כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,81אב תשע“ח ,יולי 2018

מדור מיוחד

 70לישראל ולמלחמת העצמאות

בגיליון:
“ידיעת הזהב” וההתקפה המצרית שלא הייתה ()4
כשטייסי חיל האוויר המצרי פגשו את עבד אל-נאצר ()32
הערפל סביב ישראל בר טרם התפוגג ()34
ארכיבישוף בשירות הפת"ח ()39
כשהמזל מאיר פנים למודיעין המסכל ()40

להערים על הנחש ()46
המסע של לונצי  -אלף קילומטר בכורדיסטן ()50
ההיה "המלאך" סוכן כפול? ()53
הביג דאטה משנה את פני המודיעין ()58
ועוד מאמרים ומדורים

דבר המנכ"ל | תא"ל (מיל') דוד צור
כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,81אב תשע“ח ,יולי 2018

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

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

מערכת "מבט מל"ם"

העורך הראשי :רון כתרי
סגנית העורך :מיטל שטדלר
עורכי המשנה :שמעון אביבי ,יוכי ארליך ,יוכי וינטרויב ,רפי קיטרון
המעצב והעורך הגרפי :זאב אלדר eldarzv@netvision.net.il
חברי המערכת :אבנר אברהם ,יוסף ארגמן ,אמנון בירן ,יהודה ברק ,עמוס גלבוע ,מישל דגן
בינט ,יואב דייגי ,גדעון מיטשניק ,בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,אהוד רמות ,סטלה שדות ,נעם
שפירא ,יוסי לבקוב ,ברק בן-צור
הוצאה לאור :אפי מלצר בע"מ
דפוס :פוטוליין בע"מ

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

עמותת המל"ם

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

הנהלת העמותה

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

חברי הוועד המנהל של המל"ם:

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:
אלי גרינברג ,ניסן לב-רן ,אל"ם (מיל') חגי מן וסטלה שדות

ראשי ועדות המל"ם

אריה (לייבו) ליבנה  -ועדת הנצחה
שמעון אביבי  -ועדת קרנות
ברק בן צור  -ועדת מורשת ותכנים
עודד חביב  -ועדת סרטים
מנחם כהן  -ועדת כספים
עמרם אהרוני  -ועדת השקעות
יובל חלמיש  -ועדת גיוס ופעילות חברים
חיים קניג  -ר' ועדת נהלים
מאיר שגב  -ועדת מכרזים
ריבה שניידר טסלר  -ועדת תשתיות ובינוי
אשר קרן  -ועדת ביקורת
ראובן ארליך  -ר' מרכז המידע למודיעין וטרור
יוסי קופרווסר  -ר' המכון לחקר המתודולוגיה
רון כתרי  -עורך אחראי של כתב העת "מבט מל"ם" וראש המכון לחקר המורשת
יוכי ארליך  -עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"ם"
דודי שמחה  -ר' חוג ידידי המל"מ  -חיד"ה

המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
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הביקורת ,הקרנות וכתב העת “מבט מל"ם“.
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לחברים ולמשפחות שלום,
עם יציאת הגיליון ניתן לסקור בפניכם את העשייה במחצית
הראשונה של שנת  .2018כמדי שנה ,במחצית יוני התקיים טקס
ההתייחדות עם חללי הקהילה ,שר הביטחון אביגדור ליברמן היה
האישיות המרכזית באירוע .כחודש קודם לכן קיבלנו באתר את
פני המשפחות השכולות החדשות ,יחד עם נציגי הארגונים ונציגי
המשפחות בוועד המנהל .בסמוך קיימנו את פעילות האביב
המסורתית למשפחות השכולות .הפעם נערך הסיור בירושלים:
התחלנו בביקור מרגש ביותר בהיכל הזיכרון הלאומי החדש בהר
הרצל ,המשכנו בסיור קצר בחפירות עיר דוד וסיימנו בביקור
במוזיאון החדש והמרשים באתר גבעת התחמושת.
אנחנו ממשיכים במרץ בכל הפעילויות של הוועדות ומכוני
החקר .בתוך כך אזכיר את הערב המיוחד לציון  50שנה לחזרתם
של אסירי "מבצע סוזאנה" (הפרשה) ,הכנס הבינלאומי השלישי
למודיעין ,שתי בימות המודיעין ואת הפרסומים הרבים של
המכונים השונים  -אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של
מרכז המידע על שם מאיר עמית .אציין גם את התערוכה "מגטו
לודז' לשבי בכלא עבסייה" ,המוצגת בימים אלה בחדר הדיונים
במסגרת התערוכות המתחלפות.
אנו מתקדמים בפרויקטים שציינתי בתחילת השנה ,בהם בניית
כיתות מתחת לטריבונה המערבית ,תכנון מוזיאון המודיעין
והקמת תשתית תורמים בארה"ב.
בימים אלה אנו עוסקים בעדכון התקנון של העמותה .התקנון
המעודכן יאושר באסיפה הכללית שתתקיים ב 31-ביולי .במקביל
אנו נערכים לכנס החברים השנתי ,שיתקיים ב 3-ספטמבר
ושיעמוד בסימן  70שנה למדינה .אנא זכרו לשמור את התאריך
ולהגיע ,צפוי ערב מהנה.
לקראת היציאה לחופשות הקיץ אני מאחל לכולם חופשה מהנה,
ושיבה בשלום לקראת החגים.
תא"ל (מיל') דודו צור
מנכ"ל העמותה

כתבות ומדורים
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שלום לקוראינו,
הנה לפניכם גיליון הקיץ של כתב העת שלנו .הפעם ,ללא חתימת
ידו ותרומתו האיכותית של אפי מלצר ז"ל ,שהלך מעמנו לפני
מספר חודשים .נמצא את הדרך הראויה להוקירו.
השער המרכזי בגיליון שלפניכם מוקדש לציון שבעה עשורים
להקמת המדינה שלנו .הוא מציין גם  70להקמתם של ארגוני
המודיעין ,שבאו תחת הש"י (שירות הידיעות) של ה"הגנה",
ויחידות מודיעין במחתרות הנוספות שפעלו אז .ד"ר דני אשר
מזכיר את תהליכי ההקמה ,בראשית הדרך; פרופ' חגי ארליך
מאיר את הצד הערבי  -בדגש על הפלשתיני  -בעת ההיא; ד"ר
שמעון אביבי משרטט קווים לקשר שנוצר אז בין היהודים לבין
הקהילה הדרוזית.
פסח מלובני משתף אותנו בשתי סוגיות עלומות הקשורות בחיל
האוויר המצרי ,ערב מלחמת ששת הימים ,שזה לא מכבר ציינו 51
שנה להתנהלותה .הראשונה ,ביטול מתקפת פתע מקדימה נגד
ישראל והסיבות לכך ,והשנייה ,מפגש הנשיא נאצר עם טייסיו
(ספוילר ...לא בביר גפגפה!)  -אירוע שהוליד את השיר "נאצר
מחכה לרבין( "...מילים חיים חפר ,לחן עממי).
נעם טפר חקר את קורותיו של תא"ל יוסף ("לונצי") לונץ ,לימים
ראש מחלקת מבצעים של קיסריה ,במסע סיור מודיעיני מרתק
בכורדיסטן ,מהלך כאלף ק"מ .אחרי מה חיפש?
עמנו גם מאמר מקיף ומרתק על אודות המודיעין של יוליוס
קיסר ,שכתב פרופ' מרדכי גיחון ז"ל ושפורסם לראשונה לפני
שנים בביטאון חמ"ן "חמ"נית" ,שמדי פעם אנו מביאים ממנו
נושא מעניין .ואם בנושא מעניין חשקתם  -קראו את המדור
"דעה אישית" ,שבו משרטט שמעון מנדס את ניתוחו ,שאפשר
ויעורר מחלוקת ותגובות ,בסוגיית אשרף מרואן  -ההיה "כפול"?
בגיליון זה הרחבנו את סיקורת הספרים ,להתרשמותכם :ספרו
של ד"ר אפרים לפיד "לוחמי הסתר"; הספר "ניצחון בסבירות
נמוכה  -אמיתות על מלחמת יום הכיפורים"; וסקירת הכרך השני
של "מעשה אמ"ן" ,שכתב ד"ר דני אשר.
עוד בגיליון ,סקירה במסגרת מדור "מודיעיון" על פרסום חדש
של "המכון לחקר המתודולוגיה" שלנו ,שעוסק באחד מהאתגרים
המהותיים הניצבים בפני קהילת המודיעין למרכיביה  -ה"ביג
דאטה" ,ועל השלכותיה מרחיקות הלכת על ה"מה" כמו גם על
ה"איך".
איחולינו לקריאה מועילה ולקיץ רגוע ונינוח,
שלכם,
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“ידיעת הזהב“ וההתקפה
המצרית שלא הייתה



“ידיעת זהב” אחת ,שהתקבלה במאי  1967ממקורות יחידה  515והעידה בבירור על כוונות המצרים ,הביאה את
ראשי המערכת המודיעינית לשנות את הערכתם לגבי המשבר המתפתח .כשדבר האיום הוצג לממשל האמריקאי,
הגיעו הדברים לפתחו של נשיא מצרים נאצר  -וזה גנז את התוכנית שהייתה עשויה לשנות את כל התמונה

גמאל עבד אל-נאצר .קיבל את ההחלטה לבטל
את התקיפה האווירית המצרית המתוכננת

לתקוף ,בין היתר 13 ,בסיסים של חיל האוויר הישראלי ואת הכור בדימונה.2
בחיל האוויר המצרי הייתה מוכנות גבוהה לבצע את המבצע.
במסגרת דיוני הפיקוד המצרי הבכיר ,שהתקיימו במאי  ,1967לפני פרוץ
המלחמה ,בראשות סגן המפקד הכללי של הכוחות המזוינים מושיר (מקביל
לפילדמרשל) עבד אל-חכים עאמר ,החליטו המצרים לפעול ראשונים .עאמר
הורה למפקד חיל האוויר וההגנה האווירית לבצע את התוכנית האווירית
“פהד ,”1-באור ראשון של  27במאי .מפקדת חיל האוויר הוציאה הוראות
מפורטות ליחידות האוויריות לביצוע ,ובכלל זה לטייסות הערוכות בשדה
התעופה באל-עריש.3

במסגרת הכנות המצרים לאפשרות של מלחמה עם ישראל ,ועל רקע ריכוזי
הכוחות שלהם בחצי האי סיני ממאי  ,1967הם הכינו גם תוכניות התקפיות
נגד ישראל 1.הכנסת הכוחות לסיני נועדה להרתיע את ישראל מלתקוף את
סוריה .זאת לאור ידיעות כזב שהגיעו אל המצרים מברה”מ ,שלפיהן יש
ריכוזי כוחות ישראליים מול הגולן וכוונות ישראליות לתקוף את סוריה.
התוכנית ההתקפית המצרית העיקרית הייתה תוכנית “פג’ר” (שחר),
שנועדה לנתק את אזור הנגב הדרומי ואילת במבצע יבשתי ,אווירי וימי.
למבצע הוקצו כוחות יבשה ניכרים ,וחיל האוויר המצרי היה אמור לסייע
להם במסגרת תוכנית “אסד” (אריה) .זו כללה מתן חיפוי אווירי לכוחות,
ביצוע סיורי אוויר וגיחות תקיפה על ידי מפציצים קלים ומטוסי קרב-
הפצצה על יעדים באילת.
ישראל מודאגת מהתקפה מצרית סורית קרבה
כבר בנובמבר  1966הכינה מפקדת הפיקוד המזרחי של חיל האוויר המצרי במקביל להזרמת הכוחות ,התנהלה פעילות מבצעית בחיל האוויר המצרי.
תוכנית התקפית אווירית“ ,פהד( ”1-ברדלס) .במסגרתה היה אמור החיל זו הייתה פועל יוצא של המהלכים שנקטה ההנהגה הצבאית המצרית,
4
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וכללה בין השאר ,העברת מפציצים
לאחר פרסום ההחלטה המצרית לסגור
מדגם איל 28-לבסיס ביר תמאדה
עבד אל-חכים עאמר .הורה על ביצוע את מיצרי טיראן בפני השיט הישראלי
תוכנית התקיפה האווירית "פהד"1-
שבסיני ,ב 16-במאי ;4וביצוע גיחת
ב 23-במאי ,היה די ברור בצד הישראלי
צילום מפתיעה ,על ידי שני מטוסי
 בעיקר לפיקוד הבכיר של צה”ל  -לאןמיג 21-מצריים ב 17-במאי מעל הכור
מתגלגלים הדברים .השאלה שעמדה
בדימונה ,שנחשב יעד ראשון במעלה
בפני הממשלה וצה”ל הייתה מי יתקוף
לפגיעה .התעוזה המצרית והיכולת
ראשון .בממשלה הוחלט לשגר את שר
שהופגנה במהלך זה חידדו את תחושת
החוץ אבא אבן ב 24-במאי לפגישות
הסכנה בישראל מפני אפשרות של
דחופות עם בכירים בצרפת ובארה”ב.
תקיפה ,ובעקבות כך הועלתה הכוננות
אלה כללו פגישות עם נשיא צרפת
בחיל האוויר הישראלי לעליונה.5
שארל דה גול ונשיא ארה”ב לינדון
בערב ה 18-במאי התקבלה ידיעה
ג’ונסון  -כדי להעמידם על חומרת
שהצביעה על קיום תכניות התקפיות
המצב ,ולעמוד מקרוב על עמדתם
של חיל האוויר המצרי נגד ישראל.
במשבר .ביומיים הבאים גדל החשש
מודיעין חיל האוויר העריך שהידיעה
במטכ”ל כי מצרים עשויה לתקוף
רצינית .6ידיעה זו הביאה לשינוי
במועד קרוב ביותר ,כבר בליל 26-25
בהערכת המודיעין הכללית לגבי
במאי .זאת על בסיס שינויים שאותרו
הכוונות המצריות .אמ”ן קבע על
בשטח בחזית המצרית ,כולל הכנסת
בסיסה כי חל שינוי עקרוני בגישת
דיביזיה משוריינת  4לסיני והגברת
10
הכוננות בחיל האוויר המצרי.
מצרים למשבר ,ונראה כי היא מוכנה
ראש אמ”ן אמר בערב ה 25-במאי
להתמודדות צבאית עם ישראל .ראש
כי הוא חושש ,שאם צה”ל לא יפעל
לשכת הרמטכ”ל דאז ,רפי אפרת ,כתב
למחרת ,עשויים המצרים לתקוף ומצבנו
ביומנו כי “זה היה יום קריטי .הידיעה
המודיעינית גרמה למעשה למפנה מוחלט ,ידיעה שהיה בה משום סימן מעיד יהיה חמור .מפקד חיל האוויר ,האלוף מוטי הוד ,העריך כי באותו הלילה
ברור שיש תוכניות התקפיות בחיל האוויר המצרי” .ידיעה זו נקלטה על ידי עלולים המצרים לתקוף באמצעות מפציציהם שדות תעופה ויעדים חיוניים
יחידה  8200( 515היום) ממערכות הקשר של חיל האוויר המצרי 7.מיד בישראל ,כדי להקדים תקיפה של צה”ל על בסיסי חיל האוויר שלהם .ראש
עולה השאלה ,מה הייתה אותה ידיעה שגרמה למפנה החד בהערכת הכוונות אמ”ן הוסיף שהוא מעריך כי למצרים נודע מהמודיעין הסובייטי על התוכנית
המצריות ,ובהתאם לשינוי בגישת הממשלה וצה”ל למשבר כולו ולאפשרות הישראלית לתקוף את בסיסי חיל האוויר שלהם ,ולכן החליט לסכלה
שתקיפה אווירית מצרית תיתכן בזמן הקרוב.
באמצעות התקפה מקדימה בלילה .כן ירצה נאצר לפגוע במה שהוא רואה
בהקשר זה עולה מתוך מקור מצרי ,כי באותו הערב הועברו הוראות לבסיסי כסכנה הגרעינית של ישראל ולפגוע ביוקרתה – באמצעות תקיפת הכור
11
חיל האוויר המצרי בסיני ,הקשורות לביצוע תקיפות נגד ישראל במסגרת בדימונה.
תוכנית “פג’ר” .למחרת החלו בהכנות לביצוען .אלה כללו שינויי הערכות תמונת המצב באמ”ן ובמודיעין חיל האוויר התמקדה ,מ  23במאי ,בפעילות
של מטוסים בין הבסיסים בסיני ,הצגת משימות התקיפה לטייסים ותכנון ובהכנות שנצפו בחיל האוויר המצרי .אלה כללו התרעות על אפשרות
ביצוען ,באמצעות שילוב בין מטוסי קרב מדגם מיג 21-למפציצים .מטוסים לחדירת מטוסים מצריים לשטח ישראל ,שבעקבותיהן הורה הרמטכ”ל רבין
שיועדו לבצע תקיפה הוכנסו מה 20-במאי לכוננות מיידית לביצוע ,עם למפקד חיל האוויר כי על החיל להימצא בכוננות עליונה משחר  23במאי;
קבלת הפקודה .ב 23-במאי ,לאחר פגישת נאצר עם טייסי חיל האוויר כמו כן הורה שהחיל יירט כל מטוס מצרי שינסה לחדור לשטח ישראל.12
בבסיס באבו צוויר ,שונתה פקודת הכוננות לבסיסים מ”פג’ר” ל”פהד  .8”1כן עולה כי חיל האוויר המצרי התאמן בימים אלה בתקיפת שדות תעופה
לאחרונה פירסם פרופ’ אבנר כהן מאמר ,החושף את אותה הידיעה שהביאה באור אחרון .על רקע זה הורה ראש אמ”ן ב 25-במאי על כוננות עליונה בחיל,
13
לשינוי בהערכת המודיעין של אמ”ן .זאת בהתבסס על פרוטוקול שהתפרסם כדי לא לעמוד בפני הפתעה גורלית על הכור בדימונה ועל בסיסי חיל האוויר.
על ידי ארכיון המדינה ,לגבי פגישה שנערכה ב 19-במאי בין ראש הממשלה החשש בצד הישראלי היה מוצדק .ב 26-במאי חדרו ארבעה מטוסי מיג-
 21מצריים בגובה רב לאזור ניצנה ,ומשם
ושר הביטחון לוי אשכול לבין
התפצלו :זוג טס לעבר דימונה ובחזרה
הרמטכ”ל יצחק רבין ,ראש אג”ם,
בערב ה-
לסיני ,וזוג שני טס לאורך הגבול ,עד
האלוף עזר וייצמן ,וראש אמ”ן ,האלוף
ידיעה
התקבלה
במאי
18
אילת ,ומשם חזר לסיני 14.קדמה לכך,
אהרון יריב .בפגישה עדכן
הרמטכ”ל שהצביעה על קיום תכניות התקפיות של
כאמור ,גיחת צילום של שני מטוסי
את ראש הממשלה בידיעה החדשה
חיל האוויר המצרי כלפי ישראל .מודיעין
מיג ,21-ב 17-בחודש ,שגם אותה לא
שקיבל ,שלפיה קלט המודיעין
הצליחו מטוסי חיל האוויר ליירט.
תיאומים
תקשורת מדאיגה לגבי
חיל האוויר העריך שהידיעה רצינית .ידיעה
ראש הממשלה אשכול החליט לשגר
בין מטוסי קרב לבין מפציצים של
חיל האוויר המצרי .הרמטכ”ל הוסיף זו הביאה לשינוי בהערכת המודיעין הכללית מברק בהול לארה”ב ,לשר החוץ אבן,
שבו הביע את החשש מפני התקפת פתע
כי הדבר יכול להצביע על תיאומים
לגבי הכוונות המצריות .אמ"ן קבע על
מצרית-סורית בכל עת ,שעליה נדרש אבן
לתקיפה אווירית על הכור
בדימונה .בסיסה כי חל שינוי עקרוני בגישת מצרים
לדון בדחיפות עם האמריקאים .מברק
ראש אג”ם אף הוסיף כי כל הסימנים
מצביעים כי מצרים מתכננת לתקוף למשבר ,ונראה כי היא מוכנה להתמודדות
בהול דומה נשלח כעבור כמה שעות
לשגריר בוושינגטון ,אברהם הרמן ,כדי
את דימונה עם  40מטוסים לפחות,
צבאית עם ישראל
15
להדגיש את חשיבות העניין מול ארה”ב.
אפילו באותו הלילה.9
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שלא השתכנע לגמרי לפי הייכל ,אמר
ההתערבות של נאצר משנה
בסוף הפגישה כי ההוראה תבוצע .ואכן,
את פני המלחמה
חרף היסוסיו ,ביטל עאמר את ההוראה.
העברת החששות מפני התקפה מצרית
למרות אי הדיוקים בתאריכים בשתי
קרובה מישראל לארה”ב הייתה צעד
הגרסאות האלה ,ברור שעאמר נתן
נכון .המהלך עשה את שלו ,וגרם
את ההוראה למפקד חיל האוויר מבלי
לביטול ההוראה שנתן עאמר לחיל
שנאצר ידע על כך ,וכשנודע לו ,הוא הורה
האוויר לתקוף ב 27-במאי .כאן הגיעה
לבטלה מייד.
התערבות מפתיעה מצד נשיא מצרים,
בחיל האוויר המצרי התאכזבו מביטול
גמאל עבד אל-נאצר .נראה שעאמר
המבצע ,שחיכו לו .מפקד הפיקוד
נתן את הוראתו למפקד חיל האוויר
המזרחי של חיל האוויר ,לואא’ אל-
בלי ליידע את נאצר .על פי המקורות
דע’ידי ,כותב בזיכרונותיו כי “לא עברו
המצריים ,קיימות לפחות שתי גרסאות
עשר דקות מקבלת הפקודה לבצע את
באשר למה שקרה בעניין.
תוכנית ‘פהד  ,’1והנה הגיעה פקודה
הראשונה ,של הרמטכ”ל דאז ,פריק
אחרת המבטלת את התקיפה” .לפי
אוול פאוזי ,הכותב בספרו 16כי נאצר
עדותו ,הודיע לו מפקד חיל האוויר,
נטל חלק במפגש של המפקדה הכללית
מחמד צדקי מחמוד ,בשעה 01:00
של הכוחות המזוינים ,שהתקיימה
בליל ה 27-26-במאי לבצע את המבצע
ב 25-במאי ,בראשות סגנו עאמר.
ולתקוף באור ראשון; ולאחר עשר דקות
בפגישה זו ,לפי פאוזי ,דן עאמר בהכנות
האלוף אהרון יריב ,ראש אמ"ן באותה קיבל הוראה הפוכה .בעת פגישת נאצר
ההתקפיות של הצבא המצרי נגד
תקופה .עמד מאחורי השינוי בהערכת עם טייסי חיל האוויר המצרי בבסיס אבו
ישראל .לאחר שהפגישה הסתיימה
החדש
המידע
בעקבות
המודיעין
צוויר ,ניסו אלה ללחוץ עליו להנחית את
נערכה פגישה נפרדת בין נאצר לעאמר,
המהלומה הראשונה על ישראל ,מאחר
שלא בנוכחות האחרים .לאחר שזו
שממילא משמעותה של סגירת המצרים
הסתיימה ,כעבור מחצית השעה ,יצא
עאמר מחדרו והורה על ביטול הוראתו לתקיפה אווירית .לפי פאוזי ,נראה בפני השיט הישראלי במפרץ אילת/עקבה הייתה הכרזת מלחמה על ישראל.
היה שעאמר השתכנע מטיעוניו המדיניים של נאצר בפגישה האישית נאצר דחה ניסיונות אלה בטענה כי המשבר הוא מדיני ,ויבוא על פתרונו
ביניהם .נראה כי צעד זה של נאצר ננקט בעקבות מברק דחוף שהגיע בדרך מדינית.19
לקהיר זמן מה לפני כן מהשגריר המצרי בארה”ב ,המביע את דאגת ארה”ב הוראה דומה יצאה גם לכוחות היבשה שהיו ערוכים בסיני ,להפסיק את כל
מהידיעות הוודאיות שהגיעו לישראל על כוונת מצרים לתקוף אותה ב 27-ההכנות לקראת ביצוע מהלך התקפי כלשהו נגד ישראל.20
במאי .לנאצר התברר כי
המידע שבידי ישראל הוא נכון ,וכי הוא עצמו לא ידע המעצמות מתערבות בנעשה
על ההוראה לבצע התקפה זו.
הגרסה האחרת היא של העיתונאי חסנין הייכל ,הכותב בספרו “ההתפוצצות” מאחורי החלטתו של נאצר לבטל את ההתקפה המתוכננת עמדה ,כך עולה,
(אל-אנפיג’אר)  17כי מוקדם בבוקר  27במאי נפגשו נאצר ועאמר .נאצר רצה התערבותן המהירה של שתי המעצמות ,ארה”ב וברה”מ .אלה פעלו במהירות
להעיר לעאמר הערות על הדיון שהתקיים ביום הקודם ,שבו נכח .נאצר שם כדי למנוע מהלך מצרי זה ,שלראייתן היה מסוכן .בעקבות המסרים והמידע
לב באותה ישיבה כי עאמר מדבר בגלוי על המכה הראשונה ועל מי שינחית שהעבירו אבא אבן והשגריר הרמן למחלקת המדינה האמריקאית ,זומן
אותה ,ועל המכה השנייה ומי שיספוג אותה .לפי הייכל ,נאצר לא היה השגריר המצרי בוושינגטון ,מוסטפא כאמל ,לפגישה דחופה עם תת מזכיר
משוכנע שמהלך כזה יהיה לטובת מצרים ,במיוחד כי כבר יזמה שני מהלכים המדינה ,יוג’ין רוסטואו .הפגישה נערכה בערב  25במאי ,ובה אמר רוסטואו
חשובים להרתיע את ישראל – העברת הכוחות לסיני וסגירת מפרץ עקבה /כי אבן הציג בפני שר החוץ דין ראסק את המברק הבהול מממשלתו ,ובו
אילת .אם מצרים תנחית ראשונה מהלומה על ישראל ,יהיה ברור לכולם מידע כי למחרת (קרי  26במאי) יפתחו מצרים וסוריה בהתקפת פתע על
שהיא תוכננה מראש .מאחר ונאצר חשש מהסתבכות במלחמה עם ארה”ב ,ישראל .האמריקאים ביקשו מממשלת מצרים ,באמצעות השגריר ,להימנע
הוא אמר לעאמר (לפי הייכל) ,שכל צעד נוסף מצד מצרים ייתן לארה”ב מפעולה צבאית התקפית ,וציינו כי הם יפעלו למנוע מישראל לעשות כן.
השגריר כתב כי פנייה זו אל מצרים היא בהוראת הנשיא ג’ונסון עצמו.
ולישראל את ההזדמנות שהם מבקשים
מברק השגריר הגיע לידי נאצר לפני
להכות במצרים 18.לכן ,מהלך כזה אינו
הצהריים של ה 26-במאי .נאצר
לטובת מצרים .נאצר אמר
לעאמר נראה כי צעד זה של נאצר ננקט בעקבות
הבין היטב מה עומד מאחורי הפנייה
באותה פגישה כי בכוונתו לנהל את
הבהולה .עוד קודם לכן הוא הורה
מברק דחוף שהגיע לקהיר זמן מה לפני
המשבר כך שמצרים תצא ממנו בשלום
לעאמר לבטל את ההוראות לצבא
ושלא תפרוץ מלחמה ,ולכן דיבורים על כן מהשגריר המצרי בארה"ב ,המביע את
לפתוח בהתקפה על ישראל .באותו
הנחתת מכה ראשונה אינם אחראיים.
שלב הוא התעניין כיצד דלפה הידיעה
ששמע דאגת ארה"ב מהידיעות הוודאיות שהגיעו
לפי גרסה זו ,התייחס נאצר למה
לידי הישראלים  -האם היא דווחה להם
בפגישה שבה נכח ביום הקודם לגבי
אותה
לתקוף
מצרים
כוונת
על
לישראל
על ידי מקור כלשהו ,או שהם הצליחו
התוכניות ההתקפיות ,ומאחר ולא
ב 27-במאי .לנאצר התברר כי המידע שבידי לקלוט מברקים מוצפנים של הצבא
רצה ,ככל הנראה ,להעמיד את עאמר
המצרי ולפענחם .נאצר השתכנע כי
על
ידע
לא
עצמו
הוא
וכי
נכון,
הוא
ישראל
במבוכה מול הפיקוד המצרי הבכיר -
מדובר באפשרות השנייה ,וכי לישראל
הורה לו בפגישתם לבטל את הוראותיו
ההוראה לבצע התקפה זו
יש יכולת לדעת על הכוונות והתכניות
לביצוע התוכניות ההתקפיות .עאמר,
6
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המצריות .בעקבות בדיקה שנערכה
נאצר והמושיר עבד אל-חכים עאמר,
ששלט על הכוחות המזוינים .מערכת
לאחר המלחמה ,הגיעו המצרים
היחסים בין השניים השפיעה מאוד על
למסקנה כי המידע דלף מבסיס חיל
ניהול האסטרטגיה הצבאית של המדינה.
האוויר באל-עריש .לפיכך הועמדו
לפי החזות שהציג עאמר לתקשורת,
לדין מפקד הבסיס וסגנו במשפטים
שררה הסכמה מלאה בינו לבין נאצר
הצבאיים שנערכו בעקבות המלחמה.
לגבי ההחלטות שהתקבלו .אולם חוסר
בעקבות כך גם הורה נאצר לעאמר
התיאום ביניהם עמד מאחורי אחת
לשנות את צופן הכוחות המזוינים
ההחלטות המרכזיות שהתקבלו לפני פרוץ
המצריים מדי שלושה ימים.21
המלחמה  -ביטול ההתקפה האווירית על
אך בכך לא הסתיים הדבר.
ישראל שתוכננה ל 27-במאי.
האמריקאים העבירו את המידע
לפי מספר מקורות מצריים ,נאצר
שקיבלו משר החוץ הישראלי גם
קיבל את ההחלטה לבטל את התקיפה
לרוסים ,באמצעות הקשר הישיר
האווירית המתוכננת עוד לפני
(“הטלפון האדום”) בין הבית הלבן
שהמעצמות פנו אליו ,בליל ה27-26-
והקרמלין .בעקבות זאת שלח ראש
במאי .אולם מקורות מצריים אחרים
הממשלה הסובייטי אלכסי קוסיגין
ציינו כי ההחלטה על ביטול ההתקפה
שתי אגרות באותו לילה :האחת
במפתיע התקבלה בעקבות הפגישה בין
לנשיא מצרים והשנייה ,לראש ממשלת
נאצר לשגריר הסובייטי ,שהעביר לו את
ישראל.
האיגרת מההנהגה בקרמלין ,שדרשה
נשיא ארה"ב לינדון ג'ונסון .הורה
השגריר הסובייטי במצרים ,דימיטרי
אישית לפנות לנאצר בנושא ,וגם פנה ממנו לא לפתוח במלחמה .נאצר התקשר
פוז’ידייב ,הגיע בבהילות בסביבות
לסובייטים ,כדי למנוע את ההתקפה לעאמר והודיע לו לבטל את ההתקפה
23
האווירית המצרית
השעה  3:00ב 27-בחודש לביתו של
האווירית ,וכך התהפך המצב.
נאצר .הוא נשא עמו את האיגרת
כל המקורות המצריים העוסקים
מראש הממשלה הסובייטי ,וביקש
במלחמת ששת הימים מסכימים כי
להיפגש מיידית עם נאצר .נאצר התעורר ונפגש עמו בסלון שבקומה ההחלטה שלא לבצע את המהלומה האווירית הראשונה על בסיסי חיל
הראשונה בבית ,לבוש בחלוק על הפיג’מה ובנעלי בית (לפי הייכל) .השגריר האוויר הישראלי הייתה ההחלטה המסוכנת ביותר שקיבלה ההנהגה
הוציא מכיסו מעטפה ובה איגרתו של קוסיגין ,אותה הקריא בפני נאצר .המדינית המצרית לפני המלחמה .גורמים צבאיים בכירים הטילו בדיעבד את
באיגרת מתייחס קוסיגין לשיחת הטלפון שקיבל מנשיא ארה”ב בשעות האחריות לתבוסת הצבא המצרי במלחמה על הדרג המדיני ,קרי נאצר ,בשל
הלילה ,בה הוא מספר לו על הכוונה המצרית לפתוח בהתקפה על ישראל החלטתו זו .בראייתם ,הייתה זו מתנה יקרה לישראל ,שסייעה לה להביס את
בעיתוי קרוב ביותר .ג’ונסון הוסיף בשיחה זו אזהרה ,כי אם ההתקפה חיל האוויר של מצרים ואחר כך גם את כוחות היבשה שלה ,מהלומה שאיש
תקרה ,תראה ארה”ב את עצמה פטורה מההתחייבויות שנתנה לברה”מ במצרים לא צפה .ההתקפה האווירית הישראלית המפתיעה זעזעה ושיתקה
שלא להתערב ,וכי הוא אינו רוצה לבזבז זמן בשעות מסוכנות אלה ,העשויות את המפקדה העליונה ,השפיעה קשות על המשך המלחמה ובכך הביאה
להיות בעלות השפעה רצינית ביותר על המצב.
לסיומה המהיר .חלק מהמקורות מטילים את האשמה על הסובייטים,
נאצר ענה לשגריר הסובייטי כי הדברים שהקריא ממכתבו של קוסיגין אינם שפנייתם לנאצר מנעה מהמצרים לבצע התקפה מקדימה ,שהייתה מסכלת
מפתיעים אותו ,שכן עוד קודם לכן קיבל איגרת דומה מהשגריר המצרי את התקיפה האווירית הישראלית .זו קבעה את תוצאות המלחמה והשגת
בוושינגטון בעקבות פגישתו עם תת-מזכיר המדינה ,יוג’ין רוסטואו .השגריר הניצחון על ידי ישראל ,לאחר שחיל האוויר המצרי הוצא מחוץ למערכה
24
ענה בהדגישו את חשיבות האיגרת שהביא ,שתוכנה הועבר ישירות מג’ונסון בתוך שעות ספורות.
לקוסיגין בקו הטלפון “החם” ביניהם ,מה שהופך אותה לחשובה במיוחד .לסיכום ,אף שלא היה בידי אגף המודיעין וחיל האוויר מידע קונקרטי
השגריר גם עדכן את נאצר ,כי איגרת דומה מועברת בשעה זו לראש ממשלת על תכניות מצריות והכנות לבצע התקפה כזאת ,הרי שראשי המערכת
ישראל על ידי השגריר הסובייטי בתל אביב ,ובה אזהרה לישראל שלא תיזום המודיעינית דאז ידעו לשנות את הערכתם באשר להתפתחות המשבר,
מלחמה – מה שאכן קרה .נאצר השיב לשגריר כי מצרים אינה רוצה מלחמה ,ולהעריך נכון על בסיס המידע המצטבר את הכוונות המצריות – ואת מה
רק פועלת להגן על עצמה במידה ותותקף וכי ארה”ב וישראל יודעים שהוא שעשוי לקרות בעקבותיהן .בדיעבד התברר כי הדרג המדיני פעל נכון בהציגו
רוצה להימנע ממלחמה.
את האיום לממשל האמריקאי .בפגישותיה עם שר החוץ גרסה ארה”ב
על פי המקורות המצריים ,מטרת האיגרת הייתה לדרוש מההנהגה המצרית שאין לגורמי המודיעין שלה מידע לגבי האפשרות לביצוע התקפה מיידית
לעשות כל מאמץ כדי למנוע מלחמה ,ולא להיות הראשונה שתתקוף .על פי על ידי מצרים וסוריה; ואף על פי כן ,ארה”ב פנתה למצרים ,הן ישירות והן
אחד המקורות ,נאצר הגיב ואמר כי אין בכוונתו להורות על התקפה ,וכי באמצעות ברה”מ .נראה כי פניות אלה סייעו לנאצר לקבל את ההחלטה
22
למצרים אין תוכנית כזו.
לבטל את התקיפה האווירית המתוכננת .מה גם שלפי המקורות המצריים,
צבא מצרים לא היה מוכן לבצע מהלך התקפי ביבשה בעיתוי הזה.
זו הייתה הצלחה מודיעינית רבתי ,הן בפן האיסופי והן בפן המחקרי-
המשמעות של ביטול ההתקפה מנקודת המבט המצרית
המקורות המצריים ,הכוללים בעיקר את זיכרונותיהם של המפקדים הערכתי ,שהתבססה בעיקר על “ידיעת זהב” אחת ,ששימשה סימן מעיד
הבכירים מאותה מלחמה  -ובראשם הרמטכ”ל מוחמד פאוזי ומפקד החזית ברור לכוונות האויב .הידיעה התקבלה ממקורות יחידה  ,515ועם ידיעות
עבד אל-מוחסן מורתגי  -מציינים מספר סיבות לתבוסת צבאם במלחמה ,נוספות שהתקבלו על פעילות חיל האוויר המצרי ,היא שינתה את הערכת
חלקן פנימיות וחלקן חיצוניות – ערביות ובינלאומיות ,ששורשיהן קודמים המודיעין מקצה לקצה .לא קשה לתאר כיצד היו נראים פני המלחמה ,לו
לפרוץ המלחמה.
המצרים היו תוקפים ראשונים ,כפי שתכננו .
אחת הסיבות החשובות בזירה הפנימית הייתה מאבק סמוי שהתנהל בין הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי
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 70לישראל ולמלחמת העצמאות
ד"ר דני אשר | תא"ל במיל'

המודיעין הישראלי:



מהמחתרת ועד לצבא סדיר
ניצנים של עשייה מודיעינית ניכרו כבר כשצצו מעשי האיבה בין היישוב הערבי ליהודי בארץ
ישראל .המרד הערבי נתן תנופה להתארגנות מערכת שתענה על צורכי המודיעין של היישוב
היהודי ,כחלק מהיערכותו להגן על עצמו .כך נראתה הדרך מאותה נקודה ועד למודיעין צבאי

תהליך ההקמה של שירות מודיעין צבאי בכוח המגן העברי ,לקראת אורגן כמנגנון ארצי בעל פיקוד מרכזי .אנשיו אותרו והוכשרו על פי תחומי
העניין שבהם עסקו :האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל ,מדינות וצבאות
המלחמה בתש"ח ובמהלכה ,נחלק לשלוש תקופות עיקריות:
ערב שקמו ונבנו באותה עת ,השלטון והצבא הבריטים ,ביטחון פנים
• ההקמה בדרך למלחמה ,עד נובמבר .1947
• הבנייה במהלך "מלחמת האזרחים" ,עד לפלישת צבאות ערב והקמת ואבטחת הארגונים והמחתרות .במהלך המלחמה התהדק שיתוף הפעולה
עם גופי מודיעין בריטיים ,בעיקר בכל הקשור למאמץ המלחמתי מול
צה"ל במאי .1948
גרמניה הנאצית ושותפיה .התגייסות בני היישוב לצבא הבריטי איפשרה
• המיסוד וההפעלה עד לסיומה של מלחמת העצמאות.
מאמר זה יעסוק בשתי התקופות הראשונות ,שבהן נבנה והוסב המודיעין היכרות והתנסות גם בהפעלת מודיעין צבאי נגד צבא סדיר ,ובתנאי לחימה.
במחתרת ,תחת השלטון המנדטורי הבריטי ,לשירות מודיעין צבאי .זה פעל עם שחרורם הצטרפו חלקם למודיעין של המדינה שבדרך.
פעילות הש"י לאחר המלחמה התמקדה בשילוב הידיעות השוטפות
ותרם בהמשך לניצחון צה"ל במלחמה.1
כבר במלחמת העולם הראשונה ,ועם התרבות מעשי האיבה בין היישוב והמידע התשתיתי .המיידע עובד וסוכם במרכז הש"י הערבי במסגרת
הערבי ליהודי בארץ ישראל ,ניכרים ניצנים של עשייה מודיעינית .זו עסקה "תיקי כפרים" .כשהצטרפה ההגנה למאבק נגד הבריטים ,באוקטובר ,1945
הוטל על הש"י לספק למטה המבצעי מידע
בקשת רחבה של נושאים ,בהם איסוף
מודיעיני על יעדים בריטיים בארץ .מלבד
מידע בינלאומי ופנימי ,צבאי ואף פלילי,
פאוזי קאוקג'י .סיכומי הש"י היומיים עסקו ,בין היתר,
זאת למד הש"י גם את דרכי פעולתו של
בפעילות "צבא ההצלה הערבי"
ביטחון פנים ואבטחת אישים ,יחסי
הצבא הבריטי נגד תנועת המרי העברית.
שכנות עם ערבים ומגעים פוליטיים עמם.
ערב מלחמת העצמאות היו לש"י ידיעות
המרד הערבי ופעילות הטרור בשנים
מדויקות למדי על המערכת הצבאית
 1939-1936נתנו תנופה להתארגנות של
הבריטית בכלל ,ועל יחידות המודיעין שלה
מערכת שתענה על צורכי המודיעין של
בפרט.
היישוב היהודי ,כחלק מהיערכותו להגן
על עצמו .הסוכנות היהודית ,לצד ארגוני
המחתרת ,הפעילו רשתות של סוכנים
התנגשות אפשרית עם ערביי
וביצעו פעילות איסוף במגזר הערבי .זו
הארץ חייבה את ההגנה להתכונן
כללה הפעלת מסתערבים ,גיוס משתפי
האפשרות של התנגשות עם ערביי הארץ
פעולה והאזנה לטלפונים .היחלשות המרד
חייבה את ההגנה להתכונן .התחזית
שמטה את הבסיס לשיתוף פעולה בין
לעימות אפשרי עסקה במעין מרד
היישוב לשלטונות המנדט ,כולל בתחום
ערבי נוסף ,אולי בעוצמה מוגברת ,עם
המודיעין.
הסתייעות רבה יותר של הפלסטינאים
גם כשפרצה מלחמת העולם השנייה
במתנדבים ובכסף מארצות ערב השכנות.
המשיכו ביישוב לחשוש מהתחדשות
בשלהי מלחמת העולם השנייה החל
המרד הערבי .האיום המשולב של פלישה
ארגון ה"הגנה" לפתח כלים מודיעיניים
איטלקית/גרמנית לאזור ושל הסכנה
משלו ,בעיקר בתחום מודיעין השטח
הפנימית ביוזמה הערבית ,הביא ביוני
וההסתערבות.
 1940להקמת הש"י .הש"י ,שירות
כבר ב  1943הוקמה "המחלקה הערבית"
הידיעות הגדול והבולט בשנים שלפני
בפלמ"ח ,כדי לאסוף מודיעין מערביי ארץ
הקמת המדינה ,היה משותף למחלקה
ישראל והארצות השכנות .המחלקה נועדה
המדינית של הסוכנות ול"הגנה" .הש"י
להחליף מודיעים ערבים ,שפעלו תמורת
10
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בצע כסף .בית הספר לריגול של היחידה הוקם בקיבוץ אלונים ,ושילב
אימונים בנשק עם לימודי המזרח .מסתערבים שהוכשרו במסגרת המחלקה
הערבית נשלחו כבר ב 1945-למקומות מועדים לפורענות בארץ .ב1946-
סיירו אנשי המחלקה בעבר הירדן ,וב 1947-גם בסוריה ובלבנון .באוקטובר
ובנובמבר  1947יצאו אנשי המחלקה למשימות גם מול הצבא הסורי הסדיר,
שהתרכז ברמת הגולן.
כלי מודיעיני נוסף שניצלו ב"הגנה" באינטנסיביות רבה כבר בתחילת שנות
ה 40-ועד מלחמת העצמאות היה הסיור .סיורים קרקעיים ,ולאחר מכן גם
אוויריים ,שימשו דרך עיקרית לאיסוף ידיעות על השטח .ביטויו העיקרי
של מודיעין השטח באותן שנים השתקף בתיקים שריכזו מידע על כפרים
ערביים.
יחידה טכנולוגית זעירה שהחלה גם היא את דרכה ב 1946-הייתה יחידת
צילומי אוויר .זו פעלה ממטוסים קלים שהיו ברשות חברת "אווירון"
ו"קלוב התעופה" .תצלומי שטח ומטרות שצולמו במצלמת יד שולבו בתיקי
הכפרים ,ותרמו רבות להשגת מודיעין .משהוקמה מחלקת הטיס בפלמ"ח
שולבו טייסיה ומטוסיה במשימות צילום ,שכללו גם יעדים רחוקים ,ואליהם
הצטרפו סיירי אוויר וצלמים שהוכשרו בחופזה.
הנחת העבודה הבסיסית בש"י הייתה שזירת הפעולה העיקרית תהיה
בשטחי ארץ ישראל ומול ערביי ישראל .לכן הוזנחה הנחת התשתית
המודיעינית-איסופית על צבאות ערב .המשימות העיקריות של הש"י עד אז
היו אספקת מידע לניהול המאבק בבריטים בתחומי העלייה וההתיישבות,
כולל על ערביי הארץ ,והמאבק בארגוני "הפורשים".
בשלהי  1947החל הש"י הערבי להפיץ דו"חות יומיים .אלה התבססו
בעיקר על ידיעות שהגיעו למרכז הש"י בתל אביב ,שאספו אנשי המחלקה
הערבית ממקורות ערביים .הסיכומים עסקו במנהיגות הערבית ובעמדותיה,
בהצהרות ונאומים של אישים ערביים בולטים ובנעשה בוועידות ערביות
שונות .בתחום הצבאי נאסף מידע על פעילות הכוחות הערביים החצי
סדירים ,היערכות ופעילות "צבא ההצלה הערבי" בפיקודו של פאוזי
קאוקג'י .מעט ידיעות נאספו על הצבאות הסדירים ומדינות ערב בפריפריה.
מקורות האיסוף בש"י התבססו על האזנה וציתות לטלפון ולרשתות
אלחוטיות .מודיעין גלוי מעיתונות ערבית ומשידורי הרדיו הגלויים סיפק
בעיקר חומר מדיני .לצד ההאזנה שימשו המודיעים הערביים ספקי מידע

דוד בן גוריון ,שלא שבע נחת מאי
מוכנותו של "ההגנה" למלחמה של
ממש ,החליט שיש להקים תשתית
של צבא סדיר מודרני ומקצועי
 אשר יוכל להתמודד גם עםהתערבותם של צבאות ערב .בניגוד
להערכת אנשי המודיעין ,בן גוריון
זיהה ,את ההתפתחויות הצפויות
והאיומים החדשים ,שלהערכתו היו
חמורים ביותר

עיקריים של הש"י .היו אלה סייענים ערביים שגויסו והופעלו על ידי רשת
מפעילים במחוזות ובגלילים ,מקורות צמרת (בודדים) שסיפקו ידיעות וכן
עריקים ושבויים ערביים ,שנתפסו במהלך פעולות ה"הגנה".
פעילים מדרגים משניים או זוטרים במנגנון "ההגנה" חשו כי אין די במנגנון
הש"י .בעיניהם היה צורך לבנות ולפתח גם ארגון מודיעיני צבאי ,שיאסוף,
יחקור ויאגור מודיעין מבצעי על השטח הערבי ויכין חומר ללחימה אפשרית
בעתיד .הצעדים הראשונים להקמת מנגנון מודיעין צבאי התבטאו בפרויקט
"תיקי הכפרים" ,ובהוצאתם לפועל של הקורסים הראשונים למ"כים סיירים
ולקמ"נים .בהמשך הוקמה גם מחלקת הסיירות בלת"כ (לשכת התכנון)
במפקדת ההגנה .בסוף  1944החלה לפעול במטכ"ל ההגנה מחלקת מודיעין
שהחליפה את מחלקת הסיירות .פעילותה המצומצמת של המחלקה כללה
הכשרת הקמ"נים והסיירים לעבודתם ,והנחייתם המקצועית באמצעות
חומר הדרכה .חניכי הקורסים הפכו בהמשך לשלד המפקדים וקציני
המודיעין במלחמת העצמאות ואחריה.

בן גוריון מחליט להתגונן  -גם באמצעות בניית מערך
מודיעין

ב 29-בנובמבר  1947החליט האו"ם על תוכנית החלוקה .משמעותה הייתה
סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל והקמת מדינה עברית ומדינה ערבית
בארץ ישראל .למחרת נפתחה מלחמת העצמאות ,שנמשכה כשנה ושבעה
חודשים.
דוד בן גוריון ,שלא שבע נחת מאי מוכנותו של "ההגנה" למלחמה של
ממש ,החליט שיש להקים תשתית של צבא סדיר מודרני ומקצועי – אשר
יוכל להתמודד גם עם התערבותם של צבאות ערב .בניגוד להערכת אנשי
המודיעין ,2בן גוריון זיהה ,את ההתפתחויות הצפויות והאיומים החדשים,
שלהערכתו היו חמורים ביותר .הוא הגדיר את האויב ,העריך את עוצמתו
ולבסוף אף ניסח את מטרת המלחמה של האויב הערבי .מהערכת המצב
של בן גוריון נגזרו המשמעויות האסטרטגיות והאופרטיביות .כדי להתכונן
לאיום הצפוי ,הורה בן גוריון לארגון ההגנה להכין את היישוב היהודי
למלחמה בצבאות סדירים ,כולל באמצעות בניית מערך מודיעין מתאים.
מבדיקה שערך צוות מומחים עלה כי ההיערכות והחשיבה המודיעינית
 כולל דרכי הפעולה ,מערך הסוכנים והיעדים של הגורמים השונים  -היומיושנים ,שבויים עדיין במושגים ובצרכים מתקופת "המרד הערבי" ,בעשור
הקודם .יגאל ידין ,שהופקד כראש אגף המבצעים על ארגון הכוח ,הורה
כבר בסוף  - 1947עוד לפני שבנה חוליית מודיעין באג"ם  -על הקמת
כיתת מודיעין גדודית בראשות .קמ"ן בכל גדודי החי"ש ,שהיו באותה עת
המסגרת הלוחמת העיקרית.
על פי מסמך הוראות לפעולה קצין המודיעין בחתימת ידין מ 10-דצמבר
 1947הקמ"ן המיועד הוא מי שבעברו היה קצין מודיעין או "כל קצין אחר
אשר ימונה לשם כך על ידי מפקדו ,גם אם לא עסק בתחום זה" .מקורות
המידע העומדים לרשות הקמ"ן יהיו בצד כיתת הסיירים גם דיווחי מודיעין
מהרמה הפוקדת ומיחידות המשנה ,וכן ידיעות שיוזרמו ממנגנון הש"י.
על הקמ"ן הוטל לנהל את הרישום והמעקב אחר הידיעות והשימוש בהן,
לנהל את מפת המודיעין ולפרט את מצב כוחותינו ובעיקר את "הפעולות
האפשריות לאויב".
ב 15-בפברואר  ,1948כצעד ראשון לקראת בניית מודיעין צבאי ,חוילו כל
אנשי מנגנון הש"י .ללשכת הש"י ,שהפכה למחלקה עצמאית במטכ"ל ,צורפו
בעלי מקצוע בענפים השונים .3המערך של אנשי הש"י בגלילות ובנפות היה
אמור לספק את המודיעין הנדרש למפקדים ולמטות של חטיבות "ההגנה"
וגדודי החי"ש.
במקביל ,ובהתאם להיערכות חדשה זו ,הוחלט לשנות את מבנה המודיעין
ולהתאימו לאתגרים החדשים .בעיותיה העיקריות של מערכת המודיעין
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 70לישראל ולמלחמת העצמאות
דוד בן גוריון .כבר בתחילת יוני  1948הוא סיכם את המבנה העתידי של קהילת המודיעין.
יגאל ידין .הקים כחלק מההתארגנות המחודשת את אג"ם  - 3יחידת מטה ותיאום
שתפקידה לשפר את הקשר בין המודיעין לדרג המבצעי

נותרו כשהיו :ריבוי הגופים שעסקו באיסוף ידיעות ובענייני הערבים ,הפיצול
בין הגופים שפעלו בירושלים לבין הגופים בתל אביב וקשיי התקשורת בין
המרכזים לבין הפעילים בשטח .אלה הקשו על גיבוש הערכות מודיעין ועל
קבלת החלטות.
יגאל ידין ,ראש אג"ם במטה הכללי ,הקים באגפו כחלק מההתארגנות
המחודשת מחלקת מודיעין  -אג"ם  - 3יחידת מטה ותיאום שתפקידה
לשפר את הקשר בין המודיעין לדרג המבצעי .כאן עסקו בריכוז מידע
מודיעיני מגופי האיסוף ,הפצתו ליחידות השדה ,הכוונה ופיקוח על גופי
המודיעין בעוצבות אלה .לידם הוקם גוף עזר טכני ,שעם התגבשות סדרי
העבודה במחלקה כונה אג"ם  ,4ועסק באספקת מפות וצילומים .מקורות
המודיעין שלו היו בעיקר הש"י ,המחלקה המדינית והקמ"נים בגלילות,
במחוזות ,בחטיבות ובגדודי החי"ש .אלה האחרונים המשיכו לאסוף את
המידע בשיטות המסורתיות של הפעלת סוכנים ושל ציתות לקווי טלפון.
סיורים ותצפיות השלימו ,לקראת פעילות ,את תמונת המודיעין.

ניתוק ירושלים מהשפלה וקשיי
התחבורה בשאר חלקי הארץ
הגבירו את בעיית זרימת המידע
המודיעיני ואת היכולת להיעזר בו
לקבלת החלטות בדרגים השונים.
בהעדר מנגנון מודיעיני מסודר
לעיבוד ידיעות ,היו הערכות המצב
של המפקדים ,ברמות השונות,
אינטואיטיביות
12
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לומדים לסגל צורת חשיבה של צבא סדיר ומאורגן

כדי לאייש את תפקיד קציני המודיעין ,בעיקר בדרג יחידות השדה ,נפתח
ב 20-בפברואר  1948קורס קציני מודיעין בן שלושה שבועות ,בפיקוד
זרובבל וורמל (ארבל) ,מוותיקי המודיעין הקרבי .את הקורס סיימו 29
חניכים ,שמונו לקציני מודיעין ולסמלי מודיעין ביחידות .אלה אפשרו
הקמת משרדי המודיעין החטיבתיים ,שכללו קמ"ן ,קצין מפות וצילומים,
סמלי מודיעין ושרטטים.
במרץ  1948החריף מצבו של היישוב היהודי .כמה ישובים בצפון הארץ
ובדרומה נותקו משאר יישובי הארץ והפכו למובלעות בשטחים ערביים,
וגם ירושלים הייתה נתונה לסירוגין במצור .הנהגת היישוב הבינה כי יש
צורך במעבר מאסטרטגיה דפנסיבית-מתגוננת לאסטרטגיה אופנסיבית-
התקפית ,הכוללת פעולות יזומות נגד הכוחות הערביים .בתחילת מרץ
גיבשה המפקדה הארצית של "ההגנה" את תוכנית ד' האופרטיבית.
בתוכנית זו החל הארגון לזנוח את צורת החשיבה של ארגון מחתרתי ,ולסגל
צורת חשיבה של צבא סדיר ומאורגן.
באותה עת הונחו גם היסודות ליחידות מודיעין נוספות ,בהן המחלקה
למלחמה פסיכולוגית ,יחידת העיתונות הצבאית ,יחידת הצנזורה ,יחידת
מפות וצילומים ופענוח תצ"א ,מרכז האזנה לשידורים ערביים ותחנות
האזנה במטות העוצבות והמבצעים ,מחלקה לאיסוף ועיבוד של חומר
השכנות ומחלקה לריכוז
למטרות צבאיות וכלכליות של האויב
ועיבוד של חומר הקשור לענייני חו"ל .4שירות מפות וצילומים (שמו"ץ)
הוקם כגוף מטכ"לי עצמאי .בצד הכנת המפות והצילומים ,הוכנו בו שולחנות
חול ומפות תבליט להדרכה ,והוקם ארכיון מפות של כל המזרח התיכון .5גם
צורכי המודיעין מצילומי אוויר גדלו ככל שהתפתחה הלחימה .באפריל 1948
הוקמה מעבדת צילום בשדה דב .במאי הוקמה במטה חיל האוויר מחלקה
לצילומי אוויר ויחידת מפענחים.
מבצע נחשון ,שנפתח ב 5-באפריל  ,1948היה הראשון בסדרת המבצעים
הצבאיים היזומים של תוכנית ד' .מטרתו הייתה להשתלט על הכפרים
הערביים בדרך לירושלים ובכך להבטיח מעבר בטוח אל העיר וממנה.
במבצע השתתפה לראשונה חטיבה שהורכבה מגדודי פלמ"ח וחטיבות
גבעתי ועציוני .זרובבל ארבל התמנה לקצין המודיעין של הכוח.
הקמ"ן היה צריך להשלים את תמונת המודיעין החלקית על אודות האויב

באמצעים המוגבלים שלרשותו .לשם כך תוחקרו לוחמים שפעלו בגזרה
ונערכו תצפיות .לקראת תחילת המבצע הועמד לרשותו גם מטוס קל,
שבאמצעותו בוצעו סיורי אוויר וצילומים .במהלך המבצע חל שיפור
במודיעין שהגיע לחטיבה ,בשל המודיעין שהגיע מהיחידות הלוחמות.
ידיעות נאספו גם במהלך סיורים אלימים ,תצפיות ודיווחי מפקדים .במהלך
הקרבות הופקו ידיעות משבויים שנתפסו ,ותורגמו מסמכים של האויב
שנפלו בידי הכוחות הלוחמים .מסמכים חשובים וידיעות האזנה ,שנאספו
על ידי הש"י ,לא היו רלבנטיים לשלב התכנון ,אולם במהלך הקרבות נקלטו
שיחות טלפוניות ושידורי אלחוט שתרמו להשלמת התמונה המודיעינית.
עד מאי  1948הגבירו הבריטים את הכנותיהם ליציאה מארץ ישראל .המתח
לקראת המאבק הצפוי נגד הערבים הלך וגבר .האינטנסיביות הגוברת של
הפעילות המדינית סביב המלחמה ולוח הזמנים המואץ של הפינוי הבריטי
הציבו בפני גופי המודיעין בעיות שלא התנסו בהן עד כה .ריבוי המטלות
האיסופיות והדחיפות שבהזרמת חומר ,כדי שיוכל להועיל בקבלת החלטות
וישמש לתכנון מבצעים דוגמת תוכנית ד' ,חייבו שינויים בפעילות ,בסדרי
העדיפות ,במבנה ובשיטות העבודה.
ניתוק ירושלים מהשפלה וקשיי התחבורה בשאר חלקי הארץ הגבירו את
בעיית זרימת המידע המודיעיני ואת היכולת להיעזר בו לקבלת החלטות
בדרגים השונים .בהעדר מנגנון מודיעיני מסודר לעיבוד ידיעות ,היו הערכות
המצב של המפקדים ,ברמות השונות ,אינטואיטיביות .אלה התבססו לעתים
על ידיעות בודדות מוטעות ,ולפעמים כבר לא מעודכנות.
מקצת משיטות הפעולה שעליהן היו אמונים הש"י ,האגף הערבי ומטה
ה"הגנה" ,נתגלו ,בחלק זה של המלחמה ,לא מתאימות .הפעלת מסתערבים
הפכה מסוכנת וחייבה מיומנות גבוהה .הבריחה הגוברת של הערבים
מעריהם ,אכיפת החרם הכלכלי ההדדי והרגישות הגוברת של הערבים
לביטחונם גרמו לאובדן מקורות אנושיים .נגישותם החלקית של האחרים
ובורותם בענייני צבא הייתה נקודת תורפה בולטת במערך האיסוף.
קהילת המודיעין ,שהייתה שקועה בלחימה נגד הפלסטינים ו"צבא ההצלה"
של הליגה הערבית ובמעקב אחר הפינוי הבריטי ,איחרה לעמוד על היערכות
הצבאות הערביים לפלישה .הכישלון נבע מהיעדרו של גוף שעיסוקו בעיבוד
החומר המודיעיני ובהערכה המבוססת עליו .כמו כן לא הייתה תשתית של

הקמת המדינה ופלישת צבאות
ערב ב 15-במאי ,והמערכות
הצבאיות שבאו בעקבותיה,
הוכיחו את חוסר יכולתם של
גורמי המודיעין של המדינה
שבדרך להתמודד עם הנסיבות
החדשות .אלה לא פרסו בזמן
מערכות מודיעין נגד האויבים
החדשים ,ולא התאימו עצמם
לאופי המלחמה השונה

ידע בסיסי לגבי הצבאות הערביים שתכננו את הפלישה .6ככל שהתקרבה
השעה להילחם בצבאות סדירים ,התברר שחלק גדול יותר מהמידע יגיע
מהכוחות הלוחמים בשטח ,שיפעילו לשם כך את מודיעין השדה ואת
האיסוף הקרבי.
החששות מפני פלישה של צבאות ערב עם סיום המנדט ,הביאו להכשרה ולבניין
כוח מהיר של יחידות נוספות .מערך המודיעין במפקדות גדל בהתאם .קמ"ני
חטיבות וגדודים מונו לאחר הכשרה קצרה ,מתוך מפקדי הכוח הלוחם או
מתוך המאגר המצומצם שפעל כבר קודם .בתקופה זו בוצעו שינויים ארגוניים
של מחלקת המודיעין החטיבתית והגדודית .מעמד המודיעין ,ובראשו קצין
המודיעין החטיבתי ,השתפר כל העת בצורה משמעותית.
עם זאת ,גם כשהיה ברור כי צבאות ערב נערכים לפלוש לשטחי ארץ ישראל
לאחר הפינוי הבריטי ,תמונת המודיעין לא הייתה ברורה דיה .שבוע לפני
הפלישה לא עמדו לרשות המטכ"ל נתונים סדורים על האויב ,כוחו ,אמצעי
הלחימה שברשותו ותוכניותיו .המעקב אחר צבאות ערב היה עדיין בחיתוליו.
הקמת המדינה ופלישת צבאות ערב ב 15-במאי ,והמערכות הצבאיות
שבאו בעקבותיה ,הוכיחו את חוסר יכולתם של גורמי המודיעין של המדינה
שבדרך להתמודד עם הנסיבות החדשות .אלה לא פרסו בזמן מערכות
מודיעין נגד האויבים החדשים ,ולא התאימו עצמם לאופי המלחמה השונה.
כוחות האויב הפולשים חדרו לשטחי ארץ ישראל במספר חזיתות .הידיעות
שהזרים הש"י בנושאי הפלישה לקו בחסר ,ולא התאימו לצורכי הכוחות
המגינים.
במשך כמה שבועות לא היה למנהיגות הישראלית שום מידע על מדינות
ערב או על כוונותיה של בריטניה .בישראל גם לא ידעו דבר על היכולות של
צבאות ערב ועל תנועותיהם ..המידע היה דליל והפרשנות ברובה מוטעית.7
רק לקראת סוף מאי  1948החלו להגיע ידיעות אמינות יותר על אודות
הצבאות הפולשים ,אלא שאז היו כבר קרבות הבלימה הקשים בעיצומם.
הצלחות כוח המגן היו חלקיות בלבד .סדרה של התקפות נגד חטיבתיות,
בניסיונות לבלום היאחזותם של צבאות ערב בשטחי מפתח כמו מרחב
לטרון ,איסדוד וג'נין ,כשלה לא מעט בשל מידע מודיעיני שלא הגיע לכוח
או התעכב.
קרבות אלה הוכיחו כי הש"י לא היה ערוך לכסות פעילות של צבא סדיר ,ולא
התאים עצמו לקצב הלחימה ולמודיעין הנדרש ללחימה בכוחות צבא של
ממש .עם זאת ,כוחות האויב נבלמו לאחר הישגיים חלקיים ,כבר בשלבים
הראשונים של התקדמותם ,מול הכוחות המגינים.
הנסיבות חייבו שינויים מפליגים במבנה קהילת המודיעין ובדרכי עבודתה.
בן גוריון החליט לבצע את הרפורמות הדרושות לארגון קהילת המודיעין.
כבר בתחילת יוני  1948הוא סיכם את המבנה העתידי של קהילת המודיעין.
ההצעה קבעה כי את מקומם של הש"י והמחלקה המדינית בסוכנות יתפסו
שלושה גופים חדשים:
• המודיעין הצבאי של המטכ"ל.
• שירות מודיעין פנים ,שיפעל נגד חתרנות מבית.
• מודיעין פוליטי ואיסוף מידע מחו"ל.
תהליך ההחלפה בוצע בהדרגה במהלך יולי .במקביל הורה בן גוריון על
הקמת שירות המודיעין הצבאי החדש ,שירש חלק מהתיקים ,התיעוד
והאינדקסים של קודמיו.
הקמת שירות המודיעין ציינה את ראשיתו של המודיעין הצבאי הישראלי.
חרף היותו אחד השירותים האחרונים שהוקמו בצה"ל בתקופת המלחמה,
הוא הספיק לתרום תרומות חשובות לניצחונות במבצעיה האחרונים
ולהתמודדות המדינית בעקבותיהם  -במהלך המשא ומתן על הסכמי
שביתת הנשק.
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי
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ירושלים של האזנות
וצפנים



עוד לפני פרוץ מלחמת השחרור ,מערך ההאזנה בירושלים החל להתבסס ,ובהדרגה צמח
ממסתור בדירות קטנות ופרטיות לבסיס במחנה שנלר שננטש על ידי הבריטים .הכוחות
1
שעסקו במלאכה נאלצו להעביר דיווחים בעצמם  -תחת הפגזות וירי צלפים
עוד לפני שהוקמה המדינה התפתחו שירותי האזנה בשירות הישוב היהודי.
אלה החלו כשהבריטים החלו ב 1935-לפרוס ברחבי הארץ רשת קשר
אלחוטית .הרשת הייתה מבוססת על שידורי מורס והשידורים היו מוצפנים
– לפיכך נדרש פענוחם.
מוקדי האזנה ראשוניים החלו לקום בדירות בערים המעורבות ,והוכשרו
צוותים לקליטה בעזרת מקלטי חובבים .המוקדים בתל אביב ,בחיפה
ובירושלים פעלו עצמאית ובמבוזר ,ללא מפקדה ארצית ,ואנשיהם דיווחו
לצרכנים הקרובים אליהם ישירות.
לקראת תחילת מלחמת השחרור היו לשירות הידיעות (“ש”י”) של ארגון
“ההגנה” מקורות יומינט רבים ומגוונים ברמות מהימנות שונות ,אך הנתק
שנוצר עם הקרבות ,התייצבות הקווים והעיכובים במעבר הידיעות – אלה
חייבו פיתוח מקורות נוספים שיקטינו את התלות במודיעים ויקנו גישה
ישירה ומהירה לאויב .בנוסף ,שינוי אופי הלחימה ,מתקריות מקומיות
עם מיליציות למלחמה כוללת בהשתתפות צבאות סדירים ,חייבו תשובה
נאותה לבעיות החדשות ולצורכי המודיעין.
לקט זה יתמקד במוקדי ההאזנה שפעלו במסגרת הש”י בירושלים ושעברו
2
לצה”ל עם הקמתו ובתרומתם .הלקט מרכז מידע קיים ממספר מקורות
ומביא בכך ראייה כוללת על
הפעילות בתחום זה בעיר.
תחילת ההאזנה למקורות
הכניסה למחנה שנלר
האלחוטיים הייתה לבריטים.
הכוחות הערביים המקומיים
לא השתמשו באלחוט עד
חדירת “צבא השחרור” של
קאוקג’י לארץ ,בתחילת ,1948
ולכן לא היוו יעד .פלישת
צבאות ערב הסדירים ,לאחר
הכרזת המדינה ב,15.5.48-
הביאה להרחבת התקשורת
האלחוטית במידה ניכרת,
שהפכה לנדבך מרכזי באיסוף.
העבודה התנהלה  24שעות
ביממה במשמרות של שש
שעות .כיסוי הרשתות הללו
סיפק מידע על התקפות
מתוכננות של הלגיון הירדני,
14
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על פעילויות המשטרה הבריטית ,על עימותים בין גורמי הישוב (“ההגנה”,
אצ”ל ולח”י) ודיווחים של האו”ם .עם זאת ,מנגנון עיבוד מידע ,הבנת מינוח
צבאי ומתודולוגית האזנה מסודרת היו בראשית דרכם .אמצעי דיווח
ישירים לא היו בנמצא .אלחוטנים נאלצו להעביר דיווחים בעצמם  -ברגל
או באמצעות אופנוע פרטי ,לעתים בין הפגזות וירי צלפים  -למטה הש”י
(“שירות ידיעות”  -גוף המודיעין של “ההגנה”) בבניין הסוכנות ברחביה,
בפינת הרחובות קרן קיימת והמלך ג’ורג’.

ההאזנה לרשתות אלחוט :חוליית “שפן”

הפעילות בירושלים החלה בחדר מוסתר ברח’ רשב”א  4בשכונת רחביה.
הייתה זו דירתו של גרשון אגרון ,שהיה אז העורך הראשי של העיתון
 Palestine Postומאוחר יותר ראש עיריית ירושלים .הפעילות בדירה
התקיימה מדצמבר  1947עד אפריל  1948בפיקודו של שלמה דהאן ואז
עברה למחנה שנלר .בדירה הוקמו כמה עמדות קליטה לתחום הת”ג (תדר
גבוה) מבוססות מקלטי חובבים  ,Hallicrafterשכיסו באופן מלא את
רשתות המשטרה והצבא הבריטי ,רשת הלגיון הירדני ורשת כוחות האו”ם
שפעלו באופנים שונים (דיבור ,מורס ,גלוי וממולקד) בשפות אנגלית
וערבית.
צוות החוליה שכונתה שפ”ן
(“שירות פענוח נסתרות”) מנה
 25איש .בראשם עמדו מפקד
החוליה שלמה דהאן וסגנו
נועם טל.
האלחוטנים בשפה האנגלית
היו רבים  -רות יוסט (כץ),
אראלה כספי (וולף) ,עדנה
שרוני (רעייתו של אברהם
שרוני ,ממייסדי 8200
ומערך ההדרכה שלה) ,ג’ו
סילברמן ,מרים חיים ,ציונה
חיון (שנהרגה בחצר בסיס
שנלר מפגיעת פגז מרגמה
ירדני) ,יהודית בכור (לימים
עובדת בכירה ב”חיבור”),
שלומית הרשפר (לימים
רעייתו של שאול שמאי ,מפקד

ה”חיבור”) ,חנה ליפשיץ ,צבי שהם,
אסתר גינזברג ,אסתר מזרחי ,שרה
גלעדי ,מרים רובין ,גברי ,מרדכי
ונדר ,יהודית (דהאן) מנחם ,שוש
ידידיה ,מאשה שווארצפוקס.
בשפה הערבית שימשו כאלחוטנים
ידידה עיני ועובדיה שיראזי (שזר).
אלחוטן המורס היה יום טוב עיני
(לימים יו”ר עמותת ש.מ.)2.
כמן כן היו טכנאים – יהודה מורג
(לימים מפקד המרכז הטכני של
 ,)8200ראובן בלום (לימים מפקד
 ,)8200דוד לביא ויצחק רוטשילד
(גונן); ערביסטים – שלמה שוהם ,יעקב לוי ,יחזקאל טוויג ושלמה דבש;
וכמתרגם – אליהו עזר.
באפריל  1948עברה החוליה למחנה שנלר ,שפונה אז על ידי הבריטים
וכוחותינו תפסוהו במהירות בהסתמך על ידיעה מוקדמת .החוליה התמקמה
בצריף בחלק פנימי של המחנה ,ומאוחר יותר עברה למבנה דו-קומתי שהיה
בית חרושת ללבנים .המעבר היה כרוך בסכנות ירי צלפים ופגזי מרגמה בדרך
מהמגורים ברחביה לשנלר ,אך למרות המצור על ירושלים ,החוליה זכתה
במשכנה החדש לאספקת חשמל רצופה ולמזון טוב יחסית.
בבסיס הוקמו שמונה עמדות .לרשתות שכוסו התווסף כיסוי רשת הוועד
הערבי העליון ,עם הוועדות הלאומיות בערים הערביות בין המופתי ועוזריו
במצרים וסוריה ורשתות ערכיות נוספות .בהדרגה סידורי הפצת הידיעות
החלו להשתפר ועל סף ההפוגה הראשונה הן תפסו מקום נכבד בסיכומי
אג”מ/מודיעין.
ליד חדר הקליטה היה בשימוש חדר נוסף (“לווייתן”) שאיישו כמה אנשי
אקדמיה מהאוניברסיטה העברית ,שהתנדבו לשבירת צופנים .אלה כללו
את פרופ’ יעקב פולוצקי ,יהושע בלאו ,שלמה מורג ופרופ’ בנעט (לימים היו
ארבעתם מראשי לימודי הבלשנות והערבית באוניברסיטה העברית) .הם
היוו את הגרעין הראשון של החיבור מול רשתות ירדניות בדרג הטקטי.
במקום זה ,חצר מחנה שנלר ,נפלה ציונה חיון ב 11.9.1948-והיא בת 20
בנופלה מפגיעת פגז ירדני .חיון נחשבת כחלל הראשון של היחידה.

אמצעי דיווח ישירים לא היו בנמצא.
אלחוטנים נאלצו להעביר דיווחים בעצמם
 ברגל או באמצעות אופנוע פרטי ,לעתיםבין הפגזות וירי צלפים  -למטה הש"י
("שירות ידיעות"  -גוף המודיעין של
"ההגנה") בבניין הסוכנות ברחביה

הבית ברחוב רשב"א  4בירושלים

שירות מודיעין ( 2ש.מ )2.הוכרז
ב 19.6.1948-כיחידה ארצית
לנושא ההאזנה בבית היכל ביפו,
בפיקוד מרדכי אלמוג (וורצמן).
עם זאת ,חולית “שפן” המשיכה
לפעול עצמאית במהלך 1948
בעיקר בשל המצור על ירושלים
ולכידות הצוות .רק בסוף 1948
היא הוכפפה ,מבלי שהצוות יפורק
לש.מ ,2.והבסיס הפך במסגרתה
ל”בסיס מרכז” ועבר לדירה ברח’
לינקולן .24

ההאזנה לתקשורת הקווית :רשת “ארנבת”

במקביל להתפתחות מערך ההאזנה לרשת הקשר האלחוטית של שלטונות
המנדט ,ככל שחלף הזמן התבררה היכולת לצותת לתקשורת הקווית -
וחשיבותה.
עם התרחבות הלחימה והתייצבות החזיתות בסוף  ,1947לאחר הכרזת עצרת
האו”ם ,נוצר קושי לקיים קשר עם מודיעים ,ופחתה מהימנותם .את העיר
שירתה אז מרכזיית טלפונים אחת בבניין הדואר המרכזי ברח’ יפו ,ונבדקה
האפשרות להקים רשת האזנה נרחבת לטלפונים של המנהיגים והמפקדים
הערבים ושל אנשי ממשל בריטים .במבצע מתוכנן ,בניצוח שלמה מארי ואיש
הש”י יצחק גסקו ,מהנדסים יהודים בשירות הטלפון המנדטורי ,הועברו 30
קווי טלפון מבניין הדואר המרכזי אל מרתף בניין הסוכנות ברחביה; אליהם
נותבו במקביל שיחות ממנויים נבחרים ובכללם משרדי הועד הערבי העליון
וראש ההנהגה הערבית ד”ר חסיין ח’אלדי .באתר זה ,שהיה סודי ומוגבל
בגישה ,התקיימה האזנה  24שעות ביממה לאותם טלפונים נבחרים .המידע
שנאסף בו הביא תועלת עצומה ואיפשר לוחמה פסיכולוגית והעברת הודעות
סרק .רשת זו ,שנפרשה כבר בינואר  ,1948עד סוף המלחמה כונתה “ארנבת”
(בניגוד לכיסוי האלחוטי שכונה כאמור “שפן”).
ההאזנה לשיחות הטלפון בירושלים הייתה אינטנסיבית ביותר ,וכיסתה
כמה מפקדות במקביל ,עד כי תחושת המאזינים הייתה שכל מה שקרה
בעיר היה ידוע .מדי פעם התעוררה בקרב הגורמים שהיו נתונים להאזנה,

הדירה ברחוב לינקולן  - 24בסיס מרכז
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 70לישראל ולמלחמת העצמאות
כגון במפקדת הכוחות העיראקיים,
ערנות לשמירת ביטחון קשר .במקרה
אחד הדוברים עברו לשוחח בטורקית
עותמאנית ,אך לרוב התקשורת הייתה
גלויה .
הש”י התעניין לא רק בכוחות בריטיים
וערביים .בירושלים בוצעה האזנה גם
לנטורי קרתא ,שנחשבו עוינים את
הרעיון הציוני ,ליהודים שנחשדו בבגידה,
לקונסולים ,לעיתונאי חוץ ולאנשי כנסייה.
מאמץ מיוחד הוקדש להאזנות לחברי
האצ”ל והלח”י ,שגם להם היו שירותי
מודיעין משלהם ,אבל בהיקף קטן מאלה
של הש”י.
הצלחת מערך זה הביא למבצעי האזנה
נוספים .פעילות “שפן” להאזנה אלחוטית התבססה ועברה מדירות מסתור
למחנה שנלר לאחר פינויו .כמו כן הוקמה רשת תקשורת קווית חלופית
מאובטחת כולל  3מרכזיות חדשות שכונו “תזמורת”“ ,חליל” ו”כינור”,
שחיברה את מטה המחוז עם מאות נקודות בעיר ובכלל זה הר הצופים ע”י
התחברות לכבל צבאי שקישר בין מתחם אוגוסטה ויקטוריה לעיר העתיקה.

• לש”י נודע כי ניתן להוציא לזמן
מוגבל מכספת בריטית בעיר את
ספר הצפנים של המברקים בין לונדון
לירושלים ולשאר מרכזי האימפריה
הבריטית .ההכנות למבצע נמשכו
חודש .בלילה הגורלי ,הועבר הספר
על ידי עובדים יהודים לאנשי הש”י,
שצילמו אותו במשך שעות ,בטכניקה
פרימיטיבית 450 ,עמודים תחת אור
פרוז’קטור שהוצב במשרד הש”י
במטה הסוכנות .בסוף הם החזירוהו
לכספת שממנה הוצא.
• הישג למצער היה קליטת
תשדורות השמחה של האויב שביטאו
את נפילת הל”ה בקרב בינואר .1948
הש”י לא עודכן על יציאת הל”ה ,לא ליווה את מסעם וגורלם לאחר
יציאתם הלילית מאזור הרטוב לגוש עציון לא היה ברור.
• השתלטות ללא קרב על מחנה ואדי צראר (ליד תחנת הרכבת בבר
גיורא) באפריל .1948
• סוכלו ניסיונות להחדרת מכוניות תופת לאזור היהודי ,וסופקו
הערכות מודיעיניות על היבטים פוליטיים בצד הערבי.
• קרב סן סימון ,באפריל  ,1948שהיה אחד החשובים והידועים
במלחמה על ירושלים .הקרב הסתבך ,התארך והיה מרובה נפגעים,
על אף קבלת תגבורת .הלחץ הערבי לא פחת ומרבית המפקדים
נפגעו .מפקדי הכוח החליטו לסגת תוך פיצוץ המנזר על הפצועים
קשה ,שלא ניתן היה לחלצם ,כדי לא להפקירם להתעללות האויב.
סמוך מאוד לביצוע הפיצוץ והנסיגה ,נקלטו ברשת ההאזנה של
הש”י שיחות טלפון בין הלוחמים הערבים בקטמון למפקדה בעיר
העתיקה .השיחות העידו על מצוקה ועלה מהם כי מפקדם ברח מן
המערכה .לא ניתן היה להעביר את הידיעה לכוח ,כי מכשיר הקשר
במנזר לא פעל .ידיעה נוספת לאחר מספר דקות העידה כי הערבים
מבקשים תגבורת ומרגישים כי לא יחזיקו מעמד .ידיעה זו עברה
בהצלחה לכוח  -והכריעה את הקרב.

הש”י התעניין לא רק בכוחות
בריטיים וערביים .בירושלים
בוצעה האזנה גם לנטורי
קרתא ,שנחשבו עוינים את
הרעיון הציוני ,ליהודים שנחשדו
בבגידה ,לקונסולים ,לעיתונאי
חוץ ולאנשי כנסייה

ההצלחות בסן סימון ובמחנה אלנבי וקשיים בניצול המידע

מערכי ההאזנה בירושלים הביאו להצלחות קריטיות רבות ברמה המדינית
וברמה הטקטית:
 .1מ 1947-ועד ( 15.5.1948הכרזת המדינה ופלישת צבאות ערב):
• ההאזנה לוועדת האו”ם ,אונסקו”פ ,שחבריה הגיעו לישראל
ב 1947-כדי לנסח את ההמלצות על עתיד ארץ ישראל ,לימים
תוכנית החלוקה .בעזרת עובדי דואר יהודים הותקנו מכשירי
האזנה בארובת חדר הישיבות של הוועדה ומכשירי הציתות חוברו
לקו טלפון ,שהוליך לחדרו של זאב שרף ,סגן האחראי על הש”י
בירושלים בעברו והמזכיר המדיני של הסוכנות באותם ימים .כך
ראשי היישוב ידעו על המתרחש בדיוני הוועדה החשאים ,והגיעו
מוכנים להופעותיהם בפניה.
בנין הסוכנות בירושלים  -ברח' קרן קיימת פינת קרן היסוד
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 .2מפלישת צבאות ערב ועד ההפוגה הראשונה
הגבלת התפוצה למפקד המחוז ולקצין המבצעים
ציונה חיון .החלל הראשון של היחידה
 –11.6.48-16.5.48הפלישה הציבה אתגר
של המחוז בלבד ,היו בין הסיבות שהביאו לכך
מודיעיני משמעותי ביותר ,כי לראשונה
שמידע חשוב שדווח לש”י לא נוצל .כך קרה
הלחימה הייתה מול צבאות סדירים ,ללא
במקרים הבאים:
היערכות וידע מוקדמים בנושאי קשר צבאי
 .1שיירת נבי דניאל – דיווח מקדים רב ומלא
ותורת הפעילות המבצעית .חרף קשיים אלה
על היערכות האויב לחסימת השיירה בדרכה
ראויה לציון התרומה במקרים הבאים:
חזרה מגוש עציון ,שיכול היה להביא ליציאתה
1948
• הקרב על מחנה אלנבי במאי
המוקדמת ,הובא לידיעת מפקדת ההגנה  -אך
המפקד
– מההאזנה לתשדורות בין
לא נוצל.
היה
ניתן
העתיקה,
במקום לממונה בעיר
 .2קרב הקסטל – דיווח מקדים ביומיים על
אף
להתמוטטות,
קרוב
להבין כי האויב
התקפה ערבית לכיבוש הקסטל מידינו התקבל,
שההתקפה הראשונה נהדפה .המידע
אך כוחות “נחשון” שהופנו לשם לא הגיעו .הכפר
הגיע לשטח ,הכוח שהיה על סף שבירה
נכבש ונרשמו אבידות כבדות.
התחזק ,ובניסיון השני הכריע את
הפער בין השפע והערך הרב של המידע שהושג
הקרב .המחנה נפל כמעט ללא התנגדות,
במאמץ רב לעומת מידת ניצולו בשטח יצר
ובעקבותיו דרום ירושלים כולה.
תסכול עז בקרב המאזינים ,שחששו כי נפסיד
• ההאזנה לרשתות הלגיון הירדני והוועד
במערכה על ירושלים.
הערבי העליון הביאה מידע ערכי ,בין
בעיה אחרת הייתה המחסור ששרר אז בציוד
היתר על בעיות טיווח של התותחנים
הירדנים ,משוב על המו”מ להחלפת שבויים ומצב השבויים קשר לדיווח מיידי .כך לדוגמה האזנה מתחנת המשטרה הבריטית הנטושה
באבו גוש לרשתות תג"מ של כוחות הארטילריה הירדניים שהפגיזו את
היהודים.
 .3בהפוגה הראשונה :ההאזנה לרשת הוועד הערבי העליון כיסתה העיר ממתחם נבי סמואל מצפון לירושלים נתקלה בבעיות דיווח מיידי בגלל
תנועות אישים ,פינוי אזרחים ,גילוי תוואי דרך בורמה ומידע על שגרה מחסור זה.
לוגיסטיקה היערכות ואימונים של הלגיון.
 .4בקרבות עשרת הימים (:)9-19.7.1948
סיכום :תרומה רבה חרף מחסור וקשיים
• ההאזנה לרשתות הלגיון הירדני סיפקה
היערכות והפקה של ידיעות מהאזנה למקורות
תמונה עליו ועל הצבא המצרי באזור
אלחוטיים וקוויים בירושלים בתקופת מלחמת
ירושלים והבלתי סדירים ,ובעיקר חוסר
השחרור והתקופה שקדמה לה הייתה מקיפה
התיאום ביניהם .נערך מעקב צמוד אחר
הקרבות לכיבוש עין כרם ומלחה.
ורחבה .פעילות זו הניבה תרומה משמעותית
שהתנהל
• הקרב על מוסררה,
ברמה המדינית וברמה הטקטית ,והיא הביאה
ההפוגה
כניסת
מ 16.7.1948-עד
להכרעה בקרבות קריטיים שעיצבו את גבולות
השנייה – בקרב זה נותק הקשר הקווי
העיר המערבית עד מלחמת ששת הימים.
של הלגיון והוא עבר לקשר אלחוטי.
ראויים לציון היצירתיות ,יכולות האלתור,
שיחות האלחוטנים לימדו על מהלכי
המקצועיות ,הדבקות במשימה והעמידה
האויב והשפעת האש על לוחמיו,
בתנאים הקשים ,שכללו הפגזות ,צליפות ואף
ובכך סייעו להתקפת הנגד של גדוד
בית חורון ,שהוזעק ממשלטי כביש
רעב בשל המצור.
ירושלים-תל אביב לסתימת הפרצה.
על אף הכיסוי הנרחב של מקורות אלחוטיים
מרכזי
• מצב הלגיון הירדני היה גורם
וקוויים ,ידוע על קשיים בדיווח ובניצול הידיעות
לקבלת תנאי ההפוגה השנייה .ההערכה
שהופקו .זאת מסיבות כמו היעדר ציוד קשר
על קשייו הלוגיסטיים הסתמכה על
לדיווח ,שימוש ברצים פגיעים כתחליף ,מידור
תשדורות שנקלטו ברשת המינהלה,
נוקשה מצד הש”י ,מגבלות מבצעיות בניצול
שהצביעו על קשיים כמו מחסור בכוח
אדם ,בנשק ובתחמושת ,פליטים רבים
הידיעות בזירה מורכבת שבה הכוחות ואמצעים
בשטח ועריקים.
היו מתוחים עד הקצה ,ולעתים גם חוסר הבנה
שהושגו
הידיעות
של
והערך
הפער בין השפע
של המידע ,שהיה גולמי בעיקרו ,ללא עיבוד
במאמץ רב לעומת מידת ניצולו בשטח ,בעיקר
מחקרי .בשנים שאחרי מלחמת השחרור נבנו
בשלבים הראשונים של הלחימה ,כשהמצור
הדרגה יכולות ,אמצעים ,ידע ,מערך מחקר
על ירושלים התהדק ,יצר תסכול רב בקרב
ומנגנוני שיתוף פעולה כמענה לקשיים אלו .
המאזינים .אלה חששו כי המערכה על ירושלים
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי
תוכרע לרעתנו .מגבלות מידור קיצוניות ,שכללו

היערכות והפקה של
ידיעות מהאזנה למקורות
אלחוטיים וקוויים
בירושלים בתקופת
מלחמת השחרור
והתקופה שקדמה לה
הייתה מקיפה ורחבה.
פעילות זו הניבה תרומה
משמעותית ברמה
המדינית וברמה הטקטית,
והיא הביאה להכרעה
בקרבות קריטיים
שעיצבו את גבולות העיר
המערבית עד מלחמת
ששת הימים
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קובי סגל | רס”ן (מיל’) היסטוריון צבאי

האזהרה שלא עזרה



מלחמת השחרור ,שקרבותיה הגיעו לשיא לפני  70שנה ,עמדה לא פעם בסימן של
תבוסות ואסונות קשים  -אף שהיו התרעות מודיעיניות ממוקדות שיכלו למנוע אותם .לא
אחת מי שניסה להתריע הושתק תחת איום של משפט ועונש

אמר קוּמ ּו ְ ּצא ּו ִמן ַה ָּמקוֹם ַהזֶ ּה ִּכי
ֹלק ֵחי בְ נ ָֹתיו וַ ּיֹ ֶ
וַ ֵ ּיצֵ א לוֹט וַ ַיְד ֵ ּבר ֶאל ֲח ָתנָיו ְ
1
ַמ ׁשְ ִחית ה' ֶאת ָהעִ יר וַ ִיְהי כִ ְמצַ ֵחק ְ ּבעֵ ינֵי ֲח ָתנָיו.
תפקידו המרכזי של המודיעין הוא התרעה מפני כוונות זדון המתרגשות
ובאות ,שתאפשר לצד המותקף להימלט או להתגונן .סיפור סדום ועמורה
מלמד כי למרות האזהרה ,לא תמיד הצד העומד בפני התקפה פועל .היכולת
להבין כי סכנה מתקרבת ,לעתים בניגוד לאמונה ולדעות קדומות של
המותקף ,מחייבת הכנה נפשית .בהיעדרה ,יעדיף לעתים המוזהר להתעלם
מהאזהרה .ייתכן שגם אם ינסה לפעול על פיה ,יהיה זה מאוחר מדי.

ההיסטוריה הצבאית גדושה בהתרעות שדחה הצד המוזהר .כאשר ,בדומה
לחתניו של לוט ,העדיף להכחיש ,ללעוג או לא לעשות דבר .מלחמת השחרור,
שקרבותיה הגיעו לשיא לפני  70שנה בדיוק ,עמדה לא פעם בסימן של
תבוסות ואסונות נוראיים ,חרף התרעות מודיעיניות ממוקדות שיכלו למנוע
אותם .לא רק במלחמת השחרור התרחשה התופעה הזו ,אלא גם במלחמות
בהמשך הדרך.
בעיצומה של המלחמה בוצע בירושלים פיגוע הטרור הנורא בתולדותיה.
בשעה  ,06:30ב 22-בפברואר  ,1948התפוצצו שלוש משאיות תופת
שהחדירו ששה עריקים בריטים לרחוב בן יהודה בעיר .מעוצמת הפיצוץ נהרס

הפיצוץ ברחוב בן יהודה ,ב 22-בפברואר  .1948חלפו יותר מ 40-שנה
עד שהתברר כי ניתן היה למנוע אותו
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כליל המבנה שבו שכן מלון “אטלנטיק” ,ונזק כבד נגרם למלון אמדורסקי,
לבית בנק קופת עם ולבית וילנצ’יק .מהדף הפיצוץ נמעך גג קולנוע אוריון,
נהרסה חנות ספרים וזכוכיות נופצו ברחבי העיר 58 2.הרוגים ו 140-פצועים
הפכו את האירוע הזה לקטלני מבין הפיגועים שידעה העיר.
יחלפו יותר מ 40-שנה עד שיתברר כי ניתן היה למנוע את הפיגוע הזה .ד”ר
אורי מילשטיין ,חוקר מלחמת השחרור ,חשף בטרילוגיה שחיבר עליה כי
בשלוש נקודות לפחות בשעות שקדמו לפיגוע ,ניתן היה למנעו או לצמצם
את נזקיו .אזהרה מדויקת על התוכנית ,ועל מיקום המשאיות הממולכדות,
ניתנה לילה קודם לכן  -אך לא נעשה בה דבר.
הערבים ,בעזרת עריקים מהצבא הבריטי ומומחים מחו”ל ,הכינו מכוניות
תופת עמוסות מאות קילוגרמים של חומרי נפץ .אלה הוחדרו ליעדים
נבחרים ברחבי הערים המעורבות .מידע בנושא הגיע אל מולה כהן ,מפקד
הגדוד השלישי של הפלמ”ח שפעל באזור .מומחים זרים נוספים ,בעיקר
גרמנים ,בוסניים או שכירי חרב בריטיים הצטרפו בערים נוספות ליוזמה
החדשה 3.חיפה הייתה העיר הראשונה להיפגע מסוג קטלני זה של פיגועים:
ב 14.1.1948-החדירו שוטרים בריטים מכונית דואר עמוסה חומרי נפץ
למרכז המסחרי בעיר .שבעה נהרגו 4.ירושלים הייתה הבאה בתור.

איש המודיעין הבריטי היה שיכור לחלוטין

שבועיים וחצי לאחר מכן ,ב ,1.2-נשמע פיצוץ במערכת העיתון הציוני
פלסטיין פוסט (לימים הג’רוזלם פוסט) .לובשי מדים בריטיים נמלטו דקות
לפני הפיצוץ ,שבוצע באמצעות משאית תופת .שני עוברי אורח ועובד העיתון
נהרגו .ב 22.2-נעצרו במחסום של “ההגנה” ,בכניסה המערבית לירושלים,
שריונית בריטית ומאחוריה שלוש משאיות צבאיות .במחסום שמרו שני
מתנדבי “ההגנה” ,שלא ידעו כי כלי הרכב הועמסו ביותר מטונה חומר נפץ
כל אחד ,בתוספת מאות קילוגרמים של מגנזיום ואשלגן להגברת הפיצוץ
ומאות בקבוקי מולוטוב שנועדו להצית שריפות סביב.
המשאיות הוכנו בפקודת מפקד גזרת ירושלים של הכנופיות הערביות
עבד אל קאדר אל חוסייני .השיירה יצאה את הכפר עמאוס שבאזור לטרון
ועשתה דרכה באיטיות לירושלים .היא נעצרה במחסום בכניסה המערבית
לעיר .כשנשאל נהג השריונית ליעדו ,השיב כי המשאיות מעבירות פסולת
למחנה אלנבי הבריטי .כשהשומרים ביקשו לבדוק את המשאיות צעק
השוטר בעברית“ :אמרתי שהכול בסדר  -לא ארשה שתערוך בדיקה! אני
אחראי לשיירה  -סמרטוט יהודי עלוב ,תן לעבור!” .החייל הבריטי כיוון את
המקלע בצריח לעבר שומרי המחסום ,שנאלצו לתת לכלי הרכב לעבור .הם
רשמו את מספר השריונית ,597 ,ואת השעה ,05:45 ,כדי לדווח על גסות
הרוח .שני השומרים העידו לאחר מכן בוועדת החקירה של הסוכנות כי
5
קיבלו הוראה לא לחפש במכוניות צבאיות ומשטרתיות בריטיות.
בוריס גוראל ,איש מודיעין של “ההגנה” ,קיבל התראה ממוקדת ומפורטת
על הכנת השיירה בלילה שלפני כן .ההתרעה התקבלה בבית קפה ירושלמי,
מעיתונאי בריטי בשם גאי קוקס .גוראל התעלם ממנה כי לא בטח בקוקס.
שנראה כמו בשאר פגישותיו עם אנשי מודיעין יהודיים ,גם בזו היה שיכור

לחלוטין.
קוקס היה עיתונאי של סוכנות ידיעות בריטית ,שעמד בקשר עם “ההגנה”
ועם אנשי המודיעין של האצ”ל והלח”י .את הפגישה עם גוראל 12 ,שעות
לפני הפיצוץ ,יזם הוא .כשהבין שלא מאמינים לו ,יצא קוקס מתוסכל מבית
הקפה .הוא ניסה למצוא את אליעזר גולדשטיין (גולן) ,עיתונאי שהיה קשור
לאצ”ל ,וכשלא עלה הדבר בידו ,ניסה לאתר את יחזקאל סהר ,איש הקשר
בין “ההגנה” למשטרה הבריטית .הוא נהג להעביר לגולן ולאצ”ל מידע על
שוטרים במשטרה הבריטית ,שערקו לשירות הכנופיות הערביות או שתכננו
לעשות זאת .כשהבין שגוראל לא מאמין לו וכשל בניסיונות לאתר את סהר
ואת גולדשטיין ,יצא קוקס בעצמו “לעצור את הפיגוע” .למחרת ,שעות
ספורות לאחר הפיצוץ ,לוחמי הפלמ”ח שליוו את השיירה מירושלים לתל
6
אביב מצאו את גופתו ,ירויה לצד הדרך.
משאיות התופת ,שלא נעצרו במחסום ,חנו ליד המלונות “אטלנטיק”
ו”אמדורסקי” ,שבהן שהו לוחמי הפלמ”ח ומלווי השיירות .עובדה זו הייתה
ידועה לחוסייני מפי סוכנים בריטיים שהפעיל בעיר .הנהגים חנו ,יצאו ,ירו
למוות בשומר של בנק דיסקונט  -והסתלקו מהמקום בשריונית .שומר של
תחנת מוניות גילה עשן מיתמר מהמשאיות .הוא פרץ בצעקות התרעה ,אך
כבר היה מאוחר מדי .דקות לאחר מכן ,התפוצצו שלוש המשאיות .הזלזול
באיש המודיעין הבריטי המוזר והשתוי גבתה מחיר כבד של  58הרוגים.

שתי אזהרות שלא נענו

חמישה שבועות לאחר מכן שב והתרחש אסון  -והפעם נשמעה התרעה רמה
וברורה ,ממספר מקורות .בשבת 27 ,במרץ ,הצליחה שיירה ישראלית גדולה
ועמוסה להגיע לגוש עציון ,לפרוק ציוד ולהעמיס אחר  -ולצאת בחזרה לכיוון
ירושלים .בשיירה רוכזו כל כלי הרכב המשוריינים שהיו באותה עת באזור,
 37משאיות ו 18-משוריינים .בתוך משורייני הליווי פוזרו  130אנשים ,ונשק
הליווי כלל שלושה מקלעים בינוניים 13 ,מקלעים קלים ,שתי מרגמות,
 47תתי-מקלע 45 ,רובים וחומרי נפץ לפיצוץ מכשולים.
בראש השיירה ניצב משוריין מסוג “פורץ מחסומים” .במבואות הכפר הערבי
דהיישה נתקלה השיירה במחסום שפורץ המחסומים לא הצליח לפנות -
ונלכדה .הלוחמים ,בפיקוד המג”ד צבי זמיר ,נטשו את כלי הרכב והתבצרו
בבית לצד הדרך .לאחר קרב של  30שעות ,הבריטים פינו אותם מהמקום
בתמורה לוויתור על נשקם ועל המשוריינים .אלה הועברו מיד לערבים
7
הצרים עליהם.
בקרב נפלו  15לוחמים ו 40-נפצעו .כל כלי הרכב המשוריינים שהיו בירושלים
אבדו ,וגם חלק נכבד מנשקם של מגני העיר .אלא שאת המכה הקשה ניתן
היה למנוע .יצחק נבון ,מפקד המחלקה הערבית בשירות הידיעות של
“ההגנה” בירושלים ,ולימים נשיא מדינת ישראל ,הצליח להקים במו ידיו
שירות האזנה לקווי הטלפון ולרשתות הקשר של האויב הערבי.
בשבת שבה התארגנה השיירה לצאת לגוש עציון ,חשו נבון ואנשיו בתכונה
גדולה ברחוב הערבי .עד מהרה למדו הם מהמאזינים לקווי הטלפון הערביים
כי הוכרז גיוס כללי .המפקדים המקומיים דיברו על שיירה גדולה שעומדת

כשנשאל נהג השריונית ליעדו ,השיב כי המשאיות מעבירות פסולת למחנה
אלנבי הבריטי .כשהשומרים ביקשו לבדוק את המשאיות צעק השוטר בעברית:
"אמרתי שהכול בסדר  -לא ארשה שתערוך בדיקה! אני אחראי לשיירה -
סמרטוט יהודי עלוב ,תן לעבור!"
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לצאת והעבירו את הפקודה“ :תעלו ,תבואו ,אבל אל תירו בהם כשהם
נוסעים לגוש עציון אלא רק כשהם חוזרים” .בין נותני ההוראות היה גם
כמאל עריקאת ,סגנו של עבד אל קאדר אל חוסייני .נבון מיהר לפנות לקצין
המבצעים של ההגנה בירושלים ולשאול אם מתארגנת שיירה כזאת .הוא
נענה בחיוב .נבון התריע כי “צריך לעצור את השיירה ,הערבים יודעים הכול.
הם מארגנים כוח תקיפה והם יתקפו אותה בדרך חזרה” .ההתרעה הועברה
8
לרמטכ”ל יעקב דורי ,שהחליט למרות הכול שהשיירה תצא לדרך.
הייתה זו החלטה הרת אסון ,אך עדיין ניתן היה להציל את השיירה .הסיור
האווירי שניתן לשיירה בדרכה חזרה אימת במלואה את האזהרה שהעביר
נבון .הטייס דניאל בוקשטיין ,שליווה את השיירה ,זיהה דקות לפני שיצאה
השיירה לדרך תנועה רבה של כפריים מכל הסביבה אל הכביש .הוא דיווח על
כך לשיירה ולמפקדת “ההגנה” בירושלים.
גם טייס המשטרה הבריטית לוטננט קולונל (סא”ל) הרפר דיווח על
התארגנות זו .עוד הוסיף כי על הדרך מוקמו מחסומים ,ודיווח מיידית
לסוכנות היהודית בירושלים ,שעדכנה את השיירה .שני הטייסים זיהו
כפריים חמושים יורדים מההרים במטרה ללכוד את השיירה .הם הספיקו
9
להניח כמה מחסומים מאולתרים מסלעים ועפר על הכביש.
ברגע האחרון ,כשהתקבלו הידיעות מהסיורים האוויריים ,נשקלו שתי
אלוף שמואל גונן (גורודיש) וקמ"ן הפיקוד ,סא"ל דוד
אפשרויות ,שהיו מפתיעות את האויב .הראשונה ,לדחות את יציאת השיירה
גדליה בחמ"ל פיקוד דרום ,מלחמת יום הכיפורים .איש
למועד אחר ,בלתי ידוע לאויב ,והשנייה ,לנסוע דרך כביש בית ג’וברין-
מפמלייתו לא טרח לעלות אל מגדל התצפית
הרטוב-שער הגיא .אולם ,מפקד השיירה זמיר האמין כי יצליח לפרוץ את
הדרך חזרה.
ההתעלמות מהאזהרות של נבון ושל תצפיות האוויר גבתה מחיר דמים כבד גם התרעה ירדנית של מערכת המכ”מ בהר עג’לון ,בבוקר המתקפה ,על
13
 חייהם של  15לוחמים ואבדן כל הכוח המשוריין היהודי שרוכז בירושלים ,המראת מטוסי חיל האוויר למבצע “מוקד” ,לא נקלטה במועד.גיבורים וכלי מלחמה כאחד.
שש שנים לאחר מכן התריעו תצפיתנים של צה”ל וקציני מודיעין זוטרים
בחזית תעלת סואץ מפני התקפה מתקרבת .איש לא שעה .ראשי מערכת
המודיעין אטמו את אוזניהם ולעתים אף ניסו בכוח הזרוע לסתום את פיות
עיניים להם ולא יראו
ההתעלמויות מאזהרות מדויקות היו נחלתם של ישראלים וערבים כאחד .המתריעים בשער ,ולשופטם בבתי דין צבאיים .האזהרות נמשכו עד 13:50
במלחמת ששת הימים ספג חיל האוויר המצרי הפתעה מוחלטת והושמד ב 6-באוקטובר  ,1973אז התפוצץ הפגז הראשון.
ב 5-ביוני בתוך פחות משלוש שעות .התקפת הפתע הישראלית זכתה רס”ן מוטי אשכנזי 14היה איש מילואים שצפה במו עיניו בהכנות למלחמה.
להצלחה חרף שתי אזהרות לפחות 72 :שעות בטרם יצאו המטוסים ב 1.10-הוא ראה כיצד המצרים פותחים פרצות גדולות בסוללת העפר
10
המגנה על מוצביהם בגדה המערבית של התעלה .הוא ראה אותם נכנסים
למטרותיהם ובבוקר המתקפה.
נשיא מצרים גמאל עבד אל נאצר ,מפקדם העליון של הכוחות המזוינים לשדה מוקשים ומסירים סלילי תיל .התצפיתנים זיהו טנקים ורק”מ חדש
המצרים ,זימן את מפקדי צבאו למפגש חירום ביום שישי  .2.6הפגישה ומתוגבר מתחת לרשתות ההסוואה ב”מוצב הנקניק” המצרי שמולם .הם לא
כונסה לרגל מינוי משה דיין לשר הביטחון בישראל ,צעד שמשמעותו הייתה היו שם קודם .למחרת התגלו עקבות בחול של ארבעה זוגות רגלים המגיעות
כי מלחמה עומדת בפתח .בפגישה התריע נאצר כי המלחמה הפכה ודאית מהים וחוזרות אליו .גשש שהוזעק למקום “הסביר” לאשכנזי שאלה עקבות
וכי קרוב לוודאי שהיא תיפתח בהתקפה ישראלית על בסיסי חיל האוויר של אזרחים ישראליים .בחלוף עוד יום הוחשכה לחלוטין העיר פורט פואד
המצרי ,ב 4-או ב 5-ביוני; זאת כפי שעשו עשור קודם לכן הבריטים והצרפתים ומחנות הצבא שסביבה ,ללא סיבה .תרגיל אינו יכול להצדיק פריצת סוללות
במבצע “מוסקטר” .בפגישה נכח גם סגנו ,הפילדמרשל (“מושיר”) עמאר ,הגנה והחשכת עיר של עשרות אלפי תושבים .אשכנזי דיווח ללא הרף על
שקיבל את ההתרעה ולא עשה דבר 11.חיל האוויר המצרי הוכה ,אף שהייתה הסימנים למפקדה בבלוזה ,ונדחה שוב ושוב“ :מדובר בתרגיל”15.חייל נח”ל
לו תוכנית להתמודדות עם התקפת פתע אווירית על שדות התעופה בשם אודי חנוך ,שהעביר התרעות ממוצב “מפצח” ,זיהה התרעות דומות
שלו 12,ואף שבמבצע מוסקטר הצליח להציל מפני התקפה דומה את וקיבל פקודה להפסיק לדווח .כשהפר אותה ,הוזמן למשפט.
לאור הדיווחים הבלתי פוסקים ,הגיע ב 2.10-לביקור אלוף פיקוד הדרום
חלק הארי של מטוסיו.

בחלוף עוד יום הוחשכה לחלוטין העיר פורט פואד ומחנות הצבא שסביבה,
ללא סיבה .תרגיל אינו יכול להצדיק פריצת סוללות הגנה והחשכת עיר של
עשרות אלפי תושבים .אשכנזי דיווח ללא הרף על הסימנים למפקדה בבלוזה,
ונדחה שוב ושוב" :מדובר בתרגיל"
20
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רופא המוצב ד"ר דן פלג ,שהעביר
התרעות דומות ,סיכם בספרו" :לא
היה צורך בתצלומי אוויר ,הכול היה
על כף היד" .והוסיף רפי אלרן ,מפקד
המעוז" :כשעליתי לתצפית ראיתי
מחזות שלעולם לא אשכח .צבא גדול
ועצום ממתין בשקט מולנו"
שמואל גונן (גורודיש) בכבודו ובעצמו .איש מפמלייתו לא טרח לעלות
בסולם אל מגדל התצפית ולראות הכול במו עיניו .במקום זאת ,נשלח
שלושה ימים לאחר מכן אבי וייס ,קצין מודיעין זוטר שהופקד על איסוף
מודיעין השטח באוגדת סיני .וייס הגיע למוצב עם נהגו ושני מש”קי מודיעין,
ופטר מיד את אנשי המעוז מחובת התצפית .הוא עלה וישב כמעט  20שעות
16
רצופות על המגדל ,רושם את שרואות עיניו:
“המצרים הכינו במשך שנים שורה של משטחי ירידה למים .כל משטח גודר
והוקף במוקשים .פתאום הם הסירו את הגדרות והוציאו את המוקשים
מהאדמה .זה היה צעד חריג מאוד .תשומת לב מיוחדת עוררו חגורות ההצלה
של החיילים המצרים בצבע כתום בוהק ,ופתאום בוקר אחד אני רואה
שבלילה הניח מישהו חבילה ענקית של חגורות כאלה ,ליד כל משטח ירידה
למים .ישבתי שם  20שעות על המגדל מול המצרים ורשמתי כמו מטורף,
הייתי חדור תחושה להציל את מדינת ישראל מההתקפה הממשמשת ובאה.
סימנתי  Vליד כל הסימנים המעידים על מלחמה”.
סרן יאיר ורדי ,קצין המודיעין של חטיבה  14שפעלה בשטח ,זיהה אמצעי
צליחה וכלי נשק משוכללים שמעולם לא נראו באזור ,דוגמת מעבורת
מתנייעת מסוג ג’י.אס.פי .גם הוא דיווח 17.רופא המוצב ד”ר דן פלג ,שהעביר
התרעות דומות ,סיכם בספרו“ :לא היה צורך בתצלומי אוויר ,הכול היה על
כף היד” .והוסיף רפי אלרן ,מפקד המעוז“ :כשעליתי לתצפית ראיתי מחזות
שלעולם לא אשכח .צבא גדול ועצום ממתין בשקט מולנו”18.הצנחן אורי
אהרנפלד ,שהוצב בערב יום הכיפורים במוצב ה”מזח” ,כ 40-ק”מ מדרום
ל”מפצח” ,שמע היטב בלילה מכיוון פורט תאופיק את מאות המנועים של
כלי הרכב הכבדים העמלים לתפוס עמדות מול המוצב שלו .גם כאן הדיווח
19
לא סייע.
היחיד שדיווח מהדרג הממונה הוא קצין המערך ,סג”ם בנימין סימן טוב.
בדו"חות שחיבר במח' המודיעין הפיקודית (כבר מ 1-באוקטובר) ,הוא
העריך כי יש סימנים מעידים למלחמה .גם עליו איימו הממונים ,ובראשם
קצין המודיעין הפיקודי דוד גדליה ,כי אם לא יחדל  -יישפט.
המלחמה “מצילה” הן את סימן טוב והן את חנוך ממשפט צבאי .המחיר היה
נפילת מעוז "מפצח" עם כל שאר מעוזי קו ברלב (למעט “בודפשט”) ,הרג
ששה ממגניו ושבי טראומתי לכל השאר.
אבי וייס ירד מהמגדל בדיוק כשהתפוצץ הפגז המצרי הראשון ,שהרס
אותו .המידע המודיעיני שהפיק לא דווח לאיש .כמו חבריו ל”מפצח” ,וייס
בילה כחודשיים בשבי המצרי .עם שובו ,המשיך בשירותו הצבאי ומילא את
תפקיד קצין המודיעין של סיירת מטכ”ל .שם יסגור מעגל שלוש שנים לאחר
מכן ,כשיצליח להעביר מודיעין קריטי ברגע האחרון – והפעם זה ינוצל היטב.
בצהרי ה 3-ביולי  1976הושיט וייס ללוחמים בבטן מטוסי ההרקולס ,שכבר
הפעילו את המנועים ,מעטפה .בתוכה  -תצלומי אוויר של שדה התעופה

באנטבה ,שאליו אמורים הם להמריא בתוך דקות .המודיעין הזה ,אף שהגיע
ברגע האחרון ,היה אחד הרכיבים שהביאו לניצחון ולהצלחת המבצע .יוני
20
נתניהו השתמש בתצלומים אלה רבות בתדריך האחרון שהעביר ללוחמיו.

שתי ידיעות סותרות

אחד האסונות הכבדים של צה”ל ,הקרב בקרבת סולטאן יעקב ,עשוי היה
להימנע לו היה נלקח בחשבון מודיעין שכזה .בבוקר ה 10-ביוני ,1982
יומה הרביעי של מלחמת לבנון ,כינס מפקד החזית המזרחית ,האלוף
אביגדור (יאנוש) בן גל ,ישיבה במטה האוגדה .הוא הורה לסגנו ,האלוף
אהוד ברק ,להעביר חטיבה לכיוון משולש הדרכים בבקעת הלבנון ,בקרבת
הכפר סולטאן יעקוב ,בסמוך לדרך שכונתה “ציר הפיתולים” ,בואכה כביש
ביירות-דמשק .הוראה זו הסתמכה על הערכת מודיעין שגויה ,שלפיה פרשו
הסורים את עיקר כוחותיהם מצפון לאותה נקודה ,בסדרי כוחות קטנים
בהרבה .כדי להשתלט על הנקודה נשלח גדוד שריון  ,362בפיקוד סא”ל
עירא עפרון ,שחבר לאוגדת המילואים .880
אגף המודיעין סיפק לעפרון ואנשיו ידיעות שהיו בחלקן סותרות באשר
למתרחש .לפי ידיעה אחת באזור מחופרים שני גדודים סורים ,ולפי אחרת
 הסורים כבר נמלטו בבהלה .בהסתמך על הראשונה ,ניתנה לגדוד פקודהלהתקדם במהירות לאורך הציר .עפרון הורה לקציניו על מפה היכן נמצא
הצומת שהגדוד צריך לכבוש; הוא טען שהשטח נקי וכי אין לירות שמאלה
מהציר מאחר ושם מצויים כוחותינו ,וחבל גם לירות על טנקים סוריים כי
קרוב לוודאי שיהוו שלל טוב.
ספק אם עפרון היה מודע לכך ששעות ספורות קודם לתדרוך הגיע לידי יוסי
גרוס ,מאנשי המודיעין בנגמ”ש הקמ”ן החטיבתי ,מידע קריטי הפוך לחלוטין.
גרוס הוזעק למקור מודיעיני שהגיע בבהילות אל הכוח הישראלי החונה; זה
הזהיר מפני מארב של קומנדו סורי מצויד בטילי נ”ט ,הממתין מעל הרכס
בין הכפרים עייתא אל פוחאר וחמרא .גרוס ביקש מהמקור להראות לו היכן
ממוקם המארב .מנקודת תצפית גבוהה ניתן היה לראות בבירור את עמדות
הקומנדו ואת חטיבת השריון הסורית .גרוס מיהר לדווח לקמ”ן החטיבה
שהעביר דיווח  -אך לחרדתו גילה כי הטור מתכונן לצאת לדרכו בלילה
אל “ציר הפיתולים” ,ואל מלכודת המוות שטמנו הסורים .הוא ניסה ללא
הצלחה להפנות את תשומת לבם של קצינים בחטיבה לסיכון ,ונמסר לו כי
לאור האזהרה בוטלה הפקודה .בשעת לילה מאוחרת שמע גרוס שהמנועים
הותנעו ושהגדוד יוצא לדרכו .הוא רץ מבוהל לאחד ממפקדי החטיבה וצעק
לעבר חבורת הקצינים שיורו לעצור מיד את הכוח .התשובה שקיבל“ :שכחת
21
שזו האוגדה של יאנוש ,מי יכול עלינו?” .הכוח המשיך בדרכו.
“משולש הדרכים” שאליו נשלח הגדוד היה חלקו הדרומי של מתחם סורי
מבוצר ,שעליו שלט כוח קומנדו גדול ,מתוגבר בשריון .בין הכפרים עייתא
אל פוחאר וחמרא התחפרה חטיבה  58הסורית .הכוח הישראלי נקלע
למארב ,ספג הרוגים ופצועים וגם ששה נעדרים ,שמהם חזרו מהשבי הסורי
ומארגונו של ג’יבריל שניים בלבד ,וגופה .שלושת האחרים נותרו נעדרים עד
22
עצם היום הזה .תיק החיפוש אחריהם ,המכונה “רכס הרים” ,נותר פתוח.
גרוס משוכנע עד עצם היום הזה ,כי לו התקבלה האזהרה שהעביר ,הכול יכול
היה להיות שונה .העליונות הישראלית המוחלטת באש הייתה יכולה לנטרל
את המטרות שעליהן הצביע המקור שלו ,כפי שעשתה מספר שעות מאוחר
יותר בכדי לחלץ את הכח.
המקרה של סולטאן יעקב  -בדומה לאזהרתו של יצחק נבון  34שנים קודם
לכן ,וזו של הסוכן הבריטי השתוי בכפר עמאוס  -הם פרטים המלמדים על
הכלל .אזהרה הניתנת ברגע האחרון היא כמעט תמיד מאוחרת מדי ,ואין
היא מסוגלת לעצור את האסון הצבאי בהיעדר מידע מוקדם או סתם בגלל
זלזול באויב .
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי
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הדרוזים הופכים לנשק
הסודי של מלחמת
העצמאות



כשגברו מעשי האיבה בין ערבים ליהודים בארץ ישראל ,לאחר כ”ט בנובמבר  ,1947העדיפו
הדרוזים לחכות להתפתחויות .לאחר שכוח דרוזי החל לקחת חלק ב”צבא ההצלה” הערבי,
למדו גם בצד הישראלי לרתום לצדם את המתנדבים הדרוזים ,מתוך כוונה לחיות עמם בשלום
הגדוד הדרוזי ב”צבא ההצלה” הערבי

כשגברו מעשי האיבה בין ערבים ליהודים בארץ ישראל ,לאחר החלטת
האו”ם על חלוקת הארץ ב 29-בנובמבר  ,1947נראה היה לדרוזים כי מוטב בתחילת  1948שלחה הליגה הערבית לארץ ישראל כוח מתנדבים ערבים
להם ,בינתיים ,לא לנקוט עמדה ולהמתין להתפתחויות .נכבדים מסוריה בפיקודו של פַ וְ זִ י אלַ -קאו ְּקגִ 'י ,כדי לסייע לערביי הארץ במלחמתם
ומלבנון ,שביקרו בכפרים הדרוזיים בארץ באותה עת ,הציעו להימנע מכל ביהודים .כוח זה ,שמנה בשיאו כ 6,000-לוחמים ,נקרא בפי הערבים בשם
מעורבות בסכסוך 1.אף על פי כן ,היו ,ככל הנראה ,צעירים דרוזים תושבי הארץ “צבא ההצלה” .קאוקג’י לא סמך על כוחם הצבאי של המתנדבים שגויסו
בקטַ נַה (סוריה) ,וניסה לגייס מתנדבים
שהתגייסו ל”צבאות ערב למען הצלת פלסטין” .שיח’ נַגִ 'יבּ ַמנְצוּר מעספיא ,בסוריה ובארץ ישראל והתאמנו ַ
שדיווח על כך לשירות הידיעות של
מעדות שאנשיהן נתפסו כלוחמים
ה”הגנה” (הש”י) ,טען כי התגייסו
טובים .פנייתו בעניין זה אל סֻ לְ טַ אן
2
 550צעירים.
אלַ -אטְ ַרש ,מנהיג הדרוזים בהר
במחלקה המדינית של הסוכנות
הדרוזים בסוריה ,נדחתה .לבסוף
היהודית היו אז שבעי רצון מההצלחה
פנה קאוקג’י אל ַש ִּכיבּ וַ ַהאבּ  ,דרוזי
למנוע שיתוף פעולה בין הדרוזים
ששירת בצבא הסורי בדרגת רב
לערבים .המחלקה דאגה לסכל כל
סרן ,והסכים לעמוד בראש יחידת
קשר דרוזי עם הכנופיות הערביות.
מתנדבים דרוזים ב”צבא ההצלה”
לבקשתה ,חידש יהושע (ג’וש) פלמון,
 בתנאי שאל אטרש יאשר זאת.מפעיל הסוכנים הראשי של הש”י,
אל אטרש אישר לגייס עוד אנשים
את הקשרים עם הדרוזים .הוא עשה
בהדגישו שלא יהיה זה גיוס דרוזי
זאת בעזרת אנשי היחידה בגליל,
רשמי .מטוסים הטילו כרוזים בהר
מרדכי שכביץ ,אמנון ינאי וגיורא
הדרוזים שקראו לדרוזים להתגייס,
זייד .אנשי הקשר העיקריים שלהם
בתארם את “התעללות היהודים
היו שיח’ לַ ִ ּביבּ ַאבּ ּו ֻר ֻּכן מעספיא,
בדרוזים בארץ ישראל” .קשיים
שיח’ צַ אלֶ ח ְח'נֵיפֶ ס משפרעם ושיח’
כלכליים עודדו אנשים להיענות
3
גַ ֶ ּ’בר ַדאהֻ ש ֻמעַ ִדי מירכא.
לווהאב ,וליחידתו הצטרפו גם
בינואר  1948הגיעו נכבדים דרוזים
עריקים מן הצבא הסורי ,פושעים
מכל הכפרים בארץ לדאלית אל-
שנמלטו מהמשטרה והרפתקנים.
כרמל כדי להשתתף בלווייתו של
בשל מחסור בנשק העדיף והאב
אחד מנכבדי העדה .שיח’ צאלח
את אלה שבאו חמושים ,ושילם
ח’ניפס ניצל את ההתכנסות כדי
להם יותר .הגדוד ,שמנה 501
לקבל את הסכמת כל הנכבדים
איש 5ואורגן בארבע פלוגות ,כונה
להימנע מהשתתפות במעשי האיבה
“גַ ַ ּ’בל אל-עַ ַרבּ ” (הר הערבים) ולא
הדרוזים
הנכבדים
הסכמת
את
קיבל
ח’ניפס.
צאלח
שיח’
נגד היהודים .את ההחלטה אישרו
אל-דרוּז” (הר הדרוזים) כדי
“ג’בל
ֻ
להימנע מהשתתפות במעשי האיבה נגד היהודים
מאוחר יותר גם מנהיגי העדה בהר
לספק את דרישתו של אל-אטרש,
6
4
שהתנגד להופעתו כנציגות דרוזית.
הדרוזים.
22
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הגדוד יצא בבוקר ה 28-במרץ
 1948מסוידא דרך אזרע ,קוניטרה,
בניאס (בסוריה) ,מרג’ עיון ,בנת
ג’ביל ,עיטרון (בלבנון) ,מלכיה,
סעסע ,סוחמאתה ,ראמה ,מג’ד
אל-כרום ,דאמון (בארץ ישראל)
והגיע באותו יום לשפרעם .מלבד
היותו מפקד הגדוד הדרוזי ,מונה
7
שכיב והאב גם למפקד אזור חיפה.

קרב רמת יוחנן

תפקידי שמירה ,לעולם לא יובס
הצבא היהודי .משם הוסעו לקריית
עמל .שם ,במסעדה קטנה ליד
הדואר ,נפגשו עם משה דיין ,יהושע
(ג’וש) פלמון ,אמנון ינאי ,גיורא
זייד ,שיח’ לביב אבו רכן וג’דעאן
עמאשה  -ללא ידיעתו של והאב.
אבו רכן פתח את הפגישה באומרו
שהדרוזים בארץ ישראל ואלה
שהגיעו מהר הדרוזים רוצים לחיות
בשלום עם היהודים .דיין תמך
בדבריו .אסמאעיל קבלאן ,הבכיר
בקרב הקצינים הדרוזים ,תהה כיצד
ניתן לעשות הסכם עם היהודים כל
עוד לא נקברו חללי הקרב הדרוזים.
דיין השיב“ :היה לי אח אחד [זוהר (זוריק) דיין] ,אמי כבר זקנה ולא ייוולדו
לי אחים .היות שאתם מוכנים לבוא עמנו לידי הסכם ,אני מוחק את דם
אחי מהחשבון .”13הקצינים הדרוזים התרשמו מאד מדברים אלה 14,והציעו
לערוק עם אנשיהם ולהתגייס ל”הגנה” ,אך מפקדת ה”הגנה” דחתה את
הצעתם .בפגישה שנייה חזרו בהם הקצינים הדרוזים ,ובראשם קבלאן,
מתוכנית העריקה ,ובמקומה הציעו לפעול בשירות ה”הגנה” מאחורי קווי
הערבים .הוסכם שהם יבצעו פעולות חבלה בין ראמה לפקיעין ,ויעודדו
עריקה בקרב חיילי הגדוד 15.למרות הסיכום ,פעולות החבלה לא בוצעו.
היה צורך להיפגש גם עם שכיב והאב כדי לשכנעו להצטרף להבנות שהושגו
עם קציניו .בתיווכו של צאלח ח’ניפס הסכים והאב להיפגש עם אנשי הש”י.
הפגישה התקיימה ב 9-במאי
 1948בביתו של ח’ניפס בשפרעם.
שני הצדדים התחייבו להפסקת
אש ,וסוכם כי והאב ואנשיו ינסו
להשתלט על הגליל המערבי.
מאחורי הדברים הייתה כוונה
פוליטית של שני הצדדים ליצור
אזור דרוזי עצמאי בגליל המערבי,
שעל פי תוכנית החלוקה של האו”ם
16
היה שייך למדינה הערבית.

מטוסים הטילו כרוזים בהר הדרוזים
שקראו לדרוזים להתגייס ,בתארם
את "התעללות היהודים בדרוזים
בארץ ישראל" .קשיים כלכליים עודדו
אנשים להיענות לווהאב ,וליחידתו
הצטרפו גם עריקים מן הצבא
הסורי ,פושעים שנמלטו מהמשטרה
והרפתקנים

מיום בואו ארצה לא ביצע הגדוד
שום פעילות צבאית נגד היהודים,
עד  12באפריל  .1948בשבוע
זה כשל ניסיונו של מפקד “צבא
ההצלה” הערבי ,אל-קאוקג’י ,להבקיע עם צבאו מהשומרון לכיוון חיפה.
הוא נבלם בידי ה”הגנה” בקיבוץ משמר העמק ושלח מברק לשכיב והאב,
בו הוא משווע לעזרתו ,בזו הלשון“ :אל בני מערוף [הדרוזים] הנכבדים! הנני
פונה אליכם .אני במצוקה .אם לא תחלצו לעזרתי – תלונתי לאלוהים”.
והאב נענה לבקשתו והורה לחייליו לצלוף מהכפרים הנטושים הושא וכסאיר
על חברי קיבוץ רמת יוחנן ,שעבדו בשדות המשק 8ועסקו בבניית בריכת
מים .אסמאעיל קבלאן שימש בקרב זה כסגן מפקד פלוגה והתמקם עם
אנשיו בכפר הנטוש הושא .קבלאן סיפר“ :עלינו במעלה הגבעה והסתערנו
על היהודים כשבפינו שירת הקרב של הדרוזים .חייל יהודי זרק עלינו רימון
והגענו לקרב מגע .מששמעו היהודים את הצעקות ,ברחו לתוך הגיא המוביל
לכפר עטה” 9.ב 16-באפריל כבשו
יחידות ה”הגנה” את הושא וכסאיר
והדפו תשעה ניסיונות של הגדוד
הדרוזי לכבשם מחדש 10.במהלך
הקרבות ספגו הדרוזים שלושים
11
הרוגים ו 60-פצועים.
המפלה ציננה את התלהבותם של
הדרוזים להתעמת עם היהודים.
ח’ליל ֻקנטאר ,שהגיע מהר הדרוזים
לעספיא ב ,1947-נשלח בידי לביב
אבו ֻר ֻּכן וגיורא זייד לשפרעם כדי
לתאם פגישה בין קצינים דרוזים
מגדודו של שכיב והאב לבין נציגי
ה”הגנה” .קנטאר נועד עם ששה
קצינים דרוזים ,12ביניהם אסמאעיל
קבלאן ,והצליח לשכנעם להיפגש
בחסות החשיכה עם נציגי ה”הגנה”
ונכבדים דרוזים מהכרמל .ב20-
באפריל הוא הובילם למקום
מפגש ,תחת עץ אלה עתיק ליד
הכפר הנטוש הושא ,ולפני חצות
נפגשו שם עם גיורא זייד .הם צעדו
לעבר רמת יוחנן ,שם המתינו להם
שני ג’יפים .ליד השער הבחינו
הדרוזים בבחורה חובשת קסדה
סלטאן אל-אטרש .אישר לגייס אנשים
בהדגישו שלא יהיה זה גיוס דרוזי רשמי
ורובה בידה .קבלאן התרשם מאד
ואמר למלוויו שאם אישה ממלאת

אזור חיץ דרוזי בגליל
המערבי

בעקבות הפגישה החלו והאב ושיח’
ג’בר מעדי לנהל תעמולה גלויה בעכו
ובכפרי הגליל המערבי .זאת כדי
שתושביהם ידרשו ממפקדת “צבא
ההצלה” הערבי לצרף את האזור
לתחום פיקודו של מפקד הגדוד
הדרוזי .שהותו של הגדוד הדרוזי
בגליל חוללה התעוררות לאומית
סוערת בקרב הדרוזים בארץ
ישראל .אף שהוא לא היה צבא
דרוזי רשמי ,ואף שהורכב מאנשים
מפוקפקים ,ראו הדרוזים בגדוד
כוח צבאי שיצר הזדמנות פוליטית
לכינון מובלעת דרוזית עצמאית
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 70לישראל ולמלחמת העצמאות
בגליל המערבי .הם קיוו להשיג
מטרה זו באמצעות שמירה על
ניטרליות במלחמה ,וניצול היחסים
עם שני הצדדים הנלחמים בגליל.
עידוד לתוכניתם מצאו המנהיגים
הדרוזים במצב של יישוביהם -
שפרעם ,ג’ולס ,ירכא ,אבו סנאן ,ג’ת
ויאנוח  -שהיו זמן רב במעין שטח
הפקר בין “צבא ההצלה” ובין כוחות
ה”הגנה” .שטח זה צורף לפיקודו של
והאב ,והוא שיתף בשלטון עליו את
נכבדי היישובים הדרוזיים ,ובייחוד
את שיח’ ג’בר מעדי ,יוזם התוכנית 17.אך התוכנית לא יצאה לפועל ובינתיים
פרץ כוח ה”הגנה” את הדרך לנהריה.
איש הש”י מרדכי שכביץ שלח את צאלח ח’ניפס לעכו ,לבדוק את המצב.
והמפקדה הערבית
הוא דיווח כי יהיה קל לכבוש אותה .כאשר פנו אנשי עכו ִ
אל והאב וביקשו את עזרתו ,הוא ענה ,בעצת היהודים ,כי לא יוכל להגן על
העיר בנשקו הקל .ידיעה זו גררה הגירה מתוך העיר והיא וסביבתה נפלו
18
במינימום אבידות בידי כוחות ה”הגנה”.
יומיים לפני עזיבת הבריטים את הארץ ,הודיע קצין בריטי לווהאב שברצונו
למסור לו את בסיס המשטרה בשפרעם בשלמותו .שכיב התייעץ עם צאלח
ח’ניפס ,שאמר לו“ :אתה מכיר את הבריטים ,הם יודיעו ליהודים לפני
שיעזבו  -ויהיו לך צרות .מוטב שלא תיכנס” .ח’ניפס דיווח על כך לאנשי
ה”הגנה” באפק ,כדי שהארגון יתפוס את הבניין .כשהבריטי האחרון עזב את
בניין המשטרה ,זינקו אליו אנשי חיל משמר של ה”הגנה” ותפסוהו .שיח’
צאלח אמר לשכיב“ :אתה רואה ,הבריטים מסרו גם ליהודים ,כדי שיתכוננו
19
לתפוס את הבסיס”.
עד תחילת מאי ערקו וחזרו להר הדרוזים  212מחיילי הגדוד הדרוזי,
ובמצבתו נותרו  190חיילים בלבד 20.בהמשך לפלישת צבאות ערב לארץ
ישראל ב 15-במאי“ ,צבא ההצלה” הערבי נסוג להתארגנות .על פי הנחיית
ִמפקדת “צבא ההצלה” ,עזב הגדוד הדרוזי את שפרעם ועבר למאלכיה,
על גבול ארץ ישראל ולבנון; לא ברור אם מתוך חשד במהימנות הגדוד
הדרוזי או הצורך הדחוף להגן על מאלכיה .המגעים עם והאב נמשכו.
בתיאום עם צה”ל נסוגו הדרוזים מעמדותיהם לפני ההתקפה על מאלכיה
ב 28-במאי ,וצה”ל תפס את הכפר הריק .בהפוגה הראשונה ,ביוני-יולי,
התפזר הגדוד הדרוזי .רוב אנשיו חזרו להר הדרוזים ומעטים מצאו מקלט
בכפרים דרוזיים בארץ ישראל .רק  50לוחמים דרוזים המשיכו לשרת ב”צבא
21
ההצלה” הערבי.
לאחר שחייליו של והאב יצאו מהארץ ,האיצו הנכבדים הדרוזים ביהודים
לכבוש את כל הגליל .בשיחות ביניהם עלה שוב רעיון הקמתו של חבל דרוזי
עצמאי ,אזור חיץ אוהד בין ישראל לערבים .נציגי המחלקה המדינית של
משרד החוץ ונציגי המודיעין ,שהשתתפו בשיחות ,תמכו ברעיון 22.אך לאחר
שצה”ל כבש את הגליל כולו ,הוא נמוג מאליו.

דן) ב 30-ביוני .נציגי הדרוזים
היו מוחמד צפדי ממג’דל שמס
ופרחאן שעלאן מעין קניה .מהצד
הישראלי השתתפו בפגישה עמנואל
פרידמן ,עובד משרד המיעוטים
בצפון ,ובנימין שפירא ,קצין
שירות הידיעות הנפתי .הדרוזים
הביעו אהדה ליהודים במלחמתם,
הציעו עזרה בתעמולה ,במסירת
מידע ובהקמת קשרים עם אנשיו
של סלטאן אל-אטרש בסוריה.
בתמורה הם ביקשו הצהרה רשמית
מממשלת ישראל להגדרת היחס אליהם בעתיד ,אם אזורם ייכבש בידי
צה”ל .סגן מנהל מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ ,יעקב שמעוני ,הציע
24
לשר החוץ משה שרת לתת את ההצהרה המבוקשת בכתב בחתימת ידו.
לא אותר חומר באשר להמשך הטיפול בנושא.
כשהקרבות התחדשו בתום ההפוגה הראשונה ,ביולי ,הייתה שפרעם בין
היעדים הראשונים של צה”ל .כיבושה נעשה בתיאום עם שיח’ ח’ניפס ,שאתו
סוכם לערוך קרב שבוים כך שכוחות צה”ל יוכלו להיכנס לעיירה דרך השכונה
הדרוזית ללא קרב ממשי ושפרעם תיפול לידיהם כפרי בשל .ואמנם כך היה.
תיאום זה נועד גם להגן על התושבים הדרוזים ,ולהבטיח ששום דרוזי לא
ייפגע ורכושו לא יינזק .בשפרעם חנתה מחלקה של צבא קאוקג’י ,שמפקדה
היה דרוזי והיו בה דרוזים אחדים .שיח’ צאלח הזמינם לביתו והחזיקם שם.
25
המחלקה לא פעלה ואנשיה ברחו.
ימים אחדים לאחר כיבוש שפרעם ,נקרא מרדכי שכביץ אל חיים לסקוב
במפקדתו בנהריה ,שם תכנן את כיבוש הגליל .לסקוב ביקש ממנו להשיג
את כניעתה של סח’נין ללא קרב .שכביץ נסע לשפרעם ,להתייעץ עם
ח’ניפס .השניים סכמו לערוך הצגה בפני אנשי הכפר תמרה ,שהיה בידי
צה”ל ,כדי שאנשיו ישכנעו את אנשי סח’נין להיכנע לצה”ל ללא קרב.
שכביץ התחזה ל”מפקד העליון בצפון” ,ולאחר מסדר צבאי שנערך בתמרה
הוזמנו “המפקד” ומלוויו לבקר בבית נכבדי הכפר .שכביץ אמר שקיבל
הוראות מהפיקוד העליון לצאת בעוד מספר שעות לכבוש את סח’נין,
עראבה ודיר חנא ,אך הוא מבקש למנוע שפיכות דמים .אחד מנכבדי
תמרה ביקש לאפשר לו להגיע לסח’נין לשם כך .משלחת של נכבדי תמרה
הוסעה עד לכפר מיעאר ,שימים אחדים לפני כן נכבש בקרבות מרים,
ומשם צעדה לסח’נין .בשובה הודיעו אנשיה שסח’נין מוכנה לכניעה.
שיירת צה”ל ונכבדי תמרה נסעו מיד לסח’נין ,שם חתמו נכבדי הכפר על
כתב הכניעה .שפיכות הדמים משני הצדדים נמנעה ביוזמתו ובחוכמתו
26
של שיח’ ח’ניפס ,וצה”ל חסך שיגור כוחות ,שנדרשו בגזרות אחרות.
ח’ניפס שיגר שליחים ליתר הכפרים הערביים באזור ודרש מהם להיכנע.
בכפרים הונפו דגלים לבנים כאות כניעה ,וצה”ל הציב בהם אנשי חיל משמר.
לאחר שהתאוששו אנשי “צבא ההצלה” ,הם כבשו את הכפרים הללו
27
והענישו חלק מהנכבדים על כניעתם.
הצלחת צה”ל ,שהגיעה לשיאה בכיבוש נצרת ,עודדה את הדרוזים לקשור
את גורלם עם היהודים .נכבדי הדרוזים בכפר מע’אר בגליל המזרחי ביקשו
מידיד יהודי במושבה מגדל למסור לצה”ל כי הם מעוניינים שהיהודים
יכבשו את כפרם .ב 23-ביולי  1948הגיע שליח דרוזי למגדל כדי לקבל
28
תשובה מידידו על בקשה זו.
קצין המודיעין חיים אוירבך (לימים שדמי) הציג את שיח’ ג’בר מעדי לאל”ם
בן דונקלמן (בנימין בן דוד) ,מפקד חטיבה של צה”ל בגליל המערבי .הם
נפגשו בנהריה ב 28-ביולי לדיון על עתיד שיתוף הפעולה בין צה”ל לדרוזים.
דונקלמן הבטיח לספק לדרוזים נשק וחומר נפץ ולבוא לעזרתם אם יותקפו

קבלאן סיפר" :עלינו במעלה הגבעה
והסתערנו על היהודים כשבפינו
שירת הקרב של הדרוזים .חייל יהודי
זרק עלינו רימון והגענו לקרב מגע.
מששמעו היהודים את הצעקות,
ברחו לתוך הגיא המוביל לכפר עטה"

הדרוזים נוקטים עמדה לטובת ישראל

ב 23-ביוני נפגשו בכפר אבו סנאן ראשי הדרוזים בכפרי הגליל המערבי.
המפגש התקיים בעקבות לחץ כבד שהפעיל עליהם קאוקג’י ,שרצה
למשוך לצדו את הכוחות הדרוזיים בכפרים .אולם ,הם החליטו שלא
להילחם ביהודים ולהסתפק בשמירה על כפריהם 23.ההישגים הצבאיים של
צה”ל בגליל הביאו את הדרוזים בכפרי החרמון ליזום פגישה עם באי כוח
היישובים היהודיים באצבע הגליל .זאת כדי להבטיח את עתיד כפריהם
אם צה”ל יכבוש את האזור .הפגישה התקיימה במצודת אוסישקין (קיבוץ
24
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הכפר הדרוזי יאנוח .מסיבות פוליטיות ומשיקולי יוקרה ,הוחלט
שאת ההתקפה עליו תבצע יחידת המיעוטים החדשה של צה”ל
על ידי “צבא ההצלה” הערבי .שיח’ ג’בר התחייב שבסיום ההפוגה יאפשרו
הדרוזים לצה”ל להיכנס לכפריהם .עוד סוכם ,כי אם “צבא ההצלה” לא
יתקיף את הכפרים הדרוזיים ,צה”ל ייכנס לכפרים האלה במסווה של
קרב ,כדי לא לחשוף את שיתוף הפעולה .שיח’ ג’בר ביקש להיפגש גם עם
אבא חושי והשניים נועדו בחיפה .בפגישה הבטיח השיח’ שיפעל להשגת
29
הסכמתם של הכפרים הדרוזיים האחרים לכניסת צה”ל לתחומיהם.
בסוף אוגוסט  1948זימנו הישראלים את נאמניהם הדרוזים לפגישה באבו
סנאן .הם ביקשו לדעת מדוע הדרוזים לא התנגדו לכניסת “צבא ההצלה”
ליאנוח ולג’ת ,ושאלו איך יגיבו אם קאוקג’י ינסה לתפוס כפרים אחרים.
הדרוזים המעיטו בהשפעה של תפיסת הכפרים והבטיחו כי יגיבו בהתנגדות
30
מזוינת אם קאוקג’י ינסה להרחיב את שליטתו.
צה”ל הרחיב בינתיים את מגעיו גם לכפרים הדרוזיים סביב הר מירון –
בית ג’ן ,חרפיש ופקיעין .ב 22-בספטמבר  1948ביקש דונקלמן מעמנואל
פרידמן להשיג מידע על שלושת הכפרים ולברר אם הם מוכנים לשתף
פעולה עם צה”ל .פרידמן הסדיר פגישה לדונקלמן עם עלי אל-יוסף ובנו
כמאל ,מח’תאר בית ג’ן .בפגישה השתתפו גם שלישו של דונקלמן וקציני
המודיעין שלו .דונקלמן ביקש להעמיד לרשותו איש קשר נאמן שיספק
מידע על תנועות “צבא ההצלה” באזור .התפקיד הוטל על בנו של כמאל עלי
אל-יוסף 31.בסוף ספטמבר הגיעה מחלקת “דעת” במשרד החוץ להסכמים
דומים בגליל המערבי באמצעות שיח’ מעדי .הוא הבטיח את הניטרליות של
ג’ולס ,ירכא ואבו סנאן אם יחודשו מעשי האיבה .במקביל סוכם כי צה”ל
יתפוס את יאנוח וג’ת לאחר תיאום הפעולה עם תושביהם ,כפי שנעשה
בשפרעם .שיח’ ג’בר הבטיח לתאם את העניין עם הכפרים הללו ו”דעת”
32
הייתה בטוחה בהצלחת הפעולה.

הקמת היחידה הדרוזית בצה”ל

ביצועים מוצלחים מצד סוכני המודיעין הדרוזים הביאו לדרישה של אנשי
הש”י בחיפה להקים יחידה דרוזית לפעולות מיוחדות .ה”הגנה” לא אישרה
33
זאת מחשש שאנשים יערקו עם נשקם הישראלי לצבאות ערב.
מספר הדרוזים ששיתפו פעולה עם היהודים בתחום הביטחוני הסתכם
בעשרות ספורות בלבד ,אך פעילותם היוותה בסיס להקמת היחידה

הדרוזית בצה”ל .היחידה הייתה פרי הברית היהודית-דרוזית ,שניתן היה
לממשה רק לאחר תבוסת הפלסטינים באפריל-מאי ובלימת הפלישה של
צבאות ערב לארץ ישראל.
מיד לאחר הקמת המדינה הצליח גיורא זייד לשכנע את מפקדי ה”הגנה”
המהססים להקים יחידה דרוזית תחת פיקודו .הוא הציע ל’הגנה” לתת נשק
רק למתנדבים דרוזים עם בית ואדמה בעספיא ,כך שאין חשש שיערקו עם
נשקם 34.זייד החל בגיוס מתנדבים מכפרי הכרמל לשירות ביחידה דרוזית
מחוץ למסגרת צה”ל .גרעין היחידה הוקם בביתו של סלימאן שריף אבו
רכן בעספיא ,והוא זכה להיות הקצין הראשון בה .לוחמיה הבכירים היו סגן
צאלח קנטאר ,סגן יוסף אבו רכן ,רב”ט מחמוד זידאן חלבי וטוראי סלימאן
לאלא 35.היחידה מנתה בראשיתה  25מבני עספיא ודאלית אל-כרמל.
נמסרו להם  25רובים באישור משה כרמל ,מפקד חטיבת כרמלי ואחר כך
מפקד חזית א’ (הצפון) ,לאחר שזייד שכנעו כי הדרוזים לא ימעלו באמון.
במסגרת קרבות “עשרת הימים”  9 -עד  18ביולי  -1948פעלה היחידה
בעיקר נגד כוחות ערבים שברחו מן השטח הנצור ובתפקידי סיור וניווט
של יחידות צה”ל שפעלו נגד כפרים ערביים בכרמל 36.מספר המתנדבים
הדרוזים אליה מכפרי הכרמל עלה בהדרגה ל .60-השמועה בדבר הגיוס
פשטה והתחילו להגיע מתנדבים גם מכפרי הגליל (ירכא וג’ולס) ואף דרוזים
מסוריה ומלבנון (בהם מאנשי גדודו של שכיב והאב) .היחידה לא פתחה את
שעריה לכל מתנדב דרוזי  -זייד קיבל רק את מי שהכיר אישית או מי שהיה
37
בן משפחה של מכריו.
נסיבות הקמתה של היחידה הדרוזית מחוץ למסגרת צה”ל הפכו אותה לגוף
חסר “אבא” .הוחלט לצרפה ליחידה צה”לית אורגנית  -חטיבה  8בפיקוד
יצחק שדה .ב 19-ביולי היחידה הוצבה במחנה ישראל שבקרבת שדה
התעופה לוד ,הועמדה תחת פיקוד גדוד  89מחטיבה  ,8והחלה באימוני
נשק .ב 7-בספטמבר חוילו אנשי היחידה המתנדבים וקבלו פנקסי מגויס
ומספר אישי .יום זה הוכרז כיום ההשבעה לדרוזים בצה”ל ,ובמחנה הונפו
לראשונה דגל ישראל והדגל הדרוזי בעל חמשת הצבעים ,נושא מגן דוד.
38
החיילים עברו בסך לפני מג”ד  89דב צסיס.
לצה”ל גויסו גם בני מיעוטים אחרים :הפלמ”ח גייס בדווים ידידותיים
בלתי-סדירים משבט ערב אל-היב ליד ראש פינה .היחידה הבדווית,
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 70לישראל ולמלחמת העצמאות
שכונתה פל”היב 39,מנתה כ100-
לנבוע
שעלולות
המדיניות
איש ומפקדה היה יצחק חנקין.
מפעולותיה .התיאום התקיים :ב 8
אנשי היחידה ,שסופחה לחטיבת
בספטמבר שוחחו לישנסקי ויעקב
יפתח ,פשטו על כפרים ערביים
שמעוני ממחלקת המזרח התיכון
לאורך גבולות סוריה ולבנון ומעבר
במשרד החוץ ,ותיאמו את המשך
להם .חיים לבקוב 40גייס תחת
הטיפול בגיוס מתנדבים דרוזים
44
פיקודו יחידה צ’רקסית מבני כפר
לצה”ל .לישנסקי העיד שהייתה
מדיניות מכוונת לגייס עריקים
כמא ,שפעלה למנוע הסתננות של
רבים ככל האפשר משורות “צבא
ערבים בין אזור נצרת לבין הרי
ההצלה” הערבי ,כדי לערער את
שומרון .היחידה סופחה לחטיבה .7
אמון הרשויות הערביות בדרוזים
הקמת יחידות מתנדבים בלתי
ובצ’רקסים 45.הקמת יחידת
סדירות של דרוזים ,בדווים
המיעוטים ומדיניות גיוס העריקים
וצ’רקסים גרמה לתלונות על
היו אפוא פועל יוצא מהמדיניות
טיפול מועדף לעדות המיעוטים.
הישראלית ,ששאפה להרחיב את
אנשי מפ”ם ומק”י ,שתמכו ב”ליגה
החיץ בין הדרוזים למוסלמים.
לשחרור לאומי” (הקומוניסטים
ב 18-בספטמבר הועברה היחידה
הערביים) ,טענו כי אין הצדקה
להעדפת המיעוטים הללו; זאת כי היו וישנם דרוזים עויני ישראל ולעומתם הדרוזית למחנה נשר ,ליד חיפה ,וצורפה למסגרת יחידת המיעוטים ,אליה
יש מוסלמים ידידותיים .עזרא דנין ,ראש מחלקת המזרח התיכון במשרד הועברו גם יחידות הצ’רקסים והבדווים .יחידות המשנה ביחידת המיעוטים,
החוץ ,ענה למקטרגים שלא מדובר באבחנה בין טוב לרע ,אלא באינטרסים שבהן רוב דרוזי ,אורגנו על בסיס אתני .לישנסקי סיפר:
41
העברנו את חיילי היחידה הדרוזית למחנה נשר והתחלנו לאמן אותם
של ישראל.
רשויות המדינה התעלמו מן הביקורת הזאת .המטה הכללי של צה”ל אימונים צבאיים ממשיים .בתחילה היו קשיים .למשל ,כל חייל ממשפחה
החליט להקים יחידת מיעוטים סדירה ,בשיתוף פעולה עם המחלקה נכבדה התיימר להיות קצין וראה את עצמו בגלל ייחוסו כמפקד או כמנהיג.
המדינית של משרד החוץ .הם תכננו להשתמש ביחידה למטרות מודיעין לא קיבלנו מצב זה של פיקוד על רקע חמולתי .קצין אחד היה ממשפחת
ולמשימות חתרנות שיבוצעו תוך חדירה אל מעבר לקווי האויב .כן הועלה אבו רכן וקצין שני היה מהר הדרוזים ,מהגדוד של שכיב והאב ,שמרבית
רעיון להשתמש באנשי היחידה לקיום מגעים עם דרוזים המשרתים חייליו וקציניו עברו במשך הזמן לשורות צה”ל .לאחר מכן ,כשהתחילו להגיע
מתגייסים חדשים מכפרי הגליל,
בצבאות ערביים ,במיוחד ב”צבא
התחילו גם הם לדרוש תפקידי
ההצלה” הערבי ובצבא הסורי -
קצונה ופיקוד ...עד שהתחלנו לבחור
ולשכנעם לערוק .העיד טוביה
את המתאימים ולשלוח אותם
לישנסקי ,מפקדה הראשון של
לקורסים בצה”ל .התלבטנו קשה
יחידת המיעוטים“ :קלטנו [עריקים]
נוכח ההתמרמרויות של האנשים,
רבים ככל האפשר .השתמשנו
שלא קיבלו תפקידי פיקוד וקצונה.
בהם למשימות מודיעין מגוונות
כל אלה נשכחו כשהאנשים התחילו
ושיגרנו אותם אל מעבר לגבולות,
42
לא כחיילים אלא כאזרחים”.
לצאת לקורסים בצה”ל וקיבלו
ב 24-באוגוסט פרסם הרמטכ”ל
דרגות בהתאם לכישוריהם ולמידת
פקודה לאגפי צה”ל“ :הוחלט על
ההצלחה המקצועית האובייקטיבית
46
שלהם”.
הקמת יחידת-פלוגות של העדות
לאחר גיוס נרחב של מתנדבים
והעממים הערביים המגויסים
43
במסגרת צבא ההגנה לישראל”.
דרוזים לצה”ל הגיעה מצבת כוח
עוד נאמר כי “מתוך הנחה שהשימוש
האדם של היחידה לפלוגה מלאה
בפלוגות הנ”ל חייב להישקל
בת שלוש מחלקות ,שרובן הורכבו
מבחינה צבאית ומדינית כאחת
מבני הכפרים דאלית אל-כרמל,
 יתמנה מפקד הפלוגות הנ”ל,עספיא ושפרעם .מפקד הפלוגה
תוך תיאום עם המחלקה המדינית
היה סרן מאיר ירושלמי ועמו שרתו
של משרד החוץ”; הוא יקיים
ארבעה קצינים יהודים .לאיש
מגע עם מחלקה זו בכל הקשור
מקציני הפלוגה לא היה ניסיון צבאי
להיבטים המדיניים של מבצעים
פיקודי או קרבי .המפקדים נבחרו
שבהם תשתתף יחידת המיעוטים.
בשל ידיעת השפה הערבית והכרת
אסמאעיל קבלאן .אמר שאם אישה ממלאת
כך נוצרה בצה”ל יחידה שהפעלתה
המנטליות הערבית .הם התמסרו
תפקידי שמירה ,לעולם לא יובס הצבא היהודי
המבצעית חייבה תיאום עם גורם
למשימת הגיבוש החברתי על פי
שלטוני אזרחי בשל ההשלכות
הלך הרוח הדרוזי ,והשקיעו רבות

אסמאעיל קבלאן ,הבכיר בקרב
הקצינים הדרוזים ,תהה כיצד ניתן
לעשות הסכם עם היהודים כל עוד
לא נקברו חללי הקרב הדרוזים .דיין
השיב" :היה לי אח אחד [זוהר (זוריק)
דיין] ,אמי כבר זקנה ולא ייוולדו לי
אחים .היות שאתם מוכנים לבוא
עמנו לידי הסכם ,אני מוחק את דם
אחי מהחשבון"
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במתן שירותי חינוך ותרבות בשפה הערבית ,בהזניחם את הנושא הצבאי 47.המנהיגות ,וכן בין הדרוזים והרשויות הישראליות .אף ששבועות ספורים
הגיוס ליחידה נוהל בידי נכבדי העדה ,ראשי המשפחות החשובות והמנהיגים אחרי הקרב נערכה סולחה בין הכפרים בגליל ובכרמל ,המתיחות לא פגה.
הרוחניים שרצו להוכיח נאמנות למדינת ישראל .הם לא שלחו לגיוס את חמולת אבו רכן ,שאיבדה אחדים מבניה בקרב זה ,דרשה לפתוח בחקירה
בניהם ,שלרוב היו משכילים ,אלא את בני משפחות העניים הנתונות בטענה כי המדובר בקשירת קשר להרוג חיילים דרוזים .כמו כן טענה,
להשפעתם .מסיבה זו היו רוב המגויסים בני פלאחים חסרי השכלה,
שבאו שנכבדים דרוזים כשלו בתיאום הקרב עם הדרוזים ביאנוח ,אך השלטונות
48
מהשכבות הנמוכות ביותר .סולם הגילאים שלהם נע בין  17ל 50-שנה.
הישראליים נמנעים מבדיקתם .בטענה זו היה יותר מרמז לחשד ביחס
המתנדבים שבאו מעבר לגבולות  -מהר הדרוזים ,מלבנון ומ”צבא לחלקו של שיח’ ג’בר מעדי בפרשה ,שכמתווך בין היהודים לבין הדרוזים
ההצלה”  -נעדרו הכרה לאומית ,והתגייסו מסיבות אישיות .רובם נדדו ביאנוח הציע את תיאום הקרב המדומה שבסופו “יכבוש” צה”ל את הכפר.
בארצות שונות והיו בעלי ניסיון חיים רב לעומת המגויסים בני בארץ .על נראה כי ההאשמה כלפיו צריכה להיבחן בהקשר למאבק על השליטה בעדה
53
רקע זה נוצרו סכסוכים בין החיילים הדרוזים הארצישראלים לבין הזרים .הדרוזית.
חלה ירידה במורל ,האימון הצבאי היה גרוע ואת עיקר זמנה הקדישה 49בנובמבר  1948ביקש דוד בן גוריון מאבנר אלימלך ,מפקד הממשל הצבאי,
הפלוגה לאימון בתרגילי סדר ,לסידורי מחנה ולמריבות פנימיות .לברר עם ראש אגף המבצעים במטכ”ל ,אלוף יגאל ידין ,את האפשרות
קרבתו של מחנה הפלוגה לכפרים הדרוזיים גרמה להגברת ההשפעה של
נכבדי העדה על החיילים ועל הפיקוד היהודי .הנכבדים הרבו לבקר במחנה להפוך את היחידה הדרוזית לז’נדרמריה  -כעין משמר גבול 54.הרעיון
ִ
נשר ,התערבו בפעילות בנסותם להשפיע על קידום חיילים בסולם הדרגות ,קרם עור וגידים ועל היחידה הדרוזית הוטלה שמירת הגבולות .זאת חרף
מתן חופשות למקורבים וכיוצא באלה ,ובכך הביאו להפרת הסדר בפלוגה .התנגדותו של המושל הצבאי בגליל ,עמנואל מור ,שטען כי אין להעלות על
55
לא פעם עסקו ראשי העדה בתיווך ובהשכנת שלום בין החיילים לבין עצמם הדעת הפקדת משימה כה רגישה בידי יחידת מיעוטים.
או בינם לבין מפקדיהם 50.מעורבותם של נכבדי העדה בנעשה הפך את היחידה התפצלה לשני בסיסים :הבסיס הצפוני הוקם בעפולה בחורף
הפלוגה למכשיר פוליטי  -הן בידי הדרוזים כלפי מדינת ישראל ,והן בידי  1949-1948וכמפקדו נקבע דב ירמיה  -דובר ערבית רהוטה ,ששירת עד
ישראל כלפי הדרוזים .ישראל ראתה בפלוגה מנוף לקירוב הדרוזים בישראל אז כמג”ד בחטיבת אלכסנדרוני .משימות היחידה הסתכמו בסיוע למושלים
ובארצות ערב אל האינטרסים המדיניים שלה .בהיותה יחידה פוליטית הצבאיים בגליל ובמלחמה במבריחים ובמסתננים לאורך גבולה הצפוני של
בעיני המטכ”ל ,הפלוגה לא קיבלה את הציוד המתאים לאימונים ולפעולות המדינה .הבסיס הדרומי הוקם במשמר הנגב וכמפקדו נקבע חיים לבקוב,
51
ששימש עד אז כמפקד היחידה הצ’רקסית .משימות היחידה היו טיהור
מבצעיות.
בסוף אוקטובר  1948פתח צה”ל במבצע “חירם” ,שבו נכבשו בתוך  60מרחב הנגב מיסודות ערביים עוינים שנותרו בו לאחר גירוש הצבא המצרי,
שעות הגליל ההררי המרכזי ו 11-כפרים בדרום לבנון .אף שהכפר הדרוזי לרבות סילוק שבטים בדווים ,שבמהלך המלחמה חדרו לאזור הנגב הצפוני.
יאנוח לא היה יעד עיקרי במבצע ,הוחלט ,מסיבות פוליטיות ומשיקולי גם על אנשי הבסיס הדרומי הוטלה המלחמה במבריחים ובמסתננים לאורך
יוקרה ,שאת ההתקפה עליו
גבולות הארץ בדרום.
תבצע יחידת המיעוטים החדשה
בסוף מלחמת העצמאות מנתה
של צה”ל  -מבחן ראשון שלה
יחידת המיעוטים כ 850-איש400 :
בקרב פעיל .המשימה הוטלה
דרוזים (מתוכם  80מסוריה ומלבנון),
על הפלוגה הדרוזית שסופחה
 200בדווים 100 ,צ’רקסים ו150-
לחטיבה  .9המודיעין הצבאי,
יהודים .הקצינים ורוב הטכנאים
56
המחלקה המדינית של משרד
ובעלי המקצוע היו יהודים .תוך
החוץ ,משרד המיעוטים ִומפקדת
זמן קצר היוו הדרוזים רוב מוחלט
החטיבה פעלו באמצעות סוכנים
ביחידה ,משום שבאותה עת הקים
דרוזים ,כדי להבטיח כניעה שקטה
אלוף דוד שאלתיאל את ‘חיל
של הכפר ,אך נכשלו במשימתם.
הספר’  -גלגולו הראשון של משמר
התוצאה הייתה אי-הבנה טרגית.
הגבול .הוא דרש וקיבל את הסוסים
ב 28-באוקטובר פתחו מגני הכפר
והפרשים הצ’רקסים 57 ,שהועברו
באש על הכוח הדרוזי המתקדם.
מאוחר יותר למשטרת ישראל.
המתקיפים ,שציפו לכניעת הכפר
ביחידת המיעוטים נותרו אפוא מעט
ללא קרב ,נתפסו בלתי מוכנים14 .
חיילים צ’רקסים .גם פלוגת הבדווים
חיילי צה”ל  11 -דרוזים ו 3-יהודים
הידלדלה ,בעיקר לאחר קטטת
 נהרגו .רוב ההרוגים הדרוזים היודמים עם החיילים הדרוזים ,שראו
מבני הכרמל .בני משפחותיהם
בבדווים נטע זר .זו החלה בחילופי
טענו בכעס שהאירוע יכול היה
קללות ,עברה למהלומות ויידויי
להימנע ,ודרשו חקירה של שרשרת
52
אבנים והסתיימה בחילופי אש
המהלכים שהובילה לקרב.
מנשק חם .בדווים רבים עזבו את
לפרשת יאנוח הייתה גם משמעות
מלחמת
בסוף
המיעוטים.
יחידת
של
הצפוני
הבסיס
מפקד
ירמיה,
דב
פוליטית ,במאבק הכוחות הפנימי
העצמאות מנתה יחידת המיעוטים כ 850-איש 400 :דרוזים (מתוכם
היחידה וחזרו לבתיהם 58.
 80מסוריה ומלבנון) 200 ,בדווים 100 ,צ’רקסים ו 150-יהודים
בקרב הדרוזים .היא גרמה לנזק
הערות למאמר ראו בגיליון
ביחסים בין בני הכפרים והמשפחות
האינטרנטי
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 70לישראל ולמלחמת העצמאות
חגי ארליך | פרופסור אמריטוס להיסטוריה של המזה”ת ואפריקה ,אוניברסיטת ת”א

הדרמה הערבית
של 1948



מלחמת  1948הייתה למלחמת עצמאות ישראל ,ומקומה מרכזי בתולדות העם היהודי ומדינתו.
משמעותית לא פחות היא לערביי הארץ והאזור כולו ,ובפיהם “אל-נכבה“ ,האסון הנורא .מעבר
לתבוסה הצבאית היו לה השלכות חברתיות ופוליטיות מרחיקות לכת :היא הייתה מבוא ל“נכסה“,
תבוסת  ,1967ובמידה לא מבוטלת הייתה ממבשרי המשבר העמוק במרחב הערבי של ימינו
בארצות הראשיות ניהלו פוליטיקה ייצוגית-פרלמנטרית עתירת תחרותיות,
תככים ושחיתות .הסכנה להגמוניות שלהם הייתה מוחשית מאוד .מעמד
ביניים משכיל צמח זה כבר בארצות הראשיות  -מצרים ,עיראק ,סוריה,
לבנון ,בקרב הפלסטינים  -וידע להפעיל אלימות נגדם .כך היה בפוליטיקה
של שנות ה ,30-וכך היה בשלב הראשון של מלחמת העולם השנייה.
עד  1942עוד הייתה אפשרות שגרמניה הנאצית תנצח גם באזור ,ותטאטא
ממנו את הבריטים והצרפתים .אוהדי הציר היו ברובם הגדול בני מעמד
הביניים וכן קציני צבא זוטרים ובינוניים ,שהיו מוכנים לתפוס את השלטון
(“ריבוע הזהב“ בעיראק ,סאדאת
וחבריו במצרים .לפלסטינים נגיע).
רק לאחר קרב אל-עלמיין ,בסוף
אותה שנה ,הובהר כי בריטניה
תמחזר את עליונותה באזור -
וכי על כנפי ניצחונה תשוחזר גם
עליונות האליטות הוותיקות.
כך היה ,אם כי לא לאורך זמן .עם
הקמת האו“ם ב 1945-הצטרפו
אליו שש ממדינות הליגה (עבר
הירדן התקבלה רק באמצע שנות
ה .)50-מטבע הדברים עמדה על
סדר היום הערבי גם שאלת פלסטין.

במרץ  1945קמה הליגה הערבית ,מסגרת על שארגנה את מערכת היחסים
בין מדינות ערב .הליגה וחוקתה היו ניצחון גדול לאליטות הוותיקות של
הארצות המייסדות  -מצרים ,עיראק ,עבר הירדן ,סוריה ,לבנון ,תימן וערב
הסעודית .ביסוד הליגה עמדה הקביעה כי רק מדינות עצמאיות להלכה יהיו
חברות מלאות ,והן יכבדו את ריבונותה הנפרדת של כל מדינה; רק קונצנזוס
יחייב את הכול .שום מדינה לא תתערב בענייני הפנים של זולתה  -לא בשם
רעיונות ,שכבר ניסרו בחלל ,של זהות ערבית מהפכנית ומאוחדת ,ובוודאי
לא בשם אסלאם פוליטי ,המבקש לבטל את המדינות שקמו במתכונת
המערב ומוסדותיו .כל אליטה
התבצרה במעמדה שלה ,וכולן יחד
הסכימו לשמור על המערכת ככזאת.
זאת לא הייתה אחדות ערבית
אלא שיתוף פעולה בלתי מחייב.
הליגה במתכונתה זו קיבלה את
ברכת הבריטים ,שאף עזרו במהלכי
הרקע להכרזתה .הם סייעו לצדדים
להתגבר על יריבויות ומחלוקות.
המלכים ההאשמים של עבר הירדן
ועיראק לטשו עיניים לסוריה
ולארץ ישראל; המצרים לא אהבו
את תוכניות ההאשמים לגזול
מהם את הבכורה; הסורים חששו
מההאשמים וסלדו ממשטרם;
הסעודים וההאשמים שנאו אלה
את אלה מימים עברו; תימן ,תחת
האמאם שלה ,עוד הסתפקה
בהיותה מצודת הרים מבודדת;
והלבנונים פחדו מכולם.
עם כל זאת ,נדרשה ערבות הדדית
של האליטות .אישי האליטות
היו בעלי הקרקעות העשירים או
ראשי שבטים ,מנהיגי מפלגות ,בתי
אמין אל-חוסייני .לא השלים עם מפעל שאינו בשליטתו.
ממרחקים הפעיל את אנשיו לסכל כל יוזמה
מלוכה (ותחת הצרפתים ,בסוריה
ובלבנון ,מנהיגי רפובליקות).
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הפלסטינים בדרך למערכה

עד  14במאי  1948הייתה א“י תחת
מנדט בריטי ,שכלל את הצהרת
בלפור .רעיונות החלוקה נוסח ועדת
פיל של  1937נדחו ,וכמותן גם
הרעיונות הבריטיים משנות ה20-
– שהיוו נסיגה מהצהרת בלפור
– בדבר כינון ממשלה כל-ארצית,
יהודית ערבית .הדינמיקה הפנים-
פלסטינית לא איפשרה פשרה לאורך
כל הדרך ,אלא אם תיסוג בריטניה
כליל מהצהרת בלפור .הביטוי

“בית לאומי“ מהצהרה זו התקבל
בעברית במשמעות של אוטונומיה
יהודית חלקית ,ואילו לשפה
הערבית הוא תורגם “ווטן קוומי“,
דהיינו מולדת לאומית ,ליהודים,
תוך צירוף שתי המילים שתיארו
בערבית המודרנית כפטריוטיות
לריבונות.
ושאיפה
לאומית
אחוזים בחרדותיהם ודוחים כל
פשרה ,הפלסטינים חרצו את גורלם
כבר אז .מותר קצת לדמיין :לו הייתה
קמה בארץ מערכת כל-ארצית של
פוליטיקה ייצוגית ,לו היה נערך
מפקד תושבים ,מתקיימות בחירות
וקמים גופים מפלגתיים מודרניים -
הייתה ההיסטוריה של הפלסטינים
מתגלגלת אחרת .אלא שדחיית כל
שיתוף פעולה רשמי עם ממשלת
המנדט מנעה מודרניזציה שכזאת.
בשאר המדינות שהיו תחת הבריטים או הצרפתים ,נוסדו באותה עת
תנועות ,מפלגות ,חוקות ואיגודים ,שאליהם תועלה הפוליטיקה המסורתית.
בקרב הפלסטינים נותרה על כנה הפוליטיקה החמולתית .היא מיחזרה
פיצולים ,קנאות ,יריבויות ושנאות מסורתיות ,חלקן עוד מהימים שקדמו
לנביא .קו ההפרדה בפוליטיקה זאת עבר בין מחנה החוסיינים למחנה
הנשאשיבים .היה זה פסיפס חסר תקנה של סכסוכים ,בכל כפר ,עיירה
או עיר .אין הכוונה לומר כי פוליטיקה מודרנית מנטרלת את היצריות.
אבל היא מאפשרת בניית מערכות של שיתוף פעולה ,בניית כוח יעיל
יותר כלפי אויבים ,בניית חברה אזרחית על זרועותיה ,וכלכלה מודרנית.
ניצני מפלגות שקמו בקרב הפלסטינים בידי נציגי המעמד הבינוני המשכיל,
לא צלחו .בסערת המרד של  1939–1936הידרדרה החברה הפלסטינית
המפוצלת להרס עצמי .שם כנראה הייתה פרשת המים הראשית בתולדות
העם הזה .האליטה נהרסה ,ועמה גם מעמד הביניים המשכיל .חבורות
לוחמים עממיות – מה שהעגה הציונית כינתה “כנופיות“ – הכתיבו
מאבק כושל בבריטים וביישוב היהודי ,הרס וחורבן מבית .מעמד הביניים
הפלסטיני המשכיל לא התאושש אלא עם הקמת פת“ח ואש“ף בשנות
השישים .האליטה עוד פרפרה עד תבוסת .1948
בראש האליטה עמד מי שנבנה מלכתחילה על הפוליטיקה החמולתית
וליבה אותה ללא הרף“ .המופתי הגדול“ ,אמין אל-חוסייני היה אמן
התככים כלפי עמו שלו ,כלפי המרחב הערבי ,וכלפי הבריטים .מול
היהודים היה אנטישמי .אסונות הוא המיט על כולם ,בייחוד על עמו.
בשנים שהוליכו להכרעה על גורל הארץ גלה ממנה ,אך ממרחקים עוד
הגדיל לעשות .ב 1941-ברח מעיראק לאיטליה של מוסוליני וממנה
לגרמניה של היטלר .הנאצים לא באמת נזקקו לעצותיו כיצד להשמיד
יהודים ,אבל הוא הרס כל סיכוי להידבר לאחר המלחמה עם הבריטים.
בנמהרותו צבע המופתי את הפרק ההוא כולו  -שהיה מורכב הרבה יותר
 בצבע הברית שביקש עם היטלר ,הוא וכמה מראשי מחנהו .זאת ועוד,לאחר המלחמה מצא אמין אל-חוסייני את דרכו לקהיר ,שם התקבל כבכיר
הפלסטינים .בליגה הערבית קיבלו הפלסטינים כסא של משקיף בלבד ,אבל
חאג’ אמין ידע איך לתמרן בסבך הפוליטיקה הבין-ערבית ולמנוע כל קו
מדיני ריאלי בשאלת ארץ ישראל.
בתוך כך עשה המופתי למניעת התאוששות הפלסטינים בארץ .לעת מלחמת
העולם השנייה שרר שגשוג בפלסטינה .הבריטים ,עדיין בראש האימפריה

בסערת המרד של 1939-1936
הידרדרה החברה הפלסטינית
המפוצלת להרס עצמי .שם כנראה
הייתה פרשת המים הראשית
בתולדות העם הזה .האליטה נהרסה,
ועמה גם מעמד הביניים המשכיל.
חבורות לוחמים עממיות  -מה
שהעגה הציונית כינתה "כנופיות"
 הכתיבו מאבק כושל בבריטיםוביישוב היהודי ,הרס וחורבן מבית

הגדולה בעולם ,השקיעו בתשתיות
משאבים עצומים .ואולם ,בתום
המלחמה החל משבר בארץ ובאזור
כולו .בקרב הפלסטינים היו מי שניסו
לשקם את חברתם ואת כלכלתם.
מנהיגים יותר מפוכחים ניסו לשקם
מפלגות ,להקים מוסדות שטרם היו:
קרן לאומית ,ארגוני עובדים ,ועדי
פעולה ,תנועות נוער ,אגודות נשים
ושלל מסגרות שאמורות היו לגשר
את חלקי החברה השסועה ולהכינה
למאבק שנכון לה .אלא שאמין אל-
חוסייני הגולה לא השלים עם מפעל
שאינו בשליטתו .ממרחקים הפעיל
את אנשיו לסכל כל יוזמה .הטכניקות
לכך כללו אלימות רצחנית( .כדאי
לקרוא בהקשר זה את ספרו של
פרופ’ מצטפא כבהא“ ,הפלסטינים
 -עם בפזורתו“ ,האוניברסיטה

הפתוחה.)2010 ,
באיזה מצב הגיע הישוב הערבי הפלסטיני לשלהי  ?1947ב 31-באוגוסט
של אותה שנה פרסמה ועדת אונסקו“פ את המלצתה בדבר חלוקת הארץ.
בספטמבר פתחו מדינות הליגה הערבית בדיונים בניסיון לגבש עמדה
מאוחדת ,צבאית ומדינית ,באשר לתוכנית החלוקה .בפסגה שנערכה בעליי
שבלבנון מונה גנרל עיראקי בשם אסמאעיל צפוואת לעמוד בראש ועדה
צבאית ,שבאוקטובר הגישה את הדו“ח הראשון שלה .הוא קבע כי הישוב
העברי מאורגן ומצויד היטב ,וכי לישוב הערבי הפלסטיני אין יכולת עמידה
מולו .הליגה נטלה אם כן את האפוטרופסות על הפלסטינים .היו לכך השלכות
על אופי הלחימה אחרי כ“ט בנובמבר ,משפרצו הקרבות בארץ ישראל.
אחד מצירי המתח הייתה שאיפתו של עבד אל-קאדר אל-חוסייני ,בן אחיו
של המופתי ,להיות מנהיג המערכה .מנגד שמה הליגה את הסורי פאוזי אל-
קאוקג’י בראש “צבא ההצלה““ .צבא“ זה מנה ,לפי ההערכות הגבוהות יותר,
 3,800לוחמים ,בעוד צבא“ הג’יהאד הקדוש“ הפלסטיני ,בפיקוד עבד אל-
קאדר אל-חוסייני ,מנה כ 3,000-לוחמים .היה זה חיל מתנדבים שהתבסס
על לוחמים ומפקדים מימי המרד של  1939-1936ועל מגויסים פלסטינים
לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה .גם כוחות אלה  -שנעזרו בכפריים
חמושים לעת מצוא  -היו אכולי סכסוכים וחסרי תכנון ותיאום (כדאי
מאוד לקרוא בהקשר זה את ספרו של דני רובינשטיין“ ,זה אנחנו או הם“,
 - 2017ביוגרפיה של עבד אל-קאדר אל-חוסייני ודיון מהימן על החברה
הפלסטינית בעת ההיא) .ב 8-באפריל נבלם צבא ההצלה של קאוקג’י בקרב
על משמר העמק ,והחל להתפורר כמה ימים לאחר מכן .באותו יום נהרג
עבד אל-קאדר אל-חוסייני בקרב על הקסטל .למחרת יזמו לוחמי האצ“ל
והלח“י קרב דמים אכזרי בדיר יאסין .מספר הקורבנות הערביים בכפר נופח
לכדי מיתוס שתרם להתפוררות הפלסטינים ולמנוסת רבים מהם.

עמדת האליטות הוותיקות

החלטת האו“ם מכ“ט בנובמבר  1947נתנה את האות לשרשרת אירועים
אלימים ולמלחמת  .1948נחזור אל המרחב הערבי כולו באותה שנה ובאלה
שקדמו לה .ביום הדין בעצרת האומות המאוחדות הצביעו שש המדינות
הערביות פה אחד נגד ההחלטה .משמעותה הייתה גם הקמת מדינה
ערבית בפלסטינה ,לא רק יהודית .אלא שהמדיניות של “או אנחנו או הם“
היא שהכתיבה .ברקע היו כמובן סבך התככים הבין-ערביים ,התחרות על
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 70לישראל ולמלחמת העצמאות
הגמוניה והחשש להצטייר כבוגדים
בשל עמדה לא מקסימליסטית .כמו
כן היה הקו הבלתי מתפשר של באי
כוחם של הפלסטינים בראשות אמין
אל-חוסייני .על כל אלה יש להוסיף
את המצב הפנימי החברתי בארצות
הראשיות.
לאליטות הוותיקות והפרלמנטריות
בארצות המרכזיות היה רקורד של
סובלנות יחסית ליהודים .במצרים,
בתקופה שבין מלחמות העולם,
שגשגה קהילה עתיקה ועדיין היגרו
אליה יהודים מאירופה הדוויה.
בעיראק נהנתה קהילה עתיקה לא
פחות מקרבה לבית המלוכה ,מעושר
וממעמד .היהודים וזרים אחרים
השלימו את כלכלות אישי העילית,
עליית הנאצריזם ושברו
בעלי קרקעות ברובם ,ותרמו לחיי
התבוסה במלחמת  1948פירקה
התרבות .ואולם באשר למעמד
ופיזרה את הפלסטינים .כ400-
הביניים המשכיל הערבי ,היהודים
כפרים נחרבו ו 800-750-אלף איש
והזרים האחרים היו לצנינים בעיניו.
הצעירים לטשו עיניים לעמדות הכלכלה העירוניות ,וביקשו להדיר את נהפכו לפליטים  -אסון לאומי בכל קנה מידה.
היהודים מהגדרת הזהות העצמית .שנאת יהודים ובני מיעוטים אחרים היו גם האליטות הערביות שילמו את מחיר אל-נכבה .תבוסת  1948הושמה
מגורמי הרקע לעליית ערביות לוחמנית מצד אחד ואסלאם פוליטי מצד שני .לפתחן והן הואשמו בשחיתות ,בכניעה לקולוניאליסטים ובמכירת ארץ
לא חסרו כמובן שונאי יהודים גם בקרב האליטות ,כמו אמין אל-חוסייני ישראל לאויבי האומה .מעמד הביניים ונציגיו בקצונה הבינונית בארצות
הפלסטיני ,אבל עיקר התנופה האנטי-יהודית באה משכבות הביניים .הראשיות סילק אותן במהפכות שנות ה .50-הוא הביא בשורה חדשה :חזון
נזכיר את ה“פרהוד“ ,הטבח ביהודי
של מהפכה כל-ערבית ,מאחדת,
עיראק ב ,1941-והפרעות ברובע
חילונית ,מדעית ,רציונלית ,שאפיין
היהודי של קהיר ב“יום בלפור“ ,ב2-
את תקופת הנאצריזם-בעת’יזם.
עידן המהפכות בשנות ה 50-וה-
בנובמבר .1945
זעמו האנטי-יהודי של מעמד
 60היה אולי שעתם הגדולה של
הביניים  -הסטודנטים ,הקצונה
הערבים בהיסטוריה מאז ימי הפאר
הצעירה ,משכילים לסוגיהם  -היה
של ראשית האסלאם .הם ציפו
בלתי נפרד מאיומו על האליטה.
להוביל את עולם המחר :להתאחד
איום זה שב והתחזק מיד בתום
למעצמת על ,לכונן חברה חדשה,
מלחמת העולם השנייה .במצרים
לברוא אדם ערבי חדש .אלא ששוב
לקראת  1947הסיט זעם זה את
בגדה בהם תפיסת “זה או אנחנו או
תשומת הלב משאלות היסוד של
הם“ .בשישה ימים ביוני  1967קרס
הארץ .הבריטים הבטיחו עצמאות
החזון הערבי .תחתיו החלה במרחב
אם תוותר מצרים על תביעתה
הערבי תקופת  40שנות דיקטטורות
לסודאן“ .נוער עמק הנילוס“ –
דכאניות מצד אחד ,וחזרת אסלאם
עשרות אלפי צעירים שגדשו את
פוליטי ואף טרוריסטי מצד שני.
הכיכרות  -לא איפשר פשרה שכזאת.
באביב הערבי של  2011קרסו חלק
“האחים המוסלמים“ ,אנשי “מצרים
מהמדינות .אנו עתה במשבר הגדול
הצעירה“ ,נוער “מפלגת הוופד“ ועוד
מאז מוחמד  -היסטוריה שכדאי
הם שהכתיבו :על עמק הנילוס לא
ללמוד את לקחיה ,גם בעברית.
נוותר ,אבל פלסטין בראש מעינינו.
ספרו האחרון של פרופ’ חגי ארליך
פאן-ערביות ואסלאם פוליטי סימנו
 “המזרח התיכון – המשבר הגדולאת הכיוון כפי שאיימו על האליטה.
עבד אל-קאדר אל-חוסייני ,בן אחיו של המופתי .צבא
מאז מוחמד“ ,הוצאת ידיעות
המשטרים במצרים ,בעיראק,
"הג'יהאד הקדוש" הפלסטיני בפיקודו מנה כ  3,000לוחמים
בסוריה  -בכול ארץ במאפייניה
אחרונות .2017 ,
שלה  -אכן חיו על זמן שאול .הם היו

בנמהרותו צבע המופתי את הפרק
ההוא כולו  -שהיה מורכב הרבה יותר
 בצבע הברית שביקש עם היטלר,הוא וכמה מראשי מחנהו .זאת ועוד,
לאחר המלחמה מצא אמין אל-חוסייני
את דרכו לקהיר ,שם התקבל כבכיר
הפלסטינים .בליגה הערבית קיבלו
הפלסטינים כסא של משקיף בלבד,
אבל חאג' אמין ידע איך לתמרן בסבך
הפוליטיקה הבין-ערבית ולמנוע כל קו
מדיני ריאלי בשאלת ארץ ישראל

30

| גיליון  | 81יולי | | 2018

חייבים להפגין סולידריות בשאלת
ארץ ישראל במסדרונות הליגה.
כך גם הצביעו בכ“ט בנובמבר.
לאחר הכרזת המדינה היהודית
פלשו צבאות מדינות הליגה הערבית
לפלסטין .הם עשו זאת ללא הכנות
רציניות ,והסתבכו במחלוקות
ובחשדנות הדדית .ההערכות על
סדר הגודל של כלל צבאות אלה היו
שונות ,והגיעו לפי אחת מהן ל32-
אלף לוחמים .מולם עמדו בצד היהודי
מספרים דומים ,אך איכויות אחרות
של תכנון ,ארגון ,מנהיגות ,תיאום
ותושייה  -וכן יכולת הצטיידות
והתחזקות בהמשך המערכה.

הסיפור שלי

עמוס גלבוע | תא"ל (דימ') ,רח"ט מחקר באמ"ן לשעבר

גוזמאות ערביות ,כדורים שורקים
באוויר ושכן שנפל בקרב
עמוס גלבוע נזכר בימי ילדותו בקריית חיים ,בצל מלחמת העצמאות
אשתף אתכם בזיכרונות ילדות שלי
ממלחמת העצמאות .ילד קטן הייתי ,בקרית
חיים ,אבא לא היה בבית ,רק אימא .אחים
גדולים לא היו ,להבדיל ממרבית בני כיתתי.
אלה זיכרונות מעצבים ,וככל שהם רחוקים,
ועמומים משהו ,כך הם בוהקים מול עיני
בתמונות חדות ,כאש תמיד.

הכותב בשנות ילדותו .המילה "ביזה" עוד לא הייתה
מוכרת לנו

זיכרון ראשון

שעת אחר הצהריים .אני משחק בחצר
החולית ליד עץ הפונציאנה .פתאום אני
שומע קול רעם אדיר .מרחוק ,אי שם מכיוון
קריית מוצקין הצפונית ,עשן שחור מיתמר
לשמיים .אני קופא במקום ,הרעם נמשך .מה
זה? לא פחדתי כי זה היה רחוק .אמי הגיחה
מהבית ותפסה אותי .הרמתי כלפיה מבט
שואל ,אך היא חיבקה אותי חזק יותר.
לימים הבנתי את שקרה :שיירת תחמושת
גדולה באה מלבנון ,ופניה לערביי חיפה
הנלחמים נגדנו .היא עצרה בעכו ,העיר
הערבית הגדולה ,ומשם המשיכה בכביש
הראשי לעבר חיפה .זה נודע להגנה ,ועל
הכביש בין קריית ביאליק לקריית מוצקין
הונח לה מארב ומחסום .בחילופי האש
התפוצצה משאית תחמושת אחת ,שגרמה לשאר מכוניות השיירה להתפוצץ.
עברו שנים ובזמן לימודיי באוניברסיטה העברית ,בחוג לערבית ,קראתי
ספר של אחד ממפקדי חיפה הערבים ,משהו בנוסח "זיכרונות לוחם" .הוא
נלווה לשיירה וניצל .והוא מספר כיצד מעוצמת הפיצוצים הוא עף מהמשאית
במהירות מסחררת ,ונפל על שקי קמח שהיו בקרון רכבת שעברה באותו זמן
בדיוק מעכו לחיפה .פרט חשוב :המרחק בין הכביש הראשי ,שבו התפוצצה
השיירה ,לבין פסי הרכבת ,הוא יותר מקילומטר .כך התוודעתי לראשונה
לגוזמאות הערביות ,לפנטזיות שבסיפורים שלהם על המציאות .למזלי
הכרתי היטב את השטח והבנתי את גודל הפנטזיה ,אך מה יעשה הקורא
התמים שאינו מכיר את השטח ,וחושב שמדובר במטרים ספורים בין הכביש
לפסי הרכבת?

זיכרון שני

בבית השכן התגוררה משפחת צייכנר .מרים ,אישה צעירה ויפה למראה,
וישראל ,ולהם בת קטנה .ישראל היה נמוך קומה ,כך ראיתי כילד ,אך כולו
מוצק ,שרירי ,ידיים גדולות .והוא היה טייח ,מקצוע מכובד ,פועלי .והנה,
באחד הערבים ,ואנחנו משחקים בלורות (ג'ולות) לא הרחק מביתו ,נשמעת
זעקה ארוכה ,מצמררת .ראיתי את אמי ודבורה השכנה אצות רצות לבית

צייכנר .מה קרה? המשכנו לשחק .בערב
אמי סיפרה לי ,בהיסוס ,בבכי" :ישראל
נהרג .הערבים הרגו אותו" .לא האמנתי ,לא
הייתי יכול להאמין :איך זה יכולים להרוג
את ישראל ,החזק כל כך? לא קלטתי איך
כדור קטן יכול להרוג אדם כל כך חזק.
לימים למדתי שנהרג בקרב בביריה שליד
צפת .קריית חיים ידעה את השכול בהיקפים
מדהימים במלחמת העצמאות .למעלה
מ 100-מבניה נהרגו בכל רחבי הארץ .דומני
שביחס לגודל האוכלוסייה ,קריית חיים של
אותם ימים שילמה את המחיר היקר ביותר
של השגת העצמאות .כמה מבני כיתתי
איבדו את אחיהם הגדולים.

זיכרון שלישי

חשכה .אני ואמי עומדים בחצר ,אבא אי
שם .אנחנו מביטים על חיפה .כל השמיים
מעליה מלאים בשבילים זוהרים" .אלה
כדורים" ,אומרת לי אמי" .מי יורה על מי?",
אני שואל" .הערבים עלינו ואנחנו עליהם",
היא עונה לי בדאגה .מי ינצח? שכבתי
לישון ,ובבוקר רצתי עם כולם לשפת הים.
כל המפרץ היה מלא בספינות של ערביי
חיפה הבורחים ,רובם לעכו .ואיך ידעתי שגם עכו נכבשה? דודי הביא לנו
כורסה יפה והעמידה במרפסת .מהיכן השיג אותה? הוריי לא רצו להגיד לי.
התביישו .חברי למשחקים ידעו לספר לי" :כולם טסו לעכו וסחבו מהבתים
הריקים של הערבים מה שיכלו" .המילה "ביזה" עוד לא הייתה מוכרת לנו.
חלפו שנים ,גדלנו .אנחנו כבר בבית הספר התיכון ,ואז משתנה נוף המורים
שלנו .באים מורים צעירים ,בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים ,כולם
לחמו במלחמת העצמאות ,אחד מהם צלע מפגיעת כדור ברגל .בלט בהם
שרגא הר גיל .בן למשפחה יקית מקריית ביאליק ,שלחם בקרב הדמים
המפורסם ליד תרשיחא .בקרב זה כוחות בהובלת פאוזי קאוקג'י וערביי
תרשיחא הביסו את כוחותינו מחטיבת כרמלי ,שהשאירו פצועים בשדה
הקרב .השיחות עמו היו רוויות תרבות ואפופות אווירת השעות הקשות של
מלחמת העצמאות.
והיו כל כך הרבה שעות כאלה ,חלקן הגדול בלחימה נגד ערביי "פלסטינה"
שנעזרו ב"צבא ההצלה" של מתנדבים ממדינות ערב בהנהגת קאוקג'י .אנחנו
מדברים רבות על "שבע מדינות ערב" שהתנפלו עלינו לכלותינו לאחר הכרזת
המדינה ב 14-מאי ,אך שוכחים :במרץ  ,1948אחרי כמה חודשי לחימה עם
ערבי "פלסטינה" ,והכישלון המהדהד של שיטת השיירות לישובים הנצורים
ולירושלים – היינו כמעט על סף הפסד .
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פסח מלובני | אל”ם (דימ') ,חוקר צבאות ערב והמעורבות הסובייטית

כשטייסי חיל האוויר המצרי פגשו
את עבד אל-נאצר
ב 22-במאי  1967נפגש נשיא מצרים עם טייסי חיל האוויר שלו .בביקור הוא הכריז
כי מפרץ עקבה ייסגר לשיט ישראלי ,התעקש כי סוגיית מפרץ עקבה תיפטר בדרך
מדינית וייתכן ואף קיבל מצג שווא של יכולות החיל .לנו יצא מהביקור הזה שיר
היסטורי וניצחון גדול

פגישת נאצר עם
הטייסים בבסיס
אבו צוויר ב.22.5.67-
משמאלו יושב סגנו,
המושיר (פילדמרשל)
עבד אל-חכים עאמר,
ומימינו יושב מפקד
חיל האוויר ,צדקי
מחמוד
זמן קצר לפני פרוץ מלחמת ששת הימים ,ב 22-במאי  ,1967ערך גמאל עבד
אל-נאצר ביקור באחד מבסיסי חיל האוויר המצרי .נשיא מצרים דאז נפגש
עם הטייסים והכריז על סגירת מצרי טיראן בפני השיט הישראלי ,בבחינת
“אם ישראל רוצה לאיים במלחמה ,נאמר לה – אהלן וסהלן ,אנחנו מוכנים”.
בגרסה אחרת" ,אם היהודים מאיימים עלינו במלחמה ,אני אומר להם
בבקשה ,אנו ערוכים למלחמה" ,המילים שעל בסיסן נכתב השיר המפורסם
32
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“נאצר מחכה לרבין”.
במרבית הפרסומים בעברית ,נכתב כי מפגש זה נערך בבסיס חיל האוויר
המצרי בביר גפגפה שבסיני .בחלק מהם אף נכתב שזה היה במסגרת סיור
שנאצר ערך אצל כוחותיו שנפרסו אז בחצי האי ,כדי להרתיע את ישראל
מתקיפת סוריה  -עמה היה למצרים הסכם הגנה מנובמבר .1966
אלא שמתברר ,על פי כל המקורות המצריים המתייחסים לאירוע,

נאצר הציג את עמדתו שישראל לא תצא למלחמה נגד מצרים ,חרף איומיה
בנושא זה ,ויצר אכזבה בקרב שומעיו .אז הוא זרק את "הפצצה" והכריז על
החלטתו לסגור את מפרץ עקבה בפני השיט הישראלי ,כדבריו" :דגל ישראלי
לא יעבור במפרץ עקבה"
ובעיקר מזיכרונותיהם של אנשי הצמרת המצרית שנטלו בו חלק ,כי
האירוע התרחש בבסיס חיל האוויר שבאבו צוויר ,שממערב לתעלה,
כ 15-ק”מ ממערב לאסמאעיליה  -ולא כפי שכולם זוכרים אצלנו,
שהתרחש בביר גפגפה.

נאצר מול הטייסים

בעיתון אל-אהראם” התפרסם ב 23-במאי דבר הביקור והמפגש עם
הטייסים .הכותרת הייתה“ :עבד אל-נאצר הכריז על סגירת מפרץ עקבה”.
בעיתון נכתב כי נאצר הכריז על החלטתו זו בעת סיור שערך אמש במרכז
הפיקוד הקדמי של חיל האוויר המצרי .לצדו ,נכתב ,היו המושיר (מקביל
לפילדמרשל) עבד אל-חכים עאמר ,ששימש הסגן הראשון לנשיא המדינה
וסגן המפקד העליון של הכוחות המזוינים; סגני הנשיא האחרים  -זכריא
מוחי אל-דין ,חוסין אל-שאפעי ועלי צברי; שר המלחמה שמס בדראן;
ובכירי הצבא ,בהם מפקד חיל האוויר ,פריק אוול (מקביל לגנרל  4כוכבים)
צדקי מחמוד ,ומפקד החזית פריק אוול עבד אל-מוחסן מורתגי.
עורך העיתון ,מוחמד חסנין הייכל ,מי שכונה “שופרו של נאצר” ,השתתף גם
הוא בביקור .הוא תיאר אותו בספרו “אל-אנפיג’אר” (ההתפוצצות) ,העוסק
במלחמת “ששת הימים” .הייכל כתב כי בשעה  14:00הגיעו נאצר ושלושת
סגניו במטוס צבאי לבסיס חיל האוויר באבו צוויר ,שם המתינו לו עאמר
ובכירי הצבא .לאחר הנחיתה הלכו כולם למועדון הטייסים שבבסיס ,בו
התאספו יותר מ 200-טייסים נלהבים ,מלאי ביטחון עצמי ומוכנים להנחית
מכה מקדימה על האויב .בבסיס חיל האוויר באבו צוויר שכנה מפקדת
הפיקוד המזרחי של חיל האוויר המצרי ,שהיתה אחראית על הגנת המרחב
האווירי של תעלת סואץ וחצי האי סיני.
הגנרל מורתגי כתב בספרו כי גם אנואר אל-סאדאת ,שהיה אז יו"ר האסיפה
הלאומית (הפרלמנט) ,נכח במפגש; וכי הסיבה לביקור היתה כוונת חיל
האוויר להציג בפני נאצר את מטוסי הקרב החדשים מדגם מיג  21שהגיעו
מברית המועצות ,ואת יכולת הטייסים המצריים בהפעלתם.
נאצר נשא דברים בפני מאזיניו ,בהם הסביר להם מה עומד מאחורי הנעת
הכוחות לתוך סיני ,ואת תגובת מצרים לאיומי ישראל נגד סוריה .הוא
הרגיע את קהל מאזיניו הנלהב כשאמר כי מצרים לא תפתח במלחמה נגד
ישראל ,שכן היא לא רוצה להילחם בארה"ב .נאצר הציג את עמדתו שישראל
לא תצא למלחמה נגד מצרים ,חרף איומיה בנושא זה ,ויצר אכזבה בקרב
שומעיו .אז הוא זרק את “הפצצה” והכריז על החלטתו לסגור את מפרץ
עקבה בפני השיט הישראלי ,כדבריו“ :דגל ישראלי לא יעבור במפרץ עקבה”.
מפקד הזרוע ,צדקי מחמוד ,שדחק בנאצר להורות לו על תקיפה מקדימה,
הגיב באומרו“ :עכשיו ,כשסגרת את מפרץ עקבה ,המצב השתנה .אין מנוס

מכך שתורה לי מיידית לתקוף את אילת ,וכך נבטיח את כניסת כוחות
היבשה שלנו לתוך שטח ישראל .אין חלופה למה שאני מציע עכשיו".
אחר שסיים את נאומו ,ניתנה לטייסים אפשרות לשאול את הראיס
שאלות .אחד הטייסים הזוטרים תהה מדוע שחיל האוויר המצרי לא יפעל
ראשון נגד ישראל ,שכן סגירת מפרץ עקבה בפני השיט הישראלי פירושו
מלחמה .לפיכך ,הוא ביקש מהנשיא הוראה לפעול – כי הם מוכנים לבצע
כל דבר .ניעור ויכוח בחדר .טייסים אחרים טענו שאם ישראל תתקוף את
מצרים בעקבות הכרזה זו ,הרי שתפקידם הוא למנוע ממנה אפשרות לתקוף
אווירית במפתיע את מצרים .נאצר הגיב לטענות וקבע חד-משמעית“ :לא
תהיה מלחמה .העניין הוא מדיני ,ויפתר בדרך מדינית”.
שאלה אחרת התייחסה לאפשרות של מעורבות הצי השישי האמריקאי
במלחמה הצפויה .על כך ענה נאצר ,שהיה והדבר יקרה ,יש ביכולתה של
מצרים להטביע את הצי השישי .כן הדגיש כי המצב הפעם אינו דומה למה
שהיה ב ,1956-וכי ישראל עומדת עתה לבדה מול מצרים פנים אל פנים,
כשבריטניה וצרפת אינן לצדה .אם היא תאיים במלחמה ,אמר" ,אנחנו
מוכנים".
לדברי מפקד חיל האוויר ,נאצר לא היה מרוצה מהשאלות ומדרישות
הטייסים לצאת למלחמה ,והעיר לאחר שעזב את האולם כי הוא מחנך
את הטייסים על פי דעותיו שלו ,שהביע במפגש .לאחר מפגש זה חזר נאצר
לקהיר לפגישה עם השגריר הסובייטי.

נאצר הולך שולל

המקור היחידי בעברית שמצאתי שציין את אבו צוויר כמקום המפגש ,הוא
ספרו של שר הביטחון דאז משה דיין“ ,אבני דרך” ,בעמ’  .393כמובן לא ידוע
משום מקור מצרי על סיור שנאצר ערך כביכול אצל כוחותיו בחצי האי בסיני
באותה עת.
הכרזת נאצר על סגירת מפרץ עקבה/אילת הייתה לדעת בכירים בצבא
המצרי הניצוץ שגרם לפיצוץ ולמלחמה .יש שחושבים שנאצר נדבק
מההתלהבות והביטחון העצמי שהפגינו הטייסים בפגישה ,וכי בהכרזתו על
סגירת המפרץ בפני השיט הישראלי כבר חש שהשיג ניצחון  -והפך לגיבור
ההמונים הערביים.
מנגד טענו בכירי הצבא כי הביקור ומה שהציג בפני נאצר חיל האוויר המצרי
במהלכו לא תאמו את יכולתו האמיתית של החיל .לדבריהם ,נאצר הולך
שולל ,ולא ידע את היכולות האמיתיות של הצבא .לנו יצא מביקור זה שיר
היסטורי וניצחון גדול .

טייסים אחרים טענו שאם ישראל תתקוף את מצרים בעקבות הכרזה זו ,הרי
שתפקידם הוא למנוע ממנה אפשרות לתקוף אווירית במפתיע את מצרים.
נאצר הגיב לטענות וקבע חד-משמעית" :לא תהיה מלחמה .העניין הוא מדיני,
ויפתר בדרך מדינית"
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בני מיכלסון | אל"ם (מיל') ,קצין מודיעין והיסטוריון צבאי



הערפל סביב ישראל בר
טרם התפוגג
מעקב הדוק בינואר  1961אחר איש מודיעין סובייטי הוביל את שירותי הביטחון בישראל לדירתו של
ישראל בר ,שהיה יועץ במשרד הביטחון .שירותי הביטחון של ישראל הזהירו את בר שיחדל מיחסיו
עם אותו סוכן זר .השאלה היא האם גם הממונים על בר זכו לאזהרה ,ומה הם עשו איתה

ישראל בר .השב"כ החל לעקוב אחרי בר ולפקח
על צעדיו ,אך לא השיג הוכחות חותכות.

ישראל בר ,שנולד ב 1912-באוסטריה כבן למשפחה יהודית מתבוללת,
נהג לנכס לעצמו הישגים רבים שאמיתותם הוטלה בספק .אלה כוללים
דוקטורט בספרות מודרנית מאוניברסיטת וינה ,והשתתפות קרבית
במלחמת האזרחים בספרד כמפקד חטיבה בדרגת קולונל .בר היה פעיל
במפלגה הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית ,והתהדר בכך שסיים קורס
קצינים באקדמיה של הצבא האוסטרי ושירת בו כקצין .לבר היה ידע נרחב
בנושאים צבאיים ,שתמך בטענותיו להשכלה צבאית מסודרת  -אך כנראה
שלא היה לו ניסיון קרבי אמיתי.
בר עלה לישראל ב 1938-והתקבל כעמית מחקר באוניברסיטה העברית
בירושלים .מאמרים שפרסם בנושאים צבאיים והידע הרב שלו בתחום
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הביאו לצירופו לארגון “ההגנה” .עם הקמת צה”ל ,הוא מונה לאחד
משני עוזריו של ראש אגף המבצעים במטכ”ל יגאל ידין ,במהלך מלחמת
העצמאות .בהמשך שימש כראש מחלקת תכנון באג”מ בדרגת סגן אלוף.
ב 1949-ביקש להשתחרר מצה”ל והפך לעובד מנגנון מפ”ם ,בתפקיד ראש
מחלקת הביטחון .בתפקיד זה אסף מודיעין צבאי על המתרחש בצה”ל
וניהל קשר הדוק עם מחלקת הידיעות של המפלגה ,שעסקה באיסוף פוליטי
ומודיעיני לא-צבאי.
בשנת  1954הצטרף ,להפתעת רבים ,למפלגת השלטון מפא”י .בר הרצה
בקורסים בצה”ל בנושאי היסטוריה צבאית ,וחתם חוזה יעוץ עם משרד
הביטחון לכתיבת ספר על תולדות מלחמת העצמאות .אולם כיועץ חיצוני

מקבל הצעתך ,וענף ההיסטוריה במטכ”ל
לא היה חשוף לעדכונים מסווגים .המהפך
יעמיד לרשותך החומר שברשותו .איני יכול
בהשקפותיו הפוליטיות עורר תהיות .בר ניצל את
להבטיח לך הקואופרציה של יגאל ידין ,יוסף
מעמדו כיועץ במשרד הביטחון כדי ליצור רושם
טבנקין ושלמה שמיר .אני מניח כי יצחק רבין
שהוא עומד בקשר הדוק עם דוד בן גוריון ונמנה
ודוד שאלתיאל ייענו לך ,אבל לא הספקתי
על חוג מקורביו ויועציו .רבים רחשו לו אמון
לשאול אותם ,ולכן עדיין איני מקבל על עצמי
והתייעצו עמו.
האחריות על השתתפותם .בברכת חברים,
בסוף שנות ה 50-החל בר לטפח קשרים טובים
דוד בן גוריון”.
באירופה ,וביקר בין היתר בגרמניה ,בצרפת
במהלך  1960המשיך בר לעבוד באופן הדוק
ובבריטניה .באחד מביקוריו בגרמניה נפגש עם
עם צה”ל וענף היסטוריה .לפרויקט שהוביל,
ראש המודיעין הגרמני גנרל גהלן ,חרף איסור
להקמת הספרייה לספרות צבאית על שם
מפורש של הממונה על שירותי הביטחון דאז
האלוף אסף שמחוני באוניברסיטת ת”א
איסר הראל .כשנודע להראל על קיום הפגישה
(במסגרת הספרייה המרכזית שם) .בטקס
גברו החשדות שהיו לו מאז ומתמיד כלפי
פתיחת ספרייה זו ,באוקטובר  ,1961נכח בן
בר .חשדותיו אלה לא אפשרו את פסילת בר
גוריון ,כשבר כבר היה עצור ועמד למשפט.
מהתפקיד שמילא במשרד הביטחון .השב”כ החל
דרישותיו של סוקולוב מבר החלו להיות
לעקוב אחרי בר ולפקח על צעדיו ,אך לא השיג
תקיפות ומאיימות .הוא דרש מידע על
הוכחות חותכות.
הפוטנציאל הגרעיני של ישראל .בחקירתו
בינואר  1961הובחן בפעילות חשאית של
טען בר כי בשלב זה הוא החל להרהר במהות
ולדימיר סוקולוב ,איש מודיעין סובייטי ,בתל
הקשר עם הסובייטים ,שהחל ,לטענתו ,על
אביב .מעקב יומיומי שהוטל עליו הביא לחשיפת
רקע פוליטי והפך ל”עבודת סוכן ממש”.
פגישתו ב 29-במרץ  1961עם אלמוני בצפון
לדבריו הוא שקל לפנות לשב”כ ,אך פחד לאור
העיר .העיקוב אחר האלמוני הוביל לדירתו
מספריו של ישראל בר .בן גוריון התעקש שלא
יחסו העוין של הראל אליו .בתגובה ללחץ של
של בר .למחרת נצפה בר בפגישה נוספת עם
ידע סודות
המפעיל הסובייטי ,הסגיר בר לידיו תוכניות
סוקולוב ,שבה העביר לו מסמכים שונים .באותו
הלילה נחקר בר ובביתו נערך חיפוש מדוקדק ,שם נמצאו מסמכים מסווגים ,של בסיס אמריקאי שבנתה “סולל בונה” בטורקיה .בעקבות פרסום מעצרו
של בר ,עזב סוקולוב את הארץ .בחקירתו טען בר כי פעל מתוך כוונה לשנות
בעיקר על מלחמת העצמאות .בר נעצר.
מהחקירה עלה כי תהליך גיוסו של בר על ידי הסובייטים החל כבר ב .1956-את האוריינטציה הסובייטית במזרח התיכון לטובת ישראל .הוא הורשע
בר הכיר אז ,בביתו של עיתונאי ישראלי ,את נציג סוכנות הידיעות הסובייטי ונידון ל 10-שנות מאסר .בעקבות ערעורו לבית המשפט העליון ,הוחמר
“טאס” סרגיי לוסייב ,איש מודיעין מזוהה .לוסייב העלה בפני בר מספר עונשו ל 15-שנות מאסר.
מצוקות בעבודתו העיתונאית :מחסור במקורות מידע ,השמצת ברה”מ
בעיתונות הישראלית וחוסר נכונות מצד ישראל להסביר לסובייטים את בגין פותח חזית נגד בר
נקודת הראות שלה .בכך הזמין לוסייב את בר להיכנס לתפקיד “המסביר ב 5-בדצמבר  ,1962לאחר היוודע תוצאות ערעורו של בר ,דרש חבר הכנסת
הישראלי” ,ונקבעו ביניהם פגישות חוזרות .בר סיפר על היכרות זו לדרגים מנחם בגין להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת הנזק שגרם בר לביטחון
הבכירים במשרד הביטחון ,כולל איסר הראל ,שהזהיר אותו כי הסובייטי ישראל .בדרישתו הסתמך בגין על ציטוטים מפסק דין בית המשפט העליון:
הוא איש מודיעין וכי כוונותיו אינן תמימות .חרף האזהרות המשיך בר “בר היה איש אמונם של כל בעלי הסודות הצבאיים והביטחוניים” ועוד “מסר
להיפגש עם לוסייב .האחרון ערך לו היכרות עם איש המודיעין הסובייטי ידיעות סודיות ביותר” ו”יש בין הדברים שנתגלו בהליכים הנוכחיים ,כדי לסמר
ולדימיר סוקולוב ,שבינואר  1958החל להפעיל את בר כסוכן לכל דבר.
את השערות .ואיש איננו יכול לדעת מה בגדר סכנה ומה כבר בגדר אסון”.
בנאומו זה של בגין בכנסת יש עניין מיוחד לימינו .על פי ציטטה נוספת של בגין
בן גוריון הגיע לפתיחה  -בר כבר היה במעצר
מפסק דין העליון“ ,משהוכח כי המערער הוזהר מפורשות על ידי אנשי שירות
בעת כהונתו של דוד בן גוריון כראש הממשלה ושר הביטחון ,בשלהי  ,1959הביטחון ,שהאדם שאתו הוא מקיים מגע הוא סוכן זר ,ויש להפסיק כל מגע
מונה בר לראש הקתדרה להיסטוריה צבאית .בר הקים את הקתדרה עמו ,והמערער בחר בדעה צלולה ומיושבת ומתוך שיקולים שלו להוסיף מגע
באוניברסיטת תל אביב כתנאי למתן מעמד של אוניברסיטה למוסד ולמסור ידיעות” .כל חברי הכנסת זוכרים כי חבר הכנסת קושניר שאל ,בקשר
זה .בטקס הפתיחה נכחו בן גוריון ,שמעון פרס והרמטכ”ל חיים לסקוב .עם משפטו של אהרן כהן ,למה לא הזהירוהו? ושר המשפטים השיב ממקומו:
זמן קצר לאחר מכן פנה בר לבן גוריון ,לקבלת אישור רשמי למחקרו על לא צריך להזהיר; צריך לתפוס .הנה כי כן יש ומזהירים ,ויש ואין מזהירים.
מלחמת העצמאות .ב 14-בספטמבר  1960הוא ענה לבר“ :עליי לבקש העליון קבע שבר הוזהר מפורשות ,שהאיש שאתו הוא מקיים מגע הוא
סליחתך שהשתהיתי זמן כה רב בתשובתי למכתבך מ .12.8.1960-אני סוכן זר; והוא המשיך במגע עמו ,ועל כן הורשע במסירת ידיעות סודיות.

בתגובה ללחץ של המפעיל הסובייטי ,הסגיר בר לידיו תוכניות של בסיס אמריקאי
שבנתה "סולל בונה" בטורקיה .בעקבות פרסום מעצרו של בר ,עזב סוקולוב את
הארץ .בחקירתו טען בר כי פעל מתוך כוונה לשנות את האוריינטציה הסובייטית
במזרח התיכון לטובת ישראל
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מן הקביעה הזאת משתמעת השאלה :האם שירותי הביטחון ,בהזהירם את
בר ,הזהירו אף את הממונים עליו  -את בעלי הסודות הצבאיים והביטחוניים
שהוא היה איש אמונם?
השכל הישר אומר כי קיימות שתי אפשרויות .אם שירותי הביטחון הסתפקו
באזהרה לבר בלבד ,ביודעם שהוא ממשיך במגעו עם סוכן זר ,הרי הם חטאו
בהזנחה שאין שיעור לה .הכנסת איננה יכולה לעבור לסדר היום בעניינים
שהם בנפש ביטחון המדינה .האפשרות השנייה :שירותי הביטחון הזהירו את
בר ,ובעת ובעונה אחת גם את הממונים עליו .לאמור :האיש במגע עם סוכן
זר ,וחרף האזהרה ממשיך .אם זוהי האפשרות ,מה עשו הממונים על ישראל
בר בעניין האזהרה שקיבלו?
בלב השאלה עומדת תקופת הזמן .ישראל בר נאסר בסוף מרץ  .1961ואילו
ב 24-בפברואר של אותה שנה ,הוא עדיין פרסם מאמר על “פרשת לבון”.
במאמר זה היה קטע שלם מפרוטוקול ישיבת “ועדת השבעה” ,שעל פי
הודעתו של שר המשפטים דאז בכנסת ,היה יסוד להניח שנחשב לסודי.
חבר הכנסת רובין הגיש אז שאילתה בעלת שאלות מרובות :איך הגיע
פרוטוקול סודי כזה לידיעתו של בר? שר המשפטים דאז ענה :לא ידוע לו אם
“הידיעה שפרסם (ישראל בר) הגיעה אליו בתוקף תפקידו במשרד הביטחון
או בדרך אחרת” .תפקידו של בר במשרד הביטחון ,על פי קביעת העליון ,היה
איש משרד הביטחון; היסטוריון צבאי .האם בתוקף תפקידו זה קיבל מסמך
סודי מוועדת “שבעת השרים”? ואולי בדרך אחרת?
בראשית מרץ פרסם בר מאמר נוסף ,ובו החנופה הביזנטינית המתמדת
שתכליתה הבטוחה ,ותוצאתה האפשרית ,הייתה לסנוור עיניים  -את עיני
בעלי הסודות הצבאיים והביטחוניים שבר היה איש אמונם.
האם האזהרה ,שעליה מדבר העליון ,נמסרה לבר ו/או לממונים עליו רק
במרץ? רק שבועות לפני שבר נעצר?
אם זהו המצב ,ועדת חקירה תקבע אותו .אבל אם קיימת אפשרות
שהאזהרה הושמעה זמן מסוים לפני חודש מרץ או פברואר ,והממונים,
על פי השכל הישר ,ידעו שהאיש מקיים מגע עם סוכן זר ,ועדיין ניתנה לו
גישה למסמכים סודיים  -הרי ייתכן דבר חמור ממנו לביטחון הלאומי?
אם הכנסת תחליט היום ,מתוך התגברות על אופוזיציוניות ממשלתית
לאופוזיציה ,להקים ועדת חקירה שבה ייוצגו חברי הכנסת לסיעותיהם
משני הצדדים ,או להסמיך את ועדת החוץ והביטחון בתוך שכזו שתערוך
את החקירה ,היינו מציעים שיוטלו עליה התפקידים הבאים ,לאור פסק הדין
של בית המשפט העליון מיום ל’ בחשוון תשכ”ג:
א) לחקור אם שירותי הביטחון ,בהזהירם את בר מפני קיום מגע והמשכתו
עם הסוכן הזר ,הזהירו גם את הממונים על בר במערכת הביטחון על דבר
קיום המגע בינו לבין הסוכן הזר ,ואת כל המשתמע ,אם כלפי שירותי
הביטחון ,ואם כלפי הממונים ,מבדיקה זו.
ב) לבדוק אם הייתה ,בקשר לפעילותו של בר ,הפרה של הסידורים החלים
על שמירת סודות צבאיים וביטחוניים של המדינה ,או הזנחה בשמירתם.
ג) לבדוק מסמכים ,לשמוע עדים ,כפי שייראה בעיני הוועדה לצורך חקירה
זו ,ולהגיש את מסקנותיה והמלצותיה.
המשיך בגין במילים“ :לסיום ,יורשה נא לי להסב את תשומת לבה של הכנסת
לארץ אחרת שביחס אליה מרובות העצות שנלמד ממנה  -אנגליה .בתקופת
זמן מסוימת נתגלו באדמירליות הבריטית שני מרגלים .מיד אחרי ששני
פסקי-הדין בעניין המרגלים האלה נעשו חלוטים ,הוקמו שני טריבונלים

דוד בן גוריון .הציע להסיר הצעת חבר הכנסת בגין מן הפרק
מיוחדים לחקירה ודרישה בקשר עם מה שהתרחש .ודאי ,מאחר שהיה
פסק דין כזה באנגליה ,יש להניח שהמרגל הראשון והשני הביאו נזק רציני
לביטחונה המדיני של בריטניה .לכל הדעות ,איש לא קבע שהם היו אנשי
אמונם של כל בעלי הסודות הצבאיים והביטחוניים בארצם; לכל הדעות לא
ייתכן שהיה להם מעמד כפי שהיה  -במה שאנחנו קוראים :מערכת הביטחון
 לישראל בר ,על פי קביעתו של בית המשפט העליון.הטריבונל השני בראשותו של לורד רדקליף הוקם על פי החלטה מיוחדת של
שני בתי הפרלמנט  -בית הלורדים וה”האוס אוף קומונס” ,ב 14-בנובמבר.
בתקופה קצרה של יותר משנה ,הוקמו בעניין שני טריבונלים מיוחדים
לחקירה .ואנחנו ,לאחר מה שגילה לנו בית המשפט העליון ,לאחר שלמדנו
כי אפילו אסון ייתכן וכבר קרה ,ובוודאי יש סכנות איומות ,התרחשו דברים
מסמרים את השערות ,אנחנו לא נחליט לחקור? אדוני היושב ראש ,זו
הצעתנו .חקירה תהא”.

בן גוריון משבח את שמירת הסוד

היו”ר נתן מיד את רשות התשובה לראש הממשלה ושר הביטחון ,ולהלן

"לא חשדתי בו שהוא מרגל ,לא חשדתי בו עד שאסרו אותו ובאלו תנאים אסרו
אותו .אבל מעולם לא סופר לו  -ולא מפני שהיה איזה חשד  -שום סוד צבאי,
שום סוד ביטחוני ,מפני שאצלי יש כלל לספר סודות רק לאנשים המחויבים
לדעתם לרגל הפעולה ,ואנשים שאני מאמין בהם בהחלט" ,הדגיש בן גוריון
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מנחם בגין .הצעתו אפילו לא נדונה בוועדת חוץ וביטחון
עיקר דברי בן גוריון“ :ב 24-ביולי  1950שוחרר בר משירות סדיר .מ 1-במרץ
 1953עד יולי  1953היה מפקד קורס למדריכי היסטוריה צבאית .ב28-
בספטמבר  1956הזמינו לשיחה הממונה על שירותי הביטחון ,ותוך כדי
שיחה אמר בר ,כי פגש איש מסוים ששוחח אתו .הוא הוסיף ואמר ,שאלוף
משנה נחמיה ארגוב (מזכירו הצבאי של בן גוריון) וראש שירותי הביטחון
אמרו לו לא לקיים כל מגע עם איש זה .הממונה על שירותי הביטחון הצטרף
לדעה זו והדגיש בכל תוקף שאין לקיים מגע עם איש זה ושכמותו .במשפט
שהתקיים אחר כך הוברר שאמנם היה האיש סוכן מעצמה זרה”.
בן גוריון הוסיף“ :שר הביטחון אינו יודע כל מה שנעשה בכל נקודה בארץ
ואינו מכיר כל איש .ולכן הוא מבקש ידיעות מוסמכות .שר הביטחון רצה
לדעת גם מה היה לפני שהיה שר ביטחון .כדי שלא יפרשו דברי שלא כהלכה,
לוקח אני על עצמי ,כל זמן שאני משמש כשר ביטחון ,אחריות בלעדית
ומלאה לכל מה שנעשה במשרד זה ,על הכול – חטאים ,פשעים ובגידות וכל
השאר .אבל היה זמן שלא היה שר ביטחון בישראל ,כשלא הייתה מדינת
ישראל ,והייתה רק ‘הגנה’ .עסקתי גם ב’הגנה’ ,אבל לא נפגשתי אז עם
בר ...אינני יכול להגיד ,אם נפגשתי או לא נפגשתי ,אם הכרתי או לא הכרתי

את בר בימי מלחמת הקוממיות .ייתכן שכן וייתכן שלא .לפני מלחמת
הקוממיות ,נדמה לי ,לא הכרתיו .אבל אני צריך להגיד שהייתי נפגש אתו
לאחר גמר מלחמת הקוממיות אך ורק בעניין אחד  -בעניין ההיסטוריה של
מלחמת הקוממיות ,ונפגשתי אתו בלי חשדות .אני לא ידעתי מה שידוע
עכשיו לנואם שקדם לי ,וגם רבים אחרים לא ידעו .הוא היה איש ‘הגנה’
ותיק ,והיה אקטיבי גם במלחמת הקוממיות .הוא היה מקובל כאיש בקי
בהיסטוריה צבאית ,בעניין זה היה לי אתו משא ומתן והטלתי עליו לכתוב
את הפרשה של מלחמת לטרון ,שבשעתה פורסמו עליה דברים לא נכונים”...
“לא חשדתי בו שהוא מרגל ,לא חשדתי בו עד שאסרו אותו ובאלו תנאים
אסרו אותו .אבל מעולם לא סופר לו – ולא מפני שהיה איזה חשד – שום
סוד צבאי ,שום סוד ביטחוני ,מפני שאצלי יש כלל לספר סודות רק לאנשים
המחויבים לדעתם לרגל הפעולה ,ואנשים שאני מאמין בהם בהחלט” ,הדגיש
בן גוריון“ .עוד בשנת  1950שוחרר בר לגמרי משירות סדיר ,היות וב1949-
בוטל מינויו .הוא לא קיבל סודות לא ממני ולא מאותם האנשים המעטים
– ורק אנשים מעטים יודעים סודות צבאיים :זה בדרך כלל הרמטכ”ל ,סגן
הרמטכ”ל ,ראש המודיעין וראש שירותי הביטחון בעניינים אחרים ,לא של
הצבא .אני בטוח ,שהם לא מסרו שום סוד ,לא רק לו ,ולא מפני שחשדו
בו .אלא מפני שלא צריך למסור שום ידיעה לאנשים שאינם חייבים לדעת
זאת .וכאשר היה צורך לשמור בסוד עניין שרבים ידעו אותו ,והיה נחוץ שעד
זמן מסוים לא ייודע סוד זה ,והיה הכרח שמאות אנשים ידעו את הסוד,
מצאתי תחבולה שפעלה ,ואני שמח לציין זאת לכבוד האנשים שסיפרתי
להם :הזמנתי אלי את עורכי העיתונים ומסרתי להם הדבר ,וציינתי שזה
סוד ,אם כי מאות אנשים בארץ ידעו זאת .לשבחם אני צריך להגיד שידעו
לשמור סוד .לא רק במקרה זה ,אלא גם במקרים אחרים שאספתי אותם
על מנת לספר סוד ,שלא היה צריך להופיע בעיתונות .מעולם לא נמסר סוד
לבר; לא מפני שחשדו בו ,אלא מפני שלא השתייך לחוג שחייב לדעת הסוד
לרגל פעולתו”.
ראש הממשלה הציע להסיר הצעת חבר הכנסת בגין מן הפרק .הוחלט כך
ברוב קולות ,ובנוסף שלא להעביר הצעת בגין אפילו לא לוועדת חוץ וביטחון.
אם ננתח את דברי בן גוריון ,ונאמין לו ,הרי הוא טען כאילו האזהרה לבר
מטעם הראל לא הובאה לידיעתו .אחרת איך אפשר לקבל שארבע שנים
אחר כך ,וממש עד ליום מעצרו ,המשיך בן גוריון לראות את בר כהיסטוריון
המוסמך של מלחמת העצמאות? ואף דאג שיועבר לו כל החומר של צה”ל
בנושא?
בתשובתו לבגין הוא אינו מזכיר זאת ,אלא רק שהטיל עליו לעסוק בקרבות
לטרון .לפי דברי בן גוריון ,בר לא העביר לסובייטים כל סודות כיוון שלא
היה חשוף לשום סוד ,וכנראה החומר המסווג שמצאו אצלו היה בנושאי
מלחמת העצמאות בעיקר .העברת חומר של סולל בונה על בסיס אמריקאי
בטורקיה בקושי ניתן להגדיר כפגיעה בביטחון ישראל .לכל היותר ניתן היה
להרשיעו במגע עם סוכן זר .או אז נשאלת השאלה ,האם על זה מקבלים 15
שנה בכלא?
ישראל בר אולי היה אוטודידקט ,אולי אופורטוניסט ואולי נוכל ,אך כנראה
היה “בוגד” קטן מאוד .אין חולק על הידע הרב שלו בתחומי צבא רבים בהם
היסטוריה צבאית ,תורת לחימה ובניין הכוח ,שבהם פרסם מאמרים רבים
בכתב העת של קציני צה”ל “מערכות” ומספר ספרים.
בר נפטר בכלא במאי  .1966

בדרישתו הסתמך בגין על ציטוטים מפסק דין בית המשפט העליון" :בר היה
איש אמונם של כל בעלי הסודות הצבאיים והביטחוניים" ועוד "מסר ידיעות
סודיות ביותר" ו"יש בין הדברים שנתגלו בהליכים הנוכחיים ,כדי לסמר את
השערות .ואיש איננו יכול לדעת מה בגדר סכנה ומה כבר בגדר אסון"
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תגובות
פרדי עיני | גמלאי של "המוסד"

האיש שצעק זאב  -והזאב הופיע
נכתב בתגובה לכתבתו של קובי סגל“ ,לעמוד מול קוצר הראות של הקברניט” ,גיליון 80

דברי ההערכה לאלברט סודאי בגיליון פברואר 2018
של מבט מל"מ  -הן מצד העורך הראשי רון כתרי והן
בכתבתו של קובי סגל  -הם מחווה הולמת ל"לוחם".
בימים שלפני מלחמת יום כיפור עשה סודאי כמיטב
יכולתו ,חסרת הסיכוי ,לשכנע את מקבלי ההחלטות
באגף המודיעין בצה"ל שאליו השתייך ,כי מלחמה
בשער.
לא זו בלבד שראשי אמן דאז לא שעו לעצותיו של
סודאי וזלזלו באזהרותיו טרם תחילת הקרבות
במלחמה הארורה ההיא .הם גם התעלמו מקיומו
בגמר הלחימה ,והוא נאלץ לנטוש את כור מחצבתו
ולמצוא את דרכו בחיק גורם מחקרי אחר.
העלבונות וכינויי הגנאי שספג מעמיתיו  -ערבוש,
פניקיסט  -גרמו לו לדאבון לב עמוק .הכאב ליווה
אותו לאורך חייו והשפיע על התנהלותו ,על בריאותו
ועל מהלך חייו למשך שנים רבות .הוא שב ונתקף
ביעות וחרדה בכל פעם שעלתה על סדר היום הציבורי
המלחמה ההיא .כאבו האישי טפח שוב ושוב כשהוא



שחזר כיצד הדחיקו אותו מהדיונים מפני היותו,
לטענתם ,אלארמיסט ,מי שמקים קול צעקה לשווא.
ראשי המערכת ,החל בראש אמ"ן אלי זעירא ,דרך
ראש המחקר אריה שלו וגומר בראש הזירה ,כתבו
ספרים שנועדו לתרץ את מחדליהם .במקביל הם
לא הפגינו גדלות רוח ויושר אינטלקטואלי ומוסרי
ולא מצאו לנכון לפנות אל סודאי במעט מילות
חרטה ובבקשת סליחה על הפגיעה בו ובכלל אזרחי
המדינה ,ובסופו של דבר גם בעצמם .לא שהוא ביקש
זאת.
אני מוצא חובה בנסיבות עצובות אלה שלאחר
מותו ,לספר כי עם עליית דאע"ש לפני מספר
שנים ,כשהעולם ראה באיום הזה עוד תופעה
שניתן ללחום בה בדרכים המקובלות ,העריך
סודאי שזוהי תנועה רעיונית; בהיותה כזו ,גרס,
ההתמודדות עמה מחייבת חריגה מדרכי הפעולה
הנהוגות מול תנועות קיצוניות אחרות ,דוגמת
אל-קאעידה .כמובן שגם בכך הוא צדק .

תגובות
חיים קניג | בכיר לשעבר בשב"כ

חלקו של המודיעין בחילוץ השגריר
נכתב בתגובה ל”כך חולץ שגריר ישראל במצרים ,מאזור ההתנקשות של סאדאת” ,גיליון 80

על רקע שפע הטוב בגיליון מס’  80של מבט מל”מ,
בלטה כתבה חריגה שכותרתה “כך חולץ שגריר
ישראל במצרים מאזור ההתנקשות של סאדאת”.
הכתבה חריגה בכך שהיא היחידה בחוברת שאינה
עוסקת בתחום המודיעין .היא עוסקת בפעולת
אבטחה ,שבמבחן התוצאה הייתה מוצלחת ביותר.
עובדה :שגרירנו בקהיר חולץ ללא פגע ,ועל כך ללא
ספק מגיע ציון לשבח לצוות האבטחה.
אך מה לגבי חלקו של המודיעין בפרשה? על כך
אין אף מילה ,וחבל ,שהרי היה (או לא) מודיעין
ברקע ,ומבט מל”מ הוא בהחלט האכסניה הראויה
לדון בנושא ולהפיק לקחים .המודיעין המצרי
נכשל בכיסוי האחים המוסלמים ו”יוצאי חלציהם”
 ארגוני ג’יהאד ובהם הג’יהאד האסלאמיהמצרי ,שביצע את ההתקפה שבה נהרג נשיא
מצרים.
זה לא היה “פיגוע יחידים” וזו לא היתה התארגנות
ספונטנית של הסגן איסטאנבולי וחבריו למצעד.
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ההתקפה הייתה פרי משנתם של סייד קוטב ,שהיה
ממנהגי האחים המוסלמים ,ושל סלאם פרג',
שהקים את הארגון .שניהם פעלו בגלוי והטיפו
למאבק אלים לסילוק השלטון .הרבה לפני דעא"ש,
הם הטיפו בגלוי להחליף את נשיא מצרים באישיות
דתית ולהקים ח'ליפות אסלאמית במקום
הרפובליקה .כישלון מודיעיני שתוצאותיו נוראות.
ומה לגבי המודיעין הישראלי ,על זרועותיו
השונות? כאן ישנן מספר אפשרויות :לא עקבנו
אחר התפתחות האחים המוסלמים במצרים
וההתארגנויות שצמחו ממנו; עקבנו ,אך לא
היה עיבוד וניתוח שכלל צפי להתרחשות כזו;
או שעקבנו וניתחנו ,אך המידע לא הועבר
כמודיעין לקראת מבצע לאגף האבטחה בשירות.
איזו אפשרות נכונה? מהי האפשרות הגרועה יותר,
לכאורה? על כך ועל שלל ההיבטים המודיעיניים
במקרים של רצח מנהיגים ,אפשר לקיים דיון,
באכסניה הראויה  -המל”מ .



באדיבות אתר השב"כ

ארכיבישוף בשירות הפת"ח
הארכיבישוף הילאריון קפוצ'י ,איש דת בכיר במזרח ירושלים,
התגלה כאחראי על הברחת אמל"ח וחומר נפץ לארץ במכוניתו
האישית  -תוך ניצול מעמדו המיוחד

במהלך שנת  1974נתגלה בישראל אמל"ח מוברח בהיקף ובאיכות שאי לירושלים .במכונית היו קפוצ'י ועוזרו .על רקע החשש הכבד מפני אסון -
אפשר היה להתעלם מהם .אנשי השב"כ שראו את האמל"ח והבינו את טיבו במקרה של פיצוץ חומר הנפץ ,בין אם במתכוון ובין אם כתוצאה מתאונה
הגיעו למסקנה :סביר כי הוא הוחדר לארץ דרך מעברי גבול רשמיים ,בידי  -הוחלט לעצור את המכונית לאלתר.
האנשים המורשים לעבור במעברים אלה ללא חיפוש .עם אלה נמנים אנשי
או"ם ודיפלומטים ,וגם אנשי כמורה.
מקומות מסתור במכונית ושלל רב
אמצעים מודיעיניים שהופעלו בניסיון להתחקות אחרי נתיב הברחת עם המעצר הועברה המכונית ,על יושביה ,לתחנת המשטרה במגרש הרוסים
האמל"ח ומקורו הביאו לפריצת דרך בסוף יולי  .1974אחד ממקורות שבירושלים .שם ,בסדנת הרכב ,פורקה המכונית לחלקיה .בפירוק התגלו
השב"כ ,שהופעל מול מפקדות פת"ח ,דיווח כי מפעילו בפת"ח "אבו מקומות מסתור שהסליקו שלל רב ,לרבות ארבעה רובי קלצ'ניקוב ,שני
פיראס" הטיל עליו להעביר את האמל"ח הראשי בגדה המערבית .אקדחים ,חומר נפץ פלסטי ,נפצים חשמליים ורימונים.
בסוד המשימה היה גם המפקד הצבאי של הארגון" ,אבו ג'יהאד" .בתחילה הכחיש קפוצ'י את מעורבותו בהברחה .לטענתו ,האמל"ח הוחדר
על המקור הוטל ליצור קשר עם הארכיבישוף הילאריון קפוצ'י ,לקבל ממנו למכוניתו ללא ידיעתו .אולם מעטפה שנמצאה בכליו הסגירה את פעילותו.
אמל"ח ולהעבירו לחוליות מחבלים בגדה המערבית .עוד נחשף בפניו ,שורבט עליה בכתב ידו מספר הטלפון של "אבו פיראס" בלבנון .לבסוף הודה
באותה הזדמנות ,כי הארכיבישוף קפוצ'י עצמו הוא זה שמבריח במכוניתו קפוצ'י כי באפריל אכן קיבל מזוודה ותיק מ"אבו פיראס" ,והעביר אותם
את האמל"ח לגדה.
במכוניתו לגדה המערבית .בהתאם להנחיות שקיבל ,הוא העביר אותם
לבית הספר של הכנסייה היוונית קתולית בבית חנינא .כן ציין כי ביולי
התבקש שוב להעביר אמל"ח ,וכי בפעם זו הוסתר האמל"ח במקומות שונים
הימורים ,קלפים והברחות
הארכיבישוף קפוצ'י ,ערבי יליד חלב שבסוריה ,היה למעשה האישיות במכוניתו – וזה נתפס במעצרו.
הקתולית-ערבית הבכירה במזרח ירושלים .למרות היותו איש דת ,התברר קפוצ'י הועמד לדין ונידון ל 12-שנות מאסר .בעקבות פניית האפיפיור,
כי הוא נהג לקיים קשרים אינטימיים עם נשים ולעסוק בהימורים ,במשחקי בנובמבר  ,1977הוא שוחרר .בניגוד להבטחת הוותיקן ותוך המרית פיו ,הפך
קפוצ'י לדובר פעיל של העניין הפלסטיני ברחבי העולם.
קלפים ,ובהברחות  -זאת תוך ניצול מעמדו המיוחד.
בעקבות המידע שהתקבל ,פתח שירות הביטחון הכללי במעקב אחר מעשיו חשיפת נתיב הברחה מרכזי של פת"ח וסגירתו ,בעקבות מעצרו של קפוצ'י,
ותנועותיו של קפוצ'י .ב 8-באוגוסט העלה המעקב ממצאים :מכוניתו של שיבשו משמעותית את יכולתו של ארגון הפת"ח להוציא אל הפועל פיגועים
הארכיבישוף ,עמוסת אמל"ח וחומר נפץ ,עשתה את דרכה בנסיבות חשודות רבים באותה תקופה .
מימין :הארכיבישוף הילאריון קפוצ'י .היה האישיות הקתולית-ערבית הבכירה במזרח ירושלים.
משמאל :שלל האמל"ח שנמצא ברכבו של קפוצ'י
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כשהמזל מאיר פנים
למודיעין המסכל



יש לא מעט סיפורים שבהם מזל ואקראיות תרמו תרומה קריטית לעבודה של המודיעין
המסכל ,אך כמובן שאסור לסמוך בעניינים אלה רק על אלת המזל

אבי דיכטר .חיפוש
בבית ההרוג גילה אלבום
תמונות ובו תמונה חשודה

יעקב פרי .צעד
ברחובות שכם
החשוכים עם מבוקש
עבודת מודיעין קלאסית של סיכול טרור מבוססת על מידע מודיעיני טוב על
אדם או קבוצת אנשים המשתייכים לארגון טרור ומתכוונים לבצע פעילות
חבלנית .מידע כזה עשוי להתקבל ממקורות חיים ,מאמצעים טכנולוגיים
ומחקירה .עם זאת ,שום ארגון מודיעין מסכל לא החזיק מעולם במודיעין
הרמטי ומלא .תפישת העבודה היא כי צריך לעשות כל מאמץ למנוע מראש
פיגועים; כל פיגוע שבוצע הוא ,לכאורה ,כישלון של המערכת המחייב שינוס
מותניים ומאמץ לסכל המפגעים ,מחשש שהפיגוע הבא בדרך.
אחרי  1967פותחה בשב”כ תורת הכיסוי הבסיסי .זו קבעה כי רכזי שטח
יהיו אחראים על יחידות שטח גיאוגרפיות ועל הכיסוי מודיעיני בהן
באמצעות גיוס מקורות חיים באזור .נקבעה שיטה לאיסוף מידע ראשוני על
יחידת השטח ולהכרה אינטימית של הגורמים הפעילים בה ,כולל היבטים
דמוגרפיים ,חברתיים וגיאוגרפיים .בהמשך ניתן היה להגדיר אוכלוסיות
מועדות לפורענות ,שהשאיפה היא לגייס מקורות מתוכן.
שיטה זו אפשרה לימוד אינטימי של השטח .במקרים רבים ,עובדי השטח
ידעו להציף תחושות בטן לגבי מעורבים פוטנציאליים בפעולות טרור .זאת,
בעיקר על סמך סימנים מעידים והכרת השטח ,ולא בהכרח על סמך ידיעה
בדוקה ומהימנה .בהרבה מקרים התבררו תחושות הבטן כנכונות והובילו
לחשיפת התארגנויות של מחבלים.
40
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תורות עבודה נוספות של סיכול פותחו בהמשך .העיקרון הבסיסי קבע
כי אין להמתין לפיגוע שיתרחש  -על העובדים בשטח לשאוף ליצור קשר
באמצעות מקורות עם מפעילי טרור מחוץ לגבולות הארץוכך ליצר מודיעין
המאפשר סיכול.
במקרים רבים ,תורות העבודה הללו נדחקות הצדה ויש משקל רב למזל
ולאקראיות בפעילות בשטח .להלן כמה דוגמאות פיקנטיות.

תוך כדי נסיעה בשכם המבוקש זוהה

יעקב פרי ,לימים ראש השב”כ ,שימש כעובד שטח באזור שכם ב.1968-
באחד הלילות אסף מקור בפגישת שטח בשכם ,ברכב לבן מסוג כרמל דוכס
תוצרת ישראל .זה היה הרכב של כל עובדי השטח באותה תקופה .בעת
האיסוף לווה פרי בחייל מילואים .המקור נאסף באחד הרחובות הצדדיים
של שכם ,והתיישב במושב האחורי .וילונות שהקיפו את החלונות האחוריים
של הרכב נסגרו כך שלא יתאפשר לזהותו והחבורה נעה לכיוון הממשל
בשכם ,שם אמורה הייתה להתקיים הפגישה.
תוך כדי תנועה זיהה המקור בכיכר המרכזית של שכם איש פח”ע שהיה
מבוקש לחקירה .הוא הצביע עליו ופרי התלבט .מצד אחד ,לא ברור מתי
ההזדמנות לעצור את המבוקש תחזור על עצמה .מצד שני ,פרי לבד ברכב

אזרחי ובלבוש אזרחי ,ללא כוח צבאי שמאבטח אותו .גם אם יעצור אותו,
לא יוכל להכניסו לרכב מחשש לחשיפת המקור .מה עושים? באינטואיציה
מהירה של רגע הורה פרי למילואימניק לקחת את הרכב עם המקור לממשל
בשכם וירד לבדו מהרכב .למותר לציין ,לא היה שום סממן חיצוני המעיד על
היותו איש בטחון.
פרי התקדם לעבר המבוקש ,הציג את עצמו ושאל לשמו .משהתברר כי
הזיהוי נכון ,ביקש ממנו להתלוות אליו ברגל לממשל בשכם .כך צעדו להם
מעדנות ברחובות שכם החשוכים איש שב”כ ומבוקש ,מרחק כ 500-מטר
עד הגיעם לממשל.

לא היה מידע מקדים כלשהו לגבי
השלושה .אולם ,בתחקור שנעשה
להם בממשל ביקש "המכחכח"
להתוודות  -וחשף מידע על
התארגנות חבלנית נרחבת

מרצדס לבנונית עם אמצעי לחימה בצומת בית ליד

בסוף  1982נכנס צה”ל ללבנון ,במסגרת מלחמת לבנון הראשונה .בתקופה
הראשונה שלאחר הכניסה איפשר צה”ל לרכבים לבנוניים מורשים להיכנס
למדינת ישראל לצורכי מסחר או צרכים אזרחיים אחרים .באחד הימים נסע
עובד שטח של השב”כ בציר שבין נתניה לטול כרם .באזור צומת בית ליד הוא
הבחין במכונית מרצדס מהודרת ,נושאת מספר רישוי לבנוני ,כשפניה לכיוון
טול כרם .במושב שליד הנהג הוא זיהה פרצוף מוכר  -אחד המקורות שלו,
שנחשד כי הוא בוגד.
איש השב”כ  -שנהג ברכב אזרחי ,לבוש בגדים אזרחיים ,לא היה מאובטח
ולא נשא עליו סימן של סמכות חוקית  -ביקש מהרכב לעצור בצד .הוא
הורה לנהג לנסוע אחריו ,והרכב הלבנוני הובל לאחר כבוד לממשל טול כרם.
בעקבות בדיקה ברישומים נמצא כי לנהג הלבנוני יש קשר לא ברור לארגון
החזית הדמוקרטית.
בתחקור של הנהג הלבנוני הוא הודה כי נשלח מטעם החזית הדמוקרטית
כשבמכוניתו אמצעי לחימה רבים ,שהיה עליו להעביר למקור שהיה איתו
ברכב .ברכב נמצאו כמויות גדולות מאוד של חומרי חבלה ,כולל כלי נשק,
תחמושת ומטעני חבלה .אלה נועדו לביצוע פיגועים .כמו כן ,הודה הלבנוני
בחקירה כי זהו הסיבוב השני שבו הוחדר אמל”ח מלבנון למקור הבוגד.
הפעם הקודמת בוצעה כשבועיים קודם לכן ,על ידי לבנוני אחר .כך פעילות
חבלנית בהיקף גדול מאוד נחשפה כתוצאה ממפגש אקראי.

לכיוון עזה ,הבחין דיכטר במונית מלאה נוסעים .משער הפרדס שאליו
התכוון להגיע הגיח בריצה צעיר ,שעמד להיכנס למונית .דיכטר חסם ברכבו
את המונית ,שהיו בה נוסעים ,ודרש מן הצעיר תעודת זהות .הצעיר מסר את
התעודה וניצל את רגע המסירה כדי להימלט .דיכטר פתח במרדף אחריו
לאורך הכביש וקרא לו לעצור תוך ירייה באוויר .הצעיר המשיך במנוסתו
וחתך לכיוון שביל צר ,שעלה לכיוון גבעה.
כשדיכטר הגיע לשביל ,הצעיר כבר עמד להיעלם .בשלב זה בלם דיכטר
וירה שני כדורים בירי אינסטינקטיבי ממרחק של כ 40-מטר לעבר פלג
גופו העליון ,שעוד נראה לפני שהצעיר נעלם במורד הגבעה .מיד לאחר
הירי המשיך דיכטר בריצה לתוך הפרדס ,לעבר קו הרכס .הצעיר נעלם אבל
אז נשמעה גניחה .במורד השביל היה שרוע הצעיר ,סילון דם פורץ מרקתו
ומכתפו .החובש מגולני הגיע כעבור דקה וניסה לעצור את קילוחי הדם,
אולם ללא הצלחה .הצעיר נפטר .דיכטר חזר למונית ,בדק תעודות זהות של
נוסעיה  -ושחרר אותם.
בהמשך הלילה הארוך הזעיק דיכטר את רכז השטח .יחד הם ביצעו חיפוש
בבית ההרוג ,בקרבת מחנה נוצייראת .בחיפוש בארונו נמצא אלבום תמונות
ובו תמונה שמשכה את תשומת לבו של דיכטר .בתמונה היה איש שדיכטר
זכר כי היה במונית ששוחררה .תחקור בני המשפחה העלה את שמו של
הצעיר ,והוא נעצר עוד באותו לילה לחקירה   .
עוד מספר שעות חלפו והתברר בחקירה כי הצעיר שנהרג היה ראש חוליית
מרדף יחיד בפרדסי עזה
פת”ח ,שביצעה פיגועים באמצעות מטענים .אחד המטענים הוסלק
במאי  1987השתתף אבי דיכטר ,אז ראש המחלקה לסיכול טרור במרחב בקופסא של אבקת חלב ,הונח במכולת ברמת גן והתפוצץ ללא נפגעים.
אשקלון ולימים ראש השב”כ ,בפעילות מבצעית באזור עזה .הפעילות נועדה אנשי הדסק במרחב ,יצירתיים כהרגלם ,בחרו בכינוי ״עבירה חמישית״
לעצור מחבלים שנמלטו מהכלא ,ובסיומה נעצר אחד הנמלטים .בשעת לילה לפרשייה ,על שום יציאתו מהמשחק של הצעיר.
מאוחרת החל דיכטר בנסיעה לביתו מחוץ לרצועה ,מלווה בטרמפיסט -
חובש של גולני .בצומת נצרים הוא נתקל בטכנאים של חברת בזק ,שרכבם כחכוח בגרון חשף חוליית מחבלים
נפגע ממטען צד דקות קודם לכן.
בסוף שנות השבעים יצאו שני רכזים לסיור שטח משותף בשכונת זייתון
הפרדס
דרך
להימלט
ינסו
המפגעים
כי
דיכטר
מתוך היכרות עם השטח ,הבין
בעזה .סיורי שטח כאלה נועדו להכיר באופן אינטימי את השטח ,ובכלל זה
לכוח
להמתין
בזק
לאנשי
הורה
הוא
לעזה.
שמוביל
לכיוון הכביש הראשי
בתים ,מוסדות ,מקומות מפגש ,וגם להתחכך באוכלוסיה המקומית וליצור
צבאי שהוזעק ,ויצא עם החובש לכיוון המשוער .כ-
נצרים
מצומת
מטר
200
קשרים ראשוניים .בדרכם נתקלו הרכזים בשלושה צעירים .אחד מהם
השמיע קול כחכוח בגרונו ,כאילו הוא עומד לירוק .אחד הרכזים שמע את
הכחכוח והבין כי מדובר בהבעת זלזול כלפיהם .הסיור נמשך ,אבל בשובם
היו שלושת הצעירים עדיין באותו מקום .הרכזים עצרו לידם ובקשו מהם
להגיע לממשל .לא היה מידע מקדים כלשהו לגבי השלושה .אולם ,בתחקור
שנעשה להם בממשל ביקש “המכחכח” להתוודות  -וחשף מידע על
התארגנות חבלנית נרחבת.
הסיפורים הללו הם מדגם קטן ומייצג על חשיפת התארגנויות פח”ע כתוצאה
ממזל ואקראיות .בעבודה המודיעינית המסכלת לא צריך לסמוך על המזל.
היא מחייבת תכנון ,התמדה ,יצירתיות ,עקשנות והרבה תעוזה .המזל מסייע
בתנאי שהוא אינו המרכיב המרכזי שעליו סומכים ,ובכפוף להשקעת מרץ
ומאמץ בפיתוח יכולות מודיעיניות אמיתיות .פתגם המפתח בהקשר זה
נאמר על ידי נשיא ארה”ב תומס ג’פרסון“ :אני מאמין גדול במזל ,ואני רואה
שככל שאני עובד קשה יותר ,יש לי יותר ממנו” .

מיד לאחר הירי המשיך דיכטר
בריצה לתוך הפרדס ,לעבר קו
הרכס .הצעיר נעלם אבל אז
נשמעה גניחה .במורד השביל
היה שרוע הצעיר ,סילון דם פורץ
מרקתו ומכתפו
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חיים סרברו | ד"ר ,אל"ם (מיל') מהנדס גיאודזיה ומיפוי .מפקד יחידת המיפוי ()2002-1986

פלוגה  524על המפה



מעריץ של אלדוס האקסלי ומתאגרף חובב ,פרופסורים בעתיד ובכירים במשק :אנשי פלוגת
המודדים הארץ-ישראלית בצבא הבריטי ,פלוגה  ,524חברו יחד ליחידה שתרמה תרומה ניכרת
בתחום המיפוי הצבאי .גם בתוך הסביבה הקפדנית והתובענית ,אנשיה לא איבדו את צבעם

פלוגת מודדי השדה הארץ ישראלית  524הוקמה במסגרת חיל ההנדסה של
הצבא הבריטי באמצע  .1942היא הוקמה כחלק מהמאמץ המלחמתי של
בריטניה ובעלות בריתה נגד גרמניה ובעלות בריתה ,ערב הקרב המכריע באל
עלמין .הקמתה נבעה מאבדן שתי פלוגות מיפוי של הצבא הבריטי בקרבות
המדבר המערבי וכרתים.
כוח האדם של הפלוגה אותר מבין המתגייסים מהישוב היהודי לצבא
הבריטי .הוא כלל אנשי מדידות ,שרטוט ורפרודוקציה ,מהנדסים ומומחים
טכניים ,בהם מהנדסי ערים ואדריכלים ,אנשי מדע ומשכילים .הפלוגה
הופעלה מבצעית מסוף  ,1942לאחר הכשרה מקצועית במדידות שדה,
בפענוח תצ”א ,בשרטוט והכנת מפות ,ברפרודוקציה ודפוס .ההכשרה
נמשכה גם לאחר מכן .סגל הפיקוד וההדרכה היה בהתחלה בריטי .עם הזמן,
ההכשרות וצבירת הניסיון מונו קצינים ובעלי תפקידים נוספים בפלוגה מבין
אנשי ארץ ישראל ,ובסוף פעולתה היה אף מפקדה מביניהם  -מייג’ור גליק.
היחידה סייעה למפקדת בנות הברית במדידות ומיפוי ,והתמחתה במיפוי
מטרות לצורך תקיפה אווירית .מתקני
הפלוגה היו בשנים הראשונות במחנה
עבסייה ובמערות טורא מדרום לקהיר.
מחלקות הטופוגרפיה נדדו בין אתרים לפי
הצרכים המבצעיים .ליחידה היה כושר ניוד
גבוה ,שכן המכשירים והציוד הותקנו על
משאיות .בשיאה כללה הפלוגה כ 300-איש.
מדידות השדה ופעולות

המיפוי במזרח התיכון וצפון אפריקה היו בעיקר במצרים ,סוריה ,לבנון ,צפון
ארץ ישראל ,לוב ותוניסיה.
בספטמבר  1944עברה הפלוגה לאיטליה ,שם תמכה במשימות בעלות
הברית ובהכנת מפות מטרה למשימות תקיפה ברומניה ,בצרפת ובגרמניה.
המודדים מדדו נקודות בקרה לתצ”א ברחבי איטליה וכן בוצעו מדידות
לקשירה גאודטית של קורסיקה וסרדיניה ,וכן של סיציליה וצפון תוניסיה.
הפלוגה הייתה מקור חשוב לתשתית כוח האדם המקצועי בתחומי
המדידות והמיפוי בישראל ,בתחום הצבאי והאזרחי .התחום הצבאי
היה חשוב לקראת מלחמת העצמאות .עם בוגרי היחידה נמנו אנשי
שירות מפות וצילומים ויחידת המיפוי ,כולל מפקדה השני אשר
סולל ,ששירת גם כסגן מנהל מחלקת המדידות (הוא וחבריו שכתבו
ב”הגדה לשבט  ”524הם המקור למרבית הנתונים בסקירה זו).
במערכת האזרחית תרמו בוגרי הפלוגה לתשתית המדידות והמיפוי של
המדינה לשנים רבות ,הן למחלקת המדידות הממשלתית ,כולל מנהלה
הראשון יוסף אלסטר וסגן המנהל משה
ארז ,הן למשרדי מודדים מוסמכים רבים,
חברות מיפוי וקרטוגרפיה ,רפרודוקציה
ודפוס .מבוגריה יצאו כתריסר פרופסורים -
בטכניון ,באוניברסיטה העברית ,במכון ויצמן
ובאוניברסיטאות אחרות ,ובהם דוד עמירן
חתן פרס ישראל ואלישע נתניהו .כמו כן כללו
בוגריה בכירים בכלכלה הישראלית ,בהם
ארנסט יפת ,שלם היחידה שהיה למנכ”ל בנק
לאומי ,ודוד אוטנזוסר ,פקיד היחידה שהיה
למנכ”ל הבורסה .רבים וטובים מבין מהנדסי
הערים ,עובדי המדינה ,מנהלי בתי דפוס,
צלמים ואדריכלים צמחו ביחידה.

ההגדות של  - 524בין פורים
לכיפורים

פלוגת המודדים  524הייתה רוויה באנשים
מוכשרים במדעים ,בהנדסה ובמינהל ,שלימים
נודע שמם בציבור ,אך גם בבעלי כישרונות
אמנותיים בכתיבה ,בציור ,בקריקטורות
ובצילום .זה ניכר בזמן שהיית הפלוגה
במצרים ובאיטליה ,ובמיוחד בתקופות
החגים ובאירועים מיוחדים ,שבהם ציינו את
יום השנה להקמת הפלוגה .ביטויים נוספים
לכך הם התיעוד שהותירו אחריהם בכתובים
ובמאות איורים ותצלומים .כך ,בנשף פורים
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נתיבי תקיפת מטרות שלהן הכינו
אנשי  524מפות מטרה

של שנת  ,1944כשעוד היו במצרים ,הכינו חוברת מגילת אסתר מיוחדת,
הקימו ביתני שעשועים ואף ערכו הופעה בפני אורחים רבים .הם כיכבו גם
בסדר פסח מרכזי שנערך במבצר הממלוכי החולש על קהיר ,באירוע שבו
נכחו גם חנה רובינא ומשה שרת .הם הכינו ספרי שירה מעוטרים לילדים
היהודיים ,בהם ילדי פליטים ,לאחר שהפלוגה הוצבה בעיר סיינה ,וחג
החנוכה בדצמבר  1944נחוג לאור נרות בצל ניתוק החשמל .הם חגגו עם
הילדים ט"ו בשבט; ארגנו חבורות כליזמרים שניגנו על פסנתר ,כינור וכלי
מטבח ושרו משירי ארץ ישראל; בהמשך כתבו קומדיה על חיילי .524
חג הפסח היה גולת הכותרת של חגי השנה עבור אנשי הפלוגה .מכיוון
שהיו בני עדות שונות ,חלקם דתיים מאמינים ורובם חילוניים ,הקימו
ועדה משותפת שכללה דתי ,מסורתי וחילוני וערכו הגדה שתענה על כל
הצרכים .הסדר נפתח בקידוש וברכות ,אך נמשך במנהגי סדר ומסורות
של כל אנשי הפלוגה .ריבוי יוצאי מזרח ומרכז אירופה בקרב אנשיה הביא
לשילוב של יידיש מבודחת ומתגעגעת לבתים שמהם הגיעו .עם זאת ,גיוון
המסורות והמנהגים השאירו חותם של שבת אחים גם יחד .לקט מההגדה
של פסח (באדיבות הארכיון הציוני) שהכינו ב 1945-ניתן לראות בתמונות
המצורפות.
סיפור מיוחד על פעילות פלוגת המדידות קשור ליום הכיפורים .בתי הזיקוק
ומיכלי הדלק באזור פלוישטי שברומניה היוו מאגר דלק אסטרטגי של
הצבא הגרמני ,שגם הסווה את המיכלים בגגות מרובעים ומיסך את האזור
בתמרות עשן כדי להקשות על גיחות הצילום .בעלות הברית קבעו אותם
כיעד אסטרטגי ,שבתקיפתו נפגעו מטוסים רבים של בעלות הברית וטייסים
רבים נהרגו או נפלו בשבי.
אנשי פלוגה  524תרמו את חלקם בפענוח ,מיפוי והכנת מפות מטרות
להפצצה ,לרבות לקראת ההפצצה הגדולה של  4באפריל  .1944חלק

גדול מהתצלומים שהגיעו לפלוגה היו ריקים או מעוותים .התברר
שמטוסי הצילום ביצעו גלגולים כדי לברוח מאש הנ”מ בזמן הצילום.
אלישע נתניהו ,לימים פרופ’ בטכניון ודודו של ראש הממשלה ,השתמש בידע
המתמטי שלו לעיגון מרחבי של התצלומים לצורכי המיפוי והמטרות .תיקי
היעדים שהכינו בפלוגה שימשו את גיחות ההפצצה של בעלות הברית .על
פי סיפורו של מרדכי ארזי ,מאנשי הפלוגה ,אחת ממשימותיה בוצעה ביום
הכיפורים ותרמה לפגיעות מוצלחות .לאחריה התקבל לדבריו מכתב מראש
המטה הכללי של צבאות הברית במזרח הקרוב ,שבו נכתב“ :משיקולים
שונים נאלץ המטה הכללי לקבוע ביום הכיפורים ,המקודש על בני דת
משה ,את יום ההפצצה על פלוישטי .המטה מתנצל בפני פלוגת הצבא
הארץ-ישראלית ומודה לה על שביצעה את תפקידה בדייקנות ובמהירות
הראויה לציון ,על אף חילול קדושת החג היהודי הקדוש .קדושת ההפצצה
המוצלחת היא תכפר עליכם”.
ב 40 ,1986-שנה לאחר תום פעילותה של פלוגת המדידות הארץ ישראלית
בצבא הבריטי ,כרכו בוגרי פלוגת המדידות את סיפוריהם ומקצת מאיוריהם
ופרסמו אותם תחת השם :ההגדה לשבט .524

יחס בלתי מתפשר וחרדת קודש בביצוע עבודות עבור הצבא

לראשונה התוודעתי ליחידה  524בשנת  ,1971ערב הגעתי ליחידת המיפוי
במסגרת העתודה האקדמית .הייתי אז מסטרנט ואסיסטנט בטכניון
במחלקה לגאודזיה בראשות פרופ’ פנחס יואלי ,מקים שירות מפות
וצילומים ומפקדו במלחמת העצמאות ומפקדה הראשון של יחידת המיפוי
הצבאית בדרגת סא”ל .לפרופ’ יואלי ,שהיה מומחה בהצללה קרטוגרפית,
היה קרטוגרף עוזר בשם הלמוט פישר .פישר סיפר לי על פלוגה  ,524שבה
שירת במלחמת העולם השנייה ,וסיפר לי שיוצאי הפלוגה ד”ר משה ארז
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נכנס לחדר קמ"ן חיל השריון בדרגת רס"ן והתלונן בפניי  -אף שהייתי בדרגת
סגן ,הייתי הקצין האחראי בפוטוגרמטריה  -שעבודתו אינה מקבלת עדיפות .שני
הקצינים הצעירים תפסו את הרס"ן בידיים וברגליים ונשאוהו החוצה כאילו היה
אלונקה ,הרחק מחוץ למחלקה .למותר לציין שכל העובדים התמקדו מאותו רגע
באותה עבודה שבשמה נעשה צעד חריג כזה

ועזריאל מרקוזה הם מנהלי הפוטוגרמטריה במחלקת המדידות הממשלתית
שאליה אני מיועד .הוא אתגר אותי לפתוח את שידת המגירות בצד השולחן
של מרקוזה ולמצוא בה את תמונתה של רוזנת איטלקייה יפיפייה ,שהייתה
מאהבת של מרקוזה כשיחידה  524הוצבה בסיינה .אך כשהגעתי ליחידת
המיפוי ולאגף המדידות נכונו לי אתגרים גדולים יותר.
ארז ומרקוזה היו קשוחים באופיים ,בגישתם המקצועית ובדרישות
המשמעת שלהם ,והם אף דחקו מהמחלקה את מרבית קציני הצבא שהוצבו
בה .הם הנחילו את הקפדנות שרכשו בצבא הבריטי במחלקה והפכו אותה
לסביבת עבודה ייחודית.
ד”ר ארז ,שנודע ב 524-גם כמתאגרף חובב ,עיצב את הפוטוגרמטריה
הממלכתית בישראל ,והיה לי מורה בדרכי המקצועית .לימים זכיתי
בתמיכתו כעמית בכיר וחבר ,בפריצת דרכים חדשות במקצוע .מרקוזה
היה מבוגרי  524שהקימו את כפר מונש .הוא הצטרף למכון ליף מייסודו
של זלמן ליפשיץ-ליף ,1מודד ותיק ויועצו של דוד בן גוריון בנושאי מיפוי
וקרקעות .לאחר פטירתו בראשית שנות ה 50-התפרק המכון ,ומחלקת
המדידות הממשלתית קלטה את מערכות המיפוי הפוטוגרמטרי שלו ועמן
את מרקוזה.
בשנים הראשונות למדינה עמד בראש המיפוי הצבאי סא”ל יואלי ,בוגר
ההגנה ,אך קציניו ,ובהם סגנו עמירן ,נתניהו ,צידון ואחרים היו בוגרי .524
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ב ,1952-לאחר שהיחידה הצטמצמה מ 500-לעשרה אנשים והפכה לגוף
מטה ותיאום ,החליף אותו סולל ,בוגר  .524עמירן ונתניהו עזבו לאקדמיה
ובוגרי  524אחרים הצטרפו למחלקת המדידות .ב 1969-החליף מתי
פלט מחיל האוויר את סולל .הוא גייס מקצת מהאזרחים לשרת כאנשי
צבא באותה מחלקה .זאת ,למורת רוחם של ארז ומרקוזה ,שלא שמחו
מכך שאנשים עובדים תחת שתי כפיפויות ,ואנשי הצבא השתכרו יותר
מהאזרחים .הזרעים שזרע פלט באותה תקופה היו חשובים בבניית יחידת
המיפוי החדשה ,שלאחר עשור וחצי התנתקה מאגף המדידות.
למרקוזה וארז היו יחס בלתי מתפשר וחרדת קודש בביצוע עבודות עבור
הצבא .מרקוזה כה הקפיד שהיה נוזף בעובד או עובדת שהעזו להסיט מבט
מהמכשיר או לשוחח עם עמיתיהם מעבר לעשר הדקות המורשות לכך
בשעה .מרקוזה מצדו נהג להפליג איתי גם בשיחות פילוסופיות ,כמו השוואה
בין “ ”1984של אורוול ל”עולם חדש מופלא” של אלדוס האקסלי ,שמרקוזה
העריץ .ייתכן שהמשמעת שאפיינה את ארז ומרקוזה נבעה גם מרוח המנהל.
יוסף אלסטר ,בוגר  ,524ניהל את אגף המדידות יותר מ 20-שנים בקשיחות
2
יוצאת דופן ,שהתפוגגה לאחר שהעביר את שרביט המנהל לד”ר רון אדלר
ב .1971-לוותיקי הוותיקים זכורות עד היום הנפת האצבע המאיימת של
אלסטר ,ביקורות הפתע שלו במחלקות ועמידתו בפתח לתפוס מאחרים.
שניהם הכירו היטב את הארצות השכנות  -משירותם ב 524-במצרים,
בסוריה ,בלוב ובמדינות אחרות .אנשי הצבא והאזרחים בפוטוגרמטריה
הורגלו בביצוע עבודות מבצעיות ,גם עבור סיירת מטכ”ל .ביטחון השדה
נשמר במחלקת הפוטוגרמטריה בשיטה דומה לזו שבה הורגלו ארז ומרקוזה
בצבא הבריטי  -על ידי הטמעת העבודה המבצעית בעבודות מתוכננות
אחרות ,ולא במיקוד תשומת לב חריגה בעבודה מיוחדת .אף אחד ממבצעי
העבודה לא ידע איזו עבודה נועדה למבצע אמת דחוף .לכן עורר תדהמה
המקרה החריג שאירע במחלקה בראשית שנות ה 70-ונלמד לקחו .יום אחד,
בהיותי בחדר שבו בוצעה עבודה עבור המ”מ ,במקביל לעבודות במכשירים
האחרים 3,יחד עם סרן ניניו מהאיסוף וסגן דייבי ,קמ”ן היחידה ,נכנס לחדר
קמ”ן חיל השריון בדרגת רס”ן והתלונן בפניי  -אף שהייתי בדרגת סגן,
הייתי הקצין האחראי בפוטוגרמטריה  -שעבודתו אינה מקבלת עדיפות .שני
הקצינים הצעירים תפסו את הרס”ן בידיים וברגליים ונשאוהו החוצה כאילו
היה אלונקה ,הרחק מחוץ למחלקה .למותר לציין שכל העובדים התמקדו
מאותו רגע באותה עבודה שבשמה נעשה צעד חריג כזה.
שיעור נוסף קיבלתי מגאול מכליס ,קרטוגרף שהיה כדורגלן מצטיין בתקופת
המנדט ואפילו הבקיע שער ניצחון במשחק הנבחרת נגד לבנון ב .1940-זמן
לא רב אחרי שהגעתי ליחידה עצר אותי גאול ואמר“ :כולנו מתרשמים מאוד
מהתנופה והרוח המבצעית שהכנסת במחלקות ,אבל למי שלא מכיר אותך,
ובעיקר לחיילים צעירים ,חשוב גם איך הדברים נראים כלפי חוץ .לפעמים
אתה עובר במהירות על פנינו ויד אחת שלך בכיס .בצבא הבריטי היה נהוג
שקצין-מפקד לא צריך להיראות עם יד בכיס ,זה לא משדר מסר טוב”.
כסגן צעיר למדתי שיעור  -לא להיתפס עם היד במכנסיים ...ואולי עדיף לא
להחזיק ידיים בכיסים כדי להיות נכון תמיד ללחיצת יד לשלום ..
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

עודד ב| .

הגיוס שהיה לצעד גדול
למוסד



דברים לזכרו של יעקב רכבי ,מייסד האגף הטכנולוגי במוסד

יוזמתו של האלוף מאיר עמית ,ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
 להקים במוסד ולהטמיע בקרבו גורם בעל יכולת טכנולוגית  -החלהבסוף שני העשורים הראשונים שבהם קיבל המוסד את אמצעי הטכנולוגיה
למבצעיו מ”גורמי החוץ” – שב”כ וחמ”ן .היוזמה הייתה מבוססת על חיוניות
השליטה המלאה של ראש המוסד על מבצעי המוסד – ומכאן גם על מגוון
הטכנולוגיות הייחודיות לפעילותו החשאית בחו”ל .זאת בד בבד עם שחרור
המוסד מהתלות בסדרי העדיפויות של גורמי החוץ ,ו/או מומחיותם השונה.
למטרה זו גויס יעקב רכבי ,מהנדס בעל תואר  .M.Scשלמד בארה”ב ,כולל
בהרווארד ,בעל ניסיון במחקר ,פיתוח ויישום ,שהגיע למוסד בספטמבר
 .1968כבר בתקופתו ,האלוף (מיל’) צבי זמיר דאג לקבץ ולהעביר לאחריות
יעקב כמה אנשי טכנולוגיה שעבדו בתפקידים שונים במוסד ,וכן לגייס
מספר אנשי טכנולוגיה מבחוץ .כאשר שב”כ לא סיפק מערכת טכנולוגית
בלו”ז הנדרש למבצע  -הוכנה ויושמה מבצעית המערכת הראשונה מתוצרת
עצמית.
תחת יעקב התפתחה היכולת הטכנולוגית במוסד ,והועשרה בשורה ארוכה
של מומחים בתחומיהם :מדענים ומהנדסים ,הנדסאים וטכנאים ,עובדי
ייצור ותשתיות  -בכל מגוון הטכנולוגיות החדשניות .מאז התאפשרו
פריצות הדרך היצירתיות של מירב האמצעים הטכנולוגים שהופעלו חשאית
מחוץ לגבולות ישראל ,וכמצופה  -בלוחות הזמנים שבעדיפויות המוסד.
ה”סטארט אפ” החדש והחדשני “של יעקב” התפתח והפך בשנת 1973
ל”אגף הטכנולוגיה במוסד” .כך הלך המוסד והוסיף לעצמו ממדים

טכנולוגים משמעותיים ביותר – הרבה מעבר לפעילותו היומינטית שבה
היה מורגל .בתקופת יעקב זכה אגף הטכנולוגיה שש פעמים בפרס ביטחון
ישראל ,ופעמיים בצל”ש מטעם ועדת הפרס; יעקב עצמו היה שותף לשני
פרסים וצל”ש.
יעקב ניהל את האגף עד  ,1988עיצב אותו בדמותו וברוחו והשאיר אחריו
מורשת חינוכית המיושמת על ידי כל הצוותים והעובדים באגף לדורותיהם.
עיקריה הם:
“ .1אין זה מן הנמנע” לפתח ולהכין למבצע כל אמצעי טכנולוגי – באיכות
הנדרשת ובלוח הזמנים שבעדיפות המבצעית.
 .2אחריות מלאה ושותפות מלאה  -מעורה ומוטמעת באופן אינטגרלי
במבצעים ובתהליכי קבלת ההחלטות .זאת לשם אפיון וייחודיות
התאמת האמצעים לכל מבצע ומבצע ,לכל משתמשת ולכל משתמש -
וללוחות הזמנים שבעדיפויות המוסד.
 .3האגף אינו בבחינת ספק חיצוני למוסד .בכך מהווים האגף ואישית כל
עובדיו יזמים בפיתוח מבצעים חדשניים ויצירתיים מבוססי טכנולוגיות
 להשגת יעדי המוסד. .4בכירי האגף מגייסים אישית את הכפופים להם ומטפחים את כישוריהם
בתחומי אחריותם באגף ובמגבלות הכלליות של המוסד.
יעקב נפטר ב 29-בינואר  ,2018הותיר בן ובת.
“הצעד הקטן” של גיוס יעקב היה לצעד גדול למוסד ולמימוש ייעודו.
יהי זכרו ברוך.
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להערים על הנחש
באמצעות מבצע הונאה מוצלח גרמו אנשי יבש גלעד ומלכם הטרי שאול לנחש העמוני "להירדם
בשמירה" .גם העבריין רפעת אלג'מאל ,שגויס על ידי המודיעין המצרי ונשלח לישראל ב,1955-
גרם ליריב לרכז מאמצים בכיווני סרק

שאול המלך .פעולה מהירה
וגילוי מנהיגות מובהקת
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המלך שאול הוא אחת הדמויות האהובות עליי בתנ"ך .דמות כה טרגית שאני
כמעט מתפתה לומר שהוא זכה במלוכה על לא עוול בכפו ...על שאול נאמר,
כבר במשפט שבו אנו מתוודעים אליו ,כי הוא ָ ּ'בחוּר וָ טוֹב ,וְ ֵאין ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵי
יִ ְׂש ָר ֵאל ,טוֹב ִמ ֶּמ ּנוּ' ,1כלומר ,לא היה הרבה יותר מזה לומר עליו' .בחור טוב'.
בזה בערך הסתכמו כל מעלותיו של שאול כשהוא עולה על במת ההיסטוריה.
'בחור וטוב' אומר שהוא צייתן ,אחראי ,מכבד את אביו ואמו ,ובאופן כללי
אוהב את הבריות ומשתדל לא לעצבן אף אדם .כשצריך ,התנ"ך יודע לתאר
גם תכונות נוספות אצל אנשים (למשל ,את קיש ,אבי שאול ,הוא מגדיר
כ' ִ ּגבּ וֹרָ ,חיִל'); אבל על שאול לא היה כנראה עוד מה לומר .לא בכדי מטיל
עליו אביו את המשימה למצוא את האתונות שהלכו לאיבוד ,יחד עם אחד
הנערים .בהיותו בחור טוב ,ניתן לסמוך עליו שידבק במשימה עד ביצועה.
האב ודאי לא שיער בנפשו מה יקרה.
חיפוש האתונות נמשך שלושה ימים ונערך בהר אפרים ,אזור מיושב
בדלילות באותם ימים .במהלכו עברו שאול ונערו מרחק של  30-20ק"מ
בא ֶרץָ ׁ -שלִ ׁ ָשה ,בְ ֶא ֶרץַ ׁ -שעֲ לִ יםּ ְ ,ב ֶא ֶרץִ -יְמינִי והגיעו עד ֶא ֶרץ צוּף ,מקום מושבו
ֶ
של שמואל הנביא .זהו האזור שבין צפון ירושלים לאזור בית אל והלאה
מזרחה ,עד מעבר לבעל חצור של ימינו .הסבר נהדר לגבי מסע החיפושים של
שאול ונערו וזיהוי אפשרי של המקומות הללו מצוי בספרו של יואל אליצור,
'מקום בפרשה' ,עמודים .219-212
את האתונות שאול לא מצא ,ואף הציע לשוב הביתה פן אביו יתחיל לדאוג
בשל הזמן שחלף מאז יצאו לדרכם (בחור טוב ,כבר אמרנו?) .אבל נַעֲ רוֹ ֲא ׁ ֶשר
עִ ּמוֹ הציע שאם הם כבר בארץ צוף ,כדאי להם לפנות לאיש האלוהים ,כדי
שיאמר להם היכן ימצאו את האתונות .הוא ממש עמל קשה על מנת לשכנע
את שאול לקבל את הצעתו .זה התרצה לבסוף ,פגש את שמואל וכל השאר
היסטוריה.
שלוש פעמים הוכתר שאול למלך ,ודומה שלאורך כל תקופת מלוכתו נגזר
עליו להוכיח שוב ושוב כי הוא ראוי למלוך.
בפעם הראשונה נמשח שאול למלך על ידי שמואל יום לאחר שנפגשו
לראשונה ,בטקס שנערך השכם בבוקרּ ִ ,ב ְקצֵ ה ָהעִ יר ,הרחק מעיני אנשים;
ללמדנו עד כמה היה עניין המלוכה לצנינים בעיני שמואל .מלבד זאת ,ייתכן
גם ששמואל זיהה בשאול את מה שכבר ידענו עליו מלכתחילה – הוא בחור
טוב אבל לא הרבה יותר מזה...
במצְ ָּפה ,שהייתה עיר או
בפעם השנייה הוכתר שאול למלך בטקס המוני ִּ
מקום התכנסות לבני ישראל מצפון לירושלים .גם בתיאור טקס זה ברור מי
הבוס .שמואל מנהל את העניינים ביד רמה ושאול מתגלה לאורך האירוע
כמי שמשתף עמו פעולה וסר למרותו ,ובוודאי לא מהווה דמות של מנהיג.
יְש ַ ּלח ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת ָּכל ָהעָ םִ ,א ׁיש
סיום הקטע ממחיש זאת באופן עוצמתי" :וַ ׁ ַ
לְ בֵ יתוֹ .וְ גַ ם ׁ ָשאוּל ָהלַ ְך לְ בֵ יתוֹּ ִ ,גבְ עָ ָתה" .2שמואל משלח את העם לדרכו וגם
שאול ,בשלב הזה כבר מלך מוכתר בפומבי ,הולך לביתו כאחד העם .פלא
"מהּ -י ׁ ִֹשעֵ נ ּו זֶ ה" ,3ואף
שבני בליעל הביעו דעתם בקול ובאופן מזלזל ,ושאלו ַ
לא העלו לו מנחה?
בפעם השלישית מוכתר שאול למלך אחרי מסע ההיחלצות לטובת אנשי
יבש גלעד .בהקשר זה גם עולה מבצע מודיעיני מוצלח ,מבצע הונאה שהניב
תוצאות טובות.

אלג'מאל מעביר ידיעות למפעיליו במצרים

מבצעי הונאה מוכרים לנו מאז הסיפור המופלא על הסוס הטרויאני של
אודיסאוס במלחמת טרויה ,ואף מתקופות קדומות יותר .צבאות וארגוני
מודיעין נוהגים לבצע מבצעים כאלה מעת לעת .ביסוד עבודת המודיעין
עומדת ההונאה ,וארגוני מודיעין רבים פיתחו אותה עד דרגת אמנות .מה
שיפה במבצעי הונאה הוא המגוון העצום ,האינסופי ,של מבצעים כאלה
שניתן לבצע .כל שצריך הוא לזהות את הצורך ,את ההזדמנות ,להעלות רעיון
 ולבצעו .מבצעים אלה נועדו ליצור אצל היריב מציאות מדומה ,שבמקריםרבים גורמת אצלו לירידת מתח ,לריכוז תשומת לב והמאמצים בכיווני סרק,
להגברת תחושת ההצלחה שלא בצדק .בשלב זה מנהל המבצע צריך לנצל

כתוצאה מההונאה שבוצעה
באמצעות ביטון הבינו המצרים כי
צה"ל לא יעז לתקוף את בסיסי
חיל האוויר המצרי בשל סוללות
הטילים המגנים עליהם ,ומתכונן
להתחיל את המלחמה במתקפה
יבשתית .אופרטיבית ,גרם הדבר לכך
שהמצרים גילו שאננות רבה
לטובתו את הצלחתו.
מבצע הונאה כזה ,שכבר פורסם ברבים ,נוהל על ידי שירות הביטחון הכללי
ערב מלחמת ששת הימים .מטרות המבצע היו לטעת בקרב המצרים תחושה
שישראל אינה מתכוונת לתקוף באמצעות חיל האוויר ,ולרתק כוחות
מצריים לאזור קציימה – אבו עגילה בסיני .את המבצע ביססו בשב"כ על
לוחם מצרי בשם רפעת אלג'מאל ,עבריין שגויס על ידי המודיעין המצרי
ונשלח לישראל ב ,1955-במסגרת גלי העלייה של יהודי מצרים דרך איטליה
כשהוא נושא את השם ז'אק ביטון .משימתו של אלג'מאל הייתה להתערות
בחברה הישראלית ולהעביר ידיעות למפעיליו במצרים.
השב"כ ידע על ביטון עוד בהיותו באיטליה ועקב אחריו לאחר "עלייתו"
ארצה .בשובו מאחת מנסיעותיו לאירופה הוא נעצר ,נחקר ,הודה והוכפל
 כלומר הסכים להמשיך לשמש למראית עין סוכן של המצרים אך העבירלמפעיליו שם מידע על פי הנחיות מפעיליו בשב"כ .במקביל ,דיווח למפעיליו
בשב"כ על אודות ההנחיות שקבל ממפעיליו המצרים ומושאי התעניינותם.
הפעלתו של ביטון ,שזכה לכינוי "יתד" ,הניבה פירות מוצלחים במיוחד.
כתוצאה מההונאה שבוצעה באמצעות ביטון הבינו המצרים כי צה"ל לא
יעז לתקוף את בסיסי חיל האוויר המצרי בשל סוללות הטילים המגנים
עליהם ,ומתכונן להתחיל את המלחמה במתקפה יבשתית .אופרטיבית,
גרם הדבר לכך שהמצרים גילו שאננות רבה ,השאירו את מטוסיהם חשופים
על המסלולים ובכך חרצו למעשה את גורל המלחמה .מה שקרה בהמשך
מוכר לנו היטב :חיל האוויר המצרי הושמד בשלוש השעות הראשונות של
המלחמה ,ומכאן הדרך לניצחון של צה"ל הייתה סלולה.
ואולם ,כבר במחצית השנייה של המאה ה 11-לפנה"ס בוצע מבצע הונאה
קטן ,מתוחכם ומוצלח  -על ידי אנשי יבש גלעד שמעבר לירדן .יבש גלעד
אינה נזכרת ברשימת הערים שבעבר הירדן המזרחי לפני תקופת ההתנחלות.
הסברה המקובלת היא שאת העיר הקימו המתנחלים הישראלים שהגיעו
לאזור בתקופת יהושע .אין תמימות דעים באשר למיקומה של יבש גלעד
המקראית ,אבל כל החוקרים מדברים על צפון ירדן ,בקרבת ואדי יאבס,
 20-15ק"מ מזרחית לבית שאן.
יבש גלעד מוכרת לנו מפרשת פילגש בגבעה .בני העיר סירבו להשתתף
במלחמה שאליה יצאו שבטי ישראל נגד אנשי שבט בנימין שהואשמו
"שנֵים עָ ָׂשר ֶאלֶ ף ִא ׁיש ִמ ְ ּבנֵי ֶה ָחיִל" 4על מנת
במעשה הנורא .בתגובה נשלחו ׁ ְ
להכות בתושביה .אחרי שביצעו זאת לקחו עמם ַ'א ְר ַ ּבע ֵמאוֹת נַעֲ ָרה בְ תוּלָ ה,
ֲא ׁ ֶשר ֹלא ְיָדעָ ה ִא ׁיש" 5ומסרו אותן לבני שבט בנימין שנותרו בחיים אחרי
המלחמה .כל זאת על מנת ש"ֹלא ָּיִמ ֶחה ׁ ֵשבֶ טִ ,מ ִ ּי ְׂש ָר ֵאל' .6התנהלות אנשי
יבש גלעד במקרה זה וסירובם להשתתף בהתקפה על אנשי שבט בנימין
עשויה ללמד על קרבת משפחה לאנשי השבט ,שבטו של המלך הצעיר שזה
עתה הוכתר.
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רפעת אלג'מאל .הפעלתו הייתה
שווה לכוח של אוגדה

פסק זמן מהמצור

הסיפור שלנו מתחיל הפעם במשפט שכמו לקוח ממהדורת חדשות .עובדה
יבשה" :וַ ּיַעַ ל ,נ ָָח ׁש ָהעַ ּמוֹ נִי ,וַ ּי ִַחן ,עַ ל יָבֵ ׁיש ִ ּגלְ עָ ד" .7נחש ,מלך עמון ,הטיל
מצור על יבש גלעד .ואולם ,על פי מגילת ספר שמואל ,שנתגלתה במערות
קומראן ,המצור על יבש הוטל על ידי נחש כמהלך המשך לקרב שאסר על
בני גד וראובן ,וכך כתוב במגילה" :ונחש מלך בני עמון ,הוא לחץ את בני גד
ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כול עין ימין ונתן אימה ופחד על ישראל.
ולוא נשאר איש מבני ישראל אשר בעבר הירדן אשר לוא נקר לו נחש מלך
בני עמון כול עין ימין .רק שבעת אלפים איש נסו מפני בני עמון ויבאו אל
יבש גלעד .ויהי כמו חדש ויעל נחש העמוני ויחן על יביש .ויאמרו כול אנשי
יביש אל נחש מלך בני עמון כרת לנו ברית ונעבדך ויאמר אליהם נחש העמוני
בזאת אכרות לכם ."...כלומר ,יש רקע לדברים ,ולא מדובר בתקרית בודדת
ומנותקת .המצור על יבש גלעד נערך במסגרת מערכה מקומית ,אחת מני
רבות ,שהתנהלה מעברו המזרחי של הירדן.
בצר להם ,פנו אנשי יבש לנחש והציעו לו לכרות עמו ברית ולהיות נתיניו.
ואולם ,נחש מגיב באופן מזלזל ואומר ְ ּ'בזֹאת ֶאכְ רֹת לָ כֶ םּ ִ ,בנְקוֹר לָ כֶ ם ָּכל
עֵ ין ִיָמין; וְ ַׂש ְמ ִּת ָיה ֶח ְר ָּפה ,עַ ל ָּכל יִ ְׂש ָר ֵאל' .8כלומר ,כוונת נחש היא להשפיל
את אנשי יבש גלעד ואולי ,באמצעותם ,את כל אנשי ישראל .המשא ומתן
מתנהל כשאנשי יבש גלעד נצורים בעירם ,ולמרות זאת נחש העמוני אינו
מעז לתקוף .מהתנהלות זו ניתן להסיק שמדובר בעיר מבוצרת ,שאין לזלזל
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מלחמת ששת הימים .כתוצאה מההונאה שבוצעה באמצעות רפעת
אלג'מאל הבינו המצרים כי צה"ל לא יעז לתקוף את בסיסי חיל האוויר
המצרי בשל סוללות הטילים המגנים עליהם
בה ,ואם נוסיף לכך את הכתוב במגילת ספר שמואל שהתגלתה בקומראן
(ואינו מופיע בנוסח המסורה) ולפיו לאנשי העיר נוספו כ 7,000-אנשי גד
וראובן ,שחלקם היו ודאי לוחמים ,נבין למה נחש אינו מזדרז לתקוף.
יחסי הכוחות מאפשרים למנהיגי העיר למשוך זמן ,ומכאן ועד הצעתם
"ה ֶרף לָ נ ּו ׁ ִשבְ עַ ת ִיָמים,
המפתיעה לנחש הדרך קצרה .וכך הם מציעים לוֶ :
מוֹשיעַ א ָֹתנוּ ,וְ יָצָ אנ ּו ֵאלֶ ָיך".9
וְ נ ׁ ְִשלְ ָחה ַמלְ ָאכִ יםּ ְ ,בכֹל ְ ּגבוּל יִ ְׂש ָר ֵאל; וְ ִאם ֵאין ׁ ִ
מהשתלשלות האירועים בהמשך ניתן להבין כי נחש נענה להצעת אנשי יבש

תושבי יבש גלעד לא הסתפקו בכך אלא הגו מבצע הונאה פשוט ,קטן ,ממזרי -
ועם אפס השקעה .הם הודיעו לצרים על העיר כי שליחיהם שבו בידיים ריקות וכי
'מָח ָר נֵצ ֵא ֲאלֵיכ ֶם; וַעֲשִׂית ֶם ל ָנוּּ ,כְכ ָל-ה ַּטוֹב ּבְע ֵינֵיכ ֶם'  .הונאה זו גרמה לירידת מתח
בקרב הצרים וסביר שהם אפילו חגגו את הצלחתם כל הלילה ולחלוטין לא היו
מוכנים למה שהתחולל למחרת
גלעד ,ואך טבעי הוא לשאול מדוע  -שהרי ההיגיון מחייב שנחש ימשיך את
המצור עד כניעה מוחלטת של אנשי העיר .ישנה סברה הגורסת שצעדו של
נחש נבע מהעובדה שידע על חוסר האחדות בקרב אנשי ישראל ומלחמות
האחים שפרצו ביניהם מעת לעת ,וביטחונו כי אנשי יבש גלעד לא יצליחו
לארגן שום סיוע .אלא שהייתה סיבה נוספת בעטיה נחש הסכים להצעת
אנשי יבש גלעד :צבאו כנראה היה לא גדול והטלת מצור על עיר דרשה
השקעה רבה והתישה את אנשיו; נחש הבין כי לא יוכל להתמיד במצור
לאורך זמן .הוא יכול היה רק להרוויח מהצעת אנשי יבש גלעד לקחת פסק
זמן מהמצור ,ולפיכך נענה לה.
אנשי יבש גלעד לא התמהמהו ,שלחו משלחת לגבעת שאול (מזוהה עם ֵּתל
ֶאל פוּל שבאזור פסגת זאב ,בצפון ירושלים) וסיפרו שם על המצור ועל כוונת
נחש לנקר כל עין ימין של הנכנעים .תגובת השומעים מפתיעה והם פורצים
בבכי ,בחוסר אונים מופגן .הדבר בולט עוד יותר על רקע תגובת שאול,
המגיע עם הבקר מהמרעה ולשאלתו ַ'מה ָ ּלעָ ם ִּכי יִבְ כּ וּ' 10הם מספרים את
יְש ַ ּלח ְ ּבכָ ל ְ ּגבוּל
הסיפור .שאול זועם ומגיב מיד" :וַ ּי ַ ִּקח צֶ ֶמד ָ ּב ָקר וַ יְ נ ְַּת ֵחהוּ ,וַ ׁ ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל ְ ּביַד ַה ַּמלְ ָאכִ ים לֵ אמֹרֲ ,א ׁ ֶשר ֵאי ֶנ ּנ ּו יֹצֵ א ַא ֲח ֵרי ׁ ָשאוּל וְ ַא ַחר ׁ ְשמו ֵּאל ,כּ ֹה
יֵעָ ֶׂשה לִ בְ ָקרוֹ".11
מהתנהלות העניינים עולה תחושה כי עניין הכתרת שאול למלך טרם היכה
שורש בעם  -הוא בכלל ממשיך לצאת למרעה עם הבקר .נראה כי היה צורך
בצעד עוצמתי ומאיים כדי לגרום לאנשי ישראל לשלוח כוחות למלחמה
שארגן המלך.
המהלך מצליח ,שאול מצליח לרכז בבזק צבא בן  330אלף חיילים ,ושולח

ההיחלצות לעזרת אנשי יבש
גלעד היוותה מבחן אמיתי
ראשון למלך שאול ,והוא עמד בו
בהצלחה בשל נחישותו ומנהיגותו;
אך לא פחות מכך ,יש לזקוף
את תוצאות הקרב המרשימות
לזכות מבצע ההונאה המודיעיני.
זה הוכיח שחוכמת הפסוק ' ּכ ִי
בְתַח ְּב ֻלוֹת ּת ַעֲשֶׂה ּל ְך ָ מִלְחָמ ָה,
ּותְׁש ּוע ָה ּב ְרֹב יוֹע ֵץ' הייתה ידועה
גם לאבותינו ,הרבה לפני זמננו

את השליחים בחזרה ליבש גלעד עם מסר מרגיע לאנשי העיר'ָ :מ ָחר ִּת ְהיֶה
(כחֹם) ַה ׁ ּ ָש ֶמ ׁש' .12המלאכים חזרו לעיר והביאו עמם
לָ כֶ ם ְּת ׁשוּעָ ה ,בחם ְּ
את הבשורה ,דבר ששימח מאוד את אנשיה .ואולם ,תושבי יבש גלעד לא
הסתפקו בכך אלא הגו מבצע הונאה פשוט ,קטן ,ממזרי  -ועם אפס השקעה.
הם הודיעו לצרים על העיר כי שליחיהם שבו בידיים ריקות וכי ָ'מ ָחר נֵצֵ א
ל-ה ּטוֹב ְ ּבעֵ ינֵיכֶ ם' .13הונאה זו גרמה לירידת מתח
ֲאלֵ יכֶ ם; וַ עֲ ִׂש ֶיתם לָ נוְּּ ,ככָ ַ
בקרב הצרים וסביר שהם אפילו חגגו את הצלחתם כל הלילה ולחלוטין לא
היו מוכנים למה שהתחולל למחרת ,וכך מספר לנו הסופר המקראי“ :וַ ִיְהי
אשים ,וַ ָ ּיבֹא ּו בְ ְ
ה ַּמ ֲחנֶה ְ ּב ַא ׁ ְשמ ֶֹרתתוֹך ַ
ֹלשה ָר ׁ ִ
ִמ ָּמ ֳח ָרת ,וַ ָ ּי ֶׂשם ׁ ָשאוּל ֶאת ָהעָ ם ׁ ְש ׁ ָ
ַהבּ ֶֹקר ,וַ ּיַכּ ּו ֶאת עַ ּמוֹן עַ ד חֹם ַה ּיוֹם" .14כלומר ,התקפה מפתיעה ,משלושה
כיוונים ,באשמורת הבוקר ,כששומרי המחנה עייפים ולא ערניים ,שהניבה
ניצחון מוחץ .כה מוחץ היה הניצחון עד שהסופר מספר לנו אודות חיילי נחש
העמוני" :וַ ִיְהי ַה ּנ ׁ ְִש ָא ִרים וַ ּיָפֻ צוּ ,וְ ֹלא נ ׁ ְִש ֲאר ּו בָ ם ׁ ְשנַיִם ַיָחד".15

נחש העמוני לוקה בעיוורון מודיעיני

מתיאור מהלך העניינים ,ניתן גם להסיק כי נחש לא הפעיל כלל את המודיעין
שלו ,אם היה לו כזה .הוא ידע שאנשי יבש גלעד שולחים שליחים לעברו
המערבי של הירדן ,ויכול היה לשלוח אחריהם צוותי מעקב .כך היה נודע
לו מבעוד מועד על התארגנות הישראלים ,על ריכוז כוחותיהם בבזק ועל
כוונתם לתקוף את אנשיו הצרים על יבש גלעד .כמו כן ,היה יכול להפעיל
מקורות ולנסות לקבל מידע על כוונות הישראלים .הפעלה כזו הייתה מניבה
כנראה פירות ,כי קשה מאוד להסתיר גיוס כללי של  330אלף איש וריכוזם
במקום אחד .ואולם ,כל המהלכים האלה לא נעשו .נחש העמוני צר על יבש
גלעד בטוח בעצמו ,עיוור לחלוטין מבחינה מודיעינית ,והדבר היה בעוכריו.
הסופר המקראי אינו מספר לנו אם שאול ידע על ההונאה מבעוד מועד ,או
שמא אנשי יבש גלעד פעלו על דעת עצמם .לנו לא נותר אלא לנסות ולהבין
את הדברים מהכתוב .להערכתי ,לאור המשך הסיפור ואופן ההתקפה על
מחנה העמונים ,שאול היה מתואם לחלוטין ואולי אף הגה את הרעיון עם
אנשי יבש גלעד.
פעולתו המהירה של שאול ,תוך גילוי מנהיגות מובהקת מצדו ,ותוצאותיו
המוחצות של הקרב ,הסירו כל סימן שאלה באשר לכשירותו לשמש כמלך.
הדבר אף צוין בטקס נוסף ,שבו הומלך שאול ַ ּב ִ ּגלְ ָ ּגל בפעם השלישית
והאחרונה.
מבצעי הונאה יכולים להיות מורכבים או פשוטים ,אך בכל מקרה ,בחישובי
עלות-תועלת השאיפה היא שההשקעה תהיה מזערית והתוצאות מרשימות.
לא בכדי אמר אברהם אחיטוב ,שהיה ראש האגף הערבי בשב"כ בזמן
הפעלתו של "יתד" ,כי הוא חסך לצה"ל דם רב ,וכי הפעלתו הייתה שווה לכוח
של אוגדה.16
ההיחלצות לעזרת אנשי יבש גלעד היוותה מבחן אמיתי ראשון למלך שאול,
והוא עמד בו בהצלחה בשל נחישותו ומנהיגותו; אך לא פחות מכך ,יש לזקוף
את תוצאות הקרב המרשימות לזכות מבצע ההונאה המודיעיני .זה הוכיח
17
שחוכמת הפסוק ִּ'כי בְ ַת ְח ֻ ּבלוֹת ַּתעֲ ֶשׂה ְ ּל ָך ִמלְ ָח ָמה ,ו ְּת ׁשוּעָ ה ְ ּברֹב יוֹעֵ ץ'
הייתה ידועה גם לאבותינו ,הרבה לפני זמננו .
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי
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המסע של לונצי  -אלף
קילומטר בכורדיסטן



תא”ל יוסף לונץ“ ,לונצי” ,הגה ,תכנן ויצא ב 1969-למסע מהגבול
האיראני בכורדיסטן ועד לגבול טורקיה ,ובחזרה .המשימה :איתור
קרקע שתתאים לנחיתת מטוסים ישראלים

יוסף לונץ .לכורדיסטאן ובחזרה

יורם זמוש ,בן קבוצת יבנה ,לא ישכח לעולם את המסע המפרך בן אלף
הקילומטרים שעבר בכורדיסטן עם איש המוסד “לונצי” באפריל-מאי
 .1969לונצי ,לימים תא”ל יוסף לונץ ,היה אחד ממפקדי המשלחת הצבאית
הישראלית ,שכללה קציני צנחנים ואנשי מודיעין .אנשיה אימנו את המורדים
הכורדים להתמודד מול כוחותיו העדיפים של הצבא העיראקי.
לונצי החליט שכדי להרחיב את פעילות הסיוע הצבאי ,יש לאפשר לחיל
האוויר הישראלי להנחית אנשים ואספקה .לכן ראוי לאתר משטח שאותו
יוכלו המורדים הכורדים ,אנשי הפשמרגה ,להכשיר כשדה תעופה מאולתר,
שבו יוכלו לפעול מטוסי נורד ישראלים .לונצי הגה ,תכנן ויצא עם חברו יורם
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זמוש למסע מהגבול האיראני בכורדיסטן לגבול הטורקי בצפונה ,ובחזרה.
הכול כדי להשלים את המשימה – מציאת קרקע שתתאים ותוכשר לנחיתת
מטוסים ישראלים.
זמוש ,מ”פ בצנחנים ,שגויס למוסד והתנדב ללוות את לונצי ,נזכר כי במהלך
המסע הם עברו בכפרים הכורדים בעיראק“ .כשעה לפני השקיעה ,היינו
מגיעים סמוך לבתי הכפר .שניים מאנשי המורדים שליוו אותם במסע היו
מגיעים לאחת מהבקתות בכפר ו’משוחחים’ עם בעל הבית .עם רדת החשכה
היינו נכנסים בחשאי אל ביתו  -סומכים על נאמנותו למרד  -ויוצאים משם
לדרך לפני עלות השחר”.

זמוש ,שמתנשא לגובה מטר תשעים ,מחייך כשהוא נזכר במסע המפרך .הוא
מספר שהרכיבה בת ארבעת השבועות על גבו הרחב של הסוס כמו חצתה
את גופו לשניים“ .קשה היה לי להבין מה מחבר בין רגל ימין לשמאל” .יורם,
שנכנס לפנתיאון כקצין שהניף את דגל ישראל על הכותל המערבי ,מספר
שהרעיון לביצוע המסע היה יוזמה של לונצי ,שתמיד חשב מחוץ לקופסה
וחיפש אתגרים .לדבריו ,מנהיג המורדים מולא מוסטפא ברזאני אהב את
לונצי והתייחס אליו כאל אחיו הבכור .זמוש נזכר שעקב החדירה לסוריה
ולעיראק נכפתה עליהם שתיקה“ .לונצי הוא שתקן איום ,אבל כשהוא סוף
סוף מדבר מקשיבים לו” ,סיפר .ברזאני ,שהעריך מאוד את דעתו ,האזין,
הסכים מיד ואמר שאף יקצה למסע את סוסו הנאמן .לונצי העלה את הרעיון
בפני אלוף הראבן ,שפיקד במוסד על היחידה שסייעה לכוחות הכורדים
להתמודד מול הצבא העיראקי ,וזה אישר.
“הבקשה של לונצי  -לבצע מסע רגלי של אלף ק”מ  -נשמעה בתחילת
הדרך כהרפתקה רחוקה ומסוכנת” ,מספר יוסי אלפר ,מחבר הספר “מדינה
בודדה” .בספר מתואר כיצד סייעה ישראל לכורדים במסגרת “תורת
הפריפריה” ,שבה חיפשה ישראל בעלות ברית בקרב מדינות המעגל השני.
במסגרת תורה זו יצרה ישראל קשרים חשאיים בשני משולשים :המשולש
הדרומי כלל את אתיופיה ,קניה ודרום סודאן; במשולש הצפוני יצרה ישראל
קשרים חשאיים עם טורקיה ,איראן וכורדיסטן.
אלפר ,שהיה אז זוטר ביחידה שפעלה לביסוס “תורת הפריפריה” ,זוכר היטב
שבעקבות בקשתו של לונצי היה דיון במטה היחידה לגבי רמת הסיכון .לונצי
הגיע מכורדיסטן עם תוכנית די מגובשת ,והצליח לשכנע את מפקד היחידה,
אלוף הראבן ,שמדובר בסיכון מחושב .לאחר התייעצות עם ראש המוסד,
צביקה זמיר ,ניתן ‘אור ירוק’ למסע מהגבול האיראני במערב כורדיסטן אל
הכפרים הכורדים במזרח ,ששכנו בצפון סוריה .וכמובן ,משם בחזרה.
יורם זמוש מספר שעקב הסודיות הרבה ,מי שגייס אותו למבצע היה מיכה
קפוסטה ,מוותיקי המוסד ויחידה  ,101כשהאחרון פיקד על הסיירת שלחמה
עם חטיבה  55בירושלים“ .מיכה היה ידיד קרוב שלי .בתל נוף בחידוש צניחה
הוא סיפר לי במעורפל על השליחות .הגעתי למטה המוסד ,ששכן ברחוב
הדר דפנה בתל אביב ,וכששמעתי על המשימה מאלוף הראבן .הסכמתי מיד,
אבל כיוון שבאותה עת הייתי מרכז השלחין בקיבוץ ,משלחת שכללה את
רחביה ורדי והראבן הגיעה כדי לשכנע את מזכירות המשק לשחרר אותי
לחמישה חודשים למשימה  -שהייתה אז מאוד סודית”.
במהלך ההכשרה עבר זמוש השתלמות מקיפה על נשק רוסי ,ושהה לעתים
קרובות באחד מבסיסי חיל האוויר ,כדי ללמוד כיצד ניתן לאתר ולארגן
מנחת למטוסי הנורד .מטרת המבצע והמסע הארוך הייתה לארגן לכוחות
בשטח הכורדי ציר משני למילוט ,לאספקה ולהנחתת ציוד שלא דרך ציר
הסיוע האיראני .עד לאותה העת ,מטוסי הנורד הישראלים היו מגיעים
בטיסה נמוכה מצפון סוריה ,מטפסים אל מפגש הגבולות הסורי-טורקי-
איראני ומגיעים עד לאזור הכורדי.
בנוסף נועד המסע לנסות למפות את מידת העבירות באזור הלדג’ה .באזור
זה עובר נתיב טיסה משני ,שממנו הגיעו טייסי הנורדים הישראלים .ציר
טיסה זה שימש בדרך כלל לחזרתם של המטוסים ,ועבר מצפון עיראק ודרך
המדבר הסורי ועד לגבולה הצפוני של ישראל .זמוש למד כיצד מורכבת
הלדג’ה באמצעות טיסת סיור ,שנועדה לבדוק אם השטח עביר ואם ניתן
להגן על האזור מפני תקיפות מהקרקע.

בליווי אנשי ארגון הביון האיראני

במשלחות הראשונות לכורדיסטן נכללו צדוק אופיר מיחידה  504וד”ר משה
רווח .לאחר מכן הצטרפו מיכה קפוסטה ,חיימק’ה לבקוב וזמן קצר לאחר
מכן צורי שגיא .זמוש זוכר ששגיא ולונצי היו דמויות “שאליהן התייחס
מוסטפא מולה בראזני כאל אחיו”.
המשלחת הראשונה שבה שירת זמוש אימנה גדודים של הפשמרגה; זמוש
אימן גדוד בן  600לוחמים .רוב הלוחמים הכורדים היו מתנדבים מאזור
זחו .המשלחת הישראלית הייתה ממוקמת באזור ההררי בגובה  1,400מטר,

לונצי הגיע מכורדיסטן עם תוכנית
די מגובשת ,והצליח לשכנע את
מפקד היחידה ,אלוף הראבן,
שמדובר בסיכון מחושב .לאחר
התייעצות עם ראש המוסד ,צביקה
זמיר ,ניתן 'אור ירוק' למסע מהגבול
האיראני במערב כורדיסטן אל
הכפרים הכורדים במזרח
בקרבת העיר אירביל 150 ,קילומטר מהעיר כירכוך.
זמוש ,שהה בכורדיסטן פעמיים משנת  1968ועד  ,1970סיפר“ :הגענו
באפריל  1968לחמישה חודשים .בכל פעם שנכנסה משלחת חדשה.
דוד קרון היה מגיע מטהרן עם החבר’ה החדשים ,בליווי אנשי הסאוואק
האיראניים (גוף קהילת המודיעין האיראני המרכזי – נ”ט) .בכל פעם
שהייתה החלפה ,קרון היה מארח את המשלחת החדשה אצלו בטהרן,
מקבל אישור מארגון הביון האיראני ואלה היו מלווים אותנו עד למחוזות
הכורדים .שנים-שלושה לנדרוברים היו מלווים אותנו עד תיבריז ,שבגבול
טורקיה רוסיה”.
תיבריז היא עיר מוסלמית ובה נמל יבשתי של דרך המשי המסורתית
– אפגניסטן וסין דרך טהרן וטורקיה ,אל המערב .יש בה שטח של אלפי
דונמים עם מאות אלפי טריילרים ומשאיות שחונות ומבצעות שם החלפת
קונטיינרים .היה לנו מלון סגור במרכז העיר – מתחם ענק שכולל מסעדות,
מועדוני לילה ומאות חדרים .באמצע הבוסתן במלון היה מעיין נובע,
שהכניסה אליו הייתה ממנהרה חפורה באדמה".
באזור הכורדי בצפון איראן ועיראק נפוץ גידול סוסים ,שמיוצאים לרוסיה
טורקיה ואיראן .חלק מהמסחר היה בסוסים ,שלאחר שנתיים-שלוש הוצאו
למכירה בתיבריז .עיקר המסחר היה תבלינים ומשי מסין ,ושטיחים מאיראן
ועיראק .שטיחים אלה מהווים עד היום את הפרנסה העיקרית של הכורדים.
אין משפחה שאין לה נול בחצר הבית ,וכל אישה מתיישבת לעבוד עליו חצי
שעה ביום".

מסע בדרכים עקלקלות

המסע החל מהאזור ההררי שגובהו כ 1,500-מטר הסמוך לאירביל ,ומרוחק
כ 150-ק”מ מהעיר כירכוך ,אל עבר ההרים הגבוהים בדרך העולה לגבול
האיראני ,רכסי ההרים שגובהם כ 3,000-מטר .משם המשיך מסלולם של שני
הרוכבים ושמונת לוחמי הפשמרגה אל עבר עמק דילמן ,עמק צר שמטוסי
ההאנטר והמיג העיראקים התקשו להפציץ מהאוויר .המורדים הכורדים
שפעלו באזור הציבו בשולי העמק מקלעי גוריונוב ותותחים והצליחו להפיל
מטוסים רבים של חיל האוויר העיראקי.
בעת המסע ,שהחל באפריל  ,1969השלגים בהרים הגבוהים שאליהם טיפסה
המשלחת התנשאו כקיר בגובה של מטר וחצי משני צידיו של השביל ,שבו
נעו לונצי והחבר זמוש.
מי שליווה את השניים בחלק מהמסע היה אחיינו של מולה מוסטפא ברזאני,
שנתן לזמוש את השם ג’ורי “ -סייפן” .זמוש“ :עקב החשש והסיכון להיחשף
נאלצתי לשתוק .הלכנו  12יום כתף לכתף עם הפשמרגה ,והלונצי הזה אינו
מוציא מילה מפיו .כשהיינו סוף סוף ביחידות הייתי חייב לדבר .אחרי שלוש
דקות הוא אומר לי ‘ג’ורי ,אתה פטפטן’”.
במהלך המסע עברו יורם זמוש ולונצי בדרכים שבהן הגיעו לוחמי הפשמרגה
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יוסף לונץ .הבקשה שלו נשמעה כהרפתקה מסוכנת
לאימון .בקו אווירי נמדדת הדרך בכ 250-ק”מ ,ועוברת בעיקרה לאורך נהר
הפרת .כדי לחצות כל נחל שנשפך אל מרכז העמק מדרך ההרים ,חובה
על העובר בה לעלות למעלה ההר ,כדי שיוכל לחצות את נתיבי המים
ששוצפים אל העמק .זמוש קיבל ממולה מוסטפא בראזני את הסוס
האישי שלו ולונצי ארגן לעצמו פרדה ,כדי להיות קרוב לקרקע ולפענח
את העבירות .בנוסף ,ליוו אותם בכל עת לוחמי פשמרגה ,שמדי מספר
ימים התחלפו עקב המסלול המתיש .הם אלה שהובילו את המשלחת
בכל לילה ללינה בכפר אחר .זמוש זוכר כי “בערבו של יום ,היינו מחכים
סמוך לכפר או בבתי הקברות עד לחשיכה .שניים מהלוחמים היו נכנסים
לאחד הבתים ומשוחחים עם בעל הבית ,וכך בכל יום היינו אוכלים
ארוחת ערב ולנים בסתר גם בכפרים עויינים בשטחים בעיראק”.

הסוכריות שהפילו את המטוסים הנורדים

אחד המבצעים שעליהם ניתן לספר היום נבע מיוזמה משותפת של צדוק
אופיר ונתן רהב ,שהיה קצין החבלה של השייטת וממציאן של מעטפות
הנפץ .רהב שירת במשלחת הסיוע הראשונה ובסיועו של אופיר רקמו
השניים מבצע לאחר שהבינו שכל הלוגיסטיקה באזורי הצבא העיראקי
הופקדה בידי משפחות ממוצא כורדי.
זמוש“ :היו משפחות שהן היו אחראיות לספק חלפים ולתדלק את
המטוסים .משפחות אחרות היו אחריות על אספקת תחמושת ולוגיסטיקה
לחיל השיריון העיראקי ולתדלוק ,כך שהקשר עם המורדים נוצל כדי להחדיר
אמצעי חבלה ישראליים באמצעות שליחים כורדים ישירות אל לבו של
הצבא העיראקי”.
זמוש זוכר כי לרהב הייתה מערה משלו ,שהכניסה אליה הייתה מחוץ לתחום
ובה הקים האחרון “מעבדת חבלה” .רהב אלתר וייצר בכורדיסטן מעיין
פצצות חכמות .אופיר היה נפגש מדי שבוע עם אנשי לוגיסטיקה כורדים
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וסיפק להם משימות .בשלב הראשון ,הכורדים צוידו במצלמת פולארויד,
שבאמצעותה צולם זמן התדלוק של כל מטוס ,מספר המטוס והיכן תודלק.
אופיר סיפק לרהב קשר עם משפחות וצעירים כורדים שעסקו בתדלוק
המטוסים לחיל האוויר העיראקי .רהב היה מספק להם “סוכריות” ,שתמורת
תשלום יפה החדירו הכורדים הישר אל תאי הדלק במטוסי ההאנטר של
חיל האוויר העיראקי .המבצע המשותף של צדוק אופיר ונתן רהב הצליח
מעל למשוער .כמה מטוסי האנטר עיראקיים התרסקו באופן מסתורי,
לאחר שעלו לגובה של  20אלף רגל .איש בצבא העיראקי לא הבין מדוע
איבדו המטוסים את אחת מכנפיהם .אלה התפוצצו מה”סוכריות” שחילקו
שליחיהם של רהב אופיר.

מגיעים לעמק ברזאן

לאחר שבועיים וחצי של רכיבה ,הגיעו לונצי וזמוש לעמק בראזן .שם ,על
ההרים ,הצליחו השניים לאתר שטח באורך של שלושה ק"מ“ .מצאתי שטח
משורי על גבעות שטוחות ,ששימש לגידול סוסים” ,מספר זמוש ,שהוכשר
על ידי חיל האוויר לאתר את השטח האופקי .הוא העריך שעם עבודת
טרקטור בת כשלושה שבועות ,ניתן להכשיר משטח .חיל האוויר אישר את
הסרטים שהועברו אליו ,ודוד קרון שלח בולדוזר מטהרן ,שעשה את הדרך
על מוביל עד לחצי הדרך ,שהייתה בגובה  3,000מטר .הבולדוזר המשיך
בדרכו בין הגאיות ,כשמכלית דלק רתומה מאחוריו ,מלווה בשלושה כורדים.
זמוש“ :נהג הבולדוזר שניסה לתמרן הצליח להיתקע באחד הנחלים ,ליפול
עם הכף עמוק על מצחו  -ואיש לא הצליח לחלצו במשך שנים ,עד שהפך
לעפרת ברזל”.
ואז מה עשו במקום זאת?
כלום ושום דבר .אחרי כל המסע המפרך הזה ,לא ניתן היה להכשיר את
המשטח .איש לא המריא ואיש לא נחת .

דעה אישית
שמעון מנדס | סא"ל (בדימ')

ההיה "המלאך"
סוכן כפול?

הכותרת "האיש של סאדאת במוסד" ,שניתנה לספרי שיצא לאור במצרים,
היא קשה מאוד לקריאה .היא מעידה כי חומות המודיעין הישראלי נפרצו,
וישראל הייתה כספר פתוח בלשכתו של נשיא מצרים אנואר סאדאת .בדיוק
ההיפך ממה שטוען צבי זמיר בספרו “בעיניים פקוחות” ,שבשיחותיו עם ד”ר
אשרף מרואן – הוא "חותל" ,או “המלאך”  -הייתה לו הרגשה שהוא משתתף
בדיוני המטכ”ל המצרי .זמיר מתעלם משני דברים .האחד ,גם אשרף מרואן
היה שותף מלא לתהיות של זמיר .השני ,את נושאי ה”דיון” ומהלכיו ,שהביא
בפניו מרואן ,קבע לא אחר מאשר המארח  -סאדאת עצמו  -לטובת זמיר.
זו האמת המרה .המחזאי היווני אייסכילוס ,שחי כ 500-שנים לפני הספירה,
קבע“ :במלחמה הנפגע הראשון היא האמת” .יען כי האמת כואבת ורבים
בורחים ממנה – במיוחד הכושלים .אבל האמת גם מרפאה.
קראתי בעניין רב את מאמרו של ידידנו אל"ם שמעון לביא “האם חותל
היה כפול?” .בעל המאמר אינו נוקט עמדה חד-משמעית ,אם אשרף מרואן
היה לנו או לצרינו .הוא פשוט מתאר את התובנות והבדיקות המחמירות,
כפי שאירעו בימים ההם .המאמר נכתב במגמה להראות כי אנשי המודיעין
לא זלזלו בהופעתו של מרואן .אלא דא עקא שהמאזניים וסולם הערכים
שעליהם הונח מרואן  -הם של בעלי העניין ,וזה חיסרון גדול .הכף המצרית
של המאזניים חיונית מאוד לצורך השקילה .לכן ,לא אתפלמס עם פרי עטו
של לביא ,אלא אתאר את ההתרחשויות בצד המצרי ,כפי שעולה ממחקרי
בספרי “הג’יהאד של סאדאת” .למיטב ידיעתי ,זה המחקר היחיד שבדק גם
את הצד המצרי.
ראשית ,כדי לאפשר לקורא להעריך נכונה את יחס המוסד כלפי פועלו של
ד”ר אשרף מרואן “למען ישראל” ,אביא בפניו אמת-מידה מפרשת ריגול
דומה – פרשת “ציצרו” ,שאירעה במלחמת העולם השנייה .אליאס באזנה,
יוגוסלבי שעבד בשגרירות גרמניה באנקרה ,גורש מן השגרירות כי נהג
לחטט יותר מדי במסמכים .לאחר זמן קצר הוא הציע את שירותיו כמשרתו
האישי של השגריר הבריטי בבירה הטורקית .המודיעין האנגלי החליט
להפעילו “לטובת” הגרמנים ,במסגרת תוכנית הונאה “יעל” שהגה צ’רצ’יל.
המשרת האישי של השגריר הבריטי באנקרה צילם מסמכים סודיים,
שהשגריר הבריטי נהג להביא לביתו ,ופנה למכור אותם לשגרירות הגרמנית
בעיר .את סרט הצילום הראשון שלו הוא הציע לשגרירות הגרמנית עבור 20
אלף ליש”ט.
לאחר בדיקה מחמירה של החומר ושל השליח (ציצרו) ,השגריר הגרמני
באנקרה שלח את הסרט לברלין בצירוף מכתב נלווה שבו הוא “מודיע
בגאווה על רכש מסמכים מסווגים מן השגרירות בריטית באמצעות ‘סוכן
גרמני חשוב’” .ראש המודיעין של ה ,SS-הגנרל וולטר שלנברג ,ראה את
המסמכים שהיו בסרט ודחה אותם מיד .לטענתו“ ,המסמכים היו טובים
מכדי להיות אמיתיים” .לאחר מחשבה שנייה ,קבע הגנרל כי יש יתרון אחד
למסמכים באומרו“ :חשוב מאד לדעת באיזה אמצעים האויב שלך מנסה
להונות אותך” .להערכתי ,ראשי המודיעין שלנו לא הגיבו כך ,כי לא היה להם
הניסיון והידע – וזה חבל .אגב אורחא“ ,ציצרו” הוא אבטיפוס של מרואן.
ועתה לנושא שלנו.

ראשית סאדאת היה אדם דתי אדוק .הוא האמין שאלוהיו אתו בכל אשר
ילך .יחסיו עם נאצר היו כשל שני אחים :הבנות של נאצר היו פונות אל
סאדאת בלשון “יא עמי” (כלומר דוד ,האח של האב) .סאדאת ניהל ויכוחים
מרים עם נאצר על נושאים שונים ,אבל אלה תמיד נערכו בביתו של אחד
מהם – כדי שדבר לא ידלוף החוצה .נאצר מאוד העריך זאת .התבוסה של
 1967מוטטה את סאדאת נפשית ואת נאצר בריאותית – הסו ֶּּכ ֶרת הכתה בו
ללא רחמים .סאדאת חיפש נקמה.

סאדאת משלב חדש וישן

מיד לאחר מותו של נאצר ,מינה סאדאת את הגנרל עבד אל-גאני גמסי
ושלושה קצינים נוספים לחקור את הסיבות האמתיות לתבוסה של .1967
סאדאת אמר לגמסי“ ,אני רוצה לדעת את האמת ,מרה ככל שתהיה”
(أنا عائز أعرف الحقيقة مهما كانت مرة) .ועוד באותו נושא ,לצורך כתיבת
הביוגרפיה ,ביקש מוסא סברי לשוחח עם סאדאת על “הנצחון המפואר”.
השיב לו סאדאת ,כדי שתדע להעריך את הנצחון ,קודם עליך ללמוד את
הסיבות לתבוסה (من أسباب الهزيمة تعرف أسباب النصر) .הממצאים של
הגנרל ,שהוגשו לסאדאת ,כללו שלוש מסקנות .ראשית ,הצבא היה בנוי
על הנוער של השכבות החלשות .סאדאת הורה לגייס את האינטליגנציה.
שנית ,המינויים והקידום של הקצונה המצרית התבססו על קשרים ,ולא על
כישורים .סאדאת נפטר מכל הקצונה הבכירה הכושלת .שלישית ,כל גופי
המודיעין במצרים פעלו למען שרידות המשטר ,כולל המודיעין הצבאי.
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סאדאת זימן את זמיר ללונדון .לפי תכנונו של סאדאת ,זמיר היה אמור להעביר
מיידית לגולדה את האולטימטום :כניעה או מלחמה!
בהיות ראש המוסד ,כפוף ישירות לראש הממשלה ,מתוקף מעמדו הוא רשאי
לטלפן לגולדה באשמורת הבוקר של יום כיפור ,ולדווח לה על האולטימטום.
אבל זמיר לא התקשר אליה
סאדאת הפריד מיתר גופי המודיעין את המודיעין הצבאי וחילק אותו
לשניים ,מודיעין טקטי בראשות הגנרל פואד נצאר ,ומודיעין אסטרטגי
שנשאר בשליטתו.
באוגוסט  ,1971לאחר שסאדאת ביסס את שלטונו במצרים ,הוא כינס את
חברי המטכ”ל המצרי בעיירת הנופש אל-קנאטר אל-ח’ירייה ,שבקרבת
קהיר .לאחר שכל אחד מסר דיווח קצר על גזרת אחריותו ,אמר להם סאדאת:
“אני מזהיר אתכם מפני החשיבה השגרתית הידועה (أنا بحذركم من أسلوب
التفكير النمطي المعروف) .האויב מצפה מאתנו שנמשיך לעשות ולהתנהג
כפי שהורגלנו בעבר .אם ברצוננו לנצח  -אנו חייבים להפתיע את אויבנו” .זה
היה הסוד המהפכני של הצבא המצרי לקראת מלחמת יום הכיפורים .מאז,
במשך שנתיים ימים ,סאדאת נהג לבקר אחת לשבוע ביחידה צבאית – כדי
לבדוק את התקדמות ההכנות והאימונים למלחמה.
לצד סאדאת ניצב הגנרל עבד א-רחמן חסן א-תוהאמי ,חבר מועצת ההפיכה.
בצעירותו היה טרוריסט ממולח ,שהטריד את הצבא הבריטי במחנותיו
שבאזור תעלת סואץ .הוא היה נאמנו של סאדאת לכל אורך הדרך ,וסייע
לו רבות להיפטר מיריביו בצמרת מפלגת השלטון .לאחר שסאדאת ייצב את
שלטונו הוא שאל את תוהאמי מה ברצונו לעשות? תוהאמי השיב :תשאיר
אותי במשרדי הנשיאות ,כדי שאגן עליך מפני בגידה (خليني في مكتب
الرئاسة على شان احمي لك ظهرك) .במאמר מוסגר יצויין כאן ,אם מאן דהוא
חושב שאפשר היה להוציא מסמכים מן הלשכה הנשיאותית ללא ידיעתו של
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הקב”ט תוהאמי – הוא טועה.
סאדאת למד היטב את מלחמת העולם השנייה :קרא כל ספר שהשיג
שנכתב עליה באנגלית ,ראה סרטים דוקומנטריים ולמד היטב את שיטת
העבודה של ווינסטון צ’רצ’יל – לשם העתקתן .הוא החליט שצליחת תעלת
סואץ והנחיתה על הגדה המזרחית כמוה כצליחת תעלת למאנש והנחיתה
בנורמנדי .רעיון “החומה האטלנטית” לאורך חופי צרפת ,בלגיה ,הולנד
וגרמניה – חומה הגנתית במהותה – שבה אותו .מכאן בא לו הרעיון לבנות
את “חומת הטילים” לאורך תעלת סואץ .אלא שבניגוד ל”חומה האטלנטית”,
החומה של סאדאת הייתה התקפית .החשיבה האסטרטגית שלו התבססה
על שילוב של “ישן” עם “חדש”“ :הטיל והחרב” – ג’יהאד עתיק משולב עם
תורת לחימה מודרנית.
צ’רצ’יל הקים בצמוד למשרדו לשכה סודית ,שעסקה ותיאמה את כל
נושא ההונאה הצבאית במלחמת העולם השנייה ,למען מטרה אחת –
הצלחת הפלישה בנורמנדיה .ללשכה ניתן שם מטעה – “מחלקת הבקרה
של לונדון” ( .)London Controlling Section - LCSהלשכה כללה
את מיטב המוחות הצעירים של בריטניה ,בכל התחומים .צ’רצ’יל העמיד
בראש הלשכה קולונל צעיר במושגים בריטיים ,בן  40שסיים בהצטיינות
את לימודיו בקולג’ איטון ובאוניברסיטת אוקספורד .סאדאת העתיק את
הקונספט הזה למשרד הנשיאות שלו .הוא הקים לשכה סודית ,שקרא לה
“משרד המידע” .הלשכה כללה  40מומחים ,אחד מהם היה מיודענו מוחמד

בסיוני ,שהיה שגריר מצרים בישראל.
בראש הלשכה הוא העמיד את אשרף מרואן .אנשי הלשכה הכינו עבור מרואן
את כל החומר שהיה עליו להעביר לאנשי המוסד .לאחר כל פגישה הוא היה
חוזר ללשכה ומדווח לחבריה על מה שקרה .תגובות ה”מפעילים” ובמיוחד
של ראש המוסד ,סייעו לאנשי הלשכה לתכנן את המשך ההונאה .לשכה זו
הפעילה את ההונאה ברמה האסטרטגית .אבל בניגוד לצ’רצ’יל ,שהכפיף
את עצמו ללשכה ,סאדאת ניהל אותה ,ואשרף מרואן היה המוציא והמביא.
לימים בסיוני העיד בראיון טלביזיוני במצרים ,כי שמע את סאדאת אומר:
“אשרף מרואן האיר לי את הדרך” (أشرف مروان نور لي طريقي) ,ועל כך
העניק לו את “אות הרפובליקה” ,עיטור ההצטיינות הגבוה ביותר במצרים.
במאה ה 20-התבצעו שלוש הונאות מודיעיניות ענקיות .הראשונה,
הונאה גרמנית שקדמה לפלישה הגרמנית לרוסיה במבצע “ברברוסה”
ביוני  .1941השנייה ,בפרל הרבור בהוואי ,שקדמה להפצצת הבסיס הימי
האמריקאי על ידי חיל האוויר היפני .והשלישית ,הארוכה והמוצלחת
ביותר ,ההונאה הגאונית של סאדאת שקדמה למלחמת יום הכיפורים.
עד למלחמת יום הכיפורים הונאה צבאית פעלה בשני מישורים :הטעיה
ובלבול .והנה בא סאדאת ויזם שיטה חדשה :הרדמה .בכל הנושא שנקרא
מודיעין ,סאדאת פעל בנגוד לנורמה המודיעינית המקובלת( .זוכרים את
ההתראה של סאדאת לחברי המטכ”ל שלו?) במקום לנעול סודות בכספת,
הוא הציע אותם תמורת סכום כסף נכבד ל”מפעיליו” במוסד .שפע המודיעין
היקר והאמיתי הרדים את אנשי המודיעין בישראל ,או אם תרצו ,שחק את
מוחם .יען כי הם גלגלו בידיהם יהלומים מודיעיניים למכביר( .קמ”ן בכיר
אמר לי בימים אלה“ :לו ראית מה הוא שלח לנו ,דעתך הייתה שונה”) .הייתה
זו תופעה חסרת תקדים בהיסטוריה המודיעינית העולמית ,ואנשי המוסד
ייחסו את ה”לכידה” המודיעינית האדירה ל”גאוניותם”.
במלחמת יום הכיפורים ,ראש המודיעין הצבאי היה הגנרל פואד נצאר.
ביסודו הוא לא היה איש מודיעין ,אלא לוחם חי”ר מבריק .סאדאת הציע לו
לקבל על אחריותו את תפקיד ראש המודיעין הצבאי .הוא ביקש  -וקיבל -
שלושה חודשים כדי ללמוד את הנושא .כעבור התקופה הוא בא אל סאדאת
ואמר לו שנקודת התורפה של האויב היא גיוס המילואים .מרגע שהאויב חש
בסכנה ,הוא זקוק ל 48-שעות כדי לארגן את כוחותיו .המשימה שלנו היא
למנוע מהאויב את פרק הזמן הזה .בנוסף טווה הגנרל נצאר רשת של סוכנים
מקרב הבדואים בסיני ,שקרא לה בשם “הרדארים האנושיים” (ردارات
بشرية) .כל אחד מהם צויד במכשיר קשר קטן ,כדי לדווח על שרואות עיניו.

סאדאת ציפה לגולדה שתפעיל את חיל האוויר

ולשיא ההונאה :ליל יום כיפור בלונדון .סאדאת ידע שצה”ל רדום וישן ,וכי
חצי האי סיני ריק .כל התרגיל של מרואן – דברים על “חברים בפריז” ,פגישה
בשעה  22:00שעון לונדון ,אמתלה שהיה עליו להשלים מידע – כל זה נועד
לצמצם את מרווח הזמן הדרוש לגיוס המילואים .לכן ,ברגע שגולדה קיבלה
את המסר שלפיו באותו היום יש מלחמה ,היו בפניה שתי אופציות :להיכנע
לדרישות הנסיגה של סאדאת או להפעיל את חיל האוויר שינחית מכה מונעת.
בהכירו את גולדה העקשנית ,סאדאת ציפה לכך שהיא תפעיל את חיל
האוויר .מה שלא הבינו עד היום במודיעין שלנו ,הוא שסאדאת הזמין
את ישראל להיות היוזמת ו”להפתיע” את מצרים עם מכת-מנע .הגנרל
גמסי כותב בספרו “מלחמת אוקטובר” כי באותו הבוקר כל מערכת הנ”מ
המצרית הייתה בכוננות-על וחיכתה לחיל האוויר הישראלי .חיל זה התרסק
על חומת הטילים המצרית ואיבד רבע ממטוסיו בשלושת הימים הראשונים
של המלחמה  -והצבא המצרי חצה את התעלה וכבש את הגדה המזרחית.
אילו חיל-האוויר היה מפעיל מכת-מנע ,התוצאה היתה שגם אכלנו את
הדגים המסריחים וגם גורשנו מן התעלה .כל צמרת צה”ל ,במיוחד מפקד
חיל האוויר ,רצו להפעיל מכה מקדימה – אבל גולדה לא הסכימה.

תרגיל ההונאה של סאדאת כשל ,כי
גולדה לא נפלה בפח .אבל את ההישג
המלחמתי שרצה בו -
הוא השיג
כל פעילות ההונאה המצרית כוונה להצלחת תרגיל ההונאה במפגש של צבי
זמיר עם אשרף מרואן .תרגיל מודיעיני אסטרטגי מבריק ,שנועד להשפיל
את ישראל ולהכותה שוק על ירך .למזלנו תרגיל ההונאה של סאדאת כשל,
כי גולדה לא נפלה בפח .אבל את ההישג המלחמתי שרצה בו  -הוא השיג.
נשוב אל החוק המלחמתי החשוב של הג’יהאד – הדעווה .חוק זה קובע שעל
מפקד הכוח המוסלמי מוטלת חובה :לשלוח שליח למקבילו בצד הנגדי,
ולהציע לו להצטרף אליו לדת האסלאם .החוק נסמך על פסוק בקוראן
האומר“ :איננו מענישים בטרם נשלח שליח [להזהיר]” (وما كنا معذيبين حتى
نبعث رسوال) פרק  ,17פסוק  .15באסלאם הקדום המפקד המוסלמי המתין
לתשובה שלושה ימים .אם התשובה הייתה חיובית ,המלחמה נמנעה .אם
לאו  -המלחמה פרצה.
סאדאת זימן את זמיר ללונדון כדי להושיבו על כסאו של ראש המודיעין
הגרמני האדמירל ווילהלם קנאריס .מרגע שפרצה מלחמת העולם השנייה,
האדמירל קנאריס שמר על קשר רציף עם המודיעין הבריטי ,באמצעות
הוותיקן .וקרה פעם אחת ,שצ’רצ’יל רצה להעביר מסר בהול להיטלר.
המסר נחת על שולחנו של היטלר כעבור חצי שעה .השליח היה כמובן ראש
המודיעין הצבאי האדמירל קנאריס.
סאדאת ביקש להפעיל את התרגיל הזה עם גולדה מאיר .לכן סאדאת
זימן את זמיר ללונדון .לפי תכנונו של סאדאת ,זמיר היה אמור להעביר
מיידית לגולדה את האולטימטום :כניעה או מלחמה! בהיות ראש המוסד,
כפוף ישירות לראש הממשלה ,מתוקף מעמדו הוא רשאי לטלפן לגולדה
באשמורת הבוקר של יום כיפור ,ולדווח לה על האולטימטום .אבל זמיר לא
התקשר אליה מלונדון לדווח על המלחמה “שתפרוץ היום” – דבר שהיה
חייב לעשות כדי להרוויח זמן יקר .להערכתי ,שתי סיבות לכך .הראשונה,
הוא בכלל לא הבין שקיבל אולטימטום ,שהרי אשרף מרואן הוא איש שלו.
השניה ,הוא נמנע מכך כי גולדה מאיר הטילה פעמיים ספק במהימנותו של
מרואן – וזמיר הרגיע אותה כי הכול בסדר.
אשרף מרואן נרצח ככל הנראה על ידי המודיעין המצרי – לא בגלל שישראל
חשפה כי ריגל למענה .הוא נרצח מפני שהוא הודיע ברבים שהוא כותב
את זיכרונותיו .פרסום זיכרונות מרואן בלונדון ,ללא צנזורה מצרית ,זו
קטסטרופה מבחינת מצרים .כדי להרחיק מעל מצרים כל חשד ברצח ,הנשיא
מובארק ערך לו הלוויה ממלכתית ,כמצוות הפתגם המצרי “רצח את ההרוג
והשתתף בהלוויתו” (يقتل القتيل ويمشي في جنازته) .מוסא צברי ,הביוגרף של
סאדאת ,כתב בספרו כי למען הצלחת המלחמה ,סאדאת תעתע במנהיגים
ברחבי העולם .אם מרואן היה מפרט את הנושא הזה – זה היה מביך קשה
מאוד את מצרים.
לסיכום ,השגיאה הקרדינלית של ראש המוסד הייתה בעצם פגישותיו עם
מרואן ,וגרוע יותר  -להתיידד עמו .במעשה זה הוא איבד את מבט-העל של
ראש הפירמידה ,המאפשר לו להסתכל על ההתרחשויות בשוויון נפש ולקבל
החלטות ראויות בקור-רוח .
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הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחות

עובדיה דנון

נולד בט"ז באלול תרפ"ז 13 ,בספטמבר 1927
נפטר בכ"א בשבט תשע"ח 6 ,בפברואר 2018
עובדיה נולד באלכסנדריה ב 1927-ליוסף ופורטונה דנון.
לפני מלחמת ששת הימים יצא לשליחות מטעם המוסד.
למד בבית הספר היסודי של הקהילה היהודית "אגיון"
אחריה החל לעבוד בשירות הביטחון הכללי ,והיה רכז מפעיל
ובבית הספר התיכון "ליסה פראנסז" .משחר ילדותו הצטיין
סוכנים במחנה הפליטים ג'בליה שברצועת עזה.
בלימודיו והתבלט בידיעת השפה והתרבות הערבית .בנעוריו
בראשית שנות ה 70-נקרא על ידי שלמה הלל ,שר המשטרה
הצטרף לתנועת "החלוץ הצעיר" ,שעסקה בפעילות מוסווית
בממשלת גולדה מאיר ,לשמש כיועצו לענייני מגעים מדיניים
של הכנה להתיישבות בארץ ישראל.
עם ההנהגה הפלשתינית בשטחים .בתפקיד זה שימש עד
בשנת  1948הקים בהנחיית שליחים מהארץ משרד נסיעות,
 ,1976אז יצא לשליחות באיראן מטעם הסוכנות היהודית,
שהיה מסווה לפעילות המשרד לעלייה ב' הבלתי לגאלית,
שימש כנציג מחלקת הנוער והחלוץ בטהרן ועסק בחינוך
ובאמצעותו הועלו לישראל כ 20-אלף יהודים.
ובהסברה בקרב צעירים יהודים.
עם פירוק התנועה הצטרף לתנועת "הבונים" ,שפעלה אף היא
לאחר המהפכה האסלאמית וניתוק היחסים עם ישראל ,שב
להכשרת צעירים להתיישבות בארץ ישראל .באותה תקופה
לארץ ושימש כעורך עיתון יומי בשפה הערבית "אל-אנבא".
התוודע אל ג'ון דרלינג  -השליח מהארץ אברהם דר  -ועל
עם סגירת העיתון ,שב לעבוד במוסד ,שם בא לידי ביטוי הידע
פי הנחייתו גייס ארבעה מחברי הרשת שיהיו בהמשך גיבורי
הרחב שלו בתחומי השפה והתרבות הערבית.
פרשת "עסק הביש" .עמם נמנה חבר ילדותו שמואל עזר,
כהערכה על תרומתו המשמעותית לביטחון המדינה הוענקו לו
שנדון למוות בעקבות פעילותו זו.
במסגרת עבודתו שני אותות הוקרה.
בקיץ  ,1951כשהמשטרה המצרית עלתה על פעילות משרדו,
עבד במוסד עד לפרישתו הרשמית משירות המדינה ,והמשיך
עזב את מצרים עם רעייתו לילי ובנם התינוק ועבר למרסיי,
כמתנדב עד הגיעו לגבורות.
שם עסק בהעלאת יהודים לארץ.
נפטר בירושלים ב 6-בפברואר .2018
ב 1952-עלה לארץ והתיישב בקיבוץ דורות .במסגרת חברותו בקיבוץ למד השאיר אחריו אישה ,ארבעה ילדים ,חמישה נכדים ושבעה נינים.
הוראה בסמינר בירושלים ועסק בהוראת ביולוגיה בבית הספר האזורי
יהי זכרו ברוך
"שער הנגב".

אלברט סודאי

נולד בחג שבועות תרצ"א 11 ,ביוני 1931
נפטר בי"ד בשבט תשע"ח 30 ,בינואר 2018
הצופרים"  -שהדמות הראשית בו מבוססת ברובה עליו  -החל
אלברט סודאי נולד ללולו ויעקב ולמשפחה מכובדת ומלומדת
לדבר על הנושא ולספר מה עבר עליו.
בעיר בגדד שבעיראק .אלברט היה תלמיד חכם וסקרן מאוד,
אלברט הצליח להבין את הכוונה של האויב מתוך החומר
ובגיל צעיר עלה לארץ ישראל וחווה עם המשפחה את קשיי
החסוי ,ובפרט מהחומר הגלוי  .הסימנים למלחמה הקרבה
הקליטה וההקמה של המדינה .זה לא הרתיע ולא מנע ממנו
היו ,אך בהנהגה היו שבויים בקונספציה והתעלמו מהם .כמה
להמשיך לחקור וללמוד מגוון גדול של נושאים לעומק ,לשרת
ימים לפני פרוץ המלחמה קרא מאמר של חסנין הייכל באל
את המדינה ,להינשא לאהובתו אירית  -ולהקים משפחה
אהראם ,שדיבר על משפחת חקלאים מצרית פשוטה .כשאבי
לתפארת ,המונה שלושה ילדים ושבעה נכדים.
המשפחה נפטר ,החלה מלחמה גדולה ומרה בין היורשים ,שלא
רוב שנותיו פעל בשירות המדינה בחשאיות ,והשתיקה יפה
היו מוכנים לוותר אפילו על פיסת קרקע קטנה שהוריש האב.
לפועלו זה.
להבנתו של אלברט ,הסיפור הזה העיד כי סאדאת ,שבא
אלברט שירת ערב מלחמת יום כיפור באגף המודיעין של צה"ל,
ממנטליות דומה ,לא יוותר על אדמת סיני .זה התחבר לכל
כאחראי על התחום המדיני בזירת מצרים .הוא מהבודדים
הסימנים והביא את סודאי למסקנה הנחרצת :עומדת לפרוץ
שהתריעו על המלחמה הקרבה ,אך לא נשמע קולו.
מלחמה.
במלאת  40שנה למלחמת יום כיפור עשה אהוד יערי ,שנועץ
אכן ,רק גאון נדיר בתחום המודיעין יכול היה לחזות את
בו לאורך שנים בנושאי המזרח התיכון ,כתבה על אודותיו
המלחמה בצורה כזו.
לחדשות .בסיומה נאמר על סודאי" :חזה את המלחמה ואת
לימים ,בהיותו ב"מוסד" ,הכין מסמך ובו הציג את הכוונה של
השלום".
סאדאת להציע שלום .לאחר שלושה חודשים זה קרה.
עורך הדין ד"ר גדעון אביטל חקר את מלחמת יום הכיפורים,
רבים מבכירי קהיליית המודיעין מכנים את אלברט סודאי
וכתב ספר שכותרתו " - 1973הקרב על הזיכרון" .בהשקת
"מורי ורבי" .סודאי פרש לגמלאות לפני  29שנים ,בשל בעיות
הספר ,באולם גדול ועמוס בבכירי מערכת הביטחון ,המשפט
והתקשורת ,נשא המחבר דברים .את דבריו הוא פתח כך" :אני רוצה לומר תודה בריאות ,אולם אנשי "המוסד" המשיכו להיעזר לאורך שנים בניסיונו הרב ,בידע
לאדם אחד שנמצא איתנו באולם ,לאלברט סודאי; גאון נדיר בתחום המודיעין ,העצום ובהבנתו המרשימה בנבכי המזרח התיכון .במקביל כתב ספרים נפלאים
ובהם על המשפחה ,על שבטי ישראל ועל האסלאם; ספרו "מה אתה יודע על
שהתריע על המלחמה הקרבה  -וצמרת המודיעין לא הקשיבו לו".
אלברט היה בטראומה מכך שלא הקשיבו להערכותיו שעומדת לפרוץ האסלאם" הוא קריאת חובה למי שחי במדינת ישראל.
מלחמה .הוא שתק במשך עשרות שנים ונשא את המשא העצום הזה לבדו.
רק כשהתקשורת החלה לדון בכך ,ובעקבות הוצאת הספר והסרט "שתיקת יהי זכרו ברוך
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הספרייה
נאוה רייך | מנהלת ספריית מרכז המידע למודיעין וטרור
"ספריית מרכז המידע למודיעין וטרור" כוללת ספרים ,כתבי עת ,עבודות אקדמיות ומחקרים של מכוני המחקר שבמל"ם .ניתן לאתר את חומרי הספרייה
באתר האינטרנטhttp://www.infocenters.co.il/malam_sifria :
אנחנו פה לפניותיכם באמצעות אתר האינטרנט של הספרייה ובדרכים הבאות:
במייל library@intelligence.org.il :בטלפון 03-5482254 :בפקס 03-5497731 :בפייסבוק :ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור  -המרכז למורשת המודיעין

למאיר עמית בהצדעה
פינת הנצחה חדשה בספריית מרכז המידע למודיעין וטרור מוקירה את פועלו של האלוף מאיר עמית
נאוה רייך כתבה וצילמה
פינת הנצחה לזכרו של האלוף מאיר עמית ( ,)2009-1921מייסד ויו"ר
המל"מ ,ראש אמ"ן וראש המוסד ,הוקמה במרכז למורשת המודיעין,
בספריית מרכז המידע למודיעין וטרור .בפינה מוצגים חפצים שונים
ומזכרות אישיות ,שנתרמו באדיבות משפחת עמית .בתו של עמית ,ענת גונן,
מתכננת ערים במקצועה ,תרמה רבות מניסיונה המקצועי למיזם.
המשפחה הביעה עניין כי האוסף ירוכז במקום אחד ,ולא יפוזר .כך התגבש
הרעיון להעביר את האוסף רובו ככולו אל המל"מ.
בחומר גם אוסף בובות מכל רחבי העולם ,לרבות ממדינות עוינות .הבובות
מהוות לכאורה אנטיתזה לדמותו הגברית המרשימה של עמית כאיש
הביטחון ,אבל הן היו בעיניו ,כאדם וכאב ,דרישות שלום מהעולם אל
המשפחה.
אחרי התלבטויות והתייעצויות ,הוחלט לארגן את החומרים בספריית
המל"מ במשורה ולהציגם כתצוגות נושאיות .מסמכים רגישים הועברו
לגופים אחרים ,מכיוון שהארכיון במל"מ הוא בלתי מסווג.

עמוס גלבוע

סבי אביבי
של
האהבות
שלוש
-

כמה מילים לזכרו של סבינועם (סבי) אביבי ,שהלך לעולמו ב  29אפריל 2018
המוח אינו קולט ,האוזן ממאנת לשמוע" .סבי איננו" ,אומרת
לי אחת משלוש בנותיו בקול שקט בטלפון .איך ,הכיצד?
סבי  -גבה הקומה ,הרועם בקולו ,המשתחצן משהו ומצטנע
במשנהו ,זה הפולט פקודות בצרורות ,המניף ידו ואומר "אינך
מבין כלום" ,זה העקשן כפרד ,הגאה ,עם החיוך המיוחד הזה -
הוא איננו? אבל המוח יודע גם יודע :ימיו של סבי היו ספורים,
עולם האמת חיכה בפינה.
עם סבי ,יליד  ,1938עברתי את בית הספר העממי בקריית
חיים ,בית הספר התיכון והתנועה המאוחדת .הוא היה שנה
מעליי .כולם הכירו אותו כבנה של האחות בקופת חולים
בקריית חיים "האדומה" .מסלול חייו היה כשל רבים ממלח
הארץ :נח"ל קרבי ,קיבוץ יפתח ,ומשם לשירות הביטחון.
עלייה במעלה התפקידים עד לפסגה  -ראש אגף האבטחה.
והוא היה קפדן ,מחמיר ,יודע שהפשלה הקטנה ביותר תביא
לאסון הגדול ביותר .סבי היה כולו אבטחה ,ולפתע עובר לחיים אזרחיים.
מה עושים? וסבי מפתיע את כולם :הוא עובר לתעשייה כעוזרו של בני גאון,
מנכ"ל כור ,ומתמנה ליו"ר חברת סולתם פושטת הרגל .וראה זה פלא ,החברה
מתאוששת ,עוברת לרווחיות .ומאז ,סבי ,איש האבטחה ,איש שירות הביטחון,
הופך למציל חברות ,ליו"ר של דירקטוריונים .כן ,סבי בן קריית חיים.
שלוש אהבות היו לו לסבי.
האחת ,לאה האישה ,שלוש הבנות והנכדים .מה שלא יכול היה לתת בשירות

בשב"כ ,נתן בשנים שלאחר מכן.
השנייה ,קבוצת הכדורסל מכבי תל אביב .זאת הייתה אהבה
משוגעת ,שלי היה קשה להבינה" .סבי" ,הייתי סונט בו" ,אתה,
בן קריית חיים ,אוהד מכבי? כבר שכחת איך אהבנו את הפועל
תל אביב?" .הוא היה מביט בי בחיוך מזלזל כאומר" :מה אתה
כבר מבין בכדורסל".
השלישית ,קריית חיים .זאת הייתה האהבה שהכי הכרתי.
הקריה הייתה בשבילו הכול ,כל ילדותו הקשה ,כל חינוכו וכל
האידיאולוגיה שספג .קריית חיים לא הייתה סתם מקום ליד
חיפה .היא זאת שנתנה לחיפה את הכינוי "חיפה האדומה".
חולצה כחולה ושרוך אדום ,משפחות פועלים קשי יום ,כמעט
ולא היה כלום חומרי ,אך לנוער היה הכול .סבי היה גאה בכל
בן קריית חיים שהצליח ,כאילו היה ממשפחתו" .עמוס ,אתה
ידעת שהוא מהקריה?" ,הוא היה אומר לי תדירות .פעמים
דומה היה לי שהקריה היא מעין "אבא" שלו ,והוא גדל יתום.
הלב החם שלו ,הרחב שלו ,בגד בו כבר לפני שנים רבות ,והתמיד בבגידותיו .עד
שהגיע הרגע והוא נלקח .בן כיתה שלו ,אריק כץ ,שלח לחבריו תמונת ילדות
של סבי :סבי משחק בלורות עם שכן .כשמתבוננים בתמונה דמעות ניגרות
מהעיניים .כמה יפה היה ,כמה חמוד ,כמה יפים החיים .ואתה יודע :תמיד יהיו
חיים יפים ,לנכדים ,לנינים.
יהי זכרו ברוך.
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מודיעיון הביג דאטה משנה
מבט לעומק המודיעין את פני המודיעין
בעריכת יוסי קופרוסר
תא"ל (מיל') ראש המכון לחקר
המתודולוגיה במל"מ

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.
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האם הביג דאטה מציג שינוי משמעותי בכלים העומדים לרשות
המודיעין לביצוע משימותיו  -או שמא מציע מהפכה כוללת?
יוסי קופרוסר | ראש המכון לחקר המתודולוגיה במל"מ ודודי סימן טוב | חוקר
במכון לחקר המתודולוגיה במל"מ



תופעת הביג דאטה יוצרת אתגרים חדשים עבור קהילת המודיעין – חלקם בגדר סיכונים ,אך רובם
בחזקת הזדמנויות ,שמהוות מנוע צמיחה חשוב עבור קהילת המודיעין .המושג ביג דאטה מבטא
מציאות שבה כמויות המידע הן כה גדולות וכה מגוונות ,עד שהפקת תובנות מהמידע אינה יכולה
להתאפשר באמצעות קריאה פרטנית של כל פריט מידע; נדרשת תפיסה חדשה ,המשלבת ממדים
שונים של המידע ,וגוזרת אוטומטית תובנות מהמידע הרלבנטי .מחד גיסא ,התופעה נוצרה בשל
הגידול העצום בכמויות המידע ,בעיקר עקב התרחבות השימוש באינטרנט והתעצמות הנפח של
הרשתות החברתיות .אלה שינו לחלוטין את אורח החיים של המין האנושי ,ובפרט את עולם המידע,
וממשיכות לחולל מהפכות בתחום זה בקצב מהיר .מאידך גיסא ,הטכנולוגיות המאפשרות אחסון של
המידע העצום הזה מאפשרות גם אחזור יעיל שלו  -וגזירת תובנות לא מובנות מאליהן מתוכו.
האתגרים שתופעה זו יוצרת אינם ייחודיים למודיעין .גופים אזרחיים במגזר העסקי הם המובילים
במציאת דרכים להתמודד עם נתוני העתק ,באמצעות אחסונם היעיל ויצירת כלים להפקה מהירה
ביותר של התובנות מהם ,תוך עדכונן בזמן אמת .על קהילת המודיעין להתחבר לארגונים אלה וללמוד
מהם ,בכפוף למגבלות ולשוני בין הסביבה האזרחית העסקית הפתוחה לבין הסביבה המודיעין
המסווגת והסגורה.
מספר שאלות ודילמות ניצבות במפגש שבין קהילת המודיעין לבין תופעת הביג דאטה .האחת ,עד
כמה מרחיקי לכת צריכים להיות השינויים באופן שבו מנוהל עולם המודיעין נוכח המעבר לעולם הביג
דאטה?
האם מתחייבת “מהפכה בעניינים מודיעיניים” ,או שמדובר בשינוי מסדר שני ,כלים חדשים וטכניקות
חדשות ,שמחייב התאמות אך אינו מאתגר את תפיסות היסוד ואת הארכיטקטורה שלאורה נבנים
קהילת המודיעין ,מאפייני מקצוע המודיעין ואופי היחסים בין קהילת המודיעין לסביבה האזרחית?
להתרשמותנו ,מהפכת המידע היא מהפכה של ממש .המחייבת בחינה לעומק וייתכן אף שינויים
מרחיקי לכת .אין לבטל אותה בבחינת שינוי טכנולוגי בלבד .בשלב זה ,הרושם שמתקבל הוא שעל
אף העיסוק הרב בנושא ,וההתאמות שמבצעים בשנים האחרונות ארגוני המודיעין השונים ,יש
לגבש אסטרטגיה קהילתית להתמודדות עם האתגר המורכב ,ועם השפעותיו על התפיסה והקצאת
המשאבים.
שאלה נוספת שעולה היא שאלת המשאבים .האם במדינה קטנה כמו ישראל ,ארגוני מודיעין
מסוגלים לגייס את המשאבים הנדרשים להתמודד עם אתגרי הביג דאטה? ומהו דפוס הקשרים
הרצוי בין קהילת המודיעין לבין חברות הענק המובילות בתחום זה בעולם ,לאור שיקולי המשאבים?
קהילת המודיעין האמריקאית הקימה ענן מיוחד עבורה יחד עם חברת “אמזון” ,ושילמה עבורו 600
מאות מיליון דולר .כיצד יכולה וצריכה להיראות המקבילה הישראלית לצעד זה?
נוכח חשיבות הנושא ,בחרנו להתמקד בחוברת מספר  3של כתב העת המתודולוגי “מודיעין הלכה
ומעשה” ,שיצאה לאור במאי  2018בתופעת הביג דאטה ובהשלכותיה המודיעיניות .החוברת מציגה
זוויות הסתכלות שונות על השלכות תופעת הביג דאטה על המודיעין ,הן מתוך קהילת המודיעין והן
מגורמים בעולם העסקי והאקדמי ,העוסקים בתחום ומובילים אותו.
פותח את הגיליון ראש השב”כ נדב ארגמן ,שפותח צוהר למהלכים משמעותיים שבוצעו בשירות בשנים
האחרונות ונועדו להתאים את יכולותיו הטכנולוגיות לצרכים ולמאפיינים החדשים של עולם המידע.
זאת החל מסוגיות של נפחי האחסון; דרך אתגרים מורכבים ,בהם היכולת למצות באופן אוטומטי
מידע טקסטואלי ,ויזואלי או קולי; והיכולת לזהות ולזקק מתוך אוקיינוס של נתונים את הרלבנטיים
והמדויקים שבהם  -שעשויים לספק קצה חוט בבואנו לבצע את תפקידנו.
המאמר הראשון הוא של אל"ם י’ ,שמשרת באמ”ן ,המתאר מסע למידה בחיל ,שתכליתו לפתח תפיסה
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למימוש עליונות מודיעינית בעידן הדיגיטלי.
עידן זה ,בראייתו ,מחייב את איש המודיעין
לשנות גישה בתחומים מרכזיים .למשל,
בצורך לשתף מידע כעיקרון מוביל ,ולשנות
את האופן שבו מייצרים מודיעין (במקום
מעגל המודיעין הישן והטוב) .שיטת הטיפול
במידע של חברת גוגל מהווה מקור השראה
מרכזי לכך .מושג נוסף שהוא מעלה הוא
ה”ביוב” המודיעיני  -הצורך של קהילת
המודיעין לעסוק בהבניית המידע ובחיבור
תשתיות מידע של כל ארגוני המודיעין
כבסיס להצלחת המפעל המודיעיני.
הגיליון נחלק לשערים נושאיים ,שכל אחד
מהם מאיר את תופעת הביג דאטה מזווית
אחרת.
השער הראשון עוסק ביסודות תופעת הביג
דאטה ובהשלכות ונגזרות מודיעיניות
שלה .פותח אותו סא”ל צ’ מאמ”ן ,הסוקר
מגמות טכנולוגיות המאפיינות את
עולם המידע החדש .במסגרת הנגזרות
המודיעיניות שלו הוא מצביע על מקצועות
חדשים הנדרשים כדי להתמודד עם
ההזדמנויות העולות ממנו ,כגון “מדעני
מידע” ו”אזרחי מידע” .בנוסף הוא מצביע על הצורך בשינוי דרמטי בהיקף
המשאבים שישקיעו בעתיד ארגונים מודיעיניים בטיפול במידע .ד”ר יואל
מארק ,סגנית נשיא בינ”ל למחקר בענקית המקוונת אמזון ,מדגישה את
האתגרים שמולם ניצבות חברות תקשורת גלובליות בבואן להתמודד
עם תופעת הביג דאטה .חלק מהדרכים באמצעותן מתמודדות חברות
אלה עם האתגרים יכולות להוות מקור השראה לקהילות המודיעין ,אך
חלקן לא ,לאור הסגירות של קהילות המודיעין והקוטן היחסי שלהן.
בין השאר מציינת מארק את הצורך של גורמי המחקר להיות מעורבים
בעיצוב המערכת שמסננת את ים המידע ,כך שלא יהפוך ל”הר זבל”.
ד”ר חיים אסא ,ארכיטקט מערכות מבוססות אינטליגנציה מלאכותית,
מציג את האתגרים של אחזור והיתוך מידע בעידן הנוכחי ,ומתאר כיצד ניתן
ללמד מכונות כך שישפרו את היכולות המודיעיניות .את השער הראשון
סוגר ערן בראון ,ארכיטקט פתרונות ראשי בחברת אחסון המידע אינפידנט,
המציג את מאפייני אחסון המידע בעולם האזרחי ומנסה לענות על השאלה
 מה כדאי למודיעין ללמוד מהעולם האזרחי בהקשר זה ומה לא.השער השני מתמקד ברשתות חברתיות .פותח אותו רס”ן א’ מאמ”ן,
הפורש את עקרונות המחקר הרשתי ( )SNAואת יתרונותיו ,בהם היכולת
לנתח מיליוני נתונים בזמן קצר כרשת .לאחר מכן מציג מ’ ,סגן מנהל בית
הספר למודיעין בשירות הביטחון הכללי ,את מאפייני העולם הרשתי החדש;
תוך שימוש במטאפורה של ימי השטאזי במזרח גרמניה כדי להמחיש את
הפוטנציאל הטמון בכלי ניתוח מודיעיניים חדשים ,המבוססים על המדיה
החברתית ,לצורכי המודיעין המסכל.
רס”ן ד’ מאמ”ן מבליט את חשיבות המודעות למגבלות של התבססות על
הרשתות החברתיות כמקור מודיעין ,נוכח העיוותים המובנים הנובעים
מחוסר הרצון של המשתמשים לשתף מידע ומשיתוף מידע שקרי .בן צור,
המשרת במערכת הביטחון ,בוחן את הפוטנציאל של הביג דאטה מנקודת
מבט של הפרט ,המנהיג או האדם הפשוט ,ואת המשמעויות המודיעיניות
הנגזרות מכך.
סוגרים את השער הזה סרן א’ וסמל ד’ מאמ”ן ,הסוקרים תוכנית סינית
שאפתנית להתערבות המשטר בחיי אזרחים .התוכנית מתבססת על

התנהגותם כפי שהיא משתקפת ברשתות
החברתיות ,ותוכננה לתגמל את אלה
שתורמים לחברה .החזון הסיני מהווה
אתגר למדינות דמוקרטיות ולזכויות הפרט,
ולכן סביר שלא יבוא לכדי מימוש בעולם
המערבי .עם זאת ,הוא עשוי להוות הזדמנות
לארגוני מודיעין.
השער השלישי בוחן את תחום המחקר
בעת הנוכחית דרך מספר נקודות מבט .ד”ר
שי הרשקוביץ הוא איש אמ”ן בעבר וכיום
מומחה לתיאוריה של המודיעין העוסק גם
במיצוי טכנולוגיות חדשות לצורכי העשייה
המודיעינית .הרשקוביץ מציג את רעיון מיצוי
חוכמת ההמונים לטובת המחקר המודיעיני
ואף מציע לכונן דיסציפלינה מודיעינית
חדשה בשם “קרוסינט” CROSINT -
.Crowd Sourced Intelligence
בהמשך שער זה מופיעים מאמרים של
החוקרים ד”ר קרן ששון ממכון דיוויס ,ד”ר
כרמית ולנסי מהמכון למחקרי ביטוחן לאומי
ורס”ן א’ מאמ”ן ,הבוחנים כיצד ניתן למצות
כלים חדשים ,כגון יכולות לניתוח סטטיסטי
של טקסטים וניתוח של מאגרי מידע ,על מנת לטייב את המחקר המודיעיני.
השער הרביעי דן בהשלכות תפיסתיות ומבניות של העידן הנוכחי .את
השער פותח א’ א’ ,אזרח מאמ”ן הבוחן את משמעויות תשתית המידע
במסגרת מפעל המודיעין ,ואת האפשרויות הנובעות מכך .רח”ט מחקר
לשעבר ,תא”ל (מיל’) איתי ברון ,בוחן שלוש גישות מחקריות שונות -
המחנכת ,המערכתית והמדעית .הוא מציג את הגישה של כל שיטה למידע
ואת היתרונות שיש לכל אחת מהן עבור המחקר המודיעיני .המאמר
הסוגר שער זה הוא מאת ד’ צ’ ,עד לאחרונה מנהל בכיר בשב”כ .המציג את
הצורך בשילוב תחום בניין הכוח המודיעיני בעידן הביג דאטה ומדגיש את
חשיבותה של תפיסה כמצפן לפיתוח בהקשרים הטכנולוגיים והמבצעיים
בארגוני מודיעין.
לבסוף ,אנו מביטים במתרחש בעולם האקדמי .זרקור ראשון הנו של
שירה פתאל ,חוקרת במסגרת המכון לחקר מתודולוגיה מודיעינית במרכז
למורשת המודיעין .פתאל מציגה מספר מאמרים אקדמאים שעוסקים
בביג דאטה .ד”ר אבנר ברנע ,בכיר לשעבר בשב”כ וכיום עמית מחקר במרכז
לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה ,בוחן את משימת המודיעין
המסכל ואת האופן בו השתנתה נוכח תופעה זו.
העיסוק בתופעת הביג דאטה בחודשים האחרונים חשף אותנו ,העוסקים
בפיתוח מתודולוגיה מודיעינית ,לעולם חדש של מושגים וידע .עולם זה
התפתח מאוד בסביבה האזרחית והגיע באופן טבעי גם לקהילות המודיעין.
אנו רואים בגיליון שהוקדש לנושא את ראשיתה של דרך ארוכה .פתחנו
בשיח זה בדיון שקיימה הוועדה המייעצת של המכון לחקר המתודולוגיה
של המודיעין ,שבו הושמעו מגוון דעות באשר לשאלה האם מדובר בשינוי
משמעותי באיכות הכלים העומדים לרשות המודיעין לביצוע משימותיו –
או במהפכה .בהמשך הדרך יש צורך בשיח עם הסביבה העסקית והאקדמית,
ובעיקר בשיח קהילתי ,על אודות השינויים המתחייבים מהאתגרים
החדשים.
ניתן לעיין בגיליון המלא באתר המרכז למודיעין ולטרור תחת הלשונית
מודיעין ומתודולוגיה .
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המודיעין
שסייע ליוליוס קיסר
לבוא ,לראות ,לנצח



ספריו של יוליוס קיסר גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית
אישית .אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב ,כשהוא ישוב במפקדתו
ומתבסס על מידע שסיפקו לו זרועות המודיעין שלו.
מאמר שפורסם לראשונה בביטאון חמ"ן "חמ"נית" גיליון  ,13ספטמבר 1989

תיאור כניעת המושל הגאלי בפני יוליוס קיסר
לאחר קרב אלזיה 52 ,לפנה"ס .ציור :ליונל רוייר
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יוליוס קיסר נמנה עם המצביאים הגדולים בכל הזמנים .כתביו משמשים
עד היום מקור השראה לחוקר את נבכי הלוחמה ,ולמחפש בה עקרונות
ישימים לאורך ימים .יוליוס קיסר תיעד את מסעותיו במו ידיו .ושלא כרוב
המפקדים שהשאירו אחריהם זיכרונות ,הוא שילב ,לעתים ,פרטים טקטיים
ולוגיסטיים ,המאפשרים לשחזר מהלכי קרבות ומערכות .שאר המסעות
תוארו בידי מפקדים משניים ,שאימצו לעצמם את שיטת הכתיבה הקיסרית.
האויבים שמולם עמד קיסר היו שבטים גאליים ,בריטיים וגרמניים וכן
רומאים ,שלחמו על השלטון באימפריה הרומית תחת דגלו של יריבו,
פומפיוס .בעוד שהאחרונים היו בנויים ומצוידים באופן זהה לחילו של קיסר,
עלה צבאו – באימונו ,מבנהו ,תחכומו ואף בציוד וחימושו – על צבא אויביו.
עם זאת פיעמה בהם רוח מלחמתית שאינה נופלת משל הרומאים .הם לחמו
בזירה מוכרת להם היטב וזרה לקיסר ,ובמספר תכונות אף עלו הרבה מונים
על חיילי קיסר.
כשאר קברניטי המלחמה הגדולים ,היה יוליוס מודע מאוד לצורך במידע
מקיף ,ממצה ומעודכן על אויביו .הן מודיעין "אסטרטגי" – רקע על העמים,
המדינות והארצות ,שמולם עמד ,והן "אופרטיבי-טקטי" – על הזירה והאויב
בפועל ,כדי לתכנן את המערכה ואת הקרב ולנהלם.
בדומה למצביאים ולמפקדים עד למאה ה ,18-יוליוס קיסר היה קמ"ן של
עצמו .הוא תכנן אישית; הנחה את המאמץ המודיעיני; וניתח אישית את
הממצאים שגורמי האיסוף הביאו לו ,על מנת ליצור לעצמו את התמונה
על השטח והאויב .מכאן שכל יוזמה מודיעינית יצאה אף היא ממנו באשר
למידע שביקש לקבל .לצורך זה הפעיל את גייסותיו במשימות מודיעין.
קרוב לוודאי כי היו בידי קיסר גם יחידות מודיעיניות ייעודיות ,כפי שהן
מופיעות בתקן הצבאי הרומי ,מימי אוגוסטוס ואילך .יש הטוענים ,כי בצבא
קיסר – שהיה צבא של תקופת מעבר מצבא הרפובליקה הרומית לצבא
הקבע של הקיסרות –טרם היו מסגרות אלה מגובשות .הקיסר הרכיב צוותי
קרב מודיעיניים בהתאם לצורך ,מגייסות שנראו מתאימים לכך .הדעת
נותנת ,כי אם כך היו פני הדברים ,חזר קיסר והטיל משימות מודיעין על
יחידות שהתנסו כבר במטלות מעין אלה בהצלחה .נדמה כי יש לכך רמזים,
שאינם משתמעים לשתי פנים .ואם כך ,הרי לא זו בלבד שאנו מגיעים
להתגבשות סגל מודיעיני ייעודי במהלך מלחמות קיסר ,אלא אף לגיבוש
יחידות מודיעיניות תקניות ,להלכה ומעשה .אלה היוו את התקדימים,
שעליהם נשען אוגוסטוס – בן אחיו וממשיך דרכו של קיסר ,בהיבטים רבים
– לאחר שדיכא את צבא הרפובליקאים ובנה את הקיסרות וצבאה.
הנוהל של עבודת המטה כלל ,ככלל ,סוף מעשה במחשבה מודיעינית
התחלתית .אנו למדים זאת משום שתיאור כל פרשייה ,כמעט ,מתחיל
במשפטים מסוג" :לאחר שקיסר אסף מידע"" ,קיבל מידע" ,או "בירר".
מידע – להבדיל משמועות – אינו בא מאליו ,אלא נחוץ היה לאוספו.

מקורות איסוף המידע של הקיסר

יוליוס קיסר היה קמ"ן של עצמו.
הוא תכנן אישית; הנחה את
המאמץ המודיעיני; וניתח אישית
את הממצאים שגורמי האיסוף
הביאו לו ,על מנת ליצור לעצמו את
התמונה על השטח והאויב
שמשימתם הייתה לחטוף כמה ברנשים ,אשר מהם יוכל ללמוד על תוכניות
האויב".
בעיה יסודית בהפעלת גייסות בתפקידי סיור למיניהם היא מיצוי התועלת על
ידי איסוף מלוא המידע הנוגע בדבר ,הפניית הפעילות לכך כשזה יתאפשר,
ואיסוף הנתונים באופן הביקורתי המתבקש .זאת הן באשר להבחנה בין
עיקר לטפל ובין סביר לבלתי סביר ,והן באשר ליכולת לעמוד על משמעות
הדברים ולפרש את הסימנים המעידים כהלכה.
קיסר פתר בעיה זו בהקפידו לבחור קצינים בעלי כישורים מתאימים
ומנוסים ככל האפשר לפקד על פעולות מסוג זה .בקרב שליד סוניה צוין
במפורש ,כי הפקיד על יחידת הסיור "את פובליו קוסידיוס ,בעל ניסיון
רב ביותר בעניין צבא" .במלחמה בספרד עדים אנו ,ששני הצדדים הקפידו
להקפיד על עקרון זה" :למחרת היום פטרוניוס הסתנן בראש יחידת פרשים
קטנה (לתוך שטח הביניים) על מנת לסייר .אותו דבר עשה אחד מאנשינו,
לוקיוס דקידיוס סאקסא ,בראש יחידת סיור קטנה ."...מאחר שמדובר היה
בשני קצינים מיומנים ,הם הביאו מידע מהימן והערכה דומה ביחס לשטח,
סיכויי הלחימה בו ואופיו .בקבוצת הפקודות ,בשני הצדדים ,יכלו להתבסס
אז על נתוני שטח מהימנים.
ככל שלמשימה היה אופי מיוחד וגורלי יותר ,כן נחוץ היה לבחור איש מתאים
לכך .לפיכך כאשר רצה קיסר להחדיר יחידת סיור מיוחדת לבריטניה ,הוא
בחר לכך את גאיוס וולוסינוס "משום שהעריך ,כי דווקא הוא מתאים
למשימה זו" .ייתכן כי בין המניעים לכך  -מלבד ניסיונו הצבאי של האיש
בתר טריבונוס מוליטום (דהיינו ,בעל תפקיד של מג"ד או קצין מטה בכיר)
 הייתה הצטיינותו בקור רוחו במצבי לחץ חריפים .הוא זה שהציע אתהתכסיס ההתקפי ,שהציל את הלגיון בשנת  57לפני הספירה ,בקרבת אגם
ז'נבה ,מכיליון חרוץ.
עניין זה מביא אותנו מחדש לבעיית המקצועיות של הגייסות ,שהופעלו
לצורך משימות מודיעין ,מעבר למשימות שגרה ומבצעים מיוחדים .קיסר
מדבר תכופות בהפעלת שני סוגים של יחידות מודיעיניות :האקספלורטורים
(סיירים) והספקולטורים (צופים).
יכולים אנו לבחור בין שלוש גרסאות; אני משוכנע כי הראשונה מוטעית
לחלוטין ,והשלישית הסבירה ביותר .ואלה הן:
א) היחידות הורכבו מדי פעם על ידי גייסות מן השורה ,לצורך המשימה של
אותה שעה.
ב) כנ"ל ,אך במהלך המלחמה התמחו גייסות מסוימים במשימות אלה,
והופעלו בהן מדי פעם.
ג) לרשות קיסר עמדו גייסות מודיעיניים ייעודיים ,בין שהיו קיימים קודם
לכן ובין שהיה מקימם.

שלושה מקורות עיקריים עמדו לרשות יוליוס קיסר לאיסוף מידע אופרטיבי
וטקטי :סיור ,תצפית ותחקור שבוים ועריקים .לפעמים הופעלו גם מרגלים,
כבימינו .אלה הופנו בעיקר לעומק ולהשגת מודיעין אסטרטגי .על כל אלה
יש להוסיף גם מגע קרבי .היה חשוב לקיסר לעמוד על אופיו של האויב,
אורח לחימתו וכיוצא בזה :מידע בסיסי ,שהיה חיוני יותר ,אם עמד קיסר
מולו בפעם הראשונה.
פרשים הופעלו מטבע הדברים (ועד למלחמת העולם הראשונה) בתפקידי
מודיעין מגוונים ,מלבד הצורך הדחוף לקיים את המגע עם האויב ולהתחקות
על תנועותיו.
כך ,בשנת  54לפני הספירה" :הוא משגר קדימה את כל פרשיו ,כ 4,000-איש,
כדי לעמוד על כיווני התנועה של האויב" (ההלווטיים השוויצריים ,שירדו
ממעוזיהם ההרריים כדי לכבוש לעצמם מולדת חדשה).
הסיור המודיעיני של האקספלורטורים
על הפעלת פרשים לשם "תפישת לשון" ,שביית אויב לצורך תחקיר ,למדים תפקידם המובהק של האקספלורטורים היה סיור מודיעיני ,שתכופות
אנו מן המערכה של שנת  51לפסה"נ כנגד הגאלים הבלוואקים" :קיסר חדר היה לעומק ותדיר  -חשאי .כלל גדול בהתקפה היה ההפעלה החשאית ,על
לארצם והקים בה את מחנהו המבוצר .ממנו שיגר פלוגות פרשים לכל עבר ,מנת למנוע מן האויב ככל הניתן מידע על נוכחות צבא קיסר במרחב או על
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התקרבותו – או את נושאי ההתעניינות המודיעינית .היה צורך להסתיר את
העובדה כי מידע כזה או אחר אכן נאסף והגיע לידי הפיקוד הרומי.
כך הצליח קיסר להגיע ולהיערך "ללא הפרעה ושיבושים מול האויב – במסע
התקרבות של שישה ימים – כאשר האקספלורטורים מדווחים לו ,כי אריו
ביסטוס (מפקד הגאלים) ניצב עם גייסות במרחק של  24מייל.
בהזדמנות אחרת תכנן גאיוס קאניניוס ,אחד ממפקדי המשנה של קיסר,
לדכא – במבצע מהיר ונועז – התמרדות גאלית כללית ,בשנת  51לפני
הספירה .זאת באמצעות השמדה של בסיס הצבא הגאלי בעיר המבצר
אוקסלודונו ,ושל גייסות השדה שהתבססו בה .לשם כך שיגר בהמשך את
גייסותיו הקלים לריתוק האויב והסחת תשומת ליבו .הוא עצמו נע עם
הגייסות הלגיונריים בהסתר ושיגר את האספלרטורים קדימה ,כדי לדווח
לו על המצב .ואכן עמדו האקספלורטורים על כך ,כי האויב נטש את הגבעות
ונערך ליד הנהר שלמרגלותיהן ,שם נכנס לקרב עם הכוחות הרומיים הקלים.
על מידע זה ביסס קאנינוס את תוכנית התקפת הפתע שלו מן הגבעות
שננטשו אל עבר האגף הגאלי; ההתקפה הקנתה לו ניצחון.
בתיאור הבא מובלטת ההפעלה המשולבת של אנשי ביון עם יחידות
מודיעין קרבי ועם כלל הגייסות הקרובות" :באותו יום דווח לקיסר על ידי

האקספלורטורים ,כי האויב נערך למרגלות הר ,במרחק שמונה מייל ממחנה
הרומאים .יחידה ,שאופייה לא הוגדר ,שוגרה כדי לעמוד על טיב ההר
ואפשרות העלייה בו בדרך עקיפה" .לאור המידע על השטח והאויב ,הוטל
על לבינוס ,סגנו של קיסר ,לתפוס את ההר עם שני לגיונות .אותם הסיירים,
שכבר הכירו את הדרך ,ישמשו מובילים .קיסר עצמו יצא שלוש שעות
מאוחר יותר באותה דרך עוקפת ,במגמה לתקוף את האויב שלמרגלות ההר.
ההתקדמות אובטחה במסך של פרשים ולפניהם נעו האקספלורטורים
ובראשם פובליוס קונסידיוס" ,אשר נחשב כקצין מנוסה במיוחד" .בהמשך
הקרב הגיע קונסידיוס למסקנה מוטעית על אודות מערך האויב ,משום
שלא הפעיל את הסיירים שלו כראוי ,ונסוג למערך המתנה .מכאן שיגר פעם
נוספת את סייריו כדי לאמת את מערך האויב .לאחר שקיבל מהם מידע
מהימן ,תכנן את צעדיו בהתאם.
נציין לקח אחד מפעילות זו :לא כל קצין מנוסה הוא גם מפקד סיירים וקמ"ן
קרבי מוצלח.
לאיסוף מידע בטווח הקרוב שימשה התצפית .זו התחלקה לשניים :התצפית
השגרתית של הגייסות בקרב ,ומבצעי תצפית ייעודיים של המודיעין .על
קבלת מידע מפעילות שגרתית למדים אנו מהקטע הבא:

יוליוס קיסר חוצה את הרוביקון
גאיוס יוליוס קיסר ( 100-44לפני הספירה) ,שר צבא ומדינאי רומי מזהיר,
נרצח לפני שהיה לקיסר הראשון של רומא  -אולם הוא הוריש את שמו
לתפקיד הנכסף.
אף שהשתייך לאחת המשפחות העתיקות והמיוחסות ברומא ,היה
מנהיג מפלגת הפופולריים ,שנלחמה באריסטוקרטיה הוותיקה .בשנת
 59לפנה"ס נבחר לקונסול והצליח לכפות על הסנאט חוק לחלוקת
קרקעות .בכך קנה את לב העם והחיילים והעלה את שנאת הסנאט
כלפיו .לאחר גמר הקונסולאט ,התמנה יוליוס לנציב גאליה קיסאלפינה
(צפון איטליה) ,והותר לו להילחם גם בגאליה טראנסאלפינה (שמעבר
לאלפים).
בתשע השנים הבאות בחייו עסק בכיבוש אזור פורה זה ובסיפוחו
לאימפריה הרומית .הוא כבש את צרפת ,בלגיה וחלקים מהולנד ,גרמניה
ושוויץ של ימינו .יוליוס אף חצה פעמיים את תעלת למאנש ופלש
לבריטניה ,אך נאלץ לוותר על כיבושה מחוסר כוח צבאי מספיק .כל
מרום שכבש יוליוס קיסר ,סלל בו דרכים ,בנה גשרים והשליט סדר
בממשל וביחסים שבין השבטים .יוליוס קיסר ביצר את הגבול
לאורך הנהר ריינוס (ריין) מפני השבטים הגרמאניים הפראיים,
והצליח להכות מלכם ולהפסיק התקפותיהם.
כשהשלטון ברומא עבר לידי פומפיוס ,הודח יוליוס ממשרתו
בגאליה ונקרא שוב לרומא .יוליוס סירב לקבל את ההדחה,
ופנה בראש צבאו לעלות על רומא .הוא חצה עם צבאו את נהר
רוביקון (מכאן הביטוח "לחצות את הרוביקון" ,שמשמעו :לעשות
מעשה שאין ממנו חזרה) ,שהיה הגבול הדרומי של נציבתו.
מהלך זה היה אסור על פי החוק .הוא הפתיע את צבא הסנאט
ופומפיוס ,שעדיין לא היו מוכנים למלחמה ,רדפם כשלוש
שנים והביסם בספרד ,באפריקה ובאסיה.
לאחר ניצחונו היה לשליט עליון של רומא ומושבותיה.
ניצחונו שם קץ לשלטון הרפובליקה של האריסטוקרטיה
וגרם ,למעשה ,להקמת המלוכה ברומי .הוא נבחר ארבע
פעמים ברציפות ובפעם האחרונה  -לכל ימי חייו .יוליוס
קיסר התחיל לנהוג בגינוני מלכות ,ישב על כיסא זהב,
פקד להציב אנדרטות שלו במקדשים ולחלוק להן
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כבוד אלים  -מנהגים שהשניאוהו על חברי הסנאט.
חלקם החליטו שיש לרוצחו לפני שיכתיר את עצמו
למלך ,ובכך  -להציל את הרפובליקה.
ב 15-במרץ ,שנת  44לפני הספירה ,רצחוהו
שליחיהם בדרכו אל ישיבת הסנאט .העם והצבא,
שהעריצו את יוליוס קיסר ,פנו נגד הסנאט ,ולאחר
שנהרגו שולחי רוצחיו בקרב מנוסתם ,מונה ליוליוס
קיסר יורש  -אוגוסטוס ,בן אחיו ,שהיה לקיסר
הראשון ברומי.

כלל גדול בהתקפה היה ההפעלה החשאית ,על מנת למנוע מן האויב ככל
הניתן מידע על נוכחות צבא קיסר במרחב או על התקרבותו  -או את נושאי
ההתעניינות המודיעינית .היה צורך להסתיר את העובדה כי מידע כזה או אחר
אכן נאסף והגיע לידי הפיקוד הרומי
"עם שחר עמדו מוצבי החוץ – שבהתרוממויות הקרקע ליד המחנה של
קיסר – על כך ,שעורף האויב נלחץ קשה בהתקפת הפרשים (אשר יצאו
להתקפה כבר בלילה)" .מטבע הדברים דיווחו הגייסות לקיסר על מידע זה,
לצורך קריאת המצב השוטפת.
על פריסת מערך של תשמועים ,החיילים ששהו בחוץ בלילה – תפקיד
שאיישו הספקולטורים  -למדים אנו מדוגמות שונות; למשל כשעמד קיסר
מול פומפיוס בספרד .אותה שעה תכנן קיסר לנטוש את המחנה ולנוע ממנו
והלאה למחרת היום .אילו היה מממש את כוונתו ,היה נחשף להתקפה
אגפית של פומפיוס בשעה שהוא יוצא לדרך .אלא שתשמועיו הודיעו לו מיד
שעמדו על סימנים המעידים "כי פומפיוס נערך החל באשמורת השלישית
כהיערך לקרב .אי לכך נתן קיסר את אות ההזדעקות לנשק" .כך נמנעה
הפתעה.
את הספקולטורים הפעיל קיסר גם כאשר רצה לצמצם ,ככל האפשר,
פעילות סיור ניידת ,על מנת להצניע את כוונותיו .בשנת  54לפני הספירה,
בצפון גליה ,הוא נקלע למצב קשה :במרחב בלתי מוכר ובקרבת אויב עדיף,
הממתין לשעת כושר כדי לפתוח בפעילות קרבית  -בעוד שהוא נמצא
בשטח שהקשה על פריסת גייסותיו" .הוא שיגר ספקולטורים לכל הכיוונים,
כדי לברר ,מהו הנתיב הטוב ביותר ,כדי לחצות בו את העמק".
במלחמה האפריקאית רומז קיסר ,כי הייתה בידו יחידת ספקולטורים
מרכזית ,אותה הפעיל למשימות מיוחדות ,בהזכירו במיוחד ,כי הורה ב7-
בפברואר של  46לפני הספירה ש"על הספקולטורים וכל שאר סגל המפקדה
להתייצב אצלו".

תחקור שבויים ועריקים

מקור עיקרי נוסף למידע על האויב והשטח היה תחקור שבויים ועריקים.
הדבר נעשה תכופות בידי קיסר עצמו" :על ידי חקירת השבועיים ,מדוע
אריוביסטוס נמנע מלצאת לקרב מכריע ,גילה קיסר את הסיבה לכך" .כך
למד קיסר מפי שבוי ,כי קוריאוס ,ראש הבלוואקים ,בחר ששת אלפים רגלי
ואלף פרשים כדי לשימם במארב "במקום שבו העריך כי הרומאים ישגרו את
גייסותיהם ,כדי לאסוף אספקה ומזון".
את המידע מפי השבויים השלימו העריקים .הראשונים ,אף שידעו את האמת,
לא אבו תכופות לגלותה .האחרונים לא תמיד ידעו את שרצה קיסר לדעת .זאת
ביקשו לתקן בצאתם לחטוף שבויים .עם זאת נקטו פעולות שונות כדי לעודד
עריקים .הדברים נשמעים ,מבין השורות ,בתיאור מן המערכה באפריקה:
"מספר ניכר מבעלי כל הדרגות בצבא היריב ערקו ובמקביל – נלקחו בשבי
לא מעט מפרשי האויב והרגלים שלו ,וכתוצאה נודעה תוכנית האויב.
כוונתו הייתה להפתיע את קיסר עם שיטות לחימה חדשות ובלתי מוכרות".
על היערכות האויב וביצוריו ליד התמזה ,בשעת הפלישה לבריטניה ,עמד
קיסר גם כן בפני שבויים ועריקים ,לרבות על המכשולים והמלכודות התת-
מימיים ,שלא היו ניתנים לגילוי על ידי סייריו.
זה מביא אותנו לבעיית אימות המידע ,המתקבל מכל מקור שהוא באמצעות
הפעלת מקורות נוספים .עיקרון זה ,המהווה עד היום נכס צאן ברזל בעבודת
הביון ,היה מקובל כבר בימי קיסר ,ובהתאם נקט את פעילות הביון היזומה
שלו .כך למד קיסר מן הספקולטורים הפרוסים ,במערך של תשמועי לילה ,כי
האויב החל בנסיגה באשמורת השנייה .קיסר חשש מלדלוק אחריהם מיד,
מחשש מנסיגה מבוימת וממארב גדול מאוד .לפיכך שיגר ,עם בוקר ,את

האפספלורטורים קדימה ,והם אימתו את הדבר.
אף שסקירה זו מתמקדת במודיעין הקרבי ,נעמוד בקצרה גם על המודיעין
האסטרטגי .לקבלת רקע ומידע כללי ,פנה קיסר – כקמ"ן בן ימינו –
לספרות  ,ככל שהייתה קיימת ,המתארת את מרחבי היעד .עדות לכך קיימת
ב"פליטת קולמוס" אקראית של קיסר" :האזורים הפוריים ביותר בגרמניה,
סביב ליער ההרקיני ,אשר כפי שאני למד היה ידוע לארוסטנס (מגדולי
הגיאוגרפים במאה השלישית לפני הספירה) ולכמה יוונים אחרים תחת
השם היער 'האורקני'".
מלבד הכתובים נשאב מידע מנוסעים ובעיקר שוחרים ,שלפי הממצא
הארכיאולוגי שבידינו עתה ,חדרו תדיר אל מעבר לגבולות האימפריה.
בהתאם ,חיבר קיסר צי"ח לאיסוף מידע בסיסי ערב פלישתו המתוכננת
לבריטניה ,בסתיו של שנת  .55הוא כינס שוחרים מכל מקום כדי לספק
תשובות בנושאים שונים :ממדי האי ,מספר השבטים שדרו בו ,אורחות
הלחימה שלהם ,חוקיהם; ועל הנמלים שבאי ,המתאימים לעגינה של מספר
אניות גדולות ממדים.
כשנתחוור לקיסר כי המידע שבידי השוחרים לא הגיע מעבר לרצועת החוף
שמול גאליה ,הוא החליט לשגר למשימת בילוש וריגול לעומק האי את
וולוזינוס ,על סיפון אניית מלחמה .ברם וולוזינוס לא נחת בחופי בריטניה,
והסתפק בתצפית מסיפון האנייה בלבד.
ניסיון הנחיתה הראשון של קיסר נכשל .בעל כורחנו סוברים אנו ,כי היעדר
מודיעין נאות היה בין הגורמים החשובים לכישלון זה .מה גם שקיסר
עצמו מנה את השיבושים שהחופים ,הזרמים ,השטח וכיוצא באלה גרמו.
עם זאת ,קיסר לא העניש את וולוזינוס ,דברי הביקורת שלו כבושים ואף
כוללים נימה של הסבר והבנה לקצין ,אשר "חשש להפקיד את גורלו בידי
הילידים" (הברברים) .רק מעטים הם בעלי תכונות אופי המאפשרים להם
לפעול כהלכה ,ביחידות או כוח זעיר ,במשימות הרחק מאחורי הקווים ובלב
ארץ אויב.
לסיכום מתברר כי בני אותו זמן היו ערים כבר אז לעובדה ,כי ערך הביון
במרכיבי הלוחמה הקיסרית ובהצלחתה היה רב .התרשמות זו נמסרת לנו
על ידי המחבר האלמוני של קורות המלחמה האפריקאית" :הוא לא הוציא
את פקודותיו על ידי הזדעקות אישית לתצפית ולימוד המצב מראש החומה,
שהרי מפליאה הייתה בקיאותו בחוכמת המלחמה .על ידי הפעלת מערך של
צופים ורצים למד את אשר נחוץ ,כשהוא ישוב במפקדתו ,כדי להשתית על
זה את תכנונו.
בל נטעה  -אין להסיק מכך שקיסר ניהל את מלחמתו בדרך כלל מן המפקדה
שבעורף .נהפוך הוא :גם פעילות הסיור האישית שלו ידועה לנו היטב .ברם
הדברים באים להביע תמיהה על כך ,כי באותם ימים של אמצעי בקרה,
שליטה ותקשורת לא משוכללים ,יכול היה מפקד כללי ,באמצעות מערך
מודיעיני פרוס ושגרתי ,לקרוא את הקרב כהלכה  -ואף לתכנן צעדי נגד.
אמור מעתה :כשקיסר דיווח על נצחונו על מלך ליד זילא ב 2-באוגוסט של
שנת  47לפני הספירה במשפט הקצר "באתי ,ראיתי ,ניצחתי" (vini, vidi,
 - )viciאין ספק ,כי בכך נכרכה פעילות מודיעינית למופת ,שתרמה את
שלה לניצחון המהיר .
לעיון נוסף על אודות "ריגול ומודיעין ברומא העתיקה" ,כולל המודיעין של
יוליוס קיסר ,ראו מאמרו של רפי קיטרון במבט מל"מ  ,64אוקטובר 2012
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ניצחון בסבירות נמוכה  -אמיתות על מלחמת יום הכיפורים
ד”ר שמעון אביבי

עורך :ד”ר מיכאל ברונשטיין ,2017 ,הוצאת אפי מלצר בע”מ והוצאת שרידות 609 ,עמ’

לאחרונה ראה אור הספר “ניצחון בסבירות נמוכה –
אמיתות על מלחמת יום הכיפורים” ,פרי עבודתו של
“הפורום לאזרוח תחקירי קרבות והפקת לקחים”.
מרכז הפורום הוא ד”ר אורי מילשטיין ,המגדיר
עצמו פילוסוף ביטחוני ,היסטוריון צבאי ומומחה
למלחמות ישראל .חברי הפורום הם לוחמים
וחוקרים שמצאו בו מענה להתרחקות מחסות
הממסד ,כדי לשמור על עצמאותם המחקרית.
באמצעות הצגת האמת שלהם על מלחמת יום
הכיפורים מבקשים הכותבים לתקן דבר מה
בתודעה הציבורית.
הספר מורכב מ 22-מאמרים .החלטתי להתמקד
בשני מאמרים העוסקים במודיעין .במאמרו
“אשרף מרואן – הסוס הטרויאני במוח הישראלי,
הונאה נוסח  ,”1973קובע סא”ל (מיל’) שמעון
מנדס בנחרצות“ :סאדאת דאג להרדים את ישראל
לקראת המלחמה ,ולצורך זה הפעיל בהצלחה
אדירה את אשרף מרואן ,סוכן הונאה מהגדולים
בהיסטוריה” .הגדרה דומה מופיעה תחת תמונתו
של אשרף מרואן“ :סוכן הונאה מוצלח ,אשר הפיל בפח את הביון הישראלי”.
מנדס כותב שסאדאת נהג לצפות בסרטי מלחמה וכי סרטי הונאות
ומלחמת מוחות עניינו אותו במיוחד (עמ’  .)31לדבריו ,אין ספק שסאדאת
למד מפרשיות הונאה שהפעילו הבריטים נגד הגרמנים במלחמות העולם
הראשונה והשנייה .אלה כללו ,בין היתר ,בניית נמל לילה מדומה להסחת
מטוסי אויב מנמל היום האמיתי; הפעלת זרקורי נ”מ לסנוור טייסים
במטוסי האויב; וכן מבצע “ציצרו” ,שבו משרתו של השגריר הבריטי באנקרה
הציע למכור לשגרירות הגרמנית מסמכים סודיים ,נחשף על ידי המודיעין
הבריטי  -והופעל מטעמו כסוכן כפול.
לפי מנדס ,לימוד פרשיות שכאלה יצרו מוכנות של סאדאת להפעלת תוכנית
ההונאה (עמ’  .)33-32סאדאת חווה מניהולה הנאה אינטלקטואלית ,בד
בבד עם היותה אתגר לאומי :להציל את הכבוד הערבי האבוד ,בעקבות
הצלחת ההונאה של ישראל בהחדרת אלי כהן לצמרת הסורית (עמ’ .)34
אמנם ,יש לשאול אם לניתוח הפסיכולוגי-תיאורטי שתואר בקצרה לעיל
יש בסיס במציאות ,והאם סאדאת תכנן לאורו את מבצע הפעלת מרואן
מול ישראל.
עוד קובע מנדס ,כי מוחו הפורה של סאדאת הוליד קונספציה חלופית
לזו שהישראלים הגיעו אליה בדרך ההיגיון; תפקיד מרואן היה לחזק את
הקונספציה השגרתית ולהעלים את המעבר לזו המהפכנית (עמ’ .)36
שוב צולל מנדס למעמקי הנפש ותת ההכרה ,אך איננו מביא אסמכתאות
לקביעותיו .הרשימה הביבליוגרפית בסוף המאמר כוללת עשרות ספרים
ומאמרים ,אך אין קישור ספציפי ביניהם לבין מסקנות המחבר.
לדעתי ,מנדס לא מצליח לשכנע את הקורא שאשרף מרואן היה סוכן הונאה
של המצרים .הניתוח הפסיכולוגי שמוצג לא נשען על מקורות מקצועיים,
ואין בו כדי להפריך את המציאות הגורסת שמרואן היה סוכן איכותי,
שסיפק לישראל בזמן אמת את ההתרעה מפני מלחמה.
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היעדר ההתרעה  -רק חולייה בשרשרת
כשלים
במאמרו “מודיעין – אנטומיה של כישלונות :זרקור
על כישלונות פחות מוכרים של המודיעין במלחמת
יום הכיפורים” טוען אלי דקל כי היעדר ההתרעה
למלחמה הייתה רק חולייה בשרשרת כשלים של
אמ”ן במלחמה .לדבריו ,למודיעין היו כשלים
נוספים ,לא פחות חמורים ,אך אלה לא נדונו בשיח
הציבורי ,ובצה”ל לא עסקו בתיקונם.
דקל מונה מספר כישלונות .ראשית ,תמונת
היערכות הכוחות המצריים ,שצלחו את התעלה
בימים הראשונים למלחמה ,הייתה כללית מדי;
היא לא ידעה להצביע על מקום עתודות השריון
המצריות ועל אופן הפעלתן (עמ’ .)68
שנית ,אמ”ן לא ידע לפני המלחמה ובמהלכה כי
הטנקים בדיביזיות החי”ר הם מסוג  T-55החדש,
וטעה לחשוב שהן מצוידות עדיין בטנקי T-34
החלשים ללא השוואה .צה”ל נחפז לעתים לתקוף ,כי לא שיער נכוחה את
עוצמתו של הכוח המצרי שעמד מולו (עמ’  .)74 ,68בעניין זה מסר לי מקור
יודע דבר שאמ”ן ידע לפני המלחמה ובמהלכה כי בגדוד השריון הדיביזיוני
(של דיביזיות החי”ר) היו טנקים מסוג  ,T-54/55אך בחטיבות החי”ר
בדיביזיות אלה היו טנקי .T-34
כישלון אחר היה בהבנת מערך הגישור המצרי והאפשרויות לשבשו .שאלות
לגבי מקום אכסון ציוד הצליחה או סוגי הגשרים שבהם ישתמשו המצרים
לצליחה  -לא העסיקו את צמרת מחלקת המחקר .כתוצאה ,קובע דקל,
צה”ל לא קיבל מידע בעניין ,וכשל בכך ששיגר את גייסותיו לתפוס גשר
מצרי מבלי לבדוק אם זה עונה על צרכיו (עמ’ .)70
שלישית ,כישלון איתור תוכנית המלחמה המצרית “הצריחים הגבוהים”,
ששימשה את מצרים במלחמת יום הכיפורים .עיקרה היה כיבוש רצועה
של  10-8ק”מ בלבד בגדה המזרחית של תעלת סואץ ,ייצוב קו הגנה
חזק והישארות בו (עמ’  .)74-73דקל מציין שבעקבות הדיווח של מרואן
ערב המלחמה  -שלפיו ייעשה מאמץ לתפיסת שטח בעומק  10ק”מ ואין
כוונה להגיע בשלב הראשון עד קו המעברים  -הניח אמ”ן בפני צה”ל
ביום פתיחת המלחמה את עיקרי תוכנית “הצריחים הגבוהים” .אולם,
משנפתחה המלחמה ,נעלם מידע חיוני זה מהתודעה של צמרת אמ”ן וצה”ל,
והם המשיכו לחשוב כי מצרים דבקה ב”תוכנית המעברים” (עמ’ .)76
מאמרו של דקל בנוי היטב ,מבוסס על מקורות מגוונים ,מפנה לאסמכתאות
ומרחיב את הדעת בהערות שוליים רבות.
רבים מהמחברים בספר כותבים על חוויותיהם האישיות באירועי המלחמה
ומוסיפים נופך למידע ממוסמך .הספר נותן לקורא נקודות מבט ,שהיו
נעלמות עד כה לרבים מאתנו .
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לוחמי הסתר ,המודיעין הישראלי -
מבט מבפנים
עמוס גלבוע | תא"ל (מיל')



אפרים לפיד ,הוצאת ידיעות אחרונות 485 ,2017 ,עמ'

ספר זה מבוסס על עבודת הדוקטורט של תא"ל
(מיל') אפרים לפיד ,שמילא שורה ארוכה של
תפקידי מודיעין בכירים ,רובם הגדול במערך
האיסוף .ככזה ,הוא נשען על שתי רגליים
מוצקות :האחת ,המחקר האקדמאי הקפדני,
והשנייה ,הידע והניסיון המודיעיני רב השנים
שלו .זהו "המבט מבפנים" .הספר אינו דן
בהיסטוריה של המודיעין מאז הקמת המדינה
ועד זמננו ,אלא מתמקד בשני העשורים שבין
השנים  1960ל .1980-אלה עשורים מעצבים
של מלחמת ששת הימים ומלחמת יום
הכיפורים ,של התעוררות הבעיה הפלסטינית
בדמותו של אש"ף והטרור ,ושל השלום עם
מצרים .עשורים של מלחמה ושלום ,שבהם
עוצבה קהילת המודיעין הישראלית.
למודיעין הישראלי לא חסרים ספרים בעניינו.
ניתן לחלק ,בצורה גסה ,לשלושה – על פי
כותביהם .חלק אחד שייך לעיתונאים ,מקצתם
התמחו בסוגיה המודיעינית ,וכתיבתם עוסקת
בעיקר ב"פרשיות מודיעיניות" שהציבור הרחב
צמא לקרוא עליהן ,ושאינן מתבססות על
חומר מודיעיני ראשוני .חלק שני מורכב בעיקר
מאוטוביוגרפיות של ראשי קהילת המודיעין
לדורותיהם .היא מתבססת אומנם על ידע
אישי רב ,ופעמים גם על מסמכים ראשוניים ,אך טבען של אוטוביוגרפיות
ללקות בכמה חוסרים בולטים ,כמו אפולוגטיקה על כישלונות ,סלקטיביות
בתיאור האירועים ופרשנות אישית .החלק השלישי מורכב מחוקרים
ומאנשי קהילת המודיעין שכתיבתם מבוססת על חומר ארכיוני ראשוני
ועל ניסיון אישי רב .בולטים בו ספרים על בעיות במודיעין ,על פילוסופיה
של המודיעין ,על המודיעין והקברניט ,על המחקר המודיעיני .לצדם
ישנם ספרים ,שבדומה לספרו של לפיד ,מתמקדים בתקופה מסוימת
של המודיעין .למשל ,הביוגרפיה על אהרון יריב העוסקת בעיקרה בשנות
ה 60-וה 70-של המודיעין .היוצא מהכלל הוא ספרו של עודד גרנות על חיל
המודיעין במסגרת הסדרה הצהלית "צה"ל בחילו".
ובו בזמן ספרו של אפרים לפיד הוא ייחודי ונבדל מכל הספרים המוכרים
לי .במה?
ראשית ,הוא לא דן רק במודיעין הצבאי ,אלא בכל שלושת הגופים המהווים
את הקהילה המודיעינית :המודיעין הצבאי (שבמרכזו אגף המודיעין),
"המוסד" והשב"כ .לראשונה הקורא יכול לקרוא במרוכז ,בספר אחד ,על
שלושת הגופים הללו ,ולדעת שהדברים אמינים ,נכוחים ,לא שמועות או

דברים שאינם נכונים.
שנית ,מבנה הספר ייחודי .הוא לא בנוי בצורה
כרונולוגית ושגרתית כמקובל ,אלא מתחלק
לשני חלקים מרכזיים .האחד דן בכל אחד מגופי
הקהילה בנפרד בשנים  1980-1960ובשלושתם
יחד כמערך קהילתי; השני דן בחמישה אתגרים
שעמם התמודדה הקהילה המודיעינית:
ההתרעה ,המלחמה בטרור ,הגרעין העיראקי,
המעורבות הרוסית והחיפוש אחר שלום עם
העולם הערבי.
שלישית ,זהו ספר על אנשים  -הרבה יותר
מאשר על מבנים ארגוניים וטכנולוגיה .הוא
מראה הלכה למעשה כי האמרה ש"המודיעין
בנוי מעל לכל על אנשים" אכן נכונה .כמעט בכל
קטע עולים שמות של אנשי מודיעין ,ובסוף כל
פרק על גופי המודיעין הצבאי מופיעים שמות
כל מפקדיו מראשיתו ועד ראשית שנות ה.80-
בכלל זה ,למשל ,כל רמ"חי איסוף ,כל מפקדי
יחידה  ,504כל מפקדי היחידה הטכנולוגית.
אוצר בלום לקורא.
רביעית ,הספר משובץ במסגרות המביאות
לקורא אינפורמציה לגבי אנשים ,מבצעים,
אירועים מיוחדים ובעלי עניין .ולעניין האנשים
שבמסגרות .מופיעים בהן ,כמובן ,כל ראשי
קהילת המודיעין מאז  1948ועד ראשית שנות ה 80-וקורות חייהם .אבל
הייחוד והיפה הוא שבצדם מופיעים גם דמויות שבחר המחבר ,דמויות
המופת .כך ,בפרק המודיעין הצבאי מופיעים במסגרות יהודה תגר ,יואל בן
פורת ,בני זאבי ,שולמית קישיק-כהן ,אברהם ארנן ,אבי וייס ודני אגמון;
בפרק על המוסד מופיעים אלי כהן ,רחביה ורדי ומייק הררי; ואילו בפרק על
השב"כ מופיעים עמנואל (עמה) טלמור ויהודה ארבל.
חמישית ,אם כי אין בזה משום חידוש ,מופיע בו כנספח תאריכון מפורט
לאירועי מודיעין מאז  1960ועד  .2016בכך מקבל הקורא רצף כרונולוגי
ואבני יסוד המרכיבות אותו.
כללו של דבר ,לפנינו "אנציקלופדיה אנושית חיה" על קהילת המודיעין שלנו,
העושה סדר בבליל המידע והסיפורים הרווחים על עלילות המודיעין שלנו.
זהו ספר חובה לכל איש מודיעין ,או המתעניין בתחום .לדור הנוכחי הוא
מראה שאת הגלגל לא המציאו עכשיו ,שיש הרבה מה ללמוד מ"סבא" ,וככל
שהדברים השתנו ,כך אתגרי היסוד נשארו .לוותיקים הוא פורץ פינות ידע
שלא היו ידועות בזמנו ,ומרחיב את יריעת ההסתכלות על התמונה הכוללת
 -תמונת כל גופי קהילת המודיעין הישראלית .
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מודיעין וספר

מעשה אמ"ן
סיפורו של המודיעין הצבאי בצה"ל ,כרך ב'
פסח מלובני | אל"ם (בדימ')



מעשה אמ"ן ,סיפורו של המודיעין הצבאי בצה"ל ,כרך ב'
תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר ,2018 ,הוצאת משרד הביטחון 271 ,עמ'

בימים אלה ראה אור הכרך השני של "מעשה
אמ"ן" ,סיפורו של המודיעין הצבאי בצה"ל.
הכרך הראשון יצא בשנת  ,2014ועסק
בתקופה שמתחילת הקמתו ("שורשי
החבצלת") ,עוד לפני מלחמת העצמאות,
ועד ערב מלחמת יום הכיפורים .הכרך החדש
עוסק במה שמוגדר כ"עידן המלחמות
עתירות העוצמה" ,בשנים .1985-1973
בדומה לכרך הראשון ,הוא פותח בהקדמה
של נשיא המדינה המכהן ראובן (רובי)
ריבלין ,ששירת בעברו כקצין מודיעין
וכעוזרו של רס"ן אשר בחטיבה  16במלחמת
יום הכיפורים; של ראש אמ"ן היוצא ,האלוף
הרצי הלוי; וכן מבוא מפי הכותב עצמו ,ובו
הוא מודה בין השאר למפקדי העבר בחיל,
שתרמו ישירות מזיכרונם ומכתביהם לספר
ולאירועים המתוארים בו.
הספר מגולל את הפעילויות והאירועים
שהתרחשו בשנים אלה ,שבהן אגף המודיעין
וחיל המודיעין היו מעורבים .זאת בדגש על
שתי המלחמות המרכזיות שהתרחשו במהלכן – מלחמת יום הכיפורים
ומבצע שלום הגליל (של"ג) .בנוסף עוסק הספר באירועים המודיעיניים
שהיו בדרך למלחמת יום הכיפורים; בתהליך שיקום החיל שלאחריה -
כולל השינויים הארגוניים שנעשו ,שכללו הקמה המחודשת של מפקדת
קצין מודיעין ראשי (קמנ"ר); תקופת הסכם השלום עם מצרים ופינוי חצי
האי סיני; שהיית צה"ל בלבנון לאחר סיום מבצע שלום הגליל ועד לנסיגה
לרצועת הביטחון.
הספר עוסק בתיאור התהליכים וההתפתחות של מערכי החיל השונים -
האיסוף ,המחקר ,מודיעין השדה ,וברמות השונות – במטכ"ל ,בפיקודים
ובמערך הקרבי .אכן זהו מפעל תיעוד מקיף ומרשים על מורשת חיל
המודיעין ,בדגש על המודיעין הקרבי/מודיעין השדה .כרך זה ,כקודמו,
מבוסס בעיקרו על ספרות המחקר שנכתבה עד היום בנושא ,על ראיונות
וזיכרונות אישיים של אנשים ששירתו בחיל בתקופה זו ועל חומר ארכיוני.
הספר משובץ בתמונות היסטוריות של אנשים ששירתו בחיל ושל אירועים
שבהם הם היו מעורבים ,וכולל כתבות תמציתיות על בכירי החיל בתקופה
הנסקרת .כן כולל הכרך ,כקודמו ,הערות רבות וביבליוגרפיה עשירה,
המבססות את אמינותו וייחודיותו.
עם זאת ,לוקה הספר בחוסר איזון מסוים בתיאור חלקם של גופים שונים
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ומרכזיים בחיל ,כגון יחידה )848( 8200
וגורמים בחטיבת המחקר באגף המודיעין
(גילוי נאות :שירתי בשתי היחידות הנ"ל
בתקופה הנסקרת); זאת מול הנתח המוקדש
למודיעין הקרבי ומרכיביו .כך ,לדוגמה ,אין
התייחסות מספקת לתרומת בסיסי יחידה
 ,8200שעסקו בזירה הדרומית-המצרית
לפני מלחמת יום הכיפורים.
גם תרומת היחידה הכוללת ליצירת תמונת
ההתרעה לקראת המלחמה ,בדומה למה
שנכתב על יחידה  ,154חסרה .זאת אף
שקטעים ממנה מופיעים בפרק על הצרכנים
השונים .מרכיב חשוב שלדעתי חסר הוא
התייחסות להונאה המצרית והסורית
שהייתה לפני המלחמה ,ונועדה למנוע
מגורמי המודיעין של צה"ל להבין נכונה את
כוונותיהם לפתוח במלחמה .זהו לקח בעל
חשיבות רבה ,לדעתי ,למורשת החיל.
יש בספר גם מספר אי-דיוקים עובדתיים.
אלה נגעו ,לדוגמה ,להימצאות טייסת עיראקית במצרים לפני מלחמת יום
הכיפורים (בפועל היו שתיים) ,או לפעילות יחידות סובייטיות במצרים
באותה עת ,כמיג ( 25אלה עזבו את מצרים עם סילוק הכוחות הסובייטים
ביולי  ,1972וחזרו למצרים באמצע המלחמה).
אם אחת המטרות המרכזיות של הספר היא לשמש מורשת לחיל וליחידותיו,
הרי שחוסר האיזון הזה פוגע לדעתי במטרה חשובה זו .תרומתם של גורמים
ויחידות שונות בחיל למלחמות ולאירועים המתוארים בספר מוצגת בצורה
חסרה .עם זאת ,הצגתם של האירועים וחשיפתה של הפעילות המודיעינית
במהלכם יאפשרו לעוסקים במורשת החיל ולחוקרים התמודדות קלה יותר
בעתיד עם הנושאים הללו.
לסיכום ,כתיבת כרכים אלה ופרסומם יוצרים מפעל מבורך וחשוב לשימור
המורשת של חיל המודיעין ,ושל תרומתו לצה"ל ולמדינה לאורך השנים
באירועים ,במלחמות ,במבצעים ובמהלכים המדיניים באזור .ריכוז המידע
הרב הזה ,על יחידות החיל השונות ומערכיו ,ישמש כבסיס איתן לכתיבת
ספרי מורשת ,מחקרים ועבודות של חניכים בקורסים בחיל ,בצה"ל ,ובכלל.
על כך מגיעה ברכת יישר כוח לכותב ולמוביל מיזם חשוב זה ,תא"ל (מיל')
ד"ר דני אשר ,ולכל מי שתרם וסייע למימושה של יצירה חשובה זו .
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מי היה האיש שהיה?
יואב דייגי

| dyogenes@netvision.net.il

נולד בנחלת יהודה.
ב 1943-התנדב להגנה ושירת במשטרת הישובים העבריים.
במאי  1945נשלח לקורס אלחוטנים של ההגנה .שימש כגדעוני וממונה על רשת הקשר של המוסד לעלייה באירופה.
פעל רבות במחנות המעפילים ובניסיונות להעלותם לארץ.
היה מפקד אוניית מעפילים שנתפסה על ידי הבריטים ונגררה לנמל חיפה; משם גורשו המעפילים לקפריסין.
סייע בארגון אניית המעפילים אקסודוס.
לאחר הקמת צה"ל ,עבר קורס קצינים .היה קצין הקשר של גולני וחטיבת הצנחנים ולאחר מכן קצין קשר פיקודי .עבר
לחיל המודיעין ב ,1962-שם עשה קריירה מפוארת.

פתרון החידה מגיליון  :80האיש שהיה הוא :אל"ם טוביה פיינמן ז"ל
נולד ב 1935-בקישינב ,נפטר בינואר .2002
טוביה פיינמן עלה לישראל ב 1948-באנייה טרנסילבניה ,דרך מרסיי .הוא הצטרף לחברת הנוער בקבוצת שילר.
התגייס לצה"ל ב 1955-שירת בגדוד נח"ל מוצנח .השתתף במבצע קדש בקרב המתלה ,כחלק מהכוח הקרקעי ,וכן
בפעולה בא-טור.
ב 1958-השתחרר מצה"ל וחזר לקיבוצו קבוצת שילר.
ב 1960-חזר לשירות צבאי באמ"ן מחקר טכני ,תחת פיקודו של צבי רויטר האגדי .פיינמן חקר ,בין היתר ,את פעילות
המדענים הגרמנים במצרים שניסו לפתח טילי קרקע-קרקע ארוכי טווח ונשק להשמדה המונית.
בשנת  1965השתתף בקורס ממ"פים והחל בלימודיו האקדמיים במדעי החברה והיסטוריה כללית אותם סיים
בהצטיינות ב.1972-
בשנת  1967איתר ראש אמ"ן האלוף יריב את רס"ן פיינמן כדי שיקים ויעמוד בראש יחידת האזנה לסובייטים,
שפעלו במצרים וסוריה במסגרת יחידה ( 515כיום  .)8200טוביה עמד בראש היחידה ,שכונתה מסרגה ,עד קיץ
 .1972במועד זה גירש אנואר סאדאת את היחידות הסובייטיות ממצרים .שיא פעילות היחידה היה ביולי  ,1970עת
הופלו בקרב אווירי חמישה מטוסי מיג .21
מסרגה הייתה יחידה ייחודית ,שהצטיינה במקצוענות ובמסירות של קציניה וחייליה ובגיבוש החברתי ,הודות
לאישיותו של טוביה כאדם וכמפקד.
בשנת  1972יצא טוביה לפו"מ ובמרץ  1973מונה למפקד ענף האלינט ב.8200-
ב 1976-מונה טוביה לראש מטה הראשון ב 8200-והועלה לדרגת אל"ם.
באוקטובר  1978יצא ללימודי תואר שני בטכניון ,בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול .עבודת הגמר שלו התמקדה
בממשק אדם-מכונה במערכות תעשייתיות.
בשובו מהלימודים ב 1980-התמנה לראש מחלקת ציוד ותקציבים במפקדת קצין מודיעין ראשי .לאחר שנה פרש
מצה"ל ועבד כיועץ בחברות תיל ,אלתא ותדיראן בנושאי סיגינט ולוחמה אלקטרונית.
בשנים  1989-1988שרת כשליח נתיב במוסקבה ,ובשנים  1993-1990שימש כיועץ ליחידה .8200
פיינמן נפטר ב .2002-הותיר אחריו רעיה ,ניבה ירון פיינמן ,ושתי בנותיה ,ועוד שתי בנות ובן מנישואיו הראשונים.

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם :לב ניב
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל mlm@intelligence.org.il

בגיליון  50של
תוכלו לקרוא על:

פקס03-5497731 :

 על טקס ההתייחדות השנתי עם חללי קהילת המודיעין
 על המבצע המוטס הראשון "מבצע מייקלברג" להעלאת יהודים
מעיראק לישראל ,ב"פרשית מודיעין" שהציג שלמה הלל
 על "בימת מודיעין" שהתקיימה במל"מ בנושא המצב בעיראק
היום ,העתיד לאן? והשלכות לישראל
 על הפעילות במל"מ ובעמותות השונות .ועוד
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הערה :כל השמות הם שמות משפחה ,אלא אם כן צוין אחרת.
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 .1הספר הראשון בסדרת ספרים של רוברט לדלום אודות הסוכן החשאי ג'ייסון בורן.
 .8ראש המוסד בשנים ( 2011-2002ש"פ).
 .9עוזר רמ"ח מחקר למבצעים באמ"ן בשנים ( 1974-1969ש"פ).
 .11הקנה הנקצר עם השיבולת.
 .12חודש.
 .14אזור מוגבה כדי שהציבור יוכל לראות את המתרחש עליו.
 .15אמצא בתנוחת ישיבה.
 .16כינוי מבצע פשיטת העומק על גשר קינא ועל תחנת הכוח ,הגשר והסכר בנג'ע חמדי במצרים ב.1968-
 .17עמד בראש ועדת החקירה הממלכתית לחקר נסיבות פריצתה של מלחמת יום הכיפורים.
 .19הקמ"ן המרחבי  /מפעיל סוכנים ומודיעים בגזרת רמת הגולן ובדרום-מזרח לבנון במלחמת העצמאות.
 .21מבצע של חוליית ריגול ישראלית שפעלה במצרים ב 1954-הידוע בכינויו 'העסק הביש'.
 .24מספיק.
 .26מייסד ארגון 'סולידריות' בפולין (ש"פ).
 .27מספרם של לוחמי ה'הגנה' שנעלמו בדרכם לחבל במתקני הזיקוק בטריפולי שבלבנון ב.1941-
 .28ארגון החבר בקהילת המודיעין הישראלית.
 .29פקד במשטרת ישראל שחקר את אייכמן לקראת העמדתו לדין.
 .30מרגיש.
 .31קמין.
 .33חייל מודיעין אמריקאי שהדליף  700,000מסמכים לאתר ויקיליקס (ש"פ).
 .36שמו המלא של נציג שבט גד במשלחת  12המרגלים ששלח משה לתור את הארץ :גאואל . ... ..
 .38חברה שבדית לייצור כלי רכב.
 .39ראש מלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון) בשנים .2015-2007
 .41כלי מאור שלי.
 .43ממניפי דגל הדיו באום רשרש ב(1949-משמאל לימין).
 .44מראשי שב"כ.
 .46כפר ערבי קטן ששכן מדרום לירקון ובקרבת מקורותיו .חרב במלחמת העצמאות (משמאל לימין).
 .47פרופסור לפיזיקה בטכניון שהורשע בריגול לטובת צ'כוסלובקיה ב.1960-
 .49אזעקת ירי קסאמים בשדרות וביישובי עוטף עזה :צבע . ....
 .50טייס עיראקי שגויס בידי המוסד והטיס ארצה מטוס מיג ( 21שם מלא).
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 .1ממפקדי הש"י בשנים  ,1949-1944תחום טיפולו היה בעיקר ארגוני אצ"ל ולח"י (שם מלא).
 .2מצפה ליד משגב-עם שנבנה לזכרו של קצין שריון שנהרג במלחמת לבנון השנייה :מצפה ( ....מלמטה למעלה).
 .3שמו של הקנגורו בסיפורי פו הדוב (מלמטה למעלה).
 .4הקפת יישוב או מתחם מסוים והטלת מצור עליו.
 .5מילת ברירה (מלמטה למעלה).
 .6כינוי לסדרת מבצעים של יחידה  154בשנים  1961-1959להעלות יהודים מסוריה לישראל דרך לבנון.
 .7ראש שב"כ שכיהן בשתי קדנציות.
 .8כינוי הגוף השני לזכר רבים (מלמטה למעלה).
 .10השמיע קול עמום.
 .12טייס ,אל"ם בח"א ,פיקד על בסיס רמת דוד במלחמת ההתשה ובמלחמת יום הכיפורים (מלמטה למעלה).
 .13יישוב קהילתי ברמת הגולן ,ששמו מורכב מראשי התיבות של שלשה יישובים שפונו מסיני.
 .17עוזר ראש אמ"ן למחקר במלחמת יום הכיפורים (שם מלא).
 .18ראש אגף צומת במוסד בתחילת שנות השישים של המאה ה.20-
 .19דרוזי ממג'דל שמס ,שהיה קצין מודיעין סורי ,עמד בראש רשת ריגול למען סוריה ,נתפס בשנות ה 70-ונדון ל315-
שנות מאסר (ש"פ בכתיב מלא).
 .20אנדרטה.
 .22היה סגנו של מתאם הפעולות בשטחים רחביה ורדי.
 .23ילד ישראלי שהוברח בידי סבו החרדי לחו"ל ,ב 1962-אותר בידי המוסד בניו-יורק והוחזר ארצה (שם חיבה פרטי;
מלמטה למעלה).
 .25שם אביו של נציג שבט אפרים במשלחת  12המרגלים ששלח משה לתור את הארץ.
 .30פשוט וברור .. :וחלק.
 .32אבי בן הזוג.
 .34הבסיס הלוגיסטי העיקרי של צה"ל במערב סיני עד מלחמת יום הכיפורים ,לצד בסיס חיל האוויר.
 .35מחשובי הסוכנים של שב"כ ביו"ש המכונה 'הנסיך הירוק'.
 .36כינויו של ראש אמ"ן ושר הביטחון לשעבר.
 .37הקמ"ן המרחבי  /מפעיל סוכנים ומודיעים בגזרת הגליל המערבי ובדרום לבנון במלחמת העצמאות (מלמטה
למעלה).
 .39עונש כספי.
 .40ארגון האמנה הצפון-אטלנטית (ר"ת).
 .41ספר מתח של רוני דונביץ' שגיבורו הוא אלכס ברטל דמות בדיונית בתפקיד ראש אגף המבצעים במוסד.
 .42היחידה ללוחמה בטרור של משמר הגבול (ר"ת).
 .45ראש העירייה החמישי של באר שבע.
 .48כן.
 .49גז העולה מנוזל רותח.

mlm@intelligence.org.il

פתרונות יש לשלוח למל"ם:
או לפקס 03-5497731 :בין הפותרים נכונה יוגרל ספר
הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם :רות קמחי
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מקורות למאמר "ידיעת הזהב" וההתקפה המצרית שלא
הייתה ()4
1
2

3

4
5
6
7

8
9
10

11
12
13
14
15

16
17
18

19

20
21
22
23
24

פריק אוול מוחמד פאוזי :מלחמת שלוש השנים ,פרק  ,7עמ' .109-107
התוכנית עברה מספר שינויים מאז  14במאי .זיכרונות לואא' טייס
עבד אל-חמיד אל-דע'ידי ,מפקד הפיקוד המזרחי בחיל האוויר המצרי.
בספרו של ד"ר ג'ואדי :הדרך אל התבוסה ,זיכרונות מפקדים מצרים
על המלחמה ב ,1967-עמ'  .55-54לואא' טייס מוחמד עכאשה :מאבק
בשמיים ,המלחמות המצריות הישראליות  .1967-1948דני שלום :כרעם
ביום בהיר ,פרק ז' ,עמ' .140-138
פריק אוול מוחמד פאוזי :מלחמת שלוש השנים ,פרק  ,8עמ' .124-123
זכרונות לואא' טייס עבד אל-חמיד אל-דע'ידי ,בספרו של ד"ר ג'ואדי:
הדרך אל התבוסה ,זכרונות מפקדים מצרים על המלחמה ב ,1967-עמ'
 .54אחמד עבד אל-מונעים זאיד" :טייסת קרב  ,"77עמ' .40
יצחק רבין :פנקס שירות ,כרך א’ ,שער רביעי ,פרק ב' ,עמ' .137 ,135
שמעון גולן :מלחמה בשלוש חזיתות ,פרק  ,4עמ' .61
עמי גלוסקא :אשכול ,תן פקודה ,פרק י”ב ,עמ’  .228-227שמעון גולן:
מלחמה בשלוש חזיתות ,פרק  ,4עמ' .66-65
עמוס גלבוע :מר מודיעין ,פרק ט”ו ,עמ’ .244
עמוס גלבוע :מר מודיעין ,פרק ט"ו ,עמ'  .271 ,244יצחק רבין :שער
רביעי ,פרק ב' ,עמ'  .144עמי גלוסקא ,פרק י"ד ,עמ'  .254-253מיכאל
בר-זוהר :החודש הארוך ביותר ,עמ'  .54שמעון גולן :מלחמה בשלוש
חזיתות ,פרק  ,4עמ' .74 ,70
אחמד עבד אל-מונעים זאיד" :טייסת קרב  ,"77עמ' ,30 ,29 ,26 ,21-19
.40
Avner Cohen: The 1967 War: New Israeli Perspective, 50
.years Later. 3 June 2017
שמעון גולן :מלחמה בשלוש חזיתות ,פרק  ,5עמ’  .107-106 ,99עמוס
גלבוע :מר מודיעין ,פרק טו ,עמ’  .269 ,259עמי גלוסקא ,אשכול ,תן
פקודה ,פרק טז ,עמ’  .289-288יצחק רבין :פנקס שירות ,שער רביעי ,פרק
ג ,עמ’ .163-162
יצחק רבין :פנקס שירות ,כרך א ,שער רביעי ,פרק ג ,עמ’  .163שמעון גולן:
מלחמה בשלוש חזיתות ,פרק  ,5עמ’ .110
יצחק רבין :פנקס שרות ,כרך א ,שער רביעי ,פרק ג ,עמ’ .255
עמוס גלבוע :מר מודיעין ,פרק טו ,עמ’  ,244עמ’  ,263עמ’ .268
עמוס גלבוע :מר מודיעין ,פרק טו ,עמ’  ;270יצחק רבין :פנקס שרות ,כרך
א ,שער רביעי ,פרק ג ,עמ’ .165
שמעון גולן :מלחמה בשלוש חזיתות ,פרק  ,5עמ’ .111-110 ,108-107
עמוס גלבוע :מר מודיעין ,פרק טו ,עמ’  .269-268ידיעות אחרונות
( .)2013יצחק רבין :פנקס שירות ,כרך א ,שער רביעי ,פרק ג ,עמ’ .161
עמי גלוסקא :אשכול ,תן פקודה ,פרק טז ,עמ’ .292-282
מוחמד פאוזי :מלחמת שלוש השנים ,פרק  ,7עמ’ .114-113
מוחמד חסנין הייכל :ההתפוצצות ,חלק  ,6פרק  ,2עמ’ .574-573
גורמי הסיגינט במודיעין הצבאי והימי המצריים קלטו ידיעות על תגבור
הצי השישי האמריקאי והצי הבריטי בים התיכון בכלי שיט נוספים,
ובכללם נושאות מטוסים ,ששתיים מהן הגיעו לאגן המזרחי של הים
התיכון .כן נקלטה פעילות חריגה בבסיס חיל האוויר הבריטי “וילוס”
שבלוב ,בו היו ערוכים מטוסים אמריקאים ובריטים .מידע זה דווח
לנאצר ,ועורר אצלו חשש להכנות של האמריקאים והבריטים לקראת
תקיפת מצרים ,כפי שהיה ב .1956-הייכל :אל-אנפג’אר ,עמ’ .573-572
זיכרונות לואא’ עבד אל-חמיד אל-דע’ידי ,בספרו של ד”ר מוחמד אל-
ג’ואדי :הדרך אל התבוסה ,עמ’  .77-76זיכרונות פריק אוול מוחמד צדקי
מחמוד ,בספרו של ד”ר מוחמד אל-ג’ואדי :בעקבות התבוסה ,עמ’ 375-
.373
כמאל חסן עלי :פרק  ,32עמ’ .221-220
הייכל ,עמ’  .577-575נספח מס’  ,31עמ’ .1022
תולדות הצבא הערבי הסורי ,כרך ב ,פרק  ,6עמ'  .334מוחמד פאוזי,
(הרמטכ"ל המצרי במלחמת "ששת הימים" ושר ההגנה בתקופת מלחמת
ההתשה) :מלחמת שלוש השנים ,חלק  ,1פרק  ,7עמ' .114
זכרונות אנואר אל-קאדי ,שהיה אז ראש אגף המבצעים במפקדה
הכללית ,בספרו של ד"ר ג'ואדי :הדרך אל התבוסה ,זכרונות מפקדים
מצרים על המלחמה ב ,1967-עמ' .253
מוסטפא טלאס :מראת חיי ,כרך ב’ ,פרק  ,29עמ’ .755

מקורות למאמר המודיעין הישראלי :מהמחתרת ועד
לצבא הסדיר ()10
1
2

3
4
5
6
7

המאמר מתבסס בעיקרו על ספרי מעשה אמ”ן ,חלק א’.
אוהד לסלאו ,פלישת צבאות ערב הסדירים ,הכישלון המודיעיני
שנשכח ,מבט מל”מ ,ע’ .36 – 34
אסא לפן ,הש”י ,משהב”ט ההוצאה לאור ,תל אביב  ,1997ע’ .253
יוכי ארליך ,בטרם כל מודיעין נקרא ,הקמת המודיעין הצבאי ,מלאכת
מחשבת ,ע’  .29לפי זהבה אוסטפלד ,צבא נולד ,משהב”ט,
 ,1994ע’ .381–324
אלי יצחק 70 ,שנות מיפוי ,ע’ .154
יואב גלבר ,ניצני החבצלת ,ע’ .957–955
יואב גלבר בתוך כרמל חזי ,מודיעין לשלום ,על תפקידו של המודיעין
בעיתות שלום ,ע' .40–39

מקורות למאמר ירושלים של האזנות וצפנים ()14
 1מבוסס על המקורות הבאים:
 לקט מורשת " 5/2000כך זה היה בירושלים (לפני  52שנה)"
 יצחק לוי (לויצה)" ,תשעה קבין  :ירושלים בקרבות מלחמת
העצמאות" ,הוצאת מערכות  1986ע' ( 218 ,395-394לוי היה
מפקד הש"י במרחב ירושלים בשנים 1948-1946
 יצחק נבון" ,יצחק נבון כל הדרך  -אוטוביוגרפיה" ,הוצאת כתר מרץ
 2015ע' 60-59 ,55-51
 עמיר רפפורט "יחידת האזנות  - 8200כך הכול התחיל" ,מעריב
NRG, 14.10.2008
 2בידרמן ,מנחם .לקט מורשת  - 11/2010ציונה חיון – החלל הראשון של
היחידה" 8200 ,מורשת2010 ,

מקורות למאמר האזהרה שלא עזרה ()18
1
2

3
4
5

6
7

8
9
10

בראשית ,י"ט ,י"ד.
בני מוריס :1948 ,תולדות המלחמה הערבית-הישראלית הראשונה,
ספריית אופקים ,תל אביב 2010 ,ע' .129-128
"ויקיפדיה" האנציקלופדיה המקוונת ,ערך :הפיצוץ ברחוב בן יהודה"
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%99
%D7%92%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A8%D7%97%D7
%95%D7%91_%D7%91%D7%9F_%D7%99%D7%94%D7%95
)%D7%93%D7%94_(1948
אורי מילשטיין" ,תולדות מלחמת העצמאות" ,כרך שלישי ,הפלישה
הראשונה ,זמורה ביתן מוציאים לאור תל אביב  ,1989פרק ה' ע' .88
גמליאל כהן" ,המסתערבים הראשונים ,סיפורה של המחלקה הערבית
בפלמ"ח" העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי ,משרד
הביטחון ההוצאה לאור תל אביב  ,2002ע' .186
בני מוריס :1948 ,תולדות המלחמה הערבית-הישראלית הראשונה,
ספריית אופקים ,ע' .128
"תולדות מלחמת העצמאות"  ,כרך שלישי ,הפלישה הראשונה" ,ע'
.88-93
מצוטט גם בערך "הפיצוץ ברחוב בן יהודה"" ,ויקיפדיה".
אורי מילשטיין" ,תולדות מלחמת העצמאות" ,כרך שלישי ,הפלישה
הראשונה" שם ,ע' . 88
ויקיפדיה האנציקלופדיה המקוונת ,ערך "שיירת נבי דניאל".
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%99
%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%93%
D7%A0%D7%99%D7%90%D7%9C
יצחק נבון ,כל הדרך – אוטוביוגרפיה ,בעריכת ד"ר אייל מירון  ,הוצאת
"כתר" ירושלים  ,2015ע' .51
עדו אמבר ,אלי אייל ,אבי כהן ,שורשי חיל האוויר ,התפתחות התעופה
הביטחונית בארץ ישראל עד להקמת המדינה ,חיל האוויר ,צבא הגנה
לישראל ,משרד הביטחון ההוצאה לאור  ,תל אביב  ,1997ע' .281-273
ר' בהרחבה ובפירוט במאמרי :קובי סגל ,סוף מעשה במחשבה תחילה,
מבצע מוקד והחיקויים שלא צלחו ,מבט למל"מ כתב עת לענייני

| גיליון  | 81אב תשע״ח |

69

הערות לגיליון 81

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

מודיעין ובטחון מבית המרכז למורשת המודיעין ,גיליון  ,78יולי  2017ע'
.32-27
פסח מלובני ,דגל אדום מעל הים התיכון – המעורבות הצבאית
הסובייטית באזור וסיפורה של "מסרגה" ביחידה  ,8200המרכז למורשת
המודיעין ,אפי מלצר הוצאה לאור ,תל אביב  ,2017ע' .73
"תוכנית לשיתוף פעולה בין מטוסי קרב טילים ותותחי נ.מ" באישור
הפריק עאדל אמין חאפט' ראש מטה כוחות האוויר וההגנה האווירית .
מסמך שלל מתורגם שמ 260/586.140/מיום .11/7/1967
מאמרי שם  ,ע' .31
מפקדו של מחוז "בודפשט" המעוז היחיד שלא נפל בידי המצרים בקו בר לב.
מוטי אשכנזי עם ברוך נבו ונורית אשכנזי ,הערב בשש תפרוץ מלחמה,
הוצאת הקיבוץ המאוחד  ,תל אביב  ,2003ע' .51-48
דן פלג" ,מי שישרוד שיספר ,מבט אישי על מלחמת יום הכיפורים",
"אסטרולוג" הוצאה לאור תל אביב ,2017 ,ע' .39-37
רונן ברגמן וגיל מלצר ,מלחמת יום הכיפורים ,זמן אמת ,ידיעות ספרים
וספרי חמד ,תל אביב ,2003 ,ע' .436-435
"מי שישרוד שיספר ,מבט אישי על מלחמת יום הכיפורים" ,ע' .43
אילן בכר ,אורי אהרנפלד ,שבוי בפקודה! ספריית "מעריב" וספרי "כתר",
תל אביב  ,2010ע' .36
מבצע יונתן בגוף ראשון ,לוחמי סיירת מטכ"ל מספרים על הקרב
באנטבה ,בהוצאת המרכז למורשת המודיעין ,אפי מלצר הוצאה לאור ,תל
אביב  ,2016עדות יוחאי ברנר ,ע' .255
יוסי גרוס ,ראיון עם המחבר .6.11.2017
רונן ברגמן ,מדינת ישראל תעשה הכול – הקרב החשאי על השבויים
והנעדרים ,הוצאת "כנרת זמורה ביתן" ,תל אביב  ,2009ע' .51-49

מקורות למאמר הדרוזים הופכים לנשק הסודי של
מלחמת העצמאות ()22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

מכתב בנושא “על המצב בין הדרוזים” מ 25-בדצמבר  ,1947ארכיון צה”ל
(להלן א”צ).1/57/795 ,
מכתב בנושא “הדרוזים והמהומות” מ 17-בדצמבר  ,1947שם .לא נמצא
עוד מקור שיתמוך בנתון זה.
דו”ח של יהושע פלמוןמ 8-באוגוסט  ,1948ארכיון תולדות ה”הגנה” (להלן
את”ה).105/195 ,
שם.
מכתב סא”ל מחמוד אל-הנדי ,מנהל מחלקת המנהלה בוועדה הצבאית
בדמשק ,מ 24-במרץ  ,1948א”צ.1/57/121 ,
מסמך ‘דעת’ “הדרוזים במלחמה הא”י” מ 1-באוגוסט  ,1948א”צ,
 ;957/52/13ריאיון עם אסמאעיל קבלאן.2006 ,
מכתב המפקד הכללי לכוחות פלסטין ,מ 28-במרץ  ,1948א”צ.1/57/271 ,
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הערות לגיליון 81
מקורות למאמר פלוגה  524על המפה ()42
 1דפני ליף ,נכדתו של ליפשיץ-ליף ,פתחה לימים את “מחאת האוהלים”,
וסגרה מעגל עם פעילות סבה בקשר בין האדם לקרקע בישראל.
 2אדלר “סתם” שירת בצבא הבריטי לאחר המלחמה כפליט מפולין ,בלי
קשר ל 524-ולאנשי הבריגדה היהודית מא”י.
 3מכשיר פוטוגרמטרי אחד ,כולל שולחן השרטוט המחובר אליו ,דרש שטח
של חדר גדול להפעלתו.
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שם ,שם2 ,
שם ,שם3 ,
שם ,שם5 ,
שם ,שם7 ,
שם ,שם9 ,
שם ,שם10 ,
שם ,שם11 ,
שם ,שם11 ,
'מלחמת הצללים' ,יוסי מלמן ודן רביב ,עמ' 170
משלי ,כ"ד6 ,
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