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מלחמת ששת הימים
שהכריעה  השליחות  הברכה   קללת  ה-60   בשנות  המודיעינית  העשייה  מאפייני 
בכל  מד"ת:  המלחמה   לפני  שנבט  צמ"ח  צמרת    שיחות  ומחירה   אופוריה   
גיל - אותו התרגיל...  המודיעין הקרבי במלחמת ששת הימים  בעלי תפקידי מודיעין 
מרכזיים במלחמה  מודיעין אוויר במלחמה  מערך האיסוף במלחמת ששת הימים 
 תרומת המודיעין למהפך בעמדת דיין בעניין כיבוש הגולן  דובר צה"ל שמח להודיע: 
ניצחנו!  אחרית דבר  המודיעין ב-67 לעומת המודיעין ב-73  היסטוריה בתמונות 

 חללי קהילת המודיעין במלחמת ששת הימים

דוח וועדת וינוגרד - ההיבט המודיעיני
משמעות יום הזיכרון בחברה משתנה בתחום התקשורת והקולנוע הישראלי

עוד בגיליון

משמעות יום הזיכרון בחברה משתנה בתחום התקשורת והקולנוע הישראלימשמעות יום הזיכרון בחברה משתנה בתחום התקשורת והקולנוע הישראלי
מודיעין של איש אחד



קוראים יקרים,

מבט  של   4 גיליון 
 40 בסימן  עומד  מל"מ 
ששת  למלחמת  שנה 
במל"מ  קיימנו  הימים. 
יום עיון בנושא המודיעין 
שיתפנו  ואף  במלחמה 
בתכנית  מאנשינו  כמה 
עמ'  )ראו  צה"ל  בגלי 
שכמה  נראה   .)4
 וכמה לקחים מהתקופה ההיא ראויים לאימו
הזמן  כל  חייב  שהמודיעין  בעיקר  בימינו,  גם 
להתחדש ולהתעדכן, גם מבחינת עזרי מודיעין 

והעברתו לכוחות.
כשאנו חושבים על יישום לקחים באופן כללי, 
לאו דווקא מודיעיניים, מששת הימים למלחמת 
לבנון השנייה, כדאי שנזכור כי תקופת המתנה 
למנהיגים  ואופיינית  "טרחנית"  לעתים  נראית 
דווקא  ואולם,  החלטות.  לקבל  שמתקשים 
אפשרה  המרשים,  הניצחון  לפני  ההמתנה, 
בראש  שתכליתם  מדיניים  מהלכים  למצות 
באופן  שיפרה  וכן  מלחמה  למנוע  ובראשונה 
משמעותי את הכנת הכוחות וכשירותם לקרב. 
את ההשוואה למלחמת לבנון בקי שעבר אני 
"רבותיי,  כאן  גם  חווינו.  כולנו  מלעשות,  פטור 
כדאי  שיר.  רק  לא  זה  חוזרת",  ההיסטוריה 

ללמוד מהעבר לטובת עתיד טוב יותר. 
להגיגים  במה  נותנים  אנו  המודיעיון  בפרק 
החקירה  על  לשעבר  שב"כ  איש  של  נדירים 
ככלי מודיעיני )עמ' (. שימו לב גם איך מסוגל 
יהודי "משוגע לדבר" בארצות-הברית לקיים גוף 

"מודיעיני"-הסברתי של איש אחד )עמ' 44(.
כדאי גם שנזכור כיצד מתייחסים שכנינו-יריבינו 
הפלסטיני  לעימות  הנוגעים  רווחים  לביטויים 

.) 'רשימתו של שלום הררי, עמ(
בגיליון זה אנו מסכמים את עיוננו בלקחי המודיעין 
ממלחמת לבנון השנייה ומביאים דברים בשם 
אומרם: פרק המודיעין בדוח הביניים של ועדת 
וינוגרד, כלשונו )עמ' 2(. כדאי לקרוא את דברי 
עבודת  עם  צדק  שעושים  השקולים,  הוועדה 

המודיעין. 
בגיליון הבא נציין יובל לביטאוננו, מבט מל"מ.
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העורך: אפי מלצר
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מערכת ביטאון המל"מ

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

משפחות יקרות וחברים,

מדינת  מציינת  אלה  בימים 
למלחמת  שנה   40 ישראל 
ירושלים.  ולשחרור  הימים  ששת 
קצרה  היסטורית  בפרספקטיבה 
ומבלי להיכנס לדיון עמוק בנושא, 
אפשר לומר שהמלחמה והניצחון 
המפואר של צה"ל עם ההישגים 
היא  המשמעותיים  הגיאוגרפיים 
קרדינאלית  מפנה  נקודת 

בגיאופוליטיקה של המזרח התיכון. לתוצאותיה היו ועדיין 
ניתן  כך  בתוך  מעגלים.  במספר  השפעות  קיימות 
למנות את המעגל הקרוב של יחסי ישראל-מדינות ערב, 
אירופה  ארה"ב,  עם  ישראל  יחסי  של  הגלובלי  המעגל 
הפנימי  והמעגל  שונים  לכיוונים  שהשתנו  ואפריקה 
הפוליטי בישראל בו נוצר שסע חדש והמושגים שמאל 

וימין קיבלו משמעות חדשה ואחרת.
המודיעינית  ההצלחה  רקע  על  כי  נציין  זה  בהקשר 
גם  כך  עקב  החיל.  כיום  ביוני   -ה את  קבע  חמ"ן 
האזכרה השנתית לחללי הקהילה נקבעה סביב יום זה 
והשנה נערך הטקס המסורתי באתר ההנצחה במל"מ 

ב- ביוני.
יבש  טרם  מלחמה.  של  אחר  סוג  חווים  אנו  עתה 
את  שחקרה  וינוגרד  ועדת  של  הביניים  דו"ח  על  הדיו 
אירועי מלחמת לבנון ה-2 וטרם מוצה השיח הציבורי 
העיר  בגזרת שדרות.  הידרדרות  והנה חלה  זה,  בעניין 
"קסאמים"  מתקפת  תחת  שנים    מזה  הנמצאת 
ברמות משתנות מרצועת עזה, הייתה נתונה לאחרונה 
ופצועים. הרוגים  גם  שגררה  אינטנסיבית  למתקפה 
בימים האחרונים חלה התפתחות שנראית מסוכנת יותר 
השלטון  תפיסת  כולו  לאזור  אף  ואולי  ישראל  למדינת 
ישות  והקמת  ה"חמאס"  תנועת  ע"י  עזה  ברצועת 

אסלאמית ראשונה מסוגה במרחב. 
אלה  בימים  התוכנית.  עפ"י  הפעילות  נמשכת  במל"מ 
ממש סיימנו את הפקתו של סרט מורשת נוסף "הציפור 
הכחולה". הסרט דן במבצע "יהלום" - הבאתו של מטוס 
מיג-2 מעיראק ע"י המוסד בשנת . הסרט הופק 
בשיתוף ערו  ואף הוקרן במסגרתו. פעילות מועדון 
ההרצאות נמשכת בתדירות של פעם בחודש. החודש 
המודיעיני  הנדבך  על  חמ"ן  בשיתוף  כנס  לכך  נוסף 
בפעילות  גם  ממשיכים  אנו  הימים.  ששת  במלחמת 
אציין  זו  במסגרת  השכולות.  למשפחות  המוקדשת 
שני אירועים. האחד ביקור שערכנו עם בני המשפחות 
בבית "יד לבנים" של העדה הדרוזית ובה נטענו ע זית 
הוא  הגורל עם העדה. השני  במקום כסמל לשותפות 
יום הזיכרון כחברה  יום עיון שני במספר על משמעות 
על  פירוט  יתר  והקולנוע.  משתנה  תפקיד התקשורת 

שני האירועים בגוף הגיליון.
אני שמח לדווח כי חלה התקדמות בפרויקטי התשתית. 
אושרה  הפתוח  האמפיתאטרון  להרחבת  התרומה 
סופית ותוך כחודשיים נצא למכרז. במסגרת ההרחבה 
לחברי  מועדון  ובתוכו  תכליתי  רב  מבנה  גם  ייבנה 
העמותה. כמו כן יצאנו למכרז וכבר נערך סיור קבלנים 

להשלמת הנדרש בקומה השנייה של מרכז הצפייה.
התחלנו גם בפעילות לעדכון החיזיון האור-קולי. כאן נדרש 
בטכנולוגיה.  גם  אך  בתכנים  וראשונה  בראש  שנוי 
בכוונתנו לעבור לחזיון ממוחשב שיאפשר עדכונים ביתר 

קלות ויהיה נוח יותר לתפעול ונתון לפחות תקלות.
אנו קרבים לעונת הקי ובעצם נמצאים כבר בתחילתו. 
בשלום   הקי את  שנעבור  לכולנו  מאחל  אני  ראשית 
בכלל ומן הבחינה הביטחונית בפרט, על רקע תחזיות  
היוצאים  אלה  לכל  במקומותינו.  לאחרונה  שנשמעות  
ואני  בשלום  חזרו  נעימה.  חופשה  אאחל  לחופשות 
שייערך  השנתי  החברים  בכנס  לראותכם  מצפה 

ב-4 בספטמבר. 
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מלחמת ששת הימים
שהכריעה  השליחות  הברכה   קללת  ה-60   בשנות  המודיעינית  העשייה  מאפייני 
בכל  מד"ת:  המלחמה   לפני  שנבט  צמ"ח  צמרת    שיחות  ומחירה   אופוריה   
גיל - אותו התרגיל...  המודיעין הקרבי במלחמת ששת הימים  בעלי תפקידי מודיעין 
מרכזיים במלחמה  מודיעין אוויר במלחמה  מערך האיסוף במלחמת ששת הימים 
 תרומת המודיעין למהפך בעמדת דיין בעניין כיבוש הגולן  דובר צה"ל שמח להודיע: 
ניצחנו!  אחרית דבר  המודיעין ב-67 לעומת המודיעין ב-73  היסטוריה בתמונות 

 חללי קהילת המודיעין במלחמת ששת הימים

דוח וועדת וינוגרד - ההיבט המודיעיני
משמעות יום הזיכרון בחברה משתנה בתחום התקשורת והקולנוע הישראלי

עוד בגיליון

מודיעין של איש אחד
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האלוף  דאז  אמ"ן  ראש  נשא  הימים  ששת  מלחמת  בתום 
אהרן יריב דברים בכנס סא"לים של חיל המודיעין1. בדבריו 
על הישגי המודיעין במלחמה קבע: "כשאני אומר שעמדנו 
במשימה - והתוצאה היא לא רק של המאמץ שנעשה בימי 
המלחמה, לא זה מה שִאפשר לנו לעמוד במבחן, אלא תוצאה 
האחרונות,  השנים  במשך  שנעשו  משותפים  מאמצים  של 

ושימשו בסיס לעבודה שלנו". 
מאמר זה מביא מאפיינים אחדים בסדר היום המודיעיני של 
ישראל בשנים שקדמו למלחמה, מאפיינים שיש בהם כדי 
להציג את עיקרי ההתנהלות המודיעינית ועדיפויות המשימה 

המודיעינית, בעיקר זו של אמ"ן, באותה תקופה. 

התרעה 
אחד  מצד  המודיעינית.  המשימה  את  הכתיבו  מגמות  שתי 
חיי  אחר,  מצד  מלחמה.  על  התרעה  למתן  הבכורה  ניתנה 
השוטף  הביטחון  לסוגיות  הקדימות  את  קבעו  היום-יום 
פיתוח  תכניות  לסכל  שנועדה  היזומה,  המנע  ולפעילות 
כמו  המדינה,  על  אסטרטגי  כאיום  שנתפסו  ערביות 
בתחילת  מצרים  של  קונוונציונלית  הבלתי  התחמשותה 

שנות ה-60 והמפעל להטיית מי הירדן באמצען.
התרעה על מלחמה ערבית יזומה הייתה מאז ומתמיד גולת 
הכותרת של משימות המודיעין, בבחינת קו ההגנה הראשון 
בשנות  לסקוב.  חיים  הרמטכ"ל  של  כהגדרתו  ישראל  של 
הטראומה  בשל  מיוחדת  משמעות  ההתרעה  קיבלה  ה-60 
והקברניטים עקב ההפתעה שחוו  שאחזה באנשי המודיעין 
בתחילת 1960 באירוע "רותם". )בעקבות מידע שגוי שהגיע 
ונפרס בסמוך לגבול  אליהם לפיו נכנס הצבא המצרי לסיני 
מתוך מטרה להרתיע את ישראל מלתקוף את סוריה ]החבל 
הצפוני של קע"ם[ או להגיב תגובה צבאית בנגב היה שישראל 
המצרי  המהלך  על  במועד  התריע  לא  אמ"ן  תירתע(.  לא 
נאלץ  ולפיכך  שהושלם,  לאחר  אחדים  ימים  אלא  והיקפו 
צה"ל לנקוט צעדי חירום כדי להיערך למגננה בדרום החשוף. 
יש  קודם:  עוד  שהובן  למה  כואבת  תזכורת  היה  "רותם" 
מערך  של  חסרונו  והיא  קריטית  תורפה  נקודת  למודיעין 

התרעה ממּוסד.

מלחמת ששת הימים
מאפייני 
העשייה 

המודיעינית 
בשנות ה-60

מצב פתיחה

 יגאל שפי

שתי  לפי  נקבע  ה-60  בשנות  המודיעין  מערך 
מגמות סותרות: מצד אחד הודגשה חשיבות מתן 
התרעה על מלחמה, ומצד אחר קבעו חיי היום-יום 
את העדיפות לביטחון השוטף ולפעילות מנע יזומה. 
עדיפות למבצע  המודיעין לתת  זאת, המשיך  עם 
"סנטור" - היערכות לתקיפה אפשרית של הכור 
הגרעיני בדימונה בידי חיל האוויר המצרי. בד בבד 
חוזקו הקשרים הבין-ארגוניים בתוך קהילת המודיעין 

והושם דגש על פיתוח טכנולוגי-מדעי

* סא"ל )מיל'(, ד"ר, מרצה בכיר ללימודי ביטחון באוניברסיטת תל אביב

ערכו: אהוד רמות ויוכי ארליך

חודש אפריל 1967 בא על העולם הערבי באווירת 
נערכות  מאוחדת,  ערבית  מפקדה  קיימת  איחוד: 
שלוש  זה  מתפקד  אש"ף  ארגון  פסגה,  ועידות 
שנים כארגון חדש עם אג'נדה של טרור. הערבים 
הבין-ערבי  הפרויקט  כישלון  את  בצער  מסכמים 

להטיית מקורות הירדן.
ישראל - פניה לצפון, לאחר כמה שנות ביטחון שוטף 
מוצלח בגזרת סוריה, סיכול תכנית הטיית מי הירדן 
ופעילות מבצעית שוטפת של ארטילריה וחיל האוויר 

של צה"ל ברמת הגולן.
מלחמה  צופה  אינה  המודיעינית  המצב  הערכת 
בשנה הקרובה: מצרים משקמת את כוחה הצבאי 
קשרים  מקיימת  ירדן  בתימן.  ה"בוץ"  לאחר 
חשאיים עם ישראל, אך בה בעת היא בקשר הדוק 

עם מצרים, סוריה ועיראק.
הכניסה המפתיעה של כוח מצרי לסיני ב-15 במאי 
תשובה  למצוא  הצורך  בפני  ישראל  את  העמידה 
למצב החדש. ייתכן שאפשר היה לפתור את המשבר 
באופן מדיני, אך בפועל התרחשה הסלמה מהירה: 
עבד אל-נאצר הורה למשקיפי האו"ם בעזה ובשארם 
א-שיח' לפנות את עמדותיהם מהשטח (המשקיפים 
 1957 משנת  בין-לאומי  הסכם  מכוח  במקום  שהו 
שנחתם בסיום הנסיגה מסיני לאחר מבצע קדש). 
בין שתי המדינות שיגרה מצרים  במסגרת הברית 
שני גדודי קומנדו לירדן, ומפקד מצרי נהיה למפקד 
הצע"י. עיראק נחלצה לשגר כוח צבאי לירדן. עבד 
שוטף  בקשר  היו  סוריה,  נשיא  ואתאסי,  אל-נאצר 
על  ללחוץ  כדי  המבצעי  הפעולה  שיתוף  להידוק 
של  הטלגרפית  התמונה  זו  גזרות.  בשתי  ישראל 

העולם הערבי מול ישראל.
ושר  הממשלה  ראש  מכהן  אצלנו  כך,  על  נוסף 
הביטחון לוי אשכול, שלוש שנים בתפקידו. הציבור 
מצפה לדמות ביטחונית שתחזק את האמון בממשלה. 
ב-1 ביוני מתמנה משה דיין לשר הביטחון, ושני שרים 
נוספים - בגין וספיר - מצטרפים לממשלת אחדות 

לאומית. 
אחרי  הציבור  מורל  את  משפרים  אלה  מהלכים 
אין   - ברור  עכשיו  שבועות.  שלושה  של  המתנה 
שהמלחמה  תחושה  יש  למלחמה.  יוצאים  ברירה: 
נפתחת  היא  בפועל  אך  הצפוני,  בגבול  תתחיל 
נפתחת  הירדנית  הזירה  בסיני.  המצרית,  בגזרה 
גם היא ללא תכנון מוקדם. הירדנים טעו בהערכת 
שנים)  כעבור  חוסיין  המלך  שהודה  (כפי  המצב 
למלחמה,  להצטרף  המצרית  ההסתה  אחר  ונגררו 

בהנחה שיקשה על צה"ל ללחום בשתי גזרות.
בחזית  המדהימה  הישראלית  הצבאית  ההצלחה 
ובירדן שימשה בסיס  והיבשתית במצרים  האווירית 
טוב לקבלת ההחלטה לחסל באותו שבוע גם את 

האיום הסורי.
עבודת  של  נרחב  סיקור  יבוא  הבאות  בכתבות 

המודיעין במלחמת ששת הימים.
אפרים לפיד 

1אהרון יריב, הערכה זהירה: קובץ מאמרים )ת"א: "מערכות" 
ומרכז יפה למחקרים אסטרטגיים, 1998(, עמ' 164
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בשנים 1966-1960 נבנה מערך התרעה 
מול  בעיקרו  שכוון  וטקטי  אסטרטגי 
ושהתבסס על הרכיבים האלה:  מצרים 
להתרעת  מעידים  סימנים  מערכת  א. 
שיפור  ב.  כאחד;  ויכולות  כוונות 
השריון  עוצבות  אחר  המעקב  ביכולת 
וצווארי  האוויר  חילות  העיקריות, 
בקבוק הכרחיים בעומק ובחזית לתזוזת 
כוחות )כמו הגשרים על תעלת סואץ(; 
ג. קשר מהיר מהמקורות/בסיסי איסוף 
למפעילים/צרכנים; ד. פיתוח והשמשה 
ייעודיות,  איסופיות  מערכות  של 
טכנולוגיות ואנושיות, שנועדו להתגבר 
הערבי  והמבצעים  הקשר  ביטחון  על 

שהלך והשתפר.
המלחמה  לפני  האחרונות  בשנתיים 
יעילה,  מערכת  לכלל  המערך  התגבש 
שהוא  העידו  בהם  שעמד  והמבחנים 
למתקפת  האפשרות  את  מאוד  צמצם 
פתע ערבית. יעילותו לא עמדה למבחן 
ערב המלחמה בשל הנסיבות המיוחדות 

שבהן פרצה. 
יזומה  מלחמה  על  ההתרעה  אבל 
היום- המעשית  מעדיפותה  איבדה 
זאת מכיוון שהערכת המודיעין  יומית. 
גרסה  המדוברות  בשנים  הבסיסית 
שהצבאות הערביים עדיין אינם מוכנים 
הפנים- הנסיבות  בשל  כזו  למלחמה 
ערביות והאזוריות )ובהן מלחמת תימן 
גם  כמו  הערבי(  בעולם  והסכסוכים 
שהמנהיגים  וכן  הבין-לאומי,  האקלים 
גמאל  מצרים  נשיא  בראשם  הערביים, 
במילים  לזה.  ערים  אל-נאצר,  עבד 
שתיפתח  כוללת  מלחמה  אחרות: 
אמ"ן  להערכת  הייתה  ערבית  ביוזמה 
זאת  עם  קדימה.  אחדות  לשנים  עניין 
שמלחמה  האפשרות  בחשבון  הובאה 
מוקדם  לפרוץ  עלולה  מתוכננת  בלתי 
התנגשות  או  מתיחות  עקב  יותר, 

שתידרדרנה ותצאנה מכלל שליטה.
ההתרעה  נותרה  שבו  האחד  התחום 
היה  המעשי  הקדימויות  סולם  בראש 
"סנטור" - שם הקוד לתקיפה אפשרית 
חיל  בידי  בדימונה  הגרעיני  הכור  של 
היערכות  נערך  צה"ל  המצרי.  האוויר 
היה  והמודיעין  זאת  למנוע  הגנתית 
ההגנה.  בשרשרת  הראשונה  לחוליה 
ואנושיים  כספיים  משאבים  בהשקעת 
ובמרכזו  מודיעיני,  מערך  הוקם 

המודיעין האלקטרוני.

פעילות צבאית יזומה 
וביטחון שוטף 

על רקע התחושה של התרחקות האיום 
המיידי עלתה חשיבות העיסוק בנושאים 
השוטפים, ובהם, בעיקר בשלוש השנים 
בלטו  הימים,  ששת  למלחמת  שקדמו 
שניים: "המלחמה על המים" והפח"ע. 

מהכנרת  הארצי  המים  מוביל  הפעלת 
לנגב גררה תגובה ערבית בדמות מפעל 
הטיית יובלי הירדן שקם בשנת 1964. 
על  אסטרטגי  איום  בו  ראתה  ישראל 
מקורות המים שלה, שיש לסכלו אפילו 

אש  למלחמה.  התדרדרות  של  במחיר 
צה"ל  של  ומטוסים  תותחים  טנקים, 
סוריה  בלבנון,  ההטיה  בציוד  פגעה 

וירדן.
יגיבו בפעולה  היה גם חשש שהערבים 
הישראלי.  המוביל  הפעלת  על  צבאית 
במרכז  עמדה  המים"  על  "המלחמה 
המעקב והפעילות המודיעינית בין 1964 
לתחילת 1966 ובאה לידי ביטוי במעקב 
של  והכנה  באיסוף  ותגובות;  עבודות 
מלווה  ובמודיעין  למטרות  מודיעין 
להפסקת  גרם  צה"ל  הסיכול.  למבצעי 
ההתעניינות  דעכה  וכך  הפרויקט 

המודיעינית בו. 

את מקומו על במת העניין הלכה ותפסה 
פעילות החבלה והפיגועים שבאו מעבר 
לגבול אחרי הקמת אש"ף בשנת 1964. 
הגורם  נתפס  אמנם  הימים  באותם 
אסטרטגית  חשיבות  כבעל  הפלסטיני 
שולית, כפי שהיה גם הנזק מהפיגועים. 
אולם מטבעם של אירועי טרור, תהודתם 
של  הלב  תשומת  את  ריכזו  והם  רבה 
כולו.  והציבור  צה"ל  של  הקברניטים, 
המודיעין נדרש לתת תשובות נקודתיות, 
מהתרעה טקטית על חדירות ופיגועים 
תגמול  לפעולות  מטרות  להספקת  ועד 
וסיכול, ממש כמו שהיה בשנות ה-50 
הפח"ע  כיסוי  עיקר  הפדאיון.  כנגד 

הוטל על המודיעין האנושי )יומינט(. 
לשנת  השנתי  שהצי"ח  אפוא  פלא  לא 
1966/67 קבע את העדיפות הראשונה 
משימת  היא   - האיסוף  למשימות 
הקדימויות  נקבעו  ובתוכה  ההתרעה, 
האלה: א. כוונה ערבית לפגוע בדימונה; 
ב. הפעלת טרור וחבלה בשטח ישראל; 

ג. כוננות ותזוזה של כוחות.

זינוק במשקלו של 
האיסוף האלקטרוני

בשנות ה-60 הבשילה ההכרה כי המודיעין 
האלקטרוני ובמרכזו ההאזנה הוא גורם 
היו:  ביטוייה  האיסופי.  בסל  דומיננטי 

האלקטרוני  האיסוף  במערך  גידול 
בכיסוי,  מסיבית  התרחבות  ובמשאביו; 
ומבצעיות  טכנולוגיות  יכולות  פיתוח 
איסופיות;  דרך  לפריצות  שהביאו 
איכותית  אינפורמציה  של  מסה  יצירת 
שאיפשרה מעבר מהישענות על מודיעין 
תצפיתי להישענות על מודיעין אבחוני.

התפתחות מודיעין 
טכנולוגי-מדעי

ערב  במדינות  זוהו  התקופה  במהלך 
מדעיות  התפתחויות  מצרים  ובראשן 
גוון צבאי, כמו פיתוח הטילים  בעלות 
)חילוקי  קונוונציונלי  הבלתי  והנשק 

הנשקפת  האיום  מידת  על  הדעות 
ביחסי  מרכזית  נגף  לאבן  נהיו  ממנו 
אמ"ן ו'המוסד'(, שימוש בחל"ך בתימן 

והתעניינות בנושא הגרעין. 
אחריהן  והמחקרי  האיסופי  המעקב 
 - האותות  מודיעין   - )האלינט  הוגבר 
קיבל דחיפה ממשית( ונעשתה פעילות 
סיכולית למניעתה, כשל'מוסד' חלק רב 

הן באיסוף, הן בסיכול. 

האצה בהתגבשות 
קהילת המודיעין

לראשות  עמית  מאיר  של  כניסתו  עם 
שנה  ובמשך   1963 )ינואר  'המוסד' 
בנוסף על תפקידו כראש אמ"ן(, חוזק 
שיתוף הפעולה ביחסים הבין-אירגוניים 
ל'מוסד'. מאיר עמית כראש  בין אמ"ן 
היו  אמ"ן  כראש  יריב  ואהרן  'המוסד' 
ואפשרו  דומים,  וערכים  רקע  בעלי 
לפרוח.   המשותפת  העבודה  לסביבת 
בעידן החדש אוחדו מאמצים בפעילות 
המודיעין המבצעי )יחידה 188, לשעבר 
131, לדוגמה, הועברה מאמ"ן ל'מוסד'( 
ה'המוסד'  של  יותר  הדוק  ולשילוב 
בתולדותיו  לראשונה  הצבאי.  באיסוף 
נרתם 'המוסד' לאיסוף התרעתי ובסיסי 
התמקדות  תוך  עיקרית,  כמשימה 

בכיסוי מרחב העומק במדינות היעד.

תצפית פריסקופ לאזור שפך הירדן שבכנרת
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מלחמת ששת הימים

סיפור המעשה של מלחמת ששת הימים 
נחקר רבות ומוכר בראייה לאחור, לימים 
ההם. כעת אנסה לקבוע כמה השלכות 
ממבט-על,  וסיכומים  הבנות  ולהציע 

ממעוף הציפור.
שאלות רבות בהקשר מלחמה זו עדיין 

עומדות בעינן: 
 מדוע היא החלה דווקא באותה עת? 

צרים כשהיה ידוע לכול  מדוע נסגרו המ 
שדווקא פעולה זו מבטיחה מלחמה?

תפיסתו  לפי  שלא  נאצר  נהג  מדוע   
ישראל,  ואישר תכנית תקיפה אל תוך 
ולמה נסוג ממנה לאסטרטגיית המגננה 

שאישר?
נמצא  רק חלק מהשאלות שטרם  אלה 

להן מענה. 
כולו  התיכון  במזרח  ידעו  ההן  בשנים 
וקורמת  הולכת  נוספת  מלחמה  כי 
מפעל  שהקמת  ברור  היה  וגידים.  עור 
המוביל הארצי ב-1964 גרמה להגברת 
הערבים.  מצד  למלחמה  ההכנות 
ערביות  פסגה  ועידות  בשלוש 
התקבלו   1964 ינואר  למן  עוקבות, 
הירדן  מקורות  את  להטות  ההחלטות: 
הארצי  ההשקיה  במפעל  לפגוע  כדי 
שביסס, לדעתם, את היאחזות ישראל 
בקרקע; להקים מפקדה ערבית משותפת 
שמרכזה בירדן ומפקדה מצרי , להקים 
הפלסטיני  הצבא  ואת  אש"ף  את 
בגבולות,  החבלה  בפעולות  ולתמוך 
גם  הוחלט  לבסוף  מסוריה.  בעיקר 
ארצות  משאר  וציוד  כוחות  גיוס  על 
ערב לעזרת ארצות העימות. חרף זאת, 
כי  נחרצות  נאצר  קבע  שנים  באותן 
לשנים  שנועדה  במלחמה  יסתבך  לא 
גם  ההכנות,  השלמת  לפני   1970-1967

לא בשל פרובוקציות סוריות.
עולה השאלה: מה גרם לפרוץ מלחמה 
דווקא בתקופה ההיא, כאשר איש לא 
את  מטילה  אחת  גרסה  לכך?  התכוון 
האשמה על הסובייטים, שבמקום לרסן 
את בעלת בריתם הסורית העבירו שלוש 
מרכזת  ישראל  לפיהן  שווא  אזעקות 
אינה  זו  גרסה  סוריה.  בגבול  כוחות 
מספקת, מכיוון שעוד בתחילת הכניסה 
הרמטכ"ל  מפי  המצרים  ידעו  לסיני 
פאוזי, שנשלח לסוריה, שלא היו ריכוזי 
כוחות כאלה. מלבד זאת, כבר אז יעצו 

הרוסים לנהוג במתינות. 

פיקנטיות  פרשנויות  יש  הזאת  לשאלה 
אחרות: אחת גורסת כי ארצות-הברית 
כדי  מצרים  גירוי  מאחורי  עמדה 
סוף;  בים  ומשליטתה  מתימן  להוציאה 
שהתרעותיהם  טוענת  רוסית  פרשנות 
ממקורותיהם  מעולה  מידע  על  נשענו 
בישראל; גרסה אחרת מספרת שישראל 
היא שהזרימה את המידע לרוסים בדרך 

של הכפלת מרגל. 
עם זאת, ציר הפרשנות המרכזי מתאר 
לעניין:  מעניין  הדברים  התגלגלו  איך 
הכול החל בדיבורים - השמעת איומים 
ומשטרה,  סוריה  כלפי  ישראל  מצד 
ההתרעות הסובייטיות על ריכוז כוחות 

משם  ועוד.  סוריה  מול  ישראליים 
גבול  בתקריות  החל  ההסלמה  נמשכה 
בוטות )כמו מבצע סמוע בנובמבר 1966 
והפלת שישה מטוסים סוריים באפריל 
1967( וכלה בהצבת כוח בסיני וסילוק 
מכאן  מנהיגות.  כגילוי  האו"ם  כוחות 
המצרים  לסגירת  העניינים  התגלגלו 

ולפתיחת מלחמה שאיש לא צפה. 
ההזדמנות  למצרים  משנקרתה  בפועל, 
בתוספת  לסוריה,  לסייע  והעילה 
שהכול  )עאמר(  הצבא  פיקוד  הבטחת 
ישראל,  עם  ההתמודדות  לאתגר  מוכן 
באדום"  "לעצור  שכח  נאצר,  נעתר 
אפשר  היה  לא  הוסרו.  והמעצורים 
נעשו  זו  ברוח  המומנטום.  את  לעצור 
לתוך  לתקיפה  ההכנות  גם  הנראה  כפי 
במאי  ב-28  נמנעו  שממנה  ישראל, 
להסתפק  אז  שיעצו  הרוסים,  בלחץ 

בהבסת ישראל על קווי ההגנה בסיני.
מכל ההסברים שאני מכיר, הסבר זה של 

הסביר  הוא  מתוכננת  בלתי  התגלגלות 
בזיכרונותיו  הסביר  סאדאת  ביותר. 
למרות  פזיזותו  אחר  נסחף  "נאצר  כי 

אזהרות ראש הממשלה סולימאן". 

מבט גלובלי בזירה העולמית
ארצות-הברית הייתה תקועה   
להיכנס  רצון  כל  ונעדרת  בווייטנאם 
נקטה  היא  נוספת.  צבאית  למעורבות 
בהבטיחה  ישראל  הרגעת  של  מדיניות 
שיבשיל  עד  תתאפק  אם  תמיכה  לה 
מקרה  בכל  הְמצרים.  לפתיחת  מבצע 
ליזום  לישראל  שאל  הזהירה  היא 

מלחמה אם היא חפצה בתמיכתה.
המבצע הימי שהובטח לא צלח, ורווח 
המצרים  את  כשפתחנו  לאמריקנים 
שגיבו  יצוין  לזכותם  עזרתם.  ללא 
צבאית  בנטרול התערבות  את מהלכינו 

סובייטית.
ברית-המועצות הציבה במרכז   
העמקת  את  האסטרטגיים  מאמציה 
ראתה  היא  התיכון.  למזרח  חדירתה 
חדירה  צינור  נאצר  בהנהגת  במצרים 
עיקרי, אם כי ראתה בו קליינט בעייתי 
המהפכנית  בסוריה  רק  בעצמאותו. 
מצאה ברית-המועצות בעל ברית בכוח 
מן  צפתה  היא  חלש.  כי  אם  וברוח, 
את  מעודד  הסורי  המשטר  כיצד  הצד 
מקורות  את  להטות  ומתאמץ  הטרור 
וכיצד הוא מעמיד עצמו בסכנת  הירדן 
הפסיקה  לא  אך  צבאית,  התמודדות 
להעמיק את הסיוע למשטר במשאבים 
ובציוד ובהבטחות לתמיכה במקרה של 
ואיומי  הסורים  התנהגות  קונפליקט. 
את  היטב  הדגימו  בתגובה  ישראל 
בכל  ומלחמה.  להתלקחות  האפשרות 
זאת בחרה ברית-המועצות באסטרטגיה 
של  הגפרורים  קופסת  הגשת  של 

אזעקות למצרים במקום ריסון סוריה.
צרפת שינתה בשנים ההן את   
ראיית האינטרסים שלה במזרח התיכון, 
לאחר  כראוי.  אז  הובן  שלא  דבר 
שהשתחרר מהאמביציות הקולוניאליות 
דה-גול  ביקש  אלג'יריה,  עזיבת  עקב 
המסורתית  ההבנה  את  ולכונן  לחזור 
הזהיר  זה  רקע  על  ערב.  מדינות  עם 
במלחמה,  פתיחה  מפני  ישראל  את 

תחה בה מנע ממנה סיוע.  ּומשפ

אביעזר יערי קללת הברכה

בסקירה מקיפה של זירת המזרח התיכון והזירה הבין-לאומית בעת מלחמת ששת הימים, לפניה ואחריה, 
מעלה יערי שאלות שטרם ניתנה להן תשובה מלאה, על התנהלות המלחמה: היגררותה של מצרים למלחמה 

שלא רצתה בה, תזמון המלחמה; שאלות נוספות באשר למהלכה עומדות בעינן.
עוד מפרט יערי את השאננות שחוללה המלחמה בישראל - שאננות מסוכנת שכונתה בפי שבתאי טבת 

"קללת הברכה" - ואת השפעותיה המסוכנות על המדינה
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למצרים  משנקרתה  בפועל, 
לסייע  והעילה  ההזדמנות 
הבטחת  בתוספת  לסוריה, 
שהכול  )עאמר(  הצבא  פיקוד 
מוכן לאתגר ההתמודדות עם 
שכח  נאצר,  נעתר  ישראל, 
והמעצורים  באדום"  "לעצור 
הוסרו. לא היה אפשר לעצור 

את המומנטום

* אלוף )מיל'( לשעבר רח"ט מחקר באמ"ן, מפקד המכללות וראש חטיבת ביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה
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זירת המזרח התיכון
ישראל: מאז מבצע סיני הלך   
בו  היו   1967 ביוני  והתעצם.  צה"ל 
שלוש  הוקמו  )מתוכן  חטיבות   25
ו-175  טנקים   1,300 ובהן  אוגדות(, 
הפיקוד  רמת  האימונים,  קרב.  מטוסי 
היכרות  על  שנשענו  המבצעי  והתכנון 
הייתה  האויבים,  של  טובה  מודיעינית 
גבוהה. בהגיע עת מבחן, ההוצאה אל 
משום  ונועזת.  דייקנית  הייתה  הפועל 
כך, יכול היה צה"ל להביס את צבאות 

הערבים בשישה ימים. 
עם זאת, ראוי לזכור שהמצרים היו אלה 
זו  הייתה  ולא  במאי,  ב-15  שהפתיעו 
היערכות  זה.  מסוג  ראשונה  הפתעה 
פתע קודמת בסיני הייתה עוד ב-1960 
ההיא  ההיערכות  דיוויזיות(.  )שתי 
בפני המשך  ישראל  את  להזהיר  נועדה 
השטחים  עיבוד  בהקשר  העימותים 
המפורזים בגבול סוריה. המשבר נפתר 
משהחל  ולכן  דיפלומטי  פתרון  אז 
המשבר עתה, העריכו שגם הפעם אולי 
ניתן להביא את הפגנת הכוח בסיני לידי 
כשהתברר  מצרית.  ונסיגה  התפוגגות 
שמדובר בהכרזת מלחמה מצרית ניסתה 
בין-לאומית  תמיכה  להשיג  ישראל 
אף  נערכה.  בעת  ובה  להתגוננותה 
אפילו  ואולי  יותר  מאוימת  שהייתה 
המעצמות  נענו  לא  השמדה,  בסכנת 
שגורלה  לישראל  ברור  והיה  לבקשתה 

בידה בלבד. 
בתקופת ההמתנה הארוכה יחסית )15 
התחולל   )1967 ביוני  ה-5  עד  במאי 
המדיני  הדרג  שאיפת  בין  מר  מאבק 
לפתרון  בתקווה  ההתמודדות  לדחיית 
מדיני, לבין לחצי הצבא לתקוף. תקופה 
זו הדגימה לעולם את הסיכון לישראל 
חשוב  גורם  דבר  של  בסופו  והייתה 
לפירות  הצבאי  ההישג  של  בתרגומו 
החלטת   - רבים  ואסטרטגיים  מדיניים 
לעזרה  השער  ופתיחת   242 האו"ם 

צבאית מארצות-הברית.
למלחמה  ההכנות  מצרים:   
והואצו  סיני  מבצע  אחרי  מיד  החלו 
מאי  בהגיע  זאת,  עם   .1964 משנת 
בסיסית  מוכנות  לכלל  הגיעו  לא   1967
ראויה. הצבא היה אמנם מצויד, אך לא 
כהלכה,  מאומן  לא  כהלכה,  מאורגן 
מסובך בתימן, נתון לפיקוד לא מקצועי 
המצביא  של  מקורביו  העדפת  בשל 
מבצעיות  לתכניות  ונתון  עאמר, 
לשנות  המצרי  לצבא  שגרמו  משתנות 
וחוזר  למתקפה  ממגננה  היערכות 
חלילה. עם זאת, האסטרטגיה הצבאית 
הייתה  בסיני  מגננה  של  המצרית 
סבירה. הרעיון המרכזי לפגוש את צה"ל 
ידי  על  הגנה,  רצועות  בשתי  התוקף 
 1,000( לסיני  שהוכנסו  דיביזיות  שש 
חיל  וחיפוי  כבדה  ארטילריה  טנקים, 
אבדות  לנו  לגרום  היה  יכול  האוויר(, 

כבדות לו הוגשם כראוי. למזלנו לא כך 
וחיל האוויר המצרי אכל ארוחת  היה, 
בהתקפה  פתחה  כשישראל  בוקר 
הוכרעה  במצרים  המלחמה  מדויקת. 
למעשה כבר ב-45 הדקות הראשונות, 
מסלולי   55 הרסו  צה"ל  כשמטוסי 
חיל  שחוסל  עד  בשעתיים,  המראה 
האוויר כליל. הבסת צבא היבשה ארכה 
ימים  שלושה  וכעבור  יום-יומיים  עוד 

היינו בתעלה.
)מקימו  פאשה  גלאב  ירדן:   
ומפקדו של הלגיון הערבי שנים רבות( 
שהגדה  ומלכם  הירדנים  את  לימד 
רק  ב-1949  לידיהם  נפלה  המערבית 
אם  ושרק  ישראל  עם  הסכם  בשל 
חוסיין,  שם.  יישארו  לקיימו  יקפידו 
ישראל  עם  שקיים  שיחות  למרות 

זו. ברגע  מדי פעם, פרש מאסטרטגיה 
לתכנית  להצטרף  עליו  הלחצים  שכבדו 
המלחמה, חתם על הסכם הגנה הדדית 
עם מצרים ב-30 במאי, וצבאו הועמד 

תחת פיקוד מצרי.
פתח  מצרים  עם  המלחמה  בפרוץ 
הצבא הירדני בהתקפה בירושלים )חרף 
יומיים  בתוך  מצדנו(.  חוזרות  אזהרות 
המערבית,  הגדה  כל  את  חוסיין  איבד 
את מחצית נתיניו שחלקם נהפכו עתה 
לפליטים בירדן, 40 אחוז מהתל"ג ואת 

ההשפעה על גורל הפלסטינים.
המסורתי  הפירוד  לפלסטינים,  אשר 
בחברה הערבית ומבוכת המפלה עיכבו 
פלסטינית  זהות  גיבוש  של  תהליך 
תודעה  התפתחה  בעת,  בה  בשטחים. 
לידי  שבאה  אש"ף,  סביב  לאומית 
לגבולות השטחים.  בטרור מחוץ  ביטוי 
משתפסנו את השטח נקטנו את שיטת 
"הכיבוש הנאור" מיסודו של משה דיין, 
את  לנהל  לפלסטינים  ניתן  ולפיה 
אותם  שפרק  שלטוננו  תחת  חייהם 
מסימני מדינה ושלטון. בסופו של דבר, 
ועד  התקוממו  הם  שנה,   20 לאחר 

היום לא נמצא לעניינם פתרון.

ברית- של  בעזרתה  סוריה   
צבאה  את  וציידה  הגדילה  המועצות, 
מהן  שתיים  חטיבות,  )כשמונה 
משמר  גדודי  בתוספת  משוריינות, 
וחיל  רבה  ארטילריה  ובגיבוי  לאומי 
לצבא  הועיד  דאז  השלטון  אוויר(. 
ועל  המדינה  על  ההגנה  תפקיד  את 
הלא-סדירים,  לכוחות  ואילו  המשטר, 
תפקיד  את  ופלסטינים,  סורים 
ההתקפה המתמדת על ישראל בשיטת 
פעולות  )כ-120  והגרילה  הטרור 
לא  הסורים  בפועל,  האחרונה(.  בשנה 
למצרים  שנתנו  ההבטחות  את  מימשו 
המשותפת,  המפקדה  תכנוני  במסגרת 
ובהגנה  בשטחינו  בהפגזה  והסתפקו 
לתקוף  כשהחלטנו  בגבולם.  קשיחה 
מצרים  הכרעת  לאחר  סוריה,  את  גם 

וירדן, הוכרע צבאם ביום קרבות קשה 
חדש  גבול  עיצבנו  יומיים  ובתוך  אחד, 

ברמה.

מה נשתנה? 
הייתה  לישראל  המלחמה  משמעות 
והביצוע  הצבאי  הניצחון  רשימת 
הצבאי הגדולים ביותר בתולדותיה מאז 
היה  שלא  ניצחון  העצמאות.  מלחמת 
שיאה  את  רשמה  ישראל  מאז.  כמותו 
החלוצי  וביסוסה  קימומה  תקופת  של 
של המדינה. נוסף על כך, שונו הממדים 
של  והאסטרטגיים  הטריטוריאליים 
הפכה  ישראל  ישראל:  ביטחון  סוגיית 
להיות גדולה פי שלושה משהייתה קודם 
לכן, ובכך הסתיים באחת עידן הגבולות 
אסטרטגי;  עומק  מעניקים  שאינם 
לעושר  נהפכו  שנכבשו  השטחים 
השמור לבעליו כקלפי מיקוח להסדרים 
מדיניים בעתיד; ואולם, ישראל נהפכה 
ושולטת  שטחים  כובשת  למדינה 
שעיקרה  יהודית  שאינה  באוכלוסיה 

ערבית פלסטינית. 
בצד הערבי, הסתיימה תקופת החלומות 
מאז,  ערבית.  אחדות  ליצור  והניסיונות 
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השונות  המדינות  התגבשות  החלה 
בתוך גבולותיהן והתרכזותן באינטרסים 
הלאומיים שלהן; גבולות נולדו במזימה 
העולם  במלחמת  אימפריאליסטית 
הראשונה, אך נהפכו למציאות מתגבשת 
החשובה  ובאסטרטגיה.  במדיניות 
מות  לאחר  הייתה,  האלה  בתופעות 
נאצר, חזרת המצרים למדיניות שהביאה, 
עם  שלום  לידי  נוספת,  מלחמה  עוד 
האסטרטגיה  שונתה  כן,  כמו  ישראל. 
הערבית נגד ישראל - ממאמץ לחסלה 
שנכבשו.  האדמות  החזרת  על  למאבק 
אדמה  על  סכסוך  מעתה  היה  זה 
ערבית ולא על אדמת ישראל. לא פחות 
התערערות  תחילת  הייתה  משמעותית 
סובייטית  בתמיכה  הערבית  האמונה 

שלא נשאה פירות.
ניצחונות  המשך  עם  ההשלמה  חוסר 

להפנמת  לערבים  גרמה  לא  יהודיים 
מדינית.  לדרך  פנייה  של  האפשרות 
של  הלאווים  באו  המלחמה  אחרי 
הכרה  לא  שלום,  )"לא  חרטום  ועידת 
של  מואצת  והתעצמות  מו"מ"(  ולא 
כוחותיהם הצבאיים לקראת התמודדות 
צבאית נוספת, עדיין בעזרה סובייטית. 
מיהרה  לא  ישראל  שבו  מצב  נוצר 
לבחינת  החדשים  נכסיה  את  להעמיד 
"חיכו  תחילה  לשלום:  האפשרויות  כל 
בשטחים,  התאהבו  כך  אחר  לטלפון", 
שלפיה  אסטרטגיה  נבנתה  ובהמשך 
שדרוש  מה  לעצמה  תשמור  ישראל 
לביטחונה - "מוטב שארם א-שיח' בלי 
להצעת  שעתה  לא  גם  לכן  שלום". 
הסדר של סאדאת באזור תעלת סואץ 

אי- בצירוף  אלה,  כל   .1971 בשנת 
שיש  ותחושה  סביבנו  המתרחש  הבנת 
ללא  הסכסוך  את  לנהל  ניכר  זמן  לנו 
סיכון, הצעידונו היישר אל מלחמת יום 

הכיפורים.
אחרי הניצחון היינו כחולמים: המלחמה 
העבירה מן העולם את תקופת התסכול 
תנופה  נתנה  לפניה,  ששררה  והמיתון 
גדולה לכלכלה הישראלית, חיזקה מאוד 
העמים  בקרב  ישראל  של  מעמדה  את 
מאיומי  שחרור  תחושת  והשרתה 

השמדה - למשך כ-40 שנה.
בשטחים  שליטתנו  השלילה,  לצד 
האיצה כאמור את השינויים שהסתמנו 
החברה  של  בהתפתחותה  לכן  קודם 
מוטיבים  שהיו  ערכים  הישראלית: 
מרכזיים בהווייתה - השליחות, העבודה 
והשוויון פינו מקום ל"הגשמה עצמית" 

פרטית וצבירת הון, מלווים בהשתחררות 
חברתי.  ניוון  וגילויי  מאידאולוגיות 
הפלסטיניים,  הפועלים  אלפי  עשרות 
זרים  עובדים  אלפי  מאות   - ובהמשך 
כפיים  מעבודת  הישראלים  את  שחררו 

והעצימו את הניצול ואת אי-השוויון. 

סוף דבר
וגם  לפניה  הימים,  ששת  במלחמת 
שנמסר  הצבאי  המודיעין  היה  אחריה, 
האויב  צבאות  על  הלוחמים  לכוחות 
גבוהה  באיכות  בשטח  המצב  ועל 
)מי  הניצחון  איכות  את  שהבטיחה 
יעיד  כמוני,  ההם  בקרבות  קמ"ן  שהיה 

על כך(. 
עם זאת, המודיעין נכשל ב"רותם" בשנת 

הכיפורים,  יום  במלחמת  וגם   1960
במתן התרעה למלחמה. במארס 1967 
הוסבר למטכ"ל שנאצר אינו רואה את 
שכן  כל  למלחמה,  כראויה  התקופה 
כשהוא מסובך בתימן, ולא התקבלה כל 
התרעה עד צאת צבאות מצרים במצעד 
חגיגי לסיני. לדעתי, בכל המקרים הללו 
בהערכת  שגיאות  שאננות,  יחד  חברו 
המודיעין, אי-הבנת מנהיגי היריב ואי-
לפתיחה  הקונקרטיות  הסיבות  הבנת 
מספיק  משקל  ניתן  לא  בעימות. 
נאצר  של  גאוותו  את  שגירו  לביזיונות 

כמנהיג העולם הערבי.
היום ברור כי גם בתודעה המצרית בער 
נושא החזרת המצב לקדמותו כפי שהיה 
הריבונות  החזרת  סיני,  מלחמת  לפני 
בסיני.  האו"ם  כוחות  פיקוח  וביטול 
כבר בסוף  זה התבטאו  לחצים בתחום 

1966 יותר משהערכנו. 
יריב  אהרן  אמ"ן  ר'  הודה  במאי  ב-19 
שהערכת המודיעין עד המלחמה הייתה 
וכן הסביר שאיומים שהשמיעה  שגויה 
הסיבות  בין  היו  סוריה  נגד  ישראל 
מאז  הלקח  לפעול.  נאצר  את  שהניעו 

לא נלמד.
כמאמר  שינתה,  הימים  ששת  מלחמת 
פני  את  אורן,  מיכאל  ההיסטוריון 
המזרח התיכון. היא ניתצה את חלומות 
או  כולה  ישראל,  את  לחסל  הערבים 
לעקרו  שיש  כקוץ  להסירה  חלקה, 
רצף  לקיים  מנת  על  הערבי  מהמרחב 
דרך  הנילוס  ועד  טורקיה  מגבול  ערבי 
שינה  ישראלי  הערבי-  הסכסוך  ירדן. 
לחיסול  ערבית  מאסטרטגיה   - מהלך 
ישראל לאסטרטגיה של "חיסול עקבות 

התוקפנות", קרי החזרת השטחים.
בתום  ישראל  לשפתות  שב  החיוך 
תקופת שפל כלכלי וחברתי ואיומים על 
עצמי  ביטחון  קיבלה  המדינה  קיומה. 
עצום ותנופה, חידשה את התעצמותה 
הכלכלית, הביטחונית והמדינית ועשתה 

זאת בתחושה שה"שמים הם הגבול".
טבת  שבתאי  שכינה  מה  כאן  הייתה 
"קללת הברכה" - ברכה שגרמה לאיבוד 
קנה המידה, לראיית המציאות המדינית, 
בפרספקטיבה  והמודיעינית  הצבאית 
עקומה, להסתאבות זוחלת בשל שליטה 
השליחות.  תחושת  ולנטישת  זר  בעם 
ביטחון עצמי מופרז שלערבים  פיתחנו 
והם  ישראל  נגד  צבאית  אופציה  "אין 
לקללה  הייתה  הברכה  זאת".  יודעים 
נוספת החזירה  עד שרק מלחמה קשה 

אותנו לקרקע המציאות. 
לכן ראוי לקבוע שלמרות השינוי העצום 
לא  היא  הזאת,  המלחמה  שחוללה 
שינתה ביסוד את הרצף ההיסטורי של 
הסכסוך הערבי-ישראלי שהלך והעמיק. 
את השינוי הזה חוללה דווקא המלחמה 
חוזה  בעקבותיה  שבא  הבאה,  הקשה 

השלום עם מצרים.
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קצת  התארכה,  ההמתנה  תקופת 
היו קשים  והימים  למעלה משבועיים, 

למדינה.
גמור  בניגוד  לסיני  פלשו  המצרים 
לסיכומים שלאחר מלחמת סיני, ובהם 
מפורז  יישאר  סיני  ששטח  סוכם 
העמדות  את  יתפוס  האו"ם  ושכוח 
בשטח. נאצר הורה לצבא מצרים לפלוש 
מפקד  זיטיה,  לגנרל  והודיע  לסיני 
יעזבו  שכוחותיו  יוניפיל,  של  הכוחות 
את עמדותיהם וייכנסו למחנות. זיטיה, 
האו"ם  למזכ"ל  פנה  הודי,  גנרל  שהיה 

או טאנט, אולם זה לא הגיב כנדרש.
הימים.  חלפו  בינתיים 
את  לסגור  החליטו  המצרים 
את  הכינו  ואף  טיראן  מצרי 

כוחותיהם לכיבוש סיני.
קשה.  הייתה  בארץ  האווירה 
גויסו  מילואים  חיילי  רבבות 
וישבו בחוסר מעש. המבוכה 
הייתה גדולה והמשק שותק. 
אשכול  הממשלה  ראש 
גוריון  בן  כהססן.  התגלה 
ישראלית  לפעילות  התנגד 
מעצמה  לצדנו  אין  עוד  כל 
היו  האמריקנים  אוהדת. 
מסובכים בווייטנאם והרוסים 
בחשו בזירה הצפונית ושיתפו 
פעולה עם סוריה. נוצר מעין 
הממשלה  ראש  בין  נתק 
של  רוחו  שלוות  למטכ"ל. 
מתח  אבדה.  רבין  הרמטכ"ל 

שרר בציבור.
שכלל  מוחות  צוות  הוקם 
אשכול,  הממשלה  ראש  את 

משרד  מנכ"ל  אבן,  אבא  החוץ  שר 
ראש  הרצוג,  יעקב  הממשלה  ראש 
ראש   - ואנוכי  יריב,  אהרן  אלוף  אמ"ן 
'המוסד'. הצוות דן מדי בוקר בהערכת 

המצב. 
המצב  כאשר  במאי,   28 חמישי  ביום 
הממשלה  ראש  של  ונאומו  הסתבך 
סערה  ועורר  מגומגם  היה  ברדיו 
בארץ, העלה האלוף יריב הצעה, שראש 
הממשלה ישלח אותי לוושינגטון לבדוק 
להשפיע  ולנסות  הממשל  עמדת  מהי 
שיעמוד לצדנו )עד כה אמרו לנו: "אם 
תישארו  הראשון,  הכדור  את  תירו 

לבדכם". 
עם  אישיים  קשרים  לי  שהיו  מאחר 
יריב:  האלוף  לי  אמר   CIA-ה ראש 

"דבר אתם; לך הם יקשיבו".
יצאתי לוושינגטון ביום שישי 30 במאי. 
לאחר  הלמס.  דיק  את  פגשתי  בבואי 
ששמע אותי והבין את המצב לאשורו, 
היא  ביותר  הטובה  שהאפשרות  אמר 
שהוא יארגן לי פגישה עם אחד מקובעי 
או שר  הנשיא, שר החוץ   - המדיניות 
ההגנה. ואכן, דיק הלמס ארגן לי פגישה 
באותו  עוד  ההגנה מקנמארה,  עם שר 

יום, בשעה 2:00 אחר הצהריים. 
מצאתי לפניי אדם נחמד מאוד, פתוח, 
לשיחה.  ונוח  קשוב  מכופתר,  לא 
אני  השר,  "אדוני  ואמרתי:  פתחתי 

האזן  בבקשה  לדבר.  לך  שקשה  יודע 
אענה,  שאלות  לך  תהיינה  ואם  לדבריי 
כמיטב יכולתי...". הרציתי לפניו כשעה 
וניתחתי את מצבנו. היו לו אליי שתי 
העניין?  יימשך  זמן  כמה  א.  שאלות: 
ימים. השאלה  עניתי שלדעתי, כשבוע 
כאן  הקורבנות.  למספר  נגעה  השנייה 
דיפלומטית  יותר  תשובה  השבתי 
במלחמת  משהיה  פחות  ואמרתי: 
מחובר  שהיה  מקנמארה,  העצמאות. 
בתקשורת במשך כל השיחה אל הנשיא 
 I HEAR YOU לי:  אמר  ג'ונסון, 

.LOUD  CLEAR
שאשאר  יהיה  טוב  האם  אותו  שאלתי 
בוושינגטון עוד יומיים כדי לעקוב אחרי 
אין  קצרות:  ענה  והוא  ההתפתחויות. 

מקומך  זהו  הביתה,  מיד  סע  צורך, 
שקיבלתי  הבינותי  מדבריו  עכשיו. 

ממנו "אור ירוק".
לשגריר  לדווח  שלנו  לשגרירות  יצאתי 
באי-שביעות  הגיב  והוא  הרמן,  אייב 
אליי  שיצטרף  להרמן  הצעתי  רצון. 
דעתו  את  ויביע  לארץ  בנסיעתי 
ארצה,  טסנו  היה.  כך  ואכן  בממשלה, 
גז,  מסכות  מלא  במטוס  נוסעים,  שני 

תרופות ועוד...
לביתו  לירושלים  יצאנו  הגיענו  עם 
התכנסה  שם  הממשלה,  ראש  של 
ביטחון.  לענייני  השרים  ועדת 

השיחות  על  בפרוטרוט  להם  דיווחתי 
תחושותיי  ועל  בוושינגטון  שערכתי 
ברורות,  אמרתי  שם.  התגובות  בעניין 
שלדעתי יש לנו אור ירוק מהאמריקנים 
השרים  שכל  חשתי  במלחמה.  לפתוח 

מסכימים עמי.
מוצאי  שהיום  שמאחר  הציע  אשכול 
ממשלה,  ישיבת  תתקיים  ומחר  שבת 
כולה.  לממשלה  נדווח  אם  יהיה  טוב 
בישיבת  שנערכה  בהצבעה  היה.  וכך 
כל  הצביעו  הדיווח,  לאחר  הממשלה, 
השרים בעד, חוץ משרי מפ"ם, בנטוב 

וברזילי, שנמנעו. 
המלחמה,  נפתחה  שני,  יום  למחרת, 
וכל השאר כתוב בספר דברי הימים של 

מדינת ישראל.
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מאיר עמית השליחות שהכריעה
מאיר עמית, ראש 'המוסד' במלחמת ששת הימים, היה שליח ישראל לשר החוץ של ארצות-הברית, והוא 

שהשיג את הסכמתו ואת הסכמת הנשיא למלחמה. 
I HEAR YOU LOUD AND CLEAR - היה המסר שהעביר הנשיא לעמית דרך שר ההגנה, והאור הירוק 

ליציאה למלחמה. לאחר שדיווח עמית לוועדת השרים לענייני ביטחון, אישרה הממשלה את ההחלטה

מאיר עמית - קיבל אור ירוק מנשיא ארה"ב

* אלוף )דימ'(
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ההמתנה,  תקופת  לפני  כחודש 
ממדים  רחבת  אש  תקרית  התפתחה 
אוויר  בקרבות  ישראל-סוריה.  בגבול 
קרב  למטוסי  האוויר  חיל  מטוסי  בין 
סוריים, הופלו שישה מטוסים סוריים. 
בגובה  טסו  האוויר  חיל  ממטוסי  חלק 
נמוך מעל דמשק. לפני הקרב תוגברה 
ניכר,  באופן  באזור  האוויר  חיל  מצבת 

והחיל הועמד בכוננות גבוהה. 
גורמים  בקרב  חיזקו  אלה  עובדות 
מערביים את ההשערה כי ישראל יזמה 
את  לגרות  כדי  במכוון,  אלה  תקריות 
'הנחת  המתיחות.  את  להסלים  סוריה 
משאלות  גם  לוודאי  וקרוב  העבודה', 
תצדיק  הקשה  שהמתיחות  היו  הלב, 
נגד  נרחבת  ישראלית  התקפית  פעולה 
מלחמתי  שעימות  היה  נראה  סוריה. 
כולל עומד בפתח. ואולם הסורים בחרו 
'להנמיך פרופיל', לספוג את ההשפלה, 

ובלבד שיצליחו למנוע עימות כזה.
צה"ל  וראשי  המדינה  מנהיגי  תגובות 
ביטחון  מתוך  באו  התקרית  לאחר 
הביטחונית  הצמרת  של  רב  עצמי 
באותה תקופה, ביטחון שגבל לא מעט 
התברר  מהרה  עד  מתגרה.  בשחצנות 
עצמי  ביטחון  חוסן'.  לעולם  'לא  כי 
לחרדה  למועקה,  מקומו  את  פינה  זה 
ידעה  לא  שישראל  ביטחון  ולחוסר 
כמותם מאז החלה מלחמת העצמאות. 

בדיווחו לממשלה אמר הרמטכ"ל יצחק 
רבין כי כדי להבטיח את אזור הפעולה, 
הוחזק פטרול אווירי "במחצית המרחק 
את  לתקוף  הונחו  הטייסים  לדמשק". 
נכנסים  הם  "ואם  החודרים  המטוסים 
עד  מלהתקרב  להירתע  לא   - לקרב 
דמשק". לדברי רבין, בוצעו כ-80 גיחות 
ויירוט.  לפטרול  גיחות  וכ-50  הפצצה 
בסך הכול, קבע רבין, "הורדנו בין 40 
היה  להערכתו,  פצצות".  טונות  ל-50 
גדול  "אימפקט  צה"ל  של  לפעולה 
ממה  חצי  רק  "זה  בסוריה.  מאוד" 
שיש לנו ושיכולנו להפעיל", סיכם רבין, 
"אני מניח שכל הדבר הזה יספק חומר 
הבהיר  רבין  לסורים".  רציני  מחשבה 
כאילו  אמ"ן  הערכת  את  מקבל  שאינו 
להגברת  יגרום  באפריל  ב-7  העימות 

הפעילות העוינת נגד ישראל.
האלוף  אמ"ן  ראש  נועד  התקרית  עקב 
צבאיים  נספחים  עם  יריב  אהרן 
המוצבים בישראל. בתדריך הודה יריב 
בגבול  כוחותיה  את  תגברה  ישראל  כי 
כי  קבע  הוא  רבה  בנחישות  הצפוני. 
אינו  לסוריה  מצרים  בין  ההגנה  הסכם 
ישראל  שבין  אש  לתקריות  רלוונטי 
אלה שהתרחשו ב-7 באפריל  לסוריה, כְּ
תבוא  שמצרים  העריכה  ישראל   .1967
חדירה  תהיה  כאשר  רק  סוריה  לעזרת 

ישראליים  רגליים  כוחות  של  קרקעית 
את  יריב  ביטא  אלה  בדבריו  לסוריה. 
הזלזול העמוק שרווח במערכת הביטחון 
של ישראל בכל הנוגע למידת המחויבות 
הממשית של מצרים כלפי מדינות ערב 
במהרה  סוריה.  ובראשן  האחרות, 
מבטאת  זו  מצב  שהערכת  לו  התברר 
אך  רצוי',  ו'מצב  לב  משאלות  אולי 

בהחלט לא מציאות קיימת.

בהמשך התדריך הודה יריב - במפתיע, 
זרים  לגורמים  בתדריך  שדּובר  משום 
ישראל  של  פעולתה  מטרות  כי   -
הבטחת  משאלת  יותר  נרחבות 
מטרתה  המפורזים.  בשטחים  זכויותיה 
ליטול  היא  יריב,  קבע  ישראל,  של 
יוצרת  שסוריה  פעם  בכל  היוזמה  את 
המטרה  משמע,  לכך.  נוחה  הזדמנות 
לפני  הסורי  המשטר  את  להעמיד  היא 
המתיחות  את  להסלים  קשה:  ברירה 
ולהסתכן בעימות מלחמתי עם ישראל, 
בהשפלה  ולהסתכן  פרופיל  להנמיך  או 
היה  בצפון  הכוחות  תגבור  גדולה. 
אסטרטגית  מגמה  של  ישירה  תוצאה 
יריב, לא היה סיכוי  זו. לסוריה, קבע 
האווירי  בעימות  ישראל  מול  לעמוד 
של 7 באפריל. לא הייתה להם מערכת 
לא  הטייסים  ותפקוד  קדמית,  התרעה 
על  הגיבה  מצרים  כלל.  מרשים  היה 
העמידה  היא  נמוך;  בפרופיל  התקרית 
שלה  האווירית  ההגנה  מערכות  את 
המצרי  האוויר  חיל  ומפקד  בכוננות, 
יצא לסוריה. אלה מחוות של סולידריות 

ולא יותר, קבע יריב. 
הנספחים  כלפי  יריב  של  הלב  גילוי 
להרשים.  שלא  יכול  היה  לא  הצבאיים 
היעד  מהו  להבין  קשה  זאת,  עם 

המדיני-אסטרטגי שנועדו לשמש דברים 
מן  המרצע  'הוצאת  כי  לי  נראה  אלה. 
השק' הייתה מיותרת לחלוטין, והייתה 
יכולה רק להזיק לאינטרסים של מדינת 

ישראל בשעה כה קשה.
להרגשת האופוריה נסחף, שלא כהרגלו, 
נטה,  הלה  אבן.  אבא  החוץ  שר  גם 
תגובה  למדיניות  קרובות,  לעתים 
הפעם,  סוריה.  כלפי  יותר  מתונה 
המרשים,  הניצחון  הרגשת  רקע  על 
בשדה  ניצחונות  גם  לציין  ביקש  הוא 
קבע,  הוא  הפעולה,  המדיני.  הפעולה 
סוריה  של  החסינות  בהרגשת  פגעה 
ישראל,  מול  הטופוגרפי  מצבה  נוכח 
המדיני  במישור  גם  אלא  בלבד  זו  ולא 
נפגעה קשות הרגשת חסינותה. התברר 
קשות  בה  לפגוע  יכולה  שישראל  לה 
שהיא  ההיקף  רחבת  התמיכה  למרות 
להערכת  מברית-המועצות.  מקבלת 
אבן, הפעולה גם חידדה את המחלוקות 
ירדן הזדרזה לדווח על  בעולם הערבי. 
המטוסים הסוריים שנפלו בשטחה, וכך 
שללה מן הסורים את היכולת להתכחש 

לאבדות שספגו מידי ישראל.
ועליונות  הצלחה'  'גלי  על  נישאים 
ישראל  נציגי  המשיכו  חד-משמעית, 
בהצהרות מאיימות כלפי סוריה. אפילו 
שבימים  אשכול,  לוי  הממשלה  ראש 
"כתיקונם" המעיט בהצהרות מתלהמות, 
ב-11  החוגגים';  'מעגל  לתוך  נשאב 
במאי 1967 הוא הבהיר כי ישראל לא 
תהסס להפעיל את עוצמתה האווירית 
נגדה.  סוריה  של  לפעילותה  בתגובה 
שבו  היום   ,1967 במאי   12 למחרת, 
החלה תנועת הצבא המצרי לסיני, חזר 
בארצות-הברית  ישראל  שגריר  והדגיש 
אברהם הרמן את נחישותה של ישראל 
 7 של  הפעולה  במתכונת  שוב  לפעול 
פעילות  תימשך  אם   1967 באפריל 
הרמן,  קבע  ישראל,  נגדה.  סורית 
של  הטרור  מפעילות  מאוד  מודאגת 
הממשל הסורי, הן מתוך שטח סוריה 
סירב  השגריר  לבנון.  שטח  מתוך  והן 
ישראל  ממשלת  חושבת  כיצד  להבהיר 
זו. אולם הוא  להגיב על פעילות טרור 
טרח להדגיש כי ממשלת סוריה חייבת 
להבין שאין היא מחוסנת מפני תגובות 
הצבאית  פעילותה  נרחבות.  ישראליות 
של ישראל ב-7 באפריל 1967 הוכיחה 
יכולה  אינה  לבנון  ממשלת  גם  זאת. 
השגריר,  הבהיר  כפיה,  בניקיון  לרחוץ 
העניין  לחוסר  מודעת  שישראל  אף 

שיש לה ב'חימום הגבול' עם ישראל.

אופוריה ומחירה
תגובות הנהגת המדינה בעקבות תקרית ה-7 באפריל 1967

 זכי שלום

תקרית האש שאירעה ב-7 באפריל בגבול ישראל-סוריה עוררה רגשות של אופוריה גם בקרב המתונים והזהירים בהנהגת 
המדינה. אבא אבן, לוי אשכול, יצחק רבין ואהרן יריב - כולם היו בטוחים כי עליונות ישראל מובטחת בזכות פעולה זו. 

הביטחון העצמי הישראלי גבל בשחצנות מתגרה, אך עד מהרה פינה את מקומו למועקה, לחרדה ולחוסר ביטחון

* פרופסור, אוניברסיטת בן-גוריון ועמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי שליד אוניברסיטת תל אביב.  
10  ספרו "דיפלומטיה בצל מלחמה, דימויים, אילוצים ומאוויים בדרך למלחמת ששת הימים", יצא לאור בימים אלה

לוי אשכול, נשאב לתוך 
'מעגל החוגגים'
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 ראשונה
למלחמת ששת הימיםחשיפה

 ראשונה
למלחמת ששת הימיםחשיפה

 5( הימים  ששת  למלחמת  השני  ביום 
גמאל  נשיא מצרים  ערכו   )1967 ביוני 
בן  חסין  ירדן  ומלך  אל-נאצר  עבד 
זו  בשיחה  טלפון.  רדיו  שיחת  טלאל 
הישגיו  על  למלך  המצרי  המנהיג  סיפר 
והשניים  המצרי,  הצבא  של  כביכול 
השתתפות  בדבר  השקר  את  רקחו 
מטוסים אמריקניים ובריטיים במערכה 

לצדה של ישראל.
מסיפורי  לאחד  ונהפכה  יורטה  השיחה 
של  ביותר  המפורסמים  ההצלחה 
עדיין  הדעות  הישראלי.  המודיעין 
דברי  של  השפעתם  מידת  על  חלוקות 
כמה  ועד  המלך  על  המצריים  הרהב 
והכניס את ארצו למלחמה.  הלך שולל 
גם חלוקות הדעות מי הייתה הסמכות 
הדברים  פרסום  את  שהתירה  בישראל 
שהתממש,  החשש,  אף  על  בציבור 
התקשורתי.  המקור  בביטחון  מפגיעה 
דיין,  משה  הביטחון  שר  היה  זה  האם 
שלא שעה להתנגדות ראש אמ"ן אהרן 
יריב, ואולי סגן ראש אמ"ן יובל נאמן, 

שטען כי הוא שקיבל את ההחלטה? 
ידע  כמה  עד  הזה  בשלב  לדעת  אין 
חיל  שנחל  המפלה  על  אל-נאצר  עבד 
בעצמו  האמין  כמה  ועד  שלו  האוויר 
מתברר  מקום,  מכל  שאמר.  בדברים 
מפיו  ששמע  היחיד  היה  לא  שהמלך 
שוחח  קודם  ערב  צבאו.  הצלחת  על 
הנשיא המצרי גם עם נשיא סוריה נור 
אל-דין אל-אתאסי. גם שיחת מנהיגים 

הרדיו  קשר  באמצעות  שהתנהלה  זו, 
טלפון הגלוי שבין קהיר לדמשק, יורטה 
כאן  מובאת  היא   .515 יחידה  ידי  על 
ודווחה  קליטתה  בעת  שתורגמה  כפי 
שמור  השיחה  תעתיק  לצרכנים. 
ולרגל  צה"ל,  שבארכיון  אמ"ן  בפיקדון 
ציון שנת ה-40 למלחמת ששת הימים 

היא נחשפת כעת לציבור.

מקרא: 
ק - קהיר

ד - דמשק

תאריך וזמן של הקליטה: 
: ביוני שעה 
]ק[ - ד"ר אתאסי. 

]ד[ - הלו, ערב טוב. מה שלומכם?
]ק[ - אנחנו מרגישים מצוין.

]ד[ - אנחנו מרגישים בטוב כאן וכל 
      האחים דורשים בשלומכם.

]ק[ - חזקו ואמצו.
]ד[ - אנו עומדים על המשמר.

]ק[ - גם אנו כמוכם.
]ד[ - טוב.

]ק[ - כוחותינו בתוך ישראל ]הפסקה[, 
     הטנקים בתוך ישראל.

]ד[ - עצום, עצום.
]ק[ - בעזרת האל ננצח במערכה.

]ד[ - איזו בקשה מכאן?
]ק[ - לא, תודה.

]ד[ - רוצים לשאול על מצבכם.

]ק[ - אנחנו מרגישים טוב. מצבנו טוב, 
      השבח לאל.
]ד[ - בעזרת האל.

]ק[ - גם אנו מקווים שהמערכה תהיה 
      סופית.

]ד[ - בעזרת השם.

]ק[ - ד"ש לאחים.

שיחות צמרת

צמ"ח שנבט לפני המלחמה
בתקופת ההמתנה שלפני מלחמת ששת הימים, הרגישו 
באמ"ן מחקר שיש עיכוב ניכר בדיווח מיחידה 8200 )אז 
עדיין 515(. חומר רב המתין לתרגום מערבית לעברית, 
ובעיה אחרת הייתה בטלפרינטרים, שמהירותם אז לא 

הדביקה את הצרכים. 
כלקח מוועדת התרעה מרכזית שמינה ראש אמ"ן אהרון 
יריב לחיזוק נושא ההתרעה בחיל, הוקמו אז שני גופים 
חדשים: בשנת 1966 הוקם ביחידה 8200 "שופר", שהיה 
אפרים  סרן  היחידה.  של  וההתרעה  הדיווח  את  מרכז 
העת.  באותה  בראשו  עמד  המרכז  את  שהקים  לפיד 
מרכז   - מד"ת  מחקר  במחלקת  הוקם   1967 באפריל 

דיווח ותפוצה - ובראשו עמד סא"ל אלכס טראוב.
בדיונים שערכו יחידה 8200 ומחלקת המחקר, הועלה 
אנשי  להציב  ההמתנה:  בתקופת  כבר  שיושם  רעיון 
את  שיתמצתו  מילואים(  אנשי  )רובם  מנוסים  מחקר 
וידווחו היישר לענפי המחקר. המסגרת נקראה  המידע 
שמואל  רס"ן  אותה  וריכזו  חפוז(  מחקר  )צוות  צמ"ח 
דורון ורס"ן )אז במיל'( אוריאל דן ז"ל. מסגרת זו תרמה 
מיידי  מידע  של  הדיווח  לשיפור  ביותר  חשובה  תרומה 

במלחמה.

חוסין התקבל בחיבוק על ידי נאצר 
לתיאום  הסכם  על  עמו  וחתם 

התקפה על ישראל

* ד"ר, נאמן אמ"ן בארכיון צה"ל

 יגאל שפי

שיחת המנהיגים גמאל עבד אל-נאצר ונור אל-דין אל-אתאסי 
מגנזי ארכיון צה"ל

מד"ת: בכל גיל - אותו התרגיל...
באפריל  באמ"ן/מחקר  הוקם  )מד"ת(  ותפוצה  דיווח  מרכז 
1967. הקמת המרכז ועיתויה היו הרבה יותר מסתם הברקה 
ארגונית. קשה היום להאמין, אבל עד להקמת מד"ת פעל 
אמ"ן/מחקר בשעות שלאחר העבודה באמצעות קצין תורן 
)שבא מאחד מענפי המחקר אחרי יום עבודה רגיל(, חיילת 
לעצמכם  תארו  מתקפלת...  ומיטה  טלפונים  שני  תורנית, 
איך הייתה פועלת כל מערכת הדיווח וההפצה של המודיעין 

במתכונת הזאת עד למלחמה ובמהלכה...
מכל מקום, בשבת 13 במאי בשעות הערב התחילו להגיע 
ראש  לסיני.  מצריים  כוחות  להכנסת  הכנות  על  הידיעות 
המשמרת, סרן אהוד רמות צלצל לרע"ן 6, דיווח לו ושאל 
צלצל  הלילה  בשעות  הידיעות,  זרם  כשגבר  דעתו.  לחוות 
ראש המשמרת לראמ"ן אהרן יריב, וסיפר לו על הצטברות 
להכנסת  משמעותיים  צעדים  על  המצביעות  הידיעות 
שאל   "?6 רע"ן  כך  על  אומר  "ומה  לסיני.  מצריים  כוחות 
ראמ"ן; "הוא אומר שזה יכול להיות תרגיל ]...[" השיב ראש 
"טוב" אמר   ... רציני"  לך שזה  אומר  אני  "אבל  המשמרת, 
ראמ"ן, "תודיע לכולם להיות אצלי ב-6:00". ההמשך כתוב 

בדפי ההיסטוריה.
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* אל"מ )מיל'(, קמ"ן פיקוד צפון במלחמת ששת הימים 

בראשית שנות ה-60 הפתיעה מצרים את 
אירוע  לסיני.  כוחות  בהכנסת  ישראל 
תמריץ  נתנו  בצפון  והאירועים  זה 
לחיזוקו של מערך האיסוף, במידה רבה 
)"מודיעין  הקרבי  המודיעין  חשבון  על 
יכול  לא  אך  מאוד,  חשוב  הוא  השדה 
להיות בעדיפות על התרעה" אמר ראש 
אמ"ן דאז האלוף אהרן יריב(. אמצעים 
וכוח אדם מצומצם בלבד הוקצו  דלים 

לפיתוח המערך הקרבי ברמת הפיקודים, 
זו  מציאות  והחטיבות.  האוגדות 
השתנתה בחלקה רק בשנתיים שקדמו 
הוצבו  אז  הימים.  ששת  למלחמת 
חדשים,  אמצעים  וסופקו  אנשים 
אוויר,  תצלומי  פענוח  מערך  שופר 
המודיעין  מחלקות  של  תרגילים  נערכו 
קורסים  מסלולי  נוצרו  השדה,  בדרגי 
והשתלמויות וגבר תפקודו הייחודי של 
מערך המודיעין הקרבי בהכנת הגייסות 
מהבחינה המודיעינית - הספקת תצלומי 
אוויר, פוטוסטטים, תיקי שטח והכרת 
כינס  המלחמה  בתום  הלחימה.  גזרות 
כל  את  יריב  אהרן  אלוף  אמ"ן  ראש 
לצורך  במערכה  חלק  שנטלו  הקמ"נים 
תיאור עבודת המודיעין והפקת לקחים. 
זו מבוססת על התחקיר הטרי  רשימה 
הקרבי,  המודיעין  "הצלחת  אז.  שנערך 
החזית,  של  הראשונה  בשורה  שהיה 
תרמה להצלחת מלחמת ששת הימים" 

אמר ראש אמ"ן בכנס.

פיקוד הדרום - שינוי תפיסה
בחודש מאי 1967 נדרש פיקוד הדרום 
כעשר  בת  מרגיעה  אחת  בבת  לעבור 

לעבודה  סיני(  מלחמת  )לאחר  שנים 
המודיעין  חומר  בהכנת  מאומצת 
הן  שגם  צה"ל,  של  ההתקפה  לתכניות 
ה"רגיעה"  בתנאי  תכופות.  השתנו 
הגנתיים  תכנונים  היו  במאי(   23 )עד 
והתקפיים והוכן חומר לכוחות בנושאי 
של  השנתית  ההקצאה  ואויב.  שטח 
ומפות  פוטוסטטים  תצ"א,  גיליונות 
הצילום  מדיניות  מצומצמת.  הייתה 
של  רציף  בלתי  תקופתי  כיסוי  הייתה 
השטח. על כן לא היו רזרבות והחומר 
העותקים  מספר  גם  מעודכן.  היה  לא 
קרבי  ענף  של  מפתח  על-פי  שהוכנו 
כמות  של  הכנה  אפשר  לא  ב-1963, 

העותקים הדרושה לכוחות.
התארגן  ההמתנה  תקופת  מתחילת 
לשעון  מסביב  לעבודה  המודיעין 
בחלק  מעודכן.  רלוונטי  חומר  והכין 
של  ש.ט.ל  יחידת  סייעה  מהעבודה 
כמות  הודפסה  האוויר. בשבועיים  חיל 
רק  שלמה.  לשנה  מוקצבת  שהייתה 
הזירה  צולמה  ההמתנה  תקופת  בסוף 
הוכנו  אלו  מעודכנים  ומתצלומים 
פוטוסטטים מעודכנים שהגיעו רק לחלק 
מהכוחות, וגם אז - מאוחר מדיי. רמת 
מלאי המפות לא הספיקה לסד"כ הגדול 
שלוש  חטיבות,   12( לפיקוד  שהוקצה 
ארטילריה,  ויחידות  אוגדה  מפקדות 
הובאו  ההמתנה  בזמן  ועוד(.  הנדסה 
מיחידת  מפות  עם  משאיות  חמש 
וחלוקתן  מיונן  ותהליך  המיפוי, 
ליחידות ארך 48 שעות. זמן נוסף עסקו 
לסדינים.  והדבקה  בחיתוך  היחידות 
ושינוי  מהתכנון  שונה  כוחות  הכפפת 
גרמו  וביניהן,  האוגדות  בתוך  משימות 
מחטיבות  חלק  וכך  במפות,  ל"פחת" 
בלבד  גזרתן  של  מפות  קיבלו  השריון 

ולא של גזרת כל האוגדה.
ההמתנה  בתקופת  האיסוף  מערך 
התבסס על: תצפיות של יחידת תצפיות 
ארוכות טווח של הפיקוד ושל היחידות 
הפיקודית;  היחידה  של  האזנה  שבקו; 
סיור אוויר של מטוסים קלים במרחק 
חלקית  ביעילות  מהגבול  ק"מ  שלושה 
ובמטכ"ל,  במרחב  אמ"ן  יחידות  מאוד; 
מתצ"א  ואינטנסיבי  רצוף  ופענוח 
אנכיים שבוצעו בסוף תקופת ההמתנה 
ומתצ"א אלכסוניים, בעיקר של רצועת 

עזה )שטח בנוי ופרדסים(.

צפוני  מחפ"ק  פעלה  המודיעין  מחלקת 
במפקדה  חמ"ל  כולל  דרומי,  ומחפ"ק 
רוכזו  שם  שבע,  בבאר  העיקרית 
הדיווחים והועברו לכוחות גם באמצעות 
התצפיות  מערך  הפיקודית.  הרשת 
הוקצו  ביוני  ב-7  החל  ונפרס.  עובה 
אלו  מטוסים  לאוגדות.  סיור  מטוסי 
האיסור  בגלל  ההבקעה  במהלך  חסרו 

להפעילם לפני ה-7 בחודש. 
לתדרוך  בטייסות  הוצבו  מערך  קציני 
הוקצו  לכוחות  ולתחקורם.  טייסים 
ניידת.  האזנה  ויחידות  שבויים  חוקרי 
היו  בלחימה  העיקריים  הדיווחים 
)בסיסי  האזנה  וממקורות  מהכוחות 

הקבע של 515 והניידת(.
בעקבות המלחמה נכנס מודיעין הפיקוד 
של  שטח  חומר  של  מואצת  להכנה 
סיני והאזור שמעבר לקו הפסקת האש 

החדש - סיורים, תצ"א ותצ"קים.

פיקוד המרכז - הכנות 
מסביב לשעון

הגדה  על  להגנה  נערך  ירדן  צבא 
עליו  היה  תכניותיו  על-פי  המערבית. 
לעבר  ולתקוף  מחטפים  כמה  לבצע 
לוד ורמלה עם בואם של כוחות שריון 
עיראקיים. מ-22 עד 27 במאי לא הורד 
כל חומר מודיעין לכוחות, לפי הנחיית 
בחסר  לקו  היחידות  תכנוני  המטכ"ל. 
מאחר שבוצעו על מפות ותצ"א בלבד. 
רק מ-27 במאי הורשה הפיקוד להוריד 

חומר לכוחות.
אופרטיביים  תכנונים  היו  בפיקוד 
די  טוב  חומר  והיה  בירדן  למתקפה 
הצורך לתכנון ביחידות. התפיסה הייתה 
מחטפים,  עם  הפיקוד  בגזרת  מגננה 
בהנחה שאם תתפתח אפשרות מתקפה 
זמן  כך  על  נדע  בירדן,  כוחותינו  של 
מספיק מראש כדי להכין חומר מודיעין 

לכוחות.
תצ"א  למפות  החירום  מחסן 
ופוטוסטטים לא היה בנוי למצב תקיפה. 
את  במהירות  לשכפל  החל  המודיעין 
היחידות,  בשביל  והאויב  השטח  חומר 
הצילום  במעבדת  הוכנו  שבוע  ובמשך 
של  עותקים  לשעון  מסביב  הפיקודית 
פוטוסטטים, תיקי מוצבים, תיקי שטח 
ומפות היערכות אויב וכן תוגבר מודיעין 
אחדים  ימים  נוספות.  במפות  הפיקוד 

המודיעין הקרבי 
במלחמת ששת הימים

תמצית תחקיר קמ"נים שערך ראש אמ"ן אהרן יריב

 זלמן )ז'מקה( גנדלר

תחקיר קמ"נים שערך אהרן יריב בתום מלחמת ששת הימים מסכם את פעילות המודיעין במלחמה ולאחריה. 
לקחים עיקריים בתחקיר: חומר המודיעין צריך להינתן עם קבלת הפקודה ולהידחף מיד לקמ"נים; הכרה מוקדמת 

של הזירה חיונית מאוד; והיו ליקויים בניהול הקרב - חסר בעזרים, בתרגול מכין ובעיבוד והפצה של הידיעות
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נדרש  הדרום  פיקוד 
אחת  בבת  לעבור 
כעשר  בת  מרגיעה 
מלחמת  )לאחר  שנים 
מאומצת  לעבודה  סיני( 
המודיעין  חומר  בהכנת 
של  ההתקפה  לתכניות 
השתנו  הן  שגם  צה"ל, 

תכופות
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40  שנה

מלחמת ששת הימים

את  הקמ"נים  משכו  המלחמה  לפני 
החומר.

הייתה  רבתי  ירושלים  גזרת  כל  כידוע, 
היה  שבה   ,16 מחוז  חטיבת  באחריות 
מחסן חירום חטיבתי ובו יש דרך קבע 
תצ"א אנכי ואלכסוני. עובדה זו הקלה 
ליחידות  מהפיקוד  החומר  חלוקת  את 

החל ב-27 במאי.
ההמתנה  בתקופת  הידיעות  איסוף 
של  איסוף  גורמי  על:  בעיקר  התבסס 
חט'  16 חטמ"ז 16 )עבדו כמפקדה 
הצופים  הר  תצפיות  ומערך  אחודה( 
של  תצפיות  רבתי;  ירושלים  בגזרת 
סיורי  הגזרה;  בשאר  והחטיבות  מג"ב 
אוויר; האזנה מבסיס הקבע של 515 וכן 

דיווחי סוכנים של 154 ושב"כ.
שותפו  לא  החטיבתיים  הקמ"נים 
בקבוצות פקודות בפיקוד. המח"ט הכיר 
ומהר  יותר  טוב  הפיקוד  תכניות  את 

יותר מהקמ"ן שלו. 
מהפיקוד  פעלה  המודיעין  מחלקת 
חוקרי  חוליות  הוקצו  נייד.  ומחפ"ק 
שבויים ול"פ לכוחות. ידיעות מהאזנה 
הועברו לפיקוד וממנו לכוחות. הדיווחים 
הכוחות  של  היו  במלחמה  העיקריים 

ושל האזנה.
עלתה  ביוני   5 של  הערב  בשעות 
לירושלים חטיבה 55 ומשימתה לכבוש 
את בית הספר לשוטרים ושיח' ג'ראח. 
כל  ללא  החטיבה  על  הוטלה  המשימה 
אף  היחידות  ומפקדי  מוקדמת,  הכנה 
החטיבה  קמ"ן  השטח.  את  הכירו  לא 
הגיע בשעות הערב, ולא היה סיפק בידו 
להפעיל את גורמי האיסוף שלו. זה היה 
נוהל קרב מהיר מאוד: נתונים מהפיקוד 
שלא  )פוטוסטטים  במהירות  התקבלו 
סמטאות,  רחובות,  לזיהוי  טובים  היו 
 1:100,000 מפות  ובתים,  מגרשים 
הספיק  לא  החומר  אחד(.  שטח  ותיק 
יעדים.  תיקי  וחסרו  המשנה  ליחידות 
חט'  למודיעין  סייע   16 חט'  מודיעין 
אמצעים  היו  לא  גם   55 לחטיבה   .55
לקיום עבודת מודיעין כי הכול היה ארוז 
מכשירי  )כמו  התעופה  בשדה  להצנחה 

קשר לרשת מודיעין ועזרי מטה(.
הפיקוד  מודיעין  החל  המלחמה  בסיום 
של  שטח  תיקי  של  ובהכנה  בעדכון 
דוחות,  תצ"א,  סיורים,   - הגדה 

תצ"קים.

פיקוד הצפון - הכנות 
של שנים

היה   1967 יוני  עד   1964 מנובמבר 
של  שוטף  ביטחון  במצב  הפיקוד 
במסגרת  תגמול  ומבצעי  תקריות 
הירדן,  מקורות  בהטיית  המאבק 
ב-1  שהחלו  טרור  פיגועי  ולמניעת 
ובה  הפתח,  ארגון  בידי   1965 בינואר 
ובכנרת.  בגבולות  ריבונות  קיום  בעת 
לחימה זו גרמה למודיעין הפיקוד להכין 

את עצמו ואת הגייסות בחומר מודיעין 
ללחימה, באמצעי איסוף ובנוהלי עבודה 
רמת  של  הטופוגרפי  למצב  שהותאמו 
נכנס  זו  מתקופה  הגדה.  וצפון  הגולן 
פיקוד הצפון היישר אל מלחמת ששת 
בפיקוד  הימים  ששת  מלחמת  הימים. 
ב-7  ולא   1964 בנובמבר  החלה  הצפון 
באפריל 1967 )תקרית הפלת המטוסים( 

או בכל מועד אחר.
במאי 1967 נכנס הצבא הסורי להיערכות 
הגנתית ותכנן התקפה לכיבוש שטחים 
הפיקוד  כוחות  נערכו  ומולו  בצפון, 
להיערכות הגנתית. הכוחות כבר תכננו 
בשנים האחרונות את כיבוש רמת הגולן 
וצפון הגדה עד לתחום אחריות הפיקוד. 
כוחות נוספים היו אמורים להגיע מחוץ 
אחרות.  בזירות  עתה  ולחמו  לפיקוד 

בעבר  קיימו  חלקם 
הצפון.  בפיקוד  תכנונים 
אמורים  שהיו  הכוחות 
לבוא מחוץ לפיקוד נועדו 
בנוהל  למתקפה  להיכנס 

קרב קצר מאוד.
הוכן  המודיעין  חומר 
עוד  החירום  במחסני 
מלחמה  למקרה  ב-65, 
הסד"כ  ישתתף  שבה 
חומר  הוכן  המרבי. 
בהיקפו  הגדול  מודיעין 
ממפתח  שלושה  פי 
החלוקה של ענף מודיעין 
גדודיות  במנות  הקרבי, 
וחטיבתיות, והוא עודכן 
באופן שוטף עם החומר 
 5 עד  למלחמה  ששימש 
התאפשר  העדכון  ביוני. 
שגזרת  המדיניות  עקב 
בתצ"א  כוסתה  הצפון 
כל  שוטף  באופן  אנכי 
חודשים  שלושה-ארבעה 
באופן  אלכסוני  ובתצ"א 

התפרס  גדול  מפענחים  כוח  שוטף. 
"במעבדה הפרטית" בכנף 1 - מפענחים 
מקורס  ומדריכים  מפענחים  עם  שלנו 
מת"א. החומר שוכפל במעבדת הצילום 

שהורחבה משנה לשנה.
חומר נתוני השטח כלל: תיקי שטח, תיקי 
תצ"א  הגולן,  לרמת  עלייה  תיקי  יעד, 
פוטוסטטים  אלכסוני,  ותצ"א  אנכי 
עם  שטח  נתוני  מפות  שונים,  בגדלים 
מוצבים, עבירות ומיקוש. החומר הוכן 
לרמת  עד  הורדה  של  עותקים  בכמות 
כלל:  האויב  נתוני  חומר  פלוגה/גדוד. 
או  אויב  היערכות  עם  מצולמות  מפות 
על ניילון, חוברות מבני אויב, חוברות 
זיהוי  וחוברות  מטרות  מפת  סד"כים, 
רק"ם. החומר הוכן גם לגזרה הירדנית, 

אך היקפו היה קטן יותר.
מערך  על:  התבסס  הידיעות  איסוף 
תצפיות של הכוחות ושל הפיקוד; סיורים 

ואלכסוני;  אנכי  תצ"א  פענוח  בקו; 
סיורי אוויר במטוסים קלים וסיורי קרב 
במסגרת התקריות; האזנה של היחידה 
 515 של  הקבע  בסיסי  ושל  הפיקודית 

ומיחידה 154. 
מרבית אמצעי האיסוף הופעלו במרוכז, 
הפיקוד,  ברמת  היה  הידיעות  עיבוד 
בנל"נים  ליחידות  הועברו  והידיעות 
ובאלחוט בקוד. חלק מאמצעי האיסוף 
הקמ"נים  שם  בקו,  ליחידות  הורדו 
אופי  בשל  והפיצו.  החומר  את  עיבדו 
מיקוש(  ביצורים,  )טופוגרפיה,  הגזרה 
מותאמים:  מודיעין  אמצעי  הופעלו 
במונוסקופים,  קרובות  תצפיות 
שימוש   ,20X120-ב רחוקות  תצפיות 
העין  למבט  שקרוב  אלכסוני  בתצ"א 

ועליו רשתות קוד.

הסימנים  בהבנת  מושכל  שימוש  היה 
כיסוי  הורדת  התרעה:  על  המעידים 
ופלאחים  עדרים  ריכוז  מטנק/תותח, 
ארטילריה  קידום  המוצבים,  באזור 

ועתודות, הכנסת מילואים וכיו"ב. 
החומר  חלוקת  נעשו  המלחמה  בעת 
לפיקוד  שהגיעו  ליחידות  והתדריכים 
בנוהל קרב קצר מאוד. מחלקת המודיעין 
ואחר  בפיקוד  עיקרית  ממפקדה  פעלה 
כך בכנען ומחפ"ק נייד. חוליות האזנה 
טקטית וחוקרי שבויים הורדו לכוחות, 
בקטעים  לחטיבות  ניתן  קל  ומטוס 

של הקרב.
איסוף הידיעות בצפון ירדן התבסס על 
אוויר  סיורי  תצפיות,  הכוחות,  דיווחי 

ממטוס קל והאזנה. 
הגולן  רמת  בתקיפת  הידיעות  איסוף 
מערכות  הכוחות,  דיווח  על  התבסס 
הטווח(,  ארוכות  )בעיקר  התצפיות 
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יאנוש בן גל וקצין המודיעין רס"ן יוסי מיינר 
מפקחים על הכנת "ניירות מודיעין" ערב המלחמה
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קרב.  וסיורי  האזנה  קל,  מטוס  סיורי 
ביותר  חשובות  היו  מההאזנה  הידיעות 
ותרמו מאוד ללחימה, וגם החומר הגלוי 
מ'חצב' תרם רבות. היה קשר טוב בין 
למודיעין  הפיקודי  בחפ"ק  המודיעין 
לרשת  כניסה  בעת  גם  ביחידות, 

הפיקודית.
הפיקוד  מודיעין  נדרש  המלחמה  אחרי 
ולסיירת  השלל  איסוף  ליחידת  לסייע 
על  שטח  תיק  הוכן  לצרכיה.  מטכ"ל 
רמת הגולן ועל כל האזור מקו הפסקת 

האש החדש מזרחה.

לקחים עיקריים של 
המודיעין הקרבי ממלחמת 

ששת הימים
המודיעין ביחידות מוצנחות

יינתן  הדרוש  המודיעין  שחומר  רצוי 
במטכ"ל/בקצח"ר/ פקודה  קבלת  עם 
זה  בזמן או לפניה(. חומר  )בו  בפיקוד 

צריך "להידחף" לקמ"ן החטיבה. 
המודיעין בפיקוד, באוגדה ובחטיבה 

 - ואויב  שטח  נתוני   - מודיעין  נתוני 
במקומות  למעט  כנכון,  אומת  המידע 
זמן  בהפסקות  צילום  מדיניות  שהייתה 

גדולות.
העבודה   - המודיעין  מחלקות  עבודת 
בניהול  אך  טובה,  הייתה  הקרב  בנוהל 
)בהתפרסות  ליקויים  היו  הקרב 

בחוסר  הקמ"ן,  במיקום  פונקציות, 
עבודה  של  מכין  תרגול  וחוסר  עזרים 
בתנאי ניהול קרב(. בעיבוד והפצה של 
ליקויים,  כמה  היו  והמודיעין  הידיעות 

בעיקר בשל חוסר רשתות מודיעין.
ומיומן שהתמחה  מקצועי   - אדם  כוח 
במדורים זירתיים, סדיר ומילואים. יש 

לחזק את הפענוח והשטח.

אמצעי  של  במרוכז  הפעלה   - איסוף 
לכוחות,  שהורד  חלק  למעט  האיסוף, 
מהיחידות  יעילותה. חלק  את  הוכיחה 
אמצעי  את  תפעלו  לא  או  קיבלו  לא 
האיסוף, כי אמצעים אלו הגיעו בלי קשר 
וללא רכב מתאים והמגוייסים לא הכירו 
את רשתות האויב שממול. "הכוכבים" 
דיווחי  הכוחות,  דיווחי  היו:  בפעילות 

סיורי  טווח,  ארוכות  תצפיות  יחידות 
שהופעלו,  בחלקים  קל  מטוס  אוויר, 
והאזנה. יחידת חצב תרמה ביום השני 

ללחימה.
חומר מודיעין לכוחות - חומר מתאים 
לכוחות  הורד  ואויב  שטח  נתוני  של 
מהחומר  מעט  מספיקות.  בכמויות 
של  שינויים  בגלל  מעודכן  היה  לא 
הרגע האחרון, וכאשר בוצע כיסוי ברגע 
האחרון  ברגע  הגיע  גם  הוא  האחרון 
לכוחות. חלק מהחומר לא היה בכמות 
מספקת עד לרמת הפלוגה/גדוד, בעיקר 
הפיקוד  לגזרת  מחוץ  שהגיעו  לאלה 

שבנוהל קרב מהיר.
מהיר  קרב  בנוהל  המודיעין  פעילות 
ליחידות שמגיעות ברגע האחרון - היו 
באמצעות  להקטינם  וניתן  ליקויים 
דחיפת חומר בידי הפיקוד ליחידה לפני/
במקום  ליחידה  הפקודה  מתן  בעת 

שהיא נמצאת.
הטכני  בתחום  חשובים  לקחים  נלמדו 

של הספקת עזרי מודיעין לכוחות.
היכרות  חשובים:  תורתיים  לקחים 
המפקדים  ושל  הקמ"ן  של  מוקדמת 
בביצוע.  מכריע  גורם   - הזירה  עם 
הצורך להטמיע את השימוש ב"סימנים 
והרצאות  תרגילים  באמצעות  מעידים" 

וחיזוק ענף מודיעין קרבי.
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בעלי תפקידי מודיעין מרכזיים במלחמה
ראמ"ן - האלוף אהרן יריב

ראש המוסד - האלוף מאיר עמית
ראש השב"כ - יוסף הרמלין

עוזר ראמ"ן - אל"מ דוד כרמון 
אמ"ןמחקר

רמ"ח מחקר - אל"מ שלמה גזית
רע"ן 5 )סוריה( - סא"ל גדעון גרא

רע"ן 6 )מצרים( - סא"ל שלמה מרושי )מרום(
רע"ן 2 )ירדן( - סא"ל זאב )ביבר( בר לביא

רע"ן 3 )מעצמות( - סא"ל אברהם ליף 
רע"ן 1 )שטח( - סא"ל הנס לודוויג שטרים )לוץ(

רמ"ח איסוף - אל"מ אלי זעירא
מפקד 515 - אל"מ אברהם אילוני

מפקד 154 - סא"ל שמואל גורן
רמ"ח ביטחון והסברה )דובר צה"ל( - אל"מ אריה שלו

ראש מודיעין ח"א - סא"ל ישעיהו )שי'קה( ברקת
ראש מודיעין ח"י - סא"ל ראובן אשכנזי

רע"ן מודיעין קרבי - סא"ל גדעון מחנימי    
קמ"ן פיקוד הדרום - סא"ל יהושע שגיא

ע' קמ"ן פד"ם - רס"ן צביקה שילר
קמ"ן אוגדה 84 - סא"ל נפתלי רבין

                     קמ"ן ב' סא"ל מאיר מאיר
קמ"ן חט' 7 - סא"ל צביקה לדרמן )הגיע מצרפת(

קמ"ן חט' 60 - רס"ן יהודה שיראי 
קמ"ן חט' 35 - רס"ן שמואל )מולא( שחם

קמ"ן אוגדה 38 - סא"ל שלמה חפר

קמ"ן חט' 14 - רס"ן שלמה רון
קמ"ן חט' 99 - רס"ן אורי שחם

קמ"ן אוגדה 31 - סא"ל מיכאל ירושלמי
קמ"ן חט' 520 - רס"ן גדליה דוד
קמ"ן חט' 200 - רס"ן יוסף מיינר
קמ"ן חט' 80  - רס"ן יגאל תלמי 
קמ"ן כוח א"ב - רס"ן עקיבא דן 

חטיבות עצמאיות
קמ"ן חט' 11 - רס"ן יהושע בר מסדה

קמ"ן חט' 8 - רס"ן אביעזר יערי
קמ"ן פיקוד המרכז - סא"ל יצחק אשכנזי

ע' קמ"ן פמ"ז - רס"ן דן ארנון
קמ"ן חט' 16 - רס"ן דוד ברק

קמ"ן חט' 10 - רס"ן חגי מן
קמ"ן חט' 55 - רס"ן אריה אכמון
קמ"ן חט' 5 - רס"ן יונתן מרגלית
קמ"ן חט' 4 - רס"ן יצחק טישלר

קמ"ן פיקוד הצפון - סא"ל זלמן )ז'מקה( גנדלר
ע' קמ"ן פצ"ן - רס"ן חנן חרנ"ם

קמ"ן אוגדה 36 - סא"ל דני אגמון 
קמ"ן חט' 1 - רס"ן אורי שמחוני

קמ"ן חט' 3 - רס"ן אבינועם נחום
קמ"ן חט' 2 - רס"ן מיכה אדר

קמ"ן חט' 45 - רס"ן חיים שריד
קמ"ן חט' 37 - רס"ן יעקב שילה 

קמ"ן חט' 9 - רס"ן צבי שליט

הגדול  מודיעין  חומר  הוכן 
בהיקפו פי שלושה ממפתח 
מודיעין  ענף  של  החלוקה 
גדודיות  במנות  הקרבי, 
וחטיבתיות, והוא עודכן באופן 
ששימש  החומר  עם  שוטף 

למלחמה עד  ביוני
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פעל  הישראלי  )ח"א(  האוויר  חיל 
לפי  לראשונה  הימים  ששת  במלחמת 
והכרעת  הפתעה  של  הקלסית  התבנית 
שהרוב  האויב,  של  האווירי  הכוח 
הקרקע.  על  חנה  כליו  של  המכריע 
לאורך  תרגולים  שביצע  אחרי  זאת, 

זמן בעוד מועד.
הושגו  ח"א  מודיעין  של  הצלחותיו 
ויוזמות  הדוק  פעולה  שיתוף  מתוך 
 - המודיעין  קהילת  עם  הדדיות  איסוף 
אמ"ן מחקר, אמ"ן איסוף על יחידותיו, 
ח"א  מודיעין  נציגי  ושב"כ.  'המוסד' 
אמ"ן  של  האיסוף  ביחידות  שולבו 
ובמאמץ האיסופי של 'המוסד' לצרכים 

השוטפים, כמו למשימות מיוחדות. 
היה  המודיעיני  בערכו  במיוחד  בולט 
מבצע עריקתו של טייס מיג 21 עיראקי, 
חצור  ח"א  בבסיס  מטוסו  עם  שנחת 
)מבצע "יהלום"(. המבצע בניצוחו של 
אפשר  ח"א  מודיעין  ובסיוע  'המוסד' 
מול  להתמודד  ללמוד  ח"א  לטייסי 
פקודת  אוויר.  בקרבות  המתקדם  המיג 
מבצע "מוקד" עצמה - שכללה קביעת 
לתקיפת  ח"א  טייסות  של  משימות 
ובקרה  שליטה  מרכזי  התעופה,  שדות 
להגנה  הכרחית  ועתודה  האויב,  של 
תקופה  התגבשה   - המדינה  שמי  על 
ממושכת. במרכיביה חלו שינויים רבים 
של  משותפת  עבודה  לקחי  פרי  שהיו 
ח"א.  של  והמודיעין  המבצעים  ענפי 
התקיפה,  מטרות  בבחירת  היה  כך 
ליעדים  החימוש  והתאמת  שיטותיה 
השונים. תרגילים רבים לפקודה נערכו 
המלחמה  לפני  ממושכת  תקופה 
בניצוחו של מפקד ח"א אלוף מוטי הוד. 
ח"א  מודיעין  "שיחק"  אלה  תרגילים 
הערכות  בסיס  על  האויב  את  בשקפו 
שוטפות ומשתנות, לפי מגוון תסריטים 

של מסגרות התרגיל.
עם  ח"א  מודיעין  של  הפעולה  שיתוף 
כמו  ח"א,  של  והבקרה  המבצעים  גופי 
טייסות   - הלוחמות  היחידות  עם  גם 
חיל האוויר - קיבל תנופה משמעותית 
"ההמתנה".  של  השבועות  בשלושת 
המודיעיני,  המידע  עודכן  זו  בתקופה 
ערוצי  ונקבעו  האוויר,  תצלומי  כולל 
מפגשי  ללוחמים.  המודיעיני  הדיווח 
רצופים  היו  האוויר  צוותי  עם  התדרוך 
תפיסה  גובשה  העת  באותה  ותכופים. 
חדשה לקיצור מערכת הדיווח, במיוחד 
בלחימה  משתתף  של  מהאוויר  דיווח 
למטרות  ובנוגע  פעולתו  תוצאות  על 
התעופה.  שדות  בתרשימי  המסומנות 

שוטפים,  עדכונים  ולאחר  בהתאמה, 
הודפסו וחולקו ליחידות התוקפות )וכן 
מטרות".  "פנקסי  ולבקרה(  למבצעים 
הותאם  שגודלם  אלה,  בפנקסים 
לנשיאה על הברך בשעת טיסה, פורטו 
שדות  תרשימי  על  התקיפה  יעדי 
מסלולים  סומנו  בתרשימים  התעופה. 
להמראות ונחיתות, מסלולים רזרביים, 
מטוסים,  חניית  וריכוזי  שליטה  מרכזי 
כולל אלה המוסווים. היעדים הנבחרים 
בגלי  תקיפה  כמטרות  תרשים  בַּ סומנו 
המודיעין  תמונת  הראשונים.  התקיפה 
תוצאות  לפי  אמת  בזמן  עודכנה 
ובהצלבת המידע עם מקורות  התקיפה 
מודיעין אחרים, והיא הותאמה מחדש 

להמשך התקיפות.
ובערוצים  אמת  בזמן  הוזרם  המודיעין 
מאובטחים למערכי המבצעים והבקרה, 
את  התכנית  ולפי  לפיהם  הנחו  ואלה 

המשך הלחימה בתוספת 
כוח  של  מתבקשת 
לחלופין  או  למטרה, 
התקיפות  בהסטת 
גם  הבאות.  למטרות 
שמי  על  ההגנה  בנושאי 
חדירה  כמו  המדינה, 
אפשרית של מטוסי אויב 
מודיעין  השיג  לישראל, 
ניכרים  זמן  קיצורי  ח"א 
קציני  השמת  באמצעות 
ביחידות  )נח"א(  קישור 
האיסוף הרלוונטיות. אלה 
בזמן  מודיעין  סיפקו 
את  שניהל  לּבקר  אמת 

ההגנה האווירית והוא יכול היה לסייע 
ללוחמי האוויר במתן מידע משולב עם 

אמצעי המכ"ם שברשותו. 
אמינותו של המודיעין ותרומתו החיונית 
באפריל  הומחשו  הלוחמים  להצלחת 
שישה  הפיל  האוויר  חיל  כאשר   1967
ברמת  אוויר  בקרבות   21 מיג  מטוסי 
הגולן. דוגמה נוספת לתפקידו המכריע 
הלחימה  כללי  בקביעת  המודיעין  של 
צה"ל(  כל  על  )שהשפיעה  האווירית 
שעת  את  לדחות  ההחלטה  היא 
השין - רגע פתיחת המלחמה - לשעתיים 
אחרי אור ראשון, כדי להשיג הפתעה. 
השעה  שזו  קבע  האוויר  חיל  מודיעין 
פגיעותה  המדויקת שבה תהיה בשיאה 
חילות  של  וההגנה  היירוט  כוננות  של 
לחצי- למרות  ואכן,  הערביים.  האוויר 
מודיעין  המלצת  התקבלה  ניכרים,  נגד 
ח"א לשנות את שעת השין וההפתעה 

הפועל  אל  הוצאה  בעת  בה  הושגה. 
ראש  של  מתואמת  הונאה  תכנית 
ביצוע  והשב"כ.  האוויר  חיל  מודיעין 
מרכיב  להשגת  רבות  סייע  התכנית 
וגם  הלחימה  פתיחת  במועד  ההפתעה 

בהמשכה. 
התחזיות האופטימיות של חיל האוויר 
הראשון  הלחימה  יום  לתוצאות 
התממשו ואף עלו על הציפיות. סיכומי 
הפגיעות, הוצאת שדות התעופה מכלל 
פגיעות  ארוכים,  זמן  לפרקי  פעולה 
של  שליטה  ובאמצעי  במטוסים 
בתחילה.  למדיי  טובות  נראו   - היריב 
אוששו  רק  כך  אחר  נוספים  תחקירים 
את תמונת המודיעין שהתקבלה במשך 
אותו היום. בימים הבאים ועד לסיומה 
הדיווח,  שיטות  שוכללו  הלחימה,  של 
וקיבלה  ביקשה  המבצעית  והמערכת 

מודיעין נוסף. 

ובנעדרים:  בשבויים  הטיפול  ובעניין 
מודיעין  גויס  הראשון  מהיום  כבר 
על  חיוני  מידע  באיסוף  לסייע  ח"א 
הלוחמים הנעדרים. מודיעין ח"א הקים 
מראש(  תוכננה  )שלא  חדשה  מערכת 
לוחמים  דיווחי  לפי  בנושא  שעסקה 
ומקורות מודיעין בלבד. אחר כך שולבו 
הבין- האדום  הצלב  גם  במאמצים 
על  נוסף  השבויים.  ומשפחות  לאומי 
כך, מודיעין ח"א קיבל לטיפולו גם את 
העיסוק  הים.  חיל  שבויי  של  עניינם 
 1968 תחילת  עד  נמשך  זה  בנושא 
שבּו  זו  במסגרת  בהצלחה.  והוכתר 
לישראל - נוסף על השבויים - אסירי 
לאחר  במצרים  הביש"  "עסק  פרשת 
המצרי,  בכלא  ארוכות  שנים  ששהו 
לוחמים ו"המרגל על הסוס", זאב לוץ, 
שעלתה  כהן,  שולה  הסתר"  ו"יקירת 

לישראל עם משפחתה מלבנון.

דן הדני מודיעין אוויר במלחמה

הימים בשיתוף פעולה הדוק עם כל קהילת המודיעין, שיתוף פעולה  האוויר פעל במלחמת ששת  חיל  מודיעין 
שבלט במיוחד בתקופת ההמתנה. אמינותו של המודיעין הומחשה גם באפריל 1967 בהפלת המטוסים הסוריים, וגם 

בהחלטה לדחות את שעת תחילת התקיפה האווירית לזמן שבו יהיו חילות האוויר הערביים פגיעים במיוחד

יום  לתוצאות  האוויר  חיל  של  האופטימיות  התחזיות 
הלחימה הראשון התממשו ואף עלו על הציפיות

* אל"מ )מיל'(, סגן ראש המודיעין האווירי במלחמת ששת הימים
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שנות ה-60 במערך האיסוף עמדו בסימן 
)ההפתעה  מ"רותם"  הלקחים  הפקת 
 1960 בפברואר  למודיעין  שהייתה 
אלי  לסיני(.  מצרי  שריון  כוח  בכניסת 
זעירא, רמ"ח איסוף דומיננטי, שמילא 
הרמטכ"ל,  רל"ש  תפקידי  לכן  קודם 
ורמ"ח   35 מח"ט  מבצעים,  רע"ן 
מהפכה  הוביל  במטכ"ל,  מבצעים 
במערך האיסוף, במתן עדיפות לסיגינט 

וביצירת יכולות איסופיות מבצעיות.

ה-60  שנות  בתחילת  האיסוף  דגשי 
הבין- ההיערכות  אחר  מעקב  היו 
הערבית  הפסגה  ועידת  אחרי  ערבית 
הראשונה ב-1964, שבה הוחלט להקים 
את "המפקדה הערבית המאוחדת" ואת 
אש"ף. הוועידה החליטה גם על מפעל 
החלטה  הירדן,  מקורות  של  ההטיה 
שפתחה עידן של תקריות בצפון שחייבו 
סיגינט,  באמצעות  איסופי שוטף  כיסוי 
המצרית  המעורבות  ותצ"א.  יומינט 
אפשרה  בתימן  האזרחים  במלחמת 
למערך האיסוף הזדמנות חשובה להכיר 
הן  המצרים,  של  הלחימה  כושר  את 
סוכני  באמצעות  והן  סיגינט  באמצעות 
שירותי  עם  וקשריו  לוחמיו  'המוסד', 

מודיעין באזור ובעולם.
- היערכות  אשר לתמונת מצב הסד"כ 
טוב,  האיסופי  הכיסוי  היה   - ופעילות 
ובחלקים רבים טוב מאוד, בעיקר בכל 
ולחיל  הערביים  האוויר  לחילות  הנוגע 
לסיני  הכוחות  כניסת  גם  הים המצרי. 
חיל  את  הפתיעה  לא   1967 במאי 

המודיעין, שלא כ"רותם". 
לעומת זאת, היכולת האיסופית ברמת 
לכן,  מוגבלת.  הייתה  המנהיגים  כוונות 

בתקופת ההמתנה לא יכולנו לדעת אל 
נכון מהי כוונתו של עבד אל-נאצר. 

באותה  פעלו  המודיעין  מסגרות  בכל 
שאול  סא"ל  וירטואוזים:  כמה  תקופה 
לשבור  מדהימה  יכולת  בעל   - שמאי 
לצל"ש  שזכה  והיחיד  ערבי  צופן 
קרבית;  פעולה  על  שלא  רמטכ"ל 
אל"מ זאב בר לביא )ביבר( ז"ל, באמ"ן /
מחקר - בקי מאין כמותו בנעשה בירדן; 
תא"ל ישעיהו )שי'קה( ברקת, ה"אבא" 

של מודיעין חיל האוויר - שתרם תרומה 
מכרעת למבצע "מוקד" של חיל האוויר 
הימים;  ששת  במלחמת  הישראלי 
מטובי  ב-550/חצב,  חזמה,  ג'ורג'  ע"צ 
אז;  המודיעין  קהילת  של  הערביסטים 
התצ"א  מפענח  לייבל,  )חיליק(  יחיאל 

המהולל ועוד רבים וטובים.

סיגינט
מאז  והתפתחה  שהלכה  ההכרה 
האלקטרוני  שהמודיעין  ה-50,  שנות 
הוא  האזנה(   - )אז  הסיגינט  ובמרכזו 
גורם דומיננטי בסל האיסופי, הבשילה 
האיסוף  מערך  הוגדל  זו.  בתקופה 
מקורות  כיסוי  הורחב  האלקטרוני; 
סיגינט בעולם הערבי באופן אינטנסיבי, 
נוצרו  חדשים;   לתחומים  כניסה  כולל 
פריצות  לידי  מבצעיות שהביאו  יכולות 
דרך איסופיות לתחומים ולהיקפים שלא 

נודעו עד אז. 
מצב  הערכת  בשל  לתנופה  זכתה   515
מודיעינית שהעמידה בראש הצי"ח את 
מצרית  אווירית  תקיפה  מפני  ההתרעה 
על הכור )"סנטור"(. כיסוי חיל האוויר 
וקשר  חדשה  היערכות  ִחייב  המצרי 

הדוק מאוד עם ענף המודיעין במפקדת 
חיל האוויר.

בתקופה זו נכנסו לארצות ערב מערכות 
מאמץ  ולמרות  חדשות,  טלפון  רדיו 
ביטחון  על  לשמור  הערבים  של  רב 
שדה, 515 התמודדה בהצלחה עם כיסוי 
מידע  יותר  ועם  יותר  רבים  אפיקים 
)קשר  התח"ל  במורס.  לא  בדיבור, 
הנציגויות  עם  ערב  ארצות  של  חו"ל 
שלהן בעולם( היה מקור חשוב למידע 
היו  לא  זו  בתקופה  כי  נזכיר  מדיני. 
לוויינים, לא כבלים תת-ימיים וכמובן 
האלינט  נכנס  גם  אז  אינטרנט.  לא 
נייחים  לפעולה - מעקב אחר מכ"מים 
של  הכיוון  מגלה   - המכ"ן  ומוטסים. 
מערכות הקשר הערביות - הוסיף ממד 
חשוב "היכן ערוך האויב". חיל האוויר 
תרם במלחמה ליכולת הכיסוי של 515 
כאשר פגע בקשר הקווי של המצרים כדי 

לאלץ אותם להעלות רשתות לאוויר.
היה  למלחמה  השני  ביום  חשוב  הישג 
למלך  אל-נאצר  ע'  בין  השיחה  יירוט 
המצרי  הצליח  שבה  השיחה  חוסיין: 
בטובתו,  שלא  הירדני,  את  לשכנע 
סיפור  באמצעות  למלחמה  להצטרף 
בדים שהאמריקנים והבריטים מסייעים 
לישראל ולכן היא מצליחה. עוד הסביר 
תיכנס  שירדן  חשוב  כי  למלך  נאצר 
במרץ למלחמה כדי לפצל את כוחו של 

צה"ל. 
המקורות  ביטחון  מבחינת  הדילמה 
יריב,  )אהר'לה(  אהרן  גדולה:  הייתה 
שכיהן  ובקי  דומיננטי  אמ"ן  ראש 
כבר ארבע שנים בתפקיד, המליץ שלא 
הביטחון  שר  השיחה.  את  לפרסם 
ההישג  לפרסם.  החליט  דיין  משה 
למודיעין  היוקרתי  והרווח  התעמולתי 
הישראלי היו עצומים, ואילו נזק מיידי 
ורשתות  הסיגינטי,  לכיסוי  נגרם  רב 

רבות חדלו מפעולתן.

יומינט
ירדן  מצרים,  מול  פרוסה  הייתה   154
המערבית(,  בגדה  שלטה  )שעדיין 
הטקטי  המודיעין  ולבנון.  סוריה 
מסמכים  הספקת  )כולל  סוכנים  של 
אותנטיים וצילום תצ"קים( היה תחליף 
טוב בהיעדר תצ"א שוטף עקב מגבלות 
צילום בסיני. הקת"ם כיסה את הצבא 
בגדה  הירדני  הצבא  ואת  בסיני  המצרי 
בזכות  זאת  מסיבי.  כיסוי  המערבית, 
די  למעשה  היו  שהגבולות  העובדה 
פתוחים וגם משום שנפתח עידן חדש 
גורן,  שמוליק  מהיר.  חשאי  קשר  של 
גיבוי  ציין שקיבל  דאז,  היחידה  מפקד 

חזק מראש אמ"ן יריב.

מערך האיסוף 
אפרים לפיד במלחמת ששת הימים

מערך האיסוף קיבל תנופה באמצע שנות ה-60 בעדיפות להתרעה אווירית. רמ"ח איסוף אלי זעירא הוביל 
התפתחות חשובה ביכולות איסופיות מבצעיות. ההתרעה על כוונת המצרים להכניס לסיני - אכן עבדה

 תא"ל )מיל'(, לשעבר רמ"ח איסוף. במלחמת ששת הימים - ראש דסק הדיווח וההתרעה של *

-20 בעת תצפית על העיר העתיקה בX20 הופעת בכורה" של משקפת"
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ל'מוסד' היו שני הישגים בולטים במיוחד: 
אלי  סוכן-לוחם  של  השתלתו  האחד, 
כהן, שהתערה בצמרת הסורית בשנות 
ה-60 הראשונות עד שהוצא להורג בידי 

הסורים במאי 1965.
הישג אדיר אחר היה הצלחת הגיוס של 
להגיע  ושכנועו  עיראקי   21 מיג  טייס 
 1966 באוגוסט  ב-16  מטוסו  עם 
האוויר  חיל  שהפיק  המידע  לישראל. 
מלמידת המטוס, שעד אז היה בבחינת 
המערביים,  המודיעין  לשירותי  חידה 
חיל  להישגי  משמעותית  תרומה  תרם 
בעיקר  הימים,  האוויר במלחמת ששת 
כך,  על  נוסף  האוויר.  קרבות  בנושא 
האמריקנים,  לרשות  המטוס  העמדת 
ואחר כך גם לשירותי מודיעין אחרים, 

תרמה להידוק הקשר הבין-שירותי. 
כבר בתחילת המלחמה ניתן משקל רב 
מיוחדת  יחידה  בידי  שבויים  לחקירת 
לימים  שאוחדה   ,560 )יחידה  באמ"ן 
בידינו  היו  המלחמה  בתום   .)154 עם 
סוריה  ממצרים,  שבויים  כ-6,000 
בסיסי  למודיעין  חשוב  מידע  וירדן. 
גיוס  באמצעות  התקבל  ופוטנציאלי 

מקורות יומינט.

הונאה, ל"פ ול"א
משקל רב הועד בתקופה ההיא להונאה, 
לל"פ ולל"א. ההונאה הייתה באחריות 
אג"ם/ בשיתוף  שפעל  שדה,  ביטחון 
מבצעים. היו בה פעולות הונאה חזותית 
אקטיבית  כניסה  כולל  ואלחוטית, 
לרשתות הקשר של האויב. ל"פ הופעל 
באמצעות כרוזים. השב"כ ו'המוסד' היו 

גם הם שותפים לחלק מהפעולות. 

מודיעין חזותי
בתחום  חדש  עידן  נפתח  ב-1963 
לשימוש  הוכנסה  כאשר  התצפית 
שלפני  בשנים   .20X120 משקפת 
המלחמה גם החלו יוזמות הפיתוח של 
והמזל"ט.  טלוויזיונית(  )תצפית  הטב"מ 
מארצות- אז  הביא  כי  ציין  זעירא  אלי 
הברית את אפי ארזי, שפיתח מערכות 
השתייך  הפענוח  מערך  חדשות.  חוזי 
למחלקת מחקר, והם היו בקשר הדוק 
עם יחידת שט"ל של מודיעין אוויר. כל 
הקמ"נים  באחריות  נתון  היה  המערך 
ענף  של  תורתית  ובהנחיה  הפיקודיים 

מודיעין קרבי.

מודיעין גלוי
יחידה 550, לימים "חצב", עקבה אחר 
הכתוב והמושמע בארצות ערב. משקל 
הערביים.  ולרדיו  לעיתונות  ניתן  רב 
ולכן  בחיתוליה,  רק  הייתה  הטלוויזיה 
נאומי  מועטה.  הייתה  תרומתה 
מנהיגים, של נאצר במיוחד, זכו לכיסוי 
בזמן אמת והופצו לצרכנים בזמן אמת 
יוצאי   ,550 של  הערביסטים  בעברית. 
מוניטין  לעצמם  קנו  ערב,  ארצות 

מיוחד.

לקט אמ"ן מחקר - "ייתכן 
שהצבא הסורי מתמוטט"

צבא  רמ"ד  רס"ן,  אז  הלחמי,  אלי 
בלקט  כתב  באמ"ן/מחקר,  סוריה 

מודיעין מיידי:
הנדון: פענוח גיחת צילום מתאריך 8 

ביוני - ממצאי גיחה ברמת הגולן.
1. מחנות קוניטרה ריקים. לא ברור 
להיכן הוסגו הכוחות שהיו מרוכזים 

במחנות וסביבתם...
ייתכן שהמערך הסורי  2. להערכתנו 

ברמת הגולן מתמוטט.
3. לא ברור אם מצב כזה יחזור על 

עצמו...
המשפט האחרון הוא מסוג האמירות 
שאינן מופיעות במסמכים מודיעיניים. 
בעליל.  אנטי-מודיעיני  משפט  זהו 
לרגש  נתן  אך  מיד,  בכך  הכיר  אלי 

לגבור על השכל.

בעניין זה התפרסמו 
גם עדויות נוספות:

בריאיון לרגל 20 שנה למלחמת ששת 
 )1987 ביוני   7 )חמ"נית,  הימים 
כי  יריב  אהרן  אמ"ן  ראש  גילה 
בשעה 4:00 הוזעק לפגישה עם דיין, 
שהמערך  לי  "אומרים  לו  אמר  וזה 
הסורי מתמוטט". יריב השיב לדיין: 
מיטב  לפי  אבל  מאוד,  "'מצטער 
ידיעתי המערך הסורי אינו מתמוטט'. 
בסך הכול הוא חיפש תירוץ לתקוף, 
כי אחרת מה פתאום הוא היה משנה 

את דעתו?...". 
לדברי יריב, דיין התכוון למסור לעוזרו 
המערך  אמ"ן,  "שלפי  אשכול  של 
רוצה  ]דיין[  והוא  מתמוטט  הסורי 
שיעלו על הרמה". ברם, נוכח עמדתו 
הסורי  שהמערך  יריב  של  הנחרצת 
למסור  דיין  החליט  מתמוטט,  אינו 
בזו  הודעה  הממשלה  ראש  למשרד 
הלשון )לפי עדות יריב בריאיון(: "לפי 
על  מסיק  אני  אמ"ן  לי  שמוסר  מה 

אחריותי וכו'". 
של  עמדתו  לשינוי  אפוא  גרם  מה 
המודיעיני  שהמידע  רומז  יריב  דיין? 
)המוטעה( על ההתמוטטות לכאורה 
בשורש  עמד  לא  הסורי  הצבא  של 

המהפך בעמדת דיין. 
"דדו"(,  )בספרו  ברטוב  חנוך  על-פי 
אלוף  דדו,  של  יומנו  על  שהסתמך 
פיקוד הצפון, דדו מזכיר כי הופעלו 
מצד  כבדים  לחצים  הממשלה  על 
שנים  במשך  שהיו  הצפון,  יישובי 

דיין  הסוריים.  התותחים  בטווח 
בעמדת  בצמרת  בודד  למעשה  ניצב 
התנגדות למתקפה - הממשלה תמכה 
קבע  אף  הפיקוד  ואלוף  בתקיפה 
דדו  לפיכך,  אפשרי.  הגולן  שכיבוש 
הגיע ביומנו לידי מסקנה שפעלו על 
ההבנה   - האחד  גורמים:  שני  דיין 
הרמה  על  הסורי  האיום  שהשארת 
עצמו  הוא  וכי  לדורות  בכייה  תהיה 

ייחשב אחראי לה באופן אישי. 
המצרית.  בחזית  ההכרעה   - השני 
גביש  ישעיהו  הדרום  פיקוד  אלוף 
מסר לדיין באותו הלילה ש"כוחותינו 
וכי  התעלה"  שפת  על  עומדים 
המצרים הסכימו להפסקת אש. בכך 
לחימה  מפני  החשש  למעשה  נמוג 
פעילה בשתי חזיתות בו זמנית. דדו 
בהחלטה  רבין  הרמטכ"ל  את  עדכן 
על  והגיב  הגולן,  ברמת  לתקוף 
חששות של רבין: "אני לא בונה על 
תוקף  אלא  מערך,  שום  התמוטטות 

בדיוק לפי תכניותיי".

תרומת המודיעין למהפך 
בעמדת דיין בעניין כיבוש הגולן 
מאז החלה המלחמה סבר שר הביטחון משה דיין שאין לפתוח חזית נוספת בצפון. 
ראש  בראשות  ביטחון  לענייני  השרים  ועדת  ישיבת  בעת   ,1967 ביוני   8 בערב 
הממשלה לוי אשכול, התנגד שר הביטחון דיין בתוקף לכיבוש רמת הגולן וכפה 
את דעתו על חברי הוועדה. בבוקר 9 ביוני הפך דיין את דעתו ב-180 מעלות. הוא 
התקשר לאלוף פיקוד הצפון דוד אלעזר "דדו" והורה לו לעלות על רמת הגולן.

קיימות דעות שונות המסבירות את פשר החלטתו של דיין לכבוש את הרמה. בוודאי 
הייתה גם תרומה מודיעינית לשינוי דעתו - היא לקט המודיעין של אמ"ן/מחקר
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הקמת  עם  הוקמה  צה"ל  דובר  יחידת 
צה"ל ועברה גלגולים שונים. אריה שלו, 
ששת  מלחמת  בתקופת  צה"ל  דובר 
היחידה,  להקמת  הצצה  הימים, מספק 
ולתפקודה  לגלגוליה  תפעולה,  לדרכי 
הימים.  ששת  במלחמת  פיקודו  תחת 
פטריוטים  היו  שהעיתונאים  ימים  היו 
צורך  ובקושי היה  כמעט כמו החיילים 
מול  היה  העיקרי  והמאבק  בצנזורה, 
דובר הצבא הסורי. הפרס המתוק היה 

הוצאת הודעת הניצחון במלחמה 
יחידת  גם  הוקמה  צה"ל  הקמת  עם 
דובר צה"ל, שתפקידה לקיים קשר בין 
הצבא לבין התקשורת על גופיה, בארץ 

ובעולם. 
דובר צה"ל הראשון משה )מויש( פרלמן 
מכונה  )היום  התקשורת  כאיש  שימש 
"יועץ התקשורת"( של ראש הממשלה 
ושר הביטחון דוד בן גוריון, ובו בזמן גם 

הממשלתית.  העיתונות  לשכת  מנהל 
כיום ממלאים תפקיד זה ארבעה בעלי 

תפקידים שונים. 
דובר  יחידת  הייתה   1974 לשנת  עד 
המודיעין.  מחיל  חלק  )דו"צ(  צה"ל 
צבי  הרמטכ"ל  מינה   1963 בשנת 
)צ'רה( צור את סא"ל אריה שלו לדובר 
צה"ל, ובהמשך לרמ"ח ביטחון והסברה 
)בה"ס(. תפקיד רמ"ח בה"ס שילב את 
סא"ל  בראשות  לעיתונות  קישור  ענף 
שדה  ביטחון  ענף  עם  צבי  בן  יחיאל 

בפיקודו של סא"ל אברהם אלזון. 
לקדם  פז  הזדמנות  גם  היה  המינוי 
הזמן  באותו  אל"מ.  לדרגת  שלו  את 
הספר  בבית  השתלמות  שלו  סיים 
למלחמה בפריס, לאחר ששימש קמ"ן 
פיקוד הצפון, תפקידו האחרון בשורת 
הצפון  בפיקוד  מרשימה  תפקידים 
ובחטיבת גולני.    ההחלטה להקים את 
אמ"ן  ראש  של  הייתה  בה"ס  מחלקת 
)אהר'לה(  אהרן  וסגנו  עמית,  מאיר 
שתהיה  טוב  כי  סברו  השניים  יריב. 
על  ולשמירה  לפרסום  מרכזת  אחת  יד 
שלו  הפרסום.  מניעת   - הצבא  סודות 
מילא תפקיד זה עד ספטמבר 1967 ואז 

החליפו אל"מ רפי אפרת ז"ל. בתקופתו 
של  למקור  התפקיד  חזר  אפרת  של 

דובר צה"ל ללא ביטחון שדה. 
כפוף  היה  צה"ל  דובר  רשמית  מבחינה 
הודעה  כל  בפועל  אך  אמ"ן,  לראש 
שגם  הרמטכ"ל,  אישור  טעונה  הייתה 
ראשי  המקצועיות.  ההנחיות  את  נתן 
אהבו  לא  יריב  ואחריו  עמית  אמ"ן 

קביעה זאת, אך הסתגלו אליה.

המאבק מול דובר צבא סוריה
רוב  את  השקיע  כי  היום  זוכר  שלו 
ופחות  העיתונות  בקשרי  האנרגיה 
בנושא ביטחון שדה. הכתבים הצבאיים 
הבר  איתן  )"הארץ"(,  שיף  זאב   - דאז 
)"ידיעות"(, אורי דן ואחריו אלי לנדאו 
פתיר,  )לימים  פחטר  דן  )"מעריב"(, 
ניתן  שלא  פטריוטים  היו   - "דבר"( 
לראות כיום, ודמותו החזקה של הצבא 
והעולם  הציבור  בעיני 

הייתה בשיאה. 
השפעת התקשורת על סדר 
היום הצה"לי הייתה שולית. 
באופן  תודרכו  הכתבים 
והיו  רקע  בשיחות  שוטף 
הבעיה  מהמערכת".  "חלק 
העיקרית של הדובר בתקופה 
שלפני מלחמת ששת הימים 
עם  ההתמודדות  הייתה 
את  לפרסם  הזמנים  לוח 
דובר  לפני  דו"צ  הודעות 

הצבא הסורי. 
הדובר  יצא  המקרים  ברוב 
הסורי עוד לפני דובר צה"ל. 
יצאה  מאחר שבצה"ל  זאת 
בדיקה  לאחר  רק  לתקשורת  הודעה 
"אמינות  כי  מדוקדקת, מתוך התפיסה 
ודבר אמת מעל לכול". תפיסה זו מהווה 
לעתים  אך  התקשורת,  בזירת  מגבלה 
הראשון.  להיות  הישראלי  הצד  הספיק 
שלנו  היזומים  האירועים  "באחד  שלו: 
כשהיה  המים,  על  המלחמה  בתקופת 
גדול,  אווירי  קרב  לקראת  שאנו  ברור 
הוכנו הכתבים והועלו לצפון. כאן היה 

הסיקור הישראלי ראשון ומקיף". 
לסיני  המצריים  הכוחות  כניסת  עם 
להיערך  צה"ל  דובר  יחידת  החלה 
זוכר שתדרך את  אריה שלו  למלחמה. 
הכתבים, הישראלים והזרים, שישראל 
תהיה חייבת לצאת למלחמה וכי תנצח 
בה. סגן דב )טומי( פורת נפל במלחמה 
זו ב-24 ביוני 1967 בעת שליווה כתב 

של עיתון "לייף".

הודעה ראשונה לעיתונות 
שלו  הציע  ההמתנה  תקופת  בהתמשך 
יחל  הרצוג  )ויויאן(  חיים  אלוף  כי 
במהלכי הסברה על תמונת המצב מדי 
כדי לשפר במשהו  ובעולם,  יום בארץ 
בשל  אז  ששרתה  הדכדוך  אווירת  את 

אי-הוודאות "לקראת מה כל זה הולך". 
הרצוג )"המסביר הלאומי"( עשה עבודה 
על  משמעותי  באופן  והשפיע  מצוינת 
ההם  בימים  התקשורת  הציבור.  מורל 
גלי  ישראל,  קול  הרדיו  תחנת  הייתה 
ועיתונות  ביום,  שעות  כמה   - צה"ל 
עדיין  הישראלית  הטלוויזיה  כתובה. 
לא החלה לפעול. הטלוויזיה החינוכית, 
הייתה  לא  אז,  רק  לפעול  שהחלה 
ולסקר  בשטח  צוותים  לפרוס  מסוגלת 
הדובר  מאמצי  למרות  המלחמה,  את 
ישראלי.  טלוויזיוני  סיקור  גם  שיהיה 
במלחמה עצמה גויסו כתבים ישראלים 
פעל  צה"ל  דובר  הכוחות.  אל  לחבור 
רק ממטה היחידה בבית סוקולוב בתל 
נציגויות  פריסת  הייתה  לא  אביב. 
קבוע  נציג  היה  צה"ל  לדובר  קדמיות. 
ב"בור", ודרכו עודכנו הגורמים ביחידת 
הדובר  הודעות  לפרסם את  כדי  הדובר 
הראשונה  ההודעה  את  שוטף.  באופן 
שנכנס  דיין,  משה  הביטחון  שר  ניסח 
לתפקידו ב-1 ביוני. דיין הזעיק לעזרתו 
לו  שישמש  המנוסה  פרלמן  מויש  את 

יועץ תקשורת.
קודם  ערב  נוסחה  הראשונה  ההודעה 
 - התחילו  "המצרים  ברוח  ליציאתה, 
עד  ב"נצור"  ונשמרה  הגבנו",  אנחנו 
ההודעה  את  לסיני.  כוחותינו  לכניסת 
מח"א  מסר  האוויר  חיל  תקיפות  על 
הלחימה  יום  בסיום  הוד  מוטי  אלוף 
דובר  הודעות  פורסמו  ככלל,  הראשון. 
בולט  חריג  לאירועים.  בסמוך  צה"ל 
כך  על  ההודעה   - הכותל  כיבוש  היה 
עוכבה עד להגעתו של משה דיין לכותל, 
הישג  ההיסטורית.  בתמונה  שהונצחה 
השיחה  בפרסום  היה  חשוב  הסברתי 
נשיא  בין  הישראלי  המודיעין  שקלט 
למלך  אל-נאצר  עבד  ג'מאל  מצרים 
את  המצרי  גורר  ובה  חוסיין,  הירדני 
הירדני למלחמה כדי לפצל את כוחו של 
הגזרה  ולהפחית את הלחץ מעל  צה"ל 
המצרית. פרסומה של שיחה זו בקולם 
לאחר  התאפשר  הערבים  הדוברים  של 
שיקול דעת מורכב של "ביטחון המקורות 
ההסברה,  אינטרס  מול  המודיעיניים" 
הכתבים  הפרסום.  בעד  הכריע  ודיין 
קיבלו את הטקסט ותודרכו על ידי רס"ן 
שהיה  צה"ל  דובר  איש  שמש,  משה 
ביחידה. הערביסטי  הנושא  על  מופקד 
ימים אחדים אחרי המלחמה קיים דובר 
פורומים,  סדרת  סוקולוב  בבית  צה"ל 
בפני  הופיעו  ובהם  יום,  אחר  יום 
מפקדי  הפיקודים,  אלופי  התקשורת 
את  ותיארו  והחטיבות,  האוגדות 
הייתה  "התחושה  הקרבות.  מהלכי 
המלחמה  גם  שהוא  מוחץ  ניצחון  של 
האחרונה" נזכר היום אריה שלו בערגה. 
הסברתית.  בעיה  כל  כמובן  הייתה  לא 
את  בהתלהבות  סיקרה  התקשורת 
ושאר  עומק"  "תחקירי  בלי  האירועים 
בנושאים  תקשורתי  לטיפול  דוגמאות 

צבאיים שהכרנו מאוחר יותר.

דובר צה"ל שמח להודיע: ניצחנו!

שר הביטחון משה דיין ומשמאלו דובר צה"ל, אל"מ אריה 
שלו, במסיבת עיתונאים אחרי המלחמה

מזיכרונות אריה שלו, דובר צה"ל במלחמת ששת הימים
מאת: דובר צה"ל כעבור 20 שנה - אפרים לפיד
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בראשית יוני 1967 הכתה ישראל בתוך 
צבאות  את  שעות  ושלוש  ימים  שישה 
ערביים  וכוחות  ירדן,  סוריה,  מצרים, 
בתולדות  הייתה  אם  ספק  נוספים. 
המלחמות המודרניות מפלה כה מהירה, 
דוברי  וספק אם במאות שנות תולדות 
הערבית היה אירוע משפיל ומכאיב כל 

כך בהיקפו. 
נהפך למושג   - - התבוסה  "אל-נכסה" 
במערכת  מעתה,  שהתייחד  היסטורי 
המחצית  של  הערבית  המושגים 
השנייה של המאה ה-20, לחוויית יוני 
1967, פרשת דרכים בתולדות התרבות 

הערבית. 
ההיסטורית-הפוליטית  במשמעותה 
ניצחת  מהלומה  "אל-נכסה"  הנחיתה 
שנשבו  המהפכניים  הרוח  להלכי 
ה-50.  שנות  ראשית  מאז  כולו  באזור 
מאוחר  נקראה  כך   - ה"נאצריזם" 
מנהיגותו  שם  על  התקופה  יותר 
הכריזמטית של נשיא מצרים ג'מאל עבד 
התקוממות  בסימן  עמד   - אל-נאצר 
דור ערבי חדש נגד המערב ונגד מורשת 
נפרדות  למדינות  האזור  את  פיצולו 
רבים  בעיני  ביניהן.  ישראל  ושתילת 
היו  והוגיו,  מנהיגיו  ההוא,  הדור  מבני 
)שנשען  היסטורי  למהלך  שותפים  הם 
לבנייה  הקומוניסטי(  הגוש  על  גם 
במרחב  כל-אזורית  אחדות  של  מחדש 
מעצמת- של  כינונה  הערבית.  דוברי 
יועד למימושה  על עתירת עוצמה אכן 
הפוליטי של הזהות הערבית המודרנית. 
ה- שנות  ולאורך  ה-50  שנות  משלהי 
של  במה  כולו  האזור  לפיכך  היה   60
זרמו  שכמו  מהפכניות  התרחשויות 
לכיוון זה. הפיכות, איחודים והתמזגויות 
ולמחוק  ישנים  ממסדים  לקעקע  נועדו 
מלחמת  לאחר  שנוצרו  הגבולות  את 
המדינות  רוב  על  הראשונה.  העולם 
והמערכת  פנימיים,  זעזועים  עברו 
הכל-ערבית אף חוותה מלחמה פנימית 
נדמו  האזור  מדינות  בתימן.  ממושכת 
כהסדר זמני ומיושן ההולך ונמוג מפניה 
ערבית,  כוללת,  מהפכנית  אחדות  של 

חילונית, רפובליקנית וסוציאליסטית.
תבוסת יוני 1967 במלחמה כל-ערבית 
רב-חזיתית עם ישראל פתחה דף חדש 

ושונה.
כעבור 40 שנה אכן ניתן לסכם שעידן 
ותנופת  החילונית  הערבית  המהפכנות 

הבין-ערביים  המיזוגים 
לפחות.  בינתיים  חלף, 
תקופה  נפתחה  תחתיו 
התייצבות  של  ארוכה 
השונים  המשטרים 
של  מחדש  והתבססותה 
המזרח- הערבית  המדינה 
נפרדת,  כישות  תיכונית 
ולגיטימית.  ריבונית 
המדינות  כל  כמעט 
לעידן  נכנסו  הערביות 
שלטונית.  המשכיות  של 
שעלו  ושליטים  משטרים 
בשנתיים- התאוששו(  )או 
מלחמת  שלאחר  שלוש 
1967 עדיין עומדים ברובם 
המכריע על מכונם: סאדאת 
אסד  במצרים,  ומובארכ 
ובנו  חוסיין  בסוריה,  ובנו 
המלוכה  משפחת  בירדן, 
שליטי  מגוון  בסעודיה, 
מועמר  המפרץ,  נסיכויות 
המשטרים  בלוב,  קד'אפי 
באלג'יריה,  במרוקו, 
של  שלטונם  ובתוניסיה. 
צדאם חוסיין בעיראק, של 

ושל  הפלסטינים,  בקרב  ערפאת  יאסר 
רק  נקטע  בסודאן  אל-נמיירי  ג'עפר 
בתום עשורים רבים. המדינה הנפרדת 
במזרח  מנצחת  תזה  להיות  שבה 
גברו  במנגנוניה  והשולטים  התיכון, 
את  זנחו  הפלסטינים  מתנגדיהם.  על 
התקווה לניצחון כל-ערבי והחלו להנהיג 
לבנון,  רק  ענייניהם.  את  בעצמם 
בין-עדתי  כהסדר  נבנתה  שמלכתחילה 
הייתה  ממוסד,  ממלכתי  כמערך  ולא 
לזירה שיוצאו אליה ואשר התמקמו בה 

שלל כוחות המרי והמחאה. 
השפעות  היו   1967 של  ל"נכסה" 
פחות.  לא  משמעותיות  נוספות, 
הערבית  המהפכנות  של  קריסתה 
הותירה  לא  הסוציאליסטית  החילונית 
את הזירה בידי שליטי הממסדים בלבד. 

הפנימית,  החברתית  המחאה  רוח 
האנטי-מערבית, האנטי-ציונית, ותחושות 
תועלו  אלה   - ההיסטורי  העלבון 
ה-70  שנות  מאמצע  חדש-ישן.  לכיוון 
חזר האסלאם הפוליטי, לגווניו ופלגיו, 
לגאולה,  תקווה  המגלמת  כתורה 
אסלאם  עליית  ולניצחון.  לאחדות 
החילונית  הערביות  חשבון  על  פוליטי 
ישראל  בפני  האתגרים  את  העצימה 
את  הערבי  לעולם  מעבר  אל  והרחיבה 

מעגל הסובבים אותה.

אחרית דבר
מבט היסטורי אל מלחמת ששת הימים והעולם הערבי

 חגי ארליך

בסיכום תוצאות מלחמת ששת הימים התרסק החלום הערבי על אומה ערבית אחת מאוחדת וחזקה, השולטת באזור 
כולו. מדינות ערב התפכחו ובססו את מעמדן מבית. הלכי הרוח המהפכניים באזור השתנו מערביות חילונית לאסלאם 

רדיקלי, לבנון הפכה למקום ריכוז כוחות המחאה. התבוסה - אל-נכסה - נהפכה למושג היסטורי


6 גיליונות ב-60 ש"ח

מודעה 

* פרופסור להיסטוריה של המזה"ת, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה

40  שנה 
למלחמת ששת הימים

40  שנה
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התרעה והפתעה
ב- הופתע  שהמודיעין  הגישה  רווחת 
שב-67  אלא  ב-73,  שהופתע  כשם   67
ההמתנה,  תקופת  צה"ל  לזכות  עמדה 
רבים  יש  לכן  להתכונן.  לו  שאפשרה 

הימים  ששת  מלחמת  את  המצרפים 
המודיעין  של  המהדהדים  לכישלונות 
הישראלי. האומנם? אני טוען שההפתעה 
מההפתעה  לגמרי  ושונה  אחרת  ב-67 
ב-73  שהייתה  ושההפתעה   ,73 של 

כלל וכלל לא הייתה ב-67. מדוע? 
העריך  אמ"ן  המקרים  בשני  אכן,   •
שהיא  אלא  למלחמה  שואפת  שמצרים 
הסבירות  ולכן  לה,  מוכנה  אינה 
לצפות  ואין  נמוכה  בקרוב  למלחמה 
ב- הבאות.  השנים  בשתיים-שלוש  לה 
גורמים  שני  זאת  להערכה  תרמו   67
שכשליש  העובדה  האחד,  משפיעים: 

לתימן;  מרותק  היה  המצרי  מהצבא 
השני, הקביעות הגלויות )ששופרן היה 
תפיסת  בעניין  והסמויות  היכל(  חסנין 
הביטחון של נאצר, שמצרים עברה את 
השלב האסטרטגי של "עמידה איתנה" 

מול ישראל וכי עתה היא נתונה בשלב 
לעבור  כשרה  איננה  ועדיין  "ההגנה" 
לשלב המכריע שהוא שלב "ההתקפה". 
המידע  על  נשענה  ההערכה  ב-73 
המוצק )נכון לסוף 1972( שכל עוד לא 
וטילית  אווירית  יכולת  מצרים  תשיג 
לא  היא  מברית-המועצות  מתאימה 
את  לכבוש  שמטרתה  למלחמה  תצא 

מרבית סיני. 
תהומי,  מהותי,  הבדל  קיים  אבל   •
היזומה  המלחמה  המקרים.  שני  בין 
המצרית באוקטובר 73 הייתה תוצאה 
של החלטה מצרית עקרונית מאוקטובר 

התחילה  זאת  החלטה  מתוך   .1972
במערכת  סוריה(  )ובעקבותיה  מצרים 
צבאית  )מבחינה  הכוללת  ההכנות 
התריע  לא  אמ"ן  למלחמה.  ומדינית( 
על כך, על אף ִשפעת המידע שהייתה 
כל  נפלה  לא  ב-67  זאת,  לעומת  בידו. 
גם   למלחמה לצאת  מצרית  החלטה 
לסיני  להיכנס  המצרי  הצבא  כשהחל 
לא היה שום מידע על כוונה או תכנון 
מצרי לתקוף את ישראל. מידע כזה לא 
היה מכיוון שאכן התברר בדיעבד שלא 
שנכנס  בשעה  המצרי,  לצבא  הייתה 
למלחמה.  תכנית  ולא  כוונה  לא  לסיני, 
הכיפורים  יום  במלחמת  ההפתעה  לכן 
מנפצת  יסודית,  אסטרטגית,  הייתה 

תפיסות עולם של העם היושב בציון. 
ההפתעה לעם ישראל ב-67 הייתה בעצם 
מצרים  צבא  של  הפומבית  הכניסה 
טקטית.  הפתעה  היותר  לכל  לסיני. 
קהילת המודיעין וצמרת צה"ל הופתעו 
משום  זאת  הכניסה.  מעצם  מעט  אך 
הצבא  לכניסת  הראשונים  שבימים 
אולי  שמדובר  העריכו  לסיני,  המצרי 
בחזרה על הכנסת כוחות שריון גדולים 
שנעשה  כפי  לסיני  בחשאי  מצריים 

ב-1960, במה שנודע "מבצע רותם".
 ?-ב הפתעה  באמת  הייתה  היכן 
ההפתעה הייתה מההידרדרות המהירה 
של המצב, הן בזירה המצרית - סילוק 
כוח האו"ם מרצועת עזה וסגירת מצרי 
טיראן ב-23 מאי - והן בזירה הערבית, 
מבחינת  רגילה  בלתי  פעילות  ששקקה 
במיוחד  הבין-ערבי.  הפעולה  שיתוף 
ירדן,  סביב  הזאת  הדינמיות  בלטה 
שני  מצרי,  צבא  מפקד  הגיעו  שאליה 
משלוח  וכוח  מצריים  קומנדו  גדודי 

עיראקי ראשוני.
לאמ"ן  שגרמה  היא  הְמצרים  סגירת 
לכדי  להידרדר  עלול  המצב  כי  שיעריך 

מלחמה בזירה המצרית. 

יכולת וכוונה
ב-67 וב-73 ננקטו שני מודלים שונים 
המודיעיני  המידע  לניתוח  לחלוטין 
היכולת,  מודל  שימש  ב-67  והערכתו. 
המודל  הכוונות.  מודל   - ב-73  ואילו 
מה  בכל  הדגש  את  שם  הראשון 
בצעדיו,  שחלים  משינויים  שמשתמע 
בשטח  האויב  של  והיערכותו  פעילותו 

המודיעין ב-67 
עמוס גלבוע לעומת המודיעין ב-73

זו להציג בקצרה את המכלול המודיעיני שהיה במלחמת ששת הימים ב-1967 לעומת זה שהיה  מטרת רשימה 
במלחמת יום הכיפורים ב-1973, ולהשוות ביניהם.

אתגרים  בשלושה  תעסוק  היא  הלאומית.  ברמה  בהערכה  היינו  האסטרטגי,  המודיעין  ברמת  תתמקד  הרשימה 
מרכזיים: התרעה והפתעה; יכולת וכוונה; הכרת האויב

נאצר וסגנו עאמר בבסיס הפיקוד האווירי המצרי בחברת טייסים

גם כשהחל הצבא המצרי להיכנס לסיני לא היה שום 
מידע על כוונה או תכנון מצרי לתקוף את ישראל

* תא"ל )מיל'(, לשעבר רח"ט מחקר באמ"ן20
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וכן בהכרת תורת הלחימה שלו, אימוניו 
המשתמע  הבנת  הבסיסיות.  ותכניותיו 
של כל אלו וניתוחם היא דרכי הפעולה 
מודל   .דפ"א האויב  של  האפשריות 
זה בוחן אפוא מה האויב יכול לעשות 
ביכולותיו במרחב גאוגרפי-קרקעי מוגדר, 
ולא מה הוא חושב לעשות. במודל זה 

ידיעת הכוונה של האויב היא בונוס. 
מה שקרה במאי 67, מרגע שנכנס הגדוד 
גדודים  ואחריו  לסיני  הראשון  המצרי 
)ההערכה  הקונצפציה  נזנחה   - נוספים 
שמצרים לא תפתח במלחמה בשתיים-
תהליך  והחל  הבאות(  השנים  שלוש 
המדגישה  מודיעין  הערכת  של  דינמי 
את היכולת המצטברת של הצבא המצרי 
הייתה  הדפ"א  זה,  בתהליך  בסיני. 
וההיערכות  הסד"כ  שינויי  לפי  משתנה 
של הכוחות המצריים בסיני. בשבועיים 
היכולות  מניתוח  עלה  הראשונים 
להתקפה:  ערוך  אינו  המצרי  שהצבא 
לא  בהיערכות,  לא  בעוצמה,  לא 
איסוף  במאמצי  לא  וגם  בלוגיסטיקה 

המודיעין שלו, וכך הוצגו הדפ"אות.
אבל בעת שהוכנסו לסיני יותר חטיבות 
לחלקה  מצריים  כוחות  וקודמו  טנקים 
ניתוח  השתנה  סיני,  של  המזרחי 
אפשרויות  הדפ"אות והוצגו לצה"ל גם 
כנובע  הנגב,  לעבר  מצרית  התקפה 
מההיערכות והסד"כ של הצבא המצרי. 
בדפ"א  המצרים  בחרו  דבר  של  בסופו 
של מגננה על מנת לבלום מתקפה של 
צה"ל ולעבור להתקפת-נגד לתוך הנגב. 
תכנית  ריסק  למלחמה  הראשון  היום 

מצרית זאת.
צה"ל נכנס למערכה בסיני עם תמונת מצב 
ששיקפה  מאוד,  טובה  צבאית-טקטית 
וההיערכות  מהסד"כ  אחוזים  כ-85-80 
האוויר  וחיל  בסיני.  מצרים  צבא  של 
למודיעין  ביותר  הטובה  הדוגמה  הוא 
על  וסיגינטי  צילומי  איסוף  היכולת: 
כל המטרות שנקבעו, וכל זה על בסיס 

הידע הבסיסי שנצבר ונלמד.
ב-73  הכיפורים  ביום  התמונה  ואילו 
בנקודות  בקיצור  כאן  נאפיינה  שונה. 

האלה:
הסד"כ,  של  המודיעינית  התמונה   •
ההיערכות והפעילות של צבאות מצרים 
ולדרג  לצה"ל  שהוצגה  כפי  וסוריה 
המדיני, אכן הייתה מרשימה כמו ב-67. 

- אבל
שום  נעשה  לא   נעלמה הדפ"א   •
של  הפעולה  דרכי  את  לנתח  ניסיון 
צבאות סוריה ומצרים נוכח היערכותם 
ועוצמתם. והרי כאמור כל תכליתו של 
לניתוח  להגיע  הוא  היכולות  מודיעין 
של  היסודי  המושג  במקום   דפ"אות
דפ"א, הופיע ב-73 ביטוי חדש בפרסומי 
אגף המודיעין שאין לו אח ורע: "לאויב 
אני  זה?  ]מה  לתקוף  טכנית  יכולת  יש 
אינני יודע[, אך הסבירות שהוא יפתח 

במלחמה היא נמוכה מאוד".
• ולמה היא נמוכה? מכיוון שאין לו כוונה 
קבור  כאן  ולתקוף.  במלחמה  לפתוח 
הכלב. זוהי ליבת ההערכה: הכוונה של 
הכוונה  ואם  שלו.  היכולת  ולא  האויב 
היא העיקר, אז למה לשים לב למידע 

על יכולת? למה לנתח דפ"א?
ב- למה  האלה?  להבדלים  הסיבה  מה 
שנים  ושש  ביכולת,  הדגש  הושם   67
אחר כך, כמעט אותם האנשים, הושם 
אין  מהיכולת?  בהתעלם  בכוונה  הדגש 
אלה  שהיו  ייתכן  טובה.  תשובה  לי 
חרדה  אחוזי  היינו  ב-67  הנסיבות. 

ולכן  מנתניה,  ק"מ   20 היה  האויב  כי 
הכוונות  על  לסמוך  מסוגלים  היינו  לא 
שעינינו  מה  על  אלא  האויב  שבראש 
שחצנות  מדושני  היינו  ב-73  רואות; 
ויהירות, גם משום שהאויב היה רחוק 
ולכן  בו,  גם משום שזלזלנו  מן הבית, 

למה שנייחס חשיבות ליכולתו?

הכרת האויב וההטמעה
מאז תחילת שנות ה-60 אחד האתגרים 
המרכזיים של אמ"ן היה ההכרה והלימוד 
שהונחלה  הרוסית  הדוקטרינה  של 
לצבאות סוריה ומצרים. בשיתוף מחלקת 
ההדרכה של צה"ל הנושא הוטמע על כל 
ו"היעד  הקרביות,  היחידות  בכל  רבדיו 

נהפך  תעלותיו  על  הרוסי  המבוצר" 
למושג מפתח בצה"ל. לפיכך צה"ל נכנס 
מכיר  כשהוא  הימים  ששת  למלחמת 
פועל  הרוסית,  הדוקטרינה  את  היטב 
ומתורגל  מאומן  מתאימה,  תו"ל  לפי 
במערכות  מצויד  וכשהוא  היסוד;  עד 

חימוש מתאימות.
ב-73 התמונה שונה. קהילת המודיעין 
אמנם ידעה על טילי הנ"ט מסוג סאגר 
ס-א  מסוג  הניידים  הנ"מ  טילי  ועל 
ולכן  בצה"ל,  זאת  הטמיעה  לא  אך   ,6
המתאימה.  התו"ל  את  הכין  לא  צה"ל 
פחות  הרבה  למלחמה  נכנס  צה"ל 
לקחי  כן,  על  יתר  ב-67.  מוכן משהיה 

של  הדוקטרינרית  ההפתעה  ההתרעה, 
לא  לצ'כוסלובקיה  הרוסית  הפלישה 
תרגיל  של  כיסוי  )במרכזם:  הופנמו 
להפתעה  ותרמו  להתקפה(  גדול 

האסטרטגית.

כמה מילות סיכום 
לא בכדי תאריך ה-5 ביוני נעשה ליום 
חיל המודיעין. אין ספק שחיל המודיעין 
אך  צה"ל,  של  ההצלחה  מזוהר  נהנה 
הכי  לא  אולי  עומדת ההצלחה,  לו  גם 
בכדי  ולא  מרשימה.  די  אך  מסחררת, 
ליום  הכיפורים  יום  מלחמת  נהפכה 
גם  אליו  המושך  המודיעיני",  "המחדל 

את המחדלים הצבאיים והמדיניים.

טנקי צנטוריון של צה"ל שועטים אלי קרב

צה"ל נכנס למערכה בסיני עם תמונת 
מצב צבאית-טקטית טובה מאוד

21



מ " ל מ ה ר  ג א מ מ ת  ו נ ו מ ת

מלחמת ששת הימים

* אוצר מאגר המל"מ

היסטוריה בתמונות
*יענקלה מן

1 שנה למלחמת ששת הימים, יוני 0

סיור ראשון של הפיקוד הבכיר, עם כיבוש הר הבית והעיר העתיקה. משמאל לימין: אלוף פיקוד המרכז עוזי 
נרקיס, שר הביטחון משה דיין, הרמטכ"ל יצחק רבין והאלוף רחבעם )גנדי( זאבי. מאחור, האלוף חיים הרצוג.

)מאוסף הארכיון הציוני(

פיקוד  אלוף  רפיח.   כיבוש  עם  ביוני   
הדרום ישעיהו )שי'קה( גביש בתדריך עם 
מפקד האוגדה האלוף ישראל )טליק( טל, 

להמשך הלחימה לכיוון אל-עריש. 
מימין, שי'קה גביש, מולו טליק. ביניהם, 
קצין  מעליו,  חירם.  דן  תותחנים  קצין 
תותחנים קקטוס. לידו, קצין חיל האוויר 
צחיק משוחח עם קצין חיל האוויר אברהם 

יפה וקצינים  נוספים.
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מלחמת ששת הימים

ערב מלחמת 
ששת הימים 

נציגות חברי ועדת חוץ וביטחון 
בפיקוד  מבקרת  הכנסת  של 
בזירה  המצב  על  לתדרוך  הצפון 

הצפונית.
בתמונה: אלוף הפיקוד דוד )דדו( 
לנוכחים.  סקירה  נותן  אלעזר 
משמאל: רמ"ט הפיקוד אל"מ דן 
החוץ,  ממשרד  ששון  משה  לנר, 
הרמטכ"ל רא"ל יצחק רבין, יו"ר 
אבן,  אבא  וביטחון  חוץ  ועדת 
יענק'לה שטרן,  פיקודי  אג"ם  ק' 
קמ"ן פיקודי ז'מקה גנדלר, קמב"ץ 

הפיקוד איתן ברק.
שפן  צבי  למעלה:  שנייה  שורה 
מוועדת שביתת   - גת  ושמוליק 

הנשק בצפון.

תחקור שבוי
פיקוד הצפון, רמת הגולן. מוצב תל עזזיאת. ימים אחדים לאחר הלחימה.

מימין - הקפטן השבוי הסורי, מפקד המוצב, בשעת תחקורו. במרכז - רמ"ד סוריה צבאי במחלקת מחקר רס"ן 
אלי הלחמי, ולידו קצין שטח סגן יהודה שפר ממודיעין פיקוד הצפון.
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מלחמת ששת הימיםמלחמת ששת הימיםמלחמת ששת הימים

רב"ט בארי אורן
1-1

באב  כ"ו  ביום  נולד  ופנחס,  הני  בן 
סיים  בארי  יעקב.  באשדות  תש"ד 
בבית  התיכון  החקלאי  הספר  בית  את 
העובד.  הנוער  תנועת  חבר  והיה  ירח, 
בתום  לצה"ל  התגייס   1962 באוגוסט 

שנת שירות בתנועה.
במלחמת ששת הימים גויס. ביום השני 
למלחמה, כ"ז באייר תשכ"ז, נפל בקרב 
בג'נין בעוד הוא עומד מול ארבעה צלפי 
בארי  לשבח.  לציון  הומלץ  האמיצה  לחימתו  בזכות  אויב. 

הובא למנוחת עולמים בבית הקברות באשדות יעקב.

רס"ן יחיאל אמסלם 
1-1

בחשון  ח'  ביום  נולד  ויעל,  שמעון  בן 
ת"ש בחיפה. למד בבית הספר הריאלי 
הצבאית  הפנימייה  במסגרת  בחיפה 
העברית  באוניברסיטה  למד  שלידו. 
במדעי   B.A תואר  וקיבל  בירושלים 

המזרח ומדעי המדינה. 
ובתום  לצה"ל,  גויס   1958 באוגוסט 

שירות החובה המשיך בשירות קבע.
בעת שירותו בסיירת מטכ"ל, נפל ביום 

בקרב  תשכ"ז,  באייר  כ"ו  הימים,  ששת  למלחמת  הראשון 
שנערך במוצב ח'רבת דרג' )בסביבות עזה(. 

יחיאל הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בחיפה.
הועלה לדרגת רב-סרן לאחר נפילתו. 

סמל זיו סוכר 
1-1

באב  י"ד  ביום  נולד  ורחל,  ישראל  בן 
"המאורעות"  של  בעיצומם  תרצ"ו, 
ותיכון  חינוך  בית  בוגר  אביב.  בתל 
עירוני א'. זיו נמנה עם שורות הגדנ"ע, 
ובו הוכשר להדרכה והיה חבר ב"תנועה 

המאוחדת". 
לחיל  הצטרף  לצה"ל  שהתגייס  לאחר 
גם  ושירת   ,1954 בשנת  המודיעין 

בגדנ"ע. 
בתום שירותו הצבאי למד באוניברסיטה העברית בירושלים 
בפקולטה למדעי המדינה, ועבד כעוזר לנציב שירות המדינה. 
הצעירים  ובחוג  הסטודנטים  בהסתדרות  פעיל  היה  כן  כמו 
בפקולטה   L.L.M תואר  וסיים  למד  כך  אחר  במפא"י. 

למשפטים. 
כ"ט  לקרבות,  הרביעי  וביום  גויס,  הימים  במלחמת ששת 

באייר תשכ"ז, נפל בקרב במתלה. 
זיו הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בהר הרצל. 

הניח אישה וילד.

סרן נחמיה כהן
1-1

כ"ה  ביום  נולד  ושושנה,  שלום  בן 
לימודיו  את  בירושלים.  תש"ג  בניסן 
"בית  הספר  בבית  עשה  היסודיים 
הכרם", והשלים את לימודיו התיכוניים

חללי קהילת המודיעין במלחמת ששת הימים
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במסגרת אקסטרנית. 
בנובמבר 1961 גויס לצה"ל ושירת בסיירת מטכ"ל. באוגוסט 
לצנחנים  עבר   1967 ובשנת  קצינים,  קורס  סיים   1963
כסגן מפקד פלוגה. במלחמת ששת הימים קיבל נחמיה את 
כ"ו  ביום  בקרב.  נפל  שמפקדו  לאחר  יחידתו  על  הפיקוד 
הוביל ראשון את אנשיו  באייר תשכ"ז, תחת אש האויב, 
ישב  נחמיה  נפל.  ושם  עזה(  )אזור  זיתון  ח'רבת  ליד  לקרב 

בזחל הראשון שחדר לשטח, למרות אש האויב. 
הרצל  בהר  הצבאי  הקברות  בבית  עולמים  למנוחת  הובא 

בירושלים. 
ולימים  הרמטכ"ל  מאת  לשבח  ציונים  לארבעה  זכה  נחמיה 

הוענק לו עיטור המופת. 

סגן יהודה יויו רם 
1-1

בטבת  כ"ד  ביום  נולד  ופניה,  אריה  בן 
תש"ד בקבוצת גבע, ושם סיים את בית 
ישראל"  ב"מקווה  למד  היסודי.  הספר 

והיה חבר בתנועת הנוער העובד. 
ולאחר  לצה"ל  גויס   1962 בנובמבר 
קורס קצינים עבר לשרת כקמ"ן בפיקוד 
צפון. בתום שירות החובה חזר לקיבוץ 
מילואים  בשירות  לתרום  והמשיך 
נקרא  הימים  ששת  במלחמת  פעיל. 
נפל  תשכ"ז,  בסיון  ב'  לקרבות,  השישי  וביום  למילואים, 

בקרב בג'לבינה ברמת הגולן. 
גבע.  בקבוצת  הקברות  בבית  עולמים  למנוחת  הובא  יהודה 

הניח אישה. 

שילק רס"ן יעקב שילה
1-1

בן מוריס וינינה, נולד ביום י"ט בחשון 
עם  שבפולין.  קליש  בעיר  תרצ"ו 
עברה  השנייה  העולם  מלחמת  פרוץ 
וחייתה בגטו. בתום  המשפחה לוורשה 
התעכבה  לארץ  בדרכה  המלחמה 
המשפחה באירופה, בין השאר בבלגיה 
ובאנגליה. בשנת 1949 עלה יעקב לארץ 

עם עליית הנוער. 
שירת  לצה"ל,  גויס   1953 בינואר 

מדריך  היה  הוא  סיני.  במלחמת  השתתף  ואף  בצנחנים 
לצניחה.  הספר  בבית  ושירת  קצינים  קורס  סיים  צניחה, 
נשלח  ובו  המודיעין,  לחיל   1960 בשנת  עבר  פציעה  עקב 
בחטיבת  כקמ"ן  שירת  האחרון  יומו  עד  בחו"ל.  לשרת  גם 

שריון. 
ביום השלישי לקרבות,  נפל במלחמת ששת הימים,  יעקב 
המערביים  במבואותיה  שנערך  בקרב  תשכ"ז,  באייר  כ"ח 
של שכם, לאחר שהתנדב לכוון מטוסים וכדי להגיע לעמדת 
בטנק  המשיך  האויב,  בשטח  בג'יפ  נסע  מתאימה  תצפית 
בודד שאסף בדרך ותוך כדי תנועה חיסל כוח אויב שעמד 

בדרכו. 
שאול.  בקריית  הצבאי  העלמין  בבית  למנוחות  הובא  יעקב 

לאחר נפילתו הועלה לדרגת רב-סרן. 
הניח אישה וילדה.



מלחמת ששת הימים

חלל שב"כ יובל ביהם
1-10

ביום  נולד  וליוחנן,  לעליזה  יחיד  בן 
תכונה  בו  "הייתה  ת"ש.  באלול  י"ט 
לו חברו.  מנהיגות", ספד  מובהקת של 
למרכז  נבחר  בחמישית  בהיותו  כבר 
בנח"ל  שירותו  ובעת  בצופים,  השכבה 

נבחר למרכז הגרעין. 
עוד בתיכון היה ברור ליובל שיהיה צנחן, 
ובכומתה  בנעליים  מאוד  גאה  והיה 
לו  היה  צניחה"  "חידוש  וכל  לצנוח,  אהב  הוא  האדומות. 
חגיגה. יובל שירת בשירות ביטחון כללי בירושלים. במלחמת 
ששת הימים גויס כסמל לגדוד המרגמות הכבדות בחטיבת 
הצנחנים. יובל נפל בקרב בירושלים ביום כ"ז באייר תשכ"ז, 

מירי צלף ירדני. הניח רעיה ובן.

סגן דניאל דני בן חרוץ 
 1-1

בן עליזה ומשה, נולד ביום י"ב בחשון 
את  שסיים  לאחר  אביב.  בתל  תש"ו 
המשיך  היסודי  הספר  בבית  לימודיו 
בחיפה  הריאלי  הספר  בבית  ללמוד 
ובפנימייה הצבאית שלידו. דניאל נמנה 

עם שורות הצופים והגדנ"ע. 
והתנדב  לצה"ל  גויס   1964 במאי 
לצנחנים. לאחר שחרורו מצה"ל )בדרגת 

סגן( החליט לנוכח הידרדרות המצב הביטחוני לשוב ולשרת, 
והתנדב ליחידה קרבית. 

דניאל נפל במלחמת ששת הימים ביום השני לקרבות, ביום 
כ"ז באייר תשכ"ז, בקרב בעזה.

הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקריית שאול. 

סרן בנימין זאב זאביק כהן 
1-1

בן אליהו ואסתר, נולד ביום כ"ד באדר 
לימודיו  את  סיים  בירושלים.  תש"ד 
לימודיו  ואת  ב"מוריה"  היסודיים 

התיכוניים ב"אורט". 
בספטמבר 1961 התגייס לצה"ל ושירת 
בחיל השריון והחימוש. אחר כך שירת 
בחיל  שדה  ביטחון  כקצין  בקבע 

המודיעין.
באייר  כ"ו  הימים,  ששת  למלחמת  הראשון  ביום  נפל  זאב 

תשכ"ז, בקרב על ח'אן יונס.
הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל 
לכן  קודם  חודשים  שלושה  שרק  אישה,  הניח  בירושלים. 

נישא לה.

רס"ל בנימין "ביני" לנצנר
1-11

בן יהודה וצפורה, נולד ביום כ' בטבת 
לימודיו  את  סיים  אביב.  בתל  תרצ"א 
התיכון  ואת  נורדאו"  ב"תל  היסודיים 

ב"תיכון חדש". 
והשתתף  לצה"ל  התגייס  ב-1948 
הנגב  בחטיבת  העצמאות  במלחמת 
ואחר כך במלחמת סיני. היה בוגר בית 
באוניברסיטת  וכלכלה  למשפט  הספר 

תל אביב.
בנימין נפל במלחמת ששת הימים, ביום השני לקרבות, כ"ז 
הכוחות  עם  פרץ  הוא  ג'נין.  לכיבוש  בקרב  תשכ"ז,  באייר 
הקדמיים ביותר ובהגיע הכוח לאזור המשטרה נפגע ממקלעו 

של טנק האויב.
בנימין הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקריית 

שאול. הניח אישה ושלושה ילדים.

סגן דב טומי פורת
1-1

באנגליה  נולד  ויהודית,  קרל  דוד  בן 
ארצה  ועלה  תש"ד  בטבת  י"ח  ביום 
לימודיו  את  השלים  חמש.  בן  בהיותו 
התיכוניים והאקדמיים בניו-יורק, לאחר 
האב  לשליחות  יצאה  שהמשפחה 

בארצות-הברית.
זכה  קולומביה,  אוניברסיטת  בוגר  דב, 
שלו  התזה  עבודת  על  ראשון  בפרס 
וגרמניה  הסובייטית  ברוסיה  שעסקה 

הנאצית. 
בתום לימודיו שב ארצה, והתגייס לחיל המודיעין באוגוסט 
1965.  דב הוצב ביחידת דובר צה"ל, שהשתייכה אז לחיל 
נפצע  הוא  חוץ.  לעיתונאי  ליווי  לקצין  ומונה  המודיעין, 
ט"ז  וביום  בשטח,  "לייף"  כתב  ליווי  בעת  הדרום  בחזית 

בסיון תשכ"ז מת מפצעיו. 
בקריית  הצבאי  הקברות  בבית  עולמים  למנוחת  הובא  דב 

שאול.

סרן דוד וידי אלוני 
1-1

בן אסתר ויעקב, נולד ביום י"א בחשון 
הספר  בית  את  עדשים.  בתל  תרצ"ו 
היסודי סיים בתל עדשים ואת לימודי 

התיכון - ב"שלוה", תל אביב.
בדצמבר 1953 התגייס לצה"ל והתנדב 
לצנחנים. בתום שירותו סיים את לימודיו 
ברחובות.  בחקלאות  ראשון  לתואר 
גם  והשלים  בלימודיו  המשיך  כך  אחר 

תואר מוסמך האוניברסיטה.
במלחמת ששת הימים נלחם כקצין צנחנים והשתתף בקרב 
נפצע  למלחמה  החמישי  ביום  שבסיני.  כתף  אום  לכיבוש 
בדרכו לאזורי הקרבות ברמת הגולן, וביום י"ב בסיון תשכ"ז 

מת מפצעיו. 
בקריית  הצבאי  הקברות  בבית  עולמים  למנוחת  הובא  דוד 

שאול. הניח אישה ושתי בנות.
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כללי

את  חייב  חזבאללה  נגד  העימות   .95
ליכולות  ישראל  של  המודיעין  קהילת 
המודיעיני  האתגר  מאפייני  מיטביות. 
היו ידועים לקהילת המודיעין של ישראל 
המודיעיניות  היכולות  שנים.  מזה 
המודיעין  קהילת  של  המרשימות 

- למאמץ  גם אם לא במלואן   - גויסו 
למאמצי  במקביל  זאת  הארגון,  נגד 

מודיעין נוספים.

הכיסוי האיסופי
הרחיקה  ב-2000  מלבנון  היציאה   .96
המודיעין  מערכת  של  היכולות  את 

לאסוף מידע רלוונטי על חזבאללה.
קושי זה התעצם נוכח חסמים חשובים 
העדיפויות  בלטו  ביניהם  נוספים, 
האיסוף  משאבי  הקצאת  של  בפועל 
אחרים.  חיוניים  לתחומים  ישראל  של 
ניצב  מודיעיני  כיעד  חזבאללה 
וביתר   - השנים  לאורך  פורמאלית 
שאת מאז 2005-2004 במרכז תשומת 
חיוניות(,  ידיעות  )ציון  וה-צי"ח  הלב 
עם  נוספים.  מודיעיניים  יעדים  בצד 
זאת, כאשר באה תפיסה נכונה זו לידי 
עמדו  לא  רבות  פעמים  ויישום,  מבחן 

בהם הלכה למעשה.
המצב  שתמונת  הייתה  התוצאה   .97
האיסופית העדכנית על חזבאללה הוצגה 
באמ"ן  ההערכה  כאשר  גם  כחסרה. 
היתה שסיכויי ההתלקחות גוברים, לא 

או  האיסופי  במאמץ  מהותי  שינוי  חל 
בתוצאותיו.

בתחום  ניכרים  חסרים  גם  היו   .98
האיסוף הקרבי הטקטי: מרבית מערכי 
ממוקדים  היו  לא  המטכ"ליים  האיסוף 
לזירה הלבנונית, לא היתה הכרה מספקת 
מערכי  את  הלוחם  הטקטי  הדרג  של 

גבוהים  ותלות  ציפיות  והיו  האיסוף 
של הכוחות במודיעין מהרמה הממונה. 
איסוף  בתשתיות  לפערים  חברו  אלה 
הצפון  בפיקוד  מספקים  לא  ומשאבים 
ובאוגדה, כאשר מודיעין טקטי וקרבי רב 
לא הופק ולא מוצה, בין היתר גם בשל 

חסכים במקצועיות ובהכשרות.

רמת הידע המודיעיני
99. ככלל סיפק אמ"ן לצרכניו הצבאיים 
שקדמו  השנים  במהלך  והמדיניים, 
אמינה  רחבה,  תמונה  למלחמה, 
הפערים  למרות  חזבאללה,  על  ונכונה 
מספיק  יוצר  לא  אמנם  האיסופיים. 
חזבאללה  את  שכיסה  בסיסי,  מודיעין 
כארגון חברתי - תרבותי - אידיאולוגי. 
עם זאת, בתחום המדיני נוצרה תמונה 
הארגון  מהות  לגבי  ובהירה  טובה 
ומטרותיו, מדיניותו כלפי ישראל, הסיוע 
הגובר שלו לטרור הפלסטיני, שאיפותיו 
בזירה הלבנונית, ההבנה  ודרכי פעולתו 
בראייה האסטרטגית היתה טובה ונכונה 

כולל כוונותיו ותפיסה של יכולותיו.
של  השנתית  המודיעין  בהערכת   .100

אמ"ן מיולי 2005 נקבע כי "חזבאללה... 
ישאף לבצע פעילות... עלולה להובילו 
האילוצים,  למרות  איומיו,  את  לממש 
חטיפה/שבי..."  פיגוע  לבצע  ולנסות 
בדצמבר 2005 נקבע כי הארגון ימשיך 
בביצוע פח"ע   כולל חטיפה, שהוערכה 
ראש  במכתב ששיגר  גבוהה.  בסבירות 
היתר  בין  נקבע   ,2005 בדצמבר  אמ"ן 
כי "נדרשת היערכות ומוכנות לאפשרות 
של הסלמה בגבול הצפון... תוך חיזוק 
החטיפה  כוונות  מול  ההרתעה  כוח 
של חזבאללה". במרס 2006, במסגרת 

התייעצות ביטחונית
בראשות מ"מ ראש הממשלה, אמר ראש 
משהו...  על  עובד  "חזבאללה  אמ"ן: 
לגיטימית....".  נשארה  החטיפה.. 
במאי 2006, במסגרת הערכת המודיעין 
נקבע  צה"ל,  של  שנתית  הרב  לתכנית 
בחזית  ההידרדרות  פוטנציאל  גובר  כי 
הטרור  פעילות  בעקבות  הצפונית, 
מופיע  החטיפה  איום  חזבאללה.  של 
האפשריים  העימות  תרחישי  בניתוח 

בצפון בסבירות בינונית - גבוהה.
101. הנאמר לעיל מצוי בעיקרו בתחום 
שם  והמערכתי,  האסטרטגי  המודיעין 
הישגיו של המחקר המודיעיני בתקופה 
לא  אם  גם  ניכרים,  המלחמה  שלפני 

הטקטית  ברמה  זאת,  לעומת  מלאים. 
בהירה  היתה  המודיעינית  התמונה 
עיקר  ניכרים.  פערים  וחשפה  פחות 
הבעיה היתה נעוצה במגבלת המודיעין 
שברשותו,  מהידע  חשוב  חלק  לתרגם 
או מזה שהיה יכול להיות ברשותו אם 





הפרק העוסק בסוגיית המודיעין במלחמת לבנון השנייה 

כפי שפורסם בדוח החלקי של ועדת וינוגרד

לצרכניו  אמ"ן  סיפק  ככלל 
הצבאיים והמדיניים, במהלך 
למלחמה,  שקדמו  השנים 
אמינה  רחבה,  תמונה 
ונכונה על חזבאללה, למרות 

הפערים האיסופיים
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המקצועיים,  המאמצים  מושקעים  היו 
הנדרשת  המבצעית  לשפה  הראויים, 
על ידי הכוחות הלוחמים. הדבר נכון גם 
במודיעין לכוחות היבשה, שהיה ברובו 

ברמה כללית מדי.

הטמעת המודיעין 
ופיתוחו המשותף

אין  כשלעצמו  המודיעיני  לידע   .102
חשיבות מעשית אם אינו מופץ ומוטמע 
הנכונה  בצורה  הרלוונטיים  לצרכנים 
ובזמן הנכון. הנחלת הידע חייבת לכלול 
הראשון  עיקריים:  מרכיבים  שלושה 
כולל  לעומק,  והבנתו  האויב  תמונת   -
פרשנויות במידת הצורך. השני - מה לא 
ידוע על האויב. והשלישי )וזה בתחום 
המודיעין  של  המשותפת  אחריותו 
עם גורמים נוספים( - מה המשמעויות 
על  הראשונים  מהשניים  הנגזרות 
ודרכי  היריב  עם  ההתמודדות  מאפייני 
הפעולה שלו מול כוחותינו בזמן עימות. 
כמאמץ  הנחלת הידע צריכה להתקיים 
אקטיבי רצוף וממוסד, מול כל הלקוחות 
והשותפים ובעיקר על ידי ייזום וקיום 
בכל  הצרכנים  עם  מקצועי  שיח  של 
הרמות. במבחן זה של הטמעה ופיתוח 
כי  נראה  המשותף,  המודיעיני  הידע 
התשומה המודיעינית לקראת המערכה 

בלבנון הייתה חסרה.
103. ברמה האסטרטגית - נושא פיתוח 
הידע המודיעיני והטמעתו הינו, מטבע 
המסורתית  התפיסה  מורכב.  הדברים 
כ"מעריך  אמ"ן  ראש  את  ראתה 
הלאומי", קרי, ככזה המופקד על ייצור 
והצגתה  הלאומית  המודיעין  הערכת 
במהלך  המדיניים.  הקברניטים  בפני 
והיטשטשה.  זו  תפיסה  הלכה  הדורות 
בין  החיוני  השיח  כי  נאמר  ככלל 
קהילת המודיעין לבין הקברניטים סביב 
נקי  היה  לא  ולפניה  בלבנון  המערכה 

מבעיות.
104. עד תחילת 2006, היתה תמימות 
ובאמ"ן.  המודיעין  קהילת  בתוך  דעים 
על  כולם  הסכימו  קלים,  בניואנסים 
של  ההפעלה  תפיסת  של  המרכיבים 
הנודעות  המשמעויות  ועל  חזבאללה 
ממנה לגבי ההתמודדות עם צה"ל ביום 

פקודה. 
אמ"ן השכיל לייצר שיח ראוי ורצוף עם 
הבכירים,  והמדיניים  הצבאיים  צרכניו 
בין  המודיעיני.  הידע  הטמעת  לצורך 
השאר הובהרה היטב על ידי אמ"ן גם 
המשמעות המגבילה של הפערים בידע 
המודיעיני לצורך המהלומה באש, כמרכיב 
בלעדי להשגת הישגים משמעותיים נגד 
קרקעית.  במהלומה  וההכרח  הארגון 

המצב השתנה אחר כך.
נוצר שיח   - ברמה האופרטיבית   .105
והמבצעים  המודיעין  גורמי  בין  רצוף 
בפיקוד הצפון וכן במטכ"ל עם עמיתיהם 
היו  לזה  האוויר.  חיל  ובמטה  באמ"צ 
האויב  הבנת  על  חיוביות  השלכות 
ככוח גרילה צבאי מאורגן, על החשיבה 
ועל  התפיסתי  העיצוב  על  המבצעית, 
שגובשו  אופרטיביים  תכנונים  אותם 
זה  בשיח  למלחמה.  שקדמה  בתקופה 
מהות  לגבי  משותפות  תובנות  נוצרו 
לחזבאללה,  ישראל  בין  ההתמודדות 
של מגבלות המערכה באש ושל הכורח 
להתבסס גם על התמרון היבשתי, אם 
וכאשר יהיה צורך לשנות את המשוואה 

בין הצדדים.
106. ברמה הטקטית- המודיעין שסופק 

בדרישות  ככלל  עמד  האווירי  לכוח 
התמונה  המבצעיים  לצרכים  ההטמעה 
יותר  התאפיינה  היבשה  כוחות  לגבי 
נציין  זו  במסגרת  ובפערים.  בחסרים 
בשנים  ייצר  לא  פצ"ן  מודיעין  כי 
עזרי  מ-2003(  )בעיקר  האחרונות 
מספקת  ובאיכות  בכמות  מודיעין 
הלבנונית,  בזירה  הלוחמים  לכוחות 
שדה  מודיעין  קצין  מפקדת  כי  וכן 
הטמעת  על  המופקדת  במז"י,  ראשי 
תודעת אויב בקרב הכוחות, לא עמדה 
חוסר  בלט  לכל  ושמעל  במשימותיה, 
בפיקוח ובבקרה של פיקוד אמ"ן )כמו 
גם של מפקדת פיקוד הצפון ומז"י( על 
המתרחש ועל מה שלא מתרחש במערך 

מודיעין השדה הטקטי.

מודעה
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יום הזיכרון הוא עניין פרטי של המשפחות השכולות, או עניין לאומי? האם  האם 
יש מקום לחדש את התכנים המשודרים ביום הזיכרון, או לדבוק בקונסנסוס? האם 
התקשורת נגררת בסיקור אירועי שכול, ואולי היא מנסה להפוך את השכול לעוד 

נקודות בסולם הרייטינג? 
הזיכרון  יום  משמעות  בנושא  השני  העיון  ביום  הועלו  נוספות  ורבות  אלו  שאלות 
הפעם  שעסק  שכולה,  ואם  דוקומנטרית  במאית  קרא,  הלן  של  פרויקט  בחברה, 

בתחום התקשורת והקולנוע הישראלי

מנחם בנטוב






יום עיון בנושא "משמעות יום הזיכרון 
התקשורת  בתחום  משתנה  בחברה 
באפריל  ב-11  השנה  נערך  והקולנוע" 
המל"מ  בחסות  אביב,  תל  בסינמטק 

וסינמטק תל אביב.
זו השנה השנייה ברציפות שהלן קרא, 
שנפל  קרא  אמיר  סמ"ר  של  אמו 
יום  ומארגנת  יוזמת  ב-1995,  בלבנון 
עיון בנושא משמעות יום הזיכרון. הלן 
מדגישה כי מטרת ימי העיון לעורר דיון 
ציבורי ודילמות בתפיסה העכשווית את 
משמעות יום הזיכרון בחברה משתנה. 

 ..." קרא:  הלן  אמרה  הפתיחה  בדברי 
הזיכרון  יום  את  לייחס  נטייה  קיימת 
רק למשפחת השכול. אכן, לפני נפילתו 
של בני אמיר בלבנון, נהגתי לשבת מול 
ולהתרגש  לרדיו  להקשיב  או  המסך 
מהסיפורים ההרואיים שהובאו לצופים 
דקות  שתי  עמדתי  המאזינים,  או 
אני  שבכך  אז  לי  וחשבתי  דומייה, 
השכול  למשפחת  המס  את  משלמת 

ולחברה הישראלית.
אחרי שנהייתי לאם שכולה, הבנתי מהר 
זיכרון אחר הנמשך  יום  יש  מאוד שלי 
365 ימים בשנה. אם כן, עבור מי קיים 
יום הזיכרון ומה המשמעות של יום זה 

עבור החברה הישראלית?...".
הסימפוזיון התקיים בפאנלים בשלושה 
בקטגוריה  דן  מושב  כל  מושבים. 
בתחום  פאנל  אחרת:  תקשורתית 
ויצטום  דוד  ובראשו  הטלוויזיה, 
בתחום  פאנל   ;1 ערוץ  עיתונאי   -
דובדבני  שמואל  ובראשו  הקולנוע, 
מהחוג לקולנוע באונ' תל אביב; ופאנל 
הכתובה,  והעיתונות  הרדיו  בתחום 

ובראשו אבי בניהו מפקד גלי צה"ל. 
אי- רבים  בנושאים  כי  שהתברר  אף 
על  עולה  המשתתפים  בקרב  ההסכמה 
ספק  בלי  היה  אחד  נושא  המשותף, 

הלן  לומר  והיטיבה  כללי,  לקונסנסוס 
בגישתה של  נקודת השינוי  "את  קרא: 
מלחמת  לאחר  לסמן  ניתן  התקשורת 
ראו  בתקשורת  חלקים  הכיפורים.  יום 
הקו  עם  שהלכו  בכך  אשמים  עצמם 
של השלטונות ולא שאלו את השאלות 
הקשות המתבקשות לאור האינפורמציה 
שחיטת  החלה  אז  בידיהם.  שהייתה 
נופצו  והמיתוסים  הקדושות',  'הפרות 
אחד אחרי השני מבלי למלא את אותו 
של  הפיכתה  במקביל,  שנוצר.  החלל 
ופלורליסטית,  לרב-ערוצית  התקשורת 
ובתוך  הטכנולוגית  ההתפתחות  לצד 
כך התפתחות אמצעי תקשורת חדשים 
של  להיותה  גרמו   - האינטרנט  כמו 
התקשורת זמינה לכל אחד ובכל מקום 
לשינוי  תרמה  היא  וגם  אמת,  בזמן 
שינויים  שעברה  הישראלית,  בחברה 
קידוש  הוא  שבהם  והמרכזי  מפליגים, 
חשיבות  לעומת  האינדיבידואליזם 
הקולקטיב בעבר. גם הדגש המסחרי לא 
המסרים.  בהעברת  מהשיקולים  נפקד 
ומזמין  שיווקי  להיות  אמור  המסר 
שלו.  הנולד'  ו'הכוכב  יום  כל  רייטינג. 
רף הגירוי של הקהל בעקבות זאת גבה 
עד כדי כך שאם אינך פרובוקטיבי אינך 

קיים...".
בן  )'מעריב'(  והפובליציסט  העיתונאי 
והוסיף  זו  תפיסה  חיזק  ימיני  דרור 
מעדיף  שהוא  באמרו  ערכי,  צד  לה 
את הגישה השמרנית בכל הנוגע לאופי 
מלחמת  "מאז  ומתכונתם:  השידורים 
והחל  השבר  נוצר  הכיפורים  יום 
כבר  המיתוסים  ניפוץ  בתחום.  השינוי 
הזאת  עצמי'. המטוטלת  ל'ניפוץ  נהפך 
היא  הבעיה  מדיי.  יותר  כבר  מנפצת 
לעודף  ביקורת  מאפס  מהר  שעברנו 
פתרון  לי  ואין  עצמי.  וניפוץ  ביקורת 

שיציג מהו האיזון הנכון".

גם  ועלתה  חזרה  נושנה  ישנה  שאלה 
רק  התקשורת  האם  הזה:  בסימפוזיון 
את  קובעת  גם  שהיא  או  מדווחת, 
העסיק  זה  נושא  המדווחת?  האג'נדה 
הסוציולוגיה  בתחום  רבים  חוקרים 
בארץ  התקשורת  האם  והתקשורת. 
הרוח  הלך  את  ומייצרת  משפיעה 
ושמא  וזיכרון,  שכול  בנושא  החברתי 

היא מציבה מראה בלבד?
תקפה  עיתונאית,  ליפקין-שחק,  טלי 
אחר  הנגררת  העיתונות  את  בחריפות 
בעת  גם  הקורא  את  "לרגש"  הצורך 
קודר  צד  גם  בזה  "יש  ושכול:  זיכרון 
ואפל. לדחוף מיקרופון לאנשים פגועים 
הראשוני,  והאבל  הלוויות  במהלך 
יותר  יצליח להוציא משם  מי  התחרות 
העניין  ייעשו.  שלא  מעשים  אלו   -
בקרב  גם  נורמה  יוצר  שזה  הוא 
המשפחות,  בקרב  עצמם,  הנפגעים 
פעולה  ישתפו  לא  הן  שאם  שחושבות 
עם התקשורת, עם המיקרופון שנדחף 

להן, הן פוגעות בזכר הנופל".





השינויים  על  עמד  דובדבני  שמואל 
על  מדברים  "כאשר  הקולנוע:  בתחום 
הישראלי  בקולנוע  שחלו  שינויים 
אם  די  ולמוות,  למלחמות  בהתייחסות 
שנוצר  בשדות',  הלך  'הוא  בין  נשווה 
העכשווי.  ל'בופור'  שנה,  כ-40  לפני 
המוות  תפיסת  בין  הקלסי  ההבדל  זהו 
משמעות,  חסר  שהוא  לזה  ההרואי 
שגיבוריו  מוות  ופתאומי.  אקראי 
אינם חפצים בו כלל, אולם הוא רודף 

אחריהם".
ובעבר מנכ"ל  'טלעד'  עוזי פלד )מקים 
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צפייה  רקע  "על  השנייה(:  הרשות 
המסורתיים  הטלוויזיה  בערוצי  יורדת 
ועל רקע מצב שבו אפילו בזמן פיגועים 
המרכזיים  הערוצים  שלושת  כל  קשים 
יחדיו אינם מצליחים ללכוד את תשומת 
וזהו  דבר אחד חשוב  לבו של הצופה, 
הזיכרון  יום  השימור של הצמידות של 
ראה  זאת  שקבע  מי  העצמאות.  ליום 
יפה את הנולד. אין לכך אח ורע בשום 
תרבות מערבית... אני שמח שהמחוקק 
המשדרים  הערוצים  כל  על  כפה 
בכך  הזה.  ביום  פרסומת  שידור  איסור 
בחיפוש  מהצורך  העוקץ  את  נטל  הוא 
המשודרים,  בחומרים  הרייטינג  אחר 
חופש  השונים  לערוצים  וִאפשר 
אלמלא  משדרים.  בחומר שהם  בחירה 
שהפרסומת  משוכנע  אני  החקיקה, 
במהלך  מאליה  מתבטלת  הייתה  לא 
שאין  כמעט  כי  אף  השידורים...  יום 
הכלל,  מן  יוצאים  יש  קדושות,  פרות 
למשל אי-צילום הלוויות על-פי בקשת 
המשפחות. מי חשב פעם על מצלמות 
הקברות  לבתי  שייכנסו  ומיקרופונים 
בזמן  האבלות  המשפחות  ולבתי 

אמת?".
איתי לנדסברג )עורך 'מבט שני', ערוץ 
הנופלים  בין  להפריד  אפשר  "אי   :)1
כציבור  אנחנו  נפילתם.  נסיבות  לבין 
זוכרים.  שאנחנו  במה  לעסוק  מחויבים 
זה  בכלל  מכך.  להתעלם  אפשר  אי 
היה  הזה  המסוים  הקרב  האם  גם 
זוכרות גם את  בכלל נחוץ. המשפחות 
זיכרון איננו אתוס. זהו  האלמנט הזה. 
נסיבות  את  גם  שכולל  מורכב  דבר 
המוות. הנסיבות אינן משנות את סיפור 
לתמונה  מצטרף  הכול  הכללי.  האתוס 

אחת. זוהי המצבה".
ד"ר עליזה לביא )אונ' בר-אילן וערוץ 
אולם  זהה,  אמנם  "התבנית   :)10
בסרטים,  שונה...   - המילוי   - התוכן 
בטלוויזיה ובסיפורים המוקרנים אנשים 
האישי-הפרטי.  המקום  את  מחפשים 
בסיפורי  לצורך  מקום  פחות  רואה  אני 
'מורשת קרב'. החומרים שמרכיבים את 
אחת.  מקשה  עוד  אינם  הזיכרון  יום 
נשאר  הכללי שלהם  אף שהמבנה  זאת 
בסופו של דבר זהה. מבחינת העובדות, 
ספר  בבתי  התכנים  בין  הבדל  קיים 
ובטקסטים  בשירים  אפילו  שונים; 
הרבה  יש  מושמעים.  להיות  שנבחרים 
פוליטית.  גם  ציבורית.  וביקורת  כעס 
גם  הסרטים.  בכל  ביטוי  לידי  יבוא  זה 
שמצולמים  והאישיים  הפרטיים  באלו 
מחפשים  אנשים  המשפחות.  ידי  על 
בסרטי  האישי-הפרטי  המקום  את 
הטלוויזיה המוקרנים ובסיפורים. על כן 
אני רואה פחות מקום לסיפורי 'מורשת 

קרב'".
דובדבני: "הטענה היא כי הזיכרון הוא 
אלמנט בעל ביטוי קונקרטי. אנדרטאות 

שמכוונים  אלו  הם  הסרטים  למשל. 
את המיתוס. כשהם נשברים - נוצרים 
הסרטים  הישראלי  בקולנוע  חדשים. 
הפולחן,  דווקא  האתוס.  את  מייצרים 
הנכון'  'המוות  הראוי',  'המוות  של  זה 
שעבורו  זה  הוא  ההרואי',  'המוות  או 

בונים אנדרטאות".
תמכה  הזיכרון,  העלאת  לדרך  אשר 
הפרטים,  בהזכרת  ליפקין-שחק  טלי 
הזמן  הפרטים,  את  אותם,  דווקא  "כי 
עוד  מעניינים  מי  את  ומאבד.  משכיח 
שאינם  חומרים  אלה   ?גבורה סיפורי 
דרך  אולי  הנוכחי.  לדור  כבר  מדברים 
ה'עדות' שנוקט 'יד ושם' בטיפול בזיכרון 
האישי,  הסיפור  דרך  דווקא,  השואה 
הגלוריפיקציה  ולא  הפתרון  זהו  אולי 

של הסיפור".




הפוליטיקה, הן זו המצומצמת והבנאלית 
היא  אף  לקחה  יותר,  הרחבה  זו  והן 
אינה  "פוליטיקה"  הכולל.  בדיון  חלק 

והממשלה  הכנסת  של  מהזווית  נבחנת 
התגובה  זווית  גם  היא  אלא  בלבד, 
לשכול  למוות,  והאישית  הציבורית 
בהם.  התקשורתי-ציבורי  ולטיפול 
'הארץ'(  )עיתונאי  בן-סימון  דניאל 
הפוליטי.  ההיבט  את  בטיעוניו  הוביל 
הלך  את  מייצגת  התקשורת  לדעתו 
הרוח הציבורי "וזה טוב, כי דווקא בגלל 
חקירה.  ועדת  תהיה  מוות  כל  על  זה 

ואין חברה בריאה יותר מזו".
אבי בניהו העלה תהיות דווקא מתחומים 
החלה  "לאחרונה  לחלוטין:  אחרים 
'החצר  במה שנקרא  לעסוק  התקשורת 
בהתאבדויות  השכול',  של  האחורית 
היה...  תמיד  לא  זה  גם  ובתאונות. 
אלה  בו,  עוסקים  לא  שעדיין  נושא 

הם מנהגי האבלות של מי שבחרו ללכת 
עמנו בדרך הקשה: ההרוגים הדרוזים, 
אין  שעדיין  והערבים,  הנוצרים 

התייחסות למנהגיהם ורצונותיהם".
תפיסת  סוגיית  את  העלה  בן-סימון 
אינו  שהזיכרון  "יתכן  הראוי":  "המוות 
ייתכן שהמוות היום פחות  מה שהיה. 
הרואי מפעם. אני משער שהיום הורים 
לא ישלימו עם מות בניהם ויגרמו לכך 
הפוליטי  בכיסאו  ישלם  שלטון  שכל 
בעד טעויותיו... כשהמוות מצטייר כלא 

מוצדק, הוא יפיל כל ממשלה".
במהלך  אחרים  )כמו  בן-סימון  דניאל 
הדיון  לעבר  בדבריו  שדחף  הערב(, 
שאלת  את  העלה  העכשווי,  הפוליטי 
את  לכרוך  יש  "האם  המוות":  "מדרוג 
הפיגועים  חללי  עם  צה"ל  חיילי  מות 
טוענת  ליפקין-שחק  טלי  ואחרים?". 
הנוגע  בכל  הזה  למדרוג  מקום  שיש 
ליום הזיכרון לחללי צה"ל: "נופלי צה"ל 
שונים וראויים לשוני הזה משום שהם 
לא  הם  המדינה.  חוק  בשל  ומתו  נפלו 
בדולפינריום  לבלות  מרצונם  הלכו 

למשל". בן דרור ימיני דווקא בעד: "יש 
לי בעיה עם מדרוג המוות. צריך לדעתי 

לאחד את הכול".
הטוב  הלקמוס  נייר  היו  הקהל  תגובות 
וחצי  בארבע  שנאמרו  לדברים  ביותר 
שעות הסימפוזיון, אם כי אחדות דעים 
איתי  של  דבריו  אולי  שם.  הייתה  לא 
תפקיד  דבר  של  "בסופו   - לנדסברג 
הפרטי  בין  לאזן  הוא  התקשורת 
ואולי  הראוי,  הפתרון  הם   - לציבורי" 
דווקא דבריה של יועצת ראש הממשלה 
סוויד,  ורד   גב השכולות  למשפחות 
והאזינה,  בקהל  הערב  כל  שישבה 
"עצם  כלשהי:  תשובה  לספק  עשויים 
הללו  בנושאים  הציבורי  הדיון  קיום 

קריטי, חיוני וחשוב ביותר".

שמואל דובדבני: "בקולנוע הישראלי הסרטים מייצרים את האתוס"
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מדברי אהוד ברק בהלוויה בעינת

אג'וד ע'אנם נולד ב-3 בפברואר 1973 בכפר סאג'ור בבית 
כולם  בנים,  חמישה  יש  ילדים,   11 בת  למשפחתו,  כרם. 
שירתו בצה"ל, ושש בנות משכילות. הוא למד בבית הספר 
את  בהצטיינות  סיים  בכפרו.  הביניים  ובחטיבת  היסודי 
לימודיו בבית הספר התיכון בכפר ראמה ועמד בהצלחה בכל 

בחינות הבגרות. 
השכלה  ולרכוש  להמשיך  העז  ורצונו  בלימודים  דבקותו 
אקדמית הביאוהו ללמוד במסגרת העתודה הפדגוגית לחינוך 
לתואר  לימודיו  בתום  בחיפה.  מורים  להכשרת  במכללה 
ביניים,  חטיבת  במסלול  בכיר  מוסמך  כמורה  הוכר  ראשון 
לבו,  בטוב  נודע  אג'וד  וערבית.  עברית  בשפות  בהתמחות 
שהנחה  הרעות  ובערך  עת  בכל  לחבריו  לעזור  בנכונותו 

אותו בכל דרכיו.
ב-1994 הוצב אג'וד לשירות צבאי ביחידת "עמיחי", יחידת 
משנה של "חצב" בחיל המודיעין, שבה שירת שנים אחדות 
לפניו אחיו הבכור אנור. הוא הוערך כחייל מצטיין, ממושמע 

ואחראי, הממלא את תפקידו במסירות ובאמינות. 
בהמשך שירותו מילא תפקיד ראש צוות, והומלץ מפי מפקד 
היחידה לעמוד למבדקי קצונה במסגרת כלל צה"לית. הגורל 
בגליל  טרקטור  בתאונת  אנושות  נפצע  אג'וד  אחרת.  רצה 

ונפטר ב-8 ביולי 1996 והוא רק בן 23.
אג'וד נקבר בבית העלמין בכפרו, בחדר הקבורה של משפחתו. 
ועל  הקבורה,  חדר  בקיר  נקבעה  הצה"לית  הקבורה  מצבת 

מצבת  המשפחה  התקינה  זה  חדר  גג 
שיש לזכרו ועליה דיוקנו. הוריו שימרו 
את חדרו בביתם כחדר הנצחה, אספו 
תעודותיו,  מסמכיו,  את  מיוחד  בתיק 
אודותיו.  על  שנכתב  מה  וכל  חפציו 
המשפחה  הקימה  "עמיחי"  בבסיס 
תצפית-נוף  וסככת  ישיבה  פינת 
הקימה  היחידה  שמו.  על  הנקראת 
מטפחת  והיא  לזכרו  אנדרטה  שם 
פינת זיכרון במועדון הבסיס. בכל אלה 

מטפל בנאמנות ובמסירות סרן וליד, חברו לשירות הצבאי 
וכיום מפקד "עמיחי".

שחק  ליפקין  אמנון  הרמטכ"ל  ששלח  תנחומים  במכתב 
בהגינותו  ביושרו,  בלט  "אג'וד  נאמר:  האבלה  למשפחה 

ובנכונותו לעזור ולסייע לסובבים אותו בכל עת. 
היה אהוד ומקובל בקרב מפקדיו וחבריו כאחד. צה"ל מצדיע 
לאג'וד ולעדה הדרוזית כולה על פועלה במאבקנו המשותף 

לביטחון המדינה". 
אביו של אג'וד חרת על לוח לבו את אמרתו של ברנרד שאו: 
יודעים  מעטים  רק  אך  דבר,  כל  של  עלותו  יודעים  "רבים 

שוויו של הדבר". 
יהי זכרו ברוך.

שמעון אביבי

היום  מלווים  אנו 
האחרונה  בדרכו 
מודיעין,  איש 
יוצא  ואדם  יהודי 

דופן. 
מוח מודיעיני חד 
כתער, המקנן - וכי 
 - אחרת  אפשר 
אינטלקט  בקפלי 
רב- רב-עוצמה, 
פנים, ספוג תרבות, אנושי, קשוב לאין 

קץ ורגיש. אולי רגיש מדיי.
סערת  אל  נקלע  בפודוליה  חסידים  בן 
ונרצח  נורה  אבא  במלחמה.  עולם 
נורית קפצה מהרכבת.  באקציה. אימא 
ביערות.  שנתיים  שורד  ה-11  בן  יואל 
חווה  לתקומה  משואה  המעבר  את 
יואל הנער על כל דפיו - מהיערות אל 
מחנות העקורים, אל הספינה ואל מחנה 
המעבר בקפריסין, ואל יד מרדכי - בקו 
השחרור  מלחמת  בקרבות  החזית, 

בדרום. וכל זאת תוך ארבע שנים.
ומשם אל חיל המודיעין - קצין הבינה 
מטפס  העין  וחד  המבריק  הרשתית 
ביחידה  והתפקידים  האחריות  במעלה 
חלום  ונתגשם  קם   1972 בשנת   .848
חייו של יואל, והוא קיבל את הפיקוד 

 - האיסוף  מערך  של  הדגל  יחידת  על 
8200 של היום - בה החל דרכו בצה"ל 
במתן  ראה  יואל  לכן.  קודם  שנה   22
של  היערכותו  את  שתאפשר  ההתרעה 
תמצית  את  ולניצחון,  לפעולה  צה"ל 
ייעודה של היחידה ואת תמצית תפקידו 
התשתית  כי  ובצדק,  חש  הוא  שלו. 
שנבנתה - בהעזה מבצעית, דמיון יוצר 
וכישרון מעשה טכנולוגי בשנות שירותו 
למלא  לו  תאפשר   - איסוף  במחלקת 

את הייעוד הזה במלואו בעת מבחן. 
המודיעיני  וניסיונו  המפוכחת  ראייתו 
סופה  של  חזקה  תחושה  ליואל  גרמו 
של  הראשונים  בימים  מתקרבת 
לעומק  גבול  היה  לא   .73 אוקטובר 
עם  שחש  והכאב  התסכול  הפגיעה, 
פריצת הלחימה בשבת ה-6 באוקטובר. 
בוקר  מאותו  ישובו  לא  יואל  של  חייו 

להיות מה שהיו. 
לעולם לא יבין מדוע לא הצליחו הוא, 
יבל"א  לנגוצקי  ויוסי  ז"ל  דיגלי  מנחם 
לקבל  צריכים  שהיו  מי  את  לשכנע   -
החלטות ִלפנות, חרף כל הסיכונים, אל 
אליהם  פנו  אילו   - שיכלו  המקורות 
האמת  מהות  על  להצביע   - בזמן 
ולהכריע באופן חד בשאלת "תרגיל או 
הכנות למלחמה" ולשנות בכך אולי את 

פני ההיסטוריה.
לעולם לא יבין ולעולם לא סלח. מהמיית 
לבו הפצוע, מהכרתו את מחיר הדמים 
ישירה  בוטה,  ביקורת  יואל  שאב 
וחדה על ממונים ונושאי תפקידים. אך 
העקבית  המוסרית  ובנורמה  ביושרו 
יואל  העמיס  אישיותו,  ביסוד  שעמדה 
את החלק העיקרי של האחריות - אולי 
ראוי  שהיה  ממה  יותר  הרבה 

אובייקטיבית - על עצמו. 
לצה"ל  עוד  תרם  פורת  בן  יואל  תא"ל 
רבות, כדובר צה"ל, כסגן הנספח הצבאי 
בארצות-הברית, והשאיר באמ"ן חותמו 
כתבי  בסדרת  לדורות,  אולי  לשנים, 
וחוקרי  מודיעין  לקציני  והנחיות  עומק 
בערה  הללו  השנים  בכל  אך  מודיעין. 
בתוככי נפשו אש מאכלת שלעולם לא 
נתנה לו מנוח - והסנה היום, בכל זאת 

אוּכל. 
ועמכם  הנכדים,  אסנת,  עידית,  צביה, 
אתכם   - לנגוצקי  יוסי  קץ  לאין  החבר 
אהב יואל, אתם הייתם לו העוגן וטעם 
מודיעין.  חוקר  מופלא,  איש  החיים. 

יהודי. אדם.
יהי זכרו ברוך. 

אתר האינטרנט של יואל בן פורת )ז"ל(:
www.yoelbenporat.com
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איתמר בן דוד
1975-1955

נולד ביום ב' בתשרי תשט"ז )18.9.1955( בעפולה. בן לאריה 
והדסה, חקלאים במושב כפר יחזקאל שבעמק יזרעאל.

למד בבית ספר היסודי במקום והמשיך בקבוצת גבע השכנה. 
שבעפולה,  לימוד  בחוות  סיים  התיכון  הספר  בית  את 

במגמה ביולוגית.
כבר בגיל צעיר נרתם לעזרת הוריו במשקם וראה את ייעודו 

בעבודה החקלאית. 
הגדנ"ע  וחבר  המושבים(  בני  )חטיבת  העובד  הנוער  כחניך 
ערך טיולים רבים. הוא אהב את הארץ, את צמחייתה ואת 
השתלם  כאשר  זמן,  כעבור  'תיעד'  זו  אהבתו  את  אבניה. 

במלאכת הצילום, והוציא מתחת ידו צילומים נפלאים.
היה אספן של גרוטאות ברזל ואף השכיל לרתך אותן לצורות 
גילה  לידיו  שנזדמנה  עבודה  בכל  עין.  מרהיבות  אמנותיות 

יכולת, שמחת יצירה, מרץ ומסירות.
כשהגיעה שעתו של איתמר להתגייס לשירות חובה, באוגוסט 
המפרכים  האימונים  בתנאי  קרבית.  ליחידה  התנדב   ,1973
ובלחצים של חיי הצבא באו לידי גילוי הסגולות התרומיות 

שנתברך בהן. 
תחילה היה ביישן, שתקן וכמעט שלא נראה בשטח. אך אט 
ורוחו העליזה לא  אט נפתח בפני חבריו, כשחוש ההומור 
בגדו בו גם במצבים קשים. חבריו אהבוהו וידעו שאפשר 
לסמוך עליו בכול, כי הוא נכון תמיד לעזור לזולת. הוא לא 
התווכח ולא המרה את פי מפקדיו ומילא כל הוראה בקפידה, 
גם אם נערמו קשיים בדרך. עבר בהצלחה קורסים רבים: 
תול"ר.  חבלה  מש"קי  טנקים,  נהגי  קשר,  סיירות,  צניחה, 
במסלול  נוספים  הישגים  לו  ונשקפו  סמל,  לדרגת  עלה 

הצבאי.
בעת השירות נפצע כוויות קשות למדיי ואושפז בבית חולים, 

ברוח  ואף  נשא את כאביו בשקט  אך 
מבודחת.

איתמר לא הספיק ליטול חלק במלחמת 
יום הכיפורים, אבל השתתף בקרבות 
מלחמת ההתשה מול הסורים, במבצע 
הגבורה לכיבוש שיא החרמון. עוד נטל 
חלק בניסיון לחלץ את הילדים במעלות 

בעת התקפת המחבלים על העיירה. 
בעת התקפת המחבלים על מלון סבוי 
של  יחידתו  נקראה  אביב  תל  בחוף 

איתמר והוטלה עליה המשימה להשתלט על המקום ולשחרר 
את בני הערובה הלכודים. איתמר וחבריו חדרו מבעד פתח 
את  מקשים  מתמוטטות  ואבנים  סמיך  אבק  בעוד  המלון 
כדור  פגע  החדירה. בעת שעלו הלוחמים במדרגות המלון, 

של מחבל באיתמר והרגו.
זה קרה ביום כ"ג באדר תשל"ה )6.3.1975(.

יחזקאל.  כפר  באדמת  עולמים  למנוחת  הובא  איתמר 
לו  שספד  רוזן,  שלמה  הקליטה  שר  השתתפו  בהלווייתו 
בשם הממשלה, וכן נציג עיריית תל אביב ומאות מתושבי 

עמק יזרעאל.
השאיר הורים, אח ושתי אחיות.

מפקד היחידה גיורא זורע כתב להורים:
"איתמר היה אחד הלוחמים המבטיחים ביותר ביחידה למרות 
שהשתייך לצוות הצעיר בפלוגה המבצעית. היה ברור שכושרו 

ויכולתו יתרמו רבות למבצעים הצפויים לו בעתיד. 
הוא היה איש השדה והשטח הטוב בצוות, והצטיין בכושרו 
לעשות כל עבודה קשה במרץ בלתי נדלה ובאחריות. ראינו 

בו מועמד טבעי לקצונה בעתיד".

יעקב )ינקול-ג'אק( בר און
2006-1928

בר-און,  יעקב 
ושלמה  ג'ויה  בן 
ביבאס דור שביעי 
נולד  בארץ, 
ט"ו  בירושלים 
תרפ"ט  בכסלו 
 2 8/11/1 9 2 8
אהל  בשכונת 
בנעוריו  משה. 
לשורות  התגייס 
'ההגנה' בירושלים, שימש כמ"פ בגדוד 
והשתתף  העצמאות  במלחמת  מוריה 
צה"ל.  של  הראשון  הקצינים  בקורס 
יעקב  למד  מצה"ל  שחרורו  לאחר 
ראשון  לתואר  העברית  באוניברסיטה 
במנהל  שני  ולתואר  המדינה  במדעי 
במחלקה  ה-50 שירת  בשנות  עסקים. 
הכללי.  הביטחון  בשירות  המבצעית 
'המוסד'  בשנות ה-60 התגייס לשורות 
ושירת בו במסירות ובאהבה 32 שנים 
בארץ  ופיקוד  מבצעים  תפקידי  במגוון 

ובחו"ל.
איבריו.  רמ"ח  בכל  ישראלי  היה  יעקב 
וראה  ישראל  מדינת  את  אהב  הוא 

ומשימה  שליחות  המדינה  בשירות 
יצירתי  נועז,  היה  בעבודתו  לאומית. 
ואנושי. בחייו הפרטיים היה יעקב איש 
רעים  איש  חבר,  ואוהב,  חם  משפחה 
להתרועע, אדם אמיתי עם חוש הומור 

מיוחד במינו. 
רפי שמיר, חבר ילדות מירושלים, אמר 

בין השאר על יעקב בפרדה על קברו:
"... במיוחד זוכר אני את האספה הגדולה 
אל-עלמיין,  בימי  השכונה,  ילדי  של 
מצרים  בשערי  אז  עמדו  הגרמנים 
קט  מעט  שעוד  ופחדו  דאגו  והכול 
את  ויכבשו  הארץ  את  גם  ישטפו  הם 
ברצינות  אך  וברעדה,  בחיל  ירושלים. 
טיכסנו  ילדים,  של  ובתמימות  מלאה 
המנהיג.  היה  ג'אק  לעשות.  מה  עצה 
אותו,  אהבו  וכולם  אחריו  הלכו  כולם 
קטנים וגדולים. הוא היה נכנס למטבחי 
וטועם  מפה  נוטל  כבביתו,  השכונות 
ואת  אותו  קיבלו  והאימהות  משם, 

מעשיו בגערה קלה אך בחיוך.
בגימנסיה  הכיתה  באותה  למדנו 
משובות  כל  המורים.  את  ו"שיגענו" 
כשגויסנו  הצדה  נדחקו  הנעורים 

והתקבלנו  כשנשבענו  כך  ואחר  לגדנ"ע 
לשורות 'ההגנה'. מרגע זה נראה שהוא 
לעניין  ומסירותו  ייעודו,  את  מצא 
הלאומי לא ידעה גבול. הוא עבר קורס 
מכ"ים בכפר עציון והיה מראשוני בוגרי 
השתתף  הוא  הראשון.  הקצינים  קורס 
בהגנת העיר העתיקה ולחם בכל מקום 

שבו הוצב להסרת המצור מעל העיר.
חבריו הנמצאים כאן יכולים להעיד על 
גבורותיו ועל פעילותו בשירות האומה. 
עלומים,  עודם  המעשים  מן  רבים 
יוסיפו להיות כאלה עוד שנים  ובוודאי 
פרס  את  קיבל  שג'אק  ידענו  רבות. 
לא  מעולם  הוא  אך  ישראל,  ביטחון 
המעשה  היה  מה  סיפר  ולא  התפאר 

שזיכהו בפרס...
שלום לך ג'אק רעי הטוב, נוח בשלום 
לא  שבינינו  הידידות  משכבך.  על 

תישכח".
תשס"ו  באלול  ב-ד'  נפטר  יעקב 
שלושה  אישה,  והשאיר   28/08/2006

ילדים וחמישה נכדים אוהבים.
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לזכרם

כ"ט  ביום  נולדה  ז"ל  פורטוגז  אירית 
מיכאל  כוכב  במושב   1964 בנובמבר 

שליד צומת גבעתי. 
והוצבה  המודיעין  לחיל  התגייסה  היא 

בביטחון שדה - ענף אבחון כוח אדם.
אירית  נסעה   1984 באפריל  ב-12 
ועלתה  בענף,  הפעילות  בגמר  לביתה 
כדרכה לקו 300 מתל אביב לאשקלון. 
מחבלים  השתלטו  אשדוד  צומת  אחרי 
על נהג האוטובוס, הכינו מטען וחיברו 
כוחות הביטחון  הנוסעים.  לעיני  אותו 
החלו במרדף אחר האוטובוס, ואזרחים 
החלו לירות לעברו מתוך כוונה לעצרו. 
נוסעים,  שבעה  נפצעו  אלו  מיריות 
אל-בלח  דיר  בפאתי  נעצר  והאוטובוס 
ושישה  הנהג  צמיגיו.  שנוקבו  לאחר 

נוסעים נוספים הצליחו להימלט. 
אחרי העצירה התפתח מו"מ בין כוחות 
צה"ל למחבלים, שדרשו את שחרורם 
החזית  מ"אנשי  אסירים   500 של 

לשחרור פלסטין" )של ג'ורג' חבש(. 
פורטוגז  אירית  פעלה  האוטובוס  בתוך 
שנפצעה  חגי  לפצועים. שושנה  לסייע 
שלי  "המלאך  מספרת:  רגליה  בשתי 
שכנעה  היא  אירית.  החיילת  הייתה 
שלו,  הסכין  את  לה  לתת  המחבל  את 
את  וחבשה  שלי,  המכנס  את  חתכה 
קרב  בתחבושות  הפצועות  רגליי  שתי 
באוטובוס.  שהיו  מהחיילים  שהשיגה 
רגליי  את  לגרור  לי  עזרה  מכן  לאחר 
ולשכב על הספסל האחורי. היא דאגה 
את  מעליה  פשטה  לראשי,  לכרית 

מתחת  אותו  והניחה  שלה  ה'דובון' 
לראשי".

בעת המו"מ אפשרו המחבלים להכניס 
"אירית  ומזון.  שמיכות  לאוטובוס 

לי  ואמרה  מבחוץ  שתייה  לי  הביאה 
 ..." שושנה,  אומרת  הרבה",  לשתות 

היא עודדה אותי כל הזמן".
זאב בוקסנשפן, סטודנט חיפני, חובש 
קרבי במקצועו הצבאי, טיפל בפצועים 
את  מתאר  הוא  האוטובוס.  בקדמת 
לאחור  "ניגשתי  אירית:  של  פעולותיה 

עזרה  שקיבלה  הפצועה  את  ובדקתי 
עבודה  היא עשתה  אירית...  מהחיילת 
וחבשה  האנשים  את  הרגיעה  נפלאה. 
על  העת  כל  לי  ודיווחה  הפצועים  את 

מצבם". 
 5:00 לשעה  סמוך  ראשון,  אור  עם 
מטכ"ל  סיירת  חיילי  פרצו  בבוקר, 

פורטוגז  אירית  החיילת  לאוטובוס. 
האוטובוס  בירכתי  העת  אותה  ישבה 
המחבלים.  אחד  עומד  כשמאחוריה 
חוסלו  מדקה  פחות  שארך  קצר  בקרב 
המחבלים.  מארבעת  שניים 

אירית נהרגה בעת הפריצה.
בידי  שטופלה  הפצועות  אחת 
בת  ילדה  ז"ל  פורטוגז  אירית 
זמן קצר לאחר האירוע, וקראה 

לבתה על שמה: אירית.
הובאה   2007 באפריל  ב-12 
פורטוגז, אמה של  נלי  למנוחות 
לאחר  מעגל  נסגר  כמו  אירית. 
התמודדה  שבהן  שנים   23
משפחת פורטוגז עם אובדן הבת. 
האבל  מתום  אחדים  חודשים 
החליטו  אירית,  של  מותה  על 
בהמלצת  ומשפחתה,  נלי 
בעלי  ילדים  לאמץ  יונת,  בתם 
ילד  אימצו  הם  דאון.  תסמונת 
אחת,  ועוד  אחת,  ועוד  אחד, 
ילדים  ארבעה   - אחד  ועוד 
נפרד  בלתי  לחלק  שנהפכו 
סוזי  דנה,  טום,   - מהמשפחה 
שהילדים  התעקשה  נלי  ויוני. 
עם  האזורי,  הספר  בבית  ילמדו 
בני גילם. היא דאגה להעשרתם בתחומי 
לאורך  והקפידה  והספורט  המוזיקה 
השנים על התפתחותם, עטופים בהרבה 

חום ואהבה מהמשפחה והסביבה.
ביטחון  באנשי  שנקשר  המשפחה  גורל 
שדה נהפך עם השנים, בזכות אישיותה 
של נלי ומשפחתה, לקשר אמיץ ואוהב. 
דוני שירת בתחום ביטחון השדה, ויעל, 
אירית  כמו  שהתגייסה אחריו, שירתה 

בענף אבחון כוח אדם במחב"ש.
משפחת פורטוגז ידעה ימים שמחים עם 
נישואיו של הבן דוני לבחירת לבו מיכל, 
בתו של אבי פרחן מאלי סיני. לשניים 
נולדו שני בנים: טום וגל. שבוע אחרי 
דוני  בעת שחזר  גל,  של  המילה  ברית 
פגעה  מאוחרת,  לילה  בשעת  מעבודתו 
ברכבו משאית מעזה והוא נהרג. דומה 
משפחת  את  לרדוף  ממשיך  שהטרור 
בסמוך  הבן,  של  קברו  על  פורטוגז. 
לאחותו אירית, ספדה האם, ומילותיה 
אם  "אלוהים,  מהדהדות:  לאלוהים 
מישהו  עוד  לקחת  כוונה  לך  יש 
הלכה  נלי  אותי...".  קח   - מהמשפחה 
בראש  קשה  מחלה  לאחר  לעולמה 
בנה  לדוני  בצמוד  נקברת  מורם, 
ה-23  השנה  ביום  בתה  עם  ומתאחדת 

למותה בקו 300.
יוסי חזאי

אירית פורטוגז
1984-1964

אירית פורטגז

נלי פורטגז - אמה של אירית
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במלאות עשור לעמותת "מודיעין 10" של יוצאי יחידה 504, 
הידועה גם כיחידת הקת"ם )קצינים לתפקידים מיוחדים(, 
קיימה העמותה פעילויות רבות: סיורים באתרים שונים 
מורשת  כתיבת  לחו"ל,  טיולים  אילת,  ועד  מדן  בארץ 
היחידה, צעדה שנתית, הענקת מלגות לחיילים מצטיינים 
ביחידה הסדירה והוקרה על מבצעים ביחידות היומינט של 

הקהילה. את המלגות והפרסים מעניקה קרן נצר במל"מ.
לאחרונה נערכו שלוש פעילויות: בחודש מארס טיול בעמק 
יזרעאל, שחשף בפנינו רבדים עלומים בתולדותיו; ביקור 
בבסיס רמת דוד ובטייסת קרב המוצבת בו; וביקור בתחנת 
הרכבת המשוחזרת בכפר יהושע, שם שמענו את הסיפור 
זה  בסיפור  קטינקא".  "אינדיאנה  בכינוי  הידוע  הפיקנטי 
מתואר כיצד "שידך" המהנדס ברוך קטינקא קרונות רכבת 
"רכבת  פסי  על  אותו  והטיס  גרמני  קרב  מטוס  למנוע 
ואוצר  שבילי  רמי  חברנו  בהדרכת  נעשה  הסיור  העמק". 
מוזאון חיל האוויר. רמי התעכב על משטרת נהלל עליה 

פיקד אביו בזמן המנדט.
הצעדה לזכר חללי היחידה נהפכה למסורת שנתית, והיא 
מתקיימת באזור כפר מנחם ליד האנדרטה לחללי היחידה 

ביער חרובית. את האנדרטה הקימה העמותה לפני כארבע 
שנים. בצעדה נטלו חלק כ-200 איש, כולל בני המשפחות 
השכולות, ולראשונה השתתפו בה חיילי היחידה הסדירה 
בראשות מפקד היחידה. נשאו דברים: יו"ר עמותת מודיעין 
10 אל"מ )מיל'( יגאל סימון, מפקד היחידה אל"מ א', וראש 
המועצה האזורית יואב רני טריינין. לקינוח הופיעה להקת 

ה"חמניות" של חיל המודיעין.
חגיגת העשור לעמותה נערכה בהצגה מיוחדת של התאטרון 
בין  היחסים  במכלול  עוסקת  ההצגה  "פלונטר".  הקאמרי 
מדינת ישראל וצה"ל בשטחים לבין התושבים המקומיים. 
ההצגה מעוררת מחשבה ופרובוקטיבית במידת מה. בתום 
האירוע נערך "פאנל" עם שחקני ההצגה ונשמעו תגובות 

ערות מצד החברים.
באירוע הוענקה תעודת הוקרה לאל"מ )מיל'( אודי שגיא 
בארץ  הסיורים  לארגון  והברוכה  הנמרצת  פעילותו  על 

ובחו"ל בעשור שנותיה. 

יגאל סימון
יו"ר עמותת מודיעין 10

 The(  AFIO האמריקנית  המודיעין  קהילת  עמותת 
למעשה  היא   )Association For Intelligence Officers
גופי  במרבית  הפועלים  ולארגונים  לעמותות  ארגון-על 
נציגים  והביטחון האמריקנית. לעמותה  קהילת המודיעין 
 Intelligence Community( ICAN בפורום הבין-שירותי
הארגונים  כל  נציגי  גם  ובו   )Associations Network
בפעילות  לדון  הפורום  מטרות  שבקהילה.  והעמותות 
המודיעין  בקהילת  תמיכה  בענייני  לארגונים  המשותפת 

האמריקנית ולתאם פעילות זו.

תומכת  קהל  דעת  בעיצוב  שליחותה  את  רואה  העמותה 
במערכת מודיעין אמריקנית בריאה, ערנית ובעלת יכולת. 
לעסוק  שיבחר  צעיר  דור  ולטפח  לעודד  שואפת  היא 
בתחומי העניין החשובים לקהילת המודיעין, מתוך הבנת 
העמותה  האמריקני.  הלאומי  לביטחון  הקהילה  חשיבות 
באסטרטגיה,  במדיניות,  המודיעינית  בפעילות  תומכת 

בדיפלומטיה, בהגנה ובביטחון של ארצות-הברית. 

המעשיים  לצרכים  ההבנה  לקידום  גם  פועלת  העמותה 
בתחום מניעת הריגול ולחיזוק העמידה כנגד פעולות כגון 
גורמים  של  וטכנולוגי  תעשייתי  וריגול  חדירה  ניסיונות 
עוינים בתחומי מדיניות, כלכלה, מדע ועוד. אלה עשויים 
ובכך  טרור,  או  פשע  בדרכי  בחשאי  או  בגלוי  להתבצע 

לאיים על תשתיותיה וביטחונה של המדינה.
בימים אלה מדגישה העמותה את שאיפתה לתרום ליתר 
איזון וליתר הבנה מקצועית בכל הנוגע לנושאי המודיעין, 

כפי שהם מתבטאים בשיח הציבורי ובתקשורת.
בראש הנהלת הכבוד של העמותה עומדים נשיא ארצות-
הברית לשעבר בוש האב, ועד לאחרונה גם הנשיא פורד 

)שנפטר בתחילת השנה( וכן ראשי השירותים לשעבר.
העמותה מוציאה לאור את השבועון: 

ושני פרסומים   "WEEKLY INTELLIGENCE NOTES"
 "INTELLIGENCER JOURNAL" :דו-שנתיים

."PERISCOPE NEWSLETTER"-ו
לעמותה יכול להצטרף כל מי שמשרת או מי ששירת בארגוני 
המודיעין, בארגוני הביטחון והצבא ובארגוני אכיפת החוק 
עם  הקשורות  מודיעין  בקהילות  ששירתו  חברים  בלבד. 
להצטרף  יכולים   UKUSA הסכם  על-פי  ארצות-הברית 

בהמלצת חבר הרשום בעמותה.
העמותה מקיימת כנסים ומפגשים ברחבי ארצות-הברית, 
כן  כמו  בתחום.  ואקדמיה  מחקר  גורמי  בשיתוף  חלקם 
היא מארגנת תכניות תמיכה והעשרה לטובת קידום כוח 
תרומות  בגיוס  וזאת  המודיעין,  בקהילת  ואמצעים  אדם 

מהחברים ומחברות הקשורות לקהילה.
קישורים  ובו   www.afio.com באינטרנט  אתר  לעמותה 
לאתרי קהילת המודיעין האמריקנית האחרים, וגם קישור 

לאתר ותיקי קהילת המודיעין בגרמניה.
 נעם שפירא

מודיעין 10 בתנועה מתמדת
עמותת יוצאי 504 מסיירת בארץ ובעולם ופועלת לחיזוק המורשת

AFIO עמותת המודיעין האמריקנית

עמותות מודיעין בעולם
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על קבלת תעודת הוקרה ואות המתנדב מאת ארגון "צוות" מחוז השרון, על התנדבותה במרכז למורשת המודיעין 
ופעילותה ההתנדבותית במשך שנים רבות להנחלת מורשת המודיעין ולהנצחת חללי החיל.

כל הכבוד לשושנה זמירי, אל"מ )מיל'(

מיוזמי פרויקט השו"ת באוניברסיטת בר-אילן וממוביליו, שזכה בפרס ישראל לספרות 
תורנית לשנת תשס"ז. היה קצין ביחידת האיסוף המרכזית.

כל הכבוד לפרופסור יעקב שוויקה

ב-19 במארס בישרו לסבתא שהשנה היא מדליקה משואה 
ביום העצמאות ה-59 למדינה. ב-19 במארס לפני 44 שנה, 
גיליון האישום שלה  נידונה בלבנון למוות בתלייה.  סבתא 
כלל: ניסיונות הפיכה, שיחוד ארגונים בארצות שונות, ריגול 
לטובת האויב והברחת יהודים אל מעבר לגבול - לישראל. 
כהן: אישה, אם לשבעה, מרגלת, מטה  סבתא שלי, שולה 

הארי של המזרח התיכון, שם הצופן: הפנינה.
את סיפורה של סבתא שמעתי כילד עשרות פעמים: כיצד 
נהפכה לחברה קרובה של בנות ראש הממשלה הלבנוני, כיצד 
במקרה שמעה שיחה בין קצינים סוריים ולבנוניים המתכננים 
מתקפה על יישובים יהודיים, כיצד הצליחה בדרך לא דרך 
להעביר מכתב המתריע על המתקפה לאנשי 'ההגנה'... פעם 
אחר פעם הייתי מצטמרר כאשר תיארה בחיּות רבה כיצד 
תלשו את ציפורניה בצבת וכיצד עינו אותה יותר משנתיים 
בצורות שונות ומשונות. כשהייתי מספר את סיפוריה בבית 

הספר, החברים חשבו שאני ממציא סבתא ג'יימס בונד.
ילדים  לשני  אב  כשאני  היום  ובעיקר   - השנים  עם 
קטנים - גדלתי להבין את עוצמת ההקרבה של סבתא, את 
סבתא,  עבור  ששילמה.  הכבד  המחיר  ואת  הכאב  עוצמת 
ולילדים,  למשפחה  לבעל,  לכול:  קדמה  ישראל  מדינת 

ובעיקר לעצמה. 
ולעבור  לעשות  לה  שִאפשר  הוא  סבתי,  של  אמונתה  כוח 
את אותן חוויות קשות ומופלאות. בשנת 1948, כשניסתה 
לשכנע משפחות יהודיות להעלות את ילדיהן לארץ-ישראל, 
נענתה ב: "גם לך יש ילדים...", והבינה כי תוכל לרכוש את 
שתי  ארזה  היא  שלה.  ילדיה  במחיר  רק  המשפחות  אמון 
מזוודות ושלחה את שני בניה הגדולים - אברהם ומאיר, אז 
בני שבע ותשע - לגדול לבד בישראל, בלי לומר להם ולסבי 
יום שתזכה  יבוא  ידעה אם בכלל  דבר. סבתא בעצמה לא 

לשוב ולראותם. 

רצתה  שסבתא  פעם  בכל  בכדי,  לא 
יחידה  יהודייה   - הכלא  בבית  לבכות 
בין מאות אסירות מוסלמיות וסוהרת 
באופן  בה  שהתעללה  אחת  סונית 
אותו  את  לעצמה  שרה  היא   - אישי 
הכיפורים  יום  מתפילת  מצמרר  קטע 

"העוקד, הנעקד והמזבח".
סבתא העלתה אלפים רבים של יהודים 
 1961 בשנת  לישראל.  ערב  ממדינות 

הלשין עליה יהודי לבנוני שחשב שהיא מרוויחה מיליונים 
על  הועלתה  סבתא  נתפסה.  והיא  החשאיות,  מפעולותיה 
המזבח והתבוננה בארץ המובטחת ממרומי הר נבו - בשנת 

1963 השופט גזר את דינה למוות.
ועינויים קשים, סבתא  יותר משנתיים של חקירות  במשך 
לא הודתה בדבר. כוח שתיקתה הרגיז את החוקרים, שראו 
בה מרגלת לכל דבר. סבי, שהיה סוחר בדים אמיד, שילם 
שוחד רב כדי שיתאפשר לערער על גזר דינה ולהצילה מחבל 
רצו  הם  הסורים,  חיכו  הכלא  בית  לכותלי  מחוץ  התלייה. 
שלושה  תלינו  כהן  אלי  ֶאת  "אם  בחיים  לדמשק  להביאה 

ימים, את שולה כהן נתלה שבוע...".
ישועתה של סבתא הגיעה עם ניצחונה של ישראל במלחמת 
ששת הימים. טייס ישראלי שנטש את מטוסו מעל לשמי 
לבנון נשבה, וחיל האוויר פעל לשחרורו ולשחרורה. סבתי 
ובעלי  דיפלומטים   - 496 שבויים  והטייס שוחררו תמורת 
נכנסה  סבתא  הכבושים.  בשטחים  שגרו  לבנוניים  עסקים 
לארץ המובטחת דרך ראש הנקרה, ושאר המשפחה הגיעה 

מלבנון דרך קפריסין.
השנה, בסימן 40 שנה לאיחודה של ירושלים, בסימן 40 שנה 
לאיחודה של המשפחה, סבתא שלי - שולה כהן - הדליקה 

משואה "לתפארת מדינת ישראל".

כל הכבוד לשולה כהן
מדליקת משואה בטקס יום העצמאות
נכדה, גיא אסל, כתב כמה מילים על סיפורה האישי

הנתינה  על  בהוקרה   .2007 תשס"ז  לשנת  השרון"  רמת  "יקיר  תואר  קבלת  על 
במל"מ  מרשימה  התנדבותית  פעילות  ועל  למדינה  רבת-שנים  ותרומה  האמיצה 

ולמען קהילת רמת השרון.

כל הכבוד לשי'קה דליות



סכסוך  של  בתקופה  בשטחים  צבאי  ממשל  שנות   40
ישראלי-פלסטיני מוגבר, יצרו מונחי שפה חדשים בחברה 
הצבאי-פוליטי- החיכוך  הפלסטינית.  ובחברה  הישראלית 
כלכלי-חברתי בין החברות הביא לעתים את שני הצדדים 
למאבק  השפה  "גיוס"  באמצעות  מונחים  במכוון  ליצור 
הכוונה,  מבלי  נוצרו  מהמונחים  חלק  זאת,  עם  הפוליטי. 

עקב מגע בין שתי התרבויות והעמים. 
בשפה העברית נזכיר את "השטחים המוחזקים" שנהפכו 
שנהפכה  ההתיישבות  עזה;  וחבל  שומרון  ליהודה, 
"סיכול  שכונו  טרור  בפעילי  הפגיעות  ל"התנחלות"; 
ממוקד" ועוד. הפעם אעמוד בקצרה על כמה מהמונחים 

בצד הפלסטיני )וחלקם משעשעים(.

המכשול הביטחוני "גדר 
ההפרדה" - "גידאר אל-פצל אל-ענצרי": 

בעברית: "גדר ההפרדה הגזענית" או "גדר האפרטהייד".
)התועמלנים הפלסטיניים בהתבטאם באנגלית יכנו אותה 
תמיד "החומה" או "חומת ההפרדה" ולא "גדר" )אף ש-95 

אחוז ממנה גדר מתכת(.

 :"המשוחררת" "ההתנחלות שפונתה - "מוחררה
במסגרת  ישראל  )מוסתווטנה( שפינתה  להתנחלות  כינוי 

ה"התכנסות" האחרונה ואשר "שוחררה" מידי ישראל.

עיריית ירושלים: 
ערבית  עירייה  קיום   1967 מאז  מונעת  שישראל  מאחר 
בעיריית  להכיר  מסרבים  והפלסטינים  הבירה  במזרח 
ראש  שם  על  לירושלים  יקראו  הם  כלל  בדרך  ירושלים, 
לופליאנסקי"  )עיריית(  "בלדיית  לדוגמה  המכהן,  העיר 
בלי להוסיף את המילה אל-קודס  "בלדיית אולמרט",  או 

ובוודאי לא את המילה אורשלים - ירושלים.

"מתנחלים": 
יותר,  מסיבי  חיכוך  של  בתקופות  בעיקר  רבות,  פעמים 
קוטעאן  )בערבית:  המתנחלים  עדרי/להקות  ייקראו  הם 
טרף  חיות  או  זאבים  ללהקות  בהקבלה  אל-מוסתווטנין( 

אחרות.

"מעברים": 
הפלסטינים  שינו  הגאוגרפיה  של  פלסטיניזציה  במסגרת 
מאז הסכם אוסלו חלק גדול מהשמות שהוענקו למעברים 
למעבר   נהפך  ארז  מעבר  לדוגמה,  לכך.  שקדמה  בתקופה 
בית חנון; מעבר כרם שלום נהפך למעבר  כרם אבו-סאלם.

בית משפט צבאי בשטחים: 
מוחכמה אחתלאלייה )תרגום: בית המשפט של הכיבוש(.

 הרש"פ אזורי הרשות הפלסטינית
ברצועת עזה ובגדה המערבית: 

הסכם  מאז  נקראים  הם  הפוליטיים  המנהליים  במונחים 
אוסלו בהתאמה, המחוזות הדרומיים של הרש"פ )בערבית: 
)אל- הצפוניים  והמחוזות  אל-ג'נובייה(,  אל-מוחאפט'את 

מוחאפט'את אל-שמאלייה(.

ערביי ישראל: 
מכונים  הם  כישראלים,  ישראל  בערביי  להכיר  שלא  כדי 
"ערביי  או   "48 "ערביי  או   "1948 "ערביי  רבות  פעמים 

הפנים" )ערב אל-דאחל(.

המחסומים: 
א. מאחר שהמפגש העיקרי היום-יומי של האזרח הפלסטיני 
זו  עברית  מילה  נכנסה  צה"ל,  מחסומי  עם  בעיקר  הוא 
ה-70  שנות  עד  ושוערבה.  הפלסטיני  למילון  מלא  באופן 
עדיין נקרא מחסום במילה חאג'ז. כיום הם משתמשים גם 
במילה העברית "מחסום" ואף נתנו לה ריבוי דקדוקי ערבי 

- מחאסים  מחסומים. 
כמה  מדי  מקומו  את  שמשנה  צה"ל  של  נייד  מחסום  ב. 
כלומר  טא'אר",  "מחסום  העממית  בעגה  מכונה  שעות 

מחסום מעופף או מרחף.

החרמת ישראל את גורמי ממשל החמאס: 
המצור  כלומר  ואל-אקתצאדי",  אל-סיאסי  "אל-חצאר 

הפוליטי והכלכלי על העם הפלסטיני.

ולבסוף, בנימה מבודחת: 
בהם  שכתוב  לשלטים  מתחת  המסתתר  הגוף  מהו 

??"בנאשיר"
ובכן, חלק גדול מהמוסכים לתיקון נקרים וצמיגים )פנצ'ר 
מאכר( משתמשים בכינוי זה על בסיס הריבוי של המילה 

האנגלית "פנצ'ר"  באנצ'ר, וברבים בנאשיר.

רגע של ערבית

 שלום הררי
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שפת הסכסוך

* תא"ל )מיל'(, היה שנים רבות יוע לענייני ערבים במנהלת תיאום הפעולות בשטחים

שפת הסכסוךשפת הסכסוךשפת הסכסוךשפת הסכסוך
שפת הסכסוך

שפת הסכסוך
שפת הסכסוך

המושפעת  חדשה  שפה  יצרו  בשטחים  צבאי  ממשל  שנות   40
"בלדיית האפרטהייד",  "גדר  הגדר.  צדי  שני  בין  מהסכסוך 
 לופוליאנסקי" ועוד שלל ביטויים בשפה הערבית מציירים תמונת 

שפה המושפעת מאירועי היום-יום

גדר ההפרדה ליד אבו דיס



בכל ארגוני המודיעין והרשויות המופקדות על ביטחון פנים 
בעולם, היו וישנן יחידות חקירה. החקירה היא אחד מענפי 
היומינט,  הסיגינט,  הוויזינט,  בצד  המודיעיניים,  האיסוף 
נלמד  שאינו  במקצוע  מדובר  ואחרים.  הגלוי  המודיעין 
אנשיהם  את  מכשירים  מודיעין  ארגוני  באוניברסיטאות. 
הנוהגות  החקירה  שיטות  את  חושפים  הם  ואין  לתפקיד 
האמור,  אף  על  עמיתים.  ארגונים  בפני  לא  אפילו  בהם, 
ומספרים  מסרטים  חקירה  שיטות  על  רבות  ללמוד  ניתן 
ניסיונם האישי  ומבוססים על  שפורסמו. חלקם מסתמכים 
של אנשים שחוו חקירה, חוקרים לשעבר ואנשי מודיעין; 
ל"חדר  להיכנס  מוזמן  הקורא  ומוגזמים.  דמיוניים  חלקם 
כמו  בסרטים  צפייה  באמצעות  הווירטואלי  החקירה" 
בקריאת  או  "הפרצה",  אחרים",  של  "חיים   ,"17 "סטאלג 
על  הקרב  טרור,  נגד  "הצנחנים  מאסי,  ז'אק  גנרל  ספרים: 
אלג'יר", הוצאת משרד הביטחון, תל אביב, 1975; אליסטור 
הורן, "מלחמה פראית לשלום, מלחמת אלג'יריה", הוצאת 
משרד הביטחון, תל אביב, 1989; סיימון סראג מונטיפיורי, 
"סטאלין, חצר הצאר האדום", זמורה ביתן, 2006. למונח 
האחד,  מזה.  זה  שונים  מושגים  שני  יש  "חקירה"  העברי 
השני,   ;)INVESTIGATION( אירוע  בעקבות  חקירה 
פנים  הנחקר  עם  החוקר  מתמודד  שבה  פרונטלית  חקירה 
אל פנים )INTERROGATION( מתוך מגמה לקבל ממנו 
הודאה, והחשוב יותר - להרחיב את היריעה ולקבל ממנו 

מידע לפי הצי"ח הבהול, המיידי, השוטף והבסיסי.
מאמר זה עניינו בחקירה במובנה השני, והדגש בשב"כ.

אין צורך בעינויים
המושג  על  הקיימת  הענפה  בספרות  המקובלת  ההגדרה 
חקירה מדברת על: "... שיטה הבאה לשימוש בעת ריאיון 
עם אדם אליו מתייחסים כמקור )SOURCE( על מנת לקבל 
המטרה  מרצונו.  לתת  בכוונתו  שאין  אינפורמציה  ממנו 
אינה לכפות הודאה, אלא להביא לרכישת אמונו של הנחקר, 

)מושג  "פתיחה"  ולכדי  הפסיכולוגית  התנגדותו  להחלשת 
כזו  במידה  פעולה(  שיתוף  למצב  החוקרים  בקרב  מקובל 
בחקירה  שברשותו.  הערך  בעל  המידע  את  לחוקר  שיספק 
המנוהלת היטב לא יהיה צורך בשימוש בעינוי משום שהניסיון 
מוכיח שאינו יעיל לקבלת מידע אמיתי ונכון, מהימן ומדויק. 
הכנה  אימון,  ולכן  צבאית  חקירה  עוברים  מלחמה  שבויי 
המשתייכים  לאלו  מוקדם  תנאי  הוא  לחקירה  והכשרה 

בגיליון זה מובאים שני מאמרים. את הראשון כתב ד"ר יורם שליט, מבכירי החוקרים בעבר של שב"כ. הוא 
דן במאפייני ה"חקירה" )INTERROGATION( ככלי מודיעיני, בהדגשת "החקירה" בשב"כ. מטעמים מובנים 
המאמר אינו יכול לפרט את שיטות החקירה, ולכן הוא כולל פרק מיוחד - כיצד מתארים נחקרי השב"כ את 

השיטות בספרות הפח"ע. 
על  למלחמה  המודיעין  תרומת  ונושאו  ארליך,  ראובן  ד"ר  )בדימוס(  אל"מ  של  עטו  פרי  השני,  המאמר 
החזית  על  הנוספת  התודעה,  לחזית  מיוחדת  חשיבות  מקנים  המידע  ומהפכת  בטרור  המאבק  התודעה. 
הצבאית והמדינית. תרומת המודיעין לחזית זו היא חדשה. המאמר מנתח את מאפייני התרומה, הקשיים 
ואת הצעדים הממשיים שננקטו עד כה בתחום זה, כולל במרכז המידע למודיעין וטרור של המל"מ. גרסת 

המאמר המורחבת, כולל תמונות, תופיע באתר האינטרנט של המל"מ.
הנחיות לכתיבת מאמר

כל מאמר בן 2,400-2,200 מילה. 
החומר שייכלל במאמרים יקיף את כל תחומי המודיעין ואתגריו )תורת המודיעין על כל רבדיה, הערכה ומחקר, איסוף על כלל סוגיו, 
טכנולוגיה, מודיעין מסכל, ארגון ושיטות, הדרכה והכשרה, כוח אדם, יחסי גומלין עם קברניטים, מודיעין קרבי, השוואה עם שירותים 

אחרים וכיוצא באלו(.
המאמרים יכולים לעסוק בעבר, בהווה ובעבר )עם הרלוונטיות המתבקשת(; אופיים יכול להיות הגותי-תאורטי, כמו אופי מעשי השאוב 

מהמציאות היום-יומית. לא תוטל שום צנזורה על האוריינטציה של המאמר. הקריטריון המרכזי בפרסום מאמר יהיה איכותו.
amos39@012.net.il :כל המעוניינים בפרסום מאמר יפנו לעמוס גלבוע: פקס 03-5341743;  דוא"ל

החקירה ככלי מודיעיני
* *יורם שליט

מה עושה חוקר טוב ומה עושים שירותי הביטחון הישראליים בשביל תארים ושבחים שהם 
זוכים להם בכל רחבי העולם בתחום החקירות? 

עינויים אינם הכרח בחקירה, ואין להאמין לסרטים על טכניקות החקירה של שב"כ. החקירה 
מתחילה במידע מודיעיני אמין והיא נמשכת בחוקר טוב ומיומן במגוון טכניקות. מטרת 

החוקר היא להשיג "פתיחה" של הנחקר, שתביא לידי שיתוף פעולה. 
נוכח הצלחת החקירות בישראל נחקרים פלסטיניים היו צריכים להצדיק את מסירת המידע, 
ציטוטים  מביאה  הכתבה  בארץ.  החקירות  שיטת  סביב  מיתוס  נוצר  כך  עונו.  כי  וסיפרו 
לצלוח  וכיצד  לצפות בחקירה  ְלמה  תבים פלסטיניים שונים, המלמדים את חבריהם  מכְּ

אותה בלי למסור מידע

** ד"ר יורם שליט )ג'ימס( שימש במגוון תפקידים בשב"כ, בעיקר בתחום חקירות הפח"ע. 
    בימים אלה הוא משלים כתיבת ספר בנושא החקירה המודיעינית

עצור שהודה היה עליו להצטדק בפני 
חבריו ומפקדיו בכלא. לאיש לא היה 
שב"כ  שחוקרי  ולספר  לבוא  העוז 
"עבדו עליו". על כן התפתחה בכלא 
נורמה של הצדקת המעשה בעינויים 

שביצעו כביכול החוקרים

*

* תא"ל )מיל'(, לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן
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ליחידות מובחרות". 
אחד,  חוקר  בידי  שתיעשה  אפשר  פנים  אל  פנים  חקירה 
שניים ויותר, על-פי הצורך. חקירה זו מגיעה לשיאה בעת 
מאבק "ראש בראש" בין חוקר לנחקר. כאן באים לידי ביטוי 
תכונותיו, כישוריו ומהימנותו המקצועית של החוקר הבודד. 
כאשר מתקבלת הודאה מפורטת ואיכותית מהנחקר, הרי יש 

בה סיפוק אדיר לחוקר והוכחה ליכולתו. כך למשל: 
• חקירתו של אחמד סוכר מהכפר תורמוסעיא, מניח מקרר 
כשעלה  החלה  זו   .1975 ביולי   14 ב-  בירושלים  התופת 
שמו בחקירה כקשור לפח"ע והשוהה בירדן, אך לא כקשור 
לפיגוע כלשהו. משעלה שמו, נבדק תיקו ונמצאה בו ידיעה 
סתמית ולפיה הוא נראה בעמאן נוהג במכונית אמריקנית לבנה 
ומתפאר שיש לו קשר לפיגוע. הואיל ולא הייתה אינדיקציה 
להימצאותו בגדה המערבית, הוחלט להמתין בסבלנות ולא 
אחמד  הגיע  שמו,  שעלה  לאחר  שנה  חצי  גלים".  "לעורר 
סוכר לגשר אלנבי, ושם נעצר, הועבר לחקירה, הודה ומסר 

אינפורמציה על גורמים נוספים שהיו קשורים עמו.
החוקרים  של  הסבלנות  יכולת  ביטוי  לידי  באו  זו  בחקירה 
חלקי,  מידע  קטעי  של  הקצוות  קשירת  יכולת  להמתין, 
ומשנעצר - יכולת החקירה "ראש בראש", שנמשכה שעות, 

מול אדם שהיה מנוסה מאוד בהליך.
של  ורוצחו  חוטפו  משכם,  דרדוק  כמאל  של  חקירתו   •
בשומרון,  ביתו  ליד  נחטף  אלי  לופו.  אלי  הצנחן  החייל 
ב-1973, בבואו לחופשה מאזור תעלת סואץ לאחר מלחמת 
יום הכיפורים. איש לא ידע שנחטף. החקירה החלה כחקירה 
פלילית מידיעה בודדת, ולפיה בראש כנופיית שודדים המפחידה 
את תושבי שכם והשודדת חלפנים ובעלי חנויות תכשיטים, 
הימצאות  קלצ'ניקוב.  רובה  וברשותו  דרדוק  כמאל  עומד 
שב"כ.  לחקירת  הועברה  שהכנופיה  הסיבה  הייתה  הרובה 
את  לידינו  קיבלנו  קלצ'ניקוב.  רובה  וברשותו  נעצר  כמאל 
הנשק והבנו מיד שני דברים. האחד, שמדובר בכלי צה"לי, 
אך באותם ימים היה קשה ומסובך לברר על שם מי רשום 
הרובה. השני, והחשוב יותר - על הרצועה היו כתמי דם. 
בראשית החקירה, וכדי שלא "לסגור" את הנחקר, ביקשנו 
כמה  ממנו  קיבלנו  לידיו.  הכלי  הגיע  וכיצד  מהיכן  לדעת 
על  מעיד  גרסאות  שריבוי  יודע  מתחיל  חוקר  כל  גרסאות. 
נחקר  שקר. אז התמקדנו בכתמי הדם שעל הרצועה. הוא 
"ראש בראש" בסוגיית כתמי הדם, נלחץ וביקש כוס מים; 
סימן אפשרי שיש הודאה בדרך. ואכן, בסופו של דבר הוא 
הודה וסיפר את סיפור החטיפה והרצח. בלילה הוא הוביל 

למקום שבו נקבר החייל על בגדיו ותעודותיו. 
בחקירה הזאת באה לידי ביטוי יכולת ההתמקדות של החוקר 
ויכולת ההתמדה,  הנכונים  חיבור הקשרים  ספציפי,  בנושא 

החשובה כל כך. 

על שיטות ובעיות 
יש שיטות חקירה מרובות ומגוונות. חלקן מתבססות על הבנת 
משתמשות  חלקן  שקר;  או  מצוקה  בעת  התנהגות  סימני 
בהונאה, בעינויים, במניעת שינה, בחשיפה מתמדת ל"רעש 
על  הפועלים  חשיבה  ֵני  ְמשַׁ סמים  בסמים/תרופות,  לבן", 
ארצות- צבא   .)GAMMA aminobutiric acid( הזיכרון 
הברית מתיר לחוקר לשקר, להונות, "לפברק" הודאות-כזב 
בגוואנטאנמו  כי  ידוע למשל  נחקר. מנגד,  על מנת לשכנע 
לסנקציות  מחשש  האמריקניים,  החוקרים  על  נאסרו 
חשיפה  הצפה,  שינה,  מניעת  האלה:  הדברים  משפטיות, 
לתקופות  לחץ  תחת  נחקר  העמדת  קיצוניים,  לחום/קור 
ארוכות. מן האיסור ניתן להסיק כי שיטות אלו שימשו קודם 
לכן כפי שרומז ומעיד על עיסתו הנחתום ג'ורג' טנט, ראש 
ה-CIA לשעבר. בריאיון טלוויזיה שהעניק לאחרונה הכחיש 
טנט הפעלת עינויים, אך הסביר את הסרת הכפפות לאחר 

להשגת  מודיעיניים  אילוצים  בשל   2001 בספטמבר  ה-11 
מידע מיידי למניעת פיגועים. 

מהניסיון שנצבר בארץ ובעולם ניכר שככל שהנחקר הוא בעל 
קשה   - חילונית  או  דתית   - אידאולוגיה  וחדור  מוטיבציה 
יותר להביאו לידי הודאה. ככל שהארגון שהוא משתייך אליו 
אידאולוגי וממודר, כך יתקשה יותר החוקר. הדבר מתבטא 
ארגוני  המוסלמים",  "האחים  אל-קעידה,  אנשי  בחקירות 
וקומוניסטים.  עממית/דמוקרטית  חזית  ארגוני  שמאל, 
חוסיין  המלך  בזמנו של  הירדני  הביטחון  שירות  חוקרי  גם 

התקשו לפצח את הקומוניסטים.

נמצאו רק שרידי הגופה
החקירה אינה עומדת לעצמה. היא כלי אחד בלבד מתוך מכלול 
אין חוקרים אדם  כלים שלובים שיש ביניהם זיקה ותלות. 
סתם ככה משום שלמישהו מתחשק לחקור אותו. ראשיתה 
המודיעינית  בידיעה  היא  המקרים(  )במרבית  חקירה  של 
שהביאה סוכנות איסוף כלשהי )יומינטית, סיגינטית וכדומה(. 
בשירות ביטחון כללי, למשל, החוקר והרכז פועלים ככלים 
שלובים. הרכז הוא קצין איסוף, ותפקידו להביא את המידע 
שלפיו יחקור החוקר את האדם שמיוחסת לו הידיעה. הוא 
יחקור כדי לאמתה או להֵזם אותה וכדי להרחיב ולפרוס את 

היריעה. 

המשטרה,  חוקרי  מנסים  אירוע  עקב  פלילית  בחקירה  אם 
לפי ממצאים מזירת הפשע, לחפש את המניע למעשה כדי 
להגיע למבצע - הרי בחקירת פח"ע אין המניע יכול להוביל 
כידיעה,  משמש  המניע  פלילית  בחקירה  אם  המבצע.  אל 
המניע.  הם  והאידאולוגיה  המוטיבציה  פח"ע  באירועי  הרי 
מניע זה קיים כידוע אצל רבים ועל כן אינו בחזקת ידיעה 
לחקירה. מכאן שנקודת הפתיחה של חוקר שב"כ בחקירה 

קשה יותר משל חוקר בחקירה פלילית. 
בידיעה  בחקירה  להתחיל  שב"כ  חוקר  על  רבים,  במקרים 

סתמית, שלפיה, לדוגמה:
• הנדון "נראה בעמאן בקפה 'צנטרל' )מקום המפגש של פעילי 
הנדיה"  נאיל  עם  קפה  שותה  ה-70(  בשנות  בירדן  פח"ע 
)הידוע כפעיל פח"ע(. הידיעה אינה מוסרת אם גויס אם לאו.
• "הנ"ל איש פח"ע". אין הידיעה אומרת לאיזה ארגון גויס; 
בודד" או שייך לרשת רחבה; האם ברשותו  "זאב  אם הוא 
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חקירה של פעילי חיזבאללה

מחמד עבד אל-חמיד סרור, פעיל נ"ט בחיזבאללה. נתפס 
במהלך מלחמת לבנון השנייה והובא למעצר בישראל. 
ריאיון מוסרט עימו סייע לעבודת המחקר על השימוש 

שעושה חיזבאללה באוכלוסיה האזרחית כ"מגן אנושי"
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אמל"ח; האם ביצע פיגוע או לא.
או  נפצע  עבודה" שבה  "בתאונת  • במקרים אחרים מדובר 
וכל  כלל,  ומוצאו  זהותו  את  יודעים  אנו  נהרג מחבל שאין 
מה שנמצא בשטח הוא שעון המטען ושרידי גופה. כאן תחל 
החקירה רק לאחר שיגיע מידע מודיעיני סביב זהות ההרוג 

ומעשיו. 

המפץ הגדול בשב"כ
מלחמת ששת הימים הייתה לשירות ביטחון כללי "קו פרשת 
עד  החדשות.  למטלות  מוכן  בלתי  נתפס  השירות  מים". 
מלחמת ששת הימים היה שירות ביטחון כללי, יוצא חלציו 
של "שירות הידיעות של ההגנה", ארגון קטן, רזה, פוריטאני 
ומצומצם מאוד בכוח אדם. עד אז, התמקד השירות בשמירה 
על שלטון מפא"י )כל עוד היה כפוף לאיסר הראל(, בסיכול 
ראו  דאז  השירות  ראשי  מדינית.  חתרנות  ובסיכול  ריגול 
את  אירופה  ומזרח  ברית-המועצות  של  הריגול  בשירותי 

האיום המרכזי. לצורכי ההתמודדות 
למרכיב  השירות  נזקק  לא  עמו 
לא  ישראל  ערביי  גדול.  חקירתי 
כאיום  השירות  ראשי  אצל  נתפסו 
עסקו  מעטים  ולכן  משמעותי, 
בכיסוי המודיעיני של המגזר הערבי. 
יחידים,  חוקרים  החקירות, שביצעו 
לכן  מסתננים.  לחקירת  הצטמצמו 
לא היה אולפן לערבית, וכוח האדם 
הערבי  במגזר  לטיפול  המצומצם 
גויס מקרב דוברי השפה מבית והם 

הוכשרו תוך כדי חניכה בעבודתם. 
עזה  כיבוש  עם  השתנה  זה  מצב 
והגדה המערבית. באחת הוטלה על 
החדשה  המטלה  הביטחון  שירות 
לכסות כיסוי מודיעיני אוכלוסייה בת 
למעלה ממיליון פלסטינים, שארגוני 
העממית  החזית  הפתח,   - הטרור 
והחזית הדמוקרטית - פעלו בקרבה 
בעיקר  הקדמיים  בסיסיהם  בעוד 
נעשה  שבה  הזמן  נקודת  זו  בירדן. 
שירות  באגפי  לגדול  הערבי  האגף 
גויסו, נפתח אולפן  הביטחון. רבים 
הערבי  התחום  אל  שהביא  לערבית 

בוגרי החוג  גויסו  דוברי ערבית מבית.  היו  גם כאלה שלא 
העברית  האוניברסיטה  של  הערבית  והשפה  התיכון  למזרח 
בירושלים ואוניברסיטת תל אביב. האגף הערבי "בלע" את 
כוח האדם הזה. למרות הגידול המרשים במספר החוקרים 
שפע  מול  בחוקרים  מחסור  נשאר  עדיין  השנים,  במשך 

המשימות שעמדו מולם.
נושא החקירה  את  אמ"ן  גם  פיתח   1967 לאחר  כי  יודגש 
באופן נמרץ, וזאת בחלוקת העבודה בינו לשב"כ. לצבא היו 

שלוש משימות בחקירה: 
• חקירת שבויים בעת מלחמה או מבצע;

• חקירת אנשי צבא אויב שערקו אל כוחותינו;
• חקירת חוליות פח"ע חודרות.

שלא כשירות הביטחון, שמטרתו המרכזית בחקירותיו הייתה 
בצד  הדגש  את  שמה  הצבאית  החקירה  סיכולי,  מודיעין 

המודיעיני, בין שהמידע שוטף ובין בסיסי. 
עם  בהצלחה  להתמודד  החוקרים  הצליחו  וכיצד  איך 
חלקם  מוטיבציה,  חדורי  היו  שחלקם  נחקרים  אוכלוסיית 
)"שטיפת  אינדוקטרינציה  טעוני  וחלקם  אידאולוגיה  חדורי 
מוח"(? כיצד הגיעו חוקרי שירות הביטחון, וגם מגיעים כיום, 
ולא  ידידותיים  ביון  גורמי  פליאה אצל  להישגים המעוררים 

עו"ד אריה הדר, ראש  ידידותיים? שיטות החקירה שהזכיר 
אגף חוקרים לשעבר, בריאיון שנוי במחלוקת שנתן לעיתונאי 
- עברו  ב"ידיעות אחרונות", 23 במארס 2007  רונן ברגמן 

מזמן מן העולם. 
אקדים ואומר בבירור: חוקרי שב"כ לא עינו את נחקריהם 
השב"כ  חוקרי  מענים.  אינם  כיום  וגם  בעבר,  הגוף  עינויי 
וזריקות  מעולם לא הפעילו חסך חושי, לא הזריקו סמים 
אמת, לא עקרו עיניים ולא ציפורניים, לא הושיבו נחקרים 
על בקבוקים ולא החדירו בקבוקים לאיברי מין נשיים. הישגי 
כוח  איכות  של  תוצאה  ובראשונה  בראש  הם  החוקרים 
האדם וגילו, שליטה בשפה ובתרבות המוסלמית והערבית, 
מיומנות מקצועית, יושרה ומוטיבציה. אצל רבים מהחוקרים 
מה  את  ליישם  להם  שִאפשר  היצירתי  הפרוע  הדמיון  פעל 
שראו בסרטי קולנוע משטרתיים וצבאיים שעסקו בחקירות. 
בזמנו הצית הסרט הטלוויזיוני הבלשי המיתולוגי "קולומבו" 
במה  בעיקר  מעטים,  לא  חוקרים  של  הפורה  דמיונם  את 
שנוגע לדרכי העורמה שנהג להשתמש 

בהן הבלש קולומבו.
לחשוף  בדעתי  עולה  ולא  יכול  איני 
את שיטות החקירה שלנו. לכן אביא 
שנראו  כפי  החקירה  שיטות  מקצת 

בעיני הנחקרים.

מדריך לנחקר המתחיל
פרק זה מתבסס על פרסומים גלויים 
וחוקרים  פח"ע  ארגוני  שהוציאו 
חברי הארגונים או האוהדים אותם. 
את החומר ששימש בסיס לכתיבתם 
בבתי  המפח"ע  מפקדות  אספו 
הכלא. בארגוני הפח"ע נהגו לעשות 
לעצורים  וחקירות  תחקורים 
לצורך  בשב"כ  חקירתם  שנסתיימה 
חקירות  ממצאי  נזקים".  "בקרת 
בכלא  לקחים"  ל"דיוני  הוליכו  אלו 
אלו  לקחים  סמך  על  לו.  ומחוצה 
וההנחיות  הספרים  והופצו  הודפסו 
למגויסים לארגוני הפח"ע כדי ללמדם 
כיצד להתמודד עם חוקרי שב"כ, אם 

וכאשר ייתפסו.
בידי  ונחקרו  שנעצרו  ואלה  הואיל 
מצבורי  חשפו  חבריהם,  את  הסגירו  דיברו,  אכן  שב"כ 
מימון, מפקדים,  דרכי תקשורת,  אימונים,  אמל"ח, בסיסי 
פיגועים שבוצעו או תוכננו - היה על עצור שהודה להצטדק 
בפני חבריו ומפקדיו בכלא. לאיש לא היה העוז לבוא ולספר 
שחוקרי שב"כ "עבדו עליו". על כן התפתחה בכלא נורמה 
החוקרים.  כביכול  שביצעו  בעינויים  המעשה  הצדקת  של 
מעניינת העובדה שסביב הגזמות אלו נקשר "קשר שתיקה". 
עצמו.  את  שהזין  מוסכם"  "שקר  של  פנימי  מעגל  היה  זה 
נחטא לאמת אם לא נאמר כי בצד ההגזמות הצליחו אנשי 

הפח"ע גם לחשוף כמה משיטות החקירה. 
מה אפוא נכתב שם על נזקי החקירה? להלן מובאות אותנטיות 

בתרגום מערבית לעברית:
"החשובה בהתנסויות שעובר הלוחם הפלסטיני הכורע תחת 
זו  בהתנסות  שב"כ(.  ידי  )על  החקירה  היא  הכיבוש  עול 
שאפשר  התנסות  זו  ובדמו...  בבשרו  כבודד  הלוחם  יעמוד 
בה  שיחלחלו  או  ורעיו,  הלוחם  על  בשלום  שתעבור 
שגיאות והתמוטטות שיביאו את הנזק הגדול ביותר לתנועה 
הלאומית... הנובע מכך, מתן שירותים רבים לכוחות הדיכוי 
הפשיסטיים, כגון ]חשיפת[ ידיעות מודיעיניות, אינפורמציה, 
לחימה  חומרי  לוחמים,  שמות  סודות,  מחשבה,  דרכי 
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את  עינו  לא  שב"כ  חוקרי 
נחקריהם עינויי הגוף בעבר, וגם 
חוקרי  מענים.  אינם  הם  כיום 
שב"כ מעולם לא הפעילו חסך 
חושי, לא הזריקו סמים וזריקות 
ולא  עיניים  עקרו  לא  אמת, 
נחקרים  הושיבו  לא  ציפורניים, 
החדירו  ולא  בקבוקים  על 

בקבוקים לאיברי מין נשיים. 
בראש  הם  החוקרים  הישגי 
איכות  של  תוצאה  ובראשונה 
כוח האדם וגילו, שליטה בשפה 
והערבית,  המוסלמית  ובתרבות 
יושרה  מקצועית,  מיומנות 

ומוטיבציה
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]ויצירת[ משברי אמון ]וחשדנות[ בין הלוחמים... על כן ללימוד 
ללוחם  מאוד  גבוהה  חשיבות  וההתמודדות  החקירה  דרכי 

הפלסטיני העשוי לעמוד מולה בכל מקום וצעד בחייו".
יוצא, הכותבים מתייחסים לכל שיטות החקירה כפי  פועל 
שהסיקו, ומתדרכים את אנשיהם כיצד להתמודד בחקירה. 
שיטות החקירה מנקודת ראייתם של ארגוני הפח"ע מסווגות 

לשתי קטגוריות ולנגזר מהן:
הלחץ  שיטות  חופשי:  בתרגום  אל-נפשי",  "אל-אסלוב   •

הפסיכולוגי. 
"שיטות הלחץ הפסיכולוגי הן שרשרת של מעשים, פעולות 
העצור,  של  הנפשי  המצב  על  להשפיע  שמטרתם  ודרכים 
להשפילו ולהחלישו מבחינה נפשית ומוסרית. המצב הנפשי 
על  ההשפעה  דרכי  ועם   ]...[ הגופני.  מהמצב  מושפע 
האלה:  והאמצעים  השיטות  את  למנות  ניתן  הנפשי  המצב 
הטלת  והאמונה;  האישי  הביטחון  וערעור  ספק  הטלת 
אימה, הפחדה וטרור; הפשטת הנושא והפיכתו לקטן וחסר 
חשיבות; "החוקר הטוב והרע"; מכונת גילוי שקר - הפוליגרף, 

והיפנוזה".
הלחץ  שיטות  חופשי:  בתרגום  אל-עצבי",  "אל-אסלוב   •

הפיזי. 
"השיטות הפיזיות נועדו להשפיע על הנחקר מבחינת מצבו 
הגופני וכפועל יוצא גם על מצבו הנפשי הקשור גם באווירה 
הכללית שהוא נתון בה. הקומבינציה הזאת מביאה את העצור 
מול  עמידותו  את  מחלישה  אשר  ונפשית  גופנית  לעייפות 
שאלות החוקר. זה המצב שבו זקוק הנחקר לשינה, לחום 
ולהשקטת כאבים. זה המצב שינסה החוקר ליצור ולהביא 
זו  ובסיטואציה  זה מתאים לחוקר,  אליו את הנחקר. מצב 

יוכל 'לשדוד' ממנו שיתוף פעולה.

כדי להביא את הנחקר למצב זה יש בידי החוקר כמה דרכים: 
שימוש בכוח; מכות כואבות וחזקות על קצות העצבים,כגון 
אצבעות היד, כפות הרגליים, האוזניים, העיניים, השפתיים 
וראייה;  שמע  כמו  ותחושות  חושים  בהם  שיש  ואזורים 
ובקולות בעוצמות שמעבר לכושר העצבי;  שימוש ברעשים 
בנוכחות  אחרים  עינוי  הראייה;  עצבי  לגירוי  באור  שימוש 
הנחקר; קשירת העצור לקיר והעמדתו שעות ארוכות או כמה 
יצירת  הראש;  על  העמדתו  אחת,  רגל  על  העמדתו  ימים; 
אווירה קשה מתמשכת סביב לחקירה ומניעת מזון, שתייה 
וסמי  חוקנים  משכרים,  מרפא  בסמי  שימוש  ומנוחה; 

הרדמה".
הספרות של ארגוני המחבלים מזהירה גם מפני "הציפורים". 
בשם זה כונו משתפי הפעולה בכלא )אלה המכונים בספרות 
Agent Provocateur( והם נתפסו אצל ארגוני הפח"ע כגורם 

מסוכן ביותר המסב נזקים רבים.

מילה לעתיד 
אי אפשר לזקוף את ההצלחות, הנתפסות כנדירות גם בקרב 
גורמי מודיעין זרים, לזכות כלים ושיטות של חקירה אלא 

דווקא לשני מרכיבי יסוד:
1. הראשון בחשיבותו - איכות החוקר. ההקפדה גם בעתיד 
על גיל מבוגר יחסית של חוקר, יושרה, מוטיבציה ושליטה 
מושלמת בשפה ובתרבות המוסלמית והערבית - זו הערובה 

הטובה ביותר לאיכות.
החקירה  גורמי  שאר  עם  ואמיתי  מלא  פעולה  שיתוף   .2
כל  "הסתגרות",  כל  ישראל.  ומשטרת  המודיעין  בקהילת 
שמירת מידע ואי-העברתו לגורמי חקירה אחרים שעבורם 

הוא רלוונטי - היא מתכון בדוק לכישלון וירידה באיכות.
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המודיעין במלחמה על התודעה
*ראובן ארליך

המלחמה על התודעה משתמשת בכלי נשק בלתי קונוונציונליים: תמונות במקום קליעים, 
מילים במקום טילים ועוד. העימות עם הטרור משלב זה שנים מלחמה באמצעים פיזיים 
ומלחמה על התודעה ועל אהדת הקהל בעולם כולו. תפקיד המודיעין במאבק על דעת 
הקהל חיוני לשם העברת הנתונים והמידע המודיעיני הקיים לגופים האחראים לפרסום 
ולשינוי דעת קהל, אף שאין זה אחד התפקידים ה"קלסיים" של הענף. לשם כך נדרשים 

כמה שינויים במודיעין והתאמות למצב הנוכחי

העימות עם איום הטרור נהפך בעשור האחרון לגורם חשוב 
הקהילייה  ושל  ישראל  מדינת  של  היום  סדר  על  המשפיע 
הבין-לאומית כולה. עימות זה, שתפס במידה רבה את מקום 
צבאות  ובין  ריבוניות  מדינות  בין  הקלאסיות  המלחמות 
מאופיים  הנובעים  ייחודיים  מאפיינים  לו  יש  סדירים, 
הטרור  ארגוני  התנהלותם.  ומאופי  הטרור  ארגוני  של 
במגוון  וחוקיות  מוסריות  מגבלות  ובלי  במכוון  משתמשים 
את  לשנות  ממשלות  לאלץ  מטרה  מתוך  אלימות,  סוגי 
מדיניותן בתחום מסוים. סוגי אלימות אלו כוללים פיגועי 
אזרחים על מנת להשיג מטרות  נגד  המכוונים  הרג ורצח 

פוליטיות )לרבות מטרות שאופיין לאומי או דתי(. 
מדינת  מתמודדת  ה-60  שנות  של  השנייה  המחצית  למן 

הטרור,  איום  עם  ישראל 
נהיה  הוא  ה-80  שנות  ומאז 
על  המשפיע  מרכזי  לגורם 
סדר היום שלה. במוקד האיום 
הטרור  ארגוני  עומדים  הזה 
שבהם  )הבולט  הפלסטיניים 
כיום הוא חמאס( וארגון טרור 
לשני  )חיזבאללה(.  לבנוני 
הארגונים הללו תשתית צבאית 
מתקדמות  ויכולות  נרחבת 
בתחום התקשורת. הם נתמכים 
מדינות  שתי  ובסוריה,  באיראן 
המעדיפות  טרור,  תומכות 
בישראל  מתמשך  מאבק  לנהל 
לארגונים  סיוע  באמצעות 

כפי  ישיר  באופן  עמה  להתעמת  ולא   )proxies( שליחים 
מתנהלת  בעת  בה  הקלסיות.  במלחמות  מקובל  שהיה 
מערכה בטרור העולמי, בראשות ארצות-הברית ובאמצעות 
לאחר  לתנופה  זכתה  זו  מערכה  הבין-לאומית.  הקהילייה 
וזירות הלחימה המרכזיות  פיגועי ה-11 בספטמבר 2005, 

שלה כיום הן אפגניסטן ועיראק.
ההתמודדות בין המדינות שכלפיהן מופנה איום הטרור לבין 
הלחימה  יחד:  גם  חזיתות  בשלוש  מתנהלת  הטרור  ארגוני 
בשטח מתנהלת בין כוחות הביטחון לבין פעילי הטרור של 
כל אחת מהמדינות; החזית המדינית, שבה מתמודדים שני 
הבין-לאומית  הקהילייה  בקרב  תמיכה  השגת  על  הצדדים 
והעולם הערבי/מוסלמי; והחזית התודעתית, שבה מנסים 
שני הצדדים להנחיל את עמדותיהם ותפיסותיהם לקהלי יעד 
רלוונטיים, במגוון שיטות ואמצעים, על מנת להשפיע על 
אופן התנהלותם. שלוש החזיתות הללו משפיעות זו על זו 
ומשלימות זו את זו. להישגים או כישלונות באחת החזיתות 
יכולה להיות השפעה, לעתים מכרעת, על אופן ההתנהלות 

בזירות האחרות ולפיכך לא ניתן להתעלם מאחת מהן. 

מהי מלחמה על התודעה? 
ומומחים  חוקרים  בקרב  ואחידה  מוסכמת  הגדרה  אין 
באשר  ובעולם,  בישראל  והצבא,  המודיעין  מהאקדמיה, 
אייזן,  מירי  )מיל'(  אל"מ  התודעה.  על  המלחמה  למהות 
זרה,  לתקשורת  הממשלה  ראש  יועצת  כיום  המשמשת 
פירטה בעבודתה במכללה לביטחון לאומי )2003( מגוון רחב 
משלה:  הגדרה  והציעה  זה  למונח  המקובלות  הגדרות  של 
"מאבק על התודעה במלחמה הוא ניסיון כולל של מדינה, או 
של ישות לא מדינתית, להשפיע על קהלי יעד שונים. זאת, 
במטרה להשיג ניצחון בהתמודדות לאומית. הכלים להשגת 
התרבות  הכרת  על  ומבוססים  מגוונים  תודעתית  השפעה 
החברה, הפוליטיקה, התקשורת, החינוך וכל אמצעי אחר 
קהל  תודעת  על  ישפיע  אשר 
היעד הנבחר". העיסוק הצבאי 
עתיק  התודעה  על  במלחמה 
באופייה,  אולם  הוא,  יומין 
חשיבותה  ובמידת  במאפייניה 
התודעה  על  המלחמה  של 
זאת,  מהותיים.  שינויים  חלו 
הן כפועל יוצא של המאפיינים 
הטרור  ארגוני  של  הייחודיים 
כתוצאה  והן  פעילותם  ודפוסי 
התקשורתית  המהפכה  של 
את  המלוות  המידע  ומהפכת 
ומשפיעות  בטרור  המלחמה 

עליה במידה רבה.
הנלחמים  הטרור  ארגוני 
משאבים  משקיעים  וחמאס,  חיזבאללה  בייחוד  בישראל, 
רבים במלחמה על התודעה בהיותם ערים לחשיבותה הרבה. 
ו"מטעני  "קליעים"  הם  "כלי הנשק" במלחמה התודעתית 
הכתובה  המילה  הטלוויזיה,  צילומי  וירטואליים:  חבלה" 
של  ההטפה  באינטרנט,  הווירטואלי  המידע  בעיתונות, 
הדרשן במסגד, השידור ברדיו, וברובד העמוק יותר - החינוך 
והאינדוקטרינציה )"שטיפת מוח"(. פגיעתם של "כלי נשק" 
לטווח  השונים  היעד  קהלי  על  המורלית  והשפעתם  אלה 
כלי הנשק האמיתיים,  מזו של  אינה פחותה  והארוך  הקצר 
שכן הם משפיעים - לטובה ולרעה - על המוטיבציה, על 
כוח הרצון ועל הנחישות של שני הצדדים להמשיך במערכה 
הממושכת ביניהם, למרות קשיים ופגיעה במורל. חיזבאללה, 
השקיע  הפלסטיניים,  הטרור  ארגוני  של  לחיקוי  המודל 
החמאס,  באיראן.  שמקורם  ניכרים  כספיים  משאבים  בכך 
משאבים  לכך  מקצה  התודעתית,  המלחמה  לחשיבות  ער 
גם  לשלטון(  עלייתו  )לאחר  "הרשות"  ומתקציב  מתקציבו 

בתקופה של קשיים כספיים. 
מתנהלת  הטרור  לארגוני  ישראל  בין  התודעתית  המלחמה 

* אל"מ )דימ'(, ד"ר, שירת באמ"ן במגוון תפקידים. כיום הוא מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור במל"מ

"כלי הנשק" במלחמה התודעתית הם 
"קליעים" ו"מטעני חבלה" וירטואליים: 
הכתובה  המילה  הטלוויזיה,  צילומי 
הווירטואלי  המידע  בעיתונות, 
הדרשן  של  ההטפה  באינטרנט, 
במסגד, השידור ברדיו, וברובד העמוק 

יותר - החינוך והאינדוקטרינציה
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בעיקר  הבין-לאומית,  התקשורת  מהפכת  רקע  על  כאמור 
וההתפתחות  הלווייניות  הטלוויזיה  תחנות  של  הופעתן  עם 
הטרור  ארגוני  האינטרנט.  ברשת  שהתחוללה  העצומה 
מרשימה.  בצורה  התקשורתית  המהפכה  את  לנצל  השכילו 
חיזבאללה  הם  זה  בתחום  המובילים  הטרור  ארגוני  שני 
אלה הקימו לעצמם "אימפריות תקשורתיות" לכל  וחמאס. 
תחנות  עיתונים,  לווייניים,  טלוויזיה  ערוצי  הכוללות  דבר, 
רדיו ואתרי אינטרנט במגוון שפות. המסר של ארגוני הטרור 
בכלי התקשורת שלהם אחיד, ברור וממוקד, ואילו ישראל 
ומדינות המערב מדברות בכמה קולות - פועל יוצא מאופיין 

הדמוקרטי ומריבוי העמדות והדעות שבתוכן.

המודיעין במלחמה על התודעה
באשר  דעים  תמימי  הטרור  בנושא  העוסקים  חוקרים 
לחשיבות העליונה של המודיעין במלחמה בטרור. המודיעין 

בסיסי/ אסטרטגי,  חיוני  מידע  מספק 
החלטות  למקבלי  וטקטי,  תשתיתי 
זה  מידע  בטרור.  הנלחמים  ולכוחות 
חיוני לגיבוש המדיניות בלחימה בטרור 
וכן לניהול המלחמה הן מההיבט ההגנתי 
פיגועים  על  התרעה  סיכולי,  )מודיעין 
ההתקפי  מההיבט  והן  מתוכננים( 
ארגוני  נגד  צבאיים  למבצעים  )מודיעין 
למלחמה  המודיעין  סיוע  הטרור(1. 
מרכיב  בעבר  היה  לא  התודעה  על 
ה"קלסיות"  במשימותיו  משמעותי 
אולם  בטרור,  במלחמה  המודיעין  של 
שגדל  ככל  וגדלה  הולכת  חשיבותו 
התודעתית  המלחמה  של  משקלה 
במסגרת ההתמודדות עם הטרור. שירותי 
המערב,  ובמדינות  בישראל,  המודיעין 
המתחייבים  לאתגרים  להסתגל  חייבים 
העימות  של  המיוחדים  מהמאפיינים 
ולשפר  התקשורתית  והמהפכה  המוגבל 
באופן משמעותי את איכות הסיוע שהם 
מעניקים למלחמה על התודעה. זאת גם 
על  במונופול  פגיעה  מהווה  הדבר  אם 
המידע המודיעיני שהיה בידם בעבר ואף 
שעליהן  עקרוניות  דילמות  כמה  מעלה 

ננסה לעמוד בהמשך. 
מדוע בעצם חייב המודיעין לקבל עליו 
משימה זאת שאינה עולה בקנה אחד עם 
תפקידיו ה"קלסיים"? בראש ובראשונה, 
והיתרונות  היכולות  בשל  לדעתי, 
פני  על  למודיעין  שיש  היחסיים 
היא  המרכזית  היכולת  אחרים.  גופים 

המידע המודיעיני הבלעדי על ארגוני הטרור, דרך התנהלותם 
משמש  ברובו,  חשאי  זה,  מידע  בהם.  התומכות  והמדינות 
בטרור.  הלחימה  של  המבצעיים  לצרכים  ובראשונה  בראש 
אולם בהחלט ניתן להשתמש בו, בצורה מבוקרת ומושכלת, 
גם לצרכים מדיניים ולצורכי המלחמה על התודעה. ההכרה 
בשנים  וגברה  הלכה  בכירים  מודיעין  אנשי  בקרב  בכך 
האחרונות, ככל שהתעצמה מערכת הטרור הפלסטינית נגד 
הממלאים  ושב"כ,  אמ"ן  השנייה"(.  )"האינתיפאדה  ישראל 
תפקיד מרכזי בלחימה בטרור, החלו לראות תחום זה כחלק 
ייעודיים  גופים  הקימו  ואף  מהמטלות שלהם,  נפרד  בלתי 

לשם כך )ראה להלן(. 
של  פעילותו  תחומי  ומהם  משימותיו  להיות  צריכות  מה 
המודיעין בסיוע למלחמה על התודעה? ברצוני לציין שלושה 

תחומים מרכזיים:

1. מעקב אחר המאמץ שמשקיעים ארגוני הטרור בכל הנוגע 
למלחמה על התודעה וטיפול בתחום זה בכלים איסופיים, 
במסגרת  דבר  לכל  לגיטימי  כנושא  ומבצעיים,  מחקריים 
ובמסגרת  המודיעין(  של  חיוניות  ידיעות  )ציון  הצי"ח 
המטלות של המודיעין. כך למשל "האימפריה התקשורתית" 
שבנו לעצמם ארגוני הטרור )טלוויזיה, אינטרנט, עיתונות( 
מחייבת לימוד ומעקב הן לצורכי המלחמה על התודעה, והן 
לוגיסטיים  לצרכים  גם  בה  משתמשים  שהארגונים  משום 
טכני(.  ידע  העברת  פעילים,  בין  קשר  )מימון,  ומבצעיים 
הבנה  השונים,  התקשורת  בכלי  הפרסומים  תוכני  לימוד 
עמוקה של המסרים השונים והכרת התרבות והאידאולוגיה 
של  התורפה"  "נקודות  בהבנת  יסייעו  אלה  כל   - שלהם 
הולם  מענה  ובמתן  הטרור  ארגוני  של  התודעתי  מאמץ 

במסגרת המלחמה על התודעה. 
מסודרת  בצורה  מסווג,  מודיעיני  מידע  של  "הלבנה"   .2

ומבוקרת, כדי להעמידו לרשות הגופים העוסקים במלחמה 
על התודעה בארץ ובחו"ל. מדובר בראש ובראשונה בנתונים 
כספי  הטרור,  הצבאיות של  הטרור, התשתיות  פעילות  על 
שמקבלים  והסיוע  ישראל  נגד  והתעמולה  ההסתה  הטרור, 
מיוחדת  )חשיבות  בהם  התומכת  מהמדינות  הטרור  ארגוני 
ולחשיפת  בטרור  התומכות  המדינות  ל"הפללת"  נודעת 
הקשר שבינן לארגונים(. גם לחומר הוויזואלי חשיבות רבה 
אמנם  הטלוויזיה.  בערוצי  שחזיתה  ההסברתית  במלחמה 
חומרי  להם  שיש  היחידים  הגופים  אינם  המודיעין  שירותי 
הגלם החיוניים להסברה, אולם בידיהם היכולות שבלעדיהן 
לא ניתן יהיה לנהל מלחמה אפקטיבית על התודעה )המעקב 
אוויר  תצלומי  הערבית;  התקשורת  אחר  והמקיף  השיטתי 

ותצלומי מזל"טים; חקירה של עצורים; מסמכי שלל(.
צורכי  והסברה.  מדיניות  לצורכי  ייעודי  איסופי  מאמץ   .3

1דיון מפורט במקומו של המודיעין בלחימה בטרור ראו: בועז גנור, מבוך המלחמה בטרור, כלים לקבלת 
החלטות, מפעלות המרכז הבינתחומי הרצליה, נובמבר 2003, ע"ע 67-53



חומר  כולל  מודיעיני,  מידע  אחת  לא  תובעים  ההסברה 
ניתן  שלא  מודיעיני  מידע  )או  בנמצא  שאינו  ויזואלי, 
להשתמש בו בשל מגבלות ביטחון(. מתוך הבנת החשיבות 
של המלחמה על התודעה, שומה על המודיעין לקיים מאמץ 
איסופי ייעודי לצורך זה, כפי שמתקיים לשם קידום יעדים 
מבצעיים במסגרת המלחמה בטרור. כך למשל, ראוי לעשות 
מאמץ איסופי ייעודי לשם הוכחת הפרות החלטת מועצת 
הביטחון 1701 על ידי חיזבאללה בלבנון. או למשל, ראוי 
"לשחרר" מידע מודיעיני הנוגע להתעצמות חמאס ברצועת 
עזה. זאת על מנת להמחיש את הסיכונים הנשקפים לישראל 
לפעילות  מדינית-הסברתית  מבחינה  הקרקע  את  ולהכשיר 

מבצעית אפשרית של צה"ל.

המודיעין, מעצם טבעו, יכול לסייע בפעילות התקפית יזומה 
של כוחות הביטחון נגד התשתיות התקשורתיות של ארגוני 
אינה  טרור  ארגון  טלוויזיה המשמש  ערוץ  חשיבות  הטרור. 
מתקן  או  אימונים  בסיס  מבצעי,  בסיס  של  מזו  פחותה 
לוגיסטי. כך, ערוץ הטלוויזיה "אל-מנאר" של חיזבאללה הוא 
מהמערכת  נפרד  בלתי  חלק  בהיותו  לתקיפה  לגיטימי  יעד 
ביטוי  לידי  בא  שהדבר  כפי  הארגון,  של  בטרור  התומכת 
במלחמת לבנון השנייה. כתבי הערוץ, המוצבים ב"שטחים" 

או אף בישראל, הם יעד לגיטימי למעצר או לגירוש.
על  המלחמה  לצורכי  המודיעיני  המידע  של  ה"לקוחות" 
שירותי  של  הקלסיים  ה"לקוחות"  בהכרח  אינם  התודעה 
ערוצי  ליצירת  להיערך  חייב  המודיעין  לפיכך  המודיעין. 
תקשורת מתאימים שיזרום בהם מידע באופן סדיר, ישיר או 
עקיף, למגוון הגורמים הנוטלים חלק במלחמה התודעתית: 
)השגרירים  בחו"ל  השגרירויות  באמצעות  החוץ  משרד 
צה"ל;  דובר  התודעתי(;  הקרב  בשדה  "חיילים"  הם  בחו"ל 
התקשורת הישראלית והזרה; מוסדות מחקר ומידע, ארגונים 
ועוד.  בהסברה  המסייעים  בחו"ל  יהודיים  ולא  יהודיים 
גופים  עם  הדוקים  גומלין  יחסי  לקיים  גם  חייב  המודיעין 
העוסקים במלחמה על התודעה ולסייע להם במתן המענה 
הנדרש. לא כל הגופים הללו שייכים למערכת הממשלתית 
הביטחונית-מדינית, ועל המודיעין לנהוג פתיחות כדי לקיים 
חוץ- גופים  עם  גם  התודעה  על  המלחמה  בתחום  קשרים 
צעדים  ושב"כ  אמ"ן  עשו  האחרונות  )בשנים  ממסדיים 

משמעותיים בכיוון זה(.

שינוי החשיבה
על  המלחמה  בתחום  המודיעין  מעורבות  הדברים  מטבע 
בשנים  שהיו  ובעיות,  קשיים  סדרת  מעוררת  התודעה 
בכירים.  מודיעין  נושא להתלבטויות בקרב אנשי  האחרונות 
ניתן  וכי  מוגזמים  היו  שהחששות  הוכיח  הנצבר  הניסיון 

למצוא פתרונות הולמים לקשיים הללו. להלן עיקרם:2 
המאמץ  מידע:  וביטחון  מקורות  ביטחון  על  שמירה   .1
ה"קלסי" של שירותי המודיעין, שכולנו התחנכנו על ברכיו, 

מכוון להסתיר את המידע המודיעיני מפני האויבים, על מנת 
כל  העיקרי של  הנכס  המקורות, שהם  ביטחון  על  לשמור 
שירות מודיעין. המודיעין גם נרתע מחשיפת אנשיו ומיצירת 
כי  ההבנה  בהסברה.  העוסקים  הגופים  לבין  בינם  קשר 
שירותי המודיעין מחויבים "להלבין" מידע שבידם ולהעמידו 
לרשות הכלל במסגרת המלחמה על התודעה מחייבת שינוי 
קונצפטואלי ובצדו היערכות ממוסדת לטיפול בנושא. השינוי 
הקונצפטואלי כבר התחולל לדעתי בחלקו, ותהליך ממוסד 
של "שחרור" נתון בשלבי התגבשות. ניסיון השנים האחרונות 

המחיש שניתן לעשות זאת ללא תקלות ונזקים.
2. באוגוסט 2002 הוקם בשב"כ מדור תקשורת, והוא הגורם 
הבלבדי האחראי לניהול ותיאום של קשרי שב"כ עם אמצעי 
מידע  הפצת  על  ממונה  המדור  ובחו"ל.  בארץ  התקשורת 
לתקשורת על אודות סיכולים וחשיפת פרשות של השירות, 
)סיכומים עתיים של  נושאים  הכנת מסמכי הסברה במגוון 
נתוני טרור, מחבלים מתאבדים, נשים וילדים בטרור וכיו"ב(, 
ייזום שיחות רקע ותדרוכים לכתבים ישראליים וזרים, ייזום 
כתבות עומק וייזום ראיונות של נחקרים. המדור נותן מענה 

לפניות כתבים ולפניות גורמי אקדמיה לקבלת נתונים.
בין  העבודה  קשרי  המודיעין:  של  פוליטיזציה  מניעת   .3
המודיעין לבין הקברניטים, בכירי הדרג הפוליטי, מוגבלים 
לא  אך  המציאות,  של  משותפת  לפרשנות  מהותם  מעצם 
למחלוקות  להיגרר  פוטנציאל  בהם  שיש  בכיוונים  לעיצובה 
בעבר  נכוותה  הישראלית  המודיעין  קהילת  פוליטיות. 
בסכסוך  מעורבותה  בשל  לעברה  שהועפו  מ"ריקושטים" 
הישראלי-פלסטיני, שסביבו קיימים חילוקי דעות פוליטיים 
היגררות  של  הפוטנציאל  רקע  על  הישראלי.  בציבור 
למחלוקות פוליטיות, המודיעין חייב להקפיד שהסיוע שהוא 
יעדים  לקידום  ייועד  התודעה  על  המלחמה  בתחום  מגיש 
ממלכתיים שיש בהם הסכמה נרחבת; להישמר שלא לשמש 
אמצעי לקידום סדר יום פוליטי ואינטרסים של פוליטיקאים; 
אמינים  נתונים  העמדת  בתחום  יתמקד  שהסיוע  להקפיד 
לרשות המלחמה על התודעה ולא להיגרר לשימוש מניפולטיבי 

במידע מודיעיני. 

4. מניעת פגיעה באובייקטיביות של קציני המודיעין: העיסוק 
בהסברה ובהיבטים נוספים של המלחמה על התודעה עלול 
 )bias( להסיט אותם ממרכז עיסוקם וליצור אצלם הטיה
וביכולות  ברעיונות  "להתאהב"  עשויים  הם  תפיסתית. 
לעיצוב המציאות ובכך ייפגעו השיקולים המקצועיים שלהם 
ההחלטות  למקבלי  ואמין  מדויק  מידע  לספק  ומחויבותם 
ולמבצעי המדיניות. סיכון פוטנציאלי זה ניתן לפתור ביצירת 
על  במלחמה  לעיסוק  נפרדים  ייעודים  וערוצים  מנגנונים 
התודעה, הניזונים מהאיסוף והמחקר אך אינם שייכים להם. 

2דיון בבעיות הללו בא במאמרו של רס"ן עופר: "משימת המודיעין להפללה, שלב חדש במשימות הארגון המודיעיני 
בסביבה בין-לאומית משתנה", בתוך: מבט מל"מ, גיליון 42, ספטמבר 2005.

רחוקים  עדיין  המודיעין  שירותי 
ובמרכזו  שבידם  הפוטנציאל  ממיצוי 
המידע המודיעיני, שהוא "כלי נשק" 
חיוני במלחמה על התודעה. שירותי 
כמותו  את  להגדיל  חייבים  המודיעין 
המידע  של  איכותו  את  ולשפר 

המודיעיני שהם "משחררים"

את  לנצל  השכילו  הטרור  ארגוני 
בצורה  התקשורתית  המהפכה 
הטרור  ארגוני  שני  מרשימה. 
המובילים בתחום זה הם חיזבאללה 
לעצמם  הקימו  אלה  וחמאס. 
דבר,  לכל  תקשורתיות"  "אימפריות 
לווייניים,  טלוויזיה  ערוצי  הכוללות 
עיתונים, תחנות רדיו ואתרי אינטרנט 

במגוון שפות
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המודיעין  בשירותי  המחקר  אנשי  את  לעודד  יש  בזמן  בו 
על  במלחמה  סיכונים(  )או  הזדמנויות  לזהות  השונים 
ולהעביר  שלהם,  היום-יומי  העיסוק  במסגרת  התודעה, 
ייעודיים  וערוצים  מנגנונים  לאותם  רלוונטי  מידע  ביוזמתם 

העוסקים בכך. 

מדורי תקשורת באמ"ן ובשב"כ
הפלסטיניים  הארגונים  מצד  הנוכחית  הטרור  במערכת 
צעדים  כמה  ושב"כ  אמ"ן  עשו  השנייה(,  )האינתיפאדה 
נקודת  חשובים להגברת מעורבותם במלחמה על התודעה. 
הטרור  של  בשיאו  מגן",  "חומת  מבצע  הייתה  המפנה 
הפלסטיני, שהמחישה לאמ"ן ובהמשך גם לשב"כ את הצורך 

במתן מענה הולם גם בתחום המלחמה על התודעה. 
במבצע "חומת מגן" נפתחו בפני המודיעין אפשרויות חדשות 
אלפי  מאות  מתוך  זאת  התודעה.  על  המלחמה  בתחום 
מחבלים  וממעצר  ושומרון  ביהודה  שנתפסו  שלל  מסמכי 
רבים, בכל הרמות, מארגוני הטרור השונים. הדבר העלה 
צורך להיערכות מתאימה של המודיעין לשיתוף פעולה הדוק 
ניתן  לאחור  בראייה  החוץ.  משרד  ועם  המדיני  הדרג  עם 
לקבוע כי אמ"ן ושב"כ השכילו להרים את הכפפה באפשרם 

השלל  במסמכי  מסיבי  שימוש  להשתמש 
ובדוחות חקירה של פעילי הטרור. הדבר בלי 
להסברה  הישראלית,  למדיניות  סייע  ספק 
הטרור  בארגוני  המשפטי  ולמאבק 

והגורמים המסייעים להם.
מגן"  "חומת  מבצע  מאז  שחלפו  בשנים 
מיסדו אמ"ן ושב"כ את מעורבותם במלחמה 
ייעודיים  גופים  והקימו  התודעה  על 
העוסקים בכך. בתוך כך הוקם באמ"ן לאחר 
תקשורת.  מדור  השנייה  לבנון  מלחמת 
דורון, בעל תואר  בראשו עומד רס"ן אסף 
ראשון בתקשורת. המדור נועד לתת מענה 
בנושאים  כתבים  של  לפניות  ויעיל  מהיר 
על  במלחמה  ולסייע  באמ"ן  הקשורים 
התודעה )באמצעות שיחות רקע, תדרוכים, 
שיש  מודיעני  מידע  ו"שחרור"  הרצאות 
באמ"ן  הסברתי(.  במאמץ  לתמוך  כדי  בו 
קיימת גם יחידה העוסקת בפעילויות שונות 
האויב,  תודעת  על  להשפיע  המכוונות 
לבנון  במלחמת  נחשפו  מפעילויותיה  וכמה 
לעיל,  ב'  בסעיף  כאמור  ובשב"כ,  השנייה. 

הוקם באוגוסט 2002 מדור תקשורת.
עדיין  המודיעין  שירותי  זאת,  כל  ולמרות 
רחוקים ממיצוי הפוטנציאל שבידם ובמרכזו 
המידע המודיעיני, שהוא "כלי נשק" חיוני 
המודיעין  שירותי  התודעה.  על  במלחמה 
חייבים להגדיל את כמותו ולשפר את איכותו 
"משחררים",  שהם  המודיעיני  המידע  של 
עם  וההידברות  הקשר  ערוצי  את  ולשפר 
הגופים והמוסדות הנוטלים חלק במלחמה 
על התודעה. שירותי המודיעין חייבים גם 

לשתף פעולה ביניהם בתחום זה על בסיס ראייה משותפת 
של הצרכים וניצול יתרונותיו היחסיים של כל שירות. 

"מרכז המידע למודיעין ולטרור" במל"מ
מבצע "חומת מגן", שבו נתפסו מאות אלפי מסמכי שלל, 
"מרכז  של  המואצת  ולהתפתחותו  להקמתו  זרז  היווה 
המודיעין  למורשת  במרכז  ולטרור"  למודיעין  המידע 
שבגלילות. המרכז מתמחה בחקר הטרור, וחוקריו עוסקים 
במגוון היבטי הטרור ובכללם: ארגוני הטרור )בהדגשת ארגוני 

אמצעי  פעילותם,  דפוסי  וחיזבאללה(,  הפלסטיניים  הטרור 
הלחימה שלהם, האידאולוגיה שלהם, ההסתה נגד ישראל 
של  התקשורת  כלי  לטרור,  הכספי  הסיוע  היהודי,  והעם 
)סוריה  בטרור  התומכים  והגופים  והמדינות  הטרור  ארגוני 
ומנתח  אוסף  המרכז  של  החוקרים  צוות  במיוחד(.  ואיראן 
התוצרים  את  ומפיץ  ומגוונים  רבים  ממקורות  ידיעות 
מצב,  תמונת  נתונים,  הכוללים  מידע"  כ"לקטי  המעובדים 

משמעויות והערכה, בהקפדה רבה על דיוק ואמינות.
"לקטי המידע" מופצים לקהלי יעד מגוונים בישראל וברחבי 
העולם במגוון אמצעים ושיטות, והחשוב ביותר הוא אתר 
האינטרנט  אתר  באמצעות  המידע.  מרכז  של  האינטרנט 
"לקטי  המידע  מרכז  מפיץ  האלקטרוני(  הדואר  )ושירות 
צרפתית,  ערבית,  אנגלית,  )עברית,  שפות  בחמש  מידע" 
צוות  עושה  הללו  לשפות  התרגומים  את  רוסית(. 
מתרגמים של המרכז. לאתר האינטרנט נכנסים גולשים רבים 
נכון למארס 2007( מארצות-הברית,  )כ-400,000 לחודש, 
גדל  ומספרם  הערבי\מוסלמי,  והעולם  ישראל  אירופה, 
היעד  מקהלי  רבים  משובים  מקבל  המידע  מרכז  בהתמדה. 
השונים המשתמשים בתוצרי המידע שלו, והוא עומד עמם 

בקשר יום-יומי שוטף.

כולל  המרכז  אחרות.  בדרכים  גם  מופץ  הטרור  על  המידע 
במודיעין  המתמחים  ממוחשב,  מידע  ומרכז  ספרייה 
מגישים  אלה  פלסטיניים.  שלל  חומרי  וארכיון  ובטרור, 
מומחים  )כולל  ולאזרחים  הביטחון  למערכת  מידע  שירותי 
וסטודנטים מהאקדמיה( הנזקקים למידע תשתיתי )ספרים, 
חומרי  במרכז תצוגת  יש  כן  כמו  מאמרים, מסמכי שלל(. 
שלל פלסטיניים ובה מבקרים מאות אנשים מדי חודש, ובהם 
אנשי צבא, מומחים לטרור, דיפלומטים, משלחות מחו"ל 

ותלמידי בתי ספר.
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אתרי  שני  מנהל  ויסבורד  אהרון 
מפיץ  הוא  ובהם  אינטרנט 
על  מודיעיני  ניתוח   -  OSINT
בסיס חומרים גלויים. את המידע 
לקהל  ומפיץ  מנתח  מעבד,  הוא 
מידע  להפיץ  סייע  כך  הרלוונטי. 
אוסאמה  של  גיסו  חיסול  על 
כי  המסר  את  והעביר  לאדן  בן 
העיסוק במימון הטרור מסוכן לא 

פחות מהנחת המטענים עצמם 

מרגל,  אני  משמרתו,  על  צופה  "אינני 
זו  אמירה  השניים".  בין  הבדל  ויש 
הקהל  תגובות  במגוון  תמיד  נענית 
שאני מופיע לפניו, וכך אני יודע להעריך 
כמה אנשי מודיעין מקצועיים יש בקהל 

ולארגן בהתאם את המשך דבריי. 
בסיס  על  מודיעין   -  OSINT
חומרים גלויים - נועד לנתח באופן 
לכול.  זמינים  חומרים  מקצועי 
בעיבודם  בניתוח החומרים,  ערכו 
ובהפצתם לקהלים רלוונטיים לפי 

היעד של כל קבוצת צרכנים. 
להיות  עשויים  אלה  קהלים 
מקצועית  ועידה  משתתפי 
חוקרים,  קבוצת  מצומצמת, 
פוליטיקאים, או כלל תושבי תבל 
המחוברים לרשת האינטרנט, שהם 
רוב  את  לו  מייעד  שאני  הקהל 

עיסוקי. 
אוהד  להיות  עשוי  זה  יעד  קהל 
תגובות  עוקב אחר  אני  אויב.  או 
הם  מהיכן   - בקהל  המשתתפים 
אם  לדוגמה,  אותם.  מעניין  ומה 
במשרד  העובד  אדם  מאתר  אני 
אירופית  ארץ  של  המשפטים 
או  טרוריסטי  גוף  אחר  שעוקב 

מפרסם  אני  בטרור,  העוסקת  אישיות 
מידע רלוונטי וכך מסייע לו באופן מהיר 

ויעיל יותר מבכל צינור אחר. 
אכן, מעניינת הדרך שבה אפשר להשתמש 
לשם  אופרטיביים.  לצרכים  באוסינט 
בנסיבות  נמצאה,  במדגסקר  המחשה: 
ג'מאל  מחמד  של  גופתו  עלומות, 
ח'ליפה, גיסו של אוסמה בן לאדן ומי 
שעסק במימון אל-קאעדה. משיטוטים 
באתרי הג'יהאדיסטים למיניהם למדתי 

המשך  בחיסול.  מדובר  בעיניהם  כי 
אמריקני  בלוגר  העלה  השיטוטים 
על  שלו  המידע  במהימנות  הידוע 
שזקף  אמריקניים,  אנטי-טרור  מבצעי 
צבאית  ליחידה  הזה  החיסול  את 

אמריקנית ידועה. 
התומך  מידע  שום  אין  אישית  לי 
ספק.  בה  מטיל  ואני  הזאת,  בהשערה 
לידיי סיפור אינטרנט  אך הנה מתגלגל 
לגופים  לעזר  להיות  שעשוי  ערך  בעל 
המסר  בהעברת  עניין  לי  יש  שונים. 
לא  מסוכן  הטרור  במימון  שהעיסוק 

פחות מהפעלת המטענים עצמם. 
של  הפורומים  לאחד  להיכנס  יכולתי 
להאשים  שם  ובעילום  הג'יהאדיסטים 
בדרך  בחרתי  אך  האמריקנים,  את 

אחרת. היות שלא מעט ממקורבי אל-
קאעדה ומרגליו נמנה עם קוראי האתר 
שלי  באתר  המידע  את  פרסמתי  שלי, 
אישי  באופן  לי  שאין  והוספתי  בשמי, 
כל אישור לכך. אני משאיר לכל קורא 
אימץ  קצר  זמן  בתוך  פרשנותו.  את 
אחד מאתרי הג'יהאדיסטים את המידע 
את  מחזרתי  למעשה  הלאה.  והעבירו 
זה  ובאופן  המעגל  והושלם  החומר 

הוא קיבל משמעות חדשה.

מודיעין של 
      איש אחד

אהרון ויסבורד *

* המחבר יזם בשנת 2002 את "אינטרנט הגנה" בתגובה למאמר על אתר החמאס שהתפרסם 
www.sofir.org-ו ;www.internet-haganah.com :אתרי המחבר .Intelligence and Terrorism Information Center-44  ב

מודיעין של מודיעין של       מודיעין של       איש אחדמודיעין של איש אחדמודיעין של מודיעין של 
      איש אחדאיש אחדאיש אחדאיש אחד

אילוסטרציה

מדיניות  בהן  שהתעצבה  השנים 
החיסולים ושמה קץ לטרור הפלסטיני 
בעולם,  ישראליות  מטרות  נגד 
של  בספרו  מרתק  באופן  מתוארות 

אהרן קליין "חשבון פתוח". 
ומודיעין  צבא  לענייני  כתב  לקליין, 
של השבועון "טיים" בישראל ולשעבר 
ישראליים,  בעיתונים  צבאי  כתב 
מידע  לקבל  ייחודית  הזדמנות  הייתה 
פנימי, חלקי ואמין, על תהליך איתור 
וגיבוש  המידע  איסוף  המטרות, 
המודוס אופרנדי של 'המוסד' ברדיפתו 
אחר המתכננים והמבצעים של פח"ע-
לאחר  ובעיקר  ה-70,  בשנות  חו"ל 
רצח הספורטאים הישראליים במינכן 

בספטמבר 1972.
קליין פותח בתיאור מפורט של הפיגוע 
הרשלנית  היד  ואוזלת  במינכן  הנורא 
עד כדי הפקרות של שלטונות גרמניה. 
העומדת  מעצמה  כי  להאמין  קשה 
משחקים  כמו  גרנדיוזי  אירוע  בפני 
אולימפיים מוצאת עצמה חסרת אונים 
מחבלים,  תשעה  מול   )כך )ממש 
בשנים שבהן טרור היה נחלת מדינות 
הגרמני  הטרור  ארגון  )כולל  אירופה 

באדר-מיינהוף(.
גולדה  לדורותיהם:  הממשלה  ראשי 
יצחק  בגין,  מנחם  רבין,  יצחק  מאיר, 
שמיר ושמעון פרס, נתנו אישור וגיבוי 
נשק  לכלי  ו'המוסד'  אמ"ן  ליוזמות 
מי  חיסול   - בטרור  למלחמה  חדש 

שתכנן לפגוע בישראלים. 
ביוני 1992, 20 שנה אחרי אסון מינכן, 
במעשה  בסיסו.  עאטף  בפריס  חוסל 
ידי  על  מעגל"  "סגירת  כי  הוכח  זה 
אינה  ישראל  של  המודיעין  שירותי 

תלויה בזמן.
מרתקים  קולחים,  קליין  של  תיאוריו 
למתכננים  רבה  הערכה  וחדורי 
ולמבצעים של מבצעי 'המוסד'. מקום 
המהולל  למבצע  מייחד  הוא  נרחב 
שבו   ,1973 באפריל  נעורים"  "אביב 
לחמו חיילי סיירת מטכ"ל, שייטת 13 
כולם  על  'המוסד'.  בסיוע  והצנחנים 
ואמנון  ברק  אהוד   - שניים  פיקדו 
ליפקין שחק, שאחר כך היו רמטכ"לים. 
תעוזה  של  הכותרת  גולת  הייתה  זו 
מבצעית  יצירתיות  ומדינית,  מבצעית 
מודיעין  גורמי  בין  פעולה  ושיתוף 
רבות  זהו מודל שאין מדינות  שונים. 
בהצלחה  ליישם  המסוגלות  בעולם 
מושלמת. עם זאת כמובן, לא נעדרת 
בושיקי  חיסול  על  הביקורת  בספר 

בלילהמר, נורווגיה, ביולי 1973.

חשבון פתוח 
מדיניות החיסולים של ישראל

 אהרן קליין, ידיעות ספרים, 200, 223 עמודים

 אפרים לפיד

ערכה: יוכי ארליך



מכתבים למערכת

זיהיתי את אברהם ארנן עוד בצעירותו

לאחר שזיהיתי את אברהם ארנן כפתרון החידה "מי האיש שהיה?" בגיליון 48 
רציתי לשתף אתכם בזיכרון שיש לי מאברהם מיולי 1949. נתבקשתי אז לראיין 
מועמדים לשליחות לפרס מטעם המוסד לעלייה ב'. בתום סינון המועמדים נותרו 

שניים: האחד עסקן מפלגתי משכונות תל אביב והשני בחור צעיר ירושלמי.
הראשון הצטיין בכושר רטורי מרשים, ולאחר מכן היה אף חבר כנסת; השני, 
אברהם ארנן, סולידי, שקול בדבריו ללא התרברבות - הוא השליח שבחרנו. הוא 

נשלח לפרס וארגן דרכי הברחה של יהודים מעיראק לישראל.
סמי מוריה

התנצלות
בגיליון 48, ברשימה על חדירת המחבלים למלון סבוי )עמ' 25(, נשמט בטעות 
שמו של חייל סיירת מטכ"ל איתמר בן דוד הי"ד, שנפל בקרב ביום 5 במארס 

1975 ואשר מונצח במל"מ.
בגיליון זה, במדור "לזכרם" )עמ' 31( אנו מציינים את דמותו בכבוד.

המערכת מתנצלת על התקלה.
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ביקור במרכז יד לבנים הדרוזי בכרמל

ביקורכם במרכז יד לבנים הדרוזי שבדלית אל-כרמל והפגישה עם המשפחות החזירו 
אותי לימים הטובים; אז ערכנו פגישות ידידים אוהבי המדינה והעדה הדרוזית, 
והמסובכים  הקשים  בימים  שהושגו  וההסכמים  ההבנות  חיזוק  למען  ופעלנו 

בטרם קמה המדינה בין ראשי העם היהודי לבין ראשי העדה הדרוזית. 
הגורל  שותפות  בחיזוק  התומכים  המישורים  בכל  לפעול  שעלינו  ספק  לי  אין 

ולהחדיר את המשותף לדורות הבאים. 
כאן אני רוצה להודות לך, דודו צור, ולחברי מר יהודה פרידמן מנהל המרכז, 
ולחבריך. ברשותך אני שולח חיבוק ונשיקות לצעיר שבחבורה שי שיפרן, שנטע 

את עץ שותפות הגורל...
אנא מסור את תודתי וגם הערכתי לבני המשפחות שכיבדו אותנו ובאו אלינו...

אני מסיים בתודה ובהוקרה 
חכ"ל אמל נסר אל-דין
יו"ר ההנהלה

מודיעין וספר

ובארץ  בעולם  הצטיירו  החיסולים 
הפלסטיני  הטרור  לדעיכת  כסיבה 
באירופה. כך ניתן להבין את הסלחנות 
של מדינות אירופה כלפי ישראל שפגעה 
בריבונותן. מאירופה הועתקה אחר כך 
ושיאה  ללבנון,  החיסולים  מדיניות 
חיזבאללה  מנהיג  נורה  שבו  באירוע 
חיל  מטוסי  ידי  על  מוסאוי  עבאס 
גמל  חודשיים  כעבור  ב-1992.  האוויר 
הקהילה  בבניין  ענק  בפיגוע  הארגון 
ההמשך  איירס.  בבואנוס  היהודית 
הטבעי לא היה אלא בהעתקת הגישה 
בטרור  ללחימה  הזאת  המבצעית 

בכירי המחבלים  חיסול  ובעזה.  ביו"ש 
והרתעת יורשיהם הייתה במשך שנים 
לסיכול  השלֶטת  המבצעית  לשיטה 
הטרור בשטחים. מדי פעם האירועים 
החיסול,  האם   - בדילמה  מלווים  היו 
המביא לא אחת גל פיגועי התאבדות-
נקם, אכן מוכיח את יעילותו? אך הדיון 
המבצעי והציבורי לא הקהה את המשך 

ההצלחה.
ב- באנגלית  לראשונה  פורסם  הספר 
2005 והוערך מאוד באמינותו, על רקע 
שיתוף הפעולה הנדיב שזכה לו קליין 
מ"לשעברים" רבים בקהילת המודיעין. 
לעומת  לטובה  הספר  בלט  במיוחד 
הגרסה המקוממת של שפילברג בסרט 
לו  לשוות  ניסה  ששפילברג  "מינכן", 

נופך דוקודרמטי אמין במיוחד. 
הספר "חשבון פתוח" של קליין והסרט 
"מינכן" של שפילברג - שתי דוגמאות 
בנושא  לטפל  ניתן  לאיך  מצוינות 
מורכב שיש לו תוצאות שונות באופן 
והערכה  כבוד  מעורר  הספר  קיצוני: 
לקהילת המודיעין הישראלית ולמקבלי 
לשאט  זוכה  הסרט  ואילו  ההחלטות, 

נפש ולבוז בציבור בעולם ובארץ.

עוד על הקונצפציה ביום הכיפורים

ספרו של אריה שלו על מלחמת יום הכיפורים )גיליון 47( מונה שש טעויות 
בסבירות  היא  שהמלחמה  הערכתנו  היא  שבהן  האחרונה  המודיעין.  בהערכת 
נמוכה גם בימים האחרונים שלפניה. לדעת אריה זו הייתה אמנם טעות, אך ספק 
לדעתו אם הערכה אחרת הייתה מזיזה מהר יותר את ההתגייסות. לדעתי זהו 
סדר שגוי בדירוג חשיבותן של השגיאות. את הערכתנו ש"לערבים אין אופציה 
הרשימה  בראש  לשים  היה  ראוי  הנמוכה",  "הסבירות  נבעה  צבאית", שממנה 

וללמוד את מקורותיה.
הספר לוקה גם בשימוש המעורפל במונח "קונצפציה". קונצפציה ניתן לייחס לכל 
תובנה, מסקנה והנחה. אבל בספר שלפנינו חל שיבוש בהבנת ההבדל בין הערכה 
נכונה לבין קונצפציה במובן של קיבעון שמונע הערכה אסטרטגית  אסטרטגית 
נכונה, כפי שקרה אצלנו. לכן אני טוען שהשימוש במונח "קונצפציה מצרית" 
מקום  לתיאור מסקנתם שאין הם יכולים לכבוש בחזרה את סיני כולו, בא כאן בִּ
מה שראוי היה לכנות הערכה מצרית אסטרטגית נכונה של מצבם; אסטרטגיה 
שאף הולידה אסטרטגיה נכונה ולפיה תקיפה כוללת בטווח הטילים בלבד יכולה 

לחולל תוצאות אסטרטגיות. 
והערה אישית. אני מצטער על פרק קטן שנכנס לספר )עמ' 235-233(, הפותח 
ב"עד לפרוץ מלחמת יום הכיפורים, איש מחוקרי מחלקת מחקר או כל קצין 
אחר במודיעין לא אמר לי כי לדעתו מצרים עומדת לפתוח במלחמה". לּו היה 
אומר "לא זכור לי" - כפי שאמר לפני 20 שנה - אפשר היה להניח לעניין. אבל 
זאת אצל  כן אמרו  היו כאלה שבמילים אלה או אחרות  גם  ידוע שהיו  להווה 
שולחנו. הם לא התחשבנו אתו בעניין מכיוון שמרגע שפרצה המלחמה לא היה 
שום טעם להתחשבן, אבל אמור אמרו. לכן טוב היה עושה שלו אילו לא היה 

גם הוא מתחשבן וגם לא היה מכניס את הפרק הזה לספרו.
אביעזר יערי



בני המשפחות יצאו מכל קצות הארץ ונתקבצו בדלית אל-
ביתו  בעבר  שהיה  לבנים,  יד  בית  לבנים.  יד  בבית  כרמל, 
ההיסטורי של חובב ציון הנוצרי סיר לורנס אוליפנט, נחנך 
בשנת 1983 ביוזמתו של מר אמל נסר אל-דין, אב שכול, ח"כ 
מקום אולמות  לשעבר ויו"ר יד לבנים הדרוזים עד היום. בַּ
פעילות מתמדת,  רוחש  והוא  וספורט  חדרי תרבות  זיכרון, 
המונצחים  הדרוזים  הנופלים   344 של  לכבודם  כיאה 

במקום. 

אמל נסר אל-דין וצוות יד לבנים קיבלו את בני המשפחות. 
נסר אל-דין הרצה לפניהם על שיתוף הפעולה וברית הדמים 
בין בני העדה הדרוזית למדינת ישראל, ברית שהחלה עוד 

לפני קום המדינה.
בני  הזדהות  כאות  האתר,  בחצר  זית  עץ  ניטע  כך  אחר 
המשפחות  עם  המודיעין  קהילת  של  השכולות  המשפחות 
השכולות הדרוזיות. שי שפרן, אחיו הצעיר של שמרי ז"ל, 

חלל חמ"ן, סייע בנטיעה.
לבני  הרצתה  מסורתית,  דרוזית  צהריים  ארוחת  בתום 
של  בתו  אחמד,  סייד  ג'וליה  הגב'  השכולות  המשפחות 
מעמד  על  הקהילה,  חלל  ז"ל,  אחמד  סייד  קאסם  מחמד 
אביבי,  שמעון  ד"ר  הרצה  כן  כמו  הדרוזית.  בעדה  האישה 
חבר הוועד המנהל של המל"מ וראש ועדת קרנות ההנצחה, 

על הדת והאמונה הדרוזית.
בספר  אביבי, שהתפרסם  של שמעון  מאמרו  תמצית  להלן 

"ובדמם הבוקר יעלה", הנוגע לענייננו: 
הדרוזית.  בדת  בסיסי  עיקרון  היא  נשמות  בגלגול  "האמונה 
כל  נבראו  העולם  בריאת  בעת  כי  מאמינים  הדרוזים 
הנשמה  נצחיות.  והן  קבוע  מספרן  אחת,  בבת  הנשמות 
הגוף  וכשחדל  האדם  בהוויית  המרכיבים  שני  הם  והגוף 
מאמינים  הם  חדש.  לגוף  הנשמה  עוברת   - מלהתקיים 
בן משפחה  לגופו של  נכנסת  בן העדה שמת  שנשמתו של 
ללכידות  זו תורמת  נולד. אמונה  דרוזית אחרת שזה עתה 
וממתנת  המשפחות  בין  לבבות  מקרבת  העדה,  בני  בין 

העימותים ביניהן. 
האמונה ומסורות הקבורה המיוחדות לדרוזים לא מנעו מהם 
להנציח את הנופלים במערכות ישראל בבתי קברות צבאיים 
רגילים. בית הקברות הצבאי המרכזי ללוחמים הדרוזים נמצא 
בעוספייה, אך קיימים בתי קברות צבאיים נוספים בבית ג'ן 
ובחורפיש וכן חלקות צבאיות במע'אר, בפקיעין ובשפרעם. 

יש משפחות דרוזיות, בעיקר בכפרים בהם אין
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יומן מל"מ

זיכרון והנצחה במסורת הדרוזים בישראל
לבני  המל"מ  ארגן  השנה,  מארס  חודש  בשלהי 
טיול  המודיעין  קהילת  של  השכולות  המשפחות 

"בעקבות המורשת הדרוזית"
נטע זיו-אב

בניבנות זוגנושא ומרצהיום ותאריך

2702007 - ד
מועדון תרבות: מופע "דרך הלב" - מפגש מוזיקלי מיוחד ומרגש עם יובל דור, 
בשיתו הקהל; נגינה, שירה, הומור, סיפורים אישיים ואותיות השפה העברית

עם
)בתאטרון הפתוח(

4092007 - ג
כנס חברים שנתי 

הזמנות תישלחנה כחודש לפני האירוע
עם

)בתאטרון הפתוח(

1102007 - ה
 ,V מקשת" - ההתמודדות הבריטית עם מתקפת טילי מועדון הסרט: "מבצע ח

בהדגשת המודיעין. מרצה: אל"מ )מיל( בני מיכלסון, חבר המל"מ
עם

נובמבר 2007
)טרם נקבע סופית(

"מועדון חבצלת", אקטואליה:  "מאפייני המצב בזירה"
מרצה: אלו עמוס ידלין, ראש אמ"ן

נא להתקשר למל"מ באמצע אוקטובר לברר מועד סופי

ללא

לקחים של מבקר - 
חמש המ"מים (ועוד אחת)

אני מבקש  במל"מ,  ביקורת  ועדת  כיו"ר  סיום תפקידי  עם 
לשתף אתכם, חברי המל"מ, בתמצית לקחי הביקורת. לנו, 
מי  המ"מים:  חמש   - דינקותא  גרסא  יש  המודיעין,  אנשי 
)צפה, קלט וכו'(, מה )ראה, שמע וכו'(, מתי )לוח זמנים, 
תאריך קבלת הידיעה, תאריך דיווח וכו'(, מקום - האירוע, 
מדוע - מהות )כגון תרגיל עם גייסות(. רק כאשר הידיעה 
המדווחת כוללת את כל חמש המ"מים הריהי בבחינת ידיעה 
שלמה שניתן להפיק ממנה מודיעין. היה שחסרה מ"ם כלשהי, 

נדרשת פעולת איסוף להשלמת הידיעה.
שבתי ונזכרתי בחמש המ"מים בעת כהונתי בוועדת הביקורת, 
לי מ"ם שישית.  נוספה  וגם  אולם בהקשר שונה בתכלית, 
המבוקר,  הגוף  בפעולת  ליקויים  איתור  על  מופקד  המבקר 
גם  צריך  המבקר  אך  זה.  מניתוח  מסקנות  והפקת  ניתוחם 
את  לתקן  כדי  לנקוט  שיש  הפעולות  על  למבוקר  להמליץ 
הליקוי. מצאתי שאנו במל"מ )אך גם בגופים רבים וטובים 

אחרים( שכחנו את המ"מים הנוגעים לביקורת, לאמור: 
1. מה יש לעשות לתיקון הליקוי - אם החליט הגורם המוסמך 

   לאמץ את המלצת המבקר בנדון;
2. מי אחראי לבצע את הפעולה או ההחלטה;

3. מה לוח הזמנים לביצוע;
4. מקום העשייה - בשטח, במשרדי המל"מ וכו';

5. משאבים - לביצוע המשימה - אם לא הוקצו, המשימה 
   לא תבוצע )והיו דברים מעולם(;

לוודא  כדי   - ובקרה  שליטה  מעקב,   - השישית  6. המ"ם 
   שהחלטות הגורם המוסמך אכן התבצעו )כלשונן וכרוחן(. 
שש המ"מים יפות לא רק לביקורת אלא לכל החלטה. לכן, 
ובטוחני  ראוי שיחזור אליהן,  לנקוט פעולה  כל מי שעומד 
ולתועלת  המחליט  לתועלת  נשכר,  יצא  העבודה  שתהליך 
המל"מ - והרי זו תכלית עשייתנו. חברי המל"מ, אני מנצל 
במה זו להודות לכם על שיתוף הפעולה בעת מילוי תפקידי. 
ועדת  לחברי  בצלאל,  יצחק  מר  למחליפי,  מאחל  אני 
הביקורת ולכל חברי המל"מ באשר הם, הצלחה בכל אשר 

יעשו.
חזקו ואמצו 
יהושע צור

חלקה צבאית, המעדיפות לקבור את יקיריהן בבית קברות 
אזרחי דרוזי בכפרן. במקרים אלה נוהגת המשפחה לקבוע 
את כרית ההנצחה הצה"לית על קיר הקבר המשפחתי. יש 
כמו  הצבאי,  הקבר  בצד  אישי  ביטוי  המוסיפות  משפחות 
תיבת זכוכית עם כומתות רעיו של הנופל לצד מצבתו כפי 

שנעשה בפקיעין.
השכולות  המשפחות  של  מנהג  התפתח  האחרונות  בשנים 
הקמת  כגון  נוספות  בדרכים  יקיריהן  את  להנציח  הדרוזיות 
המשפחה,  בבית  הנצחה  חדרי  הקמת  פרטיות,  אנדרטות 
ציור דיוקן הנופל שמוצב לעתים מעל הקבר, הוספת כיתוב 

לאנדרטה כגון 'הנאהבים והנעימים' וכד'. 
מאחר שהדרוזים מאמינים כי לגוף אין חשיבות לאחר המוות 
והנשמה היא נצחית, הם אינם נוהגים להנציח את מתיהם 
או לערוך להם טקסי זיכרון. הנצחת חללי מערכות ישראל בני 
הדרוזית.  מן המסורת  החורג  באופן  נעשית  הדרוזית  העדה 
הם אימצו את מנהגי המדינה ומנציחים את החללים כמקובל 

בצה"ל, כולל הטקסים הנלווים לכך".
ניתן לראות ולהוריד תמונות מהטיול באתר המל"מ:

www.intelligence.org.il/activity/daliat/dest dalia/index.htm

נכתב בסיוע ד"ר שמעון אביבי
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אל"מ מיל אחז בן ארי מונה ליועץ משפטי של משרד 
הביטחון; לשעבר קצין ב-8200, בפרקליטות הצבאית, 

ויועץ משפטי של עיריית תל אביב-יפו.

כרמי גילון מונה לסגן נשיא לקשרי חוץ, האוניברסיטה 
העברית; לשעבר ראש שב"כ וראש המועצה המקומית 

מבשרת ציון.

מינויי אנשי הקהילה לתפקידים במשק

בניבנות זוגנושא ומרצהיום ותאריך

2702007 - ד
מועדון תרבות: מופע "דרך הלב" - מפגש מוזיקלי מיוחד ומרגש עם יובל דור, 
בשיתו הקהל; נגינה, שירה, הומור, סיפורים אישיים ואותיות השפה העברית

עם
)בתאטרון הפתוח(

4092007 - ג
כנס חברים שנתי 

הזמנות תישלחנה כחודש לפני האירוע
עם

)בתאטרון הפתוח(

1102007 - ה
 ,V מקשת" - ההתמודדות הבריטית עם מתקפת טילי מועדון הסרט: "מבצע ח

בהדגשת המודיעין. מרצה: אל"מ )מיל( בני מיכלסון, חבר המל"מ
עם

נובמבר 2007
)טרם נקבע סופית(

"מועדון חבצלת", אקטואליה:  "מאפייני המצב בזירה"
מרצה: אלו עמוס ידלין, ראש אמ"ן

נא להתקשר למל"מ באמצע אוקטובר לברר מועד סופי

ללא

עדכון לוח אירועי המל"מ הצפויים: יוני - נובמבר 2007

 האירועים יתקיימו באתר ההנצחה. 
 ההשתתפות במפגשים על-פי הרשמה טלפונית מראש )0-40(, החל בשבועיים לפני כל אירוע.

 הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חברת עמותת המל"מ בלבד.
.:0-והאירועים יחלו ב :00 ההתכנסות לכל האירועים בפינת "קפה ומאפה" בשעה 

טקס ההתייחדות הממלכתי 
עם חללי קהילת המודיעין

המודיעין  קהילת  חללי  עם  הממלכתי  ההתייחדות  טקס 
הישראלית התקיים באתר ההנצחה הממלכתי מל"מ בגלילות 

ב-13 ביוני.
עמיר  הביטחון  שר  השכולות,  המשפחות  בני  נכחו  בטקס 
יובל  השב"כ  ראש  אשכנזי,  גבי  רב-אלוף  הרמטכ"ל  פרץ, 
ידלין,  'המוסד', ראש אמ"ן אלוף עמוס  דיסקין, סגן ראש 
מפקדיו  המודיעין,  חיל  קציני  חלמיש,  יובל  תא"ל  קמנ"ר 

וחייליו.
מורנו  יהודה  עמנואל  סא"ל  של  אביו  מורנו,  אילן  מר 
כ"ה  ביום  השנייה  לבנון  במלחמת  שנפל  ז"ל,  )טובעלם( 

באב תשס"ו, 19 באוגוסט 2006, קרא קדיש.
בעת  שנהרגה  חיילת  ז"ל,  מיטל  של  אמה  שדות,  סטלה 
בשם  מרגשים  דברים  נשאה  המודיעין,  בחיל  שירותה 
האתר  לאנשי  הודתה  השאר  ובין  השכולות  המשפחות 

והמל"מ על החיבוק החם למשפחות במשך השנים.
בעת הטקס הוקרנו במצגת ממוחשבת שמות חללי הקהילה 
שיוכם  וכן  פטירתם  או  נפילתם  תאריך  תמונתם,  בצד 

הזרועי בקהילה.
גופי הקהילה, המל"מ  זרים מטעם  הטקס הסתיים בהנחת 

והמשפחות השכולות.

תכניות בגלי צה"ל על מלחמת 
ששת הימים - ביוזמת המל"מ

ביוזמת המל"מ שודרו בגלי צה"ל שתי תכניות בנות שעה על 
המודיעין ועל התקשורת במלחמת ששת הימים. בתכנית על 
המודיעין השתתפו שייע בר מסדה, ז'מקה גנדלר, דן הדני, 
השתתפו  התקשורת  על  בתכנית  שפי.  יגאל  וד"ר  מן  חגי 
חברי המל"מ אריה שלו ואיתן הבר. את שתי התכניות הנחה 

אפרים לפיד.

ביקר  גדרי  פריד  הסורי  האופוזיציונר 
במל"מ

מנהיג "מפלגת הרפורמה" הסורית פריד גדרי, שהגיע לישראל 
ביקר במל"מ  וביטחון בכנסת,  ועדת חוץ  יו"ר  כאורחו של 
ב-11 ביוני. השיחה עם מארחיו במרכז הצטיינה בפתיחות 
עולמו  השקפת  את  בה  הציג  גדרי  וגלוי.  חופשי  ובדיאלוג 
וסקר את פעילותו להביא את משטר אסד לידי סיום וליצור 
מוסלמי  גדרי,  וחופשית.  דמוקרטית  פלורליסטית,  סוריה 
 1982 ומשנת  עשר  בגיל  סוריה  את  עזב  חלב,  יליד  סוני 
הקים  בספטמבר   11 אירועי  לאחר  אמריקני.  אזרח  הוא 

בוושינגטון את מפלגת האופוזיציה שבראשה הוא עומד.

שיקום ותחזוק של כל אנדרטאות 
חללי מלחמת ששת הימים

לציון 40 שנה למלחמת ששת הימים הגדיר אגף משפחות 
והנצחה במשרד הביטחון את היעד לשקם ולתחזק את כל 
האנדרטאות של נופלי המלחמה ההיא, עד לתאריך שנקבע: 
הרשויות  של  אחריותן  חרף  נעשה  זה  צעד  ירושלים.  יום 
כך  ולשם  ולתחזקם,  אלה  הנצחה  באתרי  לטפל  המקומיות 
קבוע  שנתי  סכום  המקומיות  הרשויות  לכלל  מועבר  אף 
בצביעת  יהיה  העבודות  עיקר  שקלים.  מיליון  עשרה  בסך 
האבנים  ובניקוי  באתר  התשתיות  בתיקון  השמות,  כיתוב 

מצמחייה שפשטה בהם. מיל',  )תא"ל  "אקספנד"  חברת  מנכ"ל  בר  אלי 
איכות  ובודקי  מתכנתים  מחפש  המל"מ(  חבר 

מצטיינים עם ידע וניסיון.
אפשר ליצור קשר בפקס: 03-9284538

jobs@expand.com :או במייל

דרושים



מי היה האיש שהיה?
הספר  בית  את  סיים  ב-1921.  בחיפה  נולד  הוא 
מ"מים.  קורס  וסיים  ב'הגנה'  חבר  היה  הריאלי. 
בתום  לבריגדה.  התגייס  השנייה  העולם  במלחמת 
באוניברסיטה  לימודיו  את  המשיך  המלחמה 
למד  עברית.  וספרות  היסטוריה  בפילוסופיה, 
במוסד להשתלמות של הסוכנות היהודית שהכשיר 

את עתודת עובדי משרד החוץ. 
בשנים 1948-1947 שימש מפקד פלוגת הסטודנטים 
קצין  היה  הראשונה  ההפוגה  ולאחר  בירושלים, 

משרד  עם  )מטכ"ל-אג"ם(  צה"ל  מטעם  קישור 
החוץ. השתתף במשלחת הצבאית למו"מ לשביתת 
מדיני  מזכיר  שימש  כך  אחר  מצרים.  עם  הנשק 
של שר החוץ משה שרת והשתתף במו"מ עם ירדן 

בארמון המלך עבדאללה. 
ב-1950 יצא לקורס מג"דים ובאותה שנה מונה לסגן 
להתקדם  המשיך  )ממ"ן(.  המודיעין  מחלקת  ראש 
לפרוש  שאולץ  עד  והתפקידים  הדרגות  בסולם 

ב-1959 בגלל "ליל הברווזים".
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האיש שהיה הוא אברהם ארנן ז"ל.
נולד ב-29 בדצמבר 1930 בירושלים.

נפטר ב-23 באפריל 1980 בדרגת תא"ל, רק בן 49 במותו אך 
שבע מעללים.

שגיא  יהושע  אלוף  דאז  אמ"ן  ראש  התנחומים ששלח  במכתב 
אנשי  את  אחת  יד  באצבעות  לספור  "קשה  כתב:  למשפחתו, 
וממשי  משמעותי  באופן  ושיפרו  מאין  יש  שיצרו  המודיעין 
במעוף,  בתעוזה,  הישראלי  המודיעין  של  האיסופי  הכושר  את 
בדבקות   - לכול  ומעל  טכנולוגי  בחזון  החשיבה,  במקוריות 

אין קץ".

בהגרלה שנערכה באתר לפתרון החידה 

זכה בפרס חבר המל"מ סמי מוריה

למל"מ  לשלוח  יש  פתרונות 
בדוא"ל או בפקס.

בין הפותרים נכונה יוגרל ספר.

יואב דייגי

איש חידה


