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המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

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

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. 
מרכז  להקים  המודיעין  קהילת  וגופי  השכולות  המשפחות  המודיעין,  קהילת  ותיקי  יחדיו  חברו   1983 בשנת 

הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין - המל"ם. 
את  להנחיל  שנועד  חינוכי,  תיעוד  כמרכז  והן  להנצחה  הן  האתר  משמש  המודיעין  למורשת  המרכז  נחנך  מאז 

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 
התיכון  המזרח  בנושאי  ודיונים  מפגשים  לקיים  ולטרור;  למודיעין  מידע  מרכז  לנהל  ומורשת;  תעודה  סרטי 

והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי מודיעין. 
בהנהלת  בהתנדבות  שפועלים  ובכיריה,  המודיעין  קהילת  ותיקי  בה  ופעילים  רשומה,  כעמותה  פועל  המל"ם 
העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל, ההנצחה, המימון, התכנים, הביקורת, הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.

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

הנהלת העמותה 
צבי שטאובר - יו"ר 

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

רקפת פאר - מזכירת המל"ם 
אבי טל - אחראי תפעול 

חברי הוועד המנהל של המל"ם:
שמעון אביבי, רחל אמיד, יוכי ארליך, עודד ברכוז, יהודה ברק)בלכר(, איתן גלזר, אלי גרינברג, שוקי די גופר, עודד חביב, 
נוימן, אמנון  צילה  ראובן מרחב,  עמי,  בן  רותי מצרי  מן,  חגי  רפי מלכא,  בני מיכלסון,  ליבנה,  ליבו)אריה(  יובל חלמיש, 

סופרין, יגאל סימון, יהודה פרידמן, יצחק)יצ'קו( שד"ר, עדה שחם גילן, אהרון שרף 
נציגי המשפחות השכולות לוועד המנהל : לאה בר, אלי גרינברג , חגי מן, סטלה שדות ועדה שחם גילן

ראשי ועדות המל"ם 
שמעון אביבי - קרנות ההנצחה 
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
עודד חביב - סרטים

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 איגרת האינטרנט "רואים מל"ם"

עמותת המל"ם

מערכת "מבט מל"ם"
העורך הראשי: רון כתרי

העורך: אפי מלצר
סגנית העורך: מיטל שטדלר

עורכי המשנה: שמעון אביבי, יוכי ארליך, יוכי וינטרויב, רפי קיטרון
www.zeeveldar.co.il המעצב והעורך הגרפי: זאב אלדר

חברי המערכת: אבנר אברהם, 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, יוסי לבקוב

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

כתב העת "מבט מל"ם" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"ם ובאחריותו 

שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת של המו"ל 

מבט מל"ם | כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון 73, טבת תשע“ו, דצמבר 2015
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ריצ'רד  ידי  על  נתרם  הפסל 
שסיירו  ובנו  אב  קנדל,  ויהונתן 
וביקשו  התרשמו  במל"ם, 

להביע הוקרתם למקום.
הפסל  ובנה  עיצב  הפסל  את 
סאם פיליפה, והוא הוקדש ע"י 
התורמים לרגל מלאת 30 שנה 

לאתר ההנצחה. 
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לקוראינו שלום!

כל גיליון חדש של מבט מל"ם מרגש אותנו, עת הוא "מתבשל" 

לנו  וגורם  הוא  ייחודי  הזה  הגיליון  לאור.  הוצאתו  ולקראת 

למל"ם,  שנה   30 מלאות  בו  מציינים  אנו  מיוחדת:  להתרגשות 

המרכז למורשת המודיעין. שלושה עשורים של מסירות לרעיון, 

נחישות בהתמודדות עם קשיים ואתגרים ובעיקר - שפע בלתי 

נדלה של רצון אמיתי, מצד רבים וטובים.

לכבוד הגיליון החגיגי זכינו להיפגש עם שלושת ראשי השירותים 

הם  אלה  דופן.  ויוצאות  כנות  לשיחות  המודיעין  קהילת  של 

הראיונות הראשונים שמעניקים ראש אמ"ן, האלוף הרצי הלוי, 

ראש המוסד תמיר פרדו וראש שירות הביטחון הכללי, יורם כהן. בכך הם מעניקים כבוד 

מיוחד למל"ם, למשפחות החברים בעמותה, לכתב העת ולקוראינו, ועל כך תודתנו.

אנו סוקרים את כנס החברים החגיגי והמרשים שנערך במל"ם לחוג שלושה עשורים לייסודו. 

מקום מיוחד בגיליון זה ניתן לנציגי ה"חלוצים", ברב-שיח עם מי שנמנו עם מייסדי המל"ם 

וסוללי דרכו: ד"ר יוסף מרזוק, שייקה דליות ויהודה פרידמן.

הנעשה  ומן  טכנולוגיה  עוד:  שיתרחבו  מקווים  שאנו  חדשים,  מדורים  שני  הפעם  בגיליון 

"בשדות זרים". אנו מצדיעים לשני אנשי מודיעין מן העבר. הראשון הוא אברהם דר )הלא 

הוא "ג'ון דרלינג" ממבצע "סוזאנה" שנחשף בשנות ה-50 של המאה שעברה במצרים(; השני 

הוא אל"ם יגאל תלמי, בן משמר העמק, שהיה קמ"ן פיקוד הדרום וראש מחלקת מודיעין 

השדה. זכיתי שהיה מפקדי ולימים ידידי. אמנון סופרין לוקח אותנו להיכרות עדכנית עם 

תחום האיסוף ואנו מצדיעים לתרומתן של שתי יחידות איכות: 8200 )במבצע אנטבה, 1976( 

ו-504 )במלחמת "שלום הגליל"(. מן הארכיון הבאנו ריאיון נוקב ונשכח )שהתפרסם בכתב 

העת "הגות" ב-1994( עם האלוף פרופ' יהושפט הרכבי, לשעבר ראש אמ"ן.

פרק נרחב נקדיש לציון 42 שנים למלחמת יום הכיפורים ובו, בין היתר, שני קטעים מעניינים 

מכתביהם של שני לוחמים מצרים. גם מדור נרחב לסקירת ספרים נכלל בגיליון הנוכחי.

זוהי הזדמנות מצוינת עבורי להביע הערכה והוקרה לכל אלה שתרמו להכנת גיליון חגיגי זה, 

הגדול כפליים ויותר מגיליון רגיל, ולהבאתו לדפוס. אני שב וקורא לכם, קוראינו היקרים: 

כתבו לנו!

                                                                 ברכת "חג מל"ם שמח" לכולנו,

                     תא"ל )מיל'( רון כתרי

                                              העורך הראשי

מערכת כתב העת ומשפחת המל"ם משתתפים באבלם של חברנו דוד נוימן ומשפחתו על 
מותה של נכדתו שירה בנקי ז"ל, בידי מרצח נתעב.
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תוכן העניינים

דבר העורך הראשי רון כתרי  3

דבר היו"ר צבי שטאובר  6

הענקת תעודות הוקרה לפעילי המל"ם  8

דבר המנכ"ל דוד צור  9

תמונות מכנס החברים לרגל מלאת 30 שנה למל"ם  10

"עשינו זאת במו ידינו" | אופיר שהם  11

תמונות מספרות  12

אבני דרך 2015-1979  16

רב-שיח | רוני כתרי ואפי מלצר מנחים רב-שיח עם יוסף מרזוק, שייקה דליות ויהודה פרידמן  20

שלושה ראשי הקהילה מתראיינים למערכת מבט מל"ם לרגל 30 שנות פעילות המל"ם  26

ראש המוסד תמיר פרדו  28  

ראש אמ"ן הרצי לוי  31  

ראש השב"כ יורם כהן  36  

החקירה הראשונה הובילה לגירוש מגן עדן | עמי מורן  40

מדור חדש: טכנולוגיה | לוויין לכל דורש | רני הלרמן  42

הולדתו של הסוכן הכפול | רס"ן קובי  44

מדור חדש: בשדות זרים | אהוד ערן  48

איש מודיעין | רון כתרי ואפי מלצר מראיינים את מוטי כ"ץ ואורן שחור על יגאל תלמי  50

בולי מודיעין | שמעון אביבי  52

אנשי השל"ג: יחידה 504 משנה את התמונה במלחמה | גדי זוהר, אורי שגיא  54

מדור חדש: בזכותם | ממשרדי הדואר להקמת יחידה 8200  56

יחידה 8200 ב”מבצע יונתן”: הסיפורים ממשיכים לצוף | אבנר אברהם  57

עידן אחר, אתגרי איסוף חדשים | אמנון סופרין  58

המחקר הפקיר את הפרספקטיבה של העולם הערבי | שמעון לביא  60

לזכרם של:  שלמה זאבי, אברהם איתן גמר, מאיר אבידן  61

ריאיון | ממבצעי העפלה לחילוץ ממצרים: אברהם דר במבצע "תושייה" | ראיינו ועיבדו: בני   62

מיכלסון ורון כתרי

הגות | קטעים מתוך ריאיון עם יהושפט הרכבי שערכו פנחס גינוסר וזכי שלום בינואר 1994  64

מודיעיון | תפיסת ההתרעה משנה את פניה | שי הרשקוביץ ודוד סימן טוב  66

החקירה הראשונה הובילה לגירוש מגן עדן
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להקמת  שנה   30 בסימן  התקיים  השנתי  החברים  כנס 

המל"ם באתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין בגלילות 

ביום שני 7 בספטמבר. בפתחו של הכנס התקיים מפגש 

את  המנציחה  צילומים  ותערוכת  המל"ם  בחצר  רעים 

תהליך ההקמה של האתר הוצגה במבואה. מופע משיריו 

האהובים של יוסי בנאי הועלה בתכנית האמנותית. הנחה 

ברוך מזור.

בפתח הכנס נשאו דברים מנכ"ל המל"ם, תא"ל )מיל'( 

תא"ל  קמנ"ר  פרדו,  תמיר  מר  המוסד  ראש  צור,  דודו 

משה שנייד, ראש אגף ההדרכה בשב"כ )שהביא את דבר 

ראש השירות( וד"ר צבי שטאובר יו"ר המל"ם. את דבר 

המשפחות השכולות הביא דור נחמן, אחיו של סרן טל 

ז"ל, שנפל בפעילות מבצעית בגזרת רצועת עזה  נחמן 

ב-4 בפברואר 2014.

אירוע 30 שנה למל"ם

הכיפורים יום  למלחמת  42 שנה 

כולם היו בבית | יונתן לרנר  70
הכשל לא היה רק בקונספציה | צבי זמיר  72

ימים אחרים, ואולי לא... | גיורא אלירז  76
מעבר  להם  שמכינים  למה  עיוורים  היו  "הישראלים   80

לגבול" | מאהר עבד אל-חמיד - קצין מודיעין מצרי
כך חשפה גולדה מאיר  את אשרף מרואן בלי לנקוב   82

בשמו | שלמה נקדימון
הדפים שהוכנו ללא צורך מבצעי התגלו כקריטיים |   85

דני אשר
מיומנו של סמל מצרי | הביא לדפוס: דובי אשרוב  86

תגובה
נרטיב רחוק מהמציאות | רות קמחי  88

88  עוד עוול מודיעיני | חובב שפירא

אש חיה לעבר המטוס | באדיבות אתר השב"כ  89

העידן הדיגיטלי עושה שמות במודיעין | חיים תומר  90

מודיעין וספר 
| כל חיי | ליקט אפרים לפיד  92

93  | האיש שליבה את האגדה של בן-גוריון והפך  
לאגדה בעצמו | אליעזר )גייזי( צפריר   
95  | דרוזים מעשה מרכבה | עמוס גלבוע

"דמדומי בוקר" - הסיפור האמיתי על היציאה    |  96
מלבנון | עמוס גלבוע   

98  | מדינה בודדה: החיפוש החשאי של ישראל אחר  
בעלות ברית באזור | יוסי אלפר   

מי היה האיש שהיה | יואב דייגי  99

תשבץ מודיעין 73 | שמעון אביבי  100
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משפחות שכולות, חברים וחברות,
השנה חגגנו 30 שנה להקמת המל"ם. היוזמה הייתה של נציגי המשפחות השכולות, משה 
סופר ז”ל וד”ר יוסף מרזוק שייבדל לחיים ארוכים. ראש אמ”ן דאז, האלוף יהושע שגיא, 

והקמנ”ר צביקה שילר הם שתרגמו את הרעיון לפסים מעשיים.

אין ספק שהמל"ם, במבנהו ובתכניו כפי שאתם רואים היום, לא היה מתאפשר ללא מנהיגותו 
גזית סגנו, בשייקה דליות המנכ”ל  נעזר באלוף שלמה  ז”ל. עמית  וחזונו של מאיר עמית 
יהיה בראש ובראשונה מקום של  וביהודה פרידמן, מנהל האתר. הם חתרו לכך שהמל"ם 
הנצחה, אך לא רק - אלא גם בית לבני המשפחות השכולות וגם מקום פעיל ושוקק חיים 

שתפקידו לחקור ולהנחיל את מורשת המודיעין, בעיקר לדור הצעיר.

אני חושב שאנחנו יכולים להגיד בביטחון שעשינו כברת דרך ארוכה למימוש חזון זה.

זאת בעיקר על ידי העשרות הרבות של מתנדבי המל"ם העושים “לשם שמים”, הנעזרים 
בצוות מקצועי מצומצם ובגיבוי וסיוע של קהילת המודיעין.

חברים וחברות,
אנחנו חיים בצל התפתחויות, שמעטים, אם בכלל, צפו אותן. במאמץ אולי אפשר להסביר את 
מה שקורה, אבל באמת קשה לעכל זאת. המציאות נראית מורכבת ומסובכת מבעבר, ומציפה 
הרבה סימני שאלה לא פתורים. התחושה היא שאנחנו חיים בתקופת מעבר. זרמים וקבוצות 
שהיו כבושים שנים ארוכות פרצו כלבה רבת-מוקדים בעולם הערבי-אסלאמי. מרכיבים אלה 
- המונעים על ידי כוח האמונה הדתית, על ידי עוצמת ה”אנחנו” והנכונות להקריב את ה”אני” 
לשם כך - יצאו לשנות את סדר העולם של התקופה המודרנית. זו מעין גרסה משלהם למסע 
הצלב, שאליה נשאבה גם “הזירה הגלובלית”. זאת כשמנגד כבולים, בעיקר ארה”ב והמערב, 
בציווי “הפוליטיקלי קורקט” - הדת החדשה, המקשה על תגובה הולמת ואוניברסלית. ואנחנו 

יושבים, עם צרות משלנו, ותוהים, מתי ואיך תכנית הריאליטי סביבנו תזלוג לכיווננו. 

זה המרחב בו אנו חיים, ואיש לא יכול לחזות היום האם ומתי ייווצר שיווי המשקל החדש 
ומה יהיה טיבו. הצניעות וניסיון העבר מלמדים שהמציאות מסרבת בעקביות להתפתח על פי 

התסריטים שייעדנו לה, והיא הרבה יותר עשירה ומורכבת.

כמו תמיד, בהבנת המציאות מסביבנו יש תפקיד מרכזי למודיעין על כל מערכיו. עשינו לאורך 
ובעיקר לאחרונה, קפיצות דרך בטכנולוגיה, בנגישות, במודיעין לכוחות, בסייבר  השנים, 
ובשיטות העבודה והארגון. אולם עדיין, והדברים אמורים בעיקר במחקר, לא הצלחנו לפרוץ 

את כבליו של הגורם האנושי - המרכיב המרכזי של הפעילות המודיעינית.

חברי משפחת המל"ם,
בשנים הקרובות ימשיך המל"ם להתבסס על שלושה אדנים הקשורים זה בזה, תוך איזון 
נכון ביניהם. בראש ובראשונה - הנצחה. נמשיך לפעול כך שהמל"ם יהיה בית למשפחות 

השכולות, תוך הרחבת הנגישות לפעילויות הזיכרון.

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

דבר היו"ר באירוע ה-30 להקמת המל"ם
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הרגל השנייה - הנחלת המורשת. האתר שוקק חיים מפעילות של גופי הקהילה, מבקרים 
הוכפל בשנה האחרונה, בדגש  ומספרם כבר  רבים של תלמידים,  ומחו”ל. אלפים  מהארץ 
על תלמידים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית, מגיעים למל"ם במסגרת תכנית “החוויה 
המודיעינית”. בכוונתנו להכפיל את מאמצינו בכיוון זה, יחד עם דגש על “שימור ההיסטוריה”, 

באמצעות סרט על קהילת המודיעין ופיתוח ארכיון לחומרים בלתי מסווגים של הקהילה.

הנושא המחקרי. הרבה כתרים כבר נקשרו לד’’ר  בשנים האחרונות שמנו דגש מיוחד על 
ביסס רובקה ארליך ולצוותו במרכז המידע למודיעין וטרור על שם מאיר עמית.  המרכז 

לנעשה בחזית הטרור  ואמין  עצמו כמקור עצמאי, מוסמך 
ממשל  גורמי  ידי  על  מבוקשים  פרסומיו  ובאירן. 

ומעצבי דעת קהל בעולם המערבי והערבי.

לפני יותר משנה הקמנו את המכון למודיעין 
רוני  )מיל’(  תא”ל  בראשות  ומדיניות 

המודיעין  במחקר  המתמקד  כתרי, 
מסגרת  לשמש  מיועד  הוא  כמקצוע. 
ומשכן ללימוד היבטים מתודולוגיים 
ומעשיים בעבודת קהילת המודיעין 
להפקת  וכן  ובעולם,  בישראל 
מורשת  של  ולפיתוחה  לקחים 

המודיעין על בסיס ההיסטוריה.

כברת  המכון  עשה  הקמתו  מאז 
פרסומיו  בצד  יעדיו.  במימוש  דרך 

הכנס  את  רק  נציין  וסדנאותיו 
ויחידות  מודיעין  על  הבינלאומי 

מיוחדות.

הנמרצת  בפעילות  נמשיך  אלה  כל  בצד 
לחברים, כמו “בימת מודיעין”, “מועדון חבצלת” 

ואפילו “סינמה מודיעין”. כל זה נעשה בתקציב צנוע 
מאוד ומאוזן.

מילת המפתח בעשייה שלנו תמשיך להיות התנדבות. זוהי הזדמנות נוספת להודות לאותם 
חברים וחברות המשקיעים מזמנם ומניסיונם בפעילויות השונות והמגוונות של המל"ם.

השנים הבאות ימשיכו להיות עבורנו שנות עשייה בתוכן ובחומר, כדי לוודא שהמל"ם שהוקם 
לפני 30 שנה יהיה בית ומקום לנחת רוח עבור משפחת המודיעין.

תא"ל )מיל'( ד"ר צבי שטאובר    
                יו"ר המל"ם
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30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

מוטי טולדו, מדריך

ברוך מזור, גזבר המל"ם

יוכי וינטרוב, חברת מערכת מבט מל"ם

ולמתנדבים נוספים

יו"ר המל"ם והמנכ"ל מעניקים תעודות 
למל"ם: ה-30  באירוע  למתנדב"  "אות 

הענקת תעודות הוקרה
לפעילי המל"ם
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אני רוצה לסקור בקצרה את עיקרי פעילותנו בשנה האחרונה, עם מבט לעבר השנה הבאה.
מהווה  והיא  ועדכונים,  הרצה  של  בשנה  נמצאת  החדשה  הממוחשבת  ההנצחה  מערכת 
למערכות  המונצחים  זכר  בהבאת  הוא  מיתרונותיה  אחד  קודמתה.  לעומת  ניכר  שיפור 
הנצחה נוספות שאליהן היא מקושרת. המשכנו ונמשיך בפעילות המיוחדת עם המשפחות 
לקיים  בכוונתנו  כלל.  בדרך  מאשר  משפחות  יותר  באו  זה  שלכנס  שמח  ואני  השכולות 
בשנה הקרובה לראשונה פעילות הנצחה מיוחדת שתכלול מיצירות הנופלים לקראת יום 

הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל.
אנחנו  המודיעינית".  "החוויה  פרויקט  על  רבות  פה  דובר  כבר  המורשת  הנחלת  בתחום 
מנסים להגיע כל הזמן לקהלים חדשים ולצאת מהתחום הגיאוגרפי של המל"ם לאוכלוסיות 

שמתקשות להגיע לכאן.
אחד השיאים בפעילותנו השנה היה כנס המודיעין הבינלאומי הראשון, שנערך בשיתוף עם ישראל דיפנס, כמה משרדי 
ממשלה ועיריית רמת השרון. הכנס והתערוכה שלצדו קצרו הצלחה בלתי רגילה. כ-1,200 איש מהארץ ומחו"ל נטלו בו 
חלק והוא עלה על כל ציפיותינו. בעינינו הייתה זאת עדות לצימאון הקיים לידע בנושאים אלה בארץ ובעולם. זאת אל 
מול איומים חדשים, הלובשים ופושטים צורה במהירות ומהווים אתגר לא פשוט לארגוני המודיעין המדינתיים. נקיים 

כנס מסוג זה גם בשנת העבודה הבאה. 
המודיעיני  הסרט  מועדון  מודיעין,  בימת  חבצלת,  מועדון  את  הכוללות  לחברים  המורחבות  בפעילויות  גם  נמשיך 

וסדנאות וימי עיון של המכון לחקר המודיעין ומדיניות.
בהקשר זה ברצוני לומר כי חשוב לנו לשמור על קשר רציף עם החברים. הדבר נעשה בקשר של דואר אלקטרוני ואני 
שוב קורא לחברים להעביר אלינו כתובותיהם האלקטרוניות כדי שנוכל לעדכן אותן בפרקי זמן קצרים. זה מתחדד על 
רקע חולשת הדואר הרגיל. אני רוצה לציין כאן את הניוזלטר שלנו, "רואים מל"ם", היוצא כמעט כל חודש, ואת העורכת 
הנמרצת שלו יוכי ארליך. זוהי הדרך הטובה מבחינתנו לעדכן אתכם במה שהתרחש ובמה שעתיד להתרחש באתר 
ובעמותה. כתב העת מבט מל"ם היוצא פעמים אחדות בשנה משתפר כל הזמן בתכניו המקצועיים והמעניינים. בקרוב 

יצא גיליון מיוחד לשנת ה-30 של המל"ם.
מרכז המידע למודיעין וטרור ע"ש מאיר עמית, בהנהגתו של ד"ר רובקה ארליך, ממשיך בפעילותו להביא אינפורמציה 
מקצועית בתחומי הטרור המקומי, האזורי והעולמי למאות אלפי צרכנים בארץ ובעולם. למרכז הישגים רבים, ובהם 
אציין את האחרון, תביעה של נפגעי טרור נגד הבנק הערבי על העברת כספים לארגוני טרור. זו נדונה בבית משפט 
בארה"ב והסתייעה רבות במסמכי שלל מתורגמים שהפיץ המרכז. היא הסתיימה ברצונו של הבנק להגיע לפשרה עם 

התובעים מחוץ לכותלי בית המשפט.
בשנה האחרונה פועל המכון לחקר מודיעין ומדיניות, אותו מוביל רון כתרי. המכון כבר הוציא פרסומים מעניינים והוא 

הולך וממצב את עצמו בנושאים מתודולוגיים שונים בתחום המודיעין.
המל"ם רואה עצמו כעמותת האם לעמותות השונות של ארגוני הקהילה אגמון, שובל, ש.מ 2 ועוד. אנו מסייעים בעיקר 
במתן אכסניה לפעילויות השונות. בתוך כך אני רוצה לציין פרויקט מיוחד שלקחו על עצמם אנשי אגמון - פרויקט 

רקיע לטיפוח מנהיגות צעירה ליהודים יוצאי אתיופיה, שאנו גאים לסייע לו במתן גב אדמיניסטרטיבי רחב.
כפי שוודאי נוכחתם, אנו לא מפסיקים לעסוק בשיפור החזות והתשתיות של המל"ם. בין היתר עסקנו בניקוי המבוך, 
בהחלפת תשתיות חשמל מתבלות ובהצבת פסל של סמל המל"ם בכניסה לאתר ההנצחה. הפסל נתרם על ידי ריצ'רד 
ויונתן קנדל מארה"ב, ועוצב על ידי הפסל סם פיליפה הנמצא כאן היום. נמשיך בכך, ובכוונתנו גם לחדש את פני לובי 

הכניסה בקרוב.
כל הדברים הללו נעשים בידי צוות קטן של עובדי המל"ם ועשרות רבות של מתנדבים ולהם התודה והברכה. תודה גם 
לארגוני הקהילה וראשיהם על הסיוע המתמשך, המעורבות והמחויבות לאתר ההנצחה. תודה לעיריית רמת השרון 
על ההתגייסות לסיוע בנושאים שונים הודות לאיש המיוחד מני בן חיים ולמנכ"לית פרח מלך. תודה לכל מי שעסק 
בהכנת ערב זה, למפיקים דליה ואופיר שוהם, למנחה ברוך מזור, לצוות המל"ם חנן, רקפת ואבי, לבנימין וצלילה אנשי 

הסרטים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולאחל לכולם שנה טובה,שנה של בריאות וביטחון. 
תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. 

                     תא"ל )מיל'( דוד צור
                                                                                 מנכ"ל המל"ם

דבר המנכ"ל באירוע ה-30 להקמת המל"ם
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30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

מצוות המתנדבים: דוד עמקיה, 
נינה פתאל ויגאל הרפז

אל"ם )מיל'( נעם שפירא )מנכ"ל 
אגמון( ואבנר ירון חבר המל"ם

מנכ"ל המל"ם )תא"ל מיל'( דוד 
צור עם אביו ואחיו של סרן טל 

נחמן ז"ל

מצוות המתנדבים שושי גרינברג 
)אחותו של אודי גראוברט ז"ל( 
עם מני שור ושמוליק ווינפלד, 

מחברי המל"ם

חנן מזור, סמנכ"ל תפעול 
ומנהל אתר הנצחה ובת זוגו

מצוות המתנדבים: יוסי לבקוב 
)אחראי על ארכיון התמונות של 

המל"ם( וחבר המל"ם אלישע 

תא"ל )מיל'( רון כתרי, ראש 
המכון לחקר מודיעין ומדיניות, 
ומרים שבילי, אלמנתו של רמי 

שבילי

אלוף )דימ'( שלמה ענבר, תא"ל 
)מיל'( דורון תמיר )משמאל( 

ואל"ם )מיל'( חיליק בורשטיין

תמונות ממפגש חברים בערב 
ה-30 להקמת המל"ם
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עשינו זאת במו ידינו
אופיר שהם | נכתב לדברי ההנחיה של כנס החברים השנתי 

...כי בתרפ"ט היה הרבה יותר גרוע

ועד תשמ"ה, התגברנו יחד על הלא ידוע

ואם נביטה מסביב, גבירותיי ורבותיי

אחרי 30 שנים תמימות, אכן, היה כדאי

לקהילה יש מרכז מעטיר של הנצחה ומורשת

עם חינוך, מחקר, תיעוד, אירועים והסברה ברשת

מוקד תוסס של מצוינות ונאמנות, משואת גבורה והקרבה

אהבה ללא תנאי לארצנו הקטנטונת וטיפוח התקווה

ניסינו להסביר את מהות "המגן ולא ֵיראה"

"ותשועה ברוב יועץ", מפלסים נתיב גאה

פרסנו את כוורת המודיעין - מלאכת מחשבת

בשתי וערב של תבונה, ניסיון ומסירות לוהבת

כבר 30 שנות עשייה אנו טווים וסופרים

עם אלבום עב כרס וכ-3,000 חברים

ימי עיון, סדנאות, כנסים והדרכת תיירים

הוצאה לאור, הרבעון "מבט מל"ם" ושורה של ספרים

ערבי עבר מרגש, השזורים בעלילות הלוחמים הנסתרים

ומבוך לתוך לבנו, עם תש"י חללים יקירים

המל"ם – וליבתו "אהל שם" לזיכרון ולמשפחות השכולות

אכסניה ראויה למושכי עט ומקלדת, אנשי אשכולות

מרכז רב-תחומי שבעורקיו זורם דם המתנדבים

שבהרבה חן והנעה יוקדת את אורחינו מלווים

עם כל הנשמה, קבוצות של מבוגרים ונוער

מרביצים מורשת, ועוד איך, כן, היפות ויפי התואר

ויצאו למקום מוניטין, בארץ ובעולם, כמרכז מיוחד

איך לא? אם התבשיל נמהל בטעמי אמ"ן, שב"כ ומוסד

יחד עם שורה של טקסי השבעה לחיילות וחיילים

הנשלחים לדרכם, אל המבוך המודיעיני, גלים גלים

מכאן, מקדש מעט של הרחבת הדעת, שליחות ורעות

המאיר כמגדלור למרחוק, בכוונת מכוון וללא לאות

ואם נזכור שבתרפ"ט היה הרבה יותר גרוע

והתגברנו, על כל הצרות ובעיקר על הלא ידוע

וכשמשקיפים מהבמה עליכם... חברותיי וחבריי

הרי הצלחנו, כן)!( הצלחנו עד בלי די

בנחישות, מבט צופה עתיד ובנפש הומייה

אנו חוגגים 30 שנים ראשונות, הללויה, ה-ל-לו-יה!!!
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בינוי  ומרכז  המודיעין  חיל  של  התחרות  סיום  טקס 
הוצג  בו   15 בבה"ד  ההנצחה  אתר  לעיצוב   - צה"ל 
שהוצגו  עבודות   9 מתוך  ועדה,  ע"י  שנבחר  הדגם 
לתחרות. האתר יועד להנצחת חללי קהילת המודיעין, 
והתכנית לקיום התחרות הוכנה ע"י ועדה משותפת 
של נציגי המשפחות השכולות וחיל המודיעין. טקס 
זה היווה את סוף התהליך שהחל ביוזמת המשפחות 

השכולות באפריל 1979.

אתר  הקמת  על  הוחלט  בו   15 בבה"ד  היסוד  כנס 
מור  עידו  רס"ן  המודיעין.  קהילת  גופי  לכל  משותף 
הדגם  את  מציג  האתר,  לעיצוב  בתחרות  שזכה 
שירותים  ראשי  השכולות,  המשפחות  בפני  שנבחר 
ותיקים  ושב"כ,  מוסד  אמ"ן,  נציגי  ובהווה,  בעבר 

ו"משוגעים" לדבר. 
בכנס הוחלט על עיצוב מחדש של האתר כך שיתאים 
ועדה שתרכז את כל  ועל הקמת  גופי הקהילה  לכל 
שנבחר  עמית  מאיר  את  כללה  הוועדה  הפעילויות. 
כיו"ר, אהרל'ה יריב, חיים הרצוג, שלמה גזית, בנימין 
ג'יבלי, עו"ד אליהו גצלטר, עו"ד יהושע רוטנשטרייך, 
נציגי שב"כ, מוסד ואמ"ן ונציגי המשפחות השכולות - 

מרזוק וסופר.

רס"ן עידו מור ממרכז הבינוי של צה"ל שזכה במקום 
לחיל  ההנצחה  אתר  לעיצוב  בתחרות  הראשון 
 - אמ"ן  מראש  הזכייה  תעודת  את  מקבל  המודיעין, 

יהושע שגיא בטקס לסיום התחרות לעיצוב האתר.

האלוף )מיל'( מאיר עמית, יו"ר המל"ם, מציג את דגם 
האתר למשלחת הידידים התורמים מחו"ל, המבקרת 

באתר לקראת חנוכתו.

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

תמונות מספרות
על ראשית הדרך
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חנוכת אתר ההנצחה במעמד ראשי המדינה, ראשי 
קהילת המודיעין, משפחות שכולות ומוזמנים. בערב 

יום זה נערך טקס ההתייחדות הראשון באתר.
יו"ר המל"ם  במרכז מימין: האלוף )מיל'( מאיר עמית 

ונשיא המדינה חיים הרצוג ורעיתו.

שלבים ראשונים בבנייה

בתמונה מימין לשמאל:
הנשיא הרצוג )בעבר אלוף וראש אמ"ן(, יו"ר המל"ם
האלוף במיל' מאיר עמית )לשעבר ראש אמ"ן וראש 

המוסד(,
ראש הממשלה שמעון פרס,

ראש אמ"ן האלוף אהוד ברק )לימים רמטכ"ל, ראש 
ממשלה ושר ביטחון(,

הנשיא לשעבר יצחק נבון,
יו"ר הכנסת שלמה הלל,

הרמטכ"ל משה לוי,
שר הביטחון משה ארנס ומשפחות שכולות. 
בשורה הראשונה בבגדי תכלת האלוף במיל', 

לשעבר ראש אמ"ן - אהרון יריב.
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סמל המל"ם כפי שהיה נהוג עד אוגוסט 1988. החל 
מתאריך זה הוכנס הסמל החדש של המל"ם שנבחר 
 100 מבין  לאמנויות  ספר  בתי  בין  תחרות  לאחר 
הצעות שהוגשו. הסמל שנבחר אז משמש עד היום.

בהנחת  נדר ההנצחה שהוטמנה  עם  מגילת הקלף 
חיל  ביום  הונחה  הפינה  אבן  לאתר.  הפינה  אבן 
המודיעין כאשר טרם היו תכניות למקורות כספיים 
למחויבות  מעשי  ממד  לתת  כדי  וזאת  לעמותה, 

להקמת האתר.

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין
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אירוע בחו"ל לאיסוף כספים/תרומות למל"ם.
שר  עמית,  מאיר  )מיל'(  האלוף  המל"ם  יו"ר  מימין: 
הביטחון לשעבר משה ארנס ושייקה דליות מנכ"ל 

המל"ם.

להרחבת  הפינה  אבן  מגילת  על  חותם  עמית  מאיר 
מנהל  פרדימן,  יהודה  לשמאלו  הפתוח.  התיאטרון 

האתר הקודם. 
  

בתמונה  בפעולה/בעבודה.  המוזיאון  תכנון  צוות 
יושב:  כתרי,  רון  אל"ם  במרכז:  שומרון,  דוד  מימין: 

שייקה דליות. ליד הקיר יושב האדריכל תדי קניטל.

ישיבת הנהלת המל"ם. בתמונה מימין לשמאל: אל"ם 
יו"ר ועדת פעילות חברים,  )ז'מקה(  מיל' זלמן גנדלר 
אלוף מיל' שלמה גזית סגן יו"ר המל"ם )בעבר ראש 
)בעבר  יו"ר המל"ם האלוף במיל' מאיר עמית  אמ"ן(, 
שייקה  המל"ם  מנכ"ל  המוסד(,  וראש  אמ"ן  ראש 
דליות )בעבר בכיר במוסד( וסא"ל מיל' )מאמ"ן( יהודה 

פרידמן מנהל האתר.

הנחת  בטקס  דליות  שייקה  לשעבר  המל"ם  מנכ"ל 
המודיעין  קהילת  על  קולי  האור  למיצג  הפינה  אבן 
משלחת  בנוכחות  המוזיאוני  באזור  אגף  שיהיה 

התורמים מחו"ל ומוזמנים. 
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אבני דרך 2015-1979

 ליקט וערך: גדעון מיטשניק
נכתב בסיוע מסמך תולדות המל"ם )2001-1979( שהוכן על 

ידי אל"ם בדימוס ז'מקה גנדלר.

אפריל 1979 - הזרעים הראשונים  להקמת המל"ם: ר'אמ"ן, 
אלוף יהושע שגיא, הציע לכמה משפחות שכולות, שפגש 
זיכרון  אתר  להקים   ,15 בבה"ד  חמ"ן  לחללי  זיכרון  בטקס 

לחללי קהילת המודיעין.  
ראשי המוסד והשב"כ אז התנגדו בטענה שלא ניתן לחשוף 

את שמות החללים.
לחללי  רק  הנצחה  אתר  להקים  שגיא  הציע  הסירוב,  בשל 

אמ"ן בבה"ד 15.
אתר  הקמת  אישר  איתן,  רפאל  הרמטכ"ל,   -  1980 ינואר 
הנצחה לחללי חמ"ן; החלה פעילות צוות לקידום הנושא אך 

עדיין לא פגה השאיפה לאתר לכלל החללים. 
אפריל 1980 - מפגש בראשות קמנ"ר, תא"ל צביקה שילר, 
נציגי  בורשטיין,  חיליק  אל"ם  בראשו  ההקמה  צוות  של 
יוסף  ד"ר  בחמ"ן,  השכולות  המשפחות 
יחידות  ונציגי  סופר,  ומשה  מרזוק 

באמ"ן.
הצגת  טקס    -  1980 נובמבר 
הדגם שנבחר בתחרות פנימית 
בו  בצה"ל  בינוי  מרכז  של 
זכתה עבודתו של רס"ן עידו 
הורחב  ההקמה  צוות  מור. 
ר'אמ"ן  אליו  והתווספו 
מראשי  כמה  וכאן  וקמנ"ר 

אמ"ן לשעבר.
התקיים   -  1981 באפריל   27
המועצה  של  ההקמה  כנס 
ההנצחה  אתר  של  הציבורית 
גופי  לכלל  משותפת  כעמותה 
הקהילה והתקבלה החלטה להקים אתר 

הנצחה לכלל חללי הקהילה. 
ור' המוסד לשעבר, נבחר כיו"ר  אלוף מאיר עמית, ר' אמ"ן 
גיוס  נושא  ולצדו אלוף חיים הרצוג, האחראי על  העמותה 

הכספים.
5 ביוני 1981 )יום חיל המודיעין( הונחה אבן הפינה להקמת 

אתר ההנצחה.
ינואר 1982 - החל איסוף הכספים להקמת האתר. 50,000 
שקלים )ישנים( הופקדו לחשבון ההקמה. הוכרז על תחרות 

להקמת האתר המשותף.
העמותות  רשם  אצל  העמותה  רישום   -  1982 במרס   17
"מפעל להנצחת חללי קהילת המודיעין בישראל". העמותה 

החלה לפעול ממשרד ברחוב החשמונאים בתל אביב. 
 50 סך  הורד  בחמ"ן  והגמלאים  הקבע  אנשי  ממשכורות 

שקלים ישנים כ"תרומת לבנה לאתר".  
ויוסף  ברוך  ברוך  האדריכלים  של  התכנית   -  1982 אפריל 
הצעות   47 מבין  האתר  לעיצוב  בתחרות  זכתה  סלומון 

שהוגשו. המבוך שבאתר עוצב כדימוי של המוח האנושי.
בכיר  בתפקיד  בשירות  עדיין  בהיותו  שייקה דליות,   -  1983
במוסד, נבחר על ידי הוועד הפועל למנכ"ל העמותה )מתנדב 
במשך 22 שנים(. משרד העמותה פעל במשרד שהוקצה על 

ידי השב"כ.
הנושאים במוקד העשייה באותה העת היו: א. בחירת קבלן 
ואיוש  הקמת  ד.  נהלים.  גיבוש  ג.  הבנייה.  קידום  ב.  מבצע. 
ועדות. ה. גיוס משאבים והקמת חוג ידידים - תומכים בחו"ל.

1984 - החלו עבודות הבנייה שנמשכו שישה עשר חודשים 
בלבד. 

לקראת גמר הבנייה התמנה יהודה פרידמן למנהל האתר.
מיוחדים  ללימודים  ל"המרכז  העמותה  שם  שונה   -  1985
גיוס  להקל  כדי  בעיקר  המודיעין",  קהילת  חללי  והנצחת 

התרומות.
עבודות ההקמה נמשכו גם בשעות הלילה לאור זרקורים כדי 

לעמוד בלוח הזמנים. 
6 ביוני 1985 )יום חמ"ן( - נחנך אתר ההנצחה במעמד נציגי 
הממשלה, ראשי קהילת המודיעין, משפחות שכולות, ידידי 
המימון,  בעיקר  שנשאו  הצדיקים(,  )ל"ו  מחו"ל  העמותה 
השאיפה  את  בנאומו  הדגיש  עמית  מאיר  אחרים.  ורבים 
הדורות  לחינוך  ממשית  תרומה  שיהווה  ופעיל,  חי  ל"מקום 

הבאים על ערכי מורשת המודיעין...".
נובמבר 1985 - כל מוסדות האתר החלו לפעול ועד סוף שנה 

זו התקיימו בו 162 פעילויות. 
1987 - הוקמו 3 קרנות ההנצחה הראשונות והחל תכנון ימי 

עיון לתלמידי תיכון.
1988 - ספריית אמ"ן הועתקה לאתר ההנצחה.

המשפחות  מבני  מידע  איסוף  והחל  שם"  "אוהל  הוקם 
השכולות.

ומוסד)ע"ב  שב"כ  חמ"ן,  בשיתוף  זמנית  תערוכה  הוקמה 
תערוכת רמ"ח תוה"ד, רון כתרי ב-1987 בפו"ם(.

הוחלט על הוצאה לאור של ביטאון העמותה.
אפריל 1988 - התקיים "כנס חיל המודיעין לדורותיו" בהיכל 
ורבים  הממשלה  ראש  המדינה,  נשיא  במעמד  התרבות 

אחרים, לקהל הגמלאים, הוותיקים והסדירים.
נבחר סמל המל"ם )הסמל שקיים עד היום( בתחרות אליה 
הוגשו 100 הצעות. ההצעה שנבחרה הייתה של נערה בת 16 

מבית הספר ויצו בחיפה.
אלוף  בראשות  בישראל  הנצחה  לאתרי  הוועדה   -  1989

 1981
אלוף מאיר עמית, 
ר' אמ"ן ור' המוסד 

לשעבר, נבחר כיו"ר 
העמותה

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין
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)אחד  ממלכתי  כאתר  האתר  הכרזת  על  המליצה  מט  דני 
מחמישה בכל הארץ(.

היקף האירועים והפעילויות באתר עמד על 624.
צוות הקמת מוזיאון הקבע סיים לגבש המלצותיו.

1990 - הונחה אבן הפינה  להקמת המיצג האורקולי והושלם 
המחשוב ב"אוהל שם". 

"נתיב" שולב כגוף הרביעי במל"ם.
העמותה,  של  הראשון  החברים  כנס  התקיים   -  1991 
בול  השקת  טקס  נערך  המל"ם,  היכל  בבניית  הוחל 

ומעטפת היום הראשון של המל"ם.
"מבצע  נידוני  להנצחת  לפעול  החלה  קהיר"  קדושי  "קרן 

סוזנה" )"עסק הביש"(.
קהילת  על  המדינה"  של  "העיניים  המיצג  נחנך   -  1992

המודיעין הישראלית.
אלבום המל"ם הושק בטקס לראשי הקהילה לדורותיהם.

החלה הפקת סרטי מורשת שמיועדים לציבור הרחב.
 הוחל בהענקת "אות יקיר הסתר". הזוכה הראשונה הייתה 

שולה כהן קישיק, שפעלה בלבנון בשנות ה-50 וה-60.
ידיעון המל"ם יצא לראשונה בצבע. 

הוכנה טיוטת חזון לעתיד של המל"ם. על ידי מאיר עמית, 
שלמה גזית  ושייקה דליות.

יוני 1992 - שונה שם המל"ם ל-"המרכז למורשת המודיעין 
)מל"ם( – אתר הנצחה לחללי "הקהילה".

1993 - אלוף שלמה גזית נבחר כסגן ומ"מ יו"ר המל"ם.
1994 - התקיימה תערוכת עשור למל"ם.

ותיקים,  עם  ראיונות  והקלטת  תיעוד  פרויקט  על  הוחלט 
אמנון  בהובלת  ב-1997  החל  והמימוש  קריטריונים  נקבעו 

בירן וז'מקה גנדלר.
1995 - נחנכה השדרה על שם אהרון יריב. יצא לאור אלבום 

"מכחול וסתר". 
למודיעין  ל"מרכז  הספרייה  הפיכת  תהליך  החל   -  1996

ולטרור".
הופעלה העמדה הראשונה של משחקים אינטראקטיביים.

הוקם חוג ידידים וחברי המל"ם - חיד"ה.
נחנך מועדון "החבצלת".

למעלה מאלף אירועים ופעילויות נערכו במל"ם.
1997 - אתר ההנצחה קיבל את אות "מגשים ישראל היפה".

החלה פעילות להקמת אתר אינטרנט.
1998 - תערוכת בולים בנושאי מודיעין וריגול.

יצא לאור ספר ראשון בסדרת ראובן שילוח למודיעין וביטחון.
עצרת לציון 50 שנים למדינה בהשתתפות משלחת תורמים 

מחו"ל.
כנס חברי ה-ש"י.

סיכת המל"ם המוזהבת הוענקה לחברי העמותה.

על  הכריז  ארנס,  משה  מר  הביטחון  שר   -  1993 במאי   3
ושם  ההכרה(  לאחר  שנים   9( לאומי  הנצחה  כאתר  האתר 
האתר שונה שוב ל"המרכז למורשת המודיעין - אתר הנצחה 

ממלכתי לחללי הקהילה".
נערכה תחרות לכתיבה יוצרת מקהילת יוצאי האתיופית.

הקרנת בכורה של הסרט "הבריחה".
2000 - תחילת מפעל "היסטוריה ממוחשבת 

בתמונות".
של  האינטרנט  אתר  הושק 

המל"ם.
בראש  עמד  גזית  שלמה 

ומקצועי  ציבורי  צוות 
לתכנון מוזיאון עתידי. 

ח"י  כנס  נערך   -  2001
הפועל  ובוועד  למל"ם 
ועתיד  החזון  נדונו 

המל"ם.
המידע  מרכז  הוקם 

למודיעין ולטרור בראשות 
ראובן   ד"ר  במיל'  אל"ם 

מקיים  ארליך.  )רובק'ה( 
וההסתה,  הטרור  בנושאי  מעקב 

ומוציא  חוקר  אינטרנט,  אתר  מפעיל 
וכן מקיים תצוגה על  לאור פרסומים עיתיים בשבע שפות 

ההתמודדות עם טרור.
גם  וכך  המניין  מן  כחברים  צורפו  השכולות  המשפחות  בני 

אנשי מודיעין מ"ההגנה", האצ"ל והלח"י.
צוות בראשות תא"ל מיל' חיים יעבץ גיבש תכנית   -  2002

פיתוח עתידית למל"ם.
מבוך המל"ם הורחב. נוספה לו חצר נוספת ושודרגו מערכות 

ההנצחה הממוחשבות.
"מבט מל"ם, בעריכת אבי יערי שינה כיוון והרחיב הפרסומים 

בו גם לנושאים שמעבר למתרחש באתר.
ונבחר  העמותה  יו"ר  מתפקידו  פרש  עמית  מאיר    -  2004 

לנשיא המל"ם.
אפרים הלוי נבחר לשמש יו"ר העמותה.

הפעילויות לנוער הוכתרו בשם "ימי חוויה מודיעינית לנוער" 
והורחבו הנושאים והיקף הפעילויות.

חד  גידול  וחל  למידע"  "המרכז  של  החדש  המבנה  נחנך 
אלף   25( המרכז  של  האינטרנט  לאתר  הכניסה  בהיקף 

גולשים בחודש(.
חיים בן עמי מונה לעורך "מבט מל"ם".

יציאת  "הגדת  המל"ם:  מטעם  הראשון  הספר  לאור  יצא 
נכללו  בספר  ארנון-אוחנה.  יובל  ד"ר  בעריכת  אתיופיה", 

2004
אפרים הלוי 
נבחר לשמש 
יו"ר העמותה
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היוצרת  הכתיבה  בתחרות  שהשתתפו  התלמידים  יצירות 
ב-1993.

2005 -  תא"ל )מיל'( דוד צור מונה לשמש מנכ"ל העמותה 
לאחר פרישת שייקה דליות שסיים תפקידו לאחר 22 שנות 

התנדבות.
תחת  אוחדו  החברים  פעילות  ומועדון  "חבצלת"   מועדון 

השם "מועדון החבצלת".
תא"ל )מיל'( אפרים לפיד מונה לעורך "מבט מל"מ".

היקף הגלישה לאתר המרכז למידע עלה ל-90 אלף 
גולשים בחודש.

תא"ל  בראשות  המל"ם  מוזיאון  להקמת  פעילות  החלה 
)מיל'( גדי זוהר. 

אסטרטגית  חשיבה  צוות  הוקם   -  2006
ותכני  יעדי  את  מחדש  שהגדיר 
הפעילות של המל"ם. הצוות  הציע 
ידע  מוקד  גם  יהווה  שהמל"ם 
אזרחי לדיסציפלינות המודיעין 
הביטחון  בקידום  ולסיוע 

הלאומי.
ה-2  לבנון  מלחמת  לאחר 
למידע  המרכז  הוציא 
שבמל"ם מסמך עב כרס על 
חזבאללה  שעשה  השימוש 
באזרחים. המסמך זכה להדים 

בינ"ל.
 2007 - המל"ם קיים אירוע לציון 

40 שנה למלחמת ששת הימים.
הופקו שני סרטי מורשת: "האיש שלא 

פחד מהשלום" ו"הציפור הכחולה".
יקיר  "אות  היוצא, שייקה דליות,  הוענק  המל"ם  למנכ"ל 

רמת השרון" על פעילותו במל"ם.
שנה   60 תערוכת  בהפקת  שותף  היה  המל"ם   -  2008

לחמ"ן בבה"ד 15.
לרגל מלאת 60 שנים למדינה הוציא המל"ם לאור את הספר 
ערכו  הספר  את  מודיעין.  שנות  על 60  מחשבת"  "מלאכת 

תא”ל )מיל’( עמוס גלבוע ותא”ל )מיל’( אפרים לפיד.
המידע  מרכז  השתלב  יצוקה"  "עופרת  מבצע  במהלך 
משמעותי.  באופן  גדל  פרסומיו  היקף  ההסברה.  במאמץ 
ל-355,000  הלחימה  במהלך  עלה  באתר  הגלישה  היקף 

צפיות בחודש!!!
השדה  מודיעין  תולדות  לכתיבת  מוד"ש  פורום  לדרך  יצא 

בהובלת תא"ל מיל' דני אשר.
והייתה  לנוער  מודיעינית  חוויה  ימי  תכנית  חודשה   -  2009

לפעילות מרכזית של המל"ם להנחלת המורשת לנוער.
הוקמה ועדת מורשת לבניית תכנית מורשת כוללת.

הוותיקים  ראיונות  קלטות  והעברת  מיפוי  פרויקט  התבצע 
למדיה דיגיטלית.

ההיסטוריונים  ארגון  של  בינ"ל  לכנס  שותף  היה  המל"ם 
הבינ"ל של המודיעין, יחד עם אוניברסיטת בר אילן.

יולי 2009 - אלוף מאיר עמית נפטר. הלווייתו יצאה מהמרכז 
למורשת המודיעין, שם הוצב ארונו קודם לכן.

רון כתרי מונה לעורך מבט מל"מ.
גולדסטון.  לדוח  במענה  מחקר  עבודת  הכין  המידע  מרכז 

העבודה זכתה לפרסום רב ולהדים בינלאומיים.
 2010 - הופק המיצג האורקולי החדש "כוח הידע" בהובלת 

צוות בראשותה של יוכי וינטרויב ובשיתוף גופי הקהילה.
הוקמה ועדת היגוי "מל"ם 2020" בראשות גדי זוהר לבחינת 

עתיד המל"ם.
החל תכנון מוזיאון המודיעין לטרור )הוקפא ב-2012(.

 סא"ל במיל' יהודה פרידמן פרש לגמלאות והחליפו סא"ל 
במיל' חנן מזור.

 2011 - בראשית שנה זו החל לצאת לאור המידעון )ניוזלטר( 
"רואים מל"ם", של המרכז למורשת המודיעין בעריכת יוכי 

ארליך.
 נחנך האמפי החדש והמורחב בעצרת 25 שנה למל"ם.

2012 - תא"ל )מיל'( ד"ר צביקה שטאובר נבחר ליו"ר המל"ם. 
נחנכה חורשה לזכר חללי קהילת המודיעין בשרון.

"מלאכת  הספר  של  האנגלית  המהדורה  לאור  יצאה 
מחשבת".

2013 - החל לפעול "המכון לחקר מודיעין ומדיניות" בראשות 
תא"ל )מיל'( רוני כתרי.

נחנך מיצג לזכרו של מאיר עמית במשטרת נהלל.
 המל"ם בשיתוף עם "צוות", אמ"ן והמוסד קיים כמה אירועים 

לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים.
ועדת המורשת חידשה פעילותה בראשות אמנון סופרין. 

הספר "מר מודיעין" שכתב תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע יצא 
לאור על ידי הקרן להנצחת אהרון יריב.

2014 - החל מפעל “בימת מודיעין” בשיתוף ישראל דיפנס, 
בהובלת תא”ל )מיל’( אמנון סופרין ועמיר רפפורט.

- נערך אירוע לציון 60 שנה ל"מבצע סוזנה" )"עסק   2015
הביש"( בשיתוף עם אוניברסיטת בר אילן.

מיוחדות  ויחידות  למודיעין  הבינ"ל  הראשון  השנתי  הכנס 
נערך ביוזמת המל"ם ובשיתוף פעולה עם "ישראל דיפנס" 

והמשרד למודיעין.
שהפיק  ממלכתי"  כמוסד  "המודיעין  הספר  לאור  יצא 
ידי  ונערך על  יהושפט הרכבי  ידי  נכתב על  המל"ם. הספר 

דודו סימנטוב.
ספטמבר 2015 - התקיים אירוע 30 שנה למל"ם.

מבט מל"ם מציין את סיכום אירועי 30 שנים להקמת המל"ם 
בגיליון מיוחד שמספרו 73.

2012
תא"ל )מיל'( ד"ר 
צביקה שטאובר 
נבחר ליו"ר המל"ם

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין
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הנחת אבן הפינה להרחבת האמפיתיאטרון הפתוח על ידי התורם הארי טריגובוף מאוסטרליה, באמצעות הקרן הקיימת לישראל. בתמונה מימין: המנכ"ל דודו צור, 
נציגת המשפחות השכולות סטלה שדות, מנהל אתר ההנצחה יהודה פרידמן, יו"ר קק"ל אפי שטנצלר וסמנכ"ל אתר ההנצחה לשעבר גיל חלץ
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ותיקים משתפים: ראשית הדרך

"אני מסתובב בכל הארץ, רואה אנדרטאות 
אין  המודיעין  ולחיל  הצבא,  חילות  כל  של 

אנדרטה לזכר הנופלים שלו?"

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

מאוד  גבוה  תפקיד.  בו  שיחקו  רבות  ודמויות  ומורכב  ממושך  היה  המל"ם  הקמת  תהליך 
ויהודה פרידמן, ששוחחו  יוסף מרזוק, שייקה דליות  ברשימת העוסקים במלאכה נמצאים 
הלקח החשוב שלימד  ועל  תורמים מפתיעים  על  מימון,  בצל קשיי  תכניות  גיבוש  על  עמנו 

אותם עיתונאי מה"ניו יורק טיימס"

ראיינו: רון כתרי ואפי מלצר

התחלתו של המרכז למורשת המודיעין, כמו כל פרויקט גדול ורב-זרועות, לא הייתה פשוטה ונטולת מהמורות. יוסף מרזוק 
 .15 בבה"ד  לטקס  הוזמנו  לי,  נדמה   1979 בשנת  המודיעין,  חיל  של  החיל  "ביום  מבטו.  מנקודת  התחיל  הכול  איך  מספר 
בסוף הטקס צביקה שילר, שהיה קמנ"ר, אמר למשפחות השכולות ולנו את המילים האלה: 'אני מסתובב בכל הארץ, רואה 
אנדרטאות של כל חילות הצבא, ולחיל המודיעין אין אנדרטה לזכר הנופלים שלו. אתן, המשפחות, יכולות ליזום את זה. חיל 
המודיעין לא יכול. מי מוכן להתנדב?  12 איש התנדבו, בהם משה סופר ואני, והתחלנו לשבת. ברוב המקרים ישבנו בלשכתו 

של צביקה שילר בקריה". 
כדי לפצוח בביצוע המשימה נדרשו משאבים מסוגים שונים, וראשית כול – מימון. "אחרי שעשינו את מיטב מאמצינו באיסוף 
כספים לטובת ההקמה, הגענו רק כדי עשירית הסכום שהיה דרוש לתקציב", נזכר מרזוק. "אמרו לנו 'מה אתם מקשקשים? 
תפנו לראשי השירותים, הם בראש המשק, הם יפתרו לכם את הבעיה'. התחלקנו לזוגות, וכל זוג פנה לאחד מראשי השירותים".
יהודה פרידמן מוסיף: "כשהגיעו למאיר עמית הוא אמר: 'אני 
מוכן לקבל את זה על עצמי בתנאי שאני אהיה המנהל. אני 
אאסוף את כולם ואז נקבל החלטה יחד על הקמת אתר של 

כל השירותים'". 
מרזוק: "משה סופר, שישב לידי, אמר לי 'תשמע, אנחנו לא 
הצלחנו לעשות כלום, ניתן לו את זה ונקבל את ההנהגה שלו'.
של  היה  "הרעיון  אחרת:  קצת  זה  את  זוכר  דליות  שייקה 
שלמה גזית, גם מאיר עמית אישר זאת וגם גזית עצמו, שהוא 
אדם נטול אגו. עמית החל כבר אז לעסוק בנושא החלל ובזמן 
שהותו בחו"ל התכנסו בין היתר חיים )ויויאן( הרצוג, אהרל'ה 
יריב ויהושע שגיא, והם החליטו לבחור בו ליושב ראש, שלא 
אותי  בוחרים  אומרת?  זאת  'מה  התרעם:  מאיר  בנוכחותו. 
כשאני לא נוכח?', אז הרצוג אמר לו, וכאן גם אני נכנסתי לתמונה, 'אני אעזור'. מיד הרצוג הביא שני תורמים, כי כבר אז דיברנו 

על ארגון קבוצה, שאחר כך דאגתי ששמה יהיה 'ל"ו צדיקים'. קיבלנו על המקום 100 אלף דולר משניהם".

"הרצוג אמר: כנשיא לא אוכל להתערב"
דליות נזכר באנקדוטה אחרת הקשורה לנשיא לשעבר ולמל"ם: "כשהוא קיבל את הנשיאות, הוא לקח אותי לאשתו ואמר 
לה 'כשתצטרך משהו אני, כנשיא, לא אוכל להתערב ולא ליצור אפליה בין גוף אחד לאחר'. אבל כתוצאה מפתיחת הדלת הזו, 
באמצעות אשתו, אורה, הצלחנו לארח קבוצות ידידים בבית הנשיא. אורה הייתה ידידה גדולה של המל"ם. בהמשך החזרנו לה 
מנה אחת אפיים, כשהתחלנו לארגן ערבים לזכרו של ויויאן. יותר מזה: ויויאן כתב ספר על עצמו ועל אירועים בחייו ולא גמר 
את הפרק האחרון. השותף הקרוב שלו, לא ַלֶסֶפר, אבל לרעות ולקשרים – היה שלמה גזית. ואז באה אורה והבן, תת-אלוף 

"כשרצו להניח את אבן הפינה נודע, כנראה לשלמה גזית, 
משאית  לקבל  אפשר  ומשם  ברעננה  אבות  בית  שבונים 
מזיכרונו.  פרטים  פרידמן  דולה  בהשאלה",  דיקטים  עם 
"כשביקשו לקבוע היכן ייחרתו שמות החללים, העמידו את 
גבוה,  שהיה  הארכיטקט,  ואת  נמוך,  שהיה  יריב,  אהרל'ה 
הגובה  את  מצאו  אותי,  העמידו  אז  טוב'.  לא  'זה  ופסקו: 

האידאלי וזהו הגובה המדויק של השמות"
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מייק, והציעו לו 'אולי תסיים את הכתיבה?' אבל רצו שיסיים את הכתיבה ולא יחתום בשם שלמה גזית, אלא כאילו שהרצוג 
סיים את הספר - וכך היה".

פרידמן מתייחס לתפר שעליו הילך המל"ם בתחילת דרכו, בין גוף חילי לגוף קהילתי. "הייתי סגן אלוף צעיר ושירתי בענף 
פרט כשהתחיל להתארגן אתר ההנצחה. הישיבות נערכו בחדר הדיונים הקטן של המטכ"ל, עם גזית ויהושע שגיא. בשלב הזה 
המיקוד היה חילי, לא קהילתי. אהרל'ה יריב היה דומיננטי וגם מרזוק ומשה סופר מצד המשפחות השכולות. לאט לאט זה 

התקדם", הוא מספר. 
"ביום שישי אחד, כשכבר השתחררתי, אמר לי מאיר עמית, 
'שמעתי שאתה משתחרר'. אמרתי 'נכון, מספיק, 33 שנים'. 
מאיר הציג לי רשימת של אנשים שרוצים להיות מנהלי אתר 
ההנצחה שעוד לא קיים - הרבה מאוד שמות מהמוסד, מחיל 
המודיעין. הוא קרע את הרשימה ואמר: 'אם תגיד לי כן, אתה 
תהיה מנהל אתר ההנצחה. תודיע לי ביום ראשון'. כמובן שזה 
היה תפור עליי מבחינת האופי והשבתי בחיוב. אני לא זוכר 
כמה זמן עבר, אבל שייקה דליות, שהתנדב להקמה, לא רצה 
מתאים  משרד  ומצא  המודיעין,  חיל  של  נרצע  עבד  להיות 

יותר לאיש מוסד.
גזית,  לשלמה  כנראה  נודע,  הפינה  אבן  את  להניח  "כשרצו 
שבונים בית אבות ברעננה ומשם אפשר לקבל משאית עם 

דיקטים בהשאלה", דולה פרידמן פרטים מזיכרונו. "כשביקשו לקבוע היכן ייחרתו שמות החללים, העמידו את אהרל'ה יריב, 
שהיה נמוך, ואת הארכיטקט, שהיה גבוה, ופסקו: 'זה לא טוב'. אז העמידו אותי, מצאו את הגובה האידאלי וזהו הגובה המדויק 

של השמות".

אפי מלצר: דליות, מתי הצטרפת למפעל?
דליות: "ניהלתי אז מבצע חשאי על פני הגלובוס כולו, אבל התמקדתי בעיקר בדרום אמריקה. מאיר עמית קרא לי ותהה 
על שאמרתי שאני פורש. עניתי שאני יוצא לגמלאות בגלל צירוף נסיבות מסוים, שאני רוצה להתקדם עם המבצע עד לשלב 
שהוא יגרום לי לאיזה סיפוק – ואז אצא לגמלאות. ונסעתי לדרום אמריקה. אמרתי למאיר, שהציע לי להיות מנהל כללי של 
הגוף שנקרא 'מפעל ההנצחה': 'כשאחזור מחו"ל'. זה התחיל בתור אתר הנצחה של חללי קהילת המודיעין. חשבתי שאני נוסע 
לשבועיים ונשארתי תקוע חודשיים. אחרי שנעדרתי חודשיים, דיברתי אתו ואמרתי 'לגבי מה שאמרתי שאני מוכן לעשות - 

כשאסיים אני מוכן להתייצב אצלך'. זה לקח שלושה-ארבעה חודשים, ואז התייצבתי.

"נפגשתי עם ראש השב"כ יוסף הרמלין. אמרתי לו 'שמע, 
אני יודע שאתה נגד הקמת אתר, אבל אני לא יכול לעבוד 
בצורה כזאת'. הוא לקח את הסגן שלו ואת קצין האג"ם, 
'נפנה דירת מבצעים. תעבוד  הם הסתודדו לרגע ואמרו: 
שום  בלי  שלטים,  בלי  ריקה,  דירה  לי  נתן  הרמלין  שם'. 
דבר". אהוד ברק, שהיה ראש אמ"ן, עזר לי וכתב שהוא 

'מאשר תקן של שתי בחורות'
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דירת מבצעים
"תקופת התפר בין אתר קהילתי לאתר של חיל נמשכה, אי-אפשר היה לפעול בחיפזון בגלל בעיות מקרקעין. הקרקעות של חיל 
המודיעין שייכות למשרד הביטחון, אבל גם הוא לא בעל הבית. אז נפגשתי עם ראש השב"כ יוסף הרמלין. אמרתי לו 'שמע, אני 
יודע שאתה נגד הקמת אתר, אבל אני לא יכול לעבוד בצורה כזאת'. הוא לקח את הסגן שלו, את קצין האג"ם, הם הסתודדו 
לרגע ואמרו: 'נפנה דירת מבצעים. תעבוד שם'. הרמלין נתן לי דירה ריקה, בלי שלטים, בלי שום דבר. אהוד ברק, שהיה ראש 
אמ"ן, עזר לי וכתב שהוא 'מאשר תקן של שתי בחורות'. הקמנו משרד למופת, קיימנו שם פגישות, מכרזים, ועדות... כשבאנו 
והחלטנו להקים עמותה מסודרת, לא ידענו אפילו מה תפקידו של כל אדם, היו לנו רק ועדת כספים, ועדת תוכן )תכנים( 
והוועד הפועל. תוך כדי דיונים פיתחנו את ועדת התכנים לוועדת פרויקטים. הרי רצינו להעביר את המורשת לבני הדור הצעיר.

"כשדיברנו על חינוך ומורשת, אמר לי אהרל'ה 'תשמע, אני לא יכול להקדיש יותר מכך וכך זמן'. אתה מריץ אותי כל הזמן, 
הבה נקים ועדות משנה'. אני הצעתי, שנכיר לדור העתידי את המל"ם ואת אתר ההנצחה ונספר להם מהי בכלל הקהילה. היינו 
הולכים לבתי ספר תיכוניים בערבים, מרצים, מציגים את קהילת המודיעין ואת אתר ההנצחה. אחרי זה היו משחזרים להם 
מבצע או שניים, ואישיות מודיעינית סיפרה להם סיפור ממקור ראשון. החבר'ה התפעמו, זאת פעם ראשונה שמישהו פתח להם 

צוהר כדי שיראו מה קורה כאן. אז אמרנו לעצמנו 'אנחנו בכיוון הנכון'. 
"אני קצת קופץ, אבל אז הייתי מעוניין שראשי ועדות יהיו 
ראשי שירותים. מאיר התפלא ואמרתי לו, 'תן לזה חשיבות, 
שירותים  ראשי  ושגם  רציני  שזה  יראו  שאנשים  סטטוס, 
רוצים את העסק הזה". במסיבת יום העצמאות אצל עמית, 
הוא  מבוסטון.  סמורטר  מיסטר  אחד,  בפניי  הציג  הרמלין 
סיפר לי על איזה יהודי, תורם, ומאחורי גבו עמדה אשתו  של 
לו,  אמרתי  הבנתי.  אז  סימנים.  לי  ועשתה  שריק'ה  הרמלין 

'אולי תביא אותו לביקור באתר ההנצחה'.
כל  נגד  הייתי  הרי  תורם?  אביא  אני  'איך  לי  אמר  הרמלין 
העסק הזה'. עניתי לו: 'תישאר בדעתך, אבל תביא את האורח מבוסטון מחר'. הוא הביא אותו. נהגתי תמיד תוך כדי אירוח 
לספר אנקדוטה על מי שנתפס ועד היום לא הובא לקבר בישראל. היה סיפור אחד שסיפרתי, ואשתו של התורם התחילה 

לבכות..."
מרזוק: "אתה מדבר על יעקב בוקעי?"

דליות: כן, אבל יש עוד כמה. אחרי שעה וחצי נתתי להם לשתות מים, והרמלין, עם עיניים לחות, אמר 'שייקה, שיניתי את 
דעתי'. הוא התנגד בגלל החינוך של שמירת סוד ושל מידור, אבל הכריז, 'אני חוזר בי, זה מפעל יוצא מגדר הרגיל'. התורם 

"הרמלין, עם עיניים לחות, אמר 'שייקה, שיניתי את דעתי'. 
הוא התנגד בגלל החינוך של שמירת סוד ושל מידור, אבל 
יוצא מגדר הרגיל'. התורם  זה מפעל  בי,  חוזר  'אני  הכריז, 
שאל מה עושים כדי להיכנס לזה. אמרתי, 'לכניסה זה 50 

אלף דולר'. הוא הוציא צ'ק"
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שאל מה עושים כדי להיכנס לזה. 
אמרתי, 'לכניסה זה 50 אלף דולר'. 
ליוסף  אמרתי  צ'ק.  הוציא  הוא 
ועדת  ראש  יושב  לנו  אין  'תראה, 
הראוי  שמן  חושב  אני  ביקורת, 
שתיתן לנו את הכבוד ותעשה את 

זה' - והוא הסכים".
כוונות  רצופה  האושר  אל  הדרך 
טובות, ובניסיון לקדם את המל"ם 
לעשות,  מה  קרו,  ההנצחה  ואת 
"יום  נזכר:  דליות  טעויות.  גם 
טלפון  קיבל  מאיר  אחד  בהיר 
מתום פרידמן, עיתונאי ה'ניו יורק 
ישראל.  נגד  אז  שהיה  טיימס' 
לידי,  תהיה  'בוא,  לי,  אמר  מאיר 
כתבה'.  עלינו  שיעשה  רוצה  אני 
ואני  מספר  מאיר  סיור,  לו  עשינו 
מספר, וזה אח של יוני נתניהו והנה 
השמות החרוטים. ופתאום ראיתי 
בר-סימנטוב  יעקב  של  השם  את 

ורציתי להסתלק הצדה, כי המוסד טעה כשנתן לנו אישור לחרוט את השם, מסיבות ביטחוניות אסור היה לאשר שהוא עובד 
מוסד. הוא היה כביכול איש משרד החוץ. והכתב, שידע ערבית ועברית, התמהמה שתיים-שלוש דקות ואמר: 'רגע רגע... יעקב 
בר-סימנטוב , אני מכיר את האיש הזה, הוא נהרג בפריז". למחרת הסיפור הופיע ב'ניו יורק טיימס'. זה לא אסון, אבל זה לימד 

אותנו לקח".

"חלמנו על מקום חי ותוסס"
לאחר שהמרכז התחיל לקרום עור וגידים, עמלו המעורבים על הרחבת השירותים שהוא מציע ושלחו עוד ועוד זרועות בתחום 
ההנצחה והמורשת. "המטרות שעמדו לנגד עינינו כל הזמן הן פיתוח המרכז והפיכתו למקום חי ותוסס, שבו יוכלו בני הנוער 

בעיות מידור הערימו קשיים בתחילת הדרך 
שייקה דליות-בלומברג

20 חברים  זכורות לי היטב פגישות הוועד הפועל )אז נקראנו "מפעל ההנצחה"(, שמנה אז 
חדורי רוח של ראשוניות, חלוצים של תחילת הדרך שלא אפשרו לאף גורם בירוקרטי לעמוד 
לעתים  חלוקים  היינו  אם  גם  הנדרש.  הרישוי  בידינו  אין  בעוד  בבנייה  כך התחלנו  בדרכם. 
בדעותינו, צפינו כמה נושאים המחייבים טיפול מרוכז כדי להגיע לסיום הפרויקט ולתחזקו. 
בשפת המעשה זה אומר הקמת קרן שתאפשר סיום בניית האתר, ופירותיה יאפשרו פעילות 

ייעודית ואחזקת המתקן.
ההנחיה הכללית הביאה לכמה החלטות ממוקדות, בהן הקמת קבוצת "ל"ו הצדיקים" - ידידים 
מחו"ל  שנשאו בעיקר העול הפיננסי לבנייה והקמת הקרן הצמיתה. במקביל בנינו את חוג 
ידידי המל"ם, שהכיל אנשי עסקים מישראל שתרמו גם הם כיכולתם. אנו  חיד"ה, הוא חוג 
מצדנו שילבנו בין הקבוצות במפגשים התקופתיים בארץ. בסוף "התורנות" שלנו עמד מאזן 

המל"ם על סך 20 מיליון שקל בזכות.
החלטה נוספת התגבשה עוד בטרם הסתיימה הבנייה. בלבה עמדה הבנת מידת החיוניות של 
הקצאת קרקע לפיתוח בעתיד, תוך הבאה בחשבון שהמחנות יועתקו בשלב כלשהו לדרום. 

ואכן, הצלחנו לקבל דונם אחד בפועל ועוד שניים בהתחייבות לעתיד מחמ"ן.
בשלבי גמר הבנייה ריכזתי טיפול במכלול של תובנות הקשורות בליבת המחויבות של הוועד 
ההיקפים  ומורשת.  חינוך  הנצחה,  בנושאי  ביניהן  האחריות  ותיאום  ועדות  הקמת   - המנהל 
שהסתמנו כבר אז חייבו להכפיף לוועדת התוכן את ועדת משנה להפקת סרטי מורשת, "קרנות 

לזכר", "ידיעון מל"ם" )היום "מבט מל"מ"(, ימי חוויה לתלמידי תיכון, ועוד.
לפיתוח הפעילות במל"ם סייעו לא אחת ובנפש חפצה ראשי הקהילה. ראשי השב"כ ואמ"ן 
האגפים  לראשי  המתאימה  ברוח  ירדו  וההנחיות  עמם,  שקיימתי  אישיות  בפגישות  עודכנו 
שדה  לביטחון  הרגישות  אך  מנהלית  לתמוך  נטו  במוסד  בכירים  גם  לסייע.  נכונות  שהראו 

ובעיות מידור הערימו קשיים בתחילת הדרך.
אעדיף להפסיק כאן בעודי רוצה להמשיך.

של  היובל  חגיגות  למתאם  מסר  ויעביר  המועד  בהגיע  יוזמה  ייקח  שמישהו  צנועה:  ובקשה 
ויברך את החוגגים מטעם דור שנעלם, שבו היינו השליחים   -  ?2035 המל"ם - אולי בשנת 

הראשונים, ובהתנדבות. 
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וגם של אלה שעדיין אתנו", מסביר דליות. "לקראת סיום הקמת  בארץ ומחוץ לארץ לספוג את רוח העשייה של הנופלים 
המבנה כאן, הלכתי לראות לראשונה את הספרייה בקריה. ניהלה את הספרייה שמחה, בחורה חמודה לאללה, והלכתי לשם 
ואמרתי 'יש לי רעיון - להעביר את הספרייה לאתר ההנצחה". היא קפצה על הרעיון. שאלתי אותה לתומי 'כמה אנשים מבקרים 
אותך ביום?' ענתה: 'בערך אחד בחודש'. חזרתי, הרמתי טלפון למאיר עמית ואמרתי: 'אני מבקש שתבואו אתי לספרייה של 
אמ"ן, אני רוצה להקים אותה באתר ההנצחה'. הלכתי לקצין מודיעין ראשי ולאלי זיו, שאמר 'תשמע, זה רעיון טוב מאוד, אבל 
אני עוזב ובא נועם שפירא'. ושפירא, בתור חדש, רצה להראות שהוא בסדר גמור. הבאתי אותו למצב שהוא לא יכול להגיד 
לא. "המל"ם נותן לך את המתקן, ואתם מתחייבים לנהל את הספרייה'. אמרתי, 'הנה, אני כותב סיכום דברים'. תוך חודשיים 

המתקן עמד.
"פעם, ביום חיל המודיעין, רוני כתרי היה מפקד בה"ד 15, חי, תוסס, הוא הכניס אווירה אחרת לגמרי והוא יזם הקמת כעין 
מוזיאון, תערוכה שעמדה שם. הסתכלתי על המוצגים ואמרתי: 'זה מוצא חן בעיניי, הייתי רוצה שבני הנוער יבקרו כאן'. לקחנו 
ארכיטקט  לקחנו  תחזוקה,  למחסן  מיועד  שהיה  מה  את 
מעצב והוא עשה תצוגה זמנית. לימים ביקשתי מרוני, מפקד 
מוצגים  להיות  שיוכלו  אביזרים  במכולה  שיצבור   ,15 בה"ד 
בעתיד, כמו מכשירי קשר ישנים. כי החלום שלנו היה להקים 

מוזיאון". 
מרזוק: "הסתובבנו בכל הארץ, ביקרנו בכל אתרי ההנצחה, 
הזיכרון,  יום  מלבד  השנה  כל  מוזנחים  שהם  לב  ושמנו 
שלקראתו מנקים קצת. לכן קבענו מה יכלול האתר - שיהיה 
עמית  מאיר  לכן  הזיכרון.  ביום  רק  לא  השנה,  כל  וחי  ירוק 
התעקש על מכרז בין-לאומי. הגיעו 35 הצעות מכל העולם. הדרישה שהאתר יהיה חי ותוסס כל השנה - מיושמת, ואני חושב 

שזו ברכה גדולה".
דליות: "כשהפרויקט נגמר, בא אליי אהרל'ה יריב ואמר לי: 'מה עושים עם זה? בוא נמסור את הטיפול בזה לבה"ד 15'. אמרתי 
15, ותוך פחות משנה זה יהפוך למחנה צבאי עם כל  לו, "קודם כל תעלה את זה בפני מאיר, אחר כך תעלה את זה לבה"ד 
הקשקושים. זה יהיה נורא'. ואז הוא שואל את עמית 'אז נמסור את זה לבה"ד 15?' -  ועמית מתפרץ: 'מה פתאום?! עכשיו, 
כשהכול מוכן, למסור את זה לבה"ד 15?!'. אלוף אחד אמר 'עכשיו, שאחרים יקטפו את הפרחים?' אני הייתי בתול, תמים, 

אמרתי 'רגע אחד, למדתי מושג חדש, שאחרים יקטפו את הפרחים'".

'מה  לי:  ואמר  יריב  אהרל'ה  אליי  בא  נגמר,  "כשהפרויקט 
 .'15 לבה"ד  בזה  הטיפול  את  נמסור  בוא  זה?  עם  עושים 
כך  אחר  מאיר,  בפני  זה  את  תעלה  כל  "קודם  לו,  אמרתי 
תעלה את זה לבה"ד 15, ותוך פחות משנה זה יהפוך למחנה 

צבאי עם כל הקשקושים."
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שכולות משפחות  של  רבות  פניות  הגיעו 
שלמה גזית

זכורה לי יוזמה של יהושע שגיא, יורשי בראשות אמ"ן, שזימן את ראשי אמ"ן שקדמו לו )דומני 
שגם קמ"נרים( כשבפיו הצעה: להקים אנדרטה להנצחת נופלי החיל.

יש  בצה"ל  חיל  לכל  כי  טענו  אשר  שכולות  משפחות  של  רבות  פניות  אליו  הגיעו  לדבריו, 
אנדרטה "פרטית", המאפשרת למשפחות הנופלים להתייחד עם יקיריהן, בנוסף להנצחה בבתי 

העלמין ה"המוניים", המיועדים לכלל ציבור הנופלים.
יהושע נענה לאתגר וביקש )דומני מאנשי קהנ"ר( להציע דגם לאנדרטה. באותה פגישה ביקש 
להתייעץ ולקבל את הסכמת ה"לשעברים". תמכתי ברעיון הקמת האנדרטה, אך היו לי שתי 

הסתייגויות:
ראשית, טענתי שבניגוד לחילות אחרים, אנו משולבים בכל פעילותנו עם המוסד ועם השב"כ. 
אינני רואה אנדרטאות נפרדות לשני שירותים אלה, וממש כשם שיש לנו "קורס בין-שירותי" 
אני מציע להקים אנדרטה "בין-שירותית". אגב, לא הייתי היחיד שהציע זאת באותה פגישה, 

אך אינני זוכר מי היו האחרים שתמכו בכך.
שנית, הסתייגתי מרעיון האנדרטה ה"מתה", "קיר עם שמות". הצעתי להקים מתקן חי, פעיל, 
שישמש את אנשי שלושת השירותים ואת המשפחות השכולות. זאת, כמובן, בנוסף להנצחת 

השמות.
שתי טענות אלה התקבלו והתכנית יצאה לדרך. אהרל'ה יריב נרתם לגיוס המימון ומאיר עמית 

– לתכנון והקמת המל"ם.
כאשר חזרתי מן הדרום, בסוף 1985, עמד המל"ם כמעט על תלו. נרתמתי להפעלה, ובמשך 
תקופה ארוכה עמדתי בראש ועדת ה"תוכן" ושימשתי כסגן היו"ר עמית. בין היתר יזמתי את 

ביקורי התלמידים ל"יום במל"ם".

רון כתרי: את הפרחים או את 
הפירות?

לא  אני  התכוון.  הוא  "לזה  דליות: 
או  אהרל'ה  זה,  את  אמר  מי  זוכר 
מנוטרל,  היה  זעירא  זעירא.  אלי 
לא  אמ"ן,  מרשות  אותו  פיטרו 
והרי  לא.  או  בצדק  אם  משנה 
מחייהם,  תורמים  האלה  האנשים 
מחלבם, מכל מה שיש להם. באתי 
אליו הביתה, לא הכרתי אותו לפני 
מאוד.  יפה  אותי  אירח  הוא  זה, 
ייתכן  לא  'תשמע,  לו  אומר  ואני 
היית  מהמל"ם,  חלק  תהיה  שלא 
ראש אמ"ן'. הוא אמר: 'אבל כידוע 
ניסיתי  מתפקידי'.  פוטרתי  לך 
הוא  אז  אתנו  שמקומו  לו  לומר 
אמר 'אני לא אחזור, אני לא אהיה 
שם' אבל אז הוא שלף צ'ק ונתן לי 

עשרת אלפים דולר. נפעמתי. אמרתי, 'לא באתי בשביל כסף', והוא אמר 'אבל אני יכול להרשות לעצמי, ואני חושב שאתם 
עושים דבר חשוב'"

האתר ביסס אט אט את מעמדו כגוף מהותי בשימור המורשת המודיעינית ובכלל. דליות נזכר בסממן להכרה בהצלחתו: "דני 
מט וועדת אתרי הנצחה ממלכתיים שבראשה עמד החליטו שהמרכז למורשת המודיעין יהיה אחד מחמשת האתרים שזכאים 
להיקרא 'אתר הנצחה ממלכתי'. הוא בא לדווח לי, אמר 'אם לא היה אירוע לא הייתי מדווח לך, אתה יודע מה דעתי עליכם. 
הממשל מחייב אותי לתת תואר 'אתר הנצחה ממלכתי' לפסל לזכר דב ברונר ברמת גן, ואני לא רוצה לערב שמחה בשמחה. 
- אתם קהילה,  הנצחה ממלכתי'  'אתר  לא מקבלים תואר  חילות  חיל, שכן  לא  כללים, אבל מאחר שאתם  החלטנו לקבוע 
החלטנו לתת לכם את הכבוד. יש לנו עוד שניים-שלושה גורמים, כמו אתר התחמושת, שהוא גם של הצנחנים וגם של חטיבת 

ירושלים, שאמרו 'אם אתה לא נותן לנו, לא ניתן לאף אחד'. אז התפטרתי'. 
ההתפטרות שלו גרמה לדחייה של 10 שנים בקבלת אישור של 'אתר הנצחה ממלכתי'. בסוף נתן לנו אותו אוהד גדול שלנו, שר 

הביטחון משה ארנס".
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ראש אמ"ן הרצי הלוי. 
"אני חייב להסתכל על 
התמונה מתוך הצרכים 

של צה"ל"

שלושת
ראשי הקהילה

מתראיינים למערכת

ראש השב"כ יורם 
כהן. "בהיעדר היציבות 
נוצרים אויבים חדשים 

למדינת ישראל"

ראש המוסד
תמיר פרדו.

"ישראל מדינה 
חזקה מאוד"

לרגל 30 שנות 
פעילות המל"ם

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין
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"השנים הקרובות
יסומנו כשנים של
שינוי גדול מאוד
במזרח התיכון"

עמ' 31

"משק כנפי הפרפר 
באזור אחד של העולם, 
עלול להביא לפה מיד 

 את הצונמי -
אין משמעות למרחק"

עמ' 28

“מהלכים להסדרה ושילוב 
בין-ארגוני השתפרו 

בשנים האחרונות והביאו 
לתוצאות בשטח”

עמ' 36
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ישראל  של  הביטחון  תפיסת  התוויית  מאז  מאוד  השתנה  המודיעין  מערכות  של  תפקידן 
בראשית הדרך, וגם האיומים סביב השתנו במידה רבה. ראש המוסד, תמיר פרדו, מכיר בכך 
ומסביר שכדי להתמודד עם האיומים, יש להכיר במאפייניו של הכפר הגלובלי, לדעת לקדם 

מטרות משותפות מול ידידים-אויבים, ולעולם לא להזניח את התמהיל האנושי.
ראיינו: רון כתרי, אפי מלצר ויוכי וינטרוב

כתרי: השנה היא 2015, אתה מסיים תפקידך עוד מעט. מהזווית של ראש ארגון מודיעין, לאן מועדות פניו של 
המזרח התיכון?

"בתקופת הקמת המדינה, התפיסה של דוד בן-גוריון הייתה שמדינת ישראל היא נטע זר במזרח התיכון, שלעולם לא ישלימו 
עם קיומה ושתמיד ירצו להשמיד אותה. הנחה זו הייתה הבסיס לתפיסת הביטחון של ישראל: לדחות את המלחמה הבאה 
כמה שיותר, להעתיק אותה לשטח היריב ולסיים אותה תוך פרק זמן הקצר ביותר האפשרי, על רקע 
תפיסת  גם  האם  לבחון  יש  וכעת  השנים  לאורך  השתנתה  המציאות  משאבים.  מוגבלות 
שלו  הביטחון  ותפיסת  בן-גוריון  נסמך  שעליה  הבסיסית  התזה  תקפה.  הביטחון 

התפרקו כבר בשנת 1979, עם חתימת הסכם השלום עם מצרים ובהמשך עם 
ירדן. נוכחנו לדעת שאפשר לנהל יחסים דיפלומטיים ולחתום על 

מתגבש  במקביל  אך  שסביבנו,  המדינות  עם  שלום  הסכמי 
ועלו  הקרוב  במרחב  מדינתיות  לא  מישויות  איום 

איומים ממעגל שלישי. אנו נדרשים לתפיסת ביטחון 
חדשה.

בכיר  עם  נפגשתי  מוסד  כראש  דרכי  בתחילת 
בחרנו  האם  אותי  ששאל  הערבית,  מהפריפריה 
שלא.  החלטנו  לדעתו  כי  התיכון,  במזרח  לחיות 
'כמה  שאל:  הוא  כך,  חושב  מדוע  אותו  כששאלתי 

מהם  כמה  ערבית?  יודעים  בארץ  שנולדו  יהודים 
להכיר  בכלל  רוצים  כמה  הערבית?  התרבות  את  מכירים 

אותי  להבין  רוצה  אתה  'איך  ואמר:  המשיך  הוא  אותה?'. 
ולא מכיר את השפה שמאות המיליונים  גר במזרח התיכון,  כשאתה 

מסביב מדברים? כמה אנשים אצלכם פתחו את הקוראן? לא כדי להתפלל, אלא 
כדי לנסות ולהבין מה כתוב שם - להבין את התרבות, להבין שלא כולנו אותו הדבר ושיש הבדל 
בין המצרי לבין הירדני, הפלסטיני, הסעודי או הלבנוני. אתם לא מכירים כלום, אתם לא יודעים כלום. קל לכם יותר לעבור 
לחיות בקנדה, שם תרגישו יותר בבית משאתם מרגישים פה מבחינה תרבותית. אז מה לכל הרוחות אתם עושים פה? לא 

בחרתם עדיין להיות חלק מהמזרח התיכון'".
מלצר: אז לאן אנחנו הולכים?

"כמי שגדל בארץ הזאת ויש לו ילדים שגדלו בארץ הזאת ומשרתים את הארץ הזאת ונמצא מעל ארבעים שנה בתוך המערכת, 
האמן לי, אין לי שום כוונה ללכת לקנדה.

המקום הזה משתנה והשאלה האם אנחנו רוצים להיות חלק מהשינוי ולעצב אותו. כולם יודעים שישראל היא מדינה חזקה 
מאוד. זו כבר לא התקופה שבה מדינת ישראל כמדינה צעירה, נאלצה להתמודד עם חשש קיומי.

ריאיון

"משק כנפי הפרפר באזור אחד של העולם, 
 עלול להביא לפה מיד את הצונמי - 

אין משמעות למרחק"

ראש המוסד
תמיר פרדו.

"ישראל מדינה 
חזקה מאוד"

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין
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של  בעולם  היום  חיים  אנחנו 
"friendemy", שבו כל אחד הוא גם 
friend וגם enemy באותו זמן. הרגע 
אחד הוא אויב, וברגע השני הוא ידיד. 
כאן  שפועלים  מהכוחות  אחד  כל  עם 
במזרח התיכון , או בכלל בגלובוס, יש 
יריבות  לצד  משותפים  ויעדים  מטרות 
ותחרות. ארגון כמו המוסד עובד בדרך 
אחד,  וכל  האפור,  באזור  רק  הטבע 

מבחינתו, הוא גם יריב וגם ידיד".

"שלושה שבועות אחרי 
שנכנסתי לתפקיד התהפך 

העולם"
ביסוד  שהזכרת  ברכיבים  כתרי: 

תורת הביטחון של בן-גוריון חסר מושג אחד שקשור להוויה של הארגון הזה, כמו גם לאחריותו - מושג ההתרעה. 
דיברת על הרתעה, דיברת על הכרעה ודיברת על מהירות השגת ההכרעה. את המונח התרעה לא כללת בעניין 

ואני רוצה לגעת בזה, 42 שנים אחרי אוקטובר 1973.
"האתגר הגדול ביותר של כל ראש ארגון הוא לנסות ולהתאים את הארגון למציאות. מציאות זו שונה שוני תהומי מהמציאות 
ששררה כשאני, בחור צעיר בשנת 1971 התגייסתי לצה"ל. ההתמודדות היום עם סוגיית ההתרעה שונה לחלוטין, כי האיומים 

אחרים. חזבאללה זה דבר אחר לגמרי, אירן השתנתה לחלוטין, וגם טורקיה וסעודיה אינן מה שהיו".
מלצר: ובעוד עשור זה שוב יהיה אחר לגמרי?

"שנה לאחר שפרשתי לגמלאות מוניתי לראש המוסד. המקום הראשון שהלכתי אליו לאחר קבלת המינוי היה אגף המודיעין 
של המוסד. ביקשתי ללמוד את תמונת המודיעין הנוכחית ואת עיקר האירועים שקרו בשנה שחלפה. ברמה הבסיסית, תמונת 
המודיעין לא שיקפה שינוי משמעותי ממה שהכרתי בעבר. חלפו רק שלושה שבועות מכניסתי לתפקיד, פרצו אירועי 'האביב 
הערבי', שגרר שינויים תכופים, בקצב שהמערכת לא הייתה מורגלת אליו. אנחנו חיים בכפר גלובלי, באזור זמן אחד. זאת 
אומרת שהמשמעות של מרחק אינה רלוונטית עוד. כך לדוגמה, חלקים גדולים ממה שחווינו במלחמת יום הכיפורים עדיין 
חסויים, אך המלחמות המודרניות מוצאות ביטוי תקשורתי נרחב, באינטרנט, כמעט online. מאז תחילת המאה ה-21 הכול 

שקוף. כולם רואים הכול כל הזמן. אנחנו בעיצומו של תהליך, שמשפיע גם על המערכות המודיעיניות".
וינטרוב: לתקשורת אין את היכולת שאמורה להיות לנו - להגיד שהאירוע עומד להתרחש בכלל. איך אנחנו 

פותרים את סוגיית ההתרעה בעניין הזה?
"גם סוגיית ההתרעה עוברת שינוי. אנו נדרשים לקחת בחשבון השפעת אירועים מרוחקים על אזורנו, אנחנו נמצאים באזור 
זמן אחד ואין משמעות למרחק. 'משק כנפי הפרפר' באזור אחד של העולם עלול להוביל מיד את הצונמי לפה. לא די לשלוט 
בסביבה המיידית שלנו, וצריך להבין שנתקשה לספק התרעה לכל אירוע שיתרחש במרחב, אך עלינו לדעת כאשר הדברים 

מתרחשים בזמן אמת ואני חייב להבין את השלכותיהם על 
המגרש הרחב. המודיעין הוא אחר, החשיפה אחרת והתפיסה 
המרחבית שונה לגמרי. אנחנו נדרשים לאיסוף משוכלל יותר 

ובעיקר לכוח אדם מוכשר"

"צריך לדעת מה התכלית של המוצר שאני 
מביא"

מידע,  מחר  להביא  יכול  אתה  האם  כלומר,  כתרי: 
שלכאורה אין לו תכלית מידית, אבל בתוך חודש, שנה 

או עשור תהיה לו?
שאעשה  המבצעיות  והפעולות  שאשקיע  המשאבים  "כמות 
חשיבות  חסרי  יהיו  שיהיה,  ככל  ערכי  מודיעין  להביא  כדי 
היא  המטרה  הנכון.  בזמן  שימוש  בו  לעשות  אדע  לא  אם 

לעשות "שח". כלומר, לדעת לעשות שימוש נכון, בזמן הנכון, במידע המודיעיני שהמוסד אוסף. אם לא יעשה שימוש במידע 
כ-"תחמושת", אין בו צורך. לנגד עיניי צריכה תמיד לעמוד השאלה מה התכלית של המידע שאני מביא?

שינוי משמעותי נוסף בהתייחסות למודיעין קשורה גם לדרג האופרטיבי. יש לכך משנה חשיבות על רקע השינוי שחל במוסד, 
בשנים האחרונות, מגוף שהיה במידה רבה תומך בחלק ממעגל האש, למעגל הייצור האופרטיבי המיידי. השימוש במודיעין הפך 
להיות חלק בלתי נפרד מהמערך המבצעי. המבצעים השונים מתנהלים כיום ברמה מערכתית, בין אם בתחום הפח"ע או הנב"ק. 

מרכז סייבר ממשלתי 
בארה"ב. "המודיעין 
הוא אחר, החשיפה 

אחרת והתפיסה 
המרחבית שונה לגמרי. 
אנחנו נדרשים לאיסוף 
משוכלל יותר ובעיקר 

לכוח אדם מוכשר"

אנחנו חיים בכפר גלובלי, באזור זמן אחד. זאת אומרת 
שהמשמעות של מרחק אינה רלוונטית עוד. כך לדוגמה, 
הכיפורים  יום  במלחמת  שחווינו  ממה  גדולים  חלקים 
ביטוי  עדיין חסויים, אך המלחמות המודרניות מוצאות 
תקשורתי נרחב, באינטרנט, כמעט online. מאז תחילת 
הזמן.  כול  הכול  רואים  כולם  שקוף.  הכל  ה-21  המאה 
אנחנו בעיצומו של תהליך, שמשפיע גם על המערכות 

המודיעיניות"
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ככלל, כדי לייצר מענה נכון צריך לשלב בין יכולת אופרטיבית, יכולת מודיעינית ויכולת טכנולוגית, ולהתיך אותן לעשייה אחת. 
זה דורש כמעט שינוי ב-DNA של ארגון".

כתרי: כששאלו את יואל בן-פורת המנוח איזה מין איש מודיעין הוא רוצה לייצר בעקבות משבר מלחמת יום 
הכיפורים בנושאי ההתרעה ועוד, הוא ענה: 'אני רוצה ערביסט מהנדס'. מהו מקומו של איש המודיעין במוסד?

"את הערכת המודיעין נותן איש מודיעין, איש מחקר. בשביל זה יש אנשים בעלי ותק של 30 שנה במקצוע, שהם מיומנים 
ומבינים את הזירה. הם יודעים לקרוא את החומר, לעכל אותו ולהבנות אותו. אם לא גדלת בתוך מערכת המחקר, אל תעז לתת 
הערכת מודיעין, כי אתה יכול רק ליפול. אדם שלא גדל והתחנך לקרוא מודיעין, עלול להסתמך על ידיעה בודדת, 'תסמונת 

הידיעה האחרונה', ובכך לקחת את המערכת ולטלטל אותה מצד לצד".
כתרי: מי הוא מעריך המודיעין הלאומי היום )פעם היה ברור, לכאורה, כיום המרחב והאיומים השתנו(? מהם קווי 

התפר והחיכוך בין השירותים בתחום הזה?
וכוללת, בסופו של דבר את הערכתם של בעלי התפקידים בדרג האופרטיבי ואת  "הערכת המודיעין הלאומית היא רחבה, 

השיקולים המדיניים האסטרטגיים של ממשלת ישראל. לכן, בראייתי, 'המעריך הלאומי' הוא ראש הממשלה".

"שאת הקומה ה-66 יבנה מישהו אחר"
כתרי: איזה איש מוסד אתה רוצה?

"במוסד משרתים אנשים שונים, ממגוון רחב של מקצועות. זה סוד הקסם של הארגון, שיש בו הכול. בדרך כלל, אדם שלמד 
ארכיטקטורה למשל, כמו אבי ז"ל, או למד רפואה, מתייצב במקצוע שלו מרגע שגמר את הלימודים ועד שהוא בא בימים. 
הוא יכול להתפתח בתוך המקצוע, אך הרופא לא יהפוך לאסטרונאוט. אבל במוסד אפשר להחליף מקצועות, ללמוד מקצועות 
חדשים, כמובן על בסיס יכולות אישיות מתאימות. בשנת 1982, שנתיים אחרי שנקלטתי למוסד, שאלו אותי עד מתי אהיה 
מאז  שנה   30 עבור  יעניין'.  זה  עוד  'כל  השבתי:  בארגון. 
יודע  לא  שהארגון  משימה  אין  מעניין.  עדיין  וזה  השאלה, 

לבצע. השמים הם הגבול".
של  הקשר  לגבי  שלך  בראייה  אותנו  שתף  כתרי: 

המוסד למל"ם, מעבר לכבוד ולהנצחת החללים.
הינה  והמדיניות  המודיעין  חקר  בתחום  המל"ם  "עשיית 
המל"ם  בראייתי,  הדרך.  תחילת  רק  וזו  וחשובה,  ערכית 
קהילת  תציב  שבו  מחקר,  מכון  של  ברמה  להיות  צריך 
גם  אותה  שתעשיר  קבע,  באורח  מחקר  עוזרי  המודיעין 
ברמה הכוללת וגם ברמת ההסתכלות החוצה. התרומה של 
המדיני,  לדרג  גם  ולדעתי  האופרטיביות  למערכות  המל"ם 
היא משמעותית וחשובה. למל"ם כגוף חיצוני לארגונים אלו, 
יש היכולת להסתכל על הדברים בצורה רחבה, שקולה ובהירה יותר ולהעשיר את המערכות בהרבה תובנות. אני חושב שהדרך 

נכונה, ושההסתכלות צריכה להיות בהרבה מעבר למורשת ולזיכרון. זה החיבור של העבר לעתיד".
וינטרוב: מה לדעתך מקומם של המורשת והזיכרון במערכת החינוכית של המוסד? בהדרכה?

"אמר מישהו חכם ממני: 'מי שאין לו עבר, אין לו עתיד'. מערכות מהסוג שלנו בנויות שכבות-שכבות. המוסד היה השנה בן 65 
וזה משול לבניין בן 65 קומות, וצריכים כעת לבנות את הקומות הבאות. קומה 65 יושבת על קומה 64. 64 יושבת על 63 וכן 
הלאה, ובסוף על יסודות. אינך יכול לבנות בניין מקומה 65 ומעלה, אם אינך מכיר את היסודות. מעבר לעובדה שאתה חושב 
שאתה ממציא את הגלגל מחדש, אתה גם לא לומד. הלימוד בא מלמטה, מהעבר. ופה למורשת יש תפקיד חשוב מאוד. האם 
אנחנו טובים בזה? הרבה פחות ממה שהיינו צריכים להיות. אני מכיר ארגונים שמחקר המורשת טבוע בהם, כמעט בחוק. אסור 
לו לארגון לתעדף משאבים המוקצים לפעילותו המבצעית, על חשבון מורשתו. ארגון מחויב לשמר ולטפח את נושא המורשת 

הארגונית".
כתרי: תואיל לסכם בקצרה את התקופה שבה כיהנת כראש המוסד?

"תפקיד כזה אפשר לסכם רק ברגע שמעבירים את המנדט לבא אחריך. לא לפני כן. כשנכנסתי לתפקיד הזה חשבתי שקדנציה 
של חמש שנים היא מעל ומעבר, ולא צריך להאריך אותה ולו בשעה אחת. אני בניתי את קומות 61 עד 65, שאת הקומה ה-66 

יבנה הבא אחריי". 

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

כל  שבו   ,"friendemy" של  בעולם  היום  חיים  אנחנו 
אחד הוא גם friend וגם enemy באותו זמן. ברגע אחד 
הוא אויב, וברגע השני הוא ידיד. עם כל אחד מהכוחות 
יש  בגלובוס,  בכלל  או  התיכון,  במזרח  כאן  שפועלים 
ארגון  ותחרות.  יריבות  לצד  משותפים  ויעדים  מטרות 
וכל  האפור,  באזור  רק  הטבע  בדרך  עובד  המוסד  כמו 

אחד, מבחינתו, הוא גם יריב וגם ידיד"
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ראש אמ"ן הרצי הלוי. 
"אני חייב להסתכל על 
התמונה מתוך הצרכים 

של צה"ל"

ריאיון

"השנים הקרובות יסומנו כשנים של שינוי 
גדול מאוד במזרח התיכון"

מאמין  לו,  ערים  להיות  שחשוב  חדש  סדר  באזור  שמתגבש  חושב  הלוי  הרצי  אמ"ן  ראש 
שהמלחמה הבאה תהיה מאוד קשה, אבל שנוכל לה, ומקווה שפעולה משותפת אמיתית בין 

אמ"ן, השב"כ והמוסד תגרום למודיעין הישראלי לנסוק אף יותר
ראיינו: רון כתרי ואהוד רמות

כתרי: מהו חזונך למודיעין בכלל ולמודיעין הצבאי בפרט?
רואים בהתבוננות לעתיד.  צריך להיגזר מהאתגרים שאנחנו  כי חזון  צריך לדבר על האתגרים,  ניגשים לחזון  "לפני שאנחנו 
אנחנו נמצאים בתקופה מרתקת שתהיה לה משמעות היסטורית מאוד גדולה. השנים הספציפיות האלה לא יימהלו בתוך 
ישן שהתגבש אחרי  גדול מאוד במזרח התיכון, סיומו של סדר  יסומנו כשנים של שינוי  ההיסטוריה, אלא 
מלחמת העולם הראשונה, של היחלשות מושג מדינת הלאום במזרח התיכון. מפה מתחילה התפתחות 
שליט  שגם  ההבנה  מלבד  דבר  מזה  הרוויח  לא  והציבור  מתפרקות  טוטליטריות  מדינות  מרתקת. 
כוחני ואכזר ניתן להוריד מהכיסא. הוא לא שיפר את הביטחון שלו, את הכלכלה, את איכות החיים 
שלו - אבל קנה יכולת להשפיע. לאן זה יתפתח? זה בוודאות לא מתפתח לדמוקרטיה במהלך 

אחד, ונאיבי מצד שותפינו לחשוב כך". 
כתרי: ברק אובמה בנאום קהיר, למשל?

ב-2005-2004,  בארה"ב  למדתי  לפניו.  עוד  התחיל  זה   - אותו  להאשים  צריך  ולא  "בדיוק. 
תקופתו של בוש. מחלקת המדינה דיברה אז על הפיכת מצרים 

בן לילה לדמוקרטיה. אני זוכר שאמרתי לאנשים, 'אתם לא 
מבינים את התרבות. דמוקרטיה היא שינוי תרבותי ולא 

חוקתי. זה לא יתפתח לדמוקרטיה במהלך אחד. זה יכול 
להתפתח למשל לחברה דתית-שבטית, שהיא לחלוטין 

למודלים  גם  להתפתח  אמנם  יכול  זה  דמוקרטית.  לא 
שבהם לציבור יש יותר מקום להשפיע, אך לא בשניים-שלושה מהלכים. בכל 
גדולים  כי הגופים שיהיו מולנו אינם  נחווה אתגר,  תקופת העיצוב הזאת 
וחזקים כפי שהיו צבאות סוריה ומצרים בעבר, אבל הם מחזיקים ביכולות 
מדינות.  מאוד  למעט  שיש  מדינתיות-אסטרטגיות,  לפעמים  מדינתיות, 
הגופים האלה מתנהלים ברמה מאוד נמוכה של 'אחריותיות', כלומר: הם 
יכולים לעשות פעולות כשנים של שינוי גדול שקשה מאוד לצפות או להבין 

את הרציונל הטמון בהן. 
המלחמה הבאה תהיה במובנים מסוימים מאוד קשה, ולא בגלל שנתמודד 

עם אויב חזק כמו צבאות מצרים וסוריה, אלא כי נתמודד עם אויב אחר. ולא 
בגלל שיכבשו אותנו - לא יכבשו אותנו - ואנחנו נוכל להכות קשה באויב. אבל 

מאות הטונות של חומר נפץ שיגיעו למרכז הארץ - לא חווינו דבר כזה. והשאלה היא 
מה זה יעשה לנו כמדינה, כחוויה מעצבת". 

גוף מודיעיני שחי  מה שמחזיר את הלוי לשאלת החזון עבור המודיעין. "החזון הוא להיות 
בהווה את העתיד, בזכות הבנתו של הכיוון שאליו הולכים הדברים. שיודע לדבר על מה צריך לבנות 

היום כדי לעמוד ביעדים שלנו מחר. יש דברים שאם לא נבין לעומק היום, לא נהיה מוכנים בעוד, נניח, שלוש שנים. בעידן 
הזה, של אי-יציבות ושל ארגונים עם אחריותיות נמוכה, ידע ומודיעין טובים מאפשרים לכלכל צעדים בתבונה ולמנוע מלחמה 
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מיותרת. תפקיד המודיעין במלחמה השתנה ממתן ההתרעה הקלסית לליווי הכוחות בזמן המלחמה. האויבים הפכו בעיקר 
לנסתרים. היום תפקיד המודיעין הוא לא רק להגיד 'זה המאמץ העיקרי של האויב – תפגע בו פה ותנצח'. כי יש הרבה נקודות 
לפגוע בהן. מפזל של 30 חלקים זה הפך לפזל של 5,000 חלקים, ולכל חלק יש ערך מאוד מוגבל. אם תביא כמה חתיכות, תביא 
ותדע לדבר על ה'חורים', החתיכות החסרות – תתחיל לתרום  בין החתיכות השונות  ואם תבין את היחס  גדול.  יותר  ערך 

לניצחון". 
'רק'  לגבי חשיבות המודיעין מוסיף הלוי: "משקלו של המודיעין במעשה המלחמה עלה. אנחנו רוצים להיות מודיעין שלא 
מסייע לנצח במלחמה – הוא ממש משתתף בניצחון. לא בגלל התהילה, אלא כי קשה מאוד לנצח את הגופים והארגונים האלה 
בהיעדר תשתית מודיעינית חזקה. הניצחון המיוחל פוגע באויב ולוקח לו את היכולות הכי משמעותיות שהוא בנה כדי להכות 

אותנו. אם אנחנו לא יודעים בדיוק מה האויב בונה, איפה ואיך - לא נוכל לקחת את זה ממנו".
להילחם  האויב  של  והיכולת  הרצון  דיכוי  גם  ואחרות.  כאלה  איסופיות  מערכות  של  הפיזי,  במובן  זה  כתרי: 

ולהקריב הוא יעד? 
"בפירוש כן. דיברתי על מניעת מלחמות ועל השתתפות בניצחון, אבל נדרש גם מאמץ בתווך - למנוע את המלחמות. בין כל 
שתי מלחמות יש תקופה שבה חותרים לדחיית המלחמה הבאה - אבל לא מפני שלא נעים לנו היום, אלא כדי ליצור תנאים 
טובים יותר. ואז השאלה היא, איך ליצור תנאים כאלה? פה המטרה היא שעקומת בניין הכוח של האויב תהיה פחות תלולה. 
ככל שהיא תלולה יותר, המוטיבציה שלו לעבור ללחימה תגיע מוקדם יותר. מי שרוכש יכולות לחימה טובות מתחיל להאמין 
בהן ומוכן לגשת למלחמה. הג'יהאד האסלאמי הקיצוני, חזבאללה, חמאס ואירן לא מקבלים את נוכחותה של מדינת ישראל. 
וכשזה הבסיס האידאולוגי, יש סדק שמשתמשים בו מדי פעם, והם אומרים 'נדבר, נעשה הסכם, נגיע לרגיעה'. לא כי ויתרנו על 

האידאולוגיה, פשוט כי יותר טוב כרגע מבחינה טקטית לעשות את זה 'בתשלומים'". 
רמות: יש פה נקודה חשובה - ההרתעה. קשה להרתיע מתאבדים, וצריך לכלול את מרכיב ההרתעה גם בשיקולים 

שדיברת עליהם. תפיסת האויב את יכולת ההתרעה שלך תורמת ליכולת הזו.
 "אני חושב שזה אפילו יותר עמוק מזה. שלוש המילים שטבע בן-גוריון, שעומדות עד היום בבסיס תפיסת הביטחון של מדינת 
מלהיות  פסקו  לא  הן  והכרעה.  הרתעה  התרעה,  הן  ישראל, 
רלוונטיות, אבל הן שונות מאוד כשמדובר בארגונים הללו. 
כי מהי הכרעה עבור ארגון? האם יש תמונה שבה יושב גנרל 
ישראלי בצד אחד של השולחן ונסראללה, בצדו השני, חותם 
על כתב כניעה? או על הסכם כמו בקילומטר ה-101, הסכמי 
שביתת הנשק ב-1949 או בהסכמים עם הסורים ב-1974? 
התרעה מול ארגון זה סיפור אחר לגמרי, ואילו ההרתעה היא 
מופרזת  הרתעה  אבל  טובה,  היא  הרתעה  כי  פיפיות,  חרב 

עלולה להביא את האויב לפעולה בסביבה לא יציבה. 
אלה  הכיפורים:  יום  הימים,  ששת  סיני,  מלחמות  את  ראו 
ישב,  מישהו  מועד.  מבעוד  חדרים  בחדרי  שנהגו  מלחמות 
הולך  'אני  ואמר  תכנית  עשה  מפות,  פרס  רציונל,  הגדיר 
למלחמה'. הייתה אי-ודאות אדירה לגבי מהלך הפתיחה, מהלך הסיום, מה יעשה האויב, אבל מישהו ישב ותכנן מלחמה. היום 
שני הצדדים לא רוצים מלחמה, יודעים זה על זה לא מעט ואפילו מבינים את הרציונל זה של זה. ועדיין, מלחמה יכולה לפרוץ 
גם כששני הצדדים ממש לא רוצים בה. אפשר להמליץ על ביצוע פעולה אחת, וכמו שמתחיל שיטפון – הגב מתמלא, ועוד קצת, 
ואז גולש, יש תגובת נגד של הצד השני והופ - חלפו יומיים ואנחנו במלחמה. לא רצינו, לא התכוונו, וכך גם הצד השני - אבל 

אנחנו במלחמה". 
רמות: המצב הלא ברור הזה, עם אויב שאינו זה שלמדנו להילחם בו, זה האיום העיקרי כרגע?

"כן".

"איש המודיעין צריך להכיל בתוכו הרבה מיזוגים"
הטכנולוגי.  העידן  בתוך  עמוק  "אנחנו  יישומו.  את  שמשנות  גדולות,  תמורות  חווה  עצמו  המודיעיני  המעשה  הלוי,  לדברי   
היום  שלה  המקום  אבל  המלחמה.  במעשה  המודיעיני,  במעשה  חשוב  מאוד  מקום  האחרונים  בעשורים  קנתה  הטכנולוגיה 
כה מרכזי, שזה כבר עידן פוסט-טכנולוגי. היום השאלה היא איך משלבים דיסציפלינות וטכנולוגיות שונות עם המודיעין כך 

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

שהיו  כפי  וחזקים  גדולים  אינם  מולנו  שיהיו  הגופים 
צבאות סוריה ומצרים בעבר, אבל הם מחזיקים ביכולות 
מדינתיות, לפעמים מדינתיות-אסטרטגיות, שיש למעט 
מאוד  ברמה  מתנהלים  האלה  הגופים  מדינות.  מאוד 
לעשות  יכולים  הם  כלומר:  'אחריותיות',  של  נמוכה 
פעולות כשנים של שינוי גדול שקשה מאוד לצפות או 

להבין את הרציונל הטמון בהן
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ממש  אלא  כלי  אינה  בו  שהטכנולוגיה 
הטכנולוגיה  הטכנולוגי,  בעידן  מהות. 
להיות  עוברת  היא  היום  מנוף.  הייתה 
בה  רוצים  יחד.  גם  ומטרה  אמצעי 
עמוק  כך  כל  שזורה  היא  כי  כתכלית, 
אותה  רוצים  שאנחנו  עד  שלנו,  בחיים 
מה  זה  'אם  בבחינת  ולא  במרכז, 
שצריך כדי להביא מידע אז נעשה קצת 

טכנולוגיה'. זה מייצר לנו אתגר גדול מאוד. אנחנו משנים כאן איזונים ו-DNA  של ארגון. לפעמים ישנם מאבקים לגבי מה 
יותר חשוב, קמ"נים או טכנולוגים. זה מסוג השאלות של 'את מי אתה אוהב יותר, את אימא או את אבא'. אני לא רוצה לענות 

על זה, ורק אומר שהקשר ביניהם הוא הכי חשוב".
כתרי: יואל בן פורת המנוח אמר "ערביסט-מהנדס". יחד? 

"רגע אחרי שאומרים יחד, מתחילים להתווכח על הסדר - מי בא ראשון". 
רמות: גידלתי דורות של אנשים והייתי מוסיף עוד פן לבניית דמותו של איש המודיעין - ארכאולוג. איש עם 

חשיבה אקדמית, שיודע להסתכל על העובדות מתוקף השכלתו. לא רק אחד שעשה קורס או שיש לו ותק.
"לי יש יחס אמביוולנטי למונח 'ארכאולוג', אף שאפשר להאיר גם את הצד הטוב שלו. לפני שנכנסתי לתפקיד, חבר ילדות שלי 
חגג יום הולדת והחליט להביא משפחה וכמה חברים לסיור לא רגיל, אינטימי וחקרני, היכן שחוקרים את המגילות הגנוזות 
באגף העתיקות. יש שם מצלמה שמצלמת בספקטרום מאוד רחב ומצלמים את הקלף באורכי גל שונים. אחר כך רואים את 
הנתונים השונים שמתקבלים ולומדים הרבה מעבר למה שנתפס בעין, באותיות. זה היבט חיובי של המונח. אבל קשה לי אתו 
כי ארכאולוג מסתכל לאחור, ואנחנו צריכים איש שמסתכל לאחור וקדימה ועושה את החיבורים. לכן לפעמים לייצר ערביסט-
טכנולוג או ערביסט-מהנדס זה חזון מאוד יפה, אך בלא מעט פעמים, המימוש שלו יהיה באמצעות יצירת קשר בין מהנדס 

לבין ערביסט". 
כתרי: בבחינת "טובים השניים"?

 "כן. יהיו מעטים שהם גם וגם, אבל לא קל לייצר דמות אחת שמחזיקה בתוכה את כל היכולות האלה. כשאני חושב על 'איש 
המודיעין', בפרט היום, ככל שהתקופה הופכת מורכבת, תכונה חשובה בעיניי היא היכולת להכיל ניגודים בתוכך, ולא להיות 
אדם שהוא 'או זה או זה. לא במובן של להיות בקצה, אלא להביא מהקצה. לעשות דבר מה שיש בו מזה ומזה, והוא מורכב 

ומשוכלל יותר. איש המודיעין צריך להכיל בתוכו הרבה מיזוגים, ולכן יש לאתר אנשים אחרת, ללמד ולפתח אותם אחרת". 
כתרי: הצבא עובד שינויים דרמתיים בגלל אילוצים תקציביים, משכי השירות מתקצרים, אופקי השירות משתנים,  
איך זה מסתדר עם יצירת אדם מעמיק, מהנדס וערביסט, שבדרך גם עשה תפקיד שדה, היה ליד לוחמים וראה 

אש בעיניו? אין כאן טשטוש חשיבות הוותק והזמן?
בן-גוריון לא השתמש במינוח 'מודיעין' ולו פעם אחת 
בכתביו. הוא תרגם Intelligence ל'בינה' או 'תבונה'. 
יואל בן פורת ישב אצלי בבה"ד 15 וגיבשנו שתי הצעות 
לאמ"ן: לשנות את השם חמ"ן ל'חב"ן', חיל הבינה, וכן 
לשנות את סמל החבצלת שעל הכובע לסימן שאלה. 

נבעטנו משם... 
עם  תבונה  שמחבר  'להתבונן',  המונח  את  אוהב  "אני 

הסתכלות. 
הגמלאים  בין  באמצע,  איפשהו  אני  שלי,  הוותק  מבחינת 
איתם,  אני  כאילו  עצמי  את  תופס  אני  הצעירים.  לקצינים 
אבל אני יודע שכשאני הייתי רב-סרן, ראש אמ"ן היה בעיניי 

ייפול...הוא כנראה היה אז צעיר ב-8-7 שנים מגילי היום. אין סיבה  יד, שלא  איש זקן, שכשהוא בא לתרגיל צריך לתת לו 
יותר בלמידה, אבל כמו  שהקצינים הצעירים יסתכלו עליי אחרת. החיילים היום מאוד שונים. היום העולם מתמקד הרבה 
פנקייק - רחב ושטוח. פעם, כשהיינו צריכים להעמיק בנושא, לקחנו שני ספרים וקראנו אותם. היום - נעשה חיפוש מהיר, 
נוציא כמה ערכים טובים מוויקיפדיה, נקרא איזה מאמר מהיר או סיכום שלו שייתן לנו כמה תובנות. אם אני יודע להשתמש 

לוחמי חזבאללה באזור 
הגבול בין סוריה ולבנון 
יוני 2015. "המטרה היא 

שעקומת בניין הכוח 
של האויב תהיה פחות 

תלולה"

המאמץ  'זה  להגיד  רק  לא  הוא  המודיעין  תפקיד  היום 
הרבה  יש  כי  ותנצח'.  פה  בו  תפגע   - האויב  של  העיקרי 
נקודות לפגוע בהן. מפאזל של 30 חלקים זה הפך לפאזל 
של 5,000 חלקים, ולכל חלק יש ערך מאוד מוגבל. אם תביא 
מספר חתיכות, תביא ערך יותר גדול. ואם תבין את היחס 
בין החתיכות השונות ותדע לדבר על ה'חורים', החתיכות 

החסרות – תתחיל לתרום לניצחון"
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טוב ברשת, ברבע שעה אדע להציג תובנות מאוד רחבות על נושא שלא ידעתי עליו לפני שתי דקות שום דבר. היום לא צריך 
לקרוא שלושה ספרים. ברור שיש ערך מוסף בקריאתם, אבל אפשר לעשות בזמן קצר הרבה יותר מכפי שהיה אפשר פעם. 
כמובן שאפשר לצלול הרבה יותר לעומק, בפנקייק הזה יש גם דברים טובים וצריך להכיר ביתרונות שלו. כמובן שאסור שהוא 

יהיה המקרה השכיח".

"היום אומרים שגם לעשות סטארט- אפ זה ציונות" 
מלבד הלמידה השטחית מגלה הלוי דאגה לגבי פן אחר שחלה לגביו הידרדרות מסוימת או שינוי באופן שבו הוא חווה אותו 
– המוטיבציה לשירות בצה"ל. "משך השירות, תכניות השירות וכוח האדם שיש לנו מאוד מטרידים אותי, אבל לא יותר מכול. 
בהיבט הזה הכי מטרידים אותי הממדים הערכיים, תודעת השליחות. ואני חושב שהם נפגעו. השירות הסדיר יכול להיות בן 
שנתיים ושמונה חודשים או להיות בן שלוש שנים. יכולים להיות 6,000 אנשי קבע באמ"ן או 8,000. אלה הבדלים אדירים, 
אינני מקל בהם ראש, אבל אני מודאג מהדרך שבה החברה הישראלית מסתכלת על השליחות של השירות בצה"ל. בגלל 
שהאיומים השתנו ושאנחנו לא רואים טורי טנקים מעבר לגבול, אנחנו טועים לפרש זאת כאיום שקט. אני אומר שהאיום 
בעיקר שונה. התפקיד של המודיעין הוא לדבר על השונות הזאת. אנחנו טועים ומזהים 'שונה' עם 'קטן', וגם זה מקטין את 
תודעת השליחות. ומכאן, שבאים אלינו אנשים אחרים וממניעים אחרים. יש לנו עדיין אנשים מצוינים, אבל אני חושש ממה 

שיהיה בעוד חמש שנים. הזרעים למה שיהיה אז נטמנו כבר באדמה והחלו לנבוט". 
רמות: זה הבית או מערכת החינוך ?

"אלה המדינה והחברה יחד. אני ממש זוכר את השיחה שהייתה לי עם אבי ז"ל. מאוד התלבטתי אם לצאת לקורס קצינים כי 
ממש נרתעתי משנת הקבע. הוא אמר שזה חשוב למדינה ואם אני יכול לעשות את התפקיד טוב - חשוב שאהיה שם. האם 
זה השיח הרווח בבית הישראלי היום, או בעוד חמש שנים? פחות. ומה זה אומר עכשיו על משך השירות? על כמות האנשים 
הפיזי  העולם  נוכח  גם  מענה,  לתת  צריך  לאלה  בשירות? 
ההכשרות.  משך  את  לקצר  יכולה  הטכנולוגיה  שהשתנה. 
את  דרמתית  מאוד  בצורה  שינתה  התעשייתית  המהפכה 
התקשורתית-טכנולוגית  המהפכה  בעולם.  הייצור  סוגיית 
באזכרה  בעולם.  ידע  מעבירים  שבו  האופן  את  טלטלה 
לחייל שלי, שנהרג לפני 22 שנה, פגשתי איש מילואים ותיק 
שבו  מתרגיל  תמונות  בביתו  שמצא  לי  שאמר  מהצנחנים, 
היינו שנינו: 'אנחנו חייבים לקבוע פגישה, אני צריך להעביר 
אבל  אתך,  להיפגש  אשמח  'מאוד  לו:  אמרתי  אותן'.  לך 
בשביל להעביר תמונות? סרוק אותן בלילה ושלח לי למייל'. 
העברת המידע עברה מהפכה. אז אולי אנחנו צריכים אנשים 
לנו  שיהיו  אחר,  חוזה  לעשות  צבא-חברה,  ביחסי  אחרים 
אנשים בשירות שיעבדו לסירוגין אצלנו וגם בחברה עסקית כלשהי. זה מודל אחר מהמצב כיום, שבו אומרים לאנשים לבחור 
- 'איתנו בשליחות או איתם באזרחות'. הם יענו שגם לעשות סטארט-אפ זה ציונות. זו תרומה לתוצר הלאומי הגולמי של 
ישראל. אדם יכול לבוא ולהגיד 'שמע, זה מחזק את מדינת ישראל לא פחות מאשר להיות מג"ד טנקים'. ויש בזה הרבה אמת. 

אז יכול להיות שאנחנו לא צריכים להעמיד אנשים בפני בחירה – איתנו או איתם. שישלבו". 
כתרי: בהשאלה, היו בעבר מודלים כאלה, כמו הנח"ל - יד אחת אוחזת ברובה והאחרת בטורייה. היה צורך בשניהם. 
"רופא צבאי, למשל, עובד שנים בבית חולים, ומקבל הכשרה שמשולבת במסלול הזה. אז למה שאיש הסייבר לא יצא מתוך 

אמ"ן וילך לעבוד שנתיים בחברת סטארט-אפ, עם חוזה ברור לחזרתו? הוא ירוויח משני העולמות". 

"עלינו לבחון מראש יחד את המציאות ולבנות יחד את היכולות" 
כתרי: שנים רבות היה נהוג, ומוגדר אפילו, שהמעריך הלאומי הוא ראש אמ"ן. זה נכון גם היום ברמה הלאומית?
"גם פה יש מורכבות. מצד אחד, העניין של המעריך הלאומי עדיין תקף, ומצד שני הוא ממש לא כמו שהיה פעם, הוא השתנה. 
הייתה ההיגיון  והיא   - וירדן  לבנון  על סוריה, מצרים,  יכולנו לדבר  עולם הבעיות שלנו כבעבר.  הגאוגרפיה לא מסדרת את 
המסדר של הפעולה שלנו. אבל היום יש בעיות שהגאוגרפיה לא מסדרת במקום אחד. הן יכולות להיות ממוקמות בהרבה מאוד 

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

אני מודאג מהדרך שבה החברה הישראלית מסתכלת 
שהאיומים  בגלל  בצה"ל.  השירות  של  השליחות  על 
לגבול,  מעבר  טנקים  טורי  רואים  לא  ושאנחנו  השתנו 
אומר  אני  שקט.  כאיום  זאת  לפרש  טועים  אנחנו 
שהאיום בעיקר שונה. התפקיד של המודיעין הוא לדבר 
על השונות הזאת. אנחנו טועים ומזהים 'שונה' עם 'קטן', 

וגם זה מקטין את תודעת השליחות
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מקומות, ולשנות מיקום. ההתמקדות 
כל  את  לפספס  עלולה  הגאוגרפית 
להסתכלות  נדרשים  אנחנו  הסיפור. 
חוצת גבולות גם במובנים פיזיים וגם 
והיכולת  קונספטואליים,  במובנים 
לחלק את קהילת המודיעין, מי אחראי 
יש  קשה.  יותר  הרבה  הפכה  למה, 
וחשוב מאוד שהיא תהיה  כזו  חלוקה 
בכל  מוביל  מי  ברור  ויהיה  מוגדרת 
מקום. אנחנו עדיין מדברים במונחים 
חשוב  יותר  פה'.  ואתה  פה  'אני  של 
ביחד'.  שנינו  נפעל  'איך  להגיד  היום 
מספק  אינו  פעולה'  'שיתוף  המונח 
היום. בעידן הפוסט-טכנולוגי צריכים 
לדבר על פעולה משותפת. לא מספיק 

להגיד 'אני יצרתי יכולת, אתה יצרת יכולת - בוא נתחבר ונפעיל אותן במשותף'. מנגד, פעולה משותפת פירושה לבחון מראש 
יחד את המציאות ולבנות יחד את היכולות. לשם עלינו לחתור. לעניין המעריך הלאומי. יש בקהילת המודיעין שלושה ארגוני 
מודיעין בלתי רגילים עם יכולות נפלאות. הם שונים מאוד זה מזה, ואסור לנו לשאוף שיידמו יותר זה לזה. האחריות של המוסד 
והשב"כ יכולה להיות נושאית, משימתית, פרשייתית במובנים רבים. אמ"ן יכול לפעמים לקבל סוג אחריות כזו אבל בסופו 
של דבר, עליו להסתכל על התמונה הכוללת. זה נובע מכך שמדינת ישראל עדיין נשענת על הצבא כמענה מרכזי למצבי קיצון. 

אמ"ן הוא גוף מודיעיני שלא יכול לייצר לעצמו אי-רציפות. לא בזמן, לא במרחב ולא באף ממד אחר בהסתכלות שלו. במובן 
הזה הוא אכן המעריך הלאומי. ראשי מוסד ושב"כ בעבר יכלו להחליט שבתקופה מסוימת לא יעסקו בנושא כזה או אחר. 
צה"ל, וכנגזרת מזה אמ"ן, יכול להחליט על תעדוף הנושאים שבהם הוא עוסק, אך אינו יכול להפסיק לעסוק בנושא כלשהו. 

במודיעין אנחנו צריכים להסתכל הרבה יותר על מכלול, כך שהיקף הפעולה המשותפת בתוכו חייב להיות בעלייה.
וכאן נכון לדבר על המל"ם. יש איזו אמירה שנונה, הומוריסטית, על הארגונים השונים בקהילה, איך הם רבים בעת השירות, 
משנים את הפוזיציה כשהם במל"ם ולבסוף – על קיר הזיכרון – כולם מצטופפים יחד. לעמותה יש משקל גדול מאוד. אנחנו 
רוצים לשקף לאיש המודיעין שאנחנו ארגונים שמשתנים עם הזמן ומתאימים את עצמנו לאתגרים. אם איש אמ"ן, מוסד או 
שב"כ שפעל לפני 40 שנה יבוא לבקר אצלנו, הוא יראה שאנחנו שונים מהתקופה שהוא היה בשירות. כי העולם השתנה, המזרח 

התיכון השתנה. מנגד יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לשמר 
שאנחנו  והתחכום,  התעוזה  של  היצירתי,  הערכי,  בעולם 

רוצים להשתמש בהם כמודל. 
לפני חודש ישבתי עם צבי זמיר, שהיה ראש המוסד במלחמת 
איך  לראות  צריך  אתמול.  היה  זה  מבחינתו,  הכיפורים.  יום 
האנשים הללו רבו בלהט לא פחות גדול משלנו לפני 30 שנה 
- ולקחת מזה משהו. לבנות משהו ביחד. בזכות ההסתכלות 
האחד,  יפים:  מאוד  דברים  שני  בה  שיש  העמותה,  על  הזו 
שיתוף בוגר ונינוח בין הארגונים, והשני, הזיכרון במובן של 
במותם  שנקטעו  קווים  לנו  יש  השכול.  ושל  ממנו  הלמידה 
אחר,  באופן  אתנו  ימשיכו  שהם  רוצים  ואנחנו  אנשים,  של 
בהשפעה של מורשת ותודעה. העמותה במל"ם נותנת משהו 

מיוחד לאנשי ארגוני המודיעין בהיבט הזה, השתייכות למקום בעל עבר והווה, שיש לו עתיד. לכן צריך להסתכל אחרת על עניין 
'המעריך הלאומי'. אם ראש המוסד יאמר לי, 'שמע, המושג של 'המעריך הלאומי' לא רלוונטי' - לא אקדיש אפילו חמש דקות 
בפ"ע להתווכח על זה. אני מבין מה הוא אומר ולמה הוא אומר. אבל מבחינתי אני חייב להסתכל על התמונה מתוך הצרכים 

של צה"ל".   

צילום לוויין
)Google Eatrh(

של האזור: ישראל-
ירדן-לבנון-מצרים. 
" אנחנו נדרשים 
להסתכלות חוצת 

גבולות גם במובנים 
פיזיים וגם במובנים 

קונספטואליים"

אמ"ן הוא גוף מודיעיני שלא יכול לייצר לעצמו אי-רציפות. 
לא בזמן, לא במרחב ולא באף ממד אחר בהסתכלות שלו. 
במובן הזה הוא אכן המעריך הלאומי. ראשי מוסד ושב"כ 
בעבר יכלו להחליט שבתקופה מסוימת לא יעסקו בנושא 
יכול להחליט על  וכנגזרת מזה אמ"ן,  כזה או אחר. צה"ל, 
תעדוף הנושאים שבהם הוא עוסק, אך אינו יכול להפסיק 

לעסוק בנושא כלשהו
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ריאיון

“מהלכים להסדרה ושילוב בין-ארגוני 
השתפרו בשנים האחרונות והביאו 

לתוצאות בשטח”

ראש שב"כ 
יורם כהן. 

“אנחנו מנסים 
להשביח את 
כוח האדם 

שלנו”

30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

ראש שב”כ יורם כהן מסביר כי תמונת המצב הסבוכה במזרח התיכון דוחפת את גופי המודיעין 
לשיתוף פעולה הדוק ועמוק מבעבר, מציין כי הטרור היהודי מטופל ביד נמרצת ונחושה כמו 

הטרור הפלסטיני, ומדגיש את החשיבות הרבה שהוא מייחס לאדם בארגון 
ראיינו: רון כתרי ואיתן גלזר

איך אתה רואה את השירות כחלק מקהילת המודיעין?
“בשנים האחרונות התרחשו כמה התפתחויות בהיבט המודיעיני והמבצעי. הראשונה, במזרח התיכון חלו שינויים מפתיעים. 

ועד בעיות באזורי ספר.  ונפילות של משטרים  ממלחמות דת שנמשכות שנים, דרך מלחמות אזרחים, עליות 
המזרח  סביבנו.  והמדינות  האזורים  בכל  הדתית  ההקצנה  היא  ביותר  הדומיננטית  המגמה  כאשר  זאת, 

התיכון עובר הקצנה דתית במידה רבה מאוד בעולם הסוני שלו, מ’האחים המוסלמים’ עד אל-קאעידה 
השיעי,  הכוח  של  בהשפעה  הקצנה  גם  יש  אחרים  בהיבטים  אבל  )דאע”ש(.  האסלאמית’  ו’המדינה 
במלחמות בין השיעים לבין הסונים וגם בהשפעת הכוח שיש לאירן ולזרועותיה בזירה, ובהן חזבאללה 
וחמאס בהיבט שלנו. העוצמה של אירן תגדל, בין היתר כי בחלק מהמקומות היא הזרוע המובילה 

בשטח את הלחימה בדאע”ש. 
“אנו חווים במזרח התיכון תהליך מורכב ומסובך שייקח הרבה מאוד זמן 
לכל  או  המקומיים  למנהיגים  שלמעצמות,  ונראה  ולייצבו,  לעצבו 

באופן  יציבות.  להשגת  שיביא  פתרון  אין  אחר,  או  כזה  גורם 
מיידי נוצרות בעיות ביטחון, כלכלה, הגירה, אלימות והברחות 

- איומים רבים מזירות שבעבר היה בהן שלטון יציב, ובהיעדר 
זאת,  לצד  ישראל.  למדינת  חדשים  אויבים  נוצרים  יציבות, 

נכון שמלחמות קונבנציונליות, ביוזמת מי מבין המדינות שעוטפות 
אותנו, לא צפויות להערכתנו בשנים הקרובות. נראה שאנחנו מתמודדים עם 
עולם ובו שני אלמנטים: על-קונבנציונליים או תת-קונבנציונליים: בראשון 
נכלל עולם הגרעין והסייבר, ובשני נמצאים עולם הטרור על גווניו והעולם של 
חשובים  אלמנטים  אלה  הרכה’.  ‘המלחמה  בעולם  המכונה  דה-לגיטימציה, 

בעלי השפעות מאוד דרמתיות. 
היכולת  ובהם  העולם,  ‘השתטחות’  של  נוספים  תהליכים  ישנם  זאת,  “לצד 
להשפיע ולנהל קשרים עם גורמים רבים בעולם בו-זמנית, ולאור התפתחות 
עולם התקשורת והאינטרנט ישנה השפעה )דתית, פוליטית או אידאולוגית( על 
ההמונים. זהו מצב של ריבוי שחקנים, של היווצרות איומים חדשים ושל אמל”ח 
חדש. המרחקים בין ארגוני הטרור לבין אנשים ממדינות שונות ובעלי אידאולוגיות 

שונות, הפכו קצרים. 
וניכר טשטוש גבולות  ניצבים שחקנים חדשים בזירה  ובהם שב”כ,  “אל מול כל הארגונים, 
וסיכוליים.  מבצעיים  מודיעיניים,  שהם  הללו,  הפערים  על  לגשר  צורך  יש  האחריות.  חלוקת  לגבי 
במסגרת זאת, יש הכרח לשתף פעולה בצורה הדוקה ועמוקה יותר מבעבר. בשנים האחרונות נעשו מהלכים להסדרה בין-
ארגונית, לשילוב בין-קהילתי, ואלה הלכו והשתפרו, וחשוב מכול, הביאו גם לתוצאות בשטח. עם זאת, מעת לעת ישנם גם 
חילוקי דעות, מאחר שכל ארגון מעוניין לשמר את הרלוונטיות ואת הגמישות התפקודית שלו ורוצה לזכות בקרדיט. החוכמה 
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בצמצום  הצורך  בהבנת  היא  הבין-ארגונית  המנהיגות  של 
תועלת  לייצר  כדי  זאת,  האפשרי.  למינימום  הזה  המתח 
הדדית לתפוקה של כל ארגון, לקהיליית המודיעין ולמערכת 
הביטחונית, ובמטרה לספק תוצר מודיעיני-סיכולי טוב יותר 

למדינת ישראל”. 
ועד היום,  לתחושתך, מכניסתך לתפקיד ראש שב”כ 

באמת יש וקטור של שיפור והידוק?
“חד-משמעית - הווקטור המודיעיני והמבצעי השתפר לאין 
ערוך. זה נכון בעיקר בתחומים שמעולם לא עסקנו בהם או 
שנאלצנו להתמודד אתם לנוכח בעיה בנגישות, קרי פעילות 
מנגד, שבמסגרתה אנו נאלצים לעבוד בפלטפורמות רחוקות 
מלא:  פעולה  בשיתוף  מתבצעים  מהלכים  קרוב.  להגיע  כדי 
הרבדים  בכל   - הסיכול  המבצעיות,  המודיעין,  של  בהיבט 
האלה אנו מתנהלים בצורה משופרת בהשוואה לעבר. לכל 
ארגון יש יתרון יחסי, ידע, מיומנות, כשירות אחרת, קרבה 
)לפעמים( ליעדים, ולכן צריך לשלב את היתרונות היחסיים 
של כל אחד מהארגונים, כאשר במקביל צריך לנסות לעצב 

את המיקום של כל ארגון. 
“יש שיתופי פעולה נוספים שאינם במישור המודיעיני: בתחומי ההדרכה, התשתיות, משאבי האנוש, הרכש, הפיתוח הטכנולוגי. 
כמעט אין תחום שאני יכול לומר שאין בו שיתופי פעולה בין הארגונים. בתחומים שאינם כרוכים בהפעלת הכוח, אלא בבניין 

הכוח בלבד, קל יותר לשתף פעולה”. 
כשהייתי במדים ייצגתי את אמ”ן כלפי המודיעין של צבא ארה”ב. הם התקנאו בתופעה המכונה ‘קהילת המודיעין’. 
הם אמרו: ‘לנו אין דבר כזה. כל אחד והישות הפרטית, האינטרסנטית שלו’. לימים, אחרי "אסון התאומים" אני 

מניח, הם בטח הבינו שאי-אפשר בלי החיבור הזה.
“מההתרשמות שלי, שיתוף הפעולה המודיעיני בחומרים, בתובנות, בהערכה, במחקר, מתבצע בצורה טובה מאוד. לא רוצה 
להגיד מושלמת, אבל טובה מאוד. בתחומים המבצעיים העולם הרבה יותר מורכב: זהו עולם של הפעלת כוח, של טריטוריות, 
של ניהול סיכונים, של יתרון יחסי, לפעמים של כניסה לתחומי מחיה )לאו דווקא אחריות( של גורם אחר. פה יש הסדרות 
שצריך לשמר ולראות איך הגורמים הללו מביאים למצב של “WIN WIN”, שמשמעותו בשטח היא הישג תוצאתי של כלל 

הארגונים המשתפים פעולה, ולשמחתי בדרך כלל זה גם מתבצע”. 

“אנחנו חווים שנה מהשקטות שהיו לנו אי פעם, מבחינת הטרור שמקורו ברצועת עזה“
נגעת במציאות ששוררת סביבנו. לאיזו שנה אנחנו הולכים? כמה האיומים החדשים שתיארת קודם ישפיעו על 

חיינו?
“במודיעין יש קושי אמיתי לייצר תחזית של מה שעומד לקרות, בשל סיבות רבות. לפעמים השחקנים עצמם מייצרים את 
הדינמיקה של ההשתנות והם עדיין לא החליטו מה בכוונתם לעשות. בין היתר, יש גם את המשתנה של הצד הישראלי,  לא רק 
גורמי המדינה והממשלה, אלא כוחותינו בכלל – גם כוחותינו הרשמיים וגם כוחות קיצוניים שעשויים ליצור דינמיקה שלילית. 
“מאז סיומו של ‘צוק איתן’, אחרי הסערה הגדולה הזו שבה איבדנו לצערנו הרב 73 אנשים, מתוכם 67 לוחמים, אנחנו חווים 
שנה מהשקטות שהיו לנו אי פעם מבחינת הטרור שמקורו ברצועת עזה. בסך הכול כ-30 אירועים של ירי רקטות מרצועת 
נפגעים בנפש. ישראלים לא נהרגו  ולא בידי חמאס, ואפס  ‘סוררים’  גורמים  ‘צוק איתן’, רובם ככולם בוצעו בידי  עזה מאז 
בשנה האחרונה כתוצאה מפעילות טרור מעזה ואפילו לא מ’מחוז סיני’, שהתעצם דרמתית ומאתגר את צבא מצרים. יש מולנו 
איומים גדולים מצד תנועת חמאס, שממשיכה להתעצם בכל הפלטפורמות המבצעיות: מנהרות התקפיות, נשק רקטי, ‘קומנדו 
ייצור פלטפורמות אוויריות, כך שבעימות הבא תנסה לגרום נזק משמעותי. זה בהחלט מטריד ואנחנו  ימי’ ואפילו בניסיון 
עוקבים אחרי כל ההתפתחויות הללו, ופועלים כדי לסכלן בעוד מועד. זאת, כשאנו לצדו של צה”ל ומסייעים לו להתמודד 
בצורה טובה יותר, גם בהיבט המודיעיני וגם בהיבט הסיכולי-מבצעי, היה ונגיע להסלמה עד כדי מערכה נוספת ברצועת עזה. 

“הגורם הדומיננטי ביותר שמאפשר את שיקום רצועת עזה בשנה האחרונה הוא מדינת ישראל. זאת בעיקר בזכות כ-800 
משאיות שנכנסות מדי יום לתחומי הרצועה, דרך מעבר כרם שלום, כדי לאפשר את השיקום ולשפר את רמת המחיה שם. 
ועדיין, החיים ברצועת עזה קשים בכל הפרמטרים - תשתיות, אנרגיה, אבטלה - ולאחר סגירת המעבר לכיוון רפיח המצרית, 
הקושי של אוכלוסיית עזה הולך וגובר. חמאס אינו מסוגל לתת מענה ראוי לשיפור איכות החיים של התושבים שם. כמובן 
שזה מטריד אותנו, מאחר שאנרגיה שלילית שמצטברת לאורך זמן עלולה להתפרץ. מדינת ישראל, מצדה, שומרת על "הפסקת 

האש" ומאפשרת את המשך מהלכי השיקום. 
2014 חווינו שנה נוספת של עלייה בהיקף הטרור, גם ביו”ש וגם בירושלים: כ-1,800 פיגועים  “לגבי יהודה ושומרון, בשנת 
ביו”ש, כ-350 פיגועים בירושלים, היקף גדול מאוד. היקף הפיגועים בעלייה מאז 2010. אלה כוללים התארגנויות מקומיות 
בערך הם  וכדומה(  חטיפות  תופת,  מכוניות  מטענים,  חם,  בנשק  )ירי  החמורים  הפיגועים  בודדים.  מפגעים   ולפעמים 
ישראל, מצליח  יחד עם צה”ל ומשטרת  פיגועים חמורים. שב”כ,   70-60 היו   2014 10-5 אחוזים מסך הפיגועים. בכל שנת 
לסכל  כל שנה אחוז ניכר מהפיגועים החמורים שתוכננו בידי גורמי הטרור. עם זאת, בשנה שעברה היו לנו 18 הרוגים ישראלים 

מנהרות של חמאס 
ברצועת בעזה. 

“ישראלים לא נהרגו 
בשנה האחרונה 

כתוצאה מפעילות 
טרור מעזה”
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30 שנה
 למרכז למורשת

המודיעין

שנרצחו בפיגועי טרור שבוצעו בידי פלסטינים ותושב מזרח ירושלים שנרצח בפיגוע טרור שבוצע בידי יהודים”. 
זה מוגדר אירוע טרור? 

“בוודאי, לכל דבר. מתוך ה-18, 12 נרצחו בירושלים - עלייה דרמתית ביותר, אחרי שנתיים שבהן לא היו לנו הרוגים בירושלים. 
רובם היו פיגועי ‘אווירה’ כשברקע ‘צוק איתן’, אירועים בהר הבית שלתפיסת הפלסטינים גררו שינוי בסטטוס קוו, ורצח אבו 
ח’דיר. כל אלה יחד יצרו דינמיקה שלילית שהובילה לפיגועי דריסה, דקירה וכדומה. בהתייחס למאפייני הטרור בימים אלה, 
ניתן לומר שאנו נמצאים בעיצומו של גל הסלמה חמור, שהחל בראשית חודש אוקטובר. במסגרת זאת, נרשם רף גבוה של 
פיגועים וניסיונות פיגוע משמעותיים )בעיקר במתווים של ירי, דקירה ודריסה( שבוצעו, ככלל, בידי פלסטינים מיהודה, שומרון 

וירושלים. 
“לצד זאת, ניתן לקבוע כי פעילותם של אותם צעירים פלסטינים, המחוללים את גל הטרור הנוכחי, אינה מאורגנת בידי גורם 
והפצת שמועות  נושאת אופי ספונטני. ברקע לכך, הסתה  ואינה חלק מתכנית פעולה רעיונית סדורה, אלא  הכוונה כלשהו 
שקריות ברשתות החברתיות, לרבות מצד בכירים ב’רשות הפלסטינית’, על מהלך ישראלי מאורגן שמטרתו לפגוע במסגד 
"אל-אקצא", המשכה בתופעה חקיינות והאדרת המפגעים כ"שאהידים" וסיומה בטענות שקריות, הצוברות קהל מאמינים, 
לפיהן מדינת ישראל “מוציאה להורג” את אותם מפגעים. בהקשר של המוטיבציה לפעולה, להערכתנו זו נובעת גם מתחושות, 
וכן מבעיות אישיות-נפשיות.  פיגועים(,  צעירות המבצעות  )נשים  לרבות מגדרי  ואישי,  כלכלי  בראייתם, של קיפוח לאומי, 
שב”כ, בשיתוף פעולה מלא עם יתר גורמי הביטחון, פועל במטרה למלא את ייעודו המרכזי, שהוא לסכל גם את איום הטרור 

הזה, עמו אנו מתמודדים בתקופה זו”.

“הטרור היהודי מלווה אותנו מאז ומתמיד”
כמה נוכח יותר בעיניך האיום הטרוריסטי היהודי פנימה ביחס לעבר?

“לצערנו, הטרור היהודי מלווה אותנו מאז ומתמיד, ושב”כ תמיד מטפל בו ביד לא פחות נמרצת ולא פחות מחמירה בהשוואה 
לטיפול בטרור הערבי, בכל פרמטר שהוא - בכלים, ביכולות, בכוח האדם שהוא משקיע, באינטנסיביות המבצעית ובראייה 
המערכתית. יודגש, כי בשנים עברו היו לנו התארגנויות טרור שביצעו פיגועים חמורים ביותר, כמו הפיגוע החמור של ברוך 
גולדשטיין, שרצח 29 פלסטינים שהתפללו במערכת המכפלה; הפיגוע החמור ביותר ואולי הכישלון הגדול ביותר של השירות 
אי פעם שבו יהודי רצח ראש ממשלה במדינת ישראל; התארגנות בת עין, עם הנחת מטען חבלה רב-עוצמה )שנתפס מבעוד 

מועד(. 
“אדגיש שוב – היו טרוריסטים יהודים, לצערנו, מאז ומעולם. הם לא היו רבים, אבל כמעטים, הנזק אותו גרמו בפעולותיהם 
היה חמור מאוד. בשנים האחרונות, באופן שיש שיגדירו אותו מפתיע, לא היה שימוש בנשק חם באף פיגוע טרור שביצע גורם 
יהודי נגד גורם פלסטיני או אחר. היו פיגועי הצתה, המכונים בידי הפעילים הקיצונים ‘תג מחיר’, שכוונו נגד ערבים ונגד קודשי 
דת ערבים. זאת, כשברקע קבוצה קיצונית שהחליטה שאם מדינת ישראל מקבלת החלטה להרוס מבנים שנבנו בצורה בלתי 
חוקית, הם בתגובה יגרמו נזק לערבים. וכך, לנוכח הכאוס או ההסלמה שיתרחשו, הדרג המדיני יירתע, בראייתם, מקבלת 

החלטות כאלה”.
זה סוג של פעולת נגד?

“’תג מחיר’ הוא טרור לכל דבר ועניין בהיבטי שב”כ. זאת, מכיוון שאותם פעילים מגדירים את עצמם כמי שרוצים להשפיע 
באמצעים אלימים ולא חוקיים על הדרג המדיני במדינת ישראל. שב”כ אוסף מידע על קבוצות כאלה ומטפל בהן, על אף שמדובר 
באזרחי מדינת ישראל, שחלקם קטינים. האתגר הוא ביכולת ליצור עם המודיעין הודאה וראיות משפטיות כדי להביא להעמדה 

לדין. בסוגיה זו, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם משטרת ישראל. 
“בכל אחת מהשנים האחרונות היו לנו בממוצע כ-30 פיגועי טרור יהודי נגד פלסטינים, כאשר עד שנת 2014 )פיגוע אבו ח’דיר( 
הם גרמו לפצועים, אולם לא להרוגים. פיגועים אלה חמורים וכך גם טיפלנו בהם. רצח אבו ח’דיר היה התארגנות ‘חצי משפחתית’ 
שעשתה פיגוע נקם חמור, מיותר, שגרם למדינת ישראל נזק רב, גם תודעתית וגם בהיבטים של הסלמה. לשמחתי, פענחנו אותו 

תוך כמה ימים, והמעורבים בביצועו הועמדו לדין. 
“בשנת 2015 עלתה קבוצה שקוראת לעצמה ‘חבורת המרד’: קבוצה אנטי-ציונית, אנטי-ממלכתית, שרוצה לשנות את המשטר 
במדינת ישראל ולהוביל לכינונה של מדינת הלכה. כיוון שהם קבוצה קטנה של אנשים, חלק מעשייתם מטרתה ליצור כאוס, 
הסלמה, עימות דתי חזיתי בין היהדות לבין הנצרות וכו’. הם התחילו מניסיונות להצית מסגדים או כנסיות, שלא הובילו להסלמה 

מסיבית )מעבר לגינויים( שאותה ביקשו להשיג, ועברו בחודשים האחרונים לפגיעה והצתת בתים של פלסטינים על יושביהם. 
רבים  עושים מאמצים  ואנחנו  פיגוע חמור מאוד  זהו בהחלט  וילדם הפעוט.  הורים  זוג  נרצחו  בפיגוע בדומא  “לצערנו הרב, 
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לרסק את התשתית הזאת, באמצעות מהלכים מודיעיניים 
ומבצעיים )לרבות שימוש בצווים מנהליים להרחקת פעילים 
האנשים  את  לעצור  שנועדה  שגרתית  ופעילות  מיו”ש(, 
חברים  כמה  לדין  להעמיד  הצלחנו  כך,  לדין.  ולהעמידם 
שהציתו  להב”ה  מקבוצת  פעילים  כגון  אלה,  בהתארגנויות 
כנסיית  מציתי  או  בירושלים,  ה"דו-לשוני"  הספר  בית  את 
‘הלחם והדגים’ סמוך לכנרת. לנוכח הנזק, אנחנו משקיעים 
 - יתרחש  ואם  יתרחש,  לא  כזה  כדי שטרור  רבים  מאמצים 

לגדוע אותו באבו”. 
עד כמה “הרשות הפלסטינית” באמת תורמת להרגעת 
ושיתוף הפעולה  הצד השני? אתה מרוצה מהתיאום 
הביטחון  ועם  אחד,  מצד  הפלסטינים  עם  הביטחוני 

המצרי מצד שני, בסיני?
הביטחון  מנגנוני  ראשי  לבין  בינינו  טוב  תיאום  “יש 

הפלסטיניים ביו”ש, והוא נשמר היטב גם בימים אלה. ארגוני הביטחון שמשרתים את עמם משני הצדדים, מפיקים מהתיאום 
הזה הישגים: שמירת הביטחון ושלום הציבור. 

“כידוע, המערכת הפלסטינית אינה בנויה מזה שנים כמערכת שיש לה ‘רגל מסיימת’, קרי יישום מהלכי שפיטה, העמדה לדין 
וכליאה של חשודים בביצוע פעילות טרור. עד היום המערכת הביטחונית הפלסטינית עוצרת אנשים שמעורבים בטרור, אך 
אלה אינם נשפטים וכעבור זמן משוחררים לביתם. ‘הרשות הפלסטינית’ איננה מעמידה אנשים לדין באשמת ביצוע פיגועי 
טרור, ולא משנה אם מדובר באנשי פת”ח, חמאס או אל-קאעידה. אין חוק פלסטיני שיעמיד אותם על ביצוע טרור, מאחר 
שהמושג טרור, בהקשר זה, לא קיים מבחינתם. זה מאוד בעייתי, ודבר בעייתי נוסף הוא המסר: ‘הרשות הפלסטינית’ משלמת, 
בגלוי ובאופן רשמי, שכר קבוע לטרוריסטים פלסטינים הכלואים במדינת ישראל. זה מגיע לכדי עשרות מיליוני שקלים בחודש, 
שמופנים לפעילי חמאס, אל-קאעידה, ג’יהאד אסלאמי וארגונים אחרים, לרבות כאלה שרצחו אזרחים וילדים. זהו מסר מאוד 

בעייתי וחריג בעולם”.

“התלות שלנו באדם היא דרמתית”
כמה מילים על האדם בארגון שלך. איזה איש אתה רוצה שיגיע אליו?

“ישנם מאפיינים לעובדי שב”כ לדורותיהם, שאינם חדשים. האנשים הם לב הארגון והם המוח החושב שלו. הערכים, הידע 
היא  באדם  שלנו  התלות  לכן  בייעודו.  ולעמוד  אפקטיבי  להיות  היכולת  את  לארגון  שמייצרים  אלה  הם  ומיומנותם  שלהם 

דרמתית. 
 .D.N.A.-מה חלק  פעולה.  בשיתוף  לעבוד  שיודעים  ממלכתיים,  משימתיים,  אנשים  תמיד  היו  שב”כ  עובדי  השנים  “לאורך 
הארגוני הוא שכל אחד יכיר ביכולות ובהתמחות של השני כדי לעבוד בשיתוף פעולה. רובם ככולם חשאיים, וככאלה הם אינם 
זוכים להכרה אישית, לא מהתקשורת ואפילו לא משכניהם בסביבת מגוריהם. הם רואים עצמם, קודם כול, כממלאי שליחות 

לטובת עם ישראל ואזרחי מדינת ישראל, ומשלמים על זה לא מעט מחירים אישיים לאורך השנים, גברים ונשים כאחד. 
“בשנים האחרונות יש אתגרים חדשים לכל ארגון, הנובעים מהצורך ביותר ויותר אנשים עם פוטנציאל ונטייה טכנולוגית, יכולת 
להתמודד עם מכשור מתוחכם, עם נתונים, עם מידע, עם שפות, ולכן היום כ-25 אחוזים מעובדי שב”כ הנם תחת הקטגוריה 
של אנשי היי-טק. אלה אנשים עם גישה טכנולוגית, ראייה טכנולוגית או עיסוק טכנולוגי, והם משרתים גם באגפים המבצעיים 
וגם במרחבים בשטח. נדרשים יותר ויותר עובדים שמכירים את העולם הטכנולוגי, שיודעים להתנהל בו, לקבל ולהעביר מידע 

דרכו ולייצר אינטגרציה של המידע במערכות כאלה. 
“הפיתויים בשוק הפרטי גבוהים, גם מבחינת שכר וגם מבחינת פיתוח והגשמה עצמית. יש לנו תחרות אל מול המגזר הפרטי, 
ונוכח זאת אנחנו צריכים לשאוף להיות אטרקטיביים כדי שמעבר לערכים, לאנשים טובים תהיה סיבה לבוא לארגונים אלה 
ולתרום למדינת ישראל. לארגון יש כוח אדם מצוין. אנחנו צריכים להשקיע הרבה בערכים ובלמידה, בהפקת לקחים, לרכוש 
ידע, ללמוד שיטות חדשות, להתגבר על קשיים שהאויבים שלנו מייצרים לנו. בשנים האחרונות אנחנו מנסים להשביח את כוח 
האדם שלנו ולאפשר התפתחות גם מקצועית וגם אישית. בשנתיים האחרונות התחלנו לקיים ניוד עובדים אחרי פרקי זמן, 
בין אם בתחומם או בתחומים אחרים. מהלך כזה מאלץ אותנו לראות תמונה רחבה של כלל הארגון, אבל יש לו משמעויות 
ואפילו  יותר רחבים בארגון,  על תפקידים  כוח האדם, לשיפור תחומי העיסוק, לאפשרות להתמודד  לרענון  חיוביות מאוד 
להתייעלות ארגונית. כוח האדם אינו נשחק במקום מסוים אלא עובר למקום אחר ונוצרת דינמיקה ארגונית חיובית לנוכח 
היכולת להתנייד, הן בגופי השטח והן בגופי המטה. אני מקווה שגם בדורות הבאים אנשים יראו ערך קודם כל בתרומה למדינת 
ישראל, בשליחות, וידעו שהם משלמים מחיר אישי מסוים ויראו בכך ערך, בין אם זה בשב”כ או בין אם זה בקהילת המודיעין 

כולה”.
ומה לגבי הקשר עם המל”ם?

“הממשק שלנו עם המל”ם התרחב בשנים האחרונות מעבר לעניין הרגשי של הנצחת האנשים, שהוא כמובן לדורי דורות וחשוב 
וכמשתתפים  גם המעורבות החשובה של הגמלאים שלנו בתוך המערכת, כמדריכים  ישנה  וגם לארגון. כעת  גם למשפחות 
בימי עיון. החידוש הוא במורשת הארגונית, בצורך לחשוף פעילויות שנעשו, פרשיות מהעבר, ולהכיר לציבור אירועים מרכזיים 

שבהם קהילת המודיעין לקחה חלק”.    

הפרות סדר באיו"ש.
גל הטרור הנוכחי 

ניזון מהסתה והפצת 
שמועות שקריות
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חקירה, כלי שארגוני מודיעין עושים ל
בו שימוש נרחב, יתרון מובהק לעומת 

איסוף מודיעיני רגיל: יכולת המיצוי 
והרחבה ניכרת של המידע הראשוני המצוי בידי 

החוקרים. לעתים מחזיקים החוקרים בקצה 
חוט בלבד, מידע נסיבתי כזה או אחר, רמז דק 

שבדקים, וממנו הם אמורים להגיע למידע מלא 
או לפחות למידע שיאפשר להתחיל במבצע 

מודיעיני כלשהו. דרך החקירות, למשל, הגיעו 
האמריקאים למידע שהביא לבסוף לחיסולו 
של אוסאמה בן לאדן. במקרה הזה חקירות 

מודיעיניות היוו בסיס למבצעי מודיעין 
נוספים, שבמהלכם הלך ונאסף מידע רב. זה 
הוביל למקום המסתור של המבוקש מספר 

אחת בעולם ולחיסולו בידי "אריות הים". 
האמריקאים קיבלו שתי "ידיעות זהב" 

בחקירות. האחת, בשנת 2002, סיפר נחקר 
על בלדר המכונה אבו אחמד אל-כווייתי; 

השנייה, בשנת 2004, סיפר נחקר אחר שאותו 
אלכוויתי היה מקורב מאוד לבן לאדן. בעקבות 

שתי הידיעות הללו מיקדו האמריקאים את 
מאמציהם באיתור אל-כווייתי והצליחו לעלות 

על עקבותיו בשנת 2010. המעקב אחריו 
הובילם לבסוף למתחם שבו התגורר בן לאדן 

בפקיסטן ובו מצא את מותו.
על החוקר להיות נחוש, מתוחכם, בעל סבלנות 

רבה, יכולת מניפולטיבית וכושר שכנוע. 
בסיפור החקירות הראשונות בתנ"ך החוקר 

לא ניחן בתכונות הללו. הוא היה ישיר, כוחני, 
חסר סבלנות ועשה שימוש לא מושכל בחומר 

המודיעיני שהיה ברשותו. 
הסיפור שלנו מתחיל באכילה מפרי עץ הדעת. 

על פי סיפור הבריאה השני )בראשית, ב'(, 
הציווי האלוהי שלא לאכול מפרי עץ הדעת ניתן 

לאדם כשהוא היה לבד, בטרם נבראה האישה. 
הציווי היה פשוט ותמציתי וכלל הסבר לגבי מה 
ן"(, מה אסור  מותר לאדם לאכול )"ִמּכֹל ֵעץ-ַהּגָ

ַעת טֹוב ָוָרע"( והעונש  לו לאכול )"ֵמֵעץ, ַהּדַ
י,  הצפוי לו לאדם, אם יעבור על האיסור )"ּכִ

מּות"(.  ּנּו - מֹות ּתָ יֹום ֲאָכְלָך ִמּמֶ ּבְ
כשהנחש מפתה את האישה לאכול מפרי 

העץ היא מזכירה לו את האיסור האלוהי, מה 
שאומר שאדם סיפר לה לגבי תוכן שיחתו עם 
אלוהים. חווה מסבירה כי לא האיסור מרתיע 
אותה אלא העונש הצפוי, דבר המעיד כי חווה 

הייתה, ככלות הכול, אנושית לחלוטין. 
כאן מתגלה הנחש בערמומיותו. הוא אינו 

מוותר ומסביר לאישה כי אלוהים סתם הפחיד 
את אדם כדי להסוות את הסיבה האמיתית 

י  י, יֵֹדַע ֱאֹלִהים, ּכִ ֻמתּון.  ּכִ לאיסור "ֹלא-מֹות, ּתְ
ּנּו, ְוִנְפְקחּו ֵעיֵניֶכם; ִוְהִייֶתם,  יֹום ֲאָכְלֶכם ִמּמֶ ּבְ
אֹלִהים, יְֹדֵעי, טֹוב ָוָרע" )בראשית, ג', 5,4(.  ּכֵ

החקירה הראשונה 
הובילה לגירוש

מגן עדן

ami.moran@gmail.com | עמי מורן

החקירות המודיעיניות הן כלי חשוב מאין כמוהו לחוקרים וגם בימינו אנו 
הן הביאו להישגים גדולים, בהם תפיסתו של אוסאמה בן לאדן. הנחקרים 

הראשונים - אדם וחווה, ובהמשך קין, חושפים שיטות חקירה שתקפות גם 
היום - וגם כמה טעויות של החוקר הראשי 

הגירוש מגן העדן )גוסטאב דורה(.
החקירה הראשונה בעולם כללה 

שתי הודאות ושני גלגולים בחקירה - 
אדם "'גלגל" את חווה, חווה "גלגלה"

את הנחש
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הנחש מסביר לחווה שאלוהים מסר לאדם 
מידע חלקי בלבד ואת המידע המשמעותי לגבי 

ההשלכות האמיתיות של אכילה מפרי העץ - 
העדיף להשאיר לעצמו. 

כאמור, אלוהים כלל לא הסביר לאדם את פשר 
האיסור. הוא רק אסר והוסיף איום מפחיד 

בצד האיסור. אדם, שמתגלה כאן כחסר עמוד 
שדרה, אינו מטיל ספק, אינו שואל שאלות 

ואינו מגלה אסרטיביות, אלא מעביר את 
פקודת האל, כמות שהיא, לחווה. הנחש הוא זה 
שגילה לאישה את הסיבה האמיתית לאיסור – 

אלוהים לא מעוניין במתחרים. 
בשמעה את הדברים, בהיעדר איום ממשי 

ובהתחשב בעובדה שהפרי ראוי למאכל, יפה 
ואסתטי - ואולי מקפל בתוכו גם בונוס בצורת 

הבנת הדברים נכוחה - היא אוכלת ממנו 
וחולקת אותו עם אדם. הכתוב המקראי מתאר 

את הדברים בפשטות, בלי דרמות מיותרות. 
ייתכן ובכך הוא רומז לנו שבאמת לא היו כאן 
דרמות. אדם, את זה אנחנו כבר מבינים, היה 

יצור חלש וניתן להשפעה בקלות, וסביר שחווה 
לא נאלצה לטרוח יותר מדי כדי לשכנעו לאכול 

מפרי עץ הדעת. 

חקירה ראשונה: "גלגול חקירה" כפול
אדם וחווה אכלו מפרי העץ, הבינו שהם 

עירומים ומיד כיסו את ערוותם - וכבר נשמע 
קול האלוהים בגן. הם ידעו כי עשו מעשה אסור 
והכובע בער על ראשיהם. ברגע שהם שמעו את 

קול האלוהים מתהלך בגן, הם הסתתרו בתוך 
עץ. אלוהים ידע כי הצליח להפחיד את אדם 
וחווה אבל נהנה להתעלל בהם קצת. בהיותו 

יודע הכול הוא יודע על אכילת פרי עץ הדעת, 
אבל רוצה לשמוע את הדברים מפיהם - מבקש 

הודאה, ממש כשם שהחוקר בימינו יושב מול 
הנחקר כשהמודיעין בידיו ובכל זאת, חשוב לו 

לקבל הודאה אותנטית מפי הנחקר. 
ה" ואדם המפוחד עונה  ּכָ אלוהים שואל "ַאּיֶ
ממקום מחבואו כי הסתתר מפני האל כיוון 

שהבין כי הוא עירום. הוא עדיין לא מספר את 
האמת אבל כבר נופל בלשונו כיוון שלא אמור 

היה לדעת שהוא עירום אלא אם אכל מפרי 
עץ הדעת. אלוהים ממשיך את ההתעללות 

באדם ושואל שאלה רטורית: מאיפה אתה יודע 
שאתה עירום? האם אכלת מפרי העץ שאמרתי 

לך לא לאכול ממנו? אז אדם מתגלה לא רק 
כלא אסרטיבי, אלא גם כפחדן לא קטן וכמי 
שממהר להסיר אחריות מעל עצמו ו"מגלגל" 

את האישה בחקירה. גלגול בחקירה הוא 
משאת נפשו של כל חוקר. משמעו קבלת מידע 

מחדש מהנחקר, שיביא להרחבה משמעותית 
של המודיעין הראשוני שהיה בידיו בתחילתה. 

ִדי, ִהוא  ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ אדם אומר, "ָהִאּשׁ
י ִמן-ָהֵעץ ָואֵֹכל" )שם, שם, 12(.  ָנְתָנה-ּלִ

ראשית, ההתייחסות לאישה היא מנוכרת 
ִדי". לא "אשתי", לא  ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ "ָהִאּשׁ

"בת זוגי", לא "העזר כנגדי" ולא משהו חם 
ִדי".  ה ִעּמָ ר ָנַתּתָ ה ֲאׁשֶ ָ ואוהב - סתם "ָהִאּשׁ

שנית, במשתמע, תוספת סמויה במעמד זה: 
"ושאני לא ביקשתי לי". מעין הפניית אצבע 

מאשימה כלפי אלוהים )מה שנכון, נכון. הרעיון 
היה כולו של אלוהים ועל פי הגרסה השנייה 

לבריאת העולם, בבראשית פרק ב', הוא אפילו 
הפתיע את אדם שהלך לישון לבד והתעורר 

כשאישה לצדו(. בנוסף, אדם התגלה כטיפש 
למדי, כיוון ששמע בקול האישה חרף הנחיות 
מפורשות מהאל. יש כאן הודאה סמויה מצדו 

בחולשת אופיו מול האישה, שהרי הציווי שלא 
לאכול מפרי העץ ניתן אך ורק לו, כך שהוא 
אמור היה לבלום את האשה מלעשות זאת.
אז פונה אלוהים אל האישה ושואל אותה 

ית" )שם, שם, 13(. היא, עניינית  "ַמה-זֹּאת ָעׂשִ
יַאִני,  ִ ָחׁש ִהּשׁ וקצרה, עונה בשלוש מילים "ַהּנָ

ָואֵֹכל" )שם, שם, 13(. כך, במהירות הבזק, 
הסתיימה החקירה הראשונה בעולם בהצלחה. 

זו כללה שתי הודאות ושני גלגולים בחקירה 
- אדם "'גלגל" את חווה, חווה "גלגלה" את 

הנחש. נחתמה פרשיית החקירה הראשונה מאז 
ומעולם. 

את הנחש אלוהים כבר לא חוקר. למה? אולי 
כי הוא ערום מכל חיית השדה ואלוהים לא 

היה מסוגל להתמודד מולו? או שכל זה היה 
תרגיל של אלוהים שנועד לבדוק את צייתנותו 
של אדם? או בכלל להביא לגירוש אדם וחווה 

מגן העדן? שכל אחד יבחר את התשובה 
המתאימה לו. 

חקירה שנייה: נחקר בודד
החקירה הבאה, שגם אותה ביצע אלוהים 

בעצמו, הייתה הרבה פחות מוצלחת מבחינה 

מקצועית. אלוהים לא גילה בה יצירתיות 
יוצאת דופן, אף שמן המפורסמות היא 

שחקירות שונות במהותן זו מזו ונחקרים 
שונים אלה מאלה ולכל חקירה צריך לבצע 

התאמות. הוא חזר על המתכונת מהחקירה 
הראשונה אף שבמקרה הראשון היו שלושה 

מעורבים )הנחש, חווה ואדם(, ובשני היה נחקר 
בודד. כיום אנו יודעים שחקירת אדם בודד 

היא מהקשות והעדינות שיש, ונדרשות יכולות 
מקצועיות לא מבוטלות כדי להצליח בה. 

לנחקר הבודד, במקרה זה – קין, אין שותפים 
שאפשר להפעיל עליהם מניפולציות כדי לקדם 

את החקירה. אי-אפשר להפעיל על הנחקר 
מדובבים - שיטה שמוזכרת לראשונה בתנ"ך 
- משום שלא היו אנשים על פני כדור הארץ. 
מלבד אדם וחווה היה קין, שהרי הבל אחיו 

הוא הנרצח. זה היה המידע המודיעיני שעמד 
בבסיס החקירה. 

אלוהים נוקט בחקירת קין בדיוק באותה 
שיטה בה נקט מול אדם - השאלה הרטורית. 
"ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך" )שם, ד', 9(, נשאל קין, אלא 

שבניגוד לאדם שהיה רכרוכי והודה מיד - קין 
י, ֲהׁשֵֹמר  שיקר לאלוהים והיתמם: "ֹלא ָיַדְעּתִ
ָאִחי ָאנִֹכי" )שם, שם, 9(. כאן אלוהים עשה 
טעות שחניך חוקרים בימינו לא יעשה. הוא 

הטיח את המידע שהיה לו בפני קין ולמעשה 
מנע אפשרות לקבל הודאה אמיתית ואותנטית 

ֵמי  יָת; קֹול ּדְ מהנחקר שלו. "ַוּיֹאֶמר, ֶמה ָעׂשִ
ָאִחיָך, צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן-ָהֲאָדָמה" )שם, שם, 

10(. חוקרי המודיעין של היום לומדים כיצד 
להשתמש בחומר שבידיהם בצורה מושכלת 

ולהימנע ככל הניתן מחשיפתו לנחקרים. זאת 
מסיבה כפולה: לקבל הודאת אמת ולקבל 

מהנחקר מידע מודיעיני מחדש. 
מיד כשמסתיימת חקירת אדם וחווה יש 

פסק דין – כולם מורשעים, ויש גזר דין 
שונה לכל אחד. הקטע המעניין ביותר הוא 

יָך, ּתֹאַכל  ֵזַעת ַאּפֶ העונש שניתן לאדם, "ּבְ
19(, עונש סביר - אולם  ֶלֶחם" )שם, ג', 
י  ההמשך הוא "ַעד ׁשּוְבָך ֶאל-ָהֲאָדָמה, ּכִ

ה, ְוֶאל-ָעָפר  י-ָעָפר ַאּתָ : ּכִ ְחּתָ ה ֻלּקָ ּנָ ִמּמֶ
19(. לכל הדעות עונש  ׁשּוב" )שם, שם,  ּתָ

חריף ולא מידתי לחומרת העברה.
י- ומה הסיבה שמציין אלוהים לעונש זה? "ּכִ

ר  ָך, ַוּתֹאַכל ִמן-ָהֵעץ, ֲאׁשֶ ּתֶ ַמְעּתָ ְלקֹול ִאׁשְ ׁשָ
ּנּו..." )שם, שם,  יִתיָך ֵלאמֹר ֹלא תֹאַכל ִמּמֶ ִצּוִ

 .)17
מה המסקנות מדברי אלוהים אלה? 

בסיפור הזה הסופר התנ"כי אינו מסיק 
עבורנו מסקנות. הוא רק מספק לנו חומר 

 .למחשבה

לעתים מחזיקים החוקרים בקצה חוט 
בלבד, מידע נסיבתי כזה או אחר, רמז 
דק שבדקים, וממנו הם אמורים להגיע 
למידע מלא או לפחות למידע שיאפשר 
להתחיל במבצע מודיעיני כלשהו. דרך 
האמריקאים  הגיעו  למשל,  החקירות, 
של  לחיסולו  לבסוף  שהביא  למידע 

אוסאמה בן לאדן
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פני שנים לא רבות, הדמיות מלווייני צילום ל
היו קשות להשגה ויקרות המציאות. 

הנושא טופל ברמת המדינה בלבד 
ולמדינות מעטות בלבד הייתה יכולת לבנות 
לוויין ולשגר אותו למסלול בחלל, תוך שהוא 

מצלם את כדור הארץ ומשגר הדמיות לקרקע. 
הדמיות לוויין יועדו כמעט בלעדית לשימושי 

ביטחון ומודיעין.
התפנית החלה בשנת 1994, כשנשיא ארה"ב ביל 

קלינטון פרסם החלטה נשיאותית המאפשרת 
לחברות אמריקאיות לפתח ולשגר לווייני 

צילום ברזולוציה גבוהה ולמכור מוצרים ושרותי 
צילום בשוק המסחרי. עד 1997 ניפק משרד 

המסחר האמריקאי תשעה רישיונות לחברות 
אמריקאיות. עם הזמן, נותרו בשוק שתי חברות: 
Digital Globe  ו-Space Imaging. בהמשך 

הדרך התמזגו שתי החברות לחברה אחת תחת 
 .Digital Globe השם

מטרות הממשל האמריקאי במהלך זה של 
מסחור לווייני הצילום חודדו בהצהרת המדיניות 

הנשיאותית )NSPD-49( ב-2006, והן:
לפתח ולשמר ידע מקצועי בתחום החלל.  .1

לשפר את יכולת הפיתוח ויכולת המכירה של   .2
מערכות חלליות.

לשפר את שיתוף הפעולה בין הסוכנויות   .3
השונות העוסקות בתחום.

לשמר ולחזק את הידע הטכנולוגי   .4
והמדעי ולהרחיבו בבסיס התעשייה 

האמריקאית.
בנוסף עמד בבסיס ההחלטות האלה 

הצורך הגדל בהדמיות לוויין לגופי הממשל 
 NRO-השונים. תוצרי הלוויינים של ה

 )National Reconnaissance Office(
ברזולוציות הגבוהות ביותר הופצו בעיקר לגופי 

המודיעין הבכירים. לא ניתן היה למלא את 
דרישת שאר הגופים הן מפאת מצוקת דרישה 

מול מצאי ובעיקר מפאת הסיווג הגבוה של 
תוצרי הלוויינים הלאומיים.

האפליקציות שינו את התמונה
הממשל האמריקאי הגביל את הרזולוציה 

שמותרת להפצה על ידי לווייני הצילום 
המסחריים. הגבלה זו עודכנה מעת לעת, עד 

שלאחרונה הותרה המגבלה עד כדי היתר לצלם 
ולהפיץ הדמאות ברזולוציה של 30 ס"מ.

לוויין הצילום המסחרי הראשון ברזולוציה 
 ,SPOT IMAGE גבוהה )אם נתעלם מלווייני

שהיו ברזולוציה של כ-10 מטר( הוא לוויין 
ה-IKONOS של Space Imaging. הלוויין 
ברזולוציה של כ-1 מ' פנכרומטי  )שחור/לבן( 

ו-4 מטר צבע שוגר בספטמבר 1999 וסיים את 
חייו המבצעיים רק לאחרונה. 

טכנולוגיה

לוויין לכל דורש
היום, כשכל סמארטפון מציע אפליקציות מבוססות צילומי לוויין כמו 

Google Earth, הציבור מקבל המחשה של מה שניתן לעשות עם תוצרי 
חישה מרחוק 

רני הלרמן | אל"ם )מיל'(

 Worldview 3 לווין
במשקל 2.8 טון.
 רזולוציות גבוהות
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החברה השנייה ששיגרה לוויין מסחרי ברזולוציה 
גבוהה היא אימג'סאט הישראלית שכיום 

בבעלות עיקרית של התעשייה האווירית. החברה 
שיגרה את לוויין EROS A עם רזולוציה של 

כ-1.8 מטר, קרוב משפחה קרוב של "אופק 3" 
של מערכת הביטחון. הלוויין הישראלי מתוצרת 

התעשייה האווירית היה מתקדם מבחינה 
טכנולוגית בעיקר ביחס הביצועים שלו מול 

המשקל הנמוך )כ-250 קילו, לעומת 750 קילו 
של הלוויין האמריקאי IKONOS, למשל(.

מועדון החברות שהציעו הדמיות ברזולוציה של 
1 מטר ומטה לשוק המסחרי היה מצומצם מאוד. 

תחילה היו רק שתי החברות האמריקאיות, 
שכאמור התמזגו,לאחר מכן הצטרפה החברה 
הישראלית )עם הלוויין EROS B ברזולוציה 

של 70 ס"מ( ואז הצטרפו הצרפתים, עם לווייני   
 ,Kompsat הקוריאנים עם לווייני ,Pleiades

הספרדים עם לוויני Deimos, הסינים ועוד היד 
נטויה. 

במקביל התפתחו אפליקציות לשימוש חופשי 
 Google מבוססות הדמיות לוויין לכל דורש כמו

Earth ותשתיות למערכות ניווט אזרחיות. 
אלה הביאו לתודעת ההמונים המחשה של מה 
שניתן לעשות עם תוצרי חישה מרחוק, וחיזקו 

את הדרישה למידע באיכות גבוהה בזמני תגובה 
קצרים.

פיתוח בשני כיוונים
בעת האחרונה מתחוללת סוג של מהפכה בתחום 

לווייני הצילום. חלק מהלוויינים הם במשקל 
של כמה מאות קילוגרמים, מה שמכונה "מיני 

לוויינים", אולם יותר ויותר חברות צצות עם 
פיתוחי לווייני מיקרו וננו. הכוונה היא ללוויינים 

שמשקלם מקילו אחד ועד 50 ק"ג וגודלם 
כקופסת נעליים ולמטה מזה. התחזית היא כי 

עד שנת 2020 ישוגרו למעלה מ-2,000 לוויינים 
כאלה לחלל. הלוויינים משוגרים לרוב בקבוצות 

ומאותו משגר.
זהו תהליך שמזכיר קצת את התהליכים בתחום 

כלי הטיס הבלתי מאוישים )כטב"מים(, שגם 

בהם יש פיתוח כפול: מצד אחד של כלים גדולים 
בעלי כושר נשיאה, ומצד שני כלים קטנים 

להפעלה מקומית, ממש כמו זבובים על הקיר.
 בתחום הלוויינות ימשיכו החברות לבנות לווייני 

 DG צילום כבדים. כך למשל הלוויין של חברת
האמריקאית, World View 3, שוקל לא פחות 

מ-2.8 טון. אלה יציעו רזולוציות גבוהות במיוחד 
של עשרות ס"מ בודדים, עם דיוקי הצבעה וקצב 

ספיקת שטח פנטסטיים. במקביל מפותחים 
לווייני המיקרו והננו עם רזולוציות הנעות סביב 

מטר אחד וביצועים מספקים בהחלט עבור 
אפליקציות רבות.

פרמטר נוסף בעל חשיבות ללווייני הצילום הוא 
ה-Revisit time - מרווח הזמן שבו ניתן לצלם 

את אותה הנקודה על כדור הארץ. כדי לקצר 
את הזמן הזה המשתמשים נוטים להישען על 

קונסטלציה של לוויינים, שיכולים להיות מסוגים 
וגדלים שונים. היתרון הבולט של לווייני המיקרו 

והננו הוא מחירם הנמוך לעומת הלוויינים 
הגדולים, מה שמאפשר שיגור של לוויינים 

רבים ושמירה על רצף ועל Revisit time קצר 
במיוחד.

כשיש סנסורים רבים בחלל ויכולת לצלם כל 
נקודה בזמן כמעט אמיתי, נוצר היצף של חומר 

גולמי הנקלט בתחנות הקליטה. יותר ויותר 
תחנות הופכות להיות רב-משימתיות. משתמשי 
קצה בעצם אינם מעוניינים בחומר הגולמי, אלא 

בתוצר ספציפי שמעניין אותם. אלה יכולות 
להיות אפליקציות בתחום החקלאות, התשתיות, 

הניטור הימי ואף ביטחון ומודיעין. יותר ויותר 
חברות בתחום נכנסות לשוק של שירותים ולאו 

דווקא של מכירת הדמיות.
במצב זה, הלקוחות, כולל אלה הממשלתיים, 

הביטחוניים והאזרחיים, נהנים ממבחר עצום של 
ספקי הדמאות ושירותים. המחירים, בהתאם 
להיצע, יורדים, וכל דורש יכול להשיג הדמיות 

ברזולוציה גבוהה של כל נקודה על פני הגלובוס 
ששיש לו עניין בה. לאור זאת, צריך לשקול 

כנראה להפנות את שלטי "שטח צבאי אסור 
 .לצלם" כלפי מעלה, לשמים

נמל ביירות. )Google Earth - צילום מסך( התחזית היא כי ננו-לוויין במשקל זעיר
עד שנת 2020 ישוגרו למעלה מ-2,000 לוויינים לחלל

טכנולוגיה
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המלשינים  של  העצום  מספרם 
לכך  הביא  האוכראנה  שהפעילה 
הייתה  לא  כמעט  תקופה  שבאותה 
ניתן  לא  בניה  שבין  ברוסיה  משפחה 

היה למצוא סוכן או מקור של הארגון

הולדתו של 
הסוכן הכפול 

רס"ן )מיל'( קובי | היסטוריון צבאי וקצין מודיעין

דמותו של הסוכן הכפול התגבשה בראשית המאה ה-20 בשתי תרבויות 
במקביל - רוסיה ואנגליה. אך בעוד באנגליה ביקשו להרחיב את הידע לגבי 

האויב, ברוסיה הושם הדגש על המודיעין המסכל. זה התפתח לקיצוניות 
שבה הסוכנים לוקחים חלק במעשי טרור ואלימות, לעתים תוך רצח של 

חפים מפשע. מאמר ראשון בסדרה

אמרה לפיה ריגול הוא המקצוע השני ה
העתיק בעולם אינה נכונה בהקשר של 

הפעלת סוכן נגד שולחיו. עדויות על 
סוכנים כפולים קיימות גם בסין והודו העתיקה, 

אך הסוכן הכפול נתפס כיצור מודרני יחסית. 
אנשי הריגול הנגדי במעצמות אירופיות הפכו את 

התפקיד לכלי נשק רב-עוצמה במלחמת העולם 
השנייה, אז היו הסוכנים הכפולים מהמרכיבים 

המכריעים בניצחונן של בעלות הברית.
לפני 100 שנה בדיוק נלקח הרעיון לתחום 

המודיעין הצבאי, לאחר שנים שבהן הופעלו 
סוכנים כפולים בתחום המודיעין המסכל 

בלבד. ההנחה הייתה כי אם גוף כלשהו מצליח 
לשכנע אדם הפועל חשאית נגדו לפעול למענו 

- הרווח שיופק ממנו יהיה כפול. ראשית, 
הסוכן אוחז במידע רב על מפעיליו המקוריים, 
על תוכניותיהם ועל פערי הידע הקיימים לגבי 

יעד הריגול המקורי. שנית, וחשוב מכך, ניתן 
להשתמש בשירותיו כבחרב פיפיות. הסוכן 

הכפול יכול להטעות את שולחיו ולהסיט את 
תשומת לבם למקומות נטולי עניין.

הטכניקה הזו פותחה במקביל בשתי תרבויות 
שונות ומרוחקות זו מזו: רוסיה שבתפר בין 

המאות ה-19 וה-20 ואנגליה של ימי מלחמת 
העולם הראשונה. למרות קווי הדמיון הבולטים 
מאד באופן יישום הטכניקה הזו, ניכרו הבדלים: 

ברוסיה הושם הדגש על המודיעין המסכל, ואילו 
באנגליה על המודיעין ה”חיובי” הצבאי, שמבקש 

לדעת יותר על האויב ולא רק לסכל פיגועים 
וחתרנות. שתי המערכות הגיעו להבשלה ובגרות 
במלחמת העולם השנייה, ונראה שתרמו תרומה 

מכרעת לניצחון בעלות הברית. אלא שהיו ביניהן 
גם הבדלים רבים.

אופן הפעלת הסוכנים הכפולים בבריטניה נחשף 
בהדרגה מאז שנות ה-60, הן בספרים שכתבו 

מפעיליהם והן במסמכי ארכיון הנחשפים 
בתום עשרות שנות חיסיון. ברוסיה היה 

שחרור המידע אטי ואקראי יותר. עם פירוק 
ברית המועצות הותרו לפרסום מסמכי ארכיון 

וספרי זיכרונות של אנשי מודיעין סובייטים 
שהיו פעילים במלחמת העולם השנייה. בניגוד 

לאנגליה, הפרסום היה מצומצם אך גם ממנו 
עלה כי הסובייטים הפעילו בהצלחה רבה סוכנים 

כפולים.

הפרובוקטור: “הבוגד הכי בולט והכי 
נתעב”

מאז רצח הצאר אלכסנדר השני ב-1881 טלטלו 
גלים של פעולות טרור את הקיסרות הרוסית. 

ארגונים מהפכניים דוגמת “נארודניה ווליה” 
)“רצון העם”, התנועה שביצעה את ההתנקשות 
בצאר( ואחריה התנועה הסוציאל-רבולוציונית 

)“ס”ר”( מאמינות שהדרך הבטוחה לסיום 
השלטון האוטוקרטי של הצארים לבית רומנוב 
היא טרור אישי. בעשרות השנים הבאות עברה 
רוסיה סדרה ארוכה של התנקשויות פוליטיות 
ומעשי טרור שכוונו לרוב לבכירי השלטון. מול 

המהפכנים ניצבה ה”אוכראנה”, המשטרה 
החשאית שהוקמה עוד בתקופת אלכסנדר 

השני, ושבימי יורשו אלכסנדר השלישי הפכה 

יוזף סטאלין. נעצר על ידי 
האוכראנה כמה פעמים 

אך מעולם לא נשלח 
למאסר ארוך
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יורשו של דורנוב, רצ'קובסקי, הפך את 
לקיצונית הרבה  שיטת הסוכן המדיח 
רק  לא  מקורותיו  עודד את  הוא  יותר. 
טרור  מעשי  של  לתכנונם  להצטרף 
ואלימות, אלא גם לבצע אותם בפועל 
חפים  של  מכוון  רצח  תוך  לעתים   -
לפגוע  עילה  לתת  כדי  הכול  מפשע. 

במהפכנים

לאימפריה. מספרם המדויק של הסוכנים 
שהפעילה האוכראנה אינו ידוע ונאמד ב-30 

עד 100 אלף, ובכל מקרה מדובר בארגון אדיר 
ממדים, מסורבל ועמוס באינטריגות פנימיות. 

מספרם העצום של המלשינים שהפעילה 
האוכראנה הביא לכך שבאותה תקופה כמעט לא 

הייתה משפחה ברוסיה שבין בניה לא ניתן היה 
למצוא סוכן או מקור של הארגון.1

בתקופתו של אלכסנדר השלישי2 מונה סרגיי 
ויטה לשר הפנים, והוא מצדו מינה את פ"נ 

דורנוב לאחראי על האוכראנה. דורנוב ייסד 
שיטת הפעלה חדשה - סוכנים מדיחים 

)“פרובוקטורים”(. בשיטה זו סוכן חודר אל 
שורות הארגון המהפכני-חשאי ומדרבן את 

חבריו למעשי אלימות קיצוניים. אלה יעניקו 
לשלטונות אמתלה לפגוע בארגון מחד גיסא, 

ונקודות זכות בדעת הקהל מאידך גיסא.
יורשו של דורנוב, רצ’קובסקי, הפך את שיטת 

הסוכן המדיח לקיצונית הרבה יותר. הוא עודד 
את מקורותיו לא רק להצטרף לתכנונם של מעשי 

טרור ואלימות, אלא גם לבצע אותם בפועל - 
לעתים תוך רצח מכוון של חפים מפשע. הכול כדי 

לתת עילה לפגוע במהפכנים.3 הפרובוקטורים 
להטטו ללא הרף על קו התפר החמקמק שבין 

מפעיליהם באוכראנה לבין “חבריהם” בארגונים 
המהפכניים. לעתים הייתה נאמנותם האמיתית 

לוטה בערפל. ד”ר י' רובין, שחיבר ספר על 
התופעה,4 יצר הגדרה לפרובקטורים שהופעלו 

אז ההופכת אותם לאב הטיפוס של מה שיכונה 
עשרות שנים מאוחר יותר בשם סוכן כפול:
“הפרובוקטור הוא הבוגד הכי בולט והכי 

נתעב… המעבר ממחנה למחנה בלתי פוסק, 
כקפיצותיו של המוקיון הצעצועי, כל הזמן מפה 

לשם וחוזר חלילה בין שני קצות החוט המתוח 
וגם העלמת המעברים משני המחנות... מי הוא 

הפרובוקטור? אדם שהוא “חבר” למפלגה”, 
“מאמין” בהשקפת עולם ידועה וממנה הוא 

“עובר” להשקפת העולם השנייה הצוררת את 
הראשונה, וממשיך להיות שותף לשתי הרשויות 

גם יחד, מתחקה על מעשי המפלגה מבפנים 
ומגלה את כל סודותיה לצד שכנגד, ועל ידי 

זה מסייע להפר את עצת בני מפלגתו ומביא 
עליהם שואה”.5

הגדרה זו התמקדה בתיאור אופן פעילותו 
של הסוכן המדיח ובחסרונותיו המוסריים, 

אך התעלמה מיתרונותיו המקצועיים במקרה 
של ניהול נכון ומושכל. מי שעמד על יתרונות 

אלה והפך אותם לאמנות של ממש היה סרגיי 
וסילייביץ’ זובאטוב,6 שעמד בראש האוכראנה 

של מוסקבה - ובעצם ברוסיה כולה - בשנים 
1903-1896. זובאטוב שכלל את הרעיון הגולמי 

של הסוכן המדיח באמצעות הפיכת הסוכן 
הכפול מ”הבוגד הכי נתעב” בהגדרת רובין 
לאידיאליסט  הכי מסור - לפחות מנקודת 

המבט של הסוכן עצמו. רובין מביא את סיפור 
חייו: זובאטוב נולד למשפחה של אנשי צבא 
אך כמו רבים וטובים מצעירי האינטליגנציה 
הרוסית בשנות ה-80 של המאה ה-19, החל 
לקרוא ספרות מהפכנית ולאמץ את ערכיה. 

כשסיים את לימודיו התיכוניים, פתח ספרייה 
במוסקבה, שבה ניתן היה לרכוש בחשאי ספרות 

מהפכנית אסורה. פעילות זו הביאה אותו 
ב-1886 לחקירה באוכראנה. במהלך החקירה 

הציע כנראה מיוזמתו את שירותיו לאוכראנה – 
וגויס.7 הדעות למניע האמיתי לגיוס חלוקות. היו 

שראו בכך מעשה של אידאליזם שנועד להגן על 
שלטון הצאר, ואחרים ראו בכך מניע אינטרסנטי 

שתכליתו קידום הקריירה שלו. 

שיטת זובאטוב: שכלול רעיון הסוכן
השיטה שיזם ופיתח נקראה על שמו “שיטת 

זובאטוב”.8 זו פעלה להפעלת סוכנים שיחדרו 
לשורות הצד שכנגד לאחר השגת שליטה, ויפעלו 

לאחר מכן לטובת הצד המפעיל והמנחה. היה 
זה מתכון מסודר, ראשון מסוגו להכפלת סוכן. 

המועמדים היו בדרך כלל מהפכנים בכירים 
וחדורי אידאליזם, שהגיעו למרתפי החקירות 

של האוכראנה לאחר שעברו חקירות בלחץ 
פיזי כדי לסחוט פרטים על עמיתיהם. הנחקרים 

הועברו ללא התרעה להמשך “שיחה” בלשכתו 
של זובאטוב. 

“לאחר ההלם שנחל החשוד בפגישתו עם 
החוקרים המקצועיים, הוא נתקל בריאיון עם 

המפקד ביחס אנושי ותרבותי. זה נהג להרגיעו, 
התיר לו לשבת, שיכך את פחדיו בכוסית משקה, 

הטיף לו מוסר והוכיח לו כי מאמצי המהפכנים 
היו לשווא. לרוב הצליח בכוח אישיותו להרשים 

את החשודים עד שהשתכנעו להאמין בדבריו, 
ואת אלו היה משחרר בערבות בתנאי שייעשו 

סוכני משנה של האוכראנה”.9
לא רק שזובאטוב יצר לראשונה באופן מושכל 

מניה שוחט. מהטובות 
שבסוכנות שהצליח זובאטוב 

להכפיל
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אלכסנדר השני. מאז הירצחו ב-1881 טלטלו גלים של 
פעולות טרור את הקיסרות הרוסית

ושליטה מרחוק בארגון מאידך. 
נעשה ניסיון לגייס גם את גריגורי גרשוני,17 

שותפה וכנראה גם מאהבה של וילבושביץ 
לארגון המהפכני, אך לא ברור אם הצליח בכך 

ועד כמה. גרשוני נחקר 11 ימים ברציפות 

גייס  הנראה  שככל  נוסף  מקור 
הקוד  שם  תחת  הופעל  זובאטוב 
בשני  שנחשפו  מסמכים  "ואסילי". 
בארכיונים  האחרונים  העשורים 
שנפתחו ברוסיה העלו סברה כי היה 
זה טרוריסט גרוזיני מחוספס, שסבל 
מנכות קלה ומדחפים אלימים במיוחד 
וסריונוביץ'  יוסיפ  האמיתי  ושמו 

דז'וגאשווילי - לימים סטלין

“סוכן כפול”, אלא הוא אף הרחיק לכת כשפיתח 
אצל אותו סוכן אמון מלא בצדקת הדרך, וכי 

ישנה שאיפה הזהה לשניהם. הוא שכנע את 
הסוכנים כי יחד יצליחו הם להקים ארגון כלל-

רוסי שייאבק לזכויות הפועלים תחת שלטון של 
הצאר ולא במקומו. “הוא הבטיח להם שוב ושוב 
שבעצם לא נכנס לאוכראנה אלא לשם עבודות 

שירות ועזר לתנועת ההמונים הצודקת, אלא 
שבינו ובין המהפכנים יש הבדל שיטה בלבד”.10 

אחד המגויסים הראשונים של זובאטוב היה 
מיכאיל גוץ,11 יהודי, נכדו של המיליונר וסוחר 
התה ולדימיר ויסוצקי, שנחשב לשר המלחמה 

של הס”ר, ומי שעמד בראש ה”מחלקה הקרבית” 
של הארגון שנים ארוכות. זובאטוב הכיר את גוץ 

במהלך לימודיו האקדמיים12 או בשנים שבהן 
ניהל את הספרייה האסורה.13 לאחר מעצר 

וטיפול בשיטת זובאטוב הפך גוץ  לסוכן כפול 
והביא לחשיפת רבים מאוד מפעילי התנועה ואף 

להפסקה מוחלטת של פעילותה באופן זמני. 
מגויס בולט נוסף היה הכומר גרגורי גאפון, 

שהפך למנהיג המונים לאחר מהפכת 
1905, נחשף וחוסל על ידי חבריו 

המהפכנים.14 
מקור נוסף שככל הנראה גייס 

זובאטוב הופעל תחת שם הקוד 
“ואסילי”. מסמכים שנחשפו 

בשני העשורים האחרונים 
בארכיונים שנפתחו ברוסיה 

העלו סברה כי היה זה טרוריסט 
גרוזיני מחוספס, שסבל 

מנכות קלה ומדחפים אלימים 
במיוחד ושמו האמיתי יוסיפ 

וסריונוביץ’ דז’וגאשווילי - 
לימים סטלין. אותו צעיר נעצר 
על ידי האוכראנה כמה פעמים 

אך מעולם לא נשלח למאסר 
ארוך אלא שב ושוחרר. עובדה זו 

לבדה יכולה לרמוז כי ייתכן וגויס 
על ידי זובאטוב. דמות בולטת נוספת 

בחבורתו של זובאטוב ששמה נודע 
לימים היא יונה אזף.

מניה וילבושביץ,15 שתיקרא לימים “שוחט” 
ותהפוך לדמות אגדתית בעלייה השנייה 

ולאחריה בשנותיה הראשונות של ההגנה, הייתה 
אחת מהטובות שבסוכנות שהצליח זובאטוב 

להכפיל. לאחר שחרורה היא הקימה תחת 
פיקוחו של זובאטוב ארגון פועלים יהודי התומך 

בשלטון הצאר ומתנגד למהפכנים האלימים. 
ספרה התיעודי של רות בקי, “רולטה רוסית”,16  

מביא לפרטי פרטים את ימיה כסוכנת. הספר 
מפרט בהרחבה את הטכניקה לגיוס סוכן 

מארגון עוין, הכפלתו והשבתו כגורם איסוף מחד 

ושוחרר בסופו של דבר, עובדה העשויה לרמוז 
על “גיוסו”. מנגד, הוא חזר לפעילות טרור, נתפס 

ונידון למוות - גזר דין שהומתק למאסר עולם 
בסיביר – ואלה מעידים ההפך.18

בסופו של דבר גורלם של המפעיל והמופעלים 
לא שפר עליהם. גרשוני נפטר משחפת בעת 

גלותו בשווייץ בשנת 1908, לאחר שנמלט 
ממאסרו. עם מינוי שר הפנים החדש ויאצ’סלב 

פלאבה, שלא אהד את גישתו של זובאטוב, 
סולק האחרון מתפקידו ב-1903. הוא נשפט 
והוגלה ועם פרוץ המהפכה הרוסית בתחילת 
1917, כשהגיעה אליו הידיעה על התפטרות 

הצאר ניקולאי השני, נכנס לחדרו, נטל את 
אקדח השירות שלו וירה כדור בודד בראשו. 
מניה וילבושביץ הסתבכה ברשת הנאמנויות 
הכפולה בין חבריה המהפכנים לבין זובאטוב 

שהעריצה. כדי למנוע ממנה גורל דומה 
למקורות אחרים של זובאטוב, שחוסלו בידי 
חבריהם, הבריחו אותה הוריה המודאגים 
לפלשתינה הרחוקה. שם קיוו כי תחדל 

לעסוק בתחומים מסוכנים, אך זו 
התאהבה בישראל שוחט ושבה 

לעסוק בפעולות אלימות אך 
שונות לחלוטין, במסגרת התנועה 

הציונית – ארגון השומר. 

סוכנים כפולים 
במלחמה: האופה שנידון 

לכיתת יורים
שכפול הסוכנים על ידי 

האוכראנה שייך לתחום 
המודיעין המסכל, שעיקר ייעודו 

מניעת טרור.  לעומת זאת, 
המודיעין הצבאי הוא בעיקרו 

“מודיעין חיובי”, שתפקידו 
לספק ידע למפעיל. הכפלת סוכן 
יכולה להוסיף נדבך חשוב לייעודו 
של המודיעין הצבאי בעת מלחמה. 

צחוק הגורל שהאדם שלו שייכות ככל 
הנראה זכויות היוצרים להמצאה הזו 
התנגד לה בחריפות כל ימיו - ולמרות 

כל זאת ניסה פעמיים ליישמה וכשל. היה 
זה מייג’ור גנרל ורנון קל, שייסד ב-1909 את 
שירות ה-MI5 והיה מפקדו עד 1940. הארגון 

הופקד על ביטחון הפנים של בריטניה, מקבילו 
של השב”כ הישראלי. קל הביא לחשיפת מרגלים 

רבים באנגליה בימי מלחמת העולם הראשונה, 
וראה כמטרה עיקרית לחימה במרגלים של 

מעצמות זרות, בעיקר גרמנים. 
עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הפך 

תפקידו לחיוני במיוחד. מעצמות ההסכמה 
צרפת, בריטניה ורוסיה לחמו מלחמה חובקת 
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כול בגרמניה הקיסרית ובאוסטריה-הונגריה, 
מעצמות היבשה האירופיות. גרמניה שלחה בזה 

אחר זה סוכנים לממלכה המאוחדת במטרה 
לאסוף מידע שיוכל לסייע לצבאה. הטכנולוגיה 

של שידורי הרדיו הייתה אז בחיתוליה - האלחוט 
הומצא רק בעשור הקודם ונכנס בקושי לשימוש 

צבאי, ורוב התקשורת האלקטרונית התבססה 
על טלפון וטלגרף. 

עם פרוץ המלחמה הביא קל למעצר רבים 
מהסוכנים הגרמנים שפעלו בבריטניה, 

רובם בכיסוי חובבני ולא מספק. לגוסטאב 
שטיינהאואר, האחראי על הריגול בבריטניה, 

לא היו די זמן ואמצעים לצייד את סוכניו 
במיומנויות כמו טכניקות הצפנה בסיסיות. הם 

נשלחו למדינת האויב ללא הכשרה מתאימה 
ורובם נפלו בזה אחר זה בידי אנשיו של קל. 

זאת לאחר שיצרו קשר עם כתובות שהיו ידועות 
ככתובות כיסוי של המודיעין הגרמני במדינות 

ניטרליות דוגמת שבדיה, דנמרק או הולנד. 
דוגמה עגומה לכך היא של קארל לודי, קצין 

מילואים בצי הגרמני. הוא גויס בחיפזון ונשלח 

שלפיה עברו ברחובות לונדון חיילים שהגיעו 
מרוסיה עם “שלג על המגפיים” בדרכם למלחמה 

בחזית המערבית. היה זה מידע כה מופרך 
שאפילו קל הסכים להעביר. מכתב זה היה 

כנראה הראשון בהיסטוריה שבו הועבר מידע של 
סוכן על מי שעלו על עקבותיו לצד המפעיל. היה 

זה צעד נקודתי, ללא מחשבה סדורה מאחוריו 
וללא המשכיות. 

המעקב אחר לודי לא התארך. ב-2 באוקטובר 
1914, שבועות ספורים לאחר שהחל את 

פעילותו, הוא נעצר, נשפט והורשע. עוד לפני סוף 
החודש הוא הוצא להורג בירייה בטאואר של 

לונדון. שליחיו של שטיינהאואר שבאו אחריו לא 
היו הרבה יותר מתוחכמים.19 חודשים ספורים 

לאחר לכידתו של לודי איתרו אנשיו של קל 
מכתבים לכתובת ברוטרדם הקשורה למודיעין 

הגרמני. המכתבים נפתחו ונמצאו בעלי תוכן 
תמים. רק לאחר שהועברו בזהירות מתחת 

למגהץ לוהט הופיעו על גבם שורות שנכתבו 
בדיו סתרים ובהם דיווחים צבאיים. המכתבים 

נשאו את חתימתו של “ל' כהן” וכתובת בעיר 
דפטפורד. בדיקה שקטה העלתה כי בכתובת 
אין כלל מישהו בשם זה. קל ואנשיו המשיכו 

לעקוב - וההתמדה השתלמה: באחד המכתבים 
צוין בדיו סתרים ובכתב יד שונה כי “כ” נסע לניו 

קאסל “ולכן אני כותב במקומו מ-201”. רק 
ברחוב אחד בעיר היו יותר מ-200 מספרים, ובו 

אותר אופה בשם האן, שבחיפוש בדירתו נמצאה 
דיו הסתרים. ההמשך היה פשוט. חברו של האן, 

ששמו האמיתי היה קארל מילר, אותר ונעצר. 
גורלו היה זהה לאלה של קודמיו: משפט מהיר 

וכיתת יורים בטאואר של לונדון ביוני 1915. 
קל פנה לצעד המתבקש - להשתמש בשירותיו 

של מילר המנוח כדי להטעות את הגרמנים 
ולקבל מהם מידע נוסף. הנפטר קיבל פניות 

נוספות וכספים מהגרמנים, שלא ידעו על 
לכידתו. קל החל להשיב להם תוך חיקוי כתב 

היד של הסוכן המנוח. מראה שהייתה זו הפעם 

לימים  שתיקרא  וילבושביץ,  מניה 
אגדתית  לדמות  ותהפוך  "שוחט" 
בשנותיה  ולאחריה  השנייה  בעלייה 
אחת  הייתה  ההגנה,  של  הראשונות 
שהצליח  שבסוכנות  מהטובות 
זובאטוב להכפיל. לאחר שחרורה היא 
זובאטוב  של  פיקוחו  תחת  הקימה 
בשלטון  התומך  יהודי  פועלים  ארגון 

הצאר ומתנגד למהפכנים האלימים

עם מינוי שר הפנים החדש ויאצ’סלב 
של  גישתו  את  אהד  שלא  פלאבה, 
מתפקידו  האחרון  סולק  זובאטוב, 
ב-1903. הוא נשפט והוגלה ועם פרוץ 
 ,1917 בתחילת  הרוסית  המהפכה 
כשהגיעה אליו הידיעה על התפטרות 
הצאר ניקולאי השני, נכנס לחדרו, נטל 
כדור  וירה  שלו  השירות  אקדח  את 

בודד בראשו

לבריטניה מצויד בדרכון אמריקני מזויף על שם 
צ’רלס אינגליז מיד עם פרוץ המלחמה. לודי 

נבחר לתפקיד רק משום שדיבר אנגלית ללא 
רבב במבטא אמריקאי. מבריטניה הוא יצר קשר 

טלגרפי עם כתובת המפעיל שלו בשטוקהולם, 
שהייתה מוכרת לאנשי ה-MI5. מאותה נקודה 

הוא היה תחת מעקב מתמיד עד למעצרו. 
מכתביו, שכללו מידע מועט, נאספו בקפדנות על 

ידי קל ואנשיו ולא הגיעו ליעדם למרות ערכם 
האפסי. 

לראשונה בקריירה שלו, לקל הייתה אפשרות 
לשלוט על מידע שמעביר סוכן תחת פיקוחו – 
אלא שהוא כמעט לא ניצל את ההזדמנות. לפי 

הנחיותיו, הועבר רק מכתב אחד שכתב לודי 
ליעדו בשטוקהולם. במכתב צוינה “שמועה” 

הראשונה בהיסטוריה של הריגול הצבאי בו 
“הוכפל” בפועל סוכן כדי להטעות את שולחיו. 

המבצע לא נמשך זמן רב, שכן הגרמנים, שחשדו 
שמשהו אינו כשורה, מיהרו לנתק את הקשר עם 

“הסוכן”.20 

קל נכנע לעצת אחיתופל מאישה
חודשים ספורים לאחר מכן נקרתה לידי קל 

הזדמנות חוזרת ונדירה - להמשיך בדיוק 
מהנקודה שבה הפסיק קודם. טעות בחלוקת 

הדואר שהגיע לבריטניה מדנמרק הביאה ללונדון 
מכתב שמוען לסרן פון פריגר, איש מודיעין גרמני 

בברלין. למזלם הטוב של קל ואנשיו, המכתב 
כלל דיווח של צעיר בשם רוזנטל למפעילו בברלין 

שלפיו בכוונתו להפליג לאנגליה במסווה של 
סוחר במצתים לסיגריות. רוזנטל נעצר מיד עם 

הגיעו לנמל ניו קאסל אך טען בתחילה לחפותו. 
רק לאחר שהוצג בפניו המכתב ששלח לברלין 

קפץ הוא מכיסאו והכריז: “אני מודה בכול, אני 
חייל גרמני”. אלא שגם ההצהרה הזו הייתה שקר. 

רוזנטל לא היה חייל גרמני אלא עבריין צעיר 
)אז בן 23( ומכור לקוקאין. הוא התחנן על חייו 

והציע את שירותיו כסוכן כפול. רוזנטל אף הציע 
כ”דגימות” מידע על שולחיו, על הצופן שבו צויד, 

על שימוש בדיו הסתרים, על טכניקות זיוף של 
דרכונים אמריקאיים וחשוב מכל - על הגל הבא 
של הסוכנים שיישלחו לבריטניה. קל דחה בבוז 

את ההצעה. רוזנטל נשפט ונורה בידי כיתת יורים 
במצודת לונדון. 

קל לא הסתפק בכך והדליף לעיתונות חלק 
מהמידע – האמין - שמסר רוזנטל בחקירותיו.21 

בתוך תקופה קצרה נעצרו 7 סוכנים נוספים. 
שניים מהם ניסו להציע את שירותיהם כסוכנים 

כפולים ונדחו. אשתו של קל, קבעה כי בעלה 
מעולם לא שקל לקחת איש מאלה שלכד כסוכן 
כפול משום שקיבל את דעתה, שלפיה “הם היו 

אנשים מגעילים המוכנים לעשות כל עבודה 
מטונפת בשביל רווח”.22

עם כל הכבוד לערכים שבהם האמין קל 
ולתבונתה של אשתו, הייתה זו עצת אחיתופל. 

קל היה מודע לאפשרות להטעות את האויב על 
ידי שליטה במקור מודיעין והעברת מידע מטעה 

דרכו. הוא פעל כך בהעברת מכתבו של לודי 
ובהטמנת מידע שקרי במכתביו של מילר המנוח.  

לו רק היה בוחר להרחיב מעט את היצירתיות 
בדרך שבה החל ללכת, היה יכול להפיק ממנה 

רווח רב. יעבור עוד חצי יובל עד שתשוב בריטניה 
לעמוד במלחמה על קיומה, ואז יורשיו של קל 

ייטיבו לנצל את האפשרויות שהוא פספס. על כך 
 .בגיליון הבא

הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי
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וותיק בשירותי המודיעין של ארה”ב, ה
 OFFICE OF NAVAL( מודיעין הצי

INTELLIGENC(, מזכיר לציבור בייחוד 
רגעים כואבים בברית האמריקאית - ישראלית. 

אלה כוללים את הטבעתה השגויה של אניית 
הביון האמריקאית ליברטי במהלך מלחמת ששת 
הימים, ואת הפעלתו של איש מודיעין הצי ג’ונתן 
פולארד בשירותה של ישראל בשנות ה-80. זאת, 

דווקא זמן קצר לאחר שבראש הסוכנות עמד 
קצין יהודי, אדמירל משנה סאמנר שפירו. 

ואולם, חשיבותו המתחדשת של המרחב הימי 
בראייה האסטרטגית האמריקאית מציגה 

הזדמנות לעיון נוסף במגמות המרכזיות הנוגעות 
למאמץ המודיעיני במרחב זה. הים שב ותופס 

האמריקאים מעדכנים 
את החזון למרחב הימי

המדיניות שעליה הצהירה סין, המקנה חשיבות רבה למרחב הימי, הביאה 
את ארה”ב  ליצור את תכנית “המודעות למרחב הימי”, שבה היא מתמקדת 

בחזיתות ובבעיות שעלולות להפציע מן הים

ד”ר אהוד ערן  | אוניברסיטת חיפה

אירועים המתרחשים בים ויכולים לאיים על היציבות 
והשגשוג הבינלאומיים 
למעלה: פליטים המהגרים דרך הים התיכון
במרכז: מעצר חשודים כפיראטים בחופי סומליה
למטה: הדליפה מאתר הקידוח במפרץ מקסיקו ב-2010

בשדות זרים
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מקום מרכזי בחשיבה האסטרטגית האמריקאית 
מכיוון שחלקו – האוקיינוס השקט – הוא 

המרחב המשתרע בין היריבות האסטרטגיות של 
המאה ה-21, ארה”ב וסין. 

ההתעצמות הכלכלית הדרמתית של סין 
בעשורים האחרונים מתורגמת אט-אט לעלייתה 

למעמד של מעצמת-על - ובהכרח למתח עם 
ארה”ב. מתח זה מתועל בינתיים לאפיקי סייבר 

וים. באופן יותר קונקרטי, סין הכריזה בשנים 
האחרונות על שורה של דרישות טריטוריאליות 

בים סין הדרומית )על בסיס “קו תשעת 
הקווים”(, הקימה מבני קבע על שבע שוניות 

הרחק מחופיה כדי לתמוך בדרישות אלו, והציבה 
אסדת קידוח בים בקרבת וייטנאם. 

בנייר אסטרטגי ראשון מסוגו הצהירו הסינים 
במאי 2015 כי עליהם “לזנוח את המנטליות 
שלפיה היבשה היא בעלת משקל יותר נכבד 

יותר מזה של הים”, וכי “יש להקנות חשיבות 
גדולה לניהול הימים ולהגנת זכויות ואינטרסים 
בים”. במקביל, מקדישה סין מאמץ ניכר לבניית 

צי המסוגל לפעול הרחק מחופיה )“צי מים 
כחולים”( ולפתוח יכולות של מערכות גילוי 

ואמל”ח המכונות A2AD שיקשו על הפעלת 
כוחות ימיים זרים בקרבה יתרה לחופיה. ארה”ב 

הביעה דאגה מהתנהגותה של סין בתחומים 
אלו ובמהלך אוקטובר 2015 השיטה בכוונת 

מכוון כוחות צי בתוך המרחב הימי אותו דורשים 
הסינים לעצמם, כדי להפגין את מחויבותה של 

וושינגטון לעקרון חופש השיט.   

סכנות מהים 
ואולם, לא רק הסוגיה הסינית דחפה את ארה”ב 
לשוב ולהתייחס לסוגיות הימיות. לאחר התקפת 

הטרור של 9.11, האמריקאים החלו לחשוש כי 
פיגועי טרור עשויים להגיע מן הים, בייחוד דרך 
מכולות. סוגיה אחרת היא התגברות המתיחות 
הבינלאומית סביב התמוססות הקרחונים בים 

הארקטי. זו מבשרת אפשרות של כריית מחצבים 
שם ומיצוי נתיבי התנועה הימית המקצרים 

בצורה משמעותית את נתיבי השיט מאמריקה 
לאירופה. בנוסף, מאז ראשית העשור שעבר 

התחדדה בוושינגטון המודעות לכך כי אירועים 
המתרחשים בים יכולים לאיים על היציבות 

והשגשוג הבינלאומיים, לרבות אירועי הגירה 
המוניים )כמו זה המתרחש עתה בים התיכון(, 

הברחה של סמים וחומרים הקשורים לנשק 
להשמדה המונית, פעולות של גורמי טרור 

ופירטים, פגיעה סביבתית חמורה )כמו הדליפה 
מאתר הקידוח במפרץ מקסיקו ב-2010(, פגיעה 

בנתיבי סחר וכן הברחתם של בני אדם. 
ואמנם, עוד לפני ניסוח החזון שבו אנו 

עוסקים החלה ארה”ב להפעיל שלושה כוחות 
משימה הכוללים כוחות ימיים מ-30 מדינות 

)COMBINED MARITIME FORCES(  נגד גורמי 
טרור ופירטים במפרץ עדן, המפרץ הפרסי, הים 

הערבי והים האדום. 

תנועה חופשית דרך הים
ברובד כללי יותר, האמריקאים סבורים כי 

הגלובליזציה במתכונתה הנוכחית מבוססת בין 
היתר על תנועה חופשית ככל שניתן של סחורות 
ומידע בכבלים אופטיים, שרובה נעשית בים או 

בקרקעיתו.  
הפרויקט המודיעיני המרכזי המשקף את הפנייה 

המחודשת של ארה”ב לים הוא החזון של 
 MARITIME DOMAIN( ”המודעות למרחב הימי“

AWARNESS(. החזון נוסח כהנחיה לפעולה 
בדירקטיבה של הנשיא בוש בשלהי 2004, 

ובמוקד שלו היעד ל”יצירת הבנה אפקטיבית של 
כל דבר ועניין הקשור בתוך הימי הגלובלי שעשוי 

להשפיע על הביטחון, הבטיחות, הכלכלה או 
איכות הסביבה של ארה”ב”.

בתרגומו של החזון הנשיאותי לתכנית פעולה של 
הצי ב-2007, לא היססו כותביו להודות כי ברמה 

האסטרטגית, התכנית למודעות ימית נועדה 
לסייע למאמציה של ארה”ב “לעצב ולהשפיע על 

הסביבה הביטחונית-הגלובלית”.
על פי הדירקטיבה הנשיאותית, ארה”ב מתעתדת 

להשיג את היעד באמצעות “שיפור היכולת 

בנייר אסטרטגי ראשון מסוגו הצהירו הסינים במאי 2015 כי עליהם "לזנוח את המנטליות שלפיה היבשה היא בעלת 
משקל יותר נכבד יותר מזה של הים", וכי "יש להקנות חשיבות גדולה לניהול הימים ולהגנת זכויות ואינטרסים בים". 

במקביל, מקדישה סין מאמץ ניכר לבניית צי המסוגל לפעול הרחק מחופיה 

השחקן המרכזי במימוש החזון הוא 
הצי האמריקני והזרוע המודיעינית 
שלו, "משרד מודיעין הצי".  ב-2007 
פרסם הצי את תכנית הפעולה שלו 
בתוך  החזון  את  לממש  והתחייב 

עשור

לאסוף, לתכלל, לנתח, להציג, ולהפיץ מידע 
 )actionable information( הרלוונטי לפעולה

ומודיעין לפיקודים האזוריים”. הנשיא בוש 
הגדיר שמונה תוכניות קונקרטיות להשגת החזון, 

כולל תכנית שבמוקדה אינטגרציה טובה יותר 
של החומר המודיעיני הרלוונטי. 

השחקן המרכזי במימוש החזון הוא 
הצי האמריקני והזרוע המודיעינית שלו, 

 OFFICE OF NAVAL( ”משרד מודיעין הצי“
INTELLIGENCE(. ב-2007 פרסם הצי את תכנית 

הפעולה שלו והתחייב לממש את החזון בתוך 
עשור. עיקרי המאמצים כללו את המשך איסוף 

המידע המבוצע מן הפלטפורמות שלו, מינוי 
חוקר בכיר ממודיעין הצי במרכז המודיעיני הימי 

הלאומי )גוף שהוקם סביב היוזמה ונועד לרכז 
את המאמץ ל”מודעות למרחב הימי”( כדי לספק 

תמיכה מחקרית למאמץ האיסופי, העמקת 
שיתוף הפעולה המודיעיני עם מדינות וגורמים 

מסחריים וכן קיום מספר רב של תרגילים 
משותפים עם בעלות ברית סביב נושאים אלו.  

 )GAO( ב-2011 בחן משרד המבקר של הקונגרס
את יישום החזון ופרסם דוח ביקורתי שקבע כי 

הממשל אינו עושה דיו כדי לממש את החזון. 
הממשל מצדו פרסם תכנית לאומית למימוש 
החזון ב-2013. במרס 2015 אישר שר ההגנה 

דירקטיבה קונקרטית לקידום החזון. זו חידדה 
את היעדים המקוריים והדגישה עוד יותר את 
הצורך בשיתוף פעולה באיסוף, ניתוח והפצת 

המידע עם שותפים: מדינות זרות, ארגונים בינ”ל 
וגורמים מן המגזר הפרטי. גישה זו תואמת את 

עמדתו הכללית של ממשל אובאמה, המעדיף 
להפעיל כוח בזירה הבינלאומית במסגרות 

קואליציוניות ופחות באופן חד-צדדי.
חזון “המודעות למרחב הימי”, ובייחוד הממד 
המודיעיני המשמעותי שלו, עומד בפני שורה 
של אתגרים משמעותיים. בתכנית הלאומית 

מדצמבר 2013 זיהו האמריקאים שורה של 
פערים שיש להתגבר עליהם כדי לממש את 

החזון. זאת לרבות שאלות של איסוף מכלי שיט 
קטנים או כאלו שאינם משדרים אותו, כיצד 

לקבוע מתי דפוס התנהגות של כלי שיט חורגים 
מדפוסים קבועים, וכן תכלול וניתוח מידע לגבי 

 .מטענים ומכולות

בשדות זרים
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"כשיגאל רואה מגדל - 
הוא מטפס"

מוטי כץ, קמ"ן דרום לשעבר, ואורן שחור, קצין מודיעין ראשי לשעבר, עבדו 
בצמוד ליגאל תלמי. מצויד ביכולות ניתוח גבוהות, פיקחות טבעית, צניעות 

חריגה ואמונה בדרכו, תלמי הצליח להותיר חותמו על המערכת ועל אנשיה. 
רב-שיח שנערך לזכרו

"כשמיפינו את סיני ונסעתי עם יגאל, הגענו לאזור שאני כבר לא זוכר את שמו. 
היה שם מגדל תצפית מצרי רעוע. יגאל, שהיה כמו נמר, הסתכל למעלה ואמר: 
'אני עולה למגדל'. הסתכלתי על המגדל וחשכו עיניי אבל כשיגאל רואה מגדל - 
הוא מטפס. הסולם היה ממש שבור אבל יגאל נעמד עם שתי הרגליים על הגג. 
כשירדנו למטה צחקנו, יגאל ואני, וזה הפך לאיזשהו סמל להתמודדות ולכמה 

אדם מוכן לדרוש מעצמו"

איש מודיעין

כץ: "הכרתי את יגאל לראשונה כשהוא הגיע 
לפיקוד הדרום. התרשמתי ממנו מאוד לטובה. 
בחור רציני, פיקח, לוקח על עצמו משימות גם 

מבלי שהתבקש. עמד בקשר עם כולם והיה 
האיש שארגן את כל הפעילות המחלקתית. אני 

הייתי עם האלוף, יצאתי לסיני, לסיורים וכדומה. 
הוא היה נשאר ומארגן את כל העורף.

מלצר: באיזה שנים מדובר?
כץ: "הוא הגיע לפיקוד דרום בסוף 1976, 

וכיהן כסגני בשנת 1977 ובמחצית 1978. יגאל 
תמיד היה מעורב מאוד והשתתף בכל הדיונים 
התורתיים. הוא לקח על עצמו משימות לשדה, 

עמד בקשר עם האוגדות, היה לי ממש לעזר. 
יגאל היה בחור מאוד פיקח, ניתח דברים בצורה 

יפה. כשעזבתי את המחלקה, אחת ההמלצות 
שלי הייתה שהוא יתמנה לקמ"ן של הפיקוד.

כתרי: זיהית את השורשים של הבית שהוא 
בא ממנו? הוא גדל בבית "אריסטוקרטי", של 

ההתיישבות העובדת.
כץ: "הוא בא מבית של מנהיגות אך אף פעם 

לא דיבר על זה. מהבחינה הזאת הוא היה צנוע 
בצורה בלתי רגילה".

שחור: "אני החלפתי את יגאל כסגן הקמ"ן. 
באפריל-מאי 1978. הגעתי מאוגדה 162, שם 

הכרתי את יגאל, ואלוף הפיקוד דן שומרון 
רצה אותי כקמ"ן. היה לו ויכוח מאוד רציני 
עם הקמנ"ר חיים בנימיני על כך. יגאל היה 

סגן קמ"ן פיקודי והיינו ביחסים מאוד טובים. 
מאוד הערכתי אותו. הוא היה ג'ינג'י 'לוהט', 

מהמפקדים הטובים שהיו לי. הוא גם היה מאוד 
חברותי. 

"כשפגשתי אותו הוא אמר "תקשיב אורן, דן 
עושה לי בעיות. כץ המליץ עליי לתפקיד קמ"ן 

דרום אבל דן - יש לו איזה זיכרונות מהצנחנים. 
דבר אתו, לי אין בעיה שתהיה סגני ואחרי זה 
תחליף אותי". אני מודה שלא ידעתי איך הוא 

יהיה כקמ"ן, אבל חיבבתי אותו מאוד. 
המינוי של יגאל לקמ"ן פיקודי אושר ואני 

מצאתי את עצמי סגנו. הסתדרנו ממש. לא רק 
שאהבתי את יגאל, אלא מאוד הערכתי אותו. 

הוא היה חכם. במשך שנה וחצי הייתי סגנו 
של יגאל, באחת התקופות הכי טובות שהיו לי 

בחיים. למדתי ממנו המון, הערכתי אותו מאוד. 
גם כחבר".

כץ: "היה לו היגיון בריא. הוא ידע לנתח דברים 
בצורה מאוד יסודית, לרדת לפרטי פרטים. 

מהבחינה הזאת הוא היה מעל ומעבר". 
שחור: "הוא היה אחד הקצינים הכי טובים 

שאני מכיר. הייתי מתייעץ אתו הרבה, משתף 
אותו והוא היה משתף אותי. יגאל גילה בגרות 

מדהימה, לא רק שהוא כיבד את ההסכם בינינו, 
אלא הייתה בינינו חברות. אני חושב שהוא 

העריך אותי, והיינו חברים טובים. התגלגלתי 
אתו.

עיטור המופת במבצע ירקון
עיטור המופת הוענק ליגאל תלמי באפריל 

1973 על ידי הרמטכ"ל דוד אלעזר. זאת בגין 
התנדבותו למבצע ירקון בתאריכים 12-9 ביוני 

1955, למשימה מסוכנת וקשה. תלמי, שהיה 
קצין הקשר בגדוד 51, "התמיד בביצוע המשימה, 

על אף תקלות וקשיים פיזיים החורגים מגדר 
 הרגיל, וסיימה בהצלחה".

מבצע ירקון נועד לאסוף מידע מודיעיני על צירי 
התנועה לאורך החוף המערבי של מפרץ אילת 

שבהם אמורים היו הכוחות לעבור. עיקר העניין 
היה בנוגע ל-70 הקילומטרים בקטע הדרך שבין 
דהב לעין אל-פורטגה בחצי האי סיני, שלגביהם 

לא היה לצה"ל כל מידע.
"אני זוכר כשמיפינו את סיני ונסעתי עם יגאל, 
הגענו לאזור שאני כבר לא זוכר את שמו. היה 

שם מגדל תצפית מצרי רעוע. ראש הצוות 
בשטח היה גבי לבנת ז"ל. בזמן שאנחנו מדברים 

על מה שהם עושים בשטח, יגאל, שהיה כמו 
נמר, הסתכל למעלה ואמר: 'אני עולה למגדל'. 

הסתכלתי על המגדל וחשכו עיניי אבל כשיגאל 

רואה מגדל – הוא מטפס. המגדל היה  רעוע 
לגמרי. כמובן שטיפסתי אחרי יגאל, אף שפחדתי 

פחד מוות. יגאל הסתכל שמאלה וימינה ואז 
טיפס על גג המגדל, אני אחריו וגדי למטה צועק: 
'משוגעים, מה אתם עושים? אתם תיפלו. אני לא 

עולה'. הסולם היה ממש שבור אבל יגאל נעמד 
עם שתי הרגליים על הגג. כשירדנו למטה צחקנו, 

יגאל ואני, וזה הפך לאיזשהו סמל להתמודדות 
ולכמה אדם מוכן לדרוש מעצמו. תמיד היה לי 

- למרות הצניחות - פחד גבהים, אבל התגברתי 
עליו ואמרתי - זה סימן שאפשר להתגבר על כל 
דבר. בכל פעם שהיינו מתווכחים, היינו מזכירים 

את המגדל ואיך שטיפסנו לשם. 
"יגאל היה באמת חביב, בלילות הוא היה 

מקשקש הרבה בטלפון עם זוגתו, פנינה. הוא היה 
משתף אותי וגם נסעתי אליו הרבה עם רעייתי 

והבנות שלי להתארח בקיבוץ. מאוד אהבנו 
לנסוע אליו. הייתה בינינו אחווה. כשהפכתי 

לקמ"ן פיקודי ויגאל הפך לרמ"ח מודיעין השדה, 
האחווה הזאת נמשכה". 

כץ: "יגאל היה מאוד מקובל על כולם. באחת 
המשימות, המצרים התחילו ליצור את מערך 

'הכרמים' בסיני, ומערך שדות המוקשים בנוסח 
ההגנה של הגרמנים במלחמת העולם השנייה. 

מדי שבוע היינו מכינים דוח מיוחד על התפתחות 
'הכרמים'. יגאל לקח על עצמו לרכז את העניין 

הנחו: רון כתרי ואפי מלצר
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כבר לא מייצרים 
תוצרת כזו

איש מודיעין

הזה יחד עם קצין השטח ועם ברוך ניידיץ, שהיה 
קצין הפענוח. נהגתי גם לשלוח את יגאל לאלוף, 

להציג בפניו את ההתפתחות בנושא".
כץ: "נבנתה קבוצה במוצב הקדמי של הפיקוד 
בג'בל מע'רה בסיני, שכונה "לימוזה", וגם בזה 
יגאל היה מאוד מעורב. הוא היה מאוד אהוד 

על כל האנשים, מאוד החלטי. לא הייתי אומר 
שהוא לא היה גמיש, ידע בדיוק מה הוא רוצה 
והחליט איך לפעול. מהבחינה הזאת הוא היה 

ממש לעזר".

רון: כמה ג'ינג'י הוא היה? כמה סוער?
כץ: "אני לא זוכר שהוא היה סוער. אבל בדיונים 
הוא היה עומד על שלו ואז התבטאה הג'ינג'יות 

שלו, עקשנות חיובית".
שחור: "אני זוכר את כץ כקמ"ן פיקוד, כשיגאל 
היה קמ"ן אוגדה. היינו בסך הכול שני קמ"נים, 

יגאל ואני. יגאל ב-252 ואני ב-162. מפקדת 
הפיקוד הייתה רצינית ביותר".

כץ: "באמת, איזה כיף זה היה ובאיזה נושאים 
עסקנו... זו הייתה תקופה של מעבר. הסכם 

הביניים הראשון נגמר בסוף 1975, והשני התחיל 

בפברואר 1976. הייתה תזוזה של הכוחות 
האחרונים שלנו, ונוצר מרווח מאוד גדול ביניהם 
לבין הכוחות המצריים. היה עלינו לבנות מחדש 

את כל מערך המודיעין והאיסוף, תיקי השטח 
וכל החומרים שקשורים בהכנות למלחמה. זו 

הייתה תקופה מאוד דינמית כי הכול דרש עדכון. 
היו גם תרגילים מצריים מאוד אינטנסיביים 

בתקופה ההיא של חציית התעלה, תפיסת 
המערך ואימונים". 

כץ: "בעצם סיימתי את העבודות האלה 
כשהתמניתי לקמ"ן הפיקוד. נדרשה עבודה 

עצומה כדי להבטיח שהחומר לא ילך לאיבוד, 
וצריך היה לתעד מחדש את השטח שעזבנו ואת 

זה שהגענו אליו".
שחור: "כץ מדבר על תקופה מאוד מקצועית. 

נעשתה הרבה מאוד עבודת שטח אינטנסיבית".
כץ: " וגם הרבה עבודה של האוגדות ותרגילים 

בהיקף גדול מאוד".
שחור: "אני זוכר עוד דבר על יגאל תלמי... 

כשהייתי סגן שלו, הכנתי לדן שומרון חוברת 
שנקראה 'מטרות מלחמה' על רקע השינויים 

כתוצאה מהנסיגות השונות. הכנתי מטרות 
מלחמה שכללו את כל הזירות, חוברות שהיו 

בחתימת האלוף, שכתבתי בתחושה שאני 
"הכתבן העליון". חשבתי שזה המוצר הכי 

מתוחכם שאפשר. נתתי ליגאל לקרוא אותן 
והוא התחיל להראות לי שמה שאני כותב אינו 
מושלם. עשיתי בלילה אחד בערך 15 חוברות, 

הפצתי אותן לשלמה גזית ולכולם והייתי בטוח 
שאני האלוהים בהתגלמותו, ואז יגאל התחיל 
לנתח את מטרות המלחמה שלי ואמר, 'אורן, 

תעשה תיקונים: זה שטויות, זה לא נכון, זה 
אחרת'. ההערות שלו היו מאוד לעניין. היה לו 
שכל חד ולא היה מתנשא. לזכותי ייאמר - לא 

התווכחתי אתו והחלפתי את כל החוברות. הוא 
סיפר את זה לפנינה אשתו והיא גם אמרה לי 

שהיא מאוד העריכה אותי על ההחלפה". 
שחור: "יגאל תלמי יישאר עבורי תמיד צבר, 
אומר את דעתו, רואה אסתטיקה. כשאנחנו 

מדברים עליו, קודם כול כואב לי שהוא איננו. 
 ."היום הוא די חסר לי, דמות צבעונית מאוד

בוטח  ז"ל היה עבורי משענת בעת לחץ, מדריך  יגאל תלמי 
ומנוסה, איש עם חוש הומור עצום אך גם מפקד בוטח בעל 
שדה  מודיעין  רמ"ח  בהיותו  הכרתיו  מעשי.  מודיעיני  ידע 
מצחיק  היה  הוא  הנחיותיו.  ואת  עצותיו  את  מאוד  והערכתי 

ואמיתי. 

בעת   ,162 קמ"ן  בהיותי  הראשונה,  לבנון  מלחמת  בתקופת 
בסביבתי.  נוחת  במסוק  הבחנתי  ברוך,  ג'בל  באזור  הקרבות 
לכיווני  פוסע  וחייכן  אדמוני  ראש  וראיתי  לכיוונו  הבטתי 
ואומר: "איך אני מקנא בך". פרצתי בצחוק, וכל המתח שנצבר 

עד אותו רגע היה כלא היה.

את יגאל הערכנו כמבוגר האחראי, ואהבנו אותו כי היה איש 
להתרועע  רעים  איש  דופן,  ויוצא  אכפתי  קיבוצניק  תרבות, 
ומשענת ביום סגריר. כבר לא מייצרים היום הרבה תוצרת כזו. 

חסרים לנו היום אנשים כמותו, וזכרו אתנו באנחה ובחיוך.

תא"ל )מיל'( דורון תמיר
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בולים ישראליים מספרים על המודיעין

בול פגיעה
shimon_avivi@hotmail.com | שמעון אביבי

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

העלאת יהודים מארצות מצוקה

עולם לא ויתר העם היהודי על זכותו מ
החופשית לעלות לארץ ישראל. אך 
בתקופת השלטון הבריטי על הארץ 
)1948-1918( הגבילה בריטניה את העלייה 
היהודית ואף הודיעה על הפסקתה )"הספר 

הלבן", 1939(. המחלוקת בין ממשלת המנדט 
הבריטי לבין התנועה הציונית בסוגיית היקף 
עליית היהודים לארץ הביאה להקמת מפעל 

ההעפלה כאמצעי ראשון במעלה במאבקו של 
העם למען פתיחת שערי הארץ ליהודים. 

ההעפלה המאורגנת לארץ ישראל החלה בסוף 
שנת 1934 בעקבות החמרת מצבם של יהודי 

גרמניה, לאחר עליית הנאצים לשלטון ב-1933 
והתגברות תופעות אנטישמיות באירופה. 

שליחים שיצאו לאירופה מטעם תנועת הקיבוץ 
המאוחד וארגון ההגנה ארגנו קבוצה בת 350 
צעירים מפולין ושכרו את הספינה ֶולּוס בנמל 
יֵראּוס ביוון. ביולי 1934 הפליגה ולוס לחופי  ּפִ

הארץ ומעפיליה הורדו בחשאי על ידי אנשי 

ההגנה בחופי כפר ויתקין ותל אביב. 
בשנים 1939-1934 הגיעו לחופי הארץ 21 אלף 

עולים ב-50 אניות. ב-1939 הוקם המוסד 
לעלייה ב' כזרוע של ההגנה, בראשות שאול 

אביגור, שעסק בהעפלה המאורגנת מתחילתה. 
ארגון זה הפך לגוף המרכזי שהנהיג את ההעפלה 

בעזרת שלוחותיו בחו"ל; בעזרת הש"י )שירות 
הידיעות של ההגנה(, שהופעל להשיג מידע 
על פעולות המשטרה הבריטית נגד ספינות 

המעפילים; ובעזרת יחידת ה"גדעונים" )יחידת 
הקשר של ההגנה( שסיפקה אלחוטנים ומערכת 

קשר אלחוטית בין ספינות ההעפלה, נמלי 
היציאה והמטות באירופה ובארץ. הבריטים ניסו 
למנוע את ההעפלה באמצעות החזקת מעפילים 
במחנה מעצר בעתלית וגירושם למחנות מעצר. 

בקיץ 1947 נתפסה האונייה ֶאְקסֹודּוס בידי 
הבריטים ובה 4,500 מעפילים. לאחר מאבק 

אלים הובלה האונייה לנמל חיפה והמעפילים 
הועברו לשלוש ספינות גירוש שהחזירו אותם 

למחנות העקורים בגרמניה. 

העלאת יהודים ממדינות האוסרות את יציאתם 
יכולה הייתה להתבצע רק בפעילות חשאית. 

לפיכך הוטלה המשימה על גופי המודיעין. 
למוסד הישראלי יש תפקיד ייחודי שאין 

כדוגמתו במוסדות מודיעין אחרים בתבל 
- העלאת יהודים ממקומות שהעלייה מהם 

אינה מתאפשרת, באמצעות מוסדות העלייה 
המקובלים של מדינת ישראל. 

העלאת יהודי מרוקו
עם ההכרזה על עצמאות מרוקו במרס 1956 

נאסרו בה פעילות ציונית והגירת יהודים 
לישראל. אך קודם לכן, בחודש ינואר, הקים 

המוסד את המחתרת היהודית להגנה עצמית 
במרוקו, שכונתה "המסגרת". בספטמבר הוחלט 
שהמסגרת תקבל על עצמה גם את ארגון העלייה 
החשאית ממרוקו תחת פיקוד המוסד. מ-1956 
עד 1961 עלו ממרוקו בדרך בלתי לגאלית כ-30 
אלף יהודים. באותה תקופה אירע אסון ספינת 

המעפילים אגוז, שטבעה בהפלגתה ה-13, בלילה 
שבין 10 ל-11 בינואר 1961. על סיפונה היו 43 
עולים, ומפקד הספינה והאלחוטן, איש המוסד 

חיים צרפתי.
מבצע יכין, שהתחיל ב-28 בנובמבר 1961 ונמשך 

עד 1964, התנהל לאחר שהושג הסכם עם חסן 
השני מלך מרוקו, ותוך כדי העלמת עין מצדו 

ומצד ממשלתו. לפי ההסכם היהודים היו רשאים 
לעזוב את מרוקו בתנאי שיעדם המוצהר אינו 

בול מחנה המעפילים, עתלית, הונפק ב-11.2.2014, כיתוב על השובל: ציוני דרך.    .1
זהו בול מתוך סדרה בת חמישה בולים שונים בנושא המורשת הלאומית - ציוני דרך.  

בול אוניית המעפילים אקסודוס בנמל חיפה, הונפק ב-30.4.1997. כיתוב על הבול: ההעפלה    .2
1948-1934, אקסודוס - יציאת אירופה תש"ז. כיתוב על השובל: "...גלים בחוף הולמים - 

בשוב השם שיבת ציון היינו כחולמים!", נתן אלתרמן, תרצ"ד.
בול שלושים שנה להעפלה, הונפק ב-2.11.1964. כיתוב על הבול: שלושים שנה להעפלה.    .3

כיתוב על השובל: "ויעפילו לעלות...", במדבר, י"ד, מ"ד.

בול עליית יהודי אתיופיה, הונפק ב-12.4.2011   .4
בול חסן השני מלך מרוקו, הונפק ב-25.7.2000, כיתוב על הבול: חסן השני, מלך מרוקו    .5

1999-1929, כיתוב על השובל: הוד מלכותו המלך חסן השני מלך מרוקו
בול העלייה מצפון אפריקה, הונפק ב-16.1.1973, כיתוב על השובל: מזרה ישראל    .6

יקבצנו, ירמיה ל"א, ט'

בולי מודיעין
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ישראל, והגוף שמטפל בהגירה אינו ציוני, אלא 
 ארגון ההגירה היהודי הבינלאומי היא"ס

  Hebrew Immigrants Aid Society(
H.I.A.S:(, שייסדה יהדות ארה"ב ב-1909. לפי 
ההסכם, שילמה ממשלת ישראל עבור כל עולה 

50 דולר. שליחי 'המסגרת' פעלו במבצע יכין 
תחת חסות היא"ס, ובמשך כשלוש שנים העלו 

ארצה כ-80 אלף מיהודי מרוקו.
העלאת יהודי אתיופיה

בשנים 1984-1977 הגיעו אלפים מיהודי 
אתיופיה בהליכה רגלית לסודן, שם שהו במחנות 

זמניים. מהמחנות הובילו אותם בחשאי לוחמי 
המוסד במשאיות לחוף הים האדום, ומשם 

הועברו לישראל באמצעות ספינות חיל הים. כמו 
כן הובילו אותם הלוחמים בחשאי במשאיות אל 
משטחי נחיתה מאולתרים בסודן, ומשם הועברו 

לישראל על גבי מטוסי חיל האוויר.
מ-21 בנובמבר 1984 עד 5 בינואר 1985 טיפל 

המוסד בהטסת יהודי אתיופיה לישראל – 
"מבצע משה". האמצעי ששימש את המוסד היה 
מטוס של חברת תעופה פרטית בלגית, שהעביר 

את היהודים ממחנות פליטים בסודן לבלגיה 
ומשם לישראל. במסגרת המבצע הועלו ארצה 

6,364 איש, והוא הופסק בעקבות הדלפתו 
לעיתונות. 

בסוף מאי 1985 הושג הסכם עם בכירי השלטון 
באתיופיה על העלאת היהודים ארצה תמורת 

כ-35 מיליון דולר ומקלט בארה"ב לכמה מהם. 
ב-25 במאי 1985 פתח צה"ל במבצע הצלה 

אווירי לחילוץ יהודי אתיופיה - "מבצע שלמה". 
במשך כ-34 שעות טסו כ-30 מטוסי נוסעים 

ומטען בין נמל התעופה בן-גוריון לנמל התעופה 
ה והעלו 14,400 מיהודי אתיופיה.  ּבָ ַאִדיס ַאּבֶ

במבצע השתתפו חיל האוויר, חברת אל על, 
צה"ל, המוסד, השב"כ וארגון הג'וינט.

ארגון נתיב פעל בדרכים חשאיות לקידום 
העלייה מברית המועצות ומארצות מזרח אירופה 

בתקופת השלטון הקומוניסטי.
העלאת יהודי סוריה - הפעילות החשאית 

של שולה קישיק-כהן
סיפורה של שולה קישיק-כהן הוא דוגמה 

מרתקת לפעילות החשאית להעלאת יהודי 
סוריה. היא נולדה בארגנטינה בשנת 1920 לערך 

ובילדותה עלתה משפחתה ארצה והשתכנה 
בירושלים. בהיותה בת 16 השיאו אותה הוריה 
לסוחר יהודי לבנוני עשיר והיא עברה להתגורר 
עמו בארצו. ערב פרוץ מלחמת העצמאות הגיע 
לידיה מידע על ההכנות הצבאיות של הערבים 

למלחמה בישראל, והיא הרגישה שביכולתה 
לסייע למדינה שבדרך. היא יצרה קשר עם 
גורמי המודיעין הצבאי, העבירה להם את 

המידע והמשיכה לספק מידע מודיעיני חשוב 
בכל הנוגע לצבא לבנון עד 1961. שולה הייתה 

דמות מרכזית גם בפעילות למען העלאת יהודים 
מסוריה וממדינות ערב נוספות דרך לבנון לארץ 

ישראל. באמצעותה עלו לארץ כאלף יהודים, 
רובם ילדים ובני נוער. שולה הופעלה בידי יחידה 

504 של חיל המודיעין. בשנת 1961 נאסרה 
בידי שירותי הביטחון הלבנוניים, עונתה קשות 
ונידונה למוות. לאחר ערעורים, הומתק עונשה 
ונגזרו עליה שבע שנות מאסר. לאחר מלחמת 
ששת הימים שוחררה בעסקת חילופי שבויים 

ועלתה עם משפחתה לירושלים.
בגיליון 71 של מבט מל"מ סופר על ארגון הריגול 

ניל"י ופורסם בול הנושא את דיוקנו של אהרן 
אהרנסון, ראש הארגון. בול קק"ל הנושא את 

דיוקנו ראה אור בארץ ישראל ב-1944, במלאות 
25 שנה למותו.

בגיליון 72 מופיעים שלושה מבולי הצנחנים 
הארץ-ישראלים שהוצנחו על ידי הבריטים 

ב-1944 באירופה הכבושה בידי הנאצים, נתפסו 
והוצאו להורג. ב-1946 הוציא המשרד הארץ-
ישראלי של  קק"ל סדרה בת שבעה בולים עם 
דיוקניהם של שבעת הצנחנים שהוצאו להורג. 

רצ"ב הבולים. להלן פרטים על ארבעת הצנחנים 
הנוספים:

צבי בן יעקב הוצנח בטעות בשטח גרמני ליד   
סלובקיה ב-15 בספטמבר 1944, והוצא 

להורג בסוף דצמבר 1944 במחנה הריכוז 
מאוטהאוזן שבאוסטריה.

אבא ברדיצ'ב הוצנח ביוגוסלביה ב-15   
במרס 1944 והוצא להורג במחנה הריכוז 

מאוטהאוזן שבאוסטריה ב-26 בינואר 1945.
פרץ גולדשטין הוצנח ביוגוסלביה ב-13   

באפריל 1944 ומצא את מותו במחנה הריכוז 
אורניינבורג שבגרמניה ב-1 במרס 1945.

רפאל רייס הוצנח בסלובקיה ב-15   
בספטמבר 1944 והוצא שם להורג ב-20 

 .1944 בנובמבר

בולי מודיעין

מפעל הבולים של קק"ל | רות קמחי 
עבור  כספים  לאסוף  רק  לא  המובילים  האמצעים  אחד  קק"ל  של  הבולים  מפעל  היה  המדינה  הקמת  לפני  רבות  שנים 

פעולותיה, אלא גם כלי להנצחת ההיסטוריה של הקמת מדינת העם היהודי - וזאת בעת התהוות אותה ההיסטוריה.
מאחורי הנפקת הבולים עמד הרעיון שלפיו פעילי הארגון ויהודים רבים ברחבי העולם ישמחו לשלוח דואר שבולי קק"ל 
מודבקים עליו כדי להפיץ את בשורת המדינה לעם היהודי ברחבי העולם. זאת לצד הבולים הרשמיים של המדינה ממנה 
נשלח המכתב. בנוסף, התשלום עבור הבולים יכול היה לשמש כתרומה לקק"ל ממש כמו הכסף שנתרם דרך הקופסה 
הכחולה המוכרת. הרעיון הוכיח את עצמו כמוצלח משתי בחינות: הבולים אכן תרמו להפצת הרעיון הציוני בין היהודים 

ברחבי העולם, והתשלום עבורם מילא מקום חשוב בגיוס הכספים של קק"ל.
את  גם  המוקדמים  קק"ל  בולי  על  לראות  אפשר  וכך  ובמקומות.  באישים  והתמקדו  מגוונים  בנושאים  עסקו  קק"ל  בולי 
פעיליה ומקימיה של התנועה הציונית. כבר ב-1909 הנפיקה קק"ל בול להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל. דיוקנאות של 
אישים גדולים בתולדות הציונות, בהם משה פינסקר, הרמן שפירא, משה הס ואחרים, החלו להופיע זמן קצר לאחר מכן. 

בולים מוקדמים אחרים של קק"ל תיארו את נופיה של ארץ ישראל ואת היישובים הקמים בה.
 ב-1943, לאחר  פרוץ מלחמת העולם השנייה ובצל זוועות השואה, הנפיקה קק"ל סדרת בולים מרגשת שהוקדשה ליהדות 
ובצפון  יהודיים באירופה  ובגטאות  יהודיות ברחבי אירופה, רחובות בשכונות  נראים בה בתי כנסת מקהילות  התפוצות. 
אפריקה ויהודים המגורשים ממקומות מגוריהם ונאלצים לנדוד. סדרות בולים אלה מנציחות את זכרן של קהילות יהודיות 
שלמות שנספו. בתום המלחמה, ב-1946, הונפקה סדרה לזכרם של הצנחנים היהודים הארץ-ישראליים שצנחו באירופה 

במלחמת העולם השנייה ומסרו חייהם שם. הסדרה הונפקה על ידי המשרד הראשי של קק"ל בארץ ישראל.
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-11 במאי 2015 קיימה עמותת מודיעין ב

10 כנס שעסק בפעילות יחידה 504 
במבצע "שלום הגליל". הכנס היה המשך 

לפעילותה של העמותה בשימור והעברת המורשת 
של היחידה במהלך מלחמות ישראל - מלחמת 

יום כיפור ועתה שלום הגליל. זאת בנוסף לכנסים 
שעסקו בפעילות שלושת מרחבי ההפעלה של 

יחידה 504 - מרחבי צפון, מרכז ודרום.
בלב הכנס הועמדה חשיבותה של היחידה 

כחלק פעיל, יוזם ומכריע של איסוף המידע 
היומינטי. עם משתתפיו נמנו חברי העמותה, 
מפקד היחידה וקציניו, חקשב"ים במילואים 

ואורחים דוגמת אלוף איציק מרדכי, שהיה 
מפקד אוגדה 91 וניהל עם היחידה קשר יומיומי 

לפני המלחמה ובמהלכה. בדברי הסיכום שלו 
הדגיש האלוף מרדכי את תרומתה של היחידה 
בשל"ג ואת העובדה שבכל מלחמה עתידית - 
בוודאי במתארים של המלחמות שהיו בשנים 

האחרונות, של לחימה בשטחים רוויי אוכלוסיה 
אזרחית - אין תחליף ליחידה 504 כמכפיל 

כוח משמעותי. דברים דומים נשמעו מפי משה 
צור )צוריך(, ששימש קמ"ן הפיקוד, ומפי יובל 

חלמיש, ששירת כקמ"ן חטיבה 35 במלחמה.

מבצע בלבנון היה באוויר
השנה הייתה 1982. היו אלה הימים של השלמת 

היציאה מסיני והיערכות חדשה לאורך גבול 
מצרים החדש. אווירה של שינוי היסטורי אפפה 
את האוויר בעקבות הסכם השלום, ומבחינתנו 

נוצר מצב חדש מול סיני ורצועת עזה. אלא 
שמהרגע הראשון, לבנון הייתה תמיד ברקע. 
הצי"ח )ציון ידיעות חיוניות( היה מגוון. בצד 

המשימות הקלסיות של כיסוי צבאות סוריה, 

לבנון, ירדן ומצרים, גברה הדרישה לכיסוי 
הפח"ע בגזרות השונות. זו נגעה לכל המרחבים,  

אך התמקדה במרחב צפון, שבו היו מבצעים 
שוטפים נגד הפח"ע שהיה ברובו פלסטיני. קציני 
מרחב צפון ומרחב ארצי בסדיר ובמילואים נטלו 

חלק במבצעים הללו.  נוכח התגברות הפח"ע 
והתבססותם של ארגוני המחבלים בדרום 
לבנון, מבצע בלבנון היה באוויר. השתתפנו 

בדיונים ובקבוצות פקודות וכמה פעמים הגענו 
אף לכוננויות של כמעט יציאה למבצע, כולל 

גיוס אנשי מילואים, בעיקר החקש"בים )חוקרי 
השבויים( הקרביים. שקענו במערכת ההכנות 
בעוד המועד היה לא ידוע, וכך גם משך הזמן.

היחידה, תחת פיקודו של גדי זהר, החלה 
בהיערכות מוקדמת בכמה תחומים:

מערך ההפעלה - הוחלט על תכנית "מסווה". זו 
נבעה מתפיסה חדשנית שהתבססה על לקחי 
מבצע ליטני )1978(, ונועדה להכין את מרחב 

צפון להיכנס לשטח ולפרוס מערך הפעלתי 
בעקבות הכוחות. הכנת התכנית הוטלה על 

מרחב צפון שבפיקוד אודי שגיא. זה הכין 
בתיאום עם תכניות צה"ל צוותים שאמורים היו 

לפעול בשלוש הגזרות הלבנוניות -המערבית, 
המרכזית והמזרחית. צוותים אלה הורכבו 

מקציני המרחב הסדירים, שהיכרותם עם לבנון 
הייתה טובה, ומקציני יחידה במילואים שנועדו 

לצאת לשטח מיד או במקביל לסיום המערכה 
הצבאית בגזרתם, מצוידים בעזרים כמו תצ"א, 

מפות ושמות סוכנים מהעבר. אלה היו אמורים 
להיות חלוץ הפעלתי למימוש משימות האיסוף 

של היחידה.
מערכי החקירה – באחריות מרחב ארצי 

שבפיקוד יושע. הדגש היה על המערך הקרבי, 
שהתבסס על אנשי מילואים ועל החוקרים 

והמפעילים הסדירים מכל המרחבים. מרחב 
ארצי נערך היטב מבחינת שיבוץ קרבי, תרגול 

וחבירה לכוחות ומוכנות גבוהה.
המערך העורפי )מחנות השבויים( – תחום 

זה היה בעדיפות נמוכה לעומת היתר משום  
שבצה"ל לא נעשו הכנות לקליטת עצורים 

ושבויים מעבר למתקנים המוכרים במרחב 
ארצי, מגידו ועתלית. הלחימה הסתיימה עם לא 

פחות מ-5,000 עצורים במחנה אנצאר ובשאר 
המתקנים בארץ.

אנשי השל"ג: יחידה 
504 משנה את התמונה 

במלחמה
תרומתה של יחידה 504 להצלחות מבצע שלום הגליל עמדה בלב כנס 

מורשת האחרון של עמותת מודיעין 10. יצירתיות בשפע, כוח אדם מיומן 
ומהירות תגובה סייעו לכוחות הלוחמים ויצרו תשתית להפקת לקחים 

ללחימה דומה 
גדי זהר | תא"ל )מיל'(, לשעבר מפקד יחידה 504

אודי שגיא | אל"ם )מיל'(, לשעבר מפקד מרחב צפון

שבויים לבנונים במבצע של"ג | הכוחות נתקלו בבעיות שלא היו ערוכים אליהם
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היחידה בשל"ג: חוקרים הוכשרו תוך 
כדי הלחימה

מבצע של"ג יצא לדרך והמוכנות של יחידה 504 
הוכיחה את עצמה מהיום הראשון. חקש"בים 

סופחו ליחידות ופעלו בכל הגזרות ובכל הרמות, 
מהגדוד ולעתים הפלוגה ועד האוגדה. במלחמה 

זו השתתף מרבית הסד"כ הצה"לי - כשמונה 
אוגדות ומפקדת גיס. בעקבות הניסיון שנרכש 
במבצע ליטני, הכוחות הלוחמים הכירו בערכו 

הממשי של החקש"ב ושילבו אותו בקטעים 
חיוניים תוך כדי הקרבות. כך לדוגמה, כבר 

בתחילת הקרבות  עזרו חקש"בים להכניע את 
העיר צור ללא קרב. במקביל הם תרמו לאיתור 
שבויי צה"ל וסייעו במציאת גופות חיילי צה"ל 

בגזרת צור ובגזרות אחרות. נוסף על כך המשיכו 
חקש"בים לתרום מיכולותיהם האיסופיות 

הייחודיות, כמו גם בניהול האוכלוסייה 
האזרחית, עד כיבוש בירות המערבית 

וההתבססות על ציר בירות-דמשק בכל הגזרות.
על התרומה האדירה יעידו שני הצל"שים שקבלו 

קציני היחידה במילואים, גיורא אברהם ושי 
לחמן, שהביאו להכנעת שכונות שלמות ללא 

קרב, למציאת גופות חללי צה"ל ולתפיסת 
המחבלים שהשתתפו ברציחתם.

מרחב צפון החל להכניס לשטח את צוותי 
"מסווה", שבהמשך הדרך הקימו בסיסים 

ונערכו לשהיית קבע ארוכה יותר. השלב השני 
של המבצע מבחינת היחידה היה הקמת בסיסי 

הפעלה. תחילה בצור, אחר כך בצידון ובסיס 
גדול שהפך למרחב באזור בירות-עליי. כמה ימים 

לאחר מכן מוקמו שני בסיסים נוספים, האחד 
בג'זין והשני בחצביא. שני בסיסים אלה פורקו 

בהתאם לפריסת צה"ל, ובגזרה המזרחית הוקם 
בסיס גדול בג'ב ג'נין שהועבר לבעלול ובסיס 

גדול נוסף בנבטיה ובזהראני. 
תוך כדי הלחימה ובהיענות לצי"ח ולדרישות 

הפיקוד, הוקם בהחלטה של רגע מרחב הפעלה 
בביירות בפיקודו של אלי זיו. למרחב הייתה 

תרומה משמעותית בלחימה בעיר ועל כך זכתה 
היחידה בפרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת. מרחב 

בירות הקים תוך ימים ספורים מערך סוכנים. 
זו רק דוגמה אחת מני רבות ליכולות הפעלה 

גבוהות מאוד שהפגין המרחב.
מתקני החקירה הקדמיים הוקמו באלתור פורה 

תוך כדי הלחימה בצידון ובמקומות נוספים. זאת 
עד הקמת מחנה המעצר המרכזי באנצאר ולצדו 

מרכז חקירות שאויש בעיקר על ידי קציני יחידה 
504 במילואים.

המשימות היו מגוונות, שונות לחלוטין ממה 
שהכירה היחידה במלחמות קודמות. במלחמת 

יום הכיפורים הלחימה הייתה מול צבא סדיר 
והעצורים והנחקרים היו בעיקר אנשי צבא. מנגד, 

כאן נתקלנו בערב רב, רובם ללא מדים וללא 
זהות. המשימה הייתה לברור את הבר מן התבן, 
לאתר את המחבלים האמיתיים ואת סייעניהם 

ולהפיק מודיעין לשלב הלחימה ולשלב טיהור 
השטח. נתקלנו בבעיות שלא היינו ערוכים להם, 
כמו סימון העצורים בהעברתם ממתקן למתקן. 
היחידה שועבדה כולה למלחמה. קצינים נגדים 

וחיילים הועברו מכל המרחבים לצפון לתקופות 
של חודשים. כמעט כל קצין מפעיל ביחידה בילה 

כמה שבועות ולעתים חודשים ארוכים בלבנון, 
ותרומתו של כל אחד הייתה חיונית ביותר.

העירוב בתיחום האחריות הפיקודית עבד רק 
בזכות ההיכרות והיחסים האישיים. ממ"ר צפון 

היה אחראי מבחינת הפעלה על כל השטח למעט 
מרחב ביירות כשהוקם. ממ"ר ארצי היה אחראי 
מקצועית על מערכי החקש"בים, כשכל חקש"ב 

היה כפוף פיקודית ליחידה שאליה סופח ולעתים 
היה מנותק זמן רב מהמרחב. 

המדיניות של מפקדת היחידה הייתה לבזר את 
הסמכויות ולאפשר למפקדים בשטח חופש 

פעולה מרבי במסגרת המשימות המוגדרות. היה 
מקום נרחב ביותר ליזמות, לאלתור ולביטויי ידע 

ומקצועיות. אלה הניבו פירות שסייעו להפליא 
לכוחות הלוחמים.

בשיא ההיערכות בלבנון הפעילה היחידה קרוב 
ל-200 חוקרים, מפעילים ואנשי מנהלה בלבנון. 

אנשי המילואים נשאו בעיקר הנטל וככל 

שהשהייה התארכה, עלה חלקם של הסדירים. 
כדי לעמוד במשימות נערכו קורסים להכשרת 

חוקרים חדשים תוך כדי המלחמה. היחידה 
עמדה באתגר בכבוד.

היחידה נטלה על עצמה תפקיד מיוחד בסיוע 
לאיתור נעדרים, בשיתוף עם יחידת אית"ן. 

תפקיד זה התבטא גם במשא ומתן המורכב 
להחלפת עצורי מחנה אנצאר תמורת ששת חיילי 
הנח"ל שתפסו ארגוני המחבלים. מאמץ היחידה 

בתחום זה נמשך גם לאחר אותם חילופים.

פעילות היחידה במלחמת שלום 
הגליל: לקחים עיקריים 

הכרת השטח היא ׳יסוד היסודות ועמוד   •
החוכמות". לימוד השטח והיכרות אינטימית 

של האוכלוסייה האזרחית עד רמת "שוטה 
הכפר" - כפי שהייתה לקציני היחידה - היא 

נכס שלא יסולא בפז. 
נדרשת תכנית סינרגטית כלל-יחידתית   •

מפורטת. שילוב של כלל המערכים, תקשורת 
בזמן אמת והבנה עמוקה של משימות 

מודיעיניות ויחידתיות לטווח הקצר והארוך 
הם חשובים לאין שיעור.

יש להציג שליטה וגמישות בהפעלת   •
הכוח, ולתת מענה מיידי למציאות משתנה 

במהירות. לדוגמה, מרחב בירות הוקם 
בהחלטה של רגע, הוצבו בו האנשים 

המתאימים והניב פירות מעולים.
שיתוף פעולה בין המערכים – הקרבי,   •

העורפי וההפעלתי - חיוני לכל אחד 
מהמערכים. יש לו חשיבות מרובה במיצוי 

המודיעין לטווח הקצר והארוך.
מלחמה היא הזדמנות איסופית לטווח   •

הארוך. 
נדרש לימוד מעמיק של לקחי מלחמת של"ג 
למלחמות הבאות שיהיו בעלות אופי דומה - 

לחימה בשטחים רוויי אוכלוסיה אזרחית מול 
יריב לא מדינתי ומסתווה. הייתה זו מלחמה 

בה זכתה היחידה להערכה רבה בזכות חוקרים, 
מפעילים, צוות מנהלי ומפקדים שהכינו את 

   .עצמם ופעלו כראוי

בדברי הסיכום שלו הדגיש האלוף מרדכי את תרומתה של היחידה בשל"ג ואת 
העובדה שבכל מלחמה עתידית - בוודאי במתארים של המלחמות שהיו בשנים 

האחרונות, של לחימה בשטחים רוויי אוכלוסיה אזרחית - אין תחליף ליחידה 
504 כמכפיל כוח משמעותי

איציק מרדכי, לשעבר מפקד אוגדה 91. הכיר 
בתרומתה החשובה של היחידה
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ממשרדי הדואר 
להקמת יחידה 8200

נועם גולדמן, אזרח שעבד בשירות הדואר המנדטורי, הסכים לנצל את 
תחום עיסוקו לטובת סיוע להגנת ארץ ישראל. בהמשך הדרך הפכה 

תרומתו לחשובה מאין כמוה ליחידה שנודעה אז בכינוי ש.מ. 2

נעם שפירא | אל"ם )מיל'(

ב-8 יורט מברק שנועד להישלח 
לאחת הספינות שהובילה ציוד צבאי 

לערביי יפו. במברק התבקשה הספינה 
לשנות כיוון לבירות שבלבנון. צוותו 

של גולדמן מנע את שיגור המברק וכך 
הגיע הציוד לידי כוחותינו

עם קום המדינה הודיע הראל לגולדמן כי יש לסגור את המערכת שבנה בדואר, 
כיוון שמעתה "יש לנו מדינה" - ואין עוד צורך בפעילות המחתרתית הזאת. אולם 
גולדמן, שהיה מודע לפוטנציאל המודיעיני הגלום בתחום עיסוקו, ביקש מהראל 

לבחון דרכים לניצול המידע המגיע ממדינות ערב דרך המברקה שבה עבד

בזכותם

יצד הצליח אזרח שהועסק בשירות הדואר כ
של המנדט לתרום תרומה משמעותית 

לביטחון המדינה? נעם גולדמן נמנה עם 
מניחי היסוד ליחידה 8200 , שנקראה עם קום 

המדינה “שירות מודיעין 2” או ש.מ. 2. דרכו 
המיוחדת ליחידה נסללה באמצעות עיסוקו.

גולדמן שירת בדואר המנדטורי, במברקה 
הארצית בפלסטינה-א”י, משנת 1935. ב-1939 
הצטרף לארגון “ההגנה”, אך בשל עיסוקו הוצב 

בש”י. המשימה שהוטלה עליו הייתה לעקוב אחר 
ההתכתבויות של חשודים, ובמיוחד להעביר 

העתקים מהתכתובת של גורמי הממשל הבריטי, 
הבולשת הבריטית והצבא.

נעם החל לעבור על החומר אך בשל הכמויות 
שהלכו ותפחו, הוא ארגן את האיסוף במחלקתו 

בארבע חוליות: המברקה הארצית, שבה 
התקבלו מברקים ממצרים ומלבנון למערכות 

העיתונים שיצאו לאור ביפו ולגופים מסחריים 
 CABLE בכפרים הערביים; חברת התקשורת

WIRELESS &, שקיבלה ושלחה מברקים לכל 
העולם; דואר מכתבים )מיון(; ותיבות דואר, 

ששימשו בעיקר את הבולשת.
כל החומר שנאסף הועבר באמצעות שליח 

למשרדי הש”י והוחזר בבוקר למחרת לחלוקה 
לנמענים, מבלי שירגישו שהחומר טופל. כך היה 
גם לגבי שקי הדואר של הבולשת והצבא שעברו 

בדואר. ב-1948 יורט מברק שנועד להישלח 
לאחת הספינות שהובילה ציוד צבאי לערביי יפו. 

במכתב התבקשה הספינה לשנות כיוון לבירות 
שבלבנון. צוותו של גולדמן מנע את שיגור 

המברק וכך הגיע הציוד לידי כוחותינו.
הממונה על נעם היה איסר הראל, לימים ראש 

המוסד. הראל הפעיל את גולדמן על פי הצורך, 
בין היתר לצורכי שתילת מידע כוזב וזיוף 

מסמכים וחותמות בתכתובת שעברה דרכו. 
הפעילות נעשתה בחשאיות רבה, בעיקר מחשש 

להלשנות. מייג’ור שמאי, איש הבולשת הבריטית 
שפיקח על גולדמן, לא מצא דופי בעבודתו.

עם קום המדינה הודיע הראל לגולדמן כי יש 
לסגור את המערכת שבנה בדואר, כיוון שמעתה 

“יש לנו מדינה” - ואין עוד צורך בפעילות 
המחתרתית הזאת. אולם גולדמן, שהיה מודע 
לפוטנציאל המודיעיני הגלום בתחום עיסוקו, 

ביקש מהראל לבחון דרכים לניצול המידע המגיע 
ממדינות ערב דרך המברקה שבה עבד. הראל 

נועם גולדמן ואשתו. במשך כל התקופה פעל 
בהתנדבות

הפנה את נעם לרס”ן מרדכי וורצמן )אלמוג(, 
שהקים באותה שעה את שירות מודיעין 2. זה 

האחרון הבין את חשיבות הנושא ונתן לגולדמן 
יד חופשית להקים ביפו את חדר ההאזנה 

הראשון לתקשורת בינלאומית, שהתנהלה אז 
בגלים קצרים.

משום שעבד במשרד הדואר, קיבל גולדמן 
מכתב פטור מגיוס מטעם מנכ”ל הדואר, כדי 

שיוכל להמשיך ולמלא את משימתו עבור ש.מ. 
2. כך שולב גולדמן ביחידה החדשה, שכללה את 

אברהם אלוני, שלמה דהן, יוסף גיליס, אברהם 
שרוני, מיכאל פלוצקר, ראובן רומקובסקי, יונה 

גובסייב ומאשה שוורצברג.
במשך כל התקופה פעל גולדמן בהתנדבות, 

במקביל לעבודתו בדואר. ב-1949 סיים גולדמן 
לבקשתו את עבודתו בש.מ. 2. גולדמן המשיך 

לסייע ליחידה במסגרת עבודתו בדואר. תרומתו 
להנחת היסודות להישגיה הבאים של ש.מ. 2 
רבים וגדולים, ועל כך זכה להוקרה ולהערכה 

בטקס חגיגי, כיקיר עמותת ש.מ. 2 בחודש מרס 
  .2008

מכתב הפטור מגיוס שקיבל גולדמן מטעם מנכ”ל 
הדואר
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יה זה יום א’, 4 ביולי 1976. אביה של ה
דורית, חיילת ביחידה 8200, העיר את 
בתו מוקדם בבוקר. לאחר שאיחל לה 

יום הולדת שמח בישר כי שמע זה עתה בחדשות 
ה-BBC כי הייתה פעולת חילוץ באנטבה. “אבא, 

אני יודעת, החבר שלי עמי נמצא שם”, אמרה 
והמשיכה לישון. דורית הייתה שותפה להכנות 
הקדחתניות להכנת טבלאות הפעולה למבצע, 

ועמי אלעזרי, אז סגן צעיר, שימש כקב”ר המבצע. 
לימים התקדם לדרגת סא”ל במילואים והפך 

לבעלה של דורית. 
בפרק הזמן הקצר שעמד לרשות יחידת 8200 

ב”מבצע יונתן”, שבו נחטף מטוס “איר פראנס” 
בדרכו מתל אביב לפריז, נרשמה התארגנות 

חריגה ומיוחדת. זו כללה התקנת שש עמדות 
עבודה במטוס הפיקוד )בואינג( שחג מעל 

אנטבה בזמן הפעולה ונשא עמו בין היתר את 
האלוף יקותיאל אדם, המפקד העליון של 

המבצע, ואת האלוף בני פלד, מפקד חיל האוויר. 
העמדות, שנקראו “מארזים”, כללו מקלטי רדיו 
בהתאם לתחומי התדרים המבוקשים, מכשירי 
טייפ להקלטה וציוד שמע. בכל עמדה ניתן היה 

להאזין בו-זמנית לארבעה מקורות שונים. 
המשימה הייתה לתת כיסוי בהאזנה לאורך 

הטיסה לאנטבה, במהלך הפעולה עצמה ובדרך 
חזרה. האיומים שארבו לכוחות כללו סכנת 

התגלות, הזנקת מטוסי קרב נגד מטוסי חיל 
האוויר והתבטאויות בתקשורת הבין-לאומית 

המעידות על חשיפה. 
14 אלחוטנים נבחרו בקפידה וחולקו לקבוצות 
לפי השפה הנדרשת: ערבית, אנגלית, צרפתית, 
גרמנית, רוסית ושפות הנהוגות באפריקה, כמו 

סווהילית. “הטייסים מתורגלים בדרך כלל לדבר 
אנגלית”, סיפר לי אלעזרי, “אבל בעת לחץ קורה 

שהם עוברים לדבר בשפת אמם. היה חשוב 
להיערך לכל אפשרות”.

בדרך למבצע התבצעו סריקות והאזנות לפי לוח 
זמנים ומיקום לשלל מקורות איום אפשריים, 
מגורמי צבא ועד תעופה אזרחית. לא התגלה 

דבר עד ההגעה לאנטבה.

פנסים באדיבות לוחמי סיירת צנחנים 
“בקרת כיבוי אש, כאן מגדל הפיקוח באנטבה, 

מה הבעיה עם המטוסים שעל המסלול?” נשמע 
קולו של האיש במגדל הפיקוח. “אני לא יודע מה 

קורה”, ענה עמיתו מבקרת כיבוי האש של שדה 
התעופה הבינלאומי של אוגנדה. שניות אחדות 

לאחר מכן כבו אורות המסלול. הרקולסים 1 

ו-2 הספיקו לנחות. קברניט מטוס 3, אריה עוז, 
הבחין כי אין אורות על המסלול. כשהרקולס 
1 נסע על המסלול קפצו ממנו לוחמי סיירת 

צנחנים והראשון שבהם - דורון אלמוג, לימים 
אלוף בצה”ל - הניחו פנסי אור קטנים בצמוד 

לכל מנורה על מסלול הנחיתה, כדי לאפשר ליתר 
המטוסים לנחות בבטחה.

אלעזרי זינק לעבר עמדת ההאזנה. בזמן 
שהאלחוטן המשיך להאזין למגדל הפיקוח 

אלעזרי הריץ את סליל ההקלטה אחורנית כדי 
לשמוע במו אוזניו את השיחה. לאחר מכן העביר 

את הידיעה ממגדל הפיקוח לקצין המודיעין 
מטעם חיל האוויר שהיה על מטוס הפיקוד. זה 

האחרון ניגש ליקותיאל אדם והעביר לו את 
הידיעה. אותו קצין, שהיה רב סרן באותה העת, 
הפך לימים לאלוף ולראש אמ”ן - אהרון פרקש.

“הדרך חזרה הייתה הרבה יותר מסוכנת”
בדרך חזרה נחתו המטוסים בניירובי, בירת 
קנייה. היה זה תיאום חשאי מורכב שנועד 

לאפשר את תדלוק המטוסים ולהעניק עורף 
להתארגנות הכוללת בית חולים מוטס. על 

מלאכת התיאום ניצחו אהוד ברק, לימים ר’ 
אמ”ן, רמטכ”ל וראש ממשלה, שאף ישן במיטת 

אחד הילדים של נציג המוסד בניירובי; נחום 
אדמוני, לימים ראש המוסד; ואורי לוברני. 

גם בקניה, על אף ההתרגשות הגדולה וחבירת 
הכוחות, המשיכו אנשי 8200 להאזין ללא הרף. 

מבחינתם, המשימה לא תמה. “הדרך חזרה 
הייתה הרבה יותר מסוכנת”, תיאר אלעזרי. 

יחידה 8200 נתנה כיסוי לאורך מסלול החזרה 
ארצה. בשעה 06:00 נקלט דיווח במהדורת 

הרדיו של BBC המתאר פעולת קומנדו באנטבה.
פנחס בוכריס, לוחם בסיירת מטכ”ל, היה בכוח 

הפריצה לטרמינל. לימים הפך למפקד יחידה 
8200, בדרגת תא”ל. הוא לא ידע שסגנו, אל”ם 
רון דודזון, קשור למבצע. רון היה נער שיצא עם 
הוריו שרה ועוזי ועם אחיו בני לטיול בר מצווה 

שנחגג לאחרון באמריקה. הדבר התגלה באירוע 
מורשת שנעשה ביחידה, כאשר רון ביקש מאמו, 

שרה גוטר-דודזון, לתת עדות על המבצע.
בימים אלו מוצגת במרכז רבין התערוכה “מבצע 

יונתן”. הסיפור שסופר כאן הוא אחד מתוך 
עשרות סיפורים שנאספו מקרב רבים. עם 

המבקרים באירוע פתיחת התערוכה נמנים אנשי 
8200, שחלקם או שמם מעולם לא נגלה. אחד 

מהם פנה אליי בתום הערב וסיפר כי גם הוא 
היה במשימת האזנה על מטוס. במהלך השיחה 

הבנתי כי מדובר במטוס אחר, נוסף, שחג באזור 
אחר עם משימה הנוגעת לפעולה באנטבה. וגם 

 .במטוס זה לא תם הסיפור

יחידה 8200 ב”מבצע יונתן”: 
הסיפורים ממשיכים לצוף

הפעולה לשחרור חטופי אנטבה כללה היערכות של כוחות רבים. בפרק 
הזמן הקצר שעמד לרשותה הצליחה יחידה 8200 להעמיד עמדות האזנה 

שליוו את הכוחות עד תום המבצע

avner@aavner.com אבנר אברהם | גמלאי המוסד, אוצר התערוכה

חטופי מטוס איר פרנס וביניהם הקברניט מישל בקוס מתקבלים בישראל, 4 ביולי 1976
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במהלך השנים שחלפו מאז מלחמת יום הכיפורים ועד תחילת "הטלטלה 
האזורית" ב-2010 נהנתה ישראל מיציבות מודיעינית. במדינות הסובבות אותה 

שלטו מנהיגים ותיקים, שלאנשי המודיעין הייתה היכרות טובה עם אופן 
התנהלותם ועם תהליכי קבלת ההחלטות שלהם, כך שניתן היה לצפות בצורה 

טובה את מהלכיהם

עידן אחר, אתגרי 
איסוף חדשים

לתמורות ולשינויים שחווה המזרח התיכון השפעה משמעותית על 
עבודת המודיעין. תחום האיסוף מחייב גיבוש תפיסה וכלים המותאמים 

להתמודדות עם האתגרים החדשים 

אמנון סופרין | תא"ל )מיל'( לשעבר קצין מודיעין שדה ראשי וראש אגף המודיעין במוסד 

מהלך השנים שחלפו מאז מלחמת ב
יום הכיפורים ועד תחילת "הטלטלה 

האזורית" ב-2010 נהנתה ישראל 
מיציבות מודיעינית. במדינות הסובבות אותה 

שלטו מנהיגים ותיקים, שלאנשי המודיעין הייתה 
היכרות טובה עם אופן התנהלותם ועם תהליכי 
קבלת ההחלטות שלהם, כך שניתן היה לצפות 
בצורה טובה את מהלכיהם. המאמץ האיסופי 

והמודיעיני התמקד בדרגי ההנהגה ובמערכות 
הצבאיות, בכשירותן וביכולתן לבצע מהלך צבאי 

נגד ישראל.
בסוריה, למשל, מיקדנו את מאמצי האיסוף 

בדרג הכוונות – ההנהגה - כדי לדעת מוקדם 

ככל שניתן על כוונות לבצע פעילות כלפי ישראל. 
בדרג הצבאי הופנו המאמצים כדי לעמוד על 

כשירותו של הצבא, מערכות הנשק שברשותו, 
רמת האימון ותוכניותיו מול ישראל.

לשם מתן מענה מודיעיני לצרכים אלה, פיתחנו 
יכולות איסוף בעלות "ספיקה רחבה" אשר כללו 
את כלל המרכיבים הקלסיים: סיגינט )שמשקלו 

הלך ועלה ברבות השנים(, מידע  חזותי לסוגיו 
)הדמאות לוויין, גיחות צילום, צילומים מכלי 

טיס לא מאוישים(, יומינט, קשר עם שירותים 
עמיתים ומבצעים מיוחדים. יכולות אלה סיפקו 
מידע רב ומגוון לכל פלח הצי"ח ונתנו לחוקרים 

את התחושה כי הם "שולטים" היטב בכל הנעשה 
בזירת עיסוקם.

תם הסדר הישן
ה"טלטלה האזורית", שפרצה באוקטובר 

2010, הביאה לסיומו של הסדר הישן ולתהליך 
התפרקותן של מדינות במזרח התיכון - סוריה, 

לוב, תימן, עירק ומצרים. השינויים הללו גררו 
חוסר יציבות במדינות השכנות והביאו להופעת 

ארגונים שונים המנסים להשתלט עליהן. לכל 

הרשתות החברתיות. בתחום יכולות האיסוף נדרשת )ומתבצעת( חשיבה יצירתית וניצול ההזדמנויות שהמציאות מזמנת.



59 גיליון 73 | טבת תשע״ו

עד פרוץ המהומות הצי"ח היה ברור. מנגד, כיום הוא אינו מוגדר בבהירות ויש 
לברור אותו מבין נושאים רבים: האם להתרכז בשרידות משטר אסד, בגורמים 
שיש להם פוטנציאל לשלוט בסוריה ובעמדתם מול ישראל, או בכוונות ארגוני 

הטרור ביחס לישראל עתה ו"ביום שאחרי"? 

ארגון שכזה יש אידאולוגיה שונה, ובראייה 
ישראלית, מהשתלטותם על המדינות נגזרות 

השלכות רבות. 
קהילת המודיעין הישראלית השקיעה בסוריה 

מאמצי איסוף אדירים במשך השנים שחלפו 
מאז מלחמת יום הכיפורים, וביתר שאת לאחר 
חתימת הסכמי השלום עם מצרים, שהסתיימו 

ב-1982. נראה כי מאז 2011, עם פרוץ מלחמת 
האזרחים, עברה סוריה שינוי מהותי: משטר אסד 

שולט ב-30%-40% משטח המדינה; במשטר 
נלחמים גופים שונים, בהם צבא סוריה החופשי, 

ארגונים סונים וארגוני טרור דוגמת "המדינה 
האסלאמית" )דאע"ש(.

מצב זה מציב בפנינו שתי דילמות מרכזיות:
 יש לבחור את מוקד הצי"ח - עד פרוץ 

המהומות הצי"ח היה ברור. מנגד, כיום הוא אינו 
מוגדר בבהירות ויש לברור אותו מבין נושאים 

רבים: האם להתרכז בשרידות משטר אסד, 
בגורמים שיש להם פוטנציאל לשלוט בסוריה 

ובעמדתם מול ישראל, או בכוונות ארגוני הטרור 
ביחס לישראל עתה ו"ביום שאחרי"? 

 התאמת יכולות האיסוף לאתגר החדש - 
מחד גיסא, חלק מיכולות האיסוף שלנו אינן

נותנות מענה טוב לצי"ח, כך למשל יכולות 
האיסוף החזותי "הכבדות" של גיחות צילום או 
הדמאות לוויין מול ארגוני טרור. מאידך גיסא 

נפתחו יכולות איסוף חדשות, וכן ממדינות 
במזרח התיכון ובמערכת הבינלאומית החולקות 

אינטרסים משותפים עם ישראל. 

פיתוח יכולות חדשות
אם נמשיך עם הדוגמה הסורית, המציאות 

החדשה מחייבת גיבוש תפיסה חדשה להפעלת 
מערכות האיסוף, התאמת מערכות קיימות 

לפלחי צי"ח שונים ואף פיתוח יכולות חדשות 
בתחום הצי"ח: 

- שרידות המשטר היא הצי"ח הראשון במעלה, 
וזאת כדי שנוכל להבין ולצפות מי ישלוט בסוריה 

בעתיד הקרוב ואיזו השפעה תהיה לכך על 
ישראל. 

-  צבא סוריה אינו "יעד מודיעיני" חשוב כבעבר 
ולכן ניתן "לרדד" את המשאבים שהושקעו

 בו. יש למקד את האיסוף בתחומים רלוונטיים, 
כמו הכוונות להשתמש בנשק לא קונבנציונלי, 

העברת מערכות נשק מתקדמות לידי חזבאללה 
או נפילת מערכות כאלה לידי הכוחות 

הלוחמים במשטר. בתחום יכולות האיסוף 
נדרשת )ומתבצעת( חשיבה יצירתית וניצול 

ההזדמנויות שהמציאות מזמנת.
הרחבת האינטרסים המשותפים עם מדינות 

אחרות בעלות עניין בכל הקורה בסוריה 
מאפשרת הרחבת שיתוף הפעולה המודיעיני.

- נוכח ההצפה במידע הגלוי, נדרש שינוי בגישה 
למידע. לרשתות החברתיות בפרט יש תפקיד 

מרכזי בהתעוררות עממית, ועולה הצורך 
בשיטות איסוף מתקדמות שיאפשרו מיצוי 

המידע הזורם בנפח גדול מאוד במערכות כמו 
פייסבוק. 

באשר לארגוני הטרור "החדשים" ובמרכזם 
דאע"ש, האיסוף לגביהם מורכב בעיקר בשל 

היעדר "מגע מודיעיני  ישיר" עמם )בניגוד 
לחמאס וחזבאללה(. לדאע"ש השפעה נרחבת 

על כלל האזור ואף המערכת הבינלאומית 
התגייסה לפעולה נגדו.

לסיכום, חל שינוי בצי"ח מול מדינות 
"מתפרקות" וארגוני טרור היברידיים וישנו 

צורך גובר  בהתאמת סל הכלים והמתודולוגיה 
הנדרשת לאיסוף המידע. הפוטנציאל נמצא 

בהרחבת כלי האיסוף ושיתוף הפעולה עם 
מדינות וגורמים בעלי אינטרסים דומים. כמו 

כן יש להעמיק את שיתוף הפעולה בין הגורמים 
השונים בקהילת המודיעין.

מיצוי מיטבי של יכולות האיסוף הגלוי, בדגש 
על איסוף מרשתות חברתיות, יקל על חיזוי 

של הלכי הרוח בציבור ושל הפוטנציאל לשינוי 
 .המרקם הקיים

אנשי המדינה האיסלאמית. ועולה הצורך בשיטות איסוף מתקדמות שיאפשרו מיצוי המידע הזורם בנפח 
גדול מאוד במערכות כמו פייסבוק
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דעה אישית

שמעון לביא | אל"ם )מיל'( רמ"ח קש"ח וענף מחקר מודיעין אויב לשעבר

 

פע הפרסומים הצבאיים והביטחוניים ש
של "בוגרי" ו"ותיקי" קהילת המודיעין 

והביטחון בישראל הוא מעין דו-שיח 
עם שפעת הפרסומים המקבילה - של "בוגרי" 

ו"ותיקי" קהילת המודיעין והביטחון בעולם 
הערבי. כל כותב ומבטו הוא, לכל כותב עמדה 

המתבססת על החומר העובדתי שהיה מונח לפניו. 
הפרסומים בעולם הערבי כוללים התייחסות 

בכל הרמות - האסטרטגית, האופרטיבית 
והטקטית - למערכת הביטחון של ישראל. 
אולם, זו לא זוכה למחקר לעיון "ולתגובה" 

בספרות הישראלית. 
הכותבים הישראליים אינן מוכרחים להתייחס 

לאופן שבו העולם הביטחוני-הערבי רואה 
את מערכת הביטחון והמודיעין של ישראל. 

אלא שאין זה פותר את מי שאמון על המחקר 
מעיסוק בראייה זו.

הימנעות הכותבים הישראלים מלחקור היבט 
זה חמורה. לא רק שהמחקר הגלוי בישראל לא 
עוסק בכך, אך גם המחקר הצבאי-ביטחוני לא 
בחן את שפע פרסומים גלויים אלה, ולא תהה 

לגבי מקורות המידע הגלום בהם. 
יש חשיבות רבה לצינורות היניקה שעל בסיסם 

היעדר המחקר מהווה עקב אכילס בעיקר כי 
הוא משמיט מקור בסיסי, בלתי אמצעי, ובעל 
ערך רב מלב לבו של המערך הצבאי-ביטחוני 
של העולם הערבי. זה מאפשר להיטיב לדעת 
לא רק נתונים צבאיים-ביטחוניים, אלא גם 

דפוסי חשיבה וראייה איסופית-מודיעינית לגבי 
מערכת הביטחון והמודיעין של ישראל.

ספרו של ידידי, אל"ם )במיל'( פסח מלובני, 
מצפון תפתח הרעה: צבא סוריה - עלילותיו 

ומלחמותיו - מבט מדמשק, הוא דוגמה בולטת 
לספר הראוי למחקר בסיסי כזה, בבחינת מה 

האויב יודע עלינו וכיצד. הספר מבוסס כולו 
על פרסומים גלויים. אף לא פיסת מידע אחת 

נלקחה ממקורות חשאיים ומודיעיניים. לא 
אתייחס לעיקר הספר - הסורים עצמם או 

מערכת היחסים בין סוריה ליתר העולם. זאת 
יעשו המומחים לסוריה. התייחסותי כאן היא 

אך ורק לאופן שבו הסורים רואים אותנו.
מהספר עולה כי ברית המועצות לא הופתעה 

ממלחמת יום הכיפורים. עובדה זו מעלה שוב 
תהיות: מה ידעו המעצמות אז על המלחמה 

הקרבה ובאה ועל התיאומים בעולם הערבי? 
ומה הצליח לאסוף המודיעין הישראלי על כל 

שלוחותיו? הספר מדגיש את האינטרסים של 
ברית המועצות בסוריה, ומציין את רגישות 

הרוסים לאובדן אמל"ח וידע. הוא מציג את 
הסיוע באיסוף מודיעני באמצעות אוניות ביון, 
פריסת כוחות לוחמים סובייטים בסוריה ואף 

תמיכה בפלישה הסורית לירדן, אפשר שכדי 
לסלק את המלך חוסיין מהשלטון. בסוריה 

הביעו רצון להגיע עם ברית המועצות לשיתוף 
פעולה כמו זה שישנו בין ישראל לבין ארה"ב, 

אלא שברית המועצות ענתה בשלילה. 
בספר מצוינת תכנית הונאה שבביצועה נטלו 

חלק מוסדות צבאיים וגורמים אזרחיים. 
תוכניות מסוג זה הן חשובות לאיתור ולאפיון, 

במעין הערכת מודיעין נגדית. 
תחת הפרק של השפעת מלחמת יום הכיפורים 
על ישראל מוצג ניתוח של הראייה הסורית על 

ההשלכות של מלחמת יום הכיפורים על ישראל, 
בהיבטי חברה, מדיניות, צבא וביטחון, כלכלה, 

מורל ועוד. מראייה זו ניתן לשחזר את הלקחים 
והמסקנות שהנחו את המדיניות הסורית ואולי 
הכלל ערבית פוסט המלחמה. ביחס למלחמות 

שלום הגליל, לאחר ניתוח סד"כ צה"ל ופריסתו, 
נטען כי ישראל לא הצליחה להפתיע בעיתוי 

הפתיחה. עוד צוין כי קידום הכוחות של צה"ל 
לא היה ראוי והיה אחד הסיבות לכישלונו.

שלוש נקודות מעניינות נוספות עולות מספרו 
של מלובני. האחת, לגבי ביצוע איסוף סורי על 
קשרי ישראל עם גרמניה. בספר נטען כי לאחר 
איחוד גרמניה, מערב גרמניה העבירה מידע על 

אמל"ח מזרחי מתקדם כמו מיג 29. זה מלמד על 
כיסוי איסופי של סוריה בגרמניה כבר אז.

השנייה, מי שהיה הרמטכ"ל ולפני כן ראש 
המודיעין הצבאי הסורי, עמאד אוול חכמת 

שהאבי, עבר עם פרישתו להתגורר בארה"ב אצל 
בנו ושם נפטר. מעניין אם תוחקר על ידי ארה"ב.
השלישית, מהספר עולה כי נושא האמל"ח הלא 

קונבנציונלי של ישראל מטופל בסוריה במידה 
מועטה יחסית. קשה שלא לתהות אם הנושא 

 .הוצנע בסוריה, ואם כן - מדוע

יש חשיבות רבה לצינורות היניקה שעל בסיסם מגבשים מנהיגי העולם 
הערבי את ראייתם לגבי מערכת הביטחון וקהילת המודיעין הישראליים

מגבשים מנהיגי העולם הערבי את ראייתם לגבי 
מערכת הביטחון וקהילת המודיעין הישראליים. 

זאת למרות ההערכה כי כל פרסומים של 
כותבים בעולם הערבי צונזרו. כך, מה שפורסם 
הוא מבוקר, ומה שהותר לפורסם נעשה כך בין 

באופן אובייקטיבי ובין באופן מגמתי. כך או 
אחרת, המידע הגלום בספרות זו הוא בעל ערך 

רב ביותר, בין שהוא נכון ובין שהוא מוטעה, בין 
שהוא אובייקטיבי ובין שדלף בצורה מגמתית. 

ניתן ללמוד ממנו על נושאי ההתעניינות, ניתוח 
העובדות והמסקנות, איסוף מודיעני, הדגשיו 
ויכולותיו, סיכול ריגול ודליפות מידע, הונאה 
בכל רמותיה, לוחמת מודיעין ומודיעין נגדי. 

המחקר הפקיר את 
הפרספקטיבה של העולם 

הערבי 

העולם הערבי עוקב אחרי הבחירות בישראל, 2015



מאיר אבידן
נולד ב-30.8.1923, י"ח אלול תרפ"ג,  

נפטר ב-10.11.2014, י"ז חשוון תשע״ה

היסודות  ממניחי  היה  אבידן  מאיר  בדימוס  אל"ם 
צה"ל.  של  המודיעין  בחיל  המודיעיני  המחקר  לעבודת 
ארצה.  המשפחה  עלתה  אח"כ  שנתיים  בפולין.  נולד 
בבריגדה  וכחייל  כנוטר,  שירת  הארבעים  בשנות 
שם  את  הסב  דן,  הבכור  בנו  הולדת  עם  וב"הגנה". 

משפחתו לאבידן.
של  שורה  ומילא  מודיעין,  לקצין  הפך  צה"ל  הקמת  עם 
ראש  הלבנוני,  הדסק  כראש  מחקר  באמ"ן  תפקידים 
הדסק הסורי-לבנוני, ראש הענף הכלכלי, וממלא מקום 

ראש הענף המצרי.   
ב-1962 יצא לשליחות בניגריה מטעם המוסד. עם שובו, 
מונה לראש הענף המצרי  באמ"ן, תפקיד אותו מילא עד 
לסוף 1965. באותה תקופה הפך אחד מיועציו הקרובים 

והמוערכים ביותר של ראש אמ"ן אהרון יריב. 
ב-1966 פרש מצה"ל, עבר למוסד, ויצא לשליחות בחו"ל.
בשלהי 1967 נשלח לשמש נציג המוסד בארה"ב למשך 
מאיר  המוסד  מראש  רבה  להערכה  וזכה  שנים,   שלוש 
עמית על הישגיו בשליחות זו. באותה תקופה אף שימש 

בפועל יועץ מיוחד של השגריר יצחק רבין. 
שובו  עם  לפריז.  המוסד  בשליחות  מאיר  יצא  ב-1973 
הכיפורים,  יום  מלחמת  לאחר  ספורים  חודשים  ארצה, 
לשקם  אז  שגויס  גזית,  שלמה  אלוף  ע"י  לדגל"  "נקרא 
את אגף המודיעין בעקבות המחדל. מאיר קודם לדרגת 
אל"ם, וכיהן כשלוש שנים  בתפקיד רמ"ח מחקר בסיסי 
ובקרה באמ"ן מחקר. בתקופה זו המשיך להנחות קציני 
מורם  את  מאז  בו  ראו  שחלקם  ממנו,  צעירים  מודיעין 
חשיבתו  בשל  אותו,  לאהוב  ואף  להעריכו  וידעו  ורבם, 
הייחודית ונועם הליכותיו עמם. בשלהי 1977 פרש מאיר 
אבידן )בשנית( מצה"ל והחל את חייו כגימלאי כשלצדו 
כל  לאורך  נחרצת  בנאמנות  אותו  שליוותה  נורה  אשתו 
למעלה  "עד  עסוקה  היותה  חרף  שלו,  הקריירה  שלבי 
מצוואר" במלאכת ההוראה ובסיוע לבני נוער קשי חינוך. 
המשיך  אך  בגפו,  נותר  ומאיר  הרעיה,  נפטרה  ב-2002 
2013 חלה  חיים אינטלקטואלים מלאים. בשלהי  לנהל 
עילאית עד למותו   נלחם בגבורה  במחלת הסרטן, עמה 
בי"ז חשוון תשע"ה )10 בנובמבר 2014( בגיל 91. הותיר 
אבנר  נכדיו  ניבה,  כלתו  דן,  בנו  עידית,  בתו  את  אחריו 

ומיכאל ושני נינים: יונתן ועילי. 
יהי זכרו ברוך.          

אברהם איתן )גמר( 
נולד  ב-1.11.1937, כ"ז חשוון תרצ"ח,
נפטר  ב-15.6.2015, כ"ח סיוון תש"ה

 11 בן  וזליג גמר. בהיותו  נולד בנס ציונה לרות  אברהם 
לאחר   .1938 במאורעות  בפרדס  אביו  נרצח  חודשים 
האירוע עבר אברהם עם אמו ואחיו לרחובות, ואחר כך 
ליחידת  אברהם  התגייס  ב-1955  שילר.  לקבוצת  עברו 
הצנחנים גדוד 890, שהיה אז חוד החנית של צה"ל. הוא 
השתתף בפעולות תגמול רבות וגם צנח במצרי המתלה 
האדום  הרקע  את  קיבל  שעבורה  פעולה  סיני,  במבצע 

בכנפי הצניחה.
התגייס  תקופה  לאחר  שילר.  לקבוצת  חזר  שחרורו  עם 
את  הכיר  שילר  בקבוצת  למוסד.  עבר  ומשם  לשב"כ 
אחת  שואה,  ניצולת  כילדה  לשם  שהגיעה  דינה,  אשתו, 
עבר  נישואיו,  לאחר  קיכלר".  לנה  של  הילדים  מ"מאה 

הזוג להתגורר בגבעתיים, ושם נולדה בתם הבכורה יעל.
באוניברסיטת  אברהם  למד  במוסד  לעבודתו  במקביל 
בין- ויחסים  החברה  במדעי  ראשון  לתואר  אביב  תל 

בת  לשליחות  משפחתו  עם  נשלח  ב-1965  לאומיים. 
ארבע שנים בפריז. שם נולדה בתו השנייה, מיכל.

המשיך  אברהם  ארצה.  המשפחה  חזרה  ב-1969 
בעבודתו במוסד וכן בלימודי תואר שני באוניברסיטה. 

ב-1971 נולד בנו עמית. 
לאחר רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן ב-1972, 
אברהם  אירופה.  בכל  המחבלים  אחר  מרדף  התחיל 
השתתף במבצעים רבים עלומי שם, בהם מבצע "אביב 
אישי  הוקרה  מכתב  קיבל  שאחריו  בביירות,  נעורים" 
במבצע,  המוסד  אנשי  הפעלת  על  ראשי  צנחנים  מקצין 

בהיותו קצין המבצעים של היחידה במוסד.
נעצר  הכיפורים  יום  מלחמת  לפני  חודשים  שלושה 
במבצע  היחידה,  אנשי  חמישה  עוד  עם  יחד  אברהם, 
שמונה  "לילהאמר".  פרשת  המכונה  בנורבגיה  כושל 
חודשים לא היה למשפחתו קשר עמו, משום שהנורבגים 
עליו  נאסר  איתם.  פעולה  אי-שיתוף  על  אותו  הענישו 
ועם אמצעי התקשורת. אחרי  קשר עם העולם החיצוני 
אותם שמונה חודשים, נשפט אברהם ונידון לחמש שנות 
מאסר וחצי. השופט במשפט הוסיף בהקריאו את פסק 
הדין, "הלוואי והיו לנו במלחמת העולם השנייה בחורים 
כמו אברהם גמר". הנורבגים חיפשו כל דרך לשחרר את 
ידעו את  כי  ואת סילביה רפאל שנעצרה איתו,  אברהם 
אופי מעשיהם. לבסוף שוחררו בתום שנתיים של מאסר. 
הקימו  שלא  כך  על  ומתוסכל  כועס  לארץ  חזר  אברהם 
החליט  המקרה  בעקבות  בעניינו.  רצינית  חקירה  ועדת 
לעזוב את המוסד ולצאת לפנסיה מוקדמת, אף שאהב 

מאוד את עבודתו בארגון.
המשפחה  שם  חייה.  את  המשפחה  שינתה  פרישתו  עם 
משק  וקנו  הרצליה  את  עזבו  הם  לאיתן,  מגמר  שונה 
שלושת  את  שנה   30 במשך  גידלו  שבו  בצרון,  במושב 

ילדיהם ומשק פרחים מהיפים שישנם.
לאברהם נולדו שישה נכדים. 

לומר:  נהג  ותמיד  וענו,  צנוע  אמיץ,  אדם  היה  אברהם 
"לא עשיתי שום דבר בשביל המדינה, עשיתי רק את מה 

שאהבתי ובמקרה זה גם התאים למטרות המדינה".
יהי זכרו ברוך.  

שלמה זאבי
נולד  ב-6.10.1937, א חשוון תרצ"ח,

נפטר  ב-5.4.2005, כ"ה אדר ב' תשס"ה

שלמה נולד בירושלים לבלומה ויוסף זאבי, ילידי פולין. 
במחנה  להתגורר  המשפחה  עם  עבר  שמונה  בן  כשהיה 
שלמה  אביב.  לתל  פונו  הם  וב-1948  בסדום,  העובדים 
מכניקה  במגמת  מונטיפיורי  הספר  בית  את  סיים 
והתגייס לצה"ל לחיל השריון. לאחר תקופה לא ארוכה 
ליחידה  השחורה  הכומתה  עם  החייל  עבר  כטנקיסט, 
שהייתה  ביחידה,  המודיעין.  חיל  של  הטכנולוגית 
אשתו  לימים  גולדנברג,  שרה  את  הכיר  ביפו,  ממוקמת 

ואם שלושת ילדיו. 
לשליחות  הצעירה  המשפחה  עם  יצא   1962 בשנת 
במסגרת  המוסד.  מטעם  בפריז  וחצי  שנים  שלוש  בת 
מרוקו  יהודי  להעלאת  במבצע  השתתף  השליחות 
ההגנה  את  להבטיח  שמטרתה  בפעילות  עסק  לישראל, 
על היהודים בדרכי המילוט והדריך צעירים בהתארגנות 
גם  פעל  הזו  בתקופה  בנשק.  שימוש  כולל  מחתרתית, 
בכמה מבצעים עלומים בזהויות שאולות ברחבי אירופה.
כשחזר לארץ קבעה המשפחה את מגוריה ברמת השרון. 
שלמה התגייס לצבא הקבע ומילא שורה של תפקידים 
בחיל המודיעין, בהם סגן רמ"ד, קצין אג"ם וסגן מפקד 
השתתף  הוא  המודיעין.  אגף  של  הטכנולוגית  היחידה 

במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים.
וקיבל  ענף  כראש  החיל  למפקדת  עבר   1976 בשנת 
דרגת סגן אלוף. בשנת 1980 הוא פרש לגמלאות ומאז 
החברה  ממטה  חלק  היה  שם  אמישראגז,  בחברת  עבד 

בתפקיד אחראי על הנהלים והבטיחות.
שלמה היה איש משפחה מסור וזכה להיות סבא אוהב 
לשמונה נכדים. היה משענת איתנה למשפחתו ולחבריו. 
המדינה  למען  ועשייה  גבורה  תקומה,  מסמלים  חייו 

שאהב, וכל זאת בצניעות רבה.
יהי זכרו ברוך. 

הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"ם" על 
ידי המשפחות
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ודה על האמת: חוויית המפגשים עם נ
אברהם דר, בביתו רחב הידיים בעתלית, 

הייתה מיוחדת במינה. מעבר ליין המשובח 
)"מכרמי שלי", כך אברהם(, חדוות הזיכרון 

ובהירות המחשבה לקחו אותנו עמו אל ראשית 
ימי המדינה ואף קודם לכן. עיניו מישירות 

המבט, קמטי שחוק בקצותיהן, האנקדוטות 
המרובות והדילוג מעניין למשנהו סוחפים 

להקשבה דרוכה, שמא נחמיץ פרט זה או אחר.... 
בחרנו להתחיל במבצע הנועז מכולם, מבצע 

"תושייה", אפשר גולת כותרת במסכת חייו של 

העפלה  ממבצעי 
לחילוץ ממצרים: 
אברהם דר במבצע 

"תושייה" 
ראיינו ועיבדו: אל"ם )מיל'( בני מיכלסון ותא"ל )מיל'( רון כתרי

אברהם במסגרת המודיעין, לימים המודיעין 
הצבאי.

בספטמבר 1955 נודע על עסקת נשק שהיקפה 
היה ללא תקדים במזרח התיכון. במסגרתה 
הייתה אמורה מצרים לקבל מהגוש המזרחי 

כמויות ניכרות של טנקים מסוג 34T, מטוסים 
וכלי נשק אחרים. שררה חרדה שמא עם סיום 

קליטת הנשק מצרים תהיה מסוגלת לאיים 
על קיומה של ישראל. בתגובה לעסקה הצ'כית 
פנתה ישראל לצרפת וביוני 1956 נחתם הסכם 
בין שתי המדינות. הקשיים הנערמים של צרפת 

באלג'יריה; הצלחת ישראל לשכנע את הצרפתים 
כי תוכל להביא להם תועלת רבה – בתחום 

המודיעין ואף בתחום מבצעים צבאיים – 
במאבקם נגד נאצר; והתייצבותה של הממשלה 

בפריז בראשותו של גי מולה – כל אלה סייעו 
להשלמתו המוצלחת של משא ומתן ארוך ומייגע 
בין שתי המדינות. בצרפת הוחלט, על דעת משרד 

החוץ ומשרד ההגנה גם יחד, לסייע לישראל 
בעניין הרכש באופן מסיבי. ההסכם נחתם 

בוורמאר שבצרפת וחלקו שעסק באספקת נשק 
כונה "גאות". חלקו המודיעיני כונה "תאנה".

ב-26 ביולי 1956 הלאים נאצר את תעלת 
סואץ והחלה שרשרת המאורעות שהובילה 

לברית צרפתית-בריטית נגד מצרים ולמבצע 
"מוסקטיר", שבו תקפו שתי המעצמות את 

תעלת סואץ. ישראל, שבתחילה לא ראתה עצמה 
כצד במשבר, "נאנסה" מרצון, בסופו של דבר, 

להצטרף לברית - ואף לספק את העילה לשתי 
המעצמות לתקוף. מאז העסקה הצ'כית חששו 

בישראל כי המלחמה נגד מצרים הנה בלתי 
נמנעת, ועל כן יש לנצל הזדמנות זו שאנגליה 

וצרפת יילחמו במצרים להסרת האיום מדרום.

חשש מתוהו ובוהו בקהיר
בקיץ 1956 יצא דר לאירופה, לחופשה וגם 

לפעילות חשאית. במסגרת פגישותיו עם הנספח 
הצבאי בפריז, עמנואל נשרי, נודע לדר על הקשר 

המתרקם עם צרפת ועל המלחמה המתרחשת 
נגד מצרים. הוא נזעק מיד לארץ וביקש פגישה 

דחופה עם ראש אמ"ן יהושפט הרכבי. כשנפגשו 
שטח בפניו את חששו לגורל עשרות אלפי 

היהודים במצרים כשתתרחש המלחמה עם 
אנגליה, צרפת וישראל. הוא חזה תוהו ובוהו 

בקהיר וניסיונות לעשות שפטים ביהודים שם. 
במצב כזה, הוא שיער שהבריטים לא ינקפו אצבע 

לטובת היהודים כדי שלא יאשימו אותם בקשר 
לישראל. מאידך, דר ראה בכך הזדמנות להעלות 
את יהודי מצרים לישראל, כשמרכזיה ייכבשו על 

ידי בעלות הברית, ומעל לכל הזדמנות לחילוץ 
פיזי של נדוני "הפרשה" )מבצע "סוזאנה"( 

במבצע מיוחד, בחסות בעלות הברית. 
הרכבי נבהל מהצעתו של של דר, וציין בפניו 

שעדיין תלוי ועומד נגדו גזר דין מוות במצרים 
וגם עלול להתרחש אסון חדש. אולם, כדי 

לרצותו, הציע לו הרכבי את תפקיד קמ"ן פיקוד 
הצפון והעלאה לדרגת סגן אלוף. אברהם יצא 

ממנו והלך לקריה, לפתח את רעיונו מול נחמיה 
ארגוב, שלישו הצבאי של בן-גוריון. נחמיה הציג 

את העניין לבן-גוריון, אשר הורה לראש אמ"ן 
לטפל בנושא שהעלה דר - חילוץ יהודי מצרים 

ונדוני "הפרשה".
ב-30 באוקטובר, יום לאחר תחילת מלחמת  אברהם דר. קריירה עשירה ורבת תפניות. )בתמונה הקטנה: דר בצעירותו(

ריאיון
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סיני, קיבל דר אישור להוציא לפועל את מבצע 
"תושייה". בתחילה נסע עם ראש אג"ם מאיר 

עמית לשדה התעופה לוד, שבו התמקמה 
המפקדה של חיל האוויר הצרפתי. הוא לבש 

מדים צרפתיים ועלה על מטוס לקפריסין שבו 
הייתה ממוקמת המפקדה הכללית של מבצע 

"מוסקטיר". כל זאת כסיור מקדים להכרת 
הנסיבות והאפשרויות לפעול במסגרת הצבא 

הצרפתי וכחלק מהכוחות שלו למבצעים 
מיוחדים. 

עם חזרתו לארץ החל דר להכין את לוחמיו 
מיחידה א"ד לפעולה. בינתיים התבצעה הערכת 

מצב לגבי הפיקוד והשליטה בסיטואציה. כיוון 
שהמטרה המרכזית הייתה העלאת יהודי מצרים, 

צריך היה לפנות לשאול אביגור. אביגור היה 
ממקימי ההגנה ומפקדיה הראשונים וראש 

המוסד לעלייה ב' לפני קום המדינה, וכעת עמד 
בראש ארגון "נתיב" שייעודו היה עלייה של 

יהודים מארצות מצוקה. בינתיים הופיע גם יוסי 
הראל, מפקד יחידה 188, שטען שהוא זה שצריך 
לנהל את המבצע על פי ייעוד יחידתו )ממשיכת 
יחידה 131(. לצורך התכנון הקצה "פטי" הרכבי 

את סגנו יובל נאמן, שהיה גם דמות מרכזית 
בקישור למודיעין הצרפתי. 

כך, התכנסו בקריה ב-31 באוקטובר אביגור, 
נאמן, הראל ודר לתכנון סופי של המבצע. בדיון 
זה התגלה הראל בגדולתו כאשר, לאור מאפייני 

המבצע, נאות שדר יפקד עליו. אביגור מצדו 
הקצה לפעולה את אחד מבכירי אנשיו – אריה 

)לובה( אליאב. לאחר שהוסכם על הפיקוד 
והרכב הלוחמים, נותר להסדיר את העניין עם 

הצרפתים בסיועו של יובל נאמן.
אמנם הפצצות הריכוך הבריטיות-צרפתיות 

החלו כבר בלילה שבין 31 באוקטובר ל-1 
בנובמבר, אבל הצנחת לוחמים החלה רק ב-5 
בנובמבר והנחיתה מהים ב-6 בנובמבר. בעת 
הזו היו הלוחמים של דר מוכנים כבר לפעולה 

בקפריסין, כשהם לבושים במדים צרפתיים 
כחלק מהצבא הצרפתי הפולש. דר עצמו התכונן 

לצנוח עם הגל הראשון, אבל לובה הודיע לו שלא 
יצנח. רק כעבור 48 שעות, עם ההשתלטות על 
שדות התעופה, נחתו דר, אליאב ואלחוטן עם 

מכשיר קשר, והם התמקמו בווילה יפה בפורט 
פואד. בעת הזו דר ואנשיו עדיין התכוננו להמשך 

המבצע וייתכן אף להגעת הכוחות הצרפתיים 
לקהיר. דר יצר קשר עם מפקד גדוד מודיעין 
צרפתי מיוחד שהיה אז בפורט פואד, בהציגו 

עצמו כקצין מודיעין צרפתי רם דרג. הוא ביקש 
וקיבל פלוגה של לוחמי עילית לסייע בידו.

ב-9 בנובמבר היה דר בפורט פואד, מבוסס 
ומוכן לפעולה. במשך שמונה ימים שהו דר ולובה 

אליאב בפורט סעיד, פועלים במסווה של קציני 

החוף, שלחו מברק אל דר: "האוניות הגיעו...
נמצאות מחוץ לנמל...נעמיס מחר". דר ולובה 

ריכזו את אותם עולים שרצו לצאת במקום 
מסוים בקהילה היהודית. אלה הורשו להביא 
איתם לא יותר מ-30 ק"ג של מטען. עם שחר 

הגיע למקום התכנסותם ג'יפ של דר ובעקבותיו 
שש משאיות. ללא שהיות מיותרות הועלו 

האנשים והחבילות למשאיות והוסעו אל הנמל. 
בשעה שש בבוקר נסתיימה העלייה והספינות 

הפליגו אל מחוץ לנמל פורט סעיד. 
הספינות הקטנות היטלטלו קשות, מים הציפו 

את הסיפונים. אנשי חיל הים גילו מסירות 
למופת בטיפול באנשים ובהשטת הספינות. 
בבוקר ה-18 בנובמבר נכנסו הספינות לנמל 
חיפה ונקשרו לרציף הצבאי. אוטובוסים של 

הסוכנות )ונציג בנק דיסקונט להמיר את כספם( 
חיכו לבאים והעולים הובאו אל "שער העלייה". 
כך נסתיים מבצע צבאי ואנושי כאחד. אברהם 

דר, ששורשיו במבצעי ההעפלה, עשה זאת שוב - 
והפעם במצרים. בליל ה-18-17 בנובמבר חולצו 
65 יהודים מפורט סעיד. מעשה יפה, אבל רחוק 
מאוד מהמטרות המרכזיות של המבצע: העלאת 

יהודי מצרים וחילוץ נדוני "עסק הביש". 
בשנת 1958, שנתיים לאחר מלחמת סיני, 

השתחרר רס"ן אברהם דר מצה"ל, בתום קריירה 
 .עשירה ורבת תפניות

מודיעין צרפתים. בתקופה זו הם יצרו קשר עם 
כ-200 יהודי העיר והכינו אותם להעלאתם 
ארצה. פעמה בהם עדיין התקווה שהמבצע 

יתחדש לכיוון הבירה המצרית, אולם בינתיים 
דר הכין את השטח למבצעים בעתיד באמצעות 

הכנת סליקים והשתלטות על אמצעים שונים 
בעיר.

ב-11 בנובמבר, כשהסתבר לדר שהצרפתים 
והבריטים לא יוסיפו להתקדם, שלח מברק 

ארצה ובו הציע לנסות לבדוק אפשרות לחילוץ 
היהודים המועטים שנמצאו בפורט סעיד בספינה 

ולא בדרך היבשה, כפי שתוכנן תחילה, כאשר 
חשבו על מספרים גדולים בהרבה. לאחר יומיים 

נתקבל מברק תשובה: "מכינים ספינה שתוכל 
לשאת כ-150 איש". בינתיים התחוור לדר כי 

הצרפתים והבריטים ייאלצו לעזוב את העיר תוך 
זמן קצר ושאלת פינוי היהודים הפכה בוערת. 

ב-14 בנובמבר ניתן אישור לפינוי דרך הים. 
לצורך הפעולה הכין חיל הים שתי ספינות דייג 

שנחכרו, חומשו, הוסוו והוכשרו במהירות.
ב-14 בנובמבר, בשעות אחר הצהריים, הפליגו 
שתי הספינות מנמל חיפה והחלו לשוט דרומה 

לאורך החוף. בדרך זכו הספינות לשמות חדשים, 
איטלקיים, שנצבעו בחיפזון על חרטומיהן: סירת 
דיג אופיר הייתה ל"קאסטלה מארה" וסירת דיג 
מרחב הייתה ל"אפרודיטה". בלילה לוו השתיים 
על ידי ספינת טורפדו של חיל הים ועליה מפקד 

המבצע, מפקד פלגת הטרפדות, סא"ל נפתלי 
רוזן. הטרפדת נפרדה מהן כשהגיעו למרחק של 

20 מייל מנמל פורט סעיד. עם התקרבותן אל 

נמל פורט סעיד כפי שצולם ע"י חיל האוויר הצרפתי בנובמבר 1956. במשך שמונה ימים שהו דר ולובה 
אליאב בפורט סעיד, פועלים במסווה של קציני מודיעין צרפתים

ריאיון

הריאיון המלא עם אברהם דר 
יפורסם בעתיד הקרוב באתר 

האינטרנט
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"הזמן אינו ניטרלי בסכסוך"
יהושפט הרכבי כיהן כראש אמ"ן בשנים 1959-1955. מובאים כאן קטעים 
מתוך ריאיון שערכו עמו פנחס גינוסר וזכי שלום בינואר 1994, ועם הזמן 

לא נס לחם. מתוך: עיונים בתקומת ישראל, 1995 )5(; 20-1

כשבאתי למודיעין, לא ידענו מה הן השאלות "
שמודיעין צריך לעסוק בהן, כי המסורת באה 

לנו מן הש׳׳י. הש״י עסק ברכילויות קטנות. 
לא ידענו מה זה הערכה אסטרטגית ולאיש 

מאיתנו לא הייתה השכלה צבאית מספקת".
מתי התחילה החשיבה שלך להיות בעלת אופי 

אסטרטגי? 
"אני חושב שתוך כדי שהותי באמ״ן. יש לי 

נטייה להפשטה, אני חושב שבזה כוחי. בעקבות 
כל מקרה שקרה לי באמ״ן הייתי כותב פתק. 

כשהייתי ראש אמ״ן נהגתי לכתוב מכתב אישי 
לבן-גוריון, כל ארבעה-חמישה ימים, וקראנו 

לזה ׳אשגר המודיעין׳ )את המלה אשגר אימצתי 
ממשה שרת(. האשגר נמסר לארבעה אנשים: 

לבן-גוריון, לשרת, לרמטכ׳׳ל ולמנהל משרד 
הביטחון. אני כתבתי אותו, לא מחלקת מחקר. 

הייתי מסתמך גם על חומר ממחלקת מחקר. 
טפטוף דברים, רעיונות, מחשבות לגבי המזרח 

התיכון, לאו דווקא בקשר לסכסוך שלנו עם 
ארצות ערב.

הייתי צריך לגשת לנושא של אגף המבצעים, 
אבל במה להתעניין? מהי תכנית המודיעין? מה 

אני מחפש? כשבאתי לאמ"ן לא הייתה 'חוכמה 
מוסדית' לגבי מה צריך לעשות ואיך. לאט 

לאט מתווספת 'חוכמה מוסדית'. עכשיו אפשר 
להצניח לראש אגף המבצעים אדם מכל תפקיד 

קודם, רק שיהיה איש נבון. יעמדו לרשותו 
אנשים מנוסים שישמע מהם עצות

ושיכוונו אותו. לי ולבני זמני זה לא היה.
למה אתם הגעתם?

"הגענו ל'מקרה הכול'. הכנו שני כרכים גדולים 
מאוד ובהם כל השאלות והתשובות: מה גודל 

הצבא, מה הכוונות, מה נספח, מה הן החולשות 
הפסיכולוגיות שלהם". 

האם הייתה במודיעין הרגשה שאסור לכם 
לטעות? 

"באמ״ן יש מקום לשגיאות. פעם הביאו לי 
מסמך: מצב הכן בסוריה. אבל סוריה זו פלוגה, 

ומישהו תרגם את זה לסוריה המדינה. מי שיודע 
ערבית יכול לעלות על זה, אבל אם הוא לא 

רואה את החומר הגולמי... ואיך ראש אמ"ן יכול 
לראות את כל החומר?"

אבל יכולה להיות טעות חמורה, בקנה מידה 
של יום הכיפורים, אך בתנאים הרבה יותר 

גרועים? האם הייתה לכם תחושה שעצם 
הקיום הלאומי תלוי בכך שלא תטעו?

"הייתה לנו תחושה שאנחנו צריכים למצוא 
מידע. שהמודיעין צריך להיות טוב עד כמה 

שהוא יכול להיות. הייתה הרגשה חלוצית של 
אנשי המודיעין, שאנחנו קו הביטחון הראשון 

של המדינה, ועל זה תמיד חזרו בנאומים: אנחנו 
מהווים את הקו הראשון של המדינה. אבל זה 

הכול".
המודיעין נועד למנוע הפתעות. האם ניתן 

בכלל להגיע למצב של אפס הפתעות?
הרכבי: אז לא היו לנו מכשור כלל. עכשיו יש 

לצה׳׳ל יותר מכשירים, בעיקר טכניים. עכשיו 
יש הרבה יותר אפשרויות. אם אפשר להגיע 

למאה אחוז - אינני יודע. ככל שאנחנו מתעכבים 
בשלום נוצרים עוד כל מיני גופים שלא היו, כל 

מיני מפלצות. לו עשינו את אותם מהלכים לפני 

"ככל שאנחנו מתעכבים בשלום 
נוצרים עוד כל מיני גופים שלא היו, 

כל מיני מפלצות. לו עשינו את אותם 
מהלכים לפני 1988, לא היה חמאס. 

לפני 1982 לא הייתה חיזבאללה. 
כשהייתי ילד, הערבים הידידים לנו 
נחשבו המתואלים השיעים, עכשיו 
השיעים הם העוינים. זאת אומרת - 

הזמן אוזל"

ריאיון

יהושפט הרכבי. "סוף כל סוף אנחנו לא יכולים להמציא לנו שכנים אחרים"

1988, לא היה חמאס. לפני 1982 לא הייתה 
חזבאללה. כשהייתי ילד, הערבים הידידים לנו 

נחשבו המתואלים השיעים, עכשיו השיעים הם 
העוינים. זאת אומרת - הזמן אוזל. הזמן אינו 

ממד ניטרלי בסכסוך הזה. 
"מה ההבדל בין שנות ה-50 לתקופה הנוכחית? 

אפשר לומר שבן-גוריון, וודאי גם אני, היינו 
נגד הערבים, וגם היינו לדידם תוקפניים. אבל 

לא היינו צדקנים. לפי גישתנו אפשר להבין 
את אותם ערבים שמתנגדים לנו. לא ראינו 

בהתנגדות הערבים פשע. משה דיין ביטא זאת 
בשיר שלו על רוטברג בנחל עוז: "מה כי נלין 

עליהם?" אני כתבתי חוברת שלמה, אולי הדבר 
הכי טוב שכתבתי בימי חיי: עמדת ישראל 

בסכסוך ישראל-ערב, חוברת קטנה שיצאה 
בהוצאת ׳דביר׳. רציתי לתמוך בביטוי הזה של 

בן-גוריון, שצריך להבין אותם ולכן צריך לדעת 
להתנהג, בלי להגדיש את הסאה, בלי להחמיר 

את הדברים, ואיך לרכך את הניגודים; סוף 
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"הייתה הרגשה חלוצית של אנשי 
המודיעין, שאנחנו קו הביטחון 

הראשון של המדינה, ועל זה תמיד 
חזרו בנאומים: אנחנו מהווים את הקו 

הראשון של המדינה"

ריאיון

הרכבי, ס יהושפט  של  פרו 
ממלכתי",  כמוסד  "המודיעין 

המתין בביתו של בנו כשישה עשורים 

את  בוחן  הספר  מאוחרת.  לגאולה 

ומציף  מגדלת  בזכוכית  המודיעין 

בין  ההדוקים  היחסים  על  שאלות 

המודיעין לקברניט, המחקר והמודיעין 

ההנצחה  את  מעניק  הוא  המבצעי. 

הראויה להרכבי ומוכיח כי גם בעידן 

הנוכחי, יש עוד טעם בדבריו ובהגותו 

של האיש, שהשפיע אולי יותר מכול 

על החשיבה האסטרטגית בישראל.

ניתן לרכוש את הספר במל"ם.

כל סוף אנחנו לא יכולים להמציא לנו שכנים 
אחרים".

נושא ההיתכנות הוא מרכזי, אבל  בעצם 
ניתוח של מציאותיות הצעדים יכול להיעשות 

רק בדיעבד. אין לך כלים לבחון מציאותיות 
מלכתחילה.

"אין לך כלים מוחלטים, אבל זה לא פוטר אותך 
מלהתאמץ לראות את הנולד. החובה לראות 

את הנולד היא חובה מוסרית של מנהיג. כאשר 
הייתה ועדת כהן לגבי סברה ושתילה היא לא 
טענה 'אתה הרגת אותם', היא טענה: ׳איך זה 

לא ראית את הנולד?' בעד אי-ראיית הנולד 
היא דרשה לפטר אנשים. כבר היה לי ויכוח 

גדול בעניין בר-כוכבא. רוב הטוענים נגדי אמרו 
שיכלו לדעת רק שהוא יפסיד רק בדיעבד. זה 
לא נכון. אנחנו לא יודעים על מרד אחד בכל 

ההיסטוריה הרומאית שהצליח. הלחץ על רומא 
בא מהצדדים, לא ממרד, ובר-כוכבא לא ידע את 

זה?"
 ***

להלן כמה משפטים שנאמרו בנקודה זו בריאיון 
המקורי, אבל הושמטו בטקסט הערוך. לאחר 

רצח ראש הממשלה הסכמנו עם בנו של יהושפט, 
דן הרכבי, שמן הנכון לפרסמם:

הרכבי: "תהיינה התנקשויות בחיי אישים, רבין 
לא ימות מוות טבעי. לא שאני מאחל לו את

זה חס וחלילה".
גינוסר: "את זה אני לא מתכוון להדפיס. את 

המלים האלה אני לא מתכוון להדפיס".
 ."הרכבי: "חס וחלילה

חדש!
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תפישת ההתרעה 
משנה את פניה

ד"ר שי הרשקוביץ  ודוד סימן טוב

בשנות ה-50 לא נעשתה באמ"ן אבחנה תפישתית בין רמות ההתרעה 
השונות, וההתמקדות הייתה בהתרעה אסטרטגית. מבצע קדש טרף 

את הקלפים ולאחריו ההתרעה האופרטיבית היא שהסדירה את מתחי 
המערכת, לקראת המהפכה הטכנולוגית שעמדה בפתח

שנות ה-50 לא התקיימה באמ"ן אבחנה ב
תפישתית בין רמות ההתרעה השונות 

ובין התוצאות שהן אמורות לחולל. 
הדבר סרבל והקשה על השיח שניהל המודיעין 

הצבאי עם המערכת המבצעית. זוהי הטענה 
הראשונה העומדת בלב מאמר זה. הטענה 

השנייה היא שעד מבצע קדש, מה שאנו מכנים 
"התרעה אסטרטגית" הייתה המבנה התפישתי 

שהסדיר את המתחים שבפניהם ניצבה המערכת 
האסטרטגית והאופרטיבית הישראלית. לעומת 
זאת, לאחר המבצע, בעקבות התפתחויות גאו-

אסטרטגיות ושינויים בערכי האיסוף של אמ"ן, 
הייתה זו ההתרעה האופרטיבית שהסדירה 

את מתחי המערכת. טענה שלישית ואחרונה, 
את התנהלות אמ"ן בפרשת "רותם" יש לראות 

כתקלה מקומית, גם אם משמעותית, אך בוודאי 
שלא ככשל מערכתי.

לשם הדיון נציב מסגרת מושגית. ההתרעה 
האסטרטגית נועדה להצביע על שינוי בתנאים 

האסטרטגיים, וכפועל יוצא על שינוי בהבנות 
הקיימות בנוגע למציאות נוכחית. עליה להצביע 

כי נדרש לעצב מחדש את הדיון האסטרטגי, 
לרבות הגדרת השחקנים הרלוונטיים, היגיון 
פעולתם, דרכי הפעולה, המתחים, הסיכונים, 

ההזדמנויות וכיו"ב. על ההתרעה האופרטיבית 
להצביע על התרחשות מסוימת באופן שיאפשר 

להוציא לפועל תכנית אופרטיבית או לדון מחדש 
בתכנית קיימת. ואילו ההתרעה הטקטית נוגעת 

לסביבה שעניינה ממדים פיזיים ומוחשיים, 
ממוקדי זמן ומקום, הקושרים ידיעה ופעולה 

לפיזיקה, לזמן ולמרחב.

ההתרעה עד מבצע קדש: נשענים 
על ההתרעה האסטרטגית

לאחר מלחמת העצמאות הייתה ישראל דרוכה 
בפני האפשרות לסיבוב השני. כבר למן גיבוש 

התכניות האופרטיביות הראשונות להתמודדות 
עם מתקפה ערבית, נקבע מושג ההתרעה 

כנדבך הראשון בעקרונות ההפעלה של צה"ל; 
הוא הופיע הן בתכנונים למגננה והן בתכנונים 
למתקפת מנע, שנתפשו כמי שיוכלו להתממש 
רק בהינתן התרעה מוקדמת. המתכנן הצבאי 

ראה בהתרעה המוקדמת פיצוי על מגבלות 
הכוח של הצבא הצעיר, וכגורם שיאפשר את 

ביצוע התכנונים האופרטיביים - בין אם למגננה 
ובין אם למתקפה.1 אך בה בעת מדובר היה 

בעיקר בהתרעה ברובד האסטרטגי ולא ברובד 
האופרטיבי.

צה"ל מפנה את סיני, דצמבר 1956 . 
התרחשה תמורה בעיסוק בהתרעה

מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה

בעריכת עמוס גלבוע | תא"ל )מיל'( 
amos39@012.net.il

מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה 
למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של 

עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון 
הלאומי על מגוון הדעות הרווחות 

בארץ ולפעמים גם בעולם. העשרת 
מרכיבים אלה ב"במה לוויכוח" תתרום 

ותסייע לביטחון הלאומי.
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אמ"ן גרס כי רעיון סילוק ישראל מהמפה המזרח תיכונית לא נעלם לאחר מבצע קדש; וכי רעיון השמדת ישראל הוא 
גורם רב-עוצמה המאחד במידה רבה את העולם הערבי המפוצל. אלא שהערכת המודיעין גרסה גם כי מדובר בתפישה 

שאינה דחופה, וכי ממילא, חרף תהליכי ההתעצמות הערביים, יחסי הכוחות הצבאיים עדיין עומדים לטובת צה"ל

עד שנחשפה עסקת הנשק הצ'כית-מצרית 
ב-1955, הניח אמ"ן כי לא צפויה מלחמה ביוזמה 

ערבית.2 אמ"ן זיהה את מגמות ההתעצמות 
של הצבאות הערביים; ועבודות מחקר שנערכו 
במחלקת התכנון באג"ם זיהו פוטנציאל לשינוי 

יחסי הכוחות הצבאיים בין מדינות ערב ובין 
ישראל. בה בעת ההנחה הייתה כי בצירוף 

הנסיבות האסטרטגי, אין פניהן של מדינות 
ערב למלחמה בשנים הקרובות. הנחת העבודה 
עד 1955 הייתה אפוא שמדינות ערב לא יצאו 
למלחמה יזומה בעשור הקרוב. זאת אף שלא 

נשללה האפשרות כי מלחמה נגד מדינה ערבית 
אחת עשויה להתפרץ כתוצאה מהידרדרות 

בגבול, ובמקרה שישראל תתמהמה בהשגת 
הכרעה צבאית - יצטרפו לעימות מדינות 

נוספות.3  הערכת המודיעין השנתית ל-1953-
1954 קבעה כי ")ב(כוחו של המודיעין של צה"ל 

להתריע מבעוד מועד על בוא התקפה במקרה 
יזום, וכן בכל מקרה של החרפת התלקחות עד 

כדי סיבוב שני. אין להניח כי יעלה בידי מדינות 
ערב להסתיר את התכונה הכללית לקראת 

'מקרה הכל'".4 
ברובד האופרטיבי, התכנונים המבצעיים הניחו 

כי מדינות ערב הן שיפתחו במלחמה. זה העמיד 
את המערכת הצבאית בפני שלוש אפשרויות, 

שתיים מהן בלתי ישימות בעליל: הראשונה, 
החזקת הכוח הסדיר בכוננות מיידית כל העת. 

השנייה, החזקה קבועה של כוחות מילואים, 
בנוסף על הסדיר. השלישית, גיוס מהיר של 

מילואים כדי לבלום מתקפה ערבית.5 ברי כי 
מהבחינות הפוליטית, הביטחונית, האידאולוגית, 

הכלכלית והמבצעית, האפשרות השלישית 
נבחרה. על פניו, כדי לאפשרה, נחוצה הייתה 

התרעה מודיעינית מוקדמת, שתקצר את 
משך הגיוס. אלא שההכרה במוגבלות היכולת 

המודיעינית לתת התרעה בזמן, חרף חשיבותה 
לתכנון המבצעי, הביאה לכך שבתכנית המבצעית 

העיקרית של צה"ל הוצגו שלושה תרחישים, 
ששניים מהם מניחים יכולת מוגבלת של התרעה 

אופרטיבית:
כפיר: ישראל מופתעת וצה"ל נאלץ לבלום 
מתקפה בטרם הספיק להשלים היערכותו 

למגננה. 
אריה: ישראל פותחת במתקפת מנע לפני פתיחת 

מתקפה ערבית.

שחל: ניתנה לישראל התרעה מבעוד מועד וצה"ל 
נערך להגנה כמתוכנן. 

אם נבחן תרחישים אלה בהתאם להתרעות 
שהגדרנו, ואם נקבל את ההנחה השגורה דאז, 

כי התרעה אסטרטגית תינתן במועד - נראה 
כי תכנית כפיר דנה במקרה שבו לא התקבלה 

התרעה אופרטיבית; תכנית אריה אינה מחייבת 
התרעה אופרטיבית, אלא אסטרטגית בלבד, שכן 

היוזמה ממילא תהיה בידי ישראל; ורק תכנית 
שחל מסתמכת על התרעה אופרטיבית - וגם 

זאת בהנחה שצה"ל לא יוכל להחזיק כוח מגננתי 
לאורך זמן, גם בהינתן התרעה אסטרטגית. ניתן 
אולי לטעון, כי מטבעו נערך הצבא להתמודדות 

עם התרחיש הגרוע ביותר, אך אנו סבורים 
כי ההנחה שלא תתקבל התרעה מודיעינית 

אופרטיבית, או למצער, שזו אינה רלוונטית, 
משקפת את הכרת המתכנן הצבאי במגבלות 

יכולת ההתרעה האופרטיבית שיכול היה אמ"ן 
להעמיד. 

מה שהסדיר למתכנן הצבאי את המתח 
האופרטיבי שבו היה שרוי היה רעיון המתקפה 
היזומה, ולא רעיון ההתרעה האופרטיבית. יש 

להניח כי משה דיין היה שותף להנחת אמ"ן 
לפיה תינתן התרעה אסטרטגית על שינוי במאזן 

הכוחות מול צבאות ערב ועל שינוי בנכונותן 
לצאת לסיבוב השני. אולם, דיין לא נסמך על 

רעיון ההתרעה האופרטיבית אלא בחר בתפישת 
המלחמה היזומה. תפישה זו, לשיטתו, תוכל 

לגשר על הפער שבין האיום הצבאי המתהווה 
ובין היכולות המוגבלות של עיקר הכוח הצבאי - 

עוצבות המילואים.6
שאלה מרכזית הצפה בהקשר זה היא מדוע 

המתכנן הצבאי היה כה ספקן לגבי היתכנות 
קבלת התרעה אופרטיבית; וזאת בשעה שהפגין 

ביטחון ביכולתו לזהות תפנית אסטרטגית? 
התשובה טמונה להערכתנו בחוסר בהירות 

תפישתית בכל האמור לאבחנה בין סביבות 
ההתרעה ומתוך הכרה במגבלות היכולות 

האיסופיות. הסיבות למצב תפישתי זה:
היעדר חיץ גאוגרפי. הצבאות הערביים, שחנו   

בגבולות, פגעו במידה ניכרת ביכולת לתת 
התרעה אופרטיבית, שהרי בתנאים אלה 
המעבר מהערכות שגרה להערכות חירום 
ומשם להתקפה עתיד להיות קצר ביותר.

ההתרעה האופרטיבית נתפשה כעניין ארעי   

למדי, הן לאור המחסור במקורות איסופיים 
טובים והן משום שהפעלת חלק מהמקורות 

האיסופיים שיכלו לאפשר התרעה 
אופרטיביים הצריכה בעצמה קבלת התרעה 

)דוגמת הפעלת מטוסי צילום, שלא ביצעו 
גיחות צילום "עמוקות" לעתים קרובות(. 

לכן, אף שבתכנית העבודה של אמ"ן הוגש 
כי  "פיתוח אמצעי התראה והערכה, במגמה 

לעמוד למפרע על עוצמתו וכוונותיו של 
אויב ובמגמה לשלול מאתו את העדיפות 

בגורמי ההפתעה והביטחון",7 הרי שהסוגיה 
לא קיבלה ביטוי בעבודת יחידות האיסוף.  

ההתרעה לאחר מבצע קדש: מעמדה 
של ההתרעה האופרטיבית מתחזק

לאחר מבצע קדש, כשצה"ל פינה את סיני, 
התרחשה תמורה בעיסוק בהתרעה. השינויים 

המרכזיים היו:
הסדרי נסיגת הכוחות הישראליים מסיני   

הפכו את חצי האי לשטח מפורז שמתקיימת 
בו נוכחות כוחות או"ם. השטח נתפש 

במובן מסוים כחלק ממרחב ההתרעה שיש 
לצה"ל בזירה המצרית ואפשר מתן התרעה 

אופרטיבית-טקטית. 
בשיח האופרטיבי הישראלי תפישת מתקפה   

מקדימה זו הלכה וקנתה לה אחיזה. זו 
שינתה מהותית את תפקיד ההתרעה 

מבחינה אופרטיבית והקטינה את הצורך בה. 
בראיית אמ"ן, הקמת האיחודים הערביים   

הפכה את אפשרות פרוץ מלחמה נוספת 
לבלתי סבירה. 

סיבות אלו היו יכולות לפגום בעיסוק בהתרעה 
אופרטיבית, אך אליהן הצטרפו כמה נסיבות 

חדשות שדווקא חיזקו את העיסוק בה: 
החלפתו של הרמטכ"ל משה דיין בחיים   

לסקוב סימלה גם שינוי בתפישת העולם של 
הרמטכ"ל בכל האמור להתרעה. זאת משום 

שלסקוב הגדיר את ההתרעה כ"קו ההגנה 
הראשון של צה"ל",8 ודחף את אמ"ן להרחיב 

מאוד את עיסוקו בפיתוח אמצעי איסוף 
משוכללים שישפרו את יכולת מתן ההתרעה. 
יכולות איסוף חדשות באמ"ן, בעיקר יכולות   

האזנה מתקדמות )בדגש על תקשורת 
מטוסי אויב בתחום של תדר גבוה מאוד(, 
חיזקו משמעותית את יכולת אמ"ן לעקוב 

מודיעיון
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אחר פעילות כוחות האויב. עניין זה היה 
רלוונטי בעיקר להתרעה ברובד האופרטיבי 

והטקטי.9 
לאחר שהושלמה נסיגתו מחצי האי סיני, החל 

צה"ל בתהליך תכנון אופרטיבי. התוצר העיקרי 
של תהליך זה היה תכנית החומש לבניין סד"כ 

צה"ל לשנים 1962-1958, שכונתה "בני יעקב". 
אמ"ן גרס כי רעיון סילוק ישראל מהמפה 

המזרח תיכונית לא נעלם לאחר מבצע קדש; 
וכי רעיון השמדת ישראל הוא גורם רב-עוצמה 

המאחד במידה רבה את העולם הערבי המפוצל. 
אלא שהערכת המודיעין גרסה גם כי מדובר 

בתפישה שאינה דחופה, וכי ממילא, חרף תהליכי 
ההתעצמות הערביים, יחסי הכוחות הצבאיים 

עדיין עומדים לטובת צה"ל. אמ"ן סבר כי 
המלחמה אינה בפתח, שכן צבאות ערב זקוקים 

לשלוש שנים בטרם יגיעו ליכולת המאפשרת 
פתיחה במלחמה, ולכן יאלצו לדחות את 

שאיפותיהם10. עם זאת, התכנית לא הוציאה 
מגדר האפשר כי סכסוכי הגבול הקיימים עלולים 

להידרדר לכדי מלחמה. תכנית בני יעקב כללה 
אף נספח ובו דיון בסוגיית ההתרעה. המסמך 

קבע כי אם יחליטו הערבים לתקוף לפתע, סביר 
שאמ"ן יאתר מבעוד מועד סימנים מוקדמים, גם 

אם לא יהיה לו מידע על עצם ההחלטה. תפישה 
זו, שראתה בסיני חלק ממרחב ההתרעה, היא 

ששלטה בשיח ההתרעה המודיעינית עד אירועי 
פרשת רותם, כשנתיים לאחר מכן. בפרשה זו 

כשל אמ"ן בזיהוי כניסת כוחות מצרים אל סיני. 
תפישת הפעלת הכוח הצה"לית הושתתה על 

השאיפה להקדים ולתקוף את צבאות ערב, לפני 
שיספיקו אלה לצאת למלחמה מול ישראל. 
רעיון ההתרעה נועד לאפשר את הרצף שבין 

זיהוי הכוונה הערבית לתקוף את ישראל ובין 
הזמן הדרוש לגיוס המילואים וביצוע מתקפת 

המנע. הנחת גורמי התכנון הייתה כי "המלחמה 
הבאה כמו מלחמת סיני תפרוץ תוך התרעה 

מינימלית ומשכה אף הוא יהיה קצר ביותר".11 
לאחר מבצע קדש סמך אמ"ן את ההתרעה 

האופרטיבית על המרחב הגאוגרפי ועל כוחות 
האו"ם החוצצים בין צבא מצרים ובין צה"ל. גם 
הפעם הניח אמ"ן שהתרעה אופרטיבית תינתן 
רק לאחר שתתקבל כבר התרעה אסטרטגית. 

גם הפעם חישב אמ"ן את יכולתו לספק התרעה 
אופרטיבית בהתאם לשיקולי זמן ומרחב 

הנוגעים להתארגנות הצבאות הערביים והנעתם 
אל גבולות ישראל. המתכנן הצה"לי לא הסתמך 

על שיקולים אלה כבעבר, וקבע כי צה"ל יבנה 
כוחו על ההנחה שלרשותו יעמדו 48 שעות 

התרעה בלבד, ולא שבוע ימים, כפי שחישב 
אמ"ן.12 

במובן זה שיח ההתרעה חווה תמורה: הנחת 
היסוד הייתה כי שינויים אסטרטגיים דוגמת 

סילוק כוחות האו"ם, סגירת המיצרים או 
התבססות צבאית בסיני - יזוהו על ידי אמ"ן 

ויביאו להגברת הכיסוי האיסופי, שיספק בתורו 
התרעה אופרטיבית. זו הוערכה בהתאם לחישובי 

זמן ומרחק, שהסתמכו בעיקר על יכולת צבאות 
ערב, ובראשם מצרים, לגייס כוחות ולהניעם 

על פני שטח רחב. תמורה זו חלחלה היטב גם 
לדרג הפיקוד הצבאי. שיח ההתרעה שהתקיים 
בין אמ"ן לגורמי המבצעים והתכנון החל לנוע 

סביב שאלות הנוגעות לטווח הזמנים שיוכל 
אמ"ן לספק בהם התרעה, כנגזרת מהצורך 
האופרטיבי. חישובי אמ"ן הבטיחו התרעה 

אופרטיבית של כשבוע. ראש אג"ם מאיר זורע 
ומפקד חיל האוויר עזר ויצמן גרסו כי 72 שעות 
התרעה יספיקו לצה"ל כדי להיערך למלחמה.13 
הנה כי כן, שיח ההתרעה האופרטיבית בין צה"ל 
ובין אמ"ן עבר לפסים הנוגעים לממדים של זמן 

שההתרעה האסטרטגית כבר נתנה.  
בחודש אוקטובר 1958 פנה הרמטכ"ל לסקוב 

לאמ"ן בבקשה כי יציג בפניו את אמצעי האיסוף 
שעליהם מושתתת ההתרעה, ויבחן כיצד ניתן 

לקצר את משכה.14 תשובת אמ"ן התייחסה 
לאמצעי האיסוף שיופעלו לצורך השגת 

ההתרעה.15 תכנית העבודה של צה"ל לשנת 
1960-1959 הציבה את סוגיית ההתרעה בראש 

סדר העדיפויות. בהוראת הביצוע של התכנית 
נקבע כי "הגדלת משך ההתראה בכל השטחים 

ועל ידי כל הדרגות" היא המשימה הראשונה 
ברשימת עיקרי משימות צה"ל לשנת העבודה.16 

במחצית השנייה של 1959 חל שינוי מהותי 
בהערכת אמ"ן לגבי מוכנות צבא מצרים לבצע 

מהלכים התקפיים, בדגש על חסימת מיצרי 
אילת וכניסה מקדימה למערכי המגננה בסיני. 

שיפור המוכנות הביא את מחלקת המחקר 
לעדכן את הערכתה בנוגע לזמן שייקח לצבא 
המצרי להיערך בצורה הגנתית מלאה בסיני. 

כפועל יוצא, משך התרעה של "שבוע עד 
שבועיים" שלטענת אמ"ן היה ביכולתו לספק, 

הפך דחוק ביותר עבור צה"ל.17 בחזית הצפונית 
היה המצב לחוץ אף יותר: חרף הצלחתו לאתר 

תרגיל סורי רחב היקף כעשרה ימים לפני שהחל, 
העריך אמ"ן כי הצבא הסורי יוכל לרכז 'כוח הלם' 

של ארבע חטיבות בתוך 48-36 שעות ממתן 
הפקודה, ולאחר יממה נוספת יצטרפו אליו יתר 

היחידות הלוחמות. התקפת כוח מלא, שמטרתו 
הבקעה עמוקה לישראל, תיארך חמישה עד 

שישה ימים.18 בעיני מפקד פיקוד הצפון, גם 
הערכת 48-36 השעות הייתה אופטימית מדי. 

הוא קבע כהנחת עבודה שהות של 24 שעות 
מרגע קבלת פקודה ועד כניסת "כוח ההלם" 

ללחימה מול צה"ל.19
הטמעת מערכות נשק חדשות בצבאות קע"ם 

)קהילייה ערבית מאוחדת, שכללה את מצרים 
וסוריה(, לצד היערכות צבאית מצרית לא 

שגרתית בסוף 1959 והעלאת כוננות בסוריה 
- העלו את מפלס המתח באמ"ן. אלא שהמתח 

שכך במידת מה לאחר שהמצרים ביטלו חלק 
מצעדי הכוננות והסיגו חלק ניכר מהכוחות 

שהכניסו לסיני. אמ"ן זיהה כי המצרים בונים 
בסיני מוכנות שתאפשר להם לפרוס, תוך זמן 

קצר, סדר כוחות משמעותי בחצי האי. מצב 
זה מזרז את השלמת המערך הצבאי המצרי 

הדוח  טען כי יכולות ההסתרה של הצבאות הערביים והיכולת לנוע בדממת אלחוט הופכים את מקורות האיסוף 
החזותיים למקורות העיקריים למתן התרעה. במקורות אלו כלל הדוח סוכנים שתפקידם יהיה להיפרס בצירים, צמתים, 

גשרים, בסיסי צבא וכן הלאה. סוכנים אלה יצוידו באמצעי שידור וידווחו למפעיליהם על תנועת הכוחות הערביים

אופרטיבי  קו  הוביל  לסקוב.  חיים  הרמטכ"ל 
שחיזק את הביטחון ביכולת לתת התרעה

מודיעיון
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במלואו. המודיעין הסביר מהלכים אלה במונחים 
הגנתיים והותיר את הערכתו הבסיסית, שלפיה 
הכנות אפשריות למלחמה בישראל לא יושלמו 

לפני 1962.  
מבחינה תפישתית, המטה הכללי ואמ"ן העמידו 

בראש ובראשונה את ההתרעה האופרטיבית. 
הרמטכ"ל כתב בהנחיה שהעביר לאמ"ן: "לאור 

המרחק הקטן משטח כנוס עוין אל מטרה בתוך 
שטחנו, לאור המהירות של מטוסי הסילון וכן 

קיום כוחות ממוכנים - חייבים אנו לבדוק כמה 
אלמנטים של מודיעין בהשוואה לרקע הזמן".20 
בדבריו על דוח ההתרעה הוסיף ראש אמ"ן חיים 

הרצוג כי "המסקנה הבולטת מקריאת הדוח 
של הועדה הנה: )א( מאז תחילת ההצטיידות, 

הארגון מחדש וההתעצמות של צבא קע"מ 
ובמיוחד לאחר הקמת קע"מ - הייתה משימתו 

העיקרית של המודיעין לשים את הדגש 
האיסופי על איסוף בסיסי. האויב לא היה מוכן 

לבצוע מתקפה...)ב( מאמצע שנת 1959, כאשר 
שינה האויב הקע"מי ארגונו ועכל עיקר הציוד 

החדיש, הריהו נמצא כבר בכוננות )אם כי עדיין 
לא מלאה( לפעולה מתקפתית".21 

הצוהר הייחודי שהעניקה ועדת 
ההתרעה

דוח ועדת ההתרעה פורסם לאחר פרשת רותם, 
אך נכתב במחצית השנה שלפניה. הדוח מעניק 

צוהר ייחודי לבחינת תפישת האיסוף בהקשר 
למשימת ההתרעה בסוף שנות ה-50. הדוח 
מצביע, מעל לכל ספק, כי כשאמ"ן דיבר על 

"התרעה" ועל אמצעי האיסוף הנחוצים להשגתה, 
הוא התכוון למה שכינינו "התרעה אופרטיבית" 

ו"התרעה טקטית". ההתרעה האסטרטגית 
נותרה מחוץ למסגרת הדיון.

הדוח סקר בשיטתיות את כל אמצעי האיסוף 
הקיימים, את הפוטנציאל שלהם ואת נקודות 
העוצמה והתורפה, ואף הציג רשימת סימנים 

מעידים למלחמה. באופן מפתיע, אף שיחידת 
האזנה 515 הפכה לסוכנות האיסוף המרכזית 

של אמ"ן, הדוח הציב את תחום החוזי והתצפיות 
העמוקות )של סוכנים או לוחמים( כבסיס למתן 

ההתרעה. הדוח  טען כי יכולות ההסתרה של 
הצבאות הערביים והיכולת לנוע בדממת אלחוט 

הופכים את מקורות האיסוף החזותיים למקורות 
העיקריים למתן התרעה. במקורות אלו כלל 

הדוח סוכנים שתפקידם יהיה להיפרס בצירים, 
צמתים, גשרים, בסיסי צבא וכן הלאה. סוכנים 
אלה יצוידו באמצעי שידור וידווחו למפעיליהם 

על תנועת הכוחות הערביים. לצד הסוכנים, 
טען הדוח, יפרסו בשטח כוחות חשאיים של 

סיירת מטכ"ל וחוליות של היחידה המבצעית 
188. במקביל יופעלו גם תצפיות קרקע רגילות, 

מטוסי צילום וסיירי אוויר. דגש מיוחד במאמצי 
האיסוף בכלל, ואלה החזותיים בפרט, ניתן בדוח 

למעקב בזמן אמת אחר פעילות חילות האוויר 
הערביים ולסגירת מעגל בין יחידות האיסוף, 

המפקדים והכוחות הלוחמים. הדוח המליץ 
לפרוס את גורמי האיסוף החזותי סביב בסיסי 
חילות האוויר הערביים, וכן למקד את הכיסוי 

האיסופי של יחידה 515 ברשתות התקשורת של 
המטוסים ותחנות הקרקע.22 

הדוח מעלה ממצאים מעניינים המחייבים הסבר: 
  הדוח העניק קדימות לאמצעי איסוף 

חזותיים על פני כל אמצעי איסוף אחר. 
ייתכן שהיה בכך הד לכישלון פרשת רותם, 

וביטוי לשאיפה לחזור לאמצעי האיסוף 
"המוכרים והטובים". סוכנים ותצפיות על 

חשבון אמצעים מתקדמים, שטרם פרעו 
את האשראי שניתן להם ועדיין נותרו בגדר 

הבטחה לא ממומשת. 
בעקבות פרשת רותם, ההתרעה נתפשה   

כפונקציה של היכולת האיסופית ושל כמות 
הסנסורים האיסופיים - ולא כביטוי של 
יכולת מחקרית וברת התאמה לתפישה 
אופרטיבית. על רקע זה ניתן להבין את 

הדרישות האיסופיות  שהציג הדוח: תוספת 
של עשרות רבות של אנשי מודיעין, רכש 

מסיבי של אמצעי איסוף ופענוח ושל אמצעי 
תקשורת לסוכנים ולכוחות הלוחמים.

אף שהדוח הניח תשתית מושגית איתנה   
לדיון בהתרעה, הרי שהעיסוק המפורט 
בחילות האוויר הערביים כבסיס למתן 

ההתרעה סימן מעבר לדיון ברובד ההתרעה 
הטקטית והזנחה של הרובד האופרטיבי.  

דומה שהספקנות שאפפה את הדוח ויחסו   
לתחום הסיגינט אינה עולה בקנה אחד עם 

הציפיות הגבוהות של ראשות אמ"ן במהלך 
שנות ה-50 מתרומת יכולות ההאזנה.

על סיפה של מהפכה טכנולוגית
עד מבצע קדש, הרעיון המרכזי שהסדיר 

למתכנן הצה"לי את התנהלותו האסטרטגית 
והאופרטיבית היה ההתרעה האסטרטגית. 

הערכת המודיעין כי סיבוב שני ביוזמה ערבית 
אינו צפוי בקרוב, לצד הכרה במגבלות היכולת 

לספק התרעה אופרטיבית, הפכו את המענה 
האופרטיבי הישראלי לכזה שאינו נסמך 

על התרעה אופרטיבית. המערכת הצבאית 
הישראלית הכירה במתח שבו היא ניצבה, בין 
הכורח שבהחזקת צבא סדיר קטן בלבד וגיוס 

מילואים בחירום לבין היכולת המוגבלת של 
הביון הישראלי לספק התרעה. אלא שזו העדיפה 

להסתמך על התרעה אסטרטגית, שאת סיכויי 
השגתה ראתה כטובים לאין שיעור. רעיון 

המתקפה המקדימה שקנה לו אחיזה לאחר 
שנודע על עסקת הנשק הצ'כית-מצרית הפך את 
ההתרעה האופרטיבית לרלוונטית אפילו פחות, 

מאחר שהיוזמה למלחמה אמורה הייתה להיות - 
ואכן הייתה בסופו של דבר - בידי צה"ל.

השינוי המהותי בתפישת ההתרעה והצבתה 
בראש סדר העדיפויות האמ"ני התחולל באמצע 

1957, עם נסיגת צה"ל מסיני. מתקופה זו 
התחזק מעמדה של ההתרעה האופרטיבית, 

נוכח הקו האופרטיבי שהוביל הרמטכ"ל לסקוב 
ולאור חיזוק יכולות האיסוף הסיגינטיים 

של אמ"ן, שחיזקו את ביטחונו ביכולת לתת 
התרעה. זאת בעיקר לאחר שלמשוואה הצטרף 

"מרחב התרעה" גאוגרפי – חצי האי סיני - 
שאמור היה להקנות למודיעין הישראלי שהות 

לאיתור סימנים מעידים שיאפשרו מתן התרעה 
אופרטיבית. זו האחרונה נועדה לאפשר למערכת 
הצבאית הישראלית להידרך לקראת מכת המנע. 

ככל שההתרעה האופרטיבית קנתה לה שביתה 
בשיח האג"מי-מודיעיני הישראלי, היא צומצמה 

לשיח איסופי בלבד.  
במובן זה, כישלון אמ"ן בזיהוי כניסת כוחות 

מצרים אל סיני, היא פרשת רותם, אינו מצביע 
על כשל מערכתי. אמ"ן והמטכ"ל היו שרויים 

בסביבה הקונצפטואלית האופרטיבית. תפישת 
ההתרעה הניחה כי קיים מצב אסטרטגית 

שבו מתאפשרת פעולה צבאית מצרית בסיני. 
תפישת ההתרעה האופרטיבית הלמה היטב את 

התכנון המבצעי ואת התפישה האופרטיבית 
כולה. תקלת רותם נבעה מכשל בהפעלת אמצעי 

האיסוף - כשל שנבע מהתאמה לא נכונה של 
סנסורים למציאות גאו-אסטרטגית. כשל 

איסופי זה פורש בדיעבד על ידי אנשי אמ"ן 
ככישלון הטכנולוגיה, או למצער, כאי-מימוש 

ההבטחה שטמנו בחובם האמצעים הטכנולוגיים 
שאמ"ן אך זה נחשף אליהם. דוח ועדת ההתרעה 
שנכתב כמה חודשים לפני פרשת רותם ופורסם 

כמה שבועות אחריה מגלם תגובת ריאקציה: 
הסברה כי כדי לטייב את ההתרעה יש להרבות 

באמצעי איסוף; ואחריה האמונה כי מוטב יהיה 
לבסס את ההתרעה על הגורם האנושי מאשר על 

אמצעי טכנולוגיים, שכשלו ברגע האמת. במובן 
זה, דוח הועדה ייצג גישה שעברה מן העולם 

כבר בראשית שנות ה-60, עת עמד המודיעין 
הישראלי על סיפה של מהפכה טכנולוגית רבתי 

אשר שמה את המענה הסיגינטי בלב המענה 
  .האיסופי

הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי

מודיעיון
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התפזרות הקצינים לבתיהם בלילה קריטי נטלה מהמודיעין את האפשרות 
לדיונים ולהחלפת הדעות הכה חשובים בעבודת המודיעין

 יונתן לרנר | אל"ם )דימ'(

המגע בין אנשי המודיעין השונים ובין "צרכניהם" כמעט ושותק. כתוצאה מכך 
גם לא דלפו ידיעות מודיעיניות אל מחוץ למערכת המודיעין. על פי ניסיוני 

דליפות כאלו יוצרות לעתים תהליך חיובי של ברור בין המודיעין לבין מקבלי 
ההחלטות. באותו לילה יצא מידע אל מחוץ למודיעין רק בצורה מבוקרת, על פי 

החלטה של בודדים, שרובם גם לא ראו את הדברים אל מול עיניהם

42 למלחמת יום הכיפורים

ני פרסומים חדשים של המרכז למורשת ש
המודיעין* עוררו אותי לכתוב כמה 

מלים על עניין שטורד אותי מאז אותה 
תורנות בליל 6-5 אוקטובר 1973, ושעל פי מיטב 
הבנתי לא נהוג למנות אותו בין הגורמים שתרמו 

לכישלון בהבנת תמונת המצב באותו יום. אני 
מרשה לעצמי להעריך אף שחלפו למעלה מ-40 

שנה, ולכאורה הכל כבר נאמר, הלקח שניתן 
ללמוד ממנו רלוונטי מאוד לעבודת המודיעין 

בכל עת.
באותו יום שישי אחר הצהריים מחנה הקריה 

היה כמעט ריק. פה ושם עוד נשארו קצינים 
בכירים אבל רובם ככולם תכננו איך להגיע 

הביתה לפני כניסת החג. כשהגיעה אליי ידיעת 
"יחמור", למיטב זיכרוני בשעות 18:00-17:00, 

דיווחתי אותה לבכירי מחמ"ן אוויר בבתיהם. 
את הערכת קציני אמ"ן והמחקר קיבלתי גם 
מכל אחד בנפרד, בטלפון. כל השיחות נוהלו 

בצורה המרומזת הזו שהייתה אופיינית מאוד 
באותם ימים, בשל החשש לעברות ביטחון שדה. 

גם ביתר הידיעות החשובות שהגיעו בהמשך 
הערב והלילה נהגתי על פי אותו תרגולת – שיחה 

מרומזת בטלפון. 
בין שיחות הטלפון הייתי לבד. לא היה לי עם 

מי להחליף דעות, לנתח טקסטים, להעלות 
אפשרויות. גם הקצינים שהיו בבתיהם לא ראו 

את הידיעות עצמן. הם שמעו עליהן ממני ויכלו 
להתייחס רק למה ששמעו והבינו, ולמה שזכרו 

מהדיווח. למיטב ידיעתי הם לא התייעצו ביניהם, 
הכול עבר דרכי.

וכך, באותו לילה, רק מעט קצינים תורנים ראו 
את הידיעות עצמן ולעתים החליפו דעות זה עם 

זה בטלפון, ומעט קצינים בכירים קיבלו דיווח על 
ידיעות מבלי לראות אותן.

בשבוע שקדם למלחמה עדיין הייתי אחראי על 
המדור שעסק בלוב ובמעצמות. עם זאת, בהיותי 

חלק ממחלקת מחקר במחמ"ן אוויר, הייתי 
מעודכן היטב בכל מה שקורה במצרים וסוריה. 

התעדכנתי בפורומים הרלוונטיים ובמסדרון. אני 
זוכר היטב שיחות מסדרון עם קצינים אחרים 

בניסיון להבין את מה שקורה. בשיחות אלו 
הועלו אפשרויות וניתנו הערכות, שהעלו ספקות 

ביחס להערכת המצב הרשמית. אף שההערכה 
נשארה תקפה, השיחות האלה תרמו להבנה 

אחרת של המציאות. הבנה, שאילו פגשה מידע 
כזה או אחר, הייתה אולי גורמת לעוד אנשי 

מודיעין להציג תזה אחרת. 
כל השיחות הללו, שלמיטב הערכתי הן צורך 

קיומי של עבודת המודיעין, נעלמו בבת אחת 
ביום שישי אחר הצהריים. "קדושת החג" גברה 

על הצורך להמשיך ולפעול במלא המרץ כדי 
להבין טוב יותר את מה שקורה. הסיטואציה 
שנוצרה, ושאותה תיארתי כאן, פגעה קשות 

ביכולת להבין את תמונת המצב. 
יותר מכך, גם המגע בין אנשי המודיעין השונים 
ובין "צרכניהם" כמעט שותק. כתוצאה מכך גם 
לא דלפו ידיעות מודיעיניות אל מחוץ למערכת 

המודיעין. על פי ניסיוני, דליפות כאלו יוצרות 
לעתים תהליך חיובי של ברור בין המודיעין 

לבין מקבלי ההחלטות )"זה נכון שיש ידיעה כזו 
שאומרת ש..."(. באותו לילה, יצא מידע אל מחוץ 
למודיעין, רק בצורה מבוקרת, על פי החלטה של 
בודדים, שרובם גם לא ראו את הדברים אל מול 

עיניהם.
המודיעין בליל 6-5 באוקטובר איבד את אחד 
הכלים החשובים והחיוניים לעבודת המודיעין 

בכל עת ובכל מקום והוא הדיונים והחלפת 
הדעות, הפורמליים והבלתי פורמליים. התפזרות 

אנשי המודיעין לבתיהם הפחיתה מאוד את 
ההסתברות להבנה נכונה יותר של המצב. אינני 

מתיימר לטעון שאילולא כן, ההתרעה הייתה 
מושגת, אבל אין לי ספק שבמצב שנוצר לא היה 

 .כמעט סיכוי ליצירתה
*איתי ברון, המחקר המודיעיני – בירור המציאות בעידן של 

תמורות ושינויים
http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20837

**עמוס גלבוע, ידיעת זהב – סיפור פרשייה מודיעינית 
נשכחת, חמישה באוקטובר 1973 

 http://www.terrorism-info.org.il/he/article/20839

כולם היו בבית

גורודיש )במרכז, יושב. לימינו האלוף במיל' מוטי הוד( בחמ"ל פיקוד דרום במלחמת יום הכיפורים. פה 
ושם עוד נשארו קצינים בכירים אבל רובם ככולם תכננו איך להגיע הביתה לפני כניסת החג
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חוברת "ידיעת זהב מודיעינית ב
שהוחמצה", שפורסמה לאחרונה, 

תיאר עמוס גלבוע את השתלשלות 
הטיפול בידיעת "יחמור", שהחלה ביום שישי, 5 
באוקטובר 1973, משעות אחר הצהריים ואילך. 

כל מה שהתרחש סביב הידיעה, כתב גלבוע, 
משקף בצורה הבהירה והחדה ביותר, כמו גם 

כואבת, מה קורה כאשר המחקר המודיעיני 
נמצא במצב של "קונספציה מקובעת", ומה 
עלול לקרות כאשר אין שיח מודיעיני רצוף, 

הדוק ובעל אופי אינטימי, בין צמרת המודיעין 
למקבל ההחלטות הקובע. אני מברך על נכונותו 

של עמוס לנתח ביושר את שאירע בין כותלי 
אמ"ן. בדבריי אינני בא לסתור את הנכתב, 

הכשל לא היה רק 
בקונספציה

עליהם  המדינה,  לביטחון  קריטיות  ידיעות  מקבלים  המודיעין  כשגופי 
וההערכה  המחקר  תהליכי  לאחר  עד  להשתהות  ולא  להפיצן  הכול  לפני 
ולקבינט  ניתנת האפשרות לראש הממשלה, לרמטכ"ל  כך  השגרתיים. רק 
להיות חלק מהערכת הסיכונים ולקבל החלטות מתוקף אחריותם על צעדי 

התגובה האפשריים

צבי זמיר | אלוף )מיל'( ראש המוסד לשעבר

הרמטכ"ל דוד אלעזר. ידיעת יחמור הגיעה 
אליו כ-16 שעות לאחר קליטת המברק

42 למלחמת יום הכיפורים
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אלא להשלים עוד כמה סוגיות חיוניות לאנשי 
המודיעין בהווה.

אני סבור ששתי תופעות אלה, "קונספציה 
מקובעת" ויחסי עבודה מעורערים, חשובות 

ככל שיהיו, עלולות, מעצם הטבע האנושי, לחזור 
על עצמן בעתיד. מה שאסור שיחזור על עצמו, 

ונעדר ממסקנות העבודה, הוא הבעיה העקרונית 
והעמוקה יותר, שנבעה משיבוש חמור ואי-קיום 
נוהלי הפצה של ידיעות גולמיות לרמטכ"ל ולדרג 

המדיני. זאת כפועל יוצא מתפיסה מעוותת של 
תפקיד ראש אמ"ן ומחויבותו כלפי הרמטכ"ל 

והדרג המדיני. 
גלבוע תיאר בהרחבה ולעומק את הטיפול 
שנעשה בידיעת יחמור, אבל הסתפק במה 

שנעשה  בד' אמות המחקר וההערכה: 
ההתלבטות בין צמרת המחקר וראשי הענפים 

הרלוונטיים באשר  לאמינות המקור, לדיוק 
פרטי הידיעה, לערך המוסף העולה ממנה, 

ובעיקר בהתייחס לשאלת השאלות - כן או 
לא מלחמה. שתי הפרשנויות בטיוטת לקט 

המודיעין )שהפצתו עוכבה( לא הצביעו מפורשות 
על "מלחמה מיידית בשער" )כמתבקש מפינוי 

המשפחות הבהול(. פרשנות אחת גרסה שפינוי 
המשפחות היה צעד סובייטי שנועד להרתיע 

את המצרים והסורים מיוזמת פתיחה במלחמה 
)יוזמה שעליה נודע לרוסים(. הפרשנות השנייה 
העריכה שהערבים הם שדרשו ביוזמתם את פינוי 
הסובייטים ממדינותיהם, בשל חיכוך חריף עמם, 

והם שהעלו את נושא המלחמה כעילה להרחקתם 
ממצרים ומסוריה. כמו כן ישנה החלטתו של 

ראש אמ"ן לעכב את הפצת הלקט, שכן הסביר 
לו המחקר כי המקור לידיעה אינו אמין, ואין זה  

מנוהגו לדווח לרמטכ"ל מידע לא אמין.

הטיפול של אמ"ן בידיעת יחמור
בסופו של דבר הגיע ידיעת יחמור, שהופקה  

ב-5 באוקטובר בסביבות השעה 15:00, לידיעת 
הצרכן העיקרי של המידע - הרמטכ"ל דוד 

אלעזר - ב-6 באוקטובר )יום פרוץ המלחמה( 
בשעה 07:05. כלומר: כ-16 שעות לאחר קליטת 

המברק, וכ-14 שעות לאחר שהתקבל במרכז 
הדיווח של אמ"ן בתצורה של לקט מודיעין )לא 
ברור אם הרמטכ"ל ראה את הידיעה בתצורתה 

הגולמית, ומתי(. בשעה זו כבר היה בידי 
מקבלי ההחלטות המידע שסיפק מקור המוסד 

"המלאך", אשרף מרואן, אודות המלחמה 
העומדת לפרוץ בו ביום. מידע זה הופץ לגורמים 

בכירים בתצורתו הגולמית, בלא שעבר מבעד 
למסננת מחקרית, כפועל יוצא מתפישת עבודה 

עקרונית1 והוא שיצר את השינוי בתודעת 
הקברניטים )לא כולם(, שהמציאות עומדת 

להשתנות בשעות הקרובות.

ראש אמ"ן ומחלקת המחקר, שהייתה מופקדת 
מטעמו על פענוח המציאות באמצעות מיצוי 

ידיעות המודיעין, היו אמורים לסייע לקברניטים 
לחשוב על העתיד ולקבל את ההחלטות הנכונות. 

אבל בנקודת הזמן הקריטית המדוברת, הם 
כשלו פעמיים: האחת, כשלא הבינו את משמעות 
ידיעת יחמור על רקע תמונת המודיעין הכוללת, 
והשנייה, כשהערכת המציאות ככזו העומדת על 
סף שינוי דרמתי גובשה על יסוד ידיעה גולמית 

אחרת - לא ממקורות אמ"ן, ללא מעורבותו 
ובניגוד לקו המחקרי שהוא הוביל. ניתן רק לשער 
מה היה עולה בגורלו של דיווח "המלאך" אלמלא 

הופנה ישירות לקברניטים. 
מה היה אפוא הערך המוסף של טיפול אמ"ן 

בידיעת יחמור, מעבר להפקת הידיעה עצמה? 
בדיעבד, ברור שהוא היה אפסי, ולא זו בלבד 
אלא שהוא גרם להפסד זמן קריטי, יקר מפז, 

שחלף עד שנפל האסימון אצל מקבלי ההחלטות. 
ועוד אוסיף ואומר שאנשי יחידת האיסוף 

שהפיקה את הידיעה הנ"ל )ו"פיצחה" את הצופן 
שבו נשלחה(, היו משוכנעים ש"הנה המברק 

על המלחמה", וכפי שכתב עמוס גלבוע: "יואל 
)בן פורת(, )ראובן( ירדור ואריה )בנטוב( היו 

משוכנעים כי היחידה הצליחה להעביר 'ידיעת 
זהב' מתריעה, הנותנת את ההסבר המיוחל 

לסיבת הפינוי הבהול של משפחות המומחים 
הרוסים - סוריה ומצרים יוצאות למלחמה".    

במוסד, לעומת זאת, "הכלל הנהוג שהוטמע 
בקרב עובדיו הוא להפיץ כל ידיעה שמתקבלת 

כלשונה, מבלי לעכבה או לשלבה בידיעות 
אחרות. הכלל הוא שהידיעה לא נועדה לנו, 

אלא למי שאליו תופץ... אתה שומע מה המקור 
מספר, לפעמים אף הוא מטיל ספק אם הדברים 

יתקיימו, לפעמים הידיעה שלו אינה שלמה - 
ולמרות זאת אתה חייב לאתר בשלל הדברים 

שהוא אומר את העיקר, ולהעביר אותו למי 
שלאוזניו הוא נועד. האפשרות שידיעה לא 

תתממש כפי שמקור דיווח, או שלא תתגשם 
בכלל, קיימת תמיד בתחום איסוף ידיעות 

מודיעיניות. תפקידה של הערכת מודיעין הוא 
למצות את הידיעה באופן שחוסר הוודאות 

שבה יצומצם למינימום האפשרי, אולם בשום 
אופן אסור להתעלם ממנה, ובייחוד אם מדובר 

בידיעה המתריעה בעניין מלחמה".2
בשני מקרים קריטיים כך פעלתי בזמן אמת: 

בידיעת "המלאך" ב-5 באוקטובר ובידיעה 
ממקור אחר )גם הוא אינו בין החיים( ב-12 

באוקטובר, שגרמה לשינוי במועד צליחת התעלה 
על ידי צה"ל.3 

בעניין זה ראוי לבחון את אופן הטיפול בדיווח 
החלקי והמקוטע שהתקבל מ"המלאך" ב-4 

באוקטובר, שלפיו ביקש המקור מראש המוסד 

בנקודת הזמן הקריטית המדוברת, הם 
הבינו  כשלא  האחת,  פעמיים:  כשלו 
רקע  על  יחמור  ידיעת  משמעות  את 
והשנייה,  הכוללת,  המודיעין  תמונת 
העומדת  ככזו  המציאות  כשהערכת 
על סף שינוי דרמטי גובשה על יסוד 
- לא ממקורות  גולמית אחרת  ידיעה 
לקו  ובניגוד  מעורבותו  ללא  אמ"ן, 

המחקרי שהוא הוביל

ודחיפות  חשיבות  שייחסתי  משום 
רבים מאוד לפגישה עם המקור, היה 
ולהיענות  עצמי  את  להתאים  עליי 
לטובת  קבע  שהוא  הזמנים  ללוח 
אם  ספק  אחרת,  שכן  הפגישה, 
הפגישה הייתה יוצאת אל הפועל, ואם 
ניתן היה להצביע על מועד המלחמה 

ולאמת פרטים נוספים אודותיה

צבי זמיר
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לבוא לפגישה כדי לדבר איתו על המלחמה. נוסח 
דברי המקור לא היה מספק, ולא אפשר להתריע 
לקברניטים שעומדת לפרוץ מלחמה, ובוודאי לא 

את מועדה ופרטיה. זאת אף שהערכת המוסד 
בדבר מלחמה צפויה כבר הועברה לקברניטים 

חודשים קודם לכן, לרבות ידיעות ומסמכים 
אודות כוונות המלחמה, תוכניותיה, רכש ציוד 

צבאי ועוד. 
משום שייחסתי חשיבות ודחיפות רבות מאוד 

לפגישה עם המקור, היה עליי להתאים את 
עצמי ולהיענות ללוח הזמנים שהוא קבע לטובת 

הפגישה, שכן אחרת, ספק אם הפגישה הייתה 
יוצאת אל הפועל, ואם ניתן היה להצביע על מועד 

המלחמה ולאמת פרטים נוספים אודותיה. לא 
הייתה זו החלטה פשוטה להינתק ממצב החירום 

בארץ, ובפרט מהדיון אצל ראש הממשלה,  
)ובדיעבד היו גם מי שביקרו את החלטתי זו(. 

אבל היה גמור בדעתי לנסוע למפגש, ועל כוונתי 
זו עדכנתי את ראש אמ"ן. נחוש הייתי לגבש דעה 

ברורה והחלטית בעניין ההתרעה למלחמה, אל 
מול דעתם של שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש 

אמ"ן, בדיונים שהיו צפויים אצל ראש הממשלה. 
מטרתי הייתה למצות את המידע העדכני ביותר 

שבידי המקור אודות המלחמה הצפויה )מידע 
קונקרטי אודות מועד, מקום, ותכנית המתקפה(, 

כדי שלא אמצא את עצמי במיעוט חסר תקווה 
לפרוץ את חומת ההתנגדות להערכה שהמלחמה 

בפתח כפי שהיה עד כה. 
כך אמנם היה. פעלתי לפי הכללים של קצ"א: 
ביררתי את המידע ביסודיות עם המקור תוך 

הערכת מהימנות המידע שמסר, על סמך 
ידיעות קודמות ומידע נוסף שהיה ברשותנו, 
ומסרתי לקברניטים מיידית וכלשונם את כל 

מרכיבי ההתרעה כפי שהמקור מסר )מועד, 
מקום כוחות משתתפים ותכנית(. כמו כן 

מסרתי את הערכתי המסכמת שהמלחמה 
תפרוץ על פי נתונים שהוא מסר.

אל מול "התפלפלות הסרק" של מחלקת 
המחקר וראש אמ"ן, והניסיונות לגמד את 

ידיעת יחמור, למצוא בה פגמים ולהטיל בה 
דופי - במקום להפיצה כהתרעה מובהקת 

למלחמה, שנתמכה על ידי ידיעות רבות 
אחרות - המוסד עשה מאמץ בולט למצות 

מידע קונקרטי ממקורותיו האיכותיים. המוסד 
ביקש להציב מענה חד-משמעי לשאלה 

המרכזית שעמדה על הפרק: האם ומתי תיפתח 
המלחמה. וזאת כדי שראש הממשלה, שר 

הביטחון והרמטכ"ל יכירו את הידיעה ויקבלו 
את ההחלטות על פי שיקול דעתם וכנדרש 

מתוקף תפקידם. ואמנם, הידיעה הכריעה את 
הכף וגרמה להחלטה לגייס מילואים, על כל 

המשתמע מכך.

פן אחר ל"בעיה הארגונית"
הידיעות הן יסוד מרכזי, ואף קריטי, בהערכת 

מודיעין. ככל שיש בידי המודיעין יותר ידיעות, 
ממקורות טובים ואמינים, כך בסיס המידע מוצק 

יותר והוא יזדקק פחות להערכות, לניחושים 
ולהשערות. ככל שהידיעות טובות יותר, ברורות, 
אמינות ועדכניות, גדל הסיכוי שההערכה תהיה 

נכונה יותר. עם זאת, מובן כי מדובר בתהליך 
יסודי וממושך שיש לו מחיר - זמן, משאבים 

איסופיים, תשומות מחקריות - וששכרו עשוי 
לצאת בהפסדו. כך קרה במקרה שלפנינו. 

משך הזמן שבו הייתה הידיעה "מונחת כאבן 
שאין לה הופכין" היה ארוך מדי, ויש לשאול 

בהקשר זה: במצבי חירום קריטיים, כמו ידיעות 
הנוגעות להתרעה למלחמה או לפעולה עוינת 

אחרת, האם הערך המוסף של הטיפול המחקרי 
בידיעות איכותיות וחד-משמעיות הוא מוצדק, 
ואף חיוני, במונחי עלות-תועלת? תשובתי החד 

 משמעית: לא.
ידיעה כזו יש בראש וראשונה להפיץ, ולא להמתין 

עד לאחר תהליכי המחקר וההערכה השגרתיים. 
זאת כדי לאפשר לדרג מקבל ההחלטות להיות 

חלק מהערכת הסיכונים ולקבל החלטות מתוקף 
אחריותו על צעדי התגובה האפשריים.  לאחר 

שהחומר העבר לקברניטים, יכול כל אחד 
במערכת המודיעין לשקול ולהביע דעה.   

כשל נוסף שעמוס גלבוע מקנה לו חשיבות 
מכרעת הוא היעדר יחסים קרובים ובלתי 

פורמליים בין ראש אמ"ן לרמטכ"ל, היעדר 
שהוא מכנה "הבעיה הארגונית", אי-דיווח 
הידיעה לרמטכ"ל על ידי ראש אמ"ן. יתרה 

מכך: "העובדה המדהימה", לדברי גלבוע, היא 
שבשבוע הגורלי לעם ישראל, ב-24 השעות 
שלפני פרוץ המלחמה, לא קיים הקמ"ן של 

הרמטכ"ל ולו שיחה אישית אחת עם מפקדו. 
הייתה זו מערכת יחסים בעייתית בין ראש 

אמ"ן לרמטכ"ל, שגלבוע מגדיר במילים "לא 
היו כאן יחסים בממד של אינטימיות". ואני 

שואל: האומנם יחסים אישיים קרובים בין שני 
הבכירים הללו אמורים לבוא במקום נוהלי דיווח 

והפצה ברורים של ידיעות בקהילת המודיעין? 
מה בין היחסים הללו - תקינים או משובשים - 

לבין תהליך מסודר של הפצת מידע? 
תהליך זה הוא חלק מנהלי העבודה המחייבים 

של קהילת המודיעין, ובעיקר בנושאים 

הייתה זו מערכת יחסים בעייתית בין 
מגדיר  לרמטכ"ל, שגלבוע  ראש אמ"ן 
בממד  יחסים  כאן  היו  "לא  במילים 
ואני שואל: האומנם  של אינטימיות". 
שני  בין  קרובים  אישיים  יחסים 
במקום  לבוא  אמורים  הללו  הבכירים 
נוהלי דיווח והפצה ברורים של ידיעות 
היחסים  בין  מה  המודיעין?  בקהילת 
לבין   - או משובשים  תקינים   - הללו 

תהליך מסודר של הפצת מידע? 

יואל בן פורת. "היה 
משוכנע כי היחידה 
הצליחה להעביר 'ידיעת 
זהב' מתריעה"
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קריטיים, קל וחומר כשמדובר בהתרעה 
למלחמה לקברניטים. לשון אחרת, אני סבור כי 

עיכוב הפצת הידיעה לקברניטים במשך שעות 
ארוכות, ושלילת האפשרות לאפשר להם לשקול 
ולהעריך, "בזמן אמת" ובאופן בלתי אמצעי, את 

משמעויותיה - היא היא "הבעיה הארגונית" 
האמיתית בהקשר זה. 

המחקר המודיעיני הוא חוליה חשובה מאוד 
בתהליך עבודת המודיעין, אבל האם נכון שהוא 

יהווה צוואר בקבוק בלעדי, שעל פיו יישק כל 
דבר? יכולתו לחזות את העתיד מוגבלת עד 

בלתי קיימת. יש הסבורים שעניינו איננו לצפות 
את העתיד, אלא לסייע למקבלי ההחלטות 

לחשוב עליו,4 ועבודתו מועדת לטעויות, להטיות 
ולעיוותי תפיסה. 

מציאות אובייקטיבית זו שבה נתון המחקר 
המודיעיני, מעצם התמודדותו עם תעלומות 

שצופן העתיד, מחייבת, להבנתי, פתיחות 
במקום סגירות, התייעצות רחבה במקום 

פסקנות דוגמטית, שילוב בין-תחומי ואינטר-
דיסציפלינרי במקום חד-ממדיות המאפיינת 

גילדה מקצועית, מבנה בעל בסיס רחב במקום 
היררכיה פיקודית פירמידלית )בשונה מהמבנה 

הצבאי השכיח(. 

בכל מקרה רצוי להימנע מצווארי בקבוק, 
שבהם מוטלת אחריות כבדה מנשוא על קבוצה 
מצומצמת מאוד של אנשים, טובים ואיכותיים 
ככל שיהיו. ההימור הוא כבד, ומחיר הכישלון - 
קריטי. במבט מערכתי רחב יותר, נדרש שיתוף 
פעולה וקשר רציף עם גורמי קהילת המודיעין 

כולה. כאן המקום להזכיר שבעת ההיא שגלבוע 
מדבר בה, המוסד נדרש להיות גורם איסופי 

בלבד ונאסר עליו להביע הערכותיו במסמכים 
כתובים. יתרה מזאת, הוא לא היה חלק מפורום 

שר הביטחון שבו דנו בהערכות המודיעין וגובשה 

מצווארי  להימנע  רצוי  מקרה  בכל 
בקבוק, שבהם מוטלת אחריות כבדה 
מנשוא על קבוצה מצומצמת מאד של 
אנשים, טובים ואיכותיים ככל שיהיו. 
הכישלון  ומחיר  כבד,  הוא  ההימור 
יותר,  רחב  מערכתי  במבט  קריטי.   -
נדרש שיתוף פעולה וקשר רציף עם 

גורמי קהילת המודיעין כולה

הערכת המצב הלאומית שהובאה בפני ראש 
הממשלה והקבינט. 

לסיכום, האחריות על הערכת המצב ותוצאותיה 
מוטלת על ראש הממשלה, הקבינט המדיני-
ביטחוני והרמטכ"ל, ועל כן יש לאפשר להם 

לראות ולהבין, ללא עיכובים ובאופן בלתי 
אמצעי, את הידיעות הגולמיות המרכזיות 

שעליהן מבוססת ההתרעה למלחמה. הרמטכ"ל 
אלעזר עצמו אמר בהקשר לידיעת הזהב 

המדוברת: "ישבתי כאן ]בלשכה[ עד תשע 
בערב...יכולנו לעשות הכול. אני הולך הביתה... 

וחושב לתומי, שכל אשר היה צריך להיעשות 
לפי תמונת המודיעין נעשה, ואיני יודע אותו זמן 

שלפני ארבע שעות בקומה מעליי הונח מידע 
על מלחמה, ואיש אינו מראה לי ...אילו ראיתי 
את הנייר בשעה חמש או בשש - הייתי מוציא 

פקודת גיוס למילואים, כי כוננות ג' הייתה כבר 
מהבוקר...".5 

יכולים להתקיים יחסים חבריים בין נושאי 
משרות, או לא. יחסים אישיים הם חשובים, 

אבל בשום אופן הם אינם תחליף לחובה למילוי 
נוהלי קשר, להעברת מידע ולמפגשים בפורום 

.עבודה
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי

הרמטכ"ל דוד אלעזר עם ראשת הממשלה גולדה מאיר. האחריות על הערכת המודיעין ותוצאותיה מוטלת על הרמטכ"ל וראש הממשלה, ועל כן יש לאפשר 
להם לראות ולהבין, ללא עיכובים ובאופן בלתי אמצעי, את הידיעות הגולמיות המרכזיות שעליהן מבוססת ההתרעה למלחמה
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ימים אחרים,
ואולי לא...

רשמיו וחוויותיו של קב"ר צעיר בזירה הדרומית, 1971-1966
גיורא אלירז  | ד"ר סא"ל )בדימוס( 

להי מרץ 1966, יומי הראשון ביחידה ש
515, כיום יחידה 8200. לפני פחות 

משנה סיימתי את בית הספר התיכון, 
ומאז- טירונות ולאחריה האולפן לערבית ב״בית 

הספר למדעי המדינה״, שהיה ממוקם ב״מחנה 
אלנבי״ באזור תלפיות בירושלים. עתה, בבוקרו 

של יום זה, אני ממתין בציפייה לריאיון אצל 
יואל בן פורת, אז רס״ן, שאמור היה לחרוץ 

אם אצטרף לנבחרת הייחודית של אנשי הב״ר 
)בינה רשתית(. יואל קיצר בדבריו, הישיר מבט 
ושאל: "איזה ספר קראת לאחרונה ?״ השבתי: 

"במו ידיו )פרקי אליק(״ של משה שמיר. החייל 
הצעיר שקורא ספרות מעצבת של דור כותבי 

 הפלמ״ח - התקבל.
ומשם למדור מצרים. באותם הימים, טרם 

מלחמת ששת הימים, היוותה מצרים, בהנהגתו 

התחנה   .1967 אוקטובר  תחילת 
קרקעי  תת  מבנה  היא  הראשונה 
ק"מ  כ-35  טסה,  צומת  בקרבת 
לי  זכור  איסמעיליה.  לעיר  ממזרח 
בשעות  באוקטובר.  ה-21  היטב 
היום  אותו  של  המאוחרות  הלילה 
דיווחים  של  ארוכה  שורה  קלטנו 
מצריים, נטולי קונטקסט עבורנו, לא 

מובנים דיים, אך מטרידים מאוד

של גמאל עבד אל-נאצר, גיבור הלאומיות 
הערבית וחזונותיה, מדינת מפתח דומיננטית 
בעולם הערבי. העבודה במדור המצרי הייתה 

מרתקת - בית ספר מעולה לעבודת המודיעין 
בכלל ולאיסוף מודיעיני בפרט. באותם הימים 

לא רק במצרים, במדבר סיני בראש ובראשונה, 
עסקינן, אלא גם בצפון תימן. מאז 1962 היה 
הצבא המצרי שקוע במלחמת האזרחים שם. 

להתבוננות גם בזירה רחוקה זו הייתה חשיבות 
רבה. למשל, פריסת הכוחות המצריים בתימן 
ותנועתם בין מצרים לתימן תרמו גם להבנת 

כוונות מצרים מול ישראל. מדור מצרים זימן לי 
גם השתתפות בעבודת האיסוף בשטח, לרבות 

טיסות איסוף מודיעין בדרום, לאורך הגבול עם 
מצרים. בנוסף נחשפתי – והמשכתי להיחשף 

כקצין ב״ר – לעולם מבצעי המודיעין המיוחדים 
 לאיסוף מידע.  

אכן, לא פלא שהעבודה הילכה עליי קסם 
וריתקה אותי לילות כימים. באחד מאותם 
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הימים, בשעת הפסקת הבוקר, פנה אליי יואל בן 
פורת וביקש ממני, בשל עבודתו הרבה, כי אביא 

לו דבר מה מהשק״ם. בעודו מזדרז להושיט לי 
את סכום הכסף הנדרש, השבתי לו משהו בנוסח: 
»המפקד, אני לא נוהג ללכת לשק״ם בהפסקות, 

אלא להמשיך ולעבוד״. בחדר השתררה דממה 
- דומה היה שהקצינים הזוטרים מסביב המתינו 

בדריכות להמשך. יואל התבונן בי במבט אוהד 
ואמר משהו בנוסח הבא: "כל הכבוד, אני מעריך 

חיילים כמוך".

לא כולם שבו
התחנה הבאה - הכנה לקורס קצינים בשבטה 

ובהמשך בה"ד 1, אז במחנה סירקין. תחילת 
הקורס בסתם ימי חול, לכאורה. אך מהר 

מאוד התגלגלו האירועים למה שיקרא בדיעבד 
"תקופת ההמתנה" - ימי אי-הוודאות והחשש 
עם כניסתו המסיבית של צבא מצרים למרחבי 

סיני החל מאמצע מאי 1967, ואף תחילת הוצאת 
כוחותיה מהזירה התימנית. לדפי ההיסטוריה 
תיכנס אמירתו המפורסמת של נאצר מאותו 

חודש מאי: "אנו מוכנים. אם רוצה הגנרל רבין 
 לנסות את כוחו במלחמה - אהלן וסהלן".  

אני זוכר היטב את אותם הימים, כשאני 
עומד בפני צוערי הפלוגה ומפקדיה בצל עצי 

האיקליפטוס של מחנה סירקין, ומרצה, לבקשת 
קצין החינוך של הבה"ד, "על המצב". היה 

מוזר משהו עבורי להיות "סתם חייל" השואב 
ידיעותיו מעיתונים בלבד, וככזה שותף לאווירת 
אי-הוודאות הכללית. זאת כאשר לפני זמן קצר 

נמניתי על חבורה מצומצמת ביחידה שבקיאותה 
בצבא המצרי רבה מאוד. במרוצת השנים למדתי, 
ולא בדרך הקלה, שגם חוקרים מומחים, שדומה 

לעתים כי חלקם מחזיקים מעצמם כיודעי ח"ן 
)חוכמת הנסתר(, אינם יודעים בהכרח מה מזמן 

העתיד הממתין כמעט מעבר לפינה.  
סמוך לתחילת פרוץ מלחמת ששת הימים 

פסקה למעשה פעילות בה״ד 1. המפקדים, 
המדריכים והצוערים נשלחו ליחידותיהם או 

עברו למלא את מינויי החירום שלהם. נשלחתי 
לבסיס היחידה בהר קרן המשקיף אל פתחת 

ניצנה, מרחב שאז היה בעל חשיבות אסטרטגית 
רבה בזירת הדרום. לאחר כמה ימים הוחזרתי 

למרכז הארץ כדי להצטרף לצוות מוטס שעסק 
במשימות איסוף מודיעין במרחקים, שלא היו 

נטולות סיכונים, מעל הפלטפורמה המוטסת 
של מטוס הסטרטוקרוזר. טסנו במטוס שהיה 

ידוע בכינוי "מצדה" וזוהה בפי כול כמטוסו 
של ראש הממשלה דאז, לוי אשכול, מכיוון 

שהובילו ב-1966 לסיור ביבשת אפריקה. הפעם 
"הארכיטקטורה" הפנימית של המטוס הייתה 
שונה, פונקציונלית מאוד מבחינה טכנולוגית 

ולא הזכירה הרבה מעברו הממלכתי; אך עבור 
"הוותיקים" שבינינו, זה היה שדרוג בהשוואה 

לטיסות איסוף מודיעין במטוסי נורד שפותחו 
בסוף שנות ה-40. 

המלחמה החלה ב-5 ביוני והסתיימה ב-10. 
שבתי לבה"ד 1. היה משהו עצוב באוויר. לא 

כולם שבו. מפקד הבה״ד, אל״ם שלמה אלטון, 
וסגן מפקד הבה״ד, סא״ל מיכאל פייקס, היו 
בין הנופלים במלחמה. החיים נמשכו וכך גם 
הושלמו פרקיו החסרים של קורס הקצינים. 
בטקס הסיום - ענידת סיכות המ"ם. המשך 

המסלול, קורס הקמ"נים הבסיסי, נאלץ 
להידחות בשבועות מספר. גבולות המדינה 

השתנו לבלי היכר ועם השינוי עלה הצורך לבצע 
התאמות נדרשות, לרבות שטחי ניווטים. כך בית 

הספר למודיעין הועתק ממחנה דורה שבנתניה 
למחנה חווארה, הסמוך לשכם. בשל דחיית מועד 

פתיחת קורס הקמ"נים, מצאתי את עצמי שוב 
ביחידה, ליתר דיוק במדבר סיני, שכה היטבתי 

להכירו מתקופת החניכה כמשק ב"ר. היעד 
-  בסיס יחידה שהוקם בקנטרה-מזרח, שבציר 

הצפוני של סיני, הנושקת לגדה המזרחית של 
תעלת סואץ ושהינה, בימים שלאחר המלחמה, 
עיר רפאים. אכן מושגים חדשים של זמן, מרחב 

וגם מעבר לכך. בפרק זמן זה נחשפתי לתרומתה 
של היחידה במודיעין טקטי לכוחותינו שבשטח. 

כשתם פרק זה, שבתי בטרמפים לארץ, יומיים 
לפני פתיחת קורס הקמ"נים בחווארה. בדרך 

נקלעתי לתאונת דרכים;  "הועפתי" מהרכב 
אל אספלט הכביש. עוד טרם הגוף עיכל את 

עוצמת החבטה, הספקתי לסייע בפינוי חומרי 
נפץ מהרכב הבוער )הכול תועד במצלמה שתמיד 

הייתה קשורה בדרכים על צווארי(. לאחר מכן 
כמעט לא יכולתי לנוע, אך בתאג"ד לא אבחנו 

פגיעה קונקרטית. לא שאלתי, לא תהיתי; עז היה 
הרצון להגיע לפתיחת קורס הקמ"נים )אוגוסט 
1967(. קשה היה להסתיר את הפגיעות במהלך 

ראיון הפתיחה של הקורס. מפקד הקורס עודדני: 
"החודש הראשון הוא בעיקרו בכיתת הלימוד. 

אני מאמין שהכול יסתדר עד תחילת  פרק 
הניווטים שלאחריו". וכך היה. חוויה עמוקה, 
לנווט ולסייר במרחביה החדשים של ישראל. 

הקורס הגיע לסיומו - טקס ענידת הדרגות ע"י 
ראש אמ"ן, האלוף אהרן יריב, מפקד ואדם יקר 

שאותו אפגוש בהמשך הדרך. עם גמר הטקס 
בישרו לי נציגי היחידה כי אני נשלח מיד לסיני.

שהקב"ר לא יתערב במחקר
תחילת אוקטובר 1967. התחנה הראשונה היא 

מבנה תת-קרקעי בקרבת צומת טסה, כ-35 ק"מ 
ממזרח לעיר איסמעיליה. זכור לי היטב ה-21 

אוקטובר. בשעות הלילה המאוחרות של אותו 
היום קלטנו שורה ארוכה של דיווחים מצריים, 

נטולי קונטקסט עבורנו, לא מובנים דיים, 
אך מטרידים מאוד. בדיעבד, לאחר הבהרות 

מהמפקדה, הבנו כי מדובר בדיווחים מצריים 
על שנגלה לעיניהם מיד לאחר טיבוע המשחתת 
אח"י אילת באמצעות טילי ים-ים ששוגרו ע"י 

חיל הים המצרי לעבר המשחתת, שביצעה סיור 
ביטחון שוטף מול חופי חצי האי סיני, לא הרחק 
מפורט סעיד. 47 מאנשי צוות המשחתת נהרגו 

ורבים יותר נפצעו. במושגים גאוגרפיים יחסיים, 
 היינו ממוקמים קרוב למדי. 

לאחר למעלה מחודש שם, במבנה התת-קרקעי, 
יצאתי לחופשה ארצה – כך חשבתי. בהגיעי 

למרכז הלוגיסטי של היחידה בבסיס רפידים  
)בביר גפגפה(, המתינה לי הפתעה. נאמר לי 

כי אני ממשיך ל"מאחז" יחידתי חדש על ג'בל 
אום חשיבה, שבצפון מערב חצי האי סיני. 

סמוך לעלייתי למסוק בדרכי לשם עוד הספיקו 
להבהיר לי בשיחת טלפון מהמפקדה כי מכיוון 

שאני אהיה שם איש הב"ר היחיד עם דרגות על 
הכתפיים, אהיה זה שיישא באחריות לכל טעות...
מכיוון שכבר התחלתי "להתרגל" לסוג תקשורת 
בין-אישית שכזו, לא הייתי זקוק ליום לימודים 

ארוך. המשכתי לעוד כחודש במקום חדש זה, 
 שייכנס להיסטוריה כבסיס "בבל". 

היינו מבודדים מאוד בהתחלה; ללא דרך גישה 
יבשתית, שכן זו נפרצה רק במהלך 1968. 

בתחילת הדרך ישנו באוהלים. סופות חול, קור 
עז בלילות החורף, ללא מים זורמים, וחופשות 

מעטות מאוד. כל יציאה לחופשה של איש ב"ר 
הייתה "אופרציה". מנגד, היו משימות רבות ועוד 
יותר אחריות תובענית, ודאי מנקודת המבט של 
עבודת הב"ר, נוכח חלקנו המשמעותי במשימת 
התרעה בזירה הדרומית. אך התגמול היה עצום 

קצין בכיר אמר לי שבני מחזורי לקורס 
 - במפקדה  המשרתים  הקצינים 
שהקפידו להתהלך במדי א' מבהיקים 
מבד דקרון שממש אז "הוכנסו לשירות" 
הסגן  דרגות  את  לאחרונה  קיבלו   -
דרגות  לי  הושיט  הוא  מרשים.  בטקס 
סגן שנשארו מהטקס, ונפרדנו. הלכתי 
לחדרון קטן בלשכה, צמוד למטבח או 
התלויה  המראה  מול  שם,  לשירותים. 
מעל הכיור, ענדתי לעצמי את הדרגות 

בטקס מרשים עוד יותר
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- פעילות מודיעינית מרתקת וחיונית וחבורת 
אנשים נפלאים מסביב, חיילים ומפקדים.  

גם התאים לי מאוד להיות הרחק הרחק, 
במקום שבו מערכת יחסים היררכית כמעט 

איננה מורגשת. כל כך נלהב הייתי מהעשייה 
המודיעינית שם עד שנטלתי על עצמי, ביוזמתי, 
לעסוק במהלך הלילות גם בניתוח תרגילים של 

הצבא המצרי ולדווחם. הדבר נפסק לאחר שהגיע 
מכתב נזיפה ממחלקת מחקר באמ"ן )שאז 

הייתה מושג מופשט לחלוטין עבורי(, בנוסח: 
"תאמרו לקב"ר שלכם שלא יתערב בעבודת 

המחקר"...
אך תמיד הילכה גם עננה מטרידה ברקע: 

בעוד המפקדים בשטח התבלטו במסירותם, 
באחריותם ורגישותם כלפי החיילים, מטה 

היחידה, במפקדה המרוחקת במרכז הארץ – 
ואני יכול לומר זאת אף ביתר בהירות והבנה 

ממרחק הזמן - לא הדביק בתרבותו הארגונית 
את התפרשותה הרחבה של היחידה לאחר 

המלחמה. לא כל שכן התפרשותה במדבר סיני 
– אכן היינו אז "דור מדבר". דווקא את היחס 
הקשוב, הסובלני והרגיש, בבחינת מודל ראוי, 

חשתי במהלך ביקוריו בבסיס של האלוף אהרון 
 יריב, ראש אמ"ן, ששוחח בנועם ובגובה העיניים. 

הבטתי אז בתמיהה על "הטקס" הקבוע שבו 
חבורה מהמפקדה הייתה מזדרזת להגיע לביקור 

בבסיס בכל פעם שנודע דבר ביקורו הקרוב של 
האלוף יריב. בהקשר זה אני מתקשה לשכוח את 

היום שבו התייצבתי באפסנאות היחידה בשעת 
אחר צהריים וביקשתי לחתום על מעיל דובון, 

שהגיע זה מקרוב ואנשים במפקדת היחידה 
התהדרו בו. התשובה שקבלתי באפסנאות 
הייתה בנוסח "תבוא מחר, אנחנו סגורים". 

הסברתי כי מחר השכם בבוקר אני שב לבסיס 
לעוד כחודש וכי שם בהר קר מאוד. הסבריי לא 

הועילו. מהבסיס כתבתי מכתב מנומס, אך בהיר, 
מלא במילים על ערכים וחובת המפקדה כלפי 

החיילים בשטח. בחופשתי הראשונה זומנתי 
לבירור במפקדת היחידה בעקבות תלונה כי 

מכתבי פגע בכבודו של מאן דהו. אינני זוכר אם 
יצאתי עם מעיל דובון, אבל אני זוכר כי התלונה 

נגדי הוסרה; גם זה היה משהו, עבורי, באותם 
 הימים.

לקינוח אוסיף כי לקראת סוף שירות החובה 
שלי נקראתי ללשכת מפקד היחידה. קצין 

בכיר אמר לי שבני מחזורי לקורס הקצינים 
המשרתים במפקדה – שהקפידו להתהלך במדי 

א' מבהיקים מבד דקרון שממש אז "הוכנסו 
לשירות" – קיבלו לאחרונה את דרגות הסגן 

בטקס מרשים. הוא הושיט לי דרגות סגן 
שנשארו מהטקס, ונפרדנו. הלכתי לחדרון קטן 
בלשכה, צמוד למטבח או לשירותים. שם, מול 
המראה התלויה מעל הכיור, ענדתי לעצמי את 

הדרגות בטקס מרשים עוד יותר.
פרק השירות בבסיס בבל הגיע לסיומו, לא לפני 
העברת הדגל לידיו האמונות מאוד של מחליפי, 

נעם שפירא. רגע של נחת – סוג של פיצוי - היה 
לי ממש ביום הפרדה, ודווקא במפקדה, במפגש 

עם אהרן לברן )אז סא"ל ולימים תא"ל( שזה 
מקרוב הגיע ליחידה. חשתי מיד במבטו של 
אהרן כי הוא מביא רוח חדשה ומרעננת של 

פיקוד.  אהרון הישיר מבט אל תוך עיניי ובחיוך 
אוהד אמר משהו בנוסח: "גיורא, לא הזדמן 

לי לפגוש אותך עד כה מכיוון שזה עתה הגעתי 
ליחידה, אך אני נרגש מהמחשבה שקצין צעיר 
כמוך נשא על כתפיו משימה כל כך כבדה של 

מתן התרעה לעם ישראל".        

שקי החול העניקו אשליית מה של 
ביטחון

התחלתי לימודיי באוניברסיטה העברית, אך 
מהר מאוד לא היה ברור לי אם אני סטודנט או 
אולי רק חלמתי חלום. החלה מלחמת ההתשה 

)מרס 1969 – אוגוסט 1970(, שעיקר כובדה 
היה לאורך החזית המצרית. כאן ראוי שייאמר 
לזכותה של היחידה, כי היא לא הייתה זקוקה 

ככל הנראה לקריאת ההשכמה המכאיבה מאוד 
של מלחמת ההתשה כדי להתעורר מתחושת 

האופוריה הכללית שלאחר מלחמת ששת הימים. 
עדיין זכורים לי מסרים שבן פורת הקפיד להעביר 

לאנשי הב"ר בדבר האחריות והערנות הנדרשות 
מהם כל העת כמתריעים בשער, הצופים מעל 

חומה. מבחינתו, אני סבור, אולי בשונה מרבים 
מהצברים הצעירים, המדינה לא נתפסה כדבר 
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מובן מאליו, אלא כאוצר יקר, שנקנה בדם רב 
ויש לשמור עליו היטב; כניצול שמד, גטו, מחנה 

עבודה ויערות הוא כנראה היטיב להבין כי יש 
להישמר תמיד מהאופציות האחרות ששר 

ההיסטוריה שומר באמתחתו. אני עוד זוכר 
שבכל פעם שהגעתי הביתה לאחר שהות ארוכה 

בבסיס בבל, סוג של "קפסולת התרעה" במדבר, 
הייתי זקוק להסתגלות לאווירה הכללית והייתי 

שואל עצמי "למה הם שאננים, הם לא מבינים 
שהאיומים לא תמו?"

נשוב למלחמת ההתשה. נעתי הרבה לאורך 
תקופת לימודי בירושלים, עד שלהי 1971 )עת 
התחלתי שירות קבע במחלקת מחקר באמ"ן(, 
בין הקמפוס לבין מדבר סיני; צווי שמונה תכפו 

ובאו. באותה תקופה שהיתי גם בבסיס מיכל, 
שהיה ממוקם בקו המוצבים מצפון לקנטרה, 

בגזרה הצפונית של תעלת סואץ. תנועה על הציר 
בדרך למוצב הייתה לא פעם בגדר סכנה. חווינו 

הפגזות מסיביות חוזרות ונשנות על המוצב - 
קשתות הברזל ושקי החול העניקו אשליית מה 
של ביטחון. תפקדתי שם באותה העת כמפקד 

 וכקב"ר. 
באחד הימים, והוא לא היה היחיד, נסגר הציר 

למעבר רכב. המזון הלך ואזל. הודעתי בקשר 
למפקד שבמפקדה העורפית של היחידה בסיני 

כי אני מתכוון לפתוח את מנות הקרב. הוא השיב 
כי הן מיועדות אך ורק לימי מלחמה. השבתי כי 

אם זו לא מלחמה, אני סקרן לדעת כיצד הוא 
מגדיר מלחמה. הוא איים כי יעמידני למשפט אם 
אפתח אותן. פתחתי את מנות הקרב, השמים לא 

 נפלו, רק פגזים...
לימים פגשתיו בכנס של בוגרי היחידה. סיפרתי 

לו, ניסיתי לרענן זיכרונו, אך הוא טען שאינו 
מכיר אותי כלל וכלל וודאי שאינו זוכר אפיזודה 

זו, אך הוסיף בכנות רבה משהו בנוסח הזה: "אני 
חייב להודות כי אופן ההתנהגות של הקצין, 

שאתה טוען שזה הייתי אני, אכן תואם מאוד את 
 הדרך שבה התנהלתי פעם..." 

לסיום פרק מילואים זה במוצב בתעלה, 
שבמהלכו חלו גם ימי הפסח, יאמר כי את ליל 

הסדר ציינו בהתכנסות של דקות בודדות, תוך 
קריאה מההגדה של פסח, שהייתה דקה, מאוד 

דקה  )אני מקפיד היטב לשמור עליה כל השנים(, 
והקרויה "הגדה לשעת חירום" )פסח תשכ"ט( 

החתומה על ידי הרב שלמה גורן. בדרכי הביתה, 
לאחר כמה שבועות במוצב, ניצלתי שוב בדרך 

נס בתאונת דרכים שאירעה תוך כדי סופת חול 
עזה, ממש כמעט באותו המקום בו אירעה זו 

הקודמת, ערב תחילת קורס הקמ"נים. אולי סוג 
של סגירת מעגל.  

דקות ארוכות מאוד, אפופות מתח ודאגה, אני 
זוכר מתקופת מילואים אחרת בסיני. ב-11 

בספטמבר 1969, במהלך קרב אוויר רחב היקף 
שהתחולל באותו היום, הופל מעל דלתת הנילוס 

מטוסו של גיורא רום )אז סרן ולימים אלוף(. 
רום הצליח לנטוש את המטוס אך נפגע במהלך 

ההפלטה. הוא צנח בסביבת אל-מנצורה. ככל 
הזכור לי, הדיווחים שקיבלנו בנושא התייחסו 

בעיקרם להתרחשויות על הקרקע בצד המצרי, 

לאחר הצניחה. במהלך הדיווחים הראשונים 
שהעברנו – העברתי באופן מיידי בטלפון את 

תמצית כל הידוע, תוך עיון בטקסטים בערבית 
– התקשר אלי יוסי זעירא מהמפקדה, והבהיר 

לי כי מדובר בבן דודו. אני זוכר היטב את הדקות 
הארוכות ההן. כמדומני, עלה בידי לדווח כי רום 

הגיע בסופו של דבר, חי, לידי כוחות הביטחון 
המצריים. אכן סוג של דרמה בעבודת המודיעין 

שהפעם גם הייתה מעוגנת בממד אישי.   
ולסיום, חוויה אישית מאוד, הנשזרת באירועי 
תקופה מאתגרת וכואבת זו. נקראתי לתקופת 

מילואים של כחודש בבסיס באזור ג'בל יעלק – 
בסיס הבלון - שבצפון סיני שתחילתה בשלהי 
חודש אפריל 1970, כלומר עדיין ימי מלחמת 

ההתשה. כשקיבלתי את הצו חברתי, בתי, ואני 
תכננו כבר להינשא ב-24 במאי, ל"ג בעומר. 

הסברתי את המצב למי שצריך להסביר. נאמר לי 
 משהו בנוסח: "צא למילואים , נדבר אחר כך". 

ככל הזכור לי תקופת מילואים זו הייתה עמוסה 
מאוד בפעילות מבצעית ועבודה סביב השעון. 

לא היה זמן להרים את הראש ולהרהר בחתונה 
הקרבה. שלושה-ארבעה ימים לפני מועד 

החתונה המתוכננת, העזתי להתקשר למפקדה 
בענייני האישיים. הזכרתי את דבר החתונה. 
התשובה הייתה בנוסח הזה: "האם זה ממש 

הכרחי שתתייצב לחתונה ביום א' הקרוב, הרי 
מי כמוך יודע מה המצב...". חוש הומור לא היה 

בדברים, ממש לא.  "התנצלתי" על כך שאני חייב 
להגיע לחתונתי. קיבלתי אישור לצאת במוצאי 

שבת. יצאתי בטרמפים – לא הייתה דרך אחרת. 
מסע לאורך הלילה ולאחריו אור היום. היה לי 

ממש מזל, הטרמפים הלכו טוב, הגעתי כשלוש 
שעות לפני טקס החתונה... 

״מלחמת ההתשה״ תמה. זהו פרק שלהבנתי 
לא נלמד כראוי באותם הימים ורק הגביר 

את תחושת הביטחון העצמי הקולקטיבית, 
היוהרה, שהרי שוב ניצחנו - כל מדבר סיני עדיין 

בידינו. אנו על גדות התעלה, המדבר כמו נפרש 
מאחורינו. בדיעבד יתברר שבכך הייתה טמונה 
 קללה, ולו רק בשל היעדר מרחב התרעה סביר. 

אני זוכר שבסיומו של קורס קציני הב״ר שעברתי 
ב-1968, כאתנחתא מהפעילות העמוסה 

ב״בבל״, אמר לנו אלי זעירא, אז רמ״ח איסוף, כי 
אל לנו להיות  מודרכים על ידי הגישה הרווחת 
שיש בה משום הפגנת ביטחון עצמי ונחרצות. 
לדבריו, עלינו, קציני הב"ר, להיות תמיד מלאי 

ספקות. כשפרצה מלחמת יום הכיפורים הייתי 
ממוקם לא הרחק מלשכתו של ראש אמ״ן. 

משום מה שבו והכו בי בעוצמה אותן המלים, 
"היו תמיד מלאי ספקות ... תמיד מלאי ספקות...

 ."תמיד מלאי ספקות

בסיומו של קורס קציני הב"ר שעברתי 
מהפעילות  כאתנחתא  ב-1968, 
העמוסה ב"בבל", אמר לנו אלי זעירא, 
להיות   לנו  אל  כי  איסוף,  רמ"ח  אז 
הרווחת  הגישה  ידי  על  מודרכים 
עצמי  ביטחון  הפגנת  משום  בה  שיש 
הב"ר,  קציני  עלינו,  לדבריו  ונחרצות. 
כשפרצה  ספקות.  מלאי  תמיד  להיות 
מלחמת יום הכיפורים הייתי ממוקם לא 
הרחק מלשכתו של ראש אמ"ן. משום 
מה שבו והכו בי בעוצמה אותן המילים, 
...תמיד מלאי  "היו תמיד מלאי ספקות 

ספקות... תמיד מלאי ספקות"
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כותב הדברים, גיורא 
אלירז על פסגת אום 
חשיבה.
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"הישראלים היו 
עיוורים למה שמכינים 

להם מעבר לגבול"
 קטעים נבחרים מהספר "איך הפתענו את הישראלים", שכתב קצין המודיעין 

המצרי מאהר עבד אל-חמיד. הוצאת תמוז, תל-אביב, 155 עמ'

באוקטובר ב  6 שישי,  יום 
ההכנות  נעשו   ,1973
המודיעין  אנשי  האחרונות. 
הפעילות  לתחילת  רוח  בקוצר  ציפו 
היחידה  הבחינה   – המלחמתית 
אשר   – הערכותיהם  לאמיתות 
הייתה עבורם מבחינת הסרת הלוט 
אחדות.  שנים  נצרו  אותו  סוד  מעל 

החשש שהסוד יתגלה היה נורא.
הייתה  הגבול  של  האחר  בצד 
החיים  לחלוטין.  שונה  התמונה 
עצלה.  בשאננות  התנהלו  בישראל 
משקיעת  הצום.  ליום  התכוננו  הכל 
לשקיעתה  ועד  יום  אותו  השמש 
למחרת אמורה הייתה כל הפעילות 
התחבורה   – לשבות  בישראל 
הטלוויזיה,  הרדיו,  הציבורית, 
הקפה.  בתי  העיתונות,  הקולנוע, 
 24 למשך  להפוך  התכוננה  ישראל 

שעות לגוויה דוממת.
בקנטרה המזרחית היה בית מגורים 
על  ממול,  קומות.  שתי  בן  צנוע 
ניצבה  הגדה המערבית של התעלה, 
תותח  נושאת  משוריינת  מכונית 
שנראתה נטושה, שכן מדף הנהג היה 
סגור. אולם המדף שמתחת למקלע 
הגוריונוב היה פתוח ומאחוריו ניצב 
בבית  החלון  מצב  על  שדיווח  סוכן 
התמקם  בית  באותו  לו.  שממזרח 

אחד מסוכנינו המעולים. דרך הדיווח שלו הייתה 
וגאונית – פרי המצאתו. הוא חילק את  פשוטה 
שווים,  חלקים  לשמונה  בחדרו  החלון  זגוגית 
כל  שונה.  בצבע  נייר  מהם  אחד  כל  על  והדביק 
והואר לפי הצורך באמצעות  זכה למספר  מרובע 
להבחין  היה  אפשר  המערבי  מהעבר  כיס.  פנס 
המספרים  מואר.  מהמרובעים  איזה  בקלות 
הכוחות  של  הכוננות  דרגת  את  ציינו   8 עד  מ-1 
באוקטובר,   5 שישי,  ביום  בסביבה.  הישראליים 

היה החלון פתוח. 
וחולם  שנתו  את  נם  הישראלי  הצבא  כלומר: 

חלומות פז.
מנהיגי ישראל ומפקדי צה"ל התכוננו לסוף שבוע 
בוקר  אותו  קשיים.  גדוש  שבוע  בתום  שקט, 
הבריטית  הטלוויזיה  עבור  רואיין 
הישראלי,  הצבאי  הממסד  נשר 
דיבר  הוא  חת.  ללא  העשוי  הגיבור 
על המעשה הנואל שעשתה ממשלת 
להיכנע  בהחליטה  אוסטריה 
את  ולסגור  המחבלים  לדרישות 
מחנה העולים ליד וינה, לאחר שאלה 
השתלטו על רכבת שהובילה עולים 
הודיע  דיין  מברית המועצות. משה 
ישראל באמצעי  שבעתיד תשתמש 
יהודים  להברחת  והונאה  תרמית 
של  התעסקותו  המועצות.  מברית 
דיין בפרשת אוסטריה, שכל מדינת 
בעטיה,  כמרקחה  הייתה  ישראל 
עיוורים  כמה  מכל  יותר  מוכיחה 
היו הישראלים למה שמכינים להם 

מעבר לגבול.
***

היו האנשים בקהיר  ערב המלחמה 
ציפה  לא  איש  בענייניהם.  טרודים 
ההתקפות  מלחמה.  שתפרוץ 
הישראליות מן הקרקע ומן האוויר, 
פגיעות  תמימים,  אזרחים  על 
בביירות,  הישראלי  הקומנדו  אנשי 
התבצעו באין מפריע, למעט מחאות 
ומברקי  באו"ם  הערביים  הנציגים 
ערב.  במדינות  שנתקבלו  תנחומים 
על פני השטח הייתה החזית שקטה, 
כקלחת  ורחשה  פרפרה  בטנה  אך 

על פני השטח הייתה החזית שקטה, אך בטנה פרפרה ורחשה כקלחת רותחת. המקום היחיד בכל מצרים שבו ניכרה 
פעילות קדחתנית היה חדר המבצעים המרכזי של צבא מצרים, שם ישב הנשיא סאדאת. כאן תוכננה ההפתעה 

ולכאן זרם המידע השוטף, שהועבר מיד למפות גדולות שציירו תמונה מדויקת של שתי גדות תעלת סואץ, המעוזים 
הישראליים, הגדרות, שדות המוקשים, שדות התעופה הצבאיים של האויב, הסמוכים לזירת הלחימה
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ניכרה  שבו  מצרים  בכל  היחיד  המקום  רותחת. 
פעילות קדחתנית היה חדר המבצעים המרכזי של 
צבא מצרים, שם ישב הנשיא סאדאת. כאן תוכננה 
ההפתעה ולכאן זרם המידע השוטף, שהועבר מיד 
שתי  של  מדויקת  תמונה  שציירו  גדולות  למפות 
גדות תעלת סואץ, המעוזים הישראליים, הגדרות, 
של  הצבאיים  התעופה  שדות  המוקשים,  שדות 

האויב, הסמוכים לזירת הלחימה.
***

מידע ענק היקף זה, שגולת הכותרת שלו הייתה 
בסיני  מטוסים   384 מחזיקה  שישראל  הידיעה 
בלבד, הגיע למצרים באמצעות מרגלים, תצפיות 
מערכת  אחר  שוטף  מעקב  אוויר,  תצלומי  אוויר, 
משתמש  בהם  אמצעים  ושאר  האויב  של  הקשר 
המרגלים  סיפורי  מידע.  לאיסוף  המודיעין 
ועבודת המודיעין לעולם לא יביאו את אפס קצה 
המודיעין  המידע.  באיסוף  שהושקעו  המאמצים 
הנוגע  לבנות מערכת מידע מפורטת בכל  הצליח 

לשדות התעופה הישראליים ולתחנות המכ"ם. 
סוכנים  כתריסר  למצרים  היו  המלחמה  בפרוץ 
לחיל  הנוגע  המידע  רוב  אך  בישראל.  יהודיים 
 ,40 כבת  אישה   – אחד  ממרגל  הגיע  האוויר 
האוויר  חיל  במטה  שעבדה  רס"ר,  בדרגת 
בשכונת  היום  מתגוררת  זאת  אישה  הישראלי. 
היא  בקהיר.  ביותר  המפואר  הרובע  אלזמאלק, 
ולבסוף  רב  זמן  המצרי  המודיעין  את  שירתה 
כשבאמתחתה  קפריסין,  דרך  למצרים  הגיעה 

למעלה מ-4,000 מסמכים. מניעיה היו פשוטים: 
היא בזה לאפלייתם של בני עדות המזרח בישראל. 
התקשרה  מעיראק,  לישראל  עלתה  עצמה  היא 

ביוזמתה למודיעין המצרי והציעה את שירותיה.
***

היה זה יום שטוף שמש. באחד מחדרי המודיעין 
ישב גבר חד עין ושוחח בטלפון. תוך כדי שוטטו 
עיניו על דוח מסוים. לפתע משכה את עינו ידיעה 

בפרוץ המלחמה היו למצרים כתריסר 
סוכנים יהודים בישראל. אך רוב 
המידע הנוגע לחיל האוויר הגיע 

ממרגל אחד - אישה כבת 40, בדרגת 
רס"ר, שעבדה במטה חיל האוויר 

הישראלי. היא שירתה את המודיעין 
המצרי זמן רב ולבסוף הגיעה למצרים 
דרך קפריסין, כשבאמתחתה למעלה 

מ-4,000 מסמכים. מניעיה היו 
פשוטים: היא בזה לאפלייתם של בני 

עדות המזרח בישראל. היא עצמה 
עלתה לישראל מעיראק, התקשרה 

ביוזמתה למודיעין המצרי והציעה את 
שירותיה

טנקים של צה"ל חוצים את תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים

שר  גלילי,  ישראל  של  דבריו  אלה  היו  קטנה. 
בממשלת ישראל.

***
קבלת  על  הקשר  מחלקת  הודיעה   11:28 בשעה 
ואכן  הקצינים  לעיני  פוענח  הוא  חדש.  מברק 
נתגלתה הטעות שכמעט המיטה שואה על המבצע 
החדש  במברק  כתוב  היה  "הגיעוׂ"  במקום  כולו. 
ברמת  ביקר  הזריז  שהסוכן  מסתבר  "נמצאות". 
סיור  במסגרת  באוקטובר,   4 חמישי,  ביום  דוד 
טכנאים של חיל האוויר הישראלי. כיוון שהבחין 
על  לדווח  מיהר  הטייסות  שלוש  של  במספריהן 
ביקשו  באוקטובר  ב-2  כי  שכח  הוא  בקהיר.  כך 
שינויים  או  תזוזות  על  רק  לדווח  המצרים  ממנו 
היה  הסוכן  של  לטעותו  הסיבות  אחת  ממשיים. 
שימוש בצופן מסובך מדי. לאחר המלחמה שּונה 
הצופן וכך גם שם הקוד של הסוכן עצמו. אני אינני 
האיש  כי  לי  ידוע  אבל  החדש,  הקוד  מהו  יודע 

ממשיך בפעילותו בישראל עד היום.
***

בשעה 14:05 בדיוק נשמעה בכל מכשירי הקשר, 
בים,  בארטילריה,  התדרים,  בכל  הטלפונים,  בכל 
בשריון, באוויר – בכל מקום בו היו חיילים וכלי 
נשק – שלוש פעמים בזו אחר זו המילה "בדר".* 


מלחמת  לפתיחת  היזומה  המצרית  התכנית  	*

יום הכיפורים 
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ענוח מהותו של אשרף אבו אל-ופא מרואן פ
עומד בקצה החוד של ניסיון ההבקעה 

לנבכיה של מלחמת יום הכיפורים, בשנתה 
 ה-43, בתחום היותר רגיש שלה, המודיעין.1 
אם אי פעם תיכתב ההיסטוריה המדויקת – 

אם אמנם זה אפשרי – של התהליך המודיעיני 
שקדם למלחמת יום הכיפורים, כיצד יאוזכר 
מרואן? המרגל הטוב ביותר שמצרים שתלה 

בלב אויבתה הגדולה? המרגל הטוב ביותר 
שהפעילה ישראל במצרים? ואולי, סוכן כפול? 

ומי יודע, אולי מתעתע ענק? מרואן, חוטר 
למשפחה מצרית אליטיסטית, שהמרב הידוע 
עליו התגלגל אף הוא למעלת גדולים. מסמך 

מדהים פורסם בימים אלה:2 החלטה נשיאותית 
מצרית מ-1971, שהוצגה על ידי מונא, אלמנתו 

של מרואן, לאחר מותו המסתורי בביתו בלונדון 
ב-2006. ההחלטה מפרטת את תפקידיו 

וסמכויותיו. בהגדרה, הוא מזכירו של הנשיא 
לענייני מדע, ולמעשה אין דבר יכול להיעלם 
מעיניו של מרואן בתחום המודיעין, בתחום 
קשרי סאדאת עם "כל הנשיאים והמלכים 
בעולם", בתחום תזוזת הכוחות הצבאיים 

ובתחום הפיקוח על מנגנון הביטחון הכללי, 
המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי. סמכויות 

אלה זהות לאלה שנתן ראש ממשלת בריטניה 
וינסטון צ'רצ'יל לקולונל ג'והן בוואן, ראש אגף 

הבקרה המלחמתי שעסק בהונאה במלחמת 
העולם השנייה.3 האם מרואן מילא תפקיד זה 
בשלמות כה מוחלטת עד שיצר אצל המודיעין 

הישראלי אשליה שנולד "אלי כהן" חדש, הפעם 
בקהיר? נכון, המידע שמסר הדהים את מקבליו4 
בהיקפו ובדיוקו. אלא ששיא פעילותו של מרגל 

אשליה הוא בנטיעתה ברגע הדרמתי.5 
את הידיעה הגורלית על פתיחת המלחמה ב-6 

באוקטובר מסר מרואן במישרין למפעילו הבכיר, 
ראש המוסד צבי זמיר, בלונדון, בערך בשעה 3 

 כך חשפה גולדה מאיר
 את אשרף מרואן בלי

לנקוב בשמו
נראה כי דמותו של אשרף אבו אל-ופא מרואן, נוכח מותם של סאדאת 

ונאצר, תהיה לנצח עלומה ואפופת סודות. השיעור שלימד הסוכן את 
קהילת המודיעין הישראלית הוא שלעולם אין לתלות הערכה מודיעינית על 

מקור בודד 
שלמה נקדימון |  עיתונאי, סופר, חוקר תולדות ארץ ישראל

גולדה מאיר. "מה אני מבינה בנושאים אלה"

אור ל-6 באוקטובר - כ-12 שעות לפני שפרצה. 
אלא שהוא לא הזכיר אף מילה על השעה, וזמיר 
לא שאל את השאלה המתבקשת - מתי. זאת כי 

לכאורה שעת השי"ן המצרית לפתיחת מלחמה 
אפשרית הייתה, כל העת, על פי דיווחיו של 

מרואן, אור אחרון. בדיווחו של זמיר לרל"ש שלו 
בישראל אחרי סיום השיחה עם מרואן, ועל פי 
הטלפונים המידיים שלו בשעה 03:40 למשל, 

לשר הביטחון משה דיין, נאמר )כפי שכתב דיין 
מפיו(, "הערב יפתחו באש לפי התכנית הידועה 
לנו. הם מקווים לפני חושך יצליחו לתקוף". כך 

דיווח זמיר כי בתודעה שלו הייתה מקובעת 
שעת השי"ן האמורה. בשיחה עמי אישר זמיר 

כי לא שאל לגבי השעה משום שהניח שמרואן 
היה מדווח לו אילו הוחלט על שינוי. בפגישות 

עם מרואן נמנע זמיר, כך הסביר לי, מלשאול מה 
שלא צריך לשאול. 

להבהרה: שעת השי"ן שונתה יומיים קודם 

לכן, ב-4 באוקטובר. זו הוקדמה מאור אחרון 
ל-14:00 במפגש חשאי בדמשק בין נשיא סוריה 

חאפז אסד לבין שר המלחמה המצרי אחמד 
איסמעיל עלי, על פי בקשת הראשון, מטעמים 
של נוחות צבאית אווירית. מרואן יצא לפני כן 

בשליחות דיפלומטית,  הפעם בצרפת, ולא קיבל 
דווח על השינוי בלוח הזמנים. אם אמנם לא ידע 
לפני צאתו, או שלא דיווחו לו, הרי שלא נתקיים 
אותו סעיף בהחלטה הנשיאותית על סמכויותיו 
של מרואן שפרטיה הוזכרו לעיל, בהן "לא תהיה 

שום תזוזה של הכוחות המזוינים המצריים 
אלא באישורו האישי". מאוחר יותר גם יתברר 

שכאשר ביקש מרואן את הפגישה עם זמיר, לא 
ידע כי המלחמה תחל ב-6 באוקטובר. הדבר, 

מתברר, נודע לו באקראי – סיפור מוזר אפילו 
מוזר ביותר ובוודאי משמעותי מאוד - בעת 

שהותו בלונדון בעת המתנתו לזמיר.6  כך שייתכן 
שאלמלא אותה מקריות, מרוואן לא היה יכול 

ליידע את זמיר במידע הדרמתי כי המלחמה 
מציצה מאחורי הדלת. האם ניתן להסיק מכך 

שמסמך הסמכויות היה הונאתי ונועד למעשה 
לצורכי שתילת אשליה במוחה של ישראל לגבי 

עוצמתו של המרגל שלה בפסגת הצמרת של 
מדינת האויב? ואולי, מי יודע, פגישת מרואן עם 

זמיר, שכאמור הוזעק בדחיפות להיוועד עמו 
בלונדון, היוותה חלק מההונאה, ולמחרת היום, 

עם פרוץ המלחמה, היה מתברר שמרואן הציג 
את ראש המוסד הישראלי ככלי ריק? שאלות 
שאלתיות, מסוג אלה שהמענה להן אינו ניתן 

משום שחסרים פרטים בסיסיים. תיאמר האמת: 
גם אחרי מותו העלום של מרוואן, עדיין נותרה 

דמותו עלומה. מכל מקום סוגיות בלתי פתירות 
פתרו חז"ל במונח תיק"ו –רוצה לומר תשבי, 
דהיינו אליהו הנביא, יתרץ קושיות ואיבעיות.

הממשלה מחכה למלחמה עם חשכה, 
ולפתע אזעקה בשתיים בצהריים 

צלו של מרואן ריחף בישיבות הממשלה סמוך 
מאוד לאחר פריצת המלחמה. הפרוטוקולים 
הסטנוגרפיים של ישיבות אלה אושרו אמנם 

לפרסום, אבל לשכת ראש הממשלה, האחראית 
לגנזך המדינה, עדיין ממאנת להפיצם. לשירות 

הקוראים אני מעמיד בזה את הקטעים העוסקים 
במרואן, מצוטטים במדויק מהפרוטוקולים 

החסומים.7    
הדיווח של זמיר מלונדון אור ל-6 באוקטובר 

הכניס את המערכת הצבאית והמדינית לפעילות 
תזזיתית עוד לפני זריחת החמה. הממשלה זומנה 
לישיבה מיוחדת בשעה 12 בצהרי יום הכיפורים. 

שר הביטחון משה דיין דיווח כי שוררת הנחה 
המתבססת על "הודעת המקור" )!!!( שלפיה, 

"היום לפנות ערב, עם חשיכה, או קצת לפני או 
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קצת אחרי החשיכה, תיפתח מתקפה מליאה 
בשתי החזיתות".

דווקא שר המשפטים יעקב ש' שפירא הקשה את 
השאלה הקולעת ביותר: "האם יש ביטחון שהם 
)המצרים והסורים( לא יקדימו את האופרציות 

האלה? אנו מצפים להם )שיתקפו( כאשר 
יחשיך, ואם הם יקדימו?", ניבא ולא ידע כי בעוד 
שעתיים יבקיעו צופרי האזעקה את קדושתו של 

יום הכיפורים.
הדיון התגלגל אל מחוזות התהייה, וסמוך 

לשעה שתיים דנו בשאלה, האם להלום בסוריה 
אם מצרים תפתח במלחמה. בדיוק אז ראש 

הממשלה גולדה מאיר הציצה בשעונה והעירה, 
עכשיו כמעט שתיים, אנו יכולים להיפגש כאן 
בעוד שעתיים, אבל אז לא נהיה חכמים יותר 

)שכן, ההתקפה אמורה להיפתח בזמן החשכה(. 
ובעוד הם שוקלים, צפירות אזעקה קטעו את 

הדיון. אלה לא חדרו את קירות חדר הישיבות 
בקרית הממשלה בתל אביב )היום מתחם 

שרונה(, וראש הממשלה הציעה להתכנס בשעה 
16:30. אלא שצופרים נוספים הצטרפו למקהלה, 

 והיא שאלה: "מה זה?"
הקצרנית הוותיקה )שול(מיתקה יפה, שישבה 

סמוך לראש הממשלה, השיבה, "כנראה 
 שהמלחמה התחילה". 

גולדה מאיר ביידיש: "רק זה חסר לי..." )נאר 
דאס פעלט מיר(

המזכיר הצבאי לראש הממשלה ישראל ליאור 
נכנס פעם אחרי פעם לדווח, וגולדה מאיר, 

באנגלית האמריקאית שלה, "הם עוד יצטערו 
על זה".

גולדה הרהרה בהתאבדות
המידע על הקרבות נע בין מה שכונה ידיעות 

טובות לגרועות. ב-7 באוקטובר דיין חזר מסיור 
בשתי החזיתות כשהוא מרוט, כמי שעולמו חרב 
עליו. "טעיתי בכול. נשקפת לנו שואה", ציטטה 

גולדה מאיר את דיין באוזני כמה מעמיתיה 
לממשלה. שר המסחר והתעשייה והרמטכ"ל 

לשעבר חיים ברלב סיפר, מפיה, כי דיין אף אמר: 
"ניאלץ לסגת בגולן עד שפת הרמה הנשקפת 

אל העומק, ובסיני עד להרים, ושם להחזיק עד 
הכדור האחרון". דיין, איש מחושב בדרך כלל, 

פלט השוואות כמו חורבן הבית השלישי. דווקא 
מי שסימל תמיד את רוח הקרב והעמידה, לפתע 

כאילו קרס ואולי באמת זה קרה באותן שעות 
אימתניות. "חשבתי אז", אמרה מאיר, "שאם 

יתברר לי שמשה דיין צודק בהערכתו... אני 
אתאבד". עד שמיעה לדברים היה אבנר שלו, 

הרל"ש של הרמטכ"ל דוד אלעזר. ראש הממשלה 
אף התוודתה ברוח זו בפני ידידה הקרוב יעקב 
חזן, ממנהיגי מפ"ם. על פי עדותו: "אתה יודע 

חזן, אז, במלחמת יום הכיפורים הייתי קרובה, 
קרובה מאוד לאיבוד עצמי לדעת... הייתי בטוחה 

בניצחוננו אבל לא יכולתי לשאת את הידיעות 
מהחזית. הרגשתי שחיי כבן אדם פעיל, לוחם, 

נגמרו. אין לי יותר יכולת לשאת בהם, ואיזה 
טעם יש לחיים בלי זה? אם נרתעתי היה זה רק 

מתוך רגש האחריות מתוך המחשבה איזה רושם 
יעשה הדבר על הלוחמים הצעירים, על העם כולו, 

למענם הייתי צריכה להמשיך...". גם משה דיין 
אישר במסיבת עיתונאים בלונדון ב-1981, כי 
"בשלב הראשון של הקרבות חשבה גולדה על 

אפשרות של התאבדות".8 
בישיבת הממשלה ב-7 באוקטובר בלילה, ישיבת 

דכדוך אולי מחסרות התקדים ביותר שידעה 
ממשלה כלשהי בישראל, חשפה מצפונות לבה. 

אחרי שובו של דיין מסיוריו בשתי החזיתות 
שיתף אותה בתחושותיו, כולל האפשרות של 

נסיגה עמוקה. ואז אמרה לו, לדבריה, כך: "אם 
יהיה כך שלא נוכל להחזיק בקווים )בדרום 

ובצפון(, הרי לא ייתכן שהקו ישתנה שלא בכוח 
שלנו. אם אנחנו נצטרך להיכנע לכך, אראה 

בזה דבר חמור. נבהלתי כאשר אמרתי זאת, כי 
המלחמה תהיה אז על הקמתה )כלומר, המשך 

קיומה( של מדינת ישראל".
מיליוני מלים נכתבו ב-42 השנים שחלפו מאז 

המלחמה על המלחמה. ספרים לאין סוף, בכללם 
שנכתבו על ידי הנפשות הפועלות במישור 

המדיני ובפיקוד הצבאי, וכאלה הנסמכים על 
מסמכים ממקור ראשון ששוחררו לפרסום על 
ידי גנזכי המדינה וצה"ל כולל העדויות בוועדת 

אגרנט. בעיניי יש עדיפות ראשונה לפרוטוקולים 
הראשונים, לפני ועם פרוץ המלחמה, המשקפים 
את אשר עבר על אישי המפתח הראשיים יותר 

בהיותם בהלם ההתחלה וההפתעה. קצרניות 
מיומנות רשמו מילה במילה, כל הגה וכל פיסוק, 

שיצא מפי הדוברים. דבר אחד נבצר מהן - לגרום 
למילים להיאנח. 

דיין כמובן  משך את מלוא תשומת הלב 
הבראשיתית בשל מעמדו המיוחד, רמטכ"ל 

לשעבר שהוביל את מבצע קדש, שר הביטחון  
שהוביל את מלחמת ששת הימים, ולפתע חסר 
חוליות כביכול. הסברו היה כי הוא חייב לומר 

לראש הממשלה את האמת כפי שהוא רואה 
אותה. אחרי המלחמה ניסח את התנהגותו של 

הלוחם הערבי החדש, כפי שנחשף לנגד עיניו 
במלחמת יום הכיפורים: "הם אינם חולצים 

את הנעליים ובורחים – גם כאשר הקרב נגמר 
בהכרעה לטובתנו. אין כאן תמונה שהם עוזבים 

את הציוד, בורחים ונסוגים. לא הסורים ולא 
המצרים, ואולי גם לא אחרים שלוחמים איתם... 

אני מסופק אם אפשר היה לדעת זאת לפני 
המלחמה". 

בעוד הצוות המדיני המוביל הורכב על ידי דיין, 
שהקרין ביטחון ללא חת, והוקף על ידי צמרת 
צבאית אף היא שופעת ביטחון כמו רמטכ"ל, 
ראש אמ"ן וראש מוסד, בעצמו  אלוף במיל', 

הטובים ביותר, כהגדרתה של ראש הממשלה, 
דווקא היא, "האזרחית הלא מומחית", נדרשה 

להכריע בבעיות צבאיות טהורות כגון היקף 
גיוס מילואים בשעות שקדמו למלחמה. ב-6 

באוקטובר בבוקר פנה אליה דיין ואמר: "תראי 
גולדה, יש ביני לבין הרמטכ"ל חילוקי דעות. 

תחליטי מה שתחליטי, אני לא אתפטר בגלל זה". 
היא השיבה: "אם אפשר תגייס את הכול. מה אני 

מבינה בנושאים כאלה?" ובמסגרות מצומצמות 
תיארה אחר כך את תחושתה ברגעי ההזדקקות 

להכרעתה: "מה אני מבינה בנושאים אלה? הם 
)דיין, דוד אלעזר, אלי זעירא ויתר אנשי הצבא 

שהיו בדיון( המומחים. אני אזרחית. אני אפילו 
לא יודעת מה זו אוגדה... בשכל הישר שלי 

הבנתי שאם יש כך וכך כוחות אויב, במצב כזה 
צריך כך וכך יותר אוגדות. אמנם נכון ששאלו 

וביקשו אותי להכריע, אבל מי מבינינו האזרח, 
ומי המומחה? ברגע שהובא על ידי מי שצריך 
עניין הגיוס )הרמטכ"ל( – לא עברו 10 דקות 

ואישרתי". 

מרואן "נכנס" לאולם הישיבות
בלילה שבו גולדה מאיר הרהרה בפרדה מאולצת 

מהחיים, נערכה ישיבת הממשלה שבה דיווח 
דיין על סיוריו בשתי החזיתות. זו הייתה הפעם 
הראשונה שדיין היה מוכן לפרוש לעיני עמיתיו 

את הגיגיו הפנימיים. "אני רוצה להתוודות 
שהערכתי לפני המלחמה הזאת הייתה הרבה 

יותר נמוכה לאופן שבו הערבים יילחמו והרבה 
יותר גבוהה על היכולת שלנו ביחסי הכוחות. 

התוצאות לעתה עתה מורות כי הלחימה הערבית 
היא הרבה יותר גבוהה מששיערנו, ויכולת 

ההתמודדות שלנו, ביחסי הכוחות הגרועים, 

אשרף מרואן. 
זמיר נמנע 
מלשאול מה שלא 
צריך לשאול
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איננה נותנת את התוצאות הטובות שציפינו להן".            
המוביל במתקפה היה דווקא שר נחבא אל 

הכלים, נתן פלד, השר לקליטת עלייה, שלא היה 
מעורה במערך הביטחוני. שאלת תם הייתה 

בפיו: "יכולנו למנוע )את המלחמה( אילו היינו 
מתחילים את הגיוס שלנו 48 או 36 שעות לפני 

כן )קרי לפני הדיווח של מרואן(?"
 דיין: "לא חשבנו שתהיה מלחמה". 

פלד: "ראינו נגדנו את המערך הסורי והמצרי ולא 
 הייתה לנו הערכה נכונה לעניין זה".
דיין: "זה נכון, עם זה אני מסכים".

"נכון הוא שלא ידענו מראש מתי יתחילו הערבים 
במלחמה", אמר שר הביטחון בהמשך. "מי שיש 
לו המונופול לדעת מה עומד לעשות הצד השני, 
ינעם לו. איני מתבייש במודיעין שלנו. זה שלא 
ידע שבועיים קודם לכן שהם עומדים להיכנס 

למלחמה אין זו אשמתו".
בעקבותיו יצאה גולדה מאיר בהגנה על 

המודיעין, למעשה על אלוף אלי זעירא. "אין אני 
יודעת מה אנחנו רוצים מעצמנו. בכלל אנחנו 

מפונקים. אנחנו צריכים לדעת מתי ערבים 
מתחילים משהו. אני חושבת שיש לנו מזל יוצא 

מן הכלל במידת המידע שיש לנו. אי אפשר 
לדרוש מהמודיעין להגיד מה הם )האויבים( 

צריכים להחליט. הם התלבטו, התלבטו והתלבטו 
-  והנה באו שתי הוכחות שעליהן בהחלט היה 

אפשר לבנות: האחת ביום שישי, כאשר הרוסים 
החלו להוציא מסוריה את משפחותיהם. אחרי 

כן, נדמה לי בשבת בבוקר בשעה 04:00 )דיין 
דיווח לה בשעה 03:50(, קיבלנו ידיעה". 

דיין, השלמת מידע: "עד יום שבת בשעה 04:00 
ההנחה הייתה שאין הם יוצאים למלחמה. אני 
מצטער שהידיעה שהגיעה אלינו בשעה 04:00 

לא הגיעה קודם לכן ביום שישי או חמישי. לפני 
זה לא ידעתי. ברגע שידעתי ניתנה הפקודה 

לגיוס. הידיעה הגיעה ממקור מודיעיני מאוד 
נאמן".   

השר פלד, המקשה המוביל, המשיך להקשות, 
וראש הממשלה שבה והתייחסה אליו ברוגזה 

שבקעה מתוך דבריה. "אי-אפשר להגיד את 
המקור שממנו קיבלנו את הידיעה. אבל יכול 

היה בהחלט להיות שגם שעות אחדות לפני 
המלחמה לא נדע שהיא תפרוץ. אולי הדבר 

הטבעי היה שלא נדע על כך". האם בדבריה של 
מאיר היה טמון סוד כלשהו, למשל שהמקור 
התוודע למועד רק על סף פגישתו עם זמיר?
זה היה הרגע בו "נכנס" מרואן לחדר. ראש 

הממשלה: "במקרה בנס הגיעה אלינו הידיעה 
)אור ל-6 באוקטובר(.  המקור הזה יכול היה 
בכלל לא לבוא אלינו. כעבור 100 שנה אפשר 

יהיה לספר שבכל זאת ידענו וכמה זה פנטסטי 
שבכל זאת קיבלנו את ההתראה הזאת".9

אז מי היה אשרף מרואן?
במילים אחרות, המצרי הצעיר, נאמנו של 

סאדאת, הביא את הגאולה. האומנם? לא בדיוק. 
אם להשתמש במונח משיחי, הרי שכאשר עשה 

זמיר את דרכו ללונדון, ב-5 באוקטובר בשעה 
15.00 בערך, נקלט ביחידה 8200 מברק מוצפן 

משגרירות עירק במוסקבה. זה הבהיר חידה 
גדולה שלא נפתרה עד אז על ידי אמ"ן: בלילה 

שבין 4 ל-5 באוקטובר נערך פינוי חפוז של 
מומחים רוסים ממצרים, והסיבה לא הייתה 

ידועה. והנה, במברק המיורט על סף כניסת החג 
היהודי, הוסבר כי פינוי המומחים נובע מכך 

שבכוונת סוריה ומצרים לצאת למלחמה נגד 
ישראל. תחת להפוך מידע יקר מפז זה, "ידיעת 

זהב" כהגדרת איש המודיעין הבכיר תא"ל )מיל'( 
עמוס גלבוע, למטבע עובר לסוחר, הורה ראש 

אמ"ן אלי זעירא לעכב את הפצתו לגורמים 
שאמורים היו להפוך אותו למבצעי, ובמילים 

אחרות - להקדים את גיוס המילואים למספר 
שעות נכבד לפני בוא מידעו של זמיר מלונדון. כל 

שזעירא היה צריך לעשות הוא להעביר מידע זה 
לרמטכ"ל שעדיין שהה בליל כל נדרי בלשכתו. 

בעדותו לוועדת אגרנט טען זעירא כי הוסבר לו 

על המעמיקים שבהם. הוא סבור כי המחלוקת 
בין הסומכים על מהימנותו של מרואן, בראשם 

מפעילו צבי זמיר, ובין המצדדים בתאוריית 
היותו סוכן כפול, וראש וראשונה להם אלי 

זעירא, על כל פרטיה הדרמתיים, אינה אלא 
"הערת שוליים", שלמרות היותה כזאת גרמה 

להזנחת שאלות מפתח כבדות יותר. לכן, לדעת 
גזית, חידת אשרף מרואן מחייבת בחינה, והוא 

אכן שטח יריעה נרחבת ומרתקת, אבל ללא סימן 
קריאה בסופה.

בספרו האוטוביוגרפי של גזית העומד לראות 
אור ייכתב כך: "קהילת המודיעין הישראלית 

נפלה בפח. בתקופה שבה הופעל על ידי קהילת 
המודיעין המציא )מרואן( לידינו מסמכים ומידע 

אמינים ובאיכות שלא תסולא בפז. כך הפך 
לסוכן מספר אחד של קהילת המודיעין שלנו 

במצרים. אמינותו זכתה לעמוד על כף המאזנים 
מול כל שאר מקורות המידע שהיו לקהילה...

תרם למצב יוצא דופן זה גם ראש המוסד 
זמיר, שנהג להפיץ את הדיווחים המקוריים 

שהתקבלו ממרואן לקבוצה מצומצמת בדרג 
המדיני-ביטחוני העליון... במשך יותר משלושה 
שבועות, מ-13 בספטמבר ועד ל-5 באוקטובר, 

הצטברו אצלנו ידיעות מדאיגות, אשר באורח 
נורמלי חייבו את ישראל להתייחס אליהן בדאגה 

וברצינות, וחייבו אותנו להכריז על מצב כוננות 
ואולי אף על גיוס מילואים. דבר לא נעשה. 

ההחלטה הבלתי מודעת שאומצה על ידי הדרג 
המדיני הבכיר הייתה חד-משמעית: כל עוד 

לא נכנסו ידיעות מתריעות מאשרף מרואן ולא 
הונחו דיווחיו על כף המאזניים,  נדחו הטיפול 
והתגובה בכל המידע הרב והמדאיג מכל יתר 

מקורות מערך המודיעין.  
"דומה שהמסקנה ברורה: לעולם אין לתלות את 

ההערכה המודיעינית על מקור אחד ויחיד, בין 
אם זה מקור אנושי, אלקטרוני, תצפית אנושית 

או אווירית. יש כמובן לחתור ולשאוף ולהשיג 
מקורות כאלה ולהתברך בהם, אך אסור בתכלית 

האיסור להקנות להם, מעמד-על בו הם, והם 
בלבד, שקולים כנגד כל המידע המודיעיני הרב 

המצוי בידינו. אנו חייבים לזכור תמיד כי כל 
מקור עלול, מסיבות שונות, לאכזב ולא לעמוד 

בציפיות".12 
ולסיומה של פרשה חוזרת השאלה לפתיחתה: 
האם היה מרואן סוכן כפול, עונה גזית: "כאשר 

החלתי לכהן כראש אמ"ן ב-1974, מיניתי צוות 
שהונחה לבחון אפשרות שמרואן היה סוכן כפול. 

הצוות חזר ובידו המענה כי לא ניתן להוכיח 
 ."שמרואן לא היה סוכן אמין

הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי 

מה  לדעת  המונופול  לו  שיש  "מי 
לו.  ינעם  השני,  הצד  לעשות  עומד 
איני מתבייש במודיעין שלנו",  אמר 

שר הביטחון

שהשגריר העירקי במוסקבה, אשר שיגר את 
המידע לממונים עליו בבגדד, אינו אמין, ועל כן 

לא יוכל לדווח לרמטכ"ל מידע לא אמין.10 כך 
הלכו לאיבוד שעות שהיו מקדימות את גיוס 

המילואים בעקבות ידיעת הזהב המצומצמת של 
מרואן לזמיר.

ועדיין נותרה הדילמה, פענוחו של אותו מרואן. 
האם ניתן להכלילו בשדרת הז"לים של המוסד 

במתחם המל"ל, או בין אלה המונצחים מחוץ 
לגדר, משל סימן שאלה מרחף מעליהם? נראה 

לי כי כל עוד לא נדע את סיפור חייו לפרטיו של 
מרואן – ולדעתי המידע השלם בעניינו הלך עם 
נאצר ועם סאדאת לקבריהם - לא נוכל לעמוד 

על מהותו מבחינת מדינת ישראל. אבל אלוף 
בדימוס שלמה גזית, שירש את אלי זעירא כראש 

אמ"ן, טרח להתמודד עם דמותו, מהותו וערכו 
של מרואן.11  

את גזית הנני מכיר שנים רבות. יואל בן פורת, 
מפקד 8200 בתקופת מלחמת יום הכיפורים, 

אישיות מוערכת מבחינות רבות, בוודאי 
אינטלקטואל אמיתי, כינה את גזית "הכוהן 
הגדול של המודיעין". אין ספק שגזית נמנה 

42 למלחמת יום הכיפורים
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הדפים שהוכנו ללא צורך 
מבצעי התגלו כקריטיים 
שיגור הרקטות מסוריה לעבר שדה התעופה רמת דוד ויישובים סמוכים 

במהלך מלחמת יום הכיפורים תבע תגובה מהירה של חיל האוויר 
הישראלי. דפי מטרה שהוכנו ללא דרישה של ממש הפכו למשענת 

העיקרית בבחירת המטרות המותקפות

ד”ר דני אשר | תא”ל )מיל’(

תקיפות הסוריות במהלך מלחמת יום ה
הכיפורים, שכללו הפעלת רקטות קרקע-
קרקע מסוג "פרוג" לעבר שדה התעופה 

רמת דוד ויישובים בקרבתו, גררו תגובה של חיל 
האוויר. זה הופעל כבר ב-9 באוקטובר 1973, 

שלושה ימים לאחר פרוץ המלחמה, לשם תקיפת 
מטרות אסטרטגיות בסוריה. 

ההתקפות בוצעו על יעדים שמסר ענף 1 ואישר 
סגן רח"ט מחקר, אל"ם אהרון לברן.1 בין 

המטרות שהותקפו היו בניין המטכ"ל בדמשק, 
מפקדת חיל האוויר הסורי, תחנת כוח בקטינה 

ובית הזיקוק ליד חומס, מכלי דלק בחוות 
הממוקמות בלטקייה, בבניאס ובעדרה, גשרים 
בציר החוף ויעדים נוספים. לפגיעות, אף על פי 

שהיו טובות יחסית, לא הייתה השפעה ממשית 
על מהלכי המלחמה.

תקיפות שנועדו לגמול על פעילות 
צבאית

קורא בן ימינו, המעורה בהפעלת האש במבצעי 
צה"ל השונים במהלך המאה ה-21, יחשוב 
כי מאחורי המהלך עמדו שנים של חשיבה 

אסטרטגית ושל הכנות ממושכות, וכי המטרות 
שהותקפו אכן "נשאבו" מתוך בנק המטרות 

הצה"לי. לפחות בזירה הסורית, סיפור המטרות 
האסטרטגיות שונה לחלוטין.

במלחמת ששת הימים תקף חיל האוויר 
הישראלי, כחלק ממבצע "מוקד", מטרות רבות, 

בהן כאלה ששכנו בעומק השטח הסורי. המטרות 
כולן נועדו להשיג עליונות אווירית. חיל האוויר 
תקף שדות תעופה ומתקני מכ"ם בכוונה לפגוע 
ביכולת ההפעלה של חיל האוויר הסורי בהמשך 
המלחמה. באקראי, וככל הנראה בשוגג, הותקף 

ועלה באש טרמינל הדלק העילי בחאן עיאש, 
מזרחית לדמשק. בעקבות התקיפה הבלתי 

מתוכננת הפכו הסורים את המאגר לתת-קרקעי 

והגנו על מכליו.

במהלך מלחמת ההתשה הותקפו "מטרות 
אסטרטגיות" בעיקר בעומק מצרים. אלו כללו 

תחנות מיתוג וקווי מתח גבוה, גשרים על הנילוס 
ומתקנים חיוניים אחרים. גם בסוריה הותקפו 
מטרות תשתית דומות כמו קו מתח גבוה בין 

חומס לדמשק ותחנות כוח קטנות באל האמי, 
מצפון מערב לדמשק. היו אלו בעיקר תקיפות 

שנועדו לגמול על פעילות צבאית או פח"ע בקו 
החזית.

הסרבול הוביל לדרך עוקפת
כחלק מהעשייה המודיעינית, ובעיקר כדי לשמר 

את הידע המודיעיני אודות מתקנים ותשתית 
אסטרטגית, התחלתי להכין עוד לפני מלחמת 

ששת הימים במדור סוריה שבענף 1 של מחלקת 
המחקר )שעסק במחקר גאוגרפי ובפענוח 
תצ"א( דפי מטרה. בשל הסרבול שבקבלת 

הקצאות ואישורים לצילומים והדפסות גיליתי 
דרך עוקפת. ביחידת השירותים הטכניים 

למודיעין )שט"ל( באגף ב' גיליתי גם אמצעים 
וגם בנות נאות, שכקצין צעיר שמחתי לבלות 

בחברתן. כבסיס צילומי לדף שימשו צילומי שטח 
שחלקם הועתק ממאמרים בעיתונות וכן צילומי 
אוויר שרובם נלקחו מגיחות "מוסקיטו" במהלך 
שנות ה-50 )כמו גיחת העומק ב-1958, שיועדה 
לאתר שדה תעופה  שהתברר כלא קיים(. מפות 

מתקופת המנדט הצרפתי אפשרו את הצגת 
המיקום הגאוגרפי.

דפים אלה, שהוכנו בלי שהוגדר צורך מבצעי, הם 
ששימשו את המערכת, שחסרה באותם ימים 
בנק מטרות או תמיכת מחשבים. הם אפשרו 
תגובה מהירה יחסית בעומק סוריה לשיגור 

רקטות הפרוג הסוריות לעבר רמת דוד במלחמת 
 .יום הכיפורים

הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי 
חיל האוויר הישראלי מפציץ שדה תעופה 

בסוריה במלחמת יום הכיפורים
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מיומנו של סמל 
מצרי

יומן נטוש שנמצא לאחר מלחמת יום הכיפורים פותח צוהר למחשבותיו 
של חייל מצרי בעת הלחימה

הביא לדפוס: דובי אשרוב

42 למלחמת יום הכיפורים

יום ו', 14.9.1973

אני מתחיל במסע חדש שאת סופו לא 

אדע. הולכים לחזית - לסואץ, למלחמה.

יום ה', 20.9.1973
כוננות. אני יושב במחסן המחלקה 

שמשמש משרד לקצין. הגדוד מתכונן 
לתזוזה לסואץ, והחלוץ עזב כבר. לאחר 

4 שנים באלכסנדריה יוצאים לחזית 
כשנותרו לי שמונה חודשי שירות. 

פרידתי מעירי וממשפחתי לא הייתה 
קלה. סבלתי קצת מקיבתי. לא אכלתי כל 

היום. בגלל יציאת החלוץ נשארתי עם 
קומץ חיילים כשאנו שקועים בעבודה 

מנהלית מפרכת ומסובכת. החלטתי 

לישון על רציף תחנת אלעאמריה.

יום ו' 21.9.1973
תזוזה. ישנתי על הרציף. התקוטטתי 
עם מספר חיילים הנמצאים בעורף 

הגדוד בעאמריה בגלל כמה ג'ריקנים. 
עליתי על הרכבת שתוביל אותנו לסואץ. 
נשארנו כך שלוש שעות עד שזזנו בשעה 
3:30. ראיתי בזה סתם תזוזה של כוחות 

ולא דאגתי למשפחה. אולי זה יגמול 
אותי מהאכילה הרבה ומהשכרות שהיו 

מנת חלקי באלכסנדריה. אולי יהיה 
טעם חדש לחיי בחזית. אולי הם יהיו 
מסעירים יותר. סוף סוף התרחש הנס 

ונשבר מחסום השעמום בסואץ.

יום ד', 26.9.1973
הרגשתי שאנו על סף המלחמה הרביעית 

עם ישראל. כשהלכתי בלילה שמעתי רחש 

וקולות. שלחתי ידי לכידון, והנה אני 
מבחין בזאב. זרקתי עליו אבן וצעקתי 
מתוך תקווה שזה יפחיד אותו. הוא אכן 

ברח לאחר שהפחידני עד מוות. מיהרתי 
בהליכה עד ששמעתי קולות מוכרים של 
אנשי מחלקתי שעסקו בשמירה. הלכתי 
למערה שלי אך כל ניסיונותיי לחטוף 

תנומה עלו בתוהו.

יום א', 30.9.1973, חג הרמד'אן
התמניתי סמל תורן של הגדוד ביום 

ד' שעבר. זו הייתה עבודה מפרכת. כל 
הלילה העמסנו מזון והעברנו לחיילים 
המוצבים על ההר. בשש בבוקר סיימתי 

ונשכבתי ליד המטבח. כל שיערותיי, 
בגדיי ופניי מאובקים. שכחתי את עצמי 
לגמרי, לא אכלתי ולא ישנתי. רק בשבת 
התרחצתי וכיבסתי בגדיי. סוף סוף אני 

נקי. 
אנו עומדים להעביר את הגדוד 

לג'ניפה, ליד מחנה חביב אללה. 
קוראים לכולם, אפילו מבטלים חופשות, 
מעבים את הקווים, אך איש אינו יודע 

מה מתרחש בדיוק. אנו בבחינת כלי 
שחמט שהממונים מזיזים כחפצם. כעת 
אני מרוחק מהמקלטים כי אני במשרד 
של מפקדת הגדוד, שם יש הרבה מבנים 

מוקפים עצים וגנים, זו ממש עיר. המקום 
יפה להפליא. ביליתי את יומי במועדון, 
שם יש כורסאות לרוב והשק"ם עובד עד 

שעת לילה מאוחרת. עניין מוזר אחד הוא 
היעדר בנות מאז שיצאנו מאלכסנדריה. 

שלחתי לאבי מכתב עם אחד החברים 
היוצא לאלכסנדריה. כאן כולם חושבים 

שאנו עורכים תמרון לצרכי אימונים 
שיסתיים ב-7.11 ושאחריו נחזור 

לאלכסנדריה.

יום ד', 3.10.1973
נתחיל מנקודת האפס. אני משרת כסמל 

בכוחות המזוינים, במסגרת יחידות 
חטיבת חי"ר, בצי חדיש. כל הזמן 

השתייכתי לכוחות הקומנדו, הנחשב 
 לחיל מס' 1. 

מאז שיצאנו לסואץ, וליתר דיוק, 
לעתאקה שליד נמל אדביה, רחשו 

השמועות. מפקדת החטיבה עומדת לעבור 
מחר לאלכסנדריה ומספר פלוגות ינועו 

עמה. אך גדודי וגדוד נוסף יישארו 
בד'יפה, ליד מחנה חביב אללה, סמוך 

לאגמים המרים ולא רחוק מאמסאעיליה, 
במרחק כ-20 ק"מ מסואץ. בשל ביטול 
החופשות יש שמועות שלפיהן נחצה את 

התעלה. למעשה אנו עומדים לפתוח 
במלחמה בימים הקרובים. אך כיצד זה 
קרה ומהי משימתי הקרבית הטקטית? 

זה העסיק את כולנו, אך אני אנסה 
להשיב על שאלות אלה באופן אישי 

-למען האמת ההיסטורית או כמסמך 
שיוכיח קבל עם ועולם את מידת גדולתו 

אחר מלחמת יום הכיפורים מצא חייל ישראלי בשטח הלחימה יומן. זה נמסר לד"ר מתי ל
שטיינברג, מזרחן מירושלים ששירת במילואים בזמן המלחמה והיה בעברו איש אגף המחקר 

של המוסד. שטיינברג תרגם את היומן לעברית, אך במשך הזמן אבד המקור.
הוא מסר לי את היומן ואני מעבירו הלאה.
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של החייל המצרי, אומץ ליבו ואהבתו 
לארצו. אני במרחק 2.5 ק"מ מהאויב, 
רק התעלה מפרידה בינינו ואחר כך 

האגמים המרים. רואים בבירור את סיני 
וכן כביש אספלט מתפתל כנחש. לא 

עולה על דעתנו שהגיע הרגע לו חיכינו 
6 שנים. נודע לנו שנהיה בין הראשונים 
לחצות את התעלה לשם שחרור האדמות 

וגירוש האויב. 

יום ה', 4.10.1973
ההתקפה תהיה בים. נחצה בטנק 

אמפיבי ואז עלינו להמשיך במעלה ההר 
במהירות האפשרית עד מעבר המתלה. 

עבודתי כצוללן מציבה אותי בתוך טנק 
חילוץ, שתפקידו לתקן קלקולים בטנקים 

אחרים. עליי להצטרף למחלקתי כדי 
לכבוש את מעבר המתלה. אנו מחכים 

להוראות. 

בימים הראשונים פחדן ומודאג. כעת גם 
המורל שלו גבוה. מספר חיילים יישארו 

בעורף, אך הם התחילו לצעוק שגם 
ברצונם לחצות בכל מחיר. ברוך השם, 
עד כה לא שמענו מילה אחת או סימן 

כלשהו להתמוטטות.

שבת, 6.10.1973
דפים אלה כתבתי על אדמת סיני 

כשמולי טנק האויב. 
הגענו לסיני דרך התעלה. חצינו בשעה 
2:30. רוב הטנקים שמולי היו שרופים 

וחלקים מהם מפוזרים. התיישבנו על 
הארץ, מחכים להתקדמות ולהסתערות. 

יש אבידות כתוצאה מהתפוצצות 
הטנקים. הטנק הראשון שהתפוצץ הוא 

הטנק שלי. אני נלחם ליד ידיד, עאדל 
ח'אלד. אלוהים, הבא לכך שננצח.

מחר בבוקר. ההפגזה הארטילרית עדיין 
נמשכת אך ברוך השם, לא נפגע איש 

מחבריי. אני כעת על הגדה המזרחית של 
התעלה. זה הלילה האכזרי ביותר שעבר 

עלינו, נוכח המוות והרעב והצבא והפחד 
והקור. לא נמות - לנו הניצחון.

יום ראשון, 7.10.1973. מדרום 
לאגמים המרים, חוף סיני מול 

ג'ניפה
ליל אמש היה הלילה הארוך, הקשה 

והמכוער בחיי. נקרעתי בין אש האויב 
לבין הקור העז. כל הלילה רעדתי מקור. 

התחלתי לחשוב על הבית, על אימא 
וכל המשפחה, והתחלתי לדמיין לי מה 
יקרה אם אמות. מה שווים החיים כאן 
בגיהינום של סיני? הכול ולא כלום. 

המלחמה מלוכלכת ומפחידה והיא 
שנואה עליי, אך בעת ובעונה אחת אני 
מוכן להקריב את חיי. אין לנו למעשה 
אלא לחכות למוות שיביאו לנו מטוסי 

הפנטום או תותחי הטנקים בבוקר. 
מצאתי גופה של חבר על אחד הטנקים 

שלנו, שרגלו השמאלית נפגעה ונותרו בה 
רק פיסות בשר ועצמות, דם וחול. כאשר 

התקרבתי ראיתי שהוא נפגע מרסיס אחר 
בצווארו. לא יכולתי לזהותו, אך חיפשתי 

בבגדיו והוצאתי את ארנקו, לרגע 
לא הצלחתי לקרוא את השם והרגשתי 

שהעולם מסתובב סביבי ורציתי להקיא. 
האיש נמנה על חיילי מחלקתי, שמו היה 

אלסרסאווי, חייל טוב, נשוי ואב לבת. 
עבדנו יחד אתמול, אך איבדתיו בתוהו 

ובוהו ששרר. 
לידי שכב אחמד, נשען על ידו השמאלית 

ומכוסה בשמיכה. התקרבתי אליו 
והנעתי אותו אך הוא לא הגיב. עוד 
קורבן. רוב הפלוגות ספגו מהלומות 

קשות, פרט לפלוגה 5 שאני נמנה עליה. 
בבוקר מצאתי את פלוגתי, או יותר נכון 

את רובה, כי שלושה חיילים חזרו ללא 
פקודה, פחדנים. פגשתי שניים מידידיי 

 וכל העת לא נפרדתי מעאדל. 
איננו יודעים היכן אנו נמצאים או מה 
נעשה. לא ירינו כדור אחד והאבידות 

כבדות. המפקד שלנו, בדרגת סגן אלוף, 
נמצא פה. הבנו שמה שמפריע לאויב 

להשמידנו הוא שחלק מכוחותינו חדרו 
לתוך סיני והם מנהלים עמו קרב גדול. 

היום חפרתי יותר מ-4 שוחות. כל 
החברים מאלכסנדריה התכנסו בחפירה 
אחת, כדי שנמות ביחד. השוחה שלי ליד 

הים ממש, המרחק שביני לבין האגמים 
המרים לא עולה על כמה סנטימטרים. 

חלק מהחדשות המשודרות ברדיו גורמות 
לנו לפרוץ בצחוק.

ייתכן שההתקפה תהיה ב-7 בחודש. 
תהיה הפגזה ארטילרית למשך 50 דקות 
שלאחריה יסתערו גדוד 603 וגדוד 602 
השייכים לחטיבה 130 שבה אני משרת. 
תהיה מטריה אווירית של שמונה להקים, 

ארבעה להקים לכל גדוד, דהיינו 40 
מטוסים ישמשו מטריה אווירית מעלינו. 
כנראה שכל הצבא המצרי, מפורט סעיד 
ועד ים סוף, יעבור את התעלה לשחרר 

את האדמה ולהרוס את היהודים. כתבתי 
אודות התכנית הצבאית וזנחתי את 

הצד האישי. למעשה שכחנו את עצמנו 
ואת ביתנו ומשפחותינו וכל מעיינינו 

נתונים לשעת החצייה. אני מקווה לצאת 
חי מהקרב כי אני מאמין באלוהים. אם 
אשאר בחיים אספר לעולם על גיבורינו 

אנו חיילי מצרים. חיוך נסוך על פני 
כולם, אפילו על פני הקצין שלי, שנראה 

השעה 18:00, אני כותב לאור 
הירח.

בשעה 9:55 נעצרה התקדמותנו ועלו 
באש כעשרה טנקים אמפיביים, שהוכיחו 

שאינם מועילים פרט לחצייה ואינם 
טובים לקרב. כעשרה טנקים ויותר 

של האויב התקדמו והמשיכו להפגיז 
אותנו. אני ועאדל תפסנו עמדה קדמית 

כדי לעכבם, כשברשותנו שני רובים 
ומקלע כבד. כשהטנקים במרחק מטרים 

ספורים מאיתנו, שלפתי רימון יד ורציתי 
להשליכו. 

כתוצאה מהפגזה של ארטילריה שלנו 
ומעמידתנו הנחושה - חזרו טנקים של 

האויב, כשהם משאירים טנק אחד פגוע. 
חפרנו שוחה במו ידינו כדי להתגונן. 

אני ועאדל היינו מודאגים אך ורק 
מחיל האוויר הישראלי העלול להפתיענו 
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תגובות

נרטיב רחוק מהמציאות
ד"ר רות קמחי |  היסטוריונית, גמלאית המוסד וחברת המל"ם 

תגובה ל"תיקון עוול מודיעיני – פרשייה 
מודיעינית ולקח בצדה" מאת עמוס גלבוע, 

מבט מל"מ, גיליון 71

ני מסכים לחלוטין עם מסקנות הכותב, א
עמוס גלבוע, כי "חייבת להישמר 

'רציפות הידע' מדור לדור וכי אסור 
ש'ההיסטוריה' של המציאות תתחיל עבור החוקר 

מהרגע שבו נכנס לתפקידו". ברם, אני דוחה את 
דבריו שלפיהם חטיבת המחקר החלה  להתעניין 

בתנזים )תנט'ים( במחצית הראשונה של שנת 
.2000

אני מכיר אמת אחרת בהקשר זה. בזירת מרכז 
בחטיבת המחקר הייתה התעניינות בפת"ח, 

)כולל בתנזים(, הרבה לפני שנת 2000. תכלית 
הדברים שלהלן היא למנוע עוול מודיעיני חדש 

אגב תיקון של מה שמר גלבוע מכנה עוול מודיעי 
אחר.

כמי ששימש בתפקיד ראש הענף הפלסטיני 

חובב שפירא |  לשעבר בכיר באגף המודיעין בצה"ל ובשב"כ

עוד עוול מודיעיני

ולאחר מכן הקים את זירת מרכז במתכונת חדשה 
)אוגוסט 1994( ועמד בראשה שנים אחדות, 
אני זוכר בוודאות כי בחטיבת המחקר הייתה 

התעניינות רבה בנושא גורמי הכוח הפלסטיניים 
השונים בשטחי יהודה ושומרון ואזור חבל עזה, 

כולל באלה שהיו קשורים בפת"ח ובאחרים. דא 
עקא, בתכולת העיסוק של זירת מרכז במתכונתה 

החדשה היה הנושא הפלסטיני בכללותו, נושא 
האסלאם הקיצוני והבין-ערבי והנושא הירדני. 

בין השאר הזירה ליוותה באדיקות רבה את 
התהליך המדיני שהתפתח עם הפלסטינים 

והתחקתה אחר מימוש הסכם השלום עם ירדן.
אני זוכר בבירור כי בראשית 1997 פרסמה 

חטיבת המחקר )זירת מרכז( סקירת מודיעין 
מקיפה וחשובה ביותר, שנשאה את הכותרת 

"הפת"ח בפרשת דרכים". הסקירה אינה 
ברשותי, אך למיטב זיכרוני, היא עסקה במנגנוני 

הפת"ח השונים, בהם התנזים והשביבה. הצורך 

לעסוק בכך התחדד עוד יותר לאחר המהומות 
שהתחוללו לאחר פתיחת מנהרת החשמונאים 

)26.9.1996( – אירועים שזכו לכינוי "ברזל 
לוהט" – והנימה הקיצונית שהחלה לבלוט בכרוזי 

פת"ח.
הסקירה זכתה לשבחים רבים מצד קוראיה, 
כולל מצד רח"ט מחקר דאז, שהציגה בפניי 

כסקירה בסיסית מעולה ורבת ערך לתקופה 
ארוכה. הסקירה שימשה בסיס להרצאות בפני 

גורמים שונים. בספטמבר 1997 אף המלצתי 
להעניק לסקירה ולכותבה )אז סרן מיכאל 

מילשטיין(, את פרס רח"ט מחקר, שהונהג אז 
לראשונה. כמי שהיה אז יו"ר ועדת הפרס, גלבוע 
הכיר את הסקירה )גם אם אינו זוכר זאת(, הגם 
שלאכזבתנו ועדת הפרס לא מצאה את העבודה 

 .ראויה לפרס
עמוס גלבוע הוסיף: "אני מסכים לחלוטין עם 
דברי חובב הנכונים, שאך מחזקים את העיקר 

שרציתי להגיד במאמרי - שראש אמ"ן עשה עוול 
גדול לחטיבת המחקר כאשר ייחס לה בורות 

מוחלטת בידע על התנזים".

ני פונה אליכם כאלמנתו של דייב קמחי א
ז”ל אך גם כגמלאית המוסד וחברת 

המל"ם מאז פרישתי. אבקשכם לפרסם 
את תגובתי למאמר שפורסם בגיליון האחרון 

שלכם, “תבל ומלואה – סיפורו של איש מוסד” 
שנכתב על ידי נעם טפר.

נבות ממשיך לזרות חול בעיני  לצערי, מר נחיק 
לאורך  ונשנות  החוזרות  בטענותיו,  הציבור 
השנים, כי האחריות לקשר עם הלבנונים ולצורה 
בה זה התפתח למלחמת של”ג אינה עליו - ראש 
- אלא על  ושנתיים לפניה  תבל בעת המלחמה 
דייב. זה מופיע בספר ונאמר על ידי נבות כמעט 
נראה  פה.  פתחון  לו  ניתן  בה  הזדמנות  בכל 
מהמציאות,  רחוק  נרטיב  לעצמו  בנה  נבות  כי 
שמפיל אשמה על אחרים כדי לאפשר לו לחיות 

עם עצמו בשלום. להלן העובדות:
אגף  על  הפיקוד  את  דייב  העביר   1980 ביוני 
מנכ”ל  להיות  ועבר  נבות  למר  במוסד  “תבל’ 
  !1982 ביוני  פרצה  לבנון  מלחמת  החוץ.  משרד 
דייב בנושא לבנון הייתה כה  אם המדיניות של 
דאז,  המוסד  ראש  למדיניות  ומנוגדת  קלוקלת 
או כפי שמצוטט מר נבות במאמר הנדון “לאחר 
 - וקמחי”  יאנוש  רפול,  ידי  על  הוקדח  שהמרק 

לבשל  משנתיים  למעלה  חקה  ולמפקדו  לו  היו 
בכדי  לא  אחרת.  מדיניות  להוביל  אחר,  מרק 
כראש  דייב  של  בתפקודו  עסקה  לא  כהן  ועדת 
נבות  מר  של  בתפקודו  אלא   1980 עד  תבל 


המלחמה  בעת  ובעיקר   ,1980 מאז  תבל  כראש 

ב-1982.
 ,1980 מיוני  החל  לבנון  בנושאי  עסק  לא  דייב 
רק  ללבנון  חזר  הוא  המלחמה.  בזמן  לא  כולל 
ממשלת  וכנציג  החוץ  משרד  כמנכ”ל  ב-1983 

ישראל בשיחות השלום עם לבנון בח’אלדה.
דברים  אמר  “נבות  טפר,  לדברי  ועוד,  זאת 
נחרצים וברורים על חלקו של המוסד במלחמת 
נבות  בלבנון.  ההסתבכות  ועל  הגליל  שלום 
המוסד  ראש  שנקט  החריג  הצעד  את  הצדיק 
דאז יצחק חופי כשפיטר בו ביום את דוד )דייב( 

קמחי, קודמו בראש אגף תבל”.
ואני שואלת – בו ביום? איזה יום בדיוק? “הצעד 
באמצע  קרה  טפר,  אותו  שמכנה  כפי  החריג”, 
ינואר 1980! המלחמה פרצה שנתיים וחצי אחר 
רבות  שנים  נמשכה  בלבנון  וההסתבכות  כך 
‘פיטורין  על  נבות  מר  לדברי  ובניגוד  אחריה. 
בו ביום’, דייב סיים קדנציה מלאה כראש תבל 
ומסר את האגף למר נבות רק באמצע יוני 1980, 

עת עבר לכהן כמנכ”ל משרד החוץ. 
בפגישה  מדבריו  נבות  מר  בו  חזר  לחינם  לא 
שהפעם  הבין  כנראה  הוא  טפר.  עם  השנייה 
הרחיק לכת בהשמצות על אדם שכבר אינו יכול 

להשיב לו.
דייב כבר אינו עמנו אבל כבודו, ובעיקר האמת 
זכרו.  מוקירי  ולחבריו  לי  חשובים  ההיסטורית, 
לדייב  והנח  אחריות  קח  ממך,  אנא  נחיק,  אז 

 .לנוח על משכבו בשלום. מספיק
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אש חיה לעבר 
המטוס

ב-18 בפברואר 1969 החל מטוס אל על להתקדם בדרכו מציריך לתל 
אביב והופרע על ידי ירי מחבלים. מרדכי רחמים, יוצא יחידת סיירת מטכ"ל 

שאבטח את המטוס, לא תורגל להשיב אש מתוך המטוס - אך היטיב 
להגיב

באדיבות אתר השב"כ

דה התעופה בציריך, 18 בפברואר 1969. ש
מטוס אל על התקדם אז באטיות על 
מסלול ההסעה לעבר נקודת הזינוק 

להמראה לעבר תל אביב, כשלפתע ארבעה 
מחבלים פתחו באש אוטומטית והשליכו לעברו 

מטעני חבלה.
אחד מהנוסעים על טיסה זו, טיסת אל על 432 

מאמסטרדם לתל אביב שכללה חניית ביניים 
בציריך, היה המאבטח מרדכי רחמים, יוצא 

יחידת סיירת מטכ"ל.
הירי על המטוס היה בבחינת הפתעה שאיש לא 

ציפה לה. באותה תקופה, בין היתר בעקבות 
חטיפת מטוס אל על לאלג'יר ביולי 1968, 

הובאו בחשבון רק האפשרות לפיגוע חטיפה או 
תקיפה בתוך המטוס. המאבטחים אומנו וחומשו 

באקדח לטווח קצר )ברטה 0.22( ולא תורגלו 
להשיב אש מתוך המטוס.

הצוות השתטח על הרצפה
כשהחל הירי על המטוס, ישב המאבטח במקומו. 

הוא שמע דפיקות מבחוץ - מפגש הקליעים עם 
גוף המטוס - אך לא ייחס להן כל משמעות. לפתע 

נשמעה קריאה מפי אחד הדיילים: "יורים".
המאבטח, רחמים, קם והוציא את אקדחו. הוא 

ראה את דלת תא הטייס פתוחה ואת הצוות כולו 
משתטח על הרצפה. הוא נכנס לתא הטייס ודרך 

את נשקו. משך כל אותו זמן שמע קול יריות וראה 
כדורים חודרים פנימה.

החלון הימני בתא הטייס היה פתוח. רחמים 
הוציא את פלג גופו העליון בניסיון לאתר את כיוון 
הירי. האש נורתה מאחור, מהצד הימני, בזווית של 

כ-45 מעלות. רחמים הבחין באדם שוכב בשלג, 
וירה לעברו שני כדורים. בלחיצת ההדק השלישית 

נגרם מעצור באקדח.
 רחמים עזב את עמדתו בחלון ורץ לכיוון הדלת 
האחורית. הוא ביקש מהדייל לפתוח את הדלת 

ולהוריד את המגלשה, וגלש החוצה. הוא רץ 
מאחורי המטוס באיגוף קל לעבר הגדר – בכיוון 
הכללי של היריות. תוך כדי ריצה דרך בשנית את 

אקדחו.

המאסר נמשך שנה בלבד
 כשהגיע לגדר הוא ראה את אחד היורים עומד 

בין שתי ערמות שלג במרחק של 40-30 מטר, 
כשבידו רובה מסוג קלצ'ניקוב. המאבטח דילג 

מעל הגדר, התקדם לעבר המחבל וקרא לו 
באנגלית לזרוק את הרובה, אך המחבל לא הגיב. 

כשהתקרב למרחק ארבעה מטרים מהמחבל, ירה 
רחמים שלוש יריות, האחת חדרה לצווארו של 
המחבל, ושתי האחרות ליד בית שחיו. המחבל 

התמוטט ונפל על השלג.
 במקביל הסתערו שוטרים שוויצרים על 

המאבטח והוציאו מידיו את אקדחו. כשהובילו 
אותו לעבר מכונית פולקסוואגן של המשטרה, 

ראה רחמים שני מחבלים נוספים: השוטרים 
עדיין נאבקו עם האחד, והשני כבר הוכנע תחת 

איומי נשקם.
 שלטונות שוויץ הגישו כתבי אישום נגד 

המחבלים העצורים ונגד המאבטח מרדכי 
רחמים, ששוחרר בערבות עד למשפטו. המשפט, 

שנפתח ב-28 בנובמבר 1969, נמשך כמה 
ימים בלבד. בסיומו זוכה רחמים ואילו שלושת 

המחבלים נדונו לתקופת מאסר ארוכה. אלא 
שהמאסר נמשך שנה בלבד. בספטמבר 1970 הם 
יצאו לחופשי לאחר שארגון טרור פלסטיני חטף 

 .מטוס סוויסאייר ודרש את שחרורם

מרדכי רחמים. השתתף גם עם סיירת מטכ"ל במבצע סבנה - מקבל אות הוקרה מהנשיא זלמן שזר
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פתחה של המאה ה-21, המכונה תכופות ב
"העידן הדיגיטלי" או "עידן הסייבר", 
ראוי לשוב ולבחון את מרכיבי היסוד 

של עולם המודיעין ואף לבדוק מהן זיקות 

הגומלין בינם לבין השינויים המסחררים בתחום 
הטכנולוגי, המשנים כמעט כל חלק משמעותי 
אחר בהוויה האנושית הנוכחית. מתוך כך אף 

מתעוררת השאלה, האם לאור השינויים הללו יש 

מקום לערוך שינויים במרכיב הייעוד של קהילות 
המודיעין?

 במאה השנים האחרונות, לכל הפחות, התמקדו 
ארגוני המודיעין באספקת מודיעין אסטרטגי, 

אופרטיבי וטקטי לטובת יישומים צבאיים, 
מדיניים ולעתים כלכליים וטכנולוגיים. זאת 

כחלק מהתמודדות בין מדינות, שעיצבה את 
המציאות הפוליטית-ביטחונית הגלובלית עד 

לא מכבר. כפועל יוצא, מרבית שירותי המודיעין 
פיתחו שיטות וכלים איסופיים ומחקריים 
למעקב אחר מנגנונים מדינתיים )צבאיים 

ומדיניים כאחד( ולמול "מדינות היעד" שלהן. 
מאוחר יותר צץ על מפת המודיעין העולמית 
איום ייחוס נוסף בדמות ארגוני הטרור. אך 

לרוב גם אלה טופלו, בדומה למדינות, באמצעות 
מעקב אחר קבוצות רחבות היקף או תת-

מדינתיות. זאת בין היתר כנגזרת של ההנחה כי 
חלק לא מבוטל מארגוני הטרור הללו נקשרו 

בטבורם למדינות, שהעניקו להם חסות וממילא 
טופלו באותה תפיסה רחבה של מודיעין מדינתי. 

מנגד, בשנים האחרונות בולטת יותר ויותר 
מרכזיותם של אתגרים חדשים, שאינם גזורים 

בהכרח מעולם התוכן המדינתי או המגה-ארגוני. 
כך למשל נוסקת חשיבותו של העמדת מענה 

המודיעיני לצורך הבנה, מעקב וחיזוי משוכללים 
יותר של זרמים חברתיים-פוליטיים מצד אחד, 

ושל קבוצות אתניות, ארגוני רסיס ומפגעי 
טרור בודדים מצד שני. במקביל מעמיק הצורך 

בהתמודדות עם יכולתם המשופרת של גורמי 
הטרור והפשע לעשות שימוש ב"טכנולוגיה 

החדשה" העומדת לרשותם, כמו לרשות כל אחד 
ואחד על פני הגלובוס. אלו מציבים כיום אתגר 

השונה משמעותית מאתגרי עידן המלחמות 
הקונבנציונליות של המאה הקודמת, שכן בעידן 

הנוכחי מטשטש עד מאד ההבדל בין חזית לעורף 
ובין איומים צבאיים ללא-צבאיים. מתוך כך 

עולה האפשרות שבתחילת המאה ה-21, רבים 
מארגוני המודיעין חייבים להגדיר לעצמם מחדש 
את ייעודם, כמו גם את ליבות עיסוקם, תוך שיח 
הדוק עם צרכניהם והקברניטים שלהם. זאת בצד 
שימור היכולות המודיעיניות המסורתיות לטובת 

התמודדות בין-מדינתית קלסית, שטרם חלפה 
לחלוטין מן העולם.  

שיטת העבודה המודיעינית משתנה
מעבר לייעוד, יש מקום לבחון גם את מרכיב 

שיטות הפעולה. גם כאן מסתמן כי מרבית 
הנדבכים בפירמידה המודיעינית הקלסית 

)מחקר, איסוף וסיכול( נדרשים להשתנות, ולכל 
הפחות לעבור התאמות. זאת נוכח השינויים 

בייעוד והשינויים בסביבת העבודה המודיעינית 
שלהלן:

העידן הדיגיטלי עושה 
שמות במודיעין

על רקע השינויים המפליגים בעולם הידע והמידע, האם יש מקום לערוך 
שינויים במרכיב הייעוד של קהילות המודיעין?

חיים תומר | לשעבר ראש אגף המודיעין ואגף תבל במוסד

דניאל קרייג המגלם את ג'יימס בונד בסרט 
"סקייפול". השינוי הדרמתי בעולם המודיעין 

נכון גם בעולם האמיתי
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הכמות: ככלל, מקורות המידע מתרחבים בקצב 
מזה כ-100 שנה. עם זאת, התפתחות התקשורת 

הסלולרית והאינטרנט שינו מהקצה אל הקצה 
את כמות המידע הזורם והדורש עיבוד מודיעיני. 

איתם העמיק האתגר האסופי, מבחינת כמות 
והיכולת לדוג את "ידיעות הזהב" באוקיינוס 
המידע המתרחב. במציאות זו גובר החשש כי 

בהיעדר מכונות עיבוד מידע מתאימות, תתגבר 
תופעת  האובדן של "ידיעות זהב" שכבר נאספו 

או אך לא נותחו בהקשר המתאים. תופעה זו 
בולטת מאוד בניתוח בדיעבד של פיגועי הטרור 
של השנה האחרונה במערב. כמו למשל במקרה 

של הפיגוע במערכת העיתון הצרפתי שארלי 
הבדו היו פיסות מידע מתריעות ברשת, שלא 

הוצפו בהקשר הרלוונטי. 
הקצב:  מדינות ואפילו ארגונים מתנהלים בקצב 
איטי יותר מקבוצות קטנות ומפעילים בודדים, 

ומנגד גם מציבור רחב המתקשר בינו לבין עצמו 
בזמן אמת. כפועל יוצא, קצב התגובה הנדרש 
מארגוני המודיעין מתקצר דרמתית. כך קרה 
למשל בכל הנוגע להבנת האירועים במצרים, 

שהביאו בסופו של דבר לחילופי שלטון. בדיעבד, 
ארגוני המודיעין השונים הבינו את המתרחש 
באיחור של שלב אחד לכל הפחות למול קצב 

האירועים במציאות. 
ליבת הסוד: בתרחישים בין-מדינתיים שעיצבו 
עד לא מכבר את השיח המודיעיני, ליבת הסוד 

הייתה נחלתה של קבוצה נבחרת ומצומצמת. 
זו אפשרה לארגוני המודיעין להתמקד בחדירה 

לתוך אותה קבוצה המוגבלת יחסית בגודלה. 
גם מרכיב זה במשוואה דורש שינוי, שכן אין 

בו כדי להעניק כיום מענה לתרחישי שינוי 
עממי המתאפיינים בליבת סוד מבוזרת ובקצב 

התרחשויות מהיר נוכח זמינות הרשתות 
החברתיות. בקצה הנגדי בתרחישי איום 

שמובילים בודדים או ארגונים מצומצמים, 
ליבת הסוד הנה גרעינית מטבעה ודורשת 

חדירה נקודתית. אלה, בצירוף לזמינות השימוש 
באמצעי הסוואת הזהות המובנים ברשת, 

מקשים עוד יותר את החדירה אל אותם קבוצות 
ואיתורן מבעוד מועד.

ה"כספת": כאמור, בעבר, אזורי הסתרת הסודות 
הוגבלו למספר ספור של אנשים מוכרים 

ומכאן גם התפתחותו של המודיעין האנושי 
)HUMINT( שביקש לחדור לקבוצת שותפי 
סוד. גם האמצעים האלקטרוניים במשך זמן 

רב מוגבלים בהיקפם ובמאפייניהם )בהתחלה 
טלפוניה ובהמשך אלחוט(, מה שהביא 

להתייצבות היכולת הסיגינטית כ"מלכת הקרב" 
של המודיעין המודרני )ולדברי המבקרים, 

למחלה ארגונית המכונה בידיהם סיגינטיטיס(. 

רגליים עיקריות: הראשונה, הצורך לעקוב 
ולהבין תמורות חברתיות-כלכליות הסוחפות 

ציבור רחב, כפי שהיה ב"אביב הערבי" למשל או 
בהקשר של תופעת ההגירה הגוברת לאירופה. 
השנייה, ההתמודדות עם קבוצות טרור ופשע 

שחבריהן שולטים ברזי הטכנולוגיה ויכולים 
לייצר על בסיסם אמצעי תקשורת ולחימה 

מתקדמים. 
נכון לבחון מחדש את הפרופורציה בין היקפי 

ההשקעות באיסוף לבין ההשקעות בעיבוד 
מידע. בכל הנוגע לתקציבים, לכוח אדם 

ולטכנולוגיה, נהוגה עדיפות ברורה לתחום 
האיסוף על פני עיבוד המידע. מאחורי תפיסה 

זו עומדת ההנחה כי איסוף מידע מתקדם ייתר 

התפתחות התקשורת הסלולרית והאינטרנט שינו מהקצה אל הקצה את כמות 
המידע הזורם והדורש עיבוד מודיעיני. איתם העמיק האתגר האסופי, מבחינת 

כמות והיכולת לדוג את "ידיעות הזהב" באוקיינוס המידע המתרחב

או לכל הפחות יצמצם את חשיבותו של עיבוד 
המידע. השינויים של התקופה האחרונה, בעיקר 

במאפייני "ליבת הסוד" ובעולם ה"כספות", 
מחייבים חשיבה מחודשת על הפרופורציות 

הללו. נראה כי כיום נדרשת הרחבת ההשקעה 
הטכנולוגית לא רק בהמשך שכלול יכולת 

האיסוף, אלא דווקא בפיתוח יכולות עיבוד 
ומחקר ממוכן. אלה יאפשרו למנגנוני המודיעין 

להתמודד ביתר יעילות הן עם תופעת היצף 
המידע והן עם איתור "ידיעת הזהב" ומניעת 

אובדנה בהקשר הרלוונטי. על כל אסטרטגיה 
עתידית להיבנות על אוטומציה של הפצת המידע 

ועיבודו הראשוני. אם גופי המודיעין ימשיכו 
להסתמך על עיבוד ידני, היצף המידע יביא 

לקריסה מהירה של תקציבי מרביתם. המערכות 
העתידיות צריכות לאפשר מחד גיסא בנייה 

אוטומטית של בנק מידע, ומאידך גיסא טיפול 
בחומרים שתעדפו מכונות על פי מתכונת ברירה 

ובדיאלוג צמוד בין איש המודיעין לבין אשפי 
המחשבים.

ולסיום - בסצנה מסרטו של ג'יימס בונד, 
"סקייפול", ישנו דיאלוג בין איש הטכנולוגיה 

האגדי ק' לבין 007. הצעיר הממושקף, בן דמותו 
של גיק המחשבים המודרני, פולט בזלזול מסוים: 

"בזמן שאתם, אנשי השטח, התרוצצתם ברחבי 
העולם במבצעים נוסח העולם הישן - אנחנו 

השגנו את המידע הרלוונטי תוך הפעלת המחשב 
הנייד שלנו, כשאנו ישובים על המיטה במלון". 

לטעמנו אפשר ובהקשר זה הוליווד מקדימה את 
  .קהילות המודיעין המודרניות

בעולם הסייבר רחב הפס קיימות "כספות" מידע 
מגוונות וחלקן אף קשות לאין ערוך לאיתור. לכך 

יש גם להוסיף את המודעות הגוברת לשיטות 
הפעולה המסורתיות של ארגוני המודיעין 

המודרניים, במיוחד לאחר "פרשת סנודן" שבה 
צותתה הסוכנות האמריקאית לביטחון לאומי 

לחשבונות של מיליוני לקוחות בניסיון להגן על 
ארה"ב מפני טרור.

לשנות סדרי עדיפויות של כוח אדם 
ותקציבים 

על איזה יסודות ניתן איפה לבסס את 
האסטרטגיה המודיעינית העתידית, שיש בה כדי 
להעמיד מענה ולו בסיסי לאתגרי העידן הנוכחי? 

נראה שהאסטרטגיה חייבת להתבסס על שתי 

אדוארד סנודן. 
ב"פרשת סנודן" 

צותתה הסוכנות 
האמריקאית לביטחון 

לאומי לחשבונות 
של מיליוני לקוחות 

בניסיון להגן על 
ארה"ב מפני טרור



גיליון 73 |  דצמבר  922015

דבר פ של  בסופו  הביאה  ב”הגנה”  עילותי 
מסוים  בשלב  בחיי.  משמעותית  לתפנית 
קיבלתי הוראה ממפקדי, שמואל )זיאמה( 
מודיעין  רשת  שם  ולהקים  ללבנון  לצאת  דיבון, 
באוניברסיטה  הלומד  סטודנט  של  בכיסוי 
האמריקנית בביירות. קיבלתי עלי את המשימה 
וכיוון שהנחתי שאלך ללמוד בביירות, התפטרתי 
את  להסדיר  צריך  הייתי  עתה  בתיכון.  מעבודתי 

קבלתי לאוניברסיטה האמריקאית.
האוניברסיטה  מטעם  משלחת  אז  שהתה  בארץ 
פוטנציאליים.  תלמידים  של  בקשות  שבחנה 
שברצוני  הקבלה  ראיון  בעת  מפי  כששמעו  אך 
להתמחות בספרות ערבית, שאלו: “איזה צורך יש 
להגיע לביירות? שהרי רמת ההוראה במקצוע הזה 
טובה מאוד כאן. עניתי “כי חשוב ללמוד מקצוע 
זה בארץ ערבית”. אינני יודע אם חשדו בי או שמא 
היה הסירוב ענייני, אך מכל מקום לא התקבלתי 
ומכאן:  מכאן  קירח  נותרתי  עתה  ללימודים.  
התקבלתי  לא  בלבנון  באוניברסיטה  ללימודים 

ואת משרתי כמורה ומחנך בתיכון נטשתי.
זו הייתה תקופה של מאבק, חרדה ומבוכה בתוכנו. 
את  לראשונה  ושמעתי  ראיתי  אלו  קשים  בימים 
בן-גוריון, שהיה אז יושב ראש הסוכנות היהודית. 
ערב אחד התכנסו המונים ברחבת חצר בית הספר 
“למל” להאזין לנאום של בן-גוריון נגד המדיניות 
הבריטית. החצר הייתה מלאה מפה לפה, והקהל 
האזין לנאום בעמידה. כרבים אחרים, התיישבתי 
אדיסון  קולנוע  חזית  ליד  בחוץ  המדרכה  על 
הראשונה  הפעם  זו  הייתה  בדממה.  והאזנתי 
ששמעתי אותו. היה לו קול אדיר. הוא תקף את 
הממשלה הבריטית ואת מדיניותה וקרא להיאבק 
נגד “הספר הלבן” ולהמשיך בנחישות את העלייה 
היה  עברית.  מדינה  להקמת  בדרך  וההתיישבות 
בלתי  עוצמה  דיבורו.  ובחיתוך  בנימה  משהו 
רגילה שחדרה לתוכי ונסכה בי ביטחון. הייתה לי 
תחושה שהנה עומד כאן בראש היישוב אדם עז 
נפש, היודע את דרכו ואומר דברים ברורים. חשתי 
כאילו אבן נגולה אז מעל לבי. ידעתי שאני מוכן 
כל  לידיעה  היה  לא  זמן  באותו  אך  אחריו  ללכת 
ביטוי של ממש, שכן לא הכרתי אותו באופן אישי.

עולה על אוטובוס בדרך לפגישה עם 
מודיע

מה”הגנה”  שוב  אלי  פנו   ,25 כבן  ואני  זה,  בשלב 
הערבית  המחלקה  ראש  לשמש  עלי  והטילו 
באזור  ה”הגנה”,  של  הידיעות  שירות  הש”י,  של 
אחותי  ידיעתי,  בלי  ממש,  עת  באותה  ירושלים. 
שירתה  בדואר,  תקופה  באותה  שעבדה  מזל 
בפיקוחי  שהיה  האזור  האנגלית.  במחלקה  בש”י 
בצפון,  רמאללה  ועד  בדרום  מחברון  השתרע 
מילאתי  במערב.  לטרון  ועד  במזרח  ומיריחו 
תפקיד זה בשנים 1948-1946 ובכלל זה מלחמת 

העצמאות. 
המחלקה הערבית הייתה אחת משלוש מחלקות 
בראשות  האנגלית  המחלקה  לצד  המודיעין, 
אשל,  ותמר  גוראל  בוריס  קדרון,  אברהם 
והמחלקה היהודית שבראשה עמד משה ריבלין. 
עבודה  שעשה  עיני,  יעקב  היה  בתפקיד  קודמי 

המפליאה  בעובדה  בהתחשב  הכלל  מן  יוצאת 
של  הערבית  המחלקה  כל  היה  לבדו  שהוא 
אחד  אדם  בירושלים,  ה”הגנה”  של  המודיעין 
הגדולה.  האחריות  משא  את  כתפיו  על  שנשא 
היו לו סוכנים ערבים אחדים והוא שאב מידע גם 

מיהודים שהיו להם קשרים עם ערבים.
האמינות,  הידיעות  כלומר  הבר,  שלצד  כמובן 
לפעמים  מסרו  הערבים  הסוכנים  המוץ:  גם  היה 
במיוחד  לי  זכור  בסיס.  להן  היה  שלא  ידיעות 
אחד הסוכנים הללו, שהיה בעל קשרים עם הוועד 
הערבי העליון. הוא היה אדם פיקח בצורה בלתי 
רגילה והייתה לו גישה למידע מהימן ביותר, אלא 
שלמדנו לדעת שכאשר לא היו בידיו ידיעות היה 
צריכים  היינו  אותנו.  לרצות  כדי  אותן  ממציא 
ומתי מפוברק,  ללמוד מתי המידע שהביא אמין 
היה  בדיווחיו  האמין  המידע  שאחוז  מכיוון  אבל 
את   גם  ברירה  בלית  לשאת  למדנו  למדי,  גבוה 
ערבי  עיתונאי  היה  אחר  מודיע  השקרים.  מעט 

יצחק נבון, הוצאת כתר ירושלים, תשע”ו 2015, עמ’ 445

איש מודיעין נבון

יצחק נבון מוכר בישראל כנשיא החמישי וכשר החינוך לשעבר, אך מעט 
ידוע על היותו איש מודיעין בתקופת מלחמת העצמאות. בספר אוטוביוגרפי 

חדש שכתב נבון הוא פותח צוהר למעשי המודיעין בתקופה ההיא. יצחק 
נבון הלך לאחרונה לעולמו בגיל 94. מצאנו לנכון להעלות את זכרו בדברים 

שפרסם נבון עצמו בספרו שיצא לאור השנה

ליקט: אפרים לפיד | תא"ל )מיל'(

הסוכנים  אחד  במיוחד  לי  זכור 
הללו, שהיה בעל קשרים עם הוועד 
הערבי העליון. הוא היה אדם פיקח 
בצורה בלתי רגילה והייתה לו גישה 
שלמדנו  אלא  ביותר,  מהימן  למידע 
לדעת שכאשר לא היו בידיו ידיעות 
היה ממציא אותן כדי לרצות אותנו. 
המידע  מתי  ללמוד  צריכים  היינו 
אבל  מפוברק,  ומתי  אמין  שהביא 
מכיוון שאחוז המידע האמין בדיווחיו 
היה גבוה למדי, למדנו לשאת בלית 

ברירה גם את  מעט השקרים

כבן  ונכנס  הבריות  עם  להתהלך  שידע  מוסלמי 
המוסלמית  ההנהגה  של  הגבוהים  בחוגים  בית 
הערבי.  הפוליטי  המרכז  אז  שהייתה  בירושלים 
שלישי היה קומוניסט ששטם משטמה קשה את 

ההנהגה הערבית ובחר לסייע בידינו וכן הלאה.
מבחינה  לטפל  נאלצתי  שבו  הגדול  המרחב 
אחד,  אדם  של  לכוחותיו  מעל  היה  מודיעינית 
דוד  עוזר,  לפיקודי  קיבלתי  כשנה  כעבור  ולכן 
ב”חיל  בעבר  ששירת  בחור  אורן-אהרונוב, 
הספר” הירדני. הטלתי עליו את הטיפול בכפרים 
כלי רכב,  לנו  הערביים במרחב. מכיוון שלא היה 
בתחבורה  בנסיעות  שלם  יום  לבזבז  נאלצתי 
ציבורית כאשר הייתי צריך להיפגש עם מודיעים 
באזור חברון, יריחו או רמאללה: הייתי עולה על 
כך מכתת  ואחר  הנוסע לאותו מקום  האוטובוס 

רגלי למקום המפגש עם המודיע. 

מודיעין וספר
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 לאחר לחצים רבים הוקצה לי סוף סוף כלי רכב 
להביאו  צורך  והיה  ביפו  היה  האופנוע  אופנוע.   -
משה  על  הטלתי  המשימה  את  לירושלים.  
ששון. ששון, שלא ידע לנהוג, עשה את כל הדרך 
רכב  כלי  היו  אופנועים  שני.  בהילוך  לירושלים 
נדירים באותה תקופה ואין צורך לומר שהיה זה 
כיסוי מפוקפק ביותר לאיש מודיעין, אך החלופה 
הייתה מפתה עוד פחות ולכן הסכנתי עם הקיים. 

כך  לשם  מסתערבים.  יחידת  הקמתי  הזמן  עם 
ובחרתי  בירושלים  “ההגנה”  יחידות  בכל  עברתי 
לערבי.  להתחזות  מתאים  לי  שנראה  מי  כל  את 

המועמדים  עם  נפגשתי  הראשוני  המיון  לאחר 
הטריים לשיחת היכרות, ואלה שעברו את הסינון 
השני הצטרפו ליחידה קטנה של שמונה אנשים. 
לתפקידם  להכשירם  יכולתי  כמיטב  עשיתי 
תנאים;  לא  ובתנאים  ביותר  קצר  בזמן  המסוכן 
של  במסתערבים  לצפות  לי  כשהזדמן  רק  אך 
הפלמ”ח, בהדרכתו המופלאה של סמעאן סומך, 
הבנתי  מבגדד,  המפורסם  סומך  הרב  של  נכדו 
ביכולתה.  מוגבלת  שהקמתי  היחידה  כמה  עד 
בעיקר קינן בי ספק אם כל אחד מאנשי היחידה 
יוכל לעמוד בחקירה ארוכה בלי שתיחשף זהותו. 

לערבים אוזן מאוד רגישה; אצלנו כל אדם מדבר 
עברית כפי שהוא רוצה וכפי שהורגל והכל כשר, 
אבל אצלם אין זה כך: מתוך שמיעת אוצר המילים 
וההגייה הנוהגת בפיו של אדם הם יודעים לשפוט 
או  בדואי  פלאח,  מהדרום,  או  מהצפון  הוא  אם 
לרגל  שלחתי  שאותם  מאנשיי,  שניים  עירוני. 
כמעט  הבית,  בהר  השישי  יום  תפילת  במהלך 
שילמו בחייהם כאשר אחד מהם פלט בלי משים 

מילה שאיננה רווחת בניב הפלסטיני.
בכ”ט בנובמבר 1947, היום שבו התקבלה באו”ם 
החלטת החלוקה, ישבתי בדירתי ברחוב הפלמ”ח, 

האיש שטיפח את האגדה של בן-גוריון והפך לאגדה בעצמו
אליעזר )גייזי( צפריר

מעניין שכך היו ההתחלות גם במשפחות ספרדיות אחרות. הקרבה, 
וערים  חיפה  יפו,  טבריה,  בירושלים,  לערבים  הדיבור,  בשפת  גם 
מעורבות אחרות, הולידה התחלות של “מודיעין”. הכיצד? “יום אחד”, 
מספר יצחק נבון הילד הירושלמי, “בא אל אבא אחד מידידיו הערבים 
יתקפו  במסגדים,  התפילה  אחרי  שישי,  יום  למחרת  כי  והזהירו 
הערבים את השכונות היהודיות”. בילדותי שלי בטבריה שמע אבא, 
את  והוציא  דומות,  כוונות  על  הערבים  מידידיו  ההגנה,  של  סליקר 
הפרבלום מהסליק. אצל יצחק נבון זו הייתה מעין פתיחה להתבגרות  
ולתפקיד המשמעותי הראשון בחייו - האחראי על המחלקה הערבית 
מסקרנת  פתיחה  זוהי  העצמאות.  מלחמת  עד  בירושלים  הש”י  של 
לקורא למסכת של תפקידים חשובים ושל ניסיון לא יסולא בפז עם 

אישים ומהלכים מרכזיים בחיי המדינה.
נבון,  בש”י.  שלו  הראשונות  המשימות  אחת  לשמע  להאמין  קשה 
לימים  )קציר(,  קצ’לסקי  אפרים  אל  נשלח  החמישי,  הנשיא  לימים 
הנשיא הרביעי, קיבל ממנו כמוסות זכוכית אטומות, הולך לאסיפה 
של המפלגה הקומוניסטית בקולנוע אדיסון - ומנפץ את הכמוסות 
התפקיד  האסיפה.  פיזור  לשם  והמסריח  הצורב  הכימי  החומר  עם 
היה גדוש באירועים ביטחוניים וקשור עם אישים נוספים מאושיות 
של  והתקפות  תופת  למכוניות  היערכות  כולל  בראשיתו,  המודיעין 
יחידות האזנה ומסתערבים, לוחמה פסיכולוגית עם  ערבים, הקמת 
בערבית.  הרדיו  והתחלות  נאווי(  )אליהו  א-נאטור  דאוד  האגדה 
ידיעה התרעתית על הכנות  היו עוד סיפורים מרתקים, בהם קבלת 
להתקפה על השיירה לגוש עציון ב-1947, שלמרבה הצער לא מנעה 
מאנשי  עשרה  של  מותם   – בהמשך  האסון  ואת  השיירה  צאת  את 
המוסר,  ערכי  על  נבון  של  הקפדתו  התגלתה  בש”י  כבר  השיירה. 
כשנאבק בניסיון לגרש את ערביי אבו גוש והפך לימים ליקיר היישוב.

בדרום אמריקה, שגם  דיפלומטי  נבון לתפקיד  יצא  אחרי המלחמה 
נבון לחפש  בין השאר התבקש אז  ביטחוניים.  נעדרו חלקים  בו לא 

פתרונות של קליטת פליטים ערבים באמריקה הלטינית.
אין  גוריון.  בן  עם  העבודה  הייתה  בחייו  )הראשונה(  הכותרת  גולת 
בהתפתחות  המכריעות  השנים  של  הזה  הסיפור  את  לתאר  מילים 
שנייה  כותרת  גולת  “הזקן”.  במחיצת  המכרעת  והחוויה  המדינה 
בחייו הייתה להיות “הזקן”, הנשיא החמישי, המבוגר האחראי. היה 
זה ניסיון עשיר ומרתק, שכלל את ליווי צעדי השלום הראשונים עם 

פרשת  לחקירת  מוסרית  דרישה  סאדאת,  אנואר  ונשיאה  מצרים 
סברה ושתילה )צברא ושאתילא(, התנגדות מוסרית לעסקת ג’יבריל 

ואהבה ללא תנאי מחלקי העם השונים.
נבון, שיצק מים על ידיו של האגדה בן גוריון, הפך בעצמו לאגדה. כנער 
שליח בין עמדות ההגנה בטבריה, חלמתי על בן גוריון, אחר כך קצת, 
וחלמתי  בנבון  התחככתי  הדרך  ובהמשך  בו,  התחככתי  קצת,  ממש 
לצקת מים על ידיו של נבון. בסוף שנות ה-50 בא לבקרנו באתיופיה 
מטעם ראש הממשלה וליוויתיו שם. בשנים האחרונות זכיתי להיות 
לו בהומור  ואל רעייתו מירי בחוג חברתי שאנו קוראים  קרוב אליו 
“מכללת שדה”, הכולל טיולים וסופי שבוע. חגגנו לו יום הולדת בשדה 
בוקר, בצריף של בן גוריון, ובהמשך כל הקיבוץ נאסף לכבודו בחדר 
שרבים  מובטחני  רבה.  ובאהבה  סוערות  כפיים  במחיאות  האוכל 
מחברינו בקהילייה יקראו את הספר בשקיקה.                                                                           

גוריון.  בן  דוד  הממשלה  ראש  של  מזכירו  נבון,  יצחק  משמאל, 
“בראש המחלקה הערבית עמד יצחק נבון שבלט במקוריותו,  בכוח 

השראה ובתבונת הלב שלו”

מודיעין וספר
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וכרבים אחרים, חיכיתי לשידור ההצבעה באו”ם. 
ניער  לפתע  תרדמה.  עליי  נפלה  המתנה  כדי  תוך 
אותי משנתי צלצול הטלפון. היה זה משה ששון, 
שהיה מרכז מודיעין.  ששון, שעמו קשרתי לאורך 
השנים חברות אמת, שירת אחר כך במשרד החוץ 
הוא  במצרים.  ישראל  של  השני  לשגרירה  והיה 
בישר לי כי ההחלטה התקבלה באו”ם. מיד נסענו 
ברחוב  התגובות  מהן  לבדוק  העתיקה  העיר  אל 
הערבי. הכל נראה שקט, אך כעבור יומיים פרץ הר 
הגעש. משם נסענו לביתו של יום טוב הלמן, מורנו 
האהוב מתיכון בית הכרם. בישרנו לו את הבשורה 

המשמחת וישבנו עמו שעה קלה.

“היהודים מאזינים! היהודים מאזינים!”
הערבים  המודיעים  היו  בנובמבר  כ”ט  עד 
בתקופה  אולם  ביותר,  הטובים  מקורותינו 
מאגר  נסתם  הקרבות,  פרוץ  עם  מכן,  שלאחר 
המודיעים  שכן  לחלוטין,  כמעט  הזה  המידע 
התקופה  החלה  כך  לפגישות.  להגיע  חששו 
השנייה בפעילותנו, ובמהלכה אספנו את המידע 
של  לטלפונים  האזנה  מתוך  בעיקר  המודיעיני 
תשדורות  לחילופי  האזנו  הערביות.  המפקדות 
בכמה מפקדות במקביל, דבר שהתאפשר הודות 
לכישוריו הטכניים היוצאים מן הכלל של המהנדס 
שלנו, עולה מרוסיה בשם גסקו. האזנות אלו היו 

חיוניות במהלך המלחמה.
לא תמיד זרם המידע בקלות: במפקדה אחת, זו 
ישבה מזכירה שעשתה  של הכוחות העיראקיים, 
בכל  רודה  הייתה  במיוחד.  קשים  חיים  לנו 
המטלפנים למפקדה: “לא, אני לא אתן לך לדבר 
כי היהודים מאזינים! היהודים מאזינים!”. הרבה 
מידע לא הצלחנו לשאוב משם, אך למרבה המזל 
לביטחון  הערבית  המודעות  האחרות  במפקדות 
קשר הייתה נמוכה מאוד, והידיעות שקיבלנו היו 

בעלות ערך רב.
המידע שנאסף בהאזנות היה מגוון. הנאה מיוחדת 
לנו שיחות הטלפון של המופתי חאג’ אמין  הסבו 
לאחמד  לטלפן  ונהג  בקהיר  שישב  אל-חוסייני 
חלמי באשא, חבר הוועד הערבי העליון.  השניים 
שלא  רצון  מתוך  עות’מאנית,  בטורקית  שוחחו 
בפעם  וכבר  הגורל  רצה  אולם  דבריהם.  את  יבינו 
בהאזנה  ישב  שיחתם  את  ניהלו  שאלה  הראשונה 
אמו,  שפת  היא  שטורקית  )אורן(,  אהרונוב  דוד 
והשמחה גדולה, גם אם לא הצלחנו ללמוד מפיהם 
יתר על המידה בשל זהירותו המופלגת של המופתי.
אחת התרומות החשובות של המודיעין למלחמה 
הפסיכולוגית.  הלוחמה  הפעלת  הייתה  באויב 
אליהו  הימים  משכבר  ידידי  את  מביאים  היינו 
נאווי, לימים ראש עיריית באר שבע, שעמו גדלתי 
בשייח’ באדר, ומעמידים אותו אל מול קווי האויב 
עם מגבר רמקול. עד היום מהדהד בזיכרוני קולו 
הרועם כשפנה בערבית אל הלוחמים המתנדבים 

מקרב הסורים והלבנונים וניסה לשכנעם בחוסר 
הטעם שבמאבקם.

כחלק  נהגנו,  ואילך   1947 בנובמבר  מכ”ט 
מהלוחמה הפסיכולוגית, לשדר אל האויב שידורי 
רדיו בשפה הערבית. מי שנהג לכתוב בעבורנו חלק 
המחלקה  איש  ששון,  אליהו  היה  מהטקסטים 
המדינית של הסוכנות, שהיה בעברו עורך עיתון 
ערבי בדמשק והיטיב לכתוב. הוא היה מקבל את 
המידע המודיעיני, כותב את המסר ומוסר לקריין 
המשדר. כותב אחר היה שאול בר חיים, שהתמנה 
עם השנים לתפקיד מנהל המחלקה הערבית בקול 
ישראל. הוא היה עולה מעיראק, בעל ידע מופלג 
כתיבה  כישרון  ובעל  הערבית  ובספרות  בלשון 

מעולה. 
בידיעותיו  רבות  הסתייענו  החומרים  בהכנת 
וזכה  כמזרחן  שם  לו  שקנה  פיאמנטה,  משה  של 
הערבים  עם  היכרותו  בתחומו.  ישראל  בפרס 
ועם אורחות חייהם הייתה לשם דבר. פיאמנטה 
הכיר כל אבן, כל בית וכל משפחה מוסלמית בעיר 
צריכים  כשהיינו  פעם,  לא  בירושלים.  העתיקה 
החומות,  בין  מסוימים  משפחה  או  אדם  לאתר 
העיר,  מפת  את  פיאמנטה  מול  מציבים  היינו 
ולאחר שהצגנו את שאלתנו היה זה מהרהר לרגע, 
נוטל סיכה ונועץ אותה בדיוק במקום המבוקש. 
לסוכנינו  מדומות  קריאות  לשדר  נהגנו  לעתים 

 - נבראו  ולא  היו  שלא  סוכנים   - לקווים  מעבר 
ולעטר אותן במרכיבים שיגבירו את אמינותן. כך 
לדוגמה, לאנשי כפר יאלו שהיה ליד לטרון הייתה 
דרך משלהם לבטא את השם מחמד. היה זה פריט 
מידע שרק בני הסביבה ידעו, או ליתר דיוק, בני 

המקום - ומשה פיאמנטה.
בהסתמך על כך שיגרנו הודעות שנראו אותנטיות 

ל”סוכננו” הפיקטיבי אבו מחמד מיאלו.
התקופה השלישית בדברי ימי המודיעין במלחמת 
למחרת   ,1948 במאי  ב-15  החלה  העצמאות 
חיילי  השתלבו  ימים  באותם  המדינה.  הכרזת 
הערביות,  המפקדות  במערכה.  הירדני  הלגיון 
שכן  חשיבותן,  את  איבדו  עתה,  עד  האזנו  שלהן 
הירדנים ניהלו מעתה את המלחמה. הדבר הקשה 
עלינו מאוד משום שהם אומנו תחת פיקוד בריטי, 
היו הרבה יותר מקצועיים והעמידו בפנינו אתגר 
הצפנה  שהוצפנו  הודעות  לפענח  הצורך  אמיתי: 

מקצועית.
הערבי  המודיעין  בתחום  המרכזית  הדמות  אם 
מכ”ט בנובמבר הייתה דמותו של המהנדס גסקו, 
כוכב  דרך  במאי  מ-15  ההאזנות,  את  שאפשר 
פרופ’  זה  היה  הערבי.  המודיעין  בתחום  חדש 
עתיקות  לשפות  מומחה  הידוע,  פולוצקי  יעקב 
שידע עשרות שפות, כך מספרים. פרופ’ פולוצקי 
המוצפנות  התשדורות  מן  חלק  לפענח  לנו  סייע 
של הירדנים. הוא היה יושב במחנה שנלר, בחדר 
בהודעה  מביט  מקטרתו,  את  מוצץ  לו,  שהוקצה 
המוצפנת, מהרהר שעתיים-שלוש בלי לכתוב ולו 
את  לנו  ומעניק  ההודעה  את  מפענח  אחת,  אות 

מפתח הצופן.
על הישגי המודיעין הערבי בתקופה זו כתב יצחק 
“תשעה  בספרו  המודיעין,  מפקד  שהיה  לויצה 
קבין, ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות”: את 
חוד החנית של הש”י בירושלים היוותה המחלקה 
הערבית והיא הייתה המחלקה העמוסה והפורייה 
ביותר. בראשה עמד יצחק נבון שבלט במקוריותו,  
צוות  לו  היה  שלו.  הלב  ובתבונת  השראה  בכוח 
עובדים מצוין שידע היטב את הנושא שטיפל בו 
והישגיו היו רבים וחשובים. למחלקה הייתה רשת 
סוכנים ענפה אשר הביאה ידיעות רבות, חשובות 
האוויר.  מן  קלוטים  דברים  לעתים  אך  ונכונות, 
כוחו העיקרי של הצוות התבטא בכך שידע   את 
הבר מן התבן גם אם לעתים היו הספק או הטעות 

בלתי נמנעים”.
הוא  ישראל,  של  החמישי  נשיאה  נבון,  יצחק 
במחזור  למד  ותיקה,  ירושלמית  למשפחה  נצר 
שירת  האוניברסיטה,  ליד  התיכון  של  הראשון 
עמד   1949-1946 ובשנים  וב"הגנה"  באצ"ל 
בדרך.   - המודיעין  של  הערבית  המחלקה  בראש 
נבון פעל רבות לשימור התרבות העברית, בעיקר 
כהונתו  לאחר  החינוך  ושר  הממשלה  ראש  כסגן 

 .כנשיא. יהי זכרו ברוך

לערבים אוזן מאוד רגישה; אצלנו כל 
רוצה  שהוא  כפי  עברית  מדבר  אדם 
וכפי שהורגל והכל כשר, אבל אצלם 
אין זה כך: מתוך שמיעת אוצר המילים 
הם  אדם  של  בפיו  הנוהגת  וההגייה 
או  מהצפון  הוא  אם  לשפוט  יודעים 
עירוני.  או  בדואי  פלאח,  מהדרום, 
שניים מאנשיי, שאותם שלחתי לרגל 
במהלך תפילת יום השישי בהר הבית, 
אחד  כאשר  בחייהם  שילמו  כמעט 
מהם פלט בלי משים מילה שאיננה 

רווחת בניב הפלסטיני

המודיעין  בתחום  דרך  חדש  כוכב 
יעקב  פרופ’  זה  היה  הערבי. 
לשפות  מומחה  הידוע,  פולוצקי 
כך  שפות,  עשרות  שידע  עתיקות 
מספרים וסייע לנו לפענח חלק מן 
התשדורות המוצפנות של הירדנים

מודיעין וספר
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שמעון אביבי, הוצאת אריאל, תשע"ה  2014, 340 עמודים

דרוזים מעשה מרכבה

אזרח ה לכל  כמעט  מוכרת  הדרוזית  עדה 
"ברית  בשל  ובראשונה  ובראש  ישראלי, 
הדמים" בינה לבין מדינת ישראל. אולם, 
"מעשה  את  מכירים  מתוכנו  שמעטים  דומני 
העדה,  של  ההיסטוריה  הדרוזי":  המרכבה 
שורשיה, תרבותה, מקורות אמונתה וקשריה עם 

מדינת ישראל.
בנושא  כחוקר  מעמדו  את  ביצר  אביבי  שמעון 
הדרוזי על כל רבדיו, והוא תורם תרומה מיוחדת 
הראשון,  ספרו  הדרוזית.  העדה  של  להכרתה 
הקדושים",  ומקומותיהם  בישראל  "הדרוזים 
2000; ספרו השני "טס נחושת  יצא לאור בשנת 
הדרוזית,  העדה  כלפי  הישראלית  המדיניות   -

1967-1948" ראה אור בשנת 2007. 
הוא  מרכבה",  מעשה  "דרוזים  שלפנינו,  הספר 
להבדיל  אביבי.  של  מחקריו  בסדרת  השלישי 
משני ספריו הראשונים, הספר הנוכחי אינו עוסק 
הדרוזית  בעדה  רק  מתמקד  ואינו  אחד  בנושא 
שבתוך מדינת ישראל. הספר מרכז 18 מאמרים/

מחקרים העוסקים במכלול נושאי תרבות, חברה 
ואמונה של בני העדה.

המאמרים קובצו בספר בשבעה שערים:
ומדיניות",  וחברה  "מדינה  הראשון,  השער  	•
את  אביבי  סוקר  בהם  מאמרים  שני  כולל 

מהות יחסי הדרוזים עם המדינה.
השער השני עוסק ב"צבא וביטחון". בחמישה  	•
מאמרים משרטט אביבי את  קשרי הדרוזים 
עם מערכת הביטחון הישראלית. עניין מיוחד 
ימצאו אנשי המודיעין בשלושה מהמאמרים: 
האחד העוסק בהקמת יחידת "עמיחי" בחיל 
בחיל  דרוזים  אקדמאים  )שיבוץ  המודיעין 

המודיעין, ביחידה על שם רס"ן עמיחי בוכוול 
ז"ל(; השני בדרוזי כאיד חסון שמונצח במל"ם; 
והשלישי במסתערב יאיר הררי שהפעיל רשת 

סוכנים דרוזית.
השער השלישי מוקדש להתיישבות הדרוזית  	•

בארץ ישראל בין המאה ה-11 למאה ה-16.
לקורא  מציע  בארץ",  "משוט  הרביעי,  השער  	•
יש  בארץ.  הדרוזים  בכפרי  טיול  מסלולי 
בכרמל  הדרוזים  כפרי  כל  ובה  מפה  גם  בו 
אביבי  מצייר  המסלולים  הצגת  לפני  ובגליל. 
מעמד  מנהגיו,  על  הדרוזי  הכפר  את  לקורא 

לב  לתשומת  ולוויה.  נישואין  לידה,  האישה, 
המומלצים  במסלולים  הגסטרונומיה:  חובבי 
וכן  הטובות  המסעדות  של  מקומן  נפקד  לא 
אחת  עדות  שלפי  )צימרים(  אירוח  חדרי  של 

מבנותיי, הם גם מעולים וגם זולים.
השער החמישי, "בתנ"ך ובקוראן", בודק, בין  	•
הדרוזית  האמונה  בין  דמיון  יש  אם  השאר, 
אלה  שבתנ"ך.  הקיני  בני  שבט  לבין  ומנהגיה 
החשוב  הנביא  יתרו,  של  לשבט  השתייכו 
לחובבי  ביותר  מומלץ  הדרוזים.  של  ביותר 

התנ"ך. 
של  הכואבת  בסוגיה  דן  השישי  השער  	•
בסכסוך  בולט  ביטוי  שקבלה  הקרקעות, 
השנייה  במחצית  מירון  בהר  הטבע  בשמורת 
של שנות ה-80. כאן מקדיש אביבי פרק שלם 
אפשריים  עימותים  למניעת  דרכים  לבחינת 

בעתיד .
התיכון",  "המזרח  והאחרון,  השביעי  השער  	•
בני העדה  עוסק בסולידריות העדתית בקרב 
של  האחרון  ברבע  התיכון  במזרח  הדרוזית 
תשומת  את  כאן  מסב  אני   . ה-20  המאה 
בני  בין  היחסים  למערכת  הקורא  של  הלב 
העדה בארץ לבין בני העדה בסוריה בעקבות 
שנקטה  ולמדיניות  הראשונה,  לבנון  מלחמת 
אז ממשלת ישראל. את השער חותם מאמר על 
לדרוזים  בנושאים הקשורים  בולים שהונפקו 
הסיפורים  ואת  ובסוריה,  בלבנון  בישראל, 

שעומדים מאחוריהם.
איכותית  אסופה  לפנינו  דבר,  של  כללו 
אמינה  אוהבת,  ביד  כתובים  מאמרים,  של 
את  שם  למצוא  יכול  אחד  כל  ואובייקטיבית. 
הגדולה  התמונה  ואת  אותו,  המסקרנת  הפינה 
על העדה הדרוזית, המסקרנת, המיוחדת במינה 
אחת  יודע  אביבי  ששמעון  זאת  והמסתורית; 
מהחשאיות  משהו  ממנה  להסיר  שנים  לכמה 

 .ולספק את סקרנותנו

ל 3 ש 5 ן  ו י ל י ג ב

נובמבר 2015

מודיעין וספר

הכנס שהתקיים לציון 30 שנה להקמת אתר ההנצחה לחללי הקהילה והמל"ם

ה-BDS וההתמודדות עם פעילות החרם נגד ישראל ב”בימת מודיעין”, מפגש שביעי

לבנון  ומלחמת  יום הכיפורים  בין מלחמת  חיל האוויר  - התהליכים שעבר   ”19 “ערצב 
הראשונה

ובעמותות  ומדיניות הנעשית במל"ם  - פעילות המכון לחקר מודיעין  "מועדון חבצלת" 
השונות.

תוכלו לקרוא על:
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ימים הקרובים יראה אור ספר חדש ב
בהוצאת המל"ם. שמו בישראל יהיה 

"דמדומי בוקר" - הסיפור האמיתי על 
היציאה מלבנון. הספר עוסק במה שהתרחש - 

והרבה התרחש - מאחורי הקלעים בעניין קבלת 
ההחלטות בדרג הצבאי-מדיני ביחס ליציאה 

מלבנון, וזאת בפרק הזמן המצומצם של פברואר-
מאי 2000. ספר זה הוא הראשון בסדרת 

המחקרים של המכון למודיעין ולמדיניות של 
המל"ם. הספר, המתבסס על מסמכים ראשוניים 
מגוונים ושיחות עם כל השחקנים המרכזיים, בנוי 

כסיפור, בנוסח דרמת מתח. דרמה זו עוסקת 
במאבקי הכוחות, בשורשי העימות בין אהוד 

ברק לדרג הצבאי )בכללו גבי אשכנזי(, ובשיא: 
איך באמת נפלה ההפתעה נוסח היצ'קוק - 

ההחלטה לצאת מלבנון בלילה שבין
23 ל-24 במאי 2000. בסוף "הסיפור", כשהמתח 

מתפוגג, מובאים כמה דברי סיכום  כבדי ראש 
על התובנות השונות העולות ממנו. אחת מהן 

עוסקת במודיעין והרי היא לפניכם.

כמו במלחמת לבנון הראשונה
התובנה הבולטת ביותר היא העובדה שראש 

הממשלה קיבל את החלטותיו העקרוניות בלי 
להיוועץ באגף המודיעין. אמ"ן, וכמוהו צה"ל, 

נעדר לחלוטין מ"קבוצת התכנון" של ראש 
הממשלה לקראת קבלת החלטת הממשלה 
היחידה )5 במרס 2000( על יציאה מלבנון. 
אירוניה היסטורית היא שגם ההחלטות על 

הכניסה ללבנון ב-1982 התקבלו על ידי הדרג 
המדיני, אריאל שרון ומנחם בגין, בלי להתחשב 

כלל בהערכות אמ"ן. 
נייר ההערכה הראשון של אמ"ן על יציאה מלבנון 

ללא הסכם יוצר רק לאחר שהתקבלה ההחלטה 
של ברק בעניין. כמו צה"ל, גם הוא מפגר תמיד 

בצעד אחד אחר ההחלטות של ברק. אמ"ן נשאר 
כל הזמן עיוור לגבי כוונותיו האמיתיות של 

ראש הממשלה, המגעים המדיניים שהוא ניהל 
והמודיעין הנחוץ לו. ובנקודה אחרונה זו רבצה 

בעיה לפתח אמ"ן. 
ברק לא נזקק למודיעין בכל הנוגע לסיכונים 

הביטחוניים. הוא הבין אותם היטב ולא היה לו 
צורך דוחק לשמוע אותם מאמ"ן, מה שכנראה 

שונה אצל ראשי ממשלה ושרי ביטחון שלא 
היו רמטכ"לים. ליבת התוכנית של ברק הייתה 

סנכרון בין שני מסלולים: הנעת התהליך המדיני 
סביב החלטה 425 וההחזקה באזור הביטחון עד 

השלמת המסלול המדיני. לכן המודיעין הרלוונטי 
העיקרי שהוא נזקק לו היה מצבו של צד"ל וכושר 

העמידה שלו. בנוסף הזדקק ל"סודות" בנוגע 
לעמדות של הגורמים הבינלאומיים בהקשר 
להחלטה 425, ובכלל זה סוגיית הגבול. בשני 

הנושאים הללו תרומת אמ"ן הייתה שולית 
ביותר ולא בכדי: אמ"ן לא טיפל בצד"ל, ודיווחיו 

בתחום המדיני הגיעו במרבית המקרים לאחר 
שהמידע הגיע לברק מצינורותיו שלו. הטיפול 

הרלוונטי בנושאים הללו נפל בחלקה של לשכת 
מתאם הפעולה בלבנון בראשות אורי לוברני. כל 

אנשיה היו יוצאי קהילת המודיעין והם קיימו 
מערכת קשרים ענפה עם כל גורמי צד"ל ועם 
גורמים בינלאומיים שונים, בכללם שגרירות 

ארה"ב והצלב האדום.

שאלת הרלוונטיות של המודיעין
נקודה נוספת באשר לרלוונטיות של המודיעין. 

לדעתי, כשהבעיה המרכזית שבפניה ניצב 
הדרג המדיני היא האויב והאיום הטמון בו, יש 

למודיעין תפקיד מרכזי. ביציאה מלבנון, כמו 
הכניסה אליה, האויב ואיומיו )חזבאללה( אינם 

הבעיה המרכזית של הקברניט המדיני. הבעיה 
טמונה בתחומים הפוליטי, המדיני והבינלאומי, 

שבהם תפקיד המודיעין אינו מרכזי.
אולם גם אם ברק יכול היה לדלג על הערכות 

אמ"ן, הוא היה תלוי בו בשני נושאים הכרוכים 
בקבלת החלטות: מטרות לתקיפה והתרעות 
קונקרטיות מפיגועים. בתחומים אלה הדרג 

המדיני הוא עיוור ללא המודיעין. האם התופעה 
הזאת, שבה ראש ממשלה אינו נזקק להערכות 

מודיעין בבואו לקבל החלטות מהותיות 
אופיינית רק לברק, שהיה בעברו גם ראש אמ"ן 
וגם רמטכ"ל, או לראשי ממשלה רבים בישראל 

לפניו ואחריו? הסדרה שאותה פותח ספר זה 
תעסוק בהחלטות קרדינליות בתחום הביטחון 
הלאומי מאז קום המדינה ומעורבות המודיעין 

בהן, ותנסה לתת תשובה לכך. אגיד כאן רק 
שבמבנה הארגוני הקיים במדינת ישראל, 

אמ"ן אחראי להערכת המודיעין הלאומית, 
אך הוא קודם כול ומעל לכול קצין המודיעין 
של הרמטכ"ל ולא של ראש הממשלה. וכאן, 

הרמטכ"ל שאול מופז אימץ את הערכות אמ"ן 
בנושא היציאה וקבע אותן כהנחות עבודה 

לצה"ל.

"דמדומי בוקר" - הסיפור האמיתי 
על היציאה מלבנון

עמוס גלבוע. הוצאת המל"ם, תשע"ה 2015, 192 עמ'. יופיע בקרוב

אהוד ברק, ראש הממשלה ושר הביטחון בפגישה עם הדרג הצבאי, מאי 2000. כל הדרג הביטחוני הציג 
עמדה הפוכה לזו של ברק

לחלוטין  נעדר  צה"ל,  וכמוהו  אמ"ן, 
ראש  של  התכנון"  מ"קבוצת 
החלטת  קבלת  לקראת  הממשלה 
 )2000 במרס   5( היחידה  הממשלה 
על יציאה מלבנון. אירוניה היסטורית 
הכניסה  על  ההחלטות  שגם  היא 
ללבנון ב-1982 התקבלו על ידי הדרג 
המדיני, אריאל שרון ומנחם בגין, בלי 

להתחשב כלל בהערכות אמ"ן

מודיעין וספר



97 גיליון 73 | טבת תשע״ו

מה אפשר לומר על הערכות אמ"ן בחוכמה 
שלאחר מעשה? מחד גיסא הן העריכו נכונה 

מכלול רחב של נושאים מרכזיים: בניית 
העוצמה ההרתעתית של חזבאללה; השתלטות 
מוחלטת של חזבאללה על דרום לבנון; הפיכת 
"חוות שבעא" ליעד "לגיטימי" לפיגועים בעיני 

חזבאללה; השראה שתיתן היציאה לאלימות 
פלסטינית בשטחים. מאידך גיסא, הערכת 

אמ"ן הפריזה במידת מה, באיומים ובסיכונים 
הנשקפים לצה"ל וליישובי גבול הצפון מצד 

חזבאללה )אך בוודאי לא הילכה אימים 
כפי שנטען באופן מגמתי בתקשורת ועל ידי 

פוליטיקאים(; המעיטה במשקל הגורמים 
המרסנים הפעלת פח"ע, ובפרט בלגיטימיות 

הבינלאומית, והתעלמה מצד"ל.
אין כל ספק שתפקידו הראשון במעלה של 

המודיעין הוא להצביע על סיכונים. זו חובתו, 
והוא מילא אותה. הבעיה של הערכות אמ"ן 

הייתה שהן לא הצביעו על סיכויים. המוזיקה של 
אמ"ן הייתה כל הזמן מצעדי לכת צבאיים. האם 
זה נובע, בין השאר, מכך שאמ"ן כמעריך לאומי 
הוא חלק מצה"ל ולא חלק ממערכת אזרחית? 

איני בטוח. זאת כי עיון במסמכי המוסד בנושא 
היציאה מלבנון )ותפקידו כאן זניח לחלוטין( 

מלמד שלמרות היותו גוף אזרחי, הערכתו לקתה 
אף היא בהפרזה יתרה, ומכל מקום לא הוסיפה 

תובנות חדשות לברק.
אז כמו במחזה, להלן רשימת השחקנים 

המרכזיים: ראש הממשלה ושר הביטחון אהוד 
ברק, הרמטכ"ל שאול מופז, אלוף פיקוד צפון גבי 

אשכנזי, ראש אמ"ן עמוס מלכא וראש חטיבת 
המחקר באמ"ן דאז עמוס גלעד. לצדם שחקני 
משנה רבים, בכללם אורי לוברני וראובן ארליך 
מלשכת מתאם הפעולות בלבנון. לא נפקד גם 

מקומם של שחקנים זוטרים, בכללם  סגן ליאת 
מזירת צפון.

בספר 192 עמודים, והוא מלווה מפות צבעוניות 
 .ושלל תמונות

על  לדלג  היה  יכול  ברק  אם  גם 
בו  תלוי  היה  הוא  אמ"ן,  הערכות 
בקבלת  הכרוכים  נושאים  בשני 
החלטות: מטרות לתקיפה והתרעות 
קונקרטיות מפיגועים. האם התופעה 
אינו  ממשלה  ראש  שבה  הזאת, 
נזקק להערכות מודיעין בבואו לקבל 
רק  אופיינית  מהותיות  החלטות 
אמ"ן  ראש  גם  בעברו  שהיה  לברק, 
ממשלה  לראשי  או  רמטכ"ל,  וגם 

רבים בישראל לפניו ואחריו?
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יוסי אלפר. הוצאת מטר, תשע"ה 2015, 208 עמ'

מדינה בודדה: החיפוש החשאי של 
ישראל אחר בעלות ברית באזור

בדחיפות ב זומנתי   1979 בינואר   23-
חופי,  יצחק  המוסד  ראש  של  למשרדו 
מיחידת  בכיר  שם  נכחו  כול.  בפי  "חקה" 
ראש  נוסף,  ובכיר  מיוחדים  למבצעים  "קיסריה" 
ככל  והוזמן  בעבר  באירן  ששירת  האגפים,  אחד 

הנראה כ"מומחה".
אירן  ממשלת  "ראש  הישיבה.  את  פתח  חופי 
צפריר,  )אליעזר  גייזי  את  זימן  בחתיאר  שאפור 
נציג המוסד בטהרן( וביקש שנחסל את ח'ומייני 
במקום גלותו בצרפת". חופי תמיד קימץ במילים. 
של  הרעיון  עצם  את  דוחה  שהוא  הוסיף  הוא 
שדיבר  ידעתי  עימו  מהיכרותי  זר;  מנהיג  חיסול 

מלבו. הוא הביט בי: "מה דעתך?"
משמעות  את  לקלוט  אפילו  הספקתי  בטרם 
שאלתו, התפרץ ה"מומחה" לאירן: "תנו לח'ומייני 
הצבא  מעמד.  יחזיק  לא  הוא  לטהרן.  לשוב 
יטפלו בו  והסוואק )שירות הביטחון של השאה( 
הוא  ובאנשי הכמורה המפגינים בחוצות הערים. 

מייצג את עברה של אירן, לא את עתידה".

חופי הביט בי שוב. הרהרתי במהירות בעמדותיהן 
של  בהשלכות  מוסקבה,  ושל  וושינגטון  של 
הצלחת מבצע כזה על המזרח התיכון, ובהשלכות 
העולם  ועל  צרפת  עם  יחסינו  על  כישלונו 
של  הקטן  המבצעים  חדר  על  חשבתי  המוסלמי. 
נידחת  מוחמד בהשתי )מחסידי חומייני( בפינה 
של טהרן. נשמתי עמוק: "אין לנו מספיק מידע על 
עמדותיו של ח'ומייני ועל סיכוייו לממשן, ולכן לא 

נוכל להעריך נכונה אם הסיכון מוצדק", אמרתי.
בפברואר  ב-1  תהילה  עטור  לטהרן  שב  ח'ומייני 
אחרי  יום   40 בדיוק   – בפברואר  ב-11   .1979
סילק  הוא   – השאה  ידי  על  בחתיאר  של  מינויו 
נעלם  בחתיאר  השלטון.  את  ותפס  בחתיאר  את 
וכעבור מספר חודשים צץ בפריז, שם נרצח כעבור 
שנים על ידי מתנקש איראני. הישראלים הבודדים 

יוסי אלפר, שהיה איש המוסד שנים רבות ובהמשך ניהל את המרכז 
למחקרים אסטרטגיים, מבקש בספרו לנתח תפיסת ביטחון מרכזית של 

ישראל בעבר - תפיסת הפריפריה. זו לא נוסחה מעולם במסמך תורתי 
רשמי ולא הוגדרה זהות הפריפריה והיקפה. למיישמי הדוקטרינה נותר 

לעצב את התכנים תוך כדי תנועה. קטע נבחר מהספר

ואנשי  דיפלומטים  בעיקר  באירן,  שהו  שעדיין 
היטב  מחושבת  מילוט  תכנית  הפעילו  ביטחון, 

ונמלטו ב-11 בפברואר, וכל השאר היסטוריה.
טרם  ח'ומייני  של  שחיסולו  סביר  לאחור,  במבט 
ההיסטוריה  מסלול  את  משנה  היה  לאירן  שובו 
על  לאן?  אבל   – התיכון  המזרח  ושל  אירן  של 
משפיע  לעתים  השערות.  להעלות  רק  אפשר  כך 
מנהיג בודד על גורלן של אומות; ב-1995 ראינו 
כיצד רציחתו של יצחק רבין שינתה את כיוונו של 

תהליך השלום הישראלי-פלסטיני.
לטהרן,  ערפאת  יאסר  הגיע  בפברואר  ב-17 
וקיבל  המהפכה  הצלחת  על  לחגיגות  הצטרף 
לידיו את בניין הנציגות הישראלית. כעבור שנים 
גנרל  עמאר,  ניזאר  עם  ידידותית  שיחה  ניהלתי 
17 של פת"ח, טיפוס למדן שמיין את מה  בכוח 
לאחר  בטהרן  שלנו  השגרירות  מארכיון  שנשאר 
כי  גם  למדתי  שנים  כעבור  החפוזה.  הימלטותנו 
מהאמריקנים,  בחתיאר  ביקש  אלינו  שפנה  לפני 
 - ח'ומייני  את  להרוג  ומהצרפתים  מהבריטים 

ונענה על ידי כולם בשלילה. 
אירן,  עם  שלנו  האינטימית  ההיכרות  למרות 
שהתריעו  במערב  הראשונים  בין  היותנו  ולמרות 
שמשהו משתבש שם, כולנו גיששנו בערפל בימי 
הכישלון  טעם  את  כאן  טעמה  ישראל  המהפכה. 
המודיעיני-אסטרטגי ביחס לבעלת ברית עיקרית 

 .ושותפה אזורית

רוחאללה חומייני. סביר שחיסולו טרם שובו לאירן היה משנה את מסלול ההיסטוריה של אירן ושל 
המזרח התיכון

מודיעין וספר
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פתרון החידה מגיליון 72:
האיש שהיה הוא: חיים בן-עמי

נולד  ב-1947, נפטר ב-5 בדצמבר 2012.
לאחר שירות צבאי בצנחנים הצטרף לשירות הביטחון הכללי, שבו שירת 28 שנים. החל דרכו כרכז שטח ובמהלך 

שירותו ברצועת עזה מחבל זרק רימון לרכבו בשכונת סג'עיה,הוא לחץ על הרימון ברגלו כדי שתספוג את הרסיסים וכך 
איבד את רגלו והציל את חייו.

לאחר שיקום ארוך חזר לשירות פעיל כחוקר. הוא התקדם בסולם התפקידים עד שמונה לראש אגף החקירות. 
במקביל סיים לימודיו במשפטים והוסמך כעורך דין, מקצוע שסייע לו גם בתפקידיו בשירות.

עמד בראש הצוות שחקר את מרגל האטום מרדכי ואנונו, שנשפט ונידון ל-18 שנות מאסר. הוא פיצח את פרשת 
מרקוס קלינגברג שהודה בריגול למען ברית המועצות ונידון ל-20 שנות מאסר.

לאחר פרישתו מהשירות, היה מנהל רשת "אורט" ישראל. בשנותיו האחרונות כיהן כראש האגף הביטחוני חברתי 
במשרד הביטחון. היה גם עורך ביטאון המל"ם. השאיר אחריו אישה, בן ובת, שלושה נכדים ואח, עודד בן-עמי, איש 

הטלוויזיה שהיה דובר צה"ל. 

dyogenes@netvision.net.il |  יואב דייגי

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם: גבי גת
פתרונות יש לשלוח למל"ם, דוא"ל mlm@intelligence.org.il פקס: 03-5497731

נולד בגרמניה בשנת 1919 לאב רופא ולאם מורה. עלה לישראל בגפו ב-1934 והמשיך לימודיו בבית הספר הריאלי בחיפה. 
עם חבריו לכיתה נמנו חיים לסקוב ומרדכי מקלף.

ב-1936 גויס להגנה והושבע בפני יעקב דורי. ב-1938 עבר קורס מכי"ם ב"הגנה" ובקיץ 1939 עבר קורס קצינים של 
ההגנה ביבנאל, שבין מדריכיו היו משה כרמל, יוסף אבידר וצבי איילון. במקביל, החל ללמוד הנדסת חשמל בטכניון.

בספטמבר 1939 התגייס לצבא הבריטי, שבו שרת כתותחן. השתחרר ב-1946.
בנובמבר 1947 גויס לחטיבת כרמלי ולחם בשורותיה במלחמת העצמאות.

ביוני 1948 נפרסה באזור חוף נתניה סוללת התותחים שעליה פיקד, כדי למנוע את הגעת האנייה אלטלנה לחוף נתניה. 
בעקבות פעולה זו הופנתה אלטלנה לחופי תל אביב.

לאחר שחרורו מצה"ל ב-1955 בדרגת סא"ל עבר למוסד, שם עסק בהעלאת יהודים מארצות המגרב. בהמשך דרכו 
בארגון מילא תפקידים מבצעיים מפוארים. הוא פרש מהמוסד בשנות ה-80.

נפטר ב-2012.

מי היה האיש שהיה?

כתב חידה
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מאוזן
ממפקדי יחידת המודיעין 154 בעבר.   .1

סוכן בכיר של הביון הסובייטי שערק לארה"ב ב-1940 ומסר לאמריקאים פרטים על 61 סוכנים   .4
סובייטים שפעלו בבריטניה )ש"פ(.  

ישן.  .7
מפקד קורס קציני המודיעין הראשון שנפתח ב-20 בפברואר 1948.   .8

11. רמ"ד מצרים במחלקת המודיעין בפיקוד הדרום במלחמת יום הכיפורים.
12. מילת זירוז.

13. קנצלר גרמניה שהתפטר במפתיע מתפקידו על רקע פרשיית הריגול של עוזרו האישי גינתר גיום 
)ש"פ(.  

16. ראש שב"כ הראשון.
18. ראש המחלקה הערבית של הש"י.

20. מקום מוגבה.
21. גדול בתורה.

22. קמ"ן חטיבה 3 )'אלכסנדרוני'( במלחמת העצמאות.
24. רשע, נוכל.

26. סוכן המודיעין הפולני שעלה ארצה ב-1948 ועבד בשב"כ עד שנחשף ב-1957.
28. משגר סיור האוויר הראשון בתנ"ך.

30. העוזר למחקר של ראש מחלקת מודיעין חיל הים במלחמת יום הכיפורים.
32. ביצור קטן ונמוך.

34. כינויו של בסיס האזנה שפעל במתקן בשכונת רחביה ואח"כ במחנה שנלר בירושלים במלחמת העצמאות.
36. רטוב מעט.

38. קצין ב-8200 שיצר את המילון למונחים צבאיים ערביים וזכה על פועלו בפרס ביטחון ישראל,
39. חברת אנרגיה הולנדית-אנגלית העוסקת בנפט ובגז טבעי.

41. בין צנחני היישוב שצנחו באירופה במלחמת העולם השנייה, נתפס בידי הנאצים והוצא להורג.
45. נרצח בידי קין אחיו.

47. חייל צה"ל שנחטף והוחזק בן ערובה בידי חמאס ונרצח על ידם בעת מבצע של סיירת מטכ"ל לחילוצו )ש"פ(.
50. מבצע בו השתלטו לוחמי סיירת מטכ"ל על סיור של קציני צבא סורים בכירים וחטפו חמישה מהם במטרה שישמשו 

קלפי מיקוח לצורך שחרור טייסים ישראלים שהיו בשבי סוריה.  
53. שם נציג שבט נפתלי בקבוצת 12 המרגלים ששלח משה לתור את הארץ.

54. האוצר הראשון של 'היסטוריה מודיעינית בתמונות' במל"ם.
55. המבצע האווירי שפתח את מלחמת ששת הימים.

57. ארגון ריגול יהודי שפעל בארץ ישראל לטובת הבריטים במלחמת העולם הראשונה )ר"ת(. 
59. זז.

60. כינוי ליחידת נ"ט בצה"ל.
61. לשעבר פרופסור לארכאולוגיה באוניברסיטה העברית, מומחה לנומיסמטיקה ובמיוחד למטבעות ארץ ישראל.

מאונך
1. עובד לשעבר ב-CIA שעבד כקבלן בסוכנות לביטחון לאומי )NSA( בארה"ב והדליף לעיתונות חומר מסווג שהופק 

מתוכניות סודיות ביותר של הסוכנות.  
2. מערב.

3. תואר הולנדי. 
4. אם ... אם. בלוגיקה מתמטית זהו תנאי כפול, קשר לוגי בין שתי טענות השקולות זו לזו במובן שהאחת 

אמיתית כשהשנייה אמיתית ולהפך.  
5. הקים את פיקוד העורף והיה מפקדו הראשון.

6. תרגם מגרמנית לעברית את הספר 'מלחמת הצוללות: קרבות הצי הגרמני' מאת קרל דניץ. 
8. נווט קרב שבתפקידו האחרון בצה"ל שימש ראש להק המודיעין בחיל האוויר.

9. יהודייה בלבנון שהופעלה בידי יחידה 504 וסייעה, בין השאר, בהעלאה חשאית של יהודים מסוריה לישראל )שם 
מלא(.  

10. פרופסור להיסטוריה, חקר את תולדות המודיעין הישראלי בשנים 1954-1918 ופרסם את מחקרו בספרים 'שורשי 
      החבצלת', 'ניצני החבצלת' ו'צמיחת החבצלת'.

12. ראש אגף המחקר במוסד שכתב יחד עם דוד ארבל את הספר 'שיגיון ללא כיפורים – ההפתעה שלא הייתה 
והאסטרטגיה שנכשלה'.  

14. כתיב מסורתי של אדוני )שם אלוהים(.
15. ראש שב"כ בשנים 2011-2005 )ש"פ(.

17. מתקוטט.
19. ישראלי שהיה מעורה בצמרת הביטחונית של מדינת ישראל והתגלה כמרגל למען ברית המועצות.

22. בישיבת הוועד הפועל הציוני, שהתכנסה בלונדון ב-1 ביולי 1919, דיבר על הצורך שיש לעם היהודי בהקמת גוף 
מודיעיני יהודי-ציוני.  

23. לוחם המוסד שנעצר יחד עם אחרים ב'פרשת לילהאמר' )ש"פ(.
25. אחו.

27. שתי האותיות החסרות בסוף כתובת ההודיה בארמית שנמצאה ברצפת הפסיפס של בית הכנסת 'שלום על ישראל' 
ביריחו.  

29. חודר שריון )ר"ת(.
30. שם ספרו של דני אשר על המודיעין הצבאי בצה"ל .

31. שטח שקרני האור אינן מגיעות אליו.
33. עמד בראש המחלקה הערבית של הש"י.

35. משורר ישראלי, מראשי הבוהמה התל אביבית בתקופתו.
37. חומל.

40. לשעבר קצין בכיר באמ"ן, בעל עיטור המופת על חלקו במבצע 'ירקון'.
42. ב-1980 היה ראש מספן המודיעין בחיל הים וב-1989 מונה למפקד החיל.

43. כינויה של המחלקה הערבית בפלמ"ח.
44. קצין צה"ל במילואים בדרגת תא"ל, בעל תואר ד"ר, היסטוריון צבאי המתמחה במחקר צבאות ערב, צה"ל ומלחמות 

ישראל )שם מלא(.  
46. מידת נוזלים קדומה.

48. חיל שהיה קיים בצה"ל עד שנת 2001 והיה אחראי על טיפול בחיילות )ר"ת(.
49. טלסקופ החלל העתידי שנקרא על שמו של המנהל השני של נאס"א.

51. מראשי המוסד.
52. צבע מדיו של חייל חי"ר.

56. סופר יהודי אמריקאי שכתב את הספר 'לירושלים וחזרה' וזכה בפרס נובל לספרות בשנת 1976 )מלמטה למעלה(.
57. דוקטור המופיע בשם ספרו של איאן פלמינג העוסק בעלילותיו של סוכן הריגול ג'יימס בונד.

58. מין פרפר לילה.
59. רופא וחוקר ישראלי בעל שם עולמי הנחשב למבער המלריה בישראל.
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הערות למאמר: הולדתו של הסוכן 
הכפול )עמוד 44(

1  ריצ'ארד דיקון , "מהאוכראנה עד הקג"ב"  סידרת 
"מקבץ" הוצאת "מערכות" , תל אביב 1975, ע' 31. 

 .1896-1881  2
3  דיקון, שם, ע' 33.

4  ד"ר י. רובין, "הפרובוקטורים" הוצאת "מצפה" תל אביב 
 .1933

5  שם, ע' 7. 
.1917-1864  6

http://  :7  ר' בערך "סרגיי זובאטוב" בוויקיפדיה
he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7
%92%D7%99%D7%99_%D7%96%D7%95%D7%9

1%D7%90%D7%98%D7%95%D7%91
8  רובין, שם , ע' 31. 

9  דיקון, ע' 33. 
10  רובין, ע' 32. 
1906-1866  11
12  רובין, ע' 31

13  ויקיפדיה שם. 
14  רובין, ע' 173. 
 1961-1879  15

16  רות בקי,"רולטה רוסית", משרד הביטחון ההוצאה לאור, 
ת"א 1992.

1908-1870  17
18  זאב איבינסקי, "מהפכה וטרור" , הצאת "יאיר" ע"ש 

אברהם שטרן, תל אביב 1989, ע' 86. 
 Christopher Andrew, Secret Service – The  19

 making of the British Inteligence Community
 ,England, Sceptre edition 1986, Second print

.1987 , pp, 270-272
20  שם, ע' 275. 

21  “גאזט טיימס – פיטסבורג" מ-16.7.1915  ע' 1. 
Andrew  22  ע' 277.

הערה למאמר: הדפים שהוכנו ללא 
צורך מבצעי התגלו כקריטיים

)עמוד 85(
1   חיליק הורביץ, ענף 10, עדותו של סא"ל )דימ'( מיכה בן 

שפר, ע' 28. בנוסף הותקפה גם תחנת המכ"מ בג'בל ברוק 
שבלבנון.

הערות למודיעיון: תפישת ההתרעה 
משנה את פניה )עמוד 66(

1  שפי, שם,  ע"ע 21 - 24.
2  כדברי בן-גוריון בשנת 1949. יואב גלבר, צמיחת 

החבצלות: המודיעין בשנות המדינה הראשונות 
1953-1949. - )מפקדת קצין מודיעין ראשי, 1998(. 

עמ' 1441.
3  אמ"ן, הנחיה לתכנון אופרטיבי. )27 בספטמבר 

  .)1955
4  אמ"ן, הערכת מודיעין שנתית - מקרה 'הכל' שנת 

1954. )דצמבר 1953(. )א"צ 107/535/2004(.  
5  אג"מ/תכנון, תזכיר ראש אג"מ/תכנון - הערכת 

העצמה והמצב הביטחוני של מדינת ישראל 
1952/53. )28 באוקטובר 1952(.

6  תמרי, שם, עמ' 186.
ראשי:  מודיעין  קצין  ומפקדת  המודיעין  אגף  אמ"ן,    7

דוח שנתי - 31.3.55 - 1.4.55. )מרס 1955(.  
8  תמרי, שם, עמ' 242.

9  אמ"ן, תכנית עבודה לשנת 1959/60 - יחידה 515. 
)פברואר 1959(. 

10  שפי, שם, ע"ע 30 - 31.
11  המטה הכללי, רוויזיה של דוקטרינת לחימה ונהלי 

עבודה. )11 מרס 1957(. )א"צ, 133/765/2004(.
12  תמרי, שם, עמ' 217.

13  שפי, שם, ע"ע 49 - 51.

הערות למאמר: הכשל לא היה רק 
בקונספציה )עמוד 72(

ראו נוהל "תפוצה גבוהה" המוסדי, המתואר   1
בספרם של צבי זמיר ואפרת מס "בעיניים 

פקוחות", ע' 100-96.
שם, ע' 121.  2

שם, ע' 160-157.  3
ברון, "המחקר המודיעיני", ע' 57  4

"בעיניים פקוחות", ע' 199  5

הערות למאמר: כך חשפה גולדה 
מאיר את אשרף מרוואן בלי לנקוב 

בשמו )עמוד 82(
1  אבירם ברקאי, משק כנפי הטעות, עמ’ 90-80, המרכז 

למורשת מודיעין אפי מלצר בע”מ, 2014
2  שמעון מנדס, הג’יאהד של סאדאת, עמ’ 125, אפי 

מלצר בע”מ, 2015 
3  שם, שם

4  אורי בר-יוסף, המלאך, זמורה-ביתן, 2010; צבי זמיר 
ואפרת מס, כנרת זמורה ביתן, 2011

5  הערה 2 
6  הסיפור במלואו בספרו של אורי בר-יוסף, הערה 4

7  שלמה נקדימון, סבירות נמוכה, רביבים ידיעות 
אחרונות, 1982

8  שם, 143; “דבר”, “ידיעות אחרונות”, 13.12.1979; 
צבי זינגר, ידיעות אחרונות, 25.09.2009

9  שם, 150
10  עמוס גלבוע, “ידיעת זהב” מודיעינית שהוחמצה, 

המרכז למורשת מודיעין אפי מלצר בע”מ, 2015 
11  שלמה גזית, הערת שוליים ושמה אשרף מרואן, 

)כנראה( 2015
12  שלמה גזית, קטע מתוך אוטוביוגרפיה בכתובים
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14  המטה הכללי, ההתראה המוקדמת. )8 אוקטובר 
1958(. )א"צ, 155/765/2004(. 

15  אמ"ן, הקדמת מרחק ההתרעה. )27 אוקטובר 
1958(. )א"צ, 1625/765/2004(.

16  המטה הכללי, תכנית עבודת צה"ל 60/59 - הוראת 
ביצוע. )30 אוקטובר 1958(. )א"צ, 155/765/2004(. 
אג"מ, הנחיות ראש אג"מ לשנת העבודה 60/59. )30 

אוקטובר 1958(. )א"צ, 157/765/2004(.
17  אמ"ן, ראשי פרקים להערכת המודיעין - דברי ראש 

אמ"ן. )ללא תאריך, ככל הנראה סוף שנת 1958(. 
)א"צ, 1625/765/2004(. שפי, שם, עמ' 51.

18  אמ"ן, אתראה ביחס לתמרון הסורי. )9 ביוני 1959(. 
סיווג סודי-ביותר. )א"צ, 209/765/2004(. אמ"ן, 
התקפת פתע של הכוחות הסוריים. )17 בדצמבר 

1959(. )א"צ, 210/765/2004(.  
19  שפי, שם, ע"ע 53-52. 

20  אמ"ן )1960(, שם. הנחיה זו צורפה כלשונה לדוח 
ועדת ההתרעה, שפורסם כאמור במרץ-אפריל 1960. 

21  שם.
22  לצד אלה הוסיף הדוח גם את תחנות המכ"ם 

הישראליות כמקור להתרעה.


