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מערכת והפקה
עורך אחראי :רון כתרי
עורך :אופיר שהם
עורכי משנה :יוכי ארליך ,דר' שולי בינה ,אבנר אברהם ,דר' בני מיכלסון ,דר' רפי קיטרון,
רון קרניאלי ,נעם שפירא
עורך גרפי ומעצב :דודי כהן" ,קווים"
הגהה :צופית מלצר-טסלר
הפקה :צאלה מלצר
חברי המערכת :צלילה אבנר-הלמן ,אבנר אברהם ,יוסף ארגמן ,יוכי ארליך ,דר' שולי בינה,
אמנון בירן ,דר' ברק בן-צור ,יהודה ברק ,מישל דגן-בינט ,יואב דייגי ,גדעון מיטשניק ,יוסי
לבקוב ,דר' בני מיכלסון ,חגי מן ,דוד נוימן ,לב ניב ,קובי סגל ,דר' רפי קיטרון ,רון קרניאלי,
אהוד רמות ,סטלה שדות ,נעם שפירא
דפוס :דפוס וכריכייה מאירי ,חולון
פיקוח דפוס :צאלה מלצר
• שימוש בחומר המתפרסם בכתב-עת זה ,מכל סוג שהוא ,אסור בהחלט ,אלא אם ניתן
אישור בכתב מהעורך האחראי.
• כל המאמרים והכתבות המופעים בכתב-עת זה הם על-דעת כותביהם בלבד.
• זכויות יוצרים – אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים
בכתב-עת זה ,חלקם ישנים מאוד .נשמח לציין את הקרדיט לכל יוצר או מקור שיזדהה
ולפרסם את שמו כראוי.
עמותת המל"ם
אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים העמותה והמרכז ,הנשיא והיו"ר הראשון;
אפרים הלוי – יו"ר העמותה ;2012 – 2005
ישעיהו שייקה דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון;2005 – 1983 ,
הנהלת העמותה:
יו"ר – דר' צבי שטאובר
מנכ"ל – דוד צור
סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה – חנן מזור
מזכירת העמותה – רקפת פאר
חברי הוועד המנהל של העמותה:
עירית אליגון ,דר' דני אשר ,אמנון בירן ,דר' ברק בן-צור ,איציק ברזילי ,יהודה (בלכר) ברק,
רולי גרון ,עודד חביב  ,יובל חלמיש ,אלי כהן ,מנחם כהן ,יקותיאל לביא ,עפר לונברג ,רפי
מלכא ,דר' אמנון סופרין ,יגאל סימון ,חיים קניג ,מאיר שגב ,מירי שד"ר ,אריה שור ,ריבה
שניידר-טסלר ,עודד תבור
נציגי המשפחות השכולות בוועד המנהל:
אלי גרינברג ,ניסן לב-רן ,חגי מן ,עדה גילן-שחם ,סטלה שדות
ראשי וועדות ומכונים בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה (לייבו) ליבנה; ועדת קרנות – יגאל סימון;
ועדת מורשת ותוכן – דר' ברק בן-צור; ועדת סרטים – עודד חביב; ועדת כספים – מנחם כהן;
ועדת השקעות – עמרם אהרוני; ועדת גיוס ופעילות חברים – עפר לונברג;
ועדת התקשרויות ורכש – מאיר שגב; ועדת תשתיות ובינוי – ריבה שניידר-טסלר;
ועדת ביקורת – אשר קרן;
מ״מ ראש מרכז המידע ע"ש מאיר עמית למודיעין וטרור – יוסי קופרוסר;
ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין – יוסי קופרוסר;
ראש המכון לחקר המורשת והעורך האחראי של "מבט מל"מ" – רון כתרי;
עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"מ" – יוכי ארליך

השנה שב טקס ההתייחדות לחללי קהילת
המודיעין לאתר ההנצחה שלנו ,לאחר שאשו
תקד נאלצנו לשדרו בזום ,ללא נוכחות קהל.
הטקס ,שנערך ב 15 -ביוני במעמד שר הביטחון
והרמטכ"ל ,ראשי ארגוני המודיעין ,בני המשפו
חות השכולות ,אנשי המל"ם והסגל הבכיר של
קהילת המודיעין היה מרשים ביותר ובלטה בו נוכחות רבה של המשפחות השכולות.
טרם יצאנו לגמרי מהקורונה ,אחרי יותר משנה ,וכבר נכנסנו למבצע "שומר החומות".
בשני המקרים ניכרה בולטות משמעותית של ארגוני הקהילה .במגפת הקורונה הוענק
סיוע משמעותי למערכת הבריאות ,שבא לידי ביטוי ברכש מהיר של מכשור רפואי
קריטי על ידי המוסד ,סיוע באיכון חולים על-ידי השב"כ ואיסוף המידע וניהול הידע
הנדרש על-ידי אגף המודיעין בצה"ל .במבצע "שומר החומות" סופק מודיעין משובח,
על דעת כולי עלמא ,שהושג בעבודה מצוינת של השב"כ ,אמ"ן ומודיעין פיקוד הדרום,
ביחד וכל אחד לחוד ,תוך גילוי תיאום וסינרגיה מעולים .המודיעין שהושג הביא לתוו
צאות איכותיות ,הן בתחום המודיעין התשתיתי והן בתחום המודיעין למטרות.
אנחנו כאן ,במרכז למורשת המודיעין ,המייצג את הדור הוותיק של אנשי המודיעין,
מצדיעים לבנות ולבני הדור הנוכחי ,על הישגיהם .יישר כוח !!!
עם פעמי סיום הקורונה במל"ם ,חידשנו את הפעילות עם קהל באולמות ,ואנחנו
משיבים את כל הפעילות השגרתית ,אט-אט ,על מכונה .לצד שיבת סיורי המבוגרים,
מגיעים כבר גם בתי-ספר בודדים וניתן להניח שתדירות ביקוריהם תשוב לשכיחות
הרגילה בשנת הלימודים הבאה.
במסגרת פעילות "חיה" זו אציין :ואת השקת הספר "סוכן כפול" מאת עו"ד קובי סגל
– איש מילואים של יחיד ה  ;504את כנס המורשת המרגש והמרשים של מחלקת המ�ו
דיעין בפיקוד הצפון ,בו התכנסו קמ"ני הפיקוד לדורותיהם יחד עם קציני המחלקה
המשרתים כיום ,בבחינת "דור לדור יביע אומר".
בשלב זה החלטתנו היא ,להמשיך את פעילות ההרצאות בזום בשיתוף עם אתר מ.ת.ג.
בפעילות זו אנו מצליחים להנחיל את מורשת המודיעין לאלפי אנשים בכל חודש.
והמשובים שאנחנו מקבלים הם מצוינים .תודה למתנדבת יוכי ארליך על ניהול פרויקט
זה עם כל הקשיים והאילוצים התקציביים (הנובעים בעיקר בשל היעדר תקציב מדיו
נה) ,ממשיכים מכוני המחקר שלנו לעבוד .למכונים הישגים יפים בכלל ולמרכז המידע
למודיעין וטרור במהלך "שומר החומות" בפרט .תוכלו לקרוא על כך באתרי האינטרנט
של המכונים .זה המקום להודות לתא"ל (מיל') יוסי קופרוסר ,שלקח על עצמו גם את
ניהול מרכז המידע למודיעין וטרור ,לאחר פטירתו של רובק'ה ארליך ז"ל ,במקביל
לניהול השוטף של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ,ומוביל ביד רמה את שני
המכונים להישגים מרשימים.
כמענה לפניות שקבלתי מספר פעמים בחודשים האחרונים ,מחברי העמותה ,אציין כי
הועד המנהל של המל"ם הפיץ בשנה שעברה ( )2020מכתב לראשי קהילת המודיעין,
בו הובעה דאגה משפע המידע המתפרסם בתקשורת הגלויה ומאיכותו .אין ספק כי
תופעה זו פוגעת בביטחון מבצעי הקהילה ,בצה"ל וביטחון מדינת ישראל ואני שותף
לדאגה ולתקווה לשיפור בנושא זה.
מאחל לכולנו חזרה מהירה לשגרה מלאה ,איחוי השסעים ,יישור המחלוקות והעמקת
האחדות בקרבנו.

המרכז למורשת המודיעין ואתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה:
מאז ראשית ימי התגבשות היישוב החדש בארץ-ישראל ,ובכל מערכות ישראל,

						
מאז ערב הקמת המדינה ועד ימינו ,עמדו אנשי ונשות המודיעין בחמ"ן ,המוסד" ,נתיב",
						
השב"כ וחיל האיסוף הקרבי בחזית העשייה הביטחונית וחרפו נפשם .לוחמים ולוחמות
עלומי-שם ,ביניהם כאלה שקיפחו את חייהם בארצות עוינות ,מהם שטרם הובאו למנוחת-
עד בישראל.
בשנ ת  1983חברו יחדיו וותיקי קהילת המודיעין ,המשפחות השכולות וזרועות קהילת המ�ו
דיעין ,להקים מרכז הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין ,מהווה האתר מוקד פעיל לנוער ,חיילים ,מבוגרים
ותיירים להנצחה ,להנחלת המורשת ,וזירת תיעוד חינוכי-הסברתי ולצידה מחקר רב-תחומי,
כדי להטביע את חותמם של חברי העמותה והקהילה בארץ ובחו"ל.
מלבד אתר זיכרון ייחודי לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב לשירות המשפחות השכולות,
מתקיימים באתר אירועים מיוחדים להמחשת מבצעי המודיעין ,הארת אנשי הקהילה והשו
פעתם על לב העשייה הביטחונית ,המורשת וההנצחה .הפעילות המגוונת כוללת הפקת
סרטי תעודה ומורשת ,ניהול מרכז המידע למודיעין וטרור ,הוצאה לאור ,אתר אינטרנט
בינלאומי ,מפגשי דעת ,מורשת וימי עיון בנושאי המזרח-התיכון ,המודיעין וממשקיו .במרכז
פועלים ספרייה עשירה וארכיון ולצידם תצוגות ותערוכות מגוונות ,מקצועיות ותרבותיות.
המל"ם פועל כעמותה רשומה .פעילים בה רבים מוותיקי קהילת המודיעין ובכיריה ,כמתנדו
בים – בניהולה ובוועדותיה ,בהדרכת המבקרים מהארץ ומחו"ל ,ובכל זירת פעילות בתחומי
ההנצחה ,החינוך ,הנחלת המורשת ,הסברה רב-לשונית ,מחקר וכך גם בבטאוניה – "מבט
מל"מ" ו"רואים מל"מ".
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לקראת הבחירות בעמותת המל"ם
בחודש יולי נתניע את הליך הבחירות הפנימיות לתפקידים
הבאים בעמותה :יו"ר המל"ם ,חברי הועד המנהל ,נציגי
המשפחות השכולות לוועד המנהל ,ראש ועדת ביקורת
וחברי ועדה זו .התהליך יסתיים עד חודש דצמבר בסוף
השנה האזרחית.
הודעות תישלחנה לבתי החברים בעמותה
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רפי קיטרון ,רון כתרי ואופיר שהם בריאיון עם עמי אילון
ראשי השב"כ שאינם עימנו
עו"ד אריה רוטר על השב"כ במדינה דמוקרטית
איתן גלזר על השב"כ בשנותיו הראשונות
אבנר אברהם על שמות הכיסוי הסודיים
פרסום ראשון :ש.ר .על חשיפת
"גדודי השהיד עבדאללה עזאם"
אבי מושבי על המודיעין מול ארצות מזרח אירופה
חיים מנור ודוד רטמן על חוויה קשה בפיענוח רצח
חברים מספרים על יהודה בשן – קווים לדמותו
סיפור אישי של עירא נתן על הזיהוי של "פלאש"

על טכס ההתייחדות עם חללי הקהילה
בני מיכלסון על "נערי ריצ'י" ,יהודים דוברי גרמנית
במלחמת העולם השנייה
פרופ' גבי וימן על טרור במעמקי המרשתת
לזכרם
קובי סגל מחדש על פרשת ה״ליברטי״ ב'67-
מדור חדש ,נעם שפירא על ארגוני מודיעין זרים...
 ...מראיין את ראובן מרחב
מתי נורסלע על תבונה מלאכותית כמינוף בשדה הקרב
פרופ' משה שמש  -חלק ב' ,על הקמת מדור
מחקר/ממשל בפיקוד המרכז בשלהי '67
פסח מלובני מביא את סיפורו של אורי אילן ז"ל בעיניים סוריות
סיקורת של יגאל סימון על "סוכן כפול",
ספרו החדש של קובי סגל
מש"א ומתן – אופיר שהם מסכם תגובות נוספות של
ועל מקימי המל"ם
"מי היה האיש שהיה" בעריכת יואב "פישי" דייגי

שלום לקוראינו,
כמובטח ,גיליון זה מצטרף לקודמו ומוקדש
בעיקרו לשב"כ ,שירות הביטחון הכללי.
בפתח הגיליון ראיון נרחב עם האלוף (דימ')
עמי איילון ,שכיהן כראש השב"כ ומצטרף
לראיונות אותם ערכנו עם ארבעה "ראשים" נוספים ואשר פורסמו בגיליון
הקודם של כתב העת (מס'  ,88פברואר  .)2021בנוסף ,פרסמנו מחוות זיכרון
לראשי השב"כ לדורותיהם ,שאינם עוד עמנו.
שער-השב"כ ,חלק ב' ,כולל פרקים מעניינים אף מרתקים ,אודות פנים
מגוונות בעשיית הארגון בהגנה על ביטחון המדינה ,ובהם :חלקו הראשון של
דיון ,מאת עו"ד אריה רוטר ,בפעולת השב"כ במדינה ישראל הדמוקרטית;
איתן גלזר סוקר את ראשית ימי השב"כ; אבי מושבי מאיר בהרחבה את
האתגר העיקרי עמו התמודד השב"כ בשנות החמישים והששים במאה
הקודמת ,התמודדות עם ניסיונות ארגוני המודיעין במזרח אירופה לחדור
לישראל הצעירה ולאסוף בה מידע ומודיעין; וכן ,כמה פרשיות ריגול
וסיפורים אישיים מרתקים...
בין הנושאים הנוספים אותם בחרנו להביא בפניכם הפעם ,בצד שער-
השב"כ ,אמנה את חלקו הראשון של מאמרו המרתק של דר' בני מיכלסון,
אודות "נערי ריצ'י" ,יהודים ילידי אוסטריה וגרמניה שגויסו לצבא האמריקאי,
לתפקידי מודיעין במלחמת העולם השנייה; קובי סגל מציג זווית מיוחדת
לתקיפת ספינת הביון האמריקאית "ליברטי" ,במלחמת ששת הימים; פרופ'
גבי וימן מתארח אצלנו ומאיר עבורנו את אופל-הטרור ברשתות החברתיות;
פסח מלובני עוסק בפרשה המוצגת מהזווית הסורית בנושא כאוב :חולית-
המודיעין שניסתה בשעתה להשמיש מכשירי האזנה ברמת הגולן וחבריה
– ובהם אורי אילן – נלכדו והלכו בשבי; מתי נורסלע מטפל בלוחמים
ובאינטליגנציה מלאכותית כמינוף בשדה הקרב.
עוד אפנה אתכם לחלקו השני במאמרו של פרופ' משה שמש ,הסוקר את
הקמת מדור מחקר/ממשל במודיעין בפיקוד המרכז ולראיון המסקרן אותו
ביצע נעם שפירא עם ראובן מרחב ,מבכירי שירותי הבטחון ,משרד החוץ
ואושיית שירות דיפלומטי בארצות "מיוחדות" .בצד סקירת טקס ההתייחדות
השנתי במל"ם ,תמצאו את המדורים הקבועים :הצדעה "לזכרם"; שירותי
מודיעין זרים (נעם שפירא) ,הפעם על המודיעין של ארמניה; יגאל סימון
כתב סיקורת אודות ספרו של קובי סגל" ,סוכן כפול" ,שיצא כבר לאור
במל"ם ,וניתן להשיגו אצלנו; מש"א (מוסד ,שב"כ ,אמ"ן) ומתן עם עוד תגובות
על הקמת המרכז; וכמובן – חידתו של "פישי" שלנו – "מי היה האיש שהיה".

מאחל לכולנו בריאות טובה וקיץ רגוע ונעים!

תשואות תודה

מערכת מבט מל"מ ,מוקירה את עבודתם המיוחדת
של מתי מטיאו
בתמלול מסור ומקצועי של ההקלטות,
ושל צלילה אבנר-הלמן
בצילום רב-השראה,
בראיונות עם ראשי השב"כ ,במקצועיות ובהתנדבות מלאה!
ולרפי קיטרון
על ריכוז העריכה של מוסף השב"כ
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עמי אילון מדבר" .על שלושה שב"כ עומד ופועל:
על התחקיר ,על הערכים ועל יכולות הליבה"
המשך הראיונות עם ראשי שב"כ
ראיינו :רפי קיטרון ,רון כתרי ואופיר שהם

מבוא
״הגעתי לשירות כחודשיים אחרי רצח יצחק רבין ז"ל ,כראש השירות הראשון ,שהגיע מבחוץ וחף
מכל ידע בעשייתו" .יש יתרון גדול למי שבא מבחוץ!" ,משפט מפתיע זה אמר לי יעקב פרי .נפגשתי
עם כל ראשי השירות ואני זוכר שפרי אמר לי" :עמי ,יש לך יתרון עצום" .שאלתי" :איך ומה?" ,אמר
לי" ,עמי ,אתה לא מבין ...אתה לא חייב לאף אחד שום דבר".
בדיעבד ,הבנתי שלצד החיסרון בחוסר הידע על הארגון ועשייתו ,קיים יתרון של חוסר מחויבות,
לא רק בחובה לאנשים ,אלא גם בחובה לתפיסות ,לאקסיומות ולהנחות עבודה .החופש לבחון כל
הנחת יסוד מראשיתה הוא נכס ניהולי שרק לעיתים נדירות ניתן לנו .את חוסר הידע שלי השלמנו
על ידי אנשי השירות ,שלימדוני״.
מורכב ואינטרדיסציפלינרי ,המתחיל ביכולת
התחקיר הוא מנוע צמיחה ...התרבותית ללמוד מהטעויות של עצמך".
"הנושא הראשון מתוך שלושה ,שבהם ארצה
לעסוק בשיחתנו ,הוא התחקיר ,עליו שמתי דגש
רב .היו תחקירים בשירות הביטחון הכללי ,אבל
הם היו יותר במתכונת של סקירת האירוע ולא
תהליך הבוחן כשלים ומניע שיפור[ .בנקודה זו
רפי קיטרון מסתייג מהמינוח "סקירת אירוע"]
התחקיר הוא בעצם מנוע הצמיחה של הארגון!
היכולת להפוך ארגון ל'ארגון לומד' .זהו תהליך
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המאבק בטרור הוא מאבק
מתמשך  24/7הנמצא
במרחב שבין מאבק בפשע
לבין פעילות לחימה
צבאית.

"התחקיר הוא 'חוכמת בדיעבד' ,המאפשרת
לנו לבחון את עצמנו בפרספקטיבה של זמן
ומקום .למספר שעות הארגון עוצר ובוחן את
עשייתו מבחוץ.
התהליך עצמו הוא תהליך פשוט יחסית של
איסוף נתונים והצגתם בשלושה טורים:
 .1מה היו האירועים המרכזיים בתהליך או
בפרשייה שאותה רוצים לתחקר ...לפעמים
מדובר בציר זמן של שישה חודשים ולפעמים
במבצע בן  48שעות.

"מעשה אבות סימן לבנים"

רבי שמואל אליעזר

הנהלת המרכז למורשת המודיעין וחברי העמותה
גאים לברך את עמיתם לקהילת המודיעין

יצחק בוז'י הרצוג ,הנשיא הנבחר

ולאחל לו הצלחה מקרב לב בתפקידו

הגאוגרפיים של השירות או אפילו כחלק מבחיו
נת תהליכי הגיוס של אנשים לשירות.
בקיצור ,היכולת ללמוד ולהנחיל את התובו
נות והלקחים היא הציר ההופך את הארגון לאו
רגון לומד".

גוונים – את האסימון הפיל עבורי משפט אחד
שחזר על עצמו בתחקירים רבים – 'הכול היה
בתיקים!'.
במשך תקופה של מספר חודשים התמודדנו
עם חוליית טרור רצחנית שפעלה לאורך כביש

תהליכי ליבה –
"הכול היה בתיקים"...

מי אחראי על המידע? על
אמינותו המחייבת הצלבת
מקורות ,ועל הפצתו והמה
שך הכוונה מושכלת של
מערך האיסוף...

"'תהליך ליבה' הוא התהליך המרכזי בארגון.
הוא עוסק במהות ,בסיבת קיומו של הארגון,
ומשיק למכלול הפעילויות הנוספות המתה
קיימות בו.

שוחה כל יום
 .2בכל אירוע – מה היו ההחלטות שקיבלנו
ב'זמן אמת'.
 .3והחשוב ביותר :מה היו ההחלטות שהיינו
צריכים או שיכולנו לקבל בדיעבד.
זהו בעצם הגורם ההופך את ה'תובנות'
ל'לקחים'.
מאחר שלתחקיר יש משמעות אמיתית,
אם יכלול את כל מי שהשתתף ,הרי שמבחינת
שב"כ אלו הרכזים ,החוקרים ,המאזינים ,הדסו
קאים ובעצם כל מי שהשתתף וקיבל החלטות
במהלך אותה פרשייה ,ובכלל זה את ראש השיו
רות עצמו.

את האסימון הפיל עבוה
רי משפט אחד שחזר על
עצמו בתחקירים רבים –
'הכול היה בתיקים!'.
זהו תהליך ששינויו ישפיע על פעילות הארו
גון כולו .השירות הוא ארגון שמשימותיו רבות
ושונות זו מזו ,שכל אחת מהן מחייבת לימוד,
הכשרה ורמת התמחות גבוהה – סיכול טרור
פלשתינאי ,סיכול טרור יהודי ,אבטחת אישים,
מקומות ומידע ,אבטחת סודות מדינה ,סיכול
ומניעה של חתרנות מדינית – כל אחת מהמשיו
מות מחייבת הכשרה והתמחות ייחודית .מרגע
הגעתי לשירות ,כשברקע רצח ראש הממשלה
יצחק רבין ומול גל פיגועי ההתאבדות בסוף
פברואר-תחילת מר ץ  ,1996העסיקה אותי המ�ח
שבה מהו 'תהליך הליבה' של שירות הביטחון.
לימוד מסודר לא הבהיר לי את הסוגיה .לאחר

בית שמש-צוריף .מאפייני הפעילות היו ברורים
– תקיפת רכבים תוך כדי נסיעה בשעות הערב.
 11אזרחים ישראלים נרצחו באותם פיגועים,
במהלכם פעלנו על פי הנחה שהחוליה שייכת
לחזית העממית שעדיין הייתה פעילה באותה
תקופה .החוליה נחשפה אחרי מעצר של מספר
פעילי חמאס על ידי אנשיו של ג'יבריל בחבו
רון .זהות הפעילים ושיתוף הפעולה עם ג'יבריל
הביאו לחשיפת שאר אנשי החוליה ,שבדיעבד
הבנו שהייתה חוליית חמאס .התחקיר בוצע על
רקע הוודאות שכישלון מודיעיני הוביל להנחת
עבודה מוטעית.
במהלך התחקיר שמענו שוב ושוב את המוו
שג הזה' :הכול היה בתיקים' .כשוותיקי שב"כ
היושבים בשורות האחרונות אומרים 'הכול בתיו
קים' ,הם לא מתכוונים  ,In the filesאלא In the
back of our minds.
רציתי להבין .הם כאילו אמרו לי :זה הרי
עניין של אותן המשפחות ,אותם הכפרים ואותן

למה זה חשוב? צריך להבין שניהול הזמן
בשב"כ הוא מורכב ושונה לגמרי מאשר בצבא,
שבו אתה יכול לכאורה לעצור פעילות אחרי
מבצע ,או 'סבב לחימה' ,על מנת לתחקר .פעיו
לות השירות לעולם לא נעצרת .המאבק בטו
רור הוא מאבק מתמשך  24/7הנמצא במרחב
שבין מאבק בפשע לבין פעילות לחימה צבאית.
כשכרמי [גילון] אמר ש'אנחנו לומדים תוך כדי
תנועה' ,לזה הוא התכוון.
התוצר המרכזי של התחקיר מוביל לעיצוב
תרבות של ארגון לומד ,היודע להבטיח שעל
רקע הלקחים שלמדנו – אנו משנים את תורות
הלחימה ושיטות הפעילות ,תוך הטמעתן בתהו
ליכי הלימוד וההכשרה ,הפצתן בין המרחבים

מקבל את אות הגבורה מגולדה מאיר ומשה דיין על הפעולה באי גרין
חודשים של שינויים רבים בתחומי העיסוק המו
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החמולות ,שאותן אנחנו מכירים מפיגועי טרור
שנים קודם לכן ...את השמות ...ובעיקר כאשר
אתה מכיר את השמות ,המשפחות ,החמולות
והכפרים...
בלשון אחר הם אומרים' :היה לנו מידע שבו
דיעבד יכולנו להבין את שבאמת אירע.'...

העיקרון השני ,שבכוונתי
בתקופת רכישת הידע
לשאול שאלות .חלקן ייתכן
ותיראינה מגוחכות...
 11אזרחים ישראלים נהרגו! 'והכול היה בתיו
קים' ,נזעקתי' .קחו אותי לתיקים ,אני רוצה
לראות את ארכיון שב"כ' ,אותו המקום שבו נמו
צאים התיקים."...
"זה היה השלב שבו שמעתי את גיחוכי החוו
קרים הוותיקים .הבנתי את הגיחוך ,כאשר לקחו
אותי לארכיון ...כי ארכיון השירות היה 'אוצר
היסטורי' ,המכיל אין סוף מידע על אנשים ופו
עילויות ,ויכול לשמש חוקרים להבנת מקורות
הטרור וההיסטוריה האלימה של הסכסוך –
אך לחלוטין חסר משמעות לפעילות הסיכול
האופרטיבית ,בוודאי שבזמן אמת .לא הייתה
לנו דרך לשלב את הידע העצום ,שהצטבר באו
רגון ,בתהליך קבלת ההחלטות האופרטיביות
בזמן אמת.
מהפכת המידע של סוף המאה העשרים –
פסחה על שירות הביטחון .העולם הדיגיטלי
היה כאילו עולם מקביל ושירות הביטחון היה
עדיין בעידן הקודם".
"ההליכה בין מדפים עמוסי תיקים ,האוצרים

כמפקד חיל-הים
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כאדמירל רואה גם מתחת לפני השטח
מידע עצום שלא יסולא בפז ,שיכול היה לסייע
משמעותית בסיכול טרור בתהליך שונה ומוו
שכל ,הבהירה לי מהו התהליך המרכזי הנאות
לשירות הביטחון הכללי בסוף המאה העשרים
– 'תהליך עיבוד המידע'!
ההמשך היה פשוט יחסית – להביא את
האדם הנכון מהאקדמיה על מנת לבנות את
אגף המידע ,לאשר תוכנית רב־שנתית למיו
מוש התוכנית ולשכנע את שר האוצר להקצות
סכומי עתק ,בשיתוף פעולה עם אמ"ן .המטרה
הייתה לעצב מערכת מידע המנצלת את הכלים
הטכנולוגיים העומדים לרשותנו.

הבנו שבשנות השמונים,
במאבק מול גלי הטרור ,חונכו
אנשי השירות לפעול על פי
ההנחה שבשם הביטחון מותר
לעבור על החוק!
בדיעבד ,ברור לי שאמירתם של ותיקי השיו
רות הבהירה לי מהו תהליך הליבה בשירות.
כשאני מסתכל לאחור ,זה השינוי האופרטיבי
החשוב ביותר שעשינו במהלך כהונתי כראש
השירות ,שנמשכה יותר מארבע שנים .ניתוח
התהליך חייב אותנו לשאלות היסוד של תהליך
הסיכול והתרבות הארגונית :מיהו הבעלים של
המידע? האם מפיק המידע? כדי להבטיח את
ביטחון המקור; האם המשתמש? על מנת להבו
טיח את הצלחת הסיכול.
מי אחראי על המידע? על אמינותו המחייבת

הצלבת מקורות ,ועל הפצתו והמשך הכוונה מוו
שכלת של מערך האיסוף ...התהליך שינה את
מעמד 'הדסק האופרטיבי' ואת תהליך סיכול
הטרור ובדיעבד השפיע על כל היבטי העשייה
בשירות".

ערכים ,קוד אתי,
תרבות ארגונית
"הגעתי לשירות על רקע הכישלון החמור
ביותר שבו נכשל השירות מיום שהוקם – רצח
ראש הממשלה .באתי מארגון שבו התרבות
הארגונית שונה ,מבלי לדעת כמעט דבר על
עשיית השירות ,ובידיעה שמרגע הגעתי אני
אחראי על עשיית השירות וחייב בדין וחשבון
לאזרחי ישראל על כל כישלון ,ומנגד על יכולתו
נו לספק להם את 'אפוד המגן' שהשירות אמור
לתת ,על פי הגדרת תפקידו.
היה ברור לי שעל הפער ,בין חוסר בידע ,לאחו
ריות ,נוכל לגשר רק על ידי שילוב כל הכוחות
הקיימים בשירות .כבר בפגישתנו הראשונה עם
ראשי האגפים ,מצאתי לנכון להבהיר מספר
עקרונות שהנחו אותנו בראשית הדרך :הראשון,
שבשל הפער בין חוסר ידע לאחריות – בשלב
תחילת התהליך לא נשנה דבר .לא משום שלא
צריך לשנות ,אלא מאחר שעדיין איננו יודעים
מה השינוי הנדרש .העיקרון השני ,שבכוונתי
בתקופת רכישת הידע לשאול שאלות .חלקן
ייתכן ותיראינה מגוחכות ...יש רק תשובה אחת
שאיני מוכן לשמוע – 'ככה עשינו תמיד' ...הבהרתי
שנפרק את כל הבניין ,נבחן כל אבן ואפילו אם
רוב האבנים תימצאנה שלמות ,ללא פגם ,נבנה
בניין חדש ,המעוצב בארכיטקטורה שונה.

עלים יחד ,רק יעמעמו את הבהירות ההכרחית
בתהליך הפיכת הערך המופשט לקוד התנהגות
מעשי של מי שמשרת בארגון .בערבו של יום,
המושג 'אליטה משרתת' אפשרי רק אם נצליח
לעצב תחושת שליחות ייחודית שביטויה בין
השאר הוא במגבלות שאנחנו מטילים על עצמו
נו במהלך השליחות".

בין הסף שקובע המחוקק –
לרף שקובע הפילוסוף

אות הגבורה
כך גם הבהרתי שאין בכוונתי לעסוק בכישלונות
העבר ,ואסתפק בהכרחי על מנת להתמודד עם
ההווה".
"ביצענו שינויים מיידיים והכרחיים במערך
אבטחת האישים ,בתהליך התכנון וההיערכות
ביחידה המבצעית .התחלנו לעצב את תרבות
התחקירים ברוח הדברים שציינתי בתחילת
הריאיון ...במקרה מסוים הדחנו מנהל בכיר
ומצטיין במערך סיכול הטרור הפלשתינאי ,על
רקע התנהגות לא אתית .באותה עת ,נמנעתי
מלעסוק בקוד האתי ובתרבות הארגונית ,על
מנת לא לגעת בעצבים רגישים ולפתוח פצעים
מהעבר ,בשעה שהארגון כולו מדמם .סוגיות
עקרוניות העולות מפרשיות העבר לא נחקרו...
מהי פקודה בלתי חוקית בעליל? כדוגמה לדיון
שחייב לעלות על שולחן התחקירים ,על רקע
פרשת 'קו  '300ועוד...
רק אחרי למעלה משנתיים בתפקיד ,לאחר
שהכרתי את האנשים וכבר הבנתי את השפה,
העזתי להתחיל לבחון את 'הקוד האתי' של
השירות".
"הייתי חבר המטה הכללי כשאהוד ברק הזו
מין את פרופ' אסא כשר לסייע בעיצוב הקוד
האתי בצה"ל ,ולאחר שנים סברתי שבמהלך
שהובלנו בצה"ל – כשלנו! לא הצלחנו לתרגם
את הערכים לחלק מקוד ההתנהגות של חיילים
בשטחים.
כשהגעתי לשירות היה בו קוד אתי שכלל
כ־ 15ערכים מרכזיים ,ביניהם :רעות ,אהבת
הארץ ,דבקות במטרה ועוד ...סברתי שקוד
אתי של ארגון צריך לבטא את הדילמות הערו
כיות המהותיות שאיתן הוא מתמודד .ערכים
רבים ,המשותפים לכל ארגון של אנשים הפוו

"היה ברור לי שאת הקוד האתי נעצב בעצו
מנו ,ללא יועצים מבחוץ .התהליך היה משתף
וממושך .שיתפנו עובדים ומנהלים מכל תחומי
העשייה בשירות.
כשבחנו בקבוצות הדיון כיצד קרה שחוקו
רי שב"כ שיקרו במהלך עדות בשבועה במשו
פטי זוטא ,כשהם נדרשים להשיב על השאלה
האם הפעילו אלימות במהלך חקירה ,לאחר
שיחות עם עורכי־דין ואנשי פרקליטות באותה
תקופה – הבנו שבשנות השמונים ,במאבק מול
גלי הטרור ,חונכו אנשי השירות לפעול על פי
ההנחה שבשם הביטחון מותר לעבור על החוק!
על פי הבנתם ,ההכשר נבע מ'כולם ידעו'! ראשי
ממשלה ,שרי קבינט ,יושבי ראש של ועדות הכנו
סת הרלוונטיות ואפילו עורכי־דין ואנשי פרקליו
טות המדינה.
ההבנה שהקוד האתי איננו חוק ,אלא עוסק
במרחב שבין 'הסף' ,שאותו קובע המחוקק
ושאותו אין לאיש שירות הזכות לעבור ,לבין
'הרף' ,שאותו מציב הפילוסוף ושאליו לעולם
לא נגיע – היא תובנה של אותו דיון .חוק שב"כ
שחוקק ־בו ,2002בתקופתו של אבי דיכטר ,ר�א
שיתו שנים לפני כן .היוזמה הייתה של יעקב
פרי ,בעקבות תקלות שבהן לא קיבלו חוקו
רי השירות את מלוא הגיבוי .מבחינת השירות
הייתה כאן אמירה ערכית – 'לא תסתירו אותנו
'במערכת הביוב' של המערכת המשפטית! לא
תעלימו ולא תדחיקו .את גבול המותר עליכם
לקבוע בחוק!'".
"את הקוד האתי בתקופתי התחלנו בניסוח
המבהיר את ההיררכיה ,את סדר הישויות בכל
אחד מאיתנו .ובראשית ...אנחנו בני אדם! לכן,
איש שירות לא יעבור על כללי המוסר האנוו
שי .לא יהרוג אדם שאינו מסכן אותו או את אזו
רחי המדינה ....זה נראה לכאורה מובן ,אך זה
תרגום פשוט של ניסוח בית המשפט ל'פקודה
בלתי חוקית בעליל' ,הרי 'הדגל השחור ,העין
שאינה עיוורת והלב שאיננו ערל ,'...אלה מוו
שגים בשפה של משפטנים ופילוסופים .היה
עלינו לתרגמם לשפת היום־יום של הארגון .רק
לאחר הבנת הישות הראשונה כבני אדם ,הצבנו

את השנייה – אנחנו אזרחי המדינה! והמשמעות
היא שאיש שירות לא יעבור על חוקי המדיו
נה! במדינה דמוקרטית ,הביטחון אינו מתעלה
על החוק ,כפי שפירשו רבים בשב"כ ומחוצה
לו בעבר .לאחר מכן ,הוצבה הישות השלישית
 – אנחנו עובדי השירות הציבורי בישראל! ה�מ
שמעות היא שכל כללי תקנון שירות המדינה
(התקשי"ר) בהתייחסות ישירה אלינו ,מחייבים
כל אחד מאיתנו .ורק בסוף הצבנו את הישות
הרביעית – אנחנו משרתים בשירות הביטחון
הכללי! ומחויבים בשמירה על הכללים והתקנון
שנקבעו בשירות".

התחלנו בניסוח המבהיר את
ההיררכיה ,את סדר הישויות
בכל אחד מאיתנו .ובראשית...
אנחנו בני אדם!
"אנחנו חיים בעולם מורכב של ערכים סוו
תרים ,קבע נשיא בית המשפט העליון פרופ'
אהרון ברק .לכן ,כיצד מתרגמים את המילים
הגבוהות של הקוד האתי לשפת היום־יום של
איש השירות?
זו הדילמה המרכזית! כשניסינו להפוך את
המילים הנשגבות של פסקי בג"ץ ,או אמיו
רות פילוסופיות המודפסות על יריעות קלף
ממוסגרות או דפי כרומו ,התלויות על הקירות
במשרדים – המציגות את קוד ההתנהגות של
כל איש שירות ,למילים חיות ומעשיות .הדרך
היחידה לעשות זאת היא בהבנה שהתהליך
הוא מסע מתמשך של חינוך יום־יומי .הדברים
חייבים לעבור בירור בדרך של הצבת דילמות,
המלוות כל אחד מאיתנו בתדריכים ,בתחקירים,
בכל פגישה עם חוקרים במתקני החקירות ,רכו
זים בשטח ,מאזינים ודסקאים .אין לנו את היומו
רה לתת תשובה נחרצת לכל דילמה העולה
במהלך הפעילות .הקוד האתי אמור לשמש כל
איש שירות כמצפן .הוא מציג את המצפן המוו
סרי של הארגון .כמו המצפן ,הוא משמש ככלי
להתייחסות בלבד .אנחנו יכולים לבחור ללכת
מערבה ,מזרחה או דרומה – ובלבד שנדע היכן
הצפון".
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שב״כ גיליון מיוחד
"האינתיפאדה הראשונה התחילה בשומרון
והתפשטה לעזה .החקירות בעזה היו אלימות
יותר והיו מקרים שבהם הגיעו נחקרי שב"כ
לבתי־חולים כתוצאה מאלימות החוקרים .ניו
סיתי להבין מדוע .הרי אנחנו מגייסים את
אותם אנשים ,נותנים להם את אותן הכשרות
ומציידים אותם בכללים זהים .אלימות הטרור
ביהודה ושומרון לא הייתה שונה מהטרור בעזה.
באחת משיחותיי עם ראש אגף החוקרים ,שאו
לתי אותו איך ניתן להסביר את הפער .הוא לא
ידע לתת לי תשובה באותה שיחה .לאחר שחו
זרתי על שאלתי ,הוא השיב שאינו יודע ,אבל
שבאותה תקופה של האינתיפאדה הוא שירת
כחוקר צעיר בשומרון .לדבריו ,בתדריכי הבוקר
שבהם השתתף ראש המחלקה ,הוא נהג לסכם
את הדיון באמירה' :בלכתכם לעשות את עבודת
הבורא לשמור על ביטחון אזרחי ישראל ,תזכרו
שכולנו בני אדם ,גם אנחנו החוקרים ,וגם הם
– הנחקרים .אני לא יודע אם זאת התשובה,'...
הוסיף' ,אבל זה מה שעלה בדעתי כששאלת את
השאלה' ,אמר".

כולנו בני אדם!
"כששואלים אותי מה למדתי בשב"כ ,אני
משיב שלמדתי שני דברים חשובים ביותר המו
עצבים להבנתי את המציאות הישראלית היום.
הראשון – 'הטרוריסטים הם לא מטרות שיש
להרוג .גם הם בני אדם!'.
שנות השירות בצבא כלוחמים ,חושפות
אותנו להרג של עשרות ,מאות אנשים ואף יותר,
החל מקרבות פנים אל פנים ,דרך ירי ברשימה
ארוכה של כלי משחית מהטובים בעולם והיד
נטויה ...ללוחם – בים ,ביבשה ובאוויר – אין היכו
רות אישית עם האנשים שהרג .הלחימה בטרור,
בעיניים של איש שירות ,מחייבת לדעת הכול
על כל אחד :מי ילדיו ,אשתו ושכניו ...ומבלי
שהתכוונת ,הוא הופך לפתע ,הלכה למעשה,
ל'בן אדם' .אתה לא מפחד ממנו .אתה גם יכול
לשנוא אותו .אתה מבין מה המוטיבציה שלו,
אתה מבין מה מפעיל אותו .וזה ההבדל בין איש
ולוחם שב"כ לבין לוחם בצה"ל .לכן ,קל להבהיר
לאיש שירות הביטחון הכללי שהוא בן אדם,
להאיר את התובנה והאינטואיציה האלו ,שהיו
לאותו ראש מחלקת חוקרים באינתיפאדה
הראשונה.
אני זוכר עד היום את הרצח של משפחת
חתואל ,שהיה מזעזע הרבה יותר מהתמונה .זה
היה וידוא הריגה של תינוקות ,בני כמה חודשים,
זה זיעזע את כל המדינה וגם אותי.
התראיינתי אז ,ואמרתי שקל לבוא ולטעון
'הם חיות אדם' .וציינתי כי ברור שהם חיות אדם,
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אבל אנחנו המופקדים על הלחימה בטרור ,אין
לנו את הלוקסוס לשנוא ולחפש נקמה .אנחו
נו צריכים לשאול את עצמנו איך בן אדם הופך
לחיית אדם ,מה מביא אותו לזה...
שנאה לא תביא אותנו לנצח את הטרור.
על מנת לנצח עלינו להבין ,גם אם אנחנו יודו
עים שמי שיושב מולנו הוא רוצח שפל ,שברגע
שיצא מהכלא – יחזור לרצוח אזרחים .עלינו
להבין מה מניע אותו .אחרת לא נוכל לנצח.
השני – 'לנו בישראל יהיה ביטחון כשלהם ,לפו
לשתינאים תהיה תקווה!' לעולם לא נוכל להרו
תיע אדם או עם שבראייתו אין לו מה להפסיד!
זה מה שהניע את שמשון ,גיבור נעורינו ,להרוג
עשרות אלפי פלישתים ,ולהיכנס להיסטוריה
כמתאבד הראשון בתולדות עמנו ,וזה מה שגם
הניע עשרות מתאבדי טרור פלשתינאים להו
תאבד במהלך האינתיפאדה השנייה ,שהביאה
למותם של יותר ־מו 1,100ישראלים ,רובם א�ז
רחים!".

להתפכח מחמש אשליות
"הדברים נאמרים ונכתבים אחרי מבצע
'שומר החומות' .מעבר ללחימה בעזה ,חשף
המבצע שבר גדול בחברה הישראלית .אין לי
כוונה לשפוט את פעילות צה"ל בעזה או פעיו
לות המשטרה במדינת ישראל .בעבר עסקתי
בכך כחבר ועדת חוץ וביטחון ,וכשר בקבינט
הביטחוני-מדיני בממשלת אולמרט ,אחרי מלחו
מת לבנון השנייה .המשבר שאליו נחשפנו בחוו
דש האחרון מחייב אותנו להתפכח מהאשליות,
שהיו אבני היסוד במדיניות הישראלית ב־12
השנים האחרונות:
האשליה הראשונה – שהסטטוס־קוו יציב.
שמדיניות 'ניהול הסכסוך' כמטרה ,על מנת לא
להגיע להסדר ,מאפשרת שליטה בגובה הלהו
בות וכי גורם הזמן פועל לטובתנו.

האשליה השנייה – מדיניות ה'הפרד ומשול'
באמצעות הבידול בין יהודה ושומרון לעזה,
תפורר את הלאומיות הפלשתינאית ותייתר את
המשא ומתן להסדר מדיני .בפועל ,חיזקנו את
הקיצוניים שבאויבינו והחלשנו את אלה המאו
מינים בהסדר מדיני בדרכים דיפלומטיות.
האשליה השלישית – ניתן לנתק בין 'הסוגיה
הפלשתינאית' לדילמות הזהות של ערביי ישראל.
שתהליך 'הישראליזציה' של אזרחי ישראל הפו
לשתינאים – יאפשר לנהל את האלימות הפלו
שתינאית ללא מעורבות של בני עמם הישראו
לים.

 111אזרחים ישראלים נ�ה
רגו! 'והכול היה בתיקים',
נזעקתי' .קחו אותי לתיקים,
אני רוצה לראות את ארכיון
שב"כ' ,אותו המקום שבו
נמצאים התיקים...
האשליה הרביעית – אשליית השלום הכו
לכלי האזורי .שהסדרי הנורמליזציה והשלום
עם מדינות באזורנו ישכנעו את העם הפלשתיו
נאי לוותר על שאיפותיו הלאומיות ולהניח את
נשקו.
האשליה החמישית – שכוח צבאי לבדו,
חזק ומתוחכם ,ללא יצירת אופק מדיני ,יביא
את הפלשתינאים לוויתורים נוספים .המציאות
בסבב האלימות האחרון מבהירה שאם לא ננצל
את הישגי  ,1967נמשיך להידרדר אחורה בזמן,
אל עבר .1948
לאורך השנים למדנו שבכל משבר יש הזדו
מנות .עלינו לחשב מסלול מחדש על בסיס הנו
חות אחרות מאלו שהביאונו למשבר הנוכחי".

ראשי השב"כ שאינם עימנו
איסר הראל ,איזי דורות ,עמוס מנור ,יוסף הרמלין,
אברהם אחיטוב ואברהם שלום

איסר (הלפרין) הראל:
מייסדו של שב"כ ומפקדו הראשון,
בין השנים 1952-1948
איתן גלזר

איסר נולד בעיר ויטבסק שברוסיה הלבנה
בשנת  ,1912כבן למשפחת תעשיינים אמידה.
בשל החרמת ביתם על ידי "הצבא האדום",
במהלך המהפכה הבולשביקית בשנת ,1917
החלה המשפחה לנדוד באירופה .איסר הצטרף
אז לתנועת נוער ציונית בלטביה ,עבר הכשרה
חקלאית כ"חלוץ" ובשנת  ,1930בהיותו בן
 ,16עלה ארצה לאחר שזייף את גילו ל־.18
הוא השלים לימודיו ובמקביל עבד בחקלאות
במספר מקומות מטעם תנועת "הקיבוץ
המאוחד" ,אך עזב ועבר עם אשתו להרצלייה,
שם נקלט ב"משמר החופים" כחבר "ההגנה".
בשנת  1944עבר ל־ש"י (שירות ידיעות),
כאחראי על הארכיון הסודי .תוך זמן קצר מונה
למנהל "המחלקה הפנימית" ב־ש"י ,שתפקידה
היה ביטחון פנים ועסקה בעיקר בארגוני
"הפורשים" .בשנת  1948מונה למפקד ש"י,
מחוז תל־אביב.
עם הכרזת המדינה והקמת צה"ל ב־ 31במאי
 ,1948אורגנו מחדש השירותים החשאיים .סגן־
אלוף איסר הראל מונה לראש שירות הביטחון
הפנימי ,שהוקם אז בצה"ל כיחידה צבאית (מעין
חיל לביטחון פנים) ולכן כונה תחילה מח"ץ
(מחלקה צבאית) ,עד לאזרוחו בפברואר 1949

תחת הכינוי ש.ב .והכפפתו לראש הממשלה
ושר הביטחון דאז ,דוד בן־גוריון .האות "כ" (כללי)
נוספה לשמו באפריל  1949על מנת להבדילו
מ"חוק שירות ביטחון" ,שנועד אז להסדיר את
הגיוס לצה"ל ,ושאין לו כל קשר לגוף הקרוי
באותו שם בדיוק.
ייעודה אז של מח"ץ ,שלימים תכונה "מטה
 ,"1היה בעיקר למנוע חתרנות פוליטית ואלימות
במגזר היהודי ,וזאת בעקבות כמה אירועים
פוליטיים קשים שאיימו על המשטר הדמוקרטי
בישראל:
א .בפברואר  1948קמה מפ"ם – מפלגת
הפועלים המאוחדת ,שעליה נמנו חברי הקיבוץ
הארצי ו"השומר הצעיר" .אלה הזדהו כמעט
לחלוטין עם "אימא רוסיה" ,ובקרבם נחשפו
ונאסרו אז בארץ כמה מרגלים לטובת ברית
המועצות .ב־ 1951אף נחשפה מחתרת של
מפ"ם בתוך השירות.
ב .ביוני  1948התרחשה כמעט מלחמת
אחים על רקע פרשת אוניית הנשק "אלטלנה".
שהאצ"ל ,בהנהגתו של מנחם בגין ,השיט ארצה,
וטובעה על ידי תותח של צה"ל ,עקב סירוב
אנשיה להסגיר את נשקם .הרוגים היו משני
הצדדים ,והנשק שהיה אז חיוני כל כך לצה"ל,
אבד בים.
ג .בספטמבר  1948נרצח בירושלים מתווך
האו"ם ,הרוזן פולקה ברנדוט ,על ידי אנשי
מחתרת הלח"י ("חזית המולדת") בפיקודו של
יצחק שמיר ,כדי לסכל את התוכנית לבינאום
ירושלים – מסירת חלקים מהנגב לערבים
והחזרתם ארצה של כל הפליטים הערבים
שגורשו לארצות ערב.
ד .במחצית הראשונה של שנות החמישים
פעלו בישראל מספר מחתרות לאומניות ודתיות,
שאף נקטו בפעולות חבלה להגשמת מטרותיהן.
אחת הבולטות בהן הייתה מחתרת דתית "ברית
הקנאים" ,שקמה ב־ 1949וששמה לה למטרה
לפתוח בפעילות אלימה כדי להשליט בכוח את
חוקי התורה וההלכה במדינת ישראל .פעילותה
של מחתרת זו סוכלה במאי  1951עם מעצר
חבריה ותפיסת נשק רב וחומרי חבלה.
בעקבות אירועים אלה ,זכה שב"כ בראשות
איסר הראל לקבל מבן־גוריון יד חופשית
וסמכויות כמעט בלתי־מוגבלות לטיפול
בחתרנות מדינית ,כמו גם בבעיות פנים שונות,
כגון :טיפול ב"שוק השחור" שהחל מתפתח
ומאיים על הכלכלה ,טיפול בהברחות מחוץ
לארץ ואיתור מעלימי מס.
בשנת  1950נוספה בצה"ל דרגת אלוף
לכל מפקדי החילות ,שהיו אז סגני־אלופים.

מטבע הדברים דרש איסר הראל לקבל דרגה
זו ולקדם את ראשי האגפים שלו לדרגת סגן־
אלוף .אלא שהרמטכ"ל דאז ,יגאל ידין ,סירב
בכל תוקף בטענה כי השירות איננו כפוף אליו,
אלא לראש הממשלה; אנשיו אינם לובשי מדים
ולא נהוגה בו משמעת כמקובל בצבא (אין
מסדרים ,אין הצדעות וכו') .אי לכך ,סיכם איסר
עם ראש הממשלה כי באחד באוגוסט 1950
יעזוב השירות את צה"ל ויתאזרח.
בשנת  1952עבר איסר הראל ל"מוסד",
החליף את מייסדו ראובן שילוח ,והפך
ל"ממונה" על כל שירותי המודיעין והביטחון
בישראל ,תפקיד רב עוצמה ,שלא היה לו כל
תקדים ומחליף ,או תפקיד דומה ,בהמשך הדרך
של השירות.
לאחר פרישתו ,בשנים  1969עד ,1973
כיהן כחבר כנסת מטעם הרשימה הממלכתית
בראשותו של דוד בן-גוריון.

איסר הראל נפטר ב־ .2003בן 91
במותו .יהי זכרו ברוך.

יצחק (איזי) דורות
ראש השירות השני
רפי קיטרון

יצחק (איזי) דורות ) (1980-1916נולד
בגליציה המזרחית בשם איזידור רוט .עלה
לארץ בשנת  .1936שירת כנוטר במשטרת
היישובים העבריים ,ובדצמבר  1939התנדב
לצבא הבריטי ושירת כפקיד פלוגתי בגדוד
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ראשי השב"כ שאינם עימנו
העברי השני ,במלחמת העולם השנייה .עם
שחרורו גויס לש"י (שירות הידיעות של "ההגנה")
ונודע בכינוי "דפני" ,שליווה אותו גם בהמשך
דרכו .בש"י היה סגנו של איסר הראל ב"מחלקה
היהודית" – ששמה הוסב אחר כך ל"מחלקת
פנים" – שתפקידה היה ביטחון פנים ושעסקה
בעיקר בארגוני "הפורשים".
לאחר קום המדינה ,עבר לעבוד בשירות
ושימש כסגנו של איסר ,שמּונה כראש השירות
הראשון .בשנת  1951יצא לשליחות באירופה
ובספטמבר  ,1952עם התמנותו של איסר הראל
לראש המוסד ולממונה על שירותי הביטחון,
החליפֹו דורות כראש השירות.
הוא שימש בתפקידו זה למשך כשנה ואז
הצטרף שוב לאיסר ושימש כסגנו במוסד,
לרבות יציאות לוושינגטון ולפריז ,באמצע שנות
החמישים וראשית שנות השישים ,בהתאמה.
עם פרישתו של איסר מהמוסד ,בשנת ,1963
בעקבות פרשת המדענים הגרמניים במצרים,
פרש גם דורות ,והשניים – בהמשך הצטרף
אליהם גם יצחק שמיר שפרש אף הוא מהמוסד
– הקימו חברת השקעות בשם "הרן" ,שעסקה
בפיתוח מיזמים שונים ברחבי ישראל .כעבור
זמן התפרקה השותפות וכל אחד מהחברים
הלך לדרכו .הוא נפטר באפריל .1980
במהלך שנות החמישים ,השנים שבהן שימש
כאמור ,כסגן ראש השירות ובהמשך כראשו,
התמקד השירות בנושאי פנים (חתרנות מדינית
במגזר היהודי) ,כולל מעקב אחרי מפלגות
ציוניות מסוימות (בהקשר זה זכורה בעיקר
הפרשה משנת  ,1953שבה התגלה המיקרופון
שהוטמן על ידי השירות בשולחן העבודה של
מאיר יערי ,ממנהיגי מפ"ם ,מפלגת הפועלים
המאוחדת).
בתקופה זו קמו התארגנויות של מחתרות
ימין יהודי קיצוני .בין שאר הפעילויות של
מסגרות אלו ניתן לציין מעשי אלימות וחבלה
נגד נציגויות מזרח אירופיות (על רקע מסע
אנטישמי חריף שהתנהל באותה תקופה
בארצות הגוש הקומוניסטי) ,ונגד אטליזים
שמכרו בשר טרף ...בין המחתרות הללו בלטו
"ברית הקנאים" ,שפעילותה סוכלה במאי 1951
ומחתרת "מלכות ישראל" (נודעה גם כ"מחתרת
צריפין" ,בעקבות העמדת חבריה לדין במחנה
צריפין) שפעילותה סוכלה במאי .1953
לכל אורך דרכו בלט איזי דורות בהיקף
השכלתו ,לרבות שליטה בשפות זרות רבות,
וביכולותיו ובכישוריו כאיש מודיעין .כן נודע
בהיותו איש נעים הליכות וכמי שדואג לעובדיו
ונלחם על זכויותיהם.
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עמוס מנור

ראש השירות השלישי
יאיר שפיגל

שאפשר לארגון להתמודד בהצלחה עם
תהליך ִ
יריביו העיקריים אותה עת :שירותי המודיעין
של המדינות הקומוניסטיות.
כמו כן ,בימיו של מנור כראש השירות ,הוצבו
מספר אבני דרך חשובות נוספות בתולדותיו של
הארגון:
* הקמת מערך לאיסוף מודיעין מעולים
חדשים שהגיעו מארצות מזרח אירופה.
* השגת הנוסח המלא של "הנאום הסודי",
שאותו נשא מנהיג ברית המועצות ,ניקיטה
חרושצ'וב ,בוועידת המפלגה הקומוניסטית של
ברית המועצות שנערכה ב־ .1956בנאום זה חשף
חרושצ'וב את פשעיו של קודמו סטאלין והוקיע
אותם .פרסומו במערב של נוסח הנאום גרם
לטלטלה עזה בעולם הקומוניסטי כולו ,ושימש
לאורך שנים את מדיניות החוץ האמריקאית
כמכשיר מרכזי לתעמולה וללוחמה פסיכולוגית.
מנור ראה בהישג המודיעיני שבהשגת הנאום
את גולת הכותרת של כהונתו כראש השירות.
* כינון קשרים עם שירותי מודיעין זרים,
ובראשם ה־ CIAשל ארצות הברית .קשרים אלו
נשענו ,במידה רבה ,על הצלחותיו של השירות
באיסוף המודיעין מעולים חדשים ובהשגת
"הנאום הסודי".

ראש השירות השלישי נולד כארתור
סיגט
בעיירה
ב־,1918
מנדלוביץ'
שבטרנסילבניה .בשנות מלחמת העולם השנייה
היה אסיר במספר מחנות עבודה גרמניים .בעת
שחרורו מן האחרון שבהם – היה במצב רפואי
קשה ועל סף מוות.
לאחר שהשתקם ,פעל במסגרת המוסד
לעלייה ב' – הארגון שניהל את ההעפלה ארצה
מארצות אירופה .עם הקמת המדינה ,שירת
תקופה קצרה בנציגות ישראל בבוקרשט.
ביוני  1949עלו הוא ואשתו ארצה .בסמוך
לעלייתם ,המיר את שמו מלידה לשם עברי:
עמוס מנור .לעבודה בשירות התקבל כבר
ביולי  ,1949לאחר שמכריו מהמוסד לעלייה
ב' המליצו עליו בפני ראש השירות הראשון –
איסר הראל .בתפקידו הראשון בשירות ,שימש
מנור כראש המחלקה לסיכול ריגול סובייטי
ומזרח אירופי .מקץ שנה קּודם לתפקיד ראש
האגף לזרים .ב־ 1952התמנה לתפקיד סגן
ראש השירות .באוקטובר  – 1953והוא אז בן 35
עם "ותק" של כארבע וחצי שנים בארץ – היה
לראש השירות .את תפקידו זה מילא במשך
עשר שנים ,עד לפרישתו בסוף .1963
בתקופת כהונתו כראש השירות הוביל מנור
שני תהליכים מרכזיים" :הסבתו" של השירות
מארגון שנשא צביון פוליטי ,לארגון ממלכתי
מובהק ,ו"שדרוגו" המקצועי של השירות –

* חשיפת מרגלים – ביניהם כאלו שהצליחו
לחדור לתוך קהילת המודיעין הישראלית:
זאב אבני במוסד ולוי לוי ביחידת המבצעים
של השירות .מרגל ידוע נוסף שנחשף באותה
תקופה היה ישראל בר – קצין בכיר בצה"ל
בתקופת מלחמת העצמאות ,ולאחר מכן פעיל
פוליטי ופרשן צבאי.
* פענוח הרצח של ישראל קסטנר :הפיענוח
ומשפטם של הנאשמים ברצח ,סימנו את קיצה
של תקופה שבה התקיימה עדיין פעילות
חשאית אלימה של קבוצות קיצוניות במגזר
היהודי בישראל .כתוצאה מפרשה זו נחשפה
ברבים ובאופן רשמי עובדת קיומו של השירות,
שהייתה חסויה עד אז.
* השתתפות סוכני שב"כ בלכידתו של
הצורר הנאצי ,אדולף אייכמן ,בארגנטינה.
* השתתפות במאמץ המודיעיני לאיתורו
של הילד יוסל'ה שוחמכר ,שבסופו אותר והוחזר
מארצות הברית להוריו בישראל.
מייד
העסקים
וארוכה:
בתחומי
והביטוח.

לאחר פרישתו ,פנה מנור לעולם
והחל בכך בקריירה שנייה ,מוצלחת
הוא מילא תפקידי ניהול בכירים
הבנקאות ,התעשייה ,המלונאות

עמוס מנור נפטר בשנת .2007

ראשי השב"כ שאינם עימנו
יוסף הרמלין

ראש השירות הרביעי
הלל .י

בחודש מרץ  1949הצטרף לשירות הביטחון,
שימש מספר חודשים כקצין שלישות של מטה
השירות ולאחר מכן כראש "המחלקה הצבאית",
שעסקה בפיקוח על חיילי וקציני צה"ל ,שזה
עתה הוקמה וקלטה לתוכה חלק מ"הפורשים"
ואת רוב יוצאי הפלמ"ח ,שזוהו עם מפ"ם.
בשנת  1954התמנה לראש המטה שטיפל
ב"ריגול הנגדי" ,בעיקר מול היריב הסובייטי
עתיר הניסיון.
לאחר שסיים ,כחניך מצטיין" ,קורס מודיעין
גבוה" של אגף המודיעין ,וקורס "ריגול נגדי"
בלונדון מטעם  ,MI6התמנה יוסף בשנת 1957
לראש היחידה לתיאום ולתכנון ,שעסקה בעיקר
בנהלים ,קורסים וביקורת פנימית.
לאחר שלוש שנים ,קיבל יוסף גם את המינוי
לסגן ראש השירות ועסק מקרוב בפרשיות
רבות ,ביניהן חשיפת המרגל ישראל בר ואיתור
הילד יוסל'ה שוחמכר שהוברח על ידי חוגים
חרדים לחוץ לארץ.
בתאריך האחד בינואר  1964החליף יוסף
הרמלין את עמוס מנור בתפקיד ראש השירות,
ושימש בתפקיד זה למשך קרוב ל־ 11שנים.

יוסף הרמלין נולד בווינה בשנת .1922
יוסף הצטיין בלימודיו ואף היה חבר בקבוצת
השחייה של מועדון הספורט "הכוח וינה".
בשנת  ,1939שנה לאחר שגרמניה סיפחה
את אוסטריה ו"ליל הבדולח" ,עלה יוסף לארץ
במסגרת "עליית הנוער" ,עבד ולמד במשך
שנתיים בכפר הנוער "בן שמן" ,והשתתף בקורס
מפקדי כיתות של "ההגנה".
בתום הלימודים וההכשרה ,הצטרף לקיבוץ
נווה־ים ליד עתלית.
בחודש נובמבר  1941התגייס יוסף לצבא
הבריטי ושירת ב"גדוד העברי השני" ,שהצטרף
בהמשך לבריגדה היהודית .בשנת 1945
השתתף כמפקד כיתה ,במחלקת מכונות ירייה,
בקרבות עם הגרמנים ליד נהר הסניו בצפון
איטליה.
לאחר תום המלחמה המשיך לשרת
בבריגדה ,בדרגת סרג'נט ,והשתתף בפעילות
"ההגנה" בסיוע לפליטים יהודיים בארצות
אירופה.
עם שחרורו מהצבא הבריטי גויס ל"מנגנון
הקבע" של "ההגנה" ,השתתף בהמשך במבצע
"נחשון" ובקרבות נוספים במלחמת העצמאות
והשתחרר בדרגת סרן.

בשנים הראשונות של כהונתו ,המשיך
הרמלין וביסס את המהלך של עמוס מנור,
למעבר השירות למה שכונה "העידן הממלכתי",
שבו הנאמנות הלאומית לא פורשה עוד
כנאמנות למפלגת השלטון מפא"י .בשנים
אלה "השתחרר" השירות גם מקשת רחבה של
משימות חברתיות-ציבוריות ,שאינן ביטחוניות,
שהוטלו עליו ,כמו סיוע במלחמה ב"שוק
השחור" ,סיוע למס הכנסה באיתור מעלימי מס
וסיוע למשטרה במניעת הפגנות על רקע עדתי.
האירוע המרכזי ,בה' הידיעה ,אשר שינה את
פני השירות והביא למהפך בדרכי עבודתו ,היה
מלחמת ששת הימים ,בעקבותיה נדרש השירות,
בהובלתו של יוסף – שלמד לעומק את התחום
הערבי ,לאחר שלא בא ממנו – להתמודד עם
הטרור הערבי ,שהלך וגבר בקרב ערביי שטחי
יהודה ושומרון ,רצועת עזה וסיני .הטרור הערבי
פנה גם לחטיפת מטוסים ישראליים ,תקיפת
נציגויות בחוץ לארץ ותקיפת עולים .השירות
הלך ובנה בתגובה מערך של אבטחת מטוסים
ואבטחת נציגויות.

כראש השירות .לאחר אירוע זה ,ובהתאם
להחלטה מספר  231של ממשלת ישראל ,קיבל
השירות אחריות מלאה וישירה לאבטחה גם
בחוץ לארץ.
בשלהי כהונתו הראשונה של יוסף פרצה
מלחמת יום כיפור ,והשירות נטל בה חלק
באיסוף מודיעין ואיתור חיילי וסוכני אויב שניסו
להיטמע באוכלוסייה המקומית במובלעת
הסורית ובסיני.
עם סיום כהונתו הראשונה שימש יוסף
מנכ"ל ויושב ראש חברת "תשתיות נפט
ואנרגיה" (תש"ן) ,שגריר ישראל באיראן (עד
ההפיכה החומייניסטית) ,שגריר ישראל בדרום
אפריקה והאחראי על חטיבת ביקורת הביטחון
במשרד מבקר המדינה.
בעקבות התפטרותו של ראש השירות
אברהם שלום ,לאחר פרשת קו  ,300נקרא יוסף
בשנת  1986לעמוד פעם נוספת בראש השירות,
כדי לשקם ולייצב את הארגון.
במהלך כהונה זו ,מונה לראשונה מבקר
פנימי בשירות ,הוקמה פונקציה של "מבקר
תלונות נחקרים" ("מבת"ן") ,ונוסח "נוהל היתרים
חריגים בחקירה" ,כל אלה בהמשך לדו"ח "ועדת
לנדוי" בנושא שיטות ונהלי החקירה של השב"כ.
בכהונתו השנייה של יוסף הרמלין כראש
שירות ,בשנת  ,1987פרצה גם האינתיפאדה
הראשונה ,אשר הבעירה את השטחים ,והביאה
להחלטה כי שב"כ נושא באחריות הכוללת
להערכה המודיעינית גם בשטחים אלה,
ולהקמת גוף מחקרי בתוך השירות.
יוסף זכור כראש שירות אשר נהג לצאת
אל העובדים בשטח ,היה קשוב לדעות השונות
סביבו ,ונתן לראשי האגפים המקצועיים תחתיו
חופש פעולה מקצועי ,במקביל למתן הכוונה,
ניתוח ,שיקול דעת ועומק מוסרי.
יוסף היה איש שקט וצנוע ,הגון ונעים
הליכות ,משכיל" ,ייקה" אוסטרי בשורשיו ,חבר
טוב ,איש משפחה מסור לילדיו ולנכדיו ,ואהב
שירים בצרפתית ,היסטוריה ואומנות.
יוסף הרמלין הלך לעולמו בתאריך ה12-
בספטמבר  ,1994בן  72במותו.

הד לאומי ובין־לאומי מיוחד היה לרצח 11
הספורטאים הישראלים במינכן בשנת ,1972
אף הוא בתקופת כהונתו הראשונה של יוסף
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ראשי השב"כ שאינם עימנו
אברהם אחיטוב
ראש השב"כ החמישי
יואב פז

אברהם אחיטוב (גוטפריד) ,נולד בגרמניה
ב־ .1930בגיל חמש עלה ארצה עם הוריו.
התחנך בישיבת כפר הרא"ה ובתנועת הנוער
בני-עקיבא .בגיל  16הצטרף ל"הגנה" ,לחם
במלחמת השחרור במסגרת החי"ש (חיל
השדה) .השתחרר מצה"ל בדרגת סגן ועבד עם
שחרורו בחברת החשמל ובתע"ש.
בשנת  1950התקבל אחיטוב לשירות,
למחלקה שעסקה בביטחון פנים ,סיכול
ריגול וסינון ביטחון ,כעובד מזכירות וכעוזר
ראש המחלקה דאז ,יוסף הרמלין .הוא קּודם
במהרה לראש מדור וככזה השתלב בתפקידים
מבצעיים ,ובהם גיוס והפעלת סוכנים .לאחר
שסיים קורס מודיעין בכיר ,עבר ,בשנת ,1954
לתפקידי ניהול במטה האגף הערבי בשירות,
תחום שהיה חדש לחלוטין עבורו ,אותו למד
ביסודיות הרבה שאפיינה אותו .בשנת ,1956
במבצע "קדש" ,הוא ניהל את בסיס השירות
ברצועת עזה.
בשנת  1959מונה אחיטוב למנהל במחלקת
ההדרכה של השירות ,נושא שהיה קרוב מאוד
לליבו .הרקע של אחיטוב כתלמיד ישיבה הקנה
לו ערכי עבודה שאפיינו אותו ,ובהם שקדנות,
צניעות ,פלפול ולמידה מעמיקה ,קפדנית
ויסודית ,שאותם העביר גם לחניכיו ולעובדיו.
הוא הקפיד על קוצו של יוד גם בנושאים
זניחים לכאורה ,כגון ניסוח רהוט וממוקד .לא
ייפלא ,אם כן ,שהיה ממנסחי נהלים רבים
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בשירות ,ובהם אף נהלי הכתיבה האחידה
והדיווח המודיעיני .גם חלקו בכתיבת תורת
הכיסוי הבסיסי ,שאת יסודותיה הוא חיבר ,ראוי
לציון ,כמו נהלי האיתור והגיוס ,שהיו אבני דרך
משמעותיות בתולדות השירות .ביחד עם יוסף
הרמלין ,שעימו צעד כתף אל כתף בשירות ,הוא
הניח בסיס מסודר לתורת המודיעין ,שהונחלה
בקורסי ההכשרה של העובדים .בשנים אלו
השלים לימודי תואר ראשון ושני במשפטים,
בשלוחה התל־אביבית של האוניברסיטה
העברית ובהמשך אף הוסמך כעורך-דין.
בשנת  1961הושאל אחיטוב למוסד וניהל
שלוחה בחוץ לארץ .הוביל מבצעים מורכבים
ובהם את סיכול פעילות המדענים הגרמניים
במצרים .בתקופת זו הוערך מאוד על-ידי
הממונים עליו במוסד ,ולבקשתם ,תקופת
ההשאלה הוארכה מעת לעת .כששב לשירות,
בשנת  ,1965הוא מונה לסגן-ראש האגף
לעניינים ערבים.
באוגוסט  1966מונה אחיטוב לראש
האגף לענייני ערבים .אגף רב אתגרים בימים
הסוערים ,טרום מלחמת ששת הימים ולאחריה.
הוא פיתח ויצר תורות עבודת מודיעין וסיכול
בשטחים שנכבשו ,והתבסס על חומר תורתי
שחיבר עוד בתקופת שירותו בעזה במבצע
"קדש" .התקופה שלאחר מלחמת ששת הימים,
שאותה הוביל כראש האגף ,הייתה אבן דרך
מרכזית בתולדות השירות .במהלך תקופה זו,
נערכו האגף הערבי והמרחבים לקבלת אחריות
מודיעינית ,תוך כדי לחימה בלתי פוסקת בטרור
הפלשתינאי שהתגבש ביהודה ושומרון ובעזה,
טרור שחייב שינוי מבני ותורתי ,גיוס מסיבי של
כוח אדם ,פיתוח כלי עבודה חדשים ואף ביזור
ניהול המגזר הערבי ,בנושאי פעילות חבלנית

אחיטוב והרמלין עם יצחק רבין

עוינת ובהעברת האחריות מהמטה למרחבים.
בשנת  1971מונה אחיטוב לתפקיד סגן ראש
השירות ,ובד בבד עם סגנותו עמד גם בראש
האגף שעסק בתכנון ופיתוח .מתוקף תפקידו,
הוא המשיך לנהל ולטפח את ההדרכה ויזם
וקידם את ִמיחשוב השירות.
עם סיום תפקידו של קודמו – יוסף הרמלין,
ראש הממשלה ,יצחק רבין ז"ל ,מינה את אחיטוב
לראש השירות החמישי ב 15-בדצמבר.1974 ,
במהלך כהונתו ,בשנת  ,1977חוותה המדינה
חילופי שלטון ולראשות הממשלה נבחר מנחם
בגין .בכך נסגר מעגל היסטורי שלא היה מובן
מאליו בשירות ,כאשר "יעדיו" ,עם הקמת
המדינה (ובהם בגין ושמיר) הפכו למנהיגיה.
ברגישותו הממלכתית הרבה ,הציע אחיטוב
למנחם בגין את התפטרותו המיידית ,אך בגין
דחה את ההצעה בתוקף .ערך הממלכתיות
היה מקודש הן לאחיטוב כראש השירות והן
בעיני מנחם בגין כראש הממשלה ,ובכך סללו
את הדרך להמשך העשייה הממלכתית של
השירות ,ללא מהמורות מיוחדות בהמשך הדרך,
גם בחילופי שלטון נוספים.
ליריביו המסורתיים של השירות :הטרור,
חתרנות מדינית ,שמאל קיצוני וריגול ,התווספו
בתקופת כהונת אחיטוב ,כראש השירות ,יריבים
בדמות ארגוני מחתרת ימין קיצוניים ,כגון:
"גאולה לישראל"" ,החשמונאים"" ,כך" ודומיהם.
בשלהי כהונתו ,אף התארגנה והחלה לפעול
"המחתרת היהודית" ,שביצעה פיגועים ביעדים
פלשתינאים ביהודה ושומרון ,דוגמת הפיגועים
בראשי הערים ביהודה ושומרון.
לצד ההערכה הרבה לאחיטוב בקרב
הכפופים לו ואלה שעבדו לצידו ,הוא נודע
במזגו הסוער והנוקשה ובניהול עובדיו ביד רמה.

ראשי השב"כ שאינם עימנו
אחיטוב היה מודע לכך ואף הגדיר את עצמו:
"אני יהודי לא קל" .למרות זאת ,הוא דאג מאוד
לטיפול הוגן בתנאי השירות של העובדים והיה
מודע לכך שהנהלת השירות ,בהיעדר מנגנון
אחר ,חייבת לייצג נאמנה את עובדיו.
ביום ה־ 12בדצמבר  ,1980פרש אחיטוב
מתפקידו וכמחליפו מונה אברהם שלום.
לאחר פרישתו ,עמד בראש קרן איסלר לסיוע
לנכי צה"ל ,ניהל אגף בבנק הפועלים ושימש
כדירקטור בחברות שונות .הוא המשיך להיות
בקשר עם השירות וסייע לו במסגרת תפקידיו
האזרחיים ככל שניתן .אחיטוב היה מרצה אורח
רצוי מאוד בקורסים השונים .אחת ההרצאות
עסקה באחד הערכים המרכזיים שהנחיל
אחיטוב לשירות – ערך "הטלת הספק" .הוא
הרצה על כך כראש השירות והמשיך בכך גם
לאחר פרישתו .הקפיד להמשיך בממלכתיותו
גם לאחר פרישתו ולא הזדהה פוליטית .מיעט
מאוד להתראיין באמצעי התקשורת.
אחיטוב הלך לעולמו לאחר מחלה קשה ,בכ"ג
בתמוז תשס"ט – ב־ 15ביולי  .2009הוא הותיר
אחריו את רעייתו יוכבד ,בתו ארזה ובנו אמיר.

אברהם ("אברום") בנדור
(שלום-בנדור)
ראש השירות השישי

ישראל גולן
אברהם שלום-בנדור ,שהיה מוכר יותר
בכינויו "אברום" ,החל את עבודתו בשב"כ כאיש
יחידת המבצעים ביולי  1950וסיים את שירותו
כראש השירות בדצמבר .1986
"אברום" ,נולד בוינה בשבעה ביולי ,1928
עלה לארץ כילד ,מאיטליה ,באוגוסט .1939
המשיך את לימודיו היסודיים בתל־אביב ואחר
כך בתיכון "בלפור" בעיר .בהיותו תלמיד הכיתה
השביעית הפסיק את לימודיו והתגייס לפלמ"ח
בשנת  .1946בהמשך לשירותו בפלמ"ח ,שירת
במלחמת העצמאות בגדוד הראשון בחטיבה
( 11יפתח) ,כמפקד כיתת סיירים ,והשתתף
במבצעים רבים באזורי קרבות שונים .בהמשך,
בשנת  ,1951עבר קורס קצינים במסגרת שירות
מילואים.
עם תום המלחמה ,הצטרף לקיבוץ הספר
דאז רביבים ,במסגרת שנחשבה אז כשירות
חובה בצה"ל ,שם שהה עד מרץ  .1950ביולי
אותה שנה גויס לשב"כ בהמלצת מיודעו
מהפלמ"ח ,איש יחידת המבצעים של השירות,
רפי איתן .באותה תקופה שימשה היחידה גם
את המוסד ,בפעילותו בחוץ לארץ.

הוא החל לעבוד כאיש מבצעים מן השורה,
התקדם לתפקיד מפקד חוליה במרחב צפון של
שב"כ ,ולאחר כשנתיים מונה למפקד סניף יחידת
המבצעים במרחב ירושלים .לאחר שנתיים
בתפקיד זה ,שבו הוכיח את יכולותיו במבצעים
מורכבים ,הושאל למוסד בדצמבר  ,1954שם
שירת עד פברואר  1958ועסק בהקמת יכולות
מבצעיות עצמאיות של המוסד באירופה.
באוגוסט  1959חזר למטה יחידת המבצעים
של השירות כקצין מבצעים ראשי .בתפקיד זה
קּודם ביוני  1962לסגן ראש היחידה .בפברואר
 1964מונה כראש יחידת המבצעים במקום רפי
איתן .במקביל לעבודתו ,למד "אברום" במשך

שנתיים ,בשנות החמישים ,כלכלה וסוציולוגיה
באוניברסיטה העברית .בשנת  1960השתתף
במבצע לכידת אייכמן בארגנטינה.
בדצמבר  ,1972לאחר אסון מינכן ,מונה
"אברום" לראש אגף האבטחה ,שאותו ארגן
מחדש והוביל להישגים לא מבוטלים בתחומי
האבטחה בחוץ לארץ ,ובמיוחד באבטחת
התעופה .במרץ  1975מונה לסגנו של ראש
השירות ,אברהם אחיטוב ,בנוסף לתפקידו
כראש אגף האבטחה .ב־ 12בדצמבר  1980מונה
"אברום" לראש השירות .בתקופת כהונתו הוביל
את השירות להישגים רבים ,לרבות חשיפת
"המחתרת היהודית" ב־.1984
בדצמבר  ,1986בעקבות פרשת "קו ,"300
הוא סיים את עבודתו בשב"כ ויצא לחופשת
פרישה ,עד לפרישתו הפורמלית באפריל .1987
הוא הועסק לאחר פרישתו בקבוצת שאול
אייזנברג וכדירקטור בתעשייה האווירית.
שם משפחתו המקורי – שלום – שונה על
ידו ,באוקטובר  ,1961לשלום-בנדור .לאחר
פרישתו הפורמלית מהשירות שינה את שמו
לאברהם בנדור.
"אברום" הוכר בשירות במנהיגותו ,באומץ
ליבו ,בתושייתו ,בקפדנותו ובנחישותו .הוא פעל
מתוך תחושת שליחות וממלכתיות והקפיד על
שמירת שב"כ כארגון חשאי לוחם ,על יכולותיו
המבצעיות ועל שיטות פעולתו .לימים ,הודה
בשגיאותיו בפרשת "קו ."300
ראש השירות השישי הלך לעולמו באחד
ביוני  .2014הוא השאיר אחריו את אשתו רחל,
בנו גדעון ובתו מיכל .יהי זכרו ברוך.

אחיטוב ושלום עם מנחם בגין
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השב"כ במדינה דמוקרטית
הדילמות  /חלק א'
מאמצי המאבק בנגיף הקורונה חשפו לאחרונה בפני הציבור בישראל פלח מידע בלתי מוכר לרובו ,על
אודות היכולות המיוחדות של שירות הביטחון הכללי בתחום הנגישות למידע והאפשרויות הטכנולוגיות
המתקדמות שברשותו ,לעבד אותו למטרות של ביטחון המדינה (המשימה סוכמה במסגרת עתירה לבג"ץ
 .)2109/20מייד צפה ועלתה בציבור השאלה אם נכון שארגון ביטחון פנים מודיעיני ,שתכליתו המוגדרת
היא לחימה באיומי טרור ,ריגול ,חתרנות ,חבלה וכיוצא באלה ,יופעל על ידי המדינה לשם קידום מטרות –
חיוניות כשלעצמן – שאינן בתחומי תכלית מובהקת זו .יש מי שסברו שמעקב מסיבי אחר אזרחים תמימים
באמצעות השירות הוא בלתי נסבל בדמוקרטיה מערבית ליברלית ,כפי שישראל רואה את עצמה; לדעתם
יש כאן חדירה לא מידתית לצנעת הפרט וחשש לשימוש פסול במידע שעשוי להצטבר אגב אותה פעילות.

עו"ד אריה רוטר ,יועמ"ש השב"כ לשעבר
נשיאת העליון ,אסתר חיות ,ניסחה את
הדברים בפסק הדין בבג"ץ הנזכר לעיל כך" :אין
חולק ...כי החלטת ההסמכה מובילה לפגיעה
קשה בזכות לפרטיות ולצנעת הפרט ...הפגיעה
בפרטיות במקרה דנן היא קשה במיוחד משתי
סיבות עיקריות :האחת עניינה מהות הגורם
אשר מפעיל את האמצעים הנדונים ,היינו
בעובדה כי השב"כ – שירות הביטחון המסכל
של המדינה – הוא זה אשר מפעיל אמצעי
מעקב אחר אזרחי ותושבי המדינה; והשנייה
עניינה במהות האמצעים שנבחרו ,קרי בעובדה
שמדובר במנגנון כופה ששקיפותו אינה מלאה".

נשמעו השערות שהשירות
עצמו לא "מתלהב" מהמשיה
מה שהוטלה לפתחו ,וזאת
נוכח הנטייה הטבעית של
ארגוני מודיעין לשמור על
יכולותיהם בצנעה

נ

אסתר חיות ,נשיאת בית המשפט העליון
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אחרים גרסו שבהיעדר חלופה זמינה ואמינה
אחרת ,לא יעלה על הדעת שלא לעשות שימוש
במשאבים קיימים שבשליטת הממשלה – גם
אם במקורם נועדו למטרות מוגדרות של ביטחון
המדינה – והכול למען המטרה המקודשת של

הצלת חיי אדם .מנגד ,נשמעו השערות שהשירות
עצמו לא "מתלהב" מהמשימה שהוטלה לפתחו,
וזאת נוכח הנטייה הטבעית של ארגוני מודיעין
לשמור על יכולותיהם בצנעה ,מחד גיסא ,ולא
להרחיב את גבולות עיסוקיהם ,מאידך גיסא.
בית המשפט העליון (בג"ץ) שנדרש לסוגיה,
אישר את חוקיות השימוש בכלים המיוחדים
של השירות בתחילת האירוע ,אך שלח הערת
אזהרה חריפה לגבי ההמשך:
הוא סבר כי ההסתמכות על החלטות הממשלה
על פי "סעיף הסל" שבחוק השב"כ ,סעיף (7ב)
(" :)6המסמיך את השירות לבצע גם פעילות
בתחום אחר שקבעה הממשלה ,באישור ועדת
הכנסת לענייני השירות ,שנועדה לשמור ולקדם
אינטרסים ממלכתיים חיוניים לביטחון הלאומי
של המדינה" ,אינה יכולה לשמש עוגן חוקי
לאורך זמן ויש למצוא בהקדם חלופות במישור
האזרחי או לעגן את השימוש הקבוע בשב"כ
בחקיקה ראשית.
לאחר התלבטויות ,אכן החליטה הממשלה
לעגן את ההסדר בחקיקה ראשית ,המסמיכה
את השירות לבצע את המשימה בהתאם
להחלטות ממשלה וההתפתחויות של המגיפה
בשטח.
כאמור ,רוב הציבור בישראל נחשף לדילמה
הנזכרת ,רק אגב ההתמודדות הקשה נוכח
האירועים האחרונים .יש להניח כי רובו אינו
מודע לשורת דילמות נוספות ,קשות ומכבידות
לא פחות ,המלוות את הארגון ומעסיקות את
ראשיו מאז הקמתו .רק מיעוטן זכו פה ושם ,אגב
אירוע מסוים ,לדיון ציבורי מוגבל.
ברשימה זו ,וכן בזו שתפורסם בגיליון
הבא ,אנסה לסקור את עיקרי הדילמות הללו
הנובעות בבסיסן מהמתח המובנה הקיים תדיר
בין עקרונות שלטון החוק במובנו המהותי ,לבין
צורכי הביטחון והאמצעים שהללו מחייבים את
נקיטתם .בטרם נפרט את הדברים במגבלות
קוצר היריעה הנוכחית ,אקדיש מילים ספורות,
בתחום העיוני-תאורטי ,להבהרת הייחודיות
של ארגון מודיעין מסכל (ממ"ס) ,כמו שב"כ
ופעולותיו ,לעומת גופי ביטחון ואכיפה
ממלכתיים אחרים.

הרקע העיוני
כאמור ,תכליתו העיקרית של השירות היא
לסכל טרור .המשמעות ,לפעול למניעת(!)
אירוע שטרם התרחש .למעשה ,מדובר בפעולה
מקדימה שתכליתה להשפיע על המציאות
בטרם קרתה .בתכלית הזו גלומה יומרה
לדעת מה צופן העתיד (במוחו של היריב)
ולנקוט אמצעים – שבחלקם יש משום פגיעה

חריפה בזכויות האדם – על סמך אותה הערכה
מוקדמת .מנגנון מחשבתי זה ,חריג בין כל ערכי
הדמוקרטיה ושלטון החוק המהותי ,המנחים
אותנו :להימנע מלעקוב ולהתחקות אחר כוונות
שטרם חצו את גבולות החוק ,לא לפגוע במי
שטרם עשה דבר אסור ,והכול רק על סמך
הערכות ,שאין בהם ודאות .כך בנוי גם ההיגיון
המשפטי הסטנדרטי :ליישם החוק על עובדות
שכבר קרו ,לא כאלו הצפויות ,על פי הערכה,
לקרות בעתיד.
עיקר משאביו האנושיים והטכנולוגיים
של השירות כממ"ס ,מוקדשים להשגת מידע
שיאפשר הערכה מוקדמת ומדויקת ,ככל הניתן,
של הצפוי לקרות .המדינה משקיעה במשאבים
הללו לאורך שנים הון עתק שיכול היה ,מן
הסתם ,לשרת היטב את החברה ,בנסיבות
קבועות של מחסור ,במקומות אחרים.

הרשות לדמוקרטיה
מתגוננת ,כמסגרת הנוטלת
על עצמה להקנות לחלק
מגופי הביטחון שלה סמה
כויות ייחודיות וחריגות
מייד צפה ועולה השאלה – מה הייחודיות
של איומי הביטחון שבתחום טיפול השירות,
המצדיקה ,הן את הסטייה האמורה מן הנורמות
המקובלות בחברה דמוקרטית ,והן את סדר
העדיפות המאפשר הקצאת משאבים רבים
כל כך למטרות הללו .התשובה לשאלה זו
אינה פשוטה .היא מוטמעת בקרב ההנחה
המקובלת שאיומי הטרור – להבדיל מעבריינות
רגילה – תכליתם לחתור תחת יסודות החברה
והמדינה ,באמצעות שבירת "כללי המשחק",
והכול לשם מיטוט שיטת המשטר ומיגור ערכיו.
זהו איום קיומי ,שהמדינה ,כל מדינה ,אינה
יכולה להרשות לעצמה את התרחשותו; מכאן,
הרשות לדמוקרטיה מתגוננת ,כמסגרת הנוטלת
על עצמה להקנות לחלק מגופי הביטחון
שלה סמכויות ייחודיות וחריגות .כולן מעוגנות
בהוראות החוק או בפרשנות המוסמכת שלו,
הוראות הפעלה שאינן מצויות בשאר גופי
האכיפה והחוק .משהנחנו ,בתמצית שבתמצית,
את הבסיס התאורטי למציאות הקיימת ,ניתן
לגשת לפירוט הדברים ולהבהרתם.
רשימה זו תעסוק ,בשני חלקיה ,בשמונה
סוגיות ואלו הן :תחומי האחריות של השירות;
סוגיית החקירות; דילמת ה"יומינט"; הסודיות
והחיסיון; החיפוש למטרות מודיעין; צנעת

חיוני לא פחות לאפיין
את המודעות לתחומים
שבהם הארגון לא יעסוק
וייזהר בהפעלת אמצעיו
המיוחדים
הפרט בעידן הטכנולוגי; הפעלת עקרון
המידתיות הלכה למעשה; הגדרת "התחום
האפור" שבעבודת המודיעין.

דילמת תחומי האחריות
הדילמה הבסיסית בפעילות גוף ביטחוני
חשאי ,ובמקרה שלנו ,שירות הביטחון הכללי,
מתמקדת בתחום קביעת ה"מנדט" שניתן לו,
ולמעשה מה הם גדרי אחריותו וסמכויותיו.
אומנם זו סוגיה המונחת לפתחה של הנהגת
המדינה ,באמצעות המחוקק ,אך יש לה
השלכות על כל תחומי העיסוק של הארגון.
האפיון חשוב הן לסימון תחומי האחריות של
הארגון והסמכויות לביצועם ,כחלק ממחויבותו
לציבור במדינת ישראל ובשלוחותיה ,בהתחשב
ב"גבולות הגזרה" שלו ובממשקיו עם גופי
הביטחון האחרים; חיוני לא פחות לאפיין את
המודעות לתחומים שבהם הארגון לא יעסוק
וייזהר בהפעלת אמצעיו המיוחדים .לכאורה
השאלה הזו חשובה לכל ארגון ממלכתי או
אחר ,אבל היא חיונית במיוחד בנוגע לארגון
חשאי כמו השב"כ .היכולת ,גם זו התאורטית
בלבד ,לעשות שימוש פוליטי בכלי שכזה
הכפוף לדרג המדיני ,למטרות זרות ,היא בגדר
פוטנציאל מסוכן שיש להיזהר ולהישמר ממנו.
וכידוע כבר היו דברים מעולם וגם במקומותינו.
יוזכר כי בראשית שנות המדינה ביצע השירות,
בשליחות הממשלה ,משימות שהן בתחום
הפוליטי-מפלגתי ,ככל הנראה מתוך תפיסה
שראתה את טובת השלטון כטובת המדינה.

דילמת החקירות
קיים קושי בפעילות השירות ,המוכרת
בציבור יותר מפעילויות אחרות ,בתחום חקירות
הטרור – היכולת לקבל מידע מנחקר על מנת
לקדם סיכול עתידי .זאת ,במיוחד בעקבות
אירועים דרמטיים בשנות ה־ ,80פרשת קו 300
ודו"ח ועדת החקירה – ועדת לנדוי – ועדת
החקירה לעניין שיטות החקירה של שירות
הביטחון הכללי בנושא פעילות חבלנית עוינת
– מאוקטובר  .1987אז נחשפו לראשונה שיטות
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אז נחשפו לראשונה
שיטות החקירה של
השירות ,לרבות עובדת
הפעלת לחץ פיזי
ופסיכולוגי ,שנהגו
במתקני החקירות
החקירה של השירות ,לרבות עובדת הפעלת
לחץ פיזי ופסיכולוגי ,שנהגו במתקני החקירות
של השירות במשך עשרות שנים ,אך הוכחשו
בציבור ובבתי המשפט .הוועדה המליצה על
הכרה מוגבלת בשימוש באמצעים המיוחדים
תוך הסתמכות על הגנת הצורך שבמשפט
הפלילי .בחלוף  12שנים נוספות ,ביטל בג"ץ
את התפיסה המשפטית האמורה ,וקבע איסור
מוחלט על הפעלת לחצים בחקירה ,למעט
במקרי "פצצה מתקתקת" ממש ,ובבחינת
חוקיותם בדיעבד ,לאחר מעשה .סוגיית חקירות
הטרור למטרות סיכול ,כאמור ,לשם קבלת
מידע מנחקר לצורך שימוש בו לביצוע שיבוש
ומניעה של פעולות טרור עתידיות ,מציפה
דילמות קשות בתחום המשפטי והאתי.
זו תמציתן:
מה בין שתי הרעות ההכרחיות עדיפה? הפרת
זכותו של נחקר לאי פגיעה בכבודו ובגופו על
מנת לחלץ ממנו ,בניגוד לרצונו ,מידע תוך
כדי פגיעה חמורה בזכויות מובהקות שקיימות
במשטר דמוקרטי ,לנחקר "פלילי" רגיל (כמו
זכות השתיקה ,הזכות לאי הפללה עצמית ,הזכות
לכבוד וליחס אנושי ,היוועצות זמינה עם עורך-
דין ועוד) – והכול על מנת להציל חיי אחרים; או
כיבוד כל אותן זכויות בקפדנות ובקנאות ,בשם
עקרונות המקודשים לחירות האישית ולזכויות
אדם במשטר דמוקרטי ,אפילו במחיר הידיעה

להציל חיי אדם .ניתן לתמצת את השאלה גם
כך :בתחרות שבהגנה על זכויות ,איזו להעדיף –
את ההגנה על נחקר פלוני מסוים מפני פגיעה
ודאית ,אומנם יחסית ומוגבלת ,הכרוכה בעצם
פעולות החקירה; או ,את הפגיעה המסתברת,
אך לא ודאית ,לא בהכרח קרובה ומיידית ,ולא
ברורה בהיקפה כלפי הציבור או חלק ממנו,
בגין פיגוע שאולי ניתן למנוע .ההסדר המשפטי
שהושג בעקבות פסיקת בג"ץ מותיר ,אומנם,
שיקול דעת מסוים לרשות החוקרת ,אך יוצר
מציאות בעייתית במידת הוודאות של החוקר
בעת ביצוע עבודתו .קונפליקט זה מוביל
לדילמה נגזרת אחרת ,הנוגעת ל"ארגז הכלים"
של עובד הציבור בעבודתו ,שחלק ממנו אמור
להיות בתחום הוודאות המשפטית של חוקיות
פעולותיו .ניתן לסכם כי המצב המשפטי הקיים
– אינו משביע רצון ומטיל על החוקר אחריות
כבדה בלא לאזנה בוודאות משפטית הולמת.

דילמת ה"יומינט"
הדילמה הבאה היא בתחום ההפעלה של
מקורות חיים ("יומינט").
מאז ומתמיד נזקקו שירותי מודיעין לסוכן
בשר ודם ,שידווח מהיעד על אודות כוונות
האויב .ניתן להניח שגם בעידן הטכנולוגי צורך
זה עדיין קיים ,וכך יהיה ,ככל הנראה ,גם בעתיד
הנראה לעין .בין הסוכן לבין שולחו – המדינה,
באמצעות המפעיל – קיים מעין הסכם כתוב

ניתן לסכם כי המצב
המשפטי הקיים – אינו
משביע רצון ומטיל על
החוקר אחריות כבדה בלא
לאזנה בוודאות משפטית
הולמת.
כי הנחקר אוצר בקרבו מידע שגילויו מבעוד
מועד עשוי ,במידה כזו או אחרת של סבירות,
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או בלתי כתוב ,בדבר המחויבות ההדדית של
הצדדים ,כל אחד כלפי משנהו .לא אפרט
כאן ,נוכח קוצר היריעה ,את מכלול היבטי
הפרובלמטיקה ,הן המבצעית והן המשפטית,
שיחסים אלה יוצרים .אציין רק היבט אחד,
הנוגע למידת הוודאות המשפטית של הסוכן
ולאחריות המדינה כלפיו בהקשר זה.

השתלבות הסוכן ביעד
צריכה להיות תואמת את
אופיו של היעד ,לרבות
דרכי פעולתו.
הסוכן נשלח או מגויס לפעול ביעד מודיעיני
מסוים .בהקשרי טרור ,ליעד שכזה ,בדרך כלל,
מאפיינים של אלימות והפרת חוק .השתלבות
הסוכן ביעד צריכה להיות תואמת את אופיו של
היעד ,לרבות דרכי פעולתו .חריגות של הסוכן
מדפוסי הפעולה של היעד – עשויה לסכן
את שרידותו ,הפיזית וההפעלתית ,ולהרחיקו
ממוקדי ההשפעה שעליהם הוא אמור לדווח.
הניתן להתיר לסוכן לפעול באופן בלתי חוקי
על מנת לבסס את מעמדו ביעד? האם מותר
להרשות לו לנקוט אלימות ולהפר חוק באופן
שיש בו כדי לסכן אנשים תמימים מן הציבור,

הניתן להעניק לסוכן מעין
חסינות משפטית מראש,
למעשי עבירה שיבצע
בעתיד ולהגן עליו גם אם
ייתבע לדין
על בסיס ההנחה שמעמדו החזק בתוך היעד
יסייע בסיכול סיכונים עתידיים ,גם אם בהיקפים
שנזקם גדול לעומת נזקו של הפרט התמים
העלול להיפגע? האם מתקבל על הדעת
שהמדינה תתיר מראש הפרת חוק שבהתנהגות
פוגעת כלפי חלק מאזרחיה על מנת להציל,
אולי ,חלק אחר אי־שם בעתיד? הניתן להעניק
לסוכן מעין חסינות משפטית מראש ,למעשי
עבירה שיבצע בעתיד ולהגן עליו גם אם ייתבע
לדין ,פלילי או אזרחי ,על פעולתו העבריינית
כלפי צדדים תמי לב מן הציבור? בכוחם של
השכל הישר ומקצוענות ,לענות על צורכי
השטח ,אך צריך להודות כי לדילמה זו אין מענה
קל.

דילמת הסודיות והחיסיון
הערכים הדמוקרטיים שוחרי גילוי ושקיפות.
הכלל הוא שכל פעולות הממשלה – נציגת
העם ושלוחיה ,והמידע על אודותיהם – צריכים
להיות חשופים לעין הציבור ,שהוא בסופו של
יום הבעלים .שרידות ארגוני הביטחון והמודיעין
מותנית בחשיבה הפוכה :הפעולות ,כלי
האיסוף ,שיטות הפעולה והמשאבים האנושיים
והטכנולוגיים ,צריכים להיות חסויים מעין הציבור,
אחרת תיפגע פעולתם השוטפת ויעילותם
העתידית .מכאן תכליתם של חוקי הסודיות
ומנגנוני הטלת חיסיון וצנזורה על תחומי פעילות
ענפים ,לרבות מניעת פרסומם ,אלא בחלוף
שנים רבות ובהתפוגגות עילת חיסויים .לצד
היתרון שבהסדרי הסודיות הללו ,קיים הסיכון
של הסתרת מחדלים ,תקלות ומעשי שחיתות,
ובגינם גם אובדן אמון הציבור במערכות השלטון,
בדגש על גופי הביטחון .הואיל וידוע שהללו
אינם יכולים לפעול בלא אמון הציבור ,מצווים
קברניטי הארגונים הללו לשקול ,כל העת ,את
היגיון ההסתרה ומחיריו לטווח הקצר והארוך.
זו שאלה ערכית מן המעלה הראשונה ,העולה
תדיר ומוכרעת בכל ארגון לפי מיטב השיפוט של
הנהלתו ועל פי ערכיו.
בחלק זה של הרשימה עסקנו בתמצית
שבתמצית ,בארבע שאלות המטרידות את

המעצר של המרגל ישראל בר ,במרכז הצילום (ארכיון השב"כ)

קיים הסיכון של הסתרת
מחדלים ,תקלות ומעשי
שחיתות ,ובגינם גם אובדן
אמון הציבור במערכות
השלטון ,בדגש על גופי
הביטחון

קברניטי השירות לאורך שנות קיומו .ההכרעה
בהן אינה פשוטה כלל ועיקר ,וצריך להודות
שלעיתים הבעיות שהן מציבות אינן פתירות
בחלקן או לחלוטין .על מנת לאפשר לארגון
למלא את ייעודו במציאות של חוסר ודאות
מסוים ,נדרשים קברניטיו למצע מוצק של
ערכים המושתת על יושר ,הגינות ופתיחות
לביקורת ולרוחות הזמן.

האמל"ח שנחשף אחרי המעצר של הארכיבישוף הילריון קפוצ'י (ארכיון השב"כ)
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שב"כ – תחילת הדרך
שב"כ הוקם בפועל ב־  30ביוני  ,1948לאחר פירוק הש"י (שירות הידיעות של "ההגנה") והקמת
קהילת המודיעין ,על שלושת מרכיביה הראשונים :ש"מ ("שירות מודיעין צבאי" ,לימים אמ"ן/
חמ"ן)" ,דעת" ("המחלקה המדינית") ,לימים "המוסד" ,ו"ש"י הפנימי" או "מחץ" ("מחלקה
צבאית") ,עדיין במסגרת צה"ל ,שתיקרא בהמשך ש.ב"( .שירות ביטחון").

איתן גלזר (לשעבר רמ"ח מורשת)
בפברואר  ,1949מועד ההקמה הרשמי כללי") ,כדי להבדיל בינו לבין החוק
של הארגון ,נוספה האות "כ" לשמו ,הקרוי "שירות ביטחון" ,שהסדיר את
ומאז נקרא שב"כ ("שירות ביטחון הגיוס לצה"ל.

איסר (הלפרין) הראל שבתפקידו הקודם
שימש מפקד ש"י מחוז תל־אביב ,מונה כאמור
לשמש כראש הארגון והוענקה לו דרגת סגן־
אלוף ,כמו לשאר מפקדי החילות.

סא״ל איסר הראל ראש השירות הראשון

שירות בבית קירור

מכתבו של רב־אלוף יעקב דורי ,ראש המטה הכללי הראשון ,המורה על
הקמת השירות ועל מינוי איסר הראל לעמוד בראשו.
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מטה שב"כ התמקם בבית הקירור ,שניצב אז
בדרך פתח־תקווה  ,23בדרום תל־אביב (כיום
ניצב שם "מגדל לוינשטיין") .התפיסה הייתה
שמאחר שמדובר בשירות חשאי ,הרי שלא רצוי
שיהיה לו בניין משלו ,העלול חלילה להיחשף
ליריבים ,ולכן יש להטמיע אותו בסביבה
שוקקת .ומה טוב יותר מאשר בית קירור הבנוי
ממש כמבצר :אין חלונות ,ולכן לא ניתן לצפות
מבחוץ פנימה .קירותיו עבים במיוחד לצורכי
בידוד ,ולכן יקשה להשחיל מיקרופונים .בקומה

הראשונה – ירקות ופירות ,בקומה השנייה –
בשר ,ובקומה השלישית – שב"כ .מי שצפה על
הבניין לא יכול היה להבחין מי ומי הנכנסים
ולאן .עם סיום המנדט ופינוי הבריטים מהארץ,
מיהר שב"כ להשתלט גם על מתקני ההאזנה
של הבולשת הבריטית ,אשר מוקמו לא הרחק
משם ,ב"בית הדר" ומיקם שם את מרחב תל־
אביב.
לאחר שנכבשה יפו על ידי "ההגנה" במבצע
"חמץ" באפריל  ,1948הפכו בתים רבים לרכוש
נטוש ויחידות צה"ל השתכנו בהם .גם שב"כ
זכה אז למבנים כאלה :מטה שב"כ התמקם
במבנה העתיק שהיה פעם כנסייה ביזנטית
(כיום ניצב שם מלון "מרקט האוס") ,בצמוד
ל"שוק הפשפשים"; שאר יחידותיו מוקמו ב"בית
בוסטרוס" שברחוב דוד רזיאל ,ואחרות במבנה
בשדרות ירושלים.

עם סיום המנדט ופינוי הבה
ריטים מהארץ ,מיהר שב"כ
להשתלט גם על מתקני
ההאזנה של הבולשת הבריה
טית ,אשר מוקמו לא הרחק
משם ,ב"בית הדר" ומיקם
שם את מרחב תל־אביב.
שני אירועים מכוננים ,כבר במהלך ,1948
השפיעו יותר מכול על דרכו של השירות
בראשיתו:
פרשת אוניית הנשק "אלטלנה" ,שהאצ"ל
השיטה לישראל לאחר קום המדינה ,וטיבועה
על ידי צה"ל ב־  22ביוני  ,1948מחשש למרד
או להפיכה צבאית .בקרב מול חוף תל־אביב
נהרגו  16לוחמים של האצ"ל מידי כוחות צה"ל
שהוחשו מהחזית לתל־אביב ,על מנת למנוע
את פריקת האונייה .לוחמי האצ"ל השיבו אש
והרגו שני חיילי צה"ל שהתמקמו בעמדות על
הטיילת .בתום הקרב ,נדרש השירות לעצור את
מפקדי האצ"ל שהיו מעורבים בהבאת האונייה
ועשה זאת במהירות ,הודות למידע טוב שהיה
ברשותו.

פרשת רצח הרוזן
פולקה ברנדוט
ברנדוט ,הרוזן השבדי ,יצא בתאריך ה־17
בספטמבר  1948בשיירה בת שלושה כלי רכב
מ"ארמון הנציב" בירושלים ,בדרכו לפגישה

״בית הקירור״  -המבנה הראשון של השירות
עם דב יוסף (אז המושל הצבאי של ירושלים).
בהגיע השיירה למעלה רחוב "הגדוד העברי"
בירושלים ,חסם ג'יפ ,שבו ארבו ארבעה
מתנקשים ,את דרכה .הם ירו למוות ברוזן
ברנדוט ובקולונל צרפתי שישב לצידו .זאת כדי
לסכל את התוכנית שהגיש ברנדוט יום קודם
לאישור האו"ם ולפיה :רוב הנגב יימסר לערבים,
 300,000הפליטים יוחזרו ארצה ,תכונן מדינה
פדרלית ליהודים ולערבים ,וירושלים תימסר
לערבים .את האחריות לרצח נטל ארגון שקרא
לעצמו "חזית המולדת" .למעשה הוא בוצע
על ידי יוצאי ארגון לח"י ותוכנן על ידי מפקד
הארגון בירושלים ,יהושע זטלר.
רצח זה היה הרצח הפוליטי הראשון מאז
הקמת המדינה ,ולכן הוטלה החקירה על
שירות הביטחון ולא על המשטרה .תוך זמן
קצר אותרו ונעצרו שניים ממנהיגי לח"י – נתן
ילין מור ומתתיהו שמואלביץ ,ובמבצע שנערך
בשיתוף צה"ל ומשטרת ישראל נעצרו רבים
מאנשי לח"י ונאספו נשק וחומרי תעמולה.
במקביל ,מכוח "תקנות ההגנה לשעת חירום",
הכריזה הממשלה הזמנית על הלח"י ועל "חזית
המולדת" כארגונים טרוריסטיים ,והוציאה אותם
אל מחוץ לחוק.

קשר שתיקה וסודיות מוחלטת
בעקבות שני אירועים חמורים אלה ובזכות
החשיפה המהירה של האחראים לרצח ,זכה
השירות להילה של גוף כל יכול .איסר הראל
זכה מאז ל"יד חופשית" ולגיבוי מלא מצד ראש
הממשלה ,דוד בן־גוריון.
ראוי לציין כי הש.ב .פעל בחשאיות מוחלטת

מיום הקמתו ,מבלי שהוענקה לו תחילה כל
הכרה רשמית.
אחד המסמכים הבודדים שמאזכר את ארגון
"מחץ" הוא מכתבו של יוסף יזרעאלי ,מנכ"ל
משרד הביטחון ,מיום ה־ 13ביולי  ,1948המופנה
לאגף הכספים ואגף האפסנאות במטכ"ל,
ומורה להם "לספק ל'מחץ' את הכלים הדרושים
להם לעבודה" .הדבר נבע בין השאר מהתפיסה
שרווחה אז כי אם מדובר בארגון חשאי ,הרי
שלא רק עובדיו ,מתקניו ופעולותיו הם חשאיים,
אלא שאף את עצם קיומו יש להסתיר מעיני
כול.

בהגיע השיירה למעה
לה רחוב "הגדוד העברי"
בירושלים ,חסם ג'יפ ,שבו
ארבו ארבעה מתנקשים,
את דרכה .הם ירו למוות
ברוזן ברנדוט ובקולונל
צרפתי שישב לצידו
קיום "קשר שתיקה" סביב השירות התאפשר
מכמה סיבות :החברה הישראלית הייתה עדיין
ברובה "חברה מגויסת" ,שנטתה לנהוג על פי
כללי חיסיון וסודיות בכל הנוגע לביטחון המדינה.
ראש הממשלה ושר הביטחון ,דוד בן־גוריון,
היה אז בשיא כוחו ועוצמתו ,ולכן בודדים העזו
לערער על תגובתו הפסקנית לשאלה ישירה,
"אין ש.ב ,"!.וזאת בעקבות חשיפת מיקרופון
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שהוטמן אצל חבר הכנסת מאיר יערי ,מנהיג
מפ"ם ,בשנת  .1953רק בודדים בצה"ל ידעו
על קיומו של השירות .וכאשר רבו המשימות
ועימן גם הצרכים ,דרש איסר הראל מצה"ל
תוספת תקציב ,תקנים ומתקנים ,אך נתקל
בקשיים להשגתם .כאמור ,מעטים הכירוהו.
עובדה זו הצריכה לעגן רשמית ובכתובים את
קיומו של השירות ,ועל כן דאג איסר לכנס
התייעצות אצל ראש הממשלה דוד בן־גוריון,
בהשתתפות הרמטכ"ל הראשון רב־אלוף יעקב
דורי .הישיבה "בדבר שירותי המודיעין במדינת
ישראל" התקיימה בתאריך השמונה בפברואר
 1949ובה "סוכם בין היתר להקים את שירות
הביטחון" .עוד נקבע בישיבה זו כי "מחץ"
תהפוך לש.ב .ואליה יצורפו היחידות הבאות:
יחידת צה"ל ש"מ  3שעסקה עד אז בריגול נגדי
ויחידת משטרה צבאית ( 395היחידה המיוחדת
לביצוע) שהתמחתה בלכידת עריקים ,עיקוב
אחריהם ומעצרם הסמוי ,ושתהפוך לימים
ליחידת המבצעים של שב"כ .כן סופחו לשירות

ארבעה בתי הכלא הצבאיים המיוחדים396 :
(כלא  397, 398, 399, ,)6לצורך ביצוע מעצרים
המוניים ,באם שוב יידרשו.
בתאריך ה־ 17בפברואר  ,1949פנה איסר
הראל לרמטכ"ל בבקשה להוציא הוראות
מתאימות לצבא .רב־אלוף יעקב דורי הכריז
למוחרת על הקמת שירות הביטחון ,ש"יהווה
מעתה יחידת חשבון עצמאית ,בזיקה ישירה
אליי" (ל ...רמטכ"ל) .על פשר ה"זיקה" נעמוד
בהמשך.
כיצד מקימים שירות יש מאין? מה יהיו
משימותיו? כיצד עליו לפעול? באיזה תקציב
ובאילו כלים?
לצורך כך הוקמה "ועדת השניים" :ראובן
שילוח (ראש המוסד הראשון) ויוסף יזרעאלי
(מנכ"ל משרד הביטחון) ,שבחנו בקפידה את
משימותיו של השירות ואת האמצעים הדרושים
לו והגישו בתשעה במאי  1948את המלצותיהם
לראש הממשלה.

חבלי לידה בעייתיים
והיבנות מהירה
פעילות שב"כ כיחידה בצה"ל עוררה בהכרח
בעיות וחילוקי דעות מהותיים .כך למשל
קביעתו דלעיל של הרמטכ"ל ,לפיה השירות
יהיה בזיקה ישירה אליו .אולם ,פשר ה"זיקה" לא
הובהר כל צרכו ,שהרי את ראש השירות מנחה
מאז ומתמיד רק ראש הממשלה ולא הרמטכ"ל.
כמו כן ,קבע ראש הממשלה עצמו ,במסמך
מיום השני ביוני  ,1949כי השירות אומנם
פועל כחלק מהצבא ,אך גם "פועל מבחינה
אדמיניסטרטיבית ,כאגף במשרד הביטחון".
המסגרת הצבאית ,הנוקשה והכובלת ,לא
בדיוק התאימה לאופי פעילותו של השירות .גם
הצבא התקשה להשלים עם גוף אשר מעשית
אינו חלק ממנו ,ואנשיו אינם ממש חיילים.

רק בודדים בצה"ל ידעו על
קיומו של השירות .וכאשר
רבו המשימות ועימן גם
הצרכים ,דרש איסר הראל
מצה"ל תוספת תקציב,
תקנים ומתקנים ,אך נתקל
בקשיים להשגתם.
חילופי הרמטכ"לים בנובמבר  1949ומינויו של
רב־אלוף יגאל ידין במקומו של רב־אלוף דורי,
הם שהשפיעו כנראה על מעמד שב"כ בצבא.
סגן הרמטכ"ל מרדכי מקלף התנגד בכל תוקף
לדרישת איסר הראל לקדם בדרגות את אנשיו,
בטענה כי הדבר יפגע בהיררכיה הצבאית וזאת
על אף שמעמד השירות היה מקביל לחייל .יותר
מכך ,כשלמפקדי החילות כבר הוענקה דרגת
אלוף ,נמנע הדבר מסגן־אלוף איסר הראל,
באותו תירוץ כי השירות אינו גוף צבאי ממש.

בהמלצות כלולות הסמכויות שיש להעניק לשירות ,תקן כוח אדם שימנה
 370איש ,וכן תקציב חודשי של 15,000 ...לירות.
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ההצעה החלופית להעברת שב"כ כגוף אזרחי
למשרד הביטחון נתקבלה ,לבסוף ,לרווחת כל
הגורמים .בתאריך האחד באוגוסט  1950הועבר
השירות למשרד הביטחון ,אך עובדי השירות
הפכו לעובדי מדינה מן המניין רק בשנת .1953
ואולם ,בסודי סודות ,הוסדרה להם זכות קנייה
בשק"ם ,וזאת בתנאי המפורש שלא העובדים
יערכו בעצמם את הקניות ,כדי שלא יידרשו
חלילה להזדהות ,אלא רק בנות זוגם.

בכל תוקף ל"הסכם השילומים" עם ממשלת
גרמניה ואיימו לפעול באלימות כנגד ההסכם,
בטענה שהכסף הגרמני טמא ,ואין לנהל משא
ומתן עם מרצחים ומשמידי עמנו.
 פיקוח על הישראלים שהחלו יוצאים לחוץלארץ על מנת לוודא שלא יוציאו את דיבת
הארץ רעה ,לא יוציאו במרמה מטבע חוץ ושלא
יבריחו בשובם ארצה מוצרי צריכה שונים.
 מאבק בשבועון "העולם הזה" ובמו"ל אוריאבנרי ,על רקע הטענה כי הוא משחית את
הנוער בכתבותיו הפרובוקטיביות ,שלוו תמיד
בצילומי עירום ,כדי להגדיל את תפוצתו.
שב"כ הוציא אז לאור במשך שנתיים (1958-
 )1956שבועון מתחרה בשם "רימון" ,אשר נועד
להוות משקל נגד ל"עולם הזה" (ואגב ,נערות
השער של "רימון" היו נאות ,אך לבושות ,בניגוד
למתחרהו" .)...רימון" נסגר כעבור שנתיים,
משהובן כי אין כל טעם בהמשך מאבק עיתונות
מעין זה.
 איתור ילד חטוף :מקרהו של הילד יוסל'השוחמכר ,שנחטף בראשית שנות השישים בידי
סבו ,שנמנה על חוג חרדי-קיצוני והוברח לחוץ
לארץ מחשש שהילד יגדל ויהפוך חלילה ל...
חילוני .המשימה לאיתורו הוטלה על שב"כ,
לאחר שהמשטרה נכשלה במאמציה ובשל
חשש אמיתי למלחמת אחים בין חילונים
לחרדים .לאחר השקעת מאמצים חובקי עולם,
אותר לבסוף הילד והוחזר לחיק הוריו.

ריבוי משימות בכור ההיתוך
של שנות החמישים
בשנותיו הראשונות של השירות הוטלו עליו
משימות ביטחוניות-ייעודיות כלהלן:
 סיכול ריגול מזרח-אירופי ומערבי. סיכול חתרנות מדינית-קיצונית מימיןומשמאל.
 כל הפיקוח המניעתי והנדרש על ערבייישראל ,שבוצע בסיוע "הממשל הצבאי".
במקביל ,הוטלו על השירות משימות נוספות
הנוגעות לבעיות־פנים ולשמירת הסדר במדינה,
שהוגדרו כמשימות לאומיות חיוניות:

 סיוע לאוצר במלחמתו ב"שוק השחור" ,תופעהשהתפתחה בתקופת "הצנע" בשנות החמישים
ואיימה על כלכלת המדינה .השירות הפעיל את
כל כליו המבצעיים לאיתור העוסקים ב"שוק
השחור" ולהסגרתם למשטרה.
 מניעת הברחות מחוץ לארץ ,בעיקר שטריכסף מזויפים ,על ידי הקמת הש"א (שירות
האוצר) שפעל גם לאיתור מעלימי מס.
 מניעת הפרות סדר מצד גורמי אופוזיציה,בעיקר הקומוניסטים ,אשר נחשדו בהתססת
תושבי המעברות לצאת ולהפגין כנגד הממשלה,
על רקע אבטלה ותחושות קיפוח כלכלי ועדתי
בקרב העולים החדשים ,ששוכנו בלית ברירה
באוהלים ובתנאים ירודים.
 -מניעת הפרות סדר מצד גורמים שהתנגדו

כשלמפקדי החילות כבר
הוענקה דרגת אלוף ,נמנע
הדבר מסגן־אלוף איסר
הראל ,באותו תירוץ כי
השירות אינו גוף צבאי
ממש.
תקופה סוערת זו של שנים ראשונות התאפיינה
ב"מחלות ילדות" ,כתוצאה מחוסר ניסיון
ומפעולות ניסוי וטעייה .יש לזכור כי שלבי
המעבר מ"יישוב" למדינה היו הדרגתיים
ואיטיים מכורח הנסיבות הביטחוניות .בנוסף,
ועוד מתקופת טרום המדינה ובעיקר מתקופת
"הסזון" (במסגרתו הוסגרו אנשי מחתרות
האצ"ל ולח"י – שכונו "הפורשים" – לידי שלטונות
המנדט) ,נותרו עדיין חשדנות רבה ומשקעי עבר
כבדים בין היריבים הפוליטיים ,ואלה השפיעו
לא במעט על קבלת ההחלטות .חוסר הניסיון
המקצועי תרם לתמונת מצב מחמירה ,ואף
| גיליון  ,89תמוז תשפ"א ,יוני 2021

21

שב״כ גיליון מיוחד
לא בכדי הדביק אורי
אבנרי ,עורך שבועון
"העולם הזה" ,לשב"כ
את הכינוי הלא מחמיא:
"מנגנון החושך"
והמודיעין" ,להופיע בפני שרי הממשלה וסקר
בפניהם לראשונה ובהרחבה את פעולות
השירות.
היסטורית ,כל עוד ראש ממשלת ישראל כיהן
גם כשר ביטחון ,היה שב"כ כפוף אליו מסורתית
ולכן גם נקראו עובדיו "עובדי משרד הביטחון".
כיסוי זה היה נוח לצורך הזדהות בשטח כלפי
אחרים ,אך במרוצת השנים ,משפוצל התפקיד
מסיבות פוליטיות ,וכשלשר הביטחון מונה משה
דיין ( ,)1974-1967הוא דרש להיות אחראי
גם על שב"כ .ראש הממשלה דאז ,לוי אשכול,
התנגד לכך בכל תוקף ,ואז גם נקבע סופית כי
שב"כ יישאר כפוף אך ורק לראש הממשלה,
בדומה ל"מוסד" .כאות מחאה ,דרש דיין ליטול
מעובדי השירות את תעודות משרד הביטחון,
ומאז נתקבעו עובדי השירות כעובדי משרד
ראש הממשלה בלבד.

מוגזמת ,בבחינת "מרגל מאחורי כל פינה ושיח".
חשש שהביא להטלת פיקוח הדוק ביותר על
כל הזרים במדינה ,כולל גם על אומנים זרים
מחוץ לארץ שהגיעו להופעות ,מחשש שגם הם,
בזמנם הפנוי ,עוסקים באיסוף מודיעין.
לא בכדי הדביק אורי אבנרי ,עורך שבועון
"העולם הזה" ,לשב"כ את הכינוי הלא מחמיא:
"מנגנון החושך" ו"כלי השרת" של מפלגת
השלטון דאז (מפא"י) ומנהיגה דוד בן־גוריון.

השירות נחשף לציבור
שנת  1955יכולה בהחלט להיחשב כשנת
מפנה בכל הנוגע לתפקודו של השירות
ולתדמיתו.
בשנה זו ,ועל רקע גילוי מיקרופונים אצל
חברי הכנסת הקומוניסטיים ,הוקמה ועדת
שרים לפיקוח על שב"כ ,במטרה להבטיח
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כי "הוא לא יפגע בחירויות האזרח וישרת רק
אינטרסים ממלכתיים מובהקים" .בשירות עצמו
נערך אותה שנה ,ביוזמת ראש השירות עמוס
מנור" ,בדק בית" יסודי ובהנחייתו הופסקה מאז
לחלוטין כל פעילות באותם תחומים שאינם
רלוונטיים ישירות לביטחון.
רצח דר' ישראל קסטנר (לשעבר מנהיג
יהדות הונגריה) במרץ  1957בתל־אביב ,על
רקע האשמות כי שיתף פעולה עם הנאצים
בתקופת השואה ולאחריה ,זיעזע את המדינה.
הליכי משפטיהם של הרוצחים ופרסום העובדה
כי אחד מרוצחיו – זאב אקשטיין – שימש
בעבר מקור של שב"כ ,הביאו בפעם הראשונה
לתודעת הציבור את דבר קיומו של השירות.
"אור על מנגנון החושך"!!! ו"יש ש.ב !!!".זעקו
הכותרות של "העולם הזה" ושל עיתונים אחרים.
בעקבות המקרה ,זומן איסר הראל ,שהיה כבר
ראש "המוסד" ו"הממונה על שירותי הביטחון

ועל רקע גילוי מיקרופונים
אצל חברי הכנסת הקומוניה
סטיים ,הוקמה ועדת שרים
לפיקוח על שב"כ ,במטרה
להבטיח כי "הוא לא יפגע
בחירויות האזרח וישרת
רק אינטרסים ממלכתיים
מובהקים".
השירות ועובדיו ממשיכים מאז ובנאמנות
לשמש לעם "מגן ולא ייראה" ,וזוהי סיסמתו
של שב"כ ,הטבועה בסמלו .ובניגוד לתפיסת
האלמוניות ששררה בעבר ,לשב"כ יש מזה שנים
יחידת דוברות אשר מקיימת קשר מקצועי עם
כלי התקשורת ,וכן אתר אינטרנט shabak.
 gov.il,שבו יכול עם ישראל להיחשף למגוון
פעילויותיו ,ולהציע עצמו לתפקידים ולמשרות
פנויות המתפרסמים לציבור.

זה היה סודי ביותר
על הכינויים והקודים של השב"כ והמוסד
אבנר אברהם
"בונד ,ג'יימס בונד" – ההצגה העצמית המפורסמת ביותר בתולדות הקולנוע,
שאליה נחשפנו בסרטו הראשון של המרגל הבריטי בשירות הוד מלכותה (את
הדמות גילם השחקן שון קונרי ,שהלך לעולמו לאחרונה) .למעשה ,בונד ,שזה
היה שמו האמיתי ,עשה בו שימוש במהלך פעילותו המבצעית .בניגוד למציאות
המוכרת לנו ,שמו הלך לפניו .האויבים והמטורפים שעימם נלחם – הכירו אותו
בשמו ואף ציפו לו .היות שיש לבונד ,הסוכן החשאי הקולנועי ,עד היום ,את הקוד
" ."007משמעות שתי הספרות הראשונות " "00היא סוכן עם רישיון להרוג"7" .
הוא מספרו הסידורי של הסוכן בקרב עמיתיו עם הרישיון להרוג...

"התקופה היחידה בתולדות השב"כ והמוסד
שבה עמד מנהל אחד בראש שני הארגונים,
הייתה בזמנו של איסר הראל' ,הממונה על
שירותי הביטחון' .עם סיום תפקידו כראש
שב"כ ,מונה להיות ראש המוסד השני .את
מקומו בראשות השב"כ תפס עמוס מנור,
שהוכפף להראל.
בשנת  2012פגשתי את מיכאל (מייק),
שצמח בשב"כ ובהמשך עבר למוסד .מיכאל
ידע לספר לי כי אחד התפקידים שלו ,בשני
הארגונים אגב ,היה לנהל את 'ספר הקודים
והכינויים'.
וכך בחר לאדולף אייכמן את הכינוי 'דיבוק',
ששימש במבצע ללכידתו ב־ .1960אך איסר
הראל לא הסתפק בכינוי יחיד לצורר הנאצי,
ודרש ממיכאל לרשום בספר את הכינוי 'חם'.
מיכאל ניסה להסביר להראל בעדינות שלא
מקובל לאמץ מילים שנמצאות בשימוש יום־
יומי ,כקוד עבודה ,אך איסר כמו איסר לא
ויתר' .חם' ,הסביר למיכאל' ,זה ראשי תיבות
של חייב מיתה' .לימים מצאתי בארכיון המוסד
מעטפת נייר לבנה עם הכיתוב 'סימני הזיהוי
של חם' .במעטפה מצאתי תיאורים פיזיים של
אייכמן כפי שנאספו ממקורות שונים ושימשו
בליל לכידתו את צוות החטיפה לצורך הזיהוי
הסופי.
לבד מכינויים לאובייקטים ,מקורות ואף
לעובדי שב"כ ומוסד ,חיבר מיכאל קודים
סודיים לשימוש חד־ פעמי ,כאלו שניתן ללמוד
בעל־פה ולעשות בהם שימוש בבוא העת.
'אתה יודע מה משמעות הקוד :הרקדן הוא
אדום?' שאלני בפגישתנו האחרונה ,והמשיך,
'הרקדן זה בעצם ריקרדו ,ואדום זה בעצם
אדולף .הקוד הזה שודר לישראל מייד לאחר
זיהוי מושלם וודאי של אייכמן ,כאשר זה נפל
בחקירתו והודה שהוא הוא אייכמן .אדולף
אייכמן ברח לארגנטינה ב־ 1950עם דרכון
מזויף הנושא את השם 'ריקרדו קלמנט'.
כשהתחלתי את עבודתי במוסד ,בשנת ,1987
תהיתי לגבי כינוי לעצמי ,ואז נאמר לי להמתין
עד שאסע בפעם הראשונה .ואכן ,שנה לאחר
מכן קיבלתי מברק לשטח שבו נאמר שנקבע
עבורי כינוי ,אך הוא יישלח בנפרד .כעבור זמן
קצר הגיע מברק נוסף עם הכינוי .לא הייתה
לי אפשרות לבחור ולהחליט ,והוא דבק בי
עד יום פרישתי לגמלאות ,וגם אם מישהו
ירצה לעשות בו שימוש ,הוא לא יוכל ,כי הוא
תפוס"...

מדליית מבצע "פינאלה" ,עם הקוד שחיבר מיכאל "הרקדן הוא אדום" ,במרכזה
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פרסום ראשון חשיפת "גדודי השהיד
עבדאללה עזאם" –
המנגנון הצבאי של חמאס באזור השומרון
ובירושלים ()1993-1992

בחקירות של פעילים נוספים שנעצרו ,עלה
כי הם עברו אימונים בסוף שנות ה־ ,80בפקיסטן
ובאפגניסטן ,בעיקר בעיירת הגבול פשואר,
ששימשה מרכז ללוחמי "אלמג'אהידון" ,בהם
השיח' דר' עבדאללה עזאם (מורהו הרוחני של
אוסאמה בן לאדן) ,שעל שמו נקרא המנגנון.
אחרים אומנו בהודו ,בירדן ובארצות נוספות.

מאת ש.ר.
בשלהי  1992תחילת שנת  ,1993החל
להיחשף בשומרון המנגנון הצבאי של חמאס.
החקירות של אנשיו הובילו לפיענוח  23פיגועים
ולסיכול פיגועים רבים נוספים .המנגנון היה
אחראי ,בין היתר ,לפיגוע התאבדות באמצעות
מכונית תופת במחולה ,ב־ 16באפריל ,1993
ולפיגוע שנכשל ,באמצעות מכונית תופת,
ברמת אפעל ,בנובמבר .1992

המעורבים נלכדו ומסרו
כי ג'בארין טיפל ב"גלגול"
הפיגוע .מכונית התופת
הוכנה בידי יחיא עיאש,
שנודע אחר כך בכינוי
"המהנדס".
שתי המכוניות הוכנו בידי "המהנדס" ,יחיא
עיאש .בנוסף ,נחשפו :חוליה ירושלמית,
שביצעה פיגועי ירי ודריסה רצחניים בתוך
ישראל (שלושה הרוגים) ,וחוליה ,שכללה
ארבעה ערבים-ישראלים ,חברי "התנועה
האסלאמית" ,שהניחו מטעני חבלה באוטובוסים
בישראל .המנגנון הוכוון בידי פעילי "האחים
המוסלמים" וחמאס בירדן ,וחלק ממפקדיו
וחבריו אומנו ,בסוף שנות ה־ 80בפקיסטן,
באפגניסטן ,בהודו ובירדן.

זיהויו ולכידתו של זאהר
ג'בארין ,מראשי המנגנון
הצבאי בשומרון
חשיפת התשתית הצבאית של חמאס
בשומרון החלה בשלהי  ,1992בעקבות פיגוע
ירי קטלני במחנה הפליטים שועפאט ,שבאזור
ירושלים ,שבו נהרג שוטר מג"ב (משמר הגבול),
אבינועם פרץ ז"ל (ב־ 22בספטמבר .)1992
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מבצע הפיגוע ,מחמד בשאראת ,מבוקש
מהכפר טמון ,שנעצר ,מסר בחקירתו פרטים
על פעילותו של זאהר ג'בארין ,פעיל חמאס
מסלפית ,ועל מבוקשי חמאס בכירים מהרצועה,
שהגיעו לאזור ותרמו למנגנון מניסיונם המבצעי
העשיר.
ב־ 20בנובמבר  1992סוכל ,באקראי ,ברמת
אפעל ,ניסיון לפוצץ מכונית תופת .המעורבים
נלכדו ומסרו כי ג'בארין טיפל ב"גלגול" הפיגוע.
מכונית התופת הוכנה בידי יחיא עיאש ,שנודע
אחר כך בכינוי "המהנדס".
ב־ 22בפברואר  1993נלכדו שני מבוקשי
חמאס מאזור קלקיליה ,בעת שניסו להבריח
את הגבול לירדן דרך נהר הירדן .בחקירתם,
מסרו שג'בארין ארגן את הברחתם .הם מסרו
פרטים על דירת מסתור בשכם ,ששימשה את
ג'בארין ומבוקשים נוספים .שב"כ איתר את
הדירה ,ובאחד באפריל  ,1993נלכדו בה ארבעה
מבוקשים ,שהיו מצוידים בתיעוד מזויף ,בהם
ג'בארין .בחקירתו הודה ,בין היתר ,בתכנון פיגוע
מכונית התופת ברמת אפעל ,ובכוונה לבצע
פיגועים דומים בקריה בתל־אביב ובירושלים.

מסמך מתוך הארכיון שנתפס בבית
עבד אל־חכים חנני

חשיפת "היחידה המיוחדת"
הירושלמית
חנני מסר בחקירתו מידע על חוליה
ירושלמית חשאית ,שביצעה פיגועים קטלניים
בתוך שטח ישראל ,לרבות ארבעה פיגועי
חטיפה ,דריסה וירי .החוליה כינתה את עצמה
"היחידה המיוחדת" ,והאחראי עליה ,זאהר
ג'בארין ,שנחקר שוב ,מסר כי החוליה חטפה
ורצחה בלוד את שוטר מג"ב ,ניסים טולדנו
ז"ל (ב־ 13בדצמבר  .)1992כזכור ,רצח זה היה
הגורם הישיר לגירושם של  415פעילי חמאס
וגא"פ (הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני) למרג'
אלזהור שבדרום לבנון.

חשיפת ארכיון חמאס שופך
אור על קשרי המנגנון עם
ִמפקדת חמאס בירדן
מפקד בכיר נוסף של המנגנון ,עבד אל־חכים
חנני ,נעצר בכפרו ,בית דג'ן .בביתו התגלה
ארכיון איגרות ,התכתבויות ומסרים כתובים,
שבאמצעותם נוהל קשר עם ִמפקדת חמאס
בירדן .הארכיון כלל דוחות על פעילות המנגנון,
תכנוני פיגועים ,בכלל זה מכוניות תופת ,חטיפה
ורצח; אימונים בירדן שעברו ראשי המנגנון,
והנחיות שקיבלו לגייס נוספים ,בטרם נשלחו
פנימה בינואר  ,1993ועוד.

מכונית סובארו שבאמצעותה נחטף
ניסים טולדנו ז"ל

בחקירות של פעילים
נוספים שנעצרו ,עלה כי
הם עברו אימונים בסוף
שנות ־הה ,80בפקי�ס
טן ובאפגניסטן ,בעיקר
בעיירת הגבול פשוא
ג'בארין הסגיר את איש הקשר לחוליה,
אבראהים נוהאדה ,תושב יאמון ,שנעצר
לחקירה ומסר כי נפגש עם מחמוד עיסא ,חבר
בחוליה ,תושב ענאתה בירושלים .עיסא ביקש
ממנו סיוע באמל"ח (אמצעי לחימה) ובכספים,
ודיווח לו על אחריות החוליה לרצח טולדנו.
מחמוד עיסא נעצר .במקביל ,זוהה מחמוד עטון
מצור באהר בירושלים כחבר בחוליה ,שברשותו
מכונית "פורד סיירה" בעלת לוחית רישוי צהובה,
והוא נעצר כשנסע במכוניתו משכונת צור באהר
לתוככי העיר ירושלים .בעקבות חקירת השניים,
נעצרו יתר שלושת חברי החוליה.

פיגועים נוספים שבוצעו
על ידי החוליה
בחקירת חברי החוליה עלה כי חולייתם,
שהוקמה ב־ ,1992עסקה תחילה בהצתת כלי
רכב בירושלים ,ואז החליטה לפעול נגד שוטרים
וחיילים בלב ישראל .לאחר רצח טולדנו,
החוליה רכשה מכונית "פורד סיירה" ,בגלל
דמיונה לניידת משטרה .באמצעות מכונית זו,
דרסו חברי החוליה ופצעו חייל סמוך לחדרה
(בפברואר  ,)1993רצחו ביריות שני שוטרים:
מרדכי ישראלי ודני חזות ז"ל ,ליד תלמי אלעזר
(במרץ  ,)1993ופצעו בירי ניצב משנה במשמר
אזרחי ,בצומת ביל"ו (במאי .)1993

ארבעה סטודנטים ,אנשי "התנועה האסלאמית"
(תנא"ס) ,מהיישובים ערה וערערה שבמשולש,
משפרעם ,ומכסיפה שבנגב.

חברי החוליה תכננו
לחטוף חיילים ולהניח
מטעני חבלה באוטובוסים
ישראליים אזרחיים
בתחומי "הקו הירוק".
חברי החוליה תכננו לחטוף חיילים ולהניח
מטעני חבלה באוטובוסים ישראליים אזרחיים
בתחומי "הקו הירוק" .הם הניחו מטען חבלה
באוטובוס ,שנסע מתל־אביב לקריית שמונה ,אך
המטען נוטרל (בנובמבר .)1992
מטען שני הונח באוטובוס שנסע מחיפה
לירושלים ,המטען התפוצץ ליד כפר
הבפטיסטים ,ללא נפגעים (בינואר .)1993
מטען שלישי הונח באוטובוס שנסע מחדרה
לירושלים ,אך אחד הנוסעים הפנה את תשומת
ליבם של המחבלים לתיק ש"שכחו" ,והם נאלצו
לקחתו בירידתם מהאוטובוס.

פיגוע התאבדות פלשתינאי
ראשון במחולה
ב־ 16באפריל  ,1993בעיצומה של
החשיפה ,ביצע המנגנון את פיגוע ההתאבדות
הפלשתינאי הראשון ,באמצעות מכונית תופת,
במחולה (פלשתינאי נהרג ושבעה חיילים
נפצעו) .הפיגוע בוצע בהנחיית המפקדה בירדן,
כהקדשה ל־ 415מגורשי החמאס והגא"פ במרג'
אלזהור.
האחראי לפיגוע ,יחיא עיאש ,שהיה "מבוקש",
המשיך לבצע פיגועים רבים ,שבהם נהרגו
אזרחים וחיילים ,לרבות פיגועי התאבדות
ומכוניות תופת ,מטעני חבלה וירי.

עיסא ביקש ממנו סיוע
באמל"ח ובכספים ודיווח
לו על אחריות החוליה
לרצח טולדנו
הבולט שבפיגועים אלה היה פיגוע התאבדות
באוטובוס קו  5ברחוב דיזנגוף בתל־אביב,
שבו נהרגו  22ישראלים ו־ 46נפצעו (ב־19
באוקטובר .)1994

חשיפת חוליית
ערבים-ישראלים פעילי
התנועה האסלאמית
בין ההנחיות שהעבירו בכירי המנגנון בירדן,
הייתה ההנחיה לגייס למנגנון פעילים מקרב
ערביי ישראל .בעקבות זאת ,נאצר ג'ואד,
מדיר בלוט (באזור קלקיליה) ,מרצה במכללה
האסלאמית באום אל־פחם ,גייס במכללה

אחד מהפרסומים על רצח ניסים טולדנו
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המודיעין המזא"רי – אתגר סיכולי/

חלק א'

היריבים המודיעיניים העיקריים והמשמעותיים ביותר שאיתם התמודד שירות הביטחון
הישראלי מראשית קיומו – היו ללא ספק שירותי המודיעין של ברית המועצות וארצות מזרח
אירופה האחרות (להלן :מזא"ר) ,ששרר בהן שלטון קומוניסטי ולמעשה גרורותיה של ברית
המועצות ושפעלו על פי תכתיביה .פעילותם של שירותי מודיעין אלו היוותה איום משמעותי
על ביטחונה של מדינת ישראל ,וההתמודדות איתם הייתה מהאתגרים היותר קשים שהיו
לשירות הביטחון הכללי.

אבי מושבי
שיתוף הפעולה המודיעיני בין מדינות
הגוש הקומוניסטי לבין ברית המועצות היה
הדוק ,והוא הניב במשך השנים הצלחות
מרשימות בחדירה מודיעינית לצמרות
הפוליטיות והביטחוניות של ארצות הגוש
המערבי .הם הצליחו לחדור לחוגי השלטון
במערב גרמניה ,לצמרת המודיעינית באנגליה
ובארצות הברית ,למטה ברית נאט"ו ועוד.
למן הקמתה היוותה גם מדינת ישראל
יעד בעל חשיבות גבוהה לפעילות המודיעין
המזא"רי .היו לכך שלוש סיבות עיקריות:
● מעורבותה של ברית המועצות כמעצמת־על
בפעילות המדינית והצבאית במזרח התיכון,
מאמצי החדירה שלה לאזור זה של העולם
במסגרת המאבק הבין־גושי עם ארצות הברית.
● מעמדה המדיני ,הצבאי ,המדעי-טכנולוגי
והכלכלי של ישראל ,וקשריה עם מדינות
המערב ובראשן ארצות הברית.
● הקשר המיוחד של מדינת ישראל עם
האוכלוסייה היהודית בברית המועצות.

הקריסה במזרח אירופה
לא עמעמה את חשיבות
המודיעין המסכל
חשוב לציין ששיתוף הפעולה המודיעיני
בין ברית המועצות לגוש הקומוניסטי פסק
בתחילת שנות התשעים עם נפילתה של חומת
ברלין ,ובהמשך קריסתה של ברית המועצות,
והפיכתן של מדינות אלה לדמוקרטיות,
חופשיות וידידותיות לישראל .יחד עם זאת,
עוצמת האיום המודיעיני הסובייטי/רוסי אל
מול ישראל לא נחלשה .היא לבדה די היה בה,
גם ללא השותפות של המדינות המזא"ריות ,כדי
לחייב את המודיעין המסכל ,קרי :שב"כ ,לשנס
מותניים ולהמשיך לעמוד על המשמר.
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את היסטוריית המאבק הסיכולי של שב"כ אל
מול פעילות המודיעין המזא"רי כנגד ישראל
ניתן לחלק לשלוש תקופות ,כל תקופה עם
המאפיינים שלה ,הן מבחינת המודוס אופרנדי
של היריב והן ,מנגד ,מבחינת המענה הסיכולי:
 – 1967-1948 .1מקום המדינה ועד ניתוק
היחסים הדיפלומטיים בין ברית המועצות
והגוש הקומוניסטי (למעט רומניה) לבין
ישראל בעקבות מלחמת ששת הימים.
תקופה זו מאופיינת בעיקר בפעילות
מודיעינית אינטנסיבית של המודיעין
הסובייטי וגרורותיה ,אל מול התפתחות
שירות המודיעין המסכל של מדינה צעירה
שזה עתה קמה.
 – 1990-1967 .2מניתוק היחסים הדיפלומטיים
בעקבות מלחמת ששת הימים ועד לחידושן.
תקופה זו של ניתוק היחסים מאופיינת
בסגירתן של שלוחות המודיעין החסויות
של ברית המועצות וגרורותיה בישראל;
המשך הפעילות המודיעינית תוך שינוי
במודוס אופרנדי ,והתאמתו למציאות
החדשה באמצעות הכוונתה של הפעילות
ישירות מ"המרכז" (המטה) במוסקווה; נפילת
חומת ברלין (בנובמבר  )1989וקריסתה של
האימפריה הקומוניסטית הסובייטית; שימוש
בעליית היהודים מברית המועצות לישראל
למטרות מודיעיניות.
-1990 .3היום – מחידוש היחסים הדיפלומטיים
עם רוסיה ויתר מדינות מזרח אירופה ועד היום.

במהלך שנים אלה הסגיר
לוי את סודותיו של הארה
גון ,לרבות זהות חבריו
ליחידה ופעילויות שבוצעו

תקופה זו מאופיינת בעלייה המונית של יהודים
מברית המועצות לישראל; המשך הפעילות
המודיעינית עם הקמתן מחדש של השלוחות
החסויות של המודיעין הרוסי ,שכאמור לעיל
פעל עתה בגפו; שילוב טכנולוגיה מתקדמת
("סייבר") לארסנל הכלים המבצעיים לאיסוף
המודיעיני.

 1948עד 1967
פעילות הריגול הסובייטי נגד מדינת ישראל,
שזה עתה קמה ,הייתה המשך טבעי של פעילות
שהחלה הרבה שנים קודם לכן מול התנועה
הציונית .זאת למרות מעין "ירח דבש" בעת
המאבק להקמת המדינה כאשר ,כפי שגנרל
פבל סודופלטוב ,קצין קג"ב לשעבר ,ציטט
בספר זיכרונותיו את יוסיף סטלין" :הבה נסכים
להקמת מדינת ישראל .זה יהיה כמו מרצע
בתחת למדינות ערב ויגרום להם להפנות עורף
לבריטניה .בסופו של דבר השפעה בריטית
תיפגע באופן מוחלט במצרים ,סוריה ,טורקיה
ועיראק".
ברית המועצות – ובעקבותיה שאר מדינות
הגוש המזרחי – תמכה אפוא בעצרת האו"ם
בתוכנית החלוקה של ארץ־ישראל ב־29
בנובמבר  ,1947וגם עמדה מאחורי אספקת
הנשק מצ'כוסלובקיה ,שהיה חיוני ומשמעותי
מאוד במלחמת העצמאות.
תקוותה של ברית המועצות כי יחסה החיובי
לישראל יביא בעקבותיו את צירוף ישראל
למדינות האוהדות את הגוש הסובייטי ,במאבק
הבין־גושי במלחמה הקרה ,נכזבה מהר מאוד
עם החלטתו של דוד בן־גוריון ,למצב את ישראל
בצד האמריקאי וכחלק מהעולם המערבי.
הזדהות ישראל עם המערב הביאה למסע
רדיפות סובייטי נגד מוסדות תרבות יהודיים

ונגד פעילות ציונית .השלטונות הסובייטיים
הגיעו למסקנה כי עובדת קיומה של המדינה
היהודית מחזקת את הרגש הלאומי וההזדהות
הלאומית בקרב יהודי ברית המועצות .החלו
משפטי ראווה נגד יהודים בפראג (ב־)1952
ובמוסקווה (עלילות הרופאים ב־.)1953

הפעילות המודיעינית
הענפה והנמרצת שהתה
קיימה בישראל בתקופה
המדוברת – נוהלה על ידי
השלוחה החסויה שפעלה
בכיסוי דיפלומטי מתוך
השגרירות
במקביל ,ומתוך רצון לדריסת רגל במזרח
התיכון ,חלה התקרבות בין ברית המועצות
לארצות ערב ,תוך ניצול הסכסוך הישראלי-
ערבי וברית המועצות הפכה להיות ספקית
הנשק העיקרית של מדינות ערב.
מובן מאליו כי כל ההתפתחויות הללו מצאו
ביטויין בפעילות המודיעינית של ברית המועצות
וגרורותיה בתוך ישראל .במהלך שני העשורים
האחרונים הופיעו ברוסיה פרסומים רבים
המגלים טפח מפעילות זו .ולדימיר אנטונוב
וולדימיר קרפוב ,היסטוריונים של המודיעין
הסובייטי ,בעלי גישה למסמכים של הקג"ב,
כתבו בספרם "מודיעין בלתי ליגלי" ,שיצא
לאור בשנת  ,2014שמייד לאחר הקמת מדינת
ישראל ,מונה ולדימיר איוואנוביץ ורטיפורוך
לראש שלוחת קג"ב בישראל (שמו המבצעי
היה "רישקוב" ובשם זה גם הופיע בישראל).
תוך זמן קצר הוא הצליח להקים רשת סוכנים
יעילה אשר סיפקה מידע לא רק על ישראל,
אלא גם על מדינות אחרות .ורטיפורוך בעצמו
כתב למרכז קג"ב במוסקווה…" :בישראל אנחנו
יכולים לקבל פי עשר יותר מידע אשר פי עשר
חשוב יותר ,מאשר בכל מדינה אחרת במזרח
התיכון".
בשנת  1962התמנה לראש שלוחת הקג"ב
בישראל (בכיסוי יועץ מדיני) איוואן דדיוליה.
קצין מודיעין מבריק ומצליח ,שלימים היה יועץ
בכיר לראש הקג"ב.
בזיכרונותיו כותב דדיוליה כי ניסה להתנגד
להצבתו בישראל בתואנה שאיננו דובר עברית.
הממונה עליו ,ראש אגף המזרח התיכון ,הרגיע
אותו ואמר" :כל מי שאתה צריך שם לעבודתך
שולט בשפה הרוסית ."...דדיוליה מתאר כי

הוא ואנשיו לא תמיד היו צריכים לטרוח לגייס
סוכנים .חלקם היו מתנדבים אשר יצרו קשר
מיוזמתם" :היו ביניהם גם יהודים שעלו מברית
המועצות ...וגם צברים ,אך לא היה ביניהם אף
ערבי "...כותב דדיוליה.
קצין הקג"ב וסילי מיטרוחין ,שהיה מנהל
הארכיון של הקג"ב ,ערק לבריטניה ב־ 1992עם
כמות אדירה של מסמכים ומידע שנאספו על
ידו מתוך הארכיון במשך השנים .מתוך מסמכים
אלה ,שפורסמו בתקשורת ,עולה פעילות
מודיעינית סובייטית בשנות החמישים והשישים
הכוללת גיוס סוכנים במערכת הביטחון (אלוף
בצה"ל) ובמערכת הפוליטית (חברי כנסת).
הפעילות המודיעינית הענפה והנמרצת
שהתקיימה בישראל בתקופה המדוברת –
נוהלה על ידי השלוחה החסויה שפעלה בכיסוי
דיפלומטי מתוך השגרירות ועל ידי קציני
מודיעין בכיסוי של נציגי מוסדות סובייטיים
שונים (חברת תעופה "אירופלוט" ,סוכנות
ידיעות טא"ס ועוד).

ומעוררת דאגה .על כך יעידו מספר אירועים
אשר קרו באותה תקופה ושפורסמו ברבים
(מתוך רבים אחרים .ניתן לקרוא עליהם באתר
השב"כ).

לוי לוי
לוציאן לוי בן איגנץ לוי היה סוכן שירות
הביטחון הפולני "האו.בה" ,שהוחדר לישראל
ב־ .1948נולד בעיר ראדום בפולין ,בחמישה
בספטמבר  .1922בן להורים רופאים .בנעוריו
קיבל חינוך יהודי וציוני ,והצטרף לתנועת הנוער
הציונית "גורדוניה" .גויס על ידי שירות הביטחון
הפולני והופעל על התנועה הציונית "גורדוניה"
בהיותו אחד ממנהיגיה .עלה לישראל באוגוסט
.1948

תקוותה של ברית המועצות
כי יחסה החיובי לישראל
יביא בעקבותיו את צירוף
ישראל למדינות האוהדות
את הגוש הסובייטי
ערב ניתוק היחסים ב־ 1967שהו בישראל
ארבעים נציגים סובייטים רשמיים ,מתוכם זוהו
בוודאות חמישה עשר כאנשי מודיעין וארבעה
נוספים נחשדו ככאלה .הרכב כזה של נציגות,
שבו כמחצית מהשליחים הם אנשי מודיעין,
היה אופייני באותה תקופה לנציגויות ברית
המועצות במעצמות אירופאיות ,דוגמת אנגליה
וצרפת ,מה שמלמד על החשיבות שייחס
המודיעין הסובייטי לפעילותו בישראל באותה עת.
אל מול הפעילות המודיעינית האינטנסיבית
הזאת ,המשופעת בניסיון ,אמצעים וכוח אדם,
עמד שירות ביטחון צעיר בראשית דרכו ,חסר
נסיון ודל אמצעים ,של מדינה שזה עתה קמה.
ושירות זה זכה ללא מעט הצלחות מול היריב
האימתני .במלחמת המודיעין הזאת אין מנצחים
ומפסידים .כל חדירה מודיעינית של היריב היא
אומנם הצלחה שלו ,אך באותה מידה כל סיכול
המהלך ,דרך חשיפתו והפסקת פעילותו ,אף
היא הצלחה של המודיעין המסכל.
עם זאת ,אין לכחד כי למרות הצלחות
הסיכול של שב"כ ,עדיין החדירה המודיעינית
הסובייטית על גרורותיה אל תוך המערכות
המסווגות של מדינת ישראל הייתה כואבת

לוי לוי – חבר תנועת "גורדוניה" בפולין
באפריל  1950התקבל לעבודה בשירות הביטחון
הכללי ,שירת ביחידה המבצעית ,יחידת חוד של
השירות ,במשך קרוב לשבע שנים ונחשב לאיש
מבצעים מצטיין .במהלך שנים אלה הסגיר את
סודותיו של הארגון ,לרבות זהות חבריו ליחידה
ופעילויות שבוצעו ,לשירות הביטחון הפולני,
ובאמצעותו לשירות הביון הסובייטי ,הקג"ב .הוא
הופעל על ידי קציני מודיעין בשלוחת המודיעין
בשגרירות בתל־אביב (שלושה מפעילים) ועל
ידי מפעיל נוסף בפריז.
באחד בפברואר  1958נעצר ,נשפט ,הורשע
ונידון לעשר שנות מאסר .לאחר ניכוי שליש
מתקופת מאסרו ,שוחרר ויצא את הארץ
לאוסטרליה .חשיפת מעשיו של לוי לוי כמרגל
בתוך שב"כ היוותה טראומה של ממש וגרמה
להלם ולזעזוע (כתבה נרחבת על אודות
הפרשה תפורסם בנפרד).
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שב״כ גיליון מיוחד
ישראל בר
סגן־אלוף דר' ישראל בר (אז לא היו דרגות
הביניים אלוף־משנה ותת־אלוף) נולד ב־1912
באוסטריה ,למשפחה יהודית מתבוללת .עלה
לישראל ב־ .1938עם הקמת צה"ל ,שימש
כעוזרו של יגאל ידין ,ראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל.
לאחר שחרורו מצה"ל ,הועסק במשרד הביטחון.
שימש פרשן צבאי ומומחה להיסטוריה צבאית,
ויועץ לראש הממשלה דוד בן־גוריון .היה מחובר
לכל הצמרת הביטחונית והמדינית של ישראל,
ונחשף למידע רגיש ,הן ביטחוני והן מדיני.
תהליך גיוסו של ישראל בר על ידי הסובייטים
החל כבר ב־ 1956בעקבות היכרותו ,באירוע
חברתי ,עם קצין מודיעין סובייטי ,סרגיי לוסייב,
שפעל בישראל בכיסוי עיתונאי כנציג סוכנות

דבר המעצר ,שפורסם
שבועיים לאחר מכן ,הכה
בתדהמה את הציבור בישה
ראל .הדבר זיעזע את הצה
מרת המדינית והביטחונית.
הידיעות הסובייטית טא"ס .הקשרים ביניהם
התהדקו .במהלכם ,לוסייב הכיר לו את חברו,
ולדימיר סוקולוב ,איש מודיעין ששירת בכיסוי
דיפלומטי בשגרירות ברית המועצות בתל־אביב.
סוקולוב השלים את גיוסו המלא ב־ ,1957והיה
למפעילו של בר עד למעצרו ב־.1961
איסר הראל ,בספרו "ריגול סובייטי וקומוניזם
בארץ ישראל" ,מספר כי חשדות כנגד ישראל
בר עלו מדי פעם עוד בטרם נחשפה פעילותו.
בספרם" ,המרגלים" ,טענו המחברים איתן הבר
ויוסי מלמן כי שנים קודם לכן פתח איסר הראל
תיק חקירה סודי על אודות ישראל בר ,אך לא
העלה דבר משמעותי ,עד למעצרו בלילה שבין
 31במרץ לאחד באפריל .1961

חוליית מעקב של שב"כ ,שעקבה דרך שגרה
באזור צפון תל־אביב אחר הסובייטים ,המזוהים
כאנשי מודיעין ,גילתה את ולדימיר סוקולוב
מקיים פגישה חטופה עם אדם כלשהו .המעקב
אחרי אותו אדם הוביל לדירתו של ישראל בר.
דבר המעצר ,שפורסם שבועיים לאחר מכן ,הכה
בתדהמה את הציבור בישראל .הדבר זיעזע את

חולייה מבצעית של שב"כ
שעקבה אחר דיפלומטים
צ'כיים החשודים כאנשי
מודיעין זיהתה ,ביער על
הכרמל ,מפגש בין סיטה
לבין דיפלומט צ'כי
הצמרת המדינית והביטחונית .קשה היה לעכל
את העובדה שהאיש ,שנהנה מאמונם המלא
של בן־גוריון והצמרת השלטונית ,הוא מרגל
סובייטי .ישראל בר נדון לעשר שנות מאסר.
בעקבות ערעורו לבית המשפט העליון הוחמר
עונשו ל־ 15שנות מאסר .הוא נפטר בכלא
בחודש מאי .1966

קורט סיטה
פרופסור קורט סיטה ,נוצרי ,פיזיקאי ,יליד
צ'כיה ב־ ,1910ממוצא גרמני סודטי ,היה מדען
גרעין (ו"זכה" על כן לתואר "מרגל האטום
הראשון בישראל") ,בעל שם בין־לאומי בתחום
הקרינה הקוסמית.

קורט סיטה – פרופסור צ'כי למדעי הגרעין

ישראל בר עם משה דיין –
יצר הלם בשירותי המודיעין
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סיטה גויס על ידי המודיעין הצ'כי בשנת 1950
בעת שהותו בארצות הברית .ב־ 1954הגיע
לטכניון ,שחיפש אז מדען בעל שיעור קומה
לעמוד בראש המכון לפיזיקה גרעינית .בנוסף,
היה מחובר בשנות פעילותו בארץ למכון ויצמן
ולאוניברסיטה העברית בירושלים .בקרב
הקהילה המדעית בישראל יצא לו מוניטין

כמדען דגול והוא זכה לכבוד ,הערכה רבה
ומעמד בכיר.
כשנה לאחר הגעתו ,בסוף קיץ  ,1955כאשר
עשה דרכו ברגל לביתו על הכרמל בחיפה ,ניגש
אליו בחור צעיר שהזדהה כעובד השגרירות
הצ'כית וחידש עימו את הקשר .מאז ,במשך
חמש שנים עד למעצרו ב־ ,1960קיים פגישות
עם מפעיליו במקומות ציבוריים וכן גם בביתו.
הצי"ח (ציון ידיעות חיוניות) נסב בעיקרו על
איסוף בנושאים הקשורים לתוכנית הגרעין של
ישראל והקשרים בנושא זה עם מדינות אחרות.
סיטה סיפק את הסחורה ביד רחבה.
חולייה מבצעית של שב"כ שעקבה אחר
דיפלומטים צ'כיים החשודים כאנשי מודיעין
זיהתה ,ביער על הכרמל ,מפגש בין סיטה לבין
דיפלומט צ'כי .סיטה נעצר ב־ 14ביוני .1960
נשפט ונידון לחמש שנות מאסר ,מתוכן ישב
בכלא שלוש שנים ,בעקבות חנינה מנשיא
המדינה .מאסרו גרם לתדהמה והלם בקהילה
המדעית ובצמרת המדינית והביטחונית.

זאב אבני ("זמרי")
ּומ ַב ֵקּׁש ָשׂכָ ר כְ ִּפנְ ָחס"
"עֹושׂה ַמ ֲע ֵשׂה זִ ְמ ִרי ְ
ֶ
(תלמוד בבלי מסכת סוטה)" .זמרי" זה
הכינוי שניתן בשב"כ למרגל זאב (וולף) אבני
(גולדשטיין) ,יליד  1921בריגה ,שבלטביה.
בהיותו ילד ,עברה המשפחה לברלין וממנה
לציריך שבשווייץ .גדל בבית סוציאליסטי שבו
אביו היה מהפכן חברתי .כבר בגיל  15הוא מצא
עניין ברעיון המהפכה הקומוניסטית.

בעקבות מידע שהגיע לשב"כ,
מאחד ממפעילי מפ"ם (מפה
לגת הפועלים המאוחדת) ,על
עברו של אבני והיותו קומוניה
סט ,התעורר חשד לגביו.
ב־ ,1942בעיצומה של המלחמה ,גויס אבני
על ידי קצין מודיעין סובייטי בשווייץ ,כשהמניע
הוא המלחמה בנאצים .עבר הכשרה בפעילות
חשאית וקיבל את הכינוי המבצעי "טוני" .עם
תום המלחמה הסתיים הקשר ,אך נאמר לו כי
בבוא היום ייצרו עימו קשר מחודש.
בשנת  1948עלה לישראל .הצטרף לקיבוץ
השומר הצעיר – הזורע .במחצית הראשונה של
שנת  ,1949פנה ביוזמתו לשגרירות הסובייטית
בתל־אביב ונפגש עם המזכיר השני ,פיודורין,
שהיה למעשה איש מודיעין .האחרון הורה לו
לשוב לביתו ולהמתין שייצרו עימו קשר.

על כך בנפרד בפרק הדן בתקופה שלאחר
ניתוק היחסים ועד לחידושם.

ויקטור
גרייבסקי –
השיג את נאומו
של כרושצ'וב
בינתיים התקבל לעבודה במשרד החוץ,
למחלקה הכלכלית ,עשה חיל בעבודתו ,וכעבור
שנה וחצי בלבד נשלח לשגרירות ישראל
בבריסל ,כמזכיר שני לענייני מסחר.
בבריסל יצר עימו המודיעין הסובייטי קשר
באמצעות איש מודיעין – בוריס סנדובסקי –
בכיסוי המשלחת המסחרית הסובייטית .מכאן
ואילך ובמשך שלוש שנים ,הופעל כסוכן .העביר
למפעיליו כל פיסת מידע שנקרתה בדרכו.
בסוף שנת  ,1952שלוחת "המוסד" שישבה
בפריז יצרה עימו קשר כדי להסתייע בשליטתו

נציגי ה־ CIAעמלו תקופה
ארוכה להשיג את נוסח
הנאום ,ואף הציעו פרס
בגובה מיליון דולר עבור
נוסח הנאום ,אך ללא הועיל.
בשפות הגרמנית והצרפתית ,למשימת גיוס
גרמנים בעלי עבר נאצי ,בכיסוי דגל זר .מכאן
ואילך הוא אומנם נחשב עובד משרד החוץ,
אך בפועל סייע לעבודת "המוסד" בכל רחבי
אירופה ,והפך להיות חלק בלתי נפרד מחבורת
אנשי "המוסד" ,חשוף לכל המבצעים ,השיטות
והאנשים.
בעקבות מידע שהגיע לשב"כ ,מאחד מפעילי
מפ"ם (מפלגת הפועלים המאוחדת) ,על עברו
של אבני והיותו קומוניסט ,התעורר חשד לגביו.
הוא זומן לישראל לשיחה עם איסר הראל ,אשר
הטיח בו כי הוא מרגל סובייטי .במהלך השיחה
הוא נשבר והודה באשמתו .מיותר לציין את
הנזק העצום שגרם לעבודת "המוסד" ולמשרד
החוץ .אבני נעצר והועמד לדין ב־ .1956נגזרו עליו
 14שנות מאסר ,מתוכן ישב בכלא תשע שנים.
כאן המקום להזכיר את אחת מפרשיות
הריגול החמורות שהיו כאן :פרשת מרקוס
קלינגברג ,סגן ראש המכון הביולוגי בנס ציונה,
שפעל כמרגל סובייטי בתקופה הנסקרת,
אך נחשף והועמד לדין מאוחר יותר ,בשנות
השמונים ,בתקופה של ניתוק היחסים .נרחיב

הקמת התשתית לשיתוף
פעולה עם ה־CIA
די בדוגמאות אלה (והיו כאמור נוספות),
כדי להמחיש את עומק חדירתו של המודיעין
המזא"רי אל תוך הקרביים של הממסד המדיני
והביטחוני של ישראל באותן שנים.
שירות הביטחון הצעיר ,שעמל לשפר
יכולותיו תוך כדי תנועה ,שיווע לשיתוף פעולה
עם שירותי מודיעין בעלי ניסיון במערב ובראשם
ארצות הברית .האמריקאים דחו בנימוס את
בקשותיה של ישראל .אחד המתנגדים הבולטים
בעת ההיא היה ג'יימס (ג׳ים) אנגלטון ,אשר
המ נהל לריגול נגדי (  )CIב־
שימש ראש ִ
 CIAבשנים  1954עד  .1974הוא הביע חשש
שקהילת המודיעין הישראלית חדורה בסוכנים
סובייטיים .לימים ,שינה אנגלטון את דעתו והפך
לתומך נלהב בישראל וליקיר קהילת המודיעין
שלה( .ראו על אנגלטון באתר המל"ם ,פרסום
של המכון לחקר המורשת)
השינוי לטובה ביחס האמריקאי החל
מהמחצית השנייה של שנות החמישים .אחד
הגורמים לכך היה הצלחתו של שירות הביטחון
להשיג את הנאום שנשא ניקיטה חרושצ'וב בליל
 25-24בפברואר  ,1956בפני מושב סגור בוועידה
העשרים של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית,
שבו הוקיע את סטלין ואת פשעיו .מאמצי ארגוני
מודיעין בעולם להשיג את הנאום נכשלו .נציגי
ה־ CIAעמלו תקופה ארוכה להשיג את נוסח
הנאום ,ואף הציעו פרס בגובה מיליון דולר עבור
נוסח הנאום ,אך ללא הועיל.
היחיד שהצליח להשיג עותק מן הנאום
היה עיתונאי יהודי מפולין בשם ויקטור
גרייבסקי ,שהוציא את עותק הנאום בהשאלה
ממזכירות לשכתו של המזכיר הראשון במפלגה
הקומוניסטית הפולנית .הוא הגניבו ,תוך סיכון
עצמי ,לשגרירות ישראל בוורשה ,שם צולם
המסמך והועבר ארצה לידי שירות הביטחון
וממנו הועבר אל ה־.CIA
השגת נוסח מדויק של הנאום ,נחשבה בעיני
שירותים חשאיים זרים כהישג מדהים לשירותי
המודיעין של המדינה הצעירה ,וגרמה להכרה
עולמית ביכולות השירותים הישראליים .כך
נוצרה התשתית לשיתוף הפעולה עם ה־.CIA
שיתוף פעולה זה הניב מייד בראשית דרכו
מודיעין איכותי שסיפקה ישראל ל־ ,CIAאשר
הופק מיהודים שעלו ארצה מברית המועצות.
לסיכום פרק זה ,1967-1948 ,ניתן לומר
כי תקופה זו הייתה רוויה בפעילות מודיעינית

סובייטית ,שהופעלה בעיקר באמצעות השלוחה
החסויה בשגרירות וגופים סובייטיים אחרים
מחוץ לשגרירות ,שנציגיהם פעלו בכיסוי זה
או אחר .רובם המכריע של הסוכנים פעלו
ממניעים אידיאולוגיים שנשענו על אהדה לברית
המועצות .לצד אלה ,פעלו גם שירותי המודיעין
המזא"ריים האחרים.
לפעילות מודיעינית זו היה גם שכר בצידה,
למודיעין המסכל (שב"כ) .אי אפשר ללמוד סיכול
ריגול רק בקורסים ובהשתלמויות .לצורך של
המודיעין המסכל להתמודד עם היריב הסובייטי,
שהציב בפניו אתגרים מודיעיניים משמעותיים,
הייתה תרומה חשובה לצבירת מיומנות מקצועית
גבוהה .הניסיון האדיר שנרכש בהתמודדות מול
יריב מקצועי כמו הקג"ב ,שימש תשתית לתורת
הסיכול בתחומים אחרים ,שבאו בהמשך ,כמו
תחום הטרור .זה בא לידי ביטוי ביסודות תורת
העבודה הסיכולית-מודיעינית הבסיסית שהונחה
אז ,ובה משתמשים עד היום ,וכללה :אתירה,
גיוס ,הפעלת מקורות חיים ,פעילות חשאית
(פ"ח) ,עיקוב ,האזנות ,מחקר ,שיתוף פעולה עם
עמיתים ועוד.
תם ולא נשלם .בשנת  1967נותקו היחסים
הדיפלומטיים עם ברית המועצות וגרורותיה
בעקבות מלחמת ששת הימים .השלוחות
המודיעיניות נסגרו ,אך הריגול הסובייטי לא נח
לרגע והמשיך בפעילותו .הפעם במודוס אופרנדי
שונה ,מותאם למציאות החדשה ,שלא היה מוכר
קודם לכן ,אשר הציב אתגרים שחייבו התארגנות
מחדש של המודיעין המסכל.

דוד בן-גוריון – "מר בטחון" בחר ללכת
מערבה( ...באדיבות אהרל'ה שרף)
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רצח בהרודיון

הרוצח נפצע ברגלו אגב חיתוך סלט
או :איך קיבלנו מחמאה מעו"ד לאה צמל
חיים מנור (מינא) ודוד רטמן
ימי שישי היו מאז ומתמיד ימים המועדים
לפורענות אצל עובדי השטח של שב"כ .הציפייה
הייתה שיום שישי יהיה המבוא ליום מנוחה
ורגיעה מן הטירוף של העבודה ,שבו הם יוכלו
לבלות מעט זמן במחיצת המשפחה ולנקות את
הראש .אבל לא אחת קרה שדווקא ביום שישי
התרחש אירוע ששיבש את התוכניות הללו
וחייב עבודה מאומצת במהלך סוף השבוע .כזה
היה גם האירוע שיתואר להלן.
בשעות הבוקר המוקדמות של אחד מימי
שישי באוקטובר  ,1982התקבלה במשרדי
שב"כ בבית־לחם הודעה סתומה ,מבסיס
צנחנים שהיה סמוך לאתר העתיקות בהרודיון,
כי נמצאה גופה בכניסה לאתר" .שלום שבת",
אמרו רכזי שב"כ ,במקום "שבת שלום" ויצאו
לשטח.

הוא טען כי במהלך הבוקר
הכין סלט לארוחת בוקר
ותוך כדי הכנת הסלט
החליקה הסכין על ירכו
ובאורח שאינו ניתן להסבר
פצעה אותו
אתר ההרודיון הוא אתר גבוה בפאתי מדבר
יהודה ,שנבנה על ידי המלך הורדוס כארמון ובו
הוא גם קבור .הנוף הנשקף הוא נוף קדומים
מרהיב ביופיו לכל ארבע רוחות השמיים.
לרכזים לא היה זמן להתפעל מיופיו של הנוף.
המראה שהתגלה לפניהם בכניסה לאתר
היה מזוויע באופן חריג .גופה של יהודי בשם
רוזנפלד ,שהיה שומר האתר ,נמצאה במקום
כשהיא מנוקבת בעשרות דקירות סכין (מישהו
ספר כמאה דקירות) ,וניכר כי היה מאבק קשה
בין השומר ובין רוצחיו .בדרך מעמדת השמירה
למגרש החנייה נמצאו כתמי דם והיה ברור כי
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אחד המעורבים ברצח נפצע ככל הנראה ברגלו
תוך כדי ביצוע הרצח.

הפציעה? מהסכין של הסלט
גששי משמר הגבול ,שניסו ללכת אחרי
העקבות ,נתקעו אחרי כמה מאות מטרים.
בשלב זה ,ביקשו רכזי השטח בקשר (לא היו
אז מכשירים ניידים)ִ ,מ ַרּכָ ז העיר בית־לחם
לגשת לבית־החולים בבית ג'אלה ,ולבדוק אם
הגיע לשם פצוע לקבלת טיפול במהלך הבוקר.
כעבור זמן קצר ,הודיע הרכז בקשר כי אכן הגיע
לבית החולים צעיר מן הכפר זעתרה ,השוכן
סמוך להרודיון ,שקיבל טיפול על פציעה ברגלו
ושוחרר לביתו .הרכז נתבקש להעביר את שמו
של הצעיר בקשר .העברת שמות ברשת הקשר
שכולם מאזינים לה לא הייתה דבר מקובל ,והוא
ביקש לוודא שמותר לו לעשות זאת .התשובה
החיובית הייתה מיידית וחד־משמעית – העבר
את השם!!

לרכזים לא היה זמן
להתפעל מיופיו של
הנוף .המראה שהתגלה
לפניהם בכניסה לאתר
היה מזוויע באופן חריג.
מוכתר הכפר הוביל את כוח הרכזים לביתו
של הפצוע ,שנמצא ממש בסמוך לתחתית
ההרודיון מעבר לכביש .צעיר כבן  18נמצא ישן
בבית עם בגדיו וניכר כי הוא התעורר מ"שינה
עמוקה" .הוא היה לבוש במיטב בגדיו וללא
סימני דם כלשהם עליהם .לאחר תחקור כללי
קצר על שמו ומעשיו בחיים ,נתבקש הצעיר
להוריד את מכנסיו ואז נתגלתה תחבושת גדולה
על ירכו ספוגה בדם .כאשר נתבקש לתת הסבר
לפציעה ,הוא טען כי במהלך הבוקר הכין סלט
לארוחת בוקר ותוך כדי הכנת הסלט החליקה

הסכין על ירכו ובאורח שאינו ניתן להסבר פצעה
אותו .הוא אץ רץ לבית החולים בבית ג'אלה
לקבל טיפול ואכן נחבש וחזר לביתו להשלים
את ארוחת הבוקר הפסטורלית שהופרעה.
היה ברור כי הוא משקר וכי נדרשת העמקת
החקירה במקום .הצעיר הובל לג'יפ משמר
הגבול שליווה את המעצר .חיילי מג"ב ,שנכחו
בחוויית הצפייה בגופת היהודי המבותרת ,חשדו
כי הוא כנראה הרוצח ורצו לפרוק את זעמם
עליו ולעשות בו שפטים .רכזי שב"כ הבינו כי
הוא צריך לעבור לחקירה מקצועית בשטח
מבלי שהחשוד ייפגע בצורה כלשהי והם עמדו
כחומה בצורה מול חיילי מג"ב ודרשו בתוקף רב
שלא לגעת בו.

חקירה מקצועית
ותחושות בטן
בו במקום נוצר קשר עם הנהלת מרחב שב"כ
בירושלים ,וחוקרים מקצועיים נדרשו להגיע
לשטח לצורך חקירת "הפצוע" .השיקול היה כי
יש חשיבות רבה לחקירת האיש במקום הפשע
ובסמוך למעצרו .צוות חוקרים אכן הגיע לאתר
ההרודיון .הם החלו בחקירתו של החשוד בתוך
מבנה ששימש לשירותים .חקירתו התמשכה
זמן מה והוא התעקש על גרסתו בדבר חיתוך
הסלט ולא הפליל את עצמו .בינתיים רוכזו כל
הגברים מהכפר זעתרה ,והרכזים החלו בביצוע
תחקורים כדי לנסות לאתר מעורבים נוספים.
בתוך ריכוז הגברים היה גם צעיר שגויס
כ"מקור" ,מספר שבועות קודם לכן .במסגרת
התחקורים הוא הובא לרכזי שב"כ ונשאל על
החשוד ברצח ומי הם חבריו .הוא מסר מספר
שמות של חברים של החשוד ,אולם טען שאינו
יודע על החשוד שום דבר מפליל .תשובותיו
הותירו תחושת בטן לא טובה בקרב הרכזים,
שעוד תסתבר כמוצדקת בהמשך הסיפור.
בשעות אחר הצוהריים של אותו יום שישי,

הודה "מכין הסלט" ברצח השומר היהודי אולם,
טען כי ביצע את הפעולה ביוזמתו ולבדו .בו
במקום הוא הוביל את הכוחות למקום שבו
הסתיר את הסכין לאחר הרצח .התחושה
הייתה שהוא מסתיר את חלקם של מעורבים
נוספים ברצח .לכן ,הוחלט להעבירו להמשך
חקירה במתקן חקירות בחברון.
בינתיים ירד הלילה .הייתה התלבטות באשר
לריכוז הגברים והיה ברור כי אי אפשר להחזיקם
לאורך זמן לתוך הלילה .הוחלט לשחררם ,אולם
לעצור את אותם צעירים שעל פי תחושת הבטן
של רכזי השטח עלולים להיות קשורים לרצח.
וכך נלקחו למעצר בבית־לחם ארבעה צעירים
ובהם גם ה"מקור" שהוזכר קודם לכן.

רצח אכזרי תוך
"ערבות הדדית"
בשעת בוקר מוקדמת של יום שבת הודה
"מכין הסלט" מי היו שותפיו לרצח והסתבר כי
כל העצורים ,ובכללם ה"מקור" ,היו מעורבים
ברצח .לפי הודאתם ,הרצח בוצע בשעת בוקר,
עם הגיעו של השומר לעמדת השמירה .שם הם
ארבו לו ודקרו אותו .הוא נאבק איתם נמרצות,
אבל לא יכול להם .כל אחד מהשותפים לרצח
היה מצויד בסכין ,ועל פי הנחייתו של "מכין
הסלט" ,הם נדרשו להשתתף בדקירות כדי שלא
יוכלו להטיל את האשמה על אחד מהם .זה מה
שנקרא "ערבות הדדית".

השטח מהנהלת המרחב מסוק ,כדי להוביל כוח
לאותו מאהל .בתגובה מהירה של הצבא הגיע
מסוק למנחת באזור בית ג'אלה .רכזי שב"כ
עם ה"מקור" ,שכבר הודה במעורבות ברצח,
עלו עליו בדרך לרמאללה .ה"מקור" הצביע
על מאהל בדואי בתוך ואדי שבו אמור לשהות
מפקד החולייה .המסוק נחת במקום תוך שהוא
מרעיד את אמות הספים – יריעות האוהלים.

ההנחיה המהירה הוכיחה
את עצמה ועם חזרתו של
המסוק לבית ג'אלה,
הודיעו לרכזי השטח
בקשר כי הרכב המבוקש
נעצר במחסום
בירור מהיר העלה כי המבוקש עזב את המאהל
כרבע שעה לפני שהגיע לשם הכוח עם המסוק.
מייד נוצר קשר עם יחידת משמר הגבול
שהתבקשה להציב מחסום בדרך ,בין רמאללה

לירושלים ,ולעצור כלי רכב מסוג סובארו בצבע
צהוב עם לוחית רישוי של בית־לחם שיגיע
למחסום .ההנחיה המהירה הוכיחה את עצמה
ועם חזרתו של המסוק לבית ג'אלה ,הודיעו
לרכזי השטח בקשר כי הרכב המבוקש נעצר
במחסום .רכזי השטח יצאו מיידית עם רכביהם
למחסום ושם אימתו את זהותו של מפקד
החוליה ודאגו למעצרו.
יומיים של עבודה צפופה ,ללא שינה,
אינטנסיבית מאוד ,עם חוויות צפייה קשות
במיוחד ,הגיעו לסיומם הטוב והמהיר ורכזי
השטח היו צריכים לפרוק מעל עצמם את כל
המתח והאדרנלין שהצטברו בזמן הזה .איך הם
עשו זאת? אולי זה יסופר בתולדות ישראל.
ולסיום ,עוד אנקדוטה קטנה .מספר חודשים
לאחר האירוע העבירה עו"ד לאה צמל ,שייצגה
את "חותך הסלט" ,מכתב תלונה לממשל
הצבאי ובו טענה כי מרשה הוכה בעת מעצרו
על ידי חיילי מג"ב .המכתב תיאר במפורט איך
הוא הוכה ...דא עקא ,הדגישה צמל את העובדה
שבעת המעצר אנשי שב"כ מנעו בגופם את
המכות .אכן "ציון לשבח" ראוי לשמו.

בשעות אחר הצוהריים
של אותו יום שישי ,הודה
"מכין הסלט" ברצח השומר
היהודי ,אולם ,טען כי ביצע
את הפעולה ביוזמתו ולבדו.
בכך לא מסתיים סיפורנו .במהלך החקירה
התברר כי חבורת הרוצחים גויסה והופעלה
על ידי אדם מבוגר מהכפר ,שגויס לפת"ח בעת
ביקור בירדן .הוא זה שהחליט על הפיגוע ועמד
מאחוריו .הכפר היה עדיין בעוצר ולרכזי שב"כ
שהגיעו לפנות בוקר לביתו של מפקד החולייה,
נמסר כי הוא יצא בבוקר יום הפיגוע במכונית
מסוג "סובארו" בצבע צהוב לבקר קרובי
משפחה בדואים שגרו במאהל באזור רמאללה
וטרם חזר.
היה ברור כי אם ייוודע לו דבר מעצר החולייה
– הוא עלול לברוח ולהפוך למבוקש ,וייוצר
קושי רב ללכוד אותו .בו במקום ביקשו רכזי
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שב״כ גיליון מיוחד
לבשן יש מקום של כבוד בהתפתחות המקצועית של טיפול
השירות במגזר הערבי .מעמדו המיוחד נגזר לא רק מהעובדה
שניהל את עבודת השירות במרחב שבו התרכזה מרבית
האוכלוסייה הערבית במדינה ,אלא מאישיותו המיוחדת,
שהקרינה סמכות מקצועית ומוסרית גם יחד.

קווים לדמותו של

יהודה בשן

בין השנים 1936-1933
שימש כאחראי שמירה
של ועד המושבה מגדל.
בחלק מתקופה זו נחשב
ל"שוטר מיוחד"
בשנת  1929התגייס יהודה ,לפי צו המוסדות
הלאומיים ,למשטרת המנדט הבריטי ושירת
באזורי חיכוך עם ערביי ארץ־ישראל :נצרת,
טבריה ,צמח ,אל־חמה וסג'רה .בין היתר ,שימש
כאחראי בנקודת המשטרה במושבה מגדל.
שירת במסגרת זו שירת עד שנת  .1932בין
השנים  1936-1933שימש כאחראי שמירה של
ועד המושבה מגדל .בחלק מתקופה זו נחשב
ל"שוטר מיוחד" .בתקופת "המרד הערבי" ,ואף
שנה לאחר מכן ,בין השנים  ,1940-1936שירת
בשן ב"משטרת היישובים העבריים" ,כמפקד
אזור מגדל וחבל מגדל-גינוסר בדרגת "סמל
(סרג'נט) נוטרים" .בשנת  1941עבר לשרת באזור
יוקנעם כמפקד אזור ובחבל יזרעאל-הרי אפרים.
במקביל ,שימש קצין ש"י נפתי בנפת יזרעאל.
בהקשר זה ,יצוין כי עבר קורס קמ"ניםבמסגרת
ההכשרות הצבאיות בארגון "ההגנה".

פודה אדמות כבא כוח קק"ל
בשנת  1944התיישב יהודה בשן דרך קבע
ביוקנעם .באותה שנה ,ועד קום המדינה ,החל
לעבוד בקרן הקיימת לישראל (קק"ל) בתפקיד
"בא כוח קק"ל לשחרור אדמות מערבים
ביוקנעם ובהרי אפרים וכאחראי להחזקתן
ולשמירתן".

לא ניתן לתאר את התגבשות עבודת השירות
בראשיתה ,במגזר הערבי שבמרחב צפון ובשב"כ
בכלל ,מבלי להתייחס לדמותו של יהודה בשן.
יהודה בשן (בורשטיין) נולד בשנת 1906
בווילנה ,שבליטא .הוא התחנך בבית מסורתי
ולמד בישיבת "כנסת בית־יצחק" בעיר הולדתו.
עוד בצעירותו ,גילה את נטייתו לפעילות
ציבורית ציונית :שימש כיושב ראש תנועת
"החלוץ המזרחי" בווילנה וכיהן כחבר הוועד
המרכזי של התנועה בליטא.
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פועל ,שומר ושוטר
בשנת  1925עלה בשן ארצה .תחילה עבד
כפועל בניין ובחקלאות ,והשתתף במקומות
שונים בארץ בעשייה החלוצית של אותה
תקופה :כיבוש העבודה העברית ,כיבוש
המרעה ,העלייה להתיישבות ועוד .כשנתיים
אחר עלייתו ,הצטרף ל"הגנה" ושימש לאורך
שנים בתפקידים ביטחוניים שונים בשליחות
הארגון.

בספטמבר  1950מונה
בשן כראש מטה  3במרחב
צפון ,תפקיד שמילא עד
פטירתו בשנת .1966
במקביל לפעילותו הביטחונית עסק בשן,
לפני קום המדינה ,גם בתפקידים ציבוריים.
הוא שימש לפרק זמן כיושב ראש ועד המושבה
מגדל ,וכמו כן היה חבר הנהלה וחבר הוועד
הפועל של אגודת השומרים.
עם קום המדינה ,עבד יהודה פרק זמן קצר
במשרד האפוטרופוס לנכסי נפקדים .לאחר
מכן ,מונה כסגן המושל הצבאי "לענייני ביטחון"

של אזור הגליל המזרחי וכפרי העמק ,בדרגת
ייצוג של סרן .תפקיד זה מילא במשך תשעה
חודשים עד לגיוסו לשב"כ.
ב־ 15ביוני  1949החל יהודה את עבודתו
במרחב צפון של השירות .באותה עת ִעברת
את שמו מבורשטיין לבשן ,ככינויו ב"הגנה" .הוא
התקבל לשירות ,שפעל אז במסגרת צבאית,
כאזרח בדרגת שכר צבאית של סרן .תפקידו
הראשון היה "מפקד אזורים" של מטה 3
במרחב ,דהיינו ,אחראי על עבודת השדה בשטח
הערבי של מרחב צפון .בספטמבר  1950מונה
בשן כראש מטה  3במרחב צפון ,תפקיד שמילא
עד פטירתו בשנת .1966

ההתייחסות האישית
לבעיות עובדיו העידה על
תכונה נוספת שלא צוינה
במפורש ,אך התבררה
מהתמונה הכללית :מנהיגותו!
ב־ 20בינואר  1959התמנה בשן ,בתפקידו
כראש יחידה מרחבית ,לסגן ראש אגף
המיעוטים במטה השירות ,אז יחידה  50וכיום
מרחב צפון.
לדברי משה עשת ,אז עובד מחלקת מכ"א
(משאבי כוח אדם) במטה השירות ,היה יהודה
בשן סגן ראש האגף הראשון בשירות .במשך
השנים שימש מפעם לפעם ממלא מקום מפקד
מרחב צפון וממלא מקום ראש האגף לענייני
ערבים .המעמד המיוחד לו זכה בשירות הושג
בזכות ההערכה הרבה למקצועיותו ולאישיותו.
יהודה בשן נפטר תוך כדי עבודתו בשירות ב־14
בפברואר .1966

מופת ודוגמה אישית ,עם
סמכות מקצועית
הערכות העובד בתיקו האישי של יהודה
מציגות אותו כאוטוריטה מקצועית בתחומו ,הן
כלפי גורמי חוץ והן כלפי פקודיו .הוא נחשב
לסמל של הזדהות עובד שירות עם תפקידו
ובהפגינו דבקות במשימה .שני מאפיינים
בולטים נוספים באישיותו ,כפי שתוארה
בהערכות ,היו יושרו והיותו מופת ודוגמה
אישית לעובדי השירות .בצידה של התנהגות
זו ,ניחן בכושר מעולה להנעת עובדים לפעולה.

יהודי חכם ,יהודי עם אמות
מידה אישיות מוסריות,
נאה דורש נאה מקיים...
ההתייחסות האישית לבעיות עובדיו העידה על
תכונה נוספת שלא צוינה במפורש ,אך התבררה
מהתמונה הכללית :מנהיגותו!
הזיקה והנאמנות של האנשים ליהודה בשן
היו מן המפורסמות .אלו הושגו לא מכוח מרות,
אלא מהקרנת סמכותו המקצועית מהולה
באופי אבהי.
העובדים אכן ראו בו אב חכם ודואג שניתן
להישען עליו תמיד .כל אחד מהעובדים הרגיש
כי יהודה מלווה אותו ,נמצא עימו ,יודע מה הוא
עושה וכיצד הוא פועל .אין כמעט ריאיון ,שנערך
עם עובדי המגזר הערבי בשירות ששירתו
באותה תקופה ,שבו לא הייתה התייחסות
ליהודה בשן ,המנהל והאדם.

הותיר חותם בל יימחה
לא רק הכפופים לו חשו זאת ,אלא גם
המקבילים לו ומנהליו .יעקב עיני ,מזכיר מטה 3
וחבר הפורום הארצי של מנהלי מטה  3בשנות
החמישים הראשונות ,אמר:
"...לגבי יהודה בשן ,לי אישית הייתה הערכה
מלאה ...באופן מיוחד ...הוא היה משכמו ומעלה.
הוא היה מעמיק ,היה לו כושר ניתוח ,שיקול
[דעת] ולא היה נותן חוות דעת ,אלא אם היה
בטוח שחוות הדעת היא על 'גשר ברזל' ,שהיא
מדויקת".

אני[ ,ש]בהיררכיה של
המטה מול מרחב ,הייתי
בכיר ממנו ,עמדתי על
ידו בדחילו ורחימו ,ואני
מתגאה להגיד את זה.
חיים חופי ,שהיה בשנת  1953ראש מחלקת
ר"ן (ריגול נגדי) במטה  ,3סיפר עליו:
"יהודה בשן היה דמות אגדתית ,אני אומר זאת
[כמי שחי את התקופה] ,שהיו [בשירות] כמה
ענקים בתקופה ההיא… יהודי חכם ,יהודי עם

אמות מידה אישיות מוסריות ,נאה דורש נאה
מקיים .אז ,לא רק הערבים סגדו לו ,גם העובדים
סגדו לו .אני [ש]בהיררכיה של המטה מול
מרחב ,הייתי בכיר ממנו ,עמדתי על ידו בדחילו
ורחימו ,ואני מתגאה להגיד את זה .הוא היה
דמות מקרינה סמכותיות והבנה ...היו מדי פעם
בפעם 'תאקלים' משום שאם הוא חשב שהמטה
שוגה הוא היה נלחם .עם יהודה בשן להילחם –
זו מלחמת גוג ומגוג! אין לו מעצורים והוא יכול
היה להיכנס לעמוס שהיה ראש השירות ,לתת
מכה והשולחן היה רועד! קיבלו את זה ברוח
טובה ,משום שהיה ברור שזה נעשה לא מתוך
שיקולי יוקרה ,או מריבות אישיות או משהו
כזה".

הוא אמנם דיבר ערבית
לא כל כך במבטא ,אבל
הייתה לו סבלנות והוא
היה רואה את זה גם
בצורה פילוסופית והיה
משוחח עם אנשים
גיורא זייד ,ממקורביו של בשן ,סיפר בשפתו
המיוחדת:
"יהודה היה הרוח החיה בשטח הערבי ,הוא
ארגן אותנו .הוא גייס את כל הבחורים שהוא
הכיר ,בעיקר שומרים ,לשטח הערבי…
הוא היה איש הפועל המזרחי ,היה דתי ,גמר
סמיכות לרב בווילנה .וכשהוא הגיע לארץ היה
לו מאבק פנימי קשה :האם להסתמך על הציונות
רק בעזרת אלוהים .הוא הגיע למסקנה שצריך
גם לעשות ממש ולא רק להיעזר באלוהים ,ועזב
את הדת.
הוא שמר בתקופות מסוימות בכל מיני
מקומות ,ביניהם במגדל ,בגינוסר ,ובסוף
ימי המנדט ,אני חושב שב־ 1940-1938עבר
ליוקנעם ,וככה הכרנו אותו .הוא אמנם דיבר
ערבית לא כל כך במבטא ,אבל הייתה לו סבלנות
והוא היה רואה את זה גם בצורה פילוסופית
והיה משוחח עם אנשים .הוא השקיע בזה ימים
ולילות...
יהודה התעניין בכל רכז ,בחיי המשפחה שלו,
הוא תמיד היה שם בשעת משבר ,בא לעזרת
הרכז בצורה ידידותית חברותית[ ...גם במקרים
שבהם] יחסי בעל ואישה השתבשו ."...
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שב״כ גיליון מיוחד

"פלש" ) (Flashוחדר המתים
של חאן־יונס
עירא נתן
אי שם בשנת  1972הייתי רכז
תורן בשישי-שבת בעזה.
"ממלכתי" השתרעה מבית חנון
ועד אל־עריש .יום שישי ,בשעה
 ,22:00עשיתי כבר הכנות לשינה,
התקבל טלפון ממשטרת חאן־
יונס .אדם נרצח ,הוא נמצא בחדר
המתים והם מבקשים שנבוא ונזהה
אותו ,אולי נסייע להם בזיהוי.
באותם ימים ,שירתו במשטרת ישראל בעזה גם
שוטרים ערבים .אולי אחד מהם ייעץ למפקד
המקומי הישראלי לקרוא ל"מוחבראת" ,דהיינו
– שב"כ ,מאחר שהם לא מסוגלים לקבוע את
זהותו של המנוח .כך טענו .נסעתי לחאן־יונס.
חדר המתים שם היה פחות מפואר מזה של
איכילוב או תל־השומר ...לא היו שם מקררים.
באותם ימים בעזה ,היה זה לוקסוס מיותר.
לחרדתי ,על רצפת הבטון שכב סוכננו "פלש",
דקור בכל חלקי גופו .הוא היה תושב מחנה
הפליטים של חאן־יונס ,מוצא משפחתו מיפו.
אחד מהסוכנים הטובים של שב"כ באותם
ימים .גם לאחר שנחשף ,המשיך לעבוד עבורנו
במבצעים מיוחדים ,באזורים שבהם לא היה
מוכר .אפיינו אותו נאמנות ,מסירות ומעל לכול,
אומץ לב.

לחרדתי ,על רצפת הבטון
שכב סוכננו "פלש" ,דקור
בכל חלקי גופו .הוא היה
תושב מחנה הפליטים של
חאן־יונס
באחת הפעמים ,הגיעה חוליית מחבלים
לחסלו ,מצוידים בנשק אוטומטי .הוא עמד מולם
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ציור דיגיטלי – עירא נתן
ללא פחד ,ירה בהם באקדח שקיבל מאיתנו
והניסם .השוטרים הערבים שאלו אותי אם אני
מזהה אותו .לא היה לי ספק שהם יודעים בדיוק
מי הוא .עניתי בשלילה ,אין לי שום מושג מי הוא
ומעולם לא ראיתי אותו .אם כך ,נעניתי ,נקבור
אותו במקום כלשהו ,כאלמוני .יצאתי מהחדר
והתקשרתי לנחמן טל ,אז ראש המרחב.
נחמן אמר שלא ניתן להם לקבור אותו כמו
כלב והציע שנזמן את כל המוכתרים של מחנה
הפליטים בחאן־יונס ,על מנת שיזהו אותו .הגיעו
כמניין מוכתרים .כל אחד ייצג את הכפר או
העיר בפלשתינה שמשם הגיע ,ואת הרובע
במחנה הפליטים שאליו השתייכו .באותם
ימים ריחפה אימת מוות על רצועת עזה .כל

מי שנחשד ,אפילו בחשד קל ,בשיתוף פעולה
עימנו ,נרצח .המוכתרים הסתובבו סביב "פלש"
כמו עורבים שחורים ,הסתכלו בו בעיון וטענו
שאין להם מושג מי הוא .לא היה בי ספק שהם
מכירים אותו .גם אז וכנראה גם היום ,במחנות
הפליטים הגדולים ביותר בעזה ,כולם הכירו את
כולם ,בפרט את משתפי הפעולה שנחשפו.
הם חששו שמי שיזהה ויאמר שהוא מכיר את
"פלש" ,יירצח גם הוא.
חזרתי לנחמן וסיפרתי לו את אשר התרחש.
נחמן הציע שאתן למוכתרים רמז ,שקיבלתי
כרגע מידע שהמנוח מבלוק זה וזה ,במקום
מגוריו .שוב חזרו המוכתרים ,הסתובבו סביבו,
שוב לא זיהו אותו .שוב התקשרתי לנחמן .הציע
שאומר שכרגע קיבלתי מידע ואומר להם שהוא

פליט שמוצאו מיפו והתגורר בבלוק היפואים.
שוב לא זיהוהו ,כמובן .אני זוכר שהיו עוד כמה
רמיזות והגענו לשעה מאוחרת בלילה .ואז נחמן
שלף משרוולו את הקלף האחרון .הוא הורה
לי לומר להם שזה עתה קיבלתי מידע חדש.
"תן להם את השם המפורש ,שמדובר בפלוני
אבו־אלמוני ,מבלוק זה וזה ,פליט מיפו ,ועליי
לאמת את המידע" .שוב חזרו המוכתרים .לאחר
שאמרתי להם את השם המפורש ,שוב הביטו
על "פלש" בעיון ואישרו פה אחד" ,נכון ,זה הוא,
איך לא זיהינו אותו קודם"...

הוא נהג ללכת ,עד כמה
שזכור לי ,לבני סוהילה,
מזרחית לחאן־יונס,
להרפתקאות רומנטיות
וכמו שמשון הגיבור שלנו,
מת בגלל אישה.
התקשרתי לנחמן ודיווחתי על הצלחת
המשימה .נחמן היה מרוצה וציין שעכשיו יש לנו
אפשרות לדאוג שייקבר בכבוד המגיע לו .עד
כמה שזכור לי ,שב"כ דאג לבטח סוכנים מסוגו,
עקב כך ,משפחתו של "פלש" קיבלה את כספי
הביטוח .בירור העלה שהוא נרצח לא על רקע
שיתוף הפעולה עימנו ,אלא על ענייני נשים.
הוא נהג ללכת ,עד כמה שזכור לי ,לבני סוהילה,
מזרחית לחאן־יונס ,להרפתקאות רומנטיות
וכמו שמשון הגיבור שלנו ,מת בגלל אישה.

יהי זכרו של האיש היקר הזה ברוך,
שאיפשר עוד סיפור מאותם ימים רחוקים.
ִ

חדש
בספרייה
מרכז המידע
למודיעין ולטרור

ארבל דוד ,המוסד
שאינכם מכירים/
[הרצליה] :מנדלי
מוכר ספרים
ברשת 2019 ,
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קווים לדמותו של יהודה בשן

האבא של כולם...
אפרים בן־נתן ,אף הוא מראשוני מגויסיו של
יהודה ,אמר עליו:
"על אף שלא ידע ערבית היטב[ ,ו]אנשי
השטח ידעו ערבית יותר טוב ממנו... ,היה לו
חוש נסתר ...גיורא [זייד] בעצמו אמר לי פעם:
'הוא יודע ערבית פחות ממני – אבל הוא תופס
מה שערבי אומר יותר טוב ממני' .היה לו איזה
חוש נסתר להבין את מה שמסתתר מאחורי
[הדברים שהרכז לא עלה עליהם] ...הוא הרבה
לנסוע בשטח בשביל לברר מה קורה ...כי
אנחנו ,בחלקנו לפחות ,היינו די תמימים ,ומה
שהערבי מסר קיבלנו ,בהתחלה לפחות ,ולא
שמנו לב שיש אצלם כוונות בדרגה שלישית...
או לפעמים בדרגה רביעית ...ויהודה גם הדריך
את האנשים ...הוא היה ה'אבא' של כולם ...על
הכול הוא היה אוטוריטה ...גם על צורת העבודה,
גם על צורת הפגישה."...
יהודה היה "בעל בית" היודע מה מתרחש בכל
פינה .סיפר על כך יצחק צור:
"אין ספק שיהודה בשן הטביע את חותמו על
כל העמדות של השירות .זה היה יהודי מאוד
מוסרי ,איש ישר מאוד ,הוא לא חסך אף רגע
לטובת העבודה…
תמיד בתוך האזור היינו מרגישים אותו ,רואים
אותו בלילות ,לפנות בוקר ,רכז היה מסתובב
באזור פתאום רואה את יהודה בשן ב־12:00
יושב אצל שיח' דרוזי או אצל נכבד אחר ,והוא
מאוד יהודי ,עם סבלנות עצומה .היה יושב
ומחבר את העמדה שלו בצורה מאוד מפורטת,
מאוד מדויקת ומי שזוכר את הדוחות שלו ,את
המברקים שלו שהשתרעו 'על מטרים' ,תוך
פירוט העמדה ,בעד ונגד ,כולל המלצות ,וברור
שהוא השפיע לא מעט גם על העמדה שבסופו
של דבר התגבשה במטה השירות…

מבחינת המוסר ,האמינות ,הדיוק בדיווח ...דיווח
אמת ...יהודה היה האיש שסימל את הגישות
האלה ולא רק טיפל ,אלא גם יישם אותן הלכה
למעשה והעניק את זה למרבית הרכזים באזור".
הוסיף על כך יונתן דנגור:
"לגבי יחסי אנוש ,אני זוכר את יהודה בשן
מסתובב בשטח כל הזמן .אתה לא יודע מתי הוא
מגיע אליך ,ב־ 9:00בלילה 'בוא איתי לשיחה' – אז
היית קופץ .לא עבר שבוע-שבועיים שהאישה
לא זכתה לביקור שלו ,הוא הסתובב בחדרים
בבית .עדיין גרנו בנצרת למטה (הערבית) הוא
היה דואג ,עוזר בבית ...כל דבר קטן שהיה בבית
יהודה ראה ...אמר לי לעשות את העבודה,
אבל להקדיש גם קצת לילדים .ראינו בו לא רק
בוס ,אלא גם אבא .לא רק אני ,גם גיורא זייד.
הסיבובים שלו היו אצל כל החבר'ה".
יוסקה קדם סיפר על השיחות שקיים עם בשן
לפני הצטרפותו לעבודה כרכז במרחב צפון:
"קיימנו כמה שיחות נפש והיה לי רושם...
לפעמים ,שיהודה מנסה לדחות אותי ,כי דיבר
בצורה ובנימה כזאת ,שהיום אני מבין ...שמה
שהוא התכוון בעצם לומר לי ,שהוא והשירות...
לא היו רוצים לראות את מי שמתקבל לעבוד
בשירות כמי שנכנס לפרק זמן קצר ,לאיזו
תקופת מעבר עד שימצא משהו יותר טוב...
[הוא דיבר] על הקשיים שהדבר הזה עלול לגרום
לאדם מהיישוב ...לחלק של החיים הנורמליים
שלו ...הוא שם את הדברים בצורה מאוד
עדינה ,והרבה דברים אמר בצורה לא ישירה,
אלא נתן לי להסיק מסקנות ולחשוב ,וכל פעם
נתן לי נקודה נוספת על מנת להרהר ולחשוב
ולהתייעץ גם עם משפחתי כמובן ...אני זוכר
את המשפטים האחרונים של יהודה בהקשר
לעניין הזה ...יהודה לא היה חזק בערבית כידוע,
כשהוא רצה לבטא משהו בשביל שיבינו טוב ,אז
היה אומר את זה באידיש – ואז אמר לי באידיש
– שצריך להיות משוגע בשביל לבוא ולהתקרב
לשירות ...יכול להיות שהוא צדק ,צריך להיות
משוגעים לדבר".

אין ספק שיהודה בשן הצליח בצורה יוצאת
מהכלל ,כולנו היינו חניכים שלו ,הושפענו ממנו,
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בני גנץ ,שר הבטחון בטקס ההתייחדות עם זכרם של חללי קהילת המודיעין:

"מה שהיה לא יהיה!"
התיאטרון הפתוח של המרכז למורשת
המודיעין מלא עד אפס מקום.
מאות בני משפחות שכולות ,צמרת ההנהגה
הבטחונית ,קצינים וחיילים מאמ"ן ,אנשי מוסד
ושב"כ ,קצינים בכירים במילואים ובדימוס,
חברי עמותת המל"ם ונציגי ארגוני ההנצחה
והטיפול במעגלי השכול הבטחוני בישראל.
הטקס ,מהמרגשים שארח המרכז ,התעלה
והצליח להעביר היטב את חוויית השכול בכלל
ואת מיצוי הניב" ,במותם ציוו לנו את החיים"
– יש להמשיך את דרכם של הנופלים וללכת
לאורם.
המוזמנים החלו להגיע באור יום למרכז
למורשת המודיעין ולמוקד ההתכנסות שבמרכז
ההנצחה הממלכתי ,רובם ככולם ללא מסכות.
הטקס ,שנערך ב 15-ביוני ,החל בדיוק בשעה
 ,20:00עם כניסתם של בכירי מערכת הבטחון – בני
גנץ ,שר הבטחון ,רב-אלוף אביב כוכבי ,הרמטכ"ל,
אלוף תמיר היימן ,ראש אמ"ן ,נדב ארגמן ,ראש
השב"כ ודדי ברנע ,ראש המוסד .המארג הטקסי
כלל את ביצוע המתחייב ,כמו הקדיש ,תפילת
"אל מלא רחמים" ,הדלקת משואת האבל ולצידם
את דבריהם של נציגי השכול – הורים ,אחיות
ואחים ובתו של סא"ל עמנואל מורנו ,אביה ,חיילת
שהעניקה לאירוע את אותו רגע מזוקק ,נדיר
בעוצמתו שכל כולו אמירה צלולה – את השכול
לא ניתן למחוק אך החיים לצידו יכולים להיות
איכותיים ומהנים .אביה סיפרה בלשון ציורית
ורהוטה על משפחתה וכיצד יצאה ממעגל האבל.
תיארה את הזווית

המיוחדת של שירותה הצבאי ,שבו היא מוצאת
עצמה פוסעת בשבילים שבו הלך אביה ,לומדת
לדבר בשפתו הצבאית ורואה אותו קורץ אליה
בהנאה...
את הנאום היחידי בטקס נשא בני גנץ שר
הבטחון ,שהרחיב על הישגי קהילת המודיעין
בייצור מודיעין התקפתי והגנתי בשגרה ובמבצע
האחרון ,כשאינו פוסח על התרומה החשובה
והרב-תחומית של הקהילה ליציאה ממשבר
הקורונה .בהתייחסו למבצע "שומר החומות"
סיכם והצהיר כי" ,מה שהיה ,לא יהיה!"
את הטקס המאופק והמרשים נעל מצעד
הנחת שלושה-עשר זרי הזיכרון ,עם נציגים
של הגופים הצבאיים ,המוסד ,השב"כ וארגוני
ההנצחה והטיפול במשפחות השכולות.
האירוע הסתיים בשירת התקווה של כ1500-
ישראלים.
מוטי מלכין שהתכבד בהנחת זר המל"ם

דדי ברנע ,ראש המוסד החדש ,תופס את מקומו בשורה הראשונה ,עם נדב ארגמן ,ראש השב"כ,
בני גנץ שר הבטחון ,רא"ל אביב כוכבי ,הרמטכ"ל ואלוף תמיר היימן ,ראש אמ"ן
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ענת אוזדובה ותמי שלח ,יו"ר ארגון אלמנות ויתומי
צה"ל ,שהלכו חבוקות להנחת זר הארגון.

"נערי ריצ'י" /

חלק א'

סרטו של כריסטיאן באואר  "The Ritchie Boys",שיצא לאקרנים בשנת  ,2004הציף סיפור
מעניין של יהודים ממוצא גרמני ,ששירתו בצבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה .הרבה
כתבות בתקשורת ההמונים יצרו רושם כאילו מדובר ביחידה יהודית למבצעים מיוחדים ,שפעלה
במסגרת צבא ארצות הברית .רבים קישרו זאת גם עם סרטו של טרנטינו" ,ממזרים חסרי כבוד",
ונוצר הרושם כי נעשה בהשראת סיפורם של "נערי ריצ'י" – מה שהטעה עוד יותר את הציבור.
במציאות ,ניתן הכינוי הזה ליהודים ממוצא גרמני ,שהוכשרו בבית הספר למודיעין של צבא
ארצות הברית ,במחנה ריצ'י שבמרילנד ,ולהלן סיפורם.

אל"ם (מיל') דר' בני מיכלסון
בשנת  1940חיו בארצות הברית 11,600,000
זרים .במהלך מלחמת העולם השנייה ,גויסו
מתוכם מעל  300,000חיילים שלא היו ילידי
ארצות הברית ,ומתוכם  109,000שעדיין לא
קיבלו אזרחות אמריקאית 41,259 .היו ילידי
גרמניה ואוסטריה (בהם מעל  90%יהודים)
אשר  18,000מהם ויותר – עדיין לא התאזרחו.
הגורמים אשר השפיעו על הגיוס לצבא היו
כרגיל :גיל ,מצב משפחתי ,עיסוק ובריאות.
בין הגורמים האחרים שהשפיעו על הגיוס
הייתה קודם כול הצהרה של גברים לבנים,
שהיגרו לארצות הברית לא מכבר ,בגילים ,36-21
המבקשים להיות אזרחי ארצות הברית .מי
שלא מילא טפסים עם הצהרה כזו – לא נכלל
מלכתחילה במגויסים.

מאפייני הקרקע והאקלים
של מחנה ריצ'י ,למרגלות
ההרים ,דומים מאוד לאלו
של נופי גרמניה
לאחר כניסתה של ארצות הברית למלחמה,
בדצמבר  1941התרחב הגיוס גם לגילאי
 ,65-18אולם לא לנתיני מדינות אויב ,לפי
הגדרת הנשיא (בהן גרמניה ,אוסטריה ,איטליה,
רומניה וכולי) .לגביהם נאמר כי "לא יורשו
להתגייס לכוחות המזוינים ,אלא באישור מיוחד
של הצבא או הצי" .באופן מעשי ,אנשים אלו היו
צריכים למלא טופס בקשת גיוס מיוחד ,המפרט
את סיבת רצונם להתגייס ואת עברם בארץ
המוצא – ולמעשה בקשת התנדבות .טופס
זה היה מועבר לבחינה על ידי קצינים בשתי

הכניסה למחנה ריצ'י בתקופת המלחמה
הזרועות ורק לאחר אישורם ,תוך ציון שהנזכר
לעיל מתאים לגיוס ,אפשר היה להתחיל את
תהליך הגיוס.

סירוב השלטונות
– גזר דין מוות!
כל זה כאשר נתיני מדינות אויב סבלו ממגבלות
רבות ,שבהן מגבלות בתנועה ,איסור נשיאת
מצלמה ,איסור לבעלות על רדיו בגלים קצרים,
איסור בעלות או נשיאת כלי נשק ,והייתה
עליהם חובה לשאת תעודת זיהוי כל הזמן ובכל
מקום.
בחמש השנים הראשונות מאז עליית היטלר
לשלטון ,בשנים  1935עד  ,1938היגרו לארצות

הברית בסך הכול  27,000יהודים ,וזאת על אף
הקצאה אמריקאית לקליטת  27,000יהודים
בשנה .רק לאחר סיפוח אוסטריה ואירועי
ליל הבדולח בשנת  ,1938השתכנעו יהודי
גרמניה להגר מעבר לים ולברוח מאירופה
הנאצית .הייתה זו השנה הראשונה שבה מולאה
ההקצאה האמריקאית ,ובשנים 1940-1939
היגרו כ־ 27,000יהודים לארצות הברית בכל
שנה.
אולם בתקופה זו נערם המכשול הראשון
בפני הפליטים היהודיים מאירופה הנאצית:
בארצות הברית החלה חרדה מפני ניסיונות
גרמניים וסובייטיים (שהיו בינתיים בעלי ברית)
להחדיר בתוך גל הפליטים הגובר סוכנים
חשאיים ופרובוקטורים .השלכות חרדה זו ניכרו
בהחלטת ממשלת ארצות הברית להעביר את
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"נערי ריצ'י"/חלק א׳ דר׳ בני מיכלסון
הטיפול בפליטים המהגרים ממשרד העבודה
והרווחה למשרד המשפטים .התוצאה הייתה
פטלית ,בשנת  1941הוציאה ארצות הברית רק
 3,000ויזות לאוכלוסייה זו .למעשה ,היה זה גזר
דין מוות ,באופן ודאי ,לרבים מאלו שסורבו.
נסיבות אלו הביאו לכך שבין השנים 1933
עד  ,1944רק כ־ 130,000יהודים היגרו מאירופה
			
הנאצית לארצות הברית.

במהלך המלחמה שירתו
בכלל הכוחות המזוינים
של ארצות הברית 33,000
יהודים ילידי גרמניה ואוסה
טריה .רק מחציתם הספיקו
לקבל אזרחות אמריקאית
לפני גיוסם
במהלך המלחמה שירתו בכלל הכוחות
המזוינים של ארצות הברית  33,000יהודים
ילידי גרמניה ואוסטריה .רק מחציתם הספיקו
לקבל אזרחות אמריקאית לפני גיוסם .דהיינו,
מרבית היהודים ילידי גרמניה ואוסטריה התנדבו
לשירות ,והצליחו לבסוף למצוא את מקומם
בין לובשי המדים .אולם ,דרכם לשירות הצבאי
הייתה ,כאמור ,קשה ורבת מכשולים.
כ־ 2,000מתוכם נמצאו מתאימים לשירות
במקצועות המודיעין.

המודיעין הצבאי האמריקאי
במלחמת העולם השנייה
בחודש מרץ  ,1942ארבעה חודשים לאחר
ההתקפה היפנית על פרל הארבור וכניסתה
של ארצות הברית למלחמה ,החליט הרמטכ"ל,
גנרל ג'ורג' מרשל ,לארגן מחדש את המטה
הכללי ואת הצבא בכללו ,כמתחייב מהדרישות
המתרחבות של הכוחות המזוינים.

רק לאחר סיפוח אוסטריה
ואירועי ליל הבדולח בשנת
 ,1938השתכנעו יהודי
גרמניה להגר מעבר לים
ולברוח מאירופה הנאצית.
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בית הספר למודיעין צבאי של צבא ארצות הברית – מחנה ריצ'י
הצבא חולק לשלושה גופים :צבא היבשה,
חיל־האוויר והדרג המשרת .מתוך כך ,הושפע
התחום המודיעיני באופן קיצוני .הוא חולק
לשניים:
• חטיבת המודיעין במטכ"ל ( )MIDשכללה
בסך הכול  26איש ,מהם  16קצינים; שנועדה
לבצע את כל נושאי עבודת המטה המודיעינית
הנדרשת ,כולל כתיבת סיכומי מודיעין לכל
התוכניות והמבצעים ותהליך עבודת מודיעין
שלם הכולל :איסוף ,עיבוד והפצה.
• חיל המודיעין הצבאי ( )MISשכלל :מערך
מנהלי ,מערך מודיעיני ,מערך מודיעין מסכל
ומערך מבצעי .באפריל  1942כלל החיל 342
קצינים ואלף בעלי דרגות אחרות.
בחודש יוני  ,1942חיל המודיעין הצבאי פתח
לצרכיו את בית הספר למודיעין צבאי ()MITC
במחנה ריצ'י שבמרילנד ,שהיה קודם בסיס של
המשמר הלאומי .בית ספר זה הכשיר מש"קי
וקציני מערך ,מפענחי תצלומי אוויר ,מומחים
לשפות ומקצועות מודיעין כללי.
לאחר שנת  ,1944נוספו קורסי מודיעין
מסכל .לאחר סיום הלימודים התאורטיים,
בכיתות מחנה ריצ'י ,עברו החניכים להשלמה
קרבית במחנה שארפ בפנסילבניה .לאחר סיום
ההשלמה הקרבית ,צוותו הבוגרים למחלקות
מודיעין שדה ונשלחו לזירות המבצעים השונות.
 19,000חניכים עברו את ההכשרות והאימונים
במחנה ריצ'י במהלך המלחמה .אומנם ,כאשר
הגיעו החניכים לעוצבות הלוחמות היו תלונות
שחסרה להם בעיקר הכשרה קרבית כחיילים,
אולם מעולם בתולדותיו לא הכשיר המודיעין
האמריקאי כמות כה גדולה של בעלי תפקידים
בזמן כה קצר.

בית הספר למודיעין צבאי
של צבא ארצות הברית –
מחנה ריצ'י
מחנה ריצ'י הוקם בשנת  ,1926כאשר
המשמר הלאומי רכש את השטח לצורכי הקמתו
של בסיס אימונים ומחסני חירום .הבסיס נקרא
על שמו של מושל מרילנד דאז ,אלברט ס' ריצ'י
( .)Ritchieמאפייני הקרקע והאקלים של מחנה
ריצ'י ,למרגלות ההרים ,דומים מאוד לאלו של
נופי גרמניה ,והייתה זו אחת הסיבות העיקריות
להפיכתו למרכז ההכשרות של חיל המודיעין
האמריקאי החל מיוני  ,1942כאשר המשמר
הלאומי של המדינות השונות המרכיבות את
ארצות הברית מוזגו אל תוך הצבא הסדיר
שהלך והתרחב בצורה מואצת.

ניתן להעריך בסבירות גבוהה
ביותר שקבוצת היהודים-
הגרמניים היו למעלה מ־30%
מחוקרי השבויים שהוכשרו
עבור הזירה האירופית.
במהלך המלחמה הוכשרו במחנה ריצ'י
 19,600חניכים ,בהם גם  1,985המתנדבים
היהודיים ,ילידי גרמניה ואוסטריה שהצטרפו
לחיל המודיעין – מעל  10%מהחניכים (באם
נכליל גם יהודים אחרים ,ילידי ארצות הברית,
שגויסו לחיל המודיעין ,כנראה ששיעורם בקרב
החניכים היה גבוה בהרבה).

"נערי ריצ'י"/חלק א׳ דר׳ בני מיכלסון
כיוון שרק כמחצית מכלל החניכים בבית
הספר נועדו לזירה האירופית ,האחרים נועדו
לזירת האוקיינוס השקט ולאזורים נוספים,
ברור שיהודי גרמניה נועדו רק לזירה האירופית
ואכן רובם צוותו לזירה זו .באם נתחשב בכך
שהחניכים שהוכשרו במקצועות ה"יומינט" היו
רק חלק מוגדר מכלל החניכים שעברו במהלך
המלחמה בבית הספר למודיעין ,ניתן להעריך
בסבירות גבוהה ביותר שקבוצת היהודים-
הגרמניים היו למעלה מ־ 30%מחוקרי השבויים
שהוכשרו עבור הזירה האירופית.

איסוף "יומינטי" בשטח
רובם ככולם של המתנדבים היהודים
גרמניים ,הופנו ,רובם ככולם להכשרה במסגרת
ענף מודיעין כללי של בית הספר .ענף זה
הכשיר חניכים בקורסים רבים ומגוונים ,בהם
קורסי צילום ,שרטטים ,מיפוי ועוד ,אבל בעיקר
הם הופנו לקורסי החקש"בים (חוקרי שבויים).
במלחמת העולם השנייה ,הופנתה תשומת
הלב האיסופית לתחום ה"סיגינט" בעיקר,
בעקבות פיצוח צופן מכונת ה"אניגמה"
הגרמנית ומבצע "מג'יק" לפיצוח הקוד היפני.
כמו כן ,נעשה שימוש רב בסיור ובצילום אוויר,
כמקור מודיעיני רחב היקף .פענוח תצלומי
אוויר הפך למקצוע בעל חשיבות רבה ביותר.
אולם מקורות אלו התאימו בעיקר לרמה
האסטרטגית והמערכתית ,בשל סיווגם והזמן
הרב שעבר מהשגת המידע ועד קבלתו על ידי
הכוחות הלוחמים בשדה הקרב .מקור המודיעין
שהניב במהלך המלחמה ,בין  50ל־ 60אחוז
מהמידע ברמה הטקטית היה ה"יומינט" – ידיעות
אלו הושגו מחקירת שבויים ,תרגום מסמכי שלל
ושיחות עם אזרחים בשטחי הכיבוש ,כידיעות
שנאספו על ידי הכוחות הלוחמים בעת לחימה,
בשטח ,והיו בעלות ערך רב לעוצבות השדה.
ידיעות שניתן היה להפכן במהירות למודיעין
קרבי ולשימוש מפקדי היחידות בזמן אמת.

מתאמנים במדים גרמניים ובשפה הגרמנית המקצועית
בעלות הברית ,טופוגרפיה עם דגש על קריאת
מפות ,שימוש בתצלומי אוויר ,ניווטים ועוד.
אולם עיקר הלימודים התמקדו בהכרת הצבא
הגרמני; קריאת מסמכים (סיכומי מודיעין
ופקודות מבצע) מקוריים של הצבא הגרמני,
ובכלל זה לימוד סימנים-טקטיים-מוסכמים
(סט"ם) והשוואה לסט"ם של צבא ארצות
הברית; קליטת שבויים והטיפול בהם ,ובכלל
זה מיונם על פי מקצועות ודרגות ,תוך סימון
כל שבוי והפרדה מוחלטת בין חיילים ,מש"קים
וקצינים .לאחר מכן ,בוצעה חקירה ראשונית
בשטח על פי פירוט הידיעות שנדרשו מהקמ"נים
של העוצבות והיחידות .בהמשך ,הועברו
השבויים למחנות בעורף ולמתקני חקירה
מיוחדים .על מנת להפוך לחקש"בים מוסמכים,
בחלק ניכר מהקורס (כעשרה ימים) פעלו
החניכים כאילו הם חיילים בצבא הגרמני ,תוך
לבישת מדים גרמניים ,ענידת אותות בהתאם
ושיחה שוטפת כולל כל השיעורים; ההרצאות
והתרגילים נערכו גם הם בשפה הגרמנית .על
אף שהחניכים היו מיודעים ,עקב הרקע שלהם,

לשפה ולמנטליות המקומית ,צריכים היו ללמוד
את השפה המקצועית ,הנהלים וגווני המנטליות
המיוחדים הנהוגים בעת השירות בצבא הגרמני,
תוך עדכון שוטף משבויים "טריים" שהוקצו
למטרה זו עבור מחנה ריצ'י.
בתחילת  ,1944כחלק מההכנות לפלישה
לאירופה ,נוספו השתלמויות מיוחדות של
לוחמה פסיכולוגית – לוחמה פסיכולוגית
טקטית – באמצעות מערכות כריזה וכתיבת
כרוזים ומנשרים 800 .חניכים עברו השתלמויות
אלו.
בוגרי הקורסים בבית הספר למודיעין נשלחו
ברובם כחוליות חקש"בים לעוצבות וליחידות
בזירת הים התיכון ובזירה האירופית .מדובר
בכאלף יהודים ממוצא גרמני ,שהוכשרו במחנה
ריצ'י .האחרים נשלחו לשרת כחוקרי שבויים
במחנות השבויים בארצות הברית (370,000
שבויים בכאלף מחנות) ובבריטניה או במתקני
חקירות מיוחדים .חלקם נשארו כמדריכים
במחנה ריצ'י.

במדים גרמניים
ובשפה הגרמנית
הכשרת חוקרי השבויים נעשתה באמצעות
 31קורסים עוקבים בני שמונה שבועות,
שהועברו בבית הספר למודיעין במהלך
המלחמה 15,253 .חניכים החלו קורסים אלו,
אולם רק  11,637הצליחו לסיימם בהצלחה
והוסמכו כחקש"בים.
במהלך הקורס ,למדו החניכים מקצועות
יסוד ,כמו הכרת צבא ארצות הברית וצבאות

לוחמה פסיכולוגית טקטית באמצעות מערכת כריזה על טנק "הוני" ("סטיוארט")
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חוקרי טרור ותקשורת מכנים את התופעה "תיאטרון הטרור" כדי להדגיש את
השימוש הדרמטי בהפקה כמעט תיאטרלית ,שמטרתה השגת החשיפה על
בימתה העולמית של תקשורת ההמונים ,במיוחד ברשת האינטרנט

טרור במעמקי הרשת האפלה
פרופ' גבי וימן
טרור ותקשורת היו תמיד שזורים זה בזה:
החל במתקפת הטרור באולימפיאדת מינכן
( ,)1972המשך בפיגועי ה־ 11בספטמבר בניו־
יורק ובוושינגטון ( )2001וכלה בגלי הטרור
הפלשתינאי נגד ישראל עד ימינו .הנפגעים
האמיתיים מהפיגועים אינם רק הקורבנות
הישירים ,אלא קהלי הענק הצופים באירועים
דרמטיים וטראומטיים אלה על בימות
התקשורת – מדיה ישנים ומדיה חדשים.
חוקרי טרור ותקשורת כינו את התופעה
"תיאטרון הטרור" כדי להדגיש את השימוש
הדרמטי בהפקה כמעט תיאטרלית ,שמטרתה
השגת החשיפה על בימתה העולמית של
תקשורת ההמונים.

פעילה במדיה חדשים – באלפי אתרי אינטרנט
וברשתות חברתיות .הגדילו לעשות אנשי
דאע"ש שהעלו לרשת מופעי אימים מזעזעים
של עריפת ראשים ,שריפת קורבנות ,טבח
המוני ,הטבעת אסירים ועוד .העצמת כל אירוע
הושגה על ידי סרטוני זוועה שתיעדו את הטבח
באיכות הפקה גבוהה ובעריכה מקצועית,
לסרטונים שהועלו לאינטרנט וקודמו ברשתות
החברתיות .בעבר ,בימי "התקשורת הישנה",
ביקשו טרוריסטים תאבי חשיפה ופרסום את
סיקור המדיה המודפסים ,קרי ,בעיתונות,
וכך גם ברדיו ובטלוויזיה .היום הם משתמשים
ביעילות רבה באינטרנט ובבימותיו הדיגיטליות.
בעוד שבתקשורת ה"ישנה" שימשו העורכים
האחראים כ"שומרי סף" וסיננו את המסרים,
התעמולה והתמונות הקשות ,הרי שהיום הכול

The er
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הטרוריסטים המודרניים למדו על ערכם
של מופעי "תיאטרון הטרור" והחלו לתכנן את
פעילויותיהם בהתאם לשיקולים תקשורתיים.
הפיקו פיגועים ראוותניים ואף ניהלו נוכחות
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"פתוח" :אין שומרי סף או עורכים סלקטיביים
באינטרנט וברשתות החברתיות.
מאפייניו של האינטרנט – קלות הגישה,
המבנה הפתוח ,הביזור ,האנונימיות" ,הרוח

פרסום תכנים של הסתה
לאלימות ,מסרים
אנטישמיים או גזעניים,
תעמולה טרוריסטית
וכדומה ,מאותרים על ידי
סורקים אוטומטיים
הליברלית" והאופי הבין־לאומי – כל אלה ועוד,
מעצבים זירת פעולה נוחה ויעילה לארגוני טרור.
ואכן ,כבר משנות התשעים של המאה הקודמת
החלו תנועות טרור רבות ובהן אל־קאעידה,
החמאס ,החיזבאללה והג'יהאד הפלשתינאי,
להעלות לרשת אתרי אינטרנט משלהם ולהפיץ
באמצעותם תעמולה ,קריאות לגיוס מתנדבים
ותרומות ,סרטוני הדרכה ועוד .במהלך השנים
הוסיפו לכך גם את השימוש בפלטפורמות
חדשות ברשת ,ובהן הרשתות החברתיות.
כיום יש לכל תנועות הטרור נוכחות מסיבית
ברשת ,המתפרשת על אלפי אתרים ובכל רשת
חברתית .הטרוריסטים מעולם לא שכללו את
האינטרנט ,לא פיתחו ולא קידמו טכנולוגיות
חדישות :הם רק למדו במהירות כיצד להשתמש
בכל פלטפורמה חדשה ,מפייסבוק ועד יוטיוב,
מאינסטגרם ,טלגרם וטוויטר ,מווטסאפ ועד טיק
טוק.
המלחמה בטרור ,כך הסתבר ,הצריכה גם
לוחמת נגד במרחב הדיגיטלי ,כנגד הסייבר טרור.
ואכן ,ממשלות ,צבאות ,גופי לוחמה בטרור ועוד,
החלו לנקוט באמצעי נגד שכללו ניטור נוכחות
טרוריסטית ברשת ,הפקת מידע מודיעיני חשוב
מתכני טרור ברשת ,זיהוי המתגייסים בפועל
או המבקשים להתגייס לפעילות טרוריסטית.
כל זאת על ידי מעקב ברשת ופיזור "מלכודות
דבש" של סוכנים שהתחזו לטרוריסטים ,פגיעה

טרור במעמקי הרשת האפלה פרופ' גבי וימן
באתרי טרור ברשת ועוד .בזירה החדשה ,הזירה
המקוונת ,מתנהלת מלחמה אמיתית ,רציפה
וקשה ,מתוחכמת ושקטה ,הרחק מחשיפה
לעיני הציבור ,בין הלוחמים הווירטואליים
בטרור לבין הטרוריסטים .גם הטרוריסטים
למדו כי נוכחותם ברשת נתונה למעקב ,כי
ניתן להסיר תכנים שלהם או לשבשם ,לזהות
מגייסים או מגויסים ולהגביל את חופש השימוש
שלהם ברשתות .הם נאלצו להגיב ותגובתם
הייתה במעבר ל"רשת האפלה" ,לשימוש בשפה
מוצפנת ולהפעלת "נקודות מישלש" (Dead
 )dropsוירטואליות ברשת.

המעבר לרשת האפלה –
Dark Net
הרשת האפלה היא ברובד העמוק ביותר
באינטרנט ,שאליו לא ניתן להגיע באופן חופשי
ושאינו פתוח למנועי חיפוש ולדפדפנים רגילים.
זוהי שורה של אתרים ופלטפורמות הנגישים
רק למי שמצויד במפתח הנכון להגיע אליהם.
היה מי שהגדיר זאת כ"מסיבה פרטית" ,שאפשר
להגיע אליה רק אחרי שלובשים תחפושת
מוסכמת ונכנסים דרך דלת סודית שאין עליה
שלט .כמובן שהרשת האפלה ריתקה פעילות
של גורמים לא חוקיים ובהם סוחרי סמים ונשק,
פדופילים ,מוכרי זהויות גנובות וטרוריסטים
מתוחכמים .הדרך השכיחה להיכנס לרשת
האפלה היא שימוש בדפדפן שנקרא "."Tor
דפוס הפעולה של  Torהוא כזה שהתקשורת
בין שתי נקודות (המחשב של המשתמש והאתר
שאליו הוא גולש ,לדוגמה) אינה מועברת בצורה
ישירה ,אלא דרך תחנות ביניים .כל תחנה
מקבלת אמצעי ייחודי לפיענוח ויודעת ,אך ורק,
מהי התחנה הבאה בשרשרת ,אך אינה יודעת
מהי התחנה הסופית או מהו המקור .גם הנתיב
הזה מוחלף כל כמה דקות .בצורה זו ,נשמרת
האנונימיות של הגולש בצורה די ודאית.

ותגובתם הייתה במעבר
ל"רשת האפלה",
לשימוש בשפה מוצפנת
ולהפעלת "נקודות
מישלש" ()Dead drops
וירטואליות ברשת.
במחקריי גיליתי כי הטרוריסטים למדו על
יתרונותיה של הרשת האפלה בבטחת חשאיות

TERRORISM
IN CYBERSPACE

THE NEXT GENERATION
ואנונימיות .הם החלו להעביר חלק מהפעילות
התקשורתית שלהם לאתרים ולפלטפורמות
ברשת האפלה .כך למשל ,אחסנו שם את
מאגרי ההדרכה שלהם ,ספריות דיגיטליות
של תעמולה והסתה ,סרטונים חשובים ונאומי
המנהיגים .הם למדו גם לתקשר דרך הרשת
האפלה ,לתאם פעילות ,להפיץ הנחיות ועוד.
אפילו גיוס תרומות ,שנעשה בלתי אפשרי
ברשת הפתוחה ,הועבר לרשת האפלה
ותנועות כמו דאע"ש וגם החמאס מפנות אליה
אוהדים להעביר תרומות דרך אתרים ברשת זו,
ולעשות זאת באמצעות מטבעות וירטואליים
כמו הביטקוין ,שאינם מאפשרים זיהוי ואינם
מצריכים העברה פיזית.

"משרוקית הכלבים":
השפה החדשה
משרוקית כלבים היא אמצעי להשמעת
צלילים בתדר כה גבוה עד כי רק כלבים
מסוגלים לשמוע אותם .אולם ,גם אמצעי
הצפנה אנושיים מיועדים לאפשר העברת
תכנים באופן שרק קהלים מסוימים יוכלו
לפענח ולהבין .גם תנועות קיצוניות וטרוריסטים
שביקשו להצפין את מסריהם ולהבטיח
חשאיות פנו ל־ Dog whistlingמשלהם :שפת
קודים מתוחכמת ברשת .השימוש בהצפנה
ובלשון קודים אינו חדש לתנועות טרור ,אך
בעבר הוא הוגבל להעברת הוראות פעולה
ולתיאום פעולה .הסיבה לכך הייתה פשוטה :מי
שמעוניין בחשיפת קהלים נרחבת לתעמולה,
לשכנוע ולגיוס – מעוניין דווקא בתקשורת
גלויה ,פשוטה ונגישה לכול .אולם ,לאחרונה גם

מגמה זו השתנתה :פרסום תכנים של הסתה
לאלימות ,מסרים אנטישמיים או גזעניים,
תעמולה טרוריסטית וכדומה ,מאותרים על ידי
סורקים אוטומטיים ואלגוריתמים של מפעילי
אתרים ורשתות חברתיות ,המסירים אותם
מהרשת .כתגובה ,יותר ויותר תנועות קיצוניות
פונות לשימוש בשפה חדשה.

היה מי שהגדיר זאת
כ"מסיבה פרטית" ,שאפ־
שר להגיע אליה רק אחרי
שלובשים תחפושת מו־
סכמת ונכנסים דרך דלת
סודית שאין עליה שלט
במחקרנו בדקנו את השפה החדשה של
תנועות ימין קיצוני במדינות מערביות ,שהיו
לאחרונה לתנועות טרור לכל דבר .גילינו כי
הן יוצרות שפת קודים (מילוליים וגרפיים)
ומנחילות אותה לקהלי יעד מסוימים באמצעות
רשתות חברתיות .כך הן עוקפות את כל מנגנוני
הסריקה וההסרה מהרשת.
להלן מספר דוגמאות :תנועות ניאו־נאציות,
אנטישמיות או גזעניות ,אינן יכולות להשתמש
בביטוי "הייל היטלר" ,כי הוא יזוהה מיידית
על ידי הרובוטים של מפעילי הרשתות ויביא
להסרת הפוסט (טקסט או קליפ וידאו) .במקום
זאת ,נפוץ עתה הקוד " ,"88כלומר פעמיים
האות השמינית ( – )Hקוד חדש לביטוי Heil
 .Hitlerבאופן דומה ,השפה החדשה ברשת
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הגדילו לעשות אנשי
דאע"ש שהעלו לרשת
מופעי אימים מזעזעים
של עריפת ראשים ,שרי־
פת קורבנות ,טבח המוני,
הטבעת אסירים ועוד.
כוללת שמות קוד לקבוצות שנואות :יהודים
נקראים  Skypesאו  ,Kikesאפרו־אמריקנים
נקראים  ,Googlesבני מוצא לטיני נקראים
 ,Yahoosמוסלמים מכונים  Skittlesועוד . Zio
ו־ Zogמשמשים ככינוי ליהודים תומכי ישראל
(רמז למילה ציונים) .את יחידת הרצח הנאצית
 SSהם מכנים  $$כדי למנוע זיהוי ,וראשי תיבות
כמו  HWRבאים לייצג את התנועה הניאו־נאצית
.Hitler Was Right
לא רק מילים ואותיות משמשים את השפה
החדשה ,גם קודים ויזואליים משמשים
להעברת מסרים :סמלים מוכרים כמו צלב
הקרס או ההצדעה הנאצית במועל יד מוחלפים
בגרסאות דומות ,אך מעוותות במידה מסוימת,
באופן שלא יעוררו את מנועי החיפוש .שימוש
בסמלים ,במסרים ויזואליים וברמיזות גרפיות –
מקשות מאוד על איתור והסרת הפוסטים.
אבל ,שפה חדשה דורשת ,כמובן ,שותפות
הבנה בין מקודד למפענח .כיצד מונחלת השפה
הסודית על הקודים שבה לקהל היעד? מסתבר
כי תנועות קיצוניות מלמדות את קהליהן על

השפה החדשה באמצעות רשתות חברתיות,
לעיתים מוגבלות מאוד ,לקהלי תומכים
ולפעילים .לרוב ,השימוש בסמל החדש לצד
טקסט הסבר מבהיר לקהלי היעד כי מעתה
הקוד יהיה למילה החדשה .לעיתים די בהצגת
הקוד ליד תמונה או סמל מוכר כדי להבהיר את
המשמעות ולהנחילה .המעקב השיטתי שלנו
אחר הקודים של שפת התנועות הקיצוניות
מעלה כי זו שפה מתחדשת ,מתרחבת ומאוד
דינמית ,המצריכה פיתוח "מילון" מיוחד
להכרתה ולייעול המאבק במשתמשים בה.

"נקודות מישלש"
( )dead dropsוירטואליות
בעולם הריגול הישן היו סוכנים ומפעיליהם,
מרגלים ומדליפים – המעבירים חומרים
באמצעות "נקודות מישלש" :מקומות מחבוא
מוסכמים מראש .מי שזוכר את מרגליו של
ג'ורג' סמיילי ,מפעיל המרגלים בספרי ג'ון לה
קארה ז"ל ,יודע בוודאי על העברת מסמכים
גנובים ,מיקרופילמים ותמונות ,באמצעות
נקודות הפקדה מוסכמות מראש .אלו היו ה־
 Dead dropsהקלסיות .כיום משתמשים ארגוני
טרור ותנועות קיצוניות ב"נקודות מישלש"
וירטואליות :הם מבקשים להטמין ברשת תכנים,
חומרים ומסרים ,שיועברו כך למשתמשים
אחרים ,אך מבלי שגורמים לא רצויים יוכלו
לעקוב ולמצוא אותם.
לפני שנים רבות ,כאשר התחלתי במחקריי
על טרור ברשת ,נמצאה שיטה מאוד פשוטה
לעשות זאת ופעילי
ג'יהאד רבים נקטו
בה :הם השתמשו
אימייל
בשירותי
רגילים ,כתבו הודעה
ולא שלחוה ,אלא
בתיקיית
שמרוה
הטיוטות ()Drafts
שיש בכל אפליקציית
מייל .וכך ההודעה
למעשה לא נשלחה,
לא עברה ברשת
ולא אותרה על ידי

תוכנות החיפוש שבדקו את תנועת המיילים.
היעד שצוין בפרטי המייל – נכנס ופתח את
תיקיית הטיוטות שבה נמצא התוכן שהוטמן.

סמלים מוכרים כמו צלב
הקרס או ההצדעה הנא־
צית במועל יד מוחלפים
בגרסאות דומות ,אך
מעוותות במידה מסוימת,
באופן שלא יעוררו את
מנועי החיפוש
כיום ,משכילים גורמים קיצוניים לגלות
ולהפעיל "נקודות מישלש" וירטואליות
מתקדמות יותר :בשירותי ענן .כולנו מכירים
את הענן ,מאגר דיגיטלי פתוח למשתמשים
כדי לאחסן בו את הנתונים והמסמכים שלהם.
גם תנועות טרור וקבוצות קיצוניות החלו
להעביר קבצים לשרתי ענן ובמיוחד ל־Internet
 .Archiveבדיקה שערכנו העלתה מאגרים
מאוחסנים בפלטפורמת ענן זו ,שכללו סרטוני
הוצאות להורג ,חוברות הדרכה להכנת פצצות
וחומרי חבלה בבית ,חומרי תעמולה ,הוראות
הפעלה לכלי נשק וכיוצא באלה – וכולם נגישים
למי שהופנה לשם .את מי זיהינו כמפרסמי
תכנים אלה בענן? מאל־קאעידה ודאע"ש ועד
תנועות ניאו־נאציות במערב .גם שרתי ענן
אחרים כמו  Amazon Driveו־Google Drive
מנוצלים באופן דומה .אלה "העננים השחורים"
של הטרור המודרני ברשת.

הם מבקשים להטמין
ברשת תכנים ,חומרים
ומסרים ,שיועברו כך
למשתמשים אחרים,
אך מבלי שגורמים לא
רצויים יוכלו לעקוב
ולמצוא אותם.
אולם ,לצד שירותי הענן ,למדו התנועות
הקיצוניות לנצל גם פלטפורמות שיתוף
המקנות אנונימיות מוחלטת למשתמשים,
ה־ .anonymous sharing portalsאלה
פורטלים חופשיים לשימוש ,שמפעיליהם,
מסיבות אידיאולוגיות (חופש מידע לכל,
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שגם תנועות טרור
וקבוצות קיצוניות החלו
להעביר קבצים לשרתי
ענן ובמיוחד
ל־Internet Archive
ללא חשש) או פרקטיות (משיכת משתמשים
תאבי חשאיות וסודיות) ,מאפשרים התחברות
והפעלה ללא זיהוי .כלומר ,אין צורך בשם
משתמש וסיסמה .וכך גם מי שמעלה לאתר
ייעודי תכנים וגם מי שמעיין בהם או מורידם
– אינו נחשף .פלטפורמות כאלה ,למשל
 Engvid.com ,it.JustPasteו־ ,Dump.toהיו
לשימושיות מאוד לפעילים של ארגונים כמו
דאע"ש.

המענה לאתגר הקשה:
מודיעין
המגמות החדשות בטרור מקוון ,ובמיוחד
השימוש הגובר בפלטפורמות מוצפנות
וחשאיות ,במעמקיה האפלים של רשת
האינטרנט – מציבות אתגר שהוא בעיקר
מודיעיני .כיצד ניתן לאתר תכנים טרוריסטיים
וקיצוניים במעמקים האפלים? ברור כי השיטות
המקובלות של חיפוש אתרים ,ניטור תעבורה
ברשת ,הפעלת מנועי חיפוש ואלגוריתמים
שהוזנו בהנחיות קבועות לזהות פוסטים מוכרים
– איבדו מיעילותם .דווקא מקהילת המודיעין
האמונה על חשיפת מידע מוטמן היטב ופיתוח
כלי איסוף מידע חשאי ,יש לצפות להיענות
לאתגר .הרשת האפלה דורשת "מרגלים אפלים",
או לוחמי רשת הבקיאים בצפונותיה של סביבה
זו ,מכירים את נתיביה ,את סמטאותיה ואת
הדרכים המובילות אליהם .נדרש כאן מיזוג נדיר
של פצחנות ומודיעין ,תחכום טכנולוגי וריגול.

הרשת האפלה דורשת
"מרגלים אפלים" ,או
לוחמי רשת הבקיאים
בצפונותיה של סביבה זו,
מכירים את נתיביה ,את
סמטאותיה ואת הדרכים
המובילות אליהם

גם השפה החדשה ,אותה לשון קודים שפיתחו
תנועות טרור וקיצוניים ברשת ,מצריכה מאמץ
של איסוף מידע ,פיענוחו ופיתוח מילון חדש
להכרת התקשורת המוצפנת.

ולבסוף ,אין כמו קהילת המודיעין להכרת
עולמן של "נקודות המישלש" ולשימוש בהן.
הפעם ,אלה "נקודות מישלש" וירטואליות,
קשות לזיהוי ומתוחכמות יותר .אך גם כאן,
שילוב טכנולוגיה עם
פרקטיקות מודיעיניות
מעקב
איתור,
של
ופיענוח ,עשויות להוביל
אל מי שמטמינים את
המידע ומי שפותחים את
אותם מישלשים לשליפת
המידע ולשימוש בו .זהו
מאבק של תגובה ותגובת
נגד ,תהליך דיאלקטי
שלא יסתיים בקלות
ובמהירות ,ומן הסתם גם
לא בהצלחה מלאה.
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לזכרם

כִ ּי ִמ ֵדּי ַד ְב ִּרי ּבֹו זָ כֹר ֶאזְ כְ ֶּרּנּו עֹוד (ירמיהו)

הניה וליקסון ז"ל

ברוך אילני-שלינגבאום

בת לחיה (אטל) ומשה בובינייבסקי
נולדה בכ"ה באדר תרפ"ח ,ב־ 17במרץ 1928
נפטרה בט' באייר תש"ף ,בשלושה במאי 2020

בן מרסל וחיים אילני-שלינגבאום
נולד בא' באדר א' תש"ח 11 ,בפברואר 1948
נפטר בג' בתשרי תשע”ט 21 ,בספטמבר 2018

הניה וליקסון ,לבית בובינייבסקי ,נולדה בתל־אביב.
הניה ,בת שישית למשפחה שעלתה ארצה מרוסיה בשנת  .1926הבן
החמישי נולד ימים ספורים לאחר עלייתם ארצה .העלייה ארצה הושגה
בזכות ה"סרטיפיקטים" (אישורי העלייה לארץ־ישראל) שנשלחו על ידי
דודה ,אברהם בעל תשובה ,שהגיע שנתיים קודם לארץ־ישראל.
את שנות ילדותה הראשונות עשתה בעיר תל־אביב .תמיד הפליגה בסיפורים
על העיר ועל החיים הלא כל־כך קלים שעברו על הוריה ,במאמציהם לכלכל
את כל בני הבית.
לאחר מספר שנים בתל־אביב ,החליט משה ,אבי המשפחה לעבור עם
משפחתו מהעיר אל הכפר.
בנו את ביתם ,את משקם ,במושבה אבן יהודה ,וראו בכך תרומה ראויה
להגשמה ולפיתוחה של המדינה.
גם בהיותה הבת הצעירה במשפחה ,השתתפה ועזרה בכל תחומי הפעילות
המשקית.
הניה הייתה נערה שובבה ,יפהפייה ,ששבתה את לב כל רואיה.
שירתה בצה"ל ,אך נאלצה לסיים את גיוסה מוקדם מהצפוי ,לפני מועד
תום שירותה מאחר שהייתה כבר בהיריון מתקדם .כן ,פעם שירתו בשירות
החובה גם נשים נשואות!
הניה נישאה ליעקב וליקסון בשמונה במאי  ,1947ויחד עברו את המשברים
שעברה המדינה לקראת ובמהלך מלחמת השחרור ובשנים הראשונות
לקוממיות.
גם יעקב ,בן זוגה ,שירת בכוחות הביטחון לאחר שחרורו משירות במשטרה.
הניה שירתה כטלפנית בשירות הביטחון הכללי .קולה האדיב והמתנגן
השרה אווירה טובה בקרב סובביה ומאזיניה .פרשה לגמלאות עקב מחלתו
של בעלה ,אך תמיד שמרה מקום חם בלב למקום עבודתה.
הייתה אישה חמה ואוהבת ,אימא צעירה ברוחה ובנפשה .סבתא לתפארת
וסבתא רבתא שתיזכר לטוב.
להניה נולדו שני ילדים ,ליאורה תבדל"א ומרדכי ז"ל .זכתה לשלושה נכדים
ולארבעה נינים.
נפטרה בת .92

ברוך אילני נולד וגדל בתל־אביב .בן לאב שעלה מפולין כנער ולאם שעלתה
כילדה מעיראק.
לשירות החובה בצה"ל התגייס ברוך בשנת  ,1967ושירת בחיל הרפואה כטכנאי
חדר ניתוח .לאחר שחרורו ,החל ללמוד רפואה בטכניון והמשיך בלימודי
הרפואה בסורבון בפריז .לאחר שנתיים שב לארץ ,השתתף במלחמת ההתשה
ונפצע בה .בשנת  ,1978סיים תואר ראשון בחוג ליחסים בין־לאומיים ולימודי
המזרח־התיכון באוניברסיטה העברית ,והתגייס לשירות קבע בצבא .שירת
באמ"ן בתחום ה"סיגינט" ,ביחידה  ,8200עד שנת  ,1990ומילא תפקידים
מקצועיים שבחלקם כללו גם אחריות ניהולית-פיקודית .באותה תקופה עשה
קורס מג"דים .פרש מצה"ל בדרגת רב־סרן.
בשנים  2010-1990שירת במשרד ראש הממשלה ,לרבות כראש שלוחת "תבל"
באפריקה (בשנים  )2001-1999ובאירופה (בשנים .)2008-2005
ברוך שירת באגפי המודיעין ,קריסטל ותבל .במסגרת זו עסק בתחום מחקר
המודיעין ,ה"סיגינט" ,הקשרים המדיניים וההדרכה .במהלך עבודתו ,סיים תואר
במנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה.
שני ִ
ראש המוסד דאז ,ציין את עבודתו של ברוך כראש שלוחת תבל ,בסיכום תפקיד
( )2002במילים אלה" :ציינתי את שירותו המצוין של ברוך בתנאים מדיניים
ומבצעיים קשים במיוחד ...ברוך קידם מאוד את שיתוף הפעולה בין קהילת
המודיעין הישראלית למודיעין במדינה שבה שירת ...והגיע להישגים יוצאי
דופן ...ברוך היה שותף פעיל ורב ערך ,שלי אישית ...הוא השיא לי תמיד עצה
טובה ...ושהותו במדינה שבה שירת באותה תקופה הייתה נכס למוסד בפרט
ולרובד המדיני הישראלי בכלל ...ברוך זכה לאמוני המלא".
ב־ 2010פרש לגמלאות בדרגה מקבילה לאלוף־משנה ,ושב לעבוד במשרד
כגמלאי ,עד מחלתו ,שממנה לא קם .במהלך עבודתו בלט ברוך הן ביכולתו
ובתפקודו המקצועיים ,והן באיכויותיו כאדם וכחבר לעבודה .הצטיינותו בעבודתו
זיכתהו בשנת  2010בצל”ש ראש המוסד ,על השתתפותו "במבצע יוצא דופן
המהווה פריצת דרך ...זאת ,תוך התמודדות עם סיכונים וייזום פעילויות מודיעין,
שאליהן לא יועד המבצע מלכתחילה ...המבצעים גילו תושייה ,מקוריות ,יוזמה
ואומץ לב בביצוע המשימה על כל מורכבותה ".מקצועיותו של ברוך יצאה
נשכרת גם משליטתו בארבע שפות :עברית ,ערבית ,אנגלית וצרפתית.
בלט בצניעותו ,בחן ובנועם הליכותיו ,וחרף עבודתו התובענית נגע בליבות
האנשים – מפקדים ופקודים כאחד ,ועל כך הם גמלו לו באהבה רבה.
ברוך הותיר אחריו אישה – דינה ,שלושה ילדים – איתי ,גליה והדס ,ארבעה
נכדים ואחות – ריקי.
למרות ובזכות חייו החשאיים והתקופות הארוכות שהקדיש לביטחון ישראל,
שימש להם מודל לחיקוי כהורה ,כלוחם וכאדם.

יהי זכרה ברוך.
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כִ ּי ִמ ֵדּי ַד ְב ִּרי ּבֹו זָ כֹר ֶאזְ כְ ֶּרּנּו עֹוד (ירמיהו) לזכרם

שמואל עציון ז"ל

שרגא (לואי) ברניר

בן בתיה ואברהם
נולד בט"ו ניסן תש"ו ,ב־ 16באפריל 1946
נפטר בז' תשרי תשע"ט ,בשישה באוקטובר 2019

בן חיים ויולנדה ברטפלד
נולד בי"ט באב תרפ"ז ,ב־ 17באוגוסט 1927
נפטר בי"ג בכסלו תש"ף ,ב־ 11בדצמבר 2019

שמואל עציון (בוימש) ז"ל נולד בבוקרשט שברומניה.
בשנת  ,1950בהיותו בן ארבע ,עלתה המשפחה לישראל .הוריו ,בתיה ואברהם
ז"ל ,התיישבו במושבה אבן יהודה .בשנת  1953נולדה אחותו שרה בוימש (כיום
שרה למפל).
שמואל למד בבית הספר היסודי באבן יהודה ,ולאחר מכן בתיכון אזורי "רופין",
שבעמק חפר .בסוף כיתה י' עבר לבית הספר הטכני של חיל־האוויר בחיפה,
ומאז ועד פרישתו לגמלאות מצה"ל ,בגיל  ,45לבש מדים .את שירותו הצבאי
החל כמכונאי מטוסים בבסיס חיל־האוויר בחצור.
בשנת  1969שינה את שם משפחתו לעציון ,ומאז הקפיד שכולם יכירוהו בשם
זה ויכנו אותו כך .עציון שאף לשרת במודיעין חיל־האוויר ועשה כל שביכולתו,
עד שהגיע ליעד ומונה לשרת כקצין בלמד"ן (להק מודיעין אוויר).
שימש בין היתר כראש מדור תיאום מקורות בלמד"ן ,ובמסגרת שירותו הצבאי
אף הושאל לגופי מודיעין מחוץ לצה"ל .בשנת  ,1991עם פרישתו מצה"ל ,בדרגת
סגן־אלוף ,המשיך לשרת את המדינה כעובד באגף לייצוא ביטחוני (סיב"ט)
במשרד הביטחון ,שם עבד עד פרישתו לגמלאות בגיל ( 67באפריל .)2012
בתקופת עבודתו במשרד הביטחון ,שימש כחבר פעיל בוועד עובדי המשרד
וסייע לעובדים רבים לממש את זכויותיהם לגמול השתלמות וללימודים
אקדמיים ,תוך שהוא נרתם לקידום הנושא במלוא המרץ ,המסירות והנחישות
שאפיינוהו.
בין השנים  2010-2002שימש עציון ,במקביל לעבודתו במשרד הביטחון ,כנציג
ציבור ומגשר בבית־הדין האזורי לעבודה בתל־אביב ,ומצא בכך סיפוק רב.
משך שנים רבות כיהן עציון גם כיושב ראש ועדת ההדרכה בוועד העובדים
של משרד הביטחון והיה פעיל בהסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח
(המח"ר).
את פעילותו זו המשיך גם לאחר פרישתו ממשרד הביטחון ,במשך שבע שנים
נוספות ועד השמונה באוגוסט .2019
בתאריך זה ,בעודו ברחבת המשרד ,אפסו כוחותיו.
עציון התמודד ונלחם בגבורה רבה משך כחודשיים נוספים ,עד שהלך לעולמו
והוא בן .73
היה איש משפחה למופת ,קשור מאוד לאשתו צילה ,לה היה נשוי יובל שנים,
ולשתי בנותיו ,שלוש נכדותיו ונכדו ,שהיו בבות עיניו.
לצד כל עיסוקיו ,עמדה המשפחה בראש סדר העדיפויות שלו והוא היה גאה
בה מאוד.
עציון היה איש חכם ,טוב לב ,ישר דרך ,צנוע ובעל חוש הומור ,איש של נתינה
אין־סופית ללא צורך בהכרה ובהוקרה ,איש סוד ,אוהב אדם וארץ ,ששירת את
ארצו עד יומו האחרון.

שרגא (לדיסלב ,לואי) נולד ב־ Petrosaniשבטרנסילבניה ,הונגריה (כיום
רומניה) .בילדותו חיה המשפחה שנים אחדות בצרפת ,אך בשנת  1936שבה
לטרנסילבניה .משפחתו הייתה משפחה דתית ,אך "מודרנית" .לואי למד
בישיבה ובמקביל גם בבית ספר תיכון רגיל.
עם הכיבוש הנאצי ,ב־ 1944הוכנסה המשפחה לגטו .תוך זמן קצר נעצר
אביו ,עונה ונרצח ,כמי שנחשב לעשיר ובעל נכסים .בהמשך ,לואי ,אימו
ואחיו הצעיר פרדי – נשלחו לאושוויץ .אימו נספתה בתאי הגזים .הוא ואחיו,
בני  17ו־ 15וחצי הצליחו לשרוד ,למרות שעברו את כל מדורי הגיהינום ,כולל
את זה שבמחנה מטהאוזן ואת צעדת המוות .לאחר השחרור ,הגיעו בדרך
רצופת תלאות וסיכונים לצרפת ונקלטו על ידי אחד מדודיהם בשטרסבורג.
כעבור מספר חודשים ,עבר לואי לפריז ,למד בסורבון וב"מכון הגבוה למדע
המדינה" ולפרנסתו עבד כמורה בבית הספר היהודי .היה יושב ראש אגודת
הסטודנטים היהודיים בצרפת ועסק בפעילות ציונית .על רקע זה התרועע
עם אנשי רוח צרפתים-יהודים ,ונמנה עם חבריו של אלי ויזל.
בשנת  1956עלו לואי ואחיו לישראל .הוא עבד ב"ידיעות אחרונות"
ובהסתדרות ,ומדי פעם כמדריך תיירים.
בשנת  1961גויס למוסד ,ישירות לאגף תבל .בשנת  1962נישא לאורה ,גם
היא עובדת מוסד .לזוג היו שני ילדים :אלדר יליד  1964ומיכל ילידת .1972
באוקטובר  2008אירע אסון נורא כאשר אלדר ז"ל נהרג בתאונת דרכים.
שנה לאחר מכן העתיקו לואי ואורה את מקום מגוריהם מקריית אונו להוד
השרון ,כדי להיות קרובים לבתם מיכל ולשלושת נכדיהם.
לואי יצא מטעם תבל לשליחויות באפריקה ( ,)1967-1965באסיה
( )1971-1969ובאירופה (.)1976-1974
פרש לגמלאות ב־ ,1994אך חזר לעבוד באגף תבל בהתנדבות והתמיד בכך
במשך  20שנה ,ללא לאות ובמסירות ,גם כאשר הכה בו הגורל וגם לאחר
שמצב בריאותו התדרדר .בכל שנות פעילותו והתנדבותו ,זכה להערכה רבה
מצד המנהלים והעמיתים ומצד כל מי שהכירו והיה עימו בקשר.
היטיב לבטא זאת ראש מחלקתו במסיבת הפרידה שנערכה לו ביוני :2014
"...תקומתך ושיעור קומתך הן דוגמה ומופת לכולנו ,הנחישות וההתמדה
המאפיינות אותך הן מקור השראה לדורות של עובדים במחלקה ובמוסד".
לואי נפטר בן .92
יהי זכרו ברוך.
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יותר משבעה עשורים נמשכים הקשרים המתהדקים בין קהילות
המודיעין האמריקאית והישראלית ,מאז מאמציהם של ראובן
שילוח ,טדי קולק וחבריהם ,בראשית שנות החמישים לארגם.
ולמרות זאת ,היו גם עימותים רוויי סימני שאלה מהותיים .קובי
סגל שופך אור על החמור מביניהם – ההתקפה הישראלית על
ספינת הביון האמריקאית "ליברטי" במלחמת ששת הימים.

קובי סגל

כישלון מדמם באזור
הדמדומים
במספר אירועים ,בעקבות מלחמת ששת
הימים ,נוצרו מתחים בין שתי המערכות לאחר
פעולות שהסתיימו לא פעם במחיר דמים.
לכל המקרים האלו ,שהתרחשו בזירות שונות,
בתקופות שונות ועל ידי צדדים שונים ,היה
בסופו של דבר מכנה משותף בולט אחד .כולם
התרחשו ב"אזור הדמדומים"! בין זיהוי עמית
לטורף ,בין נכון למוטעה ובעיקר בשטח ההפקר
שבין סמכויות שונות ואינטרסים שונים בגופי
המודיעין השונים.
לימוד של אותם מקרים ,ובמקרה הספציפי
של ה"ליברטי" ,יוכל אולי לתת את הכלים
להימנע ממה שמכונה בעגת לוחמי חילות
השדה "ירי דו־צדדי"" ,אש ידידותית" וכיוצא
באלה.

תקרית ה"ליברטי" :טעות?
רשלנות? והרבה תאוריות
קונספירציה
בשמונה ביוני  ,1967היום האחרון במלחמת
ששת הימים בחזית הדרום ,הופיעה ספינה בלתי
מזוהה" ,סקאנק" בעגה המקצועית ,במים הבין־
לאומיים ,כ־ 15קילומטרים מחופי עזה ,שנכבשה
יומיים קודם לכן.
העובדות שעליהן אין מחלוקת הן שבשעה
 14:00בדיוק הותקפה הספינה על ידי שני מטוסי
מיראז' ,שצלפו עליה ,ולאחר מכן ,ביעף נוסף של
מטוסי סופר-מיסטר שהטילו פצצות נפל"ם.

ספינות טורפדו של חיל הים שתקפו את האניה (ויקיפדיה)
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מה בדיוק חיפשה
ה"ליברטי" מול חופי עזה?
מדוע לא זיהתה את עצמה
על אף מספר יעפי התרעה
שקדמו לתקיפות?
לעבר ספינות טורפדו של חיל הים ,שהתקרבו
לספינה וביקשו ממנה להזדהות ,נפתחה אש
מקלעים ובעקבותיה שוגרו לעברה של המטרה
מספר פצצות טורפדו .רק לאחר שהניפה דגל
גדול של ארצות הברית ,הוברר כי לא הייתה
זו ספינה מצרית ,אך כבר היה מאוחר מדי34 ,
מאנשי הספינה נהרגו ו־ 171נפצעו.
שעתיים בלבד מסיום התקרית ,פורסמה
התנצלות ישראלית ובה צוין כי ה"ליברטי"
התקרבה לאזור הקרבות ,רחוקה מאות
קילומטרים משאר ספינות הצי השישי שבאגן
המזרחי של הים התיכון וזוהתה בטעות כספינה
מצרית בשם "אל קוצייר" .לכן ,היא הותקפה
מחשש לפגיעה בעורף הכוחות הישראליים
בסיני ,שהפגיזו בלילה שקדם לתקיפה מהים,
וסברו (בטעות) כי שבים ומפגיזים אותם.
בהתנצלות הובע צער עמוק ובמהלך החודשים
שלאחר מכן – שולמו פיצויים למשפחות
הנפגעים ומבחינת האמריקאים הנושא ירד
מסדר היום.

לטענתם של לופטוס וארון,
הועברה ה"ליברטי" לפיקוד
ה־ NSAבמטרה "לפצות
את הערבים" ,באמצעות
העברת תמונת מודיעין
מדויקת של מיקום הכוחות
הישראליים בסיני,
אלא ,שלמרות הכול נותרו לא מעט שאלות
פתוחות ,גם היום 54 ,שנים ויותר מאז האירוע.
מה בדיוק חיפשה ה"ליברטי" מול חופי עזה?
מדוע לא זיהתה את עצמה על אף מספר יעפי
התרעה שקדמו לתקיפות? והאם אכן מדובר
היה בטעות בזיהוי כפי שהסכימו שני הצדדים?
האמריקאים ניסו בתחילה לטעון כי הספינה
נועדה לפנות אזרחים אמריקאים ממצרים.

כישלון מדמם באזור הדמדומים  /קובי סגל
שטענה זו נחשפה במהרה כחסרת כל יסוד.
תשובה כוללת על משימה של הספינה לא
ניתנה עד היום ,ולכן השאלות הפתוחות האלו
הביאו לכך שבארצות הברית קיימים גם כיום
מספר ארגונים אנטי־ ישראליים ,הטוענים כי
ישראל תקפה את הספינה ביודעין ובכוונה
תחילה.

על שולחנות המבצעים ,בטווחים שבין 100-60
מייל ימיים צפונית-מערבית למצרים .ונשאלת
השאלה – אם ארנסט קאסטל ,הנספח הצבאי
האמריקאי בתל־אביב ,הפיקוד הימי באירופה
ואפילו הנשיא ,לא ידעו היכן נמצאת ה"ליברטי",
האם סביר לצפות מן הישראלים שיהיו מסוגלים
לאתר אותה ולזהותה בהמולת הקרבות?

הממונים על ה"ליברטי"
ביטלו את הוראת הצי
להשאירה בספרד ,ולאחר
מכן גם לא הודיעו לנספח
הימי האמריקאי בתל־אביב
על מיקומה

בארצות הברית פורסמו לאורך השנים
מספר פרסומים גדושי תאוריות קונספירציה
שונות ומשונות על הסיבות להתקפת הספינה.
אחת מהבולטות שבהן פורסמה על ידי
החוקרים לופטוס וארון בספר ,ולפיה ,תקפה
ישראל במודע את האונייה כדי למנוע ממנה
להעביר ,באמצעות האזנה לכל תעבורת הקשר
הישראלית בסיני ,מידע למצרים על צה"ל,
שדילל את כוחותיו באותו יום גורלי והעביר
חלק מהם לחזית רמת הגולן .לטענתם של
לופטוס וארון ,הועברה ה"ליברטי" לפיקוד ה־
 NSAבמטרה "לפצות את הערבים" ,באמצעות
העברת תמונת מודיעין מדויקת של מיקום
הכוחות הישראליים בסיני ,ולשם כך הועלו על
סיפונה בטרם צאתה למזרח התיכון ,בבסיס
הימי רוטה שבספרד ,שני מומחי תוכן דוברי
עברית שלא היו יהודים.

במהלך העשור האחרון החלו להשתחרר
מסמכים הנוגעים לתקרית שבה היו מעורבים
שני הצדדים .מסתבר שהספינה ,שהשתייכה
לצי השישי ,עגנה בספרד ימים ספורים קודם
לפרוץ המלחמה ,שם הועברה ל־ ,NSAגוף
מודיעיני אחר שאינו צבאי ונשלחה לחופי סיני
לאיסוף מידע סיגינטי .ואכן ,סדרת שגיאות
טרגיות של שני הצדדים הביאה לזיהוי המוטעה.

אונייה לבדד תפליג...
ההיסטוריון והדיפלומט מייקל אורן טען,
במאמר שאותו פרסם בכתב העת "תכלת" ,כי
ראשיתה של התקרית בהחלטה השגויה לשלוח
את ה"ליברטי" למזרח התיכון המסוכסך,
ולהציבה במרחק של כקילומטר בודד מחוץ
למים הטריטוריאליים של מצרים ,באזור שלא
שימש לתנועת אוניות מסחריות והוכרז על
ידי נאצר ,נשיא מצרים ,כסגור בפני ספינות
ניטרליות .האמריקאים לא נענו לבקשתו של
הרמטכ"ל ,יצחק רבין ,לזהות את כל הספינות
האמריקאיות שבאזור ,ואף לא לבקשתו של
השגריר הישראלי בארצות הברית ,אברהם
הרמן ,לקבוע ערוצי קשר עם הצי השישי.
בנוסף ,הממונים על ה"ליברטי" ביטלו את
הוראת הצי להשאירה בספרד ,ולאחר מכן
גם לא הודיעו לנספח הימי האמריקאי בתל־
אביב על מיקומה .את רמת הסיכון שנבעה
מטעויות אלו החריפה התקשורת של הצי
האמריקאי ,שעיכבה ביומיים הוראות שניתנו
ל"ליברטי" לסגת  100מייל ימיים (יותר מ־180
קילומטרים) מן החוף .הכשל גרם לכך שאפילו
לאחר שנפגעה ,התקשו האמריקאים לאתר את
הספינה ,שכן המטות המשולבים מיקמו אותה

הוברר כי לא הייתה זו
ספינה מצרית ,אך כבר
היה מאוחר מדי34 ,
מאנשי הספינה נהרגו
ו־ 171נפצעו.
המחקר המקיף ביותר מסוגו שנכתב על
ה"ליברטי" הוא ללא ספק זה של השופט
האמריקאי אלוף־משנה בדימוס א' ג'י קריסטול:
"תקרית 'ליברטי' ,התקיפה הישראלית ב־1967
על אוניית הריגול של צי ארצות הברית" .ספרו
של קריסטול בחן אחת לאחת ,את מלוא
תאוריות הקונספירציה והפריך אותן ,הן תוך
חשיפת המידע המוטעה והן בהצבעה על
חוסר היגיון בסיסי .כך לדוגמה ,את התאוריה
של לופטוס וארון הוא הפריך כקצין בכיר בצי
בטענה שהטכנולוגיה ,שכביכול נטען שהייתה
ב"ליברטי" ,לא הייתה כלל בידי הצי לא ב־1967
וגם לא עשרות שנים לאחר מכן .כן טוען הוא
כי מומחי הלשון שהועלו על הספינה לא היו
דוברי עברית ,אלא רוסית וערבית ,עובדה
היכולה להעיד בוודאות על תכלית שליחותה
של הספינה.

ה"ליברטי" כ"סקאנק" – פגיעות קשות
בספינה בלתי מזוהה שזוהתה בטעות
כמצרית (ויקיפדיה)
מידע שפורסם לאחרונה חושף כי ראש להק
מודיעין אוויר במלחמה ' ,67תת־אלוף שייקה
ברקת ,יצר קשר טלפוני בסמוך מאוד לתקיפת
הספינה ,עם הנספח הצבאי בשגרירות ארצות
הברית בתל־אביב ,סגן־אלוף קאסטל ,שגריר
ארצות הברית בישראל ,וולוורת' ברבור ,ומפקד
הצי השישי בנאפולי ,ושאל אם ספינה של הצי
נמצאת מול חופי סיני .כולם שללו אפשרות
זאת .ייתכן ,ואף יותר מכך ,כי התשובה שקיבל
נאמרה לו בתום לב .כאמור ,הספינה כבר הייתה
בפיקוד ה־ ,NSAהסוכנות לביטחון לאומי.
היעדר תקשורת בזמן אמת בין מערכות
המודיעין והפיקוד הישראליות והאמריקאיות
והגופים השונים שפעלו בתוך כל אחת מהן
(מודיעין חיל האוויר ,מודיעין חיל הים ומודיעין
השדה בצה"ל ,לעומת אלו של הצי השישי,
השגרירות והסוכנות לביטחון לאומי) הביאו
לזיהויה של ה"ליברטי" כ"אל קוצייר" ,התוקפת
את כוחות צה"ל בסיני ,והתוצאות הטרגיות היו
בהתאם.

האניה החמושה אל קוצייר המצרית (ויקיפדיה)
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מדור מתחדש  -שירותי מודיעין בעולם נעם שפירא

שירותי הביטחון
של ארמניה
שירותי הביטחון של ארמניה התפתחו מתוך
מערכי המודיעין והביטחון שעלו בארמניה,
בהיותה תחת שלטון ברית המועצות ועד
להכרזת עצמאותה בספטמבר  .1991מייד
עם המעבר לסטטוס של רפובליקה עצמאית,
למנהלת המדינה לביטחון
הפך שירות ה־ִ KGB
לאומי .בין השנים  1999-1996אוחד משרד
זה עם המשרד לענייני פנים .רק בדצמבר
2002הפך הארגון ל"שירות לביטחון לאומי"
( )NSSתחת אחריותו של נשיא המדינה.
ייעודיו של "שירות הביטחון הלאומי" הם:
לאבטח את קיומה של המדינה ובטחונה ,את
מוסדותיה וחוקתה ,כולל זכויות האזרח וחופש
פעילותם של האזרחים; כמו גם ,לאסוף מודיעין
בתחומי הכלכלה ,המדע ,הטכנולוגיה והביטחון,
לחיזוק ביטחונה של הרפובליקה; פעילויות
מודיעין ,פעילות ריגול נגדי (ר"ן) והגנה על
גבולות המדינה (מג"ב) ,לחימה נגד פשיעה
ונגד טרור; לצד זה ,לתת ביטחון והגנה למערכי
הצבא ,התעשייה ,האנרגיה האטומית ,התעבורה
והתקשורת ,כמו גם לעודד את תחומי המחקר
המדעי.
השירות אמור להתמודד בתחום הלחימה
בפשיעה ,למנוע חתירה עוינת של גורמי חוץ,
לחקור ולרדוף גורמי פשיעה .בנוסף ,להילחם
בפשיעה כלכלית ובשחיתות; להגן על גבולות
המדינה ,ועל ראשי המדינה (הנשיא וראש
הממשלה) וגורמים צבאיים וממשלתיים אחרים;
לשמור על ביטחונם של נציגי המדינה בחוץ־
לארץ ולהבטיח ערוצי תקשורת בטוחים לגורמי
השלטון; יצירת קשרים עם ארגוני המודיעין
והביטחון בעולם.
באוקטובר  2007נחקק חוק המסדיר את אופן
פעילות גופים העוסקים באיסוף מודיעין ,בכלל
זה ה־ .NSSהגופים הנוספים העוסקים בכך
בתוככי ארמניה ונכללים בחוק הם – המשטרה,
המשטרה הצבאית ,מס הכנסה והמכס ,ורשות
בתי הכלא.
לצד השירות ,קיים גם אגף מודיעין בצבא
ארמניה .העומד בראשו הוא גם סגן הרמטכ"ל,
אך כל עיסוקו הוא בתחום המודיעין הצבאי
לטובת הכוחות הלוחמים.
תקציב הביטחון והמודיעין עומד על 4.3%
מהתמ"ג (תוצר מקומי גולמי) .היקף כוח האדם
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הצבאי הוא כ־ 45,000איש (נכון ל־ ,)2020אך אין
נתונים על היקף התקציב הנפרד וכוח האדם
בשירות הביטחון הלאומי.
לצד משימותיו הלאומיות והבין־לאומיות,
ישנן מסגרות של השירות במחוזות השונים,
באגף האבטחה ובמשמר הגבול .יצוין כי הכפפת
משמר הגבול ממשרד ההגנה לשירות החלה
ב־ 2004והיא נעשתה בדומה למבנה המקובל
ברוסיה.
השירות נמנה על חברי מועצת המודיעין
והלחימה בטרור של מדינות חב"מ (,)CIS
וכן מקיימים קשרים עם שירותי מודיעין
רבים בעולם ,ביניהם רוסיה (שירות המודיעין
המשפיע המרכזי).

ראש הארגון הנוכחי
 Colonel Armen Abazyanשימש כסגן ראש
השירות והתמנה בנובמבר  ,2020עם פיטוריו
של ראש השירות הקודםColonel Argishti ,
 ,Kyaramyanשלא הספיק "לחמם" את כיסאו
זמן רב ,מסיבות שלא הובהרו בפומבי .הוא
שירת רק חצי שנה בתפקידו .ייתכן כי החלפתו
נבעה מוויכוח פנימי על היענותה של הנהגת
ארמניה להצעות ההסדר להפסקת אש בלחץ
רוסיה ,במלחמה עם אזרבייג'אן( .ראו בהמשך
ניסיון ההתנקשות בראש ממשלת ארמניה).

המפגש המשולש  -רוסיה ,ארמניה ,אזרבייג'אן

תחומי העיסוק והפעילויות של הארגון
– היעד המרכזי של הארגון הוא המאבק מול
אזרבייג'אן בסכסוך הבלתי מסתיים על אזור

נגורנו-קראבח ,או כפי שהארמנים רואים בו
אזור אוטונומי הנקרא "רפובליקת ארטסאח'"
( ,)Artsakhראו המאמר בגיליון  88של דר'
אבינעם עידן על מלחמת הקווקז ,עמודים
 .45-42השירות רואה גם בטורקיה שכנה
עוינת ,בעיקר על רקע הקשרים שבין טורקיה
לאזרבייג'אן.
אירועי מודיעין וביטחון בולטים שבהם לקח
השירות חלק היו:
ב־ ,2002בנובמבר ,נעצר גמלאי של משרד החוץ
הארמני באשמת ריגול לטובת טורקיה.
ב־ 2016מעורבות במשבר בני הערובה בירבאן.
ב־ 2018מעורבות בלחימה בשחיתות ובניסיון
לחיסולה.
ב־ ,2020באוקטובר ,הואשם בכיר בצבא ארמניה
בריגול לטובת המודיעין של אזרבייג'אן.
ב־ ,2020בנובמבר ,חשף השירות התארגנות
עם מזוינת ,כלי נשק ותחמושת ,שנועדה
להתנקש בחייו של ראש הממשלה ניקול
פאשיניאן .זאת ,על רקע הסכמתו להפסקת
אש ולהסדר על חבל נגורנו-קראבח בהתערבות
הרוסים .בין הקושרים נעצר והואשם ראש
השירות הקודם ,ארתור ואנסטיאן.
ב־ ,2020ב־ 28בדצמבר ,השתתף ראש
השירות הארמני במפגש צמרת עם ראש
השירות של אזרבייג'אן בהזמנתו של ראש
השירות הרוסי במוסקווה ,במסגרת ההסכם
שהושג באשר להפסקת הלחימה בחבל נגורנו-
קראבח .במפגש נדונו הדרכים לחילופי שבויים
ולאיתור נעדרים ,ודרכי מימוש ההסכם ,כולל
הנוכחות של הכוחות הרוסים בחבל.
ב־ ,2021במרץ ,הוכרזה יושבת ראש סניף
יוניצ"ף בארמניה ,הגב' מאריאן קלארק-
האטינג ,כ"אישיות בלתי רצויה" בארמניה ,בשל
האשמות כי היא מרגלת לטובת אזרבייג'אן
ובריטניה .החקירה נמצאת בטיפול משרד
התובע הכללי.
לארגון יש מוזיאון קטן המתאר את תולדות
הארגון ,סמלי הארגון ,ראשיו לדורותיהם
ותיאורי פעולותיו בתמונות ובמלל.
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ריאיון עם ראובן מרחב – איש השב"כ ,המוסד ומשרד החוץ

המרחב המאתגר
של המזרח התיכון +
למעטים יש את הניסיון שצבר מרחב .מתוכם רק בודדים
יכולים להציג אלבום פעילות מסעיר הכולל את מזרח אירופה,
אירן של השאה ,אתיופיה ,לבנון ,ושירות יוצא דופן וחובק עולם
במשרד החוץ ,תמיד במרכז העשייה ומאחורי הקלעים...

נעם שפירא

ראובן מרחב  -בצמתים החשובים ,האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון.
ראובן ,איך קורה שמזרחן ,ערביסט ,אדם
השולט בשפות אירופאיות רבות ,נקלע לעסוק
בשב"כ דווקא בתחום המזרח אירופאי?
"בשב"כ אכן רצו שאעבוד בתחום הערבי,
אבל סירבתי מפני שהתנגדתי לרעיון של
הממשל הצבאי .חשבתי שהכול נגמר בינינו,
אבל אחרי יומיים הם התקשרו אליי ואמרו" :יש
כאן רוסים שעושים לנו כאב ראש גדול .אתה
מוכן לעבוד בתחום הזה?" .הסכמתי."...
"במסגרת הזו הפעלתי כמה וכמה אנשים.
ביניהם היה ויקטור גרייבסקי ,מי שהביא לנו את
הנוסח הסודי של נאום חרושצ'וב ,מנהיג ברית
המועצות ,שאותו מסרנו לאמריקאים .הפעלנו
את גרייבסקי במשך  15שנה".
מהשב"כ עברת למוסד ובשליחותו יצאת
לאתיופיה.

כמנכ"ל משרד החוץ שמה
עתי על זה .הזדעזעתי.
אמרתי הם רק יהרגו נשים
וילדים ואת הכסף לא נקבל
"הייתי סגן ראש השלוחה באדיס־אבבה.
קיבלתי שם מנוי דיפלומטי של מזכיר שני...
למטרות חסינות דיפלומטית .יצרתי קשרים
רבים ובזכות היכרות עם הרופא האישי של
הקיסר היילה סלאסי ,הצלחתי להשתלב בחוג
שהקים סביבו .כולם היו מקורבים ונאמנים
לשליט .הם התעניינו בישראל ונוצרו בינינו
קשרים אנושיים יפים ,שנמשכו גם אחר
כך ,בתקופה שהייתי מנכ"ל במשרד החוץ.

האתיופים הם אנשים חמים .צריך לזכור שאז
עוד לא עסקנו ביהודים .פריצת הדרך להעלאת
יהודי אתיופיה נעשתה רק אחרי שהקיסר הופל
בידי מנגיסטו".

עימות עם המערכת
"מנגיסטו רצה מאיתנו נשק ,ועל רקע זה
היה לי עימות עם מערכת הביטחון בארץ,
שרצתה למכור .כמנכ"ל משרד החוץ שמעתי
על זה .הזדעזעתי .אמרתי הם רק יהרגו נשים
וילדים ואת הכסף לא נקבל .נסעתי לאתיופיה.
נפגשתי עם האנשים שהכרתי בעבר .הם אמרו
לי "אל תהיו משוגעים ,אל תתנו לו שום דבר.
תתנו לו בית־חולים ,תתנו לו בנק דם ,תקנו קצת
קפה וזה הכול" .חזרתי ארצה והלכתי לראש
הממשלה שמיר ולשר החוץ ארנס ושכנעתי
אותם לא למכור .אבל הכסף הרב שמנגיסטו
קיבל מאיתנו ,וגויס גם בעזרת יהודים טובים
שאפשר את מבצע שלמה להעלאת
בחו"ל ,הוא ִ
היהודיים".
"המשכתי לטפל בקליטת יהודי אתיופיה גם
מאוחר יותר .ב־ 2003הקימה ממשלת ישראל
בשיתוף עם הסוכנות היהודית ,הג'וינט וקהילות
יהודיות בארצות הברית – פרויקט חינוכי גדול,
בהיקף של מאות מיליוני דולרים ואני התמניתי
לראש הפרויקט .התנאי הראשון שלי היה
שמנהל הפרויקט יהיה ממוצא אתיופי .מצאנו
אישה בשם נגסט מנגשה ,שעלתה לבדה כמה
שנים קודם ,אחר כך התחתנה והביאה לכאן
את המשפחה .היא למדה באוניברסיטה עוד
באתיופיה .ניהלה עמותה של יוצאי אתיופיה
כדי לקדם את עצמה והקימה יחד איתי את
הפרויקט .הפרויקט עובד ב־ 35יישובים ופועל
יחד עם נציגות הקהילה והביא  15אלף צעירים
אתיופים לרמה של ארבע וחמש יחידות בגרות.
יש כבר ביניהם רופאים ,עורכי דין ומהנדסים.
הם התקדמו מאוד .יוצאי אתיופיה שהגיעו
לכאן הם הציוניים הכי גדולים שהיו אי פעם".

קריסת השאה האירני
"זו הזדמנות לספר שגמלאי המוסד מנהלים
פרויקט שנקרא רקיע .זה כבר המחזור החמישי
או השישי ,שבוחרים  15עד  17יוצאי העדה
ששירתו בצבא ויש להם תואר ראשון או שני,
ואז חונכים מלווים אותם במשך שנה .במהלך
השנה הם מקבלים גם הדרכות מאנשי מקצוע
כדי לשבור קצת ,כפי שאומרים ,את תקרת
הזכוכית וגם כדי לצבור ביטחון עצמי .בזכות
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נעבור ללבנון .בשנת  ,1983תוך כדי
המלחמה ,אתה נשלח לשם כדי לכהן כראש
הנציגות של משרד החוץ ,אבל עוד לפני כן,
כאיש המוסד ,זיהית שאי אפשר לסמוך על
הקשר עם הנוצרים.

ואמרתי' :תשמע ,אם אנחה
נו נותנים להם עכשיו אור
ירוק להרוג אותו ,יהיה שם
מרחץ דמים כזה שאתה
לא מתאר לעצמך

משה ארנס – צריך להיות ציוני ,לא יותר...
הפרויקט הגיעו צעירים גם למשרד החוץ וגם
למשטרה .את השגרירה האתיופית הראשונה
אני מיניתי".

אתה מוכן להיות מנכ"ל
המשרד?' ,אמרתי לו שאני
לא מהליכוד ,הוא השיב' :זה
לא מעניין אותי ,אתה ציוני'.
אחרי אתיופיה וניירובי ,יצאת בשליחות
המוסד לאירן ,ואז כבר ,כראש השלוחה ,זיהית
שמשטר השאה לא יחזיק מעמד...
"הסימנים לקריסה היו כבר ב־ .1976אתן
לכם דוגמה קטנה :היה לנו מבצע משותף עם
המוסד האירני וקצין מטעמם היה צריך לצאת
לאירופה לפגוש מישהו .המבצע הזה התעכב
במשך שלושה חודשים ,כיוון שנדרשה חתימתו
של השאה .חשבתי לעצמי שאם השאה צריך
לאשר נסיעה של קצין לחוץ לארץ – העסק
הזה לא מתנהל כמו שצריך.

להיזהר מהפלנגות
אני כבר ראיתי באתיופיה משטר ריכוזי ,שלא
החזיק מעמד ,ובאירן ,תחת השאה ,זה היה
ריכוזי פי כמה .הבעיה של האירנים היום היא
שהם החליפו משטר ריכוזי אחד במשטר ריכוזי
אחר".
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"יש לי סיפור אחד הממחיש הכול .ב־1979
העוזר הראשי של בשיר ג'ומייל בא עם יאכטה
לחיפה וביקש להיפגש .בכיר במוסד ואני
נפגשנו איתו .הוא אמר' :יש לנו בעיה קטנה
עם רובי ,האח הצעיר של טוני פרנג'ייה (בנו
השני של הנשיא הלבנוני סולימאן פרנג'ייה,
שהיה מזוהה עם הסורים .טוני חוסל שנה לפני
כן על ידי הפלנגיסטים) ,והוא עושה לנו צרות.
עמיתי לפגישה מהמוסד נתן להם להבין שזה
פתיר ...ואז לקחתי אותו לחדר הסמוך ואמרתי:
'תשמע ,אם אנחנו נותנים להם עכשיו אור ירוק
להרוג אותו ,יהיה שם מרחץ דמים כזה שאתה
לא מתאר לעצמך וכל מה שבנינו עד עכשיו
ירד לטמיון' .הוא תפס את עצמו .חזרנו לחדר
ואמרנו לשליח של ג'ומייל שאנחנו צריכים עוד
קצת זמן לחשוב על זה".
"הם הסתכלו עליי והבינו שזה אני שהכשלתי
את התוכנית ומאז הם לא אהבו אותי .בספטמבר
 1980ביקרתי בלבנון ,בעיירה ביכפאיה .היה לי
ברור שהנוצרים מנסים כל הזמן לגרור אותנו
ללבנון .וכל הזמן עושים פרובוקציות .עלינו
לביקפאיה .בכיכר של העיירה הייתה באר
ולידה אנשים שמצדיעים במועל יד."...
כמו בגרמניה הנאצית?
"כן! זה גמר אותי .לאחר מכן האמירות
הלא אנושיות של הפלנגות .מדובר בהרבה
אנטישמיות .אני? פשוט מאוד נזהרתי מהם".
הופתעת מטבח סברה ושתילה?
"ממש לא! ובינואר  1981עזבתי את המוסד".
בעצם ,מה שאתה אומר זה שעשינו טעות
כשהתמקדנו אך ורק בנוצרים בלבנון.
"בוודאי! עצם המחשבה שאתה יכול לבוא
ולעשות סדר במדינה אחרת ,מדינה כמו לבנון.
זה רעיון מטורף."...

אורי לובראני – בזכות הניסיון והתבונה

לעשות סדר בלבנון...
איך קרה ששנתיים אחר כך שוב התגלגלת
ללבנון?
"אחרי הטבח בסברה ושתילה ,כשמשה
ארנס התמנה לשר הביטחון ,הוא ראה שבלבנון
יש בלגן גדול .הוא ביקש שיביאו לו מישהו
שיעשה קצת סדר ,שיתאם .ואז הצענו את אורי
לובראני .אני אמרתי לו' :תשמע ,לובראני ישב
באיראן ,עסק בתיאום ועשה את זה מצוין .הוא
מסוגל לעשות את זה' .לובראני התחיל לעבוד,
ואחרי חודש או חודשיים ביקש שאצטרף אליו.
התחלתי לנסוע צפונה .השיעים קיבלו אותנו
בהתחלה באורז ובפרחים ,ואחר כך באבנים.
בינתיים ,במאי  1983סיימנו את הסכם נסיגת
הכוחות בתיווך אמריקאי ביחד עם הלבנונים,
ואת זה ניהל דייב קמחי מטעם ישראל .הוא ניהל
את זה בסדר גמור .הוא קיווה שזו תהיה מעין
שביתת נשק ...לפי ההסכם ,הייתה צריכה להיות
משלחת משותפת שתשב בביירות ותפקח על
הקשרים ,ותהיה מורכבת מאמריקאי שישמש
כמשקיף ,מבכיר לבנוני ומבכיר ישראלי .הנציג
של משרד החוץ שישב שם – סיים את תפקידו
ולא נמצא לו מחליף.

בניית קשרים אזרחיים
עם הונג-קונג
דייב קמחי חיפש מישהו .הוא אמר לי שפנה
לכמה אנשים ואף אחד לא רוצה .שאלתי

ריאיון עם ראובן מרחב – איש השב"כ ,המוסד ומשרד החוץ
באמצעותם ,כיוון שדרשו חצי מהמחיר שרצו
הצרפתים ,אבל זה בסופו של דבר לא יצא אל
הפועל .בעניין הלוויינים רציתי להתייעץ עם
משה ארנס ,אבל חששתי מהדלפות ,לכן נסעתי
לארץ ושמחתי על כך שסמך ידו על התנהלותי
מול הסינים בעניין הלוויינים .אחר כך אמר לי:
'הבוקר שמיר מינה אותי לשר החוץ,

אתה מוכן להיות מנכ"ל המשרד?' ,אמרתי לו
שאני לא מהליכוד ,הוא השיב' :זה לא מעניין
אותי ,אתה ציוני' .גם כמנכ"ל המשרד המשכתי
את הקשרים עם סין .אני חושב שניהלתי את
המשרד בצורה הכי נכונה שאפשר".

איש המרחב הגלובלי
ראובן מרחב נולד בתל־אביב בתשעה בפברואר  .1936בצבא שירת בנח"ל
ובסיירת צנחנים .כשהשתחרר ,החל ללמוד היסטוריה באוניברסיטת תל־
אביב ,והמשיך לתואר שני בחוג לשפה וספרות ערבית ולימודי האסלאם
באוניברסיטה העברית בירושלים.
דייב קמחי – איך עושים סדר בלבנון
אותו' :לכמה זמן?' השיב' :כשבועיים-שלושה'.
אמרתי לו שאני מוכן .ה'שבועיים-שלושה'
הפכו לעשרה חודשים .אלו היו עשרה חודשים
שקטים ,נסבלים ,אחר כך סגרו את הנציגות
ואני באתי למשרד החוץ".
וארנס מינה אותך להיות מנכ"ל?
"עוד לפני כן ,ב־ ,1985משרד החוץ שלח
אותי לכהן כקונסול הכללי של ישראל בהונג
קונג ומשם התחלתי לבנות את תשתית היחסים
שלנו עם סין .עד אז ,הקשרים עם סין היו בעיקר
בתחום הצבאי החשאי .אחרי מלחמת וייטנאם
הם הבינו שחייבים לשקם את הצבא שלהם ואז
ישראל פתחה מפעל סודי ,בלי ידיעת משרד
החוץ הסיני ומשרד החוץ הישראלי ,והמוסד
היה מעורב בזה ודאג לדרכונים לחברים ,שפעלו
בכיסוי .אז ישבו עשרות ישראלים בסין ,והסינים
הגיעו לכאן והשביחו את הטנקים שלהם ואת
הארטילריה".

חשבתי לעצמי שאם השאה
צריך לאשר נסיעה של קצין
לחוץ לארץ – העסק הזה לא
מתנהל כמו שצריך.
"כשאני הגעתי להונג קונג ,הבנתי שצריכים
להרחיב ולבסס את הקשרים האזרחיים,
בין השאר באמצעות קשרי מדע ,טכנולוגיה
וחקלאות .אפילו דיברנו על שיגור לוויינים

בתום לימודיו ,הצטרף לשב"כ ועסק שם בנושא ברית המועצות ומזרח
אירופה .אחר כך ,במסגרת המוסד ,פעל כסגן ראש השלוחה באתיופיה ,ראש
שלוחת המוסד בקניה וראש שלוחת המוסד באירן ,בשלהי שלטונו של השאה.
ב־ 1983עמד בראש נציגות משרד החוץ בביירות .ב־ 1985שימש כקונסול
כללי בהונג קונג ומשם הניח את התשתית להרחבת ולהעמקת הקשרים
עם סין .ב־ 1989התמנה למנכ"ל משרד החוץ .הוא ניהל את המשא ומתן
על החזרת טאבה למצרים והניח היסודות ל"מבצע שלמה" להעלאת יהודי
אתיופיה לישראל .בימים שלאחר פרישתו ,פעל במסגרת מכון ירושלים
בנושאי מעמד ירושלים בהסדרי הקבע ,והוזמן על ידי ראש הממשלה אהוד
ברק כיועץ בנושאים אלה.
כעשר שנים עסק בהנצחת זיכרון השואה והשלמת קבלת פיצויים מגרמניה
לניצולי שואה ,בגלל זיקתו המשפחתית לנושא.
לאורך כל הדרך ,השקיע ראובן את
כל כולו בתפקידים שביצע ושנטל
עליו ,והקפיד לשמור על עצמאותו
המחשבתית.
בכל שליחויותיו שילמה משפחתו
מחיר כבד ,מה גם שהם היו
מודעים רק לחלק קטן מעשייתו
המדינית והביטחונית הרחבה.
לאחרונה השלים ראובן מרחב
כתיבת ספר על מעגלי חייו והשתלבותם
בהתפתחות בישראל ובאזור,
ספר שהשקתו תיערך במל"ם.
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לוחמים ,אינטליגנציה
מלאכותית ושותפות
מכפילת כוח בשדה הקרב
הקדמה – מתי נורסלע
כמו כל צבא מודרני ,כך גם המערכת הצבאית האמריקאית
מנסה להדביק את הקצב של התפתחות הטכנולוגיה בתחומים
שהיו עד כה נחלת לוחמת הסייבר והמודיעין לשמו .במיוחד,
סביב צבירת מידע לרבדיו והשימוש האופטימלי בו (,)Big Data
וכן ,לימוד־מכונה ( .)Machine Learningמערכות ממוכנות
תומכות לחימה מיושמות כבר היום במידה רבה במה שקרוי
לוחמה ברשת ( ,)Networked Warfareאבל הגישה המוצעת
כאן היא סוג של קפיצת מדרגה ,לדעתי ,קפיצה ההופכת את
ה־( AIאינטליגנציה מלאכותית) לשותפה "שוות זכויות" בניהול
תהליך קרבי ,במקום לשמש רק סייען חרוץ.
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JUNE 17, 2020 | DAVID VERGUN
מומחי משרד ההגנה האמריקאי ()DOD
קובעים שאינטליגנציה מלאכותית לבדה,
איננה "שובר שוויון" .מנגד ,בצמידות לבני אנוש,
היא עשויה להיות כלי מצוין במיוחד בלוחמה
עתידית.

איך יתנהג הגורם האנושי
במשוואה הזו (הלוחם),
כשיידרש לפעול בצוותא
עם שותפים אוטונומיים
לתפיסתם ,הגורם החשוב ביותר בשדה
הקרב העתידי ,לא יהיו הרקטות ,החימוש
והרובוטים ,אלא המידע והיכולת לאוספו מכל
נקודה ולשגרו לכל מקום בו יידרש .הדברים
נאמרו במסגרת סדנה ,שנערכה באמצע יוני
השנה ( ,)2020על ידי חברי פנל בדיון שכותרתו
"שילוב קרב היבשה ,האוויר ,הים והחלל על
מנת ליצור עליונות בשדה הקרב העתידי".
היכולת לשתף מידע נמצאת ,לתפיסתם ,בליבת
הרעיון המבצעי של דור "הקרב המשולב הבא".

מינוף אינטליגנציה מלאכותית של מתי נורסלע
זהו החזון העתידי ,לפיו כל אמצעי העומד
לרשות הכוחות המזוינים של ארצות הברית
בשדה הקרב הרב־ממדי ,יוכל לתקשר מיידית
על סרט רחב דיו.
הפנל כלל קבוצת מומחים כמו הגברת
 ,Cynthia Bedellראשת מחלקת מחשוב ומידע
במעבדות צבא היבשה (Army Research
 ,)Laboratoryמר  ,Preston Dunlapהארכיטקט
הראשי של חיל־האוויר האמריקאי ,דר' Tim
 ,Graysonראש המשרד לטכנולוגיה אסטרטגית
בסוכנות לפיתוח פרויקטים מתקדמים
( ,)DARPAוכן ,הגברת  ,Lisa Sandersראשת
מחלקת מדע וטכנולוגיה בפיקוד המבצעים
המיוחדים (.)USSOC
לתפיסתו של  ,Graysonאינטליגנציה
מלאכותית ( )AIתוכל ,קרוב לוודאי ,להיפרס
בשדה הקרב הרב־ממדי בתוך חמש עד עשר
שנים.

זהו החזון העתידי ,לפיו
כל אמצעי העומד לרשות
הכוחות המזוינים של ארצות
הברית בשדה הקרב הרב־
ממדי ,יוכל לתקשר מיידית
על סרט רחב דיו.
הקונספט ״( "Mosaic Warfareלוחמת תצרף
או לוחמה שזורה ,בתרגום שלי) ,מפותח כיום
במעבדות  ,DARPAותכליתו לשזור את מכלול
האמצעים (פלטפורמות ליתר דיוק) ,ובכלל זה
סוללות טילים ,מטוסים וספינות ,באמצעות
רשת תקשורת שתנוהל על ידי אינטליגנציה
מלאכותית.
שילוב הרשת עם  AIיאפשר ללוחם האנושי
לקבל החלטות מבצעיות רלוונטיות למצב
המבצעי .למשל ,תעדוף האמצעי היעיל ביותר
לביצוע משימה מוגדרת .אם ,לדוגמה ,כלי טיס
של חיל־האוויר והצי מצויים ונגישים בו־זמנית
לאזור המטרות המיועד ,ה־ AIתציע/תמליץ למי
העדיפות לבצע את משימת התקיפה.
דוגמה "ציורית" יותר :בתרחיש קרקעי של
לוחמת תצרף כזו ,ה־ AIתציע לשגר מל"ט
(מטוס ללא טייס) או כלי לחימה קרקעי בלתי
מאויש ,מקדמת הכוח העיקרי ,אלו יאתרו את
המטרה או המטרות ,יעבירו לאחור את נתוניהם
לגורם אש שאינו בקו ראייה ,וזה מצידו ישלים
את מעגל התקיפה בירי של חימוש אופטימלי
להשמדת המטרות הנבחרות.

 Bedellחידדה את העובדה שפלטפורמות
כמו כלי טיס וספינות ,מצוידות בעוצמת
תקשורת ומחשוב שללוחם הרגלי אין בדרך
כלל ,ולכן ,ה־ AIתוכל להיות שימושית מאוד
באופטימיזציה של המשאבים הנזכרים לעיל,
תוך בקרה ושליטה על מידת המידע ורוחב
הסרט האפקטיביים למשימה הנתונה.
הדוברת הרחיבה וציינה שהאלגוריתמים
בבסיס ה־ ,AIיוכלו לתקן עצמם כמערכת
לומדת .לדוגמה ,רק"ם (רכב קרבי משוריין)
בלתי מאויש "ילמד" נתיבים בטוחים יותר על
מנת להימנע מגילוי ,הוא "יחפש את הצל" ,תחת
התנהלות ,במרכז הציר ,גלוי .יתר על כן ,לקחים
דינמיים כאלה ישותפו מיידית עם "עמיתים"
בלתי מאוישים (וישפרו את תפריטי ההתנהלות
במצבים דומים בעתיד).

ניסויים בקו מבצעי זה אמורים להתחיל עוד
השנה.
המבחן האמיתי ,היא ציינה ,הוא בכל הקשור
ל"אינטגרציה" שכזו ,איך יתנהג הגורם האנושי
במשוואה הזו (הלוחם) ,כשיידרש לפעול
בצוותא עם שותפים אוטונומיים ,ומנגד ,כיצד
ישתלבו אותם שותפים אוטונומיים עם בני אנוש
שונים .לכך הוסיף דר'  ,Graysonשעל פניו,
לבני האדם יכולת של קבלת החלטות "ברמה
גבוהה" ,בעוד שלמכונות ,כושר עיבוד עמוק
ורחב יותר ,של נתונים מסובכים ובמהירויות
גבוהות .הוא הוסיף שחיל־האוויר ,במשותף עם
 ,DARPAינהלו שורה של ניסויים על מנת להבין
לעומק את משמעות השילוב הזה של אדם
ומכונה למטרה משותפת.

תרגם ועיבד :מתי נורסלע
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סא"ל בדימוס ,פרופ' משה שמש
דברי פתיחה  -חגי מן היה ע' קמ"ן פיקוד מרכז אחרי מלחמת ששת הימים .וכך
הוא מתאר בלשון בהירה את הרקע ,הסביבה והאיש הנכון...

בזמן הנכון ובמקום הנכון
רס"ן משה שמש (לימים פרופסור משה שמש) ,הוצב במחלקת המודיעין של פיקוד המרכז בשלהי
שנת  1967בתפקיד קצין מחקר מדיני.
היה זה תפקיד חוץ-תקני שהוכר ונדרש לאור הצורך בהבנת יכולות המנהיגות הערבית בהכוונה
הפעילות החתרנית במרחב ה"גדה המערבית" ,מניעתה או עידודה .זו הייתה דרישת מפקד פיקוד
המרכז ,האלוף עוזי נרקיס ,לקבלת נתונים והערכות מדיניות על המתרחש בקרב המנהיגות
והאוכלוסיה הפלשתינאיות( .בהעדר גוף הערכה בשב"כ באותה תקופה) ,ומתוך הכרת המציאות
– גופי הממשל לא שיקפו את הילכי הרוח והנתונים האמיתיים בשטח ולא צפו את ההתפתחויות.
מינויו של רס"ן משה שמש ,כקצין מחקר מנוסה ,בעל הבנה ומחשבה רחבה וברורה של הסביבה
ופרטיה ,יצרה מציאות אחרת .גישתו היסודית והעמקת הקשרים עם מעצבי דעת-קהל האמיתיים
בקרב האוכלוסיה המקומית ,יחד עם עבודת מחקר מקצועית ,הבשילו להפקת לקחי-מודיעין
ראויים .כאלה שהשפעתם הביאה לתמורות ,הישגים והצלחות בהפעלת הכוחות והגורמים בשטח.
אין ספק שמינויו של משה שמש היווה הצבת האיש הנכון במקום הנכון ובזמן הנכון.

תקציר חלק א'
באחד מימי דצמבר  1967נקראתי לסגן ראש אמ"ן ,אל"ם דוד (דודיק) כרמון ז"ל ,לשיחה.
בשיחה זו מסר לי כי האלוף עוזי נרקיס ,מפקד פיקוד המרכז והאחראי על הנעשה בגדה
המערבית (פוליטית וצבאית) ,פנה לראש אמ"ן בבקשה למנות קצין מחקר אשר יסופח
למחלקת המודיעין בפיקוד המרכז ,ותפקידו יהיה לדווח באופן שוטף ,על בסיס חומר
מודיעיני ,על המצב הפוליטי בגדה; זאת בדומה לדיווחים ולהערכות המצב של מחלקת
המחקר באמ"ן .המטרה הייתה לספק לו הערכות על בסיס חומר מודיעיני פנימי מהימן ,ולא
רק על בסיס שיחות עם נכבדים מקומיים ,כפי שנהגו אז לדווח ,דוגמת דיווחי היועץ לעניינים
ערביים במפקדת יהודה ושומרון.
כרמון אף הוסיף כי נבחרתי לתפקיד זה בשל ניסיוני במחלקת מחקר ,כאשר עמדתי בראש
המדור המדיני בענף מצרים לאורך כמה שנים .הייתה בכך משום הבעת אי־אמון מצד מפקד
הפיקוד בדיווחיו של היועץ לעניינים ערביים במפקדת יהודה ושומרון .זה נהג לדווח על
בסיס שיחות עם מנהיגים ועסקנים מקומיים בגדה .כותרות דיווחיו היו "הלכי רוח" או סיכום
שיחה עם מנהיג זה או אחר .היועץ שימש גם יועץ לשר הביטחון משה דיין ולמתאם הפעולה
בשטחים ,שאליהם ולמפקד יהודה ושומרון ,ייעד את דיווחיו.
באותה תקופה ,לשב"כ (שירות הביטחון הכללי) לא היה מדור או מחלקת מחקר בדומה
לאמ"ן מחקר ,הוא עסק בעיקר בהפצת חומר מודיעיני גולמי בצורת אוסף ידיעות ולא תוצר
מחקרי מודיעיני של מחקר מדיני או הערכת מצב ,כפי שנהוג היה במחלקת מחקר של אמ"ן.
הוא הפיץ דפי ידיעות ולכל היותר סיכומים של החומר הגולמי ,ולא הערכות מצב תקופתיות
עם מגמות או תהליכים לטווח הקצר ,הבינוני או הארוך .חלק א׳ עסק בהארת העימות
המקצועי שבין מדור מחקר/ממשל ,שהתמקד בהבנת המציאות בשטח ובעליית כוחם של
הקיצוניים ,לבין מקבלי ההחלטות ,שבחרו לצייר את תמונת המצב על פי שיחותיהם עם
ההנהגה הישנה ,המסורתית.

54

| גיליון  ,89תמוז תשפ"א ,יוני 2021

עלייה קבועה
בפעולת חבלה
להלן קטעים מתוך סקירות המודיעין
שהפיץ המדור:
בסקירת מודיעין של "פיקוד המרכז ,מדור
מחקר/ממשל" מספטמבר  ,1969אשר כותרתה
"הערכת הפעילות החבלנית באזור יהודה
ושומרון לאוגוסט  "1969נאמר בין היתר:

חברון המשיכה להיות מרכז
לפח"ע (פעילות חבלנית
עוינת) גם החודש .אחוז
הפעולות הגיע ל־35%
ומספרן הגיע לשיא – תשע
פעולות,
 .1פעולות החבלה בחודש אוגוסט 1969
		 הגיעו לשיא חדש מבחינת מספר פעולות
		 החבלה שבוצעו באזור יהודה ושומרון,
		 כולל בירושלים .מספר הפעולות הגיע
		 ל־ 26לעומת  17בחודש יולי ו־ 22בחודש
		 יוני .אנו עדים לעלייה מתמדת מאז ינואר
		  .69תהליך עלייה זה ,משתלב במגמת
		 העלייה הכללית המסתמנת בפעולות
		 החבלה של הארגונים בכלל .הוכח,
		 אם כן ,שהירידה הקטנה במספר הפעולות
		 בחודש יולי  69לא הייתה סימן לירידה
		 אשר מסתמנת במספר הפעולות כתוצאה
		 ממעצרים או מחשיפת רשתות .אדרבא,
		 העלייה במספר הפעולות באה על אף
		 חשיפתן של מספר התארגנויות ,במיוחד
		 של "החזית פת"ח" מאזור רמאללה-
		 ירושלים ,או ההתארגנות בקלקיליה.
		 יש להניח שלולא החשיפות האלה הרי
		 מספר הפעולות היה גדול יותר.
 .2חברון המשיכה להיות מרכז לפח"ע
		 (פעילות חבלנית עוינת) גם החודש .אחוז
		 הפעולות הגיע ל־ 35%ומספרן הגיע
		 לשיא – תשע פעולות ,לעומת שש ביולי
		  69וחמש ביוני .גם בסך כל פעולות
		 החבלה באזור בחודשים האחרונים
		 עומדת חברון במקום הראשון .יתר על
		 כן ,בתקופה האחרונה אנו עדים ,בעיקר
		 בחודש האחרון ,שהאזור מרמאללה
		 דרומה ,בואכה חברון ,הפך בסיס

הקמת מדור מחקר/ממשל בפיקוד מרכז  /חלק ב'
		
		
		
		
		

להתארגנויות חבלניות רחבות ממדים,
דוגמת רשת החזית העממית הגדולה
(קרוב ל־ 300איש) שנחשפה בפברואר-
מרץ  ,69והרשת חזית פת"ח האחרונה
(קרוב ל־ 051איש) שנחשפה באוגוסט .69

 .3לאחרונה נמצאים ארגוני החבלה,
		 ובראשם פת"ח ,בשלב "הסתערות"
		 רצינית על משתפי פעולה ,תוך הפעלת
		 כל האמצעים שבידיהם למען הפסקת
		 שיתוף הפעולה עם הממשל או לפחות
		 לצמצמו למינימום האפשרי.
האמצעים שנוצלו כללו בין היתר:
 .1רצח פיזי של משתפי פעולה .הרצח 		
ה"המוני" בח'לח'ול (לפחות שלושה מבין
חמשת ההרוגים נחשבו כמשתפי פעולה),
הוא דוגמה מאלפת למעבר לדרכים
דרסטיות .יצוין גם ניסיון הרעלת משתפי
פעולה על ידי משלוח מזון מורעל לחשודים.
 .2הזמנת אישים חשודים לחקירה בגדה
המזרחית .הכוונה הייתה שאם המוזמן
לחקירה לא ניאות לבוא – הוא מחוסל על
ידי מחבלים באזור .בין המוזמנים היה ראש
עיריית סלפית.
 .3איומים ואזהרות על ידי שליחת מכתבי
איום כדי להפסיק את שיתוף הפעולה
או על ידי שידור אזהרות ישירות ברדיו.

הקיצוניים משתלטים
על השטח
בהמשך לסקירה נכתב שבקרב ההנהגה
הפוליטית ,ולפחות בקרב זו החושבת את עצמה
כמתונה או כמשתפת פעולה ,גובר והולך החשש
ממעשי הרצח ומהאפשרות שמא הדבר עלול
לפגוע בהם אישית .נמסר כי הצמרת הירדנית
ערה לנושא ,ואישים מהאזור ,הידועים כמשתפי
פעולה ,הוזהרו על ידי ממשלת ירדן מאפשרות
הפגיעה בהם על ידי ארגוני החבלה .רשאד אל־
שאווא מעזה ,למשל ,בהיותו בעמאן ,הוזהר על
ידי פת"ח להפסיק את פעילותו בנושא המדינה
הפלשתינאית.
בראשית מרץ  ,1969סיכם מדור מחקר/
ממשל את "הערכת המצב ביהודה ושומרון
לחודשי ינואר-פברואר  ,"1969כאשר בתקופה
זו פרצה תסיסה פוליטית נוספת באזור ,ובין
היתר נאמר בה:

רשאד אל־שאווא מעזה,
למשל ,בהיותו בעמאן,
הוזהר על ידי פת"ח להפסיק
את פעילותו בנושא המדינה
הפלשתינאית
 .1ההנהגה הפוליטית המוכרת באזור עוברת
כיום משברים חריפים מאז המלחמה .משבר
זה ,המעמיק עוד יותר את הרגשת התסכול
שפקדה אותה לא פעם בשנה האחרונה.
זאת ,כתוצאה מאכזבה גדולה בקרבם
ומהכרה שאין בידי המנהיגות כיום להשפיע
יותר על מהלך העניינים בכל הקשור לגורל
הגדה המערבית (גדמ"ע) ,וכי כל יוזמה
מצידה לא זו בלבד שתנחל כישלון ,אלא
אף תעמיד את ההנהגה באור שלילי
ולביקורת חריפה בזירה הערבית והפנימית.
 .2מנהיגות זו ניצבת חסרת אונים נוכח
ההתפתחויות באזור יהודה ושומרון,
כשרסן השליטה שלה על המאורעות
נשמט כליל מידיה .תהליך זה מצא את
ביטויו כבר בתסיסת אוקטובר-נובמבר
 ,1968וקיבל משנה תוקף בתסיסה הנוכחית.
ההתפתחויות בזירה הפלשתינאית מחוץ
לגדמ"ע (לרבות עליית קרנם של הארגונים,
והפת"ח בראשם ,והשתלטותם על הממסד
הפלשתינאי) וההדים לעלייה בפעולות
החבלה – כל אלה חיזקו בהנהגה את ההכרה
כי ארגונים אלה הם צד עיקרי בכל דיון על
עתיד הגדה או בדיון על פתרון המשבר.
הערכה זו חודרת אפילו למוחותיהם של
המתונים ביותר בקרב העסקנים הפוליטיים.
 .3חשוב להדגיש את ההתפתחות ,שהייתה
צפויה ,שחלה בעמדת המנהיגות המסורתית
באזור ,ביחסה לפעילות ההתנגדות נגד
הממשל .בעוד שבמרוצת  1968היינו עדים,
בדרך כלל ,לרצון ולמאמץ מצד מנהיגות
זו לצמצם – אם כי לא תמיד בהצלחה – את
ממדי פעילות זו ,ולניסיונות לעמוד בפני
לחצי הקיצוניים ,הרי שבתסיסת אוקטובר-
נובמבר  ,1968לא יכלו להשתלט על
העניינים והוכיחו אוזלת יד .הפעם (בינואר-
פברואר  ,)1969הם בעצמם נטלו חלק
פעיל בהחלטה למען שביתה או
הזדהות עם המפגינים והשובתים ,ודאגו
אישית לקיומם .העובדה שחמדי כנעאן
העלה אפשרות גירושו ,מעידה על הערכה
אישית למעשיו .אין פלא אפוא ,שאנשי

רשאד אל־שווא – הוזהר על ידי הפת"ח
מנהיגות זו חשים בעצמם את חוסר האונים
ומעמדם הנחלש והולך.
התפתחות זו ואופי הפעילות בתסיסה
הנוכחית – מהווים הצלחה בלתי מבוטלת עבור
האלמנטים הלאומניים והקיצוניים ,אשר לחצו
הפעם להמשך השביתות וההפגנות והצליחו
בכך .זו הפעם הראשונה שבה השיגו אלה את
שאיפתם ,דהיינו ,כניעת המנהיגות ללחציהם,
זאת כשחלק מהם ,המתונים ,השתדלו לפחות
לא להתערב בנעשה .השלב הבא במהלך
המאורעות היה אי־היענות לקריאת הנכבדים
(משכם ומרמאללה) להפסקת השביתה.
לסיכום (כך נאמר בסקירה) ,ניתן להעריך
כי לפנינו המשך תהליך ה"תיסלום" (הכוונה –
הסלמה) בפעולות ההתנגדות הפסיבית נגד
הממשל .ניכרת עלייה בעקומת אופי הפעילות
בהשוואה לתסיסה בעבר .ניתן לצפות ,שביטויי
ההתנגדות הפסיבית עלולים להיות חריפים
יותר ,כשהתחום בין פעולות אלו לפעולות
אלימות ופח"עיות באזור יצטמצם עוד יותר,
עד כדי מקרים שבהם תהיה חפיפה בין שני
התחומים .חפיפה זו תבוא ,בין היתר ,גם על
רקע הערכת הגורמים הלאומניים ,כי פעילותם
האחרונה מהווה הצלחה עבורם.

העובדה שחמדי כנעאן
העלה אפשרות גירושו,
מעידה על הערכה אישית
למעשיו
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הצעירים והאינטליגנטים
– מיליטנטים!
משתלבת בכך "הערכת המצב החצי שנתית
של המצב הפוליטי באזור יהודה ושומרון",
מתאריך אחד באפריל  ,1969שנכתבה על ידי
מדור מחקר/ממשל של מודיעין פיקוד מרכז.
בין היתר נאמר בהערכה זו:
 .1בד בבד עם ירידת מעמדם והחלשת
השפעתם של המנהיגים המסורתיים,
מתחזקים והולכים אלה של המנהיגים
הלאומניים הקיצוניים על כל דרגותיהם,
בעיקר בקרב האינטליגנציה ,אקדמאים,
מורים ובוגרי תיכון ,וגם בקרב ארגוני
הפועלים והאיגודים המקצועיים .אין ספק,
שארגונים אלה ,המאורגנים בארגוני חזית,
לאחר שהשיגו את מבוקשם בערעור
מעמדה של ההנהגה המסורתית הקיימת,
מטרתם הבאה תהיה ניצול ההצלחה
לקראת היעד הבא .כלומר ,מתן הטון לכל
המאורעות באזור והשאיפה שהם יהיו
הגורם הקובע בכל הקשור לניהול ענייני
האזור ולא המנהיגות הקיימת .השפעתם
של אלה תלך ותגבר לכיוון הגורמים
הקיצוניים בקרב המנהיגות הפלשתינאית
והערבית בכלל.
 .2היחס לפח"ע ,בעיקר בשכבות המנהיגות
על כל גווניה ודרגיה ,בקרב האינטליגנציה
והצעירים ,הוא פונקציה של תהליך העלייה
של אווירה לאומנית באזור ושל ההתפתחות

חמדי כנעאן (משמאל בלבן) – הבין שההנהגה המסורתית כבר לא רלוונטית

עם ירידת מעמדם והחלשת
השפעתם של המנהיגים
המסורתיים ,מתחזקים
והולכים אלה של המנהיגים
הלאומניים הקיצוניים
בנושא הפלשתינאי .התוצאה – הולכת
ומתגברת האהדה לגורם זה ,הן לרוחב והן
לעומק ,בכל רבדי האוכלוסייה ובמעלות
שונות ,למעט אותו ציבור שאיננו בעל הכרה
פוליטית .מבנה רשת החזית (העממית)
ואחרות שנתגלו לאחרונה מהווה מדגם
מאלף לכך.
 .3הולכת וגוברת הנכונות להירתם לפעילות
חבלנית ,על כל צורותיה .מסתבר שהיא
איננה פוסחת אפילו על דרגים גבוהים של
המנהיגות הלאומית באזור .סביר שבעתיד
נהיה עדים לגילויים נוספים בתחום נכונות
זו .כסימן מעיד ,מהוות הידיעות על קשריו
ומעשיו של ראש עיריית רמאללה ,נדים זרו,
בנושא הפח"ע .ברור שנכונות זו משפיעה גם
על הירתמותם לפעילות התנגדות פסיבית.

אריה שלו – הבין שהתנאים השתנו
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 .4צפויים שינויים גם בעמדת המנהיגות
המסורתית והמתונה יחסית כלפי גורמי
הפח"ע .הגורמים המתונים ביותר באזור,
רואים כיום ויראו בעתיד ,גורם זה – כצד
פעיל בכל הקשור לקביעת גורל
הפלשתינאים.
 .5על רקע זה ,החפיפה בין פעולות ההתנגדות
הפסיבית לבין הפעולות הפח"עיות ,עלולה
להתהדק יותר מאשר זו של חודשי ינואר-
פברואר  ,69כך שלא מן הנמנע שבמהלכה
ובמיוחד בשיאה של תסיסה באזור,
תבוצענה פעולות בעלות אופי פח"עי
מובהק .ארגוני החזית ימשיכו להיות מקור
לא אכזב לגיוס פעילים לפעולות אלו.

הולכת וגוברת הנכונות
להירתם לפעילות חבלנית,
על כל צורותיה .מסתבר
שהיא איננה פוסחת אפילו
על דרגים גבוהים של המה
נהיגות הלאומית באזור.

הקמת מדור מחקר/ממשל בפיקוד מרכז  /חלק ב'

הצמרת המדינית אימצה
קונספציה מוטעה
מדור זה סיים את תפקידו באוקטובר ,1970
לאחר השינויים שחלו בתפקיד אלוף הפיקוד עם
מינויו של אלוף רחבעם זאבי .הצורך במחלקת
מחקר בשב"כ ,בדומה למחלקת מחקר באמ"ן
או בזעיר אנפין דוגמת מדור מחקר/ממשל,
עלה בעקבות פרוץ האינתיפאדה הראשונה עם
האפתעה שלוותה את פריצתה בקרב קהילת
המודיעין .אכן ,מחלקת מחקר הוקמה אז
בשב"כ ,בדומה למחלקת מחקר באמ"ן .השאלה
הנשאלת היא אם האפתעה הייתה נמנעת לו
היה קיים מדור מחקר או מחלקת מחקר בשב"כ
שנים לפני פריצתה של האינתיפאדה.

לדוגמה ,ברוח זו התייחס ראש אמ"ן בתדרוך
יום ראשון (בשלהי שנת  )1972לדיווח שלי
על תחקור שערכתי לקצין פת"ח שנתפס עם
חוליה בניסיון לחדור דרך הים לרצועה .הבעתי
את דאגתי נוכח הרמה הגבוהה של אישיותו
ומהמוטיבציה והלהט הלאומני שלו .במיוחד
אם הוא משמש דוגמה לרמת מפקדי הארגון.
תגובתו המיידית של ראש אמ"ן דאז הייתהSO" ,
 WHATכמה דיוויזיות יש להם".
הופתעתי לגמרי מתגובתו זו .עמדה זו
אפיינה כמובן את הלכי הרוח בקרב הצמרת
הביטחונית .כלומר ,היעדר התייחסות לקיומה
של תנועה לאומית פלשתינאית ,החותרת
להגדרה עצמית של הפלשתינאים .עמדה זו

נדמה היה כי המערכת
מנסה להימנע מהערכות
המתנגשות עם העמדה
או ההערכות של הצמרת
המדינית ,במיוחד של ראשת
הממשלה גולדה מאיר.
קיבלה חיזוק כמובן בעקבות "ספטמבר השחור"
בירדן (ב־ ,)1970כאשר הרוח הכללית הייתה כי
אש"ף עומד בפני התפוררות .ולא היא כמובן.

תגובתו המיידית של ראש
אמ"ן דאז הייתהSO WHAT" ,
כמה דיוויזיות יש להם".
עם סיום תפקידי כראש מדור מחקר/ממשל
וסיום קורס פו"ם (פיקוד ומטה) ,ולאור ניסיוני
בנושא הפלשתינאי ,נתמניתי על ידי רמ"ח
מחקר דאז אריה שלו ז"ל ,כראש הדסק המדיני
בענף הפלשתינאים (ענף  .)4שלו גילה עניין
בפרסומי המדור ,והגיב לא פעם ב"פתק" על
פרסום של המדור .גם בתפקידי זה (עד אמצע
 ,)1973הייתי צריך להיאבק במסגרת המחלקה,
למען שינויי תפישות בכל הקשור לצמיחתה של
תנועה לאומית פלשתינאית ולמחויבות הערבית
לעניין הפלשתינאי .בתפקידי זה נתקלתי
בהערכות קיימות שהפער בינן למציאות בזירה
הפלשתינאית ,להערכתי ,היה משמעותי.
נדמה היה כי המערכת מנסה להימנע
מהערכות המתנגשות עם העמדה או ההערכות
של הצמרת המדינית ,במיוחד של ראשת
הממשלה גולדה מאיר .למרות הסימנים
הברורים ,המעידים על קיומה או התפתחותה
של תנועה לאומית פלשתינאית ,ההתייחסות
של המערכת לארגוני הפדאיון הייתה כאל
"ארגונים 'צבאיים" ,שעם דיכויָ ם ייעלמו ויחד
איתם תיעלם או לפחות תיחלש ההתעוררות
הלאומית הפלשתינאית ,בחזקת "יש פח"ע – יש
פלשתינאים ויש בעיה פלשתינאית"; "אין פח"ע
או ירידה משמעותית בפח"ע ,אין פלשתינאים";
"יש פיגועים ,יש פלשתינאים"; "אין פיגועים,
אין בעיה פלשתינאית" .ההתייחסות הייתה
סטטיסטית ובכך התמצתה הבעיה.

גולדה מאיר – קונספציה מוטעית
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פרשת החייל אורי אילן,
מזווית ראייה סורית
תרגם אברהם כהן ,אחיו של אלי
עיבד והביא לדפוס :אל"ם (בדימוס) פסח מלובני
על פי הספר ,ששמו "עובדות שלא פורסמו ,אודות המרגל הציוני
אלי כהן ,וסיפורו האמיתי" ,של לואא' (אלוף) צלאח אל־דאללי
מהצבא הסורי ,מי שהיה אב בית־הדין במשפטו של אלי כהן ז"ל
הספר נקרא "עובדות שלא פורסמו ,אודות
המרגל הציוני אלי כהן ,וסיפורו האמיתי" .הספר
יצא לאור בסוריה ב־ 14בנובמבר  ,2001באישור
משרד ההסברה הסורי ,ועוסק בעיקר בפרשת
אלי כהן ,אך מתייחס גם לאירועים אחרים
שהתרחשו בין ישראל לסוריה בשנים ההן .להלן
תרגום הקטע העוסק בסיפור לכידת החוליה
של אורי אילן וחקירתה (מבצע "צרצר") ,כפי
שתיאר זאת הקצין הסורי .מלובני דייק את
העובדות בסיפור.

סיפור מאסרם של ארבעה
קצינים יהודיים בחזית
הסורית
ב־ 12באוקטובר  ,1954בשעה עשר בלילה
(התאריך הנכון הוא השמונה בדצמבר ,)1954
יצא אחד הסיורים של הצבא הסורי ממוצב
אל־עזיזיאת ,שעל הגבול עם הישות הציונית,
כדי לבצע את ביקורת הלילה הרגילה .כשניסה
לחצות את ואדי אל־ע'ית ,הוא חש בתנועה
חשודה בעומק הוואדי .מפקד הסיור ,רב"ט
עאדל מוזייכ אל־חלי ,פרס במהירות את אנשיו,
כשהם מקיפים את המקום ממנו נשמעה
התנועה החשודה ,והאיר באור הפנס שלו
לעבר המקום וצעק" :מי שם?" .כאשר לא שמע
תשובה ,ירה מטח כדורים באוויר וביקש ממקור
התנועה להתקרב בידיים מורמות ולהיכנע.
היו שם ,כפי שהבחינו חיילי הסיור ,יותר
מאדם אחד ,ארבעה אנשים לפחות ,ולפני
שנכנעו הם נפטרו מדברים שהיו ברשותם,
כשהבינו שאין טעם להתנגד .אחד מהארבעה
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דיבר ערבית במבטא עיראקי .אנשי הסיור עצרו
למפקדת
אותם והעבירו אותם למוצב ,ומשם ִ
ענף המודיעין בקוניטרה .כפי שהתברר הם היו
ארבעה קצינים של הצבא הציוני והם:

היו שם ,כפי שהבחינו חיילי
הסיור ,יותר מאדם אחד,
ארבעה אנשים לפחות ,ולפני
שנכנעו הם נפטרו מדברים
שהיו ברשותם ,כשהבינו שאין
טעם להתנגד.
סרן מאיר יעקובי ,ממוצא עיראקי ,שדיבר
ערבית ,וממפקדי הדיוויזיה/הקבוצה (במקור
– פרקה) השחורה הסודית שהוכנה על ידי בן־
גוריון כדי לפלוש למדינות ערב ,ונחשבה לאחת
מיחידות הקומנדו המסוכנות ביותר.
רב־סרן מאיר מוזס ,מפקדם של הארבעה,
ואחיו של דר' מוזס ,רואה החשבון של המדינה
הציונית ,ואחיו של בנימין מוזס ,נשיא הארגון
הציוני של יהודי רומניה.
אורי אילן ,אחיינה של אשת נשיא המדינה
הציונית דאז ,יצחק בן־צבי .אביו ,היה מזכיר
קיבוץ גן שמואל ,ודודו ,האלוף צבי אילן ,היה
מפקד פיקוד המרכז בישות הציונית ,ואימו
אילנית ,הייתה חברת הפרלמנט הציוני.
גד קסטלנץ ,בנו של מזכיר קיבוץ ודודו
מוזיקאי מפורסם.
(הערה :הצוות מנה חמישה אנשים .משום מה
הוא מתייחס רק לארבעה ,ולא מתייחס לחמישי
– רב"ט יעקב לינד).

אלי כהן ז"ל ,גיבור גם בעיני

הסורים (ויקיפדיה)

מאמצים רב־תחומיים
לשחרור העצורים
הסיירים הסורים ערכו חיפוש באזור שבו
נעצרו הארבעה ,מצאו בו כמה כלי נשק קל,
כמה חוטים וחלקים קטנים של ציוד רדיו ,וכן
מכשירים חשמליים קטנים.
למוחרת היום ,וזה שלאחריו ,החלו הכוחות
הציוניים שבגבול באותו אזור ,לבצע מספר
פעולות דחופות ,ובכלל זה חדירה לשטח
סוריה ,במטרה לחפש אחר ארבעת האנשים
האלה בניסיון לברר מה עלה בגורלם.

הקצין החוקר ידע
שהמכשיר המוזר הזה אינו
היחיד מסוגו ,וכי הממשלה
הציונית משתמשת
במכשירים זהים במקומות
אחרים במדינות ערב,
כמו כן ,הגיע קולונל גסטון ג'יה ,יושב ראש
ועדת שביתת הנשק המשותפת ,למפקדה
בקוניטרה ונפגש עם עקיד (אל"ם) סאוויה,
ושאל ,האם הכוחות הסוריים עצרו מישהו
מהיהודים באזורי הגבול ...סאוויה סיפר לו על
מעצרם של הארבעה .ג'יה ביקש לא לחקור
אותם ולשחררם ,והוסיף כי הממשלה הציונית
מוכנה להחליפם בכל האסירים הערביים
שבידיה ,תמורתם .כמו כן ,ישראל מוכנה
להתנצל ולקבל עליה את כל התנאים שיטילו
עליה הרשויות בסוריה.

פרשת החייל אורי אילן ,מזווית ראייה סורית
אך השלטונות בסוריה סירבו להיכנס לכל
התדיינות בנושא הארבעה הללו .בימים שלאחר
מכן ,נחשפו הרשויות הסוריות לפעילות מוזרה
שהגיעה משלושה מקורות:
 שגרירויות זרות ,ובמיוחד השגרירותהאמריקאית ,הציעו סכום כופר גדול
תמורת הארבעה.
 האו"ם ,משרד המשקיפים וועדת שביתתהנשק המשותפת.
 -גל של אירועי הסתננות אל מעבר לגבול.

אילן יצא מכליו ואמר:
 "לא אכפת לי מהחזרתי,ככל שזה נוגע לי – זוהי יד
הגורל אליו הגענו".
לקצין החוקר התחוור שיקשה עליו להגיע
לחקר האמת ,כל עוד המשקיף הקנדי שוהה
בכלא יומם וליל ,וכי יש צורך באמתלה
להרחיקו .הוא שם לב שהמסתננים שנשלחו
על ידי הממשלה הציונית אינם מותירים שטח
משטחי הכלא מבלי לכתוב בו כתובות בעברית,
כשהם מזהירים אותם (את הארבעה) מלדבר,
במיוחד כתבו אותן בשירותים ועל קירות אולם
הספורט.

חקירתם נמשכה ימים רבים
והחוקרים התחלפו ,עד שהה
גיע חוקר בעל אופי נוח ורגוע,
שהסתמך על היבטים פסיכוה
לוגיים והכרת מוח האדם.
בתוך ארבעה ימים ,חדרו (לשטח הסורי) 17
אנשים ונכנעו לשלטונות סוריה ,כדי שיעבירו
אותם לכלא שבו שהו הארבעה .המפורסם מבין
המסתננים הללו היה שלמה בן־יהודה ,ממנהיגי
ארגון ה"הגנה" הטרוריסטי ומפקד יחידותיה
באזור הגבול הסורי .מוריס חקק ,שהיה מרגל
יהודי מיומן ,ויוסף שמאס ,שהיה אחד מקציני
מלחמת הגרילה .כוונתם של מסתננים אלה
הייתה ליצור קשר ,בכל דרך שהיא ,עם אחד
מהארבעה ,ולהזהיר אותם שלא להודות בשום
דבר ,ולחזק את רוחם.

הניסיון לחשוף את "הסוד"
לרשויות הסוריות התחוור שהארבעה הללו
מסתירים סוד מסוכן .הכותב ציין "העברתי
אותם לכלא אל־מאזה בדמשק ,שהוא מבצר
בלתי חדיר ,הכולל את כל השירותים והכוח,
ובו עצורים חיילים ופוליטיקאים .כל אחד
מהארבעה הושם בחדר נוח עם מיטה ,שולחן
וכמה ספרים לקרוא ,והוגש להם אוכל טוב".
אנשי המודיעין הסורי ניסו להגיע לסוד,
במיוחד לאחר שביטלו את כל הטיעונים
שהארבעה ניסו לדבוק בהם ,וביניהם כי הם
איבדו את דרכם ,וכי היו בדרך מקיבוץ כפר
סולד ,וזאת למרות שהם נמצאו במרחק של
עשרה קילומטרים מהגבול .הם גם טענו שהם
חיילים מיחידה צבאית מאזור הגבול ,והתברר
שהם אינם מכירים את האזור ,וכי אינם מיחידה
אחת .כן התברר כי כל אחד מהם בקיא בתחום
טכני אחר :אחד מהם ,מוזס ,מהנדס רדיו ,השני

מתמקדים באורי אילן
אורי אילן – קורבן של פעולה כושלת

(ויקיפדיה)

אילן ,מהנדס אלחוט ,השלישי הוא יעקב ,לוחם
גרילה שיודע היטב את השפה הערבית ובקיא
במנהגי הערבים ,והרביעי ,קסטלנץ ,מומחה
בחומרי נפץ (חבלן).
חקירתם נמשכה ימים רבים והחוקרים
התחלפו ,עד שהגיע חוקר בעל אופי נוח
ורגוע ,שהסתמך על היבטים פסיכולוגיים
והכרת מוח האדם .המודיעין הסורי השתמש
בשיטות חוקיות בחקירה בנוכחות משקיף
האו"ם ,סגן אלוף מרסל פירו ,מחיל הצנחנים
הקנדי ,שהשתתף אישית בחקירה ,מתוך כוונה
לדעת את המשימה האמיתית שבגללה הגיעו
הארבעה ,במיוחד לאחר שהשלטונות הסוריים
הבטיחו לשחרר אותם מייד לאחר סיום
החקירה.
השלטונות הציוניים קראו לכינוס ועדת
שביתת הנשק המשותפת בממוצע כל יומיים,
כדי להסכים על שחרורם של הארבעה .משה
דיין נכח בישיבות ,וכך גם שמעון פרס ,סגן שר
הביטחון באותה תקופה ,ולאחת הישיבות הגיע
גם פנחס לבון ,שר הביטחון הציוני באותה עת.
הפגישה נערכה במלון "הגליל" בטבריה,
והשתתפו בה קצין בכיר מהצבא הסורי ,יחד
עם כמה קצינים מהחזית ,ופקיד בכיר ממשרד
החוץ הסורי והמשקיף הראשי של (ועדת)
שביתת הנשק .הסורים התעקשו לעמוד
בסירובם לשחרר את הארבעה ,אלא רק לאחר
תום חקירתם.

החוקר חש שאורי אילן היה שונה מכולם
בהיבט המורלי ,שכן גדל בחיי נוחות ,והיה
גא בעצמו בהיותו קרוב משפחה של אשת
נשיא המדינה ,ולכן הורה החוקר לכתוב כמה
מילים בשפה הערבית (כך במקור ,ייתכן שיש
כאן טעות ,והכוונה לעברית) באחד מתאי
השירותים" :גד" הוא אחד החשודים בבגידה
משום שהתוודה.
כאשר אורי אילן ביקש ללכת לשירותים,
הובילו אותו לתא השירותים הנזכר לעיל ,ובזמן
הזה הטמינו החוקרים מיקרופון זעיר מחובר
לתיל דקיק ,אשר מוביל את הקול מהתא של
אורי אילן למכשיר הקלטה בחדרו של החוקר.
כאשר אורי הבחין במה שנכתב בתא השירותים,
החל לקלל ולאיים ,דרש להיפגש עם קצין
הכלא וביקש ממנו לפגוש את מוזס .הקצין
הסכים להביא אליו את מוזס כדי שישהה עימו
בתא.
כשנפגשו ,הם בירכו לשלום איש את רעהו,
וכדי להגביר את אמונם בו – שרק הקצין
במשרוקית ממשרדו כדי לזמן אליו את
השומרים ,וכאשר אורי הרים את ראשו והביט
מבעד לסורגי תאו ונוכח שהמקום ריק לחלוטין
מאדם ,אחז בחברו מוזס ואמר:
 "גד התוודה והוביל את הסורים אל המתקן".אבל ,מוזס אחז בו בפראות ואמר לו:
 "על איזה מתקן אתה מדבר? האםלא כדאי לשכוח מהסיפור הזה לגמרי?
בהתאם לפקודות".
אבל אורי סירב לשתוק ואמר:
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פרשת החייל אורי אילן ,מזווית ראייה סורית
הסורים למקום".
מוזס סטר לו על פיו ,והרעים בקולו
בצווחה אימתנית.
הקצין הסתפק במה ששמע והבין שאילן
שרוי במצב רוח נסער ובהתמוטטות עצבים.
הוא זימן אותו אליו ,מיתן את השיח עימו
ואמר לו שאיגרת אישית הגיעה אליו מאת
ראש הממשלה משה שרת וכי החקירה
הסתיימה ,והוא עומד לחזור לישראל.
אילן יצא מכליו ואמר:
 "לא אכפת לי מהחזרתי ,ככל שזה נוגע לי– זוהי יד הגורל אליו הגענו".
הקצין החוקר אמר" :בכל אופן ,אנו מודעים
לנושא המתקן וגד יוביל אותנו אל המקום,

ג'יה ביקש לא לחקור
אותם ולשחררם ,והוסיף כי
הממשלה הציונית מוכנה
להחליפם בכל האסירים
הערביים שבידיה ,תמורתם.
אלא אם כן ,אתה רוצה לבוא עימנו" ,ואילן
השיב" :אני לא יודע את מיקומו המדויק.
ראיתי את המתקן מרחוק ,כלומר התבוננתי
בפעולה מרחוק".

השיחה ביניהם נמשכה בצורה טבעית ,אילן
לא שם לב שהוא הודה ושהוא מוסר מידע
חשוב מאוד.

"מכשיר אלחוט מוזר מאוד"
הקצין החוקר ידע שהשיחה הייתה על
אודות מכשיר אלחוט מוזר מאוד ,הנחשב לאחד
המכשירים הצבאיים האמריקניים המפותחים
ביותר ,וכי הוא טמון בבטן האדמה בצד אחד
מעמודי הטלפון הצבאיים ,המקשר בין המטה
הכללי בדמשק לבין היחידות ,המוצבים
והמחנות שלאורך הגבול .חוט דק יוצא ממכשיר
זה שבצד העמוד ומתחבר לכבלים הראשיים.
מטרת מכשיר זה היא לקלוט את שיחות הטלפון
ולשדר אותן באופן אלחוטי ,כך שמקלט רדיו
המכוון לאותו תדר שמוצב בישות הציונית
יקלוט את השיחות .בדרך חדשנית זו ,עולים
שירותי הביטחון הציוניים על מכלול הפקודות,
ההוראות ,החדשות והמידע הנוגעים לצבא
הסורי ,מצב היחידות בחזית ,היקף הכוחות
ותנועותיהם .המכשיר יכול גם להעביר פקודות
וידיעות מזויפות ליחידות שבגבול ,שיקלטו
אותן מהמנגנון הציוני ,אשר יעביר אותם לקווי
הטלפון של היחידות והמוצבים הסוריים.

הגיעו לכלא וחתמו על מסמך
רשמי בדבר התאבדותו,
במיוחד על סמך העובדה
שהוא כתב בדמו את
הסיבות להתאבדותו.

בטקס קבורתו של אורי אילן .הרב גורן מצדיע (ויקיפדיה)
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הקצין החוקר ידע שהמכשיר המוזר הזה אינו
היחיד מסוגו ,וכי הממשלה הציונית משתמשת
במכשירים זהים במקומות אחרים במדינות
ערב ,ועולה ממידע מההנהגה הצבאית (שלהן),
שהם משתמשים במכשירים הללו במשך מספר
שנים ,וכי הממשלה הציונית חוששת כעת מכך
שמזימתם נחשפה ,כתוצאה ממשימה כושלת
זו.
הקצין החוקר ידע ממנו (מאורי) שהסיבה
לבואם של הארבעה הייתה מכיוון שהמכשיר
הסודי נפגע מעט מלחות ,כתוצאה מהימצאותו
הממושכת בתוך האדמה ,ולכן הקול שנשמע
ממנו היה חלש ומקוטע ,והארבעה הגיעו כדי
לתקן אותו .הקצין הבין כי המכשיר מונח בתוך
תיבה מעץ מלא ,שחציה התחתון הוא מוקש
המתפוצץ ממגע ,כדי להרוס את המכשיר
ולמנוע מאדם זר לדעת את סוד התקנתו.

פרשת החייל אורי אילן ,מזווית ראייה סורית

קברו של אילן בגן שמואל (ויקיפדיה)

עימות והתאבדות
למוחרת קיים הקצין החוקר ישיבה שבה
השתתפו המשקיף הקנדי מטעם ועדת שביתת
הנשק וארבעת האנשים ,והקצין הודיע כי קיבל
את כל המידע הקשור למכשיר וכי הוא רוצה
שהארבעה ישתפו עימו פעולה ויובילו אותו
למיקום המתקן על מנת להסירו ,ובכך תבוא
הפרשה לידי סיום והם ישוחררו.
כאן התרחש עימות בין הארבעה וכל אחד
מהם הטיח בחברו שהוא חשף את הסוד
שנחשב לאחד הסודות הכמוסים ביותר של

הצבא הציוני ,ואילן הבין שבעצם הוא עצמו
חשף את הסוד .הארבעה הסכימו ללכת אל
מקום המתקן ,שהיה מונח באדמות הכפר עין
אל־ע'ית' ,במרחק  14קילומטרים מהנקודה
הקרובה ביותר מהגבול ,באזור נטוש ומלא
בסלעים.
חיילי הצבא הסורי החלו לחפור באדמה
מסביב לאחד מעמודי הטלפון עד שנחשף
המתקן ,לאחר מכן אמר מוזס שהוא מוכן
להפריד ולהרחיק את המוקש כדי למנוע ממנו
מלהתפוצץ ,ולהוציא את המכשיר שלם ,וביקש
משלושת חבריו האחרים להתקרב אליו (הערה
במקור :חיל ההנדסה הסורי פוצץ את המכשיר
מרחוק ,כדי שהרצון לחשוף את הטכנולוגיה של

מכשיר זה לא תגרום למותו של מהנדס סורי,
כפי שקרה לפני שנים).
הקצין החוקר הבין שמוזס מתכוון לפוצץ
את המוקש יחד איתם ,ואז ביקש להחזירו יחד
עם חבריו לכלא .סימני כעס ורוגז נראו על פני
הארבעה ,ולכן ניתנו פקודות לפקח עליהם כדי
למנוע מהם להתאבד.
למרות זאת ,אורי אילן התאבד באותו הלילה.
הוא חתך רצועות בד ארוכות ממזרון המיטה
שלו ותלה את עצמו מצווארו בסורגי הברזל של
תא הכלא ,וכתב בדמו על הקיר ,לאחר שפצע
את ידו בזגוגית משקפיו ,כי לא בגד ,וכי הוא נפל
קורבן למשימה כושלת .השומר לא שם לב לכך,
אלא לאחר מותו.
מנהל הכלא דיווח על כך ,ורופאי הארגונים
הבין־לאומיים ,ובמיוחד דר' מרינה ,הרופא
הראשי של בית החולים האיטלקי בדמשק,
הגיעו לכלא וחתמו על מסמך רשמי בדבר
התאבדותו ,במיוחד על סמך העובדה שהוא
כתב בדמו את הסיבות להתאבדותו .הידיעה על
התאבדותו נמסרה לשלטונות הציוניים בסוף
ינואר  ,1955וגרמה לכעס גדול בקרב החוגים
הציוניים .הגיעה משלחת רשמית בראשות
משה דיין לקבל את גופתו בגשר בנות יעקב.
כמה ימים לאחר מכן ,הסתלק שר הביטחון
הציוני ,פנחס לבון ,ממשרדו ,לאחר שפוטר על
ידי בן־גוריון בגלל האירוע הזה ,ובגלל הסיבה
שקדמה לה ,פרשת לבון במצרים ,שהוזכרה
קודם לכן.

משה שרת,
ראש הממשלה –
ביקר את איכות
המבצע (ויקיפדיה)

פנחס לבון,
שר הביטחון –
לחץ לשחרר
(ויקיפדיה)

שביל אורי אילן בצפון (מתוך האתר )SLIDES.CO.IL
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סיקורת

סוכן כפול  /קובי סגל
יגאל סימון*
ספרו המקיף של קובי סגל" ,סוכן כפול",
עוסק בהפעלת מקורות אנוש,HUMINT ,
ומתבסס ברובו על פרשיות ריגול שראו
אור גם בפרסומים גלויים ומוכרים .עם זאת,
מיטיב המחבר לנתח ולהעמיק חקור את
החומר ,באופן המאפשר לקורא "לצלול"
לנבכי הפרשיות ואפילו "ליטול חלק"
במניעים ובלבטים ,הן של הסוכן הבודד או
של רשת סוכנים ,הן של המפעילים ושירותי
המודיעין שלהם.
מלאכת – או ,מוטב ,אומנות – ה"יומינט"
מורכבת היא ,בהיותה קשורה קשר בל ינתק
בנפש האדם ומחייבת את העוסקים בתחום
לשיקולים מורכבים ורגישים ,מעבר לשיקול קר
והגיוני ,המתבקש במבט ראשון.

שיקולים ומניעים מורכבים
המחבר בחר להתמקד בתחום המורכב של
הפעלת "סוכנים כפולים" ,שהוא סבוך שבעתיים
מהפעלת סוכן "בונה פידה" .הפעלה כפולה
מחייבת ניתוח לעומק של מניעים ושיקולים
של שתי – לעיתים יותר – סוכנויות איסוף
מודיעיניות ,בנוסף לשיקוליו ולמניעיו של
הסוכן ,או הרשת .ניתוח זה מחייב לברר את
מניעי הסוכנים לשיתוף הפעולה ,בשלב הגיוס
ובכל שלבי ההפעלה ,במיוחד כשיצויד הסוכן
באמצעים רגישים ומתקדמים ,כגון :אמצעי
תקשורת חשאיים ,אמצעי חבלה או כשישולב
במבצעים רגישים .כל אלו מחייבים ביצוע
מבחני מהימנות ,חקירות וכיוצא באלו פעולות
שתכליתן לעמוד על מהימנות הסוכן ומניעיו.
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ראוי להדגיש כי הפרשיות הנזכרות בספר
עוסקות ,רובן ככולן ,בעידן שקדם למהפכת

התקשורת :הסייבר ,ה"וויזינט" (מודיעין החוזי)
והרשתות החברתיות.

לפני המהפכה הטכנולוגית
בשל כך ,שונה ה"מודוס אופרנדי" של הפעלת
הסוכנים ,משלהי המאה העשרים ובמאה שלנו,
תכלית השינוי המאפיין את המקרים המתוארים
בספר .זאת ועוד :ההתקדמות המואצת במישור

סיקורת
הטכנולוגי מאפשרת לקיים בעידן הנוכחי
בקרה רציפה על פעולת הסוכן מחד גיסא,
כמו גם דרכים מתחכמות לשיטוי במפעילים
מאידך גיסא ,כך ש"חרב הפיפיות" שבין הסוכן
למפעיליו נותרה בעינה.
רבים תוהים ,האם בעידן הנוכחי של ריבוי
ידע שמקורו ב"אמצעים אלקטרוניים" ושאר
סוכנויות המודיעין ,נותר מקום להפעלת
ה"יומינט"? אף ששאלה זו תאורטית היא
ועקרונית ,אין עוררין בדבר ייחודו ותרומתו
האפשרית של הסוכן האנושי .דווקא בעידן של
ה"ביג־דאטה" וריבוי המידע המופק ממקורות
גלויים ,מתייחד מקום להשגת מידע ומודיעין
בתחומי "כוונות" או "תוכניות פעולה" ,הנרקמות
במוחותיהם של קברניטים ודרגי מנהיגות:
האם פניהם למלחמה ,לרגיעה או אף לשלום.
תחום חשוב נוסף שבו מתייחד ה"יומינט" ,מצוי
בקרב ארגונים תת־מדינתיים ,כארגוני מחבלים
וג'יהאדיסטים למיניהם .דווקא במישור זה,
מוטלת על ה"יומינט" החובה לנצל את יתרונותיו
היחסיים כדי להשיג מידע איכותי כמסמכים

תגובה...
...התקפה או הונאה
התייחסות לכתבה של יאיר רויטמן
"התקפה או הונאה" ,מבט מל"מ ,גיליון ,87
אוקטובר 2020
מאת :חיים אליהו (אלוף־משנה בדימוס),
21.2.2021
בהתייחס לכתבתו המעניינת של יאיר,
אני מבקש להוסיף כי בחירת יום ה"ע"
נבעה קודם כול משיקולים של זמני גאות
ושפל ומהירות זרימת המים בתעלת סואץ.
עבד אל ע'אני גמסי (רמ"ח מבצעים
ורמטכ"ל צבא מצרים) בספרו "מד'כרת
חרב אוכתובר  ,"1973זיכרונות מלחמת
אוקטובר  ,1973עמודים  ,157-155כתב:

מקוריים ,תצלומים ומודיעין בסיסי לצורך תכנון
מבצעי.

אין תחליף לגורם האנושי ומ־
עקב אחרי הפעלתו השוטפת
בסוגיות של מבצעים מתוכננים ,נכון לנהוג
זהירות יתר בעת תדרוך הסוכן ותחקורו,
במיוחד אם חשוד הוא ב"כפילות" .בעיקרון,
נכון להתייחס בחשדנות למהימנותו של סוכן,
אף אם הוכיח עצמו לאורך זמן .במקרים שבהם
נחשד סוכן ב"כפילות" ,נכון לחקור אותו על ידי
גורם שאינו קשור ישירות בהפעלתו ובמנותק
מהפעלתו השוטפת.
על ראש סוכנות האיסוף לבור כהלכה את
מפעילו של הסוכן הכפול ולייחד לכך את
המנוסים והמיומנים שבאנשיו .על הקושי
שבזיהוי ובהפעלה של "כפולים" ,מעיד מגוון
הווריאציות של סוכנים מסוג זה :כפולים,
משוטים ,כפולים ומכופלים ...הנסקר בספר.

"בבדיקה שנערכה נמצא כי ההבדל
במפלס גובה המים בין הגאות לשפל
בגזרה הצפונית הוא  80סנטימטרים ,בעוד
שבגזרה הדרומית הוא שני מטרים .מהירות
הזרימה בגזרה הצפונית היא  18מטרים
בדקה ,בעוד שבגזרה הדרומית  90מטרים
בדקה .כמו כן ,נמצא כי כיוון הזרימה
משתנה מדי שש שעות.
הבדיקה שהקיפה את כל הנושאים
קבעה שהמועדים המתאימים ביותר
למתקפה הם בחודשי מאי ,אוגוסט,
ספטמבר ואוקטובר.
עדיף על כולם היה חודש אוקטובר בשל
תנאי מזג האוויר המתאימים לצליחה,
הלילה היה ארוך ומצב הים נמצא מתאים
למבצעים ימיים".
עוד ציין גמסי" :רבים היו סבורים שיום
זה נקבע בשל הסיבה שבישראל חל בו
יום הכיפורים .אך זוהי שגיאה ,משום שהיו

לכל אלו יש דוגמאות למכביר ,הן אלו הנכללות
בספר ומנותחות על ידי המחבר ,הן באירועי
הפעלה במקומותינו .לא נמצא כמעט מקרה
הזהה למשנהו ומשום כך נכון לדון בכל מקרה
לגופו ובמענה הייחודי לאותו סוכן ,לנסיבות,
למניעים ולהשתייכות הארגונית (צבא ,ארגון
חבלה ,אזרח וכיוצא באלה).
נכון להוקיר את מפעלו של קובי סגל ,על
שכינס בספר מאגר מקיף ורחב יריעה בנושא
המורכב והמרתק הזה .מומלץ לכל מי שעוסק
במלאכת ה"יומינט" לקרוא ולהפנים (אומנם
בדיעבד) את המסקנות והלקחים העולים מן
הפרשיות הנדונות בספר .צירופן יחד מעניק
חומר לימוד חשוב לכל מפעיל ,קצין איסוף,
קת"ם (קצין תפקידים מיוחדים) ובעצם לכל
קורא סקרן ,המתעניין בעולם הסתר המרתק
של המודיעין האנושי.

(*) יגאל סימון – מוותיקי יחידת ה"יומינט" של
חיל המודיעין שכיהן כמפקדה.

גורמים רבים אחרים בגינם נבחר יום זה".
מכאן ,שתנאי הכרחי לבחירת יום ה"ע"
היה משטר הזרימה בתעלה .כל השאר היה
"בונוס".
ואכן ,בזמן הצליחה בגזרה הדרומית נסחפו
בזרם החזק חלק מהגשרים.
הערה
באשר לקביעת שעת ה"ש" – במקור היא
נקבעה לשעה  ,18:00כדי להגביל את
פעילות מטוסי חיל האוויר נגד ראשי הגשר
(בכך צדק אשרף מרואן) .ואולם ,כשבוע
לפני יום ה"ע" ביקשו הסורים להקדים את
שעת ה"ש" ,בגלל זווית השמש המסנוורת
בשעות אחר הצוהריים.

לכן ,נקבעה שעת ה"ש" לשעה 14:05.
אשרף מרואן ,כשטס ללונדון ,כנראה לא
ידע על שינוי שעת ה"ש".
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מש"א ומתן |

דפי מורשת ,של עשייה מרגשת ,עם יוצאי המוסד ,השב"כ ואמ"ן

מי הקים את המל"ם?
להצלחה אבות ואימהות רבים..
המשך לריאיון עם פנינה ואשר שוחט בגיליון 87
אופיר שהם
תגובות רבות זרמו למערכת כתב־העת
לאחר הוצאתו לאור של גיליון  .87הריאיון
עם הזוג שוחט הכה גלים והוכיח מעבר לכל
ספק כי המרכז למורשת המודיעין חי ,קיים
ופועם בהרבה לבבות של חולמים ומיישמים,
ולא פחות מכך בזיכרון.
יהיה זה מרחיק לכת לכנות את התגובות
כולן סוג של רשומון ,המכביר בסתירות ובזוויות
ראייה שונות זו מזו .על עיקרי הדברים יש
הסכמה ואין צורך בתחקיר מעמיק כדי לגבש
את האמת הבסיסית ,המציג שני פרקים
של עשייה .יחד עם זאת ,ניתן לקבוע כי לוח
הזמנים של המעידים ,שונה זה מזה ,בשל
השוני בתהליכים – בצבא ,וגם באשר למסגרת
העשייה – בעמותה שהוקמה ליישום הרעיון...
ביובלי עשייה ברוכה של רבים ,עד אשר נמהלו
לזרם אחד ברור גדול וגועש ,במהלך  ,1984ועד
לחנוכת האתר ביוני .1985
בחרתי לעבד כמה עדויות מרכזיות:

"מסמך ז'מקה"
זהו מסמך מפורט העוקב אחר תהליך הקמת
המל"ם כפי שרשם זלמן גנדלר ז"ל" ,ז'מקה" בפי
כול .המסמך "אבני דרך בהקמת אתר ההנצחה
והמורשת לקהילת המודיעין" סוקר פרק זמן
מ־ 1979ועד מאי  ,2001שהוכרזה כשנת הח"י
להקמת המרכז (ובעצם לרישום העמותה
ב־.)1983

מאפריל  1979ועד ה־27
באפריל  ,1981נוהל התהליך,
שאותו יזם האלוף יהושע
שגיא ז"ל ,בידיו של תת־אלוף
צביקה שילר ז"ל
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ז'מקה ז"ל (מימין) מקבל תעודת הוקרה על פעילותו הענפה מהיו"ר שטאובר ומהמנכ"ל צור
מקורות החומר היו פרוטוקולים ,מכתבים,
סיכומי דיונים וישיבות ,דו"חות וראיונות של
אישים מרכזיים שהיו פעילים מראשיתו של
תהליך ההקמה :יהושע שגיא ,מאיר עמית,

שלמה גזית ,צביקה שילר ,דר' יוסף מרזוק ,משה
סופר ,שייקה דליות ,יהודה פרידמן ,אפרים
לפיד ,נחמיה דוידי ,חיליק בורשטיין ,דוד בר
גיורא ,שלום שפי ודני ארז.

מש"א ומתן |
חלק מהמרואיינים כבר אינם בין החיים.
מאפריל  1979ועד ה־ 27באפריל  ,1981נוהל
התהליך ,שאותו יזם האלוף יהושע שגיא ז"ל,
בידיו של תת־אלוף צביקה שילר ז"ל ,הקמנ"ר
דאז ,שהתמקד בהקמת אתר הנצחה לחללי
אמ"ן .בכנס שנערך באפריל  '81והוכתר כ"כנס
היסוד של המועצה הציבורית" ,הוסכם על
אתר הנצחה לחללי קהילת המודיעין כולה.
החלטה שהייתה על דעת ראשי כל הארגונים
והמשפחות השכולות.

תת־אלוף (מיל')
דר' אפרים לפיד
זו תרומתו של לפיד לסיפור המעשה:
"ינואר  ,'80פגישת תת־אלוף צביקה שילר ונציגי
המשפחות השכולות עם ראש אכ"א והעברת
המלצת ראש אכ"א לרמטכ"ל על הקמת אתר
הנצחה לחיילי חיל המודיעין על מקרקעין
צבאי ובמימון תרומות פרטיות; הרמטכ"ל 'רפול'
אישר .צביקה הקים צוות פרויקט לניהול כל
התהליך ומינה את אלוף־משנה חיליק בורשטיין,
ראש פרויקט 'רמון' ,לעמוד בראשו .קוימה
התייעצות באמ"ן ,ודר' יוסף מרזוק ומשה סופר
השתתפו בדיונים על הרעיון ונתבקשו לכנס את
ההורים השכולים .דר' מרזוק ומשה סופר היו
חלק מעמותת המשפחות השכולות של חמ"ן,
שקמה עוד לפני כן.

דפי מורשת ,של עשייה מרגשת ,עם יוצאי המוסד ,השב"כ ואמ"ן

תחרות פנימית ,שבה השתתפו ארכיטקטים
עובדי מרכז בינוי לעיצוב אתר ההנצחה".

אלוף־משנה (בדימוס)
חיליק בורשטיין
בתקופה זו ניהל את הפרויקט ,על פי בקשתו
של שילר ,חיליק בורשטיין ,שנפגש עם כל
המעורבים ל"קונספט המצומצם" ,ואף מינה
קצין בדרגת רב־סרן להוליך את האפיון של
האתר.
בורשטיין פנה לדר' מרזוק ולרמ"ד נפגעים
בחמ"ן כדי לכנס מפגש עם ההורים השכולים.
המפגש נערך בקריה ונרשמו הציפיות של
הנאספים ובקשותיהם .תהליך זה נמשך
והתפתח ,כאמור ,כקונספט מצומצם ,שכלל

דגם לפיו יש להקים את המרכז ,תוכנית
שנבחרה בתחרות פנימית בצבא .כל אלה היוו
את "התהליך" עד "כנס היסוד של המועצה
הציבורית" וממנו והלאה כבר היה מונח על
השולחן.

שייקה דליות,
המנכ"ל הראשון
ה"קונספט המורחב" שהונהג על ידי
שייקה דליות ,לימים המנכ"ל הראשון של
המל"ם ,שפעל נמרצות ליישם את החלטות
הוועדה הציבורית ,איגום מושכל של הצרכים
המשותפים לשלוש הזרועות – מוסד ,שב"כ
ואמ"ן – יחד עם המשפחות השכולות; ועם
התקדמות התהליך ,מימוש חזונו של האלוף
מאיר עמית ז"ל שהיה יושב הראש הראשון.

צביקה הקים צוות פרויקט
לניהול כל התהליך ומינה את
אלוף־משנה חיליק בורשטיין,
ראש פרויקט 'רמון' ,לעמוד
בראשו
באפריל  ,'80ההורים השכולים התכנסו
בבה"ד  ,15וצביקה שילר הציג להם את הרעיון.
בעקבות זאת ,קמה ועדה משותפת בראשות
חיליק בורשטיין ,שבה נציגי המשפחות
השכולות (מרזוק וסופר) ונציגי אמ"ן (רמ"ח
אוכ"א נחמיה דוידי ,נציגות ענף פרט – פנינה
גבע [שוחט] ואסתר זוטא ,וקצינים נוספים
מפרויקט 'רמון' ומאמ''ן) .הוועדה ערכה מספר
דיונים לבחינת הדרך להקמת האתר להנצחת
חללי חיל המודיעין ,מיקומו המדויק ,צורת
האתר ,כיצד להקים אנדרטה מבלי לחשוף
יחידות ומה הם מקורות המימון האפשריים.
הוועדה פנתה למרכז בינוי של צה"ל שקיים

שייקה דליות ,המנכ"ל הראשון ,בטקס אבן הפינה למרכז האור קולי
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ייתכן כי החלפתו נבעה
מוויכוח פנימי על היענותה
של הנהגת ארמניה להצעות
ההסדר להפסקת אש
סמל הארגון – שירות הביטחון הלאומי .הנשר
כסמל לכוח ,הערנות והרצון; החרב כסמל לדין
לצדק ולעונש; המגן סמל להגנה על המדינה.

תעודת זהות ארמניה

האלוף מאיר עמית ,נשיא העמותה ,עם רישום משורטט של המודל
נפגשתי עם שייקה דליות בביתו .שייקה,
נמרץ ורהוט ,סיפר את סיפור ההקמה על פי
ה"קונספט המורחב" .לדבריו ,מי שגיבש את
הקונספט היה האלוף שלמה גזית ז"ל ,קונספט
שמצא חן בעיני כולם .שייקה מאשש את הקמת
העמותה ב־ ,1981בעקבות הכנס.

בורשטיין פנה לדר' מרזוק
ולרמ"ד נפגעים בחמ"ן כדי
לכנס מפגש עם ההורים
השכולים .המפגש נערך
בקריה ונרשמו הציפיות של
הנאספים ובקשותיהם
את ה"פורמליסטיקה" מול רשויות הצבא
עשתה סגן־אלוף אסתי זוטא ואת הפעילות
השוטפת בעמותה ריכז יהודה פרידמן ,מי
שהפך לימים למנהל אתר ההנצחה.
שייקה זוכר קשיים לא מעטים ,רובם
בירוקרטיים ,בפעילות שבה מעורבים :מחלקת
ומנהל מקרקעי
ביצוע צבאית ,משרד הביטחון ִ
ישראל .הוא מודה בחיוך כי בעקבות תלונותיה
של זוטא ,הוא נתן הנחיה להתחיל לעבוד ללא
רישיון .ההנחיה עוררה גלי מחאה שזירזו את
הקרב למיגור הבירוקרטיה ואת הגעת אותו
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אישור בכתב רק לאחר שישה חודשי עבודה.
עשרה חודשים נוספים נדרשו כדי להשלים את
בניית מרכז ההנצחה ,התיאטרון הפתוח ובניין
המשרדים .באשר למימון ,מספר שייקה על
הקמת "קבוצת ל"ו הצדיקים" ,שלושה תריסרי
תורמים רחבי לב ,שתרמו את הנדרש להקמת
הקרן הצמיתה ,בעידודם הפעיל של מאיר
עמית ,ארל'ה יריב ,חיים הרצוג וכמובן דליות
עצמו ,שהיה אז איש עסקים בין־לאומי ,לאחר
שעזב את המוסד ,ולקראת השלמת התהליך
גם הפך למנכ"ל הראשון" .כשסיימנו את הבנייה
נותר סכום הגון לתחזוקה ותפעול שוטפים,"...
ציין בארשת פנים מאירה.

מי שגיבש את הקונספט
היה האלוף שלמה גזית ז"ל,
קונספט שמצא חן בעיני
כולם .שייקה מאשש את
הקמת העמותה ב־,1981
בעקבות הכנס
שייקה דליות חזר בפניי ,שוב ושוב ,ואמר כי
כל מי שטרח ותרם להקמת המל"ם ,משנת '79
והלאה ,ראוי להערכה עמוקה.

דמוקרטיה פרלמנטרית .הבירה .Yerevan
שטחה  29.743קילומטר רבוע.
תמ"ג  28.34מיליארד דולר
( 9,500$ / )2017לאדם.
כלכלה –
ייצוא :רוסיה ( ,)24.2%בולגריה ( ,)12%שוויץ
( ,)12%גאורגיה ,גרמניה ,סין ,עיראק ,האמירויות
והולנד.
ייבוא :רוסיה ( ,)28%סין ( ,)11.5%טורקיה
( ,)5.5%גרמניה ( ,)4.9%ואיראן (.)4.3%
דמוגרפיה –  3.02מיליון נפש ( 98.1%ממוצא
ארמני) ,הדת ארמנית אפוסטולית 92.6%
מהאוכלוסייה.
יהודים – כ־ 300עד  500נפש .ישנה מחלקה
ללימוד עברית באוניברסיטה של ירבאן
בשנים  2008-2007אותרה פעילות אנטישמית
בטלוויזיה הממלכתית ופגיעה באנדרטה לזכר
חללי רצח העם ושואת היהודים.

מקורות :ויקיפדיה באנגלית ,אתר הארגון ,אתר
הממשלה ,סוכנויות הידיעות " "Tassוארמניה ,דפים
ממחקר גרמני על ארמניה ושירות הביטחון הלאומי,
אתר ה־ CIAעל מדינות העולם.

סמל הארגון – שירות הביטחון הלאומי .הנשר
כסמל לכוח ,הערנות והרצון; החרב כסמל לדין
לצדק ולעונש; המגן סמל להגנה על המדינה.

יואב דייגי | dyogenes@netvision.net.il

מי היה האיש שהיה

מי היה האיש ...
נולד ב־ 1928בווינה ,נפטר ב־.2014
במלחמת העצמאות היה חייל בחטיבת
יפתח ,ולחם בקרבות משמר העמק
ומלכיה ובקרבות בנגב.
התגייס לשירות הביטחון הכללי בתפקידי
מבצעים ואף הושאל למוסד.
לזכותו נזקפים מבצעים מרשימים.

עלה לארץ־ישראל עם משפחתו ,לאחר
שסבלו מהתנכלויות הנאצים.
התגייס לפלמ"ח ב־ 1946ופעל במסגרת
הפלי"ם (הזרוע הצבאית הימית של
הפלמ"ח).

לאחר קריירה רבת פעילות והישגים,
נאלץ לפרוש בעקבות שערורייה
מטלטלת ,אך המשיך בפעילות ציבורית.

 ...שהיה  -שמעון סומך
שמעון נולד בעיראק בתרע"ו ( .)1916עלה
לארץ ב־ .1933היה מורה לערבית בתנועה
הקיבוצית ,וכן היה פעיל בארגון ה"הגנה".
שמעון התגייס לפלמ"ח ביוני  ,1942לפלוגה
ג׳ ,וצורף מייד למחלקת המסתערבים בפיקודו
של ירוחם כהן .הוא מונה למדריך הראשי של
המחלקה.
נחשב לסמכות העליונה בהוראת הערבית
וגינוניה .במהלך שירותו ,הושתל כמרגל
במדינות אויב .במלחמת העצמאות ,הצטרף
שמעון לחיל המודיעין והשתתף בפעולות ריגול
רבות .אחרי המלחמה נשאר בקבע במשך שנים
רבות .התגורר בשיכון צבא הקבע במעוז אביב
בתל־אביב .בשנים האחרונות עבר להתגורר
בכפר סבא" .סמעאן" נפטר בשיבה טובה ביום
שישי ,ב־ 22באוקטובר .2010
הינה דברים שכתב עליו יוסף ארגמן" :מאחורי
הצללים :הוא ייסד את תורת ההסתערבות

הישראלית ,חינך דורות של סוכני מוסד ואפילו
העניק לאלי כהן את שם הכיסוי שלו – אך
סביר להניח שלא שמעתם עליו מעולם .בשבוע
שעבר הלך לעולמו שמעון (סמעאן) סומך,
מורה לערבית שהפך לאביהם הרוחני של
לוחמי הסתר הישראלים".
יוסף ארגמן סיפר לפני שנים" ,איך קרה
שאפילו מותו היה אפוף בחשאיות? מודעת אבל
קטנה בעיתון ,מהסוג האחיד שמפרסם ארגון
גמלאי צה"ל' ,צוות' ,בישרה בתחילת השבוע
שעבר על מותו של אחד ,סגן־אלוף שמעון
סומך .מי שמסר את המודעה לעיתון אפילו
לא הסמיך לשם הנפטר את השם 'סמעאן' –
הכינוי לו זכה האיש הלא נודע הזה בקרב חוגי
המודיעין הנסתרים ביותר .הוא נפטר בגיל
 94בדיוק כמו שחי :בצניעות ובענווה ,הרחק
מהתודעה הציבורית".

פתרו נכונה :אחד-עשר מחברי העמותה; בספר בהוצאת המל"ם זכה איתן גולדברג
פתרונות יש לשלוח למל"ם ,דוא"ל  mlm@intelligence.org.ilפקס03-5497731 :

באגרת המידע האינטרנטית של המרכז
למורשת המודיעין שהופצה במאי ,2021
תוכלו לקרוא על הפעילות במל"מ:

●

על השידורים המקוונים שקיימנו בזום ,ביניהם ,המודיעין והצלת יהודים		
מצפון אפריקה ,ומעבר ל"מסך הברזל" (בריה"מ ומדינות מזרח אירופה).

●

על המודיעין במלחמת העצמאות ביבשה בים ובאוויר ,ועוד.

●

כמו כן ,תוכלו לקרוא על פעילות מכוני המחקר הפועלים במל"מ ,בהם
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין ,ועל פעילות העמותות השונות.
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