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דבר המנכ"ל | תא"ל )מיל'( דוד צור

לחברים ולמשפחות שלום,

בימים אלה אנו מציינים מלאת 44 שנים למלחמת יום הכיפורים 
בתולדות  ביותר  הקשה  שהייתה  המלחמה,  חללי  את  וזוכרים 
המדינה. קשה למצוא ישראלי שעבר מלחמה זו מבלי שיישאר בו 

משקע על אובדן בן משפחה או חבר. יהי זכר החללים ברוך.

מבלי להיכנס למשמעויות הרחבות של המלחמה למדינת ישראל, 
יום שבו כל איש מודיעין בעבר ובהווה נדרש לקיים חשבון  זהו 

נפש מקצועי, לצד חשבון הנפש האישי.

לאחר חודשי הקיץ חידשנו את הפעילות לקראת ראש השנה בכנס 
החברים, שנערך בספטמבר. הכנס עמד בסימן 50 שנה למלחמת 
ששת הימים. נשמעו דברים על תרומת המודיעין ביבשה ובאוויר 
זו. בחלק הבידורי אציין  ללחימה המפוארת של צה"ל במלחמה 
את הופעתם של רבקה זוהר ולירון לב, שזכתה למשובים חיוביים 

רבים.

עם תום החגים נמשיך בפעילות במלוא המרץ. במסגרת מועדון 
חבצלת יתקיימו אירועים באוקטובר ובנובמבר, כמו כן יתקיימו 
אירועים של השקות ספרים ובימת המודיעין. שימו לב לפרסומים 

באתר ובעדכונים הנשלחים אליכם בדוא"ל.

פעילות המחקר התרחבה והיא מפוצלת עתה לשלושה תחומים: 
המתודולוגיה  חקר  תחום  וטרור,  מודיעין  על  המידע  תחום 
כולם  מופיעים  הפרסומים  המורשת.  חקר  ותחום  המודיעינית 
בחוברות  מופץ  וחלקם  וטרור,  למידע  המודיעין  מרכז  באתר 

ובספרים.

הבאה,  העבודה  שנת  בתכנון  נעסוק  הבאים  החודשים  במהלך 
שתתאפיין בתחילת יישום שינויים תשתיתיים. זאת לצד המשך 

פיתוח תכני המחקר והפעילויות למשפחות השכולות ולחברים.

בפרוס השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה - מוצלחת 
יותר מקודמתה.

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

הנהלת העמותה 
צבי שטאובר - יו"ר 

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

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

חברי הוועד המנהל של המל"ם:
עירית אליגון, דני אשר, אמנון בירן, ברק בן צור, איציק ברזילי, יהודה )בלכר( ברק, עודד חביב, יובל 
חלמיש, אלי כהן, מנחם כהן, יקותיאל לביא, עופר לונברג, רפי מלכא, צילה נוימן, אמנון סופרין, 

יגאל סימון, חיים קניג, מאיר שגב, מירי שד"ר, אריה שור, ריבה שניידר טסלר, עודד תבור.
נציגי המשפחות השכולות לוועד המנהל:

דוד בויטלר, אלי גרינברג, ניסן לב-רן, אל"מ )מיל'( חגי מן וסטלה שדות

ראשי ועדות המל"ם 
אריה )לייבו( ליבנה - ועדת הנצחה

אמנון סופרין - ועדת מורשת ותכנים
עודד חביב - ועדת סרטים
מנחם כהן - ועדת כספים

עמרם אהרוני - ועדת השקעות
שמעון אביבי - ועדת קרנות ההנצחה

יובל חלמיש - ועדת גיוס ופעילות חברים
מאיר שגב - ועדת פיתוח משאבים

מאיר שגב - ועדת מכרזים
ריבה שניידר טסלר - ועדת תשתיות ובינוי

חיים מנור-מינא - ועדת ביקורת
רון כתרי - עורך אחראי של כתב העת "מבט מל"ם"

יוכי ארליך - עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"ם"
דודי שמחה - ר' חוג ידידי המל"מ - חיד"ה

עמותת המל"ם

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

העורך: אפי מלצר
סגנית העורך: מיטל שטדלר

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

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

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

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

שימוש מסוג כלשהו בחומר הכלול בידיעון זה - אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת של המו"ל 

אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין / המרכז למורשת המודיעין
ת"ד 3555 רמת השרון 4713402 | טל' 03-5497019, פקס 03-5497731

mlm@intelligence.org.il :דואר אלקטרוני
www.intelligence.org.il :אתר אינטרנט 
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שלום רב לקוראינו,

טובה,  בריאות  נפלאה,  לשנה  חמה  ברכה   - אליכם  דברי  בפתח 
אושר, נחת וסיפוק בעשייתכם.

של  בשורה  מחדש  אף  מעניין  דיון  תמצאו  שלפניכם  בגיליון 
נושאים ותחומי עניין מגוונים. בנושא מלחמת יום הכיפורים, 44 
שנים להתרחשותה, ישנו מאמר מעניין של אהרון לברן על אודות 
"ידיעת זהב" חיונית והשלכותיה; פרק מודיעיני מספרו החדש של 
אבירם ברקאי, שבו הוא טוען להפרכת תיאוריית הקונספירציה 
מבית מדרשם של ד"ר אורי מילשטיין ונוספים; מבט למעורבות 
נוספות  ופרשיות  שי;  שאול  ד"ר  של  מעיניו  במלחמה,  מרוקו 
שבליבן חטיבת הנחתים המצרית )ד"ר דני אשר( ו"הנמר" הנשכח 

ברמת הגולן )עמוס גלבוע(. 

הימים,  ששת  מלחמת  בנושא  השלמות  הגיליון  כולל  כן  כמו 
שבעניינה הרחבנו בגיליון הקודם: פסח מלובני )ברכות להוצאת 
ספרו החדש לאור!( על אודות המעורבות האווירית הסובייטית; 
הגליל",  "שלום  במלחמת  יחמ"ן  מפקד  במיל',  )אל"ם  גבע  תני 
קצין האיסוף של פיקוד הדרום(, ששימש כנהג "פשוט" בפלוגת 
של  הייחודית  הזווית  מן  ברשמיו  משתף   ,7 חטיבה  של  הסיור 
לוחם בחזית סיני. תמצאו כאן גם השלמות בנושא מלחמת סיני 
מעניין  ומאמר  מיטשניק(  )גדעון  ישראל  של  ההונאה  מהלכי   –
המתמקד  בנגב,  גוריון  בן  מאוניברסיטת  זמיר  מאיר  פרופ'  של 

במהלכי בן גוריון בתחום שיתופי פעולה מודיעיניים.

)י.  הסיני  המודיעין  בנושא  המאמרים  גם  לבטח,  אתכם,  יעניינו 
בנושא המודיעין של  )נעם שפירא(  ותוספת אקטואלית  ארנון( 
צפון קוריאה; 100 שנים להתאבדותה ההירואית של לוחמת ניל"י 
שרה אהרונסון; חיים מנור-מינא דן בפרשת המרגלים; עמי מורן 
ברנע  אבנר  וד"ר  המדינית;  להתנקשות  בכורה"  "הופעת  מציג 
עוסק בהווה – אתגר המפגע הבודד, בעידן "התפוצצות המידע".

בצד כל זאת – "מודיעין וספר"; תשבץ )אביבי(; "מי היה..."

לנו  כתבו   – מכך  ויותר  והעירו.  האירו   – אליכם  פונה  אני  שוב 
משלכם. המאמץ לא גדול, התרומה – ניכרת וחשובה.

                                          איחולים לשנה טובה באמת,
                                                            שלכם

                                                              

      

מלחמת יום הכיפורים

8

מלחמת סיני

50 שנים למלחמת ששת הימים



 |  גיליון 79  |  ספטמבר  |  2017  |4

TRUST-אסור לתת אמון ב
raphik@bezeqint.net רפי קיטרון | ד“ר בלימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

במאמר “הולדתו של הסוכן הכפול*1 הוצגו  שיטותיה והישגיה של ה“אוכראנה“, המשטרה החשאית הצאריסטית, 
במאבקה באויבי השלטון. הנשק הקטלני ביותר בשימושה היה הפרובוקטור, פיתוח של הסוכן הכפול. בשורות 
השימוש  יותר  אף  פותח  שבמסגרתו  ה“אוכראנה“,  של  יורשתה  לפועל  שהוציאה  מורכב  במבצע  נעסוק  הבאות 

בסוכנים כפולים ובפרובוקטורים, ומהווה מופת של מבצעי סיכול

העולם  מלחמת  של  בעיצומה   ,1917 בראשית 
ברוסיה  הצאר  משטר  הופל  הראשונה, 
כ“מהפכת  לימים  בהתקוממות עממית, שנודעה 
ליברלית,  מעבר  ממשלת  אז  הוקמה  פברואר“. 
של  בנובמבר  ב-7  ימים.  האריכה  לא  היא  אולם 
היוליאני,  הלוח  לפי  באוקטובר   24( שנה  אותה 
הזמנית  הממשלה  הופלה  ברוסיה(,  אז  שהונהג 
המפלגה  בידי  קרנסקי  אלכסנדר  שבראשות 
איליץ'  ולדימיר  עמד  שבראשה  הבולשביקית, 
לנין. מהלך זה כונה “מהפכת אוקטובר“. ב-1918 
ל“מפלגה  מפלגתם  שם  את  הבולשביקים  שינו 

הקומוניסטית של בריה“מ“. 
זמן קצר לאחר מהפכת אוקטובר החלה מלחמת 
ותומכיהם  הבולשביקים  נלחמו  שבה  אזרחים, 
מהפכניים,  האנטי  בכוחות  האדום“(,  )“הצבא 
ושנתמכו  הלבן“,  “הצבא  הקיבוצי  בשם  שנודעו 
על ידי כוחות חיצוניים – בהם בריטניה, ארה“ב, 
קרבנות  מיליוני  שגבתה  המלחמה,  ויפן.  צרפת 
“הצבא  בניצחון  הסתיימה   ,1921 עד  ונמשכה 

האדום“. 
שבעקבותיה  האזרחים  ומלחמת  המהפכה 
לארצות  בעיקר  מרוסיה,  לגלות  לרבים  גרמו 
הסלאביות שבמזרח אירופה, לארצות הבלטיות, 
לגרמניה ולצרפת. קהילות משגשגות של “גולים 

לבנים“ )כך כונו בבריה“מ( התפתחו בברלין ובפריז. בדרך כלל היו הגולים 
הלבנים אנטי בולשביקים/קומוניסטים ושיעור ניכר מהם היה מונרכיסטי. 
פי הערכות  על  בו.  או תמכו  רבים מהגולים הלבנים השתתפו בצבא הלבן 
שונות, מספר הגולים בין סוף 1917 ל-1920 היה בין 900 אלף לשני מיליון 
איש. הגולים יסדו שלל ארגונים לצורך המאבק במשטר הסובייטי. החשש 
כי יקבלו עידוד או סיוע ממארחיהם, ובעיקר כי ייצרו קשר עם האופוזיציה 
מטרה  היו  הם  ממילא  לאיום.  הלבנים  הגולים  את  הפכו  הפנים-רוסית, 

להסתננות לתוכם על ידי המשטרה החשאית הרוסית. 

בגזרת הלבנים: הדמויות הבולטות התבססו במלחמת 
העולם הראשונה

נכדו  ניקולייביץ,  ניקולאי  המנהיג הבכיר בקרב הגולים היה הדוכס הגדול 
של הצאר ניקולאי הראשון. בשל ייחוסו נחשב ליורש העצר, אף כי צבר לא 
מעט מתנגדים. זאת בין היתר בשל אחריותו לכישלון הצבא הרוסי במלחמת 

המלוכנית  ו“המועצה  הוא  הראשונה.  העולם 
העליונה“ התמקמו בקרבת פריז. 

ברון  הגנרל,  היה  הלבנים  במנהיגי  הבולט 
פיוטר וראנגל,  מבכירי הצבא הרוסי במלחמת 
העולם הראשונה והמנהיג האחרון של “הצבא 
התמקם  הוא  האזרחים.  במלחמת  הלבן“ 
הצבאי  “הארגון  את  יסד  שם  ביוגוסלביה, 
“הצבא  אנשי  כל  את  שאיחד  רוסי“  הכלל 
נציגויות  לו  ושהיו  באירופה,  לשעבר  הלבן“ 
בפעילות  האמין  לא  וראנגל  אירופה.  ברחבי 
עד  על אחדות המהגרים  ושאף לשמור  טרור 

שיתאפשר שובם לרוסיה.
אלכסנדר  הגנרל  הלבנים  בקרב  בלט  עוד 
במלחמת  וראנגל  של  סגנו  שהיה  קוטפוב,  
האזרחים ולפני כן התפרסם בשל הצטיינותו 
הגיע  ב-1924  הראשונה.  העולם  במלחמת 
באותה  וראנגל  מות  ולאחר  לפריז  קוטפוב 
הכלל-רוסי.  הצבאי  הארגון  ליו“ר  מונה  שנה 
טרור  בפעילות  תמך  הארגון  ראש  בהיותו 
בחבלה  אנשיו  את  ואימן  בריה“מ,  בתוך 
היא  בולטת  דמות  עוד  חשאיים.  ובמבצעים 

בוריס סבינקוב שעל אודותיו ידובר בהמשך.
אל מול אלה ניצבו שירותי הביטחון הרוסיים. 
בדצמבר 1917 הוקמה המשטרה הסובייטית 
הראשונה על פי צו רשמי של לנין, שהעמיד בראשה את פליקס דז'רז'ינסקי. 
במתנגדי  למאבק  הכלל-רוסית  המיוחדת  “הוועדה   - ה“צ'קה“  זו  הייתה 
המהפכה ובחבלה“. ב-1922 הוחלפה ה“צ'קה“ על ידי ה-ג.פ.או )“המינהל 
הפוליטי  )“המינהל  ל-או.ג.פ.או  ב-1930  שהפך  הממלכתי“(,  הפוליטי 
1934 התאגד  ביולי  ימים.  גוף שגם הוא לא האריך  הממלכתי המאוחד“(, 
לענייני  העממי  )“הקומיסריון  נקוו“ד  ונקרא  הפנים  משרד  עם  האחרון  זה 

פנים“(; משנות ה-50 ועד נפילת בריה“מ הוא נקרא ק.ג.ב.

בצל הקמת “הטראסט“: יאקושב נעצר
זריעת  לצורך  הן  הגולים,  ארגוני  נגד  לפעול  ה“צ'קה“  החלה  ב-1920  כבר 
מדנים בקרבם והן כדי ללמוד על יכולותיהם וכוונותיהם. פעילות מקבילה 
התנהלה בתוך בריה“מ נגד אנשים וארגונים שהיו חשודים בנאמנות נסתרת 
“ההתאחדות  שנקרא  מוסקבאי  ארגון  נמנה  אלה  עם  הצארי.  לממשל 
אומנם  שקיים  “ההתאחדות“(,  )להלן:  רוסיה“  מרכז  של  המונרכיסטית 

הדוכס הגדול ניקולאי ניקולייביץ. המנהיג הבכיר 
בקרב הגולים
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לא  אך  בפטרוגרד  לבנים  גורמים  עם  קשרים 
היווה איום של ממש. 

יאקושב,  אלכסנדר  ביקר   1921 בנובמבר 
חשאי  וחבר  הסובייטי  בממשל  בכיר  פקיד 
פעיל  אצל  אסטוניה,  בטאלין,  בהתאחדות, 
לשעבר של “הלבנים“, יורי ארטומונוב. במהלך 
משרת  שהוא  אף  כי  יאקושב  סיפר  הביקור 
מתנגדיו,  על  נמנה  הוא  הבולשביקי  בממשל 
וכמותו רבים נוספים. הם הצליחו לחדור למנגנון 
הממשלתי ול“צבא האדום“. חדשות אלה ריגשו 
במכתב  עליהם  לדווח  שמיהר  ארטומונוב,  את 
נפל  המכתב  בברלין.  המונרכיסטית  למועצה 
נעצר  למוסקבה,  שובו  עם  וכך,  ה“צ'קה“  לידי 
יאקושב. לאחר חקירות ממושכות הוא הסכים 
גיוסו היה פרי מבצע  לפעול בשירות ה“צ'קה“. 
של ממש שניהלו שני קציני ה“צ'קה“ ארטוזוב 

)ראש סקציית הריגול הנגדי( ופיליאר. 
בעוד יאקושב כלוא, קצין ה“צ'קה“ קולשניקוב 
“חברו  בשם  הנ“ל,  ארטומונוב  עם  קשר  יצר 
למשכב.  נפל  הלה  כי  וסיפר  יאקושב,  הטוב“ 
מורת  אודות  יאקושב  דברי  את  אישר  הוא 
של  קיומה  דבר  את  לו  וגילה  ברוסיה  הרוח 

רוסיה  את  תיאר  המועצה  חברי  עם  בשיחותיו 
של  הבלהות  מחלום  להתעורר  כמתחילה 
קומוניסטיים  אנטי  כשיסודות  המהפכה, 
את  הדגיש  בהמשך  בה.  ומתחזקים  הולכים 
שיספק  הוא  ה“טראסט“  הבאות:  הנקודות 
את המידע הנחוץ לגבי התנועה וימלא את כל 
הגולים  ארגוני  על  המודיעיניות;  המשימות 
את  ולהניא  בריה“מ  בתוך   מפעילות  להימנע 
המעצמות הזרות מפעולות תוקפניות; העבודה 
בתוך  בריה“מ תבוצע על ידי חברי ה“טראסט“ 
שהמועצה  הוסכם  מבחוץ.  התערבות  ללא 
עם  קשר  לצורך  בירות  בכמה  נציגים  תמנה 
עם  גם  נפגש  יאקושב  נעשה.  וכך  ה“טראסט“, 
ברשתו  נפלו  לא  אלה  אך  וראנגל,  של  נציגים 

והטילו ספק בסיפורו.
שירותי  עם  מגעים  ל“טראסט“  היו  זה  בשלב 
קשרי  באמצעות  הנראה  ככל  זרים,  מודיעין 
פינלנד  פולין,  אסטוניה,  בבירות  הגולים 
ואנגליה. כך הועבר מידע כוזב רב לארצות הללו, 
אמינות  מקנה  ששורבב  אמיתי  מידע  בעוד 
לחומר ההונאה. המסר של  מידע זה היה כי בצל 
השינויים הרבים בבריה“מ אין לצאת למלחמה 
נגדה  או לבצע מעשי טרור, שכן היא עתידה לשוב ולהיות חברה מכובדת 
בקהילה הבינלאומית. אשר למהפכת הנגד ההולכת ומתבשלת – על תפקיד 

הגולים בה להתמצות בסיוע בלבד.
במקביל תכנן ארטוזוב חדירה עמוקה יותר לחוגי המהגרים. לשם כך שוגר 
ניקולאי.  הגדול  הדוכס  עם  להיפגש  כדי   ,1923 באוגוסט  לפריז  יאקושב 
הוא לווה על ידי הגנרל פוטאפוב, חבר המטה הכללי של “הצבא האדום“, 
בפגישה  הצאר.  מחצר  עוד  הכיר  שהדוכס  ומי  ה“טראסט“  מראשי  כביכול 
זו  הייתה  בהבטחתו,  עמד  לא  שבפועל  ואף  תמיכתו  את  הדוכס  הבטיח 
הצלחה: יאקושב זכה ביוקרה של תמיכת חבר בכיר במשפחת המלוכה, ובכך 

התאפשר לו ליצור קשרי עבודה עם קבוצת קוטפוב בפריז, למשל.

היעד: בוריס סבינקוב, המסוכן שבחברי המשמרות הלבנים
ההצלחות הביאו את הג.פ.או לשחר אחר טרף מיוחד. מי שסומן כמטרה היה 
בתקופת  “המשמרות הלבנים“.  בוריס סבינקוב, שנחשב למסוכן שבחברי 
הסוציאל- המפלגה  של  הטרור  זרוע  בראש  עמד  הוא  הצארי  השלטון 
סרגיי  רוסיה,  של  הגדול  הנסיך  ברצח  השתתף  היתר  ובין  רבולוציונית, 
חזר  להימלט,  הצליח  אך  נעצר  סבינקוב  פלכה.  הפנים  שר  ושל  אלכסנדר, 
לרוסיה לאחר מהפכת פברואר ומונה לסגן שר הביטחון; הוא לא הסכים עם 
מהפכת אוקטובר, היה מראשי  “הצבא הלבן“ ואף הקים בתוך בריה“מ ארגון 
מחתרתי שחבריו זרעו טרור - עד שהג.פ.או הצליח לפרקו. בעת המדוברת 
היה סבינקוב המנהיג האנטי-קומוניסט היחיד בעל כריזמה, שנאבק למען 
רוסיה דמוקרטית נגד כוחות טוטליטריים מימין משמאל. דז'רז'ינסקי היה 
מודע לסכנה שהייתה גלומה בו. כך יצא לדרך מבצע “סינדיקט“, שמטרותיו 

לצורך כיסוי בוים בגבול הפיני קרב יריות, שבעקבותיו פורסם כי ריילי נהרג 
בחילופי הירי. בחקירתו שמר תחילה על שתיקה אך לאחר שהראו לו עיתון 
ודיבר בחופשיות. באחד מהטיולים  פיו  - פתח את  דיווח על מותו  ובו  בריטי 

ביער, שאליהם הוא נלקח מדי פעם, הוא נורה מאחור ומת

סידני ריילי. נסע ב-1918 לרוסיה במטרה להפיל את 
המשטר הבולשביקי אך נחשף ונאלץ להימלט

התלהב  ארטומונוב  בראשה.  העומדים  של  שמותיהם  ואת  ה“התאחדות“ 
הנציגות האסטונית במוסקבה,  לקיים עמם קשר באמצעות חבר  והסכים 
יהיה  להתאחדות  הכיסוי  כי  קולשניקוב  הסביר  עוד  קולשניקוב.  כהצעת 
“אגודת האשראי העירונית של מוסקבה“, ובקיצור ה“טראסט“ )באנגלית
בהיתר  הפועל  עצמאי  סחר  ארגון  כביכול  זהו   ;)Trest ברוסית   ,Trust

השלטונות, אך מטרתו האמיתית היא לסייע למתנגדי המהפכה.
ארטומונוב “קנה“ את הסיפור כלשונו ודיווח על כך לממונים עליו במועצה 
בטאלין  הגולים  בין  המכתבים  זרמו  מהרה  עד  שבברלין.  המונרכיסטית 
ל“טראסט“ במוסקבה, שבהם הגולים  חשפו פרטים מבצעיים לגבי היחידות 

הצבאיות שלהם.
על  כולה  כל  הומצאה  שה“התאחדות“  הגורסים  יש  מוסגרת,  בהערה 
אנטי- תנועות  אחר  התחקות  לשם  דבש“  “מלכודת  כמעין  ארטוזוב  ידי 
רוב  פי  על  מנגד,  ולסכלן.  המהגרים  ובקרב  בריה“מ  בתוך  בולשביקיות 
זוהה וטופל  1921 היה זה ארגון מונרכיסטי אמיתי, אך הוא  הכותבים עד 
בחשאי על ידי ה“צ'קה“, בעיקר באמצעות הכפלת חבריו והחדרת סוכנים 

אל שורותיו, כך שלמעשה שלט בו המודיעין הסובייטי. 
וחזרה לסיפורנו. מטבע הדברים יריבי הבולשביקים מחוץ לרוסיה, שהתנסו 
בעבר בשיטות של ה“אוכראנה“, ניסו להעמיד את ה“טראסט“ ואת יכולותיו 
במבחן. כך למשל ביקשו סיוע בהברחת תומכים שלהם ממחבואם ברוסיה 
למערב. לאחר שאחדים מהם חולצו בשלום ולאחר שכמה שליחים הוברחו 

באמצעותו לתוך רוסיה - כמובן באדיבות הג.פ.או - גבר האמון בארגון.
ארטוזוב החליט לשגר את יאקושב לברלין כדי שייצור קשר ישיר למועצה 
המונרכיסטית. בנובמבר 1922, לאחר שתודרך היטב, יצא יאקושב לדרכו. 
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לבריה“מ  לשוב  סבינקוב  את  לפתות  היו 
ולהעמידו למשפט ראווה שיפגע במורל בקרב 

הגולים. 
לא  המלוכנים  את  תיעב  וסבינקוב  מאחר 
אפשר  אי  הבולשביקים,  את  מאשר  פחות 
לפיכך  המלוכני.  ב“טראסט“  להשתמש  היה 
בשליטת  כמובן  דמוקרטי,  ליברל  ארגון  הוקם 
ניקיטה  השם  )תחת  שארטוזוב  הג.פ.או. 
ניקיטוביץ טברדוב( “מונה“ לעמוד בראש הענף 
מוכין(,  השם  )תחת  פדורוב  על  המוסקבאי. 
הקרקע  סבינקוב.  עם  הקשר  את  ליצור  הוטל 
האישי  שעוזרו  לאחר  לכן  קודם  עוד  הוכשרה 
של סבינקוב, ליאוניד דנילוביץ ששנייה, נתפס 
אגב ניסיון להיכנס לבריה“מ ובה בעת נתפס גם 
אחד ממפקדי הפרטיזנים של סבינקוב, זקונוב, 

עם אנשיו. 
ששנייה  הסכימו  לחץ  עליהם  שהופעל  לאחר 
לפולין,  נשלח  זקונוב  פעולה.  לשתף  וזקונוב 
הליברל-דמוקרטית,  המחתרת  כשליח  כביכול 
וסיפר למודיעין הפולני ולנציגי סבינקוב כי הוא 
וששנייה הצליחו ליצור קשר עם אותה מחתרת 
את  לקדם  כדי  בחו“ל  קשרים  מחפשת  זו  וכי 

פעילותה. לחיזוק סיפורו מסר לפולנים מספר מסמכים צבאיים אותנטיים. 
הידיעות אודות המחתרת עוררו אכן עניין ומוכין ) שמו הבדוי של פדורוב( 
ישוב  מוכין  כי  ודרש  לפגשו  סירב  שסבינקוב  אלא  ולפריז.  לוורשה  נשלח 
למוסקבה בלוויית נאמנו של סבינקוב, פומיצ'ב. האחרון אמור היה להיפגש 
עם ששנייה, לוודא כי אינו תחת שליטת הג.פ.או, לפגוש חברים אחרים של 

המחתרת ואז לשוב ולדווח ישירות לסבניקוב.
גילה  לא  הוא  הג.פ.או.  ידי  על  היטב  בוים  במוסקבה  פומיצ'ב  של  ביקורו 
שום סימן להכפלתו של ששנייה ואף השתתף בפגישה של המחתרת, שניהל 
הסכים  שהאחרון  משכנעים  כה  היו  לסבניקוב  דיווחיו  ארטוזוב.  מיודענו 
לפגוש את “מוכין“, פגישה שנקבעה לאביב 1924. בעת ההתרחשויות הללו 
היה מצבו של סבניקוב עגום, הוא היה נתון בדיכאון, מוכן לאחוז בכל קש 
אפשרי וככל הנראה גם מכור לסמים. הוא נפגש בפריז עם “מוכין“ אך אופיו 
החשדני הביאו לנקוט באמצעי זהירות נוסף - הוא שלח את עוזרו הנאמן, 
קולונל פבלובסקי, לרוסיה בלי להודיע מראש להנהגת המחתרת. בשלב זה 
הייתה חדירת הג.פ.או אל חבורת סבניקוב כה יעילה עד שפבלובסקי נתפס 
מיד ולאחר “הטיפול“ המקובל הסכים לשתף פעולה. המלכודת לסבניקוב 

הייתה, אם כן, ערוכה ומוכנה.
חברים  שביצעו  טרור  פעולות  על  בדיווחים  סבינקוב  הולעט  זמן  מזה 
כתמיכה  ששנייה.  בהשתתפות  כלל  בדרך  הליברל-דמוקרטי,  בארגון 
של  גיליונות  עותקי  שונות,  בדרכים  לסבינקוב,  סופקו  אלה  בדיווחים 
עבורו  ש“בושלו“  בריה“מ,  ממשלת  של  הרשמי  ה“איזווסטיה“,ביטאונה 
ובהם דווחו אותן פעולות. עתה דיווח קולונל פבלובסקי, בהנחיית הג.פ.או, 
על פעולת טרור שנכשלה )כפי שדווח גם ב“איזווסטיה“( ושבה נפצע. עקב 

האקטיביסטי  הפלג  נותר  המשיך,  כך  זאת, 
של הארגון ללא מנהיג, ונוכחותו של סבינקוב 
הפכה חיונית. שוב התעורר חשדו של סבינקוב 
ועל כן חזר ושיגר את פומיצ'ב לרוסיה, הפעם 
כמו  פבלובסקי.  של  אמינותו  על  לעמוד  כדי 
בביקור הקודם הצליח הג.פ.או לשטות בו ועם 
“מוכין“. המסר שעמו  נלווה אליו  לפריז  שובו 
הגיע “מוכין“ היה כי אם ימשיך בחשדותיו ולא 
יגיע למוסקבה כדי ליטול את הפיקוד - ינתק 

הארגון את קשריו עמו. 
מחאות  וחרף  התלבטות,  ימי  מספר  לאחר 
חבריו, החליט סבינקוב לעשות מעשה. ב-15 
את  חברים  זוג  עם  חצה   1924 באוגוסט 
הגבול הפולני-רוסי, בפתח כניסה כביכול של 
במשפטו  במינסק.  נעצר  ולמחרת  הארגון, 
הוא  יומיים  ונמשך  באוגוסט  ב-27  שנפתח 
חזר בו בנאום ארוך מדעותיו הקודמות, והכיר 
לשלוט  הבולשביקים  של  בזכותם  סייג  ללא 
הדין  גזר  אך  למוות  נידון  סבינקוב  בבריה“מ. 
דירה  קיבל  הוא  מאסר.  שנות  ל-10  הומתק 

קטנה בכלא במוסקבה ותנאים נוחים. 
ברורות,  לא  בנסיבות   ,1925 במאי  ב-7 
אליו  שנלווה  לזוג  אשר  ונהרג.  דירתו  מחלון  הופל  או  נפל  קפץ,  סבינקוב 
במעבר הגבול- הם שוחררו ללא משפט ואף קיבלו עבודה בלשכת התיירות, 

כנראה כדי להסיט אליהם את חשד הסגרתו.

היעד: “אלוף המרגלים“ סידני ריילי
גם היעד הבא היה מהבולטים ביריבי המשטר הבולשביקי - סידני ריילי, 
רוסי  יהודי  )כנראה  בריטי  סוכן  היה  ריילי  המרגלים“.  “אלוף  שכונה 
וברוסיה  בגרמניה  הרחוק,  במזרח  ה-19  המאה  מסוף  שפעל  במוצאו( 
ושמו הלך לפניו כרב מרגלים נועז ורב עלילות. הוא נסע ב-1918 לרוסיה 
במטרה להפיל את המשטר הבולשביקי אך תוכניותיו נחשפו, כנראה עקב 
בגידה, והוא נאלץ להימלט. מאז המשיך בפעילותו זו מבחוץ והפך למטרה 

ראשונה במעלה של הג.פ.או. 
כהכנה למבצע נפתח “חלון“ מיוחד בגבול הפיני עם בריה“מ בפיקוד איש 
של  אחייניתו  שולץ,  זכרצ'נקו  מריה  בסיוע  נעשה  הבא  הצעד  הג.פ.או. 
הגנרל קוטפוב. הגנרל שיגר אותה בספטמבר 1924 לרוסיה, בראש קבוצה 
קטנה של נאמניו, כדי לבדוק את סיפור ה“טראסט“. לא תופתעו ללמוד 
כי הארגון הצליח לרכוש את אמונם. הם אף שולבו במטהו של יאקושב 
ומאת  אל  ה“טראסט“  של  כביכול  תכתובת  ובהצפנת  בפענוח  והועסקו 

גופים בחו“ל, ושלחו דיווחים נלהבים לקוטפוב בפריז. 
במכתב של אותה מריה לריילי נרמז כי מתבשלת מהפכת נגד בבריה“מ. 
עם  שם  ויתייעץ  להלסינקי  ייצא  ריילי  כי  סוכם  קוטפוב  עם  בהתייעצות 
אודות  במידע מצינורות ה“טראסט“  של קוטפוב. מצויד  נציגו  בונאקוב, 
בונאקוב.  עם  ונועד  להלסינקי  יאקושב  יצא  ריילי,  של  הצפויה  הגעתו 

שולגין.  ואסילי  ידוע,  ועיתונאי  פוליטיקאי  היה  הגולים  בקרב  הבא  היעד 
ה"טראסט" היה ער כי שולגין מונע מרצון עז למצוא את בנו, שנעלם בקרים 
ב-1920. יאקושב הזמינו אפוא לבריה"מ והבטיחו כי ה"טראסט" יעשה כל מאמץ 

לאתר את הבן. שולגין נענה להזמנה, אף שהוזהר

בוריס סבינקוב. ההצלחות הביאו את הג.פ.או לשחר 
אחר טרף מיוחד



7 |  גיליון 79  |  תשרי תשע״ח  |

“הצליח“  שיאקושב  עד  מסויג  היה  האחרון 
הוכיח  ובכך  מבריה“מ,  אחיו  את  אליו  להביא 
הביא  כן  כמו  ה“טראסט“.  של  יכולותיו  את 
אותו  דרך  להלסינקי,  מריה  את  יאקושב 
“נסיעת  שהיווה  מה  הרוסי,  בגבול  “חלון“ 

מבחן“ מוצלחת של המעבר. 
וקוטפוב  ריילי  הגיעו   1924 בספטמבר 
בונאקוב  מריה,  עם  ונועדו  להלסינקי 
יכול להגיע  כי הוא  ויאקושב, שהבטיחו כולם 
למוסקבה ללא חשש. נוכח היסוסיו של ריילי 
יבוא לפגישה עם מועצת  כי  לו יאקושב  הציע 
יומיים.  לאחר  להלסינקי  וישוב  ה“טראסט“ 
כי  לאשתו  וכתב  ההצעה  את  קיבל  ריילי 
הנסיעה הכרחית וכי “לחלוטין אין בכך סיכון“. 
דרך  לרוסיה  ועבר  לגבול  נלקח  בערב  למחרת 
עם  בלנינגרד  נפגש  הוא  המאובטח.  ה“חלון“ 
)יאקושב,  ה“טראסט“  של  כביכול  המנהיגים 
דיונים  עמם  ניהל  ונוספים(,  פוטאפוב  גנרל 
ידועים ובדרכו חזרה לתחנת  שפרטיהם אינם 

הרכבת - נעצר. 
יריות,  קרב  הפיני  בגבול  בוים  כיסוי  לצורך 
בחילופי  נהרג  ריילי  כי  פורסם  שבעקבותיו 
אך  שתיקה  על  תחילה  שמר  בחקירתו  הירי. 

ודיבר  פיו  את  פתח   - מותו  על  דיווח  ובו  בריטי  עיתון  לו  שהראו  לאחר 
הוא  פעם,  מדי  נלקח  הוא  שאליהם  ביער,  מהטיולים  באחד  בחופשיות. 
נורה מאחור ומת. ככל הנראה הייתה הכוונה המקורית לשמוע ממנו דברים 
בדיוני “מועצת הטראסט“, לאפשר לו לחזור בשלום לפינלנד ומאוחר יותר 
להביאו לרוסיה ולעצרו - אלא שהדברים שהשמיע על אודות תוכניותיו, 
שהוכיחו עד כמה הוא מסוכן, הביאו למעצרו כבר בביקורו זה. יש הגורסים 
כי המידע ששאבו הרוסים מריילי לגבי השירותים המערביים איפשר להם 
“לשתול“ את סוכניהם בשירותים החשאיים של מדינות המערב, “שרשרת 

שתילות“ שנמשכה עשרות שנים.

היעד: הפוליטיקאי והעיתונאי הנודע ואסילי שולגין
היעד הבא בקרב הגולים היה פוליטיקאי ועיתונאי ידוע, ואסילי שולגין. 
שנעלם  בנו,  את  למצוא  עז  מרצון  מונע  שולגין  כי  ער  היה  ה“טראסט“ 
בקרים ב-1920. יאקושב הזמינו אפוא לבריה“מ והבטיחו כי ה“טראסט“ 
יעשה כל מאמץ לאתר את הבן. שולגין נענה להזמנה, אף שהוזהר, ובליל 
ה-23 בדצמבר 1925 עבר דרך “חלון“ בגבול היוגוסלבי. מאותו רגע לווה 
ובעלה,   וכן מריה  ידידו הוותיק יאקושב  ידי אנשי ה“טראסט“, בהם  על 
שנוכחותם הסירה כל פקפוק כי ידע עד כמה הם התנגדו לבולשביקים. 
לפי אחד הסיפורים, הוא השתתף בטקס כנסייתי שאורגן במיוחד עבורו 
במרתף מוסקבאי ונשק את ידיו של “כומר אורתודוכסי“, שהיה מתחת 

לגלימתו המשנה לראש הג.פ.או, מנז'ינסקי. 
לאחר מספר חודשים, לאחר שהמאמצים לאיתור בנו העלו חרס, החליט 
שולגין לשוב ליוגוסלביה. קודם חזרתו סיכם עם יאקושב כי יכתוב ספר 
 1926 באפריל  הערות.  לצורך  הספר  טיוטת  את  לו  ישלח  וכי  רשמיו  על 
את  הביע  ובו  בירות“  “שלוש  ספרו  את  פרסם  מהרה  ועד  לבלגרד  חזר 
התרשמותו כי המצב קשה, אך בריה“מ בדרך להתאוששות והבולשביקים 
יסולקו מהשלטון. הספר שיקף למעשה את קו התעמולה של ה“טראסט“, 

שלפיו כל התערבות עלולה לפגוע בהתפתחות זו.
אקורד הסיום של מבצע ה“טראסט“ התרחש באפריל 1927. אחד מבכיריו 
ומי שנטל תפקיד מרכזי בכל הפעילויות דלעיל, אדוארד אופרפוט, הגיע 
חשף  אופרפוט  לפינלנד.  רומן(  אז  ניהל  )שעמה  שולץ  מריה  עם  יחד 
בפני השלטונות את סיפור ה“טראסט“ שממנו ערק. סיפורו, כפי שכתב 

הרוסית  בשפה  בעיתון  התפרסם  בעצמו, 
בנושאים  כמו  גלים.  והכה  בריגה  שיצא 
הדעות  ל“טראסט“,   הקשורים  אחרים  רבים 
ב“טראסט“  פעיל  היה  אופרפוט  אם  חלוקות 
תחת לחץ כטענתו,  או שעריקתו הייתה מבצע 
מכה  הוכו  המהגרים  ארגוני  מתוחכם.  הונאה 
תמימים  היו  כמה  עד  שהתברר  לאחר  קשה 
חשופים  היו  כמה  ועד  להטעיות,  וחשופים 

לג.פ.או. כך גברו הפילוג והחשדנות בקרבם.
שולץ  מריה  של  סיפורם  הסתיים  לא  בכך 
קוטפוב,  גנרל  עם  בשיחות  אופרפוט.  וחברה 
השניים  כי  סוכם  לפינלנד,  הוא  אף  שהגיע 
ישובו לבריה“מ לבצע פעולות טרור. ושוב יש 
שנים  שמשך   - מריה  האם  שונות:  גרסאות 
לפעילות  לעבור  יאקושב  את  לשכנע  ניסתה 
אלימה ונדחתה - התפכחה ושאפה נקם ולכן 
שכנעה את אופרפוט? או שהיו אלה קוטפוב 
וחבריו שלחצו על אופרפוט להוכיח את כנותו 

ואת חזרתו למוטב? 
מכל מקום,  שוגרו שתי חוליות חבלה, האחת 
אופרפוט,  גם  ובה  מריה  בראשות  למוסקבה 
לריונוב.  ויקטור  בראשות  ללנינגרד,  והשנייה 
ברכבת  הקושרים  הגיעו   1927 במאי  ב-30 
הגיעה  לריונוב  של  החוליה  התפצלו.  ושם  הגבול  אל  מהלסינקי  לילה 
בשלום  ולשוב  קומוניסטי  כנסים  אולם  לפוצץ  בידה  ועלה  ללנינגרד 
הידיעות  ביוני פרסמה סוכנות  חוליית מוסקבה, ב-10  לגבי  להלסינקי. 
בעיר.  הג.פ.או  מפקדת  את  לפוצץ  ניסיון  על  ידיעה  “טאס“  הרוסית 
מריה  כולל  החוליה,  חברי  שלושת  כי  נמסר  יולי,  ב-5  נוסף,  בפרסום 

ואופרפוט, נלכדו והוצאו להורג. 
בדו“ח רשמי של ממשלת  נמסר  כי ב-1928   – מעניין – אך לא מפתיע 
בריה“מ כי החוליה כללה שניים בלבד - ושמו של אופרפוט לא הוזכר. גם 
לגבי אופן  מותו יש גרסה נוספת, שלפיה נהרג אופרפוט באזור סמולנסק 
אחרון  עד  נלחמה  שבו  קרב  לאחר  משם,  מערבה  נהרגה  מריה  ואילו 

הכדורים שבאקדחה.
מבצע “טראסט“ הסתיים לאחר חשיפתו. הצלחתו הרבה עד אז הסתייעה 
לא  שההצלחה  נכון  היחסית.  ותמימותם  הלבנים  המהגרים  בחולשת 
התאים  כל  על  מלאה  לשליטה  הגיע  לא  הג.פ.או  שכן  מלאה,  הייתה 
מדובר  בכך  בהתחשב  גם  אך  בריה“מ,  בתוך  לרבות  המונרכיסטיים, 

בהישגים מרשימים. 
הגדול  הדוכס  אחריתם?  הוזכרה  ושלא  שהוזכרו  לדמויות  באשר  ומה 
ניקולייביץ נפטר ב-1929 מדום לב. הגנרל וראנגל עבר ב-1924 לבריסל 
ונפטר שם בביתו; יש הטוענים כי הורעל על ידי אחיו של משרתו, שהיה 
סוכן הג.פ.או.  הגנרל קוטפוב נעלם ב-1930 בפריז, ועל פי עדויות נחטף 
הגרסאות  למכונית.  והוכנס  אנשים  שלושה  בידי  סואן  רחוב  באמצע 
בתוך  נחנק  לב,  מהתקף  ונפטר  בחוטפיו  נאבק  כי  הטענה  בין  חצויות 
שטיח שבתוכו גולגל או הוברח לבריה“מ. מהצד השני של המתרס, ארתור 
ארטוזוב, שניהל את המבצע, המשיך בקריירה מוצלחת עד שנאסר במאי 
1937, במסגרת הטיהורים הגדולים וכחלק ממזימה כביכול של הגנרלים. 
כרבים וטובים, וגם פחות טובים, הוצא להורג באוגוסט של אותה שנה. 
לעומתו זכה דז'רז'ינסקי, מייסד ה“צ'קה“, למות ביולי 1926, במוסקבה, 
הוועד  בפני  שעתיים  בן  נאום  שנשא  לאחר  מיד   ,49 בגיל  לב  מהתקף 
השלטון  ומרעיו.  טרוצקי  את  קצף  בשצף  תקף  שבו  המרכזי  הבולשביקי 

 .1991-הקומוניסטי פס מהעולם ב

מקורות והערות מופיעים בגיליון האינטרנטי

ואסילי שולגין. לאחר שהמאמצים לאיתור בנו העלו 
חרס, החליט לשוב ליוגוסלביה
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היפנוזה ככלי אלגנטי 
לחקירת מחבלים 

שמעון )סיימון( לביא | אל"ם )דימ'(

כשמבקשים לחקור מקורות מודיעין, כמו מחבל טרור, יש להסיר מהם עכבות. באמ"ן נעשה 
לשם כך שימוש בכלי חריג - היפנוזה. הטרנס ההיפנוטי מאפשר להתגבר על התנגדות 
קוגניטיבית, מודעת או לא, וזאת ללא הפעלת כוח. יש גם יתרון למהופנט: ההליך משקיט 

את מצפונו, בבחינת "אני לא דיברתי, כוח חיצוני הכריח אותי"

1975השתלטה חוליית טרור בת שמונה מחבלים מארגון  בליל ה-5 במרץ 
הפת"ח על מלון סבוי בתל אביב. המחבלים חדרו מהים באמצעות אונייה, 

שממנה הורדה סירת זודיאק.
05:15 לערך, בפיקוד עמירם  בפריצת כוחות מסיירת מטכ"ל למלון בשעה 
על  נפץ  ואלון שי, הפעילו המחבלים חומר  נחמיה תמרי, עמר בר-לב  לוין, 
בני הערובה. הפיצוץ הרס חלק  מהקומה העליונה של המלון. בהשתלטות 
המחלצים נהרגו שבעה מהמחבלים ומחבל אחד נותר בחיים.  לוחם סיירת 

תדריך לפני הפריצה למלון סבוי.
חקירת המחבל ששרד בהפנוט העלתה 

כי אין סירה או מחבלים נוספים

יאירי,  עוזי  אל"מ  לשעבר,  הסיירת  ומפקד  דוד  בן  איתמר  סמל  מטכ"ל, 
שהצטרף לכוח הפורץ,  נהרגו. 

להיות  עלולים  שמא  חשש  היה  המלון  על  ההשתלטות  השלמת  לאחר  גם 
נוספת.  סירה  על  חופשית  מחבלים  חוליית  אפילו  או  נוספים  מחבלים 
ניתן היה  ג'ומעה, לא  אולם, מחקירת המחבל היחיד שנותר בחיים, מוסא 
לקבל תשובה ביחס למספר סירות הזודיאק שהורדו מהאונייה ומה מספר 
המחבלים. בבוקר  ה-6 במרץ נחקר  ג'ומעה תחת הליך של טרנס היפנוטי, 
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להרפותו,  שהמתח לא יפגע במטרת ההליך. 
מהפחתת  נובעת  מודיעיניים  לשימושים  ככלי  ההיפנוטי  ההליך  חשיבות 
הגבולות של המהופנט - מושגת אחידות בין דבריו ומחשבותיו. מוחו ופיו 
של  וחי  מלא  שחזור  המהופנט  יוצר  זה  בשלב  המה.  שווים  המהופנט  של 
מידע הכולל זיכרונות ותמונות. מבחינה מודיעינית "חוזר" המהופנט לזירת 
האירוע בזמן ובמקום, תוך שהוא חווה את כל ההתרחשות מחדש כאילו היא 
מתרחשת זה עתה בפניו. גם משטרת ישראל עשתה שימוש נרחב בהיפנוזה  

לקבלת מידע בחקירותיה, והפעילה לשם כך את פרופ' מוריס קליינהאוז.

ראש אמ"ן שלמה גזית נוגס ב"תפוח אדמה"
מעט  הייתה  מודיעין  סוכני  הפעלת  במסגרת  בהיפנוזה  השימוש  תחילת  
של  הבידור  מופעי  רווחו  תקופה  באותה  הכיפורים.  יום  מלחמת  לאחר 
היפנוטי  בהליך   ,1975 בשנת  היה  סופם  שעשוע.  לשם  היפנוטיים  הליכים 
שבוצע בנערה בשם יפה סוויסה משדרות שבו המהפנט הבידורי לא הצליח 
להשיבה להכרתה. התערבות פרופ' קליינהאוז, מחלוצי הטיפול התרפויוטי 
לאיתנה.  הנערה  את  להשיב  הצליחה  מעלה,  החתום  בנוכחות  בהיפנוזה, 
בעקבות  כישלונות נוספים של מהפנטים לא מוכשרים נחקק בשנת 1984 
1984,  שקבע  את  ביוזמת קליינהאוז חוק השימוש בהיפנוזה, תשמ"ד – 

דרכי השימוש במכשיר זה.
של  יומינט  לאיסוף  ביחידות  נעשה   ,1984 ועד   1974 משנת  עשור,  במשך 
קהילת המודיעין שימוש בהיפנוזה  כמכשיר בהפעלת סוכני מודיעין ומכשיר 

חקירה של מחבלים. זאת בלי שהוצג להם כי מדובר בהליך היפנוטי. 
אמ"ן  ראש  ביקש  ההיפנוטי,  המנגנון  הפעלת  להטמעת  השיח  במסגרת 
המנגנון.  פועל  איך  עצמו  על  לבדוק   ,1975 באוגוסט  גזית  שלמה  האלוף 
על  תדרוך  ניתן  אלזון,  אברהם  אל"מ  ועם  עמי  בלשכתו  שנערכה  בפגישה 
בעוד  מודיעיני.  איסוף  ככלי  ומגרעותיה  יתרונותיה  ועל  ההיפנוזה  מהות 
השלושה משוחחים, נטל גזית תפוח עץ מסלסלה לידו והחל לאכול ממנו.  
השיב  הוא  קל  סוגסטיבי  תהליך  לעבור  לנסות  מוכן  הוא  האם  לשאלתי 
בחיוב. או אז הוא התבקש על ידי, וגם ביצע, להסתובב בכיסאו עם פניו אל 
ארונית הספרים לשמאלו, ולעצום את עיניו בעודו אוחז בתפוח. במשך כמה 

דקות הוכנס האלוף גזית לטרנס היפנוטי קל. 
3 דרגות( הוא היה  1 של הטרנס )היפנוט קל מתוך  בהיותו בדרגת הפנוט 
מהופנט קל, ציית  ונענה לסוגסטיות. אפשר שהיה עייף ביותר מיום עבודה 
עמוס. הוא שוכנע כי בידו תפוח  אדמה שעליו עדיין מצויים רגבי אדמה, 
ולא תפוח עץ. כאשר התבקש לנגוס "בתפוח האדמה" הוא עשה זאת ופלט 

חשיבות ההליך ההיפנוטי ככלי 
לשימושים מודיעיניים נובעת מהפחתת 

הגבולות של המהופנט - מושגת 
אחידות בין דבריו ומחשבותיו. מוחו 

ופיו של המהופנט שווים המה. בשלב 
זה יוצר המהופנט שחזור מלא וחי של 
מידע הכולל זיכרונות ותמונות. מבחינה 

מודיעינית "חוזר" המהופנט לזירת 
האירוע בזמן ובמקום, תוך שהוא חווה 
את כל ההתרחשות מחדש כאילו היא 

מתרחשת זה עתה בפניו

בלי שהיה מודע  לכך או נתן הסכמתו.
בהליך הוחזר המחבל בזמן ובמקום אל אוניית-האם, לשלב הירידה לסירת 
הזודיאק  שנועדה להגיע אל חופי ישראל. המחבל תיאר בפרוטרוט, באופן 
הירידה  טרם  המחבלים  לחוליית  שניתן  התדרוך  את  ורציף,  רהוט  חופשי, 
האמל"ח  את  הטרור,  למעשה  חבריו   שמות  את  משימתם,  את  לסירה, 
שנשאו, את סדר ישיבתם בסירה וכו'. חקירתו בהיפנוט העלתה כי מדובר 

בסירה בודדה, היא סירתו של המחבל, וכי אין סירה או מחבלים נוספים. 

הליך שמשקיט את מצפונו של הנחקר המהופנט
באמ"ן בוצעו תחקורים של סוכנים ומקורות  של אמ"ן בהליכי היפנוזה. זאת 
בקהילת  סוכנים  מפעילי  בקביעות  מתחבטים  שבה  שאלה  על  לענות  כדי 
במקורות  מדובר   מפעילים.  שהם  הסוכן  ואמינות  מהימנות   - המודיעין 
משאלת  להבדיל  המקור,  מהימנות  שאלת  עולה  תמיד  שלגביהם  יומינט, 
מהימנות המידע שהוא מספק. סוכן מודיעין מהימן יכול לספק מידע בלתי 
מקור  מנגד  מהימן.  בלתי  ממבוע  הגיע  שבידיו  המידע  כי  לחלוטין,  אמין 
להפתיע   עשוי  מהימנים,  בלתי  כלל  בדרך  שמבועיו  אמין,  בלתי  מודיעין 

ולספק ידיעת זהב. 
טרור  מחבל  כמו  בנחקרים,  ובטיפול  מודיעין  מקורות  בהפעלת  ההיפנוזה 
המהופנט.  של  רצוניות,  בלתי  או  רצוניות  עכבות,  להסיר  נועדה  למשל, 
הטרנס  מספק.  שהוא  המידע  מהימנות  בשאלת  להתמקד  נועדה  לא  היא 
ההיפנוטי מאפשר להתגבר על התנגדות קוגניטיבית - מודעת או לא, בתום 
לב או מתוך מניע נסתר - לשתף פעולה עם החוקר או המפעיל. וזאת בדרך 
ונעימה  נינוחה  נוחה,  באווירה  נעשה  המהלך  לחץ.  הפעלת  ללא  אלגנטית, 

ואפילו בשיתוף פעולה של המהופנט, ובערבית.  
ככל שהאיכות המודיעינית של המידע המועבר גבוהה יותר, עלול המועמד 
זו  על התנגדות  הוא מתנגד לחשיפת המידע. התגברות  כי  לחוש  להיפנוט 
אפשרית בטרנס היפנוטי. מצפונו מושקט וממותק בשכנוע עצמי כי המידע 
לא  אחר,  של  שליטה  של  מתוך  אלא  עצמית,  בשליטה  שלא  נמסר  שמסר 
מרצון חופשי. ההליך ההיפנוטי משקיט את מצפונו של המהופנט, בבחינת 

"אני לא דיברתי, כוח חיצוני הכריח אותי".
ניתן לבצע הליך היפנוטי ללא הסכמת המהופנט. ככל שהתנגדות המועמד 
להיפנוט חזקה יותר, כך כניסתו לטרנס ההיפנוטי קלה יותר; שכן ההתנגדות 
מנוצלת כצינור נוסף לסוגסטיות, ואז ההיפנוזה עמוקה יותר. מחבל או מקור 
מהופנט אינו יודע כי הוא עומד לעבור הליך היפנוטי, אלא מאמין כי מדובר 
בהליך של רענון זיכרון.  לא מוצע להשתמש בהסכמת הסוכן לעבור תהליך 
היפנוטי, כאמצעי לבחינת כנותו ואמינותו. בדרך כלל יש לבצע את ההליך 

ההיפנוטי ללא  ידיעתו.
ולנאמר  סביבו  לנעשה  קשוב  הוא  ישן,  אינו  המהופנט  היפנוטי  בטרנס 
ביקורת  המחלישה  עמוקה,  בהרפיה  מצוי  המהופנט  מלאה.  בשליטה 
אינטלקטואלית מצדו אך אינה מנטרלת אותה כליל. כך מתאפשר למהופנט 

לקבל בפתיחות את הנאמר לו. 
במסגרת התהליך יוצר המהפנט אצל המהופנט תהליך נפשי, דרך סוגסטיות 
שונות. אלה יוצרות אצל המהופנט חוויה של שינויים בזמן ובמקום, בתחושה, 
נוצר  מסוימים.  במקרים  ומוטוריים  פיזיולוגיים  בתהליכים  ואף  בתפיסה 
הטרנס  שלפני  ולמקום  לזמן  ממודעותו  השונה  תודעתי  מצב  למעשה 
ומקום שונה, תוך הפעלת  זמן  עובר למצב אחר, של  ההיפנוטי.  המהופנט 
פוסט  פקודות  לרבות  ומקום,  זמן  של  כזה,  שינוי  התת-מודעת.  המערכת 
היפנוטיות, לא יכול להתבצע אם הוא מנוגד למערכת הערכים של המהופנט. 
כמו כן לא ניתן לבצע הליך היפנוטי לאנשים שבוחן המציאות שלהם לוקה 

בצורה חריפה.
שונים   בחפצים  להיעזר  אפשרות  תוך  מודרך,  בדמיון  משתמש  המהפנט 
להמחשתו ולהאצתו.  זאת הן בשלב הראשון, של הכנסת  המהופנט לטרנס, 
והן בשלב העמקת הטרנס ושימורו. במשך כל ההליך, שתוצאתו היא ניתוק 
המהופנט מהעולם החיצון והותרת המהפנט זמנית כמייצג  ומקשר לעולם 
החיצון, משמר המהפנט את הטרנס. ככל שנוצר אצל המהופנט מתח  חובה 
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מיד את הנגיסה מפיו בשאט נפש, 
תפוח  בידיו  היה  באמת  כאילו 
ולא  אדמה  רגבי  מלא   אדמה  
במהירות  הוחזר  גזית  עץ.  תפוח 

מהטרנס ההיפנוטי.  
הסוכנים  להפעלת   154 יחידה  גם 
תכלית.  הצגת  ביקשה  אמ"ן  של 
בסמוך  שהתקיימה   בפגישה 
לראש  שנערכה  התכלית  להצגת 
אמ"ן  אלוף גזית,  בלשכת מפקד 
סימון  יגאל  אל"מ  היחידה, 
לשמש  א'  התנדב  מטהו  וקציני 
של  הישיבות  חדר  ניסיונות.  שפן 
הנוכחים,  לכל  מוכר  היה  סימון 
רבות.  שעות  בו  בילו  מהם  ורבים 
על כן התבקש א' לעצום את עיניו, 
ולתאר  לקיר  פניו  עם   להסתובב 
אחר  עקבו  הנוכחים  החדר.  את 
כמה  עד  לראות  ונדהמו  התיאור 
לאחר  מתעתע.  החזותי  הזיכרון 
שפתח  ובלי  התיאור,  את  שסיים 
להליך  הוכנס  הוא  עיניו,  את 
הרגעה ורענון זיכרון - שלב מקדים 
ברענון  בהיותו  ההיפנוטי.  לטרנס 
לתאר  שוב  ארז  התבקש  זיכרון  
כל  סימון.  אל"מ  של  החדר  את 
הנוכחים נדהמו מהשינוי האיכותי 

והמהותי בתיאור החדר.

של  בתוכנה  נעזר  "חרוט" 
משטרת ישראל

אמ"ן  ביצע  שבו  נוסף  מקרה 
תחקור מקור בהליכי היפנוזה הוא 
הקוד  )שם  "חרוט"  המקור  של 
בנובמבר  כי  טען  "חרוט"  בדוי(. 
1974 פגש במקרה קבוצת אנשים 
היה  שלגביה  פניו,  על  שחלפו 
עניין  בישראל  המודיעין  לקהילת 
"חרוט"   בין  המגע   ביותר.  רב 
לבין קבוצת האנשים היה בשניות 
על  אלה.  פני  על  הם  חלפו  שבהן 
רקע זה הוחלט בקהילת המודיעין  
לבצע ל"חרוט" תחקור בהליך של 

טרנס היפנוטי. 
בטרם ביצועו תושאל "חרוט" לגבי 
קבוצת האנשים והוצגו לו עשרות 
אנשים  של  פספורט  תמונות 
תמונות  שולבו  ובהם  שונים, 
אמורים  אמ"ן  שלדעת  האנשים 
בשלב  הקבוצה.  עם  להימנות  היו 
מרשימה,  הייתה  לא  ההצלחה  זה 
וחרוט נכשל בזיהוי מי האנשים.    

"חרוט" לטרנס  הוכנס  לאחר מכן 
השלב   ,3 בשלב  בהיותו  היפנוטי. 
העמוק ביותר של ההליך,  בהרפיה 

למועד  הוחזר  הוא  מוחלטת, 
ולמקום שבו חלפה על פניו קבוצת 
להתמקד  התבקש  הוא  האנשים. 
ואחד  אחד  כל  על  איטי  בהילוך 
מחברי הקבוצה, לבחון  כל דמות 
ולתארו  דמותו  את  לקבע  לזיהוי, 
באופן מלא וחופשי. לאחר שתיאר 
הוצגו  הקבוצה,  מאנשי  אחד  כל 
לו מחדש התמונות. עדיין בהיותו 
אחד  את  זיהה   הפעם  בטרנס. 
מאנשי הקבוצה וטען כי יש דמיון 
בין התמונה לבינו.  לגבי אחר הוא 
לבסוף  אך  תמונתו  על  התעכב 
החליט כי אין התמונה דומה לאיש 

שזיהה בקבוצת האנשים.
בשלב השלישי, בהיותו עדיין תחת 
טרנס היפנוטי עמוק, הוא התבקש 
הפנים   תמונת  של  הרכבה  וביצע 
באמצעות  שזיהה  האיש  של 
שהושאלה   ,Photo Fit מערכת 
זו  מערכת  ישראל.  ממשטרת 
חלקי  של  רצועות  עשרות  כוללת 
עיניים,  מצח,  שיער,   - פנים 
 - וסנטר  לחיים  פה,  אף  אוזניים, 
שהרכבתן מאפשרת לקבל תמונה 

של האיש.
היה  אכן  "חרוט"  שזיהה  האיש 
האנשים,   בקבוצת  להיות  אמור 
וכך גם האיש השני שעליו  הצביע 
דומה  הוא  שאין  החליט  ולבסוף 
זאת,  פניו. עם  על  לדמות שחלפה 
התמונות,  בין  בסיסי  הבדל  נוצר 
קודמים  במועדים  שנלקחו 
קבוצת  לעומת  אחרות,  ובנסיבות 
האנשים, שגם אנשיה היו בנסיבות 

אחרות ובחלוף מועדים.
לעיל,  שתוארו  המקרים  בשני 
תרם  נוספים,  רבים  ובמקרים 
הכלי ההיפנוטי בצורה משמעותית 
את  והוכיח  המודיעינית  לתמונה 
עצמו. ניצולו חייב להיעשות באופן 
תוך  ומידתי,  מושכל  ראוי,  מיומן, 
ולמגבלות  למגבלותיו  ערנות 
המהופנט. זאת הן בשלב ההחלטה 
בשלב  והן  במכשיר,  השימוש  על 
כל  לא  עצמו.  ההיפנוטי  הטרנס 
להיעזר  יכולה  מודיעינית  סוגיה 
בהליך היפנוטי, ולא כל אדם יכול 
לעבור הליך שכזה. לאחר פרישתי 
מהשירות הופסק השימוש בשיטת 

  .ההיפנוזה

ולא  אדמה  רגבי  מצויים  שעליו  אדמה  תפוח   בידו  כי  שוכנע  גזית.  שלמה 
תפוח עץ

גם יחידה 154 להפעלת הסוכנים של אמ"ן 
ביקשה הצגת תכלית. בפגישה שהתקיימה  

בסמוך להצגת התכלית שנערכה לראש 
אמ"ן אלוף גזית, אל"מ יגאל סימון וקציני 
מטהו, התנדב א', לשמש שפן ניסיונות. 
חדר הישיבות של סימון היה מוכר לכל 

הנוכחים, על כן התבקש א' לעצום את עיניו, 
להסתובב עם  פניו לקיר ולתאר את החדר. 
הנוכחים עקבו אחר התיאור ונדהמו לראות 

עד כמה הזיכרון החזותי מתעתע
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המודיעין הצבאי האמריקני 
בתהליכי בדיקה יסודית

הביא לדפוס: תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר | פורסם ב-DEFENSE NEWS,ב19 באפריל 2017 

ליריבים  יכולתו לתת מענה  לגבי  בית  בימים אלה בדק  מודיעין הצבא האמריקאי מבצע 
לרבות  המבצעי,  ליישום  חיבור  תוך  יכולותיו  את  לשדרג  ופועל  גבוהה  טכנולוגית  ברמה 

אימון וכשירות כוח האדם

מפקד המודיעין הצבאי האמריקאי שקוע בימים אלה בבדיקה מעמיקה של 
מערך המודיעין ושל צרכיו בכל הרמות, כולל מול הפיקודים המבצעיים. את 
 TRADOC (TRAINING AND DOCTRINE COMMAND) הבדיקה  מבצעים
ומרכז המצוינות של המודיעין. היא צפויה להסתיים בסוף קיץ 2017, בהצגת 

הנתונים לראש מטה צבא ארה“ב, גנרל מארק מילי. 
טוב  אינו   המענה  שבהן  הקיימות,  המשימות  בחינת  היא  התהליך  מטרת 
מספיק. זאת  בראייה לעתיד - לאורה של השאלה - היכן רוצה הצבא להיות 

ב-2025. 
12 צוותים לבחינת הנושאים הבאים: הגדרת צורכי המפקד הצבא  הוקמו 
של  אישור  תהליכי  שבויים;  חקירת  גלויים;  ממקורות  מודיעין  לעתיד; 
המודיעין;  איסוף  ניהול  המסכל;  המודיעין  תגבור  )אנליסטים(;  מעריכים 
סוכנויות  עם  יחסים  השטח;  מודיעין  ומעקב;  סיור  עתידי;  אווירי  מודיעין 
תומכות ומשלימות; דרישות מגוונות ברמות השונות; אינטגרציה של סייבר, 

לוחמה אלקטרונית וסיגינט. 
הצוותים בוחנים צדדים שונים החשובים לכוחות המודיעין, ובמהלך העבודה 
מראיינים מפקדים בכירים בצבא. לאחר סיום איסוף המידע הצבאי יתקיים 

יום שבו יוצגו ממצאי המחקר.
ובמניעתו.  בטרור  בלחימה  בעיקר  הצבא  עסק  האחרונות  השנים  ב-15 
במסגרת תפקידו עליו לתת מענה גם אל מול יריבים ברמה טכנולוגית דומה 

ולהקדימם, הן בטכנולוגיה והן ביישומה המבצעי, לרבות אימון וכשירות. 
לצורך זה הוגדרו ששה תחומים לטיפול הצבא:

1. אינטגרציה של לוחמה אלקטרונית, סיגינט וסייבר - הצבא צריך למצוא 
את הדרך לשלב בין הלוחמה האלקטרונית, הסיגינט והסייבר. התחום  הופך 
ועל  מידע  לאיסוף  סנסורים  על  היתר,  בין  ונשען,  יותר  ומסובך  למתוחכם 
שיבוש סנסורים של האויב. ביצוע האיסוף הזה לצורך מודעות מצבית צריך 
להיות קשור למודיעין מטרות. האינטגרציה צריכה להיות בשילוב סוכנויות 
FCE )FIRES CENTER OF EXCELLENCE) כמו הצבא,  של  אחרות   ויחידות 

.MCCE (MISSION COMMAND CENTER OF EXCELLENCE(-ו
שביצעו משימות  קבועה,  כנף  מטוסי  אווירי -  וסיור  מעקב  מודיעין   .2
מודיעיניות )ISR(, אינם נותנים היום מענה מספק. איש לא ירצה להתנסות 
סין  ים  כמו  במקומות  בסיסיות  שרידות  בעלות  מערכות  כמה  עם  בטיסה 
את  RAND  להגדיר  תאגיד  על  הטיל  הצבא  אירופה.  מזרח  או  הדרומית 
מאוישים  ושאינם  מאוישים  מטוסים   – הבא  הדור  של  ה-ISR האווירי 
 ANTI-ACCESS/AREA) חסומים  שטחים  של  בתרחישים  לפעול  שיצטרכו 

.(DENIAL
העצומה  המידע  כמות  עם  יעילה  התמודדות  המנטלי -  העומס  הקלת   .3
הנאספת מחיישנים על ידי אוטומטיזציה של חלק מהניתוח כדי להקל על 

קבלת החלטות. 
גם  סיגינט  מודיעין  קבלת  שיאפשרו  אחידות  ארכיטקטורות   - סיגינט   .4

במבצעים מבוזרים.
 )SWAP( וההספק  המשקל  הגודל,   - חישנים  מרובי  ייעודיים  מטענים   .5
למשימה.  יחד  והיבשתיות  האוויריות  הפלטפורמות  לשאת  שצריכות 
משימות עם חיישן בודד הן בזבזניות. עם צבירת המידע מהחיישנים השונים 
והיתוכו יבוצעו היתוכים בפלטפורמה, וייחסך רוחב סרט בשידור למעריכים 

ולצרכנים. 
6. עיבוד ניצול והפצת מידע )PED( – פיתוח שיטות להקטנת התלות במעבר 

 .אנושי על חומר שנאסף, כמו אלגוריתמים לתיוג וידיאו

גנרל מארק מילי. היכן רוצה הצבא להיות ב-2025?
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ומורכב.  מרכזי  תפקיד  וההטעיה  ההונאה  למרכיבי  היה  סיני"  ב"מערכת 
"העילה"  ואספקת  המלחמה"  "סיפור  של  המדיני-אסטרטגי  במישור  הן 
לצרפת ובריטניה להתערב באמצעות מהלך פתיחה צבאי ישראלי בסיני; והן 
במישור האסטרטגי-אופרטיבי, לקראת המהלך הצבאי הראשון של ישראל 
וסביבו. מבצע ההונאה הבין-מדינתי ומהלכי ההטעיה השיגו את כל יעדיהם, 
בדגש על ההפתעה המצרית, אך ביחסים מול ארה"ב היה לכך מחיר יקר. לוי 
אשכול זכר את מחיר הטעות ויישם הלקח החשוב כראש הממשלה לקראת 

מלחמת ששת הימים. 
שני נדבכי ההונאה השתלבו האחד בשני והיו חלק ממכלול אחד: במישור 
המשותפת  החשאית  למערכה  מרכזי  עוגן  נקבע  המדיני-אסטרטגי 
)ה-CAMPIGN( לצרפת, בריטניה וישראל בוועידת סוור )24-22 באוקטובר 
1956(. נקודת המוצא היה יצירת מצג שווא, שלפיו צרפת ובריטניה יאלצו 

להתערב במשבר צבאי בין ישראל למצרים. 
"הסחה"  פעולת  תבצע  ישראל  כי  היתר,  בין  זה,  בהקשר  הוחלט  בוועידה 

צרפת  את  תביא  זו  מצרים;  לבין  בינה  מתיחות  שתעורר  בסיני,  צבאית 
להפסקת  מיידית  להגיע  ולישראל  למצרים  אולטימטום  להציב  ובריטניה 
שישראל  בדיונים  דרשו  אגב,  הבריטים,  סואץ.  תעלת  מאזור  ולסגת  אש 
תביים ותזייף מהלך תקיפה אווירי נגד עצמה, אך לכך סירב בן גוריון, ראש 

הממשלה ושר הביטחון.
ובריטניה  צרפת  ולפיכך  לאולטימטום  תסרב  שמצרים  הייתה  ההערכה 
"יאלצו" להתערב וכך ישתלטו על תעלת סואץ )"מבצע מוסקטר"( , וישראל 

תוכל לכבוש את רוב שטח סיני.
סמוך   890 גדוד  הצנחת  היה  קדש"  ל"מבצע  והספתח  זה  למהלך  הטריגר 
 - והמצרים  רבה  בחשאיות  התבצעה  אכן  הצניחה  בסיני.  המיתלה  למעבר 
ולא רק הם - הופתעו, אך משם התפתחו הדברים קצת אחרת. זאת בדגש 
על הקרב על המיתלה, שגם עליו השליכה ההונאה, שהייתה כרוכה במחיר 

יקר של חיי אדם.

מהלך ההונאה הישראלי ערב "מערכת סיני" 
ערב  שהוכנה   ,)"1 "קדש  לפקודת  )בניגוד   "2 "קדש  המבצע  בפקודת 
"מערכת סיני", היווה מרכיב ההונאה חלק מרכזי בתנאי הסף למבצע. זאת 
המטכ"לית  התוכנית  במוקד  מצרים.  מול  ההפתעה  אלמנט  מיקסום  לשם 
היה הפניית תשומת הלב של המעצמות, מצרים ומדינות ערב וכן של הציבור 
הישראלי לכיוון של אפשרות למלחמה מול ירדן. זה היה אך טבעי לכאורה, 
שכן במהלך 1956 אירעו עשרות תקריות ופעולות תגמול ישראליות בשטח 
באוקטובר  ב-10  בקלקיליה  הגדולה  התגמול  בפעולת  היה  ששיאן  ירדן, 

 .1956
"מבצע שומרון" היה פעולת התגמול האחרונה לפני "מבצע סיני". הוא נולד 
בתגובה לשני פיגועי הרג בישראל שביצעו מחבלים שחדרו מירדן 18 לוחמי 
צה"ל נפלו ו-68 נפצעו במבצע הכושל הזה. בצד הירדני היו 88 הרוגים ו-15 
נערכה  עיראק  שגם  עד  הסלימה  ירדן  לבין  ישראל  בין  המתיחות  פצועים. 

לשגר כוח תגבור לירדן.
להעצים  הייתה  סיני"  "מערכת  ערב  הוחלט  עליה  ההונאה  תוכנית  מטרת 
לירדן  ישראל  פלישת  לגבי  לפעפע,  החלו  שכבר  החשש,  ואת  המתח  את 
והאפשרות של לחימה בשטח הממלכה הירדנית. הונאה זו השתלבה בחשש 

מערכת סיני: ההונאה 
שהצליחה אך במחיר יקר

גדעון מיטשניק | סא"ל במיל', לשעבר רע"ן ההיסטוריה והמורשת באמ"ן וס' רמ"ח היסטוריה בצה"ל

ב-24 באוקטובר 1956 בפסגת סוור סיכמו ישראל, צרפת ובריטניה על מהלך חשאי שכלל גם נדבך 
מידורה של בת הברית,  תוך   - ושאר העולם  והסובייטים  מול מצרים, העולם הערבי  הונאה מרכזי 
זה שיאו של תהליך העמקת שיתוף הפעולה הביטחוני עם צרפת, שלאגף המודיעין  היה  ארה"ב. 
הישראלי היה בו תפקיד מרכזי. ההונאה וההטעיה הצליחו עד מאד, "מערכת סיני" יצאה לדרך - אך 

המחיר לא איחר להגיע. חיל האוויר תרם תרומתו לשמירת ההונאה בעיקר ב"מבצע מספריים"

מכלי דלק בוערים בפורט סעיד. מאז ההכרזה על הלאמתה ביולי 1956 חששה 
ההנהגה המצרית מפעולה בריטית-צרפתית משותפת נגדה

מלחמת סיני
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המצרי מפני פלישת צרפת ובריטניה )לאחר הלאמת תעלת סואץ(, וחיזקה 
את השאננות וחוסר המוכנות של מצרים למהלך ישראלי עוין בסיני. 

יודגש כי מאז ההכרזה על הלאמת התעלה בחודש יולי 1956, חששה ההנהגה 
המצרית מפעולה בריטית-צרפתית משותפת נגד מצרים, שתתרחש בשטח 
מצרים )אזור הדלתא ואלכסנדריה( ובאזור תעלת סואץ. לפיכך, גם הצבא 

המצרי ריכז כוחות באזורים אלה ודילל מאוד את כוחותיו בסיני.

שיתוף הפעולה הביטחוני והמודיעיני עם צרפת מתעצם
הביטחון  משרד  כמנכ"ל  פרס  שמעון  הוביל  ה-50  שנות  מאמצע  החל 
למטרת  בעיקר  צרפת  עם  הביטחוני  השת"פ  להידוק  גוריון,  בן  ובשליחות 
רכש אמל"ח. לאגף המודיעין של צה"ל בהובלת יהושפט הרכבי היה משקל 
קריטי  מודיעיני  במידע  בעיקר  ב-1956,  אלה  חשאיים  במגעים  חשוב 
שהועבר לצרפתים ותכניות לשת"פ מבצעי )ותוך דחיקת "המוסד", בראשות 
איסר הראל, הצידה(. בסדרת מפגשים חשאיים שהחלו בקיץ 1956 ,ששיאם 
היה בפסגת סוור באוקטובר, הגיעו הרמטכ"ל משה דיין, שמעון פרס וראש 
אג"מ מאיר עמית, לצד אנשי אמ"ן, לסיכומים עקרוניים עם הצרפתים לגבי 
המלחמה והידוק שיתופי הפעולה. אלוף שלמה גזית, אז רס"ן, היה אז נציג 

צה"ל בפריז ושותף לאותם מגעים והכנות חשאיות. 
בן גוריון חתם ב-24 באוקטובר בסוור, בתום שלושה ימי דיונים חשאיים 
על  סמך  לא  גוריון  בן  הפעולה.  שיתוף  על  הבריטים,  עם  בעיקר  מתישים, 
על  שיחתמו  שדרש  כך  כדי  עד  במלחמה,  לירדן  שיסייעו  וחשש  הבריטים 
הסכם בכתב. תא"ל בדימוס מרדכי בראון, אז ראש לשכת הרמטכ"ל דיין, 
העיד בשיחה עמו וביומן שכתב אז כי בטרם עלה על המטוס שהחזירו לארץ 
שלח דיין מברק הנחיות לעמית על ההיערכות למלחמה, בדגש על ההונאה. 
במקביל לגיוס המילואים הגדול, צה"ל החל בהכנות לתרגיל ההונאה הרחב 

שקדם למלחמה.
גם  וחלו   – ובסובייטים  ערב  במדינות  במצרים,  התמקדו  להונאה  היעדים 
על האמריקאים, שלא שותפו אף בעדכון על עצם קיום השיחות וההסכמות 

החשאיות בין שלוש המדינות.
הישראלי  למהלך  המתוכנן  המועד  לפני  ימים  שלושה  באוקטובר,  ב-26 
הראשון, החלה תוכנית ההונאה של צה"ל לפעול: בשלב הראשון פרסם אמ"ן 

ידיעות פומביות כוזבות, שלפיהן יחידות צבא עיראק נכנסו לירדן. 

המטרה הייתה ליצור מראית עין של סיבה והיערכות למהלכים ישראליים 
שגויסו  חיילים,  אלפי  עשרות  בהיקף  רחב  מילואים  גיוס  כולל  ירדן,  מול 

לכאורה כדי להיערך ללחימה מול האיום ממזרח. 
כניסת  כי  הוסבר  שגויסו  המילואים  ולחיילי  בצה"ל  מהמפקדים  לרבים 
היחידות העיראקיות מחייבת היערכות למצב מלחמה מול ירדן. לכך יש גיבוי 
נשלחה אחת  גם  כך,  וחיילים מאותה תקופה.  רבות עם מפקדים  בשיחות 
מחטיבות המילואים של הצנחנים לשטח כינוס באזור חצבה, להיערכות מול 
גבול ירדן. לרבים בארץ ובעולם נדמה היה שישראל עומדת לפתוח במלחמה 

יזומה עם ירדן.
וההונאה הצליחה: לא רק הירדנים החלו לחשוש ולהיערך בהתאם. המצרים, 
מול  הישראליות  ההכנות  אחר  בערנות  עקבו  למהלך,  העיקרי  היעד  שהיו 
ירדן והתחזקה אצלם ההבנה שאין להם מה לדאוג לגבי מהלכים ישראליים 
נגדם. גם האמריקאים והרוסים החלו למקד מעקב אחר מה שנראה כהכנות 
ישראליות לתקיפת ירדן. האמריקאים, שאיתרו קודם לכן הכנות של צרפת 
ובריטניה ללחימה, העריכו גם הם לאור הגיוס הצה"לי וההיערכות מול גבול 
ירדן כי לא צפויה מלחמה עם מצרים. הם כל כך "קנו" את ההונאה, עד שבן 
גוריון קיבל מספר ימים לפני פרוץ המלחמה, מכתב אזהרה מארה"ב מפני 

פתיחת מלחמה עם ירדן.
ליד   890 גדוד  של  בהצנחה   1956 האוקטובר  ב-29  החלה  סיני"  "מערכת 

מצבת פארקר, כדי להיערך מול מעבר המיתלה.
בנובמבר  וב-7  סיני  רוב  בכיבוש  ימים  שמונה  לאחר  הסתיימה  המערכה 
אלא  שיח'.  א  בשארם  דיין  הרמטכ"ל  בראשות  הניצחון  מסדר  התקיים 
שלמידור ולהונאה מול ארה"ב היה גם מחיר כואב במיוחד לאחר המלחמה. 
מפגש אינטרסים בין נשיא ארה"ב אייזנהואר, שזעם על ישראל על שהסתירה 
את המהלך מבעלת בריתה, להנהגה הסובייטית )ששלחה איומים לממשלת 
הצטרף  זה  ללחץ  ישראל.  על  ממוקד  בין-מעצמתי  ללחץ  הביא  ישראל(, 
וזמן  המלחמה,  לאחר  מיד  החל  הזה  הלחץ  מסיני.  לסגת  בדרישה  האו"ם 
קצר לאחר נאומי הניצחון ישראל אכן החלה לסגת מסיני באופן הדרגתי עד 

 .להשלמת הנסיגה כארבעה חדשים לאחר מכן

ההונאה וקרב המיתלה
קיימת הערכה שנוכח המידור הכבד שהוטל על ההכנות ל"מבצע קדש" בצה"ל, שמידר רבים ממפקדי הכוחות בדרג השדה ממטרות המלחמה, התרחש גם הקרב על 
המיתלה. לכך גם חברו הפערים והמתח הרב בין הרמטכ"ל דיין למפקד הפיקוד אסף שמחוני, תוך כדי הלחימה, והעובדה שרוב מפקדי השטח לא היו מודעים לכך 

שהמהלך הצבאי מול מצרים הוא חלק מהמערכה הגדולה יותר, מבצע "מוסקטר" של בריטניה וצרפת.
בהקשר זה קובע ההיסטוריון פרופ' מוטי גולני כי "קרב המיתלה היה שיאה של אי ההבנה בין הרמטכ"ל ואנשיו במוצב הפיקוד העליון )מצפ"ה( לבין המפקדים 

בשטח - אי הבנה שאפיינה את מלחמת סיני בכלל". 
לכך מצטרפת הקביעה של רבים כי היה זה קרב מיותר, פרי התעקשותו של מח"ט הצנחנים אריק שרון, שלא להישאר מחוץ להמולת הקרבות בה בשעה שכוחות 

אחרים נלחמים במצרים ומתקדמים לעבר התעלה. תעלת סואץ, ששכנה לא הרחק מעבר למיתלה, קרצה מאד לשרון כיעד שנכון לחתור אליו.
בקרב המיתלה ניכרו, כפי שקבעו מספר היסטריונים צבאיים וכפי שמעיד סא"ל דן זיו, שקיבל צל"ש )שהומר לעיטור הגבורה(, כשלים פיקודיים ותכנוניים רבים, 
פערים מודיעיניים ופערים של חיל האוויר. אלה כוללים את העובדה שהצנחנים "שכחו" ככל הנראה לקחת את ספר הקודים כדי לבסס שפה משותפת עם חיל האוויר, 
ומטוס מיוחד נשלח למיתלה כדי להעבירו. הטייס, סמל משה בוקעי, שנחת בסמוך לכוח והתבקש לפנות את אחד הצנחנים שנפצע, קיבל גם הוא צל"ש שהומר לימים 

בעיטור על חילוץ פצועים והטיפול בכל מי שנפגע בהתקפת המטוסים המצריים על מטוסו.
מרדכי )מורל'ה( בראון, שהיה אז רל"ש הרמטכ"ל, טען שנים לאחר הקרב: "הצנחנים בוזבזו במלחמה זו. הם הוטלו במקום לא חשוב מבחינה צבאית, שהעניק, אולי, 

יתרון קטן בכיבוש גדת הסואץ". הוא תיאר את הקרב במילים: "עקוב הדמים, רב הגבורה אך גם חסר התכלית מכל הקרבות שהתרחשו במערכת סיני".
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במסגרת ההונאה וההכנות למלחמה, ולפני מהלך הפתיחה של מבצע "קדש" - 
הצנחת לוחמי גדוד 890 בפתחת מעבר המיתלה - ביצע חיל האוויר שני מבצעים 

נועזים ויוצאי דופן.
המבצע החשוב יותר בהקשר זה היה מבצע "מספריים" לניתק קווי הטלפון בין 
היחידות המצריות ברחבי סיני למפקדה בקהיר. מטרתו הייתה " לקנות זמן" מול 
המצרים. המבצע נועד להבטיח את חשאיות מבצע הצניחה עד לרגע האחרון, 
לצמצם את הסיכוי לתגובה מצרית מיידית ולהעניק לצנחנים זמן התארגנות על 
הקרקע ללא הפרעה. המבצע יצא לדרך ב-29 באוקטובר, כשעה לפני התחלת 
ידי טייסת 116, טייסת ה"מוסטנגים",  הצנחת הצנחנים במיתלה. הוא בוצע על 

שהוקמה זמן קצר לפני כן. 
המתוכנן.  המועד  לפני  שבועות  בחשאי  החלו  המבצע  לקראת  האימונים 
במסגרתם התאמנו הטייסים על מודל של קווי טלפון שהוקם ליד קיבוץ חצור, 
את  לחתוך  תכננו  הם  טלפון.  כבלי  נמתחו  שביניהם  טלפון  עמודי  ארבעה  עם 
קו הטלפון בסיוע משקולת כבדה, שנקשרה בכבל מתכת לזנב המטוס - להלן 
"המספריים". תוך כדי האימונים "נחרשו" עם המטוטלת שדות הקיבוץ ונגרם נזק 

רב לצינורות ההשקיה.
ביום המבצע, סמוך לשעה שלוש אחה"צ, כשעה לפני המראת ה"דקוטות" עם 
הצנחנים - יצאו ארבעת מטוסי ה"מוסטנג" בשני צמדים לדרכם ובראשם מפקד 

הטייסת, רס"ן יצחק )צחיק( יבנה.
אחד מטייסי "המוסטנג", אל"מ בדימוס )אז רס"ן( אמיתי חסון, העיד כ-60 שנה 
חיל  מפקד  לדבריו  ההמראה.  לפני  שהתקיים  והתדריך  המבצע  על  מכן  לאחר 
האוויר דן טולקובסקי הדגיש את חשיבות המשימה עד כדי ביצועה בכל מחיר, 
ניתנה הנחיה לדממת קשר כדי שהמהלך לא ייחשף בפני המצרים והודגש שמס' 

2 אמור לוודא שמס' 1 מבצע הניתוק ואם לא - לבצע במקומו. 
צמד המטוסים  הרבים.  הסיכונים  בנחישות חרף  ביצעו את המשימה  הטייסים 
של אמיתי ושותפו למשימה המריאו לכיוון הים בגובה נמוך ונכנסו לסיני דרך אל 
עריש, כשבחלק מהדרך הם טסים כ"כ נמוך כדי שלא להתגלות כך שהמטוטלת 
נגררה על הדיונות. בשלב מסוים הכבלים עם המטוטלת ניתקו משני המטוסים, 
אך בשל הפקודה על דממת קשר, לא יכלו לעדכן את המפקדה. אז, באופן עצמאי 
ולנוכח חשיבות המשימה, קיבלו הטייסים החלטה - לבצע את הניתוק ויהי מה. 

ואיך עושים זאת בלי המטוטלת?
של  תורו  כשהגיע  הפרופלור.  עם  הטלפון  קווי  את  לנתק  בחר  המוביל  הטייס 
אמיתי הוא החליט לא להסתכן עם הפרופלור אלא לקרוע את החוטים עם הכנף. 
גם אצל הצמד השני ניתקו הכבלים עם המטוטלת, וגם הם החליטו לנתק את 
כך,  פעמים.  כמה  החוטים  את  ו"חתכו"  נמוך  טסו  הם  גם  המדחף.  עם  החוטים 
לבסיס  חוטים. כשחזרו  ק"מ של  במשך כשעה קרעו ארבעת הטייסים עשרות 

במסגרת ההונאה:
מבצעי "מספריים" ו"תרנגול 35"

של חיל האוויר
מטוס המוסטנג. בעזרת הפרופלור של המטוס 
המצריות  היחידות  בין  הטלפון  קווי  נותקו 
השם  ומכאן   - בקהיר  למפקדה  סיני  ברחבי 

מבצע "מספריים"

מלחמת סיני
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ראו את מטוסי "הדקוטה" ממריאים עם 
הצנחנים של גדוד 890 להצנחה באזור 

המיתלה. 
טולקובסקי שלח מכתב הערכה למפקד 
זה  ביטוי  כתב: "קבל  ובו  הטייסת 
למשימה  ולדבקות  להערכתי...ליוזמה 
ניתוק  בפעולת   ...116 טייסת  שגילתה 

קווי הטלפון".
הטלפון  קווי  ניתוק  למרות  הידוע,  ככל 
בסיני  הכוחות  מאחד  דיווח  הגיע 
למטכ"ל המצרי על ההצנחה ליד מצבת 
פארקר וזו הורתה על שיגור שני גדודים 

לסיני אך אלו הגיעו רק למחרת. 
בכל מקרה - השלב הראשון של "מבצע 
הסתיים   -  890 גדוד  הצנחת   - קדש" 
הטלפון  קווי  ניתוק  לאחר  כשעה 

בהצלחה וללא כל הפרעה.

"תרנגול 53" משמיע קול
הפתעה נוספת שציפתה לצבא מצרים ערב "מבצע קדש" נבעה ממבצע "תרנגול 
53", שהתרחש בליל ה-29-28 באוקטובר 1956. מעבר למבצע ההונאה של צה"ל 
ביום  מצרים  צבא  רמטכ"ל  עצמו  מצא  ובריטניה,  צרפת  בריתה,  בנות  בשיתוף 
פתיחת המלחמה ללא 12 מקציניו הבכירים. האחראים העיקריים לכך היו טייס 
חיל האוויר יואש )צ'אטו( צידון והנווט אלישיב )שיבי( ברוש, וכן יחידת ההאזנה 
מטוס  להפלת  חברו  כולם  "קדש"-  מבצע  לפתיחת  שקדם  שבלילה  אמ"ן,  של 

תובלה מצרי מעל הים התיכון. 
האינטנסיביות  ההכנות  של  בעיצומן  ואמ"ן  צה"ל  בעוד  באוקטובר,   28 בבוקר 
למלחמה, קלטה יחידת ההאזנה של אמ"ן, יחידה 515 )היום 8200( מברק מצרי. 
מצריים  צבאיים  תובלה  מטוסי  להמראת שני  היערכות  על  דיווח  נכלל  במברק 
באותו  המצרי,  המטכ"ל  ובכירי  עאמר  המצרי  הרמטכ"ל  ובהם  לקהיר  מדמשק 

הערב.  לאמ"ן היה ידוע שבדמשק התקיים מפגש תיאום צבאי בין-ערבי. 
המשימה  המצרי.  המטוס  הפלת  על  צה"ל  בצמרת  הוחלט  מזורזת  בהתייעצות 
מספר  צ'אטו  ביצע  היום  במהלך  ה"עטלף".  טייסת  מפקד  צ'אטו,  על  הוטלה 
ההאזנה  ביחידת  נקלטו  בערב  משמונה  החל  למודיעין.  והמתין  תרגולים 
התשדורות על צפי להמראת מטוס אחד, ולא שניים. בדיעבד התברר שהרמטכ"ל 
הוחלט  יותר.  מאוחר  המריא  ומטוסם  בדמשק,  התעכבו  מקציניו  וחלק  המצרי 

לתקוף את המטוס שעמד להמריא.
צ'אטו המריא כחצי שעה לאחר המראת המטוס המצרי מדמשק אל שמי הים 
התיכון, עם מטוס "המטאור" היחיד שהיה כשר למשימה. המשימה הייתה רוויית 
אתגרים ותקלות: האתגר הראשון היה לאתר את המטוס המצרי בלילה חשוך, 

עם הכוונה רק מהמכ"מ על החוף. מיד 
לאחר ההמראה התגלתה תקלה במיכלי 
הדלק הנתיקים, ואלה הוטלו לים, חרף 

הצפי לבעיית מגבלת הדלק. 
זמן רב ארך עד שהטייס והנווט - בסיוע 
הצליחו   - בארץ  האווירית  הבקרה 
היה  אז  המצרי.  המטוס  על  להתביית 
לזהות  טולקובסקי,  בפקודת  עליהם, 
בוודאות שמדובר במטוס צבאי ולהימנע 

מהפלה בטעות של מטוס אזרחי.
הבוכנה  מטוס  בין  המהירות  התאמת 
המצרי למטוס הסילון הישראלי הייתה 
בעייתית אך צ'אטו הצליח לטוס במרחק 
עשרות מטרים מהמטוס המצרי ואיפשר 
זיהוי של הקצינים במטוס. ה"אור הירוק" 

ליירוט ניתן.
הפתיחה  לאחר  נמשכו:  התקלות  אך 
ובנוסף,  התותחים,  אחד  "נתקע"  בירי 
בשל שילוב בין המהירות הנמוכה של ה"מטאור" והרתע מהתותחים, נכנס המטוס 
לסחרור. והמטוס המצרי? אמנם המנוע השמאלי שלו נפגע אך הוא המשיך לטוס. 
צ'אטו הצליח לצאת מהסחרור ולחדש המעקב אחר המטוס המצרי הבוער, אך 
אורות  את  כיבה  ואף  האט  המצרי  הטייס  מורכבת:  הייתה  המשימה  השלמת 
צידוד  תוך  הפעם  שוב,  ירה  מאד  קרוב  ומטווח  ה"מטאור"  האט  צ'אטו  הניווט. 

התותחים. 
מהירי השני נפגע המטוס המצרי וצלל לים. אלא ש"המטאור" שוב נכנס לסחרור 
עקב ההדף והמהירות הנמוכה, והחל גם הוא ליפול. רק בגובה כמה מאות רגל 
אדי  על  בעלטה  לארץ  המטוס  את  הוביל  צ'אטו  מהסחרור.  להשתחרר  הצליח 

הדלק האחרונים במכל. הייתה זו ההפלה הראשונה של טייסת "העטלף". 
התברר שהרמטכ"ל המצרי נותר בדמשק והמריא מאוחר יותר במטוס התובלה 
השני. אלא שגם כך, על המטוס שהופל היו 12 מהקצינים הבכירים בצבא מצרים. 
על  המצרית  האווירית  לבקרה  לדווח  מספיק  המצרי  הטייס  היה  אם  בדיעבד, 
התקיפה, סביר שכל מבצע ההונאה הגדול היה יורד לטמיון. אלא שככל הידוע, 
לא הספיק הטייס המצרי לדווח לבקרה על שהותקף. המצרים, שהמטוס נעלם 
להם מהמכ"ם באזור קפריסין, לא ידעו על ההתקפה אך לאחר ההיעלמות שלחו 
ספינות חיפוש ופנו גם לבריטים לסיוע בחיפושים - אך ללא ממצא. רק שנים 
יירטה את המטוס ושבתה  לאחר מכן התברר שהיו מצרים שהעריכו שישראל 
נוסעיו אך לא היה להם שמץ הוכחה לכך. ישראל מצידה הקפידה לא לפרסם את 

דבר המבצע לאורך שנים רבות".
היה  "המודיעין  המלחמה:  לאחר  רבות  שנים  צ'אטו  העיד  למבצע  המודיעין  על 

בזמן אמיתי וידע להגיד מתי המטוס מניע, מתי המטוס ממריא ומתי לא ממריא".

הצליח  צידון.  )צ'אטו(  יואש  האוויר  חיל  טייס 
לטוס במרחק עשרות מטרים מהמטוס המצרי
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בריטניה  את  שהאשים  גול,  דה  שארל  כמו 
מהמזרח  צרפת  לגירוש  קשר  בקשירת 
התיכון, גם  דוד בן גוריון האשימה בניסיון 
ובעידוד  היהודית  המדינה  בהקמת  לחבל 
שאלת  במלחמה.  לפתוח  ערב  מדינות 
ישראל  בין  בעימות  בריטניה  של  תפקידה 
במרכז  עמדה  ב-1948  ערב  למדינות 
העצמאות.  מלחמת  על  רבים  מחקרים 
בארכיונים  ראיות  נמצאו  לא  כן,  פי  על  אף 
הבריטים להאשמותיו של בן גוריון, שלפיהן 
הערבים  המנהיגים  את  עודדה  בריטניה 
הקמתה.  למחרת  ישראל  למדינת  לפלוש 
על  טענותיו  את  היסטוריונים  ייחסו  לפיכך 
מזימה בריטית לרגשותיו האנגלופוביים. היו 
ויועציו  גוריון  בן  בידי  היה  שלא  שטענו  גם 
הערביות,  הפלישה  תוכניות  על  אמין  מידע 
ואילו  אחרים עמדו על "החוש הנבואי" ועל 
"אינטואיצה"של בן גוריון, שכבר בקיץ 1945 
חזה שהיישוב ניצב בפני מלחמה כוללת מול 

מדינות ערב.  
נמצאות  גוריון  בן  של  לטענותיו  הוכחות 
בארכיונים צרפתיים, בעיקר בתיקי המודיעין 
הצרפתי, שקציניו עקבו מקרוב אחר פעילות 
בשנות  התיכון  במזרח  הבריטי  המודיעין  
חשאיים  ובריטיים  סוריים  מסמכים  ה-40. 
את  מאמתים  אלה  בארכיונים  שגיליתי 
אלה  את  ומחזקים  גול,  דה  של  האשמותיו 
של בן גוריון. מסמכים אלה מגלים כי קציני 
שעמדו  בריטים,  ודיפלומטים  מודיעין 
ולבנון,  מסוריה  צרפת  של  גירושה  מאחורי 

הקמת  למנוע  כשניסו  דומה  באופן  פעלו 
שיתוף  כי  קובע  זה  מאמר  יהודית.  מדינה 
צרפת  עם  גוריון  בן  של  המודיעיני  הפעולה 
הוא בגדר "חוליה חסרה", וכי היווה מרכיב 
ביכולתו של המנהיג הציוני להכשיל  מרכזי 
הישוב  ובהכנת  הבריטיות,  המזימות  את 

למלחמה כוללת נגד מדינות ערב.

המלחמה החשאית האנגלו-
צרפתית בסוריה ובלבנון 

בשנים 1948-1943 התנהלה במזרח התיכון 
בריתה,  לבת  בריטניה  בין  חשאית  מלחמה 
צרפת )תחילה מול צרפת החופשית ולאחר 
במרכזה:  הרביעית(.  הרפובליקה  מול  מכן 
צרפת  תבוסת  את  לנצל  בריטי  ניסיון 
שלה  המנדט  משטחי  לסלקה  כדי  ב-1940 
מילא  הבריטי  המודיעין  ובלבנון.  בסוריה 
היו  סוכניו  זו.  במלחמה  מרכזי  תפקיד 
מעורבים ישירות בפרוץ המשברים הלבנוני 
בנובמבר 1943 והסורי במאי 1945, ששמו 

קץ למנדט הצרפתי בשתי מדינות הלבנט.
בקיץ 1944 רשם המודיעין הצרפתי בסוריה 
הגדולות  מהצלחותיו  אחת  את  ובלבנון 
הבריטי  המודיעין  ארגוני  נגד  במלחמתו 
אוליבה  קולונל  מקציניו,  אחד  באזור. 
בכירה  סורית  אישיות  לגייס  הצליח  רוז'ה, 
הממשלה  לראש  לנשיא,  ישירה  גישה  עם 
סוכן  הבאות  בשנים  הסורים.  החוץ  ולשר 
לידי  ואחרים שגויסו בעקבותיו העבירו  זה 
מסמכים  אלפי  צילומי  הצרפתי  המודיעין 

החוליה החסרה
מאיר זמיר | פרופ' אמריטוס במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב

 דוד בן גוריון טען רבות כי בריטניה ניסתה לחבל בהקמת המדינה היהודית ואף עודדה את 
מדינות ערב לפתוח במלחמה. בארכיונים צרפתיים גילה המחבר מסמכים סוריים ובריטיים 
חשאיים המחזקים את האשמותיו של בן גוריון. אלה חושפים כי שיתוף הפעולה המודיעיני 

של בן גוריון עם צרפת היווה מרכיב מרכזי ביכולתו להכשיל את המזימות הבריטיות

שיתוף הפעולה המודיעיני של בן גוריון
עם צרפת נגד הקנוניה הבריטית

דוד בן גוריון ושארל דה גול 
בביקור בארמון האליזה ב-1960

מלחמת סיני
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סוריה  של  והבינלאומית  הערבית  מדיניותה  על  חשאים  וערבים  סורים 
בשנות ה-40. קצרה היריעה מלפרט את העושר והמגוון הרב של הנושאים 
ערב;  מנהיגי  בין  מצונזרת  בלתי  תכתובת  אלה:  מסמכים  עוסקים  בהם 
הסורי;  הצבאי  המודיעין  של  דו"חות  ממשלתו;  לחברי  הסורי  הנשיא  בין 
תכתובת דיפלומטית הכוללת דיווחי שגרירי סוריה בלונדון, פריז, וושינגטון, 
מוסקבה, אנקרה, בגדד וקהיר; ועותקי הסכמים חשאיים בין ראשי מדינות 
ערב ובינם לבין הבריטים.)ראה דוגמאות בנספחים( בחילופי מכתבים מ-29 
לנציגים בריטיים, הסכימו  וראש ממשלתו  בין הנשיא הסורי   ,1945 במאי 
הגדולה"  ב"סוריה  סוריה  ולשילוב  בריטית  להגמוניה  הסורים  המנהיגים 
תחת ההאשמים; זאת בתמורה לסיוע בריטי לסילוקה של צרפת מהלבנט 

)1(.)נספח 3(
הבריטית  בקונסוליה  סוכן  לגייס  רוז'ה  אוליבה  הצליח  במקביל 
ולבנון.  בסוריה  בריטית  חשאית  לפעילות  מרכז  שהיוותה  בביירות, 
 ,MI6-סוכן זה העביר צילומי מאות מסמכי מודיעין בריטים, כולל של ה
שהחזיק תחנה בביירות. המסמכים כוללים שמות סוכנים ומפעילים, 
כולל  המידע  גולמי.  מודיעיני  חומר  ואף  עבודה  שיטות  גיוס,  דרכי 
לביירות. שנשלחו  בריטיות  מודיעין  סוכנויות  של  דו"חות  צילומי  גם 

)נספחים 1,2(

המדיניות הכפולה של המודיעין הבריטי במזרח התיכון
מערך  כי  חושפים  בארכיונים  החשאיים  והבריטים  הסורים  המסמכים 
המודיעין הבריטי במזרח התיכון מילא בשנות ה-40 תפקיד מפתח בהגנה 
על האינטרסים האסטרטגיים והכלכליים הבריטים באזור, וכי היה מעורב 
הנרחב  השימוש  על  אור  שופכים  הם  הבריטית.  המדיניות  בעיצוב  ישירות 
כאמצעי  חשאית  בפעילות   ,MI6-ה ובעיקר  אלה,  מודיעין  ארגוני  שעשו 
מרכזי להבטחת מעמדה של בריטניה באזור, ובו בזמן במאמצים בהכשלת 

החדירה הסובייטית והאמריקאית אליו.
שתי מסקנות עיקריות עולות מהמסמכים הללו:

האחת  התיכון.  במזרח  כפולה  מדיניות  בריטניה  ניהלה  זו  בתקופה  א.  
והלייבור  השמרנים  ממשלות  שהתוו  בקפידה,  מתועדת  רשמית, 
בלונדון; השנייה חשאית ובלתי רשמית, שיישמו אנשי שטח ולה עקבות 
ידי קבוצה קטנה  זו בוצעה על  מעטים בארכיונים הבריטיים. מדיניות 

ורבת השפעה של קציני מודיעין ודיפלומטים ערביסטים, שתמרנו את 
למדיניות  בניגוד  משלהם,  מדיניות  לפועל  והוציאו  בלונדון  הקבינט 
ווייטהול  בין  כמתווכים  מיוחד  ממעמד  נהנו  אלה  סוכנים  ממשלתם. 
קדומות,  דעות  בשל  או  במכוון  אם  בין  מקומיים.  ערבים  למנהיגים 
ההערכות שסיפקו היו מוטות. הסוכנים לא רק אספו מידע, פירשו אותו 
מדיניות  ויישמו  המידע  בזרימת  שלטו  גם  אלא  מדיניות,  על  והמליצו 
משלהם מבלי ליידע את מקבלי ההחלטות בלונדון. הם עשו יד אחת עם 
חלק מהמנהיגים הערבים, שאותם הציגו כמי שמשקפים את העמדה 
הערבית, במטרה להטעות את ממשלתם. פעילות זו, בגיבוי קציני צבא 
בכירים בקהיר ובלונדון, צברה מומנטום תחת ממשלת הלייבור במהלך 

המשבר בארץ ישראל ב-1948-1947.
ב.  הסוכנים החשאיים הבריטיים הצליחו ליישם את השקפותיהם בעיקר 
פעולות  נקטו  הם  מקומיים.  השפעה"  ב"סוכני  עקיפה  שליטה  בזכות 
פוליטיות סמויות, מהלכים דיפלומטיים סודיים ותעמולה חשאית כדי 
לתמרן את המנהיגים הערבים ולהשפיע על דעת הקהל הערבית. שיטות 
אלה שוכללו והופעלו בהצלחה על ידי המודיעין הבריטי במזרח התיכון 
מספקים  והבריטיים  הסוריים  המסמכים  השנייה.  העולם  במלחמת 
מנהיגים  בגיוס  הבריטי  החשאי  השירות  פעולת  לדרך  נדירה  הצצה 
ערבים בולטים, תוך קידומם לעמדות כוח תמורת שיתוף פעולה מצדם. 
הנשיא שוכרי אל-כואתלי וראש הממשלה ג'מיל מרדם בסוריה, הנשיא 
בשארה אל-ח'ורי וראש הממשלה ריאד אל-צולח בלבנון ומזכ"ל הליגה 
היו  אך  הבולטות,  הדוגמאות  הם  אל-עזאם  אל-רחמן  עבד  הערבית 
רבים אחרים. עם זאת, אין הכוונה לטעון כי קציני מודיעין בריטי שלטו 
השפעה  אמצעי  וכללו  מורכבים  היו  ביניהם  הקשרים  אלה.  במנהיגים 
שונים. מלבד שוחד פוליטי וכספי, ובעת הצורך גם לחץ וסחיטה, שיטה 
יעילה הייתה לשכנעם כי שיתוף הפעולה עם בריטניה ישרת את טובתם 
על  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר  מדינותיהם.  טובת  ואת  האישית 
מעמדה  ושחיקת  בריטניה  של  יוקרתה  ודעיכת  הקרה,  המלחמה  רקע 
ארגוני  חשאית.  פוליטית  בפעילות  השימוש  גבר  והכלכלי,  הצבאי 
מודיעין בריטיים מילאו תפקיד חיוני במאמצים לשמור על האינטרסים 

האסטרטגיים והכלכליים החיוניים של ארצם במזרח התיכון. )2(
מבין קציני המודיעין והדיפלומטים הערביסטים שפעלו באזור בלטה דמותו 

על  צילום של קבלה 
מהמודיעין  תשלום 
לריאד צולח הבריטי 

והדיפלומטים  המודיעין  קציני  מבין 
בלטה  באזור  שפעלו  הערביסטים 
קלייטון,  אילתיד  בריגדיר  של  דמותו 
שאבא אבן, אשר שירת תחת פיקודו 
במלחמה, כינה אותו "הארכיטקט של 
ברישומי  באזור".  הבריטית  המדיניות 
קלייטון  הש"י,  של  ובידיעות  גוריון  בן 
הוא דמות מרכזית בקנוניה נגד הקמת 

מדינה יהודית 
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אבן,  שאבא  קלייטון,  אילתיד  בריגדיר  של 
כינה  במלחמה,  פיקודו  תחת  שירת  אשר 
הבריטית  המדיניות  של  "הארכיטקט  אותו 
יש  והבריטים  הסורים  במסמכים  באזור". 
עדויות ישירות למידת השפעתו. ברישומי בן 
הידיעות  )שירות  הש"י  של  ובידיעות  גוריון 
תחת  לעתים  המופיע  קלייטון,  ההגנה(,  של 
הקוד "החמרן", הוא דמות מרכזית בקנוניה 
פיקד  במלחמה  יהודית.  מדינה  הקמת  נגד 
התיכון  במזרח  מרכזיים  מודיעין  ארגוני  על 
הליגה  למזכ"ל  קשר  כאיש  מונה  ולאחריה 
עזאם, שעל פי מקורות צרפתיים פעל כסוכן 
 British-ב הוצב  הוא  ב-1946  בריטי. 
פעל  שבמסגרתו   ,  Middle East Office

ה-MI6 במצרים. )3()נספחים 7, 14(

נגד  פרנקו-ציוני  פעולה  שיתוף 
הקנוניה הבריטית ב-1948

לאחר  לישוב  צרפת  שהגישה  העזרה 
היטב,  נחקרה  ובהעפלה  ברכש  המלחמה 
על  נודע  מאוד  מעט  לאחרונה  עד  אך 
הסורים  המסמכים  גילוי  במודיעין.  הסיוע 
איפשר  הצרפתיים  בארכיונים  והבריטים 

להעריך את החשיבות העצומה של המידע שהיה בידי המודיעין הצרפתי עבור 
בן גוריון. ניתן להשוות את חשיבותו של המידע בתהליך קבלת ההחלטות 
של בן גוריון לפענוח האניגמה עבור ווינסטון צ'רצ'יל במלחמתו נגד גרמניה 
וישראליים מאפשרים שחזור מדויק  בריטיים  הנאצית. מקורות צרפתיים, 
בו, המידע שהועבר  זה, האישים שהיו מעורבים  של תחילת שיתוף פעולה 
והפעילות החשאית שניהלו שני הצדדים נגד הבריטים. מן המקורות הללו, 
רובם מודיעיניים, עולה שבשנים 1948-1945 ניהל בן גוריון מלחמה סמויה 
ומתוחכמת מול ארגוני המודיעין הבריטיים, שהיו אז בשיא יוקרתם. בניגוד 
על  ידוע  מאוד  מעט  היטב,  המתועדים  בבריטים,  והלח"י  האצ"ל  למאבקי 

מלחמה חשאית זו.
בהכירו היטב את יכולותיהם של ארגוני המודיעין הבריטי במזרח התיכון, נקט 
בן גוריון מידור מוחלט לגבי המידע שקיבל מהמודיעין הצרפתי ומקורותיו. 
ביקוריו  במהלך  הצרפתים  עם  המודיעיני  בקשר  ישירות  מעורב  היה  הוא 
משה  רק   .1947 ובראשית  ב-1946  בה  הארוכה  ושהותו  בפריז  התכופים 
שרת וקבוצה מצומצמת ביותר של אנשים במחלקה המדינית של הסוכנות, 
דוגמת ראובן שילוח )זסלאני(, אליהו ששון, מוריס פישר, אליהו אפשטין 
)אילת( וטוביה ארזי, היתה שותפה לסוד זה שנשמר בקפדנות יוצאת דופן.
עם  המודיעיני  בקשר  המפתח  דמויות  היו  ששון  ואליהו  פישר  מוריס   )4(
בסוריה  החופשית  צרפת  בצבא  מודיעין  כקצין  ששירת  פישר,  הצרפתים. 
זה. לאחר  1946-1941, הניח את היסודות לשיתוף פעולה  ובלבנון בשנים 
מינויו כמזכיר מדיני במשלחת הסוכנות בפריז הוא שימש צינור קשר ישיר 
לבן גוריון עם גורמים פוליטיים, צבאיים ומודיעיניים בצרפת. הוא המשיך 
כשגריר  מינויו  בעקבות  לצרפת  ישראל  בין  ביחסים  מפתח  דמות  להיות 
בפריז לאחר קום המדינה. לששון, יליד דמשק וראש האגף הערבי במחלקה 
המדינית ויועצו הבכיר של בן גוריון לעניינים ערביים, היתה היכרות מעמיקה 
האנגלו-ערביים.  והיחסים  הבין-ערביות  היריבויות  הערבית,  הזירה  של 
הצרפתים, שהכירוהו היטב מפעילותו בסוריה ולבנון בשנות ה-30 והעריכו 

נגישות  לו  העניקו  ידיעותיו,  את  מאוד 
המעמיקה  ההיכרות  הסוריים.  למסמכים 
העניקה  הללו  למסמכים  מחשיפתו  שצבר 
בהתנהלותם  ושרת  גוריון  לבן  רב  יתרון 
יתר  ערב.  מדינות  ומנהיגי  הבריטים  מול 
הללו  במסמכים  שימוש  עשה  ששון  כן,  על 
הבין- במערכת  והפילוג  הפיצול  בהעמקת 
חזית  ליצור  הבריטים  מאמצי  מול  ערבית 

ערבית אחידה נגד התנועה הציונית.

מה ידעו הבריטים?
שאלה מעוררת עניין היא מה ידעו הארגונים 
הפעולה  שיתוף  על  הבריטים  החשאים 
המודיעיני הפרנקו-ציוני. הבריטים הוטרדו 
מאוד מהקשרים הללו וכבר בפברואר 1945 
לארגוני  הנחיה   MI5-ה מפקדת  הוציאה 
לעקוב  התיכון  במזרח  הבריטיים  המודיעין 
גם  מודאגים   היו  הבריטים  אחריהם. 
צרפתיים  מודיעין  קציני  שהגישו  מהסיוע 
שביקרו  לח"י  לשליחי  בריטים  אנטי 
זמן קצר לאחר שלורד מוין,  בביירות; זאת 
שר המדינה בקהיר, נרצח על ידי אנשי לח"י. 
  -  DSO-ה העביר  בפברואר  ב-19 
Defence Security Officer בירושלים דיווח ממקור "אמין אך רגיש, עם 
קשר קרוב לסוכנות היהודית" על שורת החלטות חשאיות בעניין היחסים 
עם צרפת, שהתקבלו בישיבה חשאית בהנהלת הסוכנות. ההחלטות אושרו 
על רקע פגישת בן גוריון עם גנרל פול ביינה, הנציג הצרפתי העליון בסוריה 
ולבנון, ארבעה חודשים קודם לכן)נספח 4(. בין ההחלטות: קיום קשר ישיר 
עם גנרל דה גול ועם הפטריארך המארוני וחיזוק מעמדה של צרפת בסוריה 
ולבנון תוך שימוש באמצעים הסברתיים. על טוביה ארזי ואליהו ששון הוטל 
לקדם את ההחלטות. במרץ דיווחו שירותי המודיעין במצרים כי בן גוריון 
הגיע לקהיר בדרכו לפריז. ממעקב אחריו הוברר כי נפגש עם קצין צרפתי ועם 

גי דה רוטשילד, ששירת אז במודיעין הצרפתי. )5(
מצויות  הפרנקו-ציונים  מהקשרים  הבריטים  לחששות  אחרות  עדויות 
כי   1947 בינואר  בלונדון  הסורי  השגריר  דיווח  כך,  הסורים.  במסמכים 
יהודים  לו ששירותי המודיעין הבריטים עוקבים מקרוב אחר ביקורי  נודע 
בקונסוליות הצרפתיות בביירות ובדמשק. עלו גם פניות של מנהיגים סורים, 
לבקשת הבריטים, למלך פארוק ולאבן סעוד לנתק את קשריהם עם צרפת 

בשל תמיכתה בתנועה הציונית.)נספחים 13,12(

פעילות חשאית משותפת
בדרג  מצב  הערכות  חילופי  גם  שכלל  המודיעיני,  הפעולה  שיתוף  לצד 
הבכיר ביותר, שני הצדדים נטלו חלק גם במבצעים חשאיים משותפים נגד 
הבריטים ומדינות ערב. מבצעים מסוג זה נשמרים מטבעם בחשאיות רבה, 

אך דוגמאות ספורות אלה יכולות לשפוך אור על טיבם והיקפם:
סיוע בהסברה ובהסדרת פגישות עם אנשי ממשל וציבור אמריקאיים   .1
לשליחי הכנסיה המארונית בארה"ב, שתבעו המשך הנוכחות הצרפתית 

בסוריה ולבנון כהגנה על המיעוטים; פעילות זו תואמה עם הצרפתים.
בארה"ב  ביקורו  בעת  גול  דה  לגנרל  אוהדת  פנים  קבלת  בארגון  סיוע   .2
הקשה  הביקורת  נוכח  עוינות  מגילויי  חשש  גול  דה   .1945 באוגוסט 

אליהו ששון. בעל היכרות 
מעמיקה עם הזירה הערבית

מלחמת סיני
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האמריקאית  בתקשורת  עליו  שנמתחה 
ביוני,  בדמשק  הצרפתית  ההפגזה  לאחר 
רבים. במהלך  נהרגו אזרחים  שבמהלכה 
גול  דה  חשף  טרומן  הנשיא  עם  פגישתו 
לסלק  הבריטית  לקנוניה  הוכחות  בפניו 
את הצרפתים ולהשתלט על סוריה. דיווחי 
לאחר  בוושינגטון  הסורית  השגרירות 
הביקור מצביעים על עומק חשדנותו של 
ובמנהיגי  בבריטים  האמריקאי  הנשיא 
לעניין  מיידית  תרומה  הייתה  לכך  ערב. 
הנשיא  תמיכת  חשיבות  לאור  הציוני, 
מול מחלקת המדינה, שעל פי רוב צידדה 

בעמדה הבריטית בשאלת ארץ ישראל.
התקבלה   1947 בדצמבר  עכו":  "מבצע   .3
ידיעה בש"י ממקורות צרפתיים על כוונת 
הקונסוליה  ארכיון  את  לפנות  הבריטים 
להעבירו  כדי  חיפה  לנמל  בביירות 
יחידה  עצרה  בדצמבר  ב-25  לבריטניה. 
משאית  עכו  ליד  כרמלי  מחטיבת  קטנה 
ובה הארכיון ארוז במיכלי מתכת ושמונה 
שקי דואר דיפלומטי. לאחר שחרור הנהג 
מקיבוצי  באחד  המטען  הוסתר  ומלוויו, 
הסביבה. רק לאחר משא ומתן חשאי עם 

השלטונות הבריטים הוחזרו אליהם המסמכים, חלקם נותרו בידי הש"י. 
שני קציני מודיעין צרפתים עברו על המסמכים ושנים לאחר מכן כתב 
ראש הריגול הנגדי הצרפתי בזכרונותיו כי המידע שהתקבל ממקורות 
ציוניים סייע לחשיפת עשרות סוכנים בריטים. מבצע זה היווה תשובה 
של ההגנה להשתלטות הבריטית על ארכיון הסוכנות ב"שבת השחורה" 

)29 ביוני 1946(.
סוכני  קיבלו   1948 בפברואר  "השוויצרית-אתיופית":  הנשק  עסקת   .4
ההגנה מידע על עסקת נשק גדולה בתיווך בריטי בין החברה השוויצרית 
אורליקון לנציגים מצרים וירדנים. כדי לעקוף את האמברגו של האו"ם 
על משלוח נשק למזרח התיכון, הוסוותה העסקה כהסכם עם ממשלת 
הנגדי  הריגול  החל  הסוכנות,  מנציגי  מידע  שקיבל  לאחר  אתיופיה. 
הצרפתי לעקוב אחר סוכני החברה בנסיעותיהם בין ז'נבה, לונדון וקהיר 
והאזין לשיחות הטלפון שלהם. העסקה נפלה לאחר שהצרפתים העבירו 

מידע לממשלה השוויצרית על יעדו האמיתי של הנשק. )6(

המודיעין באסטרטגיה של בן גוריון מול בריטניה
ומדינות ערב

חוקרי  את  רבות  מעסיקה  למודיעין  קברניט  בין  הגומלין  יחסי  סוגיית 
המודיעין. במחקר על שיתוף הפעולה המודיעיני עם צרפת מתגלה בן גוריון 
כמנהיג שעשה שימוש יעיל ביותר במודיעין בשעה גורלית לעמו. ניתן להבחין 
כיצד המודיעין שצרפת העמידה לרשותו בא לידי ביטוי בשורה של החלטות 
אופרטיביות שקיבל החל מקיץ 1945, ושהוכחו כקריטיות בהקמת המדינה. 
עמדה  הללו  בשנים  גוריון  בן  של  והצבאית  המדינית  האסטרטגיה  במרכז 
הנחה כמעט פטאליסטית כי ארגוני המודיעין הבריטי במזרח התיכון יכולים 
המדיניות  את  ליישם  כדי  ערב  מדינות  מנהיגי  ואת  ממשלתם  את  לתמרן 
שבה דגלו. לפיכך בן גוריון האמין שאם החוגים נאמני האימפריה – ובכללם 
קציני מודיעין ערביסטים, דיפלומטים במשרד החוץ וחלק מהממסד הצבאי 

בקהיר - יגיעו למסקנה שמלחמה יהודית-
האינטרסים  את  תשרת  כוללת  ערבית 
הבריטים במזרח התיכון, לא תוכל ממשלת 
שהוכחה  זו,  הנחה  זאת.  למנוע  הלייבור 
היכרותו  על  התבססה  כנכונה,  בדיעבד 
המודיעין  ארגוני  יכולות  של  מקרוב 
במסמכים  היטב  המשתקפים  הבריטים, 
הסורים והבריטים, ועל לימוד מעמיק של 
גורמי הכישלון הצרפתי בסוריה. אף שהיה 
בידי דה גול מודיעין מדויק על הטקטיקה 
מנהיגי  את  לתמרן  כדי  הבריטים  שנקטו 
סוריה לעימות ישיר עם צרפת, לקבל חסות 
ההאשמים  עם  פעולה  לשתף  ואף  בריטית 

שנואי נפשם - הוא כשל במניעתה. 
שישנם  במסקנתו  בודד  היה  לא  גוריון  בן 
מנהיגי  את  שמעודדים  בריטים  חוגים 
הקמת  למנוע  כדי  למלחמה  ערב  מדינות 
מקובלת  היתה  זו  הערכה  יהודית.  מדינה 
והמודיעין  הצבא  מחוגי  חלק  בקרב 
הסורים  במסמכים  כן,  על  יתר  הצרפתי. 
ישנם דיווחים על אזהרות ברוח זו שהעבירו 
בנובמבר  כבר  אמריקאים  דיפלומטים 

1945.)7()נספח 6(
מדינה  להקמת  לפעול  ההחלטה  עמדה  שבמרכזה  מצב,  הערכת  בסיס  על 
יהודית עצמאית, קיבל בן גוריון שתי החלטות אופרטיביות שחתר ליישם 

בשלוש השנים שקדמו להכרזת המדינה:
העיקרי  הלוחם  הכוח  ההגנה,  את  ובמרכזו  הישוב  את  ולארגן  לצייד   .1

בישוב, למלחמה כוללת נגד מדינות ערב.
להביא  הבריטית  הממשלה  מול  העוצמה  במלוא  מדיני  עימות  לנהל   .2
הצבא  לראשי  אמתלה  ממתן  מחיר  בכל  להימנע  אך  המנדט  לסיום 

ולחוגי המודיעין שתבעו הפעלת הצבא לפירוק היישוב מנשקו.  
כוחות  את  לצייד  בדרישתו  ראו  ההגנה  של  ולפיקוד  להנהגה  חבריו  בקרב 
הבטחון בנשק כבד, ובכלל זה טנקים ומטוסים, גחמה של מנהיג חסר ידע 
בעניינים צבאיים. הם עדיין האמינו שהעימות עם הערבים יהיה מעין חזרה 
ישראל;  ארץ  לערביי  הישוב  בין  עימות  דהיינו   ,1939-1936 מאורעות  על 
ברכש,  גוריון  בן  של  פעילותו  מבחוץ.  עזרה  יגישו  היותר  לכל  ערב  מדינות 
מהקמת מכון סונבורן )8( ועד עסקת הנשק עם צ'כוסלובקיה, ידועה היטב 

ואין כאן המקום להרחיב בה.
 ואולם יש מקום להבהיר את הנקודה השניה, שהיתה כרוכה במחלוקות עם 
כמה מחבריו להנהגה והשפיעה על יחסו לפעולות הטרור של האצ"ל והלח"י 
נגד הבריטים. בן גוריון לא דגל בהתנגדות פאסיבית לבריטים, להיפך - הוא 
עמד בראש תנועת 'המרי' שאיחדה את שלוש המחתרות והתיר להגנה לבצע 
מבצעים נגד הבריטים. אך הוא התנגד לפעילות האצ"ל חסרות האבחנה נגד 
והמודיעין בבריטניה. בהקשר  ליד חוגי הצבא  הבריטים, שכן היא שיחקה 
זה ידועה עמדתו הנחרצת של פילדמרשל מונטוגמרי, ראש המטה הקיסרי 
שתבע הפעלת יד קשה לדיכוי היישוב. בעמדת בן גוריון בא לביטוי הלקח 
שהפיק מכשלונו של דה גול מול הבריטים במשבר הסורי. האור הירוק שנתן 
המנהיג הצרפתי לצבאו לדכא בכוח את ההתקוממות הסורית, פעל לטובת 
מפקדי הצבא וארגוני המודיעין הבריטים במזרח התיכון, שהצליחו לתמרן 
בהתערבות  ולאיים  אידן,  אנתוני  החוץ  שר  התנגדות  למרות  צ'רצ'יל,  את 

ראובן שילוח. ידע היטב על 
הקנוניה האנגלו-עיראקית
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בריטית צבאית שאילצה את דה גול להיכנע. לחששותיו של בן גוריון היה 
 JIC-בסיס, שכן בשנים הללו היו בארץ 100,000 חיילים בריטים. בתיקי ה
Joint Intelligence Committee(( וה-MI5 שנחשפו בשנים האחרונות 
בדרגת  הקבינט  בפני  היהודי  הטרור  את  להציג  מכוונים  ניסיונות  ניכרים 
חומרה אף גבוהה מהאיום הסובייטי. תיקים אלה גם חושפים את האמצעים 
התקיפים שהפעילו הבריטים בדיכוי התקוממויות לאומיות אחרות, דוגמת 
מלאיה )מלזיה היום( ב-1948)9(. דווקא הדגשים ששם בן גוריון על העפלה 
עצמה,  בבריטניה  כולל  הסברה,  ועל  בארה"ב,  בעיקר  מדיני,  מאבק  ועל 
איפשרו ליישוב לא רק לגייס תמיכה בין לאומית, ובכלל זה החלטת החלוקה 
באו"ם, אלא גם להרוויח זמן להכנת היישוב לעימות הכולל מול מדינות ערב.  

הקנוניה האנגלו-עיראקית
באמצע יולי 1947 הגיע לידי בן גוריון מידע ממקורות צרפתיים על מזימה 
קלייטון,  בריגדיר  ובראשם  בקהיר,  בכירים  בריטים  מודיעין  קציני  של 
יחסי  להסלמת  לפעול  אל-סעיד,  נורי  בעיראק  החזק  האיש  עם  בתיאום 
יהודים-ערבים עד לכדי מלחמה כוללת. המלחמה או האיום בה נועדו לא 
רק למנוע הקמת מדינה יהודית עצמאית, או לצמצם שטחה למישור החוף, 
אלא גם להבטיח תמיכה של דעת הקהל הערבית בהסכמי הגנה עם בריטניה 
להשתמש  היה  אחר  יעד  בחלוקה.  תמיכתה  מהמשך  ארה"ב  את  ולהרתיע 
הסורים  במסמכים  סוריה.  על  להשתלט  עיראק  לצבא  כתואנה  במלחמה 
בתמיכת  סעיד,  נורי  של  מאמציו  על  רבות  עדויות  למצוא  ניתן  והבריטים 
ערביסטים בריטים, לאחד את סוריה עם עיראק. כך לדוגמה, במאי 1945 

הייתה קנוניה דומה בתואנה של "הצלת" סוריה מהדיכוי הצרפתי.)10(
בסוף אוגוסט 1947 נשלח ששון בדחיפות לפריז כדי לבחון את המקורות 
בבירה  ששהה  ששון,  אזהרותיו.  את  הצרפתי  המודיעין  ביסס  שעליהם 
המלך  את  להזהיר  והנחיות  מידע  שלח  ספטמבר,  אמצע  עד  הצרפתית 
את  לדחוף  פועלים  בריטים  סוכנים  כי  המצרית  הממשלה  ואת  עבדאללה 
מדינותיהם למלחמה נגד היהודים. ממכתביו לפולה אשתו, עולה שבן גוריון 
ביקורו  כי  להעריך  ניתן  בספטמבר(.   6-3( ימים  ארבעה  משך  בפריז  שהה 
נועד להתעדכן מששון ופישר על פרטי הקנוניה האנגלו-עיראקית, לשמוע 
הערכותיהם של מדינאים צרפתים על כוונות הממשלה הבריטית ולהמריץ 
ולבנון.  בסוריה  פעולה  לשיתוף  הבריטיות  ההצעות  לדחות  שיחו  בני  את 
לחששותיו של בן גוריון היה בסיס, שכן בחודשים הללו נשא ונתן ריאד אל 

צולח, באישור בריטי, על הסכם פיננסי בין לבנון לצרפת.)11()נספח 13(
מעיון ביומנו של בן גוריון  בולט כי מיד עם שובו ארצה, הוא פעל בקדחתנות 
ובעיקר  ההגנה,  ראשי  על  ולכפות  כבד  בנשק  ההצטיידות  קצב  להגברת 

הפלמ"ח, ארגון ופיקוד ביחידות לחימה גדולות. אין ספק שהמלצת הרוב 
בוועדת אונסקו"פ והודעת הממשלה הבריטית בספטמבר על כוונתה לפנות 

את א"י מילאו תפקיד מרכזי. 
ממזימה  חששותיו  את  שהגבירו  מדאיגות  ידיעות  גוריון  בן  בידי  היו  אך 
בריטית. בספטמבר ובאוקטובר נערכו כינוסי הליגה הערבית בצופר ובעאליי, 
שבהם התקבלה שורה של החלטות על סיוע צבאי וכספי לפלסטינים ועל 
מקורבו  הציג  הכינוסים  בשני  הליגה.  מדינות  בין  הצבאי  התיאום  חיזוק 
של נורי סעיד, רמ"מ עיראק צלאח ג'אבר, עמדה קיצונית ביותר. בריגדיר 
קלייטון פעל מאחורי הקלעים, בתיאום עם מזכיר הליגה, עזאם ועם  צולח, 
לגשר על הפיצול העמוק בין המנהיגים הערביים ולתאם עמדות נגד מדינה 
ידיעה שלפיה פועל  יהודית עתידית. במחצית אוקטובר העבירו הצרפתים 
צולח, בהבנה עם קלייטון, להקים כוח ערבי בלתי סדיר בראשות פאוזי אל 
קאוקג'י כדי לפעול נגד ישובים יהודים בצפון, עוד לפני הפינוי הבריטי. )12(

הבולשת  ראש  סגן  ג'ילס,  נפגש  קלייטון  בהסכמת  כי  הגיעו  גם  ידיעות 
בארץ ישראל )CID( בחשאי עם המופתי אמין אל חוסייני, שנוא נפשם של 
הבריטים, במטרה לגשר על המחלוקות העמוקות בינו לבין המלך עבדאללה 
)13(. בסוף אותו חודש נודע על ריכוזי כוחות מצריים ולבנוניים סמוך לגבול. 
קודם לכן חדרו יחידות סוריות לאצבע הגליל ופונו רק לאחר מחאה חריפה  
בתחילת  לקנוניה.  שותף  היה  שלא  קאנינגהם,  אלאן  העליון  הנציב  של 
נובמבר כתב ראש ממשלת סוריה ג'מיל מרדם, שפעל למעשה כסוכן בריטי, 
לסמיר ריפאעי, ראש ממשלת עבר הירדן שהיה גם הוא מקורב לבריטים, 
כי קיבל אור ירוק מהבריטים להחדיר כוחות לארץ; הוא ביקש לדעת אם  

קיימת הסכמה דומה בין הירדנים לבריטים. 
הפילוג  כי  מקהיר  נודע  בדצמבר  שליליות.  היו  ההתפתחויות  כל  לא  אך 
העמוק בין ראשי מדינות ערב נותר בעינו וכי פארוק ואבן סעוד דחו נסיונות 
שכנוע של נורי סעיד לפעול במשותף למנוע הקמת מדינה יהודית. בראשית 
אל  פהמי  מחמוד  מצרים  ממשלת  שראש  הצרפתיים  דיווחו   1948 ינואר 
נוקראשי דחה הצעת קלייטון והשגריר קמפבל כי בתמורה להסכמה מצרית 
לחתום חוזה הגנה תפעל בריטניה למנוע הקמת מדינה יהודית. בסוף ינואר 
נסוג העוצר העיראקי, בלחץ הפגנות המוניות, מהסכם ההגנה עם בריטניה, 

שהיה בשורש הקנוניה האנגלו-עיראקית ביולי 1947.)14(

שליחות ראובן שילוח ללונדון
גוריון  בן  של  הבכיר  יועצו  שילוח,  ראובן  ללונדון  נשלח   1948  בפברואר 
בריטית להכשיל  דו"ח שהכין, אם קיימת מזימה  פי  על  לברר,  למודיעין, 
את הקמתה של מדינה יהודית. )15( לאמיתו של דבר, שילוח ידע היטב 
נועדה לבחון אם לאחר כישלונם  על הקנוניה האנגלו-עיראקית. נסיעתו 
להזהירם  וכן  החוץ;  ומשרד  המודיעין  חוגי  בעמדות  שינוי  חל  בעיראק 
ב-19  שהעביר  מדיווח  ערב.  במדינות  החשאית  תמיכתם  מהמשך 
בפגישה  כי  עולה   MI5-ב מקבילו  לידי   MI6 ב-  מודיעין  קצין  בפברואר 
שנערכה שלושה ימים קודם לכן עם שילוח )16( הזהיר האחרון את ראשי 
המודיעין הבריטי כי המשך העידוד שנתנו למדינות ערב לצאת למלחמה 
יביא להתגייסות כוללת של התנועה הציונית נגד האינטרסים הבריטיים 
ציונית במרד הכורדים בעיראק. ברקע  זה תמיכה  ובכלל  במזרח התיכון, 
כורדים  מנהיגים  עם  הפרנקו-ציונים  החשאיים  היחסים  עמדו  זו  אזהרה 
והחתרנות הסובייטית בקרב הכורדים בעיראק ובסוריה, שהדאיגו מאוד 
את הבריטים. שילוח גם התרה בבן שיחו שהסלמה במזרח התיכון תשחק 

לידי ברה"מ.)17( )נספחים 8,10,11(
ידיעות שהגיעו לבן גוריון במרץ ואפריל מהש"י וממקורות צרפתיים הצביעו 
כי ראשי המודיעין הבריטי בקהיר ממשיכים לחתור נגד הקמתה של מדינה 

פאסיבית  בהתנגדות  דגל  לא  גוריון  בן 
לבריטים, להיפך - הוא עמד בראש תנועת 
המחתרות  שלוש  את  שאיחדה  "המרי" 
והתיר להגנה לבצע מבצעים נגד הבריטים. 
חסרות  האצ"ל  לפעילות  התנגד  הוא  אך 
האבחנה נגד הבריטים, שכן היא שיחקה 

ליד חוגי הצבא והמודיעין בבריטניה

מלחמת סיני
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על  לגשר  פועל  קלייטון  וכי  יהודית 
בדיווחיו  ערב.  מנהיגי  בין  המחלוקות 
טען ששון שרק מאמצי הבריטים מונעים 
מה"חבילה" מלהתפרק. בראשית אפריל 
הזהיר ה-MI6  את קלייטון ששני אנשי 
להתנקש  במטרה  לקהיר  הגיעו  לח"י 
ביותר,  כאמינה  נתפסה  הידיעה  בחייו. 
לעדן. בבהילות  לעזוב  נאלץ  וקלייטון 

 )18(
בראשית  הערביים  הכשלונות  לאחר 
אפריל במשמר העמק ובדרך לירושלים, 
בקדחנות  בריטים  מודיעין  קציני  פעלו 
לשכנע את המנהיגים הערביים להסכים 
הם  מוסכמת.  פלישה  תוכנית  על 
החשאיות  השיטות  בכל  השתמשו  
תאוות  קנאה,  פחד,   - שבאמתחתם 
בצע, הבטחות שווא, מידע מטעה וניצול 
יריבויות פנים-ערביות – כדי לדרבן את 
במדינה  למלחמה  הערבים  המנהיגים 
נורי   - מנהיגים  של  שורה  היהודית. 
א-סעיד, המלך עבדאללה, עזאם, מרדם, 
צולח ו"סוכני השפעה" אחרים - איפשרו  
לקציני המודיעין הבריטי לפעול מאחורי 
הקלעים ליישום תכניותיהם. המלך אבן 
סעוד תיאר נכון את הסוכנים הבריטיים 
הערבים   המנהיגים  בובות".  כ"מפעילי 
חששותיהם  בין   לכודים  עצמם  מצאו 
הציבורי  הלחץ  ובין  למלחמה  מיציאה 

בארצותיהם, מציבור שהם עצמם שלהבו בהבטחותיהם על השמדת המדינה 
היהודית. עזאם הודה בפני נציג של הסוכנות היהודית כי למנהיגים הערביים 

אין ברירה אלא לצאת למלחמה. )19(
בקנוניה  מרכזי  יעד  הייתה  במלחמה  מצרים  של  מעורבותה  הבטחת 
הבריטית. מקורות צרפתיים מלמדים רבות על הטקטיקה שנקטו הסוכנים 
להורות  פארוק  המלך  על  ללחוץ  כדי  עזאם,  עם  פעולה  בשיתוף  הבריטים, 
לצבאו להצטרף למלחמה חרף התנגדות ראש ממשלתו. אמצעים אלה כללו 

גם התחייבות לספק לצבא המצרי נשק 
ותחמושת מהמחסנים הבריטיים באזור 
עוצמתם  לגבי  שקרי  ומידע  התעלה 
כמו  היהודיים.  הכוחות  של  הצבאית 
פארוק,  גם  אחרים,  ערבים  שליטים 
המצרית  הקהל  דעת  ללחץ  נתון  שהיה 
לקנוניות  חשוף  היה  לפעולה,  שקראה 
מהצד  לעמוד  התקשה  הוא  הבריטיות. 
ולצפות ביריבו, המלך עבדאללה, שולח 

כוחות לארץ ישראל. )20(

ההתראה הצרפתית ערב 
הקמת המדינה

הצרפתי  הצבאי  הנספח  מאת  דו"ח 
דיוניה  על   1948 במאי  מ-11  בביירות 
הסודיים של הוועדה המדינית של הליגה 
מעורבותם  את  חושף  בדמשק  הערבית 
הישירה של הבריטים בדיונים הערביים.
מנהיגים  כי  מגלה  הוא   )15 )נספח 
דרך  וחיפשו  היססו  אחרים  ערבים 
ישראל,  לארץ  הפלישה  את  לעכב 
עבדאללה  המלך  לתכתיבי  נכנעו  אך 
בין אם  יפלשו,  שהודיע שכוחות הלגיון 
או  יפעלו  האחרים  הערביים  הצבאות 
תוכנית  על  פרטים  כולל  הדו"ח  לאו. 
והסד"כ  המעודכנת  הערבית  הפלישה 
שישתתף בה. תוכן הדו"ח נשלח למחרת לקונסוליה הצרפתית בירושלים, 
המחלקה  מטעם  הקשר  איש  )רדי(,  ברמן  לחיים  מיידית  אותו  שהעבירה 
המדינית. פרטיו הגיעו לבן גוריון בערב ה-12 במאי, זמן קצר לפני שמועצת 
העם אימצה את ההחלטה על הקמת המדינה עם תום המנדט הבריטי. ב-15 
במאי הוכרזה המדינה - ולמחרת פלשו הצבאות הערביים והחלה מלחמת 

העצמאות.
היריעה  רחב  המחקר  חרף  לכת.  מרחיקות  זו  קצרה  מסקירה  המסקנות 
נותרו  היהודי-ערבי,  בסכסוך  המים  פרשת  קו  המהווה   ,1948 במלחמת 
סוגיות מרכזיות בלתי פתורות. במרכזם חלקה של בריטניה, ליתר דיוק של 
במלחמה  לפתוח  ערב  מנהיגי  בהחלטת  התיכון,  במזרח  הבריטי  המודיעין 
גוריון  בן  שניהלו  המוחות  מלחמת  היא  אחרת  סוגיה  ישראל.  מדינת  נגד 
צבא,  קציני  מודיעין,  אנשי  של  השפעה  רבת  אך  קטנה  קבוצה  נגד  ויועציו 
ודיפלומטים בריטים, שראו במניעת הקמתה של מדינה יהודית ובהחרפת 
וכלכליים   הסכסוך היהודי-ערבי אמצעי להבטחת אינטרסים אסטרטגיים 
על היקף שיתוף הפעולה המודיעיני  הגילויים  בריטניה באזור.  חיוניים של 
של בן גוריון עם צרפת שופכים אור חדש על כישוריו כקברניט, שידע לעשות 
בהקמת  קריטיות  שהוכחו  החלטות  בקבלת  במודיעין  אפקטיבי  שימוש 
גוריון  בן  את  ללוות  המשיך  בריטית  ממעורבות  החשש  זאת,  עם  המדינה. 
לאורך כל הקרבות. שאלה שנותרה פתוחה היא כיצד השפיע חשש זה על 

 .מהלכיו הצבאייים במלחמה
הנספחים ומראי המקום המלאים מצויים בגרסה האינטרנטית

הפעולה  שיתוף  היקף  על  הגילויים 
המודיעיני של בן גוריון עם צרפת שופכים 
שידע  כקברניט,  כישוריו  על  חדש  אור 
לעשות שימוש אפקטיבי במודיעין בקבלת 
בהקמת  קריטיות  שהוכחו  החלטות 
ממעורבות  החשש  זאת,  עם  המדינה. 
בריטית המשיך ללוות את בן גוריון לאורך 

כל הקרבות

סיכום שיחה של הנספח הצרפתי עם אליהו ששון 
במלון עדן בירושלים בינואר 1948
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כשהמטוסים המצריים היו בטווח כ-1,800 מטר שיגר הבר טיל "יהלום" )טיל 
במטרה  פגע  הטיל  המיגים.  אחד  לעבר   )Matra-530 מדגם  אוויר-אוויר 
הגיחה.  לאחר  הבר  תיאר  נמוג",  כאילו  והמטוס  רציני,  פיצוץ  "נראה  ישירות. 

הטייס נהרג 

הקרב האווירי שהיה - וזה שלא היה 
פסח מלובני  |  אל"ם )דימ'( 

מעורבים  היו  שבהם  ישראל-מצרים  בגבול  אוויריים  אירועים  שני  התרחשו  הימים  ששת  מלחמת  לפני 
האוויר הישראלי שני מטוסים  חיל  הפיל  אווירי שבו  היה קרב  19 מצריים. האירוע הראשון  מיג  מטוסי 
שהטיסו טייסים מצרים. האירוע השני נחשף בזיכרונותיהם של בכירים בצבא המצרי על חלקם במלחמה, 
ובמסגרתו נפלו שני מטוסים מצריים שהטיסו טייסים סובייטים. לדעת הבכירים הללו הם הופלו על ידי 
מטוסי צה“ל בקרב - אלא שקרב כזה לא התרחש. הסיפור כולו לא התפרסם והושתק לבקשת הסובייטים 

המצריים  המטוסים  כששני   .19 מיג  מטוס 
מייל  כארבעה  במרחק  ישראל,  בשטח  היו 
מיראז' מטוסי  זוג  לעברם  הוזנק  מהגבול, 

50 שנים למלחמת ששת הימים
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שררה  הימים  ששת  למלחמת  שקדמה  השנה  בחצי 
לזירה  בהשוואה  יחסית  רגיעה  המצרית   בזירה 
בעיקר  מאוד,  פעילה  הייתה  האחרונה  זו  הסורית. 
בקרב  לשיאה  שהגיעה  פעילות  האווירי,  בתחום 
 ,1967 באפריל  ב-7  שהתנהל  המפורסם  האווירי 
שבמהלכו הפיל צה"ל שישה מטוסי מיג 21 של סוריה. 
עת  באותה  נערכו  המודיעין  ואגף  האוויר  חיל  צה"ל, 
האחד,  משמעותיים:  איומים  שני  מול  להתמודדות 
תגובה ערבית צבאית בעקבות מבצע בכפר סמוע בירדן 
שלטונות  את  "להמריץ"  שנועד  "מגרסה",  )מבצע 
תחומה  דרך  מסוריה  מחבלים  חדירת  למנוע  ירדן 
בנובמבר  ב-13  לישראל(  ההאשמית  הממלכה  של 
1966; והשני, תקיפה מצרית על הכור הגרעיני שהוקם 

בדימונה.
1966, שבועיים  בנובמבר  ב-26  אשר לאיום הראשון, 
יחידת   ,515 יחידה  קלטה  "מגרסה",  מבצע  לאחר 
שנוסח  מברק   )8200 )כיום  אמ"ן  של  הסיגינט 
כפקודה מאת המפקד הכללי של "המפקדה הערבית 
המזוינים  הכוחות  מפקדי  אל  )מפע"מ(  המאוחדת" 
של כל המדינות הערביות החברות בה. ההוראה קבעה 
שיש להעמיד את כוחותיהם בכוננות מלאה. בעקבות 

של  נוספת  בבדיקה  הקוד "רובד"(.  )שם  כוננות  בצה"ל  הוכרזה  זו  ידיעה 
הידיעה ולאחר שלא נראו תזוזות בקרב כוחות ערביים, בוטלה הכוננות.1 

הגרעיני  בכור  בנעשה  מלהתעניין  חדלו  לא  המצרים  השני,  לאיום  אשר 
גיחת  ביצעו  זאת  במסגרת  ב-1960.  הקמתו  על  להם  נודע  מאז  בדימונה 
צילום לילית באזור ב-28 בספטמבר 1961. הייתה זו גיחה יחידה, שאחריה 
רב.  זמן  במשך  ישראל  שטח  בעומק  צילום  גיחות  כלל  המצרים  ביצעו  לא 
בנובמבר 1966 התקבל מידע ממקור  על ניסיונות צילום שעורכים המצרים 
מעל שדה התעופה קהיר-מערב, במטוס מיג 21, שטס בגובה 60,000 רגל 
בין  המוקדם  לכל  יתבצע  שהמבצע  הייתה  ההערכה  מאך.   1.8 ובמהירות 

שלהי נובמבר לאמצע דצמבר, בשעות שלפני הצהרים, 
ובתנאי שמזג האוויר יהיה נאה.2

למצרים הייתה יכולת לבצע מבצע של תקיפה אווירית 
וגם, ככל הנראה, כוונה לבצע מהלך שכזה. יתכן שגם 

לסובייטים הייתה מעורבות בעניין.3
התרעה  מערך  והקימו  נערכו  האוויר  וחיל  אמ"ן 
515, שבבסיסיה  יחידה  על  משולב, שעיקרו התבסס 
למרכז  לדווח  היה  תפקידם  האוויר.  חיל  נציגי  הוצבו 
המבצעים של חיל האוויר על כל פעילות אווירית עוינת 

כלפי ישראל.4
רקע  על  הסורים  עם  התקריות  החריפו  העת  באותה 
המאבק להטיית מי הירדן, ובאופן טבעי הקנו בצה"ל 
- הן באמ"ן והן בחיל האוויר - תשומת לב לא מעטה 
לגזרה הסורית. בקרב אווירי עם מטוסים סורים ב-14 
סורי,   21 מיג  מטוס  מיראז'  מטוס  הפיל   1966 ביולי 

הפלה ראשונה של מטוס זה בעולם.5 
אירועים אלה הביאו את ישראל להגביר את האיומים 
על סוריה. ועל רקע זה החליטו סוריה ומצרים לחתום 
ההסכם   .1966 בנובמבר  ב-4  ביניהן  הגנה  הסכם  על 
נועד להרתיע את ישראל מנקיטת מהלך תוקפני כלפי 

המצרית  ההחלטה  בבסיס  כך  אחר  ועמד  מהן,  מי 
להרתיע  כדי   1967 במאי  לסיני  כוחות  להכניס 
הכניסו  המצרים  סוריה.  את  מלתקוף  ישראל  את 
כוחות על רקע הידיעות השגויות שהעבירה ברה"מ 
למצרים באותה עת, שלפיהן ישראל מרכזת כוחות 
למלחמת  בהמשך  שהביא  מהלך  סוריה,  עם  בגבול 

ששת הימים.

29 בנובמבר 1966: הקרב מול הטייסים 
המצרים שבו הופלו מטוסי המיג 19

בחיל  פעיל במיוחד  יום  היה   1966 בנובמבר  ה-29 
חיל  מטוסי  הוזנקו  במהלכו  הישראלי.  האוויר 
האוויר פעמיים כדי ליירט מטוסים מצריים שחדרו 
הסתיים  היירוטים  אחד  ישראל.  לשטח  מסיני 

בהפלת זוג מטוסים מצריים. 
האירוע הראשון היה לפני הצהריים. במהלך טיסת 
לאורך  סופר-קאב  פייפר  מטוס  של  שגרתית  סיור 
הגבול עם מצרים חדרו לישראל, באיזור ניצנה, זוג 
מטוסי מיג 17 שניסו ליירט אותו. הבקרה הדרומית 
קלטה את המטוסים הללו וחיל האוויר הזניק שני 
טייס  הפייפר.   מטוס  על  להגן  כדי  מיראז'  מטוסי 
לאחר  בשלום.  נחת  ובהמשך  טוס  הנמיך  מועד,  מבעוד  הוזהר  הפייפר 
שטייסי מטוסי המיג 17 ראו שלא יוכלו ליירט אותו בגובה נמוך, הם שבו על 
עקבותיהם לשטח מצרים. מטוסי המיראז' שהוזנקו למקום נשארו לפטרל 

לאורך הגבול. 
והחל אירוע שני בגזרה הדרומית. בשעות הצהריים אותר  זמן רב  לא עבר 
במבנה  טס  הזוג  מערב.  מכיוון  לגבול  מתקרב  מצריים   19 מיג  מטוסי  זוג 
קרבי קרוב וחצה את הגבול לישראל, תוך הנמכה לגובה של 15,000 רגל. 
כשהמטוסים היו בשטח ישראל, במרחק כארבעה מייל מהגבול, הוזנק לעברם 
זוג מטוסי מיראז', בהם טסו סרן מיכאל הבר וסגן אילן גונן. כשהמטוסים 
המצריים היו בטווח כ-1,800 מטר שיגר הבר טיל “יהלום“ )טיל אוויר-אוויר 
מדגם Matra-530( לעבר אחד המיגים. הטיל פגע 
במטרה ישירות. “נראה פיצוץ רציני, והמטוס כאילו 

נמוג“, תיאר הבר לאחר הגיחה. הטייס נהרג.  
הטייס  נמשך.  השני  המצרי  המטוס  אחר  המרדף 
השני, גונן, שיגר אף הוא טיל “יהלום“ לעבר מטוס 
את  שינה  כשלפתע  לכיוונו  נע  הטיל  הנותר.  המיג 
את  שראה  הבר,  והחטיא.  תלולות  נסק  מסלולו, 
תותחים.  ליעף  המיג  אחרי  מיד  נכנס  ההחטאה, 
והחל  טייס המיג הבחין במטוס של הבר מאחוריו 
לפנות שמאלה. הבר צמצם מאחוריו את הטווח וירה 
צרור מתותחי המטוס, שפגע במטוס המיג המצרי. 
המיג המשיך לטוס והשליך מיכלי דלק. הבר התקרב 
נפגע  המיג  מתותחיו.  נוסף  צרור  לעברו  וירה  אליו 
ונפל. הטייס נטש ונפצע. הייתה זו הפעם הראשונה 
בה הושגה הפלה בחיל האוויר באמצעות טיל אוויר-
אוויר. עד לאותו יום הושגו כל ההפלות, של מטוסי 
הבוכנה והסילון, באמצעות תותחים. על פי מקורות 
ידי  על  19 האלה הוטסו  מצריים שני מטוסי המיג 

טייסים מצריים.  

מוחמד אחמד צאדק, שהיה ראש המודיעין 
הצבאי בצבא מצרים. ציין כי במצרים לא 

פורסם דבר על אודות שני הקרבות

מוחמד צדקי מחמוד, שהיה מפקד חיל 
האוויר המצרי. לטענתו, טייסים מצרים 

גילו כי במטוסים שמסרו הסובייטים היו 
חסרות מערכות שונות
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19 בדצמבר 1966: הקרב שלא היה מול הטייסים הסובייטיים
שנים לא מעטות לאחר קרב זה, בשנות ה-80 של המאה ה-20, התפרסמו 
זיכרונותיהם של שני קצינים בכירים בצבא המצרי מאותה תקופה. השניים 
בין  התנהל  שלדבריהם  נוסף,  קרב  לראשונה  וחשפו  זה  לאירוע  התייחסו 
מטוסי חיל האוויר הישראלי לבין מטוסי מיג 19, שהוטסו על ידי טייסים 

סובייטיים. על פי זיכרונותיהם, האירוע התרחש בדצמבר 1966. 6
אחמד  מוחמד  כוכבים(   4 לגנרל  )מקביל  אוול  פריק  הוא  הקצינים  אחד 
צאדק, שהיה אז ראש המודיעין הצבאי בצבא מצרים )מקביל לראש אמ"ן(, 
ההגנה  ושר   )1971-1969( הצבא  רמטכ"ל  שימש  ההתשה  ושבמלחמת 
)1972-1971(. השני, בדרגה זהה, מוחמד צדקי מחמוד, שימש מפקד חיל 
האוויר המצרי מאז 1953 והודח מיד לאחר סיום מלחמת ששת הימים ביוני 
1967. זיכרונות אלה פורסמו במסגרת מכלול הזיכרונות של בכירים בצבא 

המצרי על חלקם במלחמת ששת הימים.
לדבריהם, על שני קרבות האוויר בין מצרים וישראל לא פורסם דבר במצרים. 
היתרון  נוכח  הטייסים,  את  וגם  המטוסים  את  גם  בהם  איבדו  המצרים 
שהיה לטייסים הישראלים, למטוסיהם ולחימוש שלהם. שני הקרבות הללו 
הוכיחו, לדברי ראש המודיעין הצבאי, את חולשת חיל האוויר המצרי ואת 
נחיתותו מול מקבילו הישראלי, כפי שבאו לידי ביטוי מאוחר יותר, במלחמת 
ששת הימים. הם גם הוכיחו למצרים כי הם חסרים אמצעי שליטה אוויריים 
מתאימים. ראש המודיעין הצבאי לא פירט בזיכרונותיו מעבר לכך, אך ציין 
כי במצרים לא פורסם דבר על אודות שני קרבות אלה, והם נשארו חסויים.7
מעורבים  היו  שבו  האירוע8  על  במידע  האוויר  חיל  מפקד  הרחיב  לעומתו 
מעורבים  היו  שבו  לאירוע  כלל  התייחס  לא  הוא  הסובייטים.  הטייסים 
ההתרחשות  את  תיאר  המצרי  האוויר  חיל  מפקד  המצריים.  הטייסים 
במסגרת היחסים ששררו אז בין מצרים לברה"מ בתחום הרכש. הוא הצביע 
האמל"ח  אספקת  את  לנצל  הסובייטית  ההנהגה  ניסתה  שלעתים  כך  על 
למצרים כמנוף לחץ על הנהגתה.9 לדבריו, ברה"מ סיפקה אז למצרים מטוסי 
19; ולטענתו, טייסים מצרים שהתאמנו על מטוס  קרב חדשים מדגם מיג 
 21 המיג  למטוס   17 המיג  מטוס  בין  ביניים  דור  מעין  )שהיה  בברה"מ  זה 
וסבל מבעיות מבצעיות וטכניות שונות(, גילו כי במטוסים שנמסרו למצרים 
היו חסרות מערכות שונות, כגון מערכת התרעה ומערכת הנחייה לטילים. 
ועל  האוויר  חיל  במפקדת  ביותר  הבכירים  לדרגים  כמובן  דווחו  החוסרים 
רקע זה ניטש ויכוח בין המצרים לסובייטים. אלה האחרונים לא קיבלו את 
טענות המצרים וטענו כי הם אינם יודעים להטיס את המטוסים כראוי. הם 

החליטו לשלוח את טייסיהם להטיס אותם כדי להוכיח זאת.  
כך אירע, על פי המקורות המצריים, שב-19 בדצמבר 1966 המריאו מבסיס 
מליז )ביר גפגפה, רפידים( שני מטוסי מיג 19 מצרים, מוטסים על ידי טייסים 
סובייטים, במטרה להפגין בפני המצרים את ביצועיהם. על פי מקור אחר10 
המריא מבנה של שישה מטוסי מיג 19, ארבעה מהם מוטסים בידי טייסים 
חזרו  מה  זמן  ולאחר  מצריים;  טייסים  ידי  על  נוספים  ושניים  סובייטיים 
הסובייטים  שהטיסו  המטוסים  המצרים.  שהטיסו  המטוסים  שני  לבסיס 
נשארו באוויר. על פי המקורות המצריים, הם לא חזרו לבסיס אלא נתקלו 
במטוסי חיל האוויר הישראלי, שתקפו אותם והפילו אותם, וכתוצאה נהרגו 

הטייסים הסובייטים. על פי אותו מקור, התנהל הקרב באזור כונתילה.11
לפי המקורות המצריים האירוע הביך את הסובייטים. הם ביקשו מנשיא מצרים 
עבד אל-נאצר  שישתיק את האירוע, ואכן נאצר הורה לא לפרסם את הידיעה 
במצרים. המקורות מציינים שהם הופתעו מכך שגם ישראל לא פרסמה דבר 
בעניין אירוע זה, והניחו שברה“מ ביקשה זאת גם מישראל. המצרים כינו אותו 

“האירוע המביך“ )פאדיחה בערבית( של ה-19 בדצמבר 1966. 

התקשורת הישראלית לא פרסמה את התקרית
הקרב הראשון שאליו התייחס ראש המודיעין הצבאי, נגד טייסים מצריים, 
הוא ככל הנראה הקרב של 29 בנובמבר 1966. אשר לקרב השני )לכאורה(, 
יש להדגיש מספר נקודות המשותפות לכל שלושת המקורות, שהם בלתי 

תלויים ועצמאיים לחלוטין:
א. הוא התרחש בדצמבר 1966, וליתר דיוק ב-19 בחודש )"הפאדיחה של 

ה-19 בדצמבר 1966"(.
ולא   ,19 המיג  מטוסי  את  הפעם  שהטיסו  אלה  הם  סובייטיים  טייסים  ב. 

מצרים כמו בקרב ב-29 בנובמבר. 
ג. הרקע והסיבה לאירוע לא היו קשורים לישראל ולכוונות מבצעיות נגדה.

ונשאר סוד  והסובייטית,  ד. הנושא לא התפרסם כלל בתקשורת המצרית 
הידוע למתי מעט. 

קרב  התרחש  לא  יום  ובאותו  בעניין,  מעורבות  כל  הייתה  לא  ולנו  מאחר 
אווירי כלשהו בזירה המצרית, ומאחר שלדברי המקורות המצרים המטוסים 
לא שבו לבסיס )בין אם בגרסה של שני מטוסים, או בגרסה של 4 מטוסים, 
שיתכן והיא מוטעית( - הרי שניתן להניח כי האירוע קרה מסיבה אחרת, בין 

אם בשל תקלה טכנית או בשל טעות אנוש, שגרמו כנראה להתרסקותם. 
המצרים הניחו הנחה הגיונית - שהמטוסים שהרחיקו עד הגבול עם ישראל, 
לכן, ב-29  - כפי שקרה קודם  ידם  על  והופלו  נתקלו במטוסי חיל האוויר 
בנובמבר. הם רק לא הבינו מדוע האירוע לא פורסם בתקשורת הישראלית, 
ברה"מ  לבקשת  נענתה  כמצרים,  ישראל,  שגם  קונספירציה,  הנחת  והניחו 
שלא לפרסם את המקרה. הם לא חשבו שאי הפרסום נבע מכך שלא היה כל 
קרב אווירי שבו הייתה ישראל מעורבת, ולכן אפשר שהדבר נובע מסיבות 

אחרות.
עשויה  ישראלים  מטוסים  ידי  על  הופלו  שהמטוסים  המצרית  הקביעה 
להצביע  על כך שהמצרים, וכנראה גם הסובייטים, לא ידעו אז את הסיבה 

האמיתית לנפילת המטוסים. 
זיכרונות המפקדים המצרים הבכירים על מלחמת ששת הימים וחלקם בה 
תרמו לחשיפת אירוע, שכנראה התרחש בדצמבר 1966, שבו נהרגו טייסים 
סובייטים במצרים כשהם מטיסים מטוסים מצריים, והוצנע לבקשת ברה"מ. 
מטוסי  חמשת  הפלת  לאחר   - נוסף  באירוע  הסובייטים  נהגו  דומה  באופן 
המיג 21 שלהם בקרב האווירי שהתנהל מול מטוסי חיל האוויר ב-30 ביולי 

1970 )מבצע "רימון 20"(. 
אכן, יש עדיין דברים נעלמים במלחמותינו שלא נחשפו, אפילו לאחר יותר 

 .מ-50 שנה
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

שני הקרבות הללו הוכיחו, לדברי ראש המודיעין הצבאי, את חולשת חיל האוויר 
יותר,  מאוחר  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  הישראלי,  מקבילו  מול  נחיתותו  ואת  המצרי 

במלחמת ששת הימים

50 שנים למלחמת ששת הימים



בנימין זאב )זאביק( כהן
נפל בקרב לשחרור חאן יוניס

כ"ו באייר תשכ"ז, 5.6.1967

יחיאל )אמסה( אמסלם
נפל בטיהור מוצב חירבת דרג' בסביבות עזה

כ"ו באייר תשכ"ז, 5.6.1967

נחמיה כהן
נפל בקרב ליד חירבת זיתון באזור עזה

כ"ו באייר תשכ"ז, 5.6.1967
בעל עיטור מופת על קרב זה וארבעה צל"שי רמטכ"ל נוספים

דניאל )דני( בן חרוץ
נפל בקרב בעיר עזה

כ"ז באייר תשכ"ז, 6.6.1967

יובל ביהם
נפל בקרב בירושלים

כ"ז באייר תשכ"ז, 6.6.1967

בארי אורן
נפל בקרב על ג'נין

כ"ז באייר תשכ"ז, 6.6.1967
בעל צל"ש מח"ט על קרב זה

בנימין )ביני( לנצ'נר
נפל בקרב לכיבוש ג'נין

כ"ז באייר תשכ"ז, 6.6.1967

אליהו שבח
נפל בקרב שנערך ליד חאן יוניס

כ"ז באייר תשכ"ז, 6.6.1967

יעקב )שילק( שילה
נפל בקרב במבואות המערביים של העיר שכם

כ"ח באייר תשכ"ז, 7.6.1967
בעל צל"ש מח"ט ועיטור מופת

זיו סוכר
נפל בקרב במיתלה

כ"ט באייר תשכ"ז, 8.6.1967

יהודה )יויו( רם
נפל בקרב בג'לבינה שברמת הגולן 

ב' בסיון תשכ"ז, 10.6.1967

נזכור את כולם:
חללי קהילת המודיעין במלחמת ששת הימים
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אנחנו בעיצומו של קורס משק“י סיור. עד היום הלכנו בעיקר ברגל וניווטנו קצת עם קומנדקרים. 

סוף סוף מתקרבים לג'יפים, משאת הלב של כל לוחם סיירת. וכמו כל חפ“ש )חייל פשוט(, אותנו לא 

מעניין כלום חוץ מלעבור עוד יום בלי תרגולים נוספים וטרטורים.

במוצאי יום העצמאות הודיעו לנו שיש כוננות למלחמה מול מצרים ויש שיבוץ קרבי. לשמחתי 

שובצתי להיות נהג ג'יפ סיור של סמל המחלקה שלי.

החלו להוציא תצפיות לגבול ניצנה/נירים - מתחיל להיות מעניין. כעבור שבוע ירדנו לשטח כינוס 

בביר עסלוג' ועברנו לשגרה של טיפול בגיפים ובכלי הנשק ושבירת ה“דיסטנס“ עם המפקדים 

בשיחות נפש ארוכות - שגרה די מהנה.

אנחנו מדלגים לשטחי הערכות בגבולות, חוזרים לכינוס ברביבים ושוב להערכות בגבולות; כל ערב 

המפקדים חוזרים מתדריך עם תחושה שזה קורה מחר בבוקר.

סוף סוף יש תדריך לכולם ואני רואה בפעם הראשונה מפת “מכבי“ בקנה מידה של 250,000  שעליה 

שני חצים עבים. החץ הראשון מוביל על גבי הכביש מכרם שלום  לאל עריש - זו המשימה שלנו. החץ 

השני בים לכיוון אל עריש - זו המשימה של חטיבת הצנחנים 55, שאמורה לנחות על חופי אל עריש 

מכיוון הים ואליה אנחנו אמורים לחבור.

המבצע אמור להימשך יומיים ולהסתיים באל עריש. עוד נאמר לנו שסד“כ האויב כולל חטיבת חי“ר 

ברפיח וחטיבת טנקים בעורפה; סד“כ זהה יש גם במתחם הג'ירדי, אבל שם כבר ניעזר בצנחנים 

שיגיעו מעורפו.

זה כל המידע שהועבר לנו, החפ“שים. לא ראינו את תוכנית הקרב, לא תצלומי אוויר, לא שולחן חול. 

לי היה ברור שנוסעים עד שנתקלים באויב ואז נלחמים, והשאיפה היא כל הזמן להתקדם. לא בדיוק 

הבנתי איפה נפגוש את האויב, אבל התחושה הייתה שהמפקדים שם למעלה בטח יודעים מה קורה 

ומה לעשות. 

מתעוררים כרגיל לכוננות עם שחר ובשעה 7:30 עוברים מעלנו גלים גלים של מטוסים, ששועטים 

בגובה נמוך מערבה לסיני ולמצרים. 

אנחנו מבינים שזהו זה - זה היום. מהר מהר, עוד מכתב, עוד גלויה, מהדקים וקושרים את כל הציוד, 

מורידים את רשתות ההסוואה וממתינים לפקודה. בשעה 8:00 היא מגיעה: “סדין אדום, סדין אדום“. 

בבת אחת כל שדרת האשלים על כביש גבולות מבטחים מתעוררת לחיים - ומתחילה בתנועה מערבה 

לכיוון הגבול- ג'יפים מובילים, אחריהם טנקים וסוגרים הזחל“מים.

ארבעה ימים ללא שינה:
המלחמה דרך עיני חייל פשוט

אל“מ בדימוס תני גבע היה חפ“ש בפלס“ר חטיבה 7 כשהגיעו המילים המכוננות אל הכוח -
“סדין אדום, סדין אדום“. במקום מבצע של יומיים הוא מצא את עצמו דוהר על ג'יפ, נתקל בחבריו 

הפצועים וההרוגים תחת אש האויב במלחמה

מאי 1967

ערב 5 ביוני
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צוות הסיור שאני נמנה עליו, בפיקודו הסמ“פ, מוביל אחריו את גדוד 79 וגדוד 82, חוצה את הגבול 

ב“עבסאן אל כביר“ ומתחיל להיכנס לחאן יונס, שמוחזקת על ידי “צבא השחרור הפלסטיני “)של 

אחמד שוקרי(. בכניסה לחאן יונס נהרג מפקד צוות הסיור שלי יוסי אלגמיס.  ומפקד הג'יפ שלי 

תופס פיקוד ומוביל את הצוות סיור על כביש החוף לרפיח.

כשאנחנו מגיעים לצומת רפיח הקרב כבר בעיצומו. קיבלנו שינוי משימה - לחבור למ“פ אורי אור 

לקרב העיקרי בצומת רפיח. 

בדרך לצומת אנחנו כבר נתקלים במראות הקשים של גופות חברנו לסיירת, פזורים ליד הזחל“ם 

שנפגע מאש נ“ט, ושל חברינו המחולצים משדות מוקשים, חלקם פצועים. אבל המשימה עכשיו לנוע 

קדימה לכיוון “שייך זוויד“. אנחנו חולפים על המתחם תוך כדי ירי,  מגיעים ומקבלים מפקד צוות 

חדש - עמוס איילון - ומשימה חדשה: לנוע לחלקו הדרומי של מתחם רפיח  ולסייע לחלץ את חטיבת 

צנחנים 35, שהסתבכה בקרב עם טנקים מדגם סטלין.

לאחר שהחלה התנועה בדיונות חזרה לכיוון מתחם רפיח, קיבלנו פקודה על שינוי משימה. חטיבה 

35 הצליחה לסיים את הקרב בסיוע גדוד טנקים 46 - הם לא זקוקים לנו.

 על צוות הסיור לנוע מהר ככל האפשר לכיוון אל עריש, משום שצוות סיור ראשון כבר חצה את 

מתחם הג'ירדי ללא אש. על צוות הסיור שלנו לתגבר אותו מהר ככל האפשר.

חשוב להבין, כל שינויי המשימה נעשים בתנועה בקשר. אין מפות, מרשמי קרב, תכנונים או תיאומי 

גזרות. נוסעים עד שנתקלים, וכשנתקלים - נלחמים.

ממשיכים לדהור לכיוון הג'ירדי במלא המהירות. על הכביש לפנינו, בהתרוממות הדרך, רואים ג'יפ 

בוער ותחמושת מתפוצצת. מתקרבים ועל הג'יפ יושבות זקופות שלוש גופות של חברינו מהסיירת. 

מסתכלים לצדדים ומגלים עוד ג'יפ ולידו קומנדקר זחל“ם סיירים, שאנשיו פזורים סביבו, וטנק 

פטון אחד שיורה לפנים. מהר מאוד מתברר לנו שזה הזנב של צוות הסיור שלנו, שהצליח לעבור את 

הג'ירדי בהפתעה )המצרים גילו שמדובר בכוח ישראלי וסגרו את המעבר, ירו ופגעו עם פגז נ“ט 

בג'יפ והחלו לירות ארטילריה על כל כוח שזיהו לפנים(.

המקום שבו נבלמנו היה “שטח ההריגה“ של מתחם הג'ירדי. לפנינו ומצדינו היו שדות מוקשים 

ולפנינו מערך מצרי שכל כלי הנ“ט והארטילריה שלו כוונו אל “שטח ההריגה“. לא הייתה לנו כל 

יכולת תמרון. כל תזוזה שלנו נענתה באש צלפים, נ“ט וארטילריה. 

שכבנו במקום כמה שעות, מנסים להתחפר ככל האפשר. מדי פעם מוציאים את הראש  ויורים  

למתחם, לעבר מה שחשבנו שהן דמויות. החושך ירד והמצרים החלו להניר את השטח עם תאורה. 

בינתיים גדוד 79 התארגן להתקפה עם פלוגת חרמש מגדוד 9  ובחסות התקפה זו עלינו שוב על 

הכביש ונסענו במהירות לאל עריש, אליה הגענו בשעה 2:00. חברנו לצוות הסיור שהגיע לאל עריש 

בשעות אחה“צ וניהל שם קרב מול כוחות מקומיים.

)הקרבות לטיהור מתחם הג'ירדי נמשכו עד למחרת בצהרים(

עם שחר הגיעו משאיות עם דלק ותחמושת. בנקודה רגישה זו, של תדלוק הכלים וחימושם מחדש, צללו 

עלינו שני מטוסי סוחוי, אבל לפני שגרמו לנפגעים ירדו עליהם שני מטוסי מיראז' שלנו ויירטו 

אותם.

עם סיום ההצטיידות קיבלנו משימה חדשה: כיבוש שדה התעופה אל עריש, ניצול הצלחה  לכיוון 

צומת ביר לחפן וחבירה עם כוחותינו, שאמורים להגיע לשם מכוון אבו עגילה. 

שאלתי, “יש מפות? מה צריך לעשות? איך חוברים לכוחות אחרים?“ נאמר לי, “אין זמן, צריך לנוע 

6 ביוני
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קדימה, יש לנו מפות ‘מכבי' 1:250,000 - נגיע, נסתדר“.   

הג'יפ שלי הוביל, תחת מפקדי בועז אמיתי. עברנו ליד תחנת הרכבת העמוסה בקרונות תחמושת 

שמתפוצצת. היינו חייבים לעבור במהירות כי חלק מהתחמושת הם טילי קטיושה שעפים שלמים 

מהרכבת )מפחיד(. ליד מגורי הטייסים שצמודים לכביש שעליו אנחנו נעים נפתחה עלינו אש חזקה. 

היא פגעה ברגליו של מפקד הג'יפ שלי וקרעה את כל לוח השעונים של הג'יפ. המשכתי לנסוע 

במהירות כדי לצאת מאזור האש החזקה. אחרי תלולית עצרתי ועשינו חסם עורקים למפקדי. קיבלתי 

פקודה לפנותו בדחיפות לבית חולים שדה ברפיח.

היינו חייבים לחזור דרך אזור הקרב בשדה התעופה, דרך הרכבת עם התחמושת המתפוצצת ודרך 

מתחם הג'ירדי, שעדיין לא טוהר, עם פצוע מדמם. הדרך היחידה לעשות את זה היא לנסוע מהר. 

זו הייתה נסיעה מהירה מאוד והזויה - ג'יפ בודד נוסע בעיצומה של לחימה בשטח מלא אויב לא 

מטוהר כשסביב כל הזמן יריות לאורך כ-100 ק“מ.  

לאחר הפינוי החלטתי לחזור מיידית לצוות הסיור שלי. בכניסה לג'ירדי עצר אותי קצין האג“ם של 

חטיבה 7 יואל גונן )גורודיש(. הוא צעק עליי שאני מטורף שאני נוסע לבד ושמרגע זה הג'יפ וצוותו 

יהיו צמודים אל קצין האג“ם. )ניסיתי להתמרד אבל אחרי שהבטיח לי כלא, נכנעתי. החלטתי 

שברגע שאוכל אברח ממנו ואצטרף לפלס“ר. ואכן, בשעות הצהריים של אותו יום, כשחברנו לחפ“ק, 

ניצלתי את ההזדמנות  וחברתי לצוות שלי בפלס“ר(. 

עכשיו כבר הייתה לי מפת “מכבי“ משלי, שקצין האג“ם “שכח“ אצלי בג'יפ. הבנתי את משימות 

החטיבה באקט הקרוב של קרב רדיפה אחרי חטיבות מצריות, שהגיעו מכיוון רפידים לתגבור מתחמי 

ביר לחפן/ ג'בל ליבני/אבו עגילה. באתו יום הגענו עד שדה התעופה בג'בל ליבני. 

המשכנו בקרב הרדיפה לכיוון רפידים, כשצוות הסיור שלי מאבטח את האגף הדרום מערבי.  מעת 

לעת היינו תחת הפגזות טנקים וארטילריה.  

כשהגענו לאזור של ג'בל חותמיה גילה פייפר ששימש את מודיעין האוגדה כוחות מדיביזיה 4  

על ציר ה“מלז“. האוגדה נתנה פקודה לצוות סיור ולפלוגת טנקים מגדוד 79 לתקוף את הכוחות 

מדיביזיה 4, שנעו על הציר מכוון ביר תמדה לכיוון רפידים.

גם להתקפה זו לא הייתה כל הכנה. כל הפקודות ניתנו בקשר, תוך כדי תנועה, וההתקפה יצאה 

לדרך. 

)בפועל הכוח העיקרי של דיביזיה 4 כבר היה מערבית לרפידים ואנחנו תקפנו בעיקר את משאיות 

הדלק והתחמושת שלה, אבל הנזק לכוח המצרי היה רב(.

לאחר התקפה זו חזרנו לג'בל חותמיה להתארגנות.

כדי שנוכל להתארגן שלחה האוגדה פלוגת אם-איקסים מחטיבה 60 לאבטח אותנו מלפנים. בלילה 

כוחות מדיביזיה 4 תקפו את החניון שלהם ופגעו בו קשות. את תוצאות הקרב הזה ראינו בבוקר. 

לאם-איקסים לא היה כל סיכוי מול ה-T55 של המצרים.

המשכנו להוביל  את גדוד 82 מערבית לרפידים, לכיוון התעלה. בשלב זה הכוחות הנסוגים של 

דיביזיה 4 ניהלו קרבות השהיה מול גדוד 82, שבהם גם נהרג המ“פ שמאי קפלן.

המשכנו לנוע עד “כתיב אל ח'ינו“, כ-50 ק“מ מערבית לרפידים. שם קיבלנו פקודה לעצור, כי 

לחטיבה נגמר  הדלק והדרגים  לא השיגו את התקדמות החטיבה )חשוב לזכור שכל הטנקים במלחמה 

זו הונעו בבנזין  ולא היה להם יותר מחמש שעות עבודה(.

ב“כתיב אל ח'ינו“ נשארנו בעמדות תצפית והמתנו לפקודות. בשעות אחר הצהריים הגיעו אלינו 
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שני מטוסי סופר מיסטר שלנו ולמרות שנפנפנו את ה“פנלים“ שלנו תקפו אותנו עם ארבע פצצות 

נפאלם. 

החום היה איום. נדלקו לנו רשתות הסוואה אבל חוץ מזה יצאנו בשלום מתקיפה זו.

)התברר לנו בדיעבד שקצין סיוע האוויר לא ידע על קיומנו באזור זה, ונתן לחיל האוויר אש 

חופשית מהעיקרית של החטיבה, שישבה ברפידים  ומערבה(.

היתקעות חטיבה 7 ללא דלק הלחיצה כנראה את הפיקוד והוחלט להקים כוח מיוחד שיגיע לתעלה 

עוד באותו הלילה.

הכוח המיוחד הורכב מחמישה ג'יפים של הסיירת, שלושה טנקי פטון שכבר עברו הסבה למנועי דיזל 

ושלושה תותחים מתנייעים בפיקודו של מפקד הסיירת אורי אור. המטרה: להגיע לתעלה מוקדם ככל 

האפשר.

לא היו לנו ידיעות על האויב למעט שיש יותר מ-100 טנקים על הציר שכשירותם לא ברורה, הרבה 

חיילים צועדים לאורכו של הכביש - וחיל האוויר שלנו מבצע עליו אמנעה ביום.

ההחלטה הייתה לנוע בצדו הדרומי של הכביש, כ-200 מטר מדרום לו, משום שבצד זה של הכביש 

הדיונות שטוחות יותר וקלות יותר לנסיעה. הנסיעה הייתה בלילה. 

הג'יפ שבו נהגתי היה הג'יפ המוביל, ובו ישבו אורי המ“פ ודיטל מפקד מחלקת הג'יפים.

הטור שלנו נע בשדרה עורפית: הג'יפים ראשונים, הטנקים אחרינו והתותחים במאסף. בכל פעם 

שזיהינו צללית  של טנק או נגמ“ש על הכביש או בקרבתו - אורי היה מסמן  לאמציה אטלס, מפקד 

מחלקת הטנקים, ואמציה היה מחסל אותו עם ירי מהטנקים. 

לאורך כל הדרך עד לתעלה המצרים לא הבינו מי יורה עליהם. אפקט ההפתעה עמד לצידנו. הטנקים 

והנגמ“שים המצריים שנפגעו נדלקו והאירו לנו את הדרך. 

הבעיה העיקרית הייתה העייפות, שלא פעם הכריעה אותנו בתנועה. אני קיבלתי ממפקדי כל הזמן 

מכות על הגב, שלא אירדם. אחרים פשוט נרדמו, בלמו ותקעו את כל השדרה - וכל זה תוך כדי ירי 

רצוף )כולנו היינו אחרי ארבעה ימי לחימה ללא שינה(.

אחרי ארבע שעות אינטנסיביות, בשעה 4:30 ראינו לפנינו אורות של עיר. הבנו שזו איסמעיליה. 

המשכנו עד שהגענו לדיונה ששולטת על צומת איסמעליה, התכנסנו לחניון, כל מי שלא נהג אבטח 

את החניון ואני נרדמתי על ההגה - בפעם הראשונה אחרי ארבעה ימים.

כל אותו זמן זרמו מדרום ומצפון לנו כוחות מצרים שנסוגו לתעלה. מצפון לנו ראינו את גשר הפירדן 

ומדרום את מצבת החייל האלמוני.

בשעות אחה“צ  נראו שני ג'יפים שהתקרבו אלינו מכוון קנטרה. ישב באחד מהם מפקד כוח 

הצנחנים של “כח גרניט“ אל“מ דוידי שנע בציר הצפוני מאל עריש לקנטרה.  

זהו. תם ונשלם המסע שהיה צריך להיגמר כפעולת תגמול באל עריש, אולם הסתיים בפועל בתעלת 

סואץ ובכיבוש כל סיני; שהתחיל בקרבות הבקעה קשים והסתיים בקרבות של זינוב ורדיפה בתעלה. 

בפועל, כל הקרבות של הסיירת והחטיבה היו קרבות התקלות. הסיירת בדרך כלל הייתה זו שנתקלה 

ראשונה באויב, וזה עלה לה בנפגעים רבים. ברור שיש לעשות הכול כדי להימנע מקרבות התקלות; 

יש להפעיל את הסיירת כגוף שיביא את המודיעין הקרבי על הקרקע והאויב ולשאוף לצאת לקרב 

יזום על בסיס מודיעין זה.

ההבנה 

המאוחרת

ליל ה-9 

ביוני 
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הידיעה שמנעה מפלה והובילה למהפך 
ולניצחון בחזית הדרום

אהרון לברן | תא"ל )דימ'( סגן רח"ט מחקר למבצעים במלחמה. בעל עיטור המופת )ממבצע "ירקון"( 

הרקע המלחמתי עד להגעת "ידיעת הזהב" ב-12 באוקטובר 
ב-6 באוקטובר, על רקע מחדל ההתרעה בפרוץ המלחמה, קרסה הקונספציה 
האג"מית. לאמור – "הסדיר יבלום". חמש דיביזיות חי"ר מצריות מתוגברות 
חוצות  לדיביזיות(,  )צמודות  וממוכנות  שריון  ובחטיבות  רבים  נ"ט  בטילי 
וכובשות  אחד(  )למעט  הדליל  המעוזים  קו  על  בנקל  גוברות  התעלה,  את 
בגדה המזרחית של התעלה רצועת שטח ברוחב של 10 ק"מ לכל ארכה. סך 

עוצמתן 100 אלף חייל ולמעלה מ-1,000 טנקים.
לעומתן שלוש אוגדות צה"ל, האחת סדירה )252( ושתיים מילואים )143 
ו-162( ולרשותן כ-650 טנקים. טילי הנ"ט והנ"מ המצריים גורמים לשחיקה 

רבה בכ"א, בטנקים ובמטוסים.
גם  וכך  חרוץ,  כישלון  חפוזה  צה"לית  נגד  התקפת  נוחלת  באוקטובר  ב-8 
 11 עד  סיני  בקדמת  המצרים  מאחזי  את  לעקור  המאמצים  צולחים  לא 

באוקטובר.
ב-9 באוקטובר מוחלט במטכ"ל להעביר את מאמץ צה"ל העיקרי במלחמה 
לצפון למול המתקפה הסורית ברמת הגולן המאיימת יותר על ישראל, אחרי 
)למעט  הסורים  ידי  על  תחילה  שנכבש  השטח  את  להשיב  מצליח  שצה"ל 
הסורי  הגולן  לעבר  במתקפה  פותח  אף  הוא  באוקטובר  ב-11  החרמון(. 
ולכיוון דמשק במגמה להוציא את סוריה מהמלחמה בהקדם האפשרי כדי 

להילחם במאמץ עיקרי בחזית אחת בלבד.
מנגד, בחזית הדרום, קיפאון צבאי מדאיג והתלבטויות קשות בדרג הצבאי 

בעיצומה של מלחמת יום הכיפורים, ב-12 באוקטובר 1973, הגיעה לישראל ידיעה הראויה יותר מכל לתואר "ידיעת 
זהב". בשונה מידיעות איכותיות אחרות, ידיעה זו לא הוחמצה והובילה למהפך גורלי ולניצחון קריטי בחזית הדרום. 
לא פחות מכך - הגעת הידיעה מנעה הימור מסוכן והיתכנות ממשית לכישלון צבאי קולוסאלי. למרות זאת, לא 
זכתה הידיעה לתהודה הראויה לה. ראוי אפוא להביאה לעיני כל, לו רק כדי לאזן במעט את מחדל ההתרעה ותמונת 
המלחמה העגומה וכן למען ההיסטוריה והזיכרון. וכדי להבין את מלוא ערכה ותרומתה  של הידיעה, חשוב לתאר 

את הרקע עד הגעתה ולהציג את תרומתה והשלכותיה  בתחומי המודיעין, הצבאי-אופרטיבי והאסטרטגי

והמדיני כיצד להמשיך במערכה.
איך  הגורלית  בשאלה  דרום  בפיקוד  הרמטכ"ל  עם  דנים  באוקטובר  ב-10 
לשנות את פני המערכה, כדי לצאת מהקיפאון הצבאי המסוכן. האופציות 
לתעלה  ממזרח  המצרים  את  לעקור  מאמץ  הראשונה,  קשות:  אך  ברורות 
שיגבה מכוחותינו מחיר כבד באבדות ובאמל"ח, וזאת כשצה"ל כבר נשחק 
משוריינות  דיביזיות   2 למול  לצלוח  השנייה,  וטייסים.  במטוסים  בייחוד 
גשר,  לראש  מסדרון  הבקעת  מחייב  כשהמהלך  וזאת  לתעלה  שממערב 
והשלישית, השארת  ברורה ההצלחה.  ולא  ביותר  - הימור מסוכן  והפירוש 
המצב הקיים שפירושה קיפאון שמשמעותו מלחמת התשה בקווים קשים 

ובתנאי גיוס מלא שישראל אינה יכולה לקבל.
והאלופים  הממשלה(,  משולחן  )שגויס  לב  בר  )מיל'(  רא"ל  החזית  מפקד 
גונן )אלוף הפיקוד(,  )גורודיש(  143( ושמואל  אריאל שרון )מפקד אוגדה 

מצדדים מאוד בצליחה לגדה המערבית כדי לשנות המצב הצבאי. 
בחיל  ובעיקר  צה"ל,  כוחות  שחיקת  לאור  מאוד  מתלבט  דדו,  הרמטכ"ל, 
האוויר )מטוסים וטייסים( ורוצה להגיע בהקדם להפסקת אש ל"התארגנות 
הצבאית  להחלטה  שותף  יהיה  המדיני  שהדרג  גם  מעוניין  הוא  מחדש". 

הגורלית, ובעיקר האם לצלוח.
שר הביטחון, דיין, אינו מוכן לקבל את רעיון הפסקת האש )בחוגיו רואים 
בכך כניעה(, אך מתלבט גם הוא באשר לאופציה הנבחרת ומסכים להביא 

הדיון לממשלה.

משחזר הרמטכ“ל ל“בור“, לאחר סיום הישיבה בממשלה, זכורני שדדו ניגב בידו 
את מצחו ואמר לפורום: “עכשיו אני יודע מה לעשות, ניערך היטב, נבלום את 
מתקפת דיביזיות השריון המצריות ב-14-13 באוקטובר ונכה בהן קשות, ואחרי 

זה נצלח את התעלה“. וכך היה

מלחמת יום הכיפורים
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בכל מקרה, בשל חילוקי הדעות החריפים והמצב הצבאי בדרום, האווירה 
בקצרה  נביא  להמחשה  ומדוכדכת.  קודרת  והמדינית  הצבאית  בהנהגה 
דיין  הביטחון  ושר  מאיר  גולדה  הממשלה  ראש  של  נוקבות  התבטאויות 
לפי פרוטוקולים אותנטיים שמביא שלמה נקדימון )מבט מל"מ, גיליון 73, 
דצמבר 2015(: ב-7-6 באוקטובר כשדיין חוזר מסיורו בשתי החזיתות כמי 
ומשמיע  שואה"  ונשקפת  "טעיתי  לגולדה:  אומר  הוא  עולמו,  עליו  שחרב 
גם התבטאויות על חורבן בית שלישי ושנצטרך לסגת בסיני ונאבד נכסים 

חשובים כמו אום חשיבה ורפידים. וגולדה: "אם דיין צודק, אני אתאבד". 
לדברי ד"ר חגי צורף, ראש תחום תיעוד והנצחה בארכיון המדינה, אין עדות 
שעולה  מסכים  אך  אלה,  בביטויים  השתמשו  וגולדה  שדיין  בפרוטוקולים 

מהם אוירה קודרת ומייאשת. 
המוסד  וראש  צה"ל  צמרת  עם  הביטחוני,  הקבינט  התכנס  זה  עגום  במצב 
לב,  בר  הצליחה.  באופציית  לדון  כדי  בעיקר  בצהריים,  באוקטובר  ב-12 
באוקטובר.  ב-13   – ובהקדם  הצליחה  בעד  הפיקוד,  דעת  את  גם  המייצג 
טל,  ישראל  האלוף  הרמטכ"ל,  סגן  פלד.  בני  האוויר  חיל  מפקד  בו  תומך 
 )21  +  4( המשוריינות  הדיביזיות  שתי  מול  צליחה  שכן  בתוקף  מתנגד 
שממערב לתעלה ושטרם נלחמו ונשחקו פירושה קרוב לוודאי כישלון חרוץ, 
לפי תכנון  גשר )שלא  יצטרך לבצע הבקעת מסדרון לראש  גם שצה"ל  מה 
ובעייתיים. הרמטכ"ל מביע  וכשאמצעי הגישור מועטים  הצליחה המקורי( 

תמיכה מסויגת בצליחה אך גם התלבטות קשה. שר הביטחון מציג טיעונים 
לכאן ולכאן, אך בסיכומו של דבר הוא תומך בצליחה.

בדרמה  כמו  הנה  החלטה,  לקבל  מתקשים  צה"ל  וצמרת  הקבינט  בעוד 
את  מקבל  והוא  לטלפון  בבהילות  זמיר  המוסד  ראש  נקרא  תיאטרלית 
גולדה  מצוטטת  הדיון,  למשתתפי  אותה  משדיווח  ה"גואלת".  הידיעה 

כאומרת: "טוב, אני מבינה שצביקה גמר לנו הדיון". 

ראש  גרסאות.  בשתי  התפרסם  הזהב"  "ידיעת  של  תוכנה  הזהב"  "ידיעת 
המוסד זמיר כתב בספרו )בעיניים פקוחות, ע' 159-158( שהידיעה שקיבל 
טלפונית ב-12 באוקטובר, יום שישי, מראש לשכתו פרדי עיני ומהאחראי 
במוסד לתחום הטכנולוגי יואל סלומון התקבל מידע על כך שביום שבת או 

ראשון ינחתו כוחות מצריים במסוקים על הקו השני.
בקו  כוחות  להנחית  המצרים  בכוונת  ודיווח:  לחדר  חזר  המוסד  ראש 
המעברים מחר בשבת, או ביום א', כלומר ב-13 או ב-14 לאוקטובר, וניתן 
במגמה  ויתקפו  יחצו  לתעלה  שממערב  השריון  שכוחות  מהידיעה  ללמוד 
לחבור אליהם. עוד הוסיף, שהמידע משתלב עם האסטרטגיה החדשה של 
לפני  המוסד  שדיווח  כפי  המצרית  המלחמה  תכנית  מימוש  ועם  סאדאת 
חודשים אחדים. עוד כותב ראש המוסד: "הערכתי שלא יתבצע מהלך כזה 
השריון  כוחות  בצליחת  ילווה  והוא  במסוקים  שיונחתו  כוחות  ידי  על  רק 

הק“מ ה-101 מקהיר. דיון בהעברת שיירת אספקה לארמיה המכותרת. בתמונה: מימין: אלוף שמואל אייל )עומד(, במרכז אל"ם דב שיאון )לימים תת אלוף( 
ואלוף אהרון יריב, משמאל המחבר.
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המצרי, שיסתערו גם הם לעבר קו המעברים".
יודגש שתכנית זו – המשך המתקפה המצרית - הייתה ידועה גם ממקורות 
וחציית  המלחמה  פתיחת  אחרי  ימים  כשבוע  יבוצע  שלה  ב'  וששלב  אמ"ן 
כמובן  וזאת  והמתלה.  הגידי  מעברי  על  להשתלט  במגמה  דהיינו  התעלה, 

לאחר הצלחת שלב א' - בלימת התקפות הנגד הצפויות של צה"ל. 
מימוש שלב ב' שבידיעה השתלב גם עם המידע על הלחץ הסורי הישיר וגם  
באמצעות בריה"מ, על מצרים להגביר את המאמץ המלחמתי נגד צה"ל כדי 
כזכור, מה-8 באוקטובר הועבר המאמץ  להקל את  לחצו בחזית הסורית. 

העיקרי של צה"ל לגזרה הסורית והסתמן איום אפשרי על דמשק.
בספר "מלחמת יום הכיפורים – זמן אמת" )עמ' 189(פרסמו רונן ברגמן וחנן 
מלצר את הגרסה הבאה: "'בבל' התקשר ומסר סימנים שלפיהם הדיביזיות 
המצריות עומדות לקחת סיכון ולצלוח". ועוד: "משחזר ראש המוסד לישיבה 
יופעלו שלוש חטיבות  )13-14 באוקטובר(  אמר – בשבת או ביום ראשון 
צנחנים מצריות שיוצנחו באזור ביר גפגפה והמתלה, כלומר באזור המעברים, 
וכן יהיה איזשהו סיוע רוסי שקשה להבין מה הוא, וכן שיוצבו או ישוגרו 17 

טילי פרוג". גרסה כזו מופיעה גם בספרו של שמעון גולן )עמ' 792(.
למען הדיוק חשוב לדעתי יותר מה שכותב ברגמן: בהמשך "הדברים שמסר 
'בבל' חפפו מידע שנקלט באמ"ן ממקור אחר במצרים'. ואכן, בשל מעורבותי 
העמוקה עם המידע שהגיע מהמקור )ר' הארץ, 15.12.2004, 22.12.2004( 
אחר',  'מקור  מאותו   ורק  לבטח  הגיעה  הזהב"  ש"ידיעת  לאשר  יכול  הנני 

שהינו מהימן וניתן לסמוך על המידע.
משחזר הרמטכ"ל ל"בור", לאחר סיום הישיבה בממשלה, זכורני שדדו ניגב 
היטב,  ניערך  לעשות,  מה  יודע  אני  "עכשיו  לפורום:  ואמר  מצחו  את  בידו 
ונכה  לאוקטובר  ב-14-13  המצריות  השריון  דיביזיות  מתקפת  את  נבלום 

בהן קשות, ואחרי זה נצלח התעלה". וכך היה.
התעלה  את  שחצו  המצריים  השריון  כוחות  קשות  הוכו  באוקטובר  ב-14 
מזרחה - שכללו את הדיביזיה המשוריינת 21 ולפחות חטיבת שריון אחת 
מדיביזיה 4 וכן חטיבה ממוכנת מדיביזיה 23. לפי הרמטכ"ל המצרי, הגנרל 
שאזלי, הושמדו באותו יום 250 טנקים מצריים. יתר על כן, בתום היום הודו 

לראשונה המצרים פומבית שהושמדו להם 100 טנקים.

באוקטובר,  מ-12  הזהב"  "ידיעת  של  חשיבותה  הערכת 
תרומתה והשלכותיה

המבחן הראוי להכתרתה של ידיעה כ"ידיעת זהב" הוא האם עמדה באחד 
ב.  מועד  בעוד  מהימנה   התרעה  סיפקה  האם  א.  הבאים:  מהקריטריונים 
ולהגיע  ודאות  ואי  ספקות  קשה,  מצבית  דילמה  לפתור  כדי  בה  היה  האם 
עמה להחלטות ראויות. ג. האם הובילה לניצול ולביצוע מהלכים צבאיים-

אופרטיביים  ואסטרטגיים רבי משמעות מול האויב.
זכותה  ומכאן  האלה,  הקריטריונים  בכל  עמדה  באוקטובר  מ-12  הידיעה 

להיות מוכתרת, בצדק, כ"ידיעת זהב". 

בהיבט המודיעיני 
הידיעה עמדה בכל המבחנים שצוינו: היא סיפקה התרעה מובהקת מבעוד 
צנחנים,  עם  המיצרים  את  לתקוף  המצרים  כוונת  על  ימים(   2-1( מועד 
שממנה אפשר היה להסיק רק מסקנה אחת – שמדובר בהמשך המתקפה 

המצרית )אחרי ששלב א' בתכנית המלחמה שלהם הושלם בהצלחה(.
המשוריינות  הדיביזיות  שתי  מעבר  על  במפורש  דיברה  לא  אמנם  הידיעה 
כוחות  שהנחתת  ממנה  להסיק  הגיוני  היה  אך  למזרחה,  התעלה  ממערב 
אחרים,  כוחות  המחייב  מקדים  מהלך  אלא  אינה  המיצרים  על  מיוחדים 
ובייחוד שריון, לחבור אליהם. ולכך ציפו ורצו מאוד בצה"ל. כוחות צנחנים 
וקומנדו אינם נוחתים במקומות מרוחקים, כמה עשרות ק"מ מקו החזית, 
זאת  לעשות  שיכולים  כוחות  האפשר  ככל  מוקדם  אליהם  שיחברו  מבלי 

במהירות, הלא הם כוחות שריון ניידים.
עם  במקומה.  הייתה  לידיעה  זמיר  צבי  המוסד  ראש  של  שפרשנותו  מכאן 
זאת  מוחלטת.  כעובדה  הקברניטים  ע"י  התקבלו  ופרשנותה  הידיעה  זאת, 
למרות שמודיעינית הייתה בכך חריגה מנוהלי העבודה הסדורה: הערכתה 
גם ע"י גורמי המחקר המיומנים. בנסיבות המתוארות הייתה הצדקה לקבל 
את פרשנותו הבלעדית של ראש המוסד, אלוף  מנוסה בצה"ל. בכל מקרה, 

ההימור המסוכן העצום שבצליחת צה"ל למול שתי דיביזיות השריון המצריות 
המלאות ממערב לתעלה - נמנע. צה"ל מימש בצליחה, בעקבות קרב השב"ש 
והידיעה המתריעה שקדמה לו, גם את אחד מכללי הדוקטרינה שלו - העברת 

המלחמה לשטח האויב

ראש המוסד צבי זמיר. משדיווח את הידיעה ה“גואלת“ למשתתפים צוטטה 
גולדה באומרה: “טוב, אני מבינה שצביקה גמר לנו הדיון“

מלחמת יום הכיפורים
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גם ראמ"ן זעירא )שלא השתתף בישיבת הקבינט( הביע מעט מאוחר יותר 
סביר  לא  אך  שריון,  על  במפורש  מדברת  לא  הידיעה  "אמנם  זהה:  הערכה 
שתתבצע ללא שריון". אך לפני פרשנותם הנבונה של הבכירים, ראוי להעלות 
על נס את מקבלי הידיעה במוסד, שהבינו את חשיבותה והדחיפות העליונה 

להעברתה.
נכון שהידיעה הייתה יכולה גם לא להתממש, ואכן כוחות צנחנים לא הונחתו 
במיצרים, אם כי המצרים החדירו יבשתית ב-13 באוקטובר חוליות קומנדו 
המידע  עם  כמוזכר  והשתלב  אמין  היה  והמקור  היות  אך  ונשבו.  שחוסלו 
וכן המידע על הלחץ  ב' בתכנית המתקפה המצרית  שהיה בצה"ל על שלב 
הסורי על מצרים, היה אפשר לקבל הידיעה כקרובה ביותר להיגיון הצבאי 
ולייחס לה סיכויים גבוהים להתממש; ובייחוד להפיק ממנה את המשמעות 

המודיעינית הנכונה על המעבר הצפוי של דיביזיות השריון מזרחה. 
ובמקרה  ביותר,  משמעותית  לידיעה  וגולמית  חלקית  ידיעה  הפכה  בכך 

הנוכחי – לגורלית, וודאי משהתממשה.
הידיעה מ-12 באוקטובר עומדת גם במבחן הקריטריון השני. היא סייעה 
המודיעין.  שבעבודת  האינהרנטית  הודאות  חוסר  את  להבהיר  והובילה  
ויותר חשוב – היא סייעה מאוד לפתור את הדילמה והספקות הכבדים של 
הקברניטים לגבי איזו "החלטה" לקבל בין האפשרויות  הגורליות שעמדו 
נתקבלה  וכך,  הדרום.  בחזית  המלחמה  בהמשך  לעשות  מה   – לפניהם 
מה-13  המתוכנן  הצליחה  מועד  את  לדחות  דהיינו,   - הנכונה  ההחלטה 
באוקטובר, לבלום את מתקפת השריון המצרי ולהביסה, ולאחר מכן לצלוח. 
החלטה זו שהתבררה כנכונה ביותר רק מבליטה את "זהביותה" של הידיעה.

ברוב הצמרת הצבאית, להוציא את האלוף שרון וחלקית גם את שר הביטחון 
רצה  לא  הראשון  לפיה.  לפעול  ושנכון  כמהימנה  לידיעה  התייחסו  דיין, 
לקבלה משום שהיה שרוי באובססיית הצליחה ומהר. השני התנדנד בשל 
אופיו הסקפטי ואולי גם משום שנכווה בהפתעת המלחמה, אך בסופו של 
דבר לא התנגד להחלטה שהתקבלה. האלוף טל, סגן הרמטכ"ל, שכאמור 
התנגד לצליחה לפני הגעת הידיעה, שינה את דעתו ותמך בהחלטה לצלוח 
אחרי הבסת הדיביזיות המשוריינות. וכך גם שינה דעתו לתמיכה סגן רה"מ, 

יגאל אלון. 
הנה אפוא, למרות היות הידיעה גולמית, הצמרת התייחסה אליה כוודאית 

ושיש לשנות התכניות לפיה.
בכל מקרה, הידיעה התקבלה באנחת רווחה מכל הנוכחים בדיון שהרי עכשיו 
ידעו מה להחליט. הנה כי כן מעלתה הגדולה והנוספת של הידיעה הוא גם 
בכך שהביאה לקונצנזוס רבתי בין הקברניטים, מה שחשוב ביותר בקבלת 

החלטות הרות גורל.

בהיבט הצבאי והאופרטיבי
בדיוק  כמוזכר  התממשה  באוקטובר  ה-12  מידיעת  שנגזרה  המשמעות 
יומיים לאחר מכן – ב-14 לחודש, שבו נערך קרב השריון בשריון )שב"ש( 

הגדול במלחמות ישראל ואחד מהגדולים אי פעם.
מועד  מבעוד  שנערכו  טנקים,  כ-630  עם  בסיני  צה"ל  אוגדות  שלוש  מול 
למתקפת השריון המצרית, חצו את התעלה ותקפו מזרחה )לפי גנרל שאזלי( 

הרהורים נוספים על "ידיעת הזהב"
יוסי קופרווסר | תא"ל )מיל'(, לשעבר רח"ט מחקר באמ"ן

דבריו המרתקים של תא"ל )מיל'( אהרון לברן מחדדים שלושה היבטים נוספים באשר למשמעותה של "ידיעת זהב". ראשית - ידיעת 
הזהב ככזו שהופכת תובנה פוטנציאלית להערכה אמינה ומובילה. לכאורה היה אמ"ן אמור להשפיע על הדיון הגורלי שנועד לבחור 
בין דרכי הפעולה )דפ"אות( שעמדו בפני צה"ל על ידי הצגת דפ"אות האויב, ובראשן, כדפ"א נבחרת, האפשרות שהמצרים המרוצים 
מהצלחת השלב הראשון של הצליחה וביסוס אחיזתם ממערב לתעלה ינסו להמשיך בתוכנית המלחמה שלהם. לשם כך הם יעבירו 
כוח שריון משמעותי מערבה. בפועל, מסר זה לא הוצג בביטחון כל עוד לא הגיעה "ידיעת הזהב". "ידיעת הזהב" היא שאפשרה לגורמי 
המודיעין להציג את מה שנתפס כתובנה מתבקשת כהערכה מובילה, והיא שהפכה תובנה זו לבעלת משקל מכריע בתהליך קבלת 

ההחלטות. 
שנית, חשיבות התשתית המודיעינית הרחבה ככלי למיצוי הפוטנציאל הגלום בידיעת הזהב. אלמלא הידע המודיעיני שהתפתח לגבי 
תוכנית המלחמה ותורת הלחימה המצרית, לא היה ניתן לגזור מהידיעה את התובנות שהובילו לקבלת ההחלטה הגורלית על דחיית 
הצליחה. הידיעה עצמה לא התממשה, אבל התובנות היו נכונות. מעבר לתשתית המחקרית הוכיחה עצמה בפרשה זו גם התשתית 
האיסופית. היכרות עם המקור אפשרה בזמן אמת לקצר את תהליכי הטיפול במידע להפיק בזמן את משמעויותיה ולקבל החלטות 

על בסיסה.
ולבסוף, משקלו של המודיעין במצבים של מבוכה בקרב מקבלי ההחלטות. "זהביותה" של הידיעה נובעת במידה רבה מכך שהיא 
אפשרה לדרג מקבלי ההחלטות לשים יהבם על המודיעין האיכותי שברשותם, שלצורך השגתו הם הקדישו משאבים כה רבים, 
ולהיחלץ מהמצוקה אליה נקלעו. בזכות הידיעה יכול היה המודיעין להציג תמונה ברורה, להצביע בבטחה על ההזדמנות שבפתח 

ולפתור עבור הקברניטים את הדילמה הגורלית.
מן הראוי להדגיש שהידיעה הגיעה ממקורות המוסד ודווחה מיידית לראשו, אשר נכח בישיבת הקבינט הקריטית שדנה באופציית 
הצליחה. משמעויותיה הוערכו על ידו על יסוד מידע קודם לגבי תוכנית המבצעים המצרית ועל רקע הכרת המרחב כמפקד פיקוד 

הדרום בעברו.
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ארבע חטיבות שריון וחטיבה ממוכנת, וסה"כ 400 – 450 טנקים. תוצאות 
טנקים   250 על  דיברו  וההערכה  המידע  כי  אף  לצה"ל.  מצוינות  היו  הקרב 
מצריים שהושמדו, מפענוח תצ"א של אותו יום נספרו כ-370 טנקים מצריים 
פגועים )לעומת ספורים שלנו(. וכאמור, המצרים הודו שהושמדו להם 100 

טנקים.
שפרצה  מאז  וראשון  צה"ל  של  מזהיר  אופרטיבי  ניצחון  אפוא  זה  היה 
שהייתה  שב"ש,  בקרב  צה"ל  עליונות  הפגנת  לומר  שלא  בדרום,  המלחמה 

ידועה אך התממשה שוב.
הייתה  שלא  משום  היתר  בין  המצרית,  המתקפה  בעוצמת  שהמעיטו  היו 
בנקל  נסתר  כלל למיצרים, אך טיעונם  כוונה  גם שלא  וטענו  "דיביזיונית", 
בעובדה שהמצרים העבירו מזרחה לתעלה ולקראת המתקפה שלוש סוללות 

טילי נ"מ ס"א 6 ניידים, המתקדמים ביותר בארסנל המצרי דאז.
גם ממדי הסד"כ המצרי, לפי שאזלי, מוכיחים זאת. סד"כ זה כלל את דיביזיה 
חטיבה  וכן    4 מדיביזיה  לפחות  אחת  שריון  חטיבת  ובנוסף  במלואה   21

ממוכנת. ולשם מה להעביר כוחות אלה אם לא להמשך מתקפה רבתי?!
כוחות  שיותר  כדי  יותר  עוצמתית  למתקפה  קיווה  אמנם  דדו  הרמטכ"ל 
מצריים יושמדו, אך הביע סיפוק רב מהתוצאה שהקטינה משמעותית את 
חשובה  הצליחה.   – הבא  המהלך  על  שהקל  מה  לתעלה,  ממערב  הכוחות 
במיוחד הייתה המכה שהונחתה על דיביזיית שריון 21 – זו שתקפה באזור 
דוורסואר, דהיינו באזור המסדרון לראש הגשר לצליחה. משהוכתה דיביזיה 

זו ב-14 באוקטובר, הוקל לא מעט על הבקעת המסדרון ב-15-16 בחודש.
מעבר צה"ל לגדה המערבית חולל אף שינוי רבתי בהפעלת כוחו. השמדתן 
הקרקעית של סוללות הנ"מ המצריות שם, אפשרה סוף סוף לחיל האוויר 
יכולת סיוע לכוחות היבשה, מה שהיווה  וחשוב לא פחות –  חופש פעולה 

מכפיל כוח בהיבט האופרטיבי.
אפוא  הביאו  המוצלח  בשריון(  )שריון  השב"ש  וקרב  המתריעה  הידיעה 
לשיפור משמעותי ביחסי הכוחות בכלל ובגזרת הצליחה בפרט, שכן ממערב 
 200 )למעט שריון המשמר הנשיאותי בקהיר( פחות מ  לתעלה, שם נותרו 
ובמיוחד חשוב  )למול כ-350 הטנקים של שתי האוגדות שצלחו(.  טנקים 
יותר  טובים  יחסיים  בתנאים  בלילה  באוקטובר  ב-15  שבוצעה  שהצליחה 

מאשר לו בוצעה ב-13 באוקטובר כמתוכנן  
המכה  בקרב השב"ש לצבא המצרי הייתה קשה, לא רק מבחינה פיסית-
ולביטחונו  שלו  הלחימה  לרוח   – מוראלית  גם  אלא  כמתואר,  מספרית 
העצמי. גנרל שאזלי מספר על כך ומוסיף שמפקד ארמיה 2, שבגזרתה הייתה 
עד הפסקת  והפסיק לתפקד  יותר, התמוטט, אושפז  המכה למצרים קשה 

האש. שאזלי ציין גם שהכוחות המצריים הוצאו משיווי משקלם. 
הצבאית- והיוזמה  אליו  שבו  צה"ל  של  העצמי  וביטחונו  כוחו  מנגד, 

אופרטיבית הייתה שוב בידיו. 
המצב האופרטיבי השתנה אפוא מיסודו. לא עוד מתממשת התחזית הקודרת 
של דיין על נסיגה עמוקה בסיני ואובדן נכסים חיוניים )אום חשיבה, רפידים 
שתי  למול  צה"ל  שבצליחת   העצום  המסוכן  ההימור  נמנע  כן,  כמו  ועוד(. 

דיביזיות השריון המצריות המלאות והלא-שחוקות ממערב לתעלה. צה"ל 
מימש בצליחה, בעקבות קרב השב"ש והידיעה המתריעה שקדמה לו, גם את 

אחד מכללי הדוקטרינה המובהקת שלו – העברת המלחמה לשטח האויב.
ובאחת, "ידיעת הזהב" מה-12 באוקטובר הביאה למהפך צבאי-אופרטיבי 
גורלי בחזית הדרום וודאי לניצחון מפואר של צה"ל, ששינה את פני המערכה 

לחלוטין. לולא הגיעה, ספק אם שורות אלה היו נכתבות כך.

בהיבט האסטרטגי 
הן  עליונה,  אסטרטגית  חשיבות  הייתה  באוקטובר  מ-12  "הזהב"  לידיעת 
הצליחה,  להצלחת  הברור  מהקשרה  שהתפתחו  בדיבידנדים  והן  ישירות 
סביר   .3 ארמיה  כיתור   – ולדובדבן  התעלה  של  המערבית  הגדה  לכיבוש 
הצליחה  מועד  לפני  באוקטובר  ב-12  הזהב"  "ידיעת  הגיעה  שלולא  מאוד 

המתוכננת, הייתה הצליחה נוחלת קרוב לוודאי כישלון חרוץ.
 16 חי"ר  בדיביזיית  נתקלת  הראשונה  הצליחה  אוגדת  הייתה  אז  או 
המתוגברת בטילי נ"ט רבים וכוחות שריון צמוד מחופרים וספק רב ביותר 
אם הייתה מצליחה להבקיע את המסדרון ההכרחי לראש הגשר, וזאת על 
סמך הניסיונות העגומים, בימי ראשית המלחמה בדרום לעקור את מאחזי 
במחיר  צולחת,  הייתה  ההבקעה  אם  גם  המזרחית.  בגדה  המצריים  החי"ר 
עם  נוספת,  אף  ואולי  הצולחת  האוגדה  הייתה  ואמל"ח,  אבידות  של  כבד 
350 טנקים צריכות להתעמת עם שתי הדיביזיות המשוריינות  לכל היותר 
לוודאי  יותר. קרוב  ואולי אף  כ-500 טנקים  ולהן  הטריות ממערב לתעלה 
שצה"ל וישראל היו נוחלים מפלה שאי אפשר להגזים בחומרתה ושהייתה 
בבחינת אסון אסטרטגי בל ישוער שספק אם הייתה מתאוששת ממנו שנים 

רבות.
ד"ר  והחוקר  העיתונאי  הם  כזו  להערכה  קרובים  שהיו  שהיחידים  דומה 
ה-12  לאירועי  בספרם  שנתנו  שהכותרות  מלצר,  חנן  ושותפו  ברגמן  רונן 
באוקטובר היו: "הרגע שבו עמד הרמטכ"ל להיכנע" וכשהדגישו: "בהעברת 
הידיעה 'בבל' הציל את ישראל מהתבוסה המשפילה בתולדותיה". ואכן כך, 

אלא שאת ההצלה יש לייחס ל"ידיעת זהב" ממקור אחר.
בהפתעה  המלחמה  פתיחת  לאחר  כשבוע  שהגיעה  הזהב"  "ידיעת  כך, 
התעלה  מערב  כיבוש  הצליחה,  מבצע  להצלחת  גם  ושהובילה  בדרום 
וכיתור ארמיה 3 – הביאה את צה"ל וישראל להפוך את הקערה הצבאית על 
פיה ולצאת מהמלחמה בניצחון מזהיר, אם כי כואב. אחד מסממני הניצחון 
נאלצים  וכשהמצרים  חודשים,  שלושה  לתעלה  במערב  צה"ל  שהיית  היה 
לכיוון  ישראלי  וחוששים ממהלך  כמחצית צבאם  כיתור של  עם  להתמודד 
קהיר. בכך היה  לצה"ל ולישראל גם קלף מיקוח לסילוק הכוח המצרי בגדה 

המזרחית.
חשוב עוד להדגיש שעל אף שהמלחמה בצפון נגד הסורים הייתה מסוכנת 
המלחמה  שגורל  ברור  היה  אסטרטגית  שמבחינה  הרי  לישראל,  ישירות 
של  הכבירה  חשיבותה  בולטת  בכך  המצרי.  הצבא  מול  יוכרע  בכללותה 

"ידיעת הזהב" לא רק שהביאה בדרום למהפך צבאי גורלי, אלא גלגלה גם התפתחויות 
רמזים בהתבטאויות סאדאת, שהמהפך הצבאי  לכך  והיו  דרמטיות.  אסטרטגיות 
הכביר במלחמת יוה"כ לרעת מצרים, הביא את נשיא מצרים למחשבה שמלחמה 

מול ישראל לא תצלח אפילו בתנאי פתיחה של הפתעה גמורה 

מלחמת יום הכיפורים
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"ידיעת הזהב" שהובילה לשרשרת ההצלחות.
אסטרטגיות  והתפתחויות  דיבידנדים  כמה  הזהב"  ל"ידיעת  לזקוף  ניתן 
דעות  חילוקי  נתגלעו  התעלה,  למערב  צה"ל  צליחת  גילוי  עם  נוספים. 
חריפים בצמרת המצרית. הרמטכ"ל שאזלי תבע מיד להחזיר כוחות מהגדה 
המזרחית למערבית, ואילו הנשיא סאדאת ושר המלחמה אסמעיל דחו זאת 
על הסף, שכן לא רצו לוותר על הצלחתם והישגיהם הראשונים בכיבוש הגדה 
המזרחית ולהודות בכישלון המלחמה. ריב זה הוביל לפיטוריו של שאזלי מיד 
עם הפסקת האש )24 באוקטובר(, ובנוסף הודחו מפקדי הארמיה השנייה 
דרכו  את  איבד  אגב  האחרון  ואסל.  השלישית  הארמייה  ומפקד  מאמון 

מהחפ"ק שלו בגדה המערבית וכמעט נשבה על ידי צה"ל  .
יתר על כן, ישראל שלפי נטייתו של הרמטכ"ל דדו, רצתה מאוד לפני ה-12 
באוקטובר להגיע להפסקת אש )במגעים המדיניים( - שינתה את עמדתה 
לאור הצלחות צה"ל ולא נחפזה יותר לבקשה במגעים עם ארה"ב –דהיינו,  

קיסינג'ר, שניהל מגעים קדחתניים עם בריה"מ בנושא.
 3 יותר נבעו מכיתורה של ארמיה  אך הדיבידנדים האסטרטגיים הגדולים 
שהביא אותה למצב כמעט נואש ולחוסר אונים בשל הפצצות חיל האוויר 
ובשל ההכרח במזון ובתרופות. ארמיה זו כללה שתי דיביזיות חי"ר )7 + 19( 
והייתה נתונה  יותר מ-25,000 חייל  ועימם כוחות שריון ואחרים, ובסה"כ 

לחסדי צה"ל.
ה-12  לפני  אש  הפסקת  על  דיבור  כל  הסף  על  שדחתה  המצרית  הצמרת 
באוקטובר, עשתה עתה מאמצים מדיניים להגיע אליה בדחיפות בסיועה 
הנמרץ של בריה"מ. מצרים אף נענתה לתביעות ישראל )שהועברו דרך 
ותרופות לארמיה הנצורה.  ארה"ב( כדי שתאפשר העברת שיירות מזון 
לישראל התאפשר אפוא לתבוע חילופי שבויים מידיים, שיחות ישירות 
בנושאים צבאיים ומדיניים, אי הפרעה לשייט ישראלי במיצרי באב אל 

מנדב ועוד.
ואומנם, ולראשונה, נערכו שיחות ישירות בק"מ ה-101 מקהיר בין משלחות 
לארמיה  אספקה  שיירת  העברת  על  בתחילה  נסב  הדיון  ומצרים.  צה"ל 
המכותרת, שישראל נאלצה בלחץ ארה"ב להסכים לה. זאת לא לפני שהצלחתי, 
בהמשך לתביעת שר הביטחון דיין, לקבל מגנרל גמאסי את רשימת שבויינו 

במצרים באחת הישיבות שהתקיימה בראשותי כחבר המשלחת.
עם כיתור ארמיה 3 וסירוב ישראל לאספקה הדחופה בשל מצבה הקריטי, 
חלה התפתחות אסטרטגית דרמטית: הסובייטים הודיעו שהעמידו בכוננות 
האיום  ולמניעת  הכיתור  בהסרת  למצרים  כעזרה  מוטסות  דיביזיות   6
הפוטנציאלי לקהיר עצמה. הנה כי כן, מפלת הצבא המצרי ומעל הכל כיתור 

ארמיה 3, הביאה כמעט לעימות בין גושי, ואולי אף גרעיני.
במילים אחרות, ""ידיעת הזהב"" מה-12 באוקטובר לא רק שהביאה בדרום 
דרמטיות.  אסטרטגיות  התפתחויות  גם  גלגלה  אלא  גורלי,  צבאי  למהפך 
שהמהפך  סאדאת,  בהתבטאויות  רמזים  לכך  והיו  ולומר,  להרחיק  אפשר 
מצרים  נשיא  את  הביא  מצרים,  לרעת  יוה"כ  במלחמת  הכביר  הצבאי 
למחשבה שמלחמה מול ישראל לא תצלח אפילו בתנאי פתיחה של הפתעה 
גמורה ובהצלחה ראשונית - ותרם להגעה להסכם שלום עמה. זאת, אף על 
ב-14  צבאו  מתבוסת  סאדאת  התעלם  המלחמה,  על  ובכתבו  שבדברו  פי 

באוקטובר 1973 - יומיים לאחר הגעת "ידיעת הזהב". 

הרהור קצר על היעדר התהודה הראויה ל"ידיעת הזהב"
אף שהידיעה מ-12 באוקטובר הייתה "ידיעת זהב" יקרה מפז, היא לא זכתה 

לתהודה הראויה לה. תמהתי שנים לסיבות לכך.
הראשונה היא קרוב לוודאי הלך הרוח העגום בצה"ל ובציבור הישראלי בתום 
ראשוניים  צבאיים  ובכישלונות  רבתי  בהפתעה  פתיחתה  הקשה.  המלחמה 
הותירו את רישומם המדכדך, כך ש"ידיעת הזהב" שהובילה להפיכת הקערה 

נבלעה באווירה המתייסרת ולא הדהדה כמגיע לה.
שנית, ייתכן שבכירי צה"ל, שהיו עסוקים בוועדות חקירה, כמו גם בין קובעי 
ירדו  לא  גם  ואולי  אודותיה  על  מספיק  ידעו   לא  הישראלי,  בציבורי  דעה 

לעומק חשיבותה, ערכה ו"אחריותה" למהפך המזהיר.
ראש  של  והמצטנעת  ה"פושרת"  לעמדתו  קשורה  והסיבה  יתכן  שלישית, 
ל"ידיעת  מקדיש  הוא  פקוחות"  "בעיניים  בספרו  זמיר.  צבי  דאז  המוסד 
הזהב" שאותה דיווח לקבינט ב-12 באוקטובר שורות מועטות בלבד וללא 
קנאות  בשל  רק  כך  כתב  שהוא  להאמין  קשה  העצומה.  חשיבותה  הצגת 
הזהב"  ב"ידיעת  להתפאר  לו  קשה  שהיה  יותר  נראה  סודיות,  לשמירת 
שהביאה למהפך הגורלי ולניצחון המזהיר על רקע המחדל ההתרעתי הקשה 

בפתיחת המלחמה )שלא היה אחראי לו(.
"ידיעת  את  להגיש  זמיר  צבי  את  לשכנע  ניסיתי  שנים  לפני  נאות:  וגילוי 
הזהב", הכה קריטית לגורלנו, ואת המעורבים בהגעתה, לוועדת "פרס ביטחון 
וישראל מתוצאות  וחבל, שהרי היא הצילה את צה"ל  ישראל", אך לשווא. 
וגורלה באזור ובעולם לשנים רבות. היה  מרות שיכלו להשפיע על מעמדה 
יכול להיות בכך, אולי, "תיקון" כלשהו למחדל ההפתעה המודיעיני במלחמה. 
זה   – מלכתוב  "ההיפך  ז"ל:  תמרי  נחמיה  לאלוף  המיוחס  בציטוט  ואסיים 

 .לשכוח". ואכן, כזאת אין לשכוח

מקורות :
שמעון גולן, "קבלת החלטות בפיקוד העליון במלחמת יום הכיפורים", צה"ל הוצאת 

מערכות והמחלקה להיסטוריה, 2003
האלוף )מיל'( וראש המוסד לשעבר צבי זמיר, "בעיניים פקוחות" )בשיתוף אפרת 

מס(, כנרת זמורה ביתן, 2011
גנרל שאזלי, "חציית התעלה", משה"ב, 1980 )בעברית 1987(

רונן ברגמן וחנן מלצר, "מלחמת יום הכיפורים – זמן אמת", ידיעות אחרונות, 2003
ד"ר חגי צורף, " 27 הימים שהובילו לשינוי במעמד המוסד והעומד בראשו" מבט 

מל"מ, גיליון 74, אפריל 2016

כיתור הארמיה השנייה והשלישית  
23-18 באוקטובר

לזכר עדנה לברן, שותפה נאמנה ל"קשר"
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תיאוריית “הקונספירציה המשולשת" של מלחמת יום הכיפורים:

שלוש שאלות ושלוש תשובות

אבירם ברקאי | חוקר מלחמות ישראל, מ"פ שריון שעשה הסבה למערך המודיעין. מחבר הספרים" על בלימה", "בשם שמים", 
"משק כנפי הטעות" ו-"אנחנו על השחור"

קטעים מתוך ספרו החדש של אבירם ברקאי, “מעשה שלא היה - קונספירציית מלחמת יום הכיפורים"  

מה היה בה, במלחמת יום הכיפורים, שגרם לעם שלם, לראשונה מאז הכרזת 
המדינה, להתנדנד על קו פרשת מים אישי וקבוצתי, לתהות מה כיוון הזרימה 

הנכון ולפתח “תיאוריות קשר"?  
זה התחיל ביוני 1967.  

מתוך תחושת מצוקה ואיום קיומי, במהלך שישה ימים בלבד הפליאו לוחמי 
צבא ההגנה לישראל לאחוז בכלי זינם, קיצצו את ידי הבאים עליהם לכלותם, 
הרחיבו את גבולות המדינה, קבעו גבולות בני-הגנה, ביססו עומק אסטרטגי 

והוציאו אומה שלמה אל האור הגדול. 
וכל העולם אמר “אין כמוכם," והשתחווה למהלכי הקרב ולחוכמת המערכה; 
וירושלים שחוברה לה יחדיו התענגו על מחיאות הכפיים  ציון  ויושבי ארץ 
וגלי ההערצה, ניפחו את בית החזה והרגישו שהם הבריון החדש של המזרח 

התיכון; ו"ערבושים"? לא נספרו ממטר.
הפרטית  ולחרדתי   .1973 באוקטובר   6 תשל"ד,  הכיפורים  יום  הגיע  ואז 
ולחרדת חברי לנשק, הותקפנו בשתי החזיתות. בהפתעה מוחלטת וביחסי 
בנחישות  לחם  האויב  והבטיחו,  שסיפרו  למה  ובניגוד  הוגנים.  לא  כוחות 
ובאומץ, ולעתים גם בתחבולות, ובתוך פחות מיומיים כבש רצועה של כמה 
קילומטרים לכל אורכה של התעלה;  השמיד 63% מכוח השריון של צה"ל 

בסיני; כבש כמעט את כל המעוזים; והשקיף על ים כינרת ממצוקי דרום 
רמת הגולן. 

קחו את ִגצי התרעומת הגדולה על העיוורון הצבאי, אולי גם המדיני, שקדמו 
1973. הוסיפו עליהם את מפץ אובדן האמון בהנהגה,  למלחמת אוקטובר 
פזרו על שניהם מיני סיפורים לא מוסברים: איך יכול להיות שיעדי המלחמה 
המצרית לא הגיעו אל שולחן מקבלי ההחלטות? מדוע כוחות צבא סוריה 
עצרו באופן תמוה על קו המצוקים, ולא המשיכו את גלישתם אל הכינרת? 
למה הוחלפו מפקדים בכירים “רגע לפני" המלחמה? למה לכוחות הסדירים 
תמוה  באופן  שפונו  מוקשים  אלפי   - וגם  למלחמה"?  “היכון  נאמר,  לא 
מגזרת התעלה; וגדוד מילואים ירושלמי, שמרבית לוחמיו היו נטולי כשירות 
מבצעית, והוצב בקו המעוזים, למרות אין ספור “סימנים מִעידים" – והרי 

לכם מצע גידול הולם לליבוי להבות כעס ונחשול  סימני שאלה. 
גבית  רוח  קונספירציה  תיאוריות  קיבלו  האחרונות  בשנים  ועוד.  זאת 
מתפיסת העולם הפוסט-מודרנית, הטוענת שאין בנמצא “אמת אחת". אין 
והסקת  מסוים  לאירוע  פרשנות  כי  הגורסת  תפיסה  עקרונות.  אין  כללים. 

מסקנות ממנו הן עניין התלוי בהשקפת עולמו של המתבונן. 
שעדיין  ומילואים,  סדיר  ההיא,  המלחמה  של  לוחמיה  המוני  את  קחו 

הספר "מעשה שלא היה" בא להפריך את מעשיית הקונספירציה המשולשת של מלחמת יום הכיפורים ולפיה אנואר סאדאת נשיא מצרים, הנרי קיסינג'ר 
מזכיר המדינה של ארה"ב ומשה דיין שר הביטחון של מדינת ישראל רקחו לנו מזימה פרטית שהובילה למלחמת יום הכיפורים

מלחמת יום הכיפורים
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מחפשים מזור לתדהמה, למצוקה, לתסכול, לכאב - שהתנפצו עליהם, ובאו 
עליהם, ולא הרפו מהם ולא מרפים מהם החל משבת, 6 באוקטובר 1973. 
הוסיפו לכך עולם נטול עקרונות, שבו הכול, ממש הכול, אפשרי, והרי לכם 

בית גידול למסע בעקבות ההסברים לטראומת יום הכיפורים.
מה לכל אלה ול"מבט מל"ם"? 

הקונספירציה  מעשיית  את  להפריך  בא  היה"  שלא  “מעשה  הספר 
המשולשת של מלחמת יום הכיפורים ולפיה אנואר סאדאת נשיא מצרים, 
של  הביטחון  שר  דיין  ומשה  ארה"ב  של  המדינה  מזכיר  קיסינג’ר  הנרי 
יום הכיפורים.  מדינת ישראל רקחו לנו מזימה פרטית שהובילה למלחמת 
המודיעין.  עולם  את  המייצגות  מרכזיות  שאלות  שלוש  בספר   נכללות 
לפי האוחזים בגרסת הקונספירציה, לשאלות הללו אין תשובות מספקות, 

ולכן הן מחזקות את טענת המזימה שנרקחה.
את שלוש השאלות, ואת התשובות מהספר, אני מציג כאן בפניכם. 

שאלה: “איך זה שכוחות המילואים גויסו רק בשבת של יום 
הכיפורים, חרף המידע האמין על פרוץ מלחמה?" 

תשובה: מידע התרעתי ראשון, המצביע על “כוונות" האויב )ולא על “הכנות" 
או “יכולות"(, הביא המלך חוסיין בפגישתו עם ראש הממשלה גולדה מאיר.

ב-23 בספטמבר 1973 פנה חוסיין )שנועד יומיים קודם לכן עם נשיא מצרים 
סאדאת ועם נשיא סוריה חאפז אל-אסד בקהיר( וביקש פגישה עם מאיר. 
הייתה זו פגישה נוספת בסדרת פגישות שניהל איתה בעבר. מועד הפגישה 

נקבע ל-25 בספטמבר.
דאגתו  את  המלך  הביע  פרוטוקול,  עמודי  ב-70  שתועדה  השיחה,  בעת 
שעלולות  בעתיד,  האפשריות  ומתוצאותיה  המדינית  ההתקדמות  מהיעדר 
להצית מלחמה מחודשת באזור. או אז הוא הפתיע במידע “חם" התרעתי, 

שקיבל ביטוי בעמוד אחד מתוך 70 עמודי הפרוטוקול. 
חוסיין טען שידיעות שירדן קיבלה ממקור סורי רגיש, מלמדות שכמעט כל 
היחידות של צבא סוריה שאמורות להשתתף בהתקפה על ישראל נמצאות 
מקדימות  בעמדות  אך  אימונים,  של  במסווה  אמנם  במקומן;  יומיים  זה 
עתה  נמצאות  היחידות  וכל  זינוק,  טרום  של  עמדות  הן  “אלה  להתקפה: 
בעמדות אלה. האם יש לזה משמעות כלשהי או לא – איש אינו יודע. אך לי 

יש ספקות משלי. מכל מקום, אין לדעת לבטח".
גולדה: “האם יעלה על הדעת שהסורים יתחילו במשהו ללא שיתוף פעולה 

מלא עם המצרים?"
חוסיין: “אינני חושב כך. אני חושב שהם ישתפו פעולה".1

מהפגישה,  קצר  זמן  פסק  הממשלה  ראש  נטלה  ששמעה,  ממה  מוטרדת 
את  והביעה  המלך  דברי  על  לו  דיווחה  דיין,  משה  הביטחון  לשר  צלצלה 
דאגתה. דיין השיב כי גם הוא וגם צה"ל מודעים למצב ומתכוונים לתגבר 
ולבדוק את  עוד הבטיח לשוב  חזית הצפון.  ערב ראש השנה, את  למחרת, 

הדברים. 
הרמטכ"ל  הודיע  בספטמבר,   26 שנעשתה למחרת,  אמ"ן  בדיקת  בעקבות 
תתקוף  לא  סוריה  מעיקרה:  משתנה  אינה  המצב  שהערכת  הביטחון  לשר 
לבדה, ולא עומדת להיות מלחמה של מצרים וסוריה זו לצד זו. הערכה זאת 

הועברה לגולדה.
לא  חוסיין   - בהן  אחזתי  אני  וגם   - בעבר  שהועלו  לטענות  שבניגוד  מכאן 
השמיע באוזני גולדה צפירת אזהרה מפורשת על מלחמה, אלא התריע על 
הכנות אליה מבלי שנקב במועד. יעידו על כך 70 דפי הפרוטוקול. ההתרעה 
מכיוון  הכללית.  בשיחה  בלבד  קטנטן  נדבך  מהווה  המלך  של  המגומגמת 
ועיקר  מהקברניטים.  איש  מהכיסא  הפילה  לא  חוסיין  של  ההתרעה  שכך, 

העיקרים - הצבא שידר מסר רגוע ואמר שאין סימנים מעידים, ואף אחד לא 
ביקש לגייס מילואים.

בבוקר 26 בספטמבר, בישיבה שהתנהלה בלשכת הרמטכ"ל, היה המידע 
הרמטכ"ל  סיכם  הישיבה  בסיום  בדיון.  המרכזי  הנושא  סיפק  שהמלך 
שאינו מתייחס לידיעה כרצינית, וכי לדעתו לא הגיוני ולא סביר שסוריה 
תפתח במלחמה לבדה, ללא מצרים. עם זאת, בעקבות המידע השוטף על 
שינוי הדפוס בהיערכות הצבא הסורי בחזית ועל תגבורו באופן שלא היה 
מעולם - יחד עם הידיעה שהמלך הביא, חששותיו של מפקד פיקוד הצפון 
על  הורה הרמטכ"ל   - ולחץ מצד שר הביטחון  חופי  )חקה(  יצחק  האלוף 
העלאת הכוננות בחיל האוויר ועל תגבור רמת הגולן בשתי פלוגות טנקים 

ובסוללת תותחים.  
את  שתאמה   ,CIA-מה ידיעה  הגיעה  בספטמבר  ל-30   29 שבין  בלילה 
המידע שהגיע מהמלך חוסיין בפגישתו עם גולדה מאיר. היא הופיעה בגרסה 
מורחבת, מפורטת וחד-משמעית יותר: “כל ההכנות צפויות להסתיים בסוף 
מקבלים  עתה  פקודותיהם.  את  קיבלו  כבר  החטיבות  מפקדי  ספטמבר. 
המג"דים תדריכים. בערים הראשיות של סוריה, כולל דמשק, ניתנו פקודות 
וגם: “ההסתערות הראשונה תחל באור אחרון".  להגנה אזרחית".  להכנות 
הרגלים  חיל  דיביזיות  שלוש  ולפיו  המתקפה,  פירוט  היה  הידיעה  בהמשך 
יום  של  ראשון  אור  עד  ולהשלים  אחרון,  באור  לתקוף  אמורות  הסוריות 
על ההגנה  10-8 קילומטרים, תוך התגברות  ברוחב  רצועה  כיבוש  המחרת 
מגמת   1  + במלחמה(  )הפתיחה  ה-"ע"  יום  עד  צה"ל.  של  האנטי-טנקית 
הצבא הסורי היא להגיע עד הקו הירוק; הדיביזיה המשוריינת מס’ 3 תתפוס 

ראש גשר ממערב לירדן.2   
הרמטכ"ל,  בלשכת  התייעצות  התקיימה   18:00 בשעה  בספטמבר  ב-30 
לכיבוש  רבתי  למתקפה  לצאת  מתכוונת  סוריה  שלפיה  הידיעה  ובמרכזה 

רמת הגולן. 
משתתפי הדיון תהו מה משמעות הצעדים הצבאיים שסוריה נקטה במהלך 
ספטמבר באופן שמעולם לא היה כדוגמתו לאורך קו החזית. האם הסכנה 
אחרת,  פעולה  או  הגולן,  רמת  לכיבוש  סורית  מתקפה  היא  הקונקרטית 

מצומצמת, ושמא מדובר באזעקת שווא?
סורית  מתקפה  של  האפשרות  את  וכול  מכול  שלל  זעירא  אלי  אמ"ן  ראש 
לכיבוש רמת הגולן. בכל הנוגע למצרים, הוא העריך שאין בכוונתה לצאת 
למלחמה, שכן אין שום אילוץ פוליטי שיחייב אותה לעשות זאת. לשאלת 
 - מוצב  או  יישוב  של  מחטף   – חד-פעמי  למהלך  הסבירות  מה  הרמטכ"ל 

השיב זעירא: “לשני הדברים אני נותן סבירות נמוכה". 
במהלך הדיון אמר מפקד פיקוד הצפון שהיה שמח אילו הייתה ברמת הגולן 
 ,)188 חטיבה  טנקי  על  נוסף   - הנראה  ככל  )כוונתו  שלמה  טנקים  חטיבת 

המלך  של  המגומגמת  ההתרעה 
מהווה נדבך קטנטן בלבד בשיחה 
הפילה  לא  שכך,  מכיוון  הכללית. 
מהכיסא איש מהקברניטים. ועיקר 
העיקרים - הצבא שידר מסר רגוע 
ואף  מעידים,  סימנים  שאין  ואמר 

אחד לא ביקש לגייס מילואים
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היחיד  הצפון.  חזית  את   7 חטיבה  של  אחד  גדוד  רק  תגבר  כה  עד  שהרי 
שגרס שיש צורך לתגבר את גזרת רמת הגולן גם בכוחות מילואים היה סגן 
של  בהקשרה  הראשונה,  הפעם  הייתה  זאת  טל.  ישראל  האלוף  הרמטכ"ל, 
מלחמת יום הכיפורים, שמישהו הציע גיוס מילואים - ורק באוזני הפורום 

הצבאי.
וקבע  מילואים,  לגיוס  סגנו  הצעת  את  הרמטכ"ל  אישר  לא  הדיון  בסיכום 

שסוגיית התגבור של רמת הגולן תסוכם ביום המחרת, 1באוקטובר.3  
מסוכן  נוספת  ידיעה  הגיעה  באוקטובר  ל-1  בספטמבר   30 שבין  בלילה 
“מוסד", שנחשב למקור בכיר אמין וטוב במיוחד, ולפיה: “ב-1 באוקטובר 
מתחיל מבצע מתקפה על ישראל באחריות שר ההגנה המצרי. שם המבצע 
לתקוף  היא  הכוונה  למבצע.  שותפים  להיות  עומדים  הסורים  גם  ‘נג’אח’. 
באבו-רודס  תעופה  שדה  הוק,  סוללות  קדמיים,  בקווים  תעופה  שדות 

ועמדות הגנה בסביבה".
למסקנה  הגיעו  באמ"ן  המחקר  וגורמי  הידיעה,  נבחנה  הלילה  באותו 
שמדובר באזעקת שווא. ראש ענף סוריה, סגן אלוף אבי יערי, החליט בכל 
שהעביר  צפון,  פיקוד  קמ"ן  מן,  חגי  אלוף  לסגן  הידיעה  את  להעביר  זאת 
אותה הלאה למפקד פיקוד הצפון חופי. זה האחרון היה אותה שעה בימ"ח 
פילון, צופה בתרגיל גיוס הפתע של חטיבה 179, חטיבת הגיוס המהיר של 
ברמת  הכוחות  הכנסת  על  חופי  הורה  שקיבל,  המידע  לאור  צפון.  פיקוד 
 1 לו  179. חלף עבר  ועיכב את שחרור הצוותים של חטיבה  הגולן לכוננות 

באוקטובר ומלחמה - אין.4
ביום שני, 1 באוקטובר, התקבל פירוט נוסף לידיעה מהלילה, מאותו הסוכן, 
הם  המעברים.  את  ולתפוס  התעלה  את  לצלוח  החליטו  המצרים  ולפיה 
מצפים להתערבות מדינית, ובכוונתם לפתוח את התעלה ולנהל משא ומתן. 
יום ה-"ע" טרם נקבע, אולם יחידות הארטילריה חייבות לסיים את אימוני 
הירי שלהן עד סוף ספטמבר. כל היחידות נעו מקהיר לשטחי ריכוז באזור 
התעלה. נפתחו פרצות בגדה המערבית של התעלה כדי להוריד גשרים למים, 

ויחידות גישור קודמו לאזור התעלה. 
באותו היום סוכם עם שר הביטחון נוסח התשובה ל-CIA, שביקש לקבל את 
הערכת ישראל בנוגע לידיעה שהעבירו ב-29 בספטמבר. “הצבא הסורי עבר 
למערך מלא אחרי 20 בספטמבר... מערך שייעודו העיקרי הגנתי... אבל הוא 
מאפשר לעבור ממנו למתקפה. מערך דומה נתפס על ידי הסורים בספטמבר 
את  לכבוש  מסוגלים  הם  כי  הסורים  יעריכו  וכאשר  אם  לדעתנו,   ...1972
רמת הגולן, כולה או חלקה, הם יעשו זאת", נכתב בתשובה. “כרגע הסורים 
אינם סבורים כי פעולה כזאת יכולה להצליח, ובטח לא בלי סיוע מצרי. לכן 
איננו סבורים כי הם עומדים לפתוח עכשיו במתקפה ברמת הגולן. עם זאת, 
קיימת בסבירות נמוכה אפשרות להנחתת מכה מוגבלת ומקומית... במצרים 
להכנות  מסווה  לשמש  גם  כמובן,  יכול,  זה  תרגיל  גדול...  תרגיל  מתקיים 

5
להתקפה, אולם הערכתנו שזה רק תרגיל." 

אחר  בשעות  הייתה  “כוונות"  על  התרעתי  מידע  הגיע  שבה  הבאה  הפעם 
הצהריים של יום שישי. יורטה תכתובת של השגריר העיראקי ברוסיה, ולפיה 
ההסבר לפינוי משפחות היועצים הסובייטים ממצרים ומסוריה הוא שרוב 
סורית- התקפה  אפשרות  מכלל  מוציאים  אינם  במוסקבה"  “האחראים 
מצרית בימים הקרובים. ידיעה זאת אכן לא טופלה כראוי ולא התניעה את 

הנדרש - תחילת גיוס המילואים.
הגומלין  וביחסי  הארגונית"  ב"תרבות  הקשורות  סיבות  מיני  בגלל  למה? 
בתוך מחלקת המחקר באגף המודיעין ובינם ובין ראש אמ"ן - ובעיקר מכיוון 
שבמברק לא צוין המועד שבו תפרוץ המלחמה’ והמקור צוין כלא אמין. ראש 
אמ"ן עיכב את העברת תוכן המברק לרמטכ"ל עד שבת בבוקר )מהסיבות 
שצוינו(; והרמטכ"ל - נושא התפקיד היחיד שמורשה לבקש בשם צה"ל משר 

הביטחון ומראש הממשלה אישור לגיוס מילואים משמעותי מעבר לשגרת 
הביטחון השוטף  - עודכן בהתרעה זאת רק בשבת בבוקר; ובגלל שבשבת 
בבוקר כבר הגיעה התרעת ה"מלאך" )אשרף מרואן(, ומשלב זה החל דדו 

ללחוץ לגיוס המילואים.  

כך  על  זעירא  אלי  של  להתעקשותו  הסבר  “אין  שאלה: 
שמלחמה  המידע  כל  חרף  נמוכה,  המלחמה  שסבירות 

ממשמשת ובאה". 
תשובה: 1,200 דקות במחיצת האלוף זעירא ועוד שעות רבות במחיצת מי 
להניח  יסוד סביר  לי  נותנות   ,1973 אגף המודיעין באוקטובר  בכירי  שהיו 

שדווקא יש הסבר להתעקשות.    
אכן, “סימנים מעידים" למהלכים בלתי מפוענחים, מטרידים - מכיוון גבול 
מהשבוע  החל  התעלה  ומגזרת  ספטמבר,  של  השני  מהשבוע  החל  סוריה 

הראשון של אוקטובר - זרמו מכל זרועות האיסוף. 
ונורות  השחורים  הדגלים  הונפו  בוקר,  לפנות  שישי  יום  באוקטובר,  ב-5 
האזהרה הבהבו בעוז. פענוח נתוני גיחת צילום מעל זירת התעלה גרם לדיין 
לומר: “רק מהמספרים אפשר לקבל שבץ". והיה פינוי ספינות הצי הסובייטי 
מפורט סעיד ומאלכסנדריה; ו-11 מטוסי תובלה סובייטיים שבליל חמישי-

המומחים  משפחות  את  ובבהילות  מוסבר  לא  בצעד  פינו  שישי  בוקר 
הסובייטים ממצרים ומסוריה. והיו עוד.  

אם כך, מה היה ההסבר להתעקשותו של זעירא על סבירות נמוכה למלחמה?
זעירא, כמו אחרים, היה שבוי ב"קונספציה". כולנו חוטאים בכך. זה קל. זה 
מפתה. זה נוח. זה יוצר תחושה שבטית, מאחדת. בשגרת היום-יום אנחנו 
צרכני קונספציה: מי מאיתנו בודק את יציבותו של כיסא לפני שיתיישב בו? 
מעטים, אם בכלל. למה אנחנו לא בודקים? כי בקונספט שלנו הכיסא לא 

אמור להתמוטט. 
יש  צמחה  לא  המודיעין,  באגף  המחקר  מחלקת  שהובילה  ה"קונספציה", 
מאין. היא נשקלה שוב ושוב. זרעיה נטמנו עוד בתקופת האלוף אהרון יריב, 
ראש אמ"ן שקדם לזעירא. הייתה הסכמה כמעט גורפת לגביה. מתי המעט 
שחשבו אחרת שתקו, והעדיפו לא להתנפץ על החומה הבצורה של “חשיבת 

היחד". 
יהיה מוכן  כי צבא מצרים אינו מוכן למלחמה. הוא לא  הקונספציה גרסה 
לפני שנת 1975, אולי 1976. זאת מפני שתוכנית המלחמה המצרית גורסת 
שדבר ראשון יש לפגוע בבסיסי חיל האוויר ובמטוסיו, בדומה למה שחיל 
האוויר הישראלי עשה להם במבצע “מוקד", בפתיחת מלחמת ששת הימים. 

המלך חוסיין. לא 
השמיע צפירת 

אזהרה מפורשת על 
מלחמה

מלחמת יום הכיפורים
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לשם כך המצרים זקוקים לכל הפחות לחמש טייסות תקיפה ארוכות טווח, 
שיוכלו לבצע את המשימה. כרגע אין להם אפילו טייסת אחת כזאת. מתי 
הם אמורים לקבל טייסות כאלה שיהפכו למבצעיות? בסוף שנת 1975, אולי 

 .1976
נדבך נוסף, שולי, באותה קונספציה, גרס שהמצרים זקוקים גם לטילי סקאד 
מבצעיים ארוכי טווח ובעלי ראשי נפץ כבדים, שיהיו מסוגלים לפגוע ביעדים 
במרכז הארץ, ותפקידם העיקרי לייצר “מאזן אימה" מול הפצצות העומק 
 1973 של ישראל, שהוכיחו את עצמן בסיום מלחמת ההתשה. באוקטובר 
היה למצרים מספר זעום של טילי סקאד, וטרם הסתיימה הכשרת הצוותים 

המצריים להפעלתם. 
הואיל וכך, עדיין לא הבשילו התנאים שיאפשרו למצרים לצאת למלחמה. 

וסוריה? לא תצא בלי מצרים.
כשמחלקת המחקר של אגף המודיעין אחזה ב"קונספציה" וגרסה ש"תחריר 
ולא  הוא תרגיל  הנוחות,  אי  ותחושות  כל הסימנים המעידים  41", למרות 
המעידים  הסימנים  מול  בשופר  תקע  לא  דרום  פיקוד  כשקמ"ן  מלחמה; 
יסודות  את  לערער  ניסה  לא  ואפילו  בשטח,  מהתצפיות  אליו  שזרמו 
כשקונספציה  לקופסה;  מחוץ  מתבקשת,  מקורית,  במחשבה  הקונספציה 
הכוחות  בנחיתות  גם   - יבלום  “הסדיר  גרסה  אג"מית-ביטחונית,  נוספת, 
הקיימת. גם אם תהיה קטסטרופה בהתרעה"; כשסדרת “נבואות" קודמות 
של האלוף זעירא הגשימו את עצמן במלואן - כשכל אלה התערבלו זה בתוך 

זה והזינו זה את זה, השתבש שיקול הדעת של אלה שהיו אמורים להתריע. 

שאלה: “מה ההסבר לכך שרוב הצבא הסדיר לא ידע שפניו 
למלחמה?"

זעירא.  אלי  האלוף  בצה"ל,  המודיעין  אגף  ראש  בגלל  כול,  קודם  תשובה: 
האיש הצודק. תמיד צודק. זעירא, שטען ב-21 בפברואר 1973 שאסור להפיל 
מטוס נוסעים לובי - שנחשד בכוונות עוינות כשחדר לשטח הטריטוריאלי 
של ישראל - ונימק זאת בסבירות גבוהה לטעות ניווט שהקברניט עשה בגלל 

סופת חול עזה בסיני ובמצרים ותנאי ראות גרועים. 
המטוס בכל זאת הופל והתברר שזאת הייתה טעות טרגית.

נוסעים  מטוס  ליירט  שאסור   1973 באוגוסט  ב-21  שטען  זעירא,  ואותו 
המטוס  חבש.  ג’ורג’  המרצחים  רב  להיות  אמור  היה  סיפונו  שעל  לבנוני, 

יורט - וחבש לא היה בין הנוסעים. 
באפריל  ב-18  גולדה"  של  “המטבח  בישיבת  הצהיר  שגם  זעירא  אותו  וזה 
1973 - אחרי שראש ה"מוסד" מסר התרעה שהעביר “האיש שלנו בקהיר", 
ולפיה באמצע מאי מצרים עומדת לצאת למלחמה - “מבחינה לוגית, זאת 
תהיה טעות מבחינת מצרים לפתוח במלחמה". וצה"ל, בניגוד ללוגיקה של 

זעירא, התכונן למלחמה ו... מלחמה יוק.
וזה שוב זעירא, שבליל 30 בספטמבר החליט, עם מומחי מחלקת המחקר, 
יפתח  גדול",  “תרגיל  של  במסווה  מצרים,  צבא  ולפיה  שהגיעה  שידיעה 
הידיעה  את  ונצר  מהימנה,  לא  ידיעה  היא   - באוקטובר   1 מחר,  במלחמה 
לעצמו, ובדרכו לדיון המטכ"ל בבוקר יום 1 באוקטובר אמר לדדו, “חסכתי 
לכם טרטור הלילה". ולשר הביטחון כתב פתק: “הגענו להערכה שאין יסוד 
)למלחמה, א"ב(, ומדובר בתרגיל". ואכן, באותו היום לא פרצה מלחמה. וזה 

שוב אלי שצדק.
בשעה  אמר  ההתרחשויות,  את  נכון  ניבא  שתמיד  האיש  כשזעירא,  ולכן 
נחוצה  אינה  המלחמה  פוליטית,  “מבחינה  באוקטובר:   6 בשבת,   05:30
לנשיא מצרים". ובשעה 06:40 על האמריקאים: “הם אומרים שהכול שקט 
לצאת  צורך  לסאדאת  אין  מדינית,  “מבחינה  וגם:  מלחמה".  תהיה  ולא 

הם  דעתי  לפי  מוכנים,  שהם  העובדה  “למרות   :08:05 ובשעה  למלחמה". 
יודעים שיפסידו... סאדאת היום לא במצב שהוא מוכרח לעשות מלחמה... 
הוא  יירתע...  האחרון  הרגע  שעד  ייתכן  השתפר...  לא  שהמאזן  יודע  הוא 

לגמרי לא מוכן... הוא חי בהרגשה שיפסיד".
כשכל אלה נאמרו, ולא סתם נאמרו אלא מפי “המתריע הלאומי", שעד אותו 
היום תמיד ראה את הדברים נכוחה – אין ספק שאם מישהו בבוקר שבת 
חשב להבהב בנורות האזהרה האדומות  - בא ראש אמ"ן והקטין את גובה 

להבות החרדה. 
מלחמה? לא בטוח. ממש לא. 

ולכן בשעה 07:15 בשבת, 6 באוקטובר, כשהחלה ישיבה בלשכת הרמטכ"ל, 
שבה נטלו חלק ראשי האגפים, אלופי הפיקודים, מפקדי הזרועות ומפקד 
העליונה  באחריות  הנושא   - אלעזר  דוד  אלוף  רב  אמר  השריון,  גיסות 
לפרוץ  עומדת  שאמנם  הספק  “לכשיוסר   - היהודים  מדינת  חומות  להגנת 

מלחמה...".
שאין  טוען  זעירא  שהרי  אי-ודאות,  ותחושת  ספק  היו  עדיין  אומרת,  זאת 
יבינו  המצרים  שאם  אפשרות  שקיימת  אומר  והמרגל  לצאת;  סיבה  להם 
שאנחנו יודעים, הם יבטלו את הכול; והמרגל אמר גם בעבר שתהיה מלחמה, 
ולא היה כלום; והאמריקאים קיבלו מאיתנו בקשה להעביר לרוסים שאנחנו 
יודעים על ההכנות של המצרים והסורים, ואבוי למי שינסה להתגרות בנו; 
ויש טענות לצה"ל, שבזבז שלא לצורך 60 מיליון לירות בעטייה של כוננות 
לכן בעקבות התרעת מלחמה שלא  לבן", שהוכרזה חצי שנה קודם  “כחול 
ועדיף לא להיות נמהרים עכשיו; ושירותי המודיעין המערביים לא  הייתה, 
מעריכים שפני מצרים וסוריה למלחמה; והבחירות אמורות להיערך בסוף 
החודש, והמפלגה השלטת, שהרכיבה את הממשלה, שהפקידה בידינו את 
מושכות הגנת המדינה, חוזרת ומכריזה בכל אספות הבחירות – מעולם לא 
היה מצבנו טוב יותר; וכמובן, 12 המיגים שהפלנו לסורים רק לפני שלושה 
שבועות, שנתנו להם תזכורת מכאיבה לעליונות האווירית המוחצת שלנו, 
ומה יקרה אם רק יעזו להתחיל; ו"האמצעים המיוחדים" לא מעבירים שום 
אינדיקציה על כוונות המצרים לצאת למלחמה; וסוריה לא תצא למלחמה 

בלי מצרים.
אז בואו נמתין עם תקיעת החצוצרה “מ ל ח מ ה" ועם נגזרותיה של הכרזה 
כזאת - הזזת כוחות, עיבוי מערך, פרישה מחודשת לאורך הקווים - ונמנע 
החפוזים  הצעדים  בגלל  רק  שאולי  השני,  בצד  ובעיקר  אצלנו,  פאניקה 
להיכנס  עלול  הוא   – שלו  וההאזנה  התצפיות  ידי  על  שייקלטו   – שננקוט 

  .לפאניקה פרטית משלו ולצאת למלחמה שלא הייתה בתכנון כלל
מראי המקום מצויים בגרסה האינטרנטית

החצוצרה  תקיעת  עם  נמתין  בואו 
הכרזה  נגזרותיה של  ועם  "מלחמה" 
מערך,  עיבוי  כוחות,  הזזת   - כזאת 
 - הקווים  לאורך  מחודשת  פרישה 
השני  ובצד  אצלנו  פאניקה  ונמנע 
החפוזים  הצעדים  בגלל  רק  שאולי 
שננקוט, הוא עלול לצאת למלחמה 

שלא הייתה בתכנון כלל



 |  גיליון 79  |  ספטמבר  |  2017  |40

מערכת התיאומים בין מצרים לסוריה לקראת מלחמת יום הכיפורים החלה 
ברור  היה  וסוריה  לנשיאי מצרים  1971 במגעים חשאיים.  כבר בסוף שנת 
כי שמירת הסודיות סביב ההכנות למלחמה מהווה תנאי הכרחי להצלחתה. 
מנגד היה צורך לנסות לרתום מבעוד מועד את מדינות ערב למערכה הצפויה, 

והדבר נעשה מבלי לשתפן בפרטי תוכניות המלחמה ועיתויה.
במלחמת  הירדניים  והכוחות  העיראקיים  המשלוח  כוחות  של  חלקם 
כוח  של  השתתפותו  אולם  רבים,  ופרסומים  למחקרים  זכו  הכיפורים  יום 
המשלוח המרוקאי כמעט לא זכה להתייחסות. בעוד שכוחות משלוח הגיעו 
לסוריה ומצרים לאחר שהמלחמה החלה, הכוח המרוקאי לבדו הגיע מבעוד 
מועד ושולב במתקפה הסורית ברמת הגולן. מאמר זה ינסה לרכז את המידע 
הקיים בנושא כוח המשלוח המרוקאי וכן אפשרות של התרעה על המלחמה 

הצפויה שהוחמצה. 

יחסי ישראל-מרוקו בצל המתיחות בגבול הסורי
ידי  על  נשלטה  כשזו  עוד  מרוקו  עם  שלה  הקשרים  בפיתוח  החלה  ישראל 
זמן  יהודי מרוקו.  צרפת. עיקר מאמציה של ישראל התמקדו אז בהעלאת 
ישראל  החלה   ,1956 במרץ  ב-2  בעצמאותה,  זכתה  שמרוקו  לאחר  קצר 
עמד  הקשרים  במוקד  “המוסד".  בהובלת  חשאיים  קשרים  עמה  לטפח 
הקשרים  הורחבו  מהרה  עד  אך  מרוקו,  יהודי  להעלאת  הפעילות  המשך 
לשיתוף פעולה מודיעיני וביטחוני. מלחמת מרוקו-אלג’יריה ב-1965 הייתה 
צבאי,  ציוד  למרוקו  מכרה  ישראל  כאשר  היחסים,  את  לשדרג  הזדמנות 
ובכלל זה את טנקי ה-AMX 13  שהיו ברשותה ושיגרה מדריכים לאמן את 
הטנקיסטים המרוקאים. מלך מרוקו היה מעורב במהלכים מדיניים חשאיים 

של קידום מגעים מדיניים בין מדינת ישראל למדינות ערביות ואש"ף.1
בתחילת ספטמבר 1973, בצל המתיחות שגאתה בגבול בין סוריה לישראל 
ברמת הגולן, הודיע ראש אגף המודיעין במטכ"ל המרוקאי, קולונל מוחמד 
בן-עלי, לרפי מידן, ראש שלוחת המוסד במרוקו, על כוונתו של המלך לשגר 

לסוריה  “כוח סמלי" כאות סולידריות עם חאפז אל-אסד.2
בתיאום עם שר הביטחון משה דיין הורה ראש המוסד צבי זמיר למידן לעזוב 
מיד את רבאט במחאה על מה שנראה בישראל ככפיות טובה מצד מרוקו. 
ראש המודיעין המרוקאי דלימי ניסה לשכנע את מידן להישאר ברבאט, אך 
ההוראה מישראל הייתה חד-משמעית. מידן עזב את מרוקו והשאיר שם את 
עזבו  הכיפורים,  יום  מלחמת  כשפרצה  אלחוטנים.  ושני  זאבי  אברהם  סגנו 

גם הם.3

כוח המשלוח המרוקאי בסוריה
בתקשורת   .1973 במרץ  כבר  לסוריה  להגיע  החל  המרוקאי  המשלוח  כוח 

מרוקו מפתיעה את ישראל במלחמה
ד"ר שאול שי | אל"ם )מיל'( 

היחידה  הערבית  המדינה  הייתה  ישראל,  עם  הטובים  הקשרים  בעלת  מרוקו, 
שכוח משלוח שלה השתתף במתקפת הפתע הסורית ב-6 באוקטובר 1973

חסן מלך מרוקו בביקור בארה"ב.
שאזלי ביקש ממנו לשלוח למצרים חטיבת חי"ר 
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כדי  בסוריה  לטקיה  לנמל  הגיע  מרוקאי  חי"ר  גדוד  כי  פורסם  הערבית 
להתייצב לימין סוריה מול ישראל. בהודעה נמסר כי הכוח המרוקאי יתגבר 
ייחסו  לא  בישראל  הגולן.  רמת  חזית  מול  הערוכים  הסורים  הכוחות  את 

לדיווח חשיבות וציינו כי הכוח אינו מהווה איום ממשי על ישראל.4
כוח המשלוח  צבירת הכוחות המרוקאים בסוריה.  1973 הושלמה  יולי  עד 
רגלים  חיל  פלוגות  חמש  בהרכב   12 מס’  הרגלים  חיל  )פוג’(  רגימנט  כלל 
)תול"רים(;  רתע  ללא  ותותחים  מ"מ   120 מרגמות  שכללו  סיוע,  ויחידות 
גדוד טנקים מס’ שש  שכלל 33 טנקים מסוג טי 55; פלוגת נגמש"ים שכללה 

14 נגמש"ים מסוג טופאז; ויחידות סיוע ושירותים.
במסמכים הסוריים כונה הכוח “חיל המשלוח המרוקאי להגנה על המולדת 
הערבית". בראש הכוח עמד גנרל )לואא( עבד אלסלאם עאמר אלצפרירי. 
במהלך ספטמבר 1973 ביצע הכוח המרוקאי בסוריה תרגיל בשם “ פידא", 
שכלל ירי באש חיה. לא ברור מה הייתה מידת המעורבות ושיתוף הפעולה 
של הצבא הסורי בתרגיל. מכל מקום נראה כי התרגיל תרם לשיפור כשירות 

הכוחות המרוקאים והיכרותם עם זירת הפעילות החדשה.
היערכות  במסגרת  המרוקאי,  הכוח  נערך   1973 ספטמבר  סוף  לקראת 
בהתאם  הנראה  ככל  זאת  החרמון.  בשיפולי  סוריה,  צבא  של  החירום 
הכוח  באוקטובר.   6 של  המתקפה  במסגרת  הסורים  לו  שייעדו  למשימות 
ובנוהל  בהכנות  ושולב  הסורית   7 מס’  חי"ר  לדיביזיית  הוכפף  המרוקאי 

הקרב שלה לקראת המלחמה.

יצאו  שמהם  שלהם,  ההגנתיים  החירום  במערכי  המלאה  ההיערכות  את 
110"( חריג  להתקפה, הסוו הסורים במתווה של תרגיל מטכ"לי )“משרוע 
באוקטובר.  ב-6  להתחיל  שנועד  גייסות  עם  בתרגיל  שולב  זה  בהיקפו; 
12 מטוסים  ,שבמהלכה הופלו   1973 התקרית האווירית ב-13 בספטמבר 
סוריים, סייעה להם בהסוואת הפעילות המכינה למלחמה. המפלה הקשה 
לגמול  ינסו  הסורים  כי  בצה"ל  להערכה  הביאה  הסורי  האוויר  חיל  שספג 
לישראל. היערכות החירום הסורית הוסברה כהכנות של הסורים לפעולת 

עונשין נגד ישראל.
בפקודת המבצע של דיביזיה 7 למלחמה, “משרוע 110", הוגדרו משימותיו 
של הכוח המרוקאי:5 החטיבה המרוקאית מתוגברת בגדוד טנקים )מרוקאי(, 
גדוד ארטילריה סורי ואמצעים הנדסיים ) גשר צליחה ובולדוזר( תבקיע  את 
קו ההגנה של צה"ל ותתקוף לכיוון מסעדה-בניאס-עין פית. בהמשך תוכננה 

החטיבה המרוקאית לתקוף לכוון תל דן.
נגד  הסורית   7 דיביזיה  של  בהתקפה  השתתף  המרוקאי  המשלוח  כוח 
ב-6  החלו  המרוקאי  הכוח  של  ההתקפות  הגולן.  רמת  בצפון  כוחותינו 
ה-8  צהרי  עד  כוחותינו,  תיאור  פי  על  ונמשכו,  הצהריים   אחר  באוקטובר 

באוקטובר.
בכוח  שמדובר  בטעות  וחשבו  מרוקאי  בכוח  מדובר  כי  ידעו  לא  כוחותינו 
כי  להתרשם  ניתן  מהתיאורים  שלהם.  השונים  המדים  בשל  סורי,  קומנדו 
החיילים המרוקאים פעלו בתעוזה ובנחישות, אולם הפיקוד על הכוחות היה 

כושל.
הכוחות  נערכו  כוחותיהם,  ונסיגת  הסורית  ההתקפה  בלימת  בעקבות 
במהלך   .7 דיביזיה  במסגרת  שוב  החרמון,  במורדות  להגנה  המרוקאיים 
הלחימה ספג הכוח המרוקאי כ-20 הרוגים, כ-60 פצועים וששה שבויים. 

גדוד הטנקים המרוקאי איבד במלחמה כ-18 טנקים.

כוח המשלוח המרוקאי במצרים
1972 הגיע הרמטכ"ל המצרי שאזלי לביקור במרוקו ונפגש  ב-9 בפברואר 
כוח משלוח למערכה  נכונותו לשגר  הביע את  עם המלך חסן השני. המלך 
הצפויה והציע לשאזלי לבחור את היחידות המרוקאיות שיתאימו למשימה. 
שאזלי ערך במשך יומיים סיורים וביקורים בצבא מרוקו ובסופם ביקש כי 

מרוקו תשגר למצרים טייסת מטוסי F5 וחטיבת חי"ר.
לפרוץ  סמוך   ,1973 בספטמבר  ב-17  במרוקו  נוספת  פעם  ביקר  שאזלי 
מעורבת  הייתה  שביקש    F5 טייסת  כי  לו   התברר  זה  בביקור  המלחמה. 

דיין  בתיאום עם שר הביטחון משה 
למידן  זמיר  צבי  המוסד  ראש  הורה 
על  במחאה  רבאט  את  מיד  לעזוב 
טובה  ככפיות  בישראל  שנראה  מה 
מצד מרוקו. ראש המודיעין המרוקאי 
דלימי ניסה לשכנע את מידן להישאר 
ברבאט, אך ההוראה מישראל הייתה 

חד-משמעית

שאזלי. בפברואר 1972 הגיע 
הרמטכ"ל המצרי שאזלי לביקור 

במרוקו ונפגש עם המלך חסן השני. 
המלך הביע את נכונותו לשגר כוח 

משלוח למערכה הצפויה 
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בכלא,  ישבו  טייסיה  וכל   1972 באוגוסט  ב-16  המלך  נגד  הפיכה  בניסיון 
אלה  נתונים  לאור  לסוריה.  נשלחה  כבר  המובטחת  החי"ר  חטיבת  ואילו 
ביקש שאזלי מהמלך חסן לשלוח למצרים לקראת המלחמה חטיבת חי"ר 

אחרת, ונענה בחיוב.
למצרים.  חי"ר  חטיבת  מרוקו  שלחה  הקרבות  פרוץ  דבר  היוודע  עם  מיד 
התעופה  חברת  במטוסי  וכן  שלה  האוויר  חיל  במטוסי  השתמשה  מרוקו 
המרוקאית להעברה מהירה של הכוחות למצרים. כמו כן היא ביקשה את 
עזרתה של אלג’יריה להטסת הכוחות למצרים, והנשיא הוארי בומדיין הורה 
לחברת התעופה הלאומית לבצע את המשימה. אולם, הטייסים הצרפתיים 
סירבו לבצע את המשימה בטענה שתקנות התעופה הבינלאומית אוסרות 

על חברות תעופה אזרחיות להטיס חיילים וכלי נשק לאזורי קרבות.6

החלטה שמעלה שאלות
קיים מידע מועט אודות השתתפות כוח המשלוח המרוקאי במלחמת יום 
הייתה  הלחימה  לתוצאות  בפועל  תרומתו  מקום  מכל  בסוריה.  הכיפורים 
שולית. אולם, ההחלטה של מרוקו לשגר את כוח המשלוח כבר במרץ 1973, 
לשלוח  המלך  החלטת  על   1973 בספטמבר  לישראל  ההודעה  מכן  ולאחר 

“כוח סמלי", לסוריה מעוררות  מספר שאלות.

חשאיים  קשרים  שקיימה  מרוקו,  החליטה  מדוע  הראשונה,  השאלה 
במרץ  לשלוח  ב-1956,  מצרפת  עצמאות  קיבלה  מאז  ישראל  עם  חשובים 

1973 כוח משלוח לסוריה?
הרמטכ"ל  רבה.  בחשאיות  למלחמה  הכנותיהן  את  ביצעו  וסוריה  מצרים 
שאזלי ניהל אמנם מסע לגיוס כוחות משלוח פוטנציאליים לקראת עימות 
אפשרי, אך מבלי לשתף את המדינות הערביות בפרטי תכניות המלחמה של 
מצרים וסוריה ועיתוייה. הפניה למדינות השונות לשגר את כוחות המשלוח 

נעשתה רק לאחר פרוץ הקרבות. 
יחסי מרוקו ומצרים ידעו עליות ומורדות, אך בתקופת שלטונו של סאדאת 
חלה התקרבות בין שתי המדינות. זאת בניגוד ליחסי מרוקו וסוריה, שהיו 
על פי רוב עוינים או צוננים. למרות זאת, כוח משלוח מרוקאי הגיע דווקא 

לסוריה כחצי שנה לפני פרוץ מלחמת יום הכיפורים.
אין בידינו מידע מבוסס על הסיבות להחלטה של מלך מרוקו, ולפיכך ניתן 
רק לנסות ולהעריך כי ביסוד ההחלטה עמדו הסיבות הבאות: ב-1971 וב-
מעורבים  היו  שבהם  הפיכה,  ניסיונות  שני  לסכל  חסן  המלך  הצליח   1972
בכירים במערכת הביטחון המרוקאית וכוחות צבא שסרו לפקודתם. נראה 

כוחותינו לא ידעו כי מדובר בכוח 
שמדובר  בטעות  וחשבו  מרוקאי 
המדים  בשל  סורי,  קומנדו  בכוח 
השונים שלהם. מהתיאורים ניתן 
להתרשם כי החיילים המרוקאים 
אולם  ובנחישות,  בתעוזה  פעלו 

הפיקוד על הכוחות היה כושל

לישראל  הגיע   1973 בספטמבר 
דחופה  לפגישה  חוסיין  המלך 
עם ראש הממשלה גולדה מאיר, 
המלחמה  מפני  אותה  והזהיר 
מלך  חסן  גם  כי  ייתכן  הצפויה. 
לפרוץ  עומדת  כי  הבין  מרוקו 
גם  מעורב  יהיה  שבה  מלחמה 
המסר  ולפיכך  המרוקאי,  הכוח 
התרעה,  בבחינת  היה  לישראל 
לא  הירדנית  להתרעה  שבדומה 

נקלטה בצד הישראלי
הערבי- למאבק  המלך  מחויבות  את  להפגין  נועד  לסוריה  הכוח  שיגור  כי 
ישראלי, לשם ביסוס מעמדו בבית ובעולם הערבי. בכך ניתן להסביר גם את 
הפרסום התקשורתי של הגעת הכוח ללטקיה בסוריה. שיגור הכוח דווקא 
לסוריה נועד להפסיק את הביקורת מצד אחת המבקרות העיקריות של בית 
המלוכה המרוקאי. קיימת סבירות גבוהה כי במועד שיגור הכוח המרוקאי 
לסוריה, המלך לא ידע על המלחמה הצפויה לפרוץ באוקטובר 1973, ומרוקו 

הייתה יכולה להמשיך במקביל בקשריה החשאיים עם ישראל.
ייתכן והמהלך לשיגור כוח המשלוח לסוריה נבע גם מרצון להרחיק ממרוקו 
ביטחון  משיקולי  ספציפיים,  ויחידות  מפקדים  ואולי  הצבא,  מכוחות  חלק 

בית המלוכה.

לסוריה  הכוח  שיגור  על  לישראל  מרוקו  דיווחה  מדוע  השנייה,  השאלה 
בספטמבר 1973?

בספטמבר 1973 שולב הכוח המרוקאי בהערכות החירום של הצבא הסורי 
בחזית רמת הגולן, ושולב בנוהל הקרב של דיביזיה 7 לקראת המלחמה. על 
בסיס ההיכרות ארוכת השנים של מרוקו עם שרותי המודיעין של ישראל, 
נעלמה  לא  המרוקאי  הכוח  נוכחות  כי  סברו  שהמרוקאים  לשער  ניתן 
מעיניהם. לפיכך לא היה צורך לכאורה להעביר את ההודעה בספטמבר בדבר 

שיגור כוח מרוקאי סמלי לסוריה. 
 1973 מה גרם אם כן לדווח המרוקאי? כאן המקום להזכיר כי בספטמבר 
הגיע לישראל המלך חוסיין לפגישה דחופה עם ראש הממשלה גולדה מאיר, 
והזהיר אותה מפני המלחמה הצפויה. ייתכן כי גם חסן מלך מרוקו הבין כי 
עומדת לפרוץ מלחמה שבה יהיה מעורב גם הכוח המרוקאי, ולפיכך המסר 
לישראל היה בבחינת התרעה, שבדומה להתרעה הירדנית לא נקלטה בצד 
מרוקו  נמנעה  בסוריה  המרוקאי  הכוח  הימצאות  שבשל  ייתכן  הישראלי. 
ייפגע  המרוקאי  שהכוח  מחשש  אולי  יותר,  ממוקד  מתריע  מסר  מהעברת 
בחיילים  לפגיעה  בעקיפין  אחראי  המלוכה  בית  יהיה  זה  במצב  בקרבות. 

אותם שיגר לסוריה.
זמן קצר לאחר תום מלחמת יום הכיפורים חודשו הקשרים החשאיים עם 

 .מרוקו, וזו מלאה תפקיד חשוב בתהליך השלום עם מצרים
מראי המקום מצויים בגרסה האינטרנטית

מלחמת יום הכיפורים
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 הגעת אויב לעורף ישראל דרך הים:
אפשרות שהתממשה

במקרה אחד ויחיד פעלו כוחות אויב מכיוון הים לכיוון העורף הישראלי. חטיבת הנחתים האמפיבית 
המצרית נבלמה כבר בתחילת פעילותה היבשתית כשנתקלה בטנקים צה"ליים

ביטוי  מצא  הישראלי  לעורף  הישר  הים  דרך  אויבים  של  מנחיתה  החשש 
בדרכי הפעולה האפשריות לאויב, כפי שחזה דוד בן גוריון עוד בימים של 

המדינה בדרך.
מחבלים ניצלו את חוף הים כנתיב הגעה לעומק שטחה של מדינת ישראל 
במשך שנים רבות. חלק מהניסיונות הצליחו - בנהריה, במעגן מיכאל, בתל 
אביב ובניצנים - ואחרים כשלו. רק ניסיון אחד של נחיתה מהים בוצע על 

ידי כוח אויב במהלך מלחמה אמיתית - מלחמת יום הכיפורים. 
צליחת  את  חייב  הכיפורים  יום  במלחמת  המצרים  של  הפותח  המהלך 
מורכבת,  תכנית  על  המצרים  עמלו  התעלה  את  לצלוח  כדי  סואץ.  תעלת 
שעיקרה: העתקה של חמש דיביזיות הרגלים המוגברות ממערכי ההגנה 
שלהם בגדה המערבית לעבר מערכים חדשים, שאותם היה עליהן לתפוס 

ולבנות ממזרח לתעלה.
המבנה הגיאוגרפי של מרחב הלחימה מחד גיסא, וההיערכות של כוחות 
ואגפים  משנה  גזרות  מספר  הותירו  גיסא,  מאידך  לתעלה  ממזרח  צה"ל 
לעומק  והתקדמות  חדירה  אפשרו  אלה  התעלה.  צליחת  את  חייבו  שלא 

סיני, בשל היערכות דלילה של כוחות צה"ל במרחבים אלה.
החזית  של  בדרומה  סואץ,  מפרץ  של  הצפוני  בחלקו  היו  הללו  הגזרות 
בגבול  החזית,  במרכז  שהיו  והגדול(  )הקטן  המרים  האגמים  ובמרחב 

הגזרות שבין הארמיה השנייה והשלישית. 

מפת המבצעים של חטיבה 130. עמדה בהצלחה 
במבצע השיט באגם המר הקטן

ד"ר דני אשר | תא"ל )מיל’(

חטיבה 130: מבנה שהותאם לצרכי המצרים בחזית סיני
האמפיבית  הנחתים  חטיבת  של  העברתה  תוכננה  אלה  משנה  באזורי 
המצרית שמספרה 130, חטיבה ממוכנת שהתבססה על נגמ"שים וטנקים 

קלים אמפיביים )המסוגלים להתנייע בים וביבשה(. 
חטיבה זו נבנתה על ידי הסבת כוחות מיוחדים למתכונת הדומה לזו של 
רגימנט החי"ר הימי הסובייטי. הקמת החטיבה על גדודיה הושלמה כבר 
ב-1972. המבנה שלה הותאם לצרכי המצרים בחזית סיני. כאן אותרו שתי 

משימות אמפיביות, האחת באגמים והאחרת בצפון מפרץ סואץ.
הוקצתה  החטיבה  חיילים.  כ-1,000  החטיבה  מנתה  המלחמה  לקראת 
המוקדמת  המתקפה  בתכנית  השלישית.  הארמיה  פיקוד  תחת  לפעולה 
המונחתים  הקומנדו  כוחות  ולתגבור  קרקעית  לחבירה  החטיבה  נועדה 
בפתחות המערביות של מייצרי המתלה והגידי. הרעיון המבצעי היה ניצול 
פרצות במערך ההגנה של צה"ל, בהנחה כי זה יקצה רק מעט כוחות להגנת 

חופי מפרץ סואץ והאגמים.
צמצום תכנית ההתקפה של צבא מצרים צמצם גם את משימות החטיבה. 
הגדודים רוכזו במחנה שלופה באזור כברית, לחופו המערבי של האגם המר 

הקטן. משם יצאו כוחות החטיבה בשיט אל עבר יעדיהם ממזרח לתעלה. 
שעה  כחצי  הארטילרית,  ההכנה  תחילת  עם  מיד  ליעדיה  יצאה  החטיבה 
לפני שכוחות אחרים התחילו במסע הצליחה. היא עמדה 
בהצלחה במבצע השיט באגם המר הקטן והשלימה את 
לנוע  המשיכו  החטיבה  כוחות  המזרחית.  לגדה  המעבר 

מזרחה, אולי לשם הגעה למיצרי הגידי. 
המר  האגם  בחוף  צה"ל  של  השריון  בכוחות  היתקלות 
תעוז  באזור  התותחנים(  )חיל  החת"מ  ובציר  הגדול, 
הכוח  רוב  להשמדת  הביאה  השטח,  בעומק  "מצווה" 
האמפיבי, דל המיגון. הכוח ששרד חבר לכוחות במערכי 
ולחם  חזר  חלקו  הגשר.  בראש   7 דיביזיה  של  ההגנה 
עד  המזרחית  בגדה  נשאר  אחר  וחלק  המערבית,  בגדה 

להפסקת האש.
את  לעקוף  שנועדה  האמפיבית,  החטיבה  הפעלת 
מערכי ההגנה של צה"ל, נתקלה כבר בתחילת פעילותה 
היבשתית בטנקים צה"ליים. מסעם, שנועד להיות מהלך 
חשוב בלחימה, הפך לאפיזודה חסרת חשיבות בתמונה 
המהלך  זאת,  עם  הכיפורים.  יום  מלחמת  של  הכוללת 
היא  הים  דרך  ישראל  לעורף  אויב  הגעת  כי  לנו  מזכיר 

 .אפשרית
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הנמר שנשכח מסיפורי הגבורה 
עמוס גלבוע | תא"ל )מיל'(

בין שלל הגיבורים שהולידה מלחמת יום הכיפורים, בפרט בחזית רמת הגולן, נדחק הצדה 
כונה  זמיר, אשר  7, בפיקודו של סרן מאיר  82, חטיבה  - פלוגת טנקים מגדוד  כוח חשוב 

ברשת הקשר "טייגר". על תרומתו להצלת רמת הגולן ועל חידוש מודיעיני בעניין

כמה  הגולן  רמת  בחזית  הציבה  הכיפורים  יום  מלחמת 
הציבורי:  ההיסטורי  בזיכרון  שנחקקו  ויחידות  דמויות 
חטיבה  )יאנוש(,  בן-גל  אביגדור  קהלני,  אביגדור 
צביקה".  "כוח  הבכא",  ב"עמק  והלחימה   7 משוריינת 
 188 משוריינת  חטיבה  גם  נכנסת  האחרונות  בשנים 
לפנתיאון הגבורה, כמו גם חטיבתו של אורי אור, חטיבת 
תרמו  עילאית,  בגבורה  כולם,   .679 משוריינת  מילואים 
להצלת רמת הגולן. אבל דומני שישנו כוח אחד שמשום 
חזית  של  הגבורה  לפנתיאון  כראוי  להיכנס  זכה  לא  מה 
רמת הגולן, ודומני שלרבים בציבור הוא לא מוכר. כוונתי 
חטיבה   ,82 מגדוד  טנקים  פלוגת  טייגר",  ל"כוח  היא 
הקשר  ברשת  )שכונה  זמיר  מאיר  סרן  של  בפיקודו   ,7
"טייגר"(. תרומתו להצלת רמת הגולן הייתה משמעותית 

ביותר. 
המלחמה,  על  הצפון  פיקוד  של  למחצה  הרשמי  בספר 
"הסורים על הגדרות", שערך דני אשר, ישנן 10 שורות על 

מעשה הגבורה של הפלוגה. לפיהן, פלוגת זמיר, עם שבעה טנקים  בלבד, 
נשלחה לבלום כוח משוריין סורי שנע על ציר הכביש הראשי מכיוון פתחת 
לעורף  להגיע  צפוי  דהיינו  קוניטרה,  לעבר  הגולן(  חזית  )במרכז  כודנה 
נכתב, "הפלוגה המתינה עד  "זמיר ערך את כוחותיו במארב",   .7 חטיבה 
אלוני  לישוב  ממול  הכביש  ציר  )על  המארב  לשטח  הסורי  הכוח  לכניסת 
השמידה  שהתפתח  הקרב  במהלך  באש.  פתחה  אז  ורק  כיום(,  הבשן 
הפלוגה כ-40 כלים סוריים. הייתה זאת חטיבה משוריינת 43 של דיביזיית 
נגמ"שים. החטיבה  וכ-40  9 הסורית, שכללה כ-100 טנקים ט-55  חי"ר 
הסורית נבלמה, חוד החטיבה הושמד ויתרת החטיבה נסוגה לעומק השטח 

הסורי". בוויקיפידיה מתואר המארב כחלק מהקרב על "עמק הבכא". 

המשמעות הסמלית של "כוח טייגר" 
בפני  העומד  המארב,  של  הטקטי,  המבצעי,  למרכיב  להיכנס  בכוונתי  אין 
מקצוענות  של  קלאסי  מודל  זהו  הבכא.  בעמק  לקרב  קשר  ללא  עצמו, 
לדעתי  הראויות  עקרוניות  נקודות  בשתי  לגעת  מעוניין  אני  ומנהיגות. 
המודיעינית.  בסוגיה  בקצרה  ולדון  שלנו,  ההיסטורי  בזיכרון  להיחקק 
המארב.  של  האופרטיביות  המשמעויות   - הראשונה  העקרונית   הנקודה 
ראשית, העורף של חטיבה 7 ניצל והיא הייתה יכולה לנהל את קרב ההגנה 
שלה ב"עמק הבכא" מצפון לקוניטרה. יתר על כן, המאמץ המשוריין העיקרי 
הסורי התבסס על שתי החטיבות המשוריינות של דיביזיה 9 במרכז חזית 

רמת הגולן. תפקידן היה להגיע למחנה נפח מצד דרום, 
יעקב  בנות  גשר  לעבר  המרכזי  הכביש  ציר  על  לנוע 
ולהיערך שם להגנה ביום ראשון, 7 באוקטובר, עד שעה 
14:00. המארב של "כוח טייגר" שיבש את כל לוח הזמנים 
 188 של החטיבה, ואילו "כוח צביקה" וכוחות מחטיבה 
51. הציר החיוני  השמידו את מרבית חטיבה משוריינת 

של גשר בנות יעקב-נפח נשאר פתוח לכוחותינו.
משמעות  הייתה  למארב  השנייה,  העקרונית  הנקודה 
ולו  נהרג  לא  אחד,  טנק  איבד  לא  טייגר"  "כוח  סמלית. 
חייל מחייליו. לא במארב הלילי נגד הכוח של חטיבה 43, 
קרבות  בהמשך  הפלוגה  שניהלה  האחרים  בקרבות  לא 
הסורית.  ה"מובלעת"  כיבוש  של  בקרבות  ולא  הבלימה 
אך  מושג,  לי  אין  דוגמתה?  שאין  מקצועיות  המזל?  יד 
דומני שמדובר כאן בתופעה נדירה, שאין כדוגמתה בכל 
תולדות השריון, לפי הידוע לי. כמעט תמיד מעשי גבורה 
של  ומהותה  מלחמות  של  טבען  זה  באבידות,  מלווים 
הגבורה. כנער התחנכתי על סיפור הגבורה של המ"פ משה בריל במלחמת 
סיני ב-1956, שכבש את היעד המצרי, סכר הרואיפה, עם הטנק שלו ונגמ"ש 

הסמ"פ, בעוד כל טנקי הפלוגה פגועים. 
קראתי בזמנו כתבה שכותרתה הייתה, לפי זיכרוני, "יחידה ללא אנדרטה". 
רוצה לומר שלכל יחידה יש אנדרטה כי יש נופלים, ישנו שכול, ישנם זיכרונות 
מרים. לפלוגה של סרן מאיר זמיר )לימים תא"ל( אין אנדרטה, כי לא היו 
נופלים. והייתי מוסיף ממד נוסף: ראויים מאיר זמיר ופלוגתו ל"אנדרטה" 
מלחמה  בכל  ביותר  הגדול  להישג  אנדרטה  גבורתם,  מעשי  את  שתנציח 

ומעשה גבורה - אין אבידות בנפש ובחומר. 

זמיר  מאיר  סרן  של  לפלוגה 
כי  אנדרטה,  אין  תא"ל(  )לימים 
מוסיף  והייתי  נופלים.  היו  לא 
זמיר  מאיר  ראויים  נוסף:  ממד 
שתנציח  ל"אנדרטה"  ופלוגתו 

את מעשי גבורתם

מאיר זמיר. "החטיבה הסורית 
נבלמה, חוד החטיבה הושמד 
ויתרת החטיבה נסוגה לעומק 

השטח הסורי"

מלחמת יום הכיפורים
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ישראל
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סוריה

חרמון
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טבריה

יםרמת מגשימים
כנרת

קוניטרה

נפח
מקום

המארב
של כוח
טייגר

גשר
בנות 
יעקב

 גם על העבר לא יודעים הכול
סדר  על  המודיעין  באוקטובר,  ל-7   6 שבין  בלילה  המודיעין.  על  ומילה 
הכוחות הסורי שתקף היה מעורפל ביותר, הכוחות שלנו בשטח לא ידעו 
באותו לילה מול איזה חטיבות סוריות הם נלחמים. "פלוגת טייגר" בוודאי 
שלא ידעה כי מולה עומד כוח של חטיבה משוריינת 43 מדיביזיה 9.  מה 
שכן, מבוקר יום ראשון, 7 אוקטובר, נעלמה הרשת החטיבתית של חטיבה 
43, ולא הופיעה יותר עד סוף המלחמה. מזה הוסקה המסקנה המודיעינית 
כי נראה שהחטיבה הושמדה ברובה, ואינה פועלת יותר כמסגרת חטיבתית. 
מיד לאחר שצה"ל עבר להתקפה בחזית הסורית ב-11 באוקטובר יצאתי 
עם אלי הלחמי )וויסברוט( לרמת הגולן, כדי לאתר למי משתייכים יותר 
מ-1,000 טנקים ונגמ"שים סורים שנפגעו ונשארו בשטח שלנו; זאת על פי 
הסימולים שהיו לנו לגבי השיוך היחידתי של השריון הסורי )על כל רק"מ 
סורי היה סימול מיוחד של החטיבה שאליה הוא השתייך(. ואז, לראשונה 
הסורית   43 חטיבה  של  הסמלים  את  טייגר  של  המארב  במקום  גילינו 
שלל,  מסמכי  הרבה  איתרנו  במקביל  שרופים.  ונגמ"שים  טנקים  גבי  על 
הסוריות,  המשוריינות  החטיבות  מפקדי  של  מרשם"  "פקודות  ובכללם 

כולל חטיבות 43 ו-51. 
כאן התעוררה תעלומה: חטיבה 43, על פי המרשם ומסמכים אחרים, לא 
הייתה צריכה בכלל לנוע על ציר הכביש לכיוון קוניטרה - אלא לכיוון נפח. 
עלו  טייגר?  של  למארב  ונפלה  שלה  מהתוכנית  כך  כל  סטתה  היא  מדוע 
הרבה השערות, אך רק לפני כשלוש שנים פתר פסח מלובני את התעלומה 
בספרו "מצפון תפתח הרעה", על מלחמות הצבא הסורי מנקודת מבטו של 
 43 הצבא הסורי. מתברר כי על פי ההיסטוריה של הצבא הסורי, חטיבה 
חצתה את הגבול בשעה 01:00, 7 באוקטובר, איבדה גדוד טנקים בחציה, 
ואז קיבלה פקודה: לשלוח גדוד טנקים )עם פלוגת נגמ"שים( כדי לסייע 
קוניטרה.  בכיבוש  כשלה  האחרונה  זו   .9 דיביזיה  של   52 חי"ר  לחטיבת 
באוקטובר,  ב-7   03:30 השעה  בסביבות  אלרסאניה  לאזור  הגיע  "הגדוד 
והופתע להיתקל במארב טנקים ונ"ט של האויב. לאחר קרב קשה, שנמשך 
כשעה, הושמד חלק גדול מטנקי הגדוד, וגם אצל האויב הושמדו טנקים 

רבים". כך ההיסטוריה הרשמית של הצבא הסורי.

אז זהו, שלא כך היה. ל"אויב" לא הושמד אף טנק, בעוד כל הגדוד הסורי 
43 נשאר עם גדוד טנקים אחד בלבד, שהושמד גם  הושמד. המח"ט של 
הוא. סופו שנשאר עם שלושה טנקים בלבד והצטרף לקבוצת הפיקוד של 

מח"ט 51 . 
שכותבים  מה  היא  ההיסטוריה  זקן:  בעל  יומין,  עתיק  לקח  עולה  מכאן 
יחצ"נים. לא  גם מה שמשווקים  ובזמנים המודרניים שלנו  היסטוריונים, 
המציאות כופה עצמה על דפי ההיסטוריה, אלא המילים שמתארות את 

המציאות הרצויה להם.
והלקח השני גם הוא לא חדש, אבל טוב לזכור אותו בעבודת המודיעין. 
יודעים מעט מאוד, אך  יודעים "הכול" על ההווה - אנו  לא רק שאנו לא 
"הכול".  יודעים  לא  אנחנו  העבר  על  גם  מאוד.  הרבה  שיודעים  חושבים 
תמיד נגלה עוד ועוד מידע חדש. לדעתי, ברמה העקרונית, ארגון מודיעיני 
שיחתור כל הזמן לגלות יותר מידע על העבר ולהבינו, יעשה כך גם לגבי 
ההווה. ארגון שיזניח את העבר שלו - לא רק במובן "מורשת", אלא ברמת 
המציאות כפי שהייתה באמת - יכשל בהבנת ההווה. איך נאמר, אין נכד 

 .בלי סבא

חטיבה 7 בעמק הבכא. השמדת הגדוד של חטיבה 43 הסורית מופיעה 
גם בספר זיכרונותיו של שר ההגנה הסורי מוסטפא טלאס
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עם הרבה תושייה
וטיפ טיפת מזל

מ' ע' | לשעבר מזכיר השלוחה באירופה 

שני הקצינים המפוזרים שהגיעו לשלוחה באירופה 
כמעט והביאו לגניזת מבצע המיג 21 העיראקי 

החל  שישי  יום  בכל  השלוחה.  של  מזכיר  שימשתי  באירופה.   ,1966 תחילת 
מהשעה 14:00 ועד יום ראשון בשעה 10:00 האחריות על השלוחה נפלה עליי.

יום שישי אחד, בשעה 13.00 בקירוב, התקבל מברק בהול מהארץ עם הוראות 
בשעה  שבת,  יום  למחרת,  בשלוחה  שיתייצבו  אוויר,  חיל  קציני  לשני  לסייע 

10:00. ראש השלוחה זימן אותי לחדרו והורה לי לטפל בהם.

התיק נשכח במונית
למחרת פתחתי את השלוחה בשעה 9:00. בשעה 10:00 בדיוק התקשר אליי 
השומר והודיע לי על הגעת שני אורחים שרוצים לעלות לשלוחה. הוא קיבל 

אישור להכניסם.
השניים נכנסו לחדר ופתאום ראיתי את הצעיר שבהם מאבד שיווי משקל 
ונאחז בקיר הסמוך, פניו נצבעו בצבע הקיר הלבן שהיה לידו. הוא מלמל כמה 
מילים ואמר לשני, המבוגר יותר: “התיק...שכחנו במונית...“. המבוגר התרגש 
מאוד וביקש ממני לפעול לאיתור נהג המונית והתיק. נמסר לי שבתיק חומר 

רגיש ביותר הקשור לאחד המבצעים הגדולים של המוסד.

מאמצי איתור
ירדתי בריצה את ארבע הקומות עד לשולחנו של השומר. פתחתי את ספר 
ואיתרתי את מספר הטלפון של המלון שבו התגוררו הקצינים.  הטלפונים 
מוניות  תחנות  שתי  יש  המלון  שליד  והבינותי  הקבלה  פקיד  עם  שוחחתי 
המשרתות את האורחים. לאחר שקיבלתי את מספרי הטלפון של תחנות 
המוניות, ובסיוע )חלקי( של השוער של השגרירות נאמר לסדרנים שלהן כי 

הנהג שלהן הוריד לפני כמה דקות שני רופאים ליד שגרירות ישראל.
נאמר להם שהרופאים שכחו במונית תיק שבתוכו תרופה חיונית עבור איש 
השגרירות שלקה בהתקף לב. הובטח תשר ותשלום הנסיעה לנהג שיחזיר 

את התיק. כל כמה דקות התקשרתי לסדרנים לבדיקת המצב.
הקשר  מכשירי  דרך  המונית  לאיתור  והקריאות  ההודעות  את  שמעתי 

25 דקות של ניסיון איתור חלפו -  שמקשרים הסדרנים למוניות השונות. 
ללא תוצאה. בדקה ה-30 הודיע אחד הסדרנים שהמונית אותרה ושהנהג 
בדרך אלינו יחד עם התיק. התיק היה בידינו כעבור 35 דקות, והנהג קיבל 

ממני תשר של מענק כספי ראוי.

בקשה חריגה לשמירת סוד
לרווחה.  המפוזרים  הקצינים  שני  נשמו  בידיי,  והתיק  לשלוחה  כשעליתי 
הבכיר ביקש ממני בצורה ברורה וחד-משמעית לא לספר לאיש על האירוע. 
כל  על  לו  לדווח  אותי  מחייבת  השלוחה  ראש  כלפי  שאמינותי  לו  אמרתי 
הפרשה. הוא חזר על בקשתו לא לספר לאיש, וציין כי הוא עצמו ידווח לראש 
אמור  והוא  בשטח  נמצאים  שלדבריו  ורדי,  ולרחביה  עמית  מאיר  המוסד 

לפגוש אותם תוך זמן קצר. שתקתי.
לארץ  למשלוח  בתיק  שהיה  החומר  את  קיבלתי  מכן  לאחר  ימים  כמה 
מעטפת  כולל  פתוחות,  היו  המעטפות  כל  הדיפלומטי.  הדואר  באמצעות 

הפיקוח המוטס )פק“ם( הכתובה אנגלית.
ארצה,  להגעתו  משוער  מועד  העיראקי,  הטייס  על  פרטים  הפק“ם  בתוך 
שלנו  מטוסים  שני  זינוק  ישראל,  לגבולות  כשיתקרב  זיהוי  וסימני  הוראות 
מנגינה  שידור   ,)21 המיג  כנפי  )נדנוד  שלנו  לטייסים  חיובי  סימן  לקראתו, 
ואות בקול ישראל בערבית ועוד ועוד - ממש הכול. נדהמתי מחשיבות החומר.
הסיפור  את  כתבתי  ב-2006  בסוד.  הסיפור  את  שמרתי  שנה  מ-45  יותר 
הפרשה  בכלל  אם  לי  ידוע  לא  היום  עד  המבצע.  בתיק  להכלילו  וביקשתי 

דווחה לראש המוסד ולראש הצומת של אותה תקופה.
לפני מספר שנים, בשיחה אישית, סיפרתי על הפרשה לאיש צומת בכיר של 
אותה תקופה. תגובתו הייתה חד משמעית. הוא אמר לי שאם הייתי מדווח 

 .על התקלה במברקים בהולים כנהוג, המבצע היה מתבטל



נאוה רייך | מנהלת ספריית המל"ם

האוצרות החבויים בספריית המל"ם 
ספריית המל"ם עוסקת בתחומי המודיעין, הטרור והלוט"ר ובה ספרים, כתבי עת, מחקרים של מכוני המחקר 

שבמל"ם, ועבודות אקדמיות


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 
קטלוג הספרייה באתר האינטרנט:

http://www.infocenters.co.il/malam sifria
אנחנו פה לפניות באתר האינטרנט של הספרייה/ במייל:  

library@intelligence.org.il
בטלפון 03-5482254    בפקס 03-5497731

בפייסבוק: ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור  - המרכז 
למורשת המודיעין

אתר ספריית מל"מ משולב באתר החדש של מרכז המידע למודיעין וטרור על שם האלוף מאיר עמית. כתובת האתר:
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94

האתר מותאם למסכי מגע ומונגש לכלל הציבור. באתר ניתן להיכנס לקטלוג הספרייה, כולל אפשרויות חיפוש מתקדמות. כמו כן ניתן לקבל מידע 
שוטף על אודות שירותי הספרייה. 

ומעשה"  הלכה  "מודיעין  העת  כתב 
מתודולוגי  מודיעיני  לשיח  במה  מהווה 
ושוחרי  המודיעין  קהילת  אנשי  עבור 
המודיעין בארץ ובעולם. הנושא המרכזי 
בו עוסק כתב העת הוא הצורך של גורמי 
פעולתם  דרכי  את  להתאים  המודיעין 
השינויים  של  הגוברים  ולעוצמה  לקצב 
בסביבה  והן  האסטרטגית  בסביבה  הן 

ניסוייו  אחר  בהתחקות  ראשיתו  מחקרי.  כמרחב  בתחזיות  עוסק  הרביעי  השער 
המודיעין  קהילת  עם  יחד  האחרונות  בשנים  שפועל  טטלוק,  פיליפ  הפסיכולוג  של 

האמריקאית, ומנסה לאתר עבורה "חזאי-על" במרחב האנושי האזרחי. 
בשנים  שפותחה  מחקר  תפיסת  ומציג  האסטרטגי  במודיעין  עוסק  החמישי  השער 

האחרונות בשב"כ וכן בחינה ביקורתית של רעיון הבקרה בקהילת המודיעין.
היחסים  א.  ניתוחים:  שני  כולל  לים",  מעבר  "זרקור  המהווה  בגיליון  האחרון  השער 
בין הנשיא טראמפ לקהילת המודיעין שלו. ב. ניתוח היסטורי של יחסו של צ'רצ'יל 
לכתוב  מוזמנים  הקוראים  המל"ם,  באתר  מופיע  הגיליון  שלו.  המודיעין  לקהילת 

מאמרים ולהגיב.
 

המכון לחקר מודיעין ומדיניותהמרכז למורשת המודיעין

יצא לאור
גיליון 2

האופרטיבית והטכנולוגית. הכותבים הם אנשי קהילת המודיעין הפעילה, משלושת 
הארגונים. את כתב העת עורכים יוסי קופרוסר, רח"ט מחקר לשעבר ודודי סימן טוב 

והוא יוצא לאור במסגרת פרויקט מחקר המתודולוגיה במל"מ.
את גיליון מס' 2 פותח ראש אמ"ן, האלוף הרצי הלוי, שמציג את המתח שבין הצורך  

להישתנות מהירה כדי לשמור על רלוונטיות מול האתגרים המודיעיניים החדשים 
לבין הצורך לשמור על הזהות המודיעינית והמקצועיות. 

להלן חלק מהמאמרים שמופיעים בגיליון:
השער הראשון של הגיליון עוסק בהישתנות 
ניתוח  בראשיתו  עצמם.  המודיעין  ארגוני 

המושגים התיאורטיים המשמשים להתמודדות 
ביטוי  לידי  באו  שהם  כפי  וודאות,  אי  מצבי  עם 

בתהליכים אסטרטגיים באמ"ן בשנים האחרונות. 
בקהילת  הכוח  בניין  סוגית  נידונה  בהמשך, 

המרחב  את  להרחיב  הצעה  הכוללת  המודיעין, 
המשותף בבניין הכוח בקהילה.

השער השני עוסק בבירור עתידו של מקצוע המחקר 
באימוץ  החל   - שונות  גישות  הצגת  וכולל  המודיעיני 

מקצוע  ויצירת  הדיגיטלי  העידן  של  המשמעויות 
מודיעיני חדש וכלה בקריאה לצורך בהיכרות עמוקה עם 

התרבות של מושאי המחקר שנחשקה עם הזמן.
השער השלישי עוסק במחקר ארגונים כתחום חדש ועולה 

בין  ה"מערכה  רעיון  בו  מוצג  הנוכחית,  המחקרית  בעשייה 
משמעויותיו  על  צה"ל  באסטרטגית  חדש  כרכיב  מלחמות" 

המודיעיניות. 
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הופעת הבכורה של ההתנקשות המדינית 
ami.moran@gmail.com   | עמי מורן

אהוד בן גרא, בן לשבט לוחמים מיומנים ביותר, היטיב להוכיח מאין הוא בא בשעה קשה - 
מול עגלון מלך מואב. הוא ידע לנצל את המודיעין שבידיו, שנגע לארמונו של עגלון, לאמונותיו 

ולתאוותיו - ובנה תוכנית מבצע שקנתה לבני ישראל שקט של 80 שנה 

מקום של כבוד בספר "שופטים" - 19 
פסוקים - שמור לשופט אהוד בן גרא. 
מי היה  האיש? המקרא מספר עליו כי 
ר ַיד-ְיִמינֹו",  ן-ַהְיִמיִני, ִאיׁש ִאּטֵ היה "ּבֶ
ושמאלי,  בנימין  שבט  איש  כלומר, 
ואם אנחנו תוהים מה הקשר ולמה זה 
אמור לעניין אותנו שהוא היה שמאלי, 
זו  לנקודה  יש  הסיפור  שבהמשך  הרי 

משמעות חשובה, מכרעת אפילו. 
בני  כי  עולה  במקרא  המסופר  מן 
במינם.  מיוחדים  היו   בנימין  שבט 
הם השתייכו לשבט קטן וככל הנראה 
הם  בטובתם  שלא  לוחמני.  מאוד  גם 
פילגש  על  המזעזע  בסיפור  מוזכרים 
בגבעה )גבעה – הכוונה כנראה לגבע 
הוא  ההיסטורי  שמיקומה  בנימין, 
ק"מ  כשלושה  ג'בע,  הכפר  באזור 
נאמר  שם  לירושלים(.  מזרח  מצפון 
ַבע ֵמאֹות  ה, ׁשְ לגביהם כי "ִמּכֹל ָהָעם ַהזֶּ

ֲעָרה ְוֹלא ַיֲחִטא".  ֶאֶבן ֶאל ַהּשַׂ ל ֶזה, קֵֹלַע ּבָ ר, ַיד-ְיִמינֹו:  ּכָ חּור, ִאּטֵ ִאיׁש ּבָ
ֵקי  ְלָחָמה. נֹׁשְ ּבֹוִרים, עְֹזֵרי, ַהּמִ ּגִ ה, ּבַ בנוסף, בספר "דברי הימים" נאמר כי "ְוֵהּמָ
ְנָיִמין“,  אּול, ִמּבִ ת ֵמֲאֵחי ׁשָ ׁשֶ ּקָ ים, ּבַ ֲאָבִנים, ּוַבִחּצִ ִמאִלים ּבָ ת, ַמְיִמיִנים ּוַמׂשְ ֶקׁשֶ
כלומר, אנשי שבט בנימין היו לוחמים מיומנים ביותר בירי חצים ובקליעת 
השבט,  בן  גרא,  בן  אהוד  גם  היה  כנראה  כך  ידיהם.  בשתי  במקלע  אבנים 
מול  קשה,  בשעה  עצמו  את  והוכיח  ואמיץ  חכם  מחונן,  לוחם  שהיה 

עגלון מלך מואב. 
כבר ידוע שכל מבצע טוב מתחיל במודיעין איכותי, המאפשר לתכנן ברמת 
המקצועית  בשפה  שקרוי  למה  שוליים  מאוד  מעט  ולהשאיר  גבוהה  דיוק 
הוא  ידוע  דבר  עוד  מקת"גים(.  הצה"לי,  בקיצור  )או  ותגובות"  "מקרים 
יש  הראשונה  במכה  הטמונה  להפתעה  מזאת,  ויתרה  חשובה,  שהיוזמה 

השפעה מכרעת על המשך הלחימה.
אהוד בן גרא נקט בטקטיקה זו. הוא ניצל מודיעין ברמה גבוהה לתכנון מבצע 
אמיץ ביותר, תוך ירידה לפרטים, יצר הפתעה רבתי ומהומת אלוהים בקרב 
ולהסיר את שלטונם  וניצל את הבלבול בשורותיהם כדי לתקוף  המואבים 

המתעמר בבני ישראל.

העימות המשמעותי הראשון נחתם בחיסול
בהסתמך על הכתוב במקרא, וגם על בסיס ממצאים ארכיאולוגיים, מקובל 
בדרום  חסה  ואדי  שבין  ברמה  הירדן,  בעבר  ארץ  כחבל  מואב  את  לזהות 
לואדי חיסבן בצפון. בירתה הייתה 'קיר מואב' )היא כרכ של ימינו(. הפעם 
הראשונה שמוזכרת מואב במקור חוץ-מקראי היא בכתובות רעמסס השני, 
המצרים.  שכבשו  שעיר,  כארץ  מצוינת  היא  שם  לפנה"ס,  ה-13  מהמאה 

ואולם, אזכורה המשמעותי יותר היה 
התשיעית  מהמאה  מישע,  במצבת 
בין  עימות  מתואר  שבה  לפנה"ס, 
מישע מלך מואב  לעמרי ואחאב מלכי 
מארצו.  בחלקים  ששלטו  ישראל, 
בספר מלכים ב', פרק ג', מוזכר עימות 
אחר, שנערך כמה שנים מאוחר יותר, 
יהורם מלך ישראל  והביא לברית בין 
יצאו  השניים  יהודה.  מלך  ויהושפט 
כשמרד  מואב  מלך  במישע  להלחם 
שני  בין  הזמנים  סמיכות  בישראל. 
האירועים ואזכורו של מישע בשניהם 
ובסיפור  הארכיאולוגי  )בממצא 
התנ"כי(, יכולים להביא לכדי מסקנה 
מישע,  בשם  מואבי  מלך  היה  שאכן 
בין  ונשנים  חוזרים  סכסוכים  והיו 
מואב לישראל – תולדה של הקרבה 

הגיאוגרפית ביניהן.

העימות המשמעותי הראשון בין מואב וישראל התרחש בתקופת השופטים, 
והביא לאחד ממבצעי החיסול המרשימים ביותר המוזכרים במקרא. עגלון 
עתה  שזה  הישראלים,  בקרב  והפירוד  האנדרלמוסיה  את  ניצל  מואב  מלך 
החלו להתנחל באזור, כרת ברית עם עמון ועמלק, יצא למלחמה בישראל, 
ָמִרים )מקובל להניח שמדובר ביריחו( ושלט באזור 18 שנה.  כבש את ִעיר ַהּתְ
שליטה כזו פירושה, בראש וראשונה, גביית מסים, ואולם יש להניח כי היא 
לזעוק  לישראלים  שגרם  דבר  יותר,  כואבים  באופנים  גם  ביטוי  לידי  באה 
לאלוהים וזה שלח את אהוד בן גרא להצילם. אהוד יצא למבצע מיוחד במינו, 

שעתיד להביא שקט בן 80 שנה לישראל. 

תוכנית הפעולה של אהוד בן גרא
מה המודיעין שהיה בידי אהוד בן גרא לפני המבצע?

דלתות  הפנימי,  מבנהו  לגבי  טקטי  ומודיעין  עגלון  של  ארמונו  מקום   .1
שקיבל  לסיוע  רמז   - מסוימות  לדלתות  מפתחות  אפילו  היו  ופתחים. 

בתוך הארמון. 
"ִאיׁש  המקראי,  הסופר  זאת  שמגדיר  כפי  או  משקל,  כבד  אדם  עגלון   .2

ִריא ְמאֹד" - פרט חשוב כשבונים תוכנית מבצע. ּבָ
עגלון הוא אדם מאמין, עובד אלילים אך רוחש יראת כבוד גם לאלוהים.  .3

עגלון נוהג לקבל פניהם של מבקרים בארמונו.  .4
לעגלון יש שומרי ראש.  .5

שומרי הראש של עגלון מבצעים חיפוש על גופם של המבקרים בארמון.   .6
את  נושאים  בו  הצד  זה  כי  הגוף  של  השמאלי  בצדו  לחפש  נוהגים  הם 
החרב, שכן אצל רוב בני האדם יד ימין היא הדומיננטית ולכן הם נושאים 

עגלון מלך מואב. עגלון אדם כבד משקל. אהוד בן גרא ניצל זאת 
)איור מאת פורד מדוקס בראון של אהוד  כדי לפתותו במזונות 

מתנקש בעגלון(
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את חרבם על ירך שמאל.
החיפוש הגופני אינו קפדני במיוחד וניתן להסתיר בין קפלי הבגדים כלי   .7

נשק קטן. 
יש מצבים שבהם עגלון נותר לבדו עם אורחו.  .8

על בסיס המודיעין הזה תכנן אהוד את מבצע החיסול הנועז שלו, וזו תוכניתו 
המבצעית: 

המטרה: הסרת עול עגלון מלך מואב מעל ישראל.
ההלם  ניצול  תוך  שלו,  המצב  חיל  על  מתקפה  ואחריו  עגלון  רצח  השיטה: 

בשורותיו, עד גירושו אל מעבר לירדן.
שלבים:

ְנָחה. שלב א':  הגעת אהוד בן גרא לארמון המלך בכיסוי של הגשת ּמִ
שלב ב':  הגעה אהוד בן גרא לקרבת המלך והגשת המנחה.

בידוד המלך משומרי ראשו והגעה עד מצב של פגישה בארבע עיניים  שלב ג':  
בינו  לבין אהוד בן גרא.

נשק  בכלי  ודקירתו  המלך  עם  פיזית  לקרבה  גרא  בן  אהוד  שלב ד':  הגעת 
שיוכן מראש.

שלב ה':  עזיבת אהוד בן גרא את הארמון בחשאי וחזרתו לשטח שבשליטת 
ישראל. 

מעבר  אל  וגירושו  המואבי  המצב  חיל  תקיפת  לוחמים,  אזעקת  שלב ו': 
לירדן.

חזרה לשגרה. שלב ז': 

מידור קפדני ותכנון מרובה
ממה שנכתב וגם ממה שלא, ניתן ללמוד כי, כפי שנדרש במבצעים כאלה, 
אהוד בן גרא שמר על כללי מידור קפדניים. ראשית, כשפנתה אליו משלחת 
נציגי בני ישראל, הוא הקשיב לאנשיה וכנראה כל מה שאמר להם הוא שיפנה 
לעגלון מלך מואב וידבר על לבו כדי שיקל את עולו עליהם. את זה ניתן להבין 
מהעובדה שבני ישראל הפקידו בידי אהוד בן גרא מנחה, אותה עתיד הוא 

להגיש למלך, כשיגיע לארמונו. 
)"ּגֶֹמד" – מידת  ּה  ָאְרּכָ ּגֶֹמד  בהמשך, הוא הכין לעצמו חרב פיפיות קצרה, 
שהיא  מאמה  בפחות  מדובר  המקובלים  הפירושים  לפי  ידועה,  לא  אורך 
48 ס"מ(. הוא הסתיר אותה מתחת לבגדיו, בצד ימין של גופו. גם את זה 
לא אמר לאדם אבל ברור שכבר בשלב זה, עיקרי התוכנית הבשילו במוחו. 
אף שהדבר אינו מצוין בסיפור התנ"כי אני מעריך כי, בנוסף לחרב הקטנה 
רגילה  חרב  תקופה,  באותה  כנהוג  אהוד,  חגר  הימנית,  ירכו  על  שהסתיר 
על ירכו השמאלית. חרב זו מסר, מן הסתם, לשומרי ראשו של המלך טרם 

פגישתו עמו. 
הגופני  החיפוש  את  בעיות  בלי  עבר  המלך,  לארמון  הגיע  הוא  הבא  בשלב 
שעובר כל מבקר בארמון )בעוד החרב קטנה מוסתרת בין קפלי בגדיו בצד 
ימין של גופו(, הוכנס אל המלך והגיש לו את המנחה. סביר להניח שהקרבת 
המנחה לוותה בטקס רב משתתפים ובו אהוד ביטא את כניעותו בפני המלך 
כללה  שהמנחה  סביר  לאכול,  אהב  שעגלון  העובדה  לאור  שונות.  במחוות 
מיני מזונות ולפי השתלשלות העניינים המתוארת, אני מעריך שהם הכילו 
חומר משלשל כלשהו. זאת כיוון שמיד לאחר סיום הגשת המנחה ויציאת 
ר לֹו ְלַבּדֹו"  ֵקָרה ֲאׁשֶ ת ַהּמְ נושאי המנחה מהחדר, עוברת ההתרחשות ּל"ֲעִלּיַ

)כלומר, לשירותי המלך(. 
כשהסתיים הטקס, עזבו הנוכחים את האולם ואז, כדי ליצור קרבה פיזית 
ֶלְך". מי לא אוהב לשמוע  ַבר ֵסֶתר ִלי ֵאֶליָך ַהּמֶ ביניהם, אמר אהוד למלך "ּדְ
דבר סתר? אפילו מלכים אוהבים שממתיקים עמם סוד. מניפולציה פשוטה 
כזו, אין כמוה להסרת מערכות הגנה ואמצעי זהירות. ואכן, אהוד קלע בול: 
לשמע הדברים הוציא המלך מעליו את כל האנשים ונשאר עמו לבדו. הסופר 
המקראי קשר כאן בין ההסתודדות בין השניים לבין ביקור מוקדם שערך 
ל', ואותת לנו שהסוד שעליו רמז אהוד קשור  ְלּגָ ר ֶאת ַהּגִ ִסיִלים ֲאׁשֶ אהוד ב'ּפְ
ִסיִלים אולם פרשנים נוטים לראות בהם  בביקור זה )לא ברור מה הם אותם ּפְ

אתר פולחני, והוא מכין אותנו לסצנה הבאה(. 

הסופר המקראי חסך מאתנו ירידה לפרטי השיחה שנערכה בין אהוד למלך, 
ואולם, סביר שלאהוד לא אצה הדרך והוא האריך בדבריו, בין השאר, כדי 
להביא להורדת מתח בקרב שומרי הראש של המלך. ברגע המכריע אמר אהוד 
ַבר ֱאֹלִהים ִלי ֵאֶליָך", אמירה שגרמה למלך לעמוד על רגליו, מתוך  לעגלון "ּדְ
יראת כבוד לאלוהים, והקלה על אהוד את המלאכה לשמה הגיע לארמון. 
אהוד ניצל את עמידת המלך כבד הגוף, שלף את החרב שהייתה מוסתרת 
כל העת על ירכו הימנית ותקע אותה בבטנו, כשהוא נועץ אותה בכוח בגופו 
של המלך ומכניס גם את הניצב אחרי הלהב לתוך בטנו, באופן שלא ניתן 
לראות במבט ראשון כי המלך נדקר, וכדי למנוע קילוח דם מגופו. מניסיונו 
כלוחם ידע אהוד שאם תוקעים חרב ולא שולפים אותה, הדם אינו קולח אל 
מחוץ לגוף ולכן השאיר את החרב נעוצה בגוף המלך. שתי עובדות אלה – 
כלי הרצח לא נראה וגם לא שלולית דם – מהותיות לתוכניתו המבצעית של 
אהוד ומטרתן להרוויח זמן ולהתרחק כמה שרק ניתן מהארמון אחרי הרצח.
ֵצא,  כותב“ ַוּיֵ הוא  הדקירה  את  לתאר  מסיים  המקראי  שהסופר  אחרי 
דָֹנה". פרשנים נוהגים לפרש מילה יחידנית זו בשני אופנים – האחד  ְרׁשְ ַהּפַ
בהקשר של פתח, על שום דמיונה למילה אכדית שזה פירושה, וגם על שום 
רֹוָנה". האופן השני הוא בהקשר  ְסּדְ ֵצא ֵאהּוד, ַהּמִ סמיכותה למשפט הבא "ַוּיֵ
וגרמה  המלך  של  מעיו  את  ניקבה  שהחרב  רומזים  ובכך  גוף,  הפרשות  של 
להפצת ריח צואה, שגרם לשומרי ראשו המודאגים מהתבודדותו עם אורחו 
ֵקָרה"  ֲחַדר ַהּמְ הישראלי להיות שאננים ולחשוב כי "ַאְך ֵמִסיְך הּוא ֶאת ַרְגָליו ּבַ

)שפה עדינה לעשיית צרכים(. 
אחרי ביצוע הרצח שמר אהוד על קור רוחו, יצא מהחדר שבו שהה עם המלך 
מפתח,  עבורו  שהכינו  לכך  רמז   - הדלתות  את  נעל  בו,  ישגיח  שאיש  בלי 
מבעוד מועד - ועזב בחשאי את הארמון. רק אחרי שעה ארוכה פרצו שומרי 
הראש את הדלתות ומצאו את מלכם מת. עד אז כבר הספיק אהוד להימלט 
נתונים  היו  שבהם  והמבוכה  ההלם  את  ניצל  הוא  מהארמון.  ולהתרחק 
המואבים, והתארגן להתקפה מהירה באופן הנהוג באותם ימים – בתקיעה. 
י  אהוד התגלה כאן כמנהיג, והוביל את הכוח שארגן באמרו "ִרְדפּו ַאֲחַרי, ּכִ
ֶיְדֶכם", כלומר, הוא המפקד המסתער בראש  ָנַתן ה' ֶאת אְֹיֵביֶכם ֶאת מֹוָאב ּבְ
אנשיו על האויב הנסוג. בנוסף, התגלה אהוד בקרב זה כמפקד נבון המכיר 
כוחותיו כשהגיעו למעברות  עצר את  עומד,  הוא  הכוח שבראשו  במגבלות 
הירדן ולא המשיך את המרדף אל מעבר לנהר. לפי המסופר, תוצאות הקרב 

היו מרשימות והביאו לשקט ששרר בארץ במשך 80 שנה. 
חיסולו של עגלון מלך מואב על ידי אהוד בן גרא נכנס לספרי ההיסטוריה 
רבות  התנקשויות  בתנ"ך.  המוזכר  הראשון  המדינית  ההתנקשות  כמקרה 
התרחשו מאז ואולם, גם כיום ניתן להתפעל מהאופן המבריק בו ניצל אהוד 
בן גרא את המודיעין שהיה ברשותו כדי לבצע את ההתנקשות. זה הצריך 
האדם,  נפש  הבנת  מניפולטיביות,  יצירתיות,  גבוהה,  ברמה  תכנון  יכולת 

בקיאות באנטומיה של הגוף, אומץ לב, קור רוח ושקט נפשי יוצאי דופן. 
הרבים,  פרטיו  על  הסיפור,  לאמיתות  באשר  ספקות  מעלה  מישהו  אם  גם 
כיוון שחלפו כמעט 300 שנה בין מועד התרחשות האירוע לבין העלאתו על 
הכתב, הרי שלפחות הוא מעיד על כך שבזמן כתיבת הדברים, הידע הרלבנטי 
לאיסוף  שנגעו  שפותחו  מקצועיות  תורות  גם  שהיו  סביר  קיים.  היה  כבר 

  .מודיעין, עיבודו וקבלת החלטות אופרטיביות לפיו

גם כיום ניתן להתפעל מהאופן המבריק בו ניצל 
אהוד בן גרא את המודיעין שהיה ברשותו כדי 
לבצע את ההתנקשות. זה הצריך יכולת תכנון 
ברמה גבוהה, יצירתיות, מניפולטיביות, הבנת 

נפש האדם, בקיאות באנטומיה של הגוף, אומץ 
לב, קור רוח ושקט נפשי יוצאי דופן
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פרשת המרגלים:
שני גיבורים ולקחים רבים 

חיים מנור-מינא | גמלאי של השב“כ

משימת הריגול בספר “במדבר“ מלמדת על החשיבות שבבחירת אנשי המודיעין ממיטב הבנים 
ובהצגת צי“ח ברור ככל הניתן. היא גם מציגה שתי חובות המוטלות על איש המודיעין: קביעת 

הערכת המודיעין בראייה כוללת והבעת דעה אמיצה  

רבות נאמר ונכתב על פרשת המרגלים )“במדבר“, פרקים י“ג-י“ד( בהיבט 
רלבנטיים  שהם  הזו,  מהפרשה  לקחים  כמה  לחדד  כדאי  אבל  המודיעיני, 
מרגלים,   12 נשלחים  הריגול  למשימת  מערכת.  ולכל  תקופה  לכל  ונצחיים 
י  ים, ָראׁשֵ ם ֲאָנׁשִ ּלָ יא ָבֶהם. ּכֻ ָלחּו ּכֹל, ָנׂשִ ׁשְ נשיאי השבטים של בני ישראל: “ּתִ
ה“. ניתן לטעון כי מדובר באנשים פוליטיים וכי טעות לשלוח  ָרֵאל ֵהּמָ ְבֵני-ִיׂשְ
הריגול  למשימת  אחרת.  הסתכלות  כאן  מוצעת  אולם,  למשימה.  אותם 
משכמם  אנשים   – העם  מקרב  ביותר  הטובים  בהיותם  הנשיאים  נשלחים 
ומעלה, שיודעים לראות את התמונה הכוללת ולבצע את המוטל עליהם על 
זה, הלקח הראשון שראוי ללמוד מהפרשה הוא  הצד הטוב ביותר. בהיבט 

שצריך לבחור את אנשי המודיעין ממיטב הנוער, ולא להתפשר בעניין זה.
צבאית,  מבחינה  מהם  הנדרש  לגבי  מפורט  תדרוך  מקבלים  המרגלים 
ֶגב, ַוֲעִליֶתם, ֶאת- ּנֶ כלכלית, דמוגרפית וגיאוגרפית: “ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם, ֲעלּו ֶזה ּבַ
הּוא  ָעֶליָה--ֶהָחָזק  ב  ַהּיֹׁשֵ ְוֶאת-ָהָעם,  ַמה-ִהוא;  ֶאת-ָהָאֶרץ,  ָהר.  ּוְרִאיֶתם  ָה
ִהוא,  ּה--ֲהטֹוָבה  ּבָ ב  יֹׁשֵ ר-הּוא  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ,  ִאם-ָרב.  ּוָמה  הּוא  ַהְמַעט  ֲהָרֶפה, 
ִמְבָצִרים.   ּבְ ִאם  ַמֲחִנים,  ה--ַהּבְ ֵהּנָ ּבָ ב  יֹוׁשֵ ר-הּוא  ֲאׁשֶ ֶהָעִרים,  ּוָמה  ִאם-ָרָעה; 
ם  ם, ּוְלַקְחּתֶ ְקּתֶ ּה ֵעץ ִאם-ַאִין, ְוִהְתַחזַּ ֵמָנה ִהוא ִאם-ָרָזה, ֲהֵיׁש-ּבָ ְ ּוָמה ָהָאֶרץ ַהּשׁ

ּכּוֵרי ֲעָנִבים“. ִמים--ְיֵמי, ּבִ ִרי ָהָאֶרץ; ְוַהּיָ ִמּפְ
)ציון נקודות חשובות(. הצי“ח לגבי  ימינו, זהו צי“ח  במושגי המודיעין של 

בנפשם,  נפילים  היו  אהרון  ואחיו  הוא  רבנו.  משה 
בעוצמתם ובאומץ לבם מול העם הנרגן
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כמעט  להשאיר  ולא  ביותר,  מפורט  להיות  חייב  המודיעין  מאנשי  הנדרש 
ספק לגבי המשימה. הם נדרשים גם להביא הוכחות למודיעין שיביאו. ככל 
בעצם  וזהו   - יותר  טובה  בצורה  תושלם  המשימה  כך  יותר,  ברור  שהצי“ח 

הלקח השני מפרשה זו.

גדולתו של כלב בן יפונה: בחינת התמונה הגדולה
הגיבור האמיתי של הפרשה הזו הוא כלב בן יפונה, נשיא שבט יהודה. עשרה 
מבין 12 המרגלים טוענים שהארץ היא זבת חלב ודבש, אולם מזהירים כי 
את  מוציאים  הם  בה.  החיים  העמים  עם  להתמודד  מסוגל  יהיה  לא  העם 
ֶביָה“,  יֹוׁשְ “ֶאֶרץ אֶֹכֶלת  דיבת הארץ רעה ומפחידים את העם בטענה שהיא 
וכי יש בה נפילים שיחסלו בקלות רבה את העם הנמצא בדרכו אליה. הם גם 
ֵני ֲעָנק- ִפיִלים ּבְ ם ָרִאינּו, ֶאת-ַהּנְ ממעיטים בערך העוצמה של עם ישראל:“ְוׁשָ

ֵעיֵניֶהם“. ֲחָגִבים, ְוֵכן ָהִיינּו ּבְ ִהי ְבֵעיֵנינּו ּכַ ִפִלים; ַוּנְ -ִמן-ַהּנְ
אותו  משתיק  הוא  רב  לב  ובאומץ  העם  מול  עומד  יפונה  בן  כלב  רק 
של  גדולתו  ָלּה“.  נּוַכל,  י-ָיכֹול  אָֹתּה--ּכִ נּו  ְוָיַרׁשְ ַנֲעֶלה  ָעֹלה  ואומר:“ַוּיֹאֶמר, 
כלב היא בעמידתו לבדו )יהושע בן נון מצטרף לעמדתו מאוחר יותר( מול 
העם ומול עשרת הנשיאים שהיו עמו, ומציג עמדה שסותרת לחלוטין את 
עמדתם. כלב בן יפונה אינו מבטל את דברי המרגלים בדבר האיום מן העמים 
היושבים בארץ. אולם, גדולתו היא ביכולתו לראות את התמונה הכוללת, 
 - ישראל  לעם  שיש  הפנימית  העוצמה  את  בחשבון  מביא  הוא  זו  ובראייה 
ומאמין כי בכוחה העם יוכל להתמודד היטב עם האתגרים שבכיבוש הארץ. 
איש  על  המוטלים  חובות  שתי  ללמוד  ניתן  יפונה  בן  כלב  של  מעמדתו 
המודיעין. הראשון, לומר באומץ את דעתו בצורה ברורה וחדה, גם אם היא 
בראייה  המודיעין  הערכת  את  לקבוע  השני,  הכללי.  הקונצנזוס  את  נוגדת 
כוללת, ובתוכה לנתח את היכולות והעוצמות של כוחותיו הוא, ולא להיצמד 

רק להערכת היריב.
ומשמיע  יפונה,  בן  כלב  ושל  נון  בן  יהושע  של  מדבריהם  מתרשם  לא  העם 
ְיָלה  ּלַ ְבּכּו ָהָעם, ּבַ נּו, ֶאת-קֹוָלם; ַוּיִ ּתְ ל-ָהֵעָדה, ַוּיִ א, ּכָ ּשָׂ קולות של ייאוש רב: “ַוּתִ
ל-ָהֵעָדה,  ּכָ ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  ָרֵאל;  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ּכֹל  ְוַעל-ַאֲהרֹן,  ה  ּלֹנּו ַעל-מֹׁשֶ ַההּוא.  ַוּיִ
אָֹתנּו  ֵמִביא  ְיהָוה  לּוָמְתנּו.  ְוָלָמה  ה,  זֶּ ַה ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ אֹו  ִמְצַרִים,  ֶאֶרץ  ּבְ לּו-ַמְתנּו 
ׁשּוב  ָלנּו,  טֹוב  ֲהלֹוא  ָלַבז;  ִיְהיּו  נּו,  ְוַטּפֵ ינּו  ֶחֶרב--ָנׁשֵ ּבַ ִלְנּפֹל  ַהזֹּאת,  ֶאל-ָהָאֶרץ 

ָנה רֹאׁש, ְוָנׁשּוָבה ִמְצָרְיָמה“. ִמְצָרְיָמה.  ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל-ָאִחיו:  ִנּתְ
כאן מתגלה גיבור גדול שני של הפרשה, משה, בכל עוצמת מנהיגותו. במצב 
הזה על משה להחליט מה עושים. הבחירה הקלה היא להיכנע לרצון העם, 
ולחזור לארץ מצרים ושם לחיות תחת  ולפחדים, לפנות אחורה  לקיטורים 
סיר הבשר של העבדות. זה מה שהעם רוצה. אבל התגובה של משה ואהרון 
ָרֵאל“.  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֲעַדת  ל-ְקַהל  ּכָ ִלְפֵני,  ֵניֶהם,  ַעל-ּפְ ְוַאֲהרֹן,  ה  מֹׁשֶ ּפֹל  “ַוּיִ שונה: 
בקריאה פשוטה, הדברים נשמעים כמו תגובה היסטרית של ייאוש וחוסר 

יכולת להתמודד עם המצב שנוצר.
ה  ּפֹל מֹׁשֶ אולם, מוצעת כאן קריאה אחרת, ואולי יותר נכונה, של המלים “ַוּיִ
אותם  כמו  בדיוק   - העם  בפני  נפילים  כמו  התנהגו  ואהרון  משה  ְוַאֲהרֹן“. 
נפילים בארץ כנען שהעם חושש מפניהם. הם היו נפילים בנפשם, בעוצמתם 

ובאומץ לבם מול העם הנרגן. אם ננסה להשלים את הסיפור החסר, הם ניצבו 
בפני העם ואמרו לו משהו ברוח הדברים הבאים:

“יש לנו מטרה והיא לכונן עם חופשי בארצו. הדרך למימוש המטרה הזו 
רצופה בסכנות וקשיים שצריך להתמודד איתם. ייאוש, חרדות והפחדות 
רק  הנכסף.  הלאומי  לחופש  נגיע  ולא  מקום,  לשום  אותנו  יובילו  לא 
לנו  ובמנהיגות תוביל ללכידות לאומית ותאפשר  אמונה בצדקת הדרך 
כל  את  שיעבור  הדור  יהיה  שלנו  הדור  לעצמנו.  שהצבנו  למטרה  להגיע 
התלאות, המלחמות והסבל - כדי שלדורות הבאים אחרינו יהיה מקום 

בטוח לחיות בו“.

הקו שנמתח ממשה רבנו לבן גוריון
או  פוליטית  מנהיגות,  כל  עבור  מהפרשה  ביותר  המשמעותי  הלקח  זהו 
צבאית. היכולת להקשיב לדעות חריגות למרות שהן לא פופולריות ולפעמים 
אף לקבלן. היכולת להתעלם מרעשי רקע, הפגנות, סקרי דעת קהל ותקשורת 

ולדעת מהי טובתו האמיתית של הציבור בראייה כוללת עתידית.
ואכן, העם ממשיך בדרכו ולא חוזר למצרים. עוברות עליו 40 שנים קשות 
של נדודים וסבל כדי להגיע ליעדו. כל הדור הזה, דור המדבר, הוא הדור שעל 
גבו קם עם ישראל לתחייה בארצו. הדור הזה אבד במדבר ולא זכה לראות 
את התגשמות החלום. גם משה לא הצליח לראות את החלום מתגשם, אבל 

במנהיגותו הנפילית ידע להוביל למרות כל הקשיים ולהגיע למטרה.
ממשה רבנו נמתח קו ישר לנפיל אחר שידע להוביל את העם היהודי בהקמת 
את  למד  ולבטח  גדול,  תנ“ך  חובב  היה  גוריון  בן  גוריון.  בן  דוד   - המדינה 
הלקח של משה מהפרשה הזו כשאמר: “אני לא מתיימר שהעם בכיסי, ואני 
לא יודע מה רוצה ומה לא רוצה העם. אני יודע רק, כך נדמה לי, מה רצוי לעם. 

 .“ועל זה אני נלחם, נלחמתי כל חיי ואלחם כל חיי

יודע רק,  גוריון. “אני  דוד בן 
כך נדמה לי, מה רצוי לעם“

זהו הלקח המשמעותי ביותר מהפרשה עבור 
כל מנהיגות, פוליטית או צבאית: היכולת 
להקשיב לדעות חריגות למרות שהן לא 
פופולריות ולפעמים אף לקבלן. היכולת 

להתעלם מרעשי רקע, הפגנות, סקרי דעת קהל 
ותקשורת ולדעת מהי טובתו האמיתית של 

הציבור בראייה כוללת עתידית
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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.

מודיעיון 
מבט לעומק
ן י ע י ד ו מ ה

ובארה"ב.  באירופה  בישראל,  ביטויים  היו  כבר  בודד",  "זאב  המכונה  הבודד,  הטרור  מפגע  לתופעת 
התופעה מעלה שאלות בדבר היכולות של ארגוני מודיעין לסכל פיגועים מסוג זה. ההתמודדות עם 
הפתעות הטרור מקבלת ממד נוסף עם חזרתם לאירופה ולארה"ב של קיצונים איסלאמיסטיים שפעלו 
בדאע"ש ובארגונים אחרים בסוריה ובעיראק. שירותי המודיעין במערב שיפרו משמעותית את הידע 
שלהם על אודות מנגנון המודיעין והפיגועים של דאע"ש1. ולמרות זאת, האם אפשר שבלי להתכוון, 

המפגעים הפועלים בעידן המידע זיהו חולשה של ארגוני המודיעין - וכעת מנצלים אותה?
מידת  את  להעריך  קשה  ולכן  יחסית,  מעטה  מחקרית  לב  לתשומת  זוכה  המסכל  המודיעין  תחום 

האפקטיביות של ארגוני המודיעין בסיכול טרור הבודדים. 
את אירועי טרור הבודדים באירופה בתקופה האחרונה ניתן לחלק לארבעה סוגים:

פיגועים שביצע מחבל ששוגר על ידי ארגון שעמו עמד בקשר - כמו מחבלים ששבו לאירופה או    .1
פליטים שהגיעו אליה לאחר שלחמו בסוריה ובעיראק.

מפגעים שהיו בקשר עם מפעילים וירטואליים באמצעות האינטרנט.   .2
ישירה  הנחיה  קיבלו  לא  אך  והושפעו מהן,  קיצוניות  עם קבוצות  וירטואלי  בקשר  מפגעים שהיו    .3

לביצוע פיגוע.
"זאבים בודדים" שפעלו ללא קשר לרשתות ג'יהאדיסטיות או הנחיה אישית כלשהי.   .4

"זאב בודד" הוא מבצע פעולת טרור שאינו חלק מארגון כלשהו, אינו פועל בשליחותו וגם אם מצהיר 
משתף  לא  כזה  מחבל  ספונטנית.  ולעתים  עצמאית  פועל  הוא   - כלשהו  מארגון  תודעתית  שהושפע 

אחרים בכוונותיו. 
חלק ניכר מהפיגועים האחרונים שבוצעו בצרפת, בגרמניה וביתר מדינות מערב אירופה היו בדפוס של 
"זאב בודד"2. גם ב"אינתיפאדת הסכינים" בישראל, שהחלה באוקטובר 2015, דובר לעתים קרובות 
על "זאב בודד". הרמטכ"ל גדי אייזנקוט אמר בהקשר זה: “אין התרעה על פיגועי סכינאות. היו לנו 101 
אירועים כאלה בשלושת החודשים האחרונים - לא ידענו לספק התרעה בשום מקום".3 אף שמספר 

הפיגועים ירד בשנה האחרונה, במקרים של "זאב בודד" עדיין ברוב המקרים אין התרעות.
תופעת "זאב בודד" בפיגועים אינה חדשה. לרוב הרציחות פוליטיות בהיסטוריה, או לניסיונות שכאלה, 
היו אחראיים מפגעים שפעלו לבדם. כך היה במקרים של רצח נשיא ארה"ב לינקולן, הנשיא ג'ון קנדי 
ואחיו הסנטור בובי קנדי, ראש ממשלת שבדיה אולוף פלמה, מרטין לותר קינג, אינדירה ורג'יב גאנדי 

וכן בניסיונות הרצח של הנשיא רייגן והאפיפיור פאולוס השני.4 
לאחרונה פיגועי טרור ג'יהאדיסטי של "זאבים בודדים" מצליחים להפתיע בכל פעם מחדש את ארגוני 
המודיעין5. אף שאנו בעידן של שקיפות במידע, שבו הרבה מאוד מהמתרחש במרחב הציבורי ידוע, 
כולל פעילות רדיקלית6, מתברר בדיעבד שלמודיעין המסכל לא היה מידע על כוונותיו של "זאב בודד", 
גם אם היה מוכר מפעילות בשולי הטרור. לכן לעתים קרובות, קרובות מדי, ארגוני המודיעין מופתעים 
וכושלים בסיכול הפיגוע. במענה לביקורת הציבורית המופנית כלפיהם מסבירים ארגוני מודיעין את 

חוסר הצלחה שלהם בכך שלא יכולה להיות התרעה לגבי "זאב בודד". 
מבדיקות שעורכים ארגוני המודיעין לאחר ביצוע הפיגועים עולה לרוב מידע לגבי קשרים של המפגעים 

הזאב משחר לטרף: 
אתגר המפגע הבודד בעידן 

התפוצצות המידע
ארגון  ללא  לבדם,  שפועלים  המפגעים  הבודדים",  "הזאבים  של  מספרם 
כלשהו, הולך וגדל. אלה מושפעים ממידע זמין באינטרנט ובדרך כלל אין 
אינדיקציה מוקדמת לכוונותיהם. כלי המודיעין שפותחו שנים רבות כדי 
אינם  מסוימים  ובמקרים   - פחות  תקפים  התקפה,  לפני  מפגעים  לזהות 

אפקטיביים כלל

ד"ר אבנר ברנע | עמית מחקר, המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה. 
  Avner.proci@gmail.com .בכיר לשעבר בשב"כ
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משום  בכך  אין  אך  אסלמיסטיים,  אפילו  שונים,  גורמים  עם  הבודדים 
התרעה ממוקדת על כוונתיהם. הקושי נובע מכך שבתהליכי סינון המידע, 
ללא  אך  מחשיד,  אישי  ופרופיל  התנהגות  לדפוס  להתאים  יכולים  רבים 
מחבלים  לזיהוי  שונות  תוכניות  אונים.  חסר  נותר  המודיעין  מיקוד,  יכולת 
יותר  מעמיסות  הבריטי7(  המודיעין  של   Contest )כגון  פוטנציאליים 
"רעשים" מ"אותות", ולכן לא מספקות מודיעין איכותי. לפני כשנתיים העלה 
 ,8 Message to the Lone Wolves דאע"ש לאינטרנט סרט וידיאו בשם
שבו קרא למפגעים להצהיר על תמיכתם בו אך לא להיות בקשר עם פעיליו 
לפני ביצוע פעולת הטרור; זאת מחשש שיחשפו בטרם עת. פעיל מוכר של 
הארגון, עומר חוסיין, אזרח בריטי ששהה בסוריה, שיבח את "הלוחם שפועל 

לבדו" בארצות המערב כ"זאב בודד"9.

קל יותר לזהות תאי טרור
תאים  קטנות,  קבוצות  ידי  על  מבוצע  טרור  כי  הנחה  שררה  רבות  שנים 
מבצעית  לוגיסטית,  תמיכה  המעניק  גורם  בהנחיית  בחשאי  הפועלים 
מגויסים  אנשים  כשמספר  כי  גרסה  הטרור  של  הפרטיקה  ואידיאולוגית. 
של  מוצלח  לביצוע  הסיכוי  טרור(,  )תאי  קטנות  בקבוצות  טרור  לביצוע 
התוכניות עולה, כי נוסף לחשאיות, מסתמכים גם על מגוון יכולות, חלוקת 

תפקידים ואפשרות לבצע שינויים תוך כדי תנועה. 
מודיעין מסכל איכותי הוא מפתח להצלחה בסיכול טרור. בניגוד למלחמה 
הקלאסית, בסיכול טרור לא ניתן לפצות על היעדר מודיעין ממוקד בהכנסת 
בטרור  הלוחמה  ניצחון.  להשיג  כדי  הלחימה  לזירת  צבאיים  משאבים  עוד 

מודיעין  באמצעות  הפיגועים  את  בזמן  מסכלים  אחד  שמצד  כך  על  בנויה 
ממוקד, ובמקביל פוגעים בגורמים המפעילים את הטרור. נהוג לבחון  את 
ועם  הפנימיים  וקשריו  הטרור  תא  חברי  של  מעמיק  ניטור  דרך  הסיכול 

גורמים חיצוניים, למשל אלה המנחים ומכוונים את הטרור10.  
סמך  על  טרור,  פעילי  בין  נסתרים  קשרים  המזהה  מידע  טכנולוגיית 
פעולותיהם במרחב הדיגיטלי, היא אפקטיבית ומאפשרת לזהות פעילי טרור 

ולעתים אף את כוונותיהם - ובכך ליצור התרעות בזמן. 
תאי  היו  הטרור  של  הפרקטיקה  כשבלב  גבוהים  יותר  היו  הסיכול  סיכויי 
היה  ניתן  אחד,  חשוד  גורם  שכשזוהה  הייתה  המעשית  משמעותם  טרור. 
להגיע ממנו למידע על הקשורים אליו ולמפעילים אותו ללא ידיעתו, על סמך 
בדרך  היה  ומדובר  מאחר   12 ונותח.11  הווירטואלי  מהמרחב  שנאסף  מידע 
תרומה  הייתה  קשה,  אליהם  שהחדירה  וממודרים,  קטנים  בארגונים  כלל 
משמעותית למקורות אנוש )יומינט(. אלה דורשים פחות השקעה בסינון, 

ניתוח והערכה מאשר מערכות טכנולוגיות. 
פריצת הדרך הטכנולוגית באמצעות מערכות מידע ייעודיות הביאה לשיפור 
יתרון  השיגו  מסכל  מודיעין  ארגוני  טרור.  פעולות  על  ההתרעה  בזמינות 
טלפונים  רק  )לא  דיגיטלית  בתקשורת  לשימוש  המעבר  עם  משמעותי 
של  מהיר  ועיבוד  באינטרנט  העובר  מידע  זיהוי  ליכולת  מעבר  סלולריים(. 
מידע בהיקפים גדולים, התפתחה יכולת להתמקד בזיהוי קשרים מורכבים 
רכב, תנועות כספיות,  כלי  )כגון מיקומים,  ישויות אחרות  ובין  בין אנשים 
חשבונות בנקים, כרטיסי אשראי(; ולא רק במעגל ראשון אלא מעבר לכך, 
מפגע  לגבי  דיגיטלי  חוט  קצה  היה  שלמודיעין  די  יותר.  רחוקים  למעגלים 
פוטנציאלי לשם איתור קשריו השונים במהירות, בידוד הקשרים החשודים 
וזיהוי כוונותיהם. כך נוצר יעד מודיעיני שנוטר באמצעים שונים כדי להעמיק 

את הבירור בדבר כוונותיו ויכולותיו. 
המשך הניטור של קשרים מסוג זה מאפשר לאמת או להזים מידע שנאסף, 
איש  זאת.  לעצור  הצורך  ובמידת  פיגוע  לבצע  כוונות  קיום  על  וללמוד 
היטיב  מארה"ב,  סנודן,13שערק  אדוארד   )NSA-ה( האמריקאי  המודיעין 
לתאר את המאמץ הטכנולוגי העצום שמשקיעות ארה"ב ובריטניה בסיכול 
טרור. לדבריו, בעוד ליכולות האיסוף וסיכול פעולות של קבוצות ) תאים( 
יש רקורד של הצלחות, מעטות ההצלחות באיתור חשודים בודדים בהיעדר 
מודיעין ממוקד. כמו כן, כמויות המידע האינסופיות כמעט שלא מאפשרות 
טיפול אפקטיבי, ואין מתאם בין תוספת המידע לאפקטיביות של המודיעין.  
בין  הפעולה  ובשיתוף  באמון  קשות  פגעה  סנודן  ידי  על  המידע   חשיפת 

פעילי דאע"ש. העלו לאינטרנט סרט וידיאו שבו קראו למפגעים להצהיר על תמיכתם בארגון, אך לא להיות בקשר עם פעיליו לפני ביצוע פעולת הטרור

בפיגוע בניס, צרפת, ביולי 2016,
גילו הצרפתים בדיעבד שככל הנראה היו 

למפגע קשרים עם גורמים תומכי ג'יהאד, אך 
הדברים לא היו חד-משמעיים ולא זוהו בזמן. 
המפגע היה זהיר ולא חלק את כוונותיו עם 

אחרים, וכך קשריו לא היו מחשידים
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המודיעין האמריקאי לארגוני המודיעין האירופיים, כולל בסיכול טרור.14

מערכות המידע הייעודיות מתקשות לסייע 
אוטומטית  לקשר  תיאורטית  יכולת  הייתה  ה-80  שנות  בראשית  כבר 
שחלה  לאחר  רק  אולם  מידע.  מערכות  באמצעות  שונות  ישויות  בין 
את  ליישם  היה  ניתן  הדיגיטלית,  בתקשורת  משמעותית  התקדמות 

התיאוריה לכלי אופרטיבי. 
 Link Analysis.15 מזה 20 שנה קיים כלי בתחום מערכות המידע הנקרא
תשתיות  בתחום  מידע  של  מהירה  העברה  יכולות  לשפר  כדי  פותח  הכלי 
לניתוח  תוכנות  כולל  נוספים,  לתחומים  התפתחו  יכולותיו  אך  תקשורת, 
כמויות  ולנתח  להבין  האנושיות  היכולות  לשיפור  קישורים  ובניית  מידע 
מידע גדולות מאוד. הוא מצוי בשימוש ארגונים עסקיים בעולמות המודיעין 
העסקי התחרותי16, וגם גופים משטרתיים עשו בו שימוש נרחב לסכל פשעים 
הבריטית  ובמשטרה   FBI-ב המאורגן.  בפשע  בעיקר  קטנות,  קבוצות  של 
ארגוני  על  משמעותי  יתרון  השיגו  ובכך  ה-90,  שנות  מסוף  עליו  נשענו 

הפשיעה, שמצדם הופתעו מהיכולות הגבוהות של המודיעין במשטרות. 
בהמשך נכנס ה-link analysis לשירות ארגוני מודיעין17, במיוחד אחרי 
מתקפת הטרור של 11 בספטמבר )2001(. על פי ועדת החקירה הרשמית של 
הממשל האמריקאי, לפני מתקפה זו היה ברשות ה-NSA מידע על קשרים 
של חלק מחוטפי המטוסים עם אל-קאעידה, וכן בין חלק מהחוטפים  לבין 
עצמם; אולם, היה כשל בחיבור פרטי המידע, כולל הקשרים בין המחבלים, 
שהתאמנו בטיסה במקומות שונים בארה"ב. לכן הערכת משמעות המידע 

לא התגבשה להתרעה ברורה מבעוד מועד.
יכולות  את  הביאו  מודיעין  ארגוני  בהשראת  שהתפתחו  מיוחדות  יכולות 
ניטור וזיהוי חשודים ורשתות לרמת גבוהות במיוחד עם התפתחות מערכות 
הביג דאטה, והובילו לשיפור ביכולות של ארגוני מודיעין, במיוחד המודיעין 
שקרה  כפי  עלה,  טרור  פעילויות  בסיכול  שלהם  ההצלחות  שיעור  המסכל. 

בפעילות המשטרות נגד ארגוני פשיעה.18 
)היומינט(,  אנוש  מקורות  על  הישענות  נמשכה  טרור  סיכול  שבתחום  אף 
לקשר  הטכנולוגית  היכולת  על  גבוהה  היסמכות  הייתה  השנים  ברבות 
לא  או  טעו  כשהמערכות  ייעודיות.  מידע  מערכות  באמצעות  חשודים  בין 
סייעו במיקוד החשד – אירעו כישלונות בסיכול. כך היה במתקפות הטרור 
הצרפתי  המסכל  המודיעין  איש:   130 נהרגו  שבהן   ,2015 בנובמבר  בפריז 
לפני  ביניהם  זיהה את הקשר  ולא  הכיר שטחית את המבצעים, אך מאחר 

המתקפות - לא התעורר אצלו חשד.19 
במקרה אחר, בעקבות מתקפת הטרור ביולי 2005 בלונדון שבה נהרגו כ-50 
איש, גילה המודיעין הבריטי כי תא הטרור שביצע את הפיגוע נמנע מכל קשר 
הושפעו  מוסלמי  ממוצא  הבריטיים  הטרוריסטים  ארבעת  אל-קעידה.  עם 
מאתרים באינטרנט ומאנשי דת, אך לא היו חלק ממערך פיגועים שניהל אל-

קאיעדה כפי שטענו בתחילה השלטונות הבריטיים.20 מי שעמד בראשם היה 
במעקב ה-MI-5 כשנתיים קודם לכן, אך המידע שנאסף לא סייע בגיבוש 

חשד ממוקד שעשוי היה למנוע את הפיגוע.
הטכנולוגיים  מהכלים  חלק   , בודד"(  "זאב   ( בודדים  בפיגועי  כשמדובר 
נשארים  אלה  כלים  זאת,  עם  מכוחם.  מאבדים  הייעודיים  והדיגיטליים 
או  סייענים  היו  למפגע  אם  לברר  כדי  הפיגוע,  שלאחר  לבדיקות  יעילים 
שהופעל על ידי פעילי טרור; האפקטיביות של "ניתוח שלאחר המוות" כזה 
לסיכול הפיגוע הבא נמוכה. לעובדה שדאע"ש לקח אחריות על פיגוע לאחר 
שבוצע על ידי "זאב בודד" יש השפעה תודעתית ותרומה להפחדת הציבור, 
 ,2016 ביולי  צרפת,  בניס,  בפיגוע  הבא.  הפיגוע  לסיכול  סיוע  בכך  אין  אך 
גילו הצרפתים בדיעבד שככל הנראה היו למפגע קשרים עם גורמים תומכי 
ג'יהאד, אך הדברים לא היו חד-משמעיים ולא זוהו בזמן. המפגע היה זהיר 

ולא חלק את כוונותיו עם אחרים, וכך קשריו לא היו מחשידים.21

בפייסבוק ובטוויטר מופצות במהירות אידיאולוגיות 
חדשות

המדיה החברתית היא כיום גורם מרכזי בהעברת מסרים בין אנשים. בזירות 
חדשות,  לאידיאולוגיות  במהירות  נחשפים  אנשים  וטוויטר  פייסבוק  כמו 
ניטור  יכולות  עצומה.  במהירות  מתפשטים  ואלה  קיצוניים,  מסרים  כולל 
תכנים ברשתות החברתיות מסייעות לזיהוי תהליכי הקצנה חברתיים, אך 
בלתי אפשרי לדעת אם מדובר רק בהבעת דעות ובמחשבות ומתי  קיימת 
כוונה לעבור למעשים. המודלים והשיטות שפיתחו חוקרי רשתות חברתיות, 
יחד עם הכלים האוטומטיים לאיסוף מידע חברתי מקוון, תורמים בעיקר 
למגזר העסקי,22 אך משמשים גם להרכבת תמונת מודיעין שתסייע בסיכול 
גיוסים ותכנון פיגועים.23 עם זאת, היכולת לחזות פעולת טרור של בודדים 
ניכר  קושי  קיים  גדול.24  בספק  מוטלת  החברתית  במדיה  מידע  סמך  על 

איש המודיעין האמריקאי )ה-NSA( אדוארד 
סנודן, שערק מארה"ב, היטיב לתאר את 

המאמץ הטכנולוגי העצום שמשקיעות ארה"ב 
ובריטניה בסיכול טרור. לדבריו, בעוד ליכולות 

האיסוף וסיכול פעולות של קבוצות )תאים( יש 
רקורד של הצלחות, מעטות ההצלחות באיתור 

חשודים בודדים בהיעדר מודיעין ממוקד

המודיעין  בין  הפעולה  בשיתוף  קשות  פגעו  גילוייו  סנודן.  אדוארד 
האמריקאי לארגוני המודיעין האירופיים, כולל בסיכול טרור
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להעריך ולנתח נכון טקסטים מורכבים באמצעים אוטומטיים הנדרשים בגין 
כמויות המידע העצומות.

סגן ראש ה-FBI לשעבר טים מרפי25 אמר כי הוא דורש מפייסבוק, מטוויטר 
ומשאר הרשתות החברתיות להקפיד על תכנים ולזהות גורמים מתסיסים. 
חברים  מיליארד  מ-1.3  יותר  יש  לבדה  בפייסבוק  מעשי.  לא  שזה  אלא 
וכמויות המידע שעובר בה הוא אינסופי, כך שלא  ניתן לבצע ניטור איכותי 
אמיתי. זאת במיוחד לאחר שגורמים קיצוניים למדו להסתיר את כוונותיהם 
הדרישה  הסיכול.   גורמי  ידי  על  לניטור  מחשש  לרדאר  מתחת  ולהישאר 
לניטור מידע מחשיד ברשתות   FBI-של מרפי מנסה להתנער מאחריות ה
החברתיות ולהטיל על החברות המפעילות את המדיה החברתית את עבודת 

הרשתות  זאת  יעשו  כיצד  מסוגלים,  לא  המודיעין  ארגוני  אם  המודיעין. 
החברתיות? ראש המודיעין המסכל הבריטי )ה-MI5( אנדרו פרקר26 אמר 
כי מפגעים וגורמים רדיקליים מודעים ליכולות הניטור של ארגוני מודיעין, 

ומקשים עליהם באמצעות תוכנות מוצפנות.
גולשים מסוכנים מעריכים כי הם מצויים תחת עין בוחנת של ארגוני מודיעין 
השימוש  בצפנים.  ושימוש  מילים  הסתרת  כולל  זהירות,  משנה  ונוקטים 
בכלים אלה פשוט וזמין באינטרנט ודאע"ש מעודד את השימוש בהם,27 בין 
היתר כדי לגייס ולהוביל בודדים לרדיקליזציה. ההפרדה בין תכנים של דת 
ואידאולוגיה לבין אלה המנסים לגייס מפגעים או לשכנע "זאבים בודדים" 
לפעול באמצעות הרשת היא מורכבת מאוד. גם אם מישהו מביע הזדהות עם 
פעילות טרור, אין זה אומר שיפעל, וברוב המקרים הוא ככל הנראה לא יפעל. 
משמעות  את  לזהות  מאוד  קשה  והטוויטר  הווטסאפ  הפייסבוק,  בעידן 
כי  לפעול,  המתכוונים  חשאיים  תאים  של  רשתות  או  אנשים  בין  היחסים 
שיטת הפעולה השתנתה. אם ארגון מודיעין מצליח לזהות מפעיל  או גייס 
מאחר  אך  להפעיל.  מגוון  כלים  מלאי  ברשותו  ויש  יחסית,  קלה  מלאכתו 
עצמם  מוצאים  המודיעין  ארגוני  כבודדים,  פועלים  מהמפגעים  ורבים 
המאמץ  מופנה  ובכך   - נזק  גורמים  שלא  אלה  נגד  סרק  מאמצי  מקדמים 

הסיכולי לכיוון שגוי. 
לפני מספר שנים רואיין אחד מראשי ה-MI5 על אודות הסיבות לכישלון 
בסיכול מתקפות הטרור של 2005 ו-2007 בבריטניה. הוא ציין שכשישנם 
יבצעו  דבר  של  שבסופו  במעטים  להתמקד  אפשרי  בלתי  חשודים,  אלפי 
את הפיגוע. מספר החשודים בבריטניה ובמדינות מערב אחרות המחייבים 
תשומת לב מודיעינית עלה מאז באופן ניכר. זו לא רק בעיה של משאבים, 
להם  שהתשובה  מורכבים  נושאים  עם  להתמודד  יכולות  פיתוח  של  אלא 

אינה בתהליכים מוכרים שהוכיחו עצמם. 

"זאבים בודדים" שמצליחים מחזקים את הביטחון
העצמי של חקיינים

מספרם של "הזאבים הבודדים" המפגעים הולך וגדל. הם מושפעים ממידע 
זמין באינטרנט ובדרך כלל לא נותנים אינדיקציה מוקדמת לכוונותיהם. כלי 
המודיעין האוטומטיים שפותחו שנים רבות כדי לזהות מפגעים לפני הביצוע 
תקפים פחות, ובמקרים מסוימים אינם אפקטיביים כלל. זאת משום שהם 
מיושמות  שאינן  הטרור,  של  הקלאסיות  הפעולה  שיטות  על  מבוססים 
הביטחון  גובר  כך  מצליחים,  בודדים"  "זאבים  שיותר  ככל  אלה.  במקרים 
המדינות,  וראשי  המודיעין  ארגוני  לחקותם.  המנסים  אלה  של  העצמי 

הנדרשים לדין וחשבון לציבור, נותרים מתוסכלים. 
ב-15 השנים האחרונות הלכה הדמוקרטיה האמריקאית כברת דרך ארוכה 
- לדעת רבים ארוכה מדי28 - בהיענותה לדרישות הביטחון על חשבון פגיעה 
ניכר לגבי מידת האפקטיביות של  בערכי הדמוקרטיה.29 מכאן עולה ספק 

"מהלכים גדולים" כאלה, שאינם מתמקדים במפגעים. 
להילחם  כדי  אולם  הביטחון.  חשיבות  את  בהדרגה  מפנימה  הקהל  דעת 
בטרור מסוג זה נדרשת נכונות לפגוע בערכי יסוד של הדמוקרטיה הכוללים 
סגירת גבולות, פיקוח ביטחוני על אוכלוסיות חשודות ולא רק על בודדים, 
פגיעה  הביטחון,  לכוחות  מוגדל  פעולה  חופש  מתן  אזרחות,  שלילת 
משמעותית בחירות ובזכויות אדם. לכך אין עדיין נכונות. כניסתה הקרובה 
 General המידע,  לפרטיות  האירופי  האיחוד  של  החדשה  הרגולציה  של 
Data Protection Regulation 30, שתיושם בכל מדינות האיחוד עד מאי 
2018, עלולה להקשות עוד יותר על פעילות המודיעין המסכל באיסוף מידע 
גם  היא  להגדיל את סיכויי ההצלחה של הטרור.  עלולה  ובכך  על אזרחים, 

  .תחייב שיתוף פעולה גדול יותר בין ארגוני המודיעין
הערות למאמר מתפרסמות בגיליון האינטרנט.

דעת הקהל מפנימה בהדרגה את חשיבות 
הביטחון. אולם כדי להילחם בטרור מסוג 
זה נדרשת נכונות לפגוע בערכי יסוד של 

הדמוקרטיה הכוללים סגירת גבולות, פיקוח 
ביטחוני על אוכלוסיות חשודות ולא רק על 
בודדים, שלילת אזרחות, מתן חופש פעולה 
מוגדל לכוחות הביטחון, פגיעה משמעותית 
בחירות ובזכויות אדם. לכך אין עדיין נכונות

סגן ה-FBI לשעבר טים מרפי. דרש מפייסבוק ומטוויטר לעשות עבודת 
מודיעין שארגוני המודיעין לא מסוגלים לעשות
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחות

יום-טוב )יומי( עיני
נולד בי' בחשון תרפ"ט, 24 באוקטובר 1928

נפטר בי"ב בסיון תשע"ז, 6 ביוני 2017

עיני.  ולאברהם  לשרה  ב-1928  בירושלים  נולד  )יומי(  יום-טוב 
הצטרף   16 ובגיל  הגנה  בפעולות  השתתף  בירושלים  צעיר  כנער 
לארגון "ההגנה". בהמשך הוכשר כאלחוטן מורס ליחידת ההאזנה 
בירושלים. עם הקמת המדינה נמנה עם כמה עשרות מייסדי יחידת 
האיסוף שמ-2, שהפכה לימים ליחידה 8200. במלחמת העצמאות 
היה סגן מפקד בסיס "טרוקדרו" ברמלה, ליד מפקדת פיקוד מרכז. 
בשנת 1953 הטיל עליו מפקד 515 מרדכי ורצמן לנהל את המעבר 

של היחידה מבסיס ביבי ביפו לגלילות.
כהונתו  הייתה  כהגדרתו,  ביחידה,  שירותו  של  הכותרת  גולת   
כמפקד בסיס דרום בבאר שבע, שעקב אחר הצבא המצרי בתקופת 

מלחמת ששת הימים. 
 לאחר לימודי מזרח תיכון ומדעי המדינה עבר יומי למחלקת מחקר 
באמ"ן. בין היתר כתב את הספר "הצבא הסורי" על בסיס מסמכי 
שלל ממלחמת 1967. בתפקידיו האחרים באמ"ן מחקר היה מפקד 
מרכז התפוצה והדיווח מנמ"ת וראש ענף ארגון בתקופת מלחמת 
יום הכיפורים. הוא בוגר בית הספר לפיקוד ומטה וקורסי מודיעין 
שונים, ועם הזמן רכש גם תואר שני במדעי ההתנהגות, בדגש על 

יחסי עבודה.
 כשהשתחרר ב-1976, לאחר 24 שנות שירות ולאחר התלבטויות 
רבות, פנה לעסקים פרטיים והקים את חברת פירסל סחר, שסחרה 

עם מדינות ערב, בייחוד עם לבנון וסוריה. 
 בשנות ה-90 נבחר לארבע שנים לעמוד בראש עמותת שמ-2 של 

יוצאי 8200, אחרי המייסד, תא"ל יואל בן פורת. 
 יומי היה איש של אנשים ושל נתינה, שידר עממיות ופשטות דיבור 
סיפורים.  לספר  והיטיב  קשבת  אוזן  היה  תמיד  העיניים.  בגובה 
בעשורים האחרונים לחייו הפך לסופר פעיל וכתב 16 ספרים, בהם 
ריגול  על  בדיוניים  ורומנים  לילדים  שירים  ונוער,  לילדים  ספרות 
ואהבה. חלקם תורגמו לאנגלית, לערבית ולרוסית. יומי אהב את 
החיים והיה קשור מאד למשפחתו. על מצבתו נחקק: "חי את חייו 

בדרכו שלו".

יהי זכרו ברוך.

אברמינו משולם
נולד בז' בטבת תרצ"ה, 13 בדצמבר 1934  

נפטר בל' בניסן תשע"ז, 26 באפריל 2017   

שני  ולו  שביעי  בן  משולם,  ולחיים  לאליס  בקהיר  נולד  אברמינו 
אחים וארבע אחיות. בהיותו כבן 12 הגיע לביקור בישראל בכוונה 
לה משפחה  והייתה  בארץ  שביעי  דור  שהייתה  אמו,  עם  להישאר 
ענפה בירושלים. לרוע המזל חלתה האם והם נאלצו לשוב לקהיר. 
ואחותו  האם,  נפטרה  שנים,   13 לאבי  במלאת  קצר,  זמן  לאחר 

הבכורה גידלה אותו. האב נישא בשנית.
ולימודי קודש, ועבד לפרנסתו תוך כדי  אבי למד ב"חדר" עברית 
לימוד מקצוע הרוקחות. היה חבר בתנועת "דרור" הציונית בקהיר 

ועלה לארץ לבדו בגיל 20, בשנת 1954.
בצבא שירת בחיל השריון במחנה ג'וליס כאחראי על מחסני ציוד 

רפואי לשעת חירום.
עם שחרורו מצה"ל עבד בבית החולים אסף הרופא ועבר בהצלחה 
מרובה מכרז לתפקיד אחראי ציוד רפואי ארצי של משרד הבריאות. 
ונשלח לבלגיה. משום ששלט  גויס ל"מוסד"  זמן קצר לאחר מכן 
בשפה הערבית על בוריה והיה בקי בתרבות הערבית והמוסלמית, 
בהן  רבות,  בארצות  עבד  במוסד  בשירותו  מבצעים.  לאיש  הפך 
הולנד, שבדיה, איטליה, מצרים, תימן, סודן, סומליה, אריתריאה, 
לפעול  המשיך  מהמוסד  פרישתו  לאחר  גם  ואוסטריה.  גרמניה 

בשורותיו במבצעים רבים בהתנדבות.
בן-אלישר,  לאליהו  סייע  קהיר,  עם  והיכרותו  התמצאותו  בשל 
לשגרירות  מבנה  בהשגת  במצרים,  ישראל  של  הראשון  שגרירה 
בגין  מנחם  הממשלה  ראש  של  המלווים  בין  היה  כן  כמו  ישראל. 
בטיסה הראשונה לקהיר, במהלך חתימת הסכם השלום עם מצרים.

השאיר אחריו אישה, שתי בנות, בן וארבעה נכדים.
באהבתו הכנה לארץ, המילה "ציוני" מתארת נאמנה את אופיו ואת 

מעשיו.

יהי זכרו ברוך.
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יצחק אלרון
נולד בז' בתשרי תרפ"ה, 5 באוקטובר 1924

נפטר בג' באייר תשע"ז, 29 באפריל 2017                   

יצחק אלרון נולד בשם יצחק הלפרין ב-1924 בעיר לובלין שבפולין. 
עד  תרבות  העברי  הספר  בבית  ולמד  יהודי  לחינוך  זכה  בילדותו 

כיתה ד', ובזכות זה ידע עברית.
בשנת 1935 עלה לארץ יחד עם הוריו הדסה וישראל, אחיו הבכור 
תחכמוני  ספר  בבית  למד  בארץ  דבורה.  הצעירה  ואחותו  אלכס 
ובהמשך בתיכון הריאלי. ב-1938 נסע עם אמו ואחיו לבקר בפולין, 
שם שהו כשמונה חודשים. ב-1939, ערב מלחמת העולם השנייה, 

הם שבו ארצה בלחץ אביו, ששהה בארץ.
16, הצטרף לארגון ה"הגנה". כעבור שנתיים  בן  ב-1940, בהיותו 
פעיל  היה  אלרון  בשפיה.  )מ"כים(  כיתות  מפקדי  לקורס  יצא 
במנגנון ההגנה בתפקידים שונים בתל אביב, בן שמן, גבעת עדה 
וכפר מנחם. ב-1946 נטל חלק בפעולות המאבק לפני קום המדינה  
הקורס  )מ"מים(,  מחלקה  מפקדי  בקורס  השתתף  וב-1947 
המקביל דאז לקורס קצינים בצבאות העולם. אחרי הקורס השתלב 
כמפקד  ושירת  אביב  בתל  ה"הגנה"  של  )חי"ש(  השדה  בחילות 
החלטת  למועד  סמוך  שנה,  באותה  אביב.  בתל  בחי"ש  מחלקה 

האו"ם על הקמת מדינת ישראל, נשא לאישה את שרה בבצ'וק.
השחרור,  מלחמת  פרוץ  ולאחר  המדינה  הקמת  עם  ב-1948, 
ושירת  התגייס  לישראל,  ההגנה  לצבא  הפך  ה"הגנה"  כשארגון 
בחטיבת גבעתי כקצין מודיעין בדרגת סגן. כמו כן שימש כמפקד 
ב"מבצע  חניכיו  עם  והשתתף  גבעתי  חטיבת  של  מ"כים  קורס 
לירושלים. לאחר מכן הועלה לדרגת סרן  נחשון", בפתיחת הדרך 
כמפקד פלוגה בקרבות השחרור באזור הדרום מול הצבא המצרי. 

בגזרת גדודו חלה נסיגת המצרים מאזור מג'דל ואשדוד.
ב-1949 עלה לדרגת רב סרן ושירת בענף המחקר של אגף המודיעין 
של  המודיעין  כקצין  כיהן  בהמשך  ולבנון.  לסוריה  הדסק  כראש 
המודיעין  באגף  הקרבי  המודיעין  לנושא  האחראי  הדרום,  פיקוד 

תחת אלוף הפיקוד משה דיין.  
לפיקוד  בית הספר  בוגרי המחזור הראשון של  נמנה עם  ב-1954 
ומטה )פו"מ(. בסיום הקורס התמנה לתפקיד בכיר בחיל המודיעין 
– ראש ענף המודיעין הקרבי של החיל. לאחר מכן מונה לראש מטה 

חיל המודיעין בפיקוד האלוף יהושפט הרכבי.
צבאי  כנספח  בארגנטינה  לשליחות  משפחתו  עם  יצא  ב-1960 
נמשכה  השליחות  וברזיל.  פרגוואי  אורוגוואי,  צ'ילה,  בארגנטינה, 
כשלוש שנים, שבמהלכן השתתף במבצע לכידתו של אדולף אייכמן 

והבאתו למשפט בישראל. 
ב-1962 הסתיימה השליחות, ועם שובו מונה אלרון לשליש הראשי 
של צה"ל, בדרגת אלוף משנה. לאחר מכן מילא תפקידי מטה שונים 

במטכ"ל.
ב-1970 קודם לדרגת תת אלוף ושימש כסגן ראש אכ"א וכראש 

מחלקת הארגון באגף.
ב-1972 התמנה לראש אגף התקציבים של משרד הביטחון )היועץ 
הכספי לרמטכ"ל(. במסגרת תפקידו זה שימש כחבר פורום המטה 
הכללי; הוא שימש בתפקיד זה גם במהלך מלחמת יום הכיפורים. 

מרדכי רביד 
נולד בכ"א בסיוון תרפ"ט, 29 ביוני 1929

נפטר בי"ט בניסן תשע"ו, 27 באפריל 2016

מרדכי נולד בנס ציונה, בן בכור ליפה ואריה רייבר, שנמנו עם בני 
מגוריה  את  המשפחה  העתיקה   1933 בשנת  הרביעית.  העלייה 

למושב בית עובד ונמנתה עם גרעין מייסדיו.
הצבא  לשורות  אביו  התגייס  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ  לאחר 
שהה  שאביו  בזמן  שנים.  כשלוש  במשך  מהבית  ונעדר  הבריטי 
בחזית הלחימה בצפון אפריקה, עבר מרדכי עם אחיו הצעיר נועם 
להתגורר  המשפחה  עברה  מכן  לאחר  לטווינסקי.  תל  לפנימיית 

בקבוצת שילר.
מוסדות  ידי  על  גויס   ,1947 בשנת  השחרור,  מלחמת  פרוץ  עם 
ה"הגנה" לחיל השדה )חי"ש(. בהמשך התגייס לפלמ"ח במסגרת 
כיתת  במסגרת  פעל  חבלה.  פעולות  לבצע  הוכשר  שם   ,7 גדוד 

החבלנים בגדוד ונטל חלק במבצעים שונים של הפלמ"ח.
הוצב  איתות  קורס  סיום  עם  הים.  לחיל  התגייס  תקופה  לאחר 
עד  שונים  במבצעים  והשתתף  )ק-18(  "וג'ווד"  הדגל"  ב"אוניית 

תום מלחמת השחרור.
בשנים 1954-1953 עבר קורס קצינים במסגרת המילואים.

החל לעבוד בשב"כ בספטמבר 1955 ופרש לגמלאות בשנת 1978. 
במסגרת שירותו הושאל ל"מוסד" והיה בשליחות באירופה במשך 

כשנתיים. סיים שירותו לאחר שמילא תפקיד של ראש יחידה.
בנובמבר 1958 התחתן עם אביבה ונולדו להם ארבעה בנים: בועז, 

אייל, תומר וארי. 
ענפיה  על  בחקלאות,  לעסוק  המשיך  לגמלאות  שפרש  לאחר 
ענבים,  ירקות, פקאנים,  גידל  ובמקצועיות.  רבה  השונים, באהבה 

הדרים, קקטוסים ואף טיפח מכוורת דבורים.
במסגרת   ,1988 במאי  ב-4  בלבנון  בקרב  נהרג  בועז  הבכור  הבן 
מבצע "חוק וסדר", והוא בן 27. להנצחת זכרו פורסמו שני ספרים: 
אלבום ציורים פרי יצירתו וספר זיכרון. בנפול בועז חרב עולמה של 

המשפחה. 
כנציג  בגלילות  במל"ם  פעיל  מרדכי  היה  שנים  מספר  במשך 

המשפחות השכולות.
עם  בגבורה  התמודד  שבהן  שנים,  חמש  לאחר  נפטר  ב-2016 

מחלות ומגבלות רפואיות קשות.
מרדכי גר במושב בית עובד במשך כל שנות חייו. הוא הונצח בספר 

זיכרון.

יהי זכרו ברוך.

ב-1975 נמנה עם המשלחת הישראלית שיצאה לארה"ב לדיונים 
מול הממשל האמריקאי, בסיוע הכלכלי והצבאי לישראל. עד היום 

מהווה סיוע זה רכיב חיוני בתקציב הביטחון של המדינה.
וסיים  להיסטוריה  בחוג  האקדמאיים  לימודיו  את  השלים  בנוסף 

תואר בהיסטוריה כללית בהצטיינות.
ב-1977, לפני פרישתו מצה"ל, פנה אליו שלמה להט, שהיה חברו 
גזבר עיריית תל אביב.  לו להיות  והציע  מקורס קצינים ומגבעתי, 
מאז שימש 17 שנה כגזבר העירייה כיד ימינו של צ'יץ, והיה שותף 

פעיל וחשוב לפיתוח העיר ולניהולה.
תרבות,  בתחומי  עמותות  בהנהלת  התמקד   2017 ועד  מ-1995 
חינוך וכלכלה. כמו כן שימש חבר במועצה לשלום וביטחון והאמין 
מדיני  להסדר  להגיע  ניתן  יהיה  ומתן  ומשא  שיחות  דרך  שרק 

ולרגיעה.

יהי זכרו ברוך.
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100 שנים למותה של שרה אהרונסון:
"הבדואית" שהנהיגה את המחתרת

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

תחת לחצים כבדים מצד היישוב היהודי ולמרות האיום  התורכי הובילה שרה אהרונסון את מחתרת ניל"י לאיסוף 
והעברת כמה ידיעות חשובות מאין כמותן לשם ההגנה על היישוב. היא לא הייתה לבד: כוח נשי שכלל את חברתה 

טובה גלברג סייע רבות למחתרת ולמטרתה

נשות הצללים

1917, ארץ ישראל
צעירה  בדואית  פוסעת  האצילי,  וביופייה  הליכותיה  בחן  מקסימה  נשית, 

בצדי הדרכים והשדות, נבלעת בתוך חבורת נשים בדואיות נוספות.
דרומה.  הממהר  התורכי  הצבא  שיירות  את  ו"מצלמות"  מביטות  עיניה 
הנשים מלקטות זרדים, תבלינים וצמחים, ומדי פעם, מתיישבות למנוחה, 
ואז - בחשאי, מוציאה היא מתחת לאדרתה יומן קטן, ובאין רואה רושמת 

בו: מאין ולאין נע הצבא, כמה ואלו מחלקות, מהו נשקם...
״הבדואית״ היא שרה אהרונסון!

המושבה  מייסדי  למשפחת  בת  ב-6.1.1890,  נולדה  אהרונסון  שרה 
זיכרון יעקב.

ב-1914 התחתנה שרה עם חיים אברהם, סוחר יהודי אמיד, ועברה להתגורר 
עמו בקושטא למשך שנה וחצי. בשל הידיעות הקשות שהגיעו אליה מהארץ, 
בעקבות המאבק התורכי-אנגלי על השליטה בארץ ישראל במסגרת מלחמת 
העולם הראשונה,,  החליטה שרה לשוב לזיכרון יעקב1, ולאחר מסע קשה, 

שארך כחודש ימים, הגיעה  ארצה ב-16.12.1915.
ניל״י ליצור קשר עם  1917, במסגרת הניסיונות של חברי מחתרת  בינואר 
הבריטים, יצאו אבשלום פיינברג ויוסף לישנסקי  בדרכם למצרים, דרך סיני. 
בגפו, נחשד  ולישנסקי, שחזר  נעלמו עקבותיו של אבשלום  במהלך המסע 

אחרי  הימים  ששת  מלחמת  אחרי  רק  טוהר  לישנסקי  של  )שמו  ברציחתו 
סיפור  ואת  פיינברג  של  קבורתו  מקום  את  חשף  אלקנה  בן  שלמה  שד"ר 

רציחתו על ידי ערבים תושבי רצועת עזה( 
בארה״ב,   - ורבקה  אלכסנדר  אחיה  בחו״ל,  שהה  שרה  של  אחיה  אהרון 
ואבשלום, כאמור, נעלמו עקבותיו. שרה, אשר לבה נשבר, החליטה להמשיך 
בפעילותה של ניל"י בעוז וביתר שאת. היא קיבלה על עצמה את הפיקוד2 

ועמדה בראש הפעילות של ארגון ניל״י בארץ. 
הרתיעה  לא  דבר  אך  סכנה,  תחת  ופעלה  חייתה  חודשים  תשעה  במשך 

מלהוביל את קומץ חבריה שבמחתרת.

כשלישנסקי חזר 
שרה  התחילה  לאנגלים,  להעבירן  כדי  ידיעות  ועוד  עוד  לאסוף  להוטה 
ופרסה  למחתרת  נוספים  סוכנים  גייסה  היא  צבאיות.  בסוגיות  להתמחות 
את רשת עבודתה מקו החזית התורכי שבבאר שבע ועד לביירות ודמשק, 
בארץ  התהלכה  שרה  לה.  ומסייע  בנסיעותיה  אותה  מלווה  כשלישנסקי 
ואשת  הטובה  חברתה  עם  יחד  לעתים  ידיעות.  ואספה  ולרוחבה  לאורכה 

סודה, טובה גלברג.
בשל  היישוב,  ראשי  הן  עליה  שהפעילו  כבדים  לחצים  תחת  עמדה  שרה 
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ניל״י, והן חבריה למחתרת, שטענו כי לישנסקי רצח  התנגדותם לפעילות  
את אבשלום. שרה המשיכה לאסוף ידיעות ולהעבירן אל הבריטים בעזרת 
האונייה "מנגם" שהיית עוגנת לצורך זה מול חופי עתלית, והמידע הפך יותר 
שלהבת   – ״שרה  בספרו  כתב  אהרונסון  אלכסנדר  ואיכותי.  חשוב  ויותר 
הושגו  לא  האחרות  החזיתות  ״בכל  כי  הודה  עצמו  אלנבי  שהגנרל  ניל״י״ 

ידיעות כל כך חשובות...״.3
מספר  לגבי  פירטה  לחזית,  מקושטא  שהגיעו  תגבורות  על  דיווחה  שרה 
החיילים, שמות הדיביזיות, מספר התותחים  וקוטרם; היא ליקטה מידע על 
האספקה, על שינויים שנערכו ביחידות הצבא בחזית, מספר הפצועים לאחר 
הקרבות, עמדות התותחים ומכונות הירי ומקומות מסתור של מחסני נשק; 

היא גם שלחה פרטים על דרכים, מקורות מים ובארות.4
אל שרה ואל חבריה למחתרת הגיעו תוכניות סודיות שהקצינים התורכים 
אותן  העבירו  המחתרת  אנשי  הראשית.  במפקדה  עליהן  דנו  והגרמנים 
לגלות  והופתעו  האנגלים  על  פתע  מתקפת  ערכו  התורכים  אלנבי.  לגנרל 
שהאחרונים היו ערוכים למתקפה. הסיבה: חברי ניל״י, ששלחו יונה עם פתק 
בכתב סתרים ובו ידיעה על מקום ומועד המתקפה.5 הגנרל הרולד גריבון, 
מי שהיה יד ימינו של גנרל ג'ורג' מקדונו, הצבאיות ראש המודיעין הצבאי 
הבריטי  לצבא  חסכה  ניל״י  ש"עבודת  הצהיר   ,1919-1916 בשנים  הבריטי 

אבדות של 30,000 חיילים בערך״.

יונת הדואר הגורלית
נחתה  בעתלית  הניסיונות  מתחנת  שרה  ששלחה  הדואר  יונת  ב-3.9.17   
בטעות בחצרו של המושל התורכי אחמד בק בקיסריה. על אחת מרגלי היונה 
לאחר  צופן.6  בכתב  הודעה  כתבה  שבו  פתק  ובתוכה  נוצה  קשורה  הייתה 

מספר ימים, נתפש נעמן בלקינד ועונה קשות על ידי התורכים.
צבאיות  ידיעות  בידיה  שרה:  על  עברו  נוראים  וימים  הגיע  כיפור  יום  ערב 
חשובות, הכסף אזל, האונייה  "מנגם" בוששה להגיע ואנשי ועד המושבה 

ומנהיגי היישוב דרשו כי תפסיק מיד את פעילות ניל"י.
שרה  של  חבריה  "מנגם".  האונייה  הגיעה  הכיפורים  יום  ערב  של  בלילה 
הפצירו בה שתפליג בה, אך היא הישירה מבטה וענתה: "לא אעזוב! אני רוצה 

להיות האחרונה - ולא הראשונה - לעזוב“.
כדי  יעקב  לזיכרון  שבעתלית  הניסיונות  מתחנת  שרה  הגיעה  סוכות  בחג 
לחגוג את החג עם אביה. היא חשה בלבה כי אסון גדול ונורא צועד אל תוך 
חייה. "מי יודע, אם ימינו אינם ספורים. סוף סוף יתפסונו ויתלו אותנו. חבל 
על כל רגע ההולך לאיבוד בלי פעולות". היא החליטה כי לא תעזוב את זיכרון 
יעקב, ואף תיקח על עצמה את כל האחריות על פעילות הריגול של ניל"י. היא 
מיהרה להשמיד מסמכים וראיות, ושלחה את לישנסקי אל ההרים במחשבה 

שימשיך את עבודת ניל"י לאחר שתיאסר.
לתוך  התורכיים  החיילים  נכנסו  החג,  במוצאי   ,1917 באוקטובר  ב-1 
המושבה זיכרון יעקב ועצרו את כל אלה שחשדו בהם בפעילות נגדם. בנוסף 
לשרה, נעצרו  גם אביה, אחיה צבי, טובה גלברג וניסן רוטמן. שרה הורתה 
לחבריה לומר כי הם ״לא יודעים כלום“ ושהם רק "פועלים פשוטים" בתחנה 

שבעתלית; היא נטלה את כל האשמה ואת כל האחריות על עצמה.
ברחבי  נשמעו  וזעקותיהם  קשות  עונו  העצורים  החלה.  העינויים  מסכת 
המושבה. לאחר ארבעה ימי עינויים קשים מנשוא שלה ושל חבריה, הבינה 
האסירים,  שאר  עם  לנצרת,  שיעבירוה  לפני  לפעול.  שעתה  הגיעה  כי  שרה 
את  ולהחליף  להתרחץ  שתוכל  כדי  ביתה  דרך  לעבור  לה  ירשו  כי  ביקשה 

בגדיה  ספוגי הדם. 
לביתה  התורכיים  החיילים   ידי  על  הובלה  שרה  בחיוב.  נענתה  בקשתה 
כשהיא קשורה בחבל, פוסעת באיטיות בשל כפות רגליה מלאות הכוויות, 

מדממת ופצועה -אך קומתה זקופה וראשה מורם.
נוף  אל  פרידה  מבט  ושלחה  אחדים  רגעים  עמדה  ביתה,  חצר  אל  בהגיעה 
מפאת  בחוץ,  לשמור  נשארו  השומרים  פנימה.   חרש  פסעה  אז  ילדותה. 

צנעתה.
לפתע, קול ירייה פילח את הדממה. בחדר האמבטיה ירתה שרה באקדחה, 

שרה  גססה  ימים  שלושה  פיה.  תוך  אל  הישר  המחבוא,  ממקום  שהוציאה 
כשכאבי תופת ייסרו את גופה המשותק. 

שרה  נגאלה  בבוקר,   8:30 בשעה   ,1917 באוקטובר   9 תרע"ח,  תשרי  בכ"ג 
אהרונסון מייסוריה הקשים ועצמה את עיניה לעד, והיא בת 27.

ניל״י נשענת על נשים נוספות
 ,1916 בינואר  לניל״י  שהצטרפה  גלברג,  טובה 
את  וליוותה  סודיות  ידיעות  בהעתקת  עסקה 
שרה בשליחויות  סתר. הן הגיעו יחד גם לרמלה, 
אז  שהגיעו  אווירונים  על  ידיעות  לאסוף  כדי 
בפעם הראשונה לארץ - חמש הטייסות ששלח 
אוויר  בצילומי  והתמחו  הגרמני  הצבא  לארץ 

למטרות מודיעין.7
לרוב שרה וטובה נסעו יחד לדמשק במשימות 
ריגול, אך יום אחד נאלצה טובה לנסוע לדמשק 
עצמה  על  לשמור  כדי  דחופה.  במשימה  לבדה 
והעמוסה  הצפופה  ברכבת  הנסיעה  בזמן 
כרקדנית  התלבשה  היא  תורכים,  בחיילים 
ערבייה ועטתה שמלה לבנה וצמידים רבים על ידיה. במהלך הנסיעה היא לא 
הוציאה הגה מפיה. החיילים לא נגעו בה לרעה כי חשבו שהיא בוודאי זמרת 
או שחקנית ערביה ״מקושרת״  שנוסעת כדי לבדר את הקצינים  התורכים 
בדמשק וחששו לפגוע בה. בתום המשימה, שבה 

גלברג  עם תיק שהכיל מסמכים סודיים רבים.
כשעצרו הטורקים את חברי ניל״י, גלברג הייתה 
האסירה היחידה שנשפטה ונידונה למאסר של 
חצי שנה.  היא הועברה אל כלא ח׳אן אל-בשה 
ששכן בדמשק. במהלך מאסרה התחתנה טובה 
עם ארוסה וחברה למחתרת ניסן רוטמן, שעליו 

נגזרו שתי שנות מאסר.
משפחת  בבית  רבות  שנים  עבדה  לולו  פרידה 
בתחנת  הבית  משק  את  וניהלה  אהרונסון 
הניסיונות שבעתלית. היא נאסרה ועונתה קשות על ידי הטורקים, אך לא 

 .סיפרה דבר
מראי המקום המלאים מופיעים בגיליון האינטרנטי

טובה גלברג

שהפעילו  כבדים  לחצים  תחת  עמדה  שרה 
התנגדותם  בשל  היישוב,  ראשי  הן  עליה 
לפעילות  ניל״י, והן חבריה למחתרת, שטענו 
כי לישנסקי רצח את אבשלום. שרה המשיכה 
לאסוף ידיעות ולהעבירן אל הבריטים בעזרת 
האונייה "מנגם" שהיית עוגנת לצורך זה מול 
ויותר חשוב  יותר  והמידע הפך  חופי עתלית, 
בספרו  כתב  אהרונסון  אלכסנדר  ואיכותי. 
״שרה - שלהבת ניל״י״ שהגנרל אלנבי עצמו 
הושגו  לא  האחרות  החזיתות  ״בכל  כי  הודה 

ידיעות כל כך חשובות...״

פרידה לולו
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י. ארנון | בכיר בקהילת הביטחון והמודיעין

המפלגה הסינית עינה פקוחה
בעריכת נעם שפירא

דוקטרינות הריגול של סין, שהתפתחו בתוך המיקרוקוסמוס הסיני המכונס בעצמו, כמעט ללא כל אינטראקציה 
עם שחקנים מבחוץ, לא נחשפו במלואן למערב. מהחומרים שכן נחשפו ניתן ללמוד על ההתנהלות הסינית - וגם 

לשער לאן תתפתח

שירותי מודיעין זרים

דוקטרינת הריגול הסינית, שהתפתחה לאורך אלפי שנים, היא הבסיס למבנה 
ולשיטות הפעולה של גופי המודיעין הסיניים גם בימינו. המסורת העתיקה, 
שצמחה תוך עלייתן ונפילתן של השושלות הקיסריות במרחב הסיני, מהווה 
מסורת  ההיסטוריה.  לאורך  הסיני  השלטון  בתפיסת  ומעשי  תרבותי  נדבך 
במאה  נכתב  הנראה  וככל  ה-20,  במאה  שהתגלה  סיני  במסמך  ניכרת   זו 
ה-16 לספירה, במהלך שלטון שושלת מינג. מסמך זה מציג 36 אסטרטגיות, 

רובן ככולן עוסקות בשיטות ריגול ותחבולה. עד היום רוב הבכירים בגופים 
הביטחוניים יודעים לצטט אסטרטגיות  הנזכרות במסמך זה, ובכך מרמזים 

על בסיס צמיחת יסודות האתוס של הארגונים המודיעיניים. 
זו'- היה  הצבאית  החשיבה  במסורת  ביותר  המפורסמים  המצביאים  אחד 
גה-ליאנג Zhu ge Liang. הוא הוזכר בספר על שלוש הממלכות שאליהן 
התפצלה קיסרות סין, המתייחס לאירועים מתקופת המאה השנייה לספירה. 
במהלכים שביצע ובמערכות שניהל ניתן לראות בבירור כיצד עשה שימוש 
האסטרטגיות  אחת  כך,  יומין.  עתיקות  אסטרטגיות  מאותן  נכבד  בחלק 
להכפיל  כלומר  האויב,  מדינת  של  מרגלים  להפעיל  יש  שבו  לאופן  נוגעת 

סוכנים, כדי לזרוע דיסאינפורמציה ובהלה במדינתם. 
בתרבות  מודיעינית  בתחבולה  לשימוש  הקשור  בכל  מוכרת  דוגמה 
הנקראת   ,32 מספר  באסטרטגיה  ז'ו-גה-ליאנג  של  השימוש  היא  הסינית 
הצבאיות  מהמערכות  אחת  על  בסיפור  הריק“.  “המבצר  אסטרטגיית 
בתקופת שלושת הממלכות, הוא חנה בעיר מבצר והבין שהוא חשוף למהלך 
התקפי של אחד מהצבאות היריבים, בעוד כוחו קטן מאוד ומצוי בנחיתות 
על  ופקד  לרווחה  העיר  שערי  כל  את  לפתוח  הורה  ז'ו-גה-ליאנג  מספרית. 
ציר הכניסה העיקרי לשער העיר.  ולטאטא את  חייליו להתחפש לאזרחים 
זאת כדי ליצור מצג של שגרה מוחלטת. הוא עצמו התמקם בנקודה בולטת 
ונצפית, וישב לנגן בכלי מיתר סיני. הצבא התוקף ראה את המחזה הזה והניח 
כי ז'ו-גה-ליאנג, שהיה ידוע כמצביא ואסטרטג מיומן, ממתין עם מלכודת 

וכוח חזק מאוד - והחליט  לבטל את ההתקפה. 
נקודות  שתי  ישנן  סין  של  הריגול  דוקטרינות  את  לבחון  ניגשים  כאשר 
התפתחו  הללו  הדוקטרינות  ראשית,  בחשבון.  להביא  צריך  אותן  חשובות 
במשך אלפי שנים בתוך המיקרוקוסמוס הסיני המכונס בעצמו, כמעט ללא 
היסוד  מושגי  כי  ברור  זאת,  לאור  מבחוץ.  שחקנים  עם  אינטראקציה  כל 
 - הריגול  לדוקטרינות  באשר  המערב  של  מאלה  בתכלית  שונים  הסיניים 
הן ברצף הטרמינולוגי, והן במהות. שונות זאת עלולה ליצור הטיה בתהליך 
מקורות  הרבה  אין  שנית,  מערביות.  בעיניים  הסינית  הדוקטרינה  ניתוח 
שאינם  גורמים  ידי  על  נכתבו  המקורות  רוב  וביון.  ריגול  בנושא  סיניים 
הריגול  לפעילות  הקשור  בכל  הגלוי  על  הנסתר  רב  שעדיין  ומכאן  סיניים, 

ושירותי המודיעין של סין.
מה שברור מעל כל ספק הוא שביסוד החשיבה של ההנהגה המרכזית של סין 
בלטה מסורת ארוכה של ניהול מוטת שליטה רחבה והבנה בצורך המובהק 
בשירותי מודיעין חזקים, בעלי יכולות נרחבות, מגוונות ויעילות. לא פחות 
מכך ניכרות יכולות שליטה, בקרה וניהול, ויצירת תמונה אינטגרטיבית עד 

כמה שניתן בצל מציאות סבוכה ומורכבת ועולם מעצמתי רב-קוטבי.

ארבעת היעדים של הגופים הביטחוניים
המושג  את  ב-1949  דגלה  על  חרתה  סין  של  העממית  הרפובליקה 
“סוציאליזם עם מאפיינים סיניים“. מאז היא עברה טרנספורמציה איטית 

ז'ו-גה-ליאנג. עשה שימוש באסטרטגיות ריגול עתיקות יומין
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הקומוניסטית  המפלגה  שבו  הקיסרית,  סין  של  ההיסטורי  למצב  בחזרה 
והעומד בראשה הם “הקיסר“ החדש של האומה הסינית.

כיום שני עמודי התווך שעליהם המפלגה מבססת את יכולתה לשלוט הם 
הכוח  ריכוזיות  כלכלי“.  “פיתוח  של  והערך  שוק  כלכלת  של  הדוקטרינה 
הפוליטי בידי המפלגה היא בהיקף שאינו דומה כלל למצוי בארצות המערב, 
ייתכן שאף בהשוואה לרוסיה בעידן הפוסט-סובייטי. כפועל יוצא מכך, כל 
בהבנת  להטיה  לגרום  עשוי  אחרות  למדינות  השוואתי  ממד  לייצר  ניסיון 

המציאות הייחודית הסינית. 
כנגזרת מהיעדים הללו, עיקרי הייעוד של הגופים הביטחוניים, כולל קהילת 

המודיעין, כוללים ארבעה יעדים:
שמירה על יציבות השלטון של המפלגה הקומוניסטית - כמו כל גורם  א. 
שלטוני, האינטרס הבסיסי של הגנת עצם קיומו ושמירה על רצף שלטוני 

לאורך זמן מהווה ציר מרכזי בהנעת המערכת. 
והאחדות  הטריטוריאלי  הרצף  הביטחון,  הריבונות,  על  שמירה  ב.	
100 שנות  - לסין עבר בעייתי בהיבט זה, בדגש על  הלאומית של סין 
סין  בהקמת  ותמו  ב-1842  האופיום  במלחמות  שהחלו  ההשפלה 
כל  על  לשמירה  עליונה  חשיבותה  מייחסת  סין  ב-1949.  העממית 
המזרחי  סין  וים  קונג  הונג  טייוואן,  את  רואים  בסין  הללו.  המרכיבים 
עליו  להגן  כדי  מאוד  רחוק  תלך  והמפלגה  זה,  מיעד  כחלק  והדרומי 

במרחבים הללו. 
והצבאי  הכלכלי  המדיני,  בתחום  מעצמותיות  יכולות  ומיצוב  פיתוח  ג.	
בנושאי  היחסית  חולשתה  את  עשורים  כמה  לפני  כבר  זיהתה  סין   -
טכנולוגיה מתקדמת, וגיבשה אסטרטגיה שעיקרה השגת ידע טכנולוגי 
כמעט בכל מחיר. לשם כך פיתחה סין יכולות איסוף רחבות היקף של 
מידע טכנולוגי, כלכלי, מדעי ועסקי מול כלל מדינות העולם הרלבנטיות, 
של  העיקריות  המשימות  אחת  זו  משמעותי.  יעד  בכך  רואה  והשלטון 
וגופים נוספים בסקטור הציבורי הסיני, והם פועלים  ארגוני המודיעין 
בבוטות  לעתים  לנושא,  כרלבנטית  שנתפסת  זירה  בכל  בנמרצות 
העסקיים  המשחק  ובכללי  הבינלאומי  בחוק  יתרה  התחשבות  וללא 

המקובלים. 
יציבות חברתית פנימית; פיקוח ומניעת תסיסה וחוסר שקט ציבורי  ד.	
- הסינים מתמודדים זה שנים רבות עם טרור ובדלנות בתוככי המדינה. 
ישנה השפעה מסכנת בראייתם מכיוונן של טיבט, טייוואן וכמובן מחבל 
בסין  השלטונות  לפיכך  אסיה.  במרכז  הגובל  סין,  שבמערב  שינג'יאנג 
מכבידים עול ושומרים על פרופיל מימוש של מרי והתנגדות נמוך ככל 

הניתן.
מאוד  מוטרדים  המסכל,  במודיעין  ובעיקר  הסיניים,  המודיעין  בשירותי 
מספיקה  סיבה  מהווה  גלויה  מחאה  עליו.  לפקח  ופועלים  הביטוי  מחופש 
האינטרנט.  הוא  האיום  כשעיקר  המודיעין,  גופי  מצד  אגרסיבי  למהלך 
גלישה  ולהגביל  כתובים  בחומרים  צנזורה  לבצע  המודיעין  גורמי  בסמכות 
באתרים בעייתיים. לאחרונה אף קודמה החמרה בחוקי המדינה ובסמכויות 
שמועה  הפצת  כמו  כעבירה,  שנחשב  מה  של  לדין  וההעמדה  השיפוט  

באינטרנט.

המשימות של שירותי המודיעין הסינים: בין איסוף מידע 
לפיקוח 

על בסיס תפיסות היסוד והחזון של המפלגה הקומוניסטית הסינית והעומד 
בראשו, נקבע יעדם של השירותים המודיעיניים, ומכאן נגזרות משימותיהם: 
תמיכה בפיתוח הכלכלי של סין והשגה של טכנולוגיות בקשת רחבה של  א. 
חקלאות,  הייטק,  אנרגיה,  ובסיסי,  מתקדם  אמל“ח  ביטחון,  נושאים: 

שינוע, מזעור, רובוטיקה ועוד.
בניית תמונת מודיעין עבור נשיא המפלגה ובכיריה לגבי גורמי האיום.  ב.	

טייוואן  סין;  של  ההשפעה  במרחב  ופעילותה  ארה“ב  על  בדגש  זאת 
ממדינות  והמזרחי  הדרומי  סין  ים  במרחב  וצבאיים  מדיניים  ואיומים 

כמו יפן, וייטנאם והפיליפינים. 
איסוף מידע מדיני, ביטחוני, צבאי, כלכלי ואזרחי על כלל המערב, בדגש  ג.	
על  גיאוגרפית  או ממוקמות  ידע טכנולוגי  על מדינות המהוות מוקדי 
“דרך המשי החדשה“ )חידוש נתיבי המסחר העתיקים המקשרים סין 

למזרח התיכון ואירופה).
הסייבר,  בתווך  עליונות  השגת  לצורך  כוח  בניין  של  מהלכים  קידום  ד.	

לצורכי התקפה והגנה כאחד.
צבאיות  וטכנולוגיות  אמל“ח  של  ועקיפים  ישירים  רכש  צירי  בניית  ה.	

וביטחוניות.
בנייה ותפעול של ערוצי סחר בידע. ו.	

תמיכה בהשגת טכנולוגיות התומכות בתעשיות הביטחוניות הסיניות. ז.	
איסוף מידע על מוקדי ג'יהאד עולמי בעלי זיקה פוטנציאלית לייבא או  ח.	

לקדם טרור בסין.
שמירה על יציבות השלטון ופיקוח על קבוצות אתניות “מסומנות“. ט.	

גופי קהילת המודיעינית הסינית: עם הפנים ליעדים
 )MSS )Ministry of State Security ,המיניסטריון לביטחון המדינה  .1
 Ministry of Public((  MPS-ה מתוך  גופים  מכמה  ב-1983  נוסד 
security ומחלקת החקירות של הCCP- )גוף החקירות של המפלגה(. 
פעילות  על  וגם  סין  בתוך  המסכל  המודיעין  על  אחראי  המיניסטריון 

הביון מחוץ לה. 
ליבת העיסוק של המיניסטריון היא  בתוך סין, אך לו יכולות מגוונות   
המנהיגות  לאחרונה   .Techint סיגינט,  יומינט,  על  בדגש  לה  מחוץ 
הסינית שמה יותר דגש על פיתוח יכולות פעולה מחוץ לסין, כדי לתת 
מענה ליעדיה. עד 2008 כל פעילות הריגול מחוץ לסין הייתה עם “קצה“ 
מובהק בתוך סין, אך מאז ניכר שינוי תפיסתי אופרטיבי, שבא לידי ביטוי 
בפעילות ריגול מנותקת מסין. דוגמאות מוכרות לכך הן פעילות יזומה 

בשבדיה נגד האויגורים ופעילות בבנגקוק נגד קציני צבא טיוואנים.
 China( זרוע המחקר המודיעיני של המיניסטריון היא גוף מחקר אקדמי  
 ,)Institute of Contemporary International Relations
ובקיצור CICIR. הכיסוי האקדמי מאפשר למיניסטריון נגישות גבוהה 
יותר לגופי מחקר מקבילים ברחבי העולם ולעתים מכניס את החוקרים 

במכון למדינות עניין תחת כיסוי אקדמי.
 CMC- -הוא גוף המודיעין הצבאי, האחראי על איסוף מודיעין ל PLA  .2
Central Military Commision  - המנגנון המפלגתי ששולט בצבא 
עובר  הסיני  הצבא  האחרונות  בשנים  המפלגה.  ראש  עומד  ובראשו 
על  דגש  ששם  לצבא  מאוד  גדול  יבשה  מצבא  רדיקלי:  שינוי  תהליך 
מלחמה בשחיתות ועל התאמת יכולותיו לייעוד של סין ולמאה ה-21. 

השינוי אמור להסתיים עד 2020. 
עדיין לא ברור כיצד יראה המודיעין הצבאי במבנה החדש. לפני השינוי   .3
הייתה   2 מחלקה  הכללי.  המטה  בגוף  מודיעיניות  מחלקות  שלוש  היו 
אחראית על יומינט  וקשרי חוץ, מחלקה 3 הייתה אחראית על סיגינט 
החלקים  כי  להעריך  ניתן  אלקטרונית.  לוחמה  על   4 ומחלקה  וסייבר 
בשלבי הקמה  מגוף חדש המצוי  יהיו חלק  הטכנולוגיים של המודיעין 
זרוע שאמורה לספק סיוע   ,Strategic Support Force ,מתקדמים
והחילות. הזרוע הזו תהיה מקבילה במעמד  אסטרטגי לכל הפיקודים 
ולפיקודים המרחביים.  לזרוע הטילים  לחיל האוויר, לחיל הים, לצבא, 
אחד היעדים הברורים שראש המפלגה מציג בחזון הסיני הוא הפיכתה 
הסייבר  יכולות  שרוב  מעריכים  החוקרים  סייבר.  למעצמת  סין  של 
האסטרטגיות יהיו בתוך הזרוע הזו, ושמחלקה 2  תישאר במטה הכללי 
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בתצורתו החדשה ותהווה אחד מ-15 הגופים תחת הפיקוד הישיר של 
 CMC.-ה

ב-2014   –  Politics and Law Committee לחילופין  או   NSC-ה  .4
הנשיא הקים מועצה לביטחון לאומי שתפקידה היה לתאם ולפקח על 
או  מתפקדת  אכן  היא  אם  ברור  לא  והמודיעין.  האכיפה  גופי  פעילות 
שהמנגנון המפלגתי של הוועדות לפוליטיקה של חוק וסדר עדיין מתאם 
ברמה  עליה  ומפקח   )MPS ,MSS( האזרחיים  השירותים  פעילות  את 

הלאומית. 

יכולות ושיטות: המציאות שונה מהתפיסה הרווחת
במחקרים ובספרות ניכרת לא אחת נטייה להפרזה בקשר ליכולות המודיעין 
את  הסיני  הריגול  לגופי  שמייחסת  התפיסה  לגבי  בעיקר  נכון  זה  סין.  של 
שיטת ה“פסיפס“ )הרכבת פאזל מרובה חלקים לכדי תמונה רחבה וכוללת( 
ואת שיטת “שואב החול“ )הכנסת נתונים רבים, חלקם כאלה שאינם בליבת 
העניין, מתוך הנחה כי  ניתן לעבד חומר ולהפכו למודיעין גם בהיקף גדול(. 

בפועל נראה שהמציאות שונה מהתפיסה הרווחת:
איכותיות  סייבר  יכולות  לסינים  כי  היא   ההערכה   - וסיגינט  סייבר   .1
ורבות. “טביעות האצבעות“ המשויכות לסינים נמצאו במספר תקיפות 
מידע  להשיג  בניסיון  והכלכליים,  הביטחוניים  בתחומים  רובן  סייבר, 
נעשו  התחומים  בשאר  גם  כי  סביר  מתקדמות.  טכנולוגיות  אודות 

תקיפות  שלא נחשפו.
ניתן  רבה  בסבירות  רב.  מידע  אין  סין  של  הסיגינטיות  היכולות  לגבי   
להעריך כי גם בתחום זה היכולות רבות ואיכותן טובה. ריבוי המשימות 
סין  ברחבי  רחבה,  פריסה  עם  היקף,  גדולי  סיגינטיים  מערכים  מחייב 
ומחוצה לה. מהיקפי תקיפות הסייבר ניתן להניח  כי בשנים האחרונות 
צברו הסינים מאגרי מידע אדירים, ובהתאם פיתחו יכולות כריית מידע 

לצורך שימוש אפקטיבי בהם.
יכולות מבצעיות - נראה כי לסיןיכולות מבצעיות במדינות ידידותיות,   .2
וכנראה גם במדינות העימות שלה. אין הרבה מידע על כך, אך מוכרים 
סביב  סינית  חזות  בעלי  אנשים  של  פעילות  נצפתה  שבהם  אירועים 

אתרים ואישים רגישים, במערב ובאסיה.
אזרחיים,  גורמים  מול  הסינים  של  הפנים  משימות  עם  ההיכרות  נוכח   
לאיומי  והמודעות  אתניות  מיעוט  קבוצות  על  בפיקוח  הצורך  ולאור 
טרור, סביר כי התפתחו תו“לים וכלים מבצעיים היכולים להגיע לרמת 

ביצוע טובה גם בחו“ל.
מקרים  במערב  מוכרים  רחבה.  יומינטית  יכולת  לסינים   - יומינט   .3
שפורסמו לגבי מהלכי גיוס והפעלה של סוכנים. מהמקרים הללו ניתן 
ללמוד כי כלל שיטות היומינט המקובלות בוצעו באופן דומה לשיטות 
פעילות  מבצע,  תחילת  לפני  מקדים  מידע  איסוף  במערב.  הנהוגות 
אתירה אקראית ויזומה מול מאתרים רלבנטיים, השלמת מהלכי גיוס 
מתן  בתוצאות,  מותנים  ותשלומים  כספית  מדיניות  מימוש  והפללה, 

משימות וצי“חים ממוקדים, היזון חוזר למקור וכו'.
מן המקרים המוכרים נראה כי הסינים אינם מתמקדים בהכרח בסוכני   
צמרת. עם זאת נראה כי עיקר המאמץ הוא מול גורמי ממשל, מדענים 
ואנשי מפתח בתחום הטכנולוגיה, וגם אנשי מערכת הביטחון מהמעגל 
השני והשלישי מבחינת נגישות )פנסיונרים, סוחרים עצמאיים וכיו“ב(.
הסינים רואים בכל סיני באשר הוא מקור, גם אם מדובר בתחקור חד-  
ביטוי  מקבלת  הפנים  מקורות  מול  הפעילות  תפיסת  וממוקד.  פעמי 
הם  בחו“ל.  לעבודה  או  לעסקים  ללימודים,  היוצאים  סינים  מול  גם 
כמעט  באופן  המודיעין  עם  פעולה  משתפים  פעילותם,  על  מתוחקרים 
מובנה וטבעי ומשמשים תשתית בעת שהייתם בחו“ל, ובסבירות רבה 

גם כערוצי קשר על פי צורך.

יש מקום להעריך כי הסינים פועלים יומינטית גם מול דיפלומטים או   
גורמים עסקיים שנתפסים כבעלי עניין כשהם נמצאים בסין. לא מוכרת 
פעילות יומינטית מול תיירות בסין, אך לא מן הנמנע כי קיימת פעילות 

כזו שטרם נחשפה..
החדרה טכנולוגית - הפעילות הסינית בתחומים הטכנולוגיים מוכרת   .4
הנדסה  מבצעים  ספציפית,  טכנולוגיה  על  ידם  שמים  הסינים  בעולם. 
ברובם,  יותר  זולים  זהים,  כמעט  מוצרים  בהמשך  ומייצאים  הפוכה 

ומעוררים באופן טבעי את חמתם של המתחרים.
גם במוצרים אלה וגם במוצרים טכנולוגיים סיניים אחרים, קל יחסית   
שימוש  תוך  מידע  להפיק  ניתן  שבאמצעותו  שוהה,  כלי  להחדיר 
בטכנולוגיה מתקדמת. בשנים האחרונות היו פרסומים בהקשר זה לגבי 
מחשבים מתוצרת סין. יש מקום להניח כי גם זו יכולת סינית קיימת, 

ושנעשה בה שימוש ככלי נוסף בסל היכולות האיסופיות.

שיתוף פעולה עם ישראל בציר סיכול הטרור 
היקף  רחב  מאמץ  של  בעיצומו  שרויה  עולה,  עולמית  מעצמה  סין, 
למיצוב מעמדה כמובילה בתחומים כלכליים עולמיים. היא צוברת כוח 
ומעמד תוך התמודדות עם מציאות תחרותית מורכבת, ועם אתגרים 

רבים ולא פשוטים.
מן  בתכלית  שונה  תרבותית  וגישה  עצמה,  בסין  רב  מידור  נוכח  גם 
המערב, וחרף מיעוט מידע קונקרטי על אודות השירותים החשאיים 

והמודיעיניים הסינים, ברור כי למעצמה זו יכולות רבות ומגוונות.
מול  גם  מרכזיים  נושאים  במספר  ונגיעה  עניין  לסינים  למעשה 
המזרח  בהיבט   . בפרט  ישראל  ומול  בכלל,  תיכונית  המזרח  הזירה 
תיכוני הרחב, נראה כי השירותים הסיניים יתמקדו בבניית מנגנוני 
שיתוף פעולה לטובת איסוף מודיעין וסיכול תשתיות ג'יהאד עולמי, 
ובסין.  התיכון  המזרח  באזור  סיניים  באינטרסים  לפגוע  שעלולות 
המקורות  בביטחון  שקשור  מודיעין  איסוף  זה  אפיק  כולל  כן  כמו 
המאמץ  כי  להעריך  ניתן  הישראלי  בהיבט  סין.  של  האנרגטיים 
המודיעיני הסיני יתמקד בשני מישורים: הראשון, השגת טכנולוגיות 
הסיני;  הכוח  בבניין  שיתמכו  ואמריקאיות,  ישראליות  ביטחוניות 
והשני, שיתוף פעולה עם ישראל בציר סיכול הטרור, תוך הישענות על 

 .הניסיון הישראלי בתחום זה
עוד על סין העתיקה, ראה כתבתו של רפי קיטרון במבט מל"מ גיליון 

72, "מודיעין, חתרנות ותככים בסין העתיקה"

בשירותי המודיעין הסיניים, ובעיקר 
מאוד  מוטרדים  המסכל,  במודיעין 
מחופש הביטוי ופועלים לפקח עליו. 
מחאה גלויה מהווה סיבה מספיקה 
למהלך אגרסיבי מצד גופי המודיעין, 
האינטרנט.  הוא  האיום  כשעיקר 
לבצע  המודיעין  גורמי  בסמכות 
ולהגביל  כתובים  בחומרים  צנזורה 

גלישה באתרים בעייתיים

שירותי מודיעין זרים
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טובות.  מסיבות  ולא  החדשות,  בראש  אלה  בימים  נמצאת  קוריאה  צפון   
זו אינה ידועה בשל סגירותה הרבה, אך  מערכת קבלת ההחלטות במדינה 
ברור כי המילה האחרונה, וסביר שגם הראשונה, היא של המנהיג קים ז’ונג 

און, שעלה לשלטון בדצמבר 2011.
שירותי  בפני  עומדות  מרכזיות  משימות  שתי  כי  נראה  שידוע  מהמעט 

המודיעין במדינה זו:
שמירת קיומו של המשטר והמפלגה והגנת  המנהיג ומשפחתו. א. 

ייזום וביצוע איסוף מודיעין ופעולות חשאיות במדינות האויב - דרום  ב. 
קוריאה, יפן וארה"ב. 

המנגנון הקיים הוא פרי של תהליכי בנייה וארגון במהלך שלטונם של שלושה 
ממנהיגי המדינה )הסב, האב והבן( בהתאם לצרכיהם ולחששותיהם. חרף 
כולל  רחב,  פעולה  לחופש  במדינה  השירותים  זוכים  הקיצונית,  סגירותה 
מחוץ  מבוצעת  מהפעילות  חלק  כן,  כמו  בהם.  למשרתים  כלכליות  הטבות 
דוגמת  מסין,  המבוצעים  התקפיים  סייבר  מבצעי  את  כוללת  זו  למדינה. 
בעיני  חן  “הראיון", שלא מצא  על הסרט  התקיפה של מחשבי חברת סוני 
המנהיג; וכן את הפעילות ממלזיה, בצל חיסול אחיו של מנהיג צפון קוריאה.

מערך שירותי המודיעין
הפועלים  מפלגת  של  המרכזי  לוועד  כפופים  המודיעין  מנגנוני  כל   .1
הקוריאנית KWP, שבראשו עומד קים ז’ונג און. זאת במסגרת הקבינט 

הנקרא “לשכת המודיעין הכללי".
לגוף זה יש “לשכת קישור" האחראית על תיאום הפעילויות המבצעיות   .2
בנוסף עומדת לשירותו “מחלקת מחקר  נגד אויבי המדינה.  החשאיות 
 RDEI, Research Department for External “ לטובת מודיעין חוץ

Intelligence, שאחריותו איסוף מודיעין וניתוחו.
 RECONNAISSANCE( "למטה הכללי כפופה “הלשכה למחקר ואיסוף  .3
BUREAU(, “אגף המודיעין ומבצעי המודיעין והסייבר" במונחינו. גוף 
מודיעין,  איסוף  כוללות  ומשימותיו  ב-2010-2009  מחדש  אורגן  זה 
יפנים  אזרחים  חטיפת  כמו  חשאיות  פעילויות  וביצוע  סוכנים  החדרת 
או  לשיבוש  סייבר  מבצעי  וכן  ממוקדים  חיסולים  קוריאנים,  דרום  או 
להשגת כופר למימון הוצאות המשטר של צפון קוריאה. לשכה זו כוללת 
חו"ל,  מודיעין  טכנולוגיה,  ואיסוף,  סיור  מבצעים,  משנה:  מסגרות  שש 

לוגיסטיקה וסייבר.
 ,121 יחידה  הראשונה,  משנה.  יחידות  שתי  כוללת  הסייבר  מסגרת   .4
לשיבוש  שהביאה  זו  היא  פצחנים.  כ-1,800  וכוללת  ב-1998  הוקמה 
הסרט  לגניבת   ,)2013-2009( קוריאה  בדרום  וסמארטפונים  אתרים 
מחברת סוני )2014(, ולחסימת ה-GPS בדרום קוריאה )2016(. יחידת 
סייבר  פעילות  הוא  עיסוקה  עיקר   .180 יחידה  היא  השנייה  המשנה 
או  דיגיטלית"  “גניבה  באמצעות  למשטר  כספים  להכניס  שמטרתה 
כופרה )RANSOMWARE(. כך פעלו נגד בנקים בבנגלדש ובפיליפינים. 
על  לפקח  הוא  המרכזי  תפקידו    -  )SSD( המדינה"  לביטחון  “המשרד   .5
האוכלוסייה ולוודא שתישאר נאמנה למנהיג. בנוסף אחראי המשרד על 
“לחינוך מחדש", על הצנזורה  ועל מחנות הריכוז  פעילות הריגול הנגדי 
מלשינים  ומערך  ומחוז  יישוב  בכל  שלוחות  למשרד  הגבול.  משמר  ועל 
תקשורות  אין  כי  לוודא  עליו  והאזנה  פיקוח  באמצעות  ומדווחים. 
חיצוניות ללא הרשאה וכי כל מכשירי הטלביזיה עוקרו מיכולת קליטה 

של ערוצים זרים. שלוחותיו, יחד עם גופי מודיעין אחרים, היו מעורבות 
בחיסול אחיו של המנהיג במלזיה.

“המשרד לביטחון העם", או “המשטרה הכחולה" – אחראי על פעילויות   .6
בתי  על  ואחריות  פוליטי,  מידע  איסוף  כולל  הסדר,  וארגון  השיטור 

הסוהר.
“משמר המנהיג" )GUARD COMMAND( – נקרא גם יחידה 963 )מס’   .7
מזל(, תפקידו שמירה על הנשיא ומשפחתו. עד 1990 היה תחת המשרד 
לביטחון המדינה. כיום מונה 120-95 אלף איש. הגיוס אליו נעשה מקרב 

בוגרי בתי הספר הגבוהים, אדם אחד מכל משפחה לכל היותר.
הוקמה   -  CHOSEN SOREN ביפן",  קוריאה  תושבי  של  “העמותה   .8
ב-1955 ומספר חבריה,  המוערך ב-200 אלף איש, מצוי בירידה. העמותה 
מחזיקה חברות פרסום ותקשורת וכן מפעלים כלכליים המכניסים לצפון 
סביב  נעים  עדיין  אבל  וקטנים,  שהולכים  בהיקפים  זר  מטבע  קוריאה 
טכני.  וציוד  טכנולוגיות  באיסוף  העמותה  עוסקת  עוד  דולרים.  מיליוני 
לעמותה יש גוף חשאי קטן בשם Gakushu-gumi , המעורב בפעילות 
ובדרום קוריאה, כולל הכנסת פעילים מתסיסים  איסוף מודיעיני ביפן 

וסוכנים לדרום קוריאה.
הפעילות המודיעינית של צפון קוריאה מתרכזת במרחב ההתעניינות שלה, 
ויפן. יש להניח כי בתקופה האחרונה גם ארה"ב מהווה יעד  דרום קוריאה 
איסופי חשוב. לצורך זה מנצלת קוריאה צדדי ג’ לביצוע משימותיה, כמו סין 

ויפן, או מדינות נוחות אחרות באסיה, כמו מלזיה. 
התקשורתי  הבידוד  על  לשמור  גדולים  מאמצים  משקיעים  המודיעין  גופי 
שימנעו  כך  בנויים  המנגנונים  המנהיג.  פולחן  את  ולטפח  התושבים  של 
וטכנולוגיה  כספים  השגת  הם  הנוספים  יעדיהם  המנהיג.  נגד  התארגנויות 
למימון ההנהגה וגחמותיה. קשה להעריך איזו תמונת מודיעין מקבל המנהיג 
מקרה,  בכל  כוונותיו.  את  ישרתו  שהם  לוודאי  קרוב  אך  המודיעין,  מגופי 
סביר כי במקרה של חשש מפני מתקפה על צפון קוריאה, קים ג’ונג און עלול 
להפעיל את יכולות הסייבר והחתרנות שארגונים אלה מסוגלים לבצע נגד 

 .כל מי שסימן כמטרה

נעם שפירא
המודיעין בצפון קוריאה בצל גחמות המנהיג

כרזת הסרט “הראיון". הסרט לא מצא חן בעיני המנהיג - ומחשבי חברת 
סוני הותקפו
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בלבוש  אנגלית  דוברת  אישה  נכנסה   ,2003 באוקטובר  ה-4  שבת,  ביום 
חגורת  את  הפעילה  לאכול,  כשסיימה  בחיפה.  "מקסים"  למסעדת  מערבי 
הנפץ שעל מותניה ופוצצה את עצמה במרכז המסעדה ההומה. בפיגוע נהרגו 

21 אנשים ועשרות נפצעו. 
הרקע לפיגוע ההתאבדות היה, ככל הנראה, נקמה על מותם של ארוסה ובן 
דודה של המחבלת, הנאדי ג'ראדת, סאמי סלימאן ג'ראדת, מבוקש בכיר של 
ארגון "הג'יהאד האסלאמי"; ושל אחיה, פאדי תייסיר ג'ראדת, בהיתקלות 
לישראל  עיוורת  שנאה  המחבלת  פיתחה  התקרית  לאחר  צה"ל.  כוח  עם 
ג'ראדת בחייה  והחלה להתקרב לדת. את מקומו של סאמי  נקם,  ותאוות 

תפס אמג'ד עיסא עבידי,   שהיה ראש "הג'יהאד האסלאמי" בג'נין.
דודה, סאמי סלימאן  ביום הפיגוע קיבלה המחבלת את חגורת הנפץ מבן 

התשתית  ראש  שהיה  ג'ראדת, 
הצבאית של הארגון בכפר סילת 
אל-חרת'יה, באזור ג'נין. השניים 
עורכת  אישה,  בהיותה  כי  הניחו 
לא  היא  אנגלית,  ודוברת  דין 
בלי  לישראל  להיכנס  תתקשה 
לעורר חשד. זאת  בתנאי שתמיר 
הכולל  המסורתי,  הלבוש  את 
בלבוש  ראש,  וכיסוי  גלבייה 

מערבי .
עמדה  לישראל  כניסתה  לצורך 
המחבלת בקשר עם ריאד מרעי, 
ג'נין,   באזור  דאן  הכפר  תושב 
עבודתה  במהלך  הכירה  אותו 
לו  סיפרה  היא  דין.  כעורכת 
חולים  לבית  להגיע  ברצונה  כי 

רמב"ם בחיפה, כדי לבדוק את האפשרות להעביר את אביה החולה לטיפול 
שם. הוא מסר לה מספר טלפון של נהג הסעות ערבי-ישראלי.

כניסה לישראל דרך הכפר המפוצל  
ביום הפיגוע לקחה המחבלת אוטובוס מג'נין לברטעה - כפר מפוצל, שחלקו 
בתחום  המערבית(  )ברטעה  המערבי  חלקו  ואילו  איו"ש  בתחומי  המזרחי 
מדינת ישראל. היא הציגה את עצמה בפני נהג האוטובוס כתיירת ירדנית, 
קרובי  לבקר  רצתה  היא  לדבריה  ברשותה;  שהיה  ירדני  דרכון  הציגה  ואף 

משפחה באום אל-פחם, והיא ביקשה את סיועו.
הנהג, באמצעות קרובי משפחתו, סייע לה להגיע לכיכר המרכזית בברטעה 
המערבית, שם נאספה – לאחר תיאום עם ריאד מרעי – על ידי הנהג. היה 
זה ג'מאל מחאג'נה, יליד 1956, תושב אם אל- פחם, בעליו של פולקסווגן 

טרנספורטר כחול.
הבגד  את  במכונית  הסירה  המחבלת  חיפה.  לכיוון  בנסיעה  החלו  השניים 
מחאג'נה  כי  מרעי  וידא  הנסיעה  במהלך  מערבי.  בלבוש  ונותרה  המסורתי 
אסף את הנוסעת, ואף סיכום עמו את מחיר הנסיעה. סמוך לחדרה התעכבו 

ליד בית החולים "הלל יפה", לאחר שהמחבלת טענה כי  ברצונה לברר אם 
אביה מאושפז שם, אך תוך זמן קצר המשיכו בנסיעה לכיוון חיפה. 

במבואותיה הדרומיים של חיפה ביקשה המחבלת לעצור במסעדה, בטענה 
כי היא רעבה. השניים עצרו סמוך למסעדת "מקסים" ונכנסו לאכול.  

זמן קצר לאחר שהתקבל במפקדת "הג'יהאד האסלאמי" בסוריה הדיווח 
כי הפיגוע יצא לפועל, פרסם הארגון הודעה בה קיבל אחריות על הפיגוע. 
בהודעה צוינו שמה המלא של המפגעת, גילה )29( ועובדת היותה עורכת דין. 

 
עשרות מאסרי עולם למשלחים

משטרה  בליווי  שב"כ  חוקרי  הגיעו   ,01:50 בשעה   ,2003 באוקטובר  ב-5 
לביתו של ג'מאל מחאג'נה ועצרו אותו. הוא נחקר והודה כי באותו יום אכל 
בחיפה,  "מקסים"  במסעדת 
ולאחר צאתו שמע פיצוץ. בשלב 
הראשון הוא לא הודה בקשר עם 

המפגעת.
הודה  כשכבר  יותר,  מאוחר 
שינה  הוא  המחבלת,  בהסעת 
את גרסתו וטען כי בעת הפיצוץ 
נפצע  ואף  המסעדה  בתוך  היה 
משם  יצא  הוא  לדבריו,  בפיגוע. 
ונסע לביתו מחשש שאם יישאר 
שם, בהיותו ערבי, יבצעו בו לינץ'. 
על גופו לא ניכרו סימני פציעה כל 

שהם. 
בהגיעו  כי  מחאג'נה  הודה  עוד 
כיסויי  את  הנהג  הסיר  לביתו 
וביקש  הקדמיים  המושבים 
מאשתו לכבסם, וכן שרף את בגדיו, לטענתו כי היו מכוסים בדם ואפר. אם 
כך מדוע לשרוף את הבגדים ולא להסתפק בהשלכתם לפח? סביר כי הוא 
ומטפחת  )הגלבייה  המחבלת  בגדי  את  שרף  ובעצם  ראיות  להעלים  ביקש 

הראש( שהושארו ברכבו. 
יצוין כי מספר שבועות לפני הפיגוע זומן מחאג'נה לשיחה עם נציג שב"כ, 
שהזהירו מפני הסכנות שבהסעת תושבי שטחים ללא אישור שהיה בישראל.
גרימת  של  בעבירות  מחאג'נה  את  הרשיע  בחיפה  המחוזי  המשפט  בית 
מוות ברשלנות, חבלה ברשלנות והסעת שוהה בלתי חוקי. הוא לא הורשע 
בעבירות של סיוע לרצח, כי בית המשפט לא השתכנע שהיה מודע לכוונת 

המחבלת לבצע פיגוע. נגזרו עליו 10 שנות מאסר בפועל.
בבית  נשפטו  עבידי,  ואמג'ד  ג'ראדת  סאמי  מג'נין,  המתאבדת  משלחי 
ל-21  נדון  ג'ראדת  המחבלת.  שילוח  באשמת  בשומרון  הצבאי  המשפט 
מאסרי עולם ועוד 50 שנות מאסר, ואילו עבידי, שהיה אחראי לשילוחם של 
2003, שבו נהרג  יוני  מתאבדים בשני פיגועים נוספים, בשדי תרומות )19 
אבנר מרדכי(, ובכפר יעבץ )7 יולי 2003, שבו נהרגה מזל עפרי(, נידון ל-23 

 .מאסרי עולם ועוד 50 שנות מאסר

המחבלת שנעזרה בסיפור כיסוי מעורר 
אמפתיה על אב חולה

באדיבות אתר השב"כ

בקור רוח מצמית התיישבה אישה בלבוש מערבי במסעדת "מקסים" בחיפה, אכלה את ארוחתה ובסופה - הפעילה 
את חגורת הנפץ שלגופה ופוצצה את עצמה. הנהג שהסיע אותה נתפס על ידי השב"כ תוך יממה

הפיגוע במסעדת “מקסים“ בחיפה. המחבלת ביקשה לעצור במסעדה בטענה כי 
היא רעבה
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תיקון טעות: בגיליון 78 יולי 2017, עמ' 10, במאמר "הבוגד שלא בגד" שכתב אברהם בקר, נפלה טעות: קירוב )KIROV( נורה ב-1934 ולא ב-1936.

ל ש  4 5 ן  ו י ל י ג ב

תוכלו לקרוא על:

 טקס ההתייחדות השנתי עם חללי קהילת המודיעין 2017
יום העיון לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים, המודיעין לפני 

המלחמה, במהלכה ובעקבותיה
"בימת מודיעין" בנושא חיזבאללה והאיום הנשקף לישראל

"מורשתון" על פעילות המרחב הדרומי של השב”כ
מנהרת הזמן - תאריכון היסטורי לחודשים יולי-אוגוסט
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מודיעין וספר

יאסר ערפאת - רטוריקה של מנהיג בודד 

נעם טפר
הוא  מרזן  רונית  ד“ר  של  ספרה 
עבודת  מלבד  מרתק.  מסמך 
בליקוט  בו  שניכרת  הנמלים 
כרימון  מלא  הוא  המקורות, 
על  ומקוריות  חדשות  בתובנות 
שליווה  כמנהיג,  ערפאת  יאסר 
העם  ואת  הערבית  החברה  את 
ארבעה  במשך  הפלסטינאי 
עשורים עד מותו בנובמבר 2004, 

ובמידה רבה עיצב את פניה. 
ד“ר מרזן בחרה להתמקד, לעקוב 
הרטוריקה  את  לפענח  ולנסות 
מכתביו  נאומיו,  את  שאפיינה 
שבה  התקופה  לאורך  וראיונותיו 
משנות  החל  עמו.  את  שירת 
המזוין,  למאבק  כשקרא  ה-70, 
דרך התקופה שבה שהתה הנהגת 
הסכם  נחתם  שבה  בתקופה  וכלה  הראשונה  האינתיפאדה  בלבנון,  הפת“ח 
אסלאמיים  דתיים  סמלים  אותם  מעניינת:  למסקנה  הגיעה  היא  אוסלו. 
לצאת  עמו  את  להביא  במטרה  לגי‘האד  בקריאתו  ערפאת  את  ששימשו 
על  לחתום  עמו  את  לשכנע  בניסיון  גם  אותו  שימשו   - בישראל  למלחמה 

הסכם עם האויב. 
ומיצב  מרזן מנתחת את דמותו של ערפאת כמי שצמח על ערכי האסלאם 
מזוין  המאבק  )ג'יהאד,  אסלאמיים  מיסודות  שיונק  אותנטי  כמנהיג  עצמו 
על  התבססות  תוך  והאדמה  אלאקצא  מסגד  שחרור  ירושלים,  לשחרור 
התקבל  הוא  לכן  בעטיים.  עצמו  ומבדל  אסלאמיים(  הלכה  ופסקי  הח'דית 

פי מרזן, היה  על  בדיסוננס עמוק בבואו לקפוץ מדרגה אל תהליך השלום. 
עליו להכין את הקרקע לכך במהירות ומבלי שיאבד את כוחו הפוליטי, בקרב 

ההנהגה הפלסטינאית ובמיוחד בקרב עמו. 
הסימבולים  את  מהם  ודולה  נאומיו  את  כירורגית  בצורה  מנתחת  מרזן 
מראה  היא  למאבק.  הפלסטינאי  העם  את  להוציא  ששימשו  והמוטיבים 
מעודן  ולג‘יהאד  היהודים  להשמדת  הקורא  בח'דית  השימוש  את  אמן  ביד 
לייסד  הגדולה  מהתוכנית  כיצד  אחר;  מסוג  לג‘יהאד  הקורא  המנהיג  בידי 
את פלסטין מהגדה ועד לים מעודנת התוכנית ונארזת כג'יהאד קטן. מרזן 
מפרשת זאת כקריאה של ערפאת לעם לקבל על עצמו את הסכם אוסלו - 
אבן הדרך הראשונה לקראת בניית מדינה בגבולות עזה והגדה המערבית - 

ואת ערפאת כמנהיג שחתם עליו. 
בצורה זו מפענחת מרזן ושופטת לכף זכות נאומים של ערפאת, שהסעירו את 
המנהיגות בישראל. לטענתה, מתחת לרטוריקה המתלהמת הקוראת לא פעם 
לג'יהאד או לחתימה על הסכם שאותו אין כוונה לקיים ) ערפאת כינה את 
הסכם אוסלו “שלום חודיבייה“ – הסכם זמני( נמצא סאב-טקסט שאותו 
הייתה  שכוונתו  טקסט  נכון.  פירשו  לא  המחקר  ואנשי  ראו  לא  הישראלים 

למסד את הסכם אוסלו ולא לפרקו.
ערפאת, על פי מרזן ואחרים, נלחם משנת 1987 מלחמת מאסף על מעמדו 
לקום  החלה  שבה  בתקופה  הפוליטי  כוחו  את  לשמר   - כוונתו  כל  כמנהיג. 
הפת“ח  מרזן,  פי  על  בתוניס.  הגולה  להנהגה  חלופית  פלסטינים  מנהיגות 
ארגוני  נטלו  המזויין  המאבק  הובלת  ואת  חיוניותו  כוחות  את  לאבד  החל 
ההתנגדות כמו החמאס והג'יהאד האסלאמי, ולפיכך נע ערפאת בין הפטיש 
האסלאמי לבין הסדן הישראלי, שחייב אותו לביצוע הסכמי אוסלו. היה עליו 
כמנהיג לשכנע את עמו ואת ההנהגה העומדת לצדו כי ההסכם ייטיב עמם. 
הלוגיקה של מרזן רציפה, הבסיס לטענות רחב ומבוסס והראייה חדשה, גם 

 . .אם לא מסכימים עם המסקנות

רונית מרזן, 2016, הוצאת רסלינג, 350 עמ' 

“דגל אדום מעל המזרח התיכון" עוסק במעורבות הצבאית של בריה"מ במזרח התיכון במאה ה-20, ממחצית שנות 
ה-50 ועד לקריסתה ב-1991. הספר מתמקד במעורבות זו בשתי מדינות עיקריות, מצרים וסוריה, אך כולל גם 
פרק העוסק בלוב ונגיעה לגבי תימן. כן עוסק הספר בבניית והפעלת הנוכחות הימית בים התיכון, מול הצי השישי 
מאמצי  תמונת  ובו  לבריה"מ  ישראל  בין  המודיעינית  להתמודדות  מוקדש  מיוחד  פרק  נאט"ו.  וציי  האמריקאי 
848 )8200( נגד האיום  1967, ומנגד פעילות “מסרגה" ביחידה  המודיעין שהפעילו הסובייטים מול צה"ל מאז 

הסובייטי. 
זוהי בחינה של המעורבות הצבאית הסובייטית מול ישראל לאורך המלחמות שהתחוללו בינינו לבין מדינות ערב: 
מלחמת סיני )1956(, ששת הימים )1967(, ההתשה )1970-1967(, יום הכיפורים )1973( ושלום הגליל )1982(, 

וכן בתקופות שביניהן. 
הספר מבוסס על מגוון מקורות: מן הצד הסובייטי/רוסי, שהתפרסמו בעיקר לאחר קריסת בריה"מ; מן הצד 
הערבי – המצרי והסורי – בעיקר מכותבים בכירים שהיו מעורבים אישית בנושא; מחוקרים במערב שעקבו אחר 
הנושא, מגורמים רוסים שפרסמו את זיכרונותיהם ומחקריהם באנגלית, וגם ממקורות שהתפרסמו בעברית. כן 

כולל הספר עדויות של אנשי “מסרגה" שפעלו באותם ימים בבסיסי יחידה 8200. 
אל"ם )מיל'( פסח מלובני שירת במשך שנים רבות בתפקידי איסוף ומחקר בכירים בקהילת המודיעין, ובכלל זה 

 .ביחידה 8200. בשנים האחרונות עוסק במחקר צבאות ערב וצבאות זרים שפעלו באזור

דגל אדום מעל המזרח התיכון
אל"ם )בדימ’( פסח מלובני, הוצאת המרכז למורשת מודיעין, 2017, 512 ע’
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18 בפברואר 1927 - 21 בספטמבר 2014
נולד בשכונת נווה צדק בתל אביב. החל את שירותו בהגנה בגיל 12 כשליח להעברת מסרים בין יחידות. התגייס לפלמ"ח 
ב-1943 והשתתף בפריצה למחנה עתלית ובפיצוץ גשר שייך חוסיין במהלך מבצע ליל הגשרים. נתפס על ידי הבריטים 
ונשלח למחנה המעצר בלטרון. לאחר שחרורו עבר קורס אלחוט שובץ בפלי"ם. ב-1946 נשלח למרסיי והפליג כגדעוני 

באנייה שיבת ציון. לאחר מכן היה הממונה על הגדעונים באיטליה.
לאחר הכרזת המדינה התגייס לשב"כ, כיהן כממונה על הביטחון בשדה התעופה לוד ובמשרד החוץ והיה פעיל בנתיב.

בשנת 1954 גויס ל"מוסד". הוא החל דרכו ב"צומת" ולאחר מכן ב"קיסריה", כסגנו של יוסקה יריב. בשנת 1970  התמנה 
למפקד קיסריה.הררי הקים את יחידת כידון, שעסקה בחיסולים, בין היתר של חברי "ספטמבר השחור" שהיו אחראים 

על טבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן ב-1972.
בעקבות הכישלון בלילהמר הגיש הררי את התפטרותו, אך ראש המוסד צבי זמיר סירב לקבלה. הררי המשיך בתפקידו 

ותחת פיקודו זכתה יחידת קיסריה בפרס בטחון ישראל בשנת 1977.
לאחר שעמד בראש המבצע לחיסול עלי חסן סלאמה בלבנון בשנת 1979, כסיום מבצע "זעם האל", פרש מהמוסד.

הררי המשיך לעסוק בייעוץ ביטחוני כולל לנשיא פנמה מנואל נורייגה .
הוא נרתם לפעילות המוסד נגד תכנית הגרעין האיראנית ועל פעילות זאת העניק לו ראש המוסד דגן  ציון לשבח.

השאיר אישה פנינה, בן ובת.

פתרון החידה מגיליון 78: האיש שהיה הוא: מיכאל מייק הררי

dyogenes@netvision.net.il |  יואב דייגי

נולד בפולין בסוף שנות ה-20 של המאה ה-20  ועלה לישראל לפני מלחמת העולם השנייה. הצטרף להגנה בגיל  12 
ולאחר גיוסו לצה"ל התמחה בנושאי חבלה. הצטרף לשרותי הביטחון שרת כלוחם וכראש אגף. זכה בשני פרסי ביטחון 

ישראל על מבצעים שבהם נטל חלק. לאחר פרישתו, עבר לעסקים פרטיים והקדיש זמן רב לציור.

מי היה האיש שהיה?

הזוכה בפתרון החידה 
מהגיליון הקודם:

מנחם רצקר
פתרונות יש לשלוח 

למל"ם, דוא"ל
 mlm@intelligence.org.il 

פקס: 03-5497731

כתב חידה | גיליון  79

תיקון טעות

 בגיליון מבט מל"מ
מספר 78

במדור "מבט אישי"
בעמוד 46

היה זיהוי מוטעה של הכותב 
חגי מן.

מצורפת התמונה
עם הזיהוי המתוקן.

 

יצא לאור:
דרמה בים האדום

המרכז למורשת המודיעין
אתר הנצחה ממלכתי

לחללי הקהילה 

A אוניית הנשק הפלסטינית תפיסת קארין 
3 בינואר 2002 

עמוס גלבוע, הוצאת המרכז למורשת מודיעין, 2017, 256 ע’

חפ"ק חטיבתי בקסטל
בעיגול - הכותב
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הערות למאמר החוליה החסרה )עמ' 16( 
נספחים למאמר ראו מעמ' 71 עד עמוד 79

 The Secret Anglo-French War בספרי:   .1
 in the Middle East: Intelligence and
 Decolonization, 1940-1948 )London:
של  לאנגלית  תרגומים   הובאו   ,)Routledge, 2015
בארכיון  שגיליתי  ובריטים  סורים  מסמכים  כ-400 
 Zamir, Meir, גם  ראה  בפריז.  הצרפתי  הלאומי 
 "'The Missing Dimension': Britain's Secret
 War Against France in  Syria and Lebanon,
 1942-45 – Part II," Middle Eastern Studies,

46)6(, 2010, pp. 791-899
של  למחצה  הרשמי  בספרו  בספרי.  ראשון  פרק  ראה    .2
לפעילות  התייחסות  ואין  כמעט   MI6-ה על  ג'פרי 
החשאית הפוליטית של סוכני הארגון במדינות ערב. 
 Jeffery, Keith, MI6: The History of ראה: 
 the Secret Intelligence Service, 1909-1949

))London: Bloomsbury, 2010
אבן  מאבא  הציטוט   .29-42 ע"ע  ספרי,  ראה    .3
 Eban, Abba, Abba Eban: An בספרו  מופיע 
 Autobiography )New York, Random

House, 1977(, p. 49
תחנת ההאזנה העיקרית של הבריטים במזרח התיכון    .4
 MI5-1948-1923. ה הייתה בסרפנד שפעלה בשנים 
לתשדורות  מהאזנה  שהתקבל  שסיגינט  העריך 
 Andrew,ראה רבה".  חשיבות  "בעל  היה  ציוניות 
 Christopher, The Defence of the Realm:
 The Authorized History of MI5 )London:

.Allen Lane, 2009(, p.355
קשר  באמצעי  בשימוש  ביותר  זהיר  היה  גוריון  בן   
אלחוטיים, שכן הכיר היטב את יכולת שבירת הקודים 
שירתו  לצדו  בבלדרים.  להיעזר  והעדיף  הבריטים  של 
מספר אישים שהיו מעורבים בעבודת שבירת הצופנים 
וולטר איתן,  הגרמנים בבלצ'לי פארק, הבולט שבהם 

לימים מנכ"ל משרד החוץ.  
גי דה רוטשילד, בן למשפחת רוטשילד הידועה, סייע    .5
רבות לבן גוריון בקשריו עם אישים צרפתים. הוא היה 
הציונית  התנועה  של  ההסברה  בפעילות  גם  מעורב 

בצרפת.
 Zamir, Meir, "BID for Altalena: מאמרי  ראה    .6
 France's Covert Action in the 1948 War in
 Palestine," Middle Eastern Studies, 46)1(,

2010, pp. 17-58

ההמעורבות  על  חדשים  פרטים  חושף  המאמר   
הצרפתית בפרשת אלטלנה.

הסורית  מהשגרירות  מוצפנים  מברקים  ראה    .7
בוושינגטון לשר החוץ בדמשק על שיחות עם פקידים 

אמריקאים באוקטובר-נובמבר 1945 
פגישת  בעקבות  שהוקם  כספים  לגיוס  חשאי  ארגון    .8
יהודים  הון  אילי  עם  יורק  בניו   1945 ביולי  גוריון  בן 
נשק  תעשיית  להקמת  שימשו  הכספים  אמריקאים; 
את  לצייד  לצורך  גוריון  בן  התייחס  בפגישה  ביישוב. 
כל  עם  המתקרב  העימות  לקראת  בנשק  היישוב 

המדינות הערביות.
על השימוש הרחב שעשו הבריטים במודיעין ובכוחות    .9

מיוחדים לדיכוי התקוממויות לאומיות ראה:
 Walton, Calder, Empire of Secrets:   
 British Intelligence, the Cold War and the
 Twilight of Empire )London: Harper Press,
 Cormac, Rory, Confronting  2013(.  ראה גם
 the Colonies: British Intelligence and
 Counterinsurgency )Oxford: Oxford

)University Press, 2013
כמיל שמעון )נשיא לבנון בשנים 1958-1952( שפעל    .10
כסוכן ה-MI6 ,היה מעורב בקנוניה. ראה דיווחיו של 
יועצו של הנשיא כוואתלי, מוחסין אל בראזי למפעילו, 
כשר  כיהן  בראזי   .MI6 -מה סטירלינג  וולטר  קולונל 
לראש  מונה  זעים  חוסני  הפיכת  ולאחר  ב-1948  חוץ 
ממשלה. הוא הוצא להורג עם זעים בהפיכת הנגד של 
סאמי אל חינאוי שארגנו המודיעין העיראקי והבריטי 

בסוריה עקב יחסיו עם הצרפתים
כוואתלי  לנשיא  מרדם  הממשלה  מראש  דיווח  ראה   .11
הצעות   .1947 במאי  צולח  ריאד  עם  שיחתו  לאחר 
הועלו  ולבנון  בסוריה  אנגלו-צרפתי  פעולה  לשיתוף 
רשמיות  בשיחות  הבריטי  החוץ  משרד  ראשי  ידי  על 
בספטמבר  ב-23  כבר  אך   .1948 בפברואר  בפריס 
1947 דיווח דיפלומט בשגרירות הצרפתית בבגדד על 
הצעות דומות. בדיווחו נכללו פרטים רבים על הקנוניה 
האנגלו-עיראקית נגד סוריה והמדינה היהודית. ראה 

ספרי, ע"ע 175-174.
נתקלו  לא  כוחותיו  כי  קאוקג'י  כותב  בזיכרונותיו   .12

בהתנגדות בריטית בחדירתם לגליל בינואר 1948.
גם  מעורב  היה  צולח   .MI5 בתיקי  בריטים  מקורות   .13
דיווחו  ראה  חוסייני.  אל  הבריטים לאמין  בין  בתיווך 
קיים קשרים  חוסייני  לכוואתלי. אמין אל  של מרדם 
הדוקים עם צרפת לאחר שהעניקה לו מקלט באפריל 
1945 וסייעה לבריחתו למצרים ביוני 1946. ראה ספרי 

ע"ע 140-138 .
בטרפוד חוזה ההגנה האנגלו-עיראקי הייתה מעורבת    .14
דרך  שפעלה  ברה"מ,  את  שכללה  רחבה  קואליציה 
רבים  אשר  העיראקית  הקומוניסטית  המפלגה 
ממנהיגיה היו יהודים, צרפת, אבן סעוד והמלך פארוק.    
גנזך   .258 1948, תעודה  ראה דוח שילוח מ-7 במרץ    .15
)דצמבר  ודיפלומטיות  מדיניות  תעודות  המדינה, 

-1947מאי 1948(. ירושלים תש"ם, ע"ע  430-32.
נושאים  נידונו  בשיחה   .MI5 בתיקי  בריטים  מקורות    .16
והלח"י  האצ"ל  עם  ההגנה  יחסי  זה  ובכלל  נוספים 
בהחלטת  שהוקצו  בשטחים  שישארו  הערבים  ועתיד 

האו"ם על חלוקה למדינה היהודית.
ולבנון  בסוריה  הצרפתי  במודיעין  שירותו  במסגרת   .17
קשרים  ויצר  הכורדי  בנושא  פישר  מוריס  התמחה 
לקיים  המשיך  הוא  ממנהיגיהם.  כמה  עם  הדוקים 
מדיני  כמזכיר  מינויו  לאחר  מפריז,  אלו  קשרים 
במשלחת הסוכנות שם וכשגרירה הראשון של ישראל 
הכורדים  עם  המוסד  בקשרי  גם  מעורב  היה  בצרפת. 

בעיראק בראשית שנות ה-60.
.MI5 מקורות בריטים בתיקי   .18

)ירושלים,  נולדת,  מדינה  בשליחות  הורוביץ,  דוד    .19
1951(, ע"ע 255-58

נציגים  מצריים  מנהיגים  האשימו  המלחמה  לאחר   .20
גם  נטען  שווא.  בהבטחות  שולל  בהולכתם  בריטים 
המלך  את  לשכנע  הבריטים  בשליחות  פעל  שעזאם 
על  האחרון  ברגע  ולהחליט  דעתו  לשנות  פארוק 
ללונדון  בדיווחיהם  הצטרפותה של מצרים למלחמה. 

דחו הנציגים הבריטים טענות אלה. 

הערות למאמר: הקרב האווירי שהיה - 
וזה שלא היה )עמ' 22(

הבדיקה הנוספת הצביעה על טעות בתרגום מערבית   .1
בעקבות  המודיעיני  ה"רובד"  לפיד:  אפרים  לעברית. 

המבצע בסמוע. באתר
www.israeldefense.co.il/he/node/27606  

עשור לא־שקט: פרקים בתולדות חיל־האוויר בשנים   .2
1967-1956, עמ' 374. 

לימים   .192 עמ'  י"ג,  פרק  מודיעין,  מר  גלבוע:  עמוס   .3
קולונל- הסובייטי,  האוויר  בחיל  בכיר  קצין  חשף 

 ,)Vasily Reshetnikov( רשטניקוב  וסילי  גנרל 
בברה"מ,   16-TU מפציצים  חטיבת  מפקד  אז  שהיה 
ויעדים  הכור  לתקיפת  להתכונן  שקיבל  ההוראות  על 

אחרים בישראל במלחמת ששת הימים. 
גלבוע: מר מודיעין, פרק י"ג, עמ' 193-192.  .4

אתר חיל האוויר:  .5
http://iaf.org.il/975-16634-HE/IAF.aspx
http://www.iaf.org.il/3559-4625-he/IAF.aspx -ו
האוויר,  חיל  במפקדת  היסטוריה  רע"ן  עם  מבדיקה   .6
  1966 בדצמבר  היו  לא  כלל  חבקוק,  מוטי  סא"ל 
אירועים מבצעיים אוויריים בזירה המצרית שבהם היו 

מעורבים מטוסי חיל האוויר.
ראש  צאדק,  אחמד  מוחמד  אוול  פריק  זיכרונות   .7
המודיעין הצבאי, בספרו של ד"ר מוחמד אל-ג'ואדי, 
 9 )כוויית(,  אל-אווסט  אל-שרק   .288 עמ'   ,2 חלק 

ביוני 1987. 
זיכרונות פריק אוול מוחמד צדקי מחמוד, מפקד חיל   .8
 ,3 חלק  אל-ג'ואדי,  מוחמד  ד"ר  של  בספרו  האוויר, 
הסעודית(,  )ערב  אל-וטני  אל-חרס   .408-407 עמ' 
 8 )כוויית(,  אל-אווסט  אל-שרק   ;1985 ספטמבר 

ביוני 1987. 
ההנהגה  התנגדה  האוויר,  חיל  מפקד  להערכת   .9
מטוס  ולפיתוח  הטילים  פיתוח  למיזמי  הסובייטית 
ולשיתוף  במצרים,  אז  שהתנהלו   ,300 חלואן  הסילון 
הפעולה של המצרים עם המדענים הגרמנים בעניינם; 
היא הפעילה לחץ על נאצר ועאמר להפסיק פעילות זו. 
 .77 קרב  טייסת  אל-מונעים:  עבד  אחמד  זאיד,   .10

מתבסס על מקור ששרת בבסיס באותה עת. 
שם.   .11

מקורות והערות למאמר: אסור לתת 
אמון ב-Trust )עמ' 4(

דיקון ר., מה“אוכראנה“ עד ה“ק.ג.ב.“, תולדות השירות 
החשאי הרוסי, משהב“ט, 1975, עמ' 111-96

The Security & Intelligence foundation, The 
Trust, Simpkins P. & Dyer K., Editors, 1989

Andrew C. & Mitrokhin V.,The Mitrokhin 
Archive, London, 1999, pp. 43-46

Hingley R., The Russian Secret Police, London, 
1970, pp.140-142
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משחר לטרף )עמ' 52(

 Callimachi,  R. )2016(. “How a Secretive  1
 Branch of ISIS Built a Global Network
 of Killers", New York Times, Aug 3,
http://www.nytimes.com/2016/08/04/
world/middleeast/isis-german-recruit-

interview.html?_r-0
בודד"  "זאב  תופעת  קיימת  לא  שלפיה  דעה  ישנה   2
)Gartenstein-Ross and Barr, 2016 ( והמפגעים 
אחרת  או  זו  בדרך  קשורים  הבודדים  האסלמיסטים 
לארגון טרור ) אל קאעידה או דאע"ש(. דעה זו אינה 

מקובלת עלי.  
כהן, ג. )2016(. "איזנקוט: מתוך 101 פיגועי סכינאות   3
הארץ,  אחת",  מוקדמת  התרעה  לספק  ידענו  לא 
http://www.haaretz.co.il/news/ ינואר,   18

politics/1.2824704
זו  בקטגוריה  אינו  רבין  יצחק  הממשלה  ראש  רצח   4
אחד  שותף  לפחות  היה  עמיר  יגאל  ולרוצח  מאחר 

לתוכניתו.
 Siegel, J. )2014(. “Lone Wolves, Terrorist  5
 Runts, and the Stray Dogs of ISIS", The
Daily Beast, 24 October, http://www.
thedailybeast.com/articles/2014/10/24/

in-canada-the-stray-dogs-of-isis.html
 Larkin, S. )2016(. “The Area of  6
 Transparency", Foreign Affairs, May/

.June
טרור  לסיכול  הבריטי  המודיעין  של  ייעודית  תוכנית   7
https://www.gov. .2013-שהחלה לפעול החל מ
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1. The British intelligence recruits the Syrian Deputy Mikha'il Ilyan, April 3-4, 1945    

Undertaking by the Orthodox Deputy of Aleppo, Mikha'il Ilyan, to the British Government

I pledge on my honor and on everything that is sacred to me, to be a devoted friend of the government of Great Britain, and to 
strive to safeguard its interests, which I believe are in line with those of my country.

S/Mikha'il Ilyan

Undertaking signed and given to Mr. Young from the British delegation in Beirut on the night of Wednesday, April 3-4, 1945.

2. Agent No. 325, Muhsin al- Barazi*, Secretary General to President Quwatli, to his British controller colonel Walter 
Stirling, May 22, 1945   

  Top Secret 
Report presented by no 325

Drawn up in Arabic with an English translation

A copy of this document is filed in the Political Bureau of the
British Legation in Beirut, no 1752/S

The informant confirms that the author of this report
for the English is Dr Muhsin al-Barazi Secretary General to the Presidency of the 

Syrian Republic

Damascus, May 5, 1945

I can now talk with some accuracy about Maître Chamoun and his contact with the President of the Republic and the Foreign 
Secretary.

The President of the Republic is more than convinced that Mr Chamoun is working in agreement with a large number of 
notable British people in favor of the recently changed plan for Greater Syria. His efforts are naturally supported by a large 
number of Syrian and Lebanese politicians; he also enjoys much support from groups of Jews worldwide.

Having consulted them, the President of the Republic reached an agreement with Mssrs Jamil Mardam and Sabri Asali that the 
Syrians will play around with Mr Camille Chamoun instead of letting themselves be played by him.

The essential part of our behavior with him will consist in totally approving, despite discussions, his political and economic 
plans (which all have an aspect of exploiting the Jews), then to put off their realization.

Jamil Mardam Bey was not of this opinion. He thought that there were grounds for granting some support to the plan for 
Syrian Unity (but Sabri Asali revealed some doubts and said, “We didn't want to believe that you were with Nuri al-Sa'id 
against us“).

The Syrian government's opinion with respect to Mr Chamoun's plans is therefore that there is no need to hurry, and that he 
should be left to work. If he succeeds, we will be able to benefit from his success and if he fails, the consequences will not be 
attributed to us.

What comes out of all this is that we need to convince Mr Abd al-Hamid Karameh to flatter 

Mr Chamoun and to support him, even by risking strengthening Riyad al-Sulh and his people.

Riyad Bey no longer appears to enjoy the complete sympathy of our President of the Republic. This is because of his attitude 
with regard to Karameh and the anxieties he created for him in an unreasonable and undignified manner.

נספחים למאמר החוליה החסרה )עמ' 16( - דוגמאות  של מסמכים סורים ובריטים חשאיים
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The members of the Syrian government (the President of the Republic and his entourage) are not sure that it is English officials 
who work in favor of the plan for Greater Syria. In their opinion, there are only British civil servants and politicians who, 
resorting to their own interest or under Jewish influence, seek to make it end in the enthronement of  a Hashemite King; but 
one asks oneself how far they will dare to go.

The accession of Mr Chamoun, a sincere and trusty friend, to the Presidency of the Republic, will not, on the one hand, be 
prejudicial to the situation, but it will not improve it either.

Sheikh Bishara is not “the strong ruler and governor.“ His weakness allows a number of people to plot according to their 
interests and ambitions, or in the direction desired by their leaders, French as much as Russian; a republic presided over by 
Camille Chamoun will soon put a stop to all that.

But if Mr Chamoun's accession to power is good from this point of view, it will be detrimental to the Syria plan.

Those responsible (the President and his collaborators) have agreed the following points:

1) to appear to support Mr Chamoun

2) to do what they can with Mr Karameh so that he also supports him on the same terms.

3) to awaken his enthusiasm to work as much as he can against the French.

4) to delay discussion of financial and economic plans he brings, on the pretext of needing to study them closely.

It seems that Mr Chamoun and his friends in Lebanon will not delay in acting. We believe here that their first acts will be 
directed not against Mr Karameh (unity of rank being necessary), but against the French, which will allow Chamoun to re-
establish a populist position; this is how they act here: every time politicians feel their positions becoming precarious, they 
direct their thoughts against France.

 I now believe that Mr Chamoun has completely failed with our President and that all the expressions of sympathy, kindness 
and support shown to him do not prove anything.

S/ Unreadable

מוחסין אל-בראזי שירת לאחר מיכן כשר חוץ וכיהן כראש ממשלה לאחר הפיכת חוסני זעים במרץ 1949. הוא הוצא להורג באוגוסט, לאחר הפיכת הנגד של   *
סאמי אל-חינאוי

3. The Anglo-Syrian secret agreement, May 29, 1945                          

Secret

Exchange of letters no. 1

I, the undersigned, Shukri al-Quwatli, President of the Republic of Syria, pledge on my honor, in my name, and in the name of 
the Syrian nation that has honored me by making me its President, to make the utmost effort to realize the unity of Syria in its 
natural borders, that is, from the Taurus to the desert, to Egypt and to the Mediterranean Sea. 

I promise to do my utmost to realize the unity of Bar al-Sham [Greater Syria] and to be a soldier in the struggle for Syria's 
absolute unity, a natural step towards complete Arab Unity. 

This is our agreement, and God is our witness.

Damascus, May 29, 1945

S/ Shukri al-Quwatli

Approved by the President of the Republic

S/ Jamil Mardam
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4.  General Beynet to General de Gaulle on collaboration with the Zionist movement, end of June, 1945     

General Delegation in the Levant

Beirut, end of June, 1945

Mon Général,

In the recent crisis, public opinion in the Middle East has been against us. Only the Jews of Palestine are an exception. Their 
concern in seeing the danger France faces in the Levant has created a consensus among them that even they themselves 
consider exceptional. The parallelism between a Jewish homeland in Palestine and a Christian homeland in Lebanon, 
which has always been advocated by the Jewish Agency, has now become everyone's leitmotif. My collaborators have been 
approached by the various sides, who offer their services. I have given orders for contacts to be maintained and that we 
consider collaborating with the Jewish Agency on a propaganda campaign, which it desires.

It appears that, at least initially, working together can only be to our benefit. It will be enough if we give a verbal reassurance, 
not necessarily to support the Zionist movement and its demands, but to refrain from adopting a hostile attitude, especially 
when it comes to the question of immigration to Palestine. The injustices and suffering of the French Jews under German 
occupation makes it difficult for us to take any other stand. Moreover, we could benefit on the global scale from the excellent 
network of information, propaganda and even political activities that the Jewish Agencies, Jewish press groups and pro-Zionist 
parliamentary groups are involved in. This propaganda wouldn't, at the moment, appear to be in France's interests, but in the 
interests of the Christians of the East. It wouldn't seek to maintain the balance of the Powers, but the rights of the minorities. 
We will benefit from it no less.

France's actions, interests and goals will be less obvious. In these conditions, I do not consider the contradiction, which I don't 
underestimate, between a Christian policy in the Middle East and an Islamic policy in North Africa, to be an obstacle.

Representatives of the Jewish Agency who are here now confirm that in the United States, Dorothy Thompson, Freda 
Kirchwey, Albert Einstein and Frantz Werfel will agree to plead the cause of the Christian minorities in the Middle East, and 
that Mr. Spellman, Mr. Laguardia, Mr. Lehmann and Mr. Myron Taylor will support them. In Great Britain, the support of 
Lord Strabolgi, Miss Dugdale, Miss Rathbone, M.P. and Sir Wyndham Deedes will be obtained. We can no doubt verify this 
through our embassies in London and Washington. In any case, I don't think it would be a bad idea for very close contacts 
to be maintained between our representatives and the Jewish Agency representatives in these two capitals: Mr. Zaslani and 
Mr.Linton, Dr. Weizmann's secretary, in Great Britain, and Mr. Nahum Goldman and Mr. Eliyahu Epstein in the United States.

Furthermore, M. Shertok, who is in charge of the Jewish Agency's external affairs, will shortly be going to London. I know that 
he would very much like to be invited to Paris. This would be an opportunity for the French government to go into more detail 
regarding the various points raised in this letter.

I didn't want to commit myself to collaborating even in a propaganda campaign with the Zionist movement before consulting 
with the Prime Minister. It is, in fact, a matter of general policy, on which I can only give my opinion as France's representative 
in the Levant: I am in favor, but I lack the necessary details in order to determine whether the disadvantages might outweigh 
the advantages that I outlined above.  

                                                                                                   Signed: Beynet 

Author's note: The letter was read by de Gaulle 

5. King Ibn Sa'ud to President Quwatli, September 15, 1945   

Secret

From King Ibn Sa'ud

Correspondence in code sent through the intermediary of the Saudi Legation in Damascus

to H.E. the President of the Syrian Republic

Nuri al-Sa'id's activities are beginning to take a serious turn. We are unable to allow Abdullah's plots. By God, your attitude 
is strange. People are working for your death and you do not move. I learnt that in Damascus Abdullah's propagandists are 
exerting themselves as much as possible. What are you waiting for? We know, as you do, who supports and controls them. 
Why don't you speak? God has ordered us not to be quiet when it is a matter of right, and has called someone who does not 
speak out a demon.
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I ask you to appreciate the gravity of the situation. The anarchy reigning with you weakens any hope of success and it is sad to 
see that it is spreading. Can you not find a way to settle the situation instead of letting these scandals develop? Your situation 
pains us. It was not like this under French rule. Someone who enjoys my confidence told me that people are beginning to miss 
the period of French rule. Do something before your edifice falls down.

9 Shawwal 1364 (September 15, 1945)
         S/ Abd al-Aziz

 

6. Constantin Zureiq, Counselor in the Syrian Legation in Washington, to Jabiri, November 7, 1945    

Secret
Coded

From the Syrian Legation in Washington
to H.E. the Syrian Minister of Foreign Affairs, Damascus

The American Government is surprised by the position the Arabs are adopting towards it, in relation to the Palestinian 
question. In the whole of this affair, America sees only humanitarian work and this is the basis on which it has made promises 
to the Jews; but the British have a different position, and the American Government expresses surprise that the Arabs consider 
it to be the only ones showing them hostility and threatening them with the Jews.

First of all, they say, the Balfour promise is British, not American.

Second, Great Britain wishes to exploit the Arab-Jewish conflict because it is the only way for it to remain in Palestine, to 
dominate all the Arab countries.

The American Government strongly desires to find a friendly settlement between the Arabs and the Jews, but it is convinced 
that the British colonial authorities will do everything to prevent that, as Great Britain wishes for incidents to worsen in 
Palestine and for disorder, where blood is spilt, to take place.

Our interest, as far as I can see, is to find a definitive settlement, to work for the withdrawal of Great Britain from Syria and 
Palestine and for the plan the American Government will put forward concerning the definitive settlement of the Near East 
question.

I believe that such a plan would win the agreement of all the states, except of course Great Britain.

November 7, 1945     For the Minister Plenipotentiary

        s/ Constantin Zureiq

Registered in the Ministry of Foreign Affairs
No 833 – Political reports

7. President Quwatli to Cabinet members, January 1, 1946          

Secret

From the President of the Syrian Republic

to the noble Council of Ministers

The mission of General Clayton, head of the special section of Arab Middle Eastern affairs, has two aims:

First: to convince us that Syrian unity will come about;

Second: to seek an understanding between Syria and Turkey.

For the understanding with Turkey we have confirmed to him that we have given our agreement and that we want it within the 
limits of the British memorandum that has been presented to us.

As for unity, he presents us with two plans:
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- Syrian unity including Syria, Transjordan and part of Palestine with a plebiscite on the nature of the regime and on the choice 
of king if the regime is a monarchy.

- Arab unity including Iraq, Syria, Transjordan and part of Palestine. Then the king would be Faisal (King of Iraq) and there 
would be three guardians to the throne. Laws, rules, armies etc., would be unified.

Having highlighted our clear will for independence and having asked his opinion on France's attitude and the agreement 
concluded with it, he said, “This is not under discussion; when you want unity everything will be settled with France.“

Our replies were negative, but were tied to Great Britain's attitude towards us by comparison with France. If Great Britain 
attained the removal of French troops from Syria and Lebanon it will then be possible for us to discuss the plan he has 
presented. Before that, any discussion is impossible.

January 1, 1946     The President of the Syrian Republic
        S/ Shukri al-Quwatli 

Registered in the Ministry of Foreign Affairs
No 1032 – Political reports

8. The Minister Plenipotentiary  in Turkey 

To the Syrian Ministry of Foreign Affairs, Damascus

Top secret

The atmosphere here is becoming more and more sombre, and although Russia is not openly applying pressure, the pressure 
on the Turks continues and with some force.  The English encourage the Turks each day in a new way and the latter refuse to 
concede anything to Russia.

On the other hand, what is certain is that they refuse to recognise that we have any claims on Alexandretta.

I am convinced that our interest now forces us to reach an understanding, even if it were with the Russians, to preserve our 
rights, as long as our friends the English refuse to help us, for in fact they would leave Alexandretta with the lion's share.

The Soviet ambassador here has, in conversations with me, expressed the desire of the Soviet Government to persuade the 
Arabs that no danger threatens them from their side and that the Moscow Government is inclined and even wants to help us 
take back from Turkey the rights it has snatched from us with the help of France and England.

I am convinced that an intention from this side will never be detrimental and that if it cannot be used to persuade the English of 
our importance, it can, however, not do us any harm.

November 26, 1946                             

The Minister Plenipotentiary 
in Turkey

Registered in the Syrian Ministry of Foreign Affairs
No 1325 – Political reports

9. King Faruq to President Quwatli, October, 14 1946
Top secret          

 His Excellency Shukri bey Quwatli, may God protect him

 May the benediction, mercy and blessings of Allah be upon you.

 I am informing you that the Turkish Government has asked me to intervene to persuade Syria to forget its fears and 
mistrust with regard to its neighbors the Turks and to conclude an agreement of good neighborliness with them in view of their 
reciprocal interests and advantages, according to their way of putting it.

As I knew the legitimate rights of the Syrians, my reply was that Syria was ready, without intervention, to come to an 
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understanding and to cooperate on condition that its rights are preserved, that the wrong it has undergone is recognized and that 
what was torn from it is returned.

The Turks, to my mind, are at long last inclined to satisfy the rights that you have, on condition that you do not show any 
negligence or let-up, no matter the extent of the pressure the British bring to bear on you.

I wish, on this occasion, to tell you that Syria is a piece of us ourselves and that if we are keen to see the satisfaction of its 
rights, it is because for us it is a duty vis-à-vis men who are our brothers in religion, language and nationality.

Greetings
Sincerely, 

Faruq

Written in Abdin,  14 October 1946

10.  President Quwatli to King Faruq, November, 3 1946     

Top secret          

 His Majesty King Faruq, may God preserve him

Your Majesty, 

 I read your noble address with tears in my eyes and I thank God for giving Syria a champion and a helper it can have recourse 
to and who defends both it and its rights.

 The Turks, my Lord, have evil designs with regard to us and whatever the changes in the situation, the spirit of oppression and 
domination rules them.  All their dreams are of the restoration of the Ottoman Empire, but weakness is what restrains them: 
injustice is buried in their soul; strength reveals it, weakness hides it.

 The Turks want at all costs to reach agreement with us and the English want us to do it, but what is the use for us Arabs, and 
especially for us Syrians?  Absolutely nothing unless becoming a millstone, losing Alexandretta and losing our unknown 
future. I thank you, in the name of all Syrians for your noble defense of our legitimate rights…. Syria only sees any danger 
to itself from its old oppressors, Turks and French.  God preserve it from concluding an agreement with one of them. God 
preserve you as champion and Treasure of the Arabs.

3 November 1946      Shukri al- Quwatli

 11.  Report on the Kurds on the Turkish-Syrian borders, early November 1946         
    

Top secret

His Excellency the Muhafez  of  al Jazeera
to 

His Excellency the President of the Council
Your Excellency, 

For 20 days the Turkish-Syrian border has been lined with Turkish troops. According to information from our services, these 
concentrations on the borders of these muhafazat number about 20,000 men. Here we are worried about this collection of 
Turkish troops who are engaged in digging trenches along the whole length of the border, without being able to learn the 
reason for this activity.

Yesterday I was in touch with the Turkish Vali of Mardin and asked him what all this meant. He replied to me, 

“We fear that the Kurds of Syria or those of Turkey who have taken refuge there will cause trouble.“

I think we should attach a very great importance to this concentration of troops on our borders, because of the rumors which 
accompany them in this Muhafaza. People are saying in effect that the English have left the hands of the Turkish and Iraqi 
Governments free and that they have promised the first some of the oil from Syrian al Jazeera.
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 The atmosphere in which we live here is very difficult. The strangest thing is that the Turks are distributing 
considerable funds to individuals and to partisans they have here but that we have not yet been able to catch any of these 
agents, even though what I am suggesting is well established. Please let me know your orders.

[n.d. early November 1946]           The Muhafez of  al Jazeera

         Abd al -Kader al- Midani

12. President Quwatli to King Faruq, May 8, 1947   

Top secret           
HM King Faruq I

May health, mercy and the blessings of Allah be with you.

I sorrowfully regret reminding Your Majesty on a personal level, as a friend, the dangers that will be provoked by the 
accommodating position of the Egyptian Government with the French Legation in Cairo, which has now become a source of 
considerable dangers threatening not only Syria and Lebanon but Egypt itself.

The documents the Chargé d'affaires will bring you will prove to Your Majesty that the French Legation in Cairo is today a 
source of problems for us and that up till now it has also given considerable help to Jewish terrorists

One could turn a blind eye to all that if there was not the question of French intervention in the affairs of Arab lands and 
in their futures and in particular in Yemen, something which we all distrust with all our hearts and of which we fear the 
consequences. The information we have clearly shows that France has colonialist ambitions fixed on Yemen. It is a serious 
matter for the interests of the Arab countries and which also influences the projects and programs which King Abd al-Aziz has 
shown you, as he knows that the French center of action is not now Cairo.

For all these reasons I call the attention of Your Majesty to the importance of the matter, hoping that you will wish to give 
your directives to the venerable Egyptian government so that it can quickly enter into negotiations with the representatives of 
significant Arab countries in order to take the necessary measures.

May 8, 1947     The President of the Republic
             Shukri al-Quwatli

Registered in the Syrian Ministry of Foreign Affairs
No 1704 – Political documents

Telegram written in the Palace of the Republic on 3 May.  The Foreign Minister objected to its being sent, but then gave in to 
the insistence of the President of the Republic and it was sent on 8 May. 

13.  Mardam to President Quwatli, May 16, 1947  

Top secret          

Report

From the President of the Council of Ministers to H.E. President Shukri Quwatli, President of the Syrian Republic.

Today I spoke frankly, as requested by Your Excellency, with Mr Riad al-Sulh about the unclear position he has recently 
adopted vis-à-vis France and the strong sympathy he shows Haj Amin, although he knows that Haj Amin has become, in 
relation to us, an ally and friend of France.

I told him frankly the opinion of all our brothers concerning his attitude and his reply to all these statements was categorical, 
confirming to me that the matter was beyond him, that it was the English themselves who had pressured him about the 
understanding with Camille Chamoun. Then, he thinks that he must keep a line of retreat for himself through a good 
understanding with both the French and the Russians, knowing that that would not displease the English, but will be done with 
their knowledge and agreement.

For, giving France a chance to re-establish its presence in Lebanon is unthinkable; he is only playing a role and is certain of 
ultimate success.
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As for his friendliness with regard to Haj Amin, it is very natural, for it alone will win him great popularity in Lebanon. In 
addition helping Haj Amin is an overwhelming need and he adds that the English do not regard Haj Amin with a hostile eye at 
all and picturing him as a man who collaborates with France and with them is without foundation.

I am convinced that it is unnecessary to make the situation worse between Riyad Bey and us. I have no doubts about him and 
it would be pure imagination to believe that he is satisfied with France when in reality he is playing the role he told me about 
himself. I trust him.

May 16, 1947    The President of the Council
           Jamil Mardam Bey
Registered in the Syrian Ministry of Foreign Affairs
No 2843 – Political reports

14.  Armanazi to Mardam, May 28, 1947    

Top secret          

The Syrian Ministry of Foreign Affairs, Damascus

Supporting General Clayton is something which surpasses the imagination; the British Ministry of Foreign Affairs has been 
completely forced into accepting him because the Intelligence Services have categorically refused to remove him from Egypt 
and have given him carte blanche to direct the vast program he aims to complete.

In my enquiries I have arrived at the conclusion that General Clayton is busy acting in two directions, the first being the plan 
for Greater Syria and the second attaching Libya to the British Government through one procedure or another.

The plan for Greater Syria, as General Spears sees it, is now up for discussion more than at any time in the past and he is 
persuaded that it is possible to reach a reasonable settlement between us and King Abdullah. Do you want him to intervene 
quickly before his intervention becomes useless?

Please give me your answer quickly.

May 28, 1947      The Minister
                Najib al-Armanazi

Registered in the Syrian Ministry of Foreign Affairs
No 2873 – Political reports

15.  Intelligence Report by the French Military Attaché in Beirut, May 11, 1948        

French Legation in Lebanon                             Beirut, May 11, 1948  

Military, Naval and Air Attaché

Intelligence Report no. 68

It appears that the resolve of the Arab states regarding the struggle over Palestine has grown stronger over the last few days. 

They have suddenly realized their considerable loss of prestige in the entire world if they abandon Palestine to the Jewish 
enterprise after so much ranting.

They would prefer risking a military defeat rather than inaction, which they consider to be a disgrace.

All the states have decided on an extensive military effort with quick and massive action, whatever the price, against the 
Jewish State itself, hoping that a sudden and violent strike, using all the means available to the Arabs, would lead to a favorable 
outcome before the Jews, under vigorous attack in the vital areas of their territory, would have time to rally and organize 
themselves.
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Arab military circles rely on the lack of heavy weapons (artillery, tanks) and war planes on the Jewish side, for the success of 
the operation.

The beginning of action is planned for May 15, and it appears that 1) the first main objective of the regular armies will be Tel 
Aviv itself, and 2) the Arabs have considered the aerial bombardment of this city.

The region of Tel Aviv will be the goal of the Egyptian army. (Knowing the Arabs, we can't rule out, without making any 
guesses, that not many of them would be prepared for a blitzkrieg.)  

The following numbers can be anticipated (their reinforcement has already been studied for Egypt and Syria):

Egypt:  1 armored brigade
   1 mobile infantry brigade
   1 artillery regiment
   3 groups of bombers                      from 8000 to 10,000 men

Iraq    1 armored brigade
   1 mobile infantry brigade
   3 artillery batteries   
   1 aviation group                               from 6,000 to 8,000 men

Transjordan:  Arab Legion                                      5,000 men

Syria:   2 or 3 battalions
   3 artillery batteries
   Tanks (about 40)
   Airplanes       3,000 men

Lebanon  2 battalions
   Various other elements                    2,000 men

The Egyptian troops will be gathering at al-Arish. The British oppose their crossing the Palestinian border before May 15.

The Iraqi troops are concentrated in Mafraq, the Syrian troops in Kuneitra.

The Lebanese troops, already in place on the Lebanese-Palestinian border, don't appear to have to take an active part in the 
operations, but to make only some demonstration intended to hold back a part of the Zionist strength.

The removal of Ismail Pasha Safwat from his post as Commander of the Arab forces must have been motivated by his refusal 
to acquiesce in the British orders concerning the future progression of operations in Palestine, notably the question of Haifa, 
which Safwat wanted to attack and take over. The British opposed this, wanting to keep the port for the evacuation of their 
troops. Safwat protested. Abdullah and the Iraqi Regent gave in to the British demands. Safwat was removed from office and 
replaced by the Iraqi Division General, Nur a-Din Mahmmud, the Regent's man, whose compliance with the British is well-
known. 

The American government's proposal – conveyed a few days ago to the Arab states and consisting of extending the British 
mandate over Palestine by ten days in order to facilitate an agreement between the Arabs and Jews – would have been 
accepted, it appears, straightaway by Azzam Pasha, Riyad al-Sulh, Jamil Mardam and Haj Amin al-Husseini, but rejected by 
King Abdullah. The others, even if they didn't want to, would then agree with him, in the present circumstances – not wanting 
to appear less enthusiastic defenders of an Arab Palestine than the Hashemite sovereign. 

Certain circles in Damascus fear the consequences, after May 16, of the USSR's recognition of the establishment of the Jewish 
State and the immediate conclusion of a Judeo-Soviet treaty, on the positions of the Americans and the British vis-à-vis the 
Jewish State. 
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