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דבר היו"ר | ד"ר צבי שטאובר

70 שנה למדינת ישראל, 70 שנה לקהילת המודיעין. הרבה מאוד הישגים, ויש 
עוד מה לעשות. לא הכל קרה כפי שציפינו, אך יש במה להתגאות.

המל"ם,  של  הקודם  היו"ר  הלוי,  לאפרים  בעבר,  הקהילה  לראשי  טוב  ערב 
הוועד  לחברי  השכולות,  המשפחות  לבני  טוב  ערב  פרי,  ויעקב  גזית  לשלמה 
המנהל, לבכירי קהילת המודיעין, למני בן-חיים נציג עיריית רמת השרון. ערב 
במינו,  מיוחד  איש  נטע,  צביקה  )במיל'(  משנה  לאלוף  מיוחדת  וברכה  טוב 
המוביל הרבה פרויקטים חשובים במרכז למורשת המודיעין. ערב טוב לחברות 
וחברי העמותה למורשת המודיעין. ברוכים הבאים למפגש השנתי. כבר עתה 
אני רוצה לומר "שאפו" למארגני המפגש הזה: להפקה - משפחת שהם - אופיר 
ודליה; לאיציק ברזילי עם תערוכת האיורים-ציורים שלו; לתערוכת שערי מבט 

מל"ם. זה מרומם את הנפש.
כולנו מכירים את המצב סביבנו – "וילה בג'ונגל". אני רוצה להפנות את תשומת 
לבכם למה שקורה בעולם, משום שהוזכרו פה הצלחות וכישלונות של קהילת 
המודיעין  קהילות  נכשלו  האחרון  שבעשור  להזכיר  רוצה  אני  שלנו.  המודיעין 
המערביות כישלון קולוסאלי בהבנתן לאן פניהן של סין ורוסיה. כדאי לשים את 

הדברים בפרספקטיבה.
מה עשינו בשנה האחרונה? הסתכלנו קצת פנימה ובחנו את החזון והייעוד של 
המקום הזה; רעננו את הנהלים; הקדשנו תשומת לב מיוחדת והרבה משאבים 
שתבוא,  לתקופה,  ולהיערכות  האתר,  של  צעירה  הלא   התשתית  לחידוש 
במהלכה מחנות צה"ל יעזבו פה. איגדנו את המכון לחקר המודיעין, שהתפתח 
יפה מאוד, בראשות יוסי קופרווסר, וכך גם את המכון לחקר המורשת בהובלת 
רוני כתרי. יש לנו את מרכז מאיר עמית לחקר מודיעין וטרור, המרכז הוותיק 
שלנו, תחת הנהגתו של ראובן ארליך, שהצליח לבסס לעצמו מעמד מיוחד בכל 

הקשור לבחינת ההתפתחויות באזורנו.
המל"ם שלנו מושתת על שלושה נדבכים, קשורים זה בזה, שימשיכו להנחות 
השני,  השכולות;  למשפחות  חם  ובית  הנצחה  האחד,  שלמות:  לכלל  אותנו 
ביטוי  לידי  יבואו  הקרובה  שבשנה  מקווה  אני  מחקר.   - והשלישי  מורשת; 

מאמצינו המתמשכים לשפר את התשתית הפיזית של המקום.
כמו כן יש מקום לאמירת תודה. הלב והנשמה של המקום הזה הם המתנדבים, 
לסוגיהם השונים, אנשים שנכונים לתת מזמנם ומניסיונם, במשך שנים ארוכות, 

למל"ם ולתוכניות השונות. באמת, תודה, כל הכבוד למתנדבים!
תודה גם לצוות הקבוע של המל"ם. לצוות המצומצם שכולל את המנכ"ל, חנן 

הסמנכ"ל, רקפת הבלתי נלאית, אבי והמצטרפים גדי ויוכי.
אני רוצה שנסתכל אל מחוץ לאזורנו. אני מרגיש כי העולם מבולבל ומבלבל. זה 
לא רק מפני שאני פותח את העיתון ורואה כמה אנשים המככבים על הבימה 

הבינלאומית, עם תכונות מיוחדות, כמעט ביזאריות...
ביותר  מלווים  שמטבעם  עמוקים,  שינוי  תהליכי  של  בעיצומם  אנו  ספק,  אין 
משקל  שיווי  איזה  יודע  לא  אחד  אף  לישן.  החדש  בין  מילים,  של  מדו-קרב 
ייווצר בעולם, והוא ישפיע מאוד גם עלינו. הצניעות וניסיון העבר מלמדים גם 
שהמציאות מסרבת, בעקביות, להתפתח בהתאם לתסריטים שייעדנו לה. שוב 

ושוב אנחנו לא מצליחים לצפות מה יהיה. 
בדבר אחד אין ספק: בעולם הרחב, הדמוקרטיה הליברלית, עם הדגל שאותו 
הניף המערב, מצויה בתהליך של נסיגה מול כוחות חדשים, שפרצו כמו לבה. יש 
חרדה בעולם מהשינוי, איש לא מבין לאן הוא יתפתח. השינוי הזה בא בד בבד 

עם שינוי בערכים - מהי אמת? מי מספר אמת? מי יכול לדבר אמת? 
כשאני פותח את העיתון וקורא, למשל: "סערה במערת הפוליטית" - מי קבע 
שיש סערה? אולי זה רק טפטוף? הכל נשפט ונקבע בתקשורת. שחור ולבן, אין 
אמצע. ניצחון או תבוסה. הרי כולנו יודעים מניסיוננו האישי כי החיים מורכבים 
דרים  עצב  לצד  שמחה  כישלונות.  בצד  הישגים  יש  מאתנו  אחד  לכל  יותר. 
בכפיפה אחת במסע חיינו. היום התקשורת היא העדות למעשים ולמחדלים. 

האם באמת נופל עץ ביער, אם איננו שומעים אותו?
ונכון להגיד דברים  זה יש חשיבות מיוחדת למודיעין, שמסוגל  במצב עניינים 
נכוחה בצורה שקולה, מאוזנת וברורה. ללא פחד, ללא ניסיון לרצות מישהו או 

לחפש כותרות. שנה טובה לכם ולמשפחותיכם, תודה רבה.



המרכז למורשת המודיעין | אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

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

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

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

להקים מרכז הנצחה לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת מורשת המודיעין - המל"ם. 
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז תיעוד חינוכי, שנועד 

להנחיל את מורשת המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור הצעיר הגדל במדינת ישראל. 
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב, האתר פועל להנחיל תרחישים של מבצעי 
מודיעין; להפיק סרטי תעודה ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין ולטרור; לקיים מפגשים ודיונים 

בנושאי המזרח התיכון והמודיעין; ולהפעיל ספרייה ותצוגות בנושאי מודיעין. 
המל"ם פועל כעמותה רשומה, ופעילים בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה, שפועלים בהתנדבות 
בהנהלת העמותה ובוועדות השונות כוועד הפועל, ההנצחה, המימון, התכנים, הביקורת, הקרנות 

וכתב העת “מבט מל"ם“.

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

ישעיהו )שייקה( דליות-בלומברג - המנכ"ל הראשון )1983 – 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

עמותת המל"ם

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

סגנית העורך: מיטל שטדלר
עורכי המשנה: שמעון אביבי, יוכי ארליך, יוכי וינטרויב, רפי קיטרון

eldarzv@netvision.net.il המעצב והעורך הגרפי: זאב אלדר
חברי המערכת: אבנר אברהם, אהוד רמות, אמנון בירן, בני מיכלסון, ברק בן-צור, גדעון 

מיטשניק, דוד נוימן, חגי מן, יהודה ברק, יואב דייגי, יוסף ארגמן, יוסי לבקוב, לב ניב, מישל דגן 
בינט, נעם שפירא, סטלה שדות, עמוס גלבוע, קובי סגל. 

הוצאה לאור: אפי מלצר בע"מ
דפוס: פוטוליין בע"מ

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

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

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

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

mlm@intelligence.org.il :דואר אלקטרוני
www.intelligence.org.il :אתר אינטרנט 

דבר יו"ר המל"ם, ד"ר צבי שטאובר, 
בכנס החברים השנתי  
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דבר העורך הראשי | תא"ל )מיל'( רון כתרי כתבות ומדורים
לקוראינו שלום,

הנה לפניכם גיליון הסתיו של כתב העת שלנו, עשיר בתכניו ומגוון בנושאי 
עיסוקו. תודה לכותבים ולחברי המערכת שלנו, שאליהם הצטרפו לאחרונה 
ד"ר ברק בן-צור, עו”ד קובי סגל ולב ניב. השער המרכזי מוקדש לציון 45 שנים 
למלחמת יום הכיפורים, ובמסגרתו מאמרים מרתקים: ראש אמ”ן לשעבר 
שלמה גזית כותב על סינדרום “בגדי המלך החדשים”; גדי זהר משתף בתכניו 
נטל חלק כשלישו של הרמטכ”ל אלעזר, בעיתוי הקריטי של  דיון שבו  של 
5 באוקטובר 1973; שמואל לימונה, איש המחקר הוותיק, משתף במאמרו 
)שפורסם לראשונה ב”מערכות”, לפני כ-15 שנים(, אשר לחו לא נס, על אודות 
הערכות יתר והתרעות שווא; יוסי ברקן, ראש מדור מצרים בפיקוד הדרום 
 לקראת המלחמה ובמהלכה, חולק עמנו את חוויותיו האישיות מן התקופה. 
ועמנו גם מדור התגובות, שמתייחסות כולן למאמרו מעורר הפולמוס של 
כפול;  סוכן  היה  ש”המלאך”  האפשרות  שבליבו   ,81 מגיליון  מנדס  שמעון 
אלה חולקות על גישתו של מנדס מן היסוד. אשתף אתכם כי הדיון בסוגיה 

זו בכתב העת שלנו תם כאן, עד - ואם - ימצא מידע חדש שטרם הכרנו.

את  מאיר  אביבי  שמעון  ולמודיעין:  למדינה  שנה   70 בנושא  עוד  ונוסיף 
חשיבות תרומת בני העדה הדרוזית להקמת כוח המגן ולהישגינו במלחמת 
ווילסון  “מרכז  של  הארכיון  מן  במכמנים  משתף  מיכלסון  ובני  העצמאות, 
להיסטוריה ומדיניות ציבורית”, צוהר לעלילותיו של מי שכונה “אבי שירותי 
המודיעין בלבנון”, אמיר פריד שיהאב. ל-100 השנים שחלפו מאז נכבשה 
אשר,  דני  ד”ר  הצבאי  ההיסטוריון  מתייחס  הבריטים  בידי  ישראל  ארץ 

שמנתח את  מהלכי ההונאה שנקטו הבריטים, בפיקוד הגנרל אלנבי.

פעילות המודיעין הרוסי מרתקת את המערב, ובעתיד נרחיב בנושא. הפעם, 
עוסק בו ד”ר אבנר ברנע. מן העבר השני מתאר קובי סגל את נקודת התצפית 
של ה-CIA ביחס לסכסוך בין ישראל לפלשתינים בשנות ה-70 של המאה 
מוסיף  במקרה,  שלא  איימס.  רוברט  על  בספר  עיון  באמצעות  הקודמת, 
אנגלטון.  ג’סוס  ג’יימס   ,CIA-ב ישראל  ידיד  של  לפועלו  התייחסות  סגל 
זה לא מכבר, קיימנו במל”ם ערב לכבודו, במלאת 100 שנים להולדתו, שבו 
הלוי.  ואפרים  אדמוני  נחום  בעבר,  “המוסד”  ראשי  שני  גם  דברים   נשאו 
בתחום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  על  ומספר  אלינו  שב  ערן  אהוד  ד”ר 
בחיל  בעבר  איסוף  רמ”ח  סנדר,  יורם  שלהם.  המחיר”  ו”תג  המודיעין 
המודיעין, מתבונן בעין ביקורתית בתהליכי הארגון והפעולה של המחלקה, 
במשך שנות דור. והצצה לפעילות איסופית בהווה – רני הלרמן, רמ”ח מו”פ 
האירופי,  האיחוד  של  “קופרניקוס”  תוכנית  את  לידיעתנו  מביא  בעבר, 

לניטור יבשתי וימי באמצעות לווייני תצפית ומערכות עיבוד מתקדמות. 

אורח נכבד בכתב העת – ראש אמ”ן לשעבר, האלוף )דימ’( יהושע שגיא, 
שהעניק לנו שיחה מרתקת על אודות פועלו. זה המקום להזכיר את תרומתו 

להקמת המל”ם, לפני שנות דור.

כך  ובתוך  עטכם  פרי  במאמרים  לשתפנו  ואזמינכם  אשוב  ועוד.  ועוד... 
פרשיות וסיפורים מהתנסותכם האישית, שנכון שיראו אור.
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המפקד, שתף אותנו בראשית הדרך 
הארוכה בחמ”ן.

דרכי  מראשית  המודיעין  בחיל  “הייתי 
כבן   ,1951 באוגוסט  ב-1  גויסתי  בצבא. 
בית  התיכון  הספר  בית  בוגר  וחצי,   17
כדי  הורים  אישור  נדרש  בירושלים.  הכרם 
שאתגייס והוריי - אבי מרוסיה ואמי ילידת 
העיר העתיקה בירושלים - העניקו לי אותו. 
הוצבתי במודיעין 10, מיועד לשמש כקת”ם 
לתפקיד  ולעבור  מיוחדים(  תפקידים  )קצין 
‘המוסד’.  טרום  שהייתה   ,188 ביחידה 
ברנר,  בגבעת  ב’יונאות’  להתאמן  נשלחתי 
שם נמצא המתקן המרכזי של כל יוני הדואר. 

10 בדרום,  והועברתי למודיעין  ישבתי שם עצבני... אז הוציאו אותי משם 
תחת פיקודו של יעקב נמרודי1, מפקד אנשי המודיעין בדרום. עסקתי עם 

יחידה 504 בגיוס והפעלת סוכנים בערך שלוש שנים”.

היית ממש “יונאי”? מפעיל יוני דואר?
ונער’. כשקראתי בו,  ‘יונה  “כך היה. קראתי ספר, שעשו ממנו מחזה, בשם 
את  לסחוב  מנשאים  היו  לא  עוד  שבזמני  מזה  חוץ  ודבר,  דבר  כל  הכרתי 
יוני הדואר המשיכו לשמש אמצעי קשר מרכזי בצה”ל עד  היונים על הגב. 

לאחר מלחמת סיני”.

אתה מגיע לנמרודי, לבאר שבע...
“הוא קיבל אז כמה ‘נערים’, בהם בוגר תיכון ברחובות בשם עמוס בן ורד, 
בוגר תיכון מתל אביב בשם זאב שיף )עיתונאי “הארץ” שנפטר, ר”כ וב”מ( 

1  נמרודי היה מפקד בסיס קת”ם דרום בראשית שנות ה-50, ולימים נספח צה”ל 
באיראן וקצין מודיעין דומיננטי ביותר במגעים עם מדינה זו.

לנו  לעשות  החליט  נמרודי  אני.   - והשלישי 
שלושתנו  את  ומיקמו  מיוחדת  הכשרה 
ערבית  ידעתי  ביפו.  הנטוש  מהרכוש  בדירה 
את  אותנו  שלימד  מורה  לנו  והיה  מהבית, 
שם  שהותנו  בזמן  ערב.  עד  מבוקר  השפה 
בהן  לי  קונה  שהייתי  לירות,  כמה  קיבלנו 
עם  ראשונה  היכרות  לנו  הייתה  זו  אוכל. 
תעודת  ועם  בצבא,  אזרחיים  בגדים  לבישת 
ביטחון 1 שהייתה לי, כמדומני. אחרי הקורס 
זו  לנמרודי.  ומשם  בדרום,  הוצבתי  הזה 

הייתה ההתחלה”.

היית מוצב אז בבאר שבע?
“כן, באזור העיר העתיקה, שם היה מועדון הקצינים. את מבצע ‘קדש’ העברנו 
מש”קי  קורס  היה  מהם  אחד  בערבית,  קורסים  כמה  עשינו  שבע.  בבאר 
חבלה, שהתקיים בבה”ד 3 במחנה דורה )דרומית לנתניה, ר”כ וב”מ(. אחר 
קורס  עברתי  הזו  בתקופה  שבע.  באר  גוש  של  הקמ”ן  להיות  הועברתי  כך 

קצינים בבה”ד 1 וגם קורס קמ”נים”.
ארגון ההגנה המרחבית )הגמ”ר( היה אז מרכיב מרכזי במבנה צה”ל. בארגון 
 - ותחתיו  הגוש  תחתיו  ביותר,  הבכירה  המרחבית  העוצבה  היה  המחוז  זה 

האזור. קמ”ן גוש מקביל לקמ”ן חטיבה מרחבית של היום. 

שגיא נזכר: “כשהייתי קמ”ן גוש באר שבע פרצה מלחמת סיני.
לפני  ערב  לי  קרא  הגוש,  מפקד  שהיה  השלום,  עליו  אדם  יקותיאל  האלוף 
המלחמה. הוא הודיע לי ש’מחר תהיה מלחמה’, אמר לי לקחת שני ג’יפים 

והורה לי לנסוע לנחל פארן, היכן שמתחבר הכביש הראשי.
הסדירה  הצנחנים  חטיבת   - שרון  אריק  של  החבר’ה  אותי  יאספו  שם 
יצא  צה”ל  התקופה  באותה  הג’ירפי.  מכיוון  לבוא  שצריכה   ,202
מצרים”. בכיוון  התרחשה  המלחמה  אבל  ירדן,  בכיוון  לפעולה   לכאורה 
הייתה זו תוכנית הונאה רחבת היקף, שהרעיון המרכזי שלה היה שישראל 

עומדת לתקוף את ירדן לאור כניסת כוחות עיראקיים לשטחה. 

הצטרפת לחטיבה 202 בתור מה?
“בתור נציג של קותי. לא עניין אותי אז להיות קמ”ן”.

כלומר, אין לך לקחים מודיעיניים ממלחמת סיני?
ראסה',  'טבולה  בגדר  הייתה  סיני  בסיני.  הצירים  כל  את  עברתי  “ב’קדש’ 
אף אחד לא ידע איך היא נראית. נסעתי במשך שבועיים בצירים עם הג’יפ. 
הדרום,  פיקוד  קמ”ן  אז  שהיה  ערן,  ליצחק  באתי  ללחימה  הראשון  ביום 
וביקשתי שייתן לי מהפיקוד מצלמה וגם פילם. הוא לא הסכים ואמר שלא 
צריך. קניתי מצלמה בכספי וצילמתי כל הזמן. אחרי המלחמה פיתחנו את 

יהושע שגיא: “אהרל’ה יריב הודיע לי שאני אהיה 
קמ”ן פיקוד הדרום ושכרגע שקט שם ולא תהיה 

מלחמה. לא עבר חודש והצבא המצרי נכנס לסיני״
בריאיון מקיף למבט מל”מ מספר האלוף )דימ’( יהושע שגיא, ראש אמ”ן לשעבר, על 
הצמתים חשובים בקורותיה של המדינה ושל המודיעין הצבאי מנקודת ראותו, כולל 
כניסת הצבא המצרי לתוך סיני חודש אחרי מינויו לקמ”ן פיקוד הדרום, הקשר שלו 

למזל”ט הראשון וקורס הקמ”נים שגיבש: “טוענים שהייתי קשוח”

תפסתי את אלוף הפיקוד דאז, שייקה 
גביש, והסברתי לו את המצב. שייקה 
לא התבייש, הוא ניגש ישר לאהרל'ה, 

שהיה עמו על הבמה במצעד צה"ל, 
וזה השיב לו בתגובה 'שום דבר', שלא 

אתרגש

ראיינו את יהושע שגיא: בני מיכלסון ורון כתרי 
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התמונות. באותו הזמן קיבלנו בגוש קמ”ן חדש, רומי בן פורת. קמ”ן הפיקוד 
היה אבשלום שמואלי, שלא הייתה בינינו כימיה גדולה".

הוא כתב  ספר על סיני.
לפני  הפיקוד  קמ”ן  היה  ערן  הדרום.  בפיקוד  שמואלי  שכתב  חוברת  “יש 
שמואלי, עד שהוא עשה תאונת דרכים והתנגש עם האוטו שלו בטנק. אז 
מוניתי, למשך שנה וחצי כמעט, לקמ”ן דרום בדרגת סרן. זו הייתה תקופה 
מעניינת, שבה החליף פיקוד הדרום את ההגדרה שלו. פעם הוא נקרא פיקוד 
הדרום, ופעם מפקדת הדרום - לפני מלחמת סיני. אני ואברהם יפה, מח”ט 9 
במלחמת סיני, היינו צדים ביחד. הבאתי את הקרניים של הצבאים הביתה. 
הכנו אז את מחסני החירום לקראת מלחמת ששת הימים. זו הייתה תקופה 
שבה התבססנו בחיי המשפחה בבאר שבע. אז נולדו אורית וליטל. גרנו בעיר 

עשר שנים”. 

“עד הבוקר הצבא המצרי כבר התחיל להיכנס לתוך סיני”
ב-1967 הדרך של שגיא תפסה כיוון מעניין. “אחרי מלחמת ששת הימים 
חזרתי הביתה ורציתי להתמנות לקמ”ן פיקוד הדרום. אהרל’ה יריב אמר לי 
שאני לא אהיה קמ”ן דרום עכשיו. הוא ביקש שאלך לבה”ד 3 במחנה דורה 
ואבנה שם קורס קמ”נים, משום שהיה לי ניסיון במלחמה אחת. התחלתי 
שהיו  אנשים  אליי  מגיעים  היום  עד  שרציתי.  כמו  קמ”נים  קורס  להקים 
חניכים שלי בקורס וטוענים שהייתי קשוח ושהפחדתי אנשים. לא ניסיתי 
קשוח.  טיפה  הייתי  שבה  תקופה  הייתה  שזו  כנראה  אבל  מפחיד,  להיות 
שם  לפו”ם,  למכללה  עברתי  הקמ”נים,  קורס  את  להעביר  שסיימתי  אחרי 
קיבלתי טלפון מאהרל’ה שביקש שאבוא למשרדו. כשהגעתי הוא הודיע לי 
שאני אהיה קמ”ן פיקוד הדרום וגם אמר לי ש’כרגע שקט שם, ושלא תהיה 
מלחמה’. לא עבר חודש ויום אחד הגיע מידע, שהצבא המצרי מתחיל להיכנס 
לסיני. כולם היו אז בירושלים ואני נשארתי בפיקוד. זה התחיל בלילה, ועד 

הבוקר הצבא המצרי כבר התחיל להיכנס לתוך סיני. 
“לקחתי את הג’יפ ונסעתי לירושלים. תפסתי את אלוף הפיקוד דאז, שייקה 
גביש, והסברתי לו את המצב. שייקה לא התבייש, הוא ניגש ישר לאהרל’ה, 
שהיה עמו על הבמה במצעד צה”ל, וזה השיב לו בתגובה ‘שום דבר’, שלא 
אתרגש. חזרתי דרומה וכל הזמן קיבלתי מבזקים על המצב, על עוד יחידה 
ירד  יחידות.  מצרית בהיערכות חדשה. לקראת לילה כבר היו בסיני הרבה 
הלילה וכולם חזרו מירושלים. לגביש היו לי חדשות שבקושי הצלחתי להגיד, 

שבעצם כל הצבא המצרי נמצא בסיני. 
בפסח,  היה  שלי  המינוי  כקמ”ן.  עצמי  את  שפספסתי  הרגשתי  זה  “בשלב 
והיו  מאיר  מאיר  היה  לפניי  הקמ”ן  האירועים.  לפני  חודש  באפריל,  ב-24 
בינינו יחסים יפים. הוא היה בתפקיד שלוש שנים. אמרתי לשייקה, שאולי 
כדאי שיביא קמ”ן ותיק לסייע, כי נראה שאכן תהיה מלחמה. שייקה אמר 
לי שאני אהיה קמ”ן טוב יותר, שאשאר ושלא אדאג. כך התחלתי ברגל ימין 
המלחמה  ערב  עשיתי.   - שרציתי  מה  כל  כמעט  דרום.  כקמ”ן  תפקידי  את 
הוצאתי את כל התצפיות ארוכות הטווח שלי לגבול ישראל-מצרים. הקמתי 
‘טייסת’ של סיור אוויר )באותה התקופה, מטוסי הקישור והסיור הוכפפו, 
ככלל, למודיעין, ר”כ וב”מ(. היה לי אז ע’ קמ”ן בשם צביקה שילר )לימים 
– קמ”ן פיקוד הדרום וקצין המודיעין הראשי, ר”כ וב”מ(. תכננתי בהתחלה 
שהם יטוסו משדה תימן ובהמשך יעברו לביר חסנה אם יתאפשר, וזה אכן 

מה שקרה. 
"כשהתגייסתי לצבא היו צילומי אוויר, אבל את תוצאות הפענוח שלהם איש 
לא ראה - אלא אם עברו כמה חודשים. לקבל את התוצאות היה כמו קריעת 
ים סוף - בשלב הראשון לקבלן, ובשלב השני לשים אותן על המפה. התקבל 
נייר )טלפרינטר( ארוך עם נקודות ציון וקצת שמות. בסופו של דבר מדובר 
המלחמה...  סוף  עד  גם  אותם  לפענח  מסיים  היית  לא  ולכן  נ”צ,  כ-50  על 
הצמדתי  מפענחים,  לקחתי  הפענוח.  קבוצות  את  הקמתי  העניין  לטובת 
אותם לשדות התעופה, נתנו להם אמצעי תקשורת. זו הייתה התחלת מרכזי 
הפענוח הזירתיים. הייתה לנו האזנה, שלקחתי איתי לחפ”ק. לפני מלחמת 
לנו לקחת את האמצעים.  נתנו  גדול בדרום, שבו  ששת הימים היה תרגיל 
אבדו עקבות בשטח של טנקים, חטיבה שלמה של שריון עברה והותירה פס 

‘פודרה’ לאורך כל סיני. כך, אמצעי ההאזנה שלי פשוט הלכו לאיבוד.  של 
מאותו הרגע הבנתי שהמאזין נוסע איתי. היה לי מאזין יוצא מן הכלל, הארי 
זחל”ם  הזו.  מהבחינה  מסודר  הייתי  שלגמרי  כך  בריל,  שבתאי  וכן  קדר, 
ההאזנה היה איתי בחפ”ק לאורך כל הדרך” )היה זה לקח ממלחמת סיני, 

שבה לאלוף הפיקוד לא היה חפ”ק, ר”כ וב”מ(.
“במלחמת ששת הימים חילקנו מפות של קדמת סיני. כוח המשימה המצרי 
שהיה בביר חסנה התקפל, היינו במרדף אחריו ללא מפות. בהתחלה לקחו 
מפה מעיתון, בקנה מידה אחד למיליון, אבל מהר מאוד הבאנו מפות. בדרך 
הייתה לא להגיע אליה. הצבנו  זו הגענו לתעלה, אף שהפקודה המפורשת 
11–12 עמדות תצפית על התעלה. בהתחלה הם התמקמו באוהל, עם כמה 
שקי חול מסביב ומשקפת ארוכת טווח. עמדת תצפית אחת, שהייתה בקצה 
ולא החזיקה מעמד. בהמשך ראינו מן האגף את כל  האי אל-בלח, כמעט 

תרגולי הנחיתה המצריים.    
אפשר לומר שפיתחתי את התחביב שלי - לקחת ג’יפים ולנסוע למקומות 
שלא הייתי בהם, להכיר כל פינה ולהתחיל לעדכן תיקים, כי עכשיו זו כבר 
מלחמה חדשה וכל התיקים לא שווים שום דבר. המשכתי לקיים את הקשר 
עם הכוחות בסיני בזמן שסיירתי שם. הקמתי בסיס סיורים בשטח. כל יום 
ישבנו בחמ”ל של פיקוד הדרום. ישבתי וקלטתי את מילת הקוד ‘עאצפה’. 
שאלתי מה זה וענו לי ‘סופה’. התחלתי לקלוט – התחילה מלחמת ההתשה. 
לא הייתה שום כוננות על הפרק עד ששמענו שמחר בשמונה יהיה ‘עאצפה’. 
את  לראות  היה  שאפשר  אדיר,  ארטילרי  מטח  התחיל  בדיוק  בשמונה 
ההבזקים שלו מהצפון עד פורט תאופיק. למודיעין לא היה מושג מה הולך 
לקרות, רק שזה יהיה גדול. המשמעות היא שכולם צריכים להתמגן, ולהיכנס 
למחסה. נהג הג’יפ שלי, מוט’לה, היה מאחור. מאש הארטילריה הג’יפ נקבר 

יחד איתו. מיד התחילו לחפור כדי להוציא אותו משם”.

מה ידעתם לגבי “סופה”?
“לא ידענו איזו ‘סופה’ הולכת להיות, ולאיזה כיוון כל זה הולך. ידעתי שקורה 
בתעלה  ישבנו  תקופה  כבר  ואיפה.  מה  לא  אבל  הארטילרי,  בתחום  משהו 
עלה  כך  הדרום.  פיקוד  באחריות  היה  זה  כל  פעם.  מדי  אש  מטחי  וספגנו 

הצורך בהקמת אוגדה - משום שהפיקוד לא יכול היה להשתלט על כל זה. 
מעוזים  לאותם  מים  הביאה  התעלה,  לאורך  שנסעה  רכבת  הייתה  “פעם 

עם אריק שרון. "אריק עמד עם הבולדוזר שלו, פתח את גדר האבנים וניווט 
אל התעלה. הוא נסע ראשון ויחד הגענו לתעלת סואץ"
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שבהם מיקמתי את התצפית. הדבר הראשון שעשו המצרים ב’עאצפה’ הוא 
להוריד את אותה הרכבת – הם שרפו אותה. מפסי הברזל של הרכבת עשינו 
ועד  מאל-עריש  נמשכה  הברזל  מסילת  לקום.  שהחלו  למעוזים,  שכפ”צים 

לפורט סעיד ודרומה.
“תקופה זו של מלחמת ההתשה הייתה קשה. לא ידענו מאיפה יורים עלינו. 
ראינו את המצרים בערך 200 מטר מאתנו, אבל בתוך קני הסוף לא ידענו 
מה קורה, ונראה היה שתהיה זו מלחמה של מרגמות קטנות. יושבים במעוז 
ונוחת פגז בחצר. את המרפ”זים )מרכזי הפענוח הזירתיים, ר”כ וב”מ( בניתי 
כעבור  תצלומים,  שמקבל  מפענח,  שם  יש  עובד,  המרפ”ז  המלחמה:  לאחר 

שלושה ימים הוא נותן תוצאות וניתן לראות ש... כבר אין שם מטרות. 
“מאוחר יותר הקמנו את מסגרת המזל”טים, משום שהיו דברים שלא היינו 
רואים בתצלומים. ‘שפן’, טייס קרב בחיל האוויר )אל"ם אמיתי חסון, בעל 

שלושה עיטורים ומפקד ביה”ס למסוקים, ר”כ וב”מ(, הגיע יום אחד לסיור 
בתעלה ואמר, שהוא יכול לראות ממצלמת האוויר איפה הם עושים מהלכים. 
אברהם ארנן הציע לקחת מזל”ט של ילדים - טיסן. הוא נתן אותו לאבא שלו, 
שיתקין עליו מצלמת רובוט, ונתן ל"שפן" להטיס אותו מהתעלה. באותו רגע 
נולד המזל”ט הראשון, בשנת 1971. אז התייחסו למזל”ט כאל צעצוע וחשבו 

שזה לא רציני, אבל זה נתן שירות נהדר”. 

גם האמריקאים חשבו שזה לא רציני, אפילו ב”שלום הגליל”. אמרנו שהוא 
העניק לנו שירות יוצא מן הכלל והם אמרו “נו, בסדר...”. במלחמת המפרץ 

הם באו אלינו בריצה, כי הם נתקעו, ולקחו את כל מה שהיה לנו להציע.
“זו ראשיתו של המזל”ט”. 

“פתאום הודעה: ‘להחזיר את החניכים’”
שם  וגם  אמ”ן  לראש  שהתמנה  לתקופה  מעט,  להתקדם  מבקש  שגיא 
שקל  מיליון   20 הוקצו  מאמ”ן  שקיבלנו  “בתקציב  המזל”טים.  לככב  חזרו 
בחצי  להסתפק  שאפשר  שייתכן  מדי,  יותר  שזה  לי  נראה  היה  למזל”טים. 
מזה. קותי אדם )אלוף פיקוד הדרום וסגן הרמטכ”ל, ר”כ וב”מ( לא היה בעד 
לקצץ, אז השארתי את הסכום בעינו, אם כי בלב חצוי. אלא שאף אחד לא 
רצה לעשות את העבודה והמפתחים בחיל האוויר אמרו שהם לא מתעסקים 
בזה. ב"תדיראן", שמעולם לא בנתה דברים כאלה, אמרו שבעד סכום כזה 
אין להם בעיה לעשות זאת. תע”א קיבלה 20 מיליון שקל ובנתה העתק של 
יחידה  את  הקמנו  מכן  לאחר  למל”ט.  נהיה  המזל”ט  וזה  “דרור”,  המטוס 

9700, שעד אז הייתה ענף ביחידת התצפיות”.

תפקיד  וקיבלת  הדרום  פיקוד  קמ”ן  להיות  הפסקת   .1972 לשנת  נחזור 
במינוי - משנה קמ”ן של אוגדת מילואים.

“בהתחלה קיבלתי כמינוי חירום את האוגדה של שרון והייתי מבסוט מזה, 
ולפתע היה שינוי בפיקוד על האוגדה ועברתי לגורודיש. נערך אז תרגיל ‘עוז’, 
התרגיל הגדול בסיני, והובלתי בו גדוד טנקים בהיותי הקמ”ן של גורודיש. 
קניתי לעצמי מעמד אצלו וזה לא פשוט. לא רבים הצליחו בזה. מה שקנה 

אותו היה שהצגתי את דברי בקבוצת פקודות בקיצור. 
הודעה  קיבלתי  למודיעין,  הספר  בית  מפקד  אני  הכיפורים,  יום  “בערב 
מהשלישות - שאני יכול לשחרר את החניכים הביתה בברכת ‘גמר חתימה 
טובה’ ולהתראות אחרי החג. עמדתי לשחררם בשעה 12:00, ישבתי במשרד 
לסגור כמה עניינים, ופתאום הודעה: ‘להחזיר את החניכים’. עכשיו, מי יכול 
להחזיר את החניכים? הצעד הראשון שעשיתי הוא ליידע את הקצינים שלי, 
וקיבלתי הודעה שבה אמרו לי שאני קמ”ן אוגדה 143. הייתי כבר בתרגילים 
עם  גורודיש ונסעתי אליו. מלחמת יום הכיפורים התחילה אצלי בלי לראות 
כן ראיתי? את אריק שרון, באוטו בשדה תימן, שם  את המפקד שלי. מה 
נמצאה מפקדת האוגדה, בדרכו דרומה. התחלנו לנסוע לנקודה שבה כבר 
המודיעין  יחידת  מפקד  הראשי.  הכביש  על  מאחורינו,  הטנקים  את  ראינו 
הפיקודית היה דוד גדליה. שאלתי אותו ‘מה קורה?’ והוא ענה: ‘זה תרגיל’ 
זו כבר מלחמה! והוא חזר ואמר שזה  ושלא אתרגש. תמהתי, איך תרגיל? 

תרגיל”.

היו לך גם משאבים בבה”ד. לא יכולת להשתמש בהם? לתגבור המחלקה 
למשל?

“לא ידעתי מה יקרה בבה”ד. מוטי הייטנר, הסגן שלי, היה שם. הוא לא רצה 
לעזוב כי השקענו שם את הנשמה”. 

יש לך הסבר מניין הגיע העיוורון של פיקוד הדרום? מה קרה שם?
“פיקוד דרום היה משונה מאוד. הייתי בו במלחמה ופגשנו כמה פעמים את 
המטה הפיקודי. היה שם פחד נורא. ראיתי מצב שבו מפקד הפיקוד מרים 

‘טלק’ )לוח מפות, ר”כ וב”מ(, עשוי מעץ קשה, ומשליכו על קצינים”.

בוא נדבר על האוגדה. איפה המפקדה התמקמה בפעם הראשונה? כשהגעת 
למערכת האוגדתית, האם היה לכם חיבור למערכות קשר, ל-8200?

היינו  שלפניה.  החת”ם  לציר  כמעט,  התעלה  עד  נסענו  הראשונה  “בפעם 
בתעוז. עוד בזמני כקמ”ן הפיקוד, חיברתי את התעוזים בתקשורת ל-8200, 
על  ‘התלבשתי’  לתעוז,  כשהגענו  )אום-חשיבה(.  ‘בבל’  בסיס  שהיה  היכן 
החפ”ק  )מוצב  ‘דבלה’  עם  קשר  יצרתי  ראשון  ודבר  שם  שהיו  הטלפונים 
הפיקודי ר"כ וב"מ( ומיניתי לשם קצין קישור – את יוסי גרין, שנסע לשם 
לשמור על קשר ישיר. קצין המערך שלי באותה התקופה היה ‘שילק’ )יעקב 
שילה(, שנהרג אחר כך באוגדה בצפון. את החפ”ק ניהלו בנימין סימן-טוב 
וגרין. קיבלנו מודיעין  מ’דבלה’, כי היה לנו קצין קישור שם. מהפיקוד קיבלנו 
מידע חלקי, כי הדברים שם לא עבדו כל כך טוב, היה בלגן. היה לי גם גורם 

8200 משלי”.

ב-9 בחודש הייתה התקפת נגד. היה לכם נוהל קרב מסודר?
“פה מתחיל ויכוח שלא נגמר אף פעם, גם לא במסגרת הפקת הלקחים בסוף 
המלחמה. נשאלה השאלה למה חיכינו עד 14 בחודש, כששילמנו באבידות 

פה ושם, ולמה לא נכנסנו לקרב קודם”.

אבל כן נכנסתם – ידוע שהייתה התקפה אוגדתית עוד ב-9 בחודש.
“ב-8 בחודש לא הגענו ליעדים שלנו, כי קיבלנו פקודה ללכת דרומה. נסענו 
עד 15:00 ואז הגיעה ההודעה שההתקפה בדרום, שיועדה לאזור מיצר הגידי, 
נכשלה. הצטווינו אז לחזור חזרה למקומנו הקודם. עשינו סיבוב והתחלנו 
לנסוע את כל הדרך בחזרה. חלף יום שלם, שבו לא ירינו ולו פגז אחד. לא 
עשינו דבר חוץ מלנסוע הלוך חזור. והכי גרוע, כשהגענו, התברר שאיבדנו את 
השליטה על מתחם ‘חמוטל’. פלוגת הסיור שלנו, מפקד הפלוגה, כל הקבוצה 

- נהרגו. וצריך היה לקבור אותם.
“כולם חיכו שהשריון המצרי יצלח את התעלה. זה היה היעד. כל זה נמשך 
תחת חילופי אש, פה ושם החלפת עמדות, ספירת טנקים בוערים. היו גם 
הצלחות. למשל, חטיבה מצרית, שעברה את התעלה ונכנסה למארב של 
כוחותינו, הושמדה כולה. באותם ימים היה לי מודיעין מעולה, מ-8200 
ואם  המערך  של  המפה  את  היטב  זוכר  אני  באוגדה.  שלי  מהאזנה  וגם 
יסגרו אותי בחדר לבד – אני מסוגל לסמן את פירוט הטנקים. חייתי את 
הדברים הללו, עד שהם נצרבו לי בזיכרון. עדכנתי כל הזמן בכל הפרטים 

לפני מלחמת ששת הימים היה תרגיל 
גדול בדרום, שבו נתנו לנו לקחת את 
האמצעים. אבדו עקבות בשטח של 

טנקים, חטיבה שלמה של שריון עברה 
והותירה פס של 'פודרה' לאורך כל 

סיני. כך, אמצעי ההאזנה שלי פשוט 
הלכו לאיבוד. מאותו הרגע הבנתי 

שהמאזין נוסע איתי
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הללו את מפקד האוגדה, ושם ידעו את היערכות האויב”.

הידיעה שציירת כללה הערכה מדויקת לגבי מיקום מערכי האויב? איך זה 
מתחבר לנסיבות הבעייתיות שבהן הותקפה “החווה הסינית”?

ברוחב  ציר  לפתוח  הזה?  בשלב  אפשרית  שצליחה  האמינו  אנשים  “כמה 
אוגדתי, לגשת לתעלה - הפעולה נתפסה כבלתי אפשרית. האוגדה המסכנה 
הזאת לא מסוגלת לנפנף שתי דיביזיות. אריק שרון אמר שהוא יעשה את 
זה, כי אחרת לא היו נותנים לו לעבור. להגיד לך שזה היה המקום הכי בטוח? 
לא. אבל הוא אדם גדול מאוד. אנחנו הערכנו נכון, כנראה, שהציר הדרומי 
הוא נקודת חולשה. אריק עמד שם עם הבולדוזר שלו, פתח את גדר האבנים 
 14 חטיבה  סואץ.  לתעלת  הגענו  ויחד  ראשון  נסע  הוא  התעלה.  אל  וניווט 
ולנפנף את חטיבת  ללכת  קיבלה פקודה, למלא את מה שהוא התחייב – 
ידעו  הם   .15 שריון  חטיבת  את  גם  לקפל  מכן  ולאחר  המצרית   16 חי”ר 

שממוקמת שם חטיבה של האויב”.

מטריד אותי שאתה אומר שכולם ידעו לקראת מה הם הולכים, והנה רבים 
נפגעו בפעולה הזו. יש פה בעיה. אמנון רשף, כמו אחרים, טוען בעדויותיו 

שהוא לא ידע שהאויב כל כך חזק ולו היה יודע, לא היה תוקף כך.
“הם די הופתעו”.

“מה שחשוב בסופו של דבר זה איך רואים אותך”
אחרי המלחמה ב-1967 פגשת כקמ”ן פיקוד הדרום את הקצין המצרי, את 
השבויים שהיו בידכם. הייתה להם בעיניך דמות או תבנית מסוימת. שש 
שנים אחר כך, במלחמת יום הכיפורים, פגשת צבא מצרי אחר. אתה יכול 

להשוות?
“הקצין המצרי של 1967 היה מפונק ופרימיטיבי. ב-1973 כבר פגשנו קצין 
 1973 גאה בעצמו, קצת חצוף. אדם אחר לגמרי. השינוי היה עצום. בשנת 
כולם גויסו, הדרך היחידה שלא לשרת בצבא המצרי לפני כן הייתה לא להיות 

‘אינטליגנט’”.

אחרי המלחמה חזרת לבה”ד 15?
יישום  באמצעות  אז,  שהיה  הקמ”נים  קורס  את  לשקם  ניסיתי  ומיד  “כן, 

הלקחים ממלחמת יום הכיפורים, שצברתי בדרך”. 

נקפוץ קדימה: מה עשית כדי שימנו אותך לראש אמ”ן הראשון משורות 
המודיעין?

בכל  מיוחדת  רגישות  ופיתחתי  בפיקוד,  ישבתי  ב-1967.  כבר  התחיל  “זה 
התקופה,  באותה  השאר.  וכל  התצפיות   ,8200 יחידה  לתוצרת  הקשור 
דיווח  )מרכז  במד”ת  תורנות  הייתה  לא  המחקר,  במחלקת  דרכי  בתחילת 
ותפוצה(. הערב היה יורד, נועלים עם המפתחות, מגיעים הניירות לתורן - 
שעות נון-סטופ.  ובבוקר למחרת קוראים אותם. לא אצלי: אצלי עבדו 24 
קראתי כל נייר. היה לי אלוף פיקוד בשם אריק שרון, בגזרה חמה ולא שקטה 
וכל הזמן קיבלתי התרעות. למשל, על כוונות ההחדרה של צוללנים מצרים. 
לבינו.  ביני  קבוע  טלפון  היה  וכך  לו,  וסיפרתי  הפיקוד  לאלוף  התקשרתי 
שרון היה מרים טלפון לאהרל’ה יריב, ראש אמ”ן, ואומר לו שחודרים אצלנו 
אתה  ‘קודם  לי:  הורה  והוא  עלו,  אהר’לה  של  בגוף  הטמפרטורות  בגזרה... 
מדווח לי ורק לאלוף הפיקוד’. אז אהרל’ה ראה שיש לו הפרעות מכיווננו כל 
הזמן, והוא בקושי יכול להעביר לילה בשקט.. אז הוא קרא לי לפגישה ואמר 
לי, שאהיה האחרון לקבל דרגת אלוף משנה. כולם כבר קיבלו דרגת אלוף 

משנה בבה”ד 15, ואני - רק עם עזיבתו של אהרל’ה”.

אז למה בכל זאת מינו אותך?
“מה שחשוב בסופו של דבר זה איך רואים אותך. לא הייתה פעולת תגמול 
היו מפקדי  ראו אותי. הממליצים שלי  וכולם  נמצאתי בהם.  או קרב שלא 
הלוויין  שילוב  את  ראשון;  הייתי  המזל”ט  בהכנסת  והחטיבות.  האוגדות 
עשיתי ראשון; אם לא אני - לא היה לנו לוויין. אם נהיה כנים, הייתי חלוץ 
חטיבתית,  מודיעין  מערכות  הפעלת  שכוללת  המודיעין,  תורת  בפיתוח  גם 
אוגדתית, תרגילים בקורס הקמ”נים. הכול בעצם הביא אותי למגע רציף עם 

רמות הפיקוד”. 

ספר לנו קצת על ההתגלגלות למלחמת “שלום הגליל”.

“ב’שלום הגליל’ היו חילוקי דעות. אולי אני אשם בהם – שמתי לב שאני 
)‘יאנוש’(  גל  בן  אביגדור  )‘רפול’(,  איתן  רפאל  ממני.  גדולים  על  חולק 
והחבורה סביבם הסתכלו על הנוצרים כבעלי ברית. שר הביטחון שאל אותי 
בנושא ואמרתי לו שמצפים ממני לדווח על מה שהם עושים, אבל ידיעות 
יכול  לא  שאני  למסקנה  הגעתי  משתפים.  לא  הם  כי  רואה,  לא  אני  מהם 
לסמוך עליהם. הם עשו מה שהם רוצים וציפו שאנחנו נעשה את המלחמה. 
בביירות, באשיר ג’מייל הכניס אותי ואת שרון הביתה, ושם שרון עשה לו 
תרגיל : אמר שעוד רגע נגמרת המלחמה הזו, והוא יזמין את באשיר לביקור 
ממלכתי בתל אביב או בירושלים ובאשיר יזמין אותו לביירות. באשיר אמר 
ויהרגו  לקום  יכול  הוא  בבוקר  ושמחר  אצלנו,  אורח  להיות  יכול  לא  שהוא 
אותו. הגענו למצב שאין מה לצפות מהנוצרים האלה. העסק התחיל להידרדר 
עם  אוהלים  מחזיקים  היו  המחבלים  קטיושות.  לירות  החלו  כשהמחבלים 
רשת הסוואה למעלה, ומשם יורים מתותחים. אחרי המתנות עלתה השאלה 
מה עושים. ראש הממשלה החליט לפתוח במבצע ‘שלום הגליל’, שבמסגרתו 

נפנה מגבולנו את האויבים. השאלה הייתה עד היכן. אריק אמר למדוד 40 
קילומטר ממטולה – טווח שמכסה את כל הגליל”.

עד כמה הייתה לך השפעה על “שלום הגליל”? כי אתה אומר שהתנגדת 
לתפישה הרווחת, שהבעת את דעתך אך אנשים לא קיבלו את עמדתך.

“כשהם ראו שהם לא מצליחים להביא את המחבלים להפסקת אש, ספגנו 
דבר  כל  על  ארטילריה  ירינו  צידון.  וגם  ביירות  על  צור,  על  פשטנו  הרוגים. 
להיכנס  היה  לעשות  לנו  שנותר  היחיד  הדבר  עזר.  לא  וזה   – לעין  שבלט 

ולהוציא אותם משם”. 

אמרת שמה שלא נעשה בסוף ניכנס ללחימה עם הסורים, כי הם לא יתנו 
לנו לפעול, ובכל זאת עשו תוכנית כאילו הסורים יתנו לנו לעשות את מה 

שצריך?

“בתקופת המלחמה, והמזל”ט הראשון שבא מדרום, עשינו מה שהם עשו. 
כשהם התערבו בלחימה בגזרה המזרחית, נאלצנו גם אנו להעביר את מרכז 

הכובד לגזרה זו”.

מה  שרון.  ואריאל  בגין  מנחם  וייצמן,  עזר   - ביטחון  שרי  שלושה  ליווית 
דעתך על אופן ההתנהלות שלהם?

“עם בגין היה תענוג לעבוד. הלוואי שהייתי יכול לעבוד כל החיים עם אדם 
רב  כבוד  לו  היה  לעולם.  ‘יתחמן’  לא  רגילה,  בלתי  בצורה  ישר  איש  שכזה. 
‘יציאות’ אך  לזולתו. היה לי טוב מאוד אתו. עזר היה חבר בשכונה, היו לו 
לא היו לי בעיות איתו. בעצם, שלושת השרים האלה הביאו לי את הלוויין. 
התחלתי עם בגין – הוא לא רצה לשמוע על זה בכלל, ובשלב מסוים אמר לי 
שיאשר, אם אדאג להביא את הכסף. הוא אמר שהוא נוסע לדרום אפריקה 

 .”באותו שבוע ושאבוא גם אני. טסתי איתו - ועשינו איתם עסקה

הערב היה יורד, נועלים עם המפתחות, 
מגיעים הניירות לתורן - ובבוקר 

למחרת קוראים אותם. לא אצלי: אצלי 
עבדו 24 שעות נון-סטופ. קראתי כל 
נייר. היה לי אלוף פיקוד בשם אריק 

שרון, בגזרה חמה ולא שקטה וכל 
הזמן קיבלתי התרעות
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הנשק הסודי של המודיעין 
בתקופת היישוב:
העדה הדרוזית

בין מוסדות היישוב לבין הדרוזים התפתחו קשרי מודיעין ענפים וחשובים, שהתבססו 
בעיקר על תחום היומינט. זאת בסיוע מודיעים בתשלום, מתנדבים או בכירי העדה, 

ותוך בשימוש בכתבי סתרים, יוני דואר ובלדרים, הפעילות נשאה פירות רבים

shimon.avivi@gmail.com | ד"ר שמעון אביבי

קשרי מודיעין בין יהודים לדרוזים התקיימו 
קשרים  ישראל.  מדינת  הקמת  לפני  עוד 
של  ה-30  שנות  בתחילת  שראשיתם  אלה, 
שהגיעו  עד  והתפתחו  הלכו  ה-20,  המאה 
שיטות  מגוון  העצמאות.  במלחמת  לשיאם 
פעולה: איסוף מידע, סדרי תקשורת, התרעה, 
שירות  עם  פעולה  שיתוף  נשק,  אספקת 
ומבצעי מודיעין  זר, החדרת סוכנים  מודיעין 
והיוו  היישוב,  בתקופת  והשתכללו  הלכו 
בסיס להמשך פעילות המודיעין לאחר הקמת 

המדינה.
הוקמה   )1929( תרפ"ט  מאורעות  בעקבות 
ערביים"  לעניינים  המאוחדת  "הלשכה 
ולוועד  היהודית  לסוכנות  משותפת  שהייתה 
הנוגעות  בשאלות  עסקה  הלשכה  הלאומי. 
ליחסי יהודים וערבים, וכפועל יוצא החליטה 
ישראל,  בארץ  הדרוזים  עם  קשרים  לפתח 

בסוריה ובלבנון.1
ואחד  הלאומי"  "הוועד  יו"ר  בן-צבי,  יצחק 
התמסר  המאוחדת,  הלשכה  ראשי  משני 
 1930 לפיתוח הקשרים עם הדרוזים. בסתיו 
הדרוזים  בכפרי  ממושך  לסיור  יצא  הוא 
החוטים  את  טווה  שבו  ובגליל,  בכרמל 

הראשונים לקשר מתמשך עם עדה זו.2 
של  המדינית  "המחלקה  ירשה   1931 בקיץ 
הלשכה  של  מקומה  את  היהודית"  הסוכנות 
עם  בקשרים  השוטף  והטיפול  המאוחדת, 

של  הערבית  בלשכה  המודיעין  איש  כהן,  חיים  אהרן  על  הוטל  הדרוזים 
המחלקה המדינית, שבראשה עמד משה שרתוק )שרת(. כהן התרכז בפיתוח 
קשרים עם נכבדים דרוזים בכפרי הגליל. בן-צבי טיפל בקשרים עם הדרוזים 
למחלקה  בהדרגה  עברה  ההפעלה  אך   ,)1936( הערבי  המרד  ראשית  עד 
מועצת  מזכיר  חושי,  אבא  בידי  אותם  הפקידה  וזו  הסוכנות,  של  המדינית 
פועלי חיפה. חושי הפך במהרה לאחראי הראשי על הקשרים עם הדרוזים 

בכרמל, בגליל ובארצות השכנות.3
לאחר הקמת המחלקה הערבית במסגרת הש"י הערבי הארצי של ה"הגנה" 
על ידי עזרא דנין בקיץ 1940, נותר התחום הדרוזי בידי אבא חושי. אולם, 

בשלהי 1942 עבר הטיפול בקשרים עם הדרוזים 
לידי מחלקה זו.4

איסוף מידע באמצעות אנשי 
מודיעין יהודים

ביוני 1930 גייסה הלשכה המאוחדת את טוביה 
בהר  מידע  איסוף  את  עליו  והטילה  אשכנזי 
ארכיאולוג.  של  בכיסוי  הירדן,  ובעבר  הדרוזים 
סוכם עם אשכנזי, שהיה קב"ט במפעל החשמל 
להתבסס  שעליו  "דבר",  עיתון  וכתב  בנהריים 
האיסוף  ביעדי  לסיורים  משם  לצאת  בדמשק, 
הלשכה  בהם.  הנעשה  על  שבוע  מדי  ולדווח 
ולממן  בחודש  לא"י   8 לו  לשלם  התחייבה 
ניסיון  לתקופת  ולצילומים,  לנסיעות  הוצאותיו 
בת שלושה חודשים. הדו"חות ששלח היו כלליים 
עד  ממש.5  של  מידע  על  התבססו  ולא  מאוד 
וכשהטיפול  כשרלטן,  אשכנזי  התגלה  מהרה 
בעניינים ערביים עבר בקיץ 1931 לידי המחלקה 
המדינית של הסוכנות - היא ניתקה את הקשרים 

עמו.6

איסוף באמצעות אנשי המחלקה 
המדינית

בארצות  במיוחד  חשובים  אירועים  כשהתרחשו 
שליחים  המדינית  המחלקה  שלחה  השכנות, 
פעלו  אלה  שליחים  אחריהם.  לעקוב  מיוחדים 
העולם  בעיתוני  ומאמריהם  כעיתונאים,  גם 
היו אמורים לממן את שליחותם. כזו הייתה שליחותו של העיתונאי גרשון 
אגרונסקי )אגרון(, שיצא מטעם המחלקה המדינית  ומטעם העיתון הבריטי 
 Christian Science Monitor   מנצ'סטר גארדיאן והעיתון האמריקאי
הדרוזים  בהר  שפרץ  הצרפתים  נגד  המרד  בעקבות  בסוריה,  סיורים  לשני 
ב-1925. בביקוריו נפגש אגרונסקי גם עם מנהיגי הדרוזים, ובסיומם הגיש 

דו"ח על שליחותו להנהלה הציונית.7
ב-1931 נשלח אליהו אפשטיין )אילת( על ידי הלשכה המאוחדת לעיראק 
הדרוזים,  מהר  הגולים  עם  קשר  הקים  זו  שליחות  במסגרת  הירדן.  ולעבר 
כדי  ולדמשק  לביירות  אפשטיין  יצא   1931 באוגוסט  הירדן.  בעבר  ששהו 

שייח' לביב אבו רכן. פעל להשפיע על אנשי הר 
הדרוזים להימנע מתמיכה במורדים הערביים
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להשלים את לימודיו. בתקופת שהותו שם כתב דו"חות שבועיים על הנעשה 
בסוריה, סקירות על עיתוניה החשובים, ואף יצא לסיור ראשון בהר הדרוזים, 
ובהר  בלבנון  בסוריה,  המדיני  המצב  על  מקיפה  סקירה  חיבר  שבעקבותיו 

הדרוזים.8

איסוף באמצעות אנשי קשר דרוזים
תחילתם של הקשרים המודיעיניים עם הדרוזים נעשו במטרה לפצח חקירת 
אירוע של רצח יהודים. בדצמבר 1932 רצחה כנופית עז אל-דין אל-קסאם 
את האיכר דוד יעקבי ואת בנו יוסף בנהלל. פעילי ה"הגנה" בקרב הערבים 
באזור הצפון הפעילו את כל סוגי המקורות ושיטות האיסוף שעמדו לרשותם, 
אך ללא תוצאות. שרת הורה לכהן לפנות לאנשי הקשר הדרוזים של הלשכה 
הערבית בגליל ולגייס את עזרתם. אנשי קשר דרוזים נשלחו לחקור בנצרת 
ובכפרים הקרובים לנהלל, עילוט, מעלול וציפורי. שייח' דרוזי נשלח לציפורי 
כדי להביא "פצצת ציפורי" )פצצות מתוצרת בית שנתפסו חודשים לפני כן 

הכפר(,  מן  צעירים  ובו  מציפורי  שנסע  ברכב 
ריקות.  בידיים   1933 בינואר  ב-3  חזר  אך 
בסופו של דבר לא הביא המאמץ המודיעיני 

העצום לתוצאות כלשהן.9 
אחד מאנשי הקשר של אהרן חיים כהן בגליל, 
שסייע בחקירת הרצח, היה שיח' פראג' אל-
צאלח מראמה. ב-1934 ביקר בארץ זיד אל-
אטרש, אחיו של מנהיג הר הדרוזים סלטאן 
נפגש  פראג'  שייח'  של  ובתיווכו  אל-אטרש, 
עמו כהן במטרה לתחזק את הקשר עם מנהיגי 
ההר.10 בסופו של דבר נתפסו הרוצחים על ידי 

המשטרה הבריטית.
ב-1936  ישראל  בארץ  שפרץ  הערבי,  המרד 
ונגד  היהודים  נגד  איבה  פעולות  וכלל 
הקשרים  להרחבת  הביא  הבריטי,  השלטון 
המדינית.  המחלקה  אנשי  של  המודיעיניים 
זאת במגמה לאסוף מידע על כוונות ופעילות 
בני  כבעלי  נתפסו  הדרוזים  המורדים.  של 
קשרים  והוקמו  היהודים,  של  בכוח  ברית 
במשימות  בהם  להסתייע  כדי  העדה  בני  עם 

איסוף. 
ושלמה  חושי  אבא  נשלחו   1937 באוקטובר 
לאחר  הדרוזים,  בהר  חשאי  לביקור  אלפיה 
הערבי  המרד"  "הנהגת  של  הכובד  שמרכז 
עברה לסוריה באותה שנה. מטרת שליחותם 

הייתה למנוע הצטרפותם של דרוזים מההר לכנופיות בארץ, ולאסוף מידע 
על המצטרפים אליהן ועל תנועותיהם. פגישותיהם נערכו עם יוסף בכ אל-

ַעְיַסִמי, מקורבו של מנהיג הדרוזים בהר ֻסלטאן באשא אל-אטרש.11
בעיקר  היה  הערבי  המרד  בתקופת  הדרוזים  הקשר  אנשי  שמסרו  המידע 
בנושא תנועות של כנופיות ערביות; דרוזים ארצישראלים וזרים שהצטרפו 
לכנופיות או עסקו בהברחת נשק; התארגנות דרוזים בגולן לכניסה לארץ 
ישראל כדי להצטרף למרד הערבי; מאמצי רכש של הערבים בעבר הירדן; 

ודרכי הברחת נשק לארץ.
אבו  סלמאן  חסן  שייח'  היו  זו  בתקופה  העיקריים  הדרוזים  הקשר  אנשי 

ן מעספיא, שנרצח בנובמבר 1938 בידי אנשי הכנופיות בשל קשריו עם  ֻרּכֻ
היהודים; האחים זאיד, לביב ושכיב אבו רכן מעספיא; שייח' צאלח ח'ניפס 
משפרעם, שאביו חסן נרצח בינואר 1939 בידי אנשי הכנופיות שחשדו בו 
בשיתוף פעולה עם היהודים; חסין עליאן משפרעם; פאיז חסון מדאלית אל-

בידי   1938 באוקטובר  נרצח  הוא  שגם  מעספיא,  עזאם  סעיד  וחסן  כרמל; 
אנשי הכנופיות בשל שיתוף הפעולה שלו עם היהודים. 

העולם  מלחמת  שפרצה  בשנה  בכישלון,  ב-1939  הסתיים  הערבי  המרד 
מאזן  את  שינו  וישי  ממשלת  והקמת  גרמניה  בידי  צרפת  כיבוש  השנייה. 
הכוחות במזרח התיכון. סוריה ולבנון, שהיו תחת שלטון צרפתי פרו-גרמני, 
מנעו תנועה חופשית בינן לבין ארץ ישראל והיוו איום עליה. מצב חדש זה 
חייב גיוס אנשי קשר למסירת מידע בענין היערכות הצבא הצרפתי ברמת 
הגולן, עתידו המדיני של הר הדרוזים, יחסי העדה עם השלטונות הצרפתים 
צאלח  אבו  כנג'  אסעד  שייח'  היה  אלה  בנושאים  העיקרי  המקור  ועוד. 

ממג'דל שמס.12 
נחמני  ויוסף  מגדל  מהמושבה  ג'ינו  פנחס 
עראידה  מהנא  אל  ב-1940  פנו  מטבריה 
ממע'אר וביקשוהו לסייע להם. הוא נענה ברצון 
והעבירו  חיוני  מידע  אסף  אחדות  שנים  ובמשך 
שלו  הקשר  איש  עמיר,  מקיבוץ  שפירא  לבנימין 
שהעביר  נשק  כלי  ברכש  עסק  כן  הש"י.  מטעם 
למידע  הייתה  מיוחדת  חשיבות  ל"הגנה". 
אנשי  לארץ  כשחדרו  ב-1948-1947,  שאסף 
"צבא ההצלה". עראידה הצליח, באמצעות קרובי 
לאסוף  זה,  לצבא  שהתגייסו  ואחרים  משפחה 
של  ואישורים  תעודות  להשיג  ואף  חיוני  מידע 
אנשי  את  ששימשו  העיראקי  ההצלה"  "צבא 
'עיטור  את  לו  העניקה  ישראל  מדינת  ה"הגנה". 
דרוזים  שקיבלו  כפי  )על"ה(,  המדינה'  לוחמי 

אחרים שסייעו במאבק להקמתה.13
ביטלה   1941 ביוני  לסוריה  הבריטים  פלישת 
הצרפתי,  הצבא  על  מידע  באיסוף  הצורך  את 
ואיפשרה קשרים ישירים עם הר הדרוזים. מידע 
על הנעשה בהר הועבר על ידי פהד אל-ג'רמאני 
לארץ  הגבול  את  שעבר  בחוראן,  צלח'ד  מהכפר 

ישראל דרך ירדן או לבנון לצורך מסירתו.14
אל- מדאלית  והבה  אסמר  יוסף  נענה  ב-1944 
ידיעות  לאסוף  זייד  גיורא  של  לפנייתו  כרמל 
מלחמת  בתחילת  הערבי.  בשטח  הנעשה  על 
והעביר  ותחמושת  נשק  רכש  הוא  העצמאות 

לרשות ה"הגנה" ג'יפים שהוברחו ממחנות בריטיים באזור חיפה.15
בשנת 1947, כשגבר החשש מפני התנגשות יהודית-ערבית, הוגברו מאמצי 
דרוזים  קשר  אנשי  גויסו  זו  למשימה  הערבים.  בקרב  הש"י  של  האיסוף 
נוספים, בהם שייח' חסין עליאן משפרעם, ח'ליל אבראהים ֻקְנטאר, שהגיע 
זה  מעספיא.  פארס  אבו  וסלמאן  וסלים  ב-1947,  לעספיא  הדרוזים  מהר 
את  כשחסם  ג'למה  במחנה  היהודי  העבודה  מנהל  רצח  את  מנע  האחרון 

השער בפני תוקפים ערבים ואפשר לו לברוח.16
עם פרוץ מלחמת העצמאות סיפק צאלח ח'ניפס למרדכי שכביץ מידע רב על 
הכנופיות הערביות בגליל התחתון. בהיותו חבר ב"ועדה הלאומית הערבית" 

בדצמבר 1932 רצחה כנופית עז אל-דין אל-קסאם את האיכר דוד יעקבי ואת 
בנו יוסף בנהלל. פעילי ה"הגנה" בקרב הערבים באזור הצפון הפעילו את כל סוגי 

המקורות ושיטות האיסוף שעמדו לרשותם, אך ללא תוצאות

בידי  נרצח  חסן  אביו  משפרעם.  ח'ניפס  צאלח  שייח' 
אנשי הכנופיות שחשדו בו בשיתוף פעולה עם היהודים
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בגליל, יזם "ביקורת כוחות" בעכו בלווית מפקדים ערבים. בשובו דיווח על 
ר  ַג'ּבֶ מערך הכוחות הערביים בעיר לקראת כיבושה על ידי חטיבת כרמלי. 
המערבי  בגליל  הכנופיות  על  ערך  ובעלות  רבות  ידיעות  מסר  י  ֻמַעּדִ דאהש 

ותוכניות התקפיות שלהן.17
עם פלישת צבאות ערב לארץ ישראל ב-15 במאי 1948, התעורר צורך דחוף 
אל-כרמל  מדאלית  חסון  וכאיד  סעיד  הש"י  אנשי  עליהם.  מידע  בהשגת 
נשלחו לשומרון לאסוף ידיעות על הצבא העיראקי, אך נתגלו על ידי חיילים 
נאלצו להיכנע. לאחר  יריות, שבו אזלה תחמושתם,  ולאחר קרב  עיראקים 
משפט צבאי שנערך להם הוצא כאיד להורג בתליה ואילו סעיד נידון למאסר 
עולם, שממנו שוחרר במפתיע ב-1951. רשויות המדינה הכירו בכאיד חלל 

צה"ל וחלל קהילת המודיעין וסעיד הוכר כחייל צה"ל משוחרר.18

איסוף באמצעות סוכנים או 
מודיעים בתשלום

עם  קשורים  שהיו  בתשלום  הסוכנים  בכיר 
שהיה  אל-עיסמי,  בכ  יוסף  היה  ה"'הגנה" 
באשא  סלטאן  של  אמונו  ואיש  מזכירו 
בארץ  הקבוע  נציגו  ושימש  אל-אטרש, 
הפקידה   1937 בסתיו  ב-1936.  ישראל 
את  חושי  אבא  בידי  המדינית  המחלקה 
אל-אטרש  משפחת  עם  המדיניים  הקשרים 
הקשר  איש  היה  אל-עיסמי  הדרוזים.  בהר 
בניסיונות  סייע  אל-אטרש,  עם  חושי  של 
כפרי  לרכישת  טרנספר"  "תוכנית  את  לקדם 
היהודים  ידי  על  ישראל  בארץ  הדרוזים 
ובמקביל  הדרוזים,  להר  תושביהם  והעברת 
משכורתו  בתשלום.  מודיעין  סוכן  שימש 
אבא  היו  מפעיליו  בחודש.  לא"י   12 הייתה 
חושי ושלמה אלפיה, והפגישות עמו התקיימו 
בנושאים  רב  מידע  מסר  הוא  בדמשק.  לרוב 
הדרוזים  יחסי  בסוריה;  וביטחוניים  מדיניים 
של  פעולותיהם  הסורי";  הלאומי  "הגוש  עם 
מנהיגי המרד בסוריה; פעולות גיוס לכנופיות 
שנערכו בדמשק; דרוזים בני ההר שמצטרפים 
הכנופיות  של  חדירה  ונתיבי  לכנופיות; 

לארץ.19
לסיכול  חושי  בשליחות  פעל  הוא  ב-1938 

הניסיון לארגן בסוידא שביתה כללית והפגנות תמיכה בערבי ארץ ישראל, 
ביום בואה לארץ של ועדת וודהד )הוועדה לחלוקת ארץ ישראל(.20

החליטה  ישראל,  בארץ  הדרוזים  עם  חושי  של  יחסיו  שהידרדרו  לאחר 
הדרוזים.  הר  עם  בקשרים  הטיפול  את  בידיה  להשאיר  המדינה  המחלקה 
מלחמת  בתחילת  שנותק  לאחר  אל-עיסמי,  עם  הקשר  חודש  ב-1944 
העולם השנייה, ונקבעה לו משכורת של 15 לא"י לחודש. מכיוון שלא הייתה 
התקדמות ב"תוכנית הטרנספר" הודיעה "הקרן הקיימת" לסוכנות היהודית 
שהיא מסתלקת מהתוכנית, ומפסיקה את השתתפותה בתשלום שכרו של 

אל-עיסמי.21
מודיעים דרוזים נוספים סיפקו מידע ליהודים תמורת תשלום. הם דיווחו על 

הכנופיות הערביות, התארגנותן וכוונותיהן להיכנס לכפרי הדרוזים שנחשדו 
ידם בשיתוף פעולה עם היהודים. כפרי הדרוזים בכרמל סבלו במיוחד  על 
מלחץ הכנופיות. אלה ערכו פשיטות על עספיא, שאליו התייחסו כאל נקודה 
דיווחו  כן  כמו  תושביו.  עם  מגע  כל  הפסיקו  המוסלמים  ושכניו  יהודית, 
המודיעים על הברחות נשק של הכנופיות, על מקומות מסתור של אנשיהן, 
על בלדרים שלהן ועל כוונות לבצע פיגועי טרור. לעתים מסרו גם מסמכים 

וכרוזים שפרסמו ראשי הכנופיות, ותכתובות פנימיות ביניהם.22
בין המודיעים הדרוזים שדיווחו על כוונתו של שיח' אסעד כנג' אבו צאלח 
להיכנס לארץ ישראל בראש כנופיה דרוזית היו ג'בר חבוס וסלים פרחאת 

אבו שאהין מבקעאתא.23
בספרו "סבא מספר" כותב דוד קרון, מפקד יחידת הקמ”נים המרחביים,24 
פוזי  של  במטה  מודיעין  קצין  שהיה  דרוזי  על 
שסיפק  ההצלה",  "צבא  מפקד  אל-קאוקג'י, 
עטופת  פגישה  זו  "...הייתה  וחשוב:  רב  מידע 
הבסיס  מפקד  במכונית  הגענו  ומסתורין.  מתח 
בסיס  מפקד  שדמי,  )לימים  אוורבוך  חיים 
נהריה – ש"א(, משה'לה הוכמן )לימים הרמתי, 
סגנו של קרון, ש"א( ואני לכפר יסיף, שם חיכה 
עם  ירקה.  הכפר  מנכבדי  אחד  סוסים  עם  לנו 
הדרך  אל  הכביש  לאורך  ברכיבה  עלינו  חשכה 
יסיף לכפרו. לאחר חילופי אותות  העולה מכפר 
זיתים  כרם  בתוך  שומרה  לסוכה  הגענו  ויריות 
השיח'  ידידנו  לנו  חיכה  שם  הכפר,  שבמבואות 
עלי מלחם, נשמתו עדן, עם הקצין של קאוקג'י. 
המפה  על  והעליתי  הלילה  כל  כמעט  עמו  ישבנו 
את כל המערך של הצבא של קאוקג'י סביב כל 
המובלעת שלו בגליל, כולל מספר האנשים, נשק, 
מיקוש וכו'. למדתי מפיו ורשמתי על המפה את 
הדרך שסלל קאוקג'י מהכפר חורפיש, לא הרחק 
ממשטרת סעסע, דרך הגבול לתוך הכפר הלבנוני 
כאמור  היה  קאוקג'י  של  הזה  הקצין  רמייש. 
על  בתמורה  בגליל.  הכפרים  אחד  ותושב  דרוזי 
שירותו לנו ביקש וקיבל במקום חמישים לירות 
מרכז  את  שכשנכבוש  הבטחה  וכן  מנדטוריות 
הגליל, הוא יתמסר לכוחותינו לשבי ואני אאתר 
אותו במחנה השבויים ואשחרר אותו...".25 שמו 
של הקצין הדרוזי אינו ידוע, ולא אותרו מקורות 

אחרים להרחבת המידע בנושא.

איסוף באמצעות האזנה
חטיבת  של   21 גדוד  מפקד  פכטר,  בן-עמי  עם  שכביץ  שוחח   1948 במרץ 
לשיחות  המצותתים  )כינוי  "היונקים  פכטר:  אמר  שיחה  כדי  תוך  כרמלי. 
הטלפון של הערבים, ש"א( מוסרים שמשהו מתרחש. שמעו רמזים: הלכו...
דרוזי  ממודיע  ששמע  מה  לפכטר  דיווח  שכביץ  עניינים...".  נשק...  באו... 
אלמוני: שמפקד חיפה הערבית מוחמד אל-חניתי ואנשיו נסעו לביירות כדי 
להביא נשק, שיסייע להם בכיבוש חיפה היהודית. לכששמע זאת אמר פכטר 

שמידע זה מבהיר את הרמזים שנקלטו.26

אבא חושי. אחראי על הקשרים עם הדרוזים בכרמל, 
בגליל ובארצות השכנות

עראידה הצליח, באמצעות קרובי משפחה ואחרים שהתגייסו לצבא זה, לאסוף 
מידע חיוני ואף להשיג תעודות ואישורים של "צבא ההצלה" ששימשו את 

אנשי ה"הגנה". מדינת ישראל העניקה לו את 'עיטור לוחמי המדינה' )על"ה(, כפי 
שקיבלו דרוזים אחרים שסייעו במאבק להקמתה
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סוכני ההשפעה של המחלקה המדינית
"המחלקה המדינית" ראתה חשיבות רבה בטיפוח צעירים דרוזים בולטים, 
הדרוזים  בקרב  השפעה  סוכני  שישמשו  הציוני,  והרעיון  היהודים  מתומכי 

בארץ ישראל, בסוריה ובלבנון לקידום האינטרסים של התנועה הציונית. 
השפעה  סוכן  לשמש  חושי  אבא  ידי  על  נבחר  ן  ֻרּכֻ אבו  סלמאן  חסן  שיח' 
בקרב מנהיגי הדרוזים, וסיפק גם מידע מודיעיני. ב-1933 הוא שכנע שני 
דרוזים מנהיגי כנופיות, אסמאעיל עבד אל-חק ופואד עלאמה, להימנע מכל 
ויצא  ואפשטיין  חושי  על-ידי  תודרך  הוא  ב-1936  היהודים.27  נגד  פעולה 
הבטחתו  חרף  מדוע  לברר  כדי  אל-אטרש,  סלטאן  של  גלותו  מקום  ַרּך,  לּכַ
הצטרפו לוחמים דרוזים מסוריה ומלבנון לכנופיות שחדרו לארץ, ולהבטיח 
לכפרי  חושי  ידי  על  נשלח   1937 בסתיו  הערבי.28  במרד  דרוזית  ניטרליות 
הדרוזים בלבנון כדי לשכנע את אלה שהתכוונו להצטרף למרד הערבי לחזור 

זו.  כוונה  על  רבים  ויתרו  בהשפעתו  בהם. 
פעולת שכנוע דומה הוא עשה בכפרי הדרוזים 
לירושלים  נשלח  הוא   1938 בינואר  בגליל.29 
דרוזי- פעיל  ַנַוְיַהד,  עג'אג'  על  להשפיע  כדי 
והחוסייני,  הערבי-מוסלמי  במחנה  לבנוני 
למתן את מלחמתו בבריטים וביישוב היהודי, 

אך ללא תוצאות.30
כפרים  ל-35  ן  ֻרּכֻ אבו  זאיד  נשלח  ב-1936 
תושביהם  את  לשכנע  וניסה  בלבנון  דרוזיים 
ומהיענות  הערבי  במרד  מתמיכה  להימנע 
לקריאת המורדים להתגייס לעזרתם.31 בגלל 
פעולות אלה החשיבו הכנופיות הערביות את 
כל  "כמו  עספיא  כפרם  ואת  הללו  הדרוזים 

נקודה יהודית אחרת".32
ח'ניפס,  צאלח  ושייח'  רכן  אבו  לביב  שייח' 
אנשי הקשר העיקריים של אבא חושי, פעלו 
להימנע  הדרוזים  הר  אנשי  על   להשפיע 

מתמיכה במורדים הערביים.33 
דחופים  מכתבים  ב-1937  שלח  לביב  שייח' 
לדרוזים בחאצביא, בלבנון ובסוריה וביקשם 
אבו  כנג'  אסעד  שייח'  את  לשכנע  לנסות 
צאלח לוותר על כוונתו להיכנס לארץ ישראל 
למורדים  שתצטרף  דרוזית  כנופיה  בראש 

הערביים.34
מעספיא  יה  ַטַרּבֵ צאלח  נשלח   1938 במאי 

גיוס  מניעת  לשם  לפעול  ההר  מנהיגי  על  להשפיע  בניסיון  הדרוזים  להר 
דרוזים לשורות המרד הערבי בארץ ישראל.35

ביולי באותה שנה שיגר אבא חושי משלחת של אנשי דת ממשפחת אבו רכן 
לכפרי הדרוזים בגליל, כדי לשכנע את מנהיגיהם למנוע הצטרפות דרוזים 
היהודים:  אוהדי  השייח'ים  עם  זו  למטרה  נפגשה  המשלחת  הערבי.  למרד 
ג'ן  בבית  ושייח'ים  מראמה  פראג'  יוסף  שייח'  מאבו-סנאן,  ח'יר  סלימאן 

ובפקיעין.36
רכן  ואבו  ח'ניפס  עם  המדינית  המחלקה  של  המודיעיניים  הקשרים 
נמשכו גם לאחר תום מלחמת העולם השנייה, חלקם במישרין וחלק בידי 

ויעקב  ששון  אליהו  המדינית  המחלקה  ראשי  חשו  מסוים  בשלב  הש"י. 
לתשלום  והמתאימה  הדרושה  התועלת  את  מפיקים  אנו  "אין  כי  שמעוני 
עליהם  והטילו  לירושלים  השניים  את  זימנו  הם  מאיתנו".  מקבלים  שהם 
במקרה  ליהודים"  האוהדת  "הניטרליות  רעיון  הפצת  ובראשן  משימות, 
להפצת  פעלו  השניים  ישראל.37  בארץ  יהודית-ערבית  התנגשות  של 
לממשו.38  הדרוזים  אצל  נכונות  שיש  ודיווחו  הדרוזים  בכפרי   הרעיון 
בינואר 1948 הגיעו נכבדים דרוזים מכל הכפרים בארץ לדאלית אל-כרמל 
כדי להשתתף בלוויית אחד מנכבדי העדה. שיח' ח'ניפס ניצל את ההתכנסות 
במעשי  מהשתתפות  להימנע  הנכבדים  כל  של  הסכמתם  את  לקבל  כדי 
האיבה נגד היהודים. ההחלטה אושרה מאוחר יותר גם בידי מנהיגי העדה 

בהר הדרוזים.39
הדרוזים  המתנדבים  גדוד  בין   )1948 )אפריל  יוחנן  רמת  קרב  לאחר  מיד 
נשלח  ה"הגנה",   כוחות  לבין  ההצלה"  ב"צבא 
ח'ליל אבראהים קנטאר40 לבסיס הגדוד הדרוזי 
של שכיב והאב בשפרעם. זאת כדי לשכנע קצינים 
בגדוד להיפגש עם משלחת של ה"הגנה" ולהביא 
קץ ללוחמה בין הצדדים ולהגיע לשיתוף פעולה. 
דרוזים  קצינים  משלחת  במשימתו.  הצליח  הוא 
מהגדוד של שכיב והאב נפגשה בחשאי בקרית-
דיין.  משה  בראשות  ה"הגנה"  משלחת  עם  עמל 
האיבה  פעולות  כל  הפסקת  על  סיכמו  הצדדים 
את  ועזיבתם  הגדוד  אנשי  עריקת  על  ביניהם, 
ארץ ישראל ועל הצטרפות הרוצים בכך לכוחות 
משפרעם  נסוגו  הדרוזי  הגדוד  שרידי  ה"הגנה". 

למאלכיה.41 

המתנדבים מציעים את שירותיהם
ביוני 1936 הגיע לביב אבו רכן למשרדי מועצת 
פועלי חיפה. הוא הציג עצמו כאחד מאנשיו של 
מיוחד,  שליח  אליו  ששלח  אל-אטרש,  סלטאן 
השמועות  להכחיש  כדי  אל-עיסמי,  בכ  יוסף 
בכנופיה  התארגנו  הדרוזים  מהר  גולים  כאילו 
רכן  לאבו  למורדים הערבים. משהוצע  והצטרפו 
שכר טרחה הוא סירב באומרו "הוא מוכן לשרת 

אותנו גם להבא, שלא על מנת לקבל פרס".42
נפגש  בחרמון,  הדרוזים  עם  שהשלים  לאחר 
שייח' אסעד כנג' אבו צאלח ב-2 ביוני 1941 עם 
משה אליוביץ, חבר כפר גלעדי שעסק ברכישת 
קרקעות, בטיפוח יחסי שכנות עם הערבים ובענייני מודיעין וביטחון, והציע 

את שירותיו ליהודים.43
בשלהי 1947 אספה יחידת נוטרים יהודים, שנעה בסביבות שבי ציון, צעיר 
דרוזי בשם אניס חאטום, שהגיע מהר הדרוזים בסוריה. הוא הציע שיתוף 
פעולה צבאי דרוזי-יהודי, אך נדחה, והובא בפני אמנון ינאי, שעבד במחלקה 
הערבית ונמצא באותה שעה בחניתה. הוחלט לנצל את רצונו לבצע עבודות 
מודיעין וחבלה בסוריה. בין השאר הוא ביצע פעולת חבלה בלשכת הגיוס 

בדמשק.44
כמאל אסעד כנג', חבר הפרלמנט הסורי ובנו של שייח' אסעד כנג' ממג'דל 

לירות  הייתה  הכוונה  אמין אל-חוסייני.  המופתי חאג' 
הגבוהה  החומה  אך  הבית,  בגן  היומי  טיולו  בשעת  בו 

סביבו מנעה זאת

לאחר חילופי אותות ויריות הגענו לסוכה שומרה בתוך כרם זיתים שבמבואות 
הכפר, שם חיכה לנו ידידנו השיח' עלי מלחם, נשמתו עדן, עם הקצין של קאוקג'י. 

ישבנו עמו כמעט כל הלילה והעליתי על המפה את כל המערך של הצבא של 
קאוקג'י סביב כל המובלעת שלו בגליל, כולל מספר האנשים, נשק, מיקוש וכו'
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המחלקה  נציג  ארזי,  טוביה  עם  מנצור  נג'יב  באמצעות  קשר  הקים  שמס, 
דנין,  עזרא  את  לחיפה  זימן  ארזי  שירותיו.  את  והציע  בחיפה,  הערבית 
קודם  ניסיון  בעל  דנין,  המדינית.  המחלקה  של  ערבים  לענייני  המומחה 
עם שייח' אסעד, המליץ לדחות טקטית את הצעת הבן. מנגד, כנג' הצעיר 
הרשים את ארזי, שיעץ לממוניו לשכור את שירותיו.45 בסוף מרץ 1948 נפגש 
יוסף פיין, פעיל ש"י ותיק בגליל, עם אחיו סלטאן אסעד כנג'. זה סיפר לו 
300 דרוזים וביקש עצתו, האם לפזרם או להביאם  שהוא גייס קבוצה של 
אל היהודים בארץ ישראל. הוא דרש לעצמו 50 ליש"ט ועוד 12-10 ליש"ט 
תמורת כל דרוזי שיעבור לכוחותינו. ההשקעה הכספית נראתה בלתי נחוצה. 

כנג' ו-150 מאנשיו הצטרפו לגדוד הדרוזי של "צבא ההצלה".46

תקשורת חשאית: סימנים 
מוסכמים, כתב סתרים, יוני דואר 

ובלדרים
אל- עם  ואלפיה  חושי  של  פגישותיהם 
לאחר  בדמשק,  ב-1937  התקיימו  עיסמי 
שכלל  הפגישה,  מועד  על  בכתב  הודעה 
מראש,  סיכום  לפי  ימים  כמה  של  תוספת 
גיורא  האמיתי.47  הפגישה  מועד  להסוואת 
סימנים  על  החליטו  עמאשה  וג'דעאן  זייד 
הם  ביניהם:  פגישה  לקביעת  מוסכמים 
הניחו פחית גדולה על ענף בולט של עץ אורן 
לנשר  חיפה-עספיא  מכביש  המסעף  ליד 
 7 ועליה סימנו קו לבן. אם סומנה הספרה 
מתחתיו –תתקיים הפגישה ב-07:00, ואם 
נקבע  הפגישה  מקום  –ב-19:00.  מעליו 
מראש. כל אחד מהם בדק מדי יום אם יש 
עמאשה  את  זייד  צייד  ב-1948  הודעה.48 
יוכל  כשלא  מידע,  למשלוח  דואר  ביוני 

להגיע למפגש.49
באוקטובר 1937 ערכו חושי ואלפיה ביקור 
נחקר  שבעקבותיו  הדרוזים,  בהר  חשאי 
הז'נדרמריה  בידי  אל-עיסמי  מארחם 
לארץ  שמכתביו  חשש  הוא  הסורית. 
בלשון  כתבם  ולפיכך  נפתחים  ישראל 
ומקצתה  מוסכמת  מקצתה  סתרים, 

אסוציאטיבית.50
נעשה  מפעילם,  עם  להיפגש  סוכן  או  קשר  איש  יכלו  לא  שבהם  במקרים 
ושייח'  1940, בפגישתם  בקיבוץ דפנה של חושי  ביולי  שימוש בבלדר. כך 
אסעד כנג', נקבע שמחמוד רידאן, דרוזי מחאצביא, יהיה הבלדר שיעביר את 

הידיעות ממג'דל שמס לחיפה.51 
ידיעות  ובפיו  חושי  אל  הדרוזים  מהר  שליח  אל-עיסמי  שלח   1941 במרץ 
ומסרים.52 שליח דרוזי, שפעל בשירות הבריטים וחושי גם יחד, חדר לסוריה 
לפני פלישת הבריטים לשם בליל 7 ביוני, חזר לחיפה בסוף יוני ומסר לחושי 
דו"ח על המצב בהר. למחרת שב לסוריה כשהוא נושא עימו מחושי הודעה 

לסלטאן אל-אטרש ולאל-עיסמי.53

התרעות ואספקת נשק
1948 דיווח ג'דעאן עמאשה למפעיליו על מכונית תופת שהכינו  בפברואר 
חדרה  הפלמ"ח  של  מסתערבים  חוליית  בחיפה.  שעם  אבו  במוסך  ערבים 
למוסך ופוצצה אותה.54 זמן מה אחר כך דיווח ג'דעאן על תוכנית לפוצץ את 
טחנות הקמח בחיפה התחתית, שמהן הייתה תצפית על השכונות הערביות. 
ה"הגנה",  אנשי  שומריה,  לטחנה.  התקרב  נפץ  בחומרי  עמוס  רכבת  קרון 
דחפו את הקרון עד בית החרושת "מצה זאת" ומצאו מחסה. הקרון התפוצץ 

ללא נזק לטחנות הקמח.55 
במרץ 1948 סיפר דרוזי אלמוני למרדכי שכביץ כי שמע בבית מרחץ בחיפה 
שמוחמד אל-חניתי ואנשיו נסעו לביירות, להביא נשק שיסייע להם בכיבוש 
על  אחראי  שהיה  פכטר,  לבן-עמי  שכביץ  כך  על  כשדיווח  היהודית.  חיפה 
מבהיר  זה  שמידע  האחרון  אמר  האזור, 
חודש  באותו  בהאזנה.56  שנקלטו  רמזים 
דיווח עמאשה ל"הגנה" על כוונת הערבים 
מלבנון.  גדולות  בכמויות  נשק  להעביר 
מעספיא,  דרוזי  פארס,  אבו  סלמאן 
המיועדים.  והשעה  התאריך  על  דיווח 
וב- השיירה  אחרי  עקבו  הפלמ"ח  אנשי 

מוצקין,  לקרית  שהגיעה  לפני  במרץ,   17
הנשק.  את  לתפוס  כדי  עליה  הסתערו 
העמוסה  למשאית  הושלך  יד  רימון 
טונה.  במשקל  ובנשק  בתחמושת 
התחמושת התפוצצה, 17 ממלווי השיירה 

הערבים נהרגו, וכן שני לוחמי פלמ"ח.57 
ב-26 במרץ, יום לפני צאת שיירת יחיעם 
שכביץ  בפני  מעדי  ג'בר  התריע  ליעדה, 
חמושים  וערבים  חסומות  הדרכים  כי 
אורבים לשיירה. שכביץ מיהר לדווח זאת 
לעזרת  לצאת  נחוש  היה  זה  אך  לפכטר, 
הצלחה  נחלו  הערבים  ביחיעם.  הנצורים 
וגרמו  ליחיעם  השיירה  הגעת  במניעת 
בהם  השיירה,  לוחמי  מבין  הרוגים  ל-46 

פכטר.58
את  הבריטים  עזיבת  לפני  ימים  כמה 
ח'ניפס  שייח'  הגיע   ,1948 במאי  הארץ, 
בבהילות לקיבוץ אפק. הוא הודיע לאנשי 
את  לפנות  עומדים  שהבריטים  ה"הגנה" 
הוכן  זו  ידיעה  על סמך  לכנופיות.  ולמסור אותו  בסיס המשטרה בשפרעם 
כוח מאנשי חיל המשמר, וכשהבריטי האחרון עזב את הבניין - הם זינקו אל 

הבסיס ותפסוהו.59
החלפת  שגרת  ידועה  שלכנופיות  ח'ניפס  שייח'  התריע  אחר  באירוע 
בין  לכובשו  מתכננות  הן  וכי  המשלטים,  באחד  ה"הגנה"  של  המשמרות 

החלפת המשמרות. קורבנות רבים נחסכו בהתרעות כאלה.60
ב-22 ביוני 1948 דיווח ג'בר מעדי לשכביץ שלמחרת ב-22:00 יתקרבו חיילי 
"צבא ההצלה" לבית בכפר הכבוש בירווה, שבו מצויים אנשי חיל משמר של 
ה"הגנה", ישליכו רימוני יד ויתקיפום ביריות בכוונה לכבוש את הכפר. חרף 

והורה  המדינית  המחלקה  בראש  עמד  שרת.  משה 
לגייס את עזרתם של אנשי הקשר הדרוזים 

כמה ימים לפני עזיבת הבריטים את הארץ, במאי 1948, הגיע שייח' ח'ניפס בבהילות 
לקיבוץ אפק. הוא הודיע לאנשי ה"הגנה" שהבריטים עומדים לפנות את בסיס 

המשטרה בשפרעם ולמסור אותו לכנופיות. על סמך ידיעה זו הוכן כוח מאנשי חיל 
משמר, וכשהבריטי האחרון עזב את הבניין - הם זינקו אל הבסיס ותפסוהו
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ההתרעה שהעביר שכביץ לא נעשה דבר. למחרת התקיים כל מה שהתריע 
ג'בר. 16 אנשי חיל המשמר נהרגו בהתקפה ושמונה חיילים נוספים נהרגו 

כשכוח ה"הגנה" חזר וכבש את בירווה ב-25 ביוני.61

בשנות ה-30 הראשונות של המאה ה-20 אנשי קשר דרוזים קנו כלי נשק 
בכפרים ערביים בגליל ומכרו אותם לאנשי ה"הגנה", בפרדס סמוך לנהריה.62 
חסן אבו רכן רכש נשק בתקופת המרד הערבי ומכר אותו ליהודים.63 בימי 
אמנון  ואילון,  חניתה  הקיבוצים  מוכתרי  התיידדו  השנייה  העולם  מלחמת 
ינאי ודב ירמיה, עם קצינים וחיילים סורים ששירתו בצבא הבריטי וחנו בצפון 
הארץ. שניים מקציני היחידה שהיו דרוזים – בן משפחת קאסם מכפר ראמה 

ואסמאעיל קבלאן מהר הדרוזים, הסכימו לסייע להם בהברחת נשק.64
שכיב אבו רכן היה פעיל ברכישת נשק עבור ה"הגנה". הוא העביר בלילות 
יותר מ-20 משלוחי רובים מעספיא לטבעון, לקרית עמל ולגיורא זייד בשיח' 
אבריק. אחיו, שייח' לביב, הביא לו תותח מפורק למסירה ל"הגנה". זו שלחה 
שהועברו  התותח  חלקי  הוסתרו  שבה  כפולה,  תחתית  בעל  טנדר  לעספיא 

ליעדם.65
יוחנן, בעת הקרב עם הגדוד הדרוזי של שכיב  משאזלה התחמושת ברמת 

והאב, סיפק שייח' לביב אבו רכן שני מקלעי ברן, מספר רובים ורימוני יד.66
אל-אסד  דיר  הכפר  מאנשי  רובים  עראידה  מהנא  רכש   1948 בתחילת 
והעבירם לידי ה"הגנה". אלה שימשו את הלוחמים היהודים בהשתלטות על 

טבריה.67
לזידאן סעיד עזאם מעספיא היו קשרים בטירה. הוא ניצל אותם לרכישת 
ג'יפים, נשק ותחמושת לסטנים. הוא השיג נשק גם מהכפר הערבי בכרמל 

עין ע'זאל.68
בתחילת מלחמת העצמאות רכש יוסף אסמר והבה מדאלית אל-כרמל נשק 

ותחמושת עבור ה"הגנה", וכן ג'יפים שהוברחו ממחנות הבריטים.69
לירושלים  הדרך  לפריצת  ל"הגנה"  נשק  בהעברת  הדחוף  הצורך  לנוכח 
שליחים  באמצעות  רכן  אבו  לביב  העביר   1948 באפריל  נחשון",  ב"מבצע 

חמישה רובים ומקלע ברן עם 12 מחסניות.70 
גם תעודות ואישורים של "צבא ההצלה" הושגו על ידי מהנא עראידה, והם 

שימשו את אנשי ה"הגנה".71

שיתוף פעולה עם שירות מודיעין זר, החדרת סוכנים 
ומבצעים

בתחילת 1938 סלימאן שריף אבו רכן מעספיא ופאיז חסון מדאלית אל-
נפגשו  הם  בשדות  ברגל.  חסידים  לכפר  והתקרבו  נשים  בגדי  לבשו  כרמל 
וקצין  בחיפה(  ה"הגנה"  של  הש"י  )ראש  וילנסקי  עמנואל  חושי,  אבא  עם 
ודוד הכהן,  וילנסקי  ובסיועם של חושי,  מודיעין בריטי. בעקבות הפגישה, 
 SSO72 התארגנה קבוצת דרוזים שהסכימו לפעול בשירות המודיעין הבריטי
בסיוע ללוחמה נגד הכנופיות הערביות. הם נשתלו בכנופיות וסייעו ללכוד 
את חבריהן. בסיסם היה בבת גלים. בקבוצה זו בלטו ג'דעאן האני עמאשה 
מעספיא,73 פאיז חסון מדאלית אל-כרמל ומרזוק מעדי מירכא. כינויו של 

 74.Horace ואת פאיז כינו Scarface עמאשה בפי האנגלים היה
בעת ביקורו של חושי בהר הדרוזים, באוגוסט 1938, הוסכם לשתול דרוזים 
לכנופיות  המתגייסים  בקרב  אל-אטרש  סלטאן  של  מנאמניו  אחדים 
הערביות. אחד השתולים, שהצטרף לכנופיה של יוסף אבו ֻדַרה בכרמל, שלח 
שני מודיעים דרוזים מקומיים עם הצעה לחפשו בכפר שבו חנתה כנופייתו 
ולעצרו - ואז יצביע על מקומו של בית הכלא של הכנופיה ואף יוכל להביא 
 SSO למעצר של העומד בראשה. ב-6 בנובמבר 1938 נפגשו וילנסקי וקצין
עם שני המודיעים בקיבוץ שער העמקים. למחרת הועברו השניים למחנה 
צבאי בחיפה ונחקרו. הוסכם לבצע את הפעולה, אך זו התעכבה כי הבריטים 
המקורות  העבירו  זה  במקום  פעלו.  ולא  מלכודת  להם  שנטמנה  חשדו 
הדרוזים פרטים על תנועותיה של כנופיית אבו דרה, על מקומות המסתור 

שלה ועל ראשיה.75 
הכהן ווילנסקי המשיכו לתכנן את מבצע תפיסת הכנופיה עם מפקדי הצבא 

מדי  לבוא  המשיכו  מעספיא  הדרוזים  המודיעים  בינתיים  בחיפה.  הבריטי 
לווילנסקי.  ידיעותיהם  את  ומסרו  העמקים,  לשער  או  ליגור  ימים   כמה 
והמבצע  עספיא  את  תוקפת  הכנופיה  כי  נודע   1938 בנובמבר  ב-25 
הבריטי  הצבא  של  פלוגות  שתי  לעספיא  נשלחו  בנובמבר  ב-28  בוטל. 
הכנופיה.  אנשי  את  לזהות  הוטל  שעליהם  הדרוזים,  המודיעים  בלוויית 
אך  אבדות,  לכנופיה  נגרמו  שבו  קרב  התפתח  א-ַדַרג'  ֻאם  באזור 
הדרוזיים.  הכפרים  את  להטריד  והמשיכו  לברוח  הצליחו  אנשיה   רוב 
שיתוף הפעולה בין ה"הגנה", הדרוזים והבריטים נמשך גם לתוך 1939. כפרי 
אחדים  ודרוזים  היהודים,  לנוטרים  בדומה  ממשלתי,  נשק  קיבלו  הכרמל 
צורפו למבצעים צבאיים כמורי דרך וכמזהים אנשי כנופיות.76 המשטרה או 
הצבא הבריטי הכניסו מודיעים לתוך משוריין ומתוכו הם הצביעו על אנשי 
כנופיות, שנעצרו.77 מבצעים אלה הניבו פירות: גילוי נשק, מעצר טרוריסטים 

וחשיפת מתקניהם.78 
בתחילת 1948 הציע גיורא זייד לג'דעאן עמאשה להתיידד עם יונס נפאע, 
מפקד חיפה הערבית, כדי שימנהו לנהגו האישי. זייד קיבל ממשה דיין 120 
לא"י ובהן קנה לעמאשה מכונית שברולט ירוקה. כעבור ימים אחדים דיווחו 
מודיעים של הש"י כי מפקד חיפה הערבית נוסע בשברולט ירוקה שמספרה 
כבוד  חלק  "ג'דעאן  סיפר:  זייד  מעספיא.  עמאשה  ג'דעאן  הנהג  עם   127
למפקד הערבי כאילו היה גנרל גדול, ואסף ידיעות מהסגנים מלחכי הפנכה, 

שהתייחסו לנהג בכבוד כאילו היה המפקד עצמו".79
ג'ול אמסטר, עוזרו של חושי, יצא לבירות ב-1939, יחד עם פאיז חסון וכמה 
בני מיעוטים נוספים, במטרה להתנקש בחיי המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, 
שנמלט לשם. בבירות הצטרפו אליהם ארבעה דייגים לבנונים. במשך שלושה 
מאוזר  באקדחי  מצוידים  וביבשה,  בים  אמסטר  של  אנשיו  סיירו  שבועות 
שהוא רכש בבירות, סביב הבית על שפת הים שבו התגורר המופתי - אך לא 
הצליחו לפגוע בו. הכוונה הייתה לירות בו בשעת טיולו היומי בגן הבית, אך 

החומה הגבוהה סביבו מנעה אפשרות לפגוע בו.80
מפקדת  בכרמל  להקים  בג'נין  הערבית  המפקדה  תכננה   1948 בתחילת 
הירדני,  הספר  בחיל  לשעבר  קצין  שלחו  כך  לשם  באזור.  שתפעל  משנה 
מצטפא ארשיד, שעבר לפעול במסגרת הכנופיות הערביות. לכשנודע הדבר 
לג'דעאן עמאשה הוא הציע לגיורא זייד תוכנית מארב לחסלו. השניים ארבו 
שסעד  ארשיד,  של  לרכבו  וחיכו  א-זינאת  לאם  מצפון  הכביש  בעיקול  לו 
ארוחת צהריים בעספיא. בדווים וערבים בסביבה הבחינו בהם והזהירו את 
ארשיד שהיהודים אורבים לו בדרך. הוא נסע מיד לדאלית אל-כרמל, שם 
נטל סוסי רכיבה ודהר עם אנשיו לג'נין דרך ההרים. ארשיד אמנם לא נפגע, 
האזור  בכרמל.  הכנופיות  של  משנה  מפקדת  להקמת  התוכנית  סוכלה  אך 

נשאר בשליטה דרוזית-יהודית ללא נוכחות של כנופיות ערביות.81
ב-1939 נקבעו סדרי תיאום ביו אוחזי הנשק בעספיא לבין משמר הנוטרים 
ביגור. כן נקבעו נהלי מפגש לשם דיווח וקבלת הנחיות. הפגישות התקיימו 
וטוביה  אמסטר  אברהמי,  לוי  וילנסקי,  חושי,  בהשתתפות  ביגור  יום  מדי 

אומני, מפקד הנוטרים ביגור.82 
עם  קשריו  בגין  בשפרעם  ח'ניפס  חסן  השייח'  נרצח   1939 בינואר  ב-4 
הדרוזים,  שכניהם  על  התנפלו  העיירה  של  המוסלמים  תושביה  היהודים. 
הדרוזים.  להר  או  הכרמל  לכפרי  שפרעם  את  עזבו  מהדרוזים  ומקצת 
הנשארים התקשרו באמצעות אנשי עספיא עם חושי ואלפיה, ואלה נפגשו 
עמם. בתיאום עם תחנת הנוטרים במקום נקבעו בפגישה הסדרים דומים 

לאלה שהונהגו בכרמל.83
בדצמבר נפגש חושי עם אסעד כנג' ממג'דל שמס, וסוכם על עזרה הדדית בין 

כפרי הדרוזים ליהודים לאורך הגבול בין סוריה לארץ ישראל.84
עמו,  ודן  כנג'  אסעד  שיח'  עם  דפנה  בקיבוץ  חושי  נפגש   1940 ביולי  ב-9 
היישובים  ובין  הגולן  ברמת  הדרוזיים  הכפרים  בין  הדדי  בסיוע  היתר,  בין 

היהודיים בעמק החולה ובאצבע הגליל.85
1940 הציע שיח' מרזוק מעדי מירכא לערוך תוכנית הגנה משותפת  ביולי 

 86.לכפרים הדרוזיים והיהודיים
הערות וביבליוגרפיה למאמר ראו בגיליון האינטרנטי



15   גיליון 82  אוקטובר  142018    גיליון 82  חשוון תשע״ט

צעדי ההונאה
של הגנרל אלנבי במבצע

“פתיחת השער״ 
בתוך כל הצעדים שננקטו בדרך להשלמת כיבוש ארץ ישראל על ידי הצבא הבריטי, 

השתמש הגנרל אדמונד אלנבי רבות בהונאה, בהטעיה ובהסוואה. הוא ראה את 
ההונאה המבצעית ברמה האופרטיבית כאמצעי חשוב, העומד לרשותו ולרשות הדרג 

המסתער, ורתם אותה להצלחת תוכניותיו המבצעיות כמעט בכל שלב 

ד"ר דני אשר  | תא"ל במיל'

ההתקפה המתוכננת הסדירה - וניצל אותם. הוא פעל תוך דבקות במשימה, 
פרשים,  רגלים,  כולל  לרשותו,  שעמדו  הזרועות  כל  את  בלחימה  שיתף 
וים, ריכז את הכוח העיקרי בזמן ובמקום המכריע, אבטח  תותחים, אוויר 

אגפים, תקף ונע במהירות לניצול ההצלחה. 
אך יותר מכל שאף אלנבי להפתיע. תוך ניצול כל האלמנטים האפשריים, בכל 
אחד מהקרבות הסדורים העיקריים הפעיל אלנבי מערך הונאה שאפשר לו 

לבצע את משימותיו ביתר קלות.
הגם שעברו כבר 100 שנים, עקרונות המלחמה נשארו דומים. השינויים בפני 
השטח לצד התמורות באמצעי הלחימה מקשים על ההשוואה. עם זאת בולט 

חלקו החשוב של התמרון במאמץ העיקרי של ההונאה.

הפריצה לתוך שטחי ארץ ישראל
ביוני 1917, בעקבות אי-ההצלחה של הבריטים בשתי מערכות עזה, ולאור 
החלטת קבינט המלחמה הבריטי לתגבר את חיל המשלוח המצרי ולכבוש 
את ארץ ישראל, הגיע לאזור הגנרל אלנבי. הוא הגיע למזרח התיכון לאחר 
שפיקד על ארמיה 3 בצרפת, ואחרי שנחל ניצחון בולט ליד אראפ. הוא הגיע 
לאזור מלווה בבקשתו של לויד ג’ורג’, ראש ממשלת בריטניה דאז, “לכבוש 
את ירושלים, ולהגישה כמתנת חג המולד לעם הבריטי”. אלנבי נטל לידיו 

את הפיקוד על הכוח ב-28 ביוני.
קודם  שכבר  הטורקי,  לצבא  מפלה  להנחיל  הייתה  האסטרטגית  מטרתו 
העתודות  את  למשוך  סואץ,  תעלת  של  האסטרטגי  המרחב  על  איים  לכן 
גדול  טורקי  כוח  שבשיגור  הסכנה  את  ולסלק  חאלב  מאזור  הטורקיות 
לחזית ארם-נהריים )מסופוטמיה(. מטרתו האופרטיבית הייתה לפתוח קו 

התקדמות ללב ארץ ישראל, לעבר ירושלים.

עיקר המאמץ יועד להביא להערכה מוטעית של המודיעין הטורקי, שנעזר 
בקפטיין שילר הגרמני, באשר למיקום ולעיתוי המתקפה המתוכננת. המסר 

הועבר באמצעות מברקים מוצפנים וכוזבים ובאמצעות "מסמכי שלל", ש"נפלו" 
במכוון לידי המודיעין הטורקי. מערכת ההונאה המשיכה לפעול גם בשלבי 

ביצוע ההתקפה

מסוגלים  אנו  כאשר  הונאה....  על  מושתת  מלחמה  ניהול  כל 
לתקוף, מן הדין שנראה כלא מסוגלים לכך.

בשעה שאנו פועלים, עלינו להראות כיושבים בחיבוק ידיים.
שאנו  הרושם  את  ליצור  עלינו  אויב,  בקרבת  יושבים  כשאנו 

רחוקים ממנו.
כאשר אנו רחוקים מהאויב, עליו להאמין שאנו נמצאים בקרבתו.

הבה נטיל את תוכניותינו כדי לפתות את האויב,
נעמיד פנים שקיים אי סדר בצבאנו, ואז נשבור אותו.

סון טסו

לימים   – הגדולה  העולמית  למלחמה  שנה   100 מציינים  אנו  אלה  בימים 
מלחמת העולם הראשונה. הגם שזירת הקרב העיקרית הייתה בשדות הקטל 
יותר  קרובה  התיכון,  במזרח  המשנית,  בזירה  שהמלחמה  הרי  אירופה,  של 

למורשתנו בארץ ישראל.
מאמר זה יתאר פן אחד במסע המלחמה, שניהל מפקד חיל המשלוח המצרי, 
הגנרל הבריטי אדמונד אלנבי, אל מול הכוח המגן הטורקי-גרמני, ויעסוק 
השער”  “פתיחת  מבצע  במהלך  ישראל  ארץ  של  הכיבוש  בהשלמת  בעיקר 

בספטמבר 1918.
של  הסופית  המתקפה  ועל  ישראל,  ארץ  לכיבוש  אלנבי  גנרל  מבצעי  על 
מבצע “פתיחת השער”, אמר ההיסטוריון הצבאי המפורסם לידל הארט כי 
“הניצחון הושג בעיקרו באמצעים אסטרטגיים” וכי “חלק הלחימה בו היה 
מבוטל”. בקרבות אלה התגלה אלנבי כמצביא מתכנן, המנצל את כל הטמון 

באמנות המלחמה כדי להבטיח את הניצחון.
שמאפשרת  היתרונות,  כל  את  אלנבי  הבין  המלחמה  של  השונים  בשלבים 
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רק  באיגוף,  עזה  את  לכבוש  תוכניתו  התגבשה  הבעיות,  את  שלמד  לאחר 
לאחר כיבוש באר שבע. לתוכנית ההתקפית שבנה, שכללה כיבוש של מתחם 
באר שבע ולאחר מכן הסגת כוחות האויב לחוף עזה, נלוותה תוכנית הונאה 
את  להציג  האמיתית:  לכוונה  באשר  האויב  את  להונות  נועדה  זו  מקיפה. 
מערך עזה כיעד הראשון והעיקרי להבקעה, ולאפשר את כיבוש באר שבע 
בהפתעה, כדי למנוע את תגבור הכוחות ולהבטיח את מקורות המים באזור. 
המודיעין של מפקדת חיל המשלוח, שבראש מודיעין השדה שלו עמד קולונל 
מסר  העברת  על  שהתבססה  הונאה,  תוכנית  הפעיל  מיינרצהאגן,  ריצ’ארד 
יועד להביא  שהיה צריך להיקלט במערך המודיעין הטורקי. עיקר המאמץ 
להערכה מוטעית של המודיעין הטורקי, שנעזר בקפטיין שילר הגרמני, באשר 
מברקים  באמצעות  הועבר  המסר  המתוכננת.  המתקפה  ולעיתוי  למיקום 
מוצפנים וכוזבים ובאמצעות “מסמכי שלל”, ש”נפלו” במכוון לידי המודיעין 

הטורקי. מערכת ההונאה המשיכה לפעול גם בשלבי ביצוע ההתקפה. 
ב-31 באוקטובר החל הקרב לכיבוש באר שבע. משזה הושלם, פונתה בשחר 
ה-7 בנובמבר גם עזה, ונפתח קו ההתקדמות לתוך ארץ ישראל. כבר ב-6 
בנובמבר החל המרדף, ולאחר כיבושה עלו הכוחות הבריטיים מזרחה להרי 
יהודה לכיבוש ירושלים. התנועה צפונה הפכה למרדף, שהיה ניצול ההצלחה 
של התמוטטות הטורקים. הגיסות הבריטיים פעלו במהירות, שלא אפשרה 
הפעלת תוכנית הונאה. ב-11 בדצמבר, לאחר שלושה ימי קרבות במבואות 
ירושלים ונסיגת הכוחות הטורקיים, נכנס גנרל אלנבי לתוך ירושלים. צליחת 
הירקון ב-20 בדצמבר הייתה הפעולה הבריטית האחרונה ב-1917 בגזרה זו.
הוצאתה המוחלטת של טורקיה מהמלחמה חייבה המשך ההתקדמות בארץ 
ישראל. אולם, זו לא יכולה הייתה להתבצע, על פי אלנבי, לפני התאוששות 

כוחותיו והתארגנותם מחדש. בינואר 1918 החלה מפקדתו של אלנבי לגבש 
את תוכנית האב להמשך כיבוש ארץ ישראל, עבר הירדן, סוריה ולבנון. גם 
אליה חברה תוכנית הונאה בסיסית, שהפכה מאוחר יותר לתוכנית מפורטת 
שליוותה את כל שלבי ההכנה והביצוע. מטרתה הייתה להסתיר את כוונתו 
כוחות  מירב  ולרתק  המערבית,  בגזרה  עיקרי  במאמץ  לפרוץ  אלנבי  של 

טורקיים לגזרה המזרחית.
בפברואר 1918 נכבש דרום בקעת הירדן המערבית, ובתחילת מרץ – חלקה 
יציאה  אפשרו  הירדן  גשרי  ותפיסת  הללו  הכיבושים  הבקעה.  של  המרכזי 

לפשיטות מעבר לקווי הטורקים בעבר הירדן ובאזור רבת עמון.
ב-26 במרץ פתח אלנבי במבצע בעבר הירדן, הראשון מבין שני המבצעים 
החשובים בתקופה זו, של הפוגה יחסית בין כיבוש ירושלים לבין המתקפה 
הסופית. האומנם היו אלה רק פשיטות, כהגדרת אלנבי, או שמא היו מבצעי 
פתיחה כושלים למתקפה רחבה הרבה יותר בעבר הירדן - מתוך כוונה להגיע 

במהירות לצומת מסילת הברזל ולצומת הדרכים בדרעא?
את  הונאה,  כמאמץ  ששירתו,  הרי  פשיטות,  בגדר  המבצעים  היו  אכן  אם 
התוכנית לכיבוש סופי של האזור, שהוכנה בקפידה. הם ריתקו את תשומת 
הלב של הטורקים לאגף המזרחי בעוד המאמץ העיקרי הבריטי תוכנן לגזרת 

החוף.

ההונאה במהלך ההתקפה הסופית
ארץ  זירת  על  ישירה  השפעה  הייתה  העולמית  בזירה   1918 למאורעות 
ישראל. חיל המשלוח של אלנבי צריך היה להמשיך את שרשרת הניצחונות 

של בעלות הברית, שעמדו לסיים את מלחמת העולם. 
מצפון  התיכון  הים  מחוף  ישראל,  בארץ  החזית  קו  התייצב   1918 במהלך 
לארסוף, דרך השרון והרי השומרון, מזרחה לעבר ואדי עוג’ה והירדן מצפון 
F  בפיקוד המצביא  זו קבוצת ארמיות  ליריחו. הכוח הטורקי פרס בחזית 
ארמיות:  שלוש  מנה  הכוח  בנצרת.  שישב  סאנדרס,  פון  לימאן  הגרמני 

מפת מהלכי המלחמה העיקריים בכיבוש ארץ ישראל

מפה טורקית גרמנית של קווי ההתבצרות במערב השרון
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הארמייה ה-8, בפיקוד ג’באד פחה, הייתה אחראית למרחב חוף הים התיכון; 
הארמייה ה-7, בפיקודו של מוסטפא כמאל, נערכה בהרי השומרון והייתה 
אחראית לציר ההררי מירושלים צפונה לעבר שכם; הארמייה ה-4, בפיקודו 
של ג’מאל “הקטן”, הופקדה על החזית בעבר הירדן. לכוחות הערוכים בצמוד 

לחזית, שפעלו על פי תוכנית הגנה גרמנית-טורקית, לא היו כמעט עתודות.
מגע  שמירת  היה  אלנבי  של  הסופית  ההתקפה  בתכנון  הבסיסי  העיקרון 
וריתוק האויב באגף הימני, במקביל למאמץ עיקרי ל”פתיחת הדלת” באגף 
השמאלי, באזור החוף. תוכנית ההונאה, שליוותה תוכנית מבצעית זו, נועדה 
למנוע את איתור המאמץ באגף השמאלי ולביים מאמץ התקפי באגף הימני, 

בבקעת הירדן, שם נפרס מערך דמה של “דחלילי סוסים”. 
כשבוחנים את מאמצי ההונאה בשלב זה מתברר, כי חרף העליונות הבריטית 
המוחצת בלוחמים, ברוכבים, בנשק, בציוד לחימה ובמורל הגיסות, הקדיש 
אלנבי מאמצים רבים להונאה. זו נועדה לחפות על נקודות החולשה בתכנון 
ובביצוע המשימות המבצעיות, להניע את האויב להזיז כוחות לגזרה משנית, 

ולהחליש את כוחותיו בגזרה העיקרית, כדי להפתיעו בה.
הריכוז  את  להעלים  כוונו  ההונאה  תוכנית  במסגרת  שהופעלו  האמצעים 
ולביים  האמיתי של הגיסות, להסתיר את ההכנות להתקפה באזור החוף, 
ריכוזי כוחות ומאמץ התקפי באגף הבריטי הימני בבקעת הירדן ומזרחה לה. 
לקראת המבצע היה צורך להעביר מעמק הירדן ומהרי יהודה למישור החוף 
שלוש דיביזיות: את דיביזיית הפרשים הרכובה, את הדיביזיה האוסטרלית 
הרכובה ואת דיביזיית הרגלים ה-60. כמו כן היו סוללות ארטילריה ויחידות 

רבות אחרות.

הוסתרו  הכוחות  בלילות.  נעשתה  למערב  ממזרח  הכוחות  תנועת  כל 
באזור  האוסטרלים   - החוף  במישור  התפוזים  ובפרדסי  הזיתים  בכרמי 
לוד, הדיביזיה הרביעית באזור סלמה ודיביזיה 5 מצפון מערב לשרונה. על 
בכוהל  חומם  והמזון  מדורות,  הבערת  נאסרה  במטעים  שהוסתרו  הגיסות 
כדי למנוע עליית עשן מהמטבחים. באזור נמנעה הקמת מאהלים ומבנים 
חדשים. כל היחידות ובעיקר סוללות הארטילריה הוסוו, וצילומים מהאוויר 
בחנו את ההסוואה. העליונות האווירית הבריטית נוצלה למנוע טיסות סיור 
שמועות  הפיץ  הבריטי  המודיעין  וגרמניים.  טורקיים  תצפית  מטוסי  של 

שלפיהן לא יבוצעו כל תנועות לפני בוא האביב.
בניית  כללו  אלה  המזרחית.  בגזרה  למכביר  הונאה  פעולות  בוצעו  במקביל 
במחנות  סוסים  של  דמה  מערך  פריסת  הירדן,  בבקעת  חדשים  מחנות 
שהתרוקנו, ריכוז דמה של כוח בבקעה )כוח של גדודי הודו המערבית צעד 

הגנרל אלנבי. “הניצחון הושג בעיקרו באמצעים אסטרטגיים”מבצע "מגידו": באדום תוכנית ההונאה, בכחול התוכנית והביצוע בפועל

המוחצת  הבריטית  העליונות  חרף 
בציוד  בנשק,  ברוכבים,  בלוחמים, 
לחימה ובמורל הגיסות, הקדיש אלנבי 
נועדה  זו  להונאה.  רבים  מאמצים 
לחפות על נקודות החולשה בתכנון 
המבצעיות,  המשימות  ובביצוע 
להניע את האויב להזיז כוחות לגזרה 
משנית, ולהחליש את כוחותיו בגזרה 

העיקרית, כדי להפתיעו בה
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חיל  לירושלים(.  משאיות  עם  בלילה  והוחזר  מזרחה  מירושלים  יום  מדי 
האוויר הבריטי אפשר למטוסי סיור טורקיים וגרמניים לאתר את התנועות 
מזרחה כשנמנע מליירט אותם. על הירדן נבנו גשרים נוספים ובוצעו “הכנות” 
להעתקת מפקדתו העיקרית של אלנבי מאזור ביר סאלים שבשפלת החוף 

לירושלים.
בהערכת  כי  הוכיחה  בנצרת,  שנמצאה  טורקית-גרמנית,  מודיעין  מפת 
המודיעין ב-17 בספטמבר, ערב פתיחת המתקפה הבריטית, לא אותר ריכוז 
ל”מספר  והתייחס  סיור  ממטוס  הועבר  שהגיע  היחיד  הדו”ח  בחוף.  הכוח 
יחידות פרשים הנראים בכנפו השמאלית של האויב”, וזאת כשחג מעל אזור 
בו רוכזו 301 תותחים. מפקדתו של אלנבי באזור החוף אותרה בסיור אווירי 
כמחנה חי”ר ובו כשני גדודים. עם זאת, לא אותרה העתקת כוחות טורקיים 

מזרחה. 
כולו,  החזית  מקו  כרבע  שהייתה  החוף,  שפלת  בגזרת  לרכז  הצליח  אלנבי 
ובו חמש דיביזיות רגלים ושליש דיביזיות פרשים,  כוח של שני קורפוסים 
ובהן בסך הכול 35 אלף חיילים, 9,000 פרשים ו-383 תותחים לעומת 8,000 
הטורקי.  הצד  של  השביעית  הארמייה  במסגרת  תותחים  ו-130  חיילים 

“למעשה הוכרעה המערכה לטובתנו בטרם נורתה ירייה אחת”.
רעם התותחים בשפלה, שהחל ב-19 בספטמבר בשעה 04:30 ונמשך רבע 
שעה, בישר את פתיחת המתקפה. מטוסים בריטיים תקפו מפקדות וצומתי 
קשר בעומק המערך הטורקי. מעט אחרי הזריחה הופצצו מהאוויר מפקדות 
הארמיות, מחנות האוהלים של מפקדות הקורפוסים ומרכזיית הטלפונים 

העיקרית בעפולה. קווי טלפון נותקו ותחנות האלחוט הושבתו.
עוד לפני הפריצה בחוף החלה פעולה מוקדמת ממזרח לכביש שכם, במטרה 
לשפר עמדות בגזרה ולשרת את המאמץ העיקרי כפעולת הטעיה. כדי לרתק 
יחידי  ככוח  שהושאר  צ’יטור”  “כוח  גם  לגזרתה,  הרביעית  הארמיה  את 

בבקעת הירדן, אגפו המזרחי של המבצע, ביצע פעולות הטעיה.
במאמץ העיקרי במערב פרצו כוחות חיל הרגלים לכל רוחב שפלת החוף את 
ג’לג’וליה, כפר סבא, טבסור  גדרות התיל, וכבשו את ביצורי הטורקים בין 

מהיר  רגלי  במסע  )ארסוף(.  עלי  וסידנא  )רעננה( 
המשיכו “לגלגל” את מערכי הטורקים, להדוף אותם 
בכיוון כללי של צפון מזרח, לעבר המפקדה הגזרתית 
להמשך  השער”  את  “לפתוח  ובכך  כרם,  בטול 
חוף  את  ניצלו  הפרשים  דיביזיות  צפונה.  המתקפה 
הביא  זה  מהיר.  כיבוש  מסע  של  לתחילתו  הים 
בהמשכו לכיבוש נצרת, בה ישבה מפקדתו של הכוח 
בספטמבר,  ב-21  ישראל  בארץ  הטורקי-גרמני 
חאלב  ולכיבוש  באוקטובר,  ב-1  דמשק  לכיבוש 
המתקפה  השיגה  זה  במהלך  באוקטובר.  ב-26 
בפיקוד  המצרי  המשלוח  חיל  של  המטרות  כל  את 
אלנבי. הקרבות בזירה זו הסתיימו ב-31.10.1918, 
לבין  הברית  בעלות  בין  נשק  שביתת  כשנחתמה 

טורקיה.

“קרב של מפקד”
“ההתקפה  כי  המלחמה  אחרי  כתב  בריטי  קצין 
חתלתול”.  נמר  כשל  היה  הטורקים  על  הבריטית 
של  מבחנו  כוחות.  בעדיפות  לנצח  בושה  זו  אין 
המצביא הוא להשיג ניצחון מרבי בהשקעה מזערית. 
הייתה  גם תוכנית פחות מתוחכמת מזו של אלנבי 
בכל  הטורקי  המערך  את  למוטט  להצליח  עשויה 
גבוה  במחיר  הסתם,  מן  אולם,  מהמערכות,  אחת 

יותר. 
בתוך כל הצעדים שננקטו להשגת ניצחון שלם, פעל 
אלנבי רבות בהונאה, בהטעיה ובהסוואה. הוא ניצל 
את ההונאה המבצעית ברמה האופרטיבית כאמצעי 
להצלחת  אותה  ורתם  המסתער,  הדרג  ולרשת  לרשותו  העומד  חשוב, 
תוכניותיו המבצעיות כמעט בכל שלב של תכנון מסודר, בעת ההכנות ובעת 

ביצוען השלם. 
בבניית תוכנית ההונאה בשלבים השונים של כיבוש ארץ ישראל, השתמש 
אלנבי בכל מרכיבי ההונאה: ראיית הנולד, היערכות, שליטה בעוצמת האש, 
פיקוח ואחריות כוללת. הוא בנה את ההונאה ואת ההטעיה כחלק אינטגרלי, 
את  הפעיל  אלנבי  העיקריים.  הצבאיים  המהלכים  של  דומיננטי,  ולפעמים 
ההונאה בצורה שאפשרה לשבש את הערכת מודיעין האויב על אודות צבאו 
ולהסיטה. הוא מנע מהטורקים לגבש את התמונה ואת הערכת המצב באשר 
ובאשר  העיקריות,  המערכות  לקראת  כוחותיו  את  ריכז  שבהם  לאזורים 
למקום שבו יופעל המאמץ העיקרי. במעשיו הביא לניצול מיטבי של עוצמתו 

הקרבית נגד האויב, תוך שהוא מונע זאת מהצד שכנגד. 
כמעט  אלנבי  נעזר  המתוכננות  המערכות  לקראת  ההונאה  כלי  בהפעלת 
אך  האופרטיבית,  ברמה  הופעלו  אלה  ההונאה.  אמצעי  ובכל  השיטות  בכל 
תוך פיקוח הולם, בדרג הטקטי. הופעלה הונאה סבילה, שהשתדלה לאפשר 
לאויב לצבור מידע הונאתי בעיקר בכך שאפשרו למטוסי תצפית טורקיים 
וגרמנים לטוס מדי פעם באזורים, שבהם בוצעה הונאה. הופעלה גם מערכת 
צעדי  ננקטו  צבא.  וציוד  כוחות  מתקנים,  והעלימה  שהסתירה  הסוואה, 
הונאה פעילה, שכוונו להדליף לאויב בצינורות שונים מידע הונאתי, ובעיקר 
הונאה חזותית באמצעות הצגת ריכוזי דמה של כוחות בשילוב כוחות אמת. 
בהפעלת מערך ההונאה ובשילובו בכל צעד מהשלבים לכיבוש ארץ ישראל 
כתב  זה  על קרב  לקרב.  נוספת  תרומה  אלנבי  הבריטי, תרם  הצבא  ידי  על 
מאוחר יותר הגנרל הבריטי ארצ’יבלד וויוול בספרו “Allenby”, “לא היה זה 
קרב של חיילים אלא של מפקד”. היה זה קרב של מפקד שהיטיב לנצל את 

 .תרומת ההונאה
 .1993 מרץ-אפריל   ,329 גיליון  ב”מערכות”,  התפרסם  המורחב  המאמר   *
ועל  מ-1919  אלנבי  של  המלחמה  דו”ח  על  מתבסס  כאן  ששופר  המאמר 

עשרות ספרים ומאמרים שנכתבו בנושא ושקצרה היריעה למנותם.

פריסת הכוחות הבריטיים והכוחות הטורקיים-גרמניים ב-19 בספטמבר 1918, סמוך לשעת ה"ש"
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המודיעין הרוסי:
פועל מעבר לאופק אך כבול 

בעבותות העבר
המודיעין הרוסי עשה בשנים האחרונות קפיצת דרך בשימוש בסייבר לאיסוף 

מודיעיני ולניצול חשאי של המדיה החברתית, כדי להשפיע על מהלכים פוליטיים 
משמעותיים בארה”ב ובאירופה. חשיפת מהלכיה החשאיים של רוסיה מעניקה הצצה 

לאופן העבודה של המודיעין הרוסי

ד"ר אבנר ברנע | המרכז לחקר הביטחון הלאומי באוניברסיטת חיפה, לשעבר בכיר בשב"כ

ביוני 2018 הודיע משרד האוצר האמריקאי 
סייבר  חברות  שתי  על  סנקציות  הטלת  על 
הרוסי  לממשל  שסייעו  בחשד  ישראליות, 
נזק  שגרמו  סייבר  מתקפות  לפועל  להוציא 
פרסם  ביולי  ארה”ב.  של  הלאומי  לביטחון 
החוקר המיוחד בארה”ב רוברט מולר כתב 
אישום נגד 12 קציני המודיעין הצבאי הרוסי 
חדירה  האישום:  בפרטיהם.  שזוהו   )GRU(
הדמוקרטית,  המפלגה  של  המידע  לבסיס 
הבחירות  תוצאות  את  להטות  בניסיון 

לנשיאות ארה”ב1. 
הרוסי  המודיעין  עשה  האחרונות  בשנים 
לאיסוף  בסייבר  בשימוש  דרך  קפיצת 
המדיה  של  חשאי  ולניצול  מודיעיני 
מהלכים  על  להשפיע  כדי  החברתית, 
ובאירופה.  בארה”ב  משמעותיים  פוליטיים 
אף שהדבר נעשה במיומנות הסתרה גבוהה, 
של  החשאיים  מהלכיה  נחשפים  זאת  בכל 
מטרידה  החשיפה  כי  להניח  ניתן  רוסיה. 
את הנשיא ולדימיר פוטין, שמצפה מארגוני 

המודיעין הרוסיים לא להשאיר עקבות. 
מפעיל  פוטין,  בראשות  הרוסי,  הממשל 
מערכת מודיעינית מורכבת שיש בה חפיפה 
לשפר  כדי  השונים  הארגונים  בין  רבה 

ביצועים, לעודד לקיחת סיכונים וגם להגביר את הפיקוח זה על זה. פוטין שם 
לעצמו מטרה להביא לכך שאף אחד מארגוני הביטחון והמודיעין לא יצבור 
כוח רב מדי. אולם, הכפילויות יוצרות גם חוסר יעילות ותקלות מבצעיות. כך 

היה גם בתקופת המשטר הסובייטי. 

שינויים במבנה המודיעין הרוסי
לאחר   CIA-מה שפרשו  בכירים,  מודיעין  אנשי  מספר  תיארו  לאחרונה 
דיונים  הרוסי.2  המודיעין  של  העדכני  מצבו  את  הרוסי,  בנושא  שעסקו 
פומביים נגעו למהלכיו המוצלחים, שהשפיעו על מערכת הבחירות בארה”ב 
בארה”ב  המודיעין  קהילות  את  והפתיעו  בבריטניה  הברקזיט  מצביעי  ועל 

מהלכיה  מובילות.  אירופאיות  ובמדינות 
חשיפה  לקבל  צפויים  זה  בנושא  רוסיה  של 
של  עבודתו  התקדמות  עם  ניכרת  ציבורית 
מולר,  רוברט  המיוחד  האמריקאי  החוקר 
שלו  הדו”ח  ופרסום  לשעבר,   FBI-ה ראש 

בעוד כחצי השנה.
כמה אזכורים היסטוריים. בתקופת ברה”מ 
כלל המודיעין הרוסי שני ארגונים עיקריים: 
על  היתר  בין  אחראי  שהיה   ,KGB-ה
 ,GRU-וה החוץ,  ומודיעין  מסכל  מודיעין 
ברה”מ  קריסת  לאחר  הצבאי.  המודיעין 
שחלקם  לארגונים   KGB-ה פורק  ב-1991 
הפדרלי  הביטחון  שירות  בהמשך:  אוחדו 
ולחימה  המסכל  למודיעין  האחראי   ,FSB
שירות  רוסיה;  בתוך  בעיקר  ופועל  בטרור, 
המנהל  של  יורשו   ,SVR החוץ  מודיעין 
הראשי הראשון ב-KGB; ושירות האבטחה 
אישים,  לאבטחת  האחראי   ,FSO הפדרלי 
ולחקירות  ממשלתיים  מתקנים  לאבטחת 
בקהילית המודיעין הרוסית בנוגע למעשים 
 GRU-ה שחיתויות.  בעיקר  נאותים,  לא 
הגוש  נפילת  לאחר  אך  כשהיה  נשאר 
הסובייטי גודלו התכווץ. קריסת ברה”מ לא 
של  העדיפות  בסדרי  מהותי  לשינוי  הביאה 
המודיעין הרוסי, ושלושת ארגוני המודיעין הנ”ל ממשיכים בפעילות נרחבת 
נגד ארה”ב ומדינות המערב. ככל הנראה פוטין  נותן את האמון הגדול ביותר 

ב-FSB, שבראשו עמד בעבר. 
הארגון החזק מבין השלושה הוא ה-FSB ממשיכו של ה-KGB, האחראי 
למודיעין מסכל בתוך רוסיה אך פועל לעתים גם בחו”ל. הוא מפעיל יכולות 
 Active הקרה  המלחמה  בימי  קראו  שהרוסים  מה  וכן  התקפי3  סייבר 
 FSB-ה המערב.  בארצות  התודעה  על  להשפיע  הניסיונות   –  Measures4

אלכסנדר  של   2006 בשנת  בלונדון  חיסולו  למשל  בחיסולים,  גם  עוסק 
בראשות  בריטית  חקירה  ועדת  מרוסיה.  שערק   FSB-ה קצין  ליטביננקו, 
על  המצביע  גלוי,  חלקו  שרק  מפורט  דו”ח  ב-2016  פרסמה  אוון5  רוברט 

המודיעין  מארגוני  מצפה  פוטין.  ולדימיר  רוסיה  נשיא 
הרוסיים לא להשאיר עקבות
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קריסת ברה"מ לא הביאה לשינוי מהותי בסדרי העדיפות של המודיעין 
הרוסי, וארגוני המודיעין שלו ממשיכים בפעילות נרחבת נגד ארה"ב ומדינות 

המערב. ככל הנראה פוטין  נותן את האמון הגדול ביותר ב-FSB, שבראשו 
עמד בעבר

ה-FSB כאחראי הישיר לחיסול. להערכתה, 
המהלך בוצע באישורו של פוטין. 

לרוסיה  מחוץ  העיקרי  המודיעיני  המאמץ 
 ,GRU-וה  SVR-ה באחריות  נמצא 
מודיעין  קציני  מפעילים  הארגונים  ושני 
דיפלומטית,  חסינות  בעלי  לרוב  רוסיים, 
כך,  על  נוסף  בעולם.  רוסיות  בנציגויות 
יעד  בארצות  מפעילים  אלה  ארגונים 
לגליים”  “בלתי  הנקראים  רוסיים  סוכנים 
)illegals( - סוכנים ממוצא רוסי או אחר 
למשל  זר,  בכיסוי  לרוסיה  מחוץ  הפועלים 
 GRU-ה סטודנטים.  או  עסקים  כאנשי 
ההתקפי6. הסייבר  בנושא  גם   עוסק 

 illegals של  רשת   FBI-ה חשף  ב-2010 
 SVR קציני  עשרה  ועצר  בארה”ב,  שפעלה 
ביטחוני  מידע  לאיסוף  בכיסוי  שפעלו 
עם  הוחלפו  הם  כחודש  בתוך  בארה”ב. 
סרגיי  בהם  ברוסיה,  שונים  אסירים 
סקריפל, קצין GRU לשעבר. סקריפל פעל 
למען המודיעין הבריטי והורעל במרץ 2018 
בבריטניה עם בתו על ידי גז עצבים שפותח 
ברוסיה7 על ידי שני אנשי 8GRU- אך הוא 

ובתו ניצלו.
עמוקה  בחדירה  מתמקד   SVR-ה בעוד 
 GRU-ה המערב,  לארצות  ארוך  לטווח 
וידוע  בחו”ל  שוטף  באיסוף  עוסק 

יעדים  גם ה-GRU פעיל בסייבר התקפי כלפי  וכנוטל סיכונים.  כאגרסיבי 
על התודעה הפוליטית בקרב  פועל להשפעה  וגם  יעד,  ביטחוניים בארצות 
“הקלאסית”  בפעילות  ממשיך   GRU-ה בבד  בד  המערב.  בארצות  קהלים 
יחידות  יכולות צבאיות, כולל במבצעים חשאיים של  של איסוף חשאי על 
באזורים  בעיקר  פועל  הוא  שלו.10  המבצעית  הזרוע  שהן   ,SPETSNAZ9-ה

בלתי יציבים דוגמת צ’צ’ניה, גיאורגיה, אוקראינה וסוריה. 
המודיעין האמריקאי מעריך שפעילות קהילית המודיעין הרוסית כיום יותר 
אגרסיבית מאשר בתקופה הסובייטית, כשבנוסף לתחום ה”מסורתי” של 
ריגול היא פעילה מאוד בחתרנות מדינית – ונשענת על המדיה החברתית 

כדי להשפיע על הכיוונים פוליטיים הרצויים לרוסיה. 
החפיפה בין ארגוני המודיעין הרוסים בפעילויות בחו”ל, שהייתה מוכרת עוד 
בימי המלחמה הקרה,11 מביאה לא רק לתחרות ביניהם - שאותה מעודדת 
המנהיגות הפולטית כדי לשפר ביצועים ולמנוע עוצמת יתר של ארגון בודד 
אלה  ארגונים  כי  נראה  פוטין.  של  לאוזנו  הלחישה  על  לתחרות  גם  אלא   -
ממשיכים ב”מיטב” המסורת מימי ברה”מ – להעביר למנהיג העליון הערכות 
להעביר  מהסס  שאינו  כמי  ידוע  פוטין  זאת,  עם  להערכותיו.  שמתאימות 
התוצאות  את  מביאים  אינם  אם  המודיעין  בארגוני  בכירים  מתפקידם 
המבוקשות. הדבר גורם לא רק  לתחרות בין הארגונים, אלא גם לתרבות 
שחיתות  של  תרבות  גם  עמוק  טבועה  הרוסית  בשיטה  מפותחת.  שקר 
שפוטין מתקשה לסכל וככל שבעל התפקיד במערכת הביטחונית מודיעינית 

למצבו  לדאוג  יכולתו  עולה  כך  יותר,  בכיר 
שונה  אינו  כיום  המצב  האישי.  הכלכלי 
מהותית מכפי שהיה בימי ברה”מ, ומקשה 
פועלים  כיצד  להבין  במערב  גורמים  על 
ומאבקי  ברוסיה  הפנימית  הדינמיקה 

הכוחות בתוך קהילת המודיעין שלה.   

פעילות בתחומים “ישנים” 
באמצעות כלים חדישים

לימי  חזרה  רוסיה  מסוימים,  במובנים 
הרוסי  כשהמודיעין   - הסובייטי  המשטר 
ופועל  העיקרי  כאויב  ארה”ב  את  מגדיר 
נראה  המערב.  ואת  אותה  להחליש  כדי 
הרוסי  השימוש  האחרונות  בשנים  כי 
מדרגה.  עלה   Active Measures-ב
הדבר  הסובייטית,  בתקופה  בעבר,  אם 
מוטעות  ידיעות  הכנסת  באמצעות  נעשה 
לעיתונות הכתובה והפעלת סוכני השפעה, 
הכר.  ללא  משוכללת  הפעילות  כיום 
המודיעין הרוסי נותן סיוע חשאי לקבוצות 
אופוזיציה, מפיץ שמועות ברשת האינטרנט 
בעיקר באמצעות המדיה החברתית, מבצע 
ולשיבוש  מידע  לאיסוף  סייבר  מתקפות 
מהלכי היריב וממשיך ברציחות של מתנגדי 
ברה”מ.  בימי  שהיה  כפי  ועריקים  השלטון 
פיטר  רוסי  ממוצא  הבריטי  העיתונאי 
המלוכלכים”  “הטריקים  של  המטרה  כי  כתב   )Pomerantsev( פומרנצב 
של רוסיה היא לגרום לכאוס בתקשורת ובציבור “כך שאמת ושקר יתבלבלו 
והציבור לא יידע למה להאמין”.12 מהלכים אלה מכוונים לפגוע ביכולות של 
ממשלות לקבל החלטות בנושאים פוליטיים חשובים בלב השיח הציבורי, 

במיוחד אם יש להם השלכה על אינטרסים שחשובים לרוסים.
המערכת  את  לזעזע  עתיד  מולר  רוברט  המיוחד  החוקר  של  הצפוי  הדו”ח 
את  יחשוף  שהוא  מכך  בעיקר  מוטרדים  הרוסים  בארה”ב.  הפוליטית 
הקמפיין  על  אקטיבית  בהשפעה  הרוסי  המודיעין  של  הנרחבים  המהלכים 
עמדותיה  בין  קישור  יצירת  באמצעות  לדוגמה  טראמפ,  דונלד  לטובת 
בארה”ב.  מוסלמיים  באלמנטים  כביכול  ותמיכתה  קלינטון  הילארי   של 
התודעתיים  הקמפיינים  כי  עולה  פעם  מדי  שמתפרסמים  מידע  מחלקי 
הרוסיים ממשיכים להיות בעדיפות גבוהה, ומשולבים עם פעילות היומינט. 
מנפורט,  פול  הקמפיין  מנהל  בהם  טראמפ,  של  בקמפיין  מפתח  דמויות 
מואשמות בשיתוף פעולה חשאי עם המודיעין הרוסי לפני הבחירות. היריעה 

תתרחב עם פתיחת כמה משפטים בארה”ב בקיץ הקרוב. 
לפי כתבה שפורסמה השנה ב-Politico, האמריקאי, כריסטופר וויילי, עובד 
כזרוע  פעלה  החברה  כיצד  חשף  לשעבר,  אנליטיקה"  "קיימברידג’  חברת 
הארוכה של המודיעין הרוסי באמצעות גורם ביניים מהקמפיין של טראמפ 
- סטיב באנון, יועצו הבכיר והקרוב. חברה זו הפנתה מסרים לאוכלוסיות 
יעד של מצביעים בארה”ב כדי להשפיע עליהם באמצעות פייסבוק, טוויטר 

של  חשאית  בתמיכה  החברתית,  המדיה  קלינטון.  הילארי 
הרוסים, העצימה את הפרסומים של ויקיליקס, ואלה גרמו נזק 

תדמיתי רב לקלינטון וכנראה סייעו לניצחונו של טראמפ
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ויוטיוב במטרה שיצביעו עבור טראמפ, וככל הנראה הצליחה לגרום לחלקם 
לעשות זאת.13 מאמץ זה כלל גם שימוש מאסיבי בטרולים )דמויות ברשת 
המתחזות לאחרות( מטעם המודיעין הרוסי, ככל הנראה ה-GRU, באמצעות 

 14.)Lukoil גורם ביניים )חברת הנפט
האמריקאי,  הקונגרס  של  המודיעין  ועדת  ידי  על  גם  עתה  נחקר  הנושא 
שתפרסם בהמשך את מסקנותיה. במרץ 2017 פרסם משרד המשפטים של 
סייבר  מומחי  שלושה  עם  יחד   ,FSB קציני  שני  שלפיהן  האשמות,  ארה”ב 
מיליון  ל-500  גישה  והשיגו   YAHOO פרצו לאתר האינטרנט של  רוסיים, 
חשבונות אישיים של לקוחות החברה. האירוע מצביע על תעוזה ועל יכולות 
פריצה גבוהות של הרוסים, אך היכולת להסתיר את המבצעים הייתה לקויה 

ולכן הם נחשפו.
ונחשף  שהולך  באירופה,  הרוסי  המודיעין  של  המוצלחים  המבצעים  אחד 
האירופי  האיחוד  את  בריטניה  עזיבת  בקמפיין  התמיכה  היה  לאחרונה, 
)ה-Brexit(, גם כאן באמצעות היכולות שפיתחה קיימברידג’ אנליטיקה.15 
נגד  הפגנות  בדבר  החברתית  במדיה  ומגמתיים  מוגזמים  פרסומים 
תומכי  של  כוחם  את  כנראה  העצימו  בריטניה  בתוך  האירופי  האיחוד 
זה.  בכיוון  בבריטניה  הקהל  דעת  על  והשפיעו  האירופי,  מהאיחוד   היציאה 
ארון  האירופי,  מהאיחוד  בריטניה  להוצאת  המהלך  מראשי  אחד  כי  נודע 

בנקס, עמד בקשר עם “דיפלומטים” בשגרירות הרוסית בלונדון ב-2016, 
בתקופה שלפני משאל העם,16 ואף נתן לאחד מהם מספר טלפון של אחד 
מחברי הצוות של טראמפ. לאחרונה הפיצו הרוסים שמועות, בעיקר במדיה 
כדי  זאת  בגרמניה.  מוסלמים  מהגרים  של  לכאורה  פשעים  על  החברתית, 
להקים  מרקל  אנגלה  על  ולהקשות  בגרמניה  הפוליטי  השסע  את  להעמיק 
שתמכה  הציבוריות  הפעילות  את  העצימו  גם  הרוסים  חדשה.  ממשלה 
בהיפרדות ממשלת קטלוניה מספרד, כדי להחליש את הממשל הספרדי, אך 
השאירו עקבות שהובילו למודיעין הרוסי. ראש ה-CIA לשעבר מייקל היידן 

אמר בהקשר זה:
 ”covert influence campaigns don‘t create divisions on the 

  17.”ground, they amplify them
קיימברידג’  של  הפעילות  מממדי  הופתע   FBI-ה הפרסומים,  פי  על 
למען  הרוסי  המודיעין  בהשראת  פוליטיים  מסרים  בהפצת  אנליטיקה 
נתן  לא   FBI-ה בארה”ב,  לנשיאות  הבחירות  לפני  טראמפ18.  של  הקמפיין 
עדיפות גבוהה לסיכול מעורבות מודיעינית רוסית בבחירות כי לא העריך 
נכונה את היכולות של הרוסים ואת כוונותיהם להתערב באמצעות הכלים 
האקרים  כמה  לזהות  האמריקאי  המודיעין  הצליח  לאחרונה  “החדשים”. 
רוסיים שעבדו למען המודיעין הרוסי,19 כולל זה שפרץ למפלגה הדמוקרטית 

מתנגדים לברקזיט בבריטניה. המודיעין הרוסי השפיע על הלך הרוח של מצביעי הברקזיט

פוטין ידוע כמי שאינו מהסס להעביר מתפקידם בכירים בארגוני המודיעין 
אם אינם מביאים את התוצאות המבוקשות. הדבר גורם לא רק  לתחרות בין 
הארגונים, אלא גם לתרבות שקר מפותחת. בשיטה הרוסית טבועה עמוק גם 

תרבות של שחיתות שפוטין מתקשה לסכל 
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לפני הבחירות, שזוהה כקשור ל-GRU. ארה”ב אף מאשימה פורמלית עוד 
13 אזרחים רוסיים ושלוש חברות רוסיות כמי שהיו מעורבים בקמפיין של 

טראמפ בנוסף לשתי חברות ישראליות. 
החל  הוא  האחרונות  בשנים  הצבאי,  לאיסוף  מוכוון   GRU-שה אף 
חפיפה  יש  מסוימים  במקרים  התקפי.  סייבר  בכלי  השימוש  את  להגביר 
הרוסי  במבצע  לדוגמה,   .SVR-וה  FSB-ה של  אלה  לבין  פעילויותיו  בין 
לחדירה למערכת המידע של המפלגה הדמוקרטית ב-2016 פעלו שלושת 
 FBI-ל התברר  ובדיעבד  הזדמנות  ניצול  זה  היה  במקביל.  הנ”ל  הארגונים 
כראוי.  מוגנת  הייתה  לא  שלה  המידע  שמערכת  הדמוקרטית  ולמפלגה 
ומיהרו  לידם  שנפל  האיכותי  מהמידע  הופתעו  הרוסים  הנראה  ככל 
החברתית,  המדיה  בהבלטה.  אותו  שפרסם  לוויקיליקס,  אותו  להעביר 
גרמו  ואלה  הפרסומים,  את  העצימה  הרוסים,  של  חשאית  בתמיכה 
טראמפ.  של  לניצחונו  סייעו  וכנראה  קלינטון  להילרי  רב  תדמיתי   נזק 
הרוסים ניסו להשפיע על מערכת הבחירות גם בצרפת ובגרמניה, אך בפחות 
כי  שנחשף  לאחר  רוסי   GRU קצין  וגורש  בצרפת  נעצר  ב-2014  הצלחה. 
ניסה להשיג מידע מפליל על נשיא צרפת דאז פרנסואה הולנד. ב-2017 ניסו 
התכוונו  שאותו  מקרון,  עמנואל  המועמד  על  מפליל  מידע  להשיג  הרוסים 

כנראה לפרסם לאחר היבחרו.
מפני  אירופה  של  משותפת  להגנה  כארגון  נאט”ו  הוקם  דרכו  מתחילת 
 Hybrid של  היא  הנוכחית  הרוסית  הגישה  הסובייטית.  התוקפנות 
Warfare, כלומר, ההתמודדות עם נאט”ו לא תהיה במישור הצבאי בלבד. 
כולל  אקטיביים,  אמצעים  הפעלת  הוא  הנוכחי  הרוסי  במערך  חשוב  חלק 
וחיזוק  וביטחוניים  והונאה, חדירות סייבר ליעדים פוליטיים  מבצעי מידע 
שיתוף  החלשת  במיוחד   - נאט”ו  של  כוחו  את  להקטין  שיכולים  גורמים 
הפעולה בין חברות נאט”ו וחיזוק גורמי אופוזיציה לממשלות הנבחרות. אם 
בעבר עשו זאת המפלגות הקומוניסטיות ו”ארגוני חזית” שפעלו בהנחיית 
ברה”מ בתוך מדינות נאט”ו, כיום הרוסים מעודדים גורמים אחרים, לדוגמא 
גופים שפועלים נגד הגישות הדמוקרטיות של חברות הארגון או נגד הגדלת 
נתמכים  הללו  מהגורמים  חלק  נאט”ו.  מחברות  שנדרש  הביטחון  תקציב 
ידי המודיעין הרוסי, באמצעות פרסומים במדיה  בחשאי, ככל הנראה, על 

החברתית שלא ניתן לשייכם ליד מכוונת.   

שידוד מערכות במודיעין הרוסי
שנים רבות נודעו הרוסים כאמני משחקי הריגול וההונאה, אך הם התקשו 
לפתח יכולות אנליטיות גבוהות. לרוב זה לא נבע מחוסר ידע, אלא מסיבות 
תרבותיות וארגוניות. לכן, במקרים רבים בהיסטוריה, גם כשהיה ברשותם 

לגבי  רק  נכון  לא  זה  משמעותו.  בהערכת  טעו  הם  רלבנטי  מידע 
“מבצע ברברוסה”, כשרשת הריגול הסובייטית “התזמורת 

האדומה” סיפקה מודיעין על כוונותיו של היטלר לפלוש 
התעלמה  והצבאית  המדינית  ההנהגה  אך  לרוסיה 

התעלמה.  והמדינית  הצבאית  ההנהגה  מכך. 
הטילים  במשבר  בקובה,  הטילים  כשהוצבו  גם 
תגובת  את  בהערכתם  הרוסים  טעו  ב-1962, 
הפלישה  פנים.  בבושת  להתקפל  ונאלצו  ארה”ב 
על  התבססה  ב-1979  לאפגניסטן  הסובייטית 

ולהמליך  לנצח  היכולת  לגבי  מוטעות  הערכות 
ש"הצבא  השנים  לאורך  וכך  סובייטי,  בובות  שלטון 

ב-1989.  ליציאתו  עד  האפגני  בבוץ  התבוסס   האדום" 
שלהם  מהנטייה  היתר  בין  נובע  הרוסי  האנליטי  הקושי 

להאמין בתיאוריות קונספירציה, לא לראות את המצב כפי שהוא 
אלא לתת משקל יתר ליכולות של אויביהם ולרצון בלתי נשלט להציג בפני 

המנהיגים את מה שרוצים לשמוע. 
בתרבות  השתנה  מהותי  שמשהו  סיכוי  ואין  חזק  מפוטין  הפחד  כיום  גם 
האנליטית  שהגישה  לכך  מודעים  תמיד  לא  במערב  הרוסית.  המודיעינית 
הרוסית, כפי שהייתה גם בעידן הסובייטי, מבוססת על הצגת מידע גולמי 

למקבלי החלטות. זאת בשונה מהמקובל בארגוני מודיעין מערביים. ברוסיה 
המנהיגות הביטחונית כוללת את הצוות הקרוב של הנשיא, מועצת הביטחון 
ומספר מצומצם של שרים. כל אלה נוהגים לקרוא חומרי גלם מודיעיניים, 
שלא כמו בארצות המערב, שם הקברניטים קוראים דו”חות מעובדים20. לכך 

יש השפעה על יכולתם של הרוסים לגבש תמונה נכונה במצבים מורכבים.
בספטמבר 2016 פורסם כי רוסיה מתכננת שינויים מהותיים בארגון מערך 
המודיעין שלה.21 קשה לדעת מה מהות השינויים, אך נראה שמדובר בלקחים 
מפרשיות שחיתות ואולי גם מחשיפת הפעילות החשאית הרוסית שעמדה 
הייתה  הכוונה  ובאירופה.  בארה”ב  החברתית  במדיה  הפרסומים  מאחרי 
ממשלתי  משרד   ,)MGB(  Ministry of State Security 

22 את  להקים 
המודיעין  ארגוני  פעילות  לתיאום  אחראי  שיהיה  עליון,  ביטחוני  מודיעיני 
והביטחון הרוסיים, לאחר שפוטין לא היה שבע רצון מאפקטיביות שלהם. 
הדומיננטי,  המודיעין  הארגון  היה   KGB-ה שבה  למתכונת  בחזרה  מדובר 
כפי שהיה בעת שפוטין שירת שם )1990-1975(, לפני שפורק והוקם המבנה 

החדש. 
במערכת  השחיתות  בנושאי  גם  יטפל   )MGB( החדש  הממשלתי  המשרד 
המודיעין והביטחון הרוסית. אנשי מודיעין במערב, המנטרים את השינויים 
במודיעין הרוסי, רואים במהלכים אלה עדות נוספת לכך שרוסיה נמצאת 
תוכנית  כמה  עד  ידוע  לא  טוטאליטרי.  למשטר  אוטוריטרי  ממשטר  בדרך 
שה הוא  מתרחש  שכנראה  מה  וגידים.  עור  קורמת  באמת  זאת 
-FSB מרחיב את פעילותו בחו”ל לצד ה-SVR, אך לא ברור 
האם המהלך יהיה על חשבון פעילות ה-SVR בחו”ל וכיצד 

יתקיים התיאום בין שני הארגונים. 
המודיעין  במבנה  מהותי  שינוי  נעשה  ב-2003  כבר 
 )Federal הממשלתי  ההאזנה  שירות  ברוסיה. 
 Agency of Government Communication
פוצל   )NSA-המקביל הרוסי ל ,and Information
והוכנס בחלקים לתוך ה-FSB,  SVR ו-FSO. זאת כדי 
לשפר את היעילות ולקבל מענה המותאם לצורכיהם של 
הארגונים הקיימים. בנוסף, מהלך כזה מחליש את הכוח 
שצבר שירות ההאזנה, בזכות המודיעין הייחודי שברשותו, 

על הנעשה בתוך רוסיה ומחוצה לה. 
לסיכום, רוסיה הצליחה להפתיע את ארגוני המודיעין המסכל במערב. 
היא יכולה להיות מעודדת מהצלחותיה בתחום הסייבר ומהשפעתה על דעת 
הקהל בארה”ב ובאירופה בנושאים קריטיים בשיח הפוליטי. ניתן להניח כי 
תלמד מהטעויות שעשתה ותחזק יכולות חדשות אלה, המהוות ערך מוסף 

 .משמעותי לפעילותה בתחומי המודיעין המסורתיים
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

רוסיה הצליחה להפתיע את ארגוני 
היא  במערב.  המסכל  המודיעין 
מהצלחותיה  מעודדת  להיות  יכולה 
בתחום הסייבר ומהשפעתה על דעת 
בנושאים  ובאירופה  בארה”ב  הקהל 
להניח  ניתן  פוליטי.  בשיח  קריטיים 
כי תלמד מהטעויות שעשתה ותחזק 
ערך  המהוות  אלה,  חדשות  יכולות 
מוסף משמעותי לפעילותה בתחומי 

המודיעין המסורתיים
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העולם  הממוצע,  הישראלי  בעיני 
שונאי  בין  יותר  או  פחות  מחולק 
בהשמדתה,  הרוצים  ישראל 
בעיקר מהעולם הערבי, לבין קומץ 
כנראה  היא  שארה"ב  ידידים, 

האמינה והוותיקה שבהם.
הזו  העולם  שתפיסת  אלא 

פשטנית ולא תמיד מדויקת.
אלא  אחד,  גוף  איננה  ארה"ב 
אומה ענקית של מאות מיליונים. 
תמיד  אינם  מוסדותיה  גם 
ישראל,  למדינת  ביחסם  זהים 
הבחירות  מערכות  שלימדו  כפי 
סוכנות  לנשיאות.  האחרונות 
היא   ,CIA-ה המרכזית,  הביון 
אמריקאי  ממלכתי  לגוף  דוגמה 
השתנה  ישראל  למדינת  שיחסו 

לא פעם, בעיקר לאור עמדתם האישית של ראשיו.
ספרו הביוגרפי של קאי בירד, “המרגל הטוב: חייו ומותו של רוברט איימס”, 
יצירה מרתקת  על סוכן ה-CIA המנוח רוברט )בוב( קלייטון איימס, הוא 
החושפת לעין הישראלית עולם זר ולא מוכר של פעילות מודיעינית מזרח 
תיכונית, מנקודת מבטו של הדוד סם. מנקודת מבט זו, מושגים כמו “ידידות” 
ולא רלבנטיים. שם  או “ערכים משותפים” נשמעים במידה רבה ארכאיים 

המשחק הוא אינטרסים.

בוב איימס “מבזבז זמן”
הערבית  בשפה  הצבאי  שירותו  בתקופת  עוד  התעניין   ,1934 יליד  איימס 
של  האזנה  ביחידת  הוצב  הוא  הצבאי  שירותו  במהלך  הערבית.  ובתרבות 
המודיעין האמריקאי בקאגנו, אזור הררי באריתריאה. במהלך שירותו החל 
וב-1960 הצטרף  והתחתן,  ללמוד ערבית בכוחות עצמו. הוא שב לארה”ב 
לשורות סוכנות הביון המרכזית. לאחר קורס של שנה והשלמות אקדמיות,  
הסעודית  שבערב  בדהראן  הראשון  לתפקידו  משפחתו  עם  איימס  נשלח 
הביון  סוכנות  של  הארגונית  המודיעינית  בעגה  המכונה  איסוף,  כקצין 

המרכזית “קצין מבצעים”.
יותר מ-2,500 קציני מבצעים פעלו בשירות הסוכנות בשנות ה-60 וה-70, 
סבירה  ברמה  ערבית  שדיברו  מביניהם  אלה  של  מספרם  עלה  לא  ומעולם 

 1.13-12 על  נתונה  תקופה  בכל 
מעטים הם סוכני הארגון בשנות 
ערבית,  בכלל  שדיברו  החמישים 
בילדותם  אותה  למדו  הם  וגם 
כבניהם  או  ערב  במדינות 
אמריקאיים.2  מיסיונרים  של 
סברו  בסוכנות  בכירים  מפקדים 
שפות  ללמוד  צורך  כל  שאין 
שיהיה  מי  כל  “ממילא  כי  זרות, 
יהיה  סוכן,  בתור  משהו  שווה 
יהיה  לכן,  באנגלית.  לדבר  חייב 
קצין  ידי  על  שפה  של  לימוד  כל 

מבצעים יהיה 'בזבוז זמן'״.3
בוב איימס היה שונה לגמרי.

עם  הוא  שהה  השנים  במהלך 
בעדן,  בסעודיה,  משפחתו 
מושבה  ה-60  בשנות  שהייתה 
בריטית. היא קיבלה את עצמאותה לאחר מלחמת טרור בבריטים. בהמשך 
שהתה המשפחה גם בביירות. ניסיון זה הקנה לאיימס ידע רב בנוגע לשפה, 

להיסטוריה, לדת ולתרבות הערבית.
הידע הזה לא היה ידע אינטלקטואלי בלבד, שאמור היה להפוך אותו למרגל 
העולם  השקפת  עם  עמוקה  הזדהות  לרמת  שחלחל  ידע  אלא  יותר,  טוב 
ועם הפלסטינים בפרט. האמירה  שאיימס רק “אהד” את  הערבית בכלל, 
העניין הפלסטיני, סבור מחבר הביוגרפיה, תהיה במידה רבה הערכת חסר. 
בשורות  ביותר  הטוב  חברו  את  העריץ  ואף  עמוקות  עמם  הזדהה  איימס 
17” ושהיה אחראי על  אש”ף, עלי חסן סלאמה, האיש שעמד בראש “כוח 

הטבח במינכן.4
השקפת העולם הזו הביאה אותו כמעט תמיד להתנגדות לעמדה הרשמית 
כך,  דו-משמעי.  היה  ולישראל  ליהודים  שיחסו  אף  על  זאת,  ישראל.  של 
שפגש  אחרי  לאשתו  הוא  כתב  בירושלים,  ה-70  שנות  בתחילת  כשביקר 
התחושה  עם  “הולך  הוא  כי  לכותל  בדרכם  יהודיים  מתפלים  שבת  בערב 
כי אסור יהיה למנוע מהאנשים האלו את הזכות לגישה ותפילה בכותל, 
ללא כל קשר לפתרון הפוליטי שיושג בסופו של דבר”.5 היחס הזה לזכויות 
התפילה של יהודים כ”בני חסות” כפי שמתיר להם לעיתים האיסלם, אך לא 
כבעלי זכות לאומית, תאם במידה רבה את השקפת העולם הערבית שהכיר 

איימס היטב. 

הסכסוך הישראלי-פלסטיני 
 :CIA-מנקודת המבט של ה 
שם המשחק הוא אינטרסים

הספר* על סוכן ה-CIA המנוח רוברט )בוב( קלייטון איימס, חושף לעין הישראלית 
את הפעילות המודיעינית המזרח תיכונית דרך עיניו של הדוד סם

קובי סגל  | עו"ד, היסטוריון צבאי

רוברט איימס. מעגל חייו הגיע לסופו הטרגי בפיצוץ מכונית תופת
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איימס תומך בפלסטינים
 CIA-ה מתחנת  איימס  פעל  שבהן  ה-70,  שנות 
הטרור  השתולל  שבהן  השנים  היו  בביירות, 
הפלסטיני. בתקופה ההיא איימס הגן ככל הניתן 
עימות  לעתים תוך  על עמדתם של הפלסטינים, 
בסוכנות.  אחרים  תפקידים  בעלי  עם  חזיתי 
באוגוסט  אזרחים  מלחמת  בירדן  כשפרצה  כך, 
ו”הסביר”  בפלסטינים  איימס  תמך   ,1970
הוא  ההאשמי  המלוכה  בית  כי  עליו  לממונים 
לשלוט  זכאי  שאינו  “אימפריאליסטי”,  כוח 
לחלוטין  הפוכה  הייתה  זו  עמדה  בממלכה. 
המיתולוגי  מפקדה  אוקונל,  ג’ק  של  מעמדתו 
האישי  ומקורבו  הסוכנות  של  עמאן  תחנת  של 
בית  את  אהד  אוקונל  חוסיין;  המלך  של 
איימס. של  לעמדתו  בחריפות  והתנגד   המלוכה 

איימס התעמת גם עם ג’ים אנגלטון, גדול ידידיה 
של ישראל בסוכנות הביון המרכזית, ומי שעמד 
המודיעין  אגף  בראש  ה-70  שנות  אמצע  עד 
הארגונים  כי  הרף  ללא  טען  אנגלטון  המסכל. 
עושי דברה של מוסקבה.  כולם הם  הפלסטינים 

איימס טען שהטענה הזו אבסורדית.6 מסמכיו של העריק הסובייטי ואסילי 
כי הצדק  הוכיחו  מיטרוחין, שהגיעו למערב עשור לאחר מותו של איימס, 

היה עם אנגלטון. 
הוא  זיין.  מוצטאפה  בשם  לבנוני  ידיד  באמצעות  סלאמה  את  פגש  איימס 
ליצור  המבקש  ניקסון,  ריצ'ארד  ארה"ב  נשיא  של  כשליחו  עצמו  את  הציג 
גם  זה היה שקר מוחלט, אך  ונפרד עם הפלסטינים.  ערוץ תקשורת חשאי 

משאלת לב של איימס.7 
היה זה מסוג השקרים שאם חוזרים עליהם שוב ושוב, עתידים הם להפוך 

במוקדם או במאוחר למציאות.
בעקבות רצח  הספורטאים הישראליים  במינכן, שתוכנן, בין היתר, על ידי 
סלאמה, העביר איימס אליו מסר באמצעות ידידם המשותף מוצטפה זיין 

בדבר ה"אסור" וה"מותר" ביחסי הצדדים:
"כפי שהדברים כיום, הרי שהמקום היחיד בו שני הארגונים שלנו עלולים 
להתנגש יהיה כשקבוצה שלכם תנסה לבצע מהלך בטריטוריה שלנו, כפי 
שאתם מתכננים כרגע. אני יודע את התסכול שמולו ניצבת הקבוצה שלך 
אני גם יודע שבקבוצה שלך יש רבים המבקשים להפוך להיות שאהידים, 
לעולה.  לשה  אלא  לשאהידים,  אותם  יהפוך  לא  לכאן  אותם  לשלוח  אך 
הקבוצה שלו )פת"ח, כח 17, ספטמבר השחור, י.ס( עשתה שגיאות רבות 
מחוץ  היה  והוא  מאחר  באשמתו,  היו  לא  שרובן  יודע  אני  לאחרונה. 
לתפקיד לזמן מה. גם ארגון האב שלו אש"ף עשה לא מעט שגיאות, והטלת 
ההאשמות לשגיאות על אחרים לא תפתור את הבעיות. הוא חייב קודם כל 
לעשות סדר בבית שלו. לחבר שלנו תמיד היו יכולות לאבחן ולהפריד ביו 
יכולות רטוריות ובין עובדות החיים. אני מקווה שהוא לעולם לא יאבד את 

היכולות האלו".8
משמעות המסר של איימס הייתה ברורה לשני הצדדים: איסור חמור לנסות 
ולפגוע בארה"ב, אך כרטיס פתוח להמשיך בפיגועי טרור ורצח, בכל מקום 
עצמו  את  להגביל  התכוון  ולא  במיוחד,  התרשם  לא  סלאמה  בעולם.  אחר 

באף אחד מהתחומים.

הקשר לסלאמה
חרף פיגועים קשים בנכסים אמריקאיים לאורך אותו עשור - כולל חטיפת 
מטוסים אמריקאיים, חטיפה ורצח של השגריר בסודאן בהוראה אישית של 
החוץ  שר  לחיסול  וניסיון  בביירות  האמריקני  השגריר  רצח  ערפאת,  יאסר 
האמריקאי הנרי קיסינג'ר במהלך ביקורו בישראל ב-1974 - האמין איימס 
הטרור,  מנהיגי  לחיסול  שנטתה  הישראלית,  בשיטה  לא  יימצא  הפתרון  כי 

השקפת  עמו".  דיאלוג  "ניהול  באמצעות   אלא 
עולמו הייתה, כפי הנראה, זו שהביאה אותו לדווח 
למפעיליו לאחר פגישה עם ערפאת: "הוא נראה 
קצת מצחיק כמו בתמונות, אך הוא אדם מבריק 
של  הבטחה  לוושינגטון  העביר  בהמשך  ואמין". 

ערפאת שלא לתקוף יותר יעדים אמריקאיים.9
ולסלאמה  בכלל,  לפלסטינים  איימס  של  יחסו 
בפרט, יכול להיות ההסבר היחיד לכך ש"המרגל  
היחיד  המודיעין  איש  הנראה  כפי  היה  הטוב" 
הוא  הלא  עמאר,  לאבו  שייחס  התיכון  במזרח 

ערפאת, יושר ואמינות. 
כתובים  בלתי  להסכמים  להגיע  חתר  איימס 
כי  תקווה  מתוך  ותן",  "קח  של  בעסקאות 
בו  למצב  להוביל  יוכלו  האלה  ההסכמות 
אינטרסים  התקפת  על  הטרור  ארגוני  יוותרו 
 CIA-ה בחשאי  אימן  זו  במסגרת  אמריקאיים. 
ערפאת,  של  האישי  המשמר   ,17 כוח  אנשי  את 
האמריקאית  לשגרירות  הבטיחו  בתורם  ואלו 

בבירות כי יגנו עליה. 
האמריקנים מצדם ידעו כי אנשי המוסד מבקשים 
את נפשו של סלאמה. הם הזהירו אותו שוב ושוב, אך ללא הועיל. מקור אחר 
ידי  על  ב-1973  חוסל  בתעתיק(,  )באסל  קובייסי  אל  באזיל  איימס,  של 
אנשי המוסד בפריז, ולכל היה ברור כי זה הגורל המיועד גם לסלאמה. ערוץ 
התקשורת של איימס עם סלאמה בא אל קיצו כשחוסל זה, שכונה "הנסיך 

האדום", באמצעות מכונית תופת בביירות ב-22.1.1979.
זמן לא רב קודם לכן דייב קמחי המנוח , אחד מראשי המוסד, פנה ישירות 
לאמריקאים והסביר להם כי ישראל לא תפגע בסלאמה אך ורק אם יאשרו 
האמריקאים כי סלאמה הוא "נכס" ומקור מידע עבורם. האמריקאים סירבו 

לאשר זאת.
פרנק אנדרסון, ראש תחנת הסוכנות באותה תקופה, מיהר, בדומה לאיימס 
סלאמה,  כשחוסל  ישראלי.  חיסול  ממבצע  סלאמה  את  להזהיר  לפניו, 
היה כבר איימס בוושינגטון וקודם לדרגה בכירה בסוכנות. הוא היה אחד 
מיועציהם הקרובים של הנשיאים ג'ימי קרטר ואחריו רונלד רייגן. הוא היה 
וכן  התיכון,  למזרח  ביחס  רייגן  של  המדיניות  לשינוי  שהביאו  מאלה  אחד 

מתח ביקורת רבה על התנהלות ישראל במלחמת לבנון הראשונה. 
מעגל חייו של איימס הגיע לסופו הטרגי בפיצוץ מכונית תופת, שהרסה את 
יזם כוח עולה  השגרירות האמריקאית בביירות ב-18.4.1983. את הפיצוץ 
עימאד מורנייה, בהוראת משמרות  23 בשם  בן  צעיר  חדש בעולם הטרור: 

המהפכה באיראן.
ידי עלי חסאן סלאמה, האיש של  מורנייה גויס אישית לביצוע הפיצוץ על 
כישרונותיו,  "מתינותו",  כי  עשור  במשך  האמין  שאיימס  בפת"ח,  איימס 
בין  לשלום  להביא  יוכלו  שבפיו  המהוקצעת  והאנגלית  האלגנטית  הופעתו 

ישראל והפלסטינים.
הישראליים,  לקוראים  נאיבית  רבה  במידה  הנראית  הזו,  העולם  תפיסת 
אנשי  ב-1993.  אוסלו  הסכמי  חתימת  עם  הספר  מחברי  לדעת  הוצדקה 
הארגון ערכו אזכרה לאיימס וחבריו בדיוק בשעה שבה נחתם על מדשאות 
הבית הלבן ההסכם ההיסטורי בין רבין וערפאת, בתיווכו של הנשיא הצעיר 

והחדש ביל קלינטון.
הספר קריא מאוד ועשיר בצורה יוצאת דופן בעובדות שברובן המכריע אינן 
מוכרות לקורא הישראלי הממוצע. עם זאת, חשיבותו איננה בעובדות אלא 
בעיקר בנקודת המבט השונה לאירועים המוכרים לכל קורא ישראלי כחלק 

 .מההיסטוריה המדממת של הסכסוך הישראלי-פלסטיני
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

Kai Bird, The Good Spy: The Life and Death of Robert Ames  * 
 Paperback ,Thordike Press, Gale publishing house , New York, 2014,

עלי חסן סלאמה. היה חברו הטוב ביותר של 
איימס בשורות אש”ף



לזה  דומה  לפלסטינים  איימס  של  היחס 
של ג’יימס ג’זוס אנגלטון לישראל. אנגלטון, 
התאהב  הסובייטי,  בריגול  במאבק  שעסק 
בארץ  לבקר  השתדל  הוא  ישראל.  במדינת 
לפחות פעם בשנה ובכל ביקור כזה רכש עוד 
ומחוצה לה.  ידידים בקהילת המודיעין  ועוד 
אנשי מודיעין ישראליים הגדירו אותו “מליץ 
ישראל  מדינת  של  ביותר  החשוב  היושר 
בוושינגטון והמלאך השומר שלה”. אנגלטון 
דברים  ב-1976  פטירתו  סף  על  אמר  עצמו 
ברוח דומה, והגדיר את ישראל כ”ידיד הטוב 

ביותר שיש לנו בעולם”.1 
במלאות  לעזרתו,  ולהוקרה  להערכה  כאות 
100 שנים להולדתו נערך ב-16.10.2018 יום 
של  לזכרו  המודיעין,  למורשת  במרכז  עיון 

“המלאך השומר”. 
גם  חד-כיוונית.  הייתה  לא  שנתן  העזרה 
הרוויחו  המרכזית  הביון  וסוכנות  אנגלטון 
רבות  מהקשר, שהניב לו מידע מודיעיני רב 
העברת  בראשו:  הצעירה.  ישראל  ממדינת 
של  העשרים  בוועידה  חרושצ’וב  של  נאומו 
שהשיג  במוסקבה,  הקומוניסטית  המפלגה 
השב”כ, ישירות לידיו בזכות פעילות השב"כ 

בפולין.2
סוכנים  לחשיפת  הביא  שקיבל  נוסף  מידע 
כפולים שהושתלו בארגוני מודיעין מערביים. 
אחד מהם היה חבר אישי קרוב של אנגלטון, 
איש הקשר לשירותים החשאיים הבריטיים 
בכיר  פילבי,  )“קים”(  ראסל  הראלד  אדריאן 

הסוכנים הסובייטיים במערב. 
בין  ידידות  נרקמה  הראשונות  ה-50  בשנות 
ישראל.  של  המודיעין  אנשי  לבין  אנגלטון 
קולק,  טדי  היה  שבהם  מהבולטים  אחד 
גוריון,  בן  דוד  של  משרדו  כראש  ששימש 
בעברו  ושהיה  הראשון,  הממשלה  ראש 
איש הקשר שבין ה”הגנה” והבריטים בשנים 
גוריון  ובן  קולק  המדינה.  להקמת  שקדמו 
 ,CIA-ה ראש  סמית,  בידל  וולטר  עם  נפגשו 
ובפגישה הוחלט על שיתוף פעולה מודיעיני 
הכיר  קולק  ה”מוסד”.  ובין  הסוכנות  בין 

ויוצרות תסריט סביר בהחלט.
ציוני  פעיל   ,22 בן  יהודי  צעיר  היה  קולק 
בווינה של 1934-1933. היו אלו בדיוק השנים 
ממנו  צעיר  שהיה  פילבי,  בעיר  פעל  שבהן 
היה מאוהב  פילבי  בלבד.  בחודשים ספורים 
ובסופו  קולמן,  ליזי  בשם  יהודיה  בצעירה 
מווינה.  עמה  ונמלט  עמה  התחתן  דבר  של 
יותר מסביר להניח כי הסיפור זכה לתהודה 
הצעיר  קולק  וכי  וינה,  של  היהודית  בחברה 
והפעיל מאוד שמע עליה. הן ליזי והן החבר 
קומוניסטים  היו  ה-21,  בן  שלה,  האנגלי 
יותר  קולק,  זאת  ידע  אומנם  אם  מושבעים. 
החדש  חברו  עם  זה  מידע  שחלק  מסביר 
אנגלטון כששאלת אמינותו של פילבי עמדה 
על הפרק, בעקבות עריקת שני ידידיו מקלין 

וברג’ס ב-1951.
עד  ישראל  למדינת  אמונים  שמר  אנגלטון 
בכירים  עם  מר  עימות  במחיר  גם  ימיו,  סוף 

בסוכנות דוגמת בוב איימס. 
רצוף  בקשר  שנה   20 מזה  שעמד  אנגלטון, 
סבר  הישראליים,4  המודיעין  שירותי  עם 
ק.ג.ב.  אנשי  הם  כולם  הפלסטינאים  כי 
"אבסורדית  חשיבה  שזו  סבר  מצידו  איימס 

ומגוחכת".5 
האמת, יתברר עשור ויותר לאחר שאנגלטון 
ואיימס לא יהיו עוד בין החיים, הייתה קרובה 
נחשפה  היא  אנגלטון.  של  לעמדתו  מאוד 
הק.ג.ב,  ארכיונאי  של  עריקתו  בעקבות 
תיקי  אלפי  מאות  ועמו  מיטרוחין,  ואסילי 

הסוכנים הסובייטיים.  
הק.ג.ב שלט שליטה כמעט מלאה בארגונים 
וערב  שתי  רשת  באמצעות  הפלסטינים, 
עם  גלוי  פוליטי  פעולה  שיתוף  של  צפופה 
מטעמו  סוכנים  הושתלו  במקביל  הארגון. 
כמי  לנצח  ייזכר  אנגלטון  הארגון.6  בצמרת 
הקומוניזם,  נגד  הצלב”  “מסע  את  שהנהיג 
אינסופית,  ובחשדנות  מתפשר  בלתי  בזעם 
של  השומר”  “המלאך  במקביל  שהיה  וכמי 

 .מדינת ישראל הצעירה
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

בחדירה  במאבק  שעסק  הארגון,  איש  את 
לכן,  קודם  שנה  פגש  ושאותו  הסובייטית, 

ביוני 1950.
“דבקה”,  החדשות  אתר  עורך  שמיס,  גיורא 
מנכס לא מעט מהישגי איתורם של סוכנים 
כפולים, כולל זה של פילבי ושל בלייק, לקשר 
הזה. לטענתו, “טדי קולק אישית הכניס את 
אל  האמריקנים,  את  ודרכו  אנגלטון,  ג’יימס 
הלברינט של עולם הריגול הרוסי. הוא חשף 
בפניו את רשתות הריגול הרוסיות המסוכנות 
בשיאה  וה-60,  ה-50  בשנות  שפעלו  ביותר 
של המלחמה הקרה בין ארה”ב וברה”מ, בתוך 
ארה”ב, אירופה והמזרח התיכון. מספיק באם 
נזכיר כאן כי טדי קולק היה האיש אשר חשף 
לפני האמריקנים את המרגל הבריטי הנודע 
למעשה  הוא  כי  העובדה  ואת  פילבי,  קים 

מרגל רוסי, הפועל למען מוסקבה”.3 
כביכול  מעורבות  על  שמיס  של  טענותיו 
של טדי קולק בחשיפת פילבי נראות במבט 
לאור  היתר  בין  זאת  ביסוס.  חסרות  ראשון 
מציין  הוא  המאמר  שבהמשך  העובדה 
פרטים שאינם נכונים בנוגע לרשת הסוכנים 
לאור  זאת  לשלול  אין  זאת,  עם  הכפולים. 
שורה ארוכה של עובדות, המשתלבות זו בזו 

ג’יימס ג'זוס אנגלטון
“המלאך השומר” של ישראל

ג’יימס ג’זוס אנגלטון. התאהב במדינת ישראל

קובי סגל  | עו"ד, היסטוריון צבאי
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ספריו של יוליוס קיסר גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית  על 

העמאישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא ישוב במפקדתו 

ומתבסס על מידע שסיפקו לו זרועות המודיעין שלו. גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור 

והקפדתו על דעה אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא 

גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של 

כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא זרועות המודיעין שלו. גדושים באזכורים על עמידתו 

בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו 

לנהל קרב, כשהוא גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם 

גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשבמבצע "דני"מאמר שפורסם לראשונה 

בביטאון חמ"ן "חמ"נית" גיליון 13, ספטמבר 1989

זווית אישית

הש"י  דרך  ועברו  רבים  היו  המדינה  קום  מלפני  הצבאי  המודיעין  גלגולי 
וחמ"ן  )מחלקת המודיעין(  מודיעין(, ממ"ן  )שירות  ידיעות(, ש"מ  )שירות 
המודל  לפי  אמ"ן,  ב-1953.  המודיעין(  )אגף  לאמ"ן  עד  המודיעין(,  )חיל 
הצרפתי, מימש מתחילתו פונקציה איסופית חזקה: ראשית תיאום ואיסוף 
48 השנים של   .1960 1950 ומחלקה משנת  מקורות ואז מדור, ענף משנת 
היות האיסוף מחלקה באגף המודיעין, תחת פיקוד קצין מודיעין ראשי 
פריחה.  שנות  כללו  לחטיבה,  הפיכתה  עת   ,2008 עד  אמ"ן  וראש  )קמנ"ר( 
נסיגה, שנבעו בעיקר מקיבעון  ושנות  גם שנות דריכה במקום  היו  אולם 
הפעולה  בליבת  יסוד  בעיית  ויצר  האיסוף  בסמכות  פגע  זה  ארגוני. 

המודיעינית.
לאיסוף יש תפקיד דומיננטי באמ"ן ובקהילה. מתכנון והכוונה ועד מעקב 
עשתה  זאת  מקורות.  פיתוח  דוגמת  חידושים  והובלת  ייזום  כולל  ובקרה, 
מחלקת האיסוף, בהיותה כלי יחיד לגוף המודיעין לתכנון ולמימוש מדיניות 

ואולם,  והאג"ם.  האיסוף  בתחומי 
להיחלשות  הובילו  תהליכים  כמה 

האיסוף. חלקם זוהו רק בדיעבד. 
שנבנה  כשהמ"מ,  לדוגמה,  כך, 
והפך  כקמ"ט  איסוף  במחלקת 
בתחילת  המחלקה  מן  הוצא  לענף, 
תחת  למחלקה  והפך  ה-80  שנות 
 1987 במהלך  אמ"ן.  ראש  פיקוד 
הפעולה  שיתוף  לשיפור  צעד  בוצע 
כרע"ן  ריכזתי,  ובמסגרתו  מ"מ,  עם 
הפעלת הסיגינט דאז, את השתתפות 
תוכנית  בהכוונת  איסוף  מחלקת 
עבודה שנתית מ"מ, ובעיקר בתהליך 

הערכת תרומת מקורות.
חולשת מחלקת האיסוף ניכרה גם בתעדוף התקציבי שקיבלה יחידה 8200, 
שאף החלה לקבוע תוכנית איסוף בעצמה, לדוגמה במהלך מלחמת המפרץ 
הראשונה ובהוראת ועדת חוץ וביטחון, חרף קביעת שהתקציב המבוקש כפי 

שהוצג אינו רלבנטי לכיסוי עיראק במלחמה זו. 
מחדש  ארגון  אמ"ן,  ראש  לתפקיד  כניסתו  עם  שגיא,  אורי  הנחה  ב-1992 
סימסולו,  רמי  ואל"ם  התהליך,  ניהול  על  שהופקדתי  אני,  לאמ"ן-חמ"ן. 
העלנו לראשונה את הרעיון להפוך את המחלקה לחטיבה בראשות תא"ל 

ת"פ ראש אמ"ן. הרעיון לא אושר. 
מעמד מחלקת האיסוף נסק בשנים 1996-1993, תחת פיקודי כרמ"ח. בכלל 
זה הורחבה המסגרת המסורתית של שלושה-ארבעה ענפי הכוונה, הפעלה 
ואג"ם ושני ענפי תיאום למוסד )שישה ענפים בסך הכול( - לתשעה ענפים. 
זאת, עם הקמת ענף תכנון ארוך טווח ושני ענפי תיאום מול שב"כ - מטה 

וגזרת לבנון. 
החלפת  הוסדרה  אך  צלח,  לא  החוץ  במשרד  נציג  תפקיד  למיסוד  ניסיון 
חומרים בלא נציג. התהליך המדיני להסדרי שלום בשנים אלה חיזק אף הוא 
את מחלקת איסוף כגורם המוביל החיילי של היבטי הניהול וההכוונה של 

התחום. זאת בדגש על ריכוז וליווי כל אירועי המשא ומתן בישראל ומחוצה 
לה. המחלקה בנתה מודל איסופי לניהול הצי"ח בארץ ובחו"ל, וביחס לכל 
בסיס  והרחבת  הסבת  את  המחלקה  יזמה  כן  כמו  המדיני.  השיח  שותפי 

למטרות מודיעין בגזרה הפלסטינית.
האיסוף.  מקורות  לפיתוח  הנוגע  בכל  גם  נרשמה  משמעותית  התקדמות 
בניית  עם  באמ"ן,  כמקור  באינטרנט  הטיפול  החל   1993 בשנת  ראשית, 
וחשוב,  כזמין  עצמו  שהוכיח  הגלוי,  המודיעין  הכוונה.  בענף  הפקה  עמדת 
פותח בעיקר בהיבטי מאגרי מידע ושיתוף פעולה עם האמריקאים, שהקימו 

גוף במעמד משרד קהילתי בנושא, כלקח ממלחמת המפרץ. 
גם התארגנות אמ"ן לקראת שיגורו ב-1995 של הלוויין אופק 3 לצורכי צילום 
ולאחריה בוצעה במחלקת איסוף. זו כללה הקמת ובניית בנק מטרות איסוף 
למדור  חיזוק  הכיסוי;  והכוונת  ניהול  לו;  ומחוצה  התיכון  במזרח  קהילתי 
בענף חזותי; ופיתוח מקורות לווייניים למטרות שונות. כל זאת תוך חלוקת 
עבודה עם חיל האוויר, שנקבע כצרכן 
דיונים  בשני  המטרות.  של  העיקרי 
ראש  הכריע  ה-90  שנות  במחצית 
 - שאמ"ן  רבין  יצחק  דאז  הממשלה 
את  לנהל  ימשיך   - האוויר  חיל  ולא 
נושא הלוויינות, שהרחיב את הכושר 
כולל.  קוריאה,  צפון  עד   הכחול-לבן 
גם  המשיכה  האיסוף  מחלקת 
המתרחב,  המל"טים  מערך  בהפעלת 
ולראשונה   ,9900 ביחידה  לעתיד 
שעות  בהקצאת  מסמכותה  האצילה 
צפון  בפיקוד  משנה  לגופי  מל"ט 
ממוסדת  איסוף  תוכנית  ובשב"כ. 
ראשונה לכיסוי חזבאללה, שעליה שקד סא"ל ניר שמואל, הוצגה ב-1995, 
ומוסדה גם סדרת דיונים שנתית בנושא תרומת ובקרת ההכוונה לתוכניות 
הצי"ח. במקביל בוצעה עבודה שנייה להסדרת העבודה הבין-שירותית בין 

אמ"ן לשב"כ - מגנה כרטא 2. 
אמ"ן,  ראש  תחת  מטה  בתפקיד  הצורך  את  שוב  העליתי  אל"ם,  בהיותי 
ובקרה, תוב"ל, אך ההצעות לא התקבלו. רק  במעמד של מחלקה, לתכנון 
וזו  ההפעלה,  חטיבת  את  להקים  ידלין  עמוס  אמ"ן  ראש  הנחה  ב-2007 

מומשה באפריל 2008.
האיסוף  היות  של  שנים   48 קרי   ,2008-1960 בשנים  רחבה,  בבחינה 
להזנחת  שהביא  חילי,  ניהולית  ראייה  קוצר  הופגן  מחלקה,  במעמד 
כמו  יחידות  חוזקו  זו  ממושכת  בתקופה  האיסוף.  ניהול  של  איכותו 
לא  במטה  האיסוף  מחלקת  שמעמד  בעוד  תא"ל,  לרמת  ומ"מ   8200
השתנה. המערכת האמ"נית לא הבינה, ולעתים לא רצתה להבין, שהיינו 
זריזות  גובר, ושדורש  ועודנו שרויים בעידן שמתחדש בכל העת ובקצב 
על  להצביע  ידענו  לרוב  ארגוני.  לשינוי  החלטות  בהם  שינויים,  באימוץ 
בהתאמה  פיגרנו  אחת  לא  אך  האתגרים,  והתעצמות  האיומים  שינוי 

 .ארגונית להתמודדות עמם

יורם סנדר|  אל”ם )מיל'(

מטה, פוקד ומחולל: 48 שנות איסוף מודיעיני 
ממחלקה לחטיבה

מחלקת איסוף, קצונה בכירה, שנת 1994

בשנים 2008-1960 סבל תחום האיסוף מקוצר ראייה ניהולית חילי, ובמעמדו במטה לא חל כל שינוי. 
המערכת האמ"נית לא מיהרה ליישר קו עם העידן המתחדש בקצב גובר
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התיקים של אמיר פאריד שיהאב 
חושפים את האסטרטגיה הערבית 

במלחמת העצמאות
יותר מ-2,000 תיקים שבליבם ניצב אמיר פאריד שיהאב, הנחשב לאבי שירותי 

המודיעין של לבנון, נפתחו לעיון הציבור לאחרונה ומציעים מבט אל נבכי 
המדיניות והאסטרטגיה הערבית ב-1948 

בני מיכלסון  | אל"ם )מיל'(

ווילסון  מרכז  הודיע   2018 בספטמבר  ב-6 
פתיחת  על  ציבורית1  ומדיניות  להיסטוריה 
אוסף תיקיו של אמיר פאריד שיהאב - הכולל 
יותר מ-2,000 תיקים - לציבור הרחב. שיהאב 
)Chehab( נחשב לאבי שירותי המודיעין של 
בראשם  ועמד   ,)Surete General( לבנון 
היה  הוא   .1958-1948 בשנים  עשור,  במשך 
ובדיפלומטיה  בפוליטיקה  מרכזית  דמות 

הלבנונית במשך שנים רבות.
שיהאב מונה לראש שירותי המודיעין של לבנון 
בשנת 1948, בתקופת מלחמת העצמאות של 
זכתה  שלבנון  לאחר  אחדות  שנים  ישראל, 
של  עיצובה  שנות  הבא,  בעשור  בעצמאותה. 
בשימור  מרכזית  השפעה  לו  הייתה  המדינה, 
השפעות  מפני  והגנתה  לבנון  של  עצמאותה 

זרות.
שיהאב החל את הקריירה שלו ב-1930 כבלש 
התבלט  הוא  בלבנון.  הצרפתית  במשטרה 
במהירות וזכה למוניטין לא רק כקצין מודיעין 
כובשת,  ואישיות  חן  כבעל  גם  אלא  מוכשר, 
תכונות חשובות לקצין מודיעין. בשנת 1941, 
בעלות  ידי  על  ולבנון  סוריה  כיבוש  לאחר 
הברית, הוא נאסר באשמת קיום קשרים עם 
קצינים נאציים, עמם היה בקשר עוד בתקופת 

צרפת של וישי. לאחר שישה חודשים שוחרר, אולם מיד נאסר שוב לתקופה 
את  עיצבו  השנייה  העולם  מלחמת  בתקופת  אלו  חוויות  חודשים.   18 של 
המערב  מדינות  כלפי  אלא  הצרפתים,  לגבי  רק  לא  שלו  ההשקפה  נקודת 

בכלל.
בין  1943, לאחר שחרורו, הוא הוחזר לשירות פעיל כקצין קישור  משנת 
משטרת פלסטין המנדטורית ושירותי הביטחון של לבנון. זמן קצר אחר 
כך מונה למנכ”ל משטרת המערכת המשפטית, ובתפקידו הבא כבר עמד 
בראש שירותי המודיעין. ככל שהתקדם בסולם התפקידים עלה משקלו 
בהצלחתו.  למפתח  הפכה  הכובשת  ואישיותו  לבנון,  של  החוץ  ביחסי 
שבע  דיבר  הוא  החופשי:  זמנו  את  בילה  שבו  באופן  גם  ניכרה  אישיותו 
שפות והתחביבים שלו כללו ג’ודו, סיוף ונגינה על פסנתר וכלים אחרים. 
את  ולהרחיב  אחרים  של  באמונם  לזכות  לשיהאב  אפשרו  אלו  תכונות 

אופקיו באופן שתרם להבנת ידידים ואויבים 
כאחד.

הפגין  מוצהר,  אנטי-קומוניסט  היותו  אף  על 
של  האינטרסים  כלפי  רבה  חשדנות  שיהאב 
מדינות המערב במזרח התיכון בכלל, ובלבנון 
את  בהכירו  לצרפתים  האמין  לא  הוא  בפרט. 
ההיסטוריה שלהם במזרח התיכון, אולם חשב 
במנטליות   ניחנים  אינם  האמריקאים  שגם 
הדרושה להבנת המורכבות של הלבנט. שיהאב 
אף לא האמין לליגה הערבית, בהאמינו שהיא 

נסמכת מדי על סיוע סובייטי.
בשל הפוליטיקה הפנימית בלבנון חש שיהאב 
מעמיתיו  לרבים  להאמין  יכול  לא  הוא  כי 
שלו  הקשרים  מרבית  את  ושמר  הלבנונים, 
היו  הלבנוניים  המודיעין  שירותי  לעצמו. 
נאמר  ברורה.  לא  שזהותם  באנשים  מלאים 
 100 מתוך  חמישה  על  רק  סמך  ששיהאב 
להעריך  נהג  וגם  למרותו,  שסרו  הקצינים 
בעצמו, באופן אישי, את מרבית המידע שהגיע. 
הוא בחן כמעט כל ידיעה שהגיעה אל שירותי 
ארכיונו  את  שהפך  מה  הלבנוניים,  המודיעין 
תגובתיים  מסמכים  הערכות,  הכולל  הפרטי 
ומידע פנימי לבעל ערך רב ביותר להבנת לבנון 

והמזרח התיכון בתקופה קריטית.

המלך עבדאללה והאסטרטגיה הערבית במלחמת 
העצמאות

לשיהאב היו סוכנים ומודיעים בתפקידים רמי דרג בממשלות מדינות ערב, 
דו”חות  יש  בארכיון  ביותר.  והחשובות  הסגורות  מהפגישות  לו  שדיווחו 
קוצר  בשל  אבל  ישראל,  של  העצמאות  למלחמת  בהקשר  רבים  ומסמכים 

היריעה יובא כאן רק דו”ח אחד, מתאריך 14 בדצמבר 1948.
זהו דו”ח מיוחד, מפגישה בין ממשלת עיראק למלך ירדן עבדאללה, שנועדה 

לגבש אסטרטגיה משותפת בשאלת ארץ ישראל. 
חברי המשלחת העיראקית שהגיעו לעמאן כללו את ראש ממשלת עיראק 
העיראקי  הוועד  ראש  אל-מדפעי,  ג’מיל  העיראקי  הפנים  שר  סעיד,  נורי 
סלאח  העיראקיים-ירדניים  הכוחות  ומפקד  בבאן,  ג’לאל  פלשטין  להצלת 

כללו  ותחביביו  שפות  שבע  דיבר  שיהאב.  פאריד  אמיר 
ג’ודו, סיוף ונגינה על פסנתר 
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ביק סאאב. 
מדיניות  לגבש  במגמה  ירדן,  מלך  עם  לפגישה  לעמאן,  הגיעה  זו  משלחת 
לשפר  מוכנים  הם  כי  למלך  אמרו  חבריה  ישראל.  ארץ  בשאלת  משותפת 
יחסיהם עם מדינות ערב, ובשל המצב הפנימי במדינות השונות, יש לעשות 

כל מאמץ לשמר את מסגרת "הליגה הערבית". 
המצרי  הצבא  תבוסת  לאחר  זה  היה  במיוחד.  רגיש  היה  הפגישה  מועד 
צבאות  ותבוסת   ,1948 באוקטובר   22-15 הדרום,  בזירת  יואב”  ב”מבצע 
חירם”, ב-31-29  ב”מבצע  כיבוש חלק מלבנון  תוך  בצפון,  ולבנון  קאוקג’י 
באוקטובר. התעורר חשש כי בשלב הבא יפנה צה”ל נגד צבאות עיראק וירדן 

במרחב יהודה ושומרון, להשלמת המלאכה וכיבוש ארץ ישראל כולה.
המשלחת מיהרה לחלות את פניו של מלך ירדן, ימים ספורים לאחר שנשלח 
אליו מברק מממשלת עיראק שלשונו: “ממשלת עיראק אמנם מכירה במצב 
הקיים בשטח; אולם היא איננה יכולה להצהיר על כך בפומבי לאחר שכבר 

)‘ממשלת  עזה  בממשלת  הכרתה  על  הודיעה 
מסגרת  על  להגן  במאמץ  כל-פלשתין’(2 

‘הליגה הערבית’”.
עמיתיו  של  זו  בהכרה  ראה  עבדאללה  המלך 
על  הנשלטת  מדינה   - בגידה  העיראקים 
במדינה  מכירה  ההאשמית  המשפחה  ידי 
תומכת  ואינה  מצרית,  בחסות  פלסטינית 
במדיניותו שלו, לסיפוח ארץ ישראל לממלכת 
ירדן. לכן הוא ענה למשלחת ברוגז רב: “מצרים 
תחת  כבר  נמצאים  מלבנון  חלקים  מובסת, 
כיבוש ישראלי, לסוריה אין צבא )משמעותי, 
ב”מ( ונראה שגורלו של העם הפלסטיני נחרץ; 
עסוקים  ונציגיה  הערבית  הליגה  בינתיים 
ודורשת  נשפים,  ובעריכת  נאומים  בנשיאת 
לכבד את תנאי  היהודים  על  מהאו”ם לאכוף 
ההפוגה, לא פחות ולא יותר. עם זאת קיימת 
בלחימה.  פלסטין  את  להציל  אפשרות  עדיין 
שבמסגרתה  נוספת,  אפשרות  קיימת  אולם 
ויסיימו  נוספת  במתקפה  יפתחו  היהודים 
מדי  מאוחר  יהיה  אז  כולה.  הארץ  כיבוש  את 
להצטער על כך. במהלך כינוס הליגה הערבית 
בשנה שעברה, כולכם יודעים, היא דנה בבעיה 
הפלסטינית הן מההיבט הצבאי והן מההיבט 
המדיני. בסיכום הדיונים הגיעו נציגי המדינות 

השונות, מסיבות רבות, למסקנה שאינם מסוגלים לפתוח במלחמה סדורה 
נגד היהודים. אף על פי כן, בחששם מההמונים ברחובות, הצהירו מרביתם 
כשחזרו למדינותיהם שהם מתעתדים לזרוק את היהודים לים תוך לחימה. 
השקרים שלהם נחשפו במהרה, הבעיה הפלסטינית טרם באה על פתרונה, 
ורבים נשארו בגלות. תרשו לי לומר למפרע כי באם הייתה מתכנסת שוב 
הליגה הערבית בתנאים הנוכחיים, המסקנות לא היו שונות בהרבה. מנהיגי 
כבשו  ועיראק  שירדן  דהיינו,  העובדות,  עם  להשלים  מוכנים  לא  המדינות 
שליש משטח פלסטין, בה בעת שמדינות ערב האחרות צריכות היו לכבוש 
וחיפה  עכו  לכבוש את  היו  צריכות  ולבנון  אני מתכוון שסוריה  את השאר. 
והצבא המצרי צריך היה לתקוף מדרום ולכבוש את רחובות. ואז צבא ירדן 
יהיה מוכן להטלת המהלומה האחרונה, לעזוב את עמדותיו הנוכחיות ויחד 
עם הצבא העיראקי להקים מחנה מול תל אביב, וכל זאת בלילה אחד. רק אז 

יכולים היינו להכריח את היהודים לקבל את תנאינו; כל אפשרות אחרת 
היא חסרת סיכוי”. 

היה ברור לחברי המשלחת שחידוש המתקפה בעת ההיא אינו מעשי.
הודעה  עבדאללה  המלך  שלח  בדצמבר,  ב-11  לכן,  קודם  ספורים  ימים 
הפלסטיני  “העם  לאמור:  העולם,  ברחבי  הממלכה  נציגויות  לכל  מוצפנת 
התכנס פעמיים, כאשר הבינו שמדינות ערב משתהות בהבטחתן להציל את 
פלסטין, כאשר התברר שהצבא המצרי ספג תבוסה משפילה בזירת הדרום, 
ושהצבא  ראויים,  צבאות  יש  ללבנון  ולא  לסוריה  שלא  לכך  הוכחות  ושיש 
היהודי מתחזק בעוצמתו ואמצעי הלחימה שהביא דרך הים עדיפים על כל 
מה שמצרים יכולה להעמיד באוויר או בים. בכינוס הראשון שהתקיים בעמאן 
ב-1 באוקטובר, נתנו לנו הפלסטינים מנדט לפתור את הבעיה כפי שייראה 
לנו על פי האינטרסים של העם והארץ. בכינוס השני שהתקיים ביריחו, לאחר 
כל התבוסות הנ”ל, הם החליטו לספח את פלסטין לעבר הירדן והכריזו עלינו 
על  צפויה  שהייתה  זו,  תוצאה  פלסטין.  כמלך 
נזעמות  לתגובות  זכתה  אחדות,  מדינות  ידי 
בכמה ממדינות ערב. אם המצב בשטח יישאר 
יתחפרו  ולבנון  סוריה  ומצרים,  שהוא,  כפי 
פלסטין  כל  הרי  זו,  החלטה  נגד  בעמדתן 
תאבד. מה שבטוח הוא שמדינות אלו לא יעזו 
הפלסטיני  ושהעם  נוספת  במלחמה  לפתוח 
עיצוב  תוך  ועלינו,  עליהם  בהגנה  עלינו  סומך 
הסתום  מהמבוי  ויציאתנו  מתאימה  מדיניות 
אליו נקלענו. עלינו למנוע את טיפוח המרירות 
הנ”ל”. ההחלטה  לאור  הערבי  העם   בקרב 
החוץ  שר  של  בחתימתו  נשלחה  זו  הודעה 

הירדני, תאופיק אבו אל-הודא.
למה  לראות  ניתן  מכן  לאחר  ספורים  ימים 
התכוון עבדאללה כשדיבר על “יציאה מהמבוי 
הסכם  נחתם   1948 דצמבר  בשלהי  הסתום”. 
מושל  אל-תל,  עבדאללה  סא”ל  בין  מפקדים 
דיין,  משה  סא”ל  לבין  המזרחית,  ירושלים 
מפקד חטיבת “עציוני” ומחוז ירושלים. לפיו, 
לא ייזום כל צד פעולה צבאית נוספת. הסכמה 
שביתת  להסכם  חודשים  בארבעה  קדמה  זו 
בין  קבע,  ההסכם  לירדן.  ישראל  בין  הנשק 
הישראלית  המובלעת  של  מעמדה  את  היתר, 

בהר הצופים ואת המעבר הקבוע של שיירות מן המובלעת ואליה. 
בין מפקדתו של דיין לבין מפקדתו של א-תל נמתח קו טלפון ישיר, שלא רק 
סייע בשמירת הפסקת האש, אלא גם הפך לצינור להעברת מסרים ולהכנת 
המפגשים בין המלך לנציגי ישראל. בהסכם המפקדים בין א-תל לבין דיין 

ובקו העירוני שיצרו שני המפקדים סוכמו קווי הפסקת האש. 
במגעים הישירים עם המלך עבדאללה סוכמו ההבנות האמיתיות לשביתת 
זאת בעוד   .1949 הגיעו הצדדים בראשית  לירדן, אליהן  ישראל  בין  הנשק 
שהמשא ומתן הפורמלי בין נציגי ישראל לנציגי ירדן בחסות האו”ם ברודוס, 

באפריל 1949, שימש כתצוגה רשמית בלבד.
העצמאות,  במלחמת  הערבית  והאסטרטגיה  המדיניות  נבכי  אל  זה  מבט 
דרך עיון בארכיון שיהאב, שופך אור על ההתרחשויות - אבל גם על הכוונת 

 .המודיעין במדינות ערב בעת ההיא
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

נציגויות  ירדן עבדאללה. שלח הודעה מוצפנת לכל  מלך 
הממלכה ברחבי העולם

המלך עבדאללה ראה בהכרה זו של עמיתיו העיראקים בגידה - מדינה 
הנשלטת על ידי המשפחה ההאשמית מכירה במדינה פלסטינית בחסות 
מצרית, ואינה תומכת במדיניותו שלו, לסיפוח ארץ ישראל לממלכת ירדן
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“קופרניקוס״ מנסה ליצור את 
התמונה הימית המושלמת

תוכנית האיחוד האירופי לניטור ימי ויבשתי, “קופרניקוס”, נועדה לספק מידע 
המבוסס על לווייני תצפית, ולעבדו בזמן קרוב לאמיתי על ידי מערכות מתקדמות

רני הלרמן  | אל"ם )מיל'(, רמ"ח מו"פ ומפקד יח' טכנולוגית באמ"ן

האיחוד האירופי משקיע משאבים 
הימי  הניטור  בתחום  רבים 
קריאת  חשיבות  של  הבנה  מתוך 
התמונה הימית על מרכיביה. זאת 
שיט,  כלי  לתנועת  הקשור  בכל 
לתופעות טבע או לתופעות שגורם 

האדם במרחב הימי.
לא  תאוצה  תופס  הימי  הניטור 
גופים  האירופי.  באיחוד  רק 
בעולם  אזרחיים  וגם  ביטחוניים 
מטפלים בנושא, באמצעות שילוב 
מרחוק  מחישה  המופק  מידע 
 AIS-ה מערכות  של  מידע  עם 
 Automatic Identification(
על  השיט,  כלי  של   )System
הימית  התמונה  את  לייצר  מנת 

המושלמת.
תוכנית “קופרניקוס” של האיחוד 
למטרה  בדיוק  נוצרה  האירופי 
שירות  לפתח  נועדה  היא  זו. 

לאספקת מידע המבוסס על לווייני תצפית, ועיבודו בזמן קרוב לאמיתי על 
ידי מערכות קרקעיות מתקדמות. תחת תוכנית קופרניקוס הוקמו מספר 
 Land( ביבשה   שינויים  אחרי  מעקב  ביטחון,  בנושאי  שירות  מערכות 
Monitoring(, מעקב אחרי תנועות בים )Marine Monitoring(, מעקב 
אחרי שינויים באטמוספירה, שינויי אקלים וניהול מצבי חירום. השירותים 
של  “סנטינל”  לווייני  סדרת  של  ספציפיים  לוויינים  ידי  על  נתמכים  הללו 

האיחוד האירופי, בתוספת תרומה נכבדה של לוויינים מסחריים שונים.
שירותי קופרניקוס לביטחון תומכים במדיניות האיחוד האירופי באמצעות 

התמודדות  לשם  מידע  אספקת 
אירופה  של  הביטחון  אתגרי  עם 
ומניעת משברים. התוכנית אמורה 
בשלושה  לתגובה  מוכנות  לספק 
מעקב  ימי,  מעקב  מפתח:  תחומי 
האירופי  באיחוד  ותמיכה  גבולות 

בפעילות מחוץ לאירופה.
במסגרת התוכנית הכוללת הוגדרה 
 European(תEMSA הישות 
 )Maritime Safety Agency
כמופקדת על שירות המעקב הימי 
אחראית   EMSA קופרניקוס.  של 
ליישום  האירופית  הנציבות  בשם 

והתפעולית  הטכנית  הפעילות  כל 
בנושא זה מ-2015 ועד 2020.

אנושית  שפעילות  בכך  בהתחשב 
שירות  מיסודה,  דינמית  היא  בים 
המעקב הימי של קופרניקוס מיועד 
לוויין מתוזמן,  לספק מידע מבוסס 
החברות  למדינות  וממוקד  רלבנטי 
של  ולגופים  האירופי  באיחוד 
תצפית  מלווייני  נתונים  האיחוד. 
משולבים עם מגוון רחב של נתונים 
והן   EMSA ממערכות  הן  אחרים, 
ממקורות חיצוניים, כולל זיהוי כלים 
ימיים, מידע מבוסס מיקום, דפוסי 
ממשתמשים.  ומודיעין  התנהגות 
שונים  ממקורות  נתונים  איחוי 
מספק סקירה מקיפה של פעילויות 

בים, המאפשרת ניתוח מעמיק. 
התוכנית  של  הקצה  משתמשי 
מעדכנים באופן שוטף את הדרישות, 
נתונים  מספקת   EMSA שכיום  כך 
בתחומי ניטור דיג בלתי חוקי; בטיחות בנתיבים ימיים; נושאי סביבה ימיים 

)זיהומים(; ואכיפת חוק בנושאים שונים כמו הברחות וסמים.
הנתונים כוללים גילוי ספינות, זיהוי סוג הספינות, נתוני אורך ורוחב, כווני 
של  שוטף  מידע  ומציגים  שונים,  בפורמטים  מסופקים  הם  ומהירות.  שיט 
משתנה  והתמונה  דינמית,  היא  הימית  והפעילות  מאחר  הימית.  התמונה 
גם  כמו  קצר,  בזמן  הלוויינים  משאבי  בהקצאת  תיאום  נדרש  במהירות, 
הזרמת המידע הנקלט בזמן קרוב לאמיתי.  הלוויינים המשתתפים בתוכנית 
אלקטרו- ולוויינים   SAR )Synthetic-aperture radar( לווייני  הם 

אופטיים. לווייני ה-SAR מכסים 
מזג  תנאי  בכל  גדולים  שטחים 
לתת  ומסוגלים  וראות,  אוויר 
שונות  מדידות  המאפשר  מידע 
של  והן  עצמן  הספינות  של  הן 
וכיוונם.  תנאי הים, גובה הגלים 
מלווייני  המידע  מאפשר  כן  כמו 
בים,  זיהומים  לנטר   SAR-ה
הלוויינים  שמן.  זליגות  כמו 
כוללים  בתוכנית  האופטיים 
רזולוציה  עם  צילום  לווייני 
ל-30  אף  שמגיעה  קרקעית, 

 .סנטימטר

 AIS תמונה ימית ממערכות

 )SAR) Synthetic-aperture radar הלוויינים המשתתפים בתוכנית הם לווייני
ולוויינים אלקטרו-אופטיים
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הטיול בתאילנד שנגמר בריגול של 
שמעון לוינזון נגד ישראל

במשך כשבע שנים שימש שמעון לוינזון )לביא( סוכן KGB, סוכנות הביון 
והמשטרה החשאית של ברה"מ. המידע החיוני שהעביר למפעיליו, החל מפירוט 
מבנה קהילת המודיעין הישראלית וכלה בהלכי הרוח ברחוב הישראלי, גרם נזק 

מודיעיני חמור לישראל

באדיבות אתר השב"כ

סוכן  )לביא(  לוינזון  שמעון  שימש   1991 במאי  מעצרו  ועד   1983 משנת 
בשנים   .KGB-ה ברה”מ,  של  החשאית  והמשטרה  הביון  סוכנות  בשירות 

אלה העביר מידע רב וחיוני למפעיליו וגרם נזק מודיעיני חמור לישראל.
והציע  לוינזון לשגרירות ברה”מ בבנגקוק שבתאילנד,  נכנס   1983 באפריל 
מערכת  לוינזון  קיים   KGB-ה בידי  הפעלתו  בשנות  לרוסים.  שירותיו  את 
תקשורת אינטנסיבית עם מפעיליו, הן באמצעות פגישות חשאיות באירופה 
ובמוסקבה, והן באמצעות תקשורת חשאית, שכללה כתב סתרים, שידורי 

רדיו ועוד.
בחקירתו ציין לוינזון כי מה שהניע אותו היו קשיים כספיים ודאגה לעתידה 
הכלכלי של משפחתו, ולא מניעים אידיאולוגיים או זיקה כלשהי לברה”מ. 
במהלך שבע שנות הפעלתו קיבל לוינזון מהרוסים 31 אלף דולר, והוא ניתק 

את קשריו עם מפעיליו כשהוטב מצבו הפיננסי.
בשל עברו המגוון, קשריו ונגישותו למידע סודי ביותר, הסב לוינזון – שנחשב 
לאחד מבכירי סוכני ה-KGB בישראל – נזק מודיעיני חמור ביותר לישראל.

                                                      KGB-מסר מידע רב למפעיליו ב
לוינזון מסר למפעיליו מידע רב בנושאים הבאים:

אמ”ן,  כולל  השונות,  יחידותיה  על  הישראלית  המודיעין  קהילת  מבנה   •
ו”נתיב”-  במשטרה  מיוחדים  לתפקידים  המחלקה  שב”כ,  “המוסד”, 
לשכת הקשר עם יהודי ברה”מ. המידע כלל פירוט לגבי יחידות ותתי-

יחידות, שמות העומדים בראשיהן ושיטות פעילותן. 
מבנה משרד ראש הממשלה, אופן פעילותו ואישים מרכזיים בו.                                                      •
אותנטיים  מסמכים  העברת  לרבות  הישראלי,  החוץ  משרד  על  פרטים   •

מתוכו.                                     
המערכת הפוליטית בישראל - אישים, מפלגות, דעות והלכי רוח ברחוב   •

הישראלי.                                    
המודיעין  עם  בקשר  שעמדו  אמריקאים,  מודיעין  קציני  על  מידע   •
הישראלי, כולל שמות, תפקידים ותחומי עיסוק.                                                                                               

כרוניקה של מרגל                                                                          
לוינזון, יליד 1933, נולד בירושלים. הוא התגייס לצה”ל ב-1950 ושירת יותר 

מעשור בתפקידים שונים. אלה כללו:
1950–1953 - פקיד בוועדת שביתת הנשק ישראל-ירדן.   •

1954 – קצין קבע )קיבל דרגות ייצוג ללא קורס קצינים( בנספחות צה”ל   •
בטורקיה.                                                  

המודיעין  חיל  בין  כמתאם  הנשק  שביתת  לוועדת  שב   -  1960–1954  •
לצבא ירדן.                     

1960–1961 - השתתף בקורס הממלכתי הגבוה למודיעין. בסיומו הוצב   •
כראש מדור תיעוד באמ”ן איסוף. 

לוינזון השתחרר משירות קבע בצה”ל בשל תסכולו על אי-קידומו.
במשך כשנה שימש כמנכ”ל החברה הממשלתית למדליות ולמטבעות. הוא 
אולץ להתפטר לאחר שהגיש תלונת שווא על שחיתות בחברה.                                                           
לאבחונים  צוות  כראש  בירושלים  ועבד  לשב”כ  לוינזון  גויס   1963 במרץ 
 ,1967 ביטחוניים. ב-1965 הועבר, לבקשתו, ל”מוסד”, שם עסק, עד מרץ 

בבדיקות מהימנות. 
לבקשת משרד החוץ, שב לוינזון ב-1967 לוועדת שביתת הנשק, ובה שירת 
עד לביטולה ביולי של אותה שנה. משבוטלה הוועדה, שולב לוינזון במנגנון 
הקישור לאו”ם, ולימים קודם לתפקיד מפקד יחידת הקישור לאו”ם. תפקיד 
זה מילא עד 1970. בסיומו חזר לוינזון ל”מוסד” לאגף קשרי חוץ, שבו שימש, 

במשך שנתיים, כראש שלוחה בחו”ל. 
הוא הוחזר ארצה בשל תקלה ביטחונית, שלה היה אחראי, והוצב בתפקיד 
עוזר מיוחד לרמ”ח קשרים מיוחדים במטה “המוסד”, ובכך עסק עד 1973. 
ביולי של אותה שנה חזר לשירות קבע בצה”ל ושירת כקצין קישור לאו”ם 
בדרגת אל"ם עד אוגוסט 1978, אז פרש בשנית, שוב בשל תסכול מהקידום 

שלא הגיע.                                                                                               
לוינזון ניצל את קשריו לאו”ם ומונה ב-1979 כאחראי על המלחמה בנושא 
תום  לקראת   .1983 יוני  עד  שירת  שם  הארגון,  מטעם  בתאילנד  הסמים 
לפתח  כושלים  ניסיונות  בשל  כספית  למצוקה  נקלע  בתאילנד  שירותו 

עסקים פרטיים.                                                                       
בשנת 1984 ניסה לוינזון לשוב ולהתקבל ל”מוסד”, אך הוחלט שלא לקבלו 
בשל מידע שלילי על רקע תכונותיו ואופיו.                                                                                                                    
במאי 1985, לאחר השתדלות מכרים בכירים, התקבל לתפקיד קב”ט משרד 
שנמתחה  לאחר  השנה,  אותה  בדצמבר  במפתיע  עזב  הוא  אולם,  רה”מ. 

ביקורת על תפקודו הלקוי כקב”ט.  
לאחר מכן ניסה כוחו בעסקים, ללא הצלחה יתרה.                             

משהות  ארצה  לשוב  פותה  כמרגל,  בוודאות  שזוהה  לאחר   ,1991 במאי 
בחו”ל ונעצר בנתב”ג. הוא נחקר, הודה מיד במיוחס לו, נשפט ונידון ל-12 

שנות מאסר.
לוינזון ריצה את עונשו וחלק תא משותף עם מרגל נוסף, מרקוס קלינברג. הוא 
 השתחרר מהכלא ב-1999, לאחר ניכוי שליש מעונשו בשל התנהגות טובה. 
ניתקו  העבר  מן  ועמיתיו  ומכריו  אשתו,  אותו  עזבה  בכלא  שהותו  במהלך 
את קשריהם עמו. הוא אף סולק מהגופים שבהם היה חבר, דוגמת עמותת 

גמלאי צה”ל. גם מצבו הבריאותי הלך והידרדר. 
עם שחרורו התגורר בדירה שכורה בירושלים, מוקצה מסביבתו החברתית 
ומחפש לעצמו עיסוקים. בשנת 2003 – המועד שבו פקעה הגבלת יציאתו 
לחו”ל – יצא לוינזון לחו”ל, ושם הוא שוהה ממושכות. נוהג לשוב ארצה מעת 

 .לעת לחופשות קצרות



הביוגרפיות נמסרו למערכת "מבט מל"מ" על ידי המשפחות

יוסף )יוסי( נולד בשנת 1942 בעיר עמר'ה שבעירק. 
בנם של מזל ודוד, אחיהם של נג'יה, ג'ולייט, מאיר, 
ראובן, סעידה, שרה, שולה וחנה. לאחר מות אביו, 
בעודו בן חמש, עברה משפחתו לגור בבגדד, בקרבת 
עלייה  פעילי  משפחתו  בני  היו  שם  אימו,  משפחת 
עלתה  שמונה,  בן  כשהיה  הסוכנות.  של  סמויים 
המשפחה לישראל, ואחרי שהות במעברה של חולון, 

התמקמו בשכונת רסקו בעיר, שם גדל עד שנישא.
וקורס  קרבי  מסלול  והשלים  לגולני,  התגייס  יוסף 
השתתף   1962 במרץ  הקורס,  בתום  מפקדים. 
לחם  ב-1967  סנונית"(,  )"מבצע  נוקייב  במבצע 
יוסף  לחם   1973 ובשנת  הימים  ששת  במלחמת 

בסיני.
שבע  ובמהלך  פרזמן,  לשרה  נישא   1967 בשנת 
השנים שאחרי, נולדו להם ילדיהם דוד, שי וחגית, 

ג'.  וווליה עלו ארצה בגפם כחלוצים בעלייה  בונים 
האב  סביסלוץ',  ילידת  האם  בארץ.  ונישאו  הכירו 
בניה  בין  )אשר  ציונית  למשפחה  בן  לובלין,  יליד 
רות  ילדים.  שלושה  נולדו  לזוג  סנה(.  משה  נימנה 

הבת האמצעית. 
חברות  שותפים  עם  הקים  ויזם.  סוחר  היה  האב 
"עפרונות  חדרה",  "נייר  "דפרון",  ביניהן  שונות 
העסק  של  הבעלים  היה  בנוסף,  וכו'.  ירושלים" 
כתיבה  למכשירי  בארץ,  ביותר  הגדול  הסיטונאי 

והנדסה. בטרום המדינה היה פעיל ב"הגנה".
למשפחה  בת  היא  אף  בית.  עקרת  הייתה  האם 

ציונית. עד לנישואיה עבדה כפועלת/חלוצה.
בתום  אביב.  בתל  הרצליה  גימנסיה  בוגרת  רות 
לימודיה התגייסה. שירתה בחיל-האוויר. המשיכה 
בצבא קבע בחיל חימוש, כראשת לשכתו של מפקד 

הרכש.
לדן קידר לבית  רות  נישאה   1962 ב-25 לדצמבר, 

קליוסקי. 
ללונדון  ודן  רות  יצאו  אליאנה,  בתם  לידת  לאחר 
במנהל  הראשון  התואר  לימודי  את  דן  סיים  שם 

יוסף )יוסי( שמאי
בן דוד ומזל שמאי

נולד ב-ג' בטבת התש"ג, 11 בדצמבר 1942
נפטר ב-כד' בתשרי התשע"ח, 14 באוקטובר 2017

רות )רותי( קידר
בת בונים ווליה קלינבוים ז"ל

נולדה ב-כד' באדר התרצ"ח, 25 לפברואר 1938
נפטרה ב-יג' באייר התשע"ח, 28 לאפריל 2018

הזולת  על ברכי אהבת  אין קץ,  גידל באהבה  אותם 
והארץ.

חופשיים,  במקצועות  יוסף  עסק  השנים  לאורך 
בשנת  למוסד.  התגייס  השמונים  שנות  שבסוף  עד 
2002 הגשים חלום ישן והשלים תואר ראשון במנהל 

עסקים.
המשיך  אך   ,67 בגיל  לגמלאות  פרש  מהמוסד 
להפסיק  שנאלץ  עד  חודשים,  מספר  עוד  להתנדב 

זאת מטעמי בריאות.
זוג תומך, איש  בן  יושרה,  ובעל  יוסי היה אדם הגון 
ילדיו  לצד  שעומד  אב  מעשה.  איש  מסור,  משפחה 
על  שזוחל  מהסוג  אוהב,  סב  ובהמשך  מצב  בכל 

הרצפה עם הנכדים ומשחק איתם כבן גילם.
נפטר באוקטובר 2017.

יהי זכרו ברוך.

עסקים וכלכלה.
בלונדון.  הצבאית  הקניות  במשלחת  עבדה  רות 
פרויקטים  על  אדמיניסטרטיבית  אחראית  הייתה 
שונים. בתום שהותם באנגליה, התקבל דן לעבודה 
רות  כאשר  לשליחויות  ויצא  הביטחון  במערכת 
כמקומית  עבדה  אלה  בתקופות  אליו.  נלוותה 
במספר נציגויות ישראליות בתפקידי מזכירות ואף 
תפקידים  בסיום  משמעותיים.  בנושאים  סייעה 
מן  כעובדת  התקבלה  ארצה  חזרתם  ועם  אלה 

המניין במוסד.
צומת.  באגף  מידע  כמעבדת  שובצה  רות  ב-1975 
לאחר מכן, בחטיבת המחשוב. עסקה במשך שנים 
בהדרכת עובדים, הטמעה, כתיבת נהלים וחוברות 

הדרכה, בקרות של הזנת מידע ועיבודו. 
רות פרשה לגמלאות כראש ענף בשנת 2000.

יהי זכרה ברוך.
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יוסי ארגמן 

בנימין בלומברג )ורד(, שנפטר בסוף אוגוסט האחרון 
בגיל 95, היה אחד האישים האניגמטיים ביותר בכל 
יש שהגדירו אותו "האיש  ישראל.  הקשור לביטחון 
הכי סודי במדינה". בלומברג, רך הדיבור, נשא במשך 
הביטחון  על  הממונה  תארים:  בשני  רבות  שנים 
לק"ם  וראש  מלמ"ב(  )ראש  הביטחון  במערכת 
נתבקש  אשר  האיש  היה  זה  מדע(.  לקשרי  )לשכה 
להשיג עבור ישראל את התוכניות של מיראז' 5, ולפי 
פרסומים זרים להשיג את האורניום הדרוש לה ועוד 

פריטים רבים וחסויים.
משה  הביטחון  שר  אישר  שהוזכרו  המהלכים  את 
)מיל'(  רא"ל  השר,  עוזר  הטילו  המשימות  את  דיין. 
קשתי.  משה  הביטחון  משרד  ומנכ"ל  צור  צבי 
יריב, ראש היחידה המבצעית של  ויוסקה  בלומברג 
אמ"ן ואחר כך של "המוסד", היו האנשים שעשו את 

העבודה בפועל.
ולתהילה  לחשיפה  שזכו  ביטחון,  לאישי  בניגוד 
אנשים  מאותם  היה  ורד-בלומברג  בנימין  פומבית, 

בתוך  והעלומה שלהם  הגדולה  את הקריירה  שעשו 
גם לאחר   - לציבור  נחשפו  לא  וכלל  עולם הצללים, 

פרישתם.
להעריך  יהיה  ניתן  למדינה  העצומה  תרומתו  את 
כראוי רק לאחר שייפתחו כל הארכיונים הסגורים, 
ויותר פרסום הרישומים שרשם לעצמו מאז פרישתו. 
פורטה,  לא  שמהותם  ישראל,  ביטחון  פרסי  שני 

רשומים על שמו.
בבית  מורה  היה  אביו  ישראל.  במקווה  נולד  הוא 
הספר החקלאי הוותיק. בראשית מלחמת העצמאות 
היה  בסיומה  ב"גולני".  פלוגה  מפקד  בלומברג  היה 
סמג"ד. אחר כך "נשאב" אל ענייני ביטחון עלומים, 
ונותר שם. הוא הקים את מחלקות הביטחון בתעש 
בו  והקים  וברפא"ל. אחר כך עבר למשרד הביטחון 

את מחלקת הביטחון.
את  פגש  ואלמוניות  ביטחון  של  הזה  הצר  במשעול 

יוסקה יריב.
שיתוף הפעולה ביניהם החל עוד לפני "מבצע קדש" 

הראל  יוסי  של  סגנו  עדיין  היה  כשיריב   ,)1956(
זו  במסגרת  אמ"ן.  של   )188( המבצעית  ביחידה 
התייעץ יריב עם בלומברג בשאלות קריטיות וקיבל 
ממנו הפניות למוסדות מדע בישראל, שהיו קשורים 
במבצע  פעולה  שיתפו  אף  הם  הביטחון.  למערכת 
הביטחון  לתעשיית  חומרים  לאספקת  עולם  חובק 

של ישראל.
בלומברג היה אורח רצוי במטה יחידה 188 של אמ"ן, 

והיה אחד הבודדים שנהנה מגישה חופשית לשם.
מורשת  למסע  הימים  באחד  אותו  הזמין  אף  יריב 
בחולות אשדוד, שם הסביר לו מנקודת מבט אישית 
המצרים  עצרו  שבעקבותיה  המערכה,  פרטי  את 
ב-1948 את מרוצתם לתל אביב. יריב, שהיה מפקד 
הגדוד השמיני של הפלמ"ח, נפטר ב-1998. בנימין 
האחרונות,  בשנים  נחת.  שבע  לא  אך  ימים,  האריך 
לאחר מות רעייתו, סבל מבדידות וקשיים כלכליים 

ומשפחתיים.
יהי זכרו ברוך.

כמה מילים על אחד האישים האניגמטיים ביותר, ששני פרסי ביטחון ישראל 
רשומים על שמו. את תרומתו העצומה למדינה ניתן יהיה להעריך כראוי רק לאחר 

שייפתחו כל הארכיונים הסגורים 

בנימין בלומברג. אחד 
הבודדים שנהנה מגישה 
חופשית למטה יחידה 188 
של אמ"ן )צילום מסך מתוך 
"הקברניטים" ערוץ 10(

על בנימין בלומברג
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בחירתו של העורך
רון כתרי, עורך מבט מל”מ

"היש מקום בעת הזאת להמשיך ולעסוק במלחמת יום הכיפורים? 
ההדים שעורר מאמרו של שמעון מנדס ]גיליון 81[ מוכיחים שגם 
45 שנים אחרי שהסתיימה, הסוגיות מסעירות ומעוררות דיון. ועוד 

זוויות עמנו כאן, מלבד פרשת 'המלאך'".

שתי אסכולות נותנות קולן בהתייחס למלחמת יום הכיפורים, במיוחד באשר 
למקומו של המודיעין בעת ההיא. האחת גורסת “רב לנו העיסוק בכך, אחרי 
מה.  דבר  לחדש  עוד  ניתן  אם  ספק  ודשנו,  הפכנו  כמעט...  עשורים  חמישה 
יום הכיפורים תשל”ד  לנו להתיר למעללי  כי אסור  לנו”. השנייה טוענת  די 

להתפוגג לתהום הנשייה, להיעלם מסדר היום שלנו ובעצם - להניח לנו. 

לדידי, אין בלבי ספק כי הגישה השנייה היא הנכונה. אני נוהג על פיה בשל 
עומקה של הטראומה דאז: מקצועית, ביטחונית ולאומית.

ההיא  המלחמה  בקורות  פרק  מלימוד  בכך,  מהעיסוק  להרפות  לנו  אסור 
ולעתים לשוב ולשנות במה שהתרחש. חשוב במיוחד יהיה העסוק בהפקת 

לקחים ותובנות, שיהיו טובים אף לימינו.

בעת הזאת, 45 שנים לאותה מלחמה נוראה, מנסה לקום “המרכז למלחמת 
יום הכיפורים” וראוי לאחל למוביליו הצלחה. צריך לשוב ולנתח, לדון, לשאול 
שאלות קשות. נכון לאמץ את הנאמר בהגדה של פסח: “בכל ודור חייב אדם 

לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים”, וגם “והגדת לבנך”.

אני מבקש לשתפכם בשתי תובנות, שלדידי ראוי להציפן שוב ושוב, הן נוכח 
אומני המקצוע, הן בפני בני הנוער שלנו - פרק הכשרה חשוב בדרכם להיות 
אזרחים במדינה דמוקרטית, אנשים חושבים הנוטלים אחריות. בתמצית, על 

שלוש רגליים ניצב השיעור, שאני מציע שלא נחדל מלשנות בו.

האחת, על מקומה של הצניעות בעבודת מודיעין בפרט ובחיינו בכלל. סיסמתו 
הקולעת של בית ספרי )הריאלי העברי, כבר בן 105 שנים!( הוא “והצנע לכת” 
)מיכה, פרק ו’(. מי שעיסוקו בחקר הנעלם ובניתוח הצפוי בעתיד, נכון שישען 
דרך קבע על ציווי זה. גישה של ספקנות ושל פקפוק מתמיד, צריך שתהיה נר 

לרגליו של כל איש מודיעין בכל דרג, ואף של מקבלי ההחלטות.

מתלהם  שאינו  והמכבד,  השקול  השיח  מתמיד.  ושיח  לזולת  קשב  השנייה, 
ותוקפני, נעלם והולך מחיינו, ולא כאן המקום לנתח הסיבות לכך. בין אנשי 
מודיעין זהו הכרח מקצועי ואתי. לאנשים שונים דעות שונות ומגוונות, פעמים 
קוטביות. אך בדרכנו לנתח מידע, לגבש תמונת עולם ולהעריך התפתחויות 
ותהליכים צופים פני עתיד, אין לנו הרשות לוותר על הקשבה לזולת תוך קיום 

דיונים ושיח מרובי דעות.

הרגל השלישית נסמכת על שתי הראשונות לעיל: בכל דרג ובכל צומת של 
ואת  עצמו  את  לשאול  המודיעין  איש  חייב  וגישות,  דעות  וריבוי  מחלוקת 
סביבתו, “ומה אם לא כך?” - שמא טועים אנו; שמא ניתחנו מצב בשגגה, או 
שטעינו בפירוש שנתנו למידע; שמא למי מאנשינו דעה שונה, שתעומת מול 

הדעה הרווחת, הממסדית, ותאתגר את המחזיקים בה.

למיטב שיפוטי, לא ניצבו בבסיס התנהלותם של קברניטי המודיעין ב-1973 
לחכימא.  ודי  אילו...  אך  בהיסטוריה,  “אילו”  אין  אלה.  בסיסיים  שיעורים 
אפשר נתקן בעתיד את שכשלנו בו באופן כה חמור בעבר. בספרו של פרופ’ 
ציטוט  אחר  בהקשר  מצאתי   ,)2018 )דביר,  הפלסטיני”  “הזמן  גלבר,  יואב 
מדברי אליהו אלישר, מראשי העדה הספרדית בירושלים: “שקרא לממשלה 
‘היוהרה  ר.כ(:  ב-1967,  הניצחון  )אחרי  הרהב  לבלימת  לפעול  ולמפלגות 
מאתנו’”.  מתרחקת  והענווה  גוברת  ‘היוהרה  מבזה’...  וההתפארות  מיותרת 

טבע האדם? אסור לנו ליפול שבי לדחפים הללו.
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45 שנה חלפו מאז אותו יום נורא, יום הכיפורים של 1973. רק טבעי הוא כי 
שוב ושוב חוזרים ומעלים את סיפורי אותם ימים, ושוב ושוב מטיחים, ומכל 
עבר, את עיקר האשם באגף המודיעין של צה"ל. כלפי האגף מופנות שתי 
האשמות: האחת, הערכה שגויה, "נפילה בשבי הקונספציה", שמנעה מראשי 
אמ"ן ראייה, ניתוח והערכה שקולה של המידע שהצטבר. השנייה, שאננות 

יתר, שזלזלה בנקיטת צעדי ביטחון "על כל צרה שלא תבוא". 
עם  אך   .1973 באוקטובר  ב-6  כבר  החלו  דברים  ותיקון  לקחים  מסקנות, 
כניסתי ללשכת ראש אמ"ן, בתחילת אפריל 1974, נדרשתי לניתוח המחדל 

ולעבודת תיקון מסודרת. 

שיכורי ניצחון
איני נמנה עם המטילים אחריות בלעדית על המחדל הנורא, ערב מלחמת 
יום הכיפורים, על ההערכה המודיעינית. להפך. אני רואה את עיקר הבעיה 
באווירה הציבורית שרווחה בארץ, למחרת הניצחון הצה"לי המוחץ במלחמת 
ששת הימים, ביוני 1967. היינו אז כולנו כחולמים, שיכורי ניצחון – ובצדק 
– אך נשטפנו גם באופוריה קיצונית שהתבטאה בזלזול מוחלט בצד הערבי 
שידענו  ההתשה,  מלחמת  של  השנים  שלוש  והמדינית.  הצבאית  וביכולתו 
כמעט בכל הגזרות, לא היה בהן כדי להחזירנו לראייה מפוכחת ומציאותית 

יותר לגבי יחסי הכוחות האמיתיים בין ישראל לשכנותיה-אויבותיה.
מי שהציגו את הערכות המודיעין בספטמבר-אוקטובר 1973, והקברניטים 
שנדרשו לקבל החלטות על בסיסן, היו חדורים באותה תחושת ביטחון עצמי 
בכוחנו. זאת תוך ביטול קיצוני של היכולת המבצעית של היריב. זה ההסבר 
שקדמו  בימים  המודיעין  הערכות  הצגת  של  השחצני  ואף  הבוטח  לסגנון 
ליום הכיפורים. וזה ההסבר העיקרי לשאננות הדרג העליון, הצבאי והמדיני, 

שנמנע מצעדי ביטחון ודחה את גיוס עוצבות המילואים לרגע האחרון.
"בדרך  יערי,  אביעזר  )מיל'(  האלוף  של  האוטוביוגרפי  בספרו  בעיון 
מקורות  לאי-הפעלת  אקראית  התייחסות  מצאתי  למרחביה", 
לפני פרוץ המלחמה, ב-5  יום  בזירה המצרית.  איסוף מיוחדים 
זעירא,  באוקטובר, נערך דיון הערכה אצל ראש אמ"ן אלי 
יום  לקראת  האיסופי  הכיסוי  שאלת  ונשאלה 
שאין  כיוון  גרסה:  שהתקבלה  ההחלטה  המחרת. 
עוררין על ההערכה המודיעינית שלפיה לא צפויה 
האסופי  בכיסוי  להסתפק  ניתן  מצרית,  מתקפה 
ביום  אווירית  צילום  בגיחת  )שתוגבר  הקיים 

הקודם(; אין צורך להפעיל מקורות איסוף רדומים. 
 ביטוי מוחשי לאווירת הביטחון העצמי מצאתי בדיון 

בהשתתפותי שנערך בלשכת שר הביטחון משה דיין עם אור ראשון של יום 
הכיפורים, לאחר שהתקבל דיווחו של ראש המוסד צבי זמיר על ידיעה ממקור 
אמין לגבי המתקפה הערבית הצפויה. לימים, לאחר המלחמה, זכה דיון זה 
בפרסום רב, ודווח כאילו כלל ויכוח קשה ונוקב בין שר הביטחון לרמטכ"ל 
דוד אלעזר בשאלת היקף גיוס המילואים. אכן, שר הביטחון התנגד לעמדת 
את  אישר  דיין  המילואים.  מערך  של  ומלא  מיידי  גיוס  שביקש  הרמטכ"ל, 
בשלב  למגננה  כדרושות  הרמטכ"ל  הגדיר  שאותן  אוגדות,  שתי  של  הגיוס 

הראשון; יתר המערך, קבע השר, יגויס רק לאחר שתחל המתקפה הערבית.
היו  הנוכחים  כל  ונינוחה.  רגועה  הייתה  בדיון באותו שלב  אלא שהאווירה 
על  שתונחת  המוחצת  לתבוסה  והתייחסו  מוחלט,  עצמי  ביטחון  חדורי 
התוקפים. הדאגה האמיתית של הרמטכ"ל באותו בוקר הייתה אחת - שמא 
להנחית  יספיק  בטרם  בינלאומית,  מהתערבות  כתוצאה  הלחימה  תופסק 

מכה ניצחת על הכוחות הסוריים. 

ללמוד מהילד הקטן שלא 
היה שבוי בקונספציה

45 שנה חלפו מאז יום הכיפורים של 1973. שוב ושוב מטיחים באגף המודיעין של 
צה"ל שתי האשמות: האחת, הערכה שגויה, שמנעה מראשי אמ"ן ראייה, ניתוח 

והערכה שקולה של המידע שנאסף. השנייה, שאננות יתר, שזלזלה בנקיטת צעדי 
ביטחון "על כל צרה שלא תבוא". עם כניסתי ללשכת ראש אמ"ן, באפריל 1974, 

נדרשתי לניתוח המחדל ולעבודת תיקון יסודית

שלמה גזית |  ראש אמ"ן לשעבר

45
שנה

למלחמת
יום

הכיפורים

משה דיין במערב התעלה. שלח את הרמטכ"ל למשימה בלתי אפשרית 
)צילום: משה מילנר, לע"ם(
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איסוף המודיעין, המחקר וההונאה המצרית
נוהגים  והיינו  אפשר  מאחריות.  המודיעין  את  לשחרר  אסור  כן,  פי  על  אף 
אחרת אילו היה מערך איסוף המודיעין עושה יותר, ועושה טוב יותר. אילו 
נכנסו מוקדם יותר ידיעות באיכות גבוהה, ברמת אלה שהתקבלו בלילה של 
ערב יום הכיפורים, אין ספק שגיוס המילואים ופריסת הכוחות היו מתבצעים 
מוקדם יותר, והמערכת הצבאית הייתה נראית אחרת. תמונת מצב זו הייתה 
מגיעה גם לאויב, ואלה, יחד עם מערכת לחצים מדינית-בינלאומית שהייתה 
את  לדחות  וסוריה  מצרים  את  לשכנע  היו  יכולים  יותר,  מוקדם  מופעלת 

מתקפתם.
באווירת השאננות הכללית של אותם ימים, לא הייתה היערכות מודיעינית 
נעשה  לא  חירום.  לשעת  איסופי  מאמץ  של  מרבי  ריכוז  היה  לא  מיוחדת. 
לרבות  והרלבנטיים,  האפשריים  המודיעין  מקורות  כל  את  להפעיל  מאמץ 

מקורות רדומים, שהרי זו שעת המבחן לקראתה נבנו מקורות אלה.
לפגישה  לצאת  "המוסד"  ראש  את  שהזעיקה  המתריעה,  הידיעה  חרף 
מתקפה  על  שהצביעו  אחרות  ידיעות  וחרף  המיוחד,  המקור  עם  באירופה 
צפויה, הוחלט לעכב את מתן ההתרעה עד שיתקבל דיווח מראש המוסד על 

פגישתו. היה כאן אובדן ברור של כ-24 שעות קריטיות.
את  עושה  המחקרית  המערכת  הייתה  אילו  אחרת  נוהגים  שהיינו  סביר 
המחקר  לקציני  שתאפשר  פתיחות  מידת  וראשון,  ראש  ממנה:  המצופה 
להשתחרר מן הקונספציה ההערכתית ומהנחות העבודה הבסיסיות )ואיננו 
הידיעות  כניסת  עם  מיד  וזאת   – כאלה(  הנחות  ללא  דבר  לעשות  יכולים 

שעמדו בסתירה אליהן.
אילו לא סבלו אנשי מחקר המודיעין מסינדרום הביטחון העצמי המופרז, 
שונה  להערכה  אפשרות  כל  הסף  על  שדחתה  אינטלקטואלית  מיהירות 

ומנוגדת.
אילו השכילו אנשי המחקר להציג את הערכותיהם בפני הקברניטים ביתר 
צניעות, תוך הדגשה כי הצגתם היא הערכה בלבד, והיא איננה תורת משה 
מסיני. יתר על כן, אילו הבהירו בהגינות אינטלקטואלית את האפשרות כי 

טעות בידם.
במחשבותיהם,  עמוק  עמוק  משולבים  המודיעין  אנשי  היו  לא  אילו 
בהערכותיהם ובהתלבטויותיהם של הקברניטים, ובכך הפכו לשותפים דה-

פקטו לתפישתם המדינית-אסטרטגית.
בנוסף לכישלון ההערכה של מערכת המחקר הצבאית, כשלה זו גם בהיעדר 
מעקב צמוד אחר מערכות המודיעין הערביות. מעקב עקבי ויסודי היה יכול 
לאתר את תרגילי לוחמת המודיעין, לרבות הל"פ )הלוחמה הפסיכולוגית(, 

ההונאה וההסתרה הערביים. 
ישראל נפלה קרבן לתרגיל ההונאה הערבית, שהיה מדהים בפשטותו: עיקרו, 
הונאה בו-זמנית של צבא מצרים יחד עם הונאת ישראל. כל עוד היה הצבא 
המצרי משוכנע כי הוא נערך לעוד אחד מסדרת תרגילי "תחריר" המוכרת, 
מקורות  של  מדיווחיהם  המתוכננת  המזימה  את  לאתר  ביותר  היה  קשה 

המודיעין הרבים שהיו לנו בצבא מצרים. 

אחריות הקברניטים
יש מי שמנסים לשחרר את המודיעין מאחריות לטעות ולמחדל, בטענה כי 
הקברניטים )הן הצבאיים והן המדיניים( קיבלו דיווחים לכל אורך תקופת 
המתיחות וההתלבטות. המידע הגולמי הרלבנטי הופץ והגיע לידיהם במועד, 
ובמקרים רבים הגיעו הידיעות לעיניהם במקביל - ואולי אף לפני - שהגיעו 

לגורמי המחקר באמ"ן.
יש לא מעט צדק בטענה זו, שהרי המודיעין מסיים את תפקידו בעת שהציג 
את הערכתו. הקברניטים הצבאיים והמדיניים הם אלה שנדרשים להחליט 

אם לפעול על פי ההערכה שהוצגה בפניהם או לדחותה. 
ערב יום הכיפורים 1973, ראינו תגובות שונות אצל קברניטים שונים:

אלוף פיקוד הצפון יצחק חופי גילה זהירות ואחריות, תוך הפגנת דאגת יתר 
וייחוס חומרה יתרה למידע המודיעיני שהגיע לידיו. לא כך נהג אלוף פיקוד 
ימים ממש.  ידיעות דומות, באותם  )גורודיש( אל מול  גונן  הדרום שמואל 

ייתכן מאוד שקמ"ן פיקוד הצפון נהג אחרת מהקמ"ן בפיקוד הדרום, שהיה 
הרבה יותר בוטח בהערכה. 

זו הביאה להחלטה  וזהירות מן הרמטכ"ל.  רגישות  יתר  גילה  שר הביטחון 
שנפתחה  לפני  ספורים  ימים  שבע,  בחטיבה  הצפון  חזית  את  לתגבר 
לרגישותו התבטא בתביעתו מן הרמטכ"ל,  ביטוי אחר  המתקפה הסורית. 
הקורה  לעובי  אישית  להיכנס  הראשונים,  ואי-הוודאות  המתיחות  בימי 

המודיעינית ולהציג בפניו את הערכתו שלו, בנפרד מהערכת אמ"ן.
הרמטכ"ל,  בעמדות  דעות  חילוקי  ניכרו  הכיפורים  יום  של  הבוקר  בדיון 
שר הביטחון וראש הממשלה, שנבעו מעימות בין השיקול המדיני לשיקול 
הצבאי. עם זאת, אינני שותף לגישה הפוטרת את אמ"ן מן האחריות ומטילה 

את זו, כולה, על כתפי הקברניטים.
ראשית דבר, אין זה מאחריותם של הקברניטים לעסוק במחקר המודיעין, 
ואף לא בניתוח ובגיבוש הערכות. יתר על כן, מי שמנסה להטיל חובה זו על 

הקברניטים מתעלם מכך שאין לרשותם הכלים המינימליים לעשות כן. 

בימי  באמ"ן  המחקר  מחלקת  שמנתה  האדם  כוח  כל  מסך  נתעלם  אפילו 
אוקטובר 1973 - כמה מאות קצינים וחיילים - בגיבוש הערכות המודיעין 
כי  להזכיר  למותר  ומנוסים.  ותיקים  בכירים,  קצינים  עשרות  כמה  עסקו 
ימים  באותם  שעמד  היחיד  התקני  הכלי  הייתה  באמ"ן  המחקר  מחלקת 
ובעקבות  המלחמה,  לאחר  רק  זו.  למטרה  והממשלה  הרמטכ"ל  לרשות 

המלצות ועדת אגרנט, הוקם פלורליזם מחקרי והערכתי.
מצבור הידיעות שהגיעו לידי הקברניטים, כל אותו מידע גולמי, לא היה שלם 
ומלא. מצבור זה הופץ מסונן וחלקי ביותר. אלה ידיעות שמגבשי ההערכה 
באגף המודיעין ובלשכת ראש "המוסד" החליטו כי ראוי שהקברניט יראה 
בנוסחן המקורי. וכך אין ביכולת הקברניטים להשוות את הידיעות שהופצו 

ללשכותיהם עם מאגר ידיעות המודיעין הענק אשר לא מגיע לידיהם.
משהורה דיין לרמטכ"ל לבדוק בעצמו את ההערכות שהציג ראש אמ"ן, תוך 
"הליכה אל המקור" - המאגר העצום של המידע במערכת המודיעין – הוא 
הטיל עליו משימה בלתי אפשרית. תמוה למה הסכים הרמטכ"ל להיענות 
לתביעה ולשגר לשר הביטחון מסמך שבו כתב כי "תמך בהערכת אמ"ן לאחר 

שבדק החומר".
בהערכות  שוטף  באופן  מוזנים   - היום  וגם  אז   - הקברניטים  ועוד,  זאת 
מצד  רב  לב  ואומץ  עצמי  ביטחון  דרושים  בפניהם.  המוצגות  המוסמכות 

קברניט אם יבקש לערער על הערכה כזו.

מבחן הקומוניקציה
הערכות.  הצגת  או  ידיעות  בהשגת  מסתיים  לא  המודיעין  מערכת  תפקיד 
לשתי  במעלה  ראשונה  משמעות  יש  צבאי,  איום  של  המיוחדות  בנסיבות 
מגיעות  זמן  כמה  בתוך   - הזמן  סוגיית  היא  הראשונה  קריטיות.  סוגיות 

משהורה דיין לרמטכ"ל לבדוק בעצמו 
את ההערכות שהציג ראש אמ"ן, תוך 
"הליכה אל המקור" - המאגר העצום 
של החומר במערכת המודיעין - הוא 

הטיל עליו משימה בלתי אפשרית. 
תמוה למה הסכים הרמטכ"ל להיענות 
לתביעה ולשגר לשר הביטחון מסמך 

שבו כתב כי "תמך בהערכת אמ"ן 
לאחר שבדק החומר"
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מופצות  זמן  כמה  ותוך  המחקר,  גורמי  אל  האיסופית  מהמערכת  הידיעות 
הידיעות וההערכות לדרג הצבאי והמדיני. 

לשלושה  לפחות  עדים  היינו  הכיפורים  יום  ערב  של  הקריטיים  בימים 
של  בקשתו  התקבלה  באוקטובר,  ב-4  ראשון,  חטא  זה:  בשטח  "חטאים" 
המקור המיוחד להיפגש בדחיפות עם ראש המוסד, תוך שימוש במילת קוד 
להוציא  אולם,  ללונדון,  מיד  יצא  אכן  המוסד  ראש  ל"מלחמה".  מוסכמת 
המודיעינית  במערכת  זה  ראשוני  מידע  הופץ  לא  אמ"ן,  ראש  ואת  אותו 
ולא הובא לידיעת הקברניטים. לו הייתה ידיעה זו, שמקורה במקור הבכיר 
והמוערך, מופצת מיד, אפשר והייתה מכריעה את הכף לטובת נקיטת צעדי 

ביטחון 48 שעות מוקדם יותר.
חטא שני, בצוהרי 5 באוקטובר התקבלה ידיעה ממקורות אמ"ן, שהתייחסה 
למתקפה מצרית-סורית צפויה. קצין אמ"ן שקיבל את הידיעה ביקש להפיצה 
לגורמי המחקר ולקברניטים, כראוי לידיעה כה חשובה. ההפצה עוכבה בידי 
הדרג הממונה באמ"ן בנימוק של "מניעת פאניקה מיותרת קודם שיתקבל 

הדיווח של ראש 'המוסד'".
החטא השלישי התבטא באובדן שעות קריטיות בין פגישת ראש המוסד עם 

המקור לבין הגעת ההתרעה לארץ. 
יש חשיבות ראשונה במעלה  הטלפון השבור.  היא סכנת  הסוגייה השנייה 
לדיוק המוחלט בנוסח הדברים המתקבלים והמופצים. המתקפה המשולבת 
הידיעה   .14:00 בשעה  הכיפורים  ביום  נפתחה  וסוריה  מצרים  צבאות  של 
למחרת,  הצפויה  המתקפה  על  שהתריע  המיוחד,  המקור  מפי  שהופצה 
"ב- למתקפה  ובשנייה  ערב"  "לפנות  למתקפה  אחת  בגרסה  התייחסה 
18:00". איני יודע מה הייתה הגרסה המדויקת שמסר המקור בפגישתו עם 
ראש "המוסד",  כלום נקב בשעה מדויקת? האם ניסה ראש המוסד לבדוק 

עמו מהי?
אין ספק שהמקור מסר שעה שגויה לגבי מועד המתקפה. האם נבע הדבר 
"בגידתו"  על  בכך  ולחפות  במתכוון,  להטעותנו  שביקש  או  ידיעה  מאי 

במולדת המצרית? 

בלשכת ראש אמ"ן - בדחילו ורחימו
הכיפורים  יום  למלחמת  הימים  ששת  מלחמת  בין  שחלפו  השנים  בשש 
נהניתי  שמהם  העדכונים  מודיעיני.  ממידע  לחלוטין  כמעט  מנותק  הייתי 
היו הידיעות בתקשורת היומית. זה מסביר את הפתעתי הגדולה משהגיעה 
למשרדי – משרד מתאם הפעולות בשטחים –לפני הצהריים של יום שישי, 
ג'.  כוננות  מצב  הכרזת  על  הודעה   ,1973 באוקטובר   5 הכיפורים,  יום  ערב 

מדובר במצב הכוננות הגבוה ביותר שידע צה"ל מאז מלחמת ששת הימים.
זומנתי לישיבת תדרוך על המצב, במשרדו של ראש  שעה קלה לאחר מכן 
אג"ם, האלוף ישראל טל. תא"ל אריה שלו, עוזר ראש אמן למחקר, תדרך 

המצב  תמונת  על  דיווח  הוא  המודיעין.  הערכת  את  והציג  המוזמנים  את 
בזירת הגולן ובחזית התעלה, וסיים את סקירתו בהערכת אמ"ן: "הסבירות 

למתקפה ערבית יזומה, בשלב זה, נמוכה ביותר".
הוא  שהציג  המודיעין  תמונת  האופטימית.  ממסקנתו-הערכתו  נדהמתי 
עצמו בפנינו הצביעה, להערכתי, על סבירות מיידית וגבוהה ביותר ליוזמה 
התקפית מצרית-סורית, ובשתי החזיתות. מסקנתי הייתה חד-משמעית: יש 

להיערך ללא שהות לאיום.
ללשכת  מיד  פניתי  למשרדי  לחזור  במקום  התדרוך.  מן  שקט  לא  יצאתי 
הרמטכ"ל, התפרצתי לחדר ושאלתי את אלעזר: "למה איננו מגייסים מיד 

מילואים?"
דדו התחמק מתשובה ברורה. לדבריו, הוא לא רצה ליצור פאניקה ברחוב 
הישראלי, עם גיוס מילואים ערב היום הקדוש. נמתין, הוא קבע, עד למחרת 

החג, ואז נקבל החלטה חדשה. 
הצפויה  לפגישה  מודע  שהיה  הנחתי  בדיעבד  אולם  זאת,  לי  אמר  לא  דדו 
לדיווח  הוא  אף  והמתין  "המלאך",  עם  "המוסד",  ראש  זמיר,  של  בלונדון 

קודם שיקבל החלטה חפוזה.
ביוזמתי, אגב, השתכנע והורה לקיים תורנות בתחנת "גלי צה"ל", לקראת 

אפשרות שיהיה צורך להפעיל את התחנה ביום החג.
למן היום שלמחרת, משפרצה המלחמה, שאלתי את עצמי שוב ושוב, כיצד 
ידעתי, הרחוק מעבודת המחקר ומהערכת המודיעין, כי אנו עומדים על סף 
מתקפה ערבית ודאית בשתי החזיתות; זאת בעוד מערך אמ"ן, עם עשרות 
חוקריו הבכירים, קובע "סבירות נמוכה למלחמה". שאלה זו הטרידה אותי 

משנכנסתי, כעבור שישה חודשים, ללשכת ראש אמ"ן.
עד מהרה מצאתי הסבר, שאני מגדירו כסינדרום "בגדי המלך החדשים".

בסיפורו היפה והחכם של הנס כריסטיאן אנדרסן מוצג מלך, שגאוותנותו 
הובילה אותו לשכור במחיר מופקע צמד חייטים. אלה הבטיחו לו מלבושי 
יוכלו לראותם. המלך, שלא רצה להודות  ונחותים לא  פאר – אך טיפשים 
שהוא לא רואה את התלבושת, צעד עירום בראש חוצות. בעוד אלפי תושבי 
מבגדיו  ומתפעלים  מריעים  כנחותים,  הם  אף  להיתפס  רצו  שלא  העיר, 
המפוארים, ילד קטן שצפה במחזה עם הוריו צעק בקול: "ראו, המלך הוא 

עירום!". 
תושבי  של  הרחב  הציבור  מול  אל  יתרונו  היה  מה  הקטן,  לילד  אפשר  מה 
העיר? והתשובה ברורה – הילד לא ידע את סיפור ההונאה של שני הנוכלים. 

הוא ביטא בפשטות ובתמימות את מראה עיניו.
אנוכי  דימיתי  אג"ם,  ראש  בלשכת  התדרוך  לאחר   ,1973 באוקטובר  ב-5 

הרמטכ"ל דדו וראש הממשלה גולדה מאיר.  לא רצה ליצור פאניקה 
בגיוס בחג

יצאתי לא שקט מן התדרוך. במקום 
לחזור למשרדי פניתי מיד ללשכת 

הרמטכ"ל, התפרצתי לחדר ושאלתי 
את אלעזר: "למה איננו מגייסים מיד 

מילואים?"
דדו התחמק מתשובה ברורה. לדבריו, 

הוא לא רצה ליצור פאניקה ברחוב 
הישראלי, עם גיוס מילואים ערב היום 
הקדוש. נמתין, הוא קבע, עד למחרת 

החג, ואז נקבל החלטה חדשה
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לקונספציות  אמ"ן,  להערכות  שותף  הייתי  לא  אני  גם  קטן.  ילד  לאותו 
המודיעיניות שהסבירו מדוע מצרים וסוריה לא מוכנות למלחמה, שמלחמה 
ושותפים  יזומה מצדן עומדת בסתירה להערכת אמ"ן. אלה שהיו מודעים 
לקונספציה זו, ממש כמו תושבי הממלכה ההיא, כולם גרסו - סבירות נמוכה 

למתקפה ערבית.
זיכרון סיפור זה הציק לי לכל אורך חמש שנותיי בלשכת ראש אמ"ן. הייתי 

מודע לצורך לשלב את "הילד הקטן" בהערכותינו.
מקונספציה.  להשתחרר  מסוגלת  איננה  לעולם  המודיעין  שהערכת  ידעתי 
זהו חלק אינטגרלי בעבודת המחקר ובגיבושה של ההערכה. חיפשתי צעדים 
מגובשת,  מודיעין  שבהערכת  הסכנה  את  ולנטרל  לאזן  שיוכלו  מעשיים 
מקבלי  דרג  בפני  המאוזנת  הצגתה  דרך  את  ובמיוחד  קונספציות,  צמודת 

ההחלטות.
ידעתי שכולנו, דור אנשי אמ"ן שלאחר מלחמת יום הכיפורים, נהיה זהירים 
של  המהיר  הקצב  ואת  האדם  טבע  את  הכרתי  בעת  בה  אך  הסכנה,  בפני 
התחלפות נושאי התפקידים במערכת. צפיתי תפוגה מהירה של "זכר מחדל 
המלחמה". בדיעבד התחוור לי שכבר בתום שנה למלחמה היו רבים מאנשי 

המחקר באמ"ן "נעולים" בהערכותיהם, ממש כפי שנהגו באוקטובר 1973.

שישה צעדים לתיקון
החלטתי על שישה צעדים נפרדים, אשר - כך האמנתי וקיוויתי – יבטלו או 

לפחות יצמצמו את הנפילה וההשתעבדות המוחלטת לקונספציה.
בין  ותיאום  שילוב  היעדר  על  לשמוע  הופתעתי   - מקבילים  מחקר  גורמי 
מחלקת המחקר שבאגף לבין גורמי המחקר המקבילים שבמערכת הצבאית 
האוויר  זרועות  של  המודיעין  ומחלקות  הפיקודיות  המחקר  מחלקות   -
והים. מסקנתי הייתה ברורה - חיוני לשלב יחידות אלה בתהליך גיבושן של 

הערכות המודיעין. 
משמעותיים  הבדלים   1973 בספטמבר-אוקטובר  שהיו  לשמוע  הופתעתי 
בין קמ"ן פיקוד הצפון לבין מחלקת המחקר באמ"ן בניתוח תמונת המצב 
האש.  הפסקת  לקו  שמעבר  הסוריים  הצעדים  של  המשמעויות  ובהערכת 
נורה  ולא הדליק  לדרג הקברניטים הבכיר,  הגיע  לא  בין ההערכות  ההבדל 
אדומה בראשות אמ"ן. ביקשתי לתקן זאת ולוודא תיאום ושילוב התמונה 

וההערכה בין כל הגורמים. 
יום  מלחמת  לאחר  הפיקודיות,  המודיעין  מחלקות  של  וחיזוקן  תגבורן 
על  והקל  הפיקודיות  המחקר  במחלקות  עצמאי  מחקר  איפשר  הכיפורים, 

שילוב ותיאום זה בתהליך ההערכה. 
ועדת אגרנט המליצה על תגבורן וחיזוקן של מחלקת החקר שבמשרד החוץ 
ועל הקמת יחידת מחקר קטנה ועצמאית  במוסד, שתתמקד בעיקר בתחום 

המדיני. 
כמעט ולא קיימנו, בזמני, תיאום מחקרי עם שני גופים אלה. חשבתי כי נפעל 
נכון יותר אם יוגשו לקברניטים הערכות נפרדות, ואולי אף שונות ומנוגדות.

יחידת האיפכא מסתברא -  בקשתי לערער את ביטחונם העצמי של אנשי 
מחלקת המחקר, והאמצעי - הקמת יחידת האיפכא מסתברא. זוהי יחידה 
ולהציג  לנסות  היה  ותפקידה  המחקר,  אנשי  מבכירי  שהורכבה  מיוחדת 
הייתה  זו  הערכה  והחיל.  האגף  של  מזו  שונה  הערכה  ובמתכוון  במודע 

מבוססת על אותה תשתית מידע מודיעיני, תוך מתן הסבר ופירוש שונה. 
לא היו לי אשליות. לא ציפיתי כי יחידת ה"איפכא" תביא לשינוי הערכות 
המודיעין שלנו. תפקידה, בראייתי, היה חינוכי – לשכנע את החוקרים בצורך 

לשוב ולבדוק את הערכותיהם, לגלות פתיחות גם לדעה אחרת. 
מדי  חזרתי  שעליו  אישי,  במכתב  החיל  קציני  לכל  פניתי   - אישי  מכתב 
כל  ישירות,  אליי  לפנות  הקצינים  כל  את  הזמנתי  במכתבי,  מחדש.  שנה 
אימת שתהא להם הערכה שונה מן ההערכה היחידתית/אגפית, וכל אימת 
שהערכתם השונה תיחסם ולא תועלה במערך החילי. הבטחתי שלא יאונה 
כל רע לקצין הפונה בדרך זו. בחמש שנותיי בתפקיד קיבלתי שש או שבע 

פניות כאלה. 
שילוב הילד הקטן – זכרתי היטב את הלקח האישי שלי וחיפשתי דרכים 

והמיוחדים. ה"ילדים"  "הילד הקטן" בדיוני ההערכה החשובים  לשלב את 
שעמדו לרשותי למטרה זו היו חוקרים אקדמיים בכירים, כמעט כולם יוצאי 
יתרונם  בנושא.  ומומחים  בכירים  חוקרים  שהיו  בעברם,  המודיעין  קהילת 
הגדול נבע מכך שלא היו שותפים לחומר המודיעין המסווג, ולא היו מעורים 
בעבודת המחקר השוטפת, ומכאן שלא היו שבויים בקונספציות ההערכה 
הרווחות אצלנו במערכת. התרשמתי ונהניתי ביותר מן הזוויות המיוחדות 

שאלה העלו ותרמו במהלך הדיונים. 
הערכותינו  הצגת  של  מדיניות  לעצמי  אימצתי   - ההערכה  הצגת  דרך 
אמינותה  שבין  ההבדל  על  להצביע  הקפדתי  "צנוע".  בסגנון  לקברניטים 
והערכתנו  שייתכן  הזהרנו  תמיד  ההערכה.  של  סבירותה  לבין  ידיעה  של 
גבוהה  בסבירות  דברים  לקברניטים  להציג  שלא  העדפתי  ודאית.  איננה 

והחלטית. 

כלום מצבנו היום טוב יותר?
או  שיבטלו,  הצעדים  מה  לבחון  ניסיתי  אמ"ן  ראש  לתפקיד  כניסתי  עם 
לפחות יצמצמו משמעותית, את הסכנה הזו. התייעצתי עם בכירי האקדמיה 
נובל.  פרס  חתן  לימים,  כהנמן,  דני  ופרופ'  טברסקי  עמוס  פרופ'  בישראל, 
והניסיון  חוזר,  לעולם  טעות   - מאכזבת  הייתה  הגעתי  שאליה  התשובה 
של  ארוכה  שורה  כולל  מהמלחמה  שחלפו  בשנים  והבינלאומי  הישראלי 

הערכות שגויות.
מאז נקטנו שורה לא מבוטלת של צעדים ארגוניים, במטרה להגיע להערכות 
שקולות ונכונות יותר. עם זאת, בשורה התחתונה, אני רואה סיכוי לצמצם 
המודעות  עצם  וראשון,  ראש  עיקריים:  תחומים  בשני  הטעות  מרחב  את 
לטעות הנוראה ההיא. הרגישות הרבה של אנשי המודיעין מחד גיסא ושל 
זהירות  ליתר  הגורמים  כל  את  להביא  אמורה  גיסא  מאידך  הקברניטים 
נוגעת  עליה  להשיב  יכול  איש  שאין  שאלה  ובהחלטותיהם.  בהמלצותיהם 
למספר השנים שבהן יישמר האפקט החמור של אותה טראומה, והשפעתה 

על דור חוקרי המודיעין ועל קברניטים שהיו ילדים קטנים ב-1973.
שאינם  חוץ,  אנשי  וההערכה  המחקר  בדיוני  פעם  מדי  לשלב  יש  ושנית, 
"מבושלים" בקונספציות המודיעיניות הבלתי נמנעות. בסיפור "בגדי המלך 
החדשים", הילד הקטן לא היה חכם מכלל תושבי העיר. הוא פשוט לא היה 

 ."שותף ל"קונספציה

יצמצמו  לפחות  או  שיבטלו,  הצעדים  מה  לבחון  ניסיון  גזית.  שלמה 
משמעותית, את הסכנה
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התקיפה שהשיבה את 
הביטחון למצרים

ב-6 באוקטובר 1973 נפתחה מלחמת יום הכיפורים בתקיפה אווירית נרחבת של חיל 
האוויר המצרי בדרום ושל חיל האוויר הסורי בצפון. אלה כוונו במיוחד נגד יעדים של 
חיל האוויר. בתקיפה אווירית זו השיבו לעצמם חילות האוויר של מצרים וסוריה את 

כל מה שאבד להם בתבוסה של 1967, וניתצו את האגדה שאין לנצח את ישראל

בתקיפה   1973 באוקטובר  ה-6  בצהרי  נפתחה  הכיפורים  יום  מלחמת 
אווירית נרחבת שביצעו חיל האוויר המצרי בדרום וחיל האוויר הסורי בצפון. 
יעדים של חיל האוויר הישראלי – שדות  נגד  כוונו במיוחד  תקיפות אלה 
תעופה, יחידות מכ”מ ובקרה, לוחמה אלקטרונית, יחידות נ”מ - בדגש על 
נגד  התבצעו  הסוריות  התקיפות  עיקר  “הוק”.  קרקע-אוויר  טילי  סוללות 
המטוסים  לתקיפות  בנוסף  ישראל.  בשטח  ומיעוטן  הגולן,  ברמת  יעדים 
ולישובי  דוד  ברמת  האוויר  חיל  בסיס  לעבר  פרוג  רקטות  הסורים  שיגרו 
הסביבה. גם המצרים שיגרו, במקביל לתקיפה האווירית, רקטות פרוג לעבר 

חלק מהיעדים בסיני. 
המצרים התמקדו ביעדים בחצי האי סיני, למעט חריג אחד. שני טילי אוויר-
קרקע מדגם רדוגה )Raduga( ששיגרו מפציצי TU-16 ועשו דרכם לעבר 
בשטח  יעד  לעבר  מכוון  כשיגור  הישראלי  בצד  נתפס  המהלך  ישראל.  חוף 
ישראל. אחד הטילים נפל לים, כנראה בשל תקלה טכנית, והשני הופל על 
ידי מטוס מיראז’ 3 )“שחק”( של חיל האוויר, כ-40 ק”מ ממערב לתל אביב.
אחת מהנחות היסוד בתכנון המלחמה של שני הצבאות, שהסתייעו ביועצים 
סובייטים, היה לפגוע כבר בתחילתה ביכולתו של חיל האוויר הישראלי, ובכך 
לשלול מישראל את אחד מיתרונותיה הגדולים. כן נועד המהלך להוכיח את 
יכולות חילות האוויר שלהם, לאחר שיקומם, בעקבות המכה הקשה שספגו 
במלחמת ששת הימים, ובכך גם להחזיר את כבודם שנפגע קשה במלחמה 
זו. הסורים גם תכננו לבצע מהלומה אווירית על האויב לו היה תוקף תקיפת 

מנע בחזית המצרית. 

התקיפה האווירית הפותחת מנקודת המבט הסורית1
הכוחות  על  פותחת  מכה  להנחית  נועדה  הסורית  האווירית  התקיפה 
הישראליים בגולן, ולהכין, יחד עם הארטילריה, את הדרך לכוחות היבשה 
ולפגוע  רבות  אבידות  צה”ל  לכוחות  לגרום  נועדה  התקיפה  לתוכו.  לפרוץ 

חיוניים, כדי להחליש את התגובה הישראלית להתקפה. הסורים ביעדים 
בעומק  יעדים  גם  כללה  והעיקרית  האחת  תוכניות.  שתי  הכינו 
סן  שמר,  עין  מגידו,  דוד,  רמת  התעופה  שדות  כמו  ישראל, 
השליטה  מפקדת  החרמון,  תצפית  שמרת(,  קיבוץ  )ליד  ג’ין 
הוכנה  במקביל  יושע.  בנבי  המכ”ם  ותחנת  במירון 
תוכנית חלופית ומצומצמת מבחינת יעדי התקיפה. 
למשימה הוקצה כוח של כ-80 מטוסי קרב וקרב-

הפצצה. 
נאג’י  הסורי  האווירית  וההגנה  האוויר  חיל  מפקד 
לאור  המצומצמת,  התוכנית  את  לבצע  החליט  ג’מיל 
ישראל  בצפון  מוגברת  ישראלית  אווירית  פעילות 

וכנראה גם בשל עצת היועצים הסובייטים, שפעלו בחיל האוויר הסורי. זאת 
המפקד  הדרומית.  בחזית  המצרי  האוויר  חיל  של  דומה  למהלך  במקביל 

הכללי, חאפז אל-אסד, אישר את החלטת מפקד החיל.  
וחצו  מבסיסיהם  סוריים  מטוסים  מ-80  יותר   14:00 בשעה  המריאו  כך 
תותחים  מ-900  יותר  הצטרפו  אליהם  לתקוף.  כדי  האש  הפסקת  קו  את 

ומרגמות, שהחלו להנחית אש על יעדים בגולן.
השחרור  מצבא  קומנדו  כוחות  במקביל  להנחית  עמד  הסורי  האוויר  חיל 
הפלסטיני בפתחת אל-על במטרה למנוע מכוחות צה”ל להגיע לזירה מכיוון 
ידי  על  הסורים  המסוקים  להפלת  מחשש  האחרון  ברגע  בוטל  המבצע  זה. 
חיל האוויר הישראלי, שפעילותו בדרום רמת הגולן הייתה מוגברת. כן בוטלו 
הנחתות מתוכננת של כוחות קומנדו סורים על גשרי הירדן, ייתכן שמאותה 

חוסני מובארכ. מפקד חיל האוויר המצרי במלחמה. מימינו, אנואר 
סאדאת. אחד הטייסים המצרים שנהרגו היה אחיו הצעיר עאטף

פסח מלובני |  אל”ם )דימ'(, חוקר צבאות ערב והמעורבות הסובייטית

45
שנה

למלחמת
יום

הכיפורים
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המילואים  כוחות  בפני  הגולן  לרמת  הכניסות  חסימת  נמנעה  כך  סיבה. 
לגולן.2 מנגד הונחת כוח קומנדו סורי על החרמון  של צה”ל, שהיו בדרכם 
כשעה מאוחר יותר, שהשתלט על מוצב צה”ל במקום. מבצע זה נועד לפגוע 
הלוחמה  ובמערכות  צה”ל  של  האלקטרוני  המודיעין  של  האיסוף  ביכולת 
שביצעו  הצעד  מתוצאות  מאוד  מרוצים  היו  הסורים  שלו.  האלקטרונית 
בפתיחת המלחמה, שנועדו להביא להשתלטות סורית מהירה על כל שטח 

הגולן, עד נהר הירדן.
יחידות סובייטיות סייעו לסורים בעת התקיפה לשבש את מכ”מי האויב, 
מדגם  אלקטרונית  לוחמה  מטוס  באמצעות  “הוק”,  טילי  של  ובמיוחד 
אנטונוב B12 וכן מבסיסי לוחמה אלקטרונית קרקעיים, שהפעילו צוותים 

סובייטים שפעלו באופן קבוע בסוריה.  

התקיפה האווירית הפותחת מנקודת המבט המצרית3
המצרים הבינו כי הצלחת השלב הראשון של התקפתם, קרי צליחת תעלת 
סואץ, והשתלטותם על הגדה המזרחית שלה, תלויה בעיקר בשני גורמים. 
ראשית, ההפתעה, ושנית, צמצום תקיפות חיל האוויר הישראלי על הכוחות 
האמצעי:  המזרחית.  בגדה  שיוקמו  הראשונים  הגשר  ראשי  ועל  הצולחים 
מערך טילי קרקע-אוויר, שקודמו לתעלה בסיום מלחמת ההתשה; ובעיקר 
תקיפה אווירית נרחבת על יעדים בסיני. זו נועדה להביא לשיתוק בן מספר 
בסיסי  מפקדותיו,  האי,  שבחצי  הישראלי  האוויר  חיל  בסיסי  של  שעות 
הלוחמה האלקטרונית שלו וגם יחידות הנ”מ, ובעיקר סוללות טילי ה”הוק”. 
שלמצרים  כך  בסיני,  צה”ל  של  השריון  בכוחות  לפגוע  נועדה  היא  כן  כמו 
שיצלחו את התעלה יהיה חופש פעולה מרבי לבצע את משימותיהם בשעות 

הראשונות למלחמה. 
חיל  של  גדול  כוח  להקצאת  הביא  בסיני,  כולן  לתקיפה,  המטרות  ריבוי 
האוויר המצרי לביצוע המשימה. לקראת המבצע קיימו המצרים פעילות 
מודיעינית ענפה, בעיקר של גיחות צילום בשמי סיני. בנוסף הם קיבלו את 
נתוני גיחות הצילום שביצעו מטוסי גף המיג 25 הסובייטי שפעל במצרים 

בשנים 1972-1971.
מבחינת  אסטרטגי  ערך  בעלי  מצרית,  בראייה  היו,  לא  שנבחרו  היעדים 
האוויר  חיל  של  בעיקר  היו  הם  סיני.  בחזית  נמצאו  כולם  שכן  ישראל, 
וחיל  צה”ל  של  מפקדות  עיקריים,  אוויריים  בסיסים  חמישה   - הישראלי 
האוויר בסיני, בסיסי מכ”מ ולוחמה אלקטרונית וכן עשרה אתרים בהם היו 
פרושות, על פי המצרים, סוללות טילי קרקע-אוויר “הוק”, שהגנו על שלושה 
משדות התעופה שנבחרו כמטרות ועל יעדים חשובים אחרים בסיני, דוגמת 
אתרים  נבחרו  כן  חשיבה.  באום  וההאזנה  האלקטרונית  הלוחמה  בסיס 
לוגיסטיים חשובים, במטרה להקשות על הגעת כוחות העתודה/המילואים 
לזירת הלחימה, כמה מוצבים בקו ברלב ועמדות של הארטילריה הישראלית 

ארוכת הטווח.
יכולותיו של חיל  היועצים הסובייטים העריכו, בשל הערכתם הגבוהה את 
יהיו 30%-35%  האוויר הישראלי, כי אבידות המצרים בתקיפה הראשונה 
יגיעו  המתוכננת  השנייה  התקיפה  ועם  חלק,  בה  שייקחו  המטוסים  מכלל 
כי  ישראל,  בעומק  תקיפות  לביצוע  התנגדו  הסובייטים  ל-40%-45%. 

העריכו שכל המטוסים שינסו לחדור לשטח ישראל ייורטו. 
המצרי  האוויר  חיל  מפקד  כינס  באוקטובר   5 של  הצהריים  אחר  בשעות 
החטיבות  ומפקדי  המפקדה  קציני  האוויר,  חיל  בכירי  את  מובארכ  חוסני 
בצהריים.  למחרת   – המלחמה  תחילת  מועד  את  להם  ומסר  האוויריות, 
הצבא המצרי המשיך לעסוק בתרגיל “תחריר 41”. בבוקר ה-6 באוקטובר 
ביצעו המצרים טיסות אימונים רגילות ופעילות שגרתית במסגרת תוכנית 

ההונאה. 
שעות  ולטייסים  הטייסות  למפקדי  נמסרה  במלחמה  לפתוח  ההחלטה 
פסק  אכבר”.  ו”אללה  שמחה  בקריאות  הגיבו  הם  תחילתה.  לפני  מועטות 
שיהיו  כדי  הטייסים,  עבור  הרמדאן  צום  להפסקת  הוצא  מיוחד  הלכה 
מרוכזים במשימתם ובשיא כושרם. המשימות היו לכאורה מוכרות לטייסים 
ואף ראו צילומי  יעדים דומים,  ולתקוף  ימים: הם אומנו להפציץ  זה חודש 

בצהרי ה-6 באוקטובר היה ברור להנהגה המצרית ולראשי הצבא שישראל 
לא חשה בכוונה המצרית להתקיף. כוחותיה התנהגו כרגיל, בעיקר בפעילות 
האווירית בסיני. בזמן המתוכנן ניתנה הפקודה לחיל האוויר להמריא לביצוע 
זו,  תוכנית  של  )כינויה  “צדאם”  הקוד  מילת  שידור   - הפותחת  ההתקפה 
שפירושה בערבית “התנגשות”(. מפקדי הטייסות והמבנים פתחו מעטפות 
ואת  המפות  את  שכללו  מועד,  מבעוד  אליהם  שנשלחו  סגורות,  סודיות 
צילומי היעדים שאותם עמדו לתקוף. מפות התרגיל הוחלפו מיד בכל חדרי 

המבצעים שבבסיסי החיל במפות האמת. 

אחת מהנחות היסוד בתכנון המלחמה 
של שני הצבאות, שהסתייעו ביועצים 
סובייטים, היה לפגוע כבר בתחילתה 

ביכולתו של חיל האוויר הישראלי, 
ובכך לשלול מישראל את אחד 

מיתרונותיה הגדולים. כן נועד המהלך 
להוכיח את יכולות חילות האוויר 

שלהם, לאחר שיקומם, בעקבות המכה 
הקשה שספגו במלחמת ששת הימים

חוסני מובארכ מפקד חיל האוויר המצרי

אוויר של היעדים האמיתיים. כך שהתדריך שקיבלו לקראת התקיפה חזר 
על התדריכים שקיבלו באימוניהם.  

התקיפה תוכננה להתבצע במספר גלים. הראשון כלל כ-90 מטוסים ונועד 
להשמיד את סוללות ה”הוק”, בסיסי המכ”מ והמפקדות, “לסגור את עיני 
כ-90  מנה  הוא  גם  השני,  הגל  שלו”.  האווירית  ההגנה  ואת  האויב,  ואוזני 
מטוסים, נועד לשתק את שדות התעופה של חיל האוויר, בסיסי הלוחמה 
האלקטרונית, עמדות הארטילריה ארוכת הטווח ואת מוצב “בודפסט”. הגל 
השלישי, שכלל כ-40 מטוסי קרב, נועד לתגבר את שני הדרגים הראשונים 
הישראלי  האוויר  חיל  של  התערבות  למנוע  במטרה  האווירית,  בלחימה 
הגנה  מטריות  שייצרו  קרב,  מטוסי  באמצעות  זאת  התקיפות.  בביצוע 

באזורים שבהם צפויה הגעת מטוסי צה”ל. 
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בשעה 14:00 המריאו 220 מטוסים, 200 מצריים ו-20 עיראקיים  מכ-20 
גילוי  למנוע  שנועדה  מוחלטת,  אלחוט  ובדממת  נמוך  טסו  הם  בסיסים. 
על ידי האויב. הם חלפו מעל הכוחות של ארמיות השדה, להעלאת המורל 
בקרבם לקראת הצטרפותם למהלך, בהפגזה ארטילרית נרחבת לעבר הגדה 

המזרחית של התעלה.
חטיבת המפציצים הכבדים TU-16 התכבדה לשגר את הטיל הראשון לעבר 
העיקרית  השליטה  מפקדת  הייתה  שהתקיפו  הראשונה  המטרה  האויב. 
באום מרג’ם )יב”א 511(, שאליה נורה הטיל הראשון ממערב לתעלה. היא 
נפגעה עוד בטרם חצו המטוסים את התעלה לתוך סיני. כל המטוסים עברו 
את התעלה יחד, פונים ליעדים השונים כמתוכנן. מהלך זה נעשה בתיאום 

מלא עם מערכי ההגנה האווירית בתעלה, במטרה להשיג הפתעה מלאה. 
והשיגה  האויב  את  הפתיעה  האווירית  התקיפה  המצרים,  המקורות  פי  על 
של  הקטנה  ובכמות   )90%-85%( השונות  במטרות  בפגיעה  רבה  הצלחה 
4%-5% מכלל המטוסים שתקפו. אחד הטייסים שנהרגו  אבדות שנגרמו, 
המטוסים  מצרים.  נשיא  של  הצעיר  אחיו  אל-סאדאת,  עאטף  הטייס  היה 
המצריים כמעט לא נתקלו בהתנגדות מצד הכוחות הישראליים, כפי שציפו. 
לפי הבנת המצרים, נפגעו הבסיסים הישראליים באום מרג'ם, באום חשיבה 
עליה  ולהנחית  ישראל  את  להפתיע  המצרי  האוויר  חיל  הצלחת  ובאחרים. 
מכה קשה קיבלה ביטוי בדיווחי הטייסות שנטלו חלק במבצע על הצלחותיהן 
במילוי משימותיהן. כולם הבינו שמצרים ניצחה הפעם במלחמה, כמו שהבינו 

בבוקר ה-5 ביוני 1967 כי היא הפסידה.    

המצרים היו כל כך בטוחים בהצלחתם בתקיפה זו, שמובארכ והפיקוד המצרי 
ל-16:30  שתוכננה  השנייה,  האווירית  התקיפה  את  לבטל  החליטו  העליון 
באותו היום, שכן לא היה בה צורך - כל המטרות הושגו בתקיפה הראשונה. 
ותיקי  מצד  מובארכ  על  רבה  ביקורת  האחרונות  בשנים  גררה  ההחלטה 
המלחמה, שכן היא איפשרה לחיל האוויר הישראלי להפיל מסוקים רבים 
נושאי כוחות קומנדו, שחדרו בהמשך היום לסיני ללא ליווי של מטוסי קרב, 
כפי שהיה מתוכנן בתקיפה שבוטלה. נגרמו אבידות רבות בנפש ובמסוקים. 
כי ההכרעה בשלושת  זו, מודים המקורות המצרים וסאדאת,  חרף הצלחה 
הימים הראשונים של המלחמה הייתה בידי ההגנה האווירית המצרית, ולא 
של חיל האוויר והמהלומה האווירית הראשונה.4 כותבים מצריים גם הדגישו 
כי התהילה שלה זכה חיל האוויר המצרי התעצמה מאז מובארכ נהיה לנשיא. 
מוחמד חסנין הייכל אף כתב בעיתון אל-אהראם כי המהלומה הזו הייתה 
בבחינת מפגן אווירי, שנועד להחזיר את המורל לחיל. הטענה גררה תגובות 
נזעמות מצד טייסים רבים שנטלו חלק במבצע, שאף דרשו להעמידו  לדין 

בבית משפט צבאי.

היועצים הסובייטים העריכו, בשל 
הערכתם הגבוהה את יכולותיו של חיל 

האוויר הישראלי, כי אבידות המצרים 
בתקיפה הראשונה יהיו 30%-35% 
מכלל המטוסים שייקחו בה חלק, 
ועם התקיפה השנייה המתוכננת 

יגיעו ל-40%-45%. הסובייטים התנגדו 
לביצוע תקיפות בעומק ישראל, כי 

העריכו שכל המטוסים שינסו לחדור 
לשטח ישראל ייורטו

המדיניות המצרית לגבי תקיפות עומק במלחמה
אחת הסוגיות הקשורות לתקיפה האווירית בפתיחת המלחמה היא שאלת 
הטילים  ישראל.  בשטח  יעד  לעבר   TU-16 ממפציץ  קלט  טילי  שני  שיגור 
אותרו על מסכי המכ"מ הישראלי כמטרה גדולה שנעה מכיוון ימת ברדוויל 
בסיני. על פי הערכה, היו הטילים אמורים ליפול בתחומי תל אביב.5 האם 

השיגור הזה היה מכוון? ומה הייתה מטרתו? 
וכלל.  כלל  תוכנן  לא  האירוע  המצרי,  בצד  מאז  שהתפרסם  המידע  פי  על 
אם הטילים האלה היו פוגעים במטרה בשטח ישראל, היו המצרים נפגעים 
בצורה שלא כיוונו אליה - שכן יש להניח שצה"ל היה מגיב בתקיפת יעדים 
בלב מצרים. זאת בהתבסס על תפיסתו של אדריכל המלחמה סאדאת, את 

מטרותיה ומהלכיה.  
סאדאת כיוון לנהל מלחמה בעלת יעדים מוגבלים בלבד. כך סיפר ליועציו 
הסובייטים במרץ 1971: "אני לא רוצה מלחמה גדולה, עזרו לי לשחרר אפילו 
10 ס"מ בגדה המזרחית של התעלה כדי שהעולם יחזור לשים לב לבעיית 
לאמריקאים  לגרום  כדי  וכן  אותה;  לפתור  ויעזור  שנטש,  התיכון,  המזרח 
לעצור את המלחמה ולהתחיל בשיחות שלום".6 כך גם הודיע באפריל 1973 
למנהיגים באזור )למולא מוסטפא אל-ברזאני, וכנראה גם לשאה של איראן, 

כדי שלא יפריעו לעיראקים לקחת חלק במלחמה(.7
בזיכרונותיו מדגיש סאדאת את רצונו העז למחוק את הבושה של התבוסה 
משא  לנהל  שיוכל  כך  בסיני,  אחד  שיבר  של  רגל  דריסת  ולתפוס  ב-1967 
ומתן עליו. ביטוי לכך נתן באיגרת ששיגר ב-7 באוקטובר 1973 באמצעות 
דאז  האמריקאי  המדינה  למזכיר  אסמאעיל,  חאפז  לאומי,  לביטחון  יועצו 
הנרי קיסינג’ר, שבה הודיע לו כי אין לו כל כוונה לקדם את הכוחות המצריים 
המלחמה  כלומר:  סיני.  לעומק  מזרחה,  בתעלה  שתפסו  הגשר  מראשי 
תצטמצם לרצועה שלאורך התעלה, שכבשו הכוחות המצרים, ואין בכוונתו 
להרחיב אותה לעומק סיני.8 היה בכך מסר מרגיע לאמריקאים, שעמם פתח 

במגעים מדיניים בתחילת 1973, לגבי כוונותיו ומטרותיו במלחמה. 
יועצו המדיני מציין בספרו כי בהנחיות לפתיחת המלחמה, ששלח סאדאת 
וב-5 באוקטובר, הוא התכוון שהכוחות המצריים  לשר המלחמה עלי ב-1 
ראשי  הקמת  ידי  על  לתעלה,  ממזרח  אל  שלהם  ההגנה  קו  את  "יעבירו 
בהתאם  נוספות  משימות  לבצע  ולהתכונן  ק"מ,   15-10 של  בעומק  גשר 
בנפש  לכוחות הישראליים  להתפתחות המצב, תוך הסבת אבידות כבדות 
ובציוד". הוא הדגיש כי "מטרת המלחמה אינה שחרור השטחים הכבושים, 
הבסת הכוחות הישראליים במערב סיני, או כיבוש יעדים אסטרטגיים או 
כלכליים - כי אם שינוי יחסי הכוחות בחזית הלחימה, כדי לאלץ את ישראל 
ולוותר על השטחים הערבים  לקבל הסדר מדיני צודק לבעיה הפלסטינית 
הכבושים". בכל מקרה הוא הדגיש את חשיבות פתיחת הקשר המדיני עם 

הממשל האמריקאי בעיני סאדאת, והבאתו לרמה הגבוהה ביותר.9
אמירות אלה תואמות לגמרי את תמיכתו של סאדאת בתוכנית המבצעית 
הייתה  "משימתה  אשר  הצבא,  שתכנן  הגבוהים",  "הצריחים  המצומצמת 
בהקשר הזה ציין  מוגבלת, חדירה לתוך סיני בת שבעה או תשעה ק"מ".10 
שאזלי כי סאדאת הורה לצבא לתכנן גם תוכניות לתפיסת מעברי ההרים 
לא  הסורים  שכן  למלחמה,  איתם  לצאת  הסורים  את  לשכנע  כדי  בסיני, 
יצטרפו אם ייווכחו שהתוכנית המצרית מוגבלת רק לתפיסת קו של 15 ק"מ 
פי שר המלחמה המצרי, היציאה למלחמה עם סוריה  מזרחית לתעלה. על 
הייתה צורך פוליטי, והתוכנית לתקוף לעבר המעברים נועדה להשביע את 
רצונה. רק במהלך המלחמה הבינו הסורים כי המצרים הונו גם אותם, ולא 

רק את ישראל.11
נגד  ביטול מבצעים שונים שתכנן הצבא המצרי  גם את  כל אלה מסבירים 
מקורות  כך,  עצמו.  סאדאת  ידי  על  הנראה  ככל  בישראל,  חשובים  יעדים 

שונים פרסמו כי התכנון המצרי כלל בין השאר:
תוכנית  באוקטובר,  ב-6  ובחצור  בעציון  האוויר  חיל  בסיסי  תקיפת  א. 
עציון,  בסיס  את  לתקוף  זאת  בכל  הוחלט  באוקטובר  ב-10  שבוטלה. 
כשהמצרים הבינו כנראה שהוא נמצא בסיני ולא בשטח ישראל, ושלחו 
באותו לילה שני מטוסי TU-16 למטרה זו. המטוסים הגיעו דרך ערב 
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הסעודית וירדן, עברו מעל אילת אך לא הצליחו למצוא את הבסיס, ולכן 
חזרו לבסיסם דרך סיני. באזור אבו רודס שחרר אחד מהם את מטען 
הפצצות שנשא. אחת התפוצצה ורסיסיה פגעו במפציץ השני, שהתרסק, 

וגם הרגה כמה חיילים מגדוד 12.890
צפרדע  אנשי  באמצעות  אביב,  תל  נמל  גם  וייתכן  חיפה,  נמל  תקיפת  ב. 
ההתשה.  במלחמת  אילת  נמל  לתקיפת  בדומה  המלחמה,  בתחילת 
בסיוע  בלבנון,  המצרי  הצי  שהקים  מבסיס  להתבצע  תוכנן  המהלך 
וכללו העברת  נעשו בחשאיות רבה  גורמים מקומיים. ההכנות למבצע 
ציוד ממצרים, סיורי איסוף מודיעין על הנמל ואימונים במצרים, אך הוא 

בוטל.13
תקיפת נמל אילת ב-6 באוקטובר ברקטות, על ידי כוח קומנדו שיגיע  ג.  
במסוקים. לדברי שר ההגנה המצרי, המבצע בוטל על פי החלטה מדינית, 

קרי סאדאת, ולכוח ניתנה משימה חלופית בסיני.14 
דוגמאות אלה, וייתכן שיש נוספות, מצביעות בבירור כי סאדאת לא אישר 

לתקוף יעדים בשטח ישראל, אלא רק בחצי האי סיני. 
של  הפותחת  האווירית  המהלומה  תוכנית  על  למידע  מצטרף  זה  מידע 
המלחמה, שעל פי כל המקורות המצריים והרוסים המתייחסים אליה, כללה 
בתקיפה  העוסקים  המצריים  המקורות  במרבית  סיני.15  בתוך  רק  יעדים 
האווירית, אין התייחסות לאירוע שיגור הטילים לעבר ישראל. בראיון שנתן 
העומק  לתקיפת  ביחס  נשאל  הוא  צברי,  מוסא  הבכיר  לעיתונאי  סאדאת 
אמר  גם  והוא  שכן,  ענה  סאדאת  בחשבון.  זאת  הביא  הוא  ואם  הישראלי, 
זאת בנאומו במועצת העם ב-16 באוקטובר, בנוכחות ראש ממשלת ברה"מ 
אלכסיי קוסיגין, שביקר אז במצרים. סאדאת אמר בנאומו כי "טילי זאפר 
אמר:  כן  לכך".  האות  קבלת  עם  ישראל,  לעומק  לשיגור  מוכנים  מצריים 
"יכולנו לתת את ההוראה הזאת למן הרגעים הראשונים של המלחמה, אך 
גילינו אחריות לגבי שימוש באמצעי לחימה מסוימים ונשמרנו לעצמנו, ועם 
זאת הם )הישראלים( צריכים לזכור את מה שאמרתי, עין תחת עין, שן תחת 

שן ועומק תחת עומק".16

דברים אלה כוללים בתוכם שתי אמירות. האחת, עד כה לא תקפנו ביוזמתנו 
מטרות בעומק ישראל, והשנייה, כל פגיעה ישראלית בעומק מצרים תזכה 
לתגובה מצרית בעורף הישראלי, באמצעות טילי זאפר - סקאדים מתוצרת 
שליטה  תחת  עדיין  נמצאו  אך   1973 בקיץ  למצרים  הגיעו  אלה  ברה"מ. 
בהפעלתם.  הדרכתה  את  סיימה  טרם  המצרית  החטיבה  שכן   סובייטית, 
סאדאת חזר ואמר לצברי כי מצרים הייתה מוכנה להגיב בתקיפה על יעדים 
גם בעומק ישראל, והוסיף כי "הטילים המצריים היו מכוונים אל שלוש ערים 
ישראליות עיקריות, כדי להגיב מיד בעומק, אם הם היו עוברים לנהל מלחמה 
בעומק  יעדים  לתקיפת  באשר  לצבא  מדויקות  הוראות  נתן  וכי  בעומק", 

מפקד חיל האוויר נאג'י ג'מיל, ומשמאלו המפקד הכללי, חאפז אל-אסד ושר ההגנה מוצטפא טלאס בביקור באחד מבסיסי חיל האוויר הסורי

ההחלטה לפתוח במלחמה נמסרה 
למפקדי הטייסות ולטייסים שעות 
מועטות לפני תחילתה. הם הגיבו 

בקריאות שמחה ו"אללה אכבר". פסק 
הלכה מיוחד הוצא להפסקת צום 

הרמדאן עבור הטייסים, כדי שיהיו 
מרוכזים במשימתם ובשיא כושרם

בתשובה  במצרים.  עומק  בתקיפות  פותחת  הייתה  והיא  במידה  ישראל, 
לשאלת צברי לגבי הטיל ארוך הטווח, שהישראלים הודיעו כי הפילו בתחילת 
המלחמה בדרכו לישראל, ענה סאדאת כי הדבר אינו נכון. סאדאת הוסיף כי 
המצרים לא כללו בתוכנית המלחמה שהכינו תקיפת יעדים בעומק ישראל, 

ועמדו בכך.17
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במצרים, תפעיל נשק גרעיני ותקדם כוחותיה לעבר קהיר ודמשק ותאיים 
עליהן; וכן כדי למנוע תבוסה ערבית חדשה במלחמה. כך סיפר מרשל איגור 
טילי  חטיבת  מפקד  ששימש  ה-90,  בשנות  רוסיה  של  ההגנה  שר  סרגייב, 
קרקע-קרקע באוקראינה, לשר ההגנה הסורי מוסטפא טלאס.19 מכאן עולה 
מחוץ  וגם  ממצרים  גם  ישראל  בעומק  יעדים  נגד  תגובה  הכינו  שהרוסים 
לאזור, למקרה שהמלחמה תידרדר לתקיפות אסטרטגיות. זה עשוי להסביר 
את ביטחונו של סאדאת בהתייחסויותיו להפעלת טילים בליסטיים, שלא 

היו עדיין בשליטתו במלחמה.
לראיית סאדאת, האמצעי להרתעת ישראל מתקיפות בעומק מצרים, כפי 
שהיה במלחמת ההתשה, הוא ירי טילי קרקע-קרקע, ולא על ידי מפציצים, 
כמו הטופולב-16, שהפעיל חיל האוויר המצרי כבר בתחילת המלחמה. גם 
פנייתו של הנשיא הסורי אסד לסאדאת, כדי שישלח את מפציציו לתקוף 
ערים בישראל בתגובה להפצצות הישראליות על יעדים שונים בעומק סוריה, 

הושבה ריקם.20
המקורות המצריים והרוסיים המתייחסים לאירוע טיל ה"קלט" מצטטים את 
המקורות הישראליים, ומכחישים כי מטוס מצרי הגיע לתקוף בישראל. אחד 
המקורות, המקורב לחיל האוויר המצרי, מציין כי כל מפציצי הטופולב-16 

שנטלו חלק במבצע שיגרו את טיליהם בעודם ממערב לתעלה.21 
מקורות  על  בהתבסס  נחרצות  טוען  אווירית,  בלוחמה  העוסק  רוסי  מקור 
נכון שהמצרים שיגרו טילים  זה  כי אין  וזיכרונות טייסים  מצריים רשמיים 
לפי  ישראל.  בשטח  מטרה  אף  לתקוף  תוכנן  שלא  מכיוון  אביב,  תל  לעבר 
המקור, שני הטילים שוגרו לעבר יעד בחוף הצפוני של סיני, לא הגיעו ליעדם 

והמשיכו לנוע צפונה, עד ליירוטם.22
הוכתרה  האווירית  המהלומה  כי  בספרו  כתב  סאדאת  הנשיא  לסיכום, 
הטובות  ותוצאותיה  העולם  ואת  ישראל  את  הפתיעה  גמורה,  בהצלחה 
בסיני,  שתוכננו  היעדים  בכל  פגעו  המטוסים  המצרים.  את  גם  הדהימו 
והצלחתה קבעה את המשך המלחמה. במהלומה זו השיב חיל האוויר המצרי 
לעצמו את כל מה שאבד לו במלחמת 1956 ובתבוסה של 1967, סלל את 
לעם  להם,  הביטחון  את  שהשיב  לניצחון  המצרים  המזוינים  לכוחות  הדרך 
 23.המצרי ולכל האומה הערבית - וניתץ את האגדה שאין לנצח את ישראל

הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

סאדאת אמר בנאומו כי "טילי זאפר 
מצריים מוכנים לשיגור לעומק ישראל, 
עם קבלת האות לכך". כן אמר: "יכולנו 
לתת את ההוראה הזאת למן הרגעים 

הראשונים של המלחמה, אך גילינו 
אחריות לגבי שימוש באמצעי לחימה 
מסוימים ונשמרנו לעצמנו, ועם זאת 

הם )הישראלים( צריכים לזכור את מה 
שאמרתי, עין תחת עין, שן תחת שן 

ועומק תחת עומק" 
משגרי  של  פרישה  הישראלי  המודיעין  איתר  באוקטובר  ה-13-12  בליל 
סקאד על ידי צוותים סובייטים באזור פורט סעיד. משמעות הגילוי הייתה 
הרחבת טווח הירי שלהם לעבר חיפה. ב-17 וב-18 בחודש זיהה המודיעין 
בשטח.  הסקאד  טילי  על  קרב  ראשי  להרכיב  החלו  סובייטים  שצוותים 
ישראל  נערכים לשיגור אפשרי של הטיל לעברה.  בישראל הובן שהמצרים 
שלפיו  למוסקבה,  בדרכו  שהיה  קיסינג'ר,  דרך  לסובייטים  מסר  העבירה 
אחת  מנה  ו"תיתן  להגיב  תדע  היא  ישראל,  לעבר  טיל  ישגרו  המצרים  אם 
לעבר  הטילים  בשיגור  באוקטובר,  ב-22  הגיעה  מוסקבה  תשובת  אפיים". 
מעשה   - גרצ'קו  הסובייטי  ההגנה  שר  באישור  בדוורסואר,  הצליחה  אתר 
שסאדאת לקח עליו קרדיט לאחר המלחמה.18 נראה שההחלטה על השיגור 
והיעד שנבחר היו של המצרים ושל סאדאת, והוא התבצע לעבר יעד בסיני 

ולא לעבר יעד בעומק ישראל.  
על פי מקור רוסי מהימן, נעשו במקביל הכנות דומות ביחידות טילי קרקע-
קרקע סובייטיות לשיגור טילים לעבר יעדים אסטרטגיים בישראל מבסיסים 
באוקראינה. זאת בתגובה לאפשרות שישראל תתקוף יעדים אסטרטגיים 

משגר טיל סקאד בתרגיל משותף לכוחות ארה"ב, קנדה, גרמניה והולנד בשנת 1997. ב-17 וב-18 בחודש זיהה המודיעין שצוותים סובייטים החלו להרכיב 
ראשי קרב על טילי סקאד בשטח
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מחירן של הערכות יתר ושל 
התרעות שווא

הסכנה האורבת למודיעין הישראלי היא לראות צל הרים כהרים ולהנפיק שפע של 
התרעות ושל אזהרות. הדבר נובע במידה רבה מהטראומה של כשל ההתרעה ערב 
מלחמת הכיפורים. הערכות יתר והתראות שווא עלולות להיות מסוכנות ויקרות לא 

פחות מאי-מתן התרעה בזמן איום ממשי. המלחמה בעיראק היא דוגמה מצוינת 
למחיר הכבד של הערכות מופרזות ושל התרעות סרק
המאמר פורסם לראשונה ב"מערכות", גיליון 393, פברואר 2004

45
שנה

למלחמת
יום

הכיפורים

משמאל למעלה עם כיוון השעון: חיילים בריטים בעיראק, חיילים אמריקאים בעיראק, חיילים אמריקאיים מדריכים לוחמים 
עיראקיים, הנשיא ג'ורג' בוש, מודיע ב-2 באוקטובר 2002 על ההחלטה לאשר את השימוש בכוחות המזוינים של ארצות 

הברית נגד עיראק. בארה"ב ובבריטניה הושמעה ביקורת על השימוש שעשו ממשלותיהן בהערכות מודיעין שעדיין לא אומתו 
להצדקת המלחמה בעיראק 

limone.shmuel1@gmail.com שמואל לימונה |  אל"ם )דימ'(, קצין מחקר בכיר
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הגזמה עלולה להקנות למודיעין 
תדמית של גוף מחולל פאניקה, 

בלתי מקצועי ואולי אף מפוחד. אנשי 
מודיעין אינם ששים להודות במסקנה 

זו, ולעולם יטענו כי אם כבר נגזר 
עליהם לטעות, יעדיפו תמיד לשגות 

לצד החומרה

השנה  יום  לרגל  הכיפורים  יום  במלחמת  הנרחב  התקשורתי  העיסוק 
בתוצאות  להיווכח  נוספת  והזדמנות  פרספקטיבה  העניק  לפריצתה 
השררה  כוח  מניצול  מחשבתית,  מעריצות  להיגרם  העלולות  ההרסניות 
להטלת מורא, מדיכוי דעות מיעוט, מביזוי כל ביקורת, מחשיבה קבוצתית 

ומדעתנות שחצנית.
יכולה לחזור  השאלה שחזרה ועלתה בכל דיון הייתה אם ההפתעה של אז 
על עצמה. הייתה זו שאלה צפויה, אך כיום אין זו בהכרח השאלה החשובה 

ביותר. 
הפוליטית  המציאות  שכן  בה,  לעסוק  מיותר  כבר  בימינו  כי  שיאמרו  יש 
ויחסי הכוחות השוררים בינינו לבין שכנינו – כמו גם היכולות המודיעיניות 
ללא  השתנו   – במדינה  ההערכה  גורמי  בקרב  הקיימים  העבודה  ונוהלי 
לפיכך הישנותה של טעות המלחמה ההיא  ימים.  היכר לטובה מאז אותם 
נראית   – סדירים  צבאות  ידי  על  פתע  תקיפת  של  התרגשותה  החמצת   –
זה עשורים לא פרצה  כי  היא  עובדה  עתה רחוקה, אם לא בלתי אפשרית. 
 .1973 אוקטובר  של  זו  דוגמת  ערבית  פתע  מתקפת  תוכננה  לא   ואף 
אף על פי כן מותר לקבוע כי הדיון העקרוני בשאלת האפשרות להישנותה 
ודור  דור  בכל  מצרים,  יציאת  במעשה  כמו  מוצדק.  אכן  כזאת  הפתעה  של 
מצווים אנשי מודיעין לספר בהפתעת המלחמה כדי להטמיע בקרב חוקרים, 
שלא ידעו את לבטי ההערכה שקדמו למלחמה ההיא, את מחירה הנורא של 

התרעה מאוחרת.
לדון  הצורך  על  יאפיל  ב-1973  אי-ההתרעה  בטעות  שהדיון  אסור  אולם 
בהערכות  להרבות  מודיעין  אנשי  נטיית   - הפוכה  טעות  של  בהתפתחותה 
ובהתרעות יתר ולחסוך בהערכות מקלות. כפי שינומק להלן, מייצגת נטייה 

זו את הבעיה הטיפוסית והרלבנטית יותר למציאות ההערכתית של זמננו.

ביטחונם  הסתאב  הכיפורים  יום  מלחמת  של  פריצתה  סף  על  זו.  התרעתית 
ואובדן שיקול הדעת.  והמדינה לכדי היבריס  העצמי של קברניטי המודיעין 
יתר  זהירות  השנים  במשך  הניב  זה  מחדל  של  המחקרי  הפיצוי  אולם, 
וחוסר  מעריכים  יראת  לכדי  התקדשה,  כמעט  מסוים  ובמובן  שהתעצמה, 

נכונות ליטול סיכון כלשהו. 
קיבעון בקצותיה של כל הערכה ייטה בהכרח להנציח גם טעויות. אולם בעוד 
שמחירה של אי-התרעה ידוע כיום לכל חוקר, ומהווה לכן גורם מדרבן לערנות, 
מחירן של הערכת יתר ושל התרעת שווא נתפס על ידי רבים וטובים כבלתי 

נמנע - ולפיכך כנסבל ואף כנסלח. 
כלקח מן ההפקרות המודיעינית ששררה לפני מלחמת יום הכיפורים, מתקבלת 
כיום דריכות התרעתית כהלך רוח הערכתי טבעי והכרחי. זאת בעיקר במצבים 
המוגדרים על ידי המודיעין כעתירי אי-ודאות. במצבים כאלה ייטה המודיעין 
בדרך כלל לפרש היעדר מידע ביחס לכוונות וליכולות של האויב באופן חשדני, 
המייחס לו יכולות מסוכנות של הסתרה ושל הונאה, ולא היעדרן של כוונות 

ושל יכולות כאלה. 
מול ביקורתיות ממסדית להערכות חסר, לא התפתחה במודיעין ובממונים 
ושל  בעוצמתנו  המעטה  של  המזיקות  ממשמעויותיה  דומה  הסתייגות  עליו 
כיום  מזהה  המקובלת  המחקרית  התבונה  אדרבה,  יריבינו.  של  יתר  הערכת 
בין  בפולמוס השכיח במשכנותיו  לפיכך  הזהירות.  ערך  צו האחריות עם  את 
מרגיעים למתריעים, מכריעה בדרך כלל דעתם של אלה האחרונים. האקלים 
על  חשיבה  מעודד  הכיפורים  יום  מלחמת  הפתעת  לאחר  שנוצר  ההערכתי 
המקרה החמור ביותר. כפועל יוצא, לא רק שמגלים סלחנות וכמעט אין באים 
באלה  דווקא  לחבוט  מרבים  אלא  בהערכתם,  שהפריזו  חוקרים  עם  חשבון 
הכיפורים  יום  מלחמת  לפני  אם  התהפכו:  היוצרות  טובות.  לבשר  המעיזים 
היו אלה המתריעים בשער שנדרשו להפגין אומץ לב הערכתי, דומה כי היום 

נתבעת תכונה זו דווקא מצד צופי ההזדמנויות.
אין מדובר כאן רק בדיון אקדמי. להפרזה שיטתית בכוחו וברוחו של היריב 
יש פוטנציאל חמור לגרימת נזק. הגזמה עלולה להקנות למודיעין תדמית של 
גוף מחולל פאניקה, בלתי מקצועי ואולי אף מפוחד. אנשי מודיעין אינם ששים 
יעדיפו  לטעות,  עליהם  נגזר  כבר  אם  כי  יטענו  ולעולם  זו,  במסקנה  להודות 

תמיד לשגות לצד החומרה. 
כשהם מוצאים את עצמם מתמודדים עם הערכות הנוגדות את אזהרותיהם, 
יתריסו אותם חוקרים כי אלה משקפות משאלות לב, ולפיכך זו פרשנות פחות 
ואולי  מחמירות,  הערכות  גם  כי  להשיב  יש  כך  על  המציאות.  של  אחראית 

דווקא הן, עלולות להתגלות כפתרון בלתי אחראי לבעיה מחקרית נתונה. 

הסכנה: חיזוק הקיצוניים
המרבים  הערכה,  גופי  לכול.  ומוכר  ידוע  יתר  התרעת  של  העיקרי  נזקה 
אמינותם  באובדן  מסתכנים  התגשמו,  שלא  זאב"  "זאב  קריאות  להשמיע 
ובערעור הסמכות והמוניטין של השירות שהם מייצגים. יש לזכור כי עיוורון 
יוצא לא רק של אפלה מודיעינית, אלא גם של  הערכתי עלול להיות פועל 

הבזקי התרעה תכופים ומסמאי עיניים. 
התרעת  של  ערכה  את  להוזיל  עלולה  התממשו  שלא  בהתרעות  אינפלציה 
אמת דווקא ביום פקודה. יתר על כן, המשאבים הרבים והאנרגיה המחקרית 
המופנים להפקת התרעות – דהיינו מודיעין לצורכי סיכול קצר טווח – אינם 
יכולים שלא לבוא על חשבון היבטים חיוניים אחרים של מלאכת המודיעין. 
בין אלה ניתן למנות אפילו התרעות מדיניות ארוכות טווח, שאינן מוכוונות 

לשימוש בכוח.
קבלת  בתהליך  המודיעיני.  לתחום  רק  מצטמצם  אינו  הפרזה  של  נזקה 
ההחלטות הרווח בארץ, פירוש מחמיר עקבי של נתוני המצב עלול להסיט, 

גם כיום, את שיפוטם של הקברניטים לכיוון אחד בלבד. 
בקרב   – לקברניטים  לשוות  עלול  יתר  הערכות  של  ביקורתי  בלתי  אימוץ 
אויבים, אך בעיקר בעיני ידידים – דימוי של חוסר ביטחון ושל אובדן דרך, 
ולהפקיע מהם מגוון חשוב של אופציות לקביעת מדיניות. בראייה מדינית, 
וראייתה  זו  גישה  על  התבססות  האחר,  בצד  קיצונים  של  גישתם  הבלטת 

תסמונת ההתרעה
תרבות  כיום  משקפת  רבים,  במקרים  כי  הוא  זה  מאמר  של  המרכזי  הטיעון 
שעמדו  היסוד  גורמי  של  מדי  קיצוני  תיקון  במקומותינו  הרווחת  המודיעין 
לקו  שאז  בעוד  הכיפורים.  יום  מלחמת  של  המודיעינית  ההחמצה  בבסיס 
האויב,  ביכולת  מתנשא  ובזלזול  מופרז  עצמי  בביטחון  במודיעין  חוקרים 
הרי שכיום הם נוטים להמעיט ממשמעות עוצמתה של ישראל ולהאדיר את 

יכולותיהם ואת נחישותם של אויביה. 
ההיא,  למלחמה  שקדמה  בתקופה  שפשו  וליוהרה  לשאננות  כאנטיתזה 
זו  ההתרעה".  "תסמונת  בארץ  המודיעין  בקהילת  רבים  בקרב  התפתחה 
שליליות.  תחזיות  ושל  התפתחויות  של  ובהבלטה  בחיפוש  אצלם  מתבטאת 
אין, כמובן, שום פגם בצורך של ארגון מודיעין להזהיר ולהתריע. ככלות הכול, 

זהו המנדט הבסיסי וסיבת קיומו הראשונית של כל גוף ביון באשר הוא.
העובדה כי גופי מודיעין בכל העולם נוטים, מעצם טבעם, לשמרנות בניתוח 
סיכונים, מחזקת את הטענה כי בתנאים הייחודיים השוררים במזרח התיכון 
זוהי תכונה טבעית, אם לא הכרחית, לניהול מודיעיני תקין בארץ. אף על פי 
כן, דומה כי לעתים תכופות מדי משקפת אצלנו תסמונת ההתרעה אינרציה 

וקיפאון מחשבתיים, שאין להם הצדקה.
תפיסה  של  חסרונותיה  ועל  מאפייניה  על  שורשיה,  על  ולעמוד  לחזור  ראוי 
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חוסר  לעודד  ועלולות  קיצונים  אותם  של  לידיהם  משחקות  הכול  כחזות 
תנועה וחוסר מעש בצידנו. יתר על כן, הבלטת משקלם של קיצוניים תיטה 

בהכרח לטעת בקרבם תחושה של הצלחה ולחזק את ערכם בעיני עצמם.

החשש: נבואה מגשימה את עצמה
התרעה  מיתרגמת  עוד  כל  נוסף.  עיון  זה  עניין  מצדיק  הצבאי  במישור 
להצטמצם  מחירה  עשוי  בצידנו,  התכוננות  צעדי  להתנעת  רק  מודיעינית 
לבזבוז משאבים ולאובדן הזדמנות "בלבד". אולם במקרים מסוימים עלולות 
הערכת יתר ואזהרת שווא להוביל למחיר גם בחיי אדם. פרדוקס ההתרעה 
טמון בכך שהיא עלולה ליצור נבואה המפריכה את עצמה: צעדי התכוננות 
של צד מאוים, המסגירים ליריב חשד כי כוונותיו נחשפו, יבטלו בדרך כלל 
את מימושן של כוונות אלה. אולם ייחוס מבוהל ושגוי של כוונות תוקפניות 
לאויב, תוך נקיטת צעדים צבאיים לנטרולן של "כוונות" אלה, ייצור בהכרח 
שכלל  איום  על  שהתרעה  לקרות  עלול  כך  עצמה.  את  המגשימה  נבואה 
לשירות  יגרמו  מקדים  כוח  במהלך  "מימושו"  וסיכול  להתממש  עמד  לא 
 המודיעין שהפיק את ההתרעה להיות אחראי להסלמה, אולי אף למלחמה. 
ממשלותיהן  שעשו  השימוש  על  ובבריטניה  בארה"ב  המושמעת  הביקורת 
בהערכות מודיעין שעדיין לא אומתו להצדקת המלחמה בעיראק מספקת 
דוגמא לתקפותו של טיעון זה. בהיבט זה עלולה אפוא התרעת סרק להיות 

שווה בתוצאותיה, ולפיכך בחומרתה, לאי-התרעה כלל.
השכיחה  השגיאה  הנראה,  ככל  היא,  איומים  של  במשמעותם  הפרזה 

והאופיינית ביותר לדפוסי החשיבה הנוהגים כיום בקרב חוקרי המודיעין. 
והמדאיגה  המהותית  המתמשכת,  השלילית  מורשתה  טמונה  גם  כאן 
בוחר  מדי  קרובות  לעתים  הכיפורים.  יום  במלחמת  שנעשתה  הטעות  של 
מכוונות  מהצהרות,  הנובעים  סיכונים  בהבלטת  להתמקד  המודיעין 
ישראל  של  שעוצמתה  בכך  להתחשב  בלי  עוינים  גורמים  של  ומשאיפות 
של  בכוחם  יש  הרווח,  לדימוי  בניגוד  מלממשן.  אלה  גורמים  מרתיעה 
אילוצים – המשקפים בעיקר חשש עמוק מיכולותינו ומתגובתנו – למנוע 
 מאיומו של אויב במערכה הראשונה לבוא לידי מימוש במערכה האחרונה. 
בהיבט העקרוני יש להדגיש כי בנטייתם להדגיש סכנות ולהמעיט מאפשרות 
שהם  בכך  מסתכנים  המודיעין  אנשי  חיוביות,  מגמות  של  התפתחותן 
מייתרים את ייחודם ההערכתי. אחרי הכול, הבלטת המקרה הגרוע ביותר 

במצב נתון לרוב אינה תובעת שיפוט הערכתי מקצועי.
לצד האמור לעיל חובה להזכיר כי קיימים מקרים היכולים לסתור טענות 
צדקו,  שמתריעים  אחת  לא  אירע  השנים  לאורך  זה.  במאמר  המועלות 
ומרגיעים טעו. אין הדברים נאמרים כמצוות אנשים מלומדה רק כדי לצאת 
ידי חובה. במקרים לא מעטים מחו מרגיעים בתוקף נגד התרעות שנראו להם 
בלתי מבוססות ושגויות. אולם ניתן להציג דוגמאות ספציפיות שימחישו כי 
הדברים שהוצגו לעיל אכן מייצגים תופעה רווחת. מתנגדי התיזה המועלית 
כאן יוכלו להמציא הוכחות בדבר הנזק הטמון בהטיה – גם אם לא מודעת – 
של התוצר ההערכתי על פי תקוות צרכניו. אולם ניתן לספק עדויות לא פחות 
יותר לנזק הנגרם מהטיית ההערכה על פי חרדות  נחרצות ושכיחות הרבה 

מנסחיה או צרכניה.

הפתרון: להשתחרר מ"אתוס ההתרעה"
עצמו  את  למצוא  המודיעין  עשוי  האגפים,  כל  את  להבטיח  בשאיפתו 
לעתים מטשטש את הקו המפריד בין הצגת חישוב הערכתי מסוכן, שעמו 
אנשי  של  חובתם  שהוא  מחושב,  הערכתי  סיכון  נטילת  לבין  להשלים,  אין 
בקרב  ששררה  יחסית,  כפסיביות  כיום  שנתפס  ממה  כמסקנה  המודיעין. 
על  הממונים  בקרב  התקבעה  הכיפורים,  יום  מלחמת  ערב  המודיעין  אנשי 
ההערכה גישה של אקטיביזם מודיעיני. לרתיעה מליטול סיכונים הערכתיים 
המעריכים  מסתפקים  לא  מזומנות  לעתים  שכן  מעשי,  נדבך  אפוא  נוסף 
גם מציעים דרכי פעולה להסרתם.  בזיהוי איומים במחנה היריב, אלא   רק 
גם כאן אורבת להם הסכנה של מינון יתר. אבחנה מופרזת של מידת הסיכון 
הנצפית על ידם עלולה לגרום להם להפריז גם בכמות התרופה שהם רושמים. 

משום  רק  בצוננים  להיזהר  שלא  ולהנחותם  התרעתי",  בלתי  ב"מבט  גם 
שקודמיהם נכוו ברותחים. לפיכך יש לדרבן את מפקדיהם למצות במלואה 
את הפתיחות המצופה מהם באורח שיבטא את מה שהרמטכ"ל משה יעלון 

כינה "מנהיגות משתפת ולא משתקת".
החורגת  בעצמאות  לחשוב  להם  הכפופים  את  לעודד  אחרות,  במילים 
אי-ההתרעה ההוא.  מתכתיביו של "אתוס ההתרעה" שהטמיע בהם אסון 
מקום  מותן  מחשבתית  לפתיחות  אמ"ן  הנהגת  כיום  שמעניקה  העידוד 
לתקווה כי עם הזמן ילכו ויפחתו השפעותיו המזיקות של אתוס זה בקרב 

 .המעריכים במדים

מה שנראה לחוקרי המודיעין 
כהעלאת המלצות אחראיות הנובעת 

משכנוע פנימי עמוק, ממעורבות 
מוצדקת ומדאגה חסרת פניות עלול 

לגלוש להתערבות בלתי ראויה 
בתהליך קבלת ההחלטות 

אחראיות  המלצות  כהעלאת  המודיעין  לחוקרי  שנראה  מה  מקרה,  בכל 
פניות  חסרת  ומדאגה  מוצדקת  ממעורבות  עמוק,  פנימי  משכנוע  הנובעת 
ולביקורת  ההחלטות  קבלת  בתהליך  ראויה  בלתי  להתערבות  לגלוש  עלול 
מזו  שונה  פעולה  דרך  של  בחירתה  על  המודיעין  אנשי  של  סבלנות  חסרת 

שהציגו.
ככל  שנוצרה.  הבעיה  את  לתקן  יש  כיצד  להבנה  המפתח  מצוי  אולי  כאן 
לומר  יש  שלהלן,  המוסכמות  שוברת  המסקנה  למקרא  שיתקוממו 
להנפיק  מבקשים  שהם  המקיף  ההתרעתי  הביטוח  כי  המודיעין  לאנשי 
לגבות  עלול  הכיפורים  יום  יתר( מטראומת  כתגובת  )ובהיבט אחר,  כלקח 
מצרכניהם פרמיה יקרה מדי ומיותרת. אין בכך כדי להציע, רחמנא ליצלן, 
זה  בניגוד למצפונם. מאמר  יפעלו  כי  או  יחדלו להתריע  מודיעין  חוקרי  כי 
מניח ללא עוררין כי כל גופי ההערכה בארץ פועלים ביושרה מוחלטת למען 
טובת המדינה בלבד. הוא גם מודע לחשיבות העליונה ולאחריות הראשונית 
של גופי המודיעין לספק התרעות בעוד מועד כדי לאפשר לדרג של מקבלי 

ההחלטות במדינה להגיב בזמן למצבי סכנה.
כל שצריך לעשות הוא לטעת בגופים אלה את הצורך להתבונן על סביבתם 

שמואל לימונה



47   גיליון 82  אוקטובר  462018    גיליון 82  חשוון תשע״ט

במלחמת ההתשה הקשה והממושכת 
)1970-1968( נוצר לראשונה כלי לשפה 

משותפת עם חיל האוויר לתקיפת 
מטרות קרקעיות - דפי מטרה. אלה 

כיסו את מרחב התעלה עד לעומק של 
כ-10 ק"מ, וחולקו לטייסות הקרב 

הדרום,  פיקוד  של  המודיעין  מחלקת  תפקוד  אופן  את  להסביר  אנסה 
 - שלי  אישית  מזווית  ובמהלכה,  הכיפורים  יום  מלחמת  שלפני  בתקופה 
ועל  האופרטיביים,  בתכנונים  המודיעיני  החלק  על  בעיקר  מופקד  בהיותי 
הכנת המודיעין לפעולות מבצעיות, לרבות איסוף מידע מקו המגע בתעלת 

סואץ.
מתקופת מלחמת ההתשה ועד פרוץ המלחמה כללה מחלקת המודיעין של 
פיקוד הדרום מדור פעילות, שעסק בבט”ש, כולל פח”ע; מדור מצרים, שמנה 
שלוש חוליות - מערך, שטח ופענוח תצ”א; חוליית ירדן וכמה גופים טכניים.
שני  רק  מנתה  כולה,  מצרים  חזית  על  אחראית  שהייתה  המערך,  חולית 
תאם  לא  הזה  המצומק  הארגוני  המבנה  לדעתי,  מש”קים.  ומספר  קצינים 
את האחריות על מרחב כה גדול ועל הצרכים המבצעיים של הפיקוד. לפיכך 
דומיננטי  גורם  בפיקוד  המערך  בחולית  ראה  לא  המודיעין  שחיל  הבנתי, 
בגיבוש תמונת המודיעין הצבאית במצרים, אלא התקיימה תלות במטכ”ל 

בהערכת אמ”ן מחקר.

המודיעין בפיקוד בתקופת “שנת ההכרעה” המצרית
 ,1971 ביולי  סאדאת,  אנואר  הנשיא  ידי  על  ההכרעה”  “שנת  הכרזת  עם 
החל הצבא המצרי בהאצת הטיפול בשני תחומים עיקריים. הראשון, קיום 
)“תחריר  כל-צבאי  בתרגיל  ששיאם  המסגרות,  בכל  התקפיים  תרגילים 
התעלה  לצליחת  המצרי  הצבא  של  ההתקפית  התפיסה  את  ששיקף   ,)”41
והשתלטות על המעברים. הנתיב המערבי של תעלת סואץ, בגזרת האי אל-
בלח, שימש כמתקן האימונים המרכזי לתרגול צליחת כוחות חי”ר, טיפוס 
דוברות.  באמצעות  רק”מ  והעברת  מים  זרנוקי  בסיוע  פריצתה  לסוללה, 

בשיא   האימון, זיהינו קיום תרגיל חטיבתי מלא.
התחום השני היה ביצוע תשתית הכנות קרקעית לצליחה לכל רוחב התעלה, 
כדי לאפשר ביצוע התוכנית האופרטיבית המצרית לצליחה. זו כללה סלילת 
הכשרת   צליחה,  אמצעי  ולקידום  לאחסון  מחפורות  ריכוזי  הכנת  צירים, 
גשרים איריים על גבי תעלות המים, הכנת משטחים לצליחה, ירידות למים 

ובניית רמפות עפר  לירי ולתצפית בגובה כ-40 מטר.
כשניתחנו את יעודן של הרמפות הללו, פנה סגן מתי נור סלע, ראש חוליית 
ושל  ראיה  קווי  של  ניתוח  לבצע  ודרש  הצבאית,  המיפוי  ליחידת  השטח, 
 10-8 זה למדנו שטווח התצפית מהרמפות הוא  “שטחים מתים”. מניתוח 
ק”מ לתוך שטחנו, ממזרח לתעלה. בדיעבד ניתן לומר כי ניתוח זה הצביע 
על מגמות הצבא המצרי בימי הלחימה הראשונים,  מה שתואר כ”משימה 

היומית” בתרגיל “תחריר 41”. 
יוזמה מבורכת נוספת נעשתה ב-1972 על ידי חוליית הפענוח בראשות סגן 
עודד קמיניץ. הייתה זו פנייה לכור בדימונה, שנועדה לקדם, באמצעות יחידת 
המחשב שלהם, תוכנה שתתעד ותעקוב אחר כל עמדות החת”ם החפורות 
בחזית התעלה. זאת כדי לאתר איוש שלהן במסגרת “הסימנים המעידים 

"דברים שראיתי שם"
תמצית דברים שנשא במל”מ יוסי ברקן )בן מרגי(, אל"ם )מיל’( ורמ”ד מצרים במודיעין 

פיקוד הדרום לקראת מלחמת יום הכיפורים ובמהלכה, בטקס השקת הספר מעשה 
אמ”ן חלק ב’ מאת ד”ר דני אשר 

יוסי ברקן )בן מרגי(  | אל”ם )מיל’(, רמ”ד מצרים )סרן( במודיעין פיקוד הדרום לקראת מלחמת יוה”כ ובמהלכה

יוסי ברקן. ראש מדור פענוח פקוד דרום, 1971-1970

במלחמת ההתשה נולדו דפי המטרה
כלי  לראשונה  נוצר   )1970-1968( והממושכת  הקשה  ההתשה  במלחמת 
לשפה משותפת עם חיל האוויר לתקיפת מטרות קרקעיות – דפי מטרה. 
לטייסות  וחולקו  כ-10 ק”מ,  לעומק של  עד  כיסו את מרחב התעלה  אלה 

הקרב.  
החמרת  עם  צילום.  גיחת  תוצאות  יום  מדי  פענחה  התצ”א  פענוח  חוליית 
להציע  נדרשנו  המעוזים,  בתשתית  החמורה  והפגיעה  התעלה  בקו  המצב 
מטרות לתקיפה בחזית התעלה עבור מטוסי חיל האוויר. אלה 

תקפו מדי יום 15-10 סוללות ארטילריה. 
ראש חוליית הפענוח - סרן אמנון סהר ז”ל ואחריו אנוכי 
התקיפה  תוכנית  של  לפועל  המוציא  היה   -
סגירת  עד  זאת  האלוף.  מדיניות  פי  על  היומית 
דו”ח  והפצת  תוצאותיה  ניתוח  התקיפה,  מעגל 
תיקי  זו  בתקופה  הוכנו  בנוסף,  תוצאותיה. 
"שקד",  סיירת  עבור  פשיטה  למבצעי  מודיעין 
לשם  התעלה  של  הצפונית  בגזרה  בעיקר  שבוצעו 

הקלת לחץ הירי הארטילרי המצרי על המעוזים.

45
שנה

למלחמת
יום

הכיפורים
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למלחמה”, בתחום הארטילריה. כל עמדת חת”ם חפורה קבלה “מס’ ברזל” 
ובתום כל גיחת פענוח הוקלדו הנתונים של הסוללות המאוישות. בכך למדנו 
במרחב  חת”ם  גדוד  כל  של  החלופיות  הסוללות  מהן  במצטבר,  הזמן,  עם 
התעלה. עבודה  זו סייעה לנו להבין את היערכות החירום של הצבא המצרי, 

ששיאה בגיחת הצילום ב-4 באוקטובר 1973, יומיים לפני פרוץ המלחמה.

פק”ל עבודת מחלקת המודיעין במוצב הפיקוד הקדמי 
ב”דבלה” 

לגבש  הפיקוד  קמ”ן  ע”י  נדרשתי   ,1973 במאי  לבן”  “כחול  כוננות  בעקבות 
תרגיל  התבצע  זה  לצורך  ב”דבלה”.  הפיקוד  למוצב  בחירום  לעבודה   פק”ל 
מנמ”ת  “בבל”,   8200 בסיס  שבע,  בבאר  הפיקוד  מפקדת  בין  מידע  הזרמת 
)מרכז ניתוב מידע ותפוצה במטכ”ל( ומוצב הפיקוד הקדמי. במהלכו בחנו את 
כל דרכי התקשורת, לרבות קבלת נתוני טלפרינטר מוצפנים. מתברר, בדיעבד, 

שהיינו הגוף היחיד מכל אגפי המטה שנערך נכון לקראת המלחמה.
יכול  ולא  מאוד,  קטן  היה  הקדמי  הפיקוד  במוצב  המודיעין  שחדר  למרות 
היה להכיל את גוף המודיעין הנדרש. מי שתכנן את המקום לא הביא כנראה 
בחשבון את היקף העבודה של גוף מודיעין פיקודי במלחמה כוללת לאורך זמן. 

חילופי אלופים בפיקוד הדרום לקראת מלחמה
ביולי 1973 נכנס לתפקידו האלוף שמואל גונן )גורודיש( והחליף את האלוף 
אריאל שרון. עם כניסתו החלה סדרה ארוכה של דיונים על הערכת המצב 
הקיימת וההתרחשויות בשטח, כולל אימוני הצליחה, שסתרו במידה רבה 

את הערכת המצב המטכ”לית, כפי שהגיעה לידיעתנו. 
התוכנית למבצע "חתול מדבר", המבצע המוביל לצליחת התעלה, הוצג בכמה 
ישיבות בפירוט. הסוגיה המרכזית שהדאיגה את כולם, ובראשם את קמ"ן 
הקמ"ן  התקפי.  במהלך  המצרי  הצבא  של  הכוונות  ליבון  הייתה:  הפיקוד, 
התקבלו  אחד  מצד  שנוצר:  חד-משמעי  הלא  המצב  עקב  רבות,  התלבט 
ידיעות, שהצביעו על קיום תרגיל רחב היקף בצבא  בחולית המערך מאות 
מצרים, ותמכו בהערכת אמ"ן. מצד שני, התקבלו מאות ידיעות המצביעות 
על קיום תרגיל "במסווה למלחמה", לרבות ידיעות על גיוס כוחות מילואים, 
השלמת תקנים ביחידות, ביטול חופשות, קידום יחידות עורפיות ומטכ"ליות 

ביקרתי במעוז שבצומת המתלה, 
עליתי לתצפית ולפני התגלה מחזה 

חריג: תותח מתנייע GSU 152, השייך 
לדרג המטכ"ל, נע בקו עם כלים 

אמפיביים מתנייעים, בצורה גלויה 
ואף מתריסה. שאלתי את עצמי, האם 

לזה קוראים "תרגיל"?

לחזית התעלה, לרבות אמצעי גישור וצליחה.
בנוסף, הגיעו מהתצפיות שלנו לאורך הקו דיווחים רבים על הכנות, אימונים, 
פעילויות חריגות ושינויים. כל אלה דרשו באופן טבעי התייחסות שונה מזו 

של הערכת אמ"ן .
אין לי הסבר מדוע, למרות הכול, לא גיבש  קמ"ן הפיקוד לאור זאת הערכה 
שונה מזו של אמ"ן מחקר. ייתכן וזה קשור ליכולות המוגבלות שתיארתי קודם, 

או לעובדה שלא כל  הידיעות  הרלבנטיות הופצו לפיקוד עקב סודיות ומידור.
בדיון שבו נכחתי, כשבועיים לפני המלחמה, האלוף דרש מרמ"ח מבצעים 

יוסי ברקן )שני מימין(. צילומי פנורמות בתעלה. 1971

במטה הכללי אישור להעלות את רמת הכוננות ל-ג' פיקודית ולהחזיר את כל 
היחידות מאימונים, השתלמויות והכשרות. רמ"ח מבצעים השיב בשלילה, 
וטען שאין טעם לפגוע בהשתלמויות ובהכשרות כי לפי הערכת אמ"ן, הצבא 

המצרי מבצע תרגיל בלבד.
אף על פי כן, הורה האלוף להעלות את רמת הכוננות ולבחון מצב ה"תעוזים" 
)מוצבי הקו השני במרחב התעלה(, שתוכננו מראש לקליטת כוחות נסוגים 
מהמעוזים שלגדת תעלת סואץ. הפקודה להעלאת רמת הכוננות ביחידות 
הפרוסות בקו התעלה לא בוצעה על ידי אוגדה 252, והתעוזים שנבדקו, גם 
על ידי, לא היו מתוחזקים ברמה הנדרשת ולא היו כשירים לקליטת כוחות 

נסוגים.
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ערב המלחמה: מציאות שכמותה לא חוויתי מעולם
התעלה,  בקו  למלחמה  שקדם  האחרון  בשבוע  סיירתי  תפקידי,  במסגרת 
הצהריים,  אחר  באוקטובר   4 חמישי  ביום  הסיור,  בתום  לדרום.  מצפון 
ביקרתי במעוז שבצומת המתלה, עליתי לתצפית ולפני התגלה מחזה חריג: 
כלים  עם  בקו  נע  המצרי,  המטכ"ל  לדרג  השייך   ,GSU 152 מתנייע  תותח 
אמפיביים מתניעים, בצורה גלויה ואף מתריסה. שאלתי את עצמי, האם לזה 

קוראים "תרגיל"?
חוליית  ראש  קמיניץ,  עם  בשיחה  הפיקוד.  למפקדת  שבתי  חצות  לקראת 
הפענוח, התבררו לי תוצאות גיחת הצילום שנערכה באותו יום. מיד הזעקנו 
המצרי  שהצבא  עודכנו  שניהם  האלוף.  עם  יחד  שהגיע  הפיקוד,  קמ"ן  את 
ערוך בהיערכות מקסימלית לחירום, וכי כל יחידות  השריון והחת"מ ברמות 

השונות, כולל הדרג המטכ"לי, פרוסות בעמדותיהן בקו.
אינן  בקו  שלנו  שהיחידות  אותו  עדכנתי  הגיב.  ולא   - שמע  הפיקוד  אלוף 
מצויות בכוננות ג', כפי שהורה האלוף לפני כשבועיים. קמ"ן הפיקוד הורה 
ולנסוע למחרת  לסיני, לפתוח את תא המודיעין במוצב הפיקוד  לי לשוב 

הקדמי ולהיות מוכן לקליטת גוף המודיעין, במידה ויידרש.
שהמצרים  אחרי  במוצ"ש.  רק  הפיקוד  למוצב  הגעתי  טכניות  בעיות  בשל 
פתחו במתקפה בדרכי עברתי ברפידים, דרך חמ"ל המודיעין של אוגדה 252. 
התעדכנתי שם במתרחש. זכורני שהייתה שם אווירה מאוד מתוחה ומהומה 
רבה, התמונה המבצעית לא הייתה ברורה, צעקות השבר של חיילי המעוזים 
על  דיווחים  לנסיגה,  לחילוץ, לסיוע דחוף,  בקעו ממכשירי הקשר, בקשות 

היותם מכותרים... הייתה זו מציאות מצמררת, שכמותה לא חוויתי מעולם.
התברר לי שמודיעין הפיקוד ביצע בערב שבת ובשבת בבוקר גיוס מהיר, וגוף 

המודיעין  הייעודי הוקפץ בהטסה למוצב הפיקוד, התמקם והחל לעבוד.

עם פרוץ המלחמה
תא  "בבל".   8200 לבסיס  סמוך  מוקם  חשיבה,  אום  בג'בל  "דבלה"  מוצב 
המודיעין הקטן היה מאויש במלואו: לא היה מקום לנשום, לעמוד או לשבת, 
שררו רעש והמולה רבה. נפגשתי עם עמיתיי ועם קצין המערך במילואים, סרן 
שלום גרין, ועדכנתי אותם לגבי מה שהבנתי על  אודות המתרחש ממודיעין 

האוגדה. דיווחי הטלפרינטר נפלטו בקצב רצחני, כל אחד באורך של כמה 
מטרים. לא היה לנו מקום שבו ניתן היה לקרוא ידיעות בשקט. 

הקב"ריה )מרכז מנתחי המידע ביחידה 8200( בבסיס "בבל" לא מיינה את 
החומר הגולמי, למעט ידיעות התרעתיות שהועברו במהירות אלינו ומאיתנו 
שזרם  גולמי,  חומר  לקרוא  נדרשו  שלנו  המערך  אנשי  לאוגדות.   - בקשר 
מ"בבל" אלינו, להבינו ולפענחו. היה קשה להתגבר על העומס הרב גם בגלל 

מיעוט האנשים המיומנים בכך.
סוג  מה  חצה,  המצריים  מהכוחות  מי  להבין  ניסינו  בעבודה,  השתלבתי 
הכוח, היכן התמקם, היכן נפרסו הגשרים... תמונת המצב לא הייתה ברורה 
כלל, ומדיווחי מודיעין אוגדה 252 לא יכולנו להבין את המציאות החדשה 
שהתהוותה, לא היה ברור היכן עובר קו המגע ונתוני פענוח לא היו ברשותנו.

תמונת  להציג  נדרשנו  כך  בתוך  יותר.  עוד  הקשה  החזית  על  שירד  הלילה 
הניסיון  היה  הראשונים  הלחימה  בימי  המרכזי.  הפיקוד  בחמ"ל  אויב  מצב 
שלנו להרכיב את תמונת האויב ברמה מפורטת, מתוך הררי החומר שנפלט 
ניידות  עקב  תרמו  לא  הפענוח  תוצאות  גם  סיכוי.  חסר  מהטלפרינטרים, 
לאיתור  סייעו  הם  באיחור.  שהגיעו  היערכות,  ושינויי  המצריים  הכוחות 
כוחות  להגדרת  להגיע  הצלחנו  בהמשך  התעלה.  את  חצו  שטרם  הכוחות 

בחזית ברמה החטיבתית.
אלוף הפיקוד יצא מגדרו ודרש כל הזמן שנציין על גבי המפה בחמ"ל המרכזי 
את קו המגע. בירור קצר באג"ם הפיקוד לגבי מיקום קו המגע, על פי דיווחי 
כוחותינו,  ברורה תמונת מיקום  הייתה  לא  גם להם  כוחותינו, העלה חרס. 

שזרמו כל העת לעבר חזית הלחימה.
בתוך כך העלה אחד ממש"קי המערך שלנו רעיון יצירתי: לנסות ולהגדיר את 
קו המגע על פי דיווחי תצפיות אויב ודיווחי מפקדים מצריים. ואכן, לאחר 
עבודה מאומצת, הצלחנו לראשונה להציג בחמ"ל המרכזי את קו המגע בין 
כוחותינו לאויב, שתאם לצערי את הקו על פי הראייה המצרית בלחימה - 

ולא על פי דיווחי כוחותינו.
"תחריר  תרגיל  את  שניתחה  המודיעין  סקירת  לרשותנו  עמדה  למזלנו, 
41". מבדיקה מהירה הבנו, שאכן המצרים פועלים לפי שלבי התרגיל והם 
מבצעים כעת את "המשימה היומית", קרי: השתלטות על השטח שממזרח 

צילום הפתח הצפוני של האגם המר הגדול - אזור הצליחה במלחמה
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לתעלה, יעדי הלחימה שנצפו על ידם ממרומי הרמפות לטנקים, בעת ביצוע 
סיורי המפקדים. יעדים אלה תאמו לניתוח שביצענו בפיקוד לפני המלחמה, 
על בסיס קווי הראייה מהרמפות. נעזרנו בניתוח מרכיבי התרגיל המצרי גם 
בהמשך, כבסיס להתייחסות המבצעית ולהשלמת פערי המידע בכל שלבי 

הלחימה. 
ראש חוליית המערך הסדיר, סגן בנימין סימן טוב, נשאר במחנה הפיקוד 
בבאר שבע והיה אמור לשמש "עוגן עורפי" בניתוח החומר האיסופי, שזרם 
ללא הרף גם אליו. קמ"ן הפיקוד הציג את תמונת המודיעין בחמ"ל המרכזי. 
מדי פעם הגענו אליו עם מפה ניידת, ועדכנו אצלו את תמונת האויב. מאוחר 

יותר מוניתי לעוזרו והתחלקנו בתורנויות בחמ"ל המרכזי.
לא תורגלנו מעולם לעבוד מול כל כך הרבה יחידות לוחמות. לא היו ברשותנו 
קווי תקשורת )נל"נים( ישירים למודיעין ביחידות. הודעות הועברו במערכת 
פעולות  נפסקו  ערב  לעת   - במלחמה  כמו  במלחמה  האלחוטית.  הקשר 
הלחימה )"כולם נקראו לחדר האוכל"( ונערכו הכנות ללחימה ביום המחרת. 
רגיעה זמנית זו אפשרה לנו לבצע השלמות בקריאת החומר הגולמי; לכתוב 
סיכום מודיעין מסכם יומי לאחר סנכרון נתוני הפענוח הרלבנטיים ולהפיצו; 
שיחות  לנהל  המרכזי;  שבחמ"ל  וזו  הראשית  המודיעין  מפת  את  לעדכן 
ועם  ב"בבל"  הקב"ר  עם  אפשרי,  והיה  במידה  האוגדות  קמ"ני  עם  תיאום 
נציג מחלקת המחקר, אל"ם גדעון גרא, שעמו תיאמנו את תמונת המצב ודנו 

בדפ"אות ליום הלחימה הבא.
לאחר שהצבא המצרי השלים היערכותו בראשי הגשרים שממזרח לתעלה, 
התייצבה תמונת המצב והיה נוח יותר להגדיר את מפרט היערכות הכוחות. 
מניתוח קו המגע ונתוני הפענוח התברר לנו כי קיים פער ברציפות המערכים 
נקודת  המרים.  האגמים  שבין  במרחב  המצריות,  השדה  ארמיות  שתי  בין 

תורפה זו הוצגה לאלוף ונוצלה מאוחר יותר בעת ביצוע הצליחה.
אינני זוכר ניהול מטרות לתקיפה, למעט הדרישה הקבועה לתקיפת הגשרים. 
מידע מדויק ומגע איסופי-קרבי לא היה ברשותנו, משום שמהיחידות בשטח 
לא קיבלנו דבר. נתוני הפענוח הגיעו אף הם באיחור ולא היו רלבנטיים עוד. 
לצערי נשכח נוהל תחקור טייסי תקיפה בבסיסים, שמהם ניתן היה  לקבל 
מידע רלבנטי. ביקורת נוקבת נשמעה מהיחידות הלוחמות, במהלך הלחימה 
וגם בסיכום שנערך ברפידים לאחריה, על היעדר היכולת של מודיעין הפיקוד 
לספק לכוחות מודיעין טקטי בחזית הלחימה. זו שיקפה, לדעתי, חוסר הבנה 
באשר לעבודת המודיעין ברמות השונות. הבנו את מצוקת הכוחות, אך לא 

הייתה לנו היכולת לתת מענה לדרישות. 
חבירים,  או  אורגניים  איסוף  בגורמי  מצוידות  היו  הלוחמות  היחידות 
אנו  כי  )הזויה(  טענה  אף  נשמעה  אפקטיבית.  בצורה  הופעלו  לא  שכנראה 
במודיעין הפיקוד מסתירים מידע חיוני ורלבנטי מפני היחידות הלוחמות... 

באחת הפעמים נדרשתי על ידי קמ"ן אוגדה, תוך כדי לחימה, "לתת לו מיד 
פירוט הערכות,   על מתחם גדודי חפור", שנמצא בטווח של 5-4 ק"מ  ממנו. 
הכבוד  כל  עם  לנושא.  האזנה  משימת  יקצה  "בבל"  שבסיס  גם  תבע  הוא 

והערכה לקמ"ן השואל, תשובתי הייתה: "הרם משקפת".

באין מענה לאיום "חדש"
לאור טלטלת הידיעות, אלוף הפיקוד ראה צורך להיערך לגרוע ביותר. המטה 
הכללי בלם אותו והגרוע מכל – אוגדה 252 לא מילאה את פקודותיו. חרף 
הפיקוד,  במוצב  לרשותנו  שעמדו  הקשים  והתנאים  הנחות  הפתיחה  מצב 
גוף המודיעין הפיקודי לספק תמונת מצב אויב בכל שלבי הלחימה.  הצליח 
הוא התמודד עם העברת מידע שוטף והתרעות לחמש אוגדות לוחמות תוך 

לחימה, דבר שלא תורגל מעולם, ופעל ללא תקשורת פיזית הולמת.
מצד אחד גופי המודיעין של היחידות שהיו בלחימה לא העבירו בצורה שוטפת 
תמונת מצב טקטית בגזרתם; מצד שני הם לא הבינו שמודיעין הפיקוד לא יכול 
לספק להם נתונים טקטיים תוך כדי לחימה. מצב זה העיב על קשרי העבודה, 
האויב  מצב  תמונת  והצגת  העבודה  תהליכי  על  והקשה  רבה  חשדנות  יצר 
בחמ"ל הפיקוד המרכזי. מערכת יחסים רעועה, בלשון המעטה, שררה בין אלוף 

הפיקוד לבין המפקדים בשטח ובמוצב הפיקוד הורגשה אווירה מתוחה.

ברמה  ולניתוחם  נתונים  לעיבוד  מערכת  לנהל  הצליח  ב"דבלה"  המערך  גוף 
גבוהה. מערכת התקשורת שבנו הייתה יעילה ונתנה מענה לצרכים השוטפים 
גוף  בחמ"ל,  המערך  קציני  עדויות  על  בהסתמך  לצערי,  המלחמה.  במהלך 

המערך הסדיר בעיקרו שפעל בבאר שבע לא סייע כלל - וחבל.
הפיקוד בתקופתי לא ביצע אף תרגיל שליטה רב-יחידתי, והדבר בא לידי ביטוי 
במלחמה. ראש אמ"ן ונציגי מחלקת המחקר לא ביקרו אותנו כלל במלחמה, 

לפי הידוע לי, אף שחזית פיקוד הדרום הוגדרה כמאמץ העיקרי של צה"ל.
"כוונות  לגבי  הערכה  לגבש  כשעליכם  המחקר.  מחלקת  לאנשי  לי  המלצה 
האויב", אנא בקרו את קציני המודיעין בשטח, לימדו את המתרחש. במלחמה 
מתצ"א  המלחמה,  טרם  בשטח  מההכנות  מוחלטת  התעלמות  הייתה  זו 

ומתצפיות - ומדינת ישראל שילמה על כך מחיר כבד.
לדעתי, העובדה שלא נערך סיכום חיילי מקיף על אודות פעולת מערך מודיעין 
שלנו  הלקחים  לצערי,  אחריות.  בחוסר  וגבלה  טעות  היה  במלחמה,  השדה 

בתחום לא נלמדו והכשלים חזרו על עצמם גם במלחמת לבנון הראשונה.
לא התייחסתי לאירוע התכנון של חטיבה 35 על "החווה הסינית" במלחמה, 
אולם מה שבלט בתכנון הקרקעי היה החלפת תעלות הלחימה בעמדות אישיות 

מפוזרות, ללא מסגרת מוגדרת. בעיה שהקשתה מאוד על תכנון קרקעי.
התקפת הנגד ב-8 בחודש נדונה מראש לכישלון, לאור העובדה שאף מפקד 
או קמ"ן לא הביעו דעתם, בעת קבלת הפקודה מהרמטכ"ל, על יחסי הכוחות 
הבלתי סבירים בהתקפה. גם אם מאוד רצתה, אוגדה 162 לא יכולה הייתה 

בתוך כך העלה אחד ממש"קי המערך 
שלנו רעיון יצירתי: לנסות ולהגדיר את 

קו המגע על פי דווחי תצפיות אויב 
ודיווחי מפקדים מצריים. ואכן, לאחר 

עבודה מאומצת, הצלחנו לראשונה 
להציג בחמ"ל המרכזי את קו המגע בין 
כוחותינו לאויב, שתאם לצערי את הקו 
על פי הראייה המצרית בלחימה - ולא 

על פי דיווחי כוחותינו

חי"ר  דיביזיות  שתי  של  מערכים  על  להשתלט  חי"ר,  ללא  משימתה  לבצע 
מתוגברות בשריון ואמצעי נ"ט. ברור שזה נוגד את תורת הקרב - בהתקפה 

אמור להישמר יחס של שלוש לאחד.
רושם  הפיקוד  אלוף  קיבל  בחמ"ל,  הקרב  מרשם  מול  הקרב  ניהול  ביום 
השנייה  הארמיה  מול  ההתקפי  המאמץ  שאכן   162 אוגדה  מפקד  מדיווחי 
ולנוע  עמדותיו  לעזוב  שרון  לאלוף  הורה  הצהריים  אחר  לקראת  מצליח. 
למשימתו מול הארמיה השלישית. לאחר ויכוח צורם והתערבות הרמטכ"ל, 
שרון עזב את עמדותיו והניע את אוגדתו דרומה, לכוון הארמיה השלישית. 
כעבור שעות ספורות התברר לאלוף הפיקוד כי אוגדה 162 עדיין במקומה, 
מול העיר קנטרה, ולא ביצעה משימותיה. אלוף הפיקוד הורה למפקד אוגדה 
המבולבל  התהליך  כל  הקודמות.  לעמדותיו  ולחזור  ממשימתו  לסגת   143
אלוף  של  בפקודותיו  מוחלט  לאי-אמון  והלאה  מעתה  גרם  הקרב  בניהול 
הפיקוד, מצב שהביא להחלפתו בחיים בר-לב. יש מקום  גם לדון בסוגית 

מקומו של "המפקד" בניהול מערכה עיקרית כזאת.
במפגשים  מודיעין,  כאנשי  מאיתנו,  אחדים  רודף  עוד  ה"סאגר"  סיפור 
חברתיים עד היום. הגיע הזמן שנעביר את האחריות לחיל השריון, שהתרשל 
מצידו ולא נתן מענה לאיום "החדש" , אודותיו התרענו כבר שלוש שנים לפני 

 .המלחמה
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45
שנה

למלחמת
יום

הכיפורים

דיון אחד ב-5 באוקטובר
למחרת הלילה הדרמטי, שבו התקבלו ידיעות על הכנות לפינוי משפחות היועצים 
הסובייטים מסוריה וממצרים, כיממה לפני פרוץ המלחמה, נערכה ישיבה חשובה. 

המסמך שמתאר את השתלשלותה תורם לתובנות לשאלה - איך זה קרה לנו. ויש גם 
שתי נקודות חשובות שעולות ממנו

גדי זהר | תא"ל )דימ'( שליש הרמטכ"ל דוד אלעזר

בספרו של שמעון גולן “מלחמה ביום הכיפורים” - הספר הטוב ביותר לדעתי 
על קבלת ההחלטות במלחמה בפיקוד העליון – דובר על ישיבה שנערכה ב-5 
באוקטובר 1973 בשעה 08:20. תחת הכותרת “ישיבה בלשכת הרמטכ”ל: 
ביטול חופשות ותגבור החזיתות בכל הכוח הסדיר” )עמ’ 224( יש תיאור 
בן ארבע שורות ללא פרוטוקול. היה זה הבוקר אחרי הלילה הדרמטי, שבו 
הסובייטים  היועצים  משפחות  לפינוי  הכנות  על  סיגינט  ידיעות  התקבלו 

מסוריה וממצרים, כיממה לפני פרוץ המלחמה.
באותה תקופה שימשתי כשליש הרמטכ”ל ואת הפרוטוקול האבוד מצאתי 
בפיקדון האישי, שגנזתי בארכיון צה”ל ומערכת הביטחון. מסיבה לא ידועה 
אגרנט  לוועדת  שהוגש  הרמטכ”ל”,  ב”יומן  נכלל  לא  המסמך 

ולמחלקת היסטוריה.
ששוחרר  לאחר  לציבור,  המסמך  את  לחשוף  לנכון  מצאתי 
עוד  בבחינת  הארכיון,  ידי  על  קלים  בתיקונים 
שמלווה  ולשאלה  לתובנות  ותרומה  מידע  פיסת 

אותי מאז – איך זה קרה לנו?
וכך כתבתי: 

 ,1973 באוקטובר   5 הרמטכ”ל,  אצל  מצב  הערכת 
שעה 08:25.

הרמטכ”ל  סגן  אלעזר,  דוד  הרמטכ”ל  משתתפים: 

ישראל טל, ראש אמ”ן אלי זעירא, מפקד חיל האוויר בני פלד, ראש למד”ן 
)להק המודיעין( רפי הר-לב 

ילכו  ולא  מפחדים  שהערבים  הבסיסית,  “ההערכה  פתח:  אמ”ן  ראש 
למלחמה, לא השתנתה”. בהמשך הוא סקר את הידיעות על פינוי המשפחות 
של היועצים הסובייטים מסוריה. לשאלה למה נעשה הפינוי הוא מנה את 

האפשרויות הבאות:
מאמינים  הרוסים  שלנו.  תקיפה  מפני  חרדה  אחוזי  והמצרים  הסורים  א. 

שיש סבירות לכך ולכן החליטו להוציא )את המשפחות(.
הרוסים מאמינים שהמצרים והסורים הולכים לתקוף ואז חשש פגיעה  ב. 
באחריות  היא  המשובשת  )השפה  למלחמה  להתנגדותם  והדגשה 

הרושם(.
קשור ליחסים בין המצרים והסורים לרוסים. ג. 

בשורה התחתונה, ראש אמ”ן אינו יודע למה הרוסים עזבו אך מסכם: “אם 
היו חושבים שנתקוף, סביר שהיו פונים לאמריקאים, והאמריקאים אלינו. 

זה לא קרה, ואם לא יקרה זה יטיל צל על אפשרות א’”.
 - כוחות  לשאלת הרמטכ”ל מהם מקורות המידע שלפיהם אנחנו מרכזים 
קרי הסיבות לחששות של המצרים והסורים - מונה ראש אמ”ן כמה סיבות, 
ובהן הצהרות של שר הביטחון והרמטכ”ל, תרגיל גיוס, הזזת כוחות, תרגיל 
של הצנחנים בסיני, פרסומים בעיתונות וגיחות צילום רבות בזמן האחרון. 

לעומת זאת, “לתרגיל הימי שהיה הלילה לא הייתה השפעה”...
 30% של  גידול  היה  בתעלה  אתמול  שבגיחה  ומציין  ממשיך  אמ”ן  ראש 
בארטילריה. עם זאת, חסר מידע על המערך בעומק של 40-20 ק”מ, שלגביו 

אין כיסוי צילומי.
לגיחות הצילום שלנו בתעלה. הם  “יש תגובות קשות  ראש למד”ן מוסיף: 
עצבניים. חזרנו על צילום ‘קשת’ יום אחרי יום בגלל תקלה טכנית במצלמה”.

רק בשלב זה של הדיון אומר ראש אמ”ן: “לצביקה )ראש המוסד צבי זמיר( 
יהיה חומר הלילה כי המקור )למקור( הטוב שלו יש התרעה למלחמה. יראה 

את צביקה הלילה ויחזור ביום ראשון”.
זו, והדיון ממשיך  איש ממשתתפי הדיון לא מגיב ולא מתייחס לאמירה 

מפקד חיל האוויר בני פלד לצידו של הרמטכ"ל דוד אלעזר. פלד: "יש 
אפשרות נוספת, שהרוסים ניזונים מידיעות מסולפות של הערבים והחליטו 

לא להודיע לאמריקאים והחליטו לצאת"

הדיווח של ראש אמ"ן על נסיעתו של 
ראש המוסד לפגוש את הסוכן הבכיר 
שהודיע על מלחמה עובר ללא תגובה 
של המשתתפים. כל הנוכחים מכירים 

את הסוכן ותרומתו ולמרות זאת אין 
התניה של ההחלטות בציפייה למוצא 

פיו של הסוכן



51   גיליון 82  אוקטובר  502018    גיליון 82  חשוון תשע״ט

בהערכת המשמעות של ההיערכות הסורית ברמת הגולן. לדעת הרמטכ”ל 
היא מצביעה על “מגמת הגנה”.

ראש למד”ן מנתח את היערכות חילות האוויר וההגנה האווירית של סוריה 
על  מצביעים  ההיערכות  שינויי  האם  משמעית,  חד  מסקנה  ללא  ומצרים 

מגמה התקפית או מגננתית.
ידי  על  ...)נמחק  העבירו  והאמריקאים  “ייתכן  מעריך:  האוויר  חיל  מפקד 
ב”מ( לרוסים ולכן החליטו לצאת, ויתכן שהם שותפים למתוכנן. אפשרות 
לא  והחליטו  הערבים  של  מסולפות  מידיעות  ניזונים  שהרוסים  נוספת, 
)ראה  נכונה”  א’  שאפשרות  מעריך  לצאת.  והחליטו  לאמריקאים  להודיע 

לעיל - החשש מתקיפה ישראלית(.
כאן עובר הדיון לשלב ההמלצות וההחלטות. הרמטכ”ל מסכם:

בעד ביטול חופשות.  .1
הוכחות  די  אין  זאת(  )לעומת  לתקוף,  שהולכים  מניח  איני  “בסיסית   .2
סיכמנו  לכן  אלמנטריים.  סידורים  צריך  לכן  לתקוף,  הולכים  שאינם 

ביטולי חופשות בשריון ועתה בחיל האוויר”.
סגן הרמטכ”ל מעיר: “הלילה בוטלו כל החופשות וזוודו הטנקים”.

לשקול  האוויר  חיל  מפקד  להמלצת  בהמשך  הרמטכ”ל  של  אחרון  משפט 
יכול רק להפחיד  זה  המשך צילומי האוויר: “גם הצילומים מעצבנים...אבל 

אותם, כי הערכתם שאנו נתקוף לא תביא אותם להתקפה”.
בשעה  השבועי  לדיון  הביטחון,  שר  ללשכת  עובר  והפורום  הסתיים  הדיון 

.09:00
הידיעות  כניסת  לאחר  ואינטימי,  מצומצם  בפורום  ראשון  דיון  זה  היה 
גיחת  ופענוח  הסובייטים  היועצים  של  המשפחות  פינוי  על  המטרידות 
הבוקר  של  הראשונים  זה,  מסוג  דיונים  של  טבעם  מעצם  בתעלה.  הצילום 
- לפני המשך התגלגלותם באותו יום לרמות הבכירות, שר הביטחון, ראש 
הממשלה והממשלה - שההתבטאות בהם חופשית וללא פילטרים שנוצרים 
נכתב על  זה, מעבר לכל מה שכבר  במעלה הדרך. מה אפשר ללמוד מדיון 

אותו יום? אתמקד בשניים:
ראשית, הדיווח של ראש אמ”ן על נסיעתו של ראש המוסד לפגוש את הסוכן 
הבכיר שהודיע על מלחמה עובר ללא תגובה של המשתתפים. כל הנוכחים 

מכירים את הסוכן ותרומתו ולמרות זאת אין התניה של ההחלטות בציפייה 
למוצא פיו של הסוכן. ראש אמ”ן ממשיך להזכיר את נסיעת ראש המוסד 

בהמשך הדיונים אצל שר הביטחון וראש הממשלה, והתגובה דומה.
שנית, איש מהמשתתפים לא מזכיר את “המקורות המיוחדים” שכולם היו 
חשופים להם. לא נשאלה השאלה האם הם מופעלים ומה הם מניבים, אם 

בכלל.
חרף הררי המילים שנכתבו על חשיבות הסוכן ועל כך שההשתעבדות למידע 
שסיפק גרמה לעיוורון שאחז את ראש אמ”ן ומחלקת מחקר, התרשמותי 
בזמן אמת היא שהרמטכ”ל לא היה שותף לכך. מבחינתו המקור היה עוד 
 24 סוכן, חשוב ככל שהיה. הציפייה שלו הייתה שאמ”ן יספק התרעה של 
מקורותיו.  משלל  הימים,  ששת  מלחמת  מאז  שהבטיח  כפי  לפחות,  שעות 
נראה שהתייחסות דומה הייתה ל”מקורות המיוחדים”; שני אלה לא נתפסו 

אצל הרמטכ”ל כתנאי מקדים להחלטותיו באותו בוקר. 
והאמונה  העצמי  הביטחון  חומת  את  לסדוק  היה  יכול  מה  לשאלה,  מכאן 
כמה  פורסמו  לאחרונה  מראש.  שעות   24 של  התרעה  לתת  אמ”ן  ביכולת 
פני  אזי  בזמן  מגיעה  הייתה  שאם  הזהב”,  “ידיעת  על  ודעות  מחקרים 
8200, שלא הופץ בזמן ולא  ההיסטוריה היו שונים. אזכיר את הדיווח של 
על שני  ודיווח  על דברי הנספח הצבאי העיראקי במוסקבה,  הוערך כראוי 
קציני הקומנדו, שנעצרו בתעלה ונחקרו על ידי השב”כ. לצערי עליי לקבוע 
נוספות שהצטברו בימים שלפני המלחמה,  ידיעות  שאף אחת מאלה, כמו 
לא היו משנות את הערכת המצב של הרמטכ”ל והסובבים אותו - סגנו, ראש 

אמ”ן, מפקד חיל האוויר ואחרים.
ביום שישי הייתה הערכה ברורה אצל הרמטכ”ל - המלחמה בפתח. כך גם 
הכיפורים.  ליום  לבתינו  היום  בסוף  כשהתפזרנו  בלשכה,  תחושתנו  הייתה 
היה חסר המועד - יום ושעה ממקור מהימן. את זה סיפק “המלאך” בבוקר 
של יום שבת. לרמטכ”ל זה הספיק כדי להתניע את מכונת המלחמה. ועדיין 
לא כולם השתכנעו, ראה ההתמקחות של דיין על היקף הגיוס וסירובם של 

גולדה מאיר ומשה דיין לאשר תקיפה מקדימה. 
האם ניתן היה לקבל את הידיעה לפני יום שבת לפנות בוקר?

באמ”ן,  שאחז  לעיוורון  גרם  מה  שנים,  שנדונה  לסוגיה  להיכנס  מבלי 

סגן הרמטכ”ל במלחמת יום כיפור - ישראל טל. משמאל האלוף שמואל 
גונן. “הלילה בוטלו כל החופשות וזוודו הטנקים”

ביום שישי הייתה הערכה ברורה אצל 
הרמטכ"ל - המלחמה בפתח. כך גם 

הייתה תחושתנו בלשכה, כשהתפזרנו 
בסוף היום לבתינו ליום הכיפורים. 

היה חסר המועד - יום ושעה ממקור 
מהימן. את זה סיפק "המלאך" בבוקר 

של יום שבת. לרמטכ"ל זה הספיק 
כדי להתניע את מכונת המלחמה

מזווית  ובהסתכלות  הרמטכ”ל,  בלשכת  וחשתי  שראיתי  למה  אתייחס 
זו על המטה הכללי ועל צה”ל. מה שעיוור את עינינו היה הביטחון העצמי, 
היבריס שליווה את מפקדי צה”ל מאז הניצחון המפואר ב-1967. לביטחון 
זה היו שני מרכיבים מרכזיים - הביטחון בעוצמתו של צה”ל וזלזול ביכולות 
האויב. באותו בוקר, ולאורך כל היום של 5 באוקטובר, הייתה דאגת אמת 
מאפשרות שכדברי הרמטכ”ל, “הולכים למלחמה”. ניתנו פקודות בהתאם, 
אך הדאגה לא חדרה את חומת הביטחון העצמי בכוחנו, שאיש במטה הכללי 

או בדרג המדיני לא ערער עליה.
הסתכלו היטב, 45 שנים אחרי, האם אנחנו בטוחים שאנחנו חסינים בפני 

 ?חטא היוהרה והזלזול באויב
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תגובות

המאמר שפורסם בביטאון המל”מ בגיליון 81 ממחזר בקצרה את ספרו של 
המחבר “הג’יהאד של סאדאת”, מבית ההוצאה של אפי מלצר ז”ל, עורכו של 

ביטאון המל”מ, באחד מכובעיו האחרים.
זו דוגמה טובה לצורך המתמיד להציג גרסת “איפכא מסתברא”  לכאורה, 

בסוגיות בעלות חשיבות עליונה בשדה המודיעין. 
מחבר הספר, סא”ל בדימוס שמעון מנדס, מזכיר את עובדת שירותו בצה”ל 
בחיל המודיעין בתקופה שבה הופעל אשרף מרוואן. הקורא ודאי יסיק כי 
שיוך שכזה מוסיף נופך של אמינות לדבריו. לכן, בין היתר, נדרש להציג מסה 

בכל הקשור לאשרף מרוואן?
מנדס מציין בכל כתביו והופעותיו בנושא כי הגם ששמע פה ושם, תוך כדי 
ממבצע  שהופקו  לחומרים  סוד  שותף  היה  לא  מיוחד,   מקור  על  שירותו, 
מרוואן. הוא לא היה ואיננו מודע עד היום לפרטי ההפעלה שלו, מתי החל 
לפעול, כמה שנים שירת כמקור, האם המבצע הסתיים  טרם מותו ואם כן, 
באילו נסיבות ומאילו סיבות. משלא ראה את החומרים שהופקו, ממילא 

אינו יכול להעריך את ערכם ואינו יודע אלו שימושים נעשו בהם. 
הפיקו  תועלת  איזו  ברור  לא  מוחדר,  סוכן  מרואן  היה  אכן  אם  ועוד,  זאת 
שהם  תוך  המלחמה,  פתיחת  כוונת  על  לישראל  שהודיעו  מכך  המצרים 
יום  למלחמת  קודם  שנים  שש  מצידה.  מקדימה  מנע  בהתקפת  מסתכנים 
הכיפורים, השמיד חיל האוויר של ישראל את חיל האוויר המצרי בתוך שלוש 
שעות. אין שום היגיון בכך שמצרים תגיש לישראל הזדמנות פז לשבש או 
לסכל כליל את מהלך הפתיחה המצרי, ותיתן הזדמנות לחזור על מהלך כזה 

ולו בהצלחה חלקית.
העיקרי  הצרכן  ליחס  נוגעת  לחקור  מנדס  שנדרש  אחרת  חשובה  שאלה 
תקופה  באותה  צה”ל  של  המודיעין  אגף  המקור.  של  מהימנותו  לשאלת 
עמד על זכותו הבלעדית להעריך את מקורות יתר זרועות המודיעין, בהיותו 
ליחידות  הוצגו  שבהם  דיונים,  התקיימו  לשנה  אחת  הלאומי”.  “המעריך 
מקור  כל  אמ”ן.  ראש  לצי”ח  תרומותיהם  על  מפורטות  הערכות  האיסוף 
אם  בדיעבד  יבדוק  מנדס  סא”ל  כי  היה  ראוי  יסודית.  בדיקה  עבר  ומקור 
המקור שבו מדובר הוערך, ומה הייתה דעת ראש אמ”ן על תרומותיו לפני 

פרוץ מלחמת יום הכיפורים. 
בדיקה מעמיקה הצריכה התייחסות לשאלות נוספות. אין הוא מעלה את 
השאלה אם היו מקורות מהימנים אחרים שדיווחו על כוונת המלחמה של 

מצרים ו/או סוריה, והאם הוצלבו ידיעות אלה עם המידע שמסר מקור זה.
לרשימה  כלשהי  התייחסות  בלי  כי  לטעון  למישהו  מאוד  יקשה  להבנתי, 
ארוכה זו של נושאים - הטעונים בדיקה יסודית - אין קצין מודיעין חוקר 

יכול להסיק מסקנה כלשהי. כל זה נעדר לגמרי ממאמרו של מנדס.
על כל האמור יש להוסיף כי מאז פרסום מאמרו של מנדס, שוחרר תצלום 
דיווחו של ראש המוסד צבי זמיר, כפי שנקלט ופוענח במטה המוסד. לאחר 
מקרא חמשת העמודים, המכילים דיווח מלא ונרחב, ואולי גם נדיר, יקשה 

מאוד על מאן דהוא לטעון כי האיש היה מוחדר וכפול.
לא הייתי מעורב בשום היבט של גיוס מקור זה, או בהפעלתו בשנים שקדמו 
למלחמת יום הכיפורים. בשלב כלשהו נוצר צורך במוסד לשתף אותי בידיעת 
הוא  כך  על  לומר  יכול  שאני  כל  מתרומותיו.  לאחדות   ונחשפתי  הפעלתו, 
וכי רבים מפרטי  ונדירה ביותר,  כי אותם תוצרים היו בעלי ערכיות גבוהה 
המידע הוצלבו ואומתו על ידי מקורות אחרים. לא הייתה שום אפשרות כי 

נדרש להפיק נרטיב המסביר את 
סיפור אשרף מרוואן בשלל פרסומים, 

וקמה מסכת שלמה של פרסומים 
שיותירו את ה"ניצחון" המצרי על כנו. 

נולדה אגדת הסוכן הבכיר שהוחדר 
ללב המודיעין של ישראל, ואשר 

נועד לו תפקיד מרכזי להטעות את 
ההנהגה של ישראל ואת מערכת 

המודיעין שלה

גישתו שנשיא מצרים סאדאת “החל את  קריטית מכרעת כדי לשלול את 
מלחמת יום  הכיפורים כח’ליף  מצרי וסיים אותה כפרעה מודרני”.

גישותיו של מנדס בסוגיית המלחמה הנוראה ההיא מצטיינות בגוון “האיפכא 
מסתברא”. כך למשל, במאמר מפורט שפרסם בעיתון "מעריב" 
הממשלה  ראש  של  בהתנהלותה  עסק   ,2017 באוקטובר  ב-2 
גולדה מאיר בשנים שקדמו למלחמה ובמהלכה. הוא סיים 
האמיתית”  “הגיבורה  הייתה  שהיא  בקביעה 
אכן  היא  לדעתי,  מצרים.  עם  השלום  הסכם  של 
רבת  הכבדה  המערכה  סיום  נסיבות  את  עיצבה 
התהפוכות, הקרבנות והנפגעים באופן שפתח את 
הדרך לשני הצדדים להתקדם למשא ומתן שהביא 

לשלום. בנקודה זו אני מסכים עמו. 
ובמסקנותיו  בניתוחיו  לדעתי,  מנדס,  שוגה  במה  אך 

45
שנה

למלחמת
יום

הכיפורים
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אותו מידע “בושל” כחומר או כמידע שיוקרב לצורך הונאה. 
הלוחמה  שנושא  בזמן  במוסד  שנים  מספר  של  מקצועי  ניסיון  לי  היה 
הפסיכולוגית היה  באחריותי כראש אגף. הייתי אחראי למבצעים שעניינם 
מידע  להיות  היה  יכול  לא  מסר  שהמקור  מידע  שום  ליריב.  מידע  החדרת 

מסוג ל”פ. 
בראש השנה בספטמבר 1973 נקראתי בשעת לילה מאוחרת לפגישה בבירת 
ארה”ב, שם שרתתי, ונמסר לי דו”ח ארוך ומפורט על הכנות לבצע תנועות 
צבא נרחבות לעבר גבול בצפון ישראל. טרם שיגורו ארצה, הצגתי את המידע 
גור, שבתפקידו הקודם כיהן כאלוף  לנספח צה”ל בוושינגטון, אלוף מוטה 
פיקוד צפון. הוא בחן את החומר בקפידה רבה ואמר לי כי מדובר בתרגיל 
צבאי ותו לא. לאחר שהחומר הועבר ארצה, קיבלתי תגובה זהה על דעת אגף 

המודיעין של צה”ל. 
זו לא הייתה הידיעה היחידה ברמת מהימנות גבוהה בדבר פעילות צבאיות 
בחזיתות הצפון והדרום שהגיעה לישראל לפני פרוץ המלחמה. כל הידיעות 
נדחו ונפסלו בנימוק זה או אחר. והיו הידיעות על פינוי חפוז של משפחות 
היועצים הצבאיים של ברה”מ ממצרים ומסוריה, ומוכר המאמץ הנואש של 
מפקד יחידת 8200 תא”ל יואל בן פורת לשכנע כי המלחמה קרבה. היו הרבה 

מאוד סימנים מעידים בשטח ובעולם המודיעין שהמלחמה עתידה לפרוץ.
היו מקרים שבהם ננזפו קצינים בכירים על הבעת דעות שנגדו את הערכת 
אמ”ן, כי אין איום אמין למלחמה קרובה. ל”עיוורון” המודיעיני היו סיבות 
ראויות  הן  מרוואן.  אשרף  לבין  בינם  קשר  שום  היה  ולא  אחרות,  עמוקות 

לתחקיר עמוק, אך אין מקומו בתגובה זו למאמר מנדס. 
האסימון האמיתי נפל סופית רק בבוקר יום הכיפורים, בהגיע הידיעה של 

המקור שאותו פגש ראש המוסד זמיר. 
שהתפרסם  המצרי,  הנרטיב  על  בהרחבה  בפרסומיו  מסתמך  מנדס  סא”ל 

ביוזמת ההנהגה המצרית שנים אחרי תום מלחמת יום הכיפורים. פרסומים 
אלה הביאו אותו למסקנה כי סאדאת רקח את מהלך ההונאה הזאת ומימש 
האמת  לדורותיו.  המודיעין  בתולדות  הגדולים  ההונאה  ממבצעי  אחד  את 

שונה. 
כדי שמצרים תוכל להתקדם לעבר הסכם עם ישראל, היה לה הכרח לקבוע 
ולשכנע כי היא המנצחת במלחמת יום הכיפורים. לכן יום השנה של מצעד 
צבאי מצרי ברחובות קהיר נקבע ל-6 באוקטובר – ביום הכיפורים היהודי. 
מצרים חוגגת כל שנה את ניצחון חציית התעלה וההישג הנלווה לו. מאז זה 
יום חג במצרים, זיקוקין דינור בשמיים ויציאת המונים לרחובות ואין רק יום 
של מצעד. זהו חג המציין את הניצחון, כאילו אחריו לא היה ולא כלום. סיום 

המלחמה כשצה”ל בעומק מצרים בואכה קהיר אינו קיים בנרטיב המצרי .
עם תחילת הפרסומים על “המקור המיוחד” של המוסד, וביתר שאת כאשר 
שמו ושיוכו ללב הצמרת ראו אור ביוזמה ישראלית כלשהי, נוצר כורח למנוע 
משבר עמוק סביב גילוי זה במצרים. כל זרועות השלטון התגייסו כדי למנף 
ידי סאדאת הגאון המודיעיני בלב מערכת  כי המקור נשתל על  את התזה 
המודיעין של ישראל. נדרש לסלקו מהעולם הזה במהירות, וכמובן, לערוך לו 

הלוויה ממלכתית, כיאה לגיבור לאומי. 
פרסומים,  בשלל  מרוואן  אשרף  סיפור  את  המסביר  נרטיב  להפיק  נדרש 
כנו.  על  המצרי  ה”ניצחון”  את  שיותירו  פרסומים  של  שלמה  מסכת  וקמה 
נולדה אגדת הסוכן הבכיר שהוחדר ללב המודיעין של ישראל, ואשר נועד לו 
תפקיד מרכזי להטעות את ההנהגה של ישראל ואת מערכת המודיעין שלה. 
תילי  ובנתה  גבוה,  להילוך  נכנסה  במצרים  השלטון  של  ההסברה  מערכת 
תילים של נתונים והוכחות לתזת הגיבור המצרי סביב דמותו של מרוואן. על 

חומרים מצריים אלה הסתמך סא”ל מנדס.
חבל. 

סודי ביותר - אישי

ידיעות מהפגישה ב-5.10.73

הצבא המצרי והצבא הסורי עומדים לפתוח בהתקפה על ישראל בשבת 6.10.73 לפנות ערב.  .1

ההתקפה תיפתח בעת ובעונה אחת בחזית סואץ ובחזית הגולן.  .2

בשבוע האחרון הועברו לחזית שתי דיביזיות ממרחב קהיר, וכך חונה עתה למעשה כמעט   .3
כל הצבא המצרי בגזרת התעלה. במרחב קהיר נשארו חטיבה משוריינת אחת, חטיבת משמר 

הרפובליקה וכ-4 חטיבות חי”ר. רוב השריון והארטילריה נמצאים בחזית.

סאדאת קיבל ב-25 בספטמבר את ההחלטה לפתח במלחמה ב-5.10, אך לא סיפר לאיש   .4
על התאריך. לדברי המקור נבחר תאריך זה כיוון שהוא “חג” אצלנו ולמרות צום הרמדאן. 

ב-29 בספטמבר כינס הנשיא את המועצה לביטחון לאומי )מג’לס אל אמן אל קאומי( ומסר 
לחברי המועצה על החלטתו להפר בקרוב את הפסקת האש, בהסבירו שעתה הוא הזמן המתאים 

ביותר לכך מבחינה מדינית. הוא מסר למועצה את התאריך. ב-30 בספטמבר כינס סאדאת 
את מועצת המלחמה העליונה )מג’לס אל חרב אל אעלא( ומסר לחבריה דברים דומים, מבלי 

דיווחו של ראש המוסד צבי זמיר, כפי שנקלט ופוענח במטה 
המוסד. לאחר מקרא חמשת העמודים, המכילים דיווח מלא ונרחב, 

יקשה מאוד על מאן דהוא לטעון כי האיש היה מוחדר וכפול
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לנקוב בתאריך. ב-2 באוקטובר מסר סאדאת לשר המלחמה אחמד אסמאעיל את התאריך והורה 
לו להזמין נציגי המטכ”ל הסורי ולהודיע להם על כך. אחמד אסמאעיל נפגש באותו יום ג’ 
בקהיר עם הקצינים הסורים, שהגיעו מדמשק, ולמחרת יום ד’ 3.10 בבוקר טס לדמשק כדי 

להמשיך בדיונים ובתיאומים.

סאדאת העביר את מקום מושבו לארמון “אל טאהרה”, שם קבע את מפקדתו. הוא הורה לעוזרו   .5
לעבור ל”משרדי חרום”. כך עבד חאפט’ אסמאעיל לארמון “עבד אל מנעם” שליד ארמון “אל 

טאהרה”, ושניים מסגני הנשיא עברו לארמון קובה.

הערה בכתב יד: ישראל - כאמור החומר יעובד ויופץ לכל הגורמים בעוד מספר רגעים. 
060725 פרדי

ראל - זהו המשך ואנא שים לב כי בחומר יש הצבעה ברורה על המקור  ש הערה בכתב יד: י
ולכן זהירות. ראה הערת צביקה בסוף המברק מצורף בזה העתק עבור 

יהושע

ההתקפה המצרית תיפתח בהרעשה ארטילרית ובהפעלת ח.א. על מטרות בסיני. בעקבות זאת   .6
תבוא צליחת התעלה. לצורך הצליחה יוקמו 5 או 6 גשרים, שעל 3 מהם, מול המעברים, תתבצע 

הצליחה. הגשרים האחרים ישמשו להסחה. חלקי הגשרים הועברו לאחרונה ב-150 משאיות 
בדרך “מדינת נאצר”. לאחר החצייה ייעשה מאמץ לתפיסת שטח בעמק של כ-10 ק”מ. אין 

כוונה להגיע בשלב הראשון עד  המעברים. בהגיע הצבא לעומק שנקבע ינסה להחזיק מעמד, 
ועל פי התוצאות של שלב זה יקבע ההמשך. לצליחה תינתן הגנה אווירית אינטנסיבית של 

טילי קרקע/אויר שעיקרה סאם 2,3,6 וכן צלקה. הטייסים הצפון קוריאניים, 30 במספר, 
ישתתפו בהגנה על שמי מצרים. מטוסי המיראז’ וההאנטר ישתתפו בקרבות בסיני. שרם אל 
שיח תופצץ ע”י מטוסי TU16 בניסיון להרוס את המבנים שהוקמו בה ולהשמידם. אחר כך 

יונחתו יחידות קומנדו שינסו לכבוש את המקום. 
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הצבא הסורי, החונה כמעט כולו בגזרת החזית, יתקוף בו-זמנית עם המצרים וינסה לכבוש   .7
את הגולן או חלק ממנו. ח.א. הסורי יתקוף 3 בסיסי ח.א. שלנו, שהאחד מהם יהיה רמת דוד. 
בתקיפה יופעלו 30 מטוסי סוחוי 20 סוריים וכן מטוסי מיגMF21  ינסו לפגוע במסלולים. 
התיאום בין הצבא הסורי ובין הצבא המצרי יעשה על ידי מספר קצינים מצריים המסופחים 

למטכ”ל הסורי. הם גם ידווחו על תחילת ההתקפה הסורית. המקור, אישית, מפקפק עדיין בכך 
שהסורים יתקיפו במועד, אולם הדיעה הכללית היא שאסד אכן “ילך עם המצרים”. כוון שזוהי 

ההזדמנות היחידה שלו לכבש בחזרה את הגולן. אין הנשיא סאדאת מתנה פעולתו בפעולת 
הסורים. 

על פי התוכנית היה על חלק מאניות חה”י המצרי לעזוב את נמלי מצרים ולצאת לטוברוק,   .8
36 שעות לפני פתיחת ההתקפה. דבר זה הוצא לפועל וכמה משחתות מצריות וכלי שיט אחרים 

הגיעו כבר לטוברוק.

כמו כן, על פי התוכנית, יוסטו ללוב מטוסי חברת התעופה המצרית שנועדו לנחות בקהיר.   .9
דבר זה נועד לצאת לפעל 24 שעות לפני פתיחת ההתקפה. דבר זה הוצא אל הפועל ומטוסי 
חברת התעופה המצרית, שעמדו לצאת מלונדון ומינכן לקהיר, עזבו ביום שישי 5.10 כשהם 

ריקים וטסו לבנגזי. הנוסעים נשארו בלונדון ובמינכן. הוסבר להם שהמטוסים הועברו 
לטיסות מטריפולי ובמקומם יישכרו מטוסים אחרים שיטיסו אותם לקהיר בשבת. מאנגליה 
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עומד לצאת מטוס DC 9 בשבת בשעה 17:00 )משה”ת “גטוויק”(. בשבת לא יגיע מטוס חברת 
התעופה המצרית ללונדון. המקור אמר שאין הוא מבין מה יעשו עם מטוסי חברות התעופה 

האחרות העומדים להגיע בשבת לקהיר.

10. עניין העברת כלי השיט של חה”י המצרי לטוברוק והסטת מטוסי חברת התעופה המצרית 
לבנגזי הוסדר על ידי אשרף מרוואן, שיצא לשם כך ללוב ביום ד’ 3.10. 

11. לדברי המקור, התפלאו המצרים על מה שהם רואים כחוסר תגובה מצד ישראל על הכנות 
המלחמה המצריות. לדעתם אפשר להסביר זאת באחד משני הסברים:

שהישראלים בטוחים בעצמם שעוקבים אחרי הנעשה ומוכנים להשמיד את הצבא המצרי אם  א. 
יתקוף.

שהישראלים אינם יודעים מה בדיוק נעשה ואינם מבינים את חומרת המצב לגביהם.  ב. 

טילי הקרקע-קרקע החדשים לטווח בינוני אינם מבצעיים עדיין ולא יופעלו בהתקפה.   .12

12 טייסי קרב מצריים נשלחו לאחרונה לברה”מ לקורס על מיג 23, והם מתאמנים עתה על   .13
מטוס זה. הם לא יוחזרו למצרים לקראת המלחמה. מפקד ח.א. המצרי ביקש זאת אומנם, אך 

הנשיא סירב. לא יקראו בחזרה קצינים מצריים המשתלמים בחו”ל.

14. המקור מעריך שישנם “99 אחוז סיכויים” שההתקפה תיפתח ב-6.10. אחוז אחד הוא משאיר 
לעצמו באמרו שהנשיא יכול עוד להתחרט גם כאשר “אצבעו על הכפתור”. לדברי המקור, 

חושב סאדאת שיוכל להפתיע אותנו. לדעת המקור הפעם הרחיק הנשיא לכת בעניין המלחמה.

15. התגובה הסובייטית - הסובייטים חשו בהכנות הנעשות לקראת פתיחה במלחמה. השגריר 
הסובייטי פנה להיכל כדי לנסות לברר אצלו מה עומד לקרות. היכל ספר על כך לסאדאת 

והלה הזמין אליו את השגריר הסובייטי וספר לו על כוונותיו, מבלי לנקוב בתאריך. המקור 
לא ידע על המטוסים הסובייטים שהגיעו לקהיר ב-5.10 בבוקר. עד לזמן האחרון הבהירו 
הסובייטים למצרים שאין הם מעוניינים במלחמה בתקופה הקרובה. הם עשויים ללחץ על 

המצרים שלא להילחם, אולם לדעת המקור יוכל הנשיא לעמד בלחץ זה. 

16. לשאלה מהו ההיגיון שבפתיחה במלחמה עתה, ענה המקור שאין בכך כל הגיון. להערה, שפתיחה 
במלחמה עתה תפגע בהישגים המדיניים המצריים האחרונים ובסיכויים להגיע להבנה עם 

קיסינג’ר, ענה המקור שאין מקווים במצרים לשום הישג ממגעים מדיניים.

17. לדברי המקור, אין כוונה להרחיב את תקיפות ח.א. המצרי מעבר לסיני. אולם אם יתקיף ח.א. 
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סריקת המברק במלואו תתפרסם בגיליון האינטרנטי של מבט מל"ם

שלנו בעמק מצרים, יפעיל ח.א. המצרי מטוסי TU16 נושאי טילי אוויר-קרקע, שיתקיפו את 
תל אביב, בבואם מצד הים, בגובה נמוך. אחרי התקיפה ינסו להגיע לשדה התעופה של בנגזי 

)בנינה(, לנחות שם, להצטייד מחדש ולצאת שוב לתקיפה. שדה זה מוגן על ידי טייסת מיג 21 
אלג’ירית וחטיבת תותחי נ.מ. 100 מ”מ.

18. בתשובה לשאלות ענה המקור שאין זה “טריק פוליטי” ושהכוונה היא באמת לצאת למלחמה. 

19. המקור הסכים להערה שמלחמה במזה”ת עלולה לסכן את ההבנה בין ארה”ב ובין בריה”מ 
ולגרם ל-XXX SETBACK XXX  לעמדת מצרים. 

20. המקור הביע את דעתו שאנו יודעים היטב על ההכנות למלחמה מצד מצרים וסוריה אך 
מעמידים פנים כאילו איננו יודעים על כך ואף הכחשנו שהיו תנועות צבא מצריות וסוריות 

לכוון החזית. לדברי המקור, מעריכים המצרים שבמקרה של מלחמה ננסה לכבוש את פורט 
סעיד, להנחית יחידות קומנדו בגבל אחמר בקהיר, לתפיסת מפקדות ח.א. וההגנה האווירית 

ונחדיר יחידות קומנדו באזור ים סוף לניתוק קווי התחבורה.

21. לאחר שהוזכרה למקור ידיעה שמסר בעבר על כך שמלחמה עלולה להתפתח מתרגיל צבאי מצרי 
גדול. אמר המקור שאכן כך הוא הדבר במקרה שלפנינו.

22. לדברי המקור אין כוונה להנחית צבא מצרי מהים ואין כוונה להעביר יחידות צבא מצריות 
לסוריה.

23. המקור אמר שלא הגיע למצרים לאחרונה ציוד ל”א חדש.

הירדנים לא ישתתפו במלחמה.  .24

25. ללובים נודע על המלחמה רק לפני כיומיים.

26. המקור הזכיר שברשות ח.א. המצרי יש כ-100 הליקופטרים שמישים מסוגים שונים.

27. לדברי המקור ניתן אולי לסכל את הפתיחה במלחמה על ידי פרסום ידיעות על כך ברדיו 
ובעיתונות, אשר יוכיחו למצרים, כולל הפיקוד הצבאי, כי הישראלים מכירים את התוכנית 

ומוכנים לה.

28. ראש המוסד מציע לשקול פרסום על ידי סוכנויות הידיעות בארץ. אין להזכיר תזוזת מקום 
מושבם של הנשיא ושל עוזריו. ניתן להזכיר את כל היתר ולדעת המקור תהיה לכך השפעה 

 במצרים.
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שמדובר  הנחתי  הזו  הכתבה  את  כשקראתי 
מהאלוף  אשמה  למחוק  כושל  ניסיון  בעוד 
השקרים  שיהיה.  חשבתי,  זעירא.  אלי  המודח 
ברורים והעולם כמנהגו נוהג. אולם משיחות עם 
קוראים אחרים מתברר שנמצאו כאלה שקיבלו 
רושם מוטעה מהכתבה, מעצם הופעתה בכתב 
מגוללת  שהיא  ומכך  מל”מ,  כמבט  מוערך  עת 
“עובדות” התומכות בגרסה המוזרה כי אשרף 
מרוואן שיטה בישראל במומחיות רבה לטובת 
של  גאונית  הונאה  תוכנית  בסיס  על  מצרים, 

נשיא מצרים סאדאת.
תיאוריית ההונאה והרדמת ישראל באמצעות 
לאחר  מעטות  שנים  לראשונה  צצה  מרוואן 
אמ”ן  ראש  ידי  על  הכיפורים,  יום  מלחמת 
באוניברסיטה  בכנס  זעירא  אלי  המודח 
העברית. מאז הוא חזר על הנמקה מגמתית זו 
בכמה הזדמנויות, וסחף עמו מקהלה של אומרי 

דברו ששבו והעלו את טענתו השקרית. 
אני תוהה מה הביא את כתב העת המכובד, שאני ורבים אחרים מוקירים, 
ואומר שמעון מנדס  - מיחזור של מה שאמר   2018 - בשנת  לפרסם עתה 
שהוא  מה  על  שטיעוניו  לאחר  כלומר,   ?2011 מאז  ספור  אין  בהזדמנויות 
לאורך  ובדפוס  נמרחו ברשת  כבר  “ההונאה הגאונית של סאדאת”  מגדיר 
פרסום  טרם  המחבר  את  לשאול  עדיף  היה  לא  האם  תמימות.  שנים  שבע 
הדברים מהיכן שאב את “העובדות” הפסקניות שהוא מעלה, והאם ציטוט 

מעיתון מצרי הופך את הכתוב לעובדה שעליה מבססים תורה שלמה? 

ולעצם “העובדות” של מנדס
אני יכול לספור הרבה אמירות לא נכונות/מאומתות במאמר זה. אסתפק 

בבולטות שבהן:
האם נעלם מתודעת המחבר כי מרוואן כבר פעל למען ישראל לפני היות   .1
מנדס,  נוקב  שבו  המועד  לפני  כמובן  מכך  ובמשתמע  לנשיא,  סאדאת 
סאדאת  ידי  על  מרוואן  נתמנה  לדבריו  שבו   ,1971 אוגוסט 
שעובדיה  ישראל?  את  להונות  שאמורה  הלשכה  לאחראי 
המידע  את  ודעת  חוכמה  ברוב  עבורו  הכינו  לו  הכפופים 

שיערים על גורמי הערכת המודיעין בישראל? 
מהעובדה  התעלם  או  העלים  מנדס  האם   .2
ולא  כשנאצר   -  1970 בשנת  התנדב  מרוואן  כי 
כי  מנדס  מעיני  נעלם  והאם  נשיא.  היה  סאדאת 
חלק  בלונדון  שהה  מרוואן  ה-70  שנות  בראשית 
במגמת  הדוקטורט  בכתיבת  ועסק  מזמנו,  גדול 

הנדסה כימית.

האם שאל מנדס את עצמו הכיצד סאדאת,   .3
נקמה  שחיפש  כטענתו,  והאדוק  הנטרני 
שלום  לעשות  מגדרו  יצא  מחיר,  בכל  בישראל 
יצא  בחייו? סאדאת  כך  על  ושילם  ישראל  עם 
כאמצעי  אלא  נקמנות,  מתוך  לא  זו  למלחמה 
לשחרור האדמות המצריות. הוא יצא למלחמה 
מרוקו  מלך  דרך  לישראל,  שהעביר  לפני  לא 
והאמריקאים, מסרים של שלום תמורת נסיגה 
מהשטחים המצרים. אולם, הוא נתקל בסירוב 
מצד ישראל, ולהבנתו לא נותר לו אלא לפתוח 

במלחמה.
זה  כיצד  עצמו  את  שאל  הוא  האם   .4
)המוסד  המקור  טיב  לגבי  אמ”ן  שהערכות 
פעם  חזרו  שלו(  מקורותיו  את  מלהעריך  נמנע 
אחר פעם להכביר בשבח ידיעותיו של מרוואן 
שנתן לישראל - בין היתר את תוכנית המתקפה 
המצרית המעודכנת לפרטיה - ואשר זעירא לא 
הפיץ לדרגי הביצוע בצה”ל במה שגרר תוצאות 

טראומטיות לעם ישראל.
שהביא  המסמכים  כי  טוען  כשהוא  לעצמו  מאמין  באמת  מנדס  האם   .5
מרוואן היו טובים מכדי להיות אמיתיים - כלומר שקריים - בעוד הוא 
סותר את עצמו באומרו כי שפע המודיעין היקר והאמיתי שמסר הרדים 
ואמיתי  יקר  מודיעין  שפע  כיצד  לדעת  רוצה  מאוד  הייתי  ישראל.  את 

מרדים את האויב.
מנדס מסכם בוודאות של אורקל מדלפי כי מבין מה שהוא מגדיר שלוש   .6
ההונאה  היא  ביותר  המוצלחת  ה-20,  המאה  של  הגדולות  ההונאות 

הגאונית של סאדאת ערב מלחמת יום כיפור. זו כבר עובדה מוגמרת.
המאמר  את  לבחון  אמורה  הייתה  מודיעין,  לאנשי  כיאה  מקצועית,  בקרה 
בסרגל של מבחן המציאות. מיד עם פרוץ המלחמה התברר לדאבון ליבנו 
שכל ידיעותיו של מרוואן בנושא ההתרעה, הכוונות של סאדאת, התוכנית 
הוכחו  המלחמה,  לאחר  מיד  המדיני  והמאבק  המלחמה  של  האסטרטגית 

כנכונות שחור על גבי לבן. 
על המחדל הבלתי נסבל של אמ”ן, באי הפנמת החומר היקר מפז ותרגומו 
מחיר  שילמנו  הקרבות,  שפרצו  לפני  רבים  חודשים  צה”ל,  להיערכות 
אחרים  אשמים  פתלתלות  בדרכים  ולחפש  לגמדו  הניסיונות  כל  נורא. 
המחדל  סיבות  בלימוד  המאמץ  את  השקיע  לו  היה  עדיף  יצליח.  לא   -
צה”ל. של  האג”מיים  הגופים  לבין  בינו  הסתומים  ובצינורות   באמ”ן, 
מגמה  מתוך  לבלבלו,  לעובדות  לתת  בלי  בטענותיו  ימשיך  בוודאי  מנדס 

ברורה לשכתב את ההיסטוריה.  
 .עייפנו מאמירות השקר  של זעירא ואומרי דברו

שהעובדות לא יבלבלו 
תגובה למאמר “ההיה ‘המלאך’ סוכן כפול?”, מבט מל”מ, גיליון 81

אפרים הלוי |  לשעבר ראש "המוסד"

45
שנה

למלחמת
יום

הכיפורים

פרדי עיני |  גמלאי של "המוסד"

תגובות

האורקל מדלפי )מיכאלאנג'לו(. מנדס מסכם בוודאות של 
אורקל מדלפי כי מבין מה שהוא מגדיר שלוש ההונאות 

הגדולות של המאה ה-20, המוצלחת ביותר היא ההונאה 
הגאונית של סאדאת ערב מלחמת יום כיפור
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שהשלים  מנדס,  שמעון  סא”ל  ידידנו  של  מאמרו  את  רב  בעניין  קראתי  
את מאמרו של שמעון לביא “האם חותל היה כפול?”. המאמר מבוסס על 
ספרו של מנדס “הג’יהאד של סאדאת” )או בגרסתו המצרית, “האיש של 

סאדאת במוסד”(, שאף אותו קראתי בעיון.
במוסד,  סאדאת  אנואר  ידי  על  הושתל  מרוואן  אשרף  המחבר,  לטענת 
ובאמצעותו הייתה ישראל כספר פתוח בלשכת הנשיא המצרי. לא אשוב 
ואפרט את טענות הצדדים בשאלת אמינותו של מלאך/חותל ולא אכריע 
בהן. אסתפק בהערות קצרות המותירות לדעתי ענן כבד של סימני שאלה 

סביב מסקנותיו של מנדס על “גאוניותו” של סאדאת.
מרוואן  שהציג  האולטימטום  על  התיאוריה  עצם  היא  שבהן  הראשונה 
או  מוחלטת  מדינית  כניעה  שבין  הברירה  ובו  גולדה,  עבור  לזמיר 
כל מקור שהוא  לה  הזו שאין  מלחמה. חסרונה של התיאוריה המעניינת 
הועבר  לא  מעולם  בשיחה,  שנכח  זמיר,  צבי  של  לזיכרונותיו  שבהתאם 
לו מסר כזה. שהעביר למפעיליו, כך מתאר זמיר, לא כלל התניה כלשהי, 
אף  זאת  שקיעה.  עם  מחר  שתפרוץ  מלחמה  על   - ומרוכז  חד  היה  אלא 
שההתקפה  מסר  מרוואן  סאדאת.  בהוראת  לביטולה  סיכוי  היה  שעדיין 
קרה.1 אכן  וכך  מכבר,  לא  זה  שמסר  לתוכניות,  בהתאם  בדיוק   תתבצע 

אין ולו רמז למסר, אולטימטום או התניה בהעברת מידע זה לישראל.
כשל נוסף בתיאוריה הוא הטיעון כי הפעלתו של מרוואן חשפה את המוסד 
בפני סאדאת. גם אם היה מרוואן סוכן כפול, כטענת מנדס, לא ברור כיצד 
הפעלת  לסאדאת.  ולהעבירו  המוסד  מתוך  מידע  להשיג  הוא  היה  יכול 
של  העניין  תחומי  את  מפעיליו  אצל  למקד  היותר  לכל  יכולה  כפול  סוכן 
האויב ואת פערי הידע שנוצרו אצלו. אולם, אין בה כל תועלת ככלי להשגת 

מודיעין חיובי על יכולותיו של האויב.
כיצד, אם כן, בהתאם לתיאוריה על גאוניותו של סאדאת, השיג מרוואן 

את המידע הזה על הישראלים? שאלה פתוחה, ותשובה אין. 
לטענת מנדס, הועבר המידע במתכוון מאוחר מדי כדי לשמור על אמינותו 
של הסוכן, אך בלי לאפשר לישראל להיערך כראוי למלחמה. גם טענה זו 

אינה עומדת במבחן ההיגיון והעובדות המקובלות על כל הצדדים.
העברת מידע  אמיתי על ידי סוכן כפול, כשמאוחר לצד המוזהר לעשות בו 
שימוש, היא אכן טכניקה מקובלת. כך נהגו הבריטים כשהנחו את הסוכן 
הכפול “גארבו” להעביר מידע על הפלישה לנורמנדי ב-6.6.1944. בניגוד 
לאירועים שמתאר מנדס, הועבר המידע במתכוון שלוש שעות בלבד קודם 
כל  עוד  בו  יהיה  ולא  לאחריהן  רק   לברלין  שיגיע  כך  הנחיתות,  לתחילת 
המצרי  הסוכן  “יתד”,  את  כשהפעילה  ישראל,  מדינת  גם  נהגה  כך  ערך.2 
אך   - המתקרבת  המלחמה  מפני  ש”התריע”  גמאל,  עלי  רפעאת  הכפול 

לאחר בדיקה ווידוא המידע יגיע לקהיר כשכבר לא יהיה רלבנטי.3
לא כך קרה בעניינו של “המלאך”.

כבר  הוא  מסר  מתקרבת  למלחמה  הראשונה  הטלפונית  ההתרעה  את 
 24 האש.  לפרוץ  אמורה  הייתה  בטרם  שעות  ל-42  קרוב  ב-4.10.1973, 

שעות לאחר מכן נפגש הוא עם זמיר, ומסר לו את ההתרעה המלאה.
 48 תוך  ישראלי  מילואים  ומגיוס  הסוד  מדליפת  מאוד  חששו  המצרים 

שעות בתגובה להכנותיהם.4 הם גם חששו מהפעלת מערכת “אור יקרות”, 
שנועדה להצית את התעלה.5 לו היו עושים הם שימוש בסוכן כפול, לא היו 
48-24 שעות לישראלים בטרם תפרוץ האש.  מעניקים את ההתרעה בת 
במקרה כזה, היו הם, בדומה ל”גארבו”, מוצאים את הדרך לתת התרעה 
ולא  כולו  החשאי  המבצע  את  תסכן  לא  האש,  פרוץ  לאחר  רק  שתגיע 
תאפשר לישראלים להתחיל לגייס מילואים או להכין את הצתת התעלה 

)לו אכן הייתה התוכנית ישימה(.
אין חולק כי במשך שנים מרוואן העביר מידע רב למפעיליו, ובו תוכניות 
הפעולה המלאות של הצבא המצרי למלחמה.6 תוכניות אלה בוצעו בפועל 
את  ב-14.10.1973  כשהעביר  המצרי,  הצבא  ידי  על  וכלשונן  ככתבן 

הדיביזיות המשוריינות שלו לסיני.7
זה,  למידע  בצמוד  הפעילות  והמשך  כפול,  לסוכן  אמיתי  מידע  העברת 
איננה “גאוניות”. פעילות כזאת עשויה להעיד על טמטום קיצוני )תכונה 
אשר לחלוטין לא אפיינה את המצרים( - או שהמידע שמסר הסוכן היה 

אמיתי ונכון מלכתחילה, מבלי שמישהו בצד שבו בגד ידע על כך. 
צ’רצ’יל, אף  מנדס מעיד בצדק רב כי סאדאת העריץ את הבריטים ואת 
בין  נגדם ושימש כסוכן גרמני במלחמת העולם. אלא שהשוואתו  שלחם 
ל”ציצרו” ממבצע ההטעיה של המודיעין הבריטי אינה במקומה.  מרוואן 
“ציצרו” לא היה סוכן כפול, אלא סוכן משוטה על ידי שני הצדדים. הוא 
לא היה מודע לכך שהבריטים יודעים שהוא מעביר חומר לגרמנים, וגם לא 
לכך שהגרמנים משלמים לו בכסף מזויף.8 מרוואן, לשיטתו של מנדס, היה 
סוכן כפול אמיץ לב ורב תושייה, ובשום אופן לא סוכן משוטה מסוגו של 

“ציצרו”. לפיכך, ההשוואה איננה במקומה. 
כך גם ההשוואה לקנאריס, ראש האבווהר, שבהתאם לתיאוריה של מנדס 
מפקודיו  ורבים  קנאריס  להטעותם.  כדי  הבריטים  עם  קשרים  על  שמר 
עמדו בקשרים עם בעלות הברית, לא על מנת להטעות, אלא כדי לשמור 
על אופציה לסילוקו של היטלר. הקשר הזה הוביל בסופו של דבר לניסיון 
ושל  קנאריס  של  להורג  ולהוצאתו  ב-20.7.1944,  בהיטלר  ההתנקשות 
רבים מפיקודיו.9 לסאדאת לא היה דבר ללמוד לא מקנאריס ולא מ”ציצרו” 

בנוגע להפעלת “סוכן כפול”, פשוט משום ששניהם לא היו כאלה.
גדול  היה  אכן  שמרוואן  האפשרות  את  הופכים  בתיאוריה  אלה  כשלים 

סוכניה של ישראל להגיונית וסבירה בהרבה. 
הגרסה המצרית על היותו “מוכפל”, בדומה להערצתם 
והפך  ישראלי  כפול  סוכן  שהיה  גמאל,  עלי  לרפעת 

שיווק  לצורכי  היא  לאומי,  לגיבור  במצרים 
העובדה  את  להסתיר  נועדו  אלה  פנימיים. 
נאצר,  אל  עבד  גמאל  של  שחתנו  המביכה 
ראש לשכתו של סאדאת וחותנו של שר החוץ 
ומזכ"ל הליגה הערבית עמר מוסא, היה סוכן 

 .ישראלי במשך שנים ארוכות
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

האולטימטום שלא היה
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את הידע שלי בנושא אשרף מרואן רכשתי משלושה מקורות. האחד, מקורו 
בסוף  המחקר,  ראש  של  להערכה  כעוזר  שכיהנתי  שעה  אחד,  ערב  במזל. 
שאף  ארון  כיסאי.  מאחורי  בקיר,  שהיה  הארון   לפתע  נפתח  ה-70,  שנות 
פעם לא פתחתי אותו, ולא חלמתי לפתוח אותו. קלסרים רבים נפלו מתוכו 
קלסרים  כמה  הבולשות:  לעיני  נגלה  אופיר  זהב  הסתקרנתי.  הרצפה.  אל 
מסודרים כרונולוגית ובהם כל הדיווחים שהעביר אשרף מרוואן מיום גיוסו 
יום הכיפורים; קלסרים של סטנוגרמות  ועד הדיווח האחרון ערב מלחמת 
על כל השיחות שנוהלו עם המלך חוסיין; וקלסרים אחרים, יקרים מיהלומי 

שהרל"ש  ניירות  גם  שם  היו  באוקטובר(.   2( מלוב  לפריז  נסיעתו  ומטרת 
מסר לוועדה, ונשלחו למטה המוסד על ידי מפעילו של אשרף. פי נפער. "איך 

השגת את החומר הזה?", שאלתי את יואל. הוא לא ענה לי.
השלישי מקורו במחקר שערכתי בארכיון צה"ל כהכנה לכתיבת הספר על 
הוא  המעניין  והופעל.  גויס  אשרף  אמ"ן  כראש  בזמנו  יריב.  אהרון  האלוף 
בו  ראה  לא  אופן  ובשום  לאשרף,  מיוחדת  חשיבות  ייחס  לא  עצמו  שיריב 
מקור להתרעה. ההתייחסות שלו אליו הייתה כאימרה הידועה על הבושם: 

טוב להריח אבל לא לשתות.
מתוך כל אוקיאנוס המידע ששאבתי, הדברים הבאים חרוטים במוחי:

• פעמיים דיווח אשרף על הישיבות שערך סאדאת באוקטובר 1972, שם 	
קיבל את ההחלטה לצאת למלחמה בלי לחכות לקבל מטוסים מברה"מ, 
הצבא  צמרת  על  והטיל  לרשותנו",  העומדים  "האמצעים  עם  רק  אלא 
תצא  )לא  ל"קונספציה"  בניגוד  כלומר,  בהתאם.  תוכנית  להכין  המצרי 
עם  להתמודד  שיוכל  אווירי  כוח  בידה  יהיה  אם  אלא  למלחמה  מצרים 
חיל האוויר הישראלי ולתקוף אותו בבסיסיו(. לקט של אמ"ן פסל את 

הדיווח ואמ"ן המשיך להחזיק ב"קונספציה" עד לרגע האחרון.
• לפני 	 )זמן קצר  נסיעתו עם סאדאת לסעודיה  על  דיווח אשרף  פעמיים 

המלחמה( כדי לתאם את חרם הנפט. אמ"ן התעלם מכך.
• אשרף עזב את מצרים בדרכו ללוב ב-2 אוקטובר. אותו זמן שעת ה"ש" 	

הסורים  החמה(.  )שקיעת   18:00 היה  והסורית  המצרית  להתקפה 
אשרף  כשטס  בבוקר.  תהיה  ה"ש"  ששעת  רצו  כי  נמרצות  לכך  התנגדו 
ללוב, שר המלחמה המצרי טס לדמשק על מנת לסכם סופית את שעת 
כשעת   13:50 הייתה  המצרים,  לטובת  וכולה  שהושגה,  הפשרה  ה"ש". 
כולו  ידע מכך!  ה"ש" )תחילת תקיפה אווירית וארטילרית(. אשרף לא 
היה עסוק בפיגוע מתוכנן לובי-מצרי נגד מטוסי אל על באירופה. מוקד 

המזימה היה בפריז.
• כי 	 4 אוקטובר, מסר אשרף למפעילו, בהיותו בפריז,  כבר ביום חמישי, 

במלחמה  הקרובים  בימים  ממש  לפתוח  עומדים  והסורי  המצרי  הצבא 
נגד ישראל. זה נמסר מפורשות, בלי מילת קוד, וכך דווח למטה המוסד 

בסיומו של מסמך ארוך שעסק  בסיכול מזימת הפיגוע.
• בדיווח המפורט בלונדון - לשם עבר אשרף כדי להרחיק עצמו ממהומת 	

המלחמה  מטרת  כי  המוסד,  ראש  לזמיר,  אשרף  מסר   - בפריז  הסיכול 
אורכה,  לכל  התעלה  את  לצלוח  היא  המצרי  הצבא  של  האופרטיבית 
שם  לעצור  ק"מ,  כ-10  של  לעומק  המזרחית  בגדה  שטח  על  להשתלט 
ולהיערך להגנה. כלומר, המטרה לא הייתה להגיע למעברים - וזה אכן מה 
שקרה. עבור אמ"ן ועבור צה"ל זה היה חידוש בלתי רגיל, משום שהתפיסה 
המקובלת הייתה שהמטרה האופרטיבית היא להגיע ל"מעברים" ולתפוס 
ממנה  התעלמו  ומדוע  החדשה"  המצרית  ה"תוכנית  סוגיית  כל  אותם. 

היא עדיין בגדר סימן שאלה, המחכה למחקר מיוחד.
זעירא,  אלי  של  הניסיונות  אחר  משועשע,  פעמים  עקבתי,  שנים  במשך 
מקורביו וכמה אנשי תקשורת לטעון כי אשרף היה סוכן כפול, ובכך למזער 

"אלף לילה ולילה"
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מה בא מנדס ואומר לנו? סאדאת הוא 
שהפעיל את אשרף מההתחלה ועד 

הסוף. הוא הקים צוות של 40 מומחים, 
שהכין עבור אשרף את החומר שעליו 
להעביר לישראלים במשך כמה שנים. 

ומה הייתה כל התכלית? להביא 
לכך שכשמצרים תצא לצלוח את 

התעלה, לישראל לא יהיה זמן לגייס 
את המילואים, וגולדה מאיר תצטרך 

להפעיל את חיל האוויר במכת מנע

הבקיא  הצפון",  "איש  הייתי  עבורי.  לגמרי  חדש  משהו  היה  אשרף  הכתר. 
וקראתי  ערב  ערב  ישבתי  שנה  חצי  כמעט  במשך  במצרים.  ופחות  בסוריה 
מסמך אחר מסמך. דומני שזכות כזאת, לקרוא בניחותא את כל הדיווחים, 

טיפין טיפין, בחוכמה לאחר מעשה – לא נפלה בידי איש. 
אל  לפעם  מפעם  סר  הייתי  ז"ל.  פורת  בן  ביואל  מקורו  השני, 
משרדו בבה"ד 15, שם עסק במחקר יום הכיפורים שלא פורסם. 
לראות  חייב  אתה  מהר,  בוא  "עמוס,  לי:  קרא  אחד  יום 
את  הרים  לא  יואל  באתי.  אותך".  שיזעזע  משהו 
מבטו מהניירות שעל שולחנו וזרק לי צרור ניירות: 
"שב וקרא". קראתי לפחות פעמיים עם לב דופק 
ונרגש. היו אלו ניירות העדות המלאה של הרל"ש 
של צבי זמיר בפני ועדת אגרנט, על כל השתלשלות 
האירועים סביב נסיעתו של אשרף מרואן ללוב, לפריז, 
אשרף  דיווחי  ועל  ללונדון;  זמיר  נסיעת  על  ללונדון; 
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כביכול את חלקו בכישלון המודיעיני, ולהטיל את האשם במוסד. אין כל טעם 
לחזור על הטיעונים שלהם מדוע מדובר בסוכן כפול, ועל הפרכתם. הדברים 
לעוסים. נתן להם ביטוי קולע  ומפורט פרופ' אורי בר יוסף בספרו "המלאך". 
אבל דומני שמאמרו של שמעון מנדס, "ההיה ה'מלאך' סוכן כפול", המהווה 
ודמיונו על כל מה  יצירתו  תמצית מזוקקת של ספרו בנושא, עולה בכושר 
שכתבו עד כה חסידי הרעיון שאשרף )הלא הוא ה"מלאך", או "חותל"( הוא 

סוכן כפול.
מה בא מנדס ואומר לנו? סאדאת הוא שהפעיל את אשרף מההתחלה ועד 
הסוף. הוא הקים צוות של 40 מומחים, שהכין עבור אשרף את החומר שעליו 
להביא  התכלית?  כל  הייתה  ומה  שנים.  כמה  במשך  לישראלים  להעביר 
לכך שכשמצרים תצא לצלוח את התעלה, לישראל לא יהיה זמן לגייס את 
המילואים, וגולדה מאיר תצטרך להפעיל את חיל האוויר במכת מנע. הנ"מ 
והצבא  במלחמה,  שפתחה  תואשם  ישראל  אותו,  ירסק  לו,  יחכה  המצרי 
המצרי יצלח את התעלה. אבל, גולדה אכזבה את סאדאת ולא אישרה מכת 

מנע!
לא רק זאת, סאדאת למעשה זימן את צבי זמיר ללונדון )באמצעות שליחו, 
הוא ידידנו אשרף(  על מנת להעביר לגולדה אולטימטום: כניעה או מלחמה. 
על פי תכנונו של סאדאת, זמיר היה צריך להעביר מיידית את האולטימטום 
של  להערכתו  זאת.  עשה  לא  זמיר  סאדאת,  של  לאכזבתו  אבל,  לגולדה. 
מנדס זמיר לא עשה כך בראש ובראשונה כי כלל לא הבין שאשרף העביר 

לו אולטימטום!
מהיכן שואב מנדס את כל סיפור "אלף לילה ולילה" הזה? מפסוק בקוראן, 
שהפך למורשת קרב, לדבריו, באסלאם, ולפיו על כל מצביא מוסלמי מוטלת 
החובה לשלוח ליריבו, ערב קרב, הצעה להצטרף לדת האסלאם. אם היריב 

יסכים - מה טוב. אם לא - אזי תפרוץ המלחמה והלא מאמינים ייענשו.
האמת שאיני מסוגל להתמודד עם סיפורים כאלו ולהפריכם. כל איש ודמיונו 
האחד,  בקיצור.  לעלות  רוצה  אני  עקרוניים  דברים  שני  ואמונתו.  הפורה 
ל"קונספציה" היה עוד מרכיב, שפחות נתנו עליו את הדעת. מרכיב זה גרס: 
"סוריה לא תצא לבדה למלחמה נגד ישראל, אלא רק עם מצרים". מרכיב זה 
היה כולו פרי מחשבה "ישראלית", ולא בא מפיו של אף מרגל, בוודאי לא 

"הם עיוותו את הכול, שינו הכול, 
בשום אופן לא נתנו שיהיה כתוב 

שהסורים יוצאים למלחמה", מלמל 
אבי, כולו נרגש

מפי אשרף. ואכן, לדעתי ההנחה נשענה על היגיון מוצק ושכל בריא. הייתה 
הקונספציה  נאמני  אצל  לה  קרה  מה  אבל  נכונה,  מודיעינית  נוסחה  זאת 
המצרית - זעירא, צמרת המחקר, צמרת ענף  6 האחראי על מצרים, ואולי 
עוד קצין אחד או שניים שהיו שותפי סוד למידע שהעביר אשרף? אז הנה 

סיפור אמת, שלא זכה להרבה פרסום. 
ב-25 ספטמבר 1973, כשנפגש המלך חוסיין עם מאיר ומסר לה כי הצבא 
הצבא  על  מפורט  דיווח  הגיע  למלחמה,  זינוק  בנקודת  ממש  מצוי  הסורי 
גורם  הסורי ממקור אחר. מה שאמר המלך בלשון הכי כללית, מסר אותו 
לאנשי המוסד ולמפעילו באופן הכי מפורט. כמה ימים לאחר מכן הזדמנתי 
המדור  כראש   1973 תחילת  עד  שימשתי  שם  סוריה,  על  האחראי   5 לענף 
הצבאי. הראו לי את הדיווח. נפעמתי. היה נדמה לי כאילו את הדיווח כתב 
הרמטכ"ל הסורי או ראש מחלקת המבצעים הסורי. היה זה תיאור מפורט 
והצעדים הנדרשים  של תוכנית ההתקפה הסורית, מצב ההכנות להתקפה 
להשלים את ההכנות. ידיעת פלטינה מוזהבת!! אבי יערי, ראש הענף, הראה 
לי את הנייר המודיעיני שנכתב על הידיעה הזאת. תמצית תמציתו: הסורים 
עושים את כל ההכנות למלחמה מאוד קרובה נגד ישראל במטרה לכבוש את 

כל רמת הגולן.
"העלינו את הנייר לאישור צמרת המחקר", בישר לי יערי.

עבר יום, חזרתי לענף 5  לחדרו של יערי. מצאתי שם את רמ"ד צבאי קותי 
מור ורמ"ד מדיני איציק כהני. "היכן אבי?" שאלתי. "למעלה כבר כמה שעות, 
בעניין הנייר של המקור X  על ההתקפה הסורית", הם אומרים לי. עוד הם 

מדברים ואבי נכנס לחדר, דמעות ניגרות מעיניו. הוא זרק על השולחן את 
אדום.  בצבע  מחיקות  כולו  שכמעט  ראיתי  חטוף  במבט  המודיעיני.  הנייר 
"הם עיוותו את הכול, שינו הכול, בשום אופן לא נתנו שיהיה כתוב שהסורים 
להשתולל,  ממש  התחיל  כהני  נרגש.  כולו  אבי,  מלמל  למלחמה",  יוצאים 

מקלל את ראשות המחקר.
כואב:  בקול  אבי  הסביר  וההתרגזות,  ההתרגשות  קמעה  שככה  כאשר 
"הנימוק שלהם היה שמכיוון שסוריה לא יוצאת למלחמה בלי מצרים, ואנו 
יודעים כי במצרים עומד להתחיל תרגיל גדול, והמצרים לא ייצאו למלחמה 
בלי שיקבלו את המטוסים מברה"מ, הרי שלא יכול להיות שהידיעה נכונה, 
וסוריה  תצא למלחמה לבד. ככל הנראה הם חוששים מאתנו ונערכים לכך, 

הם חזרו והסבירו לי".
ויכוח אם להוציא את הנייר עם כל תיקוני ומחיקות ראשות  התחיל בענף 
ביותר  הטובה  ההתרעה  לחלוטין.  מעוות  שרוט,  חבול,  יצא.  הוא  המחקר. 
שקיבל עם ישראל על המלחמה, יותר משבוע לפני שפרצה, הושלכה למעשה 
העיוורון  רק  נכונה,  הייתה  שהנוסחה  אבי  לי  יגיד  לימים  האשפה.  לפח 
בצמרת המודיעין מנע מלקרוא אותה בצורה הנכונה, שהיא זאת: אם אנו 
לא  שסוריה  מעריכים  ואנו  סוריה,  מצד  למלחמה  ממשיות  הכנות  רואים 
תצא לבדה למלחמה ללא מצרים – אזי המסקנה המתבקשת היא שמצרים 

יוצאת למלחמה ואין בה שום תרגיל!
הנקודה השנייה. לדעתי איש לא הונה אותנו. אנחנו הונינו את עצמנו. זאת 
לא רק הייתה ההונאה העצמית של הצמרת המודיעינית. זאת הייתה ההונאה 
של כל מערכת הביטחון, של צה"ל ושל חיל האוויר שחיו עדיין את ניצחון 
מלחמת ששת הימים, והיוהרה הכתה אותם בסנוורים; זאת הייתה ההונאה 

של הצמרת המדינית שלנו, שזלזלה בסאדאת ובערבים בכלל. 
ליבת הבעיה היא שההיסטוריה מלמדת עד כמה ההונאה עצמית חוזרת על 

 .עצמה פעם אחר פעם

ראש הממשלה בנאום לאומה ביום פריצת המלחמה: "לא פחדנו, מזה ימים 
אחדים נודע לשירותי המודיעין של ישראל כי צבאות מצרים וסוריה נערכים 

למתקפה משולבת"
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בעריכת יוסי קופרווסר | 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

שיתופי פעולה מודיעיניים 
בינלאומיים - ותג המחיר שלהם

בצל היחלשות עולם הדיפלומטיה הקלאסית, פורחת הדיפלומטיה של ארגוני המודיעין. אולם היא לא חפה 
מאתגרים ומעלויות לשני הצדדים

ד"ר אהוד ערן | מרצה במחלקה ליחסים בינלאומיים, אוניברסיטת חיפה 

ונחלש. אמצעי התקשורת המודרניים  עולם הדיפלומטיה הקלאסית הולך 
לדיפלומטים  שהייתה  החשיבות  את  מאוד  צמצמו  הגלובליזציה  ועידן 
ולדיפלומטיה במשך עשרות שנים. משרדי חוץ רבים במערכת הבינלאומית 
 ,2015 מאז  מלאה  במשרה  חוץ  שר  אין  למשל,  בישראל,  מזוהרם.  איבדו 
ומספר הפונים להתמודד על מקום בקורס הצוערים היוקרתי של המשרד 
בהצעת  נוספות:  רבות  בארצות  גם  כך  האחרונות.1  בשנים  דרמטית  צנח 
התקציב שלו ל-2018, הממשל האמריקאי הציע לקצץ ב-31% את תקציב 

מחלקת המדינה.2 
הדיפלומטיה   - כפורחת  עולה  הדיפלומטי  העולם  של  אחת  גזרה  ואולם, 
של ארגוני המודיעין. מאז אירועי הטרור של העשור הקודם התחזקו מאוד 
שיתופי הפעולה בין ארגוני המודיעין של מדינות שונות, במאמץ לבלום את 
מדינות  עמדו  המשותף  המאמץ  בליבת  הרדיקלי3.  האסלאם  של  האתגר 
המערב, אך הן הסתייעו גם במדינות לא-מערביות. גם הקואליציה הצבאית 
שיתוף  את  חיזקה  האסלאמית(  )המדינה  דאע”ש  ארגון  נגד  הבינלאומית 
הפעולה בין ארגוני מודיעין בעולם, בייחוד נוכח אופיו הגלובלי של האיום. 
ההתפתחויות הדרמטיות בתחומי טכנולוגיות המידע, שהחלישו את הצורך 
בין  בתקשורת  יותר  רבה  יעילות  אפשרו  דווקא  קלאסית,  בדיפלומטיה 

ארגוני מודיעין. 
שיתוף הפעולה המודיעיני כולל נדבכים שונים, לרבות הכשרת כוח אדם של 
ידי מדינה שנייה; פעילות מבצעית משותפת לאיסוף ואף  מדינה אחת על 
הפוליטית  שההנהגה  במקומות  מדיניים  מגעים  וניהול  תקיפה;  למבצעי 
מעדיפה להצניע מגעים דיפלומטיים גלויים. יתר על כן, סיוע מודיעיני בערוץ 
חשאי שימש לעתים נקודת הפתיחה ליחסים אסטרטגיים ומדיניים קרובים 
יותר בלב שיתופי הפעולה המודיעיניים בין מדינות עומדות החלפת מידע 
והערכות. למעשה, חלק מפריצות הדרך המפורסמות ביותר בהיסטוריה של 
המודיעין נבעו משיתוף פעולה בינלאומי. כך, מידע שסיפקו ארגוני המודיעין 
של צרפת ופולין למודיעין הבריטי בשלהי שנות ה-30, איפשר ללונדון לפצח 

את מערכת ההצפנה של הצבא הגרמני )"אניגמה"( במהלך מלחמת העולם 
העולם  לידיעת  הביא  הישראלי לארה”ב  השנייה.4 מידע שסיפק המודיעין 
המנהיג  של  המורשת  את  דוחה  החדשה  הסובייטית  הצמרת  כי  ב-1956 

המנוח יוסף סטלין.5 

חמישה סוגים של עלויות או אתגרים בשיתופי פעולה 
מודיעיניים

המודיעין  תחום  של  הגלויה  הספרות  התחום,  של  הגוברת  חשיבותו  חרף 
“כמעט אינה עוסקת בדוגמאות של שיתוף פעולה מודיעיני”.6  מאמר קצר 
של  ראשונית  סקירה  ידי  על  בספרות  זה  פער  להשלמת  לתרום  מנסה  זה 
ממד אחד של שאלת שיתוף הפעולה המודיעיני: העובדה כי לצד התרומה 
החשובה של שיתוף פעולה כזה, העברת מידע והערכות מודיעיניות ממדינה 
למדינה צופן בחובו גם עלויות או אתגרים  לאחד הצדדים או לשניהם. ניתן 

לחשוב על לפחות חמישה סוגים של עלויות או אתגרים כאלה: 
- במצבים מסוימים  צורכי השותף  לכיוון  הסטת המאמץ המודיעיני   )1(
מידע  לאסוף  כדי  ניכרים  מודיעיניים  מאמצים  משקיעות  מדינות 
חשבון  על  לעתים,  זאת,  המודיעינית.  שותפותן  את  בייחוד  שמשרת 
הקצאת משאבים לאיסוף המשרת את יעדיה שלה או תוך סיכונם של 
אזרחיה. דוגמה בולטת לעניין זה נחשפה בעשור שעבר, משהתברר כי 
לבקשת ארה”ב ניהלה קנדה מאמץ איסופי ניכר בקובה. ארה”ב ניתקה 
קסטרו  פידל  של  עלייתו  לאחר  הוואנה  עם  הדיפלומטיים  יחסיה  את 
לשלטון, אך היות שתפסה את האי הקאריבי כאיום, חיפשה אפיקים 
לאור בקשות  לאיסוף מידע שם מעבר לאמצעים הטכניים שהפעילה. 
אמריקאיות, הקנדים הפעילו את אנשי הסגל הדיפלומטי שלהם, כמו 
גם אזרחים קנדים שחיו באי, כדי לאסוף מידע. למעשה, הקנדים היו 
מה  לאי,  זורמים  סובייטים  צבאיים  משלוחים  כי  לדווח  הראשונים 

לאור בקשות אמריקאיות, הקנדים הפעילו את אנשי הסגל הדיפלומטי שלהם, 
כמו גם אזרחים קנדים שחיו על האי, כדי לאסוף מידע. למעשה, הקנדים היו 

הראשונים לדווח כי משלוחים צבאיים סובייטים זורמים לאי, מה שהתברר 
בהמשך כנשק גרעיני שהרוסים הציבו שם

מבט לעומק המודיעין
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שהרוסים  גרעיני  כנשק  בהמשך  שהתברר 
הציבו שם. כל זאת בעוד שבפומבי, ארה”ב 
הביעה הסתייגות מן היחסים התקינים בין 

קנדה לקובה.7
ממדינה  והערכות  במידע  תלות  יצירת   )2(
בתחום  עצמאיות  יכולות  וניוון  שותפה 
ניכרת  זה  דפוס  של  חלקית  דוגמה   -
המודיעין  מגורמי  חלק  של  בהצדקות 
מצרים  כי  לחזות  לכישלונם  האמריקאי 
באוקטובר  ישראל  את  יתקפו  וסוריה 
הושפעו  כי  טענו  האמריקנים   .1973
הסיכוי  שלפיה  הישראלית,  מהעמדה 
המקיף  הכיסוי  נוכח  זאת  נמוך.  למלחמה 
ומכיוון  המצרית,  הזירה  את  ישראל  של 
שהתרעה למלחמה הייתה משימה מרכזית 
של השירותים הישראלים. ריי קליין, ראש 
החוץ  משרד  של  המודיעיני  המחקר  זרוע 
האמריקאי, אחד הבודדים שסברו בשנים 
כי  גבוהה  סבירות  ישנה  כי   1973-1972
פניה של מצרים למלחמה, אמר בדיון פנימי 
במשרד החוץ האמריקאי לאחר המלחמה: 
שהישראלים  היה  שלנו  מהקושי  “חלק 

שטפו לנו את המוח”.8
המדינה  על  ומחקר  מאיסוף  הימנעות   )3(
המערביים  המודיעין  שירותי   - השותפה 
הופתעו בראשית העשור הנוכחי מהטלטלה 
שהיו  משטרים  נפילת  לרבות  האזורית, 

שהתפתח  הפנימי  בדיון  ובמצרים.  בתוניסיה  כמו  למערב  ידידותיים 
הם  ה-80  שבשנות  בעוד  כי  התחדד  זו,  בסוגיה  המערביים  בשירותים 
לרבות מפגשים   - בריתן  היציבות הפנימית של בעלות  עסקו בשאלת 
ממשלות  שבלחץ  הרי   - משטר  מתנגדי  עם  למשל,  במצרים,  קבועים 
ידידותיות, צומצם עיסוק זה לאחר 2001. ההתמקדות בטרור האסלאם 
הקיצוני יצר תמריצים גדולים לשירותים המערביים לנסות ולמצות אף 
יותר את הקשר עם ארגוני המודיעין הערביים הידידותיים, כמו מצרים. 
מערבי  מחקרי  ו/או  איסופי  מאמץ  מכל  מאוד  הסתייגו  האחרונים 
לעיוורון  גרם  כן,  אם  הפעולה,  שיתוף  מחיר  צומצם.  אכן  וזה  כלפיהן, 

בהבנת הזירה הפנימית של השותף.9   
דליפת מידע רגיש של המדינה “מספקת המידע” דרך צינורות המדינה   )4(
המקבלת - במסגרת זו יכולה להיות חשיפה של מקורות, שיטות פעולה, 
ומבנה ארגוני של שירותי המודיעין המשתפים פעולה. דוגמה מפורסמת 
של קושי זה היא החשיפה של מידע רגיש של שירותי הביון האמריקנים 
שמקורן  דליפות  באמצעות  ברה”מ,  של  המתחרים  הביון  לשירותי 
 )MI6( בשירותי הביון של בריטניה. נציג שירות מודיעין החוץ הבריטי
בוושינגטון, שהיה קצין הקישור בין לונדון לבין השירותים האמריקאים 
)ה-CIA וה-FBI( בשנים 1951-1949, קים פילבי, היה סוכן סובייטי. 
לפיכך, כל מידע שהוחלף בערוץ הזה בין שתי המדינות דלף למוסקבה, 
לרבות מידע טקטי על החדרת סוכנים אמריקאיים ובריטיים למדינות 
קומוניסטיות באירופה. בזיכרונותיו הודה פילבי כי רצה מאוד בתפקיד 
האמריקאיים,  הארגונים  את  מקרוב  לבחון  שיוכל  כדי  גם  בוושינגטון 

במשתמע, כדי לשרת את שולחיו במוסקבה.10 

קשיים מובנים באמינות המידע - ברובד   )5(
והערכות  מידע  מחליפות  מדינות  שתי  אחד 
לצרכים תועלתניים, קרי, משלימות פערי מידע 
שיש להן על יעדים שלישיים. ברובד עמוק יותר, 
מבקשות  השותפות  המדינות  כי  החשש  קיים 
זו, באמצעות  זו של  על הדרג המדיני  להשפיע 
המדינה  כי  היא  התוצאה  המועבר.  המידע 
לעולם  כמעט  לה  שמסופק  המידע  מן  הנהנית 
נועדו  המתקבל  במידע  ממדים  כי  חושדת 
רבות  פעמים  לכן  מניפולציה;  עליה  לעשות 
היא תתייחס בחשד למידע המתקבל, עד כדי 
 התעלמות מוחלטת ממנו. זאת גם במחיר כבד. 
ההתעלמות  היא  זה  לדפוס  מוכרת  דוגמה 
ב-1941  הסובייטית  הצמרת  של  המוחלטת 
גרמניה  שלפיו  מבריטניה,  שהגיע  ממידע 
עומדת לתקוף את ברה”מ. השתיים, כזכור, היו 
)הסכם  מ-1939  אי-התקפה  בברית  קשורות 
נלחמת  גרמניה  בעוד  ריבנטרופ-מולוטוב(, 
כי  חשדו  הסובייטים  במערב.  בריטניה  עם 
נועדו  מלונדון  אליהם  שמועברות  ההתרעות 
גרמניה,  עם  אי-הלוחמה  הסכם  את  לפורר 
כדי  ברלין  עם  למלחמה  מוסקבה  את  ולגרור 
מוסקבה אף  בריטניה.  על  הלחץ  את  להקל 
הידיעות  בסוכנות  רשמית  הודעה  פרסמה 
גרמנית  התקפה  על  השמועות  שלפיה  טא”ס, 
אפשרית - שנתמכו במידע מודיעיני שבריטניה 
את  לגרור  שנועדה  מגושמת”,  “תעמולה  הן   - לברה”מ  העבירה 
ממידע  גם  כמו  אלה,  מהתרעות  ההתעלמות  למלחמה.11  ברה”מ 
שהסובייטים אספו בעצמם, היו בין הגורמים למפלות הקשות שנחל 
שהגרמנים  לאחר  המלחמה,  של  הראשונים  בשלבים  הרוסי  הצבא 

אכן תקפו ביוני 1941. 

קשיים מובנים באמינות המידע
לסיכום, בעוד המוסדות של עולם הדיפלומטיה המסורתית נחלשים, סביבת 
הביטחון הבינלאומית של המאה ה-21 חיזקה מאוד את שיתופי הפעולה 
בין ארגוני ביון בינלאומיים. מחקרים העוסקים בלימודי מודיעין לא תמיד 
של  חשוב  ממד  הובלט  זו  קצרה  בהתייחסות  זו.  התפתחות  היטב  כיסו 
שיתופי פעולה בינלאומיים בתחומי המודיעין - תג המחיר הנלווה אליהן. זה 
כולל, בין היתר, הסטה אפשרית של המאמץ המודיעיני לכיוון שירות צורכי 
השותף, על חשבון צרכים אורגניים או תוך סיכון נכסים, יצירת תלות במידע 
והערכות ממדינה שותפה וניוון יכולות עצמאיות, הימנעות מאיסוף ומחקר 
על המדינה השותפה ודליפת מידע רגיש של המדינה “מספקת המידע” דרך 
קשיים  יש  שבהן  בנסיבות  זאת,  כל  אותו.  שקיבלה  המדינה  של  הצינורות 

 .מובנים באמינות המידע
הערות למאמר ראו בגיליון האינטרנטי

זהו גלעינו של מחקר רחב יותר. הערות או הצעות יתקבלו בברכה
  eeiran@poli.haifa.ac.il

בול דואר סובייטי שהוצא לזכרו של קים פילבי ב-1990. 
בוושינגטון  בתפקיד  רצה  כי  בזיכרונותיו  הודה  פילבי 
האמריקאיים,  הארגונים  את  מקרוב  לבחון  שיוכל  כדי 

במשתמע, כדי לשרת את שולחיו במוסקבה 

מבט לעומק המודיעין
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את כנס החברים הל”ג חגגנו כמיטב המסורת, ביום שני האחרון של תשע”ח, 
בתיאטרון הפתוח של המרכז למורשת המודיעין. הכנס השנה עמד בסימן 
70 שנות עצמאות ומדינה. כ-600 מחברי העמותה הגיעו למפגש החברים 
בחצר הגדולה, ונהנו מאותה אווירה יוצאת דופן, של מפגשים מרגשים בין 

חברים למסעות המאתגרים של אמ”ן, המוסד והשב”כ. 
את פני הבאים הקבילו שתי תערוכות יוצאות דופן. בחדר הדיונים, ששופץ 
תחת  ברזילי,  איציק  של  יצירותיו  הוצגו  לתערוכות,  המתאים  באור  והוצף 
הכותרת “70 שנים 70 פנים”. ברזילי הפך את שירותו ארוך השנים לסדרה 
ואלופים,  רמטכ”לים  ממשלה,  ראשי  של  פורטרטים  איורים,  של  מרשימה 
שאותם הנציח בפגישותיו עימם. ביד קלה יצר לאורך השנים אוסף מרשים 
הבאים,  בחודשים  גם  פתוחה  תישאר  התערוכה  והבעות.  קלסתרים  של 

כמוקד משיכה  לאורחי המל”מ ולחברים שהחמיצו את כנס החברים.
כתב  שערי  תערוכת  הוצגה  הגדולה  לחצר  המשרדים  בניין  שבין  במעבר 
ההתייחסות  את  המייצגים  המגזין,  של  שערים  ח”י  מל”מ”.  “מב”ט  העת 
הויזואלית לאבני הדרך, ממלחמת העצמאות ועד ימינו. לצדם של השערים 

נחשף, לראשונה, הנוסח הסופי של חזון המל”מ, שהושלם ערב החג ומוצג 
לבאי המרכז במבואה, בסמוך לפסל של יצחק רבין ז”ל.

הנוכחים  את  שבירך  המוסד,  ראש  כהן,  יוסי  היה  בכנס  הדוברים  ראשון 
גמלאי  שהותירו  החותם  את  נס  על  העלה  כהן  מלשכתו.  מוסרטת  בברכה 
הוא  האיראנית.  בזירה  במיוחד  התמקד  להווה,  באשר  המודיעין.  קהילת 
דפים  עוד  נכתבה,  שכבר  להיסטוריה,  להוסיף  בהבטחה  דבריו  את  סיים 

שימשיכו את סיפורם של ותיקי המוסד ותרומתם לביטחון האומה.
בברכה מוסרטת נוספת בירך את החברים האלוף תמיר היימן, ראש אמ”ן. 
לדור  הזרוע  ותיקי  הנחילו  אותו  המצוינות,  ערך  את  בדבריו  שזר  היימן 
זאת  הדיגיטלי.  בעידן  המצוינות  הטמעת  חיוניות  את  והדגיש  הנוכחי, 

במיוחד לקראת המעבר המתוכנן לקריית המודיעין החדשה בנגב.
את הברכה המסורתית של המשפחות השכולות נשא חגי מן. מן סקר את 
מלחמות ישראל על ציר הזמן של השכול, והתייחס לקורבן העצום כהכרח 
רב  אך  קצר  בנאום  השנים.  לאורך  ונשמרה  העצמאות  הושגה  שבעטיו 
תובנות, דבר דבור על אופניו, הוקיר תודה למל”מ כמרכז הנצחה למשפחות 

י ת נ ש ם ה י ר ב ח ס ה נ כ
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בסימן  70  שנות עצמאות
ההנצחה  כי  לעובדה  חמות  מילים  ייחד  ואף  הקהילה,  חללי  של  השכולות 
מלווה במערכת מחקר ייחודית ובשורה ארוכה של מתנדבים, המנחילים את 
המורשת של קהילת המודיעין ומציגים את המרכז על שלל פעילויותיו בפני 

אורחיו הרבים.
מרתקות,  התייחסויות  של  סרטונים  שלושה  הפעם  כללו  אמ”ש”  “סיפורי 
המופרדות בחלון זמן נדיר של כ-70 שנה. ראש אמ”ן בעבר, האלוף שלמה 
גזית, בכיר המוסד איברהים ברזילי ובכיר השב”כ רפי איתן תיארו, כל אחד 
מהקרבות  זוטרים  וכמפקדים  בפלמ”ח  כלוחמים  אישיות  חוויות  בסגנונו, 
במלחמת העצמאות. שלושת הוותיקים שהשתתפו באופן פעיל, כלוחמים, 
שבעה  לאחר  האישית,  ראייתם  את  להציג  התבקשו  המדינה,  בהקמת 
עשורים של שדרוג “המוצר”, שאותו ליוו עד הלום. הם זכו למחיאות כפיים 

אוהדות. 
על  מיוחדת  ראייה  זווית  בדבריו  הציג  המל”מ,  יו”ר  שטאובר,  צביקה  ד”ר 
במישור  לאירועים  ולבן,  בשחור  הנצבעים  התקשורת,  דיווחי  בין  הממשק 
הבינלאומי. הוא הדגיש את חשיבות המודיעין באווירה שבה הדמוקרטיה 

הליברלית היחידה במזרח התיכון מותקפת על ידי כוחות קיצוניים. 
והשוטפת  הרבה  הפעילות  את  סקר  צור,  דודו  מיל’,  תא”ל  המל”מ,  מנכ”ל 
של  המיוחדת  תרומתם  את  הוקיר  וכקודמיו  העתידית,  זו  גם  במרכז, 

המתנדבים.
הוקרה,  תעודות  הוענקו  פתאל  ונינה  בצלאל  יצחק  הוותיקים  למתנדבים 

המסכמות את תרומתם ארוכת השנים למרכז.
מזור,  ברוך  את  שהחליף  כתרי,  רוני  במיל’  תא”ל  השנה  הנחה  הכנס  את 

המנחה הקבוע, השרוי באבל על פטירת רעייתו מאירה ז”ל.
של  בניצוחו  הכנס,  של  המרגש  האמנותי  המופע  היה  לעולם”  “הללויה 
המלחין והמעבד קובי אשרת. לצדו הופיעו “חלב ודבש” ולאה לופטין, רותי 
נבון ושרונה בן-עטר. על הבמה ניתן היה ליהנות מאגדת הגיטרה שמוליק 
את  לשיר  לקהל  שאיפשרה  מרהיבה,  מצגת  ליוותה  השירים  את  בודגוב. 
שיריו האהובים של אשרת. האירוע הסתיים בשירת התקווה, שעליה ניצח 

אשרת. כל האמנים וקהל החברים יצרו יחד את ההרמוניה המרגשת. 
אופיר שוהם
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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. גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי 

סיור והקפדתו על תגובה אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, 

כשהוא גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת 

הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא זרועות המודיעין שלו. גדושים באזכורים 

על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי 

הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על 

תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא ראה

מאמר שפורסם לראשונה בביטאון חמ"ן "חמ"נית" גיליון 13, ספטמבר 1989

תגובות

ביד אחת - אתגריו של קצין מודיעין
תא"ל )מיל'( שלמה אליה, 2018, הוצאת אפי מלצר בע"מ, 303 עמ'

לאחרונה יצא לאור ספרו של תא"ל )מיל'( שלמה אליה, 
שונים  בתפקידים  המודיעין  בחיל  רבות  שנים  ששירת 
 252 באוגדה  מערך  קצין   – השדה  מודיעין  במערך 
הכיפורים,  יום  במלחמת   205 חטיבה  קמ"ן  בהתשה, 
בחטיבת  וכן  הצפון;  פיקוד  וקמ"ן   36 אוגדה  קמ"ן 
אליה  המזרחית.  הזירה  וראש  סוריה  רע"ן   - המחקר 
המנהל  ראש  בהם  בצה"ל,  בכירים  תפקידים  מילא 
האזרחי ביהודה ושומרון ומפקד יחידת הקישור ללבנון 

)יק"ל(. 
חייו  תולדות  את  זו  באוטוביוגרפיה  מתאר  אליה 
העיראקית  בכורדיסטאן  שמקורם  משפחתו,  ותולדות 
את  סוקר  הוא  נולד.  שם  סוריה,  שבצפון  חלב  ובעיר 
עלייתם לארץ ישראל, לפני הקמת המדינה, את טלטולי 
אביב  בתל  התקווה  בשכונת  שהתגוררה  המשפחה 
חוויותיו  הילדות שלו מאותה תקופה, את  חוויות  ואת 

מתקופת שהותו כנער בקיבוץ נחשונים - וכיצד כל אלה השפיעו על עיצוב 
לצה"ל,  גיוסו  תהליך  את  המחבר  מתאר  בהמשך  בחיים.  ודרכו  אישיותו 

פציעתו הקשה, הצבתו בחיל המודיעין והדרך הארוכה שעשה מאז. 
אליה מתאר כיצד למד את עבודת המודיעין והפך לקמ"ן במערך השדה של 
החיל. פרק בספר מוקדש לחוויותיו במלחמת יום הכיפורים, בחטיבה שעליה 
פיקד יוסי פלד, לימים אלוף פיקוד הצפון. מעבר לחוויות המלחמה שעברו 
השניים והחטיבה בלחימה נגד הכוחות הסורים בגולן, ובהמשך נגד הכוחות 
בעבודת  החשוב  המקצועי  הפן  את  המחבר  מדגיש  במובלעת,  העיראקים 
זו  חוויה משותפת  גורלות בלחימה.  - שיכול לעתים לחרוץ  הקמ"ן בשטח 

שבה  לספר,  פלד  שכתב  בהקדמה  ביטויה  את  מוצאת 
בעקבות  במלחמה.  תפקודו  על  אליה  את  משבח  הוא 
הזירה  מול  תפקידים  במסלול  אליה  המשיך  זו  מלחמה 
הצפונית, הסורית-לבנונית, וקנה בהם ניסיון מקצועי רב. 
אליה מתאר את האתגר הלא פשוט העומד בפני הקמ"ן 
דומיננטים:  מאוד  שהיו  מפקדיו,  מול  בהתמודדותו 
)יאנוש(,  בן-גל  ואביגדור  )רפול(  איתן  רפאל  בצבא 
ברי  עצמם  ראו  אלה  שגיא.  יהושע  המודיעין  ובחיל 
סמכא בהבנת האויב ובהערכת כוונותיו, ולא אחת עמדו 

הערכותיו המקצועיות בניגוד גמור לשלהם. 
קטעים  מעט  לא  וכולל  קולחת  בלשון  כתוב  הספר 
הפרקים  הדרך.  לאורך  אליה  של  מהתנסויותיו  אישיים 
של  בתקופתו  העיקריות  המלחמות  בשתי  העוסקים 
יכולים  הראשונה,  לבנון  ומלחמת  הכיפורים  יום  אליה, 
אלה  לאירועים  ביחס  חשובה  תעודה  לשמש  בהחלט 
מנקודת מבטו של קמ"ן שהיה מעורב בהן - בין אם בתפקידיו בשדה ובין 
אם בפיקוד או במטה הכללי. כך גם שני פרקי הספר האחרונים, העוסקים 
בתפקידים הבכירים שמילא מחוץ לאמ"ן. הכותב מסיים את ספרו בסיפור 
נפילתו של בן אחיו, איתמר אליה, באסון השייטת בלבנון, בספטמבר 1997.  
המבקש  המחבר,  של  האישי  להיבט  ומעבר  מעניין,  ספר  זהו  לסיכום, 
שעברו  רבות  יהודיות  ומשפחות  משפחתו  סיפור  את  להנציח  באמצעותו 
מסלול חיים דומה, הוא מאיר סוגיות רבות בהתמודדות מול הזירה הצפונית 

 .בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת

וגררה את  עיראק  זו הרסה את משטר הבעת' של  כפולה?  לעיראק למלחמה  בין ארה"ב  כיצד התערערו היחסים 
ארה"ב לכאוס בלתי צפוי, שהגביל את יכולתה לקחת חלק בענייני העולם האחרים.

בספר זה בוחנת בינה את התפיסות, ההנחות המוקדמות ואי-ההבנות בין עיראק וארה"ב מ-1967 )מלחמת ששת 
הרקע  את  מספקת  זו  היסטוריה  באיראן(.  חומיני  של  האסלאמית  הרפובליקה  של  )הופעתה   1979 ועד  הימים( 
לדיאלוג החירשים ב-1990, בין נשיא עיראק סדאם חוסיין לבין שגרירת ארה"ב אפריל גילספי, שהוביל למלחמת 

המפרץ הראשונה.
הספר עוסק בשלוש סוגיות מרכזיות: המפרץ הפרסי; המרד הכורדי; והסכסוך הישראלי-ערבי, לרבות המעורבות 
הפוליטית ההולכת וגוברת של הקהילה היהודית בארה"ב בנושאים הקשורים לישראל וליהודים בארצות ערב. תוך 

בחינת נושאים אלה דנה בינה בחששות הקיצוניים באותה עת לגבי המלחמה הקרה ושוק הנפט הבינלאומי.
מחקר מעמיק זה מספק דיווח מפורט ומדויק של "מה שקרה" לצד הדיון הרחב יותר ב"למה זה קרה", ונותן לקורא 

מסגרת לבחינה מחודשת של היחסים בין המדינות.
 הספר בספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור – המרכז למורשת המודיעין

ארה"ב-עיראק - יחסים בילטרליים | שולמית בינה
בלבול ותפיסה מוטעית בין 1967 ל-1979

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. גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי 

סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל 

קרב, כשהוא גדושים באזכורים על מודיעין בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם 

גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא זרועות המודיעין שלו. גדושים 

באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של 

כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור 

והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא

מאמר שפורסם לראשונה בביטאון חמ"ן "חמ"נית" גיליון 13, ספטמבר 1989 במבצעץ

פסח מלובני |  אל”ם )דימ'(מודיעין וספר

ספריו של יוליוס קיסר גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. 

אולם גולת הכותרת הספר כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא ישוב במפקדתו ומתבסס על 

מידע שסיפקו לו זרועות המודיעין שלו. גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על 

תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא גדושים באזכורים 

על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה 

יכולתו לנהל קרב, כשהוא זרועות הספר שלו. גדושים באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו 

על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא גדושים 

באזכורים על עמידתו בראש מבצעי סיור והקפדתו על תצפית אישית. אולם גולת הכותרת של כושרו 

הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב, כשהוא הספרייה במ"לם אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה 

יכולתו לנהל קרב אולם גולת הכותרת של כושרו הצבאי הייתה יכולתו לנהל קרב

מאמר שפורסם לראשונה בביטאון חמ"ן "חמ"נית" גיליון 13, ספטמבר 1989

הספרייה
 library@intelligence.org.il :פניות לספרייה

טל. 03-5482254  פקס. 03-5497731
פייסבוק: ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז 

למורשת המודיעין
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אורי נולד ב-1926 בנחלת יהודה, ליד ראשון לציון. אביו, דב גרינבלט, עלה מליטא ועבד כווטרינר של ראשון לציון.
ההגנה  של  אלחוטנים  לקורס  נשלח   1945 במאי  העבריים.  הישובים  במשטרת  ושירת  להגנה  התנדב  ב-1943 

ובפברואר 1946 גויס למוסד לעלייה ב' ושימש כגדעוני וכממונה על רשת הקשר שלו.
ב-1946, כשהיה בן 20, מונה למפקד אניית המעפילים "לטרון", שהפליגה  מנמל מרסיי לארץ ישראל. "ספינה רעועה 
שלא הייתה ראויה לשיט", כדבריו. אך 1,250 המעפילים הגיעו בסופו של דבר ארצה - לאחר מעצר בקפריסין - 

והשתלבו בחיי המדינה הצעירה.
 4,500 שוכנו  שבהם  בצרפת  המחנות  את  כשניהל   ,1947 בקיץ  הייתה  תקופה  באותה  שירותו  של  נוספת  פסגה 

המעפילים שיועדו להפליג על סיפון "אקסודוס".
20 תותחי נ"מ לישראל;  1948, שירת כאלחוטן )גדעוני( על ספינת משא שנשאה  לאחר קום המדינה, בסוף מאי 

בתעודות שלה נכתב כי היא נושאת טונות של בצל לנמל חיפה.
לאחר הקמת צה"ל יצא לקורס קצינים ולקורס קציני קשר, ושימש קצין הקשר של חטיבת גולני. ב-1951 מונה לסגן 
7 ובהמשך למפקד הבסיס. השתחרר והיה חבר קיבוץ כפר הנשיא. ב-1955 התגייס לשירות הקבע  מפקד בה"ד 
ומונה לקצין ההדרכה של חיל הקשר. עם הקמת חטיבת הצנחנים מונה למפקד פלוגת הקשר שלה. השתתף בפעולות 
התגמול בהם מבצע "יהונתן", מבצע "גוליבר", מבצע "לולב" ומבצע "שומרון". במלחמת סיני ליווה את מפקד חטיבת 

הצנחנים אריק שרון. לאחר לימודים במכללה הבין-זרועית לפיקוד ולמטה, מונה לקצין הקשר של פיקוד המרכז.
ב-1962 מונה לפקד על היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, והיה אחראי על פיתוח "מערכת נועזת" שכללה "פתרונות טכנולוגיים שנראו אז דמיוניים 
ובלתי־אפשריים", כדבריו. "המערכת הניבה מודיעין בעל ערך עצום, לפני ובמהלך מלחמת ששת הימים". ב-1966 יצא ללימודים בארה"ב, ולאחר שנתיים 

חזר לפקד על היחידה הטכנולוגית של אמ"ן, עד שחרורו ב-1970. בתקופתו זכתה היחידה הטכנולוגית של אמ"ן שלוש פעמים בפרס ביטחון ישראל.
אחרי פרישתו מצה"ל עסק בהייטק, בין היתר היה ממייסדי ומנכ"ל  חברת ECI עד 1977. נפטר בחודש יולי 2017 והותיר את אשתו מרגה, שני בנים, שישה 

נכדים ו-11 נינים.

פתרון החידה מגיליון 80: האיש שהיה הוא: אורי גורן )גרינבלט(

dyogenes@netvision.net.il |  יואב דייגי

נולד בפולין ועלה לארץ  ב-1935. סיים לימודיו בבית הספר הריאלי.
ב-1940 הצטרף להגנה וכעבור שנתיים עבר קורס מ"כים. בשנת 1946 נטל חלק במאבק ובפעולות להקמת המדינה. 

אחרי שנה עבר קורס מ"מים ושרת כמפקד מחלקה בחי"ש.
עם הקמת המדינה התגייס לחטיבת גבעתי כקצין מודיעין, שימש כמפקד קורס מ"מים של גבעתי והשתתף במבצע 

נחשון לפריצת הדרך לירושלים.
שימש כמפקד פלוגה בקרבות נגד המצרים באזור אשדוד.

ב-1949 שימש כראש הדסק הסורי לבנוני באמ"ן מחקר, ולאחר מכן שירת כקמ"ן פיקוד הדרום ת"פ משה דיין.
ב-1954 סיים קורס פו"מ וכיהן כראש המודיעין הקרבי באמ"ן.

ב-1960 התמנה לנספח צבאי. לאחר חזרתו לארץ שימש בתפקידים בכירים במטה הכללי
בתחומי כוח אדם וכלכלה.

מי היה האיש שהיה?

הזוכה בפתרון החידה מהגיליון הקודם: גליל אלישיב
פתרונות יש לשלוח למל"ם,  דוא"ל  mlm@intelligence.org.il  פקס: 03-5497731

כתב חידה | גיליון  81

ל ש  5 1 ן  ו י ל י ג ב

תוכלו לקרוא על:

כנס החברים השנתי ואירועים בקהילת המודיעין 
לציון 70 שנה למדינה, "בימת מודיעין" שעסקה הפעם 

בהתמודדות בין ישראל לאיראן, פעילות קרנות 
ההנצחה, הנעשה בעמותות, השקות ספרים ועוד
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רופא שמחקרו הוביל לביטול “משמעת המים״ בחילות השדה בצה״ל.  .32

ואנקולו.  .34
להיכשל )עגה(.  .36

שירת כקמ״ן פיקוד הדרום וכראש מחלקת מודיעין השדה. בעל עיטור המופת על חלקו במבצע ירקון )שם פרטי(.  .37
מפקד חיל האוויר במלחמת ששת הימים.  .38

זבל )מלמטה למעלה(.  .39
סרט )לעז(.  .41

הגן בו גדלים עץ החיים ועץ הדעת.  .42
שקט.  .44

 

shimon.avivi@gmail.com | שמעון אביבי

הערות: א. כל השמות הם שמות משפחה, אלא אם כן צוין אחרת.
           ב. המילה מלחמה בהגדרות – הכוונה למלחמת יום הכיפורים.

mlm@intelligence.org.il :פתרונות יש לשלוח למל"ם
או לפקס: 03-5497731  בין הפותרים נכונה יוגרל ספר

הזוכה בפתרון התשבץ מהגיליון הקודם:  עמירם ורדי
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הערות למאמר: הנשק הסודי של המודיעין בתקופת 
היישוב: העדה הדרוזית )עמוד 8(

1  גלבר 1991: 141.
2  שם: 142.

3  שם: 144-143.

4  שם: 174-173.
5  גלבר 1992: 75.

6  גלבר 1991: 142.
7  גלבר 1992: 95

8  שם: 97
9  גלבר 1992: 111
10  גלבר 1991: 144
11  גלבר 1991: 149
12  גלבר 1992: 316

13  סאלח ואחרים: 26
14  פרג' 2002: 97

15  עזריאלי 1989: 124-123
16  שם: 122

17  שכביץ 1992: 264, 268
18  אביבי 2014: 89-85

19  גלבר 1991: 144; גלבר 1992: 174,172; פרג' 2002:  80
20  גלבר 1991: 152

21  שם: 178-177
22  גלבר 1992: 174-168; גלבר 1991: 153

23  סאלח 2000: 186
24  הקמ"נים המרחביים נקראו גם בשם 'קצינים לתפקידים 

מיוחדים' )קת"ם( והשתייכו ליחידת מודיעין צבאית  
שנקראה "המחלקה המיוחדת )מודיעים(" שבראשה עמד 

דוד קרון. לימים נקראה היחידה בשם ש. מ. 10 )שירות 
מודיעין 10(, יחידה 154 ויחידה 504.

ספר שכתב דוד קרון בכתב יד על קורות חייו והכין   25
עותקים לבני משפחתו.

שכביץ 1992: 259  26
סאלח 2000: 181  27
גלבר 1991: 145  28

פרג' 2002: 68; סאלח 2000: 182  29
פרג' 2002: 76   30

גלבר 1991: 146-145  31
סאלח 2000: 181  32
גלבר 1992: 171  33

סאלח 2000: 186  34
פרג' 2002: 82  35

76; סאלח 2000: 182  שם:  36
גלבר 1991: 180-179  37

גלבר 1992: 546  38
Geber 1995: 232;  211 :1989 אביבי 2007: 58; סאלח  39

קנטאר הגיע מהר הדרוזים לעספיא בשנת 1947 והכיר   40
מקצת הקצינים הדרוזים שהיו בגדוד של שכיב והאב

פרג' 2002: 104; עזריאלי 1989: 79,77  41
גלבר 1991: 144  42
גלבר 1992: 350  43

44  לביא 1983: 124
Gelber 1991: 232;  350 :1992 גלבר  45

 Gelber 1991: 233  46
47  גלבר 1992: 174

48  עזריאלי 1989: 76
49  מילשטיין ודורון 1994: 43-42

50  גלבר 1992: 172
51  גלבר 1992: 316

52  שם: 345
53  גלבר 1991: 171-170

54  מילשטיין ודורון 1994: 43-42; קורן 1991: 53
55  שם; שם

56  שכביץ 1992: 259-258; קורן 1991: 53
57  קורן 1991: 53; עזריאלי 1989: 64-63; שכביץ 1993: 

260-259
שכביץ 1992:  262-261  58

קורן 1991: 61; עזריאלי 1989: 64; ראיון עם גיורא זייד   59
בידי שרגא גפני בלי תאריך 

ראיון עם גיורא זייד שערך שרגא גפני, ללא תאריך  60
שכביץ 1992: 267   61

פרג' 2002: 54; מילשטיין ודורון 1994: 37  62
אבו מצלח ע'אלב 1975: 59-58  63

שם: 66  64
שם: 57-56  65

ראיון עם גיורא זייד שנערך בידי שרגא גפני בלי תאריך    66
67  סאלח ואחרים, בלי תאריך: 26

68  ראיון עם גיורא זייד שנערך בידי שרגא גפני בלי תאריך
69  עזריאלי 1989: 124-123

70  שכביץ 1992: 263
71  סאלח ואחרים, בלי תאריך: 26

.SSO – Special Service Officers הייתה זו יחידה של חיל   72
האוויר הבריטי, שמלאה בארץ תפקידים מקבילים לאלה 

MI5 של  - שירות הביטחון הפנימי  בבריטניה
ג'דעאן עמאשה היה תושב הר הדרוזים, שם הושפע   73

מהתעמולה האנטי ציונית, עבר לארץ-ישראל והצטרף 
ב-1937 לכנופיה של יוסף אבו דרה והשתתף בפעולות 

טרור בכרמל ובגליל התחתון. לימים נוכח לדעת 
שרוב הדרוזים הארצישראליים מסתייגים מאבו דרה 

ושהמוסלמים והנוצרים הארצישראליים עוינים את 
הדרוזים. לכן ערק מהכנופיה והצטרף למחנה הפרו ציוני 

של משפחת אבו רכן בעספיא )מילשטיין ודורון 1994: 
.)38-37

מילשטיין ודורון 1994: 38-37; קורן 1991: 39  74
75  גלבר 1992: 238-237

שם: 238  76
גלבר 1991: 154  77

78  שם:155
מילשטיין ודורון 1994: 42; קורן 1991: 39  79

את"ה, עדות של יהודה ג'ול אמסטר מ-20 במרס 1971,   80
סימול 95.00027; "אני ג'ול אמסטר" בעיתון 'מעריב', 23 

באוקטובר 1964, עמ' 11 
עזריאלי 1989: 64, 76  81
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82  גלבר 1991: 154
83  שם: 155

84  סאלח 2000: 190
85  גלבר 1992: 316

86  סאלח 2000: 181

המודיעין הרוסי: פועל מעבר לאופק אך כבול בעבותות 
העבר )עמוד 18(

   Mazzetti, M. and  Benner, K.  )2018(. “12 Russian  1
 Agents Indicted in Mueller Investigation”, New York

Times, July 13, https://www.nytimes.com/2018/07/13/
us/politics/mueller-indictment-russian-intelligence-

hacking.html
  Maxey, L. )2018(. “Inside the Competitive, Corrupt  2

 World of Russian Intelligence”, The Cipher Brief, April
20, https://www.thecipherbrief.com/inside-competitive-

corrupt-world-russian-intelligence
  Global Security. Org, )2017(. “FSB - Active Measures”,  3
https://www.globalsecurity.org/intell/world/russia/fsb-

active-measures.htm
על פי וסילי מיטרוחין, ראש ארכיון המנהל הראשון של   4
ה-BGK שערק לבריטניה ב-1991, משמעותו של המונח 
הרוסי הוא פעילות מלחמתית בתחום הפוליטי שמצויה 

כיום באחריות ארגוני המודיעין של רוסיה ובעבר בארגוני 
המודיעין של ברה“מ. היא נועדה להשפיע על מהלכים 

פוליטיים בעולם בכיוונים הנוחים לרוסיה באמצעות מבצעי 
הונאה, זיוף, תעמולה וחתרנות פוליטית. המטרה היא 

להחליש את המערב ולזרוע בו פירוד פנימי וגם בין מדינות, 
במיוחד בנאט“ו.

 Andrew, C. and Mitrokhin, V. )2005(. The Mitrokhin  
 Archive: The KGB and the World, The Mitrochin Archive

II. London, Pinguin Books.
 The Litvinenko Inquiry. http://webarchive.  5

nationalarchives.gov.uk/20160613090305/https://www.
litvinenkoinquiry.org/

 Cowell, A. )2016(. “Putin ‘Probably Approved’ Litvinenko  
 Poisoning, British Inquiry Says”, New York times, Jan 21,

https://www.nytimes.com/2016/01/22/world/europe/
alexander-litvinenko-poisoning-inquiry-britain.html

  Myre, G. )2018(. “What Is The GRU And What Role Does  6
 It Play In Russia’s Cyber And Military Operations?”,NPR,

July 20, https://www.npr.org/2018/07/20/630921415/
what-is-the-gru-and-what-role-does-it-play-in-russias-

cyber-and-military-operati
ראה הודעה רשמית של ראש ממשלת בריטניה תרזה   7

 https://www.gov.uk/government/:8102 מיי מ-21 במרץ
speeches/pm-commons-statement-on-salisbury-incident-

12-march-2018
   Pérez-Peña, R.  and  Barry, E. )2018(.  “U.K. Charges  8
 2 Men in Novichok Poisoning, Saying They’re Russian

Agents”,  New York Times, Sep, 5. https://www.nytimes.

com/2018/09/05/world/europe/russia-uk-novichok-
skripal.html

השם של הכוחות המיוחדים של ה-URG והצבא הרוסי   9
לביצוע פעולות צבאיות כגון חבלה ומודיעין מחוץ לרוסיה.

 http://militera.lib.ru/research/suvorov6/02.html  10
לדוגמה, במקרים של המרגלים האמריקאיים שפעלו למען   11

ברה“מ אלגר היס, וויטקר צ‘מברס וגם איש ה-FBI רוברט 
הנסן – ה- GRU, NKVD/KGB/SVRעבדו עם אותם סוכנים 

מבלי שארגון אחד ידע  על האחר.
  Pomerantsev, P. )2015(.  Nothing is True and Everything  12

is Possible, Public Affairs, NY.
  Gold, A. )2018(. “Cambridge Analytica whistleblower:  13
 Bannon ordered Putin messaging tests”, Politico, 26th
April 2018, https://www.politico.eu/article/christopher-
wylie-to-us-lawmakers-steve-bannon-ordered-vladimir-

putin-messaging-tests-russia-cambridge-analytica/
 https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/  14

cambridge-academic-trawling-facebook-had-links-to-
russian-university

  Scott, M. )2018(. “Cambridge Analytica helped ‘cheat’  15
 Brexit vote and US election, claims whistleblower”,

 Politico, 27th March,
 https://www.politico.eu/article/christopher-wylie-to-  
us-lawmakers-steve-bannon-ordered-vladimir-putin-

messaging-tests-russia-cambridge-analytica/
  Sabbagh, D. and Booth, R. )2018(. “MPs call for police to  16

 investigate Arron Banks’ links to Russia”, The Guardian,
10 June, https://www.theguardian.com/politics/2018/

jun/10/arron-banks-mps-call-for-police-investigate-russia-
links

   Ioffe, J. )2017(. “The History of Russian Involvement in  17
America’s Race Wars”,  The Atlantic, October 21  https://

www.theatlantic.com/international/archive/2017/10/
russia-facebook-race/542796/

 https://www.justsecurity.org/54142/cambridge-analytica-  18
leverage-russian-disinformation-trump/

   Kranz M. and  Weiss, B. )2018(. “Cambridge Analytica  19
 scandal escalates, a Russian hacker is revealed, and

 Trump’s lawyer resigns — catch up on the latest in
 the Russia investigation”, Business Insider, March 25,
2018, http://www.businessinsider.com/russia-probe-

latest-cambridge-analytica-scandal-trump-lawyer-
resigns-2018-3
 Maxey, op cit.  20

 https://www.rferl.org/a/russia-kremlin-mulls-reforming-  21
kgb/28000802.html

משרד ממשלתי בשם זה ותחומי אחריות דומים היה תחת   22
שלטון סטאלין בשנים 1954-1946. 
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 :CIA-הסכסוך הישראלי-פלסטיני מנקודת המבט של ה
שם המשחק הוא אינטרסים )עמוד 22(

  Kai Bird, The Good Spy: The Life and Death of Robert  1
Ames 

 Paperback ,Thordike Press, Gale publishing house , New
York, 2014, p. 134

שם, ע‘ 86-96  2
שם, ע‘ 492-592   3

שם, ע‘ 323  4
שם, ע‘ 402  5
שם, ע‘ 362  6

שם, ע‘ 461-661  7
שם, ע' 122-322  8

שם, ע‘ 552  9

יוסי מלמן, דן רביב, שותפים לדבר מעשה, בתוככי   1
הברית הישראלית-אמריקנית. ספריית מעריב, אור 

יהודה, 1994, ע' 36. 
מיכאל בר זוהר וניסים משעל, הגיע איזה נאום של   2

כרושצ'וב" מתוך: המוסד, המבצעי הגדולים, ידיעות 
אחרונות וספרי חמד, תל אביב 102, ע' 49-50. 

גיורא שמיס: טדי קולק איש מודיעין מרכזי שבנה   3
את היחסים האסטרטגיים-מודיעיניים בין ירושלים 

לוושינגטון, תיק דבקה, יום חמישי.25/9/2008 
http:// www.debka.co.il/article.php?aid-1475  4

  Kai Bird ,The Good Spy: The Life and Death of Robert  5
 Ames )Paperback( ,Thordike Press,Gale publishing house

,New York, 2014 ,p.263.
רונן ברגמן, צבא הצללים של מוסקבה, ידיעות אחרונות,   6

מוסף 7 ימים, 1/11/2016.
http://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4873339,00.  

html

התיקים של אמיר פאריד שיהאב )עמוד 26(
המרכז נוסד להנצחת הנשיא ה-28 של ארה"ב וודרו   1

ווילסון, ועוסק רבות במחקר היסטורי ויחסים בינלאומיים.
ממשלת כל-פלשתין - הממשלה הוכרזה ביוזמת הליגה   2

הערבית בעיר עזה, שהייתה תחת שלטון מצרי, ב-22 
בספטמבר 1948, כניסיון לתת מענה לשאיפות הלאומיות 

הפלסטיניות בישות פוליטית עצמאית שאינה תלויה 
בממלכת ירדן או כפופה לה. זאת בתגובה לתוכניתו של 
עבדאללה מלך ירדן לספח את שטחי הגדה המערבית 

לממלכתו ולהעניק אזרחות ירדנית לתושביה הפלסטינים, 
שנתפסה כמנוגדת לשאיפה למדינה פלסטינית ריבונית 

ועצמאית.

התקיפה שהשיבה את הביטחון למצרים )עמוד 38(
מוסטפא טלאס: מראת חיי, חלק ג', פרק 75; עמ' 2   1

תולדות הצבא הערבי הסורי, כרך ג', פרק 2; "התקיפה 
האווירית ב-6 באוקטובר 1973", באתר רוסי העוסק 

בלוחמה אווירית, באינטרנט. פסח מלובני: מצפון תפתח 
הרעה, חלק ד, פרק כ"א.

פסח מלובני ויוסף ברגר: מבצעי הקומנדו והכוחות   2
המיוחדים הסורים ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, 

באינטרנט.
”האמת של המהלומה האווירית" באתר ההיסטוריונים   3

המצרי של מלחמת 1973, באינטרנט. "התקיפה האווירית 
ב-6 באוקטובר 1973", באתר רוסי העוסק בלוחמה אווירית, 

באינטרנט.
מוסא צברי: מסמכי מלחמת אוקטובר, עמ' 21. צברי שימש   4

במשך שנים רבות כעורך הראשי של העיתון אל-אח'באר 
במצרים. מאמר על האמת במהלומה האווירית הראשונה 

במלחמת 1973, באינטרנט.  
תאור האירוע באתר חיל האוויר, באינטרנט, ובכתבה של   5

מכון פישר, באינטרנט.
ראיון המרשל מחמוד גארייב, ששימש ראש מטה היועצים   6

במצרים ואחר כך סגן הרמטכ"ל הסובייטי,  בטלוויזיה, 
בערוץ TR. אל-אהראם, 19 בנובמבר, 2015 באינטרנט. 

 moY eht gniruD nilmerK eht edisnI :nailearsI rotciV
   .72 .p ,3 .hC .raW ruppiK

מבט מל"מ גיליון 76, נובמבר 3102. פסח מלובני: הידידים   7
שאכזבו, עמ'25-22 , באינטרנט.

   William Burr )editor: The October War and U.S. Policy,  8
on tnemucoD. 02; הנרי קיסינג'ר: משבר, ניהול מדיניות 

החוץ במלחמת יום כיפור וביציאה מוויטנאם. עמ' 19. חאפז 
אסמאעיל: הבטחון הלאומי של מצרים, עמ'318-317 . 

חאפז אסמאעיל: הבטחון הלאומי של מצרים,  9
עמ' 305-304.    

שאזלי: חציית התעלה, עמ' 20-19.   10
שאזלי, עמ27-26 '.  11

"מפציצים בחיל האוויר המצרי", באתר רוסי העוסק   12
בלוחמה אווירית, באינטרנט. פרופ' יואב גלבר: גדוד 890 

במלחמת יום הכיפורים )3102(, עמ' 81.
פריק אוול ))גנרל 4 כוכבים( מוחמד פאוזי )רמטכ"ל בששת   13

הימים ושר ההגנה בתחילת מלחמת ההתשה(: מלחמת 
אוקטובר 1973, לימוד/מחקר ולקחים. לואא' )אלוף( טייס 

מוחמד זכי עכאשה: חיילים מהשמיים, חלק 23, באינטרנט. 
לואא‘ )אלוף( מוחסן טה עלי:  תולדות מג‘מועת קרב 93,   14

באינטרנט. 
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