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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,
בתחילת שנת  2017נכנס הוועד המנהל החדש לתפקידו,
ותוצאות הבחירות מצורפות לגיליון זה .הוועד החדש מורכב
מתמהיל של חברים הממשיכים מהוועד הקודם (כשליש) ומפנים
חדשות (כשני שליש) .מאז סיימנו את גיבוש רשימת ראשי
הוועדות וחבריהן .ועדות אלה הכינו את תוכנית העבודה לשנת
 2017ובתחילת מרץ התכנס הוועד המנהל ואישר אותה.
אני רוצה להודות לחברי הוועד המנהל הקודם ,לכל המתנדבים
שאיישו את הוועדות השונות ולאחרים שעסקו בשלל הפעילויות
על תרומתם בארבע השנים האחרונות .אתם ראויים לכל שבח
על תרומתכם להישגי המל"ם בתקופה זו ועל רוח שיתוף הפעולה
שאפיינה אתכם .מכלל ההישגים אציין את שיפור וחידוש
תשתיות ההנצחה; את הרחבת הפעילויות לחברים ולקהלים
חדשים בציבור ,כמו מועדון חבצלת ,בימת המודיעין ומועדון
הסרט המודיעיני; את השיא שסומן בכנס הבינלאומי למודיעין,
שהתקיים כבר פעמיים; ואת הקמת המכון לחקר המודיעין
ומדיניות בתוך מרכז המידע ,המשלב סדנאות מקצועיות
ופרסומים מתודולוגיים.
בתוכנית העבודה לשנה הקרובה יושם דגש בתחום התוכן
על המשך הרחבת המחקר והפעילות לחברים בנושאי
מודיעין מגוונים ,ובכלל זה קיום הכנס הבינלאומי למודיעין
ולכוחות מיוחדים השלישי ,שיתקיים ב 5-יולי .2017
כנס החברים יעמוד השנה בסימן  50שנה למלחמת ששת
הימים (תוכנית הפעילות השנתית מצורפת לגיליון זה).
בתחום התשתיות נפעל לשיפור חזות האתר ביתר שאת על פי
תוכנית סדורה ,ונממש את פרוייקט כיתות הלימוד .נשים גם
דגש על איסוף תרומות ,ולצורך כך הוקמו ועדת תשתיות ובינוי
וכן ועדת פיתוח משאבים .נציגי המשפחות השכולות יערכו סקר
בקרב בני המשפחות בנושאים שקשורים לאתר ולפעילות עבורן.
אני מברך את חברי הוועד החדש הנכנס ,שאין לי ספק כי יפעלו
במרץ להמשך קידום יעדי העמותה .אני מאחל לחבריו ולכולנו
חברי העמותה תקופה של עשייה פורייה ,פיתוח והתחדשות
והגעה לשיאים חדשים.
בברכת חג חירות שמח,
תא"ל (מיל') דודו צור
מנכ"ל העמותה
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לקוראינו שלום,
ראשית ,בוודאי תשימו לב מיד להגדלת כתב העת שלנו ,מ48-
ל 68-עמודים .התכנים מרובים ואנו מוקירים את נכונות הנהלת
המל"ם לאפשר את הצגתם במלואם.
הנושאים בגיליון מגוונים מאוד ,ואסקור בפניכם רק מקצתם :ארי
שועלי דן בגורלו של הסכם סייקס-פיקו ה"עתיק" אחרי שפרץ
סביבנו מה שמכונה "האביב הערבי" .מעללי הנשיא טראמפ,
ממש מראשית כניסתו לבית הלבן ,מעסיקות את דודי סימן-
טוב ,והוא בוחן התנגשויות הנראות כ"נורות אזהרה" ומציב מולן
את אופן התייחסותם של נשיאים קודמים להערכות המודיעין
ואת אופן הגשתן בפניהם .בסיפא מציין סימן-טוב כי "מוקדם
עדיין לדעת אם...דווקא בעידן טראמפ...יתחולל השינוי ותיווצר
השותפות בין המודיעין לקברניט".
לד"ר דן אלדר מאמר מעורר מחשבה על אודות הערכת המודיעין
במנעד שבין אתיקה לפוליטיקה" .יש פוטנציאל לגלישה של
הערכת המודיעין ...מתחום הדיסציפלינה המקצועית לתחום
הדמדומים של ההטיה לכיוון הפוליטי" ,הוא כותב .לאחר שסוקר
המחבר אמצעים שונים להימנעות מסטייה הוא קובע כי "(אלה)
לא יועילו אם לא יושתתו על החלטה פנימית-מוסרית ...לעמוד
על המשמר מפני הפיתוי לערב ,מדעת או שלא מדעת ,מודיעין
ופוליטיקה".
הקשרים תנ"כיים מעניינים תמצאו במאמריהם של עו"ד קובי
סגל (על חוקרי השבויים) ושל חיים מנור-מינא (אודות הצניעות
והטלת הספק).
ב"מודיעיון" מביא לנו הפעם עמוס גלבוע מאמר חשוב של
הדוקטורנטית שגית סטיווי-קרביס המתמקד בקשיים שבזיהוי
תפניות אסטרטגיות ,במיוחד כאלה הפונות לשלום .רפי קיטרון
מוסיף נדבך לסקירותיו המאלפות בנושא המודיעין בעולם
העתיק ,והפעם אנו מבקרים בהדרכתו באימפריה הביזנטית,
רווית האסטרטגיה והתכסיסים.
שמע'לה אביבי מציע לנו שלוש טעימות ,הפעם :מדור בולים
שבלבו יצחק נבון ,תשבץ ומאמר קצר על חתנו של נשיא מצרים
נאצר ,שהתכבד להיות שבוי בידינו בנסיבות מיוחדות למדי.
נשמח בתגובותיכם ובכתביכם ,במיוחד לקראת הגיליון הבא,
שיוקדש בחלקו לציון  50שנה למלחמת ששת-הימים; מאמרים,
סיפורים ,תמונות ומסמכים יתקבלו בתודה רבה.
מאחל קריאה מועילה ומעניינת,
בברכת חג חירות שמח,
שלכם,
רון
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ארי שועלי | בכיר לשעבר בקהילת המודיעין

מה עשה “האביב הערבי”
לגבולות סייקס-פיקו
אירועי “האביב הערבי” ,שהוציאו את הציבור ברבות ממדינות המזרח התיכון לרחובות ,נתפסו
לא רק כמחאה על יחס השליטים אלא כערעור על הסדר הפוליטי הקיים .ההתפרצות גררה
תחזיות על סופו של הסכם סייקס-פיקו ,שהביא ליצירת הסדר הזה

מהומות “האביב הערבי” .הולידו תהליכי שינוי אגרסיביים
התפרצות “האביב הערבי” בשלהי  2010גררה הערכות שניבאו את סופו של
הסכם סייקס-פיקו ושל הסדר האזורי שהוא יצר .במסגרת ההסכם ,שנחתם
בין נציגי המעצמות הקולוניאליות בריטניה וצרפת אחרי מלחמת העולם
הראשונה ,חולק המזרח התיכון למדינות ולאזורי השפעה .אירועי המחאה
הוציאו את הציבור הרחב ברבות ממדינות המזרח התיכון למחות נגד
השליטים ונגד השיטה הפוליטית במדינה .הם נתפסו לא רק כביטוי מצוקה
על יחסם של השליטים ,אלא כערעור על מרכיבי הסדר הקיים  -כולל ביטול
מדינות הלאום שנוסדו במאה הקודמת וחזרה לשיטות ממשל המאופיינות
במסגרות-על דתיות ,שיעיות וסוניות כאחת .יש אף מי שקראו להקמת
ח’ליפות אסלאמית ושחזור של מסגרת אימפריאלית ,כמו זו העות’מאנית.
בחלוף חמש שנים מפרוץ האירועים ,דומה כי ברוב חלקי המזרח התיכון
ניתן להצביע על היחלשות משמעותית של איומי המהפכה ותהליכי השינוי
4
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האגרסיביים בד בבד עם שמירת מתכונת המדינה בקווי הגבול ששורטטו
בהסכם סייקס-פיקו .לחוסנם של קווי הגבול הקולוניאליים תרמה במידה
רבה השיטה העולמית הכללית ,הפועלת במסגרת של מדינות לאום .כך
למשל האו”ם ,חרף היותו גורם על-לאומי ,מתבסס בפעילותו על מדינות
לאום ושומר על האינטרסים שלהן בקנאות.
יתר על כן ,בעשורים האחרונים נפגעו אנושות תנועות אידיאולוגיות
ופוליטיות על-לאומיות כמו הקומוניזם ,עד שאיבדו רלבנטיות .במקומם
העדיף העולם את מדינות הלאום ואת המתווים הכלכליים כולל הגלובליזציה
שגובשו במערב .גם מדינות שהיו חלק מזרמי העל ,כמו סין וצפון קוריאה,
פועלות היום בזירה הבינ”ל כיחידות לאומיות  -אף אם כלפי פנים הן
משמרות אלמנטים ייחודיים המנציחים את אידיאולוגיות העל שבהן הן
דוגלות .מנגד ,צמיחת אידיאולוגיה דוגמת הגלובליזציה לא קראה תיגר

בחזית העיראקית העולם מתנהל מול משטר מוסכם שנועד לשקם את המדינה
כישות אחת ,חרף הפיצול האתני והדתי ולמרות איומי איראן ,החותר לחבור
גיאוגרפית ופוליטית לרוב השיעי .המיעוט הכורדי ,שנפגע מכך ,הקים בלי
להצהיר על כך קנטון כורדי עצמאי בעל גבולות מוגדרים ,אך לא פעל להכרה
בקו הגבול שלו מול עיראק
משמעותי על מדינת הלאום.
“המדינה האסלאמית” (דאע”ש) הוא הגוף הבולט הדורש ביטול הגבולות
המדינתיים .מסוריה ומעיראק ,שבהן נמשכת הלחימה הפנימית ,שידרו
נציגי דאע”ש כי קו הגבול הישן בין המדינות אינו קיים עוד .אולם ככל
שארגון זה קטן והופך חסר משמעות שלטונית ,קו הגבול הישן בין המדינות
חוזר ומופיע ביתר עוצמה.
היכן הקריאה לפירוק המסגרות המדינתיות? נשאלת השאלה,
מדוע נוכח הפלת משטרים בעולם הערבי ועלייה בכוחם של זרמים דתיים
חוצי גבולות ,המתבססים על מבנים אתניים ושבטיים ,אין קריאה נלווית
לביטול קווי הגבול הקולוניאליים ולפירוק המסגרות המדינתיות? התשובות
לכך רבות:
א .קווי הגבול בין המדינות השונות ,אמנם נקבעו באופן שרירותי ,אך יצרו
במהלך השנים סדר ושיטה שאפשרו התנהלות שלטונית סדורה.
ב .לנוחות המדינתית יש יכולת שרידות גדולה יותר מבחינת השליטים,
לעומת גיבוש קווי גבול חדשים ,שיושגו תוך הסכמות פנימיות וחיצוניות.
ג .במדינות שבהן לא חלו תהפוכות ,בדגש על מדינות המפרץ ,יש אינטרס
מובקהק לשימור ההסדרים הקיימים .הגבולות וקווי ההפרדה הטריט�ו
ריאליים משדרים יציבות פוליטית והמשכיות של הסדר הישן ,על כל
יתרונותיו למעמד השליט.
ד .לחלק ממדינות המזרח התיכון יש גבולות משותפים עם מדינות שאינן
חלק מהמזרח התיכון הערבי ,כמו מדינות המגרב מול מדינות הסהרה.
יש להן עניין שלא לפתוח את סוגיית הגבולות וליצור מאבק עם גורמים
לא ערביים על קווי הגבול החדשים .זה בולט במיוחד ביחסי מצרים-
אתיופיה ,על רקע המאבק על זרימת מי הנילוס.
ה .המערכת הבין-לאומית ממשיכה לפעול מול המשטרים המסורתיים
תוך שימור המסגרות המסורתיות הקיימות .זאת בלי להסכים לקביעה
שלפיה ערעור על קו הגבול הישן מוביל ליצירת דפוס חדש ומחליש את
הלגיטימיות של המדינות ומשטריהן .גם במקום שבו קו הגבול שנקבע
בהסכמי סייקס-פיקו נפגע בצורה הדרמטית ביותר  -בין עיראק וסוריה
 העולם נוהג כאילו הקו שריר וקיים.כך בעיראק העולם מתנהל מול משטר מוסכם שנועד לשקם את המדינה
כישות אחת ,חרף הפיצול האתני והדתי ולמרות איומי איראן ,החותר לחבור
גיאוגרפית ופוליטית לרוב השיעי .המיעוט הכורדי ,שנפגע מכך ,הקים מבלי
להצהיר על כך קנטון כורדי עצמאי בעל גבולות מוגדרים ,אך לא פעל להכרה
בקו הגבול שלו מול עיראק ולערעור על גבולות סייקס-פיקו .המיעוט השני,
הסוני ,איבד את היכולת לערער על המצב בשל החולשה שבה הוא שרוי.
מעבר לכך ,עושה רושם כי הגורמים החיצוניים הקשורים לניסיונות פתרון
המשבר בעיראק ובטורקיה מתייחסים לגבולות סייקס-פיקו כאל מסגרת
שהמשך קיומה ימנע הידרדרות לקונפליקטים רחבים יותר  -בין העולם
הערבי לבין עצמו; בינו לבין המערב; ובין עיראק ,טורקיה וכורדיסטן
העיראקית.
בסוריה המצב בשטח הוא הנפיץ והמורכב ביותר .גבולות סייקס-פיקו
נשמרים על ידי כל הגורמים המעורבים ,פנימיים וחיצוניים כאחד ,גם אם

בפועל משמעותם שולית :בשל הקרבות הנמשכים נוצרו בתוך המדינה קווי
תיחום והפרדה מקומיים ,המשקפים מערכות אינטרסים מקומיות ,להן
משמעות גדולה יותר כעת .גם סוגי הפתרונות המוצעים למשבר הסורי ,כמו
קנטונים או חלוקה פנימית אחרת ,נסמכים בסופו של תהליך על היצמדות
לגבולות הקיימים .עוד יודגש כי חרף הקרבה הרבה בין משטר אסד
לחיזבאללה ושליטתה של האחרונה בפועל בלבנון ,שני הצדדים אינם דנים
בשינוי בקווי הגבול המוכרים בין סוריה ללבנון.
גבולות סייקס-פיקו כבסיס לגיבוש זהות הפתרונות שצוינו
עד כה לשמירת גבולות סייקס-פיקו נובעים מהפוליטיקה המעשית,
מהטקטיקה ומהאינטרסים של השחקנים הפועלים בכל אחת מהמדינות.
יש לבחון הנחה נוספת ,שלפיה גבולות סייקס-פיקו והתגבשות המדינות
בתוכם לאורך עשרות שנים נתנו חיים לתהליכים שמתקרבים לגיבוש מדינת
לאום ולצמיחת זהות לאומית מדינתית -סורית ,מרוקאית ,כוויתית ואחרות.
בבואנו לבחון עניין זה ,לא ניתן לראות בכל מדינות ערב מקשה אחת .שורשי
זהותה של מצרים ,למשל ,הם בני אלפי שנים ,ובעתות משבר יכלו אזרחיה
להישען על עברם המשותף הפרעוני הקודם לאסלאם ,או לתפקודה של
המדינה המצרית כחלק מהאימפריה הממלוכית ואחר כך העות’מאנית.
חרף כל אלה ,נשמרו במצרים מאפיינים של זהות לאומית מצרית מוסלמית
ייחודית .מנגד ,למדינות המפרץ אין זיכרון של היסטוריה משותפת ודפוסי
הזדהות מקומיים ,שכן אוכלוסייתן מורכבת משבטים בדואים נודדים .אלה
ברובן התגבשו למסגרת מדינתית רק במחצית השנייה של המאה ה ,20-תוך
התאמת המנהגים השבטיים למסגרת מדינית-מודרנית .עם זאת ,גם בהן
ניתן להבחין כיום בהתגבשות זהות ייחודית ובניצול היכולות הכלכליות של
כל אחת מהמדינות כדי להטיב עם אזרחיה ,ולא עם כלל תושביה .במדינות
ערביות אחרות כמו מרוקו ,תוניסיה ואלג’יריה ,שתהליך לידתן שונה מאלה
שתוארו קודם ,נבנו בעשורים האחרונים דפוסי משטר ,מיסוי ,הגנה וכלים
של נאמנות למשטר ולמדינה .זאת תוך גיבוש סגנון חיים משל עצמן ויצירת
מרכיבי זהויות פוליטיות ,דתיות וכלכליות ,כל אחת לעצמה ,כסוג של מדינת
לאום מוסלמית ייחודית.
מאפיינים ייחודיים מאפייני הטריטוריה המשותפת ,הדת ,היחסים
הבין-לאומיים וההתמודדות עם יריבים מבית תרמו לגיבוש זהויות ייחודיות
בכל אחת ממדינות המזרח התיכון .קווי הגבול הישרים כסרגל ,שהתוו שני
נציגי המעצמות דאז ,יצרו את המסגרת שבה פעלו גורמים פנימיים ושחקנים
חיצוניים גם יחד .הסתגלות העולם והקהילה הבין-לאומית לייחודיות
הפוליטית והכלכלית של כל אחת מהמדינות תרמה אף היא להידוק
מאפייני הזהות הלאומית המקומית .קשה לומר כבר עתה אם ניצני הזהות
הלאומית של מדינות ערב מחליפים באופן מובהק זרמי על וזרמים דתיים
ואתניים כמו עלאויים ,כורדים ,סונים ושיעיים ,והאם הם יוכלו לעמוד מול
משברים חברתיים ,כלכליים ופוליטיים באזור .אולם ,אין ספק שלמאפייני
הזהות הלאומית בגבולות הקיימים בכל אחת מהן יש השלכות על פתרונות
עתידיים ועל התהליכים המקומיים והאזוריים .
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הביקורת של טראמפ על גופי
המודיעין מדליקה נורות אזהרה
עוד לפני שנכנס לתפקידו מתח נשיא ארה”ב החדש ביקורת על התוצרים המודיעיניים
שמגישה לו קהילת המודיעין .מה ניתן ללמוד מכך על היחסים הצפויים בין דונלד טראמפ
לגופי המודיעין שלו?

היחסים בין נשיא ארה”ב לארגוני המודיעין שלו עלו בחודשים האחרונים לעבודה אינטגרטיבית בין המודיעין לצרכנים ,במטרה להפיק תוצר איכותי
לסדר היום .עוד לפני שפתח בעבודה סדירה מול קהילת המודיעין מתח יותר.
דונלד טראמפ ביקורת על התוצרים המודיעיניים שהיא עתידה להגיש לו .יש
הטוענים כי מדובר בזלזול חסר כיסוי ,ומנגד ניצבת הטענה כי הביקורת של האחריות לספק מידע מודיעיני כוללת הפקה של מגוון תוצרים המשתנים
טראמפ מלמדת על חוסר רלבנטיות מתמשך של התוצרים הללו ועל דפוס בהתאם לתחומי המחקר שבהם הגופים עוסקים:
יחסים בעייתי בין הנשיא לקהילת המודיעין.
• תוצרים מדיניים  -עניינ י פנים ומדיניות חוץ של ארה”ב ושל גורמים בי�נ
קהילת המודיעין האמריקאית מונה  16סוכנויות ומחלקות מודיעין,
לאומיים ומדינות זרות ,מגמות ואירועים שיכולים להשפיע על מדיניות
שהסנכרון ביניהן מתקיים באמצעות גוף המודיעין הלאומי .DNI ,בשנת
החוץ ו/או הפנים האמריקאית.
 2004הוחלה רפורמה בקהיליית המודיעין שהעקרונות המנחים שלה כללו • תוצרים צבאיים וביטחוניים  -בעלי השפעה על בניין הכוח ,על הפעלת
הגברת אינטגרציה בין סוכנויות המודיעין בעת גיבוש הערכות והתרעות
הכוח ועל סיוע צבאי.
מודיעיניות ,שיתוף מידע ומחקר המבוסס על מחקר אינטר-דיסציפלינרי • תוצרים כלכליים ,טכנולוגיים  ,סביבתיים וחברתיים  -המעידים על ה�ת
ושיתוף פעולה עם קהילות מודיעין בינלאומיות .הצרכנים בארה”ב הם
פתחויות רלבנטיות בתחומים אלה.
הנשיא ויועציו ,חברי המועצה לביטחון לאומי ,בכירי הרשות המבצעת ,בכירי
תוצרים אלה כוללים עדכון וניתוח לגבי מגמות והתפתחויות בתחומים בעלי
הצבא האמריקאי והקונגרס.
המפגש בין הקברניט לקהילת המודיעין בארה”ב אמור להתקיים עוד טרם השפעה על מדיניות הפנים או החוץ של ארה”ב .מדובר באירועים שיכולים
הכניסה הרשמית לתפקיד ,מתוך ההבנה כי פיתוח מקדים של הקשר ביניהם לאיים על האינטרסים הלאומיים ,וכן במידע אישי ביוגרפי על מנהיגים
ישפר את היחסים ויגביר את האמון בין הצדדים במהלכו .החשיפה טרם ועל ארגונים כדי לאפיין אותם ואת דרכי פעולתם בעתיד .סוגי התוצרים
הכניסה לתפקיד כוללת את קבלת התוצרים היומיים וסקירות בעל פה העיקריים הם מודיעין התומך במדיניות ,תוצרי הערכה המציגים חלופות
להרחבת ההבנה על אודות הזירות השונות שבהן פועלת ארה”ב .קברניטים פעולה ,מודיעין כגורם מתריע על פוטנציאל התממשות של איומים וכגוף
שהכירו את תפקידי המודיעין ואת היכולות שלו לפני כניסתם לתפקיד התומך בהחלטות בניין הכוח ופעולות מדיניות דוגמת סנקציות ואמברגו.
הבינו כי הוא יוכל לסייע להם בהבנה של מגמות ותהליכים .הם ידעו לראות תדירות הפצת התוצרים משתנה בהתאם לסוג התוצר ולקברניט הדורש
במודיעין גוף המאתגר את תפיסתם ולא גורם מאיים .בהקשר זה צויין אותו .ישנן סקירות יומיות לנשיא; הWorld Intelligence Review-
בתקשורת האמריקאית כי טראמפ ויועציו הקרובים לא הביעו עניין לקיים ) - (WIReתוצר הדגל של ה CIAהמופץ בתפוצה אלקטרונית רחבה יותר;
לדרג הבכיר מופק דו”ח מודיעין כלכלי הסוקר מגמות מובילות בעולם
מפגשי הכנה עם ראשי קהילת המודיעין.
הכלכלי .תוצרים נוספים כוללים מזכרי התרעה ,טבלאות בקרה ומעקב
התוצרים משתנים בהתאם לתחומי המחקר בעשור האחרון העוקבות אחר התרעות ואיומים פוטנציאליים בסבירות נמוכה .חלק
התגברה ההבנה כי שיח והתאמה של המודיעין לצרכי המדיניות הם חיוניים מהתוצרים מופקים על ידי צוות ב ,DNI-שמסנכרן בין המידע המגיע
להצלחת תהליך קביעת המדיניות .בסמינרים שנערכו במרכז לחקר מודיעין מסוכנויות המודיעין הלאומיות.
של ה CIA-ובאוניברסיטת ג’ורג’טאון ,בהשתתפות קציני מודיעין ובעלי תחקיר של ה CIA-מצא שמרבית הנשיאים קראו את הסקירה היומית
תפקידים בדרג המדיני ,עלה כי כלל המשתתפים מקנים חשיבות רבה בנוכחות קצין מודיעין ,שיוכל להשיב על שאלות או להרחיב בסוגיות

ייתכן שהתוצרים והדפוסים שנוצרו בשנים האחרונות אינם מתאימים לנשיא
תזזיתי כמו טראמפ ,שצורך בעצמו את המידע שלו ומפתח ידע משלו ,באמצעות
חברים שעליהם הוא סומך או קשרים ישירים עם ראשי מדינות
6
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דונלד טראמפ .ביקורת
עוד בטרם החל לעבוד

ברק אובמה .קיבל את
הסקירות ישירות לטאבלט

ביל קלינטון .קיבל סקירות
עתיות

מסוימות .ממחקרים עולה כי סקירה מודיעינית העוברת בעל פה מביאה
לתרומה המשמעותית ביותר לקברניט .נשיאים לשעבר שרואיינו בתחקיר
ה CIA-איששו את הקביעה ,ובייחוד לגבי סקירות שהעבירו ראשי קהיליית
המודיעין .סקירה בעל פה מאפשרת לצרכן לשאול שאלות ולקבל מידע
גולמי ,וכן מאפשרת למודיעין לזהות מהם התפיסות של הקברניט ופערי
המידע שלו.
ה DNI-הקים אתר אינטרנט מסווג בשם  .Intelligence Todayהאתר
מרכז את כל המידע הרלבנטי עבור מקבלי ההחלטות .המידע נאסף
מפרסומים ביותר מ 60-אתרים של גופי מודיעין בארה”ב .האתר מאפשר
לקברניטים להיחשף למודיעין בלחיצת כפתור ,לשאול שאלות ,להעלות
בקשות לצי”חים ולהגיב למידע שאליו נחשפו.
כל נשיא והסגנון שלו ספר מאת דייויד פרייס שראה אור לאחרונה,
לשעבר חוקר  ,CIAסוקר את האופן שבו תפסו נשיאי ארה”ב את התוצרים
המודיעיניים .בייחוד הוא התייחס לדו”ח היומי  -מתקופת קנדי ועד ברק
אובמה .הספר מתאר מה היה יחסו של כל נשיא אל העדכונים המודיעיניים,
למי מיועציו הוא אישר גישה לדו”ח היומי ומה הייתה תדירות הסקירות בעל
פה שקיבל .התמונה המתקבלת מגוונת ואינה חד-משמעית .בין התובנות
שפורסמו ב"וושינגטון פוסט":
•
•
•

ג'ורג' וו .בוש הבן .העדיף
סקירות בעל פה מבכירי
הCIA-

ג'ימי קרטר .רצה סקירות
מהיועץ לביטחון לאומי

ריצ'רד ניקסון .אמון נמוך
בקהילת המודיעין

•

ג’ימי קרטר ביקש כי היועץ לביטחון לאומי יבצע את סקירות המודיעין
ולא ראש ה .CIA-וג’ורג’ וו .בוש הבן העדיף סקירות יומיות בעל פה
מבכירי ה.CIA-
אופן קבלת הדו”ח היומי השתנה מנשיא לנשיא .אובמה קיבל אותו
ישירות לטאבלט.
קרטר וביל קלינטון הביעו אכזבה מתכני הדו”ח ,מהיעדר ההתייחסות
למשמעויות נלוות לאירועים ובעיקר מהחוסר במתן הקשר לאירועים
המתקיימים ברחבי העולם.
ריצ’רד ניקסון היה ידוע באמון הנמוך בקהילית המודיעין ובאי שביעות
רצו ן מהנוהג של קהילת המודיעין להביא מידע שיתמוך במסקנות לע�ו
מת ייצור מסקנות מתוך המידע שנאסף.

הביקורת שהעביר הנשיא החדש טראמפ ,עוד טרם החל לעבוד באופן סדיר
מול קהילת המודיעין האמריקאית ,מלמדת על הצורך שלה לבחון את עצמה.
ייתכן שהתוצרים והדפוסים שנוצרו בשנים האחרונות אינם מתאימים
לנשיא תזזיתי כמו טראמפ ,שצורך בעצמו את המידע שלו ומפתח ידע משלו,
באמצעות חברים שעליהם הוא סומך או קשרים ישירים עם ראשי מדינות.
ייתכן שתוצרי המודיעין ,בראייתו ,הם הררי מידע שאין בכוונתו לקרוא
ושמשרתים בעיקר את קהילת המודיעין עצמה .אם אמנם כך ,על קהילת
המודיעין לבחון את עצמה ואת תפקידה ותפקודה בסביבה האסטרטגית.
החוקרים האמריקאיים קרבל ואולקוט פרסמו לפני כמה שנים מאמר שבו
הם קוראים ל”סינתזה בין קהילת המודיעין לקברניט” ודוחים את ההפרדה
הנהוגה בין יצרן לצרכן .כדי לממש את חזונם ,נדרשת קהילת המודיעין
לפשוט את מדי המלצר ,ואילו הקברניט נדרש לתת בה אמון ,להיוועץ
בראשיה ולחשוף בפניהם את מבוכותיו .מוקדם עדיין לדעת אם דווקא
בעידן טראמפ  -למרות הטונים הצורמים שבהם החל  -יתחולל השינוי
ותיווצר השותפות בין הקברניט למודיעין .אולם ,הביקורת החריפה שמתח
הנשיא החדש על גופי המודיעין הכפופים לו כבר בראשית דרכו מלמדת
על משבר שבו מצוי המודיעין האסטרטגי האמריקאי .המשבר מחייב את
המודיעין לבחון את התוצרים האסטרטגיים ואת תהליכי הלמידה הנהוגים
בינו לבין הקברניטים ,שאותם הוא נועד לשרת .
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הערכת המודיעין
בין אתיקה לפוליטיקה

ככל שההתחככות בין דרג הקברניטים המדיניים לבין קהילת המודיעין גדול יותר ,שתי
המערכות יוצאות נפסדות .מעריך המודיעין נדרש להגיש את ההערכה הטובה ביותר
שבטווח יכולותיו ,אך ישנה סכנה כי הוא יטה את דעתם של הקברניטים

טיוטת מאמר זה נכתבה לפני כ 30-שנה .היא הוצגה בשעתה לממונים
על מחברה לצורך הערות וקבלת אישור להפצה ,אך הושהתה ו"הורדמה"
מסיבות שאינן זכורות וידועות למחבר .המאמר לא פורסם עד היום.
המניע לכתיבה נבע בשעתו מצורך של המחבר להגדיר בבירור את הנורמות
וכללי האתיקה של עבודת המערכת המופקדת על הערכת המודיעין עבור
הקברניטים .זאת ככל שהסוגיות שתבעו הערכת מודיעין מדינית אסטרטגית
קיבלו משמעות ציבורית פוליטית חדה וקיומית.
המאמר מציג את הבעייתיות הנורמטיבית והאתית השזורה בזיקת הגומלין
בין מעריכי המודיעין לבין הקברניטים ,צרכני המודיעין ,שהם בראש
ובראשונה מנהיגים פוליטיים .המודעות המתמדת לסוגיה זו וההתמודדות
עמה חיוניות להמשך תפקודה של הערכת המודיעין כדיסציפלינה מקצועית
ועצמאית.
הדילמות של מעריך המודיעין מעריך המודיעין בתחום המדיני-
אסטרטגי נדרש לספק לקברניטים הערכת מצב כתשומה לעיצוב מדיניותם.

ראש אמ"ן במלחמת יום הכיפורים .קהילת המודיעין נתפסת בתור מאגר
תבונה וידע ,אך בעתות מלחמה היא הופכת לטרף קל לכלות בו זעם
8
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חלק מן התוצר המודיעיני אינו בעל זיקה ישירה לנושאים שבראש סדר
העדיפויות הלאומי .אולם ,לעתים נדרש המעריך להפיק הערכה בסוגיות
הנוגעות ישירות לנושא בעל ממד פוליטי העומד בראש סדר היום הלאומי
והציבורי .במשטר דמוקרטי לא אחת ניצבת סוגיה מסוימת ,בעלת חשיבות
קיומית ,במוקד פולמוס והתנגחות בין פוליטיקאים .הבכירים שבהם הם
הקברניטים ,צרכני המודיעין.
במצב שכזה יש פוטנציאל לגלישה של הערכת המודיעין מתחום
הדיסציפלינה המקצועית לתחום הדמדומים של ההטיה לכיוון הפוליטי.
מעריכי המודיעין ,כפרטים וכאזרחים במדינה דמוקרטית ,אוחזים בדעות
ובנטיות פוליטיות .אלה לעתים זהות לאלה של חלק מהקברניטים הצורכים
את המודיעין ,ולעתים מנוגדות להם .בהנחה שכל מעריך שואף להערכת
מודיעין מהימנה ,כיצד ינהג במצב של קונפליקט בין מצפנו הפוליטי לבין
זה של הקברניט? ויתרה מכך ,כיצד יתמודד מול קונפליקט בין הערכתו
המודיעינית לבין ה"אני מאמין" הפוליטי שלו? האם יטה  -מדעת או שלא
מדעת  -להתאים את הערכת המצב המודיעינית לערכיו הפוליטיים? האם
מסוגל המעריך הבודד למידה של "פיצול אישיות"  -ובמונחים ערכיים,
ל"התעלות"  -נוכח קונפליקט חריף בין חובתו המקצועית לבין נאמנותו
למצפונו הפוליטי?
כלל המערכת המודיעינית פועלת במדינה דמוקרטית ,המושתתת על
פלורליזם פוליטי .מהם גבולות המנדט של קהילת המודיעין להעצמת ויכוח
ציבורי? מהן יכולותיה להוסיף משקל סגולי לדעה פוליטית או לגרוע ממנה?
לקהילת המודיעין יש יתרון יחסי בהכרת העובדות לעומת מערכות
אחרות ואף מול הקברניטים ,אך האם יתרון זה אינו מתעוות במצבים
לאומיים אקוטיים והופך דומה יותר למערכות המשרתות משטרים שאינם
דמוקרטיים כלל וכלל?
והקברניטים – האם הם מסוגלים לעמוד בפני פיתוי הערכת המודיעין
המחזקת את השקפותיהם?
הערכת המודיעין והאתיקה המקצועית הערכת המודיעין
מעוגנת בקוד אופרטיבי בעל היבטים מוסריים אוניברסאליים ,דוגמת
שלילת הבגידה; והיבטים אתיים מקצועיים ,דוגמת התפקוד המתחייב
מציווי שמירת הסודיות.
אולם בבואנו להתלבט בסוגיית יחסי הערכת המודיעין מול המערכת
הפוליטית יש לתהות על קיומם של כללי אתיקה ביחסים אלה .האם קיימת
במדינות הדמוקרטיות אתיקה מקצועית הקובעת יחסי מותר ואסור בין
הערכת המודיעין והפוליטיקה? ואם אינה קיימת ,האם מצב זה מכוון ורצוי
לשני הצדדים ,או שאתיקה מעין זו אינה יכולה להתקיים מטבע יחסים
אלה? לשאלות אלה אין מענה חד משמעי.

אלא מתחושות נחיתות וחשש מסטיגמה כי התנהלותם המקצועית סותרת
את ערכי הדמוקרטיה.
ההתחככות של קהילת המודיעין בדרג מקבלי ההחלטות טומנת בחובה
פוטנציאל מתמיד לחציית הגבול המטושטש לעתים בין שני פניה .הראשון,
היותה קבוצת עלית מקצועית ,התורמת תשומות לתהליך קבלת ההחלטות;
והשני ,אפשרות הפיכתה לקבוצת עלית ,המשפיעה על מהותן של ההחלטות
מתוך עמדת יתרון יחסי הנובעת מהכרת המידע.
הסיכון לחציית הגבול בין השיפוט המקצועי לבין זה הערכי גובר בשעה שעל
סדר יומו של הקברניט מצויה סוגיה בעלת חשיבות לאומית ,והוא נדרש
להערכות מודיעין תכופות מהרגיל .או אז עלול מעריך המודיעין "להתפתות"
לשעת רצון שנקרתה לפניו ולגלוש מן הדיסציפלינה המקצועית לעבר
הפוליטיקה.
בשעה שמעריך המודיעין מתבקש להציג הערכה מקצועית בסוגיה פוליטית
אקטואלית ,סביר כי מבחינה אתית אין הוא מתבקש לחוות דעתו הפוליטית.
המעריך משול לשופט שהאתיקה המשפטית מחייבת "להתעלות על עצמו"
ולרסן את דעותיו האישיות בבואו לפסוק .ברם ,בעוד כללי האתיקה
המקצועית של מערכת המשפט מוצקים וברורים ,אין הכללים ברורים בכל
הנוגע ליחסי קהילת המודיעין עם הקברניטים הפוליטיים.
ככל שההתחככות בין דרג הקברניטים המדיניים לבין קהילת המודיעין
גדולה יותר ,ואין כל חיץ המקטין את החיכוך ביניהם ,שתי המערכות יוצאות
נפסדות .סימביוזה שלילית זו שוחקת את יכולת עמידתה של קהילת
המודיעין לאורך זמן כקבוצת עילית בעלת ייחוד דיסציפלינארי .היא אף
משלה את הקברניטים כי הם מקבלים את מיטב ההערכה המקצועית ,בעוד
שלמעשה הערכה זו "נתפרת" – לעתים בלא מודע – למידות האידיאולוגיה
ולסדר היום הפוליטי שלהם.

ניתן לקבוע על דרך ההנגדה כי במשטר רודני קיימת אתיקה ברורה בכל
הנוגע ליחסי מערכת המודיעין עם המערכת הפוליטית .מנגד ,בדמוקרטיה
הפלורליסטית כללי המשחק מעורפלים.
בהנחה שתהליך הפקת הערכת המודיעין הוא יצירתי ,מההיבט הפילוסופי
של תורת המידות עדיף להתייחס אליו במונחים של "ראוי" ו"לא ראוי" ,על
פני השימוש בהגדרות של "טוב" או "רע" ,המיוחסות לסגולות או מידות
( .)Virtuesעם זאת ,בעינה עומדת השאלה :האם מה שראוי לעשותו הוא
ה"טוב" ,או שמא ה"טוב" הוא הראוי .הגישה התכליתית בתורת המידות
טוענת כי ערכו של המעשה תלוי בתוצאותיו – בתרומתו להגשמה או
לקידום תכלית מסוימת שהיא ה"טוב" העליון .אם תכלית המעשה היא
טובת הכלל ,הרי שזו אינה קבועה ולכן קנה המידה האתי לשיפוטה משתנה
במצבים שונים ובזמנים שונים.
האתיקה עוסקת בנורמות של הרצוי .כיצד ינהג אפוא מעריך המודיעין
הנתון בקונפליקט בין המצוי לרצוי? מה יעשה אם מצפונו או מצפנו הפוליטי
מורים על כיוון השונה מהרצון או מהתכלית הפוליטיים של צרכני המודיעין?
להלכה ,הנורמה המקובלת לא מותירה למעריך את הפריבילגיה להביע את
דעתו המפורשת בסוגיה פוליטית הנוגעת לתחום אחריותו .המעריך מוגבל
להצגת תמונת מצב והערכתה ,שפרשנותם תעשה בידי הקברניטים לפי
שיקול דעתם .היתרון היחסי של הידע שבידי המעריך מאפשר להציג את
הערכתו באופן שישקף את דעתו הפוליטית; כך זו עלולה להיות מנוצלת
לתכלית פוליטית.
האם תהליך שכזה הולם נורמה אתית אם לא? במשטר טוטליטרי ,שבו
האליטה הפוליטית של צרכני המודיעין היא מונוליתית ,נורמה זו רווחת,
ולפיכך אתית .מנגד ,הדמוקרטיה הפלורליסטית מאפשרת מעצם טבעה
מניפולציה של מקבלי ההחלטות על ידי מוקדי כוח שונים ,ובהם גם גורמי
הערכת המודיעין .כלומר ,בנסיבות מסוימות עלולים קהילת המודיעין
וגורמי הערכת המודיעין בפרט לתפקד בעל כורחם כגורם בעל השפעה שאלת האחריות המוסרית וגבולותיה של חירות המחשבה
פוליטית .כתוצאה מכך ובמקביל עלולה להתפתח "פוליטיזציה" של הערכת התודעה הקולקטיבית של חוקרי המודיעין נשענת על נורמות .חלקן ייחודיות
המודיעין ,שאינה רצויה מבחינה מקצועית ואתית.
לדיסציפלינה של מחקר המודיעין ,וחלקן אופייניות גם לקבוצות מקצועיות
אחרות בחברה המערבית .ייעודה של הערכת המודיעין מחייב את העוסקים
קהילת המודיעין כמוקד השפעה חלק ממוסדותיה החברתיים בה לרמה גבוהה של אינטליגנציה וכשרים אינטלקטואליים .יכולת חשיבה
והפוליטיים של החברה הישראלית התגבשו לפי מידת זיקתם ומרכזיותם אינטגרטיבית ומסנתזת היא הנכס העיקרי של המעריך המודיעיני ,ובכך אין
לנושאים הקיומיים של מדינת ישראל .הממסד הביטחוני על מרכיביו הוא שונה מאינטלקטואלים ובעלי התמחויות שחשיבתם אומנותם.
התפתח במרוצת השנים לאליטה המשמשת כמאגר פוטנציאלי למנהיגות עם זאת ,ישנו הבדל מהותי בין חוקרי המודיעין לאינטלקטואלים אחרים
הנוגע לצורך הגדרת האתיקה הדיסציפלינרית של מחקר המודיעין  -שיוכו
הישראלית העתידית.
מקרב העלית הביטחונית ,קהילת המודיעין בולטת בתודעת הציבור הישראלי של מעריך המודיעין למערכת הביטחון של המדינה .עובדה זו גוזרת את
כתת-קבוצה ייחודית; בעתות רגיעה היא נתפסת כמאגר תבונה וידע ,ולא הגדרת החשיבה המודיעינית כתכליתית ואת מחקר המודיעין כמחקר
יהיה זה מוגזם לקבוע שגם כאורקל המופקד על ניבוי העתיד .ואילו בעתות שימושי ,הנועד לצרכים ביטחוניים לקיום המדינה .לפיכך אין דומה המזרחן
מלחמה היא הופכת לטרף קל לכלות בו זעם .ההשתייכות לקהילת המודיעין החוקר במסגרת אקדמית או מכון מחקר לעמיתו החוקר באותו התחום
נתפסת בישראל כמכובדת ,אפופת מסתורין ופטריוטיות .זאת ,לפי שעה ,במסגרת קהילת המודיעין .יש הבדלים של ממש במידע ,בנשוא המחקר
בשונה ממעמד קהילות מודיעין בדמוקרטיות אחרות במערב .במדינות וביעדי התוצרת המחקרית.
אלה יוקרת הממסד הביטחוני כולו ,ובפרט זו של קהילת המודיעין ,מצויה חוקר המודיעין נתון דרך קבע בתוך שני מעגלים של אחריות מוסרית; האחד,
לעתים בשפל .ההימנות על שורותיה אינו מקנה בהכרח יוקרה חברתית ,הפנימי .זהו תחום האחריות הסובייקטיבית שבו נמצא החוקר בדיאלוג
והמשרתים בה מסווים לעתים את עיסוקם לאו דווקא מטעמים מקצועיים ,מתמיד עם מצפונו .מידת האינטנסיביות של דיאלוג זה היא פונקציה של

לקהילת המודיעין יש יתרון יחסי בהכרת העובדות לעומת מערכות אחרות
ואף מול הקברניטים ,אך האם הוא לא מתעוות במצבים לאומיים אקוטיים
והופך דומה יותר למערכות המשרתות משטרים שאינם דמוקרטיים כלל
וכלל? והקברניטים  -האם הם מסוגלים לעמוד בפני פיתוי הערכת המודיעין
המחזקת את השקפותיהם?
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מידת היושרה של החוקר ,והיא משליכה ישירות על איכות המוצר המחקרי
שלו .המעגל השני ,החיצוני ,הוא הרצון הכללי המתבטא בנורמות המנחות
את פעולתה של קהילת המודיעין כחלק אינטגרלי מן החברה והמשטר.
הבעייתיות הטמונה בזיקת הגומלין שבין שני המעגלים מצויה במיקומו
הפרדוקסאלי של ערך חירות המחשבה במחקר המודיעין .חירות המחשבה
היא אחד מערכי היסוד בכל חברה דמוקרטית .הצורך בקיומה ובשמירתה
היא נורמה דמוקרטית בסיסית ,ובלעדיה נפגעת לא רק החירות האישית,
אלא גם נפגמת איכות התוצר המחקרי המודיעיני.
חירות המחשבה נגזרת מן האחריות המוסרית .אך כשעוסקים בהערכת
מודיעין הנוגעת לסוגיה פוליטית בראש סדר היום הלאומי – חדלה חירות
זו מלהיות ערך עליון מופשט .ההקפדה על המשך קיומה הופכת לדילמה
קשה .הדילמה נובעת לא רק מכך שהמחקר המודיעיני הוא שימושי
ותכליתי ,ולפיכך תוחם את "המראתה" של המחשבה המחקרית למציאות.
ההשתייכות לממסד השלטוני והביטחוני והעיסוק בנושאים הנוגעים
לשאלות קיומיות מגבילים את חירות המחשבה .כל חריגה מחשבתית
הסותרת את הקונצנזוס הלאומי בנושאים קיומיים היא כמעט בלתי קבילה.
להלכה ,כורח מציאות זה סותר את ערך חירות המחשבה; אך למעשה ,מעריך
המודיעין חי וחושב במציאות פרדוקסאלית זו .חירות המחשבה חיונית
כאוויר לנשימה כדי שימצה עד תומן את מקוריות המחשבה ויכולת ההערכה
שלו .כל עוד נושאי המחקר אינם בזיקה ישירה לסוגיות קיומיות שבפולמוס
ציבורי – גבולותיה של חירות המחשבה רחבים .אולם במצב שבו לתוצר
המחקרי השלכות ישירות על תהליך קבלת החלטות בסוגיות הנעדרות
קונצנזוס לאומי ,יש סכנה ,ולו פוטנציאלית ,לעצם קיומו של מחקר מודיעיני
כדיסציפלינה עצמאית ובלתי תלויה.
הזהירות מלהיות כלי שרת פוליטי בידי הקברניטים או המפלגות הפוליטיות
היא נורמה שעליה נשענת עבודתה של קהילת המודיעין בדמוקרטיה .נורמה
זו ניתנת להגנה כל עוד אין אילוצים חיצוניים פועלים על מערכת המודיעין,
המכרסמים באי תלותה ,באמינותה ובמיומנותה .הגבול שבין שירות הממשל
בהגשת מיטב ההערכה לבין הטיית ההערכה להצדקת מדיניות הממשל או
הכוונתה הוא מטושטש ,והפיתוי לחצותו מבלי דעת  -גדול.
מעורבות פעילה בתהליך קבלת החלטות מדיניות מקנה למעריכי המודיעין
תחושה טובה של הכרת ערך חשיבות עצמית .עם זאת ,היא טומנת ברבות
הזמן סיכון ביצירת הזדהות בין מעריך המודיעין לפוליטיקאי ,עד כדי אימוץ
אוריינטציות פוליטיות על ידי המעריך .מנגד ,שמירת מרחק מגבילה מטבעה
את השפעת גורמי הערכת המודיעין על הקברניטים.
אם כך ,מה עדיף? הקפדה על שמירת מרחק או הגברת מעורבות תוך סיכון
העצמאות הדיסציפלינרית לטובת שיפור תחושת הנכסיות עבור הדרג
הפוליטי? על אי מעורבות ניתן להחליט בעיקרון ,ואילו על גבולותיה של
המעורבות קשה להחליט .מהרגע שהמערכת המופקדת על הערכת מודיעין
מחליטה שלא לסייג עצמה לגבי עקרון אי מעורבותה בסוגיות פוליטיות
מרכזיות – שוב אין ביכולתה להגדיר את גבולות מעורבותה ,וספק אם
לאורך זמן אפשרית מעורבות ללא הזדהות.

יוסי כהן ,ראש המטה לביטחון לאומי לשעבר שמונה לראש המוסד .הרחבת
סמכותו של המטה עשויה לחצוץ בין גופי הערכת המודיעין לבין הדרג
הפוליטי

ביניהן .מודעות זו עשויה להניב אופני התנהגות וצעדים שינקטו שתי
המערכות לשמירת עצמאותה ,אמינותה ומיומנותה המקצועית של הערכת
המודיעין.
על הקברניטים להיות מודעים לבעייתיות שבהערכת המודיעין לגבי סוגיה
קיומית שנויה במחלוקת .הם עשויים להידרש להכריע באיזו מידה יתחשבו
בהערכת המודיעין ואיזה משקל ייחסו לה במכלול שיקוליהם .אפשר שיעשו
חסד עם קהילת המודיעין אם בחלק מהסוגיות הם יעריכו את המידע
הגולמי הלא מעובד וישחררו את גורמי המודיעין מן המטלה להציג הערכת
מודיעין מדינית ואסטרטגית .בכך יקטינו הצרכנים את הסכנה לנסיגת
האתיקה מפני הפוליטיקה.
בתחום הממסדי ניתן להסתייע במבנים ארגוניים שיקטינו את הסכנה
לפוליטיזציה של הערכת המודיעין ,הגוברת בעיקר בעת מצוקה לאומית.
הראשון ,ניסוח כללי אתיקה מקצועית של קהילת המודיעין ,כפי
שמתקיימים בתחומי המשפטים והעיתונות .צוות מומחים יכול לתרום
לניסוח כללים לעבודת קהילת המודיעין מול הדרג הפוליטי וכן ליצירת גוף
ארגוני שיקפיד על מילויים ויישומם באמצעות מעקב שוטף אחר התוצר
המודיעיני בנושאים רגישים .השני ,הרחבת סמכותו של המטה לביטחון
לאומי ,שיחצוץ בין גופי הערכת המודיעין לבין הדרג הפוליטי .זאת בין
היתר באמצעות סינון המגעים האישיים בין שתי המערכות והקטנת החיכוך
ביניהן ,לטובת אמינותה של מערכת המודיעין ועצמאותם של מקבלי
ההחלטות.
אמצעים אלה ואחרים לא יועילו אם לא יושתתו על החלטה פנימית מוסרית
לעמוד על המשמר מפני הפיתוי מן הראוי כי שתי המערכות ,של כל גורמי הערכת המודיעין ברמת הכלל וברמת הפרט  -לעמוד על
המודיעינית והפוליטית ,יהיו מודעות לסכנות כתוצאה מזיקת הגומלין המשמר מפני הפיתוי לערב ,מדעת או שלא מדעת ,מודיעין ופוליטיקה .

הזהירות מלהיות כלי שרת פוליטי בידי הקברניטים או המפלגות הפוליטיות
היא נורמה שעליה נשענת עבודתה של קהילת המודיעין בדמוקרטיה .נורמה
זו ניתנת להגנה כל עוד אין אילוצים חיצוניים פועלים על מערכת המודיעין,
המכרסמים באי תלותה ,באמינותה ובמיומנותה
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טכנולוגיה

ממפת הנייר אל המסך
מהפכת מידע של ממש

שלושת המ"מים שעליהם דיבר רפאל איתן כבר לא ממש כפי שהיו :המצפן הוחלף במערכות
איכון מדויק בזמן אמיתי ,המשקפת הוחלפה בחיישנים רב-ערוציים מפלטפורמות כמו רחפנים
ולוויינים ,והמפה הוחלפה בבינה גיאו-מרחבית .לא עוד "מפה" ,אלא מערכות מידע גיאו-מרחבי



רני הלרמן | אל"ם (מיל')
המפה הממוחשבת הפכה לחלק בלתי נפרד מחיינו.
אין כמעט נסיעה שלא תנווט את דרכנו מערכת הג'י.
פי.אס על רקע מפה ,אין חיפוש אתרים ומסלולים
בארץ ובחו"ל שלא ייבחן תחילה על המסך,
וכמעט כל אדם שני מדווח דרך מערכות השיתוף
החברתיות על מקומו על המפה בכל רגע שנראה
לו .על פני המסך ניתן לראות פריסה של חנויות,
סוכנויות ,משרדים ולקבל פרטים ואופן התקשרות.
אין ספק שהמעבר ממפת הנייר למפה הממוחשבת
הוא חלק ממהפכת הסייבר והתקשורת שהתרחשה
ועודה מתרחשת .זו אינה רק דרך להצגת נתונים
 זה שינוי בתפיסת מה שעומד מאחורי הנתוניםהמוצגים ובדיוק של הצגתם.
עולם המיפוי עבר דרך ארוכה משנות ה 70-של
המאה ה 20-ועד ימינו ,ובכלל זה בשימושים בשדה
הקרב .נקודת המוצא קיבלה ביטוי בדבריו של רפאל
איתן (רפול) ,לימים הרמטכ"ל ,כשדיבר על שלושת
המ"מים שעליהם מתבסס המידע על אודות השטח
שמשרת את הלוחמים בשדה :מצפן ,משקפת ומפה .המידע הגיאו-מרחבי
הזמין ,שעליו מבוססת הפעילות המבצעית ,הוא מדויק ומתעדכן בזמן אמת
באמצעות חיישנים ומקורות מודיעין למיניהם .כך ,המצפן הוחלף במערכות
איכון מדויק בזמן אמיתי ,המשקפת הוחלפה בחיישנים רב-ערוציים
מפלטפורמות מרחביות ,מלוויינים עד רחפנים ,והמפה הוחלפה בבינה גיאו-
מרחבית מתוקשבת דינמית.
היום משולב הסייבר בכל פעילות מבצעית .המידע הגיאו-מרחבי מהווה
מרכיב חשוב במערכות אמל"ח רבות ,במערכות מודיעין וכמובן במערכות
שליטה ובקרה ,שמשרתות קבלת החלטות מבצעיות ,לרבות הפעלת אמל"ח.
תיאור דו-ממדי של עולם תלת-ממדי המפה היא תיאור דו-
ממדי של עולם תלת-ממדי .תיאור "שטוח" של עולם מרחבי ,שלמעשה
אינו באמת כדור אלא בעל צורה (גיאואיד) שאינה פשוטה לתיאור מתמטי.
כתוצאה ,כשאנו מבקשים לתאר את העולם ו"להטיל " אותו על מערכת דו-
ממדית ,ובעיקר כשנדרשים דיוקים של הגדרות המקום ,מוצף קושי.
כניסת המחשבים לחיינו אפשרה את המהפכה בתחום המיפוי .המפה
הממוחשבת הפכה לשימושית ומקובלת בכל העולם ,ועם הרחבת השימוש
היה צורך ליצור ,עד כמה שניתן ,אחידות בצורת הצגת הנתונים בעולם.
המפה הממוחשבת כוללת שכבות מידע מעל שכבת הבסיס .כל אחד יכול
לבנות את השכבות כאוות נפשו .שכבות הבסיס כוללות את שכבת הרקע
הצילומי ,שכבת התבליט ,שכבות של תכסית קבועה "טבעית" ,שכבות של

מעשי ידי אדם ,ושכבות של נתונים גיאודטים
שמשפיעים על הדיוק .כל השכבות חייבות להיות
מתואמות ביניהן על כל הצירים.
נדרש לטפל בנושא איחוד הדאטומים שכן
דאטום היא מערכת שביחס אליה מגדירים רשת
קואורדינאטות המשמשת לקביעת מקום .קיומה
בעייתי בעיקר כשהמערכות הן גלובליות ,ולא רק
מקומיות .שכן ישנם סוגי דאטומים שונים לתיאור
אותה נקודה.
המערכות הממוחשבות נדרשו לפתרונות לבעיות
הללו.
הנתונים המוצגים על המפה אינם רק "ציור".
מאחורי כל אובייקט יש מידע שאגור במחשב
וניתן לבצע חישובים על בסיסי הנתונים בין ובתוך
השכבות .כך אפליקציית ה ,Waze-למשל ,יכולה
לשמור שכבת עומסי תנועה ,ובעזרת נתוני מהירות
ומרחק לומר לנו מתי נגיע לכל מקום ולהציע
דרכים חלופיות .כך  google Earthמאפשר לראות את כל בתי המלון
באזור ולדעת מה הם מציעים ומה המרחק לכל אתר מעניין וכך ניתן לשמור
ולעדכן שכבות נתוני שטח ומטרות לצרכים צבאיים.
יכולות המדידות המשופרות ,הן בזכות מדידות קרקעיות והן נוכח שימוש
בלוויינים ,מאפשרות לקבל הצגת נתוני מיקום בדיוק גבוה .הדיוק חשוב
לשימושים רבים ,החל משימושים אזרחיים לסימון חלקות ,תכנון עירוני
ותשתיות ועד לשימושים צבאיים כמו ניווט מדויק של כלי טיס ושימוש
בחימוש מונחה מדויק.
יכולת ההצגה של הנתונים על גבי המערכות הממוחשבות מאפשרות
"הדלקה וכיבוי" של שכבות על פי הצורך ,הוספת שכבות נושאיות וקישור
הנתונים למאגרים שמספקים מידע על תכולתן .מאחר וכל אירוע שמתרחש
קורה במקום מוגדר ,יש לנתוני המיקום חשיבות רבה .הנתונים יכולים
להכיל מידע על אירועים ,תהליכים ,אוכלוסיות וכל נושא שיש לו קשר או
ניתן למצוא קשר בינו לבין המיקום .השכבות יכולות להתעדכן בזמן קרוב
לשינויים בשטח ,ולהיות מופצות למשתמשים בזמן קרוב לזמן אמיתי.
כך ,המעבר ממפת הנייר למפה על המסך איננו רק שינוי בדרך הצגת המפה,
אלא מהפכה בכל עניין ההתייחסות למידע מבוסס מקום .לא מדובר כבר
ב"מפה" ,אלא במערכות מידע גיאו-מרחבי .ההשפעה מגיעה לתחומים
אזרחיים וצבאיים כאחד .
תודה לאל"מ מיל' ד"ר חיים סרברו ("מר מיפוי") שקרא ,העיר והוסיף נדבך.
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יהלום לנצח

מבצע הבאת מטוס מיג  21עיראקי לארץ
היה זה אחד המבצעים הגדולים של "המוסד" ,שנעשה בשיתוף עם חיל האוויר .מטוס
מיג  21עיראקי ,פאר התעשייה הצבאית הסובייטית וחידה לכל שירותי המודיעין
במערב ,נחת בבסיס חצור .והכול בכלל התחיל בארוחת בוקר של ראש המוסד מאיר
עמית ושל מפקד חיל האוויר עזר וייצמן .בקרוב התערוכה
השנה היא  .1966המלחמה הקרה בין ברית המועצות למדינות המערב
בעיצומה .אחת מזירות העימות היא המזרח התיכון .לסובייטים אחיזה
פוליטית וצבאית במצרים ,בסוריה ובעיראק והם מחמשים אותן ,בין היתר,
במטוסי קרב מדגם מיג .21
חרף מאמצי שירותי המודיעין המערביים ,אין ברשותם מידע של ממש על
המטוס החדיש הזה .בישראל ברור היה כי בעימות הבא מול מדינות ערב,
למטוס יהיה משקל רב בקרבות האוויר .וכך ,כשמאיר עמית ,ראש "המוסד",
שאל את מפקד חיל האוויר עזר ויצמן במהלך ארוחת בוקר במה הוא יכול
לסייע לחיל ,ענה לו עזר" :תביא לי מיג ."21
עמית חזר למשרדו והתחיל לגלגל מבצע .על מידת חשיבותו בעיני "המוסד"
ניתן ללמוד משם הקוד שניתן לו " -מבצע יהלום" .המשימה הוטלה על
רחביה ורדי ,ראש אגף היומינט של המוסד" ,הצומת" .הכוונה הייתה לגייס
טייס שיערוק לישראל עם מטוסו .מצרים וסוריה נתפסו כיעד סביר יותר
למבצע מעין זה ,אך פריצת הדרך באה דווקא מכיוון עיראק.
באותה עת פעלה באיראן ,שהייתה תחת שלטון השאה ,שלוחה של
"המוסד" .עיקר תפקידה היה לפעול מול עיראק הן בהקשר המודיעיני והן
לשם הצלת יהודים .בראש השלוחה עמד מקי עברון ,איש "צומת" ותיק
ומוערך ,שהחל מיד בפעולה לקראת המבצע .קודמו בתפקיד ,יעקב נמרודי,
שהיה באותה עת נספח צה"ל ונציג משרד הביטחון בטהראן ,היה שותף סוד
למבצע וסייע לקידומו .סייען של המוסד ,יהודי ממוצא עיראקי ששמו יוסף
שמש ,תודרך לבחון אפשרות להשיג מידע על המטוס .תשובתו הייתה מעל
ומעבר לציפיות :התברר כי יש לו קשר ישיר עם גיסתו של טייס קרב עיראקי
המטיס מטוסי מיג .21

מטוס המיג העיראקי .עזר ויצמן אמר למאיר עמית" :תביא לי מיג "21

כורדיים בצפון עיראק ,שבהן נטל חלק.
איש "הצומת" שעליו הוטל להפעיל את רדפא היה זאב (זאביק) לירון .מעבר
לכישוריו כקצין איסוף היה לזאביק יתרון גדול  -הוא הגיע ל"מוסד" מחיל
האוויר .עובדה זו הבטיחה כי תהיה לו שפה משותפת עם רדפא ,ואיפשרה
לו לבחון ,כבר בשלבים הראשונים של המבצע ,אם הוא אכן טייס מיג .21
אלא שלאחראים על המבצע ב"מוסד" היה ברור כי אין בכך די  -יש לשתף
את חיל האוויר במבצע .לפיכך הושאל ל"מוסד" יהודה פורת ,נווט וקצין
מודיעין בחיל האוויר ,יליד מצרים ודובר ערבית .אך טבעי הוא כי שם הקוד
שניתן למבצע בחיל האוויר היה "הציפור הכחולה".
במהלך ההכנות לעריקתו של רדפא היה צורך לפוגשו מחוץ לתחומי עיראק.
להסיר כל ספק כי מדובר בטייס אמיתי הטייס ,מוניר רדפא ,סיפור הכיסוי ליציאתו לאירופה היה צורך בטיפול רפואי שלא ניתן היה
הסכים לערוק ממדינתו בטיסה ישירה לישראל .מניעיו העיקריים – אי -לקבלו במולדתו .בפגישות הללו השתתפו לירון ופורת ,ומעבר להכנות
קידומו בשל היותו נוצרי וייסורי מצפון בעקבות הפצצות על אזרחים לעריקה הופק מהן מודיעין ערכי רב על חיל האוויר העיראקי ,על מטוס המיג

כדי לעבות את התחקור ולתאם את נחיתת המטוס בישראל ,הוברח רדפא
ארצה על ידי "המוסד" ושהה בישראל  24שעות .בפרק הזמן הקצר הזה
הספיק לטוס מעל בסיס חצור ,שם ינחת כעבור מספר חודשים .תואמו עמו
הסדרי תקשורת וקודים ,נקבע מסלול הטיסה והגובה .הוא אף הספיק לטעום
מעט מחיי הלילה של תל אביב
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 21ועל נושאי עניין אחרים לגבי עיראק.
כדי לעבות את התחקור ולתאם את נחיתת המטוס בישראל ,הוברח רדפא
ארצה על ידי "המוסד" ושהה בישראל  24שעות .בפרק הזמן הקצר הזה
הספיק לטוס מעל בסיס חצור ,שם ינחת כעבור מספר חודשים .תואמו
עמו הסדרי תקשורת וקודים ,נקבע מסלול הטיסה והגובה .הוא אף הספיק
לטעום מעט מחיי הלילה של תל אביב .תא"ל (מיל') שייקה ברקת ,הממונה
על המודיעין בחיל האוויר ,טס עם רדפא ,בין היתר כדי להסיר כל ספק כי
מדובר בטייס אמיתי.
לרדפא נתנו שלושה מועדים רצופים אפשריים להגעה עם המטוס .תנאי
משלים היה כי "קול ישראל" בערבית ישדר באותם ימים ,לפני מהדורת
החדשות ,את השיר "מרחבתין מרחבתין" (ברוך הבא ,ברוך הבא) .לא
הייתה זו הפעם הראשונה שנעשה שימוש בתקשורת חד-כיוונית .בימי
המוסד לעלייה ב' שודרו שירים ברדיו ,ולכל שיר ניתנה משמעות .בהתאם
לשירים שסוכמו מראש ,ידעו מפקדי אוניות המעפילים אם עליהם להתקרב
או להתרחק מהחוף ואם לנוע צפונה או דרומה.
החשש :חיל האוויר יפיל את המטוס הסודיות היא אחת מאבני
היסוד לכל מבצע חשאי ,אך לא פחות חשוב הוא המידור .עניין זה חשוב
למבצע אך לעתים עשוי לחבל בו .תרחיש של מטוס מיג  21החודר לשטח
ישראל ומופל על ידי חיל האוויר לא היה דמיוני .קשה לנהל מבצע כזה
כשמפקד בסיס חצור בני פלד ,לימים מפקד חיל האוויר ,כלל אינו שותף
בסוד הדברים.
מאיר עמית הורה לאנשיו לפברק מכתב בערבית ,שנשלח לכאורה מטייס
עיראקי ,המבקש לטוס ארצה ולנחות עם מטוסו ,ומפציר שלא יפתחו עליו
באש .המכתב הודפס על גבי נייר מסוג הנהוג בעיראק ובמכונת כתיבה
מתאימה .נוסח המכתב הועבר למפקדי בסיסי חיל האוויר השונים.
ב 16-באוגוסט  1966הופיע המיג על מסכי המכ"מ .תא"ל (מיל') רן פקר,
מפקד טייסת המיראז'ים ,הוזנק מולו עם מטוס נוסף והגיע עד קשר עין עם
הטייס .נענועי ראש ,סימנים ביד וקודים בין-לאומיים שימשו את השניים
לתקשורת .פקר הוביל את רדפא לנחיתה בבסיס חצור .על המסלול המתין
יהודה פורת  -דמות מוכרת למוניר ,שתרכך את נחיתתו ,שכן במהלך המבצע
נוצר ביניהם קשר חם .השניים התחבקו.
משפחתו של רדפא הוברחה מבעוד מעוד לאירופה ומשם לישראל .זאביק
לירון ,קצין האיסוף שהפעיל אותו ,יחד עם איש המוסד אברהם (אבראהים)
ברזילי ,קיבלו את פני המשפחה ,ודאגו להעלותה על טיסת אל על .באותן
שעות החלו להגיע דרישות ושאלות מצד גורמי ביון ופוליטיקה ממדינות
המערב בנוגע למטוס העיראקי שנעלם .במסיבת עיתונאים שנערכה סיפר
רדפא את גרסתו לעריקה ,שתואמה עם מפעיליו.
באמצעות טייס הניסוי המיתולוגי דני שפירא בחן חיל האוויר את המטוס
כדי לעמוד על יכולותיו וחולשותיו .טייסי הקרב של חיל האוויר ביצעו
אימונים מול המטוס .תוצאות המחקר והפעילות הביאו לחיל האוויר
יתרונות שסייעו רבות במלחמת ששת הימים .כמו כן סייעו בידי החיל ספרי
המטוס שדאג רדפא להביא עמו.

מוניר השאיר ליהודה מזכרת קטנה  -משקפיים ששימשו להסוואה .יהודה
שמר את המשקפיים לאורך השנים ,והם יוצגו בתערוכה מקיפה שתוצג
השנה במל"ם

מוניר רדפא .משפחתו של מוניר הוברחה מבעוד מעוד לאירופה ומשם
לישראל .קצין המוסד שהפעיל את מוניר זאביק לירון ואיש המוסד
איברהים ברזילי קיבלו את פני המשפחה ודאגו להעלותה על טיסת אל על
ממתין במוזיאון חיל האוויר בחצרים נחיתת המיג בישראל חתמה
שלב משמעותי במבצע ,אך כפי שהיטיב מאיר עמית לכתוב בספרו "ראש
בראש" לאנשי המוסד ,הייתה עוד עבודה רבה ב"ניקוי השטח" ,בטיפול
במשפחת הטייס ועוד" .עבדנו קשה ,רחוק מזרקורי התקשורת ומן התהילה.
כשהאורחים הולכים ,אנחנו נשארים לשטוף את הכלים" ,כתב עמית.
כדי להגן על משפחתו לא סיפר רדפא לרעייתו כי היעד לעריקה הוא ישראל.
כשהיא התבשרה שעליה להמריא למדינה הציונית וזאביק לירון פגש אותה
בתחנת הביניים בדרך לישראל ,הוא נתקל בתגובות קשות מצדה.
היחסים בין יהודה פורת לבין הטייס העיראקי הפכו יותר ויותר קרובים.
רדפא אפילו היה אורח בחתונתו של פורת עם דינה ,שעברה סיווג ביטחוני,
הפכה לשותפת סוד וסייעה רבות בקליטת המשפחה בארץ .זאת החל
ברישום ילדיו של רדפא לגן ולבית הספר ועד קניות בשוק.
חרף הדאגה והמסירות ,לא הצליחה משפחתו של הטייס העיראקי להסתגל
לחיים בארץ והיא עזבה בסופו של דבר את ישראל .בסיוע המוסד השתקעה
המשפחה במדינה מערבית .ברוך מזור ,איש המוסד בעברו ,שמר על הקשר
עמם .עם חלוף השנים ,רדפא ורעייתו הלכו לעולמם .לאחר פטירתו של יוסף
שמש הוחלט ,בשיתוף עם עיריית רמת השרון ,לקרוא את הכיכר הסמוכה
למל"ם ע"ש הסייען האגדי.
ואיפה המיג היום? הוא נמצא במוזיאון חיל האוויר בחצרים ,צבוע בצבעי
אדום-לבן ,שבהם נצבע כששימש לאימונים .תקופת מה לאחר נחיתת
המטוס בישראל ,הוא הועבר לידי האמריקאים והוחזר כעבור כחודשיים.
המבצע היה ונחשב לאחד מאלה שהעניקו לישראל ,ל"מוסד" ולחיל האוויר
הישראלי מקום של כבוד בקהילת המודיעין הבין-לאומית ובצבאות
המערב .
לצורך הקמת התערוכה אנו מחפשים חומרים  -מוצגים ,מסמכים ,תמונות
וכדומה .אנא פנו לאוצר ומפיק התערוכה אבנר אברהם
avner@aavner.com
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איש מודיעין

האיש שייסד את המחקר באמ״ן
יש מאין
פרידה ממרדכי גיחון

פרופ’ מרדכי גיחון ,סא”ל (מיל’) ומראשוני אגף המודיעין בצה”ל ,הלך לאחרונה לעולמו והוא בן  .94גיחון היה
היסטוריון צבאי וארכיאולוג ,איש ספר ראשון במעלה שמושאי מחקריו הרבגוניים החלו בבר כוכבא והגיעו לנפוליאון
אל”ם (מיל’) פסח מלובני וסא”ל (מיל’) אברהם זהר | תלמידיו בחוג להיסטוריה צבאית באוניברסיטת תל אביב בשנות ה60-
שנים צצו מדורים שעסקו
מרדכי גיחון היה פרופ’
במעגל הקרוב של המדינות
לארכיאולוגיה ,היסטוריון צבאי,
המסכנות את ישראל .בשל
קצין מודיעין קרבי וקצין מחקר
תנאי הצנע ,הריהוט הראשון
ואיסוף מהראשונים באמ”ן.
 ארונות ומיכל לכרטיסיותמרדכי הקים את גוף המחקר
 הובא מביתו ,ועל כל מכונתבאמ”ן ,שהיה ענף בשנות ה50-
כתיבה ניטש קרב .אחת
והפך בהמשך למחלקה ולחטיבת
השאלות שעמדו בשלב ההקמה
המחקר.
הייתה אם לחקור את האויב
כבר בהיותו במדי הצבא הבריטי,
על בסיס אזורי או פונקציונלי.
במסגרת הבריגדה היהודית ,החל
עד מהרה הוקמו מדורים ,רובם
גיחון לבצע משימות מודיעין,
בראשות יוצאי פלמ”ח ,בהם
תחילה בגדוד ובהמשך כקצין
מדור טכני ,מדור גיאוגרפי,
המודיעין של יוצאי הבריגדה.
מדורים לפי ארצות ערביות
במסגרת זו פעל לאיתור פושעים
ומדור מעצמות במזרח התיכון.
נאציים ולהעמדתם לדין.
כמו כן עסקו המדורים בתחום
במלחמת העצמאות היה קמ”ן
הבין-ערבי :דוגמת הליגה
בלחימה בירושלים ואחר כך שימש
הערבית.
קמ”ן חטיבת עציוני .כקמ”ן קרבי
ראשי המדורים רכשו ידע
בש"מ (שירות המודיעין) השתתף
ממקור ראשון בפגישות עם
גם בפעולות ובסיורי מודיעין.
קציני מודיעין זרים ,בהם
בשלהי שנת  1949הוטל על גיחון
נספחים צבאיים זרים ששרתו
להקים את ענף המחקר של אמ”ן.
בישראל .עם אלה נמנה גם
בהיעדר מי שינחה אותו בהקמת
מרדכי גיחון .כבר בהיותו במדי הצבא הבריטי ,במסגרת הבריגדה היהודית ,החל
מודיעין
משימות
לבצע
הקולונל ריצ’רד מיינרצהאגן,
הענף ,הבסיס ששימש אותו היה
הקמ”ן של הגנרל אדמונד
ניסיונו בצבא הבריטי ובמלחמת
העצמאות והידע הרב שרכש מספרי היסטוריה צבאית בשפות ששלט בהן ,אלנבי בכיבוש ארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה.
גרמנית ואנגלית .גיחון היה ראש הענף עד אמצע שנת  .1954במשך ארבע ברשות אנשי המחקר דאז לא היה ידע רב ,ואפילו על נאצר למדו יותר מכל

בשלהי שנת  1949הוטל על גיחון להקים את ענף המחקר של אמ"ן .בהיעדר
מי שינחה אותו בהקמת הענף ,הבסיס ששימש אותו היה ניסיונו בצבא הבריטי
ובמלחמת העצמאות והידע הרב שרכש מספרי היסטוריה צבאית בשפות ששלט
בהן ,גרמנית ואנגלית ועוד
14
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מחיבורו “הפילוסופיה של המהפכה“ ,שתורגם והופץ למפקדים בצה”ל.
בשנים ראשונות אלה חובר ספר עב כרס על הצבא המצרי וכן על עבירות
בצירי סיני ,וכן חוברות “דע את האויב” ,שכללו מפרטים טכניים של אמל”ח
יבשתי ,אווירי וימי .נלמדו מבני הצבאות ונחקר ארגון הפדאיון ,ואף ראש
הממשלה דוד בן גוריון בא לשמוע הערכת מודיעין ממקור ראשון.
בתקופה זו גובשו תהליכי הגשה של הערכת מודיעין שנתית ,חצי שנתית,
חודשית ולפי העניין הדורש מחקר מודיעיני .ענף המחקר גיבש את נספח
המודיעין לתמרונים ולהערכת מודיעין מטכ”לית .באותו זמן לא נצפתה
מלחמה נוכח מצבם של צבאות ערב ,אך ההערכה עדיין הייתה כי יש סכנה
של “מקרה הכול” ,שבו כל צבאות ערב או רובם יתקפו את ישראל.
בענף גובש קורס של שנה ,שהפך לבית הספר הגבוה למודיעין ,שבו למדו
קציני המודיעין את המזרח התיכון בתחומי הגיאוגרפיה ,האוכלוסייה
והכלכלה .גיחון החליף כראש בית הספר את יהודה הררי ,שנספה באסון
מעגן .בקורס זה לימדו מרצים של האוניברסיטה העברית ובוגריו אף קיבלו
הכרה בלימודיהם בהשלימם את התואר הראשון.
בתוך כל אלה הוקמה הספרייה של אמ”ן ,שכללה גם ספרי היסטוריה של
מלחמת העולם הראשונה והשנייה .הספרייה פורקה לאחר תקופת גיחון
ונבנתה מחדש לאחר שנים .ממשיכתה כיום היא ספריית המל”ם.

כחצי שנה לפני מלחמת סיני מונה גיחון לקצין המודיעין של פיקוד הדרום.
הוא הקים את המערך המודיעיני שעמו יצא פיקוד הדרום למערכת סיני.
בשנת  1962הצטרף לסגל אוניברסיטת תל אביב והיה לראש הקתדרה
להיסטוריה צבאית בה .הוא העמיד דורות של תלמידים ,בהם אנשי צבא,
שהגיעו לתפקידים בכירים בצבא ובאקדמיה.
גיחון הקים את הספרייה להיסטוריה צבאית על שם אסף שמחוני ,וכן ייסד
את עמותת "החברה הישראלית להיסטוריה צבאית" .עמותה זו פרסמה
ספרים על ההיסטוריה הצבאית של ארץ ישראל ומדינת ישראל ,בהם “זירת
קרב” על קרבות בולטים לאורך הדורות.
העמותה קיימה שני כנסים בינלאומיים בארץ על מלחמות של עמים קטנים
במעצמות ועל סיומן של מלחמות .ספרים נוספים כתב גיחון על בר כוכבא
ועל נפוליאון בארץ ישראל ,וכן אוטוביוגרפיה שבמרכזה הוא ומשפחתו.
בספרים אלה חברו הידע של גיחון ההיסטוריון וגיחון הארכיאולוג להיותו
יו”ר האגודה הנפוליאונית בישראל .גם כארכיאולוג שילב גיחון את הידע
העמוק שלו כהיסטוריון.
יהי זכרו ברוך.
ריאיון עם מרדכי גיחון ,על ראשית המחקר של חיל המודיעין ,פורסם בגיליון
 19של מבט מל”ם ביולי  ,1998והוא מצוי באתר האינטרנט של המל”ם .

 50שנים למלחמת ששת הימים
מבט מל"מ יקדיש חלק מהגיליון הבא
למלחמה ההיא

קוראי כתב העת שלנו מוזמנים
לשלוח לנו בנושא הנדון מאמרים,
זיכרונות ,תובנות ,תמונות מיוחדות וכדומה.
את כל אלה ועוד ניתן לשלוח למערכת כתב העת
גיליון  | 77אדר תשע״ז

15

חזי לדר | תנ”צ (דימ’) ,לשעבר ראש מחלקת המודיעין של משטרת ישראל .קצין ב8200-



המודיעין המשטרתי מסייע
ללחימה בטרור בתוך הבית
המודיעין במשטרת ישראל שונה מרוב משטרות המערב .מודיעין מוכוון יעדים,
בילוש מקצועי וחיכוך יזום מאפשרים לו לשפר את האחיזה בשכונות של עבריינים
ומחבלים פוטנציאליים

כנס המודיעין והיחידות המיוחדות ללחימה בטרור ,שהתקיים לאחרונה
בישראל ,התמקד ברמה האסטרטגית ,שבלבה שימוש בנשק מתוחכם,
טכנולוגיות חדשות ומלחמת סייבר .הלחימה בטרור ,הזכירו כמה
מהדוברים ,היא טקטית במהותה ,ויש קושי לאתר מחבלים פוטנציאליים
בתוך אוכלוסייה אזרחית גדולה .הדוגמה שהובאה היא הפיגוע בטיילת

בניס ,צרפת .מאז הולכים וגוברים בצרפת ובגרמניה אירועי הטרור – כולם
בתוך הבית.
ברוב מדינות העולם המערבי הלחימה בטרור היא באחריות שירותי
המודיעין ,ואילו בארה”ב היא באחריות הסוכנויות הפדרליות (שבידיהן
סמכויות אכיפת חוק) .מקומה של המשטרה מצטמצם למניעה ברמת הרחוב

פרחים לזכר הרוגי הפיגוע בטיילת בניס .קושי לאתר מחבלים פוטנציאליים בתוך אוכלוסייה אזרחית גדולה
16
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בעבר גנבי רכב מעזה שפעלו בישראל נבחנו כמובילים אל קבוצות
טרור בעזה" .סיר לחץ" זה שיוצרת המשטרה גורם לעבריינים
ולמחבלים לעסוק בהתחמקות ממנה ובשרידות  -ומקטין את יכולתם
לתכנן פעילות עוינת
כשהתהליך של המודיעין המסכל (שב"כ) לא מגיע לכדי מיצוי .פעולותיה
של המשטרה כוללות העמדת מחסומים ,ביצוע מעצרי מנע או טיפול בזירות
אירוע – בחינת מטען החבלה או הנשק ,תחקור עדים ואיסוף ראיות.
המודיעין המשטרתי ,כפי שהוא קיים בישראל ,מהווה בפועל נדבך נוסף
(גם אם אינו מוגדר ככזה) בלחימה בטרור ,המתבצע בתוך הבית .התאמת
מודל הפעולה למשטרות במערב אירופה ובארה”ב ,כל מדינה על פי חוקיה,
עשויה לסייע משמעותית בלחימה בטרור.
באופן מסורתי עוסקת משטרה במתן שירותים לאוכלוסייה ה”טובה”,
ובמלחמה בפשיעה באוכלוסייה ה”רעה” .המודוס אופרנדי המקובל של
כל גוף משטרתי כולל נוכחות ותגובה מהירה .הנוכחות נועדה לתת הרגשת
ביטחון ל”טובים” ,ותגובה מהירה נכנסת לתוקף בעת אירוע פלילי .בלחימה
בפשיעה בישראל קיים רכיב נוסף – חיכוך יזום .דהיינו ,אכיפה מוגברת
באמצעות מגע מתוכנן ,שיטתי ורציף בין המשטרה לבין העבריינים.
באכיפה מוגברת זו ניתן לשלב רשויות נוספות כמו מס הכנסה והמכס.
ישנו מכפיל כוח שעשוי לשרת את רשויות המודיעין .הוא נשען על ההנחה
שחלק מהטרוריסטים בפוטנציה מתגוררים בשכונות שבהן גרים עבריינים,
או שמתקיימים שיתופי פעולה וסיוע הדדי בין הקבוצות העברייניות
השונות .לדוגמה ,בעבר גנבי רכב מעזה שפעלו בישראל נבחנו כמובילים
אל קבוצות טרור בעזה .סיר לחץ זה שיוצרת המשטרה גורם לעבריינים
ולמחבלים לעסוק בהתחמקות ממנה ובשרידות  -ומקטין את יכולתם
לתכנן פעילות עוינת.
מדינות שונות ,כלים שונים הגישה המובילה במשטרות המערב
מתחילת  1990נקראת  .Intelligence-Led Policingגישה זו דוגלת
בסימון “יעדים פליליים” ,בקביעת “נקודות חמות” (אזורים בעייתיים),
בניתוח אירועים פליליים ומידע מודיעיני וכן בשיתוף גורמים קהילתיים
ועסקיים .במשטרות אלה ניתן דגש חזק לטכנולוגיה בדמות ויזינט
וסיגינט ואילו היומינט הוזנח .משטרת ישראל הייתה חלוצה בפיתוח
וביישום המתודה ,מאז אמצע שנות ה 70-וכך אפשרה למשטרות אחרות
לקחת רעיונות ולהתאימם לתנאים שבהם הן פועלות.
לעניין המודיעין שונה משטרת ישראל מרוב משטרות המערב .ישנם ארבעה
הבדלים עיקריים .הראשון ,המודיעין במדינות אלה הוא בעיקרו מוכוון-
חקירה ,ואילו במשטרת ישראל המודיעין מופעל כנדבך נוסף והוא מוכוון-
יעדים ונושאי פשיעה .ככלל בחו”ל התפיסה היא “מעבירה לעבריין” ,בעוד
שבישראל הנדבך הנוסף הוא “מעבריין לעבירה” .המשמעות האופרטיבית
היא שאיסוף המודיעין במשטרות חו”ל מתחיל אחרי אירוע פלילי והוא
מיועד לסייע בפתרונו ,בעוד שבישראל פועל המודיעין המשטרתי על פי
תוכנית סדורה וכיסוי קבוע של שטח ושל יעדים .כך ניתן לאסוף מידע
מקדים על תכנונים והתארגנויות פשיעה.
ההבדל השני נוגע לשימוש בכלים שונים .האזנות סתר ,מעקב סמוי,
הפעלת סוכנים ומקורות ועוד מופעלים בחו”ל כחלק מתיק חקירה,
והחוקרים נדרשים לבצע את כל הפעולות בתיק .כך יכול להיווצר מצב שבו
חוקר עובד ביום אחד כמאזין ,למחרת כמתשאל וביום הבא בעיקוב .אין
במדינות המערב ארגון ודיסציפלינה של מודיעין משטרתי .לעומתם ,בארץ
יש מתודולוגיה ומשנה סדורות ,קיים מדרג מודיעין משטרתי מקצועי

מרמת התחנה ,המרחב ,המחוז והמטה הארצי .יתר על כן ,המודיעין אינו
נתפס כמקצוע אחד אלא יש בו חלוקה להתמחות במקצועות השונים על
פי הכלים שהוזכרו.
ההבדל השלישי הוא הבילוש .בעוד שברוב מדינות אירופה וארה”ב,
המונח “בלש” מציין את דרגתו וכישוריו של החוקר המנהל תיק חקירה,
בישראל זהו כלי מודיעיני המצוי בכל הרמות והוא חלק ממערך המודיעין.
הבלשים הם הכלי שאמור ,בין השאר ,להתחכך עם אוכלוסיית היעד כדי
ללמוד על התנהגותה ,על קשרים בתוך הכנופיות ולהפיק מידע נוסף .כוח
הבילוש אמון גם על הפיכת מידע לראיות באמצעות חיפושים ,מארבים
ומעצרים .אגב ,במערב אירופה ובארה”ב יש נוכחות גבוהה יותר של שוטרי
סיור ,אך אלא אינם מוכוונים לביצוע פעולות דומות וממילא המידע אינו
נאגר ומנותח.
ההבדל הרביעי ,הרזולוציה שבה נאסף ונאגר המידע“ .חיכוך יזום”
מאפשר לאסוף מידע ברזולוציה גבוהה ברמת הרחוב .יחידות המודיעין
המשטרתי מנצלות את היכולות שמקנה להן החוק לזיהוי אנשים,
לתחקורם ובמקרים מסוימים לבצע חיפוש בכליהם .הנחת המוצא היא
שכל מגע ואינטראקציה בין גורם אכיפת החוק לעבריין מייצר מידע.
הבלשים מתשאלים עבריינים או חשודים בעיקר מחוץ לסביבתם הטבעית
וכך הם עשויים לקבל מידע מהותי .מיפוי ומחשוב של מידע דוגמת איפה
נמצא אדם ,מתי ומה לבש מאפשר להציע חשודים שתיאורם ,טביעת
אצבעותיהם או די.אן.איי שלהם נמצאו בזירת פשע  -והיו דברים מעולם.
יתרה מכך ,מבדיקות אלו ניתן גם ללמוד על תנועות של חשודים
והתחברויות חדשות בין עבריינים ,בבחינת “הילכו שניים יחדיו בלתי אם
נועדו” .אם בשכונה מסוימת צעירים החלו לגדל זקן ,להתפלל במסגד,
להתלבש אחרת ,או אם עבריין קנה רכב חדש והוא מתנהג בפזרנות (“עשה
מכה”)  -הבלשים המסתובבים בשכונות הללו אמורים לזהות ולדווח על
כך .מידע זה עשוי לשרת גם גורמי מודיעין אחרים ,למשל להצביע על
סייענים ולשמש גם כמנוף לגיוס מקורות .מידע שעשוי להיחשב כשולי
בשלב הראשון אך תורם בהמשך להרכבת פאזל של תמונת המודיעין ,ואף
מסייע בבניית הסימנים המעידים.
שיטור קהילתי :עוד כלי לצמצום פשיעה תפיסה נוספת,
אם כי לא מתחום המודיעין ,נוגעת לשיטור הקהילתי .בבסיסה עומדת
הנחת היסוד כי הידוק שיתוף הפעולה בין המשטרה לבין הקהילה ,בניית
שותפויות וגישה פרו-אקטיבית ייצרו מכפיל כוח בהגברת ביטחון הציבור
וצמצום הפשיעה .הדבר יקל על זיהוי הבעיות האמיתיות המטרידות את
התושבים וייצור סדרי עדיפויות נכונים לפתרונן .לענייננו רותמים את
חברי הקהילה “הטובים” לדווח על חריגים באזורם.
לסיכום ,החדרתה של דיסציפלינה של מודיעין משטרתי מחד גיסא,
והקצאת כוחות שתפקידם הקבוע הוא התחככות עם אוכלוסיית
העבריינים מאידך גיסא ,משפרות את האחיזה שיש לגורמי אכיפת
החוק ושירותי המודיעין בשכונות שבהן מתגוררים עבריינים ומחבלים
פוטנציאליים .מספר השוטרים מהזרועות השונות – סיור ,מודיעין ובילוש
 יהיה תמיד גדול מכל נוכחות של שירותי המודיעין .ככל שאלה “ילחצו”יותר ,כך יתקבל מידע רב יותר .
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קובי סגל | רס"ן (מיל') ,עורך דין והיסטוריון צבאי ,מוסמך בהיסטוריה מטעם אוניברסיטת בר אילן



במלחמת סיני נולד תפקיד
חוקר השבויים הקרבי בצה"ל
מאז מלחמת סיני התמסד תפקיד חוקר השבויים .יכולת לחימה ,יכולת שפתית לתקשר
עם האויב ,עורמה ,חוכמת חיים והבנה עמוקה של נפש האדם היוו אז ומהווים היום
את הד.נ.א המקצועי והערכי של יחידת החוקרים

 60שנה חלפו מאז הצניחו מטוסי הדקוטה את לוחמי גדוד  890בפתחו
המזרחי של מיצר “המתלה” בסיני ,בשעות בין הערביים של  29באוקטובר
 ,1956ובכך נפתח "מבצע קדש"  -המלחמה היזומה הראשונה בתולדות
מדינת ישראל .עשרות השנים שחלפו מאז טשטשו במשהו את הייחוד של
המלחמה ההיא .הייתה זו המלחמה היחידה שאליה יצאה ישראל מתוך
הסכם חשאי עם מדינות אחרות ,בריטניה וצרפת .במהלכה נכבש חצי האי
סיני מידי המצרים ,שפונה חודשים ספורים לאחר מכן בלחץ המעצמות

חקירת שבוי במלחמת סיני .הלקח הופנם בצה"ל
18
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לטובת כוחות או”ם .אלה יחצצו במשך עשור בין ישראל למצרים ויאפשרו
הן את חופש השיט החיוני כל כך למדינה הצעירה והן את היכולת לבנות
חיים לאורך הגבול השקט בדרום.
קדש היה אחד המבצעים האחרונים בהיסטוריה הצבאית שנפתח באקט של
הצנחה רחבת היקף .הוא שימש אקורד סיום לתפארת הכוחות המוצנחים,
שבמלחמת העולם השנייה רשמו פרקים חשובים בהיסטוריה הצבאית :החל
ממבצע “מרקורי” ,שבו נכבש האי כרתים בעזרת דיביזיה מוצנחת גרמנית

בקירות הצריפים במחנות בבריטניה ובקנדה ,שבהם נכלאו קצינים גרמנים,
הוטמנו מכשירי האזנה .אלה הקליטו בדרך קבע את שיחות החולין של
השבויים ,שתומללו והניבו מאגר לא אכזב של מודיעין שלעתים לא הושג
בחקירות .באמצעות ההאזנות הללו ידעו שירותי המודיעין הבריטיים על רצח
העם שביצעו הנאצים כבר בשלביו הראשונים
במאי  1,1941דרך הצניחה ההמונית של הדיביזיה האמריקאית המוטסת
ה 82-לנורמנדי ביוני  2,1944ועד ל 10,000-הצנחנים הבריטים והפולנים
שהוצנחו במבצע “גן השוק” בספטמבר של אותה שנה על גשרי הריין בגבול
3
הולנד-גרמניה.
 300צנחני גדוד  ,890בפיקוד המג”ד רפאל איתן ומפקד החטיבה הצעירה
אריאל שרון ,היו כוח צבאי קטן בהרבה מאלה שאפיינו את המבצעים
המוצנחים הגדולים עשור קודם לכן .אך בדומה למבצעים קודמים ,היה
תפקידם בלחימה מרכזי .הם ניצלו את כל יתרונות ההפתעה והניידות של
ה”איגוף האנכי” ,ואת האסטרטגיה של הגישה העקיפה המאפשרת להגיע
אל עורף האויב מיד בתחילת הלחימה ולהתחבר אל הכוחות בהמשך.
הצניחה במיצרי המתלה מסמלת את סופו של עידן המבצעים המוצנחים
הגדולים .שולב בה רכיב לחימה חדש לחלוטין בהיסטוריה הצבאית
המודרנית  -צירוף לוחמים בעלי הכשרה מיוחדת כחוקרי שבויים .גדוד
 890חידש גם בהכשרת הלוחמים ,שמעתה קיבלו הכשרה ייעודית לתפקיד.
העקרונות ,שנוסחו במהלך קרב המתלה ואחריו ,נלמדו ,הופנמו והונחלו ישועת האל בעזרת מודיעין בתיאור מפורט יותר של חקירת שבוי,
לדורות הבאים .נעשה בהם שימוש רב גם במלחמות הבאות עד למבצע “צוק בספר שמואל 11,מוצג מרדף שעורך דוד ,במהלך מלוכתו של שאול ובטרם
הוכתר למלך ,אחרי גדוד עמלקי .הגדוד פשט על היישוב ולקח בשבי את
איתן” 58 ,שנים לאחר מכן.
נשיו ,ילדיו ובזז את רכושו .גם כאן ,בדומה לכיבוש לוז ולמעבר יבוק,
השבוי חשף את הסוד בלי לעבור על השבועה חקירת שבויים ההצלחה הצבאית היא תולדה של חקירת שבוי .וכמו בכיבוש לוז ,מוזכרת
כמקור למידע מודיעיני איננה המצאה של המאה ה ,20-רחוק מכך .חקירת העזרה השמימית במקביל למאמץ המודיעיני.
השבויים עתיקה כמו המלחמות שניהלו בני האנוש והיא מופיעה אף דוד מהסס בתחילה לצאת למרדף .הוא פונה לאביתר הכהן כדי שידרוש
בכתובים מלפני תקופת התנ”ך .כך למשל החתים והמצרים (רעמסס השני) באורים ותומים מה עליו לעשות“ .וַ ּי ׁ ְִש ַאל ָ ּדוִ ד ַ ּביהֹוָ ה לֵ אמֹר ֶא ְרדּ ֹף ַא ֲח ֵרי
ֹאמר לוֹ ְרדֹף ִּכי ַה ּ ֵׂשג ַּת ּ ִׂשיג וְ ַה ֵ ּצל ַּת ִ ּציל” 12.רק לאחר
הא ּ ִׂשיגֶ ּנ ּו וַ ּי ֶ
ּד-ה ֶּזה ַ
השתמשו בה במלחמותיהם ההדדיות 4,וגם ב”מסע הרבבה” ,יצירה מהמאה ַה ְ ּגדו ַ
ְ
הרביעית לפני הספירה ,מתאר כסנופון את מסע הגבורה של רבבת חיילים קבלת האישור יוצא דוד לקרב” :וַ ּיֵלֶ ך ָ ּדוִ ד הוּא וְ ׁ ֵש ׁש ֵמאוֹת ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ
ּוֹת ִרים עָ ָמדוּ .וַ ּי ְִרדּ ֹף ָ ּדוִ ד הוּא וְ ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹת ִא ׁיש
יוונים מבבל ליוון ,שלכל אורכו לקחו היוונים שבויים ,ינקו מהם מידע על וַ ָ ּיבֹא ּו עַ ד נ ַַחל ַה ְ ּבשׂוֹר וְ ַהנ ָ
13
5
אתיִם ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ִּפ ְ ּגר ּו ֵמעֲ בֹר ֶאת נ ַַחל ַה ְ ּבשׂוֹר”.
היריבים העומדים בפניהם ואילצו אותם לשמש מורי דרך.
וַ ּיַעַ ְמד ּו ָמ ַ
חקירת שבויים נזכרת גם בתנ”ך :יעקב אבינו ,שנאבק עם מלאך ערב חציית דוד סובל ממחסור במידע מודיעיני והקב”ה מזמן לו פתרון בדמות שבוי
הירדן ו”תחקר” אותו לשמו ,הוא אולי הדוגמה הראשונה לכך 6.בספר הנופל לידיו .דוד חוקר אותו ומחלץ ממנו מידע חיוני“ :וַ ּי ְִמצְ א ּו ִא ׁיש ִמצְ ִרי
ויתנ ּו לוֹ פֶ לַ ח
מלכים ואחריו בספר שמואל א’ ,תיאורי החקירה והתועלת שבהפקת ַ ּב ּ ָׂש ֶדה וַ ּי ְִקח ּו אֹתוֹ ֶאל ָ ּדוִ ד וַ ּי ְִּתנ ּו לוֹ לֶ ֶחם וַ ּיֹאכַ ל וַ ּי ׁ ְַש ֻקה ּו ָמיִם ְּ
ְ ּדבֵ לָ ה ו ׁ ְּשנֵי צִ ֻּמ ִקים וַ ּיֹאכַ ל וַ ָּת ׁ ָשב רוּחוֹ ֵאלָ יו ִּכי ֹלא ָאכַ ל לֶ ֶחם וְ ֹלא ׁ ָש ָתה ַמיִם
מודיעין בשדה הקרב נרחבים וישירים הרבה יותר.
14
ֹלשה לֵ ילוֹת”.
ֹלשה ִיָמים ו ׁ ְּש ׁ ָ
לאחר חציית הירדן ,כשעולים בני יוסף לכבוש את הארץ המובטחת ,נתקלים ׁ ְש ׁ ָ
הם בעיר מבוצרת בשם בית אל ,שנקראה בעבר לוז .התלמוד 7מביא שני דוד עובד בדיוק לפי השיטה ששימשה את יעקב :בירור זהות השבוי
הסברים על הקשר בין שם העיר לבין מערכת ההגנה שלה .לפי הראשון ,העיר כדי להקל על הבנת המשימה שהוטלה עליו והשגת המודיעין
הייתה סגורה ומסוגרת מכל כיוון ,כמו אגוז לוז .לפי השני ,של רבי שמעון ,הקריטי לניצחון .הנחקר תושאל לגבי מיקום האויב וכפי הנראה גם
המנהרה שהובילה לעיר נחצבה בתוך גזע עץ אגוז לוז ולכן לא ניתן היה לגבי דרגת הכוננות שלו .ראשית משיג דוד את אמונו של הנחקר:
ֹאמר ַנעַ ר ִמצְ ִרי
י-א ָּתה וְ ֵאי ִמ ֶּזה ָא ָּתה וַ ּי ֶ
ֹאמר לוֹ ָדוִ ד לְ ִמ ַ
לאתרה .בני יוסף הצליחו לכבוש את העיר רק בעזרת שימוש מושכל במידע “וַ ּי ֶ
ּ
ּ
ֹלשה:
מודיעיני המופק מחקירת שבוי:
יתי ַהיוֹ ם ׁ ְש ׁ ָ
ָאנֹכִ י עֶ בֶ ד לְ ִא ׁיש עֲ ָמלֵ ִקי וַ ַיעַ זְ בֵ ִני ֲאדֹ ִני ִּכי ָחלִ ִ
ית-אל; ֲא ַנ ְחנ ּו ָּפ ׁ ַשטְ נ ּו ֶנגֶ ב ַה ְּכ ֵר ִתי וְ עַ ל ֲא ׁ ֶשר לִ יהו ָּדה וְ עַ ל ֶנגֶ ב ָּכלֵ ב וְ ֶאת צִ ְקלַ ג
ֵ
“וַ ּיַעֲ ל ּו בֵ
ית-יוֹסף ַ ּגם ֵהםּ ֵ ,ביתֵ -אל; וַ ה’ ,עִ ָּמם .וַ ּי ִָתיר ּו בֵ ית ֵ
יוֹסףּ ְ ,בבֵ ֵ
ּ
ּ
ּ
ּ
ֹאמר ִה ׁ ּ ָשבְ עָ ה
וְ ׁ ֵשם ָהעִ יר לְ פָ נִים ,לוּז .וַ י ְִראוַּ ,ה ׁ ּש ְֹמ ִריםִ ,א ׁיש ,יוֹצֵ א ִמן ָהעִ יר; וַ י ְ
ֹאמר ּו לוָֹׂ ,ש ַרפְ נ ּו בָ ֵא ׁש :וַ י ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ָ ּדוִ ד ֲהתוֹ ִר ֵד ִני ֶאל ַה ְ ּגדוּד ַה ֶּזה וַ י ֶ
ית ִני וְ ִאם ַּתסְ ִ ּג ֵר ִני ְ ּביַ ד ֲאדֹ ִני וְ אוֹ ִר ְד ָך ֶאל ַה ְ ּגדוּד
אֹלהים ִאם ְּת ִמ ֵ
ת-מבוֹא ָהעִ יר ,וַ ּיַכּ ּו ִ ּלי בֵ ִ
ַה ְר ֵאנ ּו נָא ֶאת ְמבוֹא ָהעִ יר ,וְ עָ ִׂשינ ּו עִ ְּמ ָךָ ,ח ֶסד .וַ ּי ְַר ֵאם ֶא ְ
15
8
ַה ֶּזה”.
י-ח ֶרב; וְ ֶאת ָה ִא ׁיש וְ ֶאת ָּכל ִמ ׁ ְש ַּפ ְח ּתוִֹ ׁ ,ש ֵ ּלחו".
ת-העִ יר לְ פִ ָ
ֶא ָ
הכתוב אינו מפרט מי היו חוקרי השבויים ,אך סביר כי בדומה ליעקב ,עשה ההמשך היה פשוט הרבה יותר:
זאת אחד המנהיגים ,ובוודאי אדם נבון שהוכשר לכך .הרד”ק 9מציין כי “וַ ּי ִֹר ֵדה ּו וְ ִה ּנֵה נְטֻ ׁ ִשים עַ ל פְ נֵי כָ ל ָה ָא ֶרץ אֹכְ לִ ים וְ ׁש ִֹתים וְ חֹגְ גִ ים
אלה שחקרו את השבוי היו אנשי מודיעין בעלי ניסיון קרבי .לדבריו ,הם
אלה שנשלחו לתור את הארץ ושתצפתו על שער העיר ,שהייתה סגורה מכל
הכיוונים ,עד שראו איש יוצא ממנה.
חכמי התלמוד 10למדו מהמילה “הראנו” ,המתייחסת לקבלת המידע
מהשבוי ,כי לא מדובר בחקירה רגילה ובמידע שמסר השבוי בדבריו ,אלא
במסקנות שיכלו להסיק משפת הגוף שלו“ .חזקיה ,אמר בפיו עקם להם”
 השבוי סירב לדבר בחקירה כי כל בני העיר נשבעו שלא לגלות את סודהכניסה לעיר ,ולכן עיוות של פיו חשף את הסוד בלי שיעבור על השבועה.
רבי יוחנן הסיק מהמילה “הראנו” כי החווה באצבעותיו על המבוא העיר,
ללא מילים.
כבדרך אגב מלמדים אותנו חכמי התלמוד כי לעתים ילמד חוקר השבויים
על המידע לא מדברי הנחקר אלא משפת גופו והעוויות פניו – שיעור בעל
חשיבות רבה לכל חוקר מודיעין.
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אחרי הצניחה במתלה .רכיב לחימה חדש לחלוטין בהיסטוריה הצבאית המודרנית  -צירוף לוחמים בעלי הכשרה מיוחדת כחוקרי שבויים
ְ ּבכָ ל ַה ׁ ּ ָשלָ ל ַה ָ ּגדוֹל ֲא ׁ ֶשר לָ ְקח ּו ֵמ ֶא ֶרץ ְּפלִ ׁ ְש ִּתים ו ֵּמ ֶא ֶרץ יְהו ָּדה:
וַ ּי ֵַּכם ָ ּדוִ ד ֵמ ַה ּנ ׁ ֶֶשף וְ עַ ד ָהעֶ ֶרב לְ ָמ ֳח ָר ָתם וְ ֹלא נ ְִמלַ ט ֵמ ֶהם ִא ׁיש
ִּכי ִאם ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹת ִא ׁיש נַעַ ר ֲא ׁ ֶשר ָרכְ ב ּו עַ ל ַה ְ ּג ַמ ִ ּלים וַ ָ ּינֻסוּ:
וַ ַ ּי ֵ ּצל ָ ּדוִ ד ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר לָ ְקח ּו עֲ ָמלֵ ק וְ ֶאת ׁ ְש ֵּתי נ ׁ ָָשיו ִה ִ ּציל ָ ּדוִ דוְ ֹלא נֶעְ ַ ּדר לָ ֶהם
ִמן ַה ָ ּקטֹן וְ עַ ד ַה ָ ּגדוֹל וְ עַ ד ָ ּבנִים וּבָ נוֹת ו ִּמ ׁ ּ ָשלָ ל וְ עַ ד ָּכל ֲא ׁ ֶשר לָ ְקח ּו לָ ֶהם ַהכּ ֹל
ֹאמר ּו
ֵה ׁ ִשיב ָ ּדוִ ד :וַ ּי ַ ִּקח ָ ּדוִ ד ֶאת ָּכל ַה ּצֹאן וְ ַה ָ ּב ָקר נ ֲָהג ּו לִ פְ נֵי ַה ִּמ ְקנֶה ַההוּא וַ ּי ְ
16
זֶ ה ׁ ְשלַ ל ָ ּדוִ ד”.
האל זימן את התשועה לעמו בעזרת מודיעין  -חקירת שבויים בתנאי שטח.
בדומה ליעקב ,שנאבק עם “האיש” במעבר יבוק עד עלות השחר ,נותרה
חקירת השבויים עד היום הזה תערובת של מאבק אינטלקטואלי וחשיבה
אסטרטגית או טקטית צבאית ,החותרת למקסם את השימוש בלחץ
פסיכולוגי על הנחקר כדי להפיק מידע.

מאבק אינטלקטואלי מול עינויים

לאורך ההיסטוריה הייתה

חקירת שבויים בשטח אחד ממקורות המידע החשובים של כל צבא .זכות זו
נשמרה בדרך כלל למנהיגים או לבכירי המפקדים ואף בסיפור של רעמסס
השני ,שהוזכר לעיל ,רעמסס הוא שחקר את השבויים החיתיים .בעקבות
אמנת ז’נבה השנייה לשבויי מלחמה משנת  ,1904התמסדה החזקת שבויים
במחנות ותחום חקירתם חולק לשניים :חקירה בתנאי שדה וחקירה בתנאי
עורף ,במחנה שבויים.
הבריטים ניצלו את מחנות השבויים גם להאזנות סתר .בקירות הצריפים
במחנות בבריטניה ובקנדה ,שבהם נכלאו קצינים גרמניים ,הוטמנו מכשירי
האזנה .אלה הקליטו בדרך קבע את שיחות החולין של השבויים ,שתומללו
והניבו מאגר לא אכזב של מודיעין שלעתים לא הושג בחקירות .באמצעות
ההאזנות הללו ידעו שירותי המודיעין הבריטיים על רצח העם שביצעו
הנאצים כבר בשלביו הראשונים .מידע זה נותר מסווג למעלה מ 50-שנה -
17
בלי שנעשה בו דבר.
הגרמנים מצדם שמו בחקירות השבויים דגש על מאבק אינטלקטואלי

יחידת הצנחנים שהוקמה ב 1953-הביאה עמה רוח חדשה ופתיחות לרעיונות
מקוריים הקושרים להפעלת כוחות לוחמים .אחד מהרעיונות היה צירוף לוחם
מוצנח שיהיה בנוסף בעל כישורים של חוקר שבויים .לקראת מבצע קדש
החליטו אריק שרון וחבריו לשלב חוקרי שבויים מקצועיים כחלק מהמערך
הלוחם
20
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במבצע צוק איתן הוזרם מידע ללא הרף מחוקרי השבויים ביחידות הלוחמות,
שעובד מיידית למידע מבצעי ושבמקרים רבים הציל חיי לוחמים .גם צוות
הקרב החטיבתי של "גבעתי" התמודד בהצלחה רבה עם הלחימה החדשה מעל
לקרקע ומתחתיה .זאת בין היתר בעזרת לוחמים-חוקרי שבויים ,שהצטרפו
כחלק בלתי נפרד מיחידות השטח
ורגשי .האנס שארף ,גדול חוקרי מודיעין האוויר הגרמניים ,גיבש שיטה
משוכללת לחקירת שבויים באמצעות טכניקות פסיכולוגיות .בעזרתה הוא
הצליח “למפות” את חיל האוויר השמיני של ארה”ב ,עד לרמת הפרטים
18
האישיים של כל טייס וטייס.
במלחמת העולם השנייה היו חוקרי השבויים פעילים בעיקר במחנות בעורף.
בחזית אולתרה החקירה על ידי מפקדים מקומיים ,שנעזרו במתורגמנים.
הצבא הגרמני הסתייע במקומיים או בחיילי הצבא האדום ,שערקו במאות
19
אלפים לשורותיו.

צה”ל כחלוץ בהכשרת חוקרים בשטח הכשרה נפרדת לחוקרי
שבויים הפועלים בשטח החלה רק בעשרות השנים האחרונות .צה”ל היה
אחד הצבאות הראשונים ליישם טכניקה זו .במלחמת השחרור נעשתה
עיקר עבודת החקירה במחנות .בדרך זה הושג לא פעם מודיעין רב ערך
משבויי מלחמה ,הן מערביי ארץ ישראל והן מלוחמים בצבאות ערב .כך
הצליחו חוקרים במחנה השבויים המרכזי (“מחנה שבויים מספר  )”1ליצור
תמונת מודיעין שלמה על הקרב האחרון של "מחלקת ההר" ,שנשלחה מהר
טוב לגוש עציון ,ולוחמיה נהרגו עד האחרון שבהם .מסמך שנשלח ב12-
באוגוסט  1948מפרט את עיקרי הקרב האחרון ,את שמות האחראים
22
למארב והכפרים שמהם יצאו אנשי הכנופיות.
מקומם של היצירתיות והאלתור ,שאפיינו את צה”ל במלחמת השחרור ,לא
נפקד גם מתחום השגת המודיעין משבויים .כך באה לעולם התוכנית לשלב
בין הטיפול בלוחמי אויב שנפלו בשבי לבין מבצע מודיעיני להחדרת סוכנים
למדינות האויב .ניסיון להחדרת שני סוכנים ,שנשלחו למחנה שבויים מרכזי
והוחזרו לירדן במסגרת חילופי שבויים בתום מלחמת השחרור ,לא צלח.
אחד השבויים ,יעקב בוקעי ,נחשף בגלל הזיוף החובבני של התעודות שניתנו
לו ,ונעצר מיד לאחר שעבר לשטח ירדן .הוא נידון למוות ברבת עמון ועלה
23
לגרדום .מקום קבורתו לא ידוע עד עצם היום הזה.
עם תום המלחמה הוקם אגף “מודיעין  ,”10שהתמקד במודיעין אנושי
ובהפעלת הסוכנים אך לא בחקירות השבויים .לימים שונה שמו ל”יחידה
 .”154מלחמת קדש הייתה המלחמה הראשונה שבה שולבו חוקרי שבויים
מיומנים כבר בדרג השדה.
יחידת הצנחנים שהוקמה ב 1953-הביאה עמה רוח חדשה ופתיחות
לרעיונות מקוריים הקושרים להפעלת כוחות לוחמים .אחד מהרעיונות היה
צירוף לוחם מוצנח שיהיה בנוסף בעל כישורים של חוקר שבויים .לקראת
מבצע קדש החליטו אריק שרון וחבריו לשלב חוקרי שבויים מקצועיים
כחלק מהמערך הלוחם.
ההכנות החפוזות לצניחת גדוד הצנחנים בפתח מיצרי “המתלה” הפך את
התוכניות למציאות .היה צורך בהצנחת גדוד בעורף האויב ,שישרוד יותר
מ 24-שעות בטרם יחברו אליו עיקר הכוחות מכיוון ישראל .לפיכך נדרשו
מתכנני המבצע לתת לכוח כל אמצעי אפשרי לאיסוף מודיעין עצמאי.
במבצע “גן השוק” ,שהובילו בעלות הברית המערבית רק  12שנים קודם
לכן ,הושמד כוח הצנחנים הגדול בהיסטוריה בגלל היעדר מודיעין מתאים
ולוח זמנים שלא איפשר לכוחות העיקריים לחבור לכוח המוצנח .הזיכרונות
העגומים ממבצע זה היו עדיין טריים וכואבים .חוקרי שבויים שינסו להפיק
מודיעין בזמן אמת היו פתרון מתבקש.

יצחק זינגר .שלט בניב המצרי עוד משחר ילדותו בקהיר

חוקר השבויים הלוחם הראשון של צה”ל

גם במלחמת קוריאה 20ולאחריה וייטנאם הושם הדגש על חקירת שבויים
במתקנים עורפיים בידי חוקרים מקצועיים .בשטח לרוב ביצעו את החקירות
חיילים מצבאות קוריאה או דרום וייטנאם ,בסיוע לוחמים שלא עברו
הכשרה של ממש לתפקיד .גם במתקנים העורפיים נערכו החקירות במקרים
21
רבים על ידי ארגונים שאינם צבאיים ,דוגמת ה.CIA-

חוקר השבויים הלוחם הראשון בצה”ל היה צדוק אופיר ז”ל .אופיר נולד
בחיפה ב 1929-למשפחה שחיה למעלה מ 200-שנה בארץ .בנעוריו עברה
המשפחה לירושלים ולאחר מכן לגבול תל אביב יפו .אופיר גדל בין ערבים
והכיר היטב את הווייתם ,וכך רכש את השפה הערבית .כנער הוא לקח חלק
בפעילות האצ”ל נגד הבריטים והערבים ,ועם קום המדינה המשיך לשרת
בצבא קבע כקצין ביחידת המיעוטים של צה”ל .ורדי ,שהיה מפקד יחידה
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לא רבות השתנה מאז אותה צניחה חלוצית במתלה .יכולת לחימה ,יכולת
שפתית לתקשר עם האויב ,עורמה ,חוכמת חיים והבנה העמוקה של נפש
האדם היוו אז ומהווים היום את הד.נ.א המקצועי והערכי של יחידת החוקרים
 ,154גייס אותו בתחילת שנות ה 50-ליחידה.
אופיר צורף לגדוד הצנחנים  890והיה לחוקר השבויים הראשון בעל הכשרת
לוחם המצטרף לכוח לוחם .הוא צנח עם הגדוד במתלה ומיד לאחר מכן החל
לספק מודיעין מחקירת שבויים .אופיר תחקר את עובדי מע”צ המצרים,
ששיפצו את הכביש וידעו על פריסת הכוחות המצריים בהמשכו בתוך
25
המיצר 24.העובדים לא ידעו לספק מודיעין איכותי על הכוחות הללו.
עם אופיר היה גם חיים יעבץ ,איש יחידה  ,154לימים ראש ענף המעצמות
במחלקת המחקר של המודיעין במלחמת יום הכיפורים.
בעקבות הקרב ,החלו לזרום שבויים רבים והיה צורך להפיק מהם מידע
 ומהר .המח”ט אריק שרון ביקש תגבור ביכולת הפקת המודיעין ,וכךהצטרף רב”ט יצחק זינגר ,שנפטר בעת כתיבת מאמר זה .זינגר היה לוחם
בגדוד שעלה רק שנתיים קודם לכן ממצרים .הוא היה בן  ,24מבוגר מעט
מהלוחמים שעמם צנח בשעות הדמדומים של  29באוקטובר  .1956הוא
השתתף בקרב הדמים שבמיצר המתלה ,שבו נקלע כוח למארב מצרי .בקרב
שניטש נפלו  38צנחנים ו 120-נפצעו .זינגר ,לוחם מיומן ומנוסה ,אחז בידע
יוצא דופן  -שליטה בניב המצרי ,עוד מילדותו בקהיר .שרון ,שידע על הרקע
שלו ,הזעיק את זינגר אישית בתום הקרב .מבין עשרות השבויים ביקש
המח”ט כי זינגר אישית יחקור את הקצינים שנפלו בשבי .מהר מאד התברר
כי זינגר ,חרף היעדר הכשרה פורמלית ,הצליח לספק את הסחורה.
הוא חקר ששה שבויים בדרגות סגן וסרן .הנחקרים הוכו בהלם מהשפה
הערבית ומהניב המצרי שהתנגן בפיו ,ויותר מכך מהיחס אליהם .הוא לא
נקט אלימות והקפיד לכבד בשתייה ובמאכל כל נחקר .במהלך השיחה לא
הזכיר את לכידתם המביכה ,לאחר שניסו להימלט בעוד חייליהם נלחמו
עד הסוף .המח”ט עמד לצדו ,ניסה להבין את המידע המדויק שקיבל זינגר
ולהנחות אותו מה לשאול .פעילותו ,שהחלה בטרם שככו רעמי הקרב,
נמשכה כשלושה שבועות .חלק מהשבויים שחקר ביקשו להשיב במפורט
ובכתב  -והוא מיהר לתרגם את המסמכים ובכך הפך גם למתורגמן.
המעבר בין תפקידו כלוחם לתפקידו כחוקר שבויים היה טבעי עבור זינגר.
הוא לא חש כל הבדל בין לחימה עם אפוד ועוזי להסתערות על מידע
מודיעיני יקר .עד סוף ימיו האמין כי הכבוד שנתן לנחקריו הוא שהביא
להפקת המודיעין .מבלי משים ,יישם הוא בכך בדיוק את אותן שיטות שבהן
השתמש דוד המלך מול שבוי מצרי ,לא הרחק משם 3,000 ,שנים קודם
26
לכן.
הילדים של יענקל’ה הלקח של שימוש בחוקרי שבויים-לוחמים
כבר בבואם במגע עם האויב הופנם היטב בצה”ל .בתחילת שנות ה60-
הוקמה יחידה ייעודית לחקירת שבויים במתקני חקירה ובשדה הקרב
על ידי לוחמים עם הכשרה מיוחדת .על היחידה ,שמספרה  ,560פיקד
מייסדה יעקב נחמיאס ,איש יחידה  154לשעבר ומפקדו הישיר של אופיר.
במרץ רב הקים נחמיאס את מערך חוקרי השבויים בצה”ל יש מאין ,ופיקד
עליו ישירות שש שנים .לימים אוחדה היחידה עם יחידה  ,154שהפכה
ל .504-נחמיאס לא חדל להטיף על החשיבות העצומה של מידע מודיעיני
המופק משבוי במהלך הלחימה עצמה .במידה רבה היה נחמיאס ליחידה
 504מה שהיה אברהם ארנן לסיירת מטכ”ל .חוקרי השבויים לדורותיהם
27
כונו לא אחת “הילדים של יענקל’ה” על שמו.
בשלוש המלחמות שלאחר מכן  -ששת הימים ,יום הכיפורים ומלחמת
לבנון הראשונה  -היו חוקרי השבויים חלק בלתי נפרד ממערך המודיעין,
22
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המתקדם עם הדרגים הראשונים הבאים במגע עם האויב.
במלחמת ששת הימים נחקרו אלפי שבויים ,בשדות הקרב ובמחנות
העורפיים כאחד .חלקם נפלו בשבי עוד בטרם פרצה המלחמה ,וסיפקו מידע
חשוב ביותר שסייע לקרבות עוד לפני שניתנה פקודת “סדין אדום” ב5-
ביוני ( 1967ראה מסגרת).
במלחמת יום הכיפורים צורפו חוקרי שבויים ותיקים מאוד לחבורת הפיקוד
של תא”ל רפאל איתן ,מפקד אוגדה  36שבלמה את הסורים ברמת הגולן.
שניים מאותם חוקרים היו מוטי כפיר ודודו דור .דור היה אחד מ”תלמידיו”
של יענקל’ה נחמיאס ,יליד דמשק שהיה בן  42כשעלה ללחום ברמת הגולן.
הוא חקר קצינים סוריים שנתפסו במהלך המלחמה בשפת אמו ,ערבית
סורית ,ובתום הקרבות המשיך למלא את תפקידו כחוקר במחנה שבויים
28
עורפי ובהמשך כמפקד מערך החקירות בעורף.
מבצע “צוק איתן” הוכיח שוב עד כמה יעיל יכול להיות לוחם בעל יכולות
חקירה .הלוחמים ,הדורות השלישי והרביעי לאופיר ,נחמיאס וחבריהם,
הוכיחו כי אין להם במה להתבייש .בראיון עיתונאי ראשון מסוגו 29החושף
את עילות יחידת החוקרים בעורף ובשטח ,הסביר סא”ל א’  -מג”ד יחידת
החוקרים במבצע “צוק איתן” וחוקר שטח בעצמו  -כיצד עובדת השיטה.
התמהיל המיוחד של תכונות הנדרשות מכל אחד מלוחמיו מאפשר ללמוד
במגע ישיר דברים שאין סיכוי ללמוד בסיוע אמצעי איסוף טכנולוגיים.
מפקדו של א’ ,סא”ל ה’ ,הוסיף כי הכשרת הלוחמים לתפקיד התובעני הזה
אינה כוללת שימוש באלימות“ .הפעלת כוח על עצור בשטח לא מביאה מידע.
לכן חקירה היא מיומנות נרכשת .יש לדעת ערבית ברמה גבוהה ,להכיר את
הלהגים השונים ולהיות בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה ויכולת התחברות
בין אישית .המסננת שלנו מאוד צפופה” ,אמר.
התוצאות במבצע "צוק איתן" היו מידע שהוזרם ללא הרף מחוקרי השבויים
ביחידות הלוחמות ,שעובד מיידית למידע מבצעי ושבמקרים רבים הציל
חיי לוחמים ממלכוד ,מארב או מנהרת תופת .גם צוות הקרב החטיבתי
של “גבעתי” התמודד בהצלחה רבה עם הלחימה החדשה מעל לקרקע
ומתחתיה .זאת בין היתר בעזרת לוחמים  -חוקרי שבויים ,שהצטרפו כחלק
בלתי נפרד מיחידות השטח 30.החקירות הללו חשפו לא פעם מידע יקר
31
וייחודי על תוואי המנהרות שמסרו מחבלים שכנעו.
בעשורים האחרונים התרחשו תהליכים דומים גם בצבאות אחרים.
בצבא ארה”ב עובר חוקר השבויים קורס ממושך בן שני חלקים .ראשית
הוא לומד את שפת הנחקר בבית הספר לשפות של הצבא ,ושנית  -את
יסודות החקירה .בספר ביוגרפי שחיבר איש מילואים של “כוח משימה
 ,”500יחידת חוקרי השבויים האמריקאית שפעלה באפגניסטן ובעיראק,
מתוארים בפרוטרוט שלבי ההכשרה .הספר מפרט את הטכניקות שמלמד
צבא ארה”ב להוצאת מידע משבויים ,ובעיקרן  16שיטות להפקת המידע.
 11מתוכן מבוססות על עולם הרגש של הנחקר ,וחמש מעורבות בהליכי
חשיבה ולעתים בהטעייתו 32.בצבא האמריקאי ,אגב ,חוקרים המדברים
את שפתו של הנחקר מצויים לרוב רק במחנות ובמתקני חקירה עורפיים.
בשדה מתבצעות החקירות על ידי חוקר הנעזר במתורגמן.
מאז אותה צניחה במתלה התמסד תפקיד חוקר השבויים אך בבסיס
הדברים ,לא רבות השתנה .יכולת לחימה ,יכולת שפתית לתקשר עם האויב,
עורמה ,חוכמת חיים והבנה עמוקה של נפש האדם היוו אז ומהווים היום את
הד.נ.א המקצועי והערכי של יחידת החוקרים .
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

הפליגו איתנו באניית פאר

הצעות מיוחדות לקוראי מבט מל”מ

המקורות למאמר מתפרסמים בגיליון האינטרנטי

שייט כולל טיול מאורגן בים הבלטי באניית הפאר
CELEBRITY SILHOUETTE

 9 | 28.6-6.7.17ימים

החבילה כוללת :טיסות הלוך ושוב לשטוקהולם,
לילה בשטוקהולם ע״ב לינה וארוחת בוקר7 ,
לילות הפלגה ע״ב פנסיון מלא ,העברות ,טיפים
באנייה ולנותני השירות (מדריכים מקומיים
ונהגים) ,סיורי חוף מודרכים ומדריך ישראלי.

החל מ-

$ 2,689
לאדם בחדר זוגי

שייט בים התיכון והסביבה באניית הפאר
FREEDOM OF THE SEAS

 10 | 2.6-11.6.17ימים

החבילה כוללת :טיסות הלוך ושוב לברצלונה,
 2לילות בברצלונה ע״ב לינה וארוחת בוקר,
 7לילות הפלגה ע״ב פנסיון מלא.

החל מ-

$ 2,039
לאדם בחדר זוגי

שייט בים התיכון והסביבה באניית הפאר
MSC MERAVIGLIA

 10 | 15.6-24.6.17ימים

החבילה כוללת :טיסות הלוך ושוב לברצלונה2 ,
לילות בברצלונה ע״ב לינה וארוחת בוקר 7 ,לילות
הפלגה ע״ב פנסיון מלא.

החל מ-

$ 1,799
לאדם בחדר זוגי

שייט באיסלנד ואירלנד באניית הפאר
P&O AZURA

 17 | 15.6-1.7.17ימים

החבילה כוללת :טיסות הלוך ושוב ללונדון 2 ,לילות
בלונדון ע״ב לינה וארוחת בוקר 14 ,לילות הפלגה
ע״ב פנסיון מלא.

החל מ-

$ 2,109
לאדם בחדר זוגי

טלפון להזמנות03-7771212 :
המחירים לאדם בחדר זוגי (בתא פנימי) | לא כוללים טיפים לנותני שירות וסיורי חוף למעט המופיע בחבילה הכוללת | מחירי החבילות מעודכנים
ליום  01.01.17ועשויים להשתנות בעת ביצוע ההזמנה בהתאם לזמינות המקומות בטיסות ובאניות | אין כפל מבצעים והנחות.
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יוסף ארגמן (בסיוע מיכל קליין) | היסטוריון ועורך

משלחת ראשונה לכורדיסטאן
בראשית שנות ה 60-ביקש איסר הראל להעביר לשלושה אנשי מפתח במחתרת הכורדית בכורדיסטאן
קורס מודיעין כללי ,שבו ילמדו איך להקים מערכת מודיעין מסודרת .מנחשים ועד בתי בוץ ,מהקמת בית
חולים ועד נשיאת סכין קבועה על הירך  -לחברי המשלחת לא היה מושג מה מצפה להם .מזיכרונותיו
של אל"ם (דימ') אלישע רואי ,מוותיקי חיל המודיעין שהלך לעולמו לא מכבר ,בגיל 90
"הכול התחיל מהבקשה של איסר הראל ,בראשית שנות ה ,60-להעביר
לשלושה אנשי מפתח במחתרת הלאומית הכורדית בכורדיסטאן קורס
מודיעין כללי ובו לתת להם תפיסה כוללת  -איך להקים מערכת מודיעין
מסודרת .הכוונה לא הייתה לגלות להם את הסודות שלנו ואיך אנחנו
עובדים ,אלא לתת להם ,כמו שעשה המוסד באתיופיה ,תפיסה כוללת של
מודיעין חשאי ,מודיעין גלוי ,איסוף ומחקר  -מודיעין ברמה האסטרטגית.
הפעם העבודה הייתה פחות מלחיצה מאשר עם האתיופים .ניתנה לי התרעת
זמן מספקת וגם לא נדרשתי להדריך ,אלא רק לנהל את הקורס ,שנמשך
כחודשיים .מלבד שיעורים עיוניים הוא כלל גם טיולים בארץ וסיורים שונים.
שלושת החניכים שלי היו שונים בתכלית האחד מהשני – אחד היה בוגר
אוקספורד במשפטים שהתעתד להיות שופט במדינתו; השני היה קצין

בצבא העיראקי ,שלימים בגד בכורדים ובאופן כללי היה לא חכם במיוחד;
והאחרון היה שייח' בשם מוחמד ,שהיה הכי פחות משכיל ועם זאת הכי חכם,
עם הכי פחות ידע צבאי ועם זאת  -התלמיד הכי טוב שלי בקורס.
חלפו הימים ,נגמר הקורס .הזכרתי להראל שהתנאי שלי לקחת על עצמי את
הקורס הזה היה צירופי למשלחת לכורדיסטאן ,אם וכאשר תצא .זה היה
הסכם ג'נטלמני .לא הבטיחו לי שום דבר ,אבל קיוויתי לטוב .אני את שלי,
בכל מקרה ,עשיתי – הקורס עבר בשלום ,הצליח והחניכים למדו דבר או
שניים.
אחרי כמה שבועות הגיעה הבשורה המשמחת – אני נוסע לכורדיסטאן
במשלחת הממוסדת הראשונה של המוסד ,לסייע לכורדים במלחמתם
לעצמאות מול העיראקים .היינו שלושה ,כל אחד מומחה בתחומו ,שנשלחו

מסע בהרי כורדיסטאן ,רכובים על הסוסים משמאל לימין :ראש המוסד האלוף מאיר עמית והאלוף רחבעם זאבי" .החיים שם מאוד פשוטים ,בלי חשמל או
גז ,חיים בצניעות"
24
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ישר למחנה של מנהיג הכורדים מולא מוסטפא
שעל דלתי ,הנושא את שמי" .מה הקשר שלך
ברזאני – חיימק'ה לבקוב ,היה יועץ מיוחד
לאלישע?" ,תמה סירקין" ,מה זאת אומרת מה
למולא לעניינים אסטרטגיים; ראש המשלחת
הקשר? הוא הבן שלי!" ,אבי השיב.
אריק רגב ז"ל ,שלא ידע מילה בערבית אבל
ואז באמת הייתה שמחה גדולה מאוד .אף פעם
היה היועץ הצבאי; ואני – נציג המוסד שנשלח
לא סיפרתי לסירקין על אבי ותמיד הצנעתי את
לסייע לכורדים בהקמת מערך מודיעין עצמאי
ההיסטוריה שלי .מאז אותה פגישה ,סירקין היה
ולהיות הצלם והמתעד של המשלחת .כשהתכוננו
לי ממש כמו אבא שני ,ודאג לי מאוד .כמעט
לנסיעה למדנו חומר רקע וגם עברנו קורס עזרה
שנה לא הייתי בנפטא ועדיין לא פוטרתי ולא
ראשונה ,משום שנסענו לאזור קרבות וידענו
נאלצתי לוותר על מעמדי או תפקידיי בחברה.
שאנחנו הולכים לחיות בתנאי שדה מוחלטים.
זה באמת היה משהו מיוחד.
הגענו לבית החולים איכילוב ,שם נפגשנו עם
אגב ,הכיסוי לתקופת ההיעדרות שלי מנפטא
רופא ששירת בצבא האדום ,ד"ר עצמון ,שהיה
בזמן הקורס לכורדים היה שירות מילואים
כירורג מאוד מוכר .סיפרנו לו שאנחנו נוסעים
מיוחד .ליציאה לכורדיסטאן כבר היה כיסוי
לתאילנד ונשהה באזור מאוד מרוחק ,שבו אין
יותר מעמיק ופרטני .הודעתי שנסעתי
בתי חולים ,רופאים ותרופות נגישות ,והתייעצנו
בשליחות האו"ם לצפון תאילנד ,להעניק סיוע
איתו אילו כדורים וציוד רפואי חיוני עלינו לקחת אלישע רואי" .התנאי שלי לקחת על עצמי את לתושבים בשל הניסיון שלי בפיתוח אזורים,
בעיקר על רקע צמיחת העיר ערד ומחנה זוהר.
כדי שנוכל לארגן ערכת עזרה ראשונה יעילה .הקורס היה צירופי למשלחת לכורדיסטאן"
לא שיקרנו לו ,כל הפרטים שנתנו לו היו נכונים,
כדי שהכיסוי יהיה מושלם כתבתי לבנות שלי,
למעט המדינה ,תאילנד .אחרי שד"ר עצמון
לאשתי ולחברים מהעבודה מכתבים לפני
הסביר לנו על מחלות אפשריות ומצבים מסוכנים ,ואני רשמתי הכול בפנקס ,שטסתי ,ובתאריכים קצובים מראש שלחו אותם בדואר דיפלומטי לארץ.
חיימק'ה שאל אותו" :ד"ר עצמון ,אמור לי בבקשה מה אנחנו עושים במקרה אשתי ידעה בדיוק איפה אני נמצא .דאגו לדווח לה ולעדכן אותה .קוריוז
של הכשת נחש ארסי?"" .דבר ראשון" ,אומר הדוקטור" ,אל תעשו חתך ואל משעשע הוא שאחרי שנים נפגשתי בלוס אנג'לס עם חזי כרמל ,שהיה פעם
תמצצו את הדם .זו טעות טיפשית כי כך אתם מעבירים את הרעל מאחד איש מוסד ,והוא אמר לי" :אתה יודע אלישע ,יום אחד התרגזתי על המוסד:
לשני .דבר שני ,נסו לעצור את הדם .אם הדם לא זורם  -הארס לא מתפשט איזה מין מושחתים הם .כשאני הייתי ראש השלוחה שלהם בתאילנד,
בגוף .והדבר הכי חשוב :תזמינו מיד הליקופטר שייקח אתכם לבית חולים" .קיבלתי הוראה חד משמעית לקנות כל מיני בולים ,ממש אוספים שלמים,
אז חיימק'ה אמר לי" :אלישע ,אני רואה שאתה כל הזמן רושם בפנקס ,אני מעטפות ולשלוח לבנות שלך"" .מה פה מושחת?" ,שאלתי אותו" ,למה אני
חושב שאתה צריך לרשום תחת הכותרת 'טיפול בהכשת נחש  -ארס נחשים צריך להתעסק בזה? ועוד אמרו לי שאני צריך אישית לוודא ולבדוק שזה
 הליקופטר מיידי'" .וזו תמיד הייתה הבדיחה שלנו.נשלח והגיע לארץ" .חייכתי" .מה אתה מחייך?" ,הוא שואל אותי בעצבנות,
ואז סיפרתי לו את הסיפור והוא צחק.
איך יגיבו לעוד היעלמות מסתורית מרגע קבלת הבשורה על
הנסיעה הייתי כל כך שקוע בהכנות לכורדיסטאן ,עד שלגמרי שכחתי לילה ראשון בלתי נשכח ערב הטיסה הגיע .עלינו על המטוס ונחתנו
להסדיר את העניין עם העבודה .באותה תקופה עבדתי בתפקיד בכיר בטהרן.
בחברת נפט אזרחית ,אחרי שירות מילואים של כמעט שלושה חודשים החניכים הכורדים שלי היו על אותו מטוס תובלה ,אבל בתא אחר ,סמוי,
באתיופיה .לא ידעתי איך יגיבו בחברה לעוד היעלמות מסתורית שלי .וכלל לא ידעו שהם טסים איתנו .כשהמטוס נחת סילקו אותנו קודם ואחר
המזל הגדול ביותר שלי היה שמנכ"ל החברה ,יצחק סירקין ,שירת עם אבי כך הורידו אותם .נשארנו בטהרן כמה ימים לפגישה עם גורמי ביטחון
ב"הגנה" .יצחק היה איש בעל תודעה ציונית גבוהה מאוד ,וברגע שפנו אליו איראניים ועם ראש שלוחת המוסד באיראן ,שהיה אחראי על הנושא הכורדי
מהמוסד באשר לשירותי ,הוא מייד הבטיח לי ולהם שמקום העבודה שלי  -דוד קרון מכפר מנחם שהיה לימים חברי הטוב ,מורי ורבי.
יישמר .יתרה מכך  -הוא הגיע לסידור עם המוסד שאני אמשיך לקבל את אחרי כמה ימים הגענו לכורדיסטאן ,ואת ההלם של הלילה הראשון לא
המשכורת שלי מנפטא כדי שלא אצטרך להיות רשום במוסד .כך בכל חודש אשכח.
המוסד יעביר את הכסף לנפטא ,והחברה תמשיך להוציא לי תלוש משכורת ,הגענו למחנה של מולא מוסטפא ,ואת פנינו קיבלו אנשי המוסד שישבו
שם לפנינו .התארגנו והלכנו איש לאוהלו .פתאום באמצע הלילה שמענו
ממש כאילו אני עובד בחברה.
למה הוא היה כל כך טוב אליי? יום אחד אבי בא לבקר אותי במשרדי נפטא ,צעקות שבר" :חייה! חייה!" ,שפירושו נחש .מה מסתבר? ביום היו מוציאים
שהיו בפינת הרחובות קרליבך-חשמונאים בתל אביב .הוא נכנס לבניין ,את השמיכות מהאוהלים ומניחים אותן על דפנות האוהל לאוורור .אחד
ובמסדרון של משרדי פגש את סירקין .הם התחבקו ושמחו ,ואז וסירקין מהאלחוטאים הישראלים לא הכניס את השמיכה שלו כשעוד הייתה
שאל אותו" :אליעזר ,מה אתה עושה פה ,באת אליי?" ,אבי הצביע על השלט שמש בשמים ,ואסף אותה לאוהלו רק בשעת לילה מאוחרת .כשהוא נשכב

הכיסוי לתקופת ההיעדרות שלי מנפטא בזמן הקורס לכורדים היה שירות
מילואים מיוחד .ליציאה לכורדיסטאן כבר היה כיסוי יותר מעמיק ופרטני.
הודעתי שנסעתי בשליחות האו"ם לצפון תאילנד ,להעניק סיוע לתושבים בשל
הניסיון שלי בפיתוח אזורים ,בעיקר על רקע צמיחת העיר ערד ומחנה זוהר
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לישון ,נחש ,שככל הנראה תפס בתוך השמיכה
מחסה מהקור ,יצא החוצה והחל לזחול עליו.
האלחוטאי לא זז ורק כשהנחש ירד ממנו ברח
מחוץ לאוהל .יצאנו מהאוהלים שלנו והבטנו
בתדהמה בבחור ,ואז חיימק'ה אמר לי" :זוכר
את ההליקופטר?" ,וצחק.
יום אחד ישבתי באוהל וטיפלתי בכל מיני
מסמכים .זה היה בקיץ ,הטמפרטורה הייתה
גבוהה מאוד ,ואני הורדתי את המכנסיים
וישבתי בתחתונים לעבוד .סגרתי את דפנות
האוהל ,כי שם לא היה נהוג שגבר הולך בלי
חולצה או מכנס .הם היו מאוד צנועים .על כל
פנים ,עסקתי בשלי ופתאום שמעתי מעין קול
של חיכוך .ניסיתי להבין מאיפה הרעש הגיע
– הבטתי שמאלה ,הבטתי ימינה ,הרמתי את
הדפים ,ופתאום ראיתי שבין שתי הרגליים
שלי זוחל נחש .תפסתי פחד ,קפצתי אחורה על
המיטה וממנה ברחתי החוצה .היה לנו שרת ,איסר הראל" .הכול התחיל מהבקשה שלו"
נער בן  15בשם חסיד ,שראה אותי בורח בריצה
מהאוהל" .מה קרה?" ,הוא שאל בדאגה ,ואמרתי לו" :יש אצלי נחש"" .אתה קצב אחר לחלוטין יום אחד חיימק'ה ,אריק ואני עשינו סיור ובדרך
מפחד?" ,הוא שאל ,ואמרתי לו" :בטח" .ואז הוא צחק ,מה זה צחק! והוא עצרנו ושתינו קפה באיזה בית הארחה.
אומר לי" :קקה (בשפת הכורדים  -חבר) אלישע לא מפחד מאף אחד ,רק בעודנו משוחחים ,צוחקים ומתבדחים ,קלטתי בזווית העין את שייח'
מהנחש!".
מוחמד .הייתי בטוח שלא ראיתי טוב ,לכן הסתובבתי ,הבטתי בו וראיתי
סדר היום במחנה של ברזאני בעת הלחימה היה כזה :קמים לפנות בוקר ,שהוא המום .הוא לא ידע אם לגשת אליי או לא .ניגשתי אליו ולחצתי את
בארבע או בחמש ,מתארגנים מהר ,אוכלים ארוחת בוקר קלה ,בורחים להרים ידו" .מה אתה עושה פה?" ,הוא שאל בתדהמה" ,באתי לעזור לך להקים
ויושבים בחגווי הסלע .מדוע? כי העיראקים היו טסים מעל האזור הכורדי ,את יחידת המודיעין שלך" ,צחקתי .הוא היה כל כך המום שלקח לו 40
ואם היו רואים מחנה או מאהל ,הם לא היו חושבים פעמיים ומפציצים אותו שניות להתאפס על עצמו ולענות לי .הוא פשוט היה בשוק גמור .את הקצין
מהאוויר .לפנות ערב היינו חוזרים למחנה ,אוכלים ,מתארגנים והולכים העיראקי ,אגב ,הייתי רואה בערך פעם בשלושה שבועות ,נותן לו תדרוכים,
לישון .אחרי כמה שבועות בשגרה הזו נפסקה המלחמה ונכנסנו לתקופה של אבל שום דבר לא יצא מזה .הקצב במקומות האלה הוא אחר  -חיים לפי
שביתת נשק .בימים אלה סדר היום היה אחר :קמנו בשש בבוקר ,התרחצנו ,עונות השנה ,גרים בבתי בוץ ,חיים מאוד פשוטים ,בלי חשמל או גז ,חיים
התארגנו ,בשבע הוגשה ארוחת בוקר ,ואחר כך כל אחד פנה לענייניו .חלק בצניעות .זה מתבטא גם ביום-יום וגם בלחימה ,לטוב ולרע.
הלכו לסיורים וחלק לפגישות .בימים שלאחר הלחימה מולא מוסטפא הפעמים היחידות שבהן היינו שרויים באי שקט ממשי ,היו כשמטוסים
היה מגיע בתשע בערב ,אחרי שכבר הוגשה הארוחה ,והיה יושב ושותה תה .עיראקיים חגו מעלינו.
לפעמים לבד ,לפעמים איתנו ,לפעמים עם שני הבנים שלו ,אדריס ומסעוד .מדי שלושה שבועות החלפנו את מיקום המחנה מחשש שמטוסים עיראקים
בערב הראשון שבו ישבנו עם ברזאני ,הסביר לו חיימק'ה בשביל מה כל אחד יזהו אותו וישלחו הליקופטרים שינחתו ויחטפו אותנו .ברזאני תמיד היה
מאיתנו בא.
אומר לנו שהם לא יעזו ,ולמרות זאת דאג שישמרו עלינו היטב .למשל,
חיימק'ה יצר מיד מגע אישי חם מאוד עם מולא מוסטפא .לא אשכח איך כשהייתי הולך לעשות את צרכיי ,תמיד עוד אחד הלך לידי .אף פעם לא
ברזאני היה צוחק מהבדיחות ביידיש שחיימק'ה תרגם לו לערבית .איתנו הסתובבנו לבד.
הוא היה משתחרר מהעומס של ניהול העם והמלחמה .הוא היה איש חזק יום אחד עבדתי במחנה עד שעה מאוחרת עם ברזאני ,ולמחרת התעוררתי
ורציני מאוד ,ורק ברגעים האלה ראינו אותו מחייך .רוב היום הוא היה שקוע רק בשעה תשע .ההחמצה הגדולה בעיני הייתה שהפסדתי את ארוחת
במציאת פתרונות למחסור בתחמושת ובאוכל .תמיד הוא היה אומר" :העם הבוקר .מאוד אהבתי את ארוחות הבוקר בכורדיסטאן  -ביצים שהוטלו
מסכן ,חסר כל ,נותר בלי כלום" .על כל פנים ,כשחיימק'ה הציג אותי ואמר :דקות קודם לכן ,יוגורט מחלב של ג'מוסים עם דבש שכרגע נרדה מכוורות
"אלישע הוא מהמודיעין" ,בבת אחת הבעת הפנים שלו השתנתה ,והוא דבורים בחגווי הסלע ופיתות עיראקיות דקות שיצאו לוהטות מהטאבון.
השפיל את מבטו לרצפה .לא הבנתי מה קרה .התברר שאצל הכורדים ,אנשי תמיד היו ירקות ופירות העונה ,ובערבים נהגנו לאכול דגים מהנהר שזרם
מודיעין נתפסים כמרגלים  -בוגדים ,הם האנשים הנחותים ,כי אצלם אנשים ליד המחנה שלנו .באותו בוקר ניגשתי לשרת הראשי שלנו ,שריף ,ושאלתי
בתמימותי" :יש ארוחת בוקר?" .הוא בחן אותי מלמעלה למטה וגיחך" :מה
ריגלו עבור בצע כסף .הבנתי שיש לי בעיה.
אחרי כמה ימים ,כשכבר היינו חלק לכל דבר מהמחנה ,אמרתי לברזאני" :מה זה נראה לך? בית מלון?" .מאז לא הפסדתי אף ארוחת בוקר.
בעינייך הפירוש של מודיעין?" ,והוא אמר – "מודיעין זה מרגלים ,בוגדים" .כשהיינו בטהרן החבאנו בארגז חומרי המודיעין וויסקי ושוקולדים ,ובימי
שישי הפנויים היינו יושבים באוהל ,חיימק'ה ,אריק ואני ,משחקים עם
"אתה יודע מה" ,אמרתי לו" ,בעיניי אתה איש מודיעין מצוין".
"אני?" ,הוא הביט בי בתדהמה" .תראה ,אנחנו באים מדי ערב אליך הרדיו כדי לתפוס את "קול ישראל" וגם שותים קצת וויסקי .יום אחד,
ומתדיינים בכל מיני נושאים ,ופתאום אתה אומר לחיימק'ה :תפתח את בשבת בבוקר ,חיימק'ה שיחק עם התחנות ופתאום שמענו מהמקלט קול
הרדיו על התחנה של רוסיה בערבית ,תפתח את רשת ב' בערבית ,תפתח בעברית שמדבר על חיפושי הנפט במדינה .חשבתי לעצמי" ,אני יושב עם
את בגדד בערבית  -מה נראה לך שאתה עושה?" ,שאלתי אותו" ,אתה רדיו גרוטאה באמצע מדבר בכורדיסטאן ,מנשנש שוקולד מאיראן ושומע
עושה עבודת מודיעין! אתה משתמש במקור גלוי ,אוסף חומר ,ואחר כך על חיפושי נפט בארץ?" .לא יכולתי להפסיק לצחוק כמה דקות.
חושב עליו ומנתח איתנו את המצב .זה המודיעין חביבי .מרגלים זה רק כשפסקה המלחמה הצלחנו במשך כמה ימים להעסיק את עצמנו ,אבל אחר

חלק קטן מהעניין – יש תצפיות ,יש שדאות,
יש תחקור שבויים" ,וכך המשכתי למנות את
ענפי המודיעין .אחרי ההרצאה הקטנה שנתתי
לו הוא כבר לא הסתכל עליי בעין עקומה ,והיה
פתוח מאוד לקבל את העזרה שלי בהקמת מערך
המודיעין העצמאי שלהם.
בכל יום הייתה לנו פעילות אחרת ,אבל בסך
הכול בתקופה שאחרי הלחימה הפעילות הייתה
מאוד מתונה ורגועה .בנושא שהופקדתי עליו
כמעט ולא הייתה התקדמות ממשית .השופט,
אחד מבוגרי הקורס שהדרכתי ,נשלח לאזור
הצפוני לארגן את מערכת המשפט במקום ולא
היה פנוי לעסוק במודיעין .שייח' מוחמד ,שהיה
סוחר ,נשלח למפרץ הפרסי כדי לגייס כספים
לטובת מאבק הכורדים ,ולי נשאר רק הקצין
העיראקי ,שהיה חמור אמיתי .בניתי מגדלים
באוויר ועוד לפני שהספקתי לדמיין אותם הם
נגוזו .כל הפעילות בנושא המודיעין ירדה לטמיון.
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משלחות .עשר שנים ישבנו שם ,אבל אנחנו
כך הרגשנו חסרי תועלת .מהארץ לחצו עלינו
היינו המשלחת הממוסדת הראשונה שצריכה
לחשוב כל הזמן על פיתוח הכורדים ,ואז עלה
הייתה לסדר ,לארגן ולהקים ,ולכן היינו מאוד
רעיון להגיש סיוע כלכלי .היינו בטוחים שברזאני
מבודדים .זרים תמיד ידעו שאנחנו עיתונאים,
ישמח ,אבל הוא התרעם" :איפה אתם חיים?
היו לנו דרכונים מזויפים ותוכנית מילוט מכל
איזה פיתוח? לאנשים אין מה לאכול!".
מחנה שהיינו בו .המעמד והמקום שלנו אף
אז עלה הרעיון להקמת בית חולים .ברזאני
פעם לא היו בטוחים :אם המחנה הותקף ,היו
אמר" :תראו ,זה רעיון נחמד מאוד ,אבל בעייתי.
לנו פקודות מאוד ברורות איך להגיע מנקודה
כולם יבואו להיות חולים ,בהנחה שבבית חולים
א' ל-ב' ונפגשים שוב יחד ב-ג' .למזלנו זה לא
יהיה גם אוכל" .חיימק'ה הצליח לשכנע אותו
קרה .ברוב הלילות לא ישנו טוב מהפחד של
שהקמת בית חולים צבאי בשביל הלוחמים
חטיפה על ידי העיראקים .אני תמיד ישנתי עם
ונפגעי הלחימה הוא חיוני .מולא מוסטפא נתן
אקדח מתחת לראש ,הנעליים תמיד היו מוכנות
את האישור.
לקראתי והסכין תמיד הולבש לי על הירך .יום
באותה תקופה אריק רגב התחיל לטפס על
אחד מולא מוסטפא ראה שקצת קשה לנו
הקירות מרוב שעמום ,אז שלחנו אותו לארץ לזרז
להמשיך כך ,בא עם שלושה סוסי רכיבה ואמר:
את העניין .אמרתי לו שיתקשר לקצין הרפואה
"יאללה ,קחו ,תרכבו כל היום ,תפרקו עצבים,
הראשי דאז ,ד"ר אליהו ("עולש") גילון .עולש
שירת איתי בצרפת במסגרת הצבא הבריטי ,למד אריה לובה אליאב" .בראש המשלחת לא יעמוד אדם תוציאו אנרגיות שליליות ותחזרו לעצמכם".
לקראת סוף השהות שלנו בכורדיסטאן סיימו
רפואה בשוויצריה ,הפסיק את הלימודים כדי כמו לובה ,אלא לובה אליאב בכבודו ובעצמו"
בארץ לארגן את בית החולים .ארזו אותו
להצטרף אלינו לעלייה ב' ואחר כך עלה לארץ
וסיים את לימודיו .בתקופתי ביחידה  131נעזרתי בו מאוד בכל הקשור בשלושה מטוסי הרקולס והטיסו אותו לאיראן .עלתה השאלה איך לנצל
את הקמת בית החולים גם מבחינה מדינית ,ואז הוחלט שהוא יינתן כמתנה
לנושאים רפואיים .עולש קפץ על העגלה וארגן את בית החולים.
כשהתחלנו לארגן את בית החולים בארץ ,פרצה באזור המחנה מגיפת כולרה .מראש ממשלת ישראל למולא מוסטפא .לפני שהמשלחת שהביאה את בית
עוד בהיותנו בארץ אריק ואני חששנו ממגיפה כזאת ודאגנו להתחסן .אבל החולים המריאה ,ייעצנו למארגניה להעמיד בראשה דמות חשובה ,כמו אריה
חיימק'ה ,גיבור ככל שהיה ,כנראה פחד ממחטים וסירב להתחסן .במחנה לובה אליאב ,שר הקליטה דאז ,שניהל כמה שנים לפני כן פרויקט פיתוח
של ברזאני שררה דאגה .היה ברור שהוא רוצה לחסן את הלוחמים שלו ,אבל בפרס .בנוסף היה דובר רוסית ,ולכן יכול היה לדבר ישירות עם ברזאני,
לא היה לו כסף לחיסונים ,בקושי לרופא .אז חיימק'ה הגה רעיון :הוא אמר שלמד רוסית בתקופה שהוגלה לאוזבקיסטן לאחר מרד הכורדים בפרס
למולא מוסטפא לקבוע פגישה עם השלטון העיראקי .זו הייתה התקופה של בשנות ה .40-אחרי כמה ימים קיבלנו תשובה במברק" :בראש המשלחת לא
שיחות שביתת הנשק ,כך שהשיחות היו די תכופות" .תגיד להם שמחלת יעמוד אדם כמו לובה ,אלא לובה אליאב בכבודו ובעצמו".
הכולרה מופצת על ידי חיידק או וירוס שמועבר במים" ,הוא הציע" .אנחנו מתוך מחשבה קונדסית החלטנו להשתעשע קצת עם המשלחת הישראלית.
חיים בהרים ,אתם גרים למרגלותיהם ,ומספיק שלוחם אחד חולה יתרחץ בכורדיסטאן הספקנו לגדל שפמים עבותים ,השתזפנו ,היינו לבושים
בנהר מבלי שנדע ,כדי שהמים שמגיעים אליכם ,ומהם אתם שותים ,יהיו כמיטב המסורת הכורדית ונראינו כמו לוחמיו של ברזאני לכל דבר .על
מזוהמים" .כך לעיראקים יהיה אינטרס לחסן אוכלוסיות בסיכון ,כולל כל פי תוכנית העברת בית החולים ,המטוסים תוכננו לנחות בפרס ,תכולתם
תועבר למשאיות פרסיות שיובילו את הציוד עד לנקודה שבה נפגוש את
לוחמיו של ברזאני.
העיראקים ,למרבה הפלא ,קנו את הסיפור .עוד באותו יום סוכם שצוותי המשלחת הישראלית ונסייע בפריקתו .נקודת המפגש נקבעה בבית הארחה
חיל הרפואה העיראקי ייכנסו לאזור כורדיסטאן בליווי קצין משטרה של הכורדים .יצאתי בראש מחלקת פרשים כורדים וחיכיתי למשאיות.
צבאית עיראקי ,רופאים ואנשיו של ברזאני וייתנו זריקות חיסון לכולם .חיימק'ה ואלחוטאי ישראלי שהצטרף אלינו מאוחר יותר התחזו למלצרים
יום אחד נסענו עם מסעוד ברזאני ועם המשמר האישי שלו לסיור באזור בבית ההארחה.
קו הגבול שהפריד בין השטח שהחזיק ברזאני לבין השטח שבשליטה פגשתי את המשלחת הישראלית בנקודה שנקבעה ,ומשם הצטרפתי לאחד
עיראקית .לאחר שסיירנו ,התחלנו לנסוע בחזרה למחנה .בדרך נתקלנו הג'יפים כדי לכוון את הנהג .מאחור ישבו שני קצינים ישראליים מחיל
באחד מצוותי החיסונים ,שעצר אותנו .ככל הנראה הם לא זיהו את מסעוד ,הרפואה .אחד מהם הסתכל עליי ,חייך ואמר לחברו בעברית" :תסתכל על
וביקשו מכולנו להוציא מסמכים שמעידים שחוסנו נגד הכולרה .לחשתי הכורדי הזה ,לא הייתי רוצה להיתקל בו לבד .הוא היה חותך אותי וגומר אותי
לחיימק'ה באנגלית" :לא רצית לקבל בארץ זריקה מאחות יפה ,עכשיו תקבל לגמרי" .גיחכתי ,הסתובבתי אליהם ובעיניים רציניות אמרתיBlease, do" :
 ."not sbeak this languageאחד מהם שאלDo you know what" :
מהעיראקים זריקה בישבן".
קצין המשטרה שמע שדיברנו באנגלית ושואל" :מאיפה האדונים?" .הסברנו  ,"?language we are talkingואני עונה לוYes, I was in to your":
לו שאנחנו עיתונאים אנגלים שבאו לסייר באזור ,וכדי להוסיף אמינות" ."blace for training, and I know, and don’t sbeak this ,הוא
אריק אמר במבטא אנגלי שלא היה מבייש את המלכה" :אתה יודע ,יהיה צודק" ,אומר אחד לשני" ,עוד ישחטו אותנו פה".
מאוד מעניין לערוך ביקור גם בבגדד" ,"!You welcome" .חייך הקצין הגענו לבית ההארחה בשעה אחת בלילה ,וראיתי שהם במתח גמור .חיימק'ה
ניגש אליהם ואמר ."?What you like? Coffee" :הם נענו בחצי פה והוא
העיראקי" ,אני אקח אתכם".
איש לא היה רציני בעניין הזה ,אבל שיחקנו את המשחק .אחד הלוחמים ריקד בין השולחנות כמו מלצר ערבי אמיתי ,עם אוכל וכיבוד קל .ואז פנה
הכורדיים היה עצבני ושאל בתקיפות" :מה עם הזריקות?" .מסעוד ,שעד אז אליי לובה ושואל אותי" :איפה האנשים שלנו?"" .האנשים שלך באים מרחוק
שתק ,יצא מהג'יפ לעברו ואמר" :אני הבן של מולא מוסטפא ,הם עיתונאים וזה לוקח זמן" ,עניתי" ,אבל הם כבר בדרך " .אחרי שעה ראיתי שהמשלחת
אורחים של מוסטפא ברזאני ,ולהם אין זריקות ואין בטיח" .הלוחם הצדיע מתחילה לאבד עשתונות .חיים קרץ לי ואז פניתי ללובה ואמרתי" :אז לובה,
לו ,הסתובב והם עזבו אותנו לנפשנו .אמרתי לחיימק'ה" :חבל ,כבר ציפיתי מה נשמע בארץ?"" .מי אתה?!" ,הוא אמר בבהלה" .אלישע" ,עניתי" .איפה
חיימק'ה?" ,הוא שאל בהלם .הצבעתי על המלצר וחיים קד .במשך דקה
לראות אותך חוטף זריקה בישבן מהעיראקים".
הפחד מפני חטיפה במשך השנים היו הרבה חבר'ה בכורדיסטאן והרבה לובה לא יכול היה להוציא מילה מהפה .
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באדיבות אתר השב"כ

סוחר הזהב מבת ים שנחטף
בטול כרם ושוחרר בתוך יומיים
בצהרי ה 3-באוגוסט  1989נחטף שאול משעניה ,תושב בת ים ,שהגיע לטול כרם
במסגרת עסקיו כסוחר זהב .תוך פחות מ 48-שעות הוא אותר ושוחרר בזכות
חקירה מהירה ומאומצת של שירות הביטחון הכללי ובסיוע צה"ל

על דבר חטיפתו של שאול משעניה נודע מנהג מונית ,שהתייצב במשטרת
טול כרם ודיווח על חטיפת יהודי שנסע במונית שלו .היה זה ב 23-באוגוסט
 1989בשעה .18:00
הנהג ,תושב טול כרם ,זומן מייד לתחקור בידי אנשי השב"כ .הוא מסר כי
הוא נוהג להסיע נוסעים בקו טול כרם-קלאנסווה .לדבריו ,באותו היום ,בשעה
שעמד להסיע לקלאנסווה כמה נשים ויהודי מבוגר ,הגיעו מספר צעירים,
הורידו מהמונית את הנשים ובאיומי נשק הכריחו אותו ,יחד עם שכנו הצעיר,
להסיעם עם היהודי לאזור הוואדי שבין הכפרים ספארין ובית ליד.
בהגיעם ירדו הצעירים ועמם היהודי .הם ציוו על הנהג לשוב למקום ב16:00-
כדי שיחזיר את היהודי לטול כרם .לדברי הנהג ,כששב למקום לא מצא את

מרכז טול כרם .הנחטף ,המכונה אבו מוסא ,הגיע לעיר לשם סחר בזהב
28
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היהודי ,ולכן שב לטול כרם ודיווח למשטרה .בשלב זה לא התקבל דיווח על
היעדרות של אזרח ישראלי.
סתירות בעדות של נהג המונית תחקור סוחרי זהב בטול כרם
אימת את סיפור החטיפה .אחד הסוחרים ציין כי בעיר נפוצה שמועה בדבר
חטיפת יהודי המכונה אבו מוסא ,המוכר כמי שמגיע לעיר לשם סחר בזהב,
ושביקר באותו יום בחנותו לרגל עסקיו .הסוחר ציין כי אבו מוסא נוהג
להשאיר את מכוניתו בתחנת דלק בקלאנסווה ולהגיע במונית לטול כרם.
עוד מסר כי שמע מבן דודו כי הבחין בשני מבוקשים תושבי האזור ,ח'אלד
קטו ועבד אלפתאח ראשד (המכונה "כושי") ,שעקבו אחרי היהודי וחטפו

נהג המונית זומן לתחקור חוזר .תחילה טען כי חוטפי משעניה ,כשבעה במספר,
לא היו רעולי פנים  -אך הוא אינו מכיר איש מהם .התנהגותו הסגירה כי הוא
מסתיר מידע ובדבריו נתגלו סתירות .לפיכך הוא הועבר לחקירה ,שבמהלכה
הודה כי זיהה את המכונה "כושי" כמי שניהל את החטיפה
אותו בכניסה לאחת מחנויות הזהב.
בעל החנות הנ"ל נחקר ומסר כי בפתח
החנות ניסו שני צעירים לתקוף את אבו
מוסא .לדבריו ,הוא הכניס את אבו מוסא
לחנותו כדי להגן עליו ולהרגיעו ,ולאחר
שוידא כי שני הצעירים נעלמו ,שלח אותו
לכיוון תחנת המוניות.
נהג המונית זומן לתחקור חוזר .תחילה טען
כי חוטפי משעניה ,כשבעה במספר ,לא היו
רעולי פנים  -אך הוא אינו מכיר איש מהם.
התנהגותו הסגירה כי הוא מסתיר מידע
ובדבריו נתגלו סתירות .לפיכך הוא הועבר
לחקירה ,שבמהלכה הודה כי זיהה את
המכונה "כושי" כמי שניהל את החטיפה.
זהותו אומתה בידי שכנו של הנהג ,שהיה
במונית.

ח'לף הביע נכונות לצאת לשטח ולהצביע
על מקום הבאר.
בשלב זה החלו ההכנות בשירות הביטחון
הכללי ובצה"ל לחילוץ משעניה .בין היתר
לקח בהן חלק אלוף פיקוד מרכז דאז
איציק מרדכי .בבוקר ה 25-באוגוסט
יצא כוח ימ"מ עם ח'לף לאזור שבו
הוסתר משעניה .על הכפר הוטל עוצר.
בהגיעו למקום הסיר ח'לף ערימת
זרדים וגילה פתח צר של בור בעומק של
כחמישה מטרים .בבור נמצא משעניה
בריא ושלם .משעניה סיפר כי יום קודם
לכן שמע קולות חיילים בקרבת הבור,
אך הוא לא העז לקרוא לעזרה מפחד
שחוטפיו יפגעו בו.

נעצרו בזמן הסעודה לאחר החילוץ
קצה חוט אל החוטפים שני הצעירים
התקיים בו ביום מבצע למעצר "כושי"
וקטו .השניים נעצרו בדירתו של אחד
המוזכרים לעיל היו מוכרים לשירות
מסייעניהם ,בעודם סועדים .בחקירתם
הביטחון הכללי ,שאף ניסה לעוצרם יום לפני
ציינו כי לא תכננו מראש את החטיפה,
החטיפה ( 22באוגוסט) בגין מעורבותם
אך כשמשעניה כבר היה בידיהם ביקשו
בביצוע פיגועים והפרות סדר באזור  -אך
ללא הצלחה .המידע על מעורבותם בחטיפה אלוף פיקוד מרכז דאז איציק מרדכי .לקח חלק בהכנות לחילוץ לנצל את ההזדמנות לביצוע חילופי
שבויים לשחרור השיח' עביד ,פעיל
הגביר את המוטיבציה לעוצרם וכדי להגיע
אליהם הוחלט לעצור את תושב העיר ח'אלד מרמש ,שהיה מוכר כחברו של חזבאללה בכיר מלבנון שהיה עצור בישראל ,ושל נצ'אל זלום ,פעיל הג'יהאד
האסלאמי מרמאללה ,שביצע פיגוע דקירה ברחוב יפו בירושלים במאי
"כושי".
ב 24-באוגוסט בשעה  4:00התייצב מרמש לחקירה .הוא מסר כי לאחר  ,1989שבו נרצחו שני ישראלים ונפצעו שלושה.
השמועות על החטיפה הוא נפגש עם "כושי" ,שסיפר לו על אחריותו לחטיפה ,החוטפים הוסיפו כי לקחו ממשעניה את מפתחות המכונית ושלחו להביאה
יחד עם ח'אלד קטו ועם צעירים נוספים בהם צבחי ח'לף ,תושב הכפר עבוש מקלאנסווה במטרה למכור אותה .בסופו של דבר הם חששו שהיא תוביל
הסמוך .מרמש מסר כי הבין מדבריו של "כושי" כי משעניה מוסתר באזור לחשיפתם  -ולכן הציתו אותה.
כפר זה ,וכי מכוניתו של משעניה נלקחה מתחנת הדלק בקלאנסווה והועברה החוטפים ,חלקם פעילי הג'יהאד האסלאמי וחלקם אנשי "כוחות ההלם" של
פת"ח ,הודו גם בביצוע שורה של הפרות סדר באזור טול כרם ,בהתנכלויות
לטול כרם .מאוחר יותר באותו היום אותרה המכונית כשהיא שרופה.
הוחלט לבצע חיפושים בכפר עבוש לאיתור משעניה או את מי מחוטפיו .ובפגיעה בחשודים בשיתוף פעולה עם ישראל" .כושי" הודה גם בתקיפת
במהלך הפעולה נעצר צבחי ח'לף ,שנחקר בשטח ובתחילה הכחיש כל קשר יהודי שהגיע לשוק בטול כרם לביצוע קניות שבועיים קודם לכן.
לחטיפה .לאחר חקירה מאומצת הודה ח'לף כי "כושי" ביקש ממנו להצטייד מעצר כלל המעורבים בפרשה הושלם באוקטובר  ,1989עם מעצרם של ראש
במזון ולהתלוות אליו לבאר מים חרבה בפאתי הכפר ,שאליה הורד משעניה .החוליה רשאד ג'בארה וסגנו מחמד צאלח סיפי .

בהגיעו למקום הסיר ח'לף ערימת זרדים וגילה פתח צר של בור בעומק של
כחמישה מטרים .בבור נמצא משעניה בריא ושלם .משעניה סיפר כי יום קודם
לכן שמע קולות חיילים בקרבת הבור ,אך הוא לא העז לקרוא לעזרה מפחד
שחוטפיו יפגעו בו
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בולי מודיעין
ההיסטוריה של קהילת המודיעין הישראלית מתחילה ביציאת מצרים ,עת התגבשו בני ישראל לעם ,ונמשכת עד ימינו אלה .אירועים שונים של הקהילה,
אנשים שפעלו במסגרתה ,שיטות העבודה בה ומבצעים רבים שביצעה נשארו עלומים מעיני הציבור הרחב .חלקם התפרסם רק בחלוף השנים ,או בעת תקלה,
ורק מקצתם זכה לפרסום בבולי ישראל .ברוב המקרים אין הבול קושר בין הציור שעליו לבין קהילת המודיעין .מטרת מדור זה היא לספר על הקשר בין
הבול ובין הקהילה ,על שיטות עבודה של המודיעין המשתקפות בבולים ישראליים ועל אנשי מודיעין לפני קום המדינה ובשנות קיומה המופיעים בבוליה

בול פגיעה

בולים ישראליים מספרים על המודיעין
שמעון אביבי |



shimon.avivi@gmail.com

לסכל ניסיונות של הערבים להחדיר מכוניות
תופת למרכזי אוכלוסיה .כמו כן סיפקה המחלקה
הערכות מודיעין על המתרחש בצד הערבי ,על
הזירה הפוליטית שם ועל המורל .אחת התרומות
החשובות של מחלקת המודיעין למלחמה באויב
הייתה הפעלת הלוחמה הפסיכולוגית .נעשה
שימוש ברמקולים שבאמצעותם הופצו דברים
בשפה הערבית מול קווי האויב ,וכן שימוש
בשידורי הרדיו בשפה הערבית כחלק מלוחמה זו.

בנובמבר  2016הונפק בול יצחק נבון,
מאנשי קהילת המודיעין ,במלאת שנה
למותו
יצחק נבון נולד ב 9-באפריל  1921בירושלים.
ב ,1937-בהיותו בן  ,16בעיצומם של המאורעות,
הצטרף נבון לבית"ר ולאצ"ל .לקראת סוף לימודיו
בבית הספר התיכון עזב את ה"ארגון" ובשנת
הלימודים הראשונה שלו באוניברסיטה השלים
את המהפך האישי בעצם הצטרפותו ל"הגנה"
ול"נוער העובד".
ב 1942-עבר נבון קורס מפקדי כיתות ,שהתקיים
בקרית ענבים .מאוחר יותר הוא צורף לקורס
הכשרה למפקדי מחלקות ,שבסיומו נכשל
באבּ ה.
בבחינה וכך נגדעה הקריירה הקרבית שלו ִ
באחד הימים קיבל הוראה ממפקדו ב"הגנה"
להגיע לביתו בירושלים של אדם בשם אפרים
קצ'לסקי ,שכבר יסביר לו מה לעשות .קצ'לסקי
סיפר לו שבקולנוע אדיסון עומדת להתקיים
אסיפה של הקומוניסטים ,והוחלט לפוצץ אותה.
הוא נתן לנבון פצצות סירחון והנחה אותו
ללכת לאסיפה המתוכננת ולהשליכן שם .נבון
פעל כמתוכנן והסירחון העז שהתפשט באולם
הקולנוע אכן הביא לביטול האסיפה" .במבט
לאחור" ,כתב נבון בספרו האוטוביוגרפי "כל
הדרך"" ,אינני יכול שלא לגחך לנוכח התמונה
שבה מי שעתיד להיות הנשיא הרביעי של מדינת
ישראל ,אפרים קצ'לסקי (לימים קציר) ,מוסר
למי שעתיד להיות הנשיא החמישי של מדינת
ישראל זוג פצצות סירחון  -כדי 'לפוצץ' אסיפה
קומוניסטית".

הקים יחידת מסתערבים ב ,1946-בהיותו
בן  ,25הוטל על יצחק נבון לשמש ראש המחלקה
הערבית של הש"י ,שירות הידיעות של ה'הגנה',
באזור ירושלים ,שהשתרע מחברון בדרום עד
רמאללה בצפון ,ומיריחו במזרח עד לטרון במערב.
נבון הפעיל מודיעים יהודים וערבים ,אך המרחב
הגדול שהיה נתון לאחריותו היה מעל לכוחותיו
של אדם אחד .לפיכך ,כעבור שנה הוא קיבל עוזר.
נבון אף הקים יחידת מסתערבים קטנה .עם
פרוץ הקרבות אחרי  29בנובמבר  ,1947נסתם
30

"בלט במקוריותו ובתבונת הלב שלו"

בול יצחק נבון ,הונפק ב.13.11.2016-
כיתוב על הבול:
"יצחק נבון התרפ"א-התשע"ו."2015-1921 ,
כיתוב על השובל:
"נשיא המדינה התשל"ח-התשמ"ג"1983-1978 ,
כמעט לחלוטין מאגר המידע שסיפקו המודיעים
הערבים ,שחששו להגיע לפגישות.
כך החלה התקופה השנייה בפעילות מחלקת
המודיעין ,שבמהלכה נאסף המידע המודיעיני
המפקדות
בעיקר מהאזנה לטלפונים של ִ
הערביות .קרבות קשים בירושלים ,דוגמת הקרב
על מנזר סן סימון באפריל  1948והקרב על
מחנה אלנבי במאי  ,1948הוכרעו הודות למידע
שהגיע לאנשי המחלקה אשר האזינו לתשדורות
שהחליפו הערבים .המודיעין שסופק סייע גם
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התקופה השלישית בדברי הימים של מחלקת
המודיעין החלו ב 15-במאי  ,1948למחרת
הכרזת המדינה .באותם ימים השתלבו במערכה
המפקדות
חיילי הלגיון הערבי העבר-ירדניִ .
הערביות המקומיות איבדו מחשיבותן ,שכן
הירדנים ניהלו מעתה את המלחמה .הם היו הרבה
יותר מקצועיים והעמידו אתגר בפני מחלקת
המודיעין :הצורך לפענח הודעות שהוצפנו באופן
מקצועי .המחלקה יכלה גם לאתגר זה ,בסיוע
פרופסור יעקב פולוצקי ,מומחה לשפות עתיקות
שידע עשרות שפות .פולוצקי סייע לפענח חלק
מהתשדורות המוצפנות של הירדנים ,והעניק
למחלקה את מפתח הצופן.
על הישגי המחלקה כתב יצחק (לויצה) לוי,
שהיה מפקד מחוז ירושלים ,בספרו "תשעה
קבין ,ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות":
"חוד החנית של הש"י בירושלים היה המחלקה
הערבית ,והיא הייתה המחלקה העמוסה והפעילה
ביותר .בראשה עמד יצחק נבון שבלט במקוריותו,
בכוח השראה ובתבונת הלב שלו .היה לו צוות
עובדים מצוין ,שידע היטב את הנושא שטיפל בו
והישגיו היו רבים וחשובים .למחלקה הייתה רשת
סוכנים ענפה ,אשר הביאה ידיעות רבות ,חשובות
ונכונות ,אך לעתים דברים שנקלטו מן האוויר.
כוחו העיקרי של הצוות התבטא בכך שידע לבור
את הבר מן התבן ,גם אם לעתים היו הספק או
הטעות בלתי נמנעים".
בתום מלחמת העצמאות הצטרף נבון למחלקת
המזרח התיכון במשרד החוץ ,ובסוף  1948יצא
לאורוגוואי לכהן בתפקיד מזכיר שני בצירות

תגובות



אין לשפוט "ידיעת זהב"
רק על פי מבחן התוצאה
נכתב בתגובה ל"'ידיעות זהב' שלא הוחמצו" של עמוס גלבוע במסגרת
פרסומי המרכז למורשת המודיעין ,אוג' 2016
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נשיא המדינה יצחק נבון סוקר משמר כבוד של
חיילים מצטיינים בקבלת פנים ביום העצמאות,
בבית הנשיא בירושלים1981 ,
ישראל .כשכוננו יחסים דיפלומטיים עם
ארגנטינה השכנה ,פעל נבון גם שם.
בראשית  1951חזר נבון ארצה ולאחר חודשים
מספר במשרד -החוץ ,מונה למזכירו של שר החוץ .5
משה שרת .ב  1952הוא מונה למזכירו של ראש
הממשלה ושר הביטחון דוד בן גוריון ,ושימש
בתפקיד זה עד פרישתו של בן גוריון לשדה בוקר
ב .1953-משה שרת נבחר לראש הממשלה ונבון
כיהן גם כמזכירו .בנובמבר  1955בן גוריון חזר
לכהן כראש ממשלה ושר ביטחון ,ונבון נקרא .6
לשמש מנהל לשכתו .נבון שירת בתפקיד זה עד
התפטרותו של בן גוריון ב.1963-
בשנים  1965-1963היה נבון ראש האגף לתרבות
במשרד החינוך והתרבות .ב 1965-נבחר לכנסת
מטעם מפלגת רפ"י והמשיך כחבר כנסת מטעם
מפלגת העבודה עד  .1978באותה שנה נבחר
לנשיא החמישי של מדינת ישראל ,תפקיד שמילא
עד  .1983ב 1984-נבחר שוב לכנסת ולאחר
הבחירות מונה לסגן ראש הממשלה ולשר החינוך
והתרבות ,תפקידים שמילא עד שנת .1990
לאחר מכן פרש נבון מהחיים הפוליטיים והחליט
להתרכז בפעילות ציבורית ,חינוכית ותרבותית.
יצחק נבון הלך לעולמו ב 7-בנובמבר  ,2015בגיל
 .94הוא נקבר בהלוויה ממלכתית בחלקת גדולי
האומה בהר הרצל בירושלים .

אמנם "ידיעת זהב" עשויה להשפיע בעיקר ברמה הנמוכה ,אבל הסיבה היא שברמה זו השיקולים
הם מלכתחילה מצומצמים יותר והמחליטים מקובעים פחות .במובן זה ,חשיבותה של ידיעה כזאת
מוגבלת על ידי חשיבות המבצע שאת הספקות לגביו היא פותרת .בכך אין חידוש ,ובמובן זה אולי
היא רק "ידיעת כסף" או "ידיעת ארד".
אין לשפוט את טיבה של "ידיעת זהב" רק על פי מבחן התוצאה ,כלומר על פי השפעתה בפועל על
המחליטים .המבחן הוא אובייקטיבי  -בין אם היתרון מומש ובין אם לאו.
דוגמה היסטורית נוספת ל"ידיעת זהב" שהשפיעה מאד ברמה האסטרטגית היא "מברק צימרמן",
שהכניס את ארה"ב למלחמת העולם הראשונה .בתחילת  2017ימלאו לאירוע  100שנים ,ואולי זה
מספר עגול דיו כדי לערוך בסמוך לו כנס מל"ם בנושא ידיעות זהב .ההיסטוריונית ברברה טוכמן
כתבה על כך ספר מרתק.
לתפיסת קארין  Aהייתה משמעות ציבורית מעבר לחשיבותה הצבאית ,בהדגישה בזמן
האינתיפאדה השנייה את דמותו של יאסר ערפאת כמכוון טרור .בדומה לכך ,ב 1994-קיבלתי
"ידיעת כסף" מאדם שהקליט את ערפאת במסגד
ביוהנסבורג ,ובו השווה ערפאת את הסכם אוסלו
להסכם עם שבט קורייש (שבטו של הנביא מוחמד).
לפרסום הקלטת הייתה השפעה רבה על דעת הקהל.
בהבינו את המשקל הציבורי המצטבר של קלטות
ערפאת ,שמעון פרס אף טען פעם שהן מזויפות.
ניתן להציג מתמטית כיצד אוסף לא גדול של ידיעות,
שלכל אחת מהן ערך מודיעיני נמוך מבחינת יכולת
השכנוע שלה ,עשוי להיות שווה ערך מודיעיני לידיעה
אחת בעלת משמעות שכנוע רבה .לפי ספירתי,
חודשים רבים לפני מלחמת יום כיפור הצטברו לפחות
 30כאלה ,וזה חלק מן הטרגדיה.
גלבוע כותב ש"אסור לחנך" על "ידיעת זהב" .אני
מציע לחנך גם עליה ,דווקא מתוך הנימוקים שהוא
מעלה :היא אינה צומחת בחלל ריק אלא דורשת
סביבה מתאימה של איסוף והערכה ,הפועלת שנים
לפני הגעתה .שיחה בין שני יודעי דבר המשיחים לפי
תומם עשויה להשפיע מאוד על ההערכה ,אבל היא
לא תיקלט אם לא נבנה במשך שנים המערך המתאים
ואם לא אומנו הצוותים בהבנת המשמעויות.
בחזרה למברק צימרמן :הוא הגיע למפענחים ב1917-
כי אנגליה ניתבה את תעבורת הטלגרף האירופי דרכה
באמצעות מבצע חכם אחד בתחילת המלחמה ,שנתיים קודם לכן .כמו כן ,לדיון בידיעות מכריעות
יש משמעות חינוכית במודיעין השוקד על איסוף פרטים והרכבתם ,מכיוון שגם ידיעה קטנה
וטכנית עשויה להשלים פרט מכריע בתמונה הרחבה ,ברמה האופרטיבית או האסטרטגית ולהיות
ל"ידיעת זהב" .
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מודיעין עברי בסוריה ובלבנון

המרגל שחזר מן הכפור בלבנט
יומנו האישי של טוביה ארזי ,שכעת ניתן לחשפו ,מגלה את סיפורו של איש
המחלקה הערבית של הסוכנות היהודית ,שנשלח על ידי ההנהגה היהודית בארץ
ישראל למשימה מאתגרת :הקמת רשת ריגול שתפעל בשירות צבא צרפת החופשית
בהנהגתו של גנרל דה-גול נגד ממשלת וישי הפרו-נאצית בלבנט

 30והודח מתפקידו כמושל הודו-סין ,להצטרף בספטמבר  1940לכוחות
צרפת החופשית .ביולי  1940הטילו הבריטים סגר על חופי סוריה ולבנון,
והגבול בין שתי המדינות לטריטוריות הגובלות עמן נחסם .באוקטובר 1940
הגיע קאטרו לקהיר ,מקום מושבו של המושל הבריטי ספירס .במשך שמונה
חודשים הוא עסק יחד עם דה-גול במלחמת תעמולה שנועדה להשיג תמיכה
בצרפת החופשית בקרב קציני הצבא ופקידי המנגנון הממשלתי שלה.
העימות של וישי עם צרפת החופשית נשא אופי של ממד אישי בשלהי 1940
ושוב במרץ-אפריל  ;1941רשויות וישי ערכו טיהור בטריטוריות במנדט
הצרפתי של החשודים כמסייעים לדה-גול ,מאות קצינים ופקידי ממשלה
פוטרו ונשלחו לצרפת ואחרים נאלצו להישמע להוראותיו של מרשל אנרי
פיליפ פטן ,ראש ממשלת וישי ,וכן לפיקוד העליון .מושל הלבנט גבריאל פויו
הוחלף בגנרל אנרי דנץ ואלפי חיילי מילואים ,חלק מחיל המשלוח בסוריה
ובלבנון ,נשלחו לבלקן ולאפריקה.
ב 27-באוגוסט  1940החליטו ראש ממשלת בריטניה ווינסטון צ’רציל
וקבינט המלחמה שלו להנחות את גנרל ארצ’יבלד ויוול ,מפקד כוחות
בריטניה במזרח התיכון ,לכבוש את סוריה ולבנון .ההחלטה התקבלה לאחר
פגישה בין מפקד כוחות וישי אדמירל דרלאן לבין
אדולף היטלר ,שעניינה :הענקת בסיסי תקיפה
לחיל האוויר הגרמני בסוריה ולבנון במטרה לסייע
לרשיד עאלי אל-כילאני לבצע הפיכה נגד השלטון
הבריטי בעיראק.
“דם רע” זרם בין דה-גול לצ’רצ’יל נוכח חילוקי
דעות בנושא מיקוד המערכה  -באירופה או
במזרח התיכון .גרירת הרגליים של צ’רציל הביאה
להשהיית התקיפה והטילה צל כבד על מערכת
היחסים האנגלו-צרפתית במהלך מלחמת העולם
השנייה.

ב 18-ביוני  1940נפלה צרפת בידי המשטר הנאצי והוקמה ממשלת וישי .זו
שיתפה פעולה עם הנאצים והטילה את מרותה על הטריטוריות שבשליטת
צרפת ,כולל סוריה ולבנון (הלבנט) .ביום כניעתה של צרפת לצורר הנאצי
הודיע הגנרל שארל דה-גול ברדיו הבריטי  ,BBCלאחר שנמלט מצרפת
לבריטניה ,על התנגדותו לשיתוף הפעולה שעליו הכריזה ממשלת וישי ועל
המשך הלחימה.
ב 28-ביוני  1940הודיע גנרל אז’ן מיטלהאוזר ,מפקד הכוחות הצרפתיים
בלבנט ,כי הממשל הצרפתי שם מקבל את הפסקת האש עם גרמניה ,וכי
צרפת תמשיך לנהל את המנדט בשטחים אלה.
דה-גול שלח מברקים לפקידים בכירים במושבות והזמין אותם לחבור אליו
לצבא צרפת החופשית .ברם ,בשעה זאת הצטרפות אליו היוותה סיכון עצום:
ידה של ממשלת וישי הייתה על העליונה לאחר שהצליחה לאחד את הרשויות
בלבנט לתמיכה בה ובמאבק נגד אנשי דה-גול ,הגוליסטים .המודיעין שלה
הצליח להסתנן למרכזי צרפת החופשית ,שהתקבצו ב”גני קרלטון” בלונדון.
הבריטים תמכו בשאיפותיו של דה-גול ברגע שבו הכריז צבא הלבנט
(הצרפתי) על תמיכתו בממשלת וישי .הבריטים ידעו שצבא זה יכול לשמש
ראש גשר לפעולות ריגול וחבלה של הגרמנים בפלשתינה ,שטרם התאוששה
משלוש שנות המרד הערבי ( .)1939-1936הלבנט
אף עשוי היה לספק בסיס להתקפה אווירית
של כוחות הציר על תעלת סואץ ומתקני הנפט
בעיראק .באותה עת לא הייתה לבריטים היכולת
להקצות חיילים לכבוש את סוריה ולבנון ,ולכן
הם השתדלו לקיים יחסים דיסקרטיים .רק
בשלהי אוגוסט  1940החליטה ממשלת בריטניה
לאפשר לצרפת החופשית לארגן הפיכה ולסלק
את ממשלת וישי מהלבנט .האיש שנבחר לעמוד
בראש ניסיון זה ,בזכות ניסיונו הצבאי בלבנט ,היה
גנרל ז’ורז’ קאטרו.
לאחר הטבעת השייטת הצרפתית במרס אל-כביר
(באלג’יריה היום) ב 3-ביולי  1940והתבוסה
שספגו כוחות צרפת החופשית והבריטים בדקאר
שבסנגל ,הזדקק דה-גול לניצחון דחוף על כוחות
וישי .זאת כדי להעלות את יוקרתו בעיני בעלות
הברית .הגנרל החליט למקד את תשומת הלב
בטריטוריות המנדטוריות סוריה ולבנון.
ההישג הראשון שלו היה הצלחתו לשכנע את
הגנרל קאטרו ,ששירת בלבנט בשנות ה 20-וה -טוביה ארזי .הבולשת עינתהאותו עד ששוחרר
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התהוות הקשר עם אנשי צרפת
החופשית ביולי  1940פנה דה-גול למשרד
הציוני בלונדון כדי לבקש את סיועו של היישוב
היהודי במזרח התיכון .ענה לו חיים וייצמן,
שהבטיח שלושה דברים :ראשית ,כל מידע
שיתקבל מהסוכנות בירושלים על המצב בסוריה
יועבר לדה-גול .שנית ,תוכן שידוריו של דה-גול
יפורסם בשפות אנגלית וערבית .שלישית ,יתבצע

שיתוף פעולה עם נציגי צרפת החופשית במזרח התיכון להחדרת חומר
תעמולה מארץ ישראל לסוריה ולהפצתו .יוזמה מקבילה צצה במזרח התיכון
בתיווך בריגדיר אילטיד קלייטון ,הנציג הפוליטי במפקדה הבריטית במזרח
התיכון.
בארץ ישראל ניהל דוד הכהן בביתו שבחיפה תחנת שידור של צרפת
החופשית “ -לבנט פרנס ליברה” ,שתופעלה שעות אחדות בכל יום .התחנה,
שהורכבה על ידי מומחי “ההגנה” ונמסרה לתומכי דה-גול ,הכריזה על עצמה
כנציגת המחתרת הצרפתית החופשית בסוריה ולבנון .היא קראה לחתירה
תחת שלטון וישי ושידוריה היומיומיים הורכבו מיומן חדשות ,פרשנות ברוח
צרפת החופשית ,קריאות פטריוטיות ,תקליטים והרצאות .מדי יום גדל
מספר המאזינים לשידוריה.
שידורי המשדר הורחבו כך שנקלטו גם באיסטנבול ובלוקסור שבמצרים.
בתחילת  1941הופעל משדר נוסף לשידורים בערבית ,שביקש לערער את
מעמד אנשי וישי בעיני האוכלוסייה המקומית בסוריה ובלבנון .במרוצת
הזמן הופעל משדר נוסף של תחנה ערבית-סורית ,עם קריין דמשקאי .זה
עבד עם מדריכים במחלקה הערבית של הסוכנות היהודית ,בהנהלת אליהו
ששון.

מערך ההפצה של חומר התעמולה בסוריה ולבנון תופס
תאוצה הרשת שהוקמה בארץ ישראל על ידי טוביה ארזי ויוסף פיין עסקה

בהפצת התעמולה הגוליסטית .היא אף אספה מידע בהתבסס על קשרים
שטוו אנשי המחלקה המדינית בסוריה בשנות המרד הערבי.
בסוף ספטמבר  1940החדיר פיין אל מעבר לגבול המנדטורי ,בסיוע מכרים
ערבים ,מזוודה ובה כרוזי תעמולה .פיין הצליח להגיע לביירות ומשם נסע עם
חומרי התעמולה לדמשק .שם נפגש עם עבדאללה עבוד ,מכר משכבר הימים
שהתמנה לראש חוליית ההפצה .השניים תיאמו את דרכי ההפצה במחנות
צבא ,בקונסוליות ובמערכות עיתונים והגיעו עד חאלב שבצפון סוריה .בדרך
פוזר החומר בין היתר בחומס.
ביומנו כתב ארזי כי ההצלחה עודדה אותו למסד את פעולת הרשת .על
פי תהליך זה ,ראשית ,יש לקבוע נקודות לאורך הגבול שבהן יימסר חומר
התעמולה שיקבל הצד השני; שנית ,לקבוע סליקים להחזקת החומר
בדמשק; שלישית ,להביא ערבים מסוריה ולבנון לארץ ישראל ולאמנם חלק ממפה מקורית של סוריה-לבנון והאזור בתקופה שתחת שלטון וישי
בפעולה חשאית ובשיטות הפצה ,כדי שבשובם יאמנו אחרים .רביעית,
לארגן דירות בטוחות בדמשק לאנשים שיגיעו מארץ ישראל ,כדי שיימצא
מקום להתקנת משדר אלחוט ויאותרו סוכנים בערי השדה .חמישית ,לקבוע ארזי מציין כי נשלח בעיקר לשם איסוף ידיעות צבאיות ופוליטיות ומידע
סדר התקשרות במילים ואותיות קוד ,כך שהמחלקה המדינית תתעדכן כללי על המצב בסוריה ובלבנון ,וכן לצורכי העברת מידע לגורמים בארץ
ישראל על מנהיגים ערבים ששיתפו פעולה עם מעצמות הציר .הוא נפגש
במצב ההתארגנות בסוריה ובלבנון.
עם אישים שונים שאחזו במידע שלא יסולא בפז .כך ,למשל ,פגש אישיות
“תופיק אבו-יוסף” פועל בסוריה ובלבנון באוקטובר  1940הגיע לבנונית חשובה שכונתה “המנצח” .זה הבטיח לו לפעול למען עיכוב גיוס
ארזי לביירות תחת שם הכיסוי “תופיק אבו-יוסף” (השם תופיק היה שגור צ’רקסים וכורדים לצבא וישי ,ועדכן אותו במצב בגבולות עם ארץ ישראל.
בקרב יהודים רבים ממדינות ערב ששמם טוביה) .הוא קיבל מסר שבו פורטו ארזי הצליח להשיג מידע חשוב על דרך פעולתה של הנציבות העליונה
משימותיו :פגישות עם אישים סורים והפעלתם באמצעות פעולות מיוחדות ,והבולשת של וישי באמצעות סגן צרפתי שערק לצבא צרפת החופשית .דרכו
איסוף אינפורמציה על הנעשה בסוריה ובלבנון ,ביקורת והפעלת התעמולה קיבל ארזי קשר למשרד הטלגרף והידיעות של וישי .ארזי הגיע ליודעי דבר
הפרו-גוליסטית על ידי המנגנון הקיים ובמקרה שימצא כי מנגנון זה אינו שמסרו לו מידע על הלך הרוחות בקרב האוכלוסייה המקומית וכן פרטים
מעניינים על המצב הפוליטי והצבאי בסוריה .כך למשל ,הצליח לאתר מספר
מקיים את תפקידו  -קביעת סדרי עבודה חדשים.

באותה עת לא הייתה לבריטים היכולת להקצות חיילים לכבוש את סוריה
ולבנון ,ולכן השתדלו לקיים יחסים דיסקרטיים .רק בשלהי אוגוסט 1940
החליטה ממשלת בריטניה לאפשר לצרפת החופשית לארגן הפיכה ולסלק
את ממשלת וישי מהלבנט
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חיילים לשעבר בצבא
וישי שפוטרו והחליטו
להישאר בסוריה כדי
לשתף פעולה עם אנשי
החקירה האלימה
צרפת החופשית.
וניסיון ההימלטות
ארזי לא עצר שם :הוא
ארזי הוכנס מיד לחדר
נפגש בביירות עם עו”ד
החקירות של הבולשת.
לבנוני ידוע בשם ווג’יה
בחצי גורן ישבו כ15-
פחורי לשם הסדרת
צרפתים וערבים ,נברשות
אשרות כניסה מארץ
שהופעלו
החשמל
ישראל לסוריה עבור
בעוצמה כוונו אל פניו
אנשי המחלקה המדינית
והרדיו לא חדל לזמזם.
של הסוכנות .הם אמנם
במשך דקות שרר שקט
יכלו להסתובב בלבנון
בעוד היושבים בחדר
בחופשיות ,אך המעבר
מדדו אותו בעיניהם.
לחלק הסורי של הלבנט
החוקר התחיל לשאול
הצריך אישור נוסף.
אותו למעשיו בלבנט.
לפיכך פחורי ,שאחז
ארזי השיב בפרוטרוט
את
נשמור
הבושה.
זאת
השעבוד,
זה
החורבן,
זה
הנשק
“שביתת
וקראו:
שחולקו
הכרוזים
בקשרים בממשל וישי,
על המסחר שעסק בו
להגן
להתעורר:
שלנו
לצרפת
אחת
דרך
רק
יש
ואילך
מעתה
חירותנו.
להגנת
הצרפתית
אחדותנו
היה שימושי להפליא.
וציין את שמות הסוחרים
באופן חריג ,ביקשה ולכבוש מחדש בעצמינו את כל חירותנו .מכאן ננקום את מתינו ,נציל את עצמנו בעצמנו”
שעמם היה בקשר תוך
הסוכנות מארזי לפעול
ציון שמו של ממלוק
ידי
על
(בשוגג,
1940
ב
שטובעה
פאטריה,
המעפילים
למען ניצולי אניית
כאחד הסוחרים .החוקר הזכיר לו כי יוסף מוכתר ,הוא יוסף פיין ,ודוד כהן,
טורקיה,
לממשלת
מברקים
שליחת
באמצעות
זאת
חיפה.
“ההגנה”) בנמל
הוא דוד הכהן ,הם ששלחו את ממלוק לסוריה .ארזי לא ויתר והשיב כי
את
להעביר
שתסייע
כדי
השנייה,
העולם
מלחמת
בזמן
נייטרלית
שהיתה
ממלוק נשלח אמנם לסוריה כדי לשמש מתווך בהובלת צמנט לחיפה ,אך
לארה”ב.
הפליטים
שלל כל קשר בינו לבין השמות שהוזכרו (כפי שסיכם עם ממלוק בטרם
הוא אף נפגש עם יהודים מראשי הקהילות בסוריה ובלבנון ושידלם לסייע נתפס).
בגיוס צעירים יהודים למען השגת אינפורמציה והפצת כרוזי תעמולה .עם בתגובה הקריא החוקר את כתב ההודאה באשמה של מוחמד ,שבו הוא
זאת ,מרבית חברי חוליית ההפצה היו ערבים ,כולל העומד בראשה; ארזי מודה על הפצת הכרוזים ומציין כי ארזי נשלח לנהל את העבודה בסוריה.
היה אחראי על ניהול הרשת .בנוסף עסק ארזי ברכישת נשק (כ 500-רובים) כשהראו לו את תמונת איש הקשר עבדאללה עבוד ,הודה ארזי שהוא מכירו,
שהעביר למחלקת הרכש של “ההגנה” בארץ ישראל.
אבל זה נשלח אליו מטעם מערכת העיתון  .The Palestine Postבנוסף
התעקש ארזי כי השיחות דנו בענייני מסחר ו”רפואות”  -מילה המתייחסת
כל ניסיונות הזירוז עלו בתוהו כשבועיים לאחר הגעתו ללבנון ,הלך לכיסוי של ארזי ,שהתיימר לסחור במוצרי רפואה .כשנטען בפניו כי הביאו
ארזי כדי לתאם נוהלי הפצה עם מוחמד ממלוק ,ערבי מקומי ומשתף פעולה אליו חבילות כרוזים ,הכחיש זאת ארזי וטען בתוקף כי מדובר בסרטי צילום.
של צרפת החופשית ,שהיה לראש מחלקת ההפצה של הכרוזים .ארזי חיפש בפני ארזי הובאה שורה של סוכנים ,בהם היהודים שולמית זגול ואדם
את ממלוק במלון שבו התאכסן ומשלא מצא אותו נודע לו כי ממלוק נעצר בשם פינטו ,שפניהם נפוחים ממכות .החוקרים הצביעו עליהם כמי שכבר
 ובעקבותיו יתר חברי החוליה .ארזי שיער כי חקירתו של ממלוק תימשך הודו בהפצת הכרוזים .החקירה האינטנסיבית החלה בלילה והסתיימהשעות בטרם תצליח הבולשת לשים ידה עליו ,וכך יתאפשר לו להשיג מונית ב 9-בבוקר .במהלכה ארזי הכחיש גם את דבר מנוסתו וטען כי הודיע לבעל
שתמלט אותו לארץ ישראל .בנוסף ,מאחר ואיש מאנשי החוליה לא הכיר המלון שבו התאכסן שהוא נוסע לארץ ישראל למספר ימים ובמהרה ישוב.
אותו בשמו האמיתי כי אם בכינוי תופיק ,הבולשת תתקשה לאתרו.
בשלב זה הגיעה החקירה לצעקות ואיומים .החוקר שאל כיצד השיג ארזי
תחילה החליט ארזי להשמיד את כל החומר בטרם יסתלק .משהתברר לו כי ויזה להישאר בלבנט ורישיון להסתובב במקום שאליו הגיע ,ולאחר מכן
הבולשת טרם חיפשה אותו שב לחדרו ,נטל את מזוודותיו ועלה על מונית עבר לשאלות כלליות על המודיעין הבריטי ועל אנשי דה-גול שבירושלים.
שתסיע אותו לארץ ישראל .בדרך אירעו מספר תקלות :צמיג שנקרע אילץ זאת כדי ליצור מראית עין של שיחה רגועה בין ידידים .אלא שלפתע הופיעו
את הנהג לעצור את הרכב ולהחליפו בצמיג חדש .לאחר מכן עצרה המונית מקלות ,אקדחים ורובה וארזי הבין כי החקירה עוברת מדיבורים לאלימות
בצידון ,שם ירדו הנוסעים לקנות דברי מתיקה ומאפה כדי למכרם במחיר פיזית.
מופקע בארץ ישראל ,שעה שארזי נותר במכונית עם הנהג כמי שרובץ על אחר הצהריים נפסקה החקירה לשעה וחצי .משהתחדשה נמשכו המכות ,אף
שארזי היה כבר שרוע מדמם על הרצפה לאחר שהחוקר חבט בו באגרופיו,
גחלים לוחשות .כל ניסיונותיו לזרז את הנהג עלו בתוהו.
כשהגיעו לנקודת הגבול בא-נקורא השתרך במקום תור של מכוניות .סטר על פניו ושוטרים הפליאו בו מכותיהם בשבטי עור ובמקלות.
בינתיים הועברה הודעה לתחנת הגבול לעצור כל אדם הדומה בחזותו לפנות ערב הובאו לחדר החקירות אנשים שהיו קשורים עם אנשי החוליה
החיצונית לארזי .הוא זוהה ,נעצר מיד על ידי שוטרי תחנת הגבול ואף זיהה ונאסרו .אלה סיפרו על הקשרים שהיו ליהודים עם כמה ממנהיגי הערבים
עצור נוסף שהכיר כמי ששהה עמו באותו מלון“ ,פלסטין” .לימים נודע לארזי ועם הבריטים .אנשי הבולשת של וישי גם הצליחו ,לאחר עינויים ,להביא
כי העצור שהיה עמו ,טורוסיאן ,הוא ארמני שעבד בבולשת הבריטית בארץ לאולם החקירות אחד מחברי חוליית הכרוזים כדי שיעיד.
הסבל הנפשי והגופני של ארזי עורר אצלו את התשוקה להימלט ויהי מה.
ישראל .ביומנו העלה ארזי בדיעבד השערה כי טורוסיאן הוא שהסגירו.
בשעה  11בלילה הגיעה מכונית להובלת אסירים ,שאמורה הייתה להובילו לכן ,כשירד הערב והופיעו שני בלשים לקחתו לחדר החקירות ,התעשת
לבניין משטרה בביירות .שעה לאחר מכן הגיעה המכונית לביירות וארזי ארזי מיד ,דחף אחד מהם וקפץ מגג בית המאסר .הוא נפל על מעקה הגג
הוצא מתוכה ונכלא
בתחנת המשטרה.
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של בית סמוך ומשם התגלגל ארצה ,ללא יכולת תזוזה .הוא נלקח
לבית החולים הסמוך שם קבע רופאו כי עצמות ופרקים בכף רגלו
התרסקו וצלעותיו נשברו .הרופא התיידד עם מטופלו ולכן המליץ
שלא להשיבו לכלאו ,אלא להשאירו בבית החולים.
בינתיים בארץ ישראל לא נודע עדיין למחלקה המדינית של
הסוכנות על גורלו של ארזי העצור .המידע הגיע מגורם לא צפוי:
בעקבות הלשנה קלט המודיעין האיטלקי מברק שיועד לדוד הכהן
שבחיפה ,ובו דווח על מעצרו של ארזי וכן ציון היותם של הנעצרים
בפרשה יהודים ששיתפו פעולה עם צרפת החופשית .המברק כלל אף
מידע שגוי שלפיו לא נעצרו ערבים ,אף שאכן נעצרו ערבים רבים.
נוכח החשש שהאיטלקים מעבירים מידע לנאצים ,האזינו הבריטים
ועקבו אחר הפלט והקלט האיטלקי .כך ,יירטו הבריטים את המברק
ומסרו את המידע למחלקה המדינית של הסוכנות .זו פתחה בפעילות
להצלתו של ארזי :היא דאגה לשתול אנשים בסניף הבולשת של וישי
בלבנון כדי להגיע אל מי שלבסוף פעלו בבית הסוהר כדי להבריחו.
שוחד שיחק תפקיד חשוב מאוד במהלך זה.
המשפט ב 23-באפריל  1941הועמד ארזי לדין בפני בית משפט
צבאי כשהוא מצוי בחברה של בדואים מבריחי גבול ,סוחרי סמים
ועיתונאים שמסרו ידיעות לבעלות הברית .יתר אנשי החוליה,
שנתפסו כולם ,כבר הועמדו לדין והודו באשמה .ארזי נתכבד בתואר מתוך יומנו של ארזי
האסיר מספר אחד .הוא הכחיש את כל האשמות ,טען נגד האלימות
שנקטו נגדו החוקרים וציין כי ההודאה הוצאה ממנו תחת לחץ פיזי.
לאחר שהובטחו לנהג עוד  15לירות ארץ ישראליות בהגיעם למחוז חפצם,
בנוסף האשים את הבולשת בזיוף תעודות ,עינוי אסירים והבאת עדי שקר .יצאו בלילה לעיירה ראשיא בקצה הדרומי של בקעת הלבנון .למכונית נוסף
המשפט נערך בפני טריבונל צבאי שמושבו בביירות 20 .נאשמים ,בהם ארזי ,נער שישמש מורה דרך .אולם ,כעבור מחצית השעה הבחינו באורות מרצדים
הואשמו בפגיעה בביטחון המדינה ,בחלוקת חומר כתוב שלא עבר ביקורת של מכונית הנוסעת בעקבותיהם .כרבע שעה נמשך המרדף ,בעוד ארזי מאיץ
מוקדמת ובפרסומים שנועדו להשפיע לרעה על אנשי צבא ואוכלוסייה בנהג להגביר מהירות ומכונית המשטרה נהגה כמותו והתקרבה לטווח
מקומית.
מסוכן .באחד מעיקולי הדרך נפתחה הדלת ,השלושה קפצו מהמכונית
נאשמים
חמישה
פרך.
ועבודת
מאסר
שנות
15
ל
נידון
ארזי
העיקרי
הנאשם
והתגלגלו במדרון עד שנחתו בשדה שיבולים שסוככו עליהם מפני הרודפים.
20
ל
נידונו
הכהן,
ודוד
ששון
אליהו
פיין,
יוסף
בהם
במשפט,
נכחו
שלא
הנער הסביר להם בתנועות ידיים כי במרחק של מספר שעות הליכה ישנו כפר
שהיו
וערבים
יהודים
בהם
שונים,
וגורמים
החוליה
חברי
יתר
מאסר.
שנות
בשם א רפיד ,ובו מצוי קרוב משפחתו שיסייע להם .כך שירכו רגליהם ארזי,
מעורבים בהפצת הכרוזים ,נידונו לתקופות מאסר קצרות יותר.
שבגלל פציעתו התקשה בהליכה ,והחייל האנגלי ,שחלה בדיזנטריה .בחצות
לאולם
לחדור
אחד ממשתפי הפעולה ,שביקש להבריח את ארזי ,הצליח
הלילה הם התקבלו בלבביות בביתם של פלאחים נוצרים .למחרת בבוקר הם
באותו
עוד
החולים
המשפט .ארזי ידע כי אם יבואו הבלשים לקחתו מבית
יצאו רכובים על סוסים דרומה ,לכיוון הגבול ,מחופשים לפלאחים ערבים.
היה
שעמו
הגבול
משטרת
לילה ,עליו לברוח משם הישר לביתו של מפקד
כשהגיעו לכפר ,המצוי כ  7ק”מ מהגבול ,נצצו מולם אורותיהם של כפר
הצליח
ארזי
הסוהר.
לבית
בקשרים .לדאבונו ,לקחו אותו אנשי הבולשת
גלעדי וישובי עמק החולה ,דן ודפנה .כמקום בטוח ללינה נבחרו ממגורות
ללא
כי
החולים
לבית
להחזירו
להפעיל את קסמיו על סמל צרפתי ולשכנעו
המצויות בין סלעי הכפר ,שנאמר להם שהמשטרה לא מעזה להתקרב אליהן.
במסדרון
ארזי
שפגש
הפעולה
משתף
חימום חשמלי תקפא רגלו .בלילה הגיע
בצהרי ה  2ביוני  1941החלו הנמלטים דוהרים לכיוון ארץ ישראל .הם
להבריחו,
שתוכננו
המסייעים
את
למצוא
בית המשפט והודיע לו כי אינו יכול
הסתתרו בוואדי לרגלי החרמון שעה שפטרול ג’נדרמריה עבר במקום.
בבי”ח
שיישאר
לסדר
יוכל
הסיוע
עבור
הכסף
אולם אם ישלש לו את סכום
המבריחים אמרו להם שברגע שיעברו את הכביש שמולם ,יהיו בארץ ישראל.
כך.
לילה נוסף  -ואכן ארזי עשה
כדי להטעות את הרודפים הם הסתובבו סחור סחור עד שהגיעו לגדר
הצבאית של קיבוץ דן .בינתיים הגיע הפטרול לראש הגבעה בתל אל קאדי
מנוסה ומרדף בארץ הארזים בלילה הבא ,בשעה שנקבעה ,חלפה והבחין בהם .הם דהרו מסביב לגדר עד שנעלמו מעיני הרודפים ונכנסו דרך
מכונית על פני בית החולים ולא חדלה מלטרטר את הסימן המוסכם .ארזי השער לארץ המובטחת.
וחייל אנגלי שבוי ששהה בבית החולים עברו את החומה ונכנסו במהירות ביומנו כותב ארזי כי זמן מה לאחר כניסתו לארץ ישראלחשדו בו הבריטים
למכונית .ארזי החליט לנוע מזרחה ,לעבר העיירה זחלה.
כמרגל .הבולשת הבריטית חקרה ועינתהאותו עד שלבסוף שוחרר .הייתה
מהכפרים
לאחד
הגיעו
לאחר שעתיים וחצי של נסיעה בדרכים עקלקלות
לו בטן מלאה על משה שרת ודוד הכהן ,שלא סיפרו לבריטיםעל עבודתו,וכך
של
לביתם
אותם
הכניס
בבקעת הלבנון .הנהג הלבנוני ,שהיה משתף פעולה,
דה פקטו בחרה הסוכנות שלא להתערב.
בסביבה
נמצאים
הבולשת
פלאחים לשהות בת שלושה ימים .מחשש שאנשי
שנים לאחר מכן התקבלה במשרדי הסוכנות היהודית מעטפה ,שנשלחה גם
הוחלט להעבירם לביתם של מבריחי חשיש ,מקום רחוק ומבודד שהשוטרים לארזי ,ובה מכתב הוקרה רשמי מצבא צרפת החופשי תעל פעולותיו בלבנט.
נרתעו מלהגיע אליו .הם הוכנסו למרתף דרך ארון בגדים גדול .לאחר שהיה ארזי היה למפקד הש״י באזור חיפה בתקופת מלחמת העצמאות ולאחר מכן
של מספר ימים התבררו לארזי כי הנהג גילה במה הואשם ארזי ודרש תשלום הצטרף למשרד החוץ ושירת כנציג דיפלומטי בטורקיה ובארגנטינה ,ציר
נוסף בשל הסיכון שנטל על עצמו; וכי הוצאה פקודה לשוטרי הגבולות לירות בפרו,בכיר במשרד בארץוכשגריר בקפריסין .הוא נפטר בספטמבר 1973
בשני אסירים מסוכנים שנמלטו מבית חולים בביירות ,כולל תיאור מפורט בירושלים .
המקורות למאמר מתפרסמים בגיליון האינטרנטי
ותמונות של ארזי וחברו למנוסה.

גיליון  | 77אדר תשע״ז

35

יעקב רוזן | שגריר (דימ') שירת בין היתר במצרים ,ירדן וקטאר ,יועץ עצמאי למיפוי דמוגרפי



מתודולוגיית אבחון השמות
תוסף מודיעיני במציאות כאוטית
כשהמיקוד המודיעיני היה באפגניסטן ובעיראק ,הלמידה על מבנה האוכלוסייה,
תרבותה וערכיה הייתה ברורה .כעת ,כשהמיקוד עבר למערב ולתמונה התווספו
פליטים“ ,זאבים בודדים” ,יש מקום לנקוט מתודולוגיה שונה  -לפי שמות
ההתערבות הצבאית הבינלאומית באפגניסטן ,שהובילה ארה”ב בעקבות
מתקפת ה 11-בספטמבר ומאוחר יותר בעיראק ,הציפה את הצורך בשינוי
האופן שבו מודיעין נאסף ומנותח באזורים שבטיים מרוחקים .המודיעין
הצבאי הקלאסי ,ששם דגש על סד”כ ,קווי אספקה ואמל”ח ,איבד את
המיקוד העיקרי שלו ,או את הרלבנטיות שלו .אחרי שספגו אבידות כבדות
החלו ארה”ב ושותפותיה לפתח שיטות וכלים מודיעיניים חדשים שיתאימו
למציאות בשטח.
הכלי הבולט הוא פרויקט ),HUMAN TERRAIN SYSTEM (HTS
שהתקיים ביוזמת צבא ארה”ב בשנים  2014-2005והסתיים אחרי
שהקואליציה החליטה להסיג רוב כוחותיה מאפגניסטן ומעיראק .הפרויקט

פליטים על חופי יוון .עקב אכילס של אירופה
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נשען על הצורך של המפקדים בשטח במידע ברור על מבנה האוכלוסייה,
תרבותה וערכיה בזירת אחריותם כדי להימנע מאי הבנות ומטעויות עתירות
אבידות .לטובת המיזם גויסו כאלף אנתרופולוגים בעלות כוללת של 750
מיליון דולר.
הפרויקט זכה לחשיפה רחבה בספרות האקדמית ואף ספג שלל חצי
ביקורת .אלא שהעובדה שהוא לא סיפק את הסחורה וחדל להתקיים ,אין
פרושה שהמתודולוגיה שלו CULTURAL ANALYSIS SOCIO (CAS)-
 איבדה את חיוניותה או הרלבנטיות שלה.המיקוד המודיעיני השתנה לחלוטין מאז פרוץ “האביב הערבי” ב.2011-
הוא עבר מאפגניסטן ומעיראק לסוריה ,לתימן וללוב .מאז  ,2014עם

ניתן לבחון את רשימות חללי מלחמת האזרחים בסוריה כדי להסיק מהן על
התומכים בלחימה .מבדיקת רשימות אלה עלה כי אין בהן כמעט ייצוג למשפחות
המוסלמיות הסוניות המכובדות והוותיקות בדמשק ובחלב .כלומר ,השכבות
המבוססות בשתי הערים הללו כמעט ולא הצטרפו ללחימה נגד המשטר
הופעת דאע”ש ,הוא עבר לאירופה ,לארה”ב ולאוסטרליה .במקום לעסוק
בנעשה במדבריות ערב ובמעברי ח’יבר נאלצים גופי המודיעין ואנשי
התכנון להתמקד בחצרות האחוריות שלהם .המגמה החריפה אחרי
שאירופה נשטפה בגלי פליטים מאפריקה ומהמזרח התיכון ,בהם אפגאנים,
פקיסטאנים וכורדים שהתחזו כסורים.
לגלי הפליטים יש להוסיף את תופעת “הזאבים הבודדים”  -טרוריסטים
תוצרת בית ,שכף רגלם לא דרכה בסוריה או בעיראק .בתקשורת האירופית
תיארו את ניסיונות היורופול ,גוף המשטרה של האיחוד האירופי ,לסייע
לשלטונות יוון במיון הפליטים שנשטפו לחופיה ,והצביעו בבירור על עקב
האכילס של אירופה .ליורופול יש מאגר חשודים שמולו נבדקים כל המגיעים
ליוון ,אולם האתגרים נערמים :אך להתמודד עם חסרי התיעוד ,בעלי תיעוד
מזויף או אנשים ששמם אינו מצוי במאגר כלל?
חלופה חדשה עד שהנסיבות ישתנו והמצב יתייצב ,כדאי לבחון
אפשרות לאמץ את מתודולוגיית אבחון השמות NAMES ANALYSIS -
) .METHODOLOGY (NAMבהתבסס על לקחים מה ,HTS-המתודולוגיה
המוצעת מסייעת מאוד בקביעת המוצא הגיאוגרפי,האתני והדתי של אדם
על פי שם משפחתו ו/או שמו הפרטי .הבדיקה אינה אוניברסאלית אך
ישימה בחברות שבטיות ,שבהן מוביליות האוכלוסייה החלה רק במחצית
השנייה של המאה ה 20-והנורמות התרבותיות והחברתיות עדיין מוגדרות
בבירור.
כך ,לדוגמה ,ניתן לבחון את רשימות חללי מלחמת האזרחים בסוריה כדי
להסיק מהן על התומכים בלחימה .מבדיקת רשימות אלה עלה כי אין
בהן כמעט ייצוג למשפחות המוסלמיות הסוניות המכובדות והוותיקות

בדמשק ובחלב .כלומר ,השכבות המבוססות בשתי הערים הללו כמעט
ולא הצטרפו ללחימה נגד המשטר .מנגד ,היה למשפחות אלה ייצוג ניכר
בקבוצות הפייסבוק של הסורים שנמלטו או עברו לטורקיה ,לירדן ולמצרים.
המצב שונה בערים חומס וחמאה ,שבהן יש נוכחות רבה של בני המשפחות
הסוניות המסורתיות בקרב המורדים והחללים.
צעד ראשון הוא בניית מאגר שמות משפחה על בסיס אזורי /גיאוגרפי.
המקורות הזמינים ביותר לקציר השמות הם ספרות אנתרופולוגית
ודמוגרפית ,מדריכי טלפון ועסקים ,רשימות בוחרים ומודעות אבל.
הרשתות החברתיות יכולות אף הן לתרום לבניית המאגר חרף הבעייתיות
של תעתיקים ופרופילים בדויים.
מהנקודה שבה מאגרי שמות בסיסיים אלה יכילו מספר משמעותי של שמות,
יוכלו רשויות ההגירה והמודיעין להתחיל סינון אפקטיבי יותר וזיהוי אמין
יותר של הציבור הרלבנטי .ברור שאימוץ מתודולוגיה זו מחייב זמן ומאמצים
רבים ,שאינה חפה מחולשות אינהרנטיות ודורשת עדכונים מתמשכים .עם
זאת ,היא מספקת כלי כוללני יותר מרשימות החשודים הנוכחיות שבשימוש
הגורמים השונים .היא גם תייעל בסופו של דבר את הטיפול בפליטים עצמם
ותגלה בראייה לאחור כל מיני קשרי משפחה שנעלמו מן העין לפני יישומה.
מתודולוגיית ה HTS-לא מתה ,אף שאיבדה מזוהרה .ה CAS-הוא כלי
יעיל להבנת הכאוס השורר במדינות כמו סוריה ולוב ,והוספת מתודולוגיית
השמות היא בגדר שדרוג הכרחי בימים טרופים אלה .גם היא מחייבת
הערכה מחדש באורח קבוע לאור הנסיבות המשתנות באופן מסחרר .
לגרסה המלאה בבלוג :EAST WEST INSTITUTE
https://www.eastwest.ngo/idea/getting-intelligencecollection-right-names-analysis-methodology

בגיליון  42של
תוכלו לקרוא על:
חילופי המשמרות בהנהלת המל"ם בעקבות הבחירות לעמותה (דצמבר )2016
"בימת מודיעין"  -איראן שנה לאחר הסכם הגרעין
"סינמה בלש"  -הקרנת הסרט "סנודן" והרצאה על הסייבר כמימד לחימה חמישי
פעילות ההנצחה והמורשת במל"ם ובעמותות השונות
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איש מודיעין

ידען ויועץ חכם
לאל"ם זוסיה קניאז'ר ,זיזי בפי כל ,היו רגעים גדולים כעוסק במחקר
המודיעיני .במלחמת יום הכיפורים הוא היה יועץ חכם לרמטכ"ל דדו
בשתי החלטות אסטרטגיית-העל
אביעזר יערי | אלוף (מיל') ,לשעבר ראש ענף סוריה באמ"ן ,ראש חטיבת המחקר ומפקד המכללה לביטחון לאומי
וכשיגיע להחלטה מה להעביר אלי  -היא תתבצע.
מומחיותו המחקרית העיקרית של זיזי הייתה צבא
מצרים ,בהיותו ראש מדור מחקר הצבא .אבל בשנה
כעסתי מאוד ואמרתי לו שלא ייתכן שנמנעות ממני
שלפני מלחמת יום הכיפורים הוא הועלה לדרגת סגן
ידיעות על התרעה בנושא שאני אחראי לו ,וכי מובן
אלוף ומונה לאחראי על מחקר ממלכת ירדן .מתוקף
מאליו שזיזי צדק כשדיווח לי.
תפקידו זה שלח אותו ראש המחקר אריה שלו ,כ10-
הסוף היה שאמ"ן בישל מערך ידיעות בעניין הכוננות
ימים לפני המלחמה ,להיות מאזין בלתי נוכח "מאחרי
בחזית הסורית ,שהועבר גם אליי ושהסתמך על
הווילון" ,כפי שאומרים ,בשיחות חוסיין מלך ירדן ,שבא
מקורות אחרים .זיזי הוזמן לנזיפה חמורה על ידי
לשוחח בדחיפות עם ראש הממשלה גולדה מאיר.
שלו ,כי הזהירני ,ואילו לקחו ברצינות את אזהרתו על
ישנן כמה גרסאות לדברים המדויקים שאמר חוסיין,
המידע של חוסיין  -ישראל לא הייתה נופלת במלכודת
אך דבריו כללו גם הסבר  -הצבא הסורי נערך בעמדותיו
של יום הכיפורים.
הקדמיות במצב של  .pre-jump positionלעומת
המשך הסיפור הוא שאצלי התעוררה דאגה חמורה
אחרים ,שנכחו במקום והבינו אחרת ,זיזי הבין שמדובר
ונמשכת ,שגם הביאה אותי בבוקר ה  1באוקטובר
במלחמה .הוא הודיע לאחראי על הביטחון שהיה שם
 1973לדווח לפיקוד צפון שעל פי ידיעה ממקור של
המוסד ,מלחמה בשער והיא יכולה לפרוץ מיד .הידיעה
עמו שעליו להודיע מה שהבין בכל מחיר  -וטלפן לאריה אל"ם (מיל') זוסיה קניאז'ר
שלו.
עצמה נמסרה לי עם אשמורת ראשונה מפי יונה בנדמן,
אחר כך חשב ,ובצדק" ,מה לא עושים בשביל חבר" ,צלצל אליי בטלפון הרגיל שהוסיף בשמו ובשם שלו שהידיעה אינה משנה דבר מהערכת אמ"ן .עבורי
ושאל "אם אתה יודע מה נעשה אצלך" .לשאלתי על מה הוא מדבר ,ענה זה כבר היה הקש ששבר את גב הגמל .כך יצא שבחמשת הימים שנותרו עד
שלפי מה שנודע לו ,הצבא הסורי בכוננות לתקיפה בגולן .הוא סרב לומר לי שאזהרתי התקיימה ,ספגתי שתי נזיפות על היזמה שנקטתי בניגוד לעמדת
מה המקור ורק אמר שהוא מוסמך.
אמ"ן מחקר ,לפחות אחת מהן הגיעה כתובה כמסמך רשמי לידיעת ועדת
אגרנט .עבדכם הנאמן נחקר על ידה ויש לו בדו"ח שלה דף שאינו מתבייש
זיזי צדק כשדיווח לי לעניין השיחה עם חוסיין היה המשך ,מכיוון כלל בתוכנו.
שגולדה שאלה את חוסיין אם הסורים השתגעו לתקוף אותנו לבד .חוסיין,
שזה עתה בא ממצרים ,ענה שהוא סבור שהם מתואמים עם המצרים .זיזי היה יועץ חכם בשתי החלטות אסטרטגיית-העל של
גולדה הודאגה וצלצלה לדיין לדווח לו מה שמעה ,והוא ביקש זמן לבדוק דדו פה לא תמו עלילות זיזי במלחמה ההיא .ביום פרוץ המלחמה התפורר
את העניין .דיין חזר אליה אחרי זמן מה והרגיע אותה שהדברים ששמעה גם הענף המחקרי שהיה אחראי על מצרים ודבק בשלילת המלחמה עד
אינם חדשים ולא משנים את הערכת המצב .למחרת נמסרו דברים ברוח זו פריצתה ,בראשותו של יונה בנדמן .בשל מומחיותו הקודמת בצבא מצרים,
זיזי נלקח אחר כבוד לנהל את הענף כולו ולשקמו .רצה הגורל ושנינו ירדנו
בישיבת המטכ"ל.
בינתיים אני נשארתי כל הלילה עם מה שמסר לי זיזי ,בלי לקבל אישור או "לבור" שבו נערך ניהול המלחמה ,לייעץ ולהפיץ שם את המידע על סוריה
מידע מאמ"ן מחקר .לכן ,מוקדם ככל האפשר בבוקר באתי ללשכתו של שלו ומצרים המנהלות אותה נגדנו .על כן יצא לנו להיות צמודים למועצת
ושאלתי האם זה נכון שיש מידע התרעתי על הנעשה אצלי בחזית .אריה המלחמה עצמה ,שניהל הרמטכ"ל דוד אלעזר (דדו) .הוא עצמו שמח
הסתכל עלי ,כמו שאומרים" ,בעין עקומה" ,ושאל מה מביא אותי בבהלה להתייעץ עמנו ,כיוון שאיבד את אמונו בהנהלת אמ"ן.
מומחיותו הכפולה של זיזי במצרים ובירדן סיעה לו להיות יועץ חכם
אליו .סיפרתי לו על מה שדיווח לי זיזי בלילה וחמתו בערה.
הוא אמר שיש מקורות רגישים שרק הוא קובע מה עושים עם המידע מהם ,גם בשתי ההחלטות של אסטרטגיית-העל שקיבל דדו בניהול מלחמה.

ישנן כמה גרסאות לדברים המדויקים שאמר חוסיין ,אך דבריו כללו גם הסבר -
הצבא הסורי נערך בעמדותיו הקדמיות במצב של .pre-jump position
לעומת אחרים ,שנכחו במקום והבינו אחרת ,זיזי הבין שמדובר במלחמה
38
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רוח חדשה באה לענף המצרי השבור והמרוסק
עמוס גלבוע | תא"ל (מיל') amos39@012.net.il

זיזי היה איש המודיעין הישר ,החרוץ ,הסקרן ,טוב הלב .מאנשי המקצוע המודיעיניים שתרמו לעם ישראל בשתי מלחמותיו
החשובות ביותר .שלוש תמונות  -והדמעות נקוות בעיני כשאני רואה במרכזן את זיזי:
האחת ,בבואי לאמ"ן מחקר ערב מלחמת ששת הימים .זיזי ,במדור הצבאי המצרי ,היה ספון ליד שולחן קטן מלא ערמת ניירות,
קרא וקרא בהם" .מה זה?" שאלתיו .הוא הפנה אלי מבטו ,חייך בביישנות וענה לי" :עמוס זה סודי ,רק אני מטפל בזה" .עברו
ימים ולמדתי :זה היה החומר המיוחד שתרם כה רבות לניצחון במלחמת ששת הימים .זיזי שלט בו כשלוט האמן במכחול שלו.
השנייה ,ערב מלחמת יום הכיפורים .זיזי הוא ראש הענף הירדני ,אינו שייך לקבוצה המצומצמת הזכאית לראות את החומר
המודיעיני ששולח מרגל צמרת מצרי ,אינו מאלו הדבקים ב"קונספציה"; הוא טוען כי אומנם אין לו שום אחריות מחקרית
למצרים וסוריה ,אך לדעתו הסימנים מצביעים על מלחמה" .אם תמשיך ככה" ,איימו עליו בכירים" ,לא תקודם" .רצה הגורל
והמלך חוסיין בא לפגוש את גולדה .זיזי ,כאחראי לירדן ,נשלח למפגש ,ראה אותו ,שמע אותו" .אריה" ,הוא דיווח למפקדו ראש
המחקר" ,זו מלחמה!" .למחרת בבוקר התקיים דיון על המפגש אצל דדו הרמטכ"ל .שם הקלו בו ראש .זיזי לא זומן לדיון זה.
זה "אכל" את זיזי כל ימיו .כל ימיו הייתי שומע אותו זועק במעין שברון לב" :למה ,למה לא הזמינו אותי ,את זה שהיה שם."...
השלישית ,מלחמת יום הכיפורים פורצת .זיזי מובא לענף המצרי ,כמומחה הכי גדול שישנו לצבא המצרי .מרגע זה רוח חדשה
באה לענף המצרי השבור והמרוסק .זיזי היה באלמנט שלו .מלחמת יום הכיפורים הייתה החוויה המכוננת והצורבת של זיזי .כל
ימיו הוא לא הפסיק לדבר עליה ,על פרטי פרטיה.

המלך חוסיין בא לפגוש את גולדה .זיזי ,כאחראי לירדן ,נשלח למפגש ,ראה אותו ,שמע אותו" .אריה" ,הוא דיווח למפקדו ראש המחקר" ,זו מלחמה!"
הראשונה הייתה ביום השני למלחמה ,כשיועצי ירדן ,בהם זיזי ,קבעו סופית
שחוסיין לא יפעל בחזיתו נגד ישראל במלחמה זו .כך התאפשר לדדו לשלוח
את אוגדת מוסה פלד ,שהייתה עתודה בחזית נגד ירדן ,לחזית הגולן ,וכך
להטות שם את הכף במאבק הקשה נגד הסורים .ספק אם השפעתו הגדולה
של מהלך אסטרטגי זה זכתה למשקל המגיע לה בהיסטוריית המלחמה.
החלטה שנייה באסטרטגיית-העל שבה הייתה לזיזי עצת מומחה ,נגעה
להחלטה של דדו שלא לתקוף תקיפת נגד רבתי בחזית מצרים עד

שתתממש ,אם תתממש ,האפשרות למתקפה של שתי דיביזיות השריון
המצריות .הדיביזיות היו עד לאותה נקודה העורף למכת נגד של צבא מצרים
 מתקפה לתוך סיני כדי לפרוץ לעומקו .לאור דבריו של זיזי החליט דדולהכין לדיביזיות הללו מארב שריון בשטחינו אם יחצו את התעלה מזרחה.
ואמנם ,ב 14-באוקטובר חצו שתי הדיביזיות את התעלה ,וחזרו בערב מוכות
ושבורות לחלוטין מסיני למצרים .מיד אחר כך ביצע צה"ל את הפריצה
למערב התעלה .
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הצנזורה הביטחונית מתמרנת
בין הטיפות
ראשי הצנזורה הביטחונית נאלצו להתמודד במהלך השנים עם מתח חריף
שנוצר מול העיתונאים הזרים וכן לפסול ידיעות אף שפורסמו מעבר לים
הבסיס החוקי של הצנזורה לתקשורת בישראל הן תקנות ההגנה לשעת
חירום מתקופת המנדט הבריטי .הצנזור הראשי ממונה על ידי שר הביטחון
ובהמשך מקבל כתב מינוי מהרמטכ"ל ,שממנה אותו למפקד יחידת הצנזורה
באמ"ן .תיאורטית ,הצנזור הראשי עצמאי לחלוטין בשיקוליו ובהחלטותיו,
ואינו כפוף לאיש מהמשולש הביטחוני הבכיר – שר הביטחון ,הרמטכ"ל
וראש אמ"ן .אלא שמעת לעת ,אחד מהשלשה המכובדת היה מנסה להפעיל
לחץ לפסילת ידיעה כזו או אחרת ,והצנזור אולץ לתמרן בין הטיפות.
בראשית ימיה של המדינה ,הצנזורה פעלה כמוסד ממשיך לפעילותה
בתקופת המנדט .אמנם המטרה המרכזית הייתה ונותרה שמירה על
המערכות הביטחוניות של המדינה ,אבל היעדים השתנו .בתקופת המנדט
מטרת הצנזורה הייתה לשמור על השלטון ,ואילו אחריה  -לשמור על המדינה.
בהתחלה הצנזורה הייתה נטע זר בממסד הביטחוני .אולם סודות ואירועים

שהשתיקה יפה להם חגגו בפרהסיה  -במיוחד בעיתונות .העיתונאים פרסמו
את הסודות בתחכום רב ,כדי לא לחשוף את המקור ולטשטש את ההדלפה.
הצנזורה הממודרת לא הצליחה להתמודד עם התופעה .היה זה תא"ל אבנר
בראון שהגיע למסקנה שיש צורך בשינויים יסודיים בשני תחומים .ראשית,
אנשי הצנזורה  -שבדומה למחלקת מחקר יהיו בלתי ממודרים  -חייבים
להיות שותפי סוד .שנית ,יש לבטל את התקנות הבריטיות ולהגיע להסכמה
עם העיתונות ..בראון אמר לשר הביטחון ולרמטכ"ל ,שאם רצונם שהצנזורה
תתפקד ותוכל לגבור על תחכום העיתונאים  -עליה להיות שותפת סוד
מלאה .אסור שהידע הביטחוני הסודי של העיתונאים יעלה על זה של אנשי
הצנזורה.
הצנזורה הפכה ליחידת עלית של אמ"ן ,והוצבה בחזית המאבק המודיעיני
מול אנשי תקשורת מתוחכמים מכל העולם ,חלקם עוין .המשימה של הצנזור

ראש הממשלה גולדה מאיר ,סגן נשיא ארצות הברית יוברט האמפרי והסנטור ויליאם בנטון ,ירושלים .1970 ,בברית המועצות חשבו שמאיר תסכים לפתוח
דף חדש אם יציעו לה סוכרייה כלשהי
40
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תקנה  98קבעה" :אם צונזרו חלקים מידיעה ,יש לוודא שאי אפשר יהיה להבחין
בכך שהידיעה עברה טיפול צנזורה"  -כלומר ,לא להשאיר חלל ריק במקום
המילים שנמחקו .לרוב העיתונים מילאו אחר הוראה זו ,ולעתים כשכעסו על
הפסילה  -השאירו את הכתם הלבן
הייתה קשה ביותר :הוא היה מצוּוֶ ה למנוע פגיעה בענייני מדינה מחד גיסא,
והיה מנוע מלחבל בעבודת העיתונאי מאידך גיסא .מי שלא היטיב לקרוא
את אשר נרמז בין השורות  -לא נשאר ביחידה .המתח בין שמירה על סודות
המדינה לבין השמירה על זכות הציבור הוא רב .לא בכדי בתקופה הקשה,
במשך  40שנה ,היו לצנזורה רק שני מפקדים :בתחילה תא"ל בראון ואחריו
תא"ל יצחק שני .כדי להתמודד עם הקושי ,השכילו שניהם לעודד חשיבה
פלורליסטית ביחידה ,שהפרתה את הידע של הצנזורים מול יריביהם .זאת
בניגוד לגישה שהייתה נהוגה באמ"ן מחקר ,שלפיה דעת המפקד היא
השלטת.
להקל על עבודת העיתונאים השניים גם הנחו שלא להכביד על
עיתונאים בכלל ,ועיתונאים זרים בפרט .כל עיתונאי זר שנשלח לישראל
נדרש לשגר לעיתונו  600מילה לפחות מדי יום .הוא עמל קשות באיסוף
החומר ,הכולל הדלפות מפיהם של קצינים בכירים בצה"ל .לפיכך ,הצנזורים
ששרתו ביחידה תודרכו להשתדל שלא לפגום ביצירה העיתונאית לצרכי
צנזורה  -להשתדל להגיע להסכמה עם הכתב ולהוציא את העוקץ המזיק
בלבד .כדי להקל על העיתונאים הזרים ,עם המצאת מכשיר הפקסימיליה
רכשה אותו הצנזורה ,וחייבה את הדואר לרכוש מכשיר דומה .השולח היה
עוטף גליל בדף נייר ומפעיל את הפקסימיליה .הגליל היה מסתובב ועין
אלקטרונית צילמה את הכתוב והעבירה את הצילום למכשיר מעבר לקו -
כל זאת כדי לחסוך מהעיתונאי הזר את הטרחה שבהליכה לדואר.
במשך כל שנות המדינה ,רק פעם אחת פנה עיתונאי לבג"צ נגד הצנזורה -
כשהממשלה ביקשה לחרוג מהעיקרון של שמירה על ביטחון המדינה .בבג"צ
של אחד ממייסדי עיתון "מעריב" שמואל שניצר נגד הצנזור הצבאי הראשי
ב 1989-קבעו השופטים פה אחד כלל" :אין הצנזור הצבאי הראשי מוסמך
לפסול ידיעה ,אלא אם כן נראה אובייקטיבית כי יש בפרסום משום ודאות
קרובה לפגיעה ממשית בביטחון המדינה ,בשלום הציבור או בסדר הציבורי.
השופטים קבעו כי החלטתו של הצנזור לפסול כתבה במקומון "העיר"
המותחת בקורת על תפקוד ראש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים ,תוך
ציון שהדבר בא לרגל חילופים קרובים ,אינה עומדת במבחן זה" .המשימה
המוטלת על הצנזור קשה ביותר  -לאזן בין שני ערכים יסודיים ,שמירה
על חופש הביטוי וזכות הצבור לדעת מחד ,לבין הפיקוח על חשיפת מידע
שפרסומו יגרום נזק למדינה .לשם כך נדרשים היגיון בריא וחשיבה אנליטית
קרה.
כמי שצורף לצנזורה הצבאית  20שנים קודם לכן ושירת שם כעשור ,אוכל
להעיד שהרבה לפני פסיקת בג"צ ,כך נהגו שני הצנזורים הראשיים שהייתי
כפוף להם :בראון ז"ל ושני ,ייבדל לחיים ארוכים .לא בכדי שניהם שימשו
בתפקידם שני עשורים כל אחד .עיתונאים מקומיים וזרים כאחד שמחו שיש
עם מי לדבר בצנזורה ,ושנעשים מאמצים רבים שלא להפריע בעבודתם.
שינוי בעקבות אסון צאלים ב' ראשיתה של הצנזורה הביטחונית
בארץ ישראל ב ,1939-עם פרוץ מלחמת העולם השנייה .ממשלת המנדט
חששה כי פרסום ידיעות על תנועות הצבא הבריטי במזרח התיכון יסייעו
לאויב הגרמני ,שניסה לעטוף בתנועת מלקחיים את ארץ ישראל .מצפון-
מזרח ,בעיראק ,פרץ מרד רשיד עלי אל-כילאני הפרו-גרמני; ומדרום-מערב

תושבי קהיר ייחלו ל"שחרור הגרמני" בהגעתו של הגנרל רומל לקהיר.
העיתונים בארץ היו אז "הבוקר"" ,דבר"" ,המשקיף"" ,הצופה"" ,הארץ"
ו"ידיעות אחרונות" .תחנת הרדיו "קול ירושלים" שידרה מהדורה חדשות
מדי שעתיים החל מהשעה  .12:00לחצי הצנזורה לא היו כבדים והעיתונות
שמחה לשתף פעולה.
בתום המלחמה ,בשנת  ,1945הופסקה הצנזורה לזמן מה .כשהתחדש
המאבק לעצמאות היא כוננה מחדש עם סמכויות נרחבות יותר מאשר
בעבר ,שפורסמו במסגרת תקנות ההגנה לשעת חירום  1945של ממשלת
המנדט .תקנה  98קבעה" :אם צונזרו חלקים מידיעה ,יש לוודא שאי אפשר
יהיה להבחין בכך שהידיעה עברה טיפול צנזורה" – כלומר ,לא להשאיר חלל
ריק במקום המילים שנמחקו .לרוב העיתונים מילאו אחר הוראה זו ,ולעתים
כשכעסו על הפסילה  -השאירו את הכתם הלבן.
"ועדת העורכים" ,גוף המתאם בין העיתונות לבין הנהגת הישוב ,הוקמה
ב 1942-ביוזמת העיתונאים .אלה ביקשו לקבל מידע רגיש לגבי הנעשה
בארץ במטרה לסייע להנהגת היישוב במאבקה מול ממשלת המנדט .עם
קום המדינה חודשה פעילות ועדת העורכים ,והפעם שיתוף הפעולה נקבע
בין גורמי הביטחון לעיתונות .הוועדה נועדה לעדכן את העורכים בסוגיות
ביטחוניות רגישות שפרסומן עלול להזיק ,גם אם ממקורות חוץ .בעקבות
אסון צאלים ב' חשו בעיתונות שהצנזורה מנצלת את ועדת העורכים כדי
לכבול את ידיהם" .הארץ" היה הראשון שפרש מוועדת העורכים ,ואחריו עזב
"ידיעות אחרונות" .כך קרסה הוועדה ,ועמה הסכם ההבנות בין העיתונות
לבין הצנזורה שקבע כי "עובדים לפי הספר".
טעות מרה בדיווח בין העיתונאים הזרים היו כאלה שהרגישו שהממסד
הביטחוני מתייחס אליהם כאל מרגלים .תחושה זו אינה רחוקה מן המציאות,
שכן נרצה או לא נרצה  -משימתם היא מעין ריגול גלוי .בין העיתונאים הזרים
היו שלושה יהודים אמריקאיים בכירים ביותר ,שחשו את שותפות הגורל עם
ישראל ועלו ארצה :משה לוין מ"טיים מגזין" ,מייקל אלקינס מ"ניוזוויק" וג'יי
בושינסקי .באחד הימים של  1968ביקש הצנזור מלוין להרצות לצנזורים על
עבודתו כעיתונאי זר .האיש עשה זאת בחפץ לב ,ופתח את הרצאתו במשפט:
"מרגלים " .I want you to know, we are notבהמשך הוא ניסה
להסביר שכל המידע שהם משגרים לחו"ל מקורו במקורות רשמיים ,ולכן
מצער אותו שיש כאלה הרואים בו ובחבריו מרגלים.
באחד הימים נכנס אליי עיתונאי אמריקאי צעיר שהגיע מקהיר ,קורן
מאושר .ולמה? הוא סיפר לי שהוא נשלח לקהיר לפני חמישה שבועות ,ניגש
ללשכת העיתונות הממשלתית בעיר כדי להוציא תעודת עיתונאי זר ולאחר
שנופקה התעודה ,אמר לו הפקיד המצרי שכבר קבע עבורו שתי פגישות
עבודה .הראשונה למחרת ,עם דובר ממשלת מצרים ,והשנייה בעוד יומיים,
עם דובר הצבא המצרי .לפגישה אצל הדובר הממשלתי הוא התייצב ועמו
נכנס השרת של הדובר עם פינג'ן קפה קטן .קפה כזה ,המוגש במהירות
מיד בתחילת הפגישה ,מכנים בערבית "קפה שלום ולהתראות" (قهوة مع
السالمة) .הדובר אמר לו שאם יהיה מה לומר ידווחו לו ,וכל שאלה יש לפנות
רק אליהם .הדובר קם מכיסאו כסימן לסיום הפגישה .למחרת המחזה חזר
על עצמו ,בתוספת התראה :אל תנסה לשאול חיילים או קצינים ,כי איש לא
יענה לך .כעבור כמה ימים של נידוי וחרמות ,שבהם הוא לא הצליח ליצור
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קשר עם איש ,הוא החליט לנסות את
מזלו .בהיותו במרכז העיר הוא ראה
קצין מצרי צעיר על המדרכה מולו.
הוא ניגש אליו ושאל אותו כיצד להגיע
לרחוב מסוים .הקצין עצר אזרח ואמר
לו' ,תראה מה הוא רוצה'  -והלך.
ואצלכם ,אמר לי העיתונאי האמריקאי,
כל העולם מדבר.
בתקופת מלחמת ההתשה הוחלט
בצה"ל לסגור את אזור תעלת סואץ
למבקרים .המורל היה ירוד ביותר
מפאת עומס העבודה המתישה .בצה"ל
החליטו לגייס קציני מילואים שיתנדבו
לשירות של שלושה חודשים בתנאי
קבע ,ואלה שנענו כונו "נמרים" .בין
המתנדבים היה דוד הלוי ,קצין בדרגת
סא"ל וכתב של "טיים מגזין" .השמועה
אז אמרה כי הוא ירד לתעלה בשרות
עיתונו בשיתוף עם ה ,CIA-כדי לקבל נחמן שי .התנגד לפסילת ידיעה
את המידע שלא הגיע לכלי התקשורת .מצוטטים ממקורות זרים
מובן שהלוי הכחיש והוסיף שהתנדב
מתוך דאגה לביטחון ישראל.
ב 9-בספטמבר  ,1969ימי מלחמת ההתשה ,עיתונאי יהודי אמריקני צעיר
בשם טוני הטש נכשל בלשונו והכשיל את עורכו .הטש ביקש מהעורך
שישמור לו  10דקות במהדורת החדשות של יומן הערב ,כי "יש לו סקופ
אדיר" .העורך ביקש רמז והתחייב לכבד את האמברגו של הכתב.
התברר כי באותו יום ביצע צה"ל את הפשיטה המשוריינת במפרץ סואץ,
מול ראס סודר ,בחוף המערבי של סיני .הרב הראשי לצה"ל שלמה גורן פנה
לרב הכותל ובקש ממנו שיארגן הרבה אברכים שיקראו פרקי תהלים למען
הצלחת צה"ל בפעולתו .הידיעה התפשטה בירושלים  -כל אחד בעיר אז
ידע לחלוק מידע סודי ולהגיד "סמוך עליי ,אני יודע"  -כאש בשדה קוצים.
כמאתיים צעירים ממאה שערים נראו ליד הכותל המערבי קוראים פרקי
תהלים בדבקות .מרכז העיר הפך למרקחה.
באותו היום ערך צה"ל מבצע תקיפה משולב מהאוויר ,הים והיבשה" ,מבצע
רביב" .תחת חיפוי אווירי השתמש צה"ל לצורך הטעיה ברק"ם מצרי6 :
טנקים מסוג טירן  (T- 55( 5ושלושה נגמ"שי  BTR 50סובייטיים הובלו
אל החוף המערבי במפרץ סואץ .הטנקים הסובייטים ,שהיו בשימוש הצבא
המצרי ,סייעו מאוד לכוח הצה"לי להימנע מהיתקלות בכוחות מצריים
ערניים .בשעה שכוחותינו פעלו בשטח ללא ידיעת המטכ"ל המצרי ,שודרה
ברדיו בארה"ב ידיעה כי צה"ל פלש למצרים .העתונאי הטש בירושלים הודיע
לעורך שלו בארה"ב כי צה"ל פלש ( )invadedלמצרים ,במקום להשתמש
במילה פשט ( .)raidedכשהעורך שמע על הפלישה למצרים ,הוא החליט
שלא ימתין לשעת האמברגו שביקש כתבו .זה האחרון נאלץ לעזוב את
ישראל בשל הפרת צנזורה חריפה.

בטענה שכל הפרטים המובאים בה

פורסם במקורות זרים ככלל,
הצנזורה מאשרת ציטוט ידיעה
ממקורות זרים מחוץ לישראל ,כי
במצב זה ה"סוד" כבר חדל להיות
סוד .אולם יש מקרים שבהם
הצנזורה נדרשת להתערב ולמנוע
פרסום ידיעה בעיתון ישראלי על אף
שכבר צוטטה בעיתון זר.
בשנות ה 60-של המאה הקודמת
נרקמו קשרי מודיעין טובים בין
"המוסד" הישראלי לבין שרותי
המודיעין של מרוקו בהנהגת
המלך חסן השני .זה היה הרקע
לעסקת הנשק עם מרוקו באותה
תקופה .במבצע סיני נלחמה
ישראל עם טנקים קלים מסוג -13
 ;AMXבמלחמת ששת הימים
צה"ל כבר לחם עם טנקי ה"פטון"
האמריקאיים .כיון שכך ,ישראל
שיפצה ושדרגה את כל הטנקים
הצרפתיים שהיו ברשותה ,והמתינה

לשעת כושר כדי למכור אותם.
לאחר  1967הביעה מרוקו נכונות לקנות את הטנקים הצרפתים שישראל
הציעה .אלא שדא עקא ,השבועון הצרפתי "ל'אקספרס" פרסם אז כתבת
ענק על עסקאות נשק בעולם .באחד הבקרים הבאים הביא שליח "ידיעות
אחרונות" הגהה של ידיעה בעמוד הראשון שכותרתה :ישראל מכרה טנקים
למרוקו .המודיעין שלנו הזדעק ,שהרי פרסום ידיעה כזו יחבל בקשרים
בינינו לבין מרוקו .הידיעה נפסלה .העורך האחראי באותם ימים ,נח מוזס,
אוהב ישראל מאין כמוהו ,התקשר לצנזור הראשי ושאל למה? שהרי הידיעה
מצוטטת ממקור זר .תא"ל בראון הסביר לידידו ,כי בשבועון "ל'אקספרס"
הכתבה על עסקאות הנשק שנעשו בעולם באותה שנה כללה כ4,000-
מילה ,ובה שורה אחת קטנה בעמוד השלישי למטה מציינת שישראל מכרה
טנקים צרפתיים למרוקו .איש לא ייתן על זה את הדעת בתוך ציון של מאה
עסקאות נשק .אבל בידיעות אחרונות הכתבה מובאת בעמוד הראשון,
ותחבל בקשרים הטובים שלנו עם חסן השני .האם זה מה שאתה רוצה?
מוזס הבין וקיבל את פסילת הכתבה.
כשבוע לאחר שנחתם "הסכם הפרדת הכוחות" בין צה"ל לבין הצבא המצרי,
נחמן שי ,הכתב הצבאי דאז של הערוץ הראשון ,הציג בפניי כתבה נרחבת
ומפורטת של היערכות צה"ל בקו החדש בסיני .הפירוט היה רב ומדויק,
וכלל את מיקום השריון ,התותחנים וכל מה שהוצב בקו .פסלתי את הכתבה.
שי התנגד לפסילה בטענה שכל הפרטים המובאים בה מצוטטים ממקורות
זרים – והביא עמו את הרשימה ,כי צפה את הפסילה .עניתי שאמנם הפרטים
פורסמו ,אך במקורות שבהם הידיעות הללו הופיעו כמוהן כמו ביצים
עזובות בשטח ,ואילו הלול החדש שבנית לא פורסם בשום מקום .עבודת

באחד הבקרים הבאים הביא שליח "ידיעות אחרונות" הגהה של ידיעה בעמוד
הראשון שכותרתה :ישראל מכרה טנקים למרוקו .המודיעין שלנו הזדעק ,שהרי
פרסום ידיעה כזו יחבל בקשרים בינינו לבין מרוקו .הידיעה נפסלה .העורך האחראי
באותם ימים ,נח מוזס ,אוהב ישראל מאין כמוהו ,התקשר לצנזור הראשי ושאל
למה? שהרי הידיעה מצוטטת ממקור זר
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אזור תעלת סואץ בתקופת מלחמת ההתשה .בצה"ל החליטו לגייס קציני מילואים לשלושה חודשים בתנאי קבע
העריכה שלך והצירוף שבנית אינם
ציטוט ממקור זר ,הסברתי .מנהל
החדשות ערער בפני מפקד בסיס
ירושלים .הקצין ראה ואישר את
הפסילה  -אבל שי עמד במריו.
מנהל הטלביזיה ערער אצל הצנזור
הראשי ,ותא"ל בראון השיב לו
כי הוא סומך על אנשיו בשטח.
ואז מנהל הטלביזיה אמר לצנזור
הראשי כי הוא יערער אצל ראש
אמ"ן .הצנזור הראשי הסכים.
למחרת היום הופיע בטלביזיה ראש
אמ"ן שלמה גזית .הוא ראה את
הכתבה  -ונחרד .לפתע הוא אמר
לנחמן שי ,לו הייתי ראש אמ"ן
המצרי ,הייתי משלם הרבה כסף
כדי לקבל עותק מהעבודה המצוינת שעשית .בסופו של דבר שי התנגד,
ושלמה גזית לא עצר כוח כדי לאשר את הפסילה .בדיעבד ,שילובו של ראש
אמ"ן בעבודת הצנזורה היה מיותר .כי מרגע שהצנזור מונה לתפקידו הוא
אינו כפוף לאיש ,על אף העובדה שהצנזורה היא חלק מאמ"ן .הצנזור הראשי
היה צריך לומר למנהל הטלביזיה שיפנה למועצת העיתונות ,שהייתה המוסד
הבורר במקרים כאלה.

אשכול  -שנפגע מניתוק היחסים
 מאיר תסכים לפתוח דף חדשאם הרוסים יציעו לה סוכרייה
כלשהי .לואיס ,עיתונאי יהודי יליד
מוסקבה ,היה אדם נוח ומסביר
פנים ששימש כשופר של המשטר
הסובייטי והיה ידוע כאיש קשר
של הרוסים עם המערב.
בברית המועצות רצו מאוד
בהצלחת הפגישה של לואיס עם
מאיר .אחת הדרכים להבטיח
זאת הייתה חשאיות הביקור.
העיתונאי הגיע לארץ בשם בדוי,
וחשף את עצמו רק כשביצע את
שיחת הטלפון הראשונה בארץ.
מאיר ,שלא האמינה לרוסים
ורצתה בהמשך הרחקתם מן האזור ,חשפה את לואיס לציבור .ראש לשכתה
התקשר עם הכתב הניו יורק טיימס בארץ ,סיפר לו את הסיפור וביקש
שהסיפור יופיע בעיתונו כאילו דלף ממקורות אמריקנים .וכך היה .ראש
הלשכה עדכן גם את הצנזורה .אלא שהתרגיל הזה לימד את העיתונאים
הזרים כיצד לעקוף את הצנזורה מבלי להשאיר טביעת אצבעות .עדיף היה
שכתב הניו יורק טיימס היה מקבל את ההדלפה מהשגרירות הישראלית.
כמובן שפרסום הידיעה בארה"ב טרפד את הביקור  -ואת המגמה המדינית
של הרוסים.
הכתב הצבאי של "מעריב" יעקב ארז בחר בשיטה מתוחכמת לעקוף
את שבט הצנזורה .הוא הקים לו מדור בשם "אגדות לילדים" ,שבו הוצגו
אגדות שסיפרו על תקלה ביטחונית בארץ רחוקה .בסוף הסיפור הוא הוסיף
הערה" :כל מי שמאמין שיש דמיון בין הסיפור הזה לבין מאורעות אמיתיים
בסביבתנו – עושה זאת על אחריותו האישית" .

העיתונאי בירושלים הודיע לעורך שלו
בארה"ב כי צה"ל פלש ()invaded
למצרים ,במקום להשתמש במילה
פשט ( .)raidedכשהעורך שמע על
הפלישה למצרים ,הוא החליט שלא
ימתין לשעת האמברגו שביקש כתבו.
זה האחרון נאלץ לעזוב את ישראל
בשל הפרת צנזורה חריפה

האומנם אגדות לילדים בשנת  1969הרוסים ניחמו על ניתוק
הקשרים שלהם עם ישראל .לפתע הייתה להם הארה ,שבניתוק היחסים עם
ישראל הם למעשה הפקירו את המזרח התיכון לארה"ב .או-אז הם שלחו
שליח ,עיתונאי בשם ויקטור לואיס ,שהגיע לירושלים בשמו של ליאוניד
ברז'נייב ,מנכ"ל המפלגה הקומוניסטית דאז ,וביקש להיפגש עם ראש
הממשלה גולדה מאיר .הנחת היסוד שלהם הייתה שכעת ,משנפטר לוי
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חיים מנור-מינא | גמלאי של השב"כ

בשבחי הספק והצניעות
הטלת הספק והצניעות הן שתי מעלות שחשיבותן גוברת אצל איש
המודיעין והמנהיג .השופט גדעון ומשה רבנו היטיבו לגלם את התכונות
הללו ,והעמידו מודל שראוי שיישאו אליו עיניים גם בימינו

משה רבנו במעמד הסנה הבוער .ארבעה סירובים למינוי
אברהם אחיטוב ,ראש השב"כ בשנים  ,1980-1974נהג להעביר הרצאה
בקורסים שונים בשירות בנושא הטלת הספק במודיעין .המסר המרכזי היה
שעל איש המודיעין להיות ספקן בכל הקשור למידע העומד לרשותו ולניתוח
העתידי שלו .אסור לו להיות מקובע עם תפישות עולם מסוימות ועליו לחפש
תמיד את האיפכא מסתברא .ביטחון עצמי מופרז של איש מודיעין הוא
מתכון לטעויות שעלולות להיות קטסטרופליות .ולא חסרות דוגמאות לכך.

במאמר של עמי מורן מהגיליון הקודם ( )76של מבט מל"ם תוארה הפעילות
המודיעינית של השופט התנ"כי גדעון .הוא היה הראשון בתנ"ך לעשות
שימוש בהאזנה לצורך איסוף מידע .מאמר זה יתמקד בהיבטים של הטלת
הספק והצניעות העולים מתוך סיפורו של גדעון וכן מסיפורו של משה,
לימים משה רבנו .לקחים רבים ניתן ללמוד מהתנ"ך ,אולם משום מה הם לא
מיושמים וטעויות אנוש חוזרות על עצמן שוב ושוב.

בכוח הטלת הספק אפשר לשנות מציאות .מי שלא יודע להטיל ספק  -לא ילמד,
לא יפיק לקחים ולא יתקדם לשום מקום .זה המסר של גדעון בהתרסה נגד
מלאך אלוהים .וזה בדיוק הכוח שמאפשר לו להנהיג ולהצליח בהמשך הדרך
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צניעותו של משה באה לידי ביטוי במעמד הסנה הבוער ,שבו מטיל עליו אלוהים
את השליחות לגאול את עם ישראל מעבדותו .במעמד זה מתקיים דו-שיח
מרתק בין אלוהים למשה  -ואולי בינו לבין עצמו  -שצריך להיות סמל ומשל
למנהיגים .משה אינו שש לקבל עליו את השליחות ואף מסרב ארבע פעמים
בתירוצים שונים
הסיפור על השופט גדעון (שופטים ו'-ח') נפתח בכך שהמדיינים משתלטים
על הארץ ועושקים את עם ישראל ביד קשה .מלאך אלוהים נגלה בפני גדעון:
ֹאמר ֵאלָ יו ִ ּג ְדעוֹןּ ִ ,בי
"וַ ּי ֵָרא ֵאלָ יוַ ,מלְ ַא ְך ה'; וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ,ה' עִ ְּמ ָך ִ ּגבּ וֹר ֶה ָחיִל .וַ ּי ֶ
ּ
ֲא ֹדנִי ,וְ ׁיֵש ה' עִ ָּמנוּ ,וְ לָ ָּמה ְמצָ ַא ְתנ ּו ָּכל-זֹאת; וְ ַאיֵה כָ ל-נִפְ לְ א ָֹתיו ֲא ׁ ֶשר סִ ְּפרוּ-לָ נ ּו
ף-מ ְדיָן.
ֲא ֵ
בוֹתינ ּו לֵ אמֹרֲ ,הֹלא ִמ ִּמצְ ַריִם ֶהעֱ לָ נ ּו ה' ,וְ עַ ָּתה נְטָ ׁ ָשנ ּו ה' ,וַ ּי ְִּתנֵנ ּו ְ ּבכַ ִ
הוֹשעְ ָּת ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ַּכף ִמ ְדיָןֲ :הֹלא,
וַ ּיִפֶ ן ֵאלָ יו ,ה' ,וַ ּי ֶ
ֹאמר לֵ ְך ְ ּבכ ֲֹח ָך זֶ ה ,וְ ׁ ַ
אוֹשיעַ ֶאת-יִ ְׂש ָר ֵאל; ִה ּנֵה ַאלְ ִּפי ַהדַּ ל
ׁ ְשלַ ְח ִּת ָיך .וַ ּי ֶ
ֹאמר ֵאלָ יו ִ ּבי ֲאדֹנָיּ ַ ,ב ָּמה ׁ ִ
ְ
ּ
ֹאמר ֵאלָ יו ה'ִּ ,כי ֶא ְהיֶה עִ ָּמך; וְ ִה ִּכ ָית ֶאת-
ִ ּב ְמנ ׁ ּ ֶַשה ,וְ ָאנֹכִ י ַה ָ ּצעִ יר ְ ּבבֵ ית ָאבִ י .וַ י ֶ
ִמ ְדיָןְּ ,כ ִא ׁיש ֶא ָחד".
לכאורה ,תגובתו הראשונית של גדעון למלאך אלוהים חצופה מאוד .גדעון
מטיל ספק בקיומו של אלוהים וטוען שאם הוא אכן היה קיים ,הוא היה מונע
את הצרות שבאו על עם ישראל .בשלב זה מתערב אלוהים בכבודו ובעצמו
(לא המלאך) .הוא לא מתרגש מדברי הכפירה הקשים של גדעון ,לא נוזף בו
או מטיף מוסר .נהפוך הוא  -נראה שהגישה מוצאת חן בעיניו והוא אומר
הוֹשעְ ָּת ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ַּכף ִמ ְדיָן".
לגדעון ישירות" :לֵ ְך ְ ּבכ ֲֹח ָך זֶ ה ,וְ ׁ ַ
מה הוא אותו כוח שמצא חן כל כך בעיני אלוהים ושגרם לו להאמין שגדעון
יהיה המנהיג המושיע? ניתן להעלות שתי השערות .ראשית ,גדעון מגלה
אומץ לב לעמוד מול שררה ולהביע דעה בצורה בוטה וישירה .זוהי תכונה של
אדם שאינו נוהה אחרי עוצמה וסמכות ,ובהכרח יש לו תעוזה להתמודד עם
קיבעונות ויכולת לגרום לשינוי .זוהי גם הסיבה לכך שבפנייה הראשונית של
המלאך לגדעון הוא אומר לו" :ה' עִ ְּמ ָך ִ ּגבּ וֹר ֶה ָחיִל".
הפרשנות השנייה לכוח הזה הוא הטלת הספק בעובדות ובקיבעונות ישנים.
הטלת הספק בקיומו של אלוהים ובכל הנפלאות שהוא עשה מאפשרת
לבחון כל מיני אלטרנטיבות ולא להתבצר בעמדות וברעיונות מיושנים .בכוח
הטלת הספק אפשר לשנות מציאות .מי שלא יודע להטיל ספק  -לא ילמד,
לא יפיק לקחים ולא יתקדם לשום מקום .זה המסר של גדעון בהתרסה נגד
מלאך אלוהים .וזה בדיוק הכוח שמאפשר לו להנהיג ולהצליח בהמשך הדרך.
גדעון לא מתעוור מהכוח בגדעון מתגלים היבטים נוספים המעידים
על ספקנותו .הוא מפקפק בכוחו וביכולתו לקבל עליו את המשימה להצלת
ֹאמר ֵאלָ יו ִ ּבי ֲאדֹנָיּ ַ ,ב ָּמה אוֹ ׁ ִשיעַ ֶאת-
העם מן המדיינים .כפי שנאמר" :וַ ּי ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל; ִה ּנֵה ַאלְ ִּפי ַהדַּ ל ִ ּב ְמנ ׁ ּ ֶַשה ,וְ ָאנֹכִ י ַה ָ ּצעִ יר ְ ּבבֵ ית ָאבִ י" .ספקות אלה
בעצמו וביכולותיו גורמים לגדעון לפעול בזהירות יתר ובחכמה רבה
בהמשך הדרך ,ובכלל זה בחירת  300הלוחמים (הסיירת) שיבצעו את
המשימה ,איסוף המודיעין הנועז והטקטיקה הצבאית של מתקפת פתע.
גדעון אכן מצליח ,בכוחות דלים ביותר ובתכסיסנות חכמה ,להביס את
המדיינים .ההצלחה מעוררת השתאות  -חיסול של  120אלף איש  -והיא
עשויה לסמא את עיניו ולגרום לו לתחושת ביטחון עצמי מופרז .ואולם,
ספקנותו של גדעון לא תמה בניצחון הגדול ,והוא אינו שוגה בחטא היוהרה
ֹאמר ּו ִא ׁיש-
בעקבותיה .לאחר הניצחון פונה העם לגדעון ומבקש ממנו" :וַ ּי ְ
יִ ְׂש ָר ֵאלֶ ,אלּ ִ -ג ְדעוֹ ןְ ,מ ׁ ָש ָ ּ
ם-א ָּתהּ ַ ,ג ִ ּ
ם-בנ ְָך ַ ּגם ֶ ּב ְ ּ
ן-בנ ֶָךִּ :כי הוֹ ׁ ַשעְ ָּתנוּ,
ל-בנ ּו ַ ּג ַ
ִמ ַ ּיד ִמ ְדיָ ן" .על פנייה זו משיב גדעון:
"ֹלא-א ְמ ׁשֹל ֲאנִי ָ ּבכֶ ם ,וְ ֹלא-יִ ְמ ׁשֹל ְ ּבנִי
ֶ
ָ ּבכֶ ם :ה' ,יִ ְמ ׁשֹל ָ ּבכֶ ם ".במלים אחרות ,גדעון אומר שהוא בא לשליחות
ציבורית מסוימת וביצע אותה .הוא לא מחפש שררה ,שלטון וכבוד ,לא

לעצמו ולא למשפחתו.
גדעון קובע גם את העיקרון של הדוגמה האישית .לקראת הקרב עם
ר-אעֱ ֶׂשה
המדיינים הוא אומר ללוחמיםָ :
"אנֹכִ י בָ א ִ ּב ְקצֵ ה ַה ַּמ ֲחנֶה ,וְ ָהיָה כַ ֲא ׁ ֶש ֶ
ֵּכן ַּתעֲ ׂשוּן ".העיקרון הזה משמש  -או אמור לשמש  -בסיס לכל מפקד בצבא,
מנהיג ,מנהל ,פוליטיקאי או שר .על כל מי שמוביל ציבור לדעת להתנהג על
פיו ,דורות של קצינים בצבא גדלים עליו .והעיקרון הזה נכון לא רק לשדה
הקרב  -הוא נכון לחיים האישיים של כל מנהיג בהתנהלותו היומיומית.
משה רבנו מדגים צניעות וספקנות תכונת הטלת הספק של מנהיג
באה לידי ביטוי היטב גם אצל משה רבנו .התכונות הבולטות של משה ,כפי
שהן באות לידי ביטוי בתנ"ך ,הן צניעות וספקנות .בפרק י"ד בספר במדבר
מסופר על מרים אחותו ,שמתלוננת על כי משה לקח אישה כושית ומטילה
ספק בכך שאלוהים מדבר רק איתו .מיד לאחר מכן נאמר" :והאיש משה
ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" .ללא ספק ,זהו ביטוי חזק וברור
לאישיותו של משה כמנהיג.
צניעותו של משה באה לידי ביטוי במעמד הסנה הבוער ,שבו מטיל עליו
אלוהים את השליחות לגאול את עם ישראל מעבדותו .במעמד זה מתקיים
דו-שיח מרתק בין אלוהים למשה  -ואולי בינו לבין עצמו  -שצריך להיות
סמל ומשל למנהיגים .משה אינו שש לקבל עליו את השליחות ואף מסרב
ארבע פעמים בתירוצים שונים:
• "ויאמר משה אל האלוהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני
ישראל ממצרים"
• "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה
אליך ה'"
• "ויאמר משה אל ה' בי אדוני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם
גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי"
• "ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח"
אלוהים כופה לבסוף על משה את השליחות ודווקא הוא  -המגמגם ,הספקן,
המהסס ,שאינו בטוח בעצמו  -מתמודד בנחישות ובעקביות עם פרעה
ודורש" :שלח את עמי" .לאחר מכן הוא מוביל את העם במסע ייסורים
שנמשך  40שנה ,עד הגעתו לארץ המובטחת .בדרך הוא גם בונה מערכת של
חוקים ויוצר מסגרת של חיים כעם.
למרות חלקו הגדול ביציאת מצרים ובהובלת העם במדבר ,משה מוזכר
בהגדה של פסח רק פעם אחת .בנוסף ,מקום קבורתו לא נודע .בפרשנות
אפשרית הקשורה לענייננו אפשר לקבוע כי זו הייתה צוואתו של משה
הצנוע .צוואה שאומרת ,אל תבנו לי אנדרטאות ואל תפארו את שמי ביצירות
אמנות או בחגיגות ובימי מועד .עשיתי את חלקי ככל יכולתי בתקופת חיי -
ואני מפנה את מקומי לדורות הבאים בצנעה ובאהבה.
גם גדעון וגם משה הם דוגמא ומופת למנהיגים שיודעים לשמור על צניעות
ולא לחטוא בחטא היוהרה .כך הם מעבירים את המסר "והצנע לכת" .זה נכון
לכל איש מודיעין ולבטח גם למנהיגים שמקבלים החלטות גורליות .האם
מנהיגינו לדורותיהם שמרו על עקרון זה? 
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בני מיכלסון | אל"ם (מיל') ,קצין מודיעין והיסטוריון צבאי

מבצע מניאטלה

מודיעין קרבי מאפריקה השחורה
מלחמת הגרילה נגד רודזיה הביאה להקמת יחידה מיוחדת ,שתפקידה היה להשיג מידע על התארגנויות
גרילה בתוך המדינה ומחוצה לה  -ולסכלן לפני שתגיע המתקפה.
פירוק המדינה הרודזית העניק הצצה נדירה אל פעילות חשאית ביחידת מודיעין מובחרת של מדינה מודרנית

בסיומה של מלחמת רודזיה ,שהתנהלה בשנים  ,1979–1972בטל שלטון
הלבנים והוקמה מדינת זימבבואה בראשות רוברט מוגבה .הייתה זו מלחמת
גרילה נגד רודזיה שהגיעה מתוך השבטים השונים שבתוכה ומהמדינות
המקיפות אותה  -מוזמביק ,בוטצואנה וזמביה .היא התפתחה כמלחמת נגד
בדרגה גבוהה ביותר .חיילי צבא רודזיה הפכו למיומנים ביותר בסוג זה של
לוחמה.
בשנה הראשונה למלחמה ניכר פער מתמיד באיסוף מידע באשר למקומם
ולכוונותיהם של לוחמי הגרילה .לכן הוקמה יחידה מיוחדת" ,סיירי סלו"
(" ,)"SELOUS SCOUTSשתפקידה היה להשיג מידע על התארגנויות
גרילה בתוך המדינה ומחוצה לה  -ולחסלן לפני שיתקיפו .שיטת הפעולה
העיקרית של היחידה הייתה התחפשות למחבלים תוך ניצול חיילים
אפריקניים ,רובם לוחמי גרילה לשעבר .היחידה נקראה על שם פרדריק
קורטני סלו ,הצייד הלבן המפורסם ביותר באפריקה בסוף המאה ה19-
ובתחילת המאה ה.20-
את פעילות "סיירי סלו" ניתן להשוות ל  SASהבריטי (שרות האוויר
המיוחד) או לכומתות הירוקות האמריקאיות .בדרך כלל פעילות יחידות
אלה חשאית ,והידוע עליהן מתמצה בעיקר באגדות .פירוק המדינה הרודזית
העניק הזדמנות להציץ אל פעילות חשאית זו ביחידת מודיעין מובחרת של
מדינה מודרנית .זהו סיפור מעשה אמיתי ,ואופייני לפעולות היחידה.
הענף המיוחד של משטרת רודזיה עסק במודיעין נגד חתרנות ובפעילות
חבלנית עוינת .ידיעות שהגיעו לידי הענף המיוחד בשילוב עם האזנה
לרשתות המבצעים של צבא מוזמביק הצביעו בבירור  -ישנו מחנה מעבר
גדול באזור מדולו-פן .היה זה כ 80-ק"מ מדרום לגבול הרודזי ,בתוך שטח
מוזמביק ,ממערב למסילת הברזל מפוטו-מלוורניה.
מטוס קנברה ביצע גיחת צילום וכשהסרט פותח ,לא נותר עוד ספק בקיומו
של מחנה ה( ZANLA-צבא השחרור האפריקאי של זימבבואה) .המחנה
שימש מקום מנוחה ואחסן מאגרי תחמושת ,מזון ואספקה .כדי להימנע
מגילויו הוסווה המחנה בערבת השיחים העבותה שבסביבה .לא נבנו בו
בקתות או סוכות ,ואזורי החניונים לחוליות העוברות דרכו נקבעו תחת

שיחים או עצים גדולים ,כדי שנוכחות המחבלים לא תיראה ממטוסי סיור
רודזיים.
המחנה הוחזק לרוב על ידי מעט תושבי הכפרים הסמוכים .תפקידם היה
לצייד ולתספק את קבוצות המחבלים בדרכן לשדה הקרב ,וכן להדריכן
למחנה המעבר הבא.
מהתצפית נראה בבירור כי קבוצות המחבלים שוהות במחנה  -או במחנות
אחרים מסוגו  -רק לעתים רחוקות .לפיכך נדרשה היחידה להיות בכוננות
לתנועה מהירה ,ולהבטיח קבלת מידע בזמן אמת כדי להבטיח את תוצאות
תקיפת היעד .הענף המיוחד סיפק במהרה מודיעין חיובי  -את המחנה
עומדים לתפוס מחבלים רבים.
יש שיטה  -וגם בעיה גדולה היחידה המיוחדת נכנסה מייד לנוהל
קרב ,אך המידע המודיעיני שנאסף היה לקוי ביותר .תצלומי האוויר הראו
רק שבילי חיות שהתפזרו על שטח גדול והובילו לסבך של עצים ושיחים.
המישורים מכוסי הצמחייה הסבוכה אפשרו לאויב להיעלם במהירות,
והעיבו על יכולתו של הכוח התוקף ליצור מגע .לכן הוסרה האפשרות של
מבצע יבשתי והוחלט על תקיפה אווירית.
חיל האוויר הרודזי פיתח מקלט רדיו שניתן להצמיד לנור ולהפעילו על
הקרקע באמצעות אות רדיו המשודר ממטוס .פיתוח זה אפשר דיוק
בהפצצת לילה .לאחר ניסויים רבים פותחה גם שיטה שאפשרה ,באמצעות
שימוש בשני נורים ,פגיעה במטרת נקודה.
על פי השיטה ,את הנור הראשון יש למקם במרחק של  800מטר מן המטרה
לכל היותר .במרחק  4-2ק"מ יש למקם את הנור השני ,כדי לאפשר למפציץ
גישה חשאית ככל הניתן בלי שהאויב יקבל אזהרה בדמות נור .מיקום זה
זיכה את המפציצים בשניות היקרות הדרושות לתיקון היסטים.
התרגלות הייתה פשוטה :לאחר שננקב המרחק המדויק של הנור הקרוב
למטרה ,איפס הנווט את כוונת ההפצצה .בגישה למטרה הוא הפעיל את
שני הנורים ,תוך הצמדת עינו לכוונת ,העביר תיקוני כיוון לטייס ושחרר את
הפצצות מעל לנור הקדמי .אם נור זה מוקם במדויק והמרחק למטרה חושב

תצלומי האוויר הראו רק שבילי חיות שהתפזרו על שטח גדול והובילו לסבך
של עצים ושיחים .המישורים מכוסי הצמחייה הסבוכה אפשרו לאויב להיעלם
במהירות ,והעיבו על יכולתו של הכוח התוקף ליצור מגע
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נכון  -ישיגו הפצצות את מטרתן.
השיטה השיגה תוצאות מעולות באימונים,
אולם התעוררה בעיה גדולה  -מישהו היה
צריך להגיע ליעד על הקרקע ולמקם את
הנורים לפני הפעלתם.
בשלב הבא השלים חיל האוויר ייצור פצצה
שכונתה "אלפא" .הפצצות הגליליות הללו
הושלכו מן המטוסים בתריסרים .הן תוכננו
להיפתח ולהתפוצץ מעל פני הקרקע ,תוך
הפקת יכולת הרג השווה לפצצת מצרר נגד
אדם .שלושה מפציצי קנברה המשחררים
פצצות אלפא יכולים לכסות שטח של קמ"ר,
שבלתי סביר שמישהו יצא ממנו בלי פגע.

ההגבלה :גובה של  300רגל בדיוק

ככל המצאה שיוצרה למטרות ספציפיות ,גם
לזו היו מגבלות .במקרה זה ,גובה הטיסה :כדי
לפגוע במטרה על המפציץ לטוס מעליה בגובה
של  300רגל בדיוק.
בהערכת המצב שנערכה אז השתתף ,מלבד
מפקד היחידה סא"ל רון ראיד ,גם אחד
המ"פים  -סרן רוב ואראקר ,שהיה קודם לכן
קמ"ן חטמ"ר ,והועבר לבקשתו ל"סיירי סלו".
המסקנה העיקרית מהערכת המצב הייתה
שצוות הסיור שיישלח לאמת את קיום הבסיס
ואכלוסו  -יהיה גם זה שיציב את הנורים
המופעלים בשלט רחוק על פי דרישות חיל
האוויר.
סרן ואראקר ,שיצר קשרי עבודה מצוינים עם
מדור הפענוח של חיל האוויר עוד בתפקידו מבצע מניאטלה .לשיתוף פעולה בין הקרקע לאוויר יש חשיבות רבה גם בלוחמה נגד גרילה ומחבלים
הקודם ,ביקש הגדלות תצלומי אוויר של אזור
המטרה .מדור הפענוח יצר עבורו כמות אדירה
של הגדלות מכל זווית ובכל קנה מידה אפשרי .עץ גדול במיוחד ,כ 400-ולאחר הנחיתה המתין במקום מחבוא  24שעות .בזמן הזה ערכו אנשי הצוות
מטרים מהיעד ,נבחר כנקודה בה ימוקם הנור הקרוב ,וקבוצת עצים קלה בדיקת ציוד והשלימו את ההכנות כדי לוודא שאיש לא הבחין בנחיתתם.
ב 11-בינואר ,בשעה  ,16:00החלו אנשי הצוות לנוע בסבך .הם הגיעו
יחסית לזיהוי ,כשני ק"מ ממנו ,נבחרה למיקום הנור הרחוק.
תדרוך משותף ,מפורט מאוד ,נערך יחד עם חיל האוויר ,ובו נסגרו כל לסביבת היעד עם חשכה .תחילה סיירו בקרבת מחנה ה ZANLA-ווידאו
הפרטים .התקיפה נקבעה ל 12-בינואר בשעה  .04:00העיתוי נבחר משום שיש בו מחבלים .כדי לאמת את הממצא התקרב סמל מפוטו לגדר המחנה
שהייתה זו בדרך כלל שעת ההשכמה במחנות המעבר ותחילת ההכנות והאזין לשיחת המחבלים ,בלי שחשו בכך.
לפעילות יום .ה ZANLA-בחרו בשעה זו כשעת השכמה כדי להימנע ככל מרוצים מתוצאות הסיור ניגשו שני הסיירים לשלב השני של המבצע –
האפשר מפעילות באור יום ,מחשש להתגלות על ידי סיורי האוויר התכופים מיקום הנורים .איתור המיקום בסבך בשעות הלילה התגלה כקשה יותר
של הצבע הרודזי .כדי לאפשר קטל מרבי באמצעות פצצות ה"אלפא" ,רצוי מאשר בקבוצת התכנון .היה קל יותר להצביע על המיקום על פני תמונות
מוגדלות בחדר מואר בבסיס ,מאשר לאתרם בשטח לאור ירח חיוור,
היה שהמחבלים ייתפסו במצב עמידה.
סרן ריצ'רד פומפורד פיקח על כוח אמש"ט (איסוף מסמכים ושלל טכני כשברקע מאמצי הימנעות מהיתקלות בשומרים או במחבל משוטט.
(מוטס של  16חיילים .תפקידם היה לסייר במסוקים מעל אזור המטרה סרן שולנברג החל להרהר בדחיית המבצע .עם שיקוליו נמנו שני חסרונות
באור ראשון שלאחר התקיפה ,כדי לאתר כל מחבל פצוע ולאסוף כל אמל"ח בולטים :שהייתם באזור המחנה  24שעות נוספות תגדיל מאוד את הסכנה
או מסמך שניתן להפיק מהם מידע מודיעיני .ממשל המחוז סיפק מטוס שבה הם שרויים ,וגילוי הצוות יגרום למחבלים להסתלק בזריזות מהמחנה.
בוכנה חמוש ,שסייר אף הוא מעל אזור הפעולה באותו זמן ,כדי לזנב בכל בדיוק כשהחליט לבקש דחייה ,מצאו אנשי הצוות את העץ הגדול .הם
מחבל המנסה לברוח או להפריע לצוות ,וכן לדווח על הנעשה בשטח.
מיקמו במהירות את הנור הקרוב ,התרחקו שני ק"מ והגיעו לנקודת הנור
כחיפוי נוסף נקבעו שני מטוסי קרב מדגם הוקר-הנטר ,שהיו אמורים אף הם השנייה ,קבוצת העצים.
לטוס עם אור ראשון ,זאת על אף שניסיון שנצבר בפעולות קודמות הראה כי ב 12-בינואר ,בשעה  ,02:15מיקמו אנשי הצוות את מכשיר הקשר ונכנסו
כל המחבלים הנשארים בחיים (גם הפצועים) נעלמים בסבך עד אז.
להאזנה כדי לקלוט את המטוסים שייכנסו לטווח .בערך בשעת ה"ש" הגיע
לאזור המטרה מפציץ עתודה מדגם קנברה ,שהחל לסוב מעליה בגובה רב.
הרהורים על דחיית המבצע ביום שני 10 ,בינואר ,בשעה  ,16:33מכורבל בכמה שכבות של בגדים כמגן מפני הקור המקפיא ,רכן סרן רוב
הוצנח צוות הסיור שכלל את סרן שולנברג וסמל מפוטו ממטוס דקוטה ואראקר ,הצליח מיד ליצור קשר עם צוות הסיור והעביר את הדיווח שמסר
שטס בגובה  17אלף רגל .הצוות נחת בשלום כ 12-ק"מ ממערב ליעד ,שולנברג – כל ההכנות הסתיימו והמפציצים רשאים לתקוף.
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סיירי סלו ( .)SELOUS SCOUTSתפקיד היחידה היה להשיג מידע על התארגנויות גרילה ולחסלן
איש בצד הרודזי לא ראה מה פגע במפציץ דקות של טיסה
ספורות לפני ההגעה למטרה ביקש הטייס המוביל של שני המפציצים
שתופעל תאורה .סרן שולנברג הפעיל את הנור הרחוק ידנית ,ובאמצעות
האלחוט כיוון אותו לגישה סופית למטרה.
הטייס המוביל הפעיל באמצעות שלט רחוק את הנור הקרוב ,וכשחלף
המטוס בטיסה מהירה מעל לצוות הסיור ,בגובה המדויק של  300רגל,
שחרר את מטען הפצצות בדיוק מעל המטרה .המפציצים פגעו במרכז היעד,
וצוות הסיור שהסתתר בחשיכה הקשיב בסיפוק לצווחות הפאניקה שהגיעו
ממחנה המעבר למחבלים.
הסיירים אספו את שאריות הנור הקרוב ,כדי לסלק עקבות לשהייתם באזור
המחנה ,ועזבו את המקום לנקודת פינוי שנקבעה מראש.
באור ראשון הגיעו סרן ריצרד פומפורד וצוותו במסוקיהם לאזור היעד,
ורס"ן ברט סאשה חיפה מעליהם במטוס הבוכנה החמוש .לתדהמתם הם
נתקלו באש תותחים ומקלעים חזקה מאוד .תחילה חשבו כי המפציצים
החטיאו את המטרה .שני מטוסי הקרב מדגם האנטר ,שנועדו לחפות על
המבצע ,החלו בצלילה תוך הפגזת המטרה ,אך אש הנ"מ לא פחתה.
רס"ן סאשה הביט על השטח ממטוסו הקל ,והחל להבין מה קרה.
שדרה חזקה של ה FRELIMO-לשעבר – הפדרציה לשחרור מוזמביק ,כיום
צבא מוזמביק הרשמי  -שהגיעה לעזרת המחבלים לאחר התקיפה ,היא
שירתה את אש הנ"מ הכבדה .כל פעולה קרקעית נידונה להיתקלות בהם.
כוח האמש"ט לא התאים כלל להיתקלות כזו ,ועל כן ביטל רס"ן ברט סאשה
את פעולתם המתוכננת.
בינתיים ביקשו ההאנטרים מהקנברה של רוב ואראקר להפציץ שוב את
כוחות צבא מוזמביק באזור היעד .הקנברה סיימה זה מכבר את תפקידי
התיווך שלה וטסה חזרה לבסיסה .היא עברה את הגבול הרודזי אך הייתה
חמושה עדיין ,כי לא השתתפה בתקיפה הלילית.
השמיים היו מעוננים וכדי להתמצא באזור ביצע טייס הקנברה פנייה אטית
תוך הנמכה הדרגתית .לרוע המזל ,יצא המטוס מתחת לעננים בדיוק מעל
לעיירה מלורניה.
כוחות צבא מוזמביק במלורניה ,שהוזעקו על ידי כוחותיהם בעיירה מפאי
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עקב התקיפה הרודזית על מדולו-פן ,היו ערניים ובכוננות נ"מ גבוהה .תוך
דקות נורתה על המפציץ המנמיך אש נ"מ חזקה ,מלווה באש מנשק קל.
איש בצדו הרודזי של הגבול לא ראה מה פגע במפציץ ,אך הוא נטה מיד על
צדו ,נכנס להזדקרות ואחר כך צלל אנכית אל הקרקע .הוא התפוצץ בתמרת
עשן גבוהה ושחורה .כל הצוות נהרג.
אין תחליף לסיור רגלי מתוך האזנה לרשתות צבא מוזמביק נודע
מיד לאחר הפעולה ,כי בתקיפה על מדולו-פן נפגעו  76חיילים ,מתוכםם
שישה הרוגים .מסמכים שנאספו לאחר מכן הצביעו על מספר נפגעים רב
יותר :עשרה הרוגים ו 102-פצועים .רוב הפצועים איבדו איברים ,כך שבנוסף
להוצאתם ממעגל הלחימה נדרש להם טיפול יקר והקצאת משאבי אנוש
לטיפול זה .לריבוי המחבלים הנכים הייתה גם השפעה שלילית על המגויסים
החדשים ל.ZANLA-
כך התברר שניתן לקבל מידע מודיעיני איכותי על התארגנות המחבלים
ופעילותם באמצעות האזנה לרשתות הצבא השולט בחבל הארץ שבו הם
פועלים.
תצלומי אוויר טובים ,כולל הגדלות משמעותיות ,מסייע מאוד בלימוד דרכי
גישה אל היעד ,הטופוגרפיה שלו וזיהוי עצמים שונים באזור .אולם ,הם אינם
יכולים לספק מידע מודיעיני בזמן אמיתי על תפיסתו ועל הפעילות בו.
לשם קבלת מידע מודיעיני בזמן אמיתי ,אין תחליף לסיור רגלי או לחרש
בקרבת היעד .מחויב המציאות לשתף צוותי סימון קרקע-אוויר באיסוף
מידע מודיעיני על היעדים שהם מסמנים כאימות סופי לפני תקיפה אווירית.
בנוסף ,יש לאמן את צוותי הסימון הללו בנושאי חדירה לשטח האויב
ואיסוף מידע מודיעיני מהימן ,שרק לאחריו ניתן לבצע תקיפות אוויריות
עם תוצאות טובות.
לשיתוף פעולה בין הקרקע לאוויר יש חשיבות רבה גם בלוחמה נגד גרילה
ומחבלים ,במיוחד בין המודיעין הירוק של הצבא לזה הכחול ,של חיל
האוויר .
המאמר הופיע לראשונה בכתב העת חמ"נית ,גיליון מס'  ,5עמ' .1987 ,32-30
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מפעל ההנצחה:

חנוכת "כיכר הגיבורים" בעיר רחובות

לזכרם של מאיר (מקס) בינט ז"ל ,אלי כהן ז"ל וזאב גור אריה (וולפגנג לוץ) ז"ל
על היוזמה להנציח את שלושת הגיבורים ,שסיכנו את חייהם ,וששניים
מהם לא שבו ממשימתם בחיים .לדבריו ,הקמתה של אנדרטה זו מהווה
תרומה להגברת המודעות וגירוי הסקרנות של הציבור הרחב לגבי מעשיהם
ותרומתם לביטחון ישראל .היא מסייעת להנחיל את מורשתם לבני העיר
ולרבים אחרים שיחלפו בכיכר זו .צור הביע תקווה שהצעירים ילמדו את
סיפורם ויטמיעו את הערכים שעל קידושם היו מוכנים השלושה להקריב
את היקר מכל .בסיום ציטט צור מתוך המקאמה של המשורר חיים חפר,
אותה הקדיש לאנשי קהילת המודיעין ,ואשר מילותיה מוטבעות באנדרטת
ההנצחה בגלילות" :בסתר בסתר הם עשו את מלאכתם /לפעמים אין אנו
יודעים את חייהם /לפעמים אין יודעים את מותם".

ביום שישי 4 ,בנובמבר  ,2016נתקיים ברחובות טקס חנוכת "כיכר הגיבורים"
לזכרם של מאיר (מקס) בינט ,אלי כהן וזאב גור אריה (וולפגנג לוץ) ,אנשי
קהילת המודיעין שחירפו נפשם למען ביטחון ישראל במדינות האויב.
בטקס השתתפו מנכ"ל המל"ם דוד צור ,בכירי קהילת המודיעין ,ראש העיר
רחובות רחמים מלול ונציגי העירייה ,בני ובנות משפחות לוחמי הסתר נדיה
כהן ,נעמי גור ,אריה לוץ ,מישל בינט ואחרים ,יו"ר ארגון אלמנות ויתומי
צה"ל ,תמי שלח ועוד .לצד דברי הברכה של ראש העיר ובני משפחות לוחמי
הסתר ,קרא יצחק ברזילי ,איש המוסד ,את דברי ראש המוסד יוסי כהן,
שנבצר ממנו להגיע לטקס.
מנכ"ל המל"ם הדגיש בדבריו כי במעשה זה אנו מרחיבים את דבר לוחמי
הסתר מעבר לאנדרטה המרכזית לחללי קהילת המודיעין בגלילות .הוא
הודה לעיריית רחובות ולפרנסיה ,ובראשם ראש העיר והיזם עוזי בשיסט ,יהי זכרם ברוך

דברי ראש המוסד יוסי כהן באירוע
אנו מעלים היום על נס את גבורתם והקרבתם של שלושה לוחמי סתר ,מאיר בינט ,אלי כהן וזאב גור אריה ,זכרם לברכה.
עם ישראל התברך בגיבורים רבים ,מסורים ועזי נפש .הניצחונות המזהירים במערכות ישראל הושגו בזכות אומץ לבם של רבים
וטובים ,שחרפו נפשם במלחמות הרבות שנאלצנו ועדיין אנו נאלצים לנהל מול אויבינו .רבים נפלו בקרב .כל חללי ישראל חקוקים
בלב משפחותיהם ויקיריהם והם חקוקים גם בלבו הפועם של העם.
הדבר המייחד את לוחמי הסתר הוא בדידותם ,פעילותם הרחק מעבר לקווי האויב ,וחייהם במסגרת כיסוי זר בלב ליבן של המדינות
והקהילות עמן אנו נלחמים .הדבר מחייב אומץ לב מסוג מיוחד ,יכולת לפעול בבדידות מוחלטת ,עצבים של ברזל וקור רוח והזדהות
עמוקה עם מדינת ישראל ועם ישראל ,הנראים לעתים ללוחם רחוקים מאד ,מעבר להרי החושך.
מאיר בינט ,אלי כהן וזאב גור אריה הוחדרו לארצות האויב ,לסוריה ולמצרים ,ופעלו בהן לאורך זמן כדי להביא לעם ישראל מידע
חיוני ,שסייע לצה"ל להכריע את אויביו.
שלושה לוחמים מופלאים אלה שמשו מודל ללוחמים רבים אחרים שפעלו מטעם המוסד .הלוחם מנהל את מלחמתו לבד ,יכולותיו
האישיות ואומץ לבו הם נשקו היחידי ,והוא שואף להישאר אלמוני ,נטול תהילה ,לוחם סתר.
יפה עשתה עיריית רחובות כאשר החליטה להנציח את זכרם של שלושה הלוחמים .ככר הגיבורים נקראת כך לכבודם ולכבוד כל
לוחמי אמ"ן והמוסד לדורותיהם.
ללוחמי הסתר יש חלק חשוב במערכה ,בה נוטלים חלק גיבורים רבים מכל זרועות הביטחון .נזכור את הלוחמים שנפלו והלכו
לעולמם ונביע הערכה עמוקה לכל אלה שפעלו ופועלים ללא לאות ,בכל מקום ובכל זמן ,בחשאיות ובאלמוניות ,למען ביטחון
ישראל.
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בכורה

סאטירה ישראלית עכשווית
מאת רועי חן בהשראת הסרט "שטח הפקר" של דניס טנוביץ'
בימוי :עירד רובינשטיין

 9,10במרץ |  19,20באפריל |  2,3,4,5במאי
״בהצגתו מציב עצמו תיאטרון גשר בחזית העשייה התיאטרונית
הפוליטית בישראל " .2017ארץ נהדרת" בערוץ " ,2גב האומה"
בערוץ  10ו"במנהרה" על במת גשר״ הארץ
הטבה לקוראי מבט מל"מ  ,פרטים בקופת התיאטרון
50

לכרטיסים | 77:מרץ 2017
גיליון
gesher-theatre.co.il | 03-5157000

בקרו
אותנו ב-

הספרייה

האוצרות החבויים בספריית המל"ם
ספריית המל"ם עוסקת בתחומי המודיעין ,הטרור והלוט"ר ובה ספרים ,כתבי עת ,מחקרים של מכוני המחקר
שבמל"ם ,ועבודות אקדמיות .בלב תערוכת פברואר עומדת פעילות השב"כ לסיכול ריגול סובייטי בישראל ,ואילו
התערוכה הרבעונית הראשונה לשנת  2017מעמידה במרכזה את מאיר עמית ,האיש והמוסד
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תערוכות חדשות:
ריגול סובייטי ופועלו של מאיר עמית

תערוכת פברואר :פעילות השב"כ לסיכול
ריגול סובייטי בישראל .התערוכה כוללת
ספרים וחומרים ארכיוניים .בין הפרשות שבלב
התערוכה :מרקוס קלינברג והמכון למחקר
ביולוגי ,זאב אבני ו"פרשת פיגמליון" ,ישראל בר
ומסתורין חייו ,שמעון לוינזון (לביא) ,שבתאי
קלמנוביץ' ופרשיית אהרון כהן .נערכת לציון 34
שנה לחשיפת מרקוס קלינברג על ידי השב"כ.

ספרים ,רבותיי ,ספרים חדשים

המל”ל  -המאבק להקמתה של “המועצה
לביטחון לאומי” וביסוסה בצמרת  /עוזי ארד,
לימור בן-הר
ארד ובן-הר עומדים על הגורמים שדחפו להקמת
המל”ל ועל אלה שהתנגדו להקמתו; על התגבשות
הפעולה שאפשרה ,בשעת רצון ראשונה ,ב־,1999
את כינונו ובנייתו של המל"ל; ובשעת רצון שנייה,
ב־ ,2009את חיזוקו של המל"ל ושדרוגו של היועץ
לביטחון לאומי העומד בראשו.
לטענת ארד ,כבר בשנות ה 70-האמין שהגוף
הנדרש לצריכתו המועילה של מודיעין אסטרטגי,
שיאפשר לתכנן מדיניות עבור ראש הממשלה
ומועצת שריו ,הוא מנגנון דמוי “מועצה לביטחון
לאומי” .בהיעדר מנגנון כזה ,טען ,ייגרע ערכו
של המודיעין ותהליכי קבלת ההחלטות יהיו
לוקים בחסר .בדיון סגור שנערך בשלהי אותו
עשור בראשות האלוף אהרן יריב ,שצידד כבר
אז בהקמת “מועצה לביטחון לאומי” ,אמר
ארד מפורשות כי קיומו נחוץ .עוד ציין כי לו הופכת לצרכן המובהק של הערכות המודיעין
הייתה קמה מועצה כזו בישראל ,היא הייתה האסטרטגיות שקהילת המודיעין מפיקה.

מיזם “מודיעין חוזר הביתה”:
פנייה לאנשי קהילת המודיעין ולחברי המל”ם

איש מבצעים של שירות הביטחון הכללי צופה
על השגרירות הסובייטית בתל אביב
התערוכה הרבעונית הראשונה לשנת ,2017
המוצגת בחודשים ינואר-אפריל :מאיר עמית,
האיש והמוסד .התערוכה כוללת ספרים,
מאמרים ,חומרים ארכיוניים ומצגת תמונות
אישיות ורשמיות מחייו ופועלו.
מאיר (סלוצקי) עמית ( 17במרץ  17 - 1921ביולי
 )2009היה ראש המוסד השלישי ,שר בממשלת
ישראל ,חבר כנסת ,אלוף בצה”ל ,לוחם ומפקד
בהגנה ומנכ”ל כור תעשיות .בהיותו ראש המוסד
מיזג יחידות מבצעים ליחידה אחת“ :קיסריה”,
הורה על התנקשות בפושע הנאצי“ ,התליין
מריגה” הרברטס צוקורס ,ניהל את “מבצע
יהלום”  -מבצע עריקת הטייס העיראקי עם המיג
 21לישראל והידק את הקשרים עם הכורדים
בעיראק.

בתגובה לפרויקט שפרסמנו בחודש אפריל קיבלנו חומרים שונים מחברי המל”ם .מעודדים
מהמענה ,אנו פונים אליכם שוב כדי לקבל חומרים נוספים.
ניתן לשער כי במשך השנים נאגרו אצלכם ,חברי המל”ם ,חומרים מקצועיים שונים בלתי
מסווגים שבהם אין לכם צורך כעת או שפג סיווגם וכיום ניתן לבדקם מחדש ו”להלבין” אותם
(אנו נעשה זאת בסיוע צה”ל).
ספריית המל”ם מעוניינת לקבל לידיה חומרים אלה כדי להוסיפם למאגר הגדל של ארכיב
המודיעין הגלוי שיקום בקרוב .אם אתם מכירים אנשים אחרים שעשויים להיות בידם חומרים
שכאלה ,אתם מתבקשים להודיע גם להם על המיזם.
ניתן להביא את החומרים פיזית (גם אנונימית) לספריית המל”ם או על ידי שליחה בדואר
אלינו ,לכתובת המל”ם  -המרכז למורשת המודיעין ,שד’ אהרון יריב – גלילות .ת.ד3555 .
רמה”ש  ,4713402עבור הספרייה.
אנו פתוחים בימים א’-ה’
בין השעות .09:00-16:00
טלפון .035482254
נשמח לשיתוף פעולה
תוכלו ליצור עמנו קשר גם בפייסבוק של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור – המרכז
למורשת המודיעין
ובמייל library@intelligence.org.il
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחות

יצחק נאמן

יוסף גולדשמידט

מיכאל (מייק) ענן

נולד בא' בתשרי תרפ"ט 15 ,בספטמבר 1928
נפטר בכ"א באייר תשע"ו 29 ,במאי 2016

נולד בכ"ד בתמוז תר"ץ 20 ,ביולי 1930
נפטר בג' בניסן תשע"ו 11 ,באפריל 2016

נולד בי"ט בסיוון תרפ"ז 19 ,ביוני 1927
נפטר בג’ בטבת תשע”ה 16 ,בדצמבר 2015

יצחק נולד בתל אביב ב 1928-לאסתר ולר' משה אליהו נאמן ,בן
זקונים מתוך משפחה בת עשרה אחים ואחיות.
בשירותו הצבאי היה יצחק בחטיבת גבעתי ,גדוד  .53במלחמת
העצמאות ,ביולי  ,1948נפצע יצחק בפעולה לפריצת הדרך לנגב.
לאחר שירותו צבאי ,עבד יותר מ 30-שנה בתפקידי ביטחון
רגישים ,שבמהלכם שהה תקופות בחו"ל.
בינואר  1959התחתן עם חוה סוקולובסקי ,ובהמשך נולדו להם
שלושה ילדים :רחל ,ארז וזיו.
בנם ארז נפל בעת שירותו הצבאי ב.12.10.1983-
בשנת  1974סיים תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב במדעי
הרוח  -היסטוריה של עם ישראל וארץ ישראל.
בין השנים  1991עד  1998שימש יושב ראש ארגון יד לבנים הארצי.
כמו כן במהלך שנות חייו היה נשיא לשכת רמב"ם במסדר הבונים
החופשיים ,נשיא לשכת שמעון קורח בארגון בני ברית וחבר מועצת
האיגוד הישראלי לעיתונות תקופתית.
החל משנת  2002ועד אמצע שנת  2014היה נשיא בית הכנסת
הגדול שברחוב אלנבי בתל אביב.
תמיד ידע בשקט ובצנעה להושיט עזרה ,לטפל ולדאוג לאנשים
בהרבה חמלה ואופטימיות.
נפטר בתל אביב ב.29.5.2016-
יהי זכרו ברוך.

יוסף גולדשמידט נולד ב 1930-בברלין לאדית ולקורט (הנס)
גולדשמידט .עם עליית הנאצים לשלטון והגזירות שהונחתו על
היהודים ,החליט אביו שאין תקווה ויש לעזוב את גרמניה ולעבור
לפלשתינה  -וכך עשה ב .1934-אמו ,שלא רצתה להשאיר מאחור
את הוריה ,נשארה עם ילדיה הקטנים מרים ויוסף בברלין .לבסוף
גם היא שוכנעה שאין ברירה ושלחה את יוסף מברלין לבדו באפריל
 ,1939לאחר שנפרדה ממנו בתחנת הרכבת בעיר .יחד עם קבוצת
ילדים שלא הכיר הגיע יוסף לבדו לפלשתינה ,במסע שמחציתו
ברכבת ומחציתו באונייה .אחותו ואמו עזבו את ברלין מאוחר
יותר ,באונייה האחרונה ,בדצמבר .1939
יוסף למד בבית הספר המקצועי שבח ובהמשך למד באוניברסיטה
העברית מתמטיקה ופיזיקה .ב ,1946-כשהיה בן  16הצטרף
ל"הגנה" ,ולאחר מכן את שירותו הצבאי עשה בחיל הקשר .בשנת
 ,1949בהיותו צעיר בן  ,19סטודנט באוניברסיטה ,התחיל לעבוד
בשירות הביטחון הכללי במעבדה הטכנית .שם עבד עד יציאתו
לגמלאות ב.1983-
מעט ידוע למשפחה על מהות עבודתו ,שכן הוא שמר באדיקות
על חשאיותה .שני דברים למדה המשפחה :האחד ,לפחות למשך
תקופה מסוימת הוא הרבה לטוס ולשהות בחו"ל .השני ,שנים
לאחר שיצא לגמלאות ,בביקורו במצרים ,הופתע לגלות "מכר
ותיק" במוזיאון המלחמה המצרי – מכשיר קשר מוכמן במכשיר
רדיו שהוא בנה ,ונתפס על ידי המצרים ב"עסק הביש".
עם פרישתו היה חבר פעיל באגודה הגנאלוגית הישראלית (חקר
שורשי המשפחה) ועסק בזה רבות .ב 30-השנים האחרונות לחייו
הרבה לטייל בעולם עם אשתו תמר ועם ילדיו ונכדיו ,והקדיש
זמן רב לאומניות  -נגרות ,מסגרות ,ובניית צעצועים ורהיטים
למשפחה .יוסף היה אדם מוכשר מאד ,בעל ידע מדהים בנושאים
שונים ומגוונים.
יוסף נפטר ב ,11.4.2016-כמעט בן .86
יהי זכרו ברוך.

מיכאל (מייק) נולד בברלין לשרה וזאב וולקוביץ .ב 1933-עלה
מייק ארצה בעקבות ידיעה שהאב מועמד לחטיפה על ידי הנאצים.
ב 1940-נפצע אביו קשה לאחר הפצצה של חיל האוויר האיטלקי
על תל אביב .למייק הצעיר ,שהיה אז בן  ,13לא נותרה ברירה והוא
יצא לעבוד ולעזור לאמו בפרנסה .בגיל  ,16כשאביו עדיין פצוע
בבית החולים ,קיבל מייק רשות מההורים להתגייס ל"הגנה" .עם
הקמת צה"ל עבר לגבעתי כקצין קשר של גדוד .51
בתחילת שנות ה 50-עבר לשב"כ ומילא בארגון מגוון תפקידים,
בהם איסוף המידע וזיהוי מקום הימצאו של אדולף אייכמן והכנת
המבצע ללכידתו ,תחת פיקודו הישיר של איסר הראל.
ב 1961-נשלח עם אשתו דבורל'ה ,לימים מזכירתו האישית,
לבואנוס איירס שבארגנטינה ,כדי לנהל את השלוחה מטעם
המוסד .במקביל הועסק על ידי השב"כ בנושא ביטחון הקהילה
והמוסדות היהודיים.
עם חזרתו ארצה מילא מייק מגוון תפקידים במוסד ,בשנים
 1973-1969בסנטיאגו שבצ'ילה ובשנים  1985-1980במקסיקו
סיטי שבמקסיקו .היה ממונה על יבשת דרום ומרכז אמריקה
מטעם המוסד לכל הקשור לקשרים עם עמיתים ,וכיהן גם בתפקיד
מטעם השב"כ  -אחראי על בטחון השגרירויות.
מייק בורך בכישרון ,בסקרנות ,בהתמדה וביכולת הייחודית ליצור
לעצמו מאגר "חברים" בדרום ומרכז אמריקה .מאגר זה אפשר לו
לתרום לביטחונה של מדינת ישראל וליציבותה ,גם מעבר לנושאי
המודיעין והביטחון שעליהם היה ממונה ,לדוגמה :בהשגת אספקת
הנפט מוונצואלה וממקסיקו עם הפסקת אספקת הנפט מאיראן.
אחרי חזרתו ארצה ב 1986-יצא לגמלאות וב 1991-נקרא על ידי
אפרים הלוי ,ראש המוסד דאז ,לעבודה מיוחדת ביוגוסלביה.
השאיר אחריו את אשתו דבורה ,ילדיו יובל וענת והנכדות ליאת
אורלי וגלית.
יהי זכרו ברוך.
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אבינעם נחום

יעקב (יעק) נבו

רס"ן אריה סורקיס

נולד בט' בשבט ת"ש 19 ,בינואר 1940
נפטר בי"ז באדר א' תשע"ו 26 ,בפברואר 2016

נולד בכ"ח שבט תרצ"ב 5 ,בפברואר 1932
נפטר בט' אייר תשע"ו 17 ,במאי 2016

נולד בכ"ז אייר תרצ"ה 30 ,במאי 1935
נפטר בג' תשרי תשע"ז 5 ,באוקטובר 2016

אבינעם נולד בנתניה ,בכור להוריו נעמי וסעדיה נחום ,שעלו
ברגל מתימן בשנת  .1936בנעוריו ובגרותו התעניין והצטיין
בספורט ,ואף שיחק בנבחרת הכדורגל של מכבי נתניה.
בשנת  1957התגייס לצה"ל ובמהרה טיפס בסולם הדרגות.
ב 1959-החל אברהם ארנן בגיבוש הצוותים הראשונים לסיירת
מטכ"ל .חזונו היה להכשיר לוחמים מעולים ומצטיינים בסיור
וניווט ,בעלי ידע בשפה הערבית .אבינעם היה בין ראשוני
המצטרפים לארנן ,וב 1960-היה למפקד הצוות השני בסיירת.
במלחמת ששת הימים שימש כקצין המודיעין של החטיבה
הצפונית ,חטמ"ר  ,3והיה שותף בהכנת התשתית המודיעינית
בגזרת סוריה .בתגובה להקמת המוביל הארצי החלו הלבנונים
והסורים בבניית תעלות להטיית מקורות הירדן ,כדי להעבירם
מזרחית לכנרת אל הירמוך והירדן .אבינעם הוביל את פקודיו
באיסוף מודיעין השדה ,שהיה גורם מכריע בסיכול ניסיונות
אלה .ב 14-ביולי  1966תקף חיל האוויר הישראלי והשמיד את
הציוד ואת התעלה שנחפרה.
בשנים  1970-1969התמנה אבינעם לקצין המודיעין של
חטיבה  401של השריון בתקופת מלחמת ההתשה בסיני ,ומצא
את עצמו לא אחת תחת אש בגזרת תעלת סואץ.
ב 1971-יצא ללימודים בביה"ס לפיקוד ומטה .במהלך
תקופת לימודיו נשא לאישה את ימימה אוסוביצקי בחתונה
שהתקיימה בסיס פו"ם .לאחר מספר שנים חזר לפו"ם כמדריך.
בשנים  1973-1971שימש כקצין המודיעין של אוגדה 36
בפיקוד הצפון והשתתף במבצעי פשיטות ,כשהפיקוד התמודד
עם הטרור שיצא מאזור "פתחלנד" בדרום לבנון.
בשנים  1975-1973שימש כקצין המודיעין של מפקדת קצין
צנחנים ראשי (מקצח"ר) .במלחמת יום הכיפורים ולאחריה
שימש כקצין מודיעין בגזרה המצרית ,וחצה עם הכוחות את
תעלת סואץ למערב התעלה .בהמשך יצא להשתלמות במכללה
לביטחון לאומי בארה"ב.
היה ע' קמ"ן פיקוד הצפון מ 1976-עד  ,1978אז התמנה
למפקד ביה"ס למודיעין בבה"ד  15עד פרישתו מצה"ל .בסוף
 1981פרש בדרגת אל"מ .שירותו בצה"ל נמשך  24שנים,
מרביתן במודיעין השדה.
אבינעם בלט כמפקד וחבר מוערך ,והיה אהוב על אלפים
ששירתו תחת פיקודו .לאחר הפרישה שימש כסמנכ"ל
התאחדות הקבלנים ואף הקים וניהל חברות בתחום הבינוי.
בשנים האחרונות לחייו התמודד בגבורה ובאופטימיות במחלה
קשה ,מסרב לתת לה להכתיב את אורח חייו .אבינעם הלך
לעולמו ב 26-בפברואר  2016והותיר אחריו שלושה ילדים,
אסף ,תומר ורעות ,ושישה נכדים.
יהי זכרו ברוך.

יעקב נולד בפולין ב 1932-לטולצה ולאברהם ניסנבאום.
משפחתו היגרה לקנדה ב .1935-הגורם שהשפיע יותר מכל על
עיצוב חינוכו היה חברותו בתנועת "הבונים".
יעקב עלה ארצה ב ,17.11.54-תאריך שציין מדי שנה ,כמו כל
יום הולדת .בהגיעו לישראל נשלח להכשרה במעין צבי ,שם עבד
בבניית בריכות הדגים .בהמשך עבר לקיבוץ גשר הזיו ,התגייס
לצבא ובמהלך שירותו אותר על ידי שירות הביטחון הכללי
והחל לעבוד בו.
יעק עזב את הקיבוץ ונשא לאישה את אביבה ב .1960-הם
גרו ברמת גן ושם נולדו להם שתי בנותיהם .באותן שנים יעקב
עבר לעבוד במוסד .ילדיו סיפרו שבבית אסור היה לומר את
השם המפורש ,ורק בחלוף השנים התברר למי מהם במה עסק
אביהם ומה הפירוש האמיתי של היותו "פקיד במשרד ראש
הממשלה".
בשנת  1966נסעה המשפחה לשליחות באירופה ובהמשך בעוד
מדינה אירופית ,שם נולד לזוג בנם .באותה שנה חזרה המשפחה
ארצה ,לרמת השרון ,וב 1975-נסעה לשליחות נוספת ,בחו"ל.
שנות השליחויות עיצבו את המשפחה הגרעינית של יעק
מבחינות רבות אך לדברי ילדיו ,הוריהם הצליחו ליצור עבורם
תחושה של יציבות ושייכות ,הנדודים .אף על פי שיעק נעדר
מהבית ימים רבים ,ילדיו ציינו כי טבעו בהם זיכרון עוצמתי
של געגוע לאבא ,אך לא חוויה של ֶח ֶסר .אביבה ,החזיקה את
המשפחה ,רוב הזמן לבדה ,אבל יעק ,כך אומרים ילדיו ,היה
נוכח בכל רגע .ערכי המשפחה והלכידות שהוא ואשתו הנחילו
לילדיהם לאורך כל ילדותם הם אבני היסוד להמשך חייהם
ולמשפחות שהם בנו.
יעק עבד במוסד עד  .1989אחד הסיפורים הבודדים משנות
עבודתו ,שבהם שיתף יעק את ילדיו חלקית ,נגע למעורבותו
בהעלאת יהודי אתיופיה .הוא היה שותף למבצעים החשאיים
בסודן מתחילת הדרך ,ראה בעשייה הזו ביטוי עילאי לרעיון
הציוני והתגאה בה.
מאז  2002שהו יעק ואביבה בדיור מוגן .יעק חלה במחלת
ריאות ,שהקשתה עליו בשנותיו האחרונות ,אך עד יומו האחרון
המשיך "להרביץ" בילדיו ובנכדיו את הערכים שהאמין בהם
ושהיוו דוגמה ומופת כל חייו  -משפחתיות וציונות .היה בן זוג,
אבא וסבא אהוב ונערץ.
יהי זכרו ברוך.

רס"ן אריה סורקיס נולד בשנת  1935לפרידה ולדוד בבוקובינה
שברומניה .הוא עלה לארץ בשנת  1948ובשנת  1957הגיע ליחידה
( 8200אז ש"מ  .)2הוא החל את שירותו ביחידה בבית "ביבי" ביפו
כטכנאי מעבדה ,תחת פיקודו של דני בק ז"ל .בקיץ  1953נטל חלק
מעשי במעבר היחידה מיפו למקומה הנוכחי.
במהלך השנים שירת אריה כקצין טכני במרחב ירושלים והיה שותף
בהכנת הבסיסים למבצע קדש ,מלחמת ששת הימים ומלחמת יום
הכיפורים .בשנת  ,1977בהיותו בן  ,42יצא לקורס קצינים ,וב-
 1988השתחרר מצה"ל.
מאז פרישתו נרתם אריה לשימור מורשת היחידה בהתמדה
ובהתלהבות .הוא פעל לשימור המידע על המערכות הטכניות
ששימשו את היחידה ויצר מאגר גדול של תמונות וסרטי מורשת.
בשנת  2012קיבל את תעודת יקיר עמותת ש"מ  2על פועלו.
אריה שרד את השואה עם אמו בהיותו בן  6עד  .10משך שנים
סירב אריה לדבר על השואה .בשנת  1996הגיעו אליו נציגים
מטעם הבמאי סטיבן ספילברג ,סיפרו לו שהם מתעדים את
שואת היהודים במלחמת העולם השנייה וביקשו שימסור עדות
כילד שהיה שם ,במסגרת ההכנות לסרט "רשימת שינדלר" .אריה
הסכים ומאז החל להופיע ולספר את זוועות המלחמה שעבר כילד.
אריה סיפר בין היתר" :בשנת  1941הייתי בן שש .שבוע לאחר
שקיבלנו הנחייה לענוד את הטלאי הצהוב ,באו הנאצים ושוטרים
מקומיים והצעידו את כל הקהילה לעבר מחנה הריכוז .בגיל שש
איבדתי את ילדותי במחנה הריכוז באוקראינה .איבדתי את
כל המשפחה למעט אמי ...לא היו משחקים .אף פעם לא אכלתי
משהו מתוק ...חשבו על ילד שעומד יום יום מול מכונת הרג ,מול
שעשועים של הגסטאפו והאוקראינים ,שמרוב שעמום שיחקו בירי
על אנשים .אחד הדברים הקשים הזכורים לי הוא ערימת הגופות
כל בוקר והילדים שמסתתרים ושורדים ...דבר שלא יעלה על דעת
בן אנוש".
אריה הופיע עם סיפורו האישי ביחידה ובעקבות פנייתו לקצין
חינוך ראשי הוזמן להרצאות רבות ביחידות בצה"ל .כמו כן ,הופיע
אריה בפני תלמידים וקיבל תגובות חמות ,מבינות ומזדהות .הוא
היה מגיע עם סרטים ומצגות שהכין ושיתף במשך שעות מפקדים,
חיילים ותלמידים בחוויותיו האישיות ובתובנות שצבר כ"ילד
שואה".
אריה היה נוהג במיילים שהיה מעביר לחברים לסיים במשפט:
""Do What you can, with what you have, where you are
רס"ן אריה סורקיס הותיר אחריו את נעמי (אשתו) ואת בנו דוד
ונכדיו בן וטל.
יהי זכרו ברוך.
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מודיעיון

מילה של סאדאת

מבט לעומק
המודיעין

איך הוחמצה התפנית
האסטרטגית-מדינית של
נשיא מצרים

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.

אי-הבנה בסיסית של שינויים חברתיים ,כלכליים ומדיניים במצרים מנעה
את חקירתם בידי גורם מודיעיני ישראלי ,והסתירה מעיני המודיעין את
האפשרות שפניו של נשיא מצרים אנואר סאדאת אכן מועדות לשלום
שגית סטיווי-קרביס | דוקטורנטית ליחסים בינלאומיים



רוב המחקרים הקיימים העוסקים בהפתעות אסטרטגיות מתמקדים במתן התרעה למלחמה .אלא
שישנם גורמים המקשים על ארגוני מודיעין לתת התרעה לגבי התרחשות אסטרטגית כתוצאה מתפנית
מדינית בכיוון חיובי .קשיים אלה ניכרים בהחמצה של המודיעין הישראלי באיתור התפנית של נשיא
מצרים אנואר סאדאת ,מרגע עלייתו לשלטון לאחר מות נאצר בספטמבר  1970ועד נובמבר .1977
בסוף  1970הסכים סאדאת להכיר בזכותה של ישראל להתקיים בתמורה לנסיגתה מהשטחים
שכבשה במלחמת ששת הימים .מכאן ואילך החל סאדאת להעביר מסרים שונים ויוזמות לפתרון
הסכסוך :החל ביוזמה להסדר חלקי מפברואר  ,1971דרך החלטתו לסור מדרך המלחמה עם ישראל
לאחר אוקטובר  1973וכלה ביוזמת נובמבר .1977
מול גישה זו ,תפיסתה האסטרטגית של ישראל קבעה שהיעדר עומק אסטרטגי שלה בגבולות 1967
מהווה עבורה סכנה קיומית .אי-נכונות לבצע תהליכים מדיניים כנגד החזרת שטחים לפי החלטת
האו"ם  242שירתו מסגרות חשיבה שלפיהן לא ניתן לעשות שלום עם עמי האזור.
שורש הכישלון המודיעיני טמון בכך שאמ"ן ,כמעריך הלאומי של ישראל ,לא עסק בשאלת הייתכנות
לתפנית מצד מצרים עד אביב  .1976גם אז ,כשהתקיים דיון מתודולוגי ראשון בעניין האפשרות לשינוי
בעמדה המצרית ,הוא נעשה בנפרד מההערכה הכללית ותוך אי-הבנה בסיסי של שינויים חברתיים,
כלכליים ומדיניים במצרים .שינויים אלה לא היו נתונים למחקר של אף גורם מודיעיני בישראל.
מתקבעים על קונספציה קיימת זהות בסיסית בין הגורמים לכישלון מודיעיני בזיהוי איומים
לבין הגורמים לכישלון באיתור הזדמנויות; כך עולה מבדיקת הגורמים להפתעות אסטרטגיות .הנחת
המודיעין צריכה להיות שגורמים מקדמי שלום וגורמים מסכני שלום קיימים בו זמנית בסביבה
עתירת אי-ודאות .1כשם שמנהיגים מסוימים לא יעשו שלום בכל מחיר ,אחרים לא יילחמו בכל מחיר,
והפוטנציאל להיכשל בזיהוי אחת מהאפשרויות הללו דומה .כמו בכל הפתעה אסטרטגית ,גם כאן
התקיימו גורמים שהביאו לכישלון המודיעין לאתר את התפנית החיובית של סאדאת.
במישור הקונספטואלי ,אמ"ן כשל בהיצמדותו לקונספציה שהתעלמה מידיעות שהגיעו במשך שנים
על עמדותיו של סאדאת ועל שינוי באסטרטגיה שלו .בתהליך הניתוח המחקרי יש נטיה טבעית לגבש
קונספציה ,מסגרת חשיבה שמסדרת עבור החוקר את העולם שסביבו ומקנה לו פירוש ומשמעות.
אלא שלא די בקיום מידע ובנחיצות הבנתו .קשיים אינטלקטואליים ,ארגוניים ותרבותיים רבים
מונעים התנתקות מהקונספציות הבסיסיות הרווחות .כשהמידע המתקבל אינו תואם את המציאות,
חוקרי מודיעין וקברניטים נוטים לעתים לקיצורי דרך ,אפילו על חשבון "כיפוף" המידע כדי להתאימו
2
לקונספציה ,במקום להפך.
במקרה זה ,מחדל קיבעון הקונספציה היה חמור אף מזה שהתרחש ערב מלחמת יום הכיפורים .זאת
נוכח שפע המידע על הנעשה בצבא מצרים ובציבור המצרי ,על הכרזותיו של סאדאת והשינוי הזוחל -
אך הברור  -שחל באורינטציה המצרית כלפי ארה"ב על חשבון ברית המועצות .בפברואר  1977כינס
ראש אמ"ן ,האלוף שלמה גזית ,דיון בדבר פתיחות מחשבתית ,שכלל סיכום של תובנות חיוביות.
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ביקורו של סאדאת בישראל .מחקר גרס כי התפתחה אצלו נכונות רצינית להשלמה
אלא שחודש לאחר מכן ,בדיון על הערכה שהכין אלוף הראבן במכון שילוח
ושעסקה בסימנים מעידים לשלום ,נשאלה השאלה :האם אין אמ"ן נעול
על קונספציה מסוכנת ,שלפיה העולם הערבי והלכי הרוח אינם אלא מס
שפתיים שנועדו לקנות את לב המערב? התשובה שהתקבלה" :כולנו יודעים
שהערבים אינם מתכוונים לעשות שלום עם ישראל" .לפיכך ,ברור כי ההערות
על טיבן החיובי של קונספציות ועל פתיחות מחשבתית לא יושמו .למעשה,
קובעו המסר הסמוי והאמונה כי בל לעסוק בסימנים המעידים לשלום ,אלא
בסימנים המוכיחים שאין סיכוי לו .על כך אמר הראבן" :המשתתפים התחרו
3
ביניהם בהבאת הוכחות שאפשרות לשלום איננה מציאותית".
חקר סימנים מעידים לשלום באמ"ן ובמוסד פן שני של הקשיים
המודיעיניים נוגע להיקף המידע .סימנים מעידים מדידים וחד-משמעיים
לגבי האפשרות שבמצרים החל פרק חדש הצטברו בשטח על פני ציר של זמן.

המודיעין החמיץ את הסימנים הללו ,או לא נתן להם חשיבות יתרה כמעט
עד הגעתו של סאדאת ארצה.
במוסד קנה יצחק אורון 4הבנה לפני גופי מחקר מודיעיניים אחרים ,שאותה
ביקש לשתף עם הנהגת המדינה :חלה תפנית ברוח התקופה במדינות ערב,
ראשיתה במצרים ,שמובילה לנכונות להשלים עם קיומה של ישראל לטווח
5
הארוך  -ומכאן שקיים סיכוי להסדרי שלום.
6
באחד הימים הזמין אורון את שמעון שמיר לארוחת צהריים .אורון ושמיר
חלקו הסכמה שההתעלמות מן הגוונים השונים של העמדות הערביות בנוגע
לסכסוך ,כופה מסגרת מסוכנת על השיח האינטלקטואלי והיא מזינה את
הזרם המוותר מראש על חיפוש אפשרויות להסדר שלום עם העולם הערבי.
אורון היה משוכנע בקיום סימנים מעידים לשלום ,כפי שהוא הבין אותם
באותה העת .דעתו הייתה שנפתחה הדרך להסדר בין ישראל ומצרים .הוא
טען כי במוסד משוכנעים שבמצרים חל שינוי וככל שהזמן חולף ,יותר אנשים

חברי הכנסת דחו את ההערכה על האפשרות לשלום עם מדינות ערב ,בדגש
על מצרים ,והפגינו גישה צינית .אורון אמר כי ההערכה של המוסד הייתה כה
זרה לתפיסות שרווחו בישראל ,עד כי חברי הוועדה אמרו לאחר ביקורו של
סאדאת בארץ כי "סברו אז ש(אורון) ירד מן הפסים"
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מודיעיון מדברים על שלום .על פי המחקר ,נראה כי אצל סאדאת התפתחה נכונות "שילוח" באוניברסיטת תל אביב וביקש את הראבן שיכין הצעה בעניין.
מבט
לעומק רצינית להשלמה ,ולפיכך ישראל חייבת להיערך מחדש .לאכזבתו ראה אורון כעבור כמה חודשים התקבל מסמך" :הצעת מכון שילוח לסימנים מעידים
המודיעין
כי לא נעשה דבר בעניין ,והוא הפציר בשמיר לפעול כדי שהאקדמיה תשפיע לשלום".
בכל דרך אפשרית על השיח הציבורי בישראל.
מיוני  1976הוציא אגף המחקר בראשות אורון "לקט סימנים לשלום" סימנים מעידים בשלושה מישורים מסמך שילוח התמקד
שבועי .אורון מצא כי תבנית החשיבה הבסיסית הייתה של התרעה מפני בשלושה מישורים עיקריים .ראשית ,המישור הסמנטי שנגע לשינויים
מלחמה ואנטיתזה של שלום .רצונו היה שהראש יהיה פתוח גם בהתרעה בסגנון ובטרמינולוגיה של מנהיגים ופובליציסטים בנוגע לזכות קיומה
לשלום  -ולכן המתודה הזו חייבה את כולם במחלקה .בסוף  ,1976לאחר של ישראל במזרח התיכון ובאפשרות לפתרון מדיני .כמו כן ,הוא בדק
שהצוות של אורון הגיע לבשלות ומיומנות מתודית בקריאת הדו"חות את היעלמותם או הופעתם של ביטויים ומילות גנאי מהלקסיקון שלהם;
כאנטיתזה למה שכתוב בהם ,כינס אורון את כולם אצל ראש המוסד יצחק האם אותה צמרת משתמשת בניסוחים זהים בלשון הערבית לקהל בבית
חופי ("חקה") .כל אחד הציג את הנתונים מתחום התמחותו .חקה השתכנע ובפרסומים לתצרוכת חוץ; והאם יש מי שיקום מול רבים וידבר בגלוי על
וקיבל את ההערכה ,ובפברואר  1977היא הוצגה בפני ועדת החוץ והביטחון 7.הצורך בפתרון מדיני ,מבלי לחשוש מפגיעה בשל דבריו .סימן מעיד מרכזי
חברי הכנסת דחו את ההערכה על האפשרות לשלום עם מדינות ערב ,בדגש היה השינוי שהחל להיות מורגש בבירור בענף מצרים ובזירה המערבית,
על מצרים ,והפגינו גישה צינית .אורון אמר כי ההערכה של המוסד הייתה כה כשסאדאת הוריד את סף הדיבור על שלום ב"דורות הבאים" ודיבר על
12
זרה לתפיסות שרווחו בישראל ,עד כי חברי הוועדה אמרו לאחר ביקורו של חלוקת הנטל הפלשתיני בצורה שונה.
8
סאדאת בארץ כי "סברו אז ש(אורון) ירד מן הפסים".
שנית ,דעת הקהל הערבית מתמקדת בניטור דעת הקהל במדינות ערב
לדברי אורון ,הלקטים של הסימנים המעידים שהמוסד כתב עליהם היו באמצעות סקרים שביצע גוף זר בינלאומי .כך מתאפשרת השוואה של
למעשה ידיעות ,כל אחת די שטוחה וסתמית בפני עצמה .הידיעות התבססו תמורות בדעת הקהל ככלי להבנת הלך הרוח  -שלילה מוחלטת של ישראל
לא רק על חומר סודי ,אלא גם על חומר גלוי  -דיווחים של עיתונאים מצריים לעומת הכרה בה או במשא ומתן פוטנציאלי.
על הלך הרוח הכללי ועל הנכונות להיפרד מהערבים .סאדאת לא רצה להיות כך ,בראשית  1977קיבלה שארלוט ג'ייקובסון ,נשיאת ארגון נשות "הדסה"
תלוי במדינות ערב מתוך הבנה שלא ניתן לסמוך עליהן ,בראש וראשונה העולמי ,הזמנה מסאדאת לבקר במצרים כאורחת רשמית שלו .ג'ייקובסון
על הפלשתינים .היו גם התבטאויות של אישים בממשלת מצרים שלפיהן נענתה להזמנה ,ולאחר כשבועיים שבה ובפיה דברי הלל ושבח על האירוח
מצרים חייבת לפעול כדי להיחלץ ממצבה .חוגי אינטליגנציה פרשו משנתם ועל הניסיון לשכנעה בכנות השאיפה של המצרים להגיע לשלום ולהסדר
שלפיה אי אפשר לנצח את ישראל ויש לחתור לשלום ,משום שהמצב הנתון מדיני.
בלתי אפשרי.
לדברי גזית ,אמ"ן לא זלזל בדיווח שהתקבל .המעשה המצרי אכן היה חריג,
של
המודיעין
בהערכת
לשלום,
מעידים
סימנים
נחקרו
כבר
שבמוסד
בעוד
הן במצרים והן במערכת הבין ערבית ,שעדיין ניזונה ופעלה בהתאם למורשת
הגיעו
רבות
ידיעות
במצרים.
המצב
תמונת
באמ"ן
נבחנה
1976
אפריל
ועידת חרטום .לדבריו הצעד הראשון שנקט היה לראות כיצד הוצג ביקורה
ממספר מקורות  -משקיפים ,גורמים אקדמאים זרים ודיפלומטים שביקשו של ג'ייקובסון לעם המצרי בתקשורת הערבית .הוא נדהם לגלות שהביקור
לעמוד על המתרחש במצרים ,כולל אקדמאים יהודים ,שהסכסוך עניין אותם לא הוזכר במילה 13.מכך הוא למד לקח חשוב; במשטר ובחברה סגורה ובלתי
במיוחד 9.הם הופתעו לגלות עד כמה המצרים מרבים לדבר על אפשרות של דמוקרטית אין צורך להכשיר את דעת הקהל לקראת שינוי במדיניות ,שכן
14
הסדר שלום עם ישראל ,ועד כמה ישראל אינה קוראת נכונה את המתרחש סמכות ההחלטה מסורה בידי איש אחד ויחיד.
במצרים .שירותי מודיעין זרים חיזקו את הנאמר וכתבי עיתונות בכירים שלישית ,המישור האקטיבי הנוגע לזיהוי צעדים מעשיים שמבטאים עמדה
במצרים מסרו דיווחים דומים.
חדשה ביחס לישראל ולפתרון מדיני ,דוגמת הקצאת משאבים על פי סדר
בציבור,
אישים
לפגוש
כדי
ארצה
אלה
מגורמים
אף על פי כן ,כשמיהרו כמה
עדיפויות שונה.
התקבלו
הם
הזו,
התמורה
בדבר
אותם
וליידע
באקדמיה ובחוגי השלטון
ב  18באפריל  1974פרסם סאדאת את "נייר אוקטובר" ,המתאר סדר
10
בסקפטיות ואף בלעג.
קדימויות חדש במצרים .הנייר העמיד את הפיתוח הכלכלי כמשימה
המודיעין
האם
עקרונית:
שאלה
הועלתה
מודיעין
הערכת
בסיכום אותה
הלאומית הראשונה במעלה לאחר המלחמה ,ושיקף את הנטל הכבד שנפל
15
ערוך לזהות סימנים מעידים על תפנית בכיוון המדיני? התשובה שהתקבלה על כלכלת מצרים בשל הסכסוך עם ישראל .האילוץ הכלכלי העמיד את
הייתה שלילית .אמ"ן מעולם לא בנה מערך איסופי ממוקד למטרה זו ,ולא מצרים על סף שואה כלכלית-דמוגרפית חריפה ,וככל שקרבה  1977הוא
היה ערוך כלל לכך מבחינה מחקרית.
החמיר" 16.נייר אוקטובר" אינו מציג ניגוד בין "הזהות המצרית" לזיקה
כדי למצוא קצה חוט בנושא "סימנים מעידים לשלום" ,פנה גזית אל מכון לעולם הערבי ,אך במקום סיסמאות משיחיות על אחדות ערבית גדולה,
11

במקום לנסות ולעמוד על הפריזמה האישית של סאדאת בתהליך זה ,שנשאה
בבירור את חותם אישיותו וסגנונו הדרמטי ,אמר ראש אמ"ן שביקורו הוא
תולדה של "קפריזה בלתי צפויה של איש אחד" .סאדאת אמנם היה אניגמה,
שמר את מחשבותיו לעצמו ומיעט להתייעץ עם עוזריו .הוא היה כותב ומדבר
רבות ,אך לא על מחשבותיו הפנימיות ועל מטרותיו האמתיות
56
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בגין וסאדאת .ראש הממשלה מנחם בגין מידר את אמ"ן מפגישות במוסד
מציע סאדאת שיתוף פעולה בין-ערבי על בסיס הדדיות ,שבו מצרים היא
המדינה המרכזית בהגנת האינטרסים של העולם הערבי  -ועל כן זכאית
לסיוע הולם .בפנייתו לעולם המערבי מתייחס הנייר לכך ששבירת עליונותה
הצבאית של ישראל פותחת אפשרויות מדיניות חדשות 17.בין האפשרויות
הללו נכלל שיתוף פעולה מתהדק עם ארה"ב ,שהתבסס על גישה ששיקפה
את המציאות החדשה וביטאה את חשיבתו המדינית והרציונלית של
18
סאדאת.
בחכמה שלאחר מעשה ניתן לומר כי למערכת הביטחון לא היה חסר מידע,
נהפוך הוא .במשך שנים הגיעו ידיעות רבות הן בצינורות המקובלים והן על
ידי גורמים שונים מחוץ שקראו את המפה אחרת ,החל משנת  ,1967עת
הסתיימה ועידת חרטום ,ועד ספטמבר  ,1977אז יצא אמ"ן עם הערכת
המודיעין התקופתית שלו .הערכה זו כללה שוב התייחסות ל"מדד השלום"
במצרים וכן לדבריו של נדב ספרן ,שהגיע מהרווארד לקהיר ומשם לישראל.
ספרן חזר על כך שהערבים מרגישים שהזמן פועל לרעתם .באמ"ן ,לעומת
זאת ,הצביעו על כיוונים אחרים לחלוטין ובהתאם לכך חזרו להערכה
19
הבסיסית – מצרים לא מוכנה להתנתק מהקולקטיב הערבי.
הכישלון המודיעיני בתהליך המצרי לא היה תוצר של היעדר מידע ,אלא של
הבנה בלתי נכונה של המידע הזמין שהיה בידיו .אמ"ן לא הבין את התהליך
האסטרטגי המדיני שסאדאת כיוון אליו מרגע שעלה לשלטון ,אלא התייחס
לממדים הטקטיים והאופרטיביים בלבד.
ההתעלמות מהתפנית של סאדאת מטילה אור אחר גם על המחדל של
 :1973לא הייתה מודעות לכך שסאדאת פנה לאפיק השלום ,ולפיכך לא עלה

על הדעת שהוא עשוי לבצע מהלך צבאי לקידום התהליך המדיני .לפיכך,
נותרה רק האפשרות של מלחמה לשם שחרור סיני בכוח.
בפרספקטיבה היסטורית ניתן להבין כי תפיסת היסוד בישראל תמכה
בדבקות בפירוש חד-צדדי של העולם הערבי .גם ההתפתחות מצד סאדאת
והיתכנותה של הכרה מפורשת בישראל לא הביאו לשינוי בהערכה .המנעד
לגבי טווח האפשרויות הוגדל במצרים ,בין הסדר שלום לבין חידוש
הקרבות 20.זאת בעוד בישראל ההתמקדות היתה בהיבטים המיליטנטיים
21
של הבעיה.
האוריינטציה להעריך איומים ארגוני מודיעין צבאיים מכווני
איומים מתקשים לעתים לזהות הזדמנויות מדיניות .האוריינטציה הטבעית
של המודיעין היא להתייחס ליכולות הצבאיות ולהעריך את הגרוע מכל בנוגע
לכוונות הצד השני .נטייה זו יוצרת ,שלא בהכרח במודע ,קושי להתגבר על
מסגרת חשיבה מקובעת ומסוכנת שלפיה "אין עם מי לדבר" .לכן יש לסמוך
על פתרונות צבאיים ובניין הכוח.
אמ"ן התנהג לאורך השנים כמי שבחן כל סוגיה דרך הפריזמה הצבאית
וכמי שיש לו מונופול על הידע .מקרה הבוחן מלמד כי גם שינויים מבניים
שהתרחשו בקהילת המודיעין לאחר מלחמת יום הכיפורים ,בהם הקמת
הזירות באמ"ן מחקר או הקמת יחידת הבקרה ("איפכא מסתברא") ,לא
הביאו לשינוי המיוחל וכמעט שלא ניתן משקל להערכה המדינית.
מצד אחד ,מול ההערכות המרגיעות והעקביות שהציג אמ"ן ערב מלחמת
יום הכיפורים ,הביאה טראומת המלחמה להחמרת הנתונים שהוצגו לגבי
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מודיעיון כוונותיו של סאדאת .ימים ספורים לפני הגעתו של סאדאת עדין לא נפרצה
מבט
לעומק חומת העקשנות באמ"ן ,ששיאה היה אזהרה על הונאה לקראת מלחמה ועל
המודיעין
רצון לגייס מילואים.
הקושי הטמון בהכללה מסוג זה ,שמחמיצה איתור הזדמנויות ,הוא בכך
שעל איש המודיעין לפעול מתוך הנחה כפולה ולכאורה סותרת את עצמה:
המנהיגים בסכסוך הגיעו להכרה שיש להם אינטרס היסטורי לעשות שלום
נכון לרגע זה ,אך עדיין יש סיכוי לסיכונים אפשריים בדרך לשלום או
לקריסתו .במילים אחרות ,מדובר בידע על העבר המעוגן בעובדות ,לעומת
22
חוסר הוודאות של מפנה אפשרי ללא ביטויים גלויים ועובדות קונקרטיות.
מצד שני ,הכללה זו הביאה לכך שגם הערכת אישיותו ומדיניותו של סאדאת
נעשתה במונחים שליליים ומזלזלים .ומתוך עולם מונחים זה ,שהותאם
לראיית האיום ,התמסמס העיקר; סאדאת נוכח כי אין סיכוי לכנס את
ועידת ז'נבה או להפעילה לחיוב כפי שייחל .לאחר תקופה ארוכה ללא
פעילות דיפלומטית ,בשל הבחירות בארה"ב ובישראל ,סאדאת חש שתוקפו
של הסכם הביניים יפוג והוא ימצא את עצמו ללא הישג מדיני וללא תירוץ
להימנע מפעולה צבאית.
מסקנתו היתה שדרוש מהלך מדיני נועז כדי לנפץ את הקיפאון ולהיחלץ
מהמלכוד .הוא החליט לנסות ולהגיע במישרין להסכם מדיני עם ישראל.
המעקף לוועידת ג'נבה לא היה אימפולסיבי ,אלא תוצאה של מחשבה
מקיפה.
במקום לנסות ולעמוד על הפריזמה האישית של סאדאת בתהליך זה,
שנשאה בבירור את חותם אישיותו וסגנונו הדרמטי ,אמר ראש אמ"ן
שביקורו הוא תולדה של "קפריזה בלתי צפויה של איש אחד" .סאדאת
אמנם היה אניגמה ,שמר את מחשבותיו לעצמו ומיעט להתייעץ עם עוזריו.
הוא היה כותב ומדבר רבות ,אך לא על מחשבותיו הפנימיות ועל מטרותיו
האמתיות .אלא שהמהלכים שעשה  -בהם חיסול "מוקדי הכוח" ב,1971-
גירוש הסובייטים ב ,1972-המתקפה הטוטלית בחזית התעלה ב1973-
ויוזמת נובמבר  - 1977היו רחוקים מהתדמית שיוחסה לו .הם מעידים
כי בשעת לחץ הוא מסוגל להחלטה מרחיקת לכת .יתר על כן ,המהלכים
הללו מצביעים על חשיבה אסטרטגית ,על כישורים מדיניים ועל התפנית
האסטרטגית שחלה במדיניות מצרים לאחר מות נאצר.
סביר שלא תוכן הודעתו של סאדאת הוא שהפתיע את גורמי המודיעין,
כי אם נכונותו לשלום .תהליכי צמיחתה נעלמו מעיניהם של אלה שבחרו
שלא לראותם .סאדאת נטה להימנע ממהלכים קטועים ונהג למצות כל קו
שבחר בו עד תום .פעם אחר פעם הוא הוכיח כי כששיקוליו מובילים אותו
למסקנה חדשה ,הוא יחתור אליה בשיטתיות עד לגבולה ההגיוני ,אפילו
תוך התעלמות מדעות מקובלות .סאדאת ראה ביכולת להגיע לתמורה
מחשבתית את המפתח להשפעה על המציאות.
מערכת סבוכה שהקשתה על ההערכה אי-זיהוי תפנית חיובית
איננה תוצאה של קשיים אובייקטיביים בלבד .זוהי בעיה שמושפעת מיחסי
הגומלין בין רכיבי המערכת השלמה .בשונה מסוגיות טקטיות ,כשלי הערכה
אסטרטגית נובעים ממכלול גורמים ,ארגוניים ומערכתיים .זו מערכת
סבוכה שבה המודיעין הוא תת-מערכת סגורה המקיימת מידור וחשאיות,
והוא משמש כלי עבודה שאמור לספק תוצר למערכת פתוחה של מקבלי
החלטות .מפגש אינטרסים זה מייצר שאלה לגבי האחריות על זיהוי תפניות
מדיניות.
בעוד שברור כי הערכת התרחשותם של סיכונים צבאיים היא באחריותו
הבלעדית של המודיעין ,הרי שמידת אחריותו להערכת תהליכים פוליטיים
ארוכי טווח איננה תמיד ברורה .נטען כי לחוקרי המודיעין אין יתרון
בסוגיות אלה על פני היסטוריונים וחוקרים בתחומי מדעי החברה .בתהליך
המודיעיני יש משמעות חשובה לשינויים ארוכי טווח ,אך אלה מתקבלים
58
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יצחק אורון .טען שחלה תפנית במדינות ערב
באמצעות "מחקר בסיסי" .הסימנים המשמעותיים מבחינת זיהוי תפנית
מבוססים על איסוף אינסופי וממושך של נתונים פוליטיים ,כלכליים,
תרבותיים וחברתיים .לפיכך ,אם המודיעין אינו פנוי וזמין למחקרי עומק,
הוא יתקשה לזהות את משמעותה של התפתחות השונה מהמצב המוכר עד
אז .כך ,ההכרה בשינוי לא תגיע אלא כשהתהליך יגיע לשיאו.
לפיכך ,שיתוף פעולה בין המודיעין לבין האקדמיה הוא רצוי ואף הכרחי
לצורך רעננות מחשבתית ,זוויות ראיה שונות ויצירתיות .אולי אין בשיתוף
פעולה זה כדי למנוע כישלון עתידי ,אך הוא עשוי לרדד את עומק ההפתעה
שמגיעה בבחינת שבר .הערכת מודיעין לאומית אולי איננה יכולה להעריך
במונחי זמן ועוצמה תפניות מדיניות ,אך היא יכולה למקם נקודות ציון על
ציר זמן שיכול אולי להעיד על התפתחויות אסטרטגיות אפשריות.
הבעיה המערכתית הנדונה מתייחסת ראשית כל להגדרת אמ"ן כאחראי
בלעדי על ייצור ההערכות המודיעין הלאומיות .הגדרת אמ"ן ככזה הופכת
אותו לנושא באחריות על כל משגה או מחדל .לאחר מלחמת יום הכיפורים
המליצה ועדת אגרנט על פלורליזם מחקרי במערכת המודיעין ואף יושמו
כמה החלטות ,אלא שהן לא היו יותר משבלונות טכניות שלא הועמדו
במבחן המציאות .בתוך אמ"ן הוקמה יחידת הבקרה ,שתפקידה היה
להשמיע את "הדעה האחרת" על בסיס אותו מידע מודיעיני .היא מנתה
כמה חוקרים בודדים וכמעט שלא היו דיונים שבהם תפקודם בא לידי
ביטוי .גם הפלורליזם וגם יחידת הבקרה נולדו מכישלון יום הכיפורים
ונועדו להבטיח פיתוחן פרשנויות מחמירות יותר מזו השוטפת של המחקר.
כלומר ,הפלורליזם והבקרה לא רק שלא סייעו בפתיחת מרחב לחשיבה על
הזדמנויות של שלום ,אלא גרמו לבלימת החשיבה בכיוון זה.
בארגונים אחרים אמנם הוקמו יחידות מחקר ,המרכזי שבהם היה המוסד
למודיעין ולתפקידים מיוחדים ,שיצחק אורון הקים בו את המחקר ועמד
בראשו.
מטיב היחסים בין הארגונים עולה תהיה לגבי אופי שיתוף הפעולה ביניהם.
אמנם למוסד לא הייתה אחריות כלשהי בההערכה הלאומית ,אך התקיים בו
מחקר שבחן את התפנית המדינית במצרים .ניירות ולקטים בדבר סימנים
על אודות תפנית זו הגיעו לראש אמ"ן ולקברניטי המדינה ,אך לא לדרגים
אחרים באמ"ן מחקר ,מסיבות שיכולות אולי להיות מובנות  -השפעה על
המחקר האובייקטיבי.
סיבה אפשרית להיעדר שיתוף פעולה או סיעור מוחות בין מחלקות המחקר
באמ"ן ובמוסד היא יריבות בין-ארגונית .דיון משותף בין אמ"ן לגורמים

שני מסמכים נכתבו על ידי ראש אמ"ן עצמו :האחד ברוח דומה לנייר המחלקתי
תוך חידוד הדברים ,והשני היה מכתב חריג ובו נותחו התגובות האפשריות של
ישראל ואת אלה של מצרים לכל אחת מהן .נייר זה הרתיח את ראש הממשלה,
והוא דרש מגזית להשיבו מכל המכותבים כדי להשמידו
אחרים מחוצה לו בנושא כוונותיו של נשיא מצרים התקיים רק ימים
מספר טרם הגעתו של סאדאת לישראל ,אולם לדיון זה לא הוזמן יצחק
אורון .במקרה או שלא במקרה ,הוזמנו גורמים אחרים והציגו נתוני מחקר
שתאמו במידה רבה להלך הרוח באמ"ן ובצמרת צה"ל .אורון דיבר תמיד על
חשיבותם של מחקר בסיסי ותהליכי עומק לשם פרספקטיבה רחבה ועמוקה
יותר .בעוד במוסד התקיים תהליך כזה ,באמ"ן הוא לא התרחש עקב עומס
על המערכת והכרח להקצות כוח אדם למקומות אחרים ,חשובים לא פחות.
היעדר מפגש עם תהליכי עומק ומחקר בסיסי באמ"ן גררו מסגרת חשיבה
וטרמינולוגיה שהובילו לתהליך מודיעיני שגוי ביסודו ,החל מהגדרת הצי"ח
ועד לניתוח ולהסקת מסקנות מוטעות.
מדיונים שהתקיימו באמ"ן ניתן ללמוד כי לאחר "המהפך" הוגדר צי"ח חדש,
אך הנחת העבודה הבסיסית היתה שאין שינוי בדבר אחד  -במוקדם או
במאוחר ,צפוי מבוי סתום בהתקדמות לקראת הסדר .הצפי היה שיווצר
משבר בולט יותר בשל הממשלה הניצית ושפני הדברים הולכים לקראת
מלחמה רחבה וכוללת ,שיש להתכונן אליה.
יחסים מורכבים בין המודיעין לקברניט שתי מערכות יחסים
חשובות ניצבות בלב הדיון – בין ראש הממשלה מנחם בגין לאמ"ן ובין
ראש הממשלה למוסד .לשני הארגונים אתגרים וקשיים אובייקטיביים,
וכן אוריינטציה להתריע על איומים .אלא שהמוסד הקדים את אמ"ן בקיום
תהליך שעסק ב"סימנים לשלום" הלכה למעשה .הגם ששני הארגונים הגיבו
לסימני השלום שכבר היו בפתח ,ולא גילו אותם מתוך החומר המודיעיני
הפנימי של מצרים ,הרי שבמוסד כבר מאמצע  1976הופצו לקטים שבועיים
בעניין .לדברי אורון ,הניירות של המוסד הופצו גם לראש הממשלה בגין,
שנהג להודות לו עליהם .אמ"ן פיגר אחרי המוסד והחל לחפשם באופן
מתודולוגי רק באפריל .1976
בקיץ  1977נפגש עבד א-רחמן חסן א-תוהאמי ,סגן ראש ממשלת מצרים
דאז ,עם משה דיין במרוקו ,ושמע ממנו על עמדות ישראל לקראת משא
ומתן צפוי .המוסד היה שותף בסוד מפגשים אלה ואילו אמ"ן מודר מהם.
ראש אמ"ן אמנם קיבל את הסטנוגרמות של מפגשים אלה מידי חקה ,אך
גם אז ,לדבריו ,הוא לא מצא בהם דבר מיוחד זולת גישתו החצופה והיהירה
של תוהאמי .לא ברור מדוע אמ"ן מודר מהפגישות החשאיות ויש הגורסים
כי גם המוסד מודר מהן ,ונוכחותו בהם התבקשה רק לשם אבטחתם.
מתוך מסמכים שנחשפו בארכיון המדינה ניתן לעמוד על כך שבגין רכש
אמון במוסד .נראה כי כשלמקבל החלטות יש תחושת הזדהות עם הדברים
שאומר גוף מודיעין אחד ,הוא יעדיף אותו על פני גוף אחר.
ב 16-בנובמבר  1977התקיים באמ"ן דיון לקראת הגעתו של סאדאת
ארצה .בתחילת הדיון עלתה השאלה מה עומד מאחורי המהלך של סאדאת.
ראש אמ"ן ענה כי הוא נמנה עם הטוענים כי סאדאת עצמו עדיין איננו יודע.
בעקבות דיון זה הופצו שלושה ניירות 23.האחד ,שכתבה מחלקת המחקר,
הופץ בתפוצה הרגילה וביטא את המהלך המצרי .שני מסמכים נכתבו על ידי
ראש אמ"ן עצמו :האחד ברוח דומה לנייר המחלקתי תוך חידוד הדברים,

והשני היה מכתב חריג ובו נותחו התגובות האפשריות של ישראל ואת
אלה של מצרים לכל אחת מהן .נייר זה הרתיח את ראש הממשלה ,והוא
דרש מגזית להשיבו מכל המכותבים כדי להשמידו .ייתכן ומעמדתו כראש
ממשלה ,בגין לא היה שותף לקונצנזוס באמ"ן ,גם אם נהג לומר דברים
אחרים מיציע האופוזיציה.
ההחלטה של בגין למדר את אמ"ן מהמפגשים במרוקו ,גרעה ,לדעת אמ"ן
מחקר ,מהתהליך המודיעיני בשל "היעדר מידע מכוחותינו" .בעוד אמ"ן
נצמד לקונספציה על פי הממד הצבאי בלבד ושם את יהבו על היכולות
של מצרים ,הדרג המדיני התמקד בשיחות החשאיות ובכוונותיו של נשיא
מצרים כדי לתת הזדמנות לתפנית המדינית שלו.
מחלוקות בין הדרג המדיני ובין המודיעין אינן נדירות .הקברניט אינו חייב
לשתף את המודיעין בסוד ענייניו או אפילו לאמץ את הערכותיו .מחד גיסא,
אין לקשור את ההערכה המודיעינית ב"מידע מכוחותינו" ,שכן המודיעין
אמור להיות עצמאי ובלתי תלוי בהערכותיו .מאידך גיסא ,היו שטענו כי יש
לכך מחיר  -אי מיצוי היכולת המודיעינית.
אלא ,שגם כשהובאו תמלילי המפגשים החשאיים בפני המודיעין וגם
כשהודיע סאדאת על כוונתו להגיע לירושלים  -עדיין הוטל ספק רב
בכוונותיו .לפיכך ,לא ברור אם הערכתו של אמ"ן היתה שונה לו היה
מלכתחילה בסוד העניינים.
תחום אחריותו של המודיעין בעוד שהקשיים של ארגוני מודיעין
בהתמודדות עם איומים נחקרו בצורה אינטנסיבית ב 60-השנים האחרונות,
הספרות המחקרית הדנה בזיהוי הזדמנויות או בתפניות אסטרטגיות בכיוון
של שלום טרם זכתה לדיון אקדמי מספיק .במציאות העכשווית המשתנה,
המושגים "ברית ורשה" ו"ברית נאט"ו" אולי אינם ניצבים זה כנגד זה
במלוא מובנם ,אך נוצרים שני קטבים בעלי משמעות חדשה .אל מול קוטב
"הסטטוס קוו" השואף לשמר את יציבות המערכת ואת כללי המשחק
הקיימים ,עומד קוטב "רוויזיוניסטי" שמטרתו להכתיב כללי משחק חדשים.
דווקא במציאות כזאת ישנה חשיבות עצומה לחקר מגמות אסטרטגיות-
מדיניות .הגם שיש קושי להסיק מסקנות על בסיס מקרה אחד ,הבנת
הנחיצות של מתן התרעה על תפניות אסטרטגיות-מדיניות במקרים דומים
עשויה לעתים להיעשות על בסיס אנלוגיות .ההיקשים ושילוב המסקנות
ההיסטוריות והתיאורטיות ממקרה בוחן זה עשוי ללמד זיהוי וחשיבה אחרת
במפגש עם תופעות מקבילות או דומות ,למשל היוזמה הסעודית המונחת
על השולחן מאז  ,2001או קריאתו של נשיא מצרים עבד אל פתח א-סיסי
מספטמבר  2015להרחיב את השלום עם ישראל למדינות ערביות נוספות.
לא די בדיבורים נאים על ההזדמנויות בפתח .זיהוי תפניות אסטרטגיות-
מדיניות בכיוון חיובי נופל בצורה ברורה לתחום אחריותו של המודיעין .
הערות ומקורות למאמר מתפרסמים בגיליון האינטרנטי.
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המשימה :הישרדות
אלף שנות תככים ,מזימות וריגול
באימפריה הביזנטית

אסטרטגיה ותכסיסים היו כרוכים יחדיו באימפריה הביזנטית .ספרות צבאית בת התקופה דנה בתכסיסים
המסתמכים על הפתעה כמכפיל כוח ,על הטעיה ועל החתירה לשלם מחיר נמוך ככל האפשר במקרה של מלחמה
רפי קיטרון | ד“ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה raphik@bezeqint.net

ביזנטיון נאלצה להילחם על קיומה כמעט ללא הפוגה .לפיכך היא נשענה
רבות על צבאה ,שהיה משך מאות שנים הצבא המקצועי היחיד באירופה.
להצלחתו תרמה הנהגתו  -הוגי דעות אסטרטגיים וטקטיים שהצמיחה
ביזנטיון .מפקדים אלה שמרו על הרמה המקצועית והארגונית ממורשת
רומא ,תוך הסתגלות להתפתחויות סביב ואימוץ חידושים שבהם נתקלו.
כך ,במאה השישית ,אומצו הציוד והטקטיקה של נוודי ערבות מזרח אירופה
ומרכז אסיה .החשוב שבהם היה השימוש במשוורת ,טבעת שבו מניח הרוכב
על הסוס את רגליו ,חידוש ששיפר מאוד את יכולותיו של הקשת הרומי הרכוב.
גם "האש היוונית" סייעה להישרדות האימפריה  -תערובת נפיצה של
חומרים שיצרה אש קטלנית ,ששרפה את ספינות האויב.ה"אש היוונית"
הומצאה כנראה במאה השביעית ונעשה בה שימוש גם ביבשה .אחד

המקרים הידועים של שימוש בה היה בפלישת הוויקינגים מנסיכות רוס
של קייב (המדינה הסלאבית הראשונה באירופה ,כיום באוקראינה) ,בשנת
 .941הוורנגים ,כך נקראו אותם וויקינגים ,הגיעו דרך הים השחור עם צי של
כ 1,000-ספינות לקונסטנטינופול .זאת בעת שהצבא הביזנטי לחם בחזית
אחרת .הסכנה הייתה גדולה ,אולם הודות להתראה מוקדמת ,גייס המפקד
הביזנטי את כל כלי השיט האפשריים וצייד אותם במעין להביורים ששילחו
"אש יוונית" ועשו שמות בצי הוויקינגי.
הכיבושים הערביים יצרו הלם והביאו לנפילה בגודלו של הצבא ובאיכותו.
במאות  9-7איבדה האימפריה לטובת ההתפשטות האסלאמית כמה
ממחוזותיה העשירים ועמדה בפני איומים מצד סלבים ובולגרים בצפון.
הצבא החל להתבסס על מחוזות ("תמות") ,כל מחוז אחראי לגיוס צבא

האש היוונית .המפקד הביזנטי צייד את כל כלי השיט האפשריים במעין להביורים שעשו שמות בצי הוויקינגי
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האימפריה הביזנטית :כרטיס ביקור
"ביזנטיון" ,או "האימפריה הביזנטית" ,הוא כינוי מאוחר ומודרני שניתן לחלקה המזרחי של האימפריה הרומית .לאחר פיצולה של רומי בשנת
 395התקיים חלק זה עצמאית משך כ 1,000-שנים ,עד לנפילה הסופית של בירת האימפריה ,קונסטנטינופול (קושטא/איסטנבול) ,בידי הטורקים
העות'מאניים בשנת  1.1453בתקופת קיומה נקראה תחילה "רומא" ובהמשך "רומאניה" .את השם "ביזנטיון" טבע במאה ה 18-ההיסטוריון-
פילוסוף הצרפתי מונטסקייה ,על שם העיר היוונית הקדומה ששכנה בעבר במקום שבו הוקמה קונסטנטינופול ,על גדות הבוספורוס.
על שלושה עמודי תווך נשענה ביזנטיון :הצבא ,המינהל והמשפט הרומיים; התרבות והשפה (תחילה לטינית ובהמשך יוונית); והדת הנוצרית-
אורתודוכסית .סביב אלה אוחדה האימפריה ,שהצליחה לשרוד תקופה ארוכה ורבת תהפוכות למרות הגיוון הגדול של אוכלוסייתה .בנוסף היא
נשענה על הכלכלה הביזנטית שנחשבה מתקדמת בזמנה.
תור הזהב של האימפריה היה בימי מלכותו של הקיסר יוסטיניאנוס הראשון ( ,)565-527שהצליח להרחיב את גבולות הקיסרות עד שכללה
פרובינציות רבות של האימפריה הרומית לשעבר ,בהן קרתגו ,דלמטיה ,איטליה ודרום ספרד  -בנוסף לשטחים שהיו תחת שלטונו באסיה הקטנה,
סוריה וארץ ישראל.
במאות השנים הבאות עברה האימפריה תהפוכות רבות ,החליפה שושלות למכביר ובעיקר עמדה בפני יריבים רבים ,לעתים במקביל ,ששאפו
לבזוז את עושרה ולתפוש את נחלותיה .עם אלה נמנים ההונים של אטילה ,הצבאות הערביים של האסלאם ,הוויקינגים ,הצלבנים המערביים ,שבטי
הלומברדים ,האימפריה הפרסית הסאסאנית (שאף כבשה ב 614-את ארץ ישראל למספר שנים) ,הבולגרים ,המגיארים ,הסלג'וקים והעות'מנים.
כל אלה נבלמו על ידי צבא ביזנטיון ,שוחדו בכסף או בתארים או שוסו זה בזה .מששרדה מאות שנות מגננה ,חזרה ביזנטיון לזירה בעוצמה רבה
והחלה בהתפשטות צבאית .שיא ההשתלטות היה על בולגריה ,בשנים  ,1021 1001-בראשות בסיליוס השני ( .)1025-956דא עקא ,רק עשרות שנים
מאוחר יותר התקשתה שוב האימפריה להגן על עצמה ,בעיקר בקרב מזניקרט ( )1071נגד הטורקים הסלג'וקים.
מסע הצלב הרביעי סימן את תחילת קצה של האימפריה .דווקא הצלבנים ,הנוצרים ,כבשו בשנת  1204את קונסטנטינופול .על חורבות הקיסרות
הביזנטית ההרוסה הוקמה האימפריה הלטינית ,גרסה מערבית לביזנטיון ,עם שליטים קתוליים שאינם דוברי יוונית .עם זאת ,שליטים ביזנטיים
המשיכו לשלוט בשלוש מדינות יווניות בתחומי האימפריה לשעבר .אחת מהן ,קיסרות ניקאה ,שהקים קרוב משפחה של שושלת אנגלוס -
ששלטה עד הכיבוש  -כבשה מחדש תחת הנהגתו של מיכאל השמיני פליאולוגוס את ביזנטיון ,לאחר  60שנות שלטון האימפריה הלטינית.
גם לאחר החזרת השלטון הביזנטי מצב האימפריה נשאר בכי רע .צבאה היה חלש וכלכלתה מרוששת .בהמשך שקעה האימפריה במלחמת
אזרחים ,שטחיה באירופה נכבשו על ידי בולגרים וסרבים והעות'מנים הלכו והתקדמו עד שכבשו את קונסטנטינופול במאי  .1453זאת לאחר מצור
בן חודשיים שערך מחמט השני" ,הכובש" ,ובהסתערות של כ 80-אלף לוחמים מול פחות מ 7,000-מגנים.

להגנתו ,ועל כוח עילית שהוצב בבירה ונקרא "תגמתי" ("תגמה" -גדוד) .כוח
זה מנה עם הזמן אלפי לוחמים ,ואליו הצטרפו בעת צרה הצבאות המחוזיים.
במאה ה ,11-בעקבות הפלישה הסלג'וקית ,בוסס הצבא על הכוח התגמתי
הוותיק שגדל מאוד וכבר התבסס ברובו על שכירי חרב .צבא זה נחשב יעיל
אך כשל בהגנת האימפריה במסע הצלב הרביעי ב.1204-
כאמור ,חלק מכוחו של הצבא היה בגמישותו ונכונותו לאמץ טכנולוגיות
וסוגי לחימה חדשניים .נעשה שימוש רב במארבים רחבי היקף ,באמנות
הלוחמה הזעירה ובלוחמת גרילה ,בפשיטות ובתקיפות יעף שפגעו באויב
אך מנעו עימותים צבאיים חזיתיים ,שבהן הצבא לא יכול היה לנצח.
לכל יחידה בסיסית ,כמו התגמה ,היו סיירים שנעו לפניה ,בדקו את השטח
והעבירו למפקדים מידע על פני השטח ,אספקת מים והאוכלוסייה .יחידה
מיוחדת שנקראה , Cursoresשאנשיה היו לעתים קרובות מקומיים ,פעלה
עצמאית ,לרבות הכנת מארבים לאויב המתקדם ותפיסת שבויים.
מודיעין במחוזות הגבול ובארצות אויב כוח מיוחד שנקרא
אקריטיי ( )Akritaiכלל את טובי החיילים והיה אמון על פיקוח
הגבולות באסיה הקטנה .הכוח היה אחראי לאיתור צרות בארצות
הגובלות ,למנוע חדירת מרגלי אויב ולתפוס שבויים כדי לקבל מודיעין.
האקריטיי נודעו כנועזים ואמיצים ,ומעלליהם אף תוארו ביצירה Digeres
 ,Akritasמעין מערבון ביזנטי שהלהיב את הנוער .מידע שהושג על
ידם או על ידי מרגלים ביזנטיים בשטח האויב הועבר במהירות אל
הבירה" .1כשנדרשו להעביר בדחיפות מידע על אודות תנועות לאורך
הגבול ,נעשה שימוש במשואות אש .צופים שניצבו על גג הארמון יומם

ולילה היו יכולים לקבל מידע מאסיה הקטנה בתוך שעה .הקו העיקרי
נמשך כ 720-ק"מ ובו היו שבע תחנות ביניים במרחקים של כ100-
ק"מ זו מזו .בנוסף היו שלוחות משנה שהעבירו מסרים ליעדים נוספים.
השיטה שוכללה בתקופת שלטונו של הקיסר תיאופולוס (.)842-829
המתמטיקאי ליאו יצר שני שעוני מים זהים שהראו בדיוק את אותה שעה.
האחד הוצב בתחנת המשואות האחרונה בקרבת הגבול והשני  -בקרבת
ארמון הקיסר .מסר שונה נקבע לכל שעה מ 12-השעות ונכתב על פני
השעונים ,כך שהדלקת המשואה הראשונה בשעה מסוימת סימנה אירוע
מסוים ששודר לכל אורך הקו עד קונסטנטינופול .עם הגעת מידע שלפיו
האויב עומד לחצות את הגבול ,היה מפקד מוצב הגבול מדליק את המשואה
שלו כשהשעון הציג את השעה אחת  -וכך יכלו הצופים מהארמון לדעת על
תחילת הפלישה .כשהתחילו מעשי איבה ,למשל ,ניתן סימן בשעה שתיים,
וכן הלאה.
העברת המידע באמצעים אופטיים באה לידי ביטוי בולט בסוף המאה
העשירית .בעת שלחם בבולגריה קיבל הקיסר בסיליוס השני דיווחים
באמצעות משואות כי בן בריתו ,האמיר של אלפו ,היה בסכנה .איים עליו
הכליף הפטימי אל עזיז ,שהפר את שביתת הנשק עם הקיסרות ועמד לכבוש
את אלפו (הרי היא חלב שבסוריה) .בסיליוס נטש את הלחימה בבולגריה,
אסף את כוחותיו ובאמצעות "שירות השליחים הממלכתי" חצה במסע בזק
את אסיה הקטנה ,באמצע החורף ,בתוך  16יום בלבד .הופעתו הבלתי צפויה
הכניסה את המצרים לפאניקה והם נסו ללא קרב .לאחר כיבוש שתי ערים
בסוריה ,שב בסיליוס לקונסטנטינופול .לאחר מאבק קשה וממושך הוא
הכניע את הבולגרים וזכה לכינוי "ממגר הבולגרים".
בתחום הריגול בשטח האויב ביזנטיון לא חידשה דבר ,אם כי ייתכן ובשל
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מודיעין בעולם העתיק
הפרנויה שאפיינה אותה ,השקיעה בכך יותר מהמקובל .בממשל אוטוקרטי,
כמו זה הביזנטי ,היה זה פשוט יחסית להביא לכך שכל אזרח שהגיע לארצות
זרות סייע באיסוף מידע .בנוסף למידע ממרגלים מאומנים ,משגרירים
ומפקידי ממשל ,יכול היה הקיסר לסמוך על קבלת מידע מסוחרים ,דייגים,
צליינים ואפילו אנשי דת .ניתן היה למצוא ביזנטים מספרד ועד סין .קיים
תיעוד בדבר נוכחות סוחרים ביזנטים בציילון ,במאה ה 16-והיסטוריונים
של שושלת טאנג בסין ( ,)907-618סיפרו כי שליחים ביזנטיים ביקשו
הסחה צבאית נגד האיום שהציבה עליית האסלאם .כשהערבים כבשו את
המחוזות המזרחיים של האימפריה הביזנטית  -סוריה ,החוף האפריקאי
ומצרים  -נותרה שם האוכלוסייה הנוצרית ,ולא היה קשה לגייס סוכנים
מביניהם .כן השתמשו הביזנטים בשירותיהם של בוגדים שנקראו "ידידים
סודיים".
כך נאסף מידע מכל העולם הידוע ותויק בקונסטנטינופול .כל מדינה נחקרה
וניתנו המלצות הן לצרכי הפקת תועלת ,בעיקר צבאית ,והן לצרכי נטרול.
היקף הרשת המודיעינית של ביזנטיון סיפק יתרון עצום בהתייצבות נגד
יריבים בשדה הקרב או ליד שולחן המשא ומתן.

חיבורים חשובים :קשיחות הסרבים והיכולת הצבאית
הערבית המידע המצטבר סוכם בחיבורים שתיארו בפירוט כיצד על
הצבא ללחום נגד אומות חדשות שקמו בשכנות לביזנטיון ,שלא היה מידע
לגביהן .למעשה ,ההיסטוריה הקדומה של הבולגרים ,הקרואטים ,הצ'כים,
המוראבים ,ההונגרים והסרבים ידועה כיום רק הודות לטקסטים הביזנטיים.
דוגמה לזאת מהווה ה ,Strategicon-הספר המיוחס לקיסר מאוריציוס
( ,)602-582שעודכן מחדש פעמים רבות .הוא יועד למפקדי הצבא כספר
לימוד והדרכה וכלל מידע על האסטרטגיה הצבאית של הצבא הביזנטי,
מבני יחידות ,טקטיקות לחימה ,אימונים והעברת אספקה וכן סקירות על
הפרסים ,האווארים ,הפרנקים בגליה והלומברדים בצפון איטליה .הוא כולל
סקירה ארוכה על אודות עם חדש שהופיע ליד גבולות האימפריה ,הסרבים.
הכותב משבח את אהבת החופש שלהם ואת נחישותם שלא להשתעבד
לאומות אחרות; הם תוארו כקשוחים היכולים לשרוד רעב ,קור ,חום וצמא;
הם מגנים על הנוכרים העוברים את ארצם; נשותיהם נאמנות ואלמנותיהם
מבכרות למות לאחר פטירת בן זוגן הם אוהבים לגור ביערות ומחביאים את
רכושם באדמה; שחיינים טובים המסוגלים להסתתר במים בסיוע קנים
לנשימה .מנגד ,למחבר הביזנטי הייתה הערכה נמוכה לאסטרטגיה שלהם.
כיון שאינם אוהבים להיות נשלטים ומקנאים זה בזה ,אין הם מסוגלים ליצור
מערך קרבי .הם מעדיפים לארוב ליריביהם ביערות ובמקומות צרים ,תוך
שימוש בתחבולות למשוך את האויב .בשל כך עדיף לתקוף אותם בחורף,
כשאינם יכולים להסתתר ביערות או בביצות .כיון שיש להם מנהיגים רבים
שמקנאים זה בזה נקל לפתות אחד או כמה מהם על ידי הבטחות ומתנות.
עם זאת יש להיזהר מפני שימוש בשירותיהם כסיירים ,שכן אי אפשר לתת
בהם אמון.
חיבור מתקופת הקיסר ליאו השישי ( )912-886מציג תיאור של צבא הערבים
כתערובת של מתנדבים ,שבו העשיר משרת בשל גאוות הגזע והעני מתוך תקווה
לביזה .רבים יוצאים לקרב מאחר והם מאמינים שאלוהים ,השש למלחמה,

הבטיח להם ניצחון .רוב הפלישות הערביות לאסיה הקטנה ,הנחשב לאזור
עשיר ,היו לצורך ביזה .כשהגיע מידע על אודות התקרבות פרשים ערביים,
היה על המפקד הביזנטי שבסמוך לגבול לרכז את כל פרשיו  -שכן רק פרשים
יכולים להתמודד עמם .היה עליו לשלוח את חיל הרגלים למעברי ההרים
כדי לעכב את נסיגת הפולשים ,ולסייע לחיל הפרשים להשמידם .במקרה
של פלישת צבא ערבי גדול היה על המפקד הביזנטי שממול להגביל את עצמו
לפעילות הגנתית ,להיצמד לאגפיהם ולמנוע ביזה על ידי יחידות נפרדות.
בינתיים היה על המצביא העליון לקבץ כוחות ורק אז יוכל חיל הפרשים
הכבד ,כ 25-אלף פרשים ,לצאת נגד חיל הפרשים הערבי הקל והמהיר.
הערבים אף עשו שימוש בגמלים והביזנטים היו אמורים להיערך
להופעת בהמות לא מוכרות אלה ,וכן לאלף סוסיהם לבל ייבהלו
מקולות תרועה ומרעמי התופים של התוקפים .במקביל נדרש הצי
לסייע לכוחות הלוחמים בערבים באמצעות זריעת הרס בחוף הקיליקי.
פשיטות לקיליקיה 2וצפון סוריה מצד כוחות של בני ברית היו אמורות
להעניש את הערבים על הנזקים שגרמו בשטח הביזנטי .הודות למידע שנאגר
ולשיטות הלחימה שנקטו ,הצליחו הביזנטים להתמודד עם הסכנה הערבית.
בפועל ,למרות פשיטות שנתיות לאסיה הקטנה ,לא הצליחו הערבים להקים
בסיס קבוע מעבר למעברים של הרי הטאורוס.
חיבור נוסף שכתב קצין תחת שלטון הקיסר ניקפורוס השני ,פוקאס (-963
 ,)969מתמקד בארגון לוחמת גרילה מוצלחת .הוא מקדיש תשומת לב
מיוחדת לדרכי השגת מודיעין באמצעות אקריטיי ,הכוח המיוחד שהוזכר
לעיל ,וממליץ למפקדים בגבולות להתיר לסוחרים להיכנס לשטח העוין,
שכן הם מתאימים ביותר להבאת מידע חשוב .החיבור מדגיש את חשיבות
המידע באשר למצב האויב" :לעולם אל תדחה איש ,חופשי או עבד ,ביום
או בלילה ,גם אם אתה ישן ,או אוכל ,או מתרחץ ,אם הוא אומר שיש בידיו
ידיעות עבורך".
משטרה חשאית בשירות הקיסר אחת הירושות מהאימפריה
הרומית הייתה מנגנון ה"סוכנים כלליים" ( )Agentes in rebusשהוקם
במאה הרביעית במקום מנגנון קודם ,שפורק לאחר שהשחיתות שפשתה
בו קוממה את הציבור .צו של קיסר קונסטנטין מ 319-מלמד כי הם נחשבו
לחיילים והיוו יחידה מיוחדת ונפרדת .כמו המשמר הקיסרי ,הם חיו בארמון
כדי שיעמדו לרשות הקיסרים .בימי ליאו הראשון ( )474-457עלה מספרם
ליותר מ 1,200-בצד רשימת ממתינים ארוכה .המועמדים נבחנו באשר
ליכולותיהם ,להתנהגותם המוסרית ולמעמד החברתי של משפחותיהם
ואושרועלידיהקיסריםעצמם.למתקבליםהוקצבו 5שניםלהוכיחאתיכולתם.
משך השירות היה  25שנה ,בתפקידים מגוונים .משימתם העיקרית
הייתה העברת צווים קיסריים לפרובינציות ,ולשם כך השתמשו בשירות
השליחים הממלכתי .מנהלי התחנות לאורך המסלול נצטוו להחזיק עבורם
בטובי הבהמות בכל זמן נתון ולספק צרכיהם האחרים .אחת המשימות
המיוחדות שהוטלו עליהם הייתה לשמש שליחים לשליטים זרים.
מעבר לתפקידים אלה הם הועסקו בריגול אחר חשודים באי נאמנות ,והיוו
למעשה משטרה חשאית .משימה זו נמשכה לאורך מאות שנים .במסמך
מאויר מהמאה ה 14-מתוארים שני מרגלים ששלח הקיסר ,המצותתים

כשנדרשו להעביר בדחיפות מידע על אודות תנועות לאורך הגבול ,נעשה שימוש
במשואות אש .צופים שניצבו על גג הארמון יומם ולילה היו יכולים לקבל מידע
מאסיה הקטנה בתוך שעה
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זאוטזס ,מהנכבדות בביזנטיון.
לשיחה של שני חשודים בפעילות
כשנפטרה ב 899-הקיסרית
נגדו .ככל הנראה הכוח הגדול
זואי ,בת המשפחה ,חששו בני
שהופקד בידי משטרה חשאית
המשפחה לאבד את מעמדם
זו נוצל לרעה והביא לפגיעה
הרם בארמון .הם זממו להדיח
באוכלוסייה .הגוף הידרדר אך לא
את הקיסר ליאו השישי ולהמליך
פורק ,שכן ביטחון הקיסרים נשען
במקומו מישהו ממשפחתם.
עליהם.
סמונאס הוכנס לסוד המזימה
בדומה לאומות אחרות בעולם
אך החליט להישאר נאמן לקיסר
העתיק ,ככל הידוע לא היה לביזנטים
והסגיר את מעסיקיו .בתמורה
מנגנון מודיעיני מרכזי 3או משטרה
הכניס אותו הקיסר לשירותו
מרכזית .ייתכן שהקיסרים לא רצו
כאחד הקוביקולרי הנ"ל.
ריכוז סמכויות שכזה .הפקידים
עד מהרה הגיעה לידי סמונאס
שהיו מעורבים בניהול הריגול עשו
הזדמנות נוספת להוכיח נאמנותו
זאת בנוסף לתפקידים אחרים.
לקיסר על ידי חשיפת וסיכול
כך ,האחראי ל"שירות השליחים
קשר מסוכן אף יותר .שני אצילים
הממלכתי" (Logothete of the
רבי השפעה ,אוסטס ארגירוס
 )Courseשימש במאות ,10-11
ואנדרוניקוס דוקס ,תכננו לחולל
למשל ,כשר הבכיר של האימפריה.
הפיכה .על פי תכניתם אמור היה
הפקידים הבכירים בשדה השיפוט
אנדרוניקוס להפוך לקיסר בסיוע
או המינהל החזיקו משטרות משלהם
אוסטס ,שר הימיה ,שהיה אמור
לאכיפת הוראותיהם .כן היו כוחות
לסייע לצי הערבי להגיע לבירה
משטרה עירוניים ,ביניהם כוח
ולתפשה .הקושרים אף הבטיחו
שהיה אחראי לפיקוח על אנשים
לעצמם את סיועו של הפטריארך
מהאזורים הכפריים ומארצות זרות
ניקולס מיסטיקוס .כשנע הצי
ושילח אנשים לא רצויים .בלילות
הערבי לעבר קונסטנטינופול עמד
הוצבו חיילים בכל צומת דרכים כדי
אנדרוניקוס בראש הצבא שלרגלי
להשגיח על הנעשה ,לעצור חשודים,
חומותיה ואוסטס פיקד על הצי
להלקותם ,לעצרם ולהביאם למחרת
הביזנטי .סמונאס חשד באוסטס
למשפט .מסופר כי הקיסר ליאו
ושכנע את הקיסר להעביר
השישי ( ,)886-912שכונה "ליאו
החכם" ,נהג להסתובב בעיר מחופש העתק של ספינה ויקינגית מהמאה התשיעית לספירה .הוורנגים הגיעו דרך
את הפיקוד על הצי לאחר.
כדי לשרש גילויי אי צדק או שחיתות .הים השחור עם צי של כ 1,000-ספינות לקונסטנטינופול
אנדרוניקוס הצטווה להעלות את
כוחותיו על הספינות הקיסריות
באחד הלילות הוא עזב את הארמון
ללא ליווי והשים עצמו מבקר בבית זונות .הוא נעצר פעמיים על ידי שומרים ולצאת תחת המפקד החדש נגד הצי הערבי .אנדרוניקוס נמלט ומצא
ולאחר ששיחד אותם הם שחררוהו .שומרי עמדת המשמר השלישית סירבו מקלט בבגדד ,בחסות הכליף .גם בנסיבות אלה היווה סכנה מאחר והיו לו
לקחת את השוחד המוצע ,חבטו בו היטב ,שמו אותו באזיקים והשליכוהו חברים רבים בביזנטיון ובסיוע הצי הערבי יכול היה עדיין לנסות ולממש
לכלא .למחרת בבוקר זיהה אותו שומר מבוהל ,והוא הוחזר לארמון .אזי זממו .לפיכך פעל סמונאס להכתימו בעיני מארחיו הערבים .הוא הנחה את
הקיסר העניש את השומרים שכשלו וגמל לצדיקי העמדה השלישית על הסופר הקיסרי לכתוב מכתב שנשא את חתימת הקיסר ושתוכנו סיבך את
אנדרוניקוס .המכתב ,שגולגל והוסתר בנר שעווה ,ניתן לסוכן ערבי שנצטווה
נאמנותם.
אחראים במיוחד לביטחונו האישי של הקיסר היו הקוביקולרי להעבירו בחשאי לאנדרוניקוס .סמונאס "הדליף" לסוכן כי המכתב מכיל
(( ,Cubiculariiשהופקדו על החדרים המלכותיים .סיפורו של אחד מהם ,איומים על האסלאם והלז מסר את המכתב המפליל לידי הווזיר של הכליף.
סמונאס מאפשר הצצה לעולם המזימות נגד השליט ולאמצעים לסילוק אנדרוניקוס וחבריו הושלכו לכלא והצילו חייהם באמצעות המרת דתם.
אנשים שנחשבו מסוכנים .סמונאס היה ערבי ,יליד מלאטיה שבמזרח כשחברו לקשר אוסטס ניסה להצטרף אליו ,הוא נעצר ליד הגבול על ידי
אנטוליה ,שנשבה על ידי הביזנטים ,סורס ,התנצר ונכנס לשירות משפחת סוכניו של סמונאס והורעל.

הודות למידע שנאגר ולשיטות הלחימה שנקטו ,הצליחו הביזנטים להתמודד
עם הסכנה הערבית .בפועל ,למרות פשיטות שנתיות לאסיה הקטנה ,לא הצליחו
הערבים להקים בסיס קבוע מעבר למעברים של הרי הטאורוס
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מודיעין בעולם העתיק
המושג "ביזנטי" הפך נרדף ל"ערמומי"

בבלקן .הקיסר תיאודוסיוס השני ( )450 408-שיגר בשנת  434משלחת
מיוחדת לאטילה ,שישב אז בצפון מזרח הונגריה ,כדי להגיע להסכם שלום.
בהסכם התחייבו הביזנטים לשלם להונים מס עובד גדול .הסכם דומה נחתם
במאה השישית עם הפרסים ,היריב המסוכן ביותר במזרח .ההסכמים לא
שרדו לעד :לעתים הומרו במאבק צבאי ופעמים אחרות בהסכם חדש ,אך
בכל מקרה שאיפת הביזנטים הייתה להימנע מעימות צבאי.
הביזנטים ,שכה חששו ממחיר המלחמה ,הצליחו פעמים רבות להביא
לכך שאחרים ילחמו עבורם .אם למשל הבולגרים גרמו לצרות ,נקראו
הרוסים לדגל; אם הרוסים היו בעייתיים זומנו הפטצינקים (שבט ממרכז
אסיה) .לביזנטים היה כמעט תמיד בן ברית בעורף הגיאוגרפי של יריביהם
הפוטנציאליים.
גם כלי השוחד הוכיח עצמו היטב במבחן עלות-תועלת ,שכן שקית זהב יכלה
לחסוך לביזנטיון את שימוש יקר בצבא .לא היה אדם שנחשב חסין לשוחד.
כך שארל מאנז'ו ,ששלט מ 1266-על סיציליה ועל חלק גדול מאיטליה ,תכנן
לכבוש את קונסטנטינופול ולהפוך לקיסר .הקיסר הביזנטי מיכאל השמיני
פליאולוגיס ( )1282-1259מנע את ההתקפה כששלח זהב רב לאפיפיור
ניקולס השלישי ,שאסר על שארל לתקוף והפנה את מאמציו למסע צלב
בטוניס .ב ,1282-כשאותו שארל מאנז'ו שוב הציב איום ,סייע מיכאל
השמיני לפריצת התקוממות של הסיציליאנים נגד שלטונו וכך נגנזו סופית
חלומותיו למלוך בקונסטנטינופול.
דוגמה נוספת לכישרון התככים והמזימות שהפכו את המושג "ביזנטי"
למטבע לשון :בשנת  1259מיכאל השמיני פלאולוגוס ,אז קיסר ניקאה,
עמד עם צבאו מול כוח עדיף בפלהגוניה שביוון .המחנה שמנגד כלל
נסיכים איטלקיים ופראנקים שהקימו נסיכויות ודוכסויות עצמאיות ביוון,
לאחר נפילת קונסטנטינופול בידי אבירי מסע הצלב הרביעי ב .1204-בן
בריתם היה מיכאל אנגלוס ,הרודן של אפירוס שקיווה לקחת מחדש את
קונסטנטינופול לעצמו .מיכאל השמיני שלח מרגל ,שהתחזה לעריק ,לדווח
למיכאל אנגלוס כי הקיסר שיחד את האיטלקים והפראנקים לפנות נגדו
בקרב הבא .אנגלוס ,בעצמו אציל ביזנטי ,היה מודע היטב לטקטיקות
שקיסר ביזנטי היה מפעיל ,והסיפור נשמע לו אפוא אמין .בחששו מבגידה
הוא אסף מיד את צבאו ונמלט בחסות החשיכה .כשבעלי הברית התעוררו
למחרת וגילו שהאפירים הסתלקו ,הם חשבו שהקיסר הגיע להסדר עמם
– שכן ככלות הכל דובר בביזנטים – להתנפל עליהם ,המערביים .משום
שגם הם חששו מבגידה ,מאות מהם עזבו את שדה הקרב .בעמדו עתה מול
חלקיק בלבד מהכוח המקורי ,תקף מיכאל השמיני את בעלי הברית והרג או
לקח בשבי את יתרת הצבא .שנתיים מאוחר יותר כבש את קונסטנטינופול
והפך לקיסר ביזנטיון המחודשת.
לסיכום ,בעידן תוכניות הריאליטי שבמרכזן הישרדויות למיניהן ,אין
כהיסטוריה של האימפריה הביזנטית כדי להמחיש הישרדות מהי .

אסטרטגיית העל של הביזנטים הייתה להפוך את ריבוי אויביהם ליתרון.
האמצעים :דיפלומטיה ,הטעיות ,שוחד והמרת דת במגמה להפכם לבני
ברית ולהביאם להילחם זה בזה במקום בביזנטים .חמושים במידע מהתיקים
הסיתו הביזנטים מדינה נגד רעותה,עוררו מרידות פנימיות בארצות אויב,
שיחדו מלכים ,חאנים וחשמנים ,החזיקו "אורוות" של טוענים לכתר לכמעט
כל כס מלכות באירופה ובמזה"ת והרחיבו את השפעתם מעבר לטווח של צבא
או צי כלשהם .המושג "ביזנטי" הפך נרדף ל"ערמומי" או למי ש"מתאפיין
ברקימת מזימות" .זאת נוכח מזימות בעלות מוסר מפוקפק שבהן נקטו
הקיסרים .הביזנטים סברו שכל מה שנעשה בשם הקיסרות לא יכול להיחשב
פגום .גם כשהקפידו למלא אחר אותיות הסכמיהם הבינלאומיים ,הם הפרו
תכופות את רוחם ושאפו ליתרון אסטרטגי בכל מצב.
הביזנטים היו מומחים ביצירת פירוד בין אויביהם ,בעידוד הבדלים אתניים.
שבטי הערבות כמו ההונים החלו את דרכם במרכז אסיה כשבטים קטנים
והתרחבו באמצעות הטמעת תרבויות אחרות שכבשו ,כך שבשיא כוחם היו
מורכבים מקבוצות אתניות רבות .חתרנות יכלה לגרום להפיכת תהליך זה
לאחור על ידי יצירת פילוג בקרבם תוך הצתת מתחים אתניים בסיוע שוחד,
בריתות ושכנוע.
בנוסף עשו שימוש בפאר של בירתם ובניצול כמיהת ראשי השבטים לתארים
ולמתנות .טקטיקת השימוש בטקסים וגינונים מרשימים היה אמצעי יעיל
בידי הביזנטים .אורחיהם היו מובלים ברחובות העיר המרשימה ,ואגב כך
נפעמים מביצוריה ,ואחר הובלו לארמון המפואר והסתנוורו מהדרו .לאחר
מכן הורעפו במתנות יקרות ונרמז להם כי עושר צפוי להם אם יעמדו לצד
הביזנטים .נדירים היו המקרים שבהם דחה ראש שבט נוודים מערבות
מרכז אסיה הצעה כזו .במסגרת כבוד המלכים נעטפו המבקרים באין ספור
משרתים ומתורגמנים ,שהונחו להפיק מחברי המשלחת את מירב המידע
האפשרי.
אם ,למשל ,נראה היה שהסולטן הטורקי עומד לצאת במתקפה ,היה הקיסר
הביזנטי משלח נגדו טוען לכתר ,למשל אחיו הצעיר .כשזהב ביזנטי בכיסיו
ותומכים חמושים לצדו ,זרע הטוען לכתר הרס בשטח הטורקי ומשבש
תוכניות למתקפה על ביזנטיון.
הישגים נכבדים הושגו באמצעות הדיפלומטיה .באותה תקופה לא
נהגו להציב שגרירים קבועים והקשרים בין מדינות התקיימו על ידי
שיגור שגרירים או משלחות אד הוק .בדרך הטבע ,הקיסר הביזנטי שיגר
למשימות אלה אצילים ואנשי כמורה נאמנים עליו .אותם שגרירים
הכירו את המדינות שבהן ביקרו ,הודות לנסיעות קודמות או למוצאם
האתני .הם תודרכו ביסודיות בטרם יצאו לדרכם ,הן לגבי היעדים
והן לגבי ההתפתחויות באותן מדינות .השגרירים ,שנשלחו לעתים
לשנה ,נוצלו לאיסוף מודיעין ,אך גם מילאו תפקידים חשובים אחרים.
לעתים הצילה הדיפלומטיה את ביזנטיון כשהצבא לא היה מסוגל לעשות כן.
כך היה כשתקפו השבטים ההונים את הקיסרות .במחצית המאה החמישית,
תחת הנהגת מנהיגם מטיל האימה אטילה ,איימו ההונים על נכסים ביזנטיים המקורות המלאים מופיעים בגיליון האינטרנטי

הביזנטים ,שכה חששו ממחיר המלחמה ,הצליחו פעמים רבות להביא לכך
שאחרים ילחמו עבורם .אם למשל הבולגרים גרמו לצרות ,נקראו הרוסים לדגל;
אם הרוסים היו בעייתיים זומנו הפטצינקים (שבט ממרכז אסיה) .לביזנטים היה
כמעט תמיד בן ברית בעורף הגיאוגרפי של יריביהם הפוטנציאליים
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כשהחתן של נאצר נפל בשבי ישראל
בתקופת שקדמה למלחמת ששת הימים תפסו כוחותינו ג'יפ מצרי שעל נוסעיו נמנה
קצין בדרגת רס"ן בשם סאלי .רק לאחר חקירה התבררה זהותו של הקצין
והמסמכים שברשותו ,בזוכרו את
בתקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת
מבצע ההונאה של פילדמרשל אדמונד
הימים יצאו קציני המטה של ִמפקדת ההגנה
אלנבי נגד הצבא העות'מאני .ההונאה
האווירית המצרית בסיני לסיור לאורך הגבול
בוצעה באמצעות הקמ"ן ,קולונל ריצ'רד
עם ישראל .שיירתם כללה כ 15-כלי רכב.
מיינרצהאגן במלחמת העולם הראשונה.
האבק הרב שהעלו מכוניות השיירה גרם
באותו מבצע הושאר בשטח הטורקי תיק
לנהג הג'יפּ  ,שהיה אחרון בשיירה ,לתעות
מסמכים של קצין בריטי ,שניתוחם אמור
בדרכו .הוא הגיע לאזור ניצנה ,שם הייתה
היה להביא את הצבא העות'מאני למסקנה
ערוכה חטיבת שריון  14בפיקודו של אל"ם
שהבריטים עומדים להתקיף את עזה .זאת
מרדכי (מוטקה) ציפורי ,לימים תת אלוף,
בעודם מתכוננים לתקוף את באר שבע.
סגן שר הביטחון ושר התקשורת .כוחותינו
הקצין השבוי הועבר מניצנה למתקן של
תפסו את הג'יפ ושבו את ארבעת הנוסעים
יחידה  154בבאר שבע ,שם נחקר בידי י',
בו  -קצין בדרגת רס"ן בשם סאלי ושלושה
ששירת כקצין מילואים ביחידה .בחקירתו
חיילים .הג'יפ היה במצב תחזוקה גרוע מאוד
סיפר רס"ן סאלי שהוא חתנו של נשיא
וציפורי אמר ש"אם זה המצב בצבא המצרי גמאל עבד א-
חתנו
הוא
כי
סאלי
רס"ן
סיפר
בחקירתו
נאצר.
מצרים גמאל עבד א נאצר ,נשוי לבכורתו
אזי נשמיד אותו תוך שבוע" .סאלי הגיע לסיני
הודא ושימש כראש קבוצת הכדורגל
עם כוחות הצבא המצרי שהוחזרו מתימן.
הוא היה מבולבל ומשוכנע שעומדים להוציאו להורג .ברשותו היו פקודות של הצבא המצרי .חודשים אחדים לפני שנפל בשבי ,נחלה הקבוצה מפלה
מבצע ,מפות ומחברת עבת כרס שכללה דפים רבים הכתובים בשפה הערבית במשחק כדורגל חשוב ,והוא הואשם בכישלונה .העונש שקיבל היה הצבתו
כחניך בקורס מג"דים של ההגנה האווירית
ושרטוטים צבעוניים למכביר.
בצבא המצרי .המחברת שהייתה ברשותו
הידיעה על אירוע זה הגיעה לשולחנו של ראש
שיקפה את כל הנלמד בקורס זה.
אמ"ן ,האלוף אהרן (אהר'לה) יריב .הוא מיהר
כמעט כל שסיפר בתחקורו היה נכון ומוכר
לזמן אליו את סא"ל שמואל (שמוליק) גורן,
לנו ,ולא חידש דבר .שמוליק נסע לביתו
מפקד יחידת היומינט  ,154והטיל עליו לקבל
של אהר'לה ודיווח לו בפירוט על תוצאות
לידיו את הקצין המצרי השבוי ואת החומר
תחקורו של הקצין המצרי .אהר'לה היה
שנמצא ברשותו ,לתחקר אותו ובעיקר לבדוק
מרוצה מהמידע שהתקבל ותאם את
אם המידע שלו והמסמכים שברשותו תואמים
המידע שברשות אמ"ן ,אולם דרש לבדוק
את תמונת המודיעין של אמ"ן.
עוד ועוד שאלות .היו לו הרבה סימני
באותה תקופה נושא חקירת שבויים היה
שאלה ופחות סימני קריאה .הוא היה קצין
באחריות יחידה  560באמ"ן ,בפיקודו של
מודיעין מעולה  -הוא היה ספקן.
סא"ל יעקב (יענקל'ה) נחמיאס .לפיכך אמר
במהלך המלחמה תפסו כוחותינו בסיני
שמוליק לאהר'לה כי אין זה מתפקידו לחקור
גם את מפקד ההגנה האווירית המצרי,
שבוי .ראש אמ"ן השיב לו שדווקא לכן הוא
שהיה איש תמיר ,סודאני בדרגת אל"ם.
מבקשו לטפל בנושא  -כי חשוב לו שהתחקור
פילדמרשל אדמונד אלנבי .ביצע הונאה נגד הצבא
י' חקר גם אותו ושאלו לגבי רס"ן סאלי.
יעשה בידי מישהו שחושב מחוץ לקופסא  -העות'מאני
הלה השיב בזלזול" :זה לא קצין אלא מסיכּ
בהוסיפו" :ואל תשכח את אלנבי".
לאהר'לה הייתה חיבה ליחידה  154והוא היה משוכנע שהיא תמצה את בּ ולה" (מחזיק את הכדור כשהולך לפני קבוצתו).
הטיפול בשבוי על הצד הטוב ביותר .הוא ביקש משמוליק לקבל עוד באותו כעבור שנים ישב שמוליק בשדה התעופה של רומא כשלפתע ניגש אליו מאן
הלילה חוות דעת והערכה על המידע שיתקבל מתחקור הקצין השבוי ,כדי דהוא ,נקש על כתפו ושאל" :האם אתה מיסטר קולונל?" .הוא הוסיף שהוא
לבסס את הערכת המודיעין שהוא צריך להציג בישיבת מטכ"ל (או ממשלה) בטוח ששמוליק הצילו בכך ששלף אותו מניצנה .הוא היה בחברת גברים
נוספים ,כולם לבושים במדים אחידים הנושאים את סמלה של מצרים .שוב
שאמורה להתכנס למחרת בבוקר.
לכן אהרל'ה הזהיר את שמוליק לבדוק היטב את דברי הקצין השבוי עמד סאלי בראש קבוצת כדורגל מצרית .
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מודיעין וספר  -ספרי מרכז דיין

האביב הערבי דורש ארגז כלים חדש


עוזי רבי ,הוצאת רסלינג 250 ,2016 ,עמודים
בעקבות אירועי "האביב הערבי" נקלע המזרח התיכון לסחרור מתמשך .מחאת הציבור המתגודד
בכיכרות ,הדחתם של רודני הברזל ומלחמות אזרחים מדממות הולידו שינויים דרמטיים במרחב
המזרח-תיכוני .שבירת סמכותה של המדינה והערעור על עצם קיומה קיבלו משנה תוקף לנוכח
החיוניות המתחדשת של זהויות אתניות ,דתיות ,שבטיות ואקולוגיות ששכנו בגופה של המדינה אך
לא התערו או הוטמעו בה .גבולות מדיניים-לאומיים היטשטשו ואת מקומם תפסו גבולות עדתיים.
קריסתן של מערכות שלטון ומבנים כלכליים עוררה את תאבונם של מיליציות שבטיות מזוינות,
וארגוני אסלאם רדיקלי ,שנגסו נתחי טריטוריה באזורי הפקר ,החישו את המפולת .על רקע כל אלה
צמחה "המדינה האסלאמית" שהעלתה את רף העוינות והמתח בין הסונה לשיעה לשיא חסר תקדים
והכשירה את הקרקע למזרח תיכון אחר .הטלטלה הפוקדת את העולם הערבי עדיין בעיצומה ודומה
שהתרחשויות אלה רחוקות מסוים.
ובכן ,האם אכן מתחולל לנגד עינינו שבר היסטורי המבטל חלק מהתובנות שהיו נחלתו של סדר היום
המחקרי? בעשורי הפתיחה של המאה ה 21-ניצבה ישראל בפני אתרים מגוונים ,השונים בתכלית
מאלה ששיחרו לפתחה לעת הקמתה .גם אם יקשה לספק תחזית מסודרת ושיטתית לנתיבות המזרח
התיכון בשנים הבאות ,השלכותיו המתמשכות של "האביב הערבי" מבהירות שהבנות ודפוסי פעולה
שהיו בבחינת "נכסי צאן ברזל" במאה ה 20-אינם תקפים עוד בהבנת התשבץ המזרח-תיכוני .ספרו
החדש של פרופ' עוזי רבי ,בחזרה לעתיד המזרח התיכון בצל "האביב הערבי" ,מציע אפוא "ארגז
כלים" חדש ולקסיקון סוציו-דמוגרפי אחר התורם לעיון מחודש במפת המזרח התיכון על היבטיה
הטריטוריאליים ,דמוגרפיים ,תרבותיים ,חברתיים ופוליטיים.
פרופ' רבי הוא ראש מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה ,לשעבר ראש החוג להיסטוריה של
המזרח התיכון ואפריקה וחוקר בכיר במרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב.

מודיעין וספר

המטרה מקדשת

יריב ענבר ,הוצאת ידיעות אחרונות 310 ,2016 ,עמודים
נעם שפירא | אל"ם (מיל')
ספר מתח על קהילת המודיעין בישראל ,המצטרף
לאלה שכתבו יונתן דה שליט ,דב אלפון ויפתח
רייכר-עתיר .הכותב נמנה על בוגרי הקהילה .יריב
ענבר אינו שמו האמיתי של המחבר ,שזהותו נאסרה
לפרסום על ידי הצנזורה .ענבר ,שזהו ספרו הראשון,
התנדב לצנחנים ולאחר מכן שירת שנים ארוכות
בתפקידי מפתח רגישים בקהילת המודיעין .כיום
עוסק ביזמות ובייעוץ בתחומי המודיעין והטרור.
גיבור הספר הוא אורי ורד ,מפקד יחידת הסוכנים
(יומינט) באמ"ן ,העומד בפני קידום ויציאה לתפקיד
בחו"ל .ללשכת ראש הממשלה הטרי הגיע איום:
אם לא יענו דרישות כאלה וכאלה ,תיחשף זהות
סוכן הצמרת שמפעילה יחידתו של ורד .כך מוצא
עצמו ורד במרכז הדרמה הבין-שירותית והפוליטית
שמלווה את ההתמודדות עם האיום הזה.
הספר כתוב בצורה קולחת ומעניינת .הפרקים
הקצרים כוללים תיאורים אישיים לגבי אורח חייהם
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של המשרתים באמ"ן ובקהילת המודיעין ,ומגיעים
אף לפרקים הפוליטיים ,המציגים את שיקולי
הדרג המדיני ואת תהליכי קבלת ההחלטות ,כפי
שמשתקפים מעת לעת בתקשורת.
הקורא המקורב לנושאי קהילת המודיעין יגמע את
הספר מלווה בלא מעט רגעי דז'ה-וו  -את מי הוא/
היא מזכירים לי? יתר הקוראים יקבלו שיעור בהכרת
הקהילייה והטרמינולוגיה שלה ,שהמחבר מקפיד
להסביר בכל מקום שהוא עושה שימוש בה.
המחבר בנה תסריט מעניין המוביל לסיום המתאים
מאוד להוויה הישראלית ולדילמות שלה בתחומי
הביטחון והמודיעין .זאת מעבר לכמה עיגולי פינות
המובנים למי שמכיר את הקהילה היטב .ניתן לקרוא
את הספר ברצף  -טוב לנסיעות או להמתנות לדיונים
או ישיבות  -אולם אין לצפות לתובנות או רעיונות
חדשים למחשבה .

כתב חידה

מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי

| dyogenes@netvision.net.il

נולד ב 1938-בקרית חיים .התגייס לגרעין נח"ל ושירת כקצין בנח"ל.
לאחר מכן עבר לחיל המודיעין.
שימש כקצין מודיעין בגוש מגן וכקצין פענוח בפיקוד דרום.
בשנת  1964עבר לחטיבת המחקר ,שבה מילא כמה תפקידי מפתח.
למלחמת יום הכיפורים ,ובעיקר לאירועים שקדמו לה ,הייתה השפעה מכרעת על כל מהלך חייו\ גם
לאחר שחרורו מצה"ל.

פתרון החידה מגיליון :75
האיש שהיה הוא :ראש אמ"ן ,אל"ם בנימין גיבלי

הזוכה בפתרון החידה
מהגיליון הקודם:
מרדכי קינן
פתרונות יש לשלוח
למל"ם ,דוא"ל

mlm@intelligence.org.il

פקס03-5497731 :

נולד בפתח תקווה ב .1919-בשנים  1948-1944שירת במשטרת היישובים העבריים והיה פעיל בש"י (שרות הידיעות של
ההגנה) .עם הקמת המדינה התמנה לקצין המודיעין של מחוז ירושלים.
נמנה עם החוקרים והשופטים במשפט השדה של סרן מאיר טוביאנסקי ,שנאשם במסירת ידיעות לאויב ונגזר עליו עונש
מוות .המשפט וההוצאה להורג נערכו ב 30-ביוני  1948בכפר בית גיז ,ליד הראל .מאוחר יותר נבדק הנושא והתברר כי
טוביאנסקי לא בגד ,וכי המשפט וההוצאה להורג היו מחדל גדול.
ב 1950-התמנה לראש מחלקת המודיעין במטה הכללי .בסוף  ,1954לאחר תקופת לימודים בחו"ל ,התמנה לראש אגף
המודיעין בדרגת אל"מ .בתפקיד זה היה אחראי על גיוס והפעלה של חוליית לוחמים יהודים שפעלו במצרים .תפיסתם
נודעה כ"עסק הביש" (מבצע סוזאנה).
גיבלי שלח את החוליה לבצע פיגועים במתקנים אמריקאים ובריטים במצרים .זאת כדי לערער את יחסי מצרים עם אותן
מדינות ,ולעכב או למנוע את יציאת הכוחות הבריטים מאזור תעלת סואץ.
גיבלי טען כי קיבל את ההוראה להפעיל את החוליה למשימה משר הביטחון פנחס לבון ,שהכחיש זאת .ועדות חקירה
רבות הוקמו בנושא האחריות לעסק הביש ,אך אלה לא פסקו חד-משמעית מי נתן את ההוראה .בכל מקרה לא הוכחה
אשמתו של לבון ,ואילו גיבלי הואשם בזיוף מסמכים הנוגעים למעורבותו ואחריותו.
גיבלי הועבר מתפקידו כראש אמ"ן ובאמצע מאי  1955מונה לתפקיד ראש מטה פיקוד הצפון .לאחר מכן מונה למפקד
חטיבת גולני ,שעליה פיקד במבצע קדש.
בשנים  1960-1958שימש כממלא מקום אלוף פיקוד המרכז בדרגת אל"ם.
בשנים  1961-1960שירת כנספח צה"ל בבריטניה .לאחר פרישתו מצה"ל שימש כמנכ"ל מפעל המכוניות קייזר אילין.
בשנים  1970-1967שימש כמנכ"ל מפעלי שמן ,ועד  1987כיהן כמנכ"ל חטיבת המזון בקונצרן כור .בשנים 1989-
1986שימש כמנכ"ל חברת החשמל.
נפטר ב 19-באוגוסט  2008בגיל  .89הותיר אחריו אישה ובת.
הספר שאותו כתב אודות הפרשה לא ראה אור.

המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"ם

המרכז למורשת המודיעין
המכון לחקר מודיעין ומדיניות

נשמח ללמוד מכם ,חברי המל"ם,
אודות תחומים ונושאים שמעניינים אתכם,
כדי שנבחן האפשרות לקיים אודותם דיון/סדנה או לקדם עבודות חקר.
אנא – העבירו רעיונות והצעות אליי למל"ם

rmlm@intelligence.org.il
בברכה חמה ,רון כתרי ,ראש המכון
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מאוזן

shimon.avivi@gmail.com

הערה :כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
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פתרונות יש לשלוח למל"םmlm@intelligence.org.il :
או לפקס 03-5497731 :בין הפותרים נכונה יוגרל ספר
הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם :רות קמחי
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 .1סופר בריטי שכתב ספרי ריגול רבים (שם מלא).
 .8קמ"ן חטמ"ר ( 175בלוזה) במלחמת יום הכיפורים.
 .9מפקד תחום שבירת הצפנים ביחידה  515ב.1967-
 .11הרשע.
 .12קובץ.
 .14אנקולי (משמאל לימין).
 .15דמות בסדרת הטלוויזיה המצוירת "משפחת סימפסון".
 .16מפקדו הראשון של בסיס הקת"ם שהוקם בטהרן אחרי מלחמת העצמאות.
 .17סודי בלע"ז.
 .19כינויו של משה לוין ,מלוחמי סיירת מטכ"ל והמוסד.
 .21מבצע של המוסד להבאת מטוס מיג  21מעיראק לישראל (משמאל לימין).
 .24סימן.
 .26לוחמה אלקטרונית (ר"ת).
 .27ראש מספן מודיעין בחיל הים שהיה מפקד חיל הים (ש"פ).
 .28ראש ענף המחקר ערב מבצע קדש.
 .29פקודה.
 .30יבשה מוקפת מים.
 .31אות לועזית לסימון מטוס קרב.
 .33מזבלה.
 .36מסתערב של הפלמ"ח ,שנשתל בקרב ערביי יפו כערבי מסוריה העוסק בתיקון פתיליות (משמאל לימין).
 .38אותו.
 .39מ"בעלי ברית אברם" (בראשית י"ד ,י"ג) ,שהיה שותף לניצחונו במלחמתו נגד ארבעת המלכים.
 .41פועל.
 .43אביו של ראשון מלכי ממלכת ישראל.
 .44שתל.
 .46ההר השני בגובהו בטנזניה אחרי הקילימנג'רו.
 .47ארגון ריגול יהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה (ר"ת).
 .49כינויו של הסוכן הכפול של יחידה  ,154שהופעל בידי צדוק אופיר במבצע לחיסול מוסטפא חאפט',
מפקד המודיעין המצרי ברצועת עזה.
 .50ספר ריגול של טום קלנסי.

מאונך
 .1פקיד צופן בשגרירות הסובייטית בקנדה ,שערק לארה"ב ב 1945-ומסר לאמריקאים פרטים על  61סוכנים
סובייטים שפעלו בבריטניה.
 .2המפקד הראשון של אזור יהודה ושומרון.
 .3בוסתן (מלמטה למעלה).
 .4טיל נגד מטוסים מתוצרת ארה"ב.
 .5שטח המוקצה לצבא לצורכי אימונים :שטח...
 .6עיירה לבנונית בקרבת גבול ישראל.
 .7כינויה של יחידת השוטרים של האצ"ל.
 .8יחידה במערך הסורי ברמת הגולן ערב מלחמת ששת הימים (ר"ת).
 .10יושב ראש (ר"ת).
 .12קצין ביחידה הערבית של הפלמ"ח שנתפס בעת שאסף מודיעין ליד בסיס הלגיון הערבי בבית נבאלא ,נשפט
והוצא להורג.
 .13קמ"ן חטיבת הראל ,שמונה לקמ"ן חזית ג – חזית המרכז ובה העיר ירושלים ,שהייתה במצור (שם מלא).
 .17קמ"ן הגדוד השני בבריגדה היהודית.
 .18מפקד ש"מ  - 10היחידה לאיסוף מודיעין גלוי ולבניית כרטסת אישים (ש"מ  10הפך מאוחר יותר להיות
השירות להפעלת סוכנים).
 .19קיבוץ בגליל ,מזרחית למע'אר.
 .20מחלקי הרובה.
 .22מילת שלילה.
 .23מראשוני המפקדים בחטיבת הצנחנים ,מחבר הספר "מקיביה עד המיתלה".
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עקב הריסת כבישים על ידי פולשים ,אך במאות  10 9-שוב
שופרו הדרכים .חשיבות העברת מידע במהירות המרבית
– ולענייננו עסקינן במידע מודיעיני– הייתה ברורה לכל
המעצמות העתיקות ,שהשקיעו בהתאם ברשת תעבורה
מפותחת .דוגמאות בולטות לכך הן האימפריה האשורית
(ראו בכתבתו של הח"מ בגיליון  )74והאימפריה הפרסית.
קיליקיה -חבל ארץ בדרום מזרח אסיה הקטנה ,בסמוך
להרי הטאורוס ,גובלת עם קפדוקיה מצפון.
מ .אנטונוצ'י גורס כי הביזנטים ייסדו גוף שנקרא "משרד
הברברים" כדי לסייע לטיפול בעמים אחרים ,וכי הארגון
אסף מידע על כל ההיבטים הרלבנטיים בארצות זרות.
חוקרים אחרים אינם מוצאים סימוכין לכך שאותו משרד
אכן עסק במודיעין.
ההתקוממות נודעה בשם "ערבית סיציליאנית" ובאנגלית-
War of the Sicilian Vespers
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 1יש גם גישות אחרות לתיארוך ראשית
האימפריה הביזנטית ,כגון שנת ,330
שבה העביר הקיסר קונסטנטין את בירת
האימפריה הרומית לעיר ביזנטיון ,שאחר
כך נקראה על שמו; או שנת  ,476שבה נפלה
האימפריה המערבית ורומא בירתה בידי
השבטים הברבריים וביזנטיון נותרה כיורשת
היחידה לאימפריה הרומית .בכל מקרה
מדובר בכ 1,000-שנות קיום.

