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

הובאו למנוחת עולם בישראל. 
בשנת 1983 חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין, המשפחות השכולות וגופי קהילת המודיעין 

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

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

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

הביקורת, הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.

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

הנהלת העמותה 
צבי שטאובר - יו"ר 

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

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

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

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

ראשי ועדות המל"ם 
שמעון אביבי - קרנות ההנצחה 
יהושע )שוקי( די גופר - כספים 
אמנון סופרין - מורשת ותכנים

אריה )לייבו( ליבנה - הנצחה 
אשר דקל - ביקורת 

יובל חלמיש - פעילות וגיוס חברים
גיורא מגל - מכרזים

עמרם אהרוני - השקעות
עודד חביב - סרטים

בעלי תפקידים 
עו"ד יהודה טוניק - יועץ משפטי 

חיים יוסף - רואה חשבון 
עופר ארז - רואה חשבון

ברוך מזור - גזבר 
ראובן ארליך - מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית

רון כתרי - ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות
יוסי קופרווסר - מנהל מודיעין וקשרי חוץ

יוכי ארליך - עורכת איגרת האינטרנט "רואים מל"ם"

עמותת המל"ם

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

העורך: אפי מלצר
סגנית העורך: מיטל שטדלר

עורכי המשנה: שמעון אביבי, יוכי ארליך, יוכי וינטרויב, רפי קיטרון
eldarzv@netvision.net.il המעצב והעורך הגרפי: זאב אלדר

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

שפירא, יוסי לבקוב
כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

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

שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת של המו"ל 
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דבר המנכ"ל | תא"ל )מיל'( דוד צור

למשפחות ולחברים שלום,
 .2016 שנת  של  הראשונה  המחצית  סיום  לאחר  יוצא  זה  גיליון 
במל"ם  הפעילויות  בהרחבת  המשכנו  השנה  של  זו  במחצית 
ההתייחדות  עצרת  התקיימה  יוני  באמצע  השונים.  בתחומים 
הנגבי,  צחי  השר  בנוכחות  המודיעין  קהילת  לחללי  השנתית 
שבה נכחו המשפחות השכולות, ראשי הארגונים, חברים, אנשי 
הקהילה בעבר ובהווה ועוד. כמו כן התקיימו ערבי זיכרון ומורשת, 
בין היתר של הזירה הטכננולוגית באמ"ן, של יחידת היומינט ושל 

המערך החזותי. 
ערב מורשת בולט במיוחד קיימה סיירת מטכ"ל במלאת 40 שנה 
למבצע אנטבה. עם המשתתפים נמנו ראש הממשלה ומשפחתו, 
היחידה  ולוחמי  שגיא  ואורי  גזית  שלמה  לשעבר  אמ"ן  ראשי 
משפחת  יצגה  ששוחררו  הערובה  בני  את  במבצע.  שהשתתפו 
דוידזון )ראו דבריה של שרה דוידזון בגיליון זה(. במהלך הערב 

הושק הספר "מבצע יונתן בגוף ראשון".
נערכו סדנאות מקצועיות מטעם המכון לחקר המודיעין ומדיניות 
וכמתוכנן התקיימו פעילויות מועדון חבצלת, סינמה בלש ובימת 

מודיעין - בהצלחה רבה.
חוג הידידים אשר הוקם מחדש ביקר ביחידת הלווינות של אמ"ן, 
האווירית  התעשייה  של  הטייס  כלי  בחטיבת  לבקר  צפוי  והוא 

בקרוב.
לימוד מתחת לטריבונה  כיתות  בינוי  פרויקט של  סיימנו לתכנן 

המערבית ובקרוב נתחיל בבנייתו.
לפנינו שני אירועים מרכזיים:  

ועדת  וליו"ר  ולחבריו  המנהל  הוועד  ליו"ר  הבחירות  תהליך 
המשפחות  בני  יבחרו  במקביל  לדרך.  יוצא  וחבריה  הביקורת 
כל  את  המפרט  מכתב  המנהל.  לוועד  נציגיהם  את  השכולות 
השתתפותכם  העמותה.  חברי  כלל  אל  בדרכו  נמצא  התהליך 

חשובה מאוד, בהתנדבות לתפקידים השונים וכמובן בהצבעה.
ב-20  יתקיים  אשר  השנתי,  החברים  כנס  הוא  השני  האירוע 
בספטמבר וההכנות לו נמצאות בעיצומן. נשמח מאוד לראות את 

כל החברים משתתפים בערב זה.
ורעננים  קרירים  ונשוב  בשלום  הקיץ  את  שנעבור  לכולנו  מאחל 

לאחריו.
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דבר העורך הראשי | תא"ל )מיל'( רון כתרי כתבות ומדורים

לקוראינו שלום!
הנה מוגש לעיונכם גיליון חדש של כתב העת שלנו, ממש לימות 
אנו  הזה  בקיץ  האחד,  דרך.  ציוני  שני  ובו  ומרענן,  מעניין  הקיץ, 
במחלוקת  שנוי  אירוע  השנייה,  לבנון  למלחמת  עשור  מציינים 
מהיבטים שונים. בשולי המלחמה – התפטרות הרמטכ"ל ואלוף 

פיקוד הצפון. 
חבר המערכת בני מיכלסון )קמ"ן ותיק וראש מחלקת היסטוריה 
מאלפות  מודיעיניות  סוגיות  בפנינו  מביא  לשעבר(  צה"ל  של 

מאותם ימים. 
אנו מזמינים את מי שלחמו במלחמה זו ויש באמתחתו סיפורים 

ו/או תמונות שיעשירו אותנו, לעשות מעשה ולהעבירם אלינו.
שנית, ארבעה עשורים מלאו לפעולה ההרואית של לוחמי צה"ל, 
"אייר  מטוס  חטופי  אנטבה  של  התעופה  בנמל  שוחררו  שבה 

פראנס" ואנשי צוותו.
אנו מביאים בפניכם מספר זוויות לאירוע, בהמשך לערב מרגש 
שהתקיים במל"ם בהשתתפות לוחמי סיירת מטכ"ל דאז. בערב 
ובו שלל  ומדיניות"  הושק ספר בהוצאת "המכון לחקר מודיעין 

סיפורי הלוחמים במבצע.
את הערב כיבד בנוכחותו ראש הממשלה נתניהו, שאחיו יוני נהרג 
במבצע כמפקדה של הסיירת. לאחר מותו נקרא המבצע על שמו.
בידרמן  מנחם  של  המרתק  מאמרו  את  לקרוא  בפניכם  אמליץ 
אודות בסיס ההאזנה ההיסטורי בבאר שבע, שפעל שם ממלחמת 
עמנו  לחלוק  היקרים,  קוראינו  אתכם,  מזמינים  אנו  העצמאות. 
ופעילותן  מודיעין  יחידות  אודות  על  כאלה,  מקום"  "סיפורי 

באתרים שונים - נשמח לשתף את חברי המל"ם בהם!
תודה לכותבים לנו והוקרה מיוחדת, כתמיד, לחברותיי ולחבריי 

במערכת – אנשי "אכפת" ונתינת כתף.
לכולכם  מאחל  שבידכם,  בגיליון  מקריאה  שתיהנו  משוכנע  אני 

קיץ נעים ורגוע!
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תוכלו לקרוא על:

״מועדון חבצלת״ - משמעות אנדרטאות ואתרי זיכרון
״מורשתון 2״ - המודיעין החזותי באמ"ן: מיחידה 9700 לעוצבת החוזי

״בימת מודיעין״ - איום הנשק ארוך הטווח והמענה הישראלי
על הנעשה במל"מ ובעמותות השונות
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במרחק מאות מטרים מהגבול, מול אזור החטיפה, הקים ארגון החיזבאללה 
מוסווה  מאהל  כלל  המערך  כוחותינו.  ידיעת  בלא  מסועף  עמדות  מערך 
כי  התברר  ארוכה.  תקופה  מחבלים  כעשרה  בו  ששהו  חול  בשקי  מחופה 
מאהל זה היה מוצב ראשי וממנו הסתעפו שבילים וכן רשת קשר-קווי ענפה, 

שחיברה בין עמדות קדמיות למוצב שליטה אחורי.
ששימש   ,”105 מ”ניצב  מטר  כ-150  המערכת,  ציר  מעל  נוסף  מוקם  מוצב 
 3 350 מטר מהרכבים שנפגעו בעת החטיפה(. זה כלל  כבסיס אש )בטווח 
קני תול”ר )תותח ללא רתע( SPG-9 על גבי חצובות )בשתי עמדות נפרדות( 
מרנ”טים  זוג  עמדת  ותחמושת;   0.5 מקלע  עמדת  חשמלית;  הפעלה  עם 

)מטולי רקטות נגד טנקים( RPG-7 המחוברים יחד, עמדת מקל”ר 40 מ”מ 
מטענים  זירת  בסמוך  הוכנה  כן  כמו  מ”מ.   RPK 7.62 למקלע  ותחמושת 

פעילה שכללה ארבעה מטענים.1
ההאמר  רכבי  תקיפת  את  החיזבאללה  ארגון  ביצע  זו  תשתית  בסיס  על 
ואהוד  רגב  אלדד  צה”ל  חיילי  של  גופותיהם  את  וחטף  הצה”לי  הסיור  של 

גולדווסר, שנהרגו בעת התקיפה.
האויב כלל שתי חוליות תקיפה קרובות בנות ששה מחבלים כל אחת, כוח 
במטע  מחבלים.  כששה  בן  ופריצה  חבלה  וכוח  מחבלים  כעשרה  של  חיפוי 
הזיתים הקרוב המתינו שני כלי רכב נהוגים בידי ארבעה מחבלים, ששימשו 

שני כישלונות מודיעיניים 
והצלחה אחת

במלחמת לבנון השנייה ספג המודיעין שתי מהלומות: בחטיפה של אלדד רגב ואהוד גולדווסר, 
שהביאה לפרוץ המלחמה, ובפגיעת טיל בספינת הטילים אח”י חנית. האירוע המודיעיני השלישי 

והמוצלח מדגים את התועלת שניתן להפיק ממודיעין קרבי

בני מיכלסון | אל"מ )מיל( רמ"ח היסטוריה של צה"ל לשעבר

 ארגון החיזבאללה תקף רכבי האמר של סיור צה”לי. חלקי ההאמר ותמונות החיילים החטופים, אלדד רגב ואהוד גולדווסר, בנקודת החטיפה
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לפינוי החוטפים וגופות החטופים. 
כמעטפת לאירוע מוקמו כוחות נוספים. מיד עם התקיפה הם החלו לירות 
אש נק”ל, נ”ט ומרגמות לעבר מוצבים וישובים לכל אורך הגזרה המערבית 

של גבול לבנון. בין היתר דווח על נפילות בשלומי, בזרעית ובשומרה.
מתחקור מחבל חיזבאללה שנשבה בעת הלחימה ומהממצאים לאחר כיבוש 
במיוחד  נבנה  הכוח  ייעודי.  אויב  כוח  ביצע  הפעולה  את  כי  עולה  השטח 

למשימה זו לאחר איסוף מידע מקדים של מספר חודשים. 
והמתינו  לאירוע  שקדם  בלילה  ישראל  לשטח  חדרו  התקיפה  חוליות 
על  ב”כרכום”  שלהם  מתצפית  הידיעה  לקבלת  עד  מסתתרות  בשטח, 
הן מבסיס האש  על שני ההאמרים,  נפתחה אש  יציאת הסיור. לאחר מכן 
נסעו  שבו  ההאמר  על  מסתערת  מהן  שאחת  תוך  התקיפה,  מחוליות  והן 
החיילים שגופותיהם נחטפו. המחבלים פנו עם הגופות לנתיב המילוט, עלו 
על הרכבים ונסעו לעבר הכפר הקרוב עיתה אל-שעב, מהר מכדי שכוחותינו 

המופתעים יספיקו להגיב.2
תפיסה מוטעית שהזניחה את המודיעין הקרבי לאחר נסיגת 
צה”ל מאזור הביטחון במאי 2000, התבססו הערכות אוגדה 91 על תוכנית 
במסגרת  מלבנון.  חד-צדית  לנסיגה  הפעולה  תוכנית   - בוקר”  “דמדומי 
נבנה  כך  לצורך  מוצק”.  “ראי  הטכנולוגי  הבט”ש  תוכנית  יושמה  ההערכות 
מערך איסוף על בסיס ההנחה כי קיים מרחב אבטחה מצפון לגבול הנשלט 
נבנתה  בנוסף  כוח מבצעי, מעבר לגדר.  יכולת להפעיל  ובתצפית, עם  באש 

תשתית מבצעית לאורך הקו, שכללה מוצבים בקו המגע ומחנות עורפיים.
הסיגינט  החוזי,  בתחומי  והאוגדתיות  הפיקודיות  האיסוף  ליכולות  נוסף 
והיומינט, כלל מערך האיסוף שתי פלוגות תצפיות ייעודיות בגזרה )מגדוד 

.)869
מערך  במהלכו.  והן  האירוע  לפני  הן  המודיעין  מערך  כשל  זה  במקרה 
המודיעין לא ידע ולא התריע על התפתחות “שמורת טבע” )מערך מסועף 
מטר  כ-300  במרחק  מחבלים  עשרות  רוחשת  ולוחמים(  נשק  עמדות  של 
מהגבול, שתססה בפעילות אינטנסיבית מספר חודשים. כישלון זה מתעצם 
בהתרחשותו אל מול אחת מנקודות התורפה האוגדתיות בגבול - קו דיווח 

105, אחד הצי”חים המרכזיים בגזרה.
החטיבה  הגדוד,  ברמת  והקמ”נים  המפענחים  התצפיתנים,  היו  היכן 

והאוגדה? 
ייעודו, בין השאר נוכח תפיסה מוטעית שהזניחה  המודיעין לא מימש את 
את המודיעין הקרבי בכלל ומודיעין השטח בפרט. זאת תוך הסתמכות יתר 
על התרעת אותות שתבוא מלמעלה ושהטכנולוגיה )מערך התצפיות שנבנה( 

תענה על הבעיה.
זו גרמה לכישלון המודיעיני של אירוע החטיפה, אירוע  תפיסה מוטעית 

שגרר את מדינת ישראל למלחמת לבנון השנייה.
החטיפה,  של  החקירה  ועדת  בראש  שעמד  אלמוג,  דורון  האלוף  לדברי 
“היה פער עצום בין הפקודות שנכתבו באוגדה לבין יישומן בפועל”. אלמוג 
ציין כי הסיור שאליו יצאו חיילי המילואים, ובהם רגב וגולדווסר, לא היה 
החטיפה  לפני  בחסר  לקתה  צה”ל  של  האיסוף  “פעילות  וכי  כראוי,  ממוגן 
ולא הצליחה לאתר את לוחמי חיזבאללה, שהתמקמו מן הצד השני של גדר 

הגבול”.

פגיעת טיל חוף-ים באח”י חנית ב-14 ביולי 2006, תחילת מלחמת 
ביירות  מאזור  שנורה   C-802 מטיל  חנית  אח”י  נפגעה  השנייה,  לבנון 
והביא למותם של ארבעה לוחמים. חיל הים פעל נגד חיזבאללה באמצעות 
הפגזות חוף מהים שביצעו סטי”לים ו”דבורות”, פשיטות שייטת 13 בשטח 

לבנון, הטלת סגר ימי על לבנון ופעילות שייטת הצוללות.
לבנון.  נמלי  על  סגר  לביצוע  פיקוד  כספינת  יצאה  חנית  אח”י  הספינה 
לצאת  שביקשה  ספינה  לכל  תשאול  ביצע  לבנון,  חופי  לאורך  נפרס  כוח 
ומחוצה  לנמלים  המעבר  את  מנע  אף  הצורך  ובמידת  אליה  להיכנס  או 
ובכך לגרום  נועדה לחסום לאזרחי לבנון אספקה חיונית  זו  להם. פעולה 
לממשלתה להפעיל לחץ על החיזבאללה להפסיק את מטחי הקטיושות על 

ישראל ואף להחזיר את החיילים החטופים.
טריפולי  ועד  בדרום  מצידון  סטי”לים  פלגת  הסגר  את  ביצעה  בתחילה 
בצפון, בטווח של עשרות ק”מ מהחוף. ספינת הדגל אח”י חנית ניצבה מול 

ביירות.
לאחר שרקטות החלו ליפול על חיפה, הפלגה יצאה ב-13 ביולי מנקודת 

הכינוס בים לאכיפת הסגר.3
 C-802 חוף-ים  טילי  שני  נורו   20:42 בשעה  ביולי  ב-14  יממה,  כעבור 
ביירות לעבר אח”י חנית. הטילים לא התגלו  מאזור אל-אוזעיי שבדרום 

במכ”מים של אח”י חנית, ובמערכת הלוחמה האלקטרונית. 
שסווגו,  מאיימות  כמטרות  הטילים  התגלו  צידון,  מול  רומח,  באח”י 

ובמערכת הלוחמה האלקטרונית שלה נקלט מכ”ם בלתי מזוהה.
באח”י “כידון”, מול ג’וניה, התגלו שני הטילים כמטרות לא מאיימות.

לוחמים  גרם למותם של ארבעה  בירכתי אח”י חנית,  פגע  הטיל הראשון 
ולנזק רב. הטיל השני חלף על פני אח”י חנית מצפון והטביע ספינת סוחר 

קמבודית עם צוות מצרי בטווח 60 ק”מ מהחוף. 
פגע  חוף-ים  טיל  כיצד  הייתה:  התחקור  צוות  שהציג  המרכזית  הסוגיה 

בספינה המסוגלת לגלותו, לזהותו ולהתגונן בפניו?
חוף-ים  בטילי  החיזבאללה  הצטיידות  על  ידעה  לא  המודיעין  קהילת 
חיל  של  המודיעין  מערך  הים.  חיל  ספינות  על  איום  המהווים  מבצעיים, 
הים, כמו כלל קהילת המודיעין, קיבל ובחן בשנים שקדמו לאירוע מספר 
להצטייד  חיזבאללה  כוונת  על  להצביע  יכלו  שבדיעבד  גולמיות  ידיעות 
בנשק חוף-ים. אותן ידיעות לא נפסלו על הסף ולגבי חלקן הותנע תהליך 
חיל  וחשיבה שלא הבשיל לרמת פרסום. במחלקת המודיעין של  בדיקה 
לא  ואיש  בדיקות  אותן  לגבי  הידע  את  לשמר  הצליחו  לא  )מד”ן(  הים 
נזכר בהן כשהתחילה המלחמה. מד”ן נצמד למודיעין שהיה ברשותו ולא 
גזר מהיקף הלחימה ומפעילות החיזבאללה בתחומים אחרים כל הערכה 

מחמירה או אזהרה מהבלתי צפוי.
ב-14 ביולי, לפני הפגיעה באח”י חנית, העלה קצין בכיר במד”ן בפני פורום 
שחיזבאללה  בחשבון  לקחת  שיש  ובכתב,  פה  בעל  אישית,  עמדה  מד”ן 
צויד בטילי חוף-ים איראניים, אף שלא היה מידע כזה. דעתו נדחתה בלי 
שיוקדש דיון נקודתי לנושא, שבמהלכו ייתכן והייתה מוצפת ההיסטוריה 

המודיעינית של ההתלבטויות בנושא חימוש חוף-ים על ידי האויב.
הגורם המבצעי בחיל הים אימץ את עמדת מד”ן ולא הוסיף עליה זהירות 
חוף-ים  טילי  להימצאות  אפשרות  על  הידיעה  חוסר  אבטחה.  או  יתר 

מערך המודיעין לא ידע ולא התריע על התפתחות "שמורת טבע" )מערך מסועף 
של עמדות נשק ולוחמים( רוחשת עשרות מחבלים במרחק כ-300 מטר מהגבול, 

שתססה בפעילות אינטנסיבית מספר חודשים
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והחתירה להיראות ולהפגין נוכחות עברו כחוט השני בהנחיות פיקוד חיל 
הים, והשפיעו על הגישה הכללית.

כוננות המערכות של אח”י “חנית” הייתה נמוכה ביחס לשאר הכוח, אך גם 
יתר הספינות בפלגה פעלו תודעתית בזירה ללא איום טילי חוף-ים. אח”י 
הטילים,  את  גילתה  רומח  אח”י  החנית.  לכיוון  נעות  מטרות  גילתה  כידון 
הבחינה שהם ננעלים ואף הבחינה בשיגור מהחוף - אולם גם כאן, איש לא 
כל  הותנע  לא  האחרות  הספינות  בשלוש  בטילים.  שמדובר  בדעתו  העלה 

תהליך כמתחייב מהנהלים.
מוגבל  הגילוי  שטווח  לכך  מודע  היה  לא  הספינה  מפקד  “חנית”,  באח”י 
ושמשדרים כובו. בפועל היו גם החוסמים כבויים והנצרות סגורות. תותח 

ה”נוקמני” )וולקן-פלאנקס( נותר כחגורת ההגנה היחידה.4
עם  ההיכרות  רמת  במד”ן.  ופסקנות  החלטיות  לאותה  מקום  היה  לא 
כשלים  על  מצביע  האירוע  מודיעינית”.  “צניעות  חייבה  חיזבאללה 
במתודולוגיה המודיעינית ועל חוסר דגש על נושא תשתיתי במד”ן, והציב 
אנשי  של  הבקיאות  רמת  ועל  הארגוני  הזיכרון  על  מטרידים  שאלה  סימני 

המקצוע בהיסטוריה המודיעינית הרלבנטית.
הגורם המבצעי האמון על אמנות המלחמה - יוזמה, ריכוז מאמץ, הפתעה 
בנס  צפוי. רק  נתן מענה לבלתי  ולא  ייחס כללים אלה לאויב  - לא  וכיו”ב 
במרכזה  לפגוע  היו  עלולים  הטילים  שני  הסטי”ל.  בירכתי  האויב  טיל  פגע 

ולהשמיד סטי”ל שהיה ספינת הדגל של הפלגה מטילת הסגר.
פגיעת אח”י חנית מטיל שירה חזבאללה הפכה לאירוע מכונן עבור חיל הים, 
וצריך להוות כזה עבור קהילת המודיעין. בעקבות האירוע, נערכו בחיל הים 
שינויים מבניים ותורתיים וכן אימונים רבים שנועדו למנוע הישנות מקרה 

דומה בעתיד.

היה הקרב  הקרב במרון א-ראס  א-ראס  במרון  הצנחנים  גדס”ר 
כוח  נכנס   2006 ביולי  ב-19  השנייה.  לבנון  במלחמת  הראשון  הקרקעי 
בפיקודו של מג”ד סיור 35, סא”ל נמרוד אלוני, לכפר מרון א-ראס במטרה 
יישובי הצפון. למחרת  ירי הרקטות לעבר  ואף למנוע את  לכובשו, לצמצם 

הצטרפה ללחימה גם יחידת אגוז, לאחר שהקרב כבר הוכרע.
ההיערכות,  לב  היו  הכפרים  מתחמים.  בסיס  על  בלבנון  נערך  חיזבאללה 
המבצעית  פעילותו  את  ניהל  ומתוכם  אזרחי  במסווה  בהם  פעל  הארגון 
והלוגיסטית. בתוך הכפרים מוקמו גם מפקדותיו, מחסנים ומצבורי אמל”ח 

מגוון, בהם נשק קל, אמצעי חבלה וטילי נ”ט.
לחיזבאללה היו היכרות טובה מאד עם השטח ומערך אש מפוזר מאוד, מה 
שאפשר לו לירות גם מאזורים מכותרים. כמו כן ניצל הארגון את האוכלוסייה 

האזרחית כמגן אנושי.
במרון א-ראס נערכו המחבלים מול צירי ההגעה האפשריים של כוחותינו, 
גבי  על  התנועה  בנוסף,  מחפה.  ואש  תצפיות  בליווי  לנוע  עליהם  היה  ולכן 
שחייבו  מיקוש,  ובורות  מטענים  נוכח  מאוד  מוגבלת  הייתה  לכפר  דרכים 

פתיחת צירים או עקיפתם.
טבעיים,  מכשולים   - השמדה  בשטחי  בכוחותינו  לפגוע  נערך  החיזבאללה 
מעברים צרים וצמתים מרכזיים, ולכן נדרש צה”ל לנתח היטב את הקרקע 

בראייה מבצעית, לאתר שטחים אלו ולתת להם מענה במהלך ההתקדמות.
ב-19 ביולי קיבל מפקד פלס”ר הצנחנים, רס”ן עמית לידור, פקודה: להגיע 
מגלן  מיחידת  צוות  צה”לי.  כוח  בחילוץ  לסייע  כדי  לאביבים  במהירות 
שינה  הלילה  באותו  עוד  ליישוב.5  מצפון  ק”מ  כשני  נפגעים  וספג  הסתבך 
מח”ט 300, אל”מ חן לבני, את המשימה, והורה למג”ד הסיור, סא”ל נמרוד 

אלוני, לכבוש את מרון א-ראס כדי למנוע ירי רקטות לעבר ישראל.
ולכן   ,951 גובה  נקודת  כיבוש  בזכות  רק  התאפשרה  זו  במשימה  עמידה 
הוחלט להרחיב את גבול גזרת ההתקפה כך שתכלול שטח חיוני זה וגם את 
צומת השמונה בכניסה לכפר )צומת דרכים בכניסה לכפר בצורת הספרה 8(. 
למפקדים,  מהירה  פקודות  קבוצת  להנחית  המג”ד  החליט  הדחיפות  בשל 
בעל פה ועל גבי מפה אישית. לאחר מתן הפקודות בוצעה תצפית מפקדים 

ממגדל המים ביראון.
הסיור  פלוגת  את  כללו  למשימה  שהוקצו  הסיור(  )גדוד  הגדס”ר  כוחות 
)פלס”ר 35, שכללה פלגה מבצעית ופלגה ייעודית(, פלוגת הנדסה )פלחה”ן 
35( ופלוגת טנקים מוקטנת מאד )ארבעה טנקים ודחפור( מגדוד 52/401. 
כמו כן צורפו לכוחות צוות יה”ל )יחידת הנדסה לתפקידים מיוחדים( וקצין 

לוחם מהיחידה לסילוק פצצות.
ולא היה להם תכנון מבצעי מוקדם  מפקדי הפלס”ר לא הכירו את השטח 
בגזרה זו. לכן הם תכננו על גבי מפה ותצלומי אוויר את משימתם בנוהל קרב 

חפוז, שעות ספורות לפני תחילת ההתקפה.6 
מחבלי  החליטו  לערך   07:00 ובשעה  הלילה  כל  נמשכה  לכפר  הפריצה 
שלטו  זה  בשלב  הכפר.  תוך  אל  מזרחה  ולסגת  מגע  לנתק  החיזבאללה 
לצוות  הורה  הסיירת  ומ”פ  לכפר,  הכניסה  ועל  החיוני  השטח  על  כוחותינו 
לוחמים בפיקוד אלי קהן לחבור אליו, למבנה שבו שהה עם ששת לוחמיו. 
 09:30 בסביבות  הכפר.  מרכז  בכיוון  נוסף  למבנה  לדלג  לקהן  הורה  המ”פ 
יצא קהן והגיע למבנה בלא בעיות, אלא שעם הכניסה למבנה הבין שאיננו 

מתאים להגנה, ביקש מהמ”פ אישור לעבור למבנה אחר וקיבל אישור.
בשל אש נק”ל, נ”ט ופצמ”רים מדויקת של המחבלים, לא הצליחו חמישה 
מחבריהם  נותקו  הלוחמים  שהו.  שבו  מהמבנה  לצאת  הצוות  מלוחמי 
שריפה,  להשתולל  המשיכה  הבית  בתוך  השירותים.  בתא  ושהו  וממפקדם 
אותו  בכל  עצמם.  וללוחמים  לתחמושת  ולהגיע  להתפשט  הייתה  שעלולה 
הזמן המשיכו מחבלי החיזבאללה לירות לעבר המבנה. המ”פ עדכן את יוני,  
המש"ק )סמל( בכוח שתפס פיקוד על החמישה, כי עשרות מחבלים נראים 

מחוץ לבית. 
כדי למנוע את כניסתם לבית וכדי “להפגין נוכחות”, חמשת הלוחמים השיבו 
באש וזרקו כמה רימונים החוצה. הם אף זיהו מחבל מתקרב לדלת הראשית 
ממזרח, ירו לעברו והרגו אותו. שני מחבלים נוספים זוהו מצדו המערבי של 

"היה  ועדת החקירה של החטיפה,  בראש  אלמוג, שעמד  דורון  לדברי האלוף 
יישומן בפועל". אלמוג ציין כי  פער עצום בין הפקודות שנכתבו באוגדה לבין 
הסיור שאליו יצאו חייל המילואים, ובהם רגב וגולדווסר, לא היה ממוגן כראוי, וכי 
"פעילות האיסוף של צה"ל לקתה בחסר לפני החטיפה ולא הצליחה לאתר את 

לוחמי חיזבאללה, שהתמקמו מן הצד השני של גדר הגבול".

ה י י נ ש ה ן  ו נ ב ל ת  מ ח ל מ ל ר  ו ש ע
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הבית וחוסלו גם הם. לשניים מהמחבלים הללו היו מכשירי קשר. החיילים 
אישור  קיבלו  לא  אך  הקשר,  ברשת  המחבלים  דיווחי  את  העת  כל  שמעו 

מהמ”פ לקחת את אחד המכשירים כדי לא לסכנם.
לאחר שעתיים של לחימה ומשנרגעה מעט האש, אספו חמשת הלוחמים את 
הציוד מפינת החדר. בשעה 10:20 הוקצו לגדס”ר שני מסוקי קרב שירו ופגעו 
במספר מבנים בכפר בהכוונת המ”פ. תוך תיאום הדוק עם חמשת הלוחמים 
המבנים  למעגל  ארטילרית  אש  והוכוונה  הסמוך  למבנה  המסוקים  כוונו 
יצאו חמשת הלוחמים בשעה 15:30 מהמבנה  זו  יותר. בחיפוי אש  הרחוק 
דרך החלון שממנו נכנסו. בדרך עצרו חמשת הלוחמים ואספו מגופת אחד 
המחבלים את מכשיר הקשר שלו. כשחברו למ”פ כולם נשמו לרווחה. מכשיר 
הקשר הועבר למתשאל הקרבי שהיה חלק מחפ”ק מ”פ הסיירת. אז נמצאו 

במבנה חפ”ק מ”פ הסיירת ושני הצוותים שלו.
מחבלי החיזבאללה, שככל הנראה הבינו כי חמשת החיילים נסוגו מהמבנה, 
באש  השיבו  הפלס”ר  לוחמי  לעברו.  היטב  מתוזמנת  אש  במכת  פתחו 

והשתרר שקט.
המחבלים  מגופות  שנלקח  הקשר  במכשיר  להישמע  החלו  ואילך  מכאן 
הפלוגה.  של  הקרבי  המתשאל  ע”י  מיידית  תורגמו  אלה  שונים.  דיווחים 
פינוי  אופן  את  להבין  הפיזי,  מיקומם  את  לפענח  טל  הצליח  מהדיווחים 
הפצועים שלהם ועל חוליית חילוץ שמוכנה לצאת ממטע זיתים סמוך כדי 
לחלצם. כשכוח חילוץ האויב יצא לדרכו, פתחו באש הקלעים של הפלס”ר 
והמסוקים ופגעו במחבלים. ברשת הקשר של האויב דווח כי יש פצועים בכוח 
החילוץ וכי יש לפנותם, ולכן ניתנה הוראה להכין כוח חילוץ נוסף ב”חורשה”. 
המ”פ ומפקדי הפלס”ר זיהו שתי חורשות בסביבה. הוחלט להפעיל במקביל 
אש מתוזמנת של מסוקי קרב על החורשה הרחוקה מביניהן ואש של קלעים 
וצלפים על זו הקרובה. לאחר שפגעו במחבלים נשמעה קריאה נוספת ברשת 
וזיהו בית בהיר  “לעוף לבית הלבן”. מפקדי הסיירת צפו במהירות  הקשר, 
של  הקשר  וברשת  הבית  לעבר  ירה  המסק”ר  המחבלים.  לתיאור  שענה 

החיזבאללה נשמעו דיווחים על פצועים נוספים.
בזכות ההאזנה לרשת הקשר של החיזבאללה שלטו הצנחנים במצב והבינו 
את היערכות כוחות החיזבאללה ופעילותם. בקשר נשמעו דיווחים נוספים 
לשלוח רכב חילוץ מכיוון בינת ג’ביל למרון א-ראס. ואכן, טנדר כזה עשה 
מספר סבבים אולם בשל מהירות נסיעתו וקטעי דרך מוסתרים לא הצליחו 

המסוקים לפגוע בו.
בסביבות השעה 18:00 שמע בקשר קריאה לכל מחבלי החיזבאללה לנטוש 

את הכפר ולסגת צפונה. הקרב תם.
כוחות צה”ל נכנסו ללחימה בנוהל קרב חפוז והצליחו, לאחר שעות ספורות, 
להשתלט על מרכז הכפר מרון א-ראס, ובתוך יומיים לכבשו ולטהרו מכוחות 
בהגנת  טרוד  היה  החיזבאללה  בשטח.  היטב  הורגש  הכפר  כיבוש  אויב. 
המקום וירי המרגמות על אזור אביבים פסק כמעט לחלוטין. מאוחר יותר 
התגלה בכפר מתקן מודיעין מוסווה שעסק בהאזנה לכוחות צה”ל, ונטרולו 

הקשה על פעילות החיזבאללה בהמשך.
בלבד.  פצועים  שלושה  של  במחיר  משימתו  את  ביצע  הצנחנים  גדס”ר 
גדס”ר  הצלחת  פצועים.  ועשרות  הרוגים  מ-20  למעלה  נגרמו  לחזבאללה 
אגוז  לוחמי  נהרגו חמישה  לכפר, שם  הצנחנים הסתיימה בטעם מר מחוץ 

בגלל מהלך חטיבתי שנבע מדימוי של כישלון במפקדת חטיבה 300.
שהו.  שבו  מהמבנה  הלוחמים  חמשת  לחילוץ  הסיוע  סביב  התפתח  הקרב 
לאחר שנחלצו הלוחמים, שני גורמים מרכזיים תרמו להצלחת הקרב: מכשיר 
הקשר שנלקח ממחבלי החיזבאללה וסיפק מידע על מיקום ותנועות האויב; 

ועוצמת האש המדויקת של מסוקי הקרב שהועמדו לרשות הגדוד.

לסיכום  וינוגרד: “מודיעין טקטי וקרבי רב לא הופק”  ועדת 
אירועי  את  שחקרה  וינוגרד,  ועדת  מדברי  נביא  המודיעין  אירועי  שלושת 
לזירה  ממוקדים  היו  לא  המטכ”ליים  האיסוף  מערכי  “מרבית  המלחמה: 
מערכי  את  הלוחם  הטקטי  הדרג  של  מספקת  הכרה  הייתה  לא  הלבנונית. 
האיסוף והיו ציפיות ותלות גבוהים של הכוחות במודיעין מהרמה הממונה. 
אלה חברו לפערים בפיקוד הצפון ובאוגדה, כשמודיעין טקטי וקרבי רב לא 

הופק ולא מוצה.
“התמונה לגבי כוחות היבשה התאפיינה בחסרים ובפערים. מודיעין פיקוד 
הצפון לא ייצר בשנים שלפני המלחמה, בעיקר מ-2003, עזרי מודיעין בכמות 
ובאיכות מספקת לכוחות הלוחמים בזירה הלבנונית. מפקדת קצין מודיעין 
שדה ראשי במז”י, המופקדת על הטמעת תודעת אויב בקרב הכוחות, לא 
עמדה במשימותיה. מעל לכל בלט חוסר בפיקוח ובבקרה של פיקוד אמ”ן, 
מפקדת פיקוד הצפון ומז”י על המתרחש ולא מתרחש במערך  כמו גם של 

 7.”מודיעין השדה הטקטי

רשימת מקורות למאמר מתפרסמת בגיליון האינטרנטי.

מרון א-ראס. הקרב הקרקעי הראשון במלחמת לבנון השנייה



להילחם באי-ודאות
כשהמודיעין נדרש להסברים והערכות אבל אינו אוחז ברמת ביטחון סבירה, הוא נוהג לפזר ביטויים מסייגים. אלא 

ששלל הייתכן, אפשר, ככל הנראה ואין להוציא מכלל אפשרות עשויים לסכן את נכונות קריאת המפה.
פורסם לראשונה ב”חמנית”, סתיו תשמ”ו נובמבר 1985

המודיעין אמון על הקטנת אי-הוודאות של הקברניטים. זוהי עילת קיומו. 
צרכניו מצפים שיקל על חייהם במתן הסברים, בהערכת הסתברויות ולכל 
מבחר  בקבלת  מסתפקים  הם  אין  האפשרויות.  מרחב  בצמצום  הפחות 
חלופות - הם זקוקים לשורה תחתונה. ואם אין ביכולתם לקבלה מהמודיעין 
- כי אינו מוכן או מסוגל לתת אותה, או שאין להם אמון בו - הם יקבלו 

אותה ממישהו אחר או יגיעו אליה בכוחות עצמם.
כדי להבטיח את שיתופו בקבלת ההחלטות, לרצות את צרכניו, ולשמר ואף 
בו, מטפח המודיעין בשקידה את תדמית הידען, בעל  להגביר את תלותם 

להיות  לרוב  נדרש  הוא  בהצלחה  זאת  לעשות  כדי  אך  והתשובות.  המידע 
מהיר, פסקני והחלטי בתשובותיו, דרישה שאינה עולה תמיד בקנה אחד עם 

המידע שברשותו, שלעתים הוא סותר, מבולבל ומעורפל.

קשה לחיות עם אי-ודאות בעיית ייצור הוודאות מתוך אי-הוודאות 
אינה מצטמצמת להשפעת מערכת היחסים של המודיעין עם הקברניטים. 
היא נובעת גם מאופי המודיעין עצמו. תכונה המושרשת עמוק בטבע האנושי, 
בכלל זה בטבעם של אנשי מודיעין, היא שקשה לנו לחיות עם אי-ודאות. עוד 

ד"ר אריאל לויטה |

קודם יום הכיפורים התקבלו ידיעות על השמשה מזורזת של כלים בזירת הים האדום. מפקד חיל הים אלוף אברהם בוצר וראש המחלקה אל"ם רמי לונץ 
עם קציני מחלקת מודיעין ים, קיץ 1972
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יותר מכך קשה לנו להודות בפני עצמנו, ודאי שלפני אחרים, שאיננו יודעים. 
הקושי להודות באי הידיעה חמור שבעתיים כשאנו נתפסים ומציגים עצמנו 
כמומחים לנושא, כאלה שאמורים לדעת – ואנו חשים שהודאה באי-ידיעה 

כמוה כהודאה בבורות ובאי-כשירות מקצועית. 
כיצד מתמודד אפוא מודיעין עם מצבים שבהם אינו יודע, או לפחות אינו 
לספק  כנדרש(  חש  )או  נדרש  הוא  זאת  ובכל  סבירה,  ביטחון  ברמת  יודע 
נוהג בדרך כלל לספק הסברים והערכות הנראים  הסברים והערכות? הוא 
לכאורה ברורים, החלטיים ופסקנים, אך למעשה אינם כאלה. אלה מלווים 
בביטויים מסייגים ומחלישים כגון: ייתכן, אפשר, ככל הנראה, אין להוציא 
כל מעריך  של  זה  בתחום  והניסוחים  אוצר המלים  וכיו”ב.  מכלל אפשרות 

מודיעין מנוסה הוא כמעט אינסופי.
לשנותו  ניתן  אם  ספק  מקום,  מכל  המציאות.  כורח  הוא  זה  מצב  כי  דומה 
באורח מהותי. ובכל זאת, חשוב לתת את הדעת על שתי סכנות הטמונות 
יתעלמו  הצרכנים  ושאר  שהקברניטים  היא  יותר  המוכרת  הסכנה  במצב. 
מביטויי ההסתייגות במכוון או בתום לב, משום שקראו את החומר במהירות 
ויסיקו בטעות, שאכן קיימת דרגת ודאות גבוהה יחסית לגבי  ובשטחיות, 
ההסבר או סבירות ההתרחשות של האירוע הנדון. הסכנה השנייה, המוכרת 
לב  בתום  ויאמין  ישתכנע  שהמודיעין  היא  יותר,  החמורה  ולדעתי  פחות 
אי- של  מידה  על  מכסים  שהם  מהעובדה  יתעלם  או  וישכח  בניסוחיו 
ידיעה, על כל המשתמע מכך מבחינת הצורך לחזור ולבדוק את עצמו ואת 

הנחותיו, לציי"ח את מקורותיו ואת סוכנויות האיסוף. 

עבודה  של  שפע  המודיעין  למעריכי  במציאות  אחיזה  נטול  הסבר 
שגרתיים  פרסומים  הערכות,  דיונים,  של  בלחץ  תמיד  כמעט  נתונים  והם 
ומזדמנים, אירועי בט”ש, תרגילים ומה לא. מכאן שהסיכוי שיחזרו במהרה 
ואיכשהו  הדעת  את  נתנו  כבר  שעליו  בנושא  עצמם  את  ולבדוק  לעסוק 
פתרו אותו הוא קטן מאוד. הרצון לעשות זאת שריר וקיים אצל כולנו, אך 
מכורח הנסיבות פשוט איננו מגיעים לכך. הבעיה תהיה מוחשית יותר אם 
נחשוב על החומר הנכנס )לטיפול( והחומר היוצא. כל עוד יושב נייר תחת 
“לטיפול”, הוא לוחץ ומעיק. אנו חוזרים ומביטים בו עד שמוצאים דרך לטפל 
בו ולהעביר אותו הלאה. באותו רגע אנחנו שוכחים ממנו וממשיכים הלאה, 
אינו  בנושא  שעשינו  הטיפול  אם  גם  אחרים,  טורדניים  בעניינים  לעסוק 

משביע רצון. בהרגל בלתי נמנע זה טמון הסיכון הגדול.
לפחות  מבינים,  שאין  לאירוע/תופעה  הסבר  מוצמד  שבו  שלב  מאותו 
לאשורם, עוברים הלאה, וספק אם חוזרים לבדוק את תקפותו של ההסבר 
יישכחו  להסבר,  שהצמדנו  השאלה  סימני  ולפחות  האירוע,  סביר.  בזמן 
מתריעים  סימנים  להישחק  עלולים  וכך  צרכנינו.  ידי  ועל  ידינו  על  במהרה 
רבים, שתחילה אין בהם די כדי לסייע לפתרון התעלומה ואחר כך הם פשוט 

אינם לפניך. דוגמה היסטורית אחת משלנו אולי תמחיש את הבעיה.
קודם יום הכיפורים התקבלו ידיעות על השמשה מזורזת של כלים בזירת הים 
האדום. הלקט שהופץ בעקבות הידיעות אזכר את הידיעות וציין גם עובדה 
נכונה וחשובה - הכלים הוזנחו מאז מלחמת ההתשה. אלא שכאן בא הניסיון 
להסביר את התופעה, והוצע הסבר )כמובן, בתוספת המלה ייתכן( שהשמשת 

הכלים באה על רקע מצבם התחזוקתי הירוד. דומני שברור שלהסבר מעין זה 
אין כל אחיזה במציאות. הוא איננו מסוגל להסביר מדוע מבוצעת השמשה 
מזורזת של הכלים ומדוע, לאחר מספר שנים שבהן הוזנחו הכלים, הוחלט 
דווקא בעיתוי זה להשמיש אותם. אבל עצם העובדה שניתן הסבר כלשהו 
מתריע. סימן  אבד  וכך  הידיעה,   עם  ולהתמודד  לחזור  הצורך  את   פתרה 

ומהו הפתרון?
הסמנטיקה  על  יתרה  דה  והקפ  לבעיה  מודעות  פלא.  מרשמי  שאין  ברור 
בלקטים מהווה רק פתרון חלקי ביותר. עם זאת, בכל זאת קיים פתרון יעיל 
אחד, הנראה לכאורה פשטני אך למעשה הוא משמעותי מאוד ומחייב יושר 
אינטלקטואלי ואומץ לב ניכר. כשלא יודעים חייבים להתחיל את ההערכה 
או הלקט במלים “אנחנו לא יודעים” או “אין לנו הסבר משכנע מדוע...”. 
מציגים  עוד  כל  ספקולטיביים  הסברים  של  שורה  להציע  אפשר  כך  אחר 
אותם ככאלה. כך יידעו צרכנינו ונדע גם אנחנו, שבעניין זה אנו לא יודעים 
והסברינו אינם אלא ספקולציות. מלומדות אמנם, אך בכל זאת ספקולציות. 
כך נכריח את עצמנו לחזור ולהתמודד עם הבעיה ועם סימני השאלה - ונצא 

 .כולנו נשכרים
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כיצד מתמודד אפוא מודיעין עם מצבים שבהם אינו יודע, או לפחות אינו יודע 
ובכל זאת הוא נדרש )או חש כנדרש( לספק הסברים  ברמת ביטחון סבירה, 
והערכות? הוא נוהג בדרך כלל לספק הסברים והערכות הנראים לכאורה ברורים, 

החלטיים ופסקנים, אך למעשה אינם כאלה

שתי נקודות למחשבה
רון כתרי

את  לאור  המודיעין  חיל  הוציא  שעברה  המאה  של  ה-90-80  שנות  במהלך 
ביטאונו "חמ"נית", שהייתה לי הזכות לשמש כעורכו הראשי מספר שנים. זאת 
עד סגירתו בהוראת הרמטכ"ל דאז, רא"ל אהוד ברק, בצד רוב ביטאוני החילות.

בחומרים שפורסמו שם יש "פנינים", שמצאתי לנכון להביאם לעיון קוראי כתב 
העת שלנו, הגם שחלפו כשנות דור.

כזה הוא מאמרו של )היום פרופ'( לויטה, ובשוליו – שתי הערות מתודיות.
ודאי שלפני אחרים,  לנו להודות בפני עצמנו,  "קשה  כי  כותב  לויטה  ראשית, 
שגיא,  אורי  )דימ'(  האלוף  מדברי  מובאה  הנה  דבריו,  לחזק  יודעים".  שאיננו 
שנערך  בחמ"ן"  "מנהיגות  בערב  לשעבר,  הדרום  פיקוד  ומפקד  אמ"ן  ראש 
במל"ם באפריל 2016 לזכרו של יצחק "חקה" חופי ז"ל. "אספר לכם את המבחן 
ר"כ.(. לקחתי את הקמ"ן המיועד כדי לבדוק, בלי שהוא  )לבחירת קמ"ן,  שלי 
יודע שאני בודק אותו, כמה זמן לוקח לו להשיב על שאלתי בתשובה 'לא יודע'. 

ככל שזה היה יותר מהר, הוא היה קמ"ן יותר טוב בעיני".
שנית, לויטה מוסיף כי "הסכנה השנייה היא שהמודיעין ישתכנע ויאמין בתום 
לב בניסוחיו, וישכח או יתעלם מהעובדה שהם מכסים על מידה של אי-ידיעה, 

על כל המשתמע מכך". 
האין זה מזכיר את התנהלות המודיעין לקראת פרוץ מלחמת יום הכיפורים?
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והעיראקית,  הסורית  בזירה  בעיקר  באזורנו,  הסוערים  האירועים  בצד 
מתפרסמות באתרי האינטרנט בערבית מדי פעם ידיעות המעלות זיכרונות 
מהעבר, והקשורות בפטירתם של בכירים ששרתו בצבאות אלה בעבר. אלה 

נטלו חלק חשוב במלחמות נגד ישראל זה יותר מ-40 שנה. 
אחד  של  ממחלה  מותו  דבר   2015 באוקטובר  ב-8  בסוריה  התפרסם  כך 
)עמאד – מקביל לרב אלוף( שפיק  מסמלי המשטר האסדי בעבר, הגנרל 
מסתוריים  בתנאים  מת  שהוא  לכך  התייחסו  מהמקורות  חלק  פיאד. 

ומעורפלים. 

“תנועה שלו הספיקה כדי לזרוע אימה” הגנרל פיאד היה אחד 
מקציני הצבא הבולטים בתקופת שלטונו של הנשיא חאפז אל-אסד ושימש 
נגד  מופרז  בכוח  שפעל  כמי  התפרסם  פיאד  הצבאי.  בתחום  החזקה  ידו 
מתנגדי המשטר וכמגן נלהב של הנשיא ומשטרו. כמו כן היה אחד הבכירים 

בהנהגת מפלגת הבעת’ השלטת. 
שפיק פיאד נולד בשנת 1937 בעיירה עין אל-ערוס בקרבת קרדחה שבנפת 
עלאווית,  ממשפחה  מוצאו  סוריה.  שבצפון-מערב  לאדקיה  במחוז  ג’בלה, 
שנות  בתחילת  לצבא  התגייס  פיאד  האב.  אסד  הנשיא  מתומכי  שהייתה 

ה-60 והתקדם במהלך השנים בתפקידים שונים ובסולם הדרגות. 
ששת  במלחמת  בסוריה,  שונים  פנים  באירועי  חלק  פיאד  נטל  זה  בעשור 
הימים ביוני 1967 ובפלישת הכוחות הסוריים לירדן בספטמבר 1970. הוא 

את  לתפוס  אל-אסד  לחאפז  שסייעו  הצבא  קציני  עם  נמנה 
בעקבות  ואנשיו(  ג’דיד  )צלאח  במפלגה  יריביו  מידי  השלטון 
מכנים  שהסורים  במה  בירדן,  הצבאית  הסורית  המעורבות 

“תנועת התיקונים” )נובמבר 1970(. 
במלחמת יום הכיפורים היה מפקד חטיבת שריון 91 מדיביזיה 

מצוידת  והייתה  עילית  לחטיבת  שנחשבה   ,1 משוריינת 
זו  ביותר אז בצבא הסורי. חטיבה  טי-62, המתקדמים  בטנקי 

שבפיקודו ניהלה את אחד מקרבות השריון הקשים ביותר שניהל 
הצבא הסורי בהתקפתו ברמת הגולן, קרב נפאח, נגד חטיבה 
679 בפיקודו של אל”מ )אז( אורי אור, לימים אלוף פיקוד 

הצפון ופיקוד המרכז. 
ביוני  ללבנון  הסורים  הכוחות  בפלישת  השתתף  פיאד 
1976. לאחר מכן הוא קודם לפקד על דיביזיה משוריינת 
3, שהייתה ערוכה באזור קטיפה שמצפון לדמשק, והיוותה 
והמשטר,  הבירה  על  להגנה  החשובים  מהכוחות  אחד 

בעיקר מול איומים מבפנים.  
מרד  בעת  הקודמת,  המאה  של  ה-80  שנות  בתחילת 
עם  פיאד  נשלח  המשטר,  נגד  שפרץ  המוסלמים  האחים 
שפיק פיאד. מסמלי משטר אסד בעבר     הדיביזיה שלו לחלב כדי לדכא את ההתקוממות שפרצה 

הסתלקותם של גנרלים בצבאות ערב 
שלחמו נגד ישראל 

פסח מלובני | אל”ם )מיל’(, חוקר תולדות צבאות ערב

אתרי האינטרנט הערביים מדווחים מדי פעם על קצינים בכירים ששרתו בצבאות ערב והלכו 
לעולמם. אלה נטלו חלק חשוב במלחמות נגד ישראל זה יותר מ-40 שנה



בה. עם הגיעו לעיר הוא עלה על צריח הטנק שלו והכריז כי הוא מוכן להרוג 
כדי לטהר את העיר  נקיפות מצפון,  כל  יום 1,000 מתושבי העיר, ללא  כל 
זאת  ביטא  אף  הוא  לסיומו.  זה  מרד  ולהביא  המוסלמים"  "האחים  מן 
במעשיו בעיר הלכה למעשה. האופן שבו פעל נגד תושבי חלב, העיר השנייה 
לשמצה  זכורים  המורדים,  לדיכוי  הברוטאליים  ומעשיו  בסוריה,  בגודלה 
בקרב תושבי העיר, ובתולדותיה של סוריה המודרנית. היה זה הטבח השני 
בחשיבותו לאחר הטבח הידוע בעיר חמאת, שנערך באותה תקופה עצמה 
ושגם בו כוחותיו של הגנרל לקחו חלק. לצד הכוחות שפעלו תחת פיקודו של 
רפעת אל-אסד, אחי הנשיא. בעקבות האירועים הללו הואשם פיאד על ידי 

גורמים משפטיים שונים בביצוע פשעי מלחמה, 
צה”ל  כוחות  נגד  פיאד בראש הדיביזיה שלו  נלחם  הגליל"  "שלום  במבצע 
שהייתה  שלו,  הדיביזיה  מן   81 השריון  חטיבת  בלבנון.  בבקאע  שפעלו 
מצוידת בטנקים מתקדמים מדגם טי-72, לחמה היטב. בעקבות הצלחתה 
טענו הסורים וגם הסובייטים כי טנק זה הצליח להביס את טנקי ה"מרכבה" 

שהעמיד צה”ל מולו. 
אחד האירועים החשובים שבהם מילא שפיק פיאד תפקיד משמעותי היה 
בסיכול ניסיונו של רפעת אל-אסד לתפוס את השלטון בסוריה מידי אחיו 
חאפז, באביב 1984. בהמשך התקדם פיאד לתפקיד מפקד גיס שהיה ערוך 
בעומק סוריה, וכן לתפקיד של אחד מסגני שר ההגנה באותה עת, מוסטפא 

טלאס.
פיאד היה מקורב לנשיא חאפז אל-אסד. הייתה לו השפעה רבה 
על מינויי הקצונה בצבא וכן על מינויי מושלים ובכירים אחרים 
בממשל. בנוסף להיותו בעל שררה הוא התפרסם, יחד עם בניו, 
בשחיתות,  מעורבים  שהיו  כמי  במשטר,  אחרים  כבכירים 

בעיקר בכל הקשור להברחות מלבנון לסוריה.
בשנת 2003 הוציא הנשיא בשאר צו נשיאותי שבו קבע 
את גיל סיום השירות בצבא. בעקבות הצו פרשו קצינים 
אביו,  של  אמונו  מאנשי  מהצבא  רבים  בכירים 
האירועים  תחילת  עם  פיאד.  שפיק  ובכללם 
הוחזר פיאד לשירות   2011 בסוריה בתחילת 

כיועץ צבאי למשטר ולצבא.
פרשנים סורים תיארו את פיאד כקצין שדה 
נועז והחלטי, הלוקח על עצמו אחריות באומץ 
וכל  ולביטחונו,  למעמדו  לחשוש  בלי  ובגלוי, 
ומנהיגו  העם  המדינה,  ביטחון  לטובת  זאת 
פשרות.  ללא  עמד  שלצדו  אל-אסד,  חאפז 
הוא לא אהב ללכת סחור-סחור כשצפו בעיות 
אלא העדיף להיכנס לעומקן ולתת להן טיפול 
שורש כנדרש. לדברי אחד הפרשנים, “תנועה 
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בעת לחימתו נגד הכוחות הפלסטינים באירועי “ספטמבר השחור” )1970(, 
תקריות שהביאו להחזרת הכוחות העיראקים מירדן לעיראק. 

לדיביזיית  שנחשבה   ,10 משוריינת  דיביזיה  את  אל-נועימי  הקים  בהמשך 
)מקביל  הרמטכ”ל  עוזר  בתפקידי  גם  שימש  הוא  העיראקי.  בצבא  עילית 
לראש אגף( להדרכה, ללוגיסטיקה, לכוח אדם ולמבצעים. במסגרת תפקידיו 
קיים קשרים טובים עם הפיקוד הבכיר בצבאות מצרים וסוריה, ואף ביקר 
במצרים כמה פעמים במסגרת משלחות צבאיות עיראקיות בכירות. כן קיים 
קשרים עם ההנהגה הכורדית )ברזאני( והצליח להשיג את הסכם הפסקת 

האש עמם במרץ 1970.  
במלחמת יום הכיפורים מונה אל-נועימי לקצין הקישור בין הצבא העיראקי 
הלחימה  לחזית  העיראקי  המשלוח  כוח  בהגעת  וטיפל  הסורי,  הצבא  לבין 
ברמת הגולן. במסגרת זאת היה מפקד הכוח בפועל. עם הגיעו לדמשק נפגש 
עם שר ההגנה הסורי מוסטפא טלאס והודיע לו שמגיע אליו צבא “שתחילתו 
שכלל  ניכר,  כוח  לסוריה  שיגרו  העיראקים  ואכן,  בבגדד”.  וסופו  בדמשק 
בסוף המלחמה סד”כ של גיס בן שלוש דיביזיות )שתיים משוריינות ושלוש 

חטיבות חי”ר עצמאיות(.
נגד  הלחימה  את  שניהל   ,1 גיס  למפקד  אל-נועימי  מונה  ה-70  שנות  בסוף 
לעיראק  חזר  הוא  בוונצואלה.  לשגריר  מכן  ולאחר  עיראק,  בצפון  הכורדים 
נגד  המלחמה  תחילת  עם  להדרכה.  הרמטכ”ל  עוזר  לתפקיד   1980 בתחילת 
איראן,  מערב  שבדרום  ח’וזיסטאן  לחבל  שפלש   ,3 גיס  למפקד  מונה  איראן 
וכוחותיו השתלטו על העיר ח’ורמשהר )מוחמרה בפי העיראקים( לאחר לחימה 
את  להסיר  האיראנים  הצלחת  לאחר  הצדדים.  לשני  אבידות  ורוויית  קשה 
המצור מהעיר עבדאן, בספטמבר 1981, חזר למטכ”ל כעוזר רמטכ”ל ואחר כך 
כיועץ צבאי לסדאם. אל-נועימי פרש ב-1985 אך לאחר זמן קצר חזר לשירות 
כדי להקים גיס חדש בצבא. זה היה מבוסס כולו על מפקדים שפרשו וחזרו 

למלחמה. הוא פיקד על גיס זה עד לפרישתו הסופית בקיץ 1987. 
אל-נועימי נחשב לאחד הקצינים החשובים והמוערכים בצבא העיראקי עד 
עצם היום הזה. רבים מהקצונה הבכירה בצבא )הקודם( עברו תחת שרביטו, 
אל-נועימי  פיקד.  שעליהן  בעוצבות  והן  השונים  ההדרכה  במוסדות  הן 
נחשב לאחד ממפקדי השדה הבכירים המצטיינים ובעלי הניסיון הרב בצבא 
הוגי הדעות הצבאיים החשובים שלו. הוא היה  ולאחד מחשובי  העיראקי, 
ממפתחי תורת הלחימה של השריון והיחידות הממוכנות בצבא העיראקי, 

שבאה לידי ביטוי בעיקר במלחמה נגד איראן.
יום הכיפורים, היה אחראי על  3, לפני מלחמת  כמפקד דיביזיה משוריינת 
הכנתה והכשרתה ככוח החוד של כוחות המשלוח העיראקיים. אלה כאמור 
היא  אל-נועימי  של  הסתלקותו  זו.  במלחמה  ישראל  נגד  להילחם  נשלחו 
אזכור נוסף למצבו העגום של צבא עיראק בעת הזאת, מול תפארתו ומצבו 

 .בעבר

הטריומוויראט הצבאי בצמרת השלטון בסוריה בשנות ה-90. מימין לשמאל: גנרל אחמד עבד אל-נבי )שימש לפני כן מפקד גיס 1 בחזית רמת הגולן(, גנרל 
שפיק פיאד )שימש לפני כן מפקד גיס 3 בעומק סוריה( וגנרל אבראהים צאפי )שימש לפני כן מפקד גיס 2 בלבנון(.

שלו, מילה שלו, או סתם תגובה אירונית ...היו מספיקים כדי לנער את אויביו 
ולזרוע אימה בליבם”.

הפרשנים מסכמים כי בשל מעשיו ופעילותו באירועים מרכזיים, הפך פיאד 
לחלק מתולדותיה של סוריה במחצית השנייה של המאה ה-20. עם מותו 

הסתלק אחד מעמודי התווך של משטר משפחת אסד.

בעיראק  הצבאיים  הדעות  הוגי  מחשובי  אל-שהיד:  אבו 
הגנרל העיראקי )פריק – מקביל לדרגת רב-אלוף( אסמאעיל תאיה ד’יאב 
אל-נועימי, היה אחד מבכירי הגנרלים בצבאו של צדאם )סדאם( חוסיין. 
הוא נודע בכינוי אבו אל-שהיד )אבי החלל( לאחר שבנו, ששימש מפקד גדוד 
טנקים בגיס 3 עליו פיקד, נהרג בתחילת המלחמה נגד איראן בח’וזיסטאן. 
הודעה   .2015 בדצמבר  ב-11  נפטר  שנה,  מ-40  יותר  ששירת  אל-נועימי, 

רשמית על מותו פורסמה על ידי המפקדה הכללית של צבא עיראק. 
1927 בכפר ראשדיה שמצפון לבגדד. הוא התגייס  נולד בשנת  אל-נועימי 
נשלח  ב-1949  הקצינים  במכללת  הכשרתו  סיום  ועם   1946 בשנת  לצבא 
שובו  עד  העצמאות,  במלחמת  נגדנו  שנלחמו  העיראקיות  היחידות  לאחת 
ב-1957  יותר.  מאוחר  חודשים  מספר  לארצו  העיראקי  המשלוח  כוח  של 
נשלח לירדן עם גדוד הטנקים שבו שירת כקצין מודיעין. זאת יחד עם כוחות 
נוספים שנשלחו לירדן כדי לסייע לה במקרה של התקפה ישראלית עליה 

)בעקבות "מבצע קדש" בזירה המצרית(. 
 ,1958 ביולי  קאסם  בהפיכת  אל-נועימי  תמך  אחרים  קצינים  עם  יחד 
שהביאה לסילוק המלוכה בעיראק. בהמשך הוא הצטרף למתנגדי המשטר 
שתכננו לסלק את קאסם ואף להרגו, מהלך שהביא למעצרו. בהמשך הפך 

לחבר מפלגת הבעת’. 
והכשיר  והדרכה  מטה  פיקוד,  בתפקידי  אל-נועימי  שימש  שירותו  במהלך 
שר  שהיה  מי  נמנה  אלה  עם  סדאם.  בצבא  לבכירים  שהפכו  רבים  קצינים 
ההגנה עדנאן ח’יראללה, בן דודו וגיסו של סדאם. כקצינים עיראקים רבים, 

סיים אל-נועימי את הכשרתו במכללת המטה הבריטית בקמברלי. 
בשנת 1966 מונה למפקד חטיבת חי”ר 4 שפעלה בכורדיסטאן כדי לשקמה 
לאחר קרב הנדרין המפורסם )מאי 1966(. בקרב זה כמעט והושמדה על ידי 
הכוחות הכורדים, בניצוחו של איש הצנחנים תא”ל )אז סא”ל( צורי שגיא, 
מולא  הכורדי,  המנהיג  של  לכוחותיו  צה”ל  מטעם  צבאי  יועץ  אז  ששימש 

מוסטפא אל-ברזאני.  
אל-נועימי המשיך להתקדם גם לאחר הפיכת הבעת’ ביולי 1968. במסגרת 
2, שלחמה בכורדים בסוף  תפקידיו הבכירים שימש מפקד דיביזיית חי”ר 
שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. אחר כך מונה למפקד דיביזיה משוריינת 
לירי  והיה אחראי  בירדן בתקופת מלחמת ההתשה,  הוותיקה כשהייתה   3
 .1970 הארטילרי שביצעו תותחיה על טבריה וישובי עמק בית שאן במאי 
הירדני  הצבא  מול  שונות  אש  בתקריות  מעורבת  הדיביזיה  הייתה  כן  כמו 
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טכנולוגיה

האתגרים והסכנות של
עולם הסייבר 

רני הלרמן | אל"ם )מיל'(

בקהילת הקוראים שלנו יש כאלה שהסייבר עבורם הוא עולם ומלואו והם 
מכירים וחיים את הנושא על רבדיו השונים. אבל יש גם כאלה שתוהים מה 

זה "כל הסייבר הזה" שכולם מדברים עליו 

סייבר )Cyber( הוא קיצור של המילה קיברנטיקה )Cybernetic(. הסייבר 
הוא עולם שלם שבו מתבצעות פעולות שונות בתחומים רבים של החיים; 
לעשות  את  מגוונות  עולם שפותח אפשרויות  האדם;  ידי  על  עולם שנוצר 

החיים קלים יותר, פשוטים יותר ומעניינים יותר - אבל גם מסוכנים יותר.
למרחב הקיברנטי הגדרות שונות, אך ככלל מרחב הסייבר מורכב משלושה 

רבדים:
רובד פיזי - כלל רכיבי המחשוב והתקשורת, בהם מעבדים, מחשבים,  ●

נתבים ומתגים.
רובד לוגי - הקוד המפעיל את רכיבי המחשוב וקובע כיצד יפעלו. ●
ועד  ● מהמתכנתים  ברשת,  המשתמשים  האנשים  כלל   - אנושי  רובד 

משתמשי הקצה.

המחשב, על התוכנות והציוד שהוא כולל, יכול לבצע חישובים ומניפולציות 
על נתונים, לנתח אינפורמציה, לאגור ולהציג נתונים, ליצור ולערוך מסמכים, 
עולם שלם של  לו  יצרה  וידיאו. רשת האינטרנט  וסרטי  טקסטים, תמונות 
מכל  לרשת  להתחבר  אדם  לכל  מאפשר  האינטרנט  ופעילויות.  אפשרויות 
מקום שבו הוא נמצא, לקבל ממנה מידע, להכניס לתוכה מידע, לבצע פעולות, 
לתקשר עם חברים - והכל וירטואלית. עם הזמן, האנושות כולה עוברת יותר 
לבנות  במקום  בצ`אט,  מדברים  להיפגש  במקום  בסייבר:  לשימוש  ויותר 
ספריות בונים אתר עם ספרים וירטואליים, במקום ללכת לבנק מתחברים 
קוראים  ומסמכים,  נתונים  מאגרי  בונים  עסקים,  מנהלים  המחשב.  דרך 

מפות ותכתובות דואר, קובעים פגישות – הכל באמצעות המחשב.
מתחזקת  האחרונות  בשנים  לסייבר.  מחוברת  המדינה  גם  הפרט,  רק  לא 
ארגונים  לפעילות  חיוני  כמרחב  הקיברנטי  המרחב  בחשיבות  ההכרה 
ומדינות, וזאת כחלק ממגמת המודרניזציה העולמית. חשיבות זו מתבטאת 

בפעילות הגוברת בתחומי הכלכלה, התשתיות האזרחיות, הביטחון הלאומי 
והאזרחי, התקשורת הבין-ארגונית, החינוך, ניהול מוסדות השלטון ועוד. 

במערכות  תלותם  את  מרחיבים  ומדינות  ארגונים  פרטיים,  שגופים  ככל 
ממוחשבות - גדל גם פוטנציאל הנזק שיכול להיגרם באמצעות מערכות אלה. 
המתח שנוצר בין התועלת והסיכון שבשימוש במערכות ממוחשבות מאפיין 
תהליכים רבים ברמה האזרחית, העסקית והלאומית. מתח זה מתחזק גם 
לאור מגמת הגלובליזציה, המחייבת קישור בין מערכות ממוחשבות שונות 
ועוד. ככל  - האינטרנט, סמארטפונים פרטיים של עובדים  שמחוץ לארגון 
שגדל השימוש במרחב הקיברנטי גוברות גם המתקפות הקיברנטיות. הן אף 
הופכות מתוחכמות יותר, ולהן אופי ויעדים שונים דוגמת ריגול תעשייתי, 
השבתה ושליחת דואר זבל. שחקנים רבים נוטלים בהן חלק, החל מהאקרים 

בודדים, דרך ארגוני פשיעה ועד למתקפות בחסות מדינה. 
בתחום  השקעתם  את  מגבירים  העולם  ברחבי  וארגונים  מדינות  בהתאם, 
ההגנה על מערכות ממוחשבות. ההשקעה מתבטאת בהקצאת המשאבים 
של  ובמוכוונות  ייעודיות  הגנה  ותפיסות  טכנולוגיות  בפיתוח  לתחום, 
המנהלים הבכירים. כל אלה מחדדים בשנים האחרונות את ההבנה בקרב 
קברניטים ברחבי העולם כי המרחב הקיברנטי וההגנה בו דורשים חשיבה 

ברמה הלאומית. חשיבה זו כוללת התמודדות עם סוגיות ייחודיות.

על  ההגנה  לתחום  לקרוא  היה  נהוג  רב  זמן  משך  נראה  בלתי  אויב 
מערכות ממוחשבות “אבטחת מידע”, נוכח התפיסה כי הדבר המרכזי שיש 
להגן עליו הוא מידע רגיש )בין אם מסווג או עסקי(. עם השנים התפתחה 
גישה זו והיום היא מקיפה איומים נוספים מלבד פגיעה במידע, כמו למשל 
תהליכים  השבתת  ממשלה,  ומשרדי  בנקים  כמו  גופים  של  שירות  מניעת 
חיוניים מבוססי מחשב כמו מערכות תשתית לאומיות ומערכות בריאות. 



במערכות  תלותם  את  מרחיבים  ומדינות  ארגונים  פרטיים,  שגופים  ככל 
ממוחשבות - גדל גם פוטנציאל הנזק שיכול להיגרם דרך מערכות אלה. המתח 
שנוצר בין התועלת והסיכון שבשימוש במערכות ממוחשבות מאפיין תהליכים 

רבים ברמה האזרחית, העסקית והלאומית
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מעבר להגנה, עולם הסייבר מהווה אתגר גם לאיסוף המודיעיני. המידע העצום 
שאגור, זורם ומנוהל במערכות המחשב קורץ לכל ארגון מודיעין, שמבקש להפיק 
זרים האשימו את מדינת ישראל לא אחת  את המידע מתוך הרשת. מקורות 

בהתקפות כאלה ואחרות על מערכות מבוססות מחשב אצל גורמים עוינים 

כשעוסקים ברמה הלאומית, מושג ההגנה על מערכות ממוחשבות מתרחב 
האגור  המידע  על  רק  לא  היא  ההגנה  קיברנטית”.  “הגנה  לכנותו  וניתן 
במחשב, אלא גם על פעילותם התקינה של התהליכים שמערכות המחשבים 

משרתות.
בעולם הסייבר, אם כן, נדרשת הגנה על המערכות ועל המידע, וזאת מול אויב 
בלתי נראה, לא ידוע ומתוחכם. "הנשק הסייברי" שמשמש להתקיף אותנו 
יכול להיות מסוגים שונים, ללבוש ולפשוט צורה ולהתפשט ברחבי הרשת. 
פרצה קטנה כמו התחברות לרשת או הכנסת התקן כלשהו למחשב עלולה 
לגרום נזק, אפילו עד כדי קריסת מערכות. לפעמים הנזק הוא קטסטרופלי 
אך בלתי נראה ובלתי מורגש אלא לאחר זמן. במרכיבים רבים ממתינים כבר 

"פוגענים" לפקודה לפעול. 
המידע  המודיעיני.  לאיסוף  גם  אתגר  מהווה  הסייבר  עולם  להגנה,  מעבר 
מודיעין,  ארגון  לכל  קורץ  המחשב  במערכות  ומנוהל  זורם  שאגור,  העצום 
שמבקש להפיק את המידע הערכי והרלבנטי מתוך הרשת. ואם כבר הגנה 
זרים האשימו את  ואיסוף, הרי שגם התקפה היא לא מילה גסה. מקורות 
מבוססות  מערכות  על  ואחרות  כאלה  בהתקפות  אחת  לא  ישראל  מדינת 

מחשב אצל גורמים עוינים. 

במיל',  אלוף   - ישראל  בן  יצחק  פרופ'  סייבר  כמעצמת  ישראל 
וביטחון  למדע  הסדנה  ראש  ופיתוח",  למחקר  הלאומית  "המועצה  ראש 
באוניברסיטת תל אביב ויו"ר סוכנות החלל הישראלית – כתב כבר בשנת 
2013 כי ישראל קנתה לה שם של מעצמת סייבר. זאת גם בשל בסיס אקדמי 
בשל  וגם  העולמי,  הדירוג  בצמרת  שמצויות  בארץ,  באוניברסיטאות  איתן 
הקיימות  היכולות  ישראל.   RSA או  פוינט  צ'ק  כמו  מידע  אבטחת  חברות 

בארץ הביאו לכך שרוב חברות התוכנה המובילות בעולם פתחו מרכזי פיתוח 
בישראל, ואלה עוסקים בחלקם הגדול בתחום האבטחה. 

הוקם  הממשלה,  שהקימה  צוות  בראש  שעמד  ישראל,  בן  של  בהמלצתו 
זה עוסק בגיבוש מדיניות הגנה כוללת למרחב  המטה הקיברנטי הלאומי. 
גיבוש  לצד  זאת  פעולה.  ושיתופי  לאומית  הגנה  תפיסת  ובניית  הקיברנטי 
לטיפוח ההון האנושי בתחום הקיברנטי  מנגנונים  ובניית  כוללות  תוכניות 
ולפיתוח תשתיות טכנולוגיות ומחקריות באקדמיה ובתעשייה הישראלית 
כאחד. כמו כן אחראי המטה על קידום שיתופי פעולה בין המגזר הפרטי-
קידום  ועל  הביטחון  ומערכת  האקדמיה  התעשייה,  הממשלתי,  עסקי, 

המודעות הציבורית לתחום הקיברנטי.
מוגן"   90%" הזה,  בתחום  סייבר.  מתקפות  תחת  הזמן  כל  מצויה  ישראל 
משמעו "100% פרוץ". הגורם האנושי הוא קריטי בהגנה, וכל טעות קטנה 
בחיבור לא מוסמך לרשת שאיננה מופרדת פיזית או לרכיב שאינו "סטרילי" 
להכיל  יכול  מפתחות  מחזיק  דמוי  אביזר  כל  אסון.  הרת  להיות  יכולה   -
מידע עצום, ותוכנות שבשימוש לא נכון עלולות להזיק. העולם הווירטואלי 
מזמן לנו גם את החוליים של העולם האמיתי כמו פשעי סייבר, טרור סייבר 

ומלחמת סייבר. 
העולם הקיברנטי מרתק ואתגריו דורשים יכולות גבוהות. האוניברסיטאות 
ומכוני המחקר עוסקים בכך, וגם חברות רבות בארץ ובעולם. סטארט-אפים 
העוסקים בתחום קמים חדשות לבקרים ומשאבים רבים מוקצים לטיפול 
בנושא על כל רבדיו. בצד ההגנתי מוטלת על כל אחד מאיתנו חובת הזהירות, 

 1בעיקר בעבודה עם מערכות מסווגות ורגישות

מקורות: מאמר של אל"ם מיל' רמי אפרתי וליאור יפה ב"ישראל דפנס",   .1
מאי 2013, ויקיפדיה ומאמרים שונים שהתפרסמו בעולם.
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בולי מודיעין

בולים ישראליים מספרים על המודיעין
בול פגיעה

shimon.avivi@gmail.com | שמעון אביבי

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


לממלא מקום מפקד פיקוד הדרום וב-1959 מונה 
השתחרר  ב-1962  המודיעין.  אגף  לראש  שנית 
מצה"ל בדרגת אלוף. בתום מלחמת ששת הימים 
מונה למושל הצבאי הראשון של הגדה המערבית 
כיהן   1978-1975 בשנים  ירושלים.  ומזרח 
לנשיא  נבחר  ב-1983  באו"ם.  ישראל  כשגריר 
המדינה, תפקיד שבו כיהן עד 1993. חיים הרצוג 
גדולי  בחלקת  ונקבר   1997 באפריל  ב-17  נפטר 

האומה בהר הרצל בירושלים. 

ראשי קהילת המודיעין
של  שירותים  ראשי   13 לעולמם  הלכו  כה  עד 
אך  ובמוסד,  בשב"כ  באמ"ן,  המודיעין  קהילת 
רק אחד מהם הונצח בבול ישראלי - בשל היותו 
נשיא המדינה. חיים הרצוג נולד ב-17 בספטמבר 
ִלין  בַדּבְ וגדל  אירלנד  בצפון  ְלַפאְסט  בּבֶ  1918
ישראל  לארץ  עלה   1935 בשנת  אירלנד.  בירת 
וב-1936 התגייס ל"הגנה". ב-1938 החל ללמוד 
דין.  כעורך  הוסמך  וב-1942  באנגליה  משפטים 
ושירת  הבריטי  לצבא  התגייס   1942 בדצמבר 

כקצין מודיעין בשריון. 
אגף  לראש  ומונה  לארץ  הרצוג  שב  ב-1947 
הסוכנות  של  המדינית  במחלקה  הביטחון 
שירת  העצמאות  מלחמת  בתחילת  היהודית. 
 7 חטיבה  של  והמודיעין  המבצעים  כקצין 
בראש  עמד   1950 אפריל  עד   1948 ומדצמבר 
אגף  )לימים  הכללי  במטה  המודיעין  מחלקת 

המודיעין(. 
 1957 1954 שימש נספח צבאי בארה"ב ועד  עד 
מונה   1958 בינואר  ירושלים.  מחוז  מפקד  היה 

בול יצחק שמיר, הונפק ב-26.5.2013,
כיתוב על הבול: "יצחק שמיר התרע"ו-התשע"ב

2012-1915", כיתוב על השובל: "ראש הממשלה 
התשמ"ד 1984-1983, התשמ"ז-התשנ"ב 

"1992-1986

אנשי קהילת המודיעין
באוקטובר  ב-15  ברוסיה  נולד  שמיר  יצחק   .1
הצטרף  ב-1937  ב-1935.  ארצה  ועלה   1915
חבר  והיה  ללח"י  עבר  וב-1941  אצ"ל  לארגון 
בשלישייה שהנהיגה את הארגון. בשנת 1955 גויס 

בול טדי קולק, הונפק ב-26.6.2012, כיתוב על 
הבול: "טדי קולק התרע"א - התשס"ז 2007-1911", 
כיתוב על השובל: "ראש עיריית ירושלים התשכ"ו 

- התשנ"ד 1993-1965"

בתפקידים  בו  ושירת  למוסד  הראל  איסר  בידי 
פיקודו  תחת  קיבל  הוא  ב-1962  מבצעיים. 
עם  המוסד.  של  הלוחמים  יחידת  "מפרץ",  את 
ופגיעה במדענים הגרמנים  פעולותיו נמנו מעקב 
במצרים.  חדשות  נשק  מערכות  בפיתוח  שעסקו 

בשנת 1965 פרש מהמוסד. 
לכנסת.  ונבחר  החרות  לתנועת  הצטרף  ב-1970 
התמנה  ב-1980  הכנסת,  ליו"ר  נבחר  ב-1977 
הממשלה,  לראש  נבחר  וב-1983  החוץ  לשר 
תפקיד שבו שימש במהלך שלוש קדנציות. יצחק 
בחלקת  ונקבר   2012 ביוני  ב-30  נפטר  שמיר 

גדולי האומה בהר הרצל בירושלים. 
1911 בהונגריה  נולד ב-27 במאי  2. טדי קולק 
העולם  מלחמת  במהלך  ארצה.  עלה  וב-1934 
במחלקה  מרכזיים  תפקידים  מילא  השנייה 
1952- בשנים  היהודית.  הסוכנות  של  המדינית 

בוושינגטון,  ישראל  בשגרירות  ציר  שימש   1950
קהילות  בין  הראשונים  הקשרים  את  יצר  שם 
בשנים  והאמריקאית.  הישראלית  המודיעין 
ראש  משרד  מנכ"ל  בתפקיד  כיהן   1964-1952
ירושלים,  העיר  לראש  נבחר  ב-1965  הממשלה. 

בול חיים הרצוג, הונפק ב-17.2.1998, כיתוב על 
הבול: "חיים הרצוג התרע"ט – התשנ"ז", כיתוב על 

השובל: "נשיא המדינה התשמ"ג – התשנ"ג"



15 גיליון 75 | סיון תשע״ו

בול "אנחנו מאותו הכפר", הונפק ב-12.4.2011, 
כיתוב על הבול: "יום הזיכרון לחללי מערכות 

ישראל התשע"א 2011, אנחנו מאותו הכפר", כיתוב 
על השובל: "ובלילות שישי כשרוח חרישי בצמרות 

שחורות עובר אז אני אותך זוכר, נעמי שמר"

תפקיד שמילא במשך 28 שנים, עד 1993. קולק 
גדולי  בחלקת  ונקבר   2007 בינואר  ב-2  נפטר 

האומה בהר הרצל בירושלים.
נעמי  שכתבה  הכפר",  מאותו  "אנחנו  השיר   .3
והתבגרותם  חברותם  את  מגולל  ב-1966,  שמר 
של שני ידידים, שאחד מהם נופל בקרב. השניים 
שנת  וילידי  נהלל  בני  רגב,  ויוסף  עמית  זאב  הם 
חיים  אורח  וניהלו  קרובים  חברים  שהיו   ,1927
שירות  במשק,  חקלאית  עבודה  שכלל  דומה, 
בגולני במלחמת העצמאות ושירות ביחידה 101 
ה-60,  בשנות  במוסד  שירתו  השניים  ובצנחנים. 
שם פעלו בעיקר בארגון ההגנה העצמית של יהודי 
שלהם  חשאית  העלאה  ובמבצעי  אפריקה  צפון 

ארצה. 
עם  והתיידדה  בפריז  שמר  נעמי  שהתה  ב-1964 
זאב עמית, שהתגורר בעיר עקב תפקידו במוסד. 
שבא  רגב,  יוסף  את  גם  במחיצתו  הכירה  היא 
ב-1966  האמיצה.  ידידותם  על  ושמעה  לבקרו, 
"אנחנו  השיר  את  סיפורם  בהשראת  כתבה  היא 

את  המתאר  האחרון  הבית  כולל  הכפר",  מאותו 
מותו של אחד הידידים. במלחמת יום הכיפורים 
אוגדה  במפקדת  לשרת  עמית  זאב'לה  התנדב 
אריאל  אלוף  הטוב  חברו  בפיקוד  בסיני,   143
שרון. ב-17 באוקטובר 1973 נהרג עמית בהפגזה 
מצרית על חצר הצליחה ליד תעלת סואץ, והבית 
נקבר  זאב'לה  למציאות.  הפך  בשיר  האחרון 
יוסף  חברו  להתגורר  ממשיך  שבו  נהלל,  בכפרו 

רגב יבל"א.
4. אריאל )אריק( שרון נולד ב-26 בפברואר 1928 
ה"הגנה".  לארגון  הצטרף  ב-1925  מל"ל.  בכפר 
מחלקה  כמפקד  שירת  העצמאות  במלחמת 
לטרון.  בקרבות  ונפצע  אלכסנדרוני  בחטיבת 
כמפקד  שימש  פלוגה,  למפקד  מונה  ב-1949 
גולני.  ואח"כ כמפקד סיירת  סיירת אלכסנדרוני 
אף כי לא עבר הכשרה מודיעינית מתאימה, מונה 
שרון ב-1951 לקצין המודיעין של פיקוד המרכז. 
מיהודה  בהסתננויות  לחימה  היה  עיסוקו  עיקר 

ומשומרון לישראל. 
הכפרים  נגד  גמול  פעולות  אישר  המטכ"ל 
ריכז  שרון  אליהם.  הובילו  המסתננים  שעקבות 
את  אישית  ותדרך  אלה  לפעולות  המודיעין  את 
הקשור  בכל   10 ש"מ  ביחידה  הסוכנים  מפעילי 
הסוכנים.  עם  הקשר  ולסידורי  האיסוף  לתוכנית 
מודיעינית  לפעולה  חי"ר  חיילי  הפעלת  יזם  הוא 
כדי  בנקל  האויב  לשטח  לחדור  שניתן  גרס  כי 
להשיג ידיעות חיוניות בשטחים הקרובים לגבול. 
ויזם חטיפת  ב-1952 שירת כקמ"ן פיקוד הצפון 
חיילי  בשני  החלפתם  לשם  ירדניים  חיילים  שני 

צה"ל שנפלו בשבי. 
בסיום תפקידו באותה שנה היה מיועד להשתתף 
לצאת  העדיף  אך  למודיעין  הבכיר  בקורס 
"נשלף"  הוא  העברית.  באוניברסיטה  ללימודים 
יחידת   ,101 יחידה  להקמת  ב-1953  משם 
פעולות  את  והוביל  בצה"ל,  הראשונה  הקומנדו 
מפקד  שרון  שימש  בצבא  דרכו  בהמשך  הגמול. 
מפקד  היה  קדש",  ב"מבצע  הצנחנים  חטיבת 
אוגדה בסיני במלחמת ששת הימים וזכה לתהילה 

על הקרבות שניהל באום כתף ובאבו עגילה. 
הדרום  פיקוד  מפקד  היה  ה-70  שנות  בתחילת 
יום  במלחמת  עזה.  ברצועת  הטרור  את  ומיגר 
הכיפורים חצה עם אוגדתו את תעלת סואץ והביא 
למפנה במלחמה. ב-1982, בהיותו שר הביטחון, 
הראשונה.  לבנון  למלחמת  ישראל  את  הוביל 
מבצע  את  יזם  ממשלה,  ראש  בהיותו  ב-2002, 
ובשומרון.  ביהודה  הטרור  למיגור  מגן"  "חומת 
עזה  מרצועת  היישובים  כל  את  פינה  ב-2005 
במסגרת  השומרון,  בצפון  יישובים  וארבעה 
 2014 בינואר  ב-11  שהגה.  ההתנתקות  תוכנית 
הלך לעולמו לאחר שמונה שנים שבהן היה שרוי 
הוא  לקה.  שבו  מוחי  אירוע  בעקבות  בתרדמת 
נקבר ב"גבעת הכלניות" בקרבת חוות השקמים 

שבה התגורר עם משפחתו.   

בול אריאל שרון, הונפק ב-27.1.2015, כיתוב 
על הבול: "אריאל שרון התרפ"ח - התשע"ד 

2014-1928", כיתוב על השובל: "ראש הממשלה 
התשס"א - התשס"ו 2006-2001"

סמלים ומתקנים
ה-40  העצמאות  יום  לכבוד  מזכרת  בגיליון 
למדינת ישראל, שהונפק ב-19.4.1988,   מופיעים 

סמלי חילות צה"ל, בהם סמל חיל המודיעין.
חיל המודיעין )חמ"ן( הוא חלק מאגף המודיעין 
רקע  על  ב-1976  מחדש  אורגן  החיל  )אמ"ן(. 
ראש  החלטת  ובעקבות  אגרנט  ועדת  המלצות 
בנושאי  יתמקד  שאמ"ן  גזית,  שלמה  דאז  אמ"ן 
היחידות  על  הפיקוד  ואילו  וההתרעה  ההערכה 
והניהול יבוצעו בידי קצין מודיעין ראשי )קמנ"ר( 
החיל.  בראש  אז  שהועמד  אלוף,  תת  בדרגת 
השדה,  מודיעין  על  בעיקר  אחראי   החיל  כיום 
מאיתור  החל  באגף,  הכוח  ובניין  המשאבים 
ההכשרות  בקיום  וכלה  באגף  לשירות  מיועדים 

השונות. 

בשנת 1983 חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין 
המשפחות  ונתיב(,  המוסד  שב"כ,  )אמ"ן, 
מרכז  להקים  המודיעין  קהילת  וגופי  השכולות 
הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת 
המרכז  נחנך  מאז  המל"ם.   – המודיעין  מורשת 
משמש האתר הן להנצחה הן כמרכז תיעוד חינוכי, 
לציבור  המודיעין  מורשת  את  להנחיל  שנועד 
ובעיקר לדור הצעיר בישראל. מלבד אתר  הרחב 
האתר  ממוחשב,  נתונים  ומרכז  לנופלים  הזיכרון 
מודיעין;  מבצעי  של  תרחישים  להנחיל  פועל 
מכון  לנהל  ולטרור;  למודיעין  מידע  מרכז  לנהל 
וימי  דיונים  מפגשים,  לקיים  המודיעין;  לחקר 
להפיק  והמודיעין;  התיכון  המזרח  בנושאי  עיון 
המידע  איגרת  ואת  מל"ם  מבט  הביטאון  את 
ולהפעיל  מל"ם";  "רואים  לחברים  האלקטרוני 

 .ספריה ותצוגות בנושאי מודיעין

בול המרכז למורשת המודיעין אתר הנצחה 
ממלכתי לחללי קהילת המודיעין, הונפק 

ב-9.4.1991, כיתוב על הבול: "המרכז ללימודים 
מיוחדים )C.S.S( להנצחת חללי קהילת 

המודיעין", כיתוב על השובל: "יום הזיכרון 
לחללי מערכות ישראל התשנ"א"
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בינואר 1985 התמניתי לקמ"ן אוגדה 252, שהייתה ערוכה בגזרה המזרחית 
בלבנון. חבלי קליטתי באוגדה היו קצרים ויעילים, את שטח ההיערכות של 
חטיבה,  כקמ"ן  בעבר  שירתי  האוגדה  מפקד  עם  ידי.  ככף  הכרתי  האוגדה 
מטה האוגדה היה מאד קואופרטיבי ומנוסה. קשריי עם מודיעין הפיקוד היו 

מצוינים מאחר וזה עתה סיימתי תפקיד רע"ן בפיקוד. 
במנחת  נחתי  החדש,  לתפקידי  הדרושים  והרקע  הניסיון  בכל  מצוייד 

המסוקים ליד המפקדה ברשיא.
בסדר.  הכל  לכאורה  ינואר.  שלהי  של  השלג  בלובן  כוסה  כולו  המרחב 
בעלותי במדרגות לקומה  השלישית של בניין המפקדה שבה שכנה מחלקת 
המודיעין הרחתי את הצחנה האופיינית למתקן צבאי צפוף. מאות חיילים 
וקצינים נדחסו בחדרים הקטנים בתנאים קשים. קמ"ן האוגדה סא"ל ג'קי 

ז"ל קיבל אותי בשמחה. 
תחושת הנסיגה הצפויה מהגזרה המזרחית ניסרה בחלל האוויר, אף על פי 
מפוצלת,  הייתה  המודיעין  מחלקת  כזו.  פקודה  קיימת  הייתה  לא  שעדיין 
חיילים שנשאו בתפקידי כוננות חשובים ישבו ברשיא והשאר עם ע' הקמ"ן 
בחורשת טל. מטבע הדברים, ניתוק כזה של מרחק, בעיות תקשורת ותחושה 
העבודה  את  לבצע  היכולת  את  משמעותי  באופן  שיבשו  ועורף  חזית  של 
שביצעו  הפיגועים  במספר  תלולה  עלייה  חלה  ההיערכות  במרחב  כראוי. 
וגרמו  זו  אחר  בזו  התפוצצו  תופת  מכוניות  שלוש  ואחרים.  שיעים  גורמים 
חמור  שיעית,  מפעילה  של  בידה  התפוצצה  תופת  מזוודת  רבים.  לנפגעים 

תופת התפוצץ לנגד עיני חיילנו. מטענים, מוקשים ותקריות גבול לרוב. 
ומשונות  שונות  פקודות  היחידות.  ובקרב  במפקדה  רב  מתח  יצרו  אלו  כל 
סיורים  לחלוטין.  תנועותינו  את  ושיבשו  השונות  המפקדות  ידי  על  הוצאו 
בקו הפכו למבצע ארגוני מסובך, הגבלת שעות התנועה לשעות האור בלבד 
שהסתובבו  העוינים  הגורמים  של  לילית  לפעילות  השטח  את  "הפקירה" 
מוקש  שם  מטען,  פה  בבוקר.  שנתגלו  "הפתעות"  לנו  והשאירו  בשטח 
באשר  ליבנו  מתשומת  זו  פעילות  נגסה  הדברים,  מטבע  לרוב.  ותקריות 

למתרחש מעבר לקו.

קשר בלתי אמצעי עם השטח הדרך היחידה להגיע לכל מקום שבו 
הייתה נוכחותי חיונית הייתה בעזרת המסוק. אחד כזה היה צמוד 

למפקדת האוגדה, ומשעות הבוקר ועד החשיכה הסתובבנו, חפ"ק האוגדה 
בהרכבים שונים, בתצפיות וביחידות המשנה. ההספקים בתחום הביקורים 
בשטח בתצפיות ואצל הקמ"נים ביחידות המשנה היו גדולים. הקשר הבלתי 
אמצעי עם השטח ועם הנעשה בו נטעו בי תחושת ביטחון. בלילה, כשחזרתי

למפקדה ונפגשתי עם קציני המחלקה, הייתי מצויד במידע רב ומדויק יותר 
מכל דו"ח שהועבר מהתצפיות ומגורמים אחרים. כך יכולתי ללמוד את דיוק 
ויעילות עבודת המערכת שעליה הייתי מופקד. משום שמדובר היה בקציני 
שטח ומערך מהטובים ביותר, בעלי רקע מתאים למילוי תפקידיהם, קל היה 
לסחוף אותם לדייקנות וחריצות בעשייה היומיומית. בשל הניתוק מיתרת 
מצומצם  בצוות  העבודה  מרבית  את  לבצע  נאלצנו  טל,  בחורשת  המחלקה 
בכל.  ניכרה  והעייפות  ביממה  שעות  ל-4-3  הוגבלו  השינה  שעות  מאוד, 
הבקאע  דרך  במערב,  ברוך  מג'בל  השתרעה  האוגדה  של  האחריות  גזרת 
וגזרת המעברים, שולי החרמון ועד להר דב. תצפיות האוגדה היו ממוקמות 
באתרים מצוינים וכיסו שטחים נרחבים. תצפיות החטיבה שהייתה ערוכה 
בג'בל ברוך ותצפיות מטכ"ליות צפו ל-300 מעלות סביבן והזרימו נתונים 
רבים על הנעשה - מכפרי השוף ומרחב ג'זין, ועד פאתי בירות, ציר בירות-
ממוכנות  דיביזיות  פריסת  אל-בידר,  בדהר  הקומנדו  והיערכות  דמשק 
שישבו  משוריינות  מדיביזיות  חלק  אף  כיסו  כולם  ראשי  ומעל  בבקאע 
בעורף הדיביזיות הממוכנות. תצפיות נוספות בחזית הבקאע ובפאתי גזרת 
המעברים השלימו פסיפס ענק. נדמה כי שום אוגדה בעבר לא זכתה לגזרת 

אחריות גדולה ומורכבת שכזו. 
סוריות  דיביזיות  חמש  מול  אחת  אוגדה  היינו  כוחות,  יחסי  של  במושגים 
הסוריים,  הכוחות  צמידות  ק"מ.  כ-20  לעומק  ועד  המגע  מקו  הערוכות 
יחד עם העובדה שקו המגע לא היה ברור דיו, זימנו לא אחת תקריות גבול 
בסגנון צליפות, שאף אנו נקלענו אליהן מדי פעם. בעלותי לתצפית ובראותי 
כך קצרים  כל  בטווחים  והחיילים הפרוסים  התותחים  כמות הטנקים,  את 

איסוף תחת נסיגה 
חגי לוטן | תא"ל )מיל'( קצין מודיעין

ביוני 1985 השלימה ישראל נסיגה מרוב שטח לבנון שבמהלכה - בתנאים 
קשים, בכוח אדם חסר ובאמצעים טכניים דלים - נסוג גם כוח האיסוף של 
הארוכה  בדרך  נזכר   ,252 אוגדה  קמ"ן  אז  שהיה  לוטן,  חגי  המודיעין.  חיל 

לשגרה בקו החדש



במרחב ההיערכות חלה עלייה תלולה במספר הפיגועים שביצעו גורמים שיעים 
ואחרים. שלוש מכוניות תופת התפוצצו בזו אחר זו וגרמו לנפגעים רבים. מזוודת 
עיני  לנגד  התפוצץ  תופת  חמור  שיעית,  מפעילה  של  בידה  התפוצצה  תופת 

חיילינו. מטענים, מוקשים ותקריות גבול לרוב
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ממוצבי כוחותינו - חשתי בסכנה העצומה הטמונה בהיערכות הדדית זו.
הפח"ע  תקריות  בדמות  הצתה  פתילי  עם  שריפה  אבק  חבית  זו  הייתה 
התשה  מלחמת  להתפרצות  הביאו  לא  נס  בדרך  שאך  חדירה,  וניסיונות 
הפרדת  לבצע  צריך  כי  לכולנו  ברור  היה  המאוחרות.  ה-60  שנות  בסגנון 
כוחות, ולו מלאכותית, כדי למנוע התלקחות. גם פעילות הפח"ע והפיגועים 

הרבים בתוך שטח היערכותנו האיצו בסופו של דבר את ההחלטה לסגת. 

גורמי האיסוף שעמדו לרשותי  בבואי למנות את  מושלם  לילי  כיסוי 
נוכחתי לדעת שגם כאן זכיתי להפעיל מערך איסוף מורכב, שלא היה דומה 
ארבע  המטכ"ליות,  התצפיות  על  אחרת.  אוגדה  כל  של  חייה  בשגרת  לו 

שעליו  קמ"נים  קורס  בוגרי  כולם  ונמרצים,  צעירים  קצינים  פקדו  במספר, 
פיקדתי בעבר. על כן נוצרו קשרים מצוינים בינינו. לבד מביקורי בתצפיות 
שוחחנו כל ערב שעה ארוכה ודסקסנו את מאורעות אותו יום. מפקד הגזרה 
עבודה  קשרי  הזמן  במשך  נוצרו  ולכן  רבים,  חודשים  במחיצתנו  חי  שלהם 
הדוקים ויעילים. קרון הנמח"ז )נגמ"ש מודיעין חזותי( שהוצמד אלינו סיפק 
כמעט מדי יום תמונה מעניינת על הנסיגה במקומות אחרים, מחוץ לגזרת 

האוגדה מערבה.
קבוצת אנשי שב"כ ציורית באופייה ובהתנהגותה סייעה לנו רבות לכיסוי 
שונה  ביותר,  גבוהה  הייתה  שלהם  הביצוע  רמת  פנים.  בשטח  האיסוף 
הבגרות  הניסיון,  בה  ניכרו  סדירים.  חיילים  עם  בעבודתנו  שהורגלנו  מכפי 
והמקצועיות. לתוך גזרת האוגדה "נדחסו" חמישה קמ"נים חטיבתיים, כל 
אחד עם שלל תצפיות, קשתות וטנקי ארטישוק. בשל  הגזרה הצרה יחסית 
בפרטי  להתעמק  לעצמם  להרשות  יכלו  הם  מהם,  אחד  כל  הופקד  שעליה 
פרטים בנעשה בגזרתם. הכיסוי היומי, אך בעיקר הלילי שלהם, היה מושלם 
לקבל  יכולנו  האחרים  האיסוף  גורמי  לבין  בינם  נכונה  משימות  ובחלוקת 

תמונה שלמה ומדויקת. 
אל מול כל אלה היו חיילי ומפקדי  יחידת המודיעין )יחמ"ן(, הגורם הדומיננטי 
ליחמ"ן  אוגדה  קמ"ן  זכה  ההיא  בעת  האוגדה.  של  האיסופית  בפעילות 
המשרת את מודיעין האוגדה במשימות האיסוף במהלך שגרת אחזקת קו. 
לבד מהפריסה ושגרת הדיווחים, היו אלה תמיד נכונים למשימה. הם נענו 
לכל דרישה, ולו המשוגעת ביותר, של מפקד האוגדה ושלי. כך יכולנו להקפיץ 
אותם ממקום למקום בהתאם להתפתחות העניינים בשטח ולהשלים פערים 
בכל פינה. את התמונה השלימו גורמים שונים במפקדת מודיעין הפיקוד, על 

פי הנחיותיו של קמ"ן הפיקוד אל"מ איתמר צ'יזיק.

פעילות  ואנו עסקנו בשגרת  נקפו  הימים  הנסיגה  לקראת  ההכנות 
התחילו  הצפויה  הנסיגה  אודות  על  מידע  של  ראשונות  סנוניות  הבט"ש. 
זמני  מירב  את  להקדיש  החלטתי  כך  בשל  אין.  עדיין  תאריך  אך  להגיע, 

לשלושה עניינים:
א. לימוד מעמיק של השטח שאנו אמורים לעזוב ושעליו נצפה בבוא העת.

ב. ארגון המחלקה ומערך האיסוף האוגדתי לשינוי ההיערכות הצפוי.

ג. שמירה על רמת מעורבות ועדכון מול המערך הסורי הפרוס לפנינו.
מטבע הדברים, הסיורים התכופים באתרי הפריסה האפשריים בקו החדש 
כורח  היה  זה  ניתוק  בחזית.  הפרוסות  מהיחידות  מה   לזמן  אותנו  ניתקו 
ספור  אין  העתידית.  הפריסה  של  מקסימלי  למיצוי  להגיע  כדי  המציאות, 
נקודות וקוים סומנו על גבי המפות והתצלומים. מפגשים תכופים עם מטה 
הפיקוד נערכו כדי לקבוע ולאשר את קווי הפריסה החדשים. ויכוח אין סופי 
באשר לאתרי הפריסה של התצפיות בקו החדש סבו סביב הבחינה מאיזה 
אתר רואים את X או Y, ומהן הנקודות שלהן כיסוי רחב ועמוק יותר של 
השטח. שוב החל המאבק הנצחי בין רמות הפיקוד השונות בעניין מי יישב 

איפה, שכן כולם רצו להתמקם במקומות הטובים יותר.
ומנגד  בידיעות  מוצפת  הייתה  התקשורת  הכנות,  לקדחת  נכנסה  האוגדה 
ידיעות סותרות באשר לנסיגה ולמועדה. כל שהתמסד במהלך שלוש השנים 
גדרות, מחנות, תשתית  האחרונות החל להתפרק: מוצבים, שדות מיקוש, 
מים, חשמל, קשר ועוד. שיירות ענק קיפלו מבנים וציוד חזרה ארצה. השטח 

גבול  לא אחת תקריות  זימנו  דיו,  ברור  היה  לא  המגע  העובדה שקו  עם  יחד 
בסגנון צליפות, שאף אנו נקלענו אליהן מדי פעם. בעלותי לתצפית ובראותי את 
כמות הטנקים, התותחים והחיילים הפרוסים בטווחים כל כך קצרים ממוצבי 

כוחותינו - חשתי בסכנה העצומה הטמונה בהיערכות הדדית זו

 הרמטכ"ל משה לוי. פקד להיות מוכנים לתזוזה בכל רגע
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קיבל צורה של מחנה אוהלים אחד גדול. 
במוצבים הכל זמני, אין ביצורים, החיילים ישנים בשקי שינה על הארץ או 
בנגמ"שים. שותים מים מג'ריקנים ואוכלים מנות קרב. במפקדות שנפרסו 
באוהלים בין הנגמ"שים נערכו התכנונים לפרטיהם, מי יזוז להיכן, אך דבר 
מסוימת,  עצבנות  גילו  השני  בצד  הסורים  כך  בתוך  מתי.  חסר:  היה  אחד 
והביצורים  המכשול  מערכת  כל  מבעבר:  יותר  הרבה  חשופים  שהיינו  בעת 
של צה"ל פונתה. נדרשה מידה רבה של רגישות לאפשרות שהסורים ינצלו 
את חולשתנו זו, אך הם העדיפו לתת לנו לצאת מהשטח ללא קרב והשתדלו 

להתנהג כאילו לא קרה דבר. 
לבנון  צבא  משמעותית.  הפעילות  התגברה  בגזרה  האחרים  הכוחות  בקרב 
ריכז כוח גדול מצפון לשתורא, הדרוזים בשוף נשאו עיניהם לג'בל ברוך וחיכו 
לשעת כושר. הדרוזים בגזרה המזרחית ביקשו להיערך בחלק השטח שיפונה 
במרכז  אולם  החרמון,  ועד  )כמעט(  הים  מחוף  דרוזית  חגורה  ליצור  כדי 
הבקאע נכנסו כמו מקל בגלגלים, השיעים והפלסטינים, גם הם רצו ליצור 
קו משלהם המתמשך מהבקאע לכיוון דרום מערב. הנוצרים במקומותיהם 
שיבואו  הכוחות  לעוינות  אותם  לחשוף  עלולה  יציאתנו  שכן  ללחץ,  נכנסו 
במקומנו. מתח רב שרר באוויר. היה ברור כי ברגע שנזוז, יחל מרוץ של כל 
הכוחות לשטח שיפונה. סכנה רבה הייתה טמונה בתחזית זו, משום שמרוץ 
צה"ל  כוחות  של  בזנב  לפגוע  חלילה  או  להתנגשות,  לגרום  עלול  שכזה 

הנסוגים.
המסקנה שאליה הגיעו בדרגים מעלינו - יש לשמור בסוד את המועד המדויק 
של הנסיגה. אם וכאשר זו תפתיע, יתאפשרו תנועה נוחה יותר והתארגנות 
לפני הנסיגה בפועל הוחלט בפיקוד שיש  ימים ספורים  טובה בקו החדש. 
וביצורים  מכשול  היעדר  על  לפצות  כדי  בבקאע  היושב  הכוח  את  לתגבר 
וכדי לאפשר לאוגדה לתת מענה הולם למקרה של התלקחות ביום הנסיגה. 
כניסתה של עוצבת ברק לשטח עמדה בעיני הסורים בסתירה לנסיגה צפויה, 

כאילו באה לרמז שאין הנסיגה אמורה להתבצע בזמן הקרוב.

מרוץ שליחים לאחור במסגרת פינוי מחנות הקבע נטשנו את מבנה 
מה  כל  משכי.  לכפר  בסמוך  גבעה  על  למאהל,  ועברנו  ברשיא  המפקדה 
שלא היה נחוץ פונה לקריית שמונה. כך מצאתי את עצמי עם שני נגמ"שי 
המודיעין, נגמ"ש הנמח"ז, קרון תקשורת, ג'יפ וצוות מצומצם של מש"קים 

וקצינים. 
הפרושים  הכוחות  מן  אחד  לכל  האפשריות  הפעולה  דרכי  ניתוח  לאחר 
בשטח והסיכונים הצפויים לאוגדה במהלך התנועה לאחור, ניגשנו להכנת 
תוכנית האיסוף למבצע זה. אז נוכחתי לראשונה לדעת שבעצם עלינו להכין 
תוכנית איסוף לאחור, כלומר לנסיגה. כדי לא להמציא את הגלגל חיפשתי 
 - בנסיגה  איסוף  תוכנית  הכנת  על  אור  שישפוך  תורתי  חומר  בקדחתנות 
פרי הדמיון  שלי, של קציני  יהיה  ידעתי שכל שאעשה  ולא מצאתי. מכאן 

המחלקה ושל היחמ"ן.
שהטיפול  החלטנו  צרות,  בגזרות  שפעלו  והעובדה  החטיבות  ריבוי  בשל 
חופשית  יד  החטיבה  לקמ"ן  וישאיר  הגדוד  קמ"ן  רמת  על  ידלג  האוגדתי 
להחליט היכן יציב תצפיות גדודיות. במרבית המקרים לא היה בהן צורך אף 
והיו מתוכננות כבר  ברמה החטיבתית, ואלה נפרשו בקו המוצבים הקדמי 
לפרוש  או  מהשטח  ולצאת  הגדודיות  לשיירות  להצטרף  הראשון  מהשלב 

בנקודה הסופית, בלי תוכנית דילוגים כלשהי.
בכל חטיבה הורכבו 4-3 תצפיות, בדרך כלל מהפלס"רים האורגניים אך פה 

ושם גם מפלס"רים אחרים. כל חטיבה קיבלה ת"פ )תחת פיקוד( תצפית 
נפרסו  השני  הזחל"ד  או  הנגמ"ש  בלבד.  אחד  נגמ"ש  עם  מהיחמ"ן  אחת 
מבעוד מועד בנקודות התצפית הסופיות בקו החדש. טווח הנסיגה המתוכנן 

היה בן כ-40 ק"מ.
כדי למנוע מצב שבו תצפית בנסיעתה דרומה תיקלע לפקקי תנועה, הוחלט 
שהתצפיות החטיבתיות ייפרסו מראש לאורך ציר התנועה של החטיבה וכל 
הנע  החטיבתי  לטור  ולהצטרף  מהתצפית  לרדת  זה  לעשות  עליהן  שיהיה 
דרומה. כך נפרסו שתי תצפיות חטיבתיות בקו המוצבים הקדמי, עוד שתי 
תצפיות התמקמו לאורך הציר במרחק כ-15 ק"מ זו מזו והתצפית האחרונה, 

בדרך כלל של היחמ"ן, נפרסה בקו ההיערכות החדש.
ובכך  לנטוש את מקומה  לפעול שעתיים-שלוש,  הייתה אמורה  כל תצפית 
3-2 ק"מ מציר  נפרסה תצפית חטיבתית במרחק  לסיים תפקידה. לעתים 
הרגע  עד  בתצפית  להישאר  הצורך  בין  סתירה  ונוצרה  החטיבתי,  התנועה 
הנע  החטיבתי  בטור  הנכון  במקום  ולהצטרף  לנטוש  הצורך  לבין  האחרון 
דרומה. התצפיות תודרכו להעביר דו"ח מצב לתצפית המצויה מדרום להן 
חטיבה  בכל  לאחור.  שליחים  למרוץ  הדבר  דמה  רבה  במידה  תנועה.  טרם 
הופעלה רשת מודיעין חטיבתית שניהל קמ"ן החטיבה או סגנו. אנו באוגדה 

יכולנו להאזין למתרחש בכל רשת כזו בהתאם לצורך.

בתעסוקה  שהיה  היחמ"ן  משימה  לכל  נכון  היה  היחמ"ן  מטה 
במועד הסמוך לנסיגה נחשב מעולה, ומפקדו הוותיק נחשב לטוב שבמפקדי 
כללה  עת. תכנית הפריסה של היחמ"ן לקראת הנסיגה  היחמ"נים באותה 

ארבעה מרכיבים:
בשיירות  לאחור  מתקפלות  הנסיגה  ביום  אשר  הקדמי  בקו  קשתות  א. 

החטיבתיות.
ב. ארבעה חצאי תצפיות בנקודות מפתח בקו הקדמי עם נגמ"ש אחד בלבד. 
אלה תוכננו לרדת מהנקודות ממש ברגע האחרון, להצטרף לזנב השיירה 

ולאחר מכן לחבור לחבריהם שבאתרים החדשים.
ג. ארבעה חצאי תצפיות שהתמקמו בנקודות החדשות בקו החדש מספר 
ימים לפני הנסיגה בפועל, ועסקו בהכרת הגזרה, סיורים והכנת עזרים 

חדשים, שאליהם יחברו ביום הנסיגה חבריהם שבקו הקדמי.
פי  על  תצפיות  לביצוע  האוגדה  למפקדת  סמוך  בכוננות  תצפית  ד. 
רכובה,  תצפית  לביצוע  ותוכננה  אומנה  זו  תצפית  בשטח.  התפתחויות 

רגלית או מוסקת בהתאם לצורך.
אוהל היחמ"ן נפרס לצד נגמ"ש היחמ"ן, ומטה היחמ"ן היה נכון לכל משימה. 
המטכ"ליות  התצפיות  הועברו  מבצעיות  בעיות  ובשל  הנסיגה  לקראת 
המבצעי  לתיאום  מחסורם,  לכל  אחראי  הייתי  זה  מרגע  האוגדה.  לפיקוד 
הפקודות  שבין  בסתירה  לטיפול  וכמובן  מהשטח  ביציאתם  הקשור 
שמקבלות התצפיות מלמעלה לבין הפקודות שניתנות על ידנו בתוקף היותן 

תחת פיקודנו.
שטיפל  ליחמ"ן,  המטכ"ליות  התצפיות  ארבע  הוכפפו  מבצעית  מבחינה 

להפליא בכל בעיה שנוצרה.
ככל  מוקדם  יתקפלו  אלה  שתצפיות  דרישה  הועלתה  האוגדה  במפקדת 
מעורבות  יהיו  שלא  וכדי  הנסיגה  למהלך  "יפריעו"  שלא  כדי  האפשר, 

בתקריות אש אם יתפתחו. מודיעין הפיקוד לחץ מצדו להשאירן עד 
לצערי,  קריטי.  כה  בשלב  טובה  כיסוי  רמת  על  לשמור  כדי  האחרון,  הרגע 
לי  ברור  היה  אלה.  תצפיות  של  מוקדם  פינוי  על  הוחלט  הלחצים,  למרות 

מתח רב שרר באוויר. היה ברור כי ברגע שנזוז, יחל מרוץ של כל הכוחות לשטח 
שיפונה. סכנה רבה הייתה טמונה בתחזית זו, משום שמרוץ שכזה עלול לגרום 

להתנגשות, או חלילה לפגוע בזנב של כוחות צה"ל הנסוגים



19 גיליון 75 | סיון תשע״ו

ולמודיעין הפיקוד שעם הנץ החמה ביום הפקודה יהיה מערך
בבוקר  טובה,  ברמה  כיסוי  היעדר  על  כפיצוי  חסר.  שלנו  והכיסוי  האיסוף 
הנסיגה הוחלט על הצבת תצפית מסיירת מטכ"ל בג'בל ברוך, בתוך השטח 

שיפונה. התצפית תישאר במקומה עד 9:00 ותפונה באמצעות מסוק.
על אף הסיכון שבתוכנית זו, לא יכולתי לקוות לטוב ממנה. בסביבות השעה 
9:00 אמורה הייתה האוגדה להימצא מדרום לכפר משכי. אם בשעה זו עוד 
יתאפשר לי לקבל נתונים על הנעשה בעומק השטח מהתצפית שבג'בל ברוך 

- הרי שזה באמת פיצוי הולם לבעיה שנוצרה.
כאילו הדבר טבעי, נשרך נגמ"ש הנמח"ז וצוותו איתנו לכל מקום. התרגולת 
נוסף  ומסך  המודיעין  באוהל  אחד  מסך  הוצב  פרישה  נקודת  בכל  ידועה: 
בחמ"ל. קצין השטח האוגדתי תורגל לשבת בנמח"ז עצמו ולסייע בהכוונת 
את  מהיכרותו  נבע  הנמח"ז  צוות  על  יתרונו  הדרושים.  למקומות  התמונה 
השטח באופן מושלם. כמעט בכל בוקר נתקבלה תמונת המזל"ט בקרון, וזו 

הייתה תרגולת מצוינת לקראת יום הנסיגה.
דלים באמצעים טכניים, עזרים וכ"א ישבנו על הגבעה החשופה בכפר משכי. 
מילואים  לגייס  שלא  הוחלט  הנסיגה  יום  את  בסוד  לשמור  הצורך  בשל 
לתגבור מפקדת האוגדה. הייתה זו החלטה קשה ביותר מבחינתנו. פירושה 
סיכון  עם  אמיתית,  מבצעית  לפעילות  נדרשים  אנו  שבו  ביום  שדווקא 

מכוח האדם  של המחלקה  פועלים עם כ-30%  גבוה להתלקחות, אנו  כה 
בחירום. היה לי ברור שאם חס וחלילה יקרה משהו, אצטרך להתארגן עם 
מחלקה מצומצמת מאוד, מעין מחלקת מודיעין חטיבתית מוגברת. במצב 
של התלקחות יהיה קשה מאד לאנשי המילואים לחבור למפקדת האוגדה 
המפוצלת ממילא. חשש כבד וספק באשר ליכולת תפקוד המחלקה דווקא 

בשעות מבחן אמיתיות העיקו עלי.

חודש מאי, יום הזיכרון  המזל"ט שהציג פסיפס מודיעיני שלם 
מתנה  תינתן  האם  ובאים.  קרבים  העצמאות  ויום  ישראל  מערכות  לחללי 
לעם ישראל בדמותה של נסיגה? בשבת לא נסוגים זה ברור, ביום הזיכרון 
בוודאי שלא, ביום העצמאות עצמו לא בא בחשבון, ואלה צמודים אחד לשני 

מותירים סימן שאלה אחד גדול. 
הרמטכ"ל רא"ל משה לוי, שביקר במפקדת האוגדה, לא שפך אור בעניין זה, 

רק פקד עלינו להיות מוכנים  לתזוזה בכל רגע.
בערב יום הזיכרון התקבלה פקודה לדלג את המפקדה האוגדתית לנקודה 
לגבי  ספק  שהיה  למי  א-דהר.  ביר  בג'בל  שולט  במקום  דרומית,  חדשה 
החלטה   - עצמו  הזיכרון  ביום  תתבצע  הנסיגה  כי  התברר  הנסיגה,  מועד 
שהפתיעה גם אותנו. בחצות ביקרתי בנקודת הפריסה החדשה בג'בל ביר   

לאחר ניתוח דרכי הפעולה האפשריות לכל אחד מן הכוחות הפרושים בשטח 
תוכנית  להכנת  ניגשנו  לאחור,  התנועה  במהלך  לאוגדה  הצפויים  והסיכונים 
האיסוף למבצע זה. אז נוכחתי לראשונה לדעת שבעצם עלינו להכין תוכנית 
איסוף לאחור, כלומר לנסיגה. כדי לא להמציא את הגלגל חיפשתי בקדחתנות 
חומר תורתי שישפוך אור על הכנת תוכנית איסוף בנסיגה - ולא מצאתי. מכאן 

ידעתי שכל שאעשה יהיה פרי הדמיון  שלי, של קציני המחלקה ושל היחמ"ן

מפקדת אוגדה 252 על הגבעה בכפר משכי, תדריך קמ"ן האוגדה בקפ"ק לקראת הנסיגה, 1985
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א-דהר ובדקתי את מערכת ההכנות של מחלקת המודיעין, היחמ"ן והנמח"ז 
הפיקוד  ממפקדת  חיילים  עסקו  השביל  של  השני  מצדו  החדש.  במקומה 
בפריסת החפ"ק הפיקודי. פגשתי במקום את עמיתי קמ"ן  הפיקוד וסיכמנו 
פרטים אחרונים הקשורים לתוכנית האיסוף. מעתה תועבר תמונת המזל"ט 
 03:00 השעה  בסביבות  הפיקודי.  החפ"ק  לאוהל  גם  נוסף  במסך  במקביל 
מוחלט  חושך  משכי.  בכפר  עדיין   ממוקם  שהיה  האוגדה,  לחפ"ק  חזרתי 
שרר בגזרה, השקט שלפני הסערה. כל חושינו נדרכו ובחנו אם מישהו מהצד 
השני מתכנן לנו איזו הפתעה. דבר לא קרה. תנומה קלה ובשעה 04:30 הכל 
מאות  של  שאונם  לקול  הגזרה  התעוררה  בוקר  לפנות   04:40 בשעה  מוכן. 
רכבים קרביים משוריינים ואלפי כלי רכב. עמדנו על גבעת החפ"ק הצופה על 
המרחב, רעש המנועים הגיע מכל עבר והרעיד את האוויר. דיווחים אין ספור 
החלו לזרום ברשתות הקשר. אחד בתנועה, שתיים בתנועה, שלוש בתנועה. 

הנסיגה החלה.
הכל התנהל על פי התוכנית. תצפיות התקפלו בזו אחר זו והצטרפו לטורים 
נגרעה משמעותית רמת הכיסוי על הכוחות  השועטים דרומה. מרגע לרגע 
הסוריים והאחרים הפרוסים בשטח. השמש זרחה ודיווחים ראשונים החלו 
לזרום. ניכר כי מועד הנסיגה "למרות הכל" נפל על היריב בהפתעה. עשרות 
חיילים יצאו ממחבואם, ניצבו בסמוך לעמדותיהם והתבוננו בנעשה. מסוק 
במשך  ואילך,  ומעתה  עליו  עלינו  ואני  האוגדה  מפקד  בחפ"ק.  נחת  סייפן 
השיירות,  מעל  טסנו  רבה  בזריזות  מתוכו.  עניינינו  את  ניהלנו  שעות,   4-3
לוודא שבשום עמדה או תצפית לא נשכח אף כלי. ביררנו אצל המפקדים 
מדוע שיירה זו או אחרת לא התקדמה בקצב הרצוי, וכמובן בחנו כל הזמן 
מה קורה בצד השני. בסביבות השעה 06:00 החלו הסורים ואחרים במרוץ 
המטורף להשתלטות על השטח הננטש. דיווחים ראשונים הגיעו וסיפרו לנו 
מוצבי  לעבר  מזרחית  בגזרה  מעמדותיהם  שגלשו  קומנדו  חיילי  מאות  על 
צה"ל שננטשו. לאחר דקות הם כבר הניפו דגלים  במקום. כך קרה גם בשאר 

הגזרה, בבקאע ובאזור דהר אל-בידר.
שיירה של מאות כלי רכב צבאיים נצפתה בתנועה משתורה דרומה, הדרוזים 
והחלו לבצע הכנות לתנועה, אלפי מקומיים מהכפרים שבקו  ניעורו  בשוף 
המגע הלכו בשדות, ביצעו בפועל איחוד משפחות לאחר שהוסר קו ההפרדה 

שנכפה עליהם שלוש שנים קודם לכן. אכן תמונה מעניינת ורבת פעילות.
אך הנסיגה נמשכה. בכל רגע התקפלה לה עוד תצפית, הכיסוי שלנו על מה 
בגזרת  קורה  "מה  כמו  לשאלות  מענה  היה  לא  וקטן.  הלך  בשטח  שקורה 
ג'זין", "מה עם הסורים בבקאע". הרגשה כבדה של אובדן הכיסוי חלחלה 
גם  לתפקד.  במקום  מהתצפית  ומנע  ברוך  ג'בל  על  ישב  גדול  ענן  לתוכי. 

המזל"ט שהסתובב כבר באוויר לא היה יעיל בגלל העננים. חושך מודיעיני.
שתוכננה  איסוף  לנקודת  להתקפל   - פקודה  קיבלה  ברוך  בג'בל  התצפית 
את  הסוגר  המג"ד  טנק  בתוך  הגדודים,  אחד  של  השיירה  בקצה  מראש. 
השיירה, התמקם השליש הגדודי. עיניו היו האחרונות אשר צפו על השטח 
שננטש בסביבות השעה 07:00. הבחור תפס יוזמה, לקח את הוראות הקשר, 
הציב את מכשיר  הקשר על תדר רשת המודיעין האוגדתית והחל לשפוך את 
כל מה שראו עיניו. נכון, אמנם לא בשיטת דיווח מקצועית, אבל במרץ רב 
ומתוך הכרה שכנראה הוא היחידי בשטח שרואה מה נעשה בשטח שננטש. 
נרחב. בתיאום עם מפקד  הטנק שהיה ממוקם בג'בל ערבה צפה על שטח 

הגדודי  השליש  מה.  זמן  עוד  במקום  להישאר  לו  הורינו  והמג"ד  האוגדה 
המשיך במרץ בדיווחיו. באמצעותו יכולנו ללמוד כי שיירה של עשרות כלי 
נהרו מצפון לעבר  כי אלפי כפריים  נעה משתורה דרומה לעבר עמיק.  רכב 
הכפרים שבדרום בשטח שהיה בשליטתנו. כי חיילים נטשו את עמדותיהם, 

הלכו ברגל דרומה ותפסו את מוצבינו שננטשו בבקאע. 
בחפ"ק המוטס שלנו עלה חשש כי התלהבות הסורים או אחרים תפגוש את 
כוחותינו, ועל כן יש לעכב אותם בתנועה לשטח המפונה. צמד מסוקי קרב 
ירי אזהרה פה ושם. מפקד אחד המסוקים מיקם את  הוזנק לשטח וביצע 
למשך  היזומה  האיסוף  ליחידת  הוא  גם  והצטרף  תצפית  בנקודת  המסוק 
כ-20 דקות. לאחר סיבוב נוסף מעל הכוחות ופגישות עם מספר מפקדים 

בשטח, נחתנו סמוך לאוהל המפקדה בג'בל ביר א-דהר.
 30% עם  פועלים  בתוכה  והמודיעין  האוגדה  שמפקדת  לכך  יתרון  יש 
מהאנשים – השקט. אין המולה ורעש, כיף לעבוד. קצין המערך וקצין השטח 
עדכנו אותי בפרטים, ורמת הכיסוי כבר קטנה עוד יותר, אין שליש גדודי, אין 

מסוק, אין מזל"ט ואין תצפית בג'בל ברוך. תצפיות אחרות מזמן התקפלו.
התעדכנו בחמ"ל האוגדה ומג"ד היחמ"ן הצטרף. תוך כדי התדיינות נפתחו 
השמיים, הענן הסתלק והמזל"ט נכנס לפעולה. תוך דקות אחדות התבהרה 
מנקודה  במהירות  דילג  המזל"ט  את  שהפעיל  השטח  קצין  המצב,  תמונת 
לנקודה וים של נתונים חדשים זרם לתוך החמ"ל. לפתע נוכחתי לדעת מהי 

העוצמה הממשית של כלי זעיר זה. אמצעי איסוף אחד בלבד כיסה במשך 
מולנו.  הנעשה  על  שלם  מודיעיני  פסיפס  לנו  וחיבר  עצום  שטח  דקות   20
הנתונים  לעדכון  החמ"ל  לאוהל  המודיעין  אוהל  בין  קדחתנית  התרוצצות 
החדשים הבהירה לנו שבגזרה המזרחית, באזור רשיא, נצפו טנקים סורים 
להסתובב  ברק  עוצבת  על  פקד  האוגדה  מפקד  ודרומה.  מערבה  בתנועה 
לנגד  צפונה  חזרה  בתנועה  התחילה  העוצבה  סדר.  שם  ולעשות  לאחור 
עינינו, על גבי מסך הנמח"ז. הסורים, שקלטו את המסר, הסתובבו לאחור 
והסתלקו. דיווחנו זאת למפקד האוגדה וזה פקד על עוצבת ברק לחזור חזרה 

ולהמשיך בתוכנית הנסיגה כמתוכנן.
הרמטכ"ל, סגן הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד ופמליה גדולה של מפקדים נכנסה 
הונחתו  ועצות  פקודות  לחוצה.  הייתה  בחמ"ל  האווירה  החמ"ל.  לאוהל 
וגם "להיות נחמד"  מכל עבר. מפקד האוגדה התקשה לפקד על העוצבות 
ולהתייחס לכל מי שנכנס לאוהל ויש לו מה לומר. תמונת המזל"ט ריצדה 
לנגד עיני הנוכחים ובקשות להקפיא את התמונה או להסיטה לנקודה זו או 

אחרת הועברו לחמ"ל המודיעין. 
בכירים.  מפקדים  בידי  יעיל  בלתי  שעשוע  לכלי  המזל"ט  הפך  דקות  בתוך 
הודעתי למפקד האוגדה כי אין בכוונתי לעשות זאת, אך נראה שגם לו וגם לי 
היה קשה להתעלם מפקודות מגבוה. או אז לא נותרה לי ברירה אלא לנתק 
את הכבל ולהשמיט את התמונה משני החמ"לים גם יחד, לשלוח את קצין 
השטח לקרון הנמח"ז שידווח לי משם ולהסביר לאח"מים כי יש תקלה. רק 

בדרך זו חזרה העבודה להיות עניינית ומועילה. 
דיווחים נוספים הגיעו ורציתי ללכת ולעדכן את מפקד האוגדה בנעשה. כדי 
בלתי  מצב  לעבודה,  שהפריעו  מבקרים  עשרות  בין  התפתלתי  אליו  להגיע 
אפשרי. פגשתי בפתח האוהל את אלוף הפיקוד. בשקט ובנימוס הסברתי 
לו שאי אפשר לעבוד ככה. האלוף הבין את העניין ותוך דקה אסף את כל 

הנסיגה נמשכה. בכל רגע התקפלה לה עוד תצפית, הכיסוי שלנו על מה שקורה 
בשטח הלך וקטן. לא היה מענה לשאלות כמו "מה קורה בגזרת ג'זין", "מה עם 
הסורים בבקאע". הרגשה כבדה של אובדן הכיסוי חלחלה לתוכי. ענן גדול ישב 
על ג'בל ברוך ומנע מהתצפית במקום לתפקד. גם המזל"ט שהסתובב כבר באוויר 

לא היה יעיל בגלל העננים. חושך מודיעיני
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הפמליה וחזר לחפ"ק הפיקודי. השקט חזר למפקדה ואפשר היה להמשיך 
הפריסה  בשטחי  ערוכים  היו  כבר  הכוחות  מרבית  צהריים,  שעת  לעבוד. 

החדשים שלהם, חלק מהכוחות יצאו את שטח לבנון חזרה ארצה.
מנקודות התצפית החדשות זרמו ידיעות רבות על פריסה חדשה של הסורים, 
של צבא לבנון, של הדרוזים וכוחות אחרים. בשעה 14:00 נכנס מזל"ט נוסף 
לגזרה, בתמונות הראשונות שהגיעו נצפו מאות דרוזים השועטים ברגל לעבר 

פסגותיו של ג'בל ברוך בליווי מספר טנקים ונגמ"שים.
מחסומים רבים הוצבו על ידי הדרוזים, צבא לבנון והסורים בכל המרחב. 

נפתח המאבק על השליטה בשטח שפונה.

התוכנית הפרועה שיושמה פה ושם  נשמעו יריות אך ככלל השתרר 
שלמה  תמונה  לנו  הייתה  ולא  דינמי  עדיין  היה  המצב  ירד,  הערב  שקט. 
פעולתם  שעיקר  הסורים,  עם  קורה  מה  לדעת  התקשינו  בעיקר  וברורה. 
לפנות ערב  היו מחוץ לשליטת התצפיות שלנו.  התרחשה בשטחים שעתה 
התקיימה במפקדת האוגדה הערכת מצב בהשתתפות מטה האוגדה, כמה 
מפקדים ומג"ד היחמ"ן. התברר כי הכיסוי המודיעיני שלנו בגזרה המזרחית 
היה לוקה בחסר. מג"ד היחמ"ן הציע להטיס צוות תצפית לנקודה בשטח 
שממנה תתאפשר צפייה על השטח הבעייתי, 6 ק"מ צפונית לקו החדש של 
כוחותינו. הצעה כזו פירושה הנחתת תצפית חודרת בתוך שטח האויב. על 
אף שהרעיון מצוין ונקודת התצפית טובה גם היא, ונמצאה באזור שאפשר 
הסתתרות ללא בעיה, לא האמנתי בחלומי הפרוע שיש מפקד שיהיה מוכן 
מפקד  להפתעתי  האוגדתית.  ברמה  שכזו  תוכנית  ולאשר  סיכון  לקחת 

האוגדה החל מתחקר את מג"ד היחמ"ן לפרטי פרטים באשר ליכולת, לציוד, 
לשיטה, לדרכי הפינוי וכיו"ב.

בסוף התחקור הורה מפקד האוגדה למג"ד היחמ"ן לצאת ולארגן את הצוות 
הדרושים. מתקשה להאמין,  התיאומים  את  לבצע  האג"מ  ולקצין  להטסה 
יצאתי גם אני להכין עזרים, לקבוע את הנקודה המדויקת ואת נהלי הדיווח 

בין התצפית שתוחדר לבין חמ"ל המודיעין.
בעלי  הכוח  חיילי  כי  היה  ניכר  המבצע,  לכוח  תחקור  נערך   23:00 בשעה 
בהפעלת  השטח,  רזי  בכל  בקיאים  המשימה,  לביצוע  רבה  מוטיבציה 

האמצעים ובדרכי הפינוי כאילו הוכנו למשימה זה זמן רב.
התדריך נסך ביטחון בקרבנו כי ניתן לבצע את המשימה ללא בעיה. כוחות 
החילוץ ושיטות החבירה הוגדרו והכל היה מוכן לביצוע. בשעה 02:00 נחת 
המסוק  דקות   ותוך  בתוכו  נבלעו  הכוח  חיילי  למפקדה.  בסמוך  המסוק 
המריא ליעדו. בשעה 02:30 הכוח כבר היה בנקודת התצפית והחל בתהליך 

ההסתתרות.
ב-04:30 החלו לזרום הדיווחים. שחר נוסף עלה, מערך איסוף חדש לגמרי 
לקראת  דריבית,  בריבית  השתלמה  החודרת  התצפית  בשטח,  פרוש  היה 
השתררה  הקלה  והרגשת  החדשה  המודיעין  תמונת  התבררה  הצהריים 

בקרבנו.
וקיבלה  הבא  בלילה  התפנתה  החודרת  התצפית  תנומה.  לתפוס  הלכנו 

מחמאות רבות על פעילותה.
מבצע הנסיגה הושלם, מבצע האיסוף המודיעיני המלווה הושלם גם הוא. 
 .אחרי סיכומים ולקחים רבים, חזרנו לאט לאט לשגרה בקו החדש

הרמטכ"ל רא"ל משה לוי, משוחח עם חיילים הנעים דרומה במהלך הנסיגה בלבנון, 1985. עלה חשש כבד וספק באשר ליכולת תפקוד המחלקה דווקא 
בשעות מבחן )צילום: נתי הרניק, לע"מ(
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"ם" על ידי המשפחות

אברהם אברהמי  
בן לילי ויעקב אברהמי ז"ל

נולד ב-15 בינואר 1923
נפטר ב-ה' באלול תשע"ה, 20 באוגוסט 2015 

אברהם נולד בבגדד שבעיראק ב-1923 ליוסף ולילי אברהמי. 
הוא למד בבית הספר התיכון היהודי הנודע "שמאש" שבעיר. 

שאיפתו הייתה ללמוד הנדסה בטכניון בארץ ישראל.
עזב  ובזמן מלחמת העולם השנייה,   21 בן  בהיותו  ב-1944, 
בדרכו  הגבול  את  וחצה  ואחיותיו  אחיו  הוריו,  את  אברהם 
את  פגש  שם  לביירות.  והגיע  ללבנון  עבר  משם  לסוריה. 
ישראל  לארץ  הגבול  את  לחצות  לו  שסייע  הגבולות  מבריח 

ולהגיע לתל אביב.
בהמשך הגיע לחיפה והגשים את חלומו עם הרשמתו ללימודי 
רעשה  שהארץ  עד  שנתיים,  שם  למד  הוא  בטכניון.  הנדסה 
בעקבות החלטת החלוקה של האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947. 
אז נותקו הקשרים בין ארץ ישראל לעיראק ונפסק הקשר של 
אברהמי עם משפחתו, שנותרה בבגדד. הוא הצטרף לארגון 
ונוכח בקיאותו בערבית הופקד על שידורי ההגנה  "ההגנה" 

בערבית, שנקלטו ברחבי המזרח התיכון וגם בבגדד. 
הפעילות  אחר  הבריטי  המנדט  שלטונות  של  המעקב  נוכח 
החשאית של היישוב היהודי, שידורי הרדיו בוצעו בחשאיות 
מדירת מסתור בחיפה. מאזינים לשידורים בעיראק שהכירו 
את אברהם זיהו את קולו. הוריו היו חייבים להכחיש זאת, פן 

יאונה להם רע על ידי השלטונות העיראקים.
שימש  שם  לשב"כ,  אברהם  התגייס  המדינה  קום  לאחר 
בתפקידי שטח במגזר הערבי ובתפקידי מטה בארץ ובחו"ל. 
"עזרא  מבצע  במסגרת  לארץ  משפחתו  עלתה  ב-1951 
בארץ  להיקלט  ולמשפחתו  להוריו  סייע  אברהם  ונחמיה". 

החדשה.
לאחר כיבוש רצועת עזה במלחמת סיני ב-1956 הוא הוצב 
שטח  רכז  שימש  הימים  ששת  מלחמת  בעקבות  ברצועה. 
בתפקידים  הכללי  הביטחון  בשירות  שירת  הוא  בירושלים. 
לענייני  כאחראי  עבד  כגמלאי  לגמלאות.  צאתו  עד  שונים 
ביטחון של תשלובת אורדן תעשיות, שעסקה בייצור יציקות 

הפלדה של טנק המרכבה. הוא התמיד בעבודתו עד גיל 85.
הראשונה.  שפתו  הערבית,  השפה  את  אהב  אברהם 
והשירה  התרבות  של  והיופי  העומק  את  העריך  הוא 
האחרונים.  לימיו  עד  לקרוא  נהנה  ,שאותה  הערבית 
באזור.                                                                                            והערבים  ישראל  ערביי  עם  לדו-קיום  שאף  הוא 

הותיר אחריו את אשתו רותי, את שלושת בניו ונכדים. 
יהי זכרו ברוך.

גדעון ברנדייס 
בן שושנה ווילי ברוך ז"ל

נולד ב-י"ז תמוז תרצ"ג , 11 ביולי 1933
נפטר ב-כ"ד תשרי תשע"ו,  7 באוקטובר 2015

גדעון ברנדייס נולד בברסלאו )בשעתו גרמניה( לאמו שושנה 
המשפחה  שורשי  ברנדייס.  ברוך  וילי  ולאביו  הורביץ  לבית 

מגיעים עד המה"רל מפראג. 
יהודיים  ספרים  של  לאור  להוצאה  חנויות  שתי  היו  להוריו 
על  החנויות  הושמדו  הבדולח  בליל  קדושה.  ותשמישי 
בוכנוואלד. הוא  והועבר למחנה הריכוז  נעצר  תכולתן. אביו 
תעזוב  המשפחה  שכל  בתנאי  חדשים  מספר  כעבור  שוחרר 
ארצה  לכשהגיעו   .1939 בשנת  ארצה  עלו  הם  גרמניה.  את 
לצורך  בחקלאות.  ולעסוק  מקצועית  הסבה  לעשות  נאלצו 
כך עברו "הכשרה" בכפר ידידיה שבשרון. בשנת 1943 קיבלו 
חלקת אדמה, 5 דונם, מהקרן הקיימת לישראל בכפר סירקין 

והחלו לעסוק  בחקלאות.
בתיכון  מכן  ולאחר  סירקין  בכפר  בבי"ס   למד  ז"ל  גדעון 
החרושת  בבית  עבד  לימודיו  סיום  עם  תקוה.  בפתח  ברנר 
לצה"ל  התגייס  גיוס  לגיל  ובהגיעו  חשמל  למוצרי  "אלקו" 
לעבוד  החל  שחרורו  לאחר   .7 בבה"ד  קשר  כמדריך  ושירת 
משה"ח  במסגרת  חדשים  מספר  משך  בתח"ל,   1954 ביולי 

בירושלים.
קצר  זמן  ולאחר  מרקס  נעמי  דאז  לחברתו  נישא  ב-1955 
יצאו יחד לשרת באתונה, שם פתח גדעון את תחנת התח"ל. 
במשלחת   - ובקלן  בורשה,  תח"ל  כאיש  שירת  בהמשך 
השילומים. בגרמניה נולדה בתו הבכורה אפרת ועם לידתה 

חזרה המשפחה ארצה. בארץ נולד גם הבן אייל  והבת מיכל.
לאחר מכן עבר גדעון מהתח"ל למוסד, שם עסק  בעבודות 
ובמיוחד  באנגלית  שליטתו  שונות.  ומבצעיות  מנהלתיות 
שנים  מספר  גם  עבד  בפעילותו.  מאד  לו  סייעה  בגרמנית, 
והפעם  לחו"ל  לזוז  הזמן  הגיע  שלו.   baby–ה שהיה  בגיוס 
שהו  בו  במקום  שנים  ארבע  בטהרן.  התח"ל  תחנת  מנהל 
בונה,  סולל  מקורות,  כמו:  שונות  מחברות  ישראלים  הרבה 
היו  והתרבות  החברה  חיי  צבא.  ואנשי  חקלאות  מדריכי 
תוססים – בית ספר יסודי על כל כתותיו, חוגגים כהלכתם 
את החגים היהודיים והישראליים. כשחזר ארצה היה שותף 

פעיל  למבצע העלאת יהודי אתיופיה.
שנים  מספר  משך  למשרד  לתרום  המשיך  פרישתו  לאחר 

כמתנדב  בתחום המבצעי  והמנהלי, בארץ ובחו"ל.
יהי זכרו ברוך.

ישראל נצח  
בן מרים ומרדכי ז״ל

נולד ב-כ״ד בתמוז תש״ח, 31 ביולי 1948
נפטר ב-י״ג בשבט תשע״ד, 14 בינואר 2014

ישראל נולד בתל אביב, בכור לעוד 6 אחים.
המשפחה עברה להתגורר במושב משמר השבעה בשנת 1950 
והייתה מראשוני המושב. היא התפרסמה בזכות האב, ד"ר 
מרדכי נצח, מראשוני הרופאים הנטורופתים והכירופרקטים 
בארץ. אורח החיים של המשפחה היה טבעוני.                                                                     
ישראל למד בבית ספר היסודי "רמז" ביישוב בית דגן הסמוך 
למושב ובהמשך בתיכון "עמל" ברמלה. הוא התגייס לצה"ל 
הימים  ששת  במלחמת  הקשר.  בחיל  ושירת   1966 בשנת 

ובמלחמת יום הכיפורים הוא לחם בסיני. 
לאחר שחרורו מהצבא עבד פרק זמן קצר בחברת "המפעיל" 
ובשנת 1970 התגייס למוסד. בשנת 1974 נשא לאישה את 
להם  נולדו  השבעה.  במשמר  ביתם  את  בנו  וביחד  אילנה 
שלושה ילדים, שנישאו והולידו 12 נכדים, להם היה ישראל 

סבא אוהב ומסור.
פעילותו במוסד התפרשה על פני מגוון רחב של מיומנויות, 
כלים  בניית  מבצעיים,  יישומים  תכנון  ייצור,  היתר  בין 
ואמצעים מיוחדים, עיבוד שבבי, חריטה, השחזה וכן שילוב 
ואמינות  ביצועית  ואלקטרוניות ברמה  של מערכות מכניות 

גבוהה.    
במהלך שנות עבודתו הקדיש רבות מזמנו וביוזמתו להרחבת 
השכלתו המקצועית במגוון תחומים. בכלל זה טכנאי מוסמך, 
תואר ראשון במדעי הרוח והחברה והשתלמויות בחו"ל.           

 במהלך עבודתו עסק גם בניהול, היה סגן ראש מחלקה וגם 
באגף.  הפעילות  תחום  את  שהובילה  טכנית  מחלקה  ראש 
עיסוקו.  בתחום  ידע  ומוקד  מומחה  להיות  הפך  ישראל 
בנחישות,  התאפיין  בתחום.  עובדים  והנחה  הוביל  כמנהל 
במיקוד ובמוטיבציה. עם זאת אפיינו אותו ענווה ואצילות. 
יצירת מערכות  במהלך השנים הוענקו לישראל צל"שים על 

ומנגנונים מתוחכמים.                      
בעבודתו  והמשיך   2000 בשנת  מהמשרד  פרש  ישראל 
מיוחדים  אמצעים  פיתוח   - מומחיותו  בתחום  המקצועית 
למד  הוא  האישי  בתחום  הביטחוני.  במגזר  לקוחות  עבור 
להיות מורה דרך בארץ ישראל שאהב כל כך ולא החסיר אף 
טיול והשתלמויות בתחום.                                                                

ישראל חלה במחלה קשה ונפטר בגיל 65.
יהי זכרו ברוך.
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בסיור בוקר בשכם שנערך באינתיפאדה הראשונה, בשלהי 1978, אספתי כמה עשרות עותקים של 
הכרוז הזה. היות ולא הכרתי סוג כזה של כרוזים, הכתובים בשפה עילגת ומודפסים בצורה רשלנית, 
הבאתי עותק למושל הצבאי/ מפקד החטיבה בעיר. ההפתעה נבעה מכך שהארגון לא היה מוכר כלל. 

השארתי לי עותק וצילמתי אותו, ומצאתי אותו בחיטוט בארכיוני. 

מסמכים

מותר לשמוע אחרים!
אבשי | 

אלוף הראבן
בן תחיה ודוד ז"ל

נולד בט' באייר תרפ״ו, 23.4.1926
נפטר בי"ד באדר א' תשע"ו, 23 בפברואר 2016 

 בוגר ביה"ס הריאלי העברי בחיפה ומראשוני חיל 
המודיעין בצה"ל. היה חבר בצוות הבכיר הראשון 
המודיעין  ראשי  לשכת  ראש  המחקר,  ענף  של 
במוסד  בכיר  הרכבי,  ויהושפט  גיבלי  בנימין 
ששרתו  המעטים  בין  היה  החוץ.  משרד  ואיש 
במספר ארגונים של קהילת המודיעין הישראלית 

בתקופת העיצוב של תפיסת הביטחון. 
תומכי  בתחומים  מבצעית  בעשייה  פעיל  היה 
הוכיח  תפקידיו  בכל  משמעותיים.  לחימה 
ערכים  של  בשילוב  טווח  וארוכת  רחבה  ראייה 

ואינטרסים של מדינת ישראל. 
מה  התודעה,  על  המלחמה  תחום  ממקימי  היה 
הוא  והסברה.  פסיכולוגית  לוחמה  אז  שנקרא 
באמ"ן  הפסיכולוגית  הלוחמה  גופי  את  הקים 
במשרד  ההסברה  מחלקת  מנהל  והיה  ובמוסד 

החוץ אחרי מלחמת יום הכיפורים. 
בין תפקידיו במוסד כיהן כאחראי במטה לקשר 
ממדיניות  כחלק  ה-60,  בשנות  הכורדים  עם 
הפריפריה בביטחון הלאומי של ישראל. אלוף גם 
פעל רבות למציאת סימנים לשלום, נושא שהיה 
בעדיפות נמוכה בסדר היום המודיעיני בתקופה 

ההיא. 
שימוש  תוך  ביצע  בפניו  שהוצבו  המשימות  את 
הבעה  ביכולות  שכנוע,  בכישורי  ניתוח,  ביכולת 
המודיעין.  אנשי  בין  מהמעולות  פה  ובעל  בכתב 
להפנמת  עמוקה  פנימית  מחויבות  לו  הייתה 
וערבים.  יהודים  בין  דו-קיום אמיתי  מסרים של 
היה מנהל מכון שילוח בסוף שנות ה-70, מייסד  
לערבים  אזרחי  שוויון  לקידום  "סיכוי"  עמותת 
בישראל ועמותת "בין אדם לאדם" לקידום כבוד 

האדם כערך מוביל.
יהי זכרו ברוך.
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איש מודיעין

"סיפורי הופמן" - הגרסה האמיתית
לפני מלחמת ששת הימים עבר רס"ן מיכאל הופמן מיחידה ליחידה כדי 
להבהיר את משמעות הדוקטרינה הסובייטית ואת טבעה. קווים לדמותו

גלעד כ' | 
סיפורי  על  שלילית  כביקורת  לרוב  הופמן" משמש  "סיפורי  הביטוי 
הופמן  ארנסט  של  המפורסמים  לסיפוריו  בדומה  דמיוניות,  מעשיות 
לפעילותו  מתייחסת  היא  שלפנינו  במקרה  אולם   .)1822-1776(
זו  ז"ל.  הופמן  מיכאל  רס"ן  של  הימים  ששת  מלחמת  טרום  המבורכת 
)עמ'  כנפי הטעות"  גזית ב"הדים למשק  )דימ'( שלמה  ע"י אלוף  נחשפה 
העולם  שבמלחמת  המחקר  במחלקת  רס"ן  לנו  "היה  גזית,  לדברי   .)29
בצה"ל  עבר  הוא  וחצי  שנה  במשך  הסובייטים.  עם  הפולני  בצבא  שירת 
הסובייטית”.  הדוקטרינה  משמעות  מה  לכולם  והסביר  ליחידה   מיחידה 
הכרתי את רס"ן הופמן בעת שירותי בצה"ל בשנים 1971-1966. במגבלות 
עוד  הללו  לדברים  להוסיף  לנכון  מוצא  אני  תקופה,  מאותה  זיכרוני 
אוהב  משפחה,  איש  חם,  יהודי  שהוא  ממנו  התרשמתי  עליו.  מידע  מעט 
ישראל, בעל חוש הומור, צנוע ואדם דיסקרטי, שמיעט לספר על עברו, על 
הקריירה הצבאית שלו בברית המועצות ובפולין ועל נסיבות עלייתו לארץ 

והתגייסותו לצה"ל.
השתתף  הופמן  אותו,  הסובבים  דברי  סמך  על  בעיקר  זוכר,  שאני  ככל 
בכיבוש גרמניה הנאצית במלחמת העולם והשתלב לאחר המלחמה בצבא 

הפולני, שבו קודם עד לדרגת פולקובניק )אל"מ(. 
כשעלה לישראל עם רעייתו, כנראה בתחילת שנות ה-60, התייחסה אליו 
לצה"ל  לגייסו  הוסכם  אחד,  מצד  אמביוולנטי.  באופן  הביטחון  מערכת 
מצד  שלו.  העשיר  מהידע  ליהנות  כדי   )1910 )יליד  המתקדם  גילו  חרף 
שני, לפחות עד מלחמת ששת הימים ריחפה מעליו עננת חשד שמא הוא 
עבורו  נתפר  כן  על  הפולני.  המודיעין  בשליחות  "חפרפרת"  להיות  עלול 
הפתרון הבא: הוענקה לו דרגת רס"ן בלבד תוך הבטחה להעלאה בדרגה 
בעתיד; הוא הוצב לא באמ"ן כפי שעולה מדברי גזית, אלא בענף היסטוריה 
הקטן, שהשתייך באותה עת למחלקת ההדרכה/תורת לחימה; יתר אנשי 
הענף הוזהרו מפניו שלא לשתפו ב"סודות", והתעדכנותו במידע חדש על 

הדוקטרינה הסובייטית הוגבלה לספרות מקצועית בינלאומית גלויה. 
בשקדנות,  נאמנה,  עבודתו  עשה  הופמן  עליו  שהושתו  המגבלות  חרף 
תרומתו  כשהוכרה  הימים,  ששת  מלחמת  לאחר  וביעילות.  במסירות 
להישגי צה"ל, הוסרו החשדות מעליו, הוענקה לו דרגת סא"ל והוא המשיך 
לשרת עוד מספר שנים במחלקת היסטוריה, שהתפתחה מענף היסטוריה. 

  .השתחרר בדרגת אל"מ. יהי זכרו ברוך

ברלין 1945. מיכאל הופמן השתתף בכיבוש גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה. כשהוכרה תרומתו של הופמן להישגי צה"ל הוענקה לו דרגת סא"ל
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תוספתא

תוספתא

במאמר "חציית ים סוף בשידור חוזר" מציין הכותב כי מטרית הטילים 
האוויר  חיל  ספג  שבעטיה  הסיבה  הייתה  הסואץ  של  המערבית  בגדה 
עשרה  כבדות.   אבדות  הראשונים  הלחימה  ימי  בששת  הישראלי 
ממטוסיו הופלו באש טילים ושישה נוספים נפגעו מבלי שהצליח חיל 
על  המצרים  שבנו  הגשרים  את  ולהשמיד  משימתו  את  למלא  האוויר 

התעלה.
כי הסיבה העיקרית  למכות שספג  לידיעת הקוראים  מחובתי להביא 
חיל האוויר הייתה שלא ניתן לו אישור לתקוף את מערך הטילים בשלב 
על  כבד  לחץ  הביטחון הפעילו  ושר  הרמטכ"ל  המלחמה.  של  הראשון 

קודם  לשתק  הגשרים מבלי  את  פלד לתקוף  בני  האוויר  חיל  מפקד 
לתעלה.  וממערב  בסמוך  שהוצב  הקרקע-אוויר  טילי  מערך  את  לכן 
אם היו מאפשרים לו לתקוף תחילה את מערך הטילים היו התוצאות 
האוויר  חיל  פעל  של"ג ב-1982  במבצע  לראייה,  טובות.  יותר  הרבה 
הסורי  הטילים  מערך  השמדת  הייתה  והתוצאה  הפעלתו  תפיסת  לפי 

בלבנון בפרק זמן קצר.
מיקום  על  אמת  בזמן  מודיעין  האוויר  לחיל  היה  לא  בנוסף, 

 .הגשרים וריכוזי הכוחות באזורם

נכתב  הוא  מעניין.  הטקסט  את  הפותח  המכתב 
ביחידה  ה'  פלוגה  הקמת  לפני  חודשים  כמה 
של  תוכניתו  בהגשמת  הוחל  שבמסגרתה   ,504
אברהם ארנן, מפקד פלוגה א' )צפת( דאז. ארנן 
הקמת  של  הרעיון  את  למכור  כוחו  בכל  ניסה 
נחמן  לשעבר  צה"ל  לדובר  השאר  בין  היחידה, 
קרני ולרחביה ורדי. ארנן שכנע את דויד אלעזר, 

)דדו(, שסייע לרכך התנגדותם של ורדי וקרני. 
ודאי  צ'אנס מתוך תחושה שזה  נתן לארנן  ורדי 
ירגעו. מיד עם מתן האישור  ייכשל ואז הרוחות 
הזמין אותי ארנן לסייע לו בהקמת היחידה. לפי 
ידיעתי דר לא היה מעורב בתהליך למעט כתיבת 

ההצעה לדיון במטה אמ"ן. 
גם  וכללו  מהנח"ל,  גויסו  הראשונים  הלוחמים 
ואזרחים   101 משרידי  מגבעתי,לוחמים  קצין 
יצחק  היו  במטה  סורי.  רקע  בעלי  צה"ל  עובדי 
שושן מבסיס ירושלים, לוחם מסתערב לשעבר; 
יאיר הררי רס"ן לוחם מסתערב בעבר ואמנון ל' 
ס'  רמי  קרבי  ומדריך  מצרית;  לערבית  מומחה 
הגיעו  בהמשך   .13 משייטת  לשעבר  א',  מבסיס 

משה )קוקלה( לוין מ-101 כמדריך קרבי ומאיר 
הר-ציון כמדריך סיירות. 

וחדר  השק"ם  מאחורי  היה  הראשון  המשרד 
גרו,  שבו  הבית  בקריה.  הקצינים  של  האוכל 
תל  בצפון  היה  היחידה  אנשי  והתאמנו  למדו 
של  יותר  הצבאי  החלק  הירקון.  בקרבת  אביב, 

האימונים כלל הצטיידות במשרד בקריה. 
והסתערבות  ניווט  לאימוני  הגיע  השנה  במהלך 
גם סלים שופי, לוחם דרוזי שהיה מקורב לארנן 
ואחרי  כשנה  בתום  צפת.  בסיס  על  כשפיקד 
לסקוב,  חיים  החדש  לרמטכ"ל  תכלית  הצגת 
והמחזור  כולן  המעשית  הפעולה  הצעות  נדחו 
להקמת  אישור  ניתן  מאידך,  שוחרר.  הראשון 
בקיץ  מ-504.  לגמרי  ונפרדנו  עצמאית  יחידה 
עברה  והיחידה  ראשון  חובה  מחזור  גויס   1958
השתחררתי   1958 בסוף  שלה.  הקבע  לבסיס 
בה  מילואים  לשירות  ועברתי  ביחידה  משירות 

לכמה שנים. 
שור,  אבנר  של  בספרו  מצויים  נוספים  פרטים 

 ."חוצה גבולות"

חיל האוויר תחת לחץ

הרעיון שהפך למציאות

התייחסות והשלמה למאמרו של רס"ן קובי במבט מל"ם, גיליון 74, עמ' 41-38

תוספת קטנה אך חשובה לפרק הראשון בשיחות עם אנשי קהילת המודיעין, שערכו 
רון כתרי ובני מיכלסון והתמקד באברהם דר - מראשוני המודיעין הצבאי. הראיון 

נערך עבור המכון לחקר מודיעין ומדיניות של המל"ם

 מוטי גובר | סא"ל בדימוס, קצין מודיעין בחיל האוויר

 יוסי מרגלית | חבר מס' 2 ב"מסדר הקשישים דורשי טוב"
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איש מודיעין

במילואים  סא"ל  הייתי  הימים  ששת  "במלחמת 
והופקדתי על מערך השדה והפריסה של חוקרי השבויים 
הקרביים )חקש"בים(. מכיוון שהלחימה הייתה בדרום, 
הייתי חייב לפזר את החוקרים שלי ביחידות הקדמיות. 
מחלקת  נמצאת  היכן  אדע  איך   - בעיה  לי  הייתה 
המודיעין של כל יחידה לוחמת? איפה להציב את עצמי? 
מדי  יותר  לנו  נתנו  לא  הכוחות  את  כשפרסנו  בנוסף, 
יחס. בכל מקום התגובה הייתה, 'עזבו אותנו בשקט, תנו 
לנו להילחם, אנחנו לא מבינים מה אתם רוצים'. למרות 
שקיימנו עד המלחמה מספר תרגילים, עדיין לא הכירו 

בצה"ל את הנושא לעומק. 
מקום,  לשום  אתקדם  לא  שלבד  שהבנתי  "מכיוון 
החלטתי ללכת לקמ"ן פיקוד דרום ולקבל ממנו הנחיות. 
רוצה  אתה  'איפה  לו,  אמרתי  לפיקוד',  אליך  יורד  'אני 
יכול  שאהיה?'. הוא ענה לי במלים האלה: 'מצדי אתה 

להיות הכי רחוק ממני, שאני לא אראה אותך בכלל'. 
זוטר  קצין  היה  הוא  פעם  הזו.  התגובה  הגיעה  מאיפה  תוהים  בטח  אתם 
ביחידה שלי, עשה איזו טעות והסתבך מעל הראש. אני הייתי הקצין הבודק 

שלו ובעקבות החקירה השליכו אותו מהיחידה והוא הורד בדרגה.
"אז הוא לא עזר לי. מה עושים עכשיו? משום שהיו לי רכב ונהג צמוד וגם קצין 
מהיחידה איתי, החלטתי שאסע לאוגדה 84 של ישראל )טליק( טל, שלפי 
תוכנית הלחימה הייתה הכוח העיקרי בצפון סיני. הגעתי למקום החניה של 
האוגדה ואת מי אני רואה? את הקמ"ן מאיר מאיר, חבר טוב שלי מהחיל. 
'מה אתה עושה פה?', הוא שאל אותי, ועוד לפני שהספקתי להסביר לו הוא 
אמר: 'אתה יודע מה? מכיוון שאני צריך להיות צמוד לאלוף, קח אתה את 

אשב  אני  האוגדה.  של  המודיעין  מחלקת  על  הפיקוד 
רוב הזמן בזחל"ם של האלוף, וישנם עוד שני זחל"מים 
שנוסעים צמוד לחפ"ק, הכי טוב שיהיה מישהו שיטפל 

בהם וינחה אותם'. 'אין בעיה', אמרתי.
קשה.  מאוד  הייתה  כבר  הלחימה  רפיח  "בפתחת 
האוגדה של טליק שטפה את רצועת עזה ובדרך הכוח 
שמתי  שלי.  לידיים  אותו  והעביר  מצרי  גנרל  תפס 
'לפי  לי:  אמר  והוא  קשורות,  עיניו  בג'יפ,  אצלי  אותו 
הלחימה  מאזור  שבויים  להוציא  צריכים  ז'נבה  אמנת 
שומע  שאני  הקולות  לפי  אבל  אחורה,  אותם  ולפנות 
לרדת  יכול  'מצדי אתה  נוסעים קדימה'.  ברקע אנחנו 
מהאוטו וללכת אחורה', עניתי לו, 'אבל כשאתה יושב 
איתי בג'יפ אתה הכי בטוח'. ראיתי את השפתיים שלו 
'אתה  לי:  אומר  הוא  קצרה  חשיבה  ואחרי  מתכווצות, 
לילה הזמנתי  לחניית  צודק'. כשעצרנו  יודע מה, אתה 

הליקופטר ופינו אותו צ'יק-צ'אק לאחור. 

להירדם  הצלחתי  לא  לילה  "באותו  להיכנע  מסרב  המצרי  הגנרל 
והחלטתי ללכת ולחפש בבתים באזור כל מיני מסמכים או ממצאים שיוכלו 
לעזור לי לגבש תוכנית מודיעינית טובה יותר. באותו ערב חברו אלינו אברהם 
ארנן )מייסד סיירת מטכ"ל(, יחד עם סרן צעיר ואלמוני בשם אהוד ברק, 
שהלכו יחד עם החפ"ק. לא היה להם תפקיד מוגדר והם קצת השתעממו, 
אז כשהם שמעו שאני הולך לסייר, הם ביקשו להצטרף. מצאתי איזה מבנה 
לי כמו מקום מסתור ועמדתי להיכנס. פתאום אברהם הדף אותי  שנראה 
לאחור ואמר: 'חכה'. הוא הזיז אותי הצדה ואמר לאהוד: 'תן בעיטה לדלת'. 

 גנרל מצרי עם הגב לקיר
אל"מ אלישע רואי נולד במגדל-צדק ב-1926, להורים שהיו אנשי העלייה השלישית. בבוא זמנו התנדב רואי לפלי"ם 
)הזרוע הצבאית הימית של הפלמ"ח(. בהמשך עבר מסלול חשאי ארוך בארגונים ביטחוניים ופעל בארץ ובחו"ל. 
לכורדיסטאן,  הראשונה  במשלחת  כולל  חשאיות,  בשליחויות  היה  חדשות,  יחידות  הקים  במודיעין,  שרת  בצה"ל 
ולבסוף עסק בעסקי נפט נרחבים ברחבי העולם. בחרנו להביא סיפור מלחמה קצר שלו ממלחמת ששת הימים, 

שבשנה הבאה ימלאו לה 50 שנה

יוסף ארגמן )בסיוע מיכל קליין( | היסטוריון ועורך

ובדרך הכוח תפס גנרל מצרי והעביר אותו לידיים שלי. שמתי אותו אצלי בג'יפ, 
ז'נבה צריכים להוציא שבויים מאזור  'לפי אמנת  עיניו קשורות, והוא אמר לי: 
אנחנו  ברקע  שומע  שאני  הקולות  לפי  אבל  אחורה,  אותם  ולפנות  הלחימה 
נוסעים קדימה'. 'מצדי אתה יכול לרדת מהאוטו וללכת אחורה', עניתי לו, 'אבל 
כשאתה יושב איתי בג'יפ אתה הכי בטוח'. ראיתי את השפתיים שלו מתכווצות, 

ואחרי חשיבה קצרה הוא אומר לי: 'אתה יודע מה, אתה צודק'

אל"ם אלישע רואי
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איך שאהוד בעט בדלת הייתה מבפנים כזו מכת אש, שאם אני הייתי שם לא 
הייתי מספר את הסיפור הזה היום. מה מתברר? ישבו שם חיילים מצריים 
שהתחבאו, ומבלי לדעת מי ומה, הם פשוט ירו. השלכנו רימון ולא היה יותר 

על מה לדבר. 
שמואל  של  שהכוחות  אחרי  ממש  אל-עריש,  בכיוון  המשכנו  "למחרת 
לפני הכניסה לאל- גונן כבר שטפו את העיר. כמה קילומטרים  )גורודיש( 
עריש חטפנו אש מהאגף השמאלי. כל קצין תפס כמה חיילים ויצא איתם 
לטהר את השטח. בעוד אנחנו עוסקים במעשה הזה ראיתי חייל שלנו משכיב 
מישהו על הרצפה ומתכונן לירות בו. הסתכלתי על הבחור הכפוף וראיתי על 
כותפותיו דרגות של גנרל. צעקתי לחייל שלא לירות בו ורצתי אליו. שמתי 
לב שהוא פצוע בצוואר. הוצאתי את התחבושת האישית שלי, חבשתי אותו 
ואמרתי לו: 'בוא איתי, אתה שבוי'. לחיילים לקח כמה דקות נוספות לטהר 

את השטח.
"כשהיריות שככו התחלנו לשוחח. התברר שהוא היה מפקד אגד ארטילרי 
שמונה למפקד דיביזיה כמה ימים לפני הלחימה. בלהט הקרב החבר'ה שלו 
שלא  מכיוון  לבד.  נשאר  הבריחה,  את  למנוע  שניסה  והוא,  לאחור,  נסוגו 
קצין  בעבר  שהיה  חירם,  לדן  קראתי  בוריו  על  התותחנים  חיל  את  הכרתי 
תותחנים ראשי והצטרף ללחימה ככוח עזר לחפ"ק של טליק. רציתי שיבוא 
לתחקר אותו. אחרי כמה דקות של שיחה ביניהם גילינו שעל הציר שמוביל 
לאל-עריש, לאורך החוף, בכיוון קנטרה, מוצבת סוללה מוגנת ומאובטחת 
360 מעלות. באותה עת ידענו  של תותחי חוף שיכולים לסובב את קניהם 
שחטיבת הצנחנים של מוטה גור הייתה אמורה להפליג בספינות דרך הים 
שהם  מכיוון  העיר.  בכיבוש  לטליק  ולסייע  לאל-עריש,  מערבית  לצנוח  או 
יבחינו  שהתותחים  שברגע  ידענו  אל-עריש,  מול  ממש  לעגון  אמורים  היו 

בספינות – זה סופן.  
"אחרי התחקור טליק זימן אותי אליו ואמר לי: 'אלישע, אתה צריך לשכנע 
נגמרה  שהמלחמה  שייכנעו,  החוף  בתותחי  שלו  לחבר'ה  שיגיד  הגנרל  את 

ואין להם מה לשחק יותר'.
'אנסה', השבתי. באותה עת אנחנו היינו בכניסה לאל-עריש והם היו מעבר 
לעיר, וכדי להגיע אליהם היינו צריכים לנסוע על כביש, מה שלא היה מאוד 
בטוח בימים ההם. טליק אמר לי לא לחשוש ודאג שכוח של אל"ם ישראל 
כרמי ייתן לנו חיפוי. לפני היציאה ישבתי עם הגנרל ואמרתי לו, 'שמע, יש לי 
בקשה אליך. המלחמה נגמרה. מעבר לכביש יש סוללה של תותחי חוף. אני 

רוצה שאתה תיסע יחד אתי ואנחנו נבקש מהם להניח את נשקם'. 
'איך אתה יכול לבקש ממני דבר כזה?', הוא צעק, 'שאני אגיד לחיילים שלי 
להפסיק להילחם? להיכנע?'. 'לא להיכנע', הרגעתי אותו, 'להניח את נשקם'.
ובשני  שלו,  השריון  סיירת  עם  שהיה  כרמי,  את  פגשנו  אותו.  "שכנעתי 
ג'יפים נסענו לעבר הסוללה. מלבד הגנרל ישב איתי ברכב גם שלמה באום 
"המשוגע" )סגנו של מאיר הר ציון, מפקד יחידה 101(. לקחתי את הגופייה 
שלי ועשיתי ממנה דגל לבן, ובמושב האחורי החזקנו גם דגל אדום. ההסכם 
היה שכל עוד הדגל הלבן מונף, כרמי יישאר מאחור. ברגע שנחטוף אש ונעלה 

את הדגל האדום, כרמי ייכנס לחלץ אותנו. 
לפני היציאה לדרך תדרכתי את כרמי באשר לנסיעה. הוא ענה לי בברוטאליות 
באנגלית: 'אני לא מבין את כל הקשקוש הזה! אני נכנס עם הכוח שלי, הורג 

אותם, שוטף אותם, גומר אותם, גמרנו את העסק וחסל סדר'.
'אתה  ירדו לטמיון.  וכל השכנועים שלי   - הגנרל המצרי שמע את הדברים 

רואה?', הוא אומר לי, 'בשביל מה אתה צריך אותי?'.
 "עברתי לעברית ופניתי לכרמי: 'אני קיבלתי הוראה מהאלוף. אין לך ויכוח 
יש לך טענות, לך לאלוף'.  נותן לנו את האבטחה.  לי אמרו שאתה   - איתי 
עוד  רוצה  'אתה  לו:  ואמרתי  הצדה  המצרי  הגנרל  את  לקחתי  מכן  לאחר 
אלמנות? עוד יתומים? עוד הרוגים? הקרב הוכרע! אין לך עוד מה לעשות. 
שמעת בעצמך, אם לא תבקש מהם להיכנע הוא ייכנס ויהרוג את כולם. אין 

להם שום סיכוי, בשביל מה? וחוץ מזה אתה חייב לי משהו. אני הצלתי את 
חייך'. לקח לו כמה דקות להתעשת ובסוף הוא אמר: 'אני מסכים'. 

כך  על  ומשלמים   - הנשק  את  להניח  מסרבים  המצרים 
הלכו מאות  לסוללה. מסביבנו  בנסיעתנו  והתחלנו  הג'יפים  שני  על  "עלינו 
אל-עריש.  של  התמרים  בחורשת  מאורגנים  ולא  חמושים  מצריים  חיילים 
באום, שחשש שהם עלולים להתנפל עלינו, קפץ מהג'יפ, הרים את ידו ואמר 
לכל החיילים: 'שבו פה ליד העץ, הניחו את נשקכם, יבואו לפנות אתכם'. אני 
הייתי בטוח שעוד שנייה אחד מהם מרסס אותו וגומר אותו, אבל תאמינו או 
לא, קבוצות-קבוצות הם התיישבו לאט על הארץ בצד הדרך וחיכו. המשכנו 
בנסיעתנו לאורך מסילת הברזל, הגענו לסוללה, עלינו אליה ואמרתי לגנרל: 

'קדימה, תודיע להם'.
'מדבר הגנרל' - הוא אומר את שמו - 'המלחמה נגמרה. הניחו את נשקכם, 
וידאג לכם'. איך  יגיע לפנות אתכם  אף אחד לא יפגע בכם. הצבא האדום 
שהוא סיים להוציא את המילה האחרונה, חטפנו מכת אש. 'נסה עוד פעם', 
אני אומר לו. 'בבקשה', הוא התחנן, 'הניחו את הנשק'. ואז עוד מכת אש. 

בשלב זה הוא פנה אליי ואמר: 
 It will be very funny if the two of us, who belong to enemy armies

 .will get killed together in the same mission
אני לא אשכח את המשפט הזה, היה לבחור חוש הומור. 'נסה שוב', אמרתי 
לו, 'וזהו, אני לא אבקש עוד'. ניסה – חטפנו אש. ירדנו מהסוללה, העלינו 
את הדגל האדום והתחלנו בנסיגה. ואז הגנרל הרכין את פניו, הניח את שתי 
ידיו על לחייו, ואחרי כמה דקות פנה אליי ואמר: 'לפחות ניסינו להציל את 

חייהם'. שטפו אותם, לא נשאר שם אף אחד. 
הגנרל  את  שיפנה  הליקופטר  הזמנתי  ואני  יצאנו,  שממנה  לנקודה  "חזרנו 
לעורף. עם ההליקופטר הגיע חברי הטוב, הטייס אורי ירום. נתתי לו פתק 
שיעביר לאיש שיתחקר את הגנרל שלי בעורף. ביקשתי שייתן לו יחס מיוחד 
ודיברנו כמה  כי הוא איש מאוד רציני. עמדתי שם עם אורי  יפה  ויטפל בו 
דקות, ואז הוא אומר לי: 'תראה מה זה, רק לפני כמה ימים נפגשנו במסיבת 

יום העצמאות, ועכשיו אנחנו פה'. 
'חביב', אמרתי לו, 'אלו הם החיים במדינת ישראל'. 'בתל אביב יש 100 אלף 
חתיכות שמחפשות גברים ואנחנו כאן', הוא צוחק איתי. 'למה אתה אומר 
 .'!לי דבר כזה?', עניתי לו, 'אתה לפחות חוזר הביתה, אני עוד נשאר פה

מלחמת ששת הימים. חיל ישראלי שומר על שבויים מצרים באל-עריש
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עם כיוון השעון: הרמטכ"ל מוטה גור; מפקד המבצע דן שומרון;
ראש הממשלה יצחק רבין; מפקד הכוח יוני נתניהו

 105 חולצו  שבו  צה”ל,  של  הדרמטי  למבצע  שנה   40 ציינו  אלה  בימים 
שלהם  האיירבוס  שמטוס  לפריז,   Air France טיסת  נוסעי  הישראלים, 
נחטף והונחת באנטבה שבאוגנדה. שם הוחזקו כבני ערובה וכקלף מיקוח 
עד  חדאד”(,  ודיע  )“פלג  פלסטין  לשחרור  העממית  החזית  אנשי  בידי 
שישוחררו אנשי החזית שהיו כלואים בישראל, בצרפת, בגרמניה, בשוויצריה 

ובקניה.
שהשתתפו  הלוחמים  ומבין  ששוחררו  החטופים  מבין  רבים  עימנו  חיים 
במבצע החילוץ. סיפוריהם מזינים את התקשורת ומלהיטים את רוח העם, 
דווקא היום, שעה שאנו, העם בישראל, צמאים ומבקשים  ואולי  גם היום, 

מכנה-משותף לאומי מלכד.
ארה”ב,  לעצמאות  ה-200  חגיגות  יום   -  1976 ביולי  ה-4  המבצע,  תאריך 
לא נקבע מתוך התחשבות במועד זה. אולם, פתיחת החגיגות בארה”ב עם 
הדיווח על מבצע החילוץ הצה”לי, והתייצבות שתי ספינות חיל הים תרמו 

לתהודה תקשורתית ולנופך בינלאומי מיוחד. 
כמי שהיה ראש אמ”ן בעת  המבצע, אני מרשה לעצמי להתנתק מסיפורי 
החוויות המרגשים. אני מבקש להצביע על שלושה תנאים שבלעדיהם לא 

היה המבצע יוצא לפועל, וספק רב אם יכול היה להצליח. 

המיקום פתר בעיה מהותית
אנטבה. איננו יודעים למה בחרו אנשי החזית העממית להנחית את המטוס 
המטוס  משנחת  מקרי.  היה  לא  שזה  יודעים  אנו  באנטבה.  דווקא  החטוף 
המתינה לו שם חוליה נוספת של אנשי החזית. אין גם ספק שהיה לחוטפים 

תיאום מוקדם עם שליט אוגנדה אידי אמין דאדא ועם השלטונות במקום.
לתכנן  נדרשנו  נס.  בבחינת  היה  המיקום  צה”ל,  של  הכללי  במטה  עבורנו, 
מבצע חילוץ במדינה שהכרנו ממש ככף ידנו, שבה עשרות קציני צה”ל עשו 
שנים באימון כוחות היבשה והאוויר המקומי, עם נמל תעופה שמהנדסים 

מישראל היו מעורבים בתכנונו ובבנייתו.
שחרור הנוסעים הזרים מאנטבה והטסתם ליעדיהם השונים סיפק לנו מידע 
חשוב על חבורת אנשי החזית העממית ועל הטרמינל הישן, שבו הוחזקו בני 
-  הצורך באיסוף המודיעין  נפתרה עבורנו הבעיה העיקרית  הערובה. בכך 

הבסיסי למבצע החילוץ. 
המודיעין  איסוף  התמקד  למבצע,  עד  לרשותנו  שעמדו  הספורים  בימים 
רב  על סדרי השמירה באזור הטרמינל הישן. ספק  ברמה הטקטית, בדגש 
אם ניתן היה לבצע את מבצע החילוץ אילו הונחת המטוס והוחזק במדינה 

אחרת. 
והונחת באלג’יריה. מהר מאד  על  נחטף מטוס אל  לכן  מספר שנים קודם 

שוכנענו שאין סיכוי שנוכל לתכנן מבצע חילוץ באלג’יריה.
ביניים: סיירת מטכ”ל עמדה בבסיס ההצלחה

סיירת מטכ”ל. למן הרגע הראשון ידענו כי הזמן שיעמוד לרשותנו לתכנון 

סוד ההצלחה של המבצע באנטבה 
היה  לא  שבלעדיהם  תנאים  שלושה  על  מצביע  אנטבה,  חטופי  לשחרור  המבצע  בעת  אמ”ן  ראש  גזית,  שלמה 
המבצע יוצא לפועל, וספק רב אם יכול היה להצליח: המיקום באנטבה, שבכירי צה”ל הכירו ככף ידם, המקצועיות 

המופלגת של סיירת מטכ”ל ואישור ההחלטה ליציאה למבצע פה אחד

שלמה גזית | אלוף בדימוס, ראש אמ"ן לשעבר

וביצוע מבצע החילוץ הוא מוגבל ביותר. ימים בודדים. אלמלא עמדה לרשות 
מבצע  ולבצע  להיערך  לתכנן,  המסוגלת  עלית  יחידת  מטכ”ל,  סיירת  צה”ל 
חילוץ ללא התרעה מוקדמת ותוך ימים ספורים - לא ניתן היה לאשר את 

המבצע.
יתרונה הגדול של סיירת מטכ”ל לא היה ברמת האמונים, בניסיונה הקרבי 
מהיותה  נבע  לפחות,  ימים  באותם  יתרונה,  אנשיה.  של  הלחימה  ברוח  או 
הקשוחים  הפעולה  לנוהלי  כבולה  שאיננה  יחידה  בצה”ל,  דופן  יוצא  חריג 
כחריג  זה,  לעניין  פעילותה,  לדרכי  מתייחס  הייתי  הצבאית.  המסגרת  של 
במערכת צה”ל. סגנון פעילותה כשל כנופיה בעלת עולם מושגים שונה, והיא 

נדרשת למקצוענות ברמה אחרת. 
לתכנן,  שעות,   24 של  אפסית  בהתרעה  מסוגלת,  הייתה  זו  יחידה-כנופיה 
להיערך, לתרגל ולהצטייד בכל הציוד הייחודי והבלתי סטנדרטי. לאחר מכן 
המחבלים  את  לחסל  באנטבה,  הטרמינל  לבניין  הפריצה  את  לבצע  יכולנו 
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מטוס  אל  הצרפתי,  המטוס   צוות  עם  יחד  הערובה,  בני   105 את  ולהוליך 
ההרקולס, בדרך הביתה. כל זאת תוך הפגנת מקצועיות יוצאת דופן.

ימים בלבד לאחר החטיפה  לדרך למבצע החילוץ חמישה  בהחלטה לצאת 
שתרם  הוא  הסיירת  של  והמגוון  העשיר  הפעולה  ניסיון  ענק.  הימור  היה 

לאישור והוא שעמד בבסיס ההצלחה.

המבצע אושר פה אחד
נדרשו לאשר פעולה  רבין בראשה,  ויצחק  ישראל,  העוז להחליט. ממשלת 
תשתבש  חלילה  אם  וההשלכות  התוצאות  לגבי  ברורה  בידיעה  צבאית 

התוכנית.
לעולם לא אשכח את ישיבת הממשלה בה הוצגה תוכנית הפעולה והתקבלה 

ההחלטה.
לאחר סקירת מודיעין קצרה של ראש אמ”ן ולאחר שהרמטכ”ל מוטה גור 
הציג את תוכנית הפעולה, פתח ראש הממשלה את הדיון. ראשון השואלים 
היה השר גדעון האוזנר, שביקש לדעת מה הערכתנו למספר הנפגעים הצפוי 

בקרב בני הערובה ובקרב הלוחמים. 
תשובת הרמטכ”ל הייתה ברורה. “זה יהא בלתי אחראי להשיב על שאלתך 
ולנקוב במספרים. יש לנו תוכנית פעולה טובה, ואם הכול יפעל כשורה, אני 
מקווה שמספר הנפגעים יהיה מינימלי. עם זאת, בבואכם לדון ולאשר את 
אחד  בדבר  מותנית  זה  מבצע  של  הצלחתו  כי  להבהיר  חייב  אני  התוכנית, 
במקרה  תידרש  כי  להבין  עליכם  ‘הפתעה’  אומר  אני  וכאשר  בהפתעה.   –
זה הפתעה של 100 אחוזים. 95 אחוזים כבר לא יספיקו. חשיפה מוקדמת 
של כוח החילוץ עלולה להספיק למחבלים ולאפשר להם לחסל את כל בני 
הערובה. עלולות להיות תקלות אחרות בשטח כאשר אנחנו, מכאן, לא נוכל 
 200 ועם  ונמצא עצמנו חלילה מחר ללא בני הערובה  לעשות דבר למענם, 

מטובי הלוחמים שלנו תקועים באנטבה”.
דבריו של גור הכו את השרים בהלם. כך נפתח הדיון שנמשך שלוש שעות. 

מבקש  “אני  הממשלה:  ראש  סיכם  דבריו,  את  השרים  אחרון  משסיים 
רוחנו  מצב  יהיה  מה  יודעים  איננו  להצבעה.  התוכנית  אישור  את  להעמיד 
מחר. אם הפעולה תתנהל לפי התוכנית נקבל מחר כולנו את 100 הנוסעים 
כפי  חלילה,  אם  אך  עמם;  יחד  ונצהל  נחבקם  המשוחררים,  הישראלים 
- נישא כולנו באחריות לכישלון. אינני  שהסביר הרמטכ”ל, משהו ישתבש 
רוצה שמי מכם יוכל במקרה זה לומר מחר, ‘אני בעצם התנגדתי למבצע’. מי 

שמתנגד שיצביע כאן ועכשיו”.
“מי בעד אישור המבצע?” שאל ראש הממשלה. המבצע אושר פה אחד.

האור הירוק ניתן ומבצע “כדור הרעם” יצא לדרך.
ביניים: לא נרשם ניסיון חטיפה נוסף

החטיפה האחרונה. חטיפת המטוס הצרפתי, תוך הנחתתו בארץ שלישית 
והחזקת בני הערובה במקום כקלף מיקוח, הייתה האחרונה עבורנו. חלפו 
40 שנים עמוסות טרור, ולא ראינו ניסיון חטיפה נוסף. אני מניח שהיו לכך 

שלוש סיבות עיקריות:
מבצע “כדור הרעם” פורש אצל המפגעים-החוטפים כהחלטה ישראלית  	•

דומים  שמבצעים  מכאן  מה.  ויהי  בכוח,  החטופים  את  לשחרר  נחושה 
לצורכי סחיטה ושחרור עצורים - קטנים סיכוייהם להצליח.

במתן  להסתבך  אחרות  מדינות  ספק  ללא  ירתיע  באנטבה  הכישלון  	•
ערובה בשטחן, מה שעלול להסתבך במבב  חסות לחטיפה ולהחזקת בני
שלה, ואפילו הסתבכות מביכה במישור המב  צע לחימה גם עם כוחותיה

דיני-בינלאומי.
לא  חטיפה  של  התוצאה  התקשורתית.  מהתהודה  להתעלם  אפשר  אי  	•
מסובכת של מטוס באתונה הסתיימה בשיר הלל תקשורתי אדיר עבור 
ישראל, שיר הלל המתייחס לנחישות הישראלית ולכושר הביצוע האגדי 
זאת, במקרה ובמזל, נופל על יום חגיגות הענק במב  של כוחות צה”ל. וכל

לאות 200 שנים לעצמאות האמריקאית. 
מבצע EAGLE CLAW. ארבע שנים לאחר מכן שהיתי במכון של פרופ’ סמואל 
הנטינגטון שבאוניברסיטת הרווארד. באותה עת כוח אמריקאי יצא למבצע 
השגרירות,  בבניין  ערובה  כבני  שהוחזקו  אמריקאים  עשרות  לחילוץ  צבאי 
שעליו שלטו משמרות המהפכה האיראניות. המבצע כשל עוד לפני שהכוח 

האמריקאי הספיק להגיע לטהראן.
למבצע  שלנו  אנטבה  מבצע  בין  להשוות  ממני  ביקש  הנטינגטון  פרופ’   
שלנו  בהישג  מלהשתחץ  נמנעתי  לכישלון.  הסיבות  את  ולנתח  האמריקאי 

לעומת הכישלון האמריקאי, אך הדגשתי  חמש נקודות:
מבצע באיראן היה מסובך לאין ערוך מן הפעולה שלנו. אי אפשר להב  .1
צבאי בלב הבירה האיראב  שוות פעולה בנמל תעופה באוגנדה למבצע

נית.   
מלכתחילה לא היה סיכוי לבצע מבצע חילוץ בטהראן. למרבה הצער לא   .2
ולהעריך בעצמו  לנתח  ללמוד,  ג’ימי קארטר מסוגל  נשיא ארה”ב  היה 
את סיכויי המבצע. בה בעת, לא היו בוושינגטון היחסים האינטימיים 
ביכולתם לבצע המשימה  לנשיא שאין  לומר  פיקוד צבאי המסוגל  של 

הנדרשת.
הבעיה שהטרידה את המערכת האמריקאית היה החשש מדליפת ההכב  .3
שדה נדחה ציוות הכוחות ולא נעשה תרב  נות למבצע. משיקולי ביטחון
גול מוקדם של הכוח, וכך יצאו למבצע צבאי מסובך לאין ערוך לעומת 

זה של צה”ל באנטבה.
ההפרדה הבין-זרועית המוחלטת בצבא ארה”ב מקשה ביותר על ייזום   .4

מבצעים משולבים.
 .100% הסברתי את אזהרת הרמטכ”ל על הצורך בהשגת הפתעה של   .5
בתנאי הפעולה בטהראן לא היה סיכוי להשיג את ההפתעה הנדרשת. 
הגיע  בטרם  בביטולו  היה   EAGLE CLAW מבצע  של  הגדול”  “המזל 
הכוח לטהראן. אינני מאמין שהייתה לאמריקאים יכולת לפרוץ לבניין 
דמים,  מרחץ  ללא  הערובה  בני  את  ולשחרר  האמריקאית  השגרירות 
שעלול היה להסתיים בחיסול בני הערובה ובשביית הכוח האמריקאי 

בטהראן.
שלושת האלמנטים שאפשרו אצלנו את הצלחת “כדור הרעם” לא התקיימו 

 .1980-בוושינגטון ב

עבורנו, במטה הכללי של צה"ל, המיקום היה בבחינת נס. נדרשנו לתכנן מבצע 
ידנו, שבה עשרות קציני צה"ל עשו שנים  חילוץ במדינה שהכרנו ממש ככף 
באימון כוחות היבשה והאוויר המקומי, עם נמל תעופה שמהנדסים מישראל היו 

מעורבים בתכנונו ובבנייתו
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שיתוף פעולה קריטי
יוסי פרי | איש קהילת המודיעין

“המבצע לחילוץ בני הערובה החטופים מאנטבה הוא אחת הדוגמאות הבולטות לשיתוף פעולה פורה בתוך קהילת המודיעין. שיתוף פעולה זה אפשר 
לקברניטי המדינה לקבל את ההחלטה לקיים את המבצע, ותרם ליחידות הלוחמות שיצאו לדרך מודיעין עדכני על היעד ועל המתרחש בו. 

ידי המחבלים, להצלחת  על  יהודים, ששוחררו  בירן, על תרומת תחקור החטופים הלא  בכתבה שלפניכם מספר קמ”ן סיירת מטכ”ל דאז, אמנון 
המבצע. חשיבות רבה הייתה לעובדה שהאיש שריכז את התחקורים ואת העברת תוצאותיהם הרלבנטיות לארץ היה דווקא האחראי על תכנונים 

מבצעיים בסיירת מטכ”ל, רס”ן עמירם לוין. 
איתור החטופים בארצותיהם ותחקורם התאפשרו הודות לפעולת המוסד מול שירותי המודיעין והביטחון באותן מדינות. תרומה משמעותית נוספת 
של המוסד הייתה בניצול תשתית הקשרים החשאיים עם קניה, לצורך הבטחת היכולת לבצע פינוי אווירי הן של החטופים והן של הכוחות המבצעים. 
המוסד גם הצליח לאסוף מודיעין לפני מבצע עדכני על שדה התעופה באנטבה ועל מצב החטופים. זאת הן באמצעות פעילות של אגף “הצומת” והן 

על ידי צילום מן האוויר של השדה על ידי לוחם “קיסריה”. 

בבוקר יום ראשון, 27.6.1976, המריא מנמל התעופה בן גוריון מטוס אייר 
כ-40  ירדו  באתונה  הביניים  בנחיתת  לפריז.   139 מספר  בטיסה  פראנס 
נוסעים מהמטוס ועלו כ-50 אחרים. מנקודה זו הכיל המטוס כ-250 נוסעים, 

כ-90 מהם ישראלים.
אחרי  מיד  פלסטינים.  ושני  גרמנים  זוג  נמנו  באתונה  שעלו  הנוסעים  עם 
ההמראה הם השתלטו על המטוס, שינו את יעדו והנחיתו אותו בבנגזי, לוב. 
לאחר שש שעות על הקרקע המריא המטוס שוב וטס כל הלילה עד שנחת 

עם בוקר באנטבה, אוגנדה.
נוכח המרחק הגדול בין אנטבה לישראל, כ-4,000 ק”מ, ובהיעדר מודיעין 
אקוטי על הנעשה באנטבה –  היסס הדרג הבכיר במדינה להחליט על מהלך 
על  פוליטי  לחץ  להפעלת  הופנה  המאמץ  עיקר  החטופים.  לשחרור  צבאי 
ממשלת צרפת ועל שליט אוגנדה אידי אמין. זאת באמצעות שיחות טלפון 
המשלחת  ראש  בעברו  ששימש  בר-לב,  )בורקה(  ברוך  מיל’  אל”מ  שביצע 

הצבאית של צה”ל לאוגנדה.
רק ביום חמישי אחר הצהריים התחילה בישראל פעילות קדחתנית, שתוביל 
4.7.1976 - שבוע  זה יסתיים ביום ראשון,  לחילוץ - מבצע “כדור הרעם”. 

אחרי החטיפה.

בין  החוטפים  הפרידו   29.6 שלישי  ביום  והשלכותיה  הסלקציה 
לאולם  הועברו  הישראלים  ה”זרים”.  הנוסעים  לבין  הישראלים  הנוסעים 
הראשונים  הנוסעים  כ-50  "הזרים".  הנוסעים  שחרור  החל  ולמחרת  קטן, 
ביטחון  גורמי  ידי  על  תושאלו  ושם  הלילה  בחצות  לפריז  הגיעו  ששוחררו 
של  הקשה  שגיאתם  זו  הייתה  ישראליים.  ביטחון  גורמי  ובסיוע  צרפתיים 

החוטפים.
יום חמישי  בבוקר  ונשלח לארץ.  לעברית  סיפורם של המשוחררים תורגם 
של  שהייתם  בעת  ההתרחשויות  על  פרטים  בטלפרינטר  להגיע  התחילו 
ה”זרים”  הנוסעים  שכל  והתחזית  אלה  ידיעות  לאור  באנטבה.  הנוסעים 
לוין,  עמירם  את  לצרפת  לשלוח  הוחלט  לפריז,  ולהגיע  להשתחרר  אמורים 

שהיה אז קצין במחלקת איסוף של אמ”ן, כדי שיסייע בתחקורים.
לפני יציאתו נערכה פגישת תדרוך איתי ואף נמסר לו עותק מרשם הטרמינל 
הישן. טרם נסיעתו התמקדה התוכנית המבצעית בחוליית לוחמים שתפעל 

המודיעין שאיפשר את מבצע אנטבה 
ברקע המבצע המתגבש לשחרור חטופי אנטבה, טלפון מיוחד במשרד ראש המוסד אפשר שיחות 

שהיו מהותיות לגיבוש התמונה המודיעינית 

אמנון בירן | אל”ם )מיל’( קמ”ן המבצע 
להרג החוטפים בלבד.

על פי הפרטים שנחשפו מ”סיפורי פריז”, היעד, אנטבה, נבחר מראש ותואם 
עם אידי אמין, שליט אוגנדה, ולכן זכו החוטפים לסיוע רב מצבא אוגנדה - 
בהכנה לקליטת החטופים, בכלכלתם ובשמירה עליהם. ביום חמישי נפלה 
החלטה במטכ”ל - יש להכין תוכנית פעולה רחבת היקף שתכלול התגברות 
על צבא אוגנדה שבאנטבה, הריגת כל החוטפים שיימצאו במקום )10-7(, 
חילוץ כל החטופים שיימצאו והבאתם לארץ. אלא שלוין לא תודרך ברוח 

זו עם יציאתו.

מרבית  לארץ  הגיעו   2.7 שישי  ביום  נשרף  פשוט  הטלפון  מכשיר 
התחקורים של החטופים ששוחררו לפריז. אך מטבעם של תחקורים שכאלה, 
שבלבול רב עולה מקריאתם, לא ניתן לברר פרטים משלימים. כל תחקור כלל  
את פרטי הדובר - שם, גיל, ומין בלבד. כאן נכנסה לפעולה “שיחת המפתח”.

במשרד ראש המוסד היה טלפון מיוחד, מערבל שיחות, שבו ניתן היה לדבר 
בגלוי עם נציגנו בצרפת. שלוש שעות נמשכה השיחה ביני ובין עמירם בפריז, 
התמונה  לגיבוש  הדרושים  הנוספים  בפרטים  אותו  עדכנתי  שבמהלכה 
המודיעינית לטובת המבצע המורחב המתוכנן. הוא מצדו עדכן אותי בפרטים 

שעלו מתחקור הנוסעים המשוחררים.
מכלל  ויצא  נשרף  פשוט  הטלפון  מכשיר  הראשונות  השעות  שלוש  אחרי 
פעולה. רק אחרי מספר שעות הודיעוני שהמכשיר תוקן ושבתי לשוחח עם 
עמירם כשלוש שעות נוספות. שיחת מפתח זו אפשרה לי לגבש, בסיכומו של 

דבר, את תמונת המודיעין שהוצגה בפני המפקדים לפני הביצוע.
כמו   - מענה  להן  נמצא  שלא  מודיעיניות-מבצעיות  שאלות  נותרו  אם  גם 
סביב  חבלה  מטעני  של  קיומם  ההסעה,  מסלולי  לגבי  מדויקים  פרטים 
היה  מפריז  שהגיע  למשקל   - החטופים  של  ומיקומם  “הישן”  הטרמינל 
ב”ידיעות”,  החסרה  המצב  תמונת  בהשלמת  ביותר  המשמעותי  המשקל 
ותרמה את משקלה הרב בבניית “הערכות”. ואכן נמצא ש”הערכות” אלה 

 .תאמו את המציאות שמצאנו בהגיענו לאנטבה
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כבוד ראש הממשלה – כאן כלוחם הסיירת, לוחמים יקרים, קהל נכבד, למי 
שאינו מכיר אותי – שמי שרה גוטר דודזון. הייתי בין החטופים לאנטבה-
נווט קרבי  זוגי עוזי,  40 שנה. לא הייתי שם לבד אלא עם בן  אוגנדה לפני 
שבאותה עת שירת במילואים, וכן עם שני בנינו - רון הבכור, שהיה בן 16 

וחצי, ובנימין בן ה-13.
שאנחנו  מיוחדים  הכה  הרגשות  את  איתי  יחד  להביע  כדי  כאן  איתי  הם 
רוחשים כלפיכם, כלפי מקבלי ההחלטות, מול טייסי חיל האוויר הנפלאים 
– חברינו לחיל, וכל מי שהיה לו חלק במבצע בלתי יאומן זה. 40 שנה חיכיתי 
לרגע הזה. ואני כל כך נרגשת, כאילו היה זה רק אתמול שראיתי מולי את 
אמיר עופר עם כובע לבן ובגדים מנומרים, שנראה לי כמלאך משמים, אומר 

לנו: “חבר’ה, באנו לקחת אתכם הביתה”.
עבורי גם היום כולכם כמלאכי שמיים. נתתם לי ולמשפחתי את החיים – 

האם בכלל אפשר להודות על כך?
במהלך כל השנים סיפרתי את סיפור משפחתנו בארץ ובעולם. תחילה מתוך 
צורך פנימי שלי להפיג את המתחים והחרדות שאפפו אותי זמן רב לאחר 
השחרור; ולאחר מכן מתוך הבנה ברורה שמבצע כזה לא היה בעבר, וכנראה 
שגם לא יהיה. מגיע לישראל שסיפור המבצע יסופר עוד ועוד ברחבי העולם. 
שגבורת הלוחמים שלנו תופץ בכל מקום. גאוותי על היותי ישראלית עולה 

על גדותיה.
כתבתי את סיפור החטיפה ביומן שנכתב שם באנטבה. את חוויותינו, את 
פחדינו, את ה”סלקציה” שנערכה לנו כישראלים וכיהודים, את רגעי הפחד 
הנוראים ואת רגעי השחרור שחווינו כחלום ולא כמציאות. היומן יצא לאור 
כספר שנקרא “אנטבה שלי”, שהוקדש ליוני ז”ל ולכם חבריו הלוחמים, כמו 

גם לסורין הרשקו, שנפצע במהלך המבצע.
המשכתי ותיארתי את המפגשים הייחודיים רק לנו כישראליים, כשאמנון 
הלבני ז”ל, קברניט ההרקולס, יצא מתאו על אדמת אוגנדה וחיפש אותנו 
בבטן המטוס, לדעת אם לא נפגענו. הוא היה חבר לטייסת של עוזי והכיר 
משפחתו  קרוב  גם  שהוא  הורוביץ,  ד”ר  החייל.  מפקד  לשכת  כראש  אותי 

של שלומי, חיפש אותי על אדמת קניה כדי לדעת שיצאנו בשלום. בשדה 
ראש  עמד  לראשונה,  נחתנו  שם  נוף,  תל  האוויר  חיל  בבסיס  התעופה 
הממשלה יצחק רבין וקרא לנו הצידה כדי למסור לנו דרישת שלום מאביו 
של עוזי, אבישי דודזון, שהגיע למשרדו בימי השבי וביקש כי משפחתנו לא 

תוחזר אליו “בארונות מתים”. אז אמרו לי – יש עוד עם כזה?
מה שהיה חסר לי כל השנים הוא היכולת לעמוד בפני מי שהביאו לנו את 
החופש וגם את החיים, ולהגיד ת ו ד ה. מילה קצרה וקטנה אך טומנת בתוכה 

את הכל.
ביקשתי לראותכם, להכיר אתכם, לחבק כל אחד מכם, אבל נעניתי בזמנו 
שזה בלתי אפשרי. לוחמי סיירת מטכ”ל עלומים וחסויים, ואי אפשר לפגוש 
קברו  ליד  גם  מכם,  כמה  להכיר  הצלחתי  השנים,  במהלך  ושם,  פה  אותם. 
ובהרצאות על המבצע, לפעמים  ז”ל, לעתים באופן מקרי בשיחות  יוני  של 
לי  הייתה  לא  היום,  עד  אולם  משותפים.  משפחה  בני  ואפילו  מכרים  דרך 
ההזדמנות המיוחדת הזו לומר לכם שעבורי אתם ארץ ישראל היפה, שגדלתי 
עליה ואותה אני אוהבת עם כל חסרונותיה; שעבורי אתם גיבורי על, שקמו 
כמה  הביתה.  אותנו  להביא  כדי  רק  חייהם  את  סיכנו  רחוקה,  לארץ  וטסו 
רוח  ועוז  אומץ  וכמה  לפעולה,  לצאת  כשנקראתם  כולכם  הייתם  צעירים 

נדרשו כדי לבצע אותה בכל כך הרבה מסירות, בלי להסס או לוותר.
את  לנו  נתתם  הקטנה,  משפחתי  ובשם  בשמי  ואומרת,  שוב  חוזרת  אני 

החיים. מה עוד אפשר לבקש?
מאז גדלנו ומארבע נפשות הפכנו למשפחה גרעינית של 13 ועוד. בנינו שירתו 
קצינים  מהם  שניים  בצה”ל.  משרתים  ועדיין  שירתו  כולם  ונכדינו  בצה”ל 

צעירים, נמצאים ממש כאן לידינו, בהשתלמות החיילית של המודיעין.
אני גאה בכולם, אולם בעיקר גאה בכם.

גבורתכם, את הנס שקרה  יכולה אני ממשיכה לספר את דבר  עוד אני  כל 
לנו - וכולו בזכותכם. למשפחות, לבני הזוג, היו גאים – זוהי חבורה מופלאה 
שאין בלתה. ולוואי שהדורות הבאים ילמדו מכם מהן התנדבות, מסירות, 

 .ואומץ לב

“עבורי כולכם כמלאכי שמיים”
שחרור חטופי אנטבה. השיחה תרמה להערכות שתאמו את המציאות באנטבה

לוחמי  דודזון, מחטופי המטוס לאנטבה, בטקס השקת ספרם של  גוטר  דברים שנשאה שרה 
סיירת מטכ”ל “מבצע יונתן בגוף ראשון” במל”ם, 28 ביוני 2016
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למדינות  לטוס  עליו  נאסר  מאנטבה  שובו  עם  מזכרות.  ארון  ליד  הקפטן 
ערביות. הוא נאלץ לעבור הסבה לבואינג 747 ולטוס לארה"ב בלבד

חטופי מטוס "איר פרנס" וביניהם הקברניט מישל בקוס מתקבלים 
בישראל, 4 ביולי 1976

טיסת אייר פרנס המריאה מתל אביב בשעות הבוקר. היעד: פריז. לא מדובר 
בטיסה  מדובר   .1976 בשנת  לאנטבה  שנחטפה  דרמטית,  טיסה  באותה 
רגילה שמטרתה להגיע לניס, העיירה הציורית השוכנת בריביירה הצרפתית. 
בחר  הנסיעות  סוכן  טבעי,  די  באופן  אך  פרנס,  באייר  לטוס  תכננתי  לא 

בחברה זו עבורי.
המשימה הייתה להיפגש עם מישל בקוס, קפטן מטוס אייר פרנס שמטוסו 
לומר  איתו,  להצטלם  מתנה,  להעניק  היד,  את  לו  ללחוץ  כדי  אז,  אי  נחטף 

תודה. 
במתחם מגורים יוקרתי טובל בירוק, על גב הר המשקיף על ניס, מתגוררים 
בקוס ורעייתו רוזמרין, שזה עתה חגגו 60 שנות נישואין. מולי ניצבה אישה 
מרשימה שחצתה את גיל 80. "נולדתי בגרמניה, עבדתי בחברת התעופה 
טיסות  על  כדיילת  לעבוד  עברתי  ובהמשך  קרקע  כדיילת  לופטהנזה 
אייר פרנס בגרמניה", היא מספרת. מישל הבחין בה ולא עבר זמן רב עד 
שהפלרטוט הפך לסיפור אהבה ולהצעת נישואין. "אני רוצה לראות עולם 
ולטייל בטרם אתחתן", היא אמרה לו, והוא הבטיח לה שיחד איתו תראה 

עולם. הבטיח -וקיים. 
 2011 בשנת  והוצגה  שאצרתי  תערוכה  בעקבות  נוצר  בקוס  עם  הקשר 
רבין,  במרכז  נפתחה   2015 ובשנת  נדדה  התערוכה  "המוסד".  במטה 
וגורמי  הלוחמים  החטופים,  הממשלה,  ראש  בהשתתפות  מרגש  באירוע 

ממשל שונים בעבר ובהווה.
אחד התפקידים המודיעיניים במבצע היה איסוף המידע הפנימי והעדכני 
והגיעו לפריז לאחר החטיפה. אנשי המוסד  מהחטופים הזרים ששוחררו 

כבר  הכל  ולספר  לשבת  ברצון  אחרים  ובמקרים  בסירוב,  לעתים  נתקלו 
בשדה התעופה. המפגשים נערכו בחלקם בבתי החטופים. 

אנשי  שחקרו  אלה  בין  לוב  בנגאזי,   - חדש  יעד  קיבל  הקפטן 
כי לאחר ששוחררו הוצגה בפניהם  בני הזוג קופמן. הם סיפרו  היו  המוסד 
סכימה של הטרמינל והם התבקשו לצייר ולפרט את כל שידוע להם. בני הזוג 
לפתיחת  ארצה  שהגיעו  ולאחר  אביב,  בתל  בדירה  ומחזיקים  בטולוז  גרים 
התערוכה, הם נפגשו עמי בכל חופשה שלהם בארץ. הם אלה שחיברו אותי 

לחטופים נוספים החיים בצרפת ולמישל, קברניט המטוס. 
במקביל החלו להגיע לתערוכה מבקרים רבים, בהם אנשי מוסד שנטלו חלק 
לדבריהם,  בסיפור.  החסרות  הנקודות  את  וידעו להשלים  בפריז  בחקירות 
קולות מוזרים שבקעו מתא הנוסעים הובילו את קפטן בקוס לבקש ממהנדס 
הטיסה לגשת ולבדוק במה מדובר. תוך זמן קצר התפרץ לתא הטייס מפקד 
החוטפים, גרמני במוצאו בשם וילפריד בזה. הוא הצמיד אקדח לראשו של 
בקוס והזהיר אותו לא ללחוץ על כפתור המצוקה. הוא נטל לידיו את מערכת 
השמע והמיקרופון והכריז - "אני הקפטן". ההוראות שנתן החוטף לבקוס 
העידו על שליטה והיכרות בסיסית עם תא הטייס. הוא נתן לבקוס הנחיות 

מדויקות לגבי גובה וגם יעד חדש - שדה התעופה בבנגאזי, לוב.
הצהריים  בשעות   1976 ביוני  ב-27  שקיבלה  הנוראית  הטלפון  שיחת  את 
המטוס.  עם  הקשר  אבד  החטיפה  עם  תשכח.  לא  לעולם  בקוס  רוזמרין 
דקות  כעבור  שקיבלה.  ההודעה  זעקה  הנראה",  ככל  התרסק,  "המטוס 

 קפה עם קפטן המטוס 
החטוף לאנטבה

 מסע אישי לריביירה הצרפתית

avner@aavner.com אבנר אברהם | גמלאי המוסד, אוצר ומפיק תערוכות בארץ ובחו"ל
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ניתן לרכוש את הספר
“מבצע יונתן בגוף ראשון”

במל”ם

מחיר מיוחד
לחברי המל"ם

50 ש"ח

"בתחבולות תעשה לך עסקים"

אמנון סופרין | תא"ל )מיל'( קצין מודיעין. יו"ר ועדת מורשת ותכנים במל"ם 
הספר "בתחבולות תעשה לך עסקים" נכתב ע"י ישראל לביא, ששירת משך 
פרישתו  לאחר  מיוחדים".  ולתפקידים  למודיעין  ב"מוסד  ארוכות  שנים 
פנה לעסוק בתחום המודיעין העסקי והייעוץ האסטרטגי לגופים ולחברות 
שונות. בספרו מאגד ישראל את כלל התובנות משני עולמות התוכן שבהם 
עסק במטרה להפכם למעין משנה סדורה למנהלים, שתבהיר מה דרוש להם 

בתחום המודיעין כדי לקדם את הארגון ולהובילו לפסגות חדשות.
ישראל לקח את הכלים והשיטות שצבר משך שנות שירות ארוכות בתחום 
לגופים  לסייע  כדי  זאת  האזרחי.  בתחום  שימוש  בהם  ועשה  המודיעין 
החדשים  לאתגרים  עצמם  להתאים  כדי  קדימה,  ובחשיבה  בתכנון  שונים 

המתפתחים בקצב מהיר וכדי לשפר את תפקודם ולייעל את הפעילות. 
עם  ישראל  שקיים  וממפגשים  מממשקים  רבות  דוגמאות  מובאות  בספר 
בצורה הטובה  להבין  ובמצבים שונים. הדוגמאות מסייעות  גורמים שונים 

מודיעין וספר

ביותר איך נכון לפעול כדי לקדם ארגון, אך גם מה לא נכון לעשות.
כשחקן  עצמו  למצב  מנסה  ישראל,  למדינת  בדגש  העסקי,  המידע  עולם 
משמעותי בפעילות הארגונים במספר תחומים, בהם תכנון אסטרטגי, זיהוי 
זיהוי שינויים בדפוס הפעולה העסקי ואיתור הזדמנויות  אתגרים חדשים, 

בולטות.
צורכי  ובחברות שונות מתקיים המתח שבין הבנת מנהלים את  בארגונים 
הארגון לבין המוכנות להשקיע בכך משאבים. בספרו מנסה ישראל להנחיל 
לעוסקים בתחום את הדרך הנכונה "למצב" את גוף המודיעין בתוך הארגון 

וכיצד לפעול כדי שחשיבותו תהיה ברורה לכל.
השילוב בין הניסיון המודיעיני-מבצעי רב השנים לבין הראייה המפוכחת של 
עולם העסקים ואופן ההנהלות בתוכו, הופכים את הספר ל"מדריך שיטתי" 

 .לכל מי שרוצה לעסוק בתחום, ובכך חשיבותו

ישראל לביא, הוצאת מטר, 2015, 216 עמ'

עבורי  הייתה  שהחטיפה  "אירוני,  נחטף.  שהמטוס  הודעה  קיבלה  ארוכות 
הודעה משמחת", היא מספרת. העובדה ששניים מן החוטפים היו ממוצא 

גרמני גרמה לה צער רב ובלבלה אותה עוד יותר.

"תבקש בשמי מהעם בישראל לדאוג לסורין הרשקו" מישל 
בקוס )92(, נולד בפורט סעיד שבמצרים. אביו הוצב שם במסגרת עבודתו. 
במבטא  וברכות  מילים  במספר  פצח  בערבית,  שולט  הוא  אם  לשאלתי, 
מדויק. את דרכו בעולם הטיס התחיל בצבא, כטייס קרב. עם שחרורו עבר 
הסבה לטיסות אזרחיות והחל לעבוד בחברת אייר פרנס. בין היתר הוצב עם 
משפחתו כחמש שנים במרוקו, ושימש בנוסף לעבודתו כטייס האישי של 
אחד הנסיכים, בנו של חסן מלך מרוקו, ששימש באותה עת מפקד הצבא 

המרוקאי. יחדיו טסו ממקום למקום לצורך ביקור בבסיסים השונים. 
רבים פנו למישל בהצעה לכתוב ספר, אך הוא תמיד סירב. "זכורים לי דברים 

שקרו שם, שאני מעדיף לא להזכיר ולא לזכור", הוא אומר.
הוא ראה עצמו אחראי לשלום נוסעיו לא רק באוויר אלא גם על הקרקע. 
בקוס  הנוסעים,  ליתר  הישראלים/יהודים  בין  והפרדה  סלקציה  כשנערכה 
עמד בתוקף על כך שיהיו לו גישה ישירה ומעבר חופשי בין החדרים. ביקש 
- וקיבל. דוגמה לאחריותו לשלום הנוסעים ניכרת בהוראה שנתן לנוסעת 
לאכול גם אם האוכל אינו כשר, כדי לשרוד. הוא הסביר לה שאיש לא יודע 

מה יקרה מחר או מחרתיים. 
את ליל המבצע הוא זוכר היטב. אידה בורוכוביץ, אחת החטופות הישראליות, 
בה  ירה  ערבי,  מחבל  ניגש  וההמולה  הירי  תחילת  עם  האולם.  בפתח  ישנה 
והרג אותה במקום. המחבל הגרמני החל לירות צרורות החוצה לכיוון מסלול 
הטיסה. להערכת בקוס, הוא יכול היה בנקל לירות בחטופים אך בחר שלא 

לעשות זאת.
נתניהו, מפקד המבצע. השם השני  יוני  על האובדן במותו של  דיבר  בקוס 
בפעולה  קשה  שנפצע  הצנחנים,  חייל  הרשקו,  סורין  של  היה  מיד  שהעלה 
והפך משותק ורתוק לכסא גלגלים מאז. בין השניים נוצרו ידידות מופלאה 

וקשר ארוך שנים. הם נפגשו בארץ ובחו"ל והוא הפך כבן רביעי עבור מישל. 
הם מקפידים לברך זה את זה בימי ההולדת, בחגים ובמועדים.

מישל העביר דרכי בקשה: "אני כבר מבוגר, לא יכול יותר לטוס ומתקשה 
בתנועה. אני רוצה שתבקש בשמי מהעם בישראל לדאוג לסורין הרשקו". 
הווידיאו  במצלמת  צילמתי  אמו,  שפת  בצרפתית,  שנאמרה  בקשתו,  את 

הפשוטה שבמכשיר הטלפון שלי.
תמונות,  עם  רבים  אלבומים  ניצבים  המרווח  ביתו  בסלון  המזכרות  בארון 
מכתבים, תעודות וקטעי עיתונים - כולם עוסקים במבצע. עם שובו מאנטבה 
 747 לבואינג  הסבה  לעבור  נאלץ  הוא  ערביות.  למדינות  לטוס  עליו  נאסר 
היה  לעת  מעת  לגמלאות.  פרש  מספר  שנים  כעבור  בלבד.  לארה"ב  ולטוס 
מגיע ארצה לטקסים ואירועים שונים לציון המבצע. לאירועי ה-40 למבצע 

 .לא יוכל להגיע בשל מצבו הרפואי
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טכנולוגיה

הגרמלינס מתכוננים לטיסה

ג'ון קלר | Military Aerospace Electronics | עיבד: מתי נורסלע | אל"ם )מיל'(

סוכנות המו"פ של משרד ההגנה האמריקאי הפציעה בתוכנית שנועדה לפתח מערך 
"נחילי מזלטי"ם" המשוגרים ממטוסי תובלה למטרות לוחמה אלקטרונית ומודיעין. 

על הכוונת: ייצור שלל מזל"טים זולים שיעמיסו על מערכות הגנה של האויב


סוכנות המו"פ של משרד ההגנה האמריקאי )DARPA(  מקדמת תוכנית 
למטרות   )C-130( תובלה  מטוס  משוגרי  מזלטי"ם"  "נחילי  מערך  לפיתוח 
בכמויות  זולים  מזל"טים  לייצר  היא  הכוונה  ומודיעין.  אלקטרונית  לוחמה 

מסחריות כדי ליצור רוויה במערכות הגנה של האויב. 
התוכנית מכונה גרמלינס, על שם אותם יצורים מספר הילדים שעובד לסרט, 
השנייה.  העולם  במלחמת  בריטיים  קרב  טייסי  עלידי  כקמעות  שאומצו 
בין ארבע חברות העוסקות  בשלב הראשון של התוכנית חולקה המשימה 
בפלטפורמות בלתי מאוישות, בהן הענקיות לוקהיד מרטין וג'נרל אטומיקס. 
ביניהן  וירושתו  תובלה  ממטוסי  יוטלו  הללו  החברות  של  הפלטפורמות 
לסיוע הדדי. הן יבצעו משימות מסוכנות עבור כלים מאוישים, בהן שיתוק 
מערכות מכ"מ, לוחמה אלקטרונית, צמתי תקשורת ומערכות הגנה אווירית, 

לצד איסוף מודיעיני לפני הלחימה ובמהלכה.
לא  טייס  כלי  לאובדן  סובלנית  שתהיה  מערכת  לייצר  המתכננים  בכוונת 
מאוישים במהלך ביצוע המשימות, ולפיכך הם מכוונים בדרישתם לכלי זול. 
מטוסי  ידי  על  רבים  טיס  כלי  הפעלת  על  נשענת  המבצעית  הדרישה  ברם, 
המתכנן  נוספים.  משימות  לסבבי  לכשירות  והחזרתם  המשגרים  התובלה 
מבקש להביא לאופטימיזציה של עד כ-20 משימות לכל כלי טייס כזה בטרם 

יצא משימוש. 

ככלל, המערכת מתוכננת כך שמשימת מזל"ט "אובד" נלקחת על ידי שכנו. 
ליצור מצוקה אצל האויב,  נועדה רק  רוויה של כלי טיס לא  יצירת  כלומר, 

אלא גם לאפשר יכולת אופטימלית לביצוע המשימות.
ויתמקד  המזל"טים  את  המפתחות  החברות  את  יאתגר  המבצעי  הרעיון 
ועמיד, בקרת  גוף קשיח  בטכנולוגיות מתקדמות. הדרישות כוללות מבנה 
)מטענים  ומטעדים  מנוע  ובקרת  דלק  מערכת  ספרתית,  וניווט  טיסה 

ייעודיים( זעירים ואפקטיביים, לצד שיגור וקליטת מטוסים חוזרים.
התקציב שהועמד לכל אחת מארבע החברות עומד על כ-16 מיליון דולר. 
יוכלו  בו  2020, וחברות שיעמדו  ההדגמה )סיום שלב א'( מתוכננת לשנת 

 .להתקדם לשלבים הבאים
את  לפזר  ביכולת  יהיה  האמיתי  שהאתגר  נראה  פניו  על  המעבד:  הערת 
הנחילים מן האוויר ולהחזיר אותם  למטוסי האם .זהו אירוע מורכב, שכרוך 
בסוגיות של בטיחות טיסה וחיים בצוותא של "נחילי רובוטים מעופפים" עם 

מטוסי מטען מסורתיים.

http://www.militaryaerospace.com/articles/2016/03/
gremlins-drone-swarms.html

http://www.darpa.mil/news-events/2016-03-31

הדמיית "נחילי מזלטי"ם" משוגרי מטוס תובלה. ההדגמה מתוכננת לשנת 2020
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ספרים  לגבי  עדכונים  מפורסמים  שבו  פייסבוק  עמוד  מפעילה  הספרייה 
באירועים  העוסקים  הזמן"  "מנהרת  טורי  לספרייה;  המגיעים  חדשים 
וללוט"ר  לטרור  התיכון,  למזרח  לביטחון,  לממשל,  למודיעין,  הנוגעים 
והתרחשו "היום לפני..."; עדכונים לגבי תערוכות חודשיות המציגות ספרים, 
עבודות ומחקרים של מרכז המידע למודיעין וטרור והמכון לחקר מודיעין 
ומורשת.  מודיעין  בנושאי  העוסקות  רבעוניות  תערוכות  כן  כמו  ומדיניות. 
ולא  בפייסבוק  וטרור  מודיעין  ספריית  לעמוד  להיכנס  מוזמנים  הקוראים 

.LIKE  יזיק גם

תערוכות: מבצע אנטבה ומלחמת לבנון השנייה
תערוכת יולי 2016 - מלחמת לבנון השנייה: 10 שנים למלחמה ששינתה את 

המשוואה מול ארגון חזבאללה
רבעוניות:

אפריל-יוני 2016 : תפיסת אייכמן על ידי שירותי המודיעין של ישראל 
בני  ושחרור  הלוט"ר  למבצע  שנה   40 אנטבה:  מבצע   :2016 יולי-ספטמבר 

ערובה הגדול בהיסטוריית מדינת ישראל.

מיזם "מודיעין חוזר הביתה": פנייה לחברי המל"ם
מחברי  שונים  חומרים  קיבלנו  אפריל  בחודש  שפרסמנו  לפרויקט  בתגובה 
מל"ם. מעודדים מהמענה, אנו פונים אליכם שוב כדי לקבל חומרים נוספים.

ניתן לשער כי במשך השנים נאגרו אצלכם, חברי המל"ם, חומרים מקצועיים 
וכיום  סיווגם  שפג  או  כעת  צורך  לכם  אין  שבהם  מסווגים  בלתי  שונים 
הגורמים  בסיוע  אנו  זאת  )נעשה  אותם  ו"להלבין"  מחדש  לבדקם  ניתן 

הרלבנטיים(.
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 
שד'  המודיעין,  למורשת  המרכז   - המל"ם  לכתובת"  אלינו,  בדואר  שליחה 
אנו  הספרייה.  עבור   ,4713402 רמה"ש   3555 ת.ד.  גלילות.   – יריב  אהרון 

פתוחים בימים א'-ה' בין השעות 16:00-09:00. טלפון 035482254
נשמח לשיתוף פעולה ולהיעזר בכם.

ספרים, רבותיי, ספרים חדשים
יזהר דוד - "פצצה מתקתקת: סיפורו המטלטל של איש שב"כ" אל"מ דוד 
חכם - עזה בגובה העיניים – מבט לאינתיפאדה מבפנים. מסמך ייחודי של 
ברצועת  הישראלי  בממשל  ערביים  לעניינים  המחלקה  ראש  לשעבר  חכם, 

 .עזה ויועץ לעניינים ערביים לכמה שרי ביטחון

אסנת שמואלי | מנהלת ספריית המל"ם

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


הספרייה

העיר צור שבלבנון. בעיר מוקם מתקן חקירות ששימש את שב"כ ומג"ב. 
פיצוץ המכונית הביא למותם של 28 אנשי כוחות הביטחון - מתוכם 16 אנשי 
מג"ב, תשעה חיילים ושלושה אנשי שב"כ, וכן של 31 עצורים לבנוניים. מניין 

הפצועים עמד על 23 איש.
הלבנונית"  ההתנגדות  ו"חזית  )גא"פ(  הפלסטיני"  האסלאמי  "הג'יהאד 

קיבלו אחריות לפיגוע. 
אירוע זה נחשב לפיגוע ההתאבדות הראשון, שבו מחבל מתאבד פוצץ עצמו 

למוות. בדיעבד התברר כי פעל בהשפעת סמים. 
בעלבכ  מהעיירה  נפץ,  חומרי  העמוסה  התופת,  מכונית  עם  הגיע  המחבל 
שבבקעת הלבנון. מסלול נסיעתו היה מצפון לכיוון דרום, על כביש צידון-

צור. בפרברים הדרומיים של צור הוא פנה מזרחה, לעבר מטה כוחות צה"ל.
ופרץ את  לכניסה למתחם האיץ הנהג המתאבד את מכוניתו  עם התקרבו 
המחסום בנסיעה מהירה. השומרים פתחו באש על הרכב שפרץ את המחסום, 

אך לא הצליחו לעצרו, הגם שהירי האט מעט את נסיעתו.

הפיגוע בצור - פיגוע ההתאבדות הראשון
מתוך אתר השב"כ | 

מכונית תופת עמוסה ב-600 ק"ג חומר נפץ שעטה לכיוון המחסום שהציבו כוחות הביטחון בעיר צור שבלבנון, שם 
היה מתקן ששימש את שב"כ ומג"ב. 59 אנשים מצאו באירוע את מותם, מתוכם 28 מכוחותינו



המתאבד חצה את חצר המתחם, מיקם עצמו בין שני בניינים, שאחד מהם 
שימש את מג"ב והשני את השב"כ, ופוצץ את עצמו. מעוצמת הפיצוץ קרסו 

שני הבניינים.
שעת הבוקר המוקדמת שבה בוצע הפיגוע, 06:00, חסכה חיים רבים. זאת 
משום שמרבית החיילים שבדרך כלל מילאו את המתחם עדיין ישנו במתחם 

האוהלים הסמוך. 
בנובמבר  ב-11  לכן,  קודם  ששנה  לאחר  השני,  צור  לאסון  נחשב  זה  פיגוע 
1982, בשעה 07:15 בבוקר, אירעה התפוצצות בבניין הממשל הצבאי בצור. 
הבניין בן שבע הקומות קרס על יושביו. כתוצאה נהרגו 91 בני אדם, מהם 67 

חיילי צה"ל ומג"ב, 9 אנשי שב"כ ו-15 עצורים מקומיים. 27 נפצעו. 
נבנה  או  תוכנן  בבניין, שלא  גז  דליפת  הייתה  הנראה,  ככל  לפיצוץ,  הסיבה 
האפשרות  את  שללה  האסון  לבדיקת  שהוקמה  החקירה  ועדת  כראוי. 
שמדובר בפיגוע בהיעדר ממצאים המעידים על פיצוץ חומר נפץ בבניין או 

 .בקרבתו
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סיפורו של מקום

בסיס דרום להאזנה בבאר 
שבע זוכה להנצחה ראויה 

בסיס דרום, שהיה ממוקם בתחנת הרכבת הטורקית בבאר שבע, החל את דרכו 
במתן כיסוי מודיעיני במלחמת העצמאות, בעיצומו של הקרב בחזית הדרומית. 

הבסיס נתן כיסוי מודיעיני בהאזנה בגזרה המצרית במשך 19 שנה

מנחם בידרמן | מורשת 8200
כאמצעי  הממוסדת  ההאזנה 
של  ה-40  בשנות  נולדה  מודיעיני 
המאה הקודמת. באותם ימים הפעיל 
אביב,  בתל  הידיעות(  )שירות  הש"י 
הבריטי,  המנדט  משלטונות  בהסתר 
חוליית האזנה בהנהגת מרדכי ורצמן. 
וצבא  משטרה  לגורמי  האזינה  זו 
ההעפלה  לסיכול  שפעלו  בריטיים 
לארץ. לימים התמנה מרדכי )ורצמן( 
יחידת  של  הראשון  למפקדה  אלמוג 
שמילא  תפקיד  בצה"ל,  ההאזנה 

בשנים 1948–1952.
לאחר קבלת החלטת החלוקה באו"ם 
את  לפרק  הוחלט   1947 בנובמבר 
אביב.  בתל  שפעלה  ההאזנה  חוליית 
רס"ן )בדימוס( ראובן ראם סיפר לי 

כיצד אספו אותם והודיעו להם שתמה משימתם. לפני מספר שנים קרא לי 
ראובן לביתו והעניק לי ולמורשת היחידה ספר שמצא בביתו והוענק לאנשי 
החוליה כשי פרידה – "דרכי עם התיאטרון" מאת מ. גנסין. תאריך קבלת 

השי המופיע על הספר -  15 בינואר 1948.
בעבודתם  והמשיכו  המשימה,  בחשיבות  הכירו  ואנשיו  שוורצמן  אלא 
בהאזנה בהתנדבות. לא עברו ימים רבים וחוליית ההאזנה בתל אביב חזרה 
הבריטים.  ידיעת  ללא  עדיין  בארי,  איסר  המודיעין  ראש  בהסכמת  לפעול 
כוחותינו,  נגד  אנשיו  ופעילות  מעיראק  שהגיע  השחרור  צבא  חדירת  עקב 
עלה הצורך בהאזנה לשידורי אלחוט בערבית. צורך זה גבר עם פלישת ארצות 
ערב, ונערכו חיפושים בניסיון לאתר דוברי ערבית. בנוסף יזם הש"י הקמה 

של חוליות האזנה גם בחיפה ובירושלים.  

ב-15  הארץ  את  הבריטים  עזיבת 
פעילות  ותחילת   1948 במאי 
את  מציינות  בגלוי  ההאזנה 
ההאזנה  יחידת  של  דרכה  תחילת 

הממוסדת בצה"ל.  

בצה"ל:  ההאזנה  מיסוד 
משמעותיות  ציון  נקודות 
על  ההכרזה  ביום   :1948 במאי   14
הקמת המדינה סוכם גם על הקמת 
ממסמך  עולה  כך  האזנה.  יחידת 
התאריך  סימוכין.  ללא  )מקורי 
לראש  המיועד  יד(  בכתב  כתוב 
ראש  לידיעת  ידין,  יגאל  אג"ם 

המודיעין איסר בארי.
חוליית  עזבו.  הבריטים  במאי:   20
ההאזנה עזבה את דירת המסתור ברחוב רוטשילד בתל אביב ועברה לפעול 
ב"בית האדום", ברחוב הירקון בעיר. שם התחילה את דרכה מפקדת יחידת 
שרוני,  אברהם  במקום  התייצב  יום  באותו  והתהוותה.  שהלכה  ההאזנה 
ההאזנה,  יחידה  של  המייסדים  לדור  והצטרף  בחיפה,  מהחוליה  שהועבר 

לימים 8200.
30 ביוני: התקבלה החלטת הרמטכ"ל על פירוק המודיעין של ארגון ההגנה 
באופן  לראשונה  נכללת  בו  בצה"ל.  הצבאי  המודיעין  מבנה  ואושר  )ש"י( 

רשמי יחידת האזנה כפופה לאג"ם.
יולי 1948: מוקם שירות מודיעין מחולק לענפים. ניתן ליחידה השם שירות 
מודיעין 2 )ובקיצור ש"מ2 או מודיעין 2(. זו הייתה כפופה למטכ"ל/אג"ם. 

פורסם התקן הראשון, נכון ל-1 באוגוסט – סך הכל 116 איש.

הנגב שוחרר והאספקה ליישובי הדרום חודשה. פתיחת הדרך דרומה נוצלה 
לכיבוש באר שבע )במסגרת מבצע משה(. בכך נקבעה ריבונות מדינת ישראל 
על העיר, שלא בהתאם לתוכנית החלוקה של האו"ם. חיילי יחידה ש"מ 2 לחמו 

עם הכוחות ונטלו חלק חשוב במתן מודיעין לכוחות הלוחמים

חיילי יחידת 8200 על רקע התחנה
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היחידה מתגבשת היחידה הוקמה ונבנתה במהלך מלחמת העצמאות 
תחת פיקודו והנהגתו של ורצמן. הגרעין המייסד היה מבוגרי קורס האלחוט 
והתגבש הורכב  שהתקיים במסגרת המנדט הבריטי. מבנה היחידה שהלך 

מכמה חלקים:
)בית  ביפו  ובהמשך  האדום"(  )"הבית  אביב  בתל  היחידה  מפקדת  א .  

הייכל(.
פעלה  זו  בירושלים.  נסתרות(  פענוח  שרות   – )שפ"ן  האזנה  חוליית  ב.  

במחנה שנלר והתפתחה בהמשך להיות בסיס מרכז.  
חוליית האזנה בחיפה. זו המשיכה כנראה לפעול גם לאחר מעברו של  ג.  
אברהם שרוני למפקדת היחידה בתל אביב והפכה בהמשך לבסיס צפון.
האזנה בבאר שבע. במהלך המלחמה, עם כיבוש באר שבע, החלה פעילות  ד.  
האזנה בתחנת הרכבת הטורקית בעיר. בכך הונח הבסיס להקמת בסיס 

דרום של היחידה.
בית  טוביה,  באר  בהם  אתרים,  במספר  פעלו  נייחות  האזנה  חוליות  ה.  
שכונה  זמני  )בסיס  ורמלה  גדרה(  )ליד  קטרה  גוש,  אבו  גת,  גוברין, 

"טרוקדרו"(. 
חוליות האזנה ניידות מסופחות ליחידות הלוחמות. דמות משמעותית  ו.   

את  וארגן  הפלמ"ח  מטעם  שפעל  בנצור,  )פינצ'בסקי(  מוטקה  הייתה 
והנגב.  יפתח  הראל,   - הפלמ"ח  לחטיבות  שסופחו  ההאזנה  חוליות 
מוטקה העיד בפני מורשת היחידה כי במהלך מלחמת העצמאות הוא 

ניהל את "מערך השדה" של היחידה בדרום.  
בתוך כך, גם על סמך עדויות של ותיקים ביחידה, הוא פעל בצה"ל לאיתור 
והעבירם לפעילות  וחיוניים לפעילות ההאזנה,  דוברי ערבית, שהיו חסרים 
כי מוטקה  זאב העיד בפני במורשת היחידה  פי הצרכים בשטח. חוסני  על 
איתר אותו ביחידת נהגי הפרדות ולאחר שעמד, בו במקום, בבחינה של ידע 
בערבית - הורה לו להחזיר את הפרדה. הוא לקח אותו עמו ליחידה והציב 

אותו בחוליית האזנה בחזית הדרום.

בסיס דרום בבאר שבע ממלא תפקידים משמעותיים בסיס 
דרום של היחידה הוקם בבאר שבע במהלך מלחמת העצמאות. הנגב היה 
נצור והמלחמה בחזית הדרום הייתה קשה. לשם שחרור הנגב תוכנן מבצע 
יואב )15–22 באוקטובר 1948( והוקם פיקוד בראשות יגאל אלון. כוחות 
 8 גבעתי, חטיבה  ויפתח, חטיבת  הנגב  כללו את חטיבות הפלמ"ח  המבצע 

משוריינת ובהמשך גם חטיבה 8.

אז והיום. למעלה: תחנת הרכבת בבאר שבע בימי הטורקים למטה: מתחם הקטר 70414. לפני כמה שנים החליטה רכבת ישראל להקציב סכום נכבד 
לשיקום תחנת הרכבת
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הנגב שוחרר והאספקה ליישובי הדרום חודשה. פתיחת הדרך דרומה נוצלה 
מדינת  ריבונות  נקבעה  בכך  משה(.  מבצע  )במסגרת  שבע  באר  לכיבוש 
ישראל על העיר, שלא בהתאם לתוכנית החלוקה של האו"ם. חיילי יחידה 
ש"מ2 לחמו עם הכוחות ונטלו חלק חשוב במתן מודיעין לכוחות הלוחמים.

לאחר  ימים  מספר  כי  בנצור  מוטקה  סיפר  היחידה  מורשת  בפני  בעדותו 
כיבוש באר שבע )21 באוקטובר( איפשר לו מפקד חטיבת הנגב נחום שריג 
האזנה  חוליית  בה  הציב  בנצור  בעיר.  הטורקית  הרכבת  תחנת  את  לתפוס 

שהתפתחה לבסיס האזנה של היחידה - בסיס דרום.
החזית  מול  צה"ל  לפעילות  כיסוי  במתן  משמעותית  התפתח  דרום  בסיס 
המצרית. הכיסוי המודיעיני כלל פעילות האזנה בבסיס ופעילות באמצעות 
חוליות האזנה, שיצאו מהבסיס ופעלו בשטח בכיסוי מלווה לפעילות צה"ל. 

להלן מספר דוגמאות:
- חוליית האזנה סופחה לחט' 1 )גולני( במבצע עובדה לכיבוש אילת מרץ 

1949. במבצע נקבעה ריבונות מדינת ישראל על הנגב, כולל אילת. 
- בדצמבר 1950 סופחה חוליית האזנה לכוח של חטיבה 7 שיצא לבלום כוח 
ירדני שניסה לחסום את הדרך לאילת בק"מ ה-78. דיווחי החוליה הועברו 
בזמן אמת למפקד המבצע, מפקד פיקוד דרום אלוף משה דיין. זה הביע בה 

בעת את הערכתו לאנשיה. 
המלך  הודח  שבה  במצרים,  צבאית  הפיכה  התחוללה   1952 ביולי  ב-23   -
בבסיס  התקבלה  ההפיכה  על  הידיעה  נגיב.  מחמד  לואא'  ידי  על  פארוק 

והייתה המידע הראשון על התרחשותה.
- אנשי הבסיס נטלו חלק בכיסוי מלווה בפעולות התגמול בשנות ה-50.

- בשנת 1954 החלו לקיים בבסיס הכשרות של אלחוטנים במסגרת קד"צ. 
קליטת  בתחום  משמעותיים  בהמשך  שהיו  אלחוטנים  מחזורי  הוכשרו 

התקשורת המבצעית. בנות החלו לשרת בבסיס רק משנת 1965.
- במבצע קדש לכיבוש סיני )אוקטובר 1956( העניק הבסיס כיסוי מלווה 
למבצע. כמו כן חוליות האזנה שסופחו לכוחות בשטח, באזורי רצועת עזה 

וניצנה, העבירו מודיעין לכוחות הלוחמים.  
- שנת 1967 - סוף תקופת בסיס דרום בתחנת הרכבת הטורקית.

במהלך השנים החל הבסיס לסבול מהפרעות קליטה. אלה נבעו, בין היתר, 
נמצא  שנערכו  קליטה  בניסויי  לבסיס.  סביב  שבע  באר  העיר  מהתפתחות 
מקום מתאים יותר מבחינת תנאי הקליטה. בתחילת 1967 החלה פעילות 
הבסיסים  שני  פעלו  הימים  ששת  מלחמת  במהלך  החדש.  במיקום  האזנה 
במקביל, ובדצמבר 1967 הסתיימה ההאזנה בבסיס דרום. כל רכיבי ההאזנה 

עברו לפעול בבסיס החדש תחת השם "מוריה".

לוגיסטיים  לצרכים  לשמש  המשיך  הטורקית  הרכבת  בתחנת  הבסיס 
ניידת למשימות  יציאה לצוותי האזנה  וכן כבסיס  ומנהלתיים של המרחב, 
השונות. כמו כן דאג הבסיס לאספקת צרכי ציוד וכוח אדם לבסיסים בסיני, 

שהוקמו בעקבות מלחמת ששת הימים.

שחזור, שיקום והנצחה בשנת 1991 הוכרזה תחנת הרכבת הטורקית, 
שנמצאת בעיר העתיקה ונכללת ברשימת אתרי מלחמת העצמאות, כאתר 
ממתחם  צה"ל  יציאת  אחרי  הפנים.  שר  ידי  על  חתום  בצו  לאומי  מורשת 
תחנת הרכבת היו למקום שימושים אזרחיים שונים, עד שננטש והפך למבנה 

מוזנח ואינו ראוי לשימוש.
לפני כמה שנים החליטה רכבת ישראל להקציב סכום נכבד לשיקום תחנת 
הרכבת. נראה כי במקביל פעל ראש העיר באר שבע למימוש תוכניות לשקם 
ובידור. ואמנם, מאז  ולהופכם למרכזי תרבות פנאי  אתרים בעיר העתיקה 
פועל במקום שהיה תחנת הרכבת הטורקית "מתחם הקטר 70414" – מרכז 

תרבות ופנאי לקהל הרחב.
מבחינת מורשת היחידה, מימוש פרויקט מתחם הקטר 70414 נפל על קרקע 
פורייה. היחידה הכירה היטב את ההיסטוריה של המבנה העזוב והנטוש של 
פתח  יצר  ישראל  רכבת  לבין  העירייה  בין  הפעולה  שיתוף  הרכבת.  תחנת 

למימוש הרעיון להנציח את פעילותו של בסיס דרום בשנים 1967-1948.
היענותו של ראש העיר רוביק דנילוביץ' לפניית ראש עמותת בוגרי היחידה 

ניר למפרט החלה להניע את התהליך למימוש הנצחת בסיס דרום.
במרכז פרויקט הקטר 70414 הוקם מיני מוזיאון המוקדש להתפתחות מסילת 
מהנהלת  שפירא  נעם  עם  פעלה  המורשת  יחידת  בארץ.  הטורקית  הרכבת 
נגיד.  לילך  העתיקה  העיר  מנהלת  מול   )2 )ש"מ   8200 יחידה  בוגרי  עמותת 
גילינו לאנשי המקום את חלקה של 8200 בהיסטוריה של המקום. בהמשך 
העברנו לצוות שעיצב את האתר על רקע צבאי ומודיעיני של הבסיס ותמונות 
ביטוי  לידי  ובאה  הושגה  דרום  לבסיס  ההתייחסות  אנשיו.  של  אותנטיות 

בסרט וידיאו קצר שהציג את הרקע להקמת הבסיס ואת פעילותו.
עוד רבים המקומות והאתרים בארץ המהווים ציון דרך במסלולה של יחידה 
הראשונים,  של  בפעילותם  רואים  אנו  ולהנצחה.  לאזכור  וראויים   8200
שהניחו את הבסיס לתרומתה של היחידה, ערכי מורשת המעצבים את דרכה 

 .והישגיה בהמשך
אתר מתחם הקטר: katar70414.org.il, טל. 086234613 )לפרטים/תיאום ביקור(

מבחינת מורשת היחידה, מימוש פרויקט מתחם הקטר 70414 נפל על קרקע 
פורייה. היחידה הכירה היטב את ההיסטוריה של המבנה העזוב והנטוש של 
תחנת הרכבת. שיתוף הפעולה בין העירייה לבין רכבת ישראל יצר פתח למימוש 

הרעיון להנציח את פעילותו של בסיס דרום בשנים 1967-1948

מימין: חיילי 8200 בפעילות בתוך מבנה התחנה. משמאל: מתחם התחנה בראשיתו
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המודיעין האירופי מול אתגר הטרור האסלאמי
יוסי קופרווסר | תא"ל )מיל'( רח"ט מחקר באמ"ן לשעבר

לאחר הפיגועים הקשים שידעה צרפת בשנת 2015 נוסדה ועדת חקירה שתפקידה לתת מענה 
לטרור. הדו”ח הסופי שלה מציג 39 המלצות בתחומי האכיפה, המודיעין וביטחון הפנים, הן עבור 

צרפת והן עבור האיחוד האירופי כולו



של  התחתון  )הבית  בצרפת  הלאומית  באסיפה  הוקמה  שנה  כחצי  לפני 
מחברי  המורכבת  א-מפלגתית  ועדה  הסנאט(  תחת  שמצוי  הפרלמנט, 
פרלמנט בעלי מומחיות בתחומי חוץ, ביטחון, חברה ומשפט. מטרתה: לחקור 
 ,2015 את ההתמודדות הצרפתית עם הטרור מבית שהכה בצרפת במהלך 
החל מהפיגועים בינואר בשרלי הבדו ובהיפר כשר ועד סדרת הפיגועים ב-13 

בנובמבר 2015, שגבו את חייהם של 147 בני אדם. 
המודיעין  בקהילות  בכירים  עם  ופגישות  ראיונות  עשרות  קיימה  הוועדה 
והביטחון בצרפת ובחו”ל, אך לא היתה לה גישה לחומרים מסווגים על אודות 
פרשיות הטרור הללו. הוועדה בחרה להתמקד בכשלים הארגוניים והמבניים 
בקהילת הביטחון הצרפתית, ולא עסקה בכשלים אישיים של בכירי מערכת 
הביטחון והמודיעין. הדו”ח הסופי שלה מציג 39 המלצות לפעולה בתחומי 
האכיפה, המודיעין וביטחון הפנים, הן עבור צרפת והן עבור האיחוד האירופי 

כולו. 
גוף מודיעין לאומי, הקמת  המלצות הוועדה בחזית הצרפתית כללו הקמת 
מרכז ייעודי ללוחמה בטרור )בדומה לארגון הNCTC  האמריקאי(, הקמת 
גוף מודיעיני ייעודי לביטחון פנים המאגד בתוכו את ענף המודיעין במשטרה 
אחד,  לגוף  המיוחדים  הכוחות  איחוד  הטריטוריאליים,  המודיעין  וגופי 
הגברת אמצעי האבטחה והפיקוח בשדות התעופה הבינלאומיים, וכן הגברת 
הפיקוח בבתי הכלא ומרכזי שיקום נוכח הרדיקליזציה של אסירים ופושעים 
רבים. המלצות נוספות התייחסו למידת האימון וההכשרה של צוותי החירום, 

של לוחמים ושל צוותי אכיפת חוק. 
כמו כן בחנה הוועדה את אפקטיביות מצב החירום שהוכרז במדינה לאחר 
הפיגועים בנובמבר. ממסקנותיה עלה כי הכוחות הרבים שהוצבו לאבטחה 
בבתי כנסת, בבתי ספר ובמרכזים מסחריים היו יכולים להיות אפקטיביים 
המפלגה  נציג  יותר.  אסטרטגיים  מקומות  של  ואבטחה  בהגנה  יותר 
הסוציאליסטית בוועדה ציין כי תרומתו של מצב החירום, שנמשך כשמונה 

חודשים, להתמודדות הביטחונית פחתה במהירות, ונראה כי היה יעיל יותר 
לו משכו היה מתקצר. 

לבלגיה.  צרפת  בין  מספק  הבלתי  הפעולה  לשיתוף  התייחסה  הוועדה 
את  לפועל  שהוציאו  החוליות  מחברי  שכמה  העובדה  לאור  בייחוד  זאת 
בין  וסנכרון  תיאום  היעדר  אך  הרשויות,  מטעם  מבוקשים  היו  הפיגועים 
ללא  המדינות  בין  מעברם  את  אפשר  והבינלאומיים  הלאומיים  הגופים 
2016 שופר שיתוף הפעולה  פיגועי מרץ  או תחקור. אמנם בעקבות  מעצר 
בין ארגוני המודיעין ואכיפת החוק. אולם ראש הוועדה פנץ’, איש המפלגה 
לארגוני  וקרא   - בכך  להסתפק  אין  כי  גרס  שבאופוזיציה,  הרפובליקנית 
המודיעין ואכיפת חוק להגביר את שיתוף הפעולה עם האירופול )סוכנות 
יגביר  האירופול  כי  היא  במחלוקת  שנויה  המלצה  האירופית(.  המשטרה 
את פעילותו בגבול יוון, הידוע כנקודת התורפה בכניסה לאיחוד האירופי, 
על  לפיקוח  האחראי  )הארגון  פרונטקס  של  ולהנחייה  למדיניות  בהתאם 

מעבר הגבולות(. 
עם  הגובלות  מדינות  עם  הפעולה  שיתוף  הגברת  על  המליצה  הוועדה 
בין  הגבול  לחיזוק  יוזמות  על  וכן  האסלאמית”,  “המדינה  של  טריטוריות 
טורקיה לסוריה. בין המלצות הוועדה לשיפור המענה באיחוד האירופי כולו 
המידע  למאגרי  מלאה  גישה  ולפרונטקס  לאירופול  לאפשר  קריאה  נכללה 
וביקורת  הגירה  מדיניות  על  אירופה  מדינות  בין  )ההסכם  שנגן  אמנת  של 
גבולות מתואמת(. כך, סבורים ראשי הוועדה, תתאפשר יכולת ניטור גבוהה 

של נעדרים ומבוקשים.
ניתוח רחב יותר של ההתמודדות המודיעינית האירופית עם אתגר הטרור 
בעיתונות  שפורסמו  ממאמרים  משתקף  שהוא  כפי  הקיצוני,  האסלאמי 
הכללית והמקצועית, יופיע בכתב העת החדש על המתודולוגיה של המודיעין, 
 . .מודיעין הלכה למעשה”, שגיליון ראשון שלו עומד להתפרסם בקרוב“

מתקפת הטרור על צרפת, נובמבר 2015. נדרש שיתוף פעולה רוחבי
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חיים,  שוקק  בית  בחזונם  ראו  המודיעין  קהילת  של  ההנצחה  אתר  מייסדי 
המנציח את מסכת חייהם ועשייתם של הנופלים ומנחיל את מורשתם. ואכן 
האתר הפך לבית למשפחות הנופלים ולאבן שואבת לאנשי קהילת המודיעין 
בעבר ובהווה. בשנים האחרונות נוסף פן חדש לחזון – “ימי חוויה מודיעינית”. 
נועד הפרויקט לתלמידי השכבה   ,2010 בראשיתו, בשנת הלימודים תשע”א 
ההסעה,  עלות  והחברתית.  הגיאוגרפית  מהפריפריה  ספר  בבתי  הבוגרת 
בין היתר  ידי המל”ם,  ועד היום על  ולעתים גם ארוחה חמה, ממומנות מאז 

בזכות תרומות ייעודיות.
גויסו חמישה  יומיים בשבוע.  באותה תקופת בראשית הוקצו לפעילות זאת 
מתנדבים שהדריכו את התלמידים, ומספר דומה של מרצים מתנדבים שהציגו 

בפני הבאים פרשיות עלומות של קהילת המודיעין.
תוכנית הביקור כללה סיור במבוך ההנצחה וב”אוהל שם”, ביקור במרכז לחקר 
הטרור ובמוזיאון המודיעין, האזנה להרצאה על פרשייה מודיעינית או צפייה 
באחד הסרטים שהפיק המל”ם על עלילות המודיעין לפני ואחרי קום המדינה. 

סרט נוסף שהוצג בפני המבקרים הסביר את מלאכת המודיעין. 
במהלך 2010 נערכו 44 ביקורים בהשתתפות 2,363 תלמידים.

היום, בשלהי השנה השישית לפעילות, מכסת הביקורים שאז הייתה שנתית 

מודיעין על קצה המזלג
“ימי חוויה מודיעינית” התגלגל מפרויקט קטן ונקודתי 
מי  שכל  המודיעינית,  העשייה  לנבכי  מרתק  למסע 
שרוצה יכול לקחת בו חלק ולגלות בו צדדים מרתקים

נינה פתאל |  מתנדבת במערך ההדרכה של המל"ם

ומספר  שלושה  פי  הוכפל  המבקרים  מספר  החודשית.  המכסה  כמעט  היא 
המתנדבים המוכנים בשמחה ובכל עת להדריך או להציג פרשה עומד על 25, 

והם מדריכים בחמש שפות שונות. 
גם חתך המבקרים השתנה. לקבוצות התלמידים נוספו מבקרים מקרב אנשי 
בודדים  אנשים  לאתר  מגיעים  שונים.  ממלכתיים  וגופים  הביטחון  מערכת 
ומנגד קבוצות מאורגנות מטעם גורמי תיירות פנים ומרכזים קהילתיים. כמו 
כן מגיעים תיירים – יהודים ולא יהודים. שמעו של המל”ם הגיע גם לאוזניהם 
שהם  המסלול  מן  לחלק  המל”ם  את  שהפכו  וציוניים,  יהודיים  ארגונים  של 
שכולות,  משפחות   - ובראש  ארצה.  המגיעות  מטעמם  לקבוצות  מיעדים 
מזקן ועד טף, נחשפות לעתים לראשונה לעשייה המודיעינית בכלל ולפעילות 

יקיריהם בפרט.
הידע”,  “כוח  המיצג  הוא  מהם  אחד  גרמם.  שהזמן  שינויים  חלו  בתכנים 
בתחום  המודיעין  קהילת  של  פעולתה  אופן  את  עכשווית  בשפה  הממחיש 
קבלת  בתהליך  המעובד  במידע  השימוש  אופן  ואת  ועיבודו,  המידע  איסוף 
ההחלטות. לתחנות בביקור נוסף גם המפגש עם אנשי המרכז לחקר המודיעין. 
 תגובות

ממתנדבי המל"ם ב"ימי החוויה המודיעינית"
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השתתפתי  שנה  אותה  באביב   .8200 לימים   ,515 ליחידה   1968 בשנת   התגייסתי 
בקורס קבר"ים )קציני בינה רשתית( בניהול אפרים לפיד, תחת "הפיקוד העליון" של 
יואל בן פורת. בין עמיתיי לקורס היו נעם שפירא )כיום אל"ם מיל'(, עודד גרוס )גרנות, 

עיתונאי ופרשן לענייני ערבים( ופסח מלובני )אל"ם מיל'(.
קצין  הגיע  הימים  באחד   .15 בה"ד  היות  טרום  הימים  בארץ.  שם  אי  נערך  הקורס 
מודיעין בכיר להרצות בקורס, מרצה כריזמטי, חכם ורהוט. במשך יותר משעה הוא 
העביר לחניכים הרצאה מ-ב-ר-י-ק-ה. אולי המעניינת ביותר בקורס, שעסקה במחדל 

המודיעין האמריקאי בפרל הארבור בדצמבר 1941.
ופרס  מעמיקה  בדרך  האירועים  את  ניתח  בחומר,  מלאה  שליטה  שהפגין  המרצה, 
לסוגיהן  הטעויות  שרשרת  את  המעידים,  הסימנים  שלל  את  המהלכים,  את  בפנינו 

וכמובן את הלקחים שעלינו להפיק מהאירוע.
כשההרצאה הסתיימה הלך המרצה לדרכו. אנחנו נותרנו מתרשמים עמוקות ואפילו 
צעירים,  לקצינים  מאד  משמעותי  היה  המרתק  התוכן  ההרצאה.  מאיכות  נפעמים 

שבקרוב יונח על כתפיהם חלק מנטל ההתרעה הלאומי.
שאלתי לקוראים היקרים: התדעו מי היה המרצה? התשובה בעמוד 43

ד"ר שמואליק ויס )שו"ס(, אל"ם )מיל'(

חידה:

מכתב שנשלח לצוות המל”ם

תגובות המבקרים:
מהנה  יום  המרשים...על  הביקור  על  “תודה 

פורה ומוצלח... על האירוח החם והחוויתי”.

מעניקים  המתנדבים  וצוות  שאתם   “מה 
שלהם  הקצרות  הביקור  בשעות  לתלמידים 
שנות  ארבע  במשך  להעביר  מצליחים  איננו 

לימוד בבית הספר”.

והערכתנו  תודתנו  מלוא  את  להביע   “ברצוננו 
האדיב  היחס  והמרתק...  המאלף  הסיור  על 
בנו רשמים עמוקים  והאווירה במקום הותירו 
ויראת כבוד למקום ולעושים במלאכה. הביקור 
על  לכם  בגאווה...מודים  כולנו  את  מילא 
והחשיבה  העבודה  בהליכי  אותנו  ששיתפתם 

שמבטא המרכז החשוב בו אתם פועלים”.

 “התכנים מאוד מגוונים ואתם כל כך מרתקים, 
עניין,  הרבה  כך  בכל  החומר  את  מעבירים 
ולקהל  עושים  שאתם  למה  ואהבה  רגישות 

השומע. אשרינו שיש לנו אתכם”.

 We really enjoyed the visit and especially 
 appreciated the guiding. It was incredible
 and we have to say that it was the
.HIGHLIGHT of our entire stay in Israel

תגובות המתנדבים: 
 “מרגישה זכות גדולה להיות שייכת למשפחת 
של  מדהים  לצוות  להשתייך  וזכות  המל”ם 

מתנדבים”.

הבאים  לדורות  המודיעין  מורשת   “הנחלת 
הנה תרומה חשובה המועילה להמשך חיזוקה 

של קהילת המודיעין”.

הנופלים,  רוח  המחשת  המונצחים,   “אזכור 
היא  לתלמידים  והמורשת  הערכים  הנחלת 
ולאנשים,לשייכות  למקום  תודה  לדורות. 

ולשותפות,לאמון ולכבוד”.

רב  עניין  שלנו  בעשייה  מעניקים  “אנחנו 
למבקרים במל”ם. במקביל עשייה זאת גורמת 
ביותר הנאה רבה מאוד. אם  לי באופן אנוכי 

הייתי נדרש לשלם – הייתי משלם ומדריך”.

נער ממסגרת  לחיבוק של   “אין שכר שישווה 
טיפולית האומר ‘אתם הגיבורים שלי...בחיים 
התייחסתם  שאתם  כמו  אלינו  התייחסו  לא 

אלינו’”.

רבה  גדולה. מברכים באהבה   “הנאתנו מאוד 
המל”ם  צוות  מתוך  שלנו  השותפים  כל  את 
ומצפים  נפלאה  שנה  על  ההדרכה  ומצוות 

בכיליון עיניים לשנה הבאה”.
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מודיעין וספר

 )1997-1911( ג’ונס  ויקטור  רג’ינלד  ד”ר 
השלמת  ועם  באוקספורד  הטבע  מדעי  למד 
לחקר  המרכז  בפארנבורו,  עבד  הדוקטורט 
כשהוחלט   ,1939 בשנת  בבריטניה.  התעופה 
של  המודיעין  למחלקת  מדען  לגייס  לראשונה 
משרד האוויריה )AIR MINISTRY(, התמנה ג’ונס 
של  מדע  לענייני  לסגן  התמנה  בהמשך  לתפקיד. 
ראש המודיעין במשרד זה. תפקידו כלל בין היתר 
הערכת טכנולוגיות גרמניות ומציאת אמצעי נגד 
פיתוחן. לאחר המלחמה פרש ג’ונס לאקדמיה אך 
לפי בקשתו של ווינסטון צ’רצ’יל מילא תפקידים 
נוספים בקהילת המודיעין. זאת אף על פי שהיה 
מאוכזב מאד ממה שקרה בתחום לאחר מלחמת 

העולם השנייה.
מקורות המידע שלו בזמן המלחמה כללו בדיקות 
של ציוד ממטוסים גרמניים שהופלו מעל אדמת 
בריטניה, דו”חות חקירת שבויים, חומר שהתקבל 
הגרמנית(  הצופן  )מכונת  ה”אניגמה”  מפענוחי 
הכבושות,  בארצות  המחתרת  סוכני  ומדו”חות 
השתתף  בנוסף  והולנד.  בלגיה  צרפת,  בעיקר 
 SUNDAY( ראשון”  יום  “מועצות  במפגשי  ג’ונס 
של  פורמליים  לא  כינוסים  שהיו   )SOVIETS
טייסים מבצעיים, מדענים ונציגי ממשל בכירים. 
לתקשורת”  המחקר  ב”מוסד  התקיימו  אלה 
ואלקטרוניקה.  תקשורת  ניווט,  במכ”ם,  שעסק 
בבעיות  חופשית  בצורה  דנו  אלה  במפגשים 
של  ונוכחותם  אלה,  בתחומים  שונות  מבצעיות 

הבכירים תרמה לקידום הצעות שהועלו שם. 
 The הראשון,  ספרו  את  ג’ונס  פרסם  ב-1978 
wizard war, שעסק בפעילותו במלחמת העולם. 
מערכות  בהוצאת  לעברית  שתורגם  הספר, 
במהרה  הפך  ביותר”(,  סודית  ב-1984)“מלחמה 
טעמים.  משני  הצבאית  בספרות  לקלאסיקה 
המודיעיני  הטיפול  תיאורי  בגלל  ראשית, 
החל  האויב.  אצל  טכנולוגיות  בהתפתחויות 
מהרמז הראשון, ולעתים הלא-ברור, להתפתחות 
)שכן  לאיום  ביחס  מסקנות  הסקת  דרך  חדשה, 
כל התפתחות מדעית או טכנולוגית אצל האויב 
פעולה  דרכי  גיבוש  ועד  פוטנציאלי(,  איום  היא 

אפשריות לנטרול האיום. ג’ונס היה מדען מבריק 
ראשוני,  אפילו  מודיעיני,  מידע  להעדיף  נטה  אך 
בסתירה  עמד  אם  בעיקר  רב,  משקל  כבעל 
לתיאוריות מדעיות מופשטות או לאורח מחשבה 

מיושן.    
לקלאסיקה  הספר  להפיכת  השנייה  הסיבה 
נקודתיים  אירועים  עשרות  של  הפירוט  היא 
בתחום  שונות  התפתחויות  של  והשתלשלות 
המדעי והטכנולוגי במאבק מול הגרמנים בתקופת 
עוסק  מהדיווחים  חלק  השנייה.  העולם  מלחמת 
משלימים  הם  אך  משניים,  באירועים  אמנם 
בעיקר בתחום  את הבנתנו את מהלך המלחמה, 

המדעי.  
דרך  את  בהרחבה  ג’ונס  תיאר  מאלה  באחד 
צוות  מחשבתו. פתק מסתורי שנתפס אצל איש 
אוויר גרמני שבוי פירט תדרים ואזימוטים בלתי 
שחולץ  אלחוט  למקלט  התקשר  הדבר  הגיוניים. 
מדי  רגיש  נראה  פניו  ושעל  שהופל  ממטוס 
ג’ונס  את  הביאו  אלה  כל  המוצהרת.  למטרתו 

למסקנה כי הגרמנים פיתחו דרך חדשנית לניווט 
מפציצים בלילה אל מטרותיהם. ספקנים למכביר 
אך  דמיוני,  הוא  זה  שפירוש  טענו  הבריטי  בצד 
זה  ויכוח  לפתור  שניתן  צ’רצ’יל  את  שכנע  ג’ונס 
של  במסלולים  טיסה  פשוט:  ניסוי  באמצעות 
הגרמנים. כך היה ומכאן נפתח מאבק ארוך שכונה 
האמצעים  פענוח  ובלבו  הקרניים”,  “מלחמת 
פיתוחים  כולל  נגד,  אמצעי  ופענוח  הגרמניים 
לקרוא  נטו  גם  הגרמנים  לילה.  לניווט  בריטיים 
שהתייחסו  קוד  בשמות  שלהם  חדשני  לציוד 
היכרות  הנורדית.  במיתולוגיה  מאגיות  לתכונות 
עם הפולקלור הזה סייעה פעם לג’ונס לזהות את 
מהותו של שם קוד גרמני ולקשרו עם מכ”ם חדש.

אירוע חשוב אחר היה הגילוי המקרי של הפעילות 
פינימונדה, שבו פיתחו הגרמנים  בבסיס הגרמני 
מדענים   .)V-2( בליסטיים  טילים  היתר  בין 
דחף  משיקולי  כי  טענו  הבריטי  בממשל  בכירים 
תקופה,  אותה  של  הטכנולוגיה  ונוכח  ומשקל 
העצמים שהתגלו בצילומי האוויר לא יכלו להיות 
על  ג’ונס  עמד  כן  פי  על  אף  טווח.  ארוכי  טילים 
דעתו והצליח לשכנע את צ’רצ’יל שיהיו אלה אשר 
יהיו, הם היוו איום. פינימונדה הופצצה וכך חוסל 
המאמץ הגרמני לסיים את הפיתוח עד הפלישה 
מדענים  אותם  כי  התברר  בדיעבד  לנורמנדי. 
פשוט לא היו מעודכנים בהתפתחויות האחרונות 

בהנעה רקטית. 
בסוף  יותר.  “קרביים”  מבצעים  יזם  גם  ג’ונס 
בריטיים  קומנדו  כוחות  פשטו   1942 פברואר 
מקרוב  לצלם  כדי  בברונוואל  הצרפתי  החוף  על 
ולהביא רכיבים ממכ”ם גרמני חדש שהוצב שם. 
אף כי גבתה מחיר של שני הרוגים וששה שבויים, 
לאנגליה,  שהועבר  והחומר  הצליחה  הפשיטה 
רב  מידע  סיפק  שנשבה,  גרמני  טכנאי  כולל 
ומועיל על הטכנולוגיה הגרמנית ואפילו על קצב 
הייצור של רכיבים בה. המבצע הניב בונוס נוסף: 
בצורה  הגרמנים  ביצרו  נוספת  לפשיטה  מחשש 
על  האחרות  המכ”ם  תחנות  את  סטנדרטית 
החוף, וצילומי אוויר הסגירו את מיקומן כמטרות 
לראס  הישראלית  הפשיטה  אוויריות.  להפצצות 

אבי המודיעין המדעי
ג’ונס  ר"ו.  שכתב   Reflections on Intelligence-ו ביותר”  סודית  “מלחמה  הספרים 
שופכים אור על המודיעין המדעי והטכנולוגי ומהווים הצצה מרתקת לתחום זה עד היום

עזריאל לורבר |  ד"ר, חוקר בתחום אמל"ח וטכנולוגיה
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ע’אריב שבמצרים לחטיפת המכ”ם הרוסי, מבצע 
“תרנגול 53” )26 בדצמבר 1969(, שבוצעה ללא 
נפגעים, שאבה ללא ספק את השראתה מהמבצע 

הבריטי.
ומלא  בהומור  כתוב  לקריאה,  קל  מהיותו  לבד 
המודיעין  “אבי  שכתב  הספר  אינפורמציה, 
למודיעין  מעולה  לימוד  ספר  מהווה  המדעי” 

הטכנולוגי והמדעי. 

שגבלו  צפופים  עמודים  שבעה 
ב-1989 פרסם ג’ונס ספר שני,  בדיוני  במדע 
שהשלים   ,Reflections on intelligence
למרבה  הראשון.  מספרו  פערים  וסגר  פרטים 
יותר  וקשה  לעברית  תורגם  לא  זה  ספר  הצער, 
העוסקים  ולקחים  ממסקנות  לבד  להשגה. 
ושלא  ג’ונס  מפרט  שאותם  המודיעין,  בעבודת 
מוקדש  השני  הספר  מן  חלק  היום,  עד  לחם  נס 
לחיפוש של ג’ונס אחרי מחברו של “דו”ח אוסלו”.
 1939 בנובמבר  הגיע  זה  בשם  המתקרא  חיבור 
לנספח הימי הבריטי באוסלו ומשם ללונדון. הוא 
שרטוטים,  כולל  צפופים,  עמודים  שבעה  הכיל 
אנטי-נאצי.  שהוא  שטען  אדם  ידי  על  שנכתבו 
הגרמניות  התוכניות  כל  של  עצום  פירוט  בו  היה 
מהן  שאחדות  חדשניות,  נשק  מערכות  לפיתוח 
הוא  שהכותב  ברור  היה  בדיוני.  במדע  אז  גבלו 
לגיחת  הדו”ח  התייחס  היתר  בין  מקצוע.  איש 
לכן  קודם  חודשיים  ביצעו  שהבריטים  הפצצה 

ושנתגלתה ממרחק על ידי מכ”ם גרמני. 
אך  הבריטי  למודיעין  הדו”ח  את  העביר  ג’ונס 
אלה פטרו אותו כזיוף או כהונאה. לטענתם, איש 
חדשים  לפיתוחים  להיחשף  יכול  היה  לא  יחיד 
מטוסים,  מכ”מים,   - תחומים  הרבה  כך  בכל 
אמין.  בלתי  היה  שהנייר  ומכאן   - ועוד  רקטות 
מכ”מים  של  ביצועים  פירט  שהדו”ח  העובדה 
תרמה לספקנות הבריטית, מפני שבאותה תקופה 
הבריטים האמינו בכל מאודם שהם היו היחידים 

שהחזיקו בטכנולוגיה זו.
לאורך המלחמה עקב ג’ונס בקפידה אחרי פרטי 
המידע שהתגלו אצל הגרמנים והשווה אותם עם 
הדו”ח. בדרך כלל הכותב המסתורי צדק. גם אי 
הדיוקים הקטנים שהתגלו היו כנראה תוצאה של 

שינויי מדיניות או קשיים טכנולוגיים. 
אחרי המלחמה הקדיש ג’ונס מאמץ גדול לגלות 
היה  הוא  כי  התברר  בכך.  והצליח  האיש  היה  מי 
מהנדס אלקטרוניקה בכיר בחברת סימנס. היות 
רכיבים  הכילה  נשק  מערכת  כל  כמעט  אז  וכבר 
בצומת  האיש  היה  ואלקטרוניים,  חשמליים 
שעברו דרכו רבים מהפיתוחים, וכך למד עליהם. 
כדי למנוע נקמה שמר ג’ונס את שם האיש בסוד 

 .עד שזה נפטר

מודיעין וספר - ספרי מרכז דיין 

בתנועה  נשי  אקטיביזם  התנועה:  בשליחות 
לראשונה  מתחקה  בישראל  האסלאמית 
במוסדות  נשים  של  הענפה  מעורבותן  אחר 
התנועה  עם  המזוהים  ארגוניות  ובמסגרות 
על  המבוסס  הספר,  בישראל.  האסלאמית 
צוהר  פותח  המחברת,  של  הדוקטור  עבודת 
בשורותיה  החברות  של  העלום  לעולמן 
האידיאולוגי  לעולמן  נדירה  הצצה  ומאפשר 
ולהלכי  המעצבות  לחוויותיהן  אלה,  נשים  של 
הספר  זהו  בקרבן.  והמתהווים  הרווחים  רוח 

הראשון העוסק בחקר סוגיה זו.
נשים  של  פעילותן  את  בהרחבה  סוקר  הספר 
הפלגים  שני  עם  המזוהות  הנשים  בעמותות 
במעורבותן  ודן  והדרומי,  הצפוני  התנועה,  של 
החינוך  ובמסגרות  הפורמלי  החינוך  במוסדות 
הוא  כן  כמו  עמה.  המזוהות  הבלתי-פורמלי 
הפוליטי  במרחב  נשים  של  שילובן  את  בוחן 
ובמוסדות  התקשורת  באמצעי  המוניציפאלי, 
גם  הספר  התנועה.  עם  המזוהים  השרעיים 
מתאר דפוסים של גיוס חברות לשורות התנועה 
חברתי  פרופיל  לראשונה  מציג  האסלאמית, 
בוחן  בשורותיה,  המנהיגות  הנשים  של  ראשוני 
הנשים  שילוב  כלפי  קברניטיה  עמדות  את 
בפעילותה ומנתח את השפעותיו על עתידה של 

התנועה ועל צביונה. 
לנוכח  חשיבות  משנה  מקבלות  אלה  סוגיות 
התנועה  בחקר  הניכרת  הגוברת  הסקרנות 
פוליטית  כתופעה  בישראל  האסלאמית 
הציבורי  השיח  על  השפעתה  ולנוכח  וחברתית 
עקב התחזקות מעמדה במגזר הערבי בישראל. 
על  אור  שופכים  בספר  המובאים  הממצאים 
התנהלות התנועה ועל דפוסיה, שמרביתם אינם 
ההתבדלות  מדיניות  בשל  הציבור  לעין  גלויים 
שהיא נוקטת ופורסים בפני הקורא יריעה רחבה 

של מידע על אודותיה.
ד”ר עינבל טל סיימה את לימודיה באוניברסיטת 
מחקר  כעמיתת  משמשת  היא   .)2011( חיפה 
התיכון  המזרח  ללימודי  דיין  משה  במרכז 
תחומי  בין  אביב.  תל  באוניברסיטת  ואפריקה 
בישראל,  האסלאמית  התנועה  התמחותה: 
ותנועות  חברתיות  רשתות  אסלאמי,  פמיניזם 

 .אסלאמיות מודרניות

בשליחות התנועה: אקטיביזם נשי 
בתנועה האסלאמית בישראל

עינבל טל | ד"ר, עמיתת מחקר במרכז משה דיין

אל"ם אלי זעירא, רמ"ח איסוף ולימים ראש אמ"ן

פתרון החידה
מעמוד 41:
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החיבור  את  רב  בעניין  קראתי 
ברון  איתי  של  והחשוב  המעניין 
בירור   – המודיעיני  "המחקר  על 
תמורות  של  בעידן  המציאות 
מבקש  אני  השכלתי.  ושינויים". 
לחלוק על קביעתו של ברון בנקודה 
מאז  אותנו  עוזבת  שלא  אחת 
)עמ'  טוען  ברון   .1973 אוקטובר 
"לצפות  בניסיון  נכשל  שאמ"ן   )20
למלחמה  לצאת  הכוונות  עצם  את 
ב-6  המלחמה  פתיחת  עיתוי  ואת 
בהמשך  בצהרים".  באוקטובר 
הכיפורים  יום  "מלחמת  כותב  הוא 
הפתעה  של  קלסי  מקרה  היא 

אסטרטגית".  
האמנם  אך  כשל.  אכן  אמ"ן 
הפתעה  של  קלסי  במקרה  מדובר 
מהדרג  החל  הרי  אסטרטגית? 
שר  העליון,  המדיני-ביטחוני 
דרך  עבור  דיין,  משה  הביטחון 
הייתה  אמ"ן,  וראשות  המטכ"ל 
תובנה מוסכמת משותפת שמצרים 
לא השלימה ולא תשלים עם כיבוש 
תצא  מדיני  פתרון  ובהיעדר  סיני, 
ההפתעה  כאן  היכן  למלחמה. 
פרצה  שהמלחמה  האסטרטגית? 

באוקטובר ולא בנובמבר?
באשר לעיתוי, זו כבר שאלה אחרת. 
לפי ברון הייתה גם הפתעה טקטית, 
עיתוי  את  לצפות  "כשל  אמ"ן  שכן 
קביעה  על  גם  המלחמה".  פתיחת 
כשל,  אמנם  אמ"ן  לחלוק.  ניתן  זו 
בימים  כאן.  הייתה  לא  הפתעה  אך 
למלחמה  שקדמו  האחרונים 

הכנות  על  למודיעין  ידועים  היו  שכולם  מעידים  וסימנים  ידיעות  הצטברו 
שעות  כ-12  המיידי.  הזמן  בטווח  במלחמה  לפתוח  המצרי  הצבא  שעושה 
לפני תחילת המלחמה היה בידי אמ"ן דיווח של ראש המוסד צבי זמיר על 
ידי  זו הוערכה על  ידיעה  החלטה מצרית לפתוח במלחמה ביום הכיפורים. 
מיידי.  גיוס מילואים  על  גם סוכם  כן  ועל  והצבאי כמהימנה  הדרג המדיני 
הכנות לגיוס מילואים נעשו יומיים קודם לכן. מכאן שגם הפתעה טקטית 

לא הייתה.

מדוע  ברור  לא  לאחור,  במבט 
יום  שמלחמת  הנרטיב  השתרש 
כדאי  הפתעה.  הייתה  הכיפורים 
הממשלה  ראש  של  לנאומה  לשוב 
גולדה מאיר במוצאי יום הכיפורים, 
שאמרה בין השאר: "אזרחי ישראל, 
מצרים  צבאות  פתחו  בצהרים  היום 
הופתענו".  לא  במלחמה...  וסוריה 
מספר  "מזה  אומרת:  היא  בהמשך 
המודיעין  לשירותי  נודע  ימים 
וסוריה  מצרים  צבאות  כי  בישראל 
נערכים למתקפה משולבת..." האם 
את  ואולי  שיקרה?  הממשלה  ראש 
המציאה  "הופתענו",  הזה,  הנרטיב 
של  המדינית-ביטחונית  הצמרת 
מדין  להימלט  כדי  ימים  אותם 

הבוחר? 
כדאי,  אולי  ההפתעה.  לעניין 
לנסות  אינטלקטואלי,  כתרגיל 
מתקיימת  באמת  מתי  להבהיר 
יהא  ניתן  ואז  מודיעינית,  הפתעה 
הייתה  לא  או  הייתה  אם  לקבוע 
הכיפורים",  יום  מלחמת  "הפתעת 
יוצאי  את  בצדק  המעסיקה  שאלה 
מקצת  להלן  המודיעין.  קהילת 
לברר.  שכדאי  מהאפשרויות 
ידיעות אמינות  היו  כי לא  הופתענו 
לצאת  מצרית  כוונה  על  שהצביעו 
למלחמה; היו ידיעות, אך התעלמנו 
האמנו  לא  אך  ידיעות,  היו  מהן; 
לפתוח  יעז  סאדאת  מצרים  שנשיא 
היו  בה;  שיובס  שהערכנו  במלחמה 
ידיעות אך חשבנו שגם אם נופתע, נביס את התוקפים בקלות )ולכן הקלנו 

ראש בסימנים ובידיעות שבישרו מלחמה(. 
המידע  את  שביטלה  בקונספציה  שבויים  היינו  שלפיו  המקובל  ההסבר 

המעיד על המתקפה שבפתח חלש מדי. ראוי שנבדוק את עצמנו מחדש.
הפתעה על פי אבן שושן: דבר שבא או נעשה לפתע בלא שפיללו לו. במילון 

אחר: מאורע בלתי צפוי.
 .to )be( capture by an unexpected attack :במילון אוקספורד

האמנם הפתעה
תגובה על החוברת "המחקר המודיעיני" שכתב איתי ברון ושיצא לאור 

על ידי המכון לחקר מודיעין ומדיניות ביוני 2015

דוד ארבל | איש המוסד לשעבר

אמ"ן אכן כשל. אך האמנם מדובר במקרה קלסי של הפתעה אסטרטגית?

תגובות 
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קראתי את החיבור המעולה של עזריאל לורבר 
תגובתי  להלן  הטכנולוגי.  המודיעין  בסוגיית 
לחיבור, וגם לאינספור הדיונים והוויכוחים על 
לקחי מחדלי המודיעין במלחמת יום הכיפורים.
קחו את החיבור של לורבר וערכו רשימה של כל 
בו. אכן, שפע  והאירועים המתוארים  הסוגיות 
של ענייני טכנולוגיה מרתקים וחשובים מאוד. 
בכולם, ללא יוצא מהכלל, המחדלים והטעויות 
הם של אנשים. הטכנולוגיה קיימת. המומחים 
מפתחים אותה במהירות, והיא עונה על צרכים 
קיימים או מקדימה צרכים עתידיים. זה תהליך 
מוכר מזה כמה מאות שנים. לעתים את הפיתוח 
העם"  ו"פשוטי  טכנולוגיה,  אנשי  יוזמים 
לחידושים.  עצמם  את  )חלקית(  מתאימים 
לעתים דרגי הפיקוד הצבאי או הממשלתי הם 
המובילים ומציבים יעדים, והטכנולוגים נענים 

להם.
ללא  והולכת  שמתקדמת  טכנולוגיה,  יש  אז 
מניצול  החל  פאשלות,  אינספור  ויש  הפסק. 
הטכנולוגיה  של  היכולות  כל  מיצוי  ואי  חלקי 
מודיעיניים  במחדלים  וגמור  הנדונה, 

שמתוארים בחיבור.
מה  כל  כמו  הזה,  הטוב  החיבור  גם  אבל, 
שקראתי סביב מחדלי המודיעין, נשאר בתיאור 
לא  האחר  כך,  עשה  זה  וניתוחם:  המחדלים 

עשה, זה לא הקשיב להוא, זה "תפס אגו", זה היה שחצן מדי וזה פחדן מדי, 
זה רשלן מדי וההוא חפפן מדי. לכן קרה מה שקרה.

ברור שהפאשלות הן של אנשים. בכך לא חידשתי דבר. אבל אני לא ראיתי 
ניסיון להציע איך באמת למנוע את המחדלים הבאים מעבר לשמירת הזיכרון 

שלהם והנחלתם לדורות החדשים )צעד חיוני לכשעצמו(.
כדי להבין את שורשי הבעיות, כדאי שנשאל שתי שאלות עיקריות: ראשית, 
בשירותי  ובכלל  המודיעין  בחיל  בכירים  בתפקידים  הנמצאים  האנשים  מי 
המודיעין? איך הם הגיעו לתפקידיהם? איך אותרו? איך הוכשרו ובידי מי? 

לאילו יעדים הכשירו אותם?
את  גם  ולצדה   - לדורותיהם  המפשלים  כל   רשימת  את  להכין  מציע  אני 
אלה שהבינו, חזו והעריכו נכון - ולבדוק את הרקע של כל אחד ואחד. איך 
הוא הגיע לעסוק במודיעין? האם הוא מוכשר במיוחד שאותר למודיעין או 
בגלל שהוא שכן של  הוצב במודיעין  כברירת מחדל, האם  לחיל  שהתגלגל 
טר"ש וינטרגרין מהבקו"ם או אולי קצין ממוצע שנתקע על המסלול והפך, 
בעזרת החיפוף של מפקדיו, ל"מסמר בלי ראש" – כאן הוא יהיה ויתקדם עד 

הפנסיה. וישנן דוגמאות כאלה. העיקרון הפיטרי כבר אמרתי?                

ההכשרה  מסלול  היה  מה  השנייה,  ולשאלה 
המסלול  במהלך  האם  אלה?  כל  של  והקידום 
הנדרשים  הכלים  את  קיבלו  הם  האישי 
על  זמן  לאורך  ויסודית  מעמיקה  להתבוננות 
האויב, וגם את הכלים "לבוא אותן חמש דקות 
לחשוב  אותם  לימדו  האם  להחמיצן"?  שאין 
חשיבה אנליטית? לראות ראייה כוללת? האם 
כדי  הנדרשת  היצירתיות  את  בהם  טיפחו 
לדמיין מצבים שהם טרם היו בהם וטרם חוו? 
האם לימדו אותם כיצד להבחין בשינוי קטנטן 
וכמעט בלתי מורגש שמתחיל, ובהמשך יתפתח 
גדולה או סימן מעיד משמעותי?  לכדי תופעה 
אחרת?  לחשוב  לגיטימציה  להם  נתנו  האם 
האם תרגלו אותם בהתבוננות גם בעצים מבלי 
להזניח את ההתבוננות בכל היער? האם לימדו 
וטכנולוגיות  בכלל  טכנולוגיה  עקרונות  אותם 

ספציפיות ליעדי המודיעין שלהם בפרט? 
בידע  אותם  טענו  האם    – חשוב  פחות  ולא 
כללי? חשיבה יצירתית ודמיון מניבים תוצאות 
כשיש להם בסיס של ידע כללי. ידע כללי הוא 
דמיון  חושבים.  שבעזרתו  הבניין  אבני  מצבור 
עשיר ויצירתיות שאינם מגובים בידע כללי רב 
אינם מעשיים. חלק קטן מהידע הכללי הזה הוא 
מצבור ה"תקדימים" המודיעיניים שאת חלקם 

לורבר מתאר היטב. 
הצלבת כל התשובות תציף תמונת מצב, שבה קציני המודיעין אינם בהכרח 

המתאימים ביותר לתפקידיהם וההכשרה שהם קבלו אינה המיטבית. 
בהלימה  הייתה  ההכשרה  האם   - חשוב  דבר  עוד  ההכשרה  ובסוגיית 
ל"דרישות" המוח וכתוצאה מכך מיטבית? כי זאת לדעת – למידה נעשית לא 
בזרת שמאל, לא ברגל ימין וגם לא בפופיק, אלא אך ורק במוח. גם למידה 
"דרך הרגליים" מתרחשת במוח. יש כיום ידע רב לגבי הדרכים היותר יעילות 
מכירים  לא  והמדריכים  המלמדים  רוב  מורכב.  הכה  למוח  ידע  להחדרת 
למאפייני  וההדרכה  ההוראה  את  להתאים  איך  יודעים  ולא  הנושא  את 
פעילות המוח. התוצאה - הכשרה שאינה מיטבית. רמז דק, מחשבים רבים 

ומתוחכמים אינם הפתרון...
הסוגיות שהצגתי כתובות בקיצור נמרץ. כל מי שצמח במסגרת המודיעינית 
מזהה היטב את מלוא המסר. אני מציע להפנות את המשאבים הנדרשים 
כדי להביא למודיעין את האנשים המתאימים ביותר, ולהכשיר אותם בדרך 
ולא  כך, נמשיך לדון בפשלות,  ביותר. אם לא  והאפקטיבית  ביותר  הטובה 
רק באלה שכבר קרו, אלא גם בכל אלה שצפויות לנו, וכנראה "יהיה מספיק 

 ."לכוווווולם

האם אתם באמת רוצים ליישם לקחים?!

שו"ס - ד"ר שמואליק ויס | אל"ם בדימוס

תגובה לספרו של עזריאל לורבר
שפורסם במאי 2016
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במה

  תרגם: צבי גבאי | מחבר ספר השירה “האימפריאליזם היפה”; שגריר ישראל באירלנד, לשעבר

אין סוף לאבנים שיש לדרדר 

ילדים נולדים כמו תרנגולות. הם גדלים, חיים ולומדים כתרנגולות.
אחר כך, ביום וברגע מסוימים, מסיבה זו או אחרת, תוך כדי השתתפות במשתה 

פוליטי או במצעד צבאי, הם נשחטים כתרנגולות.

זהו עידן הלול הענק לגידול תרנגולות, מניו יורק ועד פשאוואר,
דרך הים האדום שהחל להשחיר.

החוות בלול שונות אך הן ללא גבולות.
צורות הגידול בהן אף הן שונות . 

זהו עידן האטום והטכנולוגיה – עידן התרנגולות!

האם האדם בעידן הזה רוצה להתמרד בזרע אבותיו?
האם הוא שואף ליצור שושלת חדשה? שושלת המכונות בתמונות אנושיות,

או בני אדם בתמונות ממוכנות.
איננו זקוקים לידיים עובדות, לבד מאלה הצבועות בדם,

או שהן נוטפות דבש.
לא נזדקק ללב ולכליות, בין אם פועמים או חומלים

במצודות השנאה או באוהלי האהבה.
לא נזדקק לעיניים כי הרואה יהיה כמי שאינו רואה.

קרוב לוודאי לא נצטרך להתבטא,
כי הלשונות כולן יהפכו לממוכנות או עיליות ,

חוזרות על אותו דיבור, מתחילתו ועד סופו.
לדיבור עצמו ולפירוש שלו לא תהיה משמעות.

אוי ואבוי, נראה שהאדם באמת הוא האויב הראשון לאדם.
***

שד מחזיק בגולגולת אדם היושב על כסאו מתחת לעץ, הדומה לעץ הזקום*, 
מלטף את צווארו בעדינות, ושומע קול במרומים:

“מחר או בעוד שניות ,יוכרע העניין.
השחיטה היא אומנות, חותכת ראשי אדם כראשי בצל. בשקט. בטכניקה גבוהה.

כאשר הדם נשפך ... על מגפי הצבא, משקה צלול נמזג בקיבת העידן”.
*עץ שאת פריו המר אוכלים בגיהינום

***
למה אתה נועץ מבטך בי?

כיצד אדע לאן יתעופף גופך?
איש לא יתעניין היכן גופתך תהיה.

במעמקי האדמה או תחת כיפת השמים,
או תחת הכוכבים ששר עליהם אמראו אל קייס,**
או השדים הטורפים שנשאו תחת בית שחים כוח,
או על מפתן הבוקר שהבטיח לך את לילך הארוך.

**משורר ערבי קלאסי
***

מדוע אתה חוזר ושואל: כיצד הורגים אדם שאין אפשרות לשחזרו בתודעתו ובצורתו.
כיצד הורגים בן אדם בזדון בביתו או ברחוב,

או כיצד מתחשק לבן אדם להתפוצץ ולקחת אחרים עמו ברסיסים?
או כיצד שוחט אדם אדם הדומה לו בצורתו, כפי ששוחט טלה מיואש,

ולאחר מכן יתענג על ידי הנחת ראשו על חזהו,

כאילו מדובר באמנות מודרנית המוצגת במוזיאון ההרג העולמי?
או כיצד אישה מוצגת בכלוב, כאילו הייתה תרנגולת, ונמכרת כתרנגולת?

למה אתה חוזר ושואל וצוחק: מהו תפקיד השירה בכל מה שקורה?
והאם יש מעמד לשירה בעולם הערבי?

כידוע כל משורר ערבי הוא חלק מתופעה מדינית אידיאולוגית.
מחמוד דרוויש, למשל, הוא משורר אהוב ומפורסם בעולם הערבי,

אך הוא נזכר רק בהקשר לבעיה הפלסטינית. 
הוא איננו נזכר, אפילו אצל אלה האוהבים אותו ולומדים אותו, כיוצר עולמות 

אומנותיים חדשים, יפים ומלאי חכמה.
הזמרה אצל הערבים היא בעלת חשיבות, הנאה והתרגשות גדולים,

בעוד  השירה הנאתה משנית.
***

 ברגע זה אתה נראה כאילו היית סיזיפוס אחר.
האם התעייפת? דע לך כי לפניך אבנים רבות.

לפי האגדה היוונית סיזיפוס היה שמח: הוא חי כדי לדרדר אבן אחת!
 לפי האגדה הערבית, אין סוף לאבנים שיש לדרדר, התרבו האסונות והסבל.
והאבנים האלה אינן בונות בית נפרד, ששמו טבע, הקיים בראשים, בלבבות.

בדם ובעורקיו ובוורידיו. בדמיון , בכפות הרגליים, הצעדים והידיים.
האם אתה יכול להשתחרר מכל דבר קדום, ללא יוצא מן הכלל? 

אם כן, אתה רשאי לחלום, אז יש לך זכות לחלום.
אז אתה יכול לדרדר את כל האבנים, רחוק רחוק.

***
אבל, אבקשך אתה הטובע במודרניות שתשים לב:

האם אינך רואה כיצד רוקד כובע המודרניות על ראש קוף מכני?
האם אינך רואה שהילד איננו משחק כי אם משחקים בו?

האם השלטון בחיים הערביים הוא בעיפרון או בחרב?
האם הוא באזרחות או בדתיות ?

האם בעבדות או בחירות?
אינני רוצה תשובה, כי אם להרחיק אתך:

האם אינך רואה כי רצונו של הערבי היום לחיות חיים מאושרים,
לאחר המרירות הרבה שירש או חי בה.

הדוחפת אותו לייאוש ולקבל כל מה שניתן להגשים?
כאילו הוא רואה ברצון הזה מחסום בינו לסבלות ההיסטוריה,

דבר שמחייב בדיקת הסיבות לסבל הזה.
או לחשוב על ההיסטוריה?

אך עליו להבין מה דוחף אותו לאשליות רבות ולסילוף הכרתו התרבותית.
מעין מחסה פסיכולוגי בו גדלה אמונתו,

במיוחד לנוכח האירועים המתרחשים מסביבו,
העולם אשר חי בו הוא יער של מקלות הליכה:
מדען איננו פועל לבדו, כי אם בעזרת אחרים,

וזוהי בעיה גדולה.
***

דברי אדוניס הופיעו במסגרת מדורו “מדאראת” )היקפים( בעיתון
אל חיאת הלונדוני ב-8.1.2015                   

להשתלט  שהצליח  דאע”ש,  הופעת  עם  הערבים  של  גורלם  מר  את  מבכה  אסבר(  אחמד  )עלי  אדוניס  המשורר 
באכזריות רבה על חלקים נרחבים של עיראק וסוריה. הפעם הוא עושה זאת תוך ניהול דיאלוג עם ידיד, בעודו שוטח 
לגידול  ענק  כ”לול  בעיניו  נראית  זו  בעידן המודרני.  העגומה  העולמית  סוריאליסטית את המציאות  בצורה  בפניו 

תרנגולות” שבו דאע”ש שוחט והורג כל מי שנקרה בדרכו. להלן קטעים מתוך הפואמה
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פתרון החידה מגיליון 74:
האיש שהיה הוא : רמי ) אברהם( שבילי

רמי שבילי נולד בשנת 1939 לאביו יצחק, קצין במשטרת המנדט ובהמשך מפקד משטרת נהלל ומשטרת עכו במשטרת 
ישראל.

לאחר סיום שירותו הצבאי בחיל המודיעין ביחידה 154 התגייס רמי לשב"כ, ליחידת החוקרים. לאחר  מלחמת ששת 
הימים הוצב בעזה, כראש יחידת החוקרים שעסקה בחקירת אנשי פח"ע וסוכנים בדואים שהפעיל המודיעין המצרי.

בשנת 1972, בהיותו ראש מחלקת החקירות במטה שב"כ, היה שותף בחקירת רשת הריגול והטרור הערבית-יהודית 
שעליה נמנה גם אודי אדיב, בן קיבוץ גן שמואל.

רמי היה גם ממונה על חקירת קוזו אוקמוטו, המחבל היפני מחוליית הטרור שביצעה את הפיגוע הרצחני בנתב"ג בשנת 
.1972

לאחר חזרתו מלונדון, שם שירת בשנים 1977-1975 כקצין הביטחון בשגרירות, התמנה לסגן מפקד מרחב דרום. הוא 
היה ממונה , בין היתר, גם על אבי דיכטר, לימים ראש השב"כ ושר בממשלת ישראל, שאמר עליו כי היה אדם בעל שקט 

נפשי, פדנט, איש מקצוע מעולה, יסודי וקשוח.
בשנת 1980 מונה לראש מחלקת ההדרכה של השירות. בהמשך הפכה המחלקה לאגף ורמי מונה לראש האגף. בשנת 

1986 מונה לראש אגף החקירות.
 רמי היה חוקר מעולה שהשתמש בתחבולות ובתחכום רב, תוך הכרת הנחקר וחולשותיו.

רמי ערך רביזיה בכל הקשור בשיטות החקירה בשב"כ בעקבות הלקחים מ"פרשת נאפסו" ומפרשת קו 300.
לאחר שסיים תפקידו כראש אגף החקירות מונה למפקד מרחב צפון. 

בשנת 1990 פרש מהשירות ולאחר פרישתו הקדיש את מרצו לפעולות הנצחה במסגרת המל"ם ומחוצה לו. היה חבר 
בהנהלת עמותת המל"ם ושימש כראש ועדת מורשת ותוכן. 

עמד גם בראש הקרן להנצחת ברוך כהן, איש השב"כ והמוסד שנרצח בספרד ב-1973.
פעל רבות לשימור משטרת נהלל ולהפיכתה לאתר הנוטר והשוטר העברי.

נפטר בשנת 2007. הניח אחריו אישה, בן ובת.

dyogenes@netvision.net.il |  יואב דייגי

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם: אריק פרידמן
פתרונות יש לשלוח למל"ם, דוא"ל mlm@intelligence.org.il פקס: 03-5497731

עלה לישראל ב-1945 מבולגריה והצטרף להגנה ב-1946. נעצר ב"שבת השחורה" ושוחרר לאחר שמונה ימי חקירה במחנה 
עתלית. במסגרת פעילותו בהגנה השתתף בפעולות כיבוש ישובים ערביים מדרום לרחובות-יבנה, מראר ועקיר - תל נוף.

במרץ 1948 השתתף במבצע "חסידה-בלק" להטסת המשלוח הראשון של נשק ותחמושת מצ’כוסלובקיה לשדה הנחיתה 
בית דראס, ליד חצור. הנשק חולק באותו לילה ליחידות שעמדו לצאת לפריצת הדרך לירושלים הנצורה - מבצע "נחשון".

בקרבות מלחמת העצמאות לחם במסגרת חטיבת גבעתי בחזית הדרום.
ב-22 ביוני 1948 הוצאו חיילים מגדודו לחוף הים בתל אביב, שם עגנה אוניית הנשק של האצ"ל, אלטלנה. 

השתתף בקרבות עשרת הימים לכיבוש הנגב המערבי ונפצע בקרב עיראק סוידאן, ליד נגבה. לאחר החלמתו עבר לחיל 
המודיעין  כמפענח תצ"א וב-1951 סיים קורס קצינים. שימש כקצין מחקר שטח ופענוח.לאחר סיום קורס פיקוד ומטה 

כחניך מצטיין מונה לראש לשכת ראש אמ"ן. לאחר מכן מונה לקצין המודיעין של פיקוד הדרום.
במלחמת ששת הימים שימש כקמ"ן אוגדת השריון של האלוף טל. לאחר סיום המלחמה מונה לסגן נספח צה"ל במדינות 

מספר באירופה.
בקיץ 1969, בעיצומה של מלחמת ההתשה, התמנה לתפקיד ראש ענף באמ"ן מחקר.

באוגוסט 1972 הועלה לדרגת אל"מ ומונה לתפקיד נספח צבאי באחת ממדינות אירופה. במלחמת יום הכיפורים הוחזר 
לתפקידו הקודם ולאחר כחצי שנה שב לתפקידו. בסיום תפקידו שב לארץ, לתפקיד ראש המחלקה לקשרי חוץ.

פרש מצה"ל ב-1983 ועבר למשרד הביטחון. היה ראש צוות ההקמה של מוזיאון צה"ל  ולאחר מכן ניהל את בית האוסף 
של צה"ל. לאחר יציאתו לגמלאות המשיך בפעילות התנדבותית.

נפטר ב-2015.

מי היה האיש שהיה?

כתב חידה
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מאוזן
1. קמ"ן פיקוד הצפון במלחמת ששת הימים )שם מלא(. 

8. איש מודיעין )המכונה סמעאן( שלימד את אנשי המחלקה הערבית של הפלמ"ח להתנהג כערבים, לשנן 
   תפילות בערבית ולהכיר את הקוראן.

9. מראשי אמ"ן )ש"פ(. 
11. נווט קרב בחיל האוויר שנפל בשבי ארגון אל-אמל בלבנון ומאז נחשב נעדר.

12. מודיעין למבצע )ר"ת(.
14. איש מודיעין, שירת בתפקידי מחקר, והיה מזכירם הצבאי של ארבעה ראשי ממשלה.

15. בקרת נשק )ר"ת(.
16. ניתק.

17. מסתערב, מאנשי המחלקה הערבית של הפלמ"ח, שנשלח לעזה שבוע לאחר פלישת צבאות ערב לא"י כדי 
    להשיג ידיעות על הצבא המצרי, נתפס והוצא להורג.

19. אנימציה.
21. מושב בגליל , סמוך לעיר מעלות-תרשיחא.

24. כינוי רומז לזכר, שמצביעים עליו ולא על אחר.
26. מחסום טבעי או מלאכותי העשוי לשמש הגנה מפני פלישה או התקפה של האויב: ... הגנה.

27. כתב סתרים )ר"ת(.
28. איש מודיעין, שירת במחלקה הערבית של הפלמ"ח והיה ממקימי יחידת המיעוטים בצה"ל.

29. מפני ש-, משום ש-.
30. מילת תנאי. 

31. מספרם של יורדי הסירה שהיו בדרכם לחבל בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון ב-1941.
33. יבריא.

36. שינוי קיצוני של משטר או של שיטה.
38. טייסת המזל"טים של חיל המודיעין שנסגרה בשנת 2000.

39. סירחון, ריח רע.
41. שם הקו שמחבר בין שתי נקודות. 

43. כינוי המבצע לפיצוץ האונייה 'איגריס' בחוף הלבנון בנובמבר 1948.
44. צואה של בעלי חיים )משמאל לימין(.

46. מראשי שב"כ )ש"פ(.
47. שקט מוחלט.

49. מפקד יחידת המודיעין 131 בסוף שנות החמישים.
50. הידיעות השוטפות, המידע התשתיתי והידיעות על פעילי הכנופיות עובדו וסוכמו במרכז הש"י הערבי 

    במסגרת קלסרים אלה.

מאונך
1. פושע ובריון אלים שמכה באכזריות את ירון זהבי מפקד חסמבה, כשזה מנסה להזהיר את חבריו מסכנה.

2. להק המודיעין במטה חיל האוויר הישראלי )ר"ת(.
3. מפקד כיתה )ר"ת(.

4. שמה העברי של עיר הנמל העתיקה ביבלוס שנמצאת מצפון לביירות בלבנון. 
5. זו, זאת.

6. מפקד שייטת 13 במלחמת לבנון הראשונה.
7. ראש המחלקה שטיפלה בארגוני 'הפורשים' )האצ"ל והלח"י( במסגרת הש"י בירושלים.

8. זוהמה.
10. נשיא אמריקאי שהוביל מלחמה עולמית בטרור בעקבות פיגועי 11 בספטמבר.

12. שדה תעופה צבאי סורי בפרברי  דמשק.
13. תא"ל, ראש המינהל האזרחי בשנים 2016-2013.

17. ראש החוליה בסיירת מטכ"ל שביצעה את חדירת העומק הראשונה של היחידה לתחום סוריה ב-1959. לימים 
     ראש אגף במוסד )שם מלא(.

ה' )שם מלא(. 18. מראשוני המסתערבים, המכונה 'ָיֲעקּובָּ
19. ראש אמ"ן שהודח מתפקידו בשל אחריותו לפרשת 'ליל הברווזים' ב-1959.

20. תא"ל, ראש המינהל האזרחי בשנים 2005-2002.
22. אנקול.

23. מכינויי מחלקת הידיעות של הלח"י.
25. נשק קל )ר"ת(.

30. ראש האלים בפנתיאון הכנעני.
32. כינויו של ראש גדודי עז א-דין אל-קסאם. 

34. ספר של טום קלנסי, בסדרת ג'ק ראיין, העוסק בלכידת הטרוריסט המסוכן בעולם.
35. טרוריסט.

36. קמ"ן חטמ"ר 275 )בלוזה( במלחמת יום הכיפורים.
37. תוכנית הונאה שהכין ענף ביטחון שדה, שנועדה ליצור את הרושם שבכוונת ישראל להגיב על תפיסת האוניה 

     'אינגה טופט' בידי המצרים, בפעולת גמול  נגד השיט של קע"ם בים התיכון.
39. לבד, ביחידּות.

40. מפקד יחידה 154 בשנים 1962-1957.
41. שימש בתפקידי ראש ענף סוריה באמ"ן במלחמת יום הכיפורים, ראש חטיבת המחקר ומפקד המכללות 

     הצבאיות בדרגת אלוף.
42. קטטה.

45. כינוי לאגם בסקוטלנד.
48. אמריקאי, זוכה פרס נובל לכימיה בשנת 2010.

49. יהי רצון )ר"ת(.
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עשור  סמינר  החטיפה,  אירוע  סופר,  ניר  סא"ל   1
הישראלית  העמותה  השנייה,  לבנון  למלחמת 
 13 אפעל,  ברמת  הרצאה  צבאית,  להיסטוריה 

ינואר 2016.
אשכנזי",  "צוות  דו"ח  עיקרי  אשכנזי,  אבי  תא"ל   2

מפקדת אוגדה 143, ספטמבר 2006.
אירוע  מצגת  השנייה,  לבנון  מלחמת  הים,  חיל   3

אח"י חנית, מחלקת תוה"ד/חיל הים.
4  תא"ל ניר מאור, תחקיר מבצעי – פגיעת טיל חוף-

מפקד  הים/לשכת  חיל   ,2  2 מנ  חנית,  באח"י  ים 
הבה"ד, 30 אוקטובר 2006.

אלישיב שמשי, עוד ניצחון כזה..., מודן, ת"א, עמ'   5
.75

שמשי, שם, עמ' 76.  6
וחשבון  דין  השנייה,  לבנון  מלחמת  וינוגרד,  ועדת   7
חלקי, הוועדה לבדיקת אירועי המלחמה בלבנון 

2006, אפריל 2007, עמ' 59-58.


