כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,76חשון תשע“ז ,נובמבר 2016

מה עשו
הבריטים
בסוכנים
הכפולים
ומה עשה
עמם
סטאלין
 60שנה למלחמת סיני

דבר לא מדיר שינה מעיני

ריאיון מיוחד עם רפי איתן

דבר המנכ"ל | תא"ל (מיל') דוד צור
כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,76חשון תשע“ז ,נובמבר 2016

כתב העת "מבט מל"ם" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"ם ובאחריותו
שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה  -אסור בהחלט ,אלא ברשות מפורשת של המו"ל

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

מערכת "מבט מל"ם"

העורך הראשי :רון כתרי
העורך :אפי מלצר
סגנית העורך :מיטל שטדלר
עורכי המשנה :שמעון אביבי ,יוכי ארליך ,יוכי וינטרויב ,רפי קיטרון
המעצב והעורך הגרפי :זאב אלדר eldarzv@netvision.net.il
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

עמותת המל"ם

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

הנהלת העמותה

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

חברי הוועד המנהל של המל"ם:

שמעון אביבי ,רחל אמיד ,יוכי ארליך ,עודד ברכוז ,יהודה ברק(בלכר) ,איתן גלזר ,שוקי די גופר,
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אריה (לייבו) ליבנה  -הנצחה
אשר דקל  -ביקורת
יובל חלמיש  -פעילות וגיוס חברים
גיורא מגל  -מכרזים
עמרם אהרוני  -השקעות
עודד חביב  -סרטים
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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"

המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
מאז ראשית התגבשות היישוב החדש בישראל ,ובכל מערכות ישראל מאז ערב הקמת
המדינה ועד היום ,עמדו אנשי חמ"ן ,המוסד“ ,נתיב" והשב"כ בחזית העשייה הביטחונית
וחירפו נפשם; לוחמים עלומים שחלקם קיפחו את חייהם בארצות עוינות ואחדים מהם טרם
הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי קהילת המודיעין
להקים מרכז הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין  -המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי,
שנועד להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת
ישראל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב ,האתר פועל להנחיל תרחישים של
מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים
מפגשים ודיונים בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי
מודיעין.
המל"ם פועל כעמותה רשומה ,ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,שפועלים
בהתנדבות בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל ,ההנצחה ,המימון ,התכנים,
הביקורת ,הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.
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למשפחות ולחברים שלום,
גיליון זה של מבט מל"ם יוצא בסימן התחלתה של שנה עברית
חדשה ,התשע"ז.
האירוע הבולט ברבעון הקיץ היה כנס החברים השנתי ,שבו הייתה
נוכחות גבוהה של חברי מל"ם והוא זכה לתגובות נלהבות .במרכז
הכנס עמדו ציון  50שנה להבאת מטוס המיג  21מעיראק וציון 40
שנה למבצע אנטבה ,סיפורים שהובאו בסרטים ובדברים .בכנס
ריגשה מאוד נציגת המשפחות השכולות ,הגברת סמירה אבו רכן,
בת העדה הדרוזית שאיבדה את אביה ,סגן משנה מחמד קאסם
סייד אחמד ,בשנת  1956בפעילות מבצעית ברמת הגולן .דבריה
מובאים בגיליון זה.
אנו עומדים לקראת סיום כהונתה של ההנהלה הנוכחית בהובלת
היו"ר ד"ר צבי שטאובר ,לאחר ארבע שנים של פעילות .בימים
אלה נשלחה לבתיכם רשימת המועמדים להנהלה החדשה.
אנו מצפים לקבל מכולכם את רשימת הנבחרים שלכם מקרב
המועמדים .להשתתפותכם בתהליך חשיבות רבה ואני מודה לכם
מראש עליה.
זו הזדמנות לסקור בקצרה את פעילותו של הוועד המנהל היוצא,
ובתוך כך אציין בכותרות את הקמתו של המכון לחקר המודיעין
ומדיניות במסגרת מרכז המידע למודיעין וטרור ע"ש מאיר עמית,
הרחבת פעילות המל"ם למשפחות ולחברים בתחומים השונים,
כגון מועדון חבצלת ,מועדון הסרט המודיעיני ,סדנאות מודיעין
בנושאי מורשת ומתודולוגיה (על ידי המכון החדש) ,בימת
המודיעין שעסקה בנושאי מודיעין ואקטואליה וגולת הכותרת
 שני כנסי מודיעין בינלאומיים (בשיתוף עם ישראל דיפנס),שבהם נכח קהל רב מהארץ ומחו"ל.
לאורך התקופה חודשו התשתיות במל"ם .במסגרת זו הוכנסה
מערכת הנצחה ממוחשבת ,חדשה ומודרנית ל"אהל שם" ,חודשו
מערכות תאורה וחשמל וכן הכניסה למבואת המל"ם והוצב פסל
של סמל המל"ם בכניסה לאתר .על הפרק פרויקטים לבינוי של
כיתות לימוד מתחת לטריבונה המערבית והקמת "בית המודיעין"
שיכלול מוזיאון ,אודיטוריום וחדרי מחקר.
אני רוצה להודות ליו"ר המל"ם,לחברי הוועד המנהל היוצא ובכלל
זה נציגי המשפחות השכולות וליו"ר ועדת הביקורת וחבריה על
הובלת המל"ם להשגת המטרות שצוינו לעיל בהתנדבות .אני,
כמייצג החלק האקזקוטיבי של המל"ם ,אציין כי שמחנו לשתף
פעולה לאורך תקופה זו ,כדי לממש את החלטות הוועד המנהל.
סייעו לנו רבות ,באופן יוצא מגדר הרגיל ,עוד עשרות רבות של
מתנדבים מקרב הגמלאים  -ולהם מגיעה תודה מיוחדת.
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לקוראינו שלום,
שנה חדשה  -גיליון חדש ,ראשון לשנת תשע"ז .מי ייתן ותהא
שנה זו לברכה לכולנו ,שנה של בריאות טובה ושל אושר ,שנה
של מעשים טובים ומאור פנים .הלוואי שיפציע אור גם בנתיבים
הלאומיים-מדיניים (שמתם לבכם ,עד כמה התמעט השימוש
במונח "שלום" ,אפילו במסגרת איחולים טובים ליקרים לנו?)...
אנו מציינים  60שנה למלחמת סיני במאמר נרחב פרי עטו של
חברנו בני מיכלסון ,המאיר את תרומת מחקר השטח בסיני
למבצעים שנוהלו במלחמה.
אשתפכם ,כי ניסינו לקיים סדנה ב"מכון לחקר מודיעין
ומדיניות" לציון מועד זה ,אך נאלצנו לדחותה ונקיימה במועד
אחר.
באופן מצמרר הלכו מעמנו לא מכבר לעולמם שניים ,שקיווינו
לארח אותם בסדנה  -הנשיא לשעבר שמעון פרס ,שהיה בכיר
במשרד הביטחון ושחקן מרכזי בעת ההיא ,ופרופ' מרדכי גיחון,
שהיה קמ"ן פיקוד הדרום קודם למלחמה .יהי זכרם ברוך.
לפני מספר חודשים ראיינו את רפי איתן .במרוצת השנים העניק
איתן ראיונות רבים ,אך דומני שבראיון הזה אנו מצליחים להאיר
זוויות מיוחדות משהו ,רלבנטיות לעולם עיסוקנו המודיעיני.
דני אשר משתף בחשיבותם של מסמכי שלל מצריים ,שלימדונו
את אורח יישומה של הדוקטרינה הסובייטית בצבאות מצרים
וסוריה .ועוד בדרום ,אנו מציצים למרחב הלוחמה הפסיכולוגית,
שנוהלה ברצועת עזה בימי האינתיפאדה הראשונה .גם בסוכנים
כפולים אנו עוסקים הפעם ,הן במאמרו של רס"ן קובי והן
בסיפור אישי של חברנו "גייזי" צפריר ,ממלחמת סיני .שמעון
מנדס בוחן היבטים של ניצול הצנזורה בתקופות שונות .ועמי
מורן מזכיר לנו כי האזנה לאויב בוצעה גם בימי שפוט השופטים.
ויש עוד...
כדרכי אשוב ואפנה אליכם ,קוראינו  -כתבו לנו! נשמח לבחון
פרסום של מאמריכם ,בסוגיות חשובות ואף בסיפורים אישיים.
תודתי לחבריי לצוות המערכת האכפתי ומאיר העיניים ,וברכה
מיוחדת לסגנית העורך מיטל שטדלר ,לנישואיה :מזל טוב
מכולנו!

38
גיליון  | 76חשון תשע״ז

3



ראיינו :רון כתרי ורפי קיטרון

" דבר לא מדיר שינה מעיני"
החל בפלמ"ח ,דרך השב"כ ,עובר במוסד וכלה בכנסת  -רפי איתן מילא תפקידי מפתח לכל
אורך שנות קיומה של מדינת ישראל .בראיון נדיר הוא מצר על פרשת פולארד ,חושף את
החיפוש אחר ד"ר מנגלה ,מספר שבנימין גיבלי לא חיכה להנחיות ומתעקש שאריק שרון
היה נבחר מחדש באפריל 2006
כשיושבים מול אדם עם ניסיון עצום כמו של רפי איתן – שלקח חלק אבל כשמדובר בערבי זה לא מעניין אף אחד".
בהובלת שירותי הביטחון בישראל והשתתף בפעולות היסטוריות אצלנו לפחות.
במסגרתם – אי אפשר שלא לתהות לגבי הפקת הלקחים והלמידה "לא .בהיסטוריה שלנו די הרבה סוכנים נתפסו ,חלקם נשפטו וחלקם הוצאו
שמגיעים רק מהתנסות.
להורג .גם אנשי השירות .זה נכתב בעיתונים אך לא עורר מהומה ,זה נראה
לו נקראת לדבר היום בפני אנשי מודיעין צעירים באחד מהשירותים ,טבעי".

מה היית מייעץ להם? מה יעשה תמיד איש מודיעין לטוב יותר?

יש לך דוגמאות בולטות לתקלות שאירעו?

גם זה כבר קרה לך.

להביא אותו חי כדי להעמידו לדין?

"מניסיוני ,דבר ראשון יש להגדיר לעצמך את המשימה ולוודא שמה "לא הייתי רוצה להיכנס לעובדות כמו מיקרופונים וחדירות סמויות .שם היו
שהגדרת מקובל על מוסר המשימה .דבר שני ,יש לשים את הנושא במסגרת לאורך הדרך הרבה תקלות ורובן נפתרו בעזרת תרגול מראש".
כוללת וממנה לרדת לפרטים ,עד האחרון שבהם  -ומהם חזרה למסגרת.
זה נכון גם בנושאים עסקיים שאני עוסק בהם היום .בהמשך ישנם הכלים "גם למנגלה הגענו"
לביצוע המשימה .זה תלוי בדרג שבו איש המודיעין נמצא  -אם הוא במערכת כשאתה סורק קריירה של עשרות שנים ,מה היא נקודת האור
שתפקידה לגייס סוכנים ,הכלים שעומדים לרשותו שונים לעומת ניהול המובהקת ביותר?
חקירה סמויה .עליו לברר לעצמו את הכלים .הדבר הבא הוא לברר את "מבצע אייכמן הוא גולת הכותרת ,לא מפני שהוא היה המבצע הכי מורכב
הדרכים לביצוע ,ומשניהם לגזור תוכנית ביצוע ,לכל שלב ושלב של תוכנית  -בפירוש לא  -אלא בגלל התהודה ההיסטורית של משפט אייכמן ,שמלווה
הביצוע יש להכין תוכנית תקלות – מה עושים מול כישלון? יש לתרגל את אותנו עד היום .זה פרק בהיסטוריה של מדינת ישראל".
דרכי המילוט האפשריות .דרך מילוט משמעה גם להיכנס לבית סוהר"
כשיצאתם למבצע ,הדרג המבצעי ידע מה עומד לקרות? שרצו
"נכון ,לא פעם .אלא שבמקרה של יהודי כמו ג'ונתן פולארד כל העולם יודע" ,באותה שנה הייתה שורה של פגישות מהותיות .עמדתי בראש אגף

רפי איתן" .דבר ראשון יש להגדיר לעצמך את המשימה"
4

גיליון  | 76נובמבר 2016

"מבצע אייכמן הוא גולת הכותרת ,לא מפני שהוא היה המבצע הכי מורכב -
בפירוש לא  -אלא בגלל התהודה ההיסטורית של משפט אייכמן ,שמלווה אותנו
עד היום .זה פרק בהיסטוריה של מדינת ישראל"
המבצעים של שירות הביטחון ונפגשתי עם בוגר אושוויץ עמוס מנור [ראש
השירות בעת המבצע] ועם צבי אהרוני [ראש אגף החקירות בשירות בעת
המבצע] ,שהיה הדוחף העיקרי להבאת אחד הנאצים למשפט בישראל".

דיברתם על זה?

"חד-משמעית דובר על משפט בישראל .ההנחיה של דוד בן גוריון לאיסר
הראל בסוף  1957הייתה מאוד ברורה' :הבא את אחד הפושעים הנאצים
למשפט בישראל' .מי שנתן את השמות היה מנור ,והם כללו את מרטין
בורמן ,היינריך מילר ,יוזף מנגלה ואדולף אייכמן .מישקה דרורי ,שהיה
אחראי לרכז את כל המודיעין על פושעים נאצים ,והוא לקח על עצמו לנסות
לאתר אחד מהם".

למיטב ידיעתך ,האם היינו קרובים לעוד פושעים ב"ליגה" הזאת,
אבל משהו השתבש?

"להערכתי בורמן מת בסוף אפריל או תחילת מאי  ,1945ליד בית חולים
שריתה בברלין .כשעבדתי כיועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור קשרתי
קשר אמיץ עם המערכת הגרמנית ,שבראשה עמד סגן אלוף ווגנר .הוא הביא
לי מתרגם וקראנו כל מיני קטעים ,שעל פי אחד מהם בורמן נהרג .לגבי מילר,
לדעתי עד היום הוא בסימן שאלה .למנגלה הגענו".

הגענו למנגלה? ידענו איפה הוא נמצא?

"כן ,פעמיים .כשאייכמן גר בבואנוס איירס גם מנגלה גר שם ,ובניגוד
לעמדתי ,איסר כפה עליי לעשות שני מבצעים בבת אחת .למזלו של מבצע
לכידת אייכמן ,מנגלה לא היה בביתו אלא נסע לחופש לשבועיים ,אבל
בעשרת הימים בין לכידת אייכמן להטסה שלו ,חלק מהאנשים עסקו
במנגלה.
"בפעם השנייה צבי אהרוני ואנוכי ישבנו בסאו פאולו בברזיל ,בתחילת
 1963ועסקנו בידיעות שהיו לנו בעניין מנגלה ,ומצאנו אותו במקום שבו
 20שנה מאוחר יותר הוא מת.
לא הייתה לנו אינפורמציה מספיקה להמשיך את הפעילות הזאת וחזרנו
הביתה.

אדולף אייכמן בחצר כלא איילון" .איסר כפה עליי לעשות שני מבצעים
בבת אחת"

משהו בעשייה הפחות ידועה ,שבדיעבד נתפס לך כאי הצלחה
מובהקת או כתקלה גדולה? שהדיר שינה מעיניך?
"באופיי ,שום דבר לא מדיר שינה מעיני .זו אחת הסיבות שאני ישן כל לילה
שבע-שמונה שעות".

ובכל זאת?

"אם אני צריך לחשוב זה אומר שכישלונות דרקוניים לא היו .אחרי ראש
המוקד הייתי למעשה עוזר של יצחק רבין ,גם בתקופה הראשונה של רבין
"לא היו כישלונות מהדהדים"
כראש ממשלה ,ואחרי זה יועץ ראש הממשלה ללוחמה בטרור וראש הלק"ם
[ראש
עמית
מאיר
ביקש
בשירות,
מבצעים
איתן מספר כי כשהיה ראש אגף
(הלשכה לקשרי מדע) .כישלונות היו ,אבל לא מהדהדים".
המוסד] שיעבור לתפקיד ראש "המוקד" של "הצומת"'" .אני רוצה שתפתור
את בעיית ייצור הטילים הגרמניים במצרים ,ואחר כך תחזור למוסד
ותהיה על כתפי ענקים
אחד מראש האגפים' ,הוא אמר לי .סירבתי ללכת אחרי שלוש שנים להיות
ראש 'קיסריה' ,כי באותו זמן נכנסתי להתחייבות כספית לבנות את הבית אתה יכול לאפיין את העבודה שלך עם רבין? ועם בן גוריון?
שלי בארץ ,ואם הייתי עובר ל'קיסריה' הייתי עובר למשכורת ישראלית" .מ 1953-ועד שהתפטר מראשות הממשלה ב ,1955-איסר הטיל עליי
להיות ה'אומנת' של בן גוריון ,נגדיר את זה ככה .אז נסעתי אתו ודיברתי
נשארתי עוד שלוש שנים בחו"ל.
"הגעתי לאירופה באפריל  .1964בינואר  1965לא נותר אף מדען גרמני אתו הרבה פעמים .שנה אחרי שהוא הפך לראש הממשלה מחדש נסעתי
במצרים .המחנה התעשייתי  ,333שבו יוצרו הטילים ,אמנם נפגע קצת ללמוד באנגליה .כשחזרתי ,יצחק נבון ,שהיה ראש הלשכה של בן גוריון ,היה
במלחמת ששת הימים ,אבל הוא לא שוקם מאז .כך ,תוך עשרה חודשים מזמין אותי מדי פעם לשבת עם בן גוריון ולספר לו את רחשי העם .פגשתי
פתרנו את הבעיה .זו גולת כותרת של עשייה  -לקבל על עצמך משימה את בן גוריון כך ,ביוזמת נבון ,מספר פעמים .כרגיל בן גוריון כתב זאת
ביומנו .יום אחד חיכיתי לפגישה עם ראש אגף כלשהו בשירות ,ושאלו אותי:
ולסיים במהירות".
'תגיד ,בשנים האלה והאלה נפגשת עם בן גוריון?' ,אמרתי שכן' .מי נתן לך
גם כראש מוקד "הצומת" השתתפת בפגישות עם סוכנים?
"בהחלט .למשל בנושא שקיבלנו עליו פרס ביטחון ישראל ,ברגע מסוים היה אישור'? ,כך שאלו".
מעצור  -אז הפעלתי אותו .זו הייתה פעולה מבצעית".
הוא היה ענק כמו שאומרים? יש אומרים נביא.
"חד משמעית .הוא ראה תמיד שורה של צעדים קדימה .תמיד .מעבר
יש באמתחתך איזשהו כישלון קולוסאלי?
לכל ספק .אם בן גוריון היה בשלטון ,מזמן היינו עושים חלוקה של יהודה
"מה יכול להיות יותר מג'ונתן פולארד?"
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איסר הראל ודוד בן גוריון" .הטיל עליי להיות האומנת של בן גוריון"
ושומרון ,כפי שהוא היה מבין אותה .הייתה החלטה ,לא היו ממסמסים ושומרון ,הכרתי את המערכת ההתיישבותית-גיאוגרפית מצוין ,בדומה
את זה .בן גוריון היה איש חזון ,וידע להעביר את חזונו לפסים מעשיים ,גם לשרון ,מבחינת ידע והתמצאות בשטח.
במערכת הפוליטית וגם במערכת המנהלית .זה היה כך בתעשייה הצבאית,
"הוא היה נבחר מחדש באפריל  ,2006אין לי ספק .אז הוא היה נפרד
בתעשייה האווירית".
מיהודה ושומרון ,לפי תוכנית שלו ,שכללה גם סיפוח גס לישראל של
בכור בדימונה.
"גם הכור .חד-משמעית .למרות שיש פה מספר פתרונות שהגיעו משמעון  10%-9%מיהודה ושומרון .השאר היה 'שלהם' .זה לא קרה ,למרות שהיום
יש הזדמנות בלתי רגילה להפרדה חד-צדדית".
פרס ,החזון היה לחלוטין של בן גוריון".

יש הטוענים שאריק לא הביא בחשבון את הצד השני ,פעל באופן
טוב הוא גם ידע לבחור אנשים ,כמו שמעון פרס...
"כבר אמרתי את זה הרבה .מבקרים את שמעון פרס אלפי פעמים ,אבל אם חד-צדדי  -יוצאים החוצה ,שמים גדר וזהו .על פי התוצאה ,לא
הוא לא היה ,היה צריך להמציא אותו".
היתה זו טעות קולוסאלית?
"השגיאה העיקרית בעזה הייתה שלא המלכנו ישות צבאית שלהם,
הוא יסכים אתך.
משטרתית וצבאית .קשה לי לומר מה יקרה בשכם ,אבל בחברון  -בכל הר
חברון ,כולל בית לחם  -עד היום יש לי מהלכים עם המערכת הערבית .ברגע
שנצא משם ,היא תהפוך להיות חמאס .ממש ,מיד.
"אז לגבי השאלה 'לצאת או לא לצאת' ,לדעתי יש לצאת .מה שאריק רצה
לעשות עם  10%אפשר לעשות היום עם  .30%בקעת הירדן ,מדבר יהודה -
חד משמעית להשאיר בידינו".

"נכון".

מה עם אריק שרון?

"לא לחינם קראו לו "בולדוזר" .שרון הוא אדם שידע להגדיר לעצמו את
המשימה ,לארגן אותה ,למצוא את האנשים המתאימים ואת הקואליציה
הפוליטית המתאימה – ולבצע אותה .בארבעה בינואר  ,2006עם האירוע
המוחי שלו ,קרתה טרגדיה לאריק שרון ולמשפחתו ,אבל גם לעם ישראל.
עד היום אנחנו לא יודעים מה היו התוצאות של אי העשייה שלו .הייתי זה יתקבל בינלאומית לדעתך?
באחד הצוותים של אריק ,גם בתכנון היציאה מרצועת עזה ,וגם בתכנון כיצד "לא .עד היום ירושלים המורחבת לא התקבלה .תראה באיזה קשיים
לצאת מיהודה ושומרון .עשיתי זאת כמתנדב ,הוא הזמין אותי .נניח ביהודה האמריקאים נתקלים כשהם רוצים להעביר את השגרירות שלהם לירושלים".

"בן גוריון ראה תמיד שורה של צעדים קדימה .תמיד .מעבר לכל ספק .אם בן
גוריון היה בשלטון ,מזמן היינו עושים חלוקה של יהודה ושומרון ,כפי שהוא היה
מבין אותה .הייתה החלטה ,לא היו ממסמסים את זה .בן גוריון היה איש חזון,
וידע להעביר את חזונו לפסים מעשיים ,גם במערכת הפוליטית וגם במערכת
המנהלית .זה היה כך בתעשייה הצבאית ,בתעשייה האווירית"
6
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זה בעצם לא רק ירושלים המאוחדת ,אלא ירושלים כבירת ישראל.

"כן .הם נתקלים בהתנגדות עזה של ארגוני המודיעין שלהם ,של המחקר
המודיעיני".

ספר על רבין.

"שייקה גביש ,שאני עובד איתו בעמותת דור הפלמ"ח ,הקריא לי כמה
קטעים מספרו על רבין .הוא אומר ש'עכשיו כל משפחת רבין תרוץ אחריי'."...

ולא עם פרחים ,אנו מבינים...

"רבין היה איש מאוד חכם ,מאוד נבון ,והייתה לו תפיסה מרחבית בלתי
רגילה .אבל לקח לו זמן להחליט .כשהוא היה בחזית הדרום ,סגנו של יגאל
אלון ,אני הייתי קצין מודיעין בנגב הנצור .יצחק ביקר את הנגב הנצור
פעמיים ,והיו דילמות להכריע בעניינן ,והוטל עליי באותן פעמיים להוביל
אותו לנקודות ההחלטה .ואני לא צריך את רבין בשביל להחליט מה צריך
לעשות כאן וכאן .ברוב הנקודות ,כשהיה לי ברור מה צריך לעשות ,הוא לא
החליט בו במקום .לקח לו זמן".

"גיבלי עלה על מוקש אחרי שהפרשה התפוצצה"

כששואלים את איתן על דמויות שהשפיעו עליו בעולם המודיעין ,הוא זורק
מיד את שמו של ראש אמ"ן לשעבר ,בנימין גיבלי" .בגלל גיבלי עברתי
לשירות הביטחון .הייתי אז קצין המודיעין של חטיבת 'יפתח' ,החלפתי את
'גנדי' .ב 1949-הוא שלח אותי לקורס המג"דים הראשון .מפקד הקורס
חיים לסקוב בדק כל אדם שבא לקורס ,והזמין אותי לשיחה .באתי עם
סנדלים ,מכנסיים קצרים ,ככה הלכו אז .שאל אותי כמה שאלות ואז אמר
'הבא אחריו' .הבנתי שלא התקבלתי .חשבתי שאין לי מה לעשות בצבא ,אני
לא מתאים .גיבלי ,שהיה אז ראש אמ"ן והיו לי יחסי ידידות ארוכים מאוד
עמו ,אמר לי' :אתה יודע מה? שירות הביטחון עוזב את צה"ל והופך לארגון
מודיעין עצמאי .אני מציע ללכת לאיסר הראל' .הוא צלצל במקום ואחרי
כמה שיחות ,נפלתי לשירות הביטחון".

ג'ונתן פולארד" .מה יכול להיות כישלון גדול יותר?"

– הרצליה ,רמת השרון ורעננה .הייתה לו קבוצה של צינורות השקיה ,והוא
התקין את מערכת ההשקיה בפרדס של אבא שלי ,צינורות עם בטון .ואני,
בתור ילד בן  ,10עזרתי .שם הייתה ההיכרות שלי עם איסר.
המגע הראשון אתו היה כשנפלתי ליחידת המבצעים .איסר הציע לי לעבור
הכשרה ולדעת מה זה שירות ביטחון .קורסים לא היו אז ,המערכת של
הקורסים הורחבה ביוזמתי ב .1954-1953-בתחילת  1950למדתי את מטה
 ,2מטה  3ומטה  .10ואז איסר הציע לי להיות ראש יחידת המבצעים לשטח
צה"ל הפסיד והשירות הרוויח .וגיבלי? מה מקומו בהיסטוריה? טעה? הערבי .עד אמצע  1951עסקתי בזה ,ואז מינו אותי לראש מטה  10תל אביב.

צדק? מי נתן את ההוראה המפורסמת?

"איסר הראל הטיל עליי לבדוק .ישבתי עם דליה ,המזכירה של גיבלי,
ודובבתי אותה .עם אלישבע ,אלמנתו של גיבלי ,דיברתי לפני כשנה .יש
בידיה ספר שמשום מה היא לא מפרסמת ,כתבי יד של גיבלי .גיבלי היה
ראש אמ"ן אבל הרגיש שבתחום שלו הוא המפקד העליון .בדרך כלל הוא
לא עשה דבר בלי לקבל אישורים .הוא יצר יחסים מאוד קרובים בינו ובין שר
הביטחון פנחס לבון ,אבל ,כדרכו ,גיבלי לא בא וביקש הנחיה .הוא דיווח".

 10זה המבצעים?

"כן ,היחידה המרכזית של המבצעים ,שפעלה כמעט בכל הארץ .כאן התחיל
הקשר הישיר עם איסר .לגבי אישיותו ,היתה לו יצירתיות בלתי רגילה ,וגם
יכולת לדבוק במטרה כמו עלוקה .בנושאים שלגביהם הוא החליט ,הוא
היה ריכוזי מעל ומעבר .למרות זאת ,כשהוא סמך על מישהו הוא האציל
סמכויות".

מבין "בני דודינו הערבים" ,מי הצטייר לך כקשה ביותר לטיפול?

לא ביקש אישורים.
"העיראקים .הם היו הכי פחות נגישים לנו ,לא היה לנו גבול איתם .הכי נוחים
"הוא לא ביקש אישור ,אבל דיווח ללבון .וכשמדווחים לא תמיד הראש היו המצרים".
עובד .ולבון אחר כך התחיל בכלל מנקודת המוצא שהוא דיווח .כלומר ,בזמן למה כוונתך ב"נוחים"?
שגיבלי סיפר את זה ללבון יכול להיות שלבון היה במחשבות אחרות .זה "קל היה יחסית לגייס אותם ,למרות שמבחינה צבאית הם נחשבו לאויב
כל הסיפור .איפה גיבלי עלה על מוקש? כשיותר מאוחר ,אחרי ש'הפרשה' מספר אחד".
התפוצצה ,שינו את אחד המסמכים ,משהו שעשתה דליה".
מבין שירותי המודיעין המערביים שעבדת איתם ,ממי הכי התרשמת?
כן ,זה פורסם .מה עם איסר? יש לך הרבה שעות "איסר".
"הקשר האמיץ ביותר היה עם הבריטים .כמה שנים קודם הם היו אויבים
"מאיפה נתחיל? בשנות ה 30-איסר היה האינסטלטור של 'השרון המאוחד' שלנו ,והנה שיתפנו איתם פעולה בנושאים טכנולוגיים הכי סודיים" .

"לא לחינם קראו לו "בולדוזר" .שרון הוא אדם שידע להגדיר לעצמו את המשימה,
לארגן אותה ,למצוא את האנשים המתאימים ואת הקואליציה הפוליטית
המתאימה  -ולבצע אותה .בארבעה בינואר  ,2006עם האירוע המוחי שלו ,קרתה
טרגדיה לאריק שרון ולמשפחתו ,אבל גם לעם ישראל .עד היום אנחנו לא יודעים
מה היו התוצאות של אי העשייה שלו"
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 60שנה למלחמת סיני

מודיעין השטח ומלחמת סיני
התפתחות מנגנוני מחקר השטח בין מלחמת
העצמאות למלחמת סיני
בני מיכלסון | אל"ם (מיל') היסטוריון ,קצין מודיעין
בתום מלחמת העצמאות הייתה ההתארגנות של צה”ל בכלל ושל המודיעין
בפרט בעיצומה .לא הייתה הבחנה בין מחקר ואיסוף“ .מחלקת המודיעין”
הייתה מורכבת מיחידות שונות מאוד באופיין :יחידה לאיסוף ועיבוד
מידע מהאזנה אלחוטית ,יחידה שהפעילה את הסוכנים והמודיעים ,יחידה
לביטחון שדה ואף יחידה להכנה והמצאה של אביזרים טכניים לפעילויות
המודיעין .הייתה גם יחידה למיצוי מקורות גלויים ,בעיקר עיתונות ,וכמובן
יחידות למעקב אחר הנעשה במדינות ערב ובמעצמות במרחב.
היחידה שכונתה מודיעין  6הייתה
אחראית להכנת מודיעין גיאוגרפי.
בהיעדר דרישה למודיעין מבצעי,
עסקה היחידה בהכנת חומר ל”רמה
האסטרטגית” ,דהיינו :מדריכים
גיאוגרפיים צבאיים ,דוגמת אלה
שהוציאו המטה הכללי הבריטי
והגרמני .מאחר ושטחי “פלסטין”
נחשבו כידועים לכל ,הוכנו
תחילה מדריכים לזירות פחות
מוכרות  -סוריה ולאחר מכן סיני.
המדריכים הגיאוגרפיים הצבאיים
היו אמורים לתאר את הארצות
מבחינה טופוגרפית ,במיוחד את
השטחים החיוניים ואת מערכות
התחבורה והקשר; אך גם עסקו
באוכלוסייה ,במערך המחנות
הצבאיים ובמתקני הפיקוד .כמו
כן היו פרקים שהוקדשו לתיאור


האקלים ומערכות אספקת המים.
חוסר ההבנה בענייני ותפקידי המודיעין הגיאוגרפי הודגם במשימתו
הראשונה בתחום הניתוח המבצעי של הקרקע .המשימה הייתה להכין את
מפת העבירות לסוריה בקנה מידה  .1:1,000,000עם תום מלחמת העצמאות
התרכזו עיקר מאמצי היחידה בהכנת מדריך גיאוגרפי צבאי על סיני .בימים
ההם עדיין לא הייתה אפשרות לקבל כיסוי אווירי משטחים מעבר לגבול,
ועיקר החומר התבסס על מידע גלוי ועל תצלומי אוויר בריטיים1.
בשנים  1946-1945צילמו הבריטים
את כל ארץ ישראל (פלסטין) בגיחות
( )PSאנכיות ,בפסים מקבילים
מהים עד מעבר לנהר הירדן ובחזרה.
התצלומים המקוריים של סדרות
 PSו( DEV-האותיות הראשונות
על התצלום האווירי לציון הסדרה
ובתוך כך סוג המצלמה והמטוס) היו
בקנה מידה  ,1: 15,000ובנגב בקנה
מידה  .1: 30,000בצאתם לא השאירו
הבריטים כיסוי אווירי לעבר הירדן,
לסוריה או לסיני ,אם היה להם כזה.
עד  1953היו תצלומי אויר אלה
מקור מידע עיקרי .זאת משום
שביצוע גיחות צילום מעבר לגבול,
כל שכן גיחות חודרניות לעומק סיני,
אושרו רק לעיתים רחוקות על ידי
המטה הכללי .הפיקודים השתמשו
ל”מודיעין הקרבי” שלהם בתצלומי

פעולת חטיבה  7וחדירתה לעומק סיני הייתה מרשימה במיוחד .זאת משום
שבשלב מסוים ,כוחותיה היו מתוחים במרחק מירבי של כ 200-ק"מ  -בין הכוח
המזרחי ביותר לבין הכוח המערבי ביותר ,הישגיה ראויים לציון בעיקר נוכח
מצבו העלוב של השריון בתרגיל "פלט" רק ארבעה חודשים קודם לכן
8
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ערב מלחמת סיני הפריש מדור
אויר אלכסוניים (מצלמות K
י”ב חוליית מפענחים בפיקודו של
מוחזקות ביד).
סרן מאיר מאיר לעיבוי המודיעין
הפיקודי .באחת הגיחות גילו
גולת הכותרת של המדור
המפענחים קבוצת אוהלים ביציאה
הגיאוגרפי“ :מדריך סיני”
מהמתלה לעבר סואץ .הגילוי גרם
ב 1950-הוקם “ענף מחקר” בממ”ן
לחרדה למתכננים ,שמא נמצא
(מחלקת המודיעין במטכ”ל)
כוח אויב בקרבת שטח ההצנחה,
ובמשך חמש שנים פעל מודיעין
וכך נזנח רעיון ההצנחה ממערב
 6בתור “המדור הגיאוגרפי” .שמו
למתלה .לרוע המזל לא אובחן
שונה לאחר מכן למדור י”ב ,ומושבו
באמינות מספקת כי האוהלים
היה “הבית הצהוב” ביפו .בראשו
המדוברים היו עגולים ולא מהדגם
עמד הנס לודוויג שטרים ,שכונה
שהיה בשימוש הצבא המצרי.
“לוץ” .הוא ניהל את ענף  1ואת
בבדיקה מאוחרת התברר כי
גרסותיו הקודמות במשך כמעט 20
מדובר באהלים של מע”צ המצרי.
שנה 2.לקראת מלחמת סיני הועבר
ייתכן שכל מבצע ההצנחה של
מדור י”ב למטכ”ל ושולב ביתר
מעבר המתלה היה מתבצע בפחות
שאת להכנת מידע לצורכי מבצעים.
נפגעים וביותר מהירות אלמלא
אמנם המדריך הגיאוגרפי הצבאי
“אזעקת השווא” .הייתה נחמה בכך
של סיני היה מודפס ומוכן להפצה,
ששטחי ההצנחה ,כפי שאותרו על
אולם בנוסף הוכנו תיקי צירים,
ידי מדור י”ב ,שירתו את מטרתם
בהם פורט טיב ה”כביש” ,השטחים
ולא הכשילו את המבצע .הייתה זו
השולטים והמכשולים לאורכו,
הפעם הראשונה שהוגדרה התאמה
מקורות המים הזמינים ,מחנות
של שטחים להצנחה על בסיס של
צבא ואוכלוסייה וקווי הקשר.
הסיירת .לקראת מלחמת סיני אושרו כמה גיחות צילום ליעדים רחוקים,
תצלומי אוויר ותצלומי קרקע.
בעיקר למרחב המיתלה
לחומר שסיפק המדור נמצא
עוד לפני מלחמת סיני הכין המדור
שימוש בצורות שונות .שני מקרים
במהלך מלחמת סיני ידגימו זאת :חיל האוויר ניצל את תיאור קווי הקשר לטובת גורמי האיסוף “תרגום” של רשת הקואורדינאטות (האדומה) של
הטלפוני העיליים לניתוקם בעזרת מטוסי קרב “מוסטנג” .אג”א נשען על המפות המצריות לקואורדינאטות של רשת ישראל .תרגום זה שימש בזמן
פירוט מספר ההסתעפויות ואורכן של מסילות הברזל בתחנות הרכבת כדי המלחמה את גורמי המבצעים בדרגים השונים .אחרי המבצע סיירו אנשי
המדור בסיני ,בעיקר כדי לאמת כמה הנחות (על בסיס פענוח תצלומי אוויר)
לתכנן ולהפעיל אותן חלקית לצורכי צה”ל.
גולת הכותרת של מוצרי המדור היה “מדריך סיני” ,שהיווה בסיס המידע ביחס לעבירות ,ביחס לשטחי הצנחה ולוודא פרטים נוספים.
הראשי והייחודי לכוח חטיבה  9בתנועתה לאורך חוף דרום סיני המערבי,
לעבר שרם א-שיח' .בימים ההם היה מרחב זה בבחינת ארץ בלתי נודעת .חטיבה  7חודרת לעומק סיני מלחמת סיני הייתה המלחמה שבה
במקור ,בוצע מחקר המודיעין לגבי הציר שלאורך חופו המערבי של מפרץ השריון בצה”ל הפך לזרוע המובילה בשדה הקרב .מרחבי המדבר והיערכותו
אילת ,מאילת לשרם א-שיח' ,לצורכי מבצע “עומר” .הייתה זו תוכנית של האויב אפשרו להפוך אותה למלחמת תמרון קלאסית .ערב המלחמה
אופרטיבית של המטכ”ל לכיבוש מהיר של שרם לאחר שהמצרים עצרו הייתה בצה”ל רק חטיבת שריון סדירה אחת ,חטיבה ( 7במלחמה נוספו שתי
ב 1954-את האוניה בת-גלים במצרי טיראן .על פי התוכנית ,חטיבת גבעתי חטיבות שריון מילואים 27 ,שפעלה בציר החוף ו ,37-שכמעט ולא הספיקה
בפיקודו של חיים בר-לב הייתה צריכה להיות הכוח העיקרי בכיבוש שרם .להשתתף) .באופן טבעי הפכה חטיבה זו לדגם שלפיו נבנו עוצבות השריון.
מחקר השטח מצא אפשרות להגיע עם כוח ממוכן מאילת לשרם ,אולם במלחמת סיני הייתה החטיבה עוצבת היסוד בצה”ל ,ולכן היו לה כל גורמי
 60הק”מ במרכז הדרך ,הציגו קשיי עבירות שספק אם כלי רכב יכול להתגבר הלחימה המתבקשים ,כולל גורמי האיסוף המודיעיניים .חטיבה  7נכנסה
עליהם .לאחר שבמדור י”ב סומן היטב התוואי והוגדר פער המידע ,נשלחה לקרב כעוצבת יסוד פיקודית לכל דבר והדגימה את אחד ממבצעי השריון
חוליית סיירים לעורף האויב להשלים את נתוני השטח החסרים ,בעיקר המרשימים ביותר בתולדות המלחמות במזרח התיכון .בפעולתה ניתן
כושר הקרקע לשאת רכב .היה זה מבצע “ירקון” שבוצע ביוני  .1955המידע להבחין בכל כללי היסוד של לוחמת השריון :תוקפנות ,גישה עקיפה ,ריכוז
שנאסף במהלכו היה מרכיב חשוב בהתוויית הציר וסייע לקבוע בביטחון הכוח ,נזילות המבצעים (בלי לאפשר לאויב להיערך) ,תקיפת האויב בעומקו
שהמסע לשרם אפשרי 3.קמ”ן החטיבה בא למדור אחרי המלחמה להביע המערכתי ,תקיפת עתודות האויב ,מתקניו ודרגיו העורפיים וכן תקיפת
את הערכת הלוחמים ,הרים את המדריך בידו ואמר“ :זה היה התנ”ך שלנו” 4.מתחמי האויב המבוצרים מהעורף5.
לקראת מלחמת סיני אושרו כמה גיחות צילום ליעדים רחוקים ,בעיקר פעולת חטיבה  7וחדירתה לעומק סיני הייתה מרשימה במיוחד .זאת משום
למרחב המתלה .בעזרת התצלומים אותרו כמה שטחים שנראו מתאימים שבשלב מסוים ,כוחותיה היו מתוחים במרחק מירבי של כ 200-ק”מ  -בין
להצנחה .כמו כן נבדקו העמדות המצריות שהגנו על המעבר ,בעיקר אלה הכוח המזרחי ביותר ,צג”ם (צוות-גדודי-משוריין)  82באום-כתף ,לבין
בקצה המזרחי ,באזור ג’בל חיטן ,שם אובחנו שטחי ההצנחה בתור “חצציים” הכוח המערבי ביותר ,צג”ם  9בביר-גפגפה .הישגיה ראויים לציון בעיקר נוכח
לעומת שטחים חוליים בצד המערבי של המתלה .כולם שימשו לתכנון מצבו הגרוע של השריון בתרגיל “פלט” רק ארבעה חודשים קודם לכן.
החטיבה תרמה תרומה מכרעת להתמוטטות מתחמי אבו-עגילה ואום-
ההצנחה.
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כתף ולחיסול הסופי של הצח”ם המצרי המשוריין מס’  ,1העתודה שתוכננה
לתגבר הכוחות בסיני .כמו כן סייעה החטיבה בהשמדת גדוד השריון ,עתודת
דיביזיה  3המצרית ,בתנועתו מאל-עריש לתגבור מתחמי אבו-עגילה.
תפעול נכון של פלוגת הסיור החטיבתית בהתאם לציר שנותח והותווה
בתיק סיני הביא לניצול מעבר הדייקה בעיבורו של ג’בל הילל לאיגוף מערכי
אבו-עגילה באמצעות גדוד  ;82ולהכרעת הקרב במתחם שהווה המפתח
להגנת סיני6.
מפקד פלוגת הסיור במלחמה היה יצחק בן-ארי ,שהיה קמ”ן החטיבה
בתמרוני  ,1952-1951ממובילי תחום הסיור בשריון .לבן-ארי היה קשר
מיוחד לניתוח המבצעי של הקרקע ולאנשים שעסקו במחקר העבירות
באמ”ן ,והוא תרם רבות להכנת מפות העבירות הראשונות.
ערב המבצע הוצאו הטנקים מיחידת הסיור כדי לתגבר את גדודי החטיבה.
לפיכך פלוגת הסיור של חטיבה  7פעלה בעיקר עם “רכב רך” .מחמת מחסור
בזחל”מים ביחידות החרמ”ש לא סופקו ליחידה זחל”מים שנועדו להסיע
את הסיורים ולאפשר אספקת חשמל למכשירי הקשר .בגדודים לא היו ג’יפי
סיור ,מחסור שבשלבים מסוימים חייב את פלוגת הסיור לסייע ליחידות
החטיבה בסיור צמוד.
מכלול המשימות שהוטל על הפלס”ר היה ראשית ,להוות מסך
מסייר לפני החטיבה בצירי יחידות המשנה שלה .שנית ,לנווט את
הגדודים הנ”ל בצירים המתוכננים ואל יעדי אויב מוגדרים או צפויים.
שלישית ,ליצור קשר בין יחידות העוצבה הנעות בצירים מרוחקים.
הנחיות התפעול הכלליות ,שציין מפקד החטיבה אורי בן-ארי ליצחק מפקד
הפלס”ר ,היו להימנע מקרב ולבצע את איסוף הידיעות בשיטת הסיור השקט.
יחידות הסיור השיגו את משימותיהן ברובן:
א .סיור הצירים והאויב המצוי בהם בצירי היחידות ושילוטם.
ב .סיור הדייקה ,תפיסתו ואבטחתו  -מהלך שהקנה את הסיכויים
הוודאיים כמעט להכרעת המתחם המצרי ,שהיווה שטח המפתח בהגנת
האויב במערך אום-כתף ,אום-שיחן ואבו-עגילה7.
ג .כיבוש מחנות ג’בל ליבני.
ד .דיווח שלילי על מציאות צוות חטיבתי משוריין (מצרי) מס’  1ותנועתו
מזרחה מאל-חמה .כך התאפשר קידום העוצבה שנערכה לקרב שריון
בשריון.
ה .שיתוף פעולה עם יחידת שריון בהתגברות על משמרות צוות חטיבתי
משוריין מס’  ,1עד יצירת המגע עם הגוף העיקרי שלו בביר-גפגפה.
ו .סריקת החניון העזוב של הצוות החטיבתי המשוריין בביר-גפגפה.
ז .סיור הציר לאיסמעיליה והשמדת שני טנקים שעסקו בחילוץ עצמי.
ח .סיור רגלי יזום אל התעלה בלילה.
אבידות הפלס”ר במלחמה מנו הרוג וחמישה פצועים .היחידה שבתה כ100-
שבויים ,ש 40-מהם פונו לאחור והשאר שוחררו.

המסע הקשה של חטיבה  9במלחמת סיני

במלחמת סיני התחולל אחד הפרקים המובהקים בתולדות הניתוח המבצעי
של הקרקע כמרכיב בלחימה של צה”ל .חטיבת מילואים של חיל רגלים
ממונע גמאה בכוחות עצמה ,בדרך לא-דרך ,בין נקיקי סלעים ,במדבריות
חול ובאדמות טרשים ,שגלגלי מכוניות לא עברו בהם מעולם ,כ 400-ק”מ.
מאילת דרומה ,למצרי טיראן ומפרץ שלמה בשארם א-שייך .מסע זה היה
תולדה של הניתוח המבצעי של הקרקע שביצע המדור למחקר גיאוגרפי
במטכ”ל (י”ב) כחלק מתיק סיני .הוא אפשר לחטיבה צ”הלית לאגף את כל
מערכי ההגנה של המצרים בסיני ,ולהכות בהפתעה באחד מיעדי המלחמה
העיקריים ,שרם א-שיח'  -ולכובשו במהירות ובאבידות מזעריות .כל זאת
תוך שימוש בציר תנועה שהמצרים החשיבו בלתי עביר .הישגיה של החטיבה
היו ביכולתה להתגבר על מכשולי הדרך הקשה ובכושרה להילחם ולהכריע
את הקרב בסופה.
עיתונאי חוץ שנילווה אל המסע תיאר את חיילי חטיבה “ :9מעטות הן
החטיבות בצה”ל הדומות לחטיבה זו .עם כל רגע חולף מתגבר הרושם כי קמו
לתחייה לוחמי הפלמ”ח והחי”ש בכובעי הטמבל ,או בכובעים האוסטרליים
של מלחמת העצמאות .אותה הליכה בטוחה ,אותה תכליתיות ,אותו חוש
הומור הבז לקטנות .אותם יחסים נפלאים בין איש לאיש .רק הציוד השתנה
 הוא כבד יותר ,רציני יותר ,מחושב יותר ,מלא יותר ,זוהי חטיבת מילואיםמיוחדת במינה8”.
ב 31-באוקטובר  1956חצתה החטיבה ,בכוח של שני גדודים ,פלוגת סיור
וכוחות סיוע ,את הגבול בדרך לראס א-נקב .במשך ארבעת הימים שבהם
נכתש הצבא המצרי בגזרות הצפוניות של סיני ,הטו אנשי החטיבה אוזניהם
בקנאה לחדשות מן הקרבות ,להוטים גם הם להיכנס לתמונה.
באותו ערב קרא מפקד החטיבה דאז ,אלוף אברהם יפה ,את הקצונה
הבכירה אליו“ .על החטיבה שלנו הוטל לבצע אחת המשימות הקשות
במבצע קדש” ,אמר יפה“ ,לחדור אל תוך חצי האי סיני מדרום ולתפוס את
המוצבים המצריים החוסמים את המעבר במצרי טיראן”.
“זוהי יציאת מצרים בכיוון הפוך” ,אמר מפקד החטיבה“ .אנחנו נעבור בדרך
שבה עבר משה רבנו בדרכו ארצה .הוא מדרום לצפון ,אנחנו מצפון לדרום.
אך לא נהיה נרדפים ,אלא רודפים”9.
התפקיד שהוטל על החטיבה היה אחד הקשים במלחמה .היה עליה להתקדם
לאורך חופו המזרחי של חצי האי ,באזור הררי שומם ,צחיח ,שהעמקים
המעטים נמשכים לרוחבו של ציר ההתקדמות ומערימים קושי על קושי.
חלק מן העמקים הללו ,קרקעיות של נחלי אכזב ,היו מרופדים בחול טובעני.
לאורך החוף המזרחי הארוך היו שתיים או שלוש נאות מדבר זעירות בלבד
שבהן התאפשר לחטיבה להצטייד במים .על כן היא נאלצה לשאת עמה את
כל אספקתה  -מים ,תחמושת ,מזון ודלק שיספיקו לפחות עד שתגיע לדהב,
לשם תוכננה הובלת אספקה דרך הים.

עיתונאי חוץ שנילווה אל המסע תיאר את חיילי חטיבה " :9מעטות הן החטיבות
בצה"ל הדומות לחטיבה זו .עם כל רגע חולף מתגבר הרושם כי קמו לתחייה
לוחמי הפלמ"ח והחי"ש בכובעי הטמבל ,או בכובעים האוסטרליים של מלחמת
העצמאות .אותה הליכה בטוחה ,אותה תכליתיות ,אותו חוש הומור הבז לקטנות.
אותם יחסים נפלאים בין איש לאיש .רק הציוד השתנה  -הוא כבד יותר ,רציני
יותר ,מחושב יותר ,מלא יותר ,זוהי חטיבת מילואים מיוחדת במינה"
10
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חסימת ציר הדייקה .בהגיעם לשיא הדיונות החליטו חיילי הפלס"ר לנצל את ההצלחה
נתיב המסע של החטיבה היה כה מרוחק מבסיסי חיל האוויר של צה”ל עד
שמטוסי חיל האוויר לא יכלו לשהות מעליה יותר מ 10-5-דקות ,בטרם
יאלצו לחזור לבסיסיהם לתדלוק.
יצא ,אפוא ,שאם תינגף החטיבה או תיעצר בדרך צפוי לה ניתוק .אפילו
לסגת בדרך הקשה שבה הגיעה לא תוכל .החטיבה אף עלולה הייתה להיות
טרף לחיל האוויר המצרי ,שכן אין מטרה נוחה ומועדת לפורענות מהאוויר
משיירה חטיבתית איטית באורך מספר קילומטרים .החטיבה הייתה לחוצה
בין צוקי הרים לבין הים ,באין אפשרות לסטות ממנו ,להתפזר או לחמוק מן
המטוסים התוקפים.
ב 2-בנובמבר  1956ניתן האות לתזוזה .כל סוגי המכוניות הוצגו בשיירה
הענקית .היא נכנסה לים החולות בראס אל-נקב  -תחנת משטרה ישנה מימי
השלטון הבריטי ,שם חנתה חניה אחרונה לפני החדירה למעמקי המדבר.
החטיבה נתקלה בבעיית העבירות הראשונה ביום השני למסע ,קילומטרים
בלבד מגן העדן של עין פורטוגה .בפניה ניצבו  20ק”מ של דיונות חול ולס
טובעניות .גלגלי המכוניות הכבדות ,העמוסות בציוד ,באספקה ובחיילים
העמיקו להתחפר בחול הרך עם כל סיבוב.
כדי לעבור את מכשולי הקרקע קיבלו הנהגים הנחיות יסוד מוקדמות (על
פי תיק סיני) :יש לנסוע אך ורק בשביל שפילס הרכב הראשון .יש להפחית
את כמות האוויר בצמיגים ,כדי שפני הצמיג יוכלו להתרחב מעט ו”להיתפס”
במשטח רחב יותר של הקרקע ,ואם יש צורך יש לרדת מהרכב ולדחוף
בידיים.
המלחמה במכשולי הקרקע נערכה במלוא עוזה .קצב ההתקדמות הממוצע
היה כשני ק”מ לשעה .כמעט כל כלי הרכב שקעו בחולות .הזחל”מים גררו את
התותחים ואת הרכב הגלגלי .החיילים משכו ,דחפו וחילצו את המכוניות.
הפקודות שהגיעו אל מפקדת החטיבה האיצו“ :להגביר את המהירות עד
למקסימום! לעשות את כל המאמצים להגיע אל מיצרי טיראן מהר ככל
שאפשר”.
מפקד החטיבה קרא אליו את מפקד המשמר הקדמי ,המורכב מכוח של
זחל”מים וג’יפים חמושים ,והורה לו לתפוס את דהב .דהב הייתה באותה
עת נקודה מיושבת על חוף ים סוף ,כשני שליש מן הדרך בין אילת והמצרים.
הדקלים הנטועים סביבה השרו הרגשה אקזוטית של נווה מדבר.

המשמר הקדמי הגיע למבואות דהב ולא נתקל בהתנגדות .ברחבה שבמרכז
הכפר חנו ששה גמלים ,קשורים בחבל .חמישה בדואים שנמצאו לידם סיפרו
כי חיילי המשמר הסודאנים ,בראותם את הכוח מתקרב ,נמלטו להסתתר
בסבך השיחים והגדרות החיות המגנים על הדקלים מפני חולות המדבר.
חיילי החטיבה קפצו מן הרכב והחלו סורקים את הסבך .הם התקדמו בין
הגזעים והגדרות ,שדה ראייתם שלהם מוגבל .לפתע נשמעה ירייה .יוסף
פינסקי ,בן קיבוץ גבת ,צנח ארצה ומת .היה זה החלל הראשון של החטיבה
במלחמת סיני .שני חיילים נפצעו .במהלך הסריקה נהרגו כמה חיילים
מצרים וסודנים.
כוח שני של המשמר הקדמי בשיירת החטיבה יצא לתקוף את מחנה
האוהלים של שומרי שדה התעופה במקום .כשראו חיילינו את המצרים נסים
לעבר אוהליהם ,ירדו מכלי הרכב וקראו להם לצאת .קל היה לחסלם ,אילו
העדיפו חיילנו לירות בהם מן הזחל”מים .אלא שלא הייתה כוונה להרגם.
המצרים לא הבינו זאת והשליכו רימון לעבר החיילים .אחד מאנשינו נהרג,
שני נפצע .במהומה שנוצרה ביקשו המצרים לחמוק בין הדיונות ,אל מימי
המפרץ ,אלא שצרור כדורים השיגם.
כך ,כיבוש דהב עלה לחטיבה בשני הרוגים .הפצועים הועברו במהירות צפונה,
באמצעות מטוסי פייפר .נחתת של חיל הים הגיעה למקום כמתוכנן לחדש
את האספקה .עם ערב המשיכה השיירה בדרכה .שלוחה סלעית חסמה את
הדרך .אנשי הסיירת ,שגיששו לפני הטור ,מצאו קניון צר בין סלעי גרניט.
התברר כי אפשר ,אמנם בקושי ,לעבור בו .דרך הטרשים עלתה בהדרגה
והשיפוע הפך תלול יותר.
נוסף לדרך הקשה ולמאמץ העצום שהשקיעו הנהגים ומנועי המכוניות כדי
להתגבר על מכשולי הקרקע ,תקף את נוסעי השיירה גל קור .זה הקפיא
את הידיים המחזיקות בהגה ,הלופתות את כלי הנשק והמטפלות במכשיר
הקשר.
מקץ שעה של זחילה בין צוקי בראשית עצרה השיירה לפני מחסום אבן.
המעבר היה בלתי אפשרי אלא אם תובקע הדרך בעזרת חומר נפץ .תפקיד
זה הוטל על פלוגת ההנדסה של החטיבה .קצין החבלה סימן את מקומות
הפיצוץ ,השטח פונה .רעמי הנפץ הדהדו בקניונים העמוקים ובישרו
למרחקים כי החטיבה ממשיכה להתקדם ,למרות מחסומי הדרך.
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האויב נסוג בבהלה המצרים ערכו ניסיון שני לעכב את התקדמות
שיירת החטיבה ,כדי שמפקדם יספיק לרכז את כוחותיו במתחם ההגנה
המבוצר בשרם א-שיח' .בליל השלושה בנובמבר שני ג’יפים וזחל”ם ,שנעו
בראש הסיירת החטיבתית ,נתקלו במארב יזום של המצרים .חילופי יריות
קצרים חיסלו את המארב .בבוקר הבחינו חיילי החטיבה בעמדות מארב
חפורות היטב .החיילים המצרים נמלטו מן העמדות והשאירו בהן שמיכות
וחלקי ציוד .כתמי דם הצביעו על נפגעים.
לאחר כיבוש שארם א-שייך נמצא בחדר המבצעים של המפקדה המצרית
תעתיק מהדיווח האלחוטי של מפקד יחידת המארב המצרית“ .עולה עלינו
כוח עצום מדרך השדים .גרמנו לאויב אבדות כבדות .יש לנו כמה נפגעים.
מבקשים רשות לסגת” ,לשונו.
הוראת המפקד המצרי הייתה להחזיק מעמד בהתאם ללוח הזמנים שקיבל
מפקד המארב .אלא שהתברר כי הנסיגה הייתה ,בכל זאת ,מוקדמת
ומבוהלת.
השיירה המשיכה להתקדם במהירות ,פרוסה מעתה והלאה במבנה קרב על
גבי משטח רחב וחלק ,שפלת חוף מוצפת תמרורים מצריים ,המודיעים על
המרחק שנותר עד לשארם א-שייך .אלה ,נוסף לנעליים עזובות ,כובעי פלדה
ושמיכות היוו סימני דרך למפרץ שלמה .הוכחה שהאויב נסוג בבהלה.
ב 4-בנובמבר השתלטו יחידות החטיבה ללא קרב על ראס-נאצרני .המצרים
נטשו במגמה לרכז את כוחותיהם במשלטים שבמבואות שארם א-שייך.
אחד משני תותחי החוף הגדולים ,שהציבו המצרים כדי לחסום את המיצר,
ספג חבלה לפני הפינוי.
באותו יום ,בשעה  ,14:00הגיעה יחידת החוד של החטיבה לגבול מתחמי
שארם א-שייך .שני “מוסטנגים” של חיל האוויר הגיחו מן הרקיע והפציצו
את הגבעות החוסמות את המעבר .מעל הגבעה התאבך עשן סמיך .חמישה
מחיילי האויב ,שהוצבו בעמדת הגנה קדמית ,נמלטו אל הוואדי .ג’יפ סיור
עלה בעקבותיהם ולכדם ,אך חקירתם לא העלתה הרבה.
כמה מהם נראו בורים לחלוטין .אחרים הסתבכו במערכת שקרים .אחד
השבויים ,חייל מצרי שנמלט ,גילה כי האויב התרכז במתחמי הגנה מבוצרים.
השבוי תיאר את המתחמים בפרוטרוט .דבריו חסכו לחטיבה דם רב .ולפני
שניתנה הפקודה לכבוש את מוצבי שארם א-שייך הוצע למפקד המצרי
להיכנע .טלפון שדה חובר אל הקווים המצריים ומפקד החטיבה הזהיר“ :יש
לנו מטוסים .יש לנו תותחים .אתם מכותרים .אנחנו יכולים לחסל אתכם,
אבל איננו רוצים בשפיכות דמים מיותרת .בתוך שעה אנו מוכנים לקבל
כניעה ללא תנאי”.
כתשובה הודיע המפקד המצרי“ :נילחם עד הכדור האחרון” .כהמשך
לתשובתו נורו הפגזים המצריים הראשונים על הגבעה ,שעליה התמקם כוח
של החטיבה.

חקירה .במלחמת סיני התחולל אחד הפרקים המובהקים בתולדות הניתוח
המבצעי של הקרקע כמרכיב בלחימה של צה”ל

 מצויד באספקה ובתחמושת לתקופה ארוכה  -לקרב המכריע .ההסתערותעל מוצבי שארם א-שייך החלה ב ,3:30-אור ל 5-בנובמבר .עלטה שררה
עדיין במישור רחב הידיים של מפרץ שלמה .גדוד אחד של החטיבה ,בפיקוד
עוזי ,יצא לכבוש את המוצב המצרי העיקרי .לפי ידיעות מוקדמות היו שם
חיל רגלים וסוללת תותחים.
הידיעות שנאספו מסיורים ומתצפיות גרסו כי ניתן להגיע למוצב זה באיגוף
מימין ,בלי להיתקל בכוח מצרי .אולם בטרם הגיעו חיילי הגדוד ליעד נפתחה
אש אגפית מנשק שטוח ותלול מסלול ,ממוצבים מבוצרים על הרכס.
מתכוננים לקרב ההכרעה בלילה התכוננה החטיבה לקרב ההכרעה .הגדוד נעצר ונחלק לשני כוחות :האחד נקבע כבסיס אש ,במטרה לרתק את
למענו היא עשתה יותר מ 400-ק”מ .גם בשארם א-שייך התכונן הכוח המצרי חיילי המוצב ,והשני ביצע איגוף והסתער על האויב ,שהיה מחופר בבונקרים

השיירה המשיכה להתקדם במהירות ,פרוסה מעתה והלאה במבנה קרב על גבי
משטח רחב וחלק ,שפלת חוף מוצפת תמרורים מצריים ,המודיעים על המרחק
שנותר עד לשרם א-שיח' .אלה ,נוסף לנעליים עזובות ,כובעי פלדה ושמיכות היוו
סימני דרך למפרץ שלמה .הוכחה שהאויב נסוג בבהלה.
12
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אליעזר (גייזי) צפריר ,לשעבר איש מודיעין

"זכיתי" בשנות פעילותי הרבות לעסוק הרבה בסוכנים כפולים .אפשר לומר לחצר ובה מצאתי שובך יונים שבו שתי יוני דואר שלנו ...יעני עוד שני סוכנים
שעם גורמי הפתיחה למלחמה בסיני נמנים פעילות הפדאיון הקשה בדרום כפולים!!!
הארץ בפיקודו של הקולונל מוסטפא חאפז ,וסיכולו הממוקד באמצעות
שחררנו את המפטון ,והלכנו נרגשים ועצובים עם הבשורות הללו לדווח
חבילה ובה ספר .החבילה נשלחה אליו על ידי סוכן כפול משוטה ,במסגרת
לרמ"ח איסוף ומפקד הקת"מ כדי לראות את התדהמה על פניהם .המשכתי
מבצע שהיה לי חלק קטן בו .אז הייתי נספח שב"כ בקת"מ דרום (.)504
להפעיל את המפטון בחודשי שהותנו בעזה ,הפעם בתפקיד רכז שב"כ של
במלחמת סיני עמדנו על הגבעות מול עזה כדי להיות בין מקבלי פניו של השכונה המזרחית .באחת מחזרותיו של המפטון לעזה מפגישותינו ,נתפס על
הגנרל דיגאווי ,המפקד המצרי של הרצועה (ובעבר שופטם של אסירי ידי המודיעין המצרי ואולץ "לשחק כפול".
"הפרשה" במצרים) ,שבא להגיש את כניעתו למפקדי צה"ל .עוד בטרם תם
הוא עבד בבילבול רב ...את השדרים במכשיר הקשר שלח על פי ההוראות
הטקס ,שעטנו עם הג'יפ לעזה ,למחנה הפליטים שאטי ,למצוא את סוכננו
והניסוח של המצרים ,אך כשבא לפגישות בשטח שלנו (נחל עוז ובאר שבע)
החשוב המפטון .הוא היה כל כך חשוב ומוערך ,שמפעילו צדוק (ידידי,
נתן דרור לדיווח אמת על כל מה שידע ,למעט העובדה שנאנס להיות סוכן
שבמלחמה צנח במיתלה) היה פותח בפניו את ארנקו בתום כל פגישה ואומר
כפול.
לו "קח כמה שאתה רוצה".
נו! איך הייתם מגדירים את סוג הכפילות הזה? ומי היה כאן המפעיל המשוטה?
מצאנו אותו ,ישראל ואני ,ואחרי משחק כּ ָפוֹת לקחנו אותו ורצנו למשרד
המודיעין של מחליפו של חאפז .התחלקנו בחיפוש המחליף .ישראל למדנו אז ,ולימים למדתי עוד ועוד שהמודיעין המצרי די אהב להתעסק
והמפטון חיפשו באגף הדרומי של הבניין ואני ,למזלי ,חיפשתי באגף הצפוני ...בכפולים מולנו ,ואפשר להגיד שרמת פעילותם ותחכומם הייתה לא רעה כלל.
והנה ,בארון הבגדים בחדר השינה ,מצאתי לתדהמתי את מכשיר הקשר הסוכן הכפול הוא סוג מעניין של אתגר ,גם של איסוף מודיעין וגם של
של המפטון .עטפתי אותו מייד בכיסוי המיטה (זה היה השלל היחיד שלי מלחמת מוחות .ואם שואלים אותי ...אני מעדיף את המצרים ביחסים של
במלחמה) והצנעתיו בג'יפ כדי שהמפטון לא יראה אותו .אחר כך יצאתי שלום וידידות.
ובתעלות קישור .חיילי הגדוד של עוזי הסתערו על המוצב המצרי בשלושה נתיב הגישה לים סוף .הדרך הימית לאילת נפתחה.
גלים .בהתקפה זו נהרגו שניים מחיילי הגדוד 14 ,נפצעו ,בהם גם עוזי,
שנחבש וחזר לפקד על הגדוד.
תרומתו של מחקר השטח המודיעיני לניתוח המבצעי
לשארם
בכניסה
שהתבצרו
האויב
כוחות
עם
עם שחר ,תוך יצירת מגע
של הקרקע במלחמת סיני הוכח חד משמעית ערכו של מחקר השטח
אש
המטירו
אלה
מ”מ.
120
מרגמות
של
סוללות
א-שייך ,הוכנסו למערכה
המודיעיני לניתוח המבצעי של הקרקע .שני המהלכים המרכזיים להלן
ריכוך על מוצבי הכניסה .מטוסי חיל האוויר הפציצו את המוצבים.
מדגימים באופן המשכנע ביותר את התרומה לניתוח זה.
לרוחב
התפרסו
אז ניתן האות לגל ההתקפה החדש .הזחל”מים והג’יפים
ברמה האסטרטגית ,מסעה של חטיבה  9לשארם א-שיך אוגף הישר לעבר
הגיא ,נעים במהירות לעבר קו הרכס הנמוך ,חמישה ק”מ ממרכז הנמל
היעד האסטרטגי בשטח שהאויב החשיב לבלתי עביר לחלוטין .המלחמה
שבמפרץ שלמה.
קצב הלחימה היה מהיר ויסודי .החיילים קפצו מעמדה לעמדה ,מקו חפירה האמתית הייתה בקרקע ולא באויב.
אחד למשנהו ,וטיהרו את המוצבים המבוצרים .באותו זמן פרצה פלוגת ברמה האופרטיבית ,חטיבה  7איגפה את מערכי אבו-עגילה“ ,המפתח
זחל”מים מגדודו של עוזי ויחידת הסיור החטיבתית לעבר מפקדת הגדוד לסיני” ,דרך מיצר הדייקה  -והכריעה מהעורף .זהו ניצול ציר שהאויב החשיב
המצרי .הכוח חדר במלוא עוצמתו דרך פרצה שבמוצב המבוצר ,הוציא את למשני וקשה למעבר ,ולכן נשמר ברשלנות .כוח משוריין משמעותי הועבר
דרכו לעומק מערכי האויב וההתקפה הגיעה מכיוון לא צפוי.
האויב ממחפוריו ואיים להרוס את בונקר המפקדה.
כשאפסה תקוותו ,נכנע המפקד המצרי של שארם א-שייך ונשבה .הוא קרא למלחמת סיני היה משקל רב בהמשך פיתוח התפיסה המבצעית של צה”ל,
לחייליו להיכנע והם נשמעו לו .כשידיהם על עורפם הם התאספו על שפת ביסוסה על הגישה העקיפה וניצול נקודות התורפה במערכי האויב .לשם
הים .בבוקר ה 5-בנובמבר  1956בשעה  9:30נכבשה שארם א-שייך .יותר חיפוש אחר נקודות אלה והגברת היכולת לניצולן ,תוגבר מנגנון מחקר
מ 800-חיילים מצריים נלקחו בשבי .כמויות גדולות של נשק ,תחמושת ,ציוד השטח בחיל המודיעין ומוסד גורם ניתוח הקרקע בתורת הלחימה .
ואספקה נפלו בידי חיילינו .כוחותינו השתלטו על מיצרי טיראן החולשים על רשימת מקורות למאמר מתפרסמת בגיליון האינטרנטי.
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באדיבות אתר השב"כ

 11קלטות וידאו ממולכדות
באוקטובר  1998חשף שירות הביטחון הכללי חוליית חמאס שהתמקדה
בביצוע פיגועים בשלט רחוק ובמטענים ממולכדים .ראשיה גויסו ,אומנו
והוכוונו בידי מוחי אלדין אל-שריף ,שכונה "המהנדס מספר "2

באוקטובר  1998חשף שירות הביטחון הכללי
חוליית חמאס ירושלמית .שניים מראשי החוליה
הוכשרו כמומחי חבלה והתמחו בביצוע פיגועים
בשלט רחוק .ראשיה גויסו ,אומנו והוכוונו בידי
מוחי אלדין אל-שריף ,חבר מפקדת חמאס
ביהודה ושומרון ומומחה החבלה המרכזי של
הזרוע הצבאית של חמאס שם .אל-שריף  -שכונה
"המהנדס מספר  "2לאחר שהחליף את יחיא
פיצוץ בתחנת אוטובוס ומטען חבלה
עיאש – נהרג במרץ  1998כתוצאה מפיצוץ מכונית
באלנבי
תופת שעסק בהכנתה.
• פיצוץ מטען חבלה שהונח בפח אשפה ברחוב אלנבי
אחד משני מפקדי החוליה היה רביע זע'ל .יליד
בתל אביב ,שהביא לפציעתם של ( .16אוגוסט )1998
 ,1975תושב הכפר בית חנינא ,רווק ,חשמלאי
• פיצוץ מטען חבלה בתחנת אוטובוס באוניברסיטה
במקצועו .זע'ל יועד להיות הדור הבא של מהנדסי קלטות וידאו ממולכדות  -מתוך אתר השב"כ העברית בהר הצופים בירושלים ,שבו נפצע חייל
החבלה של חמאס ,ואומן בידי אל-שריף בהכנת
(ספטמבר )1998
מטענים מתוחכמים שונים ,בהם קלטות וידיאו ממולכדות ,מטעני חבלה חברי החוליה מסרו בחקירתם על תכנונים שלא יצאו אל הפועל לפוצץ
המופעלים בשלט רחוק ומעגלים חשמליים למטעני חבלה.
מכונית תופת בתחנת אוטובוס בצומת מסובים; להניח מטען חבלה על
נשוי
באהר,
צור
המפקד השני היה איהאב בכיראת .יליד  1973מהכפר
פסי הרכבת במלחה ובתחנת דלק באזור בית שמש; ולחטוף חיילים לצורך
ואב לילדים ,היה כלוא בשנים  ,1991-1990ו-
פעילותו
בגין
1995-1993
מיקוח.
אל
עם
ברמאללה
פעמים
בחמאס .בכיראת ,שגויס ב ,1997-נפגש מספר
פעיליה המרכזיים של החוליה נשפטו ונידונו לתקופות מאסר שונות.
שריף ,שאימן אותו בהכנת מטעני חבלה.
• רביע זע'ל נידון ל  24שנות מאסר בפועל בגין הנחת פצצות בשני פיגועים,
שני המפקדים גייסו תחילה את אחיהם לחוליה :אברהים בכיראת (יליד
חברות בהתאגדות בלתי מותרת וקיום אימונים צבאיים.
 )1974ואשרף זע'ל (יליד  .)1977בהמשך גויסו פעילים נוספים.
• איהאב בכיראת נידון ל 13.5-שנות מאסר בפועל ול 4.5-שנות מאסר על
כשבועיים לפני שנהרג העביר אל-שריף לאיהאב בכיראת  11קלטות וידאו
תנאי למשך  3שנים .זאת בגין חברות בהתאגדות בלתי מותרת ,אימונים
ממולכדות ,והנחה שיושארו במקומות ציבוריים ,כמו גנים ותאי טלפון.
צבאיים ,אחזקת אמל"ח ,ניסיון לאחזקת אמל"ח וחיזוק ידי אחרים להנחת
החוליה תכננה להניח את הקלטות בתחנות לוטו ובתחנות אוטובוס בפתח
פצצה.
תקווה ,אבל בפועל לא עשתה בהן שימוש ,אלא פירקה מהן את חומר הנפץ • אשרף זע'ל נידון ל 16.5-שנות מאסר בפועל ול 3.5-מאסר על תנאי למשך
המרסק (חנ"מ) כדי לעשות בו שימוש בפיגועים אחרים.
 3שנים מיום שחרורו .הוא הואשם בחיזוק ידי אחר להנחת פצצה ,ניסיון
אולם ,בפברואר  1998התברר כי לפחות חוליה נוספת קיבלה קלטות כאלה.
להחזקת אמל"ח ואימונים צבאיים.
קלטת ממולכדת שהונחה במרתף למשחקי חלל בנתניה התפוצצה וגרמה • אבראהים בכיראת נידון ל 9-שנות מאסר בפועל ולשתי שנות מאסר על
תנאי ,עקב אחזקת אמל"ח ,חברות בהתאגדות בלתי מותרת וביצוע שירות
לפציעתו של נער באורח בינוני.
עבורה.
אבו
סלמאן
ימינו,
יד
להפעלת
וזע'ל
בכיראת
עברו
לאחר מותו של אל-שריף,

עיד  -יליד  ,1964תושב הכפר בידו שמצפון לירושלים,
שציוות ביניהם .סלמאן הנחה אותם לבצע פיגועים
כנקמה על מות אל-שריף ,ואף העביר לרשותם "ארגז
עבודה" של אל-שריף ובו מנגנוני שלט רחק להפעלת
מטעני חבלה ,אמצעים להרכבת מנגנוני השהייה ושני
מטענים.

לפני שנהרג העביר אל-שריף לאיהאב בכיראת  11קלטות וידאו ממולכדות,
והנחה שיושארו במקומות ציבוריים ,כמו גנים ותאי טלפון .החוליה תכננה להניח
את הקלטות בפתח תקווה ,אבל בפועל לא עשתה בהן שימוש ,אלא פירקה מהן
את חומר הנפץ המרסק (חנ"מ) כדי לעשות בו שימוש בפיגועים אחרים
14
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"אחוות הלוחמים עמדה במבחן"
מתוך דברים שנשאה סמירה מחמד אבו רוכן בטקס במל"ם לזכר אביה,
סגן משנה מחמד סייד אחמד ,ב 20-בספטמבר 2016

אפתח בהבעת הערכה והוקרה למל"ם,
בתקופת המנדט אבא זכרונו לברכה סייע רבות
לעומדים בראשו ,לוועד המנהל ,לראשי
לשירות הידיעות של ההגנה (ש"י) בהעברת
הוועדות ולמערכת כתב העת מבט מל"ם
מידע וברכישת נשק ,על פעילות זו הוענק לו
אשר יחד מהווים מרכז לתפארת ,דינמי
עיטור (על"ה) עיטור לוחמי המדינה ,וב 1954
ומלא פעילות ומקום להתגאות בו .תודה לכל
גויס על ידי סרן אברהם ארנן ולימים אלוף
העוסקים במלאכת ההנצחה והקשר עמנו
משנה מפקד סיירת מטכ"ל ,לשרת בתפקיד
המשפחות השכולות ,יחסכם החם ומסירותכם
סייר לוחם מבצעי ביחידה .154
במילוי התפקיד מחזקים אצלנו את הרגשת
לאחר נפילתו כתב יצחק רבין ז"ל ,אלוף פיקוד
השייכות למסגרת ערכית ואוהדת.
הצפון דאז ,במכתב הציון לשבח" :הנני לציין
ההוא
ביום
שנים רבות עברו מאז אותו רגע
לשבח את סגן משנה מחמד קאסם סייד
שבו המון מילא את ביתנו ,המון ממרר בבכי,
אחמד ז"ל על גילוי התנדבות ,מסירות ואומץ
בכאב ובמילות צער ,רחמים ותנחומים שלא
לב בשירותו בצבא ההגנה לישראל משנת 1948
הכרתי .המון סובב מחבק ,מנשק וממלמל
עד יום נפילתו בקרב בעת מילוי תפקידו ...הוא
בלחש .הרבה שנים מאז אותו אירוע ב28-
שימש חלוץ ומופת לבני עדתו הדרוזית".
בנובמבר  ,1956כשהייתי בת חמש ואחותי
בכל יום זיכרון לחללי צה"ל מכינים בנינו זר
ג'וליה בת שלוש וחצי.
לקבר סבם שמקום קבורתו אינו ידוע ,והם
באותו
שקיבלתי
והבנתי
עוד מעט  60שנה,
כותבים על הזר" :גאים בך סבא גיבור והולכים
מעמד תואר חדש" ,יתומה" .לאט לאט,
בדרכך ,הנכדים".
ובמיוחד בימי הזיכרון לחללי צה"ל ,הבנתי סגן משנה מחמד סייד אחמד
אחותי ג'וליה ואני זכינו באם אצילה ,שעברה
שאני שייכת למשפחת השכול הישראלית,
את חיי השכול הקשים מנשוא בחוכמה
שלצערנו הנה משפחה רחבה במדינתנו הצעירה ,הקטנה-גדולה ,ושישנם ובגבורה ,בגיבוי ובתמיכה של אבא חורג אשר אמץ אותנו כבנותיו
עוד "תארים" במשפחה הזאת בנוסף ליתומים ,אלמנות ,הורים ,סבים וגידל אותנו במסירות ואהבה אין קץ .אחותי ואני אף זכינו להיות שתי
ואחים שכולים.
הסטודנטיות הדרוזיות הראשונות .את שניהם ,זיכרונם לברכה ,אנו מציינים
רחוקים,
וזיכרונות
מחשבות
געגועים,
של
חבילות
סגירת
של
הרבה שנים
לשבח ומעניקים להם את כל אותות הכבוד וההוקרה.
פעם
בכל
היטב
לארוז
שכדאי
הזמן
עם
להבין
שהשכלתי
ושאלות
תהיות
אחינו ואחיותינו היתומים ,משפחות שכולות יקרות,ובנשמה.
בנפש
בלב,
עמוק
עמוק
ולהחביאם
עולים
שהם
הייתי מאוד רוצה במעמד זה לבשר לאבי זכרונו לברכה על שלום ששוכן
נגזר
המודיעין,
למשפחת
לברכה,
זכרונו
מחמד
אבי,
של
שהשתייכותו
למדתי
במחוזותינו ,ועל זמן שנכדיו ודורותינו חיים בו בשלום ושלווה .אבל
ממנה שהמידע שאפשר לדלות אותו ולגעת בו הנו מצומצם ,ואפילו מצומצם לצערי ,לצערנו ,המצב איננו כך ,ולכן אספר לך אבא סיפורים על אודותינו,
מאוד .על כן למדתי במשך השנים הרבות שכדאי לי למהר ולפתח סגנון שאני שומרת עבורך במהלך השנים .לאחותי ולי יש עשרה ילדים ,ביניהם
של הסתגרות ושיח פנימי ,שיחזיר לנשמתי את האיזון .בכל פעם הזיכרון ,ארכיטקטית ,רופאה ,שלושה קצינים ,אומנית ,דוקטור ,שתי דוקטורנטיות
השאלות והדמיון מכים בה ומפרים את שלוותה.
מחנכות .אלה הם נכדיך אבא ,ולהם יש תשעה עשר ילדים שהם ניניך ,ולכולם
כן נוכחתי לדעת שלומדים שיטות הישרדות אישית-פנימית ,שמאפשרות
לחיות עם הכאב והצער ,הגעגוע והסקרנות לדעת .נוכחתי לדעת שהחיים אתה דמות המופת.
ממשיכים והם חזקים ,ובהם הרבה כוח משיכה ,אופטימיות ,יופי ,אהבה ,אבא ,אתה יכול להיות רגוע ,אחוות הלוחמים עמדה במבחן ,חבריך שמרו
על קשר לאורך כל השנים ,אתה מונצח בחמישה אתרים בארץ .צה"ל יודיע
המשכיות ודברים מנחמים.
התנחמנו בסיפורים הרבים ששמענו במשך השנים על אבי האדם ועל לכבד את זכר הנופלים בכלל ובחיל המודיעין בפרט ,בצה"ל של היום כולם
מעשיו ,וכל המספרים סיפרו ביראת כבוד על גבורתו וצניעותו ,על היותו שווים ,קיים מתן הזדמנויות שוות ,מקומו וקידומו של כל אחד נקבע על פי
איש שטח מעולה ,על אומץ ליבו ויכולתו המופלאה להסתגל לכל מצב ,על כישוריו ויכולותיו.
אנו כעדה נאבקים להגיע באזרחות לאותו מצב שקיים בצה"ל .לצערי טרם
חושיו החדים.
עוז רוחו ודבקותו בביצוע המשימות הביאו את מפקדיו לכלל החלטה  -הגענו לכך ,אך אנו בדרך הנכונה .בהתמדה ובנחישות נגיע לשוויון.
להטיל עליו מבצעים רגישים במיוחד .מהאחרון שבהם לא שב ,כך כותב -אני מסכמת לך אבא  60שנים בלעדיך .אנו חיים במדינה ששווה לחיות
ד"ר שמעון אביבי ,היסטוריון יקיר העדה ,המומחה בחקר העדה הדרוזית ,בה ,כדברי עמוס קינן ז"ל ,ישראלי חכם אשר אמר" :רק ארץ ששווה לחיות
בכתבתו שהתפרסמה במבט מל"ם אפריל  .2016עד אז הכול היה עדיין בה שווה למות למענה".
חסוי.
נמשיך לעשות שיהיה שווה לחיות בארצנו .
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אין כמו האזנה למידע העולה בשיחות פנימיות כדי לדעת מה זומם הצד השני,
מהן יכולותיו וכיצד הוא מעריך את יריבו .בפעולת ההאזנה הראשונה אנו נתקלים
כבר בספר שופטים ,וממנה אנו למדים איך צעיר מעפרה שביצע פעולת האזנה
נועזת לפני  3,300שנים סלל את הדרך לכלי מודיעיני שחשיבותו לא תסולא בפז

ביוני  2013היה העולם כמרקחה .צעיר אמריקאי בן  ,30אדוארד סנודן,
חשף בפנינו שהמודיעין האמריקאי מצותת ,כמעט באופן גורף ,לכל מי ומה
שמעניין אותו .העולם כמרקחה ,אבל העולם צבוע .למה צבוע? כי לא רק
האמריקאים מאזינים .כולם מאזינים לכולם וכולם עוקבים אחרי כולם.
אחרי הכל' ,ידע הוא כוח' ,ואין כמו המידע העולה בחדרי חדרים ,בשיחות
פנימיות ,כדי לדעת מה זומם הצד השני ,מהן יכולותיו וכיצד הוא מעריך
אותך ואת יכולותיך .המידע העולה כתוצאה מהאזנות מהווה גורם מכריע
בגיבוש תמונת המודיעין ,בהבנת הלכי הרוח ובקבלת החלטות על צעדים
אופרטיביים.
ב 6-ביוני  ,1967במהלך היום השני למלחמת ששת הימים ,קלט מאזין של
יחידה  515של אמ"ן ( 8200כיום) שיחה בין נשיא מצרים גמאל עבד

אל-נאצר וחוסיין מלך ירדן .בשיחה זו תיאמו השניים לפרסם הודעה
בתקשורת שלפיה מטוסים בריטים ואמריקאים משתתפים בתקיפות על
שדות התעופה במצרים ובירדן.
הפרסום השקרי נועד ,בראש וראשונה ,לרכך את הרושם הקשה שעתיד
להיווצר בעולם הערבי נוכח המפלה המוחצת של צבאות ערב במלחמה .נוסף
על כך ,בישראל התעורר חשש שמא נשיא מצרים מבקש באופן זה לגרור את
ברית המועצות למלחמה .לאחר התייעצויות והתלבטויות הוחלט בישראל
לפרסם את דבר השיחה ולשדרה באמצעי התקשורת ,חרף החשש שמא,
בעצם הפרסום ,ייחשפו יכולות מודיעיניות וטכנולוגיות של צה"ל1.
דוגמה נוספת ליתרון שבהאזנה סמויה הוא מבצע של המוסד שחשף
העיתונאי רונן ברגמן בעיתון "ידיעות אחרונות" ,במרץ  .2013המבצע נערך

ניצחון גדעון על המדיינים בציור של ניקולא פוסן .1654 ,המלחמה במדיין .פעולת ההאזנה הראשונה המתועדת
16
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ב ,1993-כשלושה חודשים לפני הסכמי אוסלו ,ובמהלכו הוכנסו בעזרת
מקור ,שכונה "גיזת הזהב" ,שני מתקני האזנה ללשכתו של 'אבו מאזן'
בתוניס .בזכותם נחשף בפני מקבלי ההחלטות בישראל מידע רב ערך ,שסייע
להם בניהול השיחות עם הפלסטינים.
ביולי  2013העניק הרמטכ"ל בני גנץ את אות הערכת הרמטכ"ל ליחידה
 8200לאור עשייתה החשובה .בדבריו בטקס אמר..." :פועלכם החשוב ,אשר
לרוב מסתתר מאחורי הקלעים של הפעילות הגלויה בזירות השונות ,מהווה
חלק משמעותי מהיכולת של צה"ל .המודיעין המועבר בזמן אמת מאפשר
לצה"ל ליצור תמונת מצב בהירה ומדויקת בכל שעות היממה ומעניק תנופה
רבת חשיבות ואפשרות לפעולה חדה ומהירה ,אשר הוכיחו את עצמן לא
פעם כיכולות עוצמתיות בשדה הקרב.2"...
זה בדיוק העניין .המידע העולה מהאזנות מאפשר ליצור תמונת מצב עדכנית
ומדויקת ,שלאורה ניתן להחליט על דרך הפעולה והתזמון המיטביים.
אין חדש תחת השמש בפעולת ההאזנה הראשונה אנו נתקלים כבר
בספר "שופטים" ,ומבצעיה היו גדעון ומשרתו האישי ,פֻ ָרה.
הפעולה התרחשה על רקע מצוקה בה היו נתונים בני ישראל .הם עדיין
לא הכו שורש בארץ ,היו פזורים בחבליה מדרום ועד צפון ,מאזור
השפלה ועד עבר הירדן ,בכפרים קטנים ומבודדים ,בקושי עיבדו
את אדמתה ורעו את עדריהם ,היו בלתי מוגנים לחלוטין ונתונים
תכופות לחסדיהם של אנשי המדבר  -המדיינים ,העמלקים ובני קדם.
הסופר המקראי תיאר את המצוקה במספר משפטים קצרים ,בבחינת
מעט המחזיק את המרובה" :וְ ָהיָהִ ,אם-זָ ַרע יִ ְׂש ָר ֵאל--וְ עָ לָ ה ִמ ְדיָן וַ עֲ ָמלֵ ק
ֵי-ק ֶדם ,וְ עָ ל ּו עָ לָ יו .וַ ּי ֲַחנ ּו עֲ לֵ ֶיהם ,וַ ּי ׁ ְַש ִחית ּו ֶאת-יְבוּל ָה ָא ֶרץ ,עַ ד-בּ ֲוֹא ָך,
וּבְ נ ֶ
ֵיהם יַעֲ ל ּו
ְׁ
עַ ָּזה; וְ
ֹלא-יַש ִאיר ּו ִמ ְחיָה ְ ּביִ ְׂש ָר ֵאל ,וְ ֶׂשה וָ ׁשוֹר וַ ֲחמוֹרִּ .כי ֵהם ו ִּמ ְקנ ֶ
י-א ְר ֶ ּבה לָ רֹב ,וְ לָ ֶהם וְ לִ גְ ַמ ֵ ּל ֶיהםֵ ,אין ִמסְ ָּפר; וַ ָ ּיבֹא ּו
וְ ָא ֳהלֵ ֶיהם ,יבאו (וּבָ אוּ) כְ ֵד ַ
בָ ָא ֶרץ ,לְ ׁ ַש ֲח ָת ּה .וַ ּיִדַּ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ְמאֹדִ ,מ ְּפנֵי ִמ ְדיָן" .3כלומר ,אלה עובדים בזיעת
אפם ואלה מגיחים מהמדבר או מהבקעה ועולים עם עדריהם על השדות
המעובדים ,מנצלים את מספרם הגדול ואת חולשת בני ישראל ,כדי לזכות
בשלל קל.
כנהוג במקרים דומים המתוארים בספר "שופטים" ,העמיד אלוהים ,גם
בפעם זו ,מושיע מקרב בני ישראל .הפעם היה זה גדעון ,בן שבט מנשה,
תושב עפרה ,שקיבל עליו את האחריות הכבדה של הובלת העם במאבקו
במדיינים.
לא בקלות קיבל עליו גדעון את עול המנהיגות .הוא ערך "מבחן אמינות"
לשליח האלוהים שפקד אותו ,והמלאך הוכיח לו את כוחו כשהעלה באש
את הארוחה שגדעון הכין .המופע המרשים הזה שכנע זמנית את גדעון אך
"הלַ ְך ֵמעֵ ינָיו".4
אז המלאך כבר ָ
מאוחר יותר ,באותו לילה ,הטיל אלוהים על גדעון משימה ,מעין מבחן אומץ,
והורה לו לנתץ את המזבח לבעל שהוקם בעפרה .גדעון ביצע את המעשה
באישון לילה ,יחד עם עשרה מעבדיו .בבוקר ,כשאנשי עפרה גילו את המזבח
המנותץ ,הם מיהרו לנהל חקירה קצרה כדי לגלות מי עומד מאחורי המעשה.
הסופר התנ"כי משתמש בשלוש מילים בלבד כדי לתאר את מהלך העניינים:
ֹאמרוּ" .5בשלוש מילים אלה מתוארת טכניקת חקירה
"וַ ּי ְִד ְר ׁשוּ ,וַ יְבַ ְק ׁשוּ--וַ ּי ְ
שבדרך כלל מניבה תוצאות לא רעות – המשחק של החוקר הרע והחוקר
הטוב" .וַ ּי ְִד ְר ׁשוּ" ,לשון תקיפה .דרישה .אין בה רוך אלא תובענות" .וַ יְבַ ְק ׁשוּ",
לשון רכה .בקשה .פנייה אל הרגש ,שהרבה פעמים ממוססת חומות

אדוארד סנודן .ההאזנה השתרשה במודיעין המודרני
ומפוררת התנגדויות .גם סדר הדברים נכון – הטוב בא אחרי הרע .כשהטוב
פונה ,הנחקר כבר מסוגל לעשות את ההשוואות ומרגיש מה נעים לו יותר.
ן-יוֹא ׁש עָ ָׂשה ַהדָּ בָ ר ַה ֶּזה" 6כלומר ,לפחות חלק
התוצאה היא "וַ ּי ְ
ֹאמרוּּ ִ ,ג ְדעוֹן ֶ ּב ָ
מהנחקרים הודו והצביעו על גדעון כמי שהוביל את ניתוץ המזבח.
כאן יש כבר הצלבה מודיעינית ,כלומר ,מספר גרסאות המצביעות על כך
שגדעון בצע את המעשה .זו הייתה חקירת שטח מוצלחת שהניבה תוצאות
מהירות .ואולם ,חרף המידע שהיה ברשותם ,לא הצליחו אנשי עפרה לשים
יד על גדעון ,שניצל ממוות בטוח ,שכן מעשהו הרגיז מאוד את אנשי היישוב.
בעקבות אירוע זה אמור היה גדעון לחוש בטוח לגבי המשימה שהוטלה עליו,
אך הוא נותר חסר ביטחון וחשדן כבתחילה .הוא לא השתכנע שאכן אלוהים
בכבודו ובעצמו ,או לפחות שליחו ,פנה אליו.
מיונים ליחידת העילית הסצנה הבאה נפתחה בדיווח חדשותי מדאיג
ֵי-ק ֶדם ,נ ֶֶאסְ פ ּו ְיַחדָּ ו;
ל-מ ְדיָן וַ עֲ ָמלֵ ק וּבְ נ ֶ
הטומן בחובו זרע פורענות" :וְ כָ ִ
וַ ּיַעַ בְ ר ּו וַ ּי ֲַחנוּּ ְ ,בעֵ ֶמק יִזְ ְרעֶ אל".7
זה הבסיס להתרחשויות הבאות ,בהן שולבו סיפורי ניסים (הנובעים בעיקר
מחוסר הביטחון של גדעון); מיונים מיוחדים שנועדו לבחור את הלוחמים
המובחרים ביותר (כעין "יום סיירות" של אותם ימים); מבצע האזנה
נועז ששפך אור על הלך הרוחות בקרב המדיינים והביא להחלטה לצאת
להתקפה על המחנה שלהם; ומהלך צבאי יצירתי שהביא להכרעת הקרב כבר
מראשיתו.
אחרי שנודע דבר פלישת שבטי המדיינים לעמק יזרעאל ,הזעיק גדעון
לוחמים מארבעה שבטים .מניינם הגיע ל 32 -אלף ,מספר מכובד לכל
הדעות .אף על פי כן ,גדעון עדיין גילה חוסר ביטחון וביקש מאלוהים

הסופר התנ"כי משתמש בשלוש מילים בלבד כדי לתאר את מהלך העניינים:
"ו ַּיִדְרׁ ְשוּ ,וַיְבַקְׁש ּו -ו ַּיֹאמ ְרוּ"  .בשלוש מילים אלה מתוארת טכניקת חקירה שבדרך
כלל מניבה תוצאות לא רעות  -המשחק של החוקר הרע והחוקר הטוב
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הוכחות נוספות כי יהיה מסוגל לגבור על המדיינים .אלוהים נענה והוכיח לו
זאת בדרכו המיוחדת  -נס גיזת הצמר.
אולם ,גם אחרי נס זה נותר גדעון בספקותיו ,שכן אלוהים פעל באופן מוזר
ולא צפוי ,מבחינתו של גדעון 32 .אלף לוחמים הצטרפו לגדעון ואלוהים,
בניגוד לכל היגיון ,החליט לדלל את הכוח והורה לגדעון להנחות את העם
"מי ֵיָרא וְ ָח ֵרדׁ ,יָשֹב וְ יִצְ פּ ֹר ֵמ ַהר ַה ִ ּגלְ עָ ד" .8התוצאה מדהימה 22 :אלף איש
כי ִ
עזבו את המחנה ושבו לבתיהם .ללמדנו שגם בימים הרחוקים ההם ,מלחמה
הייתה תענוג מפוקפק למדי ואנשים לא ממש ששו אלי קרב.
עם גדעון נותרו  10,000מהאמיצים שנענו לקריאתו להילחם במדיינים .האם
עכשיו ייצא גדעון לקרב? עדיין לא .נראה שאלוהים חשב שמספר הלוחמים
עדיין גבוה (אחרי הכל ,צריך שנס ייראה כמו נס ולא כמו איזו חלטורה) .לכן
אלוהים הורה לגדעון לפקוד על אנשיו לשתות ממי עֵ ין ֲחרֹד הסמוך ,להתבונן
בהם ולהבחין מי שותה ככלב ,כורע על ברכיו ,ומי שותה כשהוא מגיש את
המים אל פיו .מה רבה התדהמה כשאלוהים החליט ש 300-הלוחמים
שהגישו מים אל פיהם הם שייצאו עם גדעון להילחם במדיינים .היה זה המיון
הראשון מאז ומעולם ליחידה נבחרת .הסיירת של גדעון הוקמה.
מבצע האזנה מטווח אפס בסצינה הבאה ,בתיאור פלסטי כמעט,
מספר הסופר המקראי כי גדעון שלח את ָּכל ִא ׁיש יִ ְׂש ָר ֵאל לאוהליהם ונשאר
עם  300הלוחמים הנבחרים על ההר; או ,כמו שמתאר הכתוב" ,ו ַּמ ֲחנֵה
ִמ ְדיָןָ ,היָה לוֹ ִמ ַּת ַחת ָ ּבעֵ ֶמק" .9כך יכול היה גדעון להתחיל לאסוף מודיעין
באמצעות תצפיות אודות הכוח המדייני .סביר כי כך הוא למד מהן נקודות
התורפה במחנה ,מהי שגרת השמירה בו ,היכן ניצבים השומרים ,מהם זמני
החלפת המשמרות ומהם צירי הגישה שדרכם הכי נוח לתקוף.
האם גדעון נרגע? האם הוא בטח ביכולתו וביכולת לוחמיו? לא ממש .כאן,
חרף פחדו הגדול ,ביצע גדעון פעולה נועזת ,צעד אחרון שיעניק לו ביטחון
ויאמת סופית כי ביכולתו לנצח בקרב את המדיינים .גדעון וּפֻ ָרה ,נושא כליו,
זחלו בלילה ,בעידודו של אלוהים ,אל קצה מחנה מדיין ,בו ניצבו שומרי
"ה ֲח ֻמ ׁ ִשים" ,ושם הקשיבו ,מטווח אפס ,לשיחה
המחנה המכונים בספר ַ
שהתנהלה בין שני שומרים .מעשה אמיץ זה הניב פירותיו מיד ולמעשה
הכריע את הכף .גדעון החליט לתקוף את המחנה עוד באותו לילה.
השיחה שניהלו השומרים לא עסקה בענייני כוחות ומשימות ולא הניבה
מודיעין טקטי .היא עסקה בחלום שעל אודותיו סיפר אחד השומרים לחברו,
"ה ּנֵה ֲחלוֹם ָחלַ ְמ ִּתי ,וְ ִה ּנֵה צְ לִ יל לֶ ֶחם ְׂשע ִֹרים ִמ ְת ַה ֵּפ ְך ְ ּב ַמ ֲחנֵה ִמ ְדיָן,
וכך אמרִ :
ֹאמרֵ ,אין
וַ ָ ּיבֹא עַ ָ
ד-הא ֶֹהל וַ ּי ֵַּכה ּו וַ ּיִפּ ֹל וַ ּי ַַהפְ כֵ ה ּו לְ ַמעְ לָ ה ,וְ נָפַ ל ָהא ֶֹהל .וַ ּיַעַ ן ֵרעֵ ה ּו וַ ּי ֶ
ֹלהים ְ ּביָדוֶֹ ,את-
זֹאתּ ִ ,בלְ ִּתי ִא ֶ
ן-יוֹא ׁשִ ,א ׁיש יִ ְׂש ָר ֵאל :נ ַָתן ָה ֱא ִ
ם-ח ֶרב ִ ּג ְדעוֹן ֶ ּב ָ
ל-ה ַּמ ֲחנֶה" .10השיחה הזו לימדה את גדעון כי המדיינים חרדים
ִמ ְדיָן וְ ֶא ָּ
ת-כ ַ
ממנו ,לא פחות מאשר הוא מהם .יתרה מזאת ,הם בטוחים כי תוצאות הקרב
הבלתי נמנע ידועות מראש וידו תהיה בהכרח על העליונה.
פעולת האזנה זו ,הראשונה המתועדת מאז ומעולם ,היוותה נקודת מפנה
בסיפור .גדעון וּפֻ ָרה חזרו למחנה שלהם והעירו את הלוחמים .גדעון ארגן
אותם לתקיפת מחנה המדיינים ,התקפה יצירתית שהייתה תחילתה של
מתקפה סוחפת ,שהניבה  40שנות שקט.

אבו מאזן .שני מתקני האזנה בלשכתו
בדיוק כפי שאמר הרמטכ"ל גנץ בטקס לכבוד יחידה  ,8200במקרה זה
התקיימו כל התנאים שאפשרו לגדעון לקבל את ההחלטה לתקוף .היה
מודיעין על הלכי רוח ,שהועבר בזמן אמת והתווסף למודיעין החזותי,
תוצאת התצפיות שבצעו אנשי גדעון על המדיינים .אלה סייעו לגבש תמונת
מצב בהירה ומדויקת ,ואפשרו יציאה לפעולה חדה ומהירה שהכריעה את
המערכה.
מבצעי ההאזנה הפכו בימינו למכפיל כוח משמעותי במודיעין .יתרונם הגדול
הוא בכך שהיריב אינו מודע כלל לעובדה שמאזינים לו ובשל כך אנשיו
משוחחים ללא חשש .עם זאת ,רבים מאלה ש"יש להם חמאה על הראש"
חוששים מהאזנה ולכן סיגלו לעצמם שיטות מגוונות לשוות לשיחתם חזות
תמימה שמטרתה ,להקשות על המאזין הפוטנציאלי להבין מהי כוונתם
האמיתית .האתגר הגדול של מפיקי השיחות הוא להבין מה עומד מאחורי
הדברים .פיצוח אחד נכון של הנאמר יביא להצלחה מול היריב.
החשיפה של אדוארד סנודן מלמדת עד כמה השתרשה ההאזנה במודיעין
המודרני .אולם ,גם למען הצניעות ,כדאי לזכור שהחלוץ בעניין היה איש
צעיר אחד מעפרה ,שביצע פעולת האזנה נועזת בעמק יזרעאל לפני 3,300
שנים וסלל את הדרך לכולנו .
רשימת מקורות למאמר מתפרסמת בגיליון האינטרנטי.

אלוהים הורה לגדעון לפקוד על אנשיו לשתות ממי ע ֵין ֲחרֹד הסמוך ,להתבונן
בהם ולהבחין מי שותה ככלב ,כורע על ברכיו ,ומי שותה כשהוא מגיש את המים
אל פיו .מה רבה התדהמה כשאלוהים החליט ש 300-הלוחמים שהגישו מים
אל פיהם הם שייצאו עם גדעון להילחם במדיינים .היה זה המיון הראשון מאז
ומעולם ליחידה נבחרת .הסיירת של גדעון הוקמה
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טכנולוגיה

ימי המכונה מתקרבים
התקן מלאכותי שמפתח כעת צבא ארה"ב מכוון לשיפור קיצוני במהירות
וברזולוציה של הממשק בין המוח האנושי למערכות מלאכותיות



 | www.futuretimeline.netעיבד :מתי נורסלע ,אל"ם (מיל')
סוכנות המו"פ והפרויקטים של הכוחות המזוינים האמריקאים,DARPA ,
בישרה השנה על תוכנית מו"פ חדשה בשם Neural Engineering
 .)System Design) NESDבלבה של התוכנית  -תכן הנדסי למערך תאי
עצב במוח ,שמטרתו פתוח ממשק בין מכונה לתאי עצב ,שיושתל במוח
האדם ויאפשר העברת מידע בקצבים מהירים וברזולוציה ללא תקדים בין
המוח האנושי לעולם הדיגיטלי.
תכליתו של הממשק היא לשמש מתורגמן וממיר מתוחכם בין ה"שפה"
האלקטרוכימית ,שבה מתנהלים תאי המוח ,לבין העולם הדיגיטלי הבינארי,
המשמש את טכנולוגיית המידע .המתקן  -כל כולו סנטימטר מעוקב
אחד  -ישמש כערוץ תקשורת שעשוי לסייע בפריצת דרך במחקרים רפואיים
להבנת ופתרון תחלואי המוח .כמו כן הוא יוכל להטיל אור חדש על השבחות
עתידיות אפשריות המקננות כיום בקרב מדענים שאפתניים.
בין שאר היישומים העומדים על הפרק בתוכנית ה NESD-נמצא התקן
שיוכל להחזיר את כושר הראייה והשמיעה באמצעות הזנת מידע ספרתי,
חזותי וקולי כאחד למוח; וזאת ברמת הפרדה ובאיכות שאינה ניתנת
למימוש באמצעים העומדים לרשות המדע והרפואה כיום.
ממשקים לתאי עצב ,המאושרים כיום לשימוש אנושי ,דוחסים כמות עצומה
של מידע דרך  100ערוצים בלבד ,כל ערוץ משלב עשרות אלפי תאי עצב בכל
פעם .התוצאה המתקבלת איננה נקייה ובוודאי שאינה מדויקת .בכוונת

צוות הפרויקט לפתח מערכות שיאפשרו קישוריות צלולה ואינדיבידואלית
עם כל תא עצב  -עד למיליון תאים כאלה בכל אזור נתון במוח האדם.
כדי לממש את התוכנית השאפתנית ,מנהלת הפרויקט מתכוונת לפעול
במקביל במספר תחומי מדע שימושי כמו מדעי התאים ,ביולוגיה סינתטית,
אלקטרוניקה ,חישה חזותית ,עיצוב "אריזה" וייצור התקנים רפואיים,
הנדסת מערכות וניסויים רפואיים .לצד הדיסציפלינות לעיל  ,יידרש מאמץ
בתחומים כמו טכניקות חדשניות של כושר חישוב תאי ,העברה מקודדת
של מידע חישתי עתיר רזולוציה בין העולם החיצון למוח האדם  -וזאת ,
בדחיסה המתאימה וכמעט ללא אבדן מידע.
בכוונת הפרויקט לגייס את מיטב הכוחות בתעשיות הרלבנטיות .בהמשך
יוכלו השחקניות שיירתמו למאמץ להסב את ההישגים לתועלת יישומים
מסחריים DARPA .תשקיע בפרויקט כ 60-מיליון דולר על פני ארבע שנים
(עד .)2020
הערת המעבד :אין ספק שמדובר במאמץ שאפתני במיוחד ,שללא ספק אם
יצלח יעלה סוגיות מרתקות בתחום זהות המשתמש ,מוסר והתנהלות .נראה
שלא רחוק היום שבו נידרש לתת מענה כזה או אחר נגד תקיפות סייבר
הישר לראשינו .

המתקן  -כל כולו סנטימטר מעוקב אחד  -ישמש כערוץ תקשורת שעשוי
לסייע בפריצת דרך במחקרים רפואיים להבנת תחלואי המוח ולפתרונם .כמו
כן הוא יוכל להטיל אור חדש על השבחות עתידיות אפשריות המקננות כיום
בקרב מדענים שאפתניים
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שמעון מנדס | סא"ל (דימ')

נא לא להטריד את מנוחת
השליטים
הצנזורה הביטחונית והמדינית ששלטונות מפעילים לא פעם עוררו לא
מעט התנגדויות .חלקן עלו יפה ,חלקן נגמרו במוות

מקור המילה צנזורה הוא בשפה הלטינית censor .פירושה בדיקה,
משמעותה פיקוח והפועל היוצא שלה הוא איסור ,כלומר איסור מטעם
השלטון לפרסם או לעשות דברים שמטרידים את מנוחתו .לפיכך עשויה
להיות צנזורה בתחומים שונים :ביטחונית  -לשם מניעת חשיפה של סודות
צבאיים; מוסרית  -למניעת פרסום דברי תועבה; משפטית  -הוצאת צווי
איסור פרסום כדי לסייע לבית המשפט בחקר האמת ,או לחילופין לחפות
על עיוות דין; כלכלית  -מוטלת על גופים מסחריים כדי לשרת אינטרסים
כלכליים או עסקיים; מדינית  -למניעת פרסום דברי ביקורת על המשטר,
חולשת על תחומי התרבות ,הספרות והחדשות.

אשרף מרואן .הדבר היחיד שנלקח מדירתו בלונדון היה טיוטת כתב היד
של זיכרונותיו

הצנזורה הביטחונית והמדינית חופפות ולא פעם השלטון מנסה להפעיל
צנזורה מדינית במסווה של ביטחונית ,בנושאים שמטרידים אותו בהיבט
הפוליטי.
אפשר לקבוע קטגורית כי אלה שנאלצו להצטופף בצלה של הצנזורה
היו מוותרים עליה בשמחה ,שכן האדם מטבעו לא אוהב כבלים .כפי
שלצנזורה פנים רבות ,גם אלה שצריכים לפעול על פיה לא תמיד
רואים אותה בעין אחת .בהקשר זה כבר אמר סקיני ,הכפרי המתורגמן
מהמחזה “בית התה של ירח אוגוסט” ,כי “פורנוגרפיה היא עניין של
גיאוגרפיה” .דהיינו ,מה שנראה מסוכן או מכוער לאחד ,עשוי להיראות
תקין ויפה לאחר .כל נושא המונח על השולחן לדיון נתון לפרשנות.
באותה נשימה אפשר גם לקבוע שיש סוגי צנזורה שקבוצה אחת של בני
אדם לא תאהב ,אבל יתר הקבוצות ישמחו על קיומה .למשל ,צנזורה על
הפורנוגרפיה  -להוציא את חובבי הפורנוגרפיה ,כל יתר בני האדם ישמחו
לקיומה.

עורך “אל-פג’ר” נגד מלך הר חברון
במדינות ערב למשל מצהירים השליטים על חופש עיתונות מוחלט .משמע,
באופן רשמי אין צנזורה .אבל במציאות כל האוכלוסייה יודעת שאסור
למתוח בקורת על השליט וממשלתו .גם באזור יהודה ושומרון היה נהוג
הכלל הזה ,ומי שהפר את ההוראה הבלתי כתובה ,שילם את המחיר.
בראשית שנות ה 70-של המאה הקודמת נוסד במזרח ירושלים
העיתון הערבי “אל-פג’ר” (השחר) .בחלק זה של העיר החיים התנהלו
בהתאם לחוק הישראלי ,אך העיתון נועד לתושבי יהודה ושומרון.
העורך הראשון של העיתון היה צעיר פלסטיני שגדל וחי בארה”ב .משום
שהעיתון תמך באש”ף ,ועורכו המודרני והליברלי ,ג’ו נאצר ,היה אש”פיסט
מוצהר ,הוא שם לו למטרה לסלק את ראשי הערים המכהנים מתפקידם
וכך לפנות לצעירי אש”ף עמדות שלטון .השיטה הייתה להבאיש את ריח
האוליגרכיה הוותיקה בעיני הציבור .במיוחד תקף את ראש עיריית חברון
מחמד עלי אל-ג’עברי ,האיש החזק בחבורה שהיה ידוע כ”מלך הר חברון”.

באחד הלילות ,כשהעורך ג'ו נאצר יצא בחצות לילה מח'מארה (מסבאה) במזרח
העיר ,הוא נחטף ,הוצא להורג עוד באותו הלילה ובבוקר השכם נקבר בתחתית
חפירת בטון ששימשה כיסוד לבניין חדש .כפי שאומר הפתגם הערבי" ,איש לא
ראה איש לא שמע"
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התקפות העורך על המנהיג החזק היו משוללות רסן וחסרות תרבות בצורה
משפילה.
על אף שהממשל הצבאי תמך בגברדיה הוותיקה של ראשי הערים,
הממשל נאלץ לעמוד מנגד בלא להפריע .זאת משום שהעיתון הופיע
בירושלים הישראלית; והצנזורה בישראל לא יכולה להתערב בנושאים
כאלה .ראש העיר חברון שלח מספר פעמים שליח אל העורך היהיר וביקש
ממנו לחדול מן ההסתה המבזה .שליחיו של אל-ג’עברי הסבירו לנאצר
כי גם אצל היהודים ,המקבלים חופש דיבור מלא ,העיתונים מותחים
ביקורת על המנהיגים אבל לא משפילים אותם .הפניות לא הועילו.
באחד הלילות ,כשהעורך ג’ו נאצר יצא בחצות לילה מח’מארה (מסבאה)
במזרח העיר ,הוא נחטף ,הוצא להורג עוד באותו הלילה ובבוקר השכם נקבר
בתחתית חפירת בטון ששימשה כיסוד לבניין חדש .כפי שאומר הפתגם
הערבי“ ,איש לא ראה איש לא שמע” (وال من شاف وال من در).

גם המצרים לא אוהבים פדיחות

ד”ר אשרף מרואן ,שליחו האישי של אנואר סאדאת ,היה אף הוא
קורבן לעבירת צנזורה – מהצד המצרי .מאז סיים את שליחותו למען
מצרים חי מרואן בלונדון כאיש עסקים מצליח .חשיפת זהותו כסוכן
ישראלי על ידי האלוף אלי זעירא לא סיכנה את חייו .זאת משום
שבתגובה לחשיפה הישראלית החליט נשיא מצרים לשעבר חוסני
מובארק לחשוף את האמת המצרית  -מרואן היה סוכן כפול והורה
לערוץ טלביזיה מצרי לראיין את כל מי שהיה קשור לפעילות מרואן.
אחד המרואיינים היה מוחמד בסיוני ,שגריר מצרים לשעבר בישראל ,קצין
מודיעין בכיר בדרגת תת אלוף שנמנה עם צוות החשיבה שהכין למרואן את
החומר שיימסר למוסד .בראיון לטלביזיה העיד בסיוני ששמע במו אוזניו את
סאדאת אומר“ :אשרף האיר לי את הדרך” ,מכאן שמרואן היה גיבור מצרי.
אבל ביום שמרואן נתן פומבי לעובדה שהוא כותב את זיכרונותיו ,הוא
חתם על גזר דינו .בל נשכח ,בלונדון וגם במצרים אין צנזורה .אנשיו
של מובארק הגיעו ללונדון לבקר את מרואן בדירתו ,בשכונה שרוב
תושביה הם מצריים .לכאורה הם זרקוהו למותו ממרפסת דירתו.
הדבר היחיד שנלקח מדירתו של מרואן לאחר מעשה היה טיוטת כתב היד
של זיכרונותיו .מה לעשות ,גם המצרים לא אוהבים פדיחות .תארו לעצמכם
מה היה קורה לפרצופה של מצרים אילו פורסם בפרוטרוט כל משחק
התעתועים של סאדאת במנהיגי עולם .לכן כדי להרחיק ממצרים את החשד
בביצוע המעשה ,נשיא מצרים חוסני מובארק נהג לפי הכלל המצרי האומר,
הרוג את האיש והשתתף בהלווייתו (يقتل القتيل ويمش في جنازته).
עוד סיפור קטן-גדול שימחיש את הנקודה המצרית .תפקידו האחרון של
הד”ר בוטרוס בוטרוס גאלי ,לפני שיצא לגמלאות ,היה מזכיר האו”ם .הוא
שירת בתפקיד זה קדנציה אחת בת חמש שנים וביקש להאריך את שירותו
לקדנציה נוספת ,אך ארה”ב הטילה ווטו .כשביקש לברר עם מזכירת המדינה
דאז מדלין אולברייט את התנגדותה של ארה”ב להמשך כהונתו כמזכ”ל
האו”ם ,היא השיבה לו“ :שיקרת לי שלוש פעמים ,ממזר שכמוך” .כל מי
שמכיר איך המינהל עובד במצרים יודע שמזכיר האו”ם שיקר למזכירת
המדינה לפי הוראת נשיאו .מה היה קורה אילו המדינאי המצרי היה מפרסם
את זיכרונותיו מחוץ למצרים?

הדיכוי הקשה הוליד יצירת פאר

הצנזורה המדינית היא המאוסה ביותר ,כי היא נוגעת בתרבות ,נשמתו של
כל עם ועם .אחת שזכתה לפרסום שלילי רב בגלל נוקשותה הייתה זו של
הקיסרות האוסטרו-הונגרית ,שנשלטה על ידי השושלת לבית הבסבורג.
לא הרבה יודעים כי הצלחת הדיכוי הקשה והיעיל של הצנזורה ההבסבורגית
הולידה את אחת מיצירות התרבות המפוארות ביותר של ימינו ,האופרה
“נבוקו”.
בעשור החמישי של המאה ה 19-רגשו עמי אירופה בשל האווירה
המדינית ש”אביב העמים” הפוליטי הביא אתו .חלק רצה להפטר
מכיבוש וחלק אחר רצה להתאחד .ההונגרים ,למשל ,נאבקו להשתחרר

ג’וזפה ורדי .החליט להתחכם לקיסר האוסטרי
מחיבוק הקיסרות האוסטרו-הונגרית ,וכמותם צפון איטליה,
שרצתה להתאחד עם דרום איטליה .אבל הקיסרות האדירה שלטה
ביד רמה ולא הרשתה כל ציוץ תרבותי בכיוון השחרור האיטלקי.
אי לכך החליט מלחין איטלקי להתחכם לקיסר האוסטרי .ג’וזפה ורדי,
שהיה תומך נלהב בתנועת השחרור האיטלקית ,בחר להלחין אופרה
שתקפה קיסר עריץ אחר ,עתיק יותר .המסר הגלוי הובן בווינה ,ואילו המסר
הסמוי נקלט היטב במילאנו .כך נולדה האופרה “נבוכדנאצר” של ורדי.
מבחינת העם היהודי הייתה בכך נקמה של ההיסטוריה .הקיסר
הרומאי טיטוס פלאביוס אספסיאנוס כבש את ירושלים והחריב
את תרבותה בראשית האלף הראשון לספירת הנוצרים .אלפיים שנה
לאחר מכן נאחז העם האיטלקי בקרנות המזבח של אותה תרבות
יהודית שהחריב כדי להושיע את עצמו מאימת הכיבוש האוסטרי.
נהרות הדנובה והטיבר הפכו לפלגים חסרי ערך לעומת נהרות בבל שבספר
תהלים .כך ,מצד אחד זכתה רומא בשער הארכיטקטי “שער טיטוס” שמפאר
את חורבן ירושלים ,ומעליו “מקהלת העבדים” העברים של תרבות החורבן
שמעלה את שוועת האיטלקים השמיימה .השער נבנה  12שנים לאחר
חורבן ירושלים ,ועל השער מופיעים כל סמלי התרבות שרומא החריבה.
ואילו “מקהלת העבדים” שרה את זעקת השחרור שלה ()Va pensiero
המבוססת על פרק קל”ז בספר תהלים:
עופו מחשבות על כנפי הזהב
אל ארץ הרים לא נושבת
שם הרוחות המתוקות רכות וענוגות
נודפות ריח מתוק מאדמת המולדת.
אולם ,הזמן נעץ בשער טיטוס את שיניו והוא נותר תקוע בלב רומא בלבד.
לעומתו ,זעקת השבר של המעצמה העתיקה הבוקעת מפי מדוכאיה נושאת
בגאון את פאר התרבות היהודית (“תהלים”) ,ומרעידה את אמות הסיפים
בקרב מאזיניה מסוף העולם ועד סופו .
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קובי | רס"ן (מיל') ,היסטוריון צבאי וקצין מודיעין

מה עשו הבריטים בסוכנים הכפולים

ומה עשה עמם סטאלין
תפיסות העולם הסובייטית והבריטית בהפעלת סוכנים כפולים במלחמת
העולם השנייה חלקו קווי דמיון בולטים .מנגד היו הבדלים שהבולט בהם
נבע מעולם ערכים מעוות של אנשי הצבא האדום

במלחמת העולם השנייה ,ממש כמו בקודמתה ,ההפעלה של סוכנים כפולים
לא הייתה מתוכננת מראש .הן בריטניה והן ברית המועצות התגלגלו במהירות
למצבים שבהם התאפשר להן לנצל את הטכנולוגיות ואת התפתחות אמצעי
התקשורת כדי להפוך את התחום השולי והזניח הזה לנשק שובר שוויון.
רבים סבורים כי היה זה הנשק שהכריע את גורל המלחמה.
ב 1-בספטמבר  1939נפתחה בזירה האירופית מלחמת העולם השנייה,
שהייתה דינאמית ,תזזיתית ומרובת הפתעות .לאחר כניעת צרפת לכיבוש
הגרמני ב18-ביוני  ,1940ניצבה בריטניה לבדה ביבשת מול הרייך השלישי,
חרדה מהיום שבו יפלוש אליה צבא גרמניה המנצח וישלים את כיבוש
אירופה .במשך כל חודשי הקיץ הופצצה בריטניה המבודדת כהכנה לפלישה
הממשמשת ובאה.

“הקרב על בריטניה”  -מערכה בין חיל האוויר הגרמני למקבילו הבריטי,
שלראשונה התחוללה בלעדית בזירה האווירית – קרב ובא .בדיוק אז
התפטר מתפקידו מייסדה ומפקדה הנערץ של סוכנות הביון הבריטית
 ,M.I-5ורנון קל ,שהיה אז בן  68וחתם  31שנות שירות .יורשו ,סר דיוויד
פטרי ,הביא עמו רוח של חדשנות ,יוזמה ותקווה 1.עם פרוץ המלחמה הצליח
השירות לנטרל את החשש לגיס חמישי בתוך בריטניה ,ולהביא למעצר או
להגירה של חברי המפלגה הנאצית האנגלית ,כ 1,500-במספר 2.השירות
נערך לפלישת צבא זר לממלכה ,והתכונן לגל של סוכנים שעלולים לשמש
כחיל חלוץ לפני פלישה זו.

תוכנית הסוכנים הכפולים החלה לקרום עור וגידים

שליט ברית המועצות יוזף סטאלין .ביקש להגן על שתי בירותיו ,מוסקבה ולנינגרד
22
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סא"ל ר.וו.ג סטיפנס ,אשר כונה "עין הפח" ,כנראה בשל המונוקל המתכתי שהרכיב
תמיד על עינו ,היה מפקדו של מתקן החקירות הבריטי  .020סטיפנס שלט בחצי
תריסר שפות והצטרף לשירות הריגול הנגדי רק ערב פרוץ המלחמה בדרגת
סרן .בתפקיד זה התגלו כישרונותיו יוצאי הדופן כחוקר .הוא הצליח להפעיל
לחץ פסיכולוגי על הנחקר ללא אלימות פיזית שאסר בנחרצות ,בד בבד עם
שכנועו כי ייטב לו לשתף פעולה
שמינה ראש הממשלה הבריטי ווינסטון צ’רצ’יל המליצה לשנות את מבנה
הארגון ולהקים מרכז לחקירות שישמש רק לחשיפת סוכני אויב .כך קם
בפרברי לונדון מחנה  - 020מרכז החקירות והמודיעין המסכל הגדול מסוגו
בממלכה המאוחדת .תוכנית הסוכנים הכפולים החלה לקרום עור וגידים.
הרעיון היה שכלול והרחבה של ניסיונותיו של קל במלחמה הקודמת:
חשיפת מרגל ושימוש בו כדי להעביר מידע מטעה לשולחיו ובמקביל לקבל
מהם מידע סודי .התוכנית התפתחה בסוכנות הביון בפיקודו של פטרי
ובניהול שני אשפי מודיעין בתחום החקירות וההפעלה .הראשון ,סא”ל
ר.וו.ג סטיפנס ,כונה “עין הפח” ,כנראה בשל המונוקל המתכתי שהרכיב
תמיד על עינו ,היה מפקדו של מתקן החקירות  .020סטיפנס שלט בחצי
תריסר שפות והצטרף לשירות הריגול הנגדי רק ערב פרוץ המלחמה בדרגת
סרן .בתפקיד זה התגלו כישרונותיו יוצאי הדופן כחוקר .הוא הצליח להפעיל
לחץ פסיכולוגי על הנחקר ללא אלימות פיזית שאסר בנחרצות ,בד בבד עם
שכנועו כי ייטב לו לשתף פעולה.
מתחילת ספטמבר  1940החלו לזרום למתקן החקירות סוכנים שנתפסו
בבריטניה .חלקם הועמדו למשפט כבוגדים והועלו לגרדום ,אך אחרים
שוכנעו לחצות את הקווים והפכו לסוכנים כפולים .אלה שוחררו מהמתקן
והועברו לטיפול מחלקה סודית שנקראה “ועדת העשרים” .תפקידה היה
לתת לסוכנים שהוכפלו מידע שיעבירו לשולחיהם ,שלא יודעים על הכפלתם.
השם ועדת העשרים הוא משחק מילים שמאחוריו הספרה  ,20שנכתבת
בכתב רומי  xxומזכירה צמד צלבים או צלב כפול שמשמעותו הסמלית
שקר ,הטעיה והונאה .הוועדה הוקמה כדי לתאם את עבודת הסוכנים
הכפולים ואת המידע שיעבירו .בראשה עמד ג’ון ססיל מסטרמן ,פרופסור
אקסצנטרי להיסטוריה מאוניברסיטת אוקספורד .הוועדה התכנסה אחת
לשבוע במטה ה3M.I-5-
כדי להצליח במשימה ,נדרשו הוועדה ומחנה  020לאתר את כל הסוכנים
הפועלים בבריטניה .סוכן בודד אחד שיחמוק מהטבעת של הארגון עלול
לדווח לשולחיו מידע שיצביע על היקף ההונאה .לאורך חמש שנות התוכנית
נרשמו שני מקרים כאלה .האחד ,סוכן שכונה “קייץ” והוצנח לבריטניה
בספטמבר  .1940הוא נתפס על ידי רועה צעיר שמצא אותו ישן בשדה
ודיווח למשטרה .קייץ הסכים לשתף פעולה ושוחרר מהמיתקן ,אך ימים
ספורים לאחר מכן הוא השתלט על קצין המודיעין שליווה אותו ,גנב 5
ליש”ט ונמלט .הוא שב ונתפס לאחר זמן קצר וחשף מידע רב שהסתיר
בחקירותיו הראשונות על ריגול בבריטניה .הוא לא הספיק לגרום נזק פשוט
כי היה הראשון שנתפס ,בטרם החלה התוכנית להתרחב ולפעול4.
הסוכן השני היה אנגלברטוס פוקן ,המכונה וויליאם טר-בראק .הוא לא
נתפס פשוט משום שהקדים ושלח יד בנפשו באמצעות האקדח בו צוייד
לאחר שאזל התקציב שהוענק לו .גופתו נמצאה בסמוך למקלט ציבורי
בקיימברידג'.
המפגש הגורלי בפונדק היער השחור עם לכידתו של סוכן היה
צורך דחוף לקבוע אם הוא מתאים לשמש כסוכן כפול .מי שלא התאים הופנה

לרוב למסלול הרגיל  -משפט מהיר ואז כיתת יורים או גרדום .סטיפנס קבע
ארבעה כללי יסוד שרק תחת קיומם ניתן יהיה לשקול הכפלת סוכן שנתפס.
כלל ראשון :אסור למעצר הסוכן להתבצע במקום ציבורי וחשוף לעין כל .על
מעטים ככל הניתן לדעת על מעצרו .כלל שני :נדרשים שיתוף פעולה מלא
מצד הנחקר וחשיפת האמת ללא השמטות .זאת כדי להבטיח שליטה במידע
שיעביר הסוכן וכסוג של בטוחה לרצונו הטוב ולנאמנותו .הכלל השלישי
נגע לאופי המופעל :עליו להיות בעל אישיות נוחה שתקבל את מרותם של
מפעיליו .הרביעי והאחרון ,יש לבטל את הסכנה כי בפועל הסוכן ממשיך
לעבוד בשירות האויב.
מחקירתו של קייץ ,ראשון “המוכפלים” ,עלה כי חבר קרוב שלו ,שעמו
התאמן בהמבורג לקראת המבצע ,אמור להישלח לבריטניה בימים הקרובים.
קייץ לא רצה לחשוף את פרטיו ועשה זאת רק בעקבות התחייבות חריגה
של סטיפנס ,שלפיה אם ייתפס החבר  -הוא לא יוצא להורג .קייץ מסר
כי עיתונאי דני בשם וולף דיטריך כריסטיאן שמידט אמור להיות מוצנח
לבריטניה עם מסמכים הנושאים את השם האנגלי “הארי ווילאמסון”.
נקודת המפגש שלהם הייתה פונדק בשם "היער השחור" בנוטינגהאם.
בלילה שבין  19ל 20-בספטמבר הוצנח שמידט באזור כפרי במרכז בריטניה,
ובמהלך הנחיתה הקשה נקע את רגלו .לאחר שהצליח להסתיר את מכשיר
הקשר ואת שרידי המצנח דידה על רגלו הנקועה לכפר הסמוך ווילינגהאם.
לאחר שהתקשה להסביר את מעשיו שם הוא נעצר ,ולמחרת היום הועבר
לחקירה במתקן  .020בכליו נתפסו  132ליש”ט 160 ,דולר ,דרכון דני מקורי
עם פרטיו האמיתיים ותעודת זהות אנגלית מזויפת תחת השם ווילאמס.
קצין מחוץ ליחידה שהכה את הנחקר שיבש את החקירה ,וגרם לסטיפנס
לאסור על גורם חיצוני להשתתף בחקירות .שמידט דבק בגרסה כי הוא
פליט דני השוהה כבר כמה חודשים בבריטניה .בסופו של דבר ,כשהוטחה
בו הידיעה על מיקום המפגש המתוכנן עם קייץ בנוטינגהאם הוא נשבר
והסכים לשתף פעולה“ .טייט” ,שם הצופן שניתן לו ,הפך למוצלח שבסוכנים
הכפולים .הגרמנים השקיעו מאמץ רב כדי לממן אותו .הם שלחו כספים
באמצעות סוכן בשם ריכטר (שנתפס עם הגעתו ,נשפט והוצא להורג כדי
לשכנע את הגרמנים שמרגלים אחרים שלהם הממשיכים לשדר עדיין
חיים) 5.סכום עתק של  20,000ליש”ט הועבר לטייט באמצעות דיפלומט
יפני 6.טייט קיבל ממפעיליו הגרמנים שורה של צי”חים (ציון ידיעות חיוניות)
שהתבקש לגלות .הוא סיפק את המידע בעצמו ובאמצעות הפעלת סוכני
משנה דמיוניים ,שגייס כביכול בהתאם להוראות מפעיליו בועדת העשרים.
כך יכלו מפעיליו לדעת מראש על נושאים המעניינים את הגרמנים .לעתים
העביר טייט מראש מידע מוטעה ,כמו מיקוש שטחים נרחבים ליד חופי
אירלנד .למרבה המזל ,באותה תקופה אכן טבעה באזור צוללת גרמנית
וטייט העביר למפעיליו שדרים נזעמים בנוסח “הזהרתי אתכם” .בעקבות
אותה פרשיה נאסר על צוללות גרמניות לפעול בשטחים נרחבים ליד חופי
אירלנד 7.טייט המשיך לפעול עד סוף המלחמה ולהעביר מאות שדרים שזכו
לאמון מלא של המודיעין הגרמני .זה דאג לא רק לתגמל אותו כספית ,אלא
גם להעניק לו לא פחות משני צלבי ברזל כהוקרה על הצטיינותו.
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להאכיל את האויב ב”מזון תרנגולות” כדי לעורר אמון בגרמנים,
המידע ששודר להם היה אמיתי בחלקו הגדול 8.הבריטים הקפידו “להזין”
את הסוכנים הכפולים 120 ,במספר ,במידע נכון אבל שחשיפתו לא תזיק,
מה שמכונה בעגת המרגלים “מזון תרנגולות”  -דשן ,משביע אבל לא מזין
באמת10.
במבצע "דיונון" הועבר על ידי הסוכן הכפול “זיג זג” לגרמנים מידע על פצצת
עומק חדשה ,המסביר לכאורה את האפקטיביות הגוברת של הפגיעות
בצוללות גרמניות .המידע נועד להסיר חשד כי בעלות הברית פענחו את
הצופן של הצוללות .זיג זג העביר פרטים טכניים על הנשק החדש ואפילו
צילום שלו ,שעוות והקטין את גודלו האמיתי 10.מדי פעם הסתכנו הבריטים
והעבירו מידע שהיה כולו בדוי ,כמו קיומה כביכול של “קבוצת הארמיות
הראשונה של צבא ארה”ב” ,האמורה לפלוש לקאלה .בהתאם למידע
הנחיתה בנורמנדי נועדה לבצע הסחה בדרך לנחיתה האמיתית של בעלות
הברית באירופה .מידע זה התקבל על ידי הגרמנים כאמת מוחלטת והם לא
העבירו את התגבורות לאזור נורמנדי בשבועות שחלפו מהפלישה רק כי
האמינו במידע .הם המשיכו להאמין בו גם בהמשך וסברו כי בנות הברית
שינו את תוכניתן לאחר ההצלחה בנורמנדי .הם לא העלו בדעתם כי בפלישה
לא השתתפו  75דיביזיות כפי שדיווחו סוכניהם אלא  50בלבד11.
את המעגל סגר היזון חוזר ,שהבטיח פיקוח יעיל מאוד על פעילות הסוכנים
האולטרה .הבריטים הצליחו לפצח את הקוד הגרמני ויכלו לפענח חלקיםגדולים של התשדורות שהעבירו .כך התאפשר להם לדעת מראש מי הסוכנים
שאמורים להגיע לבריטניה ומה הם עושים ב”מזון התרנגולות” שבו הולעטו.
תפקודם של הסוכנים הכפולים היה אחד הגורמים להצלחת המאבק נגד
הצוללות הגרמניות באוקיינוס האטלנטי ,להצלחת הפלישה לנורמנדי
ובסופו של יום לניצחון בעלות הברית.
מסטרמן ,עשה את הצעד הנוסף שקודמו בתפקיד ורנון קל לא הצליח לעשות
 30שנה קודם לכן ,כשקבע“ :שירות הביטחון התנגד להוצאות להורג של
מרגלים ואישר אותן רק כשלא הייתה כל ברירה .ממרגל חי ,גם אם אינו יכול
להעביר שדרים ,אפשר תמיד ללמוד משהו .במרגל מת אין כל תועלת”12.
מעגל המודיעין הסובייטי הטעיית האויב תוך הסתרת הכוונות
האמיתיות היא חלק מהותי בתורת הלחימה שגיבש הצבא האדום במלחמה.
קשה מאוד להסתיר תנועת כוחות רחבה ולכן האתגרים המרכזיים למפקד
הם הסתרת היקפי הכוחות ,המועד לפתיחת ההתקפה וכיוון המאמץ
העיקרי .על אתגרים אלה להיות במרכז תשומת הלב של תיאורטיקנים
צבאיים ,של מפקדים ,של אנשי מטה ואפילו של פוליטיקאים13.
ה”סטאבקה” ,הפיקוד העליון של הצבא האדום ,הקדיש במלחמת העולם
השנייה מאמץ רב להונאה ולהסוואה ,ובכלל זה בסוכנים כפולים .ב1997-
יצא לאור במוסקבה ספרו של קולונל דימיטרי פטרוביץ’ טראסוב“ ,המשחק
הגדול” .טראסוב ,גמלאי של שירות המודיעין הצבאי הסובייטי ,הגר”ו ,חשף
בו כי במלחמה הפעיל הארגון לא פחות מ“ 183-משחקי רדיו” ,דהיינו הזנת
האויב במידע מעובד על ידי סוכנים שהוכפלו .טראסוב הפעיל  80מבין
אותם מקורות .פאבל סודופלאטוב ,מי שעמד בראש המחלקה למבצעים
מיוחדים בנ.ק.וו.ד ולאחר מכן בק.ג.ב מתאר בספרו “משימות מיוחדות”
את הטכניקה שננקטה14 .
הרוסים הבינו כי בקרב יש רגעים רבים של שאלות הדורשות מענה מיידי,
שבהם שורר קושי אמיתי בקבלת החלטות .בדיוק עבור הרגעים הללו
המציאו הרוסים את ה”מסקירובקה” .כשזו פועלת היטב ,היא יוצרת תמונת

מצב משכנעת על פניה ,שבהתבסס עליה יקבל האויב את החלטותיו .ככל
שהוא משוכנע יותר בנכונות תמונת המצב ,כך קל לו להחליט.
הרוסים ניצלו היטב את האלמנט החשוב הזה ויצרו תמונת מצב שגויה בקרב
מקבלי ההחלטות של האויב“ .מעגל המודיעין הסובייטי” כלל שתילה של
סוכן כפול בשורות האויב; העברת צי”ח מהרמה הפוליטית; בחירה קפדנית
של המידע שיגיע לידי האויב (סודופלאטוב העביר את המידע למפקד
המודיעין הצבאי רא”ל קוזנייצוב ,שהעבירו לאישור ה”סטאבקה”; משם
הוא חזר לסוכן ולאויב) .השלב האחרון במעגל היה ההיזון החוזר שהתקבל
ממקורות סיגינטיים .הסובייטים לא הצליחו לפצח את הצופן הגרמני ולכן
נהנו מהמוגמר  -חמישה סוכנים שפעלו בבריטניה ועסקו בפענוח הצפנים
שהופקו מתשדורות גרמניות .ה”חמישיה מקימברידג’” העבירה את החומר
מעובד ,מתורגם ומפוענח למפעיליה בממלכה המאוחדת .היא נתנה מן
המוכן את מה שהושג במאמץ אדיר ובהוצאות כספיות עצומות של מיטב
גאוני האימפריה הבריטית תחת מעטה כבד של סודיות15.
מקס ומוריץ עושים צרות חלק גדול מה”משחקים” של הכפלת
סוכן ושידורי רדיו היו ברמה הטקטית .רק מיעוט זעום הביא מידע מהרמות
הגבוהות של הפיקוד הסובייטי .בניגוד לבריטים ,שראו בשיטה הצלחה
מוחלטת ,הסובייטים ידעו גם לא מעט כישלונות ,כמו ניהול לא זהיר של
סוכן כפול שהביא לחשיפת התרמית .כך ,מביא טראסוב בספרו פרשה
שבמסגרתה הוצנחו  12סוכנים גרמנים ממקור סובייטי בתחילת יוני .1943
היה זה כחודש לפני פרוץ המערכה המכריעה בעורף החזית הסובייטית
בקורסק .הקבוצה הורכבה מעריקים ושבויי מלחמה שהסכימו לשתף פעולה
עם הגרמנים .הם צויידו במדים ,בנשק רוסי ,במסמכים ,בכסף ובמכשיר
רדיו ,והחלו לדווח לסא”ל ריזנהורן מהאבווהר בקצב הולך וגובר .לאחר
מספר שבועות חשד המפעיל כי קצב השידור במורס שונה מכפי שהכיר .הוא
שם לב כי אחד מסימני הזיהוי ששימש כ”אות בקרה”  -הוספת מקף אחרי
הספרות  - 4,5,6אינו מופיע בתשדורות ,וניתק את הקשר .הוא צדק .הרשת
נחשפה מיד עם צניחתה ולאחר חקירות חוסלו כל אנשיה16.
הסוכנים המרכזיים שהוכפלו והעבירו מידע ברמה האסטרטגית נקראו
שניהם “מקס” .האחד היה רוסי בשם אלכסנדר דימיאנוב ,בן למשפחת
קצינים מצבא הצאר שהושתל על ידי הנ.קוו.ד בעורף השטח הכבוש .הוא
יזם קשר עמם ,נשלח לקורס מקיף בקשר וחבלה והוצנח בשטח הסובייטי
בפברואר  .1942דימיאנוב ,כונה “היינה” אצל הגרמנים ו”מקס” אצל
הסובייטים .הוא העביר מידע רב שהגיע אליו כביכול במסגרת תפקידו
כקצין קשר זוטר במטה הכללי ,וכמי שחותנו שימש לכאורה כלא פחות
מהרופא האישי של שליט ברית המועצות יוזף סטאלין“ .מקס” קנה את
אמון מפעיליו ,ובדומה לסוכן הבריטי “זיגזג” 17התבקש גם לבצע חבלות.
מקס ביצע כביכול את החבלה ולמחרת דווח בעיתונה הרשמי של ברית
המועצות ,פראבדה ,על “תקלה” שבגללה ירדה רכבת מהפסים ליד העיר
גורקי.
במקביל פעל סוכן נוסף ברמה האסטרטגית  -ריכארד קאודר ,עיתונאי
ספורט יהודי שכונה גם הוא “מקס” .כדי להבדיל בין השניים כינו הסובייטים
את דמיאנוב “מקס צפון” ואת קאודר “מקס דרום”.
הגרמנים שהפעילו את קאודר החזיקו באמו הקשישה כבת ערובה .הוא החל
את פעילותו ב 1941-ובמשך  4שנים העביר אלפי ידיעות משתי רשתות
שהקים בטורקיה ובבולגריה ,שכונו “מקס” ו”מוריץ” – הראשונה דיווחה על

עם לכידתו של סוכן היה צורך דחוף לקבוע אם הוא מתאים לשמש כסוכן כפול.
מי שלא התאים הופנה לרוב למסלול הרגיל  -משפט מהיר ואז כיתת יורים
או גרדום
24

גיליון  | 76נובמבר 2016

ראש ממשלת בריטניה ווינסטון צ’רצ’יל .ועדה שמינה המליצה על הקמת מרכז חקירות לחשיפת סוכני אויב
הנעשה בברית המועצות והשנייה על המזרח התיכון18.
קאודר סירב לחשוף את מקורותיו .הגרמנים חשדו בו אך ביקורת חוזרת
של המידע שהעביר הוכיחה שוב ושוב כי הוא אמין לחלוטין .הגרמנים קיבלו
את הסבריו כי הוא מנצל מתחם גדול של בית ספר לטכנאי רדיו כדי לשלב
את שידורי הסוכנים שלו בין אלפי התשדורות העוברות במקום מדי יום.
הסיפור נראה להם סביר 19.בהזדמנות אחרת בחרו הגרמנים באקראי 34
מהידיעות שהעביר ,השוו אותן לחומר חזותי מתצלומי אוויר ומצאו התאמה
מלאה 20.כל אלה ביססו את מעמדו של מקס והכינו אותו לתפקידו החשוב
ביותר :הונאת הגרמנים במבצעי “אוראנוס”“ ,סאטורן” ו”מארס”.
בקיץ  1942היו שלוש קבוצות הארמיות הגרמניות בעיצומה של מתקפה
בשלושה צירים עיקריים :בצפון הן הידקו את המצור על לנינגרד ,במרכז
התמקדה המתקפה בכיוון מוסקבה ובדרום נעה הארמיה השישית לנפט של
הקווקז בבאקו.
הגרמנים האמינו כי לצבא האדום  280דיביזיות וכי  3מיליון האבדות משנת
הלחימה הקודמת הביאו את אויביהם לסף הקריסה .סטאלין ביקש להגן
על שתי בירותיו ,מוסקבה ולנינגרד .חששו העיקרי היה כי הגרמנים יצליחו
להגיע לקווקז ,להשתלט על שדות הנפט של באקו ובכך לסגור את ברז
האנרגיה של הצבא האדום במעין איגוף של מוסקבה בתנועת מלקחיים
ענקית .כדי למנוע זאת ביקש סטאלין למשוך את הארמיה השישית
המתקדמת דרומה – לכיוון סטלינגרד והוולגה.
העיר הייתה חסרת ערך של ממש מבחינה אסטרטגית .לכן ביקש סטאלין
לשכנע את הגרמנים כי למרות זאת ,נפילתה תביא לשבירת הצבא האדום
ולכניעתו.
הרעיון היה פשוט :לאסוף את כל העתודות לאזור סטלינגרד ,לשכנע את
הגרמנים לסטות מתוכניתם המקורית ולכבוש את העיר ואז ,בהתקפת פתע
 לכתר ולהשמיד אותם .מבצעי ההתקפה כונו “סאטורן” ו”אוראנוס”.במקביל נערך הצבא האדום להתקפת הסחה מצפון למוסקבה ,באזור העיר
ריז’ב .על החזית פיקד הגנרל ז’וקוב ,שזכה בתהילה רבה על מתקפת הנגד

שהרחיקה את הגרמנים תשעה חודשים קודם לכן משערי מוסקבה.
סטאלין קיבל החלטה אכזרית במיוחד :הוא יקריב את הרגלי על לוח
השחמט של המלחמה ("מבצע מארס") כדי לזכות במלכה ובמשחק כולו
(מבצעי “סאטורן” ואוראנוס”) .לשם כך היה עליו לשנות את מסלול
ההתקדמות של הגרמנים.
כאן נכנסו לתמונה “מקס דרום” ו”מקס צפון” .לאורך אביב וקיץ  1942הזין
קאודר את מפעיליו במידע אמיתי שמקורו כביכול בישיבות הסטאבקה
על העברת כוחות לאזור סטלינגרד ,יחד עם סיכומים של “דיונים סודיים”
שנערכו כביכול בקרמלין שבהם שב סטאלין והדגיש כי אם תיפול סטלינגרד,
21
המלחמה אבודה.
דמיאנוב העביר על סמך מקורותיו בפיקוד העליון מסרים שהשלימו את
התמונה .לפיהם מתכננים הסובייטים שתי התקפות ,החשובה יותר באזור
ריז’ב (“מבצע מארס”) והשנייה בסביבת סטלינגרד .הוא דיווח על העברת
כוחות לאזור על אף שתמיד המעיט בעוצמתם ,לבקשת הסטאבקה.
פיסות מידע אלה השלימו את החסר במידע בתמונת המצב הכוללת של
הפיקוד הגרמני ,שנראה על פניו אמין ואיכותי .הגרמנים פעלו כפי שרצו
הסובייטים.
ז’וקוב ,שפיקד על איזור ריז’ב ,לא עודכן כי תוכניות המבצע הועברו בחשאי
לגרמנים .סודופלאטוב העיד כי הוא אישית העביר ל”מקס צפון” את
תוכניות ההתקפה של “מבצע מארס” שקיבל לאחר אישור ה”סטאבקה”
 כלומר על ידי סטאלין אישית 22.מידע מקביל העביר גם “מקס דרום”,שהתריע על ריכוזי כוחות באזור סטלינגרד23.
המסרים הללו הגיעו ,לאחר שאומתו ,לשולחנו של היטלר .זה בלע את
הפיתיון והורה לארמיה השישית לעצור את התקדמותה לקווקז ולפנות
מזרחה ,לכיוון סטלינגרד .בו זמנית נערך הפיקוד העליון של הוורמאכט
להדיפת ההתקפה במסגרת “מארס”.
סטאלין קיבל החלטה קרת רוח :לא לדווח לז’וקוב כי כל תוכניות ההתקפה
שלו הועברו לגרמנים ,הערוכים להתקפה .זאת ,ככל הנראה ,כדי להשיג
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מפציצי הייניקל גרמניים מעל תעלת למאנש בדרכם להפצצת בריטניה“ .1940 ,הקרב על בריטניה” .לראשונה מערכה בלעדית בזירה האווירית
שלוש מטרות.
הראשונה ,רכישת אמון מוחלט של הגרמנים במהימנות המקורות של מקס
ומקס לאחר שחומר המודיעין שהעבירו יימצא אמין ויביא לניצחונם במבצע
“מארס”.
השנייה ,הפניית המאמץ הגרמני העיקרי מבאקו לסטלינגרד ,שדה הקרב
שבו תוכננו מבצעי “סאטורן” ו”אוראנוס”.
השלישית ,ואולי החשובה מכולן ,קיצוץ כנפיו של ז’וקוב ,המצביא הנערץ
שזכה בתהילה רבה מדי לטעמו של ה”ווז’ד” ועלול היה להוות חלופה
אפשרית לשלטון היחיד שלו .תבוסה במערכה צבאית תעמיד את ז’וקוב
במקומו הנכון ,חושש לגורלו ,שכן הכל ידעו כי סטאלין לא היסס לירות
בגנרלים שכשלו בשדה הקרב24.
ז’וקוב לא ידע כלל על משחק ההטעיה  -ושילם מחיר יקר .קרוב למאה
אלף לוחמים שהיו תחת פיקודו קיפחו את חייהם .בזיכרונותיו הוא מודה

כי “עשה שגיאות במבצע” ,אך כפי הנראה מעולם לא נאמר לו כי הגרמנים
קיבלו מראש את פרטי המבצע והיו מוכנים לכל מהלכיו 25.התוצאות היו
איומות .במהלך שלושת השבועות של המבצע ספגו כוחותיו של ז’וקוב
בנוסף ל  100,000הרוגים נעדרים ופצועים גם כ 235-אלף פצועים וכוחותיו
המשוריינים איבדו כ 1,600-טנקים26.
בניגוד לניהול הזהיר של רשתות הסוכנים הכפולים הבריטיות ,הסובייטים
לא הקפידו על “מרווחי סיכון” כדי לחסוך בחיי אדם .כך דרש וקיבל “מקס
צפון” שוב ושוב תגבורות של לוחמי קומנדו גרמנים שהוצנחו בעומק רוסיה
וחברו אליו כדי לבצע פעולות חבלה ומודיעין .חלק מהחוליות חוסלו והוא
המשיך “לדווח בשמן” על קשיים שונים בתקשורת .חלק אחר לא היה מודע
כלל למשחק והוא שב לשורות הגרמנים ,מה שהגביר מאוד את אמינות
דיווחיו של “היינה” 27.ההימור הגיע לשיא כשקבוצה של אנשי קומנדו
גרמנים הגיעו לדירה שהכין עבורם “היינה” במוסקבה .הקבוצה העמוסה
בנשק וחומרי חבלה סוממה והורדמה על ידי אשתו של דמיאנוב לאחר

לעתים העביר טייט מראש מידע מוטעה ,כמו מיקוש שטחים נרחבים ליד חופי
אירלנד .למזלו הטוב ,באותה תקופה אכן טבעה באזור צוללת גרמנית וטייט
העביר למפעיליו שדרים נזעמים בנוסח "הזהרתי אתכם"
26
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מסטרמן עשה את הצעד הנוסף שקודמו בתפקיד קל לא הצליח לעשות 30
שנה קודם לכן ,כשקבע" :שירות הביטחון התנגד להוצאות להורג של מרגלים
ואישר אותן רק כשלא הייתה כל ברירה .ממרגל חי ,גם אם אינו יכול להעביר
שדרים ,אפשר תמיד ללמוד משהו .במרגל מת אין כל תועלת"
מסיבת שתייה סוערת .בשנתם החליפו טכנאים סובייטים את כלי הנשק
וחומרי הנפץ בציוד שאינו יכול לגרום נזק28.
לקראת סוף המלחמה גדל הביטחון העצמי של סודופלאטוב ופקודיו .קנה
המידה של ה”משחקים” הורחב למערכות עם מאות ואלפי משתתפים.
ההתקפה המסיבית של הצבא האדום בתחילת “( 1944מבצע ברגרטריון”)
הביאה לכיתור כוחות גרמנים רבים ומבודדים שנותרו בעורף החזית
הדוהרת מערבה .הייתה זו תמונת ראי מדויקת למצב שהתחולל בקיץ ,1941
כשיחידות סובייטיות כותרו והושמדו .הסובייטים בתגובה שבו מפקד
חטיבה גרמני בשם היינריך שרנהורן וחלק מסגל הפיקוד שלו ,ובאמצעותם
פתחו ב”משחק” שבו לקחה חלק חטיבה גרמנית שלמה.
באמצעות הקצין הגרמני שודרו הודעות כי שרנהורן ו 2,500-מלוחמיו
ממשיכים בלחימה עזה של החטיבה בעורף הצבא האדום ,מבצעים מעשי
חבלה רבים ופשיטות .הדיווחים על מעללי “הממזר הגרמני” הוזרמו ללא
הרף משידורי “מקס דרום” ו”מקס צפון” .הגרמנים שבעי התבוסות הבטיחו
לקולונל האמיץ הנלחם בצבא האדום כל סיוע אפשרי והשקיעו מאמצים
רבים כדי לספק לו ציוד ותגבורות .כולם הושמדו ונפלו לידי הצבא האדום.
השידורים המשיכו עד אפריל  .1945כל אותו הזמן היו שרנהורן ו200-
משרידי החטיבה שעליה פיקד במחנה שבויים רוסי ליד העיר מינסק29.
הפיקוד העליון הגרמני העניק בהנחיית הפיהרר בכבודו ובעצמו גם לשרנהורן
עיטורים של צלב הברזל על “עמידת הגבורה” שלו .המח”ט האמיץ קיבל
העלאה לדרגת אל”מ וכמותו חלק מקציניו .עם תום המלחמה הפך “היינה”
לסמל ולגיבור לאומי ,בזמן שמקאודר ניסו הסובייטים להתנער .סוכנים
סובייטים מחופשים לחיילים אמריקאים ניסו לחטוף אותו ללא הצלחה.

סטאלין .אצל הבריטים היו ההחלטות בדרך כלל מתקבלות ברמה הצבאית
ולא הפוליטית .מטרת הסוכנים הכפולים אצל הבריטים הייתה בדרך כלל
הטעיה בקשר לתוכניות צבאיות 32או הסתרת מקורות חשובים.
שני הצדדים השתמשו במעגל מודיעיני דומה .ההיזון החוזר באמצעות
פענוח שדרים גרמניים היה אטי יותר אצל הסובייטים ,שנאלצו לגנוב את
המוצר היקר הזה מבלצ’לי פארק ,להעבירו בדואר דיפלומטי למוסקבה
ורק אז להבין עד כמה הצליחה ה”המסקירובקה” שהפעילו .עיכוב זה פגם
ביעילות ההליך כולו.
שני הצדדים הפעילו מדי פעם סוכנים כפולים במבצעי חבלה מבוימים כדי
להקנות אמינות לפעילות הסוכנים המופעלים.
נראה כי ההבדל המשמעותי ביותר הוא מה שעשו הצדדים כדי להקנות
אמינות למקורותיהם .הבריטים העמיסו על החומר שהעבירו הסוכנים
הכפולים “מזון תרנגולות”  -אמיתות לא מזיקות ,חצאי אמיתות וכזבים
שאי אפשר לבדוק33.
הסובייטים עשו צעדי ענק מפוקפקים מוסרית כדי להגביר את אמינות
סוכניהם .הם הקריבו לשם כך חיי אדם בהיקפים בלתי נתפסים “ -מבצע
מארס” על  100אלף הרוגיו מהווה דוגמה מצמררת לכך .הסובייטים הקפידו
למסור לגרמנים מידע עדכני על תזוזת כוחות ככל שניתן לאיכון ולזיהוי
בתצלומי אוויר ,וכך תרמו לאמינות סוכניהם.
ההבדל האחרון הוא בשמות שנבחרו לסוכנים .נאמנים לטכניקות שעיצב
זובאטוב ,הסובייטים הקפידו הקפדה יתירה לבחור שמות סתמיים שלא
יוכלו לרמוז על זהותם .לבריטים לעומתם הייתה חולשה להתחכמויות
ולמשחקי לשון שרמזו תמיד על הסוכנים שמאחורי הכינויים .כך לכינוי
“זיג זג” זכה סוכן שזגזג בין הצדדים ,בשם “קינג קונג” כונה סוכן הולנדי
בשל מראהו החיצוני שהזכיר את הגורילה המפורסמת וראשון הסוכנים
הכפולים שלהם כונה “ ””snowפשוט כי שם משפחתו האמיתי הורכב
מאותיות דומות בסדר שונה (.)owens
ברמה המקצועית היו הבדלים טכניים מזעריים .המרכזי שבהם היה
ה”מחיר” שבחרו הצדדים לשלם עבור בניית מערכת הונאה אמינה“ .מחיר”
שהיה בעיקרו מבחינת מאמץ כספי וחשיבתי ,מתודה סדורה ומפוקחת
ועקביות גבוהה הרבה יותר אצל הבריטים .מבחינת הקרבת חיי אדם ונכסים
מודיעיניים ,בשיטה הסובייטית ובעולם הערכים המעוות של ה”ווז’ד” ,לא
היו שיקולים מוסריים ,דתיים או משפטיים .

המשחק הגדול לעומת המשחק המחושב הפעלת הסוכנים
הכפולים בברית המועצות ובבריטניה הייתה דומה .ההבדלים הגדולים היו
בהיקף ,בסגנון ,ברמות הסיכונים שנלקחו וביחס לחיי אדם .במתקן 020
ומחוצה לו היו לאנגלים  120סוכנים בסך הכול ,חלקם לא הופעלו כלל.
ועדת העשרים הפעילה באופן פעיל  38סוכנים 30.עשרות סוכנים נוספים
היו פרי רוחם היצירתית של מסטרמן וחבריו ,שהמציאו אותם ודיווחו על כך
בנאמנות לאבווהר.
לא ידוע מספרם המדויק של הסוכנים הכפולים הסובייטיים .טראסוב מזכיר
 183פרויקטים כאלה ,אך 31בניגוד לבריטים ,שבהם רוכז הנושא תחת קורת
גג מנהלתית אחת ,אצל הסובייטים כפי הנראה קיים היה הבדל בין סוכנים
שהופעלו ברמה הטקטית לכאלו שהופעלו ברמה האסטרטגית .מקס ומקס,
למשל ,הופעלו על ידי המחלקה הרביעית של הנ.ק.וו.ד שהונחו ישירות מפי רשימת מקורות למאמר מתפרסמת בגיליון האינטרנטי
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"ם" על ידי המשפחות

דויד (דודו) ליבנה

נחום מנדל

ד"ר יעקב ברנדיס

נולד י' בשבט תרפ"ז 31 ,בינואר 1927
נפטר ט' באדר תשע"ה 28 ,בפברואר 2015

נולד בכ"ד באלול תרע"ט 19 ,בספטמבר 1919
נפטר בט"ז בטבת תשע"ה 7 ,בינואר 2015

נולד ד' בסיוון תש"י  20במאי 1950
נפטר ג' בשבט תשע"ו  12בינואר 2016

דוד נולד ב 1927-בקלצלה ,טרנסילבניה שברומניה להורים ילידי
הונגריה ,מלבינה-מנצי ואלברט-אריה וייס .בהיותו כבן  12פרצה
מלחמת העולם השנייה ומשפחתו גורשה מביתה והועברה למחנה
עבודה בעיר טורדה .לימודיו הופסקו וחיי המשפחה נעשו קשים
מאוד .כעבור כמה שנים הצליח לעזוב את טורדה ולעלות לישראל
בעזרת עליית הנוער.
בארץ נשלח לקיבוץ אפיקים בעמק הירדן ,שבו למד ועבד
בחקלאות .כשפרצה מלחמת השחרור התגייס לצבא ושרת בגדוד
 12בגולני .בשנת  ,1951כשהשתחרר מהצבא ,התקבל לעבודה
בשירות הביטחון הכללי בחיפה.
בשנת  1953התחתן עם רותי זלצמן מחדרה ,שהייתה אז בסמינר
למורים הסמוך לבית הספר הריאלי בחיפה .נולדו להם שני בנים:
ב 1956-נולד ירון וב 1962-נולד גיל.
בשנת  1970הושאל דוד למשרד החוץ ונשלח לתפקיד קב"ט
בשגרירות ישראל באדיס אבבה ,אתיופיה .הוא שהה עם אשתו
ושני הבנים באדיס אבבה שלוש שנים ,עד ניתוק היחסים בין
ישראל לאתיופיה ב.1973-
דוד עבד ביחידת המבצעים של מרחב חיפה .עם שובם מהשליחות
בחו"ל באתיופיה הוצב דוד כעובד דסק מקצועי באגף לענייני זרים
בשלוחת אגף זה במרחב חיפה וזאת עד לפרישתו בשנת .1987
בשנת  2010עברו דוד ורותי לגור בכפר סבא בדיור מוגן ,כדי להיות
קרובים לילדים ולנכדים.
דודו נפטר בהיותו בן  88ונקבר בבית העלמין "מנוחה נכונה" בכפר
סבא.
יהי זכרו ברוך.

נחום נולד ב 1919-ליוסף מנדל ואסתר פרידה לבית מישל ,בעיר
ראווה רוסקה שבפולין .כציוני מבית עלה לארץ ישראל בנובמבר
 1938ללמוד בוטניקה וזואולוגיה באוניברסיטה העברית ,וכבר
בדצמבר  1938גויס ל"הגנה" בירושלים .ב 1940-החליף את חוג
לימודיו ועבר למחלקה לכימיה.
בספטמבר  ,1940לאחר סיום קורס מפקדי כיתות בג'וערה,
התגייס נחום בשליחות ה"הגנה" לצבא הבריטי ,הוצב בחיל
החפרים בפלוגה  606שלחמה במערכות בגבול מצרים-לוב ,ביוון
ובכרתים .בינואר  1942חזר לארץ ישראל והוצב בפלוגות הרגלים.
ביולי  1942עבר לחיל הציוד ולאחר קורס סמלים שימש כבוחן
תחמושת במחנה ואדי סראר בפלוגת חימוש עברית  527ולאחריה
 .528במסגרת זו עסק בפעולות "רכש" נשק לטובת ההגנה.
בדצמבר  1944נשלחה הפלוגה לאיטליה ובאוקטובר  1945הועברה
למצרים .נחום השתחרר ביולי  1946לאחר שש שנות שירות בצבא
הבריטי ,והמשיך בלימודי הכימיה באוניברסיטה העברית.
לאחר החלטת האו"ם בנובמבר  1947גויס נחום לשירות הידיעות
(ש"י) של ההגנה בירושלים ,לרשת הצבאית ,שבראשה עמד
המדען שלהבת פריאר .הרשת הופעלה מביתו של סגנו פנחס פיק
שברחביה ירושלים .תפקיד הרשת היה לעקוב אחרי הבריטים
ולספק מידע על תוכניותיהם ,ונחום היה אמון על מעקב אחרי
ההכנות של הבריטים לעזיבת הארץ .מיד לאחר עזיבתם ,פורקה
הרשת.
עם סיום תפקידו בש"י ,הוצב נחום בפלוגה המסייעת בגדוד
"בית חורון" בחטיבת עציוני של ה"הגנה" והשתתף במערכות
בקריית ענבים ,העיר העתיקה ורכס בית ג'אלה .לאחר מכן עבר
לשרת בצה"ל בחיל החימוש ומשם עבר בדרגת סג"מ לחיל המדע.
בשנת  1953סיים את שירותו כחייל קבע בצה"ל והמשיך את
לימודיו באוניברסיטה העברית .הוא התחתן בשנת  1959עם לאה
גולדשטיין.

יעקב נולד בעיר סוסנוביץ שבחבל זגלמביה שבפולין לפולה
וישראל ,שורדי מחנות ריכוז ועבודה בפולין ומחוצה לה .לקחי
השואה ומוראותיה עמדו לנגד עיניו והתוו את דרכו המקצועית
והאישית לאורך חייו הקצרים .בשנת  1957עלה לארץ עם הוריו
ואחותו יונה ,והמשפחה התיישבה בגדרה.
ב 1968-התגייס לצה"ל אך שוחרר מסיבות בריאות .בחמש
השנים הבאות סיים לימודים לתואר ראשון בכימיה ולתואר שני
בכימיה פיסיקלית ,והחל ללמוד לתואר שלישי .לאחר מלחמת
יום הכיפורים ,שבה התנדב ללמד כימיה בביה"ס התיכון בגדרה
כממלא מקומם של מורים שהתגייסו ,נקרא יעקב שנית לשירות.
הוא נלחם על הזכות לשרת והתגייס להשלמת שירותו הצבאי
הסדיר ,תוך התחייבות להמשך בשירות קבע.
הקריירה הצבאית והמדעית של יעקב החלה בתפקיד של ע' רמ"ד
כימיה בענף ,בזירת המודיעין הטכנולוגי ,בחטיבת המחקר באמ"ן.
הוא המשיך לתפקידי רמ"ד וראש ענף ,ולבסוף כיהן כראש זירת
המודיעין הטכנולוגי בחטיבת המחקר.
יעקב היה מומחה מקצועי ומודיעיני לנשק בלתי קונבנציונלי ,איש
אקדמיה לובש מדים .עסק במחקר וגילה עניין בשורשם של דברים
עד לרמת המולקולה ,והיה גם רחב אופקים .איש ללא אקסיומות,
שלא נתן לדעות קדומות לעמוד בדרכו וכך פרץ דרכי חשיבה לא
מקובלות שלימים הוכחו כנכונות .היה מומחה ויועץ לאמנות
בינלאומיות בתחום של בקרת נשק בלתי-קונבנציונלי .במסגרת
תפקידו לקח חלק בפעילויות מבצעיות בחו"ל .הוא הותיר אחריו
כתבים עמוסים ורהוטים ,מסמכי יסוד שהיו עדות למלאכת חיים
מופלאה.
ב 1985-סיים את הקורס הבין-שרותי הבכיר למודיעין .נושא
עבודת הגמר שלו היה בעיית התפוצצות המידע שבפניה עומד איש
המודיעין .במהלך שירותו הצבאי זכה בפרס ראש אמ"ן לעידוד
החשיבה היוצרת ( )1995וקיבל תעודות הערכה מסוכנות הביון של
משרד ההגנה האמריקאי כאות הערכה על שיתוף פעולה מתמשך.
בתום שירותו הצבאי המשיך יעקב בקריירה ביטחונית ומדעית,
ושירת במערכת הביטחון עד יום מותו .בהופעותיו בבתי משפט
הוא ידע לנמק בדרכו המיוחדת והמקצועית בסוגיות סבוכות,
רגישות וחסויות .גם כשפרש מהצבא ,עדיין היה יעקב אוטוריטה
בינלאומית בנושא נשק בלתי-קונבנציונלי.
ב ,1985-בזמן שירותו הצבאי ,סיים יעקב את לימודי הפסיכולוגיה
והמשיך ללימודי תואר שלישי בפסיכו-פרמקולוגיה ,שסיים
ב .1996-במקביל לעבודתו במשרד הביטחון הוכשר כמגשר ואף
עבר התנסות מודרכת בכך .בד בבד עסק יעקב בג'ודו ובקרב
מגע .בהיותו סטודנט זכה באליפות אוניברסיטת בר-אילן בג'ודו.
בהמשך היה מבכירי האגודה הישראלית לקרב מגע ,ואף זכה
בחגורה שחורה ,דאן  ,1ב.2007-
במותו הפתאומי השאיר אחריו את רעייתו רחל וילדיו סמדר
ואבישי .היה בעל ואב אוהב ומסור וחבר מקסים לחיים לרעייתו
במשך  50שנה.
יהי זכרו ברוך.

בשנת  1960סיים נחום את עבודת הדוקטורט בכימיה
אורגנית והחל לעבוד במחקר ופיתוח תרופות בחברת טבע.
בסיום עבודתו בשנת  1965התחיל לעבוד במשרד המשפטים
בתור בוחן פטנטים ,והתקדם לדרגה של בוחן ראשי בכימיה.
במשך עשר השנים האחרונות לעבודתו ,עד יציאתו לגמלאות
בשנת  ,1986היה ממונה על בוחני הפטנטים .בגמלאות עדיין
החזיק קשר מקצועי וידידותי הדוק עם עובדי הלשכה .בכך
הגשים צו מוסרי להיות פעיל ומועיל לחבריו ולחברה .את
יתר זמנו הקדיש למשפחתו ,שכה היה גאה בה .בשנת 2014
עבר מירושלים לרעננה.
נחום נפטר בגיל  .95הותיר אחריו את אשתו לאה ,ילדיו ספי
ועירית ושישה נכדים.
יהי זכרו ברוך.
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מסמכים

מכה שכתובה בתורה
חומר השלל הרב שנפל לידי ישראל במלחמת יום הכיפורים סייע להבין לעומק את
תורת הלחימה הסובייטית ,שעליה נשענו צבאות מצרים וסוריה .אחד מעמודי התווך
היה יצירת רצועת אבטחה בחזית מערך ההגנה



דני אשר | ד”ר ,תא”ל (מיל’) קצין מודיעין

הירמוך .דיביזיות השריון  1ו 3-הופקדו על רצועת
מלקחי מלחמת יום הכיפורים הובהר כי לא די באיסוף
ההגנה השנייה ,ממזרח לאפיק הסבראני ובמיצר
נתונים אודות עוצמת האויב והמערכים הטכנולוגים
הפתוח בין שטחי הבזלת של ג’בב וע’בע’ב .כוחות
שבידיו .גם ועדת אגרנט הציגה את הצורך לחקור
עתודה של פיקוד דמשק ,שהוקם ממש ערב המלחמה,
ולהפיץ את תורתו הצבאית של היריב ואת הדרך
וכוחות שהופקדו על הגנת המשטר ,תוכננו להיערך
שבה תיושם במלחמה הבאה .בעקבות המלצותיה
ברצועת הגנה שלישית .זו יועדה להתייצב בפאתי
הוקמה באמ”ן מחקר מחלקת תו”ל (תורת לחימה)
השטח העירוני של דמשק.
אויב .במה"ד (אגף ההדרכה המטכ"לי) ,שצומצם
הסכם השלום עם מצרים בשנת  1977ופינוי כוחות
בהמשך לחטיבת התורה וההדרכה באג”ם וכיום
צה”ל מסיני ב 1982-יצרו מגבלות וחייבו את המצרים
באגף המבצעים ,נבנתה מחלקה נוספת ,בראשות
לשנות את תוכניות הפריסה של צבאם .מעתה רק
אל”ם איש חמ”ן .ייעודה המרכזי היה הטמעת תוצרי
חלקים ממנו יכלו להיפרש בקו  Aבסיני ורק משמרות
המחקר בנושאי תו”ל האויב בקרב המערך הסדיר
שמעון אגרנט .הוועדה בראשותו הציגה
ביטחון של כוחות משניים יכלו לפעול ממזרח לו עד
ומערך המילואים של צה”ל.
חומר שלל רב מהמלחמה אפשר לחוקרים את הצורך לחקור ולהפיץ את תורתו
לגבולנו הבינלאומי .לפיכך נדרשו המתכננים במצרים
ולמטמיעים העמקת מחקר תורת הלחימה של הצבאית של היריב
לחזור למקורות התורה ולמצוא בה פתרונות .גם
צבאות ערב העיקריים ,המצרי והסורי ,כפי שאומצה מתוך תורת הלחימה חוקרי התו”ל באמ”ן עקבו אחר הסוגיה .הפתרון נמצא בדמות רצועת
הסובייטית והותאמה לצרכיהם .חומר זה תורגם והופץ ברובו כאגרות תו”ל אבטחה שיועדו לה כוחות במרחבים שממזרח לקו ההגנה העיקרי.
אויב .רבות מהאגרות התורתיות ,ובהן הדיביזיה והחטיבה המצרית בהגנה מעקב מדוקדק אחר שביבי מידע העלה כי גם הסורים הולכים ,ככל הנראה,
והארמייה בהגנה ,עסקו בהיערכות ובדרך ניהולו של קרב ההגנה .הן שימשו לאמץ פרק תורתי זה .אלא שלהם לא היו מרחבים בחזיתם .ואכן ,צעד אחר
בסיס לתכנון ולהערכות המצרית בחזית שממערב לתעלת סואץ בואך קהיר ,צעד השיגו הסורים לאחור את מערכי רצועת ההגנה הראשונה .לא רק
ולסורים ברמת הגולן הסורית בואך דמשק ,בתקופה שקדמה למלחמת יום ממזרח לחיץ בקרבת הגבול  -אזור שבו נאסר עליהם לפרוס כוחות צבא -
הכיפורים.
אלא אפילו מזרחה יותר ,אל עבר קו התילים ממורדות החרמון ועד לערוץ
מגדת
כוחותיהם
את
3
ו
2
המצריות
הארמיות
שתי
ערכו
התורה
על פי
העלאן  .את המרחב שננטש בנו הסורים מחדש על פי התורה כ”רצועת
התעלה
שפת
על
ממש
ניצבה
האחת
הגנה.
רצועות
בשתי
המערבית
התעלה
אבטחה” .הם אף שילבו לתוכו כוח ייעודי שמנה שתי חטיבות חי”ר ממוכן,
והשנייה במרחבי המדבר .כוחות העתודה המטכ”ליים היו אחראיים על שהוכפפו בתחילה ישירות למטכ”ל ובהמשך ,כחלק מההיערכות ,תחת
רצועת הגנה שלישית ,שתוכננה לפרוש כוחות בפאתי השטח הבנוי של קהיר .פיקודו של גיס .1
שלוש דיביזיות החי”ר הממוכן הסוריות 9 ,7 ,ו ,5-נערכו ברצועת ההגנה אגרת תו”ל אויב שיצאה לאור כבר בראשית שנות ה ,80-עוד לפני היישום
הראשונה ,בצמוד ולאורך קו הפסקת האש ,ממורדות החרמון ועד לאפיק המצרי והסורי ,תיארה את מבנה המערכים החזויים ,את הפרישה האפשרית
של הכוחות ברצועת האבטחה ואת המשימות הצפויות להם .היא נסמכה
על חומרי שלל ועל מסמכים תורתיים סובייטיים .על הכוחות ב”רצועת
האבטחה”  -גם במרחבי סיני אך ובעיקר בזו של מערכי רמת הגולן הסורית
 הוטלו משימות של התרעה ,השהיה ושיבוש מהלכי האויב הפורץ מערבהבסיני או מזרחה בגולן .זאת עוד לפני הגיעו למערכים העיקריים של רצועת
ההגנה הראשונה.
בימים אלה עסוקים הכוחות המצריים ,שתוגברו בהסכמת ישראל,
ברצועת האבטחה ,במרדף אחר התארגנויות חתרניות של כוחות אסלאם
ג’יהאדיסטיים הפועלים במזרח סיני .שתי חטיבות רצועת האבטחה
הסוריות ,חטיבה  61בדרום וחטיבה  90בצפון ,נשחקו בימים אלה כמעט
מרשם תורתי על בסיס חומר שלל :בחזית רצועת ההגנה הראשונה תיפרש לחלוטין במסגרת ניסיונותיהם למנוע השתלטות ארגוני המורדים על
רצועת האבטחה
המרחב במערבה של רמת הגולן הסורית .
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לוחמה פסיכולוגית בצל
האינתיפאדה



החלשת הנהגת האינתיפאדה ,שיפור הדימוי ההרתעתי של צה"ל ופגיעה
במורל הכלואים הפלסטינים הם רק קצה הקרחון של עבודת היחידה
ללוחמה פסיכולוגית שפעלה ברצועת עזה במהלך האינתיפאדה הראשונה

בשנה הבאה ימלאו  30שנה לפרוץ האינתיפאדה הראשונה ,בדצמבר
 .1987מנקודת מבט מקצועית ,של מי שהיה אז קמ"ן פיקוד הדרום,
הייתה זו תקופה מתסכלת למדי ,שכן ההתקוממות האזרחית ברצועה
נטרלה משהו את מרכזיות המודיעין הצבאי בעשייה הפיקודית.
הבכורה בשטח עברה ,במידה רבה ,לידי מרחב דרום של שב"כ ולגוף היועץ
לענייני ערבים במינהל האזרחי בעזה .מודיעין הפיקוד התמקד בעיסוק
במעטפת המדינית; ב"גלישות" לטרור; בפרויקטים בתחום מודיעין השטח
שתמכו במלאכת הכוחות ,בהם הכנסת עזרים חדשים כמו תיקי שטח

כרזה שהפיץ צוות הלוחמה הפסיכולוגית בתקופת האינתיפאדה" .חזרנו
פתאום ל'כי בתחבולות תעשה לך מלחמה'"
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ואורתופוטו (צילום אוויר) צבעוני; ובסיוע לחטמ"ר הרצועה ,שהפך במהירות
לאוגדת עזה .הסיוע התמקד בפעילות האיסוף היבשתית והאווירית בשטח,
כולל בהכנסת מטוסי האולטרה-לייט ,ששימשו בתגבור סיורי האוויר
הרגילים .כל זאת ,כמובן ,במקביל לעיסוקים והבטש"ים בגזרת מצרים
וירדן.
לכן שמחתי כשמפקד הפיקוד ,האלוף יצחק מרדכי ,קרא לי בפברואר
 1988והנחה אותי לבחון הקמת צוות לניהול לוחמה פסיכולוגית
(ל"פ) מול הרצועה .הצוות הוקם תוך זמן קצר ,ולאנשיו היה זה
עיסוק נוסף לתפקידים מרכזיים שמילאו בטיפול באינתיפאדה.
חבר אלי אז סא"ל ב' ,סגן היועץ לענייני ערבים במנהל האזרחי
(שמאוחר יותר שימש כיועץ האלוף לנושאים ייעודיים והתמקם
ביחידת המודיעין הפיקודית) .במשך כשנתיים היה ראובן
הציר המרכזי בעבודת הקבוצה ו"הרוח החיה" בה .אם בדיעבד
הגיע לצוות קרדיט כלשהו ,ראובן היה הראשון שזכאי לו.
עם חברי הצוות נמנו גם א' ,סגן ראש מרחב דרום בשב"כ דאז; סא"ל
ב' ואחריו ,סא"ל אמנון מנקי ז"ל ,קמנ"י אוגדת עזה; וסא"ל מ' ,קב"ט
הפיקוד .היתרון הגדול של אנשי הצוות היה קרבת האנשים לשטח ,העדכון
המלא במתרחש והיכולת להתערב ולהשפיע באופן ישיר.
למרות המחויבויות הראשיות שהיו מוטלות עליהם ,חברי הקבוצה היו
מסורים לרעיון ולעבודה המתחייבת ממנו .התפתחה ביניהם מערכת יחסים
מקצועית ואישית מצוינת .היה זה מודל יפה לעבודת צוות רב-שירותי,
מסגרת נדירה לחשיבה "פרועה"" ,מחוץ לקופסה" ,ליוזמה ולחדוות יצירה
חריגה .היה זה שונה בתכלית מהדפוסים הרגילים של ההתנהלות במסגרות
הפורמליות .חזרנו פתאום ל"כי בתחבולות תעשה לך מלחמה".
לפגוע בכלי ההנעה של האינתיפאדה הקו שהנחה את פעילות
צוות הל"פ היה שהעשייה לא תעמוד בפני עצמה אלא תשלים את הפעילות
המבצעית .לכן הוכוונה עבודת הצוות לשבש יוזמות פלשתיניות להפרות
סדר המוניות ופעילות אלימה לסוגיה; לסייע בהחזרת הרגיעה והנורמליזציה
לשטח ,בעיקר בתחומי המסחר ,היציאה לעבודה ,הפעלת המשק הפנימי
ברצועה (שבירת שביתות) ונרמול מערכת החינוך.
הצוות השתדל מאוד לפגוע בכלי ההנעה של האינתיפאדה ,בעיקר הכרוזים.
הוא עשה גם מאמצים רבים להפריע למאמצי האחדות של הגורמים
הלאומיים השונים.
ברמה הגבוהה יותר פעל הצוות כדי לערער את אמינותה של הנהגת
ההתקוממות ,ובצד זאת לשפר את הדימוי ההרתעתי של צה"ל בשטח .כמו

כן עמל הצוות כדי לפגוע במורל הכלואים הפלסטינים במתקני הכליאה
בקציעות ובעזה.
הקבוצה עסקה בתהליך כולו ,החל באיסוף המידע הרלבנטי ,תכנון הלוחמה
הפסיכולוגית ,הפעלת גורמי הביצוע ואיסוף המודיעין התגובתי.
מאמץ נכבד הושקע בכתיבה ובהפצה של כרוזים שהופצו על ידי "שמשון",
או הושלכו ממסוקי חיל האוויר ,כך שיהיה "ברור" מי עומד מאחוריהם,
לרבות פיזור קריקטורות מפרי דמיונו הפרוע וקולמוסו השנון של מ' .אלה
נמצאו ככלי עבודה מעולה :מוגן יחסית מפני זיהוי כזיוף ,נושא מסר ברור
שאינו מחייב התעמקות.
לא בחלנו בשיגור מכתבי איום ,בפרסום כרוזי "שהיד" על אנשים חיים
שהיה עניין לפגוע בהם (ואף היו "שבלונות" מסגרת שבהן הושתלו תמונות
בזריזות) ובשימוש בטלפוניה הפנימית ברצועה ,לאיום והפחדה.
פיזרנו "שאלוני מסכנות" מגמתיים ועשינו שימוש בכלי תקשורת זרים.
עסקנו רבות בהסברה – כרוזים ושיחות ברמות שונות להעברת מסרים
מטעם המינהל האזרחי ,לעתים תוך רתימת מפקדים וקברניטים להעברת
מסרים חיוביים מפתים בהופעות שלהם בציבור ובתקשורת.
הפעלנו מערכת כריזה ,נתנו תהודה לכל פעולת תפיסה ,הריסה או אטימה
של בתים .אפילו גייסנו את יהודה ושומרון לקידום מטרותינו ברצועה –
באמצעות הדגשת הישגים שם שאפשר להתקנא בהם.
במכלאת קציעות ובמתקן הכליאה בעזה ,שהיו זירת פעילות ייחודית,
פעלנו לחיזוק הרצון לשיבה מהירה הביתה ,למשל באמצעות הקלטת
תוכנית רדיו "ד"ש עם שיר" .בנוסף עמלנו כדי למנוע התאגדות על בסיס
ארגוני שתוליך לפעילות עוינת .שחרורי אסירים לרגל חגים לוו בשיחות
אינדוקטרינציה מוכוונות.

עד כמה מוצדק המאמץ
עבודת הצוות לוותה בקשיים ודילמות רבות .עם אלה נמנו ,בין היתר:
• הסיכוי לתועלת מול החשש מנזקים  -חששנו שמאמצנו להחליש כוחו
של גורם אחד עלול להביא להאדרת יתר של ארגון אחר ,כפי שאכן קרה.
• חשש לפגיעה בעבודה האופרטיבית  -הסתבכויות מבצעיות או הותרת
טביעת אצבע של הגופים השונים בשטח או של משת"פים שעורבו
בפעילויות.
• "רעשים" ותקלות טכניות – אלה עלולים להוביל להסתבכויות
מיותרות ברמת מקבלי החלטות.
• חלונות זמן מצומצמים מאד לפעולה.
• חוסר היכולת לזהות את המוקד  -עד כמה מציאות שנוצרה נגרמה
בגלל פעילות שלנו או בשל גורמים משפיעים אחרים.
• סבלנות ואורך רוח  -אולי חשוב מכל ,תוצאותיהם של מבצעי לוחמה
פסיכולוגית ניכרות רק לאורך זמן .מגבלה זו הופכת אילוץ קשה
כשהפיקוד משתוקק להצלחה מיידית בשטח ,ומשפיעה על אורך החבל
לפעולה שהוא מוכן להעניק.
שאלת השאלות היא עד כמה הצדיקה פעילות הל"פ את המאמץ שהושקע
בה .לא היה בה בכדי לייצר שינוי ממשי בשטח ,אך לא לכך היא נועדה .היה
בה בכדי להוסיף בלבול ,מבוכה ,פלגנות ורפיון ידיים בקרב הפלסטינים  -ולו
רק מבחינה זאת ,היה הצוות ראוי לציון לשבח הצנוע שקיבל מראש אמ"ן
במסגרת "פרס חשיבה יוצרת" ,תש"ן .מבחינתנו ,אלה שעסקו אז במלאכה,
זה אמר הכל .

במכלאת קציעות ובמתקן הכליאה בעזה ,שהיו זירת פעילות ייחודית ,פעלנו
לחיזוק הרצון לשיבה מהירה הביתה ,למשל באמצעות הקלטת תוכנית רדיו
"ד"ש עם שיר" .בנוסף עמלנו כדי למנוע התאגדות על בסיס ארגוני שתוליך
לפעילות עוינת

בגיליון  40של
תוכלו לקרוא על:
ההתמודדות עם התרחבות הטרור האסלאמי הקיצוני בכנס הבינלאומי השני
למודיעין טרור וכוחות מיוחדים
הבחירות למוסדות עמותת המל”ם 2016
פעילות ההנצחה והמורשת במל”ם ועל הנעשה בעמותות
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מודיעיון

מבט לעומק
המודיעין

בעריכת עמוס גלבוע | תא"ל (מיל')
amos39@012.net.il

מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה
למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של
עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון
הלאומי על מגוון הדעות הרווחות
בארץ ולפעמים גם בעולם .העשרת
מרכיבים אלה ב"במה לוויכוח" תתרום
ותסייע לביטחון הלאומי.
1מפאת קוצר היריעה ובתיאום ובהסכמת מחבר
המאמר ,מובאת כאן גרסה מקוצרת שלו .גרסה
רחבה ומפורטת יותר תתפרסם במתכונת אחרת
בבוא היום.
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קרב מידווי:
"ידיעות זהב" שלא
הוחמצו
1

המערכה שהתחוללה ביוני  1942נחשבה למערכה המכרעת של המלחמה
באוקיינוס השקט ,שבה נבלמו היוזמות ההתקפיות של היפנים וכוונתם
להשמיד את צי ארה"ב .המודיעין שעמד לרשות האמריקאים אפשר להם
להפתיע את הצי היפני ,להטביע ארבע נושאות מטוסים ולפגוע אנושות
במעמדה וביוקרתה של יפן בעיני בעלות בריתה ,במיוחד גרמניה הנאצית
שלמה גואטה | אל"ם (בדימוס) לשעבר קצין איסוף ומחקר במודיעין חיל-הים
בהמשך לסדרת מחקריו ומאמריו המתודולוגיים
של תא"ל בדימוס עמוס גלבוע אודות "ידיעות
זהב" שנוצלו ,או למצער – שהוחמצו ,אסקור
ידיעות שכאלה בהתייחס לקרבות משמעותיים
שניטשו בזירה הימית במאה ה ;20-האחד
במלחמת העולם הראשונה והשני ,במלחמת
העולם השנייה .לתוצאות כל אחד מהקרבות
הייתה השפעה על מאזן הכוחות האסטרטגי.
קרב יוטלנד התרחש ב 31-במאי  1916בים
הצפוני ,בין הצי המלכותי הבריטי לצי הקיסרי
הגרמני .מבחינה טקטית ואופרטיבית ידו של
הצי הגרמני הייתה על העליונה ,אולם מבחינה
אסטרטגית לצי הבריטי הייתה הבכורה והוא
הביא להסתגרות הצי הגרמני בנמליו .קרב זה
מכונה גם כ"-מערכה שלא הוכרעה".
קרב מידווי התרחש ביוני 1942באוקיאנוס
השקט ,כחצי שנה לאחר מתקפת פרל הארבור,
בין הצי הקיסרי היפני לבין הצי האמריקאי.
תוצאותיו הביאו לתפנית ביחסי הכוחות
באוקיאנוס השקט ובדרום מזרח אסיה ,לרעת
יפן.
לשני האירועים היה מאפיין משותף בולט :ידיעות
איכותיות ובכללן "ידיעות זהב" ,שהשפיעו או
שהיו יכולות להשפיע על קבלת ההחלטות .בשתי
ההתרחשויות נוצל המידע המודיעיני על ידי
המפקדים ומקבלי ההחלטות ,במידה שונה של
אפקטיביות.
קרב יוטלנד משקף ניצול חלקי של תמונת
המודיעין שעמדה לרשות מפקד הכוח הבריטי
בים  ,בין השאר ,בשל העברה משובשת של מידע
שהיה למודיעין הימי בלונדון.
קרב מידווי ,לעומת זאת ,משקף מודל קלאסי
של "ידיעות זהב" שלא הוחמצו והיוו מסד איתן
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לקבלת החלטות בכל רמות הפיקוד של הצי
האמריקאי .מאמר זה יעסוק בקרב מידווי,1
תוך התמקדות בעשייה של המודיעין הימי,
במבנה ,בנפשות הפועלות ,בתהליכי העבודה,
בהפקת המידע ,ניתוחו ,הפצתו והבאתו לידיעת
המפקדים.

מבצע  :MIכיבוש מידווי  -אמצע
הדרך בין יפן לארה"ב ב 7-בדצמבר ,1941

בשעה ( 07:40זמן הוואי) ,פתחו כ 350-מטוסים
יפניים במתקפת פתע נגד הכוחות הימיים
והאוויריים של ארה"ב בבסיס פרל הארבור.
לאחר התקיפה ,שנמשכה כ 4-שעות ,הותירו
המטוסים היפנים חורבן 18 .ספינות מלחמה
נפגעו ובחלקן הושמדו ,בהן  5אוניות מערכה.
אחת מהן" ,אריזונה" ,התפוצצה וטבעה בנמל.
כ 180-מטוסים הושמדו 2,450 ,חיילים ואזרחים
נהרגו ,כמחציתם השתייכו לצוות "אריזונה" .
למזלו של הצי האמריקאי ,לא נפגעו בתקיפה
זו נושאות המטוסים וצי הצוללות .זאת משום
שהללו לא עגנו באותה עת בבסיס .היפנים אמנם
זיהו את פרל הארבור כנכס חיוני של ארה"ב ,אך
לא הכירו בחשיבות נושאות המטוסים כעמוד
השדרה של הצי.
ימים ספורים לאחר מתקפת הפתע ,ועם הגשת
המסקנות של ועדת החקירה הראשונה ,הועברו
מתפקידם שני מפקדים בכירים .גנרל שורט,
מפקד צבא היבשה בפרל הארבור; ואדמירל
קימל ,המפקד העליון של הצי האמריקאי
באוקיאנוס השקט .במקומו של האחרון מינה
הנשיא רוזוולט את אדמירל צ'סטר נימיץ .בנוסף,
אדמירל קינג החליף את אדמירל סטארק כמפקד
הצי האמריקאי.

האיים האלאוטיים
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איי מרשל

מפקד צי הפסיפיק
אדמ' נימיץ

מונגוליה

הונג קונג
הודו-סין
הצרפתית

איי גילברט

סינגפור

גינאה
החדשה
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בורמה
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 4-8במאי איי שלמה
קרב ים
האלמוגים
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אוסטרליה

סומטרה

האוקיינוס ההודי

זירת האוקינוס השקט מאי/יוני 1942
מיד לאחר פתיחת המלחמה באוקיינוס השקט בדצמבר  ,1941ניהלו
היפנים מבצעים התקפיים נגד ארה"ב ,חבר העמים הבריטי ואיי מזרח הודו
ההולנדיים בדרום-מזרח אסיה .בשלב הראשון כבשו היפנים את מלאיה,
סינגפור ,איי הודו המזרחים-ההולנדיים ,הפיליפינים וקבוצות איים נוספות
במרכז ומערב האוקיינוס השקט .שלב זה תם במרץ .1942
בשלב השני ,בינואר אותה שנה ,ביקש הפיקוד הקיסרי העליון היפני לבודד
את אוסטרליה והודו מארה"ב ומבריטניה .באוקיינוס השקט כלל שלב זה
כיבוש בסיסים בגינאה החדשה ובאיי שלמה ,שישמשו לתמיכה במבצעים
עתידיים נגד קלדוניה החדשה ,איי פיג'י וסמואה.
בתחילת מרץ השתלטו היפנים על כל החוף הצפוני של גינאה החדשה,
והתכוננו לנחיתה וכיבוש פורט מורסבי בדרום-מזרח האי .המבצע,שכונה
ביפן מבצע  ,MOיצא לפועל רק בשבוע הראשון של מאי.
במקביל אדמירל ימאמוטו גיבש את המהלך העתידי העיקרי שלו ,מבצע
 ,MIשבלבו כיבוש מידווי  -אמצע הדרך בין יפן לארה"ב .הרעיון היה למשוך

את מה שנותר מהצי האמריקאי באוקיינוס השקט  -במיוחד נושאות
המטוסים  -למערכה מול הצי היפני; זה ישמיד סופית את צי ארה"ב ויזכה
לעליונות ימית ואווירית מוחלטת .התוכנית הייתה להונות את האמריקאים
לגבי מיקום המאמץ העיקרי והאמיתי באמצעות התקפת הטעיה באיים
האלאוטיים .במקביל תכננו היפנים לנחות במידווי ולכבוש את האיים ,בעוד
הצי האמריקאי ייכנס לשטח השמדה .אם התוכנית תצלח ,יחזיקו היפנים
רצועת ביטחון במרכז האוקיינוס.
ב 16-באפריל  1942התקיימה הערכת מצב בפיקוד העליון הקיסרי
ובמפקדת הצי ,ובה רעיונו של ימאמוטו לכיבוש מידווי התקבל .חיזוק נוסף
הגיע יומיים לאחר מכן ,כשארה"ב תקפה את טוקיו באמצעות מפציצי
( B-25כוח "דוליטל") ,שהמריאו מנושאת המטוסים "הורנט" .להתקפה זו
היה תפקיד מורלי ,אולם היא שכנעה את הפיקוד היפני לממש את המבצע
לכיבוש איי מידווי ואף להקדימו ,כדי להוציא את טוקיו מהטווח של מטוסי
ארה"ב.

אדמירל ימאמוטו גיבש את המהלך העיקרי שלו ,מבצע  ,MIשבלבו כיבוש
מידווי  -אמצע הדרך בין יפן לארה"ב .הרעיון היה למשוך את מה שנותר מהצי
האמריקאי באוקיינוס השקט  -במיוחד נושאות המטוסים  -למערכה מול הצי
היפני; זה ישמיד סופית את צי ארה"ב ויזכה לעליונות ימית ואווירית מוחלטת
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מודיעיון ב 5-במאי הוציא הפיקוד העליון הקיסרי פקודה המנחה את ימאמוטו
מבט לעומק לכבוש את איי מידווי ושטחי מפתח באיים האלאוטיים יחד עם הצבא .בעוד
ה מ ו ד י ע י ן ימאמוטו מעניק עדיפות  -כעת בגיבוי הפיקוד העליון הקיסרי  -להכנותיו
למבצע  ,MIביצעה יפן מהלך בפיקוד אדמירל אינויה .זה נועד להשלים את
כיבוש גינאה ואת ההשתלטות על עיר הבירה והנמל שלה ,פורט מורסבי,
בחופה הדרום-מזרחי.
המערכה לכיבוש פורט מורסבי התקיימה במסגרת "קרב ים האלמוגים"
ב 8-7-במאי  .מערכה זו גרמה אבדות לשני הצדדים ,יפן לא הצליחה לכבוש
את פורט מורסבי ולראשונה מאז פרל הארבור נבלמה באוקיאנוס השקט.
המסגרות והנפשות הפועלות במודיעין האמריקאי מתקפת
הפתע של היפנים בפרל הארבור טלטלה את קהילת המודיעין האמריקאית,
במיוחד את מערך המודיעין הימי בוושינגטון ובכלל שלוחותיו .כיאה
למעצמה בעלת יכולות טכנולוגיות אדירות ,הושקעו משאבים טכניים רבים
ששדרגו מהותית את יכולות היירוט ,האיכון וההאזנה ,ובמיוחד את פיצוח
הצפנים של הצי היפני (מסדרת  .2)jn-25השקעה זו כללה מחשבים רבי
עוצמה של חברת  .IBMבצד זאת ,בהשוואה לתקופה שקדמה לפרל הארבור,
שופר שינוע המידע הגולמי והמעובד בין מוקדי המודיעין השונים3
גם מפקד הצי אדמירל קינג וגם מפקד האוקיאנוס השקט אדמירל נימיץ
הבינו שיש להשקיע כוח אדם ומשאבים טכניים במרכזי ההאזנה של הצי.
אמנם יכולת הפענוח של קוד  jn-25הייתה קיימת במידה כזו או אחרת,
אולם בשל המידור הגבוה ,התבצע פענוח התשדורות רק בוושינגטון ,לאחר
שהחומר הגולמי נשלח מתחנות המשנה בדואר .כעת ניתנה גם לתחנות
המשנה יכולות של איכון,יירוט ,קליטה ,פענוח ,תרגום ,בינה רשתית ואמצעי
מחשוב .לכל מרכז האזנה נבנו יכולות תקשורת לעדכון המפקדים ושאר
צרכני המידע .גם המרכזים חוברו ביניהם בתקשורת מוצפנת ומהירה4.
ההבניה החדשה של מערך המודיעין הימי אפשרה סגירת מעגל קלסית של
שרשרת הסיגינט .הזרמת מידע התרעתי של סימנים מעידים וידיעות זהב
התקבלו בו זמנית ודווחו למפקדים ולמקבלי ההחלטות במוקדים השונים.
כמו כן הוחל בפיתוח יכולות האזנה מושטת על גבי כלי שייט צבאיים וצרוף
צוותי האזנה ,לרבות אנשי איכון ,מתורגמנים ומפענחי קודים .אלמנטים
אלה באו לראשונה לידי ביטוי בנסיבות של מלחמה בפועל" ,בקרב ים
האלמוגים" ,והוכיחו את חשיבותם כמודיעין טקטי חיוני .5מבחינת
המודיעין הטקטי גם תחילת השימוש במכ"מים בכלי השייט האמריקאים
הקנה יתרון על פני היריב היפני.
בבירה וושינגטון היו שתי מסגרות חשובות של מודיעין הצי .הראשונה,
משרד המודיעין הימי במפקדת הצי ( .)ONIבראשו עמד מאוקטובר 1941
ועד אוגוסט  1942סגן אדמירל תאודור ווילקינסון .אחד מעוזריו ,אל"ם
ארתור מק'קולם ,ראש דסק המזרח הרחוק במודיעין הימי ,היה מעורב
בגיבוש הערכות מודיעין לקראת קרב מידווי ועמד בנושא זה ,בקשר שוטף
עם אדמירל קינג ,מפקד הצי6.

המסגרת השנייה היא מערך ההאזנה המרכזי של הצי בוושינגטון OP-
 .20-Gעד המתקפה בפרל הארבור עמד בראשו סא"ל לורנס סאפורד,
מתלמידיו של גדול הקריפטולוגים של ארה"ב -קולונל ויליאם פרידמן,
שהיה מפצח הצפנים הראשי של משרד ההגנה האמריקאי והיה מעורב מאוד
בפיצוחו של הקוד הדיפלומטי היפני "ארגמן" ושל תקשורת הצבא היפני.7
סאפורד הפסיק לכהן כמפקד המרכז בוושינגטון בסוף  ,81941ובמקומו
התמנה סא"ל רדמאן ג'ון .למערך ההאזנה המרכזי בוושינגטון התווספה
בפברואר  1942תחנת האזנה חדשה.NEGAT ,
שלושה מוקדי מודיעין באוקיאנוס השקט האוקיאנוס השקט
חולק למספר מחוזות .מחוז  12היה ממוקם בסן פרנסיסקו ומחוז ,14
שבפיקוד אדמירל קלוד בלוך ,היה בפרל הארבור .9כקודמו אדמירל קימל,
אדמירל נימיץ מיקם את המטה שלו כמפקד האוקיאנוס השקט בפרל
הארבור.
במטהו של נימיץ שירת כקצין המודיעין רס"ן אדווין לייטון ,קצין ימי
בהכשרתו שנשלח בסוף שנות ה 20-ללימודי שפה ואורחות החיים ביפן.
בסוף שנות ה 30-שב ליפן לכ 3-שנים לשמש כסגן הנספח הימי בטוקיו.
בתקופה זו התפתחה היכרות אישית בינו לבין אדמירל ימאמוטו וקציני צי
יפניים אחרים .לייטון הציג יכולות גם כקצין מודיעין וגם כאיש קומינט.
מערך ההאזנה במרחב זה התבסס על מספר תחנות .תחנת היפו ()Hypo
בפרל הארבור הייתה מהבולטות שבהן .מתחילת  1942הייתה לה תרומה
מכרעת בתוצאות הקרבות הימיים באוקיאנוס השקט .בראש המערך
ההאזנה בתחנה עמדה אישיות יוצאת דופן :סא"ל ג'וזף רושפורט ,שנשלח
ליפן עם לייטון כדי להכיר לעומק את המנהגים והשפה.
לפני הגעתו לפרל הארבור שירת רושפורט במכלול ההאזנה והפענוח
בוושינגטון .שם יצק מים לידיו של סאפורד והיה שותף לפיצוח אחת
הסדרות של הקוד היפני  .jn-25כשהוצב בפרל הארבור ,לפני מתקפת
הפתע ,חידש את קשרי הידידות והעבודה עם לייטון .כחברו שילב רושפורט
כישורים של קצין מודיעין ומחקר ושל קצין בינה רשתית ,מתורגמן מיפנית
ומפצח צפנים.
לרושפורט סייע צוות גדול של עוזרים שפעלו בנחישות בהשראתו" .שכחו
מפרל הארבור והמשיכו להתמודד עם המלחמה" אמר רושפורט 10וביטא
את התסכול של אנשי התחנה על אי-הצלחתם לתרום מידע התרעתי
מקדים למתקפה על פרל הארבור.
תחנת בלקונן במלבורן ,אוסטרליה השלימה את הפאזל בדרום
האוקיאנוס השקט .חשיבותה נסקה עם נסיגתו של גנרל מקארתור מהאי
קורג'ידור שבפיליפינים לאוסטרליה ,לניהול המערכה נגד יפן ,והיה לה
גם תפקיד במידע המקדים לקרב מידווי .באי קורג'ידור עצמו הייתה  ,עד
פברואר  , 42תחנת האזנה שפונתה והתאחדה עם התחנה במלבורן.

בספרו האוטוביוגרפי של לייטון מתוארת אפיזודה מצמררת שנודעה לו רק
כעבור  40שנה ,מחשיפת חומר חסוי ששחררה ממשלת ניו זילנד .התברר כי
כ 20-יום לפני קרב מידווי התרחש באוקיאנוס ההודי אירוע שהיה עלול להפוך
את הקערה על פיה ולהביא לניצחון יפני בקרב מידווי  -בלי שהצי האמריקאי
היה מבין כלל את הסיבה לאסון
34
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קרב מידווי .הסיירת היפנית מיקומה ,זמן קצר לפני טביעתה 6 ,ביוני 1942
ההאזנה המושטת יושמה לראשונה באופן מבצעי בקרבות הימיים
שהתרחשו מהמחצית הראשונה של  .1942אחד החלוצים בתחום היה רס"ן
ביארד פורסט ,11בלשן ומפענח צפנים של הצי היפני ,שהוצב בפברואר 1942
על גבי נושאת מטוסים יורקטאון כקצין האזנה .לו ולמקביליו הייתה תרומה
רבה להצלחה בקרבות ים האלמוגים ומידווי.
תמונת המודיעין ערב קרב מידווי יכולות המודיעין הימי
המשופרות ב"קרב האלמוגים" חיזקו את מעמדם של אנשי המודיעין בפרל
הארבור בעיני אדמירל נימיץ .הדבר העניק לפיקוד האמריקאי באוקיאנוס
השקט תחושת ביטחון  -שיש על מי לסמוך.
בעוד אדמירל ימאמוטו נרתם לכיבוש מידווי ,החלו אנשי המודיעין הימי
בפרל הארבור לקלוט רסיסי מידע וסימנים מעידים עם אינדיקציה ש"דבר
מה גדול הולך ומתבשל" בצי היפני .תחנת "היפו" זיהתה באפריל 1942
כי במקביל למתקפה הצפויה בים האלמוגים ,נערכות בצי היפני הכנות
למתקפה גדולה יותר .מתקפה זו ,למיטב תחושותיו של רושפורט ,התהוותה
הרבה לפני שנורו היריות הראשונות בקרב ים האלמוגים.
כך ,בין היתר ,12ב 27-באפריל התעניינו היפנים במפות איי האלאוטים; ב4-
במאי קיבלה ספינת קרב יפנית שדר ,שלפיו סיום התחזוקה שלה ב21-
במאי מונעות ממנה להצטרף "למסע"; ב 6-במאי אימץ נימיץ ביומנו את
הערכת רושפורט שלפיה הפעילות חורגת מהכוונות המוצהרות של היפנים
לכיבוש האיים אושיאן ונאורו .באותו היום התקבל אצל רושפורט רמז נוסף:
תשדורת בין כוח צוללות יפני למפקדה לקבלת גבישים למכשירי קשר ,לשם
תקשורת עם כלי טייס לקראת פעילות "מבצע"  .Kלאור פעילות דומה
שאותרה במרץ ,הוערך כי בכוונת היפנים להפעיל שוב מטוסי סיור מעל
מידווי.
מחשש לניסיון חוזר לגיחת סיור ,הנחה נימיץ למקם כלי שייט צבאיים

באזור ולהיערך להנחת מוקשים ימיים בקרבת השונית "הצרפתית".
ב 8-7-במאי התבררו תוצאות קרב ים האלמוגים .בארה"ב נפגעה נמ"ט
יורקטאון וליפנים ניזוקו שתי נושאות מטוסים.
ב 7-במאי יירט רושפורט זימון של קציני צי בכירים בצי המאוחד היפני
לתדרוך חצי חודשי ,ולמחרת יירט רושפורט תשדורת של משחתת כלשהי,
המתנצלת שלא תיטול חלק ב"מערכה הקרובה" .ב 9-במאי יורטה תשדורת
המנחה את כוח המשחתות ,שנועד ללוות את נושאות המטוסים ואניות
המערכה של "המבצע" ,לעזוב את נמל יוקושוקה ב 17-במאי.
סימנים אלה עוררו חששות במוקדי המודיעין של ארה"ב ,שהיפנים זוממים
דבר מה גדול ,אלא שחסרו כמה נתוני ליבה ודאיים ,בהם יעד מבצע ,MI
מטרתו ועיתויו המדויק .רושפורט ולייטון העריכו כי יפן מתכוונת לכבוש
את האי מידווי בטווח הזמן שמסוף מאי ועד עשרת הימים הראשונים של
יוני .אלא שמרכז המודיעין הימי בוושינגטון והמרכז המקביל בפרל הארבור
היו חלוקים בדעתם לגבי פרטי התקיפה .המחלוקת השפיעה על החלטות
הפיקוד והערכות המצב במוקדים השונים.
שאלת היעד היפני בדרך ליצירת "ידיעת הזהב" כשהחלו
להצטבר הסימנים המעידים במרץ  - 1942עוד לפני שהמטה הקיסרי היפני
אישר את הרעיון של ימאמוטו לכיבוש מידווי  -הופיעה בתשדורות הצי
היפני מילת הקוד  .AFכבר אז העריכו אנשי תחנת "היפו" כי המדובר באי
מידווי ,אולם בוושינגטון גרסו כי מדובר בהוואי ,ואולי אף במתקפה על יעד
בחוף המערבי של ארה"ב.
ככל שהלכו והצטברו הידיעות קיבל נימיץ את הערכת אנשיו והחליט להיערך
למתקפה על מידווי .וושינגטון המשיכה להיות מסויגת באשר ליעד .כדי
להסיר ספק מקרבם ,יזם צוות המודיעין של פרל הארבור "תרגיל" הונאה.
בישיבת הבוקר של בכירי תחנת היפו ב 19-מאי הזכיר ג'ספר הולמס ,אחד
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מודיעיון מעוזריו של רושפורט ,את קיומה של תחנה
מבט לעומק להתפלת מי הים באי מידווי .13לעוזר אחר,
ה מ ו ד י ע י ן פייניגן ז'וזף ,ניצת רעיון :לשדר באמצעות
הכבל התת-מימי הנחייה למפקד חיל המצב
במידווי ,לשלוח מסר בלתי מוצפן על מחסור
במים בשל תקלה בתחנת ההתפלה .הוא
העריך כי תחנת ההאזנה היפנית תיירט את
השידור מיידית .14רושפורט ,תוך מידור
מוחלט אפילו של אנשיו ,החליט ללכת עם
הרעיון .בו ביום הוא נפגש עם הקמ"ן לייטון,
שנדבק בהתלהבות .לאחר שקיבלו את
ברכתו של אדמירל בלוך ,מפקד מחוז 14שהיו
כפופים לו מנהלתית ,שטחו את הרעיון בפני
אדמירל נימיץ – שמיהר לאשרו.
הרעיון מומש מיידית .תוך זמן קצר קלטו
היפנים את השדר הגלוי ושעטו עליו כמוצאי
שלל רב או כמו שהתנסח הולמס" :בלעו את
הפיתיון כמו דג ברקודה רעב" .15בתוך שעות
נקלטה תשדורת יפנית מוצפנת שלפיה מפקד
כוח הפריסה האווירי היפני ,שעמד לאייש
את שדה התעופה במידווי ,דרש ממפקדתו
ניצול מיטבי של "ידיעות זהב"
להיערך לאספקת מים לחירום 16הוכחה אדמירל ימאמוטו" .ידיעת זהב" הביאה ליירוט מטוסו
חותכת שהיעד הוא מידווי.
המידע המוקדם ,-ימים ספורים לפני קרב
הגם שתחנת "היפו" קלטה את תשדורות התגובה היפניות ,רושפורט מידווי עמדה לרשות נימיץ תמונת מודיעין איכותית ומדויקת .בהתאם
בתבונתו הרבה העדיף שאת עדכון גורמי ההאזנה בוושינגטון תבצע תחנת הוא הכין את מפקדי כוחות המשנה שלו בים וביבשה להתמודד עם "כוח
"בלקונן" ,שגם יירטה במקביל את התשדורות .בוושינגטון ,במלבורן המחץ" היפני ("קידו בוטאי") ,שמהשבוע האחרון של מאי  1942היה בדרכו
ובתחנת היפו עצמה לא היו מודעים לתרגיל ההונאה .זוהי דוגמה קלאסית לתקיפה ולכיבוש מידווי .לא שלא היו לו ספקות  -הוא לקח סיכונים ,החליט
להונאה מתוחכמת וממודרת בחריפות שיוצרת "ידיעת זהב".
להתעלם ממהלך ההטעיה של תקיפת האיים האלאוטיים ולהתמקד בקרב
 ,באמצעות שני כוחות משימה שעמדו לרשותו כוח  16בפיקוד אדמירל
איך ידיעה איכותית הופכת לידיעת זהב? לאחר שהתבהרה ספרואנס וכוח  17בפיקוד אדמירל פלטצ'ר ,מול כוחות המשימה היפניים
באופן ודאי וסופי סוגית המיקום ,נותרה סוגיה כבדה לא פחות – התזמון .בפיקוד ימאמוטו ומפקדי המשנה שלו ,שהתקדמו לעבר מרחב מידווי
גם בנקודה זו ניטשו ויכוחים חריפים בין מוקד המודיעין בפרל הארבור לזה והאיים האלואטים.
שבוושינגטון .בוושינגטון גרסו כי התקיפה לא צפויה לפני אמצע יוני ,ואילו תוצאות הקרב היו חד-משמעיות :הצי האמריקאי הצליח להפתיע את הכוח
בפרל הארבור העריכו שהיא תיתכן כבר בסוף מאי .ככל שהצטברו הידיעות היפני ולהשמיד בין השאר ארבע נושאות מטוסים -אותו "כוח מחץ" יפני
העריכו בפרל הארבור כי המתקפה תתרחש בעשרת הימים הראשונים של שהשתתף חצי שנה קודם לכן במתקפת פרל הארבור.
יוני .רושפורט העמיד בפני צוות "היפו" את שאלת התזמון כצי"ח עליון .מיד לאחר הקרב ,שלח נימיץ באדיבותו האופיינית ,את מכוניתו להביא
ב 20-במאי יורטה תשדורת מוצפנת יפנית שהיוותה את פקודת הקרב את סא"ל רושפורט למסיבת הניצחון בפרל הארבור .לקציני המטה שלו
של ימאמוטו לכוחותיו .מרבית התשדורת פוענחה ,אבל ב 10%-הנותרים שהתכנסו לרגל החגיגה אמר נימיץ" :לקצין הזה מגיע חלק נכבד מהכבוד
הסתתר העיתוי 17.לאחר עבודת צוות מאומצת שנמשכה כחמש יממות ,לו זכינו בניצחון במידווי" .בצד זאת ,אדמירל משנה פרנק פלטצ'ר ,מפקד
הגיע צוות היפו למסקנה כי ב 3-ביוני תתרחש ההסחה  -תקיפת דאץ' כוח משימה מס'  ,17טען לאחר קרב מידווי ,כי עם כל הישגיו המפוארים של
הארבור באיים האלואטים; ולמחרת תחל המתקפה העיקרית על מידווי 18 .רושפורט ,הקרב על מידווי התאפיין בחוסר ודאות ובהרבה מזל22
רושפורט נהג לעבוד במשרדו בנעלי בית רקומות ובמקטורן עישון אדום .חוסר הוודאות מומחש בסצנה מתוך אחד מסרטי התעודה הרבים שהופקו
כשהוא השתכנע סופית שמסקנת עוזריו נכונה ,הוא פשט את בגדיו על קרב מידווי .בסצנה נראה הנשיא רוזוולט בחדר המצב ,בחברת יועציו
המצועצעים ולבש מדי חאקי כדי להתייצב יחד עם חברו לייטון בפני נימיץ ,הבכירים ,ממתין בחשש לעדכונים על תוצאות הקרב .לפתע צלצל הטלפון.
לעדכונים אחרונים19.
אחד העוזרים הצבאיים הרים את השפופרת ,האזין מספר שניות ועדכן את
על בסיס ממצאי תחנת "היפו" והערכותיו של רושפורט ,גיבש הקמ"ן לייטון הנשיא החרד :ארבע נושאות מטוסים הוטבעו .הנשיא הגיב אוטומטית:
את הערכת המודיעין שלו .זו הוצגה בפורום
הערכת מצב בראשות נימיץ ב 27-במאי,
והשורה התחתונה של הערכת המודיעין
סוכמה:
"מטוסים מנושאות המטוסים היפניות
יתקפו ככל הנראה בבוקר ה 4-ביוני את האי
מידווי מכיוון צפון מערב ,מאזימוט מקורב
של  325מעלות .ניתן יהיה לגלות את כוח
נושאות המטוסים היפני מטווח של כ175-
מייל מהאי מידווי ,לקראת השעה 07:00
בבוקר זמן מקומי"20 .
בבוקר הקרב העיר נימיץ בבדיחות הדעת
ובנימת הערכה לקמ"ן שלו" :טעית רק בחמש
דקות ,בחמש מעלות ובחמישה מייל לעומת
ההערכה המוקדמת שלך"21.
בתוך כך ,ב 1-ביוני  ,שוב הוחלפו מפתחות
ההצפנה של הצי היפני  -סימן מעיד לכשעצמו
 אולם התובנות המודיעיניות הקריטיותלקראת הקרב (היכן ומתי) לא השתנו
מהותית.

"נוהגים לומר שהמלחמה מורכבת משרשרת של שגיאות הנעשות על ידי שני
הצדדים ,וכי הניצחון נופל בחלקו של הצד השוגה פחות"
36
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נחשבת למערכה המכרעת של המלחמה
"למיטב ידיעתי ,היו לנו רק שלוש נושאות
מטוסים בזירה" .הדובר תיקן מיד את דבריו
באוקיינוס השקט .לפניה ,היוזמה ההתקפית
וציין כי מדובר בארבע נושאות מטוסים
הייתה בידי היפנים הן באסיה והן באוקיינוס
יפניות שהוטבעו.
השקט ,בהמשך להצלחותיהם הם תכננו
באשר למזל  -אכן אף הוא היה בנמצא .בספרו
לכבוש את איי מידווי ולהשתמש בהם כבסיס
האוטוביוגרפי של לייטון מתוארת אפיזודה
קדמי למטוסי הזרוע האווירית של הצי.
מצמררת שנודעה לו רק כעבור  40שנה,23
הם קיוו למשוך את מה שנותר מצי ארה"ב
מחשיפת חומר חסוי ששחררה ממשלת ניו
לאחר קרבות פרל הארבור וים האלמוגים
זילנד .התברר כי כ 20-יום לפני קרב מידווי
להתנגשות שבו יושמד סופית.
התרחש באוקיאנוס ההודי אירוע שהיה עלול
האמריקאים הצליחו להפתיע את הצי
להפוך את הקערה על פיה ולהביא לניצחון
היפני ולהטביע ,בין השאר ,ארבע נושאות
יפני בקרב מידווי  -בלי שהצי האמריקאי היה
מטוסים שהשתתפו בהתקפה על פרל
מבין כלל את הסיבה לאסון .אוניית מטען
הארבור חצי שנה קודם לכן .לאחר מידווי
אוסטרלית בשם  Nankinנלכדה באוקיאנוס
עברה היוזמה ההתקפית באוקיינוס השקט
ההודי ב 10-במאי על ידי אניית עזר גרמנית
לידי האמריקאים ובעלות בריתם .מעמדה
חמושה בשם  .Thorהאונייה האוסטרלית
ויוקרתה של יפן בעיני בעלות בריתה ,במיוחד
נשאה שקי דואר מסווגים של הצי הבריטי,
גרמניה הנאצית ,החלו להישחק.
שכללו גם פרסומי מודיעין רגישים שכתב
רובם המכריע של מפקדי הצי האמריקאי
לייטון .למזלם של האמריקאיםThor ,
וההיסטוריונים זוקפים את הניצחון בקרב
ושללה הגיעו רק כחודשיים לאחר הקרב
מידווי ליכולות הקומינט של מודיעין
לנמל יוקהומה היפני .הנספח הגרמני בטוקיו
הצי ,ובמיוחד לצוות המודיעין במפקדת
הבין מיד את חשיבות החומר ובאישור ברלין
האוקיאנוס השקט בפרל הארבור.
אדמירל צ'סטר נימיץ .ידע לשבח את פקודיו
הביאו מיידית לידיעת המודיעין היפני.
קצין המודיעין של נימיץ ,רס"ן אדווין לייטון,
החומר
כל קצין מודיעין יפני שהיה מקבל את
שלימים זכה להוקרה על פועלו ,קודם לדרגת
הצי
של
לתשדורות
חשוף
האמריקאי
לפני כן היה מסיק כי המודיעין הימי
סגן אדמירל ושימש עד פרישתו ,בין השאר כסגן ראש המודיעין הימי
היתרון
את
בסכנה
מעמיד
היה
הדבר
היפני ובמיוחד לשבירת הקוד שלו.
בוושינגטון.
24
לטמיון
יורדת
הייתה
לימאמוטו
האמריקאי וההפתעה שתכנן נימיץ
ראש מערך ההאזנה הימי בתחנת היפו רושפורט זכה להכרה מנימיץ ,שאף
המליץ להעניק לו את אות השירות המצוין .אלא שבוושינגטון חשבו אחרת,
הקברניט שמתווה את הדרך בעניין יחסי הגומלין שבין הקברניט דחקו את רושפורט לפינה ומינו אותו לשרת במבדוק יבש בסן פרנסיסקו.
למודיעין ,אדמירל נימיץ מתאפיין כמפקד קלאסי הרואה במודיעין "מכפיל זאת בשל "הדם הרע" ששרר לפני קרב מידווי בינו לבין ברי הפלוגתא שלו
כוח" ולפיכך מעורב היה בסיעור המוחות לגיבוש הערכת המודיעין בהערכת במרכז  OP-20-Gבוושינגטון26.
רושפורט עלה עוד בחייו לדרגת אל"ם ולאחר מותו קיבל ,בפברואר - 1986
המפקד האישית שלו.
נימיץ העדיף לנהל את המערכה ממפקדתו בפרל הארבור ולא על אחת איחור של יותר מ 40-שנה  -את אות השירות המצוין מהנשיא דאז רונלד
מנושאות המטוסים או אניות המערכה .כך הוא הצליח להזרים למפקדי רייגן .בשנת  2000נחקק שמו בהיכל התהילה של הסוכנות לביטחון לאומי
המשנה שלו מידע מודיעיני מבלי שיגרום לפליטה אלקטרונית מיותרת 27 .NSA
וימאמוטו? ב  18באפריל  1943יורט מטוסו בעת שסייר ביחידות הצי היפני
מאונייה שהוא שוהה עליה.
לעומת זאת ימאמוטו ניהל את הקרב מספינת הדגל שלו ולפיכך גזר על בדרום האוקיאנוס השקט .מס' ימים קודם לכן יורט מברק מוצפן יפני
עצמו דממת אלחוט למרות שעמד לרשותו מידע מודיעיני ערכי עבור מפקדי שסיפק למודיעין הצי מידע מדויק על נתיב טיסתו .היה זה שוב ניצול מופתי
המשנה שלו25.
של "ידיעת זהב",שתוצאותיו השפיעו על המשך המערכה באוקיאנוס השקט
לצי האמריקאי היה יתרון בהבניית תמונת האויב גם באמצעות מכשירי ובאסיה עד כניעת יפן באוגוסט .1945
מכ"ם על גבי כלי שיט ,מטוסי תצפית לסיור ולצילום ,צוללות כסנסורים בספר "מידווי -הקרב שחרץ את גורלה של יפן" ,כותבים מיצואו פושידה
ומאסאטאקה אוקומיה" :נוהגים לומר שהמלחמה מורכבת משרשרת של
קדמיים וצוותי האזנה בספינות הגדולות.
גם ימאמוטו תכנן לפרוס מספר צוללות מערבית להוואי ,שתפקידן היה שגיאות הנעשות על ידי שני הצדדים ,וכי הניצחון נופל בחלקו של הצד
לאתר את הצי האמריקאי בצאתו מפרל הארבור .הללו יצאו לדרכן מיפן השוגה פחות"28.
באיחור של יומיים ,ולכן נפרסו במקום ההיערכות רק ב 4-ביוני .בנוסף ,ככל שהדבר נוגע לחוליות המודיעין שבשרשרת ,אין ספק כי זו האמריקאית,
לא התממשה אותה תכנית יפנית להצבת צוללות סמוך לשונית "הפריגטה שחלק מחוליותיה היו עשויות מזהב טהור ,הייתה חזקה לאין שיעור
הצרפתית" כדי לתדלק מטוסי סיור שיבצעו תצפית על איי מידווי .זאת בשל מהשרשרת היפנית ,שהרבה מחוליותיה בהיבטי מודיעין וביטחון מידע היו
נוכחות כלי שייט צבאיים אמריקאים סמוך לשונית.
חלשות .
נימיץ ידע לנצל היטב את "ידיעות הזהב" שעמדו לרשותו ,ואף להוקיר את
אנשי המודיעין שהיו תחתיו.
תודה לחבריי מהמודיעין הימי ,שמילוביץ יעקב ("שמילו") ועירד פ',
שנרתמו לעזרתי.
"הניצחון נופל בחלקו של הצד השוגה פחות" מערכת מידווי רשימת מקורות והערות למאמר מתפרסמת בגיליון האינטרנטי.
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ישראל בן דור | ד"ר ,רס"ן (מיל') היסטוריון

"הסיבוב השני":

בצל הציפייה למלחמה חוזרת
לאחר מלחמת העצמאות התחזקה בישראל התפיסה כי היא מעין אי בלב
הים הערבי המתעצם .בהתאם הוכנה פקודת-אב לתרחיש של מתקפה
כוללת מצד ארצות ערב ,שכונתה "מקרה הכול" .בסיבוב השני ,כך קיוו
בישראל ,לא ניתפס לא מוכנים

בתום מלחמת השחרור ב 1948-ולאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק
ניצבה ישראל מול עולם ערבי עוין .המכנה המשותף היחידי בין מרכיביו היה
ההתנגדות לקיומה .ישראל נטתה לראות עצמה מדינה השואפת לשמר את
הישגי המלחמה ולהתמקד בביסוסם .לעומת זאת ,העולם הערבי היה מונע
מרצון לנקום את חרפת המלחמה ,לגאול את כבודו האבוד ולהביא להרס

מאלבומי מלחמת סיני ( )1956בתמונות תרגום "מיין קאמפף" של היטלר
לערבית .בתמונות חייל ישראלי בעמדה לאחר כיבושה .למטה חיילים עם
תמונות של נאצר .בנימין גפנר ,ספר מלחמת סיני ,לדורי ,ת"א ()1957
38
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ישראל ,להשמדת אוכלוסייתה היהודית והשבת הפליטים הערבים .רבים
סברו כי מסורת הנקם המפותחת בחברה הערבית ,האמונה על גאולת דם
והשמירה על כבוד המשפחה ,חלות גם במישור שבין מדינות ערב לישראל.
במוקד חששותיה של ישראל עמדה האמונה שמדינות ערב מתכוננות
לסיבוב שני ,וזו הייתה למרכיב מרכזי בדימוי האויב כפי שהתגבש באותן
שנים .ההסתננות נתפסה כאמצעי להחלשת ישראל ולמניעת התבססותה
עד שיושלמו ההכנות לסיבוב השני .זאת בד בבד עם התעמולה וההסתה
של מדינות ערב נגד עצם קיומה של מדינת ישראל ,שנתפסו כהוכחה
לכוונותיהם של הערבים.
חשש מפני הופעת מנהיג ערבי בעל שיעור קומה בשלהי
מלחמת העצמאות צמחו בקרב המנהיגות הבכירה בישראל חששות כבדים
מפני הופעת מנהיג ערבי בקנה המידה של צלאח א-דין .מנהיג כזה עשוי היה
ללכד את הכוחות הערביים ולהובילם לסיבוב שני נגד ישראל בהשתתפות
כל צבאות ערב ,במטרה למחוק את ישראל .כשעלה לשלטון ,גמאל עבד אל-
נאצר נתפס בעיני רבים כמנהיג שיש לחשוש ממנו ואפילו כ"היטלר הערבי".
לאחר המלחמה התחזקה בישראל התפיסה כי ישראל ,בשטחה
ובאוכלוסייתה הקטנים ,היא מעין אי בלב הים .דימוי זה" ,אי יהודי בים
הערבי" היה מקובל ביישוב היהודי מראשית ההתיישבות הציונית והוא
מבטא במהותו את הבדידות והחולשה המובנית של מיעוט קטן בתוך מרחב
זר ,גדול ועוין שמשאביו בשטח ובאוכלוסייה הם אדירים .נדמה היה כי
הערבים מוכנים לעוד כמה וכמה סיבובים וחיי אדם אינם נחשבים בעיניהם.
למרחב הערבי סביב לישראל היה מכנה משותף נרחב ,דתי ותרבותי ,ובכל
מקרה ,כך היו סבורים בישראל ,ההתנגדות לעצם קיומה מגשרת על כל
היריבויות .השמחה נוכח ההישגים במלחמת העצמאות לוותה בחשש
שמא אלה בני חלוף ,שהערבים יחזרו לשטחים שנכבשו והניצחון יאבד את
משמעותו .אם נלך צעד נוסף עם דימוי "האי היהודי" מול "הים הערבי",
הפחד היה שהגלים ישטפו את "מגדלי החול" של הניצחונות והכיבושים.
חולשת הערבים נתפסה כזמנית לאור יתרונותיהם הברורים במשאבי היסוד
(הקרקע ,האוכלוסייה ,תמיכת העולם המוסלמי ,החשיבות בעיני המעצמות
ועוד) .ישראל ,לעומתם ,שהתמודדה עם קליטת עלייה ואתגרים חברתיים
וכלכליים קשים ,נתפסה כחלשה מאוד .התבוסה הקשה ,שנחשבה בעיני
הערבים לשוות ערך לאובדן אנדלוסיה בספרד ,העלתה אותם על דרך של
הפקת לקחים ותיקון הפגמים .מנגד ישראל נאלצה להשקיע את משאביה
בבניית התשתיות ,במיזוג העדות ובבניית החברה .הערבים ,מבחינתם,
פתחו כבר ב 1949-בהכנות לקראת לחימה נוספת .הם הקימו תעשייה

צבאית ,רכשו נשק ואוחדו בברית צבאית.
הציפייה הדרוכה לסיבוב שני הובילה בישראל להכנות בלתי פוסקות
למלחמה .בין היתר אלה הובילו לפיזור אוכלוסייה ולהקמת יישובים
בגבולות ,כדי לקדם פני פלישה אפשרית.
מעבר לכך ,ההידרדרות במצב הביטחוני משנת  1953הובילה את ההנהגה
הישראלית לדון בשאלה האם לא עדיף היה לישראל ליזום מלחמת מנע.
מכיוון שהסיבוב השני היה צפוי ממילא בטווח של שנים ספורות ,הרי
עדיף שישראל תפעל לפני שהערבים יסיימו את הכנותיהם ,בבחינת "הקם
להורגך -השכם להורגו".
במנהיגות הישראלית שררה הסכמה רחבה כי הערבים שאפו לנקמה הן על
הפגיעה בכבודם והן על הפגיעה בנפש ועל סבל הפליטים ,שנגרמו בעטיה
של המלחמה .ראש אמ"ן יהושפט הרכבי טען במבט לאחור כי בשנות ה50-
התכוונו הערבים לחסל את ישראל הלכה למעשה והיו מוכנים לפעול למען
המטרה ,אך עם השנים הפכה זו לבלתי מעשית.
ההיערכות לאיום "מקרה הכול" בנסיבות אלה ,בקיץ  1950החלו
לעמול על פקודת-אב לתרחיש של מתקפה כוללת מצד ארצות ערב ,שכונתה
"מקרה הכול" .הכנתה של התוכנית הושלמה בסוף  .1951זו עודכנה באביב
 1952ובבסיסה עמדה ההנחה כי מדינות ערב עלולות לתקוף את מדינת
ישראל כבר באותה השנה .הערכת המודיעין הבסיסית עודכנה באופן שוטף
ובגרסה מ 1953-נתפס העולם הערבי כגוש מאוחד מפאת הלשון ,התרבות
והדת המשותפות .תהליך ההתעוררות הלאומית ,כך הוערך ,גיבש הכרה
זו וביטויה המוחשי הוא השאיפה לאיחוד .שביתת הנשק נתפסת בעיני
הערבים כהפוגה עד לתחילת הסיבוב השני .בהערכה צוין כי "ישראל היא
נטע זר בעולם הערבי ומהווה טריז ברציפותו הטריטוריאלית".
הנחתה של מחלקת המחקר הייתה כי התנאי הראשון להתמודדות עם
ישראל הוא השגת שיתוף פעולה בין-ערבי .במסגרת זו הוערכו הגורמים
העשויים לקדם יעד זה והגורמים הפועלים נגדו .עם הגורמים המקדמים את
אחדות הערבים נמנו ההכרה באחדות האומה הערבית (הבאה לידי ביטוי
בחתירת המנהיגים החדשים לתיקונים חברתיים ובשאיפה לאיחוד מדיני,
כלכלי וצבאי); תפיסת האחדות כדרך לפתרון כל בעיות העולם הערבי,
ליושנה; וכן
ּ
ובכללן בעיית ארץ ישראל והרצון להשיב עטרת העולם הערבי
שנאה משותפת לציונות ,למדינת ישראל ,לאימפריאליזם ולזרים .הליגה
הערבית (שהוקמה בשנת  )1945נתפסה כביטוי מוחשי ראשון לאיחוד,
וגורם מאיץ לחיזוקו.
מול אלה היו הגורמים הדוחפים לפירוד :התהוות זהות לאומית מקומית
בכל ארץ; חוסר רצונם של השליטים לוותר על מעמדם לטובת האחדות;
היעדר תודעת הלאומיות הכלל-ערבית בקרב ההמונים; שוני בתנאים גיאו-
פוליטיים ,כלכליים וחברתיים בעולם הערבי; ותחרות על המנהיגות בעולם
הערבי ,שידרה חוסר אמון.
עם זאת ,מקובל היה לחשוב בישראל ,למרות כובדם העדיף של הגורמים
המפרידים ,כי ייתכן מצב שבו תיווצר באופן מיידי אחדות ערבית לפעולה
נגד ישראל" .הדרך המקוצרת" לאיחוד זריז הייתה עימות בגבולות שהיה
עלול להסלים עקב אובדן שליטה של שני הצדדים ולאחד את מדינות ערב
גם בלי שיושגו התנאים המיטביים מבחינתם לעימות כולל נגד ישראל.

הטריומוויראט הצבאי בצמרת השלטון בסוריה בשנות ה .90-מימין לשמאל:
גנרל אחמד עבד אל-נבי (שימש לפני כן מפקד גיס  1בחזית רמת הגולן),
גנרל שפיק פיאד (שימש לפני כן מפקד גיס  3בעומק סוריה) וגנרל
אבראהים צאפי (שימש לפני כן מפקד גיס  2בלבנון).
ההנחה הייתה כי אם מדינה אחת תסתבך בסכסוך עם ישראל ,יבואו היתר
לעזרתה .הנחת היסוד הייתה שגורמי הפירוד תלויים בנסיבות זמניות ,והם
עשויים לחלוף ,בעוד שהגורמים המאחדים הם "קווי אופי בעולם הערבי"
ולכן משקלם עדיף על הגורמים המפצלים.
באותן שנים ,במסגרת "המלחמה הקרה" ,בין ארה"ב לבריה"מ ,הוקמו בכל
צד ארגונים של המדינות שתמכו בכל אחת מהן בתחומים שונים .בתחום
הביטחוני הקימה ארה"ב את נאט"ו ומנגד בריה"מ הקימה את "ברית
וורשה" .החשש היה שיקומו במרחב איחודים כלכליים ,צבאיים ומדיניים
בדומה לאלו דווקא הכוחות החדשים בעולם הערבי ,ובהם בעיקר הצבא,
נתפסו בישראל כשואפים לטהר את המדינות הערביות מן השחיתות ולבצע
תיקונים חברתיים ,לקדם חירויות דמוקרטיות ,להשתחרר מן התלות
במדינות המערב ולאחד את מדינות ערב.
איום הסיבוב השני כפי שהוערכה שאלת האיחוד הערבי ,הוערכו גם
הגורמים הדוחפים לסיבוב שני ומנגד הגורמים העשויים למונעו .ההנחה
הייתה כי קיימת שונוּת ברורה בין שני סוגי הגורמים .אלה הדוחפים
לעימות הם קבועים ,טבועים עמוק באופי הסכסוך הישראלי-ערבי וקשה
לראות כיצד יחול בהם שינוי .לעומתם ,הגורמים המונעים עימות קשורים

למרחב הערבי סביב לישראל היה מכנה משותף נרחב ,דתי ותרבותי ,ובכל מקרה,
כך היו סבורים בישראל ,ההתנגדות לעצם קיומה מגשרת על כל היריבויות.
השמחה נוכח ההישגים במלחמת העצמאות לוותה בחשש שמא אלה בני חלוף,
שהערבים יחזרו לשטחים שנכבשו והניצחון יאבד את משמעותו
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בחולשות הערביות במישור הצבאי והמדיני והם זמניים במהותם .על פי
אותה גישה הגורמים הדוחפים לעימות כללו את החשש מפני התפשטותה
הבלתי נמנעת של מדינת ישראל עקב התפתחותה והעלייה באוכלוסייתה;
ישראל נתפסה כגורם זר במרחב ולכן הישגיה ניקזו אליה את שנאת הערבים
כלפי המערב; חוסר נכונות של הערבים להשלים עם התבוסה במלחמת
העצמאות ,שנתפסה כחרפה מבחינתם; השאיפה לפתור את בעיית הפליטים
הפלסטינים על ידי שיבתם לבתיהם; ישראל נתפסה כטריז החוצץ בין
מדינות ערב ומפסיק את הרצף הטריטוריאלי ביניהן; חוסר יציבות פנימית
מאלץ את המשטרים להפנות את התסיסה כלפי ישראל; הפגנת קיצוניות
נגד ישראל היא אמצעי יעיל ביריבות הבין-ערבית ובמאבק על ההגמוניה
בעולם הערבי.
אולם ,בעקבות המפלה במלחמת העצמאות הבינו מדינות ערב כי במסגרת
ההכנות לעימות נוסף ,עליהן להקים תעשייה צבאית ולצבור מלאים
שישחררו אותן מהתלות במדינות זרות .עליהן לארגן את הצבאות מחדש,
לצייד אותם ,להפוך אותם למודרניים ולהקים פיקוד עליון אחיד .בפועל,
עד אותה עת הושגה התקדמות רק בתיאום בין הצבאות ,והייתה תקווה
שהחרם הערבי יביא ל"חניקה איטית של ישראל" ,ללא צורך בהסתבכות
בפעולות צבאיות.
מבחינה מדינית עמדו בדרכן של מדינות ערב מכשולים קשים ודעתן הייתה
נתונה לבעיות אחרות .מצרים ,למשל ,הייתה עסוקה בסכסוך עם בריטניה
על עתידה של תעלת סואץ .מעבר לכך ,היחסים בין מדינות ערב הקשו על
יצירת חזית מלוכדת נגד ישראל ועל גיבוש תוכנית משותפת .המצב הכלכלי
והשאיפה לקבל סיוע מן המערב היו גם הם שיקולים מונעים.
סיכום הערכת המצב נוסח כך שניתן להבין ממנו כי גם אם השפעת הגורמים הערבים כחיילים ולוחמים ההיערכות למתקפה דרשה גם הערכת
המונעים "מובטחת" למשך השנה הקרובה ,עדיין קיימת אפשרות של יכולתם של הערבים כלוחמים .ככלל ,ההערכה הייתה שלילית" :אופיו של

מלחמה בטווח זה עקב הסתבכות צבאית .ההערכה מסתמכת בין היתר על
דימוי הערבים כמי שמ ּונָעים על ידי הרגש ,ולכן עשויים להיסחף לסיבוב
נוסף עוד בטרם ישלימו את היערכותם .הרציונאליות הקרה ,המאפיינת
כביכול את הצד היהודי ,היא חלק מן העליונות האיכותית שצד זה מייחס
לעצמו .לערבים מיוחסת התלהמות ,פעולה מתוך יצריות עזה ,בולמוס,
אובדן עשתונות והעדר קשר למציאות.
אף על פי שהוטלו מגבלות למכירת נשק למדינות האזור ,הצליחו מדינות
ערב עד  1954להצטייד בכמויות גדולות של אמצעי לחימה מכל הסוגים
 טנקים ,מטוסים ותותחים .היקף כוח האדם ,רובו סדיר ,כמעט והוכפל,ומספר החטיבות גדל בשני-שלישים.
הרושם שמתקבל הוא שדווקא ישראל לא הצליחה לרכוש כמויות נשק
מספקות והתעצמותה הייתה איטית יותר .באותה העת הוערך כי צבאות
ערב יגיעו ליכולת הנדרשת למתקפה בשנים  .1957-1956מעגל המדינות
הערביות שיילחמו נגד ישראל יכלול את כל המדינות השכנות ,את עיראק
וכוחות מתנדבים וכן ציוד מסעודיה ,פקיסטאן ,לוב ,סודאן ,תוניסיה ,מרוקו
ואלג'ירה.
הועלו על הפרק שני תרחישים :מלחמה כוללת לחיסול מדינת ישראל
("מקרה הכול מוחלט") ,ומלחמה עם יעדים מוגבלים ,דהיינו הנחלת תבוסה
לצה"ל והשתלטות על אזורים מהמדינה ("מקרה הכול מוגבל") .בכל תרחיש
נלקחה בחשבון האפשרות שמדינות ערב יפעלו מתוך תכנון ותיאום מראש
("מקרה הכול יזום") או ,לחילופין ,שסכסוך גבול עם אחת המדינות ("מקרה
הכול מאולתר") יגרור אחריו את יתר המדינות הערביות.

לוחמים ערבים ליד משאית משוריינת של ה"הגנה" .המשאית הובילה חצץ ממחצבות עטרות והותקפה בדרכה להר הצופים1948 ,
40

גיליון  | 76נובמבר 2016

מקובל היה לחשוב בישראל ,למרות כובדם העדיף של הגורמים המפרידים,
ייתכן מצב שבו תיווצר באופן מיידי אחדות ערבית לפעולה נגד ישראל" .הדרך
המקוצרת" לאיחוד זריז היא עימות בגבולות שהיה עלול להסלים עקב אובדן
שליטה של שני הצדדים ולאחד את מדינות ערב גם בלי שיושגו התנאים
המיטביים מבחינתם לעימות כולל נגד ישראל .אם מדינה אחת תסתבך בסכסוך
עם ישראל ,יבואו היתר לעזרתה
בן-ערב ממוצע אינו מכשירו להיות חייל מוצלח .הפלאח ,איש האדמה,
אינו איש מלחמה מטבעו .העירוני ,שגדל ברקע לבנטיני ,הנו נטול הכרת
אחריות חברתית ,ומשום כך אינו מתערה בנקל במסגרת צבאית והנו הפכפך
בנאמנותו .האלמנטים היחידים בצבאות ערב שהם חיילים מוכשרים הם
הבדווים בלגיון הערבי ,והסודאנים בצבא המצרי".
הלוחם הערבי ,כך הוערך ,מתאפיין בתכונות הבאות :נלהב לעימות קצר אך
התלהבותו דועכת כשהמאבק מתארך וסיכויי ההצלחה אינם ברורים; נעדר
יכולת אלתור ,תיאום ושילוב ואינו מסוגל לפעול באופן עצמאי; בלחימה
בלילה יכולתו מוגבלת; הוא מסוגל לבצע בהצלחה פעילות לאחר תרגול
רב ובמתכונת קבועה ,אך אינו מסוגל להתמודד עם הפתעה; בעל דמיון
מוגזם; חושש מכלי נשק שאינם מוכרים לו ועלול להיתקף בחרדה כאשר
יפגוש בהם לראשונה בשדה הקרב; אינו מצליח בהפעלת כלים המצריכים
רמה מקצועית גבוהה (כגון טנקים ומטוסים); אינו יכול לקיים רמת תחזוקה
נאותה לכלים; נהנה מסיבולת גופנית גבוהה ויכולת לעמוד בתנאים קשים,
אך עלול להישבר מבחינה נפשית; קיימת בו הנטייה לסכסכנות אישית,
וזאת במיוחד בין המפקדים הבכירים ,שביניהם שוררים קנאה וחתרנות
(למעט מפקדי הלגיון הערבי).
רוב התכונות שיוחסו לערבים הן שליליות .צוינו רק שלוש תכונות חיוביות,
גם הן בהסתייגות ,ובהן היכולת הפיזית הגבוהה ,העמידות בתנאים קשים
וביצוע מוצלח לאחר תרגול והכנה שיטתיים .כיוצאי דופן לטובה ,על בסיס
ניסיון מלחמת העצמאות ,צוינו הבדואים בלגיון הערבי והסודאנים בצבא
המצרי.
עם זאת ,ההערכה מסייגת את הרושם השלילי ומציינת שלא ניתן להסיק
ממאפיינים אלו שלא ניתן להקים צבא ערבי טוב וכי פיקוד ראוי ,הדרכה
ואימונים עלולים להפוך את פני הדברים .ההוכחות לכך ,לפי ההערכה,
הם הישגיהם של עמים במזרח אסיה (יפן ,סין וקוריאה) במלחמת העולם
השנייה ובשנות ה ,50-כשצבאותיהם נלחמו היטב ואף הביסו צבאות
אירופיים.
במסגרת הערכת המודיעין נעשה ניסיון לאפיין את איכות החייל ואת רוח
הלחימה בכל אחד מן הצבאות הערביים .האפיון הסתמך על סטריאוטיפים
והדגיש את נקודות התורפה .עם זאת ,אין בתיאורים זלזול או הפחתה
מכוונת בערך החייל והקצין בצבאות הערביים ,וניכרת רגישות לשינויים
שחלו באותה העת ולהשלכותיהם הצפויות בעתיד .כך ,למשל ,הפקת
הלקחים שעשה הצבא העיראקי הובילה לשינוי ברוח הלחימה ובמדיניות
כלפי החייל.
מסיכום המאפיינים עלה כי החייל בצבאות מצרים ,ירדן ,עיראק וסוריה ,היה
פלאח בור ,שבא ממעמד חברתי נמוך .התכונות החיוביות שיוחסו לחיילים
הערבים היו הסיבולת (החייל המצרי) ,שדאות וכושר לחימה (הבדואים)
ומשמעת גבוהה (צבאות ירדן ועיראק) .אובחן פער עמוק בין החיילים לבין
הקצינים ,שבאו מהמעמדות הגבוהים בחברה והיו בעלי השכלה .מגרעות
רבות יוחסו לקצונה בצבאות הערביים ,ובהן חוסר יכולת לעמוד בתנאים
קשים (מצרים) ,תפיסה מוגבלת (ירדן) ,בינוניות (סוריה) ,היעדר ניסיון

קרבי (ירדן ולבנון) והיעדר מנהיגות ודוגמה אישית בקרב (עיראק) .עם
זאת צוין כי בצבאות מצרים ,עיראק וסוריה נעשו מאמצים מכוונים לחינוך
ולחיזוק המורל.
בספטמבר  ,1956על רקע הפעולה בחוסאן (מבצע "לולב") ,העריך בן-
גוריון כי הירדנים הם הלוחמים הערבים הראשונים-במעלה ואחריהם בסדר
יורד הסורים ,המצרים והעיראקים .לדעתו ,איכות הלוחמים נובעת ממצב
החברה .במצרים ובעיראק היחס לחייל הפשוט והיחסים החברתיים הם כה
גרועים ,עד כי לא אפשרי שהצבא יהיה טוב .לדעתו ,איכות החייל הישראלי
עלתה מעל ומעבר לאיכות החיילים הערבים .
מרחב טעות בדימויים המיוחסים לעולם הערבי הערכת
המודיעין כוללת מרכיבים שאינם ניתנים למדידה מדויקת .עיקר עיסוקה
בהערכת מידת הנכונות והמיידיות של סכנות ומכאן נגזרות ההמלצות,
ההחלטות והפעולות .שקלול המרכיבים והערכתם תלויה בידע ,בתחושות
ובמושגים שנרכשו עד למועד ההערכה .כל אלה הופכים למעין עדשות
שדרכן אנו מתבוננים במציאות ומפרשים את המראות והאותות .הדימויים
המיוחסים לאויב תלויים ברקע האישי ,בהשכלה ,ברוח התקופה ובתפיסת
העולם של המעריכים .יש בהם מרכיב עובדתי ,אך פעמים רבות חלים בהם
שיבושים עקב ההטיות הנובעות מדימויי הרקע של המעריך המתבססים
על החינוך ,הידע והניסיון המצטברים .כך ,לדוגמה ,היחס הבסיסי לעמים
ולתרבויות ,נוצר כבר בגיל הילדות והופך לחלק מהאישיות .בנוסף לכך,
דימויים שליליים ,כך מתברר ,קשים מאוד לשינוי.
תפיסת האיום של ישראל בשנות ה 50-הייתה מחמירה ביותר ונטתה לראות
את סיכוייה בצורה פסימית ולהעריך בצורה מוגזמת את יכולתן ורצונן
של מדינות ערב לצאת למתקפה כוללת בתוך שנים ספורות .זאת למרות
ההערכה השלילית של יכולת הצבאות הערביים .בהתאם לכך ,ישראל נערכה
להתמודדות מיידית .יש להניח שהלך רוח זה השפיע על ההחלטות והפעולות
שננקטו באותה עת בכל תחומי החיים ובמיוחד על קבלת ההחלטות
בפעולות התגמול ובתגובותיה ובהתנהלותה של ישראל לקראת מלחמת
סיני ( .)1956כבר בשנת  ,1953וללא קשר לעסקת הנשק הצ'כית-מצרית
בשנת  ,1955הוערך בישראל שצפויה מלחמת "מקרה הכל" נגד מדינות ערב
בשנת  .1956ניתן לשער שגם היום ישנו מרחב טעות בדימויים המיוחסים
על ידנו לעולם הערבי והמוסלמי המקיף אותנו .עצם המודעות לקיומו יכולה
לסייע במאמצים להגדיר אותו ולברר באיזו מידה הערכות מתבססות על
המרכיב העובדתי של הדימויים או על שיבושים והפרזות הקיימים בהם .

המאמר מבוסס על הספר "אי יהודי בים הערבי"מאטת כותב המאמר,
שיצא לאחרונה ובו מחקר הבוחן בגישה את דימויי ה"אויב" הערבי ,כפי
שנוצרו והשתרשו בצד היהודי של הסכסוך בשנים 1956-1947
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תרגם :אל"ם רון כתרי

על המודיעין במלחמה
בספרו "על המלחמה" מציג קרל פון קלאוזביץ את הסכנה שבשימוש במודיעין -
ההתמודדות מול ידיעות סותרות או שגויות ,בעיקר כשמקבלן נעדר את הניסיון הנחוץ
להבחין בכך .לעצתו" ,ייטב לאיש המודיעין אם יהפוך זאת לכלל :ידכא את אמונותיו
האישיות וייתן לתקוותיו ולא לפחדיו את תרומת הספק".
פורסם לראשונה בחמ"נית ,גיליון 1989 ,12
במונח "מודיעין" מתכוונים אנו לכל סוג של מידע על האויב וארצו ,שהוא
הבסיס לפעולותינו ומבצעינו .אם נביא בחשבון את הבסיס האמיתי
של מידע זה ,עד כמה מטעה הוא ובלתי אמין ,נגיע עד מהרה למסקנה כי
המלחמה היא תבנית שבירה ,שעלולה להתמוטט על נקלה ולקבור אותנו
בין חורבותיה .הספרות התורתית גורסת ,כמובן ,כי עלינו להאמין אך ורק
למודיעין אמין ,ושלא נחדל לעולם להיות חשדניים .ברם מה ערכן של
מימרות קלושות כאלה? הן שייכות לחוכמה שכזו ,שאליה פונים קשקשני
מערכות ותמציתנים ,כשהם חסרים רעיונות....
דיווחי מודיעין רבים בזמן מלחמה הם סותרים ,רבים מהם שקריים ורובם
 אינם ודאיים .מה שניתן לבקש בסבירות מקצין הוא שיהיה לו מדדשיפוטי ,שאותו ניתן להשיג רק מידיעתו את האנשים
והיחסים ומהגיונו הפשוט .עליו להיות מוכוון על ידי
חוקי ההסתברות .אלה קשים דיים ליישום על תוכניות
המשורטטות במשרד ,הרחק מאווירת פעולה; המשימה
הופכת קשה יותר משמעותית בעיצומה של הלחימה,
שעה שדיווחים זורמים פנימה.
בזמנים כאלה האדם הוא בר מזל אם הניגודים בידיעות
מבטלים זה את זה ,תוך הותרת סוג של איזון ,כדי
להעריכן בביקורתיות .הדבר חמור בהרבה לגבי טירון,
אם המזל אינו מסייע לו בדרך זו אלא להיפך :דיווח אחד
תואם לאחר .מאוששו ,מבליטו ,מדגיש את צבעו ,עד
שעליו לקבל החלטה מהירה – אשר חיש מהר מתחוור
כי היא מוטעית ,כשהידיעות מתגלות כשקריות,
מוגזמות ,מוטעות וכן הלאה.
בקצרה :רוב המודיעין הוא מוטעה ואפקט הפחד מעצים
שקרים ואי דיוקים .ככלל ,רוב בני האדם מעדיפים
להאמין בידיעות רעות על פני טובות ואף נוטים להפריז

בחדשות הרעות .הסכנות המדווחות עשויות לשקוט במהרה ,כגלים; ואולם
 כגלים  -הן מגיחות שוב ושוב ,בלא סיבה נראית לעין .על המפקד לסמוךעל שיפוטו ולהתייצב איתן כסלע שעליו יתנפצו הגלים .אין זה דבר קל
לביצוע.
אם אין לו מעמד איתן ,אם לא אומן בניסיון שביגר את שיפוטו – מלחמה
 ייטב לאיש המודיעין אם יהפוך זאת לכלל :ידכא את אמונותיו האישיותוייתן לתקוותיו ולא לפחדיו את תרומת הספק .רק כך יוכל לשמור על איזון
הולם.
קושי זה של זיהוי מדויק מהווה מקור רציני ביותר לחיכוך במלחמה .שכן
הוא גורם לכך שדברים ייראו שונים בתכלית מכפי שהם קיימים בציפיותינו.
החושים מטביעים חותם חזק ומוחשי יותר על תודעתנו
לעומת חשיבה שיטתית כה רבה .זאת עד כי מסופקני
אם מפקד הטיל אי פעם מבצע בסדר גודל כלשהו ,מבלי
שהוכרח להדחיק ,מן ההתחלה ,ספקות חדשים.
אנשים רגילים ,ההולכים בדרך כלל אחרי יוזמותיהם
של אחרים ,נוטים לאבד את ביטחונם העצמי בהגיעם
לזירת הפעולה .הדברים אינם כמצופה ,בעיקר כשהם
מותירים לאחרים להשפיע עליהם .אולם אפילו האדם
שתכנן את המבצע ורואה עתה בהוצאתו אל הפועל עלול
לאבד את הביטחון בשיפוטו המוקדם .שכן ,ביטחונו
העצמי הוא הגנתו הטובה ביותר אל מול לחצי הרגע.
דרכה של מלחמה ,שהיא עוטה את הבמה בתפאורה,
מרוחה בגסות בבלהות ,מעוררות פחד .ברגע שהסתלק
לו הספק ופינה מקומו מפני המאורעות המתהווים,
וכאשר האופק נגלה ונתן חיזוק לעמדתנו המוקדמת -
ניכר ההבדל בין התכנון לבין הביצוע .

המודיעין הוא מוטעה ואפקט הפחד מעצים שקרים ואי דיוקים .ככלל ,רוב
בני האדם מעדיפים להאמין בידיעות רעות על פני טובות ואף נוטים להפריז
בחדשות הרעות .הסכנות המדווחות עשויות לשקוט במהרה ,כגלים; ואולם -
כגלים  -הן מגיחות שוב ושוב ,בלא סיבה נראית לעין .על המפקד לסמוך על
שיפוטו ולהתייצב איתן כסלע שעליו יתנפצו הגלים .אין זה דבר קל לביצוע
42

גיליון  | 76נובמבר 2016

במה

אב ובתו לאורך שביל ישראל
סא"ל בדימוס חיליק הורוביץ ובתו נעמה יצרו יחד ספר בטיילם על שביל ישראל ,היא על הציורים
והוא על המילים .לנגד עיניהם ניצב הרצון ליצור תחושת "ביחד" לישראלים ולעודד אהבת הארץ -
"דרך הרגליים" .הורוביץ ,חבר המל"ם ,שירת עשרות שנים בענף השטח של חטיבת המחקר ואף עמד
בראשו בין השנים 1996-1992



גדעון מיטשניק | סא"ל (מיל') לשעבר רע"ן היסטוריה באמ"ן
"שיר וציור בשביל ישראל" הוא ספר הביכורים המשותף לסא"ל בדימוס
חיליק הורוביץ ולבתו נעמה .הספר ,שיצא לאור לאחרונה  ,הוא אוסף ציורים
שציירה נעמה לאורך שביל ישראל ושירים שכתב אביה לאורם.
הספר נולד בחול המועד פסח לפני מספר שנים ,כשמשפחת הורוביץ טיילה
בשביל ישראל יחד עם חבריה של נעמה .בעברה הייתה נעמה מדריכה בתנועת
בני עקיבא ובמכינה קדם-צבאית ושירתה כקצינת חינוך בצה"ל .בהגיעם
לנחל דרוך בנגב עצרה נעמה ,הוציאה צבעי מים והחלה לצייר את הנוף .אביה
צילם אותה מציירת והחל לחשוב
על כתיבת שירים לציורים .נעמה
המשיכה לצייר כשהלכה עם
חבריה לאורך השביל ובכל מקום
ששבה את ליבה ונראה לה "שווה
ציור" ,עצרה וציירה .היא ציירה
 35ציורים ,לכל אחד מהם כתב
האב שיר .כזה הוא הקטע הבא,
שנושאו המכתש:
"זהו שיר משוגע על הר ועל צבע
זהו שיר משוגע של מכחול,
צבענו בחום כל הר וכל גבע,
את הרי אדום בכחול".
הספר מציג נופים עזי צבעים
של שקיעה וזריחה לצד נופים
שלווים ,כמו עצי שיטה במדבר
או פסגות מיוערות בהרי יהודה.
יש בו גם מאבקים וכוחניות:
סערה במדבר וגלי הים הנלחמים
בסלעי חוף .והאדם מתערב -
שובר את קו החוף של תל אביב

בנדל"ן ומחליף תפוזים בבטון .הספר מחולק לשני שערים" :שער הנגב"
הכולל את כל הציורים מתמנע ועד מדבר יהודה ,ו"שער הארץ הנושבת",
שכולל את כל הציורים מבקעת ערד וצפונה.
הורוביץ ,תושב מזכרת בתיה ,הוא טייל ותיק שהחל מסעותיו בימים שבהם
נקבעו מסלולי הטיולים לפי תחנות אגד ברחבי הארץ .את אהבת הארץ רכש
בתנועת "המחנות העולים" .הוא בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה ובלימודי
ארץ ישראל ותואר שני במנהל עסקים .מאז פרישתו מצה"ל לפני כ 18-שנה
הוא עובד במרכז למיפוי ישראל.
הורוביץ רואה בשביל ישראל
דרך ליצירת תחושת "ביחד"
לישראלים ,וברוח זו גם הוציא
לאור את הספר.
הבת ,נעמה מירזאי-הורוביץ,
היא כיום מורה לגיאוגרפיה,
שמחנכת גם את תלמידיה
לאהבת הארץ דרך הרגליים.
הציור היווה עבורה דרך מיוחדת
לחוות את שביל ישראל יחד
עם שותפיה למסע ,חבריה
המדריכים ובני משפחתה ,שליוו
אותה בתהליך" .ציור אחד שווה
אלף תמונות ,אלף מילים ואלף
תחושות" ,היא מעידה .
לפרטים:
horovitzz@gmail.com

הספר מוצע לחברי המל"ם
במחיר הנחה מיוחד של
 50שקל

הספר מציג נופים עזי צבעים של שקיעה וזריחה לצד נופים שלווים ,כמו עצי
שיטה במדבר או פסגות מיוערות בהרי יהודה .יש בו גם מאבקים וכוחניות :סערה
במדבר וגלי הים הנלחמים בסלעי חוף .והאדם מתערב  -שובר את קו החוף של
תל אביב בנדל"ן ומחליף תפוזים בבטון
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תגובות

שלושה כישלונות בפרשת אח"י "חנית"
נכתב בתגובה ל"שני כישלונות מודיעיניים והצלחה אחת" שכתב
אל"ם (מיל') בני מיכלסון ,גיליון 75

אלי לוי | תא"ל (מיל') לשעבר ראש מד"ן-ים



בטקסט מתייחס מיכלסון לפגיעת טילים באח"י "חנית" .הדברים המספן לעשות.
מתוארים בצורה כללית ונכונה ,אולם הניתוח והסיכום חלקיים ובלתי הכשל החמור מאד של מד"ן הוא שחטאו לתורת מחקר המודיעין
שלמים ,וראוי לנתח את הדברים ביסודיות .תקרית החנית היא צרוף הצה"לית כפי שהיה מחובתם לעשות ,ובכך מוטלת האחריות על
של שלושה כישלונות ,ולא אחד :כישלון מד"ן-ים ,ובהיות והכתוב הוא האירוע על מד"ן.
בפרסום של מל"מ ,אפרט בו יותר; כישלון מפקדת חיל הים; וכישלון כישלון מפקדת חיל הים היה בכך שאפילו בתנאים ובהערכות לפיהם
מפקד הספינה.
פעלה  -ובניגוד לכל כללי אמנות המלחמה הבסיסיים ביותר  -אפשרה
כישלון מד"ן-ים  -הסקירה מתארת את המודיעין שנאסף על זמינות לסטי"ל להסתובב בטווח ראייה מבירות ,שלא בעמדות קרב ולא
טילי חוף-ים בידי חיזבאללה ,אבל היא אינה שלמה כלל .בהסתמך בכוננות המתבקשת .זאת אף שעדיין לא חשבו כי מדובר במלחמה.
על פרסומים גלויים בלבד ,כך תיאר זאב שיף את האירוע (לקוח כשל מפקד הסטי"ל  -לעניות דעתי כמפקד סטי"ל לשעבר ,זה
מ"הארץ")" :בבדיקה שערכנו התברר כי אגף המודיעין במטכ"ל הכשל החמור ביותר ולא "העברת אחריות לש"ג" .מחובתו ,כמפקד
הזהיר זמן רב לפני המקרה את מודיעין חיל הים כי החיל צריך הספינה בפעילות מבצעית ,להחזיק את צוותו ואת מערכותיו
להניח כי הטיל הימי מתוצרת סין ,C.802 ,מצוי בידי חיזבאללה .בכוננות ,להפעיל את כל המערכות שברשותו המשרתות את
המפגש שבו הועלתה אזהרה זו נערך ב 21 -באפריל  2003במשרדי פעילותו (כפי ,שלפי סקירת אל"מ מיכלסון ,אכן עשו מפקדי
מספן-מודיעין.
הסטי"לים האחרים בזירה ,אח"י "רומח" ואח"י "כידון").
לאנשי חיל הים נמסר ,כי למודיעין [אגף המודיעין] ידוע שסין מכרה לו היה עושה זאת היה מודע לתקלות שבמערכותיו וטורח לתקנן .כך,
לאיראן טיל חוף-ים מסוג זה .הנחת המודיעין היתה שאם טיל זה נמצא גם ללא מודיעין וחרף פקודות מבצע כפי שניתנו ,היה ביכולתו בעליל
בידי איראן ,אז הוא הועבר לחיזבאללה או יגיע אליו .המסקנה של למנוע פגיעה ולשמור על ספינתו שלו .בעיני זה דבר שלא יסולח.
המודיעין היתה ,שאם לא יכולים להפריך הנחה זו יש לנהוג כאילו לסיכום ,ראוי לבחון כיצד בזהירות ובעדינות מבקר את האירוע מפקדו
חיזבאללה צויד בטיל הזה [הדגשות שלי] .אזהרה דומה ניתנה על המיתולוגי של חיל הים במלחמת יום הכיפורים ,האלוף ביני תלם ז"ל:
ידי המודיעין לחיל האוויר בקשר לטיל קרקע-אוויר מתוצרת רוסית " .1בקרב לטקיה ב 5 -באוקטובר  ,1973מוצאי יום הכיפורים ,לקח
חלק סטי"ל בפיקודו של רב סרן מיכה רם ,תחת פיקודו של אלוף
ס.א .18.חיל האוויר נהג בהתאם ועל אף שהטיל לא נראה בלבנון,
משנה יומי ברקאי זכרו לברכה ,הציב אבן פינה במורשת הקרב
קיבלו הטייסים הוראה לנהוג בזהירות כאילו הטיל בידי חיזבאללה.
חיל הים הגיע למסקנה אחרת
והמסורת המפוארת של חיל
ודחה את האתרעה .זה לא מה
הים.
שקרה בחיל הים ,מסקנתם
 .2ב 10 -באוקטובר 1973
המוטעית הייתה שהטיל
תקפו סטי"לים ישראליים את
הסיני שנמכר לאיראן לא
חוות המיכלים בנמל בניאס.
נמצא בידי חיזבאללה".
רב סרן רם מפקד אח"י רשף
הסקירה של אל"מ מיכלסון
וסרן אלכס טל קצין ביטחון
מוסיפה כי "ב 14 -ביולי ,לפני
בגשר לחמו בגבורה נגד
הפגיעה באח"י חנית ,העלה
התקפת סטי"לים סורים,
קצין בכיר במד"ן בפני פורום
ורשמו פרק נוסף בשרשרת
מד"ן עמדה אישית ,בעל פה
ההצלחות של שייטת .3
ובכתב ,שיש להביא בחשבון
 .3האם חיל הים של חודש יולי
שחיזבאללה צויד בטילי חוף-
 2006למד לקחים מפוארים
ים איראניים ,אף שלא היה
אלה? האם מורשת הקרב של
מידע כזה .דעתו נדחתה בלי
הימים ההם הפכה לנחלת חיל
שיוקדש דיון נקודתי לנושא".
הים של  2006או אולי נשכחה
כלומר ,נמצא איש מחקר אח"י חנית מלווה את אניית הנשק האיראנית  KLOS Cבמפרץ אילת 5 ,במרץ .2014
מורשת קרב מפוארת זו
במד"ן שחזר ועשה ,ובקול לפני הפגיעה באח"י חנית ציין קצין בכיר במד"ן בפני פורום מד"ן כי יש להביא
ובמקומה ירשנו מורשת נוסח
רם ,את השיקול שצריך היה בחשבון שחיזבאללה צויד בטילי חוף-ים איראניים
 "?2006
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תגובות

פתאום הכול מובן

מפנקסו של מתבונן מקצועי
מתבונן הוא מי שלומד מצפייה במעשיהם והאזנה לדבריהם של אחרים.
מתבונן מקצועי הוא מי שהופך את ההתבוננות למקצוע ,מעבד לתובנות
את מה שראה ושמע ויוצר ממנו תוכן חדש



אבי שדמי | אל"ם (מיל') ראש צוות בלמד"ן ,בעבר מפתח אמל"ח למודיעין השדה
לאחר שקראתי בעיון רב את "משק כנפי הטעות" של אבירם ברקאי ואת
ההדים א'-ב' ,כתבתי לתא"ל (מיל') רון כתרי בערך כך" :קרה כאן דבר
מדהים בעיניי :שתי התגובות (בעצם האמירות) האחרונות בהדים ב' ' -האם
חותל היה כפול' ו'-צדק היסטורי עם גולדה מאיר'  -מסדרות את הראש לכל
מי שטבע בים "העובדות" ו"ההכחשות" .מי שיקדים ויקרא את שני אלה
לפני כל השאר ,יחווה אחרת את כל האירוע הנקרא 'משק כנפי הטעות'".
נראה שהייתי מסתפק בתגובה זו אלמלא קראתי לאחרונה את מאמרו של
אל"מ (מיל') י'" ,התוכנית שלא הכרנו" שהתפרסם בגיליון  74של כתב העת
מבט מל"ם בהוצאת המרכז למורשת המודיעין .במאמר ההוא צד את עיני

אנואר סאדאת .כיצד הוא תכנן לסיים מהלך מוגבל בהכירו את היכולות
העדיפות של צה"ל?

המשפט..." :לא הובנה ולא אובחנה לאורך זמן מידת הנחישות הגבוהה של
נשיא מצרים סאדאת בצורך לצאת למלחמה נגד ישראל באין מוצא מדיני"
(ההדגשה שלי).
מקריאה חוזרת של המאמר צדק היסטורי עם גולדה מאיר (סא"ל בדימוס
שמעון מנדס ב"הדים ב' למשק כנפי הטעות") ,לא קשה להבין כי סאדאת
ראה את השבת הכבוד המצרי ובניית מנהיגותו שלו באמצעות מהלך
מלחמתי כתנאי מקדים לכל מהלך מדיני ,ולא כפי שמגדיר זאת אל"מ
(מיל') י'.
פתאום הכול מובן .פתאום הכול מסתדר .אם כך היינו מתבוננים במהלכיו
של סאדאת ,ייתכן והיינו מוקפצים לכוננות הרבה יותר מפעם אחת לאורך
השנה; אך לפחות לא היינו מופתעים ואולי אף היינו מצליחים לפתות את
המצרים לנסות לממש את זממם במקום ובזמן הנוחים לנו.
למרות הכותרת הנחרצת בראש כתבה זו ,ישנן שתי סוגיות שאני  -כלוחם
ומפקד במערך השדה לאורך שש מלחמות וכמתבונן מקצועי לפרנסתי
במשך כמה עשרות שנים  -אינני מצליח להבין או לפרש.
	•כיצד תכנן סאדאת לסיים מהלך מוגבל בהכירו את היכולות העדיפות
של צה"ל? האם לא הביא בחשבון את מכת הנגד שתשלול ממנו את
כל הישגיו ,כפי שאכן קרה? האם הבטיחו לו המעצמות או גורם אחר
כי תוכרז הפסקת אש מיד לאחר שיבצע בהצלחה את המהלך ההתקפי
המוגבל?
	•הדיווח של אבי ליבנה (וייס) ב"הדים א' למשק כנפי הטעות" גרס
כי "זיהינו לאורך התעלה טיפול מאסיבי בכל הירידות למים :הסרת
הגדרות ,פיצוץ מוקשים שהונחו במקום( "...סוף ציטוט) .כיצד זה
לא הדליק  1000נורות אדומות? לנוע בשיירות ולהיכנס למחפורות
כחלק מאימון גייסות ליום פקודה זה בהחלט הגיוני ,גם אנחנו עושים
זאת .אך מי הורס תשתיות שהקים כמגן בפני האויב במסגרת תרגיל?
זה הרי בלתי הפיך ,למה לתרגל דבר שכזה? האם גורם אג"מי (לא
מודיעיני) בפיקוד הדרום קיבל דיווח כזה ולא שאל לפשרו? ואם שאל,
איזה הסבר קיבל?
ועוד הערה לסיום .פירוש סימנים מעידים הוא עניין "גנטי" .כל אחד
מאתנו מסתכל על העולם דרך משקפיים שונים בהתאם ל"מוצאו" הצבאי.
לכן ,הזרקת תובנות של גורמים אג"מיים לתהליך המחקר המתבצע בגופי
המודיעין תתרום לאיכותו .
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מודיעין וספר  -ספרי מרכז דיין

סכר “רנסאנס” משנה את ארץ הנילוס

בראשית  ,2011במקביל לפרוץ “האביב הערבי” אך ללא קשר ישיר עמו ,החלה אתיופיה בבניית
סכר על הנילוס הכחול .יובל זה של הנהר מנקז אגן ענק בהררי אתיופיה ,ומספק לא פחות
מ 80%-מהמים המגיעים למצרים .סכר “רנסאנס” נועד להיות בעיקרו יצרן חשמל ,ועל כן ציר
המודרניזציה של אתיופיה .לפי התכנון הוא לא יגרע מכמות המים השנתית המגיעה למצרים,
אך לא היה די בהבטחה זאת כדי להרגיע את המצרים .בשנים שבהן יתמלא “אגם רנסאנס”
יורגש בארצם מחסור קשה במים ובחשמל ,אבל גם לאחריו תישאר העובדה – מקור חייהם
של מצרים יהיה בידי אחרים  -האתיופים הם שיחזיקו ב”שיבר” של הנילוס .לא “סכר אסואן
הגבוה” שבנה משטר המהפכה הנאצרי יהיה מאגר המים ,אלא “סכר רנסאנס” הרחוק והאתיופי.
פרופ’ חגי ארליך עסק בין היתר ביחסי מצרים ואתיופיה ב 45-השנים האחרונות ,כולל ממדיהם
ההיסטוריים ,הדתיים והאסטרטגיים .ספרו החדש מתמצת את הרקעים הללו ומנתח בין היתר את
התייחסותם של אגפי החברה במצרים של היום –הצבאי ,האסלאמי והליברלי – לשאלת הסכר
האתיופי ,אולי השאלה החשובה מכול לגבי עתיד ארץ הנילוס.

פרופ’ שמעון שמיר ,אוניברסיטת תל אביב“ :קראתי,
השכלתי ,נהניתי .ספר חובה לכל מי שרוצה להבין
דילמה קיומית של מצרים בימינו”
מודיעין וספר

הפתגמים קיצרו את הדרך למקורות המודיעיניים
יצחק שושן ,המכונה אבו סחייק ,היה מראשוני יחידה  ,504ממקימי סיירת מטכ”ל ומראשי
“קיסריה” .במהלך השנים הוא קיבץ פתגמים בערבית מדוברת שתרומתם לא תסולא בפז.
יצחק שושן" ,פתגם ישן-שושן" ,הוצאה עצמית 55 ,2016 ,עמ'
נעם טפר |
אבו סחייק  -יצחק שושן ,שהחל את דרכו
במחלקה הערבית של הפלמ”ח  -היה מראשוני
יחידה  ,504ממקימי סיירת מטכ”ל ואחד מראשי
“קיסריה” .אבו סחייק קיבץ במהלך השנים
פתגמים בערבית מדוברת והחליט להוציאם
כספרון “משלים מחכימים מבית אבא”.
משיחה עמו עולה כי חלק ניכר מהפתגמים
שימשו לו מורי דרך .לדבריו ,שימוש בפתגמים
קיצר פעמים רבות את הדרך בינו לבין חלק ניכר
מהמקורות שעמם היה בקשר במהלך  40שנות
עבודתו בקהילת המודיעין .הספרון שקיבץ
מלא כרימון בפתגמים שמשרטטים רשת צפופה
של ניסיון חיים .קריאת הספרון מהווה חוויה
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נעימה לדוברי עברית ולדוברי ערבית מדוברת.
הפתגמים ליוו אותו בדרכו הארוכה כמסתערב
בלבנון וכאחד המפעילים היצירתיים ביותר של
סוכנים בבסיס יחידה  504בגבול הירדני .אלה
מחולקים לנושאים :החל מהפתגמים שנכתבו
על קמצנים ורמאים וכלה בבריאות וביחסים
בחמולה .על פי אחד מהם ,בעל שרעייתו בגדה
בו נתפס כשהוא מכה את הגבר שטען שבסך הכל
גנב ממנו חופן עדשים .כשעצרו אותו השכנים
ושאלו אותו איך אינו מתבייש להכות אדם רעב
הסביר האחרון – ‘אילי ביערפ ביערפ’ (מי שיודע
יודע) ואילי מה ביערפ (ומי שאינו יודע) – ‘יאול
כף עדס’ – יחשוב שמדובר בכף עדשים .

כתב חידה

מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי

| dyogenes@netvision.net.il

נולד בפתח תקווה שרת במשטרת הישובים העבריים והיה פעיל בשרות הש"י .עם הקמת המדינה התמנה לקצין המודיעין
של מחוז ירושלים.
בשנים  1950-1949שירת בתפקידים בכירים במחלקת המודיעין .לאחר תקופת לימודיו שב לתפקיד בכיר באגף
המודיעין.
במאי  1955התמנה לתפקיד ראש מטה פיקוד צפון ,ולאחר מכן למפקד חטיבת גולני.
היה ראש מטה פיקוד המרכז וממלא מקום אלוף הפיקוד במשך תקופה ארוכה.
בשנים  1961-1960שימש כנספח צבאי עד פרישתו מצה"ל.

פתרון החידה מגיליון :75
האיש שהיה הוא  :אל"ם מאיר מאיר
נולד בבולגריה ב 1928-למשפחה ציונית ,שעלתה לישראל בסוף  .1945בתחילת  1946הצטרף להגנה .ב"שבת השחורה"
 שבה ערך השלטון הבריטי בארץ ישראל סדרה של פעולות נגד היישוב היהודי – נעצר ,נחקר קצרות במחנה עתליתושוחרר.
במלחמת השחרור לחם בשורות גבעתי נגד הצבא המצרי בחזית הדרום .נפצע בקרב עיראק סוידאן ,עבר לחיל המודיעין
ושירת כקצין מחקר שטח וכמפענח,
בשנים  1961-1958שרת כעוזר קמ"ן פיקוד צפון ובשנים  1962-1961שירת במחלקת איסוף .לאחר סיום פו"מ ב1863-
מונה לראש לשכת ראש אמ"ן ,האלוף אהרן יריב .בסוף  1964מונה לקמ"ן דרום תחת פיקוד האלופים צבי זמיר וישעיהו
גביש.
במאי  1967סיים תפקידו כקמ"ן דרום ומונה לתפקיד קמ"ן אוגדת השריון של האלוף ישראל טל ,איתה לחם במלחמת
ששת הימים .באוגוסט אותה שנה התמנה לסגן נספח צה"ל בפריז.
באוגוסט  ,1969בעיצומה של מלחמת ההתשה ,התמנה לראש ענף מצרים באמ"ן מחקר .ב 1972-הועלה לדרגת אל"ם
והתמנה לתפקיד נספח צה"ל בפריז.
באוקטובר  1973נקרא לשוב ארצה לתפקיד ראש ענף מחקר מצרים ,שאותו סיים כשנה קודם לכן .לאחר חמישה
חודשים שב לפריז.
בסוף  1975התמנה לתפקיד ראש המחלקה לקשרי חוץ של אמ"ן ,שבה שירת עד  ,1981עת עבר ליל"ל  -היחידה לביטחון
לאומי בפיקודו של אלוף אברשה טמיר .ב 1-בפברואר השתחרר מצה"ל ועבר למשרד הביטחון  .היה ראש צוות ההקמה
של מוזיאון צה"ל ולאחר שירות בגוף הביקורת על מערכת הביטחון ,מונה למנהל בתי האוסף  -המוזיאון הזמני לתולדות
צה"ל .ב 1994-פרש סופית ממערכת הביטחון והמשיך לעסוק בפעולות התנדבות.
נפטר בסוף יולי  .2015השאיר אחריו רעיה ,גיטה ,ושני בנים ,שמואל ושבתאי.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם :איתן גולדברג
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל  mlm@intelligence.org.ilפקס03-5497731 :
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שמעון אביבי |

מאוזן

shimon.avivi@gmail.com

הערה :כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
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 .1כינוי מבצע המוסד להבאת מטוס המיג 21-מעיראק לישראל.
 .5שם משפחתו הקודם של אל"ם שלמה מרום ,רמ"ח בסיסית באמ"ן במלחמת יום הכיפורים.
 .9כינוי התרגיל האוגדתי הראשון בו נבחנו שיטות הפעולה מול מערך הפועל על פי הדוקטרינה הסובייטית.
 .10מחבר הספר 'מעשה אמ"ן' (משמאל לימין).
 .11מראשי שב"כ.
 .12מילת תנאי.
 .13בשבילו.
 .14מספר הספורטאים הישראלים שנרצחו באולימפיאדת מינכן בידי מחבלים מארגון 'ספטמבר השחור'.
 .16שאינו מת (משמאל לימין).
 .17מראשי אמ"ן (שם מלא).
 .22מדף.
 .23מעבד בצק.
 .25כינוי הש"י של ארגון ה'הגנה'.
 .27כינוי תרגיל שנערך באוקטובר  1965בו תרגלה אוגדה  38הבקעת מערך מצרי הבנוי על פי הדוקטרינה
הסובייטית ובמלחמת ששת ימים יישמה זאת.
 .29עמד בראש מערך המודיעין הקרבי במרחב פיקוד הדרום בתקופת 'מבצע קדש'.
 .31קיצורו של רחוב.
 .32שמה של ספינת משטרה בריטית שעקבה אחרי אוניות מעפילים.
 .33כוח אדם (ר"ת).
 .34הביא לידי אובדן תקווה.
 .36דובר צה"ל בתקופת מלחמת יום הכיפורים.
 .37מפקדו השישי של חיל האוויר (ש"פ).
 .38בוסתן.
 .40יחידת מידע המועברת מאורגניזם לצאצאיו באמצעות החומר התורשתי.
 .41בבית זה ביפו שכנו משרדי מטה שירות המודיעין החל מאוקטובר .1948
 .45בעל משקל קטן יחסית.
 .46גשר בכביש הצפון הקרוי על שם מח"ט  7במלחמת העצמאות (ש"פ).
 .47מילת בקשה.
 .48האוצר הראשון של ארכיון 'היסטוריה בתמונות' במל"ם.
 .50עמד בראש מחלקת ש"מ  7שנועדה לבצע מחקרים בסיסיים על אודות צבאות לא-ערביים מתוך מקורות
גלויים.
 .52שם אחד מהשערים בחומות ירושלים.
 .53מפקד קורס סיירי אוויר הראשון שנפתח ב1961-
 .54ראש ענף ביטחון שדה בשנים 1968-1964
 .55ב 1958-מונה לתפקיד סגן ראש אגף המודיעין וב 1968-פרש מצה"ל בדרגת אלוף.

פתרון תשבץ מודיעין 75

מאונך

פתרונות יש לשלוח למל"םmlm@intelligence.org.il :
או לפקס 03-5497731 :בין הפותרים נכונה יוגרל ספר
הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם :אליענה שאול
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 .1יחידת בקרה אווירית (ר"ת).
 .2ישוב בדווי בנגב (מלמטה למעלה).
 .3עני (מלמטה למעלה).
 .4ממפקדי חיל הים.
 .5סיים את תפקידו כקמ"ן פיקוד הדרום ערב מלחמת ששת הימים.
 .6נהר באיטליה (מלמטה למעלה).
 .7מפקד חטיבה  179במלחמת יום הכיפורים.
 .8ספרה של גולדה מאיר (מלמטה למעלה).
 .13ראש ענף ( 3מעצמות) ערב מלחמת ששת הימים.
 .15ארגון מחתרת יהודי בתקופת המנדט (ר"ת).
 .18מפחד.
 .19עיתון היתולי שפורסם בידי אנשי השלישות בחמ"ן בתקופתו של ראש אמ"ן אלוף מאיר עמית.
 .20כינויו של מבצע ההונאה הישראלי לקראת 'מבצע קדש' (מלמטה למעלה).
 .21ראש ענף ( 1שטח וגיאוגרפי) במלחמת ששת הימים.
 .24קצין בסיירת מטכ"ל בראשית דרכה המכונה קפוסטה.
 .26נציג חיל האוויר במערך ההאזנה בשנות הששים (ר"ת).
 .27מוקש נגד אדם מופעל באמצעותו ...:ממעיד.
 .28כתם.
 .30קצין איסוף בשב"כ.
 .35החליף את שמואל טולדאנו כמפקד מרכז החקירות ש"מ ( 5של שבויים ,מסתננים ,תיירים ,ימאים ועולים
ממדינות ערב).
 .37צנוע.
 .39קמ"ן חטיבת 'הנגב' במלחמת העצמאות.
 .40מפקדו הראשון של ענף ( 5סוריה).
 .41הייתה חברה בחוליית מחבלים שכשלה בניסיונה לחטוף מטוס אל-על בטיסה לארה"ב ב( 1970-ש"פ מלמטה
למעלה).
 .42צוללת חיל הים הישראלי.
 .43ראש ענף ( 6מצרים) עד .1964
 .44איש המודיעין האולטימטיבי ,מהטובים שידע המוסד ,שהיה גם מנכ"ל משרד החוץ.
 .45תל הנמצא סמוך למעיינות הירקון (מלמטה למעלה).
 .49מפשיר.
 .51ראש השירות הימי (לימים חיל הים) במלחמת העצמאות (מלמטה למעלה).
 .53ממייסדי שירות החוץ הישראלי ,היה שגריר באוסטריה ובאיטליה.

הערות לגיליון 76
מקורות למאמר :מודיעין השטח
ומלחמת סיני (עמוד )8
1
2

3

4
5
6
7
8
9

ראיון עם לוץ 25 ,בפברואר .2008
בתור סטודנט להנדסה אזרחית התנדב לוץ,
לפי קריאת שלטונות היישוב ,לצבא הבריטי
בשנת  ,1942שירת ביחידה של המהנדסים
המלכותיים עד  1946ועסק בפענוח צילומי
אוויר לתיקון מפות .הוא שוחרר בדרגת סמל
ראשון והמשיך בלימודי פיסיקה וגיאולוגיה
באוניברסיטה העברית .כשפרצה מלחמת
העצמאות נמנה עם המגנים על הר הצופים
הנצור .בסוף  1947הועבר למטכ”ל ההגנה
כדי לטפל בתצלומי אוויר .בסוף  1948הועבר
לחיל המודיעין .באמצע נובמבר  1949מונה
לנהל את המודיעין הגיאוגרפי ,אז אחת
מ 10-היחידות שהיוו את צמרת המודיעין.
מתי שביט ,שישה בעורף האויב ,מדים ,ת”א,
 ,1960עמ’  .26לימים הפכה שיטה זו של
חדירה לשטח האויב לצורך השגת ידיעות
הדרושות למחקר השטח לנוהל רגיל .מפקד
חוליית הסיירים במבצע היה סא”ל אשר לוי
(מ”פ בלטרון במלחמת העצמאות) ,מג”ד
בגבעתי אשר במהלך המלחמה הוביל את
כוחות חטיבה  9בדרך לשרם.
ראיון עם לוץ ,שם.
מפקדת גייסות השריון ,סכום לקחי חש”ן
מבצע “קדש” – לקח טקטי תורתי25 ,
בפברואר 1957
מבצע סיני ,סיכום מפקד חטיבת שריון ,7
עמ’ 3
בן ארי יצחק“ ,לקחי תפעול יחידת סיור
במבצע קדש” ,מערכות שריון  ,6ת”א,1962 ,
עמ’ 4
יהושע כהנא ,מהלם ההפתעה – להכרעה
בקרב ,סיפורה של חטיבה  9במערכות
ישראל ,ת”א ,1977 ,עמ’ .27
כהנא ,שם ,שם.

מקורות למאמר :ויהי כשמוע גדעון
(עמוד )16
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

מבוסס על הפרסום באתר מל"םhttp:// ,
malam.cet.ac.il/ShowItem.
aspx?ItemID=b0351703-4eed-45eeb3b4-bba7d56d6ef3&lang=HEB
הודעת דובר צה"ל ,מתוך "אתר הגבורה"
www.gvura.org
שופטים ,פרק ו'.6-3 ,
ש ,שם.21 ,
שם ,שם.29 ,
שם ,שם.29 ,
שם ,שם.33 ,
שם ,ז'.3 ,
שם ,שם.8 ,
שם ,ז'.14-13 ,

מקורות למאמר :מה עשו הבריטים
בסוכנים הכפולים ומה עשה עמם
סטאלין (עמוד )22
 1מתוך הקדמתו של Oliver Hoare
לספרCamp 020 – M.I-5 and the Nazi:
Spies, Public Record Office, Crown
( .copyrights,London 2000, p.13להלן
")"020
 ,020 2ע' .35-34
 3בן מקינטייר" ,בגידה כפולה ,סיפורם האמיתי
של מרגלי הפלישה לנורמנדי" ,הוצאת "עם
עובד"  ,תל אביב  ,2013ע' .53
 ,020 4ע' .139-138
 5שם ,ע'  .24ר' גם :ג'י סי מסטרמן" ,הסוכנים
הכפולים  ,הסוכנים הכפולים במלחמת
העולם השניה " סידרת "קלע" הוצאת
"מערכות"  ,משרד הבטחון ההוצאה לאור ,
מהדורה שניה תל אביב  ,1987ע' ( .45להלן:
"מסטרמן")
 6מסטרמן ,שם.
 7שם ,ע' .73-72
Montagu, Ewen. Beyond Top 8
& Secret Ultra. Coward McCann
Geoghegan, 1978 pp. 177-175
 9מסטרמן ,ע' .71
 10בן מקנטייר" ,בגידה כפולה – סיפורם
האמיתי של מרגלי הפלישה לנורמנדי",
הוצאת עם עובד ,ת"א  , 2013ע' .52
 11בן מקינטייר" ,סוכן זיג זג ,סיפור המלחמה
האמיתי של אדי צ'פמן" הוצאת "עם עובד ,
ת"א 2014 ,ע' .2631-261
 12מסטרמן ,ע' .118-117
 13מסטרמן ,שם ע' .45
 14ציטוט מתוך ספרו של גנרל מ.מ .קיריין
"הפתעות בהתקפה במלחמה הפטריוטית
הגדולה" ,מוסקבה  ,1986תורגם לאנגלית
ומופיע במבוא לספרו של דויד גלאנץ:
David Glanz, Soviet Military
Deception in the second world war,
Digital printing, N.Y , U.S.A
Pavel & Anatoli Soduplatov, Special 15
Tasks, (Updated Edition) Little,
Brown and Company, Boston,
.New York, Toronto & London, 1995
(להלן" :סודופלאטוב").
 16אברהם זיו טל" ,המסקירובקה של מקס
ומוריץ" ,הוצאת בחור ,זכרון יעקב ,ישראל,
 ,2005ע' .65-64
 17שם ,ע' .63
 18ר' מאמר במבט למל"ם גיליון  ,70ספטמבר
 ,2014ע' .20
19זיו טל ,ע' .90-80
 20שם ,ע' .88
 21שם ,ע' .70
 22שם ,ע' .75-74

 23סודופלאטוב ,ע' .159 158-
 24זיו טל ,ע' .71
 25תגובה אופיינית מאד לדרך "טיפולו"
בשרשרת התבוסות של מצביאיו בחודשים
הראשונים לפלישה .כבר בשבוע הראשון
למלחמה לאחר הפלישה הגרמנית הוצאו
להורג קצינים בכירים ,וז'וקוב עצמו שהיה
ראש המטה הכללי פוטר מתפקידו על ידי
סטאלין עצמו תוך השפלתו בישיבת המטה
הכללי .ר' :ריצ'רד אוברייאן" ,מלחמתה של
רוסיה" הוצאת "דביר" ת"א  ,2001ע' ,101
קתרין מרידייל" ,המלחמה של איוואן ,הצבא
האדום  ,"1939-1945הוצאת "עם עובד"
תל אביב  ,2005 ,ע'  ,96רודריק ברייתוויט,
"מוסקבה  – 1941העיר ,האנשים והקרב
הגדול בהסטוריה" ,ספרית מעריב ,עיון ,ת"א,
ע' .99-98
 26רדזינסקי .571-570 ,סיימון סבאג
מונטיפיורי" ,סטלין ,חצר הצאר האדום",
הוצאות "יבנה" ו"זמורה ביתן"  ,תל אביב
 ,2006ע'  .591-588עם תום המלחמה,
אכן התפנה סטאלין "לסגור חשבונות" עם
ז'וקוב .הוא ידע שכל עוד ז'וקוב חופשי  ,יהיה
הוא מוקד לאופוזיציה הצבאית החשאית.
ה.קוו.ד עצרה ועינתה את מפקד חיל האוויר
בכדי להשיג ממנו וידויים מפלילים נגד
ז'וקוב ,ואלו שימשו להדחתו מתפקידו ,
גירושו מהועד המרכזי של המפלגה ולהעברתו
לתפקיד זוטר בהרי האורל המרוחקים .הוא
לקה בהתקף לב ,וחדל להיות איום כלשהו על
שלטון היחיד של ה"ווז'ד".
 27סודופלאטוב ,ע'  ,159זיו טל ע' .68
David Glantz, Zhukov's greatest
defeat,The Red Army's Epic
Disaster in Operation Mars, 1942
University Press of Kenzas, 1999,
.P.319
 29זיו טל ,ע' .82
 30סודופלאטוב ,שם.
 31זיו טל ,ע' .121-120
 32מסטרמן.149-143 ,
 33ר' הערת שוליים .39
 34דוגמת הפלישה לסיציליה ומבצע "קציצת
בשר" בו הושתלה בתיק אותו נשא קצין
נחתים כביכול ועמה מסמכים שרמזו כי
מגמת הפלישה היא סרדיניה ,או מבצע
ההטעיה הענקי שהופעל תוך שילוב של
אמצעי הסוואה ,הונאה ,ודיסאינפורמציה
שהעבירו הסוכנים הכפולים ושנועד לשכנע
את הגרמנים כי הפלישה האמיתית צפויה
בפה דה קאלה ולא בנורמנדי  .ר'":בגידה
כפולה"  ,וכן  :בן מקינטייר" ,מבצע קציצה –
פרשיית הריגול האמיתית ששינתה את פני
מלחמת העולם השנייה" הוצאת עם עובד,
ת"א( 2010 ,להלן" :מבצע קציצה")
 35בגידה כפולה ,ע' .53
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מקורות למאמר" :ידיעות זהב" שלא
הוחמצו (עמוד )32
.1
•

•

•

•

•

•

ההיסטוריוגרפיה:
על המערכה הימית באוקיאנוס השקט
בכלל ,וביחס לקרב מידווי בפרט ,נכתבה
כמות עצומה של מחקרים ,מאמרים,
ספרי היסטוריה ,רומנים עלילתיים .כמו
גם הופקו מספר רב של סרטים עלילתיים
ודוקומנטריים.
מיד לאחר הקרב החלו להתפרסם באמצעי
התקשורת האמריקאים פרטים על אודות
הניצחון כדי להעלות את המורל השפוף
של העם האמריקאי מאז מפלת פרל
הארבור .בפרסומים אלה היו רמזים על
תרומת המודיעין .אולם ככל שהמלחמה
עדיין נמשכה ,והרמזים גלשו ואיימו לחשוף
את תרומת המודיעין התקשורתי ,דאגו
השלטונות לצנזר אותם  -לא תמיד בהצלחה
יתרה.
ביפן החליט ראש הממשלה טוגו להטיל
איפול מלא על האירוע ,ולא פורסמו פרטים
לידיעת הציבור היפני על הכישלון הצורב
והיקף האבדות העצום ,הן בנפגעים והן בכלי
השיט.
פרסום גלוי ,מקצועי ומעמיק ראשון
אודות קרב זה ומהלכיו הגיע מההיסטוריון
הימי האמריקאי הנודע ,פרופ' סמואל א'
מוריסון ,בשנת  .1949אולם גם הוא ,למרות
מקצועיותו ועומקו ,תיאר את ההישג והיתרון
המודיעיני באופן לקוני ובוודאי לא פירט
כיצד הושג היתרון.
ביפן התפרסם לראשונה בתחילת שנות
ה 50-מחקרם של שני קציני צי יפניים
(פושידה ואוקימה) :מידווי -הקרב שחרץ
את גורלה של יפן .מחקר זה התפרסם כספר
במהדורה אמריקאית ב ,1955-וראה אור
בעברית בשנת  1981בהוצאת מערכות
להלן :פושידה) .למרות שחלפו  60שנה
מאז פרסומו ,הספר מומלץ לקריאה משום
שהוא מתאר בצורה אמינה את זווית הראייה
היפנית ,במיוחד את כשלי המודיעין ומחדלי
ביטחון השדה ,כמו גם את חוסר מודעותם
של היפנים לגבי שבירת הקוד שלהם.
ככל שחלפו השנים ,החל מהמחצית השנייה
של שנות ה ,70-החלו להתפרסם מחקרים,
ספרים ,מאמרים וסרטי תעודה רבים אודות
העשייה המודיעינית האמריקאית ,ובכללה
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תהליכי עבודת האיסוף והפענוח של מודיעין 
הצי באוקיאנוס השקט.
התיאור האינטימי (בפרסומים גלויים) של
עבודת המודיעין האמריקאית במערכת
האוקיאנוס השקט ,ובכלל זה לקראת קרב 
מידווי ,החל לבוא לידי ביטוי עם פתיחת
הארכיונים והוצאה לאור של ספרי היסטוריה
צבאית ,ספרי ביוגרפיה ואוטוביוגרפיה של
הנפשות הפועלות .כך לדוגמא:
ספר שהתפרסם בשנת  1979על ידי ג'ספר 
הולמס ,מבכירי תחנת ההאזנה Hypo
שפעלה בפרל הארבור (להלן :הולמס)
http://www.goodreads.com/
author/show/1093659.W_J_Holmes
http://www.goodreads.com/book/
show/3919377-double-edgedsecrets

אוטוביוגרפיה שהתפרסמה ב 1985
מטעם תת-אדמירל לייטון אדי ,שהיה קצין
המודיעין של הצי האמריקאי באוקיאנוס
השקט והקמ"ן האישי של אדמירל נימיץ -
המפקד העליון של הצי בזירה זו .שם הספרI:
( was thereלהלן :לייטון)
 https://www.amazon.com/WasThere-Breaking-Secrets-Harbor/
dp/1568523475
ביוגרפיה אודות אל"ם ג'ו רושפורט,
מטעמו של אליוט קרלסון ,שהתפרסמה
ב . 2013-רושפורט ,כסא"ל בשנות המערכה
באוקיאנוס השקט ,פיקד על מכלול
הקומינט של הצי בפרל הארבור .המכלול
כונה אז  Hypoושימש כמרכז של המודיעין
הימי שעסק בהאזנה ,תרגום מיפנית ,פיצוח
תקשורת מוצפנת ,ב"ר והפצה (להלן• :
קרלסון/רושפורט)
https://www.amazon.com/JoeRocheforts-War-Codebreaker_Outwitted/dp/1591141613/ref=pd
sim_14_1?ie=UTF8&psc=1&refRID
=Z60Z7KJHCRBAWSWDVBA1
פרסומים נוספים לקורא העברי כוללים:
מאמר של בני מיכלסון אודות מערכת מידווי •
(להלן :מיכלסון/מידווי)
http://www.jwmww2.org/%D7%9
 E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%A
A_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%9
5%D7%95%D7%99
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ספרו של עופר ריחני ,קרבות המפנה
במלחמת העולם השנייה (מידווי ,אל-
עלמיין ,סטלינגרד)  ,קינג הוצאה לאור2011 ,
עמ' 83-9
ספריו של ג'ון טולנד השמש העולה,
שהתפרסם בהוצאת מערכות ב ;1985-או
הספר קלון העוסק בעיקרו במתקפת פרל
הארבור אך כולל מידע נרחב אודות קהילת
המודיעין האמריקאית באותן שנים.
ספרי היסטוריה צבאית על אודות מלחמת
העולם השנייה שתורגמו בשנים האחרונות
לעברית" :מלחמת העולם השנייה" של
אנטוני ביוור" ,נפתחו שערי הגיהינום" של
מקס הייסטינגס" ,סערת המלחמה" של
אנדרו רוברטס והרומן האפי של הרמן ווק-
"מלחמה וזיכרון".
מאמר של בני מיכלסון אודות אדמירל קלוד
בלוך ,האדמירל היהודי שפיקד באותן שנים
על מחוז 14-של האוקיאנוס-פרל הארבור.
(להלן :מיכלסון/בלוך)
_http://modiin.gal-ed.co.il/show
item.asp?itemId=1094&levelId=601
73&itemType=0
מאמר של בני מיכלסון המתמקד בקולונל
ויליאם פרידמן ,מפצח הצפנים היהודי
בארה"ב (להלן מיכלסון/פרידמן)
http://www.jwmww2.org/%D7%95
%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%
D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%99
%D7%93%D7%9E%D7%9F-_%D7%9
E%D7%A4%D7%A6%D7%97_%D7%
94%D7%A6%D7%A4%D7%A0%D7%
99%D7%9D
סרט עלילתי דרמטי עם תרגום עברי,
המתאר את קרב מידווי ומביא לידי ביטוי
גם את העשייה המודיעינית  ,הופק בשנות
ה 70-בכיכובו של צ'רלסטון הסטון .יוצרי
הסרט השתמשו בטכניקה חדשנית לזמנה
שנקראה "סנסראונד" ,שנועדה לתת לקהל
הצופים תחושה פיזית בעת סצנות הפעולה,
באמצעות השמעת קולות בדציבל גבוה.
ניתן לעיין בקישורים רבים של מידע
שהתפרסם בשנים האחרונות בעניין עשיית
המודיעין בקרב מידווי .לדוגמא:
מסמך של סוכנות  NSAהעדכני לשנת 2001
פרי עטו של פרדריק פארקר אודות המודיעין
התקשורתי בקרב ים האלמוגים ובקרב
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מידווי (להלן פארקר)NSA /
https://www.ibiblio.org/hyperwar/
PTO/Magic/COMINT-CoralSea/
PartTwo.html
 מאמר שפרסם ב 3-ביוני ,2016
במלאות  74שנים לקרב מידווי ,מארק
מאנסון ,רס"ן בצי האמריקאי" :הסיפור
המלא של המודיעין בקרב מידווי"
http://warontherocks.com/2016/06/
the-battle-of-midway-the/complete-intelligence-story
המשך הערות והפניות בהתאם לסימונים בגוף
המאמר
 .2הקידוד היפני מסדרת  jn-25התבסס
על ספרי צופן בשונה מהקידוד הגרמני
שהתבסס על צופן מכני ,לדוגמה מכשיר
ה"אניגמה" המפורסם.
 .3פארקר - NSA/קישור אינטרנטי
בסעיף  1לעיל
 .4שם
 .5שם
 .6לייטון ,עמודים 409-408
 .7ראה מאמר של מיכלסון/פרידמן
 .8אודות סאפורד וקורותיו לפני ואחרי
פרל הארבור  ,ניתן לקרוא בהרחבה בספר
"קלון" של ג'ון טולנד כמו גם בקישורים
רבים המופיעים בסימון מס'  1לעיל .לאחר
פרל הארבור היה מעורב רבות בניסיונות
לטהר את שמו של אדמירל קימל  ,שהודח
מהפיקוד על צי האוקיאנוס השקט.
 .9ראה מאמר של-מיכלסון/בלוך ,קישור
בסעיף  1לעיל
 .10ראה הולמס ,עמ' 54
 .11ראה הולמס ,עמ' 58
 .12פריטי מידע אלה מופיעים במרבית
הקישורים בסעיף  1לעיל .בדגש ובמיוחד
אצל לייטון ,פרק  30עמ'  .417-405אצל
הולמס ,פרק  9עמ'  .99-85אצל קרלסון/
רושפורט ,במיוחד פרק  23עמ' 321-307
"חמישה ימים במאי"
 .13הולמס ,עמ' 90
 .14שם ,עמ' 91
 .15שם ,שם
 .27ראה בפרק ה Epilogue-בספרו של קרלסון
 .16לייטון ,פרק  31בדגש על עמ' 421-42
על מלחמתו של רושפורט ,עמ' 458-442
 .17ראה לעיל הפנייה מס'  12ולהוסיף לכך את
פרק  10אצל הולמס ופרק  31אצל לייטון  .28ראה פושידה עמ' 84
ובמיוחד פרק  23אצל קרלסון/רושפורט וכן
אצל פארקרNSA/
 .18שם ,שם ,שם
 .19הולמס עמ'  95וכן ראה אצל אנטוני ביוור,
עמ' 332
 .20מאמר של מאנסון באמצעות קישורית
בסעיף  1לעיל
 .21ראה אצל הייסטינגס ,עמ' 285
 .22ראה גם אצל הייסטינגס ,עמ' 277
 .23ראה לייטון ,פרק  ,31עמ' 419-418
 .24שם ,שם
 .25על ליקויי המודיעין היפני וכשלי בטחון שדה
אצלם ,לקראת ובמהלך קרב מידווי מומלץ
לקרוא בספרו של פושידה במיוחד פרק 12
במהדורה העברית ,כמו בספרו של טולנד
"השמש העולה" ,במיוחד פרק י"ג עמ' 261-
247
 .26היריבות החריפה בין רושפורט לרדמאן
במהלך המחצית הראשונה של  1942ואף
מעבר לכך הייתה לשם דבר בתולדות
המודיעין התקשורתי של הצי האמריקאי.
היא באה לידי ביטוי במרבית ספרי
הביוגרפיה והאוטוביוגרפיה של הנפשות
הפועלות ,חלקם מצוינים כמקורות של
מאמר זה.
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