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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 ,יובל חלמיש ,ליבו(אריה) ליבנה ,בני מיכלסון ,רפי מלכא ,חגי מן ,רותי
מצרי בן עמי ,ראובן מרחב ,צילה נוימן ,אמנון סופרין ,יגאל סימון ,יהודה פרידמן ,יצחק(יצ'קו)
שד"ר ,עדה שחם גילן ,אהרון שרף
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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"

המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל מאז ערב הקמת
המדינה ועד היום ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד“ ,נתיב" והשב"כ בחזית העשייה הביטחונית
וחירפו נפשם; לוחמים עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות עוינות ואחדים מהם טרם
הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת המודיעין
להקים מרכז הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין  -המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי,
שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת
ישראל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר פועל להנחיל תרחישים של
מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים
מפגשים ודיונים בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי
מודיעין.
המל"ם פועל כעמותה רשומה ,ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,שפועלים
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל ,ההנצחה ,המימון ,התכנים,
הביקורת ,הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.
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למשפחות ולחברים שלום,
מילים אלה נכתבות עם סיומו של הרבעון הראשון של שנת העבודה ,2016
אך מכיוון שזה כתב העת הראשון לשנה זו  -הנה כמה מילים לסיכום .2015
שנה זו עמדה בסימן  30שנה למל”ם ,אירוע שצוין בכנס החברים המורחב
בתערוכת הקמת המל”ם ובהצבת פסל גדול של סמל המל”ם בכניסה לאתר.
נקודת שיא בפעילות הייתה הכנס הבינלאומי הראשון למודיעין וליחידות
מיוחדות (בשיתוף עם ישראל דיפנס) ,שזכה להצלחה גדולה .מערכת
ההנצחה החדשה עברה שנת הרצה ,מוסדה והורחבה פעילות החברים,
ובכללה הורחב מועדון חבצלת ,מוסדה בימת המודיעין אחת לרבעון וכן
נוסד מועדון הסרט המודיעיני .פעילות מרכז המידע הורחבה והמכון לחקר
מודיעין ומדיניות ,שהוא חלק ממנה ,הצליח למצב עצמו כגורם מקצועי
ורלבנטי בתחום המתודולוגיה והמורשת .נמשכה הפעילות לשיפור חזות
המל”ם ולטיפול בתשתיות.
בשנת  2016יעמדו במרכז העיסוק פרויקט בינוי כיתות לימוד ,מתחת
לטריבונה המערבית של האמפי הפתוח וחיבור כלל מאגרי המידע של המל”ם
לארכיב דיגיטלי של חומרי מודיעין גלויים .לצד זאת נמשיך בפעילויות
השונות למשפחות השכולות ,לחברים וכן למבקרים נוער ומבוגרים .נתחיל
בפעילות חדשה הנקראת “מורשתון” ,שבמסגרתה נעסוק במורשת יחידה
או מרחב מהקהילה .מפגש ראשון בנושא פעילות יחידה  504בלבנון כבר
התקיים.
מרכז המידע למודיעין וטרור על שם מאיר עמית ממשיך בפעילותו
הברוכה  -סיוע למדינת ישראל בלוחמת המידע ובחשיפת פעילות הטרור
וההסתה של הארגונים הפלסטיניים והאסלאמיים במרחב ובעולם .נרחיב
את פעילות המכון לחקר המודיעין ומדיניות ,הפועל במסגרת מרכז המידע
למודיעין וטרור ,והוא יקיים את כנס המודיעין הבינלאומי השני.
בפרוס עלינו האביב אנו נכנסים לתקופה בה מצוינים מועדים חשובים
בתולדות עם ישראל .חג הפסח המציין את יציאתנו משעבוד לגאולה ,ויום
העצמאות המציין את תקומת עם ישראל בארצו .לצד אירועים שמחים
אלה אנו מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ואת יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל ,ובתוכם חללי קהילת המודיעין .אלה ימים של זיכרון ועצב
על אובדן החיים ,וימים קשים במיוחד למשפחות השכולות .ליבנו איתן.
				
חג שמח וכשר !
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דבר העורך הראשי | תא"ל (מיל') רון כתרי

לקוראינו שלום!
אחרי הגיליון החגיגי והמורחב לציון  30שנות המל”ם ,אנו שבים למתכונת
המוכרת של כתב העת שלנו .כבר בראשית דבריי ברצוני להגיד תודה לכל מי
שהטה שכם ,שסייע לעיצוב התכנים ולעבודת המערכת.
בפתח הגיליון – שיחה מרתקת שקיימנו ,רפי קיטרון ואנוכי ,עם סמי מוריה,
שעברו שזור בקורות מדינת ישראל בכלל ובראשית המודיעין בפרט .בימת
ה”מודיעיון” מארחת הפעם שניים :חגי צורף ,עם מאמר מקיף פרי מחקרו על
אודות תרומתו של צבי זמיר ,ראש המוסד בתקופת מלחמת יום הכיפורים,
לקבלת החלטות בדרג המדיני באותה עת; ויואב נורסלע ,שחושף בפנינו
את תרומת מסמכי ה”וויקיליקס” המודלפים להבנת הרקע לפרוץ מלחמת
האזרחים בסוריה ,כשבמוקד – מהלכי שגרירות ארה”ב בדמשק.
מצטרף לכותבים גם מתי נורסלע (אביו של ,)...שמשתף אותנו בתוכנו של
פרסום אמריקאי בתחום הטכנולוגיה ,אודות תרומתו המהפכנית (לא
פחות!) הצפויה לעולם המודיעין של שבב אלקטרוני זעיר.
שנים רבות חלפו מאז פרסמנו ב”חמ”נית” (ביטאון חיל המודיעין ,בשעתו)
את דבריו של יעקב חסדאי ,מפקד והוגה דעות ,לגבי אומץ הלב הנדרש
מקצין מודיעין בגיבוש עמדתו ובהתעקשות עליה .אנו מביאים הדברים
שנית ,שכן לחם לא נס .רפי קיטרון שלנו שב ולוקח אותנו אל המודיעין
בעולם הקדום ,הפעם באשור העתיקה“ :האשורים הכירו היטב בחשיבות
ההעברה המהירה של מידע שנאסף ...השקיעו בנתיבי תחבורה ואף הפקידו
על הדרכים הגנה של אלוהות נבחרת – אל הדרכים.”...
מצדיעים אנו הפעם ליצחק אורון המנוח ,ראשון העומדים בראש אגף
המחקר במוסד (ועוד נעסוק בתרומתו למודיעין ,בעתיד) וכן ללוחמת
המוסד יעל ,על פועלה המשתקף בריאיון שערכה עמה מינה ברמן .ועוד
הצדעה – לקבוצת גמלאים של “אגמון” ,המקיימים כבר ארבע שנים פעילות
התנדבותית נמרצת להעצמת צעירים משכילים יוצאי אתיופיה.
שב אני וממריץ אתכם לכתוב לנו :מניסיונכם ,חוויות אישיות הקשורות
בעיסוקכם במודיעין ,הגיגים הקשורים בסוגיות מודיעין מהותיות וכל מה
שתמצאו לנכון להופיע בכתב העת שלנו .איחוליי לקריאה מועילה ומהנה,

מלחמת יום הכיפורים

 |38חציית ים סוף בשידור חוזר | רס"ן קובי
 |38התוכנית שלא הכרנו | אל"ם (מיל') י'
 |46מודיעין וספר :בשליחות המוסד לדרום סודן  1971-1969יומן מבצע |
פרופ' חגי ארליך
 |47כתב חידה :מי היה האיש שהיה | יואב דייגי
 |48תשבץ מודיעין  | 74שמעון אביבי

המרכז למורשת המודיעין
אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה
אבל על מותו של

מאיר דגן ז"ל
12

רודולף אבל (שני משמאל) בפגישה עם ראש הקג"ב ולדימיר סניצ'אנסקי ב1964-

38

אלוף בצה"ל ,ראש המוסד וראש המטה
ללוחמה בטרור
גיליון  | 74אדר ב' תשע״ו
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רפי קיטרון ורון כתרי

"יש דברים שאני לא שוכח"
הסיפור של שמואל (סמי) מוריה ,שמילא תפקידים מרכזיים בעלייה הבלתי לגאלית
מעיראק ובארגון ה"הגנה" שם ולאחר מכן היה איש שירות הביטחון הכללי והמוסד ,עובר
בין פעילות הברחות למודיעה בבית זונות .כמה אנקדוטות מרתקות מחייו המוקדמים
המלמדות כיצד נולד ועוצב רב מרגלים ,בתוספת מספר הצצות לפעילותו הענפה

מבצע מייקלברג :סמי מוריה מסייע בהעלאת יהודי עיראק .אוגוסט  ,1947בשש וחצי נחת המטוס ביבנאל  -המקום היחיד בצפון בו ניתן היה לנחות מבלי להסב את תשומת לבם של הבריטים.

סמי מוריה בן השש מתגלגל לפעילות המחתרתית כשאבא
שלו נפטר ,ללא פנסיה כלשהי ,היה סמי בן  6ולו אמא ושלוש אחיות קטנות.
לפי המנהג הפך סמי ל"אבי המשפחה".
"בסוף כל שנה נהגו באליאנס לאסוף את הכיתות ולהזמין לטקס את
בכירי הקהילה  -המושל ,מפקח המשטרה ,הנכבדים הערבים .מי שהצטיין
מאוד קיבל מתנה .בכיתה ב' קיבלתי ארבע מתנות .ראש ועדת החינוך שאל
את המנהל' :מי זה הילד שמקבל ארבע מתנות?' .ענה לו' :סיפור עגום ,אבא
שלו היה מורה פה ונפטר ,ומצבו הכלכלי מידרדר .הנציג שאל אם הילד הזה
יכול לבוא אליהם הביתה והילדים שלו יעזרו לו להתקדם .אמא שלי פחדה
שאלקח ממנה ,אבל נכנעה .הם באמת עזרו לי והתייחסו אליי כבן".
יום אחד נגמר השיעור והאישה שמשפחתה עזרה לי ראתה אותי רץ מביה"ס
ואמרה 'איבני ,אני רואה שאתה לחוץ ,רק רוצה לגמור (את ביה"ס)...למה?
4
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מה ,אנחנו לא טובים? לאן אתה רץ עכשיו? כבר חושך' .ואז אני ,ילד בן ,8
אומר לה 'אני צריך לפרנס את המשפחה .יש לי קרטון ,בגרושים שיש לי אני
קונה סכיני גילוח ועפרונות ומוכר אותם'' .אבל' ,שואלת האישה' ,הכל סגור.
יהודים לא יוצאים בערב .איפה אתה מסתובב בחושך?"' ,עניתי' :המקום
היחידי שפתוח הוא בית הזונות .יש בית זונות עם חומה ושם יש הרבה
אנשים' .האישה התחילה לבכות ואומרת לי' :אתה כמו בן שלי ,אל תלך' .יום
אחד ניגש אלי אחד הקליינטים בבית הזונות והתחיל ללטף לי את הפנים.
לא חשבתי הרבה ,לקחתי את הקרטון וזרקתי לו על הפנים ,והיה בו עיפרון
מחודד  -והתחיל לרדת לו דם בפנים .הזונות ראו את זה ואז ,מראה שאני לא
שוכח ,כל הזונות רצו ועשו בו לינץ'' .איך אתה מעז לגעת ביתום שמפרנס את
המשפחה שלו?' מכות רצח"!.
בגיל  16עזב מוריה את בית הספר מתוך החלטה להשלים בגרויות

אקסטרנית .בסיוע המשפחה שאצלה הפך לבן בית ,שהתגוררה בווילה על
שפת הנהר ,הוא מצא עבודה בנמל" .בהפסקות הצהריים יכולתי להסתובב
שם ,לעלות לאוניות ...הייתי רואה על הנהר את הדוברות שעוברות ,כל אחת
באורך  100מטר ויותר .בכל פעם ראיתי את הקפטן של הדוברה ונופפנו
לשלום .יום אחד הוא הגיע לחוף בסירת משוטים ולקח אותי לדוברה.
הציע לקחת אותי עד החוף של עבאדן שבאיראן ,ולהחזיר .הסכמתי .בדרך,
בנקודות המכס ,עלה המוכס ובדק בעזרת מקל אם יש סחורות .היו אז
הרבה הברחות בין עיראק לאיראן.
"מוצר אחד היה יקר מאוד  -בדים לחליפות גברים ,שהגיעו מלונדון דרך
הודו לעיראק .המבריחים היהודים התקשו להעביר את הסחורה הזאת,
ואני ,שבינתיים הפכתי לחבר של מנהל הדוברה ,אמרתי לקפטן' :אולי נעשה
עסק? ראיתי שכשהמוכס מכניס את מוט הברזל ,נותר חלל ריק בחזית של
הדוברה ,הוא לא בודק שם .נשים שם את הדברים שאני רוצה להעביר לדרום
פרס ,קח את זה לבתי הזיקוק ושם יחכה מישהו שייקח את זה' .הוא הסכים.
כסף מעוור עיניים .ואז מבריחי הסחורות לפרס פנו אליי ,הילד ,שאבריח
להם אותן" .למה? לבעל הבית שעבדתי אצלו היה נהג מונית שבצהריים
לקח אותו הביתה ,יש לו גם סירה .הנהג ראה אותי יום יום ,אז גייסתי אותו,
שיביא את הסחורה .היה לי נהג ,הייתה לי סירה ועשיתי הרבה כסף...היה לי
דוד בעבדן ,גייסתי אותו ,שתהיה לו עוד פרנסה ,שייקח את הסחורה וימכור
אותה .הוא הרוויח ,אני הרווחתי ,הנהג הרוויח ,מנהל הדוברה הרוויח  -כולם
הרוויחו".
"יש דברים שאני לא שוכח .המשפחה שלי משני הצדדים הייתה עשירה
מאוד .דודה של אבא שלי הייתה נשואה לקבלן אקירוב  -מיליונר ,והם גרו
בבית דמוי ארמון .הם היו אמידים אבל לא נדיבים כלפי יתומים .היה אז
מנהג לקנות לילד נעליים פעמיים בשנה ,בפסח ובראש השנה .היות ואהבתי
לשחק כדורגל בשכונה ,הנעליים לא החזיקו ששה חודשים .בערב חג הפסח
באה בת דוד ואמרה לאמא שלי' ,אני הולכת לקנות נעליים' .אמא ענתה:
'או ,זאת הזדמנות .קחי כסף ואת שמואל ותקני גם לו נעליים' ,ונתנה לה
כסף .בת הדוד לקחה אותי ביד ופתאום באה עליזה ,בת הדודה של המיליונר
אקירוב ושאלה לאן פנינו .בת הדוד אמרה' :אני הולכת לקנות נעליים וגם
קונה לשמואל ,אמא שלו נתנה לי כסף' ,בעודה מחזיקה אותי ביד כמו ילד.
אמרה לה ההיא' ,מה? נלך עם היתום ברחוב?' אני לא יודע אם קלטתי את
המשפט טוב .אבל פתאום בת הדוד שהלכתי לקנות איתה נעליים אומרת
שכואבת לה הבטן ומחזירה אותי לאמא שלי.
"חלף הזמן .אבא של העשירים ,שהכול היה תלוי בו ,נפטר ,ואמא שלי החליטה
לעזור להם .יום אחד באה בת הדוד ואמרה לאמא שלי' :זוכרת שהייתי צריכה
לקנות לשמואל נעליים וחזרתי ואמרתי לך שכואבת לי הבטן? שיקרתי לך,
הבטן לא כאבה לי .זה בגלל עליזה ,שאמרה 'מה ,את הולכת עם יתום? .לכן
שיקרתי' .הסיפור הזה אימת את מה ששמעתי כילד .כשהגענו לארץ ,אחרי
שחזרתי משליחות ,גיליתי שהם גרים בדירת חדר ביד אליהו .כשחזרתי יום
אחד הביתה ראיתי מהגב את הבחורה ההיא ,שאמרה 'עם היתום' ,מדברת
עם אמא שלי .לא ידעתי אם היא ראתה אותי .כשחשבתי שהלכה פתחתי
את הדלת וראיתי את הגברת האמידה הזאת מתכופפת ומנשקת את הראש
של אמא שלי .כשהלכה ניגשה אליי אמי ואמרה' :איבני ,מה שיש לך בלב אני

שמואל (סמי) מוריה .איסטנבול 1954

לא יכולה להוציא ,ואני לא רוצה שתשכח .אבל אם היא הגיעה למצב שהיא
באה ומנשקת את הראש שלי ,צריך לעזור לה' .והיה לי כוח לעזור בארץ,
בעזרת חברים בסוכנות שיכלו לתעדף את האכלוס במעברות".
המאדאם שעזרה לעם ישראל שבועות ספורים לאחר עלייתו
ארצה ,לקראת סוף  ,1949זומן סמי לפגישה עם איסר הראל וגויס על ידו
לשב"כ לתפקיד החשוב של מנהל המחלקה הארצית למלחמה בריגול הערבי.
הוא היה בן  25בלבד אף כי שבע עלילות ,ועדיין לא הספיק להכיר את הארץ.
העדפתו למינוי על פני ותיקים ממנו עוררה תחילה הסתייגויות מצד חלקם,

"אמרתי לקפטן' :אולי נעשה עסק? ראיתי שכשהמוכס מכניס את מוט הברזל,
נותר חלל ריק בחזית של הדוברה ,הוא לא בודק שם .נשים שם את הדברים
שאני רוצה להעביר לדרום פרס ,קח את זה לבתי הזיקוק ושם יחכה מישהו
שייקח את זה' .הוא הסכים .כסף מעוור עיניים .ואז מבריחי הסחורות לפרס פנו
אליי ,הילד ,שאבריח להם אותן"
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אך אלה חלפו עד מהרה .עיקר עיסוקה של המחלקה בשנים הראשונות היה
במסתננים מרצועת עזה ומגבולות סוריה ולבנון ,שנשלחו על ידי שירותי
המודיעין המצרי והסורי-לבנוני בהתאמה .לאחר מספר שנים יצא מטעם
המוסד לשליחות בת שבע שנים באירופה .עם שובו ,באוגוסט  ,1967התמנה
שוב לראש היחידה לסיכול ריגול ערבי ופח"ע ולסגן ראש האגף הערבי עד
לפרישתו ב .1971-בתקופה זו כבר עבר מרכז הכובד של הפעילות למלחמה
בפח"ע בישראל ובשטחים" .למותר לציין כי מרבית פעילותו בשירות
ובמוסד ,להוציא הקטעים המופיעים בכתבה זו ,הנה ותישאר עלומה".
"כשהייתי ראש המחלקה לסיכול ריגול ערבי הודיעו לנו יום אחד ממשטרת
כפר סבא שהתייצבה איזה זונה ,מספרת שערבי מכובד שהכירה התחיל
לשאול אותה על מחנות צבא ,על החיילים ,וזה לא מצא חן בעיניה" ,סיפר
סמי" .אמרתי 'תזמינו אותה' .כשבאה שאלתי אותה אם הוא בא קבוע,
וזו ענתה שכן .שאלתי אם היא מוכנה לקחת עליה מכשיר האזנה ,והיא
הסכימה .הגבר הגיע ,התחיל עם השאלות ובסוף קבע' :עכשיו כבר צריכים
ללכת למיטה' .היא ביקשה ללכת לשירותים והורידה את המכשיר .הוא
באמת ריגל עבור המצרים ,וזה היה הסוף שלו.
במקרה אחר ,ב ,1947-בעיראק כשהייתי האחראי על העלייה ,סיפר לי אחד
המדריכים ב'חלוץ הצעיר' שנער אמר לו בהיסוס ,מתבייש' :סבתא שלי...
מפעילה בנות'  -הוא לא רצה להגיד בית זונות ' -ומגיע לשם ערבי מפלסטין
באוטו גדול ,כל שבוע-שבועיים' .בהיותי האחראי זימנתי את הנער ואמרתי
לו שיראה לי את הבית של הסבתא .דפקתי בדלת ,פתחו ושאלו' :מה אתה
רוצה?' 'אני לא קליינט' ,עניתי' ,יש לי משהו להגיד אישית לגורשייה' -
בערבית קוראים לזה קרוואדה ,רועת זונות ,מאדאם .היא באה ושאלה 'מה
אתה רוצה?' ,אמרתי לה' ,אני שליח מארץ הקודש ,הנכד שלך לומד עברית
אצלנו .הוא סיפר שיש מישהו אצלך שבא מפלסטין' .היא אישרה ואמרה
שהוא עובד בתחנת השידור הבריטית ביפו .ביקשתי לראות אותו .הגיע
בחור צעיר ,מדבר יידיש ,אנגלית ועברית אפילו יותר טובה משלי .שכנעתי
אותו שייקח  16איש באוטו שלו לארץ ישראל ,שהרי גם ככה הוא נוסע
מבגדד עד גדרה .הוא הסכים  -וזה הציל אותו .בהמשך שלחנו אותו עם עוד

 16איש – והוא נעלם .חודש ,חודשיים – אין זכר.
"החלטנו לתת לסבתא מתנה 400 ,דינר .הלכתי אליה ושאלתי מה קורה .היא
אמרה שגם היא לא יודעת מה אתו וביקשתי שאם יבוא ,שתודיע באמצעות
הנכד .נתתי לה את הכסף ,זה סכום שאפשר לקנות בו בית .היא פתחה את
המעטפה ,זרקה אותה לעברי והתחילה לבכות .אמרה' ,לא עשיתי את זה
בשביל כסף ,אלא בשביל ארץ הקודש .אתם רוצים לתת לי מתנה?' ,אמרתי
לה שכן .ענתה' :יש לי בקשה .תראו באיזה זוהמה אני גרה .קחו את הנכד
שלי אליכם לארץ ישראל' .הבטחתי לה וקיימתי .במשלוח הראשון ,שהיה
בסוף ספטמבר  ,1947שלחתי אותו לארץ .כשבאתי לארץ לא הייתה לי בעיה
לאתר אותו .הוא נקלט יפה .המורה האחראי שם אמר שהוא 'ילד מצוין ,יש
בו פוטנציאל' .אימצתי אותו כבן בית .הוא הגיע לדרגת אלוף משנה".
"לפני שהעולים נסעו לשדה דב ריכזו אותם בבית הכנסת .מרדכי בן פורת,
שכתב ספר על התקופה ,כתב לי שיום אחד הוא ראה שם את המאדאם הזו
בבית הכנסת .אמר לה' :איזה לבוש יפה ,מה את מגונדרת? ענתה' :אני הולכת
לארץ הקודש ,כשארד מהאווירון אני רוצה להשתטח ולנשק את האדמה'.
"יום אחד שמעתי פאנל שדן בקשר בין יהדות בבל לארץ ישראל .שלמה הלל
דיבר על העלייה שלו ,מרדכי בן פורת על שלו .הנכד הגיע בגיל  13לארץ
וכשהגיע תורו לדבר הוא זכר רק את בית הזונות בבגדד .הקהל היה נבוך
לשמע המילים 'זונות יהודיות' .כתבתי מכתב קשה ושאלתי איפה היו כל
מנהיגי העדה ,רבניה ,עובדיה ,פקידיה ,משורריה ,איפה היו? אם ילדה
יהודייה הגיעה לבית זונות ,סימן שהילדות שלה הייתה קשה מאוד .עכשיו
נזכרים שהיה בית זונות? בסוף אמרתי לגורשייה' ,אני גאה בך ,את יותר
טובה מכל אלה שרק יודעים לדבר .עזרת לעם ישראל ולמדינה".

מבצע מייקלברג :סמי מוריה מסייע בהעלאת יהודי עיראק

זה לא פשוט להנחית מטוס בלב ארץ עוינת ,לשהות בה בלי לעורר חשד
במשך שלושה ימים ,ואז להטיס אותו עמוס עולים בחזרה הביתה ,עניין של
אלף ק"מ .זה הופך עוד פחות פשוט כשהשנה היא  ,1947הבריטים שולטים
בארץ ובהתאם למדיניות ה'ספר הלבן' ,לא ששים לאפשר לפליטים יהודים

כתבה מעיתון "במחנה" מדצמבר  :1988אולריך שנפט ,איש ס.ס .בא לארץ כפליט שואה ,התגייס לצה"ל והגיע לדרגת קצונה .בשנת  1954עזב ומסר ידיעות
למודיעין המצרי .בעקבות המבצע ללכידתו של שנפט ,נחשב מוריה עד היום לאחד מלוחמי הסתר המיתולוגיים של ישראל
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פעילות ציונית מעיראק עד ישראל
שמואל (סמי) מוריה נולד בבצרה ב .1924-פעילותו הציונית החלה בעיראק ,כאיש המחתרת הציונית-חלוצית .מוריה מילא במחתרת תפקידי הדרכה וארגון
והתמנה לרכז ועדת העלייה ,בתחילה בבצרה ובהמשך בבגדד .היה ממקימי זרוע "ההגנה" בבגדד.
ב 1947-סייע בארגון ההעפלה האווירית הראשונה מעיראק לארץ ישראל .באותה שנה מוריה הוביל לארץ ישראל שיירה רגלית שכללה  77עולים ,שצעדה
מבגדד דרך המדבר לבית הערבה .במרץ  ,1948בימי מלחמת העצמאות ,מוריה שב לעיראק כדי להמשיך בהעלאת יהודים לארץ .לאחר כשנה עלה סופית
לישראל.
ב 1950-יצא בשליחות המוסד לעלייה ב' לסוריה וללבנון כדי לבחון אפשרות להעלאת יהודי המקום לישראל .הוא התרשם כי מרבית היהודים אינם מעוניינים
בעלייה וכי רמת החיים שלהם גבוהה ולא נשקפת להם סכנה .לאור זאת ובשל קשיי הקליטה בארץ באותה תקופה המליץ שלא לפעול באותו שלב לעלייתם.
בשנות המדינה הראשונות הצטרף לשב"כ ובשנת  1952הקים בו ,בהוראת איסר הראל ,את יחידת המסתערבים .מוריה גייס ליחידה בעיקר עולים חדשים
ממדינות ערב והם הוכשרו במשך כשנה.
בנובמבר  1955יצא מוריה בשליחות שב"כ וה"המוסד" לגרמניה .המשימה :להביא לארץ את אולריך שנפט ,גרמני ששירת בוואפן אס .אס והגיע לארץ בזהות
בדויה של יהודי ואף שירת כקצין בצה"ל .שנפט ,שסולק מצה"ל נוכח חשדות בקשר לזהותו ב ,1954-מכר את סודות צה"ל לקציני מודיעין מצריים .מוריה בא
לגרמניה תחת זהות של קצין צבא עיראקי ,יצר קשר עם שנפט ועודד אותו לחזור לישראל בזהות חדשה כדי לשמש כסוכן של המודיעין העיראקי .שנפט
נפל במלכודת ,שב לישראל ,נאסר ונשפט לשבע שנות מאסר.
להיקלט בתחומי ארץ ישראל.
את המטוס שעמד להמריא משדה-התעופה בבגדד הטיסו זוג אמריקאים:
לואי וסנברג ומייקל (איש לא זוכר את שמו המלא) .אלה לא היו יהודים
וגם לא פרו-ציונים .הם הגיעו בשביל האקשן .המבצע כונה על שמם ,מבצע
מייקלברג.
על ההכנות הרבות בדרך לרגע ההמראה טרחו אנשי המוסד לעלייה ב',
הגוף האחראי מטעם ההגנה על העלייה הבלתי חוקית באותם ימים ,וחברי
המחתרת היהודית בעיראק .עיתוי הנחיתה היה אמור להיות הנקודה
הקריטית .הופעה של הבריטים ברגע הלא נכון הייתה עלולה לסכל את כל
המבצע .לפיכך הוחלט כי הנחיתה בארץ ופיזור העולים חייבים להסתיים עד
הזריחה.
עשר דקות לפני ההמראה ,בשעה  3:20לפנות בוקר ,נראה היה שהכל מתנהל
כשורה .ואז ,המכונית העשירית והאחרונה לא הופיעה .שלמה הלל ,לימים
חתן פרס ישראל ומי שהיה קברניט המבצע ,לא ידע את נפשו מרוב דאגה.
"חישבתי מראש כמה זמן אורכת הנסיעה מהבית שבו אספתי את העולים
ועד לשדה התעופה" ,משחזר סמי מוריה ,שנהג במכונית" .התקרבתי לשדה,
ופתאום ראיתי מאות גמלים ,בגודל שהשטן לא ברא ,חוסמים לי את הכביש.
לא ידעתי אם לרחם על עצמי ,על הנוסעים ,או על העולים שכבר ממתינים
בשדה התעופה".
לא היתה ברירה אלא להמתין לגמלים שיפנו את הכביש .רק ברגע האחרון,
כשהמטוס כבר הסיע על המסלול ,הספיקו העולים להיכנס אליו.
סמי היה החוליה המקשרת בין שליחי המוסד לבין המחתרת בעיראק .הוא
התגורר עם השליחים ,עסק בגיוס מבריחים מקומיים וניהל משא ומתן עם
קציני המשטרה העיראקית.
"כמעט פספסנו את המטוס" ,סיפרה שולה מוריה ,אשתו של סמי ,שנסעה
איתו בקבוצה האחרונה" .המאבטחים העבירו אותנו למטוס ,כשכולנו
אוחזים ידיים .כשהאורות נדלקו הייתה שמחה כזו ,שרק התעצמה
כשנפתחה הדלת של תא הטייס .מתוכו יצא שלמה הלל וכולנו קראנו בשמו
המחתרתי' :אבו-יוסוף ,אבו-יוסוף' .לא האמנו שזה הוא".
בשש וחצי נחת המטוס ביבנאל  -המקום היחיד בצפון בו ניתן היה לנחות
בלי להסב את תשומת לבם של הבריטים.
אימתו של כל מרגל 2במאי  ,1950זמן לא רב אחרי שהצטרף לשב"כ,
פנו אל מוריה אנשי "המוסד" בבקשה ליטול על עצמו משימה בביירות

ובדמשק" .אמרו לי שישנם יהודים בסכנה" ,הוא נזכר" .אבל יש בעיה,
הייתי כבר מספר חודשים עובד של השב"כ ,והייתי צריך לבקש אישור
לפעילות .נכנסתי לאיסר הראל וסיפרתי לו על ההצעה של המוסד .איסר
כמעט התעלף ושאל אותי 'אתה נורמלי? אתה נוסע לסוריה? מה יקרה אם
תיתפס?' השבתי לו שאני חייב להציל יהודים" .איסר השתכנע.
כל איש מבצעים פוחד מהיום שבו ייכנס למקום במהלך מבצע ומישהו יזהה
אותו ויצביע על זהותו האמיתית .לסמי זה כמעט קרה במרכז דמשק" .ערב
לפני התוכנית שלי לחזור לביירות ,אחרי שסיימתי משימה ,ישבתי במסעדה
של המלון ומה אני רואה? שני שולחנות ממני יושב איש מבצרה ,שהייתי
עושה לו פוליסות ביטוח .הוא ידע את שמי האמיתי .פחדתי שהוא יזהה
אותי וישמע את המלצרים במלון קוראים לי בשם הבדוי שבו השתמשתי.
מה לעשות? לקום ולברוח? למזלי הייתה לו פילגש יהודייה יפיפייה והוא
אהב לשתות את הטיפה המרה .ניגשתי אליו ואיחלתי לו ערב טוב .הוא שאל
מה אני עושה בדמשק ,ועניתי לו שאני מחר נוסע לחאלב ,ששמעתי שמצב
היהודים לא טוב שם ואני רוצה להעביר את משפחתי לטהרן .ככה יצא לי
סיפור לאותו סוחר .שאלתי אותו אם הוא רוצה שנלך למועדון יחד לבלות
את הערב .הכול כדי לצאת מהמסעדה שלא בטעות יפנו אלי בשם הבדוי
שלי .יצאנו למועדון ,ולמחרת בבוקר הצלחתי לשוב לביירות ומשם לארץ".
פרשייה נוספת מפורסמת בה היה מעורב הייתה מעצרו של אולריך שנפט,
גרמני שביקש לרגל אחר פעילות צה"ל .שנפט נולד בגרמניה והתגייס לוואפן
אס.אס במלחמת העולם השנייה .לאחר סיומה נפל בשבי האמריקאים
ושוחרר מבלי שזוהה כחבר אס.אס .לאחר מפגש עם יהודי ניצול שואה
בגרמניה החליט שנפט להתחזות ליהודי ולעלות לישראל .לאחר הגעתו
התגייס לצה"ל והגיע לדרגת סגן .בשנת  1952ביקש להצטרף לשירות קבע.
בדיקה של ביטחון שדה מצאה אותו לא אמין והוא שוחרר .מספר שנים
לאחר מכן ,בעקבות בעיות כספיות ואישיות פנה שנפט לקונסול מצרים
באיטליה וביקש לרגל אחר ישראל עבור המצרים .מידע זה הגיע לידי השב"כ
שיצא לעצור את שנפט .סמי מוריה התחזה לקצין מודיעין עיראקי ונפגש
עם שנפט בגרמניה .הוא הציע לו לרגל אחר ישראל עבור עיראק .שנפט
נענה והשניים עשו את דרכם יחדיו לפריז ומשם טס לישראל .מחוץ לשדה
התעופה בלוד חיכו לו אנשי השב"כ .שנפט נשפט ,נמצא אשם ונידון לשבע
שנות מאסר .בעקבות אותו מבצע נחשב מוריה עד היום לאחד מלוחמי
הסתר המיתולוגיים של ישראל .
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי
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אומץ ליבו של הקמ”ן
בעבודת קצין המודיעין קיימת דילמה חריפה בין הצורך בצניעות לחשיבות הביטחון
העצמי .על הקמ”ן להיות ספקן ובעל ביטחון בעת ובעונה אחת ,בכל שלבי התכנון והביצוע.
המאמר הופיע לראשונה בביטאון חיל המודיעין לשעבר " -חמ”נית" ,גיליון  14דצמבר 1989

קמ"ן בתחילת דרכו .רצוי ששיטת הערכת קציני אמ"ן תכלול מבחנים והערכות רבים ומגוונים ,וכי חוות
דעת המפקד תהיה רק חלק מהם ולא הגורם המכריע
מה שחסר בחינוך הצבאי-ביטחוני של צה”ל
הוא מידה מסוימת של צניעות .הקמ”ן המייעץ,
הקובע מה ייעשה ,יוצר מעין סכנה  -שביטחונו
העצמי יגרום לו לדבוק בעמדות מסוימות באופן
חד-משמעי ,עיין ערך מלחמת יום הכיפורים .על
הקמ”ן לספק נתונים כבר בשלבי הלימוד ושיקול
המטה ,ועליו להפגין מידה של ביטחון עצמי בעת
הצגתם .לעומת זאת ,לאחר קבלת ההחלטה ,עליו
להישאר ספקן ,זהיר וער לכל סימן סכנה.
מלחמת יום הכיפורים ומלחמת שלום הגליל הפנו
8

התעניינותי בשאלה זו נתעוררה לאחר מלחמת
יום הכיפורים בעקבות שני אירועים ,המתוארים
בדו”ח הצבאי של ועדת אגרנט וגנוזים עמו.
במוקד שני האירועים עמד קצין צעיר ,ששמו
ידוע לכמה מן הקצינים הוותיקים .ערב המלחמה
התריע קצין זה לפני מפקדו ,קמ”ן הפיקוד ,על
כך שעומדת לפרוץ מלחמה .מאזהרתו התעלמו,
אך אחרי המלחמה שאלו אותו“ :למה נאלמת,
לאחר שלא קיבלו את דעתך? מדוע לא הלכת אל
האלוף?”.
היה סיפור אחר הקשור באותו קצין ,והוא פחות
ידוע :הקצין נשאר במפקדת הפיקוד ,בעורף,
ועל יסוד הנתונים שקיבל מיחידת ההאזנה הכין
דו”חות מודיעין פיקודיים והפיץ אותם לכל
היחידות .המידע שנתקבל מההאזנה לא נבדק
ולא אומת ,ולכן היו דו”חות אלה שגויים ומטעים,
וגרמו לקבלת החלטות שאינן נכונות“ .מי ביקש
זאת ממך?” ,טענו כלפי אותו קצין לאחר מעשה.
שני סיפורים אלה מבהירים את הדילמה
הערכית-בסיסית ,המהותית באשר לעבודתו
של קצין המודיעין  -אותה בחירה בין ספקנות
לביטחון עצמי .מה טיבה של בחירה זו?
בעבודתו של כל מפקד בצבא יש שני שלבים:
בשלב התכנון עליו ללמוד ולשקול ,בשלב השני
עליו להחליט ולבצע .בשלב שבו הוא לומד ושוקל,
על הקצין לחפש מידע מכל מקור אפשרי ,להטיל
ספק ,לבדוק כל נתון שנמסר לו ולהימנע מהבעת
דעה .בקיצור ,בשלב זה ,עליו להיות ספקן וזהיר.
אולם לאחר שגיבש את החלטתו ,על הקצין
להפגין נחישות דעת ולהקרין ביטחון עצמי
ותקיפות .היכולת להפעיל בכל שלב את הערכים
והתכונות הנדרשים היא עיקרו של פרק קבלת
ההחלטות בתורת המנהיגות הטובה .חוששני,
כי בתחום זה טמונה אחת מנקודות התורפה של
החינוך למנהיגות בצה”ל.

זרקור ביקורתי אל חיל המודיעין .במוקד הזרקור
הזה נמצאו קצינים משני סוגים :כאלה שהיו
אחראים להערכות מוטעות ,ושכלפיהם הייתה
טענה לאמור“ ,מניין שאבתם את הביטחון העצמי
המופרז?”; וכאלו שחשבו אחרת ,ושכלפיהם
באו בטענות לאמור“ :למה שתקתם? מדוע לא
זעקתם?” .לכאורה ,יש סתירה בין שתי הטענות,
המעוררת שאלה חינוכית :מה עדיף בחינוכו של סכנה שטמונה בביטחון העצמי בחינוכו
קצין המודיעין  -צניעות וספקנות או ביטחון של הקצין מרבים להדגיש את חשיבות הביטחון
עצמי והעזה.
העצמי והתקיפות וממעטים בחינוך לספקנות
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וזהירות .על כן ניתן ,במקרים רבים מדי ,לראות
מפקדים המפגינים ביטחון עצמי ותקיפות דווקא
בשלב לימוד הנושא והתכנון .בדרך זו מתקבלת
החלטה בקלות יחסית ,אך בלא סיכויים רבים
שתהיה נכונה .נראה כי רמת קבלת ההחלטות
בצה”ל סובלת קשות מליקוי זה .אולם ענייננו
העיקרי איננו הבעיה הכללית ,אלא השלכתה על
חינוך הקמ”ן.
הדילמה שבין הצניעות לביטחון העצמי מיוחדת
היא וחריפה בעבודת קצין המודיעין .הוא נדרש
לספק נתונים כבר בשלב הלימוד והשיקול של
המטה ,ועליו להפגין מידה של ביטחון בשעת
הצגתם .לעומת זאת ,לאחר קבלת ההחלטה ,עליו
להישאר ספקן ,זהיר וער לכל סימן של סכנה .בכך
 ובניגוד לקציני המטה האחרים  -נדרש הקמ”ןלהיות ספקן ובעל ביטחון בעת ובעונה אחת ,בכל
שלבי התכנון והביצוע.
כיצד נלמד את הקמ”ן הצעיר מתי עליו להפגין
ביטחון ולהיות נועז ,ומתי מוטב ,שיישאר ספקן
וצנוע? אין כל אפשרות לתת בידי הקמ”ן פתרון
פלא ,שיביא אותו בכל מקרה להתנהגות נכונה.
אבל ניתן להבהיר לו את חשיבות הדילמה ולתת
בידו כלים שיסייעו לו בבחירת הדרך הנכונה.
לשם כך יש להבין מהם הגורמים המביאים
לשיבוש בערכים ובהתנהגות הנכונה ,ומהי הדרך
להילחם בהם .נפתח בצניעות וספקנות.
ריבוי הנתונים והעיסוק בחומר סודי ,המגיע
ליחידי סגולה בלבד ,עשוי לסחרר את ראשו של
הקמ”ן ,במיוחד את הקמ”ן הצעיר .היקף ידיעות
בלעדי זה מחזק את ביטחונו העצמי ואת הרגשתו,
שהוא יודע כל .בדרך כלל ,יהיה גא להפגין את
ידיעותיו לפני מפקדיו ועל אחת כמה וכמה,
כשמדובר בדיון ,שבו יש לנתוניו חשיבות מרכזית.
הסכנה היא ,כי בשל ביטחונו העצמי עלול הקמ”ן
להקנות לידיעות ולנתונים שבידו ממד של ודאות
וסבירות ,שאין בהם .לא רק קמ”נים צעירים
חשופים לסכנה זו ,אלא גם ותיקים ובכירים .יתכן
כי ה”קונספציה” המפורסמת של ערב מלחמת
יום הכיפורים נולדה בדרך זו של הקרנת סמכות
וביטחון עצמי בעניין הנחה שהייתה טעונה בירור
והוכחה .כדי להילחם בסכנה זו ,מן הראוי להזכיר
לקמ”ן ולחנכו להכיר במגבלות ידיעותיו .בתחום
זה ניתן להשתמש בשני כלים :האחד  -עיקרו
החובה להדגיש את הזמניות של כל נתון והערכה

על הכותב
יעקב חסדאי( ,נולד ב 20-במאי  )1938הוא איש חינוך ,היסטוריון ומשפטן
ישראלי .היה חוקר בוועדת אגרנט ,מורה בחוג להיסטוריה של עם
ישראל באוניברסיטה העברית ,עו"ד.
בשנת  1956התגייס לצה"ל בתום קורס קציני חי"ר שב לגדוד 50
כמפקד מחלקה ובהמשך שירת שנתיים כמפקד פלוגה .במלחמת
ששת הימים שירת כסמג"ד  202של חטיבת הצנחנים .נפצע פעמיים
בקרבות לכיבוש מוצב אל-קובה ,סמוך לעזה ,וקיבל על כך את צל"ש
הרמטכ"ל ,שהומר לאחר קבלת חוק העיטורים לעיטור העוז .לאחר
המלחמה מונה למפקד גדוד  202בדרגת סא"ל .ופיקד עליו בשתי שנות
מלחמת ההתשה.
בשנת  1973זומן חסדאי לשמש חוקר בוועדת אגרנט ,שמונתה לחקור את אירועי
מלחמת יום הכיפורים.
לאחר מלחמה זו הוענקה לו דרגת אל"ם .חסדאי הקים את בית הספר למ"כים ,שהפך מאוחר יותר
לבית הספר למקצועות חי"ר.
לאחר שחרורו מצה"ל ,השלים את לימודיו לתואר שלישי בהיסטוריה באוניברסיטה העברית
בירושלים ולימד היסטוריה של עם ישראל באותה אוניברסיטה במשך שש שנים .בהמשך הוא אף
הוסמך לעורך דין.
חסדאי כתב את הספרים "אמת בצל מלחמה" (" ,)1978בעט ברזל" ( )1983ו"על סף היובל" (.)1998

ולחייב את הקמ”ן לסייג את נתוניו ,בכל עת,
במגבלות של זמן .עיקרון זה חייב להיות מקובל
ונפוץ בכל דרגי אמ”ן ובכל תחומי העבודה .כך,
למשל ,מפות הערכות אויב חייבות להיות תקפות
לזמן מוגבל בלבד .עם הצגת נתוני אויב יש להזכיר
תמיד מהו הזמן הדרוש לשינוי הנתונים הללו ועל
יסוד זה ,מהו תוקף הנתונים הנמסרים.
הכלי השני הוא החובה להצביע בכל הערכת
מודיעין לא רק נתונים ידועים ,אלא גם “חללים
ריקים” .במפת מודיעין חייב סימן השאלה
להיות מצוי לא פחות מסימוני האויב .יתרה מזו:
במסגרת נתונים בעל פה חייב הקמ”ן לפתוח במה
שידוע ולסיים במה שאינו ידוע.
בעניין זה למדתי לקח אישי :ערב מלחמת
יום הכיפורים הייתי מדריך בפו”ם ,שם למדנו אויבי היוזמה וההעזה
ולימדנו כיצד מכין קמ”ן את נתוני האויב בתרגיל .ברם ישנם זמנים ונסיבות ,שבהם זקוק הקמ”ן
הכל היה כתוב ומפורט ,לא נשאר פרט בלתי למידות אחרות ,ליוזמה ולהעזה ,המבוססים על
ידוע .החניך המצליח היה זה שידע לציין כל פרט ביטחון ותקיפות .כיצד נקנה לו מידות אלה?
בהיערכות האויב.
במלחמה עצמה נוכחתי לדעת שהייתה זו הצגה
שגויה .אף פעם לא היה ידוע בדיוק היכן כל
יחידות האויב .בשלב מסוים אף הייתי עד לדיון
שבו חיפשו כל גורמי המודיעין שתי דיביזיות
מצריות משוריינות ,שבכל התרגילים של פו”ם
מקומן היה ידוע היטב.
מוטב ,אפוא ,לשנות את הערכת ה”טוב” וה”יפה”
בהצגת קמ”ן בתרגילים“ .טוב” ו”יפה” חייב
לכלול חללים ריקים ,סימני שאלה ומגבלות של
זמן .כך נקנה לקמ”ן הצעיר את מידת הספקנות
והצניעות ונקווה ,כי ישתמש בהן ,בשעה ובמידה
הראויה.

ריבוי הנתונים והעיסוק בחומר סודי ,המגיע ליחידי סגולה בלבד ,עשוי לסחרר
את ראשו של הקמ"ן ,במיוחד את הקמ"ן הצעיר .היקף ידיעות בלעדי זה מחזק
את ביטחונו העצמי ואת הרגשתו ,שהוא יודע כל .בדרך כלל ,יהיה גא להפגין
את ידיעותיו לפני מפקדיו ועל אחת כמה וכמה ,כשמדובר בדיון ,שבו יש לנתוניו
חשיבות מרכזית
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תחילה יש להבהיר לקמ”ן מי הם אויבי היוזמה
וההעזה .הראשון שבהם הוא ההיררכיה
הפיקודית של הצבא והתלות של הקמ”ן במפקדו.
אלה עלולים להביא לכך שהקמ”ן יבחר לומר
את שמפקדו רוצה לשמוע ויגביל את פעילותו
לתחום הרצוי למפקד .סכנה זו אופיינית לקציני
מטה ,שעתידם והתקדמותם מותנים בחוות דעת
מפקדם .מי יסתכן ,בתנאים כאלה ,בהתנגשות
עם מפקד  -או בפנייה לדרג מעליו  -בשעת מבחן?
גורם הסכנה השני נראה ,לכאורה ,חיובי  -יחסי
האמון ,ההרמוניה והחברות בתוך המטה ובין
המפקד לפקודיו .אלה עלולים להביא לכך שמתוך
תחושת שותפות וידידות יעדיף הקמ”ן ידיעות
והערכות שהמפקד והמטה רוצים בהן ,וידחה את
הפחות רצויות .התיאורים והמחקרים על המכה
שספגו האמריקאים במתקפה על פרל הרבור
( )1941מצביעים על מציאות כזו וסכנותיה.
כדי להתגבר על סכנות אלה ניתן לנקוט כמה
צעדים שיש להם צדדים חינוכיים וארגוניים
כאחד .הראשון שבהם  -הדגשת המקצועיות
על חשבון הקריירה בחינוכו של הקמ”ן .באומרי
זאת נזכר אני בקצין מודיעין ותיק ,שהיה במשך
שנים רבות ראש זירת ירדן באמ”ן .הוויתור על
הקריירה ,במקרה שלו ,נתן לאמ”ן ולצה”ל קצין
מודיעין מקצועי ומעולה בתחומו ,במשך שנים
רבות.
עניין חשוב נוסף הוא מערכת הערכים הפנימית
של החייל ואופי הזיקה בין הקמ”ן לחמ”ן .דוגמה
שראוי לאמץ אותה היא זו של חיל הרפואה
והרופאים בצה”ל .המטען המקצועי וסולם
הערכים הפנימי של הרופאים הוא חזק ויציב,
ונאמנותם הראשונה נתונה לחיל המקצועי .לכן
מגלים הם מידה גדולה של עצמאות וביטחון
עצמי ביחסיהם עם מפקדיהם.
לעניין זה ראוי לברר שאלה נוספת :מה צריכה
להיות התמורה החלופית לעלייה בדרגה? ככל
שעלייה בדרגה מביאה עמה תמורה כספית גבוהה

בכל הערכת מודיעין לציין לא
רק נתונים ידועים ,אלא גם
"חללים ריקים" .במפת מודיעין
חייב סימן השאלה להיות מצוי
לא פחות מסימוני האויב .יתרה
מזו :במסגרת נתונים בעל פה
חייב הקמ"ן לפתוח במה שידוע
ולסיים במה שאינו ידוע
יותר ויתרונות אחרים (כגון רכב משופר) ,כך גובר
התמריץ לקריירה על חשבון מקצועיות .לכן רצוי
להנהיג תמריצים למקצועיות ,שיהוו משקל מאזן
ליתרונות של עלייה בדרגה .תמריצים כאלה
צריכים להיות לא רק בתחום הכספי ,אלא גם
בתחום הכבוד והמעמד .בלשכת ראש אמ”ן
צריכים להיות בני בית ,זה בצד זה ,בעלי דרגות
בכירות וזוטרים המצטיינים בידע ומומחיות.
כדי להקטין את הנזקים ,הנגרמים עקב המרוץ
אחר הקריירה והתלות במפקדים ,ניתן לנקוט
צעדים נוספים .אחד מהם הוא פרק הזמן שקצין
משמש בתפקידו .פרקי זמן קצרים מעודדים
שיקולים קרייריסטים ,והם סימן מובהק
לתפיסה שלפיה כל תפקיד הוא רק קרש קפיצה
לתפקיד הבא .לכן מוטב שתפקידי קמ”ן יהיו
לפרקי זמן ממושכים ובתנאים של צה”ל  -לא
פחות משנתיים .קצין ותיק בתפקיד רוכש גם
ניסיון וביטחון ,העשויים לסייע בעמידה בפני
“פיתוי” או איום של ממונים .במסגרת זו רצוי
גם ששיטת הערכת קציני אמ”ן תכלול מבחנים
והערכות רבים ומגוונים ,וכי חוות דעת המפקד
תהיה רק חלק מהם ולא הגורם המכריע.
חשיבות מיוחדת צריך לתת באמ”ן לנושא
ההשכלה .מעבר ליתרונותיה של כל השכלה

צוערים בקורס קציני מודיעין .את הקמ”ן צריך לחנך מנעוריו שעליו לשקול היטב את נתוניו
והערכותיו ,להיות זהיר וספקן
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לכשעצמה ,ומעבר לצורך בשמירת מעמדה
ודימויה הציבורי של הקצונה  -יש להשכלה
יתרון נוסף .ההשכלה האקדמית מקנה לקצין
ביטחון עצמי ותחושת אי-תלות .לכן היא עשויה
לתרום לעצמאותו ולאומץ ליבו של הקצין.
אולם מערכת המודיעין אינה צריכה להשלות
את עצמה ,כי די בלימוד של שנתיים או שלוש
באוניברסיטה .על אמ”ן לשמור על קשר הדוק
וחי עם העולם האקדמי .בשנות העשרים חייב כל
קמ”ן ללמוד לתואר ראשון ,בשנות השלושים -
לתואר שני וקציני אמ”ן הבכירים חייבים להיות
שווים ,ברמתם ובידיעותיהם ,למרצים בני גילם
באוניברסיטות.
בעיני אין זה חלום ,אלא צורך לאומי ממדרגה
ראשונה .רמה כזו של קציני אמ”ן היא אחת
הערובות ,שהערכות קציני המודיעין תהיינה
טובות וגם אמיצות.
לכל ההצעות הללו צריך להניח תשתית ערכית
חינוכית .את הקמ”ן צריך לחנך מנעוריו שעליו
לשקול היטב את נתוניו והערכותיו ,להיות זהיר
וספקן .ברם אם הוא משוכנע בצדקתו ,שומה
עליו להיות אמיץ ותקיף.
אולם לא די בחינוך הקצינים הצעירים בקורסים
ובבתי ספר .שכן הקצינים הבכירים ביחידות הם
המחנכים העיקריים של הקצונה הזוטרה .לכן
אזכיר כאן עניין :שירות של שנים ארוכות כקצין
בכיר נושא עמו סכנה חמורה :הקצין הבכיר מתחיל
להאמין שהוא חכם מכל פקודיו ,שהרי אלמלא כן,
לא היה הוא הבכיר מכולם .זו אינה אמת ,ואסור
שתיחשב לכזו .אפילו אם נניח  -וזו הנחה הטעונה
הוכחה – כי בצבא מתקדמים הטובים ביותר,
עדיין פירוש הדבר שהם טובים רק מבני מחזורם.
אין בכך כדי להעיד שהם חכמים מהצעירים מהם.
לפיכך ,דווקא כקצינים בכירים ,אחד מהמבחנים
מתבטא ביכולת לתת דרכי ביטוי ואפיקי יוזמה
לקצינים צעירים וחכמים .זו בעיני ,אחת מבעיות
היסוד של מערכת המודיעין :מציאת האיזון
בין חיפוש החוכמה לבין דרישות ההיררכיה
הפיקודית .מערכת המודיעין אינה יכולה להצליח
בלי חוכמה ,אך כחלק מהצבא עליה לנהוג על פי
כללי ההיררכיה ,וזו דילמה מהותית.
אין פיתרון פשוט לדילמה זו ,ורק הצעה מעשית
אחת ניתן להציע :במסגרת נוהלי העבודה
הקבועים יש למצוא זמן לדיונים עקרוניים ,שבהם
ישותפו קצינים צעירים .באותם דיונים חשוב
להדגיש את חשיבות דברי הטעם והחוכמה .על
המפקדים לתת הערכה מתאימה לדברים אלה
ולציין  -בזיכרונם וברישומיהם – את הקצינים
שאמרו אותם.
בנושא החוכמה ,מוטב לסיים את הדברים
ולסכמם .ישנם תחומים רבים בצבא ,שבהם
יכולים מרץ ,תנופה והעזה לכסות על העדר
חוכמה ותבונה .אולם בזירת המודיעין ,אין תחליף
לחוכמה .ניסיון כל מלחמותינו מלמד זאת .

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

בול פגיעה

בולים ישראליים מספרים על המודיעין
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לוחמים בארצות יעד

ישראלי עובד המוסד הנשלח לפעול בארץ יעד
מכונה לוחם .הלוחמים פועלים בחשאיות רבה
ובדרך כלל נחשפים לציבור רק כשהם מתגלים
ונתפסים בידי האויב.
יוסף בצרי (אברס) ,יליד  1923ועו"ד במקצועו,
הצטרף לתנועת "החלוץ" ול"הגנה" בעיר הולדתו
בגדד .בדצמבר  1949הצליח לעלות לישראל
לאחר שהבריח את הגבול לאיראן .בישראל
גויס לפעילות מודיעינית ונשלח בחזרה לעיראק.
בינואר  1951התרחש גל פיגועים נגד מטרות
יהודיות ומערביות בבגדד ,כנראה בידי "האחים
המוסלמים" ,ונפגעו עשרות אנשים .הבולשת
העיראקית החלה במעצרים נגד מחתרת ציונית
שפעלה בעיראק.
ב 22-במאי נעצרו שני שליחי מודיעין בבגדד,
יהודה תג'ר ומרדכי בן-פורת .בצרי מצא מסתור
אצל דודו אך ב 5-ביוני  1951נעצר ,יחד עם שלום
צלאח ולטיף אפרים .הם הואשמו במעורבות
בפעילות חבלנית נגד יהודים בבגדד כדי לעודדם
לעלות לישראל .בצרי הואשם גם בריגול .בצרי
וצלאח נידונו למוות וגזר דינם בוצע ב 19-בינואר
 .1952אחרי מותו הוענקה לבצרי דרגת קצונה
בצה"ל.
ד"ר משה מרזוק נולד בקהיר ב 20-בדצמבר
 ,1926היה פעיל בתנועה הציונית ורופא
במקצועו .בשנת  1951הגיע ארצה וגויס ליחידה

 131של אמ"ן .במהלך  1952הגיע שוב ארצה,
עבר אימונים מקצועיים בצה"ל והוסמך כקצין
בדרגת סג"ם .הוא שב למצרים ומונה למפקד
התא שהוקם בקהיר.
המהנדס שמואל עזר נולד באלכסנדריה ב22-
בנובמבר  ,1929וכבר בצעירותו נתפס לציונות.
ב 1952-סיים לימודי הנדסת חשמל בהצטיינות.
הוא גויס ליחידה  131והיה למנהיג התא
באלכסנדריה.
ב 1954-התגבש הסכם בין מצרים לבריטניה על
פינוי הכוחות הבריטיים מתעלת סואץ .בארץ
הוחלט להפעיל את הרשת במצרים לביצוע
פעולות חבלה כדי לסכל מגמה זו .מרזוק התנגד
לכך בטענה שהם לא הוכשרו להיות חבלנים ואין
להם אמל"ח תקני .לפיכך שחרר מפקד היחידה
את מרזוק מתפקידו והתא הקהירי לא שותף
יותר בפעילות המחתרתית.
בקיץ  1954קיבלו חברי תא אלכסנדריה
הוראה :לבצע פעולות חבלה במתקנים ציבוריים
באלכסנדריה ובקהיר .בפעולה בבית קולנוע
באלכסנדריה נתפס חבר התא פיליפ נתנזון,
כשפצצה שהייתה בכיסו התלקחה בטרם עת.
תוך שבועיים נתפסו כל חברי הרשת בקהיר
ובאלכסנדריה .במשך ארבעה חודשים נחקרו
חברי הרשת ועברו עינויים קשים .ב 11-בדצמבר
 1954החל משפטם וב 27-בינואר  1955ניתן גזר
דינם .מרזוק ועזר נידונו למוות בתלייה והועלו
לגרדום בקהיר ב 31-בינואר  .1955לאחר מותם

הוענקה להם דרגת סא"ל .לימים ,ב 19-באפריל
 ,1977הובאו ארונותיהם לישראל והם נטמנו
בחלקת הרוגי המלכות בבית הקברות בהר הרצל
בירושלים.
אלי כהן נולד במצרים בשנת  .1924הוא היה פעיל
בתנועה הציונית ובשנת  ,1957בעקבות מבצע
קדש ,גורש ממצרים ועלה לישראל .בשנת 1960
גויס ליחידה  188באמ"ן (ממשיכתה של יחידה
 )131וב 1961-נשלח לארגנטינה כדי לבסס בה
את כיסויו כערבי ארגנטיני ממוצא סורי .ב1962-
הגיע לדמשק ושכר דירה מול המטכ"ל הסורי,
כשמשימתו העיקרית הייתה התרעה למלחמה.
בתוך זמן קצר הוא ביסס את דמותו כאיש
עסקים רב פעלים והצליח להתחבר לאנשי מפתח
במערכת הצבאית והפוליטית בסוריה ושמע
מהם מידע רב וחיוני שעניין את קהילת המודיעין
בארץ.
ב 1-באוקטובר  1963הועברה יחידה  188מאמ"ן
למוסד והמשיכה לפעול בהתאם למתכונתה
הישנה .ב 26-בינואר  1965הגיע ארצה מברק
מהמודיעין הסורי המודיע כי אלי נתפס .המברק
הגיע בתדר ובשעה שבהם נהג אלי לשדר .משפטו
של אלי נמשך עשרה ימים ובסופו נגזר עליו
עונש מוות .הוא הועלה לגרדום ב 18-במאי
 1965בכיכר העיר .נסיבות תפיסתו של אלי לא
נתבררו עד היום .ההנחה ,שמעולם לא אומתה,
היא שהסורים הצליחו לאכן את המשדר שלו וכך
הגיעו לדירתו .

מתוך גיליונית הזיכרון "הרוגי מלכות בדור התקומה" ,שהונפקה ב 22.12.1982-הכוללת  20בולים לזכר  20חללים.

ד"ר משה מרזוק

שמואל עזר

יוסף בצרי

אלי כהן
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הסוכן הסובייטי שעמד לחסל את
נשיא יוגוסלביה
מקס ,פיליפ ,קסטרו ,ארתור  -כל אחד מהשמות הללו שימש בשלב מסוים את יוסף
גריגולביץ’ ,סוכן סובייטי שנע ברחבי העולם בזהויות בדויות בשליחות הנקוו”ד והקג”ב.
אחרי שחבר למזימה לחיסול טרוצקי ,הוא נדרש למשימה שעלולה הייתה ליטול את חייו:
התנקשות בנשיא יוגוסלביה טיטו

גיבור סקירתנו הוא יוסף גריגולביץ’ ( ,)Grigulevichשפעל כסוכן בלתי
חסוי של המודיעין הסובייטי בשנים  .1953-1936גריגולביץ’ פעל כסוכן
סובייטי בספרד ,ארה”ב ,מקסיקו ,ארגנטינה ,אורוגוואי ,צ’ילה ואיטליה.
זהותו נחשפה לראשונה במסמכים שהעביר בשנת  1992קצין הקג”ב וסילי
מיטרוחין למודיעין הבריטי .מיטרוחין עבד במשך שנים בארכיון המינהל
הראשון הראשי (מודיעין חוץ) במטה הקג”ב במוסקבה והייתה לו גישה
לקודש הקודשים  -תיקיהם האישיים של סוכנים סובייטים בלתי חסויים
שפעלו בכל העולם .במשך שנים הוא העתיק פרטים מהתיקים הללו ושמר
את המידע אצלו.
מייסד הצבא האדום ,לב טרוצקי .בנקוו”ד הוחלט שגריגולביץ’ יצורף לצוות
שיועד לחסל את טרוצקי
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גריגולביץ’ נולד ב 1913-בעיר טרקאי שבליטא ,למשפחה של קראים.
הוא גדל עם אמו בפולין לאחר שאביו היגר ב 1924-לארגנטינה ופתח שם
בית מרקחת .גריגולביץ’ למד בגימנסיה פולנית ובגיל  13הצטרף לארגון
נוער קומוניסטי ,פעילות אסורה בפולין דאז .גריגולביץ’ התמסר לפעילות
הקומוניסטית המחתרתית ובמסגרתה חיסל סוכן של השלטונות .הוא נעצר
על ידי המשטרה הפולנית ואחרי מעצר של כשנה וחצי הוא נשפט לשנתיים
מאסר על תנאי ונדרש לעזוב את פולין .בסיוע המפלגה הקומוניסטית
הוא הגיע באוקטובר  1933לפריז ,שם פגש באחד ממנהיגי המפלגה
הקומוניסטית הבלתי חוקית בארגנטינה .כשסיפר לו שאביו חי בארגנטינה
נשיא יוגוסלביה טיטו .אחד מראשי הקג”ב במוסקבה הגה רעיון :גריגולביץ’ יחסל
את טיטו במהלך פגישתם

נ
י
צל

התנקשות בחייו של טיטו נתפסה בעיני גריגולביץ' כרעיון מטורף ,אך הוא שתק.
הוא גם ידע שאם אחד הרעיונות יבוצע הוא לא ייצא מזה בחיים .גריגולביץ'
התבקש לכתוב מכתב לאשתו שבו יסביר לה שהוא מוכן להקריב את חייו למען
עניין נשגב .הוא כתב את המכתב במקום ומסר אותו לבני שיחו
הציע האיש שיבוא ויסייע למפלגה שם .גריגולביץ’ הגיע ב 1934-לארגנטינה
ופעל שם כשנתיים ,עד שהמשטרה המקומית עלתה על עקבותיו והוא
נאלץ לרדת למחתרת .הנהגת המפלגה הקומוניסטית החליטה למלט אותו
מהמדינה וב 1936-הוא נשלח לספרד ,שם פרצה אז מלחמת האזרחים.
הגיוס על ידי המודיעין הסובייטי בספרד כשהגיע לספרד ,חבר
גריגולביץ’ ללוחמים הרפובליקנים .הוא הצטרף ליחידה מיוחדת שפעלה נגד
נציגויות דיפלומטיות זרות במדריד ,שניצלו את חסינותן כדי לסייע לאנשיו
של הרודן פרנסיסקו פרנקו .לוחמי היחידה פשטו על נציגויות אלה וערכו
בהן חיפושים לאיתור נשק וציוד שנועדו לצבאו של פרנקו .אנשי היחידה אף
הוציאו להורג חשודים בפעילות למען הדיקטטור.
במסגרת פעילותו זו הכיר גריגולביץ’ את היועץ הסובייטי לענייני מודיעין
וחבלה ,גנרל הנקוו”ד אלכסנדר אורלוב ,שגייס את גריגולביץ’ לפעילות
למען המודיעין הסובייטי בספרד .במסגרת זו ארגן גריגולביץ’ קבוצה של
קומוניסטים נאמנים ועסק בחיסול תומכיו של מקים "הצבא האדום",
לב טרוצקי ,בקרב הכוחות הרפובליקנים .קבוצה זו גם חיסלה את מנהיג
הטרוצקיסטים בספרד אנדראו נין.
בסוף  1937הגיע גריגולביץ’ לברית המועצות ,שם זכה לכבוד רב מצד אנשי
הנקוו”ד ואף נפגש עם ראשי הארגון .בנקוו”ד הוחלט שגריגולביץ’ לא יחזור
לספרד אלא ינוצל למשימות אחרות .הראשונה  -צירופו לצוות שיועד לחסל
את טרוצקי.
שתי תוכניות ,חיסול אחד היעד על הכוונת היה טרוצקי ,ממנהיגי
מהפכת  1917ומי שעמד בראש "הצבא האדום" במלחמת האזרחים.
לאחר עלייתו של סטלין לשלטון הפך טרוצקי ליריבו המר ,גורש מהמפלגה
הקומוניסטית וב 1929-אף מברית המועצות .לאחר שהתגורר בטורקיה,
בנורבגיה ובצרפת קיבל מקלט מדיני במקסיקו.
הצייד ,גריגולביץ’ ,נשלח מברית המועצות למקסיקו דרך ארה”ב .הוא שהה
מספר חודשים בניו יורק כשעסק בהכנות למבצע .במסגרתן גייס קומוניסט
אמריקאי צעיר שבתדרוכו התקבל מאוחר יותר כמאבטח בביתו של טרוצקי
במקסיקו .מפקד המבצע בשטח היה קצין נקוו”ד בכיר ומנוסה בשם נחום
אייטינגון ,שכינויו היה טום .גריגולביץ’ שימש כיד ימינו וכינויו במבצע היה
פיליפ.
הסובייטים הכינו שתי תוכניות לביצוע משימת החיסול .לפי התכנית
הראשונה אורגנה קבוצה של קומוניסטים ספרדיים ומקסיקניים“ ,בוגרי”
מלחמת האזרחים בספרד ,שצוידו ואומנו בנשק .אלה היו אמורים לחדור
לביתו של טרוצקי ,שבפרבר של מקסיקו סיטי .המאבטח שגייס גריגולביץ’
אמור היה לפתוח בפניהם את השער לחצר הבית ולאפשר לקבוצה לחדור
פנימה ולחסל את טרוצקי ומשפחתו.
בתכנית השנייה היה מעורב קומוניסט ספרדי צעיר ,ראמון מרקאדר
( ,)Ramon Mercaderשגויס למודיעין הסובייטי על ידי אייטינגון.
מרקאדר הצליח ליצור קשר רומנטי עם אחת המזכירות האישיות של
טרוצקי ,סילביה אגלופ ,לאחר שהציג עצמו בפניה כאיש עסקים קנדי
בשם פרנק ג’קסון .סילביה ערכה היכרות בין “פרנק ג’קסון” לבין טרוצקי
ו”ג’קסון” החל לבקר בבית.

בלילה שבין  23ל 24-במאי  1940חדרו לביתו של טרוצקי כ 20-חמושים,
חלקם לבושי מדים של שוטרים מקומיים .התוקפים ריססו את הבית באש
אוטומטית והשליכו רימונים .התוקפים למדו כי ניסיון זה כשל מחדשות
השעה  6:00ברדיו המקומי.
אייטינגון וגריגולביץ’ החלו אפוא לקדם את התכנית השנייה .על ראמון
מרקאדר הוטלה אישית המשימה לחסל את טרוצקי במהלך ביקור בביתו.
ב 20-באוגוסט  1940ביקר מרקאדר בביתו של טרוצקי וכשזה הפנה אליו
את גבו ,הנחית מכה חזקה על ראשו בגרזן של מטפסי הרים .טרוצקי נפצע
אנושות ונפטר בבית החולים.
לאחר החיסול עזב גריגולביץ’ את מקסיקו ועבר לקובה עם אשתו,
קומוניסטית מקסיקנית ,שהיתה שותפת סוד לפעילותו .בסוף  1940הוא
קיבל הוראה להגר שוב לארגנטינה.
דרום אמריקה :פיצוצים בנמל בואנוס איירס הזוג גריגולביץ’
הגיע לארגנטינה בדצמבר  1940בזהות חדשה ועם כינוי מבצעי חדש לבעל:
“ארתור” .משימתו הייתה לגייס מקורות .הקשר עם ה”מרכז” התנהל
באמצעות השלוחה הסובייטית בניו יורק ,התכתבות סמויה ובלדרים .על
גריגולביץ’ הוטל לפעול בנוסף באורוגוואי ובצ’ילה.
ביולי  ,1940כחודש לאחר פלישת גרמניה לברית המועצות ,נדרש גריגולביץ’
לחבל במהירות באספקה של חומרי גלם שהגיעה מדרום אמריקה לגרמניה.
ארגנטינה וצ’ילה היו אז מדינות ניטרליות והגרמנים רכשו מהן דגנים ובשר.
מצ’ילה רכשו הגרמנים גם חומצה חנקתית ,המשמשת לייצור אבק שריפה
וחומרי נפץ .החומצה נשלחה מצ’ילה לנמל בואנוס איירס ומשם לגרמניה
דרך מדינות אירופיות ניטרליות ,כמו פורטוגל ושוודיה .בתוך זמן קצר
הצליח גריגולביץ’ לגייס ,בסיוע המפלגות הקומוניסטיות המקומיות ,כ200-
סוכנים שפעלו למען המודיעין הסובייטי בארגנטינה ,אורוגוואי וצ’ילה.
הוא גם הצליח להקים מעבדה לייצור פצצות שהטמינו אנשיו בנמל בואנוס
איירס ,בבטן אניות שהובילו מטענים לגרמניה .היו אלה פצצות השהייה
שהתפוצצו כשהאניות היו בלב ים .אנשיו של גריגולביץ’ פוצצו יותר מ50-
אניות וכן מחסנים בנמל ,שאחסנו מטענים שנועדו לגרמניה .הגרמנים דרשו
לחקור את סיבת הפיצוצים אולם המשטרה המקומית לא עמדה במשימה
והגרמנים חדלו מלהשתמש בנמל זה.
ביוני  1944קיבל גריגולביץ’ הוראה מהמרכז במוסקבה  -להפסיק כל
פעילות חבלנית ומודיעינית .הן המודיעין הבריטי והן המודיעין האמריקאי
עלו על קיומה של פעילות חשאית סובייטית בארגנטינה ואף על קיומו של
סוכן המכונה ארתור .גריגולביץ’ ואשתו נדרשו אפוא לעזוב את ארגנטינה
והם עקרו למונטווידאו ,בירת אורוגוואי.
בסוף אותה שנה ,משנוצרו קשרים דיפלומטיים בין ברית המועצות לצ’ילה,
הגיעו לשם גם אנשי מודיעין סובייטים .גריגולביץ’ זומן לבירה סנטיאגו
ונדרש להעביר לנציג השלוחה בצ’ילה את מקורותיו .בסנטיאגו נפגש
גריגולביץ’ עם אחד ממקורותיו ,סופר צ’יליאני שמקורו בקוסטה ריקה,
ובסיועו ניסה להשיג דרכון של מדינה דרום אמריקאית .האיש היה מיודד
עם שגריר קוסטה ריקה בצ’ילה וגריגולביץ’ יצא נשכר :לא רק שקיבל דרכון
של המדינה על שם תיאודור קסטרו ,אלא שהשגריר – שכלל לא הכירו –
הגדיל לעשות וצייד אותו במכתב המלצה אישי.
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איטליה :עסק שישמש כיסוי

בינואר  1947הגיעו בני הזוג גריגולביץ’ למוסקבה .שם ,במשך מספר
חודשים ,הם מסרו דין וחשבון על פעילותם בדרום אמריקה והחלו בהכנות
לקראת שליחות חדשה כבלתי חסויים במערב אירופה .ב 1948-יצא
גריגולביץ’ לפגישה עם סוכן סובייטי בלתי חסוי בארה”ב ,שמסר לו כסף
ותעודות חדשות .סוכן זה היה המרגל רודולף אבל. 2
ב 1949 -יצא הזוג למשימה חדשה ,הפעם באיטליה .השניים התחזו לדרום
אמריקאים  -היא לאזרחית אורוגוואי והוא לאזרח קוסטה ריקה שכינויו
מקס.
בני הזוג נשלחו להקים עסק מסחרי ליבוא ויצוא שיהווה כיסוי לפעילותם
ויבטיח חופש תנועה במערב אירופה .זאת לצורך קיום קשר עם סוכנים בלתי
חסויים אחרים .בתוך כך הם התבקשו לגייס מקורות ולשמור על קשר עם
המרכז באמצעות רדיו.
הזוג שכר דירה במרכז רומא .כעבור זמן קצר ביקר גריגולביץ’ בנציגות
קוסטה ריקה ברומא ונפגש עם העומד בראשה ,שקיבל אותו בחמימות.
במהרה נוצר ביניהם קשר ידידותי וגם אשתו ,שביקרה בנציגות אורוגוואי,
הצליחה ליצור קשרים טובים עם אשתו של ראש הנציגות .גריגולביץ’ סיפר
לנציג קוסטה ריקה כי הקים חברה מסחרית וזה יעץ לו לייבא קפה מקוסטה
ריקה .גריגולביץ’ קיבל את ההצעה והנציגות סייעה לבני הזוג לקבל אישור
לישיבת קבע באיטליה.
באוקטובר  1950הגיעו לאיטליה נשיא קוסטה ריקה לשעבר ,שר החוץ
לשעבר והשגריר לשעבר בצרפת כדי לקדם קשרים מסחריים“ .תיאודור
קסטרו” הוצג בפניהם כאיש עסקים מנוסה ומכובד ,שיכול לתרום לפיתוח
קשרי המסחר בין שתי המדינות .הוא מצא חן בעיני הנשיא לשעבר ,שהתרשם
מהסקירות המדיניות-כלכליות שלו ,סיפר לו כי בבעלותו שדות לגידול קפה
וכי היה רוצה ש”קסטרו” ישמש כסוכנו למכירת הקפה באירופה .גריגולביץ’
נענה בחיוב.
הנשיא לשעבר המליץ לראש הנציגות להסתייע ב”קסטרו” בעבודתו
הדיפלומטית ולשתף אותו בעבודתו .מכיוון שהנשיא לשעבר עמד להציג
שוב את מועמדותו לנשיאות בבחירות הקרובות ,קיבל ראש הנציגות את
המלצתו ופנה למשרד החוץ בסן חוזה לקבל אישור למנות את “קסטרו”
לתפקיד של מזכיר ראשון בנציגות ללא שכר .הבקשה אושרה.
כעבור זמן שב ראש הנציגות לקוסטה ריקה ,ומשום שלא נשלח לו מחליף,
“קסטרו” שימש ראש הנציגות בפועל .הוא ביצע את תפקידו לשביעות רצונו
של משרד החוץ ,שבתגובה לא מיהר לשלוח מחליף .מה עוד שההוצאות
לאחזקת הנציגות היו על חשבונו של “קסטרו”.
גריגולביץ’ ,עם השכלה פורמלית של  10שנות לימוד בלבד ,הפך לדיפלומט
מצליח .הסקירות והערכות המצב שהעביר למשרד החוץ בסן חוזה זכו
לשבחים .בנובמבר  1951הוא צורף למשלחת קוסטה ריקה לעצרת הכללית
של האו”ם בפריז ,ואף הוצג בפני שר החוץ האמריקאי דין אצ’יסון ובפני
שר החוץ הבריטי אנתוני אידן .אצ’יסון ביקש כי נציג משלחת קוסטה ריקה
יישא בעצרת נאום תמיכה בעמדה האמריקאית בסכסוך בין יוון לברית
המועצות  -ו”קסטרו” נבחר על ידי משלחתו לשאת את הנאום .הופעתו
בעצרת הרגיזה את שר החוץ הסובייטי אנדרי וישינסקי ,שתקף אותו בנאום
תגובה .משרד החוץ במוסקבה שאל את השגריר הסובייטי ברומא מה ידוע

הרודן פרנסיסקו פרנקו .לוחמי היחידה שאליה חבר גריגולביץ’ הוציאו
להורג חשודים בפעילות למען הדיקטטור
לו על אותו “קסטרו” ,ונענה כי מדובר ב”ריאקציונר ושונא ברית המועצות”,
שמעולם לא ביקר בשגרירות הסובייטית ונמנע מלפגוש נציגים סובייטיים.
במרס  1952מונה “קסטרו” לנציג קבוע של קוסטה ריקה ברומא ובוותיקן
ויצר קשרים ידידותיים עם ראש ממשלת איטליה אלצ’ידה דה גספרי
ועם שגריר ארה”ב אלסוורת באנקר .בהמשך נבחר כמזכיר אגודת ראשי
הנציגויות הדיפלומטיות של דרום ומרכז אמריקה ברומא.

המזימה לחיסול טיטו :מות סטאלין הציל את המצב

במהלך שירותו באיטליה ערך גריגולביץ’ שני ביקורים פרטיים ביוגוסלביה,
שבמהלכם יצר קשרי ידידות עם בכירים בממשל היוגוסלבי .כעבור זמן מה
הוא מונה כנציג של קוסטה ריקה בבלגרד ,ועמד להגיש את כתב האמנה
שלו לנשיא יוגוסלביה טיטו באפריל  .1953כשהגיע מידע זה למרכז הקג”ב
במוסקבה הגה אחד מראשי הארגון רעיון :גריגולביץ’ יחסל את טיטו
במהלך פגישתם.

בלילה שבין  23ל 24-במאי  1940חדרו לביתו של טרוצקי כ 20-חמושים,
חלקם לבושי מדים של שוטרים מקומיים .התוקפים ריססו את הבית
באש אוטומטית והשליכו רימונים .התוקפים למדו כי ניסיון זה כשל
מחדשות השעה  6:00ברדיו המקומי
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אנשיו של גריגולביץ' פוצצו יותר מ 50-אניות וכן מחסנים בנמל,
שאחסנו מטענים שנועדו לגרמניה .הגרמנים דרשו לחקור את סיבת
הפיצוצים אולם המשטרה המקומית לא עמדה במשימה והגרמנים
חדלו מלהשתמש בנמל זה
בתחילת פברואר  1953נקרא גריגולביץ’ לפגישה חשאית עם נציג “המרכז”
בווינה ,שם הוצג לו אותו רעיון והוצעו ארבע אפשרויות להוצאתו לפועל:
 .1גריגולביץ’ יצויד במתקן שיכיל חיידקי דבר שישחרר בפגישה עם טיטו.
אלה יגרמו למותם של הנוכחים במקום מלבד גריגולביץ’ עצמו ,שיחוסן.
 .2השגריר היוגוסלבי בלונדון אמור היה לערוך לכבוד ביקורו של טיטו
בבריטניה קבלת פנים רבת משתתפים .על גריגולביץ’ לנצל את היכרותו עם
השגריר היוגוסלבי שם כדי להשיג הזמנה לקבלת הפנים .הוא יצויד באקדח
עם משתיק קול ומכלי גז מדמיע ,וברגע המתאים יירה בטיטו ,יפזר גז מדמיע
ויימלט בבהלה שתקום.
 .3גריגולביץ’ ינצל אחת מקבלות הפנים לסגל הדיפלומטי שמתקיימות
בבלגרד בהשתתפות טיטו ויפעל על פי התכנון שיועד בלונדון.
 .4גריגולביץ’ יגיש לטיטו כמתנה קופסת יהלומים שעם פתיחתה יתפזר
חומר רעיל קטלני שימית את כל הנוכחים במקום.
התנקשות בחייו של טיטו נתפסה בעיני גריגולביץ’ כרעיון מטורף ,אך הוא
שתק .הוא גם ידע שאם אחד הרעיונות יבוצע הוא לא ייצא מזה בחיים.
גריגולביץ’ התבקש לכתוב מכתב לאשתו שבו יסביר לה שהוא מוכן להקריב
את חייו למען עניין נשגב .הוא כתב את המכתב במקום ומסר אותו לבני
שיחו .אלה הציגו את המכתב בפני מנהיג ברית המועצות דאז יוסף סטאלין,
שביקש לקדם את המבצע.
ב 3-במרץ  1953מת סטאלין .ניקיטה חרושצ’וב ,שעלה לשלטון במקומו,
ביטל את התכנית .באפריל  1953הגיש גריגולביץ’ את כתב האמנתו
לנשיא טיטו.

השיבה לברית המועצות :מהרחוב למשרה אקדמית

בסוף נובמבר  1953נדרשו בני הזוג גריגולביץ’ לשוב לברית המועצות.
גריגולביץ’ שיגר הודעה למשרד החוץ בסן חוזה כי בשל מחלתה של אשתו,
עליו לנסוע עמה לריפוי בשווייץ עד סוף מרץ .1954
בני הזוג ובתם עזבו את רומא ועקבותיהם נעלמו .הם לא הגיעו לשווייץ ולא
חזרו לרומא .איש לא ידע מה פשר היעלמותם הפתאומית ואיש לא קישר בין
“תיאודור קסטרו” לבין המודיעין הסובייטי עד לפרסום המסמכים שהביא
עמו וסילי מיטרוחין.
בדצמבר  1953הגיע הזוג למוסקבה .בינואר  1954נפגש עם גריגולביץ’
ראש המינהל לסוכנים בלתי חסויים ,הגנרל אלכסנדר קורוטקוב ,שהודיע
לו שהוא משוחרר מהמודיעין הסובייטי  -אך לא מסר כל הסבר .גריגולביץ’
מצא את עצמו ברחוב ,כפי שתיארה בתו כעבור שנים .הוא לא אמר נואש
והחל ללמוד במכון המוסקבאי הממלכתי לקשרי חוץ ,סיים את לימודיו
ב 1957-וב 1964-הגיש עבודת דוקטורט באותו מכון .גריגולביץ’ פרסם
עשרות מאמרים וספרים בנושאים הקשורים לדרום אמריקה ולוותיקן,
והפך לאחד המומחים הבולטים בתחומים אלה .בהמשך ,נבחר לסגן הנשיא
של אגודות הידידות ברית המועצות-קובה וברית המועצות-מקסיקו.
ב 1970-מונה למנהל מחלקה במכון לאתנוגרפיה בברית המועצות ולאחר
שנה מונה גם למרצה במכון שבו למד .חלק מספריו פורסמו תחת השם יוסף
לברצק ( ,)Yosif Levratskשם נעוריה של אמו ,וחלק בשמו האמיתי .הוא
נפטר במוסקבה ב .1988-
הבביליוגרפיה המלאה מתפרסמת בגיליון הדיגיטלי

נעמי שפירא | מעצבת סמל המל"ם

הסוד שמאחורי הסמל

הסמל של המל”ם שריר ויציב כבר מאז  ,1986אך הוא נולד קצת אחרת
בשנת  ,1986במסגרת לימודי עיצוב גרפי בבית הספר הגבוה לעיצוב ויצ”ו קנדה חיפה ,הוכרזה
תחרות לעיצוב סמל עבור מרכז המל”ם .הלוגו הנבחר הוא של נעמי שפירא .אשר הייתה חיילת
בסיירת מטכ”ל.
נעמי מספרת“ :הייתה זו עבורי הזדמנות גדולה ואתגר מרתק לעצב סמל לקהילת המודיעין,
שאליה הייתי מחוברת .הרעיון ללוגו נולד מתוך היכרות והערכה רבה למודיעין הישראלי.
בלוגו ייצגתי את שלושת גופי המודיעין (חיל המודיעין ,השב”כ והמוסד) – בשלושה מרובעים
המתחברים ביניהם ויוצרים משולש מוסתר ומוצפן .כבוד גדול הוא לי שהסמל משרת את
המרכז עד עצם היום הזה”.
קוריוז קטן :הסמל עוצב בתחילה כך שהוא עומד על הפינה .הכוונה הייתה ליצור תחושה של
תנועה במטרה להמחיש את הדינמיות המופלאה של המודיעין הישראלי .באותה עת המודיעין
עבר טלטלה גדולה עם פרשת קו  ,300ורצו סמל “יציב” .ועדת השופטים התנתה את בחירת
הסמל בכך שאסובב אותו ויעמוד על אחד הבסיסים  -וכך הוא נשאר עד היום .
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איש מודיעין

מעבר לקווי האויב
קצין המודיעין הישראלי מ ְחמד קאסם א-ס ַי ִד אחמד ניחן באומץ לבו וביכולת
מופלאה להסתגל לכל מצב .עוז רוחו ודבקותו במשימה הביאו את מפקדיו להטיל
עליו מבצע רגיש מאוד ,שבמהלכו מצא את מותו .עקב נסיבותיו המיוחדות נמנעה
ישראל מלהודות בקשר למותו ,אך בהמשך הוא זכה להעלאה בדרגה ולציון לשבח
שמעון אביבי | היסטוריון ,חוקר העדה הדרוזית | shimon.avivi@gmail.com

מחלון ביתם של סמירה וסלמאן אבו ֻר ֻּכן ,כשהוא צופה בהם מבחוץ דרך חלון ביתם המואר.
בעספיא שעל הר הכרמל ,נשקף נוף מרהיב של באותו לילה חצו בני הזוג את הגבול ומצאו מקלט
מרחבי הגליל ,מראש הנקרה במערב ועד הר בכפר סולד.
החרמון במזרח .כך ,מדי יום ,רואה סמירה את
מקום הולדתו של אביה ורגשותיה בקשר אליו ספרי הדת של שיח' אמין טריף
נוסקים אל על.
מוחזרים מלבנון לישראל השניים
וקאסם
ג'מילה
להוריו
1920
בשנת
ְמחמד נולד
התגוררו כחודש ימים בקיבוץ ואחר כך עברו
בהר
שמס
מג'דל
הדרוזי
בכפר
אחמד,
א-סיד
לבנות את חייהם בכפר הדרוזי מע'אר שבגליל
לשירות
רבות
סייע
המנדט
בתקופת
עוד
החרמון.
התחתון .שם ,בהפרש של שנה וחצי זו מזו ,נולדו
הידיעות (ש"י) של ה"הגנה" בהעברת מידע
שתי בנותיהם סמירה וג'וליה .אנשי המודיעין
וברכישת נשק .הוא נהג לחצות את הגבול לארץ
ישראל ולמסור את הנשק והידיעות לאיש הקשר הישראלי שמרו כל העת על הקשר עם ְמחמד
וסייעו ככל שיכלו לקליטת המשפחה בארץ.
שלו בקיבוץ כפר סולד.
ְמחמד המשיך בפעילותו המודיעינית גם לאחר צניעותו הרבה ,הסתפקותו במועט והאכפתיות
קום המדינה ,אך זו נחשפה על ידי המודיעין שגילה כלפי אדם באשר הוא אדם הביאו לכך
הסורי ,שתכנן מבצע צבאי ללכידתו .באחד
מלילות שנת  1951כיתרו יחידות של הצבא הסורי
את מג'דל שמס והתקרבו לביתו של ְמחמד
כדי ללכדוְ .מחמד היה איש שטח מעולה ,בעל
גובה בינוני ומבנה גוף איתן .אומץ לבו ויכולתו
המופלאה להסתגל לכל מצב ,מבחינה פיזית
ונפשית כאחת ,עמדו לו גם הפעם .בחושיו החדים
חש במלכודת הנטמנת לו .בהכירו היטב את
נתיבי כפרו ואת משעולי החרמון ,השכיל ְמחמד
להימלט מביתו אל ההר ללא פגע .רגליו היחפות
נחבלו מסלעי הטרשים וכפות ידיו זבו דם ,אך
הוא התמיד בדרכו עד שהגיע למקום מסתור.
אחת מנשות הכפר הביאה לו מזון ומשקה כל עת
שהותו במקום מחבואו.
ְמחמד הבין שלא יוכל להמשיך להתגורר בכפרו
ובארצו ,וגמלה בלבו החלטה למצוא מקום מפלט
בארצם של בעלי בריתו משכבר הימים .שנה קודם
לכן נשא ְמחמד לאישה את קרובת משפחתו
ִאנ ׁ ְִש ַראח ,לאחר מאבק עיקש עם בן משפחה אחר
מהר הדרוזים שחשק בהְ .מחמד החליט להבריח
את הגבול יחד עם רעייתו הצעירה .חמישה אחים מ ְחמד קאסם א-סיד אחמד .לאחר נפילתו
ואחות היו לו .האם לא ייפרד מהם? ְמחמד שם הועלה לדרגת סגן משנה .מ ְחמד נחלץ לעזרתו
נפשו בכפו ,חזר לכפרו עם חשיכה ,עבר בסמטה של שיח' אמין טריף ,הראש הרוחני של העדה
הדרוזית בישראל
ליד מעונם ונפרד מאחיו במבט וללא מילה,
16
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שנחלץ לעזור למי שהיה במצוקה וכל זאת בצנעה
ומבלי לקבל תמורה .באותה תקופה היו ישובי
המיעוטים בגליל נתונים למשטר הממשל הצבאי.
ְמחמד השכיל לבנות מסילות ללבם של קציני
הממשל במטרה לסייע לנזקקים מבני עדתו .חום
הלב שבו ניחן ויחסי האנוש המעולים שלו סייעו
לו במשימה זו.
באחד הימים נחלץ ְמחמד לסייע לראש הרוחני
של העדה הדרוזית בישראל ,שיח' אמין טריף .לפני
קום המדינה נהג שיח' אמין לבקר רבות במרכז
הרוחני של העדה הדרוזית בח'לואת אל-ביאדה,
ליד חצביה ,בלבנון .שם שוכן בית המדרש החשוב
ביותר ללימודי הדת הדרוזית ולהלכות אנשי
הדת .ספרי הקודש של שיח' אמין נשמרו שם
לשימושו בעת ביקוריו .מלחמת העצמאות קטעה
באחת את המעבר מארץ ישראל לשכנותיה,
וספרי הדת של השיח' נותקו ממנו .לא היה ספק
לאנשי העדה מי יוכל להחזיר הספרים לישראל.
ְמחמד חצה בחשאי את הגבול ,הגיע לאל-ביאדה,
קיבל את כתבי הקודש של שיח' אמין והעבירם
בהשקט ובבטחה ליעדם בארץ.

הכיסוי :חייל מילואים בגדוד 300

למחמד סרן אברהם ארנן ,מפקד
בשנת  1954פנה ְ
בסיס צפון של יחידה ( 154מודיעין  )10בחיל
המודיעין ולימים אל"מ ,מפקד סיירת מטכ"ל.
הוא גייס אותו לשרת בתפקיד סייר-לוחם מבצעי
ביחידה .במסגרת שירותו כאיש בסיס צפון של
היחידה ,ביצע ְמחמד מבצעי חדירה רבים לאיסוף
מידע מעבר לגבול ברמת הגולן .לצורך כיסוי
פעילותו האמיתית כסייר ולוחם מבצעי ביחידה
 154הוצב ְמחמד ,מבחינת רישומי צה"ל ,כחייל
מילואים בגדוד  ,300גדוד המיעוטים בצבא.
עוז רוחו ודבקותו בביצוע המשימות על הצד הטוב
ביותר הביאו את מפקדיו לכלל החלטה להטיל
על ְמחמד מבצע רגיש מאוד .ב 27-בנובמבר
 1956הוא נשלח עם חבריו סלים א-שוּפִ י ֻות ְר ִּכי
אל-עַ גַ ִ'מי ,אנשי חוליה מבצעית של היחידה,
להתקין מכשיר האזנה על קווי הטלפון של הצבא

בגן הנעדרים שבהר הרצל הוצבה אבן לזכרו של מ ְחמד
הסורי ברמת הגולן .לאחר שהחוליה השלימה את
משימתה והחלה לצעוד בחזרה אל עבר הגבול,
החליט ְמחמד לחזור אל מקום התקנת המכשיר
כדי לוודא תקינות הנצרה של חומר הנפץ המוצמד
למכשיר ההאזנה .פיצוץ עז ארע ְומחמד מצא את
מותו .חבריו לחוליה המבצעית חזרו לישראל ,אך
נבצר מהם לשאת עמם את גופת חברם .קול הנפץ
האדיר הזעיק למקום את הצבא הסורי ,שאיתר
את הגופה והביאה לקבורה במקום לא נודע.
עקב הנסיבות המיוחדות של מותו נמנעה ישראל
מלהודות בשייכותו אליה .נציג ישראל לוועדת
שביתת הנשק ישראל-סוריה  -רס"ן סבסטיאן
סבי טפנר ,לימים סא"ל סיוון תימור  -הודיע
ב 30-בנובמבר  1956ליו"ר ועדת שביתת הנשק
בדמשק כי "לא ידוע לנו כלל על שום חייל ישראלי
שחצה את הגבול הסורי בנקודה כלשהי" .באותו
למחמד בנוכחות
יום נערכה במע'אר אזכרה ְ
כ 2,000-איש ,ובהם נציגי המשטרה והממשל
הצבאי .בהספדים שנישאו קראו הדרוזים לבני
עדתם להמשיך ולשרת את המדינה גם אם
יצטרכו להקריב את חייהם לשם כך .שיח' אמין
טריף העביר תנחומיו על האבידה למשפחה
ולשלטונות.

כרוזי לוחמה פסיכולוגית בדאלית
אל-כרמל הסורים זיהו במהרה את הגופה.

הם ניסו לאמת זאת בעזרת אביו של ְמחמד,
שעדיין חי במג'דל שמס ,אך האחרון התעקש
שאין מדובר בבנו .בתגובה הגלו הסורים את הורי
אשתו של ְמחמד ובני משפחה אחרים לאזור אל-
ג'זירה הנידח  ,בצפון-מזרח סוריה ,על גבולה עם
עיראק וטורקיה.
הסורים ניסו לנצל האירוע כדי להשפיע על
הדרוזים בארץ להימנע משירות בצה"ל ולחדול
מנאמנותם למדינת ישראל .המודיעין הסורי יזם
פיזור כרוזי לוחמה פסיכולוגית בקרבת הכפר
הדרוזי דאלית אל-כרמל ,כנראה באמצעות
מסתננים שחדרו מהשומרון (שהיה שטח ירדני
באותה עת) בליל  5בפברואר  .1957המסתננים
הניחו את הכרוזים ליד המעין עין קבליה ,בצד

השביל המוביל מדאלית אל-כרמל לניר עציון.
אלה נמצאו על ידי תושבים דרוזים שעברו במקום
בדרכם לעבודה בשדותיהם ,שלקחו את הכרוזים
לכפרם .ראש מועצת דאלית אל-כרמל דיווח
על מציאת הכרוזים למשטרה ,שמיהרה לאספם
ולחקור בדבר.
הכרוזים נשאו את חתימתם ,כביכול ,של סולטאן
אל-אטרש ,מנהיג הדרוזים בהר הדרוזים
בסוריה ,ושל שלושה מחכמי הדת שם שיח'
יחיא אלַ -חנַאוִ י ,אחמד גַ ְ'רבּ וּעַ ואבראהים אל-
ַהגַ ִ'רי .הכרוזים תקפו את הדרוזים בישראל על
שקשרו את עתידם במדינת ישראל ,האשימו את
האחרונה בכוונה להכתים את שמם הטוב של
הדרוזים כדי לעורר את הערבים נגדם ובתכנון
חיסולם של כל בני המיעוטים בארץ ,כולל
הדרוזים .הכרוזים תקפו גם את מנהיגי הדרוזים
אהש ֻמעַ ִדי ,צאלח
בישראל השיח'ים גַ ְ ּ'בר ַד ִ
ְח'נִיפס ולַ ִ ּביבּ אבו ֻר ֻּכן וכינו אותם בוגדים ,על
שאינם עומדים לצד אחיהם הערבים במאבקם
נגד האימפריאליזם והציונות.
בכרוזים דיווחו הסורים על פעולת חוליית
המודיעין של ְמחמד קאסם א-סיד אחמד וחבריו
(סלים א-שוּפִ י ֻות ְר ִּכי אל-עַ גַ ִ'מי) ,וטענו כי ישראל
מסרבת לקבל את גופתו כי אינו יהודי .הכרוז
הסתיים בקריאה לדרוזים בישראל להפסיק
להתגייס לצה"ל ולהקיא מתוכם את הבוגדים
המשתפים פעולה עם ישראל .לא נתגלו כרוזים
כאלה בשום כפר דרוזי נוסף.
העלאה בדרגה וציון לשבח לאחר נפילתו
הועלה ְמחמד לדרגת סגן משנה ,למפרע מ15-
בנובמבר  .1956יצחק רבין ז"ל ,אלוף פיקוד הצפון
דאז ,העניק לו ציון לשבח ב 31-בדצמבר באותה
שנה .במכתב הציון לשבח כתב רבין" :הנני לציין
לשבח את מ 728934/סגן-משנה ְמחמד קאסם
סיד אחמד ז"ל ,על גילוי התנדבות ,מסירות
ואומץ לב בשירותו בצבא הגנה לישראל משנת
 1948עד ליום נפילתו בקרב בעת מילוי תפקידו.
סגן משנה ְמחמד קאסם סיד אחמד ז"ל שימש
חלוץ ומופת לבני עדתו הדרוזית" .כמו כן הוענק

לו על ידי משרד הביטחון עיטור על"ה – עיטור
לוחמי המדינה ,המוענק למי שהיה חבר בארגון
צבאי או בעל אופי צבאי לפני קום המדינה בשנים
.1948-1909
אלמנה צעירה ושתי ילדות יתומות נותרו ללא
אביהן הגיבור .חיי השכול היו קשים מנשוא ,אך
האם האצילה ידעה לשקם את משפחתה .היא
נישאה לתופיק א-סיד אחמד ,קרובו של ְמחמד,
והמשפחה עברה להתגורר בעספיא .תופיק אימץ
את סמירה וג'וליה כבנותיו וגידל אותן במסירות
ובאהבה אין קץ .השתיים זכו לחינוך מעולה,
להשכלה גבוהה והקימו משפחות משלהן .בניהן
הלכו בדרכו של סבם ְמחמד וממשו את ייעודם
בשירות איכותי ומצטיין כקצינים בצבא הקבע
בצה"ל .בנותיהן משכילות ואקדמאיות ופוסעות
במשעול שסללו להן ִאמותיהן.
ְמחמד מונצח באנדרטאות הבאות:
 .1עספיא – בית הקברות הצבאי :אנדרטה
לבני העדה הדרוזית שנפלו במערכות ישראל.
במקום גם מצבה לזכרו בחלקת חללי צה"ל
שמקום קבורתם לא נודע.
 .2גלילות  -אתר ההנצחה לחללי קהילת
המודיעין :מבוך ההנצחה .בנותיו של ְמחמד
ז"ל ,סמירה וג'וליה ,הניחו זר בשם המשפחות
השכולות ביום הזיכרון לחללי קהילת
המודיעין שנערך במקום ב 8-ביוני .1999
 .3יער חרובית  -מצפור לזכר חללי יחידה ,154
שהוקם בידי עמותת מודיעין .10
 .4ירושלים  -גן הנעדרים בהר הרצל .אבן לזכרו
הוצבה באזור ה ,חלקה  ,20קבר .41
 .5דאלית אל-כרמל  -בית יד לבנים הדרוזים.
לחלוחית עולה בעיניהן של ג'וליה וסמירה
במהלך שיחתנו .הכאב אותו הן נושאות כל חייהן
אינו מוצא מרגוע .אובדן האב הוא כפצע מדמם
בנפשותיהן.
ב 28-בנובמבר  2015חל יום השנה ה 59-לנפילתו
של ְמחמד קאסם א-סיד אחמד בפעילות
מבצעית מטעם חיל המודיעין מעבר לקווי האויב,
והוא רק בן  .36יהי זכרו ברוך .
רשימת ראיונות ומקורות למאמר מתפרסמים
בגיליון האינטרנטי
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חנה-רלה רוזן

ראובן בלום
נולד ,1924
נפטר ב5.8.2015-
ראובן (פטר) בלום נולד במינכן ,גרמניה ב.1924-
בשנת 1937הוא עלה ארצה ולימים למד בתיכון
בית הכרם בירושלים .בהיותו בן  16התגייס לחיל
הספר העבר-ירדני ,שבו שירת ארבע שנים כאלחוטן
וטכנאי .מ 1944-ועד מלחמת העצמאות למד פיסיקה
באוניברסיטה העברית בירושלים.
בפברואר  1948התגייס לשירות חובה בצה"ל .יחד
עם שלמה דהאן ונועם טל ייסד בירושלים הנצורה את
יחידת ההאזנה "שפ"ן" (שירות פענוח נסתרות) .בסתיו
 1948עבר למפקדת היחידה שנקראה אז ש.מ 8200 - 2
של ימינו .תפקידו היה קצין אחראי לנושאי טכניקה
ואלקטרוניקה .בשנת  1949נשלח על ידי מפקד היחידה
מרדכי אלמוג לשליחות הרכש הראשונה מארה"ב
ומאנגליה.
ב 1953-מונה לראש המדור הטכני ביחידה ,שנקראה
אז  .515חמש שנים היה בלום מפקד יחידת הסיגינט
בדרגת סא"ל :במשך  1959כממלא מקום ולאחר מכן
במינוי מלא מ 1962-עד מרץ  .1966בשנים אלה ניתנה
תנופה גדולה למקומו של הסיגינט במערך האיסוף:
הוקמו והורחבו בסיסי היחידה במרכז ובצפון ,נפתחו
קורסים קדם-צבאיים (קד"צים) להכשרת אלחוטנים,
שלימים הפכו לשדרת הפיקוד ביחידה ,הוכנס נושא
האלינט (מודיעין אלקטרוני) התעצמה יכולת המחשוב
של היחידה.
בסיום תפקידו פרש מצה"ל ,חזר לגרמניה כדי להשלים
דוקטורט ועבר להשתלמות בת שנתיים בסוכנות החלל
האמריקאית  .NASAכשחזר מארה"ב מונה לפרופסור
לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת בון .בלום היה
מפקד מוכשר של  ,8200גילה מנהיגות מיוחדת,
יצירתיות וחזון.
יהי זכרו ברוך!
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ד"ר אורי פלדמן

נולד בכב' בכסלו תרצ"ז 6 ,בדצמבר 1936
נולדה בה’ בכסלו תרצ”ו 4 ,בדצמבר 1935
נפטרה בה’ בתשרי תשע”ו 18 ,בספטמבר  2015נפטר בכו' באלול תשע"ה  10 ,בספטמבר 2015
ליעקב ונשה בורשטין ,שהיגרו בשנות ה 20-מפולין אורי נולד בתל אביב וגדל כ"ילד חוץ" בקיבוץ גבעת
לצרפת ,לעיר ליון ,נולדו שתי בנות ,ז’נין ב 1933-וחנה השלושה .למד במגמה הריאלית ב"תיכון חדש" בתל אביב.
שירת בצבא בסיירת ביוטבתה ואחר כך כמדריך ומרכז
ב.1935-
ב 1942-נכבשה ליון על ידי הגרמנים .ההורים מסרו את הקן של ה"תנועה המאוחדת" בצהלה .למד באוניברסיטה
בנותיהם לחסות נזירות קתוליות שהסתירו אותן בעליית
הגג של מנזר באזור .כך ,לימודיה של חנה לא היו סדירים
בזמן המלחמה ,עד לשחרור ליון ב .1944-המשפחה
שרדה את המלחמה הודות לתעודה מטעם לגיון הזרים
על שם האב  ,Maurice Burtinכשגויס כתנאי לכניסתו
לצרפת ב .1921-תעודה זו אפשרה לו להמשיך לעבוד
כמסגר במפעל למשאיות  Berlietגם במלחמה.
לאחר המלחמה המשיכה חנה את לימודיה עד לקבלת
תעודת הבגרות בשנת  .1953היא הצטרפה לתנועת
"השומר הצעיר" בקיץ  ,1949צעד שהביא למפנה בחייה
ויצר תקווה לעתיד חלוצי בישראל .חנה ואני – בעלה,
יונתן רוזן  -הכרנו בתנועה ,התחתנו ועלינו ארצה במרץ
 .1956הצטרפנו לקיבוץ חצור-אשדוד.
חנה עבדה בקיבוץ כמטפלת בבית התינוקות .עמיר,
הבן הבכור שלנו ,נולד ב .1957-גויסתי לחיל האוויר
כי למדתי אלקטרוניקה בצרפת ,והייתי שותף לקליטת
המטוסים הצרפתיים שהחלו להגיע ארצה .נשארנו
בקיבוץ חצור  4שנים ,עד  .1960עברנו לגור בשיכוני
המשפחות של חיל האוויר בשנים  .1965-1960ב1963-
נולד הבן השני שלנו ,דניאל.
באוקטובר  1965נשלחתי לצרפת עם משפחתי ,ללימודי
המשך מטעם חיל האוויר .חזרנו ארצה ביולי .1967
השתכנו בקיראון כי הוצבתי במטה של חיל האוויר .חנה
הייתה עקרת בית וטיפלה בשני הבנים שלנו עד ,1968
כשהתקבלה לעבודה במוסד בתרגום עברית-צרפתית,
בכתב ובעל פה ,על פי צורכי המשרד .חנה ,שהשתתפה
במספר השתלמויות בתרגום ,עבדה במשרד כ 30-שנה,
עד יוני  .1997תפקידה האחרון היה ראש ענף.
שני הבנים שלנו שירתו בצה"ל .הם חזרו בתשובה,
התחתנו והביאו לעולם  23נכדים 12 .מהם התחתנו ויש
לנו כיום  33נינים.
עברנו לגור ברמת גן ב.1998-
חנה חלתה במחלת האלצהיימר ב.2011-
יהי זכרה ברוך!
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העברית בירושלים גאוגרפיה ,גאולוגיה ,ומטאורולוגיה,
והוענק לו תואר שני במדעים  .M.Scבתום לימודיו זכה
במלגת לימודים לשנה בדלפט הולנד .אורי ויתר על הנסיעה
כשראש ענף  1באמ"ן-מחקר ,סא"ל לוץ שטרים הופיע בביתו
בירושלים ושכנע אותו כי זו שליחות ממלכתית להצטרף
לאמ"ן-מחקר ולנצל את השכלתו האקדמית בתחום מדעי
כדור הארץ והידע שלו בפענוח תצלומי אוויר .ב15.7.1965-
הצטרף לענף  1כקצין מחקר ,אזרח עובד צה"ל בתקן סרן.
משימתו הראשונה היתה בנושא התוכניות הערביות להטות
מים מישראל .אורי עסק בהפעלת אמצעי איסוף מתאימים
במעקב ומיצוי המידע המצטבר ,בעריכת הלקטים לממונים
ולמקבלי ההחלטות .כאשר מדינות ערב זנחו את נסיונותיהם
להטות מים מישראל עבר אורי למחקר בנושא העבירות.
משימה זו כללה חקר התכסית מתצלומי אוויר והגדרת
אפשרויות התנועה בשטח לרכב גלגלי וזחלי ,הכנת מפות
עבירות לפי תצלומי אוויר .אורי השתתף בתכנון ובביצוע
ניסויי עבירות בשטח ונעזר במדענים ידועי שם ,משרתי
מילואים בענף .אורי גילה יצירתיות ,כשהראה שיש נתיב
שאפשר לעבור דרכו בוואדי חרדין ,לעומק המערך המצרי
(בין  2דיביזיות מצריות) .המצרים הזניחו נתיב זה כי העריכו
שאינו עביר לטנקים וכך נוצל לחדירה במלחמת "ששת
הימים" .ב"ששת הימים" השתתף אורי כלוחם בכוח "גרניט"
ושימש כקשר של דן שומרון וגם שם תרם בתחום העבירות.
בשנת  1968מונה אורי כראש מדור עבירות .בתפקיד זה
הפך לסמכות מקצועית עליונה בנושא העבירות במודיעין
של צה"ל .אורי הכין גם מפת מילוט לטייסים שהיו עתידים
להפציץ את הכור הגרעיני בעיראק .בד ובד עם עבודתו
בצה"ל הרצה אורי באוניברסיטת "בר-אילן" על נושא
פענוח תצלומי אוויר ולווינים .בשנת  1973זכה אורי במלגת
לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת מקמסטר בהמילטון,
אונטריו קנדה .הוא נסע עם משפחתו לקנדה ,כתב מחקר על
תנועת הקרח בקוטב הצפוני בעזרת פענוח תצלומי לווין .הוא
סיים את לימודיו לתואר השלישי וזכה לתואר  Ph.Dבשנת
 .1978ד"ר אורי פלדמן חזר לארץ להוראה באוניברסיטת
"בר-אילן" ולעבודה במרכז למיפוי ישראל בתל אביב .בשנת
 1999התחיל אורי לקבל טיפולי דיאליזה  -לאורך  17שנה.
הותיר אחריו אלמנה ,שני בנים נשואים ו 5-נכדים .בד בבד
עם פעילותו הענפה אורי היה איש משפחה חם ואוהב.
יהי זכרו ברוך!

טכנולוגיה

השבב הזעיר
שמבשר מהפכה ביכולת עיבוד
מודיעין וזמינותו בשדה הקרב
היום ,כשכל סמארטפון מציע אפליקציות מבוססות
צילומי לוויין כמו  ,Google Earthהציבור מקבל המחשה
של מה שניתן לעשות עם תוצרי חישה מרחוק
אמנון עמנואל

נולד ב-י”ב בשבט תש”א 9 ,בפברואר 1941
נפטר ב-ב' באלול תשע”ה 17 ,באוגוסט 2015

מחלוצי אשקלון .בן בכור מבין  12אחים למשפחה שעלתה
מאיראן בשנים הראשונות של הקמת המדינה.
עם הגיעם ארצה ב 1951-שוכנה המשפחה באוהלי מעברת
"הדרייה" (כיום הישוב בת הדר).
כנער נודע באחריותו הגדולה וחריצותו עת שתמך במשפחתו
המתרחבת ,בקשיי הקליטה הקשים ,כאב לאחיו ויד ימין
להוריו .עסק בעבודת אדמה בפרדסים ובשדות בשטחי
ההפקר בסביבת אשקלון וסייע לתיחזוק מחנה העולים
כשהוא מקים פחונים במו ידיו למען עולי הארץ.
שירת זמן קצר בחי"ר אך שוחרר חזרה לעזרת המשפחה.
בבחרותו עבד מספר שנים במפעל "עשות אשקלון".
ב 1969-הצטרף לשירות הביטחון הכללי ותרם רבות לעיצובו
של מרחב הדרום החדש של השב"כ ,אשר חלש מפאתי שערי
עזה ,הנגב ועד קצה סיני.
כבר בתחילת דרכו זוהתה רצינותו הגדולה ומחויבותו הרבה.
בקור רוחו ובצניעותו החל לקחת חלק בפעילות של השירות
במהלך שנות ה ,70-למיגור הטרור העזתי ,בכל מה שקשור
בסיוע מבצעי.
אמנון היה ידוע ברעיונות טכניים יצירתיים ופשוטים אשר
סייעו למהלכים חשאיים באופן משמעותי וחבריו מספרים
כי ידע תמיד לייעץ ולפתור בעיות אשר צצו.
"היד של אמנון" ידעה תמיד למצוא את הפתרון המבצעי
בשטח.
במהלך שירותו לקח אמנון חלק בפעילות חשאית בארץ
ובעולם בהצטיינות ,בצניעות ,ביצירתיות ובנתינה גדולה.
בין היתר ,בסוף שנות ה 70-עת עליית חומייני נסע לשליחות
באירן שם סייע לסיום הנוכחות הישראלית.
במהלך שנות ה 80-וה 90-עמד בראש ענף הלוגיסטיקה של
המרחב אשר תרם רבות לפעילות השירות באינתיפאדה
הראשונה .על כך קיבל אותות הצטיינות מראשי השירות.
אמנון פרץ את דרך המודיעין והשירות החשאי לבני משפחתו
והיווה דוגמא לערך הנתינה המוסוות ,ורבים מהם השתלבו
ביחידות מודיעין שונות בתפקידי מפתח.
בשנת  ,2006לאחר  37שנות שירות סוערות ונתינה
אינסופית פרש אמנון משירות הביטחון הכללי והשקיע את
מרצו במשפחתו ונכדיו האוהבים.
באוגוסט  2015הלך לעולמו ממחלה קשה.
יהי זיכרו ברוך!



פטריק טאקר |  | Defenceone.comעיבד :מתי נורסלע | אל"ם (דימ')
שבב זעיר שפותח ב MIT-סולל את הדרך לחלום הרטוב של צרכני המודיעין בדרגי הלחימה.
הוא יאפשר לדרגים השונים בשדה הקרב לעבד בזמן רלבנטי את שפע המידע שמעניקים מגוון
החיישנים המודרניים – על מכשיר בגודל של טלפון סלולרי .מידע זה היה "מתבזבז" עד כה עקב
מחסור במשאבי מיכון ועיבוד.
החוקרים מ MIT-הציגו את השבב ,שפותח בשיתוף עם ( DARPAהסוכנות לפיתוח טכנולוגיה
צבאית מתקדמת) ,כמהפכה בעולם המודיעין .הפיתוח עשוי לפתור את הדילמה המסורתית של
מיון המידע ,בפרט המידע החזותי הרב הזורם מלווייני תצפית ומל"טים .בשנת  ,2011לדוגמה,
בשיא הפעילות האמריקאית באפגניסטן ובעיראק ,הצטברו בידי הצרכנים  1,500שעות וידיאו וכ-
 1,500תמונות על בסיס יומי .מידע זה ,רובו ככולו ,פשוט לא נוצל בגלל היעדר יכולת עיבוד בזמן
שיתאים לנסיבות המבצעיות העכשוויות.
הפיתוח החדש ,גורסים מפתחיו ,יאפשר בסופו של דבר מיון ועיבוד מתקדם ואוטומטי של מכלול
המידע בנפחים חסרי תקדים .וזאת בזמן רלבנטי ,העונה על הצורך הדינמי של הלקוח בשדה הקרב.
כך משתחררים קציני המחקר מהעיסוק הסיזיפי במיון מידע ובחקירת האובייקט בשכבות המידע
הדורשות כיום מערך מחשוב עתיר משאבים ,מארג מקושר רב-רשת עם מאגרי מידע וכושר שליפה
מתקדם .עם הפיתוח יוכלו קציני המודיעין להתמקד בליטוש המידע ובהפצתו .
לווין תצפית אמריקאי .רוב המידע שנאסף
לא נוצל בגלל היעדר יכולת עיבוד בזמן הולם
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מודיעיון
לעומק  27הימים שחוללו שינוי
מבט ד י ע י ן במעמד המוסד והעומד
המו
בראשו
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.

ב 3-באוקטובר  1973נערך דיון קריטי באפשרות שתפרוץ מלחמה שבו ראש
המוסד כלל לא הוזמן להשתתף .ב 30-באוקטובר היה ראש המוסד הדמות
הבכירה בכל מה שקשור להערכות מודיעין לקראת הבאות .כך התחזק
מעמדו של הארגון ושל מנהיגו בין ה 3-ל 30-באוקטובר ,על רקע המלחמה
המתהווה .המאמר מבוסס על הרצאה באירוע סגור במוסד לרגל מלאת 90
לצבי זמיר ,שקיבלה אישור מיוחד לפרסום פומבי

ד”ר חגי צורף | ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה ועורך כרך ההנצחה לגולדה מאיר 

צבי זמיר .הערכותיו נשענו על ניסיונו הצבאי הרב
במאמר אנסה לסקור את חלקו של ראש המוסד דאז צבי זמיר בדיונים ובהתייעצויות שנערכו בלשכת
ראש הממשלה גולדה מאיר במהלך מלחמת יום הכיפורים ובימים הספורים שקדמו לה (31-3
באוקטובר  ,)1973ואת השפעתו על קבלת ההחלטות על ידי הנהגת ישראל .את סקירתי אני מבסס על
התיעוד הנמצא בארכיון המדינה ,על התנהלות לשכת ראש הממשלה בימי המלחמה ובמיוחד על יומן
הלשכה וישיבות הקבינט .כמו כן אני נסמך על שיחות שניהלתי עם צבי זמיר ואחרים ששירתו במוסד
באותם הימים.
המאמר נועד לבחון את מקומו ותפקודו של ראש המוסד דאז זמיר ,ומטבע הדברים מתרכז בו
ובמעשיו .בשל אילוצי המסגרת המצומצמת אין המאמר דן כמעט בדבריהם ובתפקודם של ממלאי
תפקיד אחרים ,ואינו עוסק בהשוואה בינם לבין ראש המוסד.
במאמר אתמקד בשלושה צמתים רבי חשיבות :הימים שקדמו למלחמה והשעות הראשונות לפריצתה;
הימים שבהם הסתיים שלב הבלימה וישראל עברה למתקפה; והשלב האחרון  -סיום הלחימה והעתקת
מרכז הכובד למהלכים המדיניים.
תחילה אציג את המסקנות העיקרית שלי מהמסמכים שבהם עיינתי .מרבים לדבר על חלקו של המוסד
והעומד בראשו בתקופה שקדמה למלחמה ,ועל ההתראה לפרוץ המלחמה שנתן זמיר מפי אשרף
מרוואן ב 6-באוקטובר  .1973אולם תפקידו החשוב של ראש המוסד במהלך המלחמה נותר עלום
כמעט לחלוטין.
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על הממשקים שבין ראש המוסד צבי זמיר לבין הנהגת ישראל
ועדת אגרנט תחמה את היקף החקירה שלה עד שמונה באוקטובר  1973ועד בכלל .דו”ח הוועדה נשמר חסוי עד השנים האחרונות וחלקים ממנו
התפרסמו במנות קטנות ,על פי שיקול דעת לא ברור ובמועדים רחוקים זה מזה .כל אימת שהתפרסם חלק מהדו”ח ,התלקח הוויכוח הציבורי מחדש,
אלא שהוא היה חסר ,משום שתמונת המלחמה ברמת מקבלי ההחלטות לא הייתה נהירה לאיש מן המתדיינים.
מתוקף תפקידו בארכיון המדינה ,נחשף חגי צורף לכול המידע ,לרבות פרוטוקולים של ישיבות הממשלה וקבינט המלחמה ,שמכסים את המלחמה
מערב פריצתה ועד  31באוקטובר ,כשבוע לאחר ההכרזה על הפסקת אש .צורף הוא הראשון ,למיטב ידיעתי ,שפורש בפני הקורא את היריעה כולה,
בחלוקה לשלושה חלונות זמן:
 6-3באוקטובר :הימים שקדמו לפרוץ המלחמה והשעות הראשונות לפריצתה.
 14-10באוקטובר :סיום שלב הבלימה ויציאה למתקפה.
 31-18באוקטובר :סיום המלחמה ומעבר לפעילות המדינית.
ליבת המחקר של צורף עסקה בממשקים שבין ראש המוסד צבי זמיר לבין הנהגת ישראל ,המדינית והצבאית .צורף מיטיב לתאר את הדינמיקה
המתפתחת בין השחקנים הראשיים על ציר הזמן .ממנה עולה תמונה מזוקקת של ראש מוסד בעמדת נחיתות ערב פרוץ המלחמה .החל מעשרה
באוקטובר הוא הופך להיות הקמ"ן של ראש הממשלה.

בחודשים שקדמו למלחמה נחלשו מעמדו של המוסד ושל העומד בראשו
בעקבות אירועי כוננות “כחול לבן” באפריל-מאי  .1973הכוננות הוכרזה
בעקבות המידע שהביא זמיר מפי מרוואן וממקורות אחרים בדבר כוונתו
של נשיא מצרים אנואר סאדאת לפתוח במלחמה .סאדאת לא יצא למלחמה
במועד זה ,ולכן הערכתו של אמ”ן שלא צפויה מלחמה נתפסה כנכונה.
אולם במהלך המלחמה ,וככל שחלפו הימים ,הלך והתחזק מעמדו של
המוסד ושל העומד בראשו .נראה שהתחזקות זו הושפעה גם מכישלונו של
אמ”ן בראשות אלי זעירא לחזות את פרוץ המלחמה .כך הפך ראש המוסד
למעשה ליועץ הראשי של ראש הממשלה גולדה מאיר לענייני הערכות
מודיעין ,בייחוד בשלביה האחרונים של המלחמה .בלעדיו לא התקבלה
שום החלטה אסטרטגית מכרעת .זמיר נמצא כמעט מדי יום בלשכת ראש
הממשלה והשתתף ברבות מן ההתייעצויות שנערכו בה.
חלקו של המוסד בראשות זמיר היה חשוב לניהול המלחמה בארבעה
תחומים:
א	 .זמיר נפגש עוד פעמיים בתקופה המדוברת עם מרוואן ,והידיעות ש�ה
ביא ממפגשים אלה מילאו תפקיד חשוב בניהול המהלכים המדיניים
של הממשלה מול האמריקאים והמצרים.
ב .הידיעות המודיעיניות שסיפק להנהגה ,שלפחות בשני מקרים הצילו את
ישראל מאיומים צבאיים גדולים.
ג .זמיר תרם לכך שמפקדי צה”ל הפנימו בשלב מסוים כי תוכנית המלחמה
המצרית השתנתה ,ולכך שהחלו לתכנן ולבצע את מהלכי צה”ל על פי
תכניות המלחמה המצריות.
ד	 .ראש המוסד עדכן את מקבלי ההחלטות בעניין מעורבותה של ירדן ב�מ
לחמה.

השלב הראשון 6-3 ,באוקטובר :הימים שקדמו למלחמה
ושעותיה הראשונות הדיונים המכריעים בלשכת ראש הממשלה

בשאלה אם תפרוץ מלחהמה וכיצד להיערך לה התחילו ב 3-באוקטובר ב�ה
תייעצות מדינית-ביטחונית שנערכה בלשכתה של גולדה לבקשתו של שר
הביטחון דיין .ראש המוסד לא השתתף בדיון ואת תמונת המודיעין פרס
ראש המחקר באמ”ן אריה שלו ,כיוון שראש אמ”ן היה חולה .צבי זמיר כתב
בספרו “בעיניים פקוחות” כי מערכת יחסיו עם דיין הייתה בעייתית ,וטען
בפניי ששר הביטחון לא נהג לזמן אותו לישיבות שכינס ,למשל לישיבות
“פורום שר הביטחון” .בדצמבר  1972ובאפריל  1973התכנסו התייעצויות
דומות שבהן השתתף זמיר ,אלא שאז גולדה היא שכינסה את המשתתפים.
אי הזמנתו של ראש המוסד לישיבה כל כך חשובה מעוררת תמיהה.

בשעות הערב והלילה של ה 4-באוקטובר ובבוקר שלמחרת חלו התפתחויות
דרמטיות .זמיר קיבל הודעה ממרוואן ,שביקש שיגיע בדחיפות לפגישה עמו
בלונדון ,ומסר קוד שלפיו מדובר בעניין של מלחמה .את מה שהתרחש
לאחר מכן תיאר זמיר באוזניה של גולדה בלשכתה ב 8-באוקטובר“ :חיכינו
לידיעה בעניין המלחמה .ב 01:00-קבלתי ידיעה שהוא מגיע .יצאתי לשדה
התעופה .אלי זעירא התקשר ואמר כי גם הוא קצת מודאג .אמרתי לו שאני
חושב שזו מלחמה” .עוד קודם לכן ,ובהמשך אותו הבוקר המוקדם ,הגיעו
דיווחים מדאיגים על פינוי רחב היקף של משפחות היועצים הסובייטים
ממצרים ומסוריה .זאת בעזרת צי מטוסים ששלחה ברית המועצות במשך
הלילה לקהיר ולדמשק.
בעקבות הידיעות על פינוי המשפחות הסובייטיות התכנסו בבוקר ה5-
באוקטובר התייעצויות ב 08:25-בלשכת הרמטכ”ל ,ב 09:00-בלשכת שר
הביטחון ,וב 10:00-בלשכתה של גולדה .בישיבה בלשכת ראש הממשלה
דיווח זעירא לגבי נסיעת זמיר כי “חברו הזמינו בדחיפות להתראה” וכי
“צביקה ימסור דברים חשובים עוד הלילה” .בגרסה אחרת של רישום
הישיבה מצוין שאמר“ :צביקה קיבל ידיעה מהמקור שלו שהולך להיות
משהו” .אולם מן הפרוטוקול עולה שזעירא אמר זאת בשולי הדברים ולא
ייחס לכך משמעות רבה .ראש אמ”ן לא מסר דבר על הקוד שנתן מרוואן ועל
הערכתו של זמיר שמדובר במלחמה .נראה ,וכך גם לטענתו של שמעון גולן
בספרו “מלחמה ביום הכיפורים” ,שזעירא לא ייחס לאפשרות הזו סבירות
גבוהה ,ולכן מסר את הדברים כפי שמסר.
ואמנם ,למרבית ההפתעה,לא הייתה בישיבות האלו כל התייחסות נוספת
לעניין זה .איש לא העלה את נסיעתו של זמיר ואת המשמעויות שיכולות
להיות לראש מערכת השיקולים ,למשל בשאלה האם לגייס מילואים או לא.
יתר על כן ,בישיבת ממשלה מאולתרת שהתכנסה ב 5-באוקטובר ב,11:30-
בהשתתפות אישים בעלי רקע ביטחוני עשיר כמו חיים בר-לב ושמעון פרס,
זעירא כלל לא דיווח על נסיעתו של זמיר וכי יתכן שהוא יביא עמו מידע
חשוב .קרוב לוודאי שאי ההתייחסות הראויה לנסיעתו של זמיר ללונדון
הייתה משגה.
ב 6-באוקטובר בשעות הבוקר המוקדמות העביר המוסד את המברק ובו
הידיעה על הדברים שמסר מרוואן לזמיר ,ולפיהם תפרוץ מלחמה לפנות
ערב .לא רק תוכן הידיעה אלא הביטחון המלא שמובע בה בדבר פרוץ
מלחמה הוא שהביא את מקבלי ההחלטות להתייחס אליה במלוא הרצינות.
המברק נפתח כך“ :הצבא המצרי והצבא הסורי עומדים לפתוח במלחמה
על ישראל בשבת  6.10.1973לפנות ערב .ההתקפה תפתח בעת ובעונה אחת
בחזית סואץ ובחזית הגולן” .לעדותו של זמיר ,הוא התלבט מאוד לגבי נוסח
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מודיעיון
מודיעיון ההודעה .בשלב זה הוא היה מאוד זהיר והססן בעקבות אירועי “כחול לבן”,
מבט לעומק ולאור העובדה שאמ”ן יצא צודק באביב  1973לעומת הערכות המוסד.
ה מ ו ד י ע י ן זמיר חשש לקחת על עצמו אחריות כזו .לבסוף הוא מסר את הידיעה
בצורה ודאית ופסקנית על סמך תחקיר ממצה שערך למרוואן ,ובו נפרסה
כל תוכנית המלחמה המצרית .המידע שקיבל וניתוח תשובותיו של מרוואן
הביאו אותו למסקנה שהידיעה אמינה ,כפי שדיווח לגולדה בלשכתה ב8-
באוקטובר.
אילו נמסרה הידיעה באופן פחות נחרץ ,יתכן שהיחס היה אחר .שכן גם אחרי
שהתקבלה הידיעה ,דיין וזעירא הביעים היסוסים והחזיקו בדעה שיתכן
שהיא אינה נכונה ולא תיפתח מלחמה .בדיון ב 6-באוקטובר ב 08:05-שכלל
את הרמטכ”ל ואת גולדה ונושאו היקף הגיוס והנחתת מכה מקדימה ,אמר
דיין“ :על סמך הידיעות שיש עתה לא נוכל להכות מכה מונעת...אם לא
יפתחו באש ,לא נפתח באש” .גם זעירא מביע עמדה שיתכן שבסופו של דבר
לא יפתחו הערבים באש .לעומתם ראש הממשלה והרמטכ”ל דדו התייחסו
לידיעה במלוא הרצינות והחומרה .דדו אמר“ :קראתי את המברק של האיש
של צביקה .השדר אותנטי” .מרגע שקיבל את הידיעה פעל דדו מתוך הנחה
שישראל עומדת בפני מלחמה.

השלב השני 14-10 :באוקטובר :ישראל עברה למתקפה

ב 10-באוקטובר תם שלב הבלימה ,על כל חוסר הוודאות והחרדות שליוו
אותו .באותו היום דחק צה”ל את הסורים בחזרה לקווי הפסקת האש
ובדרום נוצר מצב סטטי.
בשעות הערב התכנס קבינט המלחמה של גולדה (שכלל אותה ואת דיין,
יגאל אלון וישראל גלילי) עם צמרת הפיקוד של צה”ל בלשכת ראש הממשלה.
ההתייעצות דנה כיצד להמשיך את המלחמה  -האם לפתוח בהתקפה מעבר
לקו הפסקת האש עם סוריה כדי לשבור את צבאה ולכפות עליה הפסקת
אש ,או להתבצר בקו הגנה בגולן ולשלוח אוגדה מהצפון לחזית הדרומית?
הישיבה התכנסה בהתראה קצרה והתחילה ללא נוכחותו של ראש המוסד,
שהוזעק אליה והגיע בהמשכה .בשלב זה הפגין זמיר ביטחון עצמי והביע את
דעתו לא רק כראש המוסד אלא גם כאלוף בעל ניסיון צבאי .בדיון אמר
זמיר למפקדי צה”ל שלמיטב ידיעתו מטרות המלחמה של המצרים השתנו
ואין בכוונתם לחדור לתוככי סיני ,אלא שמבחינתם “היעד האידיאלי הוא
קו המעברים [הגידי והמתלה]”.
בהמשך הישיבה ,לאחר עזיבת צמרת צה”ל ,נמשך הדיון עם ראש הממשלה,
שר הביטחון ,גלילי ,אלון והאלוף אהרון יריב .בדיון זה מתח זמיר ביקורת על
דרך ניהול המלחמה של צה”ל ,שאינה מותאמת לתמונת המודיעין ולתוכנית
המלחמה המצרית .זמיר הדגיש כי ההנהגה הצבאית ממשיכה להתייחס
לתוכנית המלחמה הצבאית המצרית הישנה ולא לתוכנית המלחמה שפרס
במברקו מ 6-באוקטובר בלשון זו“ :בהגיע הצבא לעומק שנקבע (כ10-
ק”מ) ינסה להחזיק מעמד [מול התקפות הנגד של צה”ל] ועל פי התוצאות
של שלב זה יקבע ההמשך” .ההמשך לפי המשתמע מן המברק  -התקפה
לעבר המעברים.

כבר בליל ה 7-באוקטובר התריע זמיר בישיבה בלשכתה של גולדה נגד
יציאה להתקפת הנגד בחזית הדרום למחרת היום ואמר“ :המצרים בדיוק
מחכים להתקפה מעין זו ,שלנו” .עתה הוא התריע שצה”ל שיחק לידיהם
ב 8-באוקטובר והשחית לריק טנקים רבים בהסתערות על כוחות חי”ר.
בעקבות זאת יצא זמיר נגד המגמה שהסתמנה באותה עת בצה”ל לצאת
להתקפה מעבר לתעלה .זמיר טען כי אין לתקוף כל עוד דיביזיות הטנקים
המצריות שנמצאות מעבר לתעלה לא חצו אותה במסגרת השלב השני של
תוכנית ההתקפה המצרית לעבר המעברים .לגרסתו ,יש לחכות שיעשו זאת,
להשמיד אותן ולתקוף מערבה רק כשיהיה לצה”ל יתרון.
היום השביעי למלחמה ,ה 12-באוקטובר ,היה מן הימים הקשים ביותר.
כוחות צה”ל היו עייפים משבעה ימי לחימה רצופים ,ציוד הלחימה הלך
ונשחק ,מספר המטוסים השמישים בחיל האוויר התקרב לקו התחתון
ומלאי התחמושת הלך והתמעט .האספקה הצבאית שהובטחה מארה”ב
בוששה להגיע ודומה היה שהכול מייחלים להפסקת אש שתאפשר לצבא
המותש והפגוע להתארגן מחדש.
באותו היום נערך דיון בקבינט המורחב בעניין המדיניות בגזרה הדרומית
שבו השתתף גם ראש המוסד .הדובר העיקרי בדיון היה חיים בר-לב,
שנשלח לפקד על חזית הדרום .בר-לב הציע שצה”ל יצא למחרת היום ,בלי
לחכות לשלב השני של ההתקפה מצרית ,להתקפה מעבר לתעלה .זאת כדי
ללחוץ על המצרים ולהביא אותם להסכים להפסקת אש .יתר על כן ,בר-לב
טען שהתקפה היא לא רק משיקולי הפסקת אש אלא גם כדי לפגוע באותן
דיביזיות שריון ממערב לתעלה “שמיועדות לצלוח את התעלה ולנסות
להגיע למעברים [הגידי והמתלה] ,לביר גפגפה ולתל אביב” .דבריו של בר-
לב מלמדים שחלק ממפקדי צה”ל טרם הפנימו את שמסר של ראש המוסד
זמיר יומיים קודם לגבי מטרות המלחמה המצריות.
מפקד חיל האוויר בני פלד תמך בעמדתו של בר-לב ואילו סגן הרמטכ”ל
ישראל טל התנגד .דדו התלבט ולא הציג עמדה מגובשת בשאלת חציית
התעלה ,אלא תמיכה מסויגת בצליחה אם זו תביא להפסקת אש .גם
עמדתו של דיין לא הייתה חד-משמעית .אולם על רקע הלכי הרוח בישיבה
זו ובישיבות קודמות שנערכו במסגרות הצבאיות ,ייתכן שהייתה מתקבלת
ההצעה לתקוף כדי לחצות את התעלה.
ההיתכנות לכך באותה העת גברה מכיוון שהדרג המדיני ראה כישלון צורב
בהפסקת אש כשהצבא המצרי פרוס לכל אורכה של הגדה המזרחית של
התעלה .כישלון זה ישפיע לרעה על מעמדה של ישראל בכל משא ומתן מדיני
עתידי .לו התרחיש של התקפה ישראלית ממערב לתעלה היה מתממש כבר
אז ,ניתן בהחלט להעריך איזה סיכון היה בתוכנית כזו ומה עלולות היו להיות
התוצאות לו פתחו כוחות צה”ל בהתקפה מול  550טנקים מצריים כשירים
לחלוטין לפעולה שהיו מוצבים בגדה המערבית  -בשעה שלרשות צה”ל עמד
גשר אחד בלבד לצליחה .דדו העריך בדיון שהתקפה כזו תביא לאבדות
רבות כי “זה קרב קשה מאוד ,עם עוצמה רצינית נגד כוחות רבים” .אפילו
בר-לב הודה שיש בתוכנית סיכונים רבים וישנה אפשרות שההתקפה לא
תתפתח היטב ואז  400מתוך כ 650-הטנקים של צה”ל בדרום ינותקו ולא

היחס הספקני שביטאו דברי דיין לגבי המידע של המוסד לא נעלם מעיניו
של יריבו הפוליטי ,סגן ראש הממשלה אלון .זה אמר לו" :עד עכשיו התגלתה
אינפורמציית המוסד כמדויקת .לא הייתי מציע להתייחס לידיעה בקלות ראש...
המצרים עומדים לתקוף"
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יעמדו לרשות צה”ל כדי למנוע ,למשל ,התקפה מצרית ממזרח לתעלה .אולם
לדעתו“ ,הסיכויים מצדיקים את לקיחת הסיכונים”.
ואז כמו בדרמה כתובה ומתוזמנת היטב ,נקרא זמיר לצאת מן הדיון וקיבל
המצרים עומדים לפתוח למחרת או בעוד יומיים
ידיעה ממקור מהימן ,שלפיה ִ
בשלב השני של התקפתם לעבר המעברים .התחושה שעולה מהפרוטוקול
היא שהנוכחים קבלו את הידיעה הזאת באנחת רווחה גדולה .גולדה אמרה:
“טוב ,אני מבינה שצביקה גמר לנו את הדיון” .הוחלט אפוא לדחות את
ההתקפה הישראלית בהנחה ובתקווה שצה”ל יבלום את ההתקפה המצרית
וישמיד מאות טנקים ,ובכך ישתנו יחסי הכוחות בדרום.
למרות זאת ,ההבדלים בין דיין לדדו ביחס לידיעות שהביא זמיר עלו על
פני השטח בחילופי דברים בלשכת ראש הממשלה לאחר תום הישיבה
המדוברת .דיין דבק בחשדנותו והציע לתקוף בכל מקרה תוך יומיים ,למרות
הסיכון העצום שבהתקפה כזו .דדו התנגד ואמר“ :אחרי הידיעה של צביקה
אני מעדיף חד-משמעית שהם יתקפו ,אנו נבלום ואחרי כן נגיב .תמורת
הסיכוי הזה אני מוכן להמתין יומיים-שלושה” .למחרת המשיך דיין בשלו
ואף הדגיש שהוא מציע לתקוף בסיני למרות שהתקפה כזו עלולה להיות
כרוכה באבדות כבדות .אם תיכשל ,היא עלולה להביא לנסיגה ישראלית
לעומק סיני תוך ויתור על הבסיסים החשובים באום חשיבה וברפידים.
היחס הספקני שביטאו דברי דיין לגבי המידע של המוסד לא נעלם מעיניו
של יריבו הפוליטי ,סגן ראש הממשלה אלון .זה אמר לו“ :עד עכשיו התגלתה
אינפורמציית המוסד כמדויקת .לא הייתי מציע להתייחס לידיעה בקלות
ראש...המצרים עומדים לתקוף”.

השלב השלישי 31-18 ,באוקטובר :ממלחמה צבאית
למאבק מדיני ביום ראשון  14באוקטובר ,בהתאם לידיעה שמסר זמיר,

החל הצבא המצרי בביצוע השלב השני של התקפתו .כוחות שריון שלו,
שחלקם חצו עתה את התעלה מזרחה ,פתחו בהתקפה לעבר המעברים.
צה”ל הנחיל למצרים מכה קשה והשמיד  250-150טנקים .צה”ל ניצל את
ההצלחה הזו ופתח ב 15-באוקטובר בהתקפה לחציית התעלה ,מבצע
“אבירי לב” ,שתחילתו התנהלה בצורה כושלת ובהמשכו נחל צה”ל הצלחה
שהביאה מאות טנקים ישראלים לצדה המערבי של התעלה.
ב 18-באוקטובר ,כשכבר הסתמנה הצלחה בדרום ,עלתה השאלה לגבי
ההמשך ועד כמה יש להרחיק עם התקיפה .התשובה הייתה תלויה במידה
רבה במידע לגבי כוונות המצרים והסורים בעניין ההצעות שעלו להפסקת
האש .נראה שהעובדה שהמידע שמסר המוסד עד לאותה השעה התגלה
כאמין ורב חשיבות לניהול המלחמה ,העלתה את ערכו בעיני מקבלי
ההחלטות .זו שברה את החלוקה המסורתית בתקופה שקדמה למלחמה,
שלפיה הייתה לאמ”ן בלעדיות על הערכת הידיעות שנאספו .זמיר נקרא
ללשכת ראש הממשלה למסור את הערכתו המודיעינית לגבי עמדות המצרים
והסורים בשאלת הפסקת האש .ב 18-באוקטובר דיווח זמיר לגולדה ,לאלון
ולגלילי שהנכונות ללכת להפסקת אש במצרים ובסוריה קטנה .סאדאת חי
בתחושה של הישג כביר“ .הוא את המלחמה שלו כבר ניצח .זאת אומרים
הערבים...הוא עכשיו מצפן לכל הערבים” ,אמר זמיר .לדבריו גם הסורים,
למרות המכות הקשות שספגו ,הכינו עצמם להמשך הלחימה.
מידע נוסף שמסר זמיר היה קשור לאיומיו של סאדאת בנאום שנשא
בפרלמנט המצרי ב 16-באוקטובר לתקוף את ישראל בטילים ארוכי טווח.
בעניין הטילים אמר זמיר שיש למצרים מספר קטן של טילי סקאד ,אולם הם
אינם יודעים עדיין להפעיל אותם .אם המצרים יירו טילים ,הרי שמומחים
סובייטים יירו אותם עבורם .סוכם שדרושות ידיעות נוספות ושזמיר יצא
לאירופה ,כלומר לפגישה נוספת עם מרוואן.
בשלהי ה 20-באוקטובר דיווח זמיר לגולדה ,לגלילי ,לאלון ולמזכיר הצבאי
של ראש הממשלה ישראל ליאור על פגישתו הנוספת עם מרוואן שנערכה

גולדה מאיר .ראש המוסד הפך ליועץ הראשי שלה לענייני הערכות מודיעין
ב 19-באוקטובר .במרכז הדיווח עמדה הערכתו של מרוואן שסאדאת לא
יסכים להפסקת אש בתנאים הנוכחיים ,לפחות למשך עוד כמה חודשים .אין
לו בעיה של נשק ותחמושת ,שכן הוא מקבל מהסובייטים כמויות עצומות,
ציין זמיר .אישור להערכות אלו התקבל ממקורות נוספים של המוסד ואמ”ן.
מרוואן טען שסאדאת מעריך שאין לישראל יכולת לעמוד במלחמה לאורך
זמן ובאבדות רבות ,ולכן המצרים ינסו לגרור את ישראל למלחמת התשה
ממושכת .אפילו אם ישראל תגיע לדלתא של הנילוס ,מאחורי כל שיח ימתין
חייל עם נשק נ”ט ,אמר מרוואן.
נוסח הדיווח שמסר זמיר מלמד שהפגישה התנהלה כמו בין שני בעלי
אינטרסים משותפים .זמיר סיפר לנוכחים שכמחצית מהזמן עסק בהרגעתו
של מרוואן ,שחשב שישראל לא התייחסה להתרעתו ב 6-באוקטובר
ברצינות ,והסביר לו מדוע לא פתחה ישראל במתקפת מנע על סמך המידע
שמסר .השניים אף טיכסו עצה כיצד להביא את סאדאת להסכים להפסקת
אש.
בעניין הטילים הפתיע מרוואן בקביעה שיש למצרים  400טילי סקאד,
לעומת מידע קודם שהעיד על  10בלבד .זמיר העריך שהוא מגזים במספר,
וכי הטילים הוצבו והוכנו על ידי הסובייטים .הוא חזר על הערכתו שאם יירו
 יהיו אלה מומחים סובייטים.למידע שהביא זמיר הייתה השפעה על קביעת המדיניות של הנהגת ישראל.
בדיון העריכה גולדה שאם לא תהיה הפסקת אש ,ישראל לא תוכל לעמוד
איתן .יהיה צורך בצעדים דרסטיים ,ובכללם גיוס יהודים בעולם .ישראל
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מודיעיון חצתה את התעלה כדי להימנע מהתשה ואם תתפתח התשה כשצה”ל בצד
מבט
לעומק המערבי – זה תרחיש לא פחות גרוע עבורה .בישיבת הממשלה שנערכה
ן
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למחרת דיווחה גולדה באופן כללי על המידע שהביא זמיר ,ללא אזכור שמו,
וטענה שהמצרים יסכימו להפסקת אש רק אם יופעל עליהם לחץ צבאי רב.
גם המידע על הטילים הוא בעל חשיבות רבה .בבוקר ה 20-באוקטובר דיווח
דיין לגולדה שהוא שוקל לאשר לצה”ל לכבוש את פורט פואד .אולם בהמשך
אותו היום הוא אמר בלשכת ראש הממשלה שנוכח הידיעה שלסאדאת 400
טילים והוא מאיים להפעילם ,לא כדאי לתת לו עילה לבוא לרוסים בבקשה
לירות את הטילים .הוא הביע אפוא נטייה שלא לאשר את התקיפה בפורט
פואד.
חרף דיווחיו של מרוואן ,הופתעה ישראל למחרת היום כשנודע שהנרי
קיסינג’ר ,מזכיר המדינה האמריקאי דאז ,הגיע להסכם הפסקת אש עם
הסובייטים במוסקבה .ב 22-באוקטובר קיבלה מועצת הביטחון את
החלטה  338על הפסקת אש .האם העביר מרוואן לזמיר מידע בלתי מדויק?
לדעתי התשובה היא כן ולא.
כפי שדיווח זמיר ,מרוואן העביר מידע שהיה נכון ליום שבו עזב את מצרים
(כנראה  16או  17באוקטובר) .לכן החמיץ שתי התפתחויות חשובות:
הראשונה ,ביקורו של ראש ממשלת ברית המועצות אלכסיי קוסיגין בקהיר
ב 19-16-באוקטובר ,והלחץ שהפעיל על המצרים להסכים להפסקת אש
בגלל מצבם הקשה של הסורים .ההתפתחות השנייה שהחמיץ מרוואן הייתה
ההתקדמות הישראלית העצומה ממערב לתעלה ,שעל מלוא היקפה נודע
למצרים רק לאחר ה 17-באוקטובר ,והחששות שזו יצרה אצל המצרים.
מנגד ,בהמשך המערכה התברר שמרוואן צדק בהערכותיו שלפיהן מצרים
אינה נוטה להסכים להפסקת אש ותנסה לגרור את ישראל למלחמת התשה.
מקורות נוספים של המוסד אף מסרו שסאדאת לא יסכים להפסקת אש
כל עוד נמצא חייל ישראלי אחד ממערב לתעלה אפילו אם תגיע ישראל
לשערי קהיר.
ב 23-באוקטובר קבלה מועצת הביטחון החלטה נוספת ,החלטה ,339
בדבר הפסקת אש .זו כללה תביעה לחזרה מיידית של הכוחות לעמדות של
 22באוקטובר ,המועד שנקבע לכניסת הפסקת האש לתוקפה בהחלטה
הקודמת .באותו היום השלים צה”ל למעשה את כיתור ארמיה  .3למרות
שהקרבות נמשכו עד ה 25-באוקטובר ,וגם לאחר מכן בעצימות נמוכה יותר,
הרי שהימים הבאים התאפיינו בעיקר במאבק מדיני נחוש של ישראל.
לא אכנס לכל פרטי המאבק המדיני המסובך הזה אולם אציין בקצרה
שהנהגת ישראל הציגה עמדות נוקשות ביותר בעניין הנסיגה לקווי ה22-
באוקטובר .משמעותה המעשית של הנסיגה הייתה הסרת הכיתור מעל
ארמיה  3והפיכתה שוב לכוח לוחם ,ואיבוד קלף רב חשיבות בכל דיון
מדיני עתידי .בעניין זה נקלעה ישראל לוויכוח מר עם האמריקנים בראשות
קיסינג’ר.
בימים הבאים נערכו דיונים והתייעצויות תכופים בלשכת ראש הממשלה.
בדיונים אלה שיחק ראש המוסד תפקיד מרכזי ,ולצד ראש אמ”ן מסר
הערכות מודיעיניות הן לגבי כוונות הערבים והן לגבי עמדות המעצמות.
הערכותיו היו יסוד מרכזי בדרך ניהול המאבק המדיני על ידי גולדה ושותפיה.

למשל ,בחצות ה 26-באוקטובר העריך זמיר בלשכתה של גולדה
שהאמריקאים והעולם ככלל לא יניחו לישראל להשמיד את ארמיה  3על 20
אלף חייליה .לדבריו ,כוונת האמריקאים הייתה ללחוץ למחרת על ישראל
שתאפשר העברת מזון ומים לארמיה  ,3צעד שיביא למשבר קשה אתם.
הערכותיו נדחו על ידי גולדה אולם בהמשך אותו היום התברר שזמיר צדק.
חילוקי הדעות עם האמריקאים נמשכו ואף גברו .הוחלט שהדרך לפתור
אותם היא בנסיעה של גולדה לוושינגטון ,לשיחות עם קיסינג’ר ונשיא
ארה”ב ריצ’רד ניקסון .מועד הנסיעה נקבע
ל 31-באוקטובר .יום לפני כן החלו בלשכת ראש הממשלה ההכנות לנסיעה.
בשעות הבוקר נפגשה גולדה עם זמיר ,שמסר לה מידע מפורט על העמדות
של המצרים ועל כוונותיו של סאדאת ,שעליהן שמע בין היתר בפגישה
נוספת שקיים עם מרוואן ב 29-באוקטובר .מיד לאחר מכן התכנס דיון
מכריע בקבינט שנועד להכין את הביקור של גולדה בוושינגטון ואת העמדות
שתציג במהלכו .בתחילת הדיון מסרה ראש הממשלה שהוא אמור להתבסס
על הערכות מודיעיניות שיציג זמיר  -לגבי כוונות המצרים והאמריקאים גם
יחד .ראש אמ”ן כלל לא נכח בדיון.
זמיר חזר בישיבה על הדברים שמסר לגולדה ,שלפיהם המצרים אינם
מודאגים ממצבם של הצבא ושל ארמיה  3כי הם סומכים על הרוסים
שלא יתנו לישראל לנצל את יתרונה .לטענת המצרים ,כך דיווח ,הם קיבלו
הבטחה סובייטית לביצוע מהלך מדיני שיביא לנסיגת ישראל לקווי
 .1967זמיר הוסיף“ :המצרים טוענים שיש לסובייטים לעניין הסכמה
אמריקאית שמדובר בנסיגה בשלבים” .הראשון שבהם  -לקווי 22
באוקטובר ,ואחר כך בשלבים נוספים בפיקוח המעצמות ועם תאריכים
מוגדרים .עם זאת הוא ציין שלמיטב התרשמותו אין למצרים ביטחון בכך
ואין אישוש במסמכים.
הדיווח של זמיר על ההבנה כביכול בין האמריקאים לסובייטים על תהליך
שיסתיים בנסיגת ישראל לקווי  ,1967הטריד מאוד את גולדה .המידע
הגביר את נחישותה שלא לוותר בעניין הנסיגה .כמה פעמים היא חזרה על
אמירתה“ :זה יתחיל בנסיגה לקווי  22באוקטובר ויסתיים בקווי  4ביוני
 .”1967הקשיחות הזו אפיינה גם את שיחותיה במהלך ביקורה בארה”ב.
ההמשך ידוע  -ישראל לא נסוגה מעמדותיה ממערב לתעלה ,אלא לאחר
שהושג הסכם הפרדת הכוחות בינואר .1974
המידע החשוב ביסס את מקומו בין ה 3-ל 30-באוקטובר חלפו
עברו רק  27ימים .אולם מבחינת מעמדם של המוסד ושל זמיר כעומד
בראשו ,דומה שחלפה כברת דרך ארוכה .ב 3-באוקטובר התקיים דיון
קריטי באפשרות שתפרוץ מלחמה וראש המוסד כלל לא הוזמן להשתתף
בו .ב 30-באוקטובר זמיר היה הדמות הבכירה בכל מה שקשור להערכות
מודיעין בלשכת ראש הממשלה לקראת הבאות .אין אפוא טובה מהישיבה
הזו כדי להצביע על התחזקות מעמד המוסד בעיני מנהיגי ישראל ,ועל מקומו
החשוב של זמיר בניהול מלחמת יום הכיפורים והמאבק המדיני שנלווה לה.
זאת הן בזכות המידע שהביא בפני הקברניטים והן בזכות הערכותיו שנשענו
על ניסיונו הצבאי הרב .

ב 18-באוקטובר דיווח זמיר לגולדה ,לאלון ולגלילי שהנכונות ללכת להפסקת
אש במצרים ובסוריה קטנה .סאדאת חי בתחושה של הישג כביר" :הוא את
המלחמה שלו כבר ניצח...הוא עכשיו מצפן לכול הערבים"
24
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הגורם הנעלם
חשיפת מסמכי "וויקיליקס" הסעירה את העולם וגם פתחה צוהר לאחד
הגורמים הלא מוכרים לפרוץ מלחמת האזרחים בסוריה  -הפעילות
המודיעינית של שגרירות ארה"ב

יואב נורסלע | סטודנט לתואר שני במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב ועורך אתר "מגזין המזרח הקרוב" 
עבודה זו בוצעה בהנחייתו של פרופ' מאיר זמיר

מאז פרצה בסערה לפני מספר שנים מלחמת האזרחים בסוריה ,ניתחו
חוקרים ומומחים רבים את הגורמים הפוליטיים 1והסוציו-אקונומיים
השונים שהובילו לפריצתה .הדלפת מאות אלפי מברקים דיפלומטים של
מחלקת המדינה האמריקאית לאתר וויקיליקס ב 2010-מאפשרת הצצה
נדירה לפעילות המודיעינית של שגרירות ארה"ב בדמשק בשנים שלפני
המלחמה .ממסמכים אלה עולה כי הערכות המודיעין לגבי המצב הפוליטי
והסוציו-אקונומי בסוריה זיהו את מרבית הגורמים שיוחסו למלחמת
האזרחים .השגרירות אף התריעה כי מצב זה מאיים על יציבות שלטונו של
בשאר אל-אסד .יתרה מכך ,המסמכים המודלפים חושפים בפנינו היבטים
מן הפעילות החשאית של ארה"ב ,בהם ניסיון לנצל את המצב הרעוע
שזיהתה השגרירות בסוריה כדי לערער ואף להפיל את משטרו הפגיע של
אסד .כך ,פעילות זו של ארה"ב מהווה גורם נוסף לפרוץ מלחמת האזרחים
שלא נחשף עד כה על ידי חוקרים.

פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה" :2האביב הערבי" כנקודת
רתיחה בראשית מרץ  ,2011בעיר דרעא שבדרום סוריה ,ריססו מספר
נערים כתובת גרפיטי המגנה את משטרו של נשיא סוריה בשאר אל-אסד.
התגובה לא איחרה לבוא :הנערים נעצרו על ידי כוחות הביטחון ועברו עינויים
קשים .בעבר פרשה כזו הייתה מסתיימת בדיוק כך .אך בעקבות אירועי
"האביב הערבי" ,ובזכות אמצעי התקשורת ההמוניים שתרמו לסקירתם
והפצתם ,אזרו אומץ כמה מאות מבני משפחות הנערים ויצאו להפגין
ברחובות דרעא .בתגובה ניסו כוחות הביטחון לפזר את ההפגנה וכתוצאה
נהרגו ארבעה מפגינים .מעגל האלימות התפשט במהרה ברחבי סוריה וגורל
המדינה נחרץ :כדור השלג אשר הוביל למלחמת האזרחים החל להתגלגל.
לפרוץ מלחמת האזרחים בסוריה גורמים רבים .אומנם "האביב הערבי"
הצית את ההפגנות ,אך הוא רק סימל את נקודת הרתיחה של תהליכים

היסטוריים שהתקיימו בסוריה שנים ארוכות .מן ההיבט הפוליטי ,מאס
העם הסורי במשטרו של אסד ודרש רפורמה .אחד ממאפייני המשטר
האוטוריטרי הסורי היה "מדינת המח'אבראת"  -שבה גורמי הביטחון
פועלים אך ורק כדי להגן על השלטון מפני איומים ,ולהם סמכות לפעול נגד
האזרחים .מאפיין נוסף היה השליטה המוחלטת של אסד בגופי הממשל
השונים ,כגון הפרלמנט ומערכת המשפט ,ומנגד פיקוח הדוק על אמצעי
התקשורת.
המתח הבין-עדתי בסוריה תרם אף הוא לפרוץ המחאות .בעבר יצר חאפט'
אל-אסד ,אביו של בשאר ,בריתות עם המשפחות הסוניות העשירות .אלה
נועדו לפלג את הסונים ולמתן זעם עדתי כלפי השלטון העלווי .מצב זה
השתנה בתקופת בשאר ,שהקיף עצמו בבני משפחתו מן העדה העלווית
בתפקידי מפתח במדינה ,ובמקביל הדיח רבים מן הדור הישן הסוני במפלגת
הבעת' ,דוגמת סגן הנשיא ח'דאם ב .2005-בנוסף ,זעם הרוב הסוני במדינה
על האפליה והקיפוח כלפיו מצד השלטון .זה התבטא לדוגמה בתקציבים
מוגברים ובהעסקה מועדפת במגזר הציבורי לבני העדה העלווית.
לסיבות הפוליטיות התווספו גורמים כלכליים רבים .בצורת חמורה ,דלדול
משאבי הנפט ,הגירה המונית של פליטים עיראקיים וגידול דמוגרפי מואץ –
כל אלה הובילו לפגיעה בהכנסות הממשלה הסורית וגרמו לאבטלה חמורה.
בעבר הצליח אסד לאזן בין כלל הגורמים בסוריה ,כשמחד גיסא חיבק את
בעלי ההון בערים הגדולות ,ומאידך גיסא הנהיג מדיניות רווחה שגרפה
את תמיכת המעמדות הנמוכים והפריפריה .אך בעקבות המשברים
הכלכליים שעברה סוריה משנות ה ,90-כולל הפגיעה בהכנסות הממשלה,
נאלץ המשטר הסורי לקצץ בתקציבי הרווחה שכללו סבסוד מחירי הדיור,
הדלק והמזון .צעד זה הוביל לעלייה חדה ביוקר המחייה .מנגד התחזקו
קשרי ההון-שלטון לאחר שמגזרים שלמים עברו הפרטה לידי בעלי הון
המקורבים למשטר כגון רמי מח'לוף ,בן דודו של בשאר.

בעקבות המשברים הכלכליים שעברה סוריה משנות ה ,90-כולל הפגיעה
בהכנסות הממשלה ,נאלץ המשטר הסורי לקצץ בתקציבי הרווחה שכללו
סבסוד מחירי הדיור ,הדלק והמזון .צעד זה הוביל לעלייה חדה ביוקר המחייה.
מנגד התחזקו קשרי ההון-שלטון לאחר שמגזרים שלמים עברו הפרטה לידי
בעלי הון המקורבים למשטר
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מודיעיון תוצאת התהליכים הללו הייתה קיטוב חמור
מבט
לעומק בחברה הסורית והתאמה מסוכנת בין העדה,
ן
י
ע
י
ד
המו
המעמד הכלכלי והכוח הפוליטי .מצד אחד ניצבו
המשטר והמעמדות העליונים ,רובם בני עדות
המיעוט בסוריה (עלווים ,שיעים ונוצרים) .מנגד
ניצבו המעמדות הנמוכים ותושבי הפריפריה,
רובם בני עדת הרוב הסוני ,שחשו מנוכרים וחסרי
כוח פוליטי .המחאות סימלו את ההתנגשות בין
שני הקטבים הללו.

המדיניות בסוריה .כמו כן ,המסמכים המודלפים
מציגים היבטים מן הפעילות החשאית שביצעה
ארה"ב בסוריה ,בנוסף לחשיפת מניעים נסתרים
למדיניות הגלויה ,זאת במטרה לפגוע בשלטון
של אסד ולהסית את העם הסורי נגדו .פעולות
אלה של ארה"ב ,חשאיות וגלויות כאחת ,מהוות
גורם נוסף לפרוץ המחאות ,שלא זוהה עד כה
9
במחקרים השונים.

דיווחים על התגברות המתחים
בסוריה טרום מלחמת האזרחים

מסמכי וויקיליקס שופכים אור על
בשנים  2010-2005זיהתה השגרירות בדמשק
את מרבית הגורמים שהובילו לפרוץ מלחמת
מדיניות ארה"ב בסוריה הפיגוע במגדלי
האזרחים בסוריה .יתרה מכך ,נראה כי הסגל
התאומים ,והפלישה לעיראק ב 2003-שבאה
הדיפלומטי התריע מפני ההשלכות השליליות
בעקבותיו ,הובילו לעימות הבלתי נמנע בין
של גורמים אלה על יציבות שלטונו של אסד.
סוריה לארה"ב .המשטר הלוחמני בראשות
במסמך מ 4-ביוני  2009סקרה הממונה על
הנשיא בוש הציב בפני אסד אולטימטום :לבחור
היחסים עם סוריה באותה תקופה ,מאורה קונלי,
בצד של ארה"ב או בצד של הטרור (בשל תמיכתה ג'וליאן אסאנג' .ההדלפה חשפה את עומק
של סוריה בחזבאללה וחמאס) .היחסים המעורבות האמריקאית
היבטים רבים ממשטרו של בשאר אל-אסד:
"ממשלת סוריה ממשיכה לחשוד בפעילי זכויות
בין המדינות המשיכו להידרדר כשארה"ב
האשימה את הממשל הסורי בכך שאיפשר ללוחמי ג'יהאד שנלחמו בכוחות אדם וחברה אזרחית .כל המפלגות הפוליטיות שאינן חלק מן החזית
האמריקאים לעבור לעיראק .בשאר סירב לקבל את דרישות ארה"ב כי ראה הלאומית הפרוגרסיבית ,שבתוכה מפלגת הבעת' היא החברה המנהיגה,
בפלישה לעיראק מזימה ישראלית-אמריקאית לפילוג העולם הערבי .בשל אינן חוקיות .ממשלת סוריה תופסת כל ביקורת שמופנית כלפי לגיטימיות
3
המשטר ,כולל קריאות 'לרפורמה דמוקרטית' ,כבלתי נסבלת .הממשלה
כך ,החלה ארה"ב לפעול במישור הדיפלומטי נגד סוריה.
10
בסוף  2003נחתם בקונגרס בארה"ב "חוק האחריות הסורי" ( Syrianפועלת במהירות כדי לעצור ,להעמיד לדין ולכלוא מנהיגי אופוזיציה".
 ,)Accountability Actשכלל הטלת סנקציות כלכליות .בספטמבר  2004שנתיים לפני כן ,במסמך מה 1-במרץ  ,2007כחודשיים לפני הבחירות
הובילה ארה"ב את החלטה  1559של מועצת הביטחון של האו"ם ,שקראה בסוריה ,כתב הממונה על היחסים מייקל קורבין:
לנסיגת הכוחות הסורים מלבנון .לאחר רצח ראש ממשלת לבנון לשעבר רפיק "בעוד הממשלה הסורית ומפלגת הבעת' השלטת הולכים באופן תקופתי
אל-חרירי ב ,2005-הגיעו יחסי ארה"ב וסוריה לשפל המדרגה .האמריקאים לבחירות ,משתמש שלטונו של אסד בחוקי חירום ,כוחות הביטחון החזקים
פעלו להקמת ועדת חקירה בינלאומית לרצח אל-חרירי בניסיון להרשיע את ומונופול של המשטר על כלל התהליך הפוליטי כדי להפוך את הבחירות
11
בשאר .בנוסף ,בשל לחץ בינלאומי כבד ,נאלצה סוריה להסיג את כוחותיה לחסרות משמעות".
מלבנון .היחסים העוינים נמשכו עד תום כהונת הנשיא בוש ,ונחתמו בסוף קונלי וקורבין זיהו רבים מן המאפיינים של השלטון האוטוריטרי בסוריה
 2008עם תקיפה נקודתית של ארה"ב של לוחמי אל-קאעדה בשטח סוריה - .מערכות שלטוניות קפואות הנתונות למרותו של השליט ,דיכוי של חופש
עם בחירתו של הנשיא אובמה ב 2009-נוצרה תקווה לשיקום היחסים בין הביטוי ,וחוקי חירום המאפשרים מעצרים שרירותיים .בדיווחים לא הוצגה
4
הערכה כי גורמים אלו יובילו למאבק אלים של האזרחים הסורים נגד
המדינות ,אך מלחמת האזרחים שפרצה במרץ  2011טרפה את הקלפים.
בנובמבר  ,2010כחודש לפני פרוץ "האביב הערבי" ,החל אתר ההדלפות השלטון .אך במסמך מיוני  ,2007לאחר ניצחונו של אסד בבחירות ,טען
האינטרנטי "וויקיליקס" לפרסם מברקים דיפלומטים חשאיים של מחלקת קורבין כי לאסד לא תהיה ברירה אלא לדכא את עמו בכוח ,אם ברצונו
12
המדינה האמריקאית מנציגויותיה השונות .עד ספטמבר  2011פורסמו לשמר את שלטונו ולא לבצע רפורמות.
כרבע מיליון מסמכים ,מרביתם מן השנים  ,2010-2005וחלקם ברמת לאורך השנים דיווחה השגרירות גם על התגברות המתחים הבין-עדתיים
סיווג גבוהה 5.בשל היותם מודלפים ,ולפיכך לא מצונזרים ,המסמכים בסוריה .לדוגמה ,בעקבות שיחות עם מספר גורמים סונים  -אנשי דת,
הללו חושפים שני היבטים של הפעילות המודיעינית של מחלקת המדינה גורמי אופוזיציה ואנשי עסקים  -דיווחה השגרירות על חשדותיה באשר
בעולם ,כחלק ממדיניות החוץ של ארה"ב 6.הם מתארים פעולות שמהוות למעורבות איראן השיעית בסוריה ויחסיה עם המשטר 13.מנגד ,זיהה הסגל
חלק מתפקידיה הפורמליים של שגרירות באשר היא :איסוף מידע ,דיווחי הדיפלומטי כי השלטון העלווי פועל לדיכוי אנשי דת סונים שנתפסו כאיום
מודיעין על אודות התהליכים הפוליטיים והסוציו-אקונומיים במדינות על המשטר 14.בנוסף הזהירה השגרירות מפני זליגת אלימות עדתית חיצונית
15
היעד ,הערכות והתרעות אודות התפתחויות אפשריות והמלצות למדיניות מעיראק ומלבנון לסוריה.
עתידית 7.אולם ,המסמכים חושפים גם פעילות חשאית ( )Covert Actionאנשי השגרירות בדמשק ניתחו את כלל הגורמים הסוציו אקונומיים
שביצעה ארה"ב וכוללת סיוע לגורמים ומוסדות ,גיוס סוכני השפעה שהובילו למלחמת האזרחים .לדוגמה ,במסמך מנובמבר  2005שכותרתו
8
"עקב האכילס של סוריה :מגזר הנפט שלה" ,מעריך המחבר כי אם הסורים
ותעמולה.
בהקשר של סוריה ,עיון מעמיק בשדרים שנשלחו מהשגרירות האמריקאית לא יפעלו להחיות את סקטור הנפט ,תיקלע המדינה למשבר חמור ותהפוך
בדמשק מאפשר לבחון את הערכות המודיעין שלה לגבי המצב בסוריה מיצואנית נפט ליבואנית 16.יתרה מכך ,כשתחזית זו התממשה ב ,2009-עת
בשנים שלפני מלחמת האזרחים .ניתן לבדוק האם הדיפלומטים זיהו בזמן שאפה סוריה לקנות נפט מעיראק ,המליצה קונלי לנצל סיטואציה זו לקידום
אמת את הגורמים שהובילו לפרוץ המחאות ,האם התריעו כי אלה יובילו לכדי האינטרסים של ארה"ב" :השאיפה הסורית לנפט עירקי וגז טבעי  -והתפיסה
מלחמת אזרחים ,ומה היו המלצותיהם למקבלי ההחלטות בוושינגטון לגבי של המשטר כי לממשלת ארה"ב ישנה השפעה רבה על קבלת ההחלטות של
26
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ממשלת עיראק בענייני זיכיונות  -מעניקה לנו מנוף לחץ פוטנציאלי בזמן
17
שאנו שוקלים אסטרטגיות לפעולה (מול המשטר הסורי)".
השגרירות התייחסה למרכיבים נוספים – הבצורת ,הפליטים העיראקיים
והגידול הדמוגרפי –שהביאו לאבטלה חמורה ,פגעו בהכנסות הממשלה
והובילו לקיצוץ נרחב בתקציבי הרווחה 18.כבר בדצמבר  2005הזהיר
הממונה על היחסים סטפן סשה כי כל קיצוץ בתקציבי הרווחה מהווה סכנה
פוליטית ,משום שאלה משמרים את תמיכת המעמדות הנמוכים במשטר.
עם זאת ,סשה הכיר כי בשל הירידה בהכנסות הממשלה ,אין לאסד הרבה
ברירות 19.בשנים הבאות המשיכה השגרירות לנתח את המלכוד שבו נמצא
20
המשטר.
את קשרי ההון שלטון הטיב לתאר סשה ב  2בינואר  ,2006במסמך שכונה
"המעמדות המושחתים של סוריה":
"הכלכלה הסורית ממשיכה להיות בשליטת 'מעמד מושחת' ,שאנשיו מנצלים
את קשריהם האישיים עם חברי משפחת אסד ושירותי הביטחון כדי להשיג
שליטה מונופוליסטית על רוב המגזרים בכלכלה ,תוך כדי שהם מעשירים
את עצמם ואת פטרוני השלטון שלהם .הכי חזקים במעמד המושחת ואלה
שהרוויחו הכי הרבה ממערך השחיתות הם בני דודיו של הנשיא מצד אביו
ואמו ,רמי מח'לוף וגנרל ד'ו אל-המה א-שאליש ,בהתאמה .בני הדודים
משמרים רמת השפעה שמציבה אותם במעגל הפנימי של הנשיא .כל חברי
המעמד המושחת נמצאים בעמדה לספק תמיכה חומרית למדיניות הממשל
21
הסורי הנוגדת את אינטרס ממשלת ארה"ב".
ניתוח זה מסכם היטב את המציאות המושחתת ורווית הנפוטיזם בסוריה
שלאחר הרפורמות הכלכליות של בשאר ,שכללו הפרטה סלקטיבית של
חברות ממשלתיות .סשה אף העיר כי אסד מנהל את סוריה כעסק משפחתי
ובני משפחתו מנהלים את הכלכלה .מסמך אחר מדגים כיצד פועל מערך
השחיתות השלטונית  -המשטר הסורי הוריד את הסבסוד על דלק ובטון,
המחירים עלו ומי שהרוויח היו מח'לוף וא-שאליש ,שבבעלותם חברות דלק
22
ובנייה.

אין מסמך המתריע במפורש כי תפרוץ מלחמה בתוך פרק זמן משוער .אך
ברוב המסמכים נטען כי הנסיבות הפוליטיות והסוציו-אקונומיות במדינה
עלולות להוביל לחוסר שביעות רצון ,מתיחות ואף עוינות בחברה הסורית
כלפי משטר אסד .וכי בהיעדר רפורמות מהותיות ,לא תיוותר בפניו ברירה
אלא להשתמש באלימות כדי לשמר את כסאו.

תרומת הפעילות החשאית של ארה"ב לפרוץ מלחמת
האזרחים נראה כי השגרירות בארה"ב שאפה לנצל את המצב הנפיץ
בסוריה כדי לערער את שלטונו של בשאר אל-אסד ואף להביא להפלתו.
מברק מדצמבר  2006המסווג "סודי" וכותרתו "השפעה על ממשלת סוריה
בסוף  ,"2006מצביע על כוונות אלה מפורשות .במברק מנתח המחבר
בהרחבה נקודות תורפה של המשטר הסורי וממליץ על צעדים לניצולן כדי
לפגוע בשלטון 23.ייחודו של המסמך הוא בשילוב של ניתוח המצב הפוליטי
והסוציו-אקונומי בסוריה ,של הערכות המחבר לגבי התפתחויות אפשריות
במישורים אלו ושל המלצתו למדיניות עתידית של ארה"ב .חלק מאותן
המלצות ,חשאיות וגלויות ,יושמו על ידי הממשל האמריקאי בניסיון לפגוע
במשטר של בשאר.
אחת הדרכים של ממשל בוש לערעור המשטר הסורי הייתה שימוש
בתעמולה מסיתה .בשנים  ,2008-2004גורמי ממשל אמריקאים ביקרו
פעמים רבות בפומבי את מערכת היחסים של סוריה עם איראן ,בעיקר מן
ההיבט של התמיכה בארגוני טרור 24.אולם ,מברקים שנשלחו מהשגרירות
בדמשק חושפים מניע חשאי להצהרות אלה :הגברת המתחים העדתיים
בסוריה והסתה של הרוב הסוני נגד המשטר העלווי .במברק שצוין לעיל
מדצמבר  2006ממליץ המחבר לנצל את "הפחדים הסונים מפני מעורבות
איראנית" לשם הגברת חוסר שביעות רצונם מפעילות זו 25.בנוסף ,במהלך
המשבר האלים בלבנון במאי  ,2008הציע קורבין:
"בעוד עלינו לשמור על זהירות שלא לחצות את הקו המעודד עדתיות ,אני
מציע בדחיפות להדגיש את מערכת היחסים הקרובה של סוריה עם איראן

מלחמת האזרחים בסוריה .האמריקנים ביקשו להסית את הסורים נגד המשטר באמצעות הדגשת השחיתות השלטונית

גיליון  | 74אדר ב' תשע״ו

27

מודיעיון
מבט לעומק
המודיעין

בדיווחים לא הוצגה הערכה כי גורמים אלו יובילו למאבק אלים של האזרחים
הסורים נגד השלטון .אך במסמך מיוני  ,2007לאחר ניצחונו של אסד בבחירות,
טען קורבין כי לאסד לא תהיה ברירה אלא לדכא את עמו בכוח ,אם ברצונו
לשמר את שלטונו ולא לבצע רפורמות
26

וחזבאללה כשיעים הרוצים לתקוף את העולם הערבי".
צעד פומבי נוסף שנקט הממשל האמריקאי הוא הטלת סנקציות אישיות
על מקורבי המשטר הסורי .ברמה ההצהרתית ,אלו יושמו כחלק ממכלול
הסנקציות שהטילה ארה"ב על סוריה בשנים אלו בכוונה ללחוץ על
בשאר לשנות את מדיניותו בלבנון ותמיכתו בטרור 27.אולם ,כפי שעולה
מהמברקים מדמשק ,אחד המניעים להטלת סנקציות אלו  -שאינו מופיע
ב"חוק האחריות הסורי" או בצווים הנשיאותיים השונים  -הוא רצון לערער
ואף להפיל את השלטון הסורי .זאת הן על ידי פגיעה ביכולותיו הכלכליות,
החלשות ממילא ,והן על ידי הסתת הציבור הסורי נגד המשטר באמצעות
הדגשת השחיתות השלטונית .לדוגמה ,ב 29-בנובמבר  ,2005חודשים
ספורים לאחר הטלת הסנקציות הממוקדות הראשונות ,כתב סשה:
"סורים יתמכו בסנקציות נגד בעלי הממון של המשטר אשר רוב האוכלוסייה
מזהה אותם כמכשול לרפורמה כלכלית ופיתוח ...סימון בעלי הממון יגזול מן
28
המשטר תמיכה כלכלית קריטית".
ב 2006-המליצה השגרירות לסמן גורמים נוספים ,ונראה כי ממשל ארה"ב
אימץ עמדה זו .ב 2008-2006-הוטלו סנקציות אישיות רבות על דמויות
מרכזיות במשטר הסורי 29.בינואר  2006נשלח מברק הנקרא "יישום
סנקציות ממוקדות בסוריה" 30שבו המליץ סשה להפיץ כמה שיותר את
יישום הסנקציות כדי ליצור נזק מרבי למסומנים .המלצה זו גם הופיעה
כאחת מדרכי הפעולה לניצול חולשות המשטר הסורי ,כפי שתוארו במסמך
לעיל 31.השגרירות אף ביקשה להדגיש את חשיבות ההסברה לציבור הסורי
32
כי אין ברצון ממשלת ארה"ב לפגוע בו ,אלא רק במשטר האוטוריטרי.
33
אחד המסמכים אפילו זכה לכותרת "לתקוף את הכסף של בשאר".
אחד המסומנים הראשונים היה אצף שווכת ,גיסו של בשאר וראש המודיעין
הצבאי ,שנכסיו בארה"ב הוקפאו 34.גם בן דודו של בשאר ,רמי מח'לוף,
סומן .השגרירות בדמשק הצביעה על ההטבות הכלכליות מהן נהנה מח'לוף
במגזרים שונים כמו חשמל ,תקשורת ,נפט ותעופה כתוצאה מקשריו
בשלטון .זאת כדי להדגיש את השחיתות החמורה בפני העם הסורי ,שסבל
ממחירי חשמל ,דלק וסלולר גבוהים 35.השגרירות טענה כי ישנה אהדה
ציבורית כלפי סנקציות אלו ,במיוחד בקרב אנשי עסקים סונים ,בעוד
36
אחרים חששו לבצע עסקים עם המסומנים.
השגרירות גם פעלה בחשאי לגיוס סוכני השפעה  -אנשי עסקים סורים
שנתפסו בעיניה "לגיטימיים" ולא מושחתים .כפי שעלה ממסמך ממרץ
 2008שכותרתו "אנשי עסקים סורים וצו נשיאותי  :13460אסטרטגיה
ללחץ על בשאר" .לצעד הנ"ל היו מספר מטרות :איסוף מידע ,השפעה על
37
מדיניות המשטר הסורי ,וביסוס קשרים לקראת היום שאחרי בשאר.
מספר שבועות לאחר מכן יושמה לראשונה פעולה זו על ידי השגרירות..." :
הניסיון החיובי שלנו עם מכללות פרטיות ואנשי עסקים בכירים המקושרים
פוליטית מעיד על כך שרק גירדנו את הקרקעית של אפיקים להפצת המסר
שלנו ש(א) יש מחיר כלכלי למדיניות האזורית של סוריה; ו(ב) על אנשי
עסקים להיות גורם חיובי לשינוי בסוריה" 38.דוגמה נוספת היא גיוסו של
איש העסקים סאאב נחאס ,המקורב לשר החוץ ווליד מעלם ,שפנה בחשאי
28

גיליון  | 74אפריל 2016

39

לשגרירות במטרה לספק מידע על המשטר הסורי.
ממשל ארה"ב סייע בחשאי לגורמי אופוזיציה סורים שונים במטרה להסית
נגד המשטר הסורי .התמיכה השיטתית בגורמי האופוזיציה הסורית נקראה
"אסטרטגיה לרפורמה דמוקרטית" .עדות ראשונה לה ניכרת במסמך
מדצמבר  2005שכותרתו "מיפוי החברה האזרחית הסורית :הערכת פראית
של אינטרסים מתנגשים ולחצים של הממשל הסורי" 40.במסמך המליץ
סשה על סיוע נרחב לחברה האזרחית שתוביל לדרישה ציבורית לרפורמה
פוליטית וכלכלית .מסמך נוסף מ 2007-הציג דרכים לתמיכה באופוזיציה
הסורית בהמלצת השגרירות 41.אלה כללו סיוע לעמותות ותנועות אזרחיות
בהפצת האידיאולוגיות שלהם בסוריה ,תמיכה בתוכניות טלוויזיה לוויינית
שקשה לפקח עליהן ,ואימון וסיוע לעיתונאים .הודגש כי על פעולות אלו
להיעשות בחשאי ,לאחר שגורמי אופוזיציה סורים התרעמו על כך שממשל
42
ארה"ב הכריז בפומבי על תמיכתו בהם בראשית .2006
כך מימנה ארה"ב בסתר ערוץ טלוויזיה אופוזיציוני סורי בשם "ברדא"
הממוקם בלונדון ,שפרסם תכנים חתרניים ואנטי-משטריים רבים .במסמך
מ 7-בפברואר  2010מדווח צ'רלס הנטר" :אם לממשלת סוריה יהיה בסיס
איתן לחשוב כי ארה"ב ממשיכה לממן את ברדא ,היא תראה בכך מעורבות
43
חשאית ועוינת של ממשלת ארה"ב כלפי המשטר".
דוגמה נוספת היא סיוע חשאי של ממשלת ארה"ב לארגוני זכויות אדם
ופעילי חברה אזרחית ,שאמורים להיות נטולי פניות .האמריקאים שאפו
להשתמש בארגונים אלו כצינור להשפעה על החברה הסורית .באפריל ,2009
אף הזהירה השגרירות כי אם ייוודע מימון ארגונים אלו ,זה עלול להתפרש
כהסתה של ממשלת ארה"ב נגד המשטר הסורי 44.ב 23-בספטמבר 2009
הביע הנטר חשש לגבי חשדות של גורמים במשטר הסורי" :לא ברור עד
כמה שירותי הביטחון של ממשלת סוריה מבינים כיצד נכנסים כספי
ממשלת ארה"ב לסוריה ודרך איזה ארגונים" 45.במסמך המסווג כ"סודי",
מצוינים שמותיהם של פעילים רבים אשר משתפים פעולה עם השגרירות,
ואף מודגשת שימרת זהותם בסוד .במסמך נוסף מיולי  2009הוצף חשש
כי שירותי הביטחון הסורים כבר חדרו לארגונים מסוימים כגון "התנועה
לצדק ודמוקרטיה" ( ,)MJDושהם מודעים "לתוכניות רגישות" של ממשלת
ארה"ב בסוריה 46.מסמכים אלו מוכיחים כי ארה"ב פעלה בחשאי ובניגוד
לחוק הסורי ,האוסר על מימון חיצוני של פעילי דמוקרטיה ,כדי להשתמש
בהם להסתה נגד המשטר.
לסיכום ,המסמכים מן השגרירות האמריקאית בדמשק מוכיחים כי בשנים
 2010-2005הייתה מדיניות ברורה ומכוונת של ממשלת ארה"ב לניצול
חולשות משטרו של בשאר אל-אסד .זאת על מנת לפגוע בכוחו הפוליטי
והכלכלי ולהסית את הציבור הסורי נגדו .לכן ניתן להסיק כי מדיניות זו,
חשאית וגלויה כאחת ,תרמה  -בין אם ישירות ובין אם בעקיפין  -לפרוץ
המחאות נגד המשטר הסורי .אלמלא הדלפת המברקים הדיפלומטים לאתר
וויקיליקס ,נראה שמידע זה לא היה נחשף לעולם .
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי
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יצחק אורון ,ראשו הראשון של אגף המחקר במוסד ,לימד ,בין היתר ,את חובתו של איש המודיעין להקפיד על
הדיוק במידע ולבודקו שוב ושוב ושוב .הדברים מוקדשים לזכרו
אחד האפריקניסטים באגף המחקר במוסד נדרש אי אז לעדכן ,ובעצם
למחזר ,סקירה שנכתבה כשנה קודם לכן ,על התשתית של אש”ף באפריקה
שמדרום לסהרה .להפתעתו הוא הבחין בסקירה בנתון חריג ,שלפיו נציג
אש”ף בקניה שבמזרח היבשת משמש גם כנציג לא-תושב בקמרון ,הרחק
הרחק במערב אפריקה.
הנתון התמוה חייב בדיקה ובתחילתה התחוור כי באותו אופן מוצגת
תשתית הארגון הפלסטיני גם בפרסומים של משרד החוץ הישראלי
וגם במסמך שהועבר על ידי שירות מודיעיני זר .מבדיקה מעמיקה יותר
התברר כי המסמכים הללו מושתתים על סקירה של המוסד ,כך שאין בהם
כדי לאשש את נכונותה.
השלב הבא היה איתור הידיעה המקורית שעליה התבססה הסקירה .אז
התברר כי השם קמרון בידיעה נובע אך ורק מפרשנות לשלוש האותיות
ק-מ-ר .פרשנות זאת ניתנה ,כנראה ,בהשפעת הפרסום שהיה באותה עת
לקמרון תודות להצטיינות נבחרת הכדורגל שלה במשחקי הגביע העולמי.
לא נלקח בחשבון ,שהאותיות ק-מ-ר עשויות להצביע גם על מדינה בשם
קומורו ,הקרובה יותר ,גיאוגרפית ,לקניה ,ושהגיוני יותר – כפי שאכן

התברר בדיעבד – שנציג אש”ף בקניה יוצב שם ולא בקמרון הרחוקה
כנציג לא-תושב.
כך שגו גם מי שאומנם לא היו מודעים לידיעה המקורית ,אך מתוך חוסר
היכרות עם אפריקה ואולי גם מתוך רשלנות הסתפקו בהסתמכות על
זולתם ,לא בדקו שוב ושוב את הסקירה אלא מיחזרו אותה שוב ושוב .כך
הם הלכו בעקבות רבים וטובים שאפריקה האקזוטית הייתה זרה להם ,ולא
ידעו שלובנגולו (בעצם  )LOBENGULAלא היה מלך זולו – כפי שגורס
ספרו הקלאסי של נחום גוטמן  -אלא מלך המטבלה ()MATABELE
שנלחמו בזולו; שבופוטוסוואנה -אחת ממדינות החסות (“הבנטוסטנים”)
שהקימה בשעתו דרום אפריקה  -אינה בוטוסוואנה העצמאית; שאין
לבלבל בין גיניאה ,גיניאה ביסאו וגיניאה המשוונית ובינן לבין מדינות
מחוץ לאפריקה שלשמן צליל דומה; שיש באפריקה שתי מדינות ששמן
המקורי היה קונגו; ושאזרחי ניז’ר נבדלים מאזרחי ניגריה.
האם בישראל ,ובכלל זאת בקהילת המודיעין ,מכירים כיום טוב יותר את
אפריקה השחורה נוכח החרפת הטרור האסלאמיסטי במדינות יבשת
אקזוטית זאת? 

השלב הבא היה איתור הידיעה המקורית שעליה התבססה הסקירה .אז התברר כי השם קמרון בידיעה
נובע אך ורק מפרשנות לשלוש האותיות ק-מ-ר .פרשנות זאת ניתנה ,כנראה ,בהשפעת הפרסום שהיה
באותה עת לקמרון תודות להצטיינות נבחרת הכדורגל שלה במשחקי הגביע העולמי .לא נלקח בחשבון,
שהאותיות ק-מ-ר עשויות להצביע גם על מדינה בשם קומורו

נמל מורוני ,עיר הבירה של איי קומורו.
מעבירי הסקירה הלכו בעקבות רבים וטובים
שאפריקה האקזוטית הייתה זרה להם
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מודיעין בעולם העתיק

הארכיונים של מלכי אשור
והמדינות השכנות חושפים

פעילות ריגול ענפה

דיווחים מודיעיניים מהשטח ,הנחיות לפעולה מפי המלך ,התמודדות עם שבויים ועריקים -
לוחות טין שנכתבו בכתב יתדות ונמצאו בערי הבירה של האימפריה מוכיחים שוב כי ריגול
מורכב ורווי תככים הוא ממש לא המצאה של העת החדשה
רפי קיטרון | ד“ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה raphik@bezeqint.net

קוראי הסקירות ההיסטוריות על אודות מודיעין וריגול בעולם העתיק
יודעים כי אלה נסמכות בעיקר על כתבי היסטוריונים ועל יצירות ספרותיות.
בכך נבדלת סקירה זו (בדומה לסקירה אודות מסופוטמיה) 1שכן היא
מתבססת ,רובה ככולה ,על חומר אותנטי שנמצא בארכיונים של מלכי
אשור .החומר כולל דיווחים מודיעיניים מהשטח והנחיות לפעולה של נמעני
החומר  -בדרך כלל המלך  -וכך מתאפשרת הצצה בלתי אמצעית לנבכי
הפעילות המודיעינית של האימפריה האשורית .זרועותיה של אשור הגיעו
עד ממלכות ישראל ויהודה וביטוי דרמטי לכך ניתן בתנ"ך .במאמר נבחן גם
מקור זה בהיבט המודיעיני.
אין תיאום של ממש כמו במקרים אחרים בעולם העתיק ,לא היה
באשור מי שתיאם את פעילויות המודיעין או טיפל בדו"חות המגוונים.
למרות היעדר ארגון ,פעילות מסועפת הייתה גם הייתה .דיווחים חשובים
הגיעו לשליט ,והוא גם זה שהתווה את הפעולה בהמשך.
המקורות המשמשים ללימוד הפעילות המודיעינית באשור הם בעיקר
ארכיונים של לוחות טין ,כתובים בכתב יתדות ,שנמצאו בערי הבירה
נינווה ,נמרוד ודור-שרוכאן .כמו כן אותרו אנלים וכרוניקות אחרות מאשור

העיר האשורית כלח .ממלכת אשור הקדומה .זרועותיה הגיעו עד ממלכות
ישראל ויהודה
30
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ומשכנותיה .הארכיונים ,בעיקר אלה מהמאות השמינית והשביעית לפני
הספירה ,כוללים דיווחים של קציני מודיעין והנחיות מחצר המלכות .החומר
הקדום ביותר מתייחס לתקופת שלטונם של שמשי אדד ובנו אישמה
דגן ,מסוף המאה ה 19-לפנה"ס ועד אמצע המאה ה 18-לפנה"ס .זה כלל
בעיקר מידע על פעילות מודיעינית כחלק מהלוחמה הפסיכולוגית שנוהלה
בהצלחה רבה .3מרבית החומר הנה מהתקופה המכונה ניאו-אשורית ובלבו
בעיקר השושלת הסרגונית ( 612 -721לפנה"ס).
איסוף מודיעין :המכתבים העידו על הקרב שבדרך רוב
רובו של המודיעין האשורי הופק ממקורות גלויים .אלה כללו איסוף מידע
חזותי לגבי האויב ,תחקור אנשים שחזרו מארצות אויב ,כמבקרים או לצרכי
מסחר ,מידע מדיפלומטים וחקירת עריקים ושבויים.
במאות  8ו 7-לפנה"ס היה המודיעין האשורי פעיל במיוחד מול ממלכת
אוררטו .מהדו"חות שנשלחו למלך סרגון ניתן ללמוד כי סוכנים אשוריים
היו מדווחים על כל תנועה שביצע מלך אוררטו ועל מקום הימצאו בכל
עת .בסדרת מכתבים דווח תחילה כי המלך נמצא בבירתו תורושפה
( ,)Turushpaבמכתב השני דווח כי המלך נמצא עדיין באותה עיר ,בשלישי
נאמר כי עזב את העיר ובאחרון שבהם דווח על התבוסה שנחל מידי
הקימרים.
מאלפים במיוחד הדו"חות שנשלחו למלך בדבר אותה תבוסה מידי
הקימרים ,שחדרו כנראה לאסיה הקטנה מדרום רוסיה .סנחריב ,שדיווח
על כך לאביו סרגון  ,IIהבטיחו שהמידע אמין ביותר שכן אושר על ידי
שלושה מקורות שונים ובלתי תלויים זה בזה ,שאת דיווחיהם הוא צירף.
אחד המקורות היה אדם שביקר באוררטו לצרכים אישיים ותוחקר על ידי
סנחריב לאחר שובו .בה בעת שלחו מפקדי מבצרים לאורך הגבול דיווחים
דומים אודות התבוסה מפי סוכנים שהם הפעילו .מכלול הידיעות בנושא
האמור מוכיח היטב את יעילות המודיעין האשורי ,כמו גם את החשיבות
שניתנה להצלבת ידיעות לצורך בחינת אמינותן.
כשהאשורים לא יכלו לוודא אמיתות שמועות שהגיעו לידיעתם ,הם היו
שולחים מרגלים כדי לבדוק את המידע .כך למדים ממכתב של בל-אמורני
( ,)Bel-emuranniמושל אשורי ,בו הוא כותב לסרגון כי שלח ,כמצווה,
מרגלים לבירור השמועה אודותיה כתב לו המלך ,אך הם טרם שבו.
אף שלאימפריה האשורית היו יחסי עוינות עם מדינות אחרות ,לא תמיד
נותקו היחסים הדיפלומטיים עימן .לא אחת נשלחו דיפלומטים לטפל
באירועים לאורך הגבול וניצלו את ההזדמנות לאסוף מידע על האויב .מכתב
של ליפ-חור-בל ,מושל העיר האשורית אמידי ( )Amidiמדגים זאת היטב.

ואלה תולדות אשור

1

אשור היא ממלכה שמית שהתקיימה בין סוף המאה ה 21-לפנה"ס ועד סוף המאה השביעית לפנה"ס .תחילתה באזור החידקל העליון ,עיראק של
ימינו ,הידוע כמסופוטמיה  -האזור המשתרע בין נהרות הפרת והחידקל ,חלקו המזרחי של הסהר הפורה .2עיר הבירה השתנתה במהלך התקופות
ובמיוחד ידועות הבירות אשור ונינווה.
לאורך השנים ידעו כוחה וחשיבותה של אשור עליות ומורדות .מהאלף השביעי לפני הספירה ,עת החלה ההיסטוריה היישובית במסופוטמיה,
היו מספר ממלכות ששלטו באזור שאשור הייתה כפופה להן .עלייתה לגדולה התרחשה בימי הפלישה האמורית למסופוטמיה ,כשאחד מראשי
השבטים הללו ,שמשי אדד הראשון ( 1791-1813לפנה"ס  -התאריכים הנקובים בהקשר לשליטים מייצגים את שנות שלטונם) שם עצמו למלך
אשור .במשך שלטונו ובעקבות כיבושיו הפכה אשור למעצמה החשובה ביותר של העולם הידוע אז.
כיבושיה כללו את כל השטח שבין עילם לים התיכון .בימי יורשו נפלה הממלכה לידי חמורבי ,מלך בבל ,ב 1776-לפנה"ס .מאז התכווץ כוחה
וב 1472-לפנה"ס אף הפכה למדינה ואסלית של ממלכת מיתני  -ממלכה חורית בצפון מערב מסופוטמיה ,בין חת לאשור .רק כשנשבר כוחם
של המיתנים מחמת התקפות של החיתים עליהם ,סמוך ל 1365-לפנה"ס ,התחדש מעמדה של הממלכה האשורית .בתוך כמאה שנים הגיעה זו
לשיא חדש של התפשטות ,שבעקבותיו שוב חלה ירידה זמנית עד לעלייתה מחדש לפסגה ,בעיקר בשנות מלכותו הארוכות של תגלת פלאסר I
( 1078-1116לפנה"ס) .לאחר מותו חלה ירידה איטית אך מתמדת ,ורק לאחר כ 200-שנות מאבקי הישרדות חזרה אשור למעמדה הרם .עם
המלכים שהרחיבו את הממלכה נמנה שלמנאסר  III (824-858לפנה"ס) ,שנודע בתולדותינו עקב קרב קרקר ( 853לפנה"ס) נגד הברית שכללה גם
את מרכבות אחאב ,מלך ישראל.
3
הירידה הבאה בכוחה של אשור ,התרחשה ,בין היתר ,בשל התפשטות ממלכת אוררטו (אררט) שבצפון  -מדינה בסביבות ימת ואן שבטורקיה.
ב 745-לפנה"ס עלה על כס המלוכה תגלת פלאסר  IIIוהחלה (שוב) תקופה חדשה .בין היתר נלחם בהצלחה נגד אוררטו ,ובהמשך יצא לכיבוש
מחדש של סוריה והגיע גם לממלכת ישראל וקרע ממנה מספר מחוזות .הוא הנהיג חידוש גדול כשבמקום להשמיד מורדים מועדים בהמוניהם,
הוציא להורג רק מעטים ממנהיגי המרד .מנגד הוא הגלה רבים מתושבי המחוז למקום שאף הוא הושקט על ידי הגליית אוכלוסייתו .מאז נתקבלה
שיטה זו באשור כאמצעי היעיל ביותר לדיכוי התנגדות של עמים משועבדים .בנו הצעיר סרגון  II (705-721לפנה"ס) ,מגדולי מלכי אשור ,כבש
את שומרון ולאחר עוד מספר מסעות מלחמה פלש ב 714-למזרח טורקיה והחריב מספר ערים באוררטו .הוא גם הקים עיר מלכות חדשה ,לה קרא
"מבצר סרגון" (דור שרוכאן) .בנו ,סנחריב ( 681-705לפנה"ס) ,הסתבך רוב שנות מלכותו במלחמות עם בבל ועילם .כן יצא לדכא התקוממות
שבה היה מעורב חזקיהו ,מלך יהודה.
מלכה הגדול האחרון של אשור היה אשורבניפל ( 633-668לפנה"ס) ,שאף הצליח לכבוש את מצרים .לאחר מותו חלה ירידה תלולה נוכח מלחמה
ממושכת בין אשור לבין ברית בבלית-מדית .הבירה חרן נכבשה ( 614לפנה"ס) וב 612-לפנה"ס חרבה נינווה .אשור חדלה להיות מדינה עצמאית.

במכתב נאמר כי השליח ששוגר למושל האוררטי חזר ודיווח כי בירר עם
המושל את שנצטווה ,כפי שהורה המלך .לכך הוסיף כי מתצפיות שערך,
כוחותיו של המושל ערוכים סביבו בחרדה ( ,)Hardaעיר אוררטית ,מול
אמידי .למעשה שלח ליפ-חור-בל שלושה מכתבים בהקשר לעליית המתח
בחרדה והעביר גם דיווחים של סוכנים שהצליחו לשים ידם על תקשורת בין
מלך אוררטו לבין מושל חרדה .במכתב השני דיווח כי כוחות הצבא בחרדה
מצויים במערך קרבי וכי מלך אוררטו הורה להם להפסיק עבודות שעליהן
ציווה קודם לכן ודרש להאכיל את סוסיהם עד שיגיע שליח ממנו .הפסקת
העבודות היוותה אזהרה ברורה – יש מתקפה מתקרבת על אשור.
מתורגמנים סייעו לדלות מידע מעריקים מאז ומתמיד היוו
עריקים מקור למידע רב ערך .כאלה היו גם העריקים ממדינות אויב שמצאו
מקלט באשור ,וזכו לתשומת לב רבה מצד האשורים .זה ניכר במכתב
מאשור-אושלים ( ,)Assur-ussalimקצין אשורי שהיה מוצב בבבל,
שנשלח למלך אשרחדון ( Essarhaddon) (669-680לפנה"ס)" .לגבי
חילות המצב המוצבים במצודות באוררטו כתב לי המלך כי עליי להעביר
להם הוראה לשים לב לעריקים שסביבם ,וברגע שימלט אליהם עריק  -יש
להפקידו מיד באחריות שליח המלך ולשלחו לנסיך הכתר .אם יש בפיו דיווח
יש לומר לו שעליו למסרו לנסיך הכתר .סופר דובר שפתו יהיה נוכח וירשום
מפיו את המידע ,ואחר כך יחתום אותו בחותם .קצין המטה של נסיך הכתר
ישגר המכתב במהירות אל המלך".
כמשתמע ,נוצרו לעתים קשיי שפה בעת תחקור עריקים ,כמו גם שבויים,
בעיקר כשאלה לא היו שמיים ושפתם הייתה שונה מזו של האשורים .לצורך
זה נשענו האשורים על מומחים .לעתים קרובות הגיעו עריקים למדינות
חיץ ,חלקן מדינות וסליות של אשור ,בדרכם אליה .שליטי אותן מדינות היו

אמורים להסגירם לידי שליחים אשוריים ,אולם לא תמיד עשו כן .למותר
לציין כי דרכם של העריקים הייתה דו-סטרית ,וכשם שהיו שנמלטו לאשור
 אחרים עשו דרכם בכיוון ההפוך .בארכיונים האשוריים נותרו דיווחים עלשתי עריקות רחבות היקף ,אחת מהן כללה יותר מ 400-איש .לא רק עצם
אובדן האנשים היה חשוב ,אלא גם העובדה שיריביה של אשור יכלו לקבל
מהם מידע חשוב עליה ,ולכן סיפקו להם מקלט .שני הצדדים הפעילו לחץ
על מדינות החיץ כדי שאלה ימסרו להם את עריקי הצד השני ויסגירו חזרה
את עריקיהם שלהם .היה זה אפוא מבחן נאמנות של אותן מדינות לצד זה
או אחר.
מדינת חיץ כזו הייתה סובריה ( - )Subriaמדינת חיץ הררית בין אשור
לאוררטו ,מצפון מערב לאשור 3.באחד המקרים הוחזקו מספר עריקים בעיר
פנזו ( )Penzoשבסובריה .לאחר משא ומתן יצאה משלחת אשורית ובה שני
קצינים ושני סריסים (הפקידות האשורית הבכירה הייתה מורכבת בעיקר
מסריסים) .ללוות את הבורחים חזרה לסוריה .אלה נמסרו לידי האשורים
והעסקה נחתמה בארוחה שבה נטל חלק אחיו של מלך סובריה .לאחר
הסעודה יצאה המשלחת לעבר סוריה ,אך חבריה מצאו עצמם במארב של
הסוברים .בתום הקרב נפלו בשבי ששה חיילים ושני הסריסים .שה-אשור-
דובה ( ,)Csa-Assur-dubboהמושל האשורי של תושאן ()Tushan
שהיה אחראי לעסקה ,שלח מיד מכתב למלך סובריה ודרש את שחרורם
לאלתר של החיילים .אף שהמלך סירב לקבל אחריות למארב הוא הבטיח
שהעניין ייבדק ואם ימצאו האשורים בארצו  -הם יוחזרו .שה-אשור פתח
במרדף ומצא שהחיילים השבויים הועברו לאחד ממבצרי סובריה .הוא
דיווח על כך למלכו ,שציווה לנקוט תגובה קשה  -לחטוף מספר דומה של
סוברים ,בבחינת "עין תחת עין" .למרבה הצער לא נמצא תיעוד נוסף אודות
הפרשה .במקרה אחר ניסו האשורים ללכוד עריק אשורי שהסתתר בסובריה
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אך כשלו לאחר שהסוברים הגנו עליו בכוח.
במכתב ששלה סא-אשור-דובו הוא מספר לסרגון השני על ניסיונותיו
להסגיר לידיו עריקים שהגיעו לסובריה .כשהתרעם בפני השליט הסוברי
על כך שלא הסגיר לידיו עריק ,קצין גששים מאוררטו ,זרק השליט הצדקה
למעשיו – הוא פוחד מהאלים .נראה שכבר חתם על הסכם הסגרה עם
אוררטו .ממשיך הכותב" :המפקד מאוררטו נכנס לעיר עם  50פרדים .הם
לקחו ממנו את הפרדים ,שמו אזיקי ברזל על זרועותיו ורגליו והחזירוהו
לאוררטו .כתבתי לו' :מדוע אינך פוחד מהאלים ,עגל אוררטי שכמותך?'.
בכך הוקיע את צביעותו ,שכן אותו 'ירא האלוהים' לא היסס להציע מחסה

לבורחים אשוריים .נראה שתגובה זו ומחלתו של מלך אוררטו הביאו לכך
שכשקבוצה גדולה של חיילים אשוריים ערקה לסובריה וסה-אשור תבע
להסגירם ,הוא נענה הפעם בחיוב ,זאת אף שמלך סובריה פעל בניגוד לרצונו
ובעודו מקלל בשפתו שלו.
האשורים הכירו היטב את המוסר הכפול של מלך סובריה .במגעיו עם
אוררטו הוא השיב עריקים שלהם ומנע מהאשורים לשים ידם על מקורות
מידע רבי ערך ,אך במגעיו עם האשורים (להוציא המקרה החריג המתואר
לעיל) הוא מצא תירוצים כדי לא להחזיר את עריקיהם .כך ,אשורים רבים
קיבלו מקלט בחסות מלך סובריה שהסתיר אותם ,נתן להם שדות ,גנים
ובתים ויישב אותם בארצו.
הטיפול בבורחים היה רק פן אחד בכפל הלשון של מלך סובריה ובניסיונותיו
לרצות את שני היריבים .כך למשל חיבר דו"ח מפורט עבור מלך אוררטו,
ומצד שני דיווח למלך אשור אודות פלישה של אוררטו למניאה ()Mannea
המצביעה על כוונה לתקוף את זיכירטו ( )Zikirtuוכן על תנועה של כוחות.
ההתכתבויות הנ"ל מלמדות כי המודיעין האשורי הצליח לקרוע את המסכה
מעל פניו של מלך סובריה ,כשחשף כי הוא זה שעמד מאחורי המארב של
הליווי האשורי ,כי קיים קשרים דיפלומטיים הדוקים עם אוררטו וכי ניהל
משחק כפול בטיפולו בבורחים.
מידת השליטה של האשורים בנעשה סביבם ניכרת גם במקרה של כומה
( ,)Kummeמדינת חיץ בין אשור לאוררטו שהייתה מדינת חסות של
אשור .כדי להבטיח את נאמנותה ,ישב שגריר אשורי בחצרו של מלך קומה.
מכתבים רבים של השגריר למלכו סרגון  IIשרדו והם כוללים ענייני יום-יום
אך גם מספקים מידע על ריגול וריגול נגדי בין אשור לאוררטו .כך לדוגמה
נחשפת תוכנית אוררטית לחטוף מספר מושלים אשוריים בעת שהותם
בקומה .עוד עולה מהמכתבים כי השגריר למד לדעת כי התנהגותו עוררה
טינה רבה ,שהגיעה לכדי כוונות למרד נגד המלך הפרו-אשורי .כמו כן דיווח
השגריר על שמועות שהגיעו לידיעתו בדבר מזימה להרגו .במכתבו מציע
השגריר סילוק חשאי וחיסול של ארבע מהדמויות המרכזיות.
קומה ניצבה בלב פרשה אחרת ,כשאשור החליטה להקים בה מצודה כדי
להגביר את נוכחותה .בפרויקט נטלו חלק מספר מושלים אשוריים ,מה
שמלמד על החשיבות שייחסו לו .נסיך הכתר סנחריב העביר לאביו המלך
סרגון  IIמכתב הכולל שלושה חלקים .הראשון כלל דיווח על התקדמות
עבודות בניית המצודה ועל הגעת שליח ממלך קומה ,שמסר כי מלך אוכו
( )Ukkuכתב למלך אוררטו על אודות בניית המצודה וכי האחרון פקד על
מצביאיו ללכוד את המושלים האשוריים ולהביאם אליו; מלך קומה הבטיח

לברר פרטים נוספים ולהעבירם בדחיפות לסנחריב כדי שיניע כוחות לחיזוק
הבסיס האשורי .הדיווח השני היה מאשור-רצוובה ,השגריר האשורי בקומה,
והוא כלל מידע על תנועותיו של מלך אוררטו ועל בנייה חשובה באזור הגבול.
הדיווח השלישי היה משליט ארזביה ,שדחק במלך אשור להתערב בסכסוך
שלו עם המלך האוקאי .סנחריב ציין כי יתווך בין הצדדים עד בוא המלך.
הדוגמאות הללו מיטיבות להמחיש את תהליך איסוף ועיבוד המודיעין
האשורי .המידע נאסף על ידי סוכנים בשטח ,הועבר לפקידים המקומיים
(המלך המקומי או השגריר האשורי) ונשלח למלך אשור דרך נציגו ,נסיך
הכתר ,לעתים בצירוף הערכה שלהם או של נסיך הכתר .אשר לרמת הכיסוי
המודיעיני של היעדים ,הסוכנים המקומיים השכילו ליירט תקשורות בין
מלך אוררטו למלך אוקה ולאנשיו בקרבת קומה  -פסגת מאוויי שירות
מודיעין באשר הוא.
חקירת שבויים וערוצים חשאיים גם חקירת שבויים מהווה זה
מכבר אמצעי יעיל ופורה לקבלת מודיעין .כך מספר במכתב מי שהרג אחדים
מחיילי האויב ולכד את מפקדם" :שאלתי אותו מי שלח אותך .הוא השיב,
'שהדו ,אחיו של נאבו אושזיה ,שלח אותנו עם הוראה זו :לכו וליכדו איש
מאזור אורוק כדי שאשאל אותו מה מספרם של הכוחות האשוריים שנאספו
שם ומה מטרתם'".
מרגלים – שכונו באכדית דיאלו ( - )Daja`luתפסו מקום מרכזי גם בפעילות
המודיעין של אשור .ראשי המרגלים שפעלו תחת פקידי הממשל,דוגמת
המושלים ,נקראו ראב-דיאלו ( .)rab-daja`luגם בני מדינות וסאליות
שימשו את האשורים כמרגלים .במכתב מפקיד אשורי אל המלך סרגון II
הוא מבקשו לבדוק את הגולים הקומאנים שעובדים בדור-שרוכאן שכן היו
ביניהם מרגלים לטובת אשור.
מרגלים אשוריים נשלחו לעתים תכופות לאוררטו ולבירתה טורושפה כדי
לאסוף מודיעין .אחת המשימות שהוטלו עליהם הייתה ללכוד מודיעים
ומלשינים שמהם ניתן היה לקבל מידע עדכני ומדויק .לעתים הסתתרו
הסוכנים האשוריים במסלול תנועתם של בלדרי אויב כדי ללכוד אותם מן
המארב .בשבר מכתב מדווח מושל סאבירסו ( )Sabiresuלסרגון  IIכי
מרגליו שבהר תפסו מודיע ושאלו אותו אודות אוררטו .ההמשך נגדע.
דרך המלך תוצרת אשור האשורים הכירו היטב בחשיבות של העברה
מהירה של מידע שנאסף אל מקבלי ההחלטות .בהתאם לכך השקיעו רבות
בנתיבי התחבורה ואף הפקידו על הדרכים הגנה של אלוהות נבחרת  -אל
הדרכים.
לצורך התקשורת המהירה נדרשו דרכים טובות בין חלקי האימפריה .לרשת
הדרכים הישנה של נתיבי מסחר ושבילים מקומיים הוסיפו האשורים דרך
ראשית .זו נקראה "דרך המלך" והיא חצתה את הממלכה ממזרח למערב
ומצפון לדרום .לאורכה הוצבו במרווחים קבועים תחנות מבוצרות שיועדו
לשמש למנוחת הצבא .התחנות שימשו גם את השליחים המלכותיים
והחזיקו בכוננות פרדים ומרכבה עם נהג .כך יכלו השליחים להחליף את
מרכבתם במהירות ולהגיע מהבירה לכל קצות הממלכה בתוך ימים ספורים.
טיפול מיוחד ניתן לדרכים שעברו במדבר ,ונוסף למבצרים שהוקמו בהן

האשורים הכירו היטב בחשיבות ההעברה המהירה של מידע שנאסף אל מקבלי
ההחלטות .בהתאם לכך השקיעו רבות בנתיבי התחבורה ואף הפקידו על הדרכים
הגנה של אלוהות נבחרת  -אל הדרכים
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הצדדים נשבעו לשלוח כל מידע שיגיע לאוזניהם .כדי לחזק את ההסכם,
צוין ,הביאו עמם צאן ובקר וביקשו לתת לעדריהם לרעות בכר מרעה כלשהו.
הכותב הציע למלך לשגר שליח אל האיש ולהתרות בו כי אם ישלח כל דבר
שהוא לעילם וכי אם כבשה אחת תגיע לאחו עילמי  -יקפדו את חייו.
כיון שהפעלת סוכנים מקרב שורות האויב היוותה כלי מרכזי לקבלת מידע,
חשוב היה להימנע מחשיפה של אותם סוכנים ושל הקשר עמם .קטע
ממכתב מלמד על חשאיות המגעים עם סוכן כזה ,לרבות איסור כניסתו
למחנה אשורי.
כל סימן לחוסר רצון של מדינות לציית לפקודות המלך דווח על ידי סוכני
אשורבניפל .אלה למדו היטב את כל שנאמר ברחובות הערים הכבושות
ודיווחו לחצר כל פרט תעמולה נגד אשור .באחת הפעמים הוציא אשורבניפל
צו מיוחד שהזהיר את הבבלים מהפצת תעמולה כזו .התכתובת האשורית
כוללת אינדיקציות לרוב לכך שמעין שירות חשאי השגיח באופן קבוע
על נאמנות ועל יעילות פקידי המלוכה .כל התנהגות חשודה דווחה לחצר
והביאה שליחים מיוחדים לחקור בדבר.

המקורות ללימוד הפעילות המודיעינית באשור הם בעיקר לוחות טין,
כתובים בכתב יתדות ,שנמצאו בערי הבירה נינווה ,נמרוד ודור-שרוכאן
נחפרו גם בארות לרווחת העוברים.
הדרכים העיקריות עקבו אחרי הנהרות הגדולים והסתיימו במפרץ הפרסי.
לאשורים היה קשר גם עם ארמניה ואסיה הקטנה (אנטוליה ,חלקה האסייתי
של טורקיה) .בעקבות כיבוש חלקים ממנה ב 708-לפנה"ס על ידי סרגוןII
נוצר גם קשר עם הערים היווניות בחוף האסייתי.
אשר לשליחים המלכותיים  -לאלה היה מעמד מיוחד בחצר המלוכה ,בקרב
הפקידות הנמוכה .בכל הערים העיקריות הוצבו פקידים מיוחדים להחשת
העברתם של מכתבים מלכותיים ועל כל אלה פיקח משרד מרכזי בעיר
הבירה.ככל הנראה מידע חשוב  -דוגמת ידיעות לגבי כוונות מרד ומהפכות
במחוזות רחוקים  -הועבר באמצעות משואות .ההערכה היא כי במקביל
להדלקת המשואות נשלח רץ כדי לספק את הפרטים בהרחבה.

הריגול האשורי בישראל וביהודה גם ממלכות ישראל ויהודה סבלו
מנחת זרועם של האשורים .תחילה הייתה זו ממלכת ישראל ,מימי המלך
מנחם בן גדי ( 737-747לפנה"ס) שהעלה מסים ,ועד לקץ הממלכה בימי
הושע ,ב 720-לפנה"ס .לענייננו חשובה יותר פרשת יהודה ומלכה חזקיהו
( 698-727לפנה"ס) .על פי מקורות מפורטים למדי (ראו :מלכים ב' ,דברי
הימים ב' ,ישעיהו ,כתובת סנחריב והאנאלים של סנחריב) 5יצא סנחריב
למסע מלחמה ב 701-לפנה"ס .מטרתו הייתה לדכא מרד רחב היקף שכבליו
נמשכו מבבל ועד מצרים ושחזקיהו היה מראשיו .במהלך המסע (יש חוקרים
החושבים שהיו שני מסעות) כבש סנחריב ערים רבות ,הכה את צבא מצרים
שנשלח לעזרת חברי הברית ופרץ ללב יהודה .גיס אשורי שנשלח לירושלים
שם עליה מצור .בסופו של דבר עזב סנחריב במפתיע את הארץ ,כנראה בשל
מגפה שהכתה בצבאו ,וירושלים ניצלה מחורבן.6
אין ספק שהצלחות האשורים במסעם מלמדות על עליונותם הצבאית.
סביר כי גם למודיעין של אשור הייתה תרומה לא קטנה .המצור על ירושלים
מספק הצצה מעמיקה לכך .על פי המקורות המקראיים ,בזמן המצור על
ירושלים נשלחו מלכיש הנצורה שלושה שרים אשוריים לשם ניהול לוחמה
פסיכולוגית .המטרה הייתה לשכנע את יושבי העיר להיכנע ללא קרב .נאומו
של אחד מהם ,רבשקה  -אם אמנם היה נאום כזה - 9הוא שמשמש מקור
ללימוד ההקשר המודיעיני .בולטת בו בקיאותו ברפורמה הפולחנית של
חזקיהו ,קרי :מרכוז הפולחן בירושלים והסרת הבמות והמזבחות מחוצה לה.
אין ספק שאם הדברים אכן נאמרו ,יש בהם כדי להצביע על ידע של ממש
בנעשה בממלכת יהודה ,ידע שמקורו באיסוף מודיעיני כהלכתו .רבשקה
אף מתגרה בשומעיו בהציעו להם  2,000סוסים אם יוכלו להפקיד עליהם
רוכבים .סביר להניח שידע היטב שאין עומדים לרשות חזקיהו אלפי פרשים
הודות לאיסוף מודיעין בסיסי ביותר.
לסיכום ,כפי שנכחנו גם בסקירות הקודמות על אודות המודיעין בעת
העתיקה ,גם המקרה האשורי מלמדנו שמלבד ההיבט הטכנולוגי ,אין הרבה
חדש תחת השמש .זאת בין שהיא זורחת מעל סין או מעל הודו ,מעל יוון או
מעל רומא ,מעל מצרים או מעל אשור .

ריגול נגדי :כל התנהגות חשודה דווחה גם אויביהם של אשור לא
טמנו ידם בצלחת ועסקו באיסוף מידע משלהם .בהתאם הגביר המודיעין
האשורי את ביטחון הפנים ,לרבות אבטחת מידע ,חשיפה וסיכול פעילות
תודה מיוחדת לד"ר עודד תמוז ,אשורולוג ,מרצה למקרא ולמזרח קדום
של מרגלי האויב ושל בוגדים מבית .בהקשר זה נמצא מכתב מבלדר המדווח
לאשורבניפל כי העילמים (עילם  -ממלכה קדומה שהתקיימה בדרום מערב מאוניברסיטת בן גוריון ,על סיועו הרב והערותיו המחכימות.
פרס ,מהאלף השלישי לפני הספירה ועד  539לפנה"ס) 4פנו למאן דהוא ושני הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי
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אשת מודיעין

יעל  -סיפורה של לוחמת מוסד

יעל שירתה כלוחמת ב”קיסריה” ,היחידה למבצעים מיוחדים של “המוסד” ,במשך  16שנים .במהלך אותה תקופה
הייתה שותפה למבצעים רבים בארצות יעד ,מבצעים שתרמו רבות לביטחון המדינה .סיפור תרומתה למבצע
“אביב נעורים” הוא היחיד שהותר לפרסום .פגשנו אותה כדי לעמוד על אישיותה ולספר על תחושותיה.



מינה ברמן |

מיהי יעל וכיצד הגיעה ל”מוסד”?

אי שם בלב השרון ,בבית קטן המוקף דשא,
יעל נולדה בקנדה למשפחה יהודית
פרחים ועצים ,גרה יעל עם ג’וני ,בעלה מזה 30
שהייתה רחוקה מיהדות ומציונות .אמה
שנה .פסטורליה אמיתית .גם הבית פנימה,
הייתה עקרת בית ואביה מדען ,איש
על התמונות ,הפסלים והצבעים ,שבו משרה
עקרונות נוקשה .לדברי יעל ,מי שהיטיב
נינוחות וחום .ניגוד כה חריף למתח שליווה
להגדיר את אופן חשיבתו ופעולתו של
אותה ולאתגרים שעמם התמודדה בשנות
אביה הוא ג’וני ,בעלה ,שתיאר את האב
שירותה ב”קיסריה”.
כאדם הנתקל באירוע ,מפרש אותו ,מגיב
גבוהה,
לא
אישה
יעל:
היא
המפתיעה מכל
עליו ומתמודד עם התוצאות .ואולי גם דרך
לא
רחב.
וחיוך
נאות
רכות,
פנים
צנומה ,בעלת
חשיבה זאת שהונחלה ליעל ,ולו בבלי דעת,
דמות ג’יימס בונדית .אך עוד לפני שאמרה
סייעה לה בהמשך דרכה.
מילה ,עיניה הבורקות ומבטה החד מעידים
לימים אחת ההתמודדויות שהקשו על
על תבונתה ונחישותה .מדברת על עצמה ועל
יעל מאוד הייתה הצורך לשמור על סודיות
עלילותיה בצניעות אך מתוך הכרת ערך עצמית.
מוחלטת מול הוריה בכל הנוגע לפעילותה.
ייתכן שזה התמהיל שעמד לה בהתמודדות עם
רק כשהגיעו ההורים ארצה לביקור החל
פעילות בכיסוי בארצות יעד.
אביה לחשוד בעיסוקה האמיתי של בתו,
הזאת האישה שישבה לבד בדירה ברובע
שהמשיכה לטעון כי היא אשת מחשבים.
המוסלמי של ביירות וצפתה על שלושה הסטר לוסי סטנהופ .הדמות שיעל בחרה לבסס עליה
יעל היה הכינוי שניתן לה כאשר הצטרפה
מהמפקדים הבכירים ביותר של פת”ח בשני תסריט שאותו אמורה הייתה לכתוב במסגרת סיפור
לשורות “המוסד” .לאחר פרישתה,
הכיסוי
וכביטוי להזדהותה עם “המוסד” ,אימצה
הבניינים שממול? היא שלמדה את בואם ואת
צאתם ,את סידורי השמירה עליהם ואת הדרכים להגיע אל מקום מגוריהם לה את הכינוי לשם .וכן ,היא מכירה את סיפור גבורתה של יעל המקראית.
ולסגת משם בבטחה? תיקי המודיעין שהוכנו ,במידה רבה על פי דיווחיה החיבור של יעל ליהדות ובמיוחד לציונות התרחש בעקבות נישואיה
הראשונים .בעלה דאז בא ממשפחה שהייתה בעלת זיקה לציונות ולמדינת
של יעל ,הם שאפשרו את מבצע “אביב נעורים” ותרמו להצלחתו1.
בלילה שבין  9ל 10-באפריל  1973התעוררה יעל לקולות הירי של אנשי ישראל .לימים התגרשו השניים ויעל מציינת בחיוך שובב שהוא ,הציוני
סיירת מטכ”ל .נאמנים לכללי המידור ,מפקדיה לא יידעו אותה על מועד מבית ,נשאר בגולה בעוד דווקא היא עלתה ארצה .את ההחלטה לעבור
המבצע .הם גם הורו לה להמשיך בשגרת חייה ,שכן דווקא הפרתה עלולה לישראל מייחסת יעל למפגש שלה עם קרובי משפחה ישראליים .אורח
הייתה למשוך אליה תשומת לב מיותרת .ולא ,היא לא כועסת .זאת הדרך חייהם והתנהגותם ,שהיו כה שונים מאלה שהיו מוכרים לה ,משכו את לבה.
סיפוריהם על ישראל עוררו את סקרנותה.
הנכונה לפעול.
וכך פעלה יעל במסגרת סיפור הכיסוי שלה – כתיבת תסריט על חייה יעל הגיעה לארץ ומצאה עבודה בתחום שבו התמחתה  -מחשבים .בין
ידידיה החדשים היה אחד שהציג עצמו כשומר ראש ב”מוסד” .ההנחה
יוצאי הדופן של ליידי הסטר סטנהופ ,שיצאה בראשית המאה ה= 19למסע של יעל הייתה שהוא פשוט גבר המנסה להרשים אותה .אלא שלהפתעתה,
הרפתקאות במזרח .היא ביקרה בארץ ישראל ,בטורקיה ,במצרים ובסוריה ,ולאחר שהאיש קיבל את הסכמתה להציע את מועמדותה  -קיבלה הצעה
ולבסוף השתקעה בכפר בהר הלבנון.
להצטרף ל”מוסד”.
אותו
התסריט
יתבסס
עליה
כדמות
סטנהופ
יעל הייתה זאת שבחרה בליידי
תהליך הגיוס שלה נמשך כחודש ימים .במהלך התהליך נפגשה הן עם
דמותה
עם
הזדהתה
לא
היא
הכיסוי.
סיפור
במסגרת
אמורה הייתה לכתוב
מייק הררי ,ראש “קיסריה” והן עם צבי (צביקה) זמיר ,ראש המוסד .לימים
של בת האצולה האנגלית ,אך העריכה את מלחמתה על מעמד האישה ,נודע לה כי הייתה התלבטות לגבי מידת התאמתה לתפקיד לוחמת ,שכן
והשכילה לראות את ההיגיון שבבחירה בה כנושא לסדרת טלוויזיה .הצטיירה כתמימה מדי .היה זה צביקה שהכריע לטובתה .ולא ,לא נראה לה
בדיעבד התברר כי ליידי סטנהופ אכן העניקה ליעל חופש תנועה ,וגם סייעה מוזר שמועמדת טרייה נפגשת גם עם ראש היחידה וגם עם ראש המוסד,
לה ביצירת קשרים עם אנשים שהעריצו את “מלכת תדמור” ,כינוי שנתנו שכן התחושה הייתה שהיא מצטרפת למשפחה ,משפחת “קיסריה”.
הבדואים לליידי האנגלייה .התסריט לא הושלם .אולי משום ש”אני כלל האימונים היו שווים לגברים ולנשים ולא היו קלים .מעולם ,לא בתקופת
האימונים ולא לאחר מכן ,לא חשה באפליה או בהעדפה בשל היותה אישה.
לא אוהבת לכתוב”.
34

גיליון  | 74אפריל 2016

בחלק משליחויותיה ,כמו בשליחות בביירות ,פעלה יעל לבד .בשליחויות אחרות
הייתה חלק מצוות ,ואף פיקדה על מבצעים .כשלעצמה העדיפה את השליחויות
שבהן פעלה לבד ,שכן אז ,לדבריה ,רק היא נשאה באחריות ולא היה עליה לשלם
מחיר בגין טעויותיהם של אחרים
נשיותה גם לא נוצלה לצורכי פיתוי .להפך – הסיסמה הייתה “סקס עם
האויב אסור”.
בחלק משליחויותיה ,כמו בשליחות בביירות ,פעלה יעל לבד .בשליחויות
אחרות הייתה חלק מצוות ,ואף פיקדה על מבצעים .כשלעצמה העדיפה את
השליחויות שבהן פעלה לבד ,שכן אז ,לדבריה ,רק היא נשאה באחריות ולא
היה עליה לשלם מחיר בגין טעויותיהם של אחרים.
יעל מגדירה עצמה כ”חיילת ממושמעת” שגם ידעה לסטות מן ההנחיות
שקבלה בשעת הצורך .כך ,לקראת שליחותה לביירות ,הונחתה שלא
להפעיל את מכשיר הקשר שהיה עמה אלא בחדר פנימי והרחק מחלון.

אולם משהתברר לה שבתנאים הללו המכשיר אינו פועל ,הפעילה אותו היכן
שהייתה קליטה.
במקורותינו כתוב “אשרי אדם ירא תמיד” ,ומי שעוסק בפעילות חשאית
אסור לו להיות חסר פחד .יעל ידעה כי פעילותה מסוכנת אך האמינה ,כך
אמרה ,שהיות והיא פועלת למען מטרה נעלה  -הגנה על מדינת ישראל  -לא
יאונה לה כל רע.
פגשנו אישה אמיצה ,אישה הגאה על תרומתה לשמירה על ביטחון המדינה
וחשה כי גאווה זאת תלווה אותה עד אחרון ימיה .
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי

הספרייה

האוצרות החבויים בספריית המל"ם
ספריית המל"ם עוסקת בתחומי המודיעין ,הטרור והלוט"ר ובה ספרים ,כתבי עת ,מחקרים של מכוני המחקר
שבמל"ם ,ועבודות אקדמיות .הגיע הזמן להכיר גם את עמוד הפייסבוק שלה



אסנת שמואלי | מנהלת ספריית המל"ם
הספרייה מפעילה עמוד פייסבוק שבו מפורסמים עדכונים לגבי ספרים
חדשים המגיעים לספרייה; טורי "מנהרת הזמן" העוסקים באירועים
הנוגעים למודיעין ,לממשל ,לביטחון ,למזרח התיכון ,לטרור וללוט"ר
והתרחשו "היום לפני ;"...עדכונים לגבי תערוכות חודשיות המציגות
ספרים ,עבודות ומחקרים של מרכז המידע למודיעין וטרור והמכון לחקר
מודיעין ומדיניות .כמו כן תערוכות רבעוניות העוסקות בנושאי מודיעין
מורשתיים .הקוראים מוזמנים להיכנס לעמוד ספריית
מודיעין וטרור בפייסבוק ולא יזיק גם .LIKE

תערוכות :מניל"י ועד תפיסת אייכמן

חודשיות :תערוכת ינואר  - 2016טרור אסלאמי ועליית
האסלאם הפונדמנטליסטי באירופה ,אסיה ואמריקה;
מודיעין ,מדיניות נגד טרור ולוחמה בטרור.
תערוכת פברואר  - 2016ניל"י :ארגון הביון הארץ-
ישראלי הראשון בעת המודרנית.
תערוכת מרץ  - 2016מלחמת האזרחים בסוריה.
אפריל  - 2016פעילות המודיעין במאבק נגד הגרעין
האיראני ,הטרור האסלאמי-הפלסטיני והג'יהאד
העולמי.
רבעוניות :ינואר-מרץ  - 2016מבצעי העלאת יהודי צפון
אפריקה על ידי המוסד.

אפריל-יוני  - 2016תפיסת אייכמן על ידי שירותי המודיעין של ישראל.

מיזם "מודיעין חוזר הביתה" :פנייה לחברי המל"ם

ניתן לשער כי במשך השנים נאגרו אצלכם ,חברי המל"ם ,חומרים
מקצועיים שונים בלתי מסווגים שבהם אין לכם צורך כעת או שפג סיווגם
וכיום ניתן לבדקם מחדש ו"להלבין" אותם (נעשה זאת אנו בסיוע צה"ל).
ספריית המל"ם מעוניינת לקבל לידיה חומרים אלה כדי להוסיפם למאגר
הגדל של ארכיב המודיעין הגלוי שיקום בקרוב .אם אתם
מכירים אנשים אחרים שעשויים להיות בידם חומרים
שכאלה ,אתם מתבקשים להודיע גם להם על המיזם.
ניתן להביא את החומרים פיזית (גם אנונימית) לספריית
המל"ם או על ידי שליחה בדואר אלינו ,לכתובת :המל"ם
 המרכז למורשת המודיעין ,שד' אהרון יריב – גלילות.ת"ד 3555 .רמת השרון  ,4713402עבור הספריה.
אנו פתוחים בימים א'-ה' בין השעות .16:00-09:00
טלפון 035482254
נשמח לשיתוף פעולה ולהיעזר בכם

ספרים ,רבותיי ,ספרים חדשים

"דמדומי בוקר"  -הסיפור האמיתי על יציאת צה"ל
מלבנון ,מאי  ,2000מאת עמוס גלבוע.
יעל  -לוחמת המוסד בביירות ,מאת אפרת מס .
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שאול | חבר עמותת אגמון

תוכנית "רקיע" לוקחת את המנהיגות
האתיופית הצעירה לשמיים
תוכנית "רקיע" נולדה כדי לפתח ולהעצים צעירים משכילים יוצאי אתיופיה להגשמה
אישית ,למנהיגות ולקידום הקהילה .המטרה :שילובה המלא בחברה הישראלית
וניפוץ תקרת הזכוכית

מפגש של עמיתי הפרויקט עם נשיא המדינה ב2015-
עורך דין ,רכזת הדרכה במשרד החינוך ,מתאמת
טיפול בדיור מוגן ,רכז תעסוקה וצייר ,מורה
למחול ,משווק בינלאומי ,מהנדסת בחברת
מחשבים .אלה היו החניכים ,או "עמיתים" ,כפי
שקוראים להם בפרויקט "רקיע" .הם הגיעו
למפגש לימודי על התקשורת בישראל .יחד עמם
הגיעו  15מתנדבים מ"אגמון" (עמותת גמלאי
המוסד ופורשיו) ,השותפים לפרויקט כמנהלים,
"מנטורים" ,גמלאים שמעניקים מעצמם לצעירים
המוכשרים האלה ,וכנראה גם מקבלים מהם לא
מעט בחזרה.
העמיתים ב"רקיע" הם בני הקהילה האתיופית.
התוכנית יצאה לדרך לפני ארבע שנים .הרעיון
היה של איציק דסה ,אז מנכ"ל עמותת "טבקה",
המעניקה סיוע משפטי לישראלים אתיופיים.
הוא רצה לצאת עם תוכנית העצמה ומנהיגות
לצעירים משכילים של העדה .כאלה שלפחות
במובנים מסוימים כבר שברו את תקרת הזכוכית.
את החיבור עם "אגמון" יצר בשעתו שבתי
שביט ,ראש המוסד לשעבר שהיה חבר במועצת
36

המנהלים של "טבקה" .בימים אלה נפתח המחזור
הרביעי של "רקיע" .בראש התוכנית עומד אורי
חן ,שגויס כמנטור למחזור הראשון.
"כשהפרויקט יצא לדרך ,ואולי גם עכשיו ,לא היו
מספיק תוכניות שעסקו באוכלוסיה האתיופית
החזקה" ,מספר אורי" .הופתענו עד כמה גם
האליטה של הקהילה זקוקה לתמיכה ולהכוונה".
הקריטריונים להשתתפות בתוכנית הם תואר
ראשון לכל הפחות ,שירות צבאי או לאומי,
מודעות ומעורבות חברתית וכישורים להובלה
והנהגה .תהליך מיון מקצועי וסדור ,מביא 15
עמיתים לכל מחזור .המחזור הרביעי ,נפתח במרץ
 2016ומונה  17עמיתים.

מצד אחד חניכה אישית ,מצד שני -
קבוצתית
במהלך התוכנית מתנהלים שני תהליכים
במקביל .האחד ,חניכה אישית ("מנטורינג")
על ידי הגמלאים .במסגרת זו מגדיר העמית את
החזון והחלום האישי שלו ,והמנטור מלטש יחד
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עמו את החזון כדי שיהיה מאתגר אך ריאלי,
ומפתח יחד אתו תוכנית סדורה להגשמתו .אנשי
"אגמון" ,שנענו לקריאה לדגל באים מכל אגפי
המשרד ,על שלל גווניו ומקצועותיו.
התהליך האחר ,המקביל ,הוא מסלול כיתתי.
קבוצת העמיתים כולה נפגשת פעמיים עד שלוש
בחודש בכתה בקמפוס היפהפה של המכללה
האקדמית תל אביב יפו ,כדי לרכוש ארגז כלים
שלא ניתן לקבל בלימודים אקדמאיים .למשל,
סדנה לניהול עצמי כפרויקט אישי ,לשיווק עצמי,
כתיבת קורות חיים ,הכנה לראיונות עבודה ,הכנה
למרכזי הערכה ,בניית רשתות חברתיות ,הצגה
בפני קהל ,ניהול משברים ,גישור ועוד ועוד .אנשי
אקדמיה מהשורה הראשונה ו"מעוררי השראה"
שונים נעתרים להופיע בפני העמיתים בהתנדבות,
חלקם עושים זאת כבר שנה רביעית ברציפות.
המפגש הלימודי שבו השתתפתי עסק בתקשורת
הישראלית .ברהנו טגניה וגלעד שלמור ,כתבי
הפלילים של ערוץ  ,2באו להרצאה משותפת
שהפכה לעתים למופע סטנד אפ מחויך" .אתם

חושבים שהוא אתיופי" ,אמר שלמור על עמיתו
טגניה" ,אבל הוא באמת פולנייה" .פולנייה או לא,
טגניה הוא סלב ,בישראל בכלל ובעדה האתיופית
בפרט ,וכמובן לא היה עמית שלא הצטלם אתו
בסוף ההרצאה .אחר כך שוחח אתנו "מר רדיו"
אריה גולן ,שנראה כמו קיסר רומאי ,עם שיערו
הלבן ותווי פניו החזקים .והקול שלו ,הו ,איזה קול
נפלא יש לו.
פתחה את המפגש וסיימה אותו בהרצאה על
העיתונות הכתובה ניבה לניר ,עיתונאית בכירה
וותיקה ,שסיפרה בחיוך שנזרקה מ"על המשמר"
בגלל שהייתה שמאלנית מדי .לניר הייתה גם
הדוברת ומנהלת מערכת הבחירות של יצחק רבין,
והיא ידעה לספר איך העולם התקשורתי נראה
משני עברי המתרס .בקהל ישבה גלעדה ,בתו של
ראש ממשלה אחר ,יצחק שמיר ז"ל ,מנטורית של
דבי ,אחת העמיתות בתוכנית.
את דבי פגשתי לפני מספר שבועות בקניון
סירקין בפאתי פתח תקווה .אמרו לי שהיא
מוכשרת ויפה ,אבל לא ידעתי עד כמה .כשנכנסה
לקפה "גרג" בקניון קמתי לקראתה מייד ,והיא
שאלה" :איך זיהית אותי?" חייכתי .היא באמת
לא יודעת?
דבי עלתה לישראל דרך סודן כשהייתה בת
שנתיים .היא גדלה באשקלון ("ילדה של בית")
ואחרי שירות צבאי בחיל האוויר למדה לתואר
ראשון במדעי ההתנהגות ,ובהמשך לתואר
שני בעבודה סוציאלית עם התמחות בבריאות
הנפש .אחת הנשים שבהן היא מטפלת ,אישה
מבוגרת ממוצא רוסי ,מתגאה בכך שלמטפלת
שלה יש תואר שני .דבי מקבלת את ההתפעלות
הזו ברגשות מעורבים .גם אני .היום דבי חברה
בגרעין קהילתי בפתח תקווה ,עובדת בפרויקט
של דיור מוגן לקהילה האתיופית באור יהודה
ולומדת ,ביוזמת "רקיע" ,לתואר שני נוסף ,והפעם
בניהול מערכות בריאות" .רקיע" גם דאגה לגייס

קסה ביינסאי-הרבור ,בוגרת מחזור א' של תוכנית
"רקיע" .היום ,סגנית שגריר ישראל במיאנמר

"רקיע"  -פרויקט התנדבותי למען
הקהילה האתיופית
תוכנית "רקיע" מפתחת ומעצימה צעירים משכילים יוצאי אתיופיה להגשמה אישית ,למנהיגות
ולהובלת שינוי למען קידומה ושגשוגה של הקהילה .על מנת שהיא תוכל להשתלב באופן מיטבי,
תורם ומלא בחברה הישראלית.
התוכנית נוסדה בשנת  2012בשת"פ בין עמותות "טבקה" ו"אגמון" .חברי "אגמון" מקיימים את
התוכנית בהתנדבות ,כהמשך טבעי להשתתפותם ולהובלתם את המבצעים החשאיים להעלאת בני
הקהילה לישראל לפני כ 30-שנה .חברי "אגמון" רואים בכך שליחות חברתית חשובה ,המהווה
סגירת המעגל בין העלאת בני הקהילה ושילובם בחברה הישראלית.
עד עתה מנה כל מחזור כ 15-חניכים ,שנבחרו מתוך עשרות מועמדים העוברים תהליך מיון וסינון
קפדני וסדרת ראיונות על ידי חברינו ,בהשתתפות פסיכולוגים גם מקרב הקהילה האתיופית.
התוכנית הפכה במרוצת השנים לאבן שואבת לצעירים משכילים בני הקהילה המתדפקים על
דלתותיה ,ולמרבה הצער המקום צר מלהכיל את כולם .המועמדים הרבים מגיעים בשיטת "חבר
מביא חבר" ,עדות למעמד היוקרתי שלה זוכה התוכנית בקרב צעירי הקהילה.
במרץ  2016נפתח המחזור הרביעי המונה  17חניכים ,מחציתם בעלי תואר שני ,ובתוכם  7נשים.

מלגת לימודים מלאה למימון התואר במכללה
האקדמית לישראל ברמת גן .דבי משופעת
באנרגיות ,חן וביטחון עצמי שיש רק לאנשים
צעירים ומוכשרים .היא מדברת על תקרת
הזכוכית שעמה נאלצים האתיופים להתמודד,
והיא מדברת בכנות גם על תקרת הזכוכית
שהאתיופים מציבים לעצמם.

חסרה רשת ההיכרויות שיש לישראלים
ותיקים

לאביאל חיכיתי בקפטריה במרכז הקמפוס של
המרכז הבינתחומי בהרצליה ,ולא ראיתי מסביב
אף אחד שעורו כהה .כשהגיע השעה שקבענו
צצו ,מעשה שטן ,שחומי עור מכל הכיוונים .אבל
זיהיתי את אביאל מייד ,בגלל חיוכו הרחב והאור
בעיניים .גם אביאל עלה לישראל דרך סודן .הוא
היה בן חמש וחצי" .יותר מ 30-שנה אני מכיר
את המוסד ",הוא אומר בחיוך .אביאל נשוי
לאברש והוא אבא למיכאל בן הארבע ולקטנצ'יק
איתי .הם גרים באשדוד .אברש עובדת במכללה
האקדמית קריית אונו ,והתקבלה כעמיתה
לתוכנית "רקיע"  .אביאל עובד מדינה ,התחיל
במשרד הפנים וכיום הוא במשרד המדע ,עוזר של
המדענית הראשית .לפני כן שירת במשמר הגבול
ועשה תואר ראשון במדע המדינה וסוציולוגיה.
הוא לומד במרכז הבינתחומי לתואר שני בבית
הספר לממשל ודיפלומטיה ,ומתמחה במדיניות
ציבורית .כמי שיודע על בשרו מה גובה שכר
הלימוד בבינתחומי אני מתעניין בעדינות ,ולומד
שבסיוע של שביט ויריב הצליחו להרכיב מלגה
שלמה מכמה חלקים ,ומשרד המדע תורם את
חלקו על ידי אישור יום לימודים שבועי .אביאל
מחזק גם את האנגלית שלו בשיעורים פרטיים

בביתה של אחת ממורות המשרד ,ובקיצור לא
נח לרגע ,שורף את כבישי הארץ בין אשדוד,
ירושלים ,הרצליה ורחובות.
"אני מאמין בעבודה מאד קשה ,ואני מאמין
שאוכל להגיע רחוק .אני לא נח ואני דורש את זה
מכל מי שנמצא סביבי" ,הוא מסביר .למרות כל
הישגיו אני שומע בקולו גם צלילים של תסכול.
הוא מדבר על הדבר שהכי חסר לאתיופים בארץ
– וזו רשת ההיכרויות שיש לישראלים ותיקים.
אני אומר לו שבזכותו יש לי עכשיו חבר במשרד
המדע ,אבל הוא לא שותף לראייה המבודחת
שלי .הוא כנראה יודע למה.
לאחר שלושה מחזורים ניתן להצביע" ,בצניעות
ובענווה" ,כדברי מנהלי התוכנית ,על הישגים
מרשימים של בוגרי "רקיע" .זאת הן בשדרוג
מקום תעסוקתם ,הן בהרחבת השכלתם והן
בתרומתם לקהילה האתיופית .כך ,למשל ,ארבעה
בוגרים כבר השתלבו בסיוע "רקיע" בתפקידי
פיקוד מקצועיים במשטרת ישראל בתחומי
החקירות והתביעות; אחת הבוגרות סיימה
בהצלחה קורס צוערים של משרד החוץ ומכהנת
כסגנית שגריר במינאמר; אחד מבוגרי התוכנית,
מעולם הבמה ,יזם ומוביל את פסטיבל חג הסיגד
זו השנה הרביעית ,ולאחרונה זכה בפרס היצירה
הציונית מטעם משרד התרבות .היד עודנה נטויה.
העמיתים הם ישראלים ,מעודכנים ,משכילים,
בטוחים בעצמם ,ועדיין שונים ,אולי רק בצבע
עורם ,אבל אולי גם בתחושת יציבות הקרקע
שמתחת לרגליהם .הלב מתרחב כשרואים אותם.
הם ההווה והעתיד שלנו .ומובילי תוכנית "רקיע",
מתנדבי "אגמון" ,מחבקים אותם באהבה
ובגאווה שאינה מוסתרת.
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חציית ים סוף בשידור חוזר
שלושת אלפים שנה מפרידים בין ההתנגשות של ישראל ומצרים על ים סוף.
בסיבוב הראשון קיבלו בני ישראל רמז ללמדם כיצד יוכלו לצלוח את הקרב
הבא .כשזה הגיע ,הם לא היססו לנצל את המידע המודיעיני



רס"ן (מיל') קובי | היסטוריון צבאי וקצין מודיעין
נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר1”...

“ואמר פרעה לבני ישראל
“אמר אויב ארדוף ,אשיג אחלק שלל ,תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו
ידי2 ”...
סיפור יציאת מצרים נוסק לשיא הדרמה האלוקית עם טביעת המצרים בים.
עם העבדים יוצא לחופשי בעקבות מנהיגו האהוב משה ושומע את ההבטחה
האלוהית“ :ה’ יילחם לכם ואתם תחרישון” 3.זוהי הבטחה להצלחה ללא
מאמץ של העם תוך הסתמכות מוחלטת על טובו של האל .אלא שהיא
עומדת כביכול בסתירה לדרישת האל ממשה בפסוק הבא מיד אחר כך“ :מה
תצעק אלי ,דבר אל בני ישראל וייסעו” 4.מפסוק זה עולה כי הבורא מצפה
מבני ישראל להתאמץ ("וייסעו”) ולא לשבת ולהמתין לנס.
המדרש מספר על השבטים המבקשים לקפוץ לים ראשונים ועל מעשה

הגבורה של נחשון בן עמינדב ,הקופץ לים והולך עד נחיריו במים הגועשים
כתנאי מקדמי לנס הגדול .גם מדרש זה מעיד כי העם נדרש למעורבות של
ממש“ ,השתדלות” בלשון החסידות ,בטרם יושפע ממרום השפע הגדול של
האל .לכן מפרשת אמרה חסידית את הפסוק המבטיח “ה’ יילחם לכם ואתם
תחרישון” בדרך מקורית ,המביעה את היפוכו של המסר :ה’ יילחם לכם”
– הבורא ייתן לכם את הלחם רק בתנאי שאתם “תחרישון”  -תחרשו את
החריש הראשון בדרך לזריעה ותעשו את המאמץ הראשוני.
כך או כך ,העם כולו חוזה בנפלאותיו של הבורא על ים סוף .בני ישראל ראו
כי “ה’ איש מלחמה ה’ שמו” 5,לצד המשמעות הנסית והאמונית המחייבת
את היהודי להזכיר מדי יום את יציאת מצרים.עם העבדים לומד שם על
שפת הים פרקים ראשונים גם בדרך המלחמה ובחוקיה .אחרי  210שנות

יציאת מצרים .עם העבדים לומד על שפת הים פרקים ראשונים גם בדרך המלחמה ובחוקיה
38
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המצרים סירבו להפסקת אש בקווים הנוכחיים וביקשו לנצל את הצלחתם כדי להמשיך לשלב
הבא בתוכניתם ולהתקדם לכיוון מעברי ההרים בסיני ,לא ברור מדוע .שאזלי מתאר בספרו
כיצד ביקש שר המלחמה המצרי אחמד איסמעיל לפגוש אותו" :בפיו הייתה השאלה שחששתי
ממנה יותר מכל  -האם איננו יכולים לנצל את הצלחתנו כדי לפתח מתקפה לעבר המעברים?
הייתה זו שגיאתו הראשונה של המטה הכללי ,שממנה נבעו שאר השגיאות"
שעבוד ,מבקש הבורא מהעם את היכולת להלחם ,להקריב נפש ,לקפוץ למים
ולהיטלטל במדבר  -ואגב כך נותן להם שיעורים בחוכמת המלחמה.
אחת התובנות הבסיסיות שלומד העם נוגעת לקשר הסימביוטי כמעט
בין המודיעין בשעת מלחמה לבין פעילות הכוחות בשדה הקרב (פעילות
אג”מית) .ללא מודיעין טוב ,לא יצלחו הכוחות בשטח ולא יושג ניצחון.
הלקחים האלה בדיוק יסייעו יותר מ 3,000-שנה מאוחר יותר להביא
להכרעה בין אותם כוחות בדיוק :צבא מצרים על רכבו ופרשיו מול בני ישראל
המכים בו מכה קשה ויוצאים ביד רמה למתקפת נגד .האירועים האלו יקרו
גם באותה זירה בדיוק ,ובעקבות אותה תובנה של חשיבות מידע מודיעיני
מדויק על כוונות האויב לשם השגת ניצחון.
מידע סיגינטי מפי פרעה “אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל,
תמלאמו נפשי ,אוריק חרבי תורישמו ידי” ,נכתב בשירת הים .הפסוק אינו
מבאר מהיכן הושג הידע ואיך הועבר לבני ישראל ,אך ניכר מהמילה הפותחת
“אמר” כי מדובר במודיעין סיגינטי (המבוסס על האזנה) ,ש”מעביר” יוצר כל
לעמו .בדומה לפסוק “ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגר עליהם
המדבר” ,ברור שזהו מקור מידע שמעביר את דברי פרעה לבני ישראל ,וכי
לא מדובר בפנייה ישירה ,משום שבפסוק עצמו מתייחס פרעה לבני ישראל
בגוף שלישי“ ,סגר עליהם המדבר” .אלה דוגמאות ראשונות לחשיבותו של
המידע הסיגינטי ,שיתחיל לתפוס חשיבות בעולם המודיעין רק  2,900שנים
לאחר מכן ,ערב מלחמת העולם הראשונה6.
לאחר שכוח תוקף יוצר מגע עם האויב (“ארדוף אשיג”) הוא חותר להכרעה
מידית ,ורק לאחר מכן יכול מתפנה לכל היתר (“אחלק שלל ,תמלאמו
נפשי”) .על פי המידע הסיגינטי המגיע לבני ישראל ,פרעה עובד הפוך
ובחוסר היגיון :א.ארדוף ,ב.אשיג ,ג.אחלק שלל ,ד.תמלאמו נפשי ,ורק אז,
לקינוח  -ה.אריק חרבי.
אלא שהעמקה במידע שהצטבר אצל פרעה מבהירה כי פרעה בהחלט עבד
“לפי הספר” ובהתאם להיגיון הצבאי.
מספרו של הרב והדרשן יששכר דב אליאך “פנינים משולחן גבוה – על
פרשיות השבוע” 7מתברר כי פרעה עצמו הכין את תוכנית הקרב שלו,
וזאת על סמך מידע מודיעיני ממקור גלוי :השיחות הדיפלומטיות עם משה
ואהרון .על שאלתו של פרעה ,מי ייצאו ממצרים (“מי ומי ההולכים”) הוא
נוֹתנ ּו
אמר מ ׁ ֶֹשה ִ ּבנְעָ ֵרינ ּו וּבִ זְ ֵקנֵינ ּו נֵלֵ ְך ְ ּבבָ נֵינ ּו וּבִ בְ ֵ
מקבל את התשובה“ :וַ ּיֹ ֶ
ְ ּבצֹאנֵנ ּו וּבִ בְ ָק ֵרנ ּו נֵלֵ ְך ִּכי ַחג ה' לָ נוּ 8.”.הקמ”נים המצריים ממהרים להפיק
מהתשובה את המידע המודיעיני ולעדכן את חדרי המלחמה .לדבריהם ,סדר
התנועה של בני ישראל היוצאים ממצרים יהיה כדלקמן :בחוד המנהיגים
ובראשם משה ואהרון ,אחריהם הנערים והזקנים ,ושלישיים בסדר התנועה
הצעירים הפגיעים יותר (“בנינו ובנותינו”) .במאסף ייכללו הצאן והבקר .זהו
פרט המידע החשוב ביותר מבחינה צבאית ,העובדה שהטור אינו כולל מאסף
שייגן עליו מהעורף.
בהתחשב בסדר התנועה מגבש פרעה במהירות תוכנית קרב חפוזה:

כוח הכרעה בעל ניידות גבוהה ואמצעים לוגיסטיים לאיסוף השלל הרב.
“ויאסור ,את-רכבו; ואת-עמו ,לקח עימו וייקח ,שש-מאות רכב בחור ,וכול,
רכב מצריים; ושלישים ,על-כולו 9“.כלומר :כוח המשימה מורכב משלושה
חלקים :יחידת עילית ניידת מהירה מאד ובעלת כוח הכרעה (“שש מאות
רכב בחור”) ,יחידות חי”ר רגילות ,איטיות יותר מטבע הדברים (“ואת
עמו לקח עמו”) ,ואנשי לוגיסטיקה האחראים על איסוף השלל הרב הצפוי
(“ושלישים על כולו”).
התוכנית לכוח פשוטה :מרדף מהיר אחרי העבדים הנמלטים ,עם השגתם
יוקדש המאמץ העיקרי לאיסוף השלל שבסוף הטור (“ארדוף אשיג אחלק
שלל”) .בשלב הבא יתקדם הכוח לסוף הטור וייקח בשבי את הנשים
והילדים (“תמלאמו נפשי” – ימלא את מכלאות השבויים בנפשות רבות).
רק אז יבוא שלב ההכרעה מול חלקו הקדמי של הטור ,שיושמד לפי חרב
(“אריק חרבי”) .ההמשך ,יהיה כבר תחקירים שאחרי מעשה ועבודה נמרצת
של אנשי הדוברות ויחסי הציבור ,שינחילו את מורשת הניצחון הפרעוני
המופלא לדורות הבאים (“תורישמו ידי” מלשון מורשת ומהשורש ר.ש.מ –
רישומים על גבי אסטלות ניצחון לדורות שיבואו).
אלא שהתוכנית הזו משתבשת כמעט מתחילתה.
המרדף מתעכב בגלל בעיות טכניות (“ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו
בכבדות”) ,10בני ישראל נסים לים והמצריים אחריהם ,וכשיוצא אחרון
הישראלים מהים  -משיב ה’ על הרודפים את מי הים ,והשאר הלא כתוב
לדורות בשירת הים.
האל מלמד את עמו פרק חיוני בניהול מערכה :לא לצאת לקרב ללא מודיעין
מתאים על כוחות האויב ,ורצוי גם על כוונותיו .לא די במודיעין חזותי
(ויזינט)“ ,ויישאו בני-ישראל את-עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם”11.
כוונות האויב נלמדות מתוך הקשבה ולימוד של פקודותיו בעזרת טכנולוגיה
סיגינטית .הידע הזה מאפשר למשוך את האויב למלכודת ושם להביא עליו
את סופו.
הצדדים נפגשים שוב השיעור הזה נלמד על ידי היוצאים ממצרים
בשנת  2668לבריאת העולם על פי הלוח היהודי 3225 .שנים לאחר מכן סב
גלגל ההיסטוריה על צירו והפגיש שוב את אותם הצדדים ,באותה הזירה.
זה קרה ב 14-באוקטובר  ,1973ביום השמיני למלחמת יום הכיפורים.
שמונה ימים קודם לכן חצו שתי ארמיות מצריות את תעלת סואץ וכבשו
את קו המוצבים הדליל שהיה פרוש לאורכה .קצת יותר מרבע מיליון חיילים
מצריים הצליחו ,ללא מאמץ גדול ,להביס את  426החיילים שאיישו את
הביצורים ,רובם המכריע אינם לוחמים קרביים .המצרים התבססו בגדה
המזרחית של התעלה ,מוגנים מתקיפות חיל האוויר הישראלי בזכות
“מטריית הטילים” הצפופה שנבנתה ב-שלוש השנים שקדמו ללחימה .עם
זאת ,עיקר כוחו של השריון המצרי נותר בחלקה המערבי של התעלה .על
פי תוכנית המלחמה של המצרים ,לאחר ההתבססות בעמדותיהם בגדה
המזרחית הם תכננו לאפשר לשריון לצלוח את הגשרים שהוקמו במהלך
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הרמטכ"ל דדו ,שהתלבט עד אותו רגע אם להסכים להפסקת האש או לדחות את הרעיון ,שמח
והסביר כי הידיעה מצביעה על עיתוי ההתקפה המצרית ובעצם מסכמת את הדיון .סגנו" ,מר
שריון" האלוף ישראל טל ,שהיה הפסימי מבין הדוברים ,הסביר כי "לא ייתכן שלא יתפוצצו מאות
טנקים מצריים ויבערו בשדה הקרב .זו תהיה מכה שלא הייתה כדוגמתה
ימי הלחימה הראשונים ולפתח התקפה לכיוון המעברים שבסיני ,הגידי
והמתלה.
תוכנית המלחמה המצרית שכונתה “צריחי המסגדים הגבוהים” כללה שני
שלבים :הראשון ,חציית התעלה והתבססות ברצועה צרה בחלקה המזרחי,
והשני ,התקדמות אל מעברי ההרים בסיני .החלק הראשון נועד לאפשר
למצרים להתבסס בגדה המזרחית באזור שבו לחיל האוויר הישראלי
יכולת מוגבלת לפגוע בהם ,כי “מטריית הטילים” בגדה המערבית כיסתה
אותו בצפיפות .לעומת זאת ההתקדמות אל לב סיני הייתה חושפת את
הצבא המצרי לחיל האוויר הישראלי .זו הייתה הסיבה שבעטיה ספג חיל
האוויר בששת ימי המלחמה הראשונים אבידות כבדות .עשרה ממטוסיו
הופלו באש טילים וששה נוספים נפגעו מבלי שהצליח למלא את משימתו
ולהשמיד את הגשרים שבנו המצרים על התעלה .מתוך  240גיחות צלחו לכל
היותר  24פגיעות בגשרים ,וכנראה הרבה פחות מכך .חלק גדול מהפגיעות,
תוקנו עוד באותו לילה12.
בששת ימי הלחימה הראשונים הושגה מטרת החלק הראשון של התוכנית
כמעט במלואה ,ובאבידות נמוכות בהרבה מהמתוכנן.
הצבא המצרי התבסס על הגדה המזרחית ,בעמדות שהגדיר הרמטכ”ל
המצרי סעד אל דין אלשאזלי כ”השגת דריסת רגל בסיני ,אחיזה שלא הייתה

בלתי ניתנת לערעור .שום מערך אינו מחוסן מפני התקפה עקשנית ובלתי
מתפשרת די הצורך כפי שצליחתנו זה עתה הוכיחה .אולם מערכנו היה כה
מוגן שכדי לעקור אותו נדרש מישראל מחיר דמים אשר כמעט לא היה כל
ספק שתירתע מלשלמו” 13.מצב זה היה ידוע היטב גם למנהיגי ישראל ,ולכן
בעקבות בקשת הרמטכ”ל דוד אלעזר הסכימה ראש הממשלה גולדה לפנות
למועצת הביטחון בבקשה להפסקת אש ,כפי שהציעו האמריקאים 14.לו
הצעה זו הייתה מתקבלת ,המלחמה הייתה נחתמת בניצחון מצרי כולל.
אלא שהמצרים סירבו להפסקת אש בקווים הללו וביקשו לנצל את
הצלחתם כדי להמשיך לשלב הבא בתוכניתם ולהתקדם לכיוון מעברי
ההרים בסיני ,לא ברור מדוע .שאזלי מתאר בספרו כיצד ביקש שר המלחמה
המצרי אחמד איסמעיל לפגוש אותו“ :בפיו הייתה השאלה שחששתי ממנה
יותר מכל  -האם איננו יכולים לנצל את הצלחתנו כדי לפתח מתקפה לעבר
המעברים? הייתה זו שגיאתו הראשונה של המטה הכללי ,שממנה נבעו
שאר השגיאות” 15.לא ברור אם ההחלטה נבעה משיכרון כוח ,מרצון לנצל
הצלחה או מכוונה לעזור לאחים הסורים ,שספגו התקפת נגד מצה”ל ברמת
הגולן שהלכה וקרבה לבירתם (כפי שטען איסמעיל בפני שאזלי למחרת)16.
במחקר מקיף שפרסם לאחרונה אל”מ פסח מלובאני ,בספר על תולדותיו
של צבא סוריה הוא מנסה לפתור את התעלומה .מלובני ,חושף כיצד הצד

החזית המצרית במלחמת יום הכיפורים .ההיסטוריה חזרה על עצמה ,באותה גזרה ועם אותם צדדים
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הסורי החל לשגר יומיים קודם לכן זרם של מברקים לאגף המבצעים של
המפקדה המאוחדת של הצבאות בקהיר ובהם דרישה לדעת מהו המועד
המדויק שבו יתחילו הכוחות המצריים לנוע קדימה כדי לסייע בהקלת הלחץ
בחזית הסורית .אסד לא הסתפק בכך אלא שלח מטעמו נציג בכיר לקהיר
בכדי ללחוץ על המצרים לסייע לסוריה בשעה קשה זו17 .
הישראלים ,שידעו את פרטי תוכנית המלחמה המצרית על שני שלביה
חודשים רבים בטרם פרצה המלחמה ,חיכו להחלטה הזו .המידע הועבר
ל”מוסד” על ידי אשרף מרוואן ,חתנו של הנשיא המנוח נאצר וראש לשכתו
ואיש סודו של הנשיא אנואר סאדאת .מרוואן היה המקור עמו נפגש ראש
המוסד בליל יום הכיפורים בלונדון ושנתן את ההתרעה על המלחמה
העומדת לפרוץ למחרת.
שמואל “גורודיש” גונן ,שהיה אלוף פיקוד הדרום בארבע השנים שקדמו
למלחמה ,לא ידע כלל על התוכנית הזו .מחליפו ,רא”ל חיים בר לב ,קיבל
מראש המוסד צבי זמיר את התוכנית במלואה ב 9-באוקטובר ,1973
כשהדרים במסוק כדי להחליף בפועל את גונן בפיקוד על החזית .התוכנית
נמסרה לבר לב כשהיא מודפסת על פלט נייר ארוך מאוד של טלקס ,שכונה
“סדין” .בר לב הושבע כי ישמיד אותו מיד עם הגיעו ל”דבלה” ,מוצב הפיקוד
באום חשיבה ,וכך עשה.

ל”משפכים” – צירי התנועה הפקוקים המובילים לגשרים שעל התעלה22.

הקרב אכן תוכנן מראש כהלכה ושולבו בו כוחות מילואים וכוחות חי”ר תוך
מתן דגש על אמצעי לחימה נגד שריון ,ובהם תותחים ללא רתע  106מ”מ
ונשק נ”ט אישי שהחל להגיע ברכבת האווירית מארה”ב23.
ההתקפה החלה בדיוק כמצופה .תקיפות קומנדו מצריות שהונחתו
ממסוקים בנקודות שונות בעומק החזית בין השעות  2:00ל 3:00-ושוב
שלוש שעות לאחר מכן ,לקראת אור ראשון .בחסות ההפגזה החלו להתקדם
הטנקים המצריים בתשעה צירים ,מתוגברים בחטיבה  3של דיביזיה 4
שחצתה יממה קודם לכן את התעלה 24.המצרים תקפו בכוח של 1,200
טנקים ,לעומת  750טנקים ישראליים ,שהיו מוכנים הפעם25.
כוחות הקומנדו שהונחתו במרחק ארבעה ק”מ ממפקדת האוגדה של אריאל
שרון חוסלו על ידי כוחות הצנחנים .חטיבה  ,3שניסתה לאגף את המערך
הישראלי ולתקוף אותו מעורפו על ידי תנועה בציר הנסתר של ואדי מבעוק,
אותרה על ידי כוח סיור של חטיבה  401וחוסלה כמעט לחלוטין .גורל
דומה פקד גם את החטיבה המשוריינת ה 22-ואת חטיבות השריון מספר 1
ומספר  .25חטיבות אלה ,שבתחילת היום שידרו בקשר הודעות אופטימיות
למפקדות הארמיות על כך שהן “לא נתקלו באויב הישראלי ,שברח כנראה
לקו הגנה מעבר להרים “ ,הותקפו בקרבות שריון ובקרבות אוויר 26.בערבו

עם ישראל למד כנראה את הלקח .הפעם המידע על תוכניותיו של "פרעה" המודרני הנשיא
המצרי והגנרלים שלו במרכז הפיקוד של הצבא המצרי הגיע בתמהיל נכון של מקורות סיגינטיים,
יומינטיים וויזנטיים
הכוחות הישראלים ידעו במדויק מהן תוכניות הצבא המצרי לשלב ב’ ,אך של אותו יום בערו ,כפי ששיער ישראל טל ,לא פחות מ 250-טנקים מצריים
לא ידעו מתי הן ייצאו לפועל .בדיוק כמו אבות אבותיהם ,במטה הכללי ברחבי המדבר ,לעומת ששה טנקים שהושמדו .סעד מעמון ,מפקד הארמיה
הישראלי יודעים על התוכניות של צבא מצרים בפירוט רב ,אך חיכו לאישור המצרית השנייה ,לקה בלבו והוחלף .שאזלי הרמטכ”ל וגמאסי מחליפו היו
תמימי דעים כי קרב השריון של  14באוקטובר היה אסון גדול ,ובעקבותיו
הסופי להתרחשות בפועל.
התהפך גלגל המלחמה לטובת ישראל27.
ההתקפה החלה בדיוק כמצופה עוד לפני ישיבת הממשלה שדנה
בהפסקת האש ,שפירושה הודאה בתבוסה ,הגיע מידע מוקדם מסוכן מצרי דמיון מדהים לגאולת אבות אבותיהם כך ההיסטוריה חזרה על
אחר (לא מרוואן) ,ולפיו ב 13-או ב 14-באוקטובר יצא הצבא המצרי לשלב עצמה ,באותה גזרה ועם אותם צדדים .ממש כשם שפרעה ופרשיו חצו את
השני של ההתקפה .במהלך הישיבה הוזעק לפתע ראש המוסד זמיר וקיבל ים סוף .עם ישראל למד כנראה את הלקח שהנחיל לו בוראו ויוצרו“ :מה
מראש לשכתו פרדי עיני מידע קריטי :במטה המוסד התקבל זה עתה מידע תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו”  -הפעם ההכנות לקרב נעשו כראוי.
ממרוואן עצמו 18,שלפיו ההתקפה תצא לפועל במהלך שתי היממות הבאות .המידע על תוכניותיו של “פרעה” המודרני הנשיא המצרי והגנרלים שלו
הדיביזיות המצריות שנותרו בגדה המערבית עתידות לחצות את התעלה ,במרכז הפיקוד של הצבא המצרי הגיע בתמהיל נכון של מקורות סיגינטיים,
ויחד עם הטנקים שנותרו בגדה המזרחית לנוע להתקפה – בין  780ל 1,020-יומינטיים וויזנטיים .בהסתמך על התמונה המודיעינית הושמד עיקר כוחו
טנקים לפי עדותו של שאזלי 19,לעומת הערכת המטכ”ל הישראלי באותו של הצבא המצרי .אותו צבא ,שחיפש בבוקר ה 14-באוקטובר את הטנקים
בוקר ,שעמדה על  700טנקים כשירים ועוד כ 300-פגועים20.
הישראליים והיה סבור כי “נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר”  -כפי
היו אלה חדשות טובות מאוד.
שקולטות סוכנויות ההאזנה אז  -המשיך להתקדם אל הכיליון המצפה
את ָך ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם ַא ְר ֶא ּנ ּו נִפְ לָ אוֹת”28,
בבת אחת השתנתה האווירה בישיבה .הרמטכ”ל דדו ,שהתלבט עד אותו לו .נבואתו של הנביא מיכהִּ ,
“כ ֵימי צֵ ְ
רגע אם להסכים להפסקת האש או לדחות את הרעיון ,שמח והסביר כי מתקיימת במלואה :גאולתן של ישראל ב 14-באוקטובר  1973הפכה את
הידיעה מצביעה על עיתוי ההתקפה המצרית ובעצם מסכמת את הדיון .סגנו ,גלגל המלחמה ההיא על פיו .זאת תוך דמיון מדהים לגאולת אבות אבותיהם
“מר שריון” האלוף ישראל טל ,שהיה הפסימי מבין הדוברים ,הסביר כי “לא למעלה מ 3,000-שנה קודם לכן .בסופו של יום התמונה שנגלתה הייתה,
ייתכן שלא יתפוצצו מאות טנקים מצריים ויבערו בשדה הקרב .זו תהיה מכה שוב“ ,וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים”29.
שלא הייתה כדוגמתה וזה יוציא את האוויר מהאופנסיבה המצרית ויפוצץ המאמר הוא פרק נוסף הרואה אור במבט מל”ם מתוך ספר עתידי של
את הבלון – בתנאי שנכין את הקרב הזה” 21 .לידיעות המודיעיניות הצטרפו המחבר על תובנות מודיעיניות בפרשיות השבוע .
גם ידיעות מפענוח תצלומי אוויר ,שאיתרו כוחות בקנה מידה ענק הזורמים המקורות למאמר מתפרסמים בגיליון האינטרנטי
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מלחמת יום הכיפורים

התוכנית שלא הכרנו
שתי סוגיות מרכזיות גרמו לכך שהערכת המודיעין בנוגע למצרים דבקה בסבירות הנמוכה למלחמה והחמיצה את
מתן ההתרעה בזמן :הראשונה ,תרגיל המפקדות המקיף “תחריר  ,”41שלא התקיים בפועל והמעטה המוצלח של
קיומו שימש מסווה והונאה להכנות האחרונות של מצרים למלחמה .השנייה ,תוכנית המלחמה המצרית החדשה
עם יעדי השטח המוגבלים שבוצעה בלי שידענו מראש דבר על קיומה
אל”ם (מיל’) י’ | במלחמת יום הכיפורים היה ראש המדור הצבאי בענף ( 6מצרים) באמ”ן מחקר
מאז ראשית כהונתו ( )1970של הנשיא אנואר סאדאת התמודדה מצרים
עם קונפליקט פנימי עמוק בסוגיית המלחמה נגד ישראל .מצד אחד עמד
הנשיא ,שרצה לשנות את הסטטוס קוו המדיני שלפיו ישראל מחזיקה בכל
סיני ותעלת סואץ סגורה .הוא הבין כי ישראל לא תיסוג מסיני כתוצאה
מפעילות מדינית בלבד ,ללא הפעלת כוחה הצבאי של מצרים .מהצד השני
העריכו ראשי המערכת הצבאית כי יציאה למלחמה במצבו של הצבא המצרי
דאז  -שסבל ממחסור באמצעי לחימה מתקדמים וכן מרמת אימונים
ומיכולות צבאיות לא מספקות  -צפויה להסתיים בתבוסה .בו בזמן ,ברית
המועצות ,שהייתה ספקית הנשק העיקרית של מצרים ,סירבה ,חרף בקשות



חוזרות ונשנות ,לספק למצרים מטוסי קרב מתקדמים (ארוכי טווח)
ומערכות מתקדמות אחרות (טנקים  ,T-72משגרים וטילים קרקע-קרקע
“סקאד” וסוללות טילים קרקע-אוויר ניידות .)SA-6
מתוך היכרות קרובה עם עבודת המודיעין  ,בפרט בזירה המצרית ,לפני
המלחמה ובמהלכה מתוקף תפקידי אז כראש המדור הצבאי בענף 6
(מצרים) באמ”ן מחקר ,ראוי להבהיר סוגיות עיקריות בהערכת המודיעין
בתחום הצבאי המצרי בתקופה שקדמה למלחמה ,מה ידענו ,מה היו פערי
המידע וההערכה ומשמעויותיהם .הבהרת הדברים יכולה לספק לפחות
מענה חלקי ,להבנת הכשלים ולהפקת את הלקחים הנכונים.

מה לא ידענו

שתי סוגיות מרכזיות גרמו לכך שהערכת המודיעין ערב המלחמה בנוגע
למצרים דבקה בסבירות הנמוכה להתרחשות מלחמה והחמיצה את מתן
ההתרעה בזמן .ראשית ,תרגיל המפקדות המקיף “תחריר  ,”41שלכאורה
החל ב1-אוקטובר ונועד להימשך שישה ימים .בפועל ,התרגיל לא התקיים
והמעטה המוצלח של קיומו שימש מסווה והונאה להכנות אחרונות של
מצרים למלחמה .שנית ,תוכנית המלחמה המצרית החדשה עם יעדי השטח
המוגבלים ,שתוכננה ובוצעה בלי שידענו מראש דבר על קיומה .זאת בניגוד
לתוכנית המלחמה הנרחבת (עם יעדי שטח בעומק סיני) שהכרנו לפרטיה,
התאימה להערכה המצרית ,ולכן אומצה ע”י אמ”ן ,שאין למצרים היכולת
לבצעה.
לא ידענו כי בהנחיית הנשיא סאדאת הוקם ופעל צוות חשאי מיוחד
בראשות הרמטכ”ל המצרי שהכין את התוכנית החדשה שנתנה גם מענה
מבצעי ליתרונות היחסיים של צה”ל בחיל האוויר ובשריון .בנוסף ,לא הובנה
ולא אובחנה לאורך זמן מידת הנחישות הגבוהה של נשיא מצרים סאדאת
בצורך לצאת למלחמה נגד ישראל באין מוצא מדיני מכובד.
ייתכן כי תכלית מינויו של סעד א-דין שאזלי לרמטכ”ל במחצית 1971
(שהוכרזה ע”י סאדאת כ”שנת ההכרעה”) הייתה מינוי של קצין שהנשיא
העריך שמסוגל “לחשוב מחוץ לקופסה” ,למרות שבכך “דילג” על בכירים
ממנו בשרשרת הפיקוד ,והטיל עליו להכין תוכנית מלחמה שתיתן מענה
שיאפשר להתמודד עם היכולות העדיפות של צה”ל.

התרגיל הנרחב שלא התקיים
אנואר סאדאת .בהנחייתו הוקם צוות מיוחד שהכין את תוכנית המלחמה
החדשה של מצרים
42
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שאלת קיומו של תרגיל המפקדות “תחריר  ”41עלתה בדיונים השוטפים
בשבוע שלפני פרוץ המלחמה .בדיונים השתתפו כל גורמי המחקר ומומחים
מ 8200-שהיו בקיאים בכל היבטי התעבורה התקשורתית .המחקר טען
שהפעילות המאותרת בתרגיל מצומצמת ביותר ואיננה אופיינית לתרגיל
בהיקף כה נרחב ואילו אנשי  8200ציינו כי המעקב השוטף אצלם מצביע

לא ידענו כי בהנחיית הנשיא סאדאת הוקם ופעל צוות חשאי מיוחד בראשות
הרמטכ”ל המצרי שהכין את התוכנית החדשה שנתנה גם מענה מבצעי ליתרונות
היחסיים של צה”ל בחיל האוויר ובשריון .בנוסף ,לא הובנה ולא אובחנה לאורך
זמן מידת הנחישות הגבוהה של נשיא מצרים סאדאת בצורך לצאת למלחמה
נגד ישראל באין מוצא מדיני מכובד
בדיון בשעות הצהרים של יום פרוץ המלחמה 6 ,באוקטובר  ,1973הוצג בפני
הרמטכ”ל מתווה המלחמה המצרי הצפוי על פי הניתוח המפורט שתואר
בסקירה .לפיה ,צבא מצרים יפעיל במלחמה נגד ישראל את מלוא עוצמתו
הצבאית כדי להשיג יעדי שטח מרביים בסיני .משימת צבא מצרים היא
לכבוש את שטח סיני במתקפה מדורגת בשלבים שתימשך כשבוע ימים.
בשלב הראשון ,צליחת תעלת סואץ ,כיבוש המעוזים ואזור התעלה עד כ10-
ק”מ ממזרח לה באמצעות  5דיביזיות חי”ר מתוגברות בחטיבות טנקים,
יחידות קומנדו והתבססות להגנה.
בשלב השני ,לחימה והתקדמות בתוך סיני כדי להשתלט על אזור רפידים,
מעברי הגידי והמתלה ושדות הנפט במפרץ סואץ באמצעות הדיביזיות
המשוריינות והממוכנות .היעד האופרטיבי שנקבע לשתי מפקדות הארמיות
היה היערכות להגנה ממזרח למעברים.
בשלב השלישי :ניצול הצלחה מותנה בהישגים הצבאיים ובמצב האויב.
מטרתו ,אם יבוצע ,היא להשתלט על שטחים נוספים בסיני ,לרבות בדרום
סיני עד הגבול הבינלאומי.

כי התרגיל מתנהל כסדרו ובהיותם המומחים בתחום דעתם התקבלה .לא
נדונה כלל ההיתכנות שהתרגיל מהווה כיסוי והונאה להכנות ולכוונות אמת
לצאת למלחמה בטווח הזמן המידי.
אחרי המלחמה הוכח כי בשבוע הראשון של אוקטובר  1973הפעיל הצבא
המצרי מרכז קשר נפרד .זה יצר דימוי ,באמצעות תעבורה תקשורתית
שיצאה ממנו ,שהתרגיל מתקיים .בפועל לא התקיים תרגיל המפקדות
המקיף “תחריר  .”41המידע שאותר אצלנו כלל דיווחי סרק שדימו את קיום
התרגיל כחלק מתוכנית ההונאה המצרית.
בעקבות כמה התרעות על מלחמה צפויה מסוכן הצמרת של המוסד
התקיימה כוננות “כחול לבן” בצה”ל בחודשים מאי-אוגוסט  .1973למרות
הערכת אמ”ן שלא צפויה מלחמה ,החליט הרמטכ”ל דוד אלעזר על כוננות
ארוכה .דדו היה מודאג מהפעילות הצבאית המוגברת באותה תקופה
בסוריה ובמצרים ,שלא עוגנה בסיבה מיוחדת כגון תרגיל גדול .ערב מלחמת
יום הכיפורים הוסבר לרמטכ”ל כי הפעילות הצבאית החריגה במצרים נובעת
מקיומו של תרגיל המפקדות המקיף ובסוריה יש חששות מפעולות צבאיות
נוספות של צה”ל נגדם על רקע הפלת  12מטוסי מיג  21על ידי חיל האוויר.
יש להניח שאילו היה ברור שהתרגיל אינו מתקיים ,היה הרמטכ”ל פועל תוכנית המלחמה שיושמה והפתיעה תוכנית המלחמה שבוצעה
בתחילת אוקטובר להקדמתם וזירוזם של הכוננות ,המוכנות וההיערכות בפועל ,שאמ”ן לא ידע על קיומה ,הייתה חדשה ושונה מהותית מזו שתוארה.
של צה”ל .אותו מקור צמרת לא התייחס כלל לתרגיל ולא לכך שהיה חלק בתוכנית החדשה צומצם מאוד מתאר המלחמה ושולב בו מענה מבצעי מצרי
מתוכנית ההונאה.
ליתרונות הצבאיים של צה”ל באוויר וביבשה ,שגם עליו לא ידענו.
לאור התוכנית שהוצגה לרמטכ”ל הציפייה הייתה כי צבא מצרים יעביר
במהירות לתוך סיני אחרי הגל הראשון של דיביזיות החי”ר את הדיביזיות
תוכנית המלחמה המצרית המקורית
ב 6-אוקטובר  ,1973עם פרוץ המלחמה ,הפיץ אמ”ן מחקר סקירת מודיעין המשוריינות והממוכנות ועיקר הלחימה שתתפתח תהיה של קרבות תנועה
מיוחדת שהוכנה בחודשים שלפני המלחמה .בסקירה נותחה ונדונה תוכנית וסיוע אווירי .זאת בהתאם למאפיינים של קרבות שריון בשטחים הפתוחים
המלחמה של המצרים ,העדכנית ביותר שעמדה לרשות אמ”ן .מדובר במסמך כדי לנסות ולהתקדם לעבר יעדים במרכז ובעומק סיני.
אינטגרטיבי שניתח את מרכיבי הכוח של צבא מצרים ,את האמל”ח העיקרי לעומת זאת תוכנית המלחמה החדשה הייתה בעלת יעדי שטח מוגבלים
לסוגיו ואת המהלכים האופרטיביים הצפויים במלחמה לכשתפרוץ ,של בלבד ,שעיקרם כיבוש קו המעוזים והשטח בעומק של עד  10ק”מ בצדה
המזרחי של תעלת סואץ והתבססות להגנה .ביצוע יעדיה העיקריים הוטל
כוחות היבשה ,האוויר ,ההגנה האווירית והים של צבא מצרים.
הסקירה התבססה על מידע שהגיע בחודשים שקדמו למלחמה מסוכן בעיקר על חמש דיביזיות החי”ר שהיו מתוגברות בחטיבות טנקים (אחת
הצמרת של המוסד וקדמו לפרסומה פגישות של הצוות המשולב שעסק בכל דיביזיה חי”ר) ,בטילי נ”ט ביחידות הקומנדו ובארטילריה ,בעוד חמש
בהכנתה (מודיעין ח”א ,מודיעין ח”י והמדור הצבאי בענף מצרים במחקר) הדיביזיות המשוריינות ( )2והממוכנות ( )3פוצלו וחטיבות מתוכן פעלו
ושולבו בלחימה במסגרת דיביזיות החי”ר או במשימות עצמאיות ולא
בראשות ראש המחקר באמ”ן ,תא”ל אריה שלו.
תוכנית המלחמה המצרית שנותחה בסקירת המודיעין המיוחדת הייתה בהתאם לייעודן כמסגרות משוריינות וממוכנות (פרט לאירוע אחד ב14-
העתק מדויק להפליא של התוכנית שהייתה מוכרת לפרטיה ופורסמה ע”י באוקטובר  ,1973שיפורט בהמשך) ושולבו בלחימה בעיקר כדי לסייע
אמ”ן מחקר בשנים שקדמו למלחמה .זו התבססה על המודיעין שהופק לעוצבות החי”ר.
נראה אפוא ,כי בימים שקדמו למלחמה היה חסר מידע קריטי אודות
מניתוח תרגילים ומידע ממקורות מודיעין שונים.
בתוכנית זו הייתה תוספת אחת בנוגע לבחינת ההפעלה של מטוסי מיראז’ התרגיל .אמ”ן לא הצליח להשיג מידע על התרגיל ולהעריך כי הוא לא
של חיל האוויר המצרי לתקיפת יעדים בעומק ישראל .ההערכה הייתה שהיא מתקיים ,ולא ידע לאורך זמן על התוכנית החדשה שנרקמה לפיה התנהלה
המלחמה .לו ידע אמ”ן שהתרגיל אינו מתקיים וקיימת תוכנית מבצעית
אינה סבירה ובפועל היא לא בוצעה.
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מלחמת יום הכיפורים

ערב מלחמת יום הכיפורים הוסבר לרמטכ"ל כי הפעילות הצבאית החריגה
במצרים נובעת מקיומו של תרגיל המפקדות המקיף
חדשה למלחמה ,ובה מענה מבצעי ליתרונות צה”ל באוויר וביבשה התנהלות
אמ”ן הייתה שונה ,הערכת המצב של הרמטכ”ל הייתה שונה וניהול המלחמה
על ידי צה”ל ומאפייניה בשלביה הראשונים  -היו שונים ,וגם התוצאות .עם
הגעת המידע ממקור הצמרת של המוסד ביום הכיפורים לפנות בוקר ,שלפיו
בו ביום תיפתח המלחמה ,הפיץ ענף ( 6מצרים) באמ”ן מחקר מסמך בהול
בשעה  .07:30המסמך עסק בתוכנית מצרית-סורית למלחמה שתיפתח בו
ביום  6אוקטובר  .1973וכך נאמר במסמך“ :המטרה (של המצרים) :כיבוש
הגדה המזרחית של התעלה ,קדמת סיני עד המעברים (כולל) וכיבוש שארם
אל שייח”’ .לוח זמנים :שעת השי”ן תהיה ביום העי”ן ( )6/10לפני אור אחרון,
משך המבצע המשוער  7 - 5ימים .שיטה כללית :מתקפה מתואמת ובו זמנית
של צבאות מצרים וסוריה .הצבא המצרי יצלח את התעלה בחזית רחבה,
יכבוש את הגדה המזרחית עד המצרים (ועד בכלל) ,יכבוש את שארם אל-
שייח’ (באמצעות הנחתת כוחות קומנדו מהאוויר ומהים והעברת חטיבה
ממוכנת בציר התעלה) .זאת תוך כדי תקיפות אוויריות על ידי  270מטוסי
קרב ומפציצים בעומק ישראל (אשדוד ,חיפה ,עכו ואילת) ותקיפת מטרות
צבאיות בסיני (ומתקני נפט) .הצבא הסורי יכבוש את רמת הגולן ויפעיל
מטוסי קרב לסיוע טקטי למתקפה היבשתית ולתקיפות בעומק ישראל
(תל אביב) ובסיסי חיל האוויר (רמת דוד ,חצור וחצרים)” .לא היה אפוא
שמץ של מידע על השינויים שנעשו בתוכנית האופרטיבית של המלחמה,
שצומצמה מאוד והייתה לתוכנית חדשה שהותאמה על ידי הרמטכ”ל וצוותו
ליכולות של הצבא המצרי על פי הנחיותיו של הנשיא סאדאת .מקור הצמרת
כשל ולא הצליח להביא בזמן את תוכנית המלחמה של מצרים .נראה כי גם
סוריה השותפה העיקרית למלחמה לא ידעה על קיומה של תוכנית אחרת
מזו שהייתה מוכרת לנו ,ושהוצגה בפניה על ידי המצרים במסגרת התיאומים
לקראת המלחמה .לדברי צבי זמיר ,המוסד בראשותו דיווח בחודש מרץ
 1973לאגף המודיעין של צה”ל ידיעות המצביעות על שינוי אסטרטגי
ואופרטיבי שינקטו המצרים בעימות שיתרחש באותה שנה .הוא לא פירט
מהו ולא נימק מדוע נמנע מכך .ככל הידוע לי לא היה בידי אמ”ן שום מידע
על התוכנית המבצעית החדשה.
מתקפת השריון המצרי שנכשלה ב 14-באוקטובר  1973נערכה
מתקפה משוריינת מצרית של כ 350-טנקים לאורך החזית בניסיון להתקדם
מזרחה .במהלך השתתפו כוחות שריון בהרכב של דיביזיה משוריינת
מוקטנת ועוד כמה חטיבות מדיביזיות אחרות ,דיביזיה משוריינת 21
מופחתת בחטיבת טנקים החלה לנוע מזרחה בציר המרכזי איסמעיליה-
טסה .במקביל פעלה חטיבת טנקים עצמאית  15בגזרה הצפונית באזור
קנטרה .בגזרה הדרומית פעלו שתי חטיבות ,חטיבת טנקים  3מדיביזיה
משוריינת  4בציר הג'ידי וחטיבת טנקים ( 22מדיביזיה ממוכנת  )6בגזרה
מדרום לסואץ.
הכוחות המצרים ספגו אבדות כבדות ,בהן כ  250טנקים .הם נסוגו מערבה
כעבור כמה שעות ,לתוך מערכי דיביזיות החי”ר.
השאלה בנוגע למהלך היא האם היה זה חלק מהשלב השני בתוכנית
המלחמה הישנה ,לצאת ולהתקדם מזרחה .ניתוח המהלך מצביע כי
המתקפה התבצעה בחיפזון ,לא הייתה מפקדת על שתיאמה בין הכוחות,
השתתפו בה כוחות מועטים ומפוזרים לאורך החזית שפעלו ללא מטריה של
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הגנה אווירית (סוללות טילים)שליוותה את הכוחות בשטח הפתוח.
הרמטכ”ל שאזלי תאר בספרו כי שר המלחמה הציע לו כבר ב 11-אוקטובר
לפתח את המתקפה מזרחה אך הוא דחה את ההצעה ,אך השר שב ודרש
לפעול ואמר שמדובר בהחלטה פוליטית שנועדה להפחית מעוצמת הלחץ
של צה”ל על הצבא הסורי בגולן .להתנגדותו של שאזלי הצטרפו שני מפקדי
החזית הבכירים ביותר ,מפקדי שתי ארמיות השדה והביצוע נדחה ונקבע
שוב ל 14-אוקטובר.
שאזלי מוסיף ומסכם פרשה זו בספרו“ :התחזיות הקודרות התגשמו
במלואן ,בצהריים כבר ניתנה הפקודה לכוחות לשוב לראשי הגשר ,איבדנו
 250טנקים ,יותר מכפי שאיבדנו בכל המלחמה עד כה ,בראייה לאחור אין
לי כל מושג מדוע נערכה מתקפה זו”.
הגנרל גמאסי ,שהיה אז ראש אגף המבצעים ,הגן על עצם הביצוע ואמר
שהמתקפה הייתה שלב בתוכנית אך לא הייתה מוצלחת ולא השיגה את
יעדה .הנשיא סאדאת התעלם ממנה לחלוטין בספר זיכרונותיו .שר ההגנה
הסורי מצטפא טלאס טען אחרי המלחמה כי “שיטת הביצוע של התוכנית
בחזית המצרית הוכיחה שההנהגה המדינית של מצרים זממה תוכנית
הנוגדת את זו שסיכמנו עליה ואשר התחייבנו עליה זה כלפי זה”.

הגנרל שאזלי“ .התחזיות הקודרות התגשמו במלואן”

המלצתי לבחון פתיחת האמצעים המיוחדים שמעניקים סיכוי טוב להתבהרות
התמונה .בתגובה שאל ר' אמ"ן את שלו אם יש שינוי בהערכת המודיעין (שלפיה
אין פני מצרים למלחמה) .לאחר שנענה כי על פי הערכת המחקר אין שינוי,
הבהיר ראש אמ"ן כי בגלל מגבלות טכנולוגיות האמצעים הללו יופעלו אך ורק
אם תהיה התרעה למלחמה או למצער אחרי שתפרוץ
מדבריו של שר ההגנה הסורי עולה הטענה כי המצרים הציגו לסורים מצג “ידיעת הזהב” (התרעה למלחמה) הפוטנציאלית .עם זאת ,אילו פעלו ,ייתכן
שקר .סביר כי בתאומים שנעשו בין הצדדים לקראת המלחמה התחייבו שהיו מתקבלות אינדיקציות יותר ברורות בנוגע לתרגיל ולפשר התכונה
המצרים לבצע במלחמה את תוכניתם המבצעית הישנה ,בעלת היעדים הצבאית הרבה שאפיינה את יחידות הצבא המצרי לאורך תעלת סואץ .
הנרחבים בעומק סיני ,והסתירו מהסורים את כוונותיהם לבצע בפועל
את התוכנית החדשה בעלת היעדים המוגבלים .המצרים כנראה העריכו אמ”ן נותר עם פערי מידע המצרים השיגו את המטרות שהציבו
כי הסורים לא יסכימו לצאת למלחמה משותפת אם יביאו לידיעתם את לעצמם בעיקר בזכות הצלחת מבצע הצליחה והתבססותם ממזרח לתעלה
התוכנית עם היעדים המוגבלים.
וזאת חרף כישלונות מהדהדים (מפלת ה 14-באוקטובר ,מבצע צליחת
נראה אפוא ,כי המהלך ההתקפי בוצע בניגוד לדעתו של הרמטכ”ל המצרי התעלה ע”י צה”ל ,כיתור הארמיה השלישית ,השמדת מערך סוללות הטילים
ולתוכנית המבצעית שהוא הוביל .המהלך בוצע בלחץ פוליטי שבו נדרש קרקע-אוויר (הטק”א) וההתייצבות בק”מ ה 101-בציר קהיר-סואץ בעוד
הצבא המצרי לפעול בלי שעשה את ההכנות המתאימות וללא היכולות הצבא הסורי ניגף בגולן ונאלץ לסגת .תוכנית המלחמה שהביא מקור
הצבאיות הנדרשות ,כדי להקל על הצבא הסורי נוכח הכישלון הצבאי שספג הצמרת של המוסד לפני המלחמה לא הייתה התוכנית החדשה העדכנית,
ברמת הגולן.
אלא התוכנית הישנה .זו הייתה כבר בעת הגעתה מיושנת ובלתי רלבנטית.
צוות חדש שבראשו עמד הרמטכ"ל המצרי הביא בדרבונו ובאישורו של
האמצעים המיוחדים סוגיית האמצעים המיוחדים מחייבת אף היא הנשיא לגיבושה של תפיסה ותוכנית מבצעית חדשות למלחמה נגד ישראל.
התייחסות עניינית .לדעתי אכן היה גלום בהם פוטנציאל למידע התרעתי התוכנית החדשה הותאמה ליכולות ולאמצעי הלחימה שעמדו לרשות
מדרגה עליונה .אינני יודע אלא מקריאת פרסומים שונים בתקשורת ,מה הצבא ,כפי שדרש הנשיא .לא היה שום מידע לפני המלחמה על התוכנית
דיווח ראש אמ”ן לדרגים מעליו ,איך התרשמו ומה הבינו מתשובותיו .החדשה ומאפייניה .כן לא היה מידע שהמצרים מצאו בראייתם מענה מבצעי
אשפוך מעט אור על התייחסותו של ראש אמ”ן לנושא .באחד הימים שיאפשר להם להתמודד עם העדיפות של צה"ל ביכולות המבצעיות של חיל
שקדמו למלחמה העליתי בשיחה עם מפקדי סא”ל יונה בנדמן (ראש ענף האוויר והשריון.
מצרים באמ”ן מחקר) סימני שאלה בנוגע לפעילות הצבאית המצרית .במסגרת התוכנית האופרטיבית החדשה הופעלה מלוא העוצמה הצבאית
במיוחד תהיתי בנוגע לתרגיל המצרי רחב ההיקף שהחל עפ”י המידע שהיה לכיבוש "קו בר-לב" (מערך המעוזים) ,להקמת ראשי גשר מאובטחים בצדה
בידינו ב 1-אוקטובר .יונה פנה לאריה שלו ,אז ראש המחקר ,זימן את המזרחי של התעלה ,להשתלטות על השטח (המוגבל) של כ 10-ק"מ בלבד
שנינו למשרדו ואחרי שיחה קצרה פנה לראש אמ”ן בפנייה דחופה .ראש ממזרח לתעלה ולהתבססות להגנה.
אמ”ן האלוף אלי זעירא הזמין אותנו ללשכתו .בפגישה אצל זעירא הצגתי יש להניח כי באוקטובר  ,1972כשנה וחצי אחרי ששאזלי נכנס לתפקידו
פערי מידע הן בנוגע לפעילות הצבאית המצרית המוגברת בחזית התעלה כרמטכ"ל ,הוא כבר הספיק להציג בפני הנשיא את התוכנית החדשה ,או
והן בנוגע לתרגיל .הוספתי כי המידע על התרגיל הגדול מועט ביותר ואינו לפחות את עיקריה .הדבר חיזק את נחישותו של סאדאת כשעמד בפני
ברור .הדגשתי כי בגלל היעדר מידע ממשי על אופיו והתנהלותו בהשוואה המועצה הצבאית העליונה והחליט להדיח את שר המלחמה שהתנגד ליציאה
לתרגילים מסוגו בעבר ,עולים סימני שאלה על עצם קיומו של התרגיל – למלחמה ואת קבוצת בכירי הצבא שתמכה בו.
וזאת יותר משלושה ימים אחרי תחילתו .המלצתי לבחון פתיחת האמצעים הערכת המודיעין של אמ”ן ,שכונתה ע”י ועדת אגרנט “הקונספציה”
המיוחדים שמעניקים סיכוי טוב להתבהרות התמונה .בתגובה שאל ר’ התבססה על הקונספציה המצרית והייתה נכונה עד אוקטובר
אמ”ן את שלו אם יש שינוי בהערכת המודיעין (שלפיה אין פני מצרים  .1972לפיה ,מצרים לא תצא למלחמה נגד ישראל אלא אם תבטיח
למלחמה) .לאחר שנענה כי על פי הערכת המחקר אין שינוי ,הבהיר ראש לעצמה תחילה יכולת אווירית לתקיפה בעומק ישראל ,ובמיוחד
אמ”ן כי בגלל מגבלות טכנולוגיות האמצעים הללו יופעלו אך ורק אם תהיה של שדות התעופה העיקריים כדי לשתק את חיל האוויר הישראלי.
התרעה למלחמה או למצער אחרי שתפרוץ .לכן כל עוד אין שינוי בהערכה במהלך  1973הפכה הערכת אמ”ן למיושנת ובלתי רלבנטית ככל שהתוכנית
אין סיבה להפעילם .גם ר’ מחלקת האיסוף ,שנכח בפגישה ,אל”מ מנחם המצרית החדשה גובשה .בעוד המצרים לא קפאו על השמרים ,ביצעו שינויים,
עדכונים והתאמות בתפיסת המלחמה ובתוכנית המלחמה וליוו אותם
דגלי ,התנגד לבקשה.
האמצעים הופעלו יומיים-שלושה לפני פרוץ המלחמה במתכונת מצומצמת במאמצי הסתרה והונאה מוצלחים  -נותר אמ”ן עם פערי מידע והערכת חסר
ורק מעטים היו שותפים לכך .באותם ימים הפעילו המצרים בהצלחה אמצעי בתחומים משמעותיים (הנחישות של הנשיא סאדאת ,השינויים בצמרת
הסתרה והונאה משמעותיים הן כלפי הצבא המצרי והן נגד צה”ל .לכן הצבאית והביטחונית ,התרגיל שלא היה ,התוכנית האופרטיבית החדשה
בדיעבד ,סביר שההימנעות מהפעלתם לא גרמה להחמצה קולוסאלית של והמענה המבצעי המצרי) .
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מודיעין וספר

בשליחות המוסד לדרום סודן  1971-1969יומן מבצע
דוד בן עוזיאל (טרזן) ,הוצאה לאור טבע הדברים 140 ,2015 ,עמ’



חגי ארליך | פרופ' להיסטוריה של המזרח-התיכון ואפריקה
במרץ  1969פרצה מלחמת ההתשה עם מצרים,
ובסודאן תפס את השלטון הקולונל ג’עפר אל-
נמיירי .המרד בדרום סודאן ,שהחל ב,1955-
הגיע לנקודת רתיחה .הנוצרים ואנשי השבטים,
תנועת “אניה-ניה” ,מרדו בממשלת ח’רטום
וביקשו להפסיק את הדיכוי והשעבוד .למטה
המוסד הישראלי הגיעה מהם בקשת עזרה.
צבי זמיר ,ראש המוסד ,ביקש לכך אישור
מראש הממשלה גולדה מאיר ועמו שלושה
נימוקים .הראשון ,המרד בדרום סודאן ירתק
אליו חיילים סודאניים שלא יוכלו לתגבר את
צבא מצרים בתעלת סואץ .הנימוק השני ,סיוע
לדרום סודאנים יחזק את הקשר הישראלי עם
אתיופיה ועם קניה ,אושיות הנדבך הדרומי של
“אסטרטגיית הפריפריה” שיזם דוד בן-גוריון
עוד ב .1958-הנימוק השלישי שהציג זמיר נגע
למחויבותה המוסרית של ישראל כלפי עמים
נדכאים.
“לא היה לי כול היסוס כשבחרתי ב’טרזן’ לעמוד
בראש משלחת הסיוע לדרום סודאן” ,כתב זמיר
בהקדמה לספר זה“ .הכרתי אותו מאז שירותנו
בצבא .עמדתי על תכונותיו ואישיותו ,וראיתי
בו האיש המתאים לפעולה בדרום סודאן”.
ב 2011-קיבלה דרום סודאן את עצמאותה,
החליפה שגרירים עם ישראל ,ו"טרזן" קיבל
היתר מהצנזורה לכתוב את זיכרונותיו מהשנים
שעברו עליו שם .האזור לא היה חדש לו .בשנים
 1967-1965הוא אימן את יחידות הקומנדו
של הדיביזיה האתיופית השלישית ולימד אותן

לפעול מול הסומאלים ,ברוח ובאמצעים של
יחידה  101והצנחנים שהצמיחו אותו .ואולם,
בניגוד למשלחת הצבאית הענפה באתיופיה,
הסיוע הישראלי לדרום סודאן היה בעיקר “טרזן”
עצמו ,וכמה עוזרים שהתחלפו.
הספר כתוב כיומן אירועים וברוח יוצרו ,דמות

כמו לקוחה היישר מכתבי רודיארד קיפלינג.
מי שנוצק מחומרים של מגלי ארצות במאה
ה 19-ועדיין ,במאה ה ,21-כבר בן  ,80עוד רודף
בצעד קל אחרי סקרנותו בארצות רחוקות,
ביערות ובהרים .טרזן לימד את הדרום סודאנים
להפעיל אמצעי לחימה ,אבל בעיקר להתגבר על
מחלוקות ,לאחד כוחות ולפתח מוסר מלחמה.
הוא חי עמם ,התגבר עמם על מרחקים ,יתושי
ביצה ולוחמי הצפון .כיום הם זוכרים אותו כמי
שעשה בקרבם ודיבר אליהם בגובה העיניים.
הקורא מוזמן להשתתף בעשייה מדהימה זאת,
לקרוא דברים בלשון נקייה ,צבעונית וגם מדויקת
של חייל אמיץ.
ב 1972-הגיעו ממשלת ח’רטום ומורדי
הדרום להסדר אוטונומיה ,אך הוא נהרס עם
האסלאמיזציה של סודאן בהנהגת אותו נמיירי
משנת  .1983עתה התחדש הדיכוי במלוא
אכזריותו ,ועמו גם מרד הדרום .משא ומתן
ממושך הסתיים בהיפרדות ובהקמת דרום
סודאן .עם העצמאות לא הגיעה ישועה מהירה
והארץ עדיין שסועה ואכולת סכסוכים .ואולם,
את דוד בן עוזיאל מקבלים מנהיגי המדינה
החדשה בכבוד מיוחד ,ואת ישראל הם מוקירים
גם בזכותו“ .אסטרטגיית הפריפריה” של הימים
ההם כללה תשומות ותקוות ישראליות בארצות
רבות ,מטורקיה ,איראן וכורדיסטאן ועד
אתיופיה ,קניה ,סודאן ומרוקו .הפרק האסטרטגי
ההוא הפך לנחלת העבר .נראה שעצמאות דרום
סודאן היא היום מורשתו המוצקה ביותר .

תושבי דרום סודאן .טרזן לימד את הדרום סודאנים להפעיל אמצעי לחימה ,אבל בעיקר להתגבר על מחלוקות ,לאחד כוחות ולפתח מוסר מלחמה
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כתב חידה

מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי

| dyogenes@netvision.net.il

נולד ב ,1939-בשנותיו הראשונות התגורר בתחנת משטרה מנדטורית ,שבה ינק את התרבות הערבית ואת שפתה.
למד בבתי הספר החקלאיים כדורי ומקווה ישראל.
החל את שרותו הצבאי בנח"ל ,בגרעין צבר .נפצע בצניחה ואחרי פנייה אישית למשה דיין הועבר ליחידה .154
לאחר סיום שירותו הצבאי התגייס לשירות הביטחון הכללי .השירות הרבגוני שלו כלל מילוי שלושה תפקידים מהבכירים
ביותר בארגון ומעורבות פעילה בחקירות מפורסמות ומסובכות .לאחר אלה פרש והקדיש את עצמו לשימור המורשת.
נפטר בשנת .2007

פתרון החידה מגיליון :73
האיש שהיה הוא :יעקב מידד (מיו)
נולד בגרמניה ב 1919-בשם יעקב מיודובסקי ,בן יחיד להוריו אשר לימים נספו בשואה.
עלה לישראל ב 1934-ולמד בביה"ס הריאלי בחיפה.
ב 1936-התנדב ל"הגנה" ,עבר קורס מ"כים וקורס קצינים .היה אחד מ 12-הראשונים מהישוב העברי שהתנדבו לצבא
הבריטי ב.1939-
שירת בבריגדה ,עבר קורס קצינים באנגליה והשתחרר ב.1946-
שירת בצה"ל ,לחם במלחמת העצמאות כמפקד בחיל התותחנים ,שירת גם כמפקד בית הספר לתותחנים ובתפקידים
בכירים נוספים .השתחרר מצה"ל בשנת  1955בדרגת סא"ל.
עם שחרורו הצטרף ל"מוסד" .בתחילה עסק בהעלאת יהודי צפון אפריקה ושירת בתוניס ובמרוקו .לאחר מכן עבר
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הערות למאמר :הארכיונים של מלכי
אשור והמדינות השכנות חושפים
פעילות ריגול ענפה (עמוד )30
.1
.2
.3

.4
.5
.6

.7

ראה מאמר של הח"מ על מודיעין וביטחון פנים
במסופוטמיה בראשית האלף השני לפנה"ס ,מבט
מל"ם  ,56יולי  ,2010עמ' .16-14
ראה במאמר של הח"מ אודות מסופוטמיה בראשית
האלף השני לפנה"ס  -הערה  1לעיל.
סובריה שלחה בקביעות מס ,שגרירים ודו"חות
מודיעין על אוררטו ואויבים אחרים של אשור ,כביכול
בעלת בריתה .מלך סובריה ,הו טסוב ()Hu Tesube
קיים קשר מכתבים עם סרגון  .IIסובריה הייתה ידועה
כמקום מקלט לפליטים ואף רוצחים מצאו בה מקלט.
כשנכבשה על ידי הממלכה הפרסית ונטמעה בה.
מלכים ב' ,י"ח-י"ט; דברי הימים ב' ,ל"ב; ישעיהו ,ל"ו-
ל"ז),כתובת סנחריב והאנאלים של סנחריב.
בשל סתירות בין המקורות השונים קיים קושי בשחזור
מדויק של מסע סנחריב והחוקרים אף חלוקים בשאלה
אם דובר במסע אחד או שניים .גם לגבי סיפור המגפה
יש חוקרים הסוברים שסיבת יציאת סנחריב את הארץ
הייתה כניעת חזקיהו ותשלום מס כניעה כבד.
כמו לגבי נאומים "היסטוריים" רבים בהיסטוריוגרפיה
העולמית חלוקים פרשני המקרא בדעותיהם אם דברי
רבשקה הם אותנטיים או חיבור מאוחר ומגמתי של
הסופר המקראי (ראה לדוגמה:
E.Ben Zvi, "Who wrote the speech of
)Rabshakey and when?",JBL,Vol.109, pp 79-92

הערות לבוקסה ואלה תולדות אשור
(עמוד )31
 .1האנציקלופדיה העברית ,כרך ז' ,עמ' ;375-359
ויקיפדיה
 .2באזור זה צמחו בין היתר התרבות השומרית והאכדית,
וערי המדינה שהפכו לאימפריות בבל ואשור.
 .3בימי גדולתה כללה בתחומיה את רובה של ארמניה
המאוחרת וגבלה עם סוריה הצפונית ועם אשור.
הממלכה התקיימה מ 1,000-לפנה"ס לערך ועד 585
לפנה"ס.

הערות למאמר :יעל  -סיפורה של
לוחמת מוסד (עמ' )34
 .1על מבצע “אביב נעורים” ראה :באתר המל”מ אמנון
בירן“ ,האביב של הסיירת”,מבט מל”מ ,גיליון ,59
אפריל  ,2011עמוד .10

הערות למאמר חציית ים סוף בשידור
חוזר (עמוד )38
.1
.2
.3
.4
.5

שמות י"ד ,ג.
שם ,ט"ו  ,ט.
שם ,י"ד ,י"ד.
מדרש מכילתא ,שמות פרשיה ג.
למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי
חייך” .דברים ט"ז ,והסוגיה התלמודית בברכות י"ב
ע"ב על גדריה של אזכור זה  ,וכמה פעמים ביממה חייב
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היהודי לשוב ולהזכירו.
 .6סיימון סינג" ,סודות ההצפנה"  ,ספרי "עליית
גג" ידיעות אחרונות וספרי חמד,תל אביב
 ,2004ע' .142
 .7הוצאת בני הישיבות ,ירושלים תשנ"ב ,כרך
ב' על ספר "שמות" .מצוטט בספרו של הרב
שלמה לווינשטיין "ומתוק האור"  ,הוצאת
יפה נוף ,מהדורת מירון ,ירושלים תשע"ב ,כרך
שמות ב' ע' קט"ו.
 .8שמות י' ,ט.
 .9שם ,י"ד ו-ז.
 .10שמות י"ד ,כ"ה.
 .11שם ,פסוק י'.
 .12עמנואל סקל " ,הסדיר יבלום" כך הוחמצה
ההכרעה במלחמת יום הכיפורים" ,ספריית
"מעריב"  2011ע' .368
 .13סעד אל דין אל שאזלי" ,חציית התעלה
זיכרונות הרמטכ"ל המצרי במלחמת יום
הכיפורים" ,הוצאת "מערכות" ההוצאה לאור
של משרד הביטחון ,תל אביב .176 ,1987
 .14שמעון גולן" ,מלחמה ביום הכיפורים –
קבלת החלטות בפיקוד העליון במלחמת
יום הכיפורים"" ,מערכות" ,מודן ומחלקת
היסטוריה בצה"ל ,תל אביב  ,2013ע' .798-795
 .15שאזלי ,שם.
 .16שאזלי ,ע' .178
 .17פסח מלובני ,מצפון תפתח הרעה  -צבא סוריה
 עלילותיו ומלחמותיו  ,המכון לחקר מלחמותישראל והוצא קונטנטו דה סמריק ,תל אביב
 ,2014ע' .416-415
 .18התיאור הדרמטי של הישיבה מופיע גם בספרו
של אורי בר יוסף "המלאך" .בר יוסף טוען כי
ברגמן מביא סיפור "לא נכון" וכי את המידע לא
העביר מרוואן אלא סוכן אחר .ברגמן מאשר כי
אותו מידע הגיע משניהם .ר' את תיאור הישיבה
ומסירת הידיעה גם בספרו של זמיר "בעיניים
פקוחות" ע' .151
 .19שם ,ע' .177
 .20גולן" ,מלחמה ביום הכיפורים" ,ע' .821
 .21ברגמן" ,מלחמת יום הכיפורים זמן אמת" ,ע'
.187
 .22סקל" ,הסדיר יבלום?" ע' .385
 .23גולן" ,מלחמה ביום הכיפורים" ע' .824-822
 .24חנוך ברטוב "דדו –  48שנים ועוד עשרים
יום – יומן מן המלחמה ,מהדורה מורחבת
ומוערת" ,הוצאת "דביר" ,אור יהודה ,2002
כרך ב' ע' .573
 .25מתוך אתר" :פז"מ  -כומתות על הראש מורשת
הקרב של צה"ל" ,שי לוי" ,קרב השריון האכזרי
ששינה את פני מלחמת יום כיפור" פורסם ב
/il.co.mako.www//:http . 14/7/2013
/war-kippur-yom/wars-israel-pzm
htm.67f248a88d9af31006-Article
 .26אילן כפיר "אחי גיבורי התעלה – סיפורם
של הלוחמים שניצחו את המלחמה  ,הוצאת
"ידיעות אחרונות" תל אביב  ,2003 ,ע' .170-163
 .27סקל" ,הסדיר יבלום?" ע'  .296-294שאזלי,
"זכרונות הרמטכ"ל המצרי" ע' . 183-181
 .28מיכה ז' ט"ו.
 .29שמות י"ד ,ל.

