .חילופי
השלטון ,כך על פי ההערכות ,לא היו צפויים
להיתקל בקשיים וגם במדיניותה של מצרים
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כלפי ישראל לא חזוי שינוי .המציאות היתה
לישראל  -מהווה דוגמה בולטת לברבור שחור.
שונה.
לתהליך ,שלא נחזה על ידי שום גורם בישראל,
בפברואר  2011נאלץ מובארכ להתפטר
השלכות אסטרטגיות ארוכות טווח ,ובמבט
מהנשיאות בלחץ המפגינים בכיכר תחריר .נפתח לאחור ניתן היה לצפות ולמנוע אותו.
עידן חדש בהיסטוריה של מצרים .זמן קצר לאחר מבחינה ארגונית ותפיסתית התהליך "נפל בין
התפטרותו נעצרו מובארכ ,בניו וחלק ממקורביו ,הכיסאות" ,והינו בבחינת כשל מערכתי .בהיבט
בדרך להעמדתם לדין .משטרו של מובארכ
המודיעיני וההערכתי ,לשום גורם לא הייתה
המועצה
קרס במהירות ובמצרים שרר כאוס.
אחריות להתריע על האיום המתפתח .בהיבט
חוסיין
ההגנה
הצבאית העליונה בראשות שר
האופרטיבי ,לא נקבעה מדיניות כיצד לטפל
טנטאווי נטלה את השלטון עד לעריכת בחירות
במסתננים .הן צה"ל והן משטרת ישראל התנערו
במדינה .הטרור הסלפי הביא להפסקת אספקת מאחריות לכך .רק לאחר שמדינת ישראל "גילתה
הגז ממצרים לישראל ולהגברת איום הפיגועים
להפתעתה" כי בערי ישראל ובעיקר בדרום תל
מסיני .שגרירות ישראל בקהיר הותקפה ונסגרה .אביב מצויים עשרות אלפי מהגרים בלתי חוקיים
בבחירות לפרלמנט במצרים ניצחה תנועת
שהופכים לנטל כבד על הרשויות המקומיות
מכן
לאחר
האחים המוסלמים ומספר חודשים
ויוצרים לחצים כבדים על האוכלוסיות ,היא החלה
לנשיאות.
בבחירות
זכה נציגה ,מוחמד מורסי ,גם
לטפל באופן מערכתי בבעיה .גדר ביטחון בעלות
מצרים
עם
קשריה
ישראל נדרשה לעצב את
מיליארדי שקלים נבנתה לאורך הגבול עם מצרים,
המוסלמים.
האחים
חדשה ,הנשלטת על ידי
וזו הצליחה לבלום את ההגירה הבלתי חוקית.
לו
שימונה
מבלי
הוחזר
שגריר מצרים בישראל
אולם ,בישראל נותרו עשרות אלפי מהגרים שאי
בדמות
הוגברה
מסיני
הטרור
מחליף .פעילות
אפשר לגרש.
פיגוע בכרם שלום וירי רקטות לעבר אילת7.
עוד בטרם הסתגלה ישראל למשטר האחים
המודיעין הזירה המצרית נדחקה לשוליים
המוסלמים במצרים ,הופתעה קהילת
באופן מתמשך
"תמרוד"
הבינלאומית פעם נוספת .תנועת
הניסיון ההיסטורי מלמד כי למרות שמצרים
האחים
והצבא המצרי שמו קץ לשלטון
נתפסה כאיום העיקרי על מדינת ישראל בשנים
המוסלמים ,וכוננו ממשלה זמנית בראשות עדלי  ,1979-1948קהיליית המודיעין הישראלית
מנצור ,בגיבוי שר ההגנה עבד אל-פתח סיסי.
כשלה פעם אחר פעם במתן התרעה למהלכים
הצבא המצרי נקט בשורת צעדים שנועדו לנטרל צבאיים ,למלחמות ולתפניות אסטרטגיות.
את האחים המוסלמים :מורסי נעצר והועמד
הסכם השלום עם מצרים שינה את סדר
זו
הוצאה
לדין ,ועמו כל צמרת התנועה .בהמשך
העדיפויות בהקצאת המשאבים המודיעיניים.
להשתתף
סיכוי
אל מחוץ לחוק ובכך נמנע ממנה
בראש סדר העדיפויות ניצבו זירות עם רמת
תנועת
על
הכריזה
בבחירות בעתיד .מצרים גם
סיכון גבוהה לטווח הקצר והבינוני .הזירה
החמאס ,בעלת בריתו של מורסי ,כארגון טרור,
המצרית נדחקה לשוליים באופן מתמשך,
והצבא המצרי פעל באופן נחרץ לחסימת מערכת והיכולות המודיעיניות ביחס אליה נחלשו .לפיכך
המנהרות המקשרת בין רצועת עזה לסיני.
אין זה מפתיע כי קהילת המודיעין כשלה במתן
חסימת מרבית המנהרות ,שהיו מקור חשוב
התרעה לגבי התפניות האסטרטגיות שחלו
להברחת אמצעי לחימה וטובין שונים לעזה,
במצרים מאז .2011
היוותה מכה קשה לשלטון החמאס ברצועה.
אם נקבל את תפיסתו של טאלב כי תופעת
הגנרל סיסי ,שפרש מהצבא כדי להתמודד על
הברבורים השחורים היא בלתי נמנעת ,הנחה
תפקיד הנשיא ,נבחר בבחירות חדשות וסימן
שהניסיון המתמשך בזירה המצרית תומך בה -
עידן חדש בהיסטוריה של מצרים המודרנית.
על מדינת ישראל לפעול בהנחה שתופתע שוב.
עליה לנקוט צעדים כדי לצמצם עד כמה שניתן
ההגירה הבלתי חוקית וההסתננות
את הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם מברבור
ממצרים :ההגירה הבלתי חוקית וההסתננות
של עשרות אלפי דורשי עבודה ופליטים -
שחור חדש שיגיע מעמק הנילוס .
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון הדיגיטלי
ממדינות אפריקה ,משטח מצרים ,דרך סיני
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הסימפוניה החמישית
בלב כיכר אל תחריר

ציוני דרך
מוטי כץ | תא״ל ( מיל׳) קמ"ן דרום לשעבר

הזמר והמלחין מוחמד עבד אל-והאב דגל בחופש והילל את החירות .שיריו,
המהדהדים ברחבי מצרים והעולם הערבי כולו ,עשו שימוש גם בלחנים של
מלחין אחר שדגל בחופש ,בטהובן שמו
צבי גבאי | שגריר לשעבר ומחבר "השירה  -האימפריאליזם היפה"

ה

שיר "אני אוהב את חיי החופש" הוא אחד משיריו הפופולריים של הזמר הנודע ,מוחמד
עבד אל-והאב ( .)1991-1907שיר זה ,שהושר לפני שנים בסרט "תחי האהבה" ,עדיין מושר
במצרים וברחבי העולם הערבי .בין היתר הושר בהפגנות בכיכר אל תחריר ב.2011-
השיר חובר על ידי המשורר המפורסם אחמד ראמי ( )1981-1892והולחן על ידי עבד אל-והאב.
זה האחרון שילב בפרק הפתיחה של השיר קטע קצר מנעימת הנושא של הסימפוניה החמישית של
בטהובן ,שחוברה ב .1808-קטע זה יוצר חיבור נפלא בין יצירתו הענקית של אחד מגדולי המלחינים,
לודוויג ואן בטהובן ,שדגל בחופש ובזכויות לכל בני אנוש ,לבין שירו של עבד אל-והאב ,שיר הלל
לחופש ולחירות.
כדרורים בין הענפים
		
אני אוהב את חיי החופש
כל הארץ היא מולדתי.
		
כל עוד אהוביי מסביבי
רגוע ללא דאגות.
		
אישן היכן שהשינה באה לעיניי
לפי תחושות לבי,
		
אשנה את מצבי מיום ליום
שאוהב את חיי החופש
שמרנינים את הלב ומשיבים את הרוח
			
ליופי בעולם גוונים
מרגיעים ומשביעי רצון היכן שנפנה,
		
זריזות ,פינוק ויופי שובה לב
אורו ממתיק את חי האוהבים
			
כאשר הירח עולה
לכל הנעדרים,
			
ושמחת הלב גוברת
ומעורר את הפרחים הרדומים
			
משב הרוח בגן זורם
כדרורים בין הענפים
		
אלה הם דמיונותיי ומחשבותיי
שאוהבים את חיי החופש
מוחמד עבד אל והאב.
חיבור נפלא

בתחילת החיים הצעירים
מוקסם האדם מגוונים
מדמיין חלומות נעימים
חוזה מצבים מרשימים.
לפרקים משתהה בצעדים
בודק כיוונים מתאימים
נמשך לאשליות סיפוקים
בנתיב החיים השוטפים
צופה האדם לפנים
נוהה אחרי רמזים
נמשך לסימנים קורצים.
לפעמים נסחף לאירועים
נדחף ללהג פטפוטים
מקווה למצוא ממליצים
במהלך החיים הבוגרים
עוצר האדם לפרקים
מחפש תפקידים חדשים
שואף למצוא אתגרים.
לעתים סוטה לצדדים
נעצר בקירות אטומים
ונגרר לנושאים שוליים
בדרגות החיים העולים
עוצר האדם לבקרים
חוקר במרחב השנים
בוחן במאזני החיים.
האם מעשיו מוצלחים
או נפתלו הדרכים
ונוצרו בהם ניתוקים
בפסגת החיים הגבוהים
סוקר האדם לעתים
כישלונות וגם הישגים
חווה מחדש ריגושים.
מקווה שיישארו סימנים
כעדות למעשים חקוקים
אותות לדורות הבאים

ברכות לכותב ,במלאות לו  81שנים ,לעוד שנים
רבות של יצירה ,הישגים וריגושים
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מודיעין ,חתרנות
ותככים בסין העתיקה

מהמדינה הקטנה מין שאן בכוונה להסיטו
מפלישה לשכנותיו .גם בחלקה של הרעיה
הנבגדת אין חדש ,ובהיסטוריה מככבות לא מעט
רעיות ומאהבות שרצחו את הבעל או המאהב,
הסגירו סודותיהם וחיבלו בתוכניותיהם.

תקופת האביב והסתיו :עריקים ונשים
פתייניות ( 481-702לפנה"ס)

לא בכדי הפכה “חכמת המלחמה“ ,יצירתו המהוללת של סון טסו ,לאבן דרך המדינות שנוסדו במקור על ידי שושלת צ’ו,
לאחר מפלת שאנג ב1035-לפנה“ס ,הלכו
בתיאוריות הצבאיות .סין העתיקה ידעה מאבקי כוחות ,עריקים ,משחקי
והתחזקו לקראת עצמאות .יריבויות אזוריות
פיתוי ומניפולציות שלא היו מביישים פרק מסדרת “משחקי הכס“
בין המדינות הביאו לפלישות הדדיות והלחימה
התפתחה מכזו שהתבססה על מרכבות מלחמה
רפי קיטרון | ד“ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה raphik@bezeqint.net
והוגבלה ל 20-10-אלף לוחמים ,להתנגשויות
בין חילות רגלים עצומים ,שהשלימו את חילות
המרכבה.
שך שלושת אלפי שנות קיום גאופוליטי לאחר שלוש שנים חזר יי יין ודיווח כי לאחר
בתקופה זו הערים היו מבודדות ,מוקפות
שברירי ,ידעה סין מלחמות כמעט בלתי שבעבר הלך שבי אחר בת זוגו ,מו הסי ,צ’יה
באזורים כפריים ,ביערות ובביצות .הדרכים היו
מאוהב עתה לחלוטין בשתי פילגשיו החדשות,
פוסקות ותככים פוליטיים לרוב .כבר
ירודות ביותר ,בעיקר בחורף ,והאדם הממוצע
אין לו שום עניין בנתיניו  -ואלה מצדם מלאי
מהמאה השמינית לפנה“ס התפתח גוף של
מורת רוח .יי יין נשלח שוב לחצרו של צ’יה ואז
נע בעיקר ,אם בכלל ,על רגליו .כל אלה השפיעו
תיאוריה צבאית ,שבהדרגה רכש מעמד קנוני.
למד מפי אותה מו הסי אודות חלום של השליט על העברת המידע ובהתאם לכך על טבעו ועל
עבודות קלסיות מפורסמות ,ובראשן “חכמת
בדבר מלחמה בין שתי שמשות ,האחת במערב
הרלוונטיות שלו.
המלחמה“ של סון טסו ,שמרו על אקטואליות
והשנייה במזרח .בחלומו השמש המערבית ניצחה עם זאת ,מגבלות היכולת להעברת מידע צבאי
שושלת אחרי שושלת ,שכן תורת המלחמה לא
השתנתה במידה משמעותית עד להופעת הנשק והמזרחית הוכחדה .ת’אנג גייס את צבאו לשמע אוזנו במידה רבה על ידי הזמן הרב שנדרש לגיוס
הסיפור ולאחר שהתקדם ממזרח ,הורה לצבא
צבאות ולשינועם בשטח .כך למשל ,מציין אחד
החם והקשר עם המערב .את התורות למדו לא
רק אנשי צבא אלא גם מדינאים ופילוסופים ,לא לפלוש לטריטוריית השיה ממערב .צ’יה ,בשמעו המקורות כי נדרשו כשלושה חודשים כדי להגיב
על הפלישה ממערב ,נאחז פחד ונמלט בחפזה,
לאיום צבאי שהתפתח במרחק כ 2,000-ק“מ.
אחת יחד עם תיאורי מלחמות ותככים ששולבו
ובסופו של דבר נהרג בידי רודפיו .אותן פילגשים גם אופן העברת המידע היה בעייתי .רק עם גילוי
בכתבים ההיסטוריים ובספרות הפופולרית.
שכה סחררו ראשו של צ’יה לא היו רכישות
הנייר ,בתקופת שושלת האן ,ניתן היה להסתיר
כבכל התרבויות הקדומות ,המאבקים הללו
מקריות או שלל מלחמה ,אלא ניתנו לו כמתנה
מסרים בתוך שעווה או כדורי אורז .נראה כי
ירדו לעולם כרוכים בפעילות חשאית לאיסוף
לפני כן כתבו על כפיסי עץ או על משי ,אך אלה
מידע ,כשמנגד הושקעו מאמצי סיכול כדי
התאימו יותר לשליחים דיפלומטיים ,שלא היו
למנוע מיריבים להשיגו .במקביל ,אולי אף יותר
צפויים לעבור חיפוש .לפיכך ,היה צורך להסתמך
ממקומות אחרים ,ננקטו בסין מהלכים חשאיים
על הזיכרון.
ומבצעים פסיכולוגיים לשיבוש יכולת המשילות
פקיד בכיר של שושלת צ’ו 1,Hsing Jen ,היה
של יריבים והסולידריות בקרבם .התנקשויות,
הפקיד הראשון בסין שהיה אחראי מבצעי
זריעת ספקות ,הפצת שמועות ,שוחד והשחתת
לפעילויות מודיעיניות .אפיוני התפקיד
פקידים בכירים – הכל היה לגיטימי.
השתנו ממדינה למדינה ובהתאם לנסיבות ,אך
אף שריגול אחר אויבים החל בוודאי בפרה-
כל מדינה שפעלה על פי המודל של צ’ו הפעילה
היסטוריה ,נהוג לייחס את האיסוף המודיעיני
פקיד כזה  -ולעתים יותר מאחד .פקידים אלה
המתועד הראשון לתקופת שושלת שיה ,במאה
ה 19-לפנה“ס ,כשהמלך שאו קיאנג שיגר סוכן
היו בצמרת הממשל ,תכופות באותה רמת
חשיבות של שרי המלחמה.
להתחקות אחר רוצח אביו.
בתקופה המדוברת התעצמה תופעת העריקים,
המקרה המפורסם ביותר מהעת העתיקה הוא
וזאת נוכח מאבקי הכוחות בקרב אנשים שירדו
זה של יי יין ( .)Yi Yinלפי אחת הגרסאות,
ממעמדם ,הודחו או חשו מקופחים מכל סיבה
מעשה שהיה כך היה :השליט צ’יה משושלת שיה
אחרת .אלה סיפקו פקידים ולוחמים למדינות
ניחן בכל התכונות השליליות :ברוטליות ,חוסר
יריבות שאליהן נמלטו ,לא אחת חדורי תחושת
מוסריות ,טיפשות וחמדנות .הכל פחדו ממנו.
נקם במדינת האם שלהם .הללו שימשו כיועצים
ת’אנג ( ) T`angמלך שאנג החליט לשגר את יי
יין כדי להתחקות אחר הנעשה אצל שיה .ת’אנג
וכן כמקור למידע מפורט אודות דמויות בולטות,
חשש כי לא יבטחו ביי יין ולפיכך ירה בו חץ ,כדי
עוצמות צבאיות ,רמת אימון ,סוגי נשק וכו’ .לא
שזה “יימלט“ ,פצוע ,לשיה .סביר כי לשם חיזוק
אחת הוצבו עריקים לפקד על יחידות צבאיות
התמונה ,דווח גם על קרע ביניהם.
המצביא הסיני סון טסו" .לוחמה היא אמנות ההונאה" אותן הובילו נגד צבאם הקודם.

מ
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עם זאת ,השימוש בעריקים טמן בחובו גם איום:
בגידה באדוניהם החדשים .במקרה הטוב הם
פעלו למען האינטרסים שלהם עצמם ,ובמקרה
הגרוע יכלו להיות סוכנים כפולים ,שסיפקו מידע
כוזב והמשיכו לשמש את שולחיהם .אף שבדרך
כלל העשירים ורבי הכוח הם שתפשו את תשומת
לבם של כותבי ההיסטוריה ,בין העריקים נכללו
גם אנשים פשוטים .דוגמה בולטת עוסקת באשה
מקומית שנסיך צ’ו הרג את בעלה .כשהזדקנה
האשה ,עברה להתגורר בעיר צ’י צ’נג .רצה הגורל
ואותו נסיך נמלט לעיירה לאחר שהותקף על ידי
יריביו .בתגובה האשה קלעה חבל שאורכו תאם
את גובה חומות העיר ,וכשהגיעו כוחות היריב -
שלשלה את החבל מהחומה ,והם מיהרו לטפס
בו .לאחר שכ 60-לוחמים טיפסו למעלה נקרע
החבל ,אך אז הקים הצבא מהומה רבה .נסיך צ’ו
נתקף אימה ונמלט מאחד השערים ,ואז חדרו
יריביו לעיר וכבשו אותה.
בתקופת האביב והסתיו פותחו ,לעתים עד כדי
שלמות ,טכניקות שנועדו להשפיע על מדינות
אויבות .בעיקר נעשה שימוש בפיתויים מיניים
ובשוחד ,כדי להשחית ולחתור תחת שליטים.
כמו כן הפצת שמועות כדי לקעקע מעמדם של
אנשים הוכחה כיעילה ביותר .גם ההתנקשויות
היו כלי אהוד לסילוק יריבים ,בעיקר נוכח מחירן
הנמוך בהשוואה למערכות צבאיות ממושכות.
לבסוף ,הלך וגבר השימוש במרגלים לצורך השגת
מידע חיוני שנציגויות דיפלומטיות ועריקים לא
הצליחו לספק.
אחד הסיפורים הידועים מתקופה זו עוסק
בקונפוציוס עצמו ,עת שימש שר משפטים
במדינה הזעירה לו .2הצלחתו של קונפוציוס
בהכנסת סדר ובהשלטת עקרונותיו הדאיגו
את השליט השכן .בעצת יועציו ,בחר ב80-
יפהפיות שהיטיבו לנגן ולרקוד ,הלבישן בבגדים
יפים ושלח אותן ללו .משהוכנסו לחצרו של
שליט לו הזניח זה את כל ענייני המלוכה ,פסק
להקריב קרבנות ואפילו אנשי חצרו לא זומנו
למשך מספר ימים .לא ייפלא אפוא שקונפוציוס
הפוריטן עזב את החצר.
לקראת סוף התקופה המדוברת כבשה מדינת
וו את מדינת יואי ,והחזיקה את מלכה ג’ו ג’יאן
בשבי .כששוחרר שאף נקם ,אך ידע שארצו
עדיין לא חזקה דיה למלחמה בוו .החכם וון
צ’ונג יעץ לו להשתמש בתשע טכניקות שיביאו
לחורבן מדינת וו .בין היתר יעץ לו להעניק
מתנות רבות לשליט ומתנות ושוחד לשריו;
לתת לשליט במתנה נשים יפהפיות שיסחררו
ראשו; לשלוח לשליט בנאים ואומנים מוכשרים
וחומרים יוצאי דופן שיניעוהו לבנות ארמונות
וכך ירוקנו אוצרותיו; ומנגד לדאוג לשגשוג
ארצו שלו .תחילה שלח ג’ו ג’יאן אלפים להרים,

השימוש בעריקים טמן בחובו גם
איום :בגידה באדוניהם החדשים.
במקרה הטוב הם פעלו למען
האינטרסים שלהם עצמם ,ובמקרה
הגרוע יכלו להיות סוכנים כפולים,
שסיפקו מידע כוזב והמשיכו לשמש
את שולחיהם
כדי שיכרתו עצים .יום אחד הם מצאו שני עצים
קדושים עצומי ממדים .אלה נכרתו ,קושטו
בפאר רב ונשלחו כמתנה לפו צ’אי מלך וו ,כדי
שישמשו אותו לבניית ארמון .פו צ’אי אכן
התפתה והחל בבניית מגדל מפואר .העבודה
נמשכה שנים אחדות והתישה את עמו .לאחר
מספר שנים ,החליט ג’ו ג’יאן שהגיע שלב שיגור
הנשים .ראש הממשלה שלו איתר שתי נשים,
השי שי וצ’נג טאן ,שהולבשו במיטב המחלצות
ומשך שלוש שנים ספגו דעת ולמדו את הלכות

החצר ומיני תענוגות ושעשועים .בתום הכשרתן
הוענקו השתיים למלך וו כאות לנאמנותו של ג’ו
ג’יאן .ראש ממשלתו של פו צ’אי חשד כי מדובר
במזימה והטיף לזהירות ,אך מלכו התעלם ממנו
ובלע בתאווה רבה את הפיתיון .הוא היה כה
מסוחרר משתי הנשים ,שבמהרה התעלם מכל
המתרחש מחוץ לחדריו הפרטיים .שיחות מיטה
ארסיות החלו לקעקע את מעמדו של ראש
הממשלה ,שניסה לשווא להיאבק על מקומו ,אך
המלך עייף ממנו והורה לו להתאבד .ללא ניהולו,
הגיעה המדינה חסרת ההנהגה למחסור חמור.
מדורבן על ידי שתי מאהבותיו ,פתח פו צ’אי
במלחמה נגד שכנתו קוי .ג’ו ג’יאן זומם המזימות
ניצל את ההזדמנות  -ויצא למלחמת הנקם שלו,
שנמשכה תשע שנים .הוא השמיד את צבאה של
וו ולבסוף לא נותר לפו צ’אי אלא להתאבד .לפני
כן ,כשהבין ששתי הנשים היו סוכנות אויב ,הוא
הוציא אחת מהן להורג בעוד חברתה הצליחה
להימלט.
בתקופת האביב והסתיו עסקו רבות בניבוי
וחיזוי ,וזאת בהיעדר מידע מספק ממקורות
אחרים .בחפשם אחר מידע מהימן לגבי דרכי

סין :משושלות לקונפוציוניזם

1

סין נחשבת לתרבות הרצופה העתיקה בעולם ,גם אם מבחינה פוליטית נעה לסירוגין בין איחוד לפירוד.
לעתים אף נכבשה בידי זרים ,שמרביתם התמזגו לתוך תרבותה והפכו חלק בלתי נפרד ממנה.
ההיסטוריה הסינית החלה עם תקופת שלושת המלכים וחמשת הקיסרים ,ב 2800-לערך לפנה"ס.לתקופה
זו מאפיינים מיתולוגיים מובהקים וממנה ואילך מתוארות תולדות סין לפי השושלות שמשלו בה.
הראשונה היא שושלת שיה ,מלפני כ 4200-שנה ,שלימיה מיוחסת תחילת ביסוס המערכת הממשלתית.
אחרי ימי שושלת שיה הגיעו אלה שהנציחו את סגנון המערכת ,שאנג וצ'ו .זו האחרונה התקיימה במשך
הזמן הרב ביותר בסין ,מ 1220-לפנה"ס ועד  256לפנה"ס ,אף כי שליטתה היתה מלאה רק עד  770לפנה"ס.
בתקופתה חולקו שטחים רבים כאחוזות פיאודליות בין בני משפחות השליטים ,בני ברית ,חברים ובעלי
כוח .כך התחלקה סין לישויות פוליטיות רבות ,קטנות מאוד ברובן .מכאן נגזרה "תקופת האביב והסתיו"2
) (481-722לפנה"ס ,שבמהלכה התבזר בהדרגה מרכז הכוח השלטוני בסין .שליטים צבאיים מקומיים החלו
להתחרות על ההגמוניה בתחומי ממלכת צ'ו .כל אחת ממאות המדינות שקמו במהלך התקופה המשיכה
להיות כפופה לשושלת צ'ו ,אך בפועל השליטה היתה נתונה בידי אנשי שררה מקומיים .למרות כל זאת,
תקופה זו התאפיינה בפריחה פילוסופית ובצמיחת תנועות חשובות כגון הקונפוציאניזם ,הטאואיזם ועוד.
במאה החמישית החלה "תקופת המדינות המתלחמות" ) 3(Warring States Periodשהסתיימה ב221-
לפנה"ס ,עם איחודה של סין בידי שושלת צ'ין .באותה תקופה שרי צבא ובני אצולה סיפחו לאחוזותיהם
כפרים ,ערים ומדינות זעירות סמוכות ושלטו עליהם ,כך שבמאה השלישית לפנה"ס נוצרו שבע מדינות
עיקריות שבראשן עמדו מלכים .אז גם החלו בבניית החומות ,שנועדו להגן על הממלכות מפני פלישת
שבטים ברבריים מהצפון .חומות אלה היוו את היסוד לחומה הסינית המאוחרת יותר .התקופה באה לסיומה
כשממלכת צ'ין הביסה את יתר המדינות ומלכה הפך לקיסר הראשון של סין המאוחדת ,ב 212-לפנה"ס.
האימפריה המאוחדת של צ'ין ,שהשתרעה על השטח המהווה את צפון-מזרח המדינה היום ,התקיימה רק
 12שנים .בימי שושלת האן ,שעלתה אחריה ,הפך הקונפוציוניזם לדת המדינה ולפילוסופיה המנחה אותה,
מאז ועד קץ העידן הקיסרי בתחילת המאה ה.20-

הערות

 1בעיקר על פי ויקיפדיה
 2שם זה לקוח משם הספר "רשימות האביב והסתיו" ,ספר ההיסטוריה הרשמי של מדינת לו.
 3השם לקוח מ"רשימות המדינות המתלחמות" ,תיעוד היסטורי של התקופה שנכתב בתקופת שושלת האן ,השושלת
ש"ירשה" את שושלת צ'ין.
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פעולה כדאיות ,פנו הפוליטיקאים לחיזוי
במקום להסתמך על שליחויות דיפלומטיות
באמצעות שריון צב שהושם באש ובהתאם
ועריקים מפוקפקים ,שיגרו המדינות סוכנים
לאופן התבקעותו הוסקו המסקנות; להטלת
ובנו רשתות ,בדרך כלל באמצעות שוחד והפעלת
גבעולים של צמח מסוים ,לביאור חלומות או
לחץ .למרות שסון טסו היה פעיל בסוף תקופת
לבחינת תופעות טבע .ניבויים טרם קרב ,שננקטו האביב והסתיו ,ומחשבותיו שיקפו לכאורה
כמעשה שבשגרה כדי להחליט אם לשלוח כוחות את המהלכים הצבאיים של זמנו ,הפך ספרו על
לפעולה ,מהווים כרבע מכ 60-ניבויים חשובים
חכמת המלחמה לבעל השפעה רבה בתקופת
שתועדו באותה תקופה.3
המדינות המתלחמות.
סיפורו של המצביא צ’או שי מייצג את התחכום
הרב של פעילות מסכלת .כאשר צבא צ’ין צר
תקופת המדינות המתלחמות :כולם
על העיר יו יו ,מלך צ’או שיגר את אותו מצביא
רבים  -צ’ין מנצחת
בראש צבאו כדי לשחרר את העיר .לאחר
תקופה זו (221 – 403לפנה“ס) התאפיינה
שהצבא עבר כ 30-ק“מ מבירתו ,הקים שם את
בהיעלמות האצולה הישנה של צ’ו ,בצמיחת
מחנהו ,בנה סביב חומות ונשאר במקום 28
רודנים רבי עצמה ,באי שקט חברתי ובמותם
יום ללא תזוזה  -ואז הגביה את החומות וחיזק
של מיליונים .המדינות הראשיות לחמו זו בזו
אותן .כשהגיעו מרגלי צ’ין ונתפסו ,הורה צ’או
עד להכחדה ,כשצ’ין מגיחה לבסוף מהשוליים
שי להאכילם היטב ולאחר מכן שחרר אותם.
המערביים לשלוט על סין כולה.
מאחר וגורל מדינות היה מוטל על כף המאזניים ,המרגלים חזרו לצ’ין וכשדווחו למפקד הצבא את
גבר השימוש בפעולות חשאיות .כלי הרצח הפך שראו הוא עלץ ,שכן הבין כי יו יו אינה היעד של
צבא צ’או .בו בזמן ,מיד לאחר שחרור המרגלים,
למרכיב אינטגרלי במכלול זה.
יצא צ’או שי עם צבאו אחריהם והציב את טובי
בתחום הצבאי ,לקראת סוף התקופה תפס חיל
הפרשים את המקום המרכזי במקום חיל הרגלים קשתיו בקרבת העיר יו יו .כמו כן מיקם כוח גדול
בהרים הסמוכים .כוחות צ’ין למדו על נוכחות
וכוחות מרכבה ,שאיבדו מחשיבותם .סון טסו
הכוח הראשון ,יצאו לעברו ונתקלו בכוח שבראש
הציג את הריגול כפעילות הצבאית החיונית,
הזולה והיעילה ביותר – ולפיכך זו פרחה.
ההרים ,וכשניסו לקחת מהם את השליטה -

קטע מתחריט של מפת סין והחומה הסינית (אברהם אורטליוס .)1584 ,פותחו טכניקות שנועדו להשפיע על
מדינות אויבות ולהטעותן
42
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שחרר צ’או שי את צבאו העיקרי למתקפת פתע,
הנחית מכה ניצחת על צבא צ’ין והסיר את המצור
על יו יו.
אחד מהישגי הפעילות החשאית המפורסמים
בהיסטוריה הצבאית הסינית היה הכחדת צבאה
החזק של ין .טיאן טן ,מפקד צבא צ’י מו נקט
מגוון תחבולות ,בהן הפצת מידע שגוי שיניע
את האויב למעשים שירגיזו את אנשיו שלו.
כך למשל הכריז בפומבי שחששו היחיד הינו
שצבא ין יחתוך את אפיהם של בני ארצו שיפלו
בשבי ,ואז יצעידו אותם בסך מול בני ארצם .אם
יעשו כן ואז יאסרו מלחמה ,אמר ,תובס צ’י מו.
מששמעו זאת חיילי ין פעלו בהתאם ,וכשתושבי
העיר צ’י מו ראו את השבויים חתוכי אף  -גאה
זעמם ,והם הגנו בכל כוחם על העיר .המחשבה על
כניעה לא עלתה בדעתם .בהמשך ציווה על חייליו
המזוינים להסתיר את עצמם ,העלה על החומות
נשים ,ילדים ומסכנים שונים ושיגר משלחת
להסדרת תנאי הכניעה .כמו כן אסף זהב והורה
למשפחות העשירות בעיר לשלוח אותו למצביאי
ין עם בקשה :כשהעיר תיכנע לא ייבזזו בתיהם.
מצביאי ין היו מאושרים נוכח ההתפתחויות
והסכימו לבקשה ,ומאותו רגע רפתה ערנותם.
בתוך העיר אסף טיאן טן מעל  1,000בני בקר
וכיסה אותם בבדי משי ועליהם ציורי דרקונים.
לקרני השוורים קשר להבים חשופים ולזנבותיהם
הצמיד קני סוף טבולים בשמן .באמצע הלילה,
לאחר שהצית את קצוות זנבותיהם ,שוחרר
הבקר דרך פתחים בחומות העיר כשמאחוריו
 5,000חיילים .כשהתחממו הזנבות ,השתוללו
השוורים ופרצו למחנה ין .4חיילי ין הופתעו
מהתקיפה הלילית ,וסונוורו מהלפידים הבוערים
על זנבות הבקר ומעיטורי הדרקונים .בנצלם את
המהומה ,הסתערו  5,000הלוחמים בליווי רעם
אדיר של תופים מתוך העיר .צבא ין המוכה נמלט
באי סדר תוך שחיילי צ’י מו דולקים אחריהם .כל
הערים שלידם חלפו – יותר מ - 70-התמרדו נגד
ין והצטרפו לכוחותיו של טיאן ,שהתעצמו וזכו
לעוד ועוד ניצחונות.
בחיבור מתקופת המדינות המתלחמות ניתן
לראשונה ללמוד על מגוון ממלאי משרות
שייעודן מודיעין ,פסיכולוגיה ולוחמה חשאית,
בנפרד מסוכנים חשאיים ,שהופעלו ישירות על
ידי צבאות או מדינות .מטה קלסי כלל חמישה
קציני תכנון ,האחראים לתכנון האבטחה
ולחזיית הבלתי צפוי; שלושה טופוגרפים,
האחראים למידע על דרכים ,מעברי מים ושאר
היבטים של פני השטח; תשעה אסטרטגים,
האחראים לניתוח סיכויי הצלחה או הכישלון
של מבצעים מתוכננים ,לבחירת כלי נשק
ולאימון בהם; שלושה קציני איתות חשאי,
האחראים באמצעות דגלים ותופים להעברת


איתותים ולהפצת הוראות כוזבות; שלושה
קצינים האחראים לשתילת הונאות; שבעה זוגות
“אוזניים ועיניים“ שתפקידם להבחין בשינויים
ולבחון את הקצינים; ארבעה קצינים האחראים
לפרסומו של הצבא ולהחלשת רוחו של האויב;
שמונה קצינים משוטטים שתפקידם לאתר
מופקרות של האויב ,לטפלל את רגשותיו ולבחון
מחשבותיו; שני קצינים נועדו להפיץ דיבה,
השמצות וכזבים ולזמן שדים ורוחות שיבלבלו
דעתם של אנשי האויב.
מספרם הגדול של קציני המטה הכללי שעסקו
בהטעיות ,דיסאינפורמציה ,ומעקב מתוך
 72קציני המטה ,מצביע על החשיבות הרבה
שיוחסה להם.

אבני הבניין של הריגול הסיני

הסתרה והטעיה  -ההונאה היא מאפיין בולט
בחשיבה הצבאית הסינית ,וכדברי סון טסו:
“לוחמה היא אמנות ההונאה“ .התחבולות
שננקטו בתקופה ההיא הביאו להגברת התחכום
של התצפית מרחוק ,הסיורים וכמובן הפעלת
מרגלים .לעתים ננקטו אמצעי נגד לתצפיות
במגמה הפוכה דווקא להסתרת הכוח ,קרי:
יצירת מצג של כוח גדול משהיה באמת .דוגמה
לכך ארעה ב 555-לפנה“ס ,כששליט צ’י יצא
לצפות מרחוק בצבא צ’ין ,אולם הצ’ינים הקימו
מוצבים במרחבי השטח ,השתמשו בדגלים
חטיבתיים בשטחים שבהם לא ניתן היה להציב
כוחות ,איישו חלק ממרכבותיהם בלוחמים
מדומים (כמו דחלילים) והמרכבות גררו אחריהן
הפעלת מרגלים לפי סון טסו
שיחים והעלו אבק .כששליט צ’י ראה כל זאת -
שנכתב
המלחמה“,
ספרו של סון טסו“ ,חכמת
הוא נבהל מעוצמת הצבא שמולו ,ונטש את שדה
הצבאי
לחיבור
נחשב
סביב שנת  500לפנה“ס,
הקרב.
עד
נס
לא
וליחו
הסינים
הגדול ביותר של
סיפור שהתרחש כשלוש מאות שנה מאוחר
חשיבות
שלו
בספר,
האחרון
ימינו .הפרק
יותר השפיע על השימוש במדורות בישול.
עליונה ,עוסק בשימוש במרגלים.
צבאו העצום של פנג צ’ואן רדף אחרי סון פין,
גם היסטוריונים במערב הכירו באפיון שנתן שהחליט ליצור מצג של פחד בקרב צבאו .הוא
סון טסו למרגלים על פי יעדיהם ושיטות
נסוג בחיפזון ומדי לילה הפחית את מספר
הפעולה שלהם .על פי הפרק האמור 5,נעשה
מדורות הבישול ,ששימשו את יריבו להעריך את
שימוש בחמישה סוגי מרגלים :מרגלים
גודל הכוחות .פנג צ’ואן הסיק שכוחות סון פיין
שבמקום; מרגלים מבפנים; מרגלים שעברו;
הידלדלו וכך הפכו לטרף קל .לפיכך הסתער ללא
מרגלים שהופקרו; מרגלים ששרדו .החזקת
כוחות מספקים וצבאו נטבח.
מרגלים שבמקום פירושה הסתייעות בתושבי התנקשויות  -אלה נעשו בדרך כלל באמצעות
המחוז; מרגלים מבפנים  -שימוש בפקידי
רעל ,דקירה או התנפלות אלימה של מספר
האויב; הכוונה במרגלים שעברו היא תפיסת קושרים .המדינות השתמשו לרוב באלימות
מרגלי האויב ושימוש בהם; החזקת מרגלים
מהירה ,אולי בשל הדרמטיות שבכך .בעוד תככי
שהופקרו  -עשיית דברים בגלוי לשם אחיזת חצר ,שתכופות היו קשורים בנשים ובירושת
עיניים ,והודעה למרגלינו כדי שימסרו עליהם הכס ,כללו מכלול רעלים שהוכנסו למאכלים
למרגלי האויב ;6מרגלים ששרדו היו אלה
מתובלים היטב או למשקאות חמים והוגשו
שחזרו והביאו ידיעות ממחנה האויב.
לקורבנות .רעלים היו בהישג יד וידיעת עשבי
חיבורים נוספים פיתחו את נושא הפעלת
המרפא היתה נחלת רבים ,ולכן קשה היה למנוע
הסוכנים .חיבור מאוחר יחסית מוסיף
ניסיונות הרעלה .לפיכך ההיסטוריה הסינית
תובנות לגבי עצם ההפעלה ולגבי הערכה
מתעדת מאות רציחות ומיתות של טועמים ושל
השוואתית של תוצרתם :כשמופעלים
כלבים חסרי ישע ,שהורעלו במאבק ההישרדות.
מרגלים מהסוגים שנמנו לעיל ,יש לאסוף
לעתים הופעלו אמצעים אמנותיים יותר ,והקרבן
את כל המידע ולבדוק קיומם של קווי דמיון אולץ להתאבד לאחר רקימת מזימות מורכבות
בין הדיווחים .רק כך ניתן להגיע לאמת.
והטלת האשמות שווא .אלה ניצלו היטב את
חשוב שיהיה מידור של המרגלים כדי להימנע חוסר הביטחון של השליט ואת המתח התמידי
מהשוואת ממצאים שתטעה את מפעיליהם .בין המשפחה המלכותית לשרי החצר.
במיוחד חשובה השוואת דיווחים במקרים
מודיעין צבאי  -האיסוף אודות האויב כוון
של סוכנים כפולים ,על מנת לוודא שאינם
למצבו הפיזי ,למיקומו ,לענייני לוגיסטיקה,
מידע
כפולים ומכופלים  -שאינם מחדירים
מורל ,מפקדים ,כוחות עזר ,פריסת הכוחות
כוזב בהתחזותם כמי שאימצו נאמנות חדשה .וכמובן כוונות .מידע זה נאסף על ידי חוליות
יש לתחקר את הסוכנים בפרטי פרטים
סיור ,תצפיתנים וסוכנים חשאיים .לא מעטים
ולעקוב בקפידה אחר אמינותם .כמובן שיש
הסיפורים אודות שליטים או מצביאים
להפעילם בנדיבות יתרה ולדרבן אותם על
שחדרו במסווה לארצות אויב כדי להתרשם
ידי תגמולים נאים.
מהשטח ומונשאי עניין אחרים .לעתים ,לצורך

השלמת מידע טקטי טרם קרב ,ננקטו אמצעים
אקטיביים לבחינת האויב ,איתור נקודות תורפה
במערכי ההגנה שלו ובחינת דפוסי תגובה
אפשריים של מפקדיו .זאת באמצעות כוח סיור
או יחידת פרשים שלעתים אף ביצעו תקיפה
מהירה ונסיגה .7בסוף תקופת האביב והסתיו
היתה שיטה זו מרכיב חיוני בהכנות הצבאיות.
עוד רבות ניתן לכתוב בנושא על היבטיו השונים,
שכן גם אם ישויות מדיניות אחרות עסקו
במודיעין ובפעילות חשאית למיניה לא פחות
מסין ,אין כמוה לעסוק בכך בכתבים הצבאיים,
בספרי היסטוריה ובספרות העממית .ככל הידוע,
לא פחתה פעילות זו עד ימינו ,גם אם הדגש
עבר לסייבר ולהתעניינות בסודות מסחריים
ובפיתוחים תעשייתיים .
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– Hsingלנוע או לבצע פעולה כלשהי; - Jenאדם
יש המטילים ספק באמיתות הסיפור אך דורות
רבים למדו והכירו את הסיפור כפי שהוא.
פעילויות ניבוי וחיזוי המשיכו להתקיים לכל אורך
ההיסטוריה הסינית ו“ספר השינויים“ (שמאו
טסה טונג הזכירו לא אחת) אף הגיע למערב וזכה
להערכה רבה.
הסיפור של שועלי שמשון והבערת שדות
הפלישתים מוכר וידוע .גם חניבעל נקט שיטה
דומה כשנכלא בעמק צר שהמעבר ממנו היה בידי
המצביא הרומאי פאביוס .עם לילה קשר אגודות
זרדים לקרניהם של כאלפיים שוורים ,הבעיר בהם
אש ושילח את הבהמות המבוהלות כלפי צבא
האויב .הרומאים כה נבהלו מהאורות הנעים עד
שנסוגו וחניבעל עבר לבטח במצרי ההרים .סיפור
זה התרחש כ 60-שנה לאחר סיפור טיאן טן.
סון טסו ,חכמת המלחמה ,הוצאת “מערכות“
ומשרד הבטחון ,1996 ,עמ’  76ואילך
אחת הפרשנויות היא עשיית דברים להטעיית
מרגלינו אנו כך שיחשבו שדברים אלו נתגלו להם
בהיסח הדעת .לכשיתפסו מרגלים אלו בתוך
מערכות האויב הם ימסרו דיווח כוזב לחלוטין,
האויב ינקוט אמצעים בהתאם לכך וכשבסופו של
דבר יגלה התרמית יוצאו המרגלים להורג -שם,
עמ’  78בהערת שוליים.
ראו פעילות זהה של יוליוס קיסר והשימוש שעשה
בפרשים וביחידות סיור ,לרבות התגרות באויב
כדי לבחון את כוחו וכן לבנות את ביטחון אנשיו:
“ריגול ומודיעין ברומא העתיקה“ ,מבט מל"ם ,64
אוקטובר  ,2012מעמ’ .34
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מודיעין וספר

הג'יהאד של סאדאת
שמעון מנדס .הוצאת אפי מלצר ,תשע"ה  320 ,2015עמ'
ד"ר אורי מילשטיין | פילוסוף ביטחוני והיסטוריון צבאי

ס

פריו של הפרופ' ליחסים בין לאומיים
מאוניברסיטת חיפה ,אורי בר-יוסף -
"הצופה שנרדם" ( ,)2001על המחדל
המודיעיני במלחמת יום הכיפורים ,ו"המלאך"
( )2010על סוכן "המוסד" ,ד"ר אשרף מרואן,
חתנו של נשיא מצרים גמאל עבד אל נאצר -
קבעו במידה רבה את השיח הישראלי על אותה
מלחמה .הוא הציג שתי תזות עיקריות :הראשונה,
שידענו הכל על המלחמה הממשמשת ובאה ,אך
ראש אמ"ן ,האלוף אלי זעירא ,מנע ,בחשיבתו
המעוותת ובשחצנותו הקיצונית ,את הסקת
המסקנות הנכונות; והשנייה ,שאשרף מרואן
היה מגדולי הסוכנים בהיסטוריה וגדול הסוכנים
הישראליים בפרט.
מאוד
מעטים
התייחסו ברצינות
לטיעונו של אלי
בספרו
זעירא
מול
"מיתוס
מציאות" ,שאשרף
היה סוכן כפול,
ושהוא איננו גדול
של
ההצלחות
כפי
"המוסד",
שטענו בר-יוסף
המוסד
וראש
צבי זמיר ,בספרו
"בעיניים פקוחות"
( .)2011היה זה
כישלון ענק של
המוסד שהכשיל
גם את אמ"ן בכלל
ואת זעירא אישית.
עכשיו בא סגן אלוף
בדימוס ,המזרחן
שמעון מנדס ,ששירת באמ"ן במלחמת יום
הכיפורים ,ועל סמך מקורות ישראלים ,לרבות
בר-יוסף וזמיר ,ועל סמך מקורות מצריים,
אמריקאים ואחרים ,הוא הגיע בספרו "הג'יהאד
של סאדאת" ,למסקנה שלא רק שזעירא צודק
 אלא שהוא צודק בגדול ,ומעבר למה שהביןבעצמו.
מבחינת מנדס ,האחראי הראשי בפרשה קריטית
זאת בתולדות מדינת ישראל הוא המזרחן ,פרופ'
אמריטוס שמעון שמיר מאוניברסיטת תל אביב.
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כאיש מילואים באמ"ן באוקטובר  1970שמיר
"ביטל את אישיותו של סאדאת ותיאר אותו
כחדל אישים" (עמ'  .)196בתיאורו הכושל הזה
עיצב שמיר את החשיבה הישראלית המוטעית
כלפי סאדאת.
לפי מנדס ,סאדאת היה גאון מדיני וצבאי,
שהונה את מנהיגי ישראל ואת ראשי מערכת
הביטחון שלה כמעט בכל התחומים .אשר
למרואן ,סאדאת שתל אותו במוסד הישראלי
כשהורה לו לספק לישראל חומרים סודיים
ביותר וכך לרכוש את אמונם .זאת כדי שיום לפני
פרוץ המלחמה הוא יזהיר את ישראל על בואה.
סאדאת רצה שצה"ל ייזום התקפה אווירית
מקדימה ומשבשת ,כדי
שישראל תואשם בפרוץ
המלחמה .היו לו אמצעים
לסכל את ההתקפה
המקדימה ולהפיל את
המטוסים הישראלים ,וכך
לנצח במלחמה עוד לפני
שפרצה .המעשה החיובי
ביותר שעשתה ראש
ממשלת ישראל גולדה
מאיר באותה מלחמה היה
מניעת התקפה אווירית
מקדימה .עם זאת ,מהלך
זה של מאיר זכה אז וזוכה
היום לביקורת קטלנית
מצד רוב אנשי הצבא.
מנדס הוא חבר ב"פורום
לאזרוח תחקירי קרבות
והפקת לקחים" ומשתתף
קבוע בסדנאות "אלפרדו"
להפקת לקחים .ספרו
הוא אור ביקורתי
ואינטלקטואלי בקצה המנהרה החשוכה של
החשיבה המודיעינית הישראלית לפני מלחמת
יום הכיפורים ,ושל המאמצים למנוע את החקר
האמת מצד אנשי מערכת הביטחון והאקדמיה.
טיעונו המרכזי של מנדס הוא שאלי זעירא ,צבי
זמיר ואורי בר-יוסף – כולם אינם מבינים את
התרבות הערבית בכלל ,ואת זו המצרית בפרט.
בלי הבנה מעמיקה של תרבות זאת ניתן לדעת
את העובדות אך לא להבינן .לפיכך המחדל
הישראלי לא היה מודיעיני ,אלא תרבותי ,והוא
ממשיך גם אחרי  40שנה .
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אני ואחי נגד
בן דודי
אריאל רוניס.
יהוד-מונוסון ,הוצאת אופיר ביכורים,
תשע"ה  211 ,2014עמ'
נעם טפר |

ע

רביי ישראל ,אלה הקרויים ערביי  ,'48חיים
במציאות מורכבת .מבחינתם התשובה
לשאלה מי אתה  -ערבי ,מוסלמי ,או
ישראלי  -היא רק אחת מהתשובות לשאלות
הקיומיות עמן הם מתמודדים .הערבי החי באום
אל-פאחם למשל ,מתמודד עם הפער המובנה
שבין הנוער למבוגרים ,בין המאמינים המתפללים
חמש פעמים ביום לבין החילוניים ,ואת המאבק

היום יומי לעבוד ,ללמוד ,להקים משפחה ולפרנס.
רק אם נשקלל את אלה נוכל אולי להבין עם
המציאות המורכבת שאיתה מתמודדת אחת
הדמויות בספר -אורי ,רכז השב"כ הצעיר שמכסה
את הכפר ארד א-סלאם.
אורי ,בן הכפר המבוקש ,בלאל ושאר הדמויות
הן רק מקצת הדמויות ששיבץ אריאל רוניס
בספר "אני ואחי נגד בן דודי" – אנא ואחי עלא
אבן ח'אלי  -ביטוי מוכר לכל מי שהפעיל מקור
בימי חייו .כולם מוכרים את כולם .כל אחת

מודיעין וספר
מהדמויות מביאה אל הבד צבע אחר ,מביטה
מזווית שונה ,רואה מציאות משלה ותורמת את
חלקה לסיפור ,שמתחיל להירקם מול עינינו.
בתחילתו  -סיפור רגיל על מבוקש צעיר שנחשד
בהשלכת בקבוק תבערה .בהמשך מצטרפות
עשרות דמויות ,החל מרשת מקורותיו של אורי
הרכז ,דרך חבריו האמיתיים והמדומים של
בלאל בישראל ובשטחים ,וכלה בהתלבטויות
האמיתיות של הצעיר מחד ושל אורי הרכז מאידך
גיסא .שניהם נעים במסלול ידוע של התנגשות
מורכבת וצפויה מראש .התנגשות שנובעת ונגזרת
ממציאות סבוכה ,שאנו הישראלים וערביי ישראל
יכולים למנוע  -אם יופעל ההיגיון והשכל הישר.
רוניס מצליח להרכיב סיפור קולח ,למתוח את
הקפיץ ואז לפרוק את המתח על קו הסיום בצורה
מעוררת התפעלות.
מילה אישית לאחר מותו הטראגי.
כישרון הכתיבה והניתוח של אריאל ז"ל היה גלוי
לעיני מהשנייה שהכרתיו .החלק שמאוד אהבתי
אצלו היה "התמימות" ,לאו דווקא במובן הנאיבי,
אלא במובן התנכ"י – ישר ובלי צדדים מוסתרים
ופגמים .את התמימות ניתן היה למצוא ברצון
ובאמונתו הכנה שניתן לחיות בשלום בסביבתנו
העויינת כיהודי וכישראלי .מצאתי אדם שפיו
וליבו שווים שניתן לסמוך עליו בעיניים עצומות.
במילה אחת – "מענטש" .

בגיליון  32של
תוכלו לקרוא על
הזירה הפלסטינית לאחר מבצע
צוק איתן במפגש נוסף של בימת
מודיעין
על הקרב לשחרור ירושלים
במלחמת ששת הימים בסיפורו
של אל"מ (מיל') יוסי לנגוצקי,
ועל “הסוהר מבלוק  - ”11סיפורו
של יעקב קוזלצ’יק בהרצאתו
של תא"ל (מיל') אמיר השכל,
במסגרת מפגשי "מועדון חבצלת"
על פעילות העמותה בתחום
ההנצחה והמורשת
על הנעשה בעמותות של קהילת
המודיעין ,מודיעין  ,10ש.מ,2.
אגמון ,שובל ואחרים
ועל אירועים צפויים במל”מ

תבל ומלואה  -סיפורו של איש מוסד
נחיק נבות .הוצאת אור יהודה ,הוצאת כנרת ,זמורה-ביתן ,תשע"ה ,2014
 270עמ'
נעם טפר |
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נחם (נחיק) נבות  -שהתגייס כנער בן ,15
שימש תצפיתן על בתי ארגוני הסירוב
וסיים בתפקיד המשנה לראש המוסד
 כתב מסמך מרתק ,השופך אור על  30שנותיההראשונות של ישראל ,בהן פרשיות ואירועים
שבהם היה מעורב מתוקף תפקידו כאיש המוסד.
בצורה קולחת וקלה לקריאה מספר נבות מנקודת
מבט מפוקחת על איסר הראל ,ראש הש"י ולימים
גיסו ,על הנסיבות שהביאו אותו לשמש בשנת
 1952כמאבטחו של בן גוריון ,על עבודתו כמזכיר
ועדת ראשי השרותים ועל השנים כעוזרו האישי
של ראש המוסד מאיר עמית .בשנים אלה נוצר
ונבנה הקשר הראשון עם הכורדים כחלק מהברית
(איראן,
הפריפריאלית
טורקיה ומרוקו) שניסתה
ישראל ליצור כדי למנוע את
בידודה .מעניינת במיוחד
לאיתותי
התייחסותו
השלום ,שהגיעו מכיוונו
של נאצר בשנים שקדמו
למלחמת ששת הימים ,וכן
לפניות חוזרות ונשנות של
נשיא מצרים אנואר סאדאת
לפני מלחמת יום הכיפורים.
הספר כולל מראי מקום
רבים ,אך הכותב נמנע
מלהיכנס לעומק הקונפליקט
ומעדיף "להיות מהאו"ם".
בכך יש לנבות נקודות זכות
רבות ,שכן הוא הצליח להיות עוזרו האישי של
עמית ולשמור על יחסים תקינים עם גיסו הראל.
בפגישתנו הראשונה אמר נבות דברים נחרצים
וברורים על חלקו של המוסד במלחמת שלום
הגליל ועל ההסתבכות בלבנון .נבות הצדיק
את הצעד החריג שנקט ראש המוסד דאז יצחק
(חקה) חופי ,כשפיטר בו ביום את דוד (דייב)
קמחי ,קודמו בראש אגף תבל ,וביקש מנבות
לקבל עליו את התפקיד .בפגישה השנייה התנער
נבות מדבריו הנוקבים וטען שגם קמחי נגרר
לסבך הלבנוני שלא באשמתו .דבריו של נבות
על מלחמת לבנון מציפים תמונה עגומה ,שלפיה
אלוף בצה"ל (אביגדור בן-גל) והרמטכ"ל (רפאל
איתן) מצליחים לרתום את קמחי ולגרור את
ישראל למלחמה ,שכישלונה היה ידוע מראש.

חמור כי ראש המוסד ,לפי נבות ,נמנע מלהשתתף
בישיבות ממשלה שבהן דנו בכניסה ללבנון.
קשה לעכל זאת שבעתיים כשסגן שר הביטחון,
מרדכי ציפורי מפציר בו שישכנע את חופי להגיע
ולהשתתף בישיבות ,כך לדברי נבות .נבות טוען כי
ציפורי ביקש לקבל מחקה סיוע כדי לתת משקל
נגד ולהימנע מתוכנית הרפתקנית .ואילו ראש
המוסד ,קשה לפרש זאת אחרת ,מעל בתפקידו
הממלכתי ונמנע להביע את דעתו הנחרצת
מטעמים אישיים.
לדידו של נבות ,אריק שרון תמך בברית עם המנהיג
הלבנוני בשיר ג'ומייל והנוצרים לאחר שהמרק
הוקדח על ידי יאנוש ,רפול וקמחי .מהספר עולה
שלפחות במלחמת לבנון,
הדרג הצבאי בישראל הוא
שהוביל את הדרג המדיני,
כנהוג במדינות עולם שלישי.
הספר מכיל מידע מימי
המעקב הפוליטי של הש"י
אחר ארגוני הסירוב ועד
לניסיונות של סאדאת ליצור
הידברות עם ישראל טרום
מלחמת יום הכיפורים.
ניסיונות שלדברי נחיק
ואחרים נפלו על אוזניים
ערלות .לטענת נבות,
הישראליים
המנהיגים
ובראשם דיין וממשלת
גולדה הם שניתבו את
סאדאת למלחמה ,שעלתה למדינה במיטב
בניה.
מעניין היה לקרוא על פרשת הפינוי המוצלח של
הישראלים מאיראן לאחר הגעת חומייני דרך
עיניו של נבות ,ששימש בעברו כראש השלוחה
האיראנית של המוסד .בתפקידו החדש כסגן
ראש אגף תבל הגיע נבות לאיראן זמן קצר
לפני הפיכת  .1979נבות מתאר את האווירה
המסוכנת ומסמרת השיער ,שנחתמה עבורו
בעלייתו על מטוס אמריקאי בדקה ה.90-
חבל שנבות נמנע מלהזכיר את שמם של אלה
שנשארו מאחור ,האחראים האמיתיים לפינוי
המוצלח :השגריר יוסף הרמלין ז"ל ,תא"ל
יצחק שגב נספח צה"ל באיראן וראש שלוחת
המוסד דאז אליעזר (גייזי) צפריר יבדל"א .
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תגובה





מי יגן על כבודם הרמוס
של הקד"צים?
יעקב ברזילי | חבר המל"מ .שירת בשב"כ ,במוסד ובאמ"ן
נכתב בתגובה לפרסום פרטי עדותו של יואל
פשוט כי רובנו לא זכינו .בעיקר לא היינו "חסרי
בן פורת בוועדת אגרנט ב"ידיעות אחרונות" ,
שכל" .שילמו לנו כ 100-לירות ולימדו אותנו
אוקטובר 2014
אלחוט וקרוא וכתוב בערבית .הצעירים האלה
גויסו לשירות חובה ומלאו תפקידם בנאמנות
אי אפשר לעבור בשתיקה על דבריו של תא"ל
ובמקצועיות .מאות מהטובים שבהם הוחתמו
יואל בן פורת בפני ועדת אגרנט ,שחקרה את
לשירות קבע והיו השלד העיקרי של מערך
מלחמת יום הכיפורים .בן פורת עשה חיסול
ממוקד חסר כל הצדקה או אמת לבוגרי הקד"צ ההאזנה עשרות שנים .בוגרי הקד"צים שהוחתמו
(הקורס הקדם צבאי) של יחידה  .8200אילו קמו לשרות קבע החליפו בהדרגה את הדור שהגיע
מארצות ערב ,ועד מהרה כל מפקחי המשמרות
קצינים ששירתו בשנים הללו ביחידה והשמיעו
בכל בסיסי ההאזנה היו בוגרי קד'"צ .האחרים
קול חד וברור ,שיפריך את הדברים החמורים
שנאמרו  -לא הייתי טורח להגיב .אציין שלושה "בעלי השכל"  -חיילים וחיילות שלמדו ערבית
בתיכון והוכשרו כמאזינים  -איישו עמדות
חטאים שעשה שהפכו את האמת על פיה.
האזנה ,אבל מעולם לא היו ממש עצמאיים
ראשית ,תמצית דבריו בנוגע לקד"צים בפני
הוועדה :בן פורת נדרש לבעיית המחסור ביודעי והיו בפיקוח מתמיד של מפקחי המשמרת.

סא"ל שאול שמאי ליואל בן פורת :למה אתה לוקח ערבים חסרי שכל שיודעים
קצת ערבית ומנסה ללמד אותם? יותר טוב לקחת אחרים ,שלא יודעים בכלל
ערבית ,אבל יש להם שכל .תלמד אותם והתוצאות יהיו טובות הרבה יותר .לקחנו
צעירים עם שכל ,לימדנו אותם והתוצאות היו מצוינות
ערבית .לקחנו ,הוא אמר ,נוער שוליים ,שידעו
קצת ערבית מהבית ,שילמנו להם  300לירות
ונסינו ללמדם ערבית .זה לא צלח .היו בעיות
משמעת....חבר שלו "בגדאדי על סף הגאונות"
שמאי (הכוונה לסא"ל שאול שמאי ,חתן פרס
ביטחון ישראל) אמר לו :למה אתה לוקח ערבים
חסרי שכל שיודעים קצת ערבית ומנסה ללמד
אותם? יותר טוב ללמד אחרים ,שלא יודעים
בכלל ערבית ,אבל יש להם שכל .התוצאות יהיו
טובות הרבה יותר .לקחנו צעירים עם שכל,
לימדנו אותם והתוצאות היו מצוינות.
בטרם אתייחס לדברים הקשים האלה ,אגיד
שנקודת ההתייחסות שלי היא שנות ה,50-
ה 60-וראשית ה ,70-שהרי שאול שמאי
הלך לעולמו לפני מלחמת יום הכיפורים .ציר
ההתייחסות השני שלי הוא הבסיס בירושלים
שאליו הועברתי לבקשתי ב ,1963-כשחתמתי
לשירות קבע.
חטאו הראשון של יואל הוא שלא היינו נוער
שוליים .בכלל לא ידוע לי שהיו נערים בעלי
עבר פלילי או אלים .היינו ,ברובנו הגדול ,נערים
שגדלו בארץ ושמעו ערבית של המזרח התיכון
בבית .באותן שנים הרוב היו ממוצא עיראקי,
אבל היו ממוצא מצרי וסורי וגם צפון אפריקאי.
מתי מעט היו ממוצא אשכנזי .לא למדנו בתיכון,
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הם שיחקו תפקיד משני .אף לא אחד מהם
הפך לסמכות מקצועית או למפקח משמרת.
כשאובחנו כוונות זדון מצד האויב או כשפרצו
קרבות ,היו אלה בוגרי הקד"צ שניהלו את
העניינים ודיווחו בזמן אמת לנציגי החילות.
כשנדרשנו להשתתף בגיחות מודיעין ,תמיד היו
בעיקר קד"צים בצוות ,והמפקד היה תמיד קד"צ.
שניים מבוגרי הקד"צים שהשתתפו במבצע
"רוטב" זומנו ללשכת הרמטכ"ל יצחק רבין יחד
עם כל המשתתפים האחרים וקיבלו תעודות
הערכה.
עד לשחרורי אחרי המלחמה ב ,1967-הכרתי
כ 15-בוגרי קד"צ ששירתו בבסיס .ארבעה מהם
הפכו לקצינים ,מתוכם שניים שירתו בקבע עד
הפרישה בדרגת סגן אלוף ושניים דחו הצעה
לעבור קורס קצינים ולקבל מימון ללימודים
באוניברסיטה .ארבעה השלימו לימודים
אקדמיים .אחד מהם פרש ועבד כמהנדס חשמל.
שניים הצטרפו לרשות המסים ,האחד הגיע
למעמד סגן ראש אגף והשני שימש כסמנכ"ל
לענייני מינהל .ארבעה הצטרפו לשב"כ ולמוסד,
רובם הגיעו לדרגות בכירות .שלושה הקימו
עסקים משגשגים ושלושה אחרים המשיכו
לעבוד כנגדים עד לפרישתם .אלה אנשים טובים,
שהגיעו להישגים נאים בחייהם.

גיליון  | 72יוני 2015

חטאו השני של בן פורת היה שהדברים הדוחים
האלה נאמרו ללא שום צורך .הרי הוא לא נדרש
להתגונן נוכח מחדלים שהיו בקליטת הסיגנט
שגרמו לאבדות וכישלונות .לא היתה מעולם
טענה כזו .הוא כנראה נדרש לעניין המחסור
ביודעי ערבית בקרב המתגייסים ליחידה ,אבל
איך זה קשור לקד"צים? אי אפשר ,אם כן ,אפילו
לייחס דבריו לרצון להתגונן בפני האשמות קשות
שכוונו כלפיו.
החטא השלישי והכבד מכולם הוא שיואל שם
דברים חמורים מאוד בפיו של אדם שכבר לא
היה בן החיים באותה תקופה ,ולא יכול להתגונן,
להכחיש או להסביר .משום שהבין היטב את
חומרת הדברים ,יואל שם אותם בפיו של שמאי
"הבגדאדי" ,שהרי לו "מותר" להגיד את דברים
בהיותו בעצמו ממוצא עיראקי .חברי מתקופת
השירות המשותף באותו בסיס ,סא"ל יצחק
שמאי ,בן דודו של שאול ,היה קצין הקשר של
היחידה ,בעצמו בוגר קד"צ .שאלתי אותו אם
ייתכן ששאול יגיד דברים איומים כאלה על בני
עדתו .הוא שלל זאת מכל וכל.
אני לא טוען שלא היו חיכוכים בן מפקד
לפקודים שלו מאנשי הקד"צ ,אבל לא מעבר
למקובל בכל חברת אנשים .בעיות משמעת מסוג
של סירוב פקודה ,אלימות או נפקדות לא היו
כלל.
לא שמעתי שמפקדי היחידה פצו פיהם בנושא,
או האגודה שמתיימרת לייצג את יוצאי .8200
תא"ל (מיל') אפרים לפיד ,ששירת אז ביחידה,
מסר לבקשת כתב "ידיעות אחרונות" תגובה
מימית ופושרת ("הם עשו עבודה טובה") .וכי
מי יעיז להגיד היום שיואל צדק? אפרים ניסה
לומר שיואל היה בלחץ נפשי לאחר המלחמה,
ואולי לכן אמר את הדברים .ייתכן .מנגד ,יש
שיגידו שהמשבר הנפשי שעבר עליו התיר את
חרצובות לשונו והוא אמר את שבבטנו .אז מי יגן
על כבודם הרמוס של הקד"צים הללו ,שמילאו
תפקידם בכבוד וזכו ליריקה הישר לפרצופם?
נעם שפירא בשם מערכת מבט מל"מ:
כמי ששירת ביחידה מאמצע שנות ה 60-תחת
פיקודו של תא"ל יואל בן פורת ,אני מבקש
להתייחס למכתבו של יעקב ברזילי בכמה
נקודות.
א .בן פורת לא יזם את דבריו לגבי אנשי
היחידה שעסקו במסגרת הקומינט במקצוע
האלחוט ,אלא ענה לשאלתו של חבר הוועדה
רא"ל יגאל ידין על הבעייתיות של הטיפול
במקורות הקומינט.
ב .בתשובתו ציין יואל כי "רמת הערבית בירידה
ורק אנשי הקבע אותם הצלחנו לשמור ,שעלו
מעיראק או מצרים ,הם האמינים במיוחד
בסוג זה של תקשורת".
ג .הירידה במספר דוברי הערבית בארץ
ולומדי הערבית בבתי הספר הדאיגה את
היחידה באותם הזמנים .הרעיון של "הגדלת
נתח עוגת יודעי השפה" על ידי הכשרה

כתב חידה

?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
יואל בן פורת.
היה מסתייג
מאמירותיו לו
היה חי היום

מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי

| dyogenes@netvision.net.il

לאחר שירות צבאי בצנחנים הצטרף לשירות
הביטחון הכללי .החל דרכו כרכז שטח ובמהלך
פעולתו ברצועת עזה נפצע קשה .לאחר שיקום
ארוך חזר לשירות פעיל כחוקר ,והתקדם בסולם
התפקידים עד הגיעו לדרגה הגבוהה ביותר.
במסגרת תפקידו כחוקר פיצח את פרשת
פרופסור מרקוס קלינברג ,שהודה בריגול למען
ברית המועצות ונדון ל 20-שנות מאסר.
כמו כן עמד בראש הצוות שחקר את מרגל
האטום ואנונו שנדון ל 18-שנות מאסר.
לאחר פרישתו מהשרות עסק בתפקידי חינוך.
נפטר ב.2012-

ד.

ה.

ו.

ז.

ח.

מעמיקה של בעלי כישורי לימוד שפה זרה
ואינטליגנציה גבוהה עלה כפתרון מתאים
לצרכי היחידה.
יואל כמפקד היחידה נרתם להפוך את
תחום האלחוט הערביסטי למסלול מיוחד,
כולל מתן חיזוקים כמו יציאה לקורסים
מתקדמים ,מסלול קידום ומתן אות
לעוסקים באלחוטנות.
כמי שעבד עם רבים מקרב יוצאי ארצות
האסלאם שהגיעו ליחידה אחרי לימודים
בקד"צ ,אני יכול להעיד כי רמתם המקצועית
והאישית היתה גבוהה וראויה לכל שבח.
מסירותם לעבודה והיכרותם העמוקה
עם יעדי ההאזנה שלהם על כל הניואנסים
הקטנים שבהם סייען להבנת התמונה
התקשורתית והמודיעינית ,כולל במתן
התרעות שהצילו חיי לוחמים רבים.
לימים ,חלק מקבוצת המפקדים ביחידה
צמחה מקרב בוגרי הקד"צ ומילאה את
תפקידה בצורה מקצועית וראויה להערכה
ולהכרת תודה.
לסיכום ,מצאתי את עצמי מסכים עם מרבית
הנקודות שהעלה יעקב במכתבו ודומני
כי האופן שבו ניסח יואל את דבריו וחוות
דעתו על דור אנשי המקצוע בתחום האלחוט
ששרתו את היחידה בנאמנות ובמקצועיות
ראוי לדחייה ולגנאי .יש לראות בכך מידה
רבה של היסחפות רגשית ,שמשקפת בצורה
לא נכונה הן את מעשיו של יואל כמפקד
והן את מעמדם של יוצאי ארצות האסלאם
ביחידה.
ישנה תחושה כי גם יואל היה מסתייג מעדותו
לו היה חי היום עמנו .על כן בהתייעצות
שקוימה בקרב הנהלת עמותה שמ 2וחלק
ממפקדי היחידה לשעבר ,הוחלט כי למרות
הדחייה בשאט נפש של הדברים ,אין מקום
להתייחס אליהם בתקשורת .

פתרון החידה מגיליון :71
האיש שהיה הוא :אל"מ (בדימוס) מאיר אבידן

נולד בפולין בשנת  1923ועלה לארץ עם הוריו
בשנת .1925
סיים לימודיו התיכוניים בגימנסיה הרצליה
בתל אביב והיה פעיל בתנועת הצופים .לאחר
שרות כנוטר ,ב 1945-התגייס לבריגדה
היהודית ,נשלח לאיטליה ולאחר סיום
המלחמה שירת עוד שנה באירופה.
בשנת  1946שב לישראל ,התגייס ל"הגנה"

ושירת ברובע היהודי ,בעיר העתיקה בירושלים.
ב 1948-התגייס לצה"ל והיה חניך בקורס
הקמנ"ים הראשון בדורה ,ליד נתניה.
בשנות ה 50-כיהן בוועדת שביתת הנשק
ישראל-סוריה ,וכמושל נצרת.
עם שובו לחיל המודיעין שימש כראש דסק
סוריה-לבנון וכראש ענף כלכלי .בשנים
 1963-1961הושאל למוסד ושירת באפריקה.
בשלהי  1963מונה לראש ענף מצרים באמ"ן
מחקר.
בשנת  1966פרש מצה"ל ונשלח מטעם המוסד
לאסיה .אחרי מלחמת ששת הימים שימש
כנציג המוסד בארה"ב ,תפקיד שמילא במשך
 3שנים ובמהלכו יצר קשרים טובים עם ריצ'רד
הלמס ,ראש ה CIA-ועם ג'ים אינגלטון ,שהיה
איש הקשר עם המוסד.
בשנת  1973נשלח מטעם המוסד לפריז ,ולאחר
מלחמת יום הכיפורים גויס על ידי ראש אמ"ן
שלמה גזית לאמ"ן ,לתפקיד ראש מחלקת
מחקר בסיסי ובקרה .אבידן שימש בתפקיד
במשך  3שנים ,עד  ,1977עת פרש סופית
מצה"ל.
נפטר בנובמבר  ,2014הניח בת  -עידית ,בן -
דן ,שני נכדים ושני נינים.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם :רמי מזרחי
פתרונות יש לשלוח למל"ם,
דוא"ל mlm@intelligence.org.il
פקס03-5497731 :
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הערה :כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
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 .1ספר מאת איאן פלמינג בסדרת עלילותיו של סוכן הריגול ג'יימס בונד.
 .8מפקדה.
 .9רשע.
 .12היסטוריון צבאי במשרד הביטחון שנחשף כמרגל למען ברית המועצות.
 .13בריטי ,מחבר הספר 'נשיא על הכוונת'.
 .16מספרה בגימטריה של יחידת קומנדו ישראלית שהוקמה ב 1953-לביצוע פעולות גמול.
 .18אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת.
 .19עזרת נשים (ר"ת).
 .20מארז העשוי יוטה המשמש לאחסון והובלה של חומרים יבשים.
 .21בלבד.
 .23מפקד חיל האוויר.
 .25ציפוי קוסמטי לציפורניים.
 .26כלי טיס בלתי מאויש קטן המשמש למשימות מודיעין (ר"ת).
 .28כינויו של ישראל בן-יהודה ,מראשוני המסתערבים ב"מחלקה הסורית" של הפלמ"ח.
 .30סוג של אזוביון (לבנדר).
 .31טייס קרב ,תא"ל בחיל האוויר ,שימש מנכ"ל המשרד לביטחון פנים תחת שני שרים יוצאי שב"כ.
 .32חשד באחיו שהם מרגלים (בראשית מ"ב).
 .35סגן מפקד סיירת מטכ"ל ,שהיה לרמטכ"ל צה"ל ולשר הביטחון.
 .37אחד מזוג חברים אמריקאים שמכרו לסובייטים מידע מלווין של ה .CIA-הסרט 'הבז ואיש
השלג' מבוסס על סיפור הריגול שלהם.
 .38מראשי המוסד.
 .40רופא סקוטי שעליו מבוססת דמותו של הבלש שרלוק הולמס.
 .41נמצא.
 .42ישן.
 .43חודר שריון (ר"ת).
 .45מנוזלי הגוף.
 .47כתבה את השיר "שנינו מאותו הכפר" על ידידותם האמיצה של אנשי המוסד זאב עמית ויוסף רגב.
 .49אנקול.
 .50קצין ביחידה  131של אמ"ן שגייס במצרים רשת ריגול מבין חברי תנועות הנוער הציוניות.
 .52כינוי שירות הידיעות של ה"הגנה".
 .55ספרו של יואב גלבר על המודיעין ביישוב .1947-1918
מאונך
 .1מעולי הגרדום בקהיר בעקבות פרשת 'העסק הביש'.
 .2תואר אצולה הולנדי.
 .3אל הים ,הנהרות ומקוואות המים במיתולוגיה הכנענית.
 .4פרופסור בטכניון שהורשע בעוון ריגול למען צ'כוסלובקיה (מלמטה למעלה).
 .5בתוכה.
 .6קרדמון ,צמח תבלין ממשפחת הזנגביל.
 .7ספרו של דניאל סילבה על סוכן המוסד גבריאל אלון.
 .10איש המוסד שכתב יחד עם אורי נאמן את הספר 'שיגיון ללא כיפורים' (ש"פ).
 .11הרמטכ"ל הרביעי של צה"ל.
 .14מפקדה השני של יחידת המיפוי הצבאית (ש"פ מלמטה למעלה).
 .15פלגת קומנדו ומבצעי מודיעין הנדסיים שפועלת מעבר לקווי האויב .יחידת העילית של חיל
ההנדסה.
 .17ב 1963-הקים מחדש את סיירת אגוז כיחידת ביטחון שוטף בפיקוד הצפון.
 .20סיירת שפעלה במרחב פיקוד הדרום בשנים .1979-1955
 .22הסופר שיצר את דמותו של הסוכן החשאי ג'ק ראיין.
 .24שירות הידיעות של ה"הגנה" (ר"ת).
 .25במלחמת העצמאות גייס תחת פיקודו יחידה צ'רקסית מבני כפר כמא ,שסופחה לחטיבה .7
 .26מחלקת המודיעין של האצ"ל (ר"ת).
 .27מספריו של מייקל קרייטון שהתמקד בספרות מתח ומדע בדיוני.
 .28עמותה לנוער במצבי סיכון.
 .29כינויו של ראש אג"ם שהודח מתפקידו בעקבות חלקו ב"ליל הברווזים" (מלמטה למעלה).
 .33עוזר ראש אמ"ן למחקר ערב מלחמת יום הכיפורים (מלמטה למעלה).
 .34קוסם.
 .36מפקד חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים.
 .38דימום.
 .39מלך בני עמון בתקופת שאול ,שתקף את אנשי יבש גלעד.
 .41עורכו של 'המילון המקיף ערבי-עברי' שיצא לאור ב 1987-ביוזמת ראש אמ"ן אלוף שלמה גזית
(מלמטה למעלה).
 .42מנכ"ל אגמון ,עמותת הגמלאים של המוסד (ש"פ).
 .44ממנו קנה עמרי המלך את שטח העיר שומרון.
 .46ממעוזי 'קו בר-לב'.
 .48מסיירי האוויר הראשונים במקרא (בראשית ח).
 .51רופא ,מחוקרי המלריה בצפון הארץ.
 .52מאותיות ה-א-ב הלטיני.
 .53קמין
 .54מערכת הגנה נגד טילים בליסטיים שפותחה בישראל.

הערות למאמר בעמ' 34
"ברבורים שחורים בעמק הנילוס"
1

2
3

4

דוד בן-גוריון ,מדינת ישראל המחודשת ,עם עובד,
 , 1975כרך א' ,עמ’ .399
נסים ניקולס טאלב ,הברבור השחור ,הוצאת דביר,
. 2007
המושג ברבור שחור מגיע מהתפיסה המערבית
העתיקה הטוענת כי "כל הברבורים לבנים" .בהקשר
זה ,ברבור שחור שימש כמטפורה למשהו בלתי אפשרי.
משמעות המושג השתנתה במאה ה 17-כשגילוי
ברבורים שחורים באוסטרליה הוכיח כי גם מה שנתפס
כבלתי אפשרי עלול להתגלות כאמת.
אבי בליזובסקי ,אבי תורת הכאוס אדוארד לורנץ
נפטר ,בן  90היה במותו ,הידען 18 ,באפריל .2008

הערות למדור "ששת הימים" בעמ' 16

1 United States National Archives/RG59/Office
of the Executive Secretariat Middle East Crisis
files, 1967/ Entry 5190/Box 4/control 5519/June 6,
1967, From: Amman.
2 ]Great Britain] National Archives/ Public Record
;Office/FO371/175810/ER1071/14/April 10, 1964
From: Jerusalem; USNA/RG 59/POL 32-1 ISRJORDAN/13320/December 15, 1966, From: Cairo.
בגישה זו עסקתי ארוכות בספרי3 :
Alexander Bligh. The Political Legacy of King
Hussein. Sussex Academic Press (2002).

Edward W. Lorenz, The Essence of Chaos, 5
.UCL Press, 1993

.Ibid 6
 7למרות החששות הכבדים בישראל לגורל הסכם
השלום ,משטר מורסי נמנע מלפגוע בהסכם מתוך
הבנה כי שמירתו מהווה אינטרס אסטרטגי מצרי,
בשעה שהוא מנסה לבסס את שלטונו מבית .יתר על כן,
משטר מורסי מילא גם תפקיד קונסטרוקטיבי בהשגת
הסכם הפסקת אש בין ישראל לחמאס בתום מבצע
"עמוד ענן".
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