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דבר המנכ"ל | תא"ל )מיל'( דוד צור

לחברים ולמשפחות שלום,
אנו עומדים עתה לאחר תקופה של פעילות רבה בעונת האביב 
ולקראת תקופת הקיץ, שבה יורדת רמת הפעילות במל”ם בשל 

החופשות.
קהילת  לחללי  השנתי  ההתייחדות  טקס  נערך  יוני  באמצע 
הגענו  הצער  למרבה  בגלילות.  שלנו  ההנצחה  באתר  המודיעין 
בשנה זו למספר שיא של 15 מונצחים. כולנו תקווה כי הייתה זו 

תופעה חד-פעמית שלא תשוב עוד.
הימים.  ששת  למלחמת  שנה   50 בסימן  השנה  עמד  יוני  חודש 
בעיקר  המדינה,  ברחבי  זה  בנושא  התקיימו  רבות  פעילויות 
ששת  במלחמת  המודיעין  שבלבו  עיון  יום  ערכנו  בירושלים. 
רון  בראשות  ומדיניות  מודיעין  לחקר  המכון  בהובלת  הימים, 
במסגרתו  אנשיו.  ובסיוע  רבין  במרכז  התקיים  האירוע  כתרי. 
התאפשר לחברי העמותה לסייר במיצג המיוחד שהעמיד מרכז 
רבין המתמקד במלחמה זו, ושתרומתנו לו הייתה בהצבת מכשיר 

ההאזנה, שקלט את השיחה המפורסמת בין נאצר לחוסיין.
המשפחות  בני  של  נסיעתם  הייתה  מיוחד  לציון  ראויה  פעילות 
השכולות לבסיס חיל האוויר בחצרים, במסגרת פעילות האביב 
השנתית שלהם, כדי להשתתף לטקס חשיפת הדרגות של בוגרי 
קורס הטייס. חלק מהמשפחות ויתר על ההשתתפות בשל החום 
הכבד ששרר, אולם לאלה שהגיעו הייתה זו חוויה מרגשת ביותר, 

שהגדירה אחת המשתתפות כ”חוויה של פעם בחיים”.
אנחנו ממשיכים בפעילויות הרגילות. 

לאן?”,  “החיזבאללה  בנושא  זה  ברבעון  המודיעין  בימת  נערכה 
בהובלת ראש ועדת התוכן שלנו אמנון סופרין. נטלו בה חלק ד”ר 
בעז גנור, האלוף במיל’ עוזי מוסקוביץ’ והעיתונאי אלכס פישמן. 

ההדים לפעילות זו היו חיוביים ביותר.
ב-12  שייערך  העמותה  של  החברים  לכנס  מתארגנים  אנחנו 
בספטמבר באמפי הפתוח, אצלנו בגלילות. הכנס יעמוד גם הוא 

בסימן 50 שנה למלחמת ששת הימים ויכלול נושאים נוספים. 
דצמבר  לתחילת  יולי  מחודש  נדחה  הבינלאומי  המודיעין  כנס 

.2017
פרויקטים  תכנון  גם  כמו  נמשך,  האתר  חזות  בשיפור  הטיפול 

בתשתית האתר, שאת חלקם נתחיל לבצע כבר לפני תום השנה.
ברצוני לציין לטובה את רמתו של כתב העת המונח לפניכם ואת 
אלה שלפניו. תודה לרון כתרי העורך האחראי, לאפי מלצר העורך, 
המערכת  לחברי  ובעיקר  לכותבים  האחרים,  התפקידים  לבעלי 

המסורים, לכולם מגיעה ברכת יישר כוח !!! 

מאחל לכולנו חופשת קיץ מוצלחת ובריאה.

                                 תא"ל )מיל'( דודו צור
                                      מנכ"ל העמותה



המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

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

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

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

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

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

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

הביקורת, הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.

אלוף מאיר עמית - מקים המל"ם, הנשיא והיו"ר הראשון
אפרים הלוי - יו"ר המל"ם בשנים 2012-2005
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שלום רב לקוראינו,
עשורים  חמישה  לציון  כמובטח,  מיוחד,  שבידכם  הגיליון 
 .1967 במחצית  עלינו  שהתרגשה  הימים”,  ששת  ל”מלחמת 
המלחמה השלישית למן כינון עצמאותה של המדינה הצעירה - 
פחות מעשרים שנה מעת שהוקמה. במלחמה התרגשה סביבנו 
מערכת  קברניטי  כך  כל  חששו  שממנה  המאיימת,  המציאות 
שבמסגרתו  הכל”,  “מקרה   – ה-50  שנות  בראשית  הביטחון 
מתאחדות מדינות ערב לתקוף את ישראל ולהשמידה. והיה גם 
ניסיון להגיע למוצא מדיני מן הסבך המתפתח, טרם יישלחו חיילי 

צה”ל להילחם - ואולי גם כחלק מתוכנית הונאה מתוחכמת?
צר היה המקום בגיליון הזה. יש בידנו חומרים נוספים, שנשלבם 

בגיליונות הבאים של כתב העת שלנו. 
ספק  לי  שאין  מגוונים,  מאמרים  תמצאו  המיוחד  המוסף  בצד 
במישור  הנדרש  למכניזם  מתייחס  אשר  דני  עניין:  שיעוררו 
כדוגמת  מתעצמים,  או  מתהווים  איומים  נוכח  המודיעיני, 
מערכות “תו”ל האויב” שגוועו בהדרגה, כבר לפני שנים; אברהם 
בקר משתף אותנו במעשה באיש מודיעין סובייטי בכיר, יהודי, 
שעוללותיו הצליחו להביך את סטאלין מזה ואת מנגנוני הביטחון 
האמריקאים מזה; הצדעה לפעילותה המסוכנת של שולה קישיק-
כהן ז”ל, המרגלת שלנו בביירות, שהלכה לעולמה באחרונה; פרופ’ 
שהצטבר  המידע  את  מאיר  חיפה  מאוניברסיטת  ברעם  אמציה 
של  חשיבותו  את  ומדגיש  חוסיין  סדאם  עיראק  לשליט  ביחס 
ההונאה  בנושא  דן  מינא  מנור  חיים  השב”כ  איש  הגלוי;  המידע 
ללמוד  ניתן  נגדי  ריגול  על  שופטים;  בספר  המסופר  באמצעות 
מסיפורו של עירא ומפרשייה באדיבות אתר השב”כ; ב”מודיעיון” 
על  מילשטיין,  מיכאל  אל”ם  של  ומאתגר  מעניין  מאמר  הפעם 
חוקרי  של  לעומק  החקירה  במומחיות  שחל  הפיחות  אודות 
את  להעמיק  הצורך  יתחדד  הזה  שבעידן  טבעי  “אך  מודיעין: 
ההבנה לגבי התרבות והתודעה של ‘הצד השני’... )ואולם( בכלל 
האחרונים  בעשורים  התמעט  המערבי...  בעולם  המודיעין  גופי 
הוא  שלהם  המקצועיות  שבסיס  חוקרים  של  ומשקלם  מספרם 
המחקר  מושאי  של  בשפתם  שליטה   – ובפרט  תוכנית  בקיאות 

והבנת תרבותם”.   
פתוחים  אנו  ומהנה!  מועילה  לקריאה  איחולינו  כתמיד, 
להצעותיכם ורעיונות יצירתיים יזכו לבחינה מכבדת ואף אוהדת. 

        ברכותינו לכם, לקיץ מענג ורגוע,
                                רון
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"אורות אדומים"
ד”ר דני אשר | תא”ל )מיל’(, היה ראש מחלקת תו”ל אויב האחרון באמ”ן מחקר

הלאומי  הצי”ח  ברמת  במנהרות  בטיפול  ליקויים  על  הצביע  איתן”  “צוק  בעניין  המדינה  מבקר  דו”ח   
והמחקר המודיעיני ובבניית התפיסה המבצעית. אלא שיש מענה לאיום חדש המתפתח בשדה הקרב 

בפברואר האחרון התפרסם דו”ח מבקר המדינה בעניין מבצע “צוק איתן” 
והיכה גלים. הדו”ח עוסק בשלושה נושאים צבאיים עיקריים, שניים מהם 
ידיעות חיוניות( הלאומי והמחקר  )ציון  - הטיפול במנהרות ברמת הצי”ח 
לקהילת  ישירות  נוגעים   - במנהרות  לטיפול  המבצעית  התפיסה  ובניית 
המודיעין בכלל ולאמ”ן בפרט; גם לנושא השלישי, הקשור לפיתוח טכנולוגי 

לאיתור מנהרות, יש ביטוי בעשייה המודיעינית. 
במאמר זה אצביע על עיקרי הממצאים אשר מנה ואעלה מלקחי העבר דרך 
פעולה, שיישומה נשכח, כזו המאפשרת חיקוי ושדרוג שיסדיר את תרומת 

המודיעין הצבאי לגיבוש התפיסה המבצעית.

מבצע “צוק איתן” היה מבצע צבאי של צה”ל ברצועת עזה, שהחל ב-8 ביולי 
2014 והסתיים בהפסקת אש ב-26 באוגוסט. 

המבצע זכה לאות, שסיפורו מזכיר את "הבדיחה" שנהגו לספר חיילי גולני: 
"יצאנו ב-2006 לדרום לבנון )לבנון השנייה( אמרו 'זה מבצע', חזרנו - אמרו 
חזרנו  יצוקה'(,  )'עופרת  בעזה  למלחמה  ב-2008  יצאנו  מלחמה.  שהייתה 
ועד  מ-1982  שנותיה,   18 על  לבנון  בדרום  הלחימה  מבצע".  שזה  אמרו   -
לנסיגה ב-2000, שבהן לחמו ונהרגו מאות מבנינו, הייתה ונותרה כפי שכתב 

תא"ל צ'יקו תמיר, "מלחמה ללא אות".
לעבר אוכלוסיה  עזה  וגובר מרצועת  הולך  ירי רקטי  המבצע החל בעקבות 

מכניזם להטמעת חידושי מודיעין ואיומים 

מנהרת חמאס שהתגלתה ב"צוק איתן". ליקויים 
באיסוף המודיעיני על אודותיהן בצה"ל ובשב"כ
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אזרחית בדרום ישראל. זאת כתגובה למבצע “שובו אחים” של צה”ל לאחר 
חטיפת הנערים גלעד שער, נפתלי פרנקל ואיל יפרח מגוש עציון ב-12 ביוני 
2014. בשלב הראשון כלל המבצע בעיקר הפצצות כבדות של חיל האוויר 
הישראלי, טנקים וארטילריה ברצועת עזה, במקביל ישראל ספגה ירי רקטי 
מרצועת עזה והתמודדה עם חדירה של מחבלים חמושים לשטחה שהגיעו 
נכנסו  ביולי,  ב-17  שהחל  השני,  בשלב  הים.  ודרך  מנהרות  דרך  מהרצועה 
כוחות קרקעיים של צה”ל לרצועה במטרה לפגוע במנהרות הטרור. בשלב 
שלישי, שהחל ב-5 באוגוסט, הושלמה יציאת הכוחות הקרקעיים של צה”ל 
מרצועת עזה, אך הלחימה נמשכה במתכונת השלב הראשון. המבצע הסתיים 

לאחר 50 ימי לחימה.
מושא הביקורת העיקרי בדו”ח של השופט בדימ’ יוסף שפירא הוא המנהרות 
אז  וגם  ב-2009,  רק  לצי”ח  הנושא  נכנס  המבקר  לטענת  לאומי.  כצי”ח 
ולא כנושא מודיעיני עצמאי. חרף הגידול  רק כחלק מההתרעות לפיגועים 
המנהרות  נושא  הוכנס  לא   ,2014 עד   2010 בשנים  גם  המנהרות  באיום 
ייחודית ונרחבת, גם כשתואר כאיום  לצי”ח הלאומי ולא זכה להתייחסות 

אסטרטגי ב-2013.
המבקר קבע שהיעדרן של המנהרות מהצי"ח הלאומי פגע בהכרח בהקצאת 
המשאבים של קהילת המודיעין לטיפול באיום זה במשך השנים. בהיעדר 
הכנסת  ואי  מכריע,  משקל  למודיעין  היה  מנהרות  לאיתור  אחר  פתרון 
נמוך  נמצא  שהנושא  בהן  העוסקים  לכל  שידר  הלאומי  לצי"ח  המנהרות 
בסדר העדיפויות. לטענת המבקר, נוכח חומרת האיום במשך השנים ולכל 
על  ישפיעו  דאז  השב"כ  וראש  אמ"ן  שראש  ראוי  היה   ,2013 מאז  הפחות 

מיקומו בצי"ח הלאומי ויעמדו על כך שיתועדף. 
מנגד, מתברר מדו"ח המבקר שבין 2008 לבין "צוק איתן" הושקעו מאמצים 
מסוף  במיוחד  ובשב"כ,  בצה"ל  המנהרות  על  מודיעין  לאסוף  כדי  רבים 
2013. לשם כך הופעלו אמצעים מודיעיניים וטכנולוגיים, אך נמצאו ליקויים 
באיסוף המודיעיני על המנהרות. לדברי שפירא, הפעולות של אמ"ן לא כללו 
מאמץ מודיעיני כולל ומשולב של כלל המערכים והיחידות. רק מסוף 2013 
הגבירו בשב"כ ובאמ"ן את מלאכת האיסוף נגד המנהרות, ולאחר שהשקיעו 
ההתקפיות  המנהרות  אודות  על  משמעותי  מידע  היה  רבים,  משאבים  בה 

שחצו לישראל. 
באשר למחקר הנושא קובע המבקר כי אף שראש אמ"ן הכניס את המנהרות 
ההגנתיות לצי"ח ב-2013, אגף המודיעין ופיקוד דרום לא מיקדו מאמצים 
דרום  שפיקוד   ,2012 בשנת  אמ"ן  ראש  של  קביעתו  לנושא.  מספיקים 
ואוגדת עזה הם גורמי המודיעין העיקריים שיעסקו במנהרות, הביאה לכך 
שחטיבת המחקר באמ"ן כמעט לא חקרה את הנושא. המבקר קבע כי היחס 
למנהרות היה "טקטי" וסתר את קביעתן כאיום אסטרטגי. אמ"ן לא פעל 

בתחום המנהרות באופן שיטתי למרות כל המידע שברשותו. 
כאילו כדי לרכך את ממצאיו שיבח המבקר את פרויקט "לוחמ"מ: לוחמה 
מבוססת מודיעין" שהוביל ראש אמ"ן דאז האלוף אביב כוכבי ואת המודיעין 
שעמד לרשות כוחות הקרקע, שהגיעו למנהרות כפי שהונחו במקור על בסיס 
מידע מודיעיני1. היעדרו של כלל המידע המודיעיני, ציין המבקר, הקשה על 
כוחות הקרקע להשיג את אחד היעדים העיקריים של צוק איתן והאריך את 

הזמן שנדרש לעשות זאת.
עם  להתמודדות  מבצעית  תפיסה  היעדר  על   ביקורת  מתח  המבקר 

המנהרות חרף הנחיות וצרכים מפורשים. רק לאחר "צוק איתן", בדצמבר 
2014, פרסמה מפקדת קצין חי"ר וצנחנים ראשי הוראות לחימה במנהרות, 
גיבשו טכניקה לטיפול במנהרות שפגשו. המבקר התריע  וכוחות ההנדסה 
ומתח  המנהרות  עם  להתמודדות  רלבנטיות  מבצעיות  תוכניות  היעדר  על 
ביקורת על זרוע היבשה, על שלא אימנה והכינה את הלוחמים אליהן. הוא 
אף ציין כי למרות סכנת המנהרות, לפיקוד דרום לא הייתה תוכנית סדורה 

נגדן.
שפירא ציין לחיוב את מפקד אוגדת עזה על פעולותיו בתחום ההתמודדות 
הטכנולוגית עם מנהרות בצוק איתן. הוא ציין לטובה גם את חטיבת גבעתי 
של פיקוד הדרום, שביוזמה עצמאית פיתחה וקנתה מוצרים הנותנים מענה 
לסוגיית המנהרות. לדבריו גבעתי פיתחה בחודשים לפני צוק איתן אמצעים 
לזיהוי מנהרות על בסיס מוצר מדף. ציון חיובי זה, כיוצא מן הכלל, משקף 

ליקוי בפעילות הסדורה של המערכת הצבאית. 
בנושא היעדר פתרון טכנולוגי לחשיפת מערך המנהרות של חמאס מתברר 
לחימה  אמצעי  לפיתוח  )המינהל  הביטחון  במשרד  מפא"ת  כי   מהדו"ח 
ותשתית טכנולוגית( מנסה מאז 1990 למצוא פתרון טכנולוגי לבעיה. הדו"ח 
לנוכח  יקר  זמן  לאבדן  שגרמו  סבירים  לא  עיכובים  על  מפא"ת  את  מבקר 

בהקצאת  בהכרח  פגע  הלאומי  מהצי"ח  המנהרות  של  שהיעדרן  קבע  המבקר 
המשאבים של קהילת המודיעין לטיפול באיום זה במשך השנים. בהיעדר פתרון 
לצי"ח  ואי הכנסת המנהרות  למודיעין משקל מכריע,  היה  לאיתור מנהרות  אחר 

הלאומי שידר לכל העוסקים בהן שהנושא נמצא נמוך בסדר העדיפויות

המבקר יוסף שפירא. נושא המנהרות 
לא נכנס  לצי"ח הלאומי
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הושלם  "צוק איתן" טרם  עד  לדבריו,  בעזה.  בגילוי מנהרות  הצורך הדחוף 
הפיתוח ולצה"ל הייתה יכולת קטנה בלבד לגילוי מנהרות. 

חרף הגדרתו כפרויקט חירום, לא נעזרו זרוע היבשה ומפא"ת ביכולות הסיוע 
של אגף המודיעין. בדו"ח בולט לרעה חוסר היכולת של זרוע היבשה לתמוך 
במאמץ המו"פ הן מול מפא"ת והן מול הגורמים המבצעיים. המבקר שיבח 
את הגורמים באמ"ן שבחודשים שקדמו לצוק איתן נרתמו לעסוק באופן 
הורה  כלשהו  מטכ"לי  שגורם  בלי  מלמעלה,  הנחיה  ללא  במנהרות  עצמאי 

להם לעשות כן. 

השגות והצעות לגיבוש התפיסה המבצעית
ה”אליבי” של אמ”ן לטיפול בעניין המנהרות )כמו אולי גם באיומים נוספים 
הצפויים במערכה( היה שהשלמת המחקר והטמעתו לדרג הטקטי צריכים 
הפיקוד  לטענתי,  שלו.  המודיעין  ומחלקת  הדרום  פיקוד  באחריות  להיות 
הנזקק  המערך  בכלל  ולהטמעתו  תו”ל  לפיתוח  אחראי  להיות  יכול  אינו 
כפופות  הטקטי  בדרג  המבצעיות  שהיחידות  היא  הסיבות  אחת  בצה”ל. 
ברגיעה לפיקודים השונים; הן מתכנסות, רק לצרכים מבצעיים, לפני יציאה 
לקרב, למרחבו של הפיקוד הרלבנטי, ומכאן שאין ביכולתו של אמ”ן כגורם 

מטכ”לי להתנער מהנושא.
לימוד האיום, הצגתו, הטמעתו בקרב הדרג הלוחם, חיפוש המענה המבצעי 
התגובה  במבצעי  חלק  לקחת  שעשויות  היחידות  לכלל  והנחלתו  ההולם 
הם באחריות זרוע היבשה והחילות הרלבנטיים הכפופים לה. זרוע היבשה 
מודיעין  גורמי  על  להישען  ועליה  ממש,  של  מודיעינית  יכולת  בלי  נבנתה 

אחרים במאמץ להכיר, לנתח ולהטמיע איומים צפויים בשדה הקרב.
מענה  ממתן  לחמוק  יכולת  המודיעין  לחיל  ובתוכו  המודיעין  לאגף  לו  אין 
לצורך הקבוע של הצבעה על איומים אפשריים, חקירתם, הטמעתם ויצירת 
רצף של פעילות חשיבה תורתית ומבצעית שתביא למתן פתרונות ולהנחלתם 

ליחידות המבצעיות.
כבר בניתוח הלקחים ממלחמת יום הכיפורים ניתן מקום ניכר לליקוי בולט 
בהכשרת הלוחמים והמפקדים - הכרת האויב והאיומים שהוא מייצר בשדה 
הקרב. הנושא היותר מוכר הוא ה”סאגר” - טיל הנ”ט שאמ”ן ידע עליו הכול 
אך לא השכיל להנחיל את הידע ולהציג את האיום לכלל המערך הלוחם, כך 

שיחויב לגבש פתרונות, לפחות ברמה הטקטית. 
לאחר המלחמה, כחלק מהפקת הלקחים, הוקמה מערכת ארגונית שתפקידה 
היה ליצור את הכלים שיאפשרו למפקדים ולקמ’’נים, בכל הרמות, לעסוק 
בתודעת האויב )תוד”א( ולחפש פתרונות אל מול האיומים שהוא מייצר2. 
באמ”ן מחקר נוסדה מחלקה, שתפקידה היה לחקור את תורת הלחימה של 
צבאות ערב ודרך הוצאתה לפועל. בראשה עמד בתחילה אל”ם עוזי יאירי 
מחלקה  נבנתה  ההדרכה  במחלקת  מסדה.  בר  שייע  אל”ם  לאחריו  ומיד 
בראשות אל”ם זלמן )ז’מקה( גנדלר, שתפקידה העיקרי היה למצוא דרכים 
להטמעת תורת הלחימה של האויב במערכת ההדרכה וההכשרה של צה”ל3.
את תוכנית העבודה של חמ”ן לשנת 1975, לאחר הקמת המחלקות, סיכם 
יכולתנו  גזית בכותבו: “את הסיפוק אנו מוצאים בעצם  ראש אמ”ן שלמה 
אצל  מוצאים  אנו  התמורה  את  יותר,  טוב  ומודיעין  מודיעין  יותר  להפיק 

חברינו אשר חזרו לראות בנו את התנאי והמפתח להצלחה ולניצחון”.  
על בסיס לקחי המלחמה ובשל העובדה שנתוני מודיעין לא עוררו פעילות 

תגובתית מתאימה בקרב הגורמים האג”מים לפני המלחמה, נבנה ביוזמת 
בסוף  אגמון,  דני  אל”ם  של  בפיקודו  אויב  תו”ל  מחלקת  ובאחריות  אמ”ן 

שנות ה-70  ובתחילת שנות ה-80, מנגנון שנקרא “אורות אדומים”. 
הקשור  בכל  המצטבר  המודיעיני  המידע  כל  סך  את  לזקק  שאף  זה  מנגנון 
ליכולות, כוונות וחידושים בתורת הלחימה של אויבינו לכדי תמצית אחת; 
עיקרה: הגדרה של איום חדש המתפתח בשדה הקרב. האיום זכה למחקר 
השלמת  לשם  המודיעין  למערכות  צי”חים  להוצאת  ובמקביל  מעמיק 

התמונה. המחקר סוכם בחוברת “אורות אדומים” שהגדירה את האיום.
מחלקת  של  רמ”חים  בפורום  המסוקרת  בתקופה  שולב  אויב  תו”ל  רמ”ח 
הדרכה באחריות ע’ ראש מחלקת ההדרכה לתו”ל. בפורום לקחו חלק רמ”חי 

התורה של כל חילות השדה, הוצגה החוברת והובהר האיום.
ובהמשכו  כחולים”  “אורות  של  תורתי  דיון  החל  “האדומה”  ההצגה  לאחר 
חולקו מטלות, לרוב לרמ”חי התורה בחילות )באותה עת לא הייתה עדיין 
שבתחום  קרביות  וטכניקות  נדרשים  אמצעים  על  להצביע  היבשה(  זרוע 

אחריותם המקצועית.
עיון  ביום  גם  רוב,  פי  על  והוצגו,  בפורום  שוב  נידונו  וההמלצות  הפתרונות 
צה”לי שהוקדש להצגת האיום ולדיון במענים שהועלו במחלקת ההדרכה. 
הנחיות  למעין  שהפכו  כחולים”  ב”אורות  גובש  העיון  ויום  הדיונים  סיכום 

אג”מיות לחילות וליחידות בדרג הלוחם לביצוע.
בין הדוגמאות נכללו: 

השימוש במוקשים פזירים על ידי צבאות ערב. 	•
הגנה  מוצבי   /  “ “פיתות  בתוך  הפועלים   BMP נגמ”שי  מתוך  לחימה  	•

)בעיקר בצבא סוריה(.
שימוש בדיביזיה משוריינת להגנה ברצועת ההגנה הראשונה בקו החזית  	•
לבנון  במלחמת  בבקאע  בהגנה  הסורים  ידי  על  יותר  מאוחר  )יושם 

הראשונה(.
בניית רצועת אבטחה בחזית רצועת ההגנה הראשונה, בצבאות מצרים  	•

וסוריה.
בהמשך, ואולי משקטן “האיום הגדול” של פעילות בעצימות גבוהה אל מול 
צבאות ערב, הלך ונשחק המנגנון. המחלקות במה”ד ובאמ”ן פורקו בהדרגה: 
מחלקת תו”ל אויב באמ”ן מחקר תרמה את תקניה, בזה אחר זה, להקמתה 
של זירת הטרור.  זירת הטרור, כמו גם גורמי מודיעין רבים אחרים, עמדו מול 
איומים חדשים, הפעם בעצימות נמוכה. אלה אפיינו את הצרכים המבצעיים 

שמולם עמד צה”ל ביותר משלושת העשורים האחרונים.
עינינו. הארגונים השונים בגבולות  שדה הקרב הנוכחי משתנה תדיר לנגד 
ישראל אינם מיצרים כיום רק “איומים קטנים”. לעתים מצטברים איומים 
ומאומצת.  משולבת  ותורתית  מודיעינית  פעילות  המחייבים  יותר,   גדולים 
נראה שמנגנון “אורות אדומים”, שפותח בעבר ונשכח, בצד המערך החדש 
והמקיף שבנה אמ”ן והנחיל ליחידות של לחימה מבוססת מודיעין - צריך 
חקירתם,  איומים,  על  הצבעה  של  עכשווית  פעילות  שאת  ביתר  לחדש 
המצוי  הדרג  את  גם  בעשייה  לשלב  יש  השדה.  לדרג  והטמעתם  הנחלתם 
אלה  היחידתיים,  הקמ”נים  ובראשם  השדה,  מודיעין  גורמי  של  בשטח 

 .המצויים כתף אל כתף עם הלוחמים בשדה הקרב
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

עם  להתמודדות  רלבנטיות  מבצעיות  תוכניות  היעדר  על  התריע  המבקר 
המנהרות ומתח ביקורת על זרוע היבשה, על שלא אימנה והכינה את הלוחמים 
אליהן. הוא אף ציין כי למרות סכנת המנהרות, לפיקוד דרום לא הייתה תוכנית 

סדורה נגדן
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יהודי,   ,)Feldbin( פלדבין  לייב 
היה קצין הנ.ק.וו.ד. )שלימים נקרא 
ק.ג.ב.( הבכיר ביותר שערק אי פעם 
בארגון  פעילותו  המערב.  לשורות 
סיפורים  הם  עריקתו  ופרשת 
שלו  הקריירה  במהלך  מרתקים. 
ובעת  פעמים  כמה  שמו  את  שינה 
אלכסנדר  בשם  השתמש  עריקתו 
זכה,  הוא  זה  שם  תחת  אורלוב. 
זה  ובשם  עולמי,  לפרסום  לימים, 

נכנה אותו בסקירה שלפנינו.
למשפחה   1895 בשנת  נולד  הוא 
בוברויסק  בעיר  מסורתית  יהודית 
המהפכה  בפרוץ  הלבנה(.  )רוסיה 
הבולשביקית ברוסיה ב-1917 היה 
אורלוב חייל בצבא הצאר, אך תמך 
ב-1919  התגייס  הוא  במהפכה. 
 1920 ובשנת  האדום"  ל"צבא 
הקומוניסטית.  למפלגה  הצטרף 
באותה שנה הוא השתתף במלחמה 
והוכיח את עצמו  ופולין  בין רוסיה 
על  כשפיקד  מוכשר,  כמפקד 
יחידות גרילה שפעלו מאחורי קווי 
הוא   1926-1920 בשנים  האויב. 
במודיעין  שונים  תפקידים  מילא 
את  סיים  זו  בתקופה  הסובייטי. 
למשפטים  בפקולטה  לימודיו 
התחתן  מוסקבה,  באוניברסיטת 
ולאשתו  לו  נולדה   1923 ובשנת 

מריה בתם היחידה, ורוניקה. 

שליחויות בחו"ל: שם יד על 
דרכון אמריקאי

אורלוב  הועבר   1926 בשנת 
לאחר  ושנה  החוץ  מודיעין  לאגף 
 – לחו"ל  לראשונה  נשלח  מכן 
עובד  בכיסוי  שם  פעל  הוא  לפריז. 
השם  תחת  המסחרית  המשלחת 
הועבר   1928 בינואר  ניקולייב.  לב 

במשלחת  יועץ  בכיסוי  לברלין 
המסחרית הסובייטית, תחת השם 
הבדוי לב פלדל )Feldel(, שם שהה 

עם משפחתו במשך שלוש שנים. 
אורלוב  שב   1930 בתחילת 
למוסקבה ומונה למנהל מחלקה 7, 
שעסקה במודיעין כלכלי. באוגוסט 
לברלין  שוב  אורלוב  הגיע   1932
ביקור  לעצמו  להסדיר  במטרה 
לב  בשם  הופיע  הוא  בארה"ב. 
לחברה  יועץ  של  ובכיסוי  ניקולייב 
לייבוא.  סובייטית  ממשלתית 
בברלין יצר קשר עם הנציג הגרמני 
האמריקאית  המכוניות  חברת  של 
לנציג  הסביר  הוא  מוטורס.  ג'נרל 
מעוניינת  הסובייטית  הממשלה  כי 
מהחברה  מכוניות   150 לרכוש 
לבקר  עליו  העיסקה  ולקראת 
סייע  הגרמני  בארה"ב.  במפעליה 
לארה"ב  כניסה  אשרת  להשיג  לו 
בברלין  האמריקאית  בשגרירות 
ואף דאג שנציג ג'נרל מוטורס יקבל 

את פניו עם הגעתו לארה"ב. 
בהגיעו לניו יורק, בספטמבר 1932, 
את  לעבור  החברה  נציג  לו  סייע 
אירח  לארה"ב,  הכניסה  תהליך 
אותו ודאג לערוך לו ביקור במפעלי 
שסיים  לאחר  מוטורס.  ג'נרל 
"העסקים"  ביקור  את  אורלוב 
כמובן,  )העיסקה,  החברה  אצל 
נשאר  הוא  הפועל(,  אל  יצאה  לא 
בה  וסייר  בארה"ב  חודשיים  עוד 
הביקור  במהלך  ולרוחבה.  לאורכה 
שהיגרו  משפחתו  בני  עם  נפגש 
מבוברויסק לארה"ב. הוא ניצל את 
השפה  לשיפור  הממושך  הביקור 
הצליח   - מכל  וחשוב  האנגלית 
דרכון  ידועה,  לא  בדרך  להשיג, 
גולדין  וויליאם  שם  על  אמריקאי 

הבוגד שלא בגד
אברהם בקר | איש שב"כ לשעבר שעסק בסיכול ריגול מזרח אירופי בישראל

לייב פלדבין, שלימים נודע בעיקר בשם אלכסנדר אורלוב, היה קצין הנ.ק.וו.ד. הבכיר ביותר 
בריטניה  צרפת,  ארה"ב,  בין  נע  הוא  פעולתו החשאית  במסגרת  לשורות המערב.  שערק 
וברה"מ, ניסה להזהיר את טרוצקי מרצח וחמק מניסיון התנקשות של ההנהגה הסובייטית  

ואפילו כתב על מעלליו לשבועון "לייף"

אלכסנדר אורלוב. הק.ג.ב. קבע כי אין הוכחות שמישהו מ-60 
הסוכנים שהפעיל אורולב או שהיו ידועים לו הוסגרו על ידו
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)Goldin(, שישמש אותו בעתיד לבוא בפעילותו המודיעינית באירופה. 
באביב 1934 נשלח אורלוב לפריז כראש יחידה מבצעית שהובאה לשם כדי 
לגייס עובד למודיעין הצבאי הצרפתי )Deuxieme Bureau(. בנסיעה זו 
השתמש באותו דרכון אמריקאי. נסיעה זו נגדעה באיבה כי הוא פגש ברחוב, 
באקראי, אדם שהכיר אותו מעברו. אי לכך הוא נאלץ לעזוב את פריז במאי 

 .1934
 ,)ILLEGAL( ביולי 1934 נשלח אורלוב לבריטניה כאיש מודיעין בלתי חסוי
השם  תחת  אמריקאיים,  מקררים  המייבא  עסקים  איש  של  בכיסוי 
זו הוא הפעיל את שלושת המרגלים הבריטים  האמריקאי הנ"ל. בשליחות 
וגי ברג'ס, שגויסו זמן קצר לפני כן  המפורסמים קים פילבי, דונלד מקלין 
למודיעין הסובייטי על ידי המפעיל והגייס הסובייטי, יהודי אוסטרי בשם 

ארנולד דויטש1. 
למשימה  יצא   1936 בתחילת  למוסקבה.  אורלוב  שב   1935 באוקטובר 
מבצעית באסטוניה ובשבדיה, שם הצליח לגייס שגריר של אחת מארצות 

המערב. 

שליחותו לספרד: מינוי בתמיכת סטאלין
הלאומנים  המורדים   ,1936 בשנת  בספרד,  האזרחים  מלחמת  פרוץ  עם 
בעוד  ואיטליה,  גרמניה  לתמיכת  זכו  פרנקו  פרנסיסקו  הגנרל  בראשות 
הסובייטית  הממשלה  הרפובליקנית.  הממשלה  לצד  התייצבה  ברה"מ 
הגישה לרפובליקנים סיוע רב, שכלל שיגור יועצים צבאיים, נשק ומתנדבים. 
קישור  קצין  שישמש  הנ.ק.וו.ד.  מטעם  נציג  גם  לספרד  שיגרו  הסובייטים 

לממשלה.
אורלוב הומלץ לתפקיד זה על ידי ידידו הטוב, ראש מודיעין החוץ אברהם 
סלוצקי. ביולי 1936 אישר הפוליטבורו הסובייטי )הגוף המבצע של המפלגות 
הקומוניסטיות( את מינויו, בתמיכת יוזף סטאלין ומספר חברי פוליטבורו 
גנרל  של  גרסה  ישנה  זה  מינוי  לנסיבות  בהקשר  אישית.  אותו  שהכירו 
כי אורלוב  בזיכרונותיו  )Sudoplatov(, שטען  הנ.ק.וו.ד. פבל סודופלטוב 
ניהל רומן עם קצינה בארגון בשם גלינה וויטובה )Voytova( והבטיח לה 
שיישא אותה לאשה לאחר שיתגרש. משלא עמד בהבטחתו, שמה הקצינה 
קץ לחייה בכיכר שמול מטה הנ.ק.וו.ד. לטענת סודופלטוב, סלוצקי המליץ 

על אורלוב לתפקיד בספרד כדי לסייע לחברו לצאת מהמצב המביך. 
מעמד  לו  היה   .1936 בספטמבר  משפחתו  עם  לספרד  הגיע  אורלוב 
דיפלומטי, כנציג הסובייטי הבכיר ליד ממשלת ספרד, וגישה חופשית לכל 
צמרת השלטון הרפובליקני. מקום מושבו היה תחילה במדריד ולאחר מכן 
בוולנסיה ובברצלונה. הוא יזם וביצע, בתוך זמן קצר יחסית, ארגון מחדש 
של שירותי המודיעין הספרדיים. כמו כן הקים בית ספר למודיעין ולחבלה 
ומתנדבי  הרפובליקני  הצבא  חיילי  עבור  גרילה  למלחמת  אימונים  ובסיסי 
יהודי  קצין  בפיקוד  בוצעה  הסובייטית  ההדרכה  הבינלאומיות.  הבריגדות 
השם  תחת  בספרד  ששירת  אייטינגון,  נחום  בשם  בנ.ק.וו.ד.  ששירת  אחר 

   .)Kotov( "הבדוי "קולונל קוטוב
של  הריגול  סיכול  פעילות  הוגברה  ואנשיו,  אורלוב  של  למאמציהם  הודות 
בכוחות  מסיבי  באופן  שתמכו  והאיטלקים,  הגרמנים  נגד  הרפובליקנים 
אז  שפעלו  אחרים  זרים  מודיעין  שירותי  ונגד  פרנקו,  גנרל  של  היריבים 
של  ענפה  מודיעינית  בפעילות  ואנשיו  אורלוב  עסקו  לסיכול  פרט  בספרד. 
גיוס סוכנים עבור המודיעין הסובייטי, בעיקר מקרב המתנדבים לבריגדות 
ספר  בית  ספרד,  שלטונות  ידיעת  ללא  גם,  הקים  אורלוב  הבינלאומיות. 
למודיעין עבור המודיעין הסובייטי. החניכים בו היו קומוניסטים  צעירים, 
רק  אלא  בשמותיהם  בקורס  הזדהו  ולא  לבריגדות  כמתנדבים  שהגיעו 
במספריהם האישיים.  זהותם הייתה ידועה רק לאורלוב ולמטה במוסקבה. 
בתום הכשרתם הוחדרו הבוגרים לארצותיהם כסוכני המודיעין הסובייטי2. 
הזהות של רובם לא נחשפה עד היום. שניים מהם זכו לפרסום עולמי: יוסף 
גריגולביץ ומוריס כהן. כהן, קומוניסט יהודי אמריקאי, פעל שנים רבות יחד 
נעצרו  ה-60  שנות  בתחילת  הסובייטי.  המודיעין  בשירות  לונה  אשתו  עם 
זילנדיים.  ניו  אזרחים  בכיסוי  חסויים  כבלתי  חיו  שם  בבריטניה,  השניים 

לאחר ששוחררו בעסקת חילופי מרגלים הם זכו לתואר גיבורי ברה"מ. 
בנוסף אנשיו של אורלוב החרימו ואספו דרכונים ממתנדבים זרים, דרכונים 

ששימשו בשנים הבאות את המודיעין הסובייטי. 
בתקופה זו הפעיל אורלוב את קים פילבי, ששהה במחנה פרנקו בכיסוי של 
כתב העיתון הלונדוני "טיימס". אשתו של אורלוב, מריה, שימשה בספרד 
כבלדרית הנ.ק.וו.ד. בכינוי “Jeanne”. היא קישרה בין הארגון לבין אשתו 
פרידמן,  ליצי  בשם  אוסטרית  יהודייה  קומוניסטית  פילבי,  של  הראשונה 

שפעלה עבור הנ.ק.וו.ד. בליסבון.
האנרכיסטיים  הארגונים  על  אורלוב  הצביע  במוסקבה  למרכז  בדיווחיו 
והטרוצקיסטיים כמי שמסכנים את קיום הממשלה הרפובליקנית. ארגונים 

אלה שלטו בחבל קטלוניה, שהיה בעל מעמד אוטונומי. 
בראש המתנגדים לממשלה בקטלוניה עמד ראש הארגונים הטרוצקיסטיים, 
אנדרה נין )Nin(. במאי 1937 פרץ בברצלונה, בירת קטלוניה, מרד מזוין של 
בעיר  נגד הממשלה הרפובליקנית. הקרבות  והטרוצקיסטים  האנרכיסטים 
ואנשיו.  אורלוב  ידי  על  נין  אנדרה  נעצר   1937 ביוני  ימים.  שלושה  נמשכו 
נין  פועל בשירות פרנקו.  כי הוא  והאשים אותו  אורלוב חקר אותו אישית 
הכחיש את ההאשמות ומכיוון שלא הייתה אפשרות להעמידו לדין, הוחלט 
במוסקבה לחסלו. אורלוב דאג לבצע את ההוראה ועקבותיו של נין נעלמו.  

היה  בספרד  שירותו  בעת  אורלוב  טיפל  שבהם  החשובים  המבצעים  אחד 
בברה"מ.  ל"שמירה"  ספרד  ממשלת  של  הזהב  אוצר  של  העברתו  מבצע 
באוקטובר 1936, כחודש לאחר שהגיע לספרד, הוטל על אורלוב לתאם עם 
ראש ממשלת ספרד לארגו קבלרו את העברת כל רזרבות הזהב של הממשלה 
הרפובליקנית לברה"מ, כדי שלא יפלו לידי פרנקו. במברק שקיבל אורלוב 
בו  רואה  המרכז  וכי  מוחלטת  בסודיות  זאת  לבצע  עליו  כי  צוין  מהמרכז 
אחראי אישית לביצוע המשימה. המברק היה חתום על ידי איבן וסילייביץ' 

– כינויו של סטאלין. 
כל ההכנות לביצוע המשימה נעשו על ידי אורלוב ושר האוצר הספרדי, נגרין. 
הזהב הוחזק במסתור בהרים בדרום ספרד, לשם הועבר ממדריד. משקלו 
להעברת  השתמש  אורלוב  תיבות.  ב-7,900  אוכסן  והוא  טון  כ-510  היה 
הזהב באנשי צבא סובייטיים ששהו אז בספרד. הם העבירו את הזהב ממקום 
המסתור לנמל קרטחנה ושם חולק המטען לארבעה משלוחים. אלה הועמסו 
על אניות משא סובייטיות, שהפליגו משם ב-25 באוקטובר והגיעו בשלום 

לנמל אודסה. על הביצוע המוצלח של המבצע זכה אורלוב ל"אות לנין"3.  

תוכנית החטיפה של אשתו ובתו הובילה לעריקה למערב
תקופת שירותו של אורלוב בספרד הייתה גם תקופת הטיהורים הגדולים 
בברה"מ. רבים ממנהיגי הבולשביקים, מייסדי ברה"מ, מפקדי צבא בכירים 
ואנשי מודיעין נעצרו, נחקרו והואשמו בהאשמות שווא של בגידה וריגול נגד 

לפריז  אורלוב  נשלח   1934 באביב 
שהובאה  מבצעית  יחידה  כראש 
למודיעין  עובד  לגייס  כדי  לשם 
 .)Deuxieme Bureau( הצבאי הצרפתי
דרכון  באותו  השתמש  זו  בנסיעה 
באיבה  נגדעה  זו  נסיעה  אמריקאי. 
אדם  באקראי,  ברחוב,  פגש  הוא  כי 
הוא  לכך  אי  מעברו.  אותו  שהכיר 

נאלץ לעזוב את פריז 
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ברה"מ. לחלקם נערכו משפטי ראווה והם הוצאו להורג. המתרחש בבריה"מ 
נדרשו  בספרד  ששירתו  בכירים  סובייטים  צבא  אנשי  לאורלוב:  ידוע  היה 
החוץ  מודיעין  ראש  הקרוב,  ידידו  להורג;  והוצאו  נעצרו  למוסקבה,  לחזור 
הורעל.  כי  היה  והחשד  לב"  מ"התקף  מסתורי  מוות  מת  סלוצקי,  אברהם 
הנ.ק.וו.ד.  ראש  סגן  שהיה  כצנלסון,  זינובי  אורלוב,  של  וידידו  דודו  בן  גם 

באוקראינה, הוצא להורג. 
יגיע, ואכן, היו לו סימנים מקדימים שחייבו אותו  אורלוב הבין שגם תורו 
כי  נאמר  שבו  ממוסקבה  מברק  קיבל   1937 באוגוסט  כבר  יתר.  לזהירות 
אותו  לחטוף  מתכנן  פרנקו  של  המודיעין  ששירות  נודע  הנ.ק.וו.ד.  למטה 
שידאגו  מאבטחים   12 אליו  לשגר  עומד  המטה  נכתב,  לכן,  גרמני.  בסיוע 
אלה  מאבטחים  של  משימתם  כי  משוכנע  היה  אורלוב  האישי.  לביטחונו 
הייתה לחסלו ולא להגן עליו. הוא הודיע למוסקבה כי אינו זקוק למאבטחים 
כיון שמשרדו מאובטח 24 שעות ביממה. מיד לאחר מכן הוא ארגן לעצמו 
הבינלאומיות.  הבריגדות  מאנשי  גרמנים,  לוחמים  עשרה  של  אישי  משמר 

המאבטחים הרוסים לא הגיעו. 
 ,)Bolodin( בתחילת 1938 הגיע לספרד איש נ.ק.וו.ד. בכיר בשם בולודין
בכפיפות  שלא  בספרד  פעל  בולודין  ייז'וב.  הנ.ק.וו.ד.  ראש  של  אישי  ידיד 
של  האישי  לצפנו  סיפר  סורוקין,  בשם  בולודין,  של  האישי  צפנו  לאורלוב. 
לביצוע  לספרד  הגיע  בולודין  כי    )Stepanov(סטפנוב גריגורי  אורלוב, 
של  ובתו  אשתו  אודות  סטפנוב  אצל  התעניין  סורוקין  מיוחדת.  משימה 
אורלוב - מעשיהן, מגוריהן אמצעי האבטחה סביבן וזהותם הלאומית של 
וזה הוכה בתדהמה: הוא  מאבטחיהן. סטפנוב סיפר את הדברים לאורלוב 
הבין מהדברים כי הנ.ק.וו.ד. מתכנן לחטוף את אשתו ובתו כדי לאלץ אותו 

לחזור לברה"מ כשייקרא לשם, וכי זו משימתו המיוחדת של בולודין. 
לשוב  יידרש  שבו  למצב  משפחתו  בנות  ואת  עצמו  את  הכין  גם  אורלוב 
למוסקבה. הוא ואשתו החליטו מראש שאם תתקבל דרישה כזו – הם לא 
יחזרו ויעברו למערב. ואכן, ב-9 ביולי 1938 קיבל אורלוב מברק מהמרכז, 
תעגון  שם  בבלגיה,  אנטוורפן  לנמל  ביולי  ב-14  להגיע  עליו  כי  נאמר  שבו 
הספינה הסובייטית "סוויר"; על סיפונה ימתין לו "אדם מוכר" שידון עמו 
בנושאים חשובים מאוד. הוא הונחה להתייצב בשגרירות הסובייטית בפריז, 
הקונסול  לאנטוורפן.  הכללי  הקונסול  בליווי  דיפלומטי  ברכב  יוסע  משם 
הכללי היה מוכר לאורלוב כקצין נ.ק.וו.ד. והיה ברור לו כי  מדובר במלכודת, 
וכי ברגע שידרוך על סיפון האונייה הוא ייעצר ויובא למוסקבה, שם יישפט 
כפי  בואו,  את  למרכז  אורלוב  אישר  חשד,  לעורר  שלא  כדי  להורג.  ויוצא 

שנדרש. מכאן החל בביצוע תוכנית המילוט שלו ושל משפחתו. 
בשלב ראשון הוא הוציא את אשתו ובתו מספרד אל מעבר לגבול הצרפתי, שם 
שוכנו במקום סתר. הוא נטל מסמכים מן הכספת ו-60 אלף דולר מהקופה 
המבצעית שלו ועבר את הגבול לצרפת. ב-13 ביולי הגיע עם משפחתו לפריז, 
שם פנו לשגרירות ארה"ב וביקשו לשוחח עם השגריר. באותו יום נחוג יום 
אשתו  בעצת  במקום.  נמצא  לא  האמריקאי  והשגריר  בצרפת  הבסטיליה 
ששימש  הכללי,  הקונסול  ידי  על  התקבלו  שם  קנדה,  לשגרירות  פנו  הם 
בעבר ראש שירות ההגירה הקנדי. אורלוב הציג בפניו דרכונים דיפלומטים 
סובייטיים וביקש לקבל אשרות תייר. לאור היעדר יחסים דיפלומטיים בין 
להם  העניק  חיובי,  מאוד  באופן  הקונסול  אליהם  התייחס  לברה"מ  קנדה 
אשרות תייר לחודשיים וצייד אותם במכתב המלצה לשירות ההגירה הקנדי. 
באותו היום הפליג אורלוב עם משפחתו מנמל שרבורג למונטריאול, קנדה. 

הסכם חריג ובלתי כתוב בין עריק לממוניו
קוויבק,  נמל  בקנדה,  הראשון  לנמל  האונייה  הגיע  עם   ,1938 ביולי  ב-21 
המודיעין  כי  ידע  הוא  מונטריאול.  בנמל  ולא  שם  לרדת  אורלוב  החליט 
הסובייטי כבר הבין שהוא ומשפחתו ערקו וייתכן שכבר הצליחו לברר באיזו 
אונייה עזב את צרפת ויהיו מי שימתינו לו בנמל היעד במונטריאול. מקוויבק 
המשיך ברכבת למונטריאול. כוונתו הייתה להישאר זמן קצר בקנדה ולעבור 
עולמי אחריו במטרה  יתחיל במצוד  הנ.ק.וו.ד.  כי  ידע  הוא  משם לארה"ב. 

לחסלו וגם ידע כי אמו וחמותו, שנשארו בברה"מ, עלולות להיפגע. 

כדי למנוע זאת כתב שני מכתבים: אחד לסטאלין והשני לראש הנ.ק.וו.ד. 
ניקולאי ייז'וב. בשני המכתבים הוא כתב כי אינו בוגד ואין לו כל כוונה לבגוד 
בברה"מ גם בעתיד. הוא ציין כי זימונו לפגישה על סיפון האונייה הסובייטית 
היה בעיניו מלכודת כדי להביאו למוסקבה ולהוציאו להורג, ולכן החליט לא 
לחזור. הוא הזהיר במכתביו שלא לנקום בשתי נשים מבוגרות, אמו וחמותו, 
ולא לערוך אחריו מצוד כדי לחסלו, אחרת יפרסם את כל מה שידוע לו על 
השתתף;  שבחלקם  אירופה,  במערב  הנ.ק.וו.ד.  של  החשאיים  המבצעים 
סוכנים  של  ושמות  הנ.ק.וו.ד.  שביצע  וחטיפות  חיסולים  של  רשימה  וכן 
סובייטיים במערב. אם הנ.ק.וו.ד. יניח לו ולבני משפחתו, כולל אמו וחמותו, 
הבטיח אורלוב שלא יסגיר את סודותיו. אורלוב ידע כי הוא משחק משחק 
מסוכן, אולם לא הייתה בידיו ברירה אחרת אם רצה להציל את חייו ואת חיי 

בני משפחתו. 
נתן   - בשליח  בחר  ולכן  בדואר,  לשגר  יכול  היה  לא  שהכין  המכתבים  את 
 .1932 ביקורו בארה"ב בשנת  בעת  דודו, שפגש  בן   ,)Koornick( קורניק 
מצוי  שהוא  לו  סיפר  שם  למונטריאול,  אליו  להגיע  מקורניק  ביקש  הוא 
בבעיות קשות עם הממשלה הסובייטית וביקש ממנו לצאת לפריז ולמסור 
אורלוב  לשליחות.  הסכים  קורניק  מעטפות.  שתי  הסובייטית  בשגרירות 
עם  המשימה:  לביצוע  באשר  אותו  ותדרך  המכתבים  את  בידיו  הפקיד 
עליו לקחת מונית לשגרירות הסובייטית אך לא לשחרר  הגיעו לפריז היה 
את המונית; עליו להיכנס ללובי של השגרירות, להניח על הדלפק את שתי 
המעטפות ולעזוב מיד במונית שממתינה לו. לאחר מכן, תודרך קורניק, עליו 
להגיע לסניף הדואר המרכזי בפריז ולשלוח משם מכתב נוסף, שאורלוב הכין 
מראש, לשגריר הסובייטי בצרפת, יעקב סוריטס )Surits(. אורלוב, שהכיר 
אישית את השגריר, כתב לו כי בשגרירות נמצאים שני מכתבים שכתב, אחד 
לסטאלין והשני לייז'וב. הוא ביקש ממנו להודיע למוסקבה על הימצאותם. 

עליו  שהטיל  הבאה  המשימה  קורניק.  על  שהוטלו  המטלות  תמו  לא  בכך 
אורלוב הייתה להגיע לבניין המברקה בפריז ולשלוח משם מברק, שתוכנו 
שני  כי  בו  ונאמר  במוסקבה  נ.ק.וו.ד.  למרכז  יועד  המברק  מראש.  הוכן 
לשגרירות  נמסרו  בארגון(  המבצעי  )כינויו   "SHVED" מאת  מכתבים 
הסובייטית בפריז. לאחר מכן אמור היה קורניק לעזוב את צרפת. הוא ביצע 

ללא דופי את כל המשימות שאורלוב הטיל עליו. 
את  יביאו  בצרפת,  שבוצעו  הללו,  הפעולות  כי  קיווה  אורלוב  כי  היה  נראה 
זהירותו  זאת,  עם  בצרפת.  מסתתר  הוא  כי  המוטעית  למסקנה  הנ.ק.וו.ד. 
הייתה כה רבה עד שכשחזר בן דודו קורניק למונטריאול, כדי להיפגש עם 

אורלוב ולדווח לו, הוא כבר לא מצא אותו במקום.   
על פי גנרל הנ.ק.וו.ד. פבל סודופלטוב, היעלמותו של אורלוב "שיגעה" את 
הנהגת הארגון ואת סטאלין אישית. זמן קצר לאחר מכן קיבל סודופלטוב 
אולם,  אחריו.  במצוד  להתחיל  הארגון,  ראש   ,)Beria( מבריה  הוראה 

ביוני 1937 נעצר אנדרה נין על ידי 
אותו  חקר  אורלוב  ואנשיו.  אורלוב 
אישית והאשים אותו כי הוא פועל 
את  הכחיש  נין  פרנקו.  בשירות 
הייתה  שלא  ומכיוון  ההאשמות 
הוחלט  לדין,  להעמידו  אפשרות 
דאג  אורלוב  לחסלו.  במוסקבה 
של  ועקבותיו  ההוראה  את  לבצע 

נין נעלמו
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סודופלטוב  הוזמן   1938 בנובמבר 
לבריה, שבמפתיע הורה לו להפסיק 
פירוש  אורלוב.  אחרי  חיפוש  כל 
אורלוב  של  מכתביו  כי  היה  הדבר 
את  ועשו  במוסקבה  התקבלו 
על  התקבלו  תנאיו  וכי   - שלהם 
נוצר  כך  וסטאלין.  הנ.ק.וו.ד.  ידי 
הסכם בלתי כתוב בין אורלוב לבין 
הצדדים  ושני  הסובייטית  ההנהגה 
מדובר  בהתחייבויותיהם.  עמדו 
לכותב,  הידוע  לפי  יחיד,  במקרה 
שבו עריק הכתיב תנאים לממונים 
עמדו  וגם  אותם  קיבלו  והם  עליו 

בהם. 

טרוצקי  בארה"ב:  החיים 
הוזהר - ונרצח 

 בהמשך שהותו בקנדה פנה אורלוב 
הציג  באוטווה,  ארה"ב  לשגרירות 
וביקש  שם את דרכונו הדיפלומטי 
אשרת כניסה. השגריר האמריקאי 
והעניק  ידידותית  שיחה  עמו  קיים 
לאורלוב ולמשפחתו אשרות כניסה 
נכנסה  אורלוב  משפחת  לשנה. 
 .1938 באוגוסט  ב-13  לארה"ב 
בהגיעם לניו יורק יצר אורלוב קשר 
רבינוביץ,  יצחק  משפחתו  בן  עם 
טובים  קשרים  ובעל  עסקים  איש 
הגיע  דרכו  האמריקאי.  בממסד 
ידוע.  אמריקאי  דין  לעורך  אורלוב 
וציין  מצבו  את  לו  הסביר  הוא 
בפניו כי שלטונות ברה"מ מחפשים 
אחריו כדי לחסלו. לכן, הדגיש, יש 
הימצאו  עובדת  את  בסוד  לשמור 
עמו  הסכים  הדין  עורך  בארה"ב. 

היציאה לאור: ימיו 
של סטאלין כסוכן של 

האוכראנה
סטאלין  מת   1953 במרץ  ב-5 
השבועון  מערכת  השתנתה.  והרוח 
היד  בכתב  עניין  גילתה  "לייף" 
שהשתכנעה  ולאחר  אורלוב,  של 
לשעבר  נ.ק.וו.ד.  בכיר  הוא  כי 
לפרסם סדרה מכתבותיו  הסכימה 
החליט  עצמו  אורלוב  סטאלין.  על 
משוכנע  שהיה  לאחר  הפרסום  על 
בחיים.  אינן  כבר  וחמותו  אמו  כי 
באפריל 1953 החל "לייף" בפרסום 
של  כתבות  ארבע  בת  סדרה 
נמסרו  הדברים  וברקע  אורלוב, 

הסבר ופרטים על הכותב. 
רבתי  למהומה  גרם  הפרסום 
ה את  במיוחד  והביך  בארה"ב 

לראשונה  שגילו   ,C.I.A-וה  -F.B.I
חי  בנ.ק.וו.ד.  מאוד  בכיר  שקצין 
שהם  מבלי  שנים  כ-15  בארה"ב 

ידעו על קיומו. 
כתבה  אורלוב  פרסם   1953 ביולי 
בריה:  על  הפעם  ב"לייף",  נוספת 
בסוף   .”The Beria I knew“
אותה שנה יצא לאור ספרו הראשון 
 The secret history of  “
תורגם  הספר   .”Stalin‘s crimes
שודרו  ממנו  וקטעים  זרות  לשפות 
לברה"מ  אמריקה"  "קול  ידי  על 
אחד  הקומוניסטי.  הגוש  ולארצות 
היה  בספרו  המרכזיים  הגילויים 
חשיפת רצח סרגיי קירוב, בדצמבר 
קירוב  סטאלין.  בהוראת   ,1936
היה מזכיר המפלגה הקומוניסטית 

יוזף סטאלין . אורלוב העביר מכתב אחד עבורו 
ושני עבור ראש הנ.ק.וו.ד. ניקולאי ייז'וב

סוכם  אורלוב.  של  בעניינו  שוחח  איתו  ההגירה,  רשות  לנציב  בעניינו  ופנה 
הוסדרה  כך  בסוד.  תישמר  בארה"ב  אורלוב  של  הימצאותו  כי  ביניהם 
המודיעין  גורמי  לידיעת  הובא  שהדבר  מבלי  בארה"ב  שהותו  פורמלית 

והביטחון האמריקאיים. 
ליאון  הטרוצקיסטים,  למנהיג  מכתב  אורלוב  שיגר  לארה"ב  הגיעו  עם 
בחייו.  התנקשות  מפני  והזהירו  במקסיקו,  כגולה  אז  שהתגורר  טרוצקי, 

טרוצקי התעלם מן האזהרה ונרצח באוגוסט 1940 על ידי סוכן נ.ק.וו.ד. 
בארה"ב השתמש אורלוב בשמות הבדויים קונסטנטין ברג )Berg( ואיגור 
עברה  חדשים  מספר  וכעבור  לפילדלפיה  המשפחה  עברה  יורק  מניו  ברג. 
ללוס אנג'לס, בעיקר בשל מצבה בריאותי של בתו ורה, שבשל מחלה נדרשה 
אורלוב  עברו  אנג'לס  מלוס   .1940 ביולי  נפטרה  בתו  נוח.  באקלים  לחיות 
ואשתו לבוסטון ומשם לקליבלנד, שם נשארו עד 1953, אז חזרו לניו יורק 

למשך 9 שנים.
החיים בארה"ב לא היו קלים עבור משפחת אורלוב: הם חיו חיים צנועים, 
היו להם חברים  ובדירות שכורות, לא  גרו בבתי מלון  נעו ממקום למקום, 
והם חיו בבדידות. בנוסף, לאורלוב לא הייתה כל הכנסה והכסף שהיה בידיו 
ניסה למצוא עבודה אולם ללא הצלחה. בסוף שנות ה-40  ואזל. הוא  הלך 
הוא החל לכתוב ספר על פשעי סטאלין. הנושא העסיק אותו תקופה ארוכה 
ולקראת סוף 1952 כתב היד היה מוכן. אולם, ניסיונותיו למצוא מו"ל לספר 

לא צלחו. 

הסובייטית  הגרסה  סטאלין.  של  הנאמן  דברו  כעושה  ידוע  והיה  בלנינגרד 
אורלוב  סטאלין.  של  אויביו  בשליחות  פעל  המתנקש  כי  הייתה  הרשמית 
חשף את העובדה כי סטאלין הוא שעמד מאחורי הרצח מאחר וראה בקירוב 
יותר שחשף אורלוב במאמר שפרסם ב"לייף"  גילוי סנסציוני אף  מתחרה. 
באפריל 1954, בעקבות חשיפת הנאום הסודי של ניקיטה חרושצ'וב בפברואר 
גילו מסמכים  נ.ק.וו.ד.  היה שסוכני  1956, שבו הוקיע את פשעי סטאלין, 
בארכיוני המשטרה החשאית הצארית, שלפיהם סטאלין היה בצעירותו סוכן 
של האוכראנה5. על בסיס מידע זה הם תכננו, עם ראשי הצבא האדום, הפיכה 
להדחת סטאלין. לדברי אורלוב, סטאלין חשף את מזימתם וזה היה המניע 
שעמד מאחורי הטיהורים הגדולים ומשפטי מוסקבה, שבעקבותיהם הוצאו 

להורג הקצינים הבכירים של הצבא האדום. 

  C.I.A-לF F.B.I-אורלוב בין ה
חשיפת אורלוב כתוצאה מפרסום הכתבות ב"לייף" גרמה להתפרצות זעם 
של ראש ה-F.B.I ג'ון אדגר הובר. חברי קונגרס שאלו את הובר כיצד הארגון 
לא ידע כי עריק במעמדו של אורלוב חי בארה"ב. הובר הורה לערוך חקירה 
מקפת על אודות אורלוב ולקבוע מיהו באמת ומהם הסודות שברשותו. מה 
שהרגיז עוד יותר את הובר הייתה העובדה שה-C.I.A ידע לפניו על קיומו של 
 )Hillenkofeter( אדמירל הילנקופטר -C.I.Aאורלוב. התברר כי ראש ה
יהודי  על אורלוב מעיתונאי אמריקאי בשם סוקולסקי, שהיה  קיבל מידע 
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פנה  אורלוב  אורלוב.  של  עירו  ובן 
בידו  שיסייע  כשביקש  לסוקולסקי, 
להוציא לאור את ספרו, ואז סיפר לו את 
על  דיווח  סוקולסקי  עברו.  על  האמת 
להמתין  שהחליט   ,C.I.A-ה לראש  כך 

עד שה- F.B.I יגיע אל אורולוב.
כלפי  נוקשה  יחס  גילו   F.B.I-ה חוקרי 
תשובות  ממנו  דרשו  הם  אורלוב. 
מאוד.  הרבות  לשאלותיהם  מיידיות 
והצליח  מקיפה  חקירה  ערך   F.B.I-ה
של  תנועותיו  כל  את  כמעט  לשחזר 
אורלוב בארה"ב, כולל כתובות דירותיו 
התגורר.  שבהם  המלון  ובתי  השכורות 
בארה"ב  משפחתו  בני  נחקרו  כן  כמו 
פרטים  שמסר  קורניק,  נתן  ובהם 
בשליחות  לפריז  נסיעתו  על  מלאים 

אורלוב. 
 F.B.I-ה ידי  על  אורלוב  של  חקירותיו 
שנתיים.  כמעט  לסירוגין,  נמשכו, 
רוח,  קור  על  בחקירות  שמר  אורלוב 
וענה  פעולה  משתף  של  פנים  העמיד 
לכל שאלה. אולם, בתשובותיו המעיט 
בנ.ק.וו.ד.  מעמדו  בחשיבות  מאוד 
ממתן  והתחמק  בספרד  ותפקידו 
כי  טען  הוא  ספרד  לגבי  תשובות. 
עסק  לא  וכי  דיפלומטי  במעמד  היה 
בחיסול  או  מודיעיניים  במבצעים 

אנשים. 
בסיכום חקירותיו הצליח אורלוב "לעבוד" על חוקריו, שלהם סיפר במיומנות 
רק מה שהיה נכון לספר: הוא לא הסגיר שום מבצע מודיעיני סובייטי שבו 
היה מעורב או שידע עליו ולא הסגיר סוכנים שגייס והפעיל פרט לאחד6. הוא 
לא סיפר לאמריקאים שהיה בידו דרכון אמריקאי שבו השתמש בפעילותו 
המודיעינית באירופה. לבקשת הבריטים נשאל אורלוב האם אדם בשם קים 
פילבי מוכר לו או האם שמע שם כזה בנ.ק.וו.ד. בפניו הוצג גם תצלומו של 
פילבי. אורלוב הכחיש כי אדם זה מוכר לו או כי שמע עליו. הוא גם הכחיש 

שהיה אי פעם בבריטניה. 
יכולים לאמת או  כי  אנשי ה-F.B.I אינם  ידע  בכל מסכת הכחשותיו הוא 
לסתור את דבריו, כי באותה עת האמריקאים ידעו מעט מאוד על פעילות 
המודיעין הסובייטי. אורלוב ניצל זאת היטב. הובר ואנשיו התקשו לקבל את 
תשובותיו של אורלוב, כי קצין בכיר בנ.ק.וו.ד. יודע כל כך מעט על פעילות 
המודיעין הסובייטי. הם הבינו כי הוא מסתיר מידע, אולם לא היה ביכולתם 
לסתור את דבריו. התנהגותו זו הביאה לטענות כי כל פרשת עריקתו למערב 
והתבססותו בארה"ב אינן אלא מבצע הונאה מוצלח של הסובייטים, טענות 

שנראה כי לא היו מבוססות. 
אורלוב הוזמן, במקביל, להופיע ולהעיד בפני תת-ועדה לביטחון פנים של 
למודיעין  הקשורים  נושאים  על  נשאל  לא  הוא  פעמים.  מספר  הקונגרס 
תשובותיו  בברה"מ.  במצב  יותר  התעניינו  הוועדה  חברי  שכן  הסובייטי, 
הרשימו אותם מאוד. הוא זכה ליחס חיובי מצד הוועדה וכשרשות ההגירה 

האמריקאית הערימה עליו קשיים –התייצבו חבריה לימינו. 
רשות ההגירה חקרה את אורלוב על נסיבות כניסתו לארה"ב וגם על ביקורו 
שאמרו  הרשות,  אנשי  את  סיפקו  לא  הסבריו  ב-1932.  במדינה  הראשון 
החוצה,  דלפה  זו  כשכוונה  מארה"ב.  לגרשם  בכוונתם  כי  ואשתו  לאורלוב 
התארגן לובי של אמריקאים בעלי מעמד ציבורי, בהם פוליטיקאים וחברי 
קונגרס, שהתנגדו לגירוש. הלחץ הציבורי עשה את שלו ובני הזוג אורלוב זכו 

למעמד של תושבי קבע בארה"ב. על הצו בעניינם חתם נשיא ארה"ב עצמו.

באשר ל-C.I.A, אנשי הארגון השתתפו 
וערכו   F.B.I-ב אורלוב  של  בחקירותיו 
הם  גם  לגביו.  משלהם  בירורים  גם 
חד-משמעית  למסקנה  הגיעו  לא 
במגמה  קשר  על  עמו  לשמור  והעדיפו 
לאורלוב  סייע  גם   C.I.A ה-  חיובית. 
באוניברסיטת  כמרצה  עבודה  להשיג 
בני  עברו  זו  עבודה  קבלת  עם  מישיגן. 
ליד  להתגורר  ב-1962  אורלוב  הזוג 
פורסם,  במסגרתה  האוניברסיטה. 
 Handbook" השני:  ספרו  ב-1963, 
 of Intelligence and Guerrilla

."Warfare

הק.ג.ב. קובע: אורלוב לא בגד
אורלוב  חשיפת  שלאחר  בשנתיים 
בארה"ב ערך אגף החקירות של ק.ג.ב. 
הבדיקה,  מסקנת  בעניינו.  בדיקה 
הראשון  המנהל  לראש  שהועברה  כפי 
הראשי )מודיעין החוץ( הייתה כלהלן: 
מקום  את  נטש  פקודות,  הפר  אורלוב 
שירותו, נטל עמו 60 אלף דולר - אולם 
הסוכנים  מ-60  שמישהו  הוכחות  אין 
שהפעיל או שהיו ידועים לו, או מבצעים 
מודיעיניים שבהם השתתף או היו ידועים לו, הוסגרו על ידו. המשמעות 

הייתה: אורלוב עמד בהבטחתו ולא בגד. 
נמצא  היכן  בוודאות  הסובייטים  ידעו  לא   ,1953 עד  שנים,   15 במשך 
אורלוב. על הימצאותו  בארה"ב נודע להם רק באפריל 1953, כשפרסם 
את סדרת הכתבות על סטאלין ב"לייף". בהמשך הצליח הק.ג.ב. ליצור עמו 
קשר פעמיים. בפעם הראשונה הופיע בבית אורלוב בנובמבר 1969 קצין 
דיפלומטי  )Feokistov(, ששירת במעמד  הק.ג.ב. מיכאיל פאוקיסטוב 
כמתורגמן במשלחת הסובייטית לאו"ם. פאוקיסטוב הציג את עצמו ואת 
וביקש לשוחח עם אורלוב. אשתו של אורלוב מנעה  דרכונו הדיפלומטי 
ניסיון זה. אורלוב דיווח על הביקור ל- F.B.I וכעבור זמן קצר החליף את 
מקום מגוריו וחזר לקליבלנד. באוגוסט 1971 הגיע אותו קצין ק.ג.ב. גם 

לביתו בקליבלנד. 
לפני  לא  עמו,  ולשוחח  לביתו  להיכנס  לו  לאפשר  אורלוב  הסכים  הפעם 
חמוש.  אינו  כי  והשתכנעה  גופני  חיפוש  הסובייטי  על  ערכה  שאשתו 
פאוקיסטוב ציין בפני בני הזוג כי הממשלה הסובייטית מציעה לאורלוב 
לבקר בברה"מ וכי הוא יתקבל שם כגיבור. אם יחליט להישאר בברה"מ 
ולדירה  לגמלה  יזכה  והוא  שקיבל  ההצטיינות  ואותות  מעמדו  לו  יוחזרו 
יוכל לחזור לארה"ב בכל עת  במוסקבה. אם יחליט לא להישאר – הוא 
.F.B.I -שירצה. אורלוב ואשתו דחו את ההצעה ושוב דיווחו על הביקור ל

אורלוב  של  אשתו  נפטרה   ,1971 בנובמבר  מכן,  לאחר  חודשים  שלושה 
מהתקף לב. אורלוב נפטר ב-7 באפריל 1973 מבעיות לב בהיותו בן 78. 
קצין F.B.I. אדוארד גאזור )Gazur(, שעמד בקשר עם אורלוב בשנותיו 

 .האחרונות, העלה את הסברה כי ייתכן ומותו לא היה טבעי
מקורות והערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

 F.B.I-ראש ה
ג'ון אדגר הובר. 
הארגון לא ידע 

כי עריק במעמדו 
של אורלוב חי 

בארה"ב
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הנשף המלכותי
שהוליד מרגלת

טובה קלדס | חוקרת, כותבת ומספרת על נשים חלוצות בא״י

שולמית )שולה( קישיק-כהן הבריחה אלפי יהודים דרך לבנון, דרך הים, דרך היבשה וגם באמצעות טיסה לטורקיה 
ומשם לארץ ישראל - כשלעתים היא עצמה מובילה את הנמלטים. היא נתפסה ונגזר עלייה עונש מוות, שהומתק. 

דברים לזכרה

נשות הצללים

שעת לילה מאוחרת. דממת השינה עטפה את דרי הרובע היהודי בביירות.
בעלה וחלק מהילדים שכבו לישון, והיא, שנותרה עדיין ערה, שקדה על סיום 

מלאכתה כשמועקה מוזרה מכבידה על התנהלותה.
לפתע נשמעו נקישות על דלת ביתה שהחרידו את נפשה.

לבה נפל והיא הבינה שבזה הרגע – תם הכול.

*

״בלילות האפלים והבלתי נשכחים בצינוק, מתוך הבדידות, הסבל, ההשפלה, 
העינויים והייאוש, היה נדמה לי שהסיכוי לצאת לחופשי ולפגוש את יקיריי 

הוא בלתי אפשרי ולא מציאותי.
אבל לא נתתי לתחושה הזו להשתלט עליי. אף לא לרגע איבדתי את התקווה.

ידעתי בתוך תוכי שהסיוט חייב להסתיים בטוב.
התפילות הן שנתנו לי את הכוח. התפללתי יום ולילה. שאלתי את עצמי כל 
רגע וכל שנייה, מדוע אני נמצאת כאן וסובלת כל כך? בסך הכול מה שעשיתי 

נחשב בעיניי כמצווה – עזרתי ליהודים מארצות ערב להגיע בכל דרך לארץ 
ישראל, פעלתי ותרמתי למען תקומתה של מדינת ישראל, ולעם ישראל כולו!
ייתכן שהקדוש ברוך הוא  הקרבתי את משפחתי, סיכנתי את עצמי – לא 

יעזבני להירקב בחור הזה!.״1 
30 שנה לשחרורה,  מתוך דברים שנשאה שולה כהן בערב מיוחד, במלאת 

ירושלים 24.8.1997.

*

ארזי-כהן,  מאיר  להוריה,  בארגנטינה  נולדה  קישיק-כהן  )שולה(  שולמית 
יליד מצרים, סוחר אמיד, ואלגרה, בתו של הרב שמעון הרוש מירושלים.

בירושלים  התגוררו  הם  הציוניים.  הוריה  עם  לארץ  עלתה   1917 בשנת 
ושולה, שלמדה בבית הספר לבנות ״אוולינה דה רוטשילד״, הייתה תלמידה 

מצטיינת.
בהיותה בת  16 חיתנו אותה הוריה עם יוסף )ז׳וזף( כהן, סוחר יהודי אמיד 

שולמית )שולה( קישיק-כהן. בדיוק בתאריך 
 ,1963 בשנת  בתלייה  למוות  נידונה  שבו 
העצמאות  ביום  משואה  שולה  הדליקה 

ה-59 של מדינת ישראל
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מלבנון. שולה עברה להתגורר עם בעלה בוואדי אבו-ג׳מיל, ברובע היהודי 
שבביירות.

עליה  אהובה  כה  שהייתה  לירושלים,  געגועים  מלא  היה  לבה  העת  כל 
ושסימלה עבורה את ״גג העולם״. היא התרפקה בזיכרונותיה על השירה ועל 

זמירות לילות השבת. 
תמיד  שכן  לפעילות,  וכמהה  בודדה  חשה  שולה  בביירות  מגוריה  בראשית 
קולות  שמעה  אחת,  שבת  במוצאי  והנה,  פעילה.  וכה  נמרצת  כה  הייתה 
מאד  שאהבה  שולה,  לביתה.  הסמוך  ״מכבי״  ממועדון  ובקעו  שעלו  שירה 
לשיר, התרעמה על הזיופים שנשמעו מפי המזמרים וירדה אל באי המועדון 
כשהיא נחושה בדעתה ללמדם לשיר נכונה. וכך, בכל מוצ״ש, התייצבה שולה 

במועדון ״מכבי״ כדי ללמדם משירת ציון.
לבה  ואומץ  נחישותה  הנמרץ,  אופייה  ובזכות  פעילותה,  התרחבה  אט  אט 
היהודית  בקהילה  ונודעה  ״מכבי״,  במועדון  פעילותה  את  שולה  הרחיבה 

בפעילותה הענפה למען האחרים.
ביתה שקק חיים. אנשים הגיעו כדי  להתייעץ איתה, היו שביקשו כי תכריע 
ושולה הפכה אישה מאוד מכובדת  וביישוב סכסוכים,  בסוגיות משפטיות 

ונערצת בקהילתה.
החברתי  בהיבט  בביירות  היהודים  חיי  רווחת  למען  פעילותה  במסגרת 
ראש  אל-סולח,  ריאד  עם  וחמים  טובים  קשרים  לקשור  החלה  והחינוכי 
הממשלה ובני משפחתו, ועם שרי ממשלתו. אנשי הקהילה היהודית נעזרו 

בה לפתרון בעיות שבהן נתקלו אל מול משרדי הממשלה.
הצבאי  האיום  על  הידיעות  לבנון  אל  הגיעו  השנייה  העולם  מלחמת  בימי 
שאיימו ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב על היישוב בארץ. שולה הוטרדה כל 

העת בשאלה כיצד היא יכולה לעזור ולסייע.
בערב חג המולד, כאשר השתתפה בנשף המלכותי השנתי שנערך בארמון 

הממשלה, התרחש האירוע שבעקבותיו החלה שולה לפעול כמרגלת.
כשישבה ליד החלון הבחינה ברמטכ״ל הלבנוני, ברמטכ״ל הסורי ובקבוצה 
ונעמדו  הגן,  אל  מהאולם  יחדיו  שיצאו  הצבאות  משני  גבוהים  קצינים  של 
בסמוך אליה. שולה, שחשה כי מדובר בהתכנסות חשובה, הקשיבה לשיחתם 
ושמעה את דבריהם על תוכניתו של הקולונל פאוזי אל-קאוקג׳י; זה האחרון 
ולהחריב  עמם  להיכנס  במטרה  ובלבנון  בסוריה  כוחות  עת  באותה  אסף 
תחילה את היישובים היהודיים בגליל. ככל שהקשיבה עוד ועוד לדבריהם 
הבינה שולה את גודל סכנת ההשמדה הצפויה ליישוב היהודי בארץ ישראל 
ולאהוביה אשר בירושלים. היא ניסתה לגבש לעצמה את המשך דרכה: כיצד 
הדרכים  חרף  ישראל  בארץ  היהודים  לידיעת  אלה  חיוניות  ידיעות  להביא 

הסגורות, הגבולות החסומים וחוסר אמצעי תקשורת.
ולפתע, לאחר תפילתה אל האל והרהוריה המיוסרים, גמלה בלבה ההחלטה. 
שזכרה  )כפי  סתרים״  ״דיו  רקחה  האנגלית,  בשפה  ״מכתב״  כתבה  היא 
ופיזרה ברווחים שבין המילים  שלימדוה בצופים בירושלים, בימי ילדותה( 
דודתה  לבת  לשלוח  שהחליטה  המכתב,  את  שמעה.  אשר  ועל  עליה  מידע 
בירושלים, שלחה בעזרת סוחר מכפר בדרום לבנון שנהג לבקר בחנות של 
ג׳וזף, בעלה. הסוחר הבטיח להעביר את המכתב לחבר יהודי שלו ממשגב 
עם, שהיה קצין בהגנה. כך נוצר הקשר הראשון של שולה עם המודיעין בארץ 

ישראל.
מסוריה,  יהודים  הבריחה  ובמסגרתה  החשאית  בפעילותה  החלה  שולה 
מלבנון, מעיראק ומאיראן אל ארץ ישראל. היא אף העבירה לארץ ידיעות 
מודיעיני  מידע  העבירה  העצמאות  מלחמת  ובמהלך  חשובות,  מודיעיניות 
למפקדת ההגנה שבמטולה. לאחר קום המדינה עבדה שולה בשרות יחידה 
154, תחת שם הצופן ״הפנינה״. היא הבריחה אלפי יהודים דרך לבנון, דרך 
הים, דרך היבשה וגם דרך טיסה לטורקיה ומשם לארץ ישראל - כשלעתים 
מודיעיני  מידע  להעביר  המשיכה  היא  השיירה.  את  מובילה  עצמה  היא 

מסוריה ומלבנון, לא פעם תוך סיכון עצמה ובני משפחתה.
ערב,  בארצות  המתרחש  על  ידיעות  ועוד  עוד  השגתי  מאמץ.  חסכתי  ״לא 
לידיעת  הדברים  את  והעברתי  צבאיות,  תכניות  ועל  הכוחות  היערכות  על 

הגורמים בארץ״.2  

)בני  הגדולים  ילדיה  שני  את  לארץ  שלחה  ילדים,  לשבעה  אמא  שולה, 
שבע ותשע דאז(, ברטי ומאיר. זאת במטרה לעודד את משפחות היהודים 
בקהילה היהודית לשלוח את ילדיהם לארץ ישראל במסגרת עליית קבוצות 

בני נוער שהיא ארגנה.
במהלך שנות פעילותה ביקרה שולה בהיחבא מספר פעמים בארץ. ביקורה 

האחרון נערך מספר חודשים לפני מעצרה.
פעולה  איתה  ששיתף  לבנוני  אוצר  פקיד  של  הלשנה  בעקבות  ב-1961, 
שירותי  לו  שטמנו  בפח  נפל  שלו  הבצע  תאוות  בשל  כי  בדיעבד  והתברר 
הביטחון הסורי והלבנוני, נעצרה שולה. היא הובאה לכלא הנשים בסאנאיה 
בבית  ונשפטה  כשנתיים  במשך  קשים  עינויים  עונתה  בצינוק,  הושמה  שם 

המשפט הצבאי בביירות.
לארץ  יהודים  ובהברחת  בבגידה  בריגול,  אשמה  נמצאה  ב-19.3.1963  
העונש  הומתק  ערעור  בעקבות  בתלייה.  מוות  דין  גזר  עליה  ונגזר  ישראל 
לשבע שנות מאסר. גם בעלה נאסר, נשפט, הואשם כי ידע על פעילותה של 

אשתו ונגזרו עליו שתי שנות מאסר.
הם  גם  ביקשו  התיכון״,  המזרח  של  הארי  ״מאטה  אותה  שכינו  הסורים, 
להעמידה למשפט ולהעלותה לגרדום. הם הגישו בקשה רשמית לממשלת 
לבנון שתסגיר לידיהם את שולה. לאחר סירובה של ממשלת לבנון, פרסמו 
הסורים בעיתונות ידיעה ובה הובטח פרס על סך שני מליון לירות סוריות 
לכל מי שיתפוס אותה לאחר שחרורה מהכלא הלבנוני וימסור אותה לידי 

הרשויות בסוריה.
חילופי  עסקת  במסגרת  שולה  שוחררה  הימים  ששת  מלחמת  לאחר 
שבויים, יחד עם טייס ישראלי שצנח בשטח לבנון כשמטוסו נפגע עת טס 
מעל אדמת סוריה. בתמורה שוחררו 496 שבויים, נתינים לבנוניים שצה״ל 
שבה בירושלים המזרחית )בהם הקונסול הלבנוני ואנשי סגל הקונסוליה( 
וכלים כבדים רבים ויקרים לעבודות עפר שנתפסו ברמת הגולן ושימשו את 

הסורים לחפירת אפיק להטיית הירדן.
משני  אחד  הנקרה  בראש  המעבר  אל  שולה  את  ליווה  שחרורה  בבוקר 
חוקריה. אפילו ברגע האחרון, לפני פרידתם, ניסה לחקור ולשאול אותה ללא 

הצלחה בנוגע להיותה מרגלת למען ישראל.
ג׳וזף והילדים הוברחו לארץ דרך קפריסין. שולה חזרה, יחד עם בני משפחתה, 

להתגורר בירושלים, העיר האהובה שכה התגעגעה אליה, בשכונת רחביה. 
ב-1992 הוענק לה אות "יקיר הסתר": ״לוחמת סתר, אשר חרפה את נפשה 

ותרמה בכל מאודה לפעילות חשאית למען מדינת ישראל״.

2007, בדיוק באותו תאריך שבו נידונה למוות בתלייה בשנת  ב-19 במרץ 
1963, הדליקה שולה משואה ביום העצמאות ה-59 של מדינת ישראל.

ב-2010 הוענק לה תואר יקירת ירושלים, וב-2011  קיבלה את אות המופת 
ומדליית דונה גרציה.

שולה קישיק-כהן נפטרה בהיותה בת 100 ב-21 במאי 2017. היא הותירה 
אחריה שבעה ילדים, נכדים רבים, נינים ובני-נינים. אחד משבעת בניה הוא 

יצחק לבנון, שכיהן כשגריר ישראל במצרים.
 .יהי זכרה ברוך

ב-1961, בעקבות הלשנה של פקיד אוצר לבנוני 
ששיתף איתה פעולה והתברר בדיעבד כי בשל 
תאוות הבצע שלו נפל בפח שטמנו לו שירותי 
היא  שולה.  נעצרה  והלבנוני,  הסורי  הביטחון 
הושמה  שם  בסאנאיה  הנשים  לכלא  הובאה 
בצינוק, עונתה עינויים קשים במשך כשנתיים 

ונשפטה בבית המשפט הצבאי בביירות
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50 שנים למלחמת ששת הימים
מוסף מיוחד

אנחנו ביקשנו ואתם שלחתם:
 מאמרים, זיכרונות, תובנות, מסמכים ותמונות



15 |  גיליון 78  |  סיוון תשע״ז  |



 |  גיליון 78  |  יולי  |  2017  |16

"יהודי יושב בבור, לא נלחם -
וגורם לכל מיני דברים לקרות"

ראיינו: אפי מלצר ורון כתרי

לבנון  אל"ם בדימוס אלי הלחמי, שכיהן במלחמת ששת הימים כראש המדור הצבאי של סוריה, 
ועיראק, מספר על תקריות הטיית מקורות הירדן, שהולידו בעיניו את המלחמה; על הלקט הצבעוני 
שיצר והוביל להחלטה של משה דיין לעלות לגולן; ואת השינוי ביחס ללקטים המודיעיניים: "היום 

אני חושב שמרבית הקברניטים קוראים את העיקרים ולא את כל התוכן”

אלוף משנה בדימוס אלי הלחמי. "ההכחשה 
הסורית הגיעה מאוחר מדי"

איפה היית לפני מלחמת ששת הימים ובמהלכה? 
למדור  אחראי  וכן  ועיראק  לבנון  סוריה,  של  הצבאי  המדור  ראש  "הייתי 
מבנה   .1964 בשנת  שהוקמה  המאוחדת',  הערבית  'המפקדה   – מפע"ם 
המדור כלל מלבדי שני קצינים, שלושה סמלים ושלוש פקידות: שתיים על 

הנושא הסורי ואחת על הנושא העיראקי".
איפה פוגשת אותך המלחמה? מתי הבנת שתהיה מלחמה?

"התחלתי כקצין מחקר במדור העיראקי ב-1963 ואחר כך עברתי גם למדור 
הצבא הסורי, היות ולא היו מספיק תקנים אמרו לי לקחת גם את המדור 

ואיתמר  הצבאי  הנושא  על  עבדתי  במדורים  הלאה.  וכן  תחתיי  העיראקי 
גזית  שלמה  היה  המחקר  ראש  המדיני.  המדור  על  אחראי  היה  רבינוביץ' 
ואילו ראש אמ"ן היה אהרון יריב. כשהוקם ענף 5 גדעון גרזון היה ראש הענף 
כשפנו  'יתומים'.  נשארנו  ואנחנו  באוניברסיטה  ללמוד  הלך  הוא  אך  שלנו, 

לאהר'לה, הוא אמר שהוא סומך עלינו ואנחנו לא צריכים ראש ענף.
על  להסתכל  וגם  ספקן  להיות  אותי  לימד  הוא  ורבי.  מורי  היה  "אהר'לה 
יכולות ולא על כוונות. זה היה ההבדל בין המודיעין שלפני ששת הימים לבין 
המודיעין של לפני 1973 - לא הלכנו על ניתוח הכוונות, אלא על ניתוח של 

50 שנים למלחמת ששת הימים
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"אהר'לה היה מורי ורבי. הוא לימד 
אותי להיות ספקן וגם להסתכל על 

יכולות ולא על כוונות. זה היה ההבדל 
בין המודיעין שלפני ששת הימים לבין 
המודיעין של לפני 1973 - לא הלכנו 

על ניתוח הכוונות, אלא על ניתוח של 
יכולות ופוטנציאל ושל מה שקורה 

בשטח. לא היינו חכמים גדולים"

היה  גדולים.  חכמים  היינו  לא  בשטח.  שקורה  מה  ושל  ופוטנציאל  יכולות 
ניתוח מדיני והיה ניתוח צבאי. 

יום הכיפורים, ומוניתי לראש הזירה  "כשחזרתי שוב לצבא, אחרי מלחמת 
המזרחית, היו לי התנגשויות עם ראש אמ"ן יהושע שגיא לגבי סוריה. עם 
תחילת פרשת 'האחים המוסלמים' יהושע תמיד שאל אותי: 'נו, הלחמי, מה 
חושב,  אתה  מה  יודע  אינני  אמ"ן,  'ראש  לו  עונה  הייתי  ואני  אסד?'  חושב 
אז איך אגיד לך מה אסד חושב? תתקין לו חיישן בראש – ואדע מה אסד 

חושב'. 
"גדלתי בפתח תקווה. ההורים היו פרדסנים, וזה עזר לי, למשל, להבין את 
רפאל איתן, כי לא כולם הבינו אותו. רפול התבונן על היכולות ותמיד העלה 
ספקות וסיפוקים לגבי כל הערכה; את הספקנות הזאת קיבלתי מאהר'לה 
ואף העברתי לקצינים ששירתו אתי ותחתיי. לחיל המודיעין הגעתי ב-1959 

מחטיבת הצנחנים.
לנו  היו  ב-1962,  התחיל  שזה  להגיד  אפשר  הימים,  ששת  מלחמת  "לפני 
תקריות גבול עם הסורים. היו שלושה אזורים בשטחים המפורזים שהם ניסו 
להשתלט עליהם. היו גם פרובוקציות מהצד שלנו, אבל כל הזמן היו 'תקריות 

גבול'". 
 זה מה שקוראים "המלחמה על המים"?

"לא. אלו היו תקריות על עיבוד החלקות באזור המפורז וכן תקריות המים, 
הארצי  המוביל  את  כשבנינו  היו  ההטיה',  'תקריות  להן  קראנו  שאנחנו 
ולקחנו מים ממקורות הירדן, והסורים רצו להטות את המקורות. במאמר 
נולדה  וכאן  ההטיות  בנושא  מאוד  פעיל  הייתי  התקופה  באותה  מוסגר, 

תבנית 'הלקט הצבעוני', שהמצאתי.  
"גורם נוסף שתרם לפרוץ מלחמת ששת הימים היה עליית הפלג הרדיקלי 
במפלגת הבעת'. הקצינים הצעירים צאלח ג'דיד וחאפז אל-אסד הדיחו את 
אמין אל חאפז, שברח עם הנהגת הבעת' לעיראק. החבורה הקיצונית תפסה 
אומנם  רב.  כוח  להם  והיה  עלאווים,  רובם  העליונה,  במועצה  מקומות   12
מבחינת אוכלוסייה העלאווים היו רק 12%-13%, אך הם היו - ועדיין הנם - 
רדיקליים, כלפי פנים וגם ביחסם כלפינו. כדי לבסס את מעמדם הם החליטו 
גם על תמיכה במלחמת שחרור עממית, שנועדה לשחרר את פלסטין. חאפז 
וגם שר ההגנה – הוא מינה את עצמו  אל-אסד, שהיה מפקד חיל האוויר 
לאחר שהדיח את קודמו - הקים בסוריה את מחנות האימונים הראשונים 
של הפת"ח, כדי ללמד את הפלסטינים להגן על עצמם ולתת להם תמיכה 

וגיבוי. 
או  במוקדם  עומדים,  אנו  כי  מבינים  יחד  הדברים  כל  את  "כשמחברים 
שאינם  ידעו  הסורים  אבל  הסורים.  עם  חמורה  התנגשות  בפני  במאוחר, 
יכולים להילחם בנו לבדם. לכן, המטרה האסטרטגית שלהם הייתה לגרור 
ידעו  הסורים  נגדנו.  למלחמה  מצרים(  את  )בעיקר  באזור  הערבים  כל  את 
זאת  זאת.  לבצע  יוכלו  לא  הם  המצרי,  הצבא  ושבלי  יחסית  חלשים  שהם 
גם הסיבה שהביאה אותי לכתוב את הלקט הצבעוני, שהוביל במידה רבה 
החליט  דיין  הסורית.  הרמה  את  לתקוף  דיין  משה  של  להחלטה  כנראה 
פי שהיינו כבר בהפסקת אש. הוא הבין  על  להעביר לשם את הכוחות אף 
תקיפת  בעד  היו  ואשכול  הצפון  יישובי  שלנו.  הבאה  החזית  תהיה  שזאת 

הרמה ודיין היה היחיד שהיה נגדה עד אז – 9.6.1967". 
הלחמי מוסיף לגבי מערך הכוחות הבינלאומי כי "ארה"ב התערבה אף היא. 
הפסיקו  לא  והאמריקאים  סוריה,  עם  מה  ושוב  שוב  שאל  ג'ונסון  השגריר 
'לרמוז' לנו שאי אפשר להשאיר את סוריה ככה. במקביל חתמו הסובייטים 
על הסכם הגנה עם סוריה, מה שגרם לדיין לנסות לדחות את הבלתי נמנע 
משתי סיבות עיקריות: הראשונה, לא היה ריכוז כוחות מספיק לתקוף ברמת 

הגולן, והשנייה, הוא חשש מהתערבות סובייטית עקב הסכם ההגנה שבין 
סוריה לברה"מ, ומכך שהצרפתים יפסיקו את אספקת המטוסים שלנו".

מאילו סיבות התעסקו הסורים עם פלסטין? האם דובר בזמנו על 
"סוריה הגדולה" כאסטרטגיה?

שהוכרה   ,1944 בינואר  ב-1  העצמאית,  הסורית  הרפובליקה  נוסדה  "מאז 
22 שנים. אנחנו,  רק ב-1946 כרפובליקה, הם החזיקו ברמת הגולן למשך 
ראו  תמיד  הסורים  בנוסף,  שנה.   50 כבר  הגולן  ברמת  מחזיקים  לעומתם, 
בישראל פרובינציה של סוריה הגדולה, כך שהחלום שלהם הוא שיום אחד 
תשוב פלסטין כולה לחיק האומה הערבית. הערבים לא השלימו עם הגבולות 
המלאכותיים שקבע הסכם סייקס-פיקו, כולל 'קריעת' לבנון כחלק מסוריה. 

אך משך כל השנים אזור הגולן הוזנח על ידי הסורים".
ניתן להבין מדבריך שהטריגר ביצירת מצב הפתיחה למלחמה היו 

הסורים, ולא המצרים?!
תקריות  ובעיקר  עליהם,  שדיברנו  הנושאים  הזרז.  היו  הסורים  "בוודאי. 
ההטיה, הולידו למעשה את מלחמת ששת הימים. הקש ששבר את גב הגמל 
היה כשהרוסים פנו לראש המודיעין המצרי, עבד אל מוניר, ואמרו שישראל 
מרכזת 15 חטיבות בגבול הסורי כדי לתקוף את סוריה. היות ומצרים וסוריה 
על  להגן  חייבת  הייתה  מצרים  המאוחדת,  הערבית  במפקדה  חברות  היו 
בת בריתה. ביום העצמאות 15.5.1967, אחרי שיצאו כוחות האו"ם מסיני 
ונכנסו הכוחות המצריים, המצרים נגררו וזה גרם להידרדרות המצב. למרות 

דבריו, אסד לא רצה מלחמה עם ישראל, כי ידע שצבאו חלש לעומת צה"ל. 
שהיה  צ'ובחין,  ההדדית,  ההגנה  ברית  את  הפעילו  וסוריה  שמצרים  "בזמן 

על  לו  וסיפר  פעמים  כמה  אשכול  עם  דיבר  בישראל,  הסובייטי  השגריר 
העברת ריכוז הכוחות הישראלים כביכול לרמת הגולן. אשכול מצדו הציע 
לצ'ובחין לעלות לגליל ולראות את המצב במו עיניו. אני הייתי צריך להדריך 
אותו  בסיור זה אל מול הרמה, אבל הוא לא הסכים לנסוע כי האמין לידיעות 
שקיבל ממוסקבה. אחרי המלחמה הוא הודח ונשלח לסיביר, שם גם סיים 

את חייו. 
"באותה התקופה הייתי כבר חמש שנים במחקר, סיימתי גם תואר בראיית 
לפני  כחודש  שחרור.  תאריך  לי  נקבע  ואף  להשתחרר  רציתי  כבר  חשבון, 
המלחמה, הביאו את יהושע צור כמחליף שלי וגם הספקנו לעשות חפיפה בת 
חודש, אבל אז הבנו שעומדת להיות מלחמה ואהר'לה לקח ל'צמח' )מנגנון 
לייזר, שהיה ראש  ואת  צור  848( את  ביחידה  והתפוצה  הדיווח ההתרעתי 
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פגשתי את אהר'לה שוב אחרי שנה, 
כשהוא בא להרצות בקנדה מטעם 

הבונדס. באחת ההרצאות הוא קרא לי 
בבית הכנסת לעלות לבמה ואמר לקהל 
'רואים את הבחור הזה? בזכותו אנחנו 
יושבים היום ברמת הגולן' - ואני לא 

ידעתי איפה לקבור את עצמי"

הענף, ונשארתי לבד. עשרה ימים קודם לכן הבנתי מה עומד לקרות ופשוט 
נשארתי בתפקידי וניהלתי את העסק במהלך המלחמה. עוד לפני השחרור, 
צבי  את  ולהחליף  במונטריאול,  קק"ל  שליח  להיות  מוניתי  התממש,  שלא 

אלמוג מחיל האוויר, אבל המלחמה שקרתה שינתה הכול. 
במעבר  השבויים  את  להחזיר  התחלנו   1967 אוגוסט  תחילת  יולי  "בסוף 
קוניטרה. הייתי אחראי על תחקור השבויים הסורים בעתלית, ולא אשכח 
ששירת  הסורי  מהקומנדו  במילואים  הראשון  הסמל  שהיה  השבוי  את 
לי שהגיע למילואים עם המרצדס  בכוחות המיוחדים, שלא הפסיק לספר 
ניסיתי להרגיע אותו ואמרתי לו שהמכונית תחזור  יהיה עליה?!  שלו, ומה 
המרצדס  הגיעה  חללים,  וגופות  שבויים  להחלפת  כשהגענו  ובאמת,  אליו. 

ובקו השלישי המפקדה, שישבה בקוניטרה עם יחידות מטכ"ליות כמו גדוד 
תותחים בינוניים 130 מ"מ, טנקים מסוג T-34 )שהיו ממוקמים בעמדות 
שהורכב משתי  הכוח העיקרי   ,4 דיביזיה  קבועות(. מכוח ההלם התפתחה 
דמשק.  מרחב  על  להגן  היה  שתפקידו  ממוכנת,  ומחטיבה  שיריון  חטיבות 
הם התפרסו בלג'ה הגדולה ובקטנה, במחנות קטנא וכיסווה. חמשת גדודי 
ה'אמל', שעשו את העבודה השחורה בגבול, היו בעיקר תושבים מקומיים 
באזורים  מוקשים  פינו  ואדי,  כל  הכירו  הם  המפורזים.  מהאזורים  שגורשו 
מפורזים. הייתה להם כלפינו שנאה יוקדת כי לקחנו להם את האדמה. אז הם 
הקימו חמישה גדודים שהוצבו בקדמת הרמה ועשו את כל הצרות, ומאחור 

ישבו כל הכוחות הסדירים הסורים".
'נאצר',  "ב-25.5 הסורים עברו מתוכנית הגנה לתוכנית התקפה, שנקראה 
ושנבנתה בשיתוף עם מפע"ם )מפקדה ערבית מאוחדת(. התוכנית הציבה 
לפי  הצנחנים.  וגדוד  ההלם  כוח  את  וכעתודה  חי"ר,  חטיבות  חמש  בקו 
היה  המשני  המאמץ  מאמצים:  בשני  אותנו  לתקוף  עליהם  היה  התוכנית 
לכיוון הכנרת ונועד להיות הסחה, והמאמץ העיקרי לכיוון גשר בנות יעקב, 
צמח  לכיוון  ולהמשיך  קו  לייצב  לשם,  להגיע  זיתים.  עין  ביריה,  פינה,  ראש 
לתוכנית  לחזור  החליטו  מצרים,  עם  הבלגן  שהתחיל  כשראו  אך  ועפולה. 

ההגנה. 
היה  הפיקוד  הפיקוד.  לבין  אמ"ן  בין  המודיעין  התחלק  התקופה  באותה 
אחראי על הקו הקדמי והחזית  כמעט עד לקצה מרחב התילים. אנחנו היינו 
סד"כ,  וביצורים,  קרקע   הכוחות,  הערכות  שבעומק:  מה  כל  על  אחראים 
כי  ואמל"ח. חומר מודיעיני מיוחד לא הגיע לפיקוד  וארגון, פעילות  מבנה 
יצרו חציצה. מקורות המודיעין שלנו לא היו מספקים, ליחידה 504 כמעט 
המודיעין   .848 ליחידה  איכותי  מודיעין  היה  לא  ברמה.  מקורות  היו  ולא 

מ'המוסד' היה בעיקרו מדיני, ולא מהתחום הצבאי".
מאין הגיע המודיעין?

כי  גם  לצרפתים היה מודיעין טוב  ר',  ומענף  "המודיעין הגיע מקשרי חוץ 
לנו  היו  עוד  אותנו.  שיתפו  בקושי  הם  אבל  ולבנון.  סוריה  על  'ישבו'  הם 
תצלומי אוויר פעם-פעמים בשבוע, בעיקר מקו החזית. רק מדי פעם קיבלנו 
צילומי עומק. בזמנו, הפענוח היה נמשך יום-יומיים, כי לא היו מרכזי פענוח. 
המודיעין היה יורד ליחידה 121 בשדה התעופה רמת דוד, ומתקבל למחרת 
עם פענוח. לעומת זאת, על העיראקים היה לנו מודיעין האזנה של 848 שהיה 
מודיעין טוב אבל טקטי, וכלל גם מסמכים שקיבלנו מ'המוסד' וחומר גלוי. 

היינו מתרגמים הכול וכותבים בכרטיסיות".   
הלחמי קיבל בזמנו גם את דיווחי המודיעין שהגיע מ"האיש שלנו בדמשק", 
אלי כהן. "אלי כהן מסר את נפשו על קידוש השם. המודיעין שלו היה מגיע 
אלי פעמיים בשבוע. בבוקר שתפסו אותו הרגשתי שקרה משהו. אני חושב 
שעיקר תרומתו של אלי כהן נבעה מכניסתו לוועידה המרכזית של מפלגת 
הבעת', והיא היתה בעיקר בתחום המדיני-ביטחוני", הוא אומר. "הוא היה 

אמיץ מאוד ועשה דברים מופלאים בחדירתו המודיעינית".

היציאה למלחמת ששת הימים 
על  אף  סוריה  את  לתקוף  רצה  לא  דיין  למלחמה.  לצאת  שעומדים  "ידענו 
לחץ  ו'דדו'  מאוד,  לחצו  היישובים  אבל  מצרים,  ואת  ירדן  את  שניצחנו  פי 
גם  חשש  כי  רצה  לא  דיין  רצה.  ואשכול  לחץ  ואהר'לה  באמצע,  עמד  ורבין 

מהתערבות צבאית סובייטית אם נתקוף את הרמה הסורית.  
"ואז נולד 'הלקט הצבעוני'. זה התחיל בתקופת ההטיה: לסורים היה תותח 
נ"מ 37 מ"מ, שהוחבא בתוך בית  במזרעת עז א-דין, מעל תל קציר. כשהיינו 
מתקרבים עם הטרקטור לחלקה הם חיכו 5 דקות, נתנו הוראה, הוציאו את 

שלו ובה יושב... הרב הפיקודי גד נבון, שבא לקבל גופות של חיילים. מיד 
אחרי החזרת השבויים השתחררתי מצה"ל. 

לי?'.  אמרת  ולא  'השתחררת  ואמר  השחרור  אחרי  אותי  ראה  "אהר'לה 
עניתי לו שאני כבר אזרח ושלא יצעק עלי. הוא צחק בתגובה ושאל למה לא 
המלחמה  ובגלל  במאי,  מזמן,  להשתחרר  צריך  שהייתי  עניתי  לו.  דיווחתי 
זה התעכב. אהר'לה המשיך ואמר 'אלי הלחמי, יש לי הצעה בשבילך שלא 
תוכל לסרב לה. מחפשים מזכיר צבאי או רל"ש למשה דיין'; והוסיף: 'יש שני 
מועמדים - אתה ומתי רבינוביץ'. הוא אמר שיש לי 24 שעות להחליט ואם 

אשיב בחיוב, התפקיד שלי. 
"מאחר ודיין היה חבר ברפ"י )רשימת פועלי ישראל, שהתפלגה ממפא"י(, 
הבאה.  בממשלה  חבר  יהיה  לא  דיין  אם  יקרה  מה  אהר'לה  את  שאלתי 
'אני לא צריך  יהיה, גם אני לא אהיה. השבתי:  דיין לא  אהר'לה ענה שאם 
שעתיים, יש לך תשובה תוך חמש דקות – לא' והעדפתי לחזור לתוכניות 
שנה,  אחרי  שוב  אהר'לה  את  פגשתי  למונטריאול.  ולטוס  שלי  המקוריות 
כשהוא בא להרצות בקנדה מטעם הבונדס. באחת ההרצאות הוא קרא לי 
בזכותו  הזה?  הבחור  את  'רואים  לקהל  ואמר  לבמה  לעלות  הכנסת  בבית 

אנחנו יושבים היום ברמת הגולן' - ואני, לא ידעתי איפה לקבור את עצמי".
מה המודיעין עשה לפני המלחמה? עד כמה היה המצב בשליטה 
מודיעינית של ענפי המחקר?   הרמטכ"ל יצחק רבין אמר לפרוטוקול 
כוונות  על  עוד  איננו מדברים  "מעתה  ביוני:  ב-3  בישיבת המטכ"ל 

אלא יכולות". 
'ג'יהאד',  24.5.1967 הסורים דבקו בתוכנית ההגנה שלהם, שנקראה  "עד 
בקו  הגנה  גדודי  הגנה:  רצועות  שלוש  על  נשען  ב-1965ועיקרה  גובשה 
שיריון,  בכוחות  תוגברו  שלפעמים  השני,  בקו  חי"ר  חטיבות   4-3 הראשון, 

50 שנים למלחמת ששת הימים
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""אלי כהן מסר את נפשו על קידוש 
השם. המודיעין שלו היה מגיע אלי 

פעמיים בשבוע. בבוקר שתפסו 
אותו הרגשתי שקרה משהו. אני 

חושב שעיקר תרומתו של אלי כהן 
נבעה מכניסתו לוועידה המרכזית 

של מפלגת הבעת', והיא היתה 
בעיקר בתחום המדיני-ביטחוני, 

הוא היה אמיץ מאוד ועשה דברים 
מופלאים בחדירתו המודיעינית"

רק  אנחנו  בחזרה.  והוכנס  פגזים  שניים-שלושה  ירה  הוא  מהבית,  התותח 
רצינו לחסל את התותח הזה, שעשה לנו צרות ולכל פיקוד צפון. 

"ידעתי והבנתי את החומר, בזכות המודיעין הטקטי שחיבר בין כל החלקים, 
ומה עומד לקרות במהלך התקריות. אולם, באותה התקופה היה נוהל לכתוב 
כל הצמרת  בין  הוא עשה סבב  הודפס.  יחיד, שלא  בעותק  דיווח מודיעיני 
הרי  ובמודיעין,  שלם.  יום  גם  ולפעמים  שעות  נמשך  שלפעמים  האג"מית, 
עוד שני סמלים  עם  הייתי במדור הסורי  בפועל  בעניין של דקות.   מדובר 
שלאחד מהם היה  כתב יד קליגרפי יפה והיום הוא רופא. פשוט החלטתי, 
שבמקום הלקט היחיד לעשות 'צעטאלאך' )פתקאות(. בראש הדף כתבתי 
מזיזים...'  דקות, הם   10 דקות/   5 עוד  יורים  'הסורים  ואז  הנמען,  את שם 
שהכנתי  הזמן  באותו  צפון.   לפיקוד  הנל"ני  בטלפון  הודעתי  במקביל  וכו'. 
את הפתקאות בכתב יד, שלחתי עם הסמל לרמ"ח מבצעים, לחיל האוויר, 
לראש אמ"ן, לראש אג"ם - ושם כתבתי שתי שורות. מהלשכות שמענו לרוב 
'וואלה?'. לא כתבנו שם ידיעות עם הערכה אישית, אלא ידיעות מודיעיניות. 
הדבר מצא חן בעיני אהר'לה, והוא עודד אותנו לנסות באופן קבוע אך הגביל 

אותנו מלכתוב פרשנות מודיעינית והערכות. 
"בשלב הבא, הציעו לי לשכלל את זה: בהתחלה הייתי משכפל אותם בנייר 
קופי ותיק-תק זה הגיע לכל מקום במטה. ואז הלקט השתכלל לכמה צבעים: 
הצהוב לראש אמ"ן, האדום למבצעים וכן הלאה. למעלה כתבנו את דרגת 
הסיווג, מתחת את דרגת הדחיפות: מיידי/ בהול ובצד - תאריך ושעה. ככה 

התחיל הלקט הצבעוני. 
אז.  עד  קיים  היה  שלא  האירועים,  לוח  את   - משהו  עוד  יצרתי  "במקביל 

מסמכים על המעטפה ובעצם רק  אחרי 5 שעות אהר'לה קיבל את המעטפה 
וכן  שינויים,  לבצע מספר  ופתח אותה. כתוצאה מהאירוע החליט אהר'לה 
שאת הלקטים הארוכים, שלא כולם קוראים, לתמצת לעיקרים, והיום אני 

חושב שמרבית הקברניטים קוראים את העיקרים ולא את כל התוכן".
לימים קראו לזה "מלצרות המודיעין", למדו איך להגיש את הדברים.
"כל זה מכורח הנסיבות. הייתה דיפרנציאציה וחציצה מובנית במודיעין בין 
הפיקוד המרחבי לאמ"ן ולאגף המחקר. מה שיש לך אתה שומר לך, מה שיש 
להם - שלהם. הם לא ביקרו  אצלי ואני לא הוזמנתי לבקר אצלם. אומנם 
היו לי חברים ביחידות האחרות, ולפעמים הייתי הולך אליהם והם היו באים 

אלי, אבל לא היה קשר מקצועי – בכוונה". 
זה טוב או רע? שלא היה שיח מקצועי...

"זה רע מאוד".
היו לזה שלוש סיבות: האחת, סודיות; השנייה,  מידור; והשלישית, 
כלומר, אתה תגבש  היא הפלורליזם.  תיאורטית,  לכאורה  שהייתה 
את דעותיך ואני את דעותי ובסוף נשוחח –  והקברניט, שיקבל את 

כל המידע, יחליט. 
"והיתה גם סיבה רביעית: אגו.

"היה לי חבר טוב בפיקוד הצפון , חנן חרנ"ם שהיה ע' קמ"ן הפיקוד, והעברתי 
לו דברים, לא שאלתי אף אחד. כי אם זה מודיעיני ומועיל - למה לא?  זאת 

קנאת סופרים? 'קנאת סופרים- תרבה חוכמה'?”. 

"אז, כמו היום, בלעה יחידה 8200 את רוב התקציבים”
הכיפורים.  יום  מלחמת  אחרי  לצבא,  אותי  החזיר  גזית  שלמה  "לימים, 
בהתחלה נאמר לי שעלי לשקם את הענף הכלכלי. משם עברתי להיות ראש 
על  גם  אחראי  היה  הענף  מחלקה.  ולא  ענף  היה  כשזה  וארגון,  תכנון  ענף 
ההגדרות של תחומי האחריות של היחידות האמ"ניות, ולא רק על תקנים 
- מהם תחומי האחריות של כל יחידה במודיעין - ואלה השפיעו ישירות על 
חלוקת התקציבים באמ"ן, לפי מידת והיקף התרומה של כל גורם מודיעיני. 
אז, כמו היום, בלעה יחידה 8200 את רוב התקציבים, ואז  טבעתי את המונח 
על 848 – שזהו בן בכור אבל לא בן יחיד, ויש עוד אחים. הם כעסו עלי כי 
רציתי לתת נתח לעוד יחידות ולקבוע את תחומי האחריות. עד 1973 הייתה 
חלוקה בין הקמ"ן הפיקודי למודיעין במחקר וכשנכנסתי לתפקידי החלטתי 
קיבל  שלא  מודיעין  יקבל   הפיקודי  המודיעין  שגם  לכך  ולשאוף  להרחיב 
נהיה  במחקר  שאנחנו  בעוד  חופפים.  כמעט  יהיו  האחריות  ותחומי  בעבר 

אחראים גם על קדמת החזית.  
לשלוח  היה  והנוהל  התפקידים,  הגדרות  את  ושיניתי  הרחבתי  "בקיצור, 
לכל הנוגעים בדבר שישלחו את ההערות שלהם. יהושע שגיא, שהיה רמ"ח 
מחקר, קרא לי ואמר 'אלי, מה אתה עושה לי? - ואנחנו היינו חברים - למה 
פיקוד  )קמ"ן  גדליה  דוד  מנגד  אותי!'.  דופק  זה? אתה  לי את  עושה  אתה 
הדרום במלחמת יוה"כ( כל כך שמח, אי אפשר לתאר, אבל בסופו של דבר 

זה לא התבצע לצערי.
"כשהתחילה המהומה במאי 1967, המודיעין שקיבלנו לפני המלחמה הגיע 
בעיקר מתצלומי אוויר. אומנם היו גם קצת סוכנים ברמה נמוכה, אך ברגע 
קיבלנו  בנוסף,  לבוא.  פחדו  והסוכנים  נסגר  הגבול  קו   - מתיחות  שהייתה 

מידע ממקומות אחרים. 
1967 - ואת זה אני יודע  "כשהסורים עברו לתוכנית המתקפה בסוף מאי 
בדיעבד מהספרים, בזמן אמת לא ידענו - פתאום ראינו את אגד חטיבות 
את  לבצע  אחראית  החזית  מפקדת  הייתה  אז  עד  כי  מיהם,  ידענו  ולא   12
לנו תמונה טובה של מה שהולך  הייתה  והמשנית. לא  המתקפה העיקרית 

ובאופן  באחריותי,  היה  מפע"ם  גם  הפת"ח.  עם  ההיתקלויות  תחילת  עם 
מפתיע לא היה באמ"ן לוח אירועים. לקחתי בריסטול גדול וכמו ילד ציירתי 
ופשוט מילאתי אותן בתאריכים חשובים כמו  משבצות שסימנו תאריכים 
למשל יום הקמת הפת"ח, כנסים ערביים. שמרתי את הבריסטול לידי ובכל 

רגע ידעתי מה צפוי להיות בשבוע הבא. 
"יום אחד הייתה תקרית חמורה באזור המפורז ועליתי ללשכה של אהר'לה 
עם מעטפה קטנה חומה, אבל הוא היה בפגישה עם מישהו. הרל"ש שלו, מוטי 
כץ, לא היה במשרד. אז השארתי את המעטפה, אמרתי שמדובר בעניין דחוף 
של  ערמה  ושמו  הגיעו  הלשכה  בנות  הנכנס.  הדואר  של  בסלסילה  ושמתי 
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יוני 1967, אלי הלחמי )במרכז( מתחקר את מפקד מוצב תל עזזיאת. משמאל: 
סייר האוויר סגן יהודה שפר

לקרות. ידענו דברים. כשהתחילה המלחמה, הסורים הפגיזו את כל היישובים 
סרק  התקפת  הייתה  קרקעיות.   מתקיפות  לרוב  נמנעו  הם  אבל  סוף,  בלי 
כלום פרט להפגזות  לזה הסורים לא עשו  דן שלא צלחה. מעבר  על קיבוץ 

מסיביות על היישובים, כולל באזור ראש פינה. 
"עיראק שלחה כוח משלוח של כחמש חטיבות, הכוח העיקרי והקדמי הגיע 
לזרקא בירדן ב-8.6 ואילו חטיבה ממוכנת 8, שהייתה ראש החץ, הגיע לגשר 

דמיה הצר ונוצר שם 'פקק' רציני. 
"מודיעין חיל האוויר ואנחנו היינו בקשר טוב, ישבנו ב'בור', שממילא היה 
קטן. כשראיתי את ה'פקק' שנוצר בגשר דמיה בציר הצר - ביקשתי מהם 
להפגיז את כלי הרכב הראשונים בטור, את האחרונים ועוד פעם אחת במרכז, 
כדי שלא יוכלו להיכנס. חיל האוויר עשה זאת ואז מי שנשאר לא יכול היה 
להמשיך לעבור לגדה. חיל האוויר עשו ואז הטור נתקע – ולא הגיע לגדה".  

היה למודיעין הקרבי איזה שהוא משקל אצלכם אז? הייתה חשיבות 
למה אומרים בחטיבה?  באוגדות? 

"לצערי לא היה כלל קשר ולא הייתה תקשורת. הקשר שלי במלחמה היה עם 
חנן )חרנ"ם(, שהיה עוזר קמ"ן פיקוד צפון והחומרים היו עוברים בנל"ן רק 
ממני אליו. הוא אף פעם לא העביר אלי. ז'מקה )גנדלר, קמ"ן פיקוד הצפון( 
ישב עם דדו בנגמ"ש וחנן היה מעביר לו את המידע. עם קמ"ני החטיבות 
לדיווחים  פרט  אלינו,  מהפיקוד  חוזר  היזון  בכלל  היה  ולא  קשר  היה  לא 

אג"מיים". 

“הסורים דיברו כל הזמן אבל פחדו להיכנס למלחמה"
לדברי הלחמי, הסורים אולי שחררו הצהרות על כניסה למלחמה, אבל כשהם 

התקרבו לישורת האחרונה הם נרתעו. "מה שחרה לסורים הייתה התקרית 
ב-8 ביוני, שבה הפילו להם ששה מיגים, שניים מתוכם מעל הכנרת וכשמעל 
חזק,  בהם  הכה  זה  האוויר.  חיל  רישומי  לפי  מטוסים  עשרות  היו   דמשק 
ובמיוחד באסד, שהיה מפקד חיל האוויר וגם שר ההגנה. חיל האוויר שלנו 
רדף אחרי המיגים עד דמשק מכיוון הכנרת. הקרב היה בין עשרות מטוסים. 
הפלנו להם עוד ארבעה מטוסים ואז הבין אסד שהם בבעיה. הסורים אומנם 
דיברו כל הזמן אבל פחדו להיכנס למלחמה. הם רק ליבו את האש ובפועל 

זזו הצדה.
"הפסקת האש הייתה צריכה להיכנס לתוקף ב-9 ביוני ב-6:30. יום קודם, 
נערכה  במקביל  כהרגלי.  בקריה,  ב'בור'  ישבתי   11:00 בשעה  ביוני,  ב-8 
ועננות נמוכה.  גיחת צילום שלנו מעל רמת הגולן, שהייתה מכוסה בערפל 
החזית  קו  ולא  דרומה,  מקוניטרה  מסוים  קו  רק  צולם  האוויר,  מזג  בגלל 
הקדמי. בזמן הגיחה עוד לא היו לנו מספיק כוחות בצפון. הייתה גם בעיה 
עם סרט הצילום - עד שהגיע לפענוח השעה כבר הייתה סביב 19:00 בערב. 
היו חילוקי דעות בין המפענחים )דני אשר ועזריה( והם באו אלי ב-23:30, 
כמה שעות לפני הפסקת האש, עם הפענוח. כשראיתי את תוצאות הפענוח 
ריקים  קוניטרה  מחנות  ראשון:  סעיף  כך:  בו  וכתבתי  צבעוני  לקט  הפצתי 
הכוחות.  הוסגו  לאן  ברור  שלא  שם,  היו  יחידות  איזה  פירטתי  ובסוגריים 
סעיף שני: נראה כי המערך הסורי ברמה מתמוטט. סעיף שלישי: לא ברור 
אם הזדמנות כזאת תחזור על עצמה - ושלוש נקודות. אני לקחתי אישית את 

הלקט לאהר’לה, שהיה במשרדו ב’בור’.
"באותו הלילה הלכו האלופים לישון בבתיהם ואילו דיין הגיע לישון בבור. 
לאחר שכתבתי את שלושת הסעיפים נכנסתי לאהר'לה, מסרתי את הלקט 
ואמרתי לו שלא ייתכן שהסורים יצאו נקיים מהעסק הזה, כי הם בישלו את 

50 שנים למלחמת ששת הימים
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היציאה למלחמה ובסוף הם יגידו שאנחנו פחדנו לתקוף ברמה הסורית. הוא 
ענה לי שאין מה לעשות, יש הפסקת אש ושאני עשיתי את שלי. בבוקר ה-9 
סוקולוב  מבית  עיתונאים  שיירת  לצאת  אמורה  הייתה   ,6:00 בשעה  ביוני, 
בתל אביב לירושלים. ביקשתי מאהר'לה לנסוע לבקר בעיר העתיקה. הוא 
התעורר  דיין   5:50 בשעה  לירושלים.  השיירה  עם  טרמפ  ותפסתי  אישר 
וקרא - בנוסף ללקט הצבעוני מהלילה הקודם -  גם ידיעה על כך שנאצר 
שלח לאתאסי נשיא סוריה מסר, שאומר ש'צבאנו הגדול הובס וכדאי לכם, 
לטובת האומה הערבית, להסכים  להפסקת האש מהר, כדי שהצבא הסורי 

הכביר לא יפגע גם הוא'. 
"דיין קרא את כל המידע ומיד חיפש את החדר שלי בענף 5, אבל כבר לא 
זמן  ושאל אותו כמה  פיקוד הצפון,  לדדו, מפקד  הוא התקשר מיד  הייתי. 
ייקח לנו לעלות ולתקוף את רמת הגולן. דדו ענה לו שייקח כחצי שעה ודיין 
הודיע לו 'עלה'. דיין לא שאל את אשכול ולא את רבין ולא התייעץ עם אף 
ובמטכ"ל?  המתקפה.  והחלה  בקודש.  כמנהגו  הפוך,  על  הפוך  ועשה  אחד 
החומרים  כל  את  וידעתי  ב'בור'  המחקר  קצין  הייתי  ומבולקה.  בוקה 
המודיעיניים. המלחמה מתחילה, דודיק כרמון, שהיה סגן ראש אמ"ן וגדעון 
גרא הגיעו בבוקר, והלחימה התחילה - ואיש לא ידע איפה אני. אמרו להם 

שנסעתי לירושלים. 
מפה.  בלי  חושים,  לפי  והלכתי  לכותל  להגיע  רציתי  לירושלים  “כשהגעתי 
פתאום ראיתי חיילים רצים בתוך העיר העתיקה וצועקים לי 'אלי, מחפשים 
אותך במטכ"ל, תחזור ליחידה'. יצאתי מהעיר העתיקה ותפסתי מונית עד 
השער. הנהג לא רצה תשלום וכשנכנסתי, התקשרתי משער ויקטור לאיתמר 

רבינוביץ', שבא ואמר שרוצים לתלות אותי ולהעמיד אותי לדין צבאי. 
'חבר'ה,  ואמרתי  נכנסתי  צועק.  כרמון  דודיק  את  וראיתי  למטה  "ירדתי 
שכולכם  או  עכשיו  צבאי  לדין  אותי  שמעמידים  או  אפשרויות:  שתי  יש 
מסתלקים מפה כי אתם לא יודעים לנהל את המלחמה ולקרוא את החומר, 
תנו לי לנהל את המלחמה' - וכך היה. בסוף המלחמה, בגלל כל הטריקים 
לו  שיש  שמי  ואמר  ב'בור'  הגדול  בחדר  כולם  את  אסף  אהר'לה  שעשיתי, 

טענות נגד אלי, שיעבור דרכו. בזאת הסתיימה הפרשה. 
לחודש  ב-9  היה  זה  שעשיתי.  מה  בגלל  עצומה  אחריות  עצמי  על  "ראיתי 
ואילו ב-10 בחודש הודיעו במועצת הביטחון שאנחנו לא עולים לקוניטרה 
ולא תוקפים אותה, אלא עולים על קו המוצבים הקדמי של הרמה בלבד, כי 
משם הפגיזו אותנו. ב-10 לחודש, שבת, ישבתי ב'בור' עם רדיו קטן ושמעתי 

את ההודעות של רדיו דמשק. 
"ב-8:40 שידר רדיו דמשק הודעה 66 של דובר צבאי סורי: "קוניטרה נפלה 
בידי הציונים, כוחותינו ממשיכים להילחם". האמת הייתה אחרת: לא מיניה 
ולא מקצתיה, כי לא תקפנו. ידעתי שהחיילים הסורים יושבים גם עם רדיו 
לרדיו דמשק, שאת  כי הם לא מאמינים  והם מקשיבים לשידור הישראלי 
ההודעה הזאת ישדרו 150 פעם ברצף. את ההודעה שלהם אגב, אסד חיבר 
אישית. הוא הצטער אחר כץ. יצאה הודעת הכחשה סורית ב-11:30 אבל זה 

היה מאוחר מדי.  
את  ישמעו  ובמרכזה  הרמה  בדרום  המוצבים  החיילים  שלי  ההיגיון  "לפי 
זה ויברחו, כי אם  קוניטרה נפלה, כל הדרכים שעוברות בה נפלו והם ירצו 
האלוף  לבריחה,  במקביל  המוצבים.  מכל  נהירה   - היה  באמת  וכך  לברוח. 
אלעד פלד והכוחות עלו על דרום הרמה ללא לחימה וללא אבדות כמעט כי 
המוצבים היו ריקים. גם התושבים החלו לברוח. באותו הזמן חשבתי לי, איך 
יהודי יושב בבור, לא נלחם וגורם לכל מיני דברים לקרות, ונזכרתי שכתוב 'כי 

בתחבולות תעשה לך מלחמה'". 
האם טעית בזה שאמרת שהמערך הסורי התמוטט?

"כתבתי 'להערכתי המערך הסורי התמוטט'. ההערכה היתה נכונה בחלקה".

לפני הערכתך, איפה היו הכוחות הסוריים, אם לא בקוניטרה?
"את יחידת תותחי ה-130 מ"מ הם פרסו קדימה, סוללה לכל גזרה חטיבתית. 
גדוד ההנדסה היה מפוזר, את גדוד הקומנדו וכוח ההלם -  בגלל התבוסה 
עם מצרים וירדן, המשטר הסורי חשש שנתקוף את דמשק – ולכן הם הסיגו 
ללג'ה הגדולה וללג'ה הקטנה, כדי להגן על דמשק. בשלב מסוים הסורים רצו 

להעתיק את הממשלה לחומס".
את זה ידעת בדיעבד. אולי הם היו על קו הגבול?

הם  כי  הגבול  בקו  להיות  יכולים  היו  לא  הם  לדוקטרינה,  בהתאם  כי  "לא, 
אמורים לתקוף התקפת נגד  בשלב השני וזה לא בוצע. היה בלגן וחוסר סדר 

במפקדת החזית, והמפקדים ברחו מקוניטרה לכיוון דמשק”.
אז ההערכה שלך הייתה אמיתית? שהם התמוטטו ואולי ברחו? 

"ההערכה שלי שהם ברחו הייתה בחלקה בהחלט מבוססת. להגיד לך שזה 
היה 100%? לא. למדתי מאהר'לה ספקנות וכך פעלתי".

הוכח שצדקת או שלא צדקת?
יותר  לנו  יהרגו  הרמה  שבכיבוש  היו  ההערכות  צדקתי.  התוצאה  "במבחן 
מ-700 איש. בפועל נהרגו כ-130 חיילים, רובם ביום הראשון של התקיפה. 
בסופו של יום אני מאוד מרוצה, שהיום אנחנו יושבים על הרמה, ולא להיפך". 
חושב  אתה  יותר,  הדוק  היה  הצפון  פיקוד  עם  שלכם  הקשר  אם 
שמבחינה מודיעינית כול הסיפור של המלחמה היה מוצלח יותר? 

זה השפיע על המלחמה?
"אני חושב שלא השפיע, אבל בלי ספק יחסים בין-אישיים שבהם אחד מכיר 
את השני ויודע איך הוא חושב, יש לזה תרומה. עסקתי גם בתחקור השבויים 
דן, הם מיקשו  על תל  ולאחריה. פרט למתקפה  הסורים במהלך המלחמה 
מיקוש פראי בחלק מהמוצבים וחששנו שעושים את זה גם על ציר הנפט, 
 6 ידענו שיש מיקוש אבל לא ידענו איפה. כמו כן היו הפגזות כבדות מאז 

ביוני על כל היישובים. 
ריכזתי  השבויים,  את  ואספו  הסתיימה  שהמלחמה  אחרי  ימים  "שלושה 
את  התחקור. מצאתי את סגן חוסיין עזר, אז מפקד תל עזזיאת. ב-1964 
המשטר הבעת'י טיהר את הצבא והוציאו המון קצינים מקצועיים לגמלאות 
גייסו מחזורים שלמים של מורים, הכשירו אותם  והכניסו אנשים אחרים. 
הגיע  חוסיין  כמ"פ.  כמ"מ,  כקצינים  בצבא  אותם  ושילבו  קצונה  לתפקידי 
יומיים-שלושה אחרי שהגענו למחנה השבויים  עזזיאת.  והציבו אותו בתל 
שלפתי אותו ונסעתי עם סגן יהודה שפר, שהיה אז קצין שטח בפיקוד צפון, 
לתל עזזיאת, לראות איפה המיקוש הפראי שפיזרו בימים האחרונים על ציר 

הנפט ועל צירים אחרים שהוליכו למוצבים. 
להורג.  אותו  להוציא  שעומדים  פחד  נידף,  כעלה  רעד  הבחור  "כשהגענו 
הרגעתי אותו, קניתי לנו פיתות וחומוס הגענו לתל עזזיאת. בכניסה שכבו 
את  אכלו  משוטטים  וכלבים  בהפצצות  שנהרגו  סורים  חיילים  של  גוויות 
הגופות. שאלתי אותו 'מי החברה האלה?' הוא הסב את מבטו ואמר שאלה 
החיילים שלו, אבל שאינו יודע את שמותיהם והוסיף 'אולי הסמלים יודעים'. 
המשכתי לשאול אותו על המיקוש הפראי, והוא שוב אמר שהוא לא יודע, 
כי הסמלים בני האזור ביצעו את זה. שלפנו את הסמלים והוא ביקש ממני 
ללכת, כי המחזה לא נעים לו. אמרתי לעצמי כל הזמן, שמ"פ אינו מכיר את 
שמות החיילים שלו, אז 'נצח ישראל לא ישקר'. אצלנו אין ולא היו דברים 

 ."כאלה
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לשירותי המודיעין בכל מדינה יש תפקיד מרכזי בקבלת ההחלטות, בצמרת 
ובזו הצבאית. הדבר בא לידי ביטוי הן בהחלטות האסטרטגיות,  המדינית 
שהן לעתים הרות גורל, והן באספקת המידע הדרוש לכוחות הצבא לצורכי 
ותגובותיו. חסר  נכונה של מצב היריב  והערכה  בניין הכוח, תכנון מבצעים 
את  משבש  ושגוי  מטעה  מודיעין  על  והסתמכות  הפתעות,  יוצר  במודיעין 

תהליך קבלת ההחלטות ואת התכנונים המבצעיים. 
הישראלי  המודיעין  הצלחת  את  לראשונה  מביאים  אנו  זו  בסקירה 
ואת  זו,  למלחמה  שקדמה  ההמתנה"  ב"תקופת  המצרי  המודיעין  בהונאת 
טעויותיו הנוספות של מודיעין זה, כפי שבאו לידי ביטוי במקורות מצריים, 

שהתפרסמו מאז.

מבצע "לשון אדומה": ההונאה במלחמת ששת הימים
הצמרת  את  הפתיעה   1967 במאי  ב-15  לסיני  מצרים  צבא  כוחות  כניסת 
המדינית והביטחונית  של ישראל. חלקה נטה לראות במהלך חזרה על מהלך 
מצרי דומה שהתבצע ב-1960 וכונה "פרשת רותם". בצמרת הישראלית היו 
שטענו כי המהלך הנוכחי נועד להרתיע את ישראל מפעולה נגד סוריה, על 
רקע המידע שישראל מרכזת כוחות מול הגבול הסורי ומתכננת התקפה על 
סוריה. המהלך עמד בסתירה להערכת המודיעין של אמ"ן דאז, כי לא צפויה 

מתקפה ערבית עד תחילת שנות ה-70.  
רבין  יצחק  רא"ל  צה"ל, שאישר הרמטכ"ל,  תוכנית ההונאה הבסיסית של 
ב-1964 ועודכנה בפברואר 1967, העצימה את סדר הכוחות של צה"ל, בדגש 
על כוחות שריון ואוויר. מטרתה הייתה להניא את הערבים מפתיחת מתקפה 

צבאית נגד ישראל1.  
ששת  מלחמת  לפרוץ  עד  לסיני  המצריים  הכוחות  כניסת  שבין  התקופה 
הימים, שכונתה "תקופת ההמתנה", הוקדשה להכנת צה"ל למלחמה ולגיבוש 
1967, עם קביעת תוכנית המלחמה  תוכנית הונאה מעודכנת. ב-20 במאי 

הישראלית, הנחה ראש אמ"ן, האלוף אהרון יריב, לעדכן את תוכנית ההונאה 
בהתאם לתוכנית המבצעית של צה"ל2. כמו כן הנחה יריב להכין תוכנית ל"פ 
)לוחמה פסיכולוגית(, ליצירת רושם כי ישראל פועלת לרגיעה ולמיצוי הליך 

מדיני וכי פניה לא למלחמה3.
האיסוף המודיעיני הערבי בישראל ערב מלחמת ששת הימים התבסס על 
םסיירים- צלמים, חמושי בציוד צילום מעולה ומנגד סוכנים מדווחים שרממ
תם הייתה ירודה עד פרימיטיבית. נדירים היו סוכני ריגול קלאסיים, שיכלו 
לספק מידע טוב מהימן. סוכנים אלה הוכפלו על ידי השב"כ לטובת ישראל. 
החדרת סוכנים במתכונת של סוכנים בלתי חסויים - אנשי מודיעין שפעלו 
בארץ יעד בכיסוי עמוק שאינו מסגיר את ארץ מוצאם או את שולחיהם - 

הייתה ייחודית למודיעין המצרי.
לכידת סוכני צמרת סובייטים, שפעלו בישראל ערב מלחמת ששת הימים4, 
הגבירה את פעילות האיסוף בשלוחות החשאיות של שירותי המודיעין  של 
מדינות מזרח אירופה )מזא"ר(. המדינות הללו היו בעלות ברית של ברה"מ, 
בלתי  סוכנים  באמצעות  או  בישראל  מדינותיהם  נציגויות  מתוך  ופעלו 
חסויים. בדרך זו הופעל, ככל הנראה, סוכן צמרת בדרגת אלוף במילואים, 
שערב מלחמת ששת הימים נשא בתפקידים אזרחיים ולא שירת בצה"ל5. 
מקורות  באמצעות  איסוף  יכולת  שהפעילו  הסובייטיים  המודיעין  שירותי 
מודיעין  מערכות  באמצעות  האיסוף   את  גם  הגבירו  )יומינט(,  אנוש 
באמצעות  )ויזינט(  החזותי  המודיעין  איסוף  את  וכן  )סיגינט(,  אלקטרוני 
לווייני ביון, שבאותה עת עדיין ביצעו איסוף תוך הצנחת קפסולות הצילום, 

שמנע קבלת מידע מיידי והתרעתי ממקורות אלה. 
גם  שירותי המודיעין המערביים פעלו נמרצות מול ישראל. את עיקר הפעילות 
בישראל,  המערב  ארצות  של  הצבאיים  הנספחים  ביצעו  שלהם  האיסופית 
הנרחבת  הייתה  ארה"ב  של  האיסוף  פעילות  מדווחים.  כסיירים  שפעלו 
ביותר. ארה"ב הפעילה את הנספחים הצבאיים שלה ושל מדינות ידידותיות 

האיסוף המודיעיני הערבי בישראל ערב מלחמת ששת הימים התבסס על סיירים - 
צלמים, חמושים בציוד צילום מעולה, ומנגד סוכנים מדווחים שרמתם הייתה ירודה 
עד פרימיטיבית. נדירים היו סוכני ריגול קלאסיים, שיכלו לספק מידע טוב ומהימן. 

סוכנים אלה הוכפלו על ידי השב"כ לטובת ישראל

המודיעין במלחמת ששת הימים 
הצד שהצליח מול הצד שכשל

שמעון )סיימון( לביא אל"ם )דימ'( |  פסח מלובני אל"ם )דימ'( 

הצלחתו  זו  שהייתה  הישראלי,  המודיעין  עומדים  הימים  ששת  מלחמת  תוצאות  מאחורי 
הגדולה, וכן המודיעין הצבאי הערבי והמודיעין הסובייטי והמזרח אירופי, שנחלו מפלה
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שלוחת  ידי  על  אנוש  מקורות  והפעילה  גייסה  ובנוסף  מדווחים,  כסיירים 
הביטחון  סוכנות  גם  בארץ.  שפעלה   ,CIA-ה המרכזית,  המודיעין  סוכנות 
הלאומית, ה-NSA, האחראית על איסוף באמצעי סיגינט, הפעילה כנראה 
ציוד מתאים, שהתקינה  שלוחה בארץ. מאמצי האיסוף תוגברו באמצעות 
של  "ליברטי"  הביון  אונית  הופעלו  כן  אביב.  בתל  ארה"ב  שגרירות  גג  על 
הצי השישי6, לווייני ביון7  ומטוסי ריגול U-2  שהמריאו מטורקיה. כל זאת 
כדי לעמוד על כוונותיה של ישראל ולקבל תמונה מהימנה עדכנית על זירת 

הקרבות לאחר פרוץ המלחמה. 
מערכות  מכלול  עם  להתמודד  חייבת  הייתה  צה"ל  של  ההונאה  תוכנית 
צה"ל,  על  בעיקרה את התמונה המודיעינית  איסוף אלה. התוכנית תאמה 
כוונותיו, כוחותיו והיערכותו בשטח כפי שהתגבשה בהערכות מודיעין האויב 
והמודיעין הזר. הנופך ההונאתי נטמע באופן אינטגרלי בתמונה המודיעינית, 
לצה"ל  סיפקו  האויב  על  המודיעין  תמונת  את  בה.  בלטה  שחריגותו  מבלי 
בעיקר מערך האיסוף של "המוסד" והסוכנים הכפולים של השב"כ, בשילוב 
ממקורות  בעיקר  חמ"ן,  של  נוספות  איסוף  מסוכנויות  מודיעיני  חומר 

הסיגינט.  
מידת  על  בקרה  ביצוע  היה  ההונאה  תוכנית  להצלחת  ביותר  חשוב  היבט 
המודיעין  שירותי  שבידי  המודיעינית  בתמונה  והיטמעותה  היקלטותה 
הזרים. כאן חברו למאמץ איסופי כל הסוכנויות בקהילת המודיעין, בישראל 

ובחו"ל, למתן מודיעין בזמן אמת.
צה"ל  של  המלחמה  תוכנית  את  לשרת  הייתה  חייבת  ההונאה  תוכנית 
מתוכננת  טל  ישראל  האלוף  של   84 אוגדה  לפיה,  הימים.  ששת  במלחמת 
38 של האלוף אריאל שרון הייתה מתוכננת  להבקיע בציר הצפוני, אוגדה 
להבקיע בציר המרכזי מאום כתף לאבו עגילה ואוגדה 31 של האלוף אברהם 

יפה הייתה מתוכננת לעבור דרכה. 
הוא  צה"ל  של  העיקרי  שהמאמץ  תציג  ההונאה  תוכנית  כי  הוחלט  לפיכך 
כונתילה, והשטח שבין כונתילה לבין  בציר הדרומי, מקלעת א-נחל לכיוון 
א-קסיימה. כך יאלץ הצבא המצרי להסיט ולדלל את כוחותיו מהציר הצפוני 
ולפרוס כוחות בגזרה הדרומית. עוד נקבע בתוכנית ההונאה כי צה"ל יפעל 
מצריים  כוחות  ידי  על  תגבורה  מפני  הלחימה  זירת  של  ולחסימה  לבידוד 
מהצד המערבי של תעלת סואץ, באמצעות הצנחת כוחות במעברי המיתלה 

והגידי.  
תוכנית זו שירתה מטרה נוספת: סיכול אפשרות מצרית לניתוק מרכז הנגב 
על ידי חדירת כוחות מצריים לתוכו ממערב וחבירתם עם כוחות ירדניים, 
בהן  לזירה המצרית,  נוספות  הונאה  נרקמו תוכניות  שיחדרו אליו ממזרח. 
מצריים  כוחות  לרתק  במטרה  הן  וגם  א-שיח',  שרם  מרחב  על  השתלטות 

לחלקו הדרומי של חצי האי סיני. 
אג"מ מבצעים במטכ"ל הוציא פקודת מבצע  בשם "לשון אדומה", שקבעה 

כוח של צה"ל בסיני במלחמת ששת הימים. ההונאה 
הסיטה את כוחות מצרים מכיוונם
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והפעלת  שימוש באמצעים חזותיים, אמצעי קשר, הפעלת סוכנים כפולים 
דלף בצינורות מידע אחרים. משימת ההונאה במרכז הנגב הוטלה על אוגדת 
האוגדה  אמבר.  שלמה  אל"מ  פה"ד,  מפקד  בפיקוד   ,49 אוגדה  ההונאה, 
הוקמה ב-1966 וכללה גדוד של דמיי טנקים, גדוד הסוואה, אלמנט קשר 

וציוד מכני הנדסי.
אוגדת ההונאה נפרסה בשטח החל מ-26 במאי. להעצמת ההונאה, הוצאו 
סיורי מפקדים, בוצעו פריצות דרכים וקוימו תנועות סרק באזור מצפה רמון. 
ב-2 ביוני דילגה אוגדה 49 לאזור מישור פארן, מהלך שהעצים  את ההונאה 

של תנועת כוחות ושיירות צבאיות בסד"כ אוגדתי. 
לדלל  למצרים  גרמה  כפולים  סוכנים  באמצעות  דלף  בשילוב  זו  הונאה 
גודל  בסדר  מיוחד  כוח  של  משימה  ולשנות  הצפוני  בציר  כוחותיהם  את 
)אלוף( סעד א-דין שאזלי, שעתיד לשמש  ליווא  דיביזיה בפיקודו של  של 
רמטכ"ל צבא מצרים במלחמת יום הכיפורים. כוח זה עבר מהגנה על הציר 
הדרומי  בציר  ונפרס  אל-עריש,  לבין  רפיח  בין  זוויד,  שיח'  באזור  הצפוני 

בוואדי קוריה. 
כוח  ידי  על  הנגב  לביתור  התקפית  מצרית  יוזמה  מפני  חשש  נוצר  בצה"ל 
שאזלי, ועל כן תוגברה אוגדת ההונאה בסד"כ אמת של חטיבה ממוכנת 8 

ויחידות מחטיבת שריון 14.  
צה"ל  כי  להצביע  שנועדו  פעולות  ביצוע  היה  ההונאה  בתוכנית  נוסף  נדבך 
במצרי  הסגר  לפריצת  מכין  כשלב  א-שיח',  שרם  על  להשתלט  מתכנן 
טיראן. אל"מ אביב ברזילי מונה כמפקד מאמץ זה, שכלל צוות משולב של 
סבבי  וביים  לאילת  ירד  המשולב  הצוות  וקשר.  שדה  ביטחון  אג"מ,  קציני 
של  מדומה  אווירית  רכבת  באמצעות  אילת  התעופה  לשדה  כוחות  הטסת 
מטוסי נורד, מבאר שבע לאילת, ביצוע סיורי מפקדים, הפעלת רשת קשר 
טנקים  הורדת  שרם,  באזור  תאורה  נורי  עם  אוויר  סיורי  ביצוע  הונאתית, 
על גבי מובילים לאילת והעברת נחתות של חיל הים מהכנרת לנמל אילת, 
ביצוע פריצות דרכים והכנות לתנועת רק"מ, באיזור ראס א-נקב והכשרות 

הנדסיות אחרות. 
סיני, הופעלה  פעילות צבאית מתוכננת בדרום  לגבי  לשם הגברת ההונאה 
ודלק  אספקה  מסאווה  בנמל  רכשה  זו  אבבה.  באדיס  "המוסד"  שלוחת 
בהיקף גדול, שנועד לכאורה להיות מועמס על אניית מבחן  בשם "דולפין", 
שאייש צוות מחיל הים הישראלי. "דולפין" הייתה אמורה לכאורה לנסות 
ולעבור מנמל מסאווה שבאריתריאה )שהייתה אז בשליטת אתיופיה( דרך 
המצרי.  המודיעין  בפני  נחשפה  התקדים  חסרת  ההצטיידות  סואץ.  תעלת 

"דולפין" יצאה מנמל מסאווה, אך הוחזרה בטענה של תקלה במנועיה. 
ביחס לתוכנית המלחמה של חיל האוויר, הוצג בתכנית ההונאה כי משימתו 
לכוחות  קרוב  וסיוע  אווירי  חיפוי  ומתן  ישראל,  מדינת  שמי  על  הגנה  היא 

כוחות  ביצוע הצנחת  וכן  ובשרם א-שיח',  בציר הדרומי  הקרקע התוקפים 
במעברים ובשרם.  

של  שגויות  הערכות  וניכרו  פירותיה  את  קצרה  הבסיסית  ההונאה  תוכנית 
ההונאה  תוכנית  צה"ל.  של  הכוחות  לסדר  ביחס  והמצרי  הערבי  המודיעין 
מודיעין   גורמי  של  מודיעין  מדו"חות  גבית  רוח  גם  קיבלה  האסטרטגית 
מזא"ריים, ובכללם של ברה"מ, שהעבירו מידע שגוי לשירותי המודיעין הערביים 

כדי להגביר את האיום הישראלי - וכך להעצים את התלות הערבית בהם.   
תוכנית ההונאה  האופרטיבית-טקטית זכתה גם היא להצלחה מלאה. בנוסף 
49, הפעיל השב"כ  ואמצעי הקשר של אוגדה  לשימוש באמצעים חזותיים 
מערך סוכנים כפולים בשיתוף פעולה עם ענף מחקר מודיעין אויב של אמ"ן. 
זה איפשר הזרמת מידע הונאתי ומבוקר8, שתמך בתוכנית ההונאה, דוגמת 
ז'אק  השם  תחת  בישראל  שפעל  אל-ג'מאל,  רפעת  הכפול,  הסוכן  הפעלת 
)כונה  גרייבסקי  ויקטור  והפעלת  "יתד" מול המודיעין המצרי  וכונה  ביטון 
"אפולו"( מול המודיעין הסוביטי. במאמץ ההונאה שולבו בדווים שהופעלו 
על ידי מרחב דרום של יחידה 154. קברניטים וגורמי משרד החוץ הפעילו 
דלף כלפי עמיתיהם. כך למשל הייתה מסיבת העיתונאים שערך שר הביטחון 

משה דיין ב-3 ביוני 1967, שנועדה לעבות את תוכנית ההונאה9. 
תוכנית ההונאה נקלטה היטב על ידי סוכנויות האיסוף של מודיעין האויב 
הנעשה  על  הירדני  מהמודיעין  מלא  דיווח  קיבל  המצרי  המודיעין  והזר. 
חוליות  שיגר  העצמי,  האיסוף  מאמצי  את  תגבר  המצרי  המודיעין  באילת. 
תצפית, פרס כוחות יבשתיים וימיים10 לאזור שרם א-שייח' ופרס מטוסי מיג 
21 ומיג 19 לש"ת ע'רדקה. כן תגברו המצרים את כוחותיהם בציר הדרומי  

בכוחות שריון.
הצלחת תוכנית ההונאה הייתה צבאית ומדינית כאחת. התוכנית התמודדה 
גם עם מאמצי האיסוף של המודיעין הערבי, המודיעין המזא"רי  בהצלחה 
ודלף  גורמי סיכון  על  ידי הגברת הפיקוח הסיכולי  על  והמודיעין המערבי, 
והמזרח אירופיים, שאז  אפשרי בלתי מבוקר. שירותי המודיעין הסובייטי 
המודיעיניות  השלוחות  וכן  בישראל,  פעילות  חשאיות  שלוחות  להם  היו 
שפעלו בכיסוי מתוך מתקנים מזא"ריים בישראל, כמו גם השלוחות הבלתי 
חסויות, כשלו לא רק באי חשיפת תוכנית האמת של צה"ל - אלא גם לגבי 
הצליח  לא  הוא  גם  המערבי  המודיעיני  האיסוף  המלחמה.  פתיחת  עיתוי 

לעמוד על כוונות האמת של צה"ל.   

הונאה בפיקוד הצפון
תוכנית   1967 ביוני  ב-4  להפעיל  הצפון  לפיקוד  אישר  לא  מבצעים  אג"מ 
תוכנית  הירדן.  בבקעת  למקומו  הירדני  הצבא  את  לרתק  שנועדה  הונאה 
ההונאה הציגה כוונה של צה"ל לכבוש את צפון בקעת הירדן ומשם לטפס 

בנמל  רכשה  זו  אבבה.  באדיס  "המוסד"  שלוחת  הופעלה  ההונאה  הגברת  לשם 
אניית  על  מועמסים  להיות  לכאורה  גדול, שנועד  בהיקף  ודלק  מסאווה אספקה 
הייתה אמורה  "דולפין"  הים הישראלי.  צוות מחיל  "דולפין", שאייש  מבחן  בשם 
לכאורה לנסות ולעבור מנמל מסאווה שבאריתריאה דרך תעלת סואץ. ההצטיידות 
חסרת התקדים נחשפה בפני המודיעין המצרי. "דולפין" יצאה מנמל מסאווה, אך 

הוחזרה בטענה של תקלה במנועיה
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לרמת אירביד ולהשתלט על מרחב 
הממלכה  את  לנתק  כדי  מפרק, 
הוצאת  לצורך  מסוריה.  הירדנית 
תוכנית ההונאה אל הפועל הוקמה 
"כוח  בשם  מפקדה  במאי  ב-2 
חידקל", בפיקוד אל"מ נתן גרוסמן.
מהלך נוסף שלא אושר היה הפעלת 
שבע,  לבאר  מצפון  חידקל"  "כוח 
מלפעול  הירדנים  הרתעת  לשם 
צבאית לכוון העיר. הכוח פורק ב-6 

ביוני.  
בראשן,  ומצרים  ערב,  ארצות 
לתבוסת  הסיבות  את  חקרו 
הימים.  ששת  במלחמת  צבאותיהן 
הצביע  שהפיקו  מהלקחים  חלק 
המצרים  ההונאה.  הצלחת  על 
לא  ישראל  כי  משוכנעים  היו 
הצעד  את  וליזום  לתקוף  תעז 
את  תאם  זה  הראשון11. היבט 
הפסיכולוגית  הלוחמה  תוכנית 
ולמיצוי  לרגיעה  פועלת  ישראל  כי 
הליך מדיני, ולא למלחמה. בתקופת 
שינויים  המצרים  הכניסו  ההמתנה 
חצי  על  "קאהר"  ההגנה  בתוכנית 
האי סיני. מהלכי ההונאה של צה"ל 
כוחות  ולהעתקת  לשינויים  הביאו 
"קאהר"  ותוכנית  לגזרה,  מגזרה 
ואיבדה את שיווי  שובשה לחלוטין 

משקלה12.   
לסיכום: שירותי המודיעין הערביים והזרים לא חשפו בזמן אמת את תוכנית 
והיכולות הצבאיות האמיתיות שלה.  כוונותיה  ישראל או את  ההונאה של 
לכך היו משמעות צבאית קריטית ביותר בשדה הקרב, וגם השלכות חשובות 
המודיעין.  קהילת  ושל  ישראל  של  הבינלאומיים  היחסים  בתחום  בהמשך 
ישראל הצליחה ליצור בזירה הבינלאומית תדמית של קרבן שארצות ערב 
קמו עליו לכלותו, ובכך יצרה אהדה חסרת תקדים אליה. ההצלחה הצבאית 
והביאה  מנוצחת  בלתי  אזורית  כמעצמה  מעמדה  את  ביססה  ישראל  של 
לשיתופי פעולה מדעיים, צבאיים ומודיעיניים עם מדינות ידידותיות, שלא 

היו קודם לכן.
הצלחת תוכנית ההונאה נבעה משילוב פעולה אג"מי עם פעולות מודיעיניות 
של כלל קהילת המודיעין בישראל, תוך ניצול נכון של תמונת המודיעין על 

צה"ל בעיני מודיעין אויב וזר והכרת המודוס אופרנדי שלהם. 

ומהצד השני:
וקבלת  התכנונים  על  המצרי  הצבאי  המודיעין  השפעת 

ההחלטות במצרים13
על  קשה  ביקורת  עולה  תקופה  מאותה  בכירים  מצרים  קצינים  בזיכרונות 
זו.  מחדלי המודיעין הצבאי המצרי, ועל חלקו בתבוסה הצבאית במלחמה 
ביטחון  פנים,  בענייני  בעיקר  עסק  הצבאי  המודיעין  אלה,  מקורות  פי  על 
מפורט  מידע  בהשגת  שיתמקד  במקום  הקצינים,  אחר  ומעקב  המשטר 

תכנון  שיאפשר  האויב,  אודות   על 
מהימן  מודיעין  על  ומבוסס  מדויק 
האויב,  סודות  את  ושיחשוף  וטוב, 
הלחימה  ואמצעי  כוונותיו  תוכניותיו, 
הבכירים,  הקצינים  לטענת  שלו. 
על  הרבה  ידע  לא  הצבאי  המודיעין 
האויב וכוחותיו, בעוד האויב  ידע הכל 
על הצבא המצרי. צה"ל הכיר את מערך 
בסיסי  המצרי,  האוויר  חיל  בסיסי 
המכ"מ ויחידות ההגנה האווירית שלו, 
ושל  החיל  של  התורפה  נקודות  את 
לטוס  שניתן  הנתיבים  ואת  מטוסיו 
לאש  מטוסיו  את  לחשוף  בלי  בהם 
הנ"מ והטילים המצריים. הוא ידע גם 
המערכות  פעלו  שבהם  התדרים  מהם 
ושיבש  הפעיל  שהחיל  האלקטרוניות 
אותן. חוסר הידע על האויב השפיע גם 
על יכולת הצבא המצרי ליזום מבצעים 

התקפיים.   
שבין  בתקופה  שחלו  ההתפתחויות 
המלחמה  לפרוץ  ועד  במאי  ה-15 
שסיפק  הידיעות  כי  מצביעות 
הערכת  האויב,  על  המצרי  המודיעין 
לפיכך  שגויות.  היו  וכוונותיו  יכולותיו 
תכנון המבצעים שהתבסס עליהן היה 
גם הוא שגוי, וכך גם היערכות הכוחות 
בתקופה  פעמים   4 שהשתנתה  בסיני, 
האלה.  השגויים  לתכנונים  בהתאם  זו 
היה זה אחד הגורמים המרכזיים לכך 
שהיערכות הכוחות המצריים בסיני בבוקר ה-5 במאי לא היתה שלמה, מצב 

שהקל על צה"ל להשיג ניצחון מהיר במלחמה.
טעה  הוא  הדרך.  כל  לאורך  קשות  טעויות  טעה  המצרי  הצבאי  המודיעין 
הישראלית  והכוונה  הסורי  בגבול  הישראליים  הכוחות  ריכוזי  בסוגיית 
לתקוף אותה במועד קרוב. אף על פי שהרמטכ"ל המצרי קבע, לאחר ביקורו 
בסוריה, כי אין כל ריכוזי כוחות בגבול, קבע המודיעין המצרי כי יש ריכוזי 
כוחות ישראליים בצפון ישראל בסדר גודל של חמש עד שבע חטיבות חי"ר14. 
הסובייטיים,  המודיעין  מגורמי  שהתקבל  המידע  על  הסתמכה  זו  קביעה 
זכו  זו לא  בזירה  שנחשב בעיני המצרים מהימן, אף שיכולות האיסוף שלו 
להצלחה גדולה. בכל מקרה לא מנע הדבר מברה"מ ללבות את המתיחות בין 
ישראל לבין סוריה בדיווחי סרק על ריכוזי כוחות ישראליים בגבול הצפון15. 
לפילדמרשל(  )מקביל  המושיר  העליון,  המפקד  סגן  החליט  כך  בעקבות 
להרתיע  המטרה:  סיני.  האי  חצי  לתוך  המצרים  הכוחות  את  להניע  עאמר 
את ישראל מתקיפת סוריה, וזאת במסגרת הסכם ההגנה שביניהן. המהלך 
הסתבך בהמשך בשל החלטות מצריות שגויות בדבר סילוק כוח החרום של 

האו"ם וסגירת מפרץ אילת בפני השיט הישראלי.   
המודיעין הצבאי המצרי הואשם בכך שלא היה ער לכוונות האויב ולא התריע 
ידי ישראל בבוקר ה-5 ביוני היתה עבור  ולכן פתיחת המלחמה על  עליהן, 
ושיתקה  שזעזעה  ומחשבתית,  אסטרטגית  הפתעה  העליון  המצרי  הפיקוד 
בדבר  ביוני  ב-4  התרעה  כל  נתן  לא  שהמודיעין  היה  הכישלון  שיא  אותו. 
האפשרות לתקיפה אווירית מפתיעה, ואף הרחיק את המחשבה והאפשרות 

שר הביטחון משה דיין, הרמטכ"ל רב-אלוף יצחק רבין 
ומפקד פיקוד המרכז אלוף עוזי נרקיס בכניסה לעיר 

העתיקה. דיין ערך כשר ביטחון מסיבת עיתונאים 
שנועדה לעבות את תוכנית ההונאה
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לבקר  ופמלייתו  עאמר  יצאו  ביוני  ה-5  )בבוקר  במלחמה  תפתח  שישראל 
אצל הכוחות בסיני, במקביל לתקיפת מטוסי חיל האוויר הישראלי(.

גם שירותי המודיעין של ברה"מ ושל מדינות מזרח אירופה כשלו בחשיפת 
כוונת ישראל לפתוח במלחמה, בעיתוי פתיחתה ותוכניתה. כישלון זה מנע 
בין השאר התרעה מהמודיעין המצרי, שנשאר בהערכתו כי ישראל לא תפתח 

במלחמה. 
ישראל  כי  לפרוץ המלחמה העריך המודיעין הצבאי המצרי  בימים שקדמו 
לא תבצע אף מהלך התקפי נגד מצרים או מדינה ערבית אחרת, וכי העמידה 
מלחמה  לפרוץ  ההשלכות  מהן  להעריך  אותה  תאלץ  המשותפת  הערבית 
הצבא  מבחינת  הרסנית  השפעה  ובעלת  שגויה  היתה  זו  הערכה  באזור. 
המצרי, שכן עאמר הורה להפיצה ב-2 ביוני לכל הכוחות, עד רמת המפקדים 
הנשיא  של  לקביעתו  מוחלט  בניגוד  עמד  שהדבר  למרות  זאת  הזוטרים; 
גמאל עבד אל-נאצר בפגישתו עמו ועם הפיקוד הבכיר באותו היום, שלפיה 
יומיים- בתוך  ותתבצע  נמנעת,  ובלתי  מוחלטת  היא  הישראלית  ההתקפה 

שלושה16. 
בפגישה חשובה זו הבהיר נאצר את ראייתו לגבי התפתחות המלחמה הצפויה 
וכוונות האויב, וקבע שפתיחתה תתבצע על ידי מכה אווירית ראשונה מצד 
ישראל. עאמר לא השתכנע ולא התייחס לאזהרת הנשיא באשר למועד פרוץ 
המלחמה. גם המפקדים שנכחו בפגישה זו לא קיבלו את עמדת נשיאם, לא 
הודיעו לאיש את ששמעו ממנו ודבקו בהערכת המודיעין שישראל לא תיזום 

מלחמה.    
היתה  המצרי  הצבאי  המודיעין  הואשם  שבהן  הבולטות  הטעויות  אחת 
חיל  למטוסי  כי  העריך  המודיעין  הישראלי.  האוויר  לחיל  באשר  הערכתו 
להגיע  יכולים  ואינם  המיראז'(,  למטוסי  ק"מ   300( מוגבל  טווח  האוויר 
ההגנה  תוכנית  על  השפיעה  זו  הערכה  לתעלה.  שמעבר  מצרים  לשטח 

באזורי  בבסיסים  מצרים  מטוסי  מרבית  את  והותירה  המצרית  האווירית 
עם  הישראליים.  המטוסים  לטווח  מחוץ  לכאורה  וקהיר,  הדלתא  התעלה, 
מרבית  להשמדת  שהביאה  ביותר,  קשה  כטעות  זו  הוכחה  המלחמה  פרוץ 
מטוסיו של חיל האוויר המצרי. כן לא ידע המודיעין המצרי כי ברשות ישראל 
פצצות הורסות מסלולים ולא נערך לאפשרות שהמסלולים בבסיסיו ייפגעו 

בהפצצה, כאשר במרבית הבסיסים היה מסלול אחד בלבד. 
לכל אלה נוספה ההערכה השגויה באשר לתגבור הכוחות הישראליים מול 
כ-70%  לערוך  למצרים  גרם  ההונאה  מבצע  החזית.  של  הדרומית  הגזרה 
בדבר  הנוגעות  המפקדות  את  הנחה  עאמר  זה.  ציר  על  בסיני  מכוחותיה 
להעביר את מרכז הכובד של היערכות הכוחות בסיני לציר הדרומי )כונתילה-

אל-תמד-נח'ל(, ולהקים בו מגנן נ"ט, וכן להעביר את "כוח שאזלי" משיח' 
והעתודה האסטרטגית  הנ"ט,  כוחות מגנן  לריכוז  בנוסף  זאת  בצפון.  זוויד 
- דיביזיה 4 - בציר זה, במטרה להשמיד את כוחות האויב למקרה ויצליחו 

לחדור ולהבקיע בו.  
בדיעבד מודים הקצינים הבכירים המצרים כי ישראל ביצעה הונאה מוצלחת 
השפעה  הייתה  למידע  הדרומי.  בנגב  רבים  שריון  כוחות  להיערכות  באשר 
הרסנית על היערכות הכוחות המצריים בסיני, מאחר ובציר זה הייתה לצה"ל 
לפני המלחמה רק חטיבה ממוכנת אחת. המידע על הימצאותה של חטיבה 
צילום  בגיחת  ביוני,  ב-2  רק  התקבל  הדרומי  הציר  מול  אחת  ישראלית 
שביצע חיל האוויר המצרי בגזרה זו, אך הוא התקבל באיחור, ולא ניתן היה 
לשנות את היערכות הכוחות בסיני. גם המפקדים בארמיה המצרית, שהיתה 
אחראית על הגנת סיני, לא הבינו באותו ערב מדוע נערכו מרבית הכוחות 
מול הציר הדרומי מול כוח חלש של האויב, כפי שצויין בדו"ח המודיעין של 

אותו היום. 
הצבאית  בצמרת  שהתקבלו  ההחלטות  על  המודיעין  דו"חות  השפיעו  כן 
הן  המצרי,  במערך  ולאנדרלמוסיה  לבלבול  גרמו  אלה  החלטות  המצרית. 
למפקדים והן לכוחות, בשל ריבוי ההנחיות שניתנו להם, ושינויי ההיערכות 
הרבים שהתבצעו בשטח, שהתבססו על המידע המודיעיני השגוי שהתקבל 

מאז 15 במאי. 
ההנהגה המצרית הושפעה לא רק ממידע שהגיעה אליה לגבי ישראל. היא 
באזור,  המערב  מעצמות  ציי  פעילות  על  אליה  שהגיע  למידע  הגיבה  גם 
שהגיע  מידע  רקע  על  עקבה/אילת.  מיצר  על  הסגר  הטלת  לאחר  בעיקר 
למפקדה הכללית לגבי האפשרות לביצוע התקפה ימית עוינת על ידי אחת 
המעצמות הימיות על הכוחות שפעלו באזור הכניסה למפרץ, תגבר חיל הים 
ספינות  מ-6  יותר  העביר  הוא  האדום.  בים  כוחותיו  את  במהירות  המצרי 
מלחמה מהים התיכון לים האדום, בנוסף לכוח שכבר נמצא בגזרה, שכלל 9 
ספינות מלחמה. בהמשך התברר כי אין אמת בידיעות בדבר התקפה ימית 
נושאת מטוסים  ייתכן שתנועת הונאה של  וכי  צפויה בדרום מפרץ עקבה, 
למצרים  גרמה  עצמו,  לאזור  בדרכה  סואץ,  בתעלת  ביוני  ב-3  אמריקאית 

לפעול כפי שפעלו.
הפיקוד  דרגי  את  והן  המדיני  הדרג  את  הן  והטעה  טעה  המצרי  המודיעין 
הצבאיים. הוא טעה בהערכה לגבי היתכנות המלחמה; בהכרת חיל האוויר 
הידיעות  בשל  הישראלית.  ההתקפה  מאמצי  ובזיהוי  ויכולותיו  הישראלי 
שקיבלו במסגרת מבצע ההונאה, העבירו המצרים את כובד משקל היערכות 
כוחותיהם בסיני לציר הדרומי. לבסוף לא היה המודיעין המצרי ער לכוונות 
האויב ולא התריע עליהן, ולכן ההפתעה היתה, כפי שציינו הבכירים המצריים, 

 .אסטרטגית ומחשבתית
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

נשיא מצרים גמאל עבד אל-נאצר. עאמר הפיץ הנחיה שעמדה בניגוד 
ובלתי  מוחלט לקביעתו, שלפיה ההתקפה הישראלית היא מוחלטת 

נמנעת, ותתבצע בתוך יומיים-שלושה
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סוף מעשה במחשבה תחילה: 
“מבצע מוקד“ והחיקויים שלא צלחו

קובי סגל | רס"ן )מיל'(, היסטוריון צבאי

 .1967 ביוני  ה-5  בוקר  אחד,  ליום  התמצה  שנים  חמש  במשך  פרטים  לפרטי  שתוכנן  מבצע 
בפחות משלוש שעות הושמד חיל האוויר המצרי. ניסיונות של חיל האוויר המצרי לבצע את 
המבצע במקביל ושל חיל האוויר הפקיסטני לחקותו ארבע שנים לאחר מכן נחלו כישלון חרוץ

סיני והדלתא של הנילוס. המתקפה 
נקבעה לשעת בוקר שבה מתחילים 

הערפילים להתפזר ממעל
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בתוך 170 דקות, בבוקר ה-5 ביוני 1967, הושמד רוב רובו של חיל האוויר 
המצרי במתקפת פתע אווירית שכונתה “מוקד”, שתוכננה בקפידה זה חמש 
שנים. יותר מ-330 מטוסים מצריים הושמדו, מתוכם 311 על הקרקע והיתר 
בקרבות אוויר. בשלושה גלי תקיפה רצופים נמחקו 14 שדות תעופה ו-23 
תחנות מכ”ם ואתרי נ”מ, כרבע מטייסי חיל האוויר המצרי נהרגו - והמלחמה 
הוכרעה. המבצע, שהחל בשעה 7:45, הסתיים בשעה 10:35 כשהודיע מפקד 
חיל האוויר הישראלי מרדכי הוד לרמטכ”ל יצחק רבין: חיל האוויר המצרי 

חדל להתקיים”.1
בסיסי  על  בהיסטוריה  הראשונה  האווירית  הפתע  מתקפת  זו  הייתה  לא 
ב-1.9.1939,  הפולנים  האוויר  חיל  בסיסי  את  תקפו  הגרמנים  אוויר.  חיל 
הפלישה  עם  ב-22.6.1941,  מכן  ולאחר  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  עם 
לברה”מ. גם  בריטניה וצרפת תקפו בנובמבר 1956 את בסיסי חיל האוויר 
המצרי במסגרת “מבצע מוסקטר”. באף אחת מהדוגמאות הללו לא הוכרעה 
המלחמה בזכות המתקפה האווירית לבדה, ולא הושמד כמעט לחלוטין חיל 

האוויר המותקף.
ההצלחה לא הייתה רק ביחס לעבר, אלא גם ביחס להווה ולעתיד. במקביל 
האוויר  חיל  להשמדת  מקביל  מבצע  המצרי  הצבא  תכנן  “מוקד”  למבצע 
על  הושמד  המצרי  האוויר  חיל  שכן  הפועל  אל  יצא  לא  המבצע  הישראלי. 
ההתקפיות  הגיחות  של  המצומצם  המספר  ניתוח  לאור  גם  אבל  הקרקע, 
נוחל  היה  לא  הוא  ראשון  תוקף  היה  אם  שגם  לוודאי  קרוב  ביצע,  שהוא 
המבצע  את  לחקות  הפקיסטנים  ניסו  מכן  לאחר  שנים  ארבע  הצלחה. 

הישראלי נגד הודו השכנה, אך נחלו כישלון מחפיר. 

סוד הצלחתו של מבצע “מוקד”
חמש שנים טרחו סרן רפי סברון ורס”ן יעקב )“יאק”( נבו ז”ל על התוכנית 
“תלם”  מכן  לאחר  “רות”,  בתחילה  כונתה  זו  מאומצת.  נמלים  בעבודת 
ובגלגולה הסופי - “מוקד”. השניים מצאו לא מעט פגמים בתוכנית הקיימת, 

והחלו בתחילת 1962 לתכנן אותה מבראשית.2
מבין חילות האוויר של מדינות ערב, המצרי היה הגדול והמתקדם ביותר. 
מאות מטוסי הקרב, רובם המכריע מהדגמים המתקדמים ביותר של ארסנל 
21 והמפציצים הסילוניים הכבדים  ובעיקר   19,  17 הנשק הסובייטי - מיג 
ישראל  מדינת  על  ביותר  משמעותי  איום  היוו   -  28 ואיליושין   16 טופולב 

בכלל ועל חיל האוויר בפרט.3
שדות  לתקיפת  האוויר  בחיל  הראשונה  התוכנית  הוכנה   1958 בדצמבר 
את  להשמיד  נועדה  רות”,  “מבצע  התוכנית,  וסוריה.  מצרים  של  התעופה 

מירב המטוסים ולפגוע במתקנים, והייתה בוסרית וכללית מאוד.4 
יאק וסברון הגיעו למסקנה כי יתרונם המספרי של חילות האוויר הערבים 

באמצעות  הקרב  הכרעת  שפירושו  התקפי,  פתרון  לחפש  צה”ל  את  יחייב 
ביטוי  לידי  תבוא  ובטרם  ימריאו  בטרם   - בבסיסיהם  במטוסים  פגיעה 
עדיפותם המספרית ובמקרים רבים גם הטכנולוגית. המשימה הייתה גיבוש 
תוכנית המתאימה ליכולותיו המבצעיות של חיל האוויר הישראלי ומסוגלת 
למקסם אותן מול מקביליו העדיפים עליו מספרית. תוכנית “מוקד” פורסמה 
שלושה  על  התבססה  היא   5.1964 בסוף  שפורסמה  בחוברת  לראשונה 
עקרונות מרכזיים: מודיעין על יכולות האויב, השגת הפתעה מוחלטת תוך 

שימוש באמצעי הטעיה וחשוב מכל - ריכוז הכוח האווירי.
סברון ונבו החלו להפעיל במרץ את כל יחידות החיל כדי לצקת תוכן בשלושת 

קודקודיו  של המשולש הזה.
האתגר המודיעיני היה הראשון. יחד עם סא”ל זאב לירון, קצין המודיעין של 
החיל, החל איסוף המידע: כלי הטייס בשירות מדינות ערב, יכולת הנשיאה 
יכולותיהם  וחייהם,  הטייסים  של  ההכשרה  מסלול  הפעולה,  טווחי  שלהם, 
המקצועיות בקרבות אוויר ובמשימות הפצצה . נלמדו ערוצי הקשר, מערכות 
המכ”ם והשליטה האווירית, נוהלי ההזנק, הפיקוח והיירוט, זמני התגובה של 
מערכות מכ”ם והגובה המינימלי שבו יוכלו לאתר מטוסים מתקרבים, וכן 

פרקי הזמן הדרושים להעברת הוראות ממפקדה למפקדה.6
לתשומת לב מיוחדת זכו שדות התעופה.

 הם מופו בקפדנות, שויכו לטייסות המתאמנות בהן, ובייחוד נלמדו פרטי 
המסלולים, כיווניהם, מידותיהם, התאמתם לסוגי המטוסים ובעיקר החומר 

שמהם נסללו. 
עיבודה של תוכנית  ברציפות בשנות  חיל האוויר  פעל  הזה  להשגת המידע 
“מוקד”. מטוסים הוזנקו למדינות ערב כדי למדוד את פרקי הזמן הדרושים 
להפעלת מערכות המכ”ם, הנתונים עובדו כדי למצוא את הפרצות במערכות 
ההגנה האווירית וברשת ההגנה של תחנות המכ”ם.  מטוסים אחרים, בעיקר 
ה”ווטורים” ארוכי הטווח ושני מטוסי מירז’ בעל המספרים הסידוריים “98” 
ו “99”, נשלחו לצלם את שדות התעופה. אלה צילמו מגבהים שונים שדות 
במערב,  לקהיר  ועד  לדמשק  שמצפון  מדמייר  התיכון:  המזרח  בכל  תעופה 

כולל מפעל 333 של התעשייה הצבאית המצרית, שבו יוצר נשק סודי.7
המודיעיניים,  הנתונים  מסד  את  מאוד  העשירו  האוויר  צילומי  תוצאות 
שליקטו בשקדנות רבה מתכנני “מוקד”, בתחום הרגיש ביותר של המבצע 

- שדות התעופה עצמם. 
קהיר  שבפרברי  באינשאס  התעופה  שדות  בעייתיים:  נותרו  גורמים  שני 

ובאבו סוויר. 
המקובל,  מהרוחב  שלושה  פי  מאוד,  רחבים  ממסלולים  בנוי  היה  הראשון 
פגיעה  על  במיוחד  שהקשה  מזוין,  מבטון  המסלולים  נבנו  בשני  ואילו 
באמצעות הפצצתם. במאמץ רב נפתרה התעלומה של אינשאס: בוני הבסיס 

הערביים  האוויר  חילות  של  המספרי  יתרונם  כי  למסקנה  הגיעו  וסברון  יאק 
יחייב את צה"ל לחפש פתרון התקפי, שפירושו הכרעת הקרב באמצעות פגיעה 
במטוסים בבסיסיהם - בטרם ימריאו ובטרם תבוא לידי ביטוי עדיפותם המספרית 
ובמקרים רבים גם הטכנולוגית. המשימה הייתה גיבוש תוכנית המתאימה ליכולותיו 
המבצעיות של חיל האוויר הישראלי ומסוגלת למקסם אותן מול מקביליו העדיפים 

עליו מספרית
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נכון את  בתקופת שלטון הבריטים קראו לא 
המפות שהכינו המהנדסים ובנו את המסלול 
שהיה  כפי  ולא  המטרית,  החישוב  מידת  לפי 
בתוכניות המקוריות, בקנה המידה של “רגל” 
סוויר  באבו  מהמרחק.  בלבד  לשליש  המגיע 
המסלולים הקשיחים אכן יצרו לא מעט צרות 

במהלך המבצע. 
לתקן  למצרים  יידרש  זמן  כמה  לגלות  כדי 
מסלול שהופצץ, נערכו ניסויים בדרום הארץ 
שבהם הופצצו מסלולים וצוותי חיילים נשלחו 
התיקון.  תזמון  תוך  אותם  לתקן  מיידית 
בעקבות המידע שנאסף הוחלט כי עדיף להטיל 
 100 של  פצצות  שתי  יחסית:  קטנות  פצצות 
ק”ג בלבד במקום פצצה בודדת של חצי טון. 
חימוש זה התאים למטוסי היירוט המיושנים 
מדגם “מיסטר”, והנזק שנגרם היה גדול יותר. 
הוחלט לפגוע בצמתי מסלולים כך שכל פגיעה 
תוציא משימוש שני מסלולים יחד, או לפגוע 
בשליש הראשון או האחרון של כל מסלול – 
ממנו.  להמריא  יכולת  לחלוטין  לשתק   ובכך 

הרבה  חמורה  פגיעה  שיאפשרו  ייעודיים,  לחימה  אמצעי  פותחו  במקביל 
את  הן  ויימנעו  התקיפה  לאחר  שעות  רק  שיתפוצצו  השהיה  פצצות  יותר: 
תיקון המסלול והן את השימוש בו; ופצצה מיוחדת שכונתה “פפ”מ )“פצצה 
מבצע  לצורך  הצבאית  בתעשייה  במיוחד  ופותחה  מסלולים”(,  מפצחת 
בעזרת  בדרכה למסלול  60 מעלות  ובזווית של  ירדה באיטיות  היא  מוקד. 
מצנח מיוחד, התפוצצה שש שניות לאחר הפגיעה בקרקע ללא ניתור ולפיכך 
פצצות  ב-66  צה”ל  הצטייד  המבצע  לקראת  גדול.  מכתש  אחריה  הותירה 

מהדגם הגדול ו-87 מהדגם הקטן.8

ויצמן התעקש: “אני רוצה מיג 21”
מידע  כל  לאיסוף  בקהילייה  האחרים  המודיעין  שירותי  הופעלו  במקביל 
אפשרי לצי”חים )ציוני ידיעות חיוניות( שלהם הזדקקו סברון ונבו. המידע 
נאסף הן במבצעים יזומים ומתוכננים מראש והן בניצול הזדמנויות שנקרו 
ואפשרו הצצה לסודות חיל האוויר המצרי. הזדמנות כזו נפלה לידי אנשי חיל 
האוויר ב-19 בינואר 1964. טייס מצרי ערק למדינת ישראל והביא עמו את 

המטוס הקל שהטיס - וגם את ניסיונו הצבאי והאווירי. 
סרן מחמוד עבאס חילמי ערק לישראל עם מטוס קל מדגם יאק 11 והגיע 
הטיסה,  את  איתרו  לא  האוויר  חיל  של  הבקרה  תחנות  בחצור.  לנחיתה 
הספר  בבית  בכיר  מדריך  הוא  כי  שסיפר  חילמי,  נמוך.  בגובה  שהתנהלה 
לטיסה של חיל האוויר המצרי, הצליח להימלט ממטוסי החיל המצרי שדלקו 

אחריו, וכשביקש רשות נחיתה בישראל - קיבל אותה מיד.9
“מציאה” נוספת נפלה לידי חיל האוויר ערב היציאה למלחמה. בעיצומם של 
ימי המתיחות חצה בטעות את הגבול באזור ניצנה ג’יפ ובו קצין מצרי בדרגת 
רס”ן בשם סולי, שהיה נשוי לבתו של נשיא מצרים, ושסיים זה עתה קורס 
מקיף בתחום ההגנה האווירית. הקצין נפל בשבי כשברשותו מסמכים רבים 
שלקח עמו עם סיום הקורס. בחקירתו ניתן היה לגלות כי המידע המודיעיני 
שנאסף במהלך השנים היה עדכני, והוא לא חידש הרבה לחוקריו. לאור הידע 

שהופק ממנו ברור היה כי התמונה המודיעינית למבצע מלאה ומעודכנת.10
ל”מוקד”  היסודית  בהכנה  הקשורים  המודיעיניים  ההישגים  משיאי  אחד 

היה “מבצע יהלום”, השגת מטוס הקרב מתקדם ביותר של האויב – המיג 
21. עזר ויצמן, מפקד חיל האוויר באותה תקופה, נפגש בקיץ 1965 עם ראש 
“המוסד” מאיר עמית. זה האחרון שאל את ויצמן מה יכול המוסד לתרום 
מיג  רוצה  “אני  ויצמן:  ישראלית השיב  ועם לא מעט חוצפה  האוויר,  לחיל 
21”. תגובתו המיידית של עמית, הייתה “השתגעת? אין במערב אפילו אחד 
במדינות  המודיעין  אנשי  של  שאיפותיהם  לפסגת  נחשב  המטוס  כזה!”. 
להביא  למי שיצליח  דולר  מיליון  הציע פרס של חמישה  והפנטגון  המערב, 
מטוס מסוג זה למדינה מערבית.11 אלא שוויצמן התעקש, ועמית הטיל את 
שלו,  הכישרוניים  המודיעין  מקציני  אחד  על  האוצר  את  לאתר  המשימה 
ורדי. כך החל להתגלגל “מבצע יהלום”. יחד עם סא”ל לירון אותר  רחביה 
 .21 המיג  את  להביא  שהסכים  רדפא,  מוניר  בשם  נוצרי  טייס  בעיראק 
ב-16.8.1966 נחת רדפא בשדה התעופה בחצור, מלווה בשני מטוסי מיראז’ 
זו תרומה אדירה ליכולותיו המודיעיניות של  שהמריאו לקראתו.12 הייתה 

החיל ולהשלמת פרטים נוספים בתצרף הענק שנקרא “מבצע מוקד”. 
על חילות האוויר הערביים  ובולט  בכל מערכת איסוף המידע  נוסף  שינוי 
שייקה  המודיעין.  איסוף  על  האמון   ,"4 "אוויר  בענף   1965 בקיץ  התחולל 
כשביקש  הענף.  למפקד  התמנה  ותזזיתי  אנרגטי  צעיר,  מפקד  ברקת, 
מפקודיו דיווח על כל מטוס מצרי שהתרומם לאוויר, הוא נענה שכדי לקבל 
תשובה עליו להמתין לשעות אחר הצהריים, כדי לקבל את החומר שנאסף 

בהזנות. ברקת לא קיבל את ההסבר הזה.
)החדש(  הבית  "בעל  וכי  השתנו  המשחק  כללי  כי  לחייליו  הסביר  הוא 
השתגע". מרגע זה ואילך הוא ביקש לדעת על מצבו המדויק של כל מטוס 
בכל אחד מחילות האוויר הערביים, בכל שעות היממה, שבעה ימים בשבוע. 
ברקת הבהיר לחייליו ולקציניו כי הוא דורש מהם לדעת על מצבו העכשווי 

של כל מטוס במרחב - עוד לפני שמפקד הטייסת ממנה המריא ידע על כך.
ראשון  במבט  שנראתה   - הזו  הדרישה  הפכה  מכן,  שלאחר  השנה  במהלך 

מטורפת לחלוטין - למציאות מבצעית.
ענף אוויר 4, בניצוחם של ברקת וחייליו, תרם לחיל האוויר את המידע החיוני 
כל כך על מצבו של חיל האוויר המצרי בכל רגע נתון. המידע הזה היה צעד 

נוסף ומכריע בדרך לביצועי החיל בבוקר ה-5 ביוני 1967.

מטוס המיג 21, )מסומן במספר 007 
כמחווה למוסד(. עזר ויצמן התעקש
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הפתעה, “יתד נאמן” והונאה של פרחי טייס 
סדרה  באמצעות  הושגה  זו  ההפתעה.  היה  “מוקד”  להצלחת  הכרחי  תנאי 
זה סוכן  “יתד”. היה  ארוכה של צעדים, שהמרכזי שבהם היה הפעלתו של 
הביטחון  שירות  ידי  על  “הוכפל”  נתפס,  ישראל,  במדינת  שהושתל  מצרי 
הכללי והזין את שולחיו במידע שיצר בקרב מנהיגי מצרים שאננות וביטחון 

עצמי . 
רפעאת עלי אל גמאל,13 עבריין מצרי צעיר, נעצר במצרים. שירותי המודיעין 
במדינת  ריגול  ארוכות:  מאסר  ולשנות  למשפט  חלופה  לו  הציעו  המצריים 
ישראל הצעירה. נבחרה עבורו זהות בדויה של יהודי מצרי בשם ז’ק ביטון, 
הייתה  מטרתו  לאיטליה.  ממצרים   1955 בראשית  הפליג  הוא  שתחתיה 

להקים בארץ עסק כלכלי, שישמש כמסווה לפעילות הריגול שלו.
לארץ.  שהגיע  לאחר  חודשים  מספר  אותו  לכד  הכללי  הביטחון  שירות 
גמאל הסכים לשמש כסוכן כפול תחת הכיסוי של בעל משרד נסיעות בשם 

“סיתור” בתל אביב. 
כספים  עליו  והרעיפו  שלהם,  הסוכנים  בכיר  את  ב”יתד”  ראו  המצרים, 
בהפעלה   - הזרים  הוא  וה-60  ה-50  שנות  כל  לאורך  כאחד.  ומשימות 
אמיתי  לקהיר,  מידע   - האוויר  וחיל  הכללי  הביטחון  שירות  של  משותפת 
ברובו אך מכוון למטרה אחת: לשכנע את המצרים כי חיל האוויר הישראלי 

אינו מסוגל או מעוניין לתקוף את שדות התעופה שלהם. 
גמאל, הזרים בקביעות מידע על תוכניות הקרב של החייל. על פי התוכניות 
האלה, חיל האוויר ישמור על שמים נקיים ויתמקד במהלך המלחמה בסיוע 
טרחו  לא  זה  מידע  לאור  סיני.  בשטח  במצרים  התוקפים  הקרקע  לכוחות 
פתע  למתקפת  ציפו  ולא  התעופה,  בשדות  מטוסיהם  על  להגן  המצרים 

אווירית. 
שש שנים לאחר מותו הצליח במאי וסופר מצרי בשם צלאח מורסי לקבל 
את עיקרי התיק של גמאל מהמודיעין המצרי. הוא הוציא לאור ספר שהפך 

לסדרת טלוויזיה מוצלחת במיוחד, שבה כונה גמאל “ריפעאת הוגאן”. גמאל 
הפך לגיבור לאומי במצרים, ונותר עד עצם היום הזה.14

בחיל האוויר לא הסתפקו בהונאה של “מבצע יתד”. לקראת שעת האפס 
נוספו רכיבים שהיו אמורים להסתיר את המבצע עד לרגע האחרון. הראשון 
שבהם היה בחירת השעה המדויקת להתקפה - 7:45 בבוקר לפי שעון ישראל, 
8:45 לפי שעון מצרים. השעה נבחרה בניגוד למסורת הצבאית, שבה נפתחו 
חיל  לטייסי  אפשרה  שנבחרה  השעה   . ראשון  אור  עם  אוויריות  התקפות 
האוויר הישראלי, שיודעו בדבר המבצע רק כשקמו משנתם, להשלים לילה 
של שינה מלאה ולקום רעננים. בשעה זו מתחילים הערפילים להתפזר מעל 
הדלתא של הנילוס וסיורי הבוקר ששיגר חיל האוויר המצרי מדי יום להגן על 
בסיסיו, נחתו כבר, והטייסים פנו לדרכם.  טייסים אחרים, היו באותה שעה 
בחדר האוכל או בפקקי תנועה בדרך לבסיס. לפיכך גבר אפקט ההפתעה 

והותיר מעט מאוד טייסים בכוננות מבצעית מיידית להגיב להתקפה.
אמצעי נוסף היה שמירה על דממת אלחוט מלאה עד לרגע תחילת התקיפה. 
הייתה זו משימה לא פשוטה, לאור העובדה שבמבצע השתתפו כל מטוסי 
חיל האוויר. הטייסים תודרכו  כי במקרה של תקלה, יש להסתובב ולחזור 
לבסיס מבלי לפצות פה, ובמקרה שהדבר אינו אפשרי - לנטוש את המטוס 
מבלי להפעיל את הקשר. במקביל כל נתיבי הטיסה מערבה, ללב הים התיכון 
ומשם דרומה, היו בגובה נמוך מאוד. זאת כדי לאפשר לכוח לחמוק מתחת 
נועד  האחרון  ההונאה  רכיב  רומני.  ובאל  עריש  שבאל  המצריים  למכמ”ים 
לשדר למצרים כי בבוקר המבצע מתנהל חיל האוויר כרגיל. כבר בשעה 6:45, 
מסוג  אימונים  במטוסי  הטייס  קורס  חניכי  המריאו  ההתקפה,  לפני  שעה 
“פוגה מיגיסטר”, וניהלו שיחות ממושכות תוך שימוש בתדרי הקריאה של 
טייסות הקרב של החייל. טיסות אלו שידרו מצג סיגינטי של “הכול כרגיל” 

בחיל האוויר בתדרים שהיו חשופים להאזנה המצרית.15

שבפסגתו  הירדני  המכ”ם  עג’לון.  הר 
מיהרו  והירדנים  ההתקפה  את  זיהה 

להזהיר את בעלי בריתם המצרים

ומבחן  מטוס  סבבי  הכוח,  ריכוז 
פתע של הרגע האחרון

ההונאה וההפתעה לא הספיקו כדי לנצח 
כוח  בריכוז  צורך  היה  הפתע.  במתקפת 
פשוטה.  משימה  הייתה  לא  זו  אווירי. 
מספר מטוסי חיל האוויר הישראלי עמד 
על  - בין חצי לשליש ממספר מטוסי הקו 
הראשון של חילות האוויר הערביים. זאת 
ממדינות  תגבור  בחשבון  לקחת  מבלי 
מצרים  לימין  לעמוד  שהבטיחו  ערביות 
את  לשתק  כדי  מלחמה.  של  במקרה 
לפחות  נדרשו  הערביים  האוויר  חילות 

530 מטוסי תקיפה.16 
האוויר  חיל  השקיע  הפער  על  לגשר  כדי 
במטוס”.  “סבב  בצמצום  אדיר  מאמץ 
יכולתו המבצעית של כל חיל אוויר נמדדת 
בין היתר ביכולתו להפעיל מספר רב יותר 
בכל  נתונה.  זמן  במסגרת  מטוסים  של 
נדרשת סדרה  חוזר מגיחה  פעם שמטוס 
חימוש,  תדלוק,   - פעולות  של  ארוכה 
הכנסת אמצעים לביצוע המשימה, תדרוך 
בין  שנמשך  הזה  בסבב   - ועוד  הטייסים 

50 שנים למלחמת ששת הימים
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שעה וחצי לשעתיים. חיל האוויר השקיע מאמץ רב בהכנת תשתית מתאימה 
 ,1967 באפריל  הניתן.  ככל  הזה  הסבב  את  שיצמצמו  קרקע  טכנאי  של 
חודשיים בלבד לפני המלחמה, ביקרו נספחים צבאיים בבסיס רמת דוד. הם 
חזו ב-20 מטוסי הווטור של טייסת 110 חוזרים ממשימת אימונים ובתוך 
שבע וחצי דקות בלבד המריאו שוב למשימה חדשה. חלקם הביע ספקנות 

אם ניתן יהיה להגיע להישג כזה במלחמה.17
שנמשכו  מטוס”  “סבבי  על  מוקד  מבצע  לקראת  האוויר  חיל  עמד  בפועל 
הדרושה  זמן  מסגרת  אותה  בתוך  כלומר,  דקות.  מחמש  פחות  פעם  לא 
פי תוכנית  על  גיחות.  להוציא שתיים או שלוש  ניתן  לגיחה מבצעית אחת 
מבצע “מוקד”, היו אמורים להשתתף בתקיפה כמעט כל מטוסי החייל 183 
מתוך 18.197 אפילו מספר זה הושג במאמץ אדיר, שכלל רכישת 25 מטוסי 
 2,000 תמורת  הצרפתי  האוויר  מחיל  כגרוטאות  ב-1965  שנקנו  אוראגן 
דולר האחד.19 ערב המלחמה תוגברה יכולת הלחימה של החיל באמצעות 
הפיכת מטוסי ה”פוגה מגיסטר”, שנועדו לאימוני פרחי טיס, לטייסת מטוסי 
כיסאות  ללא  אפילו  ומקלעים,  רקטות  מארזי  הרכבת  באמצעות  תקיפה, 
שני  את  ולהשמיד  את המשימה לתקוף  במבצע  שקיבלה  מפלט. הטייסת, 
המכ”מים המצריים ליד אל עריש, עמדה בה בהצלחה.20 12 מטוסי מיראז’ 
נותרו  ושמונה  פטרלו  מתוכם  ארבעה  המדינה,  שמי  על  להגן  נותרו  בלבד 
הניסוי  טייס  שפירא,  דני  שהתרוקנו.21  בבסיסים  מיידית  יירוט  בכוננות 
שהמריאו  “מוקד”  במטוסי  בקנאה  והביט  יירוט  בכוננות  ישב  המיתולוגי, 

למשימותיהם.22
היה זה סיכון גדול, אך מחושב. היעדים נבחרו לפי יכולותיהם של המטוסים. 
המיושנים שבהם, ה”אוראגנים”, תקפו את הבסיסים הקרובים ביותר בחצי 
את  תקפו  יותר  המשוכללים  מיסטרים”  וה”סופר  ה”מיסטרים”  סיני,  האי 
את  והווטורים  והמיראז’ים  התעלה,  באזור  יותר  מעט  הרחוקים  השדות 
לשינויי  בהתאם  הרף  ללא  שונתה  התוכנית  ביותר.  המרוחקות  המטרות 
בתוך  נשלחה  כזו  גיחה  כל  המצרי.23  האוויר  חיל  בבסיסי  טייסות  מיקום 
דקות מהנחיתה לגל שני ואחריו לגל שלישי של תקיפות. בדרך זו הותקפו כל 
שדות התעופה במצריים בשניים עד שלושה גלים רצופים במשך 170 דקות. 
הגל הראשון שיתק את המסלולים ומנע יכולת להמריא ולנחות, ובמקביל 
השמיד חלק ממטוסי הקרב שהיו בעמדות כוננות. הגל השני והגל השלישי 
בנאס,  וראס  ע’רדקה  דוגמת  סוף,  ים  לחופי  יותר  מרוחקים  בשדות  פגעו 
שאליהם נמלטו חלק מהמטוסים שניצלו מהגל הראשון.24 בעזרת צמצום 

“סבבי המטוס” הופעלו בפועל במבצע “מוקד” קרוב ל-600 גיחות. 
ביום שישי ה-2.6.1967 נערכה ישיבת הממשלה המכרעת שבה הוחלט על 
יציאה למלחמה ועל הפעלת “מבצע מוקד”. בדרכו לישיבת הממשלה ביקר 
הרמטכ”ל רבין בבסיס חיל האוויר בתל נוף וביקש לדבר עם טייסים בדרגות 
סגן וסרן טייסת 119, שהיו אמורים להשתתף במבצע. הוא ערך להם תחקיר 
מקיף על המטרה שהם אמורים לתקוף )שדה התעופה אינשאס”( מיקומה 

מיג  מטוסי   42( במטרה  יש  מה  לעיר”(  מזרחית  קהיר  )“פאתי  המדויק 
)“בעמדות המראה, ברחבות החניה הפרוסות על פני החלק  21( מיקומם 
ועוד.  ועוד  הנ”מ  יחידות  מיקום  המוסכים”(  וליד  הבסיס  של  המבצעי 
ללחוץ  אותו  הביאו  הטייסים  שהפגינו  והביטחון  רבין  שקיבל  התשובות 
למפקדם רן פקר את היד, לאחל לו בהצלחה ולהמריא במטוס קל  לישיבת 

הממשלה עם תקווה ואמון עמוק ביכולת להצליח. 
כך בדיוק התפתחו הדברים 72 שעות לאחר מכן.25 המבצע הצליח במלואו, 

למרות שבפועל נחשף מיד כשיצא לדרך.
עם  מיד  נמוך,  בגובה  והטיסה  האלחוט  דממת  ההטעיה,  הסודיות,  אף  על 
המראת המטוסים זיהה מערך הבקרה של חיל האוויר הירדני את ההתקפה 
בעלי  את  להזהיר  מיהרו  הירדנים  עג’לון.  הר  שבפסגת  המכ”ם  באמצעות 
בריתם החדשים על מטוסים רבים העושים את דרכם אל סיני, אזור התעלה 
והדלתא של הנילוס. הם מיהרו להעביר את מילת הקוד “ענב” )“عيناب”( 
למפקדתו של הגנרל מונעם ריאד, קצין הקישור המצרי ברבת עמון. ריאד 
שבין  הצופן  בקהיר.  בדראן  ההגנה  שר  למפקדת  ההתרעה  את  העביר 
הצבאות הוחלף יום קודם לכן, ולכן איש לא יכול היה לפענח את ההודעה 
הבהולה ששוגרה מרבת עמון. כשפוענחה הידיעה – כבר לא היה קיים חיל 

האוויר המצרי.26

התוכניות המצריות: הנמר, הברדלס והשחר שלא עלה 
בעוד שבישראל תכננו את “מוקד”, תוכנן מבצע זהה גם בצד השני.

מדינת  על  אווירית  למתקפה  תוכניות  שתי  הוכנו  המצרי  האוויר  בחיל   
ישראל וחיסול חיל האוויר הישראלי בבסיסיו. תוכנית אחת כונתה “אסד” 
תוכניות  שבע  כללה  האחרונה  זו  )“ברדלס”(.  “פהד”  והשנייה  )“אריה”( 
המתיחות,  תחילת  עם  מיד  המצרי  האוויר  חיל  מטה  שהוציא  מבצעיות 
השנייה   .7 עד  1967. תוכניות אלה מוספרו מ-1  27-18 במאי  בתאריכים 
נועדה להשמיד את חיל האוויר הישראלי בבסיסיו באמצעות שלוש חטיבות 
אוויריות, החמישית שבהן נועדה להשמיד את  נמל אילת, מאגרי הדלק שבו, 
שדה התעופה ומרכז המכ”ם באמצעות חטיבה אווירית 61. כעדות לרמתן 
תוכל  התבססו  שעליו  ולמודיעין  אלה  תוכניות  של  האמיתית  המבצעית 

לשמש העובדה שבאילת אין ולא היה מעולם “מרכז מכ”ם”.27
המרשל עאמר, סגנו של נאצר שעמד בראש הצבא המצרי, חיבר את שתי 
תוכניות ההתקפה לתוכנית שלישית בשם “אל פג’ר” )الفجر”השחר”(. עאמר 
של  ארוכה  סדרה  לכבוש  האוויר  חיל  ולמפקדת  הדיביזיות  למפקדי  הורה 
בדימונה28  הכור  את  מכ”ם,  מתקני  תעופה,  שדות  ולחסל  בישראל  יעדים 

ומתקני התפלת מים.
 גנראל צלאח מוחסיין, מפקד ארמיית השדה, כינס ב-25.5.1967 את מפקדי 
שבע הדיביזיות שלו והודיע חגיגית כי בעוד 48 שעות תיפתח המתקפה על 
המצרי  האוויר  חיל  והשמדת  “שחר”  מבצע  נדחה  דבר  של  בסופו  ישראל. 

כדי לגלות כמה זמן יידרש למצרים לתקן מסלול שהופצץ, נערכו ניסויים בדרום 
הארץ שבהם הופצצו מסלולים וצוותי חיילים נשלחו מיידית לתקן אותם תוך תזמון 
יחסית:  כי עדיף להטיל פצצות קטנות  התיקון. בעקבות המידע שנאסף הוחלט 

שתי פצצות של 100 ק"ג בלבד, במקום פצצה בודדת של חצי טון



 |  גיליון 78  |  יולי  |  2017  |32

שמונה ימים לאחר מכן הפכה אותו לנחלת הדמיון. 
חרף העובדה שתוכנית “ברדלס” לא יצאה אל הפועל, סביר כי גם לו יושמה 

הייתה נוחלת כישלון חרוץ. 
לשלוח  המצרי  האוויר  חיל  של  הניסיון  לאור  זו  למסקנה  להגיע  ניתן 
לתקיפות את מעט המטוסים שנותרו לפליטה ממבצע “מוקד”, כדי להאט 
את ההתקדמות הישראלית. אל”מ תחסין זאכי, מפקד הצוות האווירובטי 
של חיל האוויר  המצרי, סיפר כי כבר בבקר ה-6 ביוני המריאו מספר גיחות 
יצאו שני מטוסי סוחוי  “באותו בוקר  ואף תקיפה.  למטרות חיפוי אווירי 
7 להפציץ את ‘שדה התעופה בחלוצה’, ולאחר שגילו כי אין שם מטוסים 
המשיכו בטיסה לכיוון שדה התעופה בנבטים ותקפו אותו. בדרכם חזרה 
יורטו המטוסים על ידי מטוסי מיראז’, אחד מהם נפגע אך הצליח לנחות 

נחיתת חירום בבסיס אבו סוויר”.29  
לפחות בכל הנוגע לתקיפת “שדות התעוו  סיפורו של תחסין נשמע מפוקפק
פה הישראליים”, פשוט משום שלא היו כלל שדות כאלו. בשני האתרים היו 
מסלולי נחיתה לשעת חירום בתקופת המנדט, ואילו שדה התעופה בנבטים 
-1983. עובדה זו יכולה להסביר היטב מדוע הוא לא מצא מטומ בהוקם רק 

סים שיוכל לתקוף. השימוש של תחסין במידע בן יותר מ-20 שנה דאז יכולה 
ללמד משהו על איכות ה”מודיעין” שעמד לרשות המצרים. 

המצרי  האוויר  לחיל  שהיה  המודיעין  כי  היא  תחסין  של  תיאורו  משמעות 
הסתמך במקרה הטוב על מפות מנדטוריות של מסלולי משנה מאמצע שנות 
ה-40. עם “מקורות מודיעיניים” שכאלה, אין פלא כי הוכנו תוכניות תקיפה 

למתקן מכ”ם באילת שלא היה קיים כלל. 
כמעט ולא קיים. מה גם שחיל האוויר הישמ  הסיכוי למתקפת פתע מוצלחת
לראשונה בהיסטוריה האווירית, פרש את מטוסיו בדימ  ראלי ברובו הגדול,
רים תת-קרקעיים מוגנים מתחילת שנות ה-30,60 כך שלו הייתה מושגת 

הפתעה, ספק רב אם ניתן היה לפגוע במטוסיו. 
גם 7 שנים לאחר מכן, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, בספר שפרסם בקהיר 
קצין מודיעין מצרי שחתם בשם העט חמיד עבד אל מאהר הוא מציג את 
“רמלה”   כדוגמת  תעופה  שדות  ובהם  בישראל”,  התעופה  “שדות  רשימת 
השייך לאזור הדרומי של חיל האוויר ורשימת מתקני מכ”ם שלא היו ולא 

נבראו.31
הייתה  שנים,  מחמש  יותר  במשך  בדקדקנות  שהוכן  ל”מוקד”,  בניגוד 
התוכנית המצרית פרי אלתור חפוז של ימים ספורים. לא רק מודיעין חסר בו 
אלא גם רכיב ההפתעה נעדר. מנהיגי מצרים הצהירו שוב ושוב על מתקפה 
קרבה על ישראל. גם התנאי השלישי, ריכוז הכוח, נעדר לחלוטין מתוכניות 
הקרב המצריות. האלוף מוטי הוד הסביר כי הפיצול אפיין את כל מהותו של 
הכוח האווירי המצרי. לדבריו הוא לא חשש מחיל האוויר המצרי, בין היתר כי 
“המבנה שלהם היה מפוצל וזה פגע בשליטתם על חיל האוויר. הייתה להם 
הגנה אווירית שלה מטוסי מיג 21, היה ‘פיקוד המפציצים’, שזה פיקוד אחר 
לגמרי, והיה מפקד חיל האוויר, שישב בקהיר ללא שליטה על דבר. לכן הם 

לא היו יכולים לתקוף אותנו בהפתעה”.32 
בהיעדר כל שלושת התנאים ששילובם יחדיו היה ביסוד הצלחת המבצע, היו 

סיכוייה של התקפת פתע מצרית קלושים.

החיקוי הפקיסטני שכשל: “מבצע ג’ינג’יס חאן”
הצלחתו של מבצע מוקד עוררה גל התפעלות והערצה ברחבי העולם. צבאות 
רבים למדו ככל הניתן את פרטי התקיפה ובמקרה אחד לפחות נעשה במודע 
הודו  שכנתם  נגד  במלחמה  אלה הפקיסטנים, שפתחו  היו  ניסיון לחקותו. 
בחורף 1971. המאבק היה סביב חלקה המזרחי של פקיסטן. הפקיסטנים 

ובליל ה-3 בדצמבר 1971 פתחו במתקפת  למדו את פרטי מבצע “מוקד” 
פתע על רבים מבסיסי חיל האוויר ההודי.

ההתקפה נחלה כשלון מוחלט.
 ראש ממשלת הודו אינדירה גנדי הכריזה מלחמה על פקיסטן, ומאחר וגם 
ההודים מיהרו ללמוד ולאמץ את לקחי “מבצע מוקד”, רבים מכלי הטייס 
שלהם פוזרו בין הבסיסים השונים ואחרים היו חבויים. ההודים חיקו גם את 
הפעילות הקרקעית במלחמת ששת הימים, עקפו מרכזי אוכלוסיה ובתנועה 
את  בלבד,  ימים   12 בתוך  השלימו,  צמוד  אווירי  בחיפוי  שמלוותה  מהירה 

כיבוש חלקה המזרחי של פקיסטן, שהפך למדינת בנגלדש.33
במבצע שכונה “ג’ינג’יס חאן” הותקפו 11 שדות תעופה הודיים. מיד לאחר 
מגילוי  לחמוק  שהצליח  הראשון,  התקיפה  גל  לדרכו  יצא  למבצע  הפקודה 
למבצע  בדומה  מאוד,  נמוך  בגובה  טיסה  באמצעות  ההודים  המכ”מים 
בסיסי  על  פצצות  ליפול  כשהחלו  רק  הותקפו  כי  גילו  ההודים  “מוקד”. 
מערביים,  במטוסים  השתמשו  התוקפים  הפקיסטנים  שלהם.  האוויר  חיל 
ההודים  צה”ל.  את  ששימשו  אלה  בדיוק  היו   ,3 המיראז’  לדוגמה  חלקם, 
מנגד השתמשו במטוסי חיל האוויר המצרי: סוחוי 7 ומיג 21. אף שבתקיפה 
לפגוע  הפקיסטנים  הצליחו  וארמיסטאר  פתאנקוט  בסיסי  של  הראשונית 
במסלולים, תיקנו אותם צוותי הקרקע ההודי בתוך שעות ספורות והשמישו 
את בסיסי חיל האוויר שלהם. יצאו מהם טיסות יירוט ואף תקיפות נגד כבר 
למחרת בבוקר, ועל אף הפגיעה במערכת המכ”ם שנפגעה בגל תקיפה שני 

של הפקיסטנים.34
בסך הכול הפיל חיל האוויר הפקיסטני 183 פצצות על 12 מטרות בהודו, ועל 
פי דיווחי הטייסים פגעו 120 מהן במטרתן. לא היה די בהפתעה לשתק את 
חיל האוויר ההודי בגזרת הלחימה במערב הודו, והיא הצליחה לכל היותר 
אחת  מטוסים.  בכמה  ולפגוע  ספורות  לשעות  תעופה  שדות  מספר  לשתק 
הסיבות המרכזיות לכישלון הייתה נעוצה בכך שבניגוד לריכוז הכוח שאפיין 
את מבצע מוקד, במבצע ג’ינג’יס חאן השתתף חלק קטן בלבד מחיל האוויר 
אפילו  הגיע  לא  שהוטלו  והפצצות  שהופעלו  הגיחות  מספר  הפקיסטני. 
לעשירית מאלה שהוטלו ב”מוקד”. בנוסף ניכר מחסור בחלקי חילוף לציוד 
המערבי של הפקיסטנים  וגם רמת האימון של הטייסים הייתה לוקה בחסר. 
שהותקפו  הבסיסים  את  המדמות  מטרות  תקיפות  על  התאמן  לא  הכוח 

במהלך המבצע, כפי שעשה חיל האוויר הישראלי.
הסבר האחרונה לכישלון טמון במוכנותם של ההודים.  נראה שמספר אנשי 
צוות של חיל האוויר הפקיסטני ערקו להודו והזהירו מפני מתקפת הפתע 
האווירית. חרף ההפתעה הטקטית, ההודים הם מוכנים במישור האסטרטגי 

הכולל לקראתה ולכן לא השיגו הפקיסטנים את מטרתם.35
במלחמת  הקונפדרציה  מדינות  של  מהגנרלים  לאחד  המיוחסת  אמרה 
עם  למגע  להגיע  יש  קרב  להכריע  כדי  כי  קובעת  האמריקאית  האזרחים 
)“Fastest with mostest”(. האמרה,  “הכי מהר ועם הכי הרבה”  האויב 
המיוחסת ל 1867, הייתה נכונה במדויק גם 100 שנים לאחר מכן, בתוספת 
כדי  הרבה  והכי  הפתעה  ולהשיג  מהר  הכי  שם  להיות  די  לא  אחת:  צנועה 
להשיג הכרעה. כדי לנצח יש צורך גם בהיכרות מודיעינית מעמיקה עם האויב 

ובאימון קפדני מול האתגרים שהוא מציב.
מבצע “מוקד” שילב בין כל אלו והצליח.  

החיקויים המצרי והפקיסטני שלו נעדרו חלק מהרכיבים הדרושים להצלחה, 
ולכן נחלו כשלון. כמו תמיד בהיסטוריה הצבאית, התברר כי האמרה “סוף 
נוסחת  רבים  במקרים  אלא  המלצה,  רק  איננה  תחילה”  במחשבה  מעשה 

 .הפלא היחידה העשויה להביא לניצחון
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

50 שנים למלחמת ששת הימים
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באזור  מהלכים  של  ההדוק  התיאום  שאלת  הימים,  ששת  במלחמת  כמו 
המזרח התיכון עם ארה"ב חיונית גם היום, שבועות לאחר ביקורו בישראל 

של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
צרפת  עם  פעולה  ושיתוף  בתיאום  מצרים,  צבא  נגד  בסיני  שבוצע  המבצע 
על  קשה  מכה  הנחית   ,1956 באוקטובר  סוור  בוועידת  שמקורו  ואנגליה 

יחסינו עם ארה"ב. זו האחרונה הופתעה לחלוטין - והגיבה בהתאם.
לוי  הממשלה  ראש  תחת  ישראל  ממשלת  זאת,  לאור 
רבה,  רגישות  גילתה  מאיר  גולדה  החוץ  ושרת  אשכול 

לעתים קיצונית, כדי להבטיח תיאום מוקדם, חד וברור. 
אפשר  שאי  למסקנה  צה"ל  הגיע   1965 יוני  מראשית 
להשלים עם התבססות יחידות הצבא המצרי בסיני, וכי 
מהלך צבאי נגדם הוא מחויב המציאות. לאשכול ולגולדה 
היה ברור - לא יבוצע דבר ללא תיאום מוקדם עם ארה"ב. 
לכאורה, בימים כתיקונם התיאום נעשה דרך השגרירות 
ומאיר החליטו שהדרך  בוושינגטון, אך לא היא. אשכול 
ראש  של  לוושינגטון  שיגורו  היא  ברור  תיאום  להבטחת 
היציאה  ערב  עוזרו.  אז  הייתי  עמית.  מאיר  דאז,  המוסד 
למלחמה התכנסה ישיבת הממשלה בתל אביב. לישיבה 
דיין,  משה  וכן  בגין  מנחם  האופוזיציה  ראש  גם  הוזמן 
במפלגת  הפיצול  בשל  ביטחון  כשר  כיהן  לא  שכבר 
האמריקאי  ההגנה  מזכיר  עם  נפגש  עמית  העבודה. 
רוברט מקנמרה, הציג לו את תמונת המצב בסיני והבהיר 

שממשלת ישראל הגיעה למסקנה כי צה"ל חייב לפעול.
מאיר שלח מברק שבו הובהר - "יש אור ירוק".

עם קבלת המברק יצאתי למשרד ראש הממשלה בקריה בתל אביב ומסרתי 
את ההודעה. השתתפותו של בגין בישיבה זו הייתה מעמד די מרגש. כתבתי 

על כך ביומני, במילים שלפניכם.

1 ביוני 1967
בכניסה לחצר משרד שר הביטחון ניצב מנכ"ל משרד הביטחון משה   21:30
קשתי, לבוש חאקי, לוחץ ידיים בהתרגשות רבה. לאחר דקות מספר מגיע 
הרמטכ"ל יצחק רבין, מחליף מילים עם קשתי והם עולים לקומה ב'. בדרך 
אני מספיק לעדכן אותו בדיווחו הראשון של ראש המוסד מאיר עמית ובו 
אישור מוחלט להערכת המודיעין של אמ"ן ולידיעות אמ"ן וכן לקווי הפעולה 

אשר הציע ראש המוסד.
יריב,  והמדיני, מצויים ראש אמ"ן אהרון  ב', בחדר המזכיר הצבאי  בקומה 
המזכיר המדיני חיים ישראלי והמזכיר הצבאי ישראל ליאור. אהר'לה מאושש 
מאוד מדיווחו של ראש המוסד ומוסיף להשפיע ניירות על הרמטכ"ל, וזה 
משיב בקושי להתרגשויותיו של ראש אמ"ן – "זה לא מוכיח עדיין, זה ראיתי 

כבר" וכו'.
ישיבת הממשלה צריכה להתחיל ב-21:30. ב-21:45 מוכנס המגש לחדרו 

של שר הביטחון ולאחריו נכנס אשכול לאכול ארוחת ערב. עדי )אביעד( יפה, 
ראש לשכת אשכול, נכנס אחריו. אני מנצל את ההזדמנות לדחוף את עדי, 

שיקריא לו את מברקו של ראש המוסד.
22:00 מתכנסת הממשלה. כעבור דקות אחדות מצלצל שמעון פרס ומבקש 
לדבר עם אשכול, כשלצד פרס עומד משה דיין. פרס מודיע לאשכול שהוא 
שמח להודיע בשם סיעת רפ"י כי הסיעה החליטה לקבל את הצעתו של ראש 
אותו  ומברכת  הביטחון  כשר  דיין  את  לצרף  הממשלה 

בהצלחה.
רפ"י  החלטת  את  למסור  הישיבות  לחדר  חוזר  אשכול 
לממשלה - וכאן מתחילה הציפייה. היכן משה דיין? מדוע 
בושש לבוא? מדי כמה דקות יוצא שליח אחר לשאול על 
אודותיו. האחרון המודאג יוצא אבא אבן – "מדוע איחרו 
פעמי מרכבותיו?", שואל השר, והרמטכ"ל משיב – "עדיין 

אין לו רכב שרים".
ליד  שעומד  מי  חאקי.  לבוש  חייכני,  דיין  מופיע   22:30
הכניסה לחדר הישיבות מספיק ללחוץ ידיים. בפנים ראש 
הממשלה מושיבו לשמאלו על כסא של פח – כל כורסאות 
העור כבר תפוסות. היושבים על הסף , ח"כ ישראל גלילי 
ידי  את  לוחצים  מהמפד"ל,  שפירא  משה  חיים  וח"כ 
האחדות  ממשלת  של  הראשונה  הישיבה  מתחילה  דיין. 

הלאומית.
נכנסים הרמטכ"ל וראש אמ"ן לדיווח ראשוני קצר. ראש 
אמ"ן מסיים  סקירתו כעבור 15 דקות, אך השר אבן פותח 

בדיון ואמר דברים ששוב עוררו את חמתו.
24:00 יוצא ראש אמ"ן. הרמטכ"ל נשאר להמשך הדיון בממשלה.

לקראת השעה 1:00 מתחילה הממשלה להתפזר. כתב "קול ישראל" מראיין 
כמה מהשרים והצלם מיכה ברעם מתקתק צילומים.

דיין נכנס לחדר המזכירים, שבו ישראלי וליאור, עם הרמטכ"ל וראש אמ"ן, 
קובעים את הסידורים הטכניים וסדרי ההתעדכנות. דיין מוותר על החדר 
לישיבת הבוקר  בו מה שרוצים. מבקש להכין החומר  ויעשו  בו  כדי שישנו 
של ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון. הרמטכ"ל רוצה שראש אמ"ן יציג את 

תמונת המצב. 
ומה חושבים האמריקאים,  כי הבעיה איננה המצרים  שר הביטחון אומר 
אלא האם מדינת ישראל רוצה את הצבא המצרי בסיני או לא. "אני מבקש 
להציג את תמונת המצב כולה, את האמת, רק את האמת ואת כל האמת; 
אני חוזר - את כל האמת", וזאת בהתייחסו לטענותיו המרובות של ראש 

אמ"ן כלפי שר החוץ ואי דיוקיו.
על מברק  להרצוג  אני מוסר  הישיבות.  יוצא ראש הממשלה מחדר  לבסוף 
ראש המוסד שבשעה זו יושב עם מקנמרה. ראש הממשלה מריח שיש דיווח 
ושואל: "איז גוט פאר יידען אודער שלאעכט פאר יידען" – האם זה טוב או 

 ?רע ליהודים

יומן היום הגדול
נחיק נבות | לשעבר ראש "תבל" והמשנה לראש המוסד

לאחר שנפגש עם מזכיר ההגנה האמריקאי רוברט מקנמרה והבהיר לו שממשלת ישראל הגיעה למסקנה כי צה”ל חייב 
לפעול, כתב מאיר עמית מברק בו הוא מודיע - “יש אור ירוק”. נחיק נבות היה האיש שמסר את המברק למקבלי ההחלטות

משה דיין. החדר המה ציפייה - 
היכן דיין? מדוע בושש לבוא?
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בשדה הקרב הייתה ההכרעה כה חד-צדדית, עד כי ספק אם היה כדבר הזה בתולדות 
המלחמות בעולם המודרני. 50 שנה אחרי ניתן  להעריך את משמעות "אל-נכסה" 
גם מבחינה היסטורית כללית: באותם שישה ימים קרסה מערכת ציפיות הערבים 
מעצמם. חזון האחדות נשבר. ייאוש ובושה ירשוהו. פגו התקוות לעתיד הבנוי על 

אדם חדש, על חברה חדשה, על מדעיות וחילוניות

תחת  עדיין  וישראל   1967 ביוני   ימים  שישה  אותם  מאז  עברה  מאה  חצי 
1948 )"האחד  רישומם. אלה היו ימים של  דרמה, חרדה וגאולה. כמו נס 
יזכור העם  עוד מאות שנים  אין שני"( אבל בתמצית מזוקקת. סביר שגם 
היהודי את התאריך, ישוב ויתרפק. בינתיים עסוק הציבור הישראלי בשיח 
ודיונים. ברובם  ויכוחים  לניצחון מלאה הארץ  50 שנה  עם עצמו. במלאות 
ככולם אנו חוזרים אל עצמינו, ובצדק. יש על מה לדון בצל המלחמה ההיא. 
גבוה מאוד. ישראל  ציפיות עם ישראל מעצמו, ושמה רף  היא העלתה את 
של עד 1967 הייתה חרדה לגורלה, קיוותה לשרוד. מאז היא עדיין משתאה 
ממה שהשיגה, ממשיכה לצפות מעצמה לנסים ולנפלאות. כבר הגשימה חלק 

מציפיותיה, אך עוד תוהה מה גבול יכולותיה.
הייתה  היא  עבורם  לשכנינו.  פחות  לא  גורלית  הייתה  ההיא  המלחמה 
"התבוסה", "אל-נכסה", אחות ל"נכבה" של 1948. גם הערבים לא שוכחים 

את התאריך. חלקם עושים זאת תוך מודעות היסטורית וביקורת עצמית.
כדאי לעיין בקצרה בתהליך שהוליד את אל-נכסה. ניתן להבינו גם על רקע 
שרשרת  החלה   1967 מאי  באמצע  העת.  באותה  מעצמם  הערבים  ציפיות 
ציפיות  בין  הבחנה  איבוד  דעת,  זחיחות  של  פרי  נמהרת,  החלטות  קבלת 
כוחות  ריכוזי  מסיני,  האו"ם  כוחות  סילוק  המיצרים,  סגירת  ליכולות: 

התקפיים, נאומי רהב בדבר השמדת היהודים ומצעד סיום בתל אביב. 
קדמו לשרשרת זאת כעשור וחצי של גאווה ערבית הולכת וגואה. מהפכות 
שנות ה-50 העלו לשלטון דור חדש, שהביא עמו אווירה של ניצחון. לא רק 

וניעור "עולם ערבי", מהפכני-לאומי  על אחרים. בעיני בני הדור ההוא קם 
ומודרני. עולם הצועד לקראת איחוד "מהאוקיינוס )האטלנטי( ועד המפרץ 
חברה  חדש,  אדם  בניה  בעיני  בראה  הערבי  הניצחון  מהפכת  )הפרסי(". 

חדשה. "מהפכת הציפיות העולות" כינו זאת באקדמיה העולמית. 
אחת  ערבית  ל"אומה  מזהיר  עתיד  הבטיחו  המקומיים  האידיאולוגים 
בעלת שליחות נצחית".  פניה היו אל המחר והוא היה שלה: אומה חילונית, 
מתקדמת, חופשית, השואבת עוצמה  ממדע מתפתח, מנוער רציונלי ולומד. 
אומה שיש לה גיבוי של מעצמת על, והיא כובשת מקום של כבוד, אולי אף 

של בכורה, במשפחת העמים. 
נאצר, נביא הדור, קבע בכתביו שהאיחוד הערבי, ההתחדשות והניצחון, הם 
"מהלך בלתי נמנע של ההיסטוריה". הוא עצמו הבין אמנם גם את המגבלות, 
נמנע  בלתי  היה  בניה  בעיני  הערביות  ניצחון  עליו.  גבר  הציפיות  כובד  אך 
והתחרות שנוצרה הייתה מי ינהיגו. במצב זה התקשה נאצר להישאר דמות-

על מרסנת. מאמצע מאי 1967 הוא לא הצליח לקום מאצל שולחן ההימורים. 
ונאצר   היו של מלחמה מיידית בישראל,  הקלפים ששם פת"ח על השולחן 
איבד את שיקול דעתו לנוכח האתגר המתריס של סוריה. ברית המועצות 
בחשה ברקע, אך לא היא ענייננו. חוסיין מלך ירדן, שהבין  את עומק הסכנה, 
נאלץ להיסחף גם הוא. אשר על כן מצא נאצר את עצמו מחכה לרבין בביר 

גפגפה. נדמה כי ידע שהוא מהמר על כלל ציפיות הערבים מעצמם. 
כדבר  היה  אם  ספק  כי  עד  חד-צדדית,  כה  ההכרעה  הייתה  הקרב  בשדה 

"אל-נכסה" זרעה את זרעי
הכאוס הנוכחי

חגי ארליך | פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה"ת ואפריקה, אוניברסיטת ת"א

בחברות הערביות בלטו דיקטטורות מושחתות שהצליחו באמצעי דיכוי לשרוד 40 שנה ויותר. 
אלא שתקווה של ממש לצעיריהן לא יכלו לתת. ב"אביב הערבי" קרסו כמה מהמרכזיות במדינות 

אלה, שזרעי פורענותן נטמנו במלחמת ששת הימים

50 שנים למלחמת ששת הימים
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הזה בתולדות המלחמות בעולם המודרני. 50 שנה אחרי ניתן  להעריך את 
ימים  שישה  באותם  כללית:  היסטורית  מבחינה  גם  "אל-נכסה"  משמעות 
קרסה מערכת ציפיות הערבים מעצמם. חזון האחדות נשבר. ייאוש ובושה 
על  חדשה,  חברה  על  חדש,  אדם  על  הבנוי  לעתיד  התקוות  פגו  ירשוהו. 

מדעיות וחילוניות. 
תחת זאת התחוללו במשולב שני תהליכים. האחד – במקום חזון המחר 
המהפכני-סוציאליסטי שב חזון האסלאם הפוליטי על שלל גווניו. אם 
נותרה תקווה בלבבות של צעירי האזור היא יונקת מאז יותר בהשראת 
אזרחית,  חברה  במקום  השביעית.  המאה  מן  הנביא,  מימי  רעיונות 
החמולה,  השבט,   – הראשוניים  התאים  התחזקו  ממלכתית-חילונית, 
העדה הדתית, קבוצות מיעוטים. חזרת איראן וטורקיה למעגלי האזור 
כי  במובהק  המחישה  שלה(  בדרכה  אחת  )כל  פוליטית  דת  כנפי  על 
השראה  נעדרות  בהתכנסויות  רק  אולי  עוד.  קיים  אינו  ערבי"  "עולם 

של הנהגות מפולגות. 
התהליך השני – ביצור נפרדותן של המדינות הערביות על חשבון חזון 
האחדות. מהשנים 1969–1970 "נהנו" המדינות הערביות מהמשכיות 
אסד  משפחת  במצרים;  מובארכ  וחוסני  אל-סאדאת  אנור  שלטונית: 
בסוריה; יאסר ערפאת-מחמוד עבאס אצל הפלסטינים; חסן אל-בכר-

הבית  בירדן;  עבדאללה  חוסיין-המלך  המלך  בעיראק;  חוסיין  סדאם 
קדאפי  מוחמד  המפרץ;  נסיכי  בתימן;  צאלח  עבדאללה  עלי  הסעודי; 
עלי  בן  אל-עאבדין  וזין  בורגיבה  בסודאן;  אל-נמיירי  ג'עפר  בלוב; 

בתוניס; המלך חסן ובנו מוחמד במרוקו. 
היו גם מוקדי אי יציבות כמו לבנון, אך בהכללה נשלטו החברות הערביות על 
40 שנה ויותר.  ידי דיקטטורות מושחתות שהצליחו באמצעי דיכוי לשרוד 
קרסו  הערבי"  ב"אביב  לתת.  יכלו  לא  לצעיריהן  ממש  של  שתקווה  אלא 
כמה מהמרכזיות במדינות אלה )חלקן כורסם עוד קודם(. לא קשה להבחין 
במשמעות ההרסנית של ה"אביב" של 2011.  אבל בראייה היסטורית רחבה 

יותר - זרעי הכאוס הנוכחי נזרעו באותו יוני של 1967. 
"אל-נכסה" ומורשתה האכזרית הייתה ועדיין אירוע יסוד בתולדות דוברי 
יחזרו לבנות את המחר שלהם,  יתאוששו ממנה? מתי  ואיך  הערבית. מתי 
בעברית.  גם  ללמוד.  חייבים  ולקחיו  אסונם  שורשי  את  ואולם  יודע?  מי 
היעדר אבחנה מפוכחת בין חזון ליכולת והצבת רף ציפיות שאינו מתכתב 
עם המציאות הם נוסחה מבשרת אסון. איזהו חכם? על כך כבר ענה חכם 

 .אחד – אין חכם כבעל ניסיון של אחרים
ספרו האחרון של פרופ' חגי ארליך: "המזרח התיכון – המשבר הגדול מאז 

מוחמד", ידיעות ספרים 2017.

האביב הערבי. משמעות הרסנית.
הפגנות המוניות ברחובות מצרים, 

תוניסיה, תימן וסוריה. 
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השטחים  סקר  עבירות  במדור  נערך  המים",  "מלחמת  על  מופקד  היה   1 כשענף 
בלבנון הראויים לעיבוד חקלאי. זאת כדי שתהיה יכולת להעריך כמה מים יכולים 

הלבנונים לתבוע לעצמם בצדק לצורכי השקיה

אחרי מלחמת סיני התמנה הנס לודוויג 
 1 מחקר  ענף  לראש  )לוץ(  שטרים 
וקיבל דרגת סא”ל. הענף היה אז הגדול 
והמורכב מכל הענפים במחלקת המחקר 
בתכנון  והשתלבותו  המודיעין,  אגף  של 
למלוא  הגיע  בביצועם  ואף  מבצעים 

הפריחה.
מחקר  מדורי  לשלושה  התחלק  הענף 
ועיראק,  ירדן  ומצרים,  סיני   - זירתיים 
למעקב  אחראיים  שהיו   - ולבנון  סוריה 
הצבאיים,  המתקנים  מערך  כלל  על 
לשלושה  וכן  והאזרחיים;  הלוגיסטיים 
מדור  על-זירתיים:  מקצועיים  מדורים 
מחקר  מדור  אוויר,  צילומי  פענוח 
לעדכון שוטף של  חוליה  עבירות, שכלל 
ומדור  הדרכים,  בתחום  בעיקר  מפות, 
למחקרי סיוע למבצעי איסוף. המדורים 
הזירתיים גם תרמו וגם ניזונו מפעילותם 
של המדורים העל-זירתיים המקצועיים.

התקדמות פענוח תצלומי אוויר
עבודת הענף כללה פענוח תצלומי אוויר: 
מדור זה היה מעורב, יחד עם ענף המחקר 
גיחות  של  ובהזמנה  בתכנון  הזירתי, 

צילום. המפענחים תמיד עבדו תחת לחץ. 
כוחות  של  מצבם  את  להציג  נדרשו  הם 
מחקר  נושאי  של  או  ומתקניו  האויב 
אחרי  האפשר  ככל  מוקדם  מיוחדים 
התקבל  הצילום  כשסרט  הגיחה.  ביצוע 
ששכנה  אוויר,  חיל  )ביחידת  ופותח 
התצלומים  למדור(  בסמיכות  בקריה, 
בין היתר כדי  נדרשו מהר ככל האפשר, 
לספק סקרנותם של הדרגים המאשרים. 
היה צורך בשלוש מערכות של תצלומים: 
עותק אחד עבור אמ”ן והמטכ”ל, עותק 
ועותק  בדבר,  הנוגע  הפיקוד  עבור  אחד 
אחד לחיל האוויר, למעקב אחרי נושאים 
כגון מטוסים בשדות תעופה ותחזוקתם 
)יחידת חיל האוויר השכנה בדקה  ונ”מ 

גם את טיב ביצוע ההזמנה(.
מצלמה  בעזרת  הכיסוי  נעשה  תחילה 
פעם  לא  גרם  זה  אילוץ  בלבד.  אנכית 
הופיעה  כשהמטרה  נפש,  לעוגמת 
כשרצו  לגמרי.  פוספסה  או  “חתוכה” 
השריון  כוח  הגעת  את  למשל,  לאמת, 
)אירוע  גפגפה  ביר  באזור  המצרי 
“נתפס”  הוא   ,)1960 בפברואר  “רותם” 
שנלקחה  הבודדת  בתמונה  במזל,  כולו, 

מודיעין השטח 
מסייע במלחמה

בני מיכלסון | אל"ם )מיל'( לשעבר קמ"ן בכיר ורמ"ח היסטוריה בצה"ל

במלחמת ששת הימים באו לידי מיצוי מוצלח כל שנות הפעילות של ענף 1 בכל תחומיהם. ראש 
אמ"ן דאז, האלוף אהרון יריב, המליץ על ראש הענף הנס לודוויג שטרים )לוץ( ועל כמה חוקרים 

מהענף לפרס ביטחון ישראל 11966

50 שנים למלחמת ששת הימים

הנס לודוויג שטרים )לוץ(, שכיהן כראש 
ענף מחקר 1. השתלבות הענף בתכנון 

מבצעים הגיע למלוא הפריחה
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ונטה  כניסתו  פס  את  גמר  כשהמטוס 
הטכניקה  כאשר  חזרה.  בדרכו  הצדה 
אנכית  תמונה  ובמקום  השתכללה, 
יחידה ניתן היה להפעיל שלוש מצלמות 
אנכי  כיסוי  לקבל  כלומר  בו-זמנית, 
אלכסוניות,  תמונות  שתי  ועוד  במרכז 
אחת לכל צד - גדל מאוד הסיכוי למלא 

את משימות הגיחה.
על  רבה  להוקרה  זכה  הפענוח  מדור 
מיעוט טעויותיו. לכך תרמה המצוינות 
הקשה  מסירותם למשימה  קציניו,  של 
והמאמצת תחת לחץ. חלק מההצלחה 
טמון היה בשיטת ה”ביקורת השנייה”, 
אחר  או  עצמו  את  בודק  חוקר  שבה 
בודק אותו, שהונהגה בענף בכלל כדרך 

עבודה.
שהענף  המידע  לאמינות  השאיפה 
לביקורת.  והן  לשבח  הן  זכתה  הוציא, 
בענף  אמ”ן  ראש  של  מביקוריו  באחד 
אמר: “לוץ, אתה מוכרח ללמוד למרוח! 
 The best is‘ הכלל,  את  תשכח  אל 
לוץ   .”’the enemy of the good
ניסה לקחת לקח זה לליבו, ותלה שלט 
שולחנו.  מול  בקיר  מילותיו  שאלה 
כתב  יריב  אהרון  האלוף  הבא  בביקור 
שמירת  על  ללוץ  “בהוקרה  השלט:  על 

סטנדרטים גבוהים”.2
בתצלומי  והשימוש  הפענוח  בתחום 
מפות  חידושים:  כמה  הונהגו  אוויר 
מורכבים  פסיפסים  כלומר  תצלום, 

היה 1:50,000.
למפות  עזר  כלי  פותחו  השנים  ברבות 
עבירות או למפות תצלום: “לוח תכסית” 
- דף המציג את מראה השטח בתצלום 
קרקעי, תוך הבלטת המכשולים )סלעים 
וכו’(.  אבנים  מדרגות,  חומות,  גדולים, 
מהשטח  אנכי  תצלום  היה  בנוסף 
הסבר  וכן  הקרקעי,  בתצלום  המתואר 
מידות  כולל  התכסית,  אופי  על  מילולי 

המכשולים.
מעברים  ולמצוא  לנסות  נתבקש   1 ענף 
חצית  על-ידי  האויב  את  להפתיע 
שטחים הנחשבים כבלתי עבירים. לצורך 
בעיקר  עבירות”  “ניסויי  הרבה  נוהלו  זה 
עבור זחל”מים או טנקים בחצית שטחים 
או  בזלת  שטחי  כגון  שונים,  מסוגים 
בשיתוף  בוצעו  אלה  ניסויים  מים.  נחלי 
פעולה עם תח”ש )ענף תורת חיל שריון(, 
טנקים  כיצד  להדרכה  סרטים  והופקו 

יכולים להתגבר על מכשולים.
ואיסוף  מחקר  קדם  כאלה  לניסויים 
בשטח  המכשולים  אודות  על  מודיעיני 
שטחים  של  בתצ”א  חיפוש  וכן  האויב, 
האפשר,  ככל  דומים  ישראל,  בתחום 

לביצוע הניסויים.
מחקרי  של  החשובים  ההישגים  מבין 

עבירות נמנה רק שניים:
לאורך  רצוף  תנועה  ציר  מציאת  א. 
הוואדיות מהמרחב שמצפון לאילת 
אחר  נקרא  הציר  א-שיח.  שרם  ועד 

סומן  שעליהם  תצלומים,  ממספר 
ושדות  עמדות  ביצורים,  סימון  כגון  נוסף,  מידע  הודפס  יותר  ומאוחר 
מוקשים, דרכים או נתיבים, ורשת קואורדינטות )ככל האפשר(. כן הונהג 
אביזר “לוץ תצ”א” – לוח מלבני מפלסטיק שקוף בגודל של תצלום, שלאורך 
מסוים,  תצלום  בתוך  קואורדינטות  למתן  ומספרים  אותיות  היו  שוליו 

לאפשר ציון מדויק של עצם, לשיחה טלפונית בין מפענחים.

שאלות של עבירות
וניצבו  מפות העבירות עברו שינויים רבים במשך השנים,   - מחקר עבירות 

כמה בעיות בדרך לקביעתן:
מהו הרכב המשמש אמת מידה לכושר חציית שטח שלא בדרכים?  )1

כמה דרגות דיוק ניתן לספק באמינות נאותה? )עביר ללא קושי, עביר   )2
בקושי או בלתי עביר(.

מהו קנה המידה של המפה המתאים למשימה?  )3
למי מיועדת המפה? לקמ”ן ולמפקדיו? לסייר המנווט את הכוח? לנהג?  )4
שימש  מידה  לאמת   ,1:20,000 מידה  בקנה  עבירות  מפות  ייצרו  בהתחלה 
ובלתי  בינוני  טוב,  עבירות:  דרגות  שלוש  והיו  הנשק,  נושא  ה”קומנדקר” 
עביר. לבסוף הייתה אמת המידה הרכב הזחלי )הטנק(. סומנו עבורו נתיבים 
אפשריים בשטח בלתי עביר, וכן מכשולים בשטח עביר כללית. קנה המידה 

בציר  השימוש   .”9 חטיבה  של  “הציר  כך 
זה במבצע סיני היה הפתעה לכוחות המצריים שהחזיקו במצרי טיראן, 

הסוגרים את היציאה ממפרץ אילת.
הצבעה על אפשרות לחצות את ים החולות בוואדי חרידין, בין הכוחות  ב. 
באזור אל-עריש לבין המערך המבוצר של אום כתף ואבו עגילה על הציר 
המרכזי, במגמה להגיע לביר לחפן וכך לנתק את הציר המחבר בין ריכוזי 
ניסויי  נוהלו  זה  בציר  שימוש  של  האמינות  לחיזוק  המצריים.  הכוחות 
עבירות בשטח הישראלי )אזור ואדי אביאד( בו היו חולות סוללתיים 
עברו  יופה  האלוף  של  כוחותיו  הימים  ששת  במלחמת  ואומנם  כאלה. 

בציר ואדי חרידין, להפתעת המצרים.
 נחקרו עוד אפשרויות מפתיעות לחדירה ולמעברים.

למדור עבירות היו עוד משימות שונות, אך להלן שימוש חריג בו: כשענף 1 
היה מופקד על “מלחמת המים”, נערך במדור עבירות סקר השטחים בלבנון 
הראויים לעיבוד חקלאי. זאת כדי שתהיה יכולת להעריך כמה מים יכולים 

הלבנונים לתבוע לעצמם בצדק לצורכי השקיה.

המלחמה על המים
צוותים  פעם  מדי  הורכבו  הענף  של  העל-זירתיות  פעילויותיו  במסגרת 
למשימות מיוחדות. בזמנו ענף 1 היה פעיל מאוד במתן מידע לתכנון מבצעי 

ראש אמ”ן לשעבר, האלוף אהרון יריב. 
השאיפה לאמינות המידע שהענף 

הוציא, זכתה הן לשבח והן לביקורת 
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מההצלחות  לכמה  בכך  תרם  כי  ידוע  לאחור  במבט  איסוף.  משימות  של 
הגדולות ביותר של מדינת ישראל.

חשוב לפרט עוד על “המלחמה על המים”. בראשית שנות ה-60 התאחדו 
ארצות ערב לתכנון תוקפני נגד ישראל, התוכנית למנוע מים מלהגיע למדינה 
הייתה ביטוי לכך. עם הגעת השמועות הראשונות על כוונה זו החלו בענף 1 
ללמוד ולחקור את משטרי הזרימה של הנהרות, שיטפונות החורף והמעיינות 
שהזינו את הירדן בקטעיו השונים. בשיתוף שמחה בלס, אחד מראשי תה”ל, 
עובד דגם ההטיה המסוכן ביותר למקורות המים של ישראל, ואת מסקנות 
והמלצות ענף 1 הביאו לידיעת הפיקוד העליון; ואמנם, ננקטו כמה צעדים 

לקראת הבאות.
בענף 1 עקבו אחר הידיעות אודות התכנונים הערביים, ובשנת 1964 התחילו 
ארצות ערב בביצוע בשטח: חפירות וקידוחים להקמת סכרים על החצבני 
שנתיים  במשך  ומנהרות.  הטיה  תעלות  לבניית  חפירות  הירמוך,  ובמעלה 
נקטה ישראל פעולות מניעה לעיכוב ההתקדמות: הותקפו הכלים ההנדסיים 
הכבדים ששימשו לחפירת התעלות, נפגעו גשרים שנבנו ושעליהם אמורה 
הייתה לעבור תעלת ההטיה הכלל-ערבית )שתפקידה היה להעביר את מי 
לאפיק  התנקזותם  עד  הגולן  מורדות  אל  ולהובילם  הבניאס  ומי  החצבני 

הירמוך, שעליו רצו לבנות סכרים לאגור את המים המוטים(.
בשנת 1966 נוכחו ארצות ערב להכיר כי לא יוכלו לבצע את פרויקט הטיית 
הפרויקט  המשך  את  נטשו  הם  ממש.  של  במלחמה  להסתבך  מבלי  המים 

ובמקביל התכוננו למלחמה כוללת נגד ישראל, היא ששת הימים.
ניתן להרחיב עוד על פעילותם של המדורים הזירתיים. המעקב המודיעיני 
והמחקרי אחרי הנעשה בארצות האויב מבחינה צבאית ותעשייתית, הקמתם 
ופעולתם של מתקנים מרכזיים של פיקוד ושליטה, של ייצור ואחסנה, של 
וכן הוכנו  ומחקר  בוצעו מעקב  כך  וציודם מובנים מאליהם.  כוחות  שהיית 

תיקים ליעדים לפגיעה בעת מלחמה או בפעולות תגמול.
ולאחר  אסואן,  סכר  ומתמשך:  מקיף  משימתי  למחקר  אחת  דוגמא  להלן 
מכן הסכר הגבוה של אגם נאצר, ומערך הובלת החשמל למצרים היו נושאים 
לאיסוף מידע, ולמחקר מעמיק במשך שנים. בתקופה שלאחר מלחמת ששת 

הימים הותקפו מספר פעמים מתקני חשמל בעומק מצרים.
של  בניצוחו  הצפון  פיקוד  במודיעין  וכן  לוץ,  של  בניצוחו  באמ”ן,   1 בענף 
שהכילו  מפורטים,  שטח  תיקי  הוכנו  )ז’מקה(3,  גנדלר  זלמן  הפיקוד  קמ”ן 
מידע עדכני על מערכי הצבא הסורי ועל היישובים והאוכלוסייה האזרחית 
ברמת הגולן. הוכנו שלושה תיקי שטח )גזרה( לכל אחת משלוש הגזרות של 
רמת הגולן - צפונית, מרכזית ודרומית. כל תיק הכיל מפות ותרשימים בקני 
מידה שונים, מ-1:100,000 ועד 1:20,000, וגם בפירוט רב יותר. הוכנו מפות 

ארטילריה  עמדות  מיקום  ומתחמים  )מוצבים  הביצורים  לסימון  מיוחדות 
ונ”מ,(, לציון הצירים )דרכים וכבישים(, המכשולים, )מיקוש, גידור, תעלות 
ומחסומי נ”ט(, מתקנים ומחנות, קשר, אוכלוסייה ומקורות המים. התיקים 
הוכנו  שונות.  וטבלאות  פוטוסטטים  אוויר,  תצלומי  של  גדול  מספר  כללו 
טבלאות מוצבים של הצבא הסורי, שבהן נרשם כל מוצב שהיה ידוע לצה”ל: 
הביצורים,  שבו,  המבנים  של  מפורט  תיאור  שלו,  הציון  נקודות  מיקומו, 
חי”ר  מנשק   - בהן  שיוצב  והנשק  ותכולתן,  העמדות  והגדרות,  התעלות, 
ועד טנקים ותותחים, דרכי הגישה אל כל מוצב ומוצב, והשטחים הנתונים 

לשליטתו והשולטים עליו.
במרחב  הסורי  הצבא  של  והמחנות  המתקנים  של  וטבלאות  מפות  הוכנו 
רמת הגולן. שמם, מספר כל מתקן במפות הקוד של צה”ל, מיקומם והיישוב 
הגישה  דרכי  שבהם,  והמבנים  המפורט  תיאורם  ייעודם,  אליהם,  הקרוב 
לרמת  העולים  הצירים  ותיאור  לציון  מייחדות  טבלאות  הוכנו  אליהם. 
הגולן ועל הרמה ציון היישובים שהציר עובר בהם, תיאור הציר ואפשרויות 
התנועה בו, השליטה עליו, החסימות האפשריות, אפשרויות העקיפה ושטחי 
פיצוצם;  ואפשרויות  ומעברים  גשרים  של  תרשימים  הוכנו  לידו.  המסתור 
וטבלאות של שדות מוקשים, מיקומם, המוצבים השולטים עליהם,  מפות 
והעקיפה;  המעבר  ואפשרויות  הגידור  תחזוקתם,  המיקוש,  סוגי  ממדיהם, 
עמדה  בכל  הקנים  מספר  הסוריות,  והמרגמות  התותחים  סוללות  מיקום 
ומוצב, תקינותן ומצבן; מתקני הקשר, קווי הטלפון, תחנות אלחוט ואנטנות; 
מקורות המים - מיקומם המדויק, סיווגם, טיב המים, דרכי הגישה אליהם 

ואפשרויות השליטה עליהם.4
תיקי הגזרה שהכין מודיעין פיקוד הצפון הכילו מידע מפורט מאוד ועדכני 
גם באשר ליישובים ולאוכלוסייה ברמת הגולן. בתיקים אלה נרשמו פרטים 
של כל יישוב ומקום מגורים קטן וגדול, קבוע או זמני: נרשם שם היישוב, 
אחרים,  ומבנים  הבתים  מספר  תיאורו,  המפה,  על  שלו  הקואורדינטות 
אוהלים וסככות, צפיפות המבנים, האם הבתים מרוכזים בגוש או מפוזרים 
על פני השטח, צוינו האובייקטים הבולטים ביישוב, בין אם בית ספר, תחנת 
נרשמו  המשטרה.  או  הצבא  של  כלשהי  מפקדה  או  משטרה,  בניין  או  כוח 
מוקשים  ושדות  גדרות  ועד  מתעלה  וסביבו,  יישוב  כל  בתוך  הביצורים 
ומכשולים נגד טנקים. נרשמו הכוחות המוצבים דרך קבע בכל יישוב ומוצב 
או טנקים בתוך מחפורות.  יחידות שריון  נ”מ,  ועד סוללת  חי”ר  - מכיתת 
הם  האם   - ודתם  האתני  שיוכם  וכן  יישוב,  בכל  התושבים  מספרי  נרשמו 
סונים, או דרוזים, צ’רקסים, כמו כן, נרשם אם היו פליטים של מלחמת 1948 

  5.ביישוב, והאם ישבו בנפרד
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

הוכנו מפות וטבלאות של המתקנים והמחנות של הצבא הסורי במרחב רמת הגולן. 
והיישוב הקרוב אליהם,  שמם, מספר כל מתקן במפות הקוד של צה"ל, מיקומם 
טבלאות  הוכנו  אליהם.  הגישה  דרכי  שבהם,  והמבנים  המפורט  תיאורם  ייעודם, 
היישובים  ציון  הרמה  ועל  הגולן  לרמת  העולים  הצירים  ותיאור  לציון  מיוחדות 
שהציר עובר בהם, תיאור הציר ואפשרויות התנועה בו, השליטה עליו, החסימות 

האפשריות, אפשרויות העקיפה ושטחי המסתור לידו
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במבט לאחור
 קציני המודיעין של החטיבות שלקחו חלק פעיל במלחמת ששת הימים יודעים לספר דבר 

או שניים על התנהלות בימים ההם - וגם להסיק מסקנות ולהפיק לקחים עם הפנים קדימה. 
דברים שפורסמו ב“חמ“נית“, גיליון מספר 7, יוני 1987   

לגבי היסטוריה:
נחיתת  והעברת  בתוכנית  השינוי  הקרקע.  הייתה  העיקרית  א. הבעיה 
המסוקים מ”הדלפה” לדיונות שינתה את שאלת הזמן והמרחב, שהייתה 

הגורם העיקרי ואולי היחידי לביצוע בלתי מושלם של המשימה. 
כניסה למערך נ”ט של מתחם סובייטי מהצד או מהעורף על ידי יחידות  ב. 
מוצנחות/מונחתות מאפשר, לפי הניסיון של מתחם אום-כתף, החדרת 
כוחות ללא הפרעה. אלה יכולים ליצור מהומה גדולה במתחם ואף לשתק 
מצריכה  הכוחות  החדרת  הנ”ט.  מערך  את  ולשבש  התותחים  אש  כליל 

מודיעין טוב, נתונים מעודכנים ומדויקים וחלוקת גזרות פעולה לכוחות.
שאלות הנ”מ, מיקומו וכלי הנשק המוצבים לפי סוגיהם קובעים במידה  ג. 
רבה את אפשרויות הפעולות המוצנחות/ מונחתות מהאוויר, בכל הכרוך 
בניתוב וקביעת שטחי הצנחה או הנחתה - ולאור זה את תכנית הפעולה 

)בעיקר שאלות זמן ומרחב וכיווני תקיפה(.

מודיעין ביחידות מוצנחות/מונחתות:
זהו לדעתי הלקח החשוב ביותר בשטח זה.

היחידות המוצנחות/מונחתות אינן כפופות ליחידה מסוימת אלא לקצנ”ר 
כן,  על  יתר  למטכ”ל.  ישירות  דהיינו  מבצעי,  כגוף  ראשי(  צנחנים  )קצין 
אפשרויות הכפפתן ליחידות שונות, רבות ומשתנות בימי מתיחות ותכנון, 
בשילוב השינויים המהירים, אינם מאפשרים להן לקבל מודיעין טוב ממקום 
מרכזי. אין היכן לרכז דרישות לקבלת ידיעות מיוחדות, צילומים וכו’. שאלה 

זו הכרח לה שתיפתר במסגרת הקצנ”ר והקצנ”ר בלבד.
במקרים של שינויים רבים כאלה, מודיעין מהיחידות הפוקדות מגיע אחרי 

28-24 שעות, ואז בדרך כלל כבר אין בהן ערך רב לגבי התכנון המעשי.
ליד שדות תעופה או שדות המראה של  ישבו  יתרה מזו: הצנחנים בהכרח 
זה  הליקופטרים  של  )במקרה  הממונות  היחידות  ליד  ולא  הליקופטרים, 
האחרונים  השינויים  לא(.  כלל   – הצנחה  של  במקרה  מגבלות,  עם  אפשרי 
מרכזי  גורם  ידי  על  ההמראה  לשדות  להגיע  מוכרחים  ההמראה  לפני 
שהידיעות האחרונות )כמו פענוחי גיחה אחרונה( בידיו; שיודע היכן למצוא 
את היחידות בהתאם לחלוקת שדות ההמראה; ושמכיר את הדרך הקצרה 

והבטוחה להגיע אליהן.
ללא אלה, יכול הקמ”ן להיות בשדה התעופה בלי מודיעין מעודכן, או ביחידה 
הממונה עם מודיעין מעודכן - אך בלי החטיבה שלו ובלי כלי התחבורה שלו 

 .)למלחמה )מצנח או הליקופטר

קמ”ן חטיבה 80, רס”ן יגאל תלמי:
הלקח החשוב של היחידות המוצנחות
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היה דמיון רב בין הפעולה של חטיבה 55 
בירושלים לבין פעולה מוצנחת. היה תכנון 
רק על סמך תצ"א ומפות, ללא תצפית וללא 
הכרת השטח. לאנשי מילואים שלא מכירים 

את ירושלים אמרו "ביה"ס לשוטרים" - 
והם לא ידעו בדיוק מה זה אומר. היה 
פירוק רציני של מסגרות, שדומה מאוד 

לבלגן שיש אחרי צניחה

קמ”ן חטיבה 55, רס”ן אריק אכמון:
“קשה מאוד לתקוף יעדים כשאין תיקי יעדים”

בשעה 14:00 ביום שני הגיע הטלפון, שלפיו בתחילה שני גדודים ואחר כך כל 
החטיבה עולה לירושלים.

אובייקטיביות  ברובן  היו  הבעיות  מאוד.  מועטה  הייתה  המודיעין  עבודת 
מהיר  היה  הקרב  נוהל  האובייקטיביים:  הדברים  סובייקטיביות.  ובחלקן 
ביותר. המשימה שלנו הייתה לקחת את החלק הצפוני של ירושלים – את 
העיר הערבית החדשה. כאמור, התחברות להר הצופים, ומה שכולנו זוכרים 

– כוננות לכיבוש העיר העתיקה - הכניסו קצת פלפל לעניין.
מבחינת אמצעים היה המצב חמור ביותר. ירושלים הייתה מתוכננת עם 30 
זחל”מים, טנקים, בקיצור - כל המדינה לירושלים. הפעם זו הייתה חטיבה 
עם האמצעים המוצנחים שלה, שרק לשם קנה מידה כלל מחלקת מרגמות 

עם 120 פצצות. עם זה התחלנו.
את  מפרקים  לא  ההוראות:  ומחלקי  קצנ”ר  מטעם  ברורה  הייתה  ההוראה 
במקומות  ופוזרו  להצנחה  מוכנים  היו  החטיבה  של  הדרגים  כל  האריזות. 

שונים בשדה התעופה.
בפיקוד,  מהירה  מאוד  נתונים  קבלת  הייתה  הראשונית  המודיעין  עבודת 
כאן  לגדודים.  הראשונית  האינפורמציה  הסתמכה  ועליה  ולמח”ט,  לחפ”ק 
המלחמה  גור,  מוטה  של  הערכתו  לפי  קודם,  כשבוע  הטוב.  המקרה  היה 

בבית הכרם.
כשהגענו לשנלר הייתה הפגזה. זה היה חצי שעה לפני רדת החושך. תצפית 
וכאן קרה לדעתי ה”ברוך” הראשון מבחינה מודיעינית  ולא בוצעה,  כמעט 
כך  היה.  לא  תצפית,  על  לכסות  יכול  שהיה  מודיעני,  חומר  אובייקטיבית. 
שהתכנון היה כללי ביותר. לא היה תכנון על יעדים, על עמדות, על תעלות, 
אלא תכנון על שטחים. ידענו פחות או יותר מה הקיבולת הצפויה בשטחים 

האלו, הערכה שהתאמתה.
לבין פעולה מוצנחת.  בירושלים   55 בין הפעולה של חטיבה  רב  היה דמיון 
היה תכנון רק על סמך תצ”א ומפות, ללא תצפית וללא הכרת השטח. עובדה 
היא שלאנשי מילואים שלא היו בירושלים ולא מכירים את ירושלים אמרו 
“ביה”ס לשוטרים” - והם לא ידעו בדיוק מה זה אומר. בליל החושך הזה היה 
פירוק רציני של מסגרות, שדומה מאוד לבלגן שיש אחרי צניחה, והיה ביצוע 

- כל אחד כמה שיכול.
כמובן שה-ש’ לא הצליח להגיע בשעה 10:00. לקראת השעה 02:00 החטיבה 
את  האלוף  העמיד   ,01:00 בשעה  זה,  לפני  כששעה  לביצוע,  מוכנה  הייתה 
הברירה: לבצע בחושך או לחכות ליום לסיוע אווירי. המג”דים דרשו לבצע 
את שלב ההבקעה של הקו העירוני בחושך. אני חושב שזו הייתה החלטה 
היה  מטרים   100 של  בטווחים  אויר  סיוע  בהמשך,  מצבנו  לאור  כי  נכונה, 
מאוד מסוכן לנו ולא היה עוזר הרבה. לעומת זאת, הבקעת הקו העירוני באור 

יום הייתה עלולה להביא למצב חמור יותר מבחינת נפגעים.
לשעה  נקבע  ש’  בחושך.  העירוני  הקו  את  להבקיע   - נפלה  ההחלטה  לכן 
סוג  לגבי  כי  כך  אחר  התברר  חזקה.  די  ארטילרית  הרעשה  הייתה   .02:00
היעדים של הקו העירוני, התחמושת לא הייתה יותר מדי יעילה. היא נתנה 

את האפשרות להתקרב למוצב ולבצע תקיפה כמעט ללא נפגעים.
כאן הגיעה הפקודה ההיסטורית שנתן מוטה בקשר - ללכת לעיר העתיקה. 
בצורה  זאת  העלה  והוא  להיסטוריה,  זמן  היה  לחימה,  הייתה  שלא  מכיוון 

מאוד דרמטית והודיע בקשר לכל הגדודים שעולים על העיר העתיקה. 
ונכנס  כולם  את  השיג  החפ”ק  של  הזחל  העתיקה.  לעיר  הריצה  התחילה 
הייתה  כל הזמן צלפים אבל לא  יירט  10:00 לשער האריות,  ראשון בשעה 
 71 גדוד  להגיע  זה החלו  הנפת הדגלים. אחרי  זה השלב של  היה  מלחמה. 

ראשון, אחריו 66 ו-28 וניתנה הפקודה של סקירה וטיהור העיר העתיקה. 
כוונה  לכיוון השערים, מתוך  הר הבית  נעו מכיוון  הגדודיות  הגזרות  שלוש 
לטהר את העיר. כאן שוב הייתה לחימה בחוליות הצלפים, ממש בתוך העיר 
לחימה  הייתה  זאת   -  71 סמג”ד   ,71 מג”ד  נפצע  שלושה,  נהרגו  העתיקה 

לגמרי פרטיזנית ועצמאית של החבר’ה האלה. 
בזאת נגמרה הלחימה פחות או יותר. 

הציוד של  בעיות  היו  עבודת מודיעין  לגבי  אי אפשר,  מכיוון שבלי לקחים 
החטיבות המוצנחות. לדעתי אי אפשר להתאים חומר שמתאים למשימה 
וודאי  ודאי  עירוני,  בשטח  ללחימה  כפריים,  בשטחים  אפילו  או  במדבר, 
שלא ללחימה מהסוג הזה. למשל, התחליף היחידי לפי דעתי לתצפית הוא 

צילומים אלכסוניים.
קשה מאוד לתקוף יעדים כשאין תיקי יעדים - ולא היו. 

הייתה  המודיעין  מחלקת  מודיעין,  רשת  בלי  היינו  ארוז  היה  שהכול  בגלל 
בתקן מצומצם מאוד אבל עשתה כמיטב יכולתה. גם הקשר אחורנית היה די 

 .רופף ואת הידיעות קיבלנו בצורה די דלה

את  קיבלנו  ואני  מוטה  כתוצאה  השיירה.  מחלוץ  להתחיל  צריכה  הייתה 
הנתונים בפיקוד מרכז ובשטח הירושלמי ולמדנו אותם. מוטה רצה להעביר 
את זה לרמה גדודית. חילוץ השיירה עבר לחטיבה 80, כתוצאה מזה החומר 

לא ירד מהרמה והשתמשנו בו כחומר לגדודים.
קיבלנו מפקוד מרכז פוטוסטטים בקנה מידה 1:5,000, מטושטשים מאוד; 
טובים לזיהוי של גבעות אבל לא לזיהוי רחובות, סמטאות, מגרשים ובתים. 

זאת הייתה הבעיה שלנו.
קיבלנו מפות 1:10,000 שונות מ-1:250,000 שעסקנו בהם עד עכשיו. היה 
אצלנו התיק הירושלמי ותיק הורדוס, שכללו שפע של חומר טוב אבל אינו 
מספיק לכמות הדרושה לחטיבה. צילום אחד טוב מספיק למג”ד אחד. זה 

מה שקבלנו, עם זה עלינו.
החפ”ק עלה באופן עצמאי לירושלים דרך חטיבה 10, שחסמה את הצירים 
לא רע. החטיבה כולה עלתה באוטובוסים בצורה די מסודרת לשטח הכינוס 
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מדליקים, מתייאשים. העסק של ואדי אל עריש היה כעין מכשול קרקעי. 
אז   ,8:00 השעה  עד  מלמעלה.  אותם  מכים  היינו  לרדת  צריכים  היו  כשהם 
למעשה  נגמר  הזה,  החלק  כל  על  רציני  באופן  האוויר  חיל  לעבור  התחיל 

הקרב. בלילה היה איזשהו אקט קטן.
הייתה  בדרך   .14:30 עד  לקחה  ליבני,  ג’בל  צומת  עד  לחפן  מביר  התנועה 
שנסוגו  טנקים  במספר  ליבני,  ג’בל  של  התעופה  בשדה  קטנה  היתקלות 
די  זה הלך  היו אלה אותם הטנקים שבאו מכאן.  לביר לחפן. אולי  אחורה 
בקלות, גדוד אחד כל הזמן רץ קדימה והוביל. הגענו לצומת ג’בל ליבני וכאן 
 T-34 טנק ,SU-100 עלינו על אני מעריך אגד דיביזיוני של משחיתי טנקים
ואולי אחד או שני טנקי T-54 או T-55, כנראה מהכוח שהלך אחורה. הם 

עמדו משני צדי הכביש, היו ועומדים עוד שם היום.
היה תרגיל של גדוד שהלך מהאגף ולמעשה חדרנו מהאגף. לקראת הערב 
לא  עוד   520 וחטיבה  המחנות  מאוד.  רצינית  ארטילרית  הפגזה  התחילה 
הצליחו להיכנס לכאן. האוגדה החלה להתארגן ללילה. לאחר מכן התברר 
ג’בל ליבני נשארו  שההתקפה הייתה כתוצאה מכך שהחפ”קים שישבו על 

ופשוט טווחו אותם עלינו.
למחרת עם שחר יצאנו עם גדוד קדימה, שתקף את חטיבה 41 מאחורנית. 

520 הצטרפה בסוף. ב-12:00 היינו בביר חסנה. כמעט שלא הייתה לחימה.
לקראת השעה 16:00 היינו באזור ביר תמדה והתחלנו לראות את השיירות 

הנוראיות שהלכו מפה. 
קיבלנו התראה בצהריים, אחרי התארגנות, להמשיך ולפתוח לכיוון התעלה. 
באזור ג’בל ג’די היו 40-30 טנקים. בסיוע פעיל של חיל האוויר, הייתה שם 
לידי  צריך  וממש היה  צר מאוד  נפגשו, משום שזה מעבר  מלחמה שכמעט 
בטוי טנק נגד טנק. וב-2:30 בלילה היה גדוד אחר בתעלה  עם יחידת סיור 

כשחלק מהם המשיך וירד עד לכאן בזה למעשה נגמרה המלחמה.
מבחינת לקחי מודיעין, הייתי, בחטיבה 7, אחד הלוחמים הגדולים למען זחל 
וכל מה שקשור בזה. כנראה שצריכה  מודיעין לחוד, עבודת מודיעין לחוד 
הייתה לבוא מלחמה ולשנות את דעתי. היום אני טוען בתוקף - מקומו של 
כשלוחמים  חוכמות.  שום  פה  אין  זהו.  המח”ט.  ליד  המח”ט,  בזחל  הקמ”ן 
שלוש יממות מוכרחים קודם כל לחיות את הלחימה, מוכרחים לשבת עם 
המח”ט, להבין בדיוק מה הוא רוצה ולהבין מה קורה למעלה. את זה אפשר 

לעשות רק ממקום אחד – בחפ”ק בזחל המח”ט.
אבל  דברים,  מיני  כל  לעשות  בתרגילים  אולי  תפקידו  א’  מודיעין  זחל 
במלחמה תפקידו לשמור על קשר טוב עם העיקרית. במידה ומגיעות מכאן 
- כי עבדנו למעשה על רשת  ידיעות – ובמקרה הזה לא הייתי צריך אותן 
המפקדים, הם היו מבקשים את רשותנו להיכנס. כך שמבחינת עבודה או 

עדכון לא קיימת בעיה.
לגבי קשר מהאוגדה - אולי כדאי ליחס לזכות האוגדה, שגם 520 וגם אני 
עשינו חודשיים לפני המלחמה תרגיל קשר והיינו ממש רגילים לעבוד יחד. 

אז העיקרית שלו הייתה העיקרית שלי, הוא עדכן אותי. 
יחסית טובה. הכרתי אותה מעט מאד. הכרתי  אני חושב שהמחלקה היא 
אותה יותר טוב במלחמה.על ציוד קשה לי לדבר משום שלא היה לי ציוד. 
ארגנו קצת דברים הודות לסמח”ט. מבחינת ציוד מודיעין - הערכות ריקות.
יש כמה לקחים לגבי חוקרי שבויים. קודם כל, חוקרי שבויים חייבים ללכת 
אנשים  ארבעה  של  חוליה  לי  הייתה  רכב.  כלי  שני  עם  אפשר  אם  בחפ”ק, 

היום אני טוען בתוקף - מקומו של 
הקמ"ן בזחל המח"ט, ליד המח"ט. זהו. 
אין פה שום חוכמות. כשלוחמים שלוש 
יממות מוכרחים קודם כל לחיות את 
הלחימה, מוכרחים לשבת עם המח"ט, 

להבין בדיוק מה הוא רוצה ולהבין מה 
קורה למעלה

קמ”ן חטיבה 200, רס”ן יוסף מיינר:
“צריכה הייתה לבוא מלחמה ולשנות את דעתי”

ונהניתי מכל רגע שהיו אצלי. מתחילת הלחימה הורדתי אחד לפלוגת סיור 
ושלושה היו אצלי בחפ”ק. משך כל הלחימה היו לי ידיעות עם מי אני נלחם, 
21 אלף  על מה אני נלחם ושלחתי אותם לעורף, אחורה וקדימה. הם עשו 
עבודות חוץ מחקירת שבוים וסייעו לי בזה - כי הם היו חבר’ה ברמה. גם 

מבחינת חקירת שבויים עשו עבודה יוצאת מהכלל.
מבחינת האזנה, אני חושב שאין צורך בזחל האזנה בחטיבה משוריינת. הוא 
בריתוק  שיעבור  עדיף  העיקרית.  עם  ולא  החפ”ק  עם  לא  לנסוע,  יכול  לא 
האינפורמציה  כל  את  קיבלנו  מצוין,  עבד  האזנה  שזחל  עובדה  אוגדתי. 
אפשרות  אין  כך  על  נוסף  אלינו.  ירד  שזה  כשם  ממש  האוגדת,  מהקמ”ן 
מי  אין  שבעיקרית  משום  ידיעות,  של  עיבוד  לעשות  משוריינת  בחטיבה 

שמסוגל לזה.

לו  שיזהה  רוצה  שהמח”ט  מי  חוכמות.  שום  כאן  אין  תצפית,  אמצעי  לגבי 
 .T-54 שזה  בזמן   T-34 שזה  לו  להגיד  יכול  לא  ואני  מהקמ”ן.  זה  טנקים 
אם יש משקפות הן עונות, אבל יש גם למח”ט וגם לאנשים אחרים. חייבים 
למצוא איזה כלי אופטי שאפשר יהיה לשים על העיניים בעל הגדלה קצת 

יותר טובה. 
לו  שיזהה  רוצה  שהמח”ט  מי  חוכמות.  שום  כאן  אין  תצפית,  אמצעי  לגבי 
 .T-54 שזה  בזמן   T-34 שזה  לו  להגיד  יכול  לא  ואני  מהקמ”ן.  זה  טנקים 
אם יש משקפות הן עונות, אבל יש גם למח”ט וגם לאנשים אחרים. חייבים 
למצוא איזה כלי אופטי שאפשר יהיה לשים על העיניים בעל הגדלה קצת 

יותר טובה. 
ביר  של  קרקעי  צלום  וצילומים.  מפות  רצינית.  יותר  קצת  רמה  על  שיהיה 
חסנה, שהגיע לפיקוד דרום מודיעין – פנורמה דרך גבעה -154 הורד לאוגדה 
ביום שני או שלישי, הגיע אלי עם שחר לפני שהגדוד היה צריך להיות בביר 
חסנה. הצילום צולם מכיוון זה. אנחנו לקחנו את ביר חסנה מצפון. נתנו את 
הצילום למג”ד על זחל מח”ט בצומת ג’בל לבני. הסברנו לו איך להזדהות, יש 
שם נקודה מסוימת בבניין עצום. מה הוא עשה? הגיע לביר חסנה, פרס את 
הפלוגה וממש תוך 10 דקות היו שם שמונה טנקים בעמדות ולא ראו אותם 
מהצילום. הוא בא קצת מן האגף, הציב את הפלוגה והסביר לאנשים איפה 
נמצא כל טנק. זה רק מוכיח כמה שצילום כזה חשוב. חוץ מזה, פוטוסטטים 

 .וכל מה שקשור בזה כמעט ולא היה
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כשהסיירת הגיעה לירידה ליריחו היא 
גילתה מארב של טנקים, וכשהתקרבנו 

ראינו אותם בורחים. חיל האוויר סייע לנו, 
ועלה גם על הטנקים וגם על כוח עיראקי 

שכלל נגמ"שים ומשאיות

קבוצת  נערכה  במקום  חנינא.  לבית  בהליקופטר  ואני,  המח”ט  “הגענו, 
וגבעת  הצרפתית  הגבעה   – ב’  ובשלב  פול  אל  תל  לכיבוש  חפוזה  פקודות 
אז  עד  מערב.  לכוון  מהבקעה  עולה  שריון  שכוח  ידיעה  קיבלנו  המבתר. 

הספיק גדוד 95 להשמיד שלושה טנקי פאטון באזור תל אל פול.
בא-זהרה  יישאר   95 שגדוד  המח”ט  קבע  חנינא  בבית  הפקודות  בקבוצת 
כבסיס אם, בעוד גדוד 106 יכבוש את תל אל פול ואחר כך יתקדם דרומה 
ויכבוש את המבתר והצרפתית. הביצוע היה בהתאם לתכנון: לאחר כיבוש 
תל אל פול נעו הטנקים של 106 אחריהם, המג”ד ואחריו אנחנו בזחל מ”פ 

הסיור במהירות דומה.

הציר  על  נעו   95 וגדוד  הסיירת  צירים:  בשני  לשם  הגענו  ליריחו.  ודהרנו 
הצפוני, ציר טייבה. גדוד 106 ועוד פלוגת טנקים נעו על ציר דיר דבואן.

כשהסיירת הגיעה לירידה ליריחו היא גילתה מארב של טנקים, וכשהתקרבנו 
ראינו אותם בורחים. חיל האוויר סייע לנו, ועלה גם על הטנקים וגם על כוח 
עיראקי שכלל נגמ”שים ומשאיות. כיבוש יריחו נעשה באור אחרון, כשגדוד 
הטנקים תקף את העיר וגדוד 106 עם פלוגת הטנקים תקף את המשטרה. 

בסביבות 19:30 נכבשה יריחו.
ביום שישי, 9 ביוני 1967 בשעה 8:00 קיבלנו פקודת התראה לתנועה צפונה. 
נאמר שמסוק ינחת כדי להטיס לחפ”ק צפון את קבוצת הסיור החטיבתית. 
המסוק לא הגיע ובשעה 11:30 נענו צפונה ברכב )ג’יפ סיור ומכונית נוסעים 
לתקוף  משימה:  וקיבלנו  לערך  ב-16:00  צפון  לחפ”ק  הגענו  המח”ט(.  של 
ולהתקדם לעבר צומת  למחרת עם שחר את הסורים בגזרת תאופיק-פיק 

בוטמיה במסגרת אוגדה 36.
אנכי  תצ”א  מפות,  בפיקוד  וקבלתי  לנצרת  עליתי  המשימה  קבלת  עם 
החומר  כמות  עם  כשחזרתי  אויב.  ונתוני  לרמה  עלייה  תיקי  ופוטוסטטים, 
הרבה התברר בחפ”ק אוגדה 36 בפוריה שהפקודה הוקפאה, ולפיכך ירוכזו 
חומר  חולק  לילה  באותו  ועוד  ב-100400  גולני  בצומת  החטיבה  כוחות 

המודיעין לכל היחידות. 
בשעה  ובשבת  לחטיבה,  התקיפה  פקודת  ביטול  עם  השלים  לא  המח”ט 
של  לחציו  עבודה”.  “לחפש  צפון  לחפ”ק  ואני  המח”ט  הגענו  לערך   11:00
המח”ט הביאו לכך שהחטיבה קיבלה פקודה לעלות לרמה דרך דרבשייה, 
שנכבשה על ידי הצנחנים, ולנוע במהירות על דרך הנפט לעבר צומת בוטמיה.

חומר מודיעין לגזרה זו לא היה בידי, נוכח לוח זמנים קצר לא היתה אפשרות 
להביאו מנצרת. לכן “השגתי” מספר פוטוסטטים שעליהם תודרכו מפקדי 

היחידות בקבוצת פקודות חפוזה, שנערכה בנאות מרדכי ב-101300.
התנועה לרמה היתה בציר אחד קשה לתנועה, שמשני צדיו שדות מוקשים. 
החטיבה כולה עלתה לרמה במשך הלילה וביום ראשון, 11 ביוני, עם שחר, נעו 

הכוחות לעבר צומת בוטמיה והגיעו יחד עם הצנחנים שהונחתו במסוקים.
החטיבה קיבלה אחריות לגזרה מצפון לחושניה ועד דרומית לג’וחדר. מיום 
ובפינוי רק”מ אויב. ביום שלישי  ראשון עסקה החטיבה בטיהור השטחים 
קיבלה החטיבה אחריות לגזרה הדרומית עד אל חמה, וזה נמשך עד 17 ביוני, 

  .כשהחטיבה הורדה לשפלה ובהדרגה השתחררה

קמ”ן חטיבה 10, חגי מן:
לו"ז צפוף

החטיבה פרצה לרצועה משלושה כיוונים. כל הכוחות נתקלו בהתנגדות קשה 
ונאלצו להילחם בקרבות קשים, לעתים פנים מול פנים, כשהמודיעין בניהול 
בו.  נתקלו  שהם  מי  או  ראו  שהם  מה  פלוס  הבסיסי  המודיעין  הוא  הקרב 
התצפיות החטיבתיות לא היו יעילות בגלל מבנה השטח וצפיפות הפרדסים, 
והמידע שניתן היה לקבל מסיורי האוויר, מהתצ”א וממקורות אחרים היה 

בעל ערך מועט ביותר.
מספר  שעשו  טובה  עבודה  ביטוי  לידי  לבוא  החלה  הרצועה:  וטיהור  עזה 
חקש”בים שצורפו לחטיבה, כמו מפות מיקוש ומסמכים נוספים שנפלו בידינו.

הלקחים האישיים שלי מהקרבות לכבוש הרצועה היו בעיקר בשני תחומים: 
מול כל המאמצים והמשאבים המושקעים בהכנת חומר המודיעין הבסיסי, 
חייבים להשקיע מאמצים ומשאבים בהיקף דומה, ואולי אף יותר, להשגת 

המודיעין המפורט והעדכני הדרוש לכל אחד מכוחות המשנה בניהול קרב.
בכל מקרה, ובמיוחד בלחימה בשטח בנוי או סגור, אסור “לחסוך” בחומר 

מודיעין שטח, לא באיכותו ולא בכמותו. 
לא יעלה על הדעת שיחידת משנה )מחלקה – פלוגה( תתכנן ותילחם בשטח 

 .כזה עם מפות בקנה מידה 1:50000 - מה שנאלצנו לעשות

קמ”ן חט’ מילואים 11, שייע בר מסדה:
אסור “לחסוך” בחומר מודיעין שטח

בסביבות 13:30 ביום שלישי נענו לעבר רמאללה עם גדוד הטנקים קדימה, 
בית  של  בציר  המשימה  את  השלים   104 גדוד  בינתיים  לפניו.  כשהסיירת 
פול.  אל  ובתל  במבתר  להחזיק   - משימה  וקיבל  מאחור  הצטרף  חנינא, 

התנועה הייתה כמעט ללא התנגדות, פרט לצליפות באזור שועפט.
ביום רביעי בבוקר קיבלנו פקודה לנוע לעבר יריחו. 

כשחזרנו לשדה התעופה קלנדיה קיבלנו שם מספר פקודות. האחת הייתה 
לנוע במהירות לעבר שכם. ארגנו הכול לעבר שכם, לא הספקנו לתת פקודה 
ובמקביל  ירושלים,  בכיבוש  לסייע  מיד  להתארגן  משימה  קיבלנו  “נוע”. 

פקודה להיות מוכנים לעבור דרך העיר ירושלים לעבר בית לחם.
קיבלנו   13:00 בשעה  מהר.  די  האלה  הפקודות  לכל  מוכנים  והיינו  נערכנו 
מוכרת  הייתה  הדרך  במקום,  תפנית  מיד  עשינו  יריחו.  לעבר  לנוע  פקודה 
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מהלקחים של המלחמה, כפי שהופיעו בחוברת שהופצה 
בכנס שישבת בראשו, עולה תמונה בלתי מלבבת - חוסר 

בעזרי מודיעין והליכה בעיוורון מסוים, למשל בירושלים.
צבא  אין  ובסוגים.  בכמויות  לקצץ  יש  ועזרים  מפות  לעניין  כללי,  “באופן 
בעולם שמספק כמויות כאלה, ומכך נוצר מצב שאת הכמות הרבה הזו צריך 
לעדכן - אחרת עלול להתרחש אסון. איך אפשר לעמוד בכך? שני דברים לא 
מצליחים בחיים: דיווח ומפות קוד. דיווח לא רואים ותמיד יש בו תקלות, 

ומפות קוד – מה שלא ייעשה תמיד הן לא בסדר. 
לעניין ירושלים: מיניתי ועדת חקירה לגבי עזרי המודיעין שחסרו למלחמה 
הייתה  ירושלים  המפקדות.  את  כשהעבירו  קוד  מפות  הושארו  בירושלים. 
המקום המכוסה ביותר בעזרי מודיעין; מפות, צילומי קרקע ומה לא. בכל 
מכל  ירושלים,  של  תצלומים  לי  מראים  היו  מרכז  בפיקוד  שהייתי  פעם 
עזרים,  של  כזה  שפע  לו  שמרשה  בעולם  צבא  שום  אין  והמינים,  הסוגים 
שמרשה לעצמו את הלוקוס הזה - וכל זה נמשך עד ימינו. עדיין ממשיכים 
לסחוב את לוחות הטאלקים ב-1987, וצריך למצוא שיטה להפסיק זאת”. 
יריב מתייחס ללוחות קרטון עבים, שאליהם הוצמדו מפות וצילומים והיום 

כבר הוחלפו לרוב במסכי המחשב.

נחזור לקרבות. מה זה לנצח במלחמה? מי מגדיר את 
מטרות המלחמה?

“כשהשמדת את צבא האויב. זה לא תפקיד של הצבא להגדיר זאת, הממשלה 
צריכה להבין ולהחליט מה היא רוצה, והצבא צריך לעשות דבר אחד ולעשותו 

עד  מגדיר  הצבא  לא  במלחמה.  לנצח  היטב- 
על  צה”ל  את  המאשימים  כאלה  יש  יגיע.  להיכן 
הרי  מצה”ל?  רוצים  מה  המערבית.  בגדה  שאנו 
ירייה  יירה  שלא  לצה”ל  להגיד  יכלה  הממשלה 
זוכר  אני  הלאה.  וכן  לג’נין  ייכנס  ושלא  אחת, 
‘נו,  אותו:  שאלנו  אלינו,  בא  דיין  שמשה  היטב 
מה עם ג’נין?’ אמר דיין: ‘חבר’ה, תפסיקו לבלבל 
את המוח, בממשלה החליטו מה שהחליטו’. דיין 
אמר לא ללכת לתעלה, לא להיכנס לרצועת עזה - 
ובסוף נכנסו לעזה והגיעו לתעלה. נכנסו לעזה כי 
לא נותרה ברירה, הייתה אש משם והיו מוכרחים 
להיכנס, וגם לתעלה הגיעו חרף ההוראות. משה 
שההגעה  ב-1956,  סיני  מבצע  את  שזכר   - דיין 
לתעלה פירושה הסתבכות - יכול היה לעצור את 
הכוחות, ואם הייתה מגיעה הוראה משר הביטחון 
לא היו ממלאים אותה? הוא הדין בעניין ירושלים 

והגדה ורמת הגולן. על כולם אמר – ‘לא!’.
‘חבר’ה  אמר,  הוא  הצהריים  אחר  חמישי  “ביום 
יש לחץ’ )שלא לכבוש את רמה”ג - ד”ש(. ביום 
במיטתי  משנתי  אותי  העירו  ב-4:00  שישי 

האלוף )מיל’( אהרון יריב:
“אני משוכנע שאם הייתה הערכת מצב ב-1966, הייתה עולה 

אפשרות של מלחמה“
קטע מראיון שערך דוד שטנר עם ראש אמ”ן בתקופת מלחמת ששת הימים

בבור במילים ‘אהר'לה, שר הביטחון רוצה לראות אותך’. באתי אליו, אמר 
‘מצטער  לו  אמרתי  מתמוטט’.  הסורי  שהמערך  לי  אומרים  ‘אהר'לה,  לי: 
חיפש  הוא  הכל  בסך  מתמוטט’.  לא  הוא  ידיעתי  מיטב  לפי  אבל  מאוד 
ידעתי  לא  אז  דעתו?  את  משנה  הוא  פתאום  מה  אחרת  כי  לתקוף,  תירוץ 
ד”ש(.  – הסורית  לרמה  לעלות  )והלחץ  הממשלה  של  הסיפור  את   עדיין 

דיין  ודברים אמרתי לו שאינני אומר שהמערך הסורי מתמוטט.  דין  אחרי 
לעוזרו  ולהגיד  הממשלה,  ראש  למשרד  לצלצל  לשכתו  לראש  הוראה  נתן 
על  שיעלו  רוצה  והוא  מתמוטט  הסורי  המערך  אמ”ן  שלדברי  אשכול  של 
הרמה. אמרתי לו: ‘משה, זה לא נכון, אני לא מסכים שתעביר את ההודעה, 
כי המערך הסורי לא מתמוטט’. דיין שינה נוסח ואמר: ‘לפי מה שמוסר לי 
זה קיבלתי. דיין שאל אז את דדו  וכו’’. את  אמ”ן, אני מסיק על אחריותי 
מתי הוא יכול לעלות, כשיום קודם לכן אמר ‘לכו הביתה, המלחמה נגמרה’. 
לו  ‘איפה כל האלופים? למה הם לא פה?’ אמרתי  דיין:  באותו בוקר שאל 

‘משה, אתה שלחת את כולם הביתה’ - והוא כעס עליי”.

היית משנה באמ”ן-חמ”ן  היום, מה  לוקחים אותך  היו  אם 
בתקופה שלפני המלחמה ובמלחמה עצמה?

“ראשית, המנמ”ת )מרכז ניתוב מידע ותפוצה, בשמו הקודם מד”ת – מרכז 
כשהתחילו  רב.  בזמן  זאת  מקדים  והייתי  למאי,  ב-13  קם  ותפוצה(  מידע 
לזרום הידיעות מ-15 למאי, גם המוסד הזה כמעט התמוטט, אך אחר כך 
פעל טוב מאוד במלחמה. וזאת הודות להמתנה. לחשוב שקודם הסתפקנו 
בהשארת קצין תורן ומפקד תורן וכל הזמן היו תקלות בדיווח - היום איש 

לא מעלה על הדעת איך עבדנו בלי מנמ”ת.
עם  שדיברתי  זוכר  אני  המצב.  הערכת  “שנית, 
אליו  נכנסתי  במאי.   15 לפני  כשבוע  רבין  יצחק 
לי  הסביר  רבין  יהיה?’.  מה  ‘יצחק,  ושאלתי 
במרכז  שהיו  הסורים  מול  שלו  התוכניות  מה 
התמונה. אמרתי לו שאנו צריכים דיון אסטרטגי 
שלנו.  המבצעים  אגף  של  כוללת  מצב  והערכת 
להשמיד  ושצריך  ברורים  שהעניינים  אמר  הוא 
את כל הצי הסורי. עניתי שפירושו של הדבר הוא 
לא  זו  הצי הסורי  כל  שזו מלחמה. להשמיד את 
פעולת תגמול, זה מעשה אסטרטגי. ונראה שלא 

היינו מצליחים בכך”.

ואז?
“אמרנו שתהיה מלחמה אבל לא קיימנו דיון”.

כל זה בתחילת מאי?
“בסוף אפריל ובתחילת מאי. אני משוכנע שאם 
ובמחצית  ב-1966  מצב  הערכת  מקיימים  היינו 
של  אפשרות  עולה  הייתה   ,1967 של  הראשונה 
שהסלמה  ומסתדר  הגיוני  פשוט  זה  כי  מלחמה, 

 .”תביא לתגובה מצרית

פגישת ראש אמ"ן, אהרון יריב עם שר 
הביטחון משה דיין במלחמת ששת הימים. 

“הגיוני שהסלמה תביא לתגובה מצרית”
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בבוקר ה-5 ביוני 1967 נכנסו שני אנשי ביטחון לביתו של עובדיה ירושלמי 
בקהיר ודרשו ממנו להצטרף אליהם לתחנת המשטרה כדי לבדוק דבר-מה. 
אמו נתנה לו בגדים וכסף, אך הם ציינו שאין צורך בכך כי זה עניין של חמש 

דקות בלבד.
שוחרר  בקהיר,  האמריקאית  באוניברסיטה  לכלכלה  סטודנט  ירושלמי, 
הדקות  חמש  היו  ואשר  מעצר  בבתי  הוחזק  במהלכן  כשנתיים,  לאחר  רק 
בחייו. זה השם שבחר לתת לספרו, המבוסס בעיקר על מקורות  הארוכות 
במצרים  היהודית  הקהילה  של  קורותיה  על  מעמיק  מחקר  ובו  ארכיוניים, 
מלחמת ששת הימים ובעקבותיה. לדבריו: "רציתי להבין מה קרה  במהלך 
מה   ]...[ נמקנו  בהם  הכלא  ובתי  המעצר  בתי  לכותלי  מחוץ  ההם  בימים 
ידע העולם על הקורה עימנו, איזה ממשלות זרות התגייסו במטרה לנסות 

ולסייע, ומה עשו עבורנו ]...[".

גברים   320 ובאלכסנדריה  בקהיר  נעצרו  ובמהלכה,  המלחמה  פרוץ  ביום 
יהודיים. נעצרו בני 16 ומעלה וגם קשישים; מעוטי יכולת ועשירים; עובדים 
נערים בתיכון, חולים, חולי  ובעלי מקצועות חופשיים;  ומובטלים, סוחרים 
או התנצרו שנים  יהודים שהתאסלמו  גם  נעצרו  ואפילו חרש-אילם.   נפש 

לפני המלחמה. 
הם נעצרו ללא כל הליך משפטי ועל לא עוול בכפם - רק בשל היותם יהודים. 
השלטונות המצריים אפילו לא טרחו להאשים אותם בריגול או בסיוע לאויב.

קשים  פיזיים  בתנאים  ושוכנו  זעבל  אבו  המעצר  לבית  הושלכו  העצירים 
ביותר. באולמות השינה בהם התגוררו היו שלושה חלונות קטנים מסורגים, 
מסורגת  ברזל  ודלת  אפשרית,  בלתי  אליהם  הגישה  הייתה  גובהם  שבשל 
נכלאו  אולם  בכל  הקומה.  את  שהקיף  הפרוזדור  מן  האולם  את  הפרידה 
75-70 יהודים שהשתמשו בשלושה ברזים, מקלחת אחת ושני בתי שימוש 
ללא אסלה. לכל עציר היה שטח מחיה שרוחבו לא עלה על חצי מטר ואורכו 

מטר וחצי. )ראו איור(.
רצח  מכות  העצירים  את  ולהכות  השינה  לאולמות  להיכנס  נהגו  הקצינים 
בחגורות, באלות ובמוטות ברזל, ללא כל סיבה. הם גם אילצו אותם לצאת 

מהאולם בריצה תוך שהם מצליפים בהם בשוטים או במקלות. 
בית-המעצר  לקציני  שנודע  לאחר   - "מיוחד"  לטיפול  זכה  עצמו  ירושלמי 
שהוא סטודנט באוניברסיטה האמריקאית בקהיר הם האשימו אותו בכך 

שהינו סוכן אמריקאי והוא ספג עינויים, מכות והשפלות.  
על המשפחות נאסר לבקר את העצירים והן לא ידעו מה עלה בגורלם. רק 
בסוף יולי 1967 החלו העצירים לקבל באמצעות "הצלב האדום" מכתבים 
נייר טואלט או  מבני המשפחה.  בשבועות הראשונים לא סופקו לעצירים 
מטעם  חבילות  משלוח  האדום"  "הצלב  הסדיר   1967 באוגוסט  ורק  סבון, 
המשפחות ובהן תרופות, מזון, שני זוגות לבנים, מגבת אחת, זוג נעלי בית, 

שני סבונים לכביסה, סבון אחד לרחצה וכסף לקניות בקנטינה.
זעבל  אבו  המעצר  מבית  היהודים  העצירים  הועברו   ,1967 בדצמבר  ב-23 
לבית המעצר טורה, השוכן  30 ק"מ מדרום לקהיר. גם כאן ישנו העצירים 
על הרצפה, באולמות שינה, אך מפקד בית המעצר גילה יחס  אנושי יותר 
מזה שהיה נהוג באבו זעבל. גם בטורה, לא אפשרו שלטונות מצרים ל"צלב 
לבקרם  המשפחה  בני  הורשו  לראשונה,  אך,  העצירים  את  לבקר  האדום" 

יהודי מצרים במלחמת ששת הימים 
פרק עלום

ד"ר רות קמחי | היסטוריונית וגמלאית המוסד. מחברת הספר ציונות בצל הפירמידות, עם עובד, 2009.

אולם שינה באבו זעבל. איור ר' נדלר

עם פרוץ מלחמת ששת הימים ובמהלכה נעצרו בקהיר ובאלכסנדריה 320 גברים יהודים ללא כל הליך משפטי 
ועל לא עוול בכפם - רק בשל היותם יהודים. השלטונות המצריים אפילו לא טרחו להאשים אותם בריגול או 

בסיוע לאויב. רוב העצירים ישבו בבתי המעצר בין שנתיים לשלוש שנים, בתנאים פיזיים קשים ביותר. הם נזנחו 
על ידי ממשלת ישראל ושוחררו לבסוף רק בסיוע מדינות זרות
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ב-27  התקיימה  הראשונה  הפגישה  פעם.  בכל  שעה  לחצי  לחודש,  אחת 
בינואר 1968, כשמונה חודשים לאחר המעצרים.

***
היהודים במצרים התחלקו לבעלי נתינות זרה,  בעלי נתינות מצרית  וחסרי 
נתינות, שהיו הרוב. בחודשים הראשונים למעצר השתחררו בעלי הנתינות 

הזרה, בסיוע הקונסולים של מדינותיהם, וגורשו ממצרים. 
חדלו  לא  ולא-יהודיים  יהודיים  בינלאומיים  וארגונים  זרות  ממשלות 
להתעניין בגורל העצירים. הגדיל לעשות שגריר ספרד בקהיר, אנחל סגאס 
חסרי  היהודים  לכל  להעניק  עצמו,  דעת  על  שהחליט,   ,)Angel Sagaz(
הנתינות דרכון ספרדי. הוא התבסס על החייאת החוק למתן דרכון ספרדי 
לכל יהודי אשר  הוכיח קשר, ולו הרופף ביותר, למגורשי ספרד ובכך אילץ 

את משרד החוץ במדריד לקבל את יוזמתו.
ליהודי  כי הסיוע  1968 קמה במשרד החוץ הספרדי קבוצה שטענה  במאי 
המשיך  זאת  למרות  ערב.  בארצות  הספרדיים  באינטרסים  פוגע  מצרים 
סגאס להעניק ביד נדיבה דרכונים ספרדיים ליהודים חסרי נתינות שהביעו 
רצון לעזוב את מצרים. לעתים הוא פעל בלי לשתף את צוות עובדיו.  כך, 
לדוגמה, למרות שלפי הנהלים הדיפלומטיים רק הקונסול הוא זה שאמור 
לחתום על דרכונים, סגאס מחק את השורה המודפסת בדרכון שם כתוב 
על  בעצמו  וחתם  השגריר'  'חתימת  במקומה  כתב  הקונסול',  'חתימת 

הדרכונים )ראו צילום (.
נפש.  כ-1,500  משפחות,   615 סגאס,  בסיוע  מצרים  את  עזבו   1969 עד 
השגרירות הספרדית השתתפה במימון הוצאות הנפקת המסמכים והעברת 
העצירים ומשפחותיהם לנמל התעופה בקהיר או לנמל אלכסנדריה. לאחר 
 95 טורה  המעצר  בבית  נותרו  הנתינות,  חסרי  היהודים  העצירים  שחרור 

עצירים בעלי נתינות מצרית ללא "אבא" שיגאל אותם. 
של  לשחרורם  לפעול  החלטה   ישראל  ממשלת  קיבלה   ,1967 באוקטובר 
העצירים היהודיים מבית המעצר "אבו זעבל" ושל אסירי "מבצע סוזאנה" 
ישראל.  בידי  שהיו  המצריים  המלחמה  שבויי  תמורת  הביש"(  )"עסק 
ההחלטה ירדה לטמיון בשל עמדתו של שר הביטחון דאז, משה דיין, שהצהיר 

ש"אין לקשור בין שבויי מלחמה לבין עצירים אזרחיים". 
היהודיים  העצירים  כלפי  ישראל  ממדיניות  אכזבה  בספרו  מביע  ירושלמי 
במצרים. לדבריו, "שומה היה על ישראל  לראות כחובה לאומית  ואנושית 

הספר חמש הדקות הארוכות,
פרי עטו של עובדיה ירושלמי, חבר המל"ם, זכה במענק

מטעם קרן קדושי קהיר, במל"ם.
השקת הספר, שיצא לאור בהוצאת "אחיאסף",

והענקת המלגה התקיימו במל"ם,
ב-2 ביולי 2017

שחרור כל יהודי שנעצר בהיותו יהודי ו/או ציוני ולהתעקש על כך". מחקרו 
מלמד כי אף שר בממשלות לוי אשכול וגולדה מאיר לא קם ודרש לקדם את 
החלטת הממשלה בנושא. כידוע, רק הודות להתעקשותו של ראש "המוסד" 
באותה עת, מאיר עמית, ועמידתו האיתנה מול דיין, שוכנע ראש הממשלה 
השבויים  תמורת   סוזאנה"  "מבצע  אסירי  שחרור  את  גם  לדרוש  אשכול 

המצריים. 
בפברואר 1968, לאחר שחרור השבויים המצרים, נותרו בידי ישראל אזרחים 
ביקש  הלל,  שלמה  המזה"ת,  לענייני  החוץ  משרד  סמנכ"ל  ועזתים.  מצרים 
המצרים  האזרחים  שחרור  את  לעכב  מדיין  לדרוש  אבן  אבא  החוץ  משר 
והעזתים עד לשחרור העצירים היהודים אך לא נענה. יתר על כן, ב-8 במרס 
1969 נשבה טייס מצרי, לאחר שנטש את מטוסו מעל סיני. הטייס, שהיה 
חתנו של בכיר במודיעין המצרי, שוחרר כבר בקיץ 1969.  העצירים היהודים 
בעלי הנתינות המצרית נותרו בבית המעצר עוד שנה תמימה, ושוחררו רק 
ממשלת  של  ונשנה  חוזר  לחץ  בשל  אלא  ישראל,  בזכות  לא  זאת  ב-1970. 
צרפת על נאצר. צרפת אף העניקה ליהודים תעודות מסע צרפתיות. אחרוני 
העצירים הגיעו לפריס ב-29 ביוני 1970. למעלה משלוש שנים מיום מעצרם.
בסך הכול עזבו את מצרים לאחר "מלחמת ששת הימים" כ-1900 יהודים. 
הישראלי  הניצחון  על  ביותר  כבד  מחיר  שילמה  מצרים  יהודי  קהילת 

 .במלחמה. יותר מכל קהילה יהודית בארצות ערב האחרות

דרכון ספרדי שניתן לעצירים ממצרים
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האיוש הביא לסגירת מערך ההדרכה, שכן חברי הסגל שובצו לתגבור יחידות 
המילואים. גיוס המילואים לתקופת המתנה ממושכת פגעה קשה במשק.

האמצעים שעמדו אז לרשות המפקדים וקציני המטה, לרבות קציני המודיעין, 
היו שונים בתכלית מאלה הקיימים היום. בתקופה ההיא לא היו מחשבים 
או טלפונים ניידים, נתוני המודיעין הועברו במערכות טלפרינטר ושורטטו 
ככל  ועודכנו  למפות  שהוצמדו  פוליאתילן  שקפי  גבי  על  שעווה  בעפרונות 
סטריאוסקופים,  באמצעות  בוצע  אוויר  תצלומי  פענוח  הידיעות.  שהושגו 
תצפיות בוצעו באמצעות משקפות  6*30, 7*50 או טלסקופים חד-עיניים 
ומשקפות ארוכות טווח 20*120 )שלא היו ברשות חטיבות פיקוד המרכז 

למעט בירושלים.(
ירושלים  מחוז  חטיבת  כקמ”ן  תפקידי  סיימתי  המלחמה  פרוץ  לפני  כשנה 
)16(, שאותו מילאתי כשלוש שנים. הוצבתי כמדריך צוות בקורס קמני”ם 

ובמנמ”ש קמ”ן חטיבת הראל )10( שהייתה בסד”כ פיקוד המרכז.
קריאת   .3 בבה”ד  ענף  המודיעין  חיל  של  ההדרכה  מערך  היה  אלה  בשנים 
מפקד הענף שלמה חפר- גרופר למנמ”ש קמ”ן אוגדה. בפיקוד אריק שרון, 
הקריאה ליוסי מיינר, לעקיבא דן ולמדריכים נוספים הביאה לסגירת מערכת 

ההדרכה. טרם הוכרז גיוס בעוצבות פיקוד המרכז.
המרכז  בפיקוד  המודיעין  במחלקת  התייצבתי  בבה”ד,  תעסוקה  בהיעדר 
מיד  שירותיי.  את  )אשכה(  אשכנזי   יצחק  הפיקוד  קמ”ן  לידידי  והצעתי  
הוצבתי לסייע למדור מערך האויב בהכנת דו”חות מודיעין יומיים ובהפצתם 
ליחידות הפיקוד. במקביל בדקתי את מצאי ציוד מחלקת המודיעין בחטיבה, 
והודות ל”סיוע” של ראש ענף קרבי גדעון מחניימי הצלחתי להשלים ציוד  

שלא היה בחטיבה.
ב-23 במאי 1967, לאחר שנשיא מצרים מימש את איומיו, סילק את הכוח 
בצה”ל  הוחלט   - לאילת  השיט  נתיב  על  מצור  והטיל  מסיני  הבינלאומי 
להכריז על מצב כוננות ג’ ועל גיוס עוצבות המילואים, גם של פיקוד המרכז. 
 ,16 חי”ר  5, חטיבת  חי”ר  4, חטיבת  חי”ר  )חטיבת  פיקוד המרכז  חטיבות 
ישירות תחת מפקדת  פעלו   )182 פיקודי  גדוד שריון   ,10 חטיבה ממוכנת 

הפיקוד, ללא דרג ביניים של מפקדת אוגדה.
הרכב  כלי  בבדיקת  המודיעין,  מחלקת  בארגון  התחלנו  החטיבה  גיוס  עם 
החטיבה  יחידות  יצאו  ימים  כמה  בתוך  וחימוש.  קשר  מערכות  ובהתקנת 
מפקדת  נפרסה  שמן  בן  ביער  חולדה.  וביער  שמן  בן  ביער  כינוס  לשטחי 
החטיבה. יריעות הצד של הזחל”מים נפרשו ויצרו משטחי עבודה, שם עודכנו 
באופן שוטף נתוני קרקע ואויב שהתקבלו ממחלקת המודיעין הפיקודית. 
של  פוטוסטטים  בפוליאתילן,  מצופים  מפות”  “סדיני  מודיעין:  עזרי  הוכנו 

אזור לטרון, שנועד לביצוע “מחטפים”, פסיפסי תצ”א וסיכומי מודיעין.
ופיקוד  הדרום  פיקוד  במרחב  להיות  עתידה  שהמלחמה  הייתה  ההרגשה 
במבצע  שחוויתי  התחושה  חלפה  שוב  הגנתית.  בהיערכות  יהיה  המרכז 
התחוללה  והמלחמה  הצפון  בפיקוד  מודיעין  מש”ק  כששימשתי  “קדש”, 

בדרום - שוב אהיה ליד המלחמה.

שירותי ארוך השנים היה בחלקו בפיקוד המרכז, ולפיכך הכרתי היטב את 
מרחב הפיקוד, מקיבוץ מגל בצפון ועד הר חברון בדרום. הייתה לי היכרות 
טובה מאוד עם מרחב האחריות של חטיבה 16 )משער הגיא ועד ואדי פוכין( 

משלוש שנות שרות כקמ”ן החטיבה.
של  והלחימה  ההבקעה  שגזרת  איש  ידע  לא  הצהריים  לפני  ביוני  ה-5  עד 
חטיבת הראל תהיה  מאזור מעלה החמישה במערב עד עמק הארזים במזרח.

מנקודת מבט והערכת מודיעין, לאור חתימת הסכם הגנה הדדי ב-1 ביוני 
בין מצרים לירדן  ומינוי מפקד מצרי על כוחות  צבא ירדן )והחזית המזרחית  
כולה( - סביר היה להעריך שצבא ירדן יפעל ככל שישראל תתקוף בסיני. לא 
זו הייתה, למיטב ידיעתי, הערכת אמ”ן לגבי הסכם חוסיין- נאצר. זאת אף 
שמונה מפקד מצרי לחזית המזרחית ומקום מושבו ברבת עמון וחרף סימנים 

נוספים שאמורים היו לעניות דעתי לא לפסול התערבות ירדנית.
סורית  נכונות  וניכרה  ירדן-עיראק  בגבול  נערכה  עיראקית  חי”ר  דיביזיית 
המרכז  פיקוד  תגבור  תבעו  אלה  ישראל.  ידי  על  תותקף  אם  לירדן  לסייע 
בכוחות גדולים יותר מסד”כ הפיקוד )שלוש חטיבות חי”ר מילואים, חטיבה 
ממוכנת וגדוד שריון פיקודי(. עיר הבירה והכנסת היו בטווח נשק קל )נק”ל(, 

ולא היו כל מכשול קרקעי או מערכי הגנה מבוצרים בצד הישראלי.
כללו  במאי  ב-23  שהתחילה  הכוננות  בתקופת  “הראל”  חטיבת  משימות 
מוכנות לבלום תקיפת אויב וכוננות לביצוע התקפות נגד במרחב הפיקוד; 
לאור  למלחמה.  יצטרפו  הירדנים  אם  בלטרון  “מחטף”  לבצע  תכנון  וכן 
משימות החטיבה, ביצעה מחלקת המודיעין עם פלוגת הסיור החטיבתית 
לכיבוש  תכנון  לקבוצות  עזרים  והוכנו  ותצפיות,  סיורים  ההנדסה  ויחידת 

לטרון.
הוכנה הערכת קרקע ואויב, נותחה מערכת הביצורים של האויב, דרכי הגישה 
בקבוצות  הוצגו  אלה  כל  אפשריים.  וכוחות  היערכות  ממוכנים,  לכוחות 

התכנון.
החטיבה.  למפקד  התמנה  ארי  בן  ואורי  החטיבה  פיקוד  הוחלף  ביוני  ב-1 
המטה  וקציני  המשנה  יחידות  למפקדי  במסוק  אוויר  סיור  לבצע  דרישתו 
אושרה ובוצעו שלושה סבבי סיור מאזור מבשרת ירושלים לאורך הקו הירוק 
עד בודרוס. בכל הסיורים נתתי הסברים על הקרקע )מתחמי האויב ודרכי 

הגישה( כשהמפקדים צופים מדלת המסוק הפתוחה.
בבוקר ה-5 ביוני, כשקציני החטיבה ומפקדי היחידות נמצאו בקבוצת תכנון 
שהיה  מוקד”  “מבצע  ועל  המלחמה  תחילת  על  התבשרנו  לטרון,  למחטף 
על  הפיקוד  ממודיעין  מידע  לזרום  והחל  ארוכה  שעה  חלפה  לא  בעיצומו. 
נק”ל  ירי  תחלה  ישראל,  לעבר  הירדני  הצבא  ומוצבי  מעמדות  ירי  תחילת 

ובהמשך ירי ארטילרי ותקיפות חיל האוויר הירדני והעיראקי.
חלק  הפעם  ייקח  המרכז  פיקוד  גם  אולי  מעודדים,  סימנים  בכך  ראיתי 
במלחמה ולא יחזור  המצב המתסכל שחוויתי במבצע קדש ,כשהייתי מש”ק 

מודיעין בפיקוד הצפון והמלחמה התרחשה במרחב פיקוד הדרום.
בשעה 12:00 לערך התקבלה פקודת התראה מפיקוד המרכז לתנועה לכיוון 

בעת הכנת המפות אותר נתיב תנועה שהוערך כנראה על ידי הירדנים כבלתי עביר, ולכן לא נבנו 
שם מערכי הגנה. לאחר איתור נתיב זה, בשנים לפני המלחמה, ביצעו קציני שריון לפחות שני 
סיורים פיזיים - האחד בשנת 1966, בהיותי קמ"ן חטיבה 16 על ידי  פלוגת הסיור של חטיבה 7. 

אלה קבעו כי תנועת טנקים בנתיב המאותר אפשרית בטור
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פרוזדור ירושלים. היה עלינו להיות מוכנים להבקיע בגזרת מעלה החמישה 
16(, כלומר, בין היתר, מוצבי  -  עמק הארזים )שהייתה באחריות חטיבה 
מתחם הראדר, מוצב שייח’ עבד אל עזיז, חרבת לוזה ובידו. נראה שהחלטה 
זו נפלה בדרג המטה הכללי נוכח האש הירדנית שגברה, התקפות חיל האוויר 
הירדני והודעת רדיו רבת עמון על כיבוש הר הצופים - שהיה בבחינת חשיפת 

כוונות ולטישת עין לכיבוש המובלעת הישראלית שהייתה בשטח הירדני.
מכיוון שלא היה בידינו פוטוסטטים של מערכי האויב בגזרה זו, נשלח מיד 
עוזר קצין המודיעין אברהם שיץ למודיעין פיקוד המרכז ברמלה עם רשימת 
לקבוצת  החטיבה  למפקד  נקראתי  במקביל  המבוקשים.  המודיעין  חומרי 
תכנון חפוזה והצגת נתוני המודיעין. הייתה זו גזרה שהכרתי לפרטים, לרבות 
נתיב תנועה אפשרי לרכב קרבי משוריין )רק”ם( שאינו מוגן על ידי מערכי 

האויב הירדני, ודרכו ניתן להחדיר כוחות ללא לחימה.
בשנת 1962 או 1963, הכינו מפענחי התצ”א של מודיעין פיקוד המרכז מפות 
עבירות. בראשם עמד חיליק ליבל ועמו גדעון צור וחיים חונן, ועל ההנחיה 
היה אמון קצין השטח מוטי הייטנר. בעת הכנת המפות אותר נתיב תנועה 
שהוערך כנראה על ידי הירדנים כבלתי עביר, ולכן לא נבנו שם מערכי הגנה. 
למיטב  שריון  קציני  ביצעו  המלחמה,  לפני  בשנים  זה,  נתיב  איתור  לאחר 
ידיעתי לפחות שני סיורים פיזיים - האחד בשנת 1966, בהיותי קמ”ן חטיבה 
16 על ידי  פלוגת הסיור של חטיבה 7. אלה קבעו כי תנועת טנקים בנתיב 

המאותר אפשרית בטור.
הצגתי למפקד החטיבה וקציני המטה את נתוני קרקע, אויב ודרכי פעולה 
אפשריות. בן ארי לא היה צריך אלא עדכונים, בעיקר לגבי האויב, שכן גזרה 
לו היטב  מאז מלחמת השחרור שבה לחם כמ”פ. חטיבת  זכורה  זו הייתה 
הראל דאז איבדה שם רבים מלוחמיה  בניסיונות שכשלו לכבוש את הראדר, 
שייח’ עבד אל עזיז ונבי סמואל. לאחר סקירת הנתונים קבע המח”ט: בשטח 
הררי מבוצר יש לנצל את מירב האפשרויות לתנועה ולהבקעה; לפני מגע 
לפיצוח  הטנקים  אש  את  שניתן  ככל  לנצל  יש  ביעדים  האויב  כוחות  עם 

עמדות הנשק המסייע והבונקרים.
13:20 הורה מפקד פיקוד המרכז האלוף עוזי נרקיס למח”ט הראל  בשעה 
לנוע לפרוזדור להבקעה  ולהגיע לאזור תל אל פול - השטח השולט בגזרה. 
ליחידות  החטיבה  מפקד  הורה  ביותר,  מהיר  תכנון  לאחר   ,13:25 בשעה 
חטיבת הראל: “החטיבה תפרוץ בצפון הפרוזדור בארבעה צירים בו-זמנית 

ותגיע לתל אל פול; היא תהיה בכוננות לחבור להר הצופים”.
בשעה 13:30 ניתנה הפקודה: “נוע”.

בשעה  לתוכנית.  אישור  וקיבל  הפיקוד  מפקד  עם  נפגש  החטיבה  מפקד 
בצומת  פקודות  לקבוצת  המפקדים  נקראו  תנועה,  כדי  תוך  לערך,   15:00
אשתאול, העברתי סקירת מודיעין ובוצעה חלוקת חומרי מודיעין )שהביא 
נקבעה   הכוחות.  וצוותי  התוכנית  את  בקצרה  סיכם  והמח”ט  קמ”ן(,  ע’ 

הבקעה בארבעה צירים:
על  בדגש  ואויב  קרקע  נתוני  החטיבה,  כקמ”ן  הצגתי,  הפקודות  בקבוצת 
בחזית  המוקשים  שדות  עזיז,  אל  עבד  ושייח’  ראדר  מוצבי  האויב,  ביצורי 
האחר.  המסייע  והנשק  )תול”רים(  רתע  ללא  התותחים  ועמדות  המוצבים 
פוטוסטטים  יחידות,  ולמפקדי  הגדודיים  לקמני”ם  מודיעין  חומרי  חולקו 
ומפות שהביא עוזר קצין המודיעין ישירות ממחלקת המודיעין הפיקודית, 

חלקם זה עתה הודפסו.
לפני התחלת תנועת החטיבה הורה לי המח”ט: “תשב בכסא שלי על הזחל”ם 
את  להפעיל  עלי  שכקמ”ן  להסביר  ניסיתי  לקסטל”.  החפ”ק  את  ותוביל 
מחלקת המודיעין, לדאוג לחבירת יחידות האיסוף...; המח”ט היסה אותי: 

אני רוצה שהחפ”ק יגיע לקסטל!”.
חפ”ק המח”ט, אותו הובלתי בציר אשתאול, דרך שער הגיא לכיוון הקסטל, 

העלייה  הדרך.  לאורך  ירדניים  ליטראות   25 ותותחי  מרגמות  באש  נתקל 
לקסטל לא התאפשרה ולכן הובלתי את החפ”ק בנתיב מאולתר שהכרתי, 

דרך אקווה-בלה לכביש איתנים ומשם למסילת ציון בואכה הקסטל.
היה זה בסביבות השעה 16:00 כשהצטרפתי למח”ט לסיור ותצפית, היעד 
העיקרי - נתיב “בית קיקא” )המעבר הלא מוגן(. דרך מטעי עמק הארזים 
מג”ד  לנתיב.  הכניסה  היטב  נצפתה  משם  נפתוח,  מצפה  לעבר  ניווטתי 
הטנקים צביקה דהב נקרא לשכונת רוממה בירושלים. זיהיתי לו את נתיב 
התנועה תוך הדגשה שיהיה עליה להתבצע בטור כדי לצלוח את הטרסות 
ההבקעה  ציר  על  תצפית  נקודת  לקסטל,  מיהרנו   המסולעת.  והקרקע 
מבשרת ירושלים – שייח’ עבד אל עזיז. גדוד חרמ”ש 106 ועוד פלוגת טנקים 
התקדמו באיטיות לעבר מוצב האויב שבחזיתו שדה מוקשים בעומק כ-300 
שיצר  הגנתי  מיקוש  כוחותינו  ביצעו  למלחמה  שקדמו  הלילות  בשני  מטר. 

עומק נוסף לשדה המוקשים. 
תחילת המעבר בעמק הארזים-חירבת קיקא התנהלה באיטיות רבה בגלל 
אופי הקרקע וקשיי העבירות. מכיוון שהסתמן שההבקעה בשייח’ עבד אל 
שרמן  טנקי  פלוגת  להעביר  המח”ט  החליט  מהירות,  ביתר  מתקדמת  עזיז 
נוספת דרך שייח’ עבד אל עזיז. הניסיון ליצור קשר עם מג”ד הטנקים כדי 
לפקוד עליו להעביר את פלוגת הטנקים לא צלחו. בהכירי היטב את הגזרה  
הצעתי עצמי “לקפוץ לשטח כדי להעביר את הפקודה”. בתנועה מהירה, חרף 
החשיכה, הנסיעה באפלה והפגזים, ניווטתי, איתרתי את טנק המ”פ ובטלפון 

האחורי העברתי את פקודת המח”ט .
המסייע,  הנשק  בעמדות  פגעו  ובדייקנות  ירי  עמדות  תפסו  הטנקים 
ירדנית  הפגזה  תחת  נעשתה  ההתקדמות  המבוצרות.  והעמדות  הבונקרים 
בלתי פוסקת, כשאש האויב מכוונת היטב מאזור נבי סמואל. בשעה 17:30 
לערך התחילה התקפת הגדוד על המוצב שבו הייתה ערוכה כפלוגת חי”ר; 
חלק  בידינו”.  עזיז  אל  עבד  “שייח’  גל:  אהרון  המג”ד  הודיע   19:00 בשעה 

מכוחות האויב נסוגו ותגברו את מוצב חירבת לוזה.

מירשם מוצבי הרדאר

50 שנים למלחמת ששת הימים
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טנקי  פלוגת  סופחה  לו  שגם   ,104 חרמ”ש  גדוד  פעל  דומה  זמנים  בלוח 
מוצבי  את  תקף  הגדוד  חרמ”ש.  פלוגת  ממנו  ונגרעה  הנדסה  וכוח  שרמן 
ונשק  תול”ר  כיתת  ועוד  חי”ר  פלוגת  ידי  על  שהוחזקו  המבוצרים,  הרדאר 
מסייע. המוקשים עיכבו את תנועת הכוח, הטנקים תפסו עמדות אש ופגעו 
בתול”רים ובעמדות הנשק המסייע ואפשרו עקיפה רגלית ותקיפת ראדאר 

2 – המוצב העיקרי במתחם.
 בשעה 17:00 החלה התנועה לתקיפה ובשעה 19:00 דיווח יגאל בן דוד, מג”ד 
ניכרה בקולו של המח”ט התרגשות  בידינו”.  ו-2   1 “ראדאר   :104 חרמ”ש 
רבה, נראה שחזרו אליו מראות מלחמת השחרור...עם סיום הכיבוש נמשך 
ידיים  בעבודת  המוקשים  פנוי   התבצע  מכני  ציוד  ובהיעדר  הציר  פינוי 
מאומצת וגם נסתמה תעלת הנ”ט והתאפשרה התנועה הרכובה. עוד לפני כן 
כבשה פלוגה מחטיבה 16 את מוצב ראדאר 3, שהיה ממוקם בעורף המתחם 

ובקדמת הכפר בידו.
יחידת הסיור בפיקוד אמנון אשכול, שפילסה דרכה מעמק הארזים, נתקלה 
בקשיי עבירות. לפני השעה 17:00 חצתה את הקו הירוק ובתוך פחות משעה 
השתלטה על הכפר בית איכסא. הכוח, שרק חלקו צלח את קשיי העבירות, 
התארגן ובהמשך חבר עם גדוד הטנקים שעבר ללא קרב במעבר בית קיקא. 
לפי הוראת המח”ט נעה פלוגת הסיור ועוד פלוגת טנקים לעבר בית חנינא 
רמאללה,  ירושלים  ציר  על  באש  ושלטה  זהרה  בחרבת  התארגנה  ובהמשך 

צומת תל אל פול ומנעה כל תנועה.
עד ה-6 ביוני הסתיים השלב הראשון בלחימת החטיבה.

גדוד הטנקים )פחות שלוש פלוגות ובתוספת פלוגת חרמ”ש ופלוגת טנקי 
סנטוריון( צלחו באיטיות את נתיב התנועה. זאת למעט פלוגת הסנטוריון, 
הטנקים  גדוד  הסלעים.  על  נתקעו  והטנקים  נפרסה  בטור  לנוע  שבמקום 
חנינא-נבי  בית  לצומת  לערך  ב-3:30    ביוני  ב-6  הגיעו  החרמ”ש  ופלוגת 
סמואל, ולפי פקודה נעו מזרחה עם יחידת הסיור ונערכו לפני השעה 4:00 

לחסימת ציר ירושלים-רמאללה ולכוננות לבלום ולהשמיד טנקי אויב.
נוהל הקרב הוא פרק הזמן מקבלת פקודת ההתראה ועד תחילת הלחימה. 
פקודת ההתראה ניתנה למפקד חטיבת הראל בן ארי ב-5 ביוני בשעה 12:00 
לערך, ותחילת הלחימה הייתה באותו יום בשעה 17:00. היה זה נוהל קרב 
קצר ביותר ואולי אפילו בלתי סביר לחטיבה ממוכנת. חטיבה 16 פעלה אף 
היא בנוהל קרב חפוז לתקיפת נגד בארמון הנציב, חטיבה 55 קיבלה פקודה 

ב-5 ביוני בשעה 14:15 והחלה לתקוף  רק ב-6 ביוני ב-2:15.
אולם  האיסוף,  אמצעי  חבירת  להתבצע  הייתה  אמורה  הקרב  נוהל  בשלב 
עד סוף המלחמה לא חברו לחטיבת הראל יחידות האיסוף )חוקרי שבויים, 
האזנה, אפשרות להסתייע במטוס קל(. חסרונן בלט בעיקר בשלבי הלחימה 
שבהם  ומפקדות  מערכים  וכיבוש  האויב  היערכות  שינוי  עם  המתקדמים, 

אותרו חומרים שאפשר היה לנצל תוך כדי לחימה.
הצגת נתוני המודיעין בהעדר עזרים מתאימים, פוטוסטטים, צילומים ומפות 
להיכרות  תודות  התבצעה  הפיקודית  המודיעין  ממחלקת  הגיעו  שטרם 
ירושלים  בחטיבת  משירות  כתוצאה  והאויב   הקרקע  עם  שלי  אישית 
הקמ”ן   עוזר  את  לשלוח  היוזמה  המרכז.  פיקוד  של  המודיעין  ובמחלקת 

למחלקת המודיעין הפיקודית מיד עם קבלת פקודת ההתראה כדי למשוך 
ידי הרמה  “נוהל דחיפת החומר” על  עזרים מעודכנים הוכיחה עצמה, שכן 
הממונה לא היה מאפשר מתן חומרי מודיעין מעודכנים לכוחות הלוחמים 

בלוח הזמנים הדחוק.
העכשוויים  הטכנולוגיים  שהאמצעים  ייתכן  לזמנה.  נכונה  הייתה  זו  נקודה 
מרחבי  של  מפות  החפ”ק   בארגזי  להכין  החובה  את   – זה  צורך  מייתרים 
פעולה החורגים מהתחום המוגדר לחטיבה ועזרי מודיעין נוספים. הניסיון 
מלמד שבשלב נוהל הקרב ובשלב ניהול הקרב, הקמ”ן צמוד למפקד וברוב 
עבודת  לניהול  ב’  קמ”ן  נדרש  לפיכך  המפקד;  זחל”ם  על  נמצא   המקרים 

מחלקת המודיעין.
במלחמת ששת הימים שינה צה”ל את פני המזרח התיכון בניצחון מרשים 
וחד-משמעי. בראש וראשונה היה המידע המדויק שעליו נשען חיל האוויר 
ועל  ב”מבצע מוקד”, שהביא להישגים שהשפיעו על המהלכים הקרקעיים 

המערכה כולה.
מול ההצלחות המרשימות התגלו לא מעט ליקויים, הן בשלבי הערכת המצב 
תכנון  בשלבי  ללחימה.  ירדן  הצטרפות  לגבי  ההערכה  בשלב  והן  השנתית 
הלחימה לא היה ניצול מושכל של הכוחות או של אמצעים שהוכנו במיוחד 
להבקעת המערך המבוצר של מתחם בית ספר לשוטרים - גבעת התחמושת.
)למשל בחטיבת הראל,  ידידותית  פגיעות מאש  היו מקרי  זו  גם במלחמה 
שחיל האוויר ירד בשני יעפים על כוחותיה התוקפים את “מתחם המבתר(. 
לא מעט שללו את קיומן של ועדות חקירה לאחר מלחמות או “מבצעים”, 
אך נראה לי שדווקא בסיומה של מלחמה שהצלחתה והישגיה לא מוטלים 
בספק, היה מקום לקיים חקירה מקיפה הכוללת את תורת הלחימה, דחיפת 
חומרי מודיעין, חבירת אמצעי איסוף, נוהלי חבירת כוחות, נוהלי דיווח וקווי 

הפצצה.
במשך יובל שנים מתקיים ויכוח נוקב בין לוחמים מחטיבת הצנחנים לבין 
בשחרור  חלקם  על  האוויר  וחיל  הראל  חטיבת  ירושלים,  חטיבת  לוחמי 
הבית  הר  במרומי  ישראל  דגל  את  שהניפו  הצנחנים  ירושלים.  ובאיחוד 
ומכיבוש  האחרות  החטיבות  מלחימת  מתעלמים  למלחמה  השלישי  ביום 
השטחים וניתוקה של ירושלים המזרחית מדרום )בית לחם – הר חברון ( 
ומצפון רמאללה וכל זאת בטרם נורה  הכדור הראשון של חטיבת הצנחנים. 
חטיבת  בטנקי  מלווה  האריות  לשער  הגיעה  הצנחנים  שחטיבת  לזכור  יש 

ירושלים וטנקי חטיבת הראל.
על  שנשארו  “דפים  בספרו  כתב  נרקיס  עוזי  האלוף  המרכז  פיקוד  מפקד 
נשאה  אשר  היא  אמיתי  אליעזר  של  בפיקודו  ירושלים  “חטיבת  השולחן”: 
דרום  כל  את  ושחררה  הראשונים,  בשלביה  המערכה  של  בעולה  לבדה 
ירושלים. חטיבת הראל בפיקודו של אורי בן ארי הוזעקה מהשפלה ללחום 
שנחקקו  שמות  זרוע  באזור  דרכה  את  פילסה  העיר,  בצפון  הירדני  בשריון 
בבשר לוחמיה במלחמת העצמאות ככתובות קעקע – הר אדר, נבי סמואל, 

שייח’ ג’ארח ושועפט”. 
 .50 שנה חלפו – המשקעים עדיין לא

לא מעט שללו את קיומן של ועדות חקירה לאחר מלחמות או "מבצעים", אך נראה לי שדווקא 
בסיומה של מלחמה שהצלחתה והישגיה לא מוטלים בספק, היה מקום לקיים חקירה מקיפה 
הכוללת את תורת הלחימה, דחיפת חומרי מודיעין, חבירת אמצעי איסוף, נוהלי חבירת כוחות, 

נוהלי דיווח וקווי הפצצה
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחות

יגאל קלוד כנפי 
נולד בכ"ח באב תרצ"ט, 13 באוגוסט 1939

נפטר בכ' בניסן תשע"ו, 82 באפריל 2016

יגאל קלוד נולד ב-13.8.1939 ברבאט שבמרוקו ליוסף ולפרחה-
פאני קנפו. אביו היה ממייסדי תנועת בית”ר ברבאט.

 E.I.F ,היהודים הצופים  לתנועת  יגאל  הצטרף  בצעירותו 
Eclaireurs israélites de France(( ולבית”ר, והיה מיודד עם 

הנסיך מולאי עבדאללה, בנו של המלך מוחמד החמישי.
ידי  על  שהוקמה  ל”מסגרת”  ברבאט  יגאל  גויס   1956 בשנת 
ההגירה  בוטלה  עת  במרוקו,  מיוחדים”  לתפקידים  “המוסד 
מטרת  במרוקו.  ציונית  פעילות  כל  ונאסרה  לישראל  היהודית 
“המסגרת” הייתה להעלות את יהודי מרוקו לישראל ולהקים גוף 
יהודי להגנה עצמית במרוקו עצמה. בשנים 1961-1956 ערכו חברי 
“המסגרת” מאות פעולות מבצעיות ביבשה, באוויר ובים. יגאל נטל 
של  המודיעין  ובשלוחת  “גונן”  עצמית  להגנה  בארגון  פעיל  חלק 

המסגרת. 
נוסעיה,  כל  על  ב-10.1.1961  “אגוז”  הספינה  של  טביעתה  לאחר 
עסק יגאל בהברחת עולים על גבי הספינה “אלדינה”, שנודעה בשם 
“קוקוס”, מחוף בקרבת רבאט. הוא אף השתתף במספר הפלגות 

של אותה ספינה לישראל.
לעבור  יגאל  התבקש   1961 בשנת  יכין”  “מבצע  התחלת  לקראת 
ולפעול בקזבלנקה. שם הוא נטל חלק פעיל והיה בין בכירי המבצע 
שנת  עד  לישראל.  מרוקו  יהודי  להעלאת  ב-28.11.1961  שהחל 
1964 עלו כ-90 אלף יהודים במסגרת המבצע. את השם “יכין” נתן 
למבצע איסר הראל, ראש המוסד דאז, על שם אחד משני העמודים 
זאת  המלך.  שלמה  שבנה  המקדש  בית  בהיכל  שתמכו  המרכזיים 
שלפיה  דאז,  המדינה  הנהגת  של  זו  את  שהלמה  תפיסתו,  לאור 
העלייה ממרוקו לישראל היא אחד מעמודי התמיכה המרכזיים של 

העם בישראל.  
עלייה זו נעשתה במסגרת הסכם מסודר וחוקי עם בכירי השלטון 
המרוקאי, ובראשם המלך מוחמד החמישי. זה הבטיח את יציאתם 
בתנאי  ממרוקו,  חודשים  מספר  תוך  יהודים  אלפי  עשרות  של 
גוף  אינו  בהגירה  המטפל  והגוף  ישראל  אינו  המוצהר  שיעדם 
שייסדה   H.I.A.S הבינלאומי היא”ס   ההגירה  ארגון  אלא  ציוני, 
 The Hebrew Sheltering and  - בארה”ב  היהודית  הקהילה 

.Immigrant Society
בשנת 1965 עלה יגאל יחד עם אשתו גליה מרסל לישראל. ב-1966 
 .1989 בשנת  לגמלאות  צאתו  עד  פעל  ושם  ל”מוסד”  גויס  הוא 
והאחרונות  יגאל בעבודות שונות,  לגמלאות עסק  לאחר פרישתו 

בהן היו שליחות בצרפת מטעם “הוועד למען החייל” ו”הבונדס”. 
יגאל נפטר באפריל 2016 ברמת גן. הותיר אחריו את אשתו גליה, 
את בנותיו אלכסנדרה וטלי, שאחותם מיכל נפטרה קודם לכן, ואת 

הנכדים תמרה, נעם, עילי ואנה.
יהי זכרו ברוך

אמנון בר גיורא
נולד בג' בניסן תרפ"ג, 23 במרץ 1923

נפטר בכ"ח בתשרי תשע”ז, 30 באוקטובר 2016

אז  גלייביץ,  בעיר  גרצר  קרל-היינץ  בשם  נולד  גיורא  בר  אמנון 
בגרמניה, היום בפולין. אביו אלפרד, בן למשפחה מקומית אמידה 
בעלת מנסרת עץ, היה בנו של ראש הקהילה היהודית. אמו קרולה 
עליית  בצל  בגרמניה.  קסל  מהעיר  אהרמן  למשפחת  בת  הייתה 
אמנון  את  ושלחה  גרמניה  את  לעזוב  קרולה  החליטה  הנאצים 
בעליית הנוער דרך ברלין לישראל. בשנת 1938, בהיותו בן 15, הגיע 

אמנון לקיבוץ בית זרע. 
בקיבוץ עבר הכשרה שכללה התמחות בקשר רדיו, במורס ובהקמת 
גם  ופעל  קשר  בתפקידי  לפלמ"ח  הצטרף  הוא  תקשורת.  רשתות 
במסגרת "הגדעונים". במסגרת העבודה החשאית זכה לכינוי "בל". 
הוא שירת כקצין הקשר של הגדוד השלישי ובהמשך כקצין הקשר 
של חטיבת יפתח. בתקופה זו הקים את תחנת השידור הישראלית 
מהחזית  דיווחים  הארץ  לכל  ששידרה  הגליל",  "קול  המחתרתית 
ודרישות שלום. התחנה, שהוצפנה היטב ברפת של איילת השחר, 

הצליחה להעלם מעיני הבריטים. 
עם סיום מלחמת העצמאות הצטרף כקצין קשר למשטרת ישראל 
במחוז ירושלים, והיה אחראי להקמת מערכות הקשר של המשטרה 
לרוחבה ולאורכה של המדינה. ב-1954 פרש למגזר הפרטי והקים, 
עם שותפים, את מפעל קרן אלקטרוניקה באשקלון. המפעל הציע 
מכשירים  בבניית  ועסק  קשר  ורשתות  קשר  למכשירי  תחזוקה 
ורכזות טלפון. בשנת 1957, לאחר מלחמת סיני, נמכר המפעל לכור. 
לו  סייעה  הגרמנית  זהותו  שם  למוסד,  אמנון  גויס  ב-1958 
בפעילותו. אמנון היה מעורב בציד נאצים והתקרב מאוד למחבוא 

של יוזף מנגלה בג'ונגלים של דרום אמריקה. 
העולמי  הרדיו  חובבי  ירחון  של  במאמר  זהותו  נחשפה  ב-1968 
1974, אז  עד  והוא קורקע. היה חבר סגל ההדרכה של "המוסד" 
יצא שוב לעסקים פרטיים. הוא עסק בעיקר בשיווק בינלאומי של 

מערכות מתוחכמות ותרם רבות לתעשייה האווירית בארץ.
אמנון נפטר בגיל 93.

יהי זכרו ברוך.
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משה טל 
נולד בכ"ב בסיוון תרצ"ד, 5 ביוני 1934

נפטר בז' באדר תשע"ז, 5 במרץ 2017 

לא  תודרך  הספר  בבית  שם  בצרפת,  שסטרסבורג  העיר  יליד 
להבליט יהדותו.

באחד הימים, במהלך מלחמת העולם השנייה, מחנך הכיתה מסר 
בידיו מכתב לאמו ובו ידיעה שהמשטרה הצרפתית בליווי גרמנים, 
יהודים  תלמידים  לעצור  מנת  על  הספר  בית  על  לפשוט  אמורים 

ולשגרם למחנות ההשמדה.
בני המשפחה עזבו בעוד מועד את שטרסבורג.

משה נמסר לבעלת חווה ונאלץ ללמוד מנהגי הנצרות ולנהוג כנוצרי.
כומר הכפר שהיה שותף לסוד, לימד את משה בן ה-8 על הנצרות.

כאשר ההורים באו לקחת אותו סרב בתוקף לשוב למנהגי היהדות.
ב-1949 בן 15 עלה ארצה עם חלק מבני המשפחה.            

עולים  במחנה  מכן  לאחר  עתלית,  מעבר  במחנה  שהו  בתחילה 
בפרדס חנה, לאחר מכן במחנה צריפונים באבו-כביר ומשם עברו 

לשכון עולים ברחובות.
בעת  שנתיים,  במשך  הנוער  עליית  של  בישיבה  למד  כביר  באבו 

שהייתו בישיבה הבין שעולם הישיבות אינו מתאים לו.
משה חזר הביתה והחל לסייע בפרנסת המשפחה.

במהלך השירות הצבאי קיבל תעודת הוקרה כחייל מצטיין.
בסיום השירות השלים לימודים אקסטרניים במכונים הבריטיים 
לו  שהקנו  וכלכלה  עיתונאות  במגמת  לונדון  ובאוניברסיטת 

.B.A תואר
התקבל לעבודה ב"מוסד" - שם שרת 32 שנים מתוכם שירת 14 

שנים, בתקופות שונות, בחו"ל.
במסגרת עבודתו ב"מוסד", עבר מספר קורסים בכירים, בין היתר 

שנה במכללה לביטחון לאומי.
לאחר יציאתו לגמלאות הועסק ע”י הסוכנות היהודית ועמד בראש 

אגף העלייה מארצות מצוקה.
כאשר פרש בשנת 1998 שימש מספר שנים נציג ציבור בבית הדין 

לעבודה.
ברחובות  חולים  קופת  מסניפי  באחד  התנדב  לאחרונה,  עד 
קפלן  חולים  בית  הרפואי  המרכז  ידידי  של  העמותה  ובהנהלת 

ברחובות.
בית חולים בעיר דכאו  נרקמו קשרים עם  וביוזמת חבר,  ביוזמתו 
החלפת   - החולים  בתי  שני  בין  פעולה  שיתוף  יש  וכיום  בגרמניה 

משלחות וקבלת תרומות לבית החולים קפלן.
משה היה ידוע באהבתו ומסירותו למדינה אותה שרת בנאמנות. 

יהי זכרו ברוך.

 בן ציון )בנצי( מגל
 נולד בא' באב תש"ו, 29 ביולי 1946

נפטר בד' בכסלו  תשע"ז, 4 בדצמבר 2016

)אנדרי(  ועזרא  שרה  של  הבכור  בנם  לו,  לקרוא  נהגו  כך  בנצי, 
מעבר  במחנה  נולד  ועמי,  ליהודה  אח  שואה,  ניצולי  )גליק(,  מגל 
בן  באיטליה. עלה ארצה עם הוריו ב-1948 דרך קפריסין בהיותו 
ולמד  תקווה  פתח  ליד  מעש  כפר  במושב  גדל  בצעירותו  שנתיים. 
לימודי  השלים  בעיר.  ברנר  בתיכון  מכן  ולאחר  הס  עממי  בבי"ס 

בגרות בכיתה י"ב בבי'ס אנקורי בתל אביב.
חודשים   8 מהם  שנים,   3 ולאחר  לצה"ל  התגייס   1964 באוגוסט 
משפטים  למד   1971-1968 בשנים  סגן.  בדרגת  השתחרר  בקבע, 
לחיה  נישא   1970 בספטמבר  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
הוריה  עם  ארצה  שעלתה  שואה,  לניצולי  בת  היא  אף  לבגורן, 

מגרמניה ב-1948.
מפוארת  קריירה  עשה  שם  לשב"כ.  בנצי  התגייס   1971 בנובמבר 
וזרים. מילא שורה ארוכה של  ישראל  לענייני  27 שנים באגף  בת 
חלקי  מכל  רבה  להערכה  וזכה  ובחו"ל  בארץ  מבצעיים  תפקידים 
עצומה  תרומה  תרם  יחד.  גם  וצבאית  אזרחית  המודיעין,  קהילת 
שליטתו  שלו,  הגבוהה  האינטלגנציה  ישראל.  מדינת  לביטחון 
הניהול  כישורי  עם  יחד  האינטלקטואליות,  ויכולותיו  בשפות 
הדרגות  בסולם  קדימה  מהרה  עד  אותו  הצעידו  שלו,  הטובים 

והביאוהו למעמד הבכיר של סגן ראש האגף לענייני ישראל וזרים.
הופקד  גבוהות,  יכולות  הפגין  שבה  המודיעינית,  עבודתו  מלבד 
בנצי במהלך השנים גם על נושאי אבטחה בארץ ובחו"ל. במחצית 
הראשונה של שנות ה-80 שימש קצין ביטחון ממונה באמסטרדם 
משרד  של  הביטחון  ממונה  של  הבכיר  לתפקיד  התמנה  ובהמשך 
העולם.  ברחבי  ישראל  נציגויות  כל  לביטחון  האחראי  החוץ, 
ב-1992 הפך לממונה על הביטחון והאבטחה ביבשת האמריקאית. 
כל מערכת האבטחה של  על  פיקד  יורק הוא  בניו  ממקום מושבו 
רבים  דורות  של  ומחנך  מורה  מפקד,  היה  הישראלים.  הגופים 
כבוד  מתן  ותוך  בצניעות  בענווה,  עשה  והכל  הביטחון  בשירות 

לסובביו. לכן, היה אהוב כל כך על פקודיו.
תונצח  הביטחונית  שמורשתם  מהבכירים  אחד  להיות  נבחר  בנצי 
הבאים,  הדורות  למען  "מורשת",  שב"כ,  של  ההיסטוריה  ביחידת 

בבחינת "מעשה אבות סימן לבנים".
מעבר להיותו איש מודיעין ובטחון בכל רמ"ח אבריו הוא היה מעל 
ספר  איש  משכיל,  איש  להתרועע.  רעים  איש  וחבר.  אדם  בן  לכל 
ומוזיקה, שהיו אהבת  הגדול. מלבד ספרים  ותרבות, איש העולם 

נפשו, התעניין בקולנוע, בספורט, בהיסטוריה ובפוליטיקה. 
עסק  האזרחיות  בשנותיו  לגימלאות.   פרש  בנצי   1998 בינואר 
בביטחון ואבטחה במסגרת חברות אזרחיות בארץ ובחו"ל. הותיר 
ושלושה   - ותומר  ילדים – שיר, אריק  אחריו אשה, חיה, שלושה 

נכדים.
יהי זכרו ברוך.

אברהם איתן
נולד בכ"ב בחשוון תרפ"ח, 17 בנובמבר 1927
נפטר בכ"ה בחשוון תשע"ז, 26 בנובמבר 2016

אברהם נולד בעיר אבאדאן שבפרס להוריו חנה וגורג'י, כבן בכור 
 15 לו  מלאו  עת   .1950 בשנת  ארצה  עלה  אברהם  אחים.   6 מבין 
שבמסגרתה  "החלוץ",  בתנועת  הענפה  פעילותו  את  החל  שנים, 
 1945 בשנת  ארצה.  מאבאדאן  נוער  בני  של  עלייתם  את  ארגנו 
סיים את לימודיו. באותה שנה קיבלו תנועת החלוץ והעלייה לארץ 

ישראל באבאדאן תנופה. העלייה ארצה נעשתה דרך צרפת.
בבצרה  "החלוץ"  תנועת  סניפי  בין  קשר  כאיש  שימש  אברהם 
שבעיראק לאבאדאן, וסייע בהברחתם של רבים ארצה. באמצעות 
לאחר  ב-1950,  ארצה  עלייתו  עם  איש.   12,000 הוברחו  התנועה 
ששימש כמדריך במחנה עולים, הצטרף לשורות צה"ל. לאור רקע 

זה ונוכח שליטתו בשפה הערבית גויס לשב"כ.
בשנת 1953 נשא לאישה את סועד, אהובת ליבו. 

בשב"כ.  מעבודתו  כחלק  גבוה  למודיעין  קורס  עבר   1963 בשנת 
תחת  שהיו  השטחים  איסוף".  "קצין  כרכז,  הוצב  השנה  באותה 
סמכותו היו באקה אל-גרבייה, ג'ת, ביר א-סיכה, מרג'ה, ג'לג'וליה, 
והפעלת  רבים  סיכונים  כלל  זה  תפקיד  קאסם.  וכפר  ברה  כפר 

מקורות שונים, תוך ניהול מידע מודיעיני רגיש ומסווג.
שנים  שלוש  למשך  והושאל  כרכז  תפקידו  את  סיים   1969 בשנת 
ששהתה  משפחתו,  עם  יחד  לאיראן  נשלח  זו  בתקופה  ל"מוסד". 
בעיר הבירה טהראן. שליטתו הרהוטה בשפות הפרסית והערבית 
סייעה לאי אילו משימות ומבצעים של "המוסד" באיראן בתקופת 

השאה.
במסגרת  ארצה.  ושב  באיראן  שליחותו  את  סיים   1972 בשנת 
תפקידו באותם ימים תחקר מחבלים שנשפטו והיו כלואים בבתי 

הסוהר וכן עולים מארצות ערב.
זה,  תפקידו  סיום  עם   ,1977 בשנת  לאירופה.  יצא   1976 בשנת 
החליט לפרוש משירות הביטחון. עם פרישתו החל לעבוד בתעשייה 

האווירית ובחברות אזרחיות אחרות.
משנת 1983 החל לעבוד בחברת ימית לעמילות מכס. בשנת 1990 
יצא לפנסיה, אך לא לזמן רב: הוא גויס שוב לשורות המוסד למספר 

תפקידים, בארץ ובגרמניה.
אברהם היה עובד מסור ונאמן, מוערך ואהוב על עמיתיו לעבודה 

לאורך השנים אשר שמר על קשרים רבים.
 88 בן  יהדות בבל. בהיותו  יוצאי  אברהם לקח חלק פעיל בארגון 
מחלה קשה השתלטה על חייו אך אברהם, כמו בתפקידיו הרבים, 
נלחם  הוא  חייו.  את  לחיות  ממנו  למנוע  ולכאב  לקושי  נתן  לא 
ומכובדת.  צנועה  בצורה  האחרונים  רגעיו  עד  בנחישות  במחלה 
אהובתו  את  אחריו  והותיר   2016 בנובמבר  לעולמו  הלך  אברהם 
סועד, את שלושת ילדיו מיכל, אורנה ושלומי, עשרה נכדים ושלושה 

נינים.
יהי זכרו ברוך.
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סדאם יוצא למלחמה
מה מלמד החומר המודיעיני המסווג

ומה התקשורת הגלויה

אמציה ברעם | פרופ’ , ראש המרכז לחקר עיראק, אוניברסיטת חיפה

כוונותיו  על  חשוב  מידע  ללמוד  פעם  לא  אפשר  העיראקית  העיתונות  ניתוח 
של שליט עיראק סדאם חוסיין - אבל במקרים אחרים הוא הקפיד לשמור את 

הקלפים קרוב לחזה

אוקטובר  של  החודשית”  ב”סקירה 
ובו  קצר  מאמר  פרסמתי   1979
הבעתי את דעתי, על סמך העיתונות 
העיראקית, כי סדאם )צדאם( חוסיין 
עסוק מעל לראשו בבעיית האייתוללה 
מס  לתשלום  מעבר  וכי  ח’ומייני, 
ומרץ  זמן  לו  אין   - מאולץ  שפתיים 

לעסוק בישראל.  
הגיליון  פרסום  לאחר  קצר  זמן 
עמוס  מאל”מ  טלפון  שיחת  קיבלתי 
אמ”ן,  ראש  בשם  לי  שהציע  גלבוע, 
האלוף יהושע שגיא, לבוא לעימות עם 
המזרחית  לזירה  האחראים  הקצינים 
מדוכא  יצאתי  העימות  מן  והצפונית. 

ומעודד כאחת.
עד שהוצבתי באמ”ן מחקר ב-1981, 
היה  לא  במיל’.  שריון  קצין  הייתי 
המדיה  מלבד  מידע  מקור  שום  לי 
רדיו,  עיתונים,  הפתוחה:  העיראקית 
ומדי פעם נאום של סדאם בטלוויזיה 
שודר  ממנו  זעיר  שקטע  העיראקית, 
מקרה  בדרך  הישראלית.  בטלוויזיה 
יצחק  לכן  קודם  קצר  זמן  אליי  פנה 
של  המחקר  מחלקת  ראש  אורון, 
המחקר  איש  ועמו  אורון,  "המוסד". 
סקירה  שאכין  ביקשו  כספי,  גלעד 
ישראל  כלפי  העיראקית  העמדה  של 
לעיונם של "המוסד" וראש הממשלה. 
שקעתי  הסקירה  את  להכין  כדי 
למספר שבועות בעיתונות העיראקית 
כן  ועל  ויועציו,  סדאם  ובנאומי 
אותם.  שהבנתי  הרגשה  לי  הייתה 
הייתה  פלסטין  ששאלת  ספק  אין 
מאוד  מרכזי  ורגשי  אידיאולוגי  עניין 
בעיראק - פלסטין הופיעה כמעט בכל 
הקשר. במיוחד משך את תשומת לבי 

נאום של סדאם, שבו הבטיח שבבוא 
נבוכדנצר  כמעשה  יעשה  הוא  היום 
את  יכבוש  פלסטין,  את  ישחרר   -
כל  את  בנחושתיים  יאסור  ירושלים, 
לפני   686 בשנת  יותר  )זול  היהודים 
הספירה משלשלאות ברזל או זהב( - 

ויוליכם לבבל לגלות. 
מיצחק אורון הבנתי שראש הממשלה 
מההשוואה  ונרעש  נסער  בגין  מנחם 
הקפיצה  ממש  היא  הזו.  ההיסטורית 
בנאום  הופיעה  יותר  ומאוחר  אותו, 
להשמיד  החליט  מדוע  הסביר  שבו 
כל  זאת,  עם  העיראקי.  הכור  את 
בנוסח  היו  לישראל  ההתייחסויות 
מעין   - מלומדה  אנשים  מצוות  של 
מחויבות  על  טקסיות  הצהרות 
אידיאולוגית עמוקה שאין לזלזל בה, 
ללא  אך  תמומש,  היא  היום  בבוא  כי 
של  טון-הדיבור  גם  מיידית.  השלכה 

סדאם ושפת הגוף שלו היו טקסיים. 
לח’ומייני  ההתייחסות  לעומת-זאת, 
ותיעוב.  שנאה  של  הייתה  ולאיראן 
התקשורת של המשטר הבטיחה יום-

קאדיסיה,  מלחמת  חידוש  את  יום 
הביסו  לספירה   637 בשנת  שבה 
הפרסים  את  המוסלמים  הערבים 
שהיום  למה  מדרום  הזורואסטרים, 
בגדאד. מלחמה זו בישרה את כיבוש 
היה  זה  המוסלמי.  הצבא  בידי  פרס 
הטקסט, והוא נראה לי כהכנת הציבור 
היה  הקונטקסט  יזומה.  למלחמה 
מהעם  מ-50%  יותר  הוא:  אף  ברור 
 1979 ובשלהי  שיעים,  הם  העיראקי 
בתקשורת  רבות  ידיעות  היו  כבר 
האופוזיציה  התעוררות  על  העולמית 
שהיא  העידוד  ועל  לסדאם  השיעית 

סדאם חוסיין. 
רק מפקד משמר 
הרפובליקה היה 

שותף סוד
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גרם  ידיעות רבות על הנזק שח’ומייני  גם  מקבלת מהמשטר האיראני. היו 
לצבא האיראני, צבא-השאה. 

המסקנה שאליה הגעתי הייתה על כן שאיראן היא אויב ממשי, קרוב ומסוכן 
בשל השפעת ח’ומייני על הציבור העיראקי. עם זאת, האויב היה חלש צבאית 
יחסית לעת עתה, ואילו ישראל היא אויב חזק מאוד ורחוק מאוד, שאיננו 

נתפש כמאיים ישירות על עיראק כרגע.
אחד  תגובת  המודיעין.  קציני  עם  בעימות  בפרוט  הסברתי  זאת  כל  את 
הקצינים שדיבר בשם הזירה הייתה היפוך גמור של התמונה. לדעתו, החומר 

וסדאם  מאומה  שיקף  לא  הגלוי 
ישראל.  נגד  חדשה  מלחמה  אז  הכין 
רב- תרגיל  על  ידיעות  הגיעו  לאמ”ן 
עם  מכין  העיראקי  שהצבא  עוצבתי 
שם הקוד “חיפה”.  הפרטים עדיין לא 
היו ידועים, אך הכול הצביע על כוונת 
הצבא  של  גדלו  הקוד,  שם  מלחמה: 
ירדן,  העיראקי והיחסים הטובים עם 
המסורתית  למחויבות  כמובן  נוסף 
של כל המשטרים העיראקיים לחיסול 
באוקטובר  התבטאה  זו  ישראל. 
מאוד  גדול  כוח  במשלוח   ,1973

שיסייע לסוריה.
ובמהלכו  שעות,  כשלוש  נמשך  הדיון 
גילה עמוס גלבוע ניטרליות ופתיחות 
מרשימות. סיכומו היה שאין כל ודאות 
הוא  זאת  בכל  אך  נכון,  שלי  שהניתוח 
השתכנע שיש לשים יותר לב לתקשורת 

הפתוחה של המשטר העיראקי.

גם מלובני הסתמך על 
העיתונות העיראקית 

חדשים  כעשרה   ,1980 בספטמבר 
סדאם  פלש  באמ”ן,  העימות  לאחר 
הדיביזיות   12 מתוך   10 עם  לאיראן 
הנותרות  הדיביזיות  שתי  לו.  שהיו 
למנוע  כדי  כורדסתאן,  במחוז  הוצבו 
צפה  אמ”ן  האם  חדש.  כורדי  מרד 
לי  ידוע  אך  יודע,  איני  הפלישה?  את 
פסח  אל”מ   - באמ”ן  בכיר  שקצין 
הענף  ראש  אז  ששימש  מלובני, 
 - באמ”ן  המחקר  בחטיבת  העיראקי 
התריע על המלחמה הקרובה כחודש 

לפני שפרצה.
העיתונות  על  הסתמך  מלובני  גם 
מזה  אחר  במישור  אך  העיראקית, 
בחן  הוא  עליו.  הסתמכתי  שאני 

ראיונות שנערכו עם קצינים עיראקים מיחידות שונות, שנערכו במקומות 
פי  על  העיראקית.  בעיתונות  והתפרסמו  איראן  עם  הגבול  לאורך  שונים 
כבר  העיראקי  הצבא  שרוב  למסקנה  מלובני  הגיע  ואחרים,  אלה  דיווחים 
לפרוץ, שכן תקריות  עומדת  כן הסיק שמלחמה  על  איראן.  גבול  על  מוצב 

הגבול המוגבלות שפרצו בעת ההיא לא הצדיקו ריכוז כוחות כזה. 
וראש  הממשלה? חידה  האם הערכותיו הגיעו “למעלה”, עד שר הביטחון 
היא ותהי לחידה. שוב: היה כאן שימוש מושכל בתקשורת גלויה להשלמת 

המידע החסוי ואפילו ל”כיסוי” לקונות גדולות במידע החסוי.

יולי-אוגוסט 1990: מה יעשה 
סדאם?

מארבע  יותר   1990 ביולי  ב-30 
הרפובליקה  משמר  של  דיביזיות 
כבר היו ערוכות על הגבול עם כווית, 
בדרך.  היו  נוספות  שתיים  ולפחות 
בטלוויזיה  ערב  באותו  רואיינתי 
בקפידה  שעקבתי  לאחר  הישראלית, 
אחר התקשורת העיראקית הפתוחה 
הייתה  דעתי  שבועות.  כמה  מזה 
מכווית  לקטוף  כדי  מאיים  שסדאם 
והישגים  גדולים  כלכליים  הישגים 
הגבול.  באזור  קטנים  טריטוריאליים 
את  למד  שסדאם  הערכתי  זאת,  עם 
ולא  איראן-עיראק  ממלחמת  הלקח 

ייצא למלחמה חדשה. 
כשאמרתי זאת, סתרתי את המסקנה 
אלי  פרופ’  הפסיכיאטר  ידידי,  של 
סיום  לאחר   ,1980 בסתיו   ויצטום. 
מלחמת איראן-עיראק, הכנו אלי ואני 
סדאם,  של  פסיכו-היסטורי  ניתוח 
בנה  ואלי  הנתונים  את  סיפקתי  אני 
על גביהם ניתוח פסיכולוגי. הוא הגיע 
למסקנה שבתוך שנים מעטות, סדאם 
מוכרח לצאת למלחמה חדשה. מתוך 
המחקר  אובייקט  עם  ארוכה  הכרות 
סדאם  אתו.  להסכים  נטיתי  שלי, 
ובפתרון  הפילדמרשל  במדי  התאהב 
שפעל  כפי  חרב,  באבחת  בעיות 
אלכסנדר הגדול כשנדרש להתיר את 
הצלחה  בפחות  )אבוי,  הגורדי  הקשר 

מאלכסנדר(. 
לסדאם  שאין  לי  ברור  היה  זאת,  עם 
איראן?  נגד  נוספת  תקיפה  אופציה: 
אותה  את  עשה  לא  מעולם  סדאם 
תקיפת  פעמיים.  בדיוק  השגיאה 

מלובני בחן ראיונות שנערכו עם קצינים עיראקים מיחידות שונות, שנערכו 
במקומות שונים לאורך הגבול עם איראן והתפרסמו בעיתונות העיראקית. 
על פי דיווחים אלה ואחרים, הגיע מלובני למסקנה שרוב הצבא העיראקי 

כבר מוצב על גבול איראן

האייתוללה ח'ומייני.
לא הותיר לסדאם זמן 

לעסוק בישראל 
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סוריה של חאפט’ אל-אסד?  מאד מסוכן: 
הצבא העיראקי לא מסוגל להגיע לדמשק, 
יתבצר  שם  העלווים,  להר  לא  ובוודאי 
מעל  הרחק  יצליח  סדאם  אם  גם  אסד 
זו תהיה מלחמה  כלומר:  ומעבר למצופה. 
רווח  שום  ללא  תכלית,  וחסרת  ארוכה 
נהנות  הן  וסעודיה?  כווית  תקיפת  ברור. 
בתקשורת  ולבסוף:  אמריקאית.  מחסות 
וגם במידע המסווג שהייתי   - העיראקית 
לו מדי פעם בעת שרות המילואים  חשוף 
שלי - לא היה דבר שהעיד על הכנת הצבא 
רבים  חיילים  אדרבה:  לפלישה.  והציבור 
שהגם  הייתה  שלי  המסקנה  שוחררו. 
שמלחמה חדשה מתאימה מאד לאישיותו 
של  מיליטריסטית  או  המגלומאנית 
סדאם, הוא יאלץ הפעם להסתפק בסרטי 
לאלי  הצעתי  מאוד.  שאהב  מערבונים 
שיפרסם את המאמר בשמו בלבד, ובלבד 

שלא יזכיר אותי.

תוכנית הפלישה לכווית נשמרה 
בסוד מוחלט

ב-2  הפלישה  על  בביתי  כששמעתי 
למשמע  האמנתי  לא   ,1990 באוגוסט 
לי  היה  השתגע?  סדאם  האם  אזני. 
שמא  כשהרהרתי  יצירתי  רגע  אפילו 
הייתה לסדאם  הזו  בפלישה המטורפת 
מטרה אחת: להביך אותי ולהציגני ככלי 

ריק. 
רבות  ושנים  המום  הייתי  אחדות  שעות 
לא הבנתי כיצד נכשלתי באופן כה קשה. 
התשובה הגיעה מסדאם עצמו. ב-2011, 
בעת שלימדתי בוושינגטון באוניברסיטה 
פעמיים- הולך  הייתי  ג’ורג’טאון,  של 
ההגנה  לאוניברסיטת  בשבוע  שלוש 
 )National Defense( הלאומית 
כ-8  האזנתי  לפנטגון.  השייכת   .Univ

לא היה דבר שהעיד על הכנת הצבא והציבור לפלישה. אדרבה: חיילים רבים 
שוחררו. המסקנה שלי הייתה שהגם שמלחמה חדשה מתאימה מאד לאישיותו 
המגלומאנית או מיליטריסטית של סדאם, הוא יאלץ הפעם להסתפק בסרטי 

מערבונים שאהב מאוד

שעות ביום להקלטות של השיחות שניהל 
סדאם עם יועציו הבכירים והגנרלים שלו, 
שאת מרביתן הקליט.  בין השיחות הללו 
הכסא.  מן  אותי  שהפילה  אחת  הייתה 
למפקדי  סדאם  הסביר  ב-1992  בדיון 
הצבא שלו איך הצליח לשמור על תוכנית 
בגאווה  שאמר  כפי  לכווית.  הפלישה 
מוחלט  בסוד  נשמרה  התוכנית  גדולה, 
ואפילו  והמדינה  המפלגה  הנהגת  מפני 
הגנרל  רק  והרמטכ”ל.  ההגנה  שר  מפני 
הרפובליקה,  משמר  מפקד  אל-ראוי, 
שותף  היה  סדאם,  של  הפרטי”  “צבאו 

סוד.
חיל  מפקד  את  הזכיר  לא  גם  סדאם 
 2005 בשנת  שקיימתי  משיחה  האוויר.  
קרבי  הליקופטר  טייס  עם  בארה”ב 
שהשתתף  סדאם,  של  הצבא  מאווירית 
ידעו  לא  הם  שגם  לי  התברר  במבצע, 
היו  לחמש  הוראה  כשקיבלו  דבר. 
משוכנעים שהמטרה היא איראן. למותר 
הרדיו  ומנהלי  העיתונים  שעורכי  לציין 
ההודעה  בדבר.  חשדו  לא  והטלוויזיה 
למפקדת מועצת המהפכה, הגוף הפוליטי 
העליון, נמסרה ארבע שעות לפני הפלישה. 
ללא  במפקדה,  נשארו  המועצה  חברי  כל 
שהפלישה  עד  החיצוני,  העולם  עם  קשר 
שהוא  גדולה  בגאווה  ציין  סדאם  החלה. 
הצבאי  השליט  של  מכישלונו  לקח  למד 
קאסם.  אל-כרים  עבד  גנרל  העיראקי 
כווית  סיפוח  על  הכריז  שקאסם  בעוד 
כבר  מוכן  וכשהיה  לפלישה,  שנערך  לפני 
ערביים  וצבאות  הבריטי  הצבא  התמקם 
בכווית, סדאם קודם פלש - ורק אחר כך 
להניח  צריך  המסקנה:  סיפוח.  על  הכריז 
פוטר  זה  אין  אך  הפתעות,  יהיו  שתמיד 

 .מהכנת שיעורי בית

גנרל עבד אל-כרים 
על  הכריז  קאסם. 
לפני  כווית  סיפוח 

שנערך לפלישה

בדיון ב-1992 הסביר סדאם למפקדי הצבא שלו איך הצליח לשמור על תוכנית 
הפלישה לכווית. כפי שאמר בגאווה גדולה, התוכנית נשמרה בסוד מוחלט מפני 

הנהגת המפלגה והמדינה ואפילו מפני שר ההגנה והרמטכ"ל
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רואה צל הרים כהרים
חיים מנור-מינא | גמלאי של השב”כ

מבצע הונאה הוא אחד משיאי הפעילות של ארגוני מודיעין. בספר שופטים מפורט מבצע שכזה הכולל את כל 
הרכיבים המוכרים מהריגול המודרני - הפעלת סוכן ביעד שמעביר התרעה מודיעינית בזמן אמת, ממליץ על דרך 

פעולה ואף פוגע פגיעה מורלית

והונאה  הטעיה  מבצעי  כוללים  מודיעין  ארגוני  של  הפעילות  שיאי 
שגוי  מידע  שתילת  הוא  הללו  במבצעים  המנחה  העיקרון  מודיעיניים. 
אצל היריב אשר גורם לו להשקיע משאבים ומאמצים בכיוון שגוי, ומנגד 
מאפשר לכוחותינו להפתיע אותו במקום שבו הוא אינו מצפה לו. שתילת 
המידע יכולה להתבצע באמצעות סוכנים כפולים, סוכנים משוטים, מידע 

באמצעי התקשורת, אמצעי דמה ועוד.
מוצלחות  דוגמאות  אינספור  יש  המודיעין  מלחמות  של  בהיסטוריה 
מימי  מוצלחים  מבצעים  שני  להזכיר  די  מודיעינית.  ולהונאה  להטעייה 

מלחמת העולם השנייה. הראשון, מבצע “קציצה” שבמסגרתו 
בספרד  חיל האוויר” הבריטי  “קצין  גופה של  הושלכה 

האנגלים  כוונות  על  המעידים  מסמכים  כשעליה 
תשומת  את  להסיט  כדי  זאת  ביוון.  לתקוף 

בסיציליה  מתוכננת  להתקפה  הגרמנים  לב 
ולגרום להם לרכז כוחות ומאמץ ביוון. השני, 
העבירו  שבמסגרתו  “פורטיטיוד”,  מבצע 
כוחות הברית מידע שגוי לגרמנים כאילו 
בכוונתם לתקוף בנורבגיה או בחוף קאלה, 

כדי להסתיר את הפלישה לנורמנדי.
קיים  כאלה  מבצעים  של  הרעיון 
בהיסטוריה האנושית מקדמת דנא. בספר 
“אמנות המלחמה” שכתב הסיני סון טסו 

שכותרתו  פרק  מופיע  שנה  כ-2,500  לפני 
“השימוש במרגלים”. בפרק זה מוגדרים כמה 

סוגי מרגלים שאחד מהם הוא מרגלים שדינם 
נחרץ לגביהם נכתב: “הם מרגלים שלנו שמעבירים 

לאויב...באמצעות  כוזבות  ידיעות  תחילה  בכוונה 
ומרגלים  מקומיים  מרגלים  לגייס  אפשר  כפולים  מרגלים 

פנימיים  ולהיעזר בהם. ובצורה כזאת אפשר לשלוח את המרגלים 
שדינם נחרץ שיעבירו לאויב את המידע הכוזב שבאמתחתם”.

התנ”ך אף הוא משופע במבצעי מודיעין של הונאה והטעייה. כך השופט 
גדעון מצליח לשטות במדיינים באמצעות תקיעה בשופרות באישון לילה, 
הנותנים תחושה של צבא רב העומד לתקוף, דבר שגורם לבוקה ומבולקה 
משטה  סוכן  היה  הארכי  חושי  גדעון.  של  מוחץ  ולניצחון  מדיין  במחנה 
את  לשכנע  מצליח  חושי  בו.  שמרד  אבשלום,  של  בחצרו  המלך  דוד  של 
אבשלום שלא ליישם את עצתו הטובה של אחיתופל לתקוף את כוחותיו 
לו  שיאפשר  גדול  כוח  לריכוז  עד  להמתין  אלא  חולשתם,  בעת  דוד  של 
תקיפה יעילה. ההמתנה הזו איפשרה לדוד להתארגן ולדכא את המרד של 

אבשלום.
ממקרה הונאה פחות מוכר נולד הביטוי “רואה צל הרים כהרים”. הסיפור, 
אבימלך  של  הטיפול  אופן  את  מתאר  ט’,  פרק  שופטים  בספר  שמופיע 
במרידה נגדו בשכם. על פי הסיפור התנ”כי, אבימלך בנו של גדעון מחסל 
המלך  למעשה  הוא  ישראל.  על  למלך  עצמו  את  וממנה  אחיו   70 את 

הישראלי הראשון המופיע בתנ”ך, עוד לפני שאול דוד ושלמה.
ן ֶעֶבד ומסית את תושבי  ּבֶ ַעל  ּגַ בשלב מסוים מורד באבימלך אדם בשם 
שכם נגדו. שר העיר שכם באותה עת הוא זבול, הנאמן לאבימלך, אולם 
ַעל ידע על  אינו חושף זאת. זבול מעביר את דבר המרד לאבימלך מבלי שּגַ
ן ֶעֶבד ְוֶאָחיו  ה ַגַעל ּבֶ ָתְרָמה ֵלאמֹר ִהּנֵ ַלח ַמְלָאִכים ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ּבְ ׁשְ כך: “ַוּיִ
ר  ה ְוָהָעם ֲאׁשֶ ה קּום ַלְיָלה ַאּתָ ם ָצִרים ֶאת ָהִעיר ָעֶליָך: ְוַעּתָ ֶכָמה ְוִהּנָ ִאים ׁשְ ּבָ
ה  ְטּתָ ַעל ָהִעיר ְוִהּנֵ ים ּוָפׁשַ ּכִ ׁשְ ֶמׁש ּתַ ֶ ְזרַֹח ַהּשׁ ֶדה: ְוָהָיה ַבּבֶֹקר ּכִ ּשָׂ ְך ֶוֱארֹב ּבַ ִאּתָ

ְמָצא ָיֶדָך”.  ר ּתִ ֲאׁשֶ יָת ּלֹו ּכַ ר ִאּתֹו יְֹצִאים ֵאֶליָך ְוָעׂשִ הּוא ְוָהָעם ֲאׁשֶ
בשפה המודיעינית זבול הוא למעשה סוכן סמוי של אבימלך 
הכוונה  על  חיוני  מידע  אמת  בזמן  לו  ומעביר  ביעד 
במרד  הטיפול  צורת  לגבי  ממליץ  גם  הוא  למרוד. 
הוא  שחר.  עם  התקפה   – השטח  הכרת  מתוך 
ַעל  ּגַ של  תרמית  כדי  תוך  בחשאיות  זו  עושה 
ָתְרָמה  ּבְ המילה  של  הפרשנויות  אחת  )זוהי 

המופיעה בפסוק(.
עם  ונערך  המידע  את  מקבל  אבימלך 
שכם  סביב  ראשים  בארבעה  כוחותיו 
את  לתקוף  כוונה  מתוך  לילה,  בשעת 
אותם,  ולהפתיע  שחר  עם  המורדים 
בוקר  בשעת  מבחין  ַעל  ּגַ זבול.  כהמלצת 
את  ומביע  כוחות  בתנועת  מוקדמת 
למבצע  המודע  זבול,  מפניה.  מוטרדותו 
ַעל, שומע  לּגַ של אבימלך, דואג להיות קרוב 
כחלק  משמש  הוא  להרגיעו.  ודואג  דבריו  את 
ַעל  ממרכיב ההונאה של אבימלך כסוכן המשטה בּגַ
ה  ַעל ֶאת ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ְזֻבל ִהּנֵ ְרא ּגַ וכמו שנאמר: “ַוּיַ
ֶהָהִרים  ֵצל  ֵאת  ְזֻבל  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ֶהָהִרים  י  ֵמָראׁשֵ יֹוֵרד  ָעם 

ים".  ֲאָנׁשִ ה רֶֹאה ּכָ ַאּתָ
ַעל עם דברי ההרגעה האלה אבל יש להניח  הסיפור אינו מפרט מה עשה ּגַ
ַעל  כי לפחות למשך זמן מה, הוא לא הפעיל את כוחותיו. בהמשך הסיפור ּגַ
כבר רואה ביתר בהירות את תנועת הכוחות המגיעים מכמה כיוונים, אולם 
אז כבר מאוחר מכדי להיערך. בשלב זה זבול מגלה את פרצופו האמיתי 
ה ֵאפֹוא  ַעל ומכניס בו ובכוחותיו דמורליזציה: “ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְזֻבל ַאּיֵ בפני ּגַ
ה ּבֹו ֵצא  ר ָמַאְסּתָ י ַנַעְבֶדּנּו ֲהֹלא ֶזה ָהָעם ֲאׁשֶ ר ּתֹאַמר ִמי ֲאִביֶמֶלְך ּכִ ִפיָך ֲאׁשֶ

ֶחם ּבֹו”. ה ְוִהּלָ ָנא ַעּתָ
הודות  זאת  וכל  מוחץ,  באופן  ַעל  ּגַ את  מביס  אבימלך  יום  של  בסופו 
התרעה  העברת  חיוניים:  תפקידים  מספר  שממלא  ביעד  סוכן  להפעלת 
מודיעינית בזמן אמת, המלצה על דרך פעולה, הונאת היריב ולבסוף אף 
סוכן המשפיע על המורל. ספק אם המבצע היה מצליח ללא הסיוע הפעיל 

של הסוכן הרב-תכליתי הזה.
המושג “רואה צל הרים כהרים” נובע משיבוש של המושג בסיפור זה “ֵאת 

ים”. ֲאָנׁשִ ה רֶֹאה ּכָ ֵצל ֶהָהִרים ַאּתָ כן
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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.

"לא תשתנה...השתנה, 
תשתנה"

היעלמות הבנות העומק לגבי מושאי 
המחקר מעולמם של גופי המודיעין

בקרב גופי המודיעין חל בעשורים האחרונים פיחות משמעותי במשקלן של 
הבנות העומק על אודות "הצד השני", אלה הנובעות מההיכרות עם תרבותם, 
שפתם וההיסטוריה של מושאי המחקר. לתופעה יש השלכות מרחיקות לכת 
כלפי  ההערכות  את  ומגבש  המציאות  את  תופס  המודיעין  שבו  האופן  על 
העתיד, והיא צפויה להקרין על הרלבנטיות שלו כמוסד מוביל לבירור המציאות

מיכאל מילשטיין | ראש מחלקת היועץ לעניינים פלסטיניים ביחידת מתאם פעולות 
הממשלה בשטחים, ובעבר ראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר של אמ"ן1

מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה

בתמונה משמאל:
באיראן  נוחת  ח'ומייני   - באיראן  המהפכה 
נטו   CIA-ה חוקרי  גלות.  שנות   14 לאחר 
השאה,  שלטון  עוצמת  של  יתר  להערכת 
ולתפיסת המחנה האסלאמי בהנהגת ח'ומייני 

כגורם שולי במחנה האופוזיציה
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בכלל גופי המודיעין בעולם המערבי, ובפרט באלה העוסקים במחקר ובהערכה 
ברמה האסטרטגית, התמעט בעשורים האחרונים מספרם ומשקלם של חוקרים 
שבסיס המקצועיות שלהם הוא בקיאות תוכנית, ובפרט שליטה בשפתם של 

מושאי המחקר והבנת תרבותם

ואמר:

"אני רוצה להוסיף שניים לעשרת הדברות:

הדיבר האחד עשר, "לא תשתנה"

והדיבר השנים עשר, "השתנה, תשתנה"

כך אמר אבי ופנה ממני

והלך ונעלם במרחקיו המוזרים.
יהודה עמיחי2

גופי המודיעין,  משני צדי האוקיינוס האטלנטי חווים בעשורים האחרונים 
נטוע  המשבר  עמוק.  משבר  הערכה,  ועל  מחקר  על  האמונים  אלה  ובפרט 
הדרמטיים  מהשינויים  בעיקרו  נובע  הוא  זהות.  ושל  ייעוד  של  בשאלות 
תקופות  המודיעין  עסק  שבהם  המחקר  ובמושאי  בסביבה  שמתחוללים 
ממושכות, אך לא פחות חשוב - גם מהתמורה העמוקה שחלה בדיוקנו של 

איש המודיעין. 
שממעטים  תופעה  בחדר",  המצוי  ב"פיל  לעסוק  היא  המאמר  של  תכליתו 
בעשורים  שחל  המשמעותי  הפיחות  והיא  בקיומה,  להבחין  או  בה  לעסוק 
- אלה  הבנות העומק על אודות מושאי המחקר  האחרונים במשקלן של 
גופי  בקרב   - שלהם  וההיסטוריה  שפתם  תרבותם,  עם  מהיכרות  הנובעות 
המודיעין. התופעה באה לידי ביטוי בשכיחות הפוחתת של בעלי מיומנויות 
בהכשרות  אלה  רכיבים  של  בהפחתה  המודיעין,  במערכי  אלה  בתחומים 
אנשי המודיעין ובהקטנת משקלם בתהליכי גיבוש תמונת המצב, ההערכות 

וההמלצות.     
העומק  בהבנות  שחל  בפיחות  העיסוק  לגמרי.  חדשה  בבעיה  מדובר  אין 
הועלה  הנושא  האחרונים.  בעשורים  המודיעיני  בשיח  השני  כחוט  עובר 
גורמי המודיעין המערביים בעקבות "טראומות  כלקח בתחקירים שביצעו 
בספטמבר  ה-11  ופיגועי  בישראל  הכיפורים  יום  מלחמת  כגון  מכוננות", 
קריטי.  לשלב  הגיעה  הוותיקה  הבעיה  כי  נראה  זאת,  עם  בארה"ב.   2001
השליטה בהבנות העומק מצויה על סף הכחדה בגופי המודיעין, השיח לגבי 
הבעיה כמעט ולא קיים, וחמור מכך - התפתחה עם השנים תפיסה הגורסת 
כי מדובר ב"מיומנויות אנכרוניסטיות" שאינן הכרחיות ב"מחקר המודרני". 
תחושת חוסר נוחות מלווה את גורמי המודיעין מזה כמה עשורים, ומתוכה 
נולדו הררי מחקרים שניסו לפענח מהן בעיות המודיעין כיום ולהציע עבורן 
מענה. במסגרת זאת בלטו כמה מוקדי דיון: שיטות החשיבה שבהן מסתייע 
איש המודיעין לצורך גיבוש תמונת המציאות וההערכות לגבי העתיד; דפוסי 
וכן  בגופי המודיעין; המבנה הארגוני של מערכי המודיעין;  הנהוגים  השיח 
הדינמיקה שבין המודיעין והקברניט. העיסוק בהבנות העומק, כאמור, כמעט 
ולא קיים במסגרת השיח הזה. כך, דווקא בעידן של תמורות דרמטיות, שבו 
רכיבי התרבות של מושאי המחקר, שרוי  מתחדדת החשיבות של פענוח 

המודיעין במצב שבו קבוצת המומחים לאותם הנושאים היא זן נכחד.
כמו במקרים רבים של התמודדות עם משברים, סביר כי התנגשות עזה עם 

המציאות צפויה לחשוף את בעיות היסוד, ולחדד את ההבנה כי התקופה 
שקדמה לאותה ההתנגשות לוותה ב"משבר נסתר". בהקשר הזה יש לציין 
את דבריו של דונלד ראמספלד, מזכיר ההגנה האמריקני בעבר, לגבי מגוון 
מצבי ההכרה, ובהם טען כי המצב הבעייתי ביותר שבו אדם נתון הוא "לא 

לדעת שאתה לא יודע"3.

בין "ערביסטים" ל"אנליסטים": מאפייני ושורשי המשבר
של  וביכולות  מנהיגים  של  בכוונות  התמקד  "הוותיק"  המודיעיני  העולם 
מציאות  עם  המודיעין  מתמודד  האחרונים  בעשורים  צבאות.  ושל  מדינות 
שאינם  ארגונים  קהלים,  של  משקלם  בולט  שבה  יותר,  ומורכבת  מגוונת 
מדינתיים או מדינתיים-למחצה וכן של מרחב הרשת. ביטוי בולט לכך ניכר 
הציבור  משקל  בעליית  מגולם  השינוי  הטלטלה".  ב"עידן  התיכון  במזרח 
דתיים,  משסעים  הנובעים  מאבקים  בהתעצמות  וכן  המציאות,  בעיצוב 
עדתיים, שבטיים וחמולתיים, שבחלקם אף מביאים להתפרקות של ישויות 

מדינתיות באזור.
אך טבעי היה שבעידן הזה יתחדד הצורך להעמיק את ההבנה לגבי התרבות 
והתודעה של "הצד השני". ואולם, כאן בולטת במלוא עוזה הבעיה השנייה 
המאפיינת את משבר המודיעין. בעיה זאת קשורה לדיוקנו ולכלי עבודתו 
גופי  בכלל  חדה:  זה  בהקשר  האמירה  המודיעין.  איש  של  הבסיסיים 
המודיעין בעולם המערבי, ובפרט באלה העוסקים במחקר ובהערכה ברמה 
האסטרטגית, התמעט בעשורים האחרונים מספרם ומשקלם של חוקרים 
שבסיס המקצועיות שלהם הוא בקיאות תוכנית, ובפרט שליטה בשפתם 

של מושאי המחקר והבנת תרבותם. 
מגמה זאת מהדהדת במידה רבה תופעה עולמית רחבה, שניכרת גם בישראל 
בעשורים האחרונים, והיא הפיחות במעמדם של מדעי הרוח ומדעי החברה 
וצמצום נכונותם של הממשלים והחברות להשקיע בטיפוחם. זאת בין היתר 
נוכח התפיסה הקולקטיבית של ענפי לימוד אלה כמשניים לעומת מדעים 
מתבטאת  המגמה  בישראל  רווחי".  "קצה  בעלי  ללימודים  או  מדויקים 
החינוך,  במערכת  הערבית  השפה  בלימודי  יחסית  מוגבלת  בהשקעה 
ובעקבות כך גם בירידה בהיקף דוברי השפה והנרשמים ללימודי ההיסטוריה 

של המזרח  התיכון והשפה והספרות הערבית במוסדות האקדמיים4. 
"הצד  של  בעולמו  הבקיאות  בעלי  החוקרים  במספר  המתמשך  הצמצום 
העומק  להבנות  המתהווה  החלופה  ריק.  חלל  אחריו  מותיר  לא  השני" 
וקשורה  המודיעין,  משבר  את  המאפיינת  השלישית  הבעיה  את  מגלמת 
ההיסטוריה  השפה,  לימוד  החוקר.  של  הבסיסיים  העבודה  לכלי  היא  גם 
והתרבות של מושאי המחקר מוחלף בהדרגה באוסף של "תורות" - חלקן 
אקלקטיות למדי - המתהדרות ברצון להצטייר כ"מתקדמות", לפרקים תוך 
הצגת מיומנויות העבר כ"אנכרוניסטיות". "תורות" אלה מתיימרות לספק 
בבירור המציאות, בהערכת  לחוקר המודיעיני אמצעי להשתלב בשיח הדן 
מגמות העתיד ובגיבוש המלצות. זאת, תוך עקיפת הצורך בהיכרות מעמיקה 
עם צורות החשיבה וההתנהגות של גורמים שלא נמנים עם התרבות שבה 
החוקר חי ומונעים מכוח היגיון שונה מזה שלו. לשיטות דוגמת "אפשרויות 
מתחרות" ו"הסרטה לאחור" איכות רבה כתוספת לעומק ולבקיאות, אך הן 
מתבססות לא פעם כ"עמוד השדרה" הבלעדי כמעט של הניתוח המחקרי. 
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מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה

תא"ל יואל בן פורת, מפקד יחידה 848 )8200( במלחמת יום כיפורים. 
בעדותו בוועדת אגרנט הציף את הפיחות בהיקף יודעי השפה הערבית  

במערכי המודיעין כחולי יסודי שיש לטפל בו

בהדרגה  הפך  המודיעין  חוקר 
כלומר  ל"אנליסט";  מ"ערביסט" 
ממוקדת  שהווייתו  מקצוע  מאיש 
במאמץ לפענוח "נפש האחר", למי 
סדר  לכפות(  )או  לאתר  שמנסה 
וחוקיות במציאות שמתאפיינת לא 
פעם בסתירות פנימיות ובכאוטיות

מאיש  כלומר  ל"אנליסט",  מ"ערביסט"  בהדרגה  הפך  המודיעין  חוקר  כך, 
שמנסה  למי  האחר",  "נפש  לפענוח  במאמץ  ממוקדת  שהווייתו  מקצוע 
לאתר )או לכפות( סדר וחוקיות במציאות שמתאפיינת לא פעם בסתירות 

פנימיות ובכאוטיות.
ניסיון נוסף למילוי החלל שנוצר בעקבות התפוגגות הבנות העומק משתקף 
הרשתות  מחקר  במיוחד  מודרניים,  ומחקר  איסוף  בכלי  היתר  בשימוש 
וה"ביג דאטא". מדובר במגמה שצוברת תאוצה בתקופה האחרונה וסביר 
כי תתעצם בעתיד, תוך דחיקה נוספת של הבנות העומק. ועם זאת, ראוי 
להבהיר - החוקר המודיעיני )וגם האקדמי( כיום אינו יכול להתעלם מכלים 
שימוש  ואי  עמם  היכרות  אי  בהם.  מצומצם  בשימוש  להסתפק  או  אלה, 
נרחב בהם יהפכו אותו למוגבל, גם אם יצויד בהבנות העומק. ההתרעה היא 
מהסתמכות היתר על הכלים המודרניים, המלווה לא פעם באמונה כי הם 
לשקלל  שיש  מיסודו,  ומוטה  מוגבל  רכיב,  עוד  ולא  למציאות",  "בבואה 
הכלים  של  המובנות  והפשטות  הזמינות  ועמוקה.  מגוונת  תמונה  בתוך 
ולפיה  אשליה  בחוקר  פעם  לא  ולנסוך  מתעתעות,  להיות  עלולות  האלה 
ביכולתו "להבין מציאות" בעודו ישוב במשרד, מקיש על המקלדת ומפעיל 
האלגוריתמים  ממצאי  ולפיה  אמונה  תוך  זאת,  במחשבו.  תוכנות  מספר 
והגרפים העולים מתוך המסכים הם בבואה אותנטית להוויה שהוא חוקר. 
חוקר  את  )כביכול(  הופכת  האלה  הכלים  על  מדי  הרחבה  ההסתמכות 
המודיעין לבעל ידע רב אודות המציאות, אך לא משפרת בהכרח את הבנתו 

לגביה - ואולי אף מרדדת אותה. 

באופן  שחל  השוני  את  ממחישה  כיום  המודיעין  חוקרי  של  עולמם  בחינת 
ומעריכים  נחשפים למציאות, מגבשים את תפיסותיהם אודותיה  שבו הם 
נדיר בקרב  לחיזיון  כיווני התפתחותה. המגע הישיר עם "האחר" הפך  את 
גורמי המודיעין. מפגשים עם אישים מ"הצד השני", סיורים לימודיים בשטח 
או קריאת כתבים בשפת המקור המתפרסמים במרחב של מושאי המחקר 
מצומצם.  בהיקף  אך  אומנם,  קיימים   - התרבות(  מעולם  חומרים  )לרבות 
הניכור בין החוקרים למושאי מחקרם מתחדד, בין היתר, בעקבות הסתמכות 
כמעט מוחלטת על חומרים מתורגמים, לרוב ללא רגישות מספקת לפערים 
שנגרמים בעקבות כך. בהקשר הזה העיר שמעון שמיר, חוקר המזרח התיכון 
והכרת  תכנים  קליטת  מאפשרת  הלשון  "ידיעת  כי  הוותיק,  והדיפלומט 

ניואנסים שאין כמעט דרך להעבירם בתרגום. היא פותחת צוהר אל עולם 
הערכים והעמדות, המאווים והתקוות של החברה השכנה בצורה שאין לה 

תחליף"5.
מענה אפשרי לניכור החוקרים ממושאיהם עשוי להימצא בדפוסי העשייה 
ובתפוקות של גורמי המתפ"ש )יחידת מתאם פעולות הממשלה בשטחים(, 
ובפרט גופי המידע וההערכה בקרבם. תמונת המצב, ההערכות וההמלצות 
המגובשות במתפ"ש נשענות - מעבר לדיווחים שמקורם בתקשורת הגלויה 
ובמידע מודיעיני - גם על יסודות ייחודיים, ובראשם: שיח ישיר ומתמשך 
עם נציגי "הצד השני" - החל מנהגי המוניות והסוחרים ברחוב, דרך מנהיגי 
המדינית  בצמרת  וכלה  והציבוריים,  הפוליטיים  הארגונים  של  השטח 
מוחשי  ממד  שיוצקת  בשטח,  נוכחות  הפלסטינית;  בזירה  והביטחונית 
בתהליך הלמידה של אנשי המתפ"ש; ושליטה בשפה ובקודים התרבותיים 
של "האחר". אלה מעניקים לגורמי המתפ"ש יכולת לזיהוי חד )ולפרקים אף 
מוקדם( של תהליכי יסוד בזירה הפלסטינית, ולצדה גם פרשנות והערכות 
בעלות עומק לגבי ההתפתחויות השוטפות. זוהי התנסות מומלצת לקציני 
המודיעין, שצפויה ללטש את קריאת המציאות שלהם ולעמת את הידע 

העיוני שצברו והתובנות שגיבשו למול "מציאות ממשית".
את  לנסח  היטיב  התיכון,  המזרח  וחוקר  המודיעין  איש  הראבן,  אלוף 
מחלצות  הן  לדבריו,  המתפ"ש.  של  אלה  דוגמת  שבהתנסויות  היתרונות 
ומשעבוד  ותיאוריות  מופשט  מושגים  בעולם  מהיכלאות  החוקר  את 
לטקסטים, ומעניקות לדרך תפיסתו את המציאות האנשה ומימד חווייתי 
כך לדבריו: "עבודת מחקר על הערבים...סכנתה שתעלים מאתנו  ומוחשי. 
הערבית',  'המשפחה  מופשטים.  מושגים  של  מסך  מאחורי  המציאות  את 
כאשר אנו קוראים אודותיה במסה סוציולוגית, היא במקרים רבים מושג 
את  אנו  עוברים  כאשר  רשמים  גדושת  התנסות  היא  אך  קר;  ולכן  מופשט 

מפתן הבית הערבי ונכנסים פנימה"6.

"הפיל שבחדר": השיח אודות "הבעיה במודיעין"
מזה כמה עשורים מלווה השיח המודיעיני בתחושת אי נוחות לגבי פערים 
סביב מספר שאלות: מהו בעצם מודיעין ומהי תכליתו, עד כמה הוא רלבנטי 
לצרכנים השונים, מהן הדרכים להגביר את האפקטיביות שלו וכיצד לייצר 
אמירות או הערכות מודיעיניות שיהיו בו בזמן בעלות עומק אך גם נהירות 

לצרכנים. 
חוקרים  יש  במודיעין.  לחול  צריכים  או  שחלים  השינויים  על  נכתב  רבות 
שניסו לבסס את המודיעין כמדע, תוך התמקדות בפירוק לוגי של בעיות או 
כימות של תופעות אנושיות. זרם אחר ניסה להתמקד במיצוי הרלבנטיות 
הקברניט  לבין  בינו  השיח  וערוצי  דפוסי  שכלול  על  בדגש  המודיעין,  של 
ברובד  המודיעין  והשפעת  יכולות  פיתוח  תוך  או  אסטרטגי"(,  )"מודיעין 
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לקחים מ-13 שנות מלחמה: "הטכנולוגיה אינה יכולה להחליף את 
הבקיאות בהיסטוריה, תרבות ושפה"

הטקטי-אופרטיבי. 
שבצמצום  הבעיה  על  גם  שהצביעו  יחסית  חלושים  קולות  נשמעו  בתווך 
המסורתיים".  "הכלים  ובאובדן  המחקר  מושאי  עם  העמוקה  ההיכרות 
במסגרת זאת, בולטים מחקרים שכתבו אנשי מודיעין אמריקאיים, בעקבות 
מה שנתפס בעיניהם ככישלונות שנבעו מחוסר היכרות מספקת עם תרבויות 
אחרות, בפרט מזרח תיכוניות. פרק ותיק ולא מספיק נלמד בישראל קשור 
להערכות המודיעין האמריקאי ערב המהפכה האסלאמית באיראן )1979(. 
סוכנות ה-CIA, שהייתה בעלת נוכחות עמוקה באיראן וקשרים הדוקים עם 
צמרת השלטון בטהראן, כשלה בזיהוי המציאות המתהווה במדינה ובניתוח 
שלטון  עוצמת  של  יתר  להערכת  הסוכנות  חוקרי  נטו  כך,  השינוי.  כיווני 
במחנה  שולי  כגורם  ח'ומיני  בהנהגת  האסלאמי  המחנה  ולתפיסת  השאה, 
הלקויות,  ההערכות  שורשי  על  הצביעו  מאוחרים  תחקירים  האופוזיציה. 
ובראשם מיעוט מפגשים עם גורמים איראנים; היעדר מומחי תוכן לנושא 
האיראני; עניין ועיסוק מוגבלים בכתבים של מנהיגי האופוזיציה, ובראשם 
לניתוח  כמפתח  תיאורטיים  מודלים  על  מדי  רבה  והסתמכות  ח'ומיני; 
בפני  שגויים  והערכה  מצב  תמונת  להצגת  בסיס  היו  אלה  כל  המציאות. 

מקבלי ההחלטות בוושינגטון7.
לקחים עכשוויים יותר עוסקים בטראומות האמריקאיות המרכזיות של שני 
העשורים האחרונים: פיגועי 11 בספטמבר 2001 וחוסר ההצלחה במערכות 
שנוהלו בעיראק ובאפגניסטן במטרה לכונן בהן "סדר חדש". בהקשר הזה 
בגופי  ברובם  ששירתו  חוקרים  קבוצת  ב-2014  שפרסמה  מחקר  בולט 
ביטחון בארה"ב. כותרתו: "שיפור המומחיות האסטרטגית: לקחים מ-13 
"הטכנולוגיה  כי  היא  במחקר  הבולטות  הקביעות  אחת  מלחמה".  שנות 

אופייה  בשל  ובשפה,  בתרבות  בהיסטוריה,  הבקיאות  להחליף  יכולה  לא 
נגד  ביקורת  גילם  הניתוח  המלחמה".  של  מטבעה  יציב  והלא  האנושי 
בטכנולוגיה  שליטה  כי  שקבעה   )RMA( צבא"   בענייני  "המהפכה  תפיסת 
יכולת הכרעה מהירה ומובהקת  מודרנית ועליונות במידע עשויות להעניק 
במלחמת  האמריקאי  התקדים  על  בהסתמך  וזאת  הצבאיות,  במערכות 
של  המורכבים  במקרים  זאת  תפיסה  על  ההישענות  הראשונה.  המפרץ 
ככישלון חרוץ. הסתפקות בעליונות  הוכיחה עצמה  ושל אפגניסטן  עיראק 
הצבאי,  הכוח  הופעל  שבו  התרבותי  במרחב  בורות  לצדה  אך  טכנולוגית, 
גרמו לדברי החוקרים לכישלון במימוש היעדים האסטרטגיים. מאוחר מדי 
הבינו האמריקאים כי לצורך שיפור הסיכוי לקידום יעדיהם, עליהם להעמיק 
התרבות  ובהכרת  המורכבות  והחברתיות  הפוליטיות  המערכות  בהבנת 
האוכלוסיות  למול  האזרחי  במישור  מהלכים  לקדם  וכן  המדינות,  בשתי 

המקומיות8.
השיח הישראלי לגבי צמצום הבנות העומק מוגבל בהשוואה לזה שמקיימים 
בנושא גופי המודיעין האמריקאים. השיח בישראל משקף נכונה הכרה ולפיה 
במסגרת  הנוכחית.  העת  אתגרי  עם  להתמודד  המודיעין  ביכולת  בעיה  יש 
זאת, מזוהה במדויק הקושי של המודיעין לתת מענה למול תזזיתיות תכופה 
בדיוקנו של המזרח התיכון, ולמול הדומיננטיות של הציבורים ושל מרחבי 
של  כמעט  אזכור  ללא  החדשים",  ב"כלים  ממוקד  המוצע  המענה  הרשת. 
בולטות  זאת  במסגרת  "האחר".  של  עולמו  לגבי  ההבנה  בהעמקת  הצורך 
ושטוח  רשתי  מבנה  לגיבוש   - שלעצמה(  אחת  כל  )הנכונות  הקריאות 
להעמקת  המודיעין,  גופי  בתוך  הפנימי  השיח  לפיתוח  המודיעין,  למערכת 
ההיכרות והשימוש עם עולם הרשתות, וכן להסבת שיטות האיסוף והניתוח 
הכמותיים שפותחו בעיקר לצורך מעקב אחר אובייקטים צבאיים גם ליעדים 

"רכים" דוגמת התנהלות ציבור9.
המציאות  בירור   - המודיעיני  "המחקר  ברון10,  איתי  של  המעמיק  חיבורו 
בעידן של תמורות ושינויים" )2015(, משקף במידה רבה את יסודות המשבר, 
ולפרקים גם את ההתעלמות ממנו. החיבור חותר לתאר את הבעיות המלוות 
הצעות  ולהעלות  העכשוויים,  האתגרים  עם  בהתמודדותו  המודיעין  את 
למענה אפשרי עבורן. בין הליקויים שבהם ברון דן בולטים "כשל הדמיון" 
הנטועה   1973 אוקטובר  של  החשובה  )המורשת  בקונספציה"  ו"הדבקות 
האפשריים  הפתרונות  ובין  הישראלי(,  המודיעין  ובהוויית  בתודעת  עמוק 
"חוכמת  מתחרות",  "אפשרויות  לאחור",  "הסרטה  כגון  שיטות  מנותחות 
המונים", ו"צוותים אדומים". זאת, לצד הרחבת העיסוק ב"ביג דאטא", בין 

היתר כמענה לצורך להבין את הציבור, שלו משקל גובר בעיצוב המציאות. 
העומק  הבנות  את  לחזק  או  לשפר  בצורך  עיסוק  נעדר  המחקר  זאת,  עם 
אודות "הצד השני". כך, בעוד המחקר תורם רבות לשכלול שיטות העבודה 
של חוקר המודיעין, תוך מיקוד בממד האנליטי-לוגי, הוא מתעלם מיסוד 
שבלעדיו המאמצים האלה ישאו אפקטיביות נמוכה או היעדר דיוק. העצות 
לא  העומק,  להבנות  תוספת  בתור  חיוניות  בחיבור  המובאות  החשובות 

כחלופה להן. 
כלל היבטי משבר המודיעין, ובראשם כמובן צמצום הבנות העומק, עלולים 
אלה  ובפרט  המודיעיניים,  ההערכה  גופי  של  רלבנטיות  לאבדן  להביא 
לאומי".  "מעריך  של  מעמד  מכוח  ופועלים  האסטרטגי  בממד  העוסקים 
נחלת הכל  היא  והרשתי", החשיבה האסטרטגית  "השטוח  הנוכחי,  בעולם 
)בעיקר הקברניטים(, כלי ה"ביג דאטא" פתוחים לכל משתמש ברשת ומכוני 
המחקר האקדמיים חותרים להוביל את ניתוח תהליכי העומק. בעולם הזה 
מאוים היתרון היחסי של המודיעין כמי שמתיימר להבין לעומק ולרוחב 
את המציאות ולנתח את כיווני התפתחותה, והוא עלול להידחק למרחב 

האופרטיבי-טקטי, שבו יש לו יתרון יחסי מובהק והצלחה רבה. 

מסורת וקידמה במודיעין - סתירה או השלמה?
עצם הקביעה כי קיים משבר בגופי המודיעין אינו עניין מוסכם, קל וחומר 
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מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ בעולם הנוכחי, "השטוח והרשתי", ה

היא  האסטרטגית  החשיבה 
הקברניטים(,  )בעיקר  הכל  נחלת 
לכל  פתוחים  דאטא"  ה"ביג  כלי 
המחקר  ומכוני  ברשת  משתמש 
את  להוביל  חותרים  האקדמיים 
ניתוח תהליכי העומק. בעולם הזה 
מאוים היתרון היחסי של המודיעין 
לעומק  להבין  שמתיימר  כמי 
את  ולנתח  המציאות  את  ולרוחב 

כיווני התפתחותה

פואד עג'מי. "פתחו של עידן אופטימי"פרופ' ברנרד לואיס. העריך כי מצרים לא תקדם מערכה צבאית

הטענה כי חלק ניכר מהבעיות נובעות מצמצום ההיכרות של אנשי המודיעין 
עם תרבות "הצד השני". ואולם, גם אם הבעיה מוגבלת בהיקפה, יש הכרח 
שתהפוך לנושא שיח במערכות הביטחוניות, ואולי אף תוכר על ידי הציבור 
הרחב. זאת, היות והמודיעין משמש כמצפן המרכזי עבור קברניטי המדינה. 
גם לסטייה של מספר מעלות במצפן הזה עלולה להיות השלכות דרמטיות 

במסגרת ניווט המדינה באוקיינוס הסוער של המציאות.
נדרש  המודיעין  איש  ראשית,  כאחד.  ועדכני  משולב  להיות  חייב  המענה 
לבצר את עולם הבקיאות והעומק כיתרון יחסי מובהק, תוך שימת דגש 
זהו תנאי הכרחי אך  והיכרות עם תרבותו.  "הצד השני"  על שליטה בשפת 
לא יחיד בהתקדמות החוקר לקראת הבנת עומק של "הצד השני". מומלץ 
כי מאמץ זה יהיה חלק ממפעל לאומי שתכליתו לשפר את היכרות החברה 
הישראלית כולה עם המרחב הערבי, בעיקר באמצעות חיזוק לימודי השפה 
במערכת החינוך. בו בזמן יש הכרח בהיכרות ובשימוש נרחבים של החוקר 
דוגמת  כלים  עם  מעמיקה  היכרות  ללא  המתקדמות.  המחקר  שיטות  עם 
החוקר  אנליטיים,  בכלים  שיטתי  ושימוש  דאטא"  וה"ביג  הרשתות  חקר 
יהיה מוגבל מאוד, וזאת בדיוק כשם שהסתמכות מוחלטת על כלים אלה 

תהפוך אותו למוגבל מאוד. 
שנית, יש צורך בחשיפת החוקרים, בעיקר העוסקים מדיניים-אסטרטגיים, 
כגון  הביטחוניות,  במערכות  כלל  בדרך  רווחות  שאינן  לדיסציפלינות 
וכלכלה. באותו ההקשר  סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, תקשורת, פסיכולוגיה 
נדרש גם הידוק הזיקות והשיח בין גורמי המודיעין לבין גורמי האקדמיה 
וכן  לניתוחי ההווה(,  )בעיקר אלה שמעניקים פרספקטיבות ארוכות טווח 

מיצוי חומרים אקדמיים ועיתונאיים במסגרת העבודה המודיעינית11. 
מומחי מודיעין מערביים בולטים העלו כבר לפני שנים את המסקנות שצוינו, 
אך נדמה כי אלה לא חלחלו באופן משמעותי בתרבות המודיעינית. מרטין 
פיטרסן, בכיר ב-CIA לשעבר, השיא לפני למעלה מעשור כמה עצות לחוקר 
הוא  ראשית,  המדיני-אסטרטגי.  במישור  העוסק  זה  במיוחד  המודיעיני, 

התריע מפני איבוד רלבנטיות של החוקר במפגשיו עם מקבלי ההחלטות. 
לו  להיות  חייב  ההחלטות,  למקבלי  לסייע  רוצה  המודיעין  "אם  לדבריו, 
ערך מוסף מעבר למה שהפוליטיקאים כבר יודעים, עליו להציג את עצמו 
את  להציב  היכולת  הוא  ואמינה...המפתח  נחוצה  מומחיות  של  כמקור 
התמונה המודיעינית בתוך מסגרת היסטורית והקשר שבנסיבות רגילות 
לשיטתו,  לתמונה".  ההקשר  חשיבות  את  ולהוכיח  יראה,  לא  הקברניט 
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גורמי המודיעין המערביים בעניין היעלמות הבנות  "טראומה מכוננת" שהועלתה בתחקירים שביצעו  )הדמייה(.  האנדרטה לחללי ה-11 בספטמבר 2001 
העומק במודיעין

של  שיטתי  לימוד  באמצעות  ייבנו  החוקר  של  והאמינות  היחסי  היתרון 
בעלי  כלים  בוחן,  הוא  שאותן  הישויות  של  והספרות  ההגות  ההיסטוריה, 
חשיבות רבה יותר בעיסוק בגורמים שאינם מערביים ושלא מונעים מכוח 
עולם ערכים והגיונות הזהים לאלה של החוקרים. הוא הדגיש כי "אין תחליף 

ליכולת לדבר ולקרוא את שפת המדינה אותה אתה חוקר12. 
ראש אמ"ן בעבר יהושפט הרכבי - שגילם שילוב נדיר בין חשיבה אנליטית, 
ניתוח אסטרטגי וידע מעמיק בפילוסופיה לבין בקיאות בתרבותם ובשפתם 
שנים  מ-60  יותר  לפני  ההקשר  באותו  העלה   - התיכון  המזרח-  עמי  של 

תובנות "אנכרוניסטיות" לכאורה שנראות רלבנטיות לימינו:
המודיעין  דרגת  היא  המודיעין...האחת  בהבנת  דרגות  שתי  "ראיתי 
יחידות  אדם,  כוח  מספרי  כמויות,  עובדות,  על  ידיעות  קובץ  המתמטי: 
טקטיות, נשק, מערך...מעל המודיעין המתמטי עומד שלב גבוה יותר והוא 
לגישתו,  למחשבותיו,  לאדם,  והגיע  שחדר  המודיעין  ההומני,  המודיעין 
להלכי הרוח ולתגובותיו...המודיעין ההומני הוא המודיעין של התחושה, 
היריב... את  ולימוד  עיבודה  של  רבות  שנים  לאחר  המושגת  התחושה 
חושבני שהישג זה לא יושג מבחינתנו אלא תוך קידום השפה הערבית...
ולכן שמתי דגש בעבודה על העניין של קידום הערבית אצלנו...כשם שאין 
ללמוד את מדינת ישראל  בלי להכיר את הציונות, כך אין ללמוד את עמי 

ערב בלי להגיע למחשבותיהם"13.
לא ניתן לחתום את המאמר בלי ללבן שאלה מתבקשת והיא האם הצטיידות 
בהבנות העומק מקנה בהכרח יכולת חיזוי טובה יותר של העתיד. המציאות 
מעלה לא מעט מפגשים מביכים בין מומחיות מזרח תיכונית לניסיון חיזוי 
העתיד. הדבר לא פסח על גדולי חוקרי המזרח התיכון של דורנו, ובראשם 
שהייתה  מצרים,  כי  הכיפורים  יום  מלחמת  ערב  שהעריך  לואיס,  ברנרד 
וסבר  צבאית,  מערכה  לקדם  צפויה  לא  קשה,  כלכלית  במצוקה  שקועה 
ערב מלחמת המפרץ השנייה )2003( כי יש סיכוי גדול להצלחת "הפרויקט 
גם  עג'מי,  פואד  בעיראק14.  דמוקרטית  לאום  מדינת  לביסוס  האמריקאי" 
יותר,  עכשווי  בהקשר  כשל  זמננו,  בני  המזרח-התיכון  חוקרי  מגדולי  הוא 
כשהזדרז להעריך עם פרוץ "האביב הערבי" כי העולם הערבי ניצב ב"פתחו 

של עידן אופטימי"15. 
העומק,  בהבנות  למחזיקים  יתרון  שאין  נראה  העתיד  לחיזוי  הנוגע  בכל 
יותר  מדויקת  בקריאה  מגולמת  אלה  של  המרכזית  תרומתן  כי  ומתחוור 
העתיד  כלפי  יותר  מאוזנות  הערכות  מתגבשות  בסיסן  על  ההווה.  של 
יותר בקרקע המציאות. ההיסטוריון  ומגובשות המלצות הנטועות עמוק 
לנבא  יכולים  לא  התיכון  המזרח  חוקרי  כי  הזה  בהקשר  העיר  פודה  אלי 
שעשויות  הנסיבות  ועל  המגמות  על  להצביע  ביכולתם  יש  אך  מהפכות, 
להביא למימושן. מסקנתו הייתה כי יש להעמיק את ההיכרות עם התרבות 
המודיעין  לאנשי  לספק  האפשר  ובמידת  המחקר,  מושאי  של  העכשווית 
"הצד  נציגי  עם  ומפגשים  בשטח  סיורים  בפרט  אנתרופולוגית",  "התנסות 

השני"16.
במציאות הנוכחית, שבה ידע ותובנות אינם נחלת קבוצות נבחרות, המענה 
המוצע במאמר  עשוי לחזק את הערך המוסף ואת הרלבנטיות של המודיעין. 
חסינות  בהן  למשתמש  שיעניקו  קסם  בנוסחאות  מדובר  לא  זאת,  ועם 
גם  תלויה  לעד  תהיה  ומדויקת  מקצועית  מודיעינית  עשייה  משגים.  מפני 
במנטליות הקולקטיבית ובמבנה האישיות של העוסקים במקצוע זה. לצד 
ושל  צניעות  של  ערכים  לאימוץ  מחויב  המודיעין  איש  בקיאותו,  טיפוח 
חתירה    - ראמספלד  דונלד  הטיף  שאליו  ברכיב  להכיר  ובעיקר  זהירות, 

לזהות את הדברים שאינך יודע.
טיעוניי:  בליטוש  לי  סייעו  הנבונות  שהערותיהם  המאמר  לקוראי  תודתי 
אלוף יואב )פולי( מרדכי, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף )מיל'( 
יוסי ביידץ, אלוף )מיל'( גרשון הכהן, תא"ל )מיל'( יוסי קופרוואסר, תא"ל 
אסף אוריון,  עמוס גלבוע, תא"ל )מיל'(  שלום הררי, תא"ל )מיל'(  )מיל'( 
תא"ל )מיל'( גיא גולדשטיין, , פרופסור אלי פודה, פרופסור מאיר ליטבק, 
פרופסור עוזי רבי, פרופסור שאול משעל, ד"ר אפרים קם, ד"ר דן שיפטן, 
ד"ר חגי אטקס, ד"ר רונית מרזן, ד"ר אלדד פרדו, ד"ר ראובן ארליך, שלמה 
גוטרמן, מיקי סגל, שי שבתאי, אפרת  זיו שרון, אריה שפיצן, עופר  קשי, 

 .הראל, כרמל גיל ודודי סימן טוב
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנטי.
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המרגל ששלחו המצרים לא הצליח 
לחדור לחיל השריון

באדיבות אתר השב"כ

מכתב שנשלח לכתובת ברומא, שהייתה מוכרת כמשמשת את המודיעין המצרי, הוביל את 
השב"כ לתושב אשקלון בשם יצחק )זכי( קוצ'וק - מרגל שנשלח לישראל שנתיים קודם לכן 

על ידי המודיעין המצרי

)זכי(  1963 נעצר עולה מברזיל, תושב אשקלון בשם יצחק  ב-19 בדצמבר 
קוצ'וק, כחשוד בריגול למען מצרים. השב"כ עלה לראשונה על עקבותיו של 
המרגל המוחדר בפברואר 1962. בפיקוח צנזורה יורט מכתב חשוד שנשלח 
לכתובת ברומא, שהייתה מוכרת כמשמשת את המודיעין המצרי. המכתב, 
שנכתב באנגלית, לא סיפק פרטים רבים ולא כלל שם או כתובת של שולחו. 
מתוכנו התברר כי הכותב הגיע לארץ ב-24 בדצמבר 1961, וכי הוא שוהה 

בקיבוץ כלשהו.
הפיקוח  המשך  אולם,  צלחו.  לא  החשוד  את  לאתר  הראשונים  הניסיונות 
מצד הצנזורה נשא פרי ואותרו מכתבים נוספים, ששיגר אותו חשוד לרומא. 
בנוסף נבחן מכתב ששוגר מהכתובת ברומא לאדם בשם זכי סלים בקיבוץ 
נגבה שבדרום הארץ. בדיקת מעבדתה שנערכה למכתב זה העלתה כי הוא 

כולל מסרים שנכתבו בכתב סמוי )כס"מ( בשפה הערבית.
לחליפת  כאחראי  ונחשד  קוצ'וק  סלים(  )בן  זכי  אותר   1962 בפברואר 
המכתבים החשאית. זיהויו הוודאי אושש באוקטובר 1962, לאחר שבמכתב 

ששיגר לרומא הוא הודיע כי עבר להתגורר באשקלון.
עם איתורו למד השב"כ כי קוצ'וק עבר מהקיבוץ, שבו למד באולפן לעברית, 
לדירה שהסוכנות העמידה לרשותו באשקלון; וכי הוא עומד להתגייס לצה"ל 

ב-5 נובמבר. השב"כ איפשר את גיוסו - בתיאום עם מחלקת ביטחון שדה 
רגישים  שאינם  בתפקידים  לשרת  מראש  החשוד  הגבלת  תוך   - צה"ל  של 
)התגוננות  הג"א  במפקדת  כנהג  לשרת  הוצב  קוצ'וק  הדוק.  פיקוח  ותחת 

אזרחית(.
ושוחרר, לבקשתו, שחרור מוקדם בנובמבר  הוא שירת בצה"ל שנה בלבד, 
ולשאת  בחיים  להתבסס  וברצונו  מבוגר  בהיותו  נימק  בקשתו  את   .1963
בין השיקולים לעיתוי  נעצר בדירתו באשקלון.  אישה. ב-19 בדצמבר הוא 
מעצרו הייתה כוונתו לשאת לאישה בחורה ישראלית, שלא הייתה מודעת 

לזהותו האמיתית.

ממצוקה כלכלית לריגול
יעקוביאן,  קבורק  בשם  ארמני  למעשה  הוא  קוצ'וק  כי  העלתה  החקירה 
יליד 1938 שנולד בקהיר שבמצרים, להורים שנמלטו מטורקיה לאחר טבח 
הארמנים. יעקוביאן, שהיה ללא נתינות, עבד כצלם בסטודיו לצילום בקהיר. 
בחברת  כששהו  המצרית  המשטרה  ידי  על  חברו  עם  נעצר   1959 בשנת 
פרוצות. הוא סירב להעיד נגד הפרוצות ולפיכך הובא לדין. הוא נדון למאסר 

של שנה וחצי באשמת ניהול בית בושת.

מחנה ג'וליס. יעקוביאן הסגיר את מיקום 
המחנה ואת מספר הטנקים שבו
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במהלך מאסרו, בינואר 1960, נפוצה בכלא שמועה כי השלטונות מחפשים 
דוברי שפות זרות. הוא הציע את עצמו ורואיין בכלא בידי קצין מודיעין מצרי, 
שניסה לגייסו לשליחות מודיעין בחו"ל. לדברי יעקוביאן, כשהבין שמדובר 

בשליחות לישראל הוא סירב.
יעקוביאן הגיש ערעור על מאסרו ושוחרר מן הכלא, אך תוך זמן קצר הגיע 
זה  בשלב  הפלילי.  עברו  בשל  עבודה  למצוא  נוכח קשייו  כלכלית,  למצוקה 
להתגייס  לשכנעו  וניסה  הקשר  את  המצרי  המודיעין  קצין  איתו  חידש 
למתן  הבטחות  תוך  זאת  שנים.  שלוש  למשך  המצרי  המודיעין  לשירות 
פטור  ולמתן  האלמנה  אמו  של  הכלכלי  מצבה  להבטחת  מצרית,  אזרחות 

משירות צבאי מצרי. הפעם נענה יעקוביאן להצעה.
לישראל,  שיגורו  לקראת  מודיעינית  הדרכה  יעקוביאן  עבר  גיוסו  לאחר 
אימץ זהות יהודית שקיבל מן המודיעין המצרי ואף עבר ברית מילה. בזהותו 
החדשה הוא היה יהודי יליד סלוניקי, שהיגר למצרים עם אמו. הוא צויד על 
ידי המודיעין המצרי בשני תצלומים: האחד, צילום של בית הקברות היהודי 
צילום של קבר אמו כביכול. כדי לספוג את הדת היהודית  והשני,  בקהיר, 
בשבתות  לרוב  בקהיר,  הגדול  הכנסת  בבית  פעמים  מספר  ביקר  ומנהגיה 
מוחלט  בור  היה  הוא  ולמעשה  ביותר,  שטחית  הייתה  זו  הכנתו  ובחגים. 

ביהדות.
התייצב,  קוצ'וק,  יצחק  שם  על  נתינות  חסר  תושב  בתעודת  שצויד  לאחר 
להגירה  סיוע  שם  וביקש  האדום"  "הצלב  במשרדי  מפעיליו,  בהכוונת 
שני  לו  הוצעו  שם  לפליטים,  האו"ם  נציבות  למשרדי  הופנה  הוא  ממצרים. 
יעדי הגירה, מהם בחר כיעד את ברזיל. בקונסוליה הברזילאית הציג, בין יתר 
התעודות שנדרש להביא, גם תעודה מהרבנות בקהיר, שאישרה את זהותו 

כיצחק קוצ'וק. את התעודה סיפק לו המודיעין המצרי.

סיפור הכיסוי: חנות צילום
מאיטליה.  שיצאה  באונייה   1961 באפריל  ב-26  לברזיל  הגיע  יעקוביאן 
בדרך הוא התיידד מאוד עם משפחה ישראלית מקיבוץ ברור חיל, שנסעה 
לביקור משפחתי בברזיל. בברזיל המתין לו אחד ממפעיליו המצרים, ששוגר 
לשם לצורך ליוויו, והוא הנחה את יעקוביאן להדק את קשריו עם המשפחה 
מישראל. יעקוביאן לא היה צריך להתאמץ יתר על המידה בתכנון החדרתו 
ואף  לארץ,  לעלות  אותו  שכנע  שפגש  הישראלי  המשפחה  ראש  לישראל: 
הסדיר עבורו את הקשר עם המוסדות הציוניים שעסקו בעלייה בברזיל. עד 
מהרה קיבל קוצ'וק-יעקוביאן אשרת עולה, ואף חתם על התחייבות לשרת 

בצה"ל.
ובמצלמות,  בכסף  המצרי  מפעילו  אותו  צייד  לישראל  עלייתו  לקראת 
ובדרכו לארץ אף קיבל בגנואה שבאיטליה תדרוך אחרון. המצרים ביקשו 
לבחון, בשלב הראשון, את התאקלמותו ואת עמידות הכיסוי שלו במציאות 
הישראלית. על פי התוכנית המצרית, היה עליו למצוא עבודה בחנות צילום 
לצאת  לנסות  התאקלמות  חודשי  כשמונה  ולאחר  אביב,  תל  בסביבות 
כספית  השקעה  להישקל  הייתה  עתידה  זה  בשלב  קפריסין.  דרך  למצרים 
בפתיחת חנות צילום שינהל בתל אביב. בביקור מולדת זה, נאמר לו, ילמד 

תקשורת חשאית אלחוטית, ולאחר מכן יצויד במכשיר אלחוט.
עמו סדרי תקשורת של התכתבות חשאית  נקבעו  בתקופת ההתאקלמות 

באמצעות כתובות כיסוי באיטליה. הוא הודרך וצויד בחומר לכתיבה סמויה 
למצבי  סימנים  על  רק  לדווח  הונחה  הוא  ההתאקלמות  בשלב  ולפיתוחו. 

כוננות או תכונה בלתי רגילה בישראל.
לישראל הוא הגיע ב-24 בדצמבר 1961. אולם, מהלך העניינים לא תאם את 
התוכנית. הוא מפעיליו המצרים הנחו אותו להשתדל ולשרת בחיל השריון, 
זאת  צלחו.  לא  בצה"ל  משמעות  בעל  לתפקיד  להגיע  ניסיונותיו  כל  אולם 
כמובן הודות לטיפולי השב"כ וביטחון השדה. בקשות נוספות שלו - לשרת 
שירות קבע בצה"ל ולשמש כצלם במודיעין פיקוד - נדחו מסיבות מובנות. 
במאי 1963 הוא הגיש בקשה להתקבל לקורס קצינים אך נכשל במבדקים. 

בנובמבר 1963 שוחרר מצה"ל, ולאחר זמן קצר נעצר.
 

המידע שהעביר: מיקום מחנה חיל השריון בג'וליס וקיום 
הכור 

בעקבות חקירתו התברר כי עד מעצרו שיגר קוצ'וק-יעקוביאן למפעיליו 18 
מכתבים, שש אגרות אוויר ושתי גלויות, וקיבל מהם שמונה מכתבים ושלוש 
מיקום  בהן  מודיעין,  ידיעות  מספר  למפעיליו  לדווח  הצליח  הוא  גלויות. 
מחנה חיל השריון בג'וליס ומספר הטנקים שהיו בו, מיקום מחנה חאסה, 
ג'וליס, מפקדת הג"א ביפו, רכש צפוי של מטוסי מיראז', טנקים וכלי  ליד 
נשק חדישים אחרים, טיסות אימון של מטוסי מיראז', מיסטר ואורגן באזור 

לכיש וקיומו של כור גרעיני בין דימונה לסדום.
מאסר.  שנות  ל-18  נדון   1964 ובמרץ  ריגול,  על  לדין  הועמד  יעקוביאן 
שנתיים לאחר מכן, במרץ 1966, הוא שוחרר במסגרת חילופי אסירים עם 
של  שחרורם  תמורת  למצרים  הועברו  נוספים  מצריים  ושני  הוא  מצרים: 

 .שלושה ישראלים שעברו בטעות את הגבול לרצועת עזה

לאחר גיוסו עבר יעקוביאן הדרכה מודיעינית לקראת שיגורו לישראל, אימץ 
זהות יהודית שקיבל מן המודיעין המצרי ואף עבר ברית מילה. בזהותו החדשה 
הוא היה יהודי יליד סלוניקי, שהיגר למצרים עם אמו. הוא צויד על ידי המודיעין 
המצרי בשני תצלומים: האחד, צילום של בית הקברות היהודי בקהיר, והשני, 

צילום של קבר אמו כביכול

לשולחיו  דיווח  יעקוביאן  מיראז'.  מטוס 
לגבי רכש צפוי של המטוסים



 |  גיליון 78  |  יולי  |  2017  |64

סיפורו של "יונה" - הסוכן שלא רצה 
כסף אלא נקמה

עירא

שנכחו  השוטרים  את  הרשים  לא  בעזה  המשטרה  לתחנת  שנכנס  הסחבות  עטוי  הזקן 
בתחנה. הם פשוט לא ידעו כמה מידע יקר ניתן היה להפיק ממנו

1971, תקופה שבה הגיעה המלחמה בפח"ע ברצועת עזה  אי שם בתחילת 
לשיאה, נכנס ערבי לבוש סחבות לתחנת המשטרה מדינה שבתחילת רחוב 

עומר אל מוכתר בעזה. 
האיש, תושב אחד ממחנות הפליטים ברצועה, הציע את עצמו כמשתף פעולה 
)משת"פ(, אך בשל מראהו העלוב, המשטרה לא גילתה בו עניין. השוטרים 

פנו לשב"כ ושאלו אם יש להם עניין באיש.
הוטל עליי, כרכז האזור, להתרשם מהאיש. כשהגעתי למקום ראיתי אדם כבן 
65 - אני הייתי בשנות העשרים והוא נראה לי זקן מופלג - רזה, נמוך, לא מגולח, 

לבוש בבגד בין גלבייה לשמיכה ועל ראשו פיסת בד, בין מגבת לכאפייה.
הוכה  היחיד  בנו  כי  סיפר  והוא  פעולה,  לשתף  לרצון  אותו  מניע  מה  שאלתי 
באכזריות על ידי מחבלים במחנה הפליטים כי לא רצה להצטרף לשורותיהם 

– והוא, האב, נשבע לנקום. הוא חזר והדגיש כי אינו רוצה כסף אלא נקמה.
אמרתי לו שהגיע לכתובת הנכונה ותדרכתי אותו לקלל בפומבי את בנו, את 

הציונים ואת מדינת ישראל תוך הצגת חזות מיליטנטי ככל האפשר.
לא תליתי בו תקוות רבות אך כעבור זמן קצר התברר כי זכיתי בבוננזה. מחבלים 
מינו אותו להיות המתריע שלהם כשבנו בונקרים, שבהם תכננו להסתתר מפני 
בעת  חשד  תעורר  לא  העלובה  הופעתו  כי  המחבלים  סברו  להערכתי  הצבא. 
סיורי הצבא. כשהסתיימה בניית הבונקר והמחבלים, מהם המסוכנים ביותר, 

החלו להשתמש בו, נערכנו למבצע לכידתם.

שון קונרי לכל הפחות 
ימים ספורים לפני המבצע הגיע לעזה ראש השב"כ יוסף הרמלין. ללא הכנה 
הוכנסתי לחדרו של ראש המרחב ונתבקשתי לספר על עבודתי בשטח. למזלי 
מבצע "יונה" היה בשיאו. הרביתי לתאר את גבורתו ומניעיו של "יונה", אך 
לא סיפרתי על גילו והופעתו החיצונית. להתרשמותי הרמלין היה משוכנע 

כנראה שמדובר לכל הפחות בשון קונרי.
חשש  נוכח  באזור,  האוויר  חיל  של  צילום  טיסת  בוצעה  המבצע  לקראת 
חיל  ידי  על  ננזף  שהטייס  נמוך  כך  כל  ירד  הפייפר  מטוס  קרב.  שיתפתח 
בעודו   – הבונקר  פתח  ליד  יושב  בבירור  "יונה"  נראה  בצילומים  האוויר. 

בתפקיד! - וסביבו להקת תרנגולות.
בערב המבצע אספנו את "יונה" למלון גני שמשון באשקלון כדי לתחקרו על 
התצלום האווירי לגבי המקום המדויק של הבונקר. הוא לא הצליח להתמצא 
להזיז  הוא החל  זאת  לו את תמונתו. במקום  פי שהראינו  על  בתצלום אף 

רהיטים בחדר תוך כדי השוואתם למציאות בשטח.
על  לדווח  המשיך  ו"יונה"  נתפסו  המחבלים  גדולה.  הצלחה  היה  המבצע 

הנעשה במחנה.
הבריטי;  במנדט  כמו  בשבתות,  כלל  בדרך  "סגרים",  בוצעו  הימים  באותם 
רוכזו שמות חשודים והובאו "מזהים", לרוב עצורים ששיתפו פעולה וישבו 
כינו את  ובצבא  ייראו מבחוץ. בשב"כ  כך שלא  צר  כלי רכב עם חרך  בתוך 
שנאספו  הפליטים  במחנה  הגברים  כל  "הקופים".  נראו  שלא  המזהים 
יזוהה  בפח"ע  שמעורב  מהם  שמי  כדי  רכב  כלי  אותם  מול  עברו  מבתיהם 

ויועבר לחקירה.
באירוע.  לצפות  דיין  משה  הביטחון  ושר  הרמלין  הגיעו  השבתות,  באחת 

דיין הלך לאחר דקות מספר לחפש עתיקות והרמלין, שהיה איש מרשים, 
נותר לשבת עמי ברכבי, מכונית ה"כרמל דוכס" - רכב הרכזים המיתולוגי 
של אותם הימים - והתעניין בנעשה. כשהרמלין שאל אותי מיהם הנמצאים 
בכלי הרכב שבהם שהו המזהים, עניתי, "הקופים". הרמלין ביקש, "אל תכנו 

אותם ככה, הם בני אדם כמונו...".  
הגברים עברו מולנו אחד אחד ולפתע עבר "יונה", שעשה עצמו מסכן וכפוף 
סיפרתי  שעליו  'יונה'  "הנה  להרמלין  אמרתי  במציאות.  שהיה  מכפי  יותר 
לך".  הרמלין נבהל ושאל "כל כך זקן?" )הרמלין היה אז בן 49( "ככה נראים 

הסוכנים שלנו?". הרגעתי אותו שרק "יונה" נראה כך.
לאחר שבועות מספר חזרתי לעזה מאל עריש. כשהתקרבתי למחנה הפליטים 
נתקלתי  למחנה,  נכנסתי  בהיקפה.  דופן  יוצאת  צבאית  פעילות  ראיתי 
בחיילים רבים ובראשם סגן אלוף שמחה, סגן המפקד הצבאי של הרצועה. 
ראיתי צעיר כבן 17 עצור בידי החיילים. בשיחתי עם שמחה הובררו הפרטים 
הבאים: נזרק רימון על חיילי צה"ל במרכז המחנה. אריק שרון, אלוף פיקוד 
הדרום, הגיע כהרגלו מיידית למקום, וביקש לקרוא לשב"כ ולמצוא מיידית 
הכוחות  להשיגני.  היה  ניתן  ולא  עריש  באל  הייתי  אני  הרימון.  זורק  את 
במקום ביצעו תחקור לצעיר שעבר שם, והוא מסר שמות של 15 מחבלים 

מכל מחנות המרכז ובהם, כביכול, זורק הרימון.  
שרון הורה לאסוף את כל הגברים של מחנות הפליטים באזור - בריג', מע'זי, 
נוסייראת, דיר אל בלח - עשרות אלפים אנשים, אם לא למעלה מזה - ולבצע 
עזתי  שוטר  של  בנו  היה  הוא  העצור.  הנער  את  מיד  הכרתי  זיהוי.  מסדר 
במשטרת ישראל ושמו לא נקשר מעולם לפח"ע. ניגשתי אליו ושאלתי אותו 

ממתי הפך למחבל?
הוא ענה כי נאלץ "להמציא" שמות של מחבלים מאחר וחשש לחייו מחמת 
האיומים שהופעלו עליו; לפיכך מסר את שמותיהם של תלמידי הכיתה שלו, 

שהיו ממספר מחנות פליטים. 
ניגשתי לסא"ל שמחה, הבהרתי לו במה מדובר והתחייבתי ללכוד בתוך 24 
שעות את זורק הרימון. סא"ל שמחה סירב לשנות את פקודתו של שרון ורק 

אחרי מספר שיחות של מטה השב"כ בעזה עם שרון, בוטלה הפקודה.
בשעות הערב של אותו יום התקשר הסוכן "אחיתופל" ומסר כי זורק הרימון 

הוא הבן של "יונה".
כלל מעצרים  בדרך  ובלבנון.  בסיני  בעזה,  ביצעתי מעצרים  בשנותי בשב"כ 
היו מלווים בצעקות, מחאות ואי השלמה. כשהגעתי לביתו של "יונה" והוא 
פתח לי את הדלת - הבנתי שהוא יודע בדיוק מדוע הגעתי. עברתי את אחד 
הרגעים הקשים שלי באותן שנים. היה בינינו סוג של אמון ופיתחתי כלפיו 
הרבה חיבה והערכה. לא יכולתי שלא להשתתף בצער של האיש, ולא אשכח 
כי  לו  הבטחתי  אחת.  מילה  ולו  אמר  לא  הוא  בי.  שנתן  המבט  את  לעולם 

אשמור על בנו ואחזיר אותו כמה שיותר מהר.
לאחר זמן לא רב נפטר "יונה". למיטב ידיעתי, בנו עדיין חי. אין לי ספק 
כמו  החיים,  בין  היום  היה  שלא  גדול  סיכוי  היה  אותו,  עצרתי  שאלמלא 
 , ש"יונה"  חושב  אני  לפעמים  הימים.  אותם  של  בעזה  המחבלים  מרבית 
האיש היקר הזה, שנלחץ בין כוחות גדולים ממנו, יושב בשמים ומודה לי 

 .על שהצלתי את בנו
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 מודיעין וספר - ספרי מרכז דיין

מהאימפריה העות'מאנית
לאביב הערבי 

אשר ססר ודויגו אטלס, התהוותו של המזרח התיכון המודרני
)מרכז דיין, אוניברסיטת תל אביב, 2017(.

310 עמודים. אינדקס.)באנגלית(.
 The Emergence of the Modern Middle East :במקור

ספר זה, החותר להעמיד את המזרח התיכון של ימינו בהקשרו ההיסטורי הרחב, הוא פרי של 
קורס מקוון שהנחה פרופ’ אשר ססר בפלטפורמה הבינלאומית “קורסרה” לקורסים מקוונים, 
בכ-170  תלמידים  אלף  כ-85  כה  עד  השתתפו  בקורס  אביב.  תל  אוניברסיטת  עם  בשיתוף 

מדינות, כולל מן העולם הערבי. 
באימפריה  הרפורמות  ימי  ראשית  מאז  המודרני,  התיכון  המזרח  בהתהוות  עוסק  הספר 
העות’מאנית ופלישת נפוליאון למצרים בסוף המאה ה-18, ועד ימינו. בספר נבחנת המורשת 
העות’מאנית של האזור והשפעת המערב על עיצוב פניה של המערכת המדינתית הערבית. הוא 
הערביות,  המדינות  של  הלכידות  בבעיות  הערבית,  הלאומיות  של  ושקיעתה  בעלייתה  עוסק 
בסוגיות של דת ומדינה ובעלייתו של האסלאם הפוליטי. כמו כן מנותחת בהרחבה התפתחותו 
של  האזורי  משקלן  עליית  על  עומד  הוא  המרחב.  על  והשפעתו  הישראלי-ערבי  הסכסוך  של 
המדינות הלא ערביות, בראשן איראן וטורקיה, ומסתיים בניתוח היסטורי מעמיק של משבר 
הערבים הנוכחי, שבא לידי ביטוי בתופעה המרעידה את אמות הספים של האזור כולו שנודעה 

 .”בשם “האביב הערבי

דרמה בים האדום 

A הובילה נשק מאיראן לרשות הפלסטינית בתקופת האינתיפאדה השנייה.  האונייה קארין 
חיל הים תפס את הספינה עמוק בלב הים האדום, ב-3 בינואר 2002 . הספר דרמה בים האדום 
מכל  ראשוניים  מסמכים  על  ובראשונה  בראש  המתבסס  נשימה,  עוצר  מתח  סיפור  מגולל 

הסוגים ועל שיחות רבות עם מפקדים ואנשי מודיעין.
הספר מספר את הסיפור הייחודי של עבודת המודיעין של חיל הים, לפרטיה הקטנים, כולל 
ועד הרמות הבכירות. הוא מציג סיפור  עבודתם של קציני וקצינות המחקר ברמות הנמוכות 

הצלחה מודיעינית.
 בנוסף נגלה בספר הסיפור המבצעי, שלו שותפים לוחמים ומפקדים מחיל הים ומחיל האוויר. 

בראשם ניצבו לוחמי שייטת 13, שהשתלטו על האונייה מהים ומהאוויר והביאו אותה לאילת.
ואין מבצע צבאי בלי קבלת החלטות מצד הדרג המחליט, המוכן לקחת סיכונים. זהו גם סיפורם 

של המפקדים, ובראש ובראשונה של הרמטכ"ל דאז שאול מופז. 
לראשונה נחשפים הקוראים לשיתוף פעולה מודיעיני בין ישראל למדינות ידידותיות, ובראשן 
ארה"ב. הימים ימי האינתיפאדה. כיצד הפכה ישראל את ההישג המבצעי גם להישג מדיני - 
מהלך נדיר בהיסטוריה של המדינה? על כך בספר המרתק, המלווה במפות ותרשימים מאירי 

 .עיניים

בעוד כחודש ימים לערך עומד לצאת לאור מטעם המל"ם ספר חדש
של תא"ל )דימ'( עמוס גלבוע,  המספר את הסיפור שלא סופר

A על האונייה קארין

מודיעין וספר
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הצד השלילי
של מהפכת המידע 

איתן קלמר | אל"ם )במיל'( קצין מודיעין לשעבר

 יהושע )שייע( בר מסדה | תא"ל )בדימ'( קצין מודיעין לשעבר

נכתב בתגובה ל”ממפת הנייר אל המסך” של אל"מ מיל' רני הלרמן,
מבט מל”ם גיליון 77, אדר תשע”ז, מרץ 2017, עמוד 11

תגובות

תגובות

קראתי את המאמר בעיון ואני מסכים לחלוטין 
הקשור  בכל  שעברנו  ה"מהפכה"  תיאור  לאופן 
שהצגת  חשבתי  זאת,  עם  במפה.  לשימוש 
הדברים במאמר חסרה, שכן היא מציגה רק "צד 
אחד של המטבע" – הצד החיובי שהביא המעבר 

"ממפת נייר אל המסך". 
מערכת  הטמעת  בתחום  רבות  שעסק  כמי 
עד  ומלווה  בצה"ל,  "משואה"  ובקרה  השליטה 
ומרכזי  בצה"ל  בכירות  מפקדות  עבודת  היום 
)משרדי  האזרחי  במרחב  )חמ"לים(  הפעלה 
את  גם  רואה  אני  מקומיות(,  ורשויות  ממשלה 
בגין  השלילי  הצד  המטבע";  של  השני  ה"צד 
כי  יודגש  דיגיטלי.  למסך  נייר  ממפת  המעבר 
תחום  היא  שהמפה  לאלה  אינה  התייחסותי 
יחידת  - אנשי  היומיומית  והתמחותם  עיסוקם 
אלא   - למיניהם  מטרות"  "יצרני  או  המיפוי 

משתמשי קצה באשר הם.
קודם כל ולפני הכול - התלות הגמורה במערכות 
הניווט מבוססות GPS הביאה, להבנתי, לפגיעה 
משמעותית בכושר ההתמצאות במרחב ולירידה 
והמיומנות  הבקיאות  ברמת  משמעותית 

בשימוש במפה.
ב"שכבות"  והמגולם  הדיגיטליות  במפות  המצוי  המידע  עושר  זאת,  לצד 
במערכת  "שליטה"  ברמת  להיות  המשתמשים  את  מחייב  השונות 
הטכנולוגית )מערכת מוטמעת המאפשרת רמת מיצוי מיטבית(. לדאבוני, 
בהן,  לעסוק  המקום  זה  שאין  רבות,  סיבות  עקב  מכך  רחוקה  המציאות 
ועיקר המשתמשים נמצאים ברמת "הכרה" בלבד או במקרה הטוב ברמת 

"התמצאות". משמעות הדבר - אי מיצוי הידע הקיים במפה ובשכבותיה.

היום,  ה"מסך"  גם  כמו  בעבר,  ה"מפה" 
אמורה להוות עבור המפקדים ומשתמשי 
להמחשה  ויזואלי  אמצעי   הקצה 
מודיעיניות,  ותובנות  ידע  ולשיקוף 
לאור  לדאבוני,  ולוגיסטיות.  מבצעיות 
במפה  בשימוש  הנמוכה  המיומנות  רמת 
"בריחה"  ישנה  )ב"מסך"(  הדיגיטאלית 
ברמת  בעיקר  המשתמשים,  של  רבתי 
הפאוור  מצגת  אל  הבכירות,  המפקדות 
פוינט - שהפכה ל"כלי" המרכזי להעברה 
ולשיקוף הידע - ולא ה"מסך" על יכולותיו 

הרבות המתוארות במסמך.
המידע  פרטי  של  העצום  העושר 
גורמים,  ה"מסך"  על  ה"נשפכים" 
עם  בהתמודדות  אמיתי  לקושי  להבנתי, 
ופחות  בעובדות  לעיסוק  המידע;  היצף 
המצב,  בתמונת  לבהייה  במשמעויות;  
כביכול, ולא לעסוק בבנייתה ויותר חשוב 
ש"המידע  העובדה  ועוד,  זאת  בהבנתה. 
מתבססת  שעליו  הזמין  הגיאו-מרחבי 
הפעילות המבצעית הוא מדויק ומתעדכן 
בזמן אמת - אינה מדויקת, להבנתי. חלקו 
של המידע מקורו בהזנות ידניות של מי שאינם בהכרח "מומחים" לנושא, 
לא באשר לתוכן ולא לגבי מיקום האיתור במרחב. אייקון שהועלה על המפה 
זוכה, לדאבוני, ליראת כבוד ומתקבל כ"אורים ותומים" על ידי המשתמשים 

כולם. מצב שכזה יכול להיות הרה אסון במציאות מבצעית.
מהפכת מידע מביאה עמה הרבה טוב כמו גם תופעות שליליות, שלטעמי, 

 .חלקן לפחות, אינן מובחנות ומטופלות כראוי

תיקון טעות
נכתב בתגובה ל"מלחמת סיני מולידה את חוקר השבויים הקרבי בצה"ל" של קובי סגל, מבט מל"ם גיליון 77

הערה למאמרו של קובי סגל בביטאון האחרון: יחידת הצנחנים לא הוקמה ב-1953.
החתום מעלה שירת בגדוד 890 ב-1952 יחד עם דמויות ידועות כמו ירמי ברדנוב ,צורי שינקין )שגיא( ועוד.
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פתרון החידה מגיליון 77:
האיש שהיה הוא: אל"ם )מיל'( זיזי - זוסיה קניאזר

נולד ב-1938 בקרית חיים. התגייס לנח"ל והיה קצין, עבר לחיל המודיעין שבו החל את דרכו כקמ"ן גוש מגן ולאחר מכן 
כקצין פענוח בפיקוד דרום.

בשנת 1964 עבר לאמ"ן מחקר והחל דרכו בענף ירדן. לאחר מכן כיהן כראש המדור הצבאי בענף מצרים.
ב-1971 מונה לראש ענף ירדן. עם תחילת מלחמת יום הכיפורים, בעקבות ההפתעה והשבר, נקרא לעמוד בראש ענף 

מצרים. הוא מילא תפקיד זה עד סיום השיחות בק"מ ה-101. 
לאחר המלחמה שימש כקמ"ן פיקוד מרכז ולאחר מכן כראש מחלקת הבקרה.

השתחרר מצה"ל ב-1985 בדרגת אלוף משנה ועבד בחטיבת הביטחון של משרד מבקר המדינה.
זיזי היה בין הקצינים באמ"ן שהעריכו במהלך מאי 1973 כי פני מצרים למלחמה.

כראש ענף ירדן עקב אחרי שיחתם של חוסיין מלך ירדן וראש הממשלה גולדה מאיר ובסיומה דיווח לממונים עליו כי 
צבאות מצרים וסוריה עומדים לצאת למתקפה נגד ישראל. זיזי דיווח על כך גם לראש ענף סוריה אבי יערי, בניגוד לכללי 
המידור. אף שהיה קצין המודיעין היחידי שהאזין לכל שיחת חוסיין-גולדה, הוא לא זומן לדיונים אצל הרמטכ"ל לגבי 
תוכן הפגישה  וההתראה למלחמה.עובדה זו פגעה בו מאוד וצילקה בו את אובדן ההזדמנות למנוע את הפתעת מלחמת 

יום הכיפורים.
ייזכר  זיזי המשיך כל חייו להרצות וללמד בקורסי מודיעין כיצד לצמצם או למנוע את אפשרויות ההפתעה במלחמה. 

כקצין מודיעין חכם, ישר וחרוץ, שהאמין בדרכו ולא עשה חישובים לאופן שבו פעולתו תשפיע על קידומו.
הוא נפטר ב-7 ספטמבר 2016 והותיר אחריו את רעייתו תמי, שני ילדים וארבעה נכדים.

dyogenes@netvision.net.il |  יואב דייגי

נולד בישראל בסוף שנות ה-20. החל שירותו ב"הגנה" בגיל צעיר מאוד.
בשנת 1943 התגייס לפלמ"ח. השתתף בפריצה למחנה עתלית ובפיצוץ גשר שייח' חוסיין בליל הגשרים.

נתפס על ידי הבריטים ונשלח למחנה המעצר בלטרון. לאחר שחרורו עבר קורס אלחוט ושובץ בפלי"ם )הזרוע הצבאית 
הימית של הפלמ"ח( כגדעוני.

שירת בתפקידים רבים ומגוונים בשב"כ ובמוסד.
בקיץ 1973 הגיש התפטרותו שלא התקבלה. ב-1977 קיבלה היחידה שבפיקודו צל"ש  מוועדת פרס ביטחון ישראל.

מי היה האיש שהיה?

הזוכה בפתרון החידה 
מהגיליון הקודם:

משה נוימן
פתרונות יש לשלוח 

למל"ם, דוא"ל
 mlm@intelligence.org.il 

פקס: 03-5497731

כתב חידה | גיליון  78

תערוכת מאי-אוגוסט בספריית המל"ם:

הקמת קהילת המודיעין הישראלית
והשנים הראשונות

לציון 69 שנה להקמת קהילת המודיעין על-ידי דוד בן גוריון ב-1948

library@intelligence.org.il אנחנו פה לפניות באתר האינטרנט של הספרייה, במייל
בטלפון 03-5482254,  בפקס 03-5497731   ובפייסבוק:        ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז למורשת המודיעין

התערוכה הכוללת ספרים ועבודות בנושא הקמת קהילת המודיעין הישראלית, תוצג עד סוף חודש אוגוסט

מנהלת הספרייה: נאוה רייך


הספרייה

ספריית המל"ם עוסקת בתחומי מודיעין, ביטחון, מזרח תיכון וטרור. הספרייה כוללת ספרים, 
כתבי עת, עבודות אקדמיות ומחקרים של מכוני המחקר שבמל"ם. 

ניתן לאתר מהבית את חומרי הספרייה באתר האינטרנט: 
http://www.infocenters.co.il/malam_sifria
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shimon.avivi@gmail.com | שמעון אביבי

הערה: כל השמות הם שמות משפחה, אלא אם כן צוין אחרת.

mlm@intelligence.org.il :פתרונות יש לשלוח למל"ם
או לפקס: 03-5497731  בין הפותרים נכונה יוגרל ספר

הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם: אורן כהן

תשבץ מודיעין 78

77
ין 

ע
די

מו
ץ 

שב
ת

ון 
תר

פ

מאוזן
1. ראש מדור הפענוח במחלקת המודיעין של פיקוד הצפון לאחר מלחמת ששת הימים.

4. ראש המטה של המפקדה הערבית המשותפת, שפיקד על החזית המזרחית ערב מלחמת ששת הימים.
8. איש הש”י שהתלווה לגולדה מאיר בפגישתה עם המלך עבדאללה בנהריים ב-17 בנובמבר 1947.

10. היה בין לוחמי המוסד שנעצרו בידי הנורבגים בפרשת לילהאמר ביולי 1973.
12. נהר שחובר לנהר הריין סמוך לעיר קובלנץ שבגרמניה.

13. מכוון, מוביל.
14. הביע מחאה.

15. כינוי התרגיל האוגדתי הראשון, שנערך ביולי 1960, ובו נבחנו שיטות הפעולה אל מול מערך הפועל על פי 
הדוקטרינה הסובייטית.  

17. מעגן.
18. היה ראש ארגון נתיב, שטיפל בעלייה החשאית מברה”מ.

20. האלוף הראשון של פיקוד הצפון )ש”פ וחצי ש”מ(.
22. לאחר מלחמת ששת הימים הכינה חוליית השטח של יחידת המודיעין של פיקוד הדרום תיקי גזרה שחצו את זירת 

תעלת סואץ משני עבריה. מה היה כינוי התיק הצפוני?  
25. מפקד מחלקת הל”ה שנהרג עם אנשיו ב-16 בינואר 1948 בדרכם לסייע לאנשי גוש עציון.

27.  רכיב בשפה העברית להדגשת ההוראה של אותיות היחס בכ”ל.
28. סא”ל באמ”ן/מחקר )לימים אל”ם( שהיה מאזין בלתי נוכח בשיחת גולדה מאיר וחוסיין מלך ירדן, שהתקיימה 

במתקן של המוסד ב-25 בספטמבר 1973, והיה היחיד שהבין שהמלך מתריע על כוונת מלחמה יזומה מצד סוריה   
בתאום עם מצרים.  

29. בלבד.
30. שוטר גדודי )ר”ת(.

31. כפר ערבי גדול בעמק חפר, ובו שרידי מצודה צלבנית, שנכבש בידי צה”ל ב-5 ביוני 1948.
34. מתייעץ בסתר: ... סוד.

36. על אדמה זו שרדו בית הביטחון ומגדל המים של קבוצת בארי הישנה.
38. הגנה אזרחית )ר”ת(.

40. מראשי שב”כ. 
41. תל ארכאולוגי על שפת הכנרת, כמה מאות מטרים צפונית לטבריה.

43. לשעבר איש המוסד שכתב יחד עם אורי נאמן את הספר ‘שיגיון ללא כיפורים – ההפתעה שלא הייתה 
והאסטרטגיה שנכשלה’.  

45. ואנקולו.
46. מקדושי קהיר.

47. החליף את שמוליק גורן בפיקוד על יחידה 504.
48. כינויו של סוכן יחידה 504 שסייע להעלאת יהודים מסוריה לישראל דרך לבנון.

49. כינויו של אלוף יורם יאיר, שהיה ראש אכ”א.

מאונך
1. קמ”ן חטיבת גולני במלחמת ששת הימים, לימים אלוף בצה”ל )מלמטה למעלה(.

2. כינויו של הבלון נושא ציוד קליטה לצורכי האזנה, שהופעל בידי יחידה 8200 בחזית המצרית לאחר מלחמת
   ששת הימים. 

3. בשנת 1941 התנדב לפלמ”ח וגויס למחלקה הגרמנית, ב-1944 הוצנח בידי הבריטים ביוגוסלביה, שם לחם בשורות 
   הפרטיזנים של טיטו, ב-1970 הועלה לדרגת אלוף בצה”ל )מלמטה למעלה(.

5. סופר גרמני שהתפרסם בזכות ספרי המערב הפרוע שכתב )מלמטה למעלה(.
6. מייסד סיירת מטכ”ל.

7. ממפקדי סיירת מטכ”ל )שם מלא(.
8. שתק, החריש.

9. ב-1962 מונה למפקד היחידה הטכנולוגית של אמ”ן.
11. רובה בריח צרפתי שהיה בשימוש בשנים 1916-1886.

15. כתם )מלמטה למעלה(.
16. רז )מלמטה למעלה(.

18. במלחמת יום הכיפורים היה זה כינוי ציר הכביש שעבר לאורך תעלת סואץ ובמרחק כ-1 ק”מ מזרחית לה.
19. מחברת השיר ‘שנינו מאותו הכפר’ על חברותם יוצאת הדופן של שני אנשי המוסד זאב’לה עמית ויוספ’לה רגב 

     בני נהלל )שם מלא(.
20. מקדושי קהיר.

21. שמורת טבע הסמוכה למושב בית מאיר.
23. חרדה לשלומו של אחר.

25. מספריו של סופר המתח והריגול האמריקאי דניאל סילבה.
26. לשעבר ראש ענף מחקר השטח באמ”ן ומחבר הספר ‘מודיעין תלוש מהקרקע’.

32. לשעבר אניית הטיול של היטלר, שחובלה בנמל ביירות בידי אנשי המחלקה הערבית של הפלמ”ח בנובמבר 1948.
33. כפר ערבי בבקעת בית כרם בגליל התחתון.

34. ראשת ממשלת בריטניה.
35. כינוי החיבה של יעקב כהן, איש המחלקה הערבית של הפלמ”ח, ששרת גם באמ”ן, במוסד ובשב”כ.

37. ראש ענף מודיעין 4 במטה חיל האוויר שלקח חלק פעיל במבצע יהלום של המוסד )הבאת מטוס מיג 
21 מעיראק לישראל(.  

38. הזכר בין ההורים.
39. במלחמת העולם השנייה שירת כקצין מודיעין בצבא הבריטי ובשנים 1974-1966 שירת כשר החוץ של ישראל ) 

     ש”מ ואות ראשונה של ש”פ(.
41. מפקד יחידת החקירות של אמ”ן עד לשנת 1964, שעסקה בעיקר בחקירה של עולים מארצות ערב ושל דוברי 

ערבית שהגיעו באקראי לגבולות המדינה.   
42. סימני.

44. השחיז.
45. צנצנת בלעז.
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