גיליון  ,50תשרי תשס"ח ,אוקטובר 2007

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין
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שנה ליוזמת

סאדאת

שרת החוץ ציפי לבני
יום ביון
ספטמבר השחור  - 1970תרומת המודיעין
מחזקים את הצנזורה בחוק  -מגינים על סוכני מודיעין
תרומת ה"ייקים"  -יוצאי מרכז אירופה  -להקמת קהילת המודיעין הישראלית
הדמוגרפיה  -נכס אסטרטגי במאבק ערבים מול יהודים
הנחלת מורשת המודיעין

מנהרת הזמן
הרהורים על שורשי המהפך

האיום האיראני
נקוות החולשה והפגיעות של איראן
איראן גרעינית משמעויות ורכי פעולה
הספינקס

תוכן

משולחן
העורך הראשי

קוראים יקרים,
גיליון ה ,50-היובל ,מחצית
המאה ,הוא תמיד סיבה
לשמחה ולחשבון נפש .זוהי
שמחתם של כל מי שהיו
שותפים למלאכת הביטאון
הזה לאורך השנים .עיתון
כמו שלנו בנוי ברובו המכריע
על המתנדבים להיות עורך
ראשי ,מרכזת מערכת ,חברי
מערכת .מסייעים להם
אנשי המל"מ האמונים על
הלוגיסטיקה (מלאכה חיונית כשלעצמה!!) .ההפקה,
הכרוכה בעריכה לשונית ,עיצוב גרפי והבאה לדפוס,
נעשתה תמיד במשרד חיצוני .בשנים האחרונות עושה
זאת בהצלחה חברת אפי מלצר בע"מ .ובצד השמחה
שלנו ,ה"טבחים לתבשיל" ,חשוב לשמוע את דעת
הקוראים .בשבילכם נעשה מאמץ זה ועל כן דעתכם
חשובה לנו .בגיליון זה יש טופס לסקר .אתם מתבקשים
להשקיע זמן מה במילויו כדי שנשפר ונשתכלל.
בהקשר סקרים ,קראו על הסקר שערכה רשות הסיגינט
הבריטית .התמצית והמסקנות מובאות כאן (עמ' .)46
כבוד הוא לנו לראיין במדורנו "דברים שרואים משם" את
ראש אמ"ן היחיד שצמח משורות החיל ,אלוף (בדימוס)
יהושע שגיא .הוא חזר לאחרונה משליחות כשגריר
ישראל בפיליפינים (עמ' .)14
גיליון היובל מציין עוד שני יובלות :מחזור ה 50-של
הקורס הבין-שירותי (קב"ש) ,המסגרת הבולטת ביותר
בקשר שבין השירותים; בשיתוף "במחנה" אנו נותנים
במה לבוגרים ולמפקדים של הקב"ש (עמ' .)6
יובל נוסף צוין לאחרונה והוא יובלה של סיירת מטכ"ל,
בשר מבשרנו .גם על כך בגיליון (עמ' .)45
בימים אלה אנחנו מציינים  34שנים למלחמת יום
הכיפורים .המודיעין לא ישכח את לקחיו מהתקופה
ההיא .אנו מפרסמים כאן (עמ'  )34את רשימתו של אלי
דקל על מחקר שטח שבו נצפו ההתפתחויות .המאמר
מדבר בשבח חשיבותו של מחקר השטח במודיעין.
בעמ'  13מובאות הצעות החקיקה בעניין פרסום שמות
סוכנים.
אנו פותחים את הגיליון בסיקור מורחב של הכנס השנתי
של המל"מ ,ובו דבריה של שרת החוץ ("משלנו") ציפי
לבני.
קריאה מועילה ומהנה ושנה טובה,
שלכם
אפרים לפיד
העורך הראשי

כתבות
שרת החוץ ציפי לבני
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אורחת הכבוד בכנס השנתי של המל"מ

יום ביון

יהושע בריינר

הקורס הבין-שירותי )קב"ש(

ספטמבר השחור  - 1970תרומת המודיעין

יוכי ארליך

מנהרת הזמן

חגי ארליך

6

9

מעורבות המודיעין באירועי ספטמבר השחור ובהחלטות הממשלה

סאדאת בירושלים  -פרספקטיבה של  30שנה

הרהורים על שורשי המהפך

זכי שלום

מצרים בין אוקטובר  1973לנובמבר 1977

מחזקים את הצנזורה בחוק  -מגינים על סוכני מודיעין
הצעת חוק להגנה על זהותו של סוכן מודיעין

תרומת ה"ייקים"  -יוצאי מרכז
אירופה  -להקמת קהילת המודיעין הישראלית

יואב גלבר ; דוד נוימן

10

11

13

18

ה"ייקים" תרמו רבות לקהילת המודיעין המתפתחת בארץ

הדמוגרפיה  -נכס אסטרטגי במאבק ערבים מול יהודים *

חוקרי האקדמיה טועים :הדמוגרפיה היא נכס  -ולא נטל  -אסטרטגי 20

הנחלת מורשת המודיעין

רון כתרי

מהי מורשת המודיעין ואיך להנחילה?

נקודות החולשה והפגיעות של איראן

יוסי קופרווסר

האיום האיראני  -דרכי התמודדות

22

26

Lapide3@gmail.com

הבהרה :אלוף משנה דוד כרמון ז"ל היה
עוזר ראש אמ"ן במלחמת ששת הימים.

איראן גרעינית :משמעויות ודרכי פעולה
האיום האיראני  -בין ישראל לאיראן ומדיניות הגרעין

המרכז למורשת המודיעין  -אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה
מאז ראשית התגבשות היישוב החדש
בישראל ,ובכל מערכות ישראל מאז ערב
הקמת המדינה ועד היום ,עמדו אנשי
חמ"ן' ,המוסד' ,שב"כ ו'נתיב' בחזית
העשייה הביטחונית וחירפו גופם ונפשם;
לוחמים עלומים שחלקם קיפחו את
חייהם בארצות עוינות ואחדים מהם טרם
הובאו למנוחת עולם בישראל.
בשנת  1983חברו יחדיו ותיקי קהילת
המודיעין ,המשפחות השכולות וגופי
קהילת המודיעין ,להקים מרכז הנצחה
לחללי קהילת המודיעין ומרכז להנחלת
מורשת המודיעין  -המל"מ.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין
משמש האתר הן להנצחה והן כמרכז
תיעוד חינוכי ,שנועד להנחיל את מורשת

המודיעין לכל בית ישראל ובעיקר לדור
הצעיר הגדל במדינת ישראל.
מלבד אתר הזיכרון לנופלים ו'מרכז נתונים
ממוחשב' ,האתר פועל להנחיל תרחישים
של מבצעי מודיעין; להפיק סרטי תעודה
ומורשת; לנהל מרכז מידע למודיעין
ולטרור; לקיים מפגשים ודיונים בנושאי
המזרח התיכון והמודיעין; להפעיל ספרייה
ותצוגות בנושאי מודיעין.
המל"מ פועל כעמותה רשומה ,ופעילים
בה ותיקי קהילת המודיעין ובכיריה,
שפועלים בהתנדבות בהנהלת העמותה
ובוועדות השונות כוועד הפועל ,ההנצחה,
המימון ,התכנים ,הביקורת ,הקרנות
וביטאון "מבט מל"מ".

אפרים קם
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עמותת המל"מ
הנהלת העמותה

מאיר עמית  -נשיא
אפרים הלוי  -יו"ר
דודו צור  -מנכ"ל

ראשי ועדות המל"מ

ד"ר שמעון אביבי  -ראש ועדת קרנות ההנצחה
יעקב ארטל  -ראש ועדת כספים
יצחק בצלאל  -ראש ועדת ביקורת
עמוס גלבוע  -חבר הוועד המנהל
זלמן (ז'מקה) גנדלר  -ראש ועדת פעילות חברים
משה סופר  -ראש ועדת מכרזים
יעקב (ישה) קדמי  -ראש ועדת הנצחה
רמי שבילי  -ראש ועדת מורשת
סטלה שדות  -נציגת המשפחות השכולות

בעלי תפקידים

יורם בוקי  -רו"ח
עו"ד יהודה טוניק  -יועץ משפטי
ברוך מזור  -גזבר

הנהלת אתר ההנצחה

יהודה פרידמן  -מנהל האתר
נטע זיו-אב  -מנהלת המשרד
גיל חלץ  -אחראי תפעול

ביטאון מל"מ יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של מל"מ ובאחריותו

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

אתר ההנצחה המרכז למורשת המודיעין
ת"ד  3555רמת השרון 47143
טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731

mlm@intelligence.org.il
www.intelligence.org.il

העניינים

דבר היו"ר

מדורים
"דברים שרואים משם"  -אלוף )מיל'( יהושע שגיא
אפרים לפיד ויוכי ארליך

14

כנסים פה ושם

19

היסטוריה בתמונות  -ביקור סאדאת בארץ ,נובמבר ;77
מלחמת יום הכיפורים ,אוקטובר 73

24

יענקלה מן

מכינים את אנשי המודיעין
מודיעין וספר א' " -הספינקס" מאת יוסי מלמן
אפרים לפיד

מזווית אישית  -סודיות טכנולוגית בצבא הרומי
חיים מזר

מודיעיון בעריכת עמוס גלבוע

29
32
33

אליהו דקל-דליצקי אבנר ברנע

34

לזכרם מאיר )ממי( דה-שליט; מוטי )מוט'לה( הייטנר;
חיים רוטמן; אלישבע וידאל

42

מהנעשה בקהילה
עמותות מודיעין בארץ
עמותות מודיעין בעולם
נעם שפירא

כל הכבוד
מכתבים למערכת
מודיעין וספר ב' " -טס נחושת" מאת ד"ר שמעון אביבי
אורי לוברני

איש חידה

44
45
46
47
48
48
49

יואב דייגי

יומן מל"מ
אנשים מאחורי הכותרות  -מקי עברון ו"הציפור הכחולה" 54
סקר קוראים
55
50

מערכת ביטאון המל"מ

העורך הראשי :אפרים לפיד
העורך :אפי מלצר
עורכת המשנה :לימור קליפה
רכזת המערכת :יוכי ארליך
העורך הגרפי והמבצע :עופר שטל
העורכת הלשונית :ענת ריינר
חברי המערכת :ניצה אלינוב ,יהודה ברק ,יואב דייגי,
יוכי וינטרויב ,יעקב מן ,דוד נוימן ,אהוד רמות ,נעם שפירא
כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב העת הם על דעת הכותבים בלבד

ראש השנה תשס"ח סיפק
למל"מ הזדמנות ראויה
לחשבון נפש .תחילה
מבט של פרידה משנת
אינטנסיבית,
פעילות
ששיאה באירוע השנתי
שאליו נקבצו ובאו יותר
מ 1,300-איש .תכנית הכנס
שיקפה את מהות הקשר
המאגד אותנו  -עיסוק
עדכני ואחראי בענייני
השעה של המדינה ,לצד
מבט לאחור לתקופות שהיינו פעילים ושבהן תרמנו
ממיטב יכולותינו.
אורחת הכבוד של הערב הייתה ממלאת מקום
ראש הממשלה ושרת החוץ ציפי לבני ,יוצאת
קהילת המודיעין .היא סקרה בהרחבה ובעומק את
תפיסותיה הממלכתיות של הממשלה ערב כינוסו
של מפגש בין-לאומי שאמור להשיק תהליך משא
ומתן בין ישראל לפלסטינים .ניכר מתגובות הקהל כי
דבריה תרמו לשומעים הבנות ותובנות המאפשרות
לכל אחד מאתנו לגבש גישות ועמדות לקראת
העתיד .אני מקווה שהופעה זו תפתח מסורת
למפגשי העתיד וכי מדי שנה נצליח להביא לכנס
אישיות שתשתף אותנו בראייתה את המציאות
באותה שעה.
הופעת ה"גבעטרון" ,זוכת פרס ישראל בשנה
שחלפה ,החזירה אותנו עשרות שנים לאחור,
ועוררה גל של זיכרונות מימים עברו .הלהקה
הפליאה בשיריה והפעם ,שלא כתמיד ,נותר
כמעט כל הקהל במקומו ,שלא לוותר על האזנה
רצופה לתכנית עד לסיומה.
אקורד הסיום של השנה נתערבב במנגינת הפתיחה
של זו הבאה עלינו לטובה .בתום חג הסוכות
הנחנו את אבן הפינה לאמפיתאטרון המשודרג
בהשתתפות התורם ,הרי טריגובוף ,מאוסטרליה.
אם יצליחו מאמצינו ,הכנס השנתי הבא יתקיים
בתנאים משופרים ולצד הגידול במאות מקומות
ישיבה נזכה לחנוך גם תנאים סביבתיים חדשים וגם
מועדון חברים שיעמוד לרשות כל אחד מאתנו.
תנופת הבנייה והשדרוג תורגש כמעט בכל אחת
מפינות האתר בחודשים הקרובים ,ואנו מקווים
שחידושי המקום ימשכו קהלים גדלים והולכים של
מבקרים ואורחים לצד חברי העמותה לדורותיהם.
בצד הצלחותינו לשפר את תנאי המקום עליי להודות
כי טרם עלה בידינו לגייס לשורותינו את כל גמלאי
הקהילה ,ובמיוחד אמורים הדברים בדורות הצעירים
יותר .אני מקווה כי בשנה הקרובה יבשילו כמה
מהלכים שישפרו את המאזן.
עם כל אזרחי המדינה נחוג את שנת ה60-
לעצמאותנו .מטבע הדברים ייזכר כל אחד מאתנו
בציוני הדרך האישיים שלו לאורך תקופה זו,
ועם המשפחות השכולות נשוב להרהר במחירים
הנוראים מכול ,אשר כולנו ערים להם בכל
ימות השנה.
אני מרשה לעצמי להעיר בסיום :לנו ,כוותיקי
הקהילה ,נכון תפקיד מיוחד בחודשים הקרובים,
ואפשר שתתעצם המחלוקת הפנימית על הדרך
המדינית העתידית של ישראל .אינני חושב שזכותנו
או יכולתנו כגוף  -כקבוצה  -לגבש ולהוביל עמדות
של מהות .לכל אחד מאתנו שמורה זכות הדעה
האישית .אך בה בעת יש עלינו חובה לנסות
ולהשפיע על הסגנון ועל הדרך שבהם יתנהלו
הדיונים הציבוריים  -השפעה גם כלפי הציבור וגם
מול מנהיגיו .תקוותי כי נמצא את הדרכים לעשות
את המיטב בגזרה זו של ההתנהלות האנושית.
אפרים הלוי
יושב ראש המל"מ





השרה לבני" :חזון שתי מדינות לשני עמים משמעותו  -כל שאיפות העם
הפלסטיני יוגשמו אך ורק במדינתו"
אפרים הלוי" :מעולם לא היו שרים כה רבים יוצאי קהילת המודיעין
בממשלת ישראל"
'הגבעטרון' ממשיך להלהיב" :העבר מאחוריה ,היא צופה אל הבאות"

שני אירועים מיוחדים אפיינו את הכנס
השנתי של המל"מ ,שהתקיים כשבוע
לפני פרוס שנת תשס"ח :הופעתה
של אישיות מדינית מרכזית בהרצאה
מדינית מפורטת ומקיפה ,ומופע של
להקת הגבעטרון ,שזכתה השנה
בפרס ישראל למפעל חיים .השתתפות
חברי המל"מ ובני/בנות הזוג הגיעה
לשיא  -יותר מ 1,00-איש מילאו את
התאטרון הפתוח מכל עבריו .בודדים
עזבו את המקום לפני גמר התכנית -
אות ועדות לעניינו של הציבור השנה
במיוחד בתכנית על שני חלקיה.
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את הכנס פתח מנכ"ל המל"מ דודו צור.
דבריו כוונו בעיקר לתיאור הפיתוח
הצפוי באתר המל"מ בשנה הקרובה:
הרחבת התאטרון הפתוח ,השלמת
התכנון למבנה חדש ל'מרכז המידע

התגברות הפן הדתי
שכנינו
עם
בסכסוך
משמעותה שאין סיכוי רב
לפתרון מלא וארוך טווח
בעתיד הנראה לעין

למודיעין ולטרור' והתחלת בנייתו,
השלמת הקומה השנייה במרכז הצפייה
ועדכון מיצג המודיעין  -כל אלה בסיוע
תרומות ייעודיות שגויסו .אחר כך
העניקו יו"ר המל"מ והמנכ"ל תעודות
הוקרה לשלושה מתנדבים :ירון בכר,
ניצן גלפז ורות  -אלמנת המהנדס יעקב
חי ז"ל שקבלה את התעודה בשמו.
את דבר המשפחות השכולות הביאה
ברגישות רבה לאה בר ,אמו של דרור
בר ז"ל ,איש 'המוסד' שנפל בג'נין
באפריל  2002במבצע "חומת מגן".
יו"ר המל"מ אפרים הלוי הזכיר לנוכחים

כי בממשלת ישראל יש כיום שרים
יוצאי קהילת המודיעין יותר מאי פעם
(ציפי לבני ,רפי איתן ,אהוד ברק ,אבי
דיכטר ,גדעון עזרא) .הוא הדגיש
כי לחברי העמותה נועד תפקיד
חשוב דווקא בעתות משבר וחיפושי
דרך .עליהם לגלם באישיותם ובדרך
התנהגותם את הביטחון של אזרחי
המדינה בחוסן מדינתם ,ולשמש עוגן
אמין ונאמן שהנהגה יכולה להתבסס

ישראל לא תרוויח מהניסיון
להקפיא את המציאות; על
כן נדרשת יוזמה ישראלית
להגיע להבנות יסוד עם
הזרם ברשות הפלסטינית
המכיר בזכות קיומה של
ישראל
עליו בימי סגריר .בסוף דבריו הציג
הלוי את האישיות המרכזית באירוע -
מ"מ ראש הממשלה ושרת החוץ ציפי
לבני ,לוחמת 'המוסד' לשעבר.



שרת החוץ "הרגישה בבית" .היא הציגה
את התפיסות הממלכתיות המונחות
ביסוד מדיניות החוץ של הממשלה בעת
הזאת .כ 45-דקות סקרה את המאפיינים
העיקריים של הסכסוכים באזורנו ואת
התפניות המסוכנות שחלות בסכסוך
הישראלי-פלסטיני בשנים האחרונות.
לדבריה ,התגברות הפן הדתי בסכסוך
עם שכנינו משמעותה שאין סיכוי רב
לפתרון מלא וארוך טווח בעתיד הנראה
לעין .באותה נשימה הדגישה השרה

שלדעתה ישראל לא תרוויח מהניסיון
להקפיא את המציאות; על כן נדרשת
יוזמה ישראלית להגיע להבנות יסוד עם
הזרם ברשות הפלסטינית המכיר בזכות
קיומה של ישראל ,השואף להגשים את
חזון שתי מדינות לשני עמים והנכון
לאמץ את המשמעויות המעשיות של
דבקות בשני עקרונות אלה .השרה
ציינה כי השיחות המתנהלות כיום
בין ראש הממשלה לראשי הרשות
ביהודה ושומרון רציניות ,אך מוקדם
מאוד לדעת אם בכוחם של הצדדים
להגיע לסיכומים משותפים על עיקרי
ההסדר העתידי.
מקום נרחב בדבריה העניקה השרה
לסקירת תפקיד מעגל היחסים שבין
ישראל למדינות ערב בכל הנוגע להסדר
הישראלי-פלסטיני .היא סיפרה כי
בפגישותיה עם שרי החוץ הערביים,
של ירדן ושל מצרים ,שאלה אם
לדעתם הם צריכים לנהל את המו"מ
על ההסדר בין הפלסטינים לישראל והם
השיבו בשלילה .לדבריה ,הזהירה את
בני שיחה כי אל למדינות ערב להציב
תנאים משלהן לפתרון הסכסוך ,שמא
ייהפכו ל"חישוקאים" בתהליך .בהקשר
זה ניתחה השרה בהרחבה את היוזמה
הסעודית מראשיתה בשנת  2002ועד
לגלגוליה האחרונים ,וציינה כי מדינות
ערב המתונות תומכות בתהליכים אך
לפעמים גם שוקדות על "שלום בית"
בתוכָן .היא קשרה תופעה זו לניסיונות
הנעשים מדי פעם לגשר ולקרב בין
הרשות לשלטון החמאס ברצועת עזה
והביעה התנגדות נחרצת למחשבות
מסוג זה .השרה הדגישה את מדיניות
הממשלה לבדל את יהודה ושומרון מן
הרצועה .ובעניין זה הוסיפה הערה:
"כל מי שמהרהר ומציע לחזור לקווי

 67צריך לזכור כי על-פי המצב
שהיה קיים עד שנת  1967לא היה
כל קשר יבשתי או אחר בין הגדה
לרצועה .המשמעות היא שמי שירצה
לכונן מדינה פלסטינית שתכלול את
שני חלקי הישות הפלסטינית ממילא
יצטרך לשאוף לשינויים במתאר שהיה
קיים עד אז".
את החלק האחרון בסקירתה המקיפה
ייחדה הגברת לבני לתפקיד הזירה הבין-
לאומית בקידום תהליכי ההידברות
בנושא הפלסטיני .להבנתה ,הזירה
הבין-לאומית תפקידה לסייע ולתמוך,
בעיקר במישור הכלכלי .היא ציינה
בסיפוק כי ישראל זוכה להבנה טובה
בזירה זו.
הקהל האזין לדברי השרה בעניין רב
והביע קורת רוח על שמצאה לנכון
לחלוק עמו את תפיסותיה ואת
מחשבותיה בהרצאה מפורטת ביותר.
יו"ר המל"מ אפרים הלוי עלה לבמה
והודה לשרה על בואה לערב זה.
בהזדמנות זו הביע תודה לצוות
המל"מ ולכל המתנדבים שתרמו מזמנם
וממרצם להצלחת האירוע כולו.
בן רגע עלתה על הבמה להקת 'הגבעטרון',
זוכת פרס ישראל תשס"ז ,והלהיבה את
הקהל בשיריה הוותיקים והטובים.
היא סיימה במילים המתאימות גם
לנו" :העבר מאחוריה ,היא צופה אל
הבאות" .לתשואות מיוחדות זכו שתי
זמרות הלהקה הוותיקות ,שנמנות עם
חבריה מיום היווסדה לפני  59שנים!
אלי כהן הנחה כהרגלו בחן רב.
אנו מקווים כי רשמי האירוע הזה
ידרבנו את אלה שנעדרו השנה לבוא
לכנס הבא ,שיתקיים ,אנו מקווים,
בתאטרון הפתוח המורחב והמשודרג
שייבנה בחודשים הקרובים.

מתפרסם במשותף ב"במחנה" וב"מבט מל"מ"

יום ביון
הקורס הבין-שירותי נחשב למסגרת ההכשרה היוקרתית ביותר
של עולם הביון הישראלי .במרוצת השנים עברו בשורותיו רבים
מבכירי אגף המודיעין ,המוסד והשב"כ ,שלמדו להכיר מקרוב
עד כמה רב הנסתר על הגלוי בעולם בו הם פועלים .לרגל סיום
המחזור ה 50-של הקורס ,התכנסו כמה מבוגריו

הנחה :אפרים לפיד
כתב :יהושע בריינר ("במחנה")
צילום :ניר אריאלי ("במחנה")

מירי אייזן ,אורי זילברמן וגדעון מיטשניק

שושואיזם זה עסק לא פשוט .ברגע
שנלחץ כפתור ההקלטה בטייפ ,נדמה
כי חמשת הבכירים בעולם המודיעין
נעים בחוסר נוחות בכיסאותיהם .ותרו
מראש על החדר המוטל בערפל ,זינחו
את העננה הסמיכה של עשן הסיגריות,
ואת המנורה המטילה אור לבן על
מחצית הפנים השאירו בחדר השינה.
במקום כל זה ,לכו על חדר דיונים
מואר היטב וכמה בורקסים אכולים
למחצה על השולחן .בחדר יושבים שני
אנשי מוסד ,אחד בהווה
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והשני בדימוס ,בכיר לשעבר בארגון,
סא"ל באגף המודיעין ואל"ם אחת
במילואים .כל הנ"ל אינם נמנים ,ככל
הנראה ,על מועדון המעריצים של "בלי
סודות" .הם יודעים כל-כך הרבה ,אבל
מספרים מעט .ליושבים בחדר מכנה
משותף אחד :כולם השתתפו בקורס
הבין שירותי  -הקב"ש ,בשבילכם.
לפני מספר שבועות הם התכנסו בפעם
הראשונה ,ביוזמת המרכז למורשת
המודיעין בגלילות ותא"ל (מיל') אפרים
לפיד ,קצין מודיעין בכיר בעברו .פגישת

המחזור הזאת מאפשרת מבט בלעדי אל
תוך אחד הקורסים היוקרתיים ביותר
של עולם המודיעין הישראלי .כמעט

"מכיוון שבכל פעם מפקד
הקורס מגיע מגוף אחר:
מאמ"ן ,מ'המוסד' או
מהשב"כ ,והשקפת עולמו
משפיעה על התכנים של
הקורס"

כל קצין באגף המודיעין חולם להגיע
לשם ,לשמוע את הסודות השמורים
ביותר של המוסד והשב"כ ,ולגלות
שלמרות שהוא חושב שהוא יודע
הרבה ,הוא בעצם לא יודע כלום.
אז מהו הקב"ש? פעמיים בשנה נשלחים
אנשי מודיעין בשירותי הביון הישראליים
לעשרה שבועות בכיתת הלימוד ,ופוגשים
את עמיתיהם מהזרועות השונות .מאגף
המודיעין של צה"ל ,מהשב"כ ,מהמוסד
וממשרד הביטחון .בכנסים האלה הם
לומדים על עמיתיהם למקצוע ,מכירים
שיטות עבודה אחרות ,מתרגלים
אירועים ,אבל בעיקר מתוודעים

"התרגילים היו בעבורנו
הזדמנות מצוינת לראות
איך מתגלגלת פרשה
שמתחילה בפיסת מידע,
בלי משחקי תפקידים של
'אני אחמד ואני סעיד',
אלא פשוט אירוע אמיתי,
שכל אחד תוקף מהזווית
שלו ועם הניסיון שהוא
מביא אתו"
לדור הבא של בכירי עולם המודיעין
הישראלי .באחרונה ,עם סיומו של
קורס הקב"ש ה 50-במספר ,התכנסו
חמישה אנשי מודיעין לסיכום ביניים
של אחת ההכשרות הרגישות במדינה:
דורון ,איש המוסד המשרת כמפקד
הקורס הבין-שירותי ,סא"ל גדעון מחיל
המודיעין ,אורי ,לשעבר בכיר בשב"כ,
חיים הקייני ,לשעבר בכיר במוסד,
ואל"ם (מיל') מירי אייזן ,שפיקדה אף
היא על הקורס בעבר ,וכיום משמשת
דוברת ראש הממשלה לתקשורת חוץ.
בכל שנתיים מתחלפת זהותו של מפקד
הקורס ,ובכל פעם הוא מגיע ממערך
שונה.
"אני הגעתי לקורס אחרי שנתיים
במכללה לביטחון לאומי ,ותאמינו לי,
אין עוד קורס כזה" ,מספרת אל"ם
(מיל') אייזן בגאווה .היא פיקדה על
הקורס היוקרתי בשנת  ,2003כשהייתה

קצינת מודיעין בכירה" .אנשים מכל
עולם המודיעין מדברים איתך בפתיחות
רבה כל-כך על התפקיד שלהם ,ואתה
מבין שאתה בעצם לא יודע כלום.
נפעמתי כל פעם מחדש לראות עד כמה
שיתוף הפעולה בתוך קהילת המודיעין
הוא חשוב .מה שמדהים אותי זה
שבכל קורס תפיסת העולם משתנה",
ממשיכה אייזן" ,מכיוון שבכל פעם
מפקד הקורס מגיע מגוף אחר :מאמ"ן,
מהמוסד או מהשב"כ ,והשקפת עולמו
משפיעה על התכנים של הקורס.
כשמוניתי למפקדת הקורס ,לא הבנתי
איך ייתכן שאין סיורים בחברון או
בשכם".
בלי אחמד וסעיד

כשדורון ,מפקד הקורס ,סוקר את מבנה
השיעורים ,מאזינים ותיקי הקורס
בדריכות רבה ,כדי לראות מה השתנה
בבייבי שלהם בשנים האחרונות" .בסך
הכל" ,הוא פותח" ,אין ספק שהקב"ש
הוא קורס היסטורי .בעבר הוא היה
ארוך מאוד ,כארבעה חודשים ,עד
שראשי השירותים החליטו שלא
ייתכן שייקחו להם את האנשים הכי
טובים לתקופה כל-כך ארוכה .היום
הוא לא יארך יותר מעשרה שבועות".
הקורס מחולק על-פי הארגונים :שב"כ,
מוסד ואמ"ן ,ולכל ארגון מוקדש פרק.
בסוף כל פרק מוצגת בפני החניכים
פרשייה שעליהם לפתור ,וכך הם
מתנסים בתהליך שעובר על הארגון,
החל בניתוח עבודת רכזי השטח של
השב"כ ,דרך קבוצת הדסק ועד לפתרון
הפרשייה.
"התרגילים היו בעבורנו הזדמנות
מצוינת לראות איך מתגלגלת פרשה
שמתחילה בפיסת מידע ,בלי משחקי
תפקידים של 'אני אחמד ואני סעיד',
אלא פשוט אירוע אמיתי ,שכל אחד
תוקף מהזווית שלו ועם הניסיון שהוא
מביא איתו" ,אומר אורי ,בוגר הקורס
שהספיק גם לפקד עליו בשנות ה.80-
"רוב הפרשיות שתרגלנו עסקו באירוע
פח"ע בשטחים .הכל מתחיל מבדל מידע
שמגיע מכפר נידח בשומרון ,וכך זה
מתגלגל .מדהים לראות איך כל אחד
מנתח את האירוע בדרך שלו .בדרך

כלל החניכים שלא מגיעים מהשב"כ
נהנים מאוד ,כי הם נחשפים לראשונה
לשיטות העבודה שלנו".
כל החניכים בקורס הם אנשי
מודיעין מנוסים .אתה זוכר מקרה
בו פוענחה בקורס פרשייה שלא
נפתרה קודם לכן?
"אני לא מאמין שחניך יכול לגשת
לפרשייה שטובי האנשים בשב"כ או
במוסד עסקו בה ,ולהמציא מחדש את
הגלגל ,לגרום לנו להגיד 'וואו ,איך לא
חשבנו על זה'" ,אומר זקן המסובים,
הקייני.
הקייני הגיע לקב"ש בשנת  ,'84ומונה
לראש אגף במוסד בתחילת שנות ה-
" .90אני עברתי קורס ארוך ,כמעט
ארבעה חודשים ,ואני זוכר שעסקנו
בהרבה סוגיות בין-שירותיות .הגעתי
לקורס אחרי  19שנים במוסד ,ולמען
האמת כל מה שרציתי לשמוע זה צרות
של אחרים ,כי את מה שקורה בחצר
האחורית שלי אני כבר יודע.

"בקורס אנשים מגלים
פתאום עולם מקביל
לשלהם ,וזה משפיע גם
על העבודה האמיתית.
כשאתה רוצה ליצור קשר
עם מישהו מאחד הגופים,
אתה פשוט מרים טלפון
למשה מהקריה שהיה
אתך בקורס וזהו"
בקורס אנשים מגלים פתאום עולם
מקביל לשלהם ,וזה משפיע גם על
העבודה האמיתית .כשאתה רוצה
ליצור קשר עם מישהו מאחד הגופים,
אתה כבר לא צריך לעבור את כל
הביורוקרטיה ,אלא פשוט מרים
טלפון למשה מהקריה שהיה איתך
בקורס וזהו.
"לפני הקורס חשבתי שיש כאלה
שקוראים לעצמם אנשי מודיעין ,אבל
בעצם יושבים בניאונים ,עם המזגן
והשק"ם ולא עושים הרבה ,בזמן שאנחנו
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רצים על הגבעות" ,הוא ממשיך" ,אבל
כשאתה פוגש את האנשים ,אתה מבין
שלא ככה זה עובד .בסופו של דבר,
אותו חוקר שלוקח עט ונייר וכותב
את הידיעה שאחר-כך נסתמך עליה,
לא עושה עבודה קלה .אולי הוא לא רץ
כמוך בשמש ,אבל הוא סובל מאותו
לחץ ,מאותה עייפות".

"התרומה של הקב"ש
הייתה בעיקר בהיכרות
האישית והבלתי אמצעית
עם האנשים; אין כאן
העברת טפסים ,אין כאן
בקשות חוזרות ונשנות,
אנחנו פשוט מדברים"
אגף המודיעין ,השב"כ והמוסד הם
זרועות עצמאיות ,שכמעט אין קשר
ביניהן .רבים מאנשי הארגונים הללו
נפגשים בקורס הבין-שירותי בפעם
הראשונה ,לראשונה מתוודעים לפנים
המטושטשות שעובדות שם ,בצד
השני של הכביש" .התרומה של הקב"ש
הייתה בעיקר בהיכרות האישית והבלתי
אמצעית עם האנשים" ,מדגיש דורון.
"אין כאן העברת טפסים ,אין כאן
בקשות חוזרות ונשנות ,אנחנו פשוט
מדברים".
כאן לא קבינט

סא"ל גדעון מחיל המודיעין הוא בחור
גבוה וצנום ,איש ריגול קלאסי ,אבל

מגלילות .בעברו היה ראש מדור ביטחון
מקורות באגף המודיעין ,ובחודשים
הקרובים ייכנס לתפקידו כרע"ן
במפקדת החיל" .הקב"ש הוא משאת
נפשו של כל איש אמ"ן ,בעיקר כי יש
סביבו מין מיתוס .זה הקורס שמראה
לך את העולם האחר ,שפוקח לך את
העיניים .מאמ"ן מגיעים בעיקר חבר'ה
צעירים ,שעוסקים בתחום בערך עשר
שנים ,אבל מהמוסד ומהשב"כ מגיעים
אנשים אחרי  15ואפילו  20שנה,
והחיבור הזה יוצר קורס מאוד מיוחד.
אתה מתוודע לדרכי הפעולה של
אחרים ,מתנסה בהן ולפעמים אפילו
נפעם מהתעוזה ומהיצירתיות .אני
נחשפתי לעולמם של חוקרי השב"כ,
ואני אומר בכנות :כל אחד מהם יכול
היה להיות במאי הוליוודי".
כשגדעון מתבקש לתת דוגמה לדבריו,
הוא מנסה ,באופן מפתיע ,לבלמ"ס
את כל העניין" .בעיקר התפלאתי
מהשיטות בהן מוציאים חומרי חקירה
מהנחקרים ,איך יוצרים מצב שבו
הנחקר מרגיש בבית ונותן לך את
האינפורמציה שאתה רוצה ,מבלי לדעת
בכלל .לתת לו את האווירה הנכונה.
אם הוא אינדיאני ,ליצור סביבו כפר
אינדיאני .פשוט נדהמתי".
החניכים האיכותיים ,התכנים ובעיקר
שיתוף הפעולה הפכו את ההרצאות
בקורס לחוויה בפני עצמה" .כיום
אני עובדת בלשכת ראש הממשלה",
אומרת אייזן" ,והדלפות מתוך ישיבות
קבינט הן דבר שבשגרה .יפה לראות
שבכל השנים האלה לא דלף שום דבר
מהקב"ש ,למרות שהמרצים בדרך כלל

איפה הם היום

רבים מבוגרי הקורס הבין-שירותי נמצאים כיום
בתפקידי מפתח בשירותי הביון הישראליים,
אולם ספק אם אתם מכירים בפנים את א' ,ל' ואת
ש' המוכשר.
עם זאת ,במהלך  0המחזורים של הקב"ש
הספיקו בוגריו להתקדם יפה .כך למשל השר
לביטחון פנים וראש השב"כ לשעבר ,אבי דיכטר,
ומפכ"ל המשטרה לשעבר ,רפי פלד נמנים עם
בוגרי הקב"ש.
רשימת הבוגרים כוללת גם בכירים במגזר הציבורי
והעסקי כמו שמעון רומח ,כיום נציב כבאות
והצלה .גם ראש השב"כ יובל דיסקין ,היה בעברו
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לא ממדרים את הדברים .אני חושבת
שזה אחד הדברים שהפכו את ההרצאות
בקורס למשהו ייחודי".

האיכותיים,
החניכים
התכנים ובעיקר שיתוף
את
הפכו
הפעולה
ההרצאות בקורס לחוויה
בפני עצמה
"כשהייתי חניך בקורס הגיע האלוף
ישראל טל (טליק) להרצות בפנינו",
משחזר אורי" ,ונתן הרצאה די
סטנדרטית .לקראת הסוף ,אחד
מאיתנו זרק לו' :עם כל הכבוד ,מה
אג"ם עשה במלחמת יום הכיפורים?'
פתאום טליק התחיל לשפוך בפנינו כל-
כך הרבה סודות ומידע ,על הדברים
הכי אינטימיים שנאמרו בין גולדה
לקיסינג'ר ולדיין .זה אחד הרגעים שאני
לא יכול לשכוח .נותרנו המומים".
כאנשי מודיעין ,אתם סבורים שיש
מקום לחשוף את ההצלחות של
הארגונים השונים?
כל החמישה מחזיקים בדעה אחידה.
אם כבר שושו ,אז עד הסוף" .בוא
נגיד שלא הייתי ממליץ על זה" ,אומר
הקייני" .היום ,כשאתה מתחיל לספר
אתה לא יודע איפה זה ייגמר .שמע לי,
מי שצריך לדעת ,יודע ,וזה מספיק".
באדיבות מגזין "במחנה"

חניך בקורס .מלבד פלד ,משטרת ישראל יכולה
להיות גאה גם בניצב בדימוס יוסי לוי ,שהיה
בעברו ראש אגף החקירות ועומד כיום בראש
חברת אבטחה.
בין אנשי הצבא ניתן למנות את תא"ל במיל' רון
כיתרי ,מנכ"ל בית הספר הריאלי בחיפה ,ד'
מפקד  ,200תא"ל שלום הררי ,כיום עמית במכון
הבין-לאומי למלחמה בטרור במרכז הבין-תחומי
בהרצליה ,וכן את אל"מ במיל' איתמר צ'יזיק,
ששימש כקצין המודיעין של פיקוד הצפון וכיום
מנהל קבוצת הכדורגל מכבי חיפה .לפני כמה
שבועות ערכו הבוגרים כנס של יובל המחזורים.



יוכי ארליך 

מעורבות המודיעין בתהליך קבלת ההחלטות וחלקו בעשייה עצמה היו בעבר,
וימשיכו להיות בעתיד ,ממד חשוב בכל התפתחות אסטרטגית .עם זאת,
תשומת מערכת המודיעין הישראלית בקבלת החלטות של המערכת הפוליטית
הישראלית הייתה שולית
בספטמבר  1970עמד המשטר ההאשמי
בירדן בצל איום קיומי  -מלחמת
אזרחים ואתגר פלסטיני מבית ,ומהלך
התקפי סורי מבחוץ .נגד איומים אלה
יזמה ירדן סדרת מהלכים כוחניים
בגייסה את תמיכת ארצות-הברית ,וזו
הולידה מעורבות ישראלית .שילוב זה
ואפשר לו שרידות
חילץ את המשטר ִ
והמשכיות.

המודיעין עצמו כמעט
שלא עסק בממד המדיני
הרלוונטי ,ובמסגרתו לא
נעשה ניסיון מעמיק להבין
את התהליכים הפנימיים
אצל שכנינו ויריבינו
מאמצע שנות ה ,60-וביתר שאת לאחר
מלחמת  ,1967הלכו ארגוני הפדאיון
(ובראשם הפת"ח) וביססו את כוחם
העצמאי בירדן כבסיס לפעולותיהם
נגד ישראל .בכך התריסו נגד המשטר
וסיבכו אותו במערבולת ללא מוצא.
האירועים שהתפתחו בספטמבר 1970
היו אפוא מאבק כפול  -הן על עצם
זהותה ומשטרה של ירדן והן על
שאלת האחריות לשאלה הפלסטינית
ולכיווני פתרונה .זה היה אחד הפרקים
המכריעים והחשובים בעיצוב משולש
היחסים ירדן-פלסטינים-ישראל.
ב 18-בספטמבר  ,1970יום לאחר
שפרצה מלחמת האזרחים ,חצו כוחות
סוריים את הגבול ונעו מתוך מגמה
לחבור אל הפדאיון בארביד .הכוח
הסורי כלל חטיבת שריון סדירה,
מתוגברת בשלושה גדודי אש"ף שהיו
מסונפים לצבא סוריה ,והוסווה כיחידות
פלסטיניות .לא הרחק ,בקרבת זרקא,
חנתה דיוויזיה עיראקית שהיוותה
פוטנציאל תגבור נוסף לכוחות אש"ף.
במצב קריטי זה פנה חוסיין מלך ירדן
לארצות-הברית ולבריטניה ,והאמריקנים
הכניסו את ישראל לתמונה .בעקבות

פנייה של שר החוץ קיסינג'ר ,נקטה
ישראל כמה צעדים שנועדו להרתיע את
סוריה (ועיראק) .הצעדים כללו ריכוז
כוחות צבא משמעותיים בבקעת הירדן
ובגליל התחתון ,מול הכוחות הסוריים
הפרוסים בצפון ירדן; העמדת כוחות
צה"ל ברמת הגולן בכוננות מוגברת,
באגפו של הכוח הסורי ,וטיסות חיל
האוויר מעל ריכוזי הצבא הסורי.
על רקע איום זה הצליח חוסיין להטות
את הכף .לאחר שפעל מול הפלסטינים
במרחב עמאן ,העביר כוחות צפונה
אל מול הסורים .בקרבות שריון בשילוב
ארטילריה וחיל אוויר ,הצליחו הירדנים
להדוף את הכוחות הסוריים והסבו
להם אבדות .ב 23-בספטמבר נסוגו
אחרוני הטנקים הסוריים אל מעבר
לגבול.




בעיקר במישור הטקטי-אופרטיבי.
לדבריו ,מצרים היא שעמדה אז בראש
סדר הקדימויות האסטרטגי ,ובה
התמקדה תשומת הלב.
אפרים הלוי ,יו"ר המל"מ כיום
ולשעבר ראש 'המוסד' ,הבהיר כי
לפרשת ספטמבר  1970היו השלכות
אסטרטגיות מרחיקות לכת .השתתפות
ישראל באירועים תרמה לבניית מעמדה
האזורי והגלובלי ולאיכות יחסיה מאז
עם ארצות-הברית .זאת ,בתקופה שבה
החריפה התחרות הבין-גושית באזור
על רקע העמקת החדירה הסובייטית
למצרים והצבת כוחותיה על אדמתה.
לדברי הלוי ,שיתוף הפעולה היעיל
בין ארצות-הברית לישראל תרם,
באותו המשבר ,להפיכתה של ירושלים
בעיני וושינגטון לשחקן אסטרטגי בשל
ומשמעותי יותר גם בזירה הבין-גושית.
אף שבמחקר מקיף בשאלת תרומת
המודיעין יעלו בוודאי היבטים נוספים,
ספק אם הייתה למודיעין השפעה
ישירה על עצם המהלכים הישראליים
במשבר  1970בירדן .מקבלי ההחלטות
ודאי הביאו בחשבון את הנתונים
הטקטיים שהגיעו לשולחנם מזרועות

האלוף (בדימוס) שלמה גזית ,לשעבר
ראש אמ"ן ,הדגיש בריאיון לביטאון
מל"מ את חלקו השולי של המודיעין
בהערכת הרקע והמשמעות המדינית
של מעורבותנו .המודיעין עצמו כמעט
שלא עסק בממד המדיני
הרלוונטי ,ובמסגרתו לא
נעשה לדבריו ניסיון מעמיק
להבין את התהליכים
הפנימיים אצל שכנינו
ויריבינו .גם ציפיותיהם של
מקבלי ההחלטות בישראל
מהמודיעין לא היו במרחב
התובנות המדיניות ,אלא
במישור הטקטי-אופרטיבי.
לדעת גזית ,למודיעין ככלל
השפעה מועטה על תמונת
עשן מיתמר מעל עמאן ב"ספטמבר השחור"
עולמם של מקבלי ההחלטות
ועל ראייתם האסטרטגית הכוללת ,ויש
המודיעין ,אך את עצם ההחלטה
להצטער על כך.
ההיסטורית קיבלו כנראה בלי שתלווה
תא"ל (בדימוס) אריה שלו ,ששימש
אותם עבודת מטה מודיעינית מדינית-
ראש מחלקת המחקר בשנות ה,70-
אסטרטגית .מעובדה זאת ניתן מן
הסתם להסיק מסקנות שונות,
ציין כי המודיעין אמנם עקב אחר
לכיוונים רבים.
המשבר בירדן ,אך תרומתו הייתה

* לשעבר ראש דסק ירדן באמ"ן מחקר; y-erlich@bezeqint.net
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הזמן
מנהרת
סאדאת בירושלים  -פרספקטיבה של  30שנה
אנואר סאדאת החזיר למעמד של בכורה את ממד הזהות
הייחודי המצרי על חשבון המעמד הערבי והאסלאמי .יוזמת
השלום עם ישראל הייתה בהתאם צעד לחיזוק זיקתה של
מצרים לעולם המערבי
לפני  30שנה ,בירושלים ,השמיע נשיא
מצרים אנואר אל-סאדאת את אחד
המשפטים החשובים ביותר בתולדות
המזרח התיכון" :אנו מקבלים אתכם
באזור זה" .זו הייתה בשורה חשובה
לישראל ,אך הזמן לשלום מקיף
ולקבלה כוללת טרם הגיע.
סאדאת ,מסתבר ,יכול היה להתבטא
בשמה של מצרים והזהות הלאומית
המודרנית שלה ,אך לא בשם הזהות
הערבית או הזהות האסלאמית .אין
להבין את תולדות המזרח התיכון,
ובוודאי לא את תולדות העימות עם
ישראל ,בלי לתת את הדעת למתח
הערכי והאופרטיבי בין תכנים אלה
של הגדרה עצמית לשבר הזהויות של
שכנינו .תולדות חייו של סאדאת עצמו
שיקפו את תרכובת הזהויות של מצרים
והאזור.
סאדאת החל את דרכו הציבורית כאוהד
וחבר ב"אחים המוסלמים" ,תנועה
שחתרה לשיקומה הפוליטי של אומת
האסלאם .מימי ראשיתה במצרים של
שנות ה 30-ועד ימינו ,מנהיגה התנועה,
על שלוחותיה ברחבי האזור ,מאבק
בכל פשרה על קיום יהודי-פוליטי
בארץ-ישראל.
סאדאת עצמו נטש את התנועה על
יעדיה אלה ,אך נשאר מוסלמי אדוק,
ולימים הקפיד על דמותו כ"נשיא
המאמין".

החזיר למצרים
את הזהות האבודה

את דרכו כחבר מייסד ב"אגודת הקצינים
החופשיים" וכאחד מראשי המשטר
הנאצרי ,עשה סאדאת לכיוון זהות
אחרת  -הלאומיות הפאן-ערבית .זו
הייתה תורה שקראה לאחדות אזורית
חילונית-מהפכנית-ערבית ,וגם היא
ראתה במאבק בעצם קיומה של ישראל
עניין ערכי-קיומי.
סאדאת היה החבר היחיד ששרד
מהגרעין הראשוני של המהפכנים
מימי נאצר ,עקב הזדהותו עם יעדים
אלה .עם כישלון הערביוּת החילונית
המהפכנית ומותו של נאצר ,קיבל לידיו
את נשיאות מצרים.
בראייה לאחור ניתן להניח שכבר בשנת
 1970הביא אתו אל לשכת הנשיאות
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את ההכרה שיש לתת קדימות
לרכיב זהות נוסף בנפש הקולקטיבית
של עמו  -הלאומיות המצרית .זו
הייתה מערכת ערכים המדגישה את
ייחודיותה של מצרים על חמשת אלפי
שנותיה ,תולדותיה ,על מגוון הדתות,
על שפע התרבויות שעיצבוה ועל
זיקתה ההיסטורית לאגן הים התיכון
ולמערב .אחת ההחלטות הראשונות
שקיבל כנשיא הייתה להחזיר למצרים
את שמה שנמחק מאז כונן נאצר ב1958-
את "הרפובליקה הערבית המאוחדת".
חוקת  1971הגדירה אותה מחדש:
"הרפובליקה הערבית של מצרים".

הממד הערבי הכלל-אזורי
והממד האסלאמי הפוליטי
לא קיבלו את השלום
ולא את מחוללו .העולם
הערבי והציבור הנאצריסטי
במצרים עצמה הוקיעו את
סאדאת ,ומצרים גורשה
מהליגה הערבית
את המעבר שעשה סאדאת מערביות
למצריות ,יש לראות על רקע האופציות
שעמדו לפניו עם כניסתו לנשיאות.
האופציה הפאן-ערבית קרסה עם
תבוסת  ,1967האופציה האסלאמית-
פוליטית איימה על עצם קיומה של
מצרים כ"מדינת מוסדות" (הסיסמה
האהובה על סאדאת) .זאת וגם זאת
חייבו מלחמה במערב ,בהשפעתו,
ביכולתו לסייע.
המצריות ,מצד אחר ,מאז ומתמיד עולה
בקנה אחד עם השתייכות למשפחת
העמים שבהנהגת המערב .גבולותיה
ידועים ,יש לה "אני" מתוחם .על בסיס
המצריות ניתן להשלים עם שכן "אחר"
ולמקד מאמץ של בנייה מבית .יש
לה גם אידאולוגיה מסודרת שנבנתה
מראשית המודרניזציה של המאה ה19-
ושהייתה נחלת העילית עד לעליית
הנאצריזם.
למרות מורכבות הדברים ,דומה כי
ממרחק השנים מותר להניח שמלחמת

חגי ארליך 
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שנה ליוזמת

סאדאת

 1973הייתה מבחינתו של סאדאת
מלחמה מצרית ולא מלחמה ערבית .רק כך
אפשר להבין את אופן התנהלותה ,גם זו
הטקטית .אין לראות בה "מערכת גורל"
לכיבוש תל אביב אלא מלחמה לכיבושה
הדיפלומטי ,הכלכלי והאסטרטגי של
וושינגטון .מבחינה זו המלחמה ההיא
הייתה הצלחה ,ומצרים אכן עלתה על
דרך הפתיחות כלפי המערב מצד אחד,
והפתיחות כלפי חברתה שלה וכלכלתה
שלה מצד אחר.
ההכרעה הדרמטית ,הנועזת והאמיצה
ב 1977-לבוא לכנסת בירושלים,
להכיר בישראל ולחתום עמה על
הסכם שלום ,הייתה צעד חיוני למימוש
יעדיהן של הזהות והמדינה המצרית.
מצרים ,עם הפנים מערבה ,נבנית
מהכרעה זו עד היום .השלום המתקיים
בין ישראל לשכנתה הגדולה מדרום הוא
שלום עם הממד המצרי המודרני בנפש
המצרית .אין הוא חזות הכול.
הממד הערבי הכלל-אזורי והממד
האסלאמי הפוליטי לא קיבלו את
השלום ולא את מחוללו .העולם הערבי
והציבור הנאצריסטי במצרים עצמה
הוקיעו את סאדאת ,ומצרים גורשה
מהליגה הערבית .זה היה מכשול
זמני .הפאן-ערביות החילונית הלכה
ונמוגה ואולי אף נדחקה ,לפי שעה ,אל
מחוץ לבמה .מצרים חזרה זה מכבר
לחיק העולם הערבי ,או למה שנשאר
ממנו  -מסגרת רופפת של מדינות
טריטוריאליות הנאבקות לקדם את
האינטרסים הנפרדים שלהן.
את מקום הערביות כאנטי-תזה
המצרית
ללאומיות
כלל-אזורית
הטריטוריאלית ,הייחודית ,הפרו-
מערבית ,תפס מחדש האסלאם
הפוליטי .בשנה שחתם סאדאת על
הסכם השלום עם ישראל ,ב,1979-
עלה גם משטר המהפכה של ח'מיני
באיראן ,וסאדאת עצמו נרצח בתוך
שנתיים על ידי קנאי הדת של ארצו.
מורשותיהם המנוגדות של סאדאת
וח'מיני ממשיכות מאז להסעיר את
המזרח התיכון ולטלטל את הדילמות
של שכנינו ,בין האפשרות לקבלנו
באזור רב-מדינתי ובין המשך המלחמה
בישראל מתוך מחויבות לניצחונה של
זהות דתית-היסטורית אחת ויחידה.

* פרופסור להיסטוריה של המזרח התיכון ,אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה הפתוחה; erlich@post.tau.ac.il

הרהורים על
שורשי המהפך

30
סאדאת

שנה ליוזמת

מצרים בין אוקטובר  1973לנובמבר 1977
האם מטרתה של מלחמת יום הכיפורים הייתה ,כפי
שמקובל להניח ,לקדם הסדר מדיני עם ישראל באמצעות
מלחמה?
זכי שלום מעמיד סימן שאלה ,נוכח התבטאויותיו בעבר של
חסנין הייכל ,עורך העיתון אל-אהראם ,שגורלה של ישראל
אינו להאריך ימים במזרח התיכון וכי על מצרים לסייע לה
בהסתלקותה המהירה...

זכי שלום 

בגין ,קרטר וסאדאת בשיחות השלום בקמפ דיוויד

קציני מודיעין צעירים באמ"ן יתקשו
להבין זאת; אולי אפילו יפקפקו בתקפות
הדברים .הוותיקים זוכרים זאת היטב.
לפני עשרות שנים הייתה מחלקת
המחקר באמ"ן ,בעיקר ענף מצרים,
נדרכת לקראת פרסום מאמרו השבועי
של עורך 'אל-אהראם' חסנין הייכל .איש
לא היה עוזב את המשרד קודם שיצא
מיד לקט ובו ניתוח המאמר כמעט
מילה במילה .הלקט ,למותר לציין ,היה
עובר מיד לעיון ראשי המדינה .גם הם,
כפי הנראה ,קראו את הדברים בעניין
רב .גם התקשורת הכתובה התגייסה
כדי להאדיר ולהעצים את מעמד העורך

הראשי של 'אל-אהראם' ,ובמקרים
רבים דבריו זכו להבלטה בעיתונות.
כך זה היה .הכול נראה טבעי ומובן
מאליו .מצרים ,יש לזכור ,מילאה
באותן שנים תפקיד מנהיגותי בעולם
הערבי ,ומעמדה בזירה הבין-לאומית
היה חזק למדיי ,עוצמתה הצבאית
ויחסיה עם המעצמות הגדולות ועם
מדינות העולם השלישי הקנו לה מעמד
סמכותי רב-עוצמה באזור .הייכל היה
איש אמונו הקרוב של הנשיא גמאל
עבד אל-נאצר .מתוקף זה היה מקום
להניח שדבריו בעיתון מבטאים גם את
עמדות הנשיא המצרי.

עם הסתלקותו של נאצר מהזירה (28
בספטמבר  )1970תפס את מקומו
בהנהגה אנואר סאדאת ,שפעל
שנים ארוכות כסגן הנשיא בהנהגתו
הסמכותית של נאצר וחי בצלו הכבד.
כאשר נכנס לתפקיד הנשיא רווחה
ההערכה שהוא יהיה נשיא חלש ואפור
ולכן הסיכון שהוא יסב למדינת ישראל
יהיה קטן יותר .בפועל התברר ,להוותה
של מדינת ישראל ,כי הערכה זו הייתה
שגויה לחלוטין .גם הייכל נשאר מקורב
להנהגה המצרית לאחר מות פטרונו
המוכּר נאצר ,גם אם 'זוהרו' הועם
לא מעט.

* פרופסור ,מרצה בכיר באוניברסיטת בן גוריון בנגב ועמית מחקר במכון למחקרי ביטחון לאומי ליד
אוניברסיטת תל אביב; zakis@inss.org.il
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עתה ,ממרחק השנים ,ניתן לבחון
בפרספקטיבה היסטורית את השינויים
המפליגים שחלו מאז בתמונת המצב
באזור בכלל ובמצרים בפרט .העולם
הערבי ומצרים נתונים זה שנים בנסיגה
בולטת .מעמדם בזירה הבין-לאומית
ובאזור הולך ויורד .אפילו משטר החמאס
בעזה ,התלוי במצרים במובנים רבים,
מסרב בגלוי להיענות לתביעותיה של
ההנהגה המצרית .נשיא מצרים חוסני
מובארכ רחוק מיכולת מנהיגות הדומה
לזו שאפיינה את שני קודמיו.

הכרה ,תבונה וידע".
למעשה אמר כאן הייכל דברים מפורשים,
שספק אם בזמנם הובנו כך בקהילת
המודיעין בישראל :אמנם דינה של
ישראל נחרץ והיא לא תמשיך להתקיים
לאורך שנים רבות ,אבל נסיבות שונות,
בעיקר עוצמה צבאית וקשרים עם
המעצמות ,עשויות להעניק לה 'מרחב
נשימה' גדול מזה שיש לה להלכה .על
כן מוטלת על העולם הערבי המשימה

שנה ליוזמת

סאדאת

תוכננה כמהלך צבאי מוגבל .עם זאת,
ייתכן מאוד שמהלך צבאי זה נועד
לשמש מרכיב בשרשרת של פגיעות
מתמשכות וספורדיות במדינת ישראל
אשר יעמידו בסופו של דבר את עצם
קיומה בסכנה .במילים אחרות ,אולי
הגיע הזמן להציב סימן שאלה סביב
ההנחה הרווחת שמגמתו של סאדאת
הייתה להגיע להסדר מדיני באמצעות
המלחמה.

ישראל מהווה ישות
שנחרץ גורלה
מבחינה היסטורית

עתה נשוב אל העבר הרחוק יחסית.
ב 8-ביוני  ,1973חודשים אחדים בלבד
לפני מלחמת יום הכיפורים ,פרסם
הייכל מאמר רחב ומרתק למדיי על
מדינת ישראל וסיכויי הישרדותה לאורך
שנים .הייכל העיד על עצמו כאדם בעל
עניין רב במדינת ישראל (על-פי פרסום
"חצב")" :קראתי כל ספר על ישראל",
כתב" ,כשהייתי פוגש כל אדם שמכיר
משהו או מישהו בישראל ,הייתי יושב
ומקשיב לדבריו  ...לאחרונה מצאתי את
עצמי יושב כתלמיד באולם לימודים
ולומד את השפה העברית ,כדי שאוכל
לקרוא מה שמתפרסם בישראל ,בלי
להזדקק לתרגום".
לאחר שניתח את מקורות העוצמה/
חולשה של מדינת ישראל הגיע הייכל
לידי המסקנה הניצחת:

"ישראל  -במצבה,
בהרכבה ובטמפרמנט
שלה  -אין לה עתיד
באזור הזה .היא מהווה
ישות שנחרץ גורלה
היסטורית,
מבחינה
ובפרט אם יעלה
בידינו לסייע לפעולת
מתוך
ההיסטוריה,
הכרה ,תבונה וידע"
"ישראל  -במצבה ,בהרכבה ובטמפרמנט
שלה  -אין לה עתיד באזור הזה .היא
מהווה ישות שנחרץ גורלה מבחינה
היסטורית ,ובפרט אם יעלה בידינו
לסייע לפעולת ההיסטוריה ,מתוך
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להנהגה המצרית בראשות סאדאת ,הסתבר עקב המלחמה
שהאפשרות 'למחוק את ישראל בשלבים' ,איננה ראלית

'לסייע' למהלך ההיסטורי הבלתי נמנע
כדי לזרז את ִקצה של מדינת ישראל.
הייכל לא פירט כיצד צריך הדבר
להיעשות ,אך יש להניח שהמהלך
המלחמתי דוגמת זה שיזמה מצרים
באוקטובר  1973היה במרכז תודעתו
בהקשר זה .יש אפוא מקום להניח ,אם
כי אין לנו הוכחה של ממש ,שדעות
מעין אלה לא היו נחלתו של הייכל
בלבד ,אלא הן רווחו בחוגים רחבים
בהנהגה המצרית .אם הערכה זו נכונה,
היא עשויה לשפוך אור גם על מאפייניה
ויעדיה של מלחמת יום הכיפורים וגם
על ההחלטה המצרית לפנות לכיוונו
של הסדר עם ישראל כארבע שנים
אחרי המלחמה.
כידוע ,רווחת ההערכה שמצרים החליטה
ליזום את מלחמת יום הכיפורים כמהלך
צבאי מוגבל שמטרתו להניע את התהליך
המדיני לכיוון הסדר עם ישראל.

לא הוציאו בשבילו
את הערמונים מן האש

דעותיו של הייכל אינן סותרות את
האפשרות שמלחמת יום הכיפורים

בהקשר זה ניתן לבחון גם את ההודעה
הדרמטית של סאדאת בנובמבר 1977
על החלטתו לבוא לירושלים כדי
להגיע לשלום עם ישראל .ייתכן מאוד
שמדובר בתפנית דרמטית שחלה
בתפיסותיו בשל תוצאותיה של מלחמת
יום הכיפורים .ייתכן מאוד כי להנהגה
המצרית בראשות סאדאת ,הסתבר
עקב המלחמה שהאפשרות 'למחוק
את ישראל בשלבים' ,היינו 'לסייע
להיסטוריה' (כפי שהציע הייכל) בהאצת
התהליך הבלתי נמנע של קריסת מדינת
ישראל ,איננה ראלית.
בנסיבות אלה ,ונוכח העובדה שהתאכזב
מהסיכוי שהמעצמות ובראשן ארצות-
הברית יוציאו בשבילו את הערמונים
מן האש ,אולי החליט סאדאת על מפנה
דרמטי לכיוון של מגעים ישירים עם
ישראל בדרג הבכיר ביותר כדי להגיע
להסדר שלום.
תפנית מבורכת זו הושגה במחיר כבד
ויקר מנקודת הראייה של מדינת ישראל,
אבל לפחות היא מאפשרת לנו להיות
משוכנעים שהאמירה 'קורבנם לא היה
לשווא' איננה ריקה מתוכן.




בנובמבר  2004מינו הצנזורית
הראשית דאז אל"מ (היום
תא"ל) מירי רגב ,ועוזר שר
הביטחון דאז תא"ל (היום
אלוף) עמי שפרן ,על דעת
שר הביטחון דאז (היום שר
התחבורה ובטיחות בדרכים)
שאול מופז ,ועדה לבדיקת
מכלול ההיבטים של הצנזורה
הצבאית.
דוח הוועדה הוגש לאחר
מלחמת לבנון השנייה ,והוא
כולל נספח לקחים בדבר
פעילות הצנזורה במלחמה.
על הדוח חתומים יו"ר
הוועדה השופט (בדימוס) ד"ר
אליהו וינוגרד ופרופסור אסא
כשר (חברה שלישית פרשה
כשמונתה לתפקיד בכיר
ברשות השידור).
דוח הוועדה כולל המלצה
לחוקק בישראל חוקים
בדבר היבטים מסוימים של
השמירה על סודות המדינה.
הדוח כולל גם הצעת חוק
להגנה על זהותו של סוכן
מודיעין.
ההצעה אומצה על ידי חברת
הכנסת (היום שרה) רוחמה אברהם
וחבר הכנסת גדעון סער ,והוגשה
בשינויים טכניים קלים ובתוספת דברי
הסבר המציינים את העובדה שאירעו
בישראל כמה מקרי חשיפת זהותו של
אדם כסוכן מודיעין.
הצעתה המקורית של הוועדה נערכה
במתכונת החוק הפדרלי של ארצות-
הברית בעניין זה .בשל חשיבות הנושא
מצאנו לנכון לפרסם את ההצעה עוד
לפני אישורה בכנסת לחוק.



 .1מטרה

מטרתו של חוק זה היא להגן על סוכני
מודיעין של המדינה מפני חשיפת
זהותם .הגנה זו היא הגנה על חייהם,
על חירותם ועל יכולתם למלא את
תפקידם בשירות המדינה.

 .2הגדרות

בחוק זה:

"סוכן"  -אדם ,שהוא עובד המדינה או
עובד מטעמה או למענה ,בהווה או
בעבר ,בפעילות ביון או בעזרה לפעולות
כאלה ,במסגרת אחד מארגוני קהילת
המודיעין או אחת היחידות הצבאיות
העוסקות בפעילות ביון ,שזהותו בתור
שכזה היא מידע מסווג.
"מידע מסווג"  -חומר או מידע שסווגו
וסומנו בידי רשות מוסמכת על-פי דין,
כטעונים הגנה מיוחדת מפני חשיפה
ללא סמכות ,על יסוד שיקולים של
הגנה על חיי אדם או חירותו או הגנה
על ביטחון המדינה.
"חשיפה"  -גילוי ,מסירה ,הפצה ,פרסום
או עשיית דבר לזמין בכל דרך אחרת.

 .חשיפת מידע מסווג
בדבר סוכן

החושף ,ביודעין וללא סמכות ,מידע
מסווג ,באופן המאפשר חשיפת זהותו
של סוכן ,בתור שכזה ,דינו מאסר עד
עשר שנים.

 .ניסיון לחשיפת
זהותו של סוכן

העושה סדרת פעולות ,בניסיון להגיע

למידע מסווג ,ללא סמכות ,כדי
לחשוף זהותו של סוכן ,בתור שכזה,
דינו מאסר עד שלוש שנים.

 .סמכות

חוק זה חל גם על מעשה שנעשה מחוץ
לגבולותיה של מדינת ישראל והשטחים
שבתפיסה לוחמתית שלה ,על ידי אזרח
המדינה או תושב קבע שלה.

 .6הגנות

(א) על אף האמור בסעיפים  3ו ,4-לא
יואשם אדם לפי חוק זה ,אם בשעת
מעשה ידע בוודאות שהמדינה חשפה
בפומבי את זהותו של הסוכן בתור
שכזה ,וניתן לאותו אדם אישור מוקדם
לכך ,כדין ,על ידי הצנזור הצבאי.
(ב) חשיפת מידע מסווג בדבר סוכן,
על יסוד פרסום מוקדם של מידע זה,
במדינה או מחוצה לה ,לא תיחשב
הגנה לפי סעיף קטן (א).
(ג) על אף האמור בסעיפים  3ו ,4-לא
יואשם אדם לפי חוק זה ,אם מסר
מידע מסווג ,במישרין ,לחבר ועדת
משנה של ועדת החוץ והביטחון של
הכנסת לעניין השירותים החשאיים.
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"דברים שרואים משם"

אנשי הקהילה בתפקידיהם האזרחיים

אלוף שלושת "הפיקודים":

אמ"ן  -בת ים  -הפיליפינים
אפרים לפיד ויוכי ארליך

אלוף )מיל'( יהושע שגיא ,לשעבר קמ"ן דרום,
קמ"ן אוגדת שרון במלחמת יום הכיפורים,
ראש אמ"ן ,ראש עירייה ושגריר  -בשיחה
גלויה מאוד

יהושע שגיא (שני משמאל) בביקור אצל הכורדים בעיראק

נדמה לי שאתה היית ראש אמ"ן
הראשון והאחרון שכיהן בתפקיד
לאחר שירות ארוך ומגוון בחיל
המודיעין .כיצד תתאר את
המאפיינים הייחודיים לך כראש
אמ"ן שבא משורות החיל?
"היתרון הגדול שלי היה שרציתי
בתפקיד עצמו ולא כמקפצה לתפקידים
אחרים ,גבוהים יותר .השקעתי
את כל כולי בהצלחה בתפקיד .בשל
העובדה שצמחתי במודיעין הכרתי את
החיל מבפנים על שדרותיו :התחלתי
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ב ,504-הפעלתי סוכנים ,עברתי
למודיעין השדה ,לתצפיות ,לסיור;
הייתי קמ"ן אוגדה ,קמ"ן פיקוד ,מפקד
בה"ד  ,15ביום הכיפורים שוב קמ"ן
אוגדה ואחר כך ראש המחקר וראש
אמ"ן .שירתתי במלחמות סיני ,ששת

ראש אמ"ן צריך להכין
את החיל לפחות חמש
שנים קדימה

הימים ויום הכיפורים .הכרתי את צורכי
החיל ופעלתי מבלי לאות לקידומו".
ניתן למנות בקריירה הצבאית שלך
ארבעה צמתים עיקריים .הראשון
במלחמת יום הכיפורים ,כשהיית
קמ"ן אוגדה בחפ"ק עם אריק שרון.
בפרספקטיבה של ימינו ,מה אתה
זוכר על מצב המודיעין במלחמת
יום הכיפורים?
"מיד לאחר שמוניתי לפקד על בה"ד
 ,15התעקשתי לקבל מינוי חירום
כקמ"ן אוגדה ,אף שכבר קודם הייתי

קמ"ן פיקוד ודרגתי הייתה אל"מ.
ואכן מוניתי לקמ"ן אוגדה  143ת"פ
גורודיש (לא הרבה רצו בתפקיד זה.
במהלך המלחמה היה גורודיש כבר
אלוף הפיקוד ושגיא הפך ת"פ אריק -

"הערכת המודיעין
ב ,1977-שביטא גם
הרמטכ"ל מוטה גור,
הדגישה כי מאחורי מהלכיו
של סאדאת עלולה
לעמוד קונספירציה.
הזהרנו ,לפי סימנים
מעידים שהצטברו
בידינו ,שקיימת סכנה
שמצרים תיזום מהלך
צבאי נגד ישראל
א"ל/י"א) .במודיעין האוגדה  -היינו
מוכנים .כיוון שהכרתי היטב את
השטח ואת דרישות התפקיד ,האוגדה
הייתה מוכנה למלחמה ,למעט מחסור
בתצלומים עדכניים ופוטוסטטיים ,כמו
אצל כולם .עמד לצדי הניסיון הנצבר
ממלחמת סיני וממלחמת ששת
הימים .כשהגעתי לאוגדה עשיתי הכול
כדי שנהיה מוכנים ברמה המודיעינית.
פעלתי 'לפי הספר' .ההכנה המוקדמת
הזאת הייתה למעשה גם הנכס שאפשר
לנו להשיג את התוצאות הטובות
שהשגנו ביום הכיפורים .הייתה לנו
היכרות עמוקה עם השטח ,ידענו
לשאול שאלות ,לקבל תשובות,
להצליב מידע ממקורות שונים ולהפיק
מכל זה מודיעין אמין בזמן אמת.
עבדנו יחד ,גרעין של אנשים מיומנים,
וכולנו קצרנו את פרי המקצועיות
וההכנה מראש".
התחנה השנייה שלך בשנת .1977
כיהנת כראש חטיבת המחקר
באמ"ן בעת יוזמת סאדאת וביקורו
בירושלים.
"ההערכה המודיעינית ,שביטא גם
הרמטכ"ל מוטה גור ,הדגישה כי
מאחורי מהלכיו של סאדאת עלולה
לעמוד קונספירציה .הזהרנו ,לפי סימנים
מעידים שהצטברו בידינו ,שקיימת
סכנה שמצרים תיזום מהלך צבאי נגד
ישראל .היה מידע מודיעיני שהעיד על
כך וגם הקברניטים ראו אותו .מוטה גור
היה חשדן מאוד ,בייחוד מתוך לקחי
יום הכיפורים .אנחנו ,כמודיעין ,היינו
למעשה ממודרים מהמהלכים המדיניים
הישראליים שהתנהלו בחשאיות עם
סאדאת לפני בואו לירושלים .היינו

באפלה .בדיעבד ,זו הייתה שגיאה
מצדי שלא ניסיתי 'לרגל' אחר מפקדיי
ולדעת מה מתרחש באמת".
באיזו מידה לדעתך צריך המודיעין
להיות מעורב במהלכים מדיניים?
"המודיעין צריך לתת לקברניטים
ולמנהלי המשא ומתן מודיעין בזמן אמת.
אנשי המודיעין יודעים על מהלכים
מעצם עיסוקם ,וליווי התהליכים חשוב
להבנת התמונה הכוללת .כך עשינו גם
בזמן המשא ומתן עם המצרים בקמפ
דייוויד .בעת השיחות מסרנו לקברניטים
מידע חיוני בזמן אמת והוא שימש אותם
במהלך המגעים ואחריהם".
הגענו לתחנה שלישית ,כאשר
תקפה ישראל ב 1981-את הכור

עליך ביקורת קשה ,אף שדובר
באירוע שבין נוצרים למוסלמים
בלבנון  -אנחנו לא היינו אחראים
לו ולמודיעין לא הייתה אחריות
לאירועים בצברה ושתילה .כיצד
אתה רואה את הדברים כיום?
"לא אסתיר שאכן זו הייתה לי חוויה
קשה מאוד .לאחר מלחמת יום
הכיפורים נכנסתי ללשכת ראש
המחקר .הגעתי ללשכה חשוכה וריקה
(גם הסגנים גדעון גרא ולברן כבר לא
היו שם) ,במאמץ לשקם את המחלקה
ולהעמיד את אנשיה על הרגליים.
חשבתי שהצלחתי בכך .נראה היה
שחזרו לאנשי אמ"ן הגאווה המקצועית
והביטחון העצמי .ואז ,בעקבות ועדת
כהאן הונחתה המכה בשנית .החלטתי
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התפרסם
בעיראק.
הגרעיני
שהתנגדת לפעולת חיל האוויר נגד
הכור .מה הייתה עמדתך אז ומה
דעתך על כך היום?
"ידענו על תכניות הגרעין של עיראק
והיה ברור שצריך לפעול נגדן .אני
חשבתי ,והבעתי את עמדתי מפורשות
בכתב ,שיש להימנע מפעולה צבאית
שתגרור תגובה בין-לאומית חריפה נגד
ישראל (בעיקר מארצות-הברית) .לכן
המלצתי להמתין עד שהכור יהיה 'חם'
ואז לפגוע בחשאי 'עם מזוודה קטנה'.
בגין לא קיבל את דעתי משום שחשש
שייגרמו אבדות כבדות בנפש לתושבי
עיראק .גם ראש 'המוסד' יצחק (חקה)
חופי התנגד לתקיפת הכור .למזלנו,
בגין לא קיבל את דעתנו והוא כמובן
צדק".
התחנה הבאה במלחמת שלום
הגליל  .1982ועדת החקירה
שהוקמה עקב המלחמה מתחה

לקחת על עצמי אחריות אישית ,אף
שלא הייתי חייב לעשות זאת .למעשה,
איש שלנו ,עמוס גלעד ממחלקת
מחקר ,ישב בחפ"ק בביירות והיה אמור
לדווח לנו מהנעשה בשטח בזמן אמת.
אמרו לי שאין קשר אתו ושלא ידוע מה
קורה .הכוונה הייתה שאנחנו נפקח על
כניסתם לתוך המחנות כדי להבטיח
שלא יתרחשו תקלות .פתאום הסתבר

תקיפת הכור בעיראק
הייתה מוצדקת ונכונה,
למרות הסתייגותי אז
לי ,בלי שידעתי מראש ,שהיה מבצע
שלא שמעתי עליו אלא רק אחרי
שהתגלו התוצאות .כשניסינו לברר מה
קורה אמרו לי שאין תקשורת .בכל
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מקרה ,היה כאן לחץ פוליטי בתוך
ישראל למצות אתנו את הדין על משהו
שלא עשינו כלל".
אחרי זמן קצר ב"תדיראן" נהיית
לפוליטיקאי :נבחרת לכנסת
כחבר הליכוד ושימשת סגן ראש
עירייה ,ואחר כך כיהנת עשר שנים
בתפקיד ראש עיריית בת ים .אילו
רשמים אתה יכול לחלוק אתנו
מתקופה זו?
"העיסוק בפוליטיקה כחבר כנסת
היה מתסכל .הורגלתי להיות איש
של מעשה וביצוע ופתאום הרגשתי
שהעניינים מדשדשים .לכן הסתפקתי
בקדנציה אחת בכנסת ונעניתי לפנייה
לרוץ לראשות עיריית בת ים .נכנסתי
לתקופה מספקת ומלאת אתגרים של
עשייה במישור המוניציפלי .התפקיד

החינוך ,הקמת בתי ספר חדשים ,בניית
שכונות ,פיתוח התשתית ,כבישים,
אמפיתאטרון ,ספרייה עירונית ועוד
ועוד".

בכל הנוגע להשפעה על מקבלי החלטות
ויחסי קברניט-מודיעין .בתקופתי ,אני
הייתי הראשון ,ואחריי בתור היה ראש

התחנה האחרונה היא השליחות
הדיפלומטית כשגריר בפיליפינים.
ספר לנו על חוויותיך מתקופה זו.
"שיקול מכריע בבחירת מקום השירות,
הרלוונטיים,
המקומות
במסגרת
הייתה הידיעה שרעייתי חנה,
שהיא עזר כנגדי ,תוכל להשתלב
ולתרום כפי שהיא עושה מבלי לאות
בארץ .ואכן ,תרומתה להצלחתי
בתפקיד הייתה ללא ספק דומיננטית.
אפילו השגריר הלובי ,שהיה עוין
בהתחלה ,נעשה ברבות הימים
לחבר שלנו בזכותה .יחסי ישראל
עם הפיליפינים נפלאים .מדובר בעם
נוצרי ברובו ( 88מיליון ,וחמישה
מיליון מוסלמים) המוקף במיליוני
מוסלמים במלזיה ובאינדונזיה השכנות.
המשטר מתמודד עם איומי טרור
וחתרנות ,ועל רקע זה מתקיים שיתוף
פעולה בין ישראל לפיליפינים .הם
רואים בנו 'העם הנבחר' .ישראל
היא יעד מועדף לאלפי העובדים
הזרים המחפשים עבודה בחו"ל,
הכול
בסך
שוהים
ובישראל
כ ,50,000-המהווים מקור הכנסה חשוב
ביותר למדינתם".

הטובות
התוצאות
שהשגנו ביום הכיפורים.
היכרות
עקב
היו
עמוקה עם השטח,
ידענו לשאול שאלות,
לקבל תשובות ,להצליב
מידע ממקורות שונים
ולהפיק מכל זה מודיעין
אמין בזמן אמת .עבדנו
יחד ,גרעין של אנשים
מיומנים ,וכולנו קצרנו
את פרי המקצועיות
וההכנה מראש

בוועדת כהאן שילמתי
מחיר אישי שנבע
מלחץ פוליטי בישראל
ולא מתקלה מודיעינית

מהם ה"דובדבנים" בקריירה שלך?
"גולת הכותרת של חיי היא בלי ספק
השירות בצה"ל ,בייחוד בתקופה
ששימשתי ראש המחקר וראש אמ"ן.
גם התקופה שכיהנתי כראש עירייה
הייתה חשובה ומספקת".

קשה ביותר ,משום שאזרחי העיר
מצפים לקבל תשובות על שלל
בעיותיהם ,קטנות כגדולות 24 ,שעות
ביממה ,שבעה ימים בשבוע ובכל ימות
השנה .היום אני יכול לצפות בגאווה
ובסיפוק בכל הפרויקטים הנפלאים
שתכננתי ובניתי ואשר עומדים לתפארה
בעיר :ההישגים האדירים של מערכת

לסיום ,האם יש לך עצות כלשהן
למודיעין של ימינו מפרספקטיבה
של עשייה בת עשרות שנים?
"אינני יודע מספיק על הנעשה כיום,
אבל צפייה מרחוק ,ב CNN-בעיקר,
באירועי מלחמת לבנון השנייה
השאירה בי תחושה לא נוחה .בשנים
האחרונות חל פיחות במעמדו של ראש
אמ"ן לעומת ראשי השירותים האחרים
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'המוסד' .יש אומרים שראש אמ"ן צריך
להסתפק במתן תמונת המודיעין ללא
המלצות לקברניט .אני לא פעלתי כך.
לכל סקירת מודיעין שהצגתי הייתה
מצורפת תמיד הצגה של דפ"אות
והמלצות לפעולה .יש אומרים שאין
לנקוט דרך זו ,וראשי אמ"ן שכיהנו
בתפקיד אחריי אכן נמנעו מלעשות
כן .מאז לא שומעים על אמ"ן ,וראשי
אמ"ן הצליחו גם לשמור על כיסאם.
נקודה נוספת :אני מאמין בתכנון ארוך
טווח ,לפחות חמש שנים קדימה .אני
מאמין בנטילת סיכונים ובמהלכים
אמיצים ועיקשים .כך נעשה בתקופתי.
בניית הלוויין והפעלתו הן פרי עבודה
שלי .קיצצתי  20מיליון שקל מתקציב
אמ"ן לצורך מחקר ההיתכנות של
הקמת הלוויין .לא היה קל לשכנע את
מקבלי ההחלטות להשקיע בפרויקט
כזה בעידן שלום .נדרשו  20שנה כדי
להקנות ללוויין את היכולות שאנחנו
נהנים מהן כיום .כל אלה היו פרי
של דמיון ,תכנון ,הקצאת משאבים
והתמדה".

מתוך הביטאון "יקינתון" של ארגון יוצאי מרכז אירופה

ה"ייקים"

תרומת
 יוצאי מרכז אירופה  -להקמתקהילת המודיעין הישראלית*
תרומתם הייחודית לקהילת המודיעין :השיטתית ,היסודיות,
הסדר והקפדנות ,בסיס להקמת גופים חדשים ופיתוח
דפוסי העבודה המודיעינית
לעולי מרכז אירופה בכלל ולעולי גרמניה
בפרט הייתה השפעה רבה על התפתחות
תחומים שונים ומגוונים בחיי היישוב
והחברה הישראלית  -הכלכלה ,המדע,
החקלאות ,התרבות ,האמנות ועוד.
עד כה ,כמעט שלא צוינה תרומתם
להקמת קהילת המודיעין ושירותיה
לפני הקמת המדינה ואחריה.
שירותי המודיעין
ביישוב התפתחו
מ מ ע ר כ ת
יחסי השכנות
היהודיים-
ערביים בארץ.
אמנם כשהגיע
העלייה
גל
העיקרי ממרכז
יוסף הרמלין
אירופה החל ב-
לימים ראש השב"כ
 1933כבר היו
ביישוב ותיקים
"מומחים" ,יודעי ערבית ובקיאים
במנהגי השכנים ,וה"חדשים" ,זה מקרוב
באו ולא היה להם מה להציע בתחום זה.
אך היו יוצאים מן הכלל כמו אליעזר
באואר (לימים בארי) מקיבוץ הזורע,
שהיה ממייסדי המחלקה הערבית של
הקיבוץ הארצי ,והוא מילא שליחויות
חשובות בשירות האגף הערבי של
הסוכנות היהודית.
לעולי גרמניה הייתה תרומה חשובה
בתחומים אחרים של עבודת שירות
הידיעות הארצי של הסוה"י ו'ההגנה'
(ש"י) שהוקם ב .1940-דוד שאלתיאל
הקים ב 1939-את הר"ן (ריגול נגדי)
של 'ההגנה' ,ואחר כך עמד בראש
הש"י בשנים  1942-1940וכן מ1946-
עד פברואר .1948
בקיץ  1940איחד שאלתיאל את הש"י
הכללי עם הש"י הערבי הארצי שהחל
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* הפרסום באדיבות ארגון יוצאי מרכז אירופה
* * פרופסור להיסטוריה ,אוניברסיטת חיפה

את פעולתו בנפרד.
יעקב סימון (לימים פרופ' יעקב שמעוני)
הצטרף למטה הש"י בשנת 1941
והיה הראשון
שהכניס שיטה
וסדר (תרומה
של
מובהקת
גרמניה
עולי
בתחומים שונים)
 בעבודת ריכוזהחומר שנאסף,
עיבודו ושימורו.
מרדכי גיחון
בנה
שמעוני
לימים ראש
כרטסת מסודרת
אמ"ן מחקר
האישים
של
הפלסטיניים ,ואחר כך הרחיב אותה
ל'אינדקס מזרח-תיכוני' ששימש את
קהילת המודיעין עוד שנים רבות לאחר
קום המדינה ,כאשר עמד שמעוני בראש
מחלקת המזרח התיכון במשרד החוץ.
בראש אגף הארצות השכנות במחלקה
המדינית של הסוה"י עמד אוריאל הייט
(לימים פרופ' אוריאל הד מהאוניברסיטה
העברית).
גם הבולשת הבריטית
העריכה את הייקים
מרגוט מיר וד"ר הנס פרידנתאהל עמדו
בראש "מחלקה  ,"5שפעלה בשנים
 1941-1939וסייעה לבריטים בארץ
במעקב אחר ניסיונות להחדיר בגל
העולים מרגלים גרמנים.
גדעון רופר (לימים רפאל) ריכז במחלקה
המדינית ,מ ,1943-את איסוף המודיעין
על מצב היהודים באירופה ,ואחר כך
עסק בהתחקות אחר פושעי מלחמה
ומיסד שת"פ בתחום זה עם שירותי
הביון של בעלות הברית.
בראש המחלקה הקומוניסטית

כתב :יואב גלבר  
תמצת :דוד נוימן

("מחלקה ק") של הש"י עמד ד"ר דוד
אריאן ,שהביא עמו ידע וניסיון רב
בתחום זה מעבודתו במשטרת ברלין.

מבין הקמ"נים הראשונים
בעת מלחמת העצמאות
היו כמה וכמה יוצאי
מרכז אירופה
המחלקה פורקה לקראת  .1948מעניין
שגם הבולשת הבריטית השכילה לנצל
יהודי "יקה" והעמידה בראש המחלקה
הקומוניסטית של ה( CID-הבולשת
הבריטית) את הקצין ירחמיאל לוסטיג
(לימים ירון) ,שעמד לאחר קום המדינה
בראש המחלקה לתפקידים מיוחדים
במשטרת ישראל.
,1947
בשנת
במסגרת "מחלקה
מ" של הש"י,
רשת
הוקמה
"אורי" שאספה
בדרכים מגוונות
מידע על תכנון
הפינוי הבריטי
מהארץ .בראש
אברהם אחיטוב
עמד
לימים ראש השב"כ הרשת
שלהבת פרייר
ולצדו פנחס פיק .בתום הפינוי הקים
פרייר בירושלים את תחנת המחלקה
המדינית של משרד החוץ ("דעת" -
גלגולו המוקדם של 'המוסד') .בתפקידו
זה היה פרייר מופקד על איסוף מידע
דיפלומטי (על גורמים זרים שפעלו
בירושלים ,ומהם עצמם  -קונסולים,
מנגנון האו"ם ,הצלב האדום ועוד)
וצבאי (הלגיון הירדני ,הצבא המצרי

כוחות עזר פלסטיניים ועוד).
פיק הקים אז בתל אביב את
ש"מ - 7/המחלקה לצבאות זרים (לא
ערביים) במודיעין הצה"לי ואת ספריית
המודיעין.
לצד תרומתם למודיעין של היישוב,
רכשו רבים מעולי מרכז אירופה ניסיון
מודיעיני במלחמת העולם  -במסגרת
שירותם בצבא הבריטי והביאו אותו
עמם למודיעין הצה"לי.
ל מ ר ו ת
הסתייגויות
של
שונות
הבריטים הצליחו
רבים מהעולים
להגיע
האלה
ליחידות מודיעין
של
מיוחדות
הבריטים ,כולל
אשר בן נתן
יחידות האזנה
לימים מנכ"ל
טקטיות של חיל
משרד הביטחון
האוויר והמרכז
לחקירת שבויים .הם תרגמו מסמכי
שלל ושימשו מתורגמנים לממשלים
הצבאיים.
בתחום מודיעין השדה ,שירת אריה
סימון כקמ"ן בגדוד הראשון של
הבריגדה היהודית ,ומרדכי גיכרמן
(לימים פרופ' מרדכי גיחון) כסמל
מודיעין .הניסיון שרכשו בבריגדה שימש
אותם אחר כך להקמת המודיעין של
צה"ל .בין השאר הקים גיחון ומיסד את
ענף המחקר בחמ"ן.
מבין הקמ"נים הראשונים בעת מלחמת
העצמאות היו כמה וכמה יוצאי מרכז
אירופה ,ובהם מרדכי גיחון ,גרשון
ברגר (גלעד) ,אריה סימון וקרל קוסמן
(קרן) .פרופ' אדולף רייפנברג ולוץ
שטרים הקימו את מודיעין השטח
(מודיעין ,)6/חנן לוי את מדור
המעצמות ,ופרופסור גבריאל בר את
המודיעין הכלכלי ועוד.

לא רק ב"דעת"; גם
בשירות הביטחון הכללי
בלטו יוצאי מרכז אירופה,
ושלושה מהם הגיעו עד
לתפקיד ראש השירות
קבוצה בולטת של יוצאי מרכז אירופה
שירתה בגופים אחרים של קהילת
המודיעין ומילאה בה תפקידים
מרכזיים .אשר בן-נתן עמד בראש
השלוחה המבצעית של "דעת" באירופה

( )1951-1948וניהל את כל מבצעיה
באירופה ובמדינות ערב .כיסוי גרמני
נחשב כיסוי טוב לחדירה מאירופה
לארצות ערב .תפקיד חשוב היה למי
שנקרא וולפגנג לוץ ("האיש על הסוס"),
שפעל בשליחות 'המוסד' במצרים
בשנות ה 60-של המאה הקודמת.

אף כי מדובר באוסף
יחידים שונים זה מזה
בתכונותיהם ,בהשכלתם
וברקעם ,היה במכנה
המשותף של מוצאם
ואוסטריה)
(גרמניה
גם הסבר לתרומתם
למערכת:
הייחודית
היסודיות,
השיטתיות,
הסדר והקפדנות
מקור חשוב למידע על צבאות ערב היו
קצינים גרמנים שנשכרו כיועצים על
ידי מצרים וסוריה .שלהבת פרייר יצא
בשעתו לאיטליה ולצרפת ובין השאר
הצטיין ביצירת קשרים עם קצינים
כאלה ובהשגת מידע רב מהם.

כקבוצה בעלת מוצא
משותף ,נמצאים יוצאי
מרכז אירופה במקום
השני בוותיקי קהילת
המודיעין ,אחרי קבוצת
ילידי הארץ ולפני כל
קבוצת מוצא אחרת
לא רק ב"דעת"; גם בשירות הביטחון
הכללי בלטו יוצאי מרכז אירופה,
ושלושה מהם הגיעו עד לתפקיד ראש
השירות (יוסף הרמלין ,אברהם אחיטוב
ואברהם שלום).
אף כי מדובר באוסף יחידים שונים זה
מזה בתכונותיהם ,בהשכלתם וברקעם,
היה במכנה המשותף של מוצאם
(גרמניה ואוסטריה) גם הסבר לתרומתם
השיטתיות,
למערכת:
הייחודית
היסודיות ,הסדר והקפדנות .כקבוצה
בעלת מוצא משותף ,נמצאים יוצאי
מרכז אירופה במקום השני בוותיקי
קהילת המודיעין ,אחרי קבוצת ילידי
הארץ ולפני כל קבוצת מוצא אחרת.

כנסים פה ושם

כנס נאטו

בכנס של נאטו על יחסי חברה
אזרחית וצבא הציג תא"ל
(מיל') אפרים לפיד את הניסיון
הישראלי בהתמודדות עם טרור
נאטו ( ,)NATOארגון האמנה הצפון-
אטלנטית שחברות בו  26מדינות ,קיים
לאחרונה בליסבון ,פורטוגל ,כנס בנושא
יחסי חברה אזרחית וצבא.
תא"ל (מיל') אפרים לפיד הוזמן להציג
בכנס את הניסיון הישראלי בהתמודדות
עם טרור.

משתתפי הכנס בליסבון

בסקירתו תיאר לפיד את עמידתה של
החברה הישראלית בפני טרור תקופה
ארוכה ,כולל נתונים ודוגמאות (בשנים
 - 2006-2000כ 25,000-אירועי טרור
ולמעלה מ 1,100-חללים ,מחציתם
מפיגועי התאבדות) .הוא הדגיש כי
הטרור הוא כיום איום גלובלי ואין הוא
מיוחד עוד למזרח התיכון ולסכסוך
הישראלי-פלסטיני בלבד .לפיד הבליט
את הצורך בשיתוף פעולה בין-לאומי
במאבק בטרור :בתחומי המבצעים,
המודיעין ,הכנת האוכלוסייה והטיפול
בתקשורת.
בכנס הציגו קצינים בכירים ממדינות
נאטו את הניסיון המבצעי בקוסובו
ובאפגניסטן.
מפקד הכוח הבין-לאומי בסודאן (גנרל
הודי) תיאר את פעילות הכוח בקרב
האוכלוסייה המגוונת שם  -מוסלמים
ונוצרים ,עירוניים ופלאחים .נציגי
עמותות הומניטריות בין-לאומיות
סיפרו על מעורבות העמותות במלחמות
ובאסונות טבע בעולם.
הנושא מטופל בנאטו במסגרת
MILITARY

CIVIL

-

CIMIC

 .COORDINATIONבצבאות נאטו
השונים מתקיימת הכשרת קצינים
לתחום זה .בראש המסגרת ,במפקדה
בליסבון ,עומד קולונל שולץ מדנמרק,
וסגנו לוטננט-קולונל רלף קונה
מגרמניה.
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הדמוגרפיה  -נכס אסטרטגי
במאבק ערבים מול יהודים
חוקרי אקדמיה ישראלים הריצו במשך שנים את תזת
הדמוגרפיה הבעייתית בין יהודים לערבים בין נהר הירדן
לבין הים התיכון .הם טועים :הדמוגרפיה היא נכס  -ולא
נטל  -אסטרטגי  
הטענה שהיהודים נידונו להיהפך
למיעוט בין הירדן לים התיכון מנותקת
לחלוטין מהמציאות הדמוגרפית.
הפטליזם הדמוגרפי השתרש בתודעת
הממסד האקדמי ,התקשורתי ,הפוליטי
והביטחוני ונעשה בסיס להחלטות
מדיניות הרות גורל.

ההגירה הערבית מיו"ש נוסקת והיא
נהפכה לתופעה שיטתית מ .1950-כל
הטוען שמאכלת דמוגרפית מונחת על
צוואר המדינה היהודית  -ומגייס את
הדמוגרפיה כדי להשפיע על החלטות
מדיניות  -טועה ומטעה באופן גס.
הנתונים והתחזיות של "הלשכה

יורם אטינגר  ;בנט צימרמן;
ד"ר מיכאל וויז; ד"ר רוברטה זייד

נעלם מעיני החוקרים שתחזיות
כ400,000-
כוללות
הפלסטינים
תושבי חו"ל ,בניגוד לכללי הדמוגרפיה
המאפשרים ספירת תושבים דה-פקטו
בלבד (הלמ"ס גורעת מהספירה כל
ישראלי השוהה בחו"ל למעלה משנה,
ומחזירה אותו רק  90יום לאחר שחזר).

ההגירה שנחזתה על ידי הלמ"ס הפלסטינית לעומת נתוני אמת של
משטרת הגבולות הישראלית עבור ערביי הגדה המערבית ורצועת עזה
כניסות נקיות (יציאות)
באלפים  שנה

תחזית הרשות הפלסטינית  1997
נתונים אמיתיים מגבולות ישראל 

הפטליזם  -שהוא מרשם אובדני
במזרח התיכון  -מבוסס על הנחות
ונתונים מוטעים בהיקף דרמטי .לפיכך
המדיניות המבוססת על הנחות ונתונים
מוטעים מתגבשת למסקנות והמלצות
מוטעות.
אמנם קיימת בעיה דמוגרפית ,אך היא
אינה קטלנית .יותר מכך ,המומנטום
הדמוגרפי הוא יהודי ולא ערבי .מספר
ערביי יו"ש מנופח ב ,70%-הצניחה
בפריון הערבי ב"קו הירוק" מקדימה את
תחזיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
(למ"ס) ב 20-שנים ,הפריון היהודי גבוה
מהתרחיש האופטימי ביותר של הלמ"ס,

המרכזית לסטטיסטיקה הפלסטינית"
(למס"פ) מופרכים מדי שנה על ידי
משרדי הבריאות והחינוך הפלסטיניים,
ועדת הבחירות הפלסטינית ,משטרת
הפקחים
הישראלית,
הגבולות
האירופים ב"מעבר רפיח" ו"לשכת
הסטטיסטיקה הירדנית".
גורמים אלה מתעדים לידות ,פטירות,
הגירה ואת מספר בעלי זכות הבחירה
ביש"ע .החוקרים הישראלים לא בדקו
את אמינות נתוני היסוד הפלסטיניים
(מפקד  ,)1997ולכן לא ידעו שנתוני
הפלסטינים לשנים  2007-1997אינם
מספרי אמת אלא תחזיות מופרכות.

* yoramtex@netvision.net.il
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הממסד לא הבחין בספירה כפולה של
כרבע מיליון ערביי ירושלים ,הנספרים
כערביי יו"ש וגם כערביי "הקו הירוק".
הם לא הבחינו שנתוני הלמס"פ
כללו תחזית להגירה מסיבית של
יותר מ 300,000-ערבים ליש"ע
(מ ,)1998-בשעה שהייתה הגירה
שלילית של למעלה מ 100,000-מיש"ע
והגירה שלילית (נטו) ממוצעת של
יותר מ 10,000-לשנה מאז .1950
ב 2004-הייתה הגירה שלילית של
 ,12,000ב 2005-של  16,000וב2006-
של .25,000
אנשי האקדמיה הישראלים אימצו את

"הצוות האמריקני-ישראלי למחקרים דמוגרפיים" (צמ"ד) .פורסם בהרחבה על ידי "מרכז בגין-סאדאת ללימודים אסטרטגיים"
http://www.biu.ac.il/SOC/besa/MSPS65Heb.pdf

נתוני הלמס"פ ,אף שהם מבוססים על
אומדן שיעור גידול אוכלוסין הכפול
מאפגניסטן ,סומליה ,אריתריאה וניז'ר,
שהן בעלות שיעור גידול האוכלוסין
הגבוה בעולם.
אם החוקרים הבחינו בטעויות הנ"ל,
ולא דיווחו לציבור ולמעצבי מדיניות,
הרי שאין מדובר בטעות חמורה אלא
בהטעיה!
מספר ערביי יו"ש  -המנחה את החוקרים
("הממסד הדמוגרפי") ,התקשורתי,
המדיני והביטחוני  -מנופח ב70%-
( 1.5מיליון ולא  2.5מיליון) ,ומספר
ערביי יש"ע מנופח ביותר מ2.6( 50%-
מיליון ולא  4מיליון).
הפער בין מיתוס למציאות הוא דרמטי
גם בתחומי "הקו הירוק" .אחד הסימנים
להתמערבות ערביי ישראל הוא הירידה
בשיעורי הפריון.
לדוגמה ,פער הפריון בין יהודים לערבים
ב"קו הירוק" הצטמצם מ 6-ילדים
לאישה ב 1969-ל 0.9-ילדים ב.2006-
לראשונה מאז קום המדינה ,קיים
שוויון בשיעורי הפריון היהודי והערבי
בירושלים  3.9 -ילדים לאישה .מספר
הלידות הערביות לשנה ב"קו הירוק"
התייצב על  38,500מאז  ,1995ואילו
באותה תקופה גדל מספר הלידות
השנתיות היהודיות ב - 36%-מ80,400-
ב 1995-ל 109,188-ב .2006-ב1995-
היוו הלידות היהודיות  69%מסך
הלידות ,ב 74% 2006-ובשליש הראשון

של .75.5% - 2007
הרוב היהודי ממערב לירדן הוא מוצק
וארוך טווח  67% -ללא עזה ו60%-
עם עזה  -מאז שנות ה ,60-לעומת
מיעוט יהודי של  33%ב 1947-ו8%-
ב .1900-מאז  - 1882תחילת העלייה
הראשונה לארץ  -גדלה האוכלוסייה
היהודית בין הירדן לים התיכון פי
 164והאוכלוסייה הערבית גדלה פי
שישה .מאז  1949גדלה האוכלוסייה
היהודית פי תשעה והערבית
פי שלושה.
"הממסד הדמוגרפי"  -המתבסס על
טעויות גסות של הפלסטינים -
מחמיר את טעויותיו כשהוא מיישם
על הנתונים הפלסטיניים את תחזיות
הלמ"ס הישראלית משנת .2000
תחזיות אלו מופרכות מדי שנה על
ידי נתוני הלמ"ס עצמה .לדוגמה ,קצב
הירידה בשיעור הפריון הערבי (3.6
ילדים לאישה ב )2006-מקדים את
תחזיות הלמ"ס ב 20-שנים! שיעור
הפריון היהודי  2.75 -ילדים לאישה
לפי הלמ"ס  -גדול מהתרחיש הגבוה
ביותר של הלמ"ס.
מאז  1949נוטה הלמ"ס להמעיט
בתחזית שיעור הפריון היהודי ,להאדיר
את שיעור הפריון הערבי ,להתעלם
מהיקף ההגירה הערבית השלילית,
לבטל את פוטנציאל העלייה ,להתעלם
מהעובדה שהחברה היהודית אינה
מאמצת דפוסי דמוגרפיה מערבית,

ולהתעלם מתגובות דמוגרפיות שונות
ומנוגדות של יהודים וערבים למצבים
חריגים כגון טרור ,מלחמה ושפל/גאות
כלכליים.
בהיסטוריה הציונית ידעו המנהיגים
תקופות דמוגרפיה קשות :בשנת 1900
(תקופת הרצל) היו בארץ ישראל 8%
יהודים ,ובזמנו של בן גוריון ()1947
היו כאן  .33%למרות זאת השכילו
מנהיגי הציונות לקבל החלטות נועזות
לעתיד האומה ולכן הביאו לידי מהפך
דמוגרפי חיובי.
דווקא עתה ,כאשר הגיעה המדינה
היהודית למסה קריטית דמוגרפית,
צבאית ,כלכלית וטכנולוגית שאין
לה תקדים ,מבהילים אותנו במצב
העתיד הדמוגרפי .המציאות הדמוגרפית
מצדיקה את דרכם של מנהיגי הציונות,
שהתמידו בחתירה להקים ולבצר את
המדינה חרף המצוקות הביטחוניות,
הכלכליות ,הפוליטיות והדמוגרפיות
האימתניות שהיו כאן בתחילת הדרך.
ממסד פוליטי המתעלם מהעובדה
שהקלת הנטל הדמוגרפי (שאינו קטלני)
תכביד את הנטל הביטחוני (העלול להיות
קטלני) ,המניח לדמוגרפיה לעצב חזון
וביטחון ופועל לפי הנחות דמוגרפיות
מוטעות ,נידון לעצב מדיניות מוטעית
והוא מסכן את קיום המדינה היהודית.
המציאות שחייבת להוביל את מדיניות
החוץ והביטחון שלנו היא שהמומנטום
הדמוגרפי הוא יהודי!
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הנחלת מורשת

המודיעין
רון כתרי 
"מורשת" היא הזיכרון הקולקטיבי של
גוף או ארגון ,שחבריו מתכוונים לשמר
כשפניהם לעתיד .זהו מטען ערכי,
רגשי במידה רבה ,שמורכב מתמהיל של
עובדות ומיתוסים שנצברו במשך שנים
בזיכרון הקולקטיבי של הארגון ואשר
משקפים את עברו.

בני נוער בספריית המל"מ

אנו מכירים מורשת משפחתית ,שבטית,
עירונית או ארגונית ,וגם מורשת
לאומית .המודיעין הישראלי שוקד
רבות על תיעוד מורשתו בשירותים
השונים .אחת המטרות העיקריות של
המרכז למורשת המודיעין היא להנחיל
את מורשת המודיעין למשרתים כיום,
לציבור הרחב ,ולבני הנוער במיוחד.
אחד הכלים המובהקים להנחלת
מורשת המודיעין הוא שילובה במערכת
החינוכית ,הפורמלית (בתי הספר)

והבלתי פורמלית (תנועות נוער ,מסגרות
לימודיות בצבא ובארגונים עמיתים
ועוד) .המנגנונים הללו מוצפים
במידע ובסוכני השיווק שלו ,שהם
אינטרסנטיים במידה ידועה .לפיכך
קיימת תחרות קשה על קשב ונכונות
לשמוע ,להבין ,להפנים וליישם את מה
שרלוונטי .כל זאת כאשר המודיעין
אינו בן יחיד.
לקהילת המודיעין מורשת עשירה
ומיוחדת ,מסעירה ומלמדת .יש לה
יתרונות שיווקיים רבים היות שהיא
מסתורית ומושכת .עם זאת היא
מוגבלת בשל כמה טעמים:
• המעשה המודיעיני הוא מטבעו סמוי
מן העין" ,סודי" ורגיש .גם אם חולפות
שנים רבות מהמעשה עצמו ,לעתים
קרובות אסור לדבר בו והוא טמון
בארכיבים ומוגן בחיסיון ארוך שנים.
מורשת נשענת על הגילוי ,על הסיפור,
וכאן טמונה בעיה.
• "קהילת המודיעין" היא כינוי-מעטפת
לכמה וכמה ארגונים שמתמחים
בתחומי עיסוק שונים ,מתאפיינים
במומחיות ייחודית ומפתחים  -יש
להודות  -מורשת ייחודית משלהם,
המשקפת את עברם והתנסויותיהם
למגוון ,על האורות והצללים .יתר
על כן :לעתים נמצא שבבסיס מערך
היחסים שבין הארגונים לבין עצמם,
קיימת תחרות (פעמים פרועה ונמרצת
למדיי ,)...לעתים אפילו עוינות.
מהי מורשת המודיעין?
לעתים יש קושי להגדיר מהי אותה

"מורשת המודיעין" שיש לנו עניין
להנחילה .שאלה זו ,נכון יהיה להשיב
עליה בתוכנו פנימה ,בטרם נצא למלאכת
הנחלת המורשת.
זו הגישה המוצעת לתהליך הנחלת
מורשת המודיעין לציבור הרחב ,ובעיקר
לבני הנוער:
• יש לזהות את קהלי היעד ,להגדיר
את מרכיביהם ולנסות לפענח את
התחומים שעשויים לעניין אותם .יש
למפות את עולמות התוכן שיכולים
להיות רלוונטיים לאותם קהלים ולכוון
את עצמנו אליהם.
• יש חשיבות לקביעה אם מדובר
באירוע חד-פעמי ,או אם נכון ואפשרי
לקיים פעילות מתמשכת ,רצופה או
למקוטעין.
כדי להעמיק את הפעולות הקשורות
בהנחלת המורשת ,נכון יהיה לנסות
להרחיב את היריעה ולהעמיק את
הטיפול בנושא.
הנה כמה דוגמאות לקהלי יעד ,באופן
כללי:
• משפחות שכולות של הקהילה -
לשתפן ב"הצצה" לעולם התוכן של
יקיריהן.
• בני נוער בכיתות התיכון  -בלי קשר
מיידי לשאלה אם הם מיועדים לשרת
בחיל המודיעין כאשר יתגייסו.
• חיילים וקצינים ביחידות החיל
השונות ,בהבלטת מסגרות הדרכה
וחינוך (כגון בקורסים שנלמדים בבית
הספר למודיעין).
• חניכי קורסים מזרועות צה"ל השונות,
בהבלטת קורסי פיקוד.
• אורחי המל"מ  -מהארץ ומחו"ל.

המפעל לזכר ברוך כהן ז"ל  -דוגמה להנחלת מורשת המודיעין במערכת החינוך
לפני יותר מעשר שנים ,שילבו ידיים רמי שבילי
מהמל"מ וכותב שורות אלו והקימו מפעל הנצחה
ללוחם השב"כ ו'המוסד' ברוך כהן ,תלמיד בית
הספר הריאלי בעברו ,שנרצח במדריד בידי ארגון
טרור פלסטיני.
מפעל ההנצחה מנסה לברר את שאלת מחויבותה
של מדינת ישראל לביטחונם של יהודי התפוצות.
בהישען על חומר רקע ,שהוכן במיוחד והודפס
בחוברות עיון ,פוגשים תלמידי כיתות ז' עד י"א
בבית הספר הריאלי העברי בחיפה ,מדי שנה,
אנשי מעש ומקבלי החלטות מתחומי המודיעין,
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והם מאירים את עיניהם בדבר פרשות היסטוריות
שונות ,רלוונטיות לנושא .בכל שנה פרשה אחרת,
בארץ אחרת .כך הכירו התלמידים את סיפור
העלאת יהודי אתיופיה ,העלייה ממרוקו ,הברחת
יהודים מסוריה ולבנון ועוד .בכל שנה נערך מפגש
זיכרון מרכזי בהשתתפות תלמידי כיתות י"ב של בית
הספר ובו נדונה סוגיה מרכזית הקשורה בנושא.
זו דרך שמצאנו נכונה ומותאמת להנחיל את מורשתנו
לבני הנוער ,תלמידי בית הספר .לדעתי נכון ואפשר
להרחיבה למוסדות חינוך נוספים ,שייאותו לקבל
עליהם את האחריות והשותפות.

* תא"ל (מיל') ,מנכ"ל בית הספר הריאלי העברי בחיפה .לשעבר דובר צה"ל; kitrey@netvision.net.il

אנו שמחים להעניק במכון האופטיקה של

סניף רעננה

 2 5 %ה נחה
לחברי עמותת המל  מ
ובני משפחותיהם
עם הצגת תעודה

09-7724024
seviliag@walla.com

היסטוריה בתמונות

תמונות ממאגר המל"מ

יענקלה מן *

נשיא מצרים אנואר סאדאת
בירושלים  -נובמבר 1977
מימין :שמעון פרס ,אנואר סאדאת ,גולדה
מאיר ,יגאל אלון; עומד ראשון מימין חיים
(הייני) זמיר  -מאבטח ראש הממשלה;
עומד ליד המיקרופון יצחק רבין.

במרכז התמונה ראש הממשלה מנחם
בגין ,מימינו ראש הטקס רחבעם עמיר,
ומאחור מאבטח ראש הממשלה חיים
(הייני) זמיר.

שיחות השלום  -ביקור עזר ויצמן במצרים
בשעה ששר הביטחון עזר ויצמן מנהל שיחות שלום עם
הנשיא סאדאת והגנרל גמאסי ,חברי המשלחת ממתינים
על גדות התעלה.
מימין :אלוף הרצל שפיר ,אל"מ אילן תהילה  -שליש צבאי
לשר הביטחון ,והאלוף שלמה גזית  -ראש אמ"ן.
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* אוצר מאגר המל"מ
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מתקני  8200באום חשיבה.
בתמונה משמאל :סרן נעם שפירא
ורס"ן מנחם שריר.
בתמונה מימין למטה  -האזנות.

ביקור אלוף פיקוד המרכז בסיני עם סיום המלחמה
אלוף פיקוד המרכז יונה אפרת מבקר בגזרת
חטיבה  16מדרום לאיסמעיליה .במרכז:
האלוף יונה אפרת (במשקפי השמש) ,מח"ט
 16אל"מ זאב עופר ,רמ"ט הפיקוד תא"ל
יהודה גולן ,קמ"ן החטיבה רס"ן דני אשר,
וקצינים נוספים.

החברים מוזמנים לזהותם ולעדכן במל"מ.

חברים שבידיהם תמונותמסמכים היסטוריים ,אנא צרו קשר עם המל"מ כדי לתאם בנושא.
בתודה מראש ,צוות היסטוריה בתמונות ובמסמכים .טלפון03-40 :
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נקוות החולשה
והפגיעות של איראן
יוסי קופרווסר * *

איראן נהנית כיום ממעמד של מדינה בלתי פגיעה .עם תכנית גרעין בדרך ,עם
איומים בתגובה מוחצת נגד כל מי שיעז לתקוף אותה ועם שדות הנפט העומדים
לרשותה ,איראן מצטיירת כמי שקשה לפגוע בה .עם זאת ,איום אמין ואמיתי
בהתקפה צבאית ,עשוי לשנות את תמונת המצב הנוכחית ולאפשר ניצול אפקטיבי
יותר של נקודות התורפה של איראן ,בתחומים הכלכלי והמדיני ,בין השאר מכיוון
שבתנאים אלה תיאלצנה גם רוסיה וסין לבחון מחדש את עמדתן בשאלת הסנקציות
ועשוי להיווצר איום על שרידות המהפכה
המשטר האסלאמי הקיצוני באיראן נחוש
בדעתו להמשיך בפרויקט הגרעין שהוא
מוביל זה שנים ואשר נהפך בתקופה
האחרונה לנשמת אפו .הפרויקט הוא
מרכיב מרכזי במאמץ לממש את החזון
האיראני לקידום המהפכה האסלאמית
ואיראן בראשה ,בדרך לשינוי ַהסדר
האזורי והעולמי באמצעות הפיכתה
של איראן למעצמה מובילה והשבת
כבודו האבוד של האסלאם .ויתור
על הפרויקט בשלב זה ,נוכח לחצים
חיצוניים כבידוד מדיני ולחץ כלכלי,
הוא בבחינת התאבדות למשטר ,שכן
למעשה הוא ויתור על החזון המהפכני,
הודאה בחולשת איראן והמוסלמים
מבַית ,שיטילו ספק בעצם
ובושת פנים ּ
יכולתו של המשטר האיראני לשרוד
לאחר שהניח את כל יוקרתו על הסוגיה
הגרעינית ופיתח חזית רחבה של תמיכה
בעמידה האיתנה בלחצים .יש בכך גם
פשיטת רגל ערכית ,שכן הפילוסופיה
שלאורה פועלת המהפכה האסלאמית
מציבה בראש סולם הערכים את
הנכונות להקרבה ולסבל בעולם הזה,
למען קידום יעדי המהפכה .לפיכך
התקפלות נוכח לחצים מסוג זה איננה
יכולה להתקבל על הדעת.
אף על-פי כן ,יש בהחלט חשיבות רבה
לבחינה מעמיקה של נקודות התורפה
של איראן ושל רגישותה ללחצים .זאת
מתוך ההנחה שהבטחת שרידותם של
המהפכה ושל המשטר האסלאמי בטהרן
היא ערך חשוב עוד יותר מקידום יעדיה
אל מעבר להישגיה עד כה .לפיכך ייתכן
שבחינה כזו תאפשר לאתר מרכיבים
שישמשו ללחץ אפקטיבי על איראן
לשקול מחדש את מדיניותה ולהראות
נכונות לעצור את תכנית הגרעין.
התחום הכלכלי הוא בלי ספק תחום
מרכזי שבו ניכרת איראן בפגיעותה ,אף
שיצוא הנפט מבטיח לה כיום הכנסות
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עתק .איראן תלויה בסחר הבין-לאומי
הרבה יותר מכפי שהעולם תלוי
בה .יבוא של תזקיקים ,חומרי גלם,
מוצרים מעובדים למחצה ,טכנולוגיות
מתקדמות ומוצרי צריכה הוא חיוני
לתפקוד המשק האיראני .איראן תלויה
במידה רבה גם בשירותים הכלכליים

אם יתברר שהמערב
רואה באיום האיראני
בעיה הניצבת בראש
סדר היום שלו ועקב כך
יתבע מרוסיה להחליט
באיזה צד של המתרס
היא בוחרת להיות,
האיראנים עלולים לגלות
שרוסיה,
להפתעתם
שעליה הטילו את יהבם,
אינה אלא משענת קנה
רצוץ
שמספקת המערכת הבין-לאומית
ובראשם שירותים פיננסיים .הלחצים
שכבר מופעלים על איראן בתחומים
אלה ,והצעדים שאיראן נוקטת בגינם,
מלמדים על הרגישות האיראנית
ללחצים כלכליים .דא עקא ,למרות
הפגיעוּת האיראנית המשמעותית,
אין ודאות שניתן לגבש חזית בין-
לאומית אחידה שתלחץ את איראן
לפינה בתחום זה ,וזאת בגלל חשש של
גורמים רבים מההשלכות של לחצים
כאלה על כלכלתם ומשום שחלק
ממדינות המפתח ,כמו רוסיה וסין ,אינן
מעוניינות בהצלחת הלחצים .נוסף על
כך ,מדיניות 'הידוק החגורה' האיראנית

עלולה להפחית את האפקטיביות של
לחצים כאלה.
תחום נוסף שניכרת בו פגיעות איראנית
הוא היציבות הפנימית .ככל הנראה,
רוב הציבור האיראני מתנגד לקיצוניות
האסלאמית .הוא חפץ להשיג חירויות
רבות יותר ומעוניין בשינוי ,בשל
חוסר שביעות רצון ומתחים על רקע
אידיאולוגי ,פוליטי ,כלכלי-חברתי או
אתני .סיוע לגורמים החפצים בשינוי
המשטר והמדיניות הוא בלי ספק
מרכיב חשוב בלחץ על ההנהגה ,בייחוד
אם יהיה לה ברור שמידת הסיוע קשורה
בהתנהלותה בתחום הגרעין .עם זאת,
הטיפול הנחרץ והאכזרי של השלטון
בכל קריאת תיגר על יציבותו (בהתירו
חופש מסוים לפרט לחיות על-פי דרכו
בד' אמותיו) ,חשש הציבור מתוהו
ובוהו עקב התפתחות של מרי אזרחי,
וההכרה בציבור כי מדיניות המשטר
לא תגרום בסופו של דבר למהלך צבאי
נרחב נגד איראן  -כל אלה מרפים את
ידי גורמי האופוזיציה ומקשים את
מיצוי כיוון פעולה זה כשלעצמו.
יותר מבכל תחום אחר ,בולטת החולשה
האיראנית בתחום הצבאי .לאיראן יש
אמנם תעשיית נשק מרשימה יחסית
למדינות במעמדה והיא זוכה להספקת
אמל"ח מתקדם מרוסיה ,מסין ומצפון
קוריאה ,אך בשורה התחתונה כוחותיה
המזוינים מצוידים בנשק שאיננו מאפשר
הגנה אסטרטגית מיטבית מול צבא
מערבי מתקדם .הנשק האסטרטגי שבידי
משמרות המהפכה חדורי רוח הלחימה
ושיטות הלחימה הבלתי קונוונציונליות,
מאפשרים  -כפי ייעודם  -להשיג
ממדי הרתעה ויכולת תגובה מסוימת
בעיקר מול מדינות המפרץ ,הכוחות
האמריקנים בעיראק וישראל ,במקרה
של תקיפה נגד איראן .עם זאת ,אין
בהם כדי לאזן את הקושי בהגנה על

* מבוסס על מאמר שפורסם ב JERUSALEM CENTER FOR PUBLIC AFFAIRS-על ידי "המרכז הירושלמי לענייני ציבור"
* * תא"ל ,לשעבר רח"ט מחקר באמ"ן; ykup@walla.com

אנשי דת איראנים קוראים קריאות אנטי-אמריקניות בעת הפגנה ברחובות טהרן

איראן .כדי לפצות על חולשה זו מנסה
איראן לחזק את כושר ההרתעה שלה
באמצעות הצטיידות באמצעי לחימה
רלוונטיים ,שיפור מיגונם של נכסיה
האסטרטגיים וחידוד נחישותה להגיב
בחומרה קיצונית לכל ניסיון לפגוע בה.
ואכן ,ככל שיחלוף הזמן תוכל איראן
לצמצם את מידת פגיעותה .בסופו של
דבר ,ההצטיידות בנשק גרעיני נועדה
לבטל חולשה זו ,ונשק זה יהפוך את
התחום הצבאי-אסטרטגי לגורם עוצמה
ועליונות איראניים.
תכנית הגרעין היא מרחב פגיעות
איראני העומד בפני עצמו .התכנית
נועדה לאפשר לאיראן להפעיל מעגל
דלק גרעיני מלא ,הן על בסיס העשרת
אורניום בצנטריפוגות והן על בסיס
פלוטוגני .בשני האפיקים מדובר
בתהליכים טוריים ,שבהם אי-קיומו של
שלב אחד בתהליך מספיק כדי למנוע
את קיום התהליך כולו .אפיק האורניום
המועשר הוא הנתיב הקריטי להשלמת
התכנית ,גם משום שהוא מתקדם יותר
מהאפיק הפלוטוגני וגם משום שמידת
תלותו בסיוע חיצוני בידע ובחומרים
קטנה מאוד בשלב הנוכחי .בפועל,
איראן שולטת כיום בכל הטכנולוגיות
הנדרשות למסלול העשרת האורניום
חוץ מהעשרה בצנטריפוגות .היא כורה
אורניום ,מעבדת אותו ל"עוגה צהובה"
וממירה אותה לחומר מוצא להעשרה
( .)UF6כיום כבר יש ברשותה

כ 250-טונות של  ,UF6כמות שעשויה
להספיק לכשמונה פצצות אטום .מכאן
שהסיכויים שמניעת סיוע זר לפרויקט
זה אכן תגרום לעצירת הפרויקט ,מניעה
שהיא חיונית כשלעצמה ,הם קטנים
מאוד בשלב הנוכחי.
פגיעוּת התכנית לפעולה צבאית פוחתת
גם היא ככל שחולף הזמן ,בגלל
ההתקדמות הטכנולוגית ,ההתקדמות
בהפקת חומרי הגלם ותוצרי הביניים
ושיפור המיגון של מרכיבי התכנית
ובראשם מתקן ההעשרה התת-קרקעי
בנתנז .עם זאת ,בהינתן מודיעין איכותי
ועליונות אווירית ,עדיין ניתן לפגוע
קשות בתשתית הגרעינית האיראנית.
איראן ערה לקושי הצפוי לה במניעת
עליונות אווירית מאלה שעלולים לנסות
לפגוע באתרי הגרעין שלה .היא ערה
גם למידת החדירה המודיעינית לתכנית,
שעליה היא יכולה ללמוד מהגילויים
החוזרים ונשנים של האופוזיציה הגולה
על המתרחש בתכנית .ההדגשה החוזרת
ונשנית שאין מדובר במקרה דומה
לתקיפת הכור העיראקי "אוסיראק"
ב 1981-אמנם נכונה מסיבות רבות,
ובכללן משום שתכנית הגרעין האיראנית
מבוזרת באתרים רבים ,אך אין להסיק
מכך שפגיעה בכל אחד מהאתרים איננה
אפקטיבית או שמספרם רב כל כך עד
שאין טעם לנסות לפגוע בהם .בסך
הכול מדובר במשימה שחילות אוויר
מערביים מתקדמים אמורים להיות

מסוגלים לבצעה .פגיעותה של איראן
בתחום הצבאי צריכה להטריד את
איראן בהקשר זה ,משום שאם תגיב
בחומרה על פגיעה בה אזי תסתכן
בתגובה צבאית רחבה ,שתחרוג
מהתחום הגרעיני ואשר בסופו של יום
תהיה הרת אסון לאיראן ,הרבה יותר
מסכנתה לאותם גורמים שישתתפו
בפעולה כזו.
גם התחום המדיני מצטייר כאחד
התחומים שבהם פוטנציאל הפגיעות
האיראנית הוא המשמעותי ביותר.
ההחלטה האיראנית להתקדם בתכנית
גם לאחר שנחשפה ,מבטאת בין
השאר את ההערכה כי המערב יירתע
מלפעול פעולה צבאית נגד התכנית,
ואת ההערכה כי רוסיה וסין ימנעו
מהלכים מדיניים מרחיקי לכת נגד
איראן ויבלמו ניסיון להשיג לגיטימציה
בין-לאומית לפעולה צבאית .לכאורה,
תקפותה של הערכה זו נפגעה במקצת
נוכח הסכמתן של רוסיה וסין לאפשר
סנקציות בין-לאומיות על איראן בשל
אי-עמידתה בדרישות האו"ם ,אך
נראה כי האיראנים מעריכים שמדובר
בהקרבה חסרת משמעות שתכליתה
לשפר את יכולתן של השתיים למנוע
סנקציות של ממש.
אבל הערכה זו עלולה להסתבר
כמוטעית .ארצות-הברית וישראל כבר
הוכיחו כמה פעמים שהריסון ,האיפוק
וההססנות שהן נוהגות זה זמן רב,
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אינם מלמדים כיצד הן עתידות לפעול
בשעה שיתפסו את האתגר שלפניהן
כבלתי נסבל .צדאם טעה בהערכת
התגובה האמריקנית הן ב 1991-והן
ב .2003-2002-ערפאת טעה בהערכת
התגובה הישראלית ערב מבצע "חומת
מגן" ,ונצראללה אף הודה שטעה
לחלוטין בהערכת התגובה הישראלית
במלחמת לבנון השנייה .שגיאות אלה
נובעות הן מיישום מוטעה של שיטת
האינדוקציה ככלי להערכת התנהגות
אנושית והן מתוך ההנחה השגויה כי
המערב איבד את הרצון להילחם על
ערכיו ועל ביטחונו .מכל מקום ,אם
יתברר שהמערב אכן רואה באיום
האיראני בעיה הניצבת בראש סדר היום
שלו ועקב כך יתבע מרוסיה להחליט
באיזה צד של המתרס היא בוחרת להיות,
האיראנים עלולים לגלות להפתעתם
שרוסיה ,שעליה הטילו את יהבם ,אינה
אלא משענת קנה רצוץ .בתרחיש אחר
הם עלולים לגלות כי ארצות-הברית
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או ישראל יחליטו לפעול נגדם ,למרות
הססנותן ,גם בלי שהשיגו לגיטימציה
בין-לאומית לכך ,מתוך ההכרה שאיראן
גרעינית היא מציאות שאין להשלים
איתה ,כפי שחוזר ואומר הנשיא בוש,
וכי המשך עיכוב הפעולה בהמתנה
להחלטה מתאימה במועצת הביטחון
משמעו קבלת כללי משחק הנותנים
לרוסיה ולסין כוח שאינו פרופורציוני
למעמדן האמיתי בהקשר זה .דבר זה
יהפוך את מועצת הביטחון לגוף שבכוחו
למנוע מארצות הברית ומישראל לדאוג
לביטחונן ולאינטרסים שלהן כראוי.
האיראנים עלולים אף לגלות כי מפגש
האינטרסים של ארצות-הברית ,ישראל
ומדינות ערב המודאגות מההתעצמות
האיראנית ,עלול לחרוג אל מעבר
לניסיונות עקרים להשיג פתרון מדיני
לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולעסוק
בשיתוף פעולה מעשי בכל הנוגע
לדרכי ההתמודדות עם האיום האיראני
הגובר .במצב כזה ,כל מרכיבי הפגיעות

האחרים ובראשם הפגיעות בתחום
הצבאי והפגיעות של תכנית הגרעין
עצמה ,ייהפכו לכלים משמעותיים
ורלוונטיים יותר לעצירת התכנית.
בחינת הסנקציות שהפעילה עד כה
המערכת הבין-לאומית נגד איראן
מלמדת שהן רכות במיוחד וכי הן
מתרכזות בתכנית הגרעין עצמה.
החלטת מועצת הביטחון  1747אמנם
הרחיבה ופירטה את רשימת הגורמים
בפרויקט
המעורבים
האיראניים
הגרעין ויצרה בסיס טוב יותר להפעלת
הסנקציות שכבר הופעלו נגד תעשיית
הגרעין האיראנית על-פי החלטה .1737
אבל הסייגים המופיעים בהחלטה בכל
הנוגע לתחומים שקיימת בהם פגיעות
איראנית משמעותית ,מלמדים עד
כמה הצליחו רוסיה וסין למנוע נקיטת
צעדים חריפים נגד איראן .כך לדוגמה
בפסקה  ,6העוסקת ביצוא נשק לאיראן,
אין איסור מפורש לייצא לה נשק אלא
רק קריאה לכל המדינות לנהוג בערנות

מכינים את אנשי המודיעין
ובריסון (EXERCISE VIGILANCE
 )AND RESTRAINTבכל הקשור

למכירה ,הספקה או העברה של נשק
לאיראן .ההחלטה אף מדהימה בחוסר
הרלוונטיות שלה ,משום שהיא טורחת
לפרט לגבי איזה אמצעי לחימה נקראות
המדינות להפעיל ריסון זה ,וראה זה
פלא  -דווקא אמצעי הגנה אווירית,
מרכיב הרכש הצבאי הבעייתי ביותר
שמקבלת איראן מרוסיה ,נשמט
מהרשימה .גם בסעיף  ,7שבו נקראים
(אך לא מחויבים) מדינות וארגונים
פיננסיים להימנע מסיוע כספי ומלווים
חדשים לאיראן ,אין מדובר בפגיעה
בסיוע שכבר התחייבו לו גופים אלה,
ובכל מקרה ההגבלה אינה חלה על סיוע
לצרכים הומניטריים או לפיתוח .בכך
מרוקנת ההחלטה את הסעיף הזה מכל
תוכן ממשי .ההחלטה לאסור רכישת
אמל"ח מאיראן היא כמובן לצורכי

ובכן ,מה צריך לעשות כדי
לשכנע את איראן לוותר
על תכנית הגרעין שלה
לשם כך נדרש לחדד
לפני ההנהגה האיראנית
את המתח שבין המשך
התכנית לבין שרידות
האסלאמית
המהפכה
באיראן
הפרוטוקול בלבד ,שכן ברור שסוריה,
חמאס וחיזבאללה לא יפסיקו בגללה
להסתייע באיראן בתחום הצבאי.
בקיצור ,הסנקציות שננקטו עד כה
מעידות על אזלת ידה של המערכת הבין-
לאומית יותר מעל התגייסותה למאבק
אמיתי בגרעין האיראני .אלה המצדדים
בהן יכולים כמובן לטעון שמדובר בהישג
משמעותי בהתחשב בגובה המכשולים
שעליהם היה על מדיניות הסנקציות
להתגבר ,וכי אלה מהלכים ראשונים
בנתיב מדורג .אף יטענו שמאז הסכימו
רוסיה ,סין והאירופים לעיקרון של
הטלת סנקציות ,הן יתקשו לבלום את
המשך התקדמותן ,וכי קצב החרפת
הסנקציות בעתיד יהיה מהיר יותר.
אשרי המאמין! בפועל נראה שהגורמים
המקדמים מדיניות זו מחוייבים
להציגה כבעלת סיכויי הצלחה ,גם אם
הם ערים לסיכויה הקלושים לשכנע את
איראן לנטוש את תכנית הגרעין שלה.
הגורמים המקדמים את המדיניות הזו
מתעלמים מבעיית לוחות הזמנים ,קרי
מכך ששעון החול הטכנולוגי של
התכנית קרוב כל כך לסיום עד שאין
כמעט כל סיכוי למנוע מאיראן בשיטה
זו את חציית המכשול הטכנולוגי האחרון

בדרך להשגת שליטה בכל המרכיבים
הטכנולוגיים הדרושים לייצור נשק
גרעיני .הם מתרכזים בהצגת התשומות
שהם משקיעים ביצירת אילוצים
על ההתקדמות האיראנית ,ובראשן
החלטות מועצת הביטחון ,במקום
לנסות לייצר תפוקות  -קרי למנוע
בפועל את המשך הצעידה האיראנית
לקראת נשק גרעיני.
ובכן ,מה צריך לעשות כדי לשכנע
את איראן לוותר על תכנית הגרעין
שלה? לשם כך נדרש לחדד לפני
ההנהגה האיראנית את המתח שבין
המשך התכנית לבין שרידות המהפכה
האסלאמית באיראן.
אם תכליתו של הפרויקט היא לקדם
את איראן למעמד של מעצמה עולמית
ולהאדיר את יוקרתו של המשטר
מבַית ובעולם האסלאמי,
המהפכני ּ
יש להבהיר למשטר שהמשך התכנית
הגרעינית יפעל עליו כבומרנג ויהיה
הגורם העיקרי לנפילתו .כדי להשיג
יעד זה על המערכת הבין-לאומית
להפעיל סנקציות משמעותיות הרבה
יותר מול נקודות התורפה והפגיעות
של איראן בתחומי הכלכלה ,יציבות
הפנים ,הצבא והגרעין ,כמתואר לעיל,
ולא זו בלבד אלא גם לדחוק את רוסיה
לפינה ולחייבה להכריע באיזה צד היא
במערכה הזאת.
מהניתוח עד כה מתברר שגם כל אלה אין
בהם די .אלה תנאים הכרחיים ,אך לא
מספיקים .כדי שסנקציות משמעותיות
תהיינה אפקטיביות ותחדדנה באמת את
הדילמה של המשטר ,חייבים ללוותן
באיום אמין בהפעלת כוח צבאי נגד
תכנית הגרעין ,ובמידת הצורך גם נגד
יעדים נוספים באיראן.
אמינות בהקשר זה פירושה מוכנות
ונכונות להפעיל כוח צבאי אם הסנקציות
לא יניבו את התוצאה המיוחלת .דווקא
איום אמין כזה כעת יש לו הסיכוי
הטוב ביותר להסיר את הצורך להתעמת
בעתיד עם איראן גרעינית ואולי אף
את הצורך להתמודד כיום עם איראן
הקרובה לנשק גרעיני ,משום שהוא
עשוי להמריץ כוחות אופוזיציוניים
באיראן ולחייב את רוסיה וסין לשקול
מחדש את ההגיון שבבלימת הנסיונות
להחריף את הסנקציות.
כבר למדנו ממקרי גרמניה הנאצית ,בן
לאדן ,חיזבאללה וחמאס ,שהימנעות
מאיום צבאי אמין במועד היא מתכון
בדוק לאסונות ולמלחמות המנוהלות
בתנאים קשים ,ואילו מתקיפת הכור
העיראקי ב 1981-ראינו כמה חשוב
ליצור איום כזה ואף לממשו אם אין
מנוס מכך .האם למדנו את הלקחים?

בראש פינה קובעים -
הראש קובע

המכינה הקדם-צבאית בראש פינה הוקמה לפני
 12שנה .מטרתה היא להעשיר את עולמם של
בוגרי בתי ספר תיכון דתיים וישיבות תיכוניות
בהכרת ערכי היהדות ואורח חייה לעומק ,מתוך
תפיסת עולם של פתיחות מחשבתית בחברה
הדתית .המכינה שואפת להכין לבוגר המכינה
את התשתית לבניית תפיסת עולם יהודית-
ציונית אישית.
העומדים בראש המכינה מחשיבים מאוד
שירות משמעותי בצה"ל שימוצו בו היכולות
האינטלקטואליות של התלמידים (נאמנים
לסלוגן חמ"ן" :חמ"ן ,כאן אתה יודע שהראש
קובע"!!!) .תכנית הלימודים כוללת את לימודי
השפה הערבית ומזרחנות.
מתגייסים
במכינה
לימודיהם
בסיום
התלמידים לשלוש שנות שירות צבאי ,רובם
המכריע בחמ"ן.

על-פי החינוך במכינה ולפי תפיסת עולמה נדרשים
תלמידיה להכיר מראש במחויבותם לחיי מסגרת
ומשמעת של לימודים אינטנסיביים במכינה .זאת
מתוך שאיפתה לעצב את דמות הצעיר השומר
תורה ומצוות שהוא גם אינטלקטואל המעורה
בהוויה היוצרת של מדינת ישראל והתורם לה
בכל המובנים.
מתוך ראיית עולם זו תלמידי המכינה לומדים:
לימודים תורניים ,הכוללים:
פילוסופיה יהודית  -מחשבת ישראל ,הלכה,
מחשבת ההלכה ,תנ"ך ,סוגיות בתלמוד ,ימי
עיון ודיון בתפיסות עולם בחברה היהודית,
אתיקה ומוסר.
לימודי השפה הערבית והמזרח התיכון,
הכוללים:
לימוד אינטנסיבי של השפה הערבית מאפס-
ידיעה עד לרמה שמעבר לחמש יח"ל במבחני
הבגרות ובציון שמעל  90בממוצע; הכרת
העולם הערבי והמזרח התיכון ,מזרחנות.
כיום ,עם תחילת המחזור ה 12-של המכינה,
יש בוגרים המשרתים בשירות קבע בחיל
המודיעין (היום שלושה רמ"דים ב 8200-נוסף
על קצינים ביחידה ,ב ,504-במחקר ועוד).
האחרים ממשיכים בשירות במשרד הביטחון
או יוצאים ללימודים אקדמיים בתחומי המזרח
התיכון משולבים במשפטים או בכלכלה.
בכל שנות קיומה מלווה חמ"ן את המכינה
במסירות רבה ויש לו חלק גדול בהצלחתה.
בראש המכינה עומד הרב של ראש פינה
הרב דוידוביץ.
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איראן גרעינית
משמעויות ורכי פעולה
המשמעויות של נשק גרעיני בידי איראן רבות הן ,ולא בתחום הקיומי המיידי
בלבד .נשק זה עשוי לשמש למיצוב איראן כגורם מרכזי אגרסיבי באזור,
ולסכל יוזמות שלום עם מדינות שכנות .על ישראל לבחון מחדש את מדיניותה
באזור ,כולל מדיניות העמימות בתחום הגרעיני
טווח הזמן עד שתוכל איראן להחזיק
בפצצה גרעינית ראשונה אינו ברור:
הערכות גופי המודיעין נעות בין
סוף העשור הנוכחי (הערכות קהילת
המודיעין בישראל) לבין תחילת
העשור הבא עד אמצעו (הערכות
קהילת המודיעין בארצות-הברית).
בעבר ,הערכות כאלה לא עמדו במבחן
המציאות ,מאחר שתנאים שונים
עשויים לתרום להארכת לוח הזמנים
או לקיצורו.

אמנם עדיין ניתן לבלום את איראן
בדרכה לנשק גרעיני אך התנאים
לעצירתה אינם מספיקים והזמן פועל
נגד סיכויי ההצלחה:
• גם שהדרך המדינית לעצירת איראן
עדיפה ,אין ודאי שהטלת סנקציות
תהיה יעילה דיה .בנתונים הנוכחיים,
הסיכויים לבלום אותה בדרך מדינית
אינם גבוהים.
• פעולה צבאית נגד מתקני הגרעין
באיראן היא מהלך בעייתי ,מורכב
ואין הצלחתו מובטחת .עם זאת,
האופציה הצבאית קיימת ויש להכינה,
גם כדי להכביד את הלחצים המדיניים
והכלכליים על איראן ולגַבות אותם
בעובדה שאופציה זו נמצאת על סדר
היום .לוח הזמנים לביצוע מהלך צבאי
התקפי ייגזר באופן מעשי מההערכה
המודיעינית המעודכנת על המועד שבו
תוכל איראן להפיק כמות מספקת של
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חומר בקיע לייצור פצצה .אז יהיה
בידה להסתירו באתרי אחסון שיהיה
קשה לגלותם.
יש להביא בחשבון שאם לא ישתנה
היחס בין מידת נחישותה המופגנת
של איראן לפתח נשק גרעיני ,ובין
ההססנות שמראות כיום המדינות
המבקשות לבלום אותה  -תשיג איראן
בסופו של דבר נשק גרעיני .יש גם
להביא בחשבון שאיראן תשאף לבנות
מערך גרעיני מלא ,שיכלול פצצות רבות
ואמצעי שיגור מגוונים עד כדי רכישת
"יכולת מכה שנייה" .לאחר שתשיג
את הפצצה הראשונה ,יידרשו לאיראן
עוד כמה שנים לבנייתו של מערך
גרעיני מלא ,שיכלול שמונה עד עשר
פצצות לפחות.
האם תחשו איראן את הקלפים?
בגבשה את מדיניות הגרעין שלה
לעתיד ,תוכל איראן להכריע בין שלוש
גישות:
• הליכה על הסף הגרעיני  -איראן
תחליט שלא לייצר בינתיים נשק גרעיני
מבצעי ,אך תפתח יכולת לייצרו בתוך
זמן קצר.
• מדיניות של עמימות גרעינית  -איראן
תייצר נשק גרעיני ,אך לא תודיע
על קיומו ולא תערוך בו ניסוי ,כדי
למנוע לחצים נוספים עליה .זו נראית
האפשרות הסבירה יותר ,לפחות
בשלב הראשון.
• איראן תודיע שיש בידיה נשק גרעיני
ואולי אף תערוך בו ניסוי .אף שזו
אפשרות בעייתית יותר ,נטייתה של
איראן בשלטון אחמדינג'אד לקרוא
תיגר על העולם ולקבוע עובדות בתחום
הגרעין עשויה להביא לידי מימוש
אפשרות זו.
קיומו של נשק גרעיני בידי איראן ייצור
פוטנציאל של איום קיומי על ישראל.
לראשונה תהיה בידי מדינת אויב
יכולת טכנית להנחית מכה אנושה על
ישראל ,בייחוד שהמשטר האיראני
קורא במפורש להשמדתה .עם זאת,
קיימות כמה סיבות שעשויות לקזז
לא מעט מהסיכון שאיראן תפעיל נשק
גרעיני נגד ישראל ,והן מבוססות על
ההנחה שהמשטר באיראן אינו פועל
רק ממניעים דתיים-אידאולוגיים:
• מניעים פנימיים  -המניע הבסיסי של

אפרים קם * *

איראן להשיג נשק גרעיני הוא בראש
ובראשונה הגנתי-הרתעתי (מול עיראק
בעבר וארצות-הברית בהווה) .נוסף
על כך ,קיימים העניין האסטרטגי של
המשטר להשיג הגמוניה במפרץ הפרסי
ובמזרח התיכון והשאיפה לחזק את
מעמדו מבית .יש אפוא מקום להניח
שגם בעתיד תעדיף איראן לשמור נשק
זה כקלף אחרון נגד סיכונים קיצוניים.
חיסול ישראל אינו בגדר אינטרס חיוני
שראוי להפעיל למימושו נשק גרעיני.
• ההרתעה הישראלית  -ישראל
נתפסת כנראה בעיני איראן כמעצמה
גרעינית בעלת יכולת להנחית מכה
שנייה ,שמחירה יהיה בלתי נסבל
לאיראן ,מה עוד שיכולת מערכת ההגנה
האפקטיבית נגד טילים המיוחסת
לישראל ,שבמרכזה מערכת "החץ",
עשויה להקטין את מידת ההצלחה של
ההתקפה האיראנית.
• ההרתעה האמריקנית  -איראן צריכה
להניח שהתקפה גרעינית על ישראל
תגרום לתגובה קשה מאוד מצד ארצות-
הברית ,כולל באמצעות מכה גרעינית.
ואולם ,כל עוד לא יאומתו ההנחות
המקלות האלה על בסיס מידע שיצטבר
ובמבחן הזמן ,תצטרך ישראל להידרש
לאיום הגרעיני האיראני במלוא החומרה
והזהירות.
חיזוק מעמה של איראן באזור
בינתיים ,אין שום בסיס נתונים
להערכת מדיניותה הגרעינית העתידית
של איראן ,כאשר זו מכחישה כל כוונה
לפתח נשק גרעיני .לכן ,גם אם הנחות
אלה יתבררו עם הזמן כנכונות ואיראן
לא תפעיל נשק גרעיני נגד ישראל,
נשק זה בידי איראן יוליד משמעויות
מדאיגות אחרות:
• איראן עלולה לנקוט מדיניות
אגרסיבית יותר נגד מדינות ערביות
ומוסלמיות מתונות ,ולהפעיל לחצים
בעניין הנוכחות האמריקנית בעיראק
ובמפרץ ובתחום מדיניות הנפט .נגד
ישראל ,עלולה מדיניות זו להתבטא
בהפעלת ארגונים הקשורים באיראן,
בראשם חיזבאללה.
• יצירת ממד הרתעתי נוסף כלפי
ישראל באמצעות מתן מטרייה גרעינית
(מפורשת או מרומזת) לסוריה ,בעת
מצוקה צבאית .מצב כזה עלול לגרום
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להרחבת חופש הפעולה של סוריה כלפי
ישראל ולשחיקת ההרתעה האסטרטגית
של ישראל ,בהקשר האפשרות למתקפה
ערבית קונוונציונלית .גם חופש
הפעולה של ישראל מול חיזבאללה
עשוי להצטמצם בנסיבות של עימות
נרחב אתו.
• מדינות נוספות עלולות לחתור
להצטרף למעגל הגרעיני  -בעיקר
מצרים ,סעודיה ,סוריה ,ובטווח
הארוך גם עיראק .מהלך כזה יגביר את
אי-היציבות באזור.
• עלולה להיווצר אווירת חרדה בישראל,
שתשפיע לרעה על העלייה ועל המשק
הישראלי.
• ובמעגל האזורי  -הסביבה האסטרטגית
של ישראל תהיה יציבה פחות  -איראן
עלולה לחזק את ארגוני הטרור ,להגביר
את השפעתה על עיראק הבלתי יציבה,
להגדיל את הסיכונים לאינטרסים
האמריקניים ואף ללחוץ על המדינות
המוסלמיות והערביות להתיישר לפי הקו
האיראני ולפגוע ביחסיהן עם ישראל.
אפשרויות לפירוק איראן
מנשק גרעיני
קיומו של נשק גרעיני בידי איראן יביא
את ארצות-הברית ,ישראל ומדינות
נוספות ,לשקול שלושה ערוצי פעולה
אפשריים לפירוק הנשק הגרעיני של
איראן:
• הידברות ,פיתויים ולחצים  -הגם
שסיכויי ההצלחה של דרך זו אינם
אפסיים ,יש להניח שהסנקציות
הכלכליות והמדיניות שיוטלו על
איראן לא יתמידו לאורך זמן וכי קטנים
סיכוייהן להחזיר את הגלגל לאחור.
• ביצוע מהלך צבאי התקפי נגד אתרי
הגרעין באיראן  -לא ניתן להבטיח
הצלחה מבצעית מלאה בהשמדת
הנשק הגרעיני ,משום שאיראן תוכל
לפזרו ולהסתירו.
• ניסיון דיפלומטי להגיע להסכמה
מדינית כוללת בין מדינות האזור -
כולל איראן וישראל ,לכונן מזרח תיכון
נקי מנשק גרעיני ולהצטרף למשטר
בקרת נשק גרעיני אזורי .הרעיון טרם
נדון עם איראן ולא ברור מה תהיה
עמדתה .רעיונות כאלה עשויים לעלות
אם לא תימצא דרך אחרת לעצור את
איראן בטרם תשיג נשק גרעיני ,או כדי
לפרקה ממנו לאחר שתשיגו .במקרה
כזה תידרש ישראל להצטרף למהלך,
ובשיקוליה בעניין זה עליה להכליל
גורמים שחלקם חורגים מהסוגיה
הגרעינית האיראנית.
מסקנת הדברים משולשת :על ארצות-
הברית ,ישראל ומדינות נוספות לעשות
כל שביכולתן כדי לעצור את איראן
בדרכה לנשק גרעיני; בדרכי הפעולה יש
לשקול מהלך צבאי; יש להיערך למצב
שיהיה לאיראן נשק גרעיני למרות
מאמצי הסיכול ובלי לוותר עליהם.

מה צריכה ישראל לעשות
במסגרת היערכותה לתרחיש זה?
• להבהיר כי האחריות לבלימת חתירתה
של איראן לנשק גרעיני ולפירוקה מנשק
זה ,אם תשיגוֹ ,צריכה להיות מוטלת על
המעצמות המובילות ובראשן ארצות-
הברית .בו בזמן ,על ישראל להיזהר
מלהיתפס כמי שדוחפת את ארצות-
הברית לתקוף את איראן.
• להמשיך להבהיר בפומבי שישראל
לא תשלים עם נשק גרעיני בידי
איראן ,ובד בבד לפתח אופציה של
פעולה עצמאית.
• לחזק את כושר ההרתעה שלה כלפי
איראן .צעדים שישראל יכולה לנקוט:
לחזק את אמינות ההרתעה כלפי
המשטר האיראני ,גם בשכנועו שישראל
תהיה מוכנה ונכונה לגמוֹל לאיראן
ולפגוע בה במלוא עוצמתה והיא תגבה
מאיראן מחיר כבד מאוד; להזהיר כי
התקפה גרעינית על ישראל עשויה
להיכשל נוכח ביצועיה של מערכת
ההגנה נגד טילים ,כאשר מערכת "החץ"

הדברים
מסקנת
משולשת :על ארצות-
הברית ,ישראל ומדינות
נוספות לעשות כל
שביכולתן כדי לעצור
את איראן בדרכה לנשק
גרעיני; בדרכי הפעולה
יש לשקול מהלך צבאי;
יש להיערך למצב שיהיה
לאיראן נשק גרעיני
למרות מאמצי הסיכול
ובלי לוותר עליהם
תהיה גם אחד המרכיבים שיבטיחו
לישראל יכולת מכה שנייה.
• להדק את שיתוף הפעולה האסטרטגי
עם ארצות-הברית ומדינות נוספות
כלפי איראן .ישראל צריכה לשאוף
שהממשל האמריקני יבהיר לאיראן
ללא שמץ של ספק ,שכל התקפה על
ישראל תחייב את ארצות-הברית
לפעול ללא רתיעה ובמלוא עוצמתה
האסטרטגית נגד איראן .על ישראל
לשקול מחדש את האפשרות לברית
הגנה עם ארצות-הברית או להצטרף
לנאטו ,בעיתוי המתאים.
• לנקוט צעדים ,בשיתוף ארצות-
הברית ומדינות נוספות ,לצמצם את
הסיכונים האחרים שינבעו מהשגת
נשק גרעיני בידי איראן ,כולל הרתעת
מדינות אזוריות אחרות מלהיכנס
למירוץ הגרעיני.

• לבחון מחדש את מדיניות העמימות
הישראלית אם ייווצרו תנאים שיצדיקו
ויתור עליה.
• לצמצם את השפעתה המיליטנטית
של איראן באזור על ידי שינוי הנסיבות
האזוריות באופן שיקשה על איראן
לתקוף את ישראל בנשק גרעיני .זאת,
באמצעות בחינת האפשרות להגיע
להסדר שלום עם סוריה בעיתוי
המתאים ובתנאים המקובלים על
ישראל .בעקבותיו תחול כנראה הפשרה
נוספת ביחסי ישראל עם שאר
מדינות ערב.
האם יכולה ישראל לחיות
עם איראן גרעינית?
הדבר אפשרי ,אולם יהיה קשה להעריך
זאת מראש .כדי לצמצם את האיום
האיראני ואת חוסר הוודאות הכרוך
בו ,צריכים להתקיים כמה תנאים
שחלקם עדיין אינם קיימים:
• הצטברות מידע מודיעיני אמין שאין
בכוונת איראן להפעיל נשק גרעיני
נגד ישראל.
• מחויבות אמריקנית ברורה להגיב
במכה גרעינית נגד איראן ,אם זו תתקוף
את ישראל בנשק גרעיני.
• גיבוש הערכה בישראל ,על בסיס
מידע וסימנים מעידים ,שההרתעה
מפני
הישראלית
האסטרטגית
האפשרות שאיראן תפעיל נשק גרעיני
אכן יעילה.
• יצירת ערוצי תקשורת ,ולו עקיפים,
בין ישראל לאיראן ,שיאפשרו גיבוש
כללי משחק ואמצעים בוני אמון
בסביבה גרעינית ,שיסייעו למניעת
הידרדרות גרעינית.
• כניסת אישים מתונים יותר למעגל
מקבלי ההחלטות באיראן.
סיכום
נשק גרעיני בידי איראן יחייב את ישראל
לנסות לבנות מאזן הרתעה יציב מול
איראן ,שימנע הידרדרות בלתי מכוונת
לעימות מלא.
היעדר מערכת כללים מקובלת ,היעדר
ערוצי תקשורת והידברות ובלא הבנה
מספקת של מערכת השיקולים וקבלת
ההחלטות של הצד האחר  -כל אלה
עלולים להגדיל את הסיכונים של
שיקול מוטעה ,תגובת יתר ,הסלמה של
משברים וקושי לרסן במועד הידרדרות
לכיוון עימות .לפיכך חיוני לישראל
לחתור לבניית ערוצי תקשורת ,ולו
עקיפים עם איראן.
ייתכן שגם לאיראן יהיה עניין ליצור
ערוצי קשר כאלה  -אולי באמצעות
ממשלות אירופיות  -כדי למנוע שיקול
מוטעה מצד ארצות-הברית וישראל,
שיביא לידי הידרדרות בלתי רצויה
ופגיעה באיראן בידי ארצות-הברית
או ישראל.
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מודיעין וספר

הספינקס

אחמדיניג'אד והמפתח לפצצה איראנית
יוסי מלמן ומאיר ג'בדנפר ,ספריית מעריב 20 ,עמודים

אפרים לפיד
קשה להגזים בחשיבות המעקב אחר
איראן בימים אלה במסגרות השונות.
ברור מאוד כי המודיעין הישראלי
ושירותי מודיעין רבים בעולם נותנים
עדיפות עליונה להבנת הנעשה באיראן,
כדי לגבש המלצות לפעולה לבלימת
המאמץ האיראני המואץ לבניית יכולת
גרעינית .בצד העניין המודיעיני המובן,
קיימת גם סקרנות ציבורית בכלל ואצל
יוצאי המודיעין בפרט ,בנוגע לסוגיה.
תרומה בולטת לכך מביאים העיתונאי
יוסי מלמן ("הארץ") והחוקר מאיר
ג'בדנפר ,ישראלי יליד איראן שלמד
בחו"ל ואשר שולט כמובן בפרסית.
החוקר משתף את הקוראים בעדויות
של איראנים רבים ,רובם גולים כיום
(אחד מהם ,לשעבר ראש הוועדה
האיראנית לאנרגיה אטומית ד"ר
אתאמאד ,חי כיום בפריס) וחלקם
חיים במדינה עצמה.
בספר שלושה שערים :הראשון -
היכרות עם המנהיג הדומיננטי הנשיא
אחמדיניג'אד שעלה מאלמוניות והכה
בתדהמה את תושבי ארצו עם היבחרו
לנשיאות .הוא מפיל אימה על המזרח
התיכון והעולם ,בתפיסתו כי על
העולם להיהפך לח'ליפות אסלאמית.
השער השני  -תכנית הגרעין  -עבר,
הווה ומבט לעתיד .אנו ברובנו איננו
ערים לעובדה שאת ההחלטה להקים
יכולת גרעינית באיראן טווה עוד השאח,
מתוך תפיסה של מדינה מודרנית,
מתקדמת.
השער השלישי עוסק בשאלה מה
צריכה להיות תגובת המערב וישראל,
ובסוגיית כישלון המודיעין (האמריקני
והישראלי) לשיטתם של המחברים.
בשער זה מציעים המחברים דרכים
מדיניות וכלכליות לבלימת הפרויקט
המאיים ,ואם אלה ייכשלו  -בחינתן
של אפשרויות צבאיות (כולן בנשק
קונוונציונלי ,מטוסים וטילים ללא
פעולה קרקעית).
איראן שאנו מכירים ִמ ֵּספר זה היא
מדינת הפכים 70 :מיליון נפש40 ,
אחוז אנאלפביתים ,לרבים אין חשמל
בבית ,אין מים זורמים והם בעלי
הכנסה שנתית ממוצעת לנפש של 450
דולר(!!) .מנגד ,קיימת שכבה לא קטנה
של עשירים מופלגים ואחרים מהמעמד
הבינוני.
כ 150-אלף איש ,רובם אקדמאים,
עוזבים מדי שנה את איראן למערב.
החיים במדינה הזאת בולטים בניגוד
פנימי :משטר דתי השולט על כל
אורחות החיים ונשים לובשות רעלות,
בצד גלישה נרחבת של צעירים באתרי
אינטרנט ובלוגים ,ושמיעת מוסיקת
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פופ מערבית סוערת.
הכלכלה מבוססת בעיקרה על תעשיית
הנפט ,אך זו מיושנת ומשוועת בדחיפות
למודרניזציה ולחידוש ,כאשר 15
אחוזים מתפוקת הנפט דולפים
במעבה האדמה.
על כל אלה שולט הנשיא החדש יחסית.
אחמדיניג'אד גדל בבית כפרי ,למד
הנדסה אזרחית והתמחה בתחבורה,
היה ראש עיריית טהראן ומשם
כבש את הנשיאות .גם אשתו בוגרת
אוניברסיטה ,שם הכירו ,ולזוג שלושה
ילדים .את מסעות הבחירות לעירייה

ולנשיאות אמנם הוביל בסיסמה
המוכרת "מושחתים נמאסתם" ,אך
נראה ששכח אותה ,וכיום הוא ממנה
את בני משפחתו לתפקידים שונים
בזרועות השלטון .עם זאת הוא ממשיך
להתגורר בדירה צנועה.
הסוגיה החמה שבגללה הספר רלוונטי
לנו ,כישראלים ,היא כמובן ביסוסה
של יכולת גרעינית באיראן .התכנית
היומרנית החלה כאמור עוד בזמן השאח.
הוא רצה להכניס את איראן למועדון
האקסקלוסיבי מתוך שאיפה לקדמה
טכנולוגית ומתוך קריצה אסטרטגית
להודו ולפקיסטן השכנות ,ולשם כך אף
הסתייע בארצות-הברית.
תחילה הוקמו שני כורי חשמל.
משנסתיימה המהפכה ב 1979-הקפיאה
איראן את תכנית הגרעין ,בשל לבטיו
האדיאולוגיים של ח'ומייני ואווירת
הפחד ואי-היציבות.
ב 1993-הקים הנשיא רפסנג'ני ,יריבו
וקודמו של אחמדיניג'אד ,כוח משימה
מיוחד של אלפי מהנדסים ,כימאים,

פיזיקאים ומתמטיקאים איראניים
שלמדו בעולם וחזרו הביתה .בהמשך
אמר רפסנג'ני "פצצת גרעין אחת
וישראל תתחסל".
בפרק "כישלונות מודיעין" מתוארת
בהרחבה העדיפות הנמוכה שנתן
המודיעין הישראלי בשנות ה 90-לנושא
הגרעין האיראני ,אשר בגללה הלכו
לאיבוד שנים אפקטיביות למניעה
ונטרול של יכולות ואנשים .מלמן
מציין שלושה גורמים לשינוי הגישה
כלפי איראן:
* חיסול מוסאוי והתגובה האיראנית
בארגנטינה.
* המו"מ לשחרורו של רון ארד עם
ארגונים נתמכי איראן.
* המאמץ של איראן להשגת טילי
קרקע-קרקע.
בזכות כל אלה הפכה איראן ליעד מועדף
בכל תחומי האיסוף והמבצעים.
לדברי מלמן-ג'בדנפר ,מומחים בארץ
ובעולם תמימי דעים כי איראן תשלים
את היערכותה בשנת  2010או .2011
אז תוכל לייצר חומר בקיע שיאפשר לה
לייצר פצצה .זו המטרה שיש למנוע את
השגתה .סכנה נלווית לעניין האיראני
היא האפשרות כי בעקבות איראן ירגישו
סעודיה ומצרים מאוימות וייכנסו גם הן
במרץ למירוץ של חימוש גרעיני.
הסנקציות שהטילו ארצות-הברית
והאו"ם על איראן לא הוכיחו את
יעילותן עד היום .מלמן ממליץ בעיקר
לנקוט צעדים למניעת שווקים לנפט
האיראני .זו כנראה "הבטן הרכה" של
איראן.
למקרה שיקרסו כל האפשרויות
המדיניות והכלכליות לבלום את איראן,
המחברים מציגים את האפשרות
הצבאית השוכנת לפתחה של ארצות-
הברית ,ואם לא תעשה כן  -חיוני
שישראל תפעל .זו תהיה ההחלטה
הכבדה ביותר שהונחה על כתפיו של
מנהיג בישראל.
הנספחים בסוף הספר עוסקים באתרי
הגרעין של איראן ,במושגי יסוד
בתעשיית הגרעין ובאישים וארגונים
באיראן שעליהם הטיל האו"ם עיצומים.
הנספח הרביעי כולל אירועים מרכזיים
בתולדות איראן .כל אלה הופכים
את הספר ל"טקסט בוק" חשוב לכל
המתעניין בנעשה באיראן בשנים אלה.
מורגש שמידע רב השזור בספר מקורו
באנשי קהילת המודיעין שלנו ,בעיקר
מן העבר .עובדה זו מקנה לו כנראה
אמינות רבה יותר כספר מפתח להכרת
האיום האיראני והדרכים לחיסולו או
לצמצומו.

סודיות טכנולוגית
בצבא הרומי
הסיווג הביטחוני ובטחון השדה לא הומצאו בצבא שנות ה.2000-
מניתוח אסטרטגיית לחימה רומית נראה כי גם  260שנים לפני
הספירה ידעו הרומאים לשמור על סודיות בייצור כלי נשק ולמדר
את כל מי "שלא צריך לדעת" ,וכך להשיג יתרון מוחץ בקרב

בכל דיון העוסק בסודיות טכנולוגית,
האסוציאציה המיידית היא כלי נשק
עתירי טכנולוגיה המפותחים בידי
צוותי מהנדסים ואנשי צבא במעטה
כבד של סודיות ,מתוך מטרה לשמור
על גורם ההפתעה ליום שבו יידרשו
להפעיל את פרי פיתוחם בשדה הקרב.
לפיכך ,ניתן לשאול לאור כותרת המאמר,
מה לרומא ,מעצמה חובקת עולם
(במונחים של העת העתיקה) ולכלי
נשק עתירי טכנולוגיה .מהנדסי מכונות
במושגינו אנו לא היו ,אלקטרוניקה
לא הייתה ותקשורת במונחים שאנו
מכירים ודאי שלא הייתה .הכלים
ההנדסיים הצבאיים הנפוצים היו איילי
ניגוח ,בליסטראות לסוגיהן ומגדלים
שבהם חיילים .כל אלה ,כלי נשק
שהלוחמים  -בין שהיו רומאים ובין
מי שלחמו בהם  -הכירו.
עם זאת ,אל נשכח שהרומאים השכילו
להוציא מקרבם מהנדסים מוכשרים
וליצור באותה מעטפת טכנולוגית יצירות
מתוחכמות ביותר.
משהחלו הרומאים להילחם בקרתגו הם

נדרשו להילחם בתחום שהיה זר להם -
לוחמה ימית .זאת מכיוון שבמהותם
היו הרומאים לוחמים יבשתיים וזה סוג
לחימה שונה לחלוטין.
הפתרון שמצאו הרומאים לבעיה היה
מבריק .ראש גשר המותקן בקצהו
האחד על חרטום ספינתם ,בעוד
קצהו השני מועבר באמצעות גלגלת
לספינת האויב וננעל עליה ,והלוחמים
היו מסתערים מעליו על ספינת
האויב בדפוסי לחימה המוכרים להם -
לוחמה יבשתית .המתקן נקרא
"העורב" .המקום הראשון שבו שימש
כלי זה היה מילאיי שבסיציליה ,בשנת
 260לפה"ס.
פוליביוס ,ההיסטוריון הרומאי הידוע,
מספר כי משעה שהלוחמים הקרתגנים
"התקרבו וראו את 'העורבים'
מתנענעים בחרטומי כל אנייה ואנייה,
נבוכו במקצת כי הופתעו ממבנה
המכונות ,אבל כיוון שזלזלו ביריביהם
זלזול גמור ,התקיפו בעוז רוח אלה
ששטו בחזית" .התוצאה הייתה
עגומה ,והקרתגנים איבדו  50אניות

מזווית אישית

חיים מזר

והרוגים רבים.
הדעת נותנת אפוא שבנמל שנבנו
בו אותן ספינות שצוידו ב"עורבים",
לקראת המלחמה במילאיי ,הותקנה
מחיצה שהפרידה בין אותו מקטע
הנמל שבו עבדו לבין שאר עובדי
המקום .בתכנון ,בייצור ובהתקנה
של "העורבים" הועסקו אנשים שהיה
ברור כי אפשר לסמוך עליהם (סיווג
ביטחוני) ,וגם צוותי האניות היו מי
שידעו לשמור סוד .גם יש מקום להניח
שבקרב הצוותים היו כאלה שפיקחו על
כך שאיש לא יפטפט ,ומי שיעשה זאת
יורחק מהאניות במהירות .משהו דומה
לבטחון שדה.
מתיאורו של פוליביוס את התנהגותם
של הקרתגנים למראה מתקנים אלה,
מתברר עד כמה רבה הייתה הפתעתם.
חיילים אלה בהיותם לוחמים מיומנים
זלזלו במה שראו ,אך תוצאות הקרב
היו הרסניות מבחינתם .התנהגות זו
יש בה כדי להעיד עד כמה הצליחו
הרומאים לשמור על סודיות עד לרגע
פרוץ הקרבות.
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*
מדור "מודיעיון" נועד לשמש במה למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון
הלאומי ,על מגוון הדעות הרווחות בארץ ופעמים גם בעולם .העשרת מרכיבים אלו ב"במה לוויכוח" תתרום
ותסייע לביטחון הלאומי.
בכל גיליון יהיו שני מאמרים ,כל אחד בן כ 2,400-מילים .המאמרים יהיו בנושא אחד והדעות שיציגו שונות
זו מזו ,או כל מאמר ידון בנושא אחר.
הנחיות לכתיבת מאמר

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 ובעתיד (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.
כל המעוניינים בפרסום מאמר יפנו לעמוס גלבוע .פקס  ;03-5341743דוא"ל.amos39@012.net.il :

בגיליון זה מובאים שני מאמרים .את הראשון כתב סא"ל (דימ') אלי דקל ,קצין מחקר שטח בכיר באמ"ן.
במאמר מסופר כיצד זיהה מחקר השטח ברמה האסטרטגית את ההכנות הקרקעיות המצריות לצליחת
תעלת סואץ ועל כן צפה את הצליחה המצרית במלחמת יום הכיפורים .כל זאת כנגד ספקנותם והתנגדותם
של כמעט כל גורמי המודיעין האחרים.
המאמר השני ,פרי עטו של אבנר ברנע ,בכיר לשעבר בשב"כ ,עוסק בסוגיה "הישנה" שתוסיף ללוות אותנו
גם בעתיד רווי מערכות המידע :בעיות היסוד בטיפול במידע וכשלי חשיבה .המאמר שם דגש מיוחד בבעיות
בתהליך החשיבה ובזיקות הגומלין שביניהן.

הקרב המודיעיני על צליחת תעלת סואץ
מחקר שטח עצמאי צפה את הצליחה שנים קודם
אליהו דקל-דליצקי * *
מחקר השטח זיהה ברמה האסטרטגית את ההכנות הקרקעיות לצליחה המצרית .במטכ"ל
גורמי המודיעין האחרים הטילו ספק במגמה זו
רקע

תעלת סואץ בתקופת מלחמת יום הכיפורים ,רוחבה היה
 180-160מטרים ואורכה הכללי  162ק"מ ,עברה כולה
בשטחים חוליים .הבעיה העיקרית בתחזוקתה הייתה
לנקות את האפיק שלה מחול המגיע מסופות חול מדבריות
ומפליטת אניות .כדי לצמצם את מפולות העפר הונח מתחת
לפני המים ,בעומק כשני מטרים ,מסד של סלעים/קוביות
בטון בצורת ר' ומעליו נבנה קיר אבן שגובהו כמטר וחצי מעל
פני המים .קיר התמך נבנה בשיפוע  45-30מעלות .קוביות
הבטון והשיפוע של קיר האבן שמעליהן היוו מכשול בפני
הקמת גשרים צפים ובפני שימוש בציוד אמפיבי אחר.
לפני מלחמת ששת הימים חצו המצרים את התעלה
במעבורות אזרחיות להעברת אנשים ורכב ,ובגשרים צבאיים
צפים .גשרים מסוגים שונים היו מפורקים בחלקם והם עגנו
בגדת התעלה .כאשר כוח צבאי נדרש לחצות את התעלה,
הופסק השיט והורכב הגשר .המזחים למעבורות ולגישור
הצף שנבנו לפני מלחמת ששת הימים לא נפגעו במהלך
המלחמה ושימשו את המצרים בצליחת התעלה במלחמת
יום הכיפורים .שבעה אזורי צליחה שימשו לחציית התעלה
מקדמת דנא :פורט סעיד ,קנטרה ,פירדאן ,איסמעיליה,
דוורסואר ,ג'ניפה ,כוברי .המצרים רכשו ניסיון רב בחציית
תעלת סואץ באמצעי סער ,ובכלל זה במבצע "רותם"
ב.1960-
במלחמת ההתשה שלאחר מלחמת ששת הימים החל צה"ל
בבניית מערך ביצורים ,והוא כלל בין השאר מוצבים וסוללת
עפר על שפת התעלה .סוללה זו והמוצבים שלאורכה עברו
גלגולים שונים ,ובסופו של התהליך הגיעה הסוללה
לגובה כ 20-15-מטר ,הלוא הוא "קו בר-לב" ,שיצר מכשול
בלתי עביר.
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בעקבות מלחמת ששת הימים הורחב הענף במחלקת המחקר
באמ"ן העוסק בתשתית הגאוגרפית בארצות ערב (ענף .)1
במדור מצרים בענף  1נמנו כ 18-איש ,ובהם שלושה רבי-
סרנים (!) .נוכח ריבוי המשימות פוצלה העבודה במדור
לשלוש חוליות :חוליית מחקר בסיסי ,בראשותי ,עסקה
בתשתית בעומק מצרים; חוליית חזית ,בראשות אזרח
עובד צה"ל רס"ן (מיל') בני קאין ז"ל ,עסקה בארמיות השדה

במאי  1973אותרה צביעת מתקנים
חיוניים בקהיר בצבעי הסוואה .בלקט
שהוציא ענף  1בנושא הודגש בסעיף
מיוחד כי צעד זה אינו אלא חלק
מההכנות המצריות למלחמה .ראשות
מחלקת מחקר מחקה את הסעיף
וכתבה תחתיו משהו "רופס" יותר,
שממנו לא ניתן היה להבין שמדובר
בהכנות למלחמה
שהיו ערוכות בגדה המערבית של התעלה; חוליית מבצעים,
בראשות רס"ן דב אדלר ,עסקה בהספקת מודיעין למבצעים,
לפשיטות ולתקיפות חיל האוויר וחיל הים.

* תא"ל (מיל') ,לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן
* * סא"ל (מיל') ,היה ראש ענף שטח ( )1באמ"ן מחקר; Elyahu-d@bezeqint.net

המטרה

מטרת מאמר זה להראות כיצד מחקר שטח מעמיק ויסודי
עשוי לצפות מהלכים אסטרטגיים של היריב ,ולפיכך הוא
חייב להיות חלק בלתי נפרד מהערכת המודיעין הכוללת.
לצורך זה יסופר כי מחקר השטח של ענף  1היה הגורם
הראשוני והבלבדי (מול ספקנות והתנגדות של צמרת המחקר
והענף המצרי ,ענף  )6שציין וטען כבר משנת  1968כי
המצרים פועלים מתוך מטרה לבצע מהלך מקיף לצליחת
תעלת סואץ בגזרה רחבה.
עוד יציג המאמר את הצעדים הקרקעיים הנוספים שעשו
המצרים במסגרת הכנותיהם לפתוח במלחמה ,כפי שאיתר
והציג ענף .1

המצרים לטפל בבעיית גדות התעלה המערבית :הם הפעילו
דחפורים שפרצו את סוללת העפר הנמוכה בגדה זו ,שברו
את קיר התמך ויצרו שיפוע נוח להגעת ציוד אמפיבי ולהטלתו
למים .פרצות אלה ,שכונו ירידות למים ,נעשו בריש גלי
לנגד עיני כוחותינו שצפו בעבודות מהעבר השני של התעלה.
זמן לא רב לאחר שהוכשרו הירידות למים ,החלו המצרים
ליישר שטחים בשפת התעלה באורך של כמה עשרות מטרים,
וקראנו להם משטחי צליחה .להבנתנו אז ,הירידות למים
נועדו לשמש סירות סער לצליחת חי"ר ולהטלת ציוד גישור

חמשת הגילויים על
ההכנות המצריות לצליחת התעלה

הגילוי הראשון :המצרים מתחילים
בהכנות הקרקעיות לצליחת התעלה

כבר בשנת  1968גילה בני קאין כי באזור דוורסואר (שם חצה
צה"ל את התעלה במלחמת יום הכיפורים) נסללת רשת
דרכי עפר שהתנקזה לדרך אחת בסמוך למכשול תעלת המים
המתוקים .הדרך נמשכה עד לשפת תעלת המים המתוקים,
שבה נבנה גשר חדש וממנו נסללה דרך עפר שהסתיימה
סמוך לגדת תעלת סואץ.
מתוך כך העריך בני שסלילת הדרכים ובניית הגשר החדש
מסמנות כי מדובר בהכנות לצליחה של כוח גדודי ואולי אף
חטיבתי.
הגילוי של בני ,שנבחן ואושר על ידי ראש הענף דאז סא"ל
זלמן גנדלר (ג'מקה) ,הועלה על הכתב בלקט מודיעין ועורר
מהומה גדולה במערכת המודיעינית .הסיבה הברורה לכך
הייתה משמעות הגילוי :צבא מצרים ,שהובס לא מכבר ואשר
הוערך בצה"ל ובאמ"ן כי יידרשו לו שנים רבות להשתקם,
מצליח בתוך פחות משנה להכין כוח משמעותי בהיקפו
לצליחת התעלה .המדור הצבאי בענף מצרים במחלקת מחקר
ומודיעין פיקוד הדרום התנגדו נמרצות להערכה זאת ,ואף
גלשו לפסים של השמצות אישיות על קאין.
ראש מדור מצרים בענף  1רס"ן חיים קורמן ,וראש הענף
"ג'מקה" הדפו את הטענות ,עמדו מאחורי תוכנו של הלקט
ונתנו לבני גיבוי מלא.

הגילוי השני :הכשרת מעברים
תת-מימיים לחציית תעלת המים המתוקים

זמן לא רב אחרי תגלית הגשר על תעלת המים המתוקים
ורשת הדרכים באזור דוורסואר ,הוקמו גשרים נוספים גם
בגזרות אחרות ,והיה ברור (לפחות לחוקרי ענף  )1שמדובר
בתכנית רחבת היקף מטעם המטכ"ל המצרי ,ולא ביוזמות
"פרטיות" של מפקדים מקומיים .עם בניית הגשרים הבחין
בני כי בכמה מקומות נסללו דרכים המסתיימות בשפת
תעלת המים המתוקים ,אך לא הוקם גשר מעל התעלה.
לכאורה ניתן היה להסביר זאת בעובדה שהאמצעים לבניית
הגשר טרם הגיעו ,אך כאשר אלה בוששו להגיע הבחין בני כי
למעשה הוקם במקומות אלה גשר מסוג חדש ,והוא קרא לו
"המעבר התת-מימי" .צינורות הוטלו בקרקעית התעלה כדי
לאפשר את המשך זרימת מי התעלה .הם כוסו בתשתית
של אבנים ועפר ,והחלק העליון של ה"גשר" היה מכוסה
במי התעלה .רכב יכול היה לחצות את מכשול המים ללא
קושי.
גילויו של בני עורר תחילה התנגדות מצד פיקוד הדרום ,אך
בסופו של דבר "קנה" פיקוד הדרום את גילוי המעברים
התת-מימיים ,ובמסדרונות המודיעין החלה להבשיל ההכרה
כי הצבא המצרי אכן עוסק בעבודות תשתית שנועדו לאפשר
את צליחת תעלת סואץ.

הגילוי השלישי :הכשרת ירידות למים ומשטחי צליחה

לאחר שטיפלו בבעיית מכשול המים של תעלת המים
המתוקים באמצעות גשרים ומעברים תת-מימיים ,החלו

מתקדם מהיר-הקמה מסוג פ-מ-פ; משטחי הצליחה נועדו,
להערכתנו ,לאפשר הרכבת חלקי גשר (מציוד גישור מיושן
יותר) על גדת התעלה ,ואז להטילו למים כשהוא מורכב.
בשלב זה הייתה לכאורה הסכמה כוללת במערך המודיעיני
שעבודות עפר אלו נועדו לאפשר את צליחת התעלה .זו
הייתה למעשה הודאה שהקביעוֹת של ענף  1ובני קאין היו
נכונות!! אבל ,כאן החל במערכת המודיעינית שלב חדש
של הסתייגות ,וכנגד ענף  1ובני קאין הועלה טיעון חדש:
" ...אתה יודע מה זה לצלוח צליחת סער את תעלת סואץ?
זה שדחפור שובר קיר אבן בדופן התעלה ,זה לא אומר
שהמצרים בנויים בכלל למהלך של צליחת מכשול מים ,זה
מהלך מורכב מאין כמוהו שהם לא מסוגלים לבצעו!".

הגילוי הרביעי :בניית "דיפוני סער"
למיגון ציוד הצליחה

בד בבד עם עבודות העפר להכנת ירידות למים ומשטחי
צליחה ,שהלכו ורבו לכל אורך התעלה ,איתר בני סוג חדש
של עבודות עפר שהתבצעו במרחק חמישה-עשרה ק"מ
ממערב לתעלה .מדובר בהערמת זוגות של תלוליות עפר,
מקבילות זו לזו ומרוחקות כארבעה מטרים זו מזו.

עבודות עפר מסוג זה לא היו מוכרות לנו בענף עד כה ,אך
היה ברור שהן חלק ממבצע הנדסי .השאלה הייתה כמובן
ְלמה יועדו .בני הגיע לידי מסקנה שהן נועדו לספק הגנה לכלי
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באשר לזמן הדרוש להקמת הגשרים .בני קאין החל לחפש
חומר על צליחת מכשולי מים במלחמת העולם השנייה;
בסדרת "קרבות" מתישה עם אנשי הענף הטכני דחק אותם
בני אט-אט ,וגרם להם לקצר את הערכותיהם באשר לזמן
הדרוש להקמת הגישור.
לבסוף ,בראשית שנת  1973הוציא הענף הטכני סקירה
מחלקתית בנושא הצליחה ,גזרותיה והזמן הנדרש להקמת
הגשרים .הסקירה המעיטה לעסוק במכונת המלחמה המצרית
שנבנתה כדי לאמן את הגייסות ולהכשירם למילוי המשימה.

הרכב הנושאים את ציוד הגישור והצליחה .מדוע?
עקב אלפי תקיפות של חיל האוויר במלחמת ההתשה,
נהפכה הכנסת כלי רכב/רק"מים לתוך דיפונים לצורך הגנה
לשגרה בצבא המצרי ,אפילו ביחידות שחנו מאות ק"מ מקו
המגע הקדמי בתעלת סואץ .דא עקא ,שהדיפון שהכרנו עד
עתה היה הערמת סוללת עפר בצורת האות ח ,שצמצמה את
אפשרויות היפגעות הרכב/רק"ם לפחות משלושת הכיוונים
שבהם סוללות העפר .בשיטת הגנה זו הייתה מגבלה והיא
שכלי רכב בכניסתו למחפורת או ביציאתו ממנה היה חייב
לנסוע בהילוך אחורי ,שהוא מעכב את התנועה ועלול לגרום
הגילוי החמישי :בניית דיפוני סער
לתאונות .לכן בני טען כי שיטת הדיפונים החדשה נועדה
לציוד צליחה בעורף ארמיות השדה
לאפשר כניסה ויציאה מהירות מהדיפון על חשבון הבטיחות
לאחר הסכם הפסקת האש באוגוסט  ,1970גילה בני
והמיגון של הציוד.
ריכוזים של דיפוני סער בעורף
אחרי גילוי דיפוני הסער וההבנה כי
ארמיות השדה במרחק כ 70-ק"מ
צבא מצרים מתכנן מבצע צליחה
ממערב לתעלה 150-120 ,דיפונים
כאשר הגיע הלקט המודפס
גדול ,הוחלט בראשות מחלקת
בכל ריכוז .בני העריך כי הדיפונים
את
שעבר
לאחר
לענף,
המחקר להוציא סקירת מודיעין
ישמשו "שטחי כינוס" לציוד
מחלקתית שתסכם את כלל ההיבטים
נדהמנו
,
ר
המחק
ראשות
הצליחה ,שעל-פי הערכת הענף היה
של הצליחה החל בהכנות הקרקעיות
מאוחסן במחסני ואדי חוף שמדרום
לראות שנוספה לו פסקה
שהיו בתחום עיסוקנו בענף  ,1עבוֹר
לקהיר .כל המפענחים שבחנו את
פרשנית הקובעת כי ההכשרות
להצטיידות בציוד צליחה (באחריות
הנושא קיבלו בספקנות את תגליתו.
הענף הטכני ,ענף  7שבמחלקה)
לטענתם בצילומים אלכסוניים שעל-
הקרקעיות הן חלק מהתרגיל
וכלה באימון הגייסות ובמוכנותם
פיהם קבע בני את גילויו ,לא ניתן
הבין-זרועי ,ולעומת זאת הסעיף
למלחמה (באחריות הענף המצרי ,ענף
לפענח דיפוני סער ובוודאי לא
 .)6אלא שענף מצרים והענף הטכני
המקורי שלנו  -הכורך פעילות
לקבוע את מספרם .בני התעקש על
"גררו רגליים" והתחמקו בתירוץ
תגליתו וקיבל את גיבויו של ג'מקה.
קרקעית בהיקף כזה עם
שהם אינם מוצאים את הזמן הדרוש
בגיחות הצילום שבוצעו בעת
מלחמה  -נמחק לחלוטין!!
לסיכום הנושא וכתיבתו .מנגד ,ענף
המלחמה נראו דיפוני הסער ברור כל
 1לא היה מוכן להמתין עוד .כיוון
כך ,שכל הספקנים במפענחים נאלצו
שכך ,סוכם בין ראשות מחלקת
להודות שבני אכן צדק .לדעתי בני
מחקר לבין ראש הענף ג'מקה כי הסקירה שתיכתב בענף
קאין היה הטוב שבמפענחים שלנו.
 1תעסוק בהיבט הקרקעי של הצליחה בלבד ,ואילו שאר
גופי אמ"ן/מחקר יידרשו מאוחר יותר להיבטים האחרים
צעדים מצריים נוספים שאותרו
שלה .בנובמבר  1971יצאה סקירת מודיעין מחלקתית,
על ידי ענף  1והובנו כהכנות למלחמה
ונושאה "ההכשרות הקרקעיות לצליחת התעלה" .המסר
בניית רמפות הטנקים
העיקרי :הצבא המצרי מכשיר את עצמו לצליחה רבתי לכל
בד בבד עם ההכנות לצליחת התעלה  -הירידות למים ,משטחי
אורך תעלת סואץ והוא נוקט שרשרת הכשרות קרקעיות
הצליחה ודיפוני הסער  -החלו המצרים באמצע שנת 1972
שתאפשרנה את מבצע הצליחה בזמן מועט ,תוך מיגון ציוד
בהערמת סוללות עפר בגובה כ 25-20-מטר ,גבוהות יותר
הצליחה וצמצום אפשרויות הפגיעה בו ובכוחות הצולחים.
מסוללת קו בר-לב .הן הוקמו על גדת התעלה המערבית
לחלוטין
יודגש שענף מצרים במחלקת מחקר התעלם
ואורכן הגיע לכמה עשרות מטרים כל אחת .מודיעין פיקוד
נקט
ואף
מהגילויים שלנו בענף  ;1הוא ביטלם בהינף יד
הדרום קבע כי הסוללות נועדו לחוליות תצפית מצריות
מדיניות החרמה כללית כלפי ענף  .1הנתק בין ענף  1לענף
על כוחותינו וכן לחוליות ציידי טנקים מסוג סאגר ,למקרה
מצרים באמ"ן/מחקר לא החל בשנת  1970והוא לא
שתחודש מלחמת ההתשה .ואילו בני העריך כי הסוללות
הסתיים גם לאחר שהתפזרו הקצינים מענף  6עקב מחדלי
נועדו לטנקים מצריים שייתנו חיפוי באש ליחידות הצליחה
יום הכיפורים .אחת הסיבות לזלזול שרחשו קציני ענף
המצריות .למרות התנגדות מודיעין פיקוד הדרום ,ענף 1
 6לענף  1הייתה הנגישות שלהם ,לעתים בלתי אמצעית,
נשאר איתן בדעתו ונתן לכך ביטוי בכל פרסומיו.
למקורות מידע שנמנעו מענף  .1אנשי ענף  6ביטאו רגשי
בניית מוצבי פיקוד ושליטה
עליונות בנוסח" :מה אתם בענף השטח בכלל מבינים; לנו יש
לפי הדוקטרינה הסובייטית יש לשאוף שתהיה לכל יחידה
מידע מוצק מפי הסוס האומר למעשה שאתם על הבנקט".
ברמת חטיבה ומעלה סדרה של מוצבי פיקוד.
מעבר לחוסר הנגישות של ענף  1למקורות צמרת ,לא
זיהויָם בשטח לא היה פשוט ,מכיוון שברגיעה הם לא היו
אפשרו לאנשיו להשתתף במפגשים עם שירותי המודיעין
מאוישים .בני קאין חקר את הנושא ואיתר חלק ניכר
של צבאות זרים .מה שראשות מחלקת מחקר ואנשי ענף
ממוצבי הפיקוד ששימשו את המצרים בעת חציית התעלה,
 6לא הבינו ,הוא שמה שרואים בצילום אוויר טוב אחד,
וזאת ללא כל סיוע מגופי אמ"ן/חמ"ן האחרים שעסקו
אם יודעים לקראו ולהבינו נכונה ,לא ישווה לשום "סיפור"
בנושא .נושא מוצבי הפיקוד והשליטה פורסם לפני המלחמה,
שמושג במפגשים עם סוכנים או גופי מודיעין זרים.
בסקירת מודיעין מיוחדת שכתב ענף  ,1כלומר גם שאר
וטען
ענייני
ואילו הענף הטכני התייחס לנושא הצליחה באופן
גופי אמ"ן ואג"ם/מבצעים יכלו להתרשם ,לו רצו בכך,
תארך
סואץ
שלהערכתו הקמת הגשרים הצפים על תעלת
שהצבא המצרי לוקח את נושא ההכנות למלחמה ברצינות
לדאוג:
מה
לצה"ל
זמן ממושך למדיי .הפירוש המעשי  -אין
ומשקיע בו משאבים רבים.
עד שיצליחו המצרים להטיל את הגישור הצף ולהרכיבו
לכלל גשר שכוחות יוכלו לנוע עליו ,יספיק צה"ל לגייס את
הכנת העורף המצרי למלחמה
כל מערך המילואים.
מעבר לעיסוק הישיר של צבא מצרים בהכנות הקרקעיות
ענף  1סירב לקבל את הקביעה המקצועית של הענף הטכני
לצליחת התעלה נערכו גם הכנות בעורף המצרי .אלה כללו
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כוחות מצריים חוצים את תעלת סואץ לכיבוש מעוזי צה"ל בסיני

הכנת מצבורי חירום לאוכלוסייה האזרחית ומיגון יעדים
אסטרטגיים :הוקמו יותר מעשרה אתרי אחסון גדולים
לדלק ,מרביתם תת-קרקעיים ומוסווים היטב ,ונבנו מזחים
לגשרים צפים בקרבת גשרי הנילוס החשובים .תשתית
זו נועדה לאפשר גישור על הנילוס בגשרים צפים למקרה
שייפגעו הגשרים הקיימים .משאבים רבים הושקעו בבניית
מתקני דמה משוכללים ,החל בבסיסי טילי קרקע-אוויר
וכלה במוצבי פיקוד ושליטה של צמרת הפיקוד המצרי.
במאי  1973איתרתי אישית צביעת מתקנים חיוניים בקהיר
בצבעי הסוואה .בלקט שהוציא ענף  1בנושא הודגש
בסעיף מיוחד כי צעד זה אינו אלא חלק מההכנות המצריות
למלחמה .ראשות מחלקת מחקר מחקה את הסעיף הזה
וכתבה תחתיו משהו "רופס" יותר ,שממנו לא ניתן היה
להבין שמדובר בהכנות למלחמה.

ההכנות לצליחת התעלה
ערב מלחמת יום הכיפורים

בראשית אוקטובר  1973הוכרזה כוננות בצבא מצרים,
מוסווית בתרגיל בין-זרועי .המערך המודיעיני נכנס לכוננות
ולמעקב אחר הפעילות המצרית .מזג האוויר ותקלות בציוד
הצילום לא אפשרו גיחות צילום .ביום חמישי  4באוקטובר
בוצעה סוף כל סוף גיחת הצילום המיוחלת .על-פי נוהלי
העבודה ,סרט הצילום הגיע לראשונה ליחידת הפענוח.
הפענוח בשעת לילה מאוחרת ורק
שם סיימו את עבודת ִ
לאחר מכן הועבר הסרט לפענוח בענף  .1את הגיחה ִפענח
סרן (מיל') אבי הימלבלאו ,והוא גילה פעילות ענפה מאוד
לשיפור הירידות למים ולסילוק שקי החול שחסמו את
הירידות למים; כמו כן גילה ,וזאת לראשונה בחזית התעלה,
כלי רכב נושאי ציוד צליחה התופסים מחסה בדיפוני הסער.
עד לגילוי זה ,העובדה שייעודם לצליחה הייתה בגדר
הערכה בלבד.
בבוקר  5באוקטובר החליט ראש הענף סא"ל צבי'קה שילר
(החליף את ג'מקה בקיץ  )1972להוציא לקט מודיעין

מיידי .בלקט הובאו כל ההכנות הללו ,ונוספות .צוין בו כי
פינוי שקי החול מהירידות למים הוא תופעה חריגה מאוד
שמעולם לא אותרה בעבר ,והודגש בסעיף מיוחד שכל אלה
חלק מההכנות למלחמה.
כאשר הגיע הלקט המודפס לענף ,לאחר שעבר את רשות
המחקר ,נדהמנו לראות שנוספה לו פסקה פרשנית
הקובעת כי ההכשרות הקרקעיות הן חלק מהתרגיל הבין-
זרועי ,ולעומת זאת הסעיף המקורי שלנו  -הכורך פעילות
קרקעית בהיקף כזה עם מלחמה  -נמחק לחלוטין!! למחרת,
שבת ה 6-באוקטובר ,פתחו המצרים במלחמה וצלחו את
התעלה עם חמש דיוויזיות החי"ר ,על-פי המודל שבנינו
ועקבנו אחריו כבר משנת .1968

סיכום

בשנת  1980פרסם רמטכ"ל צבא מצרים בעת מלחמת יום
הכיפורים ,סעד אל-דין שאזלי ,את ספרו "חציית התעלה",
ובו נאמר בין השאר" :תכנון מתקפת  1973החל כבר
ב 1968-והקדים בהרבה את הכושר המבצעי שלנו .במהלך
ארבע השנים הבאות כושרנו גדל בהתמדה ותכניותינו הפכו
ראליות יותר".
ובהמשך נאמר" :עיקרון אשר מעולם לא הטלנו בו ספק,
אפילו במסגרת אותה הערכה מחודשת ,היה חציית
התעלה בחזית רחבה ככל האפשר .עיקרון זה היה אבן יסוד
בחשיבתנו כבר בשנת ( "1968הדגשות שלי ,א"ד).
איתור ההכנות של צבא מצרים לצליחת התעלה כבר משנת
 ,1968המעקב וניתוח אופן פעולת הצבא המצרי בעת
חציית התעלה ,הם מופת למחקר שטח ,שהקדים את
שאר גורמי אמ"ן .במסגרת מחקר זה בולט ומזדקר הגורם
האנושי ככלי המודיעיני המחקרי המרכזי :הן לליקוט המידע,
הן להבנתו ,הן מבחינת מקוריות החשיבה והחתירה הבלתי
נלאית להילחם על הערכותיו למרות הדינמיקה הקבוצתית
העוינת לפעמים .בני קאין היה המופת לכך ,ולזכרו מוקדש
מאמר זה.
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על הטיפול במידע וכשלי חשיבה
אבנר ברנע *
הקושי בניתוח המידע איננו בחוסר מידע או במידע חלקי ,אלא בקשיים ,בחלקם
תת-הכרתיים ,בטיפול במידע  -בניתוחו ובהערכתו .אחת הטעויות הרווחות היא שככל
שברשותנו יותר מידע כך נדע ונבין יותר .לעתים אין קשר בין כמות המידע ואיכותו לבין
הבנתו ויישומו ,ומחקרים מפריכים את ההערכות שחל בכך שינוי בגלל השימוש במערכות
מידע .מתברר שהבעיות הישנות והמוכרות מהעידן שקדם לעידן מערכות המידע עדיין
שרירות וקיימות.
מטרתו של מאמר זה לבחון את כשלי החשיבה ולנסות להעריך את מידת השפעתם
על התחום המודיעיני .המאמר יעסוק בשני מכלולים :הראשון ,הזכירה ,השכחה ותהליך
התפיסה החשיבתית; השני ,ההטיות הקוגניטיביות .בסיכומו יוצגו כמה מהשיטות
המקובלות כיום להתמודד עם ההטיות
זכירה ושכחה

אחד הגורמים המרכזיים המשפיעים על תהליך המיון
שבזיכרון הוא האינטרס המודע או הבלתי מודע של האדם.
להלן כמה דוגמאות:
• תופעת ההדחקה שפעילותה בלתי מודעת.
• החשיבות שהאדם מייחס למידע.
• האופן שבו מאורגן המידע (ככל שהוא מתאים למידע
קודם ,כן גדל הסיכוי שייקלט).
• רצון האדם לזכור את המידע ופעולות שהוא עושה,
לדוגמה שינון.
• המצב הנפשי שבו נתון הפרט בזמן קליטת המידע -
התרגשות בזמן ההתרחשות מגבירה את הזיכרון ולהפך
 במצב של אפתיה אנו קולטים פחות מידע.ממוצג מס'  1אנו למדים שרק חלק מהמידע שנקלט בזיכרון
התחושתי ובזיכרון לטווח קצר ייקלט בתודעה  -הוא
הזיכרון ארוך הטווח .רוב המידע שנקלט בזיכרון התחושתי
ובזיכרון לטווח קצר מושמט ואינו מגיע לזיכרון ארוך
הטווח .גיבוש הערכה וקבלת החלטה קשורים מאוד במידע
שיש ברשותנו.

תהליך התפיסה

תהליך התפיסה (ראה מוצג מס'  ) 2מסביר איזה מידע נקלט
ובאילו תנאים.
התהליך המחשבתי הקובע איזה מידע נקלוט ונארגן אינו
תהליך רישום וצילום של המציאות! זהו תהליך הבוחן דרך
קבע השערות שהגירוי להן הוא מידע חדש או ישן ,המושווה
עם מידע הקיים בזיכרון .כלומר ,התהליך התפיסתי הוא
בעיקרו תהליך של הבנה והיסק הקובע איזה מידע נקלוט
ואיזו משמעות נייחס לו.
יש כמה סיבות לכך שהמוח האנושי מגיב לגירוי מידע או
מתעלם ממנו:
• העוצמה של הגירוי  -סביר שפיצוץ עז או רעש חריג ייקלט
בתודעתנו .ידיעה ממקור שאינו מוכר או המוכר כבלתי
איכותי ,אפשר שלא תיקלט בתודעה.
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• שינוי במידע  -כאשר מזגן מרעיש כבה ,המוח קולט מיד
את השינוי בגלל ההשוואה שנעשית עם רעש שהוא מורגל
אליו ,ואילו כאשר מוגברת עוצמתו ,הזיהוי קשה יותר .לכן
סביר שמידע המשנה לחלוטין מידע קיים ,ייקלט.
• חשיבות הגירוי  -קריאה מהירה מאוד של מסמך כלשהו
עד שהעין "נתפסת/נעצרת" במילה או בנושא מסוים
שמודגש במיוחד.
• ארגון המידע  -המוח "מעדיף" מידע מסודר ומאורגן .לכן
מידע זה ,הבנוי בהיגיון ,ייקלט יותר מאותו מידע המוגש
באופן בלתי מסודר ,גם אם חשיבותו רבה.
• מידע חיובי ושלילי  -מוח האדם פועל באופן שמידע שהוא
מגדיר כ"חיובי" יש לו עדיפות להיקלט על פני מידע בעל
"היבט שלילי" .אנשים שמים לב לדברים שמעניינים אותם
ולהפך ,הם מתעלמים ממידע או מגירוי שאין בו עניין או
שאינו נוח להם .לכך יש השלכות על תהליך עיבוד המידע
והיקלטותו .האם זו הסיבה שהביאה את הרמטכ"ל לשעבר
לזלזל באיומי הקטיושות של חיזבאללה ובכך להשרות אווירה
המתעלמת מעוצמת האיום על ישראל?
• תופעת "ההגנה התפיסתית"  -התגוננות מפני מידע אשר
להערכתנו יכול להציק ,להפריע או
להפחיד .ההתגוננות מתבטאת בדחיית
העברת המידע אל התודעה או השמטתו.
לבריטים היו ידיעות מוקדמות על פיתוח
פצצות  V-2של הגרמנים במלחמת העולם
השנייה ,אך נדרש להם זמן להיערך בין
השאר מאחר שבתחילה לא האמינו להן.
• הדחקה  -במוחנו פועל מנגנון פנימי
ש"אומר" לנו מה איננו "רוצים" לקבל .תופעה זו נקראת
הדחקה .לכן ,לעתים ממעיטים מעוצמת האיום בין השאר
מאחר שיודעים שאין לו מענה מתאים .זו אחת הסיבות
שלמרות מידע איכותי שהיה בידי ארצות-הברית על התקפה
יפנית צפויה בפרל הרבור ב ,1941-העדיפו להמתין ,בין
השאר מאחר שבאותה העת לא היה לארצות-הברית מענה
הולם.
גיבוש המידע הוא סדרה של פעולות ,חלקן בלתי מודעות,
אשר מובילות אדם לחוויית הידיעה .הדבר נעשה
בשני שלבים:
• התוכן  -בחינת תוכן המידע שמתקבל.
• התיקוף  -השוואת המידע החדש עם מידע קודם שאצור
במוחנו .לאחר תהליך של מיון ,רק חלק קטן מהמידע
שגירה את חושינו נקלט בתודעה.

* בכיר לשעבר בשב"כ .משמש יועץ אסטרטגי למודיעין תחרותי; avnerpro@ netvision.net.il

הגדלת מאגר המידע אמורה להוביל את האדם לשער
השערות חדשות מתוך השוואה עם המידע הקודם .רק
אדם המכיר את פעולת המנוע יכול לשער שאינו מותנע
בגלל בעיה במצבר .חשיבות הלימוד וקליטת הידע ניכרות
ביצירת בסיס מידע ובהרחבתו ,באופן ש"יתעמת" בעתיד
מול מידע חדש .בתהליך התפיסתי חלק מהמידע החדש
"נזרק החוצה" ואיננו מגיע לשלב שבו הוא "נבחן" מול
מידע קיים .אם מידע על כוונה של הצד השני לבצע
מהלך צבאי הודחק והוערך כבלתי סביר ,גם כאשר יתרחש
איום מעשי אפשר שהמוח יתעלם ממנו בשל חוסר בסיס
השוואה מתאים .בידי המודיעין הסובייטי הצטברו ידיעות
על כוונות גרמניה לפלוש לברית-המועצות ,אך הן הוערכו
כבלתי סבירות על רקע הסכם ריבנטרופ-מולוטוב שנחתם
"אפשר" להם להתעלם מהניסיון ,שלפיו
ב .1939-הסכם זה ִ
היטלר איננו מקיים הסכמים ופועל בהתמדה להגשמת
תכניתו האסטרטגית ,הכוללת את כיבוש "אסם התבואה

של אירופה".
נטייתו של אדם ליצור במוחו השערות חלופיות מושפעת
משלושה גורמים עיקריים:
• הצורך במבנה  -שאיפתו של מקבל המידע היא לגבש
לעצמו תמונת ידע פשוטה ובהירה בלי "להסתבך" .הדבר
עלול להביא לידי התעלמות ממידע סותר ,שאינו מסתדר
עם "המבנה" .לפני כ 25-שנה העריכו גורמי המודיעין
בסרי-לנקה שהמורדים הטמילים אינם מתאבדים באופיים,
ולכן גם כאשר הגיעו ידיעות על כוונות לעשות כן התעלמו
השלטונות מהידיעות עד אשר האמת המרה טפחה על
פניהם.
• החשש מאי-תקיפות  -החשש הטמון באדם בדבר מחיר
הטעות עשוי לגרום למנתח המידע ולמקבל ההחלטה מבוכה,
הססנות ואי-יכולת או אי-רצון לתת הערכה מחייבת .מצב
זה גורם ל"נטייה למרכז" בהערכת המידע ,גם אם עולות
מסקנות אחרות מניתוח המידע.
• העדפת מסקנות רצויות  -תהליך גיבוש השערות הוא פועל
מהמשלב של מידע חדש ,מידע קיים ואינטרסים
ִ
יוצא
הפרט .אי-העמדת המידע הישן בספק מול המידע החדש,

מתרחש כאשר ההשערה שבה אוחז הפרט מושפעת
מהכרתו את תפיסת האחרים (לדוגמה ,מנהלים ומפקדים)
ולא מחשיבתו העצמאית .בוב וודוורד טוען בספרו State
 of Denialכי ראשי המודיעין האמריקני ידעו שהממשל חפץ
במסקנה שבידי עיראק נשק להשמדה המונית בעוד בפועל
אין לכך הוכחות ,ולכן התאימו לה את הערכותיהם .ידיעות
שנשק כזה איננו מצוי בידי סדאם חוסיין נדחו ,ואלה
שהביאו אותן הוקעו.
שלוש ההטיות הנ"ל הן אפקטיביות ולרוב ניתן לזהותן רק
בדיעבד ,כאשר בוחנים מדוע לא "קלטנו" מידע מסוים
ומדוע המעטנו בחשיבותו .לפיכך "רכישת" יחידות מידע
נוספות איננה משפרת את דיוק השיפוט או את ההערכה.
לעתים היא מגבירה את ביטחונו העצמי של האדם בשיפוטו
ובהערכותיו ,המתבררים כמוטעים.

הטיות קוגניטיביות והשפעתן

להטיות ( )biasesקוגניטיביות שעניינן
אופן רכישת הידע ,עיבודו וארגונו
במוח האנושי ,אין קשר ליכולת
האינטלקטואלית ,לרגישות או ליכולתו
המקצועית של הפרט .השפעתן רבה על
יכולתו של האנליסט ומקבל ההחלטות
ויש להפרידן מנטיות אחרות המתפתחות
אצל הפרט משאיפות אישיות ,מתפקיד,
מאידאולוגיה או מנורמות חברתיות.
ההטיות הקוגניטיביות הן בדרך כלל
אינטואיטיביות ולכן קשה לזהותן
ולהתמודד עמן.
ההטיות הקוגניטיביות מסווגות לשלוש
קבוצות:
הטיות בהערכת סבירות  -מושפעות
מנטיות שיטתיות אשר משפיעות על
הדיוק בהערכת הסבירות.
הטיות בהערכת מידע  -המשפיעות על
התייחסותו והערכתו של האנליסט ומקבל
ההחלטה למידע שמגיע לידיעתם.
הטיות בייחוס סיבתיות  -נטייתו של
מקבל ההחלטה או האנליסט לתת
הסברים "טובים" (סיבתיים) לאירועים
ולהתעלם מאלה שסיבתם מקרית או
בלתי ברורה.

הטיות בהערכת סבירות

הטיות אלה מסווגות לשניים:
 .1הטיה לזמינות  -הערכה על סמך מקרים דומים שאירעו
בעבר או מקרים שעולים בזיכרוננו .אלה באים לבסס
השערה שכבר יש לנו ,ולכן נתקשה למצוא דוגמאות
סותרות .הערכת סבירות מושפעת מהקלות לדמיין או
להיזכר במקרים דומים ולא מטיב המידע המתקבל .להטיה
זו השפעה על קיצור הדרך בחשיבה ולנטייה להסתמך על
הזיכרון על חשבון בחינה מקיפה ומעמיקה.
 .2הטיית "העגינה" ( - anchoringקונצפציה מקובעת)
 לאחר גיבוש הערכה בנושא מסוים ,לא ישפיע מידענוסף שיגיע ,ולא חשובה איכותו .המידע החדש "יעגון" קרוב
להערכה הקיימת גם אם יש בו כדי לשנותה .הטיה זו מבוססת
על הנטייה לבחון את חשיבות המידע לפי מידת תמיכתו
בהשערה שבה מאמין מקבל ההחלטה .זוהי ה"קונצפציה
המקובעת" הגורמת לכך שלא נשנה את הערכותינו במידה
המתחייבת מהמידע שהתקבל .הקונצפציה של מערכת
הביטחון שקרסה במלחמת יום הכיפורים הייתה שמצרים
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לא תצא למלחמה ללא עליונות אווירית .לכן ההתרעות על
מלחמה קרבה נדחו כבלתי סבירות ,וזה גרם להפתעה בפרוץ
המלחמה .לארצות-הברית הייתה קונצפציה מקובעת
במלחמת וייטנאם ,ולפיה כל עוד תהיה לה עליונות אווירית
לא תוכל צפון-וייטנאם לנצח ,והיא המשיכה לדבוק בה גם
לאחר שזו כבשה את רוב שטחה של דרום-וייטנאם.

הטיות בהערכת מידע

• רגישות יתר לעקיבוּת  -העדפת מידע עקיב עלולה להתפתח
עד לממדים בלתי סבירים .קיימת הטיה אנושית לתת
חשיבות יתר למידע עקיב ,גם אם מצומצם ,על חשבון מידע
עקיב פחות .לאנשים יש ביטחון במסקנות הנגזרות ממידע
מועט שהוא עקיב ,יותר מאשר באלה שבאות ממידע רב
שהוא פחות עקיב .מבצעי הסוכנים הכפולים של המודיעין
הבריטי במלחמת העולם השנייה היו מבוססים על נטיית
הגרמנים לתת העדפה למידע עקיב.
• התמודדות עם מידע שאינו מהימן לחלוטין  -קיים קושי
מעשי לתת למידע המעובד משקל יחסי של מהימנות.
אם מידע מסוים סביר בחלקו ,בניתוח נכון יש להביא זאת
בחשבון באותו יחס .החלק היחסי הבלתי מהימן במידע
זה אובד כשאנו מעבדים מידע .התוצאה האפשרית היא
שהאנליסט או מקבל החלטה עלולים להיות בטוחים מדיי
בשיפוטם מאחר שמתייחסים למידע בשתי צורות  -מהימן
או בלתי מהימן ללא התייחסות ביניים.
• ביטחון יתר  -בני אדם נוטים ל"ביטחון יתר" בהערכותיהם
ולאמונה שיש להם תמונה טובה של המציאות יותר מזו
שיש להם בפועל .ועדת וינוגרד בדוח הביניים שלה ,במיוחד
בפרק  ,7מציינת שהיה למקבלי ההחלטות ביטחון יתר
בהערכותיהם למרות חוסר משמעותי במידע על חיזבאללה,
חסר שהיה חייב להשפיע על ביטחון היתר ולהפחיתו.
• ההתמודדות עם מידע חסר  -מקבל ההחלטה או מעריך
המידע חייב להבחין איזה מידע רלוונטי חסר לו ולהתחשב
בכך בהערכותיו .צפוי שינסה להעריך את ההשפעה האפשרית
של המידע החסר כדי להקטין את הביטחון בשיפוטו .זיהוי
פערי מידע ושינוי עמדות ,המתבקש ,קשים לביצוע .לפיכך
חשוב לזהות אילו מסקנות ניתן לגזור מהעובדה שבתחום
מסוים חסר מידע.
חסר מידע על כוונות סין הקומוניסטית
למודיעין האמריקני ַ
להשתתף במלחמת קוריאה שפרצה ב .1950-האמריקנים
העריכו שהסינים לא יתערבו מאחר שהותשו במאבק שנמשך
עשרות שנים עד לניצחון הקומוניסטי ב .1948-הם לא הביאו
בחשבון את "הלהט המהפכני" של השלטון החדש ,שחולל
את ההחלטה להשתתף במלחמה.
• התעקשות על רשמים המבוססים על מידע שהוכח כבלתי
מהימן  -לרשמים הנקלטים במוחנו יש נטייה להישאר
בעינם אפילו אחרי שהמידע שהתבססו עליו הופרך לחלוטין
או בחלקו .יש לכך כמה סיבות:
 הקישורים הסיבתיים נשארים סבירים גם אם המידעמתברר כמופרך או כבלתי מהימן.
 קישורים סיבתיים עולים במוחנו בקלות .הם נותנים הסברלאירוע גם לאחר שנתקבל המידע שהופרך.
 אף שהיה ידוע ל CIA-כי הידיעות שתושבי קובה ימרדובפידל קאסטרו אינן מהימנות ,הוא התעקש לצאת להתקפה
במפרץ החזירים ב ,1961-שכשלה לחלוטין .בדיעבד הוסבר
הכישלון בכוח צבאי בלתי מספיק ,ולא בגורם האמיתי
 -התעקשות על מידע בלתי מהימן.
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הטיות בייחוס סיבתיות

• נטייה להסברים סיבתיים  -קיימת התנגדות פנימית לכך
שתוצאות נגרמות מכוחות הפועלים באופן מקרי ובלתי
ניתן לחיזוי .אנו נוטים לקלוט את ההסבר הסיבתי ולכן גם
נוטים לדחות אקראיות ולנסות להסביר את הגיונו של האחר.
באפריל  1959הוכרז בצה"ל על גיוס מילואים פומבי ,אך
בטעות שכחו להודיע שמדובר בתרגיל .במצרים ובסוריה
השתררה בהלה רבה והוכרז על גיוס מילואים ,מאחר
שהעריכו שישראל מתכוונת לצאת למלחמה .בקושי רב
נמנעה מלחמה ,לאחר שארצות ערב התקשו לקבל את
ההסבר שמדובר בטעות אנוש .האירוע מוכר בכינוי "ליל
הברווזים" ובגללו נאלץ ראש אמ"ן האלוף יהושפט הרכבי,
שתכנן את התרגיל ,לסיים את תפקידו.
• גורמי התנהגות פנימיים מול חיצוניים  -הפרזה בהשפעתן
של תכונות ונטיות אישיות .אנו נוטים לייחס את התנהגותו
של האחר לאופיו ולאישיותו ,ואילו כשמדובר בנו עצמנו אנו
נוטים לראות את המצב שאנו נתונים בו כגורם המשפיע.
ניתן לגלוש לטעות ,הנפוצה למדיי ,להידרש לאישיותו
של האדם נשוא המידע ,ולא לאיכות המידע ומשמעותו.
ייחוס כוונות רעות ליריב מעודד את ההתמקדות בניתוח
אופי ולא במידע הרלוונטי .לקראת פרוץ מלחמת המפרץ
השנייה ייחסו גורמי מודיעין מערביים לסדאם חוסיין כוונות
התקפיות מיידיות עד כדי תקיפת אירופה בטילים (שלא היו
ברשותו) ,וזאת על יסוד ניתוח אופיו המטורף והאכזרי.

סיכום

האדם אינו קולט מידע על "לוח חלק" .תפיסתו הקיימת
מבוקרת באמצעות עימות עם מידע חדש .כאשר המידע
החדש אינו עולה בקנה אחד עם התפיסה הקודמת ,אפשר
שהתפיסה "הישנה" תגבר .בשל תהליך בלתי מודע ,מידע
משמעותי אינו מקבל את הבולטות המתחייבת ואינו
משפיע.
הידע האישי הקיים אצל האנליסט ומקבל ההחלטות משתתף
בגיבוש ההערכה החדשה ,כאשר במהלכה הם מושפעים
מקשרי גומלין בין קודקודי המחומש שלהלן .פעילותו של
הפרט במסגרת הקבוצה וההשפעות ההדדיות (לדוגמה,
חשיבה קבוצתית) מוסיפות נדבך לקושי לנתח ולהעריך
נכונה (ראה מוצג מספר  3בעמוד הבא).
האם ניתן לשפר את תהליכי הטיפול במידע ולהתגבר על
ההטיות השונות? מאמר זה אינו מתמודד עם סוגיה זאת,
אך אי אפשר לסיימו בלי לציין את ארבע הגישות המרכזיות
המכוונות:
• הגישה האנליטית  -מחייבת ניתוח וחשיבה על-פי
עקרונות רציונליים לבחינת כל נושא בשיטתיות ,שלא
כגישה האינטואיטיבית.
• הגישה הכמותית  -מנסה לכמת נתונים באמצעות מודלים
סטטיסטיים ,ולהגיע למידע שיסייע בבחירת החלופה
הטובה ביותר.
• הגישה המדעית/פילוסופית  -לוקחת תאוריות מתחום
הפילוסופיה (בעיקר של קרל פופר) ,מעלה השערות
ובוחנת אותן מתוך מגמה להפריכן על סמך מידע שקיים,
לכן השערה תישאר תקפה רק לאחר שעמדה במבחן
ההפרכה.
• הגישה האינטואיטיבית  -האינטואיציה מופעלת במנגנון
חשיבה שונה ממנגנון החשיבה הרציונלית-אנליטית ,ויתרונה
בכך שאיננה כרוכה בבחינת כל פרטי המידע ובפירוקו לחלקיו.
זו גם חולשתה העיקרית.
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לזכרם

מאיר (ממי) דה-שליט
2007-1921

ממי נולד ב9-
בדצמבר 1921
בקובנה שבליטא,
בן למשה דה-
שליט ועדה לבית
שניאורסון ,בבית
שבו ינקו ונשמו
ציונות .ב1925-
עלתה המשפחה
ארצה.
את ילדותו בילה בירושלים ,ובבחרותו
נשלח ללמוד בתיכון החקלאי בפרדס
חנה .בתקופה זו ,זמן המרד הערבי,
התגייס לשורות 'ההגנה' ושימש
מדריך ושומר.
בשנת  1941התגייס לצבא הבריטי,
למד בקורס קצינים ,לחם במלחמת
העולם השנייה ושימש קצין בבריגדה
היהודית .בתום המלחמה פעל בשורות
הבריגדה לחלץ את ניצולי המחנות
ולהביאם כמעפילים ארצה.
בפרוץ מלחמת העצמאות עסק ממי
בארגון גדודי מתנדבים מקרב חברי
'ההגנה' לצורך הגנה על הגזרה הדרומית
של תל אביב.
בשיחות הפסקת האש ברודוס ,בעת
שהוחלט על ההפוגה ועלה הצורך להקים
מנגנון קישור לאו"ם ,זומן ממי אל שר
החוץ משה שרת ומונה לקצין הקישור
הראשון לאו"ם .כקצין קישור עסק
בליווי השיירות לירושלים ,בתפקידי

פיקוח בחזיתות השונות והיה ממייסדי
יחידת הקישור לאו"ם .כרב-סרן באגף
המודיעין בצה"ל המתהווה ,זו הייתה
רק תחנה ראשונה בשורה ארוכה של
תפקידים ושליחויות מודיעיניות שהיה
מעורב בהן .התחנה הבאה הייתה
"ש.מ  ,"9המחלקה באמ"ן שמטפלת
בנספחים הצבאיים .עם הקמת
שגרירויות בארץ ,החלו להגיע נספחים
צבאיים ועלה הצורך להקים מחלקה
שתטפל בהם ותתאם את פעילותם.
התפקיד הוטל על ממי ,וברבות
הימים סיפר שאת מהות התפקיד למד
מהנספח האמריקני שהגיע ארצה.
בסוף  ,1949לאור ניסיונו ועל רקע
הקשרים שהחלו מתרקמים בין ארצות-
הברית למדינת ישראל ,נשלח ממי
על ידי שר החוץ שרת וראובן שילוח
לשנת שליחות בוושינגטון .תקופת
השליחות התארכה ונמשכה עד ,1954
ובה שימש בחשאי כשליח הראשון של
"המחלקה המדינית" ,לימים 'המוסד',
בארצות-הברית .בתקופה זו ,שהייתה
רבת-פעילות ומגוונת ,הונחה אבן
היסוד לקשרים שבין קהילת המודיעין
הישראלית לזו האמריקנית .בין השאר
יצר ממי קשר עם מי שהיה אז ראש
מחלקת הריגול הנגדי ב - CIA-ג'יימס
אנגלטון ,קשר שנהפך לידידות רבת-
שנים ואשר תרם רבות לביסוס מעמדה
של קהילת המודיעין הישראלית מול

ה .CIA-כל זאת בתקופה שהדרג
הפוליטי האמריקני תהה באשר
לתועלת שבהתקרבות לישראל.
ב ,1954-עם חזרתו ארצה נענה ממי
להצעתו של טדי קולק והתמנה לסמנכ"ל
משרד ראש הממשלה ,תפקיד ששימש
בו עשור בעשייה רבה ומגוונת.
ב 1964-החליט אשכול להקים את
משרד התיירות והטיל על ממי לייסדו
ולהקימו ולשמש מנכ"ל המשרד ,בזכות
הידע והניסיון שצבר בתחומים אלו בימי
עבודתו במשרד ראה"מ .ממי שימש
מנכ"ל משרד התיירות עד לשנת 1971
ונודע ברבים כ"מר תיירות" .פרק זה
בחייו התאפיין ,כקודמיו ,בפעילות
רבה ,מסעות ,פגישות עם שועי עולם
והרבה יוזמה ראשונית .לממי הזכות
והכבוד להיזכר כמניח היסודות לחזון
ולתשתית של תעשיית התיירות,
שהיא כיום אחד מעמודי התווך של
הכלכלה הישראלית.
ב 1971-פרש ממי מהשירות הציבורי
ועבר לעסקים ולפעולות התנדבות .הוא
היה מראשי מכון ויצמן ומכון וולקני,
בית התפוצות ,מקהלת רינת ,ארגון
עלם ועוד ועוד.
ממי המשיך בעשייתו עד לימיו
האחרונים .הוא הלך לעולמו ב4-
בפברואר  .2007השאיר אישה  -ארנה,
בן  -גרא ,בת  -רות ,ושישה נכדים.

מוטי (מוט'לה) הייטנר
2007-1935

מוט'לה נולד בפולין .הוא ,הוריו ושני אחיו  -זאב
ודוניו  -עלו יחד ארצה והתיישבו בפתח תקוה ,שם עברה
עליו ילדותו .הוא למד בבית הספר העממי פיק"א ובתיכון
על שם אחד העם.
מוט'לה התגייס לצה"ל בשנת .1953
ב 30-שנותיו בצבא שירת מוטל'ה במגוון תפקידים בארבעה
תחומי פעילות עיקריים בחיל המודיעין:
במודיעין השדה  -קצין פענוח תצ"א וקצין שטח ,ע' קמ"ן
בגייסות השריון ,קמ"ן חטיבה  ,7קמ"ן הבקעה ,קמ"ן
אוגדה  ,38קמ"ן אוגדה  ,252ע' קמ"ן וקמ"ן פיקוד המרכז;
בהדרכה  -מדריך בקורס קמ"נים וסגן מפקד בה"ד ;15
בתחום הערבי  -ממשל תיכון ,אולפן לערבית ויחידה 504
דרום; בתחום המחקר  -ראש הזירה המערבית (מצרים
וצפון אפריקה) וסגן ראש מחלקת מחקר באמ"ן.
מוטל'ה היה חניך בקורס מ"כים וקצינים ,פענוח ,תצ"א,
קמ"נים ,מ"פים שריון ופו"ם.
לאחר שהשתחרר ב 1983-עבד בחברת 'תמוז' ,ובה ריכז
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פרויקטים בנושאי מודיעין; בחברת
'סיסתמיל' ,כיועץ למערכת הביטחון
בנושא פרויקטים למחשוב וכיועץ
ביחידת חמ"ן למחשב.
בתכונתיו בלטו ההגינות ,היושר,
המסירות ,האחריות ,האכפתיות,
היוזמה ,היסודיות וכושר החשיבה
והניתוח .מקצועיותו וידענותו היו
לדוגמה ולשם דבר.
מוט'לה אהב לטייל ברחבי הארץ,
ולאחר שיצא לגמלאות שילב באורח חייו טיול שבועי קבוע
בחבלי הארץ ,עם חבריו הקרובים חנן ויורם .הוא היה
בעל חוש הומור ,וגם בשעות הקשות ידע להעלות חיוך
אצל חבריו.
בן  72היה במותו .השאיר אישה  -רות; אם ילדיו  -שאולה;
שלושת ילדיו  -עירית ,יפתי (יפתח) והילה; ארבע נכדות
ואחיו זאב.

חיים רוטמן

2004-1922

איש ישר ועניו .חייו חפפו והיו שזורים בתולדות היישוב
תחילה והמדינה אחר כך .בשנת  1925עלה ארצה עם
קבוצת יהודים מסרביה ,חברי האגודה הציונית "אחווה",
שאביו שלום רוטמן היה אחד ממקימיה ומנהיגיה.
למרות שכנועים ופיתויים להתיישב בתל אביב ,רכשה
הקבוצה שטח חקלאי והקימה את כפר חיטין שבגליל ,אך
בשנת  1932ניטש הכפר עקב קשיי תקציב ומחסור במים.
המשפחה ירדה עם משפחות גליליות נוספות להתיישב
בהרצליה במקום שנקרא אז על שמן " -רחוב הגליל" ולימים
"שדרת שבעת הכוכבים" .הצריף שהתגוררה בו המשפחה
בגליל פורק ונבנה מחדש בידי הנגר מבוביץ ,אביה של הגב'
גולדה מאיר ,לימים ראש ממשלת ישראל.
כמו אחיו אליהו ,שהיה מפקד גדוד הנוטרים של השרון ,ואחיו
מאיר שהיה חבר 'ההגנה' ,הצטרף חיים בנעוריו ל'הגנה'
והיה חניך בקורס האתתים-קשרים-רצים של 'ההגנה' .אחר
כך הצטרף לפלמ"ח וקיבל הכשרה תחת פיקודו של יצחק
רבין בכפר גלעדי ,שם הכיר את חיה ,רעייתו לעתיד ,שהלכה
עמו לאורך  62שנים.
הוא התגייס לצה"ל ,שירת ביחידה  8200והשתחרר בדרגת
סא"ל בשנת .1973
חיים היה מראשוני  8200וממקימיה ,עוד מימי "הבית
הירוק" ו"ש.מ ."2
הוא היה מדריך קורס האלחוט-מורס  -הראשון של היחידה,

שהתקיים בבית ד"ר הייכל ,לשעבר
ראש עיריית יפו ,בחודשים נובמבר-
דצמבר .1948
הוא פיקד על בסיסים וענפים של
היחידה ברחבי הארץ ועסק במכלול
האתגרים המבצעיים והטכנולוגיים
ביחידה.
בשנות ה 50-המאוחרות פיקד על ענף
ההדרכה שהכשיר דורות של צוערים
שנהפכו בהמשך לעמוד התווך שלה.
את חייליו-פקודיו אהב וטיפח וידע לעשות עמם בנטילת
האחריות הכבדה ,כפי שהיה להם חבר אמת להתרועע.
הוא אהב את הצבא אך לא ראה בו קרדום לחפור בו,
ומשהגיעה השעה השתחרר ועסק בניהול מתנ"סים עד
לפרישתו הסופית לגמלאות.
ראובן בלום ,חברו ולימים מפקד היחידה ,כתב למשפחה
עם היוודע דבר פטירתו את הדברים האלה ..." :חיים היה
תמיד חבר טוב ונעים הן בחברה והן בעת מילוי תפקידו.
אט-אט נעלמים כל החברים הוותיקים שפעלו יחד ביחידה
שלנו כל כך הרבה שנים ותרמו רבות להצלחת המשימות.
חיים היה אחד היותר נאמנים ביניהם" .שובב ,בעל חוש
הומור ,שמחת חיים אמיתית ,צניעות ומעל לכול אמונה
בצדקת הדרך .כך נזכור אותו בני משפחתו וחבריו.
בשם המשפחה  -איציק ברזילי

אלישבע וידאל
2007-1948

יש ַבע
ֱל ֶ
אִ

אלישבע הלוחמת
ליוותה אותנו דרך ארוכה;
והיא גם הייתה לנו החיוך הראשון
על אדמה בטוחה.
נאהבת ואוהבת בכל הנמלים שבהם
עגנה.
 והנה בא הקץ ולקח אותה אלמותה.

ֲמ ָדה
ַעל ַה ֶּד ֶרך ִהיא ָת ִמיד ע ְ
יפה -
ַמ ְש ִק ָ
ַמ ְפ ִליגָה ְב ִד ְמיונָה,
ּכה ַעד ֶר ֶדת ֲח ֵש ָכה.
ִה ְמ ִּתינָה ְדרו ָ

ילה
לא ֵה ְח ָל ְפנּו ִמ ָ
ִהיא ַּפנְ ָתה ְל ַד ְר ָּכה ...
יה עוד
ית ָ
לא ְר ִא ִ
ַעד ַל ַּפ ַעם ַה ָּב ָאה.

ּטה
ֵמ ֵע ֶבר ַל ִּפינָה ָצ ָצה ִמגְ ַּב ַעת ְשמו ָ
ּר ָהר
ּמהו ְ
ַעיֵף ו ְ
זֶה ַה ִאיש ַה ָשב
לו  -לא ַל ַשוְ א ִחי ְּכ ָתה
ָּת ִמיד ָהיָה ָל ּה ְצרור ַּביָד
יסה
ֶיה ִּכ ָ
ּמ ֶשהּו ֶאת ָּפנ ָ
וַ
ימה
ֲר ֶשת ְּת ִמ ָ
ֵאיזו א ֶ
יב ָקה.
אותי ִח ְּ
ֲשר ִ
אֶ

יֵש ָּכל ָּכך ַה ְר ֵּבה ִמיתות
 ָל ָמה זאת ַה ְמשּונָהּע ְּכ ָבר ַע ָּתה?
ּמ ּדו ַ
וַ
ֵאין ֶאל ִמי ְל ַה ְפנות ֶאת ַה ְש ֵא ָלה.
ִּב ְש ָע ָתה ַה ַא ֲחרונָה
ַהכּול ְּכ ָבר ָּכ ָבה
ֲר ֶשת ִמ ְב ַעד ַל ֶס ֶדק ַּפ ְר ָצה -
ַרק ָהא ֶ
אותי ְּב ַב ָק ָשה ...
ּתזְ כּור ִּ
ירי 8/8/07

עורכת המדור :סא"ל (מיל') ניצה אלינוב
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מהנעשה בקהילה

קצין מודיעין שדה ראשי
חדש  -תא"ל אריאל קארו

ב 2-ביולי  2007מונה תא"ל אריאל קארו לתפקיד קצין מודיעין שדה (קמש"ר) ,במקום תא"ל גיא ליפקין .קארו היה בעבר
ראש המחלקה לעיצוב המערכה באגף המבצעים ,סגן ראש החטיבה האסטרטגית באגף התכנון וקמ"ן פיקוד המרכז.

מהנעשה בחילות המודיעין

יחידות בחיל המודיעין ובחיל מודיעין השדה ערכו בחודשים
האחרונים פעילויות מקצועיות וחברתיות משותפות והעניקו
תעודות הצטיינות .בלטו במיוחד:
• חטיבת המחקר ציינה  34שנה למלחמת יום הכיפורים ביום
העיון המסורתי ,שיוחד הפעם לדיון עומק בנושא הסורי על
ממדיו הצבאיים ,הביטחוניים והמדיניים .פרס רח"ט מחקר
הוענק לעבודות מחקר מצטיינות ,וחולקו תעודות הערכה
למצטיינים בסדיר ובמילואים.
• גדוד האיסוף הקרבי "ניצן" ,הפועל בגזרת פיקוד המרכז,
ערך אירוע גדודי.

• גדוד האיסוף הקרבי "נשר" ,הפועל בגזרת פיקוד הדרום,
קיים ערב יחידה לציון ארבע שנים לפעולתו בגזרה .הוענקו
תעודות לחיילים מצטיינים.
• גדוד האיסוף הקרבי "שחף" ,הפועל בפיקוד הצפון ,ערך
אימון גדודי.
• בחטיבת הצנחנים הסדירה התקיים יום נאמני מודיעין
מתוך מטרה ליצור שיתוף פעולה בין יחידות החטיבה.
• פלוגה ראשונה של לוחמות איסוף קרבי בגדוד "נשר"
החלה בפעילות מבצעית בגבול ישראל-מצרים.

יותר
"חבצלות"  -הופכים את הטובים לטובים
www.havatsalot.org
תכנית "חבצלות" הוקמה לפני כשלוש
שנים ,מתוך ראיית החשיבות בהעמדת
דור קציני מודיעין בעלי הבנה וידע
בתחומי המודיעין והצבא ,בעיקר
למשימות המחקר בשילוב כלים וידע
אקדמיים .חניכי "חבצלות" ,בוגרי
תיכון ,מתחילים את תהליך הכשרתם
בתכנית בצד מסגרות איכות מעולות
כמו 'תלפיות' וקורס טיס.
"תכנית "חבצלות" תכליתה לאתר את
הטובים ביותר ,להעניק להם הכשרה
בין-תחומית עשירה באקדמיה ,בצה"ל,
באמ"ן ובזרועות ולהביאם לבשלות
להיות קבוצת איכות של קציני מחקר
מודיעיני" ,כותב קצין מודיעין ראשי
תא"ל יובל חלמיש בפנייתו למועמדים
באתר האינטרנט של התכנית" .קבוצה
זו תהווה את חוד החנית בתחומי
ליבה באגף המודיעין ותעניק מענה
מיטבי וארוך טווח לאתגרים בפניהם
יעמדו אגף המודיעין ,צה"ל ומדינת
ישראל".
ואכן ,כבר מהשנה הבאה ישולבו בוגרי
התכנית הראשונים ביחידות המחקר

המודיעיני ,מרביתם בתפקידים בזירות
חטיבת המחקר ,בגופי המחקר בפיקודים
ובזרועות האוויר והים וכן ביחידות
האיסוף המטכ"ליות.
הכשרת חניכי תכנית "חבצלות" מורכבת
משלושה צירים עיקריים :אקדמי,
צבאי-מודיעיני וערכי-פיקודי .בשלוש
שנות ההכשרה האקדמית באוניברסיטת
חיפה ,רוכשים החניכים תואר ראשון
דו-חוגי בלימודי המזרח התיכון ובאחד
ממקצועות הבחירה המוצעים להם:
כלכלה ,פילוסופיה ,מדעי המחשב
או מתמטיקה.
החניכים מקבלים הזדמנות ללמוד
קורסים נבחרים בהיסטוריה כללית,
גאופוליטיקה ,יחסים בין-לאומיים,
מדעי המדינה ועוד.
ההכשרה הצבאית של החניכים ,בתום
טירונות קרבית ,כוללת קורס צניחה
וקורס קצינים .הכשרתם לקמ"נים
נעשית לאורך כל שלוש השנים ובה
מושם דגש חזק על המחשבה הצבאית,
על הבנת מושגי היסוד של המחקר
והאיסוף בחיל ועל מגוון התפיסות

הקיימות בהקשר העשייה המודיעינית.
בכל מחזור מתקבלים חניכים ,בנות
ובנים לאחר מיון מדוקדק .הבוגרים
נדרשים להיות טעונים בערכי ציונות
ובחיבור אמיתי לעם ולארץ ולהתברך
במיומנויות חברתיות ומנהיגותיות
גבוהות .הקורס מתקיים בתנאי
פנימייה ונעשה מעקב צמוד אחר
הישגי החניכים וכישוריהם לניהול עצמי
של הקבוצה.
"בני הנוער המגיעים לתכנית הם כאלו
שאנו מזהים בהם את הפוטנציאל להיות
קציני מודיעין מצטיינים" ,מציין רס"ן
ניר ,מפקד תכנית "חבצלות"" .תפקידנו
הוא לקחת את אותו פוטנציאל גולמי,
ובהכשרה אינטנסיבית ורחבה מאוד
'לייצר' בוגרים של התכנית שיתרמו
תרומה משמעותית לביטחון המדינה
בכל מקום שיגיעו אליו בקהילת
המודיעין".
יובל לייקין
תכנית"  חבצלות"

לראשונה  -רע"ן היסטוריה
ומורשת בחיל המודיעין
אחרי כמעט  60שנות פעילות מחלקת היסטוריה בצה"ל ,עשרות שנות פעילות של גופי מורשת ב'מוסד' ובשב"כ ובענפי
היסטוריה בזרועות האוויר והים ,אגף המודיעין מצטרף למועדון המכובד :בשנים האחרונות פעל אל"מ (מיל') אמנון בירן
כיועץ קמנ"ר לענייני מורשת .בקרוב יוקם בחמ"ן ענף היסטוריה ומורשת בראשות סא"ל גדעון מיטשניק.
מיטשניק ( )41היה בתפקידו האחרון עוזר המזכיר הצבאי למודיעין של כמה שרי ביטחון .לפני כן שימש במגוון תפקידים
באמ"ן מחקר ובמחלקת איסוף.
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הכנסת ספר תורה
לזכרם של הלוחמים עמנואל מורנו ויוני נתניהו ז"ל
טקס מרגש במל"מ וב"יחידה"

באירוע חגיגי ומרגש במל"מ הוכנס בחודש תמוז ספר
תורה שנכתב במיוחד ל"יחידה".
הספר נכתב ביוזמתו של השר לשעבר יוסף (יוס'קה)
שפירא ,מייסד תנועת הילדים "עוז" .מר גדעון יהב ,פעיל
בתנועת "עוז" וחבר קהילת יהודי שיקאגו ,גייס תרומה
למטרה זו.
תנועת "עוז" פועלת בעיירות פיתוח ובשכונות בקרב
ילדים בני ארבע עד תשע שאין בשבילם מסגרות חינוך
בלתי פורמליות לשעות אחר הצהריים .את נושא השנה
החולפת ייחדה התנועה לתורה ולירושלים .נבחנה
משמעות המונחים "עוז" ו"ענווה" ,ובמסגרת זו נלמדו
קורות חייהם ומשנתם של יוני נתניהו ז"ל ,שנפל במבצע
"יונתן" באנטבה לפני  31שנה ,ועמנואל יהודה מורנו ז"ל,
שנפל בלבנון אשתקד במלחמת לבנון השנייה.
האותיות האחרונות של ספר התורה נכתבו במעמד הרב
הראשי לישראל הרב יונה מצגר ,הרב הראשי לצה"ל תא"ל
הרב אביחי רונצקי ,רבני חיל המודיעין ,בני משפחת מורנו
ושלושה מיוצאי "היחידה"  -אחיו של יוני ח"כ בנימין
נתניהו ,שר הביטחון אהוד ברק וח"כ מתן וילנאי .בקהל
נכחו נציגי התורמים ,רבנים ,תלמידי ישיבת "תלמים",
ילדים המתחנכים בתנועת עוז והוריהם וכמובן נציגי
"היחידה" ומסדר דורשי טו"ב .את הטקס הנחה אל"מ
(מיל') מוטי יוגב ,בוגר "היחידה" .בסיום הכתיבה הועבר
הספר בשמחה רבה לרכב שהוביל אותו ל"יחידה" .ב"יחידה"
שרתה אווירה שמחה מאוד ,והספר הובל בשירה וריקודים
לרחבת הדשא המרכזית .נשאו דברים מפקד היחידה ,הרב
החילי ומנכ"לית תנועת עוז רונית סלע.
לא היה אפשר להישאר אדיש למשמע השירה היוצאת
מן הלב ,למראה הריקודים והרוקדים ולבסוף לתופעה
המדהימה  -תפילה בבית הכנסת שנבנה ביחידה והכנסת
ספר התורה שנכתב במיוחד לחיילי היחידה.
בנימין נתניהו ,אחיו של יוני ,דיבר על הקשר בין יוני
לעמנואל  -סבתו של עמנואל הייתה בין החטופים לאנטבה,
ועמנואל הושפע מכך רבות .הוא קרא את מכתבי יוני והלך
בדרכו ולכן גם הגיע ליחידה .לדבריו ,יוני ראה בעצמו חלק

היחידה ,שהוקמה ב ,1958-חגגה
בחודש מארס  2007יובל להיווסדה
בטקס חילופי המפקדים.
בכניסה ליחידה הוצג מיצב שהוכן
במיוחד לחגיגות ה ,50-המקיף
את חמשת עשורי היחידה בתיעוד
רגעים ,ראיונות מפקדים לשעבר
ותמונות חיילי הצוותים  -היסטוריה
בהתהוותה.
לטקס קדם מפגש חברים מרגש
במיוחד  -ותיקים וראשונים מחיילי
היחידה ,מפקדים לדורותיהם ובני
המשפחות השכולות .חלק מהנוכחים
לא נפגשו מאז עזבו את היחידה לפני
יותר מ 40-שנה.
מאמץ רב הושקע באיתור ותיקי
היחידה ובחידוש הקשר בעיקר עם
אלה החיים בחו"ל .בשיטה של "חבר
מביא חבר" רבים החיים כיום בחו"ל
הודיעו שיגיעו לארץ במיוחד לאירוע.
מפקד היחידה היוצא הדגיש את
הקשר ההדוק עם המשפחות

מהשרשרת המופלאה של עם ישראל שלא תינתק .גם הוא
וגם עמנואל ידעו לתת תשובות לשאלות החשובות  -למה
נלחמנו ועל מה נלחמנו  -האמונה בקדושת ארץ-ישראל,
שאיחדה חובש כיפה ושאינו חובש כיפה.
שר הביטחון אהוד ברק אמר בטקס כי "בתולדותיה של
מדינת ישראל ובמלחמתה הארוכה להגנה ולביטחון יש
פרקים חסויים רבים ,שחלקם לא ייוודעו לעולם ,דפיהם
עטופי הסוד מגוללים עלילות גבורה והצלה שתרמו
להבטחת קיומה של המדינה .מחוללי המעשים הגדולים
והנסתרים הללו אלמונים הם ,רובם ככולם ,הם חירפו
נפשם במסוכנוֹת ובנועזות שבמשימות ,לפעמים עמוק-
עמוק והרחק הרחק בשטח האויב ,כדי לשרת את עמם
באמונה ובנאמנות שאין למעלה מהן.

אומץ לב ,תושייה ,אחוות לוחמים ,עוז רוח ומסירות נפש
הם המכנה המשותף לכולם .יש אשר ייחשפו פתאום,
גיבורים אלמוניים ,בנסיבות טרגיות בדרך כלל ,ועם
ישראל יתוודע אחרי מותם לפרשת חייהם העלומה,
יתאבל עליהם ויכיר להם תודת-עד .כך יוני נתניהו וכך
עמנואל מורנו ז"ל".
ספר התורה ישכון בהיכל בית הכנסת של "היחידה" ,וכל
קריאה בו תהיה להנצחתם ולעילוי נשמותיהם של שני
גיבורי המופת האלה.
חנה הראל

יובל לסיירת מטכ"ל

השכולות ,שכמעט כולן נכחו בטקס,
ואת החשיבות שהוא רואה בו .כמו
כן הוא עמד על הקשר המיוחד בין
ותיקי היחידה ו"מסדר דורשי טו"ב"
לבין היחידה ,והבהיר שההירתמות
המשותפת לפעילויות חברה והתנדבות
משפיעה בקהילה.
דברים נרגשים בשם המשפחות
השכולות נשאה מתי פורז ,אמו
של ניר פורז ז"ל ,שנפל בעת ניסיון
החילוץ של נחשון וקסמן ז"ל .גם היא
עמדה בדבריה על תחושת השותפות
של המשפחות והיחידה ועל היחס
המיוחד שזכו לו המשפחות ממפקד
היחידה היוצא.
הרמטכ"ל ושר הביטחון בירכו את
היחידה על יכולותיה והישגיה ,את
המפקד היוצא ואת המפקד הנכנס.
הרמטכ"ל הצליח להפתיע את המפקד
היוצא ואת הקהל כולו כאשר העניק
לו דרגת אל"מ.
הטקס הסתיים בשירת המנון היחידה.

ברגע מרגש אחד
מני רבים עלה
יהורם
לבמה
גאון ,חברו של
היחידה
מייסד
אברהם ארנן ז"ל ,ושר
את ההמנון המקורי .עמו עלה לבמה
אברהמ'לה בן ארצי שכתב את מילות
ההמנון (הלחן של דובי זלצר) .השניים
לוו בצוות לוחמים ,ועם כל הקהל
הגדול שרו יחדיו את המנון היחידה,
שאכן התנגן בזיוף הקולות ובהולם
הלב ,תוצאת ההתרגשות הגדולה:
"...הרעות הצומחת בכל מטר שכאן
היא רעות של אמת ,יש בה בכי
ושירה
זהו בית היוצר ,זה הרי הסדן
ללוחם הבודד  -חשכתו מאירה
כשאנחנו שרים שיר פשוט ועניו
בזיוף הקולות אך בהולם הלב
יעמוד סמבטיון וימחא לנו כף
על ביצוע מושלם נקי ושלו"...
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נעם שפירא *

רשות הסיגינט הבריטית ()GCHQ
מפרסמת סקר שביעות רצון
מסקר שביעות רצון של רשת הסיגינט הבריטי עולים
ממצאים שכדאי לבדוק גם בארץ .על-פי הסקר ,מנהלי
הארגון חשים בבירור את תרומתם למדינה וחווים שביעות
רצון מכך .הם ערים למחיר שמשלמת המשפחה וכועסים
על שהארגון אינו מצליח לטפל טיפול הולם בעובדים בלתי
מתאימים .מעניין מה היו תוצאות סקר כזה בישראל
"מנהלת התקשורת והצפנים" בבריטניה הנקראת
(GCHQ )Government Communications Headquarters

היא המקבילה המקצועית ליחידה  .8200הארגון כפוף לשר
החוץ והוא חלק מקהילת המודיעין הבריטית.
באוקטובר  2006ערכה הרשות סקר פנימי למדידת
שביעות רצון המנהלים בארגון ,בנושאי הפיקוד והמנהלה
ורוח העבודה בארגון ,ובנושאים אחרים הטעונים שיפור
לדעת משתתפי הסקר .תוצאות הסקר נבחנו גם בהשוואה
עם סקר דומה שנערך בשנת  .2004אוכלוסיית הייחוס
של הסקר הייתה מנהלים ברמות זהות בכל הסקטור
הממשלתי בבריטניה.
להלן תמצית ממצאי הסקר ,שיש בה כדי להאיר נקודות
דומות גם בקהילתנו שלנו:
א .נושאים שבהם מנהלי  GCHQנתנו את הציונים
הגבוהים ביותר באופן מוחלט וגם לעומת עמיתיהם
במנגנון הממשלתי:
 .1אני מבין עד כמה עבודתי תורמת למטרות האגף שלי;
 .2אני מאתגר את משימות העבודה שלי;
 .3אני מחויב לממש את הצלחת האגף שלי;
 .4אני נכון להקדיש מאמצים גדולים מהנדרש למען
הצלחת האגף שלי;
 .5עבודתי נותנת לי תחושה של מימוש עצמי.
מרב התשובות הללו קיבלו ציון של  100אחוז.
ב .נושאים שבהם מנהלי  GCHQנתנו ציונים נמוכים יותר
מעמיתיהם בסקטור הממשלתי:
 .1האגף שלי מטפל ביעילות במקרים של ביצועים
ברמה נמוכה;
 .2אני מרגיש שייכות רבה לשכבת המנהלים הבכירים
בשירות הממשלתי;
 .3האופן שבו נקבע השכר הוא שקוף וברור;
 .4המנהלים הבכירים באגף שלי מעודדים רמת ביצועים
גבוהה ומגלים חוסר סובלנות לרמת ביצועים נמוכה.

תובנות והערכה

מעיון בתוצאות הסקר ניתן לדלות כמה תובנות מעניינות,
שחלקן נכונות גם למשרתים בסקטור הביטחוני-מודיעיני
אצלנו.
 .1מרבית המנהלים בשירות הבריטי אינם רואים עצמם
חלק מהמנגנון הציבורי הרגיל ,וקיימת אצלם תחושת
עליונות וייחודיות .זאת בדומה למשל להזדהות של חיילי
 8200עם יחידתם ,יותר מזיהוים עם "חיילי חיל המודיעין"
או כמשתייכים ל"צה"ל".
 .2ניכרת הזדהות גדולה ביותר עם האתגר שבתפקידם
ועם המחיר שהוא גובה ,למשל מהמשפחה .מהסקר עולה
כי הנשאלים מודים שהם מתקשים לשלב בין דרישות
העבודה לחובות המשפחתיים ,הרבה יותר מאשר בכלל
הסקטור הציבורי (שאלה .)44
 .3מעניינת העובדה כי בשנת  2004היה אמון גבוה יותר

46

* noamruth@zahav.net.il

של הנשאלים במנהליהם ,ואמון נמוך יותר בעצמם ,לעומת
הסקר ב 2006-שבו פחת במקצת האמון במנהלים ,אך
עלה אמון העובדים בעצמם .האם זוהי תוצאת מתן יתר
סמכויות לדרג הניהול במדרג הביניים ,עקב לקחי ועדות
חקירה שהופעלו על המערכת המודיעינית בבריטניה
בשנים האחרונות? (שאלות  1ו 3-בתוצאות המשוות בין
 2006ל.)2004-
 .4אחד הממצאים המעניינים עולה מביקורת המנהלים
בארגון על אי-היכולת של הארגון הממשלתי לטפל
בעובדים גרועים .ביקורת זו מעניינת והיא מזכירה את
הביקורת הקיימת בקרב מנהלים בסקטור הציבורי
בארץ ,על הטיפול בתופעה זו כאן .נראה שזה אחד
המאפיינים המייחדים את הסקטור הציבורי בארץ ובחו"ל
מהסקטור הפרטי.
 .5בנושא השכר אציין :אף כי תחושת הנשאלים טובה
מעט יותר מעמיתיהם בסקטור הציבורי ,למעלה ממחציתם
סבורים כי השכר נמוך ממה שמגיע להם.

 .6למעלה משני שלישים מהמנהלים מרוצים מהתפתחותם
המקצועית בארגון ,וחשים שהם מקבלים משוב בונה על
ביצועיהם .מרביתם מרגישים ביטחון בהעלאת רעיונות
ואתגרים בפני מנהליהם ,בלי שהדבר יסכן את מעמדם
בארגון.

סיכום

פרסום הסקר מבטא מידה רבה של פתיחות כלפי הציבור.
הוא מאפשר התרשמות מסוימת מהאווירה השורה בארגון
כיום ,ובעיקר מלמד על האופן המיוחד שבו תופסים עובדי
הארגון את עצמם לעומת שאר עובדי המדינה .ההכרה
בחשיבות המשימות ,האווירה המיוחדת ומאפייני העבודה
בארגון ,ההיסטוריה שלו והיחס של ההנהלה הבכירה
לעובדים  -כל אלה מעצימים את תחושת השליחות של
העובדים ואת תוצאות הסקר הזה.
כדאי לדעת את המתרחש אצל עמיתינו ,ואולי גם ללמוד
מכך משהו בשבילנו ,עלינו.
למעוניינים לקרוא את הדוח המלא ,הוא מובא באתר
"מנהלת התקשורת והצפנים":
http://www.gchq.gov.uk/about/seniorcs.html

כל הכבוד

כל הכבוד לתא"ל (בדימוס) אריה שלו

זוכה פרס יצחק שדה לספרות צבאית על ספרו שדן במלחמת יום הכיפורים "כישלון
והצלחה בהתרעה" ,אשר יצא בהוצאת משרד הביטחון ב.2006-

כל הכבוד לאלוף (בדימוס)
פרופסור יצחק בן ישראל
על הצטרפותו לכנסת.

כל הכבוד לסופר דוד גרוסמן
זוכה פרס א.מ.ת (אמנות ,מדע ,תרבות) מטעם ראש הממשלה.
גרוסמן היה קצין ב.8200-

כל הכבוד לפרופ' מיכה שריר
מהחוג למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב ,על קבלת פרס א.מ.ת (אמנות ,מדע ,תרבות)
מטעם ראש הממשלה .מיכה היה קצין ביחידה .8200

כל הכבוד לג'מקה גנדלר
על קבלת תעודת הוקרה מטעם ארגון "צוות" סניף רמת השרון ,על התנדבותו באתר
המל"מ ,במשטרת ישראל  -יחידת התנועה ,ועל סיוע ותמיכה במשפחות נזקקות.

פרס ביטחון ישראל לאנשי קהילת המודיעין
פרס ביטחון ישראל הוענק ב 14-באוגוסט  2007לארבעה
צוותים ,שניים מהם אנשי קהילת המודיעין.
פרס אחד הוענק לצוות של המוסד למודיעין ולתפקידים
מיוחדים ,על מבצע נועז וייחודי במורכבותו ,שיושמו בו
טכנולוגיות מתוחכמות ואשר ִאפשר הישגים בעלי תרומה
מכרעת לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
פרס נוסף הוענק לצוות היחידה הטכנולוגית של אגף המודיעין
והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים ,על פיתוח ויישום
של מערכת המהווה הישג טכנולוגי יחיד מסוגו .השימוש
המבצעי במערכת זו הביא במישרין הישגים ערכיים מרחיקי
לכת בתרומתם לביטחון המדינה.
בטקס השתתפו נשיא המדינה שמעון פרס ,שר הביטחון
אהוד ברק ,סגן שר הביטחון מתן וילנאי ,מנכ"ל משרד
הביטחון תא"ל (מיל') פנחס בוכריס ,הרמטכ"ל רא"ל גבי
אשכנזי ואישים נוספים.

15
47
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מכתבים למערכת
נכס יקר
עברתי בעיון רב על תוכן "מבט מל"מ" ואני חייב לציין שהוא מעניין
מאוד ,שלא לדבר על כך שהוא נכס ,ויש לשמור אותו כמו ספר טוב,
או חומר מחקרי שיכול לשמש כל אחד מאתנו בהמשך הדרך.
יישר כוח.
אביגדור קהלני
ראש האגף הביטחוני-חברתי

רוצה לדייק
בנוגע למאמרו של ד"ר יורם שליט "החקירה ככלי מודיעיני" מיוני
 ,2007ברצוני להעמיד כמה נקודות על דיוקן:
 .1האגף הערבי בשב"כ היה אחד האגפים הגדולים בשב"כ .אין זה
מדויק שראשי השירות לא ראו במגזר הערבי איום משמעותי ,ההפך
הוא הנכון .אין זה מדויק "שרק מעטים עסקו בכיסוי המודיעיני".
לראיה ,כאשר היה המפץ הגדול במלחמת ששת הימים ולפתע סופחו
למעלה ממיליון תושבים,
הרי מי שנשא בנטל הזה
היו עובדי האגף הערבי
ממרחב צפון ומרכז וכן
אנשי המילואים דוברי
השפה הערבית.
 .2אין זה מדויק שלא היה
אולפן לערבית ורק אחרי
מלחמת ששת הימים נפתח
האולפן .האולפן לערבית
פעל עוד בשנות ה,50-
הרבה לפני מלחמת ששת הימים ,תחילה במחנה אלנבי בירושלים
ואחר כך במקומו הנוכחי.
 .3ברור שנוצר מחסור בדוברי השפה הערבית בכל קהילת המודיעין.
האולפן לערבית עשה עבודה מדהימה בהכשרת מגויסים שהשפה
הערבית הייתה זרה להם ,והנה כעבור כשלושה חודשים ידעו הבוגרים
לדבר את השפה ואף לקרוא ולכתוב בערבית בצורה סבירה .האולפן
הכשיר רכזים (קציני איסוף) וחוקרים ,כולל מנהלים בכירים :יעקב
פרי ,גדעון עזרא ,כרמי גילון ,אבי דיכטר ורבים אחרים.
בברכה,
יצחק צור
לשעבר ראש מרחב ירושלים ,יהודה והשומרון בשב"כ
*

בגיליון זה מובאים שני מאמרים .את הראשון כתב ד"ר יורם שליט ,מבכירי החוקרים בעבר של שב"כ .הוא
דן במאפייני ה"חקירה" ( )INTERROGATIONככלי 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.
המאמר השני ,פרי עטו של אל"מ (בדימוס) ד"ר ראובן ארליך ,ונושאו תרומת המודיעין למלחמה על
התודעה .המאבק בטרור ומהפכת המידע מקנים חשיבות מיוחדת לחזית התודעה ,הנוספת על החזית
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  2,400-2,200מילה.
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.
כל המעוניינים בפרסום מאמר יפנו לעמוס גלבוע :פקס  ;03-5341743דוא"לamos39@012.net.il :

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,
וסיפרו כי עונו .כך נוצר מיתוס סביב שיטת החקירות בארץ .הכתבה מביאה ציטוטים
מכתבים פלסטיניים שונים ,המלמדים את חבריהם ְלמה לצפות בחקירה וכיצד לצלוח
ְּ
אותה בלי למסור מידע

בכל ארגוני המודיעין והרשויות המופקדות על ביטחון פנים
בעולם ,היו וישנן יחידות חקירה .החקירה היא אחד מענפי
האיסוף המודיעיניים ,בצד הוויזינט ,הסיגינט ,היומינט,
המודיעין הגלוי ואחרים .מדובר במקצוע שאינו נלמד
באוניברסיטאות .ארגוני מודיעין מכשירים את אנשיהם
לתפקיד ואין הם חושפים את שיטות החקירה הנוהגות
בהם ,אפילו לא בפני ארגונים עמיתים .על אף האמור,
ניתן ללמוד רבות על שיטות חקירה מסרטים ומספרים
שפורסמו .חלקם מסתמכים ומבוססים על ניסיונם האישי
של אנשים שחוו חקירה ,חוקרים לשעבר ואנשי מודיעין;
חלקם דמיוניים ומוגזמים .הקורא מוזמן להיכנס ל"חדר
החקירה" הווירטואלי באמצעות צפייה בסרטים כמו
"סטאלג " ,"17חיים של אחרים"" ,הפרצה" ,או בקריאת
ספרים :גנרל ז'אק מאסי" ,הצנחנים נגד טרור ,הקרב על
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
העברי "חקירה" יש שני מושגים שונים זה מזה .האחד,
חקירה בעקבות אירוע ( ;)INVESTIGATIONהשני,
חקירה פרונטלית שבה מתמודד החוקר עם הנחקר פנים
אל פנים ( )INTERROGATIONמתוך 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.
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ההגדרה המקובלת בספרות הענפה הקיימת על המושג
חקירה מדברת על ..." :שיטה הבאה לשימוש בעת ריאיון
עם אדם אליו מתייחסים כמקור ( )SOURCEעל מנת לקבל
ממנו אינפורמציה שאין בכוונתו לתת מרצונו .המטרה
אינה לכפות הודאה ,אלא להביא לרכישת אמונו של הנחקר,

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

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

ליחידות מובחרות".
חקירה פנים אל פנים אפשר שתיעשה בידי חוקר אחד,
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
התופת בירושלים ב 14 -ביולי  .1975זו החלה כשעלה
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
"לעורר גלים" .חצי שנה לאחר שעלה שמו ,הגיע אחמד
סוכר לגשר אלנבי ,ושם נעצר ,הועבר לחקירה ,הודה ומסר
אינפורמציה על גורמים נוספים שהיו קשורים עמו.
בחקירה זו באו לידי ביטוי יכולת הסבלנות של החוקרים
להמתין ,יכולת קשירת הקצוות של קטעי מידע חלקי,
ומשנעצר  -יכולת החקירה "ראש בראש" ,שנמשכה שעות,
מול אדם שהיה מנוסה מאוד בהליך.
• חקירתו של כמאל דרדוק משכם ,חוטפו ורוצחו של
החייל הצנחן אלי לופו .אלי נחטף ליד ביתו בשומרון,
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,
עומד כמאל דרדוק וברשותו רובה קלצ'ניקוב .הימצאות
הרובה הייתה הסיבה שהכנופיה הועברה לחקירת שב"כ.
כמאל נעצר וברשותו רובה קלצ'ניקוב .קיבלנו לידינו את
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
לדעת מהיכן וכיצד הגיע הכלי לידיו .קיבלנו ממנו כמה
גרסאות .כל חוקר מתחיל יודע שריבוי גרסאות מעיד על
שקר .אז התמקדנו בכתמי הדם שעל הרצועה .הוא נחקר
"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
בנושא ספציפי ,חיבור הקשרים הנכונים ויכולת ההתמדה,
החשובה כל כך.

על שיטות ובעיות

יש שיטות חקירה מרובות ומגוונות .חלקן מתבססות על הבנת
סימני התנהגות בעת מצוקה או שקר; חלקן משתמשות
בהונאה ,בעינויים ,במניעת שינה ,בחשיפה מתמדת ל"רעש
ׁשנֵי חשיבה הפועלים על
לבן" ,בסמים/תרופות ,סמים ְמ ַ
הזיכרון ( .)GAMMA aminobutiric acidצבא ארצות-
הברית מתיר לחוקר לשקר ,להונות" ,לפברק" הודאות-כזב
על מנת לשכנע נחקר .מנגד ,ידוע למשל כי בגוואנטאנמו
נאסרו על החוקרים האמריקניים ,מחשש לסנקציות
משפטיות ,הדברים האלה :מניעת שינה ,הצפה ,חשיפה
לחום/קור קיצוניים ,העמדת נחקר תחת לחץ לתקופות
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

ה 11-בספטמבר  2001בשל אילוצים מודיעיניים להשגת
מידע מיידי למניעת פיגועים.
מהניסיון שנצבר בארץ ובעולם ניכר שככל שהנחקר הוא בעל
מוטיבציה וחדור אידאולוגיה  -דתית או חילונית  -קשה
יותר להביאו לידי הודאה .ככל שהארגון שהוא משתייך אליו
אידאולוגי וממודר ,כך יתקשה יותר החוקר .הדבר מתבטא
בחקירות אנשי אל-קעידה" ,האחים המוסלמים" ,ארגוני
שמאל ,ארגוני חזית עממית/דמוקרטית וקומוניסטים.
גם חוקרי שירות הביטחון הירדני בזמנו של המלך חוסיין
התקשו לפצח את הקומוניסטים.

נמצאו רק שרידי הגופה

החקירה אינה עומדת לעצמה .היא כלי אחד בלבד מתוך מכלול
כלים שלובים שיש ביניהם זיקה ותלות .אין חוקרים אדם
סתם ככה משום שלמישהו מתחשק לחקור אותו .ראשיתה
של חקירה (במרבית המקרים) היא בידיעה המודיעינית
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 להזֵם אותה וכדי להרחיב ולפרוס את
היריעה.
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"

אם בחקירה פלילית עקב אירוע מנסים חוקרי המשטרה,
לפי ממצאים מזירת הפשע ,לחפש את המניע למעשה כדי
להגיע למבצע  -הרי בחקירת פח"ע אין המניע יכול להוביל
אל המבצע .אם בחקירה פלילית המניע משמש כידיעה,
הרי באירועי פח"ע המוטיבציה והאידאולוגיה הם המניע.
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.
במקרים רבים ,על חוקר שב"כ להתחיל בחקירה בידיעה
סתמית ,שלפיה ,לדוגמה:
• הנדון "נראה בעמאן בקפה 'צנטרל' (מקום המפגש של פעילי
פח"ע בירדן בשנות ה )70-שותה קפה עם נאיל הנדיה"
(הידוע כפעיל פח"ע) .הידיעה אינה מוסרת אם גויס אם לאו.
• "הנ"ל איש פח"ע" .אין הידיעה אומרת לאיזה ארגון גויס;
אם הוא "זאב בודד" או שייך לרשת רחבה; האם ברשותו

* תא"ל (מיל') ,לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן
** 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
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תודה מאירופה
On behalf of the parliamentarians and members of European
Friends of Israel, we would like to thank you for taking the
time to meet EFI's delegation to Israel on 3rd July last and
explaining us your activities in the IICC center.
The members of the delegation were not only delighted
to have met you but also returned from Israel with a more
profound appreciation of the challenges that Israel faces on a
daily basis.
So on behalf of all the parliamentary delegation members,
please accept once again our deep thanks.
Yours sincerely
Meital GOOR
Israeli Political Officer
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Dimitry DOMBET
Director

טס נחושת

ד"ר שמעון אביבי,
הוצאת יד בן צבי ירושלים 430 ,עמודים

אורי לוברני *
מאז הגיע לידי ספרו
של שמעון אביבי
"טס נחושת" ,חזרתי
בעדה
להתעניין
הדרוזית אחרי שנים
רבות של עיסוקים
אחרים .לצערי התברר
לי כי בקרב הציבור
הרחב ובעיקר בקרב
הנוער קיימת בורות
עמוקה באשר לעדה
הדרוזית ולתולדות שלוחותיה בישראל ובעיקר
באשר להיסטוריה שלה.
"טס נחושת"  -ספר בסיסי חשוב ומאלף  -דן
במדיניות הישראלית כלפי העדה הדרוזית
בשנים  ,1967-1948תקופה חשובה ביותר
בתהליך התערותה של העדה בחייה של המדינה.
בתקופה זו התגבש במידה רבה הבסיס ליחסה
של העדה לישראל ולקשריה עמה .על בסיס זה
בנויים כיום הנדבכים המרכזיים של המערכות
הממזגות את בני העדה בישראל בצורה חיובית
התורמת למרקם האנושי של המדינה.
כמי שנולד על הכרמל ושם עבר את שנות
התבגרותו ,זכורה לי היטב ההיכרות הראשונה
והמאלפת שלי עם דרוזים מעוספיה ודאליה ,שני
הכפרים על הכרמל שהיו אז מקום מפגש מרכזי
בין יהודים לדרוזים .מאותה תקופה נותרו עד
היום קשרי ידידות ואמפתיה הדדית.
חיפה הייתה עיר המחוז של העדה הדרוזית,
וראש העירייה דאז ,אבא חושי ,עמד בראש
המחנה הישראלי שחתר ועמל לשלב במהירות
האפשרית את העדה בחייה של המדינה .מאז,
עשתה העדה דרך ארוכה לקידום השתלבותה
בחיי המדינה.
ב"טס נחושת" מרוכזים ביסודיות ובדקדקנות מרב
הנתונים על תהליכי התפתחותה של התקופה
האמורה .כל המתעניין בעדה מיוחדת זו ימצא
בספר אוצר בלום של עובדות ונתונים המעידים
כאלף עדים על דרך השתלבותה החיובית של
עדה זו בחיינו.
אני אישית זכיתי באותה העת לשמש יועץ
לענייני ערבים לבן גוריון .בתפקיד זה הבינותי
היטב שאם נדבר על מאמץ שתכליתו לקדם
תהליך שיביא ביום מן הימים שוויון בקרב
אזרחי המדינה על כל עדותיה ודתותיה ,הרי
בני העדה הדרוזית  -אולי יותר מכל בני עדה
אחרת  -כבר בשלים לקבל עליהם עול של

איש חידה
יואב דייגי
חובות בצד זכויות .שירותם של בני העדה
הדרוזית בצה"ל ובשאר זרועות הביטחון כמו
המשטרה ושב"ס ,החל עוד הרבה לפני שהחליט
בן גוריון על גיוס חובה לדרוזים.
כידוע ,שיתוף הפעולה בתחום הביטחון עם בני
עדה זו  -ובהם גם כאלה שהגיעו אלינו בשעתו
מסוריה  -החל עוד במלחמת העצמאות.
עם זאת ,אין ספק שהחלטתו של בן גוריון לאשר
את החלתו של גיוס החובה על בני העדה נחשב
באותה תקופה למעשה נחשוני .צעד זה לא היה
מקובל על כל צמרת צה"ל .כמה קצינים בכירים,
בהבינם את ההשלכות ארוכות הטווח שתצמחנה
מהחלטה זו ,ראו בעיני רוחם את הלחצים שיבואו
בבוא העת ובדרך הטבע מצד בני העדה להנהגת
שוויון מלא כלפיהם גם במסגרת השירות בצה"ל.
הדרישה הייתה לאפשר להם לשרת לא רק
בגדוד  ,300שהיה אז אכסניית הקליטה המרכזית
של מרבית בני העדה ,אלא להכליל דרוזים
העומדים בקריטריונים הקשוחים גם ביחידות
מובחרות אחרות .חששותיהם של אותם קצינים
התבדו לחלוטין ,ולשמחתנו בני העדה הדרוזית
משולבים כיום בהצלחה בכל שדרות הפיקוד
של צה"ל ,בכל הזרועות ,החל בדרגות הבכירות
ביותר וכלה באחרון הטוראים.
"טס נחושת" של שמעון אביבי ראוי לדעתי
שיהיה לו מקום בכל ספרייה המכבדת את עצמה
בישראל .אביבי עשה מלאכה נאמנה ,חשובה
וראויה לכל שבח ,באיסוף וקטלוג של הנתונים
הנוגעים לעדה הדרוזית בתקופה שקדמה
למלחמת ששת הימים .לכן יש לקראם כנרטיב
היסטורי .כידוע ,מאז  1967חלו התפתחויות
נוספות משמעותיות ביותר בחברה הישראלית,
ומתוך כך גם בכל הקשור לעדה הדרוזית
והשתלבותה בחיי המדינה.
עם זאת ,אין להתעלם מהעובדה המעציבה
שעדיין קיימות בין המדינה לאזרחיה הדרוזים
בעיות מציקות שטרם מצאו את פתרונן .כל
הסוקר את מצב בני העדה כיום ,לעומת מצבם
בשנותיה הראשונות של המדינה ,בהכרח יגיע
לידי מסקנה שתהליך ההשתלבות של העדה
הדרוזית ובניה במדינה התקדם באופן משמעותי
ובהצלחה ראויה.
עתה יש לצפות לחלק ב' של "טס נחושת" ,עם
סיפורה של העדה הדרוזית מאז  1967ועד
הלום ,תקופה שחלו בה תמורות והתפתחויות
חיוביות נוספות בכל הנוגע לאופייה והתערותה
של העדה הדרוזית בחיי המדינה.
* יועץ שר הביטחון ,לשעבר מתאם פעולות הממשלה

בלבנון ויועץ רוה"מ לענייני ערבים; liban@mod.gov.il

מי היה האיש שהיה?
נולד בירושלים ב 1909-למשפחה דתית.
את השכלתו האקדמית השלים באוניברסיטת בגדאד ב.1933-
שלט בשפה הערבית ונחשב מומחה ובר סמכא בנושאי
המזרח התיכון.
בשל כישוריו וניסיונו העשיר בנושאי המזרח התיכון ,נשלח
על ידי מנהיגי היישוב היהודי לשליחויות מדיניות
חשאיות ועדינות.
לאחר ששימש בתפקידים מודיעיניים בכירים ,עבר לשירות
החוץ ואף שימש יועץ מדיני לשר החוץ משה שרת.
פתרונות יש לשלוח למל"מ

דוא"לmlm@intelligence.org.il :

או בפקס 03-5497731
בין הפותרים נכונה יוגרל ספר.
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אלוף יהושפט הרכבי ז"ל .ביוני  1950מונה סא"ל הרכבי לסגן
ראש מחלקת המודיעין (ממ"ן) ,ומפברואר  1953עד מארס
 1954שימש מ"מ ראש מחלקת המודיעין .בתקופה זו נהפכה
מחלקת המודיעין לאגף המודיעין-אמ"ן.
במאי  1955התמנה לראש אמ"ן
ובתפקיד זה שירת במלחמת סיני.
באפריל  1959נאלץ לפרוש מתפקידו
בגלל תרגיל הגיוס הפומבי שכונה גם
"ליל הברווזים" .אז יצא לשנת לימודים
בארצות-הברית ובשובו שימש משנה
למנכ"ל משרד ראש הממשלה (כסגנו
של טדי קולק).
ב 1968-החל ללמד באוניברסיטה
העברית .ב 1975-הוענק לו התואר
בין-לאומיים
ליחסים
פרופסור
וללימודי המזרח התיכון .היה יועץ ראש הממשלה (לרבין
ולבגין) למודיעין ויצא לגמלאות בסוף .1980
לימד במכללה לביטחון לאומי קורס לאסטרטגיה המבוסס על
ספרו "מלחמה ואסטרטגיה" ,שזכה ב 1991-בפרס ע"ש האלוף
יצחק שדה לספרות צבאית .כתב ספרים רבים בנושאי הסכסוך
הערבי-ישראלי ונחשב מזרחן בר סמכא בנושאים אלו.
נפטר ב.26/8/1994-

בהגרלה בין הפותרים זכה בספר
חבר העמותה רפי קיטרון
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יומן מל"מ
מסדר דורשי טו"ב למען הקהילה
מסדר דורשי טוב הוקם בידי אברהם ארנן
ז"ל ,מפקד היחידה הראשון .על דגלו הוא
חרת עשיית מעשים טובים למען חיילי
היחידה ובוגריה ושמירה על הקשר עם המשפחות

השכולות.
במסגרת זו ,לפני למעלה משבע שנים הוקם מפעל המלגות
המוקדש לאברהם ולהנצחת שאר חללי היחידה .במפעל זה
מחולקות מלגות לימודים לבוגרי היחידה.
בשנים האחרונות ,לאחר שהיחידה ַהסדירה פועלת באופן
שוטף בהתנדבות למען הקהילה ובאימוץ בית הספר מפת"ן
בבית ליד ,הוחלט כי גם מקבלי המלגות יחויבו בתרומה
בהיקף שש שעות שבועיות .בדרך זו אנו יכולים להשפיע
ולעשות למען חברה טובה יותר.
מסדר דורשי טוב מעודד את פעילות ההתנדבות למען
הקהילה ופועל באופן שוטף לשילוב מקבלי המלגות בגופים
האלה:
בית הספר מפת"ן בית ליד  -הנותן הזדמנות אחרונה לילדים
לסיים את לימודיהם ,להשתלב בחברה ולהתגייס לשירות
בצה"ל .היחידה הסדירה והמסדר שותפים למאמצי בית
הספר במשך שנים.
התנדבות זו בעדיפות ראשונה .אחד מבוגרי מפת"ן שירת
ביחידה כחייל חובה וכעת הוא משרת בה שירות קבע,
ובוגר נוסף עומד להתגייס ולשרת ביחידה.
יש כוונה להרחיב את המפעל לבתי ספר נוספים של מפת"ן.
פרויקט "אחריי"  -עמותה המעודדת ועושה הכנה לקראת
הגיוס לצה"ל ובחינות הבגרות.
"המועצה לילד בסיכוי"  -המועצה מסייעת לילדים שהוצאו
מבתים וממשפחות בסיכון והועברו לפנימיות.
"בית הגלגלים ע"ש
איזי שפירא"  -עוסק
בשילובם של ילדים
המרותקים
ונוער
לכיסא גלגלים
בקהילה.
בשנה החולפת חילק
המסדר  77מלגות
בסך  10,000ש"ח כל
אחת ובשנת  2008יחלק המסדר  85מלגות .קרן המלגות
מנוהלת באמצעות המל"מ  -המרכז למורשת המודיעין.
מקור הכספים מקרב בוגרי היחידה המבוססים שקיבלו
עליהם משימה של
תרומת מלגה ואשר
עושים זאת זמן רב.
כמו כן הצטרפו אלינו
נוספים
תורמים
ששמעו על הקרן
והחליטו ליטול חלק
פעיל במפעל חשוב
זה .המלגות מחולקות
בטקס מרגש ביער
היחידה ,בנוכחות בני המשפחות השכולות ,תורמי המלגות,
חיילי היחידה הסדירה ויוצאי היחידה לדורותיהם.

לפני  50גיליונות

מבט אל הגיליון הראשון
של "מבט מל"מ"

דני אשר 
סוף שנות ה 80-של המאה שעברה .עמותת המל"מ
בימיה הראשונים משמשת בעיקר מקום מפגש לאנשי
"החושך" ,לאלה שפעלו במיטב שנותיהם תחת מעטה
סודיות כבד.
העמותה מחליטה
ידיעון,
לפרסם
מעין "ניוז לטר",
שישמש להנהלה
ּבָמה לדווח לחברים
הפעילות,
על
התכנים והתכנונים.
המשימה הוטלה
עליי ,כמי שהיה
גם עורך "מערכות"
בעבר .מאיר עמית,
שיזם את הרעיון,
דליות
ושי'קה
בגיבושו,
שעסק
ידיעון המל"מ הראשון
ראו חובה לעצמם
לבנות כלי לטובת החברים ,אך לא פחות מזה לטובת
המעורבים בעשייה ,בעיקר מקרב התורמים.
השאלה הראשונה הייתה בשביל מי אני עמל? צריך
לשרת כמה קהלים ,ובהם:
חברי העמותה ,משפחות הנופלים וחבריהם ,ידידי
העמותה וקוראים חיצוניים  -תלמידים וחוקרים,
אזרחים וחיילים  -כל אלה ישתמשו בו כמקור ידע
בתחום העשייה המודיעינית.
הבעיה הייתה להתחיל יש מאין .הנהלת העמותה
רתמה לעניין ההבאה לדפוס גם את איש השירות
אמנון קווה ,שהוציא באותה עת פרסום חודשי ושמו
"מטרה" ,שעסק בנושאי אבטחה ,נשק וצליפה.
כבר בגיליון הראשון יצאתי ב"קול קורא" לחברים
לתרום מזיכרונם ומפרי עטם .פניתי אליהם לשתפנו
באירועים מן העבר שכבר ניתן היה לספרם .טפטוף
החומרים היה דל ביותר.
אבל ,עם האוכל בא התיאבון .מאיר עמית ביקש
גיליונות נוספים ,לא רק בעברית אלא גם באנגלית,
כדי שיקל על ידידי העמותה לקרוא את הפרסום.
התקציבים הדלים והחומר המועט אפשרו להוציא לאור
גיליונות נוספים בקצב אטי.
בשנים הבאות נהפך הידיעון לביטאון .כיום הוא מקור
למידע שוטף ,ולא זו בלבד אלא גם כלי מרכזי להפצת
ידע מחקרי בארץ ,בתחומי העשייה המודיעינית
בעבר ובהווה.
* תא"ל (מיל') ד"ר ,היה העורך הראשי הראשון של
מבט מל"מ; asherdm@netvision.net.il

המעוניינים לתרום מוזמנים לפנות

לחנה הראל בטלפון 052-8663322
או באמצעות המייל .hharelbintech.co.il
המלגות מוכרות לצרכי מס ,כל התרומה מיועדת למלגות.
אין במסדר מקבלי משכורות וכל הפעולה נעשית בהתנדבות.
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ראמ"ן וקמנ"ר מעניקים תעודות לחיילים מצטיינים בחמ"ן

ערב העיון השנתי לזכרו של
סא"ל ד"ר שלמה בן-אלקנה

בסימן  -הסרט הדוקומנטרי כמקור היסטורי

בסוף חודש יולי התקיים במל"מ ערב העיון השנתי לזכרו של
סא"ל ד"ר שלמה בן-אלקנה .הערב יוחד לנושא חקר ותיעוד
היסטורי ,נושא שהיה לדברי בתו "בנשמת אפו ,המניע
לעיסוקיו ולהישגיו ,הטעם לחייו והתרומה שלו לדורות
אחריו" .בכל פעילויותיו בש"י ,במשטרה ,בצבא ובאזרחות,
עסק בחקירות ,בחקר היסטורי ,באיסוף מסמכים,
בכתיבה ובתיעוד.
עבודת הדוקטורט שלו עסקה בהתגבשות התנועה הערבית
בארץ-ישראל ומאבקה במפעל הציוני בשנים .1925-1918
בערב העיון הוקרנה מצגת
על בן-אלקנה בשילוב
קטעי מוסיקת נשמה
יהודית בנגינת הקלרניטן
קובי גיא.
תא"ל (מיל') אפרים לפיד
דיבר על חלוציותו של
בן-אלקנה בנושא איתור
הנעדרים בצה"ל ,ועל
תחום המודיעין כמסייע לפעילות האיתור .הוא גם הזכיר
סרטים שהפיק המל"מ לצורך תיעוד היסטורי.
פרופ' יעל קציר ,היסטוריונית וקולנוענית ,הרצתה על
"הכוח והמגבלות של סרט דוקומנטרי כמקור היסטורי"
בשילוב קטעי סרטים .בחלק השני של ההרצאה הוקרן אחד
הסרטים שביימה" :הבחירות של רמה לינדהיים  -מבית
אחוזה בלונג-איילנד לצריף במשמר העמק".

חברים בפרלמנט האירופי
אורחי המל"מ
קבוצה של  30חברי הפרלמנט האירופי התארחה במל"מ
במסגרת ביקור בארץ שאורגן על ידי אגודת ידידי ישראל
באירופה ומשרד החוץ.
במרכז המידע לטרור קיבלו האורחים תדרוך על סדר
היום הביטחוני מאפרים לפיד ומד"ר יורם קהתי .בהמשך
הציגו לפניהם נגה שביט וסער עוזיאלי ,נציגי עמותת נט"ל
הנותנת סיוע נפשית לנפגעי טרור בישראל ,את פעילותה
החשובה והייחודית של העמותה ,כמודל שניתן ליישום
גם באירופה.
בקבוצה היו חברים מבלגיה ,גרמניה ,סלובניה ,צרפת,
ליטא ,פולין ,פינלנד וארצות נוספות ,והיא לוותה על ידי
מישל גורארי ,מנהל אגודת הידידות ,וגלית פלג מהנציגות
הישראלית לפרלמנט האירופי בבריסל.
מהמל"מ יצאה הקבוצה להתרשמות בלתי אמצעית מגדר
הביטחון ולתצפית באלפי מנשה ,שם קיבלה את פניה מ"מ
ראש הממשלה ושרת החוץ ציפי לבני .הקבוצה סיירה גם
בשדרות וביישוב של מפוני גוש קטיף.

ביקורים במרכז המידע למודיעין ולטרור
• סגן שגריר הונגריה בארץ בליווי שר לשעבר
בממשלת הונגריה.
• יועצת בכירה לנשיא רומניה ופרופ' מאוניברסיטת
בוקרשט.
• ההיסטוריון והסופר הבריטי אנדרו רוברטס

אפרים לפיד בתדרוך הפרלמנטרים
האירופיים להכרת המל"מ

אירועים צפויים במל"מ :אוקטובר  - 2007ינואר 2008
נושא ומרצה

יום ותאריך

ה  0200 -מועדון הסרט" :מבצע חץ מקשת"  -ההתמודדות המודיעינית הבריטית עם מתקפת טילי . V
מרצה :אל"מ (מיל') בני מיכלסון ,חבר המל"מ.
ה 200 -
א 200 -

ערב לזכרו של רחביה ורדי ז"ל.
"מועדון חבצלת" ,אקטואליה" :מאפייני המצב בזירה" .מרצה :אלוף עמוס ידלין ,ראש אמ"ן.
ללא בני זוג.

ד " 22200 -מועדון חבצלת" ,פרשייה" :הפעילות המודיעינית מאחורי מבצע אנטבה".
ב 32200 -
ד 0200 -





 20שנה לאינתיפדה הראשונה  -הזירה הפלסטינית בפרספקטיבה.
האירוע יחל בשעה  16:00בהיכל צה"ל בפו"ם.

מועדון הסרט" :העוקץ"  -המחשה של שיטות הונאה והפעלתן בסרט עלילתי מסוגנן.
מרצה :אל"מ (מיל') בני מיכלסון ,חבר המל"מ.

האירועים יתקיימו באתר ההנצחה.
ההשתתפות במפגשים על-פי הרשמה טלפונית מראש ( ,)03-5497019החל בשבועיים לפני כל אירוע.
האירועים בלוויית בני זוג למעט סקירת ראש אמ"ן.
ההתכנסות לכל האירועים בפינת "קפה ומאפה" בשעה  19:00והאירועים יחלו ב.19:30-
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יומן מל"מ

טקס הנחת אבן הפינה
לאגף החדש של התאטרון הפתוח

ועדת היגוי של חיל המודיעין
לאירועי שנת ה60-

מונתה ועדת היגוי חילית במודיעין לאירועי שנת
ה .0-היו"ר  -תא"ל (מיל') אפרים לפיד ירכז
סא"ל גדעון מיטשניק .נשמח לכל פנייה ,יוזמה או
רעיון ,כולל הירתמות להתנדבות בגנזך אמ"ן .נא
לפנות לסא"ל מיטשניק ,טל' 0-2402
או בדוא"ל .gidim2007@gmail.com

פרויקט ללימוד השפה הערבית

במוזאון לאמנות האסלאם בירושלים מתקיים
פרויקט לעידוד הלימוד של השפה הערבית.
התלמידים מבקרים ביקור העשרה חד-פעמי
במוזאון ,הכולל סיור מודרך באולמות התצוגה
וסדנת יצירה .הפרויקט ,בתמיכת משרד החינוך,
החל בספטמבר  200ויימשך עד דצמבר .200

מינויי אנשי הקהילה לתפקידים במשק
עובד יחזקאל מונה למזכיר הממשלה; לשעבר קצין
ב.8200-
יהושע די-גופר מונה למשנה למנכ"ל המשרד לעניינים
אסטרטגיים; לשעבר בכיר ב'מוסד'.
אל"מ מיל אפרים לביא מונה למנהל מרכז תמי
שטינמץ למחקרי שלום; לשעבר קצין במנהל
האזרחי.

ביום שני 0 ,בדצמבר ,בשעה :00
תתכנס האסיפה הכללית של המל"מ
כדי לאשר את מאזן  200ולאשר
מינוי רואה חשבון.
חברי העמותה מוזמנים

באתר ההנצחה התקיים בראשית אוקטובר טקס הנחת אבן
הפינה .בטקס השתתפו מר הארי טריגבוף מאוסטרליה,
אפי שטנצלר ואברהם דובדבני  -יושבי ראש קק"ל ,הנהלת
המל"מ בראשותם של מאיר עמית ואפרים הלוי ,זיזי
קניאז'ר ומוש נוימן -
שמיסדו את הקשר בין
המל"מ לתורם ,הנהלת
אתר ההנצחה ומפקדי
חיל המודיעין וחייליו.
האגף המוגדל יכלול
עוד  600מקומות
ישיבה ,ומתחתם יהיו
חדרי לימוד לשימוש
החיילים ואנשי קהילת
המודיעין ,ארכיון ,מועדון חברים ועוד .בניית האגף החדש,
שהחלה לפני שבועות אחדים ,נעשית בפיקוח קק"ל ,וצפוי
שתסתיים לקראת מחצית שנת .2008

לאן נעלמו לקטי הקברניטים של אמ"ן?
בשנים  1966-1956הפיצה לשכת ראש אמ"ן
לקטי מודיעין מיוחדים לקברניטים ,בנפרד
מסקירות ולקטים אחרים שהופצו לכלל המערכת.
הלקטים הופצו בטופס מיוחד ובו רשימת הנמענים
המכובדים ,ומוספרו ספרור סדרתי מיוחד שוטף
שהתחיל מחדש מדי שנה.
לאחר עיון החזירו הנמענים את הלקטים לאמ"ן
ואלה הושמדו לפי ההוראות .עותק "ברזל" יחיד
מכל לקט נשמר בגנזך אמ"ן ,ושם נכרכו עותקים
אלה מדי שנה בכרך אחד או שניים .בסך הכול
נוצרו  18כרכים כאלה ובהם כ 1,000-לקטים.
במועד בלתי ידוע (אולי בכמה מועדים) ומסיבות
שלא הובהרו ,הועברו כל הכרכים הללו למשמרת
קבע בלשכת ראש אמ"ן ,ומאז נעלמו .משמע,
הלקטים החשובים ביותר להכרת המודיעין שנמסר
למקבלי ההחלטות בשנים הללו ,אינם בנמצא
ונמנעת תרומתם למחקר ההיסטורי.
כל מי שבידו מידע שיסייע בפתרון התעלומה ואולי
יוביל לאיתור הלקטים (אם שרדו) ,מוזמן להתקשר
לנאמן אמ"ן בארכיון צה"ל וחבר הוועד המנהל של
המל"מ ד"ר יגאל שפי:
טלפון  ;050-7464646פקס ;6476531
דוא"ל.sheffy@post.tau.ac.il :

"מבט מל"מ" באינטרנט

www.intelligence.org.il
52

ערב לזכרו של
שלמה כהן-אברבנאל ז"ל
"ליאו היה איש תנועת
הצופים היהודים בצרפת
ושימש מורה דרכה
עוד לפני פרוץ מלחמת
העולם [השנייה] .עם פרוץ
המלחמה התגייס תחילה
ללגיון הזרים ,אך הוא נקרא
משם חזרה לצרפת ,אל
תנועתו .בתנאי מחתרת
מחמירים והולכים תחת
הכיבוש הגרמני ,הקימה
התנועה בדרומה של
צרפת מערך מסועף של
ארגון הישרדות ומחבוא,
פעולות הצלה ומאבק
מזוין .על ליאו הוטל
תפקיד של מנהיג רוחני  -וצעירים וצעירות רבים ...חבו
אמונתם ותקוותם ,שפיותם וכוח עמידתם לתורתו ,לנגינתו
ולדוגמתו האישית".
כך סיפר שלמה כהן-אברבנאל על אחיו שנתפס בידי הנאצים
באחד המבצעים שבהם השתתף להברחת ילדים יהודים
לספרד דרך הרי הפירנאים ונרצח בשבי בתחילת ,1945
חודשים מעטים לפני סוף המלחמה .כל מי שהכיר את
שלמה יודע שכל התכונות שמנה באחיו התקיימו גם בו:
מנהיג ומורה דרך לרבים; בעל ערכים וידע; בעל תחושת
מחויבות עמוקה לעם היהודי ולרעיון הציוני ,ששם את טובת
הכלל לפני טובתו האישית; אדם יצירתי ורחב אופקים,
שרגליו נטועות עמוק בתרבות עמו ,אך גם בעל השכלה
כללית רחבה; איש המכחול והספר והמוסיקה .רציני וקפדן
אך גם בעל חוש הומור ,ציני משהו.
שלמה עלה ארצה בסוף שנת  1935עם הוריו ושניים מאחיו.
כבר בגיל  16החל לעבוד כגרפיקאי ,מאייר ספרים וצייר.
בשנת  1947יצא לפריס ללמוד ציור .אך כעבור כמה חודשים
חש כי עליו לשוב לארץ ולהשתתף במאבק להקמת מדינה
יהודית עצמאית .פעילי המוסד לעלייה ב' גילו את כישוריו
כצייר מחונן וגייסו אותו למפעל ההעפלה במרסיי לצורך
זיוף דרכונים ואשרות שבהם צוידו מעפילים יהודים בדרכם
לארץ-ישראל.
משם הייתה הדרך סלולה להצטרפותו ל'מוסד' .גם כאן עסק
שלמה שנים רבות בנושא העלייה ,ובהמשך מילא שורת
תפקידים בארץ ובחו"ל ובהם סגן ראש 'המוסד' וממלא
מקומו .בתפקידו האחרון הקים את מחלקת ההיסטוריה
של 'המוסד'.
במלאות  26שנים לפטירתו של שלמה ,אחד מראשוני
'המוסד' ,נערך במל"מ ערב לזכרו בתחילת יולי  .2007את
הערב ארגנה רחל אמיד ,יו"ר הקרן על שם שלמה במל"מ,
ובו חולקו פרסים לאמנים צעירים בני העדה האתיופית,
שהשתתפו בתחרות שיזמה הקרן .הנחה את הערב שמעון
אביבי ,יו"ר ועדת הקרנות במל"מ .הוא שרטט קווים
לדמותו של שלמה כאיש משפחה ,כאמן וכאיש 'המוסד'.
ההיסטוריון ד"ר חיים סעדון ,שעיקר עיסוקו האקדמי בחקר
העליות הגדולות מארצות האסלאם ואשר לא הכיר את
שלמה ,תיאר כיצד יצק שלמה בשליחויותיו בשלהי שנות
ה 40-וראשית שנות ה 50-באלג'יריה ובמצרים ,את היסודות
ואת דפוסי הפעולה למפעלי העלייה ההמונית מצפון-
אפריקה בשנות ה :60-שיתוף פעולה בין שליחים מהארץ
לבין אנשי הקהילה היהודית במקום ,תיאום עם השלטונות.

ד"ר סעדון גם ציין את הערך ההיסטורי הרב של סדרת ציורי
ערים שצייר שלמה כששהה באלג'יריה.
בשליחויותיו ,לא זנח שלמה את אמנותו .אליהו ברכה,
ראשון שליחי המוסד לעלייה ב' במצרים ,סיפר בין השאר
כיצד לחצה שגרירות צרפת בקהיר על הצייר" ,אזרח צרפת,
שארל דובאל" ,לקיים תערוכה מציוריו .באחד הימים הגיעה
לתערוכה אשתו של הגנרל נגיב ,מחולל המהפכה במצרים
ונשיאה ,וביקשה לרכוש שני ציורים .שלמה סירב לקבל את
התשלום אך היא התעקשה .לבסוף הגיעו השניים לפשרה,
ושלמה תרם את הכסף לבית יתומים שפעל בחסות
אשת הנשיא.
יו"ר המרכז למורשת המודיעין אפרים הלוי ,שהיה ראש
'המוסד' ,תיאר את שלמה כדמות מעוררת הערצה הן בתוך
'המוסד' והן במפגש עם בכירי שירותים זרים .שלמה ידע,
כך סיפר ,להפגין סמכותיות בלי כל קשר למעמדו ההיררכי,
ו"היה מעיין שופע של הדרכה לא פורמלית" ,שמפרקי הידע
והמיומנות שלו נהנים עד היום רבים ב'מוסד' ,גם אם אינם
יודעים מיהו שלמה.
ורדה אשד ,בתו של שלמה ,סיפרה על אביה ובני דורו ,אשר
"לא עשו מלאכתם על מנת לקבל פרס ,או ציון לשבח...
אלא האמינו שעושים עבודת קודש ,והאמינו שעבודת
המודיעין בונה ומחזקת את עתידנו כאן" .ורדה הביעה את
געגועיה לאביה שהלך לעולמו והוא רק בן " ,60אבא שהיה
מחבר בין קצות המשפחה ,ודילג בקלות מעל חילוקי דעות
ואורחות חיים שונים".
אך טבעי שהקרן להנצחת זכרו של שלמה בחרה לממש את
ייעודה דווקא בתחרות ציור ,ובקרב עולים חדשים דווקא.
לוועדת הפרס  -יצחק ברזלי (יו"ר) ,האמנית ובתו של
שלמה ורדה אשד ,האמן ז'ק מוטולה ,הצייר מייק גיא ורחל
אמיד  -הוגשו  13עבודות .כולן נגעו ,באופן ישיר ועקיף,
בסיפור עליית היהודים מאתיופיה ובהווי חייהם ,והצטיינו
כולן ברמתן הגבוהה.
יאס,
בפרס הראשון בסך  10,000שקלים זכתה סמדר ֶא ִל ָ
שעלתה ארצה ב 1984-והיא רק בת שלוש .עבודותיה
עוסקות במתח שבין זהותה הישראלית לזהותה האתיופית,
וחבר השופטים מצא שהן "בעלות רמת ביצוע גבוהה
מאוד ,המעבירות את רעיונותיה בצורה מיטבית".
לב ָר ָהנוֹ ָא ַד ְמסו,
הפרס השני בסך  4,000שקלים הוענק ְּ
הלומד קולנוע וטלוויזיה במכללת ספיר ,גם הוא עלה ארצה
ב .1984-הוא עוסק בציור ובפיסול כתחביב ו"עבודתו נמצאה
משקפת נאמנה את הווי העדה האתיופית טרם עלייתה
ארצה ,וכושר הבעה כן ,מקורי וחזק".
בפרס השלישי בסך  3,000שקלים זכה ֶט ְס ַפאי ָטגָנִ יָה ,שעלה
ארצה בשנת  1997ובשל נסיבות חייו נאלץ להפסיק את
לימודי האמנות אך עדיין ממשיך ליצור .העבודה שזיכתה
אותו בפרס מתארת את החיים באתיופיה באמצעות
חומרים מיוחדים .כל העבודות של מקבלי הפרסים והצל"שים
הוצגו במבואת המל"מ .עוד הוצגה תערוכת ציורים" ,ילדים
מאתיופיה מציירים עלייה" ,של תלמידי כיתות א' עד ז' בבית
הספר הריאלי בחיפה ,שמשפחותיהם עלו מאתיופיה .הילדים,
כולם ילידי הארץ ,הצליחו לתת בציוריהם ביטוי מרשים
להווי היהודים באתיופיה ולסיפור מסעם המופלא לארץ.
יסט
שלושה מתחרים נוספים צוינו לשבח :אליאס יוסףָ ,טגִ ְ
רון-יוסף ,ואלדד ְט ָר ָקה.
בארגון התחרות ובהכנת הערב סייעו אנשי המל"מ יהודה
פרידמן ונטע זיו-אב ,והמתנדב יענק'לה מן.
יוכי וינטרויב
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יומן מל"מ
הציפור הכחולה ממריאה שוב ...

מרעיון ליצירה :דוקו-דרמה מרתקת  -סיפור
גיוסו של טייס מיג  21עיראקי והבאת
המטוס בשלמותו ארצה .בימוי ותסריט
שמואל אימברמן ,הפקה "דבש הפקות"
עבור המל"מ בשיתוף הערוץ הראשון

אנשים מאחורי הכותרות

מקי עברון
ו"הציפור הכחולה"

כל מי שחי ופועל בקהילת המודיעין כיום ראוי שיעצור
לפעמים וישאל :כיצד הכול התחיל? מי היו האנשים,
הזירה? מי היה היריב ואילו אמצעים עמדו אז לרשות
מבצע "הציפור הכחולה" הסתיים בנחיתת מטוס מיג 21
מערכת המודיעין? חשיבות מיוחדת נודעת לבחינה
באוגוסט  .1966כל שידע העולם באותה העת היה סיפור
זו ,על רקע ההתפתחות הטכנולוגית הדרמטית שחלה
על טייס מיג  21עיראקי שערק ממולדתו ונחת כרעם ביום
בשנים הללו  -מאז ראשית המדינה  -בכל הנוגע
בהיר בבסיס חיל האוויר בחצור.
לעבודת המודיעין.
את סיפור הגיוס המפותל והמוצלח הצליחו אנשי 'המוסד'
פעילות המודיעין "הקלסית" וההיסטורית נשענה אז
להצניע למעלה מ 40-שנה.
בעיקר על האדם  -היומינט.
לפני יותר משנתיים הועלה במל"מ הרעיון להנציח סיפור
ואילו כיום נדחק היומינט לתפקידי משנה ,והטכנולוגיה
מורשת מרתק זה .ועדת הסרטים בראשותו של אלי כהן
זוכה לבכורה ,ולא בכדי! עם זאת היומינט היה ונשאר
(צ'ופי) ובסיוע ראש ועדת תוכן רמי שבילי ,הייתה הכוח
המוסיקה הקלסית של עולם
המניע למימוש הרעיון.
הביון.
כמו בכל סוגיה מורכבת היו בהנהלת המל"מ גם כאלה
אחד מאותם ראשונים אשר
שסברו כי הנושא ראוי בהחלט ,אך חובת החשאיות עדיין
סיפור חייו הוא גם הסיפור של
מוטלת על כתפינו גם אחרי  40שנה .סוגיה נוספת שנבחנה
מניחי יסודות "עבודת השטח",
הייתה אם להמשיך בסדרת הסרטים הדוקומנטריים או
של אלה שקבעו סטנדרטים
להתחיל בעשיית סרטים במתכונת דוקו-דרמה.
להישגיות ,לתעוזה ,ליצירתיות
אחרי לא מעט דיונים ,הוחלט שיש להפיק את הסרט
ולשבירת המוסכמות ,היה
והפעם במתכונת דוקו-דרמה .לאחר שנבחנו במאים
מקי עברון.
ומפיקים ראויים להפקת התוצר הקולנועי הוחלט להפקיד
מקי הנער התנדב לצבא הבריטי
את היצירה בידיו האמונות של הבמאי והתסריטאי הוותיק
ּמ ָשם לפלמ"ח ,לצה"ל ולקהילת המודיעין  -מסלול
וִ
שמואל (שמוליק) אימברמן וחברת "דבש הפקות" .סוכם
חיים אופייני לדור המייסדים .ה"קריירה" המודיעינית
על הפקה משותפת עם הערוץ הראשון .המל"מ מינה
שלו החלה בשנות ה 50-המוקדמות באיראן ,שאחר
את ברוך מזור ,אשר בקי בנבכי הפרשה ,לפרויקטור של
כך חזר אליה בראשית שנות ה ,60-אזור שהיה ונשאר
הסרט כולו.
בבחינת הקווים הקדמיים של המודיעין הישראלי.
מתוך לקחי הפקות סרטים קודמות ,נקבעה מסגרת
בשתי התקופות הקריטיות הללו ,כאשר סיפקה ברית-
תקציב וזמן ,וההקפדה עליה אפשרה את ביצוע המשימה
המועצות מערכות
ביעילות ,במהירות ובמקצועיות.
נשק למדינות ערב,
על סמך מחקר מעמיק וחומר אותנטי
זו הייתה השלוחה
כתוב ומצולם ,שהתקבל לראשונה
בניצוחו
בטהרן,
מ'המוסד' בסיועם של יענק'לה מן
של מקי ,שהביאה
ויהודה רווה ,התאפשרה הפקתה של
ברציפות מודיעין
המחיָה את
ַ
דוקו-דרמה מרתקת,
ומהימן
מקורי
הדרמות המרכזיות בפרשת גיוס זו.
שסייע רבות לצה"ל
הסרט נבחן כמובן גם בחינה ביטחונית
ששת
במלחמת
וצנזוריאלית ואושר להקרנה.
הימים ובמלחמת
הסרט "הציפור הכחולה" הוקרן
יום הכיפורים.
בהקרנת בכורה במל"מ ואחר כך שודר
נאמר על מקי שהיה
פעמיים בערוץ הראשון וזכה לרייטינג
המודיעין
"איש
גבוה ולהצלחה רבתי .כ 700-אלף איש
האולטימטיבי".
צפו בהקרנה הראשונה.
מטוס המיג  21העיראקי במוזיאון חיל האויר
מה הפשר? מקי
היו מחברינו שטענו לאי-דיוקים
גִייס מקורות ומקי
בסרט באשר להצגת חלקם של מי
הפעילם .מקי היה בשטח ומקי עמד על שלו כאשר
מהמשתתפים במבצע .הנושא נבדק ביסודיות ונמצא כי
חשב שהערכת המצב שלו נכונה יותר מזו של המטה
שיקול דעתו המקצועי של הבמאי לאור החומר שהועמד
המרוחק .אם יש צורך היום להגן על חשיבותה של
לרשותו היה ראוי ונכון .עם זאת נוספה לסרט בשידור
הדיסציפלינה של היומינט בעבודת המודיעין הרי יובא
השני שקופית על חלקו של מקי עבר בפרשה (ראה בטור
הסיפור הידוע והמוכר :הבאת המיג העיראקי ארצה
השמאלי) ונלמדו הלקחים בעניין.
לפני  1שנים.
לסיכום" ,הציפור הכחולה" הוא אחד הסרטים המוצלחים
מבצע זה ,שהיה פסגת עשייתו המודיעינית של מקי
שהופקו במל"מ מכל הבחינות ,והוא זכה לביקורות
ואחד ההישגים החשובים של 'המוסד' ,לא יכול היה
נלהבות גם מצד הקהל הרחב .על כך יש להודות לכל אלה
להתגשם לולא הפעילות האישית של ראש השלוחה -
שעסקו במלאכה והוזכרו לעיל וכן לעו"ד טוניק ואנשיו.
מקי  -מול הנפשות הרבות והמורכבות שהיו מעורבות
חברי העמותה מבקשים שיונצחו פרשות נוספות אשר
במבצע זה.
ירימו על נס פעילויות עלומות ויסייעו בקירוב הדור הצעיר
למורשת הקהילה.
ירי ,עמיתו למשרד
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סקר קוראים "מבט מל"מ"
קוראינו היקרים,
גיליון היובל ( )50הוא בשבילנו הזדמנות מצוינת להכיר מקרוב את דעתכם על ביטאון המל"מ  -המרכז למורשת המודיעין.
לפיכך ייעשה סקר קוראים בעריכת חברה חיצונית המנוסה בניתוח עמדות הציבור .אנו מצפים מקוראינו הנאמנים שיקדישו זמן
מה למלא את השאלון הפשוט המוצג כאן.
ניתן לשלוח את הטופס למל"מ בפקס או בדואר ,או למלא את השאלון שבאתר האינטרנט של המל"מ .בכוונתנו להסתייע בתוצאות
הסקר כדי לשפר את הביטאון ולהתאימו ככל האפשר למגוון הקוראים.
מערכת הביטאון

השאלון
א .דפוסי קריאה קיימים של הביטאון
 .1ביטאון "מבט מל"מ" הוא רבעון המופץ כל  חודשים ,באיזו תדירות את/ה נוהג/ת לקרוא אותו?
 .1בכל רבעון  .2פעם או פעמיים בשנה  .3לא קורא כלל  .4בתדירות אחרת ותשובות אחרות
 .2בדרך כלל ,האם את/ה נוהג/ת לקרוא את הביטאון במהדורה המודפסת שלו או באמצעות האינטרנט?
 .1במהדורה מודפסת  .2באינטרנט  .3גם וגם  .4לא קורא כלל ותשובות אחרות
 .בדרך כלל ,האם את/ה נוהג/ת לקרוא את הביטאון לבדך או שגם בני משפחתך נוהגים לקרוא אותו?
 .1לבד  .2גם בני המשפחה  .3תשובות אחרות
 .איזה תיאור נכון יותר לגבייך :אני קורא/ת את הביטאון בצורה מעמיקה  -או  -אני מעיין/ת בו בצורה שטחית יותר?
 .1קורא בצורה מעמיקה  .2מעיין בצורה שטחית יותר  .3תשובות אחרות
 .האם יצרת עד היום קשר כלשהו עם מערכת הביטאון?
 .1לא יצרתי כל קשר  .2שלחתי מכתב למערכת /מאמר/כתבה לפרסום  .3יצרתי קשר טלפוני

ב .שביעות רצון כללית
 .6באופן כללי ,עד כמה את/ה מרוצה מהביטאון "מבט מל"מ"?
 .1כלל לא מרוצה  .2לא מרוצה  .3ככה ככה  .4מרוצה  .5מרוצה מאוד  .6לא יודע להעריך ותשובות אחרות
 .7-19עד כמה את/ה מרוצה מהביטאון מבט מל"מ ,בכל אחד מהנושאים הבאים1 :כלל לא מרוצה2 לא מרוצה ככה ככה
מרוצה מרוצה מאוד0 לא יודע
0    2 1
 .7האיכות המקצועית של הכתבות והמאמרים
0    2 1
 .8העיצוב הגרפי של כתב העת
0    2 1
 .9מאמרי מורשת והיסטוריה של המודיעין
0    2 1
 .10מאמרים על המזה"ת והמודיעין כיום
0    2 1
 .11המדור "היסטוריה בתמונות"
0    2 1
 .12המדור "לזכרם"
0    2 1
 .1המדור "מהנעשה בקהילה"
0    2 1
 .1המדור "מכתבים למערכת"
0    2 1
 .1המדור "מודיעיון"
0    2 1
 .16המדור "מודיעין וספר"
0    2 1
 .17המדור "יומן מל"מ"
0    2 1
 .18המדור "מזווית אישית"
0    2 1
 .19המדור "איש חידה"
 .20מה היית מוסיף/ה או משנה בביטאון?

ג .פרטים כלליים עליך
 .21גילך בשנים?שנים
 .22כמה שנים לערך את/ה קורא/ת את הביטאון?שנים
ב .נקבה
 .2מגדר :א .זכר
ג.שב"כ ד .אחר
 .2שייוך :א .חמ"ן ב .המוסד
תודה רבה על היענותך החשובה 

