
במוקד הגיליון:
שיח קמ"ני אוגדות בשל"ג על פעילותם במלחמה  n יוסי דגן על מבצע "ערצב 19" ב-n   8200 נעם שפירא על "חפ"ק ברלב"  
   n  2000 שלמה מופז ודר' שמעון שפירא על תנועת "חיזבאללה", הקמתה ופעילותה עד שנת n   יוסי חן על השב"כ בלבנון n

דר' בני מיכלסון על "תיק ביירות" בשל"ג   n שלמה ברום מחיל האוויר על למד"ן ויואל צדיקביץ על המודיעין של חיל הים בשל"ג   
n אריה בנטוב על ִמפקדת קמנ"ר בשל"ג   n עופר דקל על השב"כ במבצע "חומת מגן"  n  יושע א. ואיציק ת. על פרשת 

אניית התופת "אגיוס דמטריוס"   n   עו"ד קובי סגל על עסקת הצ'יפטיין עם הבריטים שהוחמצה...
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כתב העת "מבט מל"מ" יוצא לאור ביוזמת הוועד המנהל של העמותה – 
המרכז למורשת המודיעין ואתר ההנצחה הממלכתי לחללי קהילת המודיעין

כתובת: ת.ד. 3555, רמת השרון, 4713402, טל' 03-5497019, פקס' 03-5497731
www.intelligence.org.il – האתר , mlm@intelligence.org.il – דוא"ל

מערכת והפקה 
עורך אחראי: תא"ל )בדימ'( דר' יוסי בן ארי

עורך: אופיר שהם
עורכי משנה: יוכי ארליך, אבנר אברהם, דר' שולי בינה, אבי מושבי, דר' בני מיכלסון, 

חיים מנור, רון קרניאלי, נעם שפירא
עורכת גרפית ומעצבת: אורלי נקר

הגהה: צופית מלצר-טסלר
תיאום: צילה ענבר

דפוס: דפוס ברכה, חולון
פיקוח דפוס: צאלה מלצר

חברי המערכת: צלילה אבנר-הלמן, אבנר אברהם, יוסף ארגמן, יוכי ארליך, 
דר' שולי בינה, אמנון בירן, איתן גלזר, מישל דגן-בינט, יואב )פישי( דייגי, דב הופמן,

זאב לכיש, אבי מושבי, גדעון מיטשניק, דר' בני מיכלסון, חגי מן, חיים מנור, רוני מרום, 
לב ניב, קובי סגל, יואב פלג, רון קרניאלי, נאוה רייך, אהוד רמות, נעם שפירא

כל המאמרים והכתבות המופיעים בכתב-עת זה הם על-דעת כותביהם בלבד.  •
שימוש בחומר המתפרסם בכתב-עת זה, מכל סוג שהוא, אסור בהחלט, אלא אם ניתן   •

אישור בכתב מהעורך האחראי.  
זכויות יוצרים – אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים   •

בכתב-עת זה, חלקם ישנים מאוד. נשמח לציין את הקרדיט לכל יוצר או מקור שיזדהה  
ולפרסם את שמו כראוי.  

עמותת המל"ם
אלוף מאיר עמית ז"ל – מקים העמותה והמרכז, הנשיא והיו"ר הראשון; 

אפרים הלוי, יו"ר 2005 – 2012; דר' צבי שטאובר, יו"ר 2013 – 2021;
ישעיהו שייקה דליות-בלומברג – המנכ"ל הראשון, 1983 – 2005

הנהלת העמותה:
יו"ר – אלוף )במיל'( אהרן זאבי פרקש

מנכ"ל – תא"ל )במיל'( דוד צור
סמנכ"ל ומנהל אתר ההנצחה – חנן מזור

מזכירת העמותה – רקפת פאר

חברי הוועד המנהל של העמותה:
חיים אהרוני, יוכי ארליך, דר' דני אשר, אמנון בירן, ירון בכר, דר' יוסי בן ארי, איציק ברזילי

יגאל ברנע, מירלה גל, איתן גלזר, דר' יורם דובובסקי, גדי זהר, אלי כהן, עפר לוינברג,
אריה ליבנה )לייבו(, ברוך מזור, דורון עמיר, מאיר שגב, יצחק )יאצ'קו( שד"ר, חובב שפירא

עודד תבור;

נציגי המשפחות השכולות בוועד המנהל:
דן בן-צבי, עדה גילן-שחם, חגי מן, מיכאל רייס, סטלה שדות

ראשי ועדות ומכונים בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה )לייבו( ליבנה; ועדת מורשת ותכנים – דר' דני אשר; ועדת סרטים – עודד חביב; 

ועדת כספים – רו"ח אמנון ארגמן; ועדת השקעות – דר' עמרם אהרוני; 
ועדת גיוס ופעילות חברים – יוכי ארליך; ועדת קרנות – ברוך מזור; ועדת ביקורת – אשר קרן;

מנהל מרכז המידע למודיעין וטרור על שם אלוף מאיר עמית – שלמה מופז; 
ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין – יוסי קופרוסר; 

ראש המכון לחקר המורשת- ; עורכת אגרת המידע באינטרנט "רואים מל"מ" – יוכי ארליך.

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

מאז ערב הקמת המדינה ועד ימינו, עמדו אנשי ונשות המודיעין בחמ"ן, המוסד, "נתיב", 
השב"כ וחיל האיסוף הקרבי, בחזית העשייה הביטחונית וחרפו נפשם. לוחמים ולוחמות עלומי-שם, 

ביניהם כאלה שקיפחו את חייהם בארצות עוינות, מהם שטרם הובאו למנוחת-עד בישראל.
בשנת 1983 חברו יחדיו וותיקי קהילת המודיעין, המשפחות השכולות וזרועות קהילת המודיעין, 

להקים מרכז הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.

מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין, ב-1985, מהווה האתר מוקד פעיל לנוער, חיילים, 
מבוגרים ותיירים – להנצחה, להנחלת המורשת, וזירת תיעוד חינוכי-הסברתי ולצידה מחקר 

רב-תחומי, כדי להטביע את חותמם של חברי העמותה והקהילה בארץ ובחו"ל.

מלבד אתר זיכרון ייחודי לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב לשירות המשפחות השכולות, 
מתקיימים באתר אירועים מיוחדים להמחשת מבצעי המודיעין, הארת אנשי הקהילה והשפעתם

על לב העשייה הביטחונית, המורשת וההנצחה. הפעילות המגוונת כוללת הפקת סרטי תעודה 
ומורשת, ניהול מרכז המידע למודיעין וטרור, הוצאה לאור, אתר אינטרנט בינלאומי, מפגשי דעת, 
מורשת וימי עיון בנושאי המזרח-התיכון, המודיעין וממשקיו. במרכז פועלים ספרייה עשירה וארכיון 

ולצידם תצוגות ותערוכות מגוונות, מקצועיות ותרבותיות.

המל"ם פועל כעמותה רשומה. פעילים בה רבים מוותיקי קהילת המודיעין ובכיריה, כמתנדבים – 
בניהולה ובוועדותיה, בהדרכת המבקרים מהארץ ומחו"ל, ובכל זירת פעילות בתחומי ההנצחה, החינוך, 
הנחלת המורשת, הסברה רב-לשונית, מחקר וכך גם בביטאוניה – "מבט מל"מ" ו"רואים מל"מ".

Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center – I.I.CC

למשפחות ולחברים שלום, 

ץ.  הקי חופשת  לה  ימה  הסתי
התלמידים חוזרים ללימודים, חלק 
מאיתנו )הסבתות והסבים( יוצאים 
חוזרים  אנחנו  ובמל״ם  לחופשה 

לפעילות מלאה; חוזרים להפעיל את מועדון ההרצאות בזום "זומל"מ" 
בהרצאתו של אלוף מיל׳ יעקב עמידרור על התמורות שחלו בסביבתנו 
האסטרטגית – כ׳מזרח תיכון חדש׳, כמו גם להרצאות הפרונטליות, 
במסגרת ״מועדון חבצלת״, בנושאי מודיעין ואסטרטגיה המתקיימות 
באודיטוריום של המל״ם. אנא עקבו אחר הפעילויות בעדכונים השבועיים 

המופצים אליכם באימייל.
 

אנו חוזרים, לאחר הפסקה כפויה של שנתיים בשל הקורונה, לקיים 
את כנס החברים השנתי. מצפה לראות את כולכם מגיעים לאירוע כדי 
ליהנות מחדש מהחברותא של חברות וחברי העמותה ומתוכנית עשירה. 

הוועד המנהל החדש, שהחל בעבודתו בינואר השנה, קיים  סדנה 
אסטרטגית בראשות היו״ר אלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש, בה ניסחנו 
מחדש את חזון המל״ם ואת הנושאים המרכזיים עליהם יש לתת דגש 

ובהם לעסוק בתקופת הכהונה הנוכחית.  

    רשימת נושאים זו כוללת בין היתר : הנצחה ובית למשפחות השכולות; 
מורשת ומורשת מתהווה בדגש על לקחים שהופקו לאחרונה; עידוד 
נשים וצעירים להצטרף לעמותה; העמקת הפיתוח של מכוני המחקר 
ואקדמיזציה של המודיעין; הקמת מוזיאון לאומי למודיעין; מיתוג 

העמותה, בידולה וגיוס משאבים. 

   כמו כן, עשינו ועושים גם מאמצים לשלב יותר נשים בוועד המנהל 
ובוועדות השונות. כבר יש כמה ליידיז שהביעו הסכמתן לקחת חלק 
בעשייה של העמותה והמרכז. אני קורא לנשים נוספות המעוניינות 
להשתלב בעשייה ברוכה זו – ניתן לשאול את אלו שכבר השתלבו –  
ליצור איתנו קשר, להגיע ולהשתתף בעיצוב פני עתיד המל״ם כמרכז 

תוסס, מעניין ומגוון של קהילת המודיעין.
 

לסיום, ברצוני להביא לידיעתכם כי אסיים את תפקידי כמנכ״ל, 
לקראת סוף השנה הזאת. 

התחלתי את התפקיד בקיץ 2005 והגיעה העת לפנות את המקום 
לכוחות חדשים. לא עת סיכומים היא, עדיין. רק אציין שאני משלים 
את תפקידי ושליחותי מלא סיפוק, על העשייה הרבה ומודה לכל יושבי 
הראש שכיהנו במל"ם – אפרים הלוי, דר'  צבי שטאובר ואלוף )מיל'( 
אהרון זאבי פרקש, לכל חברי הוועד המנהל שליוונו לאורך השנים, 
לראשי המכונים ומרכזי הפעילות ובמיוחד למתנדבות והמתנדבים, על 

הסיוע ושיתוף הפעולה להם זכיתי. 

    שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת, 

תא"ל )מיל'( דודו צור
מנכ"ל         המל"מ 

דבר המנכ"ל
תא"ל  )מיל'( דודו צור
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מלחמת לבנון הראשונה – מבצע "שלום הגליל"

דר' יוסי בן ארי מסכם אירוע: מפגש ושיח קמ"ני אוגדות  – עמוד 4 

שלמה מופז על תנועת "חיזבאללה"  – עמוד 12 

דר' שמעון שפירא על הקמת תנועת "חיזבאללה"  – עמוד 15 

נעם שפירא על חפ"ק "ברלב" במבצע "שלום הגליל"  – עמוד 17 

שלמה ברום על למד"ן  – עמוד 20 

יואל צדיקביץ על מודיעין חיל הים במבצע "שלום הגליל"  - עמוד 23 

יוסי דגן על מבצע "ערצב 19"  – עמוד 25 

       

אריה בנטוב על מפקדת קמנ"ר   – עמוד 28 

פסח מלובני על המעורבות הסובייטית  – עמוד 31 

יוסי חן על השב"כ בלבנון  – עמוד 34 

אבנר אברהם חושף טפח של פעילות המוסד בלבנון  – עמוד 38 

עופר דקל מספר על השב"כ במבצע "חומת מגן" עמוד 42 – 

      

חיים קניג עם סיפור אישי מלבנון  – עמוד 45 

– אפרים הלוי על יומני לורנס איש ערב, חלק ב' עמוד 47 

שאול מנשה ודני מרום על שקרים ועובדות של הרדיו, חלק ב'  – עמוד 48 

נתי קנטורוביץ על השמות שליוו את ארגון "נתיב", חלק ב'  – עמוד 52 

יושע א. ואיציק ת. על פרשת אניית התופת "אגיוס דמטריוס"  – עמוד 55 

עו"ד קובי סגל על עיסקת הצ'יפטיין שהוחמצה  – עמוד 59 

סיקורת של יואב דייגי על ספרו החדש של פסח מלובני  – עמוד 62 
ודיווח מאירוע המל"ם להשקת ספרו של ראובן מרחב   

המדור "מעניין לעניין באותו מודיעיניין"  – עמוד 66 

"מי היה האיש שהיה" בעריכת יואב דייגי  – עמוד 67 

המופלגים,  והניסיון  הגיל  למרות 
התרגשות רבה אפפה אותי סביב יצירת 
גיליון 92 של "מבט מל"מ", הגיליון הראשון 

שלי כעורך־אחראי של כתב העת שלנו.

ברצוני להודות לשלושה אנשים, ידידיי מזה עשרות שנים: לאלוף )מיל'( 
אהרון זאבי-פרקש, יו"ר המל"ם; לתת־אלוף )מיל'( דודו צור, המנכ"ל; 
ולתת־אלוף )מיל'( רון כתרי. חן־חן על האמון ועל העברת השרביט החלקה. 
תודות גם לאופיר ולצילה, מהם זכיתי לשיתוף פעולה ואורך רוח, מרגעיי 

הראשונים לנשיאה בנטל.

ערב כניסתי לתפקיד היה ברור לי שאת הגיליון הזה נקדיש בעיקר לציון 
ארבעים שנה למלחמת לבנון הראשונה. הקפדנו להביא תכנים מעניינים 
חדשים, הנותנים ייצוג לכלל היבטי הלחימה והשתלבות גופי הקהילה בהם.

כך, בתחום היבשה, קמ"ני האוגדות דאז )דורון תמיר, תמיר ברשד, 
מאיר הראל ומתי נור סלע(, פורסים את זיכרונותיהם, כפי שהשתקפו 
בפאנל מוצלח ומרגש, שאותו זכיתי לנווט באודיטוריום המל"ם. את שיתוף 
הפעולה בין אמ"ן/מחקר/ענף 1 ומודיעין פיקוד צפון ביצירת תיק העיר ביירות 

מתאר בני מיכלסון.

בתחום האוויר, שלמה ברום משחזר את עבודת למד"ן במלחמה, במיוחד 
סביב מבצע 'ערצב 19' – תקיפת סוללות הטק"א הסוריות בלבנון; ויוסי דגן 
מ־8200 משלים זאת, מנקודת המבט של ענף האלינט ביחידה. גם תחום 

הים זכה לחשיפה, בדברים שכתב קמ"ן בסיס חיפה אז, יואל צדיקביץ.

ברקע הדברים, שלמה מופז מתאר את אופי העשייה המודיעינית לאורך ח"י 
שנותינו בלבנון; ושמעון שפירא מסביר מתי וכיצד באמת 'נולד' "חיזבאללה". 
אריה בנטוב – הקמנ"ר באותה מלחמה – מצייר את קווי ההשתתפות 
הראשונה של ִמפקדת קמנ"ר כגוף אופרטיבי בלחימת צה"ל; ונעם שפירא 
מביא את סיפור ההקמה ועבודת חפ"ק המודיעין 'ברלב'. ובהיבט המעצמתי, 

פסח מלובני פורס את זווית המעורבות הסובייטית באותה מלחמה.

גם לגופי הקהילה האחרים תרומה חשובה: אבנר אברהם מזכיר את 
ראשית הקשרים עם הנוצרים בלבנון; ויוסי חן, מהשב"כ, פותח צוהר חושפני 

ואמיץ לעבודת השירות בשנות לבנון הקשות. 

בצד המדורים הקבועים, חלקו השני של הגיליון מוקדש להשלמת מאמרים 
שנפתחו בקודמו; ולכמה מהמאמרים החדשים: במלאת עשרים שנה 
למבצע 'חומת מגן', מתאר עפר דקל פרשת השתלטות מחבלים על 
'כנסיית המולד' בבית לחם באינתיפאדה השנייה, מנקודת מבטו אז כראש 
מרחב יו"ש בשב"כ; יושע א. ואיציק ת. על פרשת אניית התופת "אגיוס 
דמטריוס"; וקובי סגל מתאר כיצד הקשיים בשת"פ הישראלי-בריטי הולידו, 

הלכה למעשה, את טנק ה'מרכבה'.

לבסוף, ברצוני לשלוח ברכת יישר כוח לדודו צור, עם הודעתו על סיום תפקידו 
בסוף השנה כמנכ״ל המל"ם. כולנו, חברי המל"ם, חבים לך תודה עמוקה 
על השנים הארוכות שאותן השקעת בבניין, פיתוח וביצור העמותה, הבית 
הנוסף של כולנו. דודו, הצלח בכל אשר תפנה, באמת מגיע לך לנוח קצת, 
לשאוף אוויר מלוא הריאות, ומעתה, לעשות קודם כול לעצמך ולמשפחתך!

לסיום, בפרוס השנה החדשה, שתהיה זו תקופה נהדרת לכולנו, של 
בריאות ואושר!

שנה טובה, שלכם,

תת־אלוף )בדימ'(
דר׳ יוסי בן ארי

מה בגיליון
כתבות ומדורים



את הערב הנחה תת־אלוף )בדימוס( דר' יוסי בן 
ארי, שהחליף את מתי כקמ"ן 96, במחצית יולי 
1982. בסיום הערב, ניתנה האפשרות להתייחסות 
ותיקים.  מודיעין  ואנשי  ברובו קמ"נים  הקהל, 
האפשרות זכתה להיענות מרשימה, כהזדמנות 
לשמוע דברים מרתקים מפי משתתפים רבים, 

ובראשם – מי שהיו אז, קצין מודיעין ראשי, תת־
אלוף אריה בנטוב, וקמ"ן פצ"ן )פיקוד צפון(, 
אלוף־משנה משה צוריך. הכנס הסתיים בדברי 
הקמנ"ר הנוכחי, תת־אלוף אבי קינן, שכיבד את 

האירוע בנוכחותו.
הערב אורגן כפאנל של הדוברים על הבמה, 
בהתאם לשאלות שהמנחה הגדיר למשתתפיו 
את  לשמוע  הייתה  הכוונה  מועד.  מבעוד 
זיכרונות המשתתפים בנושאי ליבה מקצועיים, 
בפרספקטיבה של ארבעים השנים שחלפו מאז. 
זאת בנוסף, ובאופן טבעי, לקיים מפגש רעים בין 
כלל ה"חברים לנשק", או ליתר דיוק – "השכל, 
הניילון והפנטל"... מפגש שכזה, שלא התרחש 
אף פעם, כנראה מאז סיום המלחמה, הפך לערב 

מרגש ביותר.

חשוב להדגיש: השיח לא יועד להפקת לקחים. 
אלה, יש לקוות, הופקו בתחקירים שבוצעו לאחר 
המלחמה. הוא גם לא יועד לאתגר ספרים שנכתבו, 
או מחקרים שנעשו בנושא, או חומרים ששוחררו על 
ידי מה"ד )מחלקת הדרכה( היסטוריה, כולל לרגל 
ציון מלאת ארבעים שנים למלחמה. התיעוד, לכל 
היותר, יוכל לשמש, לצד הפרוטוקולים והמסמכים 
האותנטיים מאותה תקופה, כעוד לבנה צנועה 
נוספת של מורשת וכתיבת ההיסטוריה המודיעינית 
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על עולמם המורכב בתנאים משתנים של קמ"ני השדה. הם היו 
בלבנון, השקיפו ולמדו את השטח. אספו וקיבלו את המידע, 
וגיבשוהו לתמונת מודיעין, ונכחו בכל קבוצת פקודות, תדריך 
ופעילות – לקראת ו"על רטוב", נושאים על כתפיהם תרמיל 
גדוש בזיכרונות ותובנות, ובעיקר אהבת חינם למקצוע קצין 

המודיעין – "הקמ"ן האוגדתי"

40 שנה למבצע "שלום הגליל"

ארבעים שנה אחרי - 
כנס קמ"ני אוגדות צה"ל

ב"מלחמת לבנון הראשונה"
)מבצע "שלום הגליל"(

עובד ונכתב על ידי תת־אלוף )בדימוס( דר' יוסי בן ארי

נערך   ,2022 י  נ ו בי ב־13 
באודיטוריום של המרכז למורשת 
מועדון  במסגרת  המודיעין, 
אירוע  ייחודי.  ערב  "חבצלת", 
שהוקדש לשיח קמ"ני אוגדות 
ב"מלחמת  שהשתתפו  צה"ל 
לבנון הראשונה" )"מבצע שלום 
הגליל"(, שפרצה בשישה ביוני 

 .1982
תת־אלוף  השתתפו  במפגש 
)במיל'( דורון תמיר )קמ"ן אוגדה 
162(; אלוף־משנה )במיל'( מאיר 
הראל )36(; אלוף־משנה )במיל'( 
מתי נור סלע )96(; אלוף־משנה 

)במיל'( תמיר ברשד )90(; אלוף־משנה )במיל'( לונקה-אליעזר גוטליב 
)"כוח יוסי פלד"(. תת־אלוף )במיל'( רון כתרי, אז – קמ"ן אוגדה 252, 

מחשש לקורונה, נעדר מהמפגש. 
לצערנו, שני קמ"נים אוגדתיים נוספים שהשתתפו באותה מלחמה, 

איציק יוטבת ז"ל )91( ומנחם בנדק ז"ל )880(, אינם עוד איתנו. 
המרכז למורשת המודיעין הפך את האירוע לאירוע מורשת לכל דבר 

ודאג לתיעודו.



ידי המפקדים, שלמעט בודדים )כמו דורון, שהיה 
בעברו קמ"ן "גולני" בגזרה(, לא היה מוכר להם 
כלל. אחרי הטלטלה השלישית, התמקמה האוגדה 
באופן קבוע באזור קצביה ברמה, ועיסוקיה התמקדו 

מאז בתכנונים ממוקדי לבנון. מקצועית )ומנטלית(, 
קשה היה אפילו לבחון ולהתמצא בתצלומי אוויר, 
בשל המעבר מ"סטריפים" בהירים שאפיינו את 
חול המדבר, לתצלומים הכהים של לבנון )ריבוי 
הצל בשטח ההררי(. אך העיסוק בתכנונים השונים 
)עד ביירות; עם ביירות; ומעבר לביירות( לאורך זמן, 

העמיק את הלמידה.
מאיר הראל הגדיר את המצב באוגדתו כ"תמונת 
ראי" לזו שהציג דורון: אוגדה 36 הייתה הכוח היחידי 
שהיה אוגדה סדירה, קבועה בפצ"ן, מעורה היטב 
במתרחש, מהרגע הראשון שמתקפה בלבנון עלתה 
על הפרק. לדבריו, "היינו ממוקדים – ביום־יום של 

האוגדה ברמת הגולן – במלחמה בלבנון!"
וקבוצות  הייתה שותפה לכל התכנונים   36
הפקודות של פצ"ן. היה ברור שהאוגדה תופנה 
מרמת הגולן ללחימה בלבנון. מספר מקציניה אף 

של אותם ימים. יוזמת ריכוז החומר יצאה זה מכבר 
לדרך, ותישען בין היתר על סיכומיהם הכתובים של 
הקמ"נים האוגדתיים, שהועברו למרכזי הפרויקט 

)לא יוצגו במסגרת "מבט מל"מ"(.

מנכ"ל המל"ם, תת־אלוף )במיל'( דודו צור, וע' 
קמ"ן 36 במלחמה, פתח את הערב באמירה ברורה: 
"של"ג הייתה המלחמה המתוכננת ביותר שבה 
השתתפנו, אליה התכוננו משך שנה ומחצה עד 
שנתיים. המודיעין הקרבי הכין אותה כמו שצריך".
דורון תמיר תיאר את אופייה של אוגדה 162 
הושפע  שלה  ההיסטורי   DNA שה־ כמסגרת 
מהשירות במדבר סיני. המרחב, הזמן, התפיסה 
הקרבית והאמל"ח )"פאטונים" עם שרשראות 
מגומי( – השתנו לגמרי עם המעבר ללבנון. המדבר 
היה שטח שִאפשר תרגילים אוגדתיים מלאים 

)ואפילו תרגיל דו־צדדי בין שתי אוגדות(. 
ומאוד  קטנים  שטח  לתאי  ללבנון,  המעבר 
מגבילים, אילץ ביצוע פעולת חוד קרבית, ברמה 

של מחלקת טנקים בלבד.
הסכם השלום עם מצרים ושינוי הסטטוס של 
האוגדה כעתודה מטכ"לית בגזרת פיקוד מרכז, 
הביאו לשינוי משמעותי, שהתחדד לאחר הפלת 
המסוקים הסוריים בג'בל צנין )אפריל 1981(. 
האוגדה, שעסקה בתכנונים אופרטיביים בכלל 
הגזרות, טולטלה בין מעלה אפרים ורמת הגולן 
שלוש פעמים עד פרוץ המלחמה. תחילה, הייתה 
משימתה הגנת דרום רמת הגולן, מה שחייב 
השלמה מהירה של עזרי מודיעין )בוצע ביעילות על 
ידי מודיעין הפיקוד ואוגדה 252(, כניסה לתכנונים 
אופרטיביים, וחשוב לא פחות: למידת השטח על 
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שטח  לתאי  ללבנון,  המעבר 
אילץ  מגבילים,  ומאוד  קטנים 
ביצוע פעולת חוד קרבית, ברמה 

של מחלקת טנקים בלבד.

ארבעים שנה אחרי – כנס קמ"ני אוגדות צה"ל ב"מלחמת לבנון הראשונה" 

ההכנות למלחמה 

עשו סיור חודר בחזית גזרת פעולתה להכרת השטח. 
גם מחלקת המודיעין הייתה בקיאה היטב בתכנונים 
ומצוידת היטב בכל העזרים הנדרשים ללחימה. כך 
גם גופי המודיעין שסופחו לאוגדה – היחמ"ן )יחידת 
המודיעין, שייעודה העיקרי – תצפיות(, הגנ"ד 
)הגדוד הנייד – סיגינט(, האמש"ט )איסוף מסמכי 
שלל וציוד טכני( והחקש"בים )חוקרי השבויים(. 
הללו, שהיו אנשי מקצוע "משופשפים" מאוד, 
היו שותפים לתרגילים שהאוגדה ביצעה קודם 
למלחמה, מה שיצר שפה משותפת וחיבור טוב עם 
מחלקת המודיעין שלה. התייצבותם הייתה מלאה, 
ואף מעבר לכך. ברמה האישית, הכיר מאיר היטב 
את התחום, שכן היה ע' קמ"ן אוגדתי שנה קודם 
לכן; ובעבר – קמ"ן חטיבה 35 במבצע "ליטני", 
וכבר אז עבד עם גורמי האיסוף הנזכרים לעיל. לכן, 
מכניזם העבודה היה מובן לו מאליו, רק שב"של"ג" 

זה נעשה ברמה גבוהה יותר.

תמיר ברשד החל בתפקידו באוגדה 90 חודשיים 
לפני פרוץ המלחמה. תרגיל ִמפקדות אוגדתי הכניס 
אותו היטב למתווי התכנונים, שעה שעיסוק האוגדה 
בלבנון היה קבוע ומתמשך. בלחימה שולבו שני 
tצוותי קרב חטיבתיים של האוגדה וכוחות סדירים 

עוד קרב הסתיים. דגל לבן בודד והרבה הריסות...
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, צילום: "במחנה"

חוליות  אחרי  לרדוף  היה  צריך 
מחבלים, שקשה היה לדעת היכן 

הן ממוקמות בזמן אמת.

מפגש פסגה )על גג( במערב ביירות. 
מימין לשמאל:שאול כמיסה, קמ"ן כוח סמח"ט גולני; אל"ם משה צוריך, קמ"ן פיקוד צפון, אל"ם אברהם גרינברג 
ז"ל, קמ"ן חטיבה 188; עמוס חג'ג', קמ"ן גולני; אודי שלג, קמ"ן )חופף( חטיבה 188; צילום: באדיבות משה צוריך
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40 שנה למבצע "שלום הגליל"

)כמו מבה"ד 1, חטיבות צנחנים 623, שריון 14 
והנח"ל(. האינטגרציה בין הצוות הסדיר במחלקת 
המודיעין לאנשי המילואים הייתה טובה, ושילוב 
האחרונים בתרגיל סייע בכך. הקצינים הבכירים 
במחלקה והקמ"נים החטיבתיים שותפו בעדכוני 
המצב. בשלב ההכנות, לא עלתה כל בעיה מודיעינית 

שלא ניתן היה לפתור. 
מתי נור סלע סיפר שמחלקת המודיעין של 
אוגדה 96, גם בייעודה השני כִמפקדת קחצ"ר 
- קצין חי"ר וצנחנים ראשי - האחראית למ"מ – 
מבצעים מיוחדים, עסקה בלבנון שנים ארוכות לפני 
המלחמה. ערב המלחמה, סוגיות לבנון "נטחנו" 

בה בוקר, צוהריים וערב, למעט העיסוק המיוחד, 
מדי פעם, ב... הבאת יהודים מאתיופיה, דרך סודן. 
זיכרון השטח הלבנוני היה צרוב עמוק בתודעת 
האנשים, כתוצאה מעיסוקם המתמשך בתכנון 
מבצעים מיוחדים. המחלקה הסדירה הייתה מאוד 
"משופשפת", ולא היה קושי להביא את אנשי 
המילואים בהתראה קצרה. בנוסף לחומרי פצ"ן, 

ובשל מעמדה כגוף מתכנן מטכ"לי למ"מ, היא גם 
נהנתה מגישה ישירה ומהירה להספקת חומרים 
תצ"איים על פי דרישתה, משט"ל )שירות טכנולוגי 

למודיעין – חיל אוויר( 121. 

עד ההגעה לרמת נבטיה, אוגדה 162 לא נתקלה 
מודעות  הייתה  לא  אולם,  מפתיעות.  בבעיות 
למשמעות כוח אוגדתי הפרוס כ"נחש" ארוך, לאורך 
עשרות קילומטרים. החלטת מפקד האוגדה להיות 
בחפ"ק כל הזמן, יצרה בעיית עבודה, כיוון שעד 
ההגעה למוכתרה-בית א־דין, לא ניתן היה לפרוס 
את העיקרית, על מחלקת המודיעין האוגדתית, 
ולעבוד באופן סדור מולה. עד ההגעה לאזור עין 
זחלתא )יומיים וחצי לחימה(, דורון תמיר כלל לא 
הצליח להגיע לעיקרית האוגדה, שם שהו אנשיו, 
להתעדכנות והתייעצות. אולם, כשנדרש, התנהל 

שיח תקשורתי עם הע' קמ"ן לקבלת מידע. 

אתגר האויב לא היה משמעותי, למעט "פספוס" 
לגבי הצפוי באזור גשר הבצרי, על ערוץ האוואלי: 
הערכת מודיעין האוגדה הייתה שהגשר, כמעבר 
מאוד הכרחי, ייתפס על ידי כוחות מחטיבת השריון 
הסורית שנערכה בג'זין. בפועל, סיור בשטח של 
צוות היחמ"ן זיהה שאזור הגשר ריק מאויב, וטוב 
שכך, כיוון שהנחתת גדוד 17 מהאוויר, לאבטח את 
מעבר האוגדה, בוטלה. מבצעית, התוצאה הייתה 
טובה, אך למעשה, הייתה זו הפתעה מודיעינית.

אתגר  ביירות-דמשק,  לציר  העלייה  עם 
ההתנהלות בשטח הפך קשה יותר. בהיתקלות 
הראשונה הושמדה שיירה סורית, אך הירי הארטילרי 
התגובתי המסיבי, לא ִאפשר לקדם את עיקרית 

האוגדה.
באוגדה 36, ה־DNA של האויב היה שונה ממה 
שהושרש בכוחותיה, משך שנים: להבדיל מהמוכר 
– הכוחות הסדירים של הצבא הסורי – צריך היה 
לרדוף אחרי חוליות מחבלים, שקשה היה לדעת היכן 
הן ממוקמות בזמן אמת. מאיר סיפר שהמציאות 
הביאה לכדי כך שצוות יחמ"ן, שמיהר להיאחז 
בעמדות קדמיות לתצפית, נתקל בקבוצת מחבלים 
באותו תא שטח, שהיותם שם לא היה מוכר מראש. 
הצורך להילחם על תפיסת העמדה, הביא לנפילת 

שניים מחיילי היחמ"ן.
התפתחויות בלתי צפויות הפריעו להתנהלות 
של אוגדה 90. ראשית, סיפר תמיר, ההחלטה 
להשהות ב־48 שעות את הפעלת האוגדה, שיבשה 
את התכנון להשתלט על קווי הפריסה, שאליהם 
היו אמורים להיכנס כוחות השריון הסוריים. שנית, 
החלטת מפקד האוגדה )שהייתה ערוכה באזור 

אלחיאם( לצאת עם החפ"ק לכוחות הקדמיים: הגנ"ד 

נלקח עם החפ"ק והפסיק לתפקד, כיוון שנקלע 
לשדה הקרב עצמו. כשהוא ממוקם בין החפ"ק 
לעיקרית האוגדה, התועלת בו הייתה מוגבלת )לא 

היה מגע ישיר עם קמ"ן או ע' קמ"ן האוגדה(. 
באוגדה 96 לא היו הפתעות עד שלב ההגעה 
)שבעיקרה – רגלית( לביירות: כיוון שהאויב לא היה 
פעיל, ההתמודדות הייתה בעיקר עם קשיי הקרקע, 
אך בשל ההיכרות הטובה של תנאיה – לא נוצרה 
בעיה. הקושי החל עם ההתקרבות לעיר, בשני 
צירי הכוחות: ציר החוף; וציר העיירה קבר שאמון-

ביירות. ההיכרות המוקדמת עם העיר סייעה – היה 
ברור שיהיה זה האתגר האמיתי, ולכן "רחרחו" בה 

ההתמודדות הייתה בעיקר עם 
קשיי הקרקע, אך בשל ההיכרות 
הטובה של תנאיה – לא נוצרה 

בעיה. 

לא הייתה מודעות למשמעות 
כוח אוגדתי הפרוס כ"נחש" ארוך, 

לאורך עשרות קילומטרים. 

הפתעות והתפתחויות
לא צפויות

תא"ל עמוס ירון, הקחצ"ר ומפקד אוגדה 96, משקיף על העיר ביירות
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, צלם: מיקי צרפתי

סוגיות לבנון "נטחנו" בה בוקר, 
צוהריים וערב, למעט העיסוק 
המיוחד, מדי פעם, ב... הבאת 

יהודים מאתיופיה, דרך סודן.



דילמה – המפקד צריך את הקמ"ן הסדיר לידו, 
לא רק כקמ"ן, אלא כיועץ המפקד, המאפשר 
לו יתר ביטחון בקבלת החלטות. "אם הדבר היה 
נתון לשיקולי", אמר תמיר, "קשה לדעת מה הייתי 
מחליט. בדיעבד, מאחר שהעיקרית לא תפקדה, 
לו הייתי קובע את מקומי בה, הייתי חש מאוד לא 

טוב אחרי המלחמה". 
מתי נור סלע, קמ"ן 96, היה צמוד למפקד משלב 
ההישט והנחיתה בחוף הלבנוני, ועד ההגעה לאזור 
דאמור. יחד עם זאת, הצורך בו כספק מודיעין היה 
מוגבל, כיוון שהתנהלות הלחימה הייתה מאוד 

טקטית, "האויב כבר יגלה את עצמו...", קבע. בהגעה 
לדאמור נבנתה מפקדה עיקרית, מתי נותר בה 
והציב את סגן הקמ"ן )אמנון מנקי ז"ל( בחפ"ק 
המפקד. עם ההגעה לביירות, הוקמה מפקדה 
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קודם המלחמה. האתגר של מחלקת המודיעין נגזר 
מהעובדה ש־96 הייתה אוגדת מילואים, אך נלחמה 
עם שש חטיבות, רובן סדירות, שאותן צריך היה 

לשרת כדי צורכיהן. 

דורון תמיר מזהה שני כובעים לקמ"ן – כמפקד 
וכקצין המודיעין של האוגדה. לעיתים, התפקידים 

המפקד צריך את הקמ"ן הסדיר 
לידו, לא רק כקמ"ן, אלא כיועץ 
המפקד, המאפשר לו יתר ביטחון 

בקבלת החלטות

מקום הקמ"ן בלחימה

ארבעים שנה אחרי – כנס קמ"ני אוגדות צה"ל ב"מלחמת לבנון הראשונה" 

t

סותרים זה את זה. לכן, נדרש שכל ישר של המפקד 
שהוא גם הקמ"ן כדי להחליט. סיפר כי המפקד רצה 
אותו לצידו, וכך מצא עצמו "תקוע" עם נגמ"ש 
המודיעין אחרי המפקד בחפ"ק, מבלי יכולת לזוז, עד 
הגעת עיקרית 162 לכפר ברוך. בדיעבד, סבור תמיר 
שהתוצאה הייתה "בינונית"... אם ההחלטה הייתה 
תלויה בו, היה ממילא מתמקם בחפ"ק, אך במידה 
שהמפקדה העיקרית הייתה נפרסת לפני ההגעה 
לכביש ביירות-דמשק, מקומו היה שם. עקרונית, 
צריך שתהיה מחלקת מודיעין טובה, שתדע לתפקד 
היטב מאחור ולהעביר את המידע לקמ"ן החפ"ק. 
מאיר הראל, שנותר בעיקרית 36, סבור שאין צורך 
לקבוע מסמרות בעניין. מי שקובע בדרך כלל הוא 
המפקד. כאשר יש ע' קמ"ן שיכול למלא את מקום 
הקמ"ן, משמעות הדברים שולית. הדבר נכון במיוחד 
באוגדה סדירה, כאשר יש סגל קצינים מנוסה )כולל 
קצין שטח וקצין מערך(, שלכולם שפה משותפת, 
בינם לבין עצמם, ועם מפקדי היחידה )מפקד, סגן 
וראש מטה(. כך, ניתן להעתיק את בעלי התפקידים 
ממקום למקום, מבלי שכמעט תהיה לזה השפעה 

על המתרחש. 
באוגדת מילואים כמו 90, טוען תמיר ברשד, אין 

תא"ל יוסי בן חנן ואלוף )מיל'( ארל"ה יריב על ציר החוף 
בדרום לבנון

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, צילום: "במחנה"

'החפ"ק של יה-יה' הוא יורם  יאיר, מח"ט 35. הקמ"ן, סרן יובל חלמיש מאבטח מאחור
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, צלם: מיקי צרפתי



הכנת ערכות חומר לאיגודי כוחות אד־הוק, שתמיד 
יוקמו במלחמה. 

באוגדה 96, תרומת המזל"ט הייתה חסרת 
משמעות. לא היה ברור מי מפעיל, כיצד מדברים 
איתו, מה רואים, או מה כיוון הצילום. לעומת זאת, 
תרומה חשובה התקבלה מהסיגינט, במיוחד משום 
שלאוגדה היו שלוש מחלקות גנ"ד )יבילת אוויר, 
אורגנית, וזו של אוגדה 36(, כך שניתן היה לחלק 
משימות נושאיות. עדיין, למעט איכונים, לא היו 
תוצרים יוצאי דופן, ייתכן משום השימוש המוגבל 
של האויב בתקשורת. בתחום התצפית, היחמ"ן 
עבד במשולב עם פלס"ר 35 עד ההגעה לביירות. 
אז, התחוורה בעיית השטח האורבני – לא ניתן 
לראות מעבר לקו הבתים הראשון-שני! מחלקת 
האמש"ט ניצלה את ההזדמנויות שעיר תחת 

מלחמה מזמנת, ואספה חומרים "טובים".
אוגדה 90 קיבלה מהפיקוד תצפית צס"ם )צוות 
סיור מודיעין(, שהוצבה בחרמון. היא תרמה מעט 
חומר, אך המידע היה רב־תועלת. הפעלת היחמ"ן 
לא הייתה מוצלחת במיוחד והוא פעל בעיקר 
במסגרת החטיבות. העבודה עם הגנ"ד הייתה 
תקינה, אך הוא חבר לתמיר רק אחרי השבוע 
הראשון )החשוב( של המלחמה. תרומה חשובה 
הייתה ל"שלף" )סיור אווירי(, שהוקצה על ידי 

קמנ"ר בעשרה ביוני.

חוקרי  במיוחד  ביטוי  לידי  באו   36 באוגדה 
השבויים; הגנ"ד )עד שנלקח...(; והיחמ"ן )כולל 
בחטיבות(. מאיר הדגיש כי היחמ"ן פעל יחד עם 
תצפיות האגד הארטילרי באיתור מטרות לירי. 
לקחי הפעלה זו שימשו אותו לימים במפח"ש, 
בגיבוש תפיסת המעבר מהיחמ"ן ליחמ"ם )יחידת 

מודיעין ומטרות(.
יחידות  162, תרומת המודיעין של  באוגדה 
האיסוף החבירות הייתה חשובה מאוד. הישג 
מיוחד לאמש"ט – תפיסת השבוי הסורי הבכיר 
ביותר במלחמה. תרומת המזל"ט הייתה ממוקדת 

לשלב ההגעה לאזור כביש ביירות-דמשק. 
חשיבותו – בהבנת הפוטנציאל לעתיד.
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40 שנה למבצע "שלום הגליל"

אחודה, ומחלקת המודיעין עבדה כקבוצה מול 
אתגרי העיר. לטענתו, בשום נקודת זמן לא הייתה 
למפקד דילמה היכן הקמ"ן צריך להיות. גישת 
המפקד הייתה – "תתמקם היכן שאתה מוצא 
לנכון, ובלבד שיהיה לצידי אחד מאנשיך שיש לו 

קשר איתך". 

תמיר ברשד סבור כי בהקשר המודיעיני, ה"ניסיון" 
לכוחות  הפיקוד  בין  גיס  ִמפקדת  הצבת  של 
האוגדתיים, נכשל. יותר מכך, גורם ביניים זה רק 
הפריע. את המידע מהרמה הממונה, מודיעין 

האוגדה, קיבל ו"שאב" ממודיעין הפיקוד.
רון כתרי, קמ"ן 252, הוסיף )בנפרד מהאירוע 
במל"ם( כי הפעלת ִמפקדת גיס כדרג ביניים בין 
הפיקוד לעוצבות המתמרנות, חייבה הסתגלות 

למודיעין  בראייתו  חשוב  לקח 
הפיקוד - הכנת ערכות חומר 
לאיגודי כוחות אד־הוק, שתמיד 

יוקמו במלחמה. 

במישורי הפעלה שונים. כך חרגה מהדפוס המוכר 
של עבודת האוגדה מול הפיקוד, ששימש כ"פרה 
מניבה", ממנה ינקו )ידע ואמצעים( ה"עגלים" 
האוגדתיים. המפקדה החדשה לא נטמעה בקלות 
ובסוגיות מספר, היו צרימות ואי־הבנות, במישורי 

הפעלה שונים.
לונקה גוטליב, קמ"ן "כוח יוסי", סבר אחרת, 
כנראה משום שיחידתו הוקמה תוך כדי לחימה, 
גודלה  נוכח  לכפר משכי.  כבר  הגיע  כשהגיס 
)אליעזר,  המודיעין  "מחלקת"  של  המינימלי 
לונקה וגוטליב – שלושה אנשים באדם אחד...(, 
הִקרבה הפיזית לאנשי מודיעין הגיס הייתה מאוד 
משמעותית. לקח חשוב בראייתו למודיעין הפיקוד – 

שיירת אספקה לאחר מעבר הליטני
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, צילום: "במחנה"

משקלו של מודיעין הגיס 
בלחימה

יחידות האיסוף

כדרג  גיס  ִמפקדת  הפעלת 
לעוצבות  הפיקוד  בין  ביניים 
המתמרנות, חייבה הסתגלות 

במישורי הפעלה שונים.

גברי ושייקה עם כובעים אופנתיים עם ידיד ללא כובע
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון, צלם: מיקי אסטל
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אלוף־משנה )במיל'( איתמר צ'יזיק, אז – סגן 
קמ"ן צפון:

חשיבות רבה יש לקיום מספר סגנים לקמ"ן   n
פיקוד, הן לצורך החלפתו והן למשימות ייחודיות 

שעולות על הפרק.
האויב היחידי במלחמה היה השטח. בראייה זו,   n
הפיקוד עסק משך שנתיים בהכנת תיקי שטח 

מפורטים לכוחות.
"לא מאמין במסכים" – מפקדים חייבים לדעת   n
לאן ואיך הם מתקדמים. לכן, חייבים להכין להם 

חומרים קשיחים, מה שלא קיים היום.
אין צל של ספק שעל הקמ"ן להיות עם המפקד,   n
לא רק כקמ"ן, אלא כיועץ ראשי שלו, לשיח בלתי 

אמצעי, כולל בארבע עיניים.

אלוף־משנה )במיל'( נעם שפירא, אז - קצין 
אג"ם 8200:

"מבצע לוקסוס" ִאפשר להשתמש בכל כוחות   n
הסיגינט של היחידה, שגם תורגלו קודם לכן. 

ריכוז האמצעים הסיגינטיים בחפ"ק "בר־לב",   n
ִאפשר תוצאות טובות, בתחום המידע והאיכון. 

חודדה חשיבות נוספת של הגנ"ד, כקצה קשר   n
בין מערך הקבע ובין מודיעין האוגדה )נעשה גם 
בגנ"ד שהוקצה לגיס: מבחינת המשתמש אין 

חשיבות כיצד ידיעה הופקה(.

אלוף־משנה )במיל'( יוסי דסקל, אז - ראש 
מדור לבנון בפצ"ן: 

הייתה חשיבות עצומה לניסיון השטח של הקמ"ן   n
וסגנו, בהבנת צורכי הקמ"נים ביחידות, וגיבוש 
תוכנית העבודה הפיקודית כהיענות לצרכים אלה. 
חשיבות רבה הייתה גם להקצאת קצינים מנוסים 
אחרים ממודיעין הפיקוד, לתדרוכים ושיתופי ידע, 

ביחידות שהגיעו לגזרות שלא מוכרות להן.
האירוע הבליט שוב את חשיבות שילוב תפקידי   n

מטה ושדה, במסלול התקדמות קצין המודיעין.

תת־אלוף )במיל'( יובל חלמיש, אז – קמ"ן 
חטיבה 35:

ההתמודדות אכן הייתה עם השטח. עזרי השטח   n
היו ברמה גבוהה. כן הוכנו במיוחד מפות "לבנות" 
)טופוגרפיות( 1:20,000 לצורכי יחידות שריון, 
שהתקשו לעשות שימוש באורתופוטו )צילום אוויר(.

האויב סומן ב"ביצים" לא מדויקות )מה שהקשה   n
לתרום טקטית(. היום, היכולת להגדיר מטרות, 

הרבה יותר מתקדמת.
הכיסוי הצילומי היה טוב )סיורי אוויר בגזרת   n
החוף, סיורי "בירטל", גיחות צילום(. לא הייתה כל 

תרומה של המזל"ט. 
תרומה חשובה מאוד של גנ"ד 96: הצבעה   n
על הגעה לילית של כוח "באדר" )צבא שחרור 
פלשתין(, וריכוזו בציר "תגהוצת", דרכו הגיעה 

החטיבה לביירות באיגוף מדרום מזרח. 

אלוף־משנה )במיל'( משה צוריך, אז – קמ"ן 
צפון:

יש לזכור את התקופה המדוברת – ירי קטיושות   n
בלתי פוסק שהביא לנטישת אוכלוסיית הצפון, 

בעוד אש"ף התארגן בלבנון כצבא לכל דבר. 
דפוסי הפעולה של צה"ל עד אז הפסיקו להיות 
יעילים. חיפשנו פתרון שיוכל להשקיט את הצפון 
לפחות לתקופה מסוימת. הכנת חומרי השטח 
כוונה למרחב כביש ביירות-דמשק, לשם הפיקוד 
רצה להרחיק את המחבלים. הצבא אמר את דברו, 
ואף אחד לא דיבר נגד זה, מתוך הבנה שזו הברירה 

היחידה של מדינת ישראל.
המזל"ט )שני כלים בסך־הכול( היה רק בשלבי   n

פיתוח, כלי ראשון בעולם שטס לצורך מבצעי. יחד 
עם זאת, בהכנות למלחמה עשינו 14 פשיטות 
נגד מחבלים, שבהן השתתף המזל"ט ביצירת 
מודיעין נקודתי. כן סייע רבות גם במרדף אחר 
ערפאת במלחמה עצמה; והיה אמצעי האיסוף 
היחידי שאיתר, על טיפות הדלק האחרונות, את 
 ,T-72 דיוויזיה משוריינת 3 הסורית )טנקים מדגם
לראשונה בזירת הלחימה( שנעלמה ממקומה 

הקבוע ולא היה ברור לאן פניה מועדות. 
תרומת חיל המודיעין לעשייה הפיקודית הייתה   n

אדירה, כל בקשה נענתה. 

תת־אלוף )במיל'( אריה בנטוב, אז – קמנ"ר:
של"ג הייתה הפעם הראשונה שִמפקדת קמנ"ר   n
פעלה כמערכת בלחימה, כשחמ"ן הקצה את כל 

משאביו לזירה אחת. 
יש לזכור שלושה קמנ"רים קודמים, שהניחו את   n
היסודות לכך: הראשון, דב תמרי, שעיצב את דפוס 
ותפקיד המודיעין בקרב האוגדתי, ובמיוחד – מה 
שהיה תחילת השינוי במודיעין השדה – הקמת 
הגדמ"ן )גדוד המודיעין, שלימים הפך ליחמ"ן-

יחמ"ם(. השני, חיים בנימיני, שהביא להשתלבות 
המבצעית של חמ"ן, כגוף המשתתף בלחימה, 
בתוכניות האופרטיביות של צה"ל. והשלישי, צביקה 
שילר ז"ל – כקמ"ן שבא מהשטח, הוא היה זה 
ששם את כל משאבי החיל בפיקוד צפון, ודאג לכך 

שכל צורכי מודיעין השדה ימולאו.
"בר־לב" הוקם כמרכז מודיעין מטכ"לי, תחת   n
פיקוד הקמנ"ר, באכוונת מודיעין פצ"ן. מפקדו 
בפועל היה אלקנה הרנוף ז"ל. הקמתו נעשתה על 
בסיס שלושת הגנ"דים של אוגדה 96, והשתלבו 
בו כל הגופים האיסופיים של חמ"ן, וכן השב"כ 

והמוסד.
קשר להעברת מודיעין: המלחמה הביאה את   n
ה"חישוק". התוכנית לשדרגו למערכת לשליטה, 
בקרה והעברת מודיעין נעצרה, בשל העברת מודיעין 
השדה למפח"ש )ִמפקדת חילות השדה, לימים 

ִמפקדת זרוע היבשה(.
בסך הכול, מבחינת חמ"ן, הייתה זו מלחמת   n
"דה־לוקס", שלא תחזור על עצמה בממדים 

כאלה. 

צל של ספק שעל הקמ"ן  אין 
להיות עם המפקד, לא רק כקמ"ן, 
אלא כיועץ ראשי שלו, לשיח בלתי 

אמצעי, כולל בארבע עיניים.

ארבעים שנה אחרי – כנס קמ"ני אוגדות צה"ל ב"מלחמת לבנון הראשונה" 

תופנה  שהאוגדה  ברור  היה 
מרמת הגולן ללחימה בלבנון. 
מספר מקציניה אף עשו סיור 
פעולתה  גזרת  בחזית  חודר 

להכרת השטח.
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עם מינויי למפקד קורס קציני שטח )הראשון 
בצה"ל(, בשנת 1976, פיתחתי את תורת הכנת 
תיקי ערים לצורך ניתוח מבצעי של הקרקע בשטח 

אורבני.

לאחר סיום לימודיי בפו"ם )פיקוד ומטה( בחודש 
ספטמבר 1979, מוניתי לקמ"ן אוגדה 90 בפיקוד 
הצפון. האוגדה השתלבה בכל התכנונים למלחמת 

לבנון הראשונה – מבצע 'שלום הגליל'

בחודש מרץ 1982, פנה אליי משה צוריך, קמ"ן 
פיקוד הצפון, לקבל על עצמי פרויקט מיוחד – הכנת 
תיק העיר ביירות. הוא הסביר זאת בכך שהתוכניות 
האופרטיביות של פיקוד הצפון כוללות, באחת 
האפשרויות, כניסה לבירת לבנון, אולם אין לפיקוד 
יכולת לספק חומר מודיעיני על העיר, כמו שסיפק 
לשאר גזרות הלחימה הצפויות בלבנון. הוא ידע על 
הרקע שלי בנושא הכנת תיקי ערים, ואמר לי שאני 
אולי היחידי שיכול לבצע משימה זו בזמן הדרוש.

נוצר מצב מורכב, כאשר הפיקוד אחראי על הכנת 
חומרי מודיעין מגבול ישראל ועד לנהר האוואלי, 
ואילו המטכ"ל על השטח שמצפון לאוואלי. יחד 
עם זאת, התוכניות האופרטיביות והכוחות אשר 

תוכננו לבירת לבנון היו באחריות הפיקוד.

אמרתי לקמ"ן הפיקוד שהכנת תיק העיר ביירות 
מחייבת שיתוף פעולה טוטלי מצד המטכ"ל, כי כל 
חומר הגלם המודיעיני שנאסף נמצא שם. ביקשתי 

שלוש בקשות:
שיפנה למפקד האוגדה שלי, תת־אלוף גיורא  א. 
לב, על מנת שישחרר אותי לפחות לתקופה   
של חודש ימים לצורך ביצוע המשימה.  

להעמיד לרשותי את מדור השטח של ענף  ב. 
לבנון בפיקוד לביצוע העבודה.  

לתאם לי פגישה עם מחלקת המחקר  ג. 
במטכ"ל, על מנת לקבל את כל החומר המצוי   
שם, ושאנשים מענף 1 )ענף השטח המטכ"לי(   

יעזרו בעיבודו.  

הכנת תיק
העיר ביירות 
ערב מבצע

'שלום הגליל'
אל"ם )מיל'( דר' בני מיכלסון

התחלתי לעסוק, לראשונה, באופן ממוקד בהכנת תיקי 
ערים, עם מינויי לראש מדור שטח במודיעין פיקוד 
המרכז, בשנת 1975. בתקופה זו, עסק הפיקוד גם 

בהכנת תיק העיר עמאן.

שלוש בקשותיי מולאו, ובראשית חודש אפריל 
1982 נפגשתי במחלקת מחקר במטכ"ל עם 
עוזר ראש מחלקת מחקר, אלוף־משנה מוטי 
הייטנר )אשר היה קמ"ן פיקוד המרכז כאשר 
אני הייתי רמ"ד שטח שם ועסקתי בתיק העיר 
עמאן(. קמ"ן הפיקוד שוחח איתו מראש והכינֹו. 
יותר מזה, הוא העמיד לרשותי קומה שלמה 

בבניין מחלקת המחקר בקריה והקצה את סגן־
אלוף אברהם איכנבאום )אברום( מענף 1 עם 

עוד שמונה אנשים כדי שיסייעו בידי.
מדור שטח לבנון של פיקוד הצפון, בפיקודו 
של פרץ פז, ירד לתל אביב ויחד עם האנשים 
מענף 1 – התמקמו בקומה שהועמדה לרשותנו 

על ידי מוטי הייטנר.
"התרחש אירוע חריג בתולדות צה"ל – שיתוף 

פעולה מודיעיני בין הפיקוד למטכ"ל". 
עבדנו במשמרות סביב השעון, כי ידענו שהזמן 
דוחק. סיימנו את הכנת התיק בתוך זמן שיא 
ולקח זמן של עוד כעשרה  ימים,  של עשרה 
ימים - שבועיים להדפיסו בכמה עשרות עותקים.
חולק  התיק   ,1982 מאי  חודש  בתחילת 
כבר  כך  אחר  וחודש  ן,  תכנו לכוחות לצורך 
עם תחילת המצור  שימוש מבצעי  בו  עשו 
ביירות, מצור שהסתיים בהצלחה  על העיר 
ר,  רים בעי ם והסו עם כניעתם של המחבלי
12-11 באוגוסט 1982. הייתה זו  ם  כי בתארי
הפעם הראשונה והיחידה, בתולדות צה"ל, שבה 

אחת מבירות האויב נכבשה.
t
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כבר  ישראל החל  נגד  מלבנון  אתגר הטרור 
בשנות השישים של המאה העשרים. ארגוני הטרור 
הפלשתינאים, ובראשם הארגון לשחרור פלשתינה 
)"אש"ף"(, בהנהגתו של יאסר ערפאת, חדרו 
לשטח ישראל דרך היבשה והים, וביצעו פיגועים 
שגרמו למותם של עשרות ישראלים, וכן ביצעו ירי 

רקטות לשטח ישראל.
קהילת המודיעין הישראלית בנתה תשתית 

התמודדות המודיעין מול ארגון תת־מדינתי
אלים ומתפתח בלחימה מתמשכת: 

המודיעין הישראלי מול 
ה"חיזבאללה" בדרום לבנון,

בשנים 2000-1982
אל"ם )מיל'( שלמה מופז / מבוסס על עבודת התזה לתואר שני 

במדינות דמוקרטיות, למודיעין תפקיד חיוני בלחימה ובהתמודדות מול 
טרור וגרילה. המודיעין הישראלי לקח חלק פעיל ומשמעותי בהתמודדות 
מול ארגון "חיזבאללה" בלבנון, ממועד הקמתו בשנת 1982, ועד נסיגת 
ישראל מלבנון בשנת 2000. צה"ל הוביל את הלחימה בארגון, וגורמי 
המודיעין הצבאי – יחידת המודיעין של פיקוד הצפון ואגף המודיעין – הובילו 

את ההתמודדות המודיעינית מולו.

מגוונת להתמודדות מול טרור זה. המודיעין הצבאי 
נשא בעיקר הנטל של הלחימה היום־יומית. "המוסד 
למודיעין ולתפקידים מיוחדים" )"המוסד"(, החל 
בשנות השבעים של המאה העשרים לרקום קשרים 
מיוחדים עם העדה הנוצרית־מארונית בלבנון, 
התפתח לקשרי סיוע צבאי ומודיעיני, כשצה"ל 

נוטל בו חלק משמעותי. 
מלבנון,  הפלשתינאי  הטרור  התגברות  עם 

יצאה ישראל ביוני 1982 למבצע "של"ג" )לימים 
– "מלחמת לבנון הראשונה"(, כדי למגרו. במהלך 
המלחמה, הגיעו כוחות צה"ל אל ביירות וסמוך 
לכביש ביירות-דמשק בבקעת הלבנון, ואף התעמתו 
עם כוחות הצבא הסורי שהיו ערוכים שם. בעקבות 
הלחימה, גורשה הנהגת ארגון "אש"ף" מלבנון 
בספטמבר 1982, אך הטרור מלבנון לא פסק. הוא 
שינה את פניו, והמשיך להיות אתגר לצה"ל וכמובן 

למערכת המודיעין.

כניסת ישראל ללבנון פתחה "תיבת פנדורה" 
גדולה וחשפה מגמות ותהליכים, שחלקם הואצו 
או השתנו בעקבות המלחמה. אלה השפיעו מאוד 
על אופי הטרור נגד ישראל מלבנון בעשורים הבאים.
התעוררות העדה השיעית, שהייתה העדה 
הגדולה והמקופחת בלבנון בשנות השישים של 
האסלאמית  המהפכה  לצד  העשרים,  המאה 
השיעית באיראן בשנת 1979, ושאיפתה של איראן 
לייצא את רעיון המהפכה השיעית למזרח התיכון 
– היו מהגורמים המרכזיים להקמתו של ארגון 
"חיזבאללה" בשלהי שנת 1982. התמיכה והסיוע 
של איראן לארגון, באמצעות "משמרות המהפכה" 
שנשלחו ללבנון, כללו מימון כספי, אספקת ציוד 
לחימה, הכשרה ואכוונה מבצעית. אלה הפכו את 
"חיזבאללה" לגוף סמי־צבאי עם יכולות לחימה 
מגובות טכנולוגיה מרשימות ביותר, ביחס למוכר 

עד אז במסגרת ארגוני טרור.
הארגון הופיע באופן פומבי, לראשונה בשם 
"חיזבאללה" רק בחודש פברואר 1985. בשנות 
השמונים, לצד הלחימה מול צה"ל, ניהל מאבק 
על ההגמוניה בקרב העדה השיעית בלבנון, מול 
ארגון "אמל" החילוני, שפעל גם הוא נגד צה"ל. 
בסוף שנות השמונים, בעקבות הסכמים בחסות 
סוריה, שהמרכזי בהם היה "הסכם טאיף", הפך 
"חיזבאללה" לארגון החמוש היחיד בלבנון )מלבד 
צבא לבנון(, ומשנות התשעים מיקד את הלחימה 

מול צה"ל וצד"ל ברצועת הביטחון.

למודיעין  מורכב  אתגר  הציב  "חיזבאללה" 
הישראלי, כשהתפתח מארגון טרור מקומי, לארגון 
תת־מדינתי אלים, עם יכולות סמי־צבאיות. בנוסף 
לתמיכה האיראנית, נבעו מקורות עוצמתו גם 
מגיבויה של סוריה, שהייתה הריבון בפועל בלבנון 
בעת ההיא; כך גם מתמיכת האוכלוסייה המקומית; 
ומהיכרות אינטימית עם תוואי שטחי הלחימה – 

תנאי בסיסי לדפוסי לוחמת גרילה.

ארגון קטן, זריז 
ועתיר יכולות

תיבת פנדורה לבנונית

טור מגחים של אוגדה 162 על הציר ההררי
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: "במחנה"
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המודיעין הישראלי מול ה"חיזבאללה" בדרום לבנון, בשנים 2000-1982

קיומה של זרוע מדינית ופוליטית לארגון, ומעורבות 
הולכת וגוברת בפוליטיקה הפנים־לבנונית, רק חיזקו 
את החזון האיראני ארוך הטווח, להפוך את לבנון 
למדינת הלכה שיעית נוסח איראן ולזרוע אסטרטגית 

שלה באזור.
כארגון גרילה, ניהל "חיזבאללה" מלחמת התשה 
ברצועת הביטחון נגד צה"ל, תוך ניצול נקודות 
החולשה של הצבא, כמו השהייה במוצבים והתנועה 
על צירים קבועים. נקודת חוזק ייחודית ללחימת 
"חיזבאללה" הייתה בהיותו ארגון קטן וזריז, שידע 
להפיק לקחים במהירות. הארגון שילב בלחימה 
מאפיינים חדשים כמו פיגועי התאבדות, ירי טילי 
נ"ט מתקדמים, שימוש במטענים מתוחכמים, 

וכבעבר – ירי רקטות לעבר יישובי צפון ישראל.

במהלך שנות התשעים, התנהלה הלחימה 
במסגרת "כללי משחק" שתחמו את העימות 
לרצועת הביטחון, והתרכזו בגורמים צבאיים בלבד 
)לפרשנות כל צד(. פגיעות של צה"ל באזרחים 
לבנוניים )בטעות, או כתוצאה מירי תגובתי למטרות 
באזורים מאוכלסים ששימשו ל"חיזבאללה" מחסה( 
– גרמו לירי רקטות לעבר יישובי הצפון. כללי המשחק 
שהתפתחו פעלו לתחם את העימות רק בין הכוחות 
הלוחמים, והביאו ליצירת מאזן הרתעה בין הצדדים 

בשטח.

"חיזבאללה" גדל והתעצם, והציב לצה"ל ולמודיעין 
– אתגרים מורכבים יותר. בהיותו ארגון מוסלמי-

שיעי-פונדמנטליסטי מסוגר, היה קושי לחדור אותו 
מודיעינית. כארגון גרילה מקומי, זכה "חיזבאללה" 
לתמיכת האוכלוסייה המקומית שמתוכה פעל, 
ובכך הקשה על איסוף מידע מודיעיני על היערכותו 
ופעילותו. בשנים הראשונות לקיומו, פעל הארגון 
במאפיינים של טרור נגד צה"ל והכוחות הזרים 
ששהו בלבנון )ארצות הברית וצרפת(. לאחר יציאת 
הכוחות הזרים והקמת רצועת הביטחון בשנת 
1985, המשיך הארגון בלחימה נגד צה"ל וצבא 
דרום לבנון )צד"ל(, שהוקם בסיוע ישראל ונטל 

חלק בלחימה נגד הארגון.
המודיעין הצבאי )מודיעין פיקוד הצפון ויחידותיו, 
והמחקר(, שהוביל את  ויחידות האיסוף  אמ"ן 
ההתמודדות המודיעינית מול "חיזבאללה", פעל 
המדיני  הדרג  של  והאילוצים  המסגרת  תחת 
והמטכ"ל. המדיניות של ישראל גרסה שהפתרון 

לעימות מול "חיזבאללה" – יהיה במסגרת פתרון 
מדיני מול סוריה, וכל עוד אין פתרון מדיני, ישראל 
תנהל את העימות. דהיינו, מדיניות של הכלה ולא 
של הכרעה. ניהול הלחימה נעשה במטרה לספק 
ביטחון ליישובי הצפון ולמנוע חדירת מחבלים לשטח 
ישראל, במחיר נסבל של אבדות. לשם כך, הוקמה 

רצועת הביטחון, שברור היה בעת הקמתה שהיא 
לא תמנע כליל ירי רקטות לעבר ישראל.

הלחימה ברצועת הביטחון נתפסה במערכת 
הביטחון, במשך רוב התקופה, כ"בעיה של פיקוד 
הפיקוד,  נשא  הנטל  עיקר  את  לפיכך,  צפון". 
מול  הלחימה  וגיבה.  סייע  רק  כשהמטכ"ל 
"חיזבאללה" נתפסה כאתגר אופרטיבי־טקטי, מעין 
"חצר אחורית" של ההתמודדות הביטחונית הכוללת 
של מדינת ישראל. עיקר מדדי ההצלחה והכישלון 
בה – נמדדו על פי מספר האבדות לצדדים. לכן, 
איום "חיזבאללה" לא היה בראש הצי"ח המודיעיני, 
וחלק גדול ממשאביו בכל הרמות הופנה אל מול 
האיום הסורי ו"הבעיה הפלשתינאית", שהלכה 

ותפסה תאוצה מסוף שנות השמונים.
במהלך שנות השמונים, התקשה המודיעין 
לבדל את הטרור של "חיזבאללה", המבוסס על 
אידיאולוגיה שיעית דתית קיצונית מבית מדרשה 
ומהטרור  "אמל" החילוני  איראן, מזה של  של 
הפלשתינאי. המודיעין נטה לראות ב"חיזבאללה" 
ארגון טרור הפועל בדפוסים המוכרים של הטרור 

הפלשתינאי, ולכן השתמש באותן שיטות איסוף 
ומחקר מולו.

המודיעין התקשה בעיקר באיסוף באמצעות 
מודיעין אנושי )יומינט(. מדובר באחד מכלי האיסוף 
ביותר בלחימה מול טרור,  והחשובים  היעילים 
המצריך בניית תשתית אמינה לטווח רחוק. שירות 
הביטחון הכללי )שב"כ( קיבל את האחריות לסיכול 
טרור בלבנון, ללא היכרות של הגזרה; ללא ידע 
מוקדם בנוגע למרקם האנושי והתרבות בזירה 
הלבנונית; ועם מעט מודיעין בסיסי החיוני לבניית 

תשתית איסוף בתחום האנושי.
השב"כ לא התאים עצמו למציאות השונה בלבנון 
ונקט באמצעים שהיו נכונים לשיטות האיסוף מול 
הפלשתינאים ב"שטחים". אולם, אנשי "חיזבאללה" 
– שהיו בעלי אמונה דתית עמוקה ואידיאולוגיה 
רדיקלית, התאפיינו בחשדנות ובסגירות, והקפידו 
על מידור גבוה וכללי "ביטחון שדה" קפדניים – 
הקשו על החדירה המודיעינית לארגון בכלל ועל 
איסוף ממקורות אנושיים בפרט. בשל כך, לשב"כ 
היו קשיים רבים בגיוס מקורות לסיכול, וגם המענה 
שלו בתחום המודיעין החיובי, המוגדר כמודיעין 

מבצעי ללחימה, היה קלוש. 
גם בשנות התשעים, המענה של השב"כ לצורכי 
הצלחות  ולמעט  מועט,  היה  החיובי  המודיעין 
מקומיות, תרומת היומינט למודיעין חיובי מול 
"חיזבאללה" הייתה מצומצמת. אך גם ליומינט של 
המודיעין הצבאי הייתה תרומה מועטה. בעיות של 

הטרור מלבנון לא פסק. הוא שינה 
את פניו, והמשיך להיות אתגר 
לצה"ל וכמובן למערכת המודיעין.

כל עוד אין פתרון מדיני, ישראל 
תנהל את העימות. דהיינו, מדיניות 

של הכלה ולא של הכרעה.

שיטות מיושנות 
מול אתגרים חדשים

אתגר מודיעיני קשה 

t
הפוגה בקרבות – שריונאים וצלמת...
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במיידון בסוף שנות השמונים; חיסולו של מזכ"ל 
"חיזבאללה" בתחילת שנות התשעים; ואחרים. עם 
זאת, השפעתו של המודיעין ברמה האסטרטגית 
הייתה מוגבלת – בשני המהלכים האסטרטגיים 
המרכזיים, ההיערכות מחדש ברצועת הביטחון 
בשנת 1985 והנסיגה מלבנון בשנת 2000, לאמ"ן 
ברמה  גם  על ההחלטות.  הייתה השפעה  לא 
האופרטיבית הערכות אמ"ן לא היו מיטביות: כך 
בשני המבצעים רחבי ההיקף, "דין וחשבון" ב־1993 
ו"ענבי זעם" ב־1996. אלה נועדו להפעיל מנופי לחץ 
על הארגון באמצעות הנעת אוכלוסיית דרום לבנון 
לעבר ביירות, ובכך לרסן את "חיזבאללה" מהמשך 
ירי רקטות לעבר ישראל. בפועל, התוצאה הייתה 
"הסכמי הבנות" שקבעו כללי לחימה בין ישראל 

ל"חיזבאללה", אך הסכמים אלה לא הצליחו לצמצם 
משמעותית את ירי הרקטות לעבר ישראל.

במרבית תקופת ההתמודדות מול "חיזבאללה" 
ברצועת הביטחון, התקשה המודיעין הצבאי להבין 
תהליכים ארוכי־טווח שהתחוללו בו. כך, נוצר פער בין 
תפיסת האיום ובין מהות האיום, בעוד ש"חיזבאללה" 
הפך, תוך פחות משני עשורים, מארגון טרור מקומי 
שמנה כמה עשרות פעילים – לאתגר אסטרטגי 
עבור ישראל. קפיצת המדרגה המודיעינית בסוף 
שנות התשעים, אפשרה הבנה והתמודדות מבצעית 
טובה יותר מול הארגון, אך לא שינתה את המאזן 
הכולל בינו לבין ישראל, עד לנסיגת צה"ל מלבנון 

בשנת 2000.

עם איראן. אלה הובנו כסיוע ותמיכה, ולא כמהלכי 
תוכנית אסטרטגית ארוכת־טווח של איראן מול 
ישראל. גם מחקר התרבות, האוכלוסייה, מרקם 
החיים ויחסים בין־עדתיים לא נחקרו לעומק ולא 

נבנה מסד של "מודיעין בסיסי". 

בסיכומו של דבר, בשנות השמונים "חיזבאללה" 
נתפס בקהילת המודיעין כעוד ארגון טרור, מבין 
אלה שפעלו בלבנון. ההתייחסות המחקרית כלפיו 
הייתה דומה לזו שמול ארגוני הטרור הפלשתינאים, 
שאליהם הייתה המערכת המודיעינית "מורגלת". 
תהליכי הבנת אופי הארגון, הלכי הרוח הפנימיים 
ודפוסי פעילותו – היו איטיים. במחצית הראשונה של 
שנות התשעים, חלחלה התובנה שמדובר בארגון 
שונה, עם תפיסת עולם דתית אידאולוגית וקיצונית, 
המקרינה על מאפייני פעילותו, וכתוצאה מכך – על 
יכולות איסוף המודיעין עליו. אפילו המונח "גרילה", 
דפוס הפעולה הצבאי המתמשך של "חיזבאללה" 
נגד צה"ל בלבנון, נכנס לשיח המודיעיני רק באמצע 

שנות התשעים.

טקטיים,  במהלכים  מעורב  היה  המודיעין 
אופרטיביים ואסטרטגיים מול "חיזבאללה", ורשם 
גם כמה הצלחות בתחום המבצעי, בעיקר ברמה 
הטקטית והאופרטיבית, כמו המבצע רחב ההיקף 
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חיכוך, תיאום ויוקרה בין השב"כ למודיעין הצבאי – 
פגעו ביכולות האיסוף ובאיכות התוצרים שהתקבלו 

מכלל המודיעין האנושי. 

עיקר המידע המודיעיני על "חיזבאללה" בשנות 
השמונים והתשעים – התבסס על מידע סיגינטי 
)למרות הקפדת הארגון על ביטחון קשר(. אך מאחר 
שלבנון ו"חיזבאללה" לא היו בסדר עדיפות גבוה 
במשימות יחידה 8200, רוב הסיגינט שהופק היה 
טקטי ועסק בתחום ההתרעה, ומיעוטו עסק בתחומי 
התשתית והמבצעים. המידע שנאסף היה חלקי, 
אך בעל ערך ברוב במקרים, ועסק בעיקר בהכנות 
לפיגועים, בהתרעות לירי רקטות לשטח ישראל 
ובמידע תשתיתי. רק לקראת סוף שנות התשעים 
חלה קפיצת מדרגה ביכולות כיסוי הסיגינט של אמ"ן, 
מה שהביא לשיפור משמעותי בתוצר המודיעיני. 
זאת, כנראה משום ש"חיזבאללה" עלה בהגדרת 
סדר העדיפות של יחידות האיסוף והמחקר. אך 
למרות הלחימה היום־יומית, הנושא עדיין לא הוגדר 

בעדיפות גבוהה. 

אשר לגורמי האיסוף האחרים: מי שהשלימו 
את המידע הסיגינטי היו כלי האיסוף של מודיעין 
השדה. מדובר בעיקר בתצפיות של יחידות מודיעין 
ויחידות מבצעיות, שתרמו בעיקר לרמה הטקטית 
ולהכנות לפעילות מבצעית. בתחום איסוף החוזי, 
חלה התקדמות שנבעה מהתפתחויות טכנולוגיות, 
בעיקר בתחום המזל"טים )מטוס זעיר ללא טייס(. 
השימוש, בחלקו המכריע, היה לצרכים טקטיים 
של איסוף מידע לקראת ובמהלך מבצעים, ולכן 
הוקצו בשנות התשעים יותר ויותר שעות מזל"ט 
למודיעין פיקוד הצפון )פצ"ן(. המודיעין הגלוי היה 
מקור חשוב להבניית מדיניות "חיזבאללה", ובעיקר 
– מעקב אחר נאומיהם והצהרותיהם של בכירי 

הארגון, ובראשם חסן נסראללה.
למרות קשיי האיסוף והאיכות הלא מספקת של 
המידע, השכילו אנשי מודיעין פצ"ן לפתח מיומנות 
והפקת מודיעין אופרטיבי לצרכים המבצעיים. 
בחטיבת המחקר, האמונה על המחקר המדיני 
נושא  הלאומית־אסטרטגית,  ברמה  והצבאי 
"חיזבאללה" נחקר באופן מבוזר, תוך חלוקה בין 
כיסוי הצד המבצעי לצד המדיני. עובדה זו פגעה 
ביכולת הראייה האינטגרטיבית של הארגון, כמו 
במדיניותו, גישתו האסטרטגית ויחסי הגומלין שלו 

למרות קשיי האיסוף והאיכות 
המידע,  של  מספקת  הלא 
פצ"ן  מודיעין  אנשי  השכילו 
לפתח מיומנות והפקת מודיעין 

אופרטיבי לצרכים המבצעיים 

השפעה מוגבלת של 
המודיעין

הטכנולוגיה משתפרת 
ואיתה איכות המודיעין

גם בשנות התשעים, המענה של 
השב"כ לצורכי המודיעין החיובי 

היה מועט

בעיות של חיכוך, תיאום ויוקרה 
בין השב"כ למודיעין הצבאי – 
פגעו ביכולות האיסוף ובאיכות 
מכלל  שהתקבלו  התוצרים 

המודיעין האנושי

תצפיות של חיילי צד"ל בבקעת הלבנון
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: "במחנה"
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הולדתה של תנועת"חיזבאללה"
תא"ל )מיל'( דר' שמעון שפירא 

חלק ניכר מהמחקרים שעסקו בארבעת העשורים האחרונים בהיסטוריה 
של תנועת "חיזבאללה", ובעיקר בגורמים שהביאו להולדתה של התנועה 
השיעית הרדיקלית בלבנון, גרס כי התנועה הוקמה בגלל הפלישה הישראלית 

ללבנון בקיץ 1982.
נרטיב זה, שקיבל משנה תוקף, מתבסס במידה 
רבה על קביעתו של אהוד ברק, ראש הממשלה 
לשעבר, שציין כי "כשנכנסנו ללבנון לא הייתה 
'חיזבאללה', התקבלנו באורז ובפרחים, והנוכחות 

שלנו היא שיצרה את 'חיזבאללה'".
קביעה זאת הייתה מקור עיקרי בחקר תולדותיה 
של "חיזבאללה", שאחד ממוביליה, שהתבסס על 
דברי ברק, היה אוגוסטוס ריצ'רד נורטון. אוגוסטוס 
היה פרופסור ליחסים בין־לאומיים ואנתרופולוגיה 
בוסטון, ששירת כמשקיף צבאי  באוניברסיטת 
אמריקאי בדרגת סגן־אלוף בכוח האו"ם בדרום לבנון 
בראשית שנות השמונים, ועשה קריירה אקדמית 

בחקר השיעה בלבנון.

האמת ההיסטורית היא אחרת. ההחלטה על 
הקמת "חיזבאללה" התקבלה בטהראן שלוש שנים 
לפני הפלישה הישראלית ללבנון. מועצת הנהגת 
המהפכה, שבראשה עמד האימאם ח'ומייני, קיבלה 
בחודשים הראשונים להקמת הרפובליקה האסלאמית 
החלטה – לייצא את המהפכה האסלאמית למרחב 
הערבי, ולהקים בו תנועות אסלאמיות בדמותה של 
איראן. לצורך זה, מינה ח'ומייני את איתאללה עלי 
אכבר מנתט'רי, שאותו ראה בראשית הדרך כיורשו, 
להוציא לפועל החלטה זאת. מנתט'רי יצר מערכת 
ארגונית מסועפת שתפקידה היה להקים "תנועות 
שחרור אסלאמיות" מחוץ לאיראן ולתמוך בהן. 
בסעודיה "חיזבאללה חיג'אז", "חיזבאללה" בחרין, 

"חיזבאללה" בכווית ו"חיזבאללה" בלבנון. 
באוגוסט 1981 נשלח עלי אכבר מוחתשמי, 
שהיה מקורב לח'ומייני, לכהן כשגריר בדמשק. אחת 
ממשימותיו העיקריות הייתה להקים בלבנון תנועה 
שיעית חדשה, שתהווה אלטרנטיבה לתנועת "אמל" 
השיעית. "אמל" הוקמה בשנת 1974 על ידי שני 
איראנים, דר' מוסטפא צ'מראן ומוסא אל־צדר, 
שלימים מונה לשר ההגנה הראשון של הרפובליקה 
האסלאמית. המשימה להקים תנועה חדשה נבעה 
מכך ש"אמל" נקלעה שלא ברצונה למאבק הכוחות 
הפנימי באיראן, שבו איבדו תומכיה את השלטון 
בטהראן לטובת אנשי הדת הרדיקליים. אלו ראו 
ב"אמל" תנועה חילונית המסרבת להכיר בעיקרון 

ה"ואלי פקיה" )שלטון חכם הלכה(, שנאמנותה נתונה 
למדינה הלבנונית, שבה ראו את מולדתם הבלעדית.
השגריר האיראני בסוריה, שהגיע כאמור בקיץ 
1981 לדמשק, עסק בהקמת התנועה השיעית 
החדשה שלימים נודעה כ"חיזבאללה", כשנה לפני 
שישראל פלשה ללבנון. מהשגרירות האיראנית 
בדמשק, ריכז מוחתשמי את כל הפעילות האיראנית 
שעסקה בהקמה ובהפעלה של "חיזבאללה". השגריר 
האיראני הקים את מועצת השורא של "חיזבאללה", 
שנקראה "מועצת לבנון" ושהייתה למעשה הנהגת 
התנועה, וישב בראשה עד לסיום כהונתו ב־1986.

מחליפו כשגריר בדמשק, מחמד חסן אח'תארי, 
החליפֹו גם בראשות "מועצת לבנון" של "חיזבאללה". 
לאחר מותו של ח'ומייני בקיץ 1989, נבחר סובחי 
אל־טופיילי למזכיר הכללי הראשון של "חיזבאללה", 
ושני השגרירים האיראניים בדמשק ובביירות כיהנו 

כחברים במועצת ההנהגה של "חיזבאללה".
מוחתשמי היה למעשה אדריכלה של "חיזבאללה". 
בתקופת כהונתו, שהייתה התקופה הפורמטיבית של 
"חיזבאללה" – נקבעו והוסדרו אפיקי הסיוע האיראני 
לתנועה; ונבנה כוחה הצבאי על ידי "משמרות 
המהפכה", שהקימו את מפקדתם במחנה שיח' 
עבדאללה, שממנו גירשו את צבא לבנון ושינו את 
שמו למחנה "האימאם עלי". "משמרות המהפכה" 
עסקו גם בבניית ההדרכה הצבאית במחנות האימונים 
במרחבי בעלבכ, בשיגור לוחמים לאימונים באיראן 
ובהעברת אמצעי לחימה. וכן, עסקו בבניית מוסדות 
אזרחיים שתפקידם לתמוך במיליציה הצבאית: 
גני ילדים, בתי־ספר יסודיים ותיכוניים, סמינרים 
דתיים, תנועות נוער )צופים(, מרפאות ובתי־חולים, 
סופרמרקטים ומוסדות כלכליים. כל אלה נשענו על 

תקציב שמימנה איראן. 

אין ספק שהנוכחות הצבאית של ישראל בלבנון 
במשך 18 שנה יצקה שמן על גלגלי המהפכה 
שחוללה איראן בלבנון, שמתוכה הלכה "חיזבאללה" 
והתעצמה. ישראל הייתה הקטליזטור לצמיחת 
ה"חיזבאללה" – היא סיפקה ל"חיזבאללה" את 
הרצון וההצדקה לקיומה וליכולת שלה לגייס את 
העדה השיעית לג'יהאד נגד ישראל. נעים קאסם, 

סגנו של חסן נסראללה, היטיב לתאר את התמונה 
כאשר אמר כי "הקמת 'חיזבאללה' הייתה קשורה 
לפלישה הישראלית ללבנון, אולם הפלישה הישראלית 

לא הייתה הסיבה שבגללה 'חיזבאללה' קמה".
לאיראן  "חיזבאללה"  הנהגת  של  הנאמנות 
הייתה והינה מוחלטת. התנאי הבסיסי להצטרפות 
איראן  במנהיג  הכרה  מחייב  ל"חיזבאללה" 
כ"ואלי פקיה" וכך גם כ"מרג'ע תקליד" )מקור 
הסמכות(. תקציב "חיזבאללה" ממשיך להיקבע 
באיראן, שמקיימת הלכה למעשה את התנועה 
השיעית בלבנון. בכל ארבעת העשורים לקיומה 
כלכלי  ברגעי משבר  ובעיקר  "חיזבאללה",  של 
באיראן ובלבנון, המשיכה הרפובליקה האסלאמית 
לתמוך ולממן את התנועה הלבנונית, גם בשיא 
של הסנקציות שארצות הברית והמערב הטילו על 
איראן. כשהכלכלה הלבנונית קרסה, הסביר חסן 
נסראללה, כי כל עוד יש כסף באיראן – יהיה כסף 
ל"חיזבאללה". בראיית טהראן, "חיזבאללה" היא 
אורגן בלתי נפרד של המדינה האיראנית, וכוחה 
הצבאי של "חיזבאללה" עומד לרשותה של איראן 
באמצעות "כוח קודס" של "משמרות המהפכה". 
כך היו פני הדברים כש"חיזבאללה" נתבקשה לשלוח 
כוחות לעיראק ולסוריה ומדריכים לתימן. בהחלט 
לא סימן מובהק של "תנועה לאומית" המתיימרת 

להיות "מגן" ללבנון. 
אלה הם פני הדברים בבניית זרוע הטילים הארוכה, 
שבנתה איראן בלבנון, ההופכת יותר ויותר למדויקת. 
זאת נועדה בראש ובראשונה כדי להרתיע את ישראל 
באיראן. ההנחיה  הגרעין  מלתקוף את מתקני 
האיראנית לנסראללה היא להפעיל מיידית את הזרוע 
האסטרטגית הזאת ברגע שישראל תתקוף את 
מתקני הגרעין באיראן. לנסראללה אין שיקול דעת 
בסוגיה, כפי שהוא ניסה לרמוז כאשר אמר שאם 
ישראל תתקוף – "חיזבאללה" תתכנס לדון בתגובה. 
אלה הם דברי סרק. נסראללה יודע היטב שהמונח 
"מגן לבנון" שמייחסים לו, איננו כולל את ההגנה 
על האינטרסים האסטרטגיים של איראן. כאן שיקול 
הדעת שלו מוגבל ביותר. האינטרסים האסטרטגיים 

של איראן עומדים מעל לכל שיקול לבנוני.
נסראללה אומנם פיתח קשרים אישיים הדוקים 
עם מנהיג איראן, עלי ח'מנהאי, המפגין כלפיו הבנה, 
ידידות וִקרבה. קשרים אלה הולכים אחורה לתקופה 
שח'ומייני מינה את ח'מנהאי, בהיותו נשיא איראן, 
לאחראי על "חיזבאללה" ולבנון, כשנסראללה היה 

בראשית דרכו להנהגת "חיזבאללה".
אך אין לטעות – החיבה של ח'מנהאי לנסראללה, 
כמוה גם ההבנה לצרכיו המיוחדים בלבנון, ייעלמו 
ברגע שנסראללה יפסיק לשרת את האינטרסים 
האסטרטגיים של איראן. נסראללה עצמו יודע זאת 
היטב, הוא היה שותף להחלטה של מפקד "כוח 
קודס", קאסם סולימאני, לחסל את מפקד כוחות 
"חיזבאללה" בסוריה, מוסטפא בדר א־דין, כשלא 

ִקיים את הוראותיה של איראן.

העובדות מציירות
מציאות שונה

ישראל כקטליזטור 
להתעצמות
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"הִאגרוף האיסופי" שהקים חיל המודיעין

חפ"ק "ברלב" – מודל ראשון לשילוביות
אל"ם )בדימ'( נעם שפירא 

עם התקדמות הכוחות במהלך המבצע והגעתם לפאתי ביירות, התמקמה 
מחלקת המודיעין של אוגדה 96 בפיקודו של סגן־אלוף מתי נור סלע בבית 
מרי Collège des Frères Mont La Salle, בהובלת הפלנגות )'השוערים'( 
ב־14 ביוני 1982. מחלקת מודיעין זו כללה ארבעה צוותי גנ"ד )הגדוד 
הנייד( של אוגדה 96, הצוות החביר, צוות הגנ"ד שנועד להנחתה מהים 
ולא הונחת וצוות הגנ"ד מאוגדה 36. כמו כן, היה צוות של שלושה חוקרי 

שבויים חבירים באוגדה.

מרכז איסוף ופיזור למודיעין 
מעובד ויעיל, ראשון מסוגו

מיקום זה נועד לתת מענה לפיקוד 
ולשלוט על שני מאמצים עיקריים 
– האחד מול ביירות והפח"ע והשני 
מול הגזרה המזרחית מול הסורים
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חפ"ק "ברלב" – מודל ראשון לשילוביות

הווילה של השגריר הכוויתי

הצי"ח הזה הלך והתהדק סביב 
ראשי הארגונים, ובעיקר יאסר 
ערפאת )צי"ח "ראש הדג"(, ועד 

להסתלקותם מביירות דרך הים

תוך מספר יממות גויסו, אד־הוק, 
למשימה כ־15 מומחים אזרחיים 

טכניים מהמעלה הראשונה

טנק מרכבה סימן 1 שנפגע בחלקו האחורי...
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: "במחנה"

t



נושא ביטחון השדה היה נר לרגלי 
הצוות, הן כלפי כוחותינו והן באשר 

לאנשי הפלנגות והעיתונאים 

בשל אופיו המיוחד של המקום, 
התקיימו בו גם הפגישות ברמה 
המדינית ובכלל זה הפגישה של 

אריק שרון עם פיליפ חביב 

החפ"ק המודיעיני המשולב הזה, 
"ברלב", הניב תמונה מודיעינית 
טובה מאוד למקבלי ההחלטות 

ולמפקדי הכוחות

עוד ועוד מומחים, כולל צוות 
אזרחי מיוחד

מיקרו־קוסמוס 
של קהילת המודיעין כולה



מרכז "ברלב" הוכיח את 
עקרון השילוביות והיכולת 

לשלוט באופן מושכל 
במערכת הטרוגנית 
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בתקופה  התמקד  המודיעין(  )להק  למד"ן 
שמאז סיום מלחמת יום הכיפורים ביישום לקחי 
המלחמה, בתחומים השונים – מבנה ארגוני 
ותרגילים  אימונים  כולל  ללחימה,  והיערכות 
אינטנסיביים, שבמסגרתם עברו הגופים העיקריים 
למשל"ט )מוצב השליטה של חיל האוויר( ופעלו 
במתכונת אחרת ממתכונת הפעולה בשגרה. 
מאמץ מיוחד הושקע בפיתוח אמצעי איסוף 
ובעבודה עם אמצעי האיסוף המופעלים על ידי 

מודיעין חיל האוויר
במלחמת לבנון הראשונה

תת־אלוף )בדימ'( שלמה ברום
ראש ענף זירה מזרחית בעת מלחמת לבנון הראשונה

    במלחמה זו, כמו במלחמות אחרות, היו לחיל האוויר שלושה תחומי 
פעילות עיקריים – השגת עליונות אווירית, הגנה אווירית על מדינת ישראל 
וכוחותיה והשתתפות בלוחמת כוחות היבשה. למד"ן – מודיעין חיל האוויר 
– פעל בשלושה תחומים אלו על בסיס הלקחים ממלחמת יום הכיפורים, 

שיושמו אחריה. 

אם בלשונו של אלוף עזר ויצמן במלחמת יום הכיפורים, "הטיל 
כופף את כנף המטוס", במלחמת לבנון הראשונה בוצע תיקון 

והמטוסים ניפצו את המערך הסורי של טילי הקרקע-אוויר.

יחידות אמ"ן, בדגש על איסוף בזמן אמיתי שיכסה 
את מערכי סוללות הטק"א )טילי קרקע-אוויר( 
בזירות העימות הצפויות. אחרי חתימת הסכם 
השלום עם מצרים, היה ברור שהעימות הבא 
הצפוי יהיה בזירה הצפונית־מזרחית, דהיינו סוריה 

ולבנון, וההכנות והתרגולים התמקדו בזירה זו.
למד"ן פעל בשתי מחלקות: מחלקת מחקר 
ומחלקת מודיעין למבצעים )מל"ם(. הראשונה 
הייתה אמורה לפעול בשתי מסגרות: צוות מחקר 

אופרטיבי )צמ"א( זירתי שיאויש 24 שעות ביממה 
ויעסוק במחקר מהיר שעל בסיסו יועברו תמונות 
מצב עדכניות ומידע לטיפול מיידי־מהיר ובעל־פה, 
או בניירות קצרים ללא תהליכי כתיבה והוצאה 
לאור ארוכים; וצוות מאמץ עיקרי )צמ"ע( שיספק 
מודיעין הנחוץ לתקיפת מערך הטק"א של האויב. 
מקורות האיסוף שעליהם התבסס הצמ"ע בעיקר 
היו תצלומי אוויר שסיפקו תמונה מלאה ומדויקת, 
אך לא עדכנית של היערכות הטק"א; אלינט 
שסיפק תמונה לא מדויקת מספיק לתקיפה אך 
בזמן אמיתי; ומזל"טים ותצפיות שסיפקו מודיעין 
מדויק בזמן אמיתי, אך היו זקוקים להכוונה על 
בסיס המידע מהמקורות האחרים. במקביל, ענף 
מל"ם היה אמור לעבור לעבודה במתכונת של 
נציגים בתאי השליטה המשימתיים שהופעלו על 
ידי מחלקת מבצעים והיו בקשר רצוף עם הצמ"ע 
והצמ"א, שמהם קיבלו את המודיעין הנחוץ. מאפיין 
מרכזי של כל ההיערכות הזאת היה התמקדות 
במודיעין מטרות. לפני מלחמת יום הכיפורים, היה 
בלמד"ן מדור אחד שעסק במטרות, ובעיקר שדות 
תעופה, עתה כל הלהק היה ממוקד בייצור מטרות.

יכולת איסוף  מאמץ מיוחד הושקע בבניית 
עצמאית ובהידוק הקשר וחידוד הדרישות מיחידות 
האיסוף שמחוץ לחיל האוויר. בחיל האוויר הוקמו 
שתי יחידות איסוף מודיעין שהיו באחריות מטה 
למד"ן. הראשונה היא יחידת איסוף מודיעין 5708 
)אס"ם 5708(. יחידה זו עסקה בתחום הסיגינט 
)מודיעין אותות אלקטרוניים( – הפעלה מלאה של 
מטוסי 'ברבור' המצוידים במערכות אלינט אשר 
מאתרות ומזהות מכ"מים )לרבות של סוללות 
טק"א ומערכות נ"מ אחרות(, וכן הפעלת נח"אים 
)נציגי חיל האוויר( במטוסי 'טופז' שהיו מטוסי 
סיגינט של אמ"ן שהפלטפורמות שלהם תוחזקו 
והוטסו על ידי חיל האוויר, אך המערכות בתוכן 
הופעלו על ידי יחידה של אמ"ן ובבסיסי יחידה 
8200. המטוסים משני הסוגים פעלו בבסיס 
חיל־אוויר 27 אשר בנתב"ג )שנסגר לפני שנים(. 
הנח"אים היו אחראים להכוונת ההאזנה בתחומי 
האוויר ולהתרעה בתחום האווירי. ידיעות שפורשו 
על־ידם כהתרעתיות הועברו מייד למדור התרעה 
של למד"ן בטלפון מוצפן. מידע ממקורות אלינט 
שעובד במפקדת יחידה 8200 הועבר ישירות לגופי 
למד"ן. יחידת האיסוף השנייה הייתה תצפיות 
מודיעין )תצ"מ( 5707. ייעודה היה איתור וזיהוי 
סוללות טק"א באמצעי ראייה ארוכי־טווח מהקרקע 

ומפלטפורמות מוטסות.
יחידות איסוף חשובות נוספות שהוקמו אחרי 
מלחמת יום הכיפורים היו טייסת חיל האוויר, 

הצלבות מידע ועיבוד מהיר
F – 15 יוצא למשימה בלבנון

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: "במחנה"



21גיליון 92, תשרי תשפ"ג, ספטמבר 2022

מודיעין חיל האוויר במלחמת לבנון הראשונה

שהפעילה מזל"טים מסוג 'זהבן', ויחידת המזל"טים 
של אמ"ן. טייסת אחרת בחיל האוויר הפעילה 
מערכות לגילוי מטרות באמצעות מכ"ם מוטס 

)'מזלג מהיר'(.

כל אלה נוספו ליחידת הפיענוח הוותיקה של 
חיל האוויר, שט"ל 121 )שירות טכנולוגי למודיעין(, 
שעסקה בפענוח תצ"א )תצלומי אוויר( וייצור 
עזרים. התצ"א סיפק מודיעין בסיסי של היערכות 
הסוללות והמחפורות, ושימש לייצור עזרים, לניווט 
החימוש ולפגיעה מדויקת במנ"אות )מרכזי ניהול 

אש( של הסוללות.
מערך הטק"א בגבול סוריה-לבנון החל להיבנות 
אחרי מלחמת יום הכיפורים, כדי לסגור את הפרצה 
שאפשרה חדירה לאזור דמשק. תחילה הוצבה שם 
חטיבת SA-6 אחת. מאוחר יותר, הצטרפה אליה 
חטיבה נוספת. ערב המלחמה, מערך הטק"א 
היה מורכב מעשר סוללות SA-6 וארבע סוללות 

.SA-3/2
בכיסויי התצ"א של מערך הטק"א הסורי, מספר 
חודשים לפני המלחמה אותרו מחפורות לעוד חמש 
סוללות SA-6 מדרום למערך הקיים ובתוך שטח 

 SA-6 לבנון. בערב שלפני מועד המבצע, חטיבת
82(, )שהייתה ערוכה בדרום רמת הגולן, עברה 
לגבול לבנון. כך הגיע מספר סוללות הטק"א שם 

ל־15 סוללות SA-6 וארבע סוללות SA-3/2, ובסך־
הכול 19 סוללות, ומכאן שם המבצע "ערצב 19".

לחיל האוויר הסורי היו כחמש מאות מטוסי קרב, 
מעט יותר ממאה מהם היו מטוסי קרב חדישים 
יותר, מהסוגים מיג־23, מיג־25 וסוחוי־20, אך מדור 
מיושן יותר מאשר מטוסי הקרב המתקדמים של 
חיל האוויר, F-15 ו־F-16, וכל האחרים מטוסים 
ישנים מהדור של מלחמת יום הכיפורים. כן היו 
לו כ־150 מסוקים, מהם כחמישים מסוקי נ"ט 

מסוג 'גאזל'. 

ההערכה לסבירות גבוהה של עימות עם הצבא 
הסורי בלבנון הביאה לכך שהשנה שלפני המלחמה 
הייתה אינטנסיבית באימונים ובתרגילים. האימון 
האחרון של הצמ"ע, ועבודתו עם תא השליטה 
של מחלקת מבצעים )תשל"ם(, נערך שבוע לפני 
שהחלה המלחמה. במלחמה זו עבד הצמ"ע, 
עדיין, בשיטה ידנית. היו גם תרגילים עם כוחות 
 SA-6 שבהם הכוח ה'אדום' דימה מערך סוללות

עם כלי־רכב מתאימים.
"שלום  מבצע  החל   1982 ביוני  בשישה 
הגליל" וחיל האוויר הונחה להתכונן לאפשרות 
של התמודדות צה"ל עם עוצבות הצבא הסורי, 

השמדת  את  שתחייב  לבנון,  בתוך  הערוכות 
מערך הטק"א הסורי בגבול לבנון והשגת עליונות 
אווירית שתאפשר השתתפות חיל האוויר בקרבות 

הקרקעיים.
מועד המבצע לתקיפת הטק"א 'ערצב 19' 
נקבע פעם אחת, ונדחה בסופו של דבר לתשעה 
ביוני. הוחלט שלפני התקיפה, הכיסוי האיסופי 
יתבסס על אלינט ותצ"א, והסוללות לא יכוסו על 
ידי מזל"טי 'זהבן', על מנת לא לגרום לסוללות 

לדלג לאתרים חלופיים. בפועל, לא ניתן היה גם 
להשתמש בצילומי מטוסי 'מזלג מהיר', משום 

שביצועי המערכת בשטח הררי לא היו טובים.
בלילה שלפני התקיפה ולפנות בוקר, שלוש 
הסוללות שבתוך הבקאע דילגו למחפורות חלופיות 
מוכרות. לפני התקיפה עצמה, פיקוד צפון יזם 
מטח ארטילרי לאזור אחת הסוללות בלי שהתבקש 

והיא דילגה.
במהלך המבצע, הצמ"ע והתשל"ם פעלו בצורה 
מיידיים  בדיווחים  הגיע  ויעילה. המידע  חלקה 
מיחידות האיסוף ועּובד מייד לתמונת מטרות 
עדכנית, והחלו להתקבל דיווחים מהמטוסים שהם 
מקור מידע מרכזי לתוצאות התקיפה. פגיעה 
מדויקת דווחה על ידי המילה אלפא, וה"אלפות" 

החלו להצטבר. 
15 סוללות 10 מתוך  בתקיפה זו הושמדו 
 .SA-3 ואחת SA-2 וכן שתי סוללות ,SA-6ה־
מטוסי חיל האוויר ומערכות קרקעיות שיגרו במהלך 
ARM )טילים המתבייתים על  המבצע גם טילי 
מכ"ם היריב(. טילים כאלו שוגרו בטעות גם לעבר 
מכ"מי ההנחיה של סוללות SA-6 ברמת הגולן, 

וסוללת SA-6 אחת הושמדה גם ברמת הגולן.
שתי סוללות ה־SA-6 של חטיבה 82 ששרדו 
התפנו במהלך הלילה מגבול לבנון, שלוש סוללות 
אחרות ששרדו עברו ל'מוד' של דילוגים רצופים 
והימנעות מהפעלת המכ"מים שלהם, ולא ניתן 
היה לאתרן ולתוקפן. אליהן הצטרפו ארבע סוללות 
SA-6, של חטיבה נוספת מרמת הגולן )75( 
שפרסה במהלך הלילה לאזור ההיערכות בגבול 

לבנון, שפעלו באופן דומה.
אז נחשפה בעיה בשיטת הפעולה של למד"ן 
בהפצת מודיעין מול הגורמים המבצעיים במטה 
וביחידות. לצורך תכנון מבצעים שאינם נגד סוללות 
הטק"א עצמן, המודיעין שהיה נחוץ היה מידע 
על האמ"ט )האזור המוגן על ידי טילים(, על מנת 

הכיפורים,  יום  מלחמת  לפני 
היה בלמד"ן מדור אחד שעסק 
במטרות, ובעיקר שדות תעופה, 
ממוקד  היה  הלהק  כל  עתה 

כך הגיע מספר סוללות הטק"א בייצור מטרות
שם ל־15 סוללות SA-6 וארבע 
ובסך־הכול   ,SA-3/2 סוללות 
19 סוללות, ומכאן שם המבצע 

"ערצב 19" 
חלקו של למד"ן בהשגת 

העליונות האווירית במלחמה

t



צמ"א - צוות מחקר אופרטיבי, במבצע 'ערצב 19'. הכותב במרכז )ממושקף( סגן־אלוף שלמה ברום, 
ראש ענף זירה מזרחית, משמאלו רב־סרן יונתן לרנר, ראש מדור ההגנה האווירית הסורית
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40 שנה למבצע "שלום הגליל"

שיוכלו לתכנן ולבצע בהתאם. קיומו של אמ"ט הגביל 
באותה עת את יכולת התקיפה. בשל המשך קיום 
מספר סוללות בשטח, המודיעין המשיך לשרטט 
אמ"ט שכיסה את אזור הבקאע, וכך הגביל את 
ההשתתפות של חיל האוויר בלחימת היבשה באזור 
חשוב. לקח יותר מיממה להבין שסוללות שנמצאות 
ב'מוד' של הישרדות עצמית אינן מהוות איום ממשי. 
בעשרה ביוני נמשך המרדף אחרי סוללות הטק"א, 
ובאותו יום הושמדה סוללת ה־SA-3 ששרדה ועוד 
סוללה או שתי סוללות SA-6 שאותרו למרות אמצעי 

ההישרדות.

 הקושי באיתור סוללות ב'מוד' הישרדות
ב־11-10 ביוני, עזר ללמד"ן ולמערכת המבצעית 
להבין שמאותו רגע – חיל האוויר מתמודד עם אויב 

שונה, המיישם לקחים.
המחישו   '19 'ערצב  הצבאי־הישגי,  בתחום 
שנבעה  מהפכה  של  בפתחה  מצוי  שהעולם 
מהשילוב של מודיעין זמן אמיתי, נשק ארוך־טווח 
בעל הנחיה מדויקת ומערכות שליטה ועיבוד מידע 
ממוחשבות. אולם רק בתחילת שנות התשעים, 
כאשר כבר התברר היקף השימוש של הכוחות 
האוויריים האמריקאיים בנשק מדויק במלחמת 
המפרץ הראשונה, התפתח הדיון הצבאי במהפכה 

זו, שזכתה לכינוי "המהפכה בעניינים הצבאיים" 
 .)Revolution in Military Affairs) RMA ובאנגלית
אספקט נוסף של פיתוח התפישות הצבאיות 

במערב, בעקבות מלחמת לבנון הראשונה ולאחריה 
שתי מלחמות המפרץ, היה התפתחות המושג 
'עליונות מידע', המדגיש את חשיבות היכולת לאסוף, 
לעבד ולהפיץ מידע שלם ומפורט ככל היותר על 

הצד השני, ובמקביל לשלול ממנו יכולת זאת.
בצה"ל הפך מבצע תקיפת הטילים למודל לחיקוי, 
שתרם לשינוי המאזן בתפישת המלחמה הישראלית 
בין אש לתמרון לטובת האש, ולהתמקדות מרבית 

בנושא איתור מדויק של מטרות.

למטוסי היירוט של חיל האוויר הייתה עליונות 
מוחלטת על מטוסי חיל האוויר הסורי, ובמלחמה 
הופלו 85 מטוסים סוריים בקרבות אוויר. שלושה 
מטוסים הופלו בשמונה ביוני ועוד 82 מטוסים הופלו 
מהתשעה ביוני ועד להפסקת האש. לתא ההתרעה 
היה תפקיד חשוב בהפלת  ולמערך הנח"אים 
המטוסים הסוריים על ידי הספקת המודיעין הנחוץ.

  המערכת הארגונית והתו"ל )תורת הלחימה( 
מאמ"ן  האוויר  לחיל  יבשתי  מודיעין  להעברת 
והפיקודים שנבנו על ידי ענף יבשה בלמד"ן – 
ואפשרו לחיל האוויר למלא את  תפקדו היטב 
משימת ההשתתפות בלוחמת היבשה בצורה 
יעילה. מקרה שהמחיש את יעילות המערכת היה 
כאשר חיל האוויר ביצע אמנעה אפקטיבית של 
חטיבת הטנקים הסורית מספר 47 אשר נשלחה 
בלילה שבין התשעה לעשרה ביוני, מחומס, לתגבר 

את הקו השני של המערך הסורי הקרקעי בבקאע. 
על בסיס מודיעין טוב שהועבר לחיל האוויר, מובילי 
הטנקים ושאר רכבי החטיבה הותקפו כל הלילה 
במהלך תנועתם בצירי התנועה בצפון הבקאע. 
בתקיפות אלו הושמדו כשלושים טנקים, שליש 

מסד"כ החטיבה וכל הרכב הרך שלה. 

עיקר הלחימה של חיל האוויר התבצעה עד 
להפסקת האש ב־11 ביוני, אולם פורמלית, מלחמת 
לבנון הראשונה נמשכה עד ספטמבר 1982 ונוכחות 

צה"ל בלבנון נמשכה 18 שנים.
התקופה הראשונה מבחינת חיל האוויר עמדה 
בסימן תגובתה של ברית המועצות להלם שגרמו לה 
הישגי חיל האוויר במלחמה. בראייה העולמית, זאת 
הייתה הדגמת היתרון המוחץ של מערכות הנשק 

פיקוד  עצמה,  התקיפה  לפני 
צפון יזם מטח ארטילרי לאזור 
אחת הסוללות בלי שהתבקש 

והיא דילגה.

מהפכה שנבעה מהשילוב של 

מודיעין זמן אמיתי, נשק ארוך־
טווח בעל הנחיה מדויקת ומערכות 
שליטה ועיבוד מידע ממוחשבות

t

"אבי הפצועים" שמחה הולצברג והשר יעקב מרידור
בפגישה לבבית עם הלבנונים

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: "במחנה"

אז נחשפה בעיה בשיטת הפעולה 
של למד"ן בהפצת מודיעין מול 
במטה  המבצעיים  הגורמים 

וביחידות

הגנה אווירית

השתתפות בלוחמת
כוחות היבשה

אפילוג
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המערביות על המערכות הסובייטיות. מבחינת 
הסובייטים, היה זה מסר מאוד בעייתי לקליינטים 
במזרח התיכון ומחוצה לו. ברית המועצות הגיבה 
בפעולות חירום לשיקום הכוחות האוויריים של 
סוריה ושיפור יכולתם מול חיל האוויר. במסגרת 
זו, זורזה העברת סוללות טק"א ניידות ביותר מסוג 
SA-8, שאספקתן לסוריה כבר החלה והן נמסרו 
לידי הצוותים הסוריים, ומאוחר יותר הגיעו סוללות 
טק"א מסוג SA-5 )טילים לטווח־ארוך(, מכ"מי 
התרעה מתקדמים וכמה מסוקי לוחמה אלקטרונית.

ביולי 1982, לאחר שהושלמה הדרכת הצוותים 
הסוריים ומערכות ה־SA-8 הועברו לידיהם, החליטו 
SA-8 המורכב  גדוד  לבקאע  להכניס  הסורים 
מארבעה גע"שים שהסתתרו, תוך ניצול התכסית. 
כל משגר היה בעל יכולת עצמאית שכללה גילוי, 
עקיבה )מצויד במכ"ם( ושיגור, ולכן כונה על ידינו 
גע"ש. בינתיים התקבל מידע ממקור מסווג על 
התוכנית הסורית והחלו מאמצים לאיתור הסוללה. 
המידע הראשון התקבל מאלינט שנקלט במהלך 
תקיפה ישראלית בלבנון, מה שִאפשר איתורה 
בתצ"א. אולם מזל"טים שנשלחו לצורכי מעקב 
זמן אמיתי – לא הצליחו לאתרה עד לשבת, 24 
ביולי, כאשר היא זוהתה לאחר גיחת צילום נוספת. 
המזל"ט איתר את המשגרים במטע אחד אחרי 

השני. התשל"ם והצמ"ע הופעלו במתכונת של 
מעגל קצר, בשל הניידות הגבוהה של הגע"שים. 
כך הושמדו שלושה גע"שים והרביעי שרד וברח 
מלבנון. זה הצביע על יכולת יישום לקחים מהירה 

שאפשרה התמודדות עם מערכות טק"א ניידות 
מאוד ומדלגות, וזאת לאחר הקושי הראשוני
של התמודדות עם מערכות ה־SA-6 המדלגות

ב־11-10 ביוני.

המודיעין של חיל הים במלחמת לבנון הראשונה

צוות ישראלי מפעיל את מגדל הפיקוח בנמל התעופה של בירת לבנון
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: "במחנה"

הזירה
הימית־מודיעינית 

והשלכותיה
סא"ל )בדימ'( יואל צדיקביץ'

קמ"ן בסיס חיפה בתחילת שנות השמונים

במלחמת יום הכיפורים ולאחריה, אופיינה הזירה הימית, בעיקר 
בים התיכון, בהצלחה חד־צדדית וסוחפת של חיל הים. הטכנולוגיה 
הוכיחה עצמה ותורת הלוחמה הימית החדשה – קרבות טילי ים־ים 

לראשונה בהיסטוריה – בוצעה באופן מרשים. 
חיל הים הוסיף למשימתו – הגנה על חופי המדינה – גם את ההגנה 
על נתיבי השיט לישראל, כשתי משימות של זרוע הים. עליונותו 
של החיל נמשכה גם בשנים שקדמו למלחמת לבנון הראשונה. 
יחד עם זאת, התעצמה הפעילות השוטפת של הסיירות הימיות 
tבאמנעת פח"ע )פעילות חבלנית עוינת(, וזו של הפעולות המיוחדות.



משימות מודיעין ב"ח
עד המלחמה:

איומי הטרור הימי –
 תמונת מצב

גורמים אחרים במרחב 
מלבד ארגוני החבלה

מודיעין בסיס חיפה 
בימי הלחימה

השינוי הארגוני בשנים 
1982-1980

פעילות משולבת רחבת היקף
וללא הפתעות מיוחדות



ההכנות המוקדמות
למבצע

שהתחוללו,  האוויר  בקרבות 
סוריים.  מטוסים   26 הופלו 
מנגד, "כל מטוסינו חזרו בשלום 

לבסיסיהם...".



לאחר המבצע – השלכותיו
לשיפור מערך הטק"א הסורי

גיליון 92, תשרי תשפ"ג, ספטמבר 2022 26

40 שנה למבצע "שלום הגליל"

בכל  הציג,  האוויר  חיל  נציג 
זאת, את פרטיו המדויקים של 
זה,  תדרוך  בעקבות  המבצע. 
נעשו התאמות וכיולים חיוניים 

במערך האלינט

המערך שהשתתף בסיגינט 
הקרקעי והמוטס 

פעילות מערך האלינט 
במהלך המבצע

כנס אנשי ענף האלינט ב־8200 וחיל האוויר, בסיום המבצע.
עומדים משמאל לימין: דב דעי, אלי בר, רוברט ווידה, אסף איל, יונתן לרנר מחיל האוויר.

שורה שנייה: איתן פולק, דורון נוביץ, גיא הרמלך. שורה שלישית: אילן גורביץ, אביגדור אברהם.

הטמעת תורת הלחימה נעשתה 
בתרגולים  גם  לעת  מעת 
משותפים של חיל האוויר ומערך 

האלינט של 8200

תחילת  לאחר  ימים  כארבעה 
המבצע, פרסה היחידה תוך ימים 
ספורים חוליית אלינט, שמיקומה 
נתונים  קבלת  ִאפשר  הייחודי 

רציפים באיכות גבוהה



ניידות ה"גע"שים" וזמן הפעלתם 
מרגע  דקות  מחמש  הקצר 
התמקמותם, חייב את זיהוָים 

מהר ככל האפשר 

אלינט איכותי והשבת 
העליונות האווירית
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לעיון נוסף על היערכות חיל האוויר למבצע: 
www.idf.il/media/wknpja1h/בניין-הכוח-למבצע-ערצב-pdf.20-21 – ההיערכות למבצע ומהלכו מאת תת־

אלוף מאיר פינקל.

https://www.facebook.com/IsaacBenIsrael – דברים של האלוף (מיל'( איציק בן ישראל על צבי לפידות 
ז"ל (שהלך לעולמו במאי 2022(, שהיה מעורב בהכנות חיל האוויר למבצע "ערצב 19". 

https://www.kolhazman.co.il/153390 – על חלקו של הרב מנחם קראוס בהיערכות למבצע "ערצב 19" 
עם צבי לפידות ז"ל, אביעם סלע ואיציק בן ישראל.

הלקט המלא והמפורט על פעילות ותרומת יחידה 8200 שמור באתר המורשת הפנימי של יחידה 8200. גרסה 
https://www.8200.org.il/he/150/376 :8200 מצומצמת יותר נמצאת באתר עמותת בוגרי

צוות אלינט טופז. ינואר 1982.
מימין: רב"ט דור עברי, סגן יואב דגני, רס"ן ישי זמיר, סמלת איילת כהן, רב"ט רמי סמט, סמ"ר יוסי חלד. 

יושב: סג"ם אמיר הורקין. 

במהלך תשע השנים שחלפו, עד 
למלחמת לבנון הראשונה, פותחו 
בחיל האוויר וביחידה 8200 יכולות 

השמדת מערך טק"א צפוף

השתתפות יחידה 8200 במבצע "ערצב 19" להשמדת מערך הטק"א הסורי 
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1976, סיים חיים בנימיני את תפקידו  בקיץ 
כמח"ט גולני ומונה לרמ"ח איסוף. חיים הגיע 
לתפקיד עם תובנה שמערך האיסוף של חמ"ן 
מנותק מתהליך התכנון המבצעי של צה"ל. לכן, 
החליט להקים פונקציית קצין אג"ם במחלקת 
וקבע דפוסי עבודה חדשים שיבטיחו  איסוף 
שילוב של מערך האיסוף של חמ"ן בנוהל הקרב 
ברמת הרמטכ"ל והפיקודים. לימים מחלקת 
איסוף מתפתחת להיות מחלקת אג"ם של חיל 
המודיעין, גוף הקישור של החיל לאג"ם/מבצעים, 
הקהילה,  לכלל  האיסוף  הכוונת  ומתאמת 
המחלקה  המרחביים.  והפיקודים  הזרועות 
הכינה את תוכניות האיסוף הראשיות למבצעים 
השונים, ולקראת מלחמת לבנון הראשונה, פעלה 

בתיאום הדוק עם מודיעין פיקוד צפון.
    צעדים אלה באו לידי ביטוי לראשונה במבצע 
'ליטני'. מקמנ"ר השתתפה בנוהל הקרב למבצע 

ִמפקדת קצין מודיעין ראשי 
במבצע 'שלום הגליל'

תא"ל )מיל'( אריה בנטוב

אף כי באמ"ן הייתה עדיפות ברורה לבניין הכוח להתרעה, ננקטו מספר 
צעדים כבר בתחילת הדרך, שהביאו לשינוי נגזרת בניית מערך מודיעין 
השדה ובתוך זה: הקמת יחידות המודיעין האוגדתיות וקידום הקמת 
יחידת 'נחשון' בחמ"ן – לפריסת ולהפעלת מזל"טים לאיסוף מודיעין חזותי. 
ההתפתחות לא שקטה על שמריה. היוזמה והטכנולוגיה השתלבו זו בזו.

בשנת 1975 החליט ראש אמ"ן, האלוף שלמה גזית )ז"ל(, לבצע שינוי ארגוני עמוק באמ"ן – להעביר 
את סמכויותיו כקצין חיל ראשי, להקים מפקדה בתוך אגף המודיעין ולמנות קצין מודיעין ראשי 
)קמנ"ר( המופקד על בניין הכוח של חיל המודיעין וראש מטה אמ"ן/חמ"ן. תהליך השינוי הארגוני 
הובל על ידי תת־אלוף דוביק תמרי. תחילה במסגרת תפקידו כעוזר ראש אמ"ן לחמ"ן ובהמשך 

כקמנ"ר, עם מינויו לתפקיד זה ב־12 בנובמבר 1976.

ויחידות גנ"ד/חמ"ן חברו לאוגדות. ההתנסות 
הניבה שורה של לקחים. אך כבעבר, המידע 
מיחידות האיסוף המטכ"ליות לא הגיע לכוחות 
הלוחמים, עובדה שחיזקה את הצורך להרחיב 

יכולת איסוף עצמאי של האוגדות.

    

אחרי מבצע 'ליטני', ההיערכות המודיעינית 
כלפי זירת לבנון מוצבה במרכז הצי"ח המודיעיני, 

וביחידות חמ"ן שקדו לשפר יכולות איסופיות.
    החל ממחצית שנת 1981, תכנונים מבצעיים 
לטיהור דרום לבנון מכוחות ארגוני הטרור – הלכו 
וצברו תאוצה בפיקוד הצפון. ראש אמ"ן דאז, 
יהושע שגיא, קרא את התמונה והבין  אלוף 

כי המציאות היא שכל נטל המודיעין למבצע 
שכבר תוכנן, יהיה על יחידת מודיעין פיקוד צפון, 

בפיקודו של אלוף־משנה משה צוריך.
צביקה      במקמנ"ר, בפיקודו של תת־אלוף 
שילר )ז"ל(, מי ששימש כקמ"ן פיקוד דרום, 
יום הכיפורים, נקבעה עדיפות  אחרי מלחמת 

ראשונה לצי"ח קמ"ן הפיקוד. צביקה אף הנחה 
לתת מענה מיידי לצורכי מודיעין הפיקוד, לרבות 
סיוע להכנת החומר המודיעיני. בתחילת אפריל, 
קמ"ן הפיקוד ִקיים יום הדרכה לקמ"נים והוצג 

השטח  ממודיעין  גדול  חלק 
והמל"ם על התשתית בלבנון – 
סיפקה היחידה במשך תקופה 

ארוכה, עוד לפני המבצע.

הכנות איסופיות

האנייה 'אטלאנטיס' שעל סיפונה גורשו יאסר עראפת 
ואנשיו מלבנון לתוניס. 

צילום: באדיבות משה צוריך
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ִמפקדת קצין מודיעין ראשי במבצע 'שלום הגליל'

בו כל החומר המודיעיני שהוכן על ידי הפיקוד. 
היה זה חומר מעולה, רב ומגוון. במקום, עלתה 
בעיה של איך הקמ"ן יישא את כל החומר שהוכן. 
מישהו הציע שמקמנ"ר יפתחו גרור לנגמ"ש 

– ספריית מודיעין נודדת.
    בתקופה זאת:

ביחידה 8200, בפיקודו של תת־אלוף ראובן   n

ירדור, הורחבה פריסת בסיסי מרחב צפון – 
להעמקת הכיסוי במרחב לבנון, לרבות שיפור 
יכולת האיכון, בהיותה הסוכנות האיסופית 
העיקרית בכל התחומים: צבאי, פח"ע ומדיני, 

הן בשלב איסוף המל"ם והן במלחמה.
ביחידה 504, בפיקודו של אלוף־משנה משה   n

קריסטל ומחליפו אלוף־משנה גדי זוהר, הוגבר 
וגיוס  מאמץ הפעלת הסוכנים במרחב צפון 
ולהכנת  סוכנים חדשים, זאת בנוסף לאימון 
השטח  ממודיעין  גדול  חלק  הקרבי.  הגדוד 
והמל"ם על התשתית בלבנון – סיפקה היחידה 

במשך תקופה ארוכה, עוד לפני המבצע.
'נחשון', בפיקודו של סגן־אלוף  ביחידת   n

מערך  הבאת  תהליך  הואץ  תמיר,  עמוס 
המזל"טים לכשירות מבצעית. היחידה הופעלה, 
בתנאי מיעוט משאבים, לצורך השלמת מודיעין 
יכולות עבירות בצירים  ולבדיקת  חסר לתכנון 

ובמעברים, על פי צי"ח קמ"ן הפיקוד.

'אורנים' בפיקוד צפון,  גיבוש תוכנית      עם 
הכוח  מרב  את  לפיקוד  הקצתה  מקמנ"ר 
עצמאות  מתן  תוך  ל,  החי של  האיסופי 
תכנונית והפעלתית מלאה. ביחידת המודיעין 
הפיקודית מונה, לראשונה, קצין איסוף פיקודי, 
יהושע צור, שהופקד על גיבוש  אלוף־משנה 
לרשות  עמד  צור  בפועל.  האיסוף  תוכניות 
הפיקוד במשך פרק זמן ארוך, שִאפשר לגבש 
תוכנית איסוף מפורטת, לתאם עם מחלקת 
אג"ם/איסוף במקמנ"ר ולהורידה לאוגדות וכן 
ליחידות האיסוף המטכ"ליות, דרך אג"ם/איסוף 
במקמנ"ר. השליטה בהפעלת המערך הקרקעי 
של 8200 ו־504, גיחות ההאזנה וגיחות הצילום 

המהירות – נותרו בידי אג"ם/איסוף.
    התוכניות עברו שינויים בהתאם לשינוי 
המתווה המבצעי, דבר שחייב תיאום מחודש 

ובעיקר  עם אג"ם/איסוף במקמנ"ר. התרגול 
הכוננויות שתכפו לקראת המבצע – העלו את 

רמת המוכנות של המערך.
1982, מונה תת־אלוף שילר  בתחילת אפריל 
לעוזר נספח בנספחות צה"ל בוושינגטון והעביר 
את המקל לתת־אלוף אריה בנטוב, מפקד 8200 

לשעבר, שהתמנה לקמנ"ר.

'מישר' הוקם  עם תחילת המבצע, בבסיס 
חפ"ק ראמ"ן וקמנ"ר, דבר שִאפשר השתתפות 
רצופה בדיונים וחיתוכי מצב, והעברת הנחיות 
אג"ם/ למטה מקמנ"ר באמצעות מחלקת 
לרוב בשעות  איסוף. אירועים אלה התנהלו 

הלילה, דבר שִאפשר ניצול שעות האור לביקורים 
במרבית מחלקות המודיעין האוגדתיות, לשיחות 
עם קמ"נים ומפקדים – מפגשים שהיו בעלי 
ערך רב להתרשמות מיידית וישירה וזיהוי מוקדם 

של ליקויים ונושאים שחייבו שינוי.
הנושא העיקרי, באופן לא מפתיע, התבטא 
במיעוט המידע שהצליח להגיע מהדרג הממונה. 
'להתגנב' דרך רשת  8200 הצליח  חומר של 
70 של הגנ"ד, אך מידע מגיחות הצילום  טל. 
הרבות, הגיע באיחור רב או לא הגיע כלל. הצורך 
במערכת תקשורת עצמאית להעברת מידע 

במועד לכוחות, זעק לשמיים.
    מחלקת המודיעין של אוגדה 162, בפיקודו של 
סגן־אלוף דורון תמיר, לימים קמנ"ר – הציפה 
בזמן אמיתי את בעיית שחיקת המזל"טים כבר 

בימים הראשונים של שלב האש.
    האירועים שחייבו מעורבות מקמנ"ר כללו:

הקמת שלוחה לוגיסטית הכוללת פתרונות   n

בינוי ליחידה 504.
ן',  רמו 'פרויקט  ִמנהלת  גרעין  הפעלת   n

יחיאל בורשטיין,  בפיקודו של אלוף־משנה 
למתן סיוע ופתרונות לוגיסטיים לגדוד אמש"ט 

)איסוף מסמכים ושלל טכני(, בפיקודו של אלוף־
משנה שמחה בידרמן.

החלפת מפות השליטה, בהוראת הרמטכ"ל,   n

עם היוודע נפילת מסמכים ומפות שליטה לידי 
האויב; מבצע הרואי של יחידת המיפוי שבדיעבד 
ובתרומתו לביטחון  עורר ספק רב בנחיצותו 

שדה.

עוד ביוני 1982, פנתה מקמנ"ר לראש אגף 
סגן הרמטכ"ל, עם מסמך  ולידיעת  התכנון 
מנומק בעניין הצורך המיידי לבצע שינוי ארגוני 
עמוק ולרכז תחת מסגרת ארגונית אחת את 
כל הפעילויות בתחום המודיעין החזותי, בשגרה 
ובחירום )VISINT(, במבנה דומה ליחידה 8200 
)SIGINT(. זאת על רקע הלקחים שהצטברו 
בשבוע של לחימה ובראיית כיווני ההתפתחות 

העתידיים של המודיעין החזותי.
    הצורך היה מובהק, ראש אג"ת אישר את 
הרעיון. בדיון אצל סגן הרמטכ"ל אושר לתכנן 
ולהוציא לביצוע את השלב הראשון – הקמת 
 )9700 יחידה  )לימים  בחמ"ן  חזותי  מרכז 
המופקד על יחידת 'נחשון' )מזל"טים( ויחידה 
869 )תצפיות(, שיהווה סמכות מקצועית חילית 
בתחום האיסוף החזותי. באותו מעמד, אישר 
סגן הרמטכ"ל רכש מיידי של ארבעה מזל"טים 
שנשחק.  המצאי  להשלמות  'זהבן'  מדגם 

מיידי של אמל"ח אופטי  גם רכש  כך אישר 
ואלקטרואופטי להשלמת תקנים, שנמצאו 
חסרים עם גיוסם של המפעילים המקצועיים, 
7080 בשליטת  והקמת מחסן חירום ביחידה 
מקמנ"ר. בלשכת קמנ"ר הוקם צוות לתכנון 
המתווה הארגוני והכנתו לאישור אג"ת. כראש 
צוות מונה סגן־אלוף אהוד אורגיל, שזה עתה 
סיים תפקידו כמג"ד 7022, ועימו רב־סרן רענן 
כרמי ונציג תוא"ר/חמ"ן. בסוף אוגוסט 1982, 
כשישה שבועות אחרי תחילת התהליך, אישר 
ראש אמ"ן את המתווה, לא לפני שקיבל אישור 

עקרוני מהרמטכ"ל.

של  שורה  הניבה  ההתנסות 
המידע  כבעבר,  אך  לקחים. 
מיחידות האיסוף המטכ"ליות לא 

הגיע לכוחות הלוחמים

באותו מעמד, אישר סגן הרמטכ"ל 
רכש מיידי של ארבעה מזל"טים 
מדגם 'זהבן' להשלמות המצאי 

שנשחק

מקמנ"ר בשלב האש

הקמת מרכז מודיעין 
חזותי בחמ"ן

t

 ,1981 שנת  ממחצית  החל 
תכנונים מבצעיים לטיהור דרום 
לבנון מכוחות ארגוני הטרור – הלכו 

וצברו תאוצה בפיקוד הצפון
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    בשבעה בספטמבר 1982, קיים הרמטכ"ל 
דיון בנושא לקחי חמ"ן במלחמה. באותו מעמד, 
לדרישת הרמטכ"ל, הוצג במלואו מתווה שלב 
א' של המרכז החזותי – יחידה 9700 – ואושר 
)למעשה ובדיעבד, ימים ספורים אחרי שִמפקדת 
9700 החלה לפעול בפריסה זמנית במחנה של 

יחידה 7022(.

מלחמת לבנון הראשונה הניבה מכלול רחב 
והוכנסו  של לקחים שעלו על שולחן הדיונים 
קמנ"ר  ִמפקדת  לביצוע.  העבודה  לתוכניות 

התמקדה בשלושה נושאים עיקריים:
שיפורים במערך מודיעין השדה;  n

קידום פיתוח ובניית מרכז המודיעין החזותי   n

;9700
קידום מערך של תקשורת מודיעין עצמאית.  n

   
מודיעין שדה: במלחמת לבנון הראשונה 
נעשתה פריצת דרך במתן עצמאות מודיעינית 
לאוגדות ולפיקודים, שהתבטאה בעיקר בכמות 
ובמגוון היכולות האיסופיות – האזנה לאיכון, 
יחמ"נים )יחידות מודיעין(, פלטפורמות מוטסות 
קלות לתצפית – 'שלף' ו'מראה מיוצבת', נגמ"ש 
חוזי )רק לאוגדה אחת(, חוקרי שבויים מצוידים 
במערכות כריזה חדשות ואמש"ט. מסת אמצעים 

אלה הייתה חדשה, ובחלקה בלתי מוכרת, דבר 
שגרם לניצול המשאבים ברמה תת־אופטימלית. 
במחלקת מודיעין שדה הותנע תהליך מהיר של 
הכנת חומר תורתי והקנייתו ליחידות המודיעין 
ולבה"ד 15. בהמשך, הוקם בבה"ד מתקן אימון 
של יחידות מודיעין אוגדתיות, כולל מעבר למדיה 
דיגיטלית, לראשונה תוך שימוש במחשבים 
אישיים מדגם שהיה בשימוש מודיעין השדה 

בצבא ארצות הברית.
'הצבי  יחידת  הקמת  את  גם  לציין  יש      
המעופף', שהוקמה עוד לפני סוף המלחמה, 

לצורך איסוף והכנת תיקי שטח מפורטים בכל 
השטח שבשליטת צה"ל ואף מחוץ לו. למפקד 
היחידה מונה אלוף־משנה יהודה שפר, ובהמשך 
 ,1982 זכאי. בסתיו  אורי  החליפו סגן־אלוף 
היחידה הועברה לפיקודו של קמ"ן פיקוד צפון 
1983, לפני  והשלימה את משימותיה בשנת 

היערכות צה"ל לאורך נהר האוואלי.
    

 :9700 יחידה   – חזותי  מודיעין  מרכז 
בניית  רב להמשך  הופנה מאמץ  במקמנ"ר 

במקמנ"ר/מו"פ הוחל בבחינת 
יכולות פיענוח והפקת מודיעין 
צילום  בזמן מבצעי, מאמצעי 

והדמיה מוטסים ומלוויינים

מידע מגיחות הצילום הרבות, 
הגיע באיחור רב או לא הגיע כלל

בגלילות  קבע  בסיס  נבנה  ליחידה  היחידה. 
ופריסת קבע ליחידת המזל"טים. משאבים רבים 
ולבניית היכולת המבצעית של  הופנו לפיתוח 
יכולת צילום לילה  יחידת המזל"טים, לרבות 

ותקשורת משופרת.
    במקמנ"ר/מו"פ הוחל בבחינת יכולות פיענוח 
והפקת מודיעין בזמן מבצעי, מאמצעי צילום 
והדמיה מוטסים ומלוויינים, דבר שהוליד בהמשך 

את פרויקט 'שיטה'.

    תקשורת מודיעין: במקמנ"ר הוחלט לשפר 
לאלתר את יכולת שינוע המידע, ובשלב ראשון 
ברמת המטכ"ל, הפיקודים המרחביים ויחידה 
8200. המשימה הוטלה על היחידה למערכות 

)לימים תת־ מידע בפיקודו של אלוף־משנה 
 7022 גדוד  בשיתוף  גונן, אשר  אלי  אלוף( 
הקים  דולב,  אבי  סגן־אלוף  של  בפיקודו 
בתהליך מהיר מערכת שינוע מידע על בסיס 
'חישוק'. המערכת נשענה   – מיני־מחשבים 
על תשתית מערכת 'שדה קרב', שפריסתה 
הושלמה עוד לפני מלחמת לבנון הראשונה. 
המערכת נבנתה בזמן שיא. צומת ראשונה 

הוקמה במודיעין פיקוד צפון.
 – 'סובסידיה'  פרויקט  הותנע  במקביל,      
מערכת עצמאית של חיל המודיעין לשליטה 
ולהעברת מידע עד רמת החטיבה. במחלקת 
מודיעין שדה מונה פרויקטור, סגן־אלוף אמיר 
יוהנס )ז"ל(, שהופקד על אפיון המערכת. עם 
ההחלטה להעביר את האחריות על מודיעין 
למרות  השדה,  חילות  לִמפקדת  השדה 
ההתנגדות הנחרצת של חיל המודיעין, האחריות 
ונבלעה  'סובסידיה' הועברה לחיל הקשר  על 

במשימותיו.

מטה קמנ"ר במלחמת לבנון הראשונה: 
קמנ"ר – תת־אלוף אריה בנטוב; רמ"ח איסוף 
– אלוף־משנה )לימים תת־אלוף( אפרים לפיד; 
רמ"ח מוד"ש – אלוף־משנה יגאל תלמי )ז"ל(; 

רמ"ח כ"א – אלוף־משנה נחמיה דוידי ואלוף־
משנה שאול שוחט שהחליפו; רמ"ח צו"ת – 

אלוף־משנה שוש זמירי; רמ"ח תוא"ר – אלוף־
משנה אריק הדר; רמ"ח מו"פ – אלוף־משנה 
דני אבידור; מג"ד 7022 – סגן־אלוף אהוד אורגיל 

וסגן־אלוף אבי דולב.

אחרי המלחמה

תא"ל אבי קינן הקמנ"ר הנוכחי ומי שעלה לשאת דברים אחרי קמנ"ר של"ג, תא"ל )בדימ'( בנטוב, סורק באופן 
מקצועי ארבעים שנות דור. סיום נאות עם טעם של עוד, לאירוע מורשת מרגש מאוד!!!



במלחמת לבנון הראשונה, נלחם צה"ל מול הכוחות הפלשתינאיים 
וכוחות הצבא הסורי, שנמצאו בלבנון מאז יוני 1976 במסגרת 
'כוח ההרתעה הבינערבי'. בנוסף להם, פעלו גם הסובייטים נגד 
צה"ל, בדומה למעורבותם במלחמות ההתשה ויום הכיפורים, וגם 
הפעם ניצלו מלחמה זו, כמו שהם עושים כיום בסוריה, לרכישת 
ניסיון מבצעי לאנשיהם ולבחינת ביצועי מערכות האמל"ח שלהם 

בתנאי לחימה.
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    המצב הפנימי בלבנון והמשך ההתמודדות בין 
ישראל לכוחות הפלשתינאיים שפעלו בה – הצביעו 
ביוזמת  על האפשרות לפרוץ מלחמה חדשה 
ישראל, ובפברואר 1982 דיווח השגריר הסובייטי 
בסוריה למוסקווה כי הנשיא חאפז אל־אסד צופה 

מלחמה חדשה בלבנון.

    נוכחות יועצים ומומחים סובייטיים בקרב הכוחות 
הסוריים בלבנון החלה כבר ב־1981, עם הכנסת 
יחידות טילי הקרקע-אוויר הסוריות לבקאע וקידום 
יחידות אחרות לגבול הלבנוני. נוכחות זו אותרה על 

ידי גורמי המודיעין בישראל, ואף קיבלה פרסום בין־
לאומי, למרות שהוכחשה על ידי השגריר הסובייטי 

בארצות הברית.
    עם תחילת הלחימה בלבנון, נמצאו המומחים 
והיועצים הרוסיים ליד מפקדי הדיוויזיות, החטיבות 
היועצים  מטה  כבשגרה.  הסוריים,  והגדודים 

המעורבות הסובייטית 
במלחמת לבנון הראשונה 

אל"ם )בדימ'( פסח מלובני

הסובייטיים בדמשק גם היה מעורב בכל פעילויות 
משרד ההגנה הסורי, המטה הכללי וִמפקדות 

הזרועות.
פרוץ המלחמה לא הפתיע את הסובייטים, 
שהעריכו כי היא תתחיל בסוף מאי–תחילת יוני 

1982. כבר באפריל, החלו היועצים להתכונן ולהכין 
את הסורים לקראת העימות הצפוי, על פי הנחיות 
שקיבלו ממוסקווה. כך סייעו היועצים לסורים להקים 
מערכי הגנה מבוצרים בלבנון, עמדות הונאה ודמיים 
ועוד. מעורבותם במלחמה באה לידי ביטוי בכל 
המערכות: האווירית, כולל בלחימת ההגנה האווירית 

בבקאע, היבשתית והימית.

היועצים הסובייטיים הבכירים סייעו במהלך 
המלחמה לסורים, במרכז המבצעים העיקרי של 
חיל האוויר וההגנה האווירית, לנהל את הלחימה 

בלבנון מול חיל האוויר הישראלי.
    הסורים טענו כי חיל האוויר שלהם נלחם בתנאים 
נחותים יחסית לאויב, שהייתה לו שליטה טקטית 
טובה באזור הלחימה ויתרון כמותי ואיכותי מולם. 
לטענתם, צה"ל השתמש בלוחמה אלקטרונית 
נגד מרכזי המכ"ם )מגלה כיוון ומרחק( והתקשורת 
האלחוטית של חיל האוויר שלהם. למרות זאת, 
מילא החיל תפקיד חשוב בהגנה על כוחות הקרקע 
הסוריים שפעלו בלבנון – לחם לחימה אווירית ראויה 
נגד חיל האוויר הישראלי, ואף תקף בהצלחה את 
טורי הכוחות הישראליים, על־אף שליטתו של זה 

בזירת הלחימה.
מול  להתמודד  לסורים  לסייע  ניסו  היועצים 
הבעיות השונות שבהן נתקלו, כגון קיום קשר 
רדיו עם מטוסיהם בלבנון שנמצאו ב'שטח מת' 
לאחר שעברו את רכסי ההרים וחדרו לבקאע, ולכן 

התקשו לנהל לחימה באוויר. היועצים הציעו להם 
להשתמש בשטח סוריה בבלונים, שעליהם הותקן 
ציוד מתאים, ולקיים קשר תקין עם מטוסיהם 
בלבנון; אך הדבר נתקל בקשיים, חלקם בשל 
תנאי מזג האוויר. היועצים גם ציינו כי תותחי הנ"מ 

תחילת המעורבות

המעורבות הסובייטית 
במערכה האווירית

הסובייטים היו מעורבים באופן מלא בתהליך שיקום הצבא הסורי לאחר 
מלחמת יום הכיפורים, ובהתעצמותו הכמותית והאיכותית באמצעי לחימה 
)אמל"ח( עד מלחמת לבנון הראשונה. מעורבותם הביאה להגדלת הצבא, 
בעיקר כוחות היבשה והאוויר, ולשימוש בסוגי אמל"ח חדשים, שהופיעו 
במלחמה זו לראשונה מול צה"ל )טנקי T-72, תומ"תים חדשים 122 
ו־152 מילימטרים, טילי קרקע-קרקע 'סקאד', מטוסי קרב מיג־23, מיג־25 
וסוחוי־22, טילי קרקע-אוויר )טק"א( SA-8 ו־SA-9, פריגטות 'פטיה' 
ומסוקי קאמוב־25 ללחימה נגד צוללות. לצד ההצטיידות באמל"ח סובייטי, 

נרכשו גם מסוקי תקיפת נ"ט 'גאזל' מצרפת(.

t
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'וולקן' של ההגנה האווירית הישראלית היו יעילים 
ביותר, והיו להם הצלחות בהפלת מטוסים, ובעיקר 

מסוקים סוריים.
    מערך ההגנה האווירית הסורית בבקאע בלבנון 
הוקם בסיוע היועצים – וכלל חטיבה מעורבת של 
טילי קרקע-אוויר SA-2 ו־SA-3 ושלוש חטיבות 
של טילי SA-6 – עליו הגנו 51 תותחים מתנייעים 

 37 נ"מ  סוללות של תותחי   ZSU-23-4, 17
 .SA-7 ו־57 מילימטרים, וכן 47 צוותי טילי כתף
מערך זה העניק לסורים כיסוי אש צפוף כנגד 
מטוסי האויב, בעיקר בגבהים נמוכים. חסרונן 
של מערכות אלה היה שהיו מיושנות, משנות 
השישים והשבעים, ולא היו מוגנות כנגד לוחמה 

אלקטרונית של האויב.
    לאחר השמדת מערך זה בתשעה ביוני, שלחו 
הסובייטים ללבנון משלחת בכירה בראשות סגן 
יבגני  קולונל־גנרל  האווירית,  ההגנה  מפקד 
יורסוב, ואת בכירי החברות המייצרות את טילי 
הקרקע-אוויר בברית המועצות, כדי לחקור את 
האירוע. המשלחת תחקרה את הנושא ואספה 
כל ממצא אפשרי בשטח, ואנשיה הגיעו למסקנה 
כי התקיפה נעשתה באמצעות טילים מונחי 

טלוויזיה, תוך שימוש מושכל באמצעי מודיעין 
ידי  והנחיה. להבנתם, התבצעה התקיפה על 

שני מערכים מבצעיים ישראליים:
    האחד – מערך המודיעין והלוחמה האלקטרונית, 
שכלל מזל"טי/מל"טי סיור, שהעבירו מודיעין 
לו  ואפשרו  הישראלי  הפיקוד  למוצב  ישירות 
לקבל החלטות בזמן אמת. נוסף על כך, ביצעו 
המזל"טים/מל"טים חסימות אלקטרוניות על 
מכ"מי ומערכות הבקרה של סוללות הטילים, 
ואף שימשו 'פיתיונות' שמשכו את אש הסוללות 
לעברם. בנוסף, הפעילו הישראלים גם מטוסי 
התרעה 'הוקאיי', מטוס 'בואינג־707' ומסוקי 
'סיקורסקי C-53', שצותתו למערכות הקשר 
של חיל האוויר וההגנה האווירית הסוריים, חסמו 
אותן ואיכנו את מיקומם של המכ"מים הסוריים 
הפעילים, כסיוע לתקיפתם המדויקת. להבנתם, 

ידעו הישראלים את כל תדרי המערכות הסוריות, 
ולכן הצליחו לפעול נגדן בהצלחה.

    השני – מערך התקיפה, שכלל שלוש קבוצות: 
הראשונה – משגרי טילי 'זאב' שפעלו מפסגת 
החרמון, ששלט על עמדות המערך הסורי בבקאע, 

שירו תחמושת  ארוכי־טווח  לתותחים  בנוסף 
מתבייתת באמצעות קרניים אינפרה אדומות. 
הקבוצה השנייה כללה מטוסי 'פנטום', שחסמו 
את המכ"מים הסוריים שניסו להתביית עליהם 
ושיגרו טילים שונים – 'סטנדרט ארם', 'שרייק' 
ו'מייבריק', באמצעותם השמידו את המכ"מים 
ומשגרי הטילים הסוריים מטווחים של שישים-

שמונים קילומטר, מעבר לטווח הטילים הסוריים. 
 ,F-15הקבוצה השלישית כללה מטוסי 'כפיר' ו־
הנותרים  המשגרים  השמדת  את  שהשלימו 
באמצעות הפצצה קונבנציונלית. גם תותחי הנ"מ 
ZSU-23-4, שנועדו להגן על סוללות הטילים, 
הושמדו. המשלחת הודתה בדוחות שהכינה, 
שבזירת הלחימה האווירית הופעלה טכנולוגיית 
לוחמה אלקטרונית אמריקאית וישראלית, שגברה 
על האמל"ח הסובייטי שהופעל על ידי הסורים.

    על פי היועצים הסובייטיים, היו למבצע השמדת 
טילי הקרקע-אוויר השלכות פסיכולוגיות ומורליות 
חשובות בסוריה. שכן, הסורים הבינו שאמצעי 
ההגנה האווירית שבידיהם אינם אמינים כלל 
ועיקר, וישראל יודעת להתמודד מולם. בנוסף, היו 
לו גם השלכות במוסקווה, מעבר להדחת כמה 
קצינים בכירים במפקדת זרוע ההגנה האווירית 
הסובייטית. הייתה זו מכה קשה ליוקרת האמל"ח 
והטכנולוגיה הסובייטיים, שנחשפו כנחותים ביותר 

מול הטכנולוגיה המערבית והישראלית; דבר שיצר 
זעזוע בעיקר אצל גורמי התעשייה הצבאית, 
שהבינו שמערכות הנשק שהם מפתחים ומייצרים 
אינן נמצאות בקדמת הטכנולוגיה. הייתה זו גם 
מכה קשה ליוקרת היועצים והמומחים הסובייטיים 
בסוריה, שהדבר ביטא את כישלון מאמציהם 
להכשיר ולהדריך את הכוחות הסוריים בתחום זה.
    הפיקוד הצבאי הסובייטי הבכיר הבין מהר 
מאוד את משמעות תוצאות קרב זה ואת עליונות 
הדוקטרינה והטכנולוגיה המערביות, על אלה 
שלהם. הדבר גם הצביע באופן ברור כי תפישות 
הפיקוד הסובייטי הבכיר לגבי המלחמה המודרנית 
הן מיושנות, וכי צבא ברית המועצות מפגר אחר 

הטכנולוגיות המתקדמות של המערב.
הנשק  ובאיכות  ביוקרת  לפגיעה  מעבר      
הסובייטי, יצרו תוצאות אלו מציאות חדשה בפני 
ההנהגה המדינית והצבאית הסובייטית – שהבינו 
שמערכות ההגנה האווירית, המגינות על ברית 

נוכחות יועצים ומומחים סובייטיים 
בקרב הכוחות הסוריים בלבנון 
החלה כבר ב־1981, עם הכנסת 
הקרקע-אוויר  טילי  יחידות 

הסוריות לבקאע 

המשלחת הודתה בדוחות שהכינה 
האווירית,  הלחימה  שבזירת 
לוחמה  טכנולוגיית  הופעלה 
אלקטרונית אמריקאית וישראלית, 

שגברה על האמל"ח הסובייטי 

ליוקרת  קשה  מכה  זו  הייתה 
האמל"ח והטכנולוגיה הסובייטיים, 
מול  ביותר  כנחותים  שנחשפו 
הטכנולוגיה המערבית והישראלית

הנחתת פ–55 מנחיתה כוח בשפך האוואלי
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: "במחנה"
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המועצות ובעלות בריתה, חשופות לפגיעה דומה 
באמצעות שיטות לחימה חדשניות, בדיוק כפי 
שקרה למערך ההגנה הסורי בבקאע בלבנון. 
הנושא נדון בדרגים הגבוהים ביותר במדינה, והיו 
פרשנים שהעריכו כי הזעזוע שגרם מבצע זה 
היה מן הסיבות לתחילת תהליך הפרסטרויקה 
ולאירועים שהובילו בסופו של דבר לקריסת ברית 

המועצות.

    היועצים הסובייטיים פעלו גם בכוחות היבשה 
הסוריים, להם סייעו בהכנות לקראת המלחמה. 
מטה היועצים בדמשק עקב אחר מהלך הלחימה 
והתקדמות כוחות צה"ל, וסייע לפיקוד הסורי 
הבכיר וגם להנהגה – לנשיא אסד ולשר ההגנה 
טלאס – לקבל את החלטותיהם בהתאם. כך גם 
סייעו לִמפקדות ולכוחות בשטח בניהול הלחימה. 
למרות זאת, ספגו שתי חטיבות השריון של דיוויזיה 
משוריינת 1 תבוסה קשה בלחימה בעשרה ביוני.

    היועצים סייעו לארגן התקפת נגד של חטיבת 
שריון 81 מדיוויזיה משוריינת 3, שהייתה מצוידת 
בטנקי T-72, על כוחות צה"ל בגזרה המזרחית, 
זמן קצר לפני הפסקת האש ב־11 ביוני. בראייתם, 
הפסקת האש לא הייתה לטובת סוריה, שכן היא 
אפשרה לכוחות הישראליים להתארגן מחדש, 
ויצרה רושם בדעת הקהל בעולם כי סוריה הובסה 
הראשי,  הסובייטי  היועץ  ונכנעה.  במלחמה 
גנרל יאשקין, אף ניסה לשכנע את שר ההגנה 
הסובייטי, המרשל אוסטינוב, שברית המועצות 
צריכה להגביר את מעורבותה במלחמה לצד 

הסורים.
    בראייתו, ישראל והמערב מנהלים תעמולה 
שנועדה להכפיש ולפגוע בשמם הטוב של כלי 
שבהם  הסובייטיים,  הלחימה  ותורת  הנשק 
וכי הדבר גם נועד לפגוע  השתמשו הסורים, 
במורל הכוחות הסוריים ולהטיל בהם ספק, באשר 

ליעילות הנשק הסובייטי שבידיהם.
    בראיית היועצים, הוכיח הנשק הסובייטי את אמינותו 
תוך הפעלה מיומנת, במיוחד T-62 ו־T-72, הטנקים 
החדישים, שהוכיחו את עליונותם המוחלטת על 
טנקי ה'מרכבה' וה־M60A1 הישראליים; במושגי 
השוואה של ניידות, הגנת השריון ועוצמת האש. 
גם טילי הנ"ט 'פאגוט' )AT-4(, עשו לדברי היועצים 
שמות בשריון הישראלי. לדבריהם, הכוחות הסוריים 
היו במורל גבוה וגילו מיומנות גבוהה בלחימתם, 
כשהם בוטחים לגמרי בנשק הסובייטי שאותו 

הפעילו. 
    גם הנשיא אסד ושר ההגנה טלאס הצהירו 
בהזדמנויות שונות כי הנשק הסובייטי שבידיהם 

עולה באיכותו על זה שבידי ישראל, ובמיוחד ציינו 
את ביצועי הטנק T-72 מול טנק ה'מרכבה'. 
העיתונות הסורית תקפה את 'התעמולה הציונית', 
וטענה כי הנשק שבידי הצבא הסורי הוא טוב 

ואמין, והשיג הישגים חשובים.
    על פי נתוני הסובייטים, נהרגו בלחימה בלבנון 

15-13 מומחים/יועצים רוסיים וכמאתיים נפצעו. 
חלק גדול מהם זכו בעיטורים סובייטיים וסוריים 

גבוהים על חלקם במלחמה זו.

    הסובייטים פעלו גם בתחום הימי, ועם פרוץ 
המלחמה קידמו במהירות חלק מכלי השיט של 
שייטת 5 הסובייטית בים התיכון – לעבר החוף 
הסורי להגנה על הנמלים, מחשש שהישראלים 
יפציצו אותם, כפי שקרה במלחמה ב־1973. 
ספינות הצי אבטחו גם את הספינות הסובייטיות 
שהגיעו לנמלי סוריה עם כמויות הולכות וגדלות 

של אמל"ח וציוד לצבא הסורי.
    נוסף על כך, עסקו ספינות השייטת במעקב 
אחר ספינות הצי השישי באגן המזרחי של הים 
התיכון. הסובייטים גם שלחו לביירות ספינה 
שפינתה 175 אזרחים סובייטיים שעבדו בלבנון 

ואת משפחותיהם, מחשש שייפגעו, וגם פינו 
כמאה אזרחים סובייטיים מלאדקיה שבסוריה.

    ברית המועצות הייתה מעורבת במלחמה זו לצד 
סוריה, כפי שהייתה מעורבת במלחמות הקודמות 
באזור לצד מדינות ערב – מצרים וסוריה. ההנהגה 
הסובייטית פרסמה, כבמלחמות הקודמות, הודעה 
תוקפנית, שבה דרשה לסיים מיידית את הפלישה 
הישראלית, וישראל נדרשה להסיג את כוחותיה 
משטח לבנון. עם זאת, לא נקטו הסובייטים 

בצעדים תוקפניים כלשהם כלפי ישראל.
    באחד באוגוסט אף נגרמה תקרית דיפלומטית, 
כאשר הסובייטים האשימו את ישראל בהפגזת 

אזור השגרירות הסובייטית בביירות, בעקבות 
כניסת חיילים ישראליים לבניין השגרירות. ב־16 
בספטמבר אף הגישו מחאה דיפלומטית, למרות 
שהיו קולות במוסקווה שדרשו להגיב על כך 

בחריפות רבה יותר.
לאחר המלחמה, מיהרו הסובייטים להזרים 
וגם סוגי  אמל"ח לסוריה במקום זה שנפגע, 
אמל"ח חדשים, כדי להגביר את ביטחון ההנהגה 
הסורית מול ישראל. תוצאות המלחמה, בדגש על 
השמדת הטק"א והלחימה נגד חיל האוויר הסורי, 
השפיעו גם על ההנהגה הסובייטית, המדינית 

והצבאית כאחת.

מטה היועצים בדמשק עקב אחר 
מהלך הלחימה והתקדמות כוחות 
צה"ל, וסייע לפיקוד הסורי הבכיר 

וגם להנהגה 

מעורבות קבועה 
לצד מדינות ערב

המעורבות הסובייטית 
בזירות היבשה והים

המעורבות הסובייטית במלחמת לבנון הראשונה 
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שירות הביטחון הכללי החל לעסוק בנושא הלבנוני ב־1979, 
טרום מבצע 'שלום הגליל', עם התהוותו של אזור דרום לבנון )אד"ל( 
ולאחר מבצע 'ליטני'. מדובר היה בנציג אחד שהיה כפוף למפקד 
אד"ל וייעודו היה לייעץ בכל מה שקשור להיבטים של ביטחון 

הפנים באזור.

הראשונים מבין אנשי שב"כ הוצבו בלבנון כבר 
במהלך הלחימה, כדי לתת מענה מודיעיני – איתור 
אנשי פח"ע מבין הארגונים הפלשתינאיים, לכידתם 
וחקירתם. לשם כך, הוקמו שתי נפות באזורי צור 
וצידון שבהן נכללו מחנות הפליטים הגדולים, מהם 
הופעלו רבות מפעולות הפח"ע בשטחי יהודה 
ושומרון )איו"ש( ואזור חבל עזה )אזח"ע( ובתחומי 
מדינת ישראל, כמו גם הפעילות החבלנית בחוץ 

לארץ.

עוד לפני שפעילות זו מיצתה עצמה, החלו פיגועים 
כנגד כוחות צה"ל בלבנון והתעורר הצורך בהשגת 
מודיעין לסיכולם. נוכחות שב"כ בלבנון הייתה 

דרישה מפורשת של צה"ל.
    לביצוע המשימה הועלו ללבנון רכזים וחוקרים, 
ועימם אנשי מנהלה ומאבטחים רבים. כל אלה 
גויסו מכלל יחידות השירות כאשר הם עוזבים באופן 
זמני את תפקידיהם המקוריים. בשלב הראשון 
נכללו גם אנשי מילואים שמטבע הדברים שירותם 

השב"כ בלבנון – 
משימות מורכבות כחלק 

מהכוח הצבאי, הלכה למעשה
יוסי חן*

הגליל',  'שלום  מבצע  פרוץ  עם 
בחמישה ביוני 1982, התבטל מאליו 
אד"ל  ִמפקדת  לבנון.  דרום  אזור 
ובתוכה נציג השב"כ – התייתרו. 
)יק"ל(,  ללבנון  הקישור  יחידת 
הלחימה,  שלב  בתום  שהוקמה 

החליפה אותה.

המבצעי היה קצר.
    מהר מאוד התברר שבפיגועים נגד חיילי צה"ל 
בלבנון – החלו לקחת חלק חברי ארגונים לבנוניים, 
והם היו רבים. עם הזמן, ניכר היה שהם מובילים 
את רוב הפיגועים. זה הוביל להקמה של שתי נפות 
נוספות שאמורות היו לכסות את כל פריסת צה"ל 
בלבנון – נפת אנצאר שבהמשך הפכה לנפת 
נבאטיה )ש'שלטה' על רמת נבאטיה ועל אזור 
צומת הזהרני( ועל בקעת הלבנון עד ג'ב ג'נין 
שתפקידה היה לתת כיסוי מודיעיני על אזור עאליי-

בחמדון )אזור כביש ביירות-דמשק( והשוף.

    אזורים אלה כללו שיעים, סונים, נוצרים ודרוזים, 
ולכולם היה חלק בפיגועים. השב"כ מצא עצמו, 
שלא בטובתו, מתעסק גם ביחסים הבעייתיים בין 

העדות הלבנוניות.
כמות הפיגועים הייתה רבה – ולא פחות מכך 
סוגי הפיגועים: מתאבדים, מכוניות תופת ומטענים 
רבי־עוצמה. הִמפקדות שהפעילו את הפיגועים 
לא ישבו בתוך השטח, ולא הייתה יכולת להגביל 
את התנועה בין האזורים שבהם צה"ל שלט לבין 

האזורים שלא היו בשליטתו. 
לאחר ההתנקשות בבאשיר ג'ומאייל, ב־14 
בספטמבר 1982, נכנס צה"ל למערב ביירות ושב"כ 
הצטרף למאמץ. לשם כך, הוקם 'כוח גלית' שייעודו 

היה לסכל פיגועים במרחב מערב ביירות.
במהלך השנים 1985-1982 נהרגו בלבנון 14 
אנשי שב"כ: רכזים, חוקרים, וכן אנשי אבטחה 

ומנהלה; 12 בשני פיגועי צור )קריסת בניין הממשל 
הצבאי ב־11 בנובמבר 1982 – שעד היום לא 
הובהרה הסוגיה האם מדובר בפיגוע או בסיבה 
אחרת, והתפוצצות מכונית התופת בבניין הממשל 
החליפי בארבעה בנובמבר 1983. בשני הבניינים 
ישבו אנשי נפות שב"כ( ועוד שניים בפעילויות 
אחרות. בפיגועי צור נהרגו גם עשרות חיילי צה"ל 
ולוחמי מג"ב. בשל העובדה שהחומר מאותן שנים 
לא מוחשב, קשה היה להגיע לנתוני פיגועים, 
סיכולים וחשיפות, אך הם היו בהיקפים גדולים 

שלא היו מוכרים.

השירות פורש
אברותיו צפונה
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השב"כ בלבנון –  משימות מורכבות כחלק מהכוח הצבאי, הלכה למעשה

צה"ל  נסיגת  בעקבות   ,1983 בספטמבר 
והיערכותו על נהר האוואלי – נערך גם השירות 
מחדש. נפת עאליי פורקה והוקמה נפת הבקאע 
)לאחר שנפת נבאטיה פוצלה(, עד נסיגת צה"ל 

מלבנון במאי 1985. שב"כ יצא מלבנון עם ההבנה 
והתקווה שהעזיבה שלו היא לנצח.

    הקמת אזור הביטחון בלבנון שינתה את המצב. 
יק"ל הפכה לִמפקדה הממונה וסוגיית ביטחון 
הפנים באזור הפכה לצורך ממשי. הנושא הוכפף 
לקמ"ן יק"ל והוקם ענף איסוף וסיכול )או"ס( שייעודו 
היה לאסוף מודיעין ולסכל פעילות חבלנית בתוך 
אזור הביטחון, שהחלה מייד ובמקביל להתגבשותו 

של האזור לאחר הנסיגה.
    ענף האו"ס אויש בתחילתו על ידי קת"מים יוצאי 
יחידה 504, אך הצורך במי שאמון על נושאי הסיכול 
הביא לדרישה מהשב"כ לצרף אנשים במעמד של 

יועצים לנושאי הסיכול וביטחון הפנים.
    העבודה בכפיפה אחת של אנשי שב"כ ויוצאי 504 
בכפיפות לקמ"ן יק"ל – יצרה קשיים ומורכבויות 
בשל תפיסות עבודה שונות. התגברות מעשי הטרור 
באזור הביטחון האיצה את הצורך במערכת של 
סיכול מקצועי ובכניסת השב"כ לעבודה כמסגרת 

עצמאית.
ספטמבר  בין  שהתקיימה  דיונים  בסדרת 
לאוקטובר 1986 – שבה היו מעורבים הרמטכ"ל 
ואלוף פיקוד צפון ומולם ראש השירות וראש מרחב 
צפון בשב"כ – הוחלט על הקמת נפת מטולה למשך 
שנה אחת. ההחלטה התקבלה תוך התנגדות של 
מפקד יק"ל, שסבר שמודיעין יק"ל ובתוכו ענף 
או"ס מסוגלים לתת מענה לנושאי ביטחון הפנים 
באזור הביטחון. עמדתו נשללה לחלוטין על ידי 

הרמטכ"ל ועל ידי אלוף הפיקוד.

ביולי 1987 הפיץ פיקוד צפון את המנדט של השב"כ 
בלבנון )כך במקור(:

"א. סיכול בתוך אזור הביטחון;
איסוף לצורכי סיכול מחוץ לאזור הביטחון; ב. 

איסוף התרעתי באזור הביטחון ומחוצה לו; ג. 
איסוף חיובי על משרדים, ִמפקדות ואישים  ד. 

המשפיעים על אזור הביטחון".

בתחילת שנת 1989 הועלה דרג יחידת השב"כ 
בלבנון למסגרת על־ענפית. נקבע לה מעמד של 
מחלקה עם כל המשתמע מכך. בהמשך, הוקמה 
נפה נוספת )נפת בירנית( ותחת ראש המחלקה 
פעלו שתי נפות – מערבית ומזרחית )מול כל אחת 

מחטיבות יק"ל וצד"ל(.

כך הלכה והתגבשה תורת העבודה בלבנון ונקבע 
על ידי השירות סדר עדיפויות כלהלן:

חניכת מנגנוני הביטחון שפעלו תחת הנחיה  א. 
ישירה של השב"כ;

סיכול פנים ברצועת הביטחון – עם המנגנונים  ב. 
ובאופן ישיר;

כיסוי וקבלת התרעות לפיגועים מקו המגע  ג. 
הצפוני )'הקו האדום'( ו'הרצועה האפורה' )הרצועה 

שמצפון לקו המגע הצפוני של אזור הביטחון(;
איסוף על יעדים בביירות והבקאע )בקעת  ד. 

הלבנון( הפועלים כנגד אזור הביטחון;
כס"ב )כיסוי בסיסי( פזורה – גיוס בקהילות של  ה. 
יוצאי אזור הביטחון המתגוררים בביירות ובבקאע;

מודיעין חיובי – מודיעין יעדים אשר ייאסף, ככל  ו. 
שניתן, מהכלים המודיעיניים המיועדים לסיכול.

מנגנוני הביטחון )המב"טים( היו בהיבט הפורמלי 
משויכים לצד"ל ומנו כ־300 איש )ראשי המנגנונים, 

מפעילים, מאבטחים ואנשי ִמנהלה(. המנגנונים 
פעלו על בסיס גאוגרפי וגם עדתי, כשעל כל מנגנון 

ממונה, כחונך, רכז שב"כ.
המנגנונים הוקמו על בסיס מיליציות אזוריות 
שהתארגנו במהלך השנים. שב"כ, במקרה זה, 
לא יצר יש מאין, אלא ירש אותם והחל בתהליך של 
חניכה והקניית כלים של עבודת סיכול מקצועית.

כבר ב־1987 נערך קורס מודיעין של מספר 
ימים, בבית פלומין בנתניה, ובמהלכו הוקנו לאנשי 
המב"טים מושגים ראשונים של הכיסוי הבסיסי 
ואתירת מקורות לגיוס. בהמשך, נערכו להם ימי עיון 
נוספים והשתלמויות. הושקע מאמץ להקנות להם 
אמות מידה של עבודה מקצועית וחשאית. במקביל, 
פעל גם מנגנון החקירות בכלא אל־ח'יאם, שנחנך 
על ידי ראש ענף חקירות באגף החקירות בשירות. 
השב"כ לא חקר בכלא ולא נכח בחקירות עצמן.

היו  המב"טים  של  המקצועיים  ההישגים 
מרשימים, בעיקר בנושאי הכיסוי הבסיסי וביטחון 
הפנים. אך המנגנונים לא היו ִמקשה אחת. היו 

בסיס  על  הוקמו  המנגנונים 
אזוריות שהתארגנו  מיליציות 
במהלך השנים. שב"כ, במקרה 

זה, לא יצר יש מאין

בבדיקה לעומק, בדיעבד, התברר 
שהדברים נבעו מבגידה קשה 
שהייתה בצמרת הגזרה המזרחית 

של צד"ל

היערכות מחדש

אפיון המשימות
ברזולוציה גבוהה

אלוף )במיל'( אריק שרון, שר הבטחון, 
עם אלוף פקוד צפון אמיר דרורי

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צלם – מיקי אסטל

טיפול חירום בשטח
tבאדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צלם – איילון דיסקין
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מהם שהתעלו להישגים משמעותיים והיו כאלה 
שגררו רגליים וקרטעו. האחריות עליהם הייתה של 
השירות, אך יהיה זה יומרני לומר שהשליטה עליהם 
הייתה מלאה ולא תמיד באמת ידענו והבנו מה 

קורה אצלם.

יתרונות מנגנוני הביטחון: 
היכרות מצוינת עם השטח;  n

מעמד חזק מאוד בשטח )לעיתים גם מחוץ   n

לאזור הביטחון(;
ביטחון כוחותינו – מזעור סיכון אנשינו, 'כחול-  n

לבן';
חיסכון בכוח אדם ישראלי.  n

חסרונות מנגנוני הביטחון:
קושי בקיום פעילות חשאית;  n

חשיפת כלים ושיטות עבודה של השירות;  n

איכות ואמינות הדיווחים – מהם אלינו;  n

הצורך בתרגום בהיקפים גדולים;  n

אמות המידה הערכיות והאנושיות;  n

המהימנות – היו מקרים של בגידה.  n

לעבודת הסיכול באזור הביטחון היה היבט משמעותי 
נוסף, שהשפיע על אופי הפעילות המבצעית – 
באזורים שהשירות היה מורגל לפעול בהם עד אז, רוב 
המפעילים והִמפקדות ישבו בתוך השטח, אף שחלק 
קטן ישב בחוץ. בלבנון, כל הִמפקדות והפעילים 
ישבו מחוץ לאזור הביטחון מה שהצריך קיום 
פעילות מודיעינית מתמדת אל מחוץ לאזור. 
העובדה שהתנועה מאזור הביטחון צפונה הייתה 

שוטפת ומתמדת )דבר שהיה בו גם אינטרס ישראלי( 
ואף שהיו מעברים 'רשמיים' – גרמה לכך שלא היה, 
מטבע הדברים, פיקוח מושלם על מגעים של תושבי 
אזור הביטחון, עם היריבים המודיעיניים שלנו. יש 
לזכור שקו המגע הצפוני של אזור הביטחון לא היה 

סגור )בסלוקי אף הצליחו לעבור מכוניות תופת(.
בשל ניסיונות החדירה הבלתי פוסקים מחוץ לאזור 
הביטחון, הן של ארגונים פלשתינאיים והן של ארגונים 
לבנוניים, הוטל על שב"כ גם לתת מענה מודיעיני 
ברצועה האפורה, ולו גם ברמה של סימנים מעידים. 

מטלה זו הייתה גם של יחידה 504.
הצורך בהיקף גדול של שיגורים אל היעדים מחוץ 
לאזור הביטחון והמנדט המשותף על הרצועה 
האפורה – גרמו לכך שהשב"כ ויחידה 504 נדרשו 

להתמודד על אותם מאתרים, מה שלא הקל על 
העבודה ומערכות היחסים. ליחידה 504 היו, ללא 

ספק, אתגרים וקשיים משלה.

פעילות השירות בלבנון הייתה כרוכה במספר קשיים 
נוספים:

ההיבט המשפטי – על פי החלטת הממשלה 
מינואר 1985, שהתממשה רק ביוני של אותה שנה, 
צה"ל יצא מלבנון. לא הייתה כל החלטה אחרת 
ששינתה את המצב ורשמית צה"ל לא היה יותר 
בלבנון. השירות, היודע ואמון על הסיכול בתוך מדינת 
ישראל ובשטחים שחל עליהם ממשל צבאי, לא יצר 
תמונת ראי גם בלבנון. מצב עתיר קשיים מרובים 

כשמדובר בעבודת הסיכול.
 – הלבנונית  למדינה  הנאמנות  היבט 
מלכתחילה, הובהר לאנשי צד"ל והמב"ט, ודרכם 
לתושבי אזור הביטחון, שהם עובדים מעל הכול 
עבור מדינתם ולא רק בשבילנו )נימוק שבתחילת 
הדרך של אזור הביטחון 'נקנה' על ידם בקלות, בשל 
הסבל הרב שחוו מהארגונים הפלשתינאיים טרום 
מבצע 'שלום הגליל'(. דבר זה השפיע על יחסם 
וגם על התייחסותנו למודיעין הלבנוני, שהיה גוף 
מדינתי לכל דבר. שב"כ החזיק איתו כל העת 'מגע' 
מודיעיני, אך כמעט שלא נגע בו בהיבט הסיכולי. 
התושבים עצמם לא ראו את המגעים כדבר בעייתי.

ואילך(,  עם השנים )ניתן להצביע על 1995 
התחלנו לזהות קשר ברור וחד־ערכי בין המודיעין 
הלבנוני לבין הארגונים 'אמל' ו'חיזבאללה'. פיגועים 
שבוצעו על ידם נעזרו באופן ישיר במודיעין הלבנוני 
שהיה פרוס בשטח. באחד הפיגועים הללו, נפצעו 
באופן בינוני שני אנשי שב"כ ונפצע באופן אנוש איש 

מנגנון הביטחון. אחד מבכירי המודיעין הלבנוני שנהג 
להיכנס לשטח, כדבר שבשגרה, הפסיק לעשות 
זאת אחרי פיגוע זה. המלצות לפגיעה במתקנים של 
המודיעין הלבנוני מחוץ לאזור הביטחון )כדי לאותת 
לו( – לא התקבלו בדרגים הבכירים יותר, פרדוקס 
מובנה שצריך היה לקחתו בחשבון ולהתמודד איתו.

השירות מצא עצמו מתמודד מול מגוון של 
ארגונים – פלשתינאיים ולבנוניים )שיעיים ואחרים(. 
בין הפלשתינאים פעלו: פת"ח – ערפאת, פת"ח 
– מורדים, חזית עממית, חזית דמוקרטית, חזית 
לשחרור פלסטין, חזית ג'יבריל ואבו נידאל, שעיקר 

פעילותם הייתה אל 'הקו הסגול' )הגבול הבין־
לאומי(. בסדרת מבצעים, בין השנים 1995-1988, 

מהר מאוד התברר שבפיגועים נגד 
חיילי צה"ל בלבנון – החלו לקחת 

חלק חברי ארגונים לבנוניים דרישתנו להתחיל בחקירה ולא 
לוותר – הביאה לאיום של גנרל 

לאחד בהתפטרות

פינוי פצועים לנקודת איסוף
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום – "במחנה"

הצמחת שורשים והישגים

ברירות מחדל
וערכים סותרים

הבגידות והחלפת נאמנויות
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הצלחנו להפחית את ניסיונות הפיגוע של הארגונים 
הפלשתינאיים עד כדי הפסקתם.

הארגונים הלבנוניים שפעלו מולנו היו רבים 
אף הם: ארגון העבודה הקומוניסטי, המפלגה 
'אמל',  הקאומי-סורי,  מפלגת  הקומוניסטית, 
ההתנגדות המאמינה וה'חיזבאללה'. עם הארגונים 
הלא־שיעים הצלחנו להתמודד ואף להביא להפסקת 
פעילותם. ה'חיזבאללה', בעיקר לאחר הסכם טאיף 
ובחסות סוריה, שמר על יתרונו ומעמדו, והפך כידוע 

ליריב העיקרי עד היום.
בלבנון פעלו מספר סוכנויות איסוף )השב"כ, 
יחידה 504 ואף ה'מוסד'(. פרט לאחריות הברורה 
והבלעדית של שב"כ על הסיכול בתוך אזור הביטחון, 
בשאר התחומים והמטלות – היו גבולות הגזרה בין 

הגופים מעורפלים למדי.
ראוי להזכיר שעד סוף 1996–תחילת 1997 
נעשה הסיכול באזור הביטחון אך ורק בכלים של 
יומינט!! וללא כל אמצעים טכנולוגיים מסייעים 

אחרים. מצב בלתי נתפס בראייה עכשווית.
ככל שנקפו השנים והתגבר הוויכוח הציבורי 
והפוליטי בתוך ישראל על עצם שהותנו בלבנון, 
עם או ללא קשר לכך, הלכו ורבו הפיגועים, תוך 
הסתייעות באנשי אזור הביטחון, בשיתוף פעולה 
בעיקר עם ה'חיזבאללה'. ולא רק זאת, צד"ל ומנגנוני 
הביטחון הפכו יותר ויותר מחוררים – עלה מספר 
הבגידות, שיתופי הפעולה עם הצד השני, בעיקר 
עם ה'חיזבאללה' ועם המודיעין הלבנוני שהפך לגורם 

המסייע באופן מובהק לארגון זה.
רבים מאנשי המב"טים, כמו גם חיילי צד"ל, שילמו 
בחייהם וראוי שנזכירם, ללא קשר לקושי בעבודה 

איתם ולוויכוח באשר לעצם שהייתנו בלבנון.
השירות עמד במשימתו המרכזית – סיכול 
ושמירה על ביטחון הפנים בתוך אזור הביטחון. היו 
לנו גם טעויות וכישלונות, חלקם קשים ומשמעותיים, 
כמו ההתנקשות בגנרל אנטואן לא'חד וסדרת 
פיגועים שהתרחשה בשנים 1996-1995 על הציר 
כפר כילא - מארג' עיון. היו גם הישגים רבים בפעילות 
הייעודית וההתרעתית מחוץ לאזור. חרף הקשיים, 
אחדים מהמבצעים הייעודיים זכו להערכה גבוהה 

של אמ"ן.
אותה סדרת פיגועים של 1996-1995 הותירה 
אותנו, מעבר לצער הרב על הנפגעים, עם תחושת 
החמצה קשה גם בהיבט המקצועי. בבדיקה לעומק, 
בדיעבד, התברר שהדברים נבעו מבגידה קשה 
שהייתה בצמרת הגזרה המזרחית של צד"ל. בסוף 
1995 תחילת 1996, על סמך מידע מודיעיני, עצרנו 
צעיר תושב הגזרה המזרחית המקורב מאוד לבכיר 
בצד"ל. בחקירתו בכלא אל־ח'יאם, הודה בקשרים 
צילומים מאתרים  ובהעברה של  ל'חיזבאללה' 

וממקומות באזור הביטחון.
על רקע מערכת יחסים אישית עכורה )שהייתה 
מוכרת לנו( ותחרות קשה, בין בכירים בצד"ל למנגנון 
הביטחון, החלה מערכת לחצים כבדה לשחרורו, 
מצידו של הדרג הבכיר ביותר בצד"ל; כך גם של 
אלוף פיקוד צפון ומתאם פעולות הממשלה בלבנון. 
דרישתנו להתחיל בחקירה ולא לוותר – הביאה לאיום 
של גנרל לאחד בהתפטרות. על־אף ההתעקשות 

שלנו במשך מספר ימים, נאלצנו לשחררו.
סביר להניח שחקירה מקצועית הייתה מביאה 
לגילוי של נוספים ולחשיפת התארגנות קשה 

וכואבת זו. מכיוון שההחלטה לשחררו הייתה 
בסופו של דבר גם שלי )הח"מ( תחת אילוצים 
ולחצים חיצוניים כבדים מאוד, אני מצר על כך 

באופן אישי גם כיום.
במהלך שנות פעילותה של יחידת השירות בלבנון, 
בשנים 2000-1986, נחשפו בתוך אזור הביטחון 
בין 950 לאלף )!!!( התארגנויות ומגויסים לארגוני 
הטרור, שפעלו או היו אמורים לפעול כנגד כוחות 
צה"ל באזור הביטחון וכנגד מטרות מעבר ל'קו 
הסגול'. התרומה לביטחון כוחותינו הייתה אף גדולה 
יותר לאור מקרי סיכול ומניעה של ניסיונות פיגוע 
בקו המגע וברצועה האפורה, שלא נספרו ולא 
נרשמו כסיכולים ופיגועי פנים. בנוסף, ניתן להצביע 
על ארבעה מקרים שבהם סיכל השב"כ, באופן ישיר, 
ניסיונות לחטוף חיילי צה"ל מאזור קו המגע של 

אזור הביטחון.
בזכות פעולות הסיכול, כוחות צה"ל יכולים היו לנוע 
לכל רוחבו של אזור הביטחון כמעט ללא הפרעה. 
למי שהיה מצוי בנושאי ביטחון הפנים והכיר היטב 
את פוטנציאל פיגועי הפנים באזור – לא היה זה 

ואין זה דבר של מה בכך.
* הכותב היה ראש מרחב צפון בשב"כ בין השנים 
1995 עד 1998 ושימש ראש היחידה בלבנון בין 
1991-1988. חיים רובוביץ, ראש מרחב צפון 
בשב"כ בעבר וראש היחידה בלבנון, ויוסי וינשטיין 
אף הוא ראש היחידה בלבנון בעבר – תרמו רבות 

מניסיונם למאמר זה.
גשר שנבנה על-ידי גדוד 5067 של חיל ההנדסה

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום – "במחנה"

השב"כ בלבנון –  משימות מורכבות כחלק מהכוח הצבאי, הלכה למעשה
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ראשית הקשר עם הנוצרים בלבנון – שיחה עם יאיר רביץ

סגן־אלוף יאיר רביד-רביץ, מפקד מרחב צפון 
של יחידה 504 באותה עת, קיבל את פניהם. 
כשהבין, לאחר דקות ספורות, כי מדובר בנציגים 
בדרג בינוני־גבוה – סירב לקבל את פניהם ושלח 
אותם כלעומת שבאו, תוך שהוא פולט לעברם, 
"תגידו למי ששלח אתכם, שישלח נציגים בדרג 
גבוה". יאיר ידע שלנוצרים מצוקה אמיתית של 
תחמושת, והעמיס את היאכטה בתחמושת לרובי 
קלצ'ניקוב, כמחווה של רצון טוב. התחמושת 

"במזרח התיכון מדברים 
ערבית, לא צרפתית"

אבנר אברהם

חוף הים מול העיר צור, לבנון. באחד מלילות מאי 1976, התקרבה לעבר 
ספינת טילים של חיל הים הישראלי יאכטה לבנונית מפוארת, של אחד 
מעשירי המדינה. על סיפונה היו נציגיו של באשיר ג'ומאייל, ממנהיגי 
הנוצרים בלבנון, מצווים על ידו לצאת ולהיפגש עם 'המודיעין הישראלי'. 

כעבור שעות ספורות ו'זיכוי ביטחוני', עגנה היאכטה בנמל חיפה.

כמיל  הלבנוני־נוצרי,  לידיו של הבכיר  הגיעה 
שמעון, שכיהן בעבר כנשיא לבנון.

    המסר נקלט היטב בצד הלבנוני. לא חלף שבוע 
ואותה יאכטה חזרה לנמל חיפה ובאותו אופן. 
על סיפונה היה ג'וזף אבו־חליל, חבר ההנהגה 
הבכירה של הנוצרים בלבנון ועורך העיתון החשוב 
'אל־אמל'. לימים יכתוב את ספרו, 'סיפור המרונים 
במלחמה' ויקדיש בו ליאיר פרק שלם, שאותו 
יתאר כ"רזה וגבוה, מדבר ערבית כאילו היה ערבי".

עוד באותו ערב, ב'וילה' המפורסמת במטה 
שר  נכחו  חשאית.  פגישה  נערכה  'המוסד', 
)ראמ"ן(  אמ"ן  ראש  פרס,  שמעון  הביטחון 
יאיר  ולצידו   504 יחידה  שלמה גזית, מפקד 
וכמובן המארחים – אנשי 'המוסד' ונציגי האגף 
לקשרי חוץ – 'תבל'. פרס פצח בצרפתית ובירך 

את הנציגים הלבנוניים.
יאיר ביקש שהשיחה תתנהל בערבית והוא 
יתרגם, וכך היה. לבקשת פרס, פתח אבו־חליל 
בניתוח תמונת המצב הצבאית־פוליטית בלבנון, 
זוכים לתמיכה  ואנשיו  כך שאש"ף  על  סיפר 
והם  ותחמושת ממדינות ערב ומהסובייטים, 
הנוצרים – מבקשים את סיועה של ישראל. פרס 
הבטיח לדבר על הנושא עם ראש הממשלה, 
יצחק רבין, בתוך כמה ימים. בסיום המפגש 
הייחודי, הרימו הנוכחים כוסית לחיי ישראל ולבנון 
החופשית. יאיר ואורחיו המשיכו בשעת לילה 

ומשם  ביפו,  'אלהמברה'  מאוחרת למסעדת 
הועברו לבית המלון. בבוקר התקבלה הודעה 
ששר הביטחון פרס מזמין את האורחים למסעדת 
'אלדו' בתל אביב. פרס וראמ"ן קיבלו את פניהם. 
לאורך הארוחה, התנהלה שיחה ערה בערבית, 
כאשר יאיר אמון על התרגום בין הצדדים. "אמרו 
שהארוחה הייתה טובה מאוד", אומר כיום בצער 
יאיר, שמלאכת התרגום מנעה ממנו ליהנות 

ממנעמי המסעדה.

לשכת ראש אמ"ן ביקשה להעביר את הקשר 
עם הנוצרים לאגף החוץ של 'המוסד' – 'תבל'. 
קלאב'  'הקאנטרי  במלון  נערכה  הפגישה 

בהרצליה. יאיר התבקש להסיע את האורחים 
לשם. בדרכם למלון, הוא הרגיעם ואמר שאל 
להם לדאוג, והם צפויים לקבל יחס מיוחד. בין 
אפרים הלוי )לימים ראש  מקבלי הפנים היה 

הנחיית ראש אמ"ן – 
להעביר את ההפעלה למוסד!

רפול עם בשיר ג'מייל ואבנר אזולאי מהמוסד )במרכז( עם דגל הפלנגות
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון. צילום: דובר צה"ל

מצוקה  שלנוצרים  ידע  יאיר 
אמיתית של תחמושת, והעמיס 
את היאכטה בתחמושת לרובי 
קלצ'ניקוב, כמחווה של רצון טוב

יש כלל במזרח התיכון – "אם יש 
ארוחה חגיגית ואתה לא מוזמן 
אליה, אתה תוכל למצוא את עצמך 
מוגש על השולחן כאחת המנות"



האויב של אויבי – הוא חברי.  .1
העזרה תעמיק את החדירה שלנו בלבנון   .2
ובסוריה, כיוון שלבנון היא הבטן הרכה של סוריה.
נוכל להפעיל סוכנים בכל הרמות; חלקם   .3
יום והם  פעלו ללא תמורה, אך הדגישו שיבוא 

יפנו לבקש עזרה מישראל.
יש כלל במזרח התיכון – "אם יש ארוחה   .4
חגיגית ואתה לא מוזמן אליה, אתה תוכל למצוא 

את עצמך מוגש על השולחן כאחת המנות".

גם היום מצוי יאיר בקשר שוטף עם מפקדים 
וחיילים מצד"ל, שנסוגו לישראל לאחר יציאת 
צה"ל מלבנון לפני 22 שנים. בעיניו, הם ראויים 

ליחס של בעלי ברית אשר נלחמו לצידנו, הקריבו 
כ־750 חללים, ועוד מאות פצועים ונכים בגוף 

ובנפש.
    לטענת יאיר, קוימו רק מעט מאוד מהבטחותיהם 
של מפקדים בצה"ל ופוליטיקאים ישראליים לאורך 
השנים, שאם ביום מן הימים יחליט צה"ל לסגת 
מדרום לבנון, יזכו אלו מאנשי צד"ל אשר יחפצו 

בכך – להיקלט כאזרחים במדינת ישראל, וכי 
יקבלו את תמורתם המלאה של הבתים והרכוש 

אשר ישאירו בלבנון.
    הקצינים הבכירים ואנשי המודיעין של צד"ל 
קיבלו שיקום ראוי, כולל פיצויי משכורת ובתים, 
וטוב שכך נעשה. לעומתם, הקצינים הזוטרים 
והחיילים הפשוטים לא זכו לדיור חליפי. לשאלה 
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'המוסד'(. במפגש, פתחו המארחים בשיחה 
בצרפתית עם אורחיהם. יאיר פנה לאנשי 504 
שהיו עימו, חזר ואמר, "במזרח התיכון מדברים 
ערבית ולא צרפתית". בעיניו הייתה זו נבואה 

שהגשימה את עצמה. בעקבות המפגש, הקים 
'המוסד' שלוחה בלבנון.

את הקשרים  לנהל  במקביל  יאיר המשיך 
לבנון עם המיליציות. הוא הפליג עם  בדרום 
אנשי תבל כפעמיים בחודש, כדי להיפגש עם 
ההנהגה הנוצרית. באשיר ג'ומאייל נהג לומר 
מעת לעת כי שחרור לבנון יתחיל מהדרום... 
באחת הפגישות, ביקש יאיר מכמיל שמעון 
למנות קצין שיוכל לקבל את הפיקוד על דרום 
לבנון, וראוי שייבחר אחד מבני הדרום, היודע 
לדבר עם התושבים במקום. העבודה החלה מול 
שני אחים, אחד מהם הוא סעד חדאד – מייסדו 
של צבא לבנון החופשית, שהפך ברבות הימים 

לצד"ל: 'צבא דרום לבנון'.

בשנת 1978 עבר יאיר לשרת ב'מוסד', ותוך זמן 
לא רב יצא לשליחות באירופה. עם פרוץ מלחמת 
לבנון הראשונה )1982(, הוזעק ללבנון במטרה 
להקים במקום שלוחה 'צומתית' של 'המוסד', 
לגיוס והפעלת סוכנים. שלוש שנים לאחר מכן, 
1985, כשהחלום הישראלי לגבי לבנון  בשנת 
נגוז סופית, נסגרו שתי השלוחות של 'המוסד' 

– ה'צומתית' וה'תבלית'.
    סיפר יאיר, "כשהקמתי את התשתית בלבנון, 

עמדו לנגד עיניי ארבעה עקרונות מנחים": 

זיכרון אישי כחייל בשלוחת 'המוסד'
19. בין  1984 הייתי חייל צעיר, בן  בשנת 
ההכנה לקורס הקצינים לבין הקורס בבה"ד 
מצאתי עצמי יום אחד, עם ג'ינס וחולצת 
טריקו, ממתין להסעה ליד בניין 'הדר דפנה' 
בתל אביב; מקום שבו שכן מטה 'המוסד' 
באותה עת. יחד עם עוד שלושה ישראלים, 
שנראו כמו אנשי עסקים שיוצאים לחוץ לארץ, 
הגענו כעבור שעה לבסיס חיל האוויר בחיפה. 
שם, עלינו על מסוק שנחת כעבור זמן לא רב 
במנחת הסמוך לחוף ימה של עיירת הנופש 
הציורית ג'וניה, הממוקמת מצפון לביירות, 

בירת לבנון.

למוחרת בבוקר, עמדתי על גג הווילה עם 
ראש השלוחה, כשזה נותן לי הנחיות מדויקות 
למקרה של חירום – לאן בורחים, מהיכן יבואו 
המחלצים ואיך ִמתרגלים ל'בומים' הנשמעים 

מעת לעת.

ביליתי, תרתי משמע, מספר שבועות 
במקום. לצד 'עבודתי' מול אנשי השלוחה, 
בעיקר עם ציוד צבאי שעמד לרשותי )שכלל 
התמודדות עם מכוניות תופת(, הוזמנתי 
מעת לעת לארוחה במסעדה, סרט )הבכורה 
של 'גרמלינס'( או ביקור בווילה מפוארת של 
אחד מראשי הנוצרים בלבנון, על ראש הר 
מושלג. את יום הולדתי העשרים חגגתי עם 
אנשי השלוחה. עם שובי מהחוויה הייחודית, 
חזרתי ארצה וסיימתי את קורס קציני הקשר. 
אחד החיילים במחלקתי היה 'ילד שליחויות' 
שאביו עבד במוסד. יום אחד, הוא שאל אותי 
אם ארצה שאביו יסדר לי ראיון עבודה. ככה 
היה בימים של טרום האינטרנט, המלצות 
מפה לאוזן. בשנת 1987, יומיים לאחר שחרורי 
מצה"ל, התחלתי לעבוד במשרד. 28 שנים, 

וכל השאר... היסטוריה.
               אבנר  אברהם

מסעות הציד של כמיל שמעון
יאיר נזכר באנקדוטה הנוגעת לכמיל שמעון, 
שהיה חובב ציד מושבע ובעל אוסף גדול של 
כלי נשק. "כמיל ביקש כבר ב־1975 לצוד 
ליד הגדר בין לבנון לישראל, הואיל והשטח 
המגודר הפך למעין שמורת טבע, גן עדן 
לציידים". יאיר היה מתאם לו הדבר מעת 
לעת. הם היו נפגשים משני צידי הגדר – כל 
אחד ברכבו ומחליפים חיוכים ודברי ברכה. 
לימים יספר כמיל שמעון כי מסעות הציד 

הללו גרמו לו לאושר רב.

המעבר מ־504 ל'מוסד'

הטיפול בפליטי צד"ל 2022 

העבודה החלה מול שני אחים, 
 – חדאד  סעד  הוא  מהם  אחד 
מייסדו של צבא לבנון החופשית

"אמרו שהארוחה הייתה טובה 
מאוד", אומר כיום בצער יאיר, 
שמלאכת התרגום מנעה ממנו 

ליהנות ממנעמי המסעדה

מדוע ישראל חייבת לדאוג לאנשי צד"ל, ענה 
יאיר, "אילו אנשי צד"ל היו מקבלים מאיתנו סיוע 
להגן על עצמם מפני אויביהם, הם לא היו שונים 
ממאות המיליציות האחרות אשר פעלו בלבנון 
וזכו לסיוענו, ומאום לא קרה להם לאחר נסיגת 
צה"ל. אולם אנחנו הפכנו אותם לצד"ל והם 
פעלו כחלק מצה"ל ומילאו את פקודותיו. דבר 
זה הפך אותם לבוגדים בעיני השלטון הלבנוני 
מדינת  על  חובה  לכן,  ובעיני חלק מהציבור. 
ישראל לדאוג לדיור ולשיקומם המלא של כל 
אנשי צד"ל. המדינה קיבלה לתחומה כ־4,000 
אזרחים מצוינים, נאמנים ומסורים. עלינו לדאוג 

שיישארו כאלה!". 
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חיים ז"ל נולד בפוזנן, פולין, באחד באפריל 1928, בנם של יחיאל ודבורה לופטמן. 
במהלך מלחמת העולם השנייה היה בגטו לודג', ושרד את מחנות ההשמדה 

אושוויץ-בירקנאו, מאוטהאוזן ואבנזה.
החליף את שמו לשריד כאות לכך שהיה שריד למשפחה ענפה שלא שרדה 

את השואה. 
חיים העפיל לארץ־ישראל בתחילת ינואר 1946 על סיפונה של ה"אנצו סירני", 
שנתפסה בלב־ים על ידי הבריטים. הוא נכלא בכלא עתלית, ושוחרר זמן קצר 
לאחר מכן. משם הגיע לקיבוץ חניתה, במסגרת הקבוצה הראשונה של עליית 

הנוער בקיבוץ הצעיר. 
הצטרף לשורות ה'הגנה'/הפלמ"ח והשתתף בפעולות שונות )ליל הגשרים 
וכדומה(, בימי טרום צה"ל. שירת בגדוד 53 של חטיבת גבעתי והשתתף בהגנה 

על תל אביב וסביבותיה.
במלחמת העצמאות )1948(, השתתף יחד עם הגדוד בבלימת הצבא המצרי 
באזור ניצנים, שעל גבורתו בקרבות קיבל המלצה לצל"ש, וכן בקרבות נוספים 

)משטרת עיראק-סואידן(.
ב־1949 סיים קורס קצינים. במהלך שירותו בצה"ל ובמלחמות ישראל, שימש 
כקצין אג"ם ברמות פיקוד שונות – גדודי, חטיבתי ואוגדתי, וכן שירת בשירותי 

המודיעין הישראלי.
בשנת 1960 נשלח מטעם המדינה לאתיופיה, לשמש כיועץ לצבא אתיופיה, 

ושהה שם עד 1964.
במסגרת שירותו כקצין מודיעין צבאי, ליווה אח"מים רבים בביקורם בארץ, 
ביניהם הנרי קיסינג'ר, מזכיר המדינה של ארצות הברית, בזמן ביקורו הדיפלומטי 
הראשון בישראל. במלחמת ששת הימים, שירת כקצין המודיעין של חטיבה 45. 
בין השנים 1971-1968 חזר שוב לאתיופיה כראש מחלקת מודיעין בשגרירות 

ישראל.
שריד השתחרר מצה"ל בדרגת סגן־אלוף בשנת 1972. במלחמת יום הכיפורים 

גויס ולקח חלק בפעילויות מודיעיניות.

עם תום שירותו הצבאי, שימש שליח מטעם קק"ל בוויניפג, קנדה, בין השנים 
1979-1976, וכן בשיקגו, ארצות הברית, בין השנים 1985-1983. 

חיים היה שחקן ברידג'־זוכה פרסים, אהב לצייר בשמן ודאג להעניק לכל אחד 
מנכדיו ציור פרי מכחולו. חי רוב ימיו בתל אביב ונפטר ב־15 במרץ 2021, בגיל 92. 

השאיר אחריו אישה, שלושה בנים ושבעה נכדים. 
בארכיון 'יד ושם' נמצא תיעוד מוקלט באורך שבע שעות של סיפור חייו. 

יהי זכרו ברוך.

שלמה נולד באיסטנבול לציפורה ואפרים ויינשטיין, כאח הצעיר של מרדכי ושרה. 
בגיל שש עלה ארצה עם משפחתו לארץ־ישראל, ולמד ב'בית הספר למסחר' 
שבתל אביב. ב־1942 הצטרף לארגון ה'הגנה' וב־1944 התגייס לפלמ"ח. היה 
מפקד כיתה בבית הערבה והשתתף ב'ליל הרכבות' ובהכנות ל'ליל הגשרים', 
כמפקד מחלקה, ברמת הכובש ובגבעת השלושה. השתתף בהקמת 11 הנקודות 

בנגב. במלחמת השחרור היה מפקד פלוגה בגדוד השישי של חטיבת 'הראל'.
אחרי המלחמה, שירת ב'מערכות', ומונה לרל"ש סגן הרמטכ"ל )מרדכי מקלף 
ומשה דיין( ולרל"ש הרמטכ"ל )משה דיין(. בשנות החמישים, יצא לפריז והיה שם 
עוזר הנספח הצבאי. בשנות השישים, מונה לסגן מפקד חטיבת גולני, ולאחר 

מכן היה בין מקימי ומדריכי המכללה לביטחון לאומי.
ב־1964 מונה לרמ"ח מחקר באמ"ן. ביום האחרון של מלחמת ששת הימים, 
יזם והפיץ מסמך משותף, שהציע תוכנית מדינית להסכמי שלום על רקע 
הניצחון והשטחים שנכבשו. לאחר המלחמה, מונה להיות הראשון מבין מתאמי 

הפעולות בשטחים.
בשנת 1973 הועלה שלמה לדרגת אלוף. במהלך מלחמת יום הכיפורים, הוא 
שימש כדובר על של צה"ל ומערכת הביטחון, ובעקבותיה, ב־1974 מונה לראש 

אמ"ן ושיקם את מערך המודיעין של צה"ל.
לאחר שחרורו, נבחר שלמה לכהן כנשיא אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, ולאחר 
מכן למנכ"ל הסוכנות היהודית. ב־1996 נבחר כיו"ר המרכז לחקר כוח המגן, 
וכיו"ר העמותה להענקת פרס לספרות צבאית על-שם יצחק שדה, וכמרכז 
ומנחה של 'שישי אסטרטגי' במסגרת לימודי 'הקתדרה' של מוז"א )מוזיאון 
ארץ־ישראל(. הוא שימש כחבר ב'יש־דין' וכיו"ר הנהלת המכון למחקרי ביטחון 

לאומי באוניברסיטת תל אביב.
בשנת 2012 הוענק לו פרס בן־גוריון על תרומתו לפיתוח הנגב.

לשלמה היה תואר ראשון במדע המדינה וסוציולוגיה ותואר שני בהיסטוריה. 
הוא היה עמית מחקר באוניברסיטת הרווארד, במכון וודרו וילסון ובמכון ארצות 

הברית לשלום שבוושינגטון. 
שלמה פרסם מאות מאמרים בעיתונות ובכתבי-עת בישראל ומחוצה לה, וכתב 
טור דעות שבועי. ב־1985 כתב את ספרו 'המקל והגזר', ב־1999 את 'פתאים 
במלכודת', וב־2016 את ספרו האוטוביוגרפי 'בצמתים מכריעים – מן הפלמ"ח 
לראשות אמ"ן' וספר ילדים מאויר, 'סבתא תרנגולת', יחד עם בתו אסנת ישפה.

שלמה היה נשוי לגלה )אביגיל(. 
במותו הניח שתי בנות ובן, שמונה נכדים ושבעה נינים. הוא נפטר שבועיים לפני 

יום הולדתו ה־94.

יהי זכרו ברוך.

סגן־אלוף חיים שריד
בן דבורה ויחיאל לופטמן

נולד בי"א בניסן תרפ"ח, באחד באפריל 1928
נפטר בב' בניסן תשפ"א, ב־15 במרץ 2021

אלוף שלמה גזית
בן ציפורה ואפרים ויינשטיין

נולד בי"ד בחשוון תרפ"ז, 22 באוקטובר 1926
נפטר בכ' בתשרי תשפ"א, שמונה באוקטובר 2020
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נולד בפולין ב־1923, בן יחיד למטילדה ודוד ורדיגר. בהיותו בן שלוש, החליטו סבו וסבתו לעלות 
לישראל. הם לקחו עימם את נכדם רחביה, ויחד עם משפחתם המורחבת התיישבו במושבה הצעירה 
מגדיאל שבשרון. הוריו, שנותרו בפולין על מנת לכלכל את המשפחה העולה, הצטרפו מאוחר יותר 
ועד אז שלחו כספים לקניית אדמות. המשפחה המורחבת התפרנסה מעבודת אדמה ומחקלאות.
רחביה למד בכפר מל"ל, אך הפסיק את לימודיו בתיכון כדי להתגייס לארגון הש"י של הפלמ"ח. 
במלחמת העצמאות שירת כקצין בש"י במרחב השרון, ומשהוקם צה"ל מונה כקצין המודיעין 

של מרחב זה.
בשנת 1950 נשא לאישה את שולמית לבית גדעוני. לבני הזוג שלושה ילדים: גדעון, תמר ואמנון; 

ו־11 נכדים.
בשנים 1957-1952, שימש כמפקד יחידה 154 )לימים יחידה 504(. בין שאר המבצעים שבהם 
נטל חלק, הוא הוביל את המבצע לחיסולו של מוסטפה חאפז, מפקד המודיעין המצרי ברצועת 

עזה ב־1956.
בין השנים 1962-1957, מונה כראש ענף איסוף באגף המודיעין. לאחר מכן, השתחרר משירות 

פעיל בדרגת אלוף־משנה.
ב־1963 מונה על ידי מאיר עמית, ראש המוסד הנכנס, כראש אגף 'צומת', המפעיל סוכנים 

במדינות ערב. רחביה שימש בתפקיד זה כעשור וסיים את תפקידו ב־1973.
במסגרת שנות פעילותו במוסד, נטל חלק במבצעים סודיים שרובם עדיין חסויים. אחד המבצעים 
המפורסמים שאותו ריכז והוביל הוא מבצע 'יהלום' באוגוסט 1966, שהביא לעריקת הטייס 

העיראקי ומטוס המיג־21. 
בשנת 1982, כאזרח מן השורה, מונה על ידי אריק שרון לתפקיד מתאם פעולות הממשלה 
בשטחים, ולאחר מכן לתפקיד מתאם נושאי לבנון ו'שלום הגליל'. שרון תיאר אז את רחביה כ'איש 
שדה' עם ראש פתוח, ממעיט בדיבור ואינו מדבר בקונספציות. הוא תמיד גילה נכונות ללמוד, 

ביצע משימות שהוטלו עליו ולא הסתפק ב"סמוך עליי".
מאוחר יותר, נבחר רחביה כנשיא גמלאי המוסד, היה שותף בהקמת הוועד הציבורי למען בני הזוג 

פולארד, והיה מעורב בניסיונות לשחרור שבויי קרב סולטאן יעקב והנווט רון ארד.
במילוי כל תפקידיו בלטה חוכמתו, חדות מחשבתו וערכיו. למרות פועלו הענף וניסיונו המגוון, תמיד 

הפגין צניעות, ענווה ושמירה על דיסקרטיות, והתרחק מפרסום.
רחביה נודע באהבת האדם הנשזרת בכל קשריו, בין אם מול מפקדיו ופקודיו או במסגרת התקשרויות 
עם גורמים זרים. הוא ניחן בתכונה הנדירה לזהות אצל כל פקוד את יכולותיו ולהביאו למיצוי יכולות 
אלו. קשריו עם פקודיו התאפיינו במחויבות ואחריות מצידו, אשר המשיכו הרבה לאחר השירות הפעיל.

ראייתו האינטגרטיבית של רחביה, ערכיו, יושרו ויושרתו, והיותו ציוני בכל רמ"ח איבריו – ייחדו את 
האיש אשר קישט את עשייתו בהומור ופעל ללא לאות לטובת המערכת ולקידום ערכי המודיעין 

ללא פשרות.
משפחתו ממשיכה וחיה לאור המורשת שהותיר אחריו איש מיוחד זה.

יהי זכרו ברוך.

יוכבד מילוא, ילידת תל אביב, גדלה בשכונות מכבי ומונטיפיורי.
יוכבד הייתה ג'ינג'ית במראה ובאופי, דעתנית, ידענית, קולנית, 
אמיצה, פיה וליבה שווים ולא חסכה מאיש את לשונה החדה. 

תמיד הייתה מוקפת חברים ומשפחה.
בגיל 12 התייתמה מאב, בגיל 15 איבדה אח שנפל במלחמת 

השחרור על הגנת גוש־עציון. 
נותרה בת יחידה לאימה וטיפלה בה במסירות עד יומה האחרון.

בגיל 16, כאשר המצב הכלכלי היה קשה, פנתה למשרד 
הביטחון וביקשה עבודה מכובדת, וכך הגיעה לשירות.

עבדה ב'לשכת הקשר של משרד החוץ' בקריה, כמזכירתו של 
נחמיה לבנון וסייעה לו במשימות הארגון, שהיו תמיכה ביהודים 

מעבר למסך הברזל והעלאתם לארץ־ישראל.
יוכבד התקדמה בהיררכיית המשרד. שם היחידה הוסב ל'נתיב' 
ויוכבד יצאה לקורס מנהלי חשבונות ומונתה כמנהלת החשבונות 

הראשית של המשרד.

בתפקיד זה, הייתה אחראית על הפעילות הפיננסית של המשרד 
בארץ ובנציגויות המשרד בחוץ לארץ, והרבתה לבקר בחוץ 

לארץ בשגרירויות עם משלוחים שהשתיקה יפה להם.
במקביל, גידלה משפחה לתפארת עם צביקה, בעלה האהוב, 

ושני ילדיהם שירה וקובי.
יוכבד הייתה ממקימי אגודת חולי הפסוריאזיס בארץ. יחד עם 
חבריה לאגודה הצליחה להשיג הכרה והקלות לחולים במחלה.
גן, עיר מגוריה, בתמיכה  בנוסף, התנדבה בעיריית רמת 
בקשישים עריריים, וכן הייתה כתבת בעיתון הגמלאים העירוני.

הנצחת אחיה בערה בה והיא דאגה לטיפוח האנדרטאות 
שהוקמו לזכר הפלוגה הדתית של חי"ש תל אביב שבה שירת, 
להפקת סרט לזכרו ולביצוע הרצאות על גוש־עציון. כן הייתה 

חברה בעמותת 'לנצח אחי' של אחים ואחיות שכולים.
את אהבת הארץ, העם והמורשת היהודית – דאגה להנחיל 

לילדיה, נכדיה וניניה, ההולכים בדרכה.
בת 87.5 במותה.

יהי זכרה ברוך.

יוכבד מילוא
בת נחמה )לבית אורנבוך( וירחמיאל-יעקב שטינוביץ

נולדה בכ"א בטבת תרצ"ג, ב־19 בינואר 1933 
נפטרה בט' בתשרי תשפ"א, ב־27 בספטמבר 2020

רחביה ורדי
בן מטילדה ודוד ורדיגר

נולד בו' בניסן תרפ"ג, 23 במרץ 1923
נפטר בכ"ב באלול תשס"ו, ב־14 בספטמבר 2006
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עופר דקל, בכיר השב"כ שחווה את אחת הפרשות המסעירות 
של מבצע 'חומת מגן', מספר את הסיפור, ישיר וללא פילטרים:

באינתיפאדה, מהשניים באפריל ועד השבעה במאי 2002

הסדר,  בליל   ,2002 במרץ   27 רביעי,  ביום 
התבצע פיגוע שגבה למעלה משלושים הרוגים 
'הקש ששבר  זה  'פארק' בנתניה. היה  במלון 
את גב הגמל' בכל הקשור לכיבוד הסכמי אוסלו 
וכיבוד הריבונות הפלשתינאית בשטחי A. עד אז, 
ולמרות הפיגועים, נשמרה ההנחיה המדינית בכל 
הקשור לשמירה על הסכמי אוסלו. ההזדמנות 
לפלשתינאים, ניתנה פעם אחר פעם, אחר פעם... 
 A ההחלטה המדינית התקבלה – נכנסים לשטחי
או במילים אחרות, נכנסים לערים באיו"ש )אזור 

המצור על כנסיית המולד 
במבצע 'חומת מגן' 

ריאיינו והביאו לדפוס אבי מושבי וחיים מנור

הימים ימי אינתיפאדה חמושה, אוטובוסים מתפוצצים בידי מחבלים 
מתאבדים. ההרג והדם הרב חוצים את הקו הירוק ומתפשטים בערי 

מדינת ישראל.

יהודה ושומרון(. הכניסה הראשונה הייתה לעיר 
בית־לחם במבצע שכינויו היה אז 'בכוונה להישאר', 

ולימים שונה ל'חומת מגן'.

ייעודו של המרחב – סיכול טרור, לא השתנה. 
המטרה המיידית הייתה לסמן את אלה שנדרש 
לחקירות  להתארגן  מיקומם,  לאתר  לעוצרם, 

ולהפקת מודיעין, בדיוק כפי שפעלנו בשאר הגזרות.
    המרחב הכין רשימה של 190 מיועדי מעצר אשר 
מצאו מקלט בעיר בית־לחם בהיותה שטח A, כולל 
איתור מגוריהם על גבי תצ"אות )תצלומי אוויר( 
ואיתור מקומות אלטרנטיביים אפשריים – והעביר 
לצה"ל התרעה, בעל־פה ובכתב, על הצורך לסגור 
את הכניסות למסגדים ולכנסיות, על מנת למנוע 
התבצרות של 'ברחנים' במקומות הקדושים הללו.
    באחד באפריל 2002 החלה הכניסה. כתוצאה, 
ככל הנראה, מתקלה מבצעית – לא בוצעה סגירה 

של כנסיית המולד והתעוררנו לבוקר עם כמאתיים 
'ברחנים' בכנסייה ועימם כ־36 אנשי כמורה. הגענו 
למצב מובהק של שחור ולבן – הכנסייה כותרה 

לחלוטין והמשבר התחיל להיבנות...
האחריות לטיפול במשבר הוטלה על צוות משא 
ומתן )מו"מ( המטכ"לי, אשר טיפל בכל ההיבטים 
בקפסולה הלוהטת הזו. המרחב סיפק מידע על 
הנעשה בסביבת העבודה החיצונית ובתוך הכנסייה, 
אך לא היה שותף לדיוני ולתכנוני הצוות. בשלב זה, 
הייתה עדיין תנועה, פנימה והחוצה, של אספקה 

והדבר ִאפשר לאסוף מודיעין על הנעשה. 
אותנו, שהסתכלותנו ממוקדת בסיכול, לא 
הדאיג הסיפור בראשיתו, שהרי למבוקשים לא 
הייתה יכולת ללכת לשום מקום והזמן כבר יכניע 
אותם. אך ככל שחלפו הימים, האירוע, בתוך 
וסביב כנסייה, שהיא אייקון עולמי בשל קדושתה 
וחשיבותה ההיסטורית, קיבל תהודה תקשורתית 

גלובלית, בכל רחבי העולם.

ימים ספורים לאחר מכן, סיירתי בבית־לחם 
ונכנסתי לחפ"ק של צוות המו"מ המטכ"לי. חברי 
הצוות נתנו לי סקירה על כוונותיהם להתמודד 

עם הבעיה...
    בפגישתי בחפ"ק עם הצוות, התגבשה דעתי 
כי תפישת חבריו שגויה ולא תוביל לפתרון כלשהו. 
בכיוון  הייתה  סיבת הקונספט השגוי, לדעתי, 
ההתייחסות לנצורים כאילו שאנו באירוע חטיפה. 

כנסייה,  וסביב  בתוך  האירוע, 
שהיא אייקון עולמי בשל קדושתה 
קיבל  ההיסטורית,  וחשיבותה 
תהודה תקשורתית גלובלית, בכל 

רחבי העולם

להמשיך את הפעילות 
המקצועית

עמדות לעומתיות

מקרה של ערכים סותרים – חיל צה"ל ונזירות בשיחה ליד הכנסייה
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום – עופר יזהר

מבצע
חומת
מגן 
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אירוע שעל מנת לסיימו חייבים להתפשר! זה היה 
המוטו שחזר על עצמו שוב ושוב בדבריהם.

    ראש הצוות המטכ"לי אמר לא פעם בדיונים: "על 

מנת לפתור – חייבים לוותר להם... לצאת מבית־
לחם...". עמדתנו הייתה הפוכה ונשענה על היכרות 
אינטימית עם האוכלוסייה בכלל ועם המבוקשים 
שהיו בכנסייה בפרט. לא אחת הועלתה אפשרות 
של פיגוע התאבדות בתוך הכנסייה. אנחנו שללנו 

סבירות לתרחיש כזה.
    בתשעה באפריל 2002, ראש הממשלה, אריאל 
שרון, הפקיע את האחריות מהצוות המטכ"לי 
והטילּה על ראש השירות אבי דיכטר. בהיותי ראש 
המרחב, דיכטר הודיע לי על כך והעביר לי את מקל 

האחריות. הצבא הציב מצידו גורם בכיר, את תת־
אלוף עיבל גלעדי, שעימו עבדתי בתיאום מלא 

בציר מקביל שנבנה, ועל כך בהמשך.
    בעשרה באפריל, קיימתי דיון התנעה עם אנשי 
המרחב, מהדסק, מהשטח, חוקרים ואנשי יחידות 
נוספות מהשירות. בדיון השתתפו גם אנשי צוות 
המו"מ המטכ"לי, בראשם ליאור לוטן ולצידו מח"ט 

בית־לחם אלוף־משנה מרסל אביב.

המטרה – כולם יוצאים דרכנו, מתוחקרים,   n

וברי כי חלק ילכו הביתה )הלא מעורבים( וחלק 
לכלא, כמו כל מחבל לפניהם )בהמשך הורחבה 
המטרה וניתנה אופציה למבוקשים לצאת לחוץ 

לארץ ללא אפשרות חזרה(.
אין בכוונתנו להמליץ על יציאה מבית־לחם או   n

לוותר! אנחנו במבצע רחב־היקף, שתכליתו להוריד 
את רמת הטרור ולהחזיר את ההרתעה. ויתורים 

לא משרתים את מטרת העל הזו.
אופציה צבאית אינה אפשרית והנצורים יודעים   n

זאת.

n למרות שהיה ייצוג של שלל ארגוני החבלה 
בכנסייה, הדומיננטיים היו עבדאללה דאוד, ראש 
'המודכל' בבית־לחם, ואברהים עביאת, מחבל 
רב־מעללים מהפת"ח בבית־לחם )ראש התנזים(. 

עובדה זו רלוונטית להפעלת לחץ על ערפאת.
לא תהיה כניעה מרצון, אלא אם ערפאת ינחה   n

אותם.
כאשר  הפיזיים,  בסיפוקים  לפגוע  חייבים   n

ברמה המעשית: השערים של הכנסייה נסגרים, 
התנועה של הנזירים לסוגיהם נפסקת, אין אוכל 
אלא באופן מתוכנן בכל הנוגע לכמות הכרחית, 
מנתקים חשמל ותקשורת ומפסיקים לספק להם 
סיגריות )המלצה שעלתה על ידי אחד הרכזים שלנו 
והתבררה בהמשך כמשמעותית, הרבה יותר ממה 

שנשמעה(.
ייבנה ציר מקביל לפעילות בשטח, בסיוע נציג   n
ה־CIA, על מנת ללחוץ על ערפאת לתת הנחיות 
לנצורים לסיים את הפרשה. ציר זה הובלנו עיבל 

גלעדי ואנוכי.
לא קיבלנו את ההערכה שייתכן ויהיו שם פיגועי   n
התאבדות, משום שהכרנו היטב את הנפשות 

הפועלות.
    ב־11 באפריל עדכנו בתמונת המודיעין את נציג 
ה־CIA בישראל – ג'ף, אשר פעל במהירות וביעילות 
מול יועצו של ערפאת, מוחמד רשיד, שנפגש עם 

ערפאת והשיג את הסכמתו להתערב במשבר. 
ערפאת מינה צוות מטעמו. עם חברי הצוות האלה 
נפגשתי, וסוכם כי הם ידבררו את מסריו של ערפאת 

באופן פיזי, בלתי אמצעי, למבוקשים בכנסייה.

    המצב בכנסייה הלך והורע והיה די נואש. האוכל 
לא הספיק... היעדר הסיגריות נתן אותותיו עד כדי 
כך שספרי קודש נקרעו ונגרסו, כדי לייצר סיגריות 
מאולתרות. הקור אילץ את דיירי הכנסייה לשרוף 
כל מה שניתן על מנת להתחמם. חלק מהנצורים 
היו עזתים שציפו להיות מגורשים לעזה. למעשה, 
נותר איום בודד על הנצורים, שמנע את יציאתם – 
איומו של פעיל התנזים אברהים אבו גלעיף לירות 

בכל מי שייכנע.

ייבנה ציר מקביל לפעילות בשטח, 
בסיוע נציג ה־CIA, על מנת ללחוץ 
על ערפאת לתת הנחיות לנצורים 

לסיים את הפרשה

ומפסיקים לספק להם סיגריות 
)המלצה שעלתה על ידי אחד 
הרכזים שלנו והתבררה בהמשך 
כמשמעותית, הרבה יותר ממה 

שנשמעה(

הרבה מצוקה וסבלנות...

שמונה מסקנות מבצעיות

המעצר של מרואן ברגותי
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום – דובר צה"ל

מג״ד 12 אורן אבמן, ראש אמ״ן האלוף זאבי פרקש, הרמטכ״ל שאול מופז ומח״ט גולני צ׳יקו תמיר בהכנות לקרב
tצילום נדב גנות, דובר צה״ל

מבצע
חומת
מגן 

מבצע
חומת
מגן 
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נעשו בכנסייה לוודא זאת. 13 מבוקשים גורשו לחוץ 
לארץ לאחר שחתמו על הסכם אישי, שבו מוצהר 
כי אפשרות חזרתם לארץ תלויה בשיקול דעתנו 
בלבד ולאור המצב הביטחוני שישרור במקומותינו. 

23 מבוקשים גורשו לעזה.
חשוב לומר, גם אם בדיעבד, שהאירוע, כפי 
שהתפתח, היה בר מניעה ולא היה צריך לקרות. 
הנקודות שמדינת ישראל אולי הפסידה במהלך 
האירוע, על דעת הקהל הבין־לאומית וההד השלילי 
שנוצר כפיגוע דיפלומטי רציני, התאזנו ואולי אף 
יותר מכך – בשל מרכיב ההרתעה שהושג, הן 
והן בשל העונש הקשה של  בזכות הנחישות 

הגירוש.
במבט לאחור, ברור שהשילוב שנוצר בין צמד צירי 

הפעולה האופרטיביים, כשמצד אחד ערפאת 
ומבוקשי הפת"ח ששלטו בכנסייה, ומהצד השני 
מצב שהלך והסלים, הלך והעיק, עם רעב, ייאוש 
ופגיעה קיצונית בנוחיותם של הנצורים – כל אלו 
ועוד הביאו לסיום המוצלח של דרכנו, המקצועית 

והערכית.

– הוא נסוג והמשיך ללכת עד הגבול הדק שלא 
'לשבור את הכלים', כחלק מטקטיקת המו"מ 

האופיינית לו, כדי למקסם הישגים.
 36 בכנסייה  שיש  הראתה  המצב  תמונת 

מבוקשים. גיבשנו הסדר כי חלק ייכלאו וחלק 
יצאו לחוץ לארץ, למדינות שסיכמנו עליהן מראש 

בתמיכת האמריקאים.

חיונית,  הייתה  למתווה  שהסכמתו  ערפאת, 
מינה את אחיינו רבחי ערפאת לנציגו הרשמי. 
עימו ניהלנו את המגעים במלון בירושלים. כאשר 
כל הצדדים  דעת  על  כבר מסוכם,  היה  הכול 
בכנסייה ובמוקטעה, הכניס ערפאת 'עז' חדשה 
– המבוקשים לא ימסרו את נשקם. וכך, הסיכומים 
שהושגו התחילו להימרח... יחד עם זאת, ידענו 
והיה ברור לחלוטין שאנחנו לקראת השלמת הדרך.

    לאחר ריב והשלמה, ריב והשלמה, בציר הזה 
מול הצוות של ערפאת, הגענו לסיכום המיוחל, 

בדיוק כפי שרצינו בהתחלה.
    בפרקטיקה, כל הנצורים יצאו מהכנסייה בנוהל 
מסודר ותוחקרו על ידנו. 36 המבוקשים נעצרו 
לחקירה. האמל"ח שהיה ברשותם הוסגר, וסריקות 

    הזמן חלף, יום רדף יום וחלפו עוד כשבועיים. 
וזו אכן הייתה השורה התחתונה. אבל ההסלמה 
בתוך הכנסייה החלה להעיק. קשה היה לצפות 
את אופק קצה הסיבולת שלהם, אך היה ברור 

שאנו בכיוון הנכון וכי סבלנות היא חלק מהעניין.
    ב־26 באפריל 2002, קיימתי דיון עם כל משתתפי 
הדיון הראשוני, שבו השתתף גם סגן הרמטכ"ל 

דאז האלוף בוגי יעלון. בדיון שוב צפו ועלו חילוקי 
הדעות באשר למהות הפתרון הרצוי )חילוקי דעות 
לגיטימיים אשר חידדו את השאלות והתובנות(. שוב 
הועלתה ההצעה של צוות המו"מ לייצר ויתורים, 

כי "אחרת זה לא יקרה ולא יהיה פתרון".
עמדתנו הייתה ונותרה להמשיך בקו התקיף 
ואף לעלות מדרגה בלחץ, מבלי לחשוש מאירוע 
התאבדות המוני, כאפשרות שהועלתה בדיון. בוגי 

קיבל את עמדתנו והלחץ נמשך.
    במקביל, המשכנו לתחזק את הציר מול יאסר 
ערפאת. תדירות המפגשים גברה והושגו הסכמות, 
אלא שאצל ערפאת, בכל פעם שהגענו להסכמה 

לא אחת הועלתה אפשרות של 
פיגוע התאבדות בתוך הכנסייה. 
אנחנו שללנו סבירות לתרחיש כזה

הנצורים,  על  בודד  איום  נותר 
שמנע את יציאתם – איומו של 
פעיל התנזים אברהים אבו גלעיף 

לירות בכל מי שייכנע.

ואף־על־פי־כן, 
'עז' לקראת סיום...
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חוויתי את הסכנה באופן אישי. המכוניות שבהן 
נסעתי הותקפו כמה וכמה פעמים. בין היתר, 
גם ירו עליי ארבע פעמים... חיילי צה"ל! הם ולא 
אחרים... גם כשנסעתי במכוניות לבנוניות )חכו 
רגע! כי בזה עוסק הסיפור(. המציאות הייתה 
קשה ביותר והמשימות שלנו לא היו ריאליות. היה 
ברור שאם נצליח יותר מדי, אף אחד לא יזדרז 
להוציא את כוחותינו מלבנון, אבל היינו חייבים 
להצליח כדי לשמור על החיילים שלנו... תיק"ו?

הנדון: אש ידידותית – 
חוויה לבנונית*

חיים קניג

בכל אופן, מעת לעת, בפגישות חברים שהיו 
באירועים  גם  נזכרים  אנחנו  בלבנון,  ושירתו 

המעלים חיוך על פנינו... כן, היו גם כאלה.
הינה אחד מהם... אני מקווה שגם על פניכם 

יעלה חיוך. 
בתקופה  אירע  שהמעשה  מראש  אומר 
הראשונה לשהותנו בלבנון. העבודה עוד לא הייתה 
מוסדרת, נהלים עדיין לא גובשו, המציאות אילצה 

אותנו "להסתדר". 

באחת הפעמים, כשהייתי בנפת א־נבטיה, 
קיבלתי דיווח שחייב אותי לצאת בדחיפות לנפת 
ָעֵליי שמעל ביירות. קראתי לנהג/למאבטח שלי 
והתברר שהוא ניצל את היותי בפגישות בנפה 
לטיפול ברכב. בניגוד להנחיות, החלטתי לצאת 
לדרך לבד. שמתי כפייה על הצוואר, עליתי על 
 M-16 מרצדס של הנפה, עם אקדח בחגורה ורובה
על הכיסא שליד ולידו מכשיר קשר. יצאתי לדרך.

 
תוך כדי נסיעה לכיוון השער, ראיתי בזווית העין, 
את ע'... נו טוב, ע' שווה סיפור בפני עצמו, אך 
למען הסקרנות אספר בקצרה שהיה אסיר, הכלוא 
בכלא שכם, כי בתחילת שנות השבעים היה הוא 
"מחבל" בלבנון, מאומן היטב ואף לחם נגד צה"ל. 
במהלך החקירה שלו, בצוות שכם, "התיידדנו" 
והוא התנדב לשתף פעולה, והפך להיות אחד 
ה"מדובבים" הכי טובים שהיו לנו. בשלב מסוים, 
הוא ביקש להתגייר וסיכמנו שקודם כול ילמד 
עברית. הבאנו לו ספרי לימוד ותוך זמן קצר הוא 
החל לפטפט עימנו בעברית... עד כאן הקדימון.

  ...ובחזרה ללבנון. ניהלנו חקירות נגד לבנוניים 
וביניהם גם פלשתינאים שגרו בלבנון, וניכר היה 

הייתי בלבנון כשלוש שנים. עליתי עם החבורה הראשונה בקיץ 1982 
וירדתי ב־1985. לרוב, כל ִאזכור של המילה "לבנון" מעלה בי זיכרונות 
נוגים. עברתי שם חוויות לא קלות. חברים נהרגו ונפצעו, מראות מזעזעים. 
הייתי אמור להיות בצור באסון הראשון, בנובמבר 1982, ורק בדרך נס לא 

הגעתי לשם. והיה אסון צור השני... וחיילים נהרגו ונפצעו מדי יום. 

ע' על בן־ציון צופיה... 

א' שתיים מאפשר לנציגי התקשורת לבצע את שליחותם למען מראה עיניים מבית לחם...
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: הרצל כונסארי
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ותסתכל על הדרך. אתה צריך לראות אם יש משהו 
חשוד. זה יותר חשוב!". זה היה עוזר רק לכמה 
דקות ושוב הריטואל של קללה ו"רק שיבואו!", 
ואז הצעקה שלי והוא מחזיר את הנשק לברכיו, 
מחייך אליי ואומר, "אין כמוך! אני אוהב אותך 

כמו אח שלי!".
עברנו את מחצית הדרך בשלום והתקרבנו 
לשדה התעופה ָח'אְלֶדה, שמדרום לביירות ופנינו 
בפנייה חזקה ימינה, כדי להתחיל לטפס לכיוון 
עֵליי. תוך כדי הפנייה, ראיתי את המחסום הצה"לי, 
שמוקם כמאה מטרים צפונית לצומת. חייל צה"ל 

שעמד שם נופף לי ביד לשלום. נופפתי לו חזרה 
לשלום... וכשהכנסתי את ידי חזרה, שמעתי שני 
צרורות, שריקות של כדורים... הייתה פגיעה ברכב, 

פנצ'ר והרכב ירד לתעלה שבצד הדרך. 
בדקתי שאני שלם ולא נפגעתי, כאב מקומי 
ברגל, אבל אין דם... כנראה מכה יבשה מהירידה 

לתעלה... 
השאלה הבוערת במצב אשר כזה היא: איך 
יוצאים מכאן? איך אנחנו ממשיכים מבלי שיירו 

עלינו? 
הסימון  דגל  עם  מהחלון,  ידי  את  הוצאתי 
החיילים  הרכב(,  בכלי  לנו  )שהיה  לכוחותינו 
התקרבו בריצה והספקתי לשמוע צעקות, "חדל! 

שכלי המדובבים חסר לנו מאוד, ולכן "דאגתי" 
שע' יעלה ללבנון. הוא אכן סייע לנו מאוד!

כשראיתי את ע', הבזיק לי רעיון. עצרתי ואמרתי 
לו: "לך תביא את המעיל שלך ותחזור לכאן!".

מבלי לשאול שאלות, הוא רץ לאוהלו בעוד שאני 
רצתי חזרה למשרד, לקחתי קלצ'ניקוב עם שתי 
מחסניות וחיכיתי לו. כשחזר, לבוש מעיל, נתתי 
לו את הנשק ואמרתי לו: "קח. אני צריך לנסוע 

לביירות... אתה המאבטח שלי. היכנס לרכב!".
ע' היה בהלם. חשבתי שהוא מתעלף, אך מהר 
מאוד התעשת, בדק את הנשק כחייל מאומן, 
השנייה  ואת  לקלאץ'  אחת  מחסנית  הכניס 
לכיס מעילו, ובהתרגשות שאין לתארה אמר לי, 
"לביירות? אתה ואני? וואלה אני שומר עליך... אתה 
העיניים שלי... את החיים שלי אני נותן בשבילך!". 
נכנס במהירות לאוטו, התיישב וצעק לעברי, 
"סע! אני מכיר את הדרך. אני אוביל אותך. אני 
שומר עליך!" ואז פתח את החלון, הוציא את 
ס  הקנה החוצה, פלט קללה עסיסית ואמר, "בָּ

ס ִייג'ּו!" )רק שיבואו!... רק שיבואו!(. ִייג'ּו!... בָּ
פקדתי עליו להכניס את הנשק ולהניח אותו 
בינינו, כי בנסיעה צפונה צריך לעבור דרך השיעים, 
אחר כך דרך הסונים, צפונה לארץ הדרוזים ומשם 
לאזור של הנוצרים, וכל אחד פוחד מהשני וכולם 
פוחדים מצה"ל וצה"ל פוחד מכולם... חד־גדיא 
חד־גדיא... ורק זה חסר לנו, שניסע ברכב עם 
קנה של קלאץ' בולט החוצה מהחלון. לא נשרוד 
דקה! אני לא בטוח שע' הבין את ההסבר שלי, 
אבל פקודה זו פקודה והוא הניח את הקלאץ' 
על ברכיו. חלונות פתוחים, מוזיקה ערבית בקול 
רם, שתי מחרוזות תפילה צבעוניות מתנועעות 
על הראי... הודעתי בקשר שפניי מועדות צפונה 

לָעֵליי, ויצאנו לדרך...
ע' מאוד התרגש לראות שוב נופים שהיו מוָּכרים 
לו, נקב בשמו של כל יישוב ומיהר לומר לי מה 
שם היישוב הבא וסיפר על קורותיו, כאן בלבנון. 
אבל, בכל כמה דקות, הוא לא הצליח להתאפק, 
הרים את הקלאץ' וסינן, "אני אראה להם מה זה... 
אתה רק תיסע. אל תדאג, אני שומר עליך...", 
ושוב מקלל, ו"רק שיבואו, אני הורג את כולם". 
ואני חוזר ואומר לו: "ע' תירגע! עזוב את הנשק 

עליתי על מרצדס של הנפה, עם 
אקדח בחגורה ורובה M-16 על 

הכיסא שליד ולידו מכשיר קשר

חדל!".
נשקיהם.  את  אליי  מכוונים  לעברי,  ניגשו 
הזדהיתי בעברית. הבחינו שאני "לא כל כך דומה 
לערבי...". צעקות, עניינים, המפקד הגיע, יצאתי 

לקראתו מהרכב, דיווחים בקשר, חיבוקים! 
ביקשו סליחה! ההוא שירה על הרכב הגיע 
עם כיפה בידו, מודה לאלוהים שפספס... ואני 
חשבתי לתומי שהוא נופף לי לשלום והתכוון 
לסמן לי לעצור, כי נדמה היה לו שראה קנה של 
נשק בולט מהחלון שלידי... אוי, רגע איפה ע'???

סקרתי את השטח, קראתי בקול בשמו... מייד 
תדרכתי את מפקד הכוח שיש לי מלווה ערבי 
עם קלאץ' ושינחה במהירות את לוחמיו שלא 
יירו... ובתוך כך אני שומע את ע' קורא לי... ראיתיו 
מבצבץ מתחת לרכב... בחוכמתו כי רבה, יצא 
מהמסתור והותיר את הקלאץ' מתחת לאוטו. אולי 
גם אני צריך הייתי להודות ל־ההוא, טמיר ונעלם... 
הינה ע' מסתכל עליי, מאושר, קופץ לקראתי, 
מחבקני ופונה בגאווה לחיילים בעברית צחה, "זה 
המפקד שלי. אני המלווה שלו! אני אחראי שלא 

יקרה לו כלום!", קבע בעיניים נוצצות.
החיילים סייעו לנו להחליף את הגלגל הפגוע 
והמשכנו בנסיעה. במחסומים הבאים, ע' כבר לא 
הוציא יותר את נשקו אל מחוץ למכונית. באיחור 
של כשעה, הגענו ע' ואנוכי לָעֵליי, בריאים ושלמים. 

מל"מ"  "מבט  למערכת  הועבר  הסיפור   *
באדיבות "שובלון" – אתר האינטרנט של גמלאי 

שב"כ.

הרים את הקלאץ' וסינן, "אני 
אראה להם מה זה... אתה רק 
שומר  אני  תדאג,  אל  תיסע. 

עליך..." 

עוד דוגמה יצירתית למחאה המעלה אבק?
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: יונתן נאמן

מבצע
חומת
מגן 
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מדינאי כריזמטי ומהיר תגובה
עם גישה מעשית אוהדת להנהגה היהודית

קדם להוגרת' מרק סייקס, שרקם את ההסכם 
הסודי בין בריטניה לצרפת, הסכם 'סייקס-פיקו'. 
האימפריה  שטחי  חלוקת  ההסכם,  במרכז 
העות'מאנית דרומה מטורקיה בין בריטניה לצרפת, 
למעט חצי האי ערב, שהוענק לפלג הווהאבי של 

אבן סעוד.

שיחה עם אפרים הלוי על 
לורנס 'איש ערב' / חלק ב'

ריאיינו רון כתרי ואופיר שהם

בעקבות היומן האישי של לורנס, המתאר את חוויותיו ערב 
מלחמת העולם הראשונה, שאותו תרגם וערך הלוי* – הוא 
מאפיינו כאדם חריג, מדינאי ומפקד, איש מודיעין מצוין 
ועצמאי, שבנה במזרח התיכון מערכת מודיעין ענפה לקראת 
המלחמה. כך גם פעל לסיכול הסכמי 'סייקס-פיקו' ולקידום 

האינטרסים של ההנהגה הציונית.

צילומי מבצע "חומת מגן" – במלאת עשרים שנה למבצע טרחנו 
לבחור צילומים מאירועי המענה לאינתיפאדה ההיא. הצילומים, 
כהמשך לאלה שבמאמרו של עופר דקל, מחליפים את הצילומים 
"הרגילים", האופייניים לכתבות "מבט מל"מ", ומעטרים את הגיליון 

כגלרית תצוגה מבחירה, מקדש מעט למורשת מאותם ימים.

לקראת פרוץ מלחמת העולם הראשונה, ב־1914, גויס לורנס והוענקה 
לו דרגת מייג'ור )רב־סרן( בצבא בריטניה, והוא החל פועל כקצין 
מודיעין בשלל משימות הקשורות באזור. ב־1916 סופח ל'משרד 

הערבי' בקהיר ומעשית שירת תחת פיקוד דוד הוגרת' מיודענו.

במקביל למהלך 'סייקס-פיקו', התנהל מהלך 
למול הפלג ההאשמי בחצי האי הערבי ועם מנהיגו 
עלי – שבין היתר נשא בתואר השריף של מכה, 
העיר הקדושה לאסלאם. התגבשה ההבנה שהפלג 
ההאשמי בהנהגת עלי ישלוט בכל השטח דרומית 
לטורקיה. לורנס מילא תפקיד מרכזי בגיבוש ההסכם 

עם ההאשמים. הוא מודר מהסכם 'סייקס-פיקו' 
ומשנודע לו דבר קיומו, שיתף את ההאשמים 

במידע.

השתלשלות מורכבת זו השפיעה רבות גם על 
הוגרת', שזכה בדרגה צבאית בכירה בחיל הים 
המלכותי; שעליו הוטלה המשימה להסביר לראש 
שושלת ההאשמים את פשר הסתירות במדיניות 
גרטרוד בל,  הוד־מלכותו בלונדון. לצידו פעלה 

שצורפה למשרד הערבי אף היא, וגם לה דרגה 
בחיל הים שהייתה מקבילה לרב־סרן.

היסודות שנבנו בכרכמיש יצרו בין השלושה 
יכולת לפעול בהבנה הדדית מתוך ידידות הולכת 

ומעמיקה.
סותרות  פעילויות  סביב  הפרשנויות  שלל 
ונאמנויות חולפות של בכירים בריטיים – עוררו 
אצל לורנס תחושה עמוקה של בגידה. לא מדובר 
כאן בבגידה לשמה והתמסרות לאויב, כי אם בגידה 
במערכת פנימה. בעיניו, מה שהתרחש היה בבחינת 

בגידה בבריטניה ובערכיה החיוניים ביותר.
פסגת תרומתו הייתה בהצטרפותו ל'מרד הערבי', 
שפרץ נגד השלטון העות'מאני בשנת 1916 ואשר 
הובל בשמו של עלי אבן חוסיין ההאשמי – השריף 
של מכה. בשטח היה זה בנו, פייסל, שפיקד על 
כוח בן כ־10,000 לוחמים שצוידו על ידי הבריטים. 
לורנס ארגן את ההצטיידות הנרחבת הנדרשת 
והוביל מבצעים רבים של הכוח, שהחל את המערכה 
בחצי האי ערב והתקדם דרך הגדה המזרחית של 
הירדן מעקבה ועד לדמשק. לורנס חי בסכנת חיים 

מתמדת – וגם נפצע קשה בלחימה.
נתחים רציניים של מידע מודיעיני, כולל טיפוח 
קשרים ענפים עם ראשי שבטים ונשותיהם, לכל 
אורך הנתיב מעקבה צפונה, סופקו ללורנס על ידי 
גרטרוד בל, שליקטה פרטי איסוף בסיוריה הרבים 
לפני המלחמה באזורים שבהם התנהלו הקרבות. 
לורנס עצמו העיד, כמו גם דויד הוגרת', כי מודיעין 

זה חיוני היה להצלחת המערכה.
 על פי פרטי הסכם 'סייקס-פיקו', הייתה דמשק 

שייכת לשטח שאמור היה להימסר לשליטת 

על סתירות וכשלים ערכיים

כבר לא 'יהודונים', אלא אמיצים, 
חכמים מאוד ועזי נפש, כאהרונסון 

ודומיו

t המשך בעמוד 64

אדם חריג, מדינאי ומפקד, איש מודיעין מצוין ועצמאי 
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לעורכי התוכנית היה עניין רב בתגובות של 
מאזיני התוכנית בארצות ערב, בעיקר כדי לשפר 
ולהעלות את הרמה. בעידן שבו לא היה אינטרנט 
ורשתות חברתיות, ואפילו לא קשר דואר ישיר בין 

ארצות ערב לישראל, איך מקבלים משוב כזה?

ובכן, היו חמש דרכים:
פורסמו פרטי תיבות דואר בבירות אירופה,   n

שאליהן ניתן היה לשלוח מכתבים, ושגרירויותינו 
במדינות אלה העבירו דואר זה אל עורכי התוכנית. 
על פי עיתון 'דבר', מהשמונה באוקטובר 1960 

שאול מנשה ז"ל
תמלול, הוספה ועריכה: דני מרום*

התוכנית 'שקרים ועובדות' הפכה מודל לחיקוי בתחנות השידור של ארצות 
ערב. במצרים החלו לשדר תוכנית בשם דומה – 'שקרים מתגלים על יד 
אמיתות'. התוכנית הוגשה על ידי אחמד סעיד, מגדולי אנשי התעמולה 
הנאצריסטית בעולם הערבי. הוא שידר תוכנית יומית, בעיקר כדי להגיב 
על תוכן שידורינו ועל טיעוני ישראל בכלל. בשידורי דמשק הועלתה תוכנית 
בשם 'אני שופט אותך מפיך'. השמיעו בה את ההקלטות של 'קול ישראל', 
במטרה להציגם כשקר כביכול. גם העיראקים שידרו תוכנית דומה, בשם 

'האמיתות שלנו והשקרים שלהם'.

מכתבים  כ־7,000  חודש  מדי  לתחנה  הגיעו 
ממאזינים במדינות ערב.

ערב  בארצות  השידור  ותחנות  העיתונות   n

וזאת הייתה עדות  התייחסו לשידורים והגיבו, 
להאזנה וסוג של משוב.

שבויי המלחמות השונות נחקרו וסיפרו על   n

ההאזנה לתוכנית.
מקורות זרים – כתבים זרים בארצות ערב דיווחו   n

על מידת ההאזנה. לדוגמה, הניו־יורק טיימס כתב, 
"במלחמת ששת הימים, 95 אחוז מהעם המצרי 
האזין לפרשן הישראלי המצרי העממי ]'אלעאם 

חמדאן'[ שקרא לנאצר בכינוי 'ולדי', הבן שלי".
מקורות המודיעין שלנו ידעו לספק לנו משוב.  n

'קול ערב', כלי התעמולה של נאצר, נהג לזלזל 

במנהיגי ערב האחרים. בכל יום, שודרה תוכנית עם 
חיקויים לגלגניים של מנהיגים ערבים. הוצגו מישל 
עפלק הסורי מגמגם, חביב בורגיבה התוניסאי 
מדבר ערבית לקויה בניב צרפתי, חוסיין מלך 
ירדן מדבר ערבית בניב בריטי אימפריאליסטי, 

וכיוצא באלה.
   

כתגובה, שודרה תוכנית ב'קול ישראל', המציגה 
את כשלי נאצר בערבית נכונה. אנשי בית השידור 

הישראלי )בש"י( האזינו לנאומים של נאצר, ולא 
היה קשה לאתר שגיאות רבות בערבית, שלא היה 
מצופה לשמוע אותן מתלמיד בכיתה ח' או ט', 
ובקולו של הראיס. נאצר אומנם היה נואם דגול, 
אבל הדקדוק והערבית הנכונה לא היו הצד החזק 
שלו. אז הביאו לתוכנית שחקן שגילם תפקיד של 
מורה, הושמעה ההקלטה עם שגיאות הערבית של 

להיות  לישראל  מגיע  לא  האם 
חברה בליגה הערבית, ואם לא 
חברה מלאה – אז לכל הפחות 

חברת כבוד?
שינוי מסלול  ופרספקטיבה 

שמעבר לזמן

שיעור בערבית לנאצר
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נאצר, והמורה־השחקן תיקן והסביר את השגיאות 
אחת־אחת לפי ספר דקדוק לתלמידי בית ספר 
יסודי. כעבור שבוע משידור התוכנית, נשא נאצר 
נאום קצר במועצת האומה, נאום מצוחצח ונטול 
שגיאות לחלוטין. בתוכנית הבאה, הושוו והושמעו 
קטעים מהנאום המתוקן, והמורה־השחקן ציין 
כי התלמיד הפנים וחל שיפור ניכר בהתבטאותו.

    מנהיגי ערב נהגו להאשים את ישראל בכל דבר. 
יש עוני – ישראל אשמה, כי התקציבים הולכים 

למלחמה נגד ישראל; יש מנהיגים מושחתים – 
ישראל אשמה, כי היא תומכת בהם; אין מזון – גם 
בזה ישראל אשמה; והיא אשמה גם בבערות וביתר 

תחלואי מדינות ערב. 
בשנת 1960 נטען במאמר המערכת בעיתון 
הירדני 'אל־ג'יהאד', שיצא במזרח ירושלים, כי 
שכנותיה של ישראל סובלות משנה שחונה בגלל 
ישראל. מה ההסבר לכך? אלוהים מעניש את 
היהודים ומונע מהם גשמים, ולכן שכנותיה של 

ישראל גם נענשות...
מנאומי  הקלטות  השמיעו  התוכנית  עורכי 
מנהיגים ברוח זו ואמרו, "מה היו עושים המנהיגים 
האלה לו ישראל לא הייתה? כיצד היו מתרצים 
לעמיהם את כישלונותיהם בטיפול תחלואי החברה 
והמדינה?" הושמע ציטוט ממנהיג לבנוני ותיק 
שאמר בפרשנות על התופעה הזאת, "לו ישראל 

לא הייתה – הערבים היו ממציאים אותה".

    בשנות השישים תקף נאצר את מנהיגי מדינות 
ערב והאשימם בבגידה, בנימוק שהם משתפים 
פעולה עם ישראל. מנגד, מנהיגי ערב כמו קאסם, 
אסד, בורגיבה וחוסיין – האשימו דווקא את נאצר 
בשיתוף פעולה עם ישראל, וטענו כי כל הסיסמאות 

האנטי־ישראליות שלו הן שקריות.
מה עשתה התוכנית 'שקרים ועובדות'? על פי 

רעיון מבריק של עזרא דנין, עיבדו העורכים את 
התוכנית והושמעו בה הקלטות בקולותיהם של 
כל מנהיגי ערב, המאשימים זה את זה בשיתוף 
פעולה עם ישראל. מייד לאחריהן, הועלתה הטענה 
כי לפי דברי מנהיגי מדינות ערב בתקשורת, כל 
מדינות ערב משתפות פעולה עם ישראל, ולכן 

נשאלת השאלה: האם לא מגיע לישראל להיות 
חברה בליגה הערבית, ואם לא חברה מלאה – אז 

לכל הפחות חברת כבוד?
התגובות מהמאזינים במדינות ערב היו נלהבות 

והתקבלו בקשות לשידור חוזר.
לתפיסת עורכי התוכנית, העלאת חיוך על שפתיו 
של המאזין מתבטאת לא רק בהבעת פנים, אלא 
גם בריכוך נפשי, "אם תדבר אל מתנגדיך בהומור 
ותגרום להם לחייך – המסר יעבור ביתר קלות".

הראשונים שטענו כי הדרך לירושלים עוברת 
במדינה ערבית אחרת – היו נאצר ויועצו חסנין 
הייכל, בשנת 1962. נאצר בקולו, וכך גם הייכל, 
אמרו שהדרך לישראל עוברת דרך תימן. כל מנהיגי 

ערב הלכו אחריו.
ב־1980 תקף סדאם חוסיין את איראן וטען 
שהדרך לחברון ולירושלים עוברת בטהראן. לדבריו, 
צבא עיראק יכבוש את איראן בארבעה ימים ואחר 

כך יצעד לכיוון ישראל.
כיום אומרים החותים בתימן אותו דבר: הדרך 
לירושלים עוברת בתימן ובסעודיה. ח'מינאי טוען 
הקדושה  בכרבלה,  עוברת  לירושלים  שהדרך 
לשיעים בעיראק, ולאחרונה היה זה חסן נסראללה 
שהכריז כי הדרך לירושלים עוברת בסוריה, בעיראק 

ובתימן.
בימי התוכנית הושמעו מבחר של הקלטות 

ברוח זו, והוסיפו, "אם הערבים יגיעו למאדים, 
אל תתפלאו כשיכריזו שהדרך לירושלים עוברת 

במאדים".
 

ישראל'  'קול  היה  הימים  ששת  במלחמת 
בערבית במיטבו. הוא פעל גם בתקופת ההמתנה 
שלפני המלחמה, ואביא רק דוגמה אחת מתקופה 

זו.
    כשם שצה"ל התכונן למלחמה, כך גם המודיעין, 
וחלק מזה היה בשיתוף פעולה עם 'קול ישראל' 
בערבית. מאות מסרים של לוחמה פסיכולוגית 
)ל"פ( הוכנו בשיתוף פעולה זה לפני המלחמה.

    מתימן ישירות לסיני; הדיוויזיה הגיעה לסיני דרך 
ראס מוחמד והתמקמה במדבר, מבלי שהחיילים 
קיבלו הזדמנות לבקר את משפחותיהם. החייל 
המצרי אינו רגיל לחולות של סיני, השונים מאדמת 
הנילוס החומה. גם החרקים של סיני שונים מאלה 

שמצויים בעמק הנילוס.
אהרן שולוב, זואולוג ואנטומולוג,  פרופסור 
לגן  הדרך שמובילה  כיום  נקראת  שעל שמו 
החיות במלחה, היה מומחה גדול בסוגי החרקים, 
העכברים והנחשים במזרח התיכון. הוא הכין לנו 
סדרה של עשרים תוכניות קצרות, דקה וחצי כל 
אחת, על סוגי החרקים בסיני, דוגמת הזבובים 
הלבנים )שגם חיילי צה"ל בסיני סבלו מהם(. כל 
תוכנית הקדיש פרופסור שולוב לסוג אחר של 
חרקים. אבל לא הזנחנו את ההיבט האנושי של 
הנושא: בעקבות פרופסור שולוב, עלה לשידור 
רופא, שנתן עצות לטיפול בפגיעות החרקים 

בתנאים הקשים של המדבר.
בתגובה טען 'קול קהיר' שלא ייתכן שהאויב 
ייתן עצות שיפעלו לטובתו של החייל  הציוני 
המצרי. לכך הגבנו בתוכנית 'שקרים ועובדות' כי 
יש כאן עניין של רפואה. אנשי הרפואה בישראל, 
כמו בכל מדינות העולם החתומות על אמנת ז'נבה 
הראשונה, אינם מבדילים בין חייל אויב לבין חייל 
שלהם, ותפקידו של הרופא הוא לטפל בכל אחד 
על פי מצבו האישי. אתגרנו את המאזינים לבדוק 
עם אנשי רפואה במצרים – האם העצות של 
רופאינו נכונות וטובות. בחקירת שבויי המלחמה 
המצריים, התברר לנו שהייתה האזנה ניכרת 
לתוכנית הזאת בקבוצת חיילי הצבא המצרי. 
נמנענו מלציין באילו שעות ישודרו פרקי הסדרה 
הפופולרית, כדי לשמור את המאזינים מרותקים 

לכלל שידורי 'קול ישראל' בערבית.

"אם תדבר אל מתנגדיך בהומור 
ותגרום להם לחייך – המסר יעבור 

ביתר קלות".

כעבור שבוע משידור התוכנית, 
נשא נאצר נאום קצר במועצת 
ונטול  מצוחצח  נאום  האומה, 

שגיאות לחלוטין

כל חייל קרבי יודע שחיל שריון לא 
יכול להילחם אם אין לו מטרייה 
אווירית, והמטרייה האווירית שלכם 

איננה – הכול נגמר

לולא ישראל 
לא הייתה קיימת...

היכן עוברת הדרך לירושלים 

החרקים של סיני

"ישראל חברה 
בליגה הערבית"

t
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הימים:  ששת  מלחמת  מתחילת  דוגמה 
בחמישה ביוני 1967, בשעות לפני הצוהריים, 
נתן שר הביטחון פקודה לפיה 'קול ישראל' לא 
ישדר את הידיעה שחיל האוויר הישראלי השמיד 
את חילות האוויר של ארבע המדינות השכנות. 
הנחייתו הייתה שיש להמשיך לומר בשידורים 
בעברית שישראל מותקפת ושצה"ל מנסה לבלום 
את התוקפים. הנימוק של דיין היה שיש לשמור 
על הערפול עד תום המלאכה, כדי שלא 'להעיר' 
את הרוסים. צריך לזכור כי באותה תקופה לא 
עמדו לרשות המודיעין הרוסי, וגם לא לאמריקאי, 

היכולות והאמצעים המודיעיניים של היום.

הנהלת 'קול ישראל' בערבית, וכן קציני המודיעין 
שעסקו בל"פ, התנגדו וטענו ש'קול ישראל' חייב 
לשדר את האמת, כי אחרת תיפגע האמינות של 

השידור הישראלי בעולם הערבי. גם בממשלה 
נשמעה התנגדות לעמדת דיין, בטענה שמורל 
העם עלול ליפול. דיין סבר שלא נורא, ושלאותה 
שעה די בכך שחיילינו יודעים שאנחנו מנצחים 

ושחילות האוויר הושמדו, ושלקראת שעות אחר 
הצוהריים תתבהר גם לעם התמונה האמיתית 
של הניצחון. אך במקביל, אושר ל'קול ישראל' 
בערבית לשדר כבר בשעות לפני הצוהריים שכל 
חילות האוויר הושמדו. פרשן צבאי עלה לשידור 
בתוכנית ואמר, "כל חייל קרבי יודע שחיל שריון לא 
יכול להילחם אם אין לו מטרייה אווירית, והמטרייה 
האווירית שלכם איננה – הכול נגמר, לכן אין טעם 

הושמע ציטוט ממנהיג לבנוני ותיק 
שאמר בפרשנות על התופעה 
הזאת, "לו ישראל לא הייתה – 

הערבים היו ממציאים אותה".

למי יאמינו החיילים?

שתילחמו. יש לכם אחת משתי דרכים: או להרים 
ידיים, או לסגת לכיוון התעלה". והמסר הזה פעל.

    במהלך מלחמת ששת הימים, הודיעו הירדנים 
ובית  ירושלים  לכיוון מערב  שהם מתקדמים 
החולים 'הדסה'. באופן דומה, הסורים הודיעו 
שהצבא הסורי כבר ירד לעמק החולה ושהוא 

בדרך לנצרת, לצפת ולעכו.
    עורכי התוכנית שידרו את הקלטת הודעות 
אלו והוסיפו כי אזרחי סוריה וירדן יכולים להאמין 
במדינותיהם,  השידור  תחנות  של  לחדשות 
"אבל, תושבי מזרח ירושלים הרואים את חיילינו 
ברחובותיהם, האם גם הם יאמינו לשקר הזה? ואנו 
שואלים את שליטי דמשק: כשהחיילים הסוריים 
רואים את הטנקים של צה"ל וחייליו מטפסים על 
הרמה, האם גם הם יאמינו לשקר הזה?". אחרי 

השמדת חילות האוויר 
הערביים

דואט לחליל קטן, חליל גדול בשדה-תימן לפני היציאה
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: הרצל כונסארי

מבצע
חומת
מגן 
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שאול מנשה, 2021-1933
 עלה ארצה מעיראק ב־1951. בתום לימודי 
התיכון, התגייס לצה"ל ושירת כמדריך בקורס 
לימודיו  סיום  עם  גבעתי.  חטיבת  של  מ"כים 
באוניברסיטה העברית בחוג למדעי המדינה, 
השתלם באנגליה באולפני ה־BBC בתורת השידור 
ובארצות הברית בתורת הנאום. במקביל ללימודיו, 
כעורך  ישראל' בערבית,  ב'קול  התחיל לעבוד 

תוכניות מדיניות וכפרשן מדיני.
עורכה של התוכנית  היה  13 שנים,  במרוצת 
'שקרים ועובדות' והיה עולה לשידור מדי פעם 
בשם אמין בשיר. שאול מנשה נודע בעולם הערבי כ'שופר' של מדינת ישראל, או כפי שכונה – 
התעמולן... בשלושת העשורים האחרונים, שימש כפרשן בערוצי הטלוויזיה והרדיו בעולם הערבי. 
שאול מנשה עסק גם בפרשנות ברשת ב' ונתן אלפי הרצאות ליחידות צה"ל ולציבור הרחב.
* דני מרום – עוסק במחקר של מודיעין 10 )יחידה 504( בעשור הראשון לעצמאות

.)1957-1948(  

'שקרים מתגלים על ידי אמיתות' n שאול מנשה ז"ל

המלחמה, פרסם מי שהיה ראש המודיעין בסוריה, 
הגנרל סאמי אל־ג'ונדי, ספר בשם 'יהוד וערב' 
)יהודים וערבים( ובו כתב, "אל תתפלאו שהחיילים 
הסוריים בגולן נלחמו בזמן הקרבות כאשר יד 
אחת אוחזת בנשק והשנייה בטרנזיסטור, כדי 

לשמוע את 'קול ישראל' בערבית".
    שידור התוכנית הופסק לאחר מלחמת יום 
הכיפורים, על פי המלצתו של שאול מנשה, 
שהועלתה לדיון בישיבת ממשלה. הרציונל היה 
שיעדה העיקרי של התוכנית, נשיא מצרים נאצר, 
התייתר, ושעל פי ההערכה גם לא צפויות עוד 
זו העת  מלחמות עם מצרים. לדעתו, הייתה 
להעביר לעם המצרי מסר של שלום ודו־קיום, 
והפסקת שידור 'שקרים ועובדות', שתודעתית 
כבר התקבעה כסמל המאבק בנאצר, תשרת 
מטרה זו. את מיגור השקרים של מנהיגי ערב 
האחרים, הציע, יש להמשיך במסגרת תוכניות 
סוריה,  לאוזני שליטי  יותר  אחרות המכוונות 

עיראק ולוב.

לוחם גולני מגדוד 12 בשכם
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: עמנואל אילן



גיליון 92, תשרי תשפ"ג, ספטמבר 2022 52

בראשית הדרך, שכנו כל משרדי הממשלה באזור 
שרונה בפאתי תל אביב דאז – מושבת הטמפלרים 
הגרמניים, אשר עם קום המדינה זכתה לכינוי 
'קריית הממשלה'. 'נתיב' חלק מתחם משותף 
עם מספר משרדי ממשלה אחרים, כמו, למשל, 
משרד החוץ. ביולי 1953 עזבו עובדיו את הקריה 

התל אביבית ועברו לירושלים.

    אנשי 'נתיב' ניצלו את ההזדמנות ופלשו לשטח 
שלא היה עד אז באחריותם: בין היתר, כשלל 
ה'פלישה' הם הצליחו להשתלט על חדר ששימש 
את קודמיהם כחדר תקשורת. כבר בראשית שנת 
1956, כינויו המרומז של חדר תקשורת זה, 'לשכת 
הקשר', התחיל להופיע בתכתובת פנימית, ובכך 
הפך לכינוי נוסף של הארגון. אולם, לצד התכתובת 
הפנימית, שם זה החל להופיע גם במסמכים של 
גופי הממשלה האחרים, כאשר רצו להתכוון, תחילה 
ל'נתיב' ולאחר מכן גם ל'בר', מבלי לחשוף את 
קיומם של כינויים אלה. וכך, לקראת שלהי שנות 
החמישים, הפך הכינוי 'לשכת הקשר' לשמו הגלוי 

תקציר חלק א'
נהוג שכל מסגרת או גוף ממלכתיים מתהדרים בשם, הרי מדובר בחלק 
מהזהות הארגונית ומורשתה. לשם כמושג יש גם תוקף משפטי. לעיתים, 
למסגרת זו או אחרת יש מספר שמות: השם הרשמי, השם המוכר ברבים 
ואף, לפרקים, גם כינוי או שם חיבה. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר 
במסגרת הפועלת או נאלצת לפעול בחשאיות. כזה הוא בדיוק המקרה 
של 'נתיב' – מסגרת ממלכתית שבמשך רוב שנותיה לא נשאה שם רשמי 
ונודעה בשורה של כינויים ושמות קוד, רשמיים, גלויים, גלויים למחצה 
ואף חשאיים, שאחד מהם, 'נתיב', הפך בסופו של דבר לשמה הרשמי. 
בחלק א שבגיליון הקודם )91( נסקר הרקע להקמת 'נתיב' והפעילות 

עד אמצע שנות החמישים.

של הארגון, וזה שימש אותו במגעים עם מי שלא 
אמור היה להיות מודע לקיומם של שני שמות הקוד 
העיקריים, אך גם החשאיים – 'נתיב' ו'בר' – תחילה 
בין משרדי הממשלה ולאחר מכן גם עם גופים לא 

ממשלתיים ואנשים פרטיים.

קיימת גם גרסה נוספת להופעת השם 'לשכת 
הקשר': משרדי 'נתיב' בתל אביב שימשו מאז 
אמצע שנות החמישים בתור השלוחה התל־אביבית 
של משרד החוץ; מעין 'יחידת קישור' למשרדי 
הממשלה האחרים, הממוקמים במרכז הארץ. 
זאת גם לנוכח העובדה כי שרי החוץ דאז, משה 
שרת וגולדה מאיר, היו מעורבים מאוד בפעילותם 
של 'נתיב' ו'בר'. ומכאן נגזר הכינוי 'לשכת הקשר 
של משרד החוץ'. דומה, כי שתי הגרסאות אינן 
שוללות זו את זו, אלא למעשה משלימות האחת 
את השנייה, כמו במקרה של 'בר': שם קוד שנוצר 

תחילה ככינוי מרומז למסגרת חסויה ונוצל למטרה 
גלויה, תוך הסבת משמעותו.

   

 וכך, מהמחצית השנייה של שנות החמישים ועד 
לפתיחת השערים של ברית המועצות ומדינות 
הגוש המזרחי האחרות, בשלהי שנות השמונים 
של המאה הקודמת, פעלו במקביל, לכאורה, שלוש 
ישויות. הראשונה היא 'נתיב' – גוף שפעל בחשאיות 
מאחורי מסך הברזל לצורך שמירת הזיקה בין 
המדינה לבין יהודי הגוש המזרחי, ריכז מידע על 
אודות פעילי התנועה היהודית וניסה לסייע להם 
רוחנית וחומרית; השנייה היא 'בר' – מסגרת אשר 
עסקה בהסברה מדינית במערב והביאה את קולם 
של 'יהודי הדממה' אל העולם החופשי, תוך כדי 
שהיא מנסה, במצוות ממשלת ישראל, לגייס את 

דעת הקהל העולמית לטובתם. הישות השלישית, 
הגלויה לכאורה, הייתה 'לשכת הקשר של משרד 
החוץ', שעמדה בחזית העשייה הציבורית ככיסוי 
לשתי היחידות האחרות, ואשר שמה גם חדר 
לאוזניהם של פעילי התנועה הציונית־מחתרתית 
בברית המועצות ושל האקטיביסטים היהודיים 
והלא־יהודיים במערב. שלושת השמות היוו בסופו 
של דבר שלושה צדדים שונים, אך משותפים, של 
אותה מסגרת ממשלתית חשאית, אשר הוקמה 

במחצית הראשונה של שנת 1952.

שני שמות נוספים שהיו קשורים לפעילות 'נתיב', 
אף כי לא היוו חלק ישיר ממנו, היו 'עזריאל' ו'ידע'. 
'עזריאל' היה שמה של עמותה עצמאית שהוקמה 
ביוזמת שאול אביגור במחצית הראשונה של שנות 
החמישים, כדי לרכז את סוגיית הסיוע החומרי 

שקידם 'נתיב', בשיתוף ארגון ה'ג'וינט' היהודי־
אמריקאי, ליהודי מזרח אירופה. בשלהי שנות 
השמונים, כאשר שאלת הסיוע הכלכלי כבר לא 
הייתה נחוצה, הוסבה 'עזריאל' בשינויים מסוימים 

ל'קרן לתרבות וחינוך בגולה'.
כדי לשמר את מורשתם של יהודי ברית המועצות 

לשכת הקשר

שלוש ישויות,
שלוש משימות

לאסוף את חלקי 
תצרף המורשת

ואיני יכול ואיני רוצה! להיות אדיש 
כלפי דברי הבלע המושמעים על 

ידו ועל ידי בני חבורתו

ולנסות לאתר את שרידי הקניין 
הרוחני העשיר והמפואר שאפיין 
את יהודי המרחב, אך עשורים 

בודדים קודם לכן

דר' נתי קנטורוביץ'
ראש תחום מידע ומחקר, 'נתיב – משרד ראש הממשלה'
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המשטרים  בידי  הנהרסת  אירופה,  ומזרח 
הקומוניסטיים, הנחה שאול אביגור את שליחי 
'נתיב' – לבקר בקהילות הנותרות, בחנויות הספרים 
ואצל אנשים פרטיים, ולנסות לאתר את שרידי 
הקניין הרוחני העשיר והמפואר שאפיין את יהודי 

המרחב אך עשורים בודדים קודם לכן: ספרים, 
יומנים, מכתבים, פנקסי קהילות, תשמישי קדושה, 
ולו קרועים ובלויים ועוד כהנה וכהנה. המשימה 
שהוטלה על השליחים הייתה להעביר, במידת 
האפשר, שרידים אלה לישראל, כדי שישמשו 
תשתית לעבודה המדעית; ואם הדבר איננו אפשרי 
– לתעדם בצורה מפורטת עד כמה שניתן. מפעל 
זה, שזכה לכינוי מבצע 'ידע', התנהל מאז 1957 
בשיתוף 'האוניברסיטה העברית', במסגרת 'האגודה 
לחקר תפוצות ישראל' וה'מרכז לתיעוד יהדות 
מזרח אירופה'. בזכות 'ידע', פורסמו מאות מחקרים 

אקדמיים ייחודיים בשפות רבות. חלקם הגדול גם 
הוחדרו בידי 'נתיב' לברית המועצות, כדי לאפשר 
ליהודים הסובייטיים להכיר מקרוב את קורות עמם 

שנגזל מהם.
    מעניין לציין כי שירותי הביטחון הסובייטיים 
היו מודעים היטב לכל מערכת השמות הללו. כך, 
למשל, כבר במרץ 1955 בסקירה מודיעינית על 
אודות השירותים החשאיים של ישראל, מכונה 
ו'מלט'. בסקירת הִמנהל השני  'ביל"ו'  הארגון 
 ,1965 של הקג"ב )המודיעין המסכל( משנת 
על אודות פעילות ישראל נגד ברית המועצות 
ומדינות הגוש המזרחי, מוזכרת יחידה מיוחדת 

של המודיעין הישראלי 'ִניִתיָבה', המקיימת 'פעילות 
ביון תעמולתית'. הסיבה לשיבוש גס זה נובעת, 
ככל הנראה, מהעובדה כי השפה הרוסית בנויה על 
יחסות והמילים משתנות בהתאם למקומן במשפט. 

'ניתיבה' זוהי צורת יחסת השייכות )גנטיב( של 
המילה 'נתיב', וסביר מאוד להניח כי מי מאנשי 
הבולשת הסובייטית שלא ידע עברית, מעד בלשונו 
וחשב את הצורה הדקדוקית לשמו של הארגון. שנים 
אחדות לאחר מכן, בערך 'המודיעין הישראלי' של 
'המילון למודיעין המסכל' משנת 1972, המיועד 
לאנשי הקג"ב בלבד, מוזכר 'המוסד של שאול' 
הפועל במישור המודיעיני נגד ברית המועצות, 

באמצעות יחידות 'ניתיבה' ו'בר'.

    בפעם הראשונה, קיומו של 'המשרד של שאול' 
נחשף בפומבי בידי שבתאי בית־צבי, מייסדה 
של אגודת 'מעוז' – התארגנות עצמאית למען 
יהודי ברית המועצות, שדגלה בקו תקיף מאוד נגד 

הקרמלין, ואף שיתפה פעולה עם גורמים אנטי־
סובייטיים מובהקים במערב, לעיתים על חשבון 
המאמץ הישראלי לא להיגרר לסוגיות של המלחמה 
הקרה מול מוסקווה. בפסח 1967, כינס בית־צבי 
מסיבת עיתונאים ובה תקף בחריפות את 'משרדו 
הפרטי של שאול אביגור', הפועל בשיתוף פעולה 

עימות לא אלגנטי

משרדי 'נתיב' בתל אביב שימשו 
החמישים  שנות  אמצע  מאז 
התל־אביבית  השלוחה  בתור 

של משרד החוץ

גם לגבי שמו של איסר הראל, 
אשר הוזכר לראשונה בתקשורת 
 1967 סובייטית גלויה בשנת 

בשמו המקורי הלפרין 

t

מבצע
חומת
מגן 

יחידת פריצה לבית בג'נין
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: יונתן נאמן
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עם משרד החוץ לבלימת המאבק למען היהדות 
הסובייטית. אביגור, אגב, לא נשאר חייב. כך כתב, 
בסגנון מאוד לא אופייני לדרכו המאופקת, בשלהי 
יוני 1967, לבנימין אליאב, לאחר שנפגש, לבקשתו, 
עם בית־צבי: "סגנונו הארוגנטי של האיש כלפי הכול 
וכלפי עבודתנו מקומם אותי ואיני יכול ואיני רוצה! 
להיות אדיש כלפי דברי הבלע המושמעים על ידו 

ועל ידי בני חבורתו". כשמונה חודשים לאחר מכן, 
בדצמבר 1967, 'המשרד הסודי' בישראל, הפועל 
נגד ברית המועצות, נחשף בשידורי רדיו מוסקווה 
בשפה העברית – 'השלום והִקדמה' – שהחלו 
באותה עת. השידור כלל, בין היתר, מתקפה אישית 
גלויה נגד העומד בראש אותו המשרד – שאול 
אביגור. כעבור קצת יותר משנתיים, ב־30 במרץ 
'איזבסטיה',  1970, פרסם העיתון המוסקוואי 
בצורתו  'נתיב',  השם  את  הראשונה,  בפעם 
הסובייטית־משובשת 'ניתיבה', בכתבה שתקפה 
את הפעילות החתרנית של ישראל נגד ברית 
המועצות. למוחרת, שם זה, בצורתו המשובשת, 
פורסם גם הוא לראשונה, בעיתוני ישראל, בכתבות 
שלעגו לכתבה הסובייטית המקורית. הייתה זאת, 
ככל הנראה, 'דרישת שלום' סובייטית לראש 'נתיב' 
החדש, נחמיה לבנון, שנכנס לתפקידו אך חודש 
ימים לפני כן, ושמו הוזכר בכתבה בתור ראשה 

של 'ניתיבה'.
בשנים  שנחשפו  הקג"ב  ממסמכי  ככלל, 
האחרונות עולה כי לכל המאוחר בשנות החמישים 
והשישים של המאה הקודמת, שירותי הביטחון 
הסובייטיים התקשו בהבנת השמות או המונחים 
העבריים. כך, בכירי 'נתיב', כגון שאול אביגור ומשה 
כרמיל, המשיכו להתכנות במסמכים הסובייטיים 
וצ'רבינסקי,  מאירוב  המקוריים:  בשמותיהם 
בהתאמה, בעוד שהשמות המעוברתים הוצגו 
כ'כינויים מבצעיים' בלבד. מצב דומה היה, אגב, 
גם לגבי שמו של איסר הראל, אשר הוזכר לראשונה 
בתקשורת סובייטית גלויה בשנת 1967 בשמו 
המקורי הלפרין )במסמכי הקג"ב החסויים, השם 
הלפרין הוזכר כבר במחצית הראשונה של שנות 
ביותר  המשעשע  המקרה  אולם,  החמישים(. 
במסמכי הבולשת הסובייטית היה קשור לשמו 
של גרישה )צבי( שנקמן, איש כפר גלעדי ששירת 

יחד עם אביגור 'במוסד לעלייה ב', היה מפקד 
נמל חיפה במלחמת העצמאות ובמהלך שנות 
החמישים שימש כאיש המבצעים של 'נתיב' במזרח 
אירופה. בשורה של סקירות הקג"ב על אודות 
"פעילות ישראל בארצות הדמוקרטיה העממית", 
מוזכרת פעילותו של "גריגורי שנקמן, המוכר גם 
בשם סרגייב )Sergeev(". בפועל, אפוא, שנקמן, 
שבחר לא לעברת את שמו לצמיתות, כפי שנדרש 
אז מכל מי שיצא לחוץ לארץ בשליחות המדינה, 
אכן השתמש בכינוי מעוברת לצורך פעילותו. רק 
ששם זה, שהיה גם רשום בדרכונו הדיפלומטי, 
היה... שגב. שם זה, ככל הנראה, היה בלתי מובן 
למי מאנשי המודיעין הסובייטיים שבחר להחליפו 

בשם רוסי שנשמע לו 'מוכר יותר'.

הסובייטים גם הבחינו, מסיבה שאינה ברורה 
עדיין, בין פעילות 'נתיב' לבין פעילות 'לשכת הקשר'. 
זו האחרונה כונתה על ידם 'המחלקה הרוסית של 
משרד החוץ' ופעילותה הוצגה כמסגרת עצמאית 
לכל דבר ועניין. זה השם שהופיע, למשל, בדוח 
שהגיש באפריל 1979 ראש הקג"ב יורי אנדרופוב 
לחברי הפוליטביורו של המפלגה הקומוניסטית, 
בעניין הפעילות המערבית החתרנית לקראת 
המשחקים האולימפיים במוסקווה בשנת 1980. 
אגב, גם ראש הממשלה מנחם בגין כינה את 'נתיב' 
בשיחותיו הפרטיות בשם זה. ערבוביית השמות 
והכינויים הללו על צורתם המשובשת – חדרה גם 
לפרסומים על אודות 'נתיב' שראו אור בתקופה 
הפוסט־סובייטית, מה שיכול, ללא ספק, להצביע 
על מקורם ביוצאי קהיליית המודיעין של ברית 

המועצות.
גם במערב, בקרב הארגונים היהודיים וכן בקרב 
פעילי התנועה הציונית בברית המועצות, השמות 
'נתיב' ו'בר' אומנם היו מוכרים פחות, אם בכלל, 
אך הכינוי 'לשכת הקשר' בצורותיו השונות, כגון 
'Lishka' או 'The Liaison Bureau' שלעיתים גם כונו 
 Office Without a Name  Office( 'המשרד ללא שם'
With No Name(, היה מוכר היטב, לכל הפחות 

לבולטים שבהם.
    במשך כל השנים, הכינויים, כמו 'נתיב' ו'בר', היו 
אסורים לפרסום. לאחר שהתקשורת הישראלית 
חזרה, בלעג, על דברי התקשורת הסובייטית על 
אודות קיומה של 'ניתיבה' בשלהי מרץ 1970, 
לקח עוד כשני עשורים, עד ששם זה נעשה נחלת 
הכלל: הוא נחשף לראשונה לציבור הכללי על ידי 

יצחק מודעי, אשר בארבעה  שר האוצר דאז 
בספטמבר 1991 התראיין בתוכנית 'מוקד', שם 
הזכיר, באקראי, את קיומו של 'נתיב' בתור הגוף 
האחראי על המאבק למען יהודי מזרח אירופה. אולם 
כבר שנה קודם לכן, בשלהי ספטמבר 1990, השם 
'נתיב', ככינויה של 'לשכת הקשר', הוזכר בעיתון 
'חדשות' בקשר למסמך בנושא היערכות המדינה 
לקראת גל עלייה גדול בשנת 1991, שהוכן בידי 
"'נתיב' – השם שמאחוריו עומדת 'לשכת הקשר'", 
והודלף לתקשורת בידי אחד ממשרדי הממשלה. 
כחודש לאחר מכן, בראשית נובמבר 1990, העיתון 
'מעריב', בכתבה על אודות נסיעתו המתוכננת 
של ראש לשכת ראש הממשלה יוסי אחימאיר 
לברית המועצות, סיפר כי הנסיעה "אורגנה מטעם 
'לשכת נתיב'". בשנת 1990 הוזכר הכינוי 'נתיב', 
לראשונה, גם בתקשורת זרה, כאשר צוטט מפיו 
של ויקטור אוסטרובסקי, שחשף אותו בספרו 

על ה'מוסד' – 'בתחבולות תעשה לך מלחמה'.
    מסכת השמות והכינויים שניתנו ל'נתיב' במרוצת 
השנים, שיקפה באופן מלא את תפקידיו של הארגון 
ואת אופיו המבצע שנבע מצורכי המלחמה הקרה 
והיריבות סביב הנושא היהודי שברית המועצות 
וגרורותיה כפו על ישראל. החשיבות שקברניטי 
המדינה ראו בהצלת היהודים מארצות מצוקה, גם 
כשהעלייה בפועל הייתה בגדר חלום בלתי אפשרי, 
התוו את פעילותו של הארגון במשך שנים רבות: 
שימור הקשר והזיקה של יהודים אלה אל המכלול 
היהודי הלאומי בכלל ואל המדינה היהודית הריבונית 

החלטתה  הלאומית.  למשימה  הפך   – בפרט 
המודעת של ישראל לשמור על עמימות בעניין 
המאבק למען היהודים, גם כשהכינוי 'לשכת הקשר' 
ופעילותה הגלויה שגורים בפי רבים, יצרה אומנם 
רושם מוטעה כי המדינה לא עשתה דבר למען 
היהודים. רבים מאמינים בכך עד עצם היום הזה. 
מנגד, הפעילות המאורגנת, ולו גם עמומה וחשאית, 
שיזמה המדינה, הצליחה להביא את כל העולם 
היהודי וגם את דעת הקהל העולמית לכדי הבנת 
בעייתם של יהודי ברית המועצות ומזרח אירופה, 
להעלות אותה לסדר היום ובסופו של דבר להביא 
לפתיחת השערים ולעלייה ההמונית לישראל עוד 
בטרם קריסתה של ברית המועצות בשנת 1991.

שלושת השמות היוו בסופו של 
דבר שלושה צדדים שונים, אך 
משותפים, של אותה מסגרת 

ממשלתית חשאית

מסך הברזל מורם 
וגם מסך החשאיות

בשנת 1990 הוזכר הכינוי 'נתיב', 
לראשונה, גם בתקשורת זרה, 
כאשר צוטט מפיו של ויקטור 

אוסטרובסקי
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כתב: יושע א.  השלים והביא לדפוס: איציק ת.  ערך: גדי זהר

את שבת לפני ראש השנה תשל"ט, )האחד באוקטובר 78(  בילה 
רס"ן יהודה קוטיק, קמ"ן זי"ס )זירת ים סוף( עם משפחתו שגרה 
ב"אופירה", שליד שארם א שיח' בדרום חצי האי סיני. יהודה ירד לצלול 
ונעקץ ע"י קיפוד ים . אשתו המליצה לגשת למרפאה ולקבל זריקת 
טטנוס. לפני שהלך למרפאה, בקשה ממנו אשתו לגשת ל"קמניה" 

כדי להביא משם עיתון...

    ...יהודה ניגש ל"קמ"ניה" של זירת ים סוף )זי"ס( ושאל מה העניינים, 
התשובה הראשונה שקבל הייתה, "שקט מוחלט, הכל רגוע". לאחר 
שהמשיך להסתובב בקמ"ניה ולשוחח עם אנשיה נאמר לו כי הייתה איזו 
"גיגית" ישנה בשם "אגיוס דמטריוס" המנסה לעבור את מיצרי טיראן צפונה, 
אך הזרם מצפון חזק יותר מעוצמת המנוע של הספינה, ולכן הספינה לא 
מצליחה לעבור את המיצרים צפונה וכנראה ממתינה ל"שטיל" ) "שקט" 

- הפוגה בזרם וברוח( שיאפשר לה להמשיך צפונה.

פרשת "אגיוס דמטריוס"- 
הכל בגלל קיפוד ים ועיתון – 

על מודיעין בתווך הימי

t

מעצר הספינה "יורדי הים באניות, עושי מלאכה במים רבים, המה ראו מעשי ה' ונפלאותיו 
במצולה" תהלים ק"ז/כ"ג

נתיב הפלגת ה"אגיוס דמטריוס" 

אח"י אשדוד פ-61

אוניית התופת אגיוס דמטריוס בדרכה לאילת 
ספטמבר 1978



חקירה ראשונית בשטח

בירור הדבר עלה למח"י )מפקד 
חיל הים דאז – האלוף יומי ברקאי 
ז"ל( אשר קבע כי שיקול דעתו 

של הקמ"ן בשטח גובר

ביצעה הספינה  את ההפלגה 
לבדוק  במטרה  "גרדיניה" 
מטענים  העברת  היתכנות 

חשודים דרך התעלה

ביותר  מוגבל  תקציב  שבשל 
מהמשרד, נאלץ להסתפק בחדר 
שכור בבית משפחה מקומית 

בשכונת כראדה המרכזית

מבצע
חומת
מגן 



מבצע
חומת
מגן 

חקירה במרחב ארצי 
וסגירת מעגל

בשלב הזה, המליץ איציק לחפ"ק 
שלא להעלות צוות השתלטות 
של הנחתת, אלא, להורות לאנשי 
החשודה  האנייה  של  הצוות 

לקפוץ לים. 
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אחרית דבר ולקחים

רא"ל שאול מופז הרמטכ"ל והכומתות האדומות לקראת ביצוע
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: נדב גנות

"מעבדה" לייצור אמל"ח 
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: יונתן נאמן

מבצע
חומת
מגן 

מבצע
חומת
מגן 

E הגרדיניה / סטפני

בעקבות חקירת שני המחבלים 
כביש  פיגוע  שנותרו מחוליית 
החוף הצטברו ידיעות על פיגוע 
נוסף המתוכנן על ידי היחידה 

הימית של הפת"ח

לעצור,  לספינה  קרא  הנט"ק 
הספינה לא עצרה. צוות הנחתת 
ירה צרור מקלע לכיוון הים, לפני 

החרטום

החבלן והצוות אמורים היו לרדת 
מזרחה  ולהמלט  גומי  לסירת 
לסעודיה, כשהספינה ממשיכה 

צפונה לאילת ומתפוצצת 
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התחממות ביחסים...

    בתחילת שנות המדינה, סירבו הבריטים למכור 
מטוסי סילון לישראל. נכשל גם משא ומתן לרכישת 
טנקי 'סנטוריון'. אומנם הבריטים הסכימו בתחילת 
1953 לעסקה שכללה אספקת שלושים טנקים 
כאלה, 'לצורכי הגנה', אלא שמהר מאוד היא 

בוטלה.
    רק ב־1956 היחסים התחממו בהדרגה, בעקבות 
שיתוף הפעולה במבצע 'קדש', והחל שיתוף פעולה 
שקט, שנמשך לאורך שנות השישים. אז, החלו 
הבריטים לספק לישראל טנקי 'סנטוריון' )'שוט'( 

טנק גדוש בשיתוף פעולה 
בריטי-ישראלי: 

גנבת הדעת
וה... תועלת 

מסמכים שנחשפו לאחרונה מגלים יוזמה בריטית מפתיעה; לצד מוכנות 
למכירת נשק לישראל, מיסוד יחסים מודיעיניים הדדיים ומחקר ופיתוח 
משותפים של מערכות נשק מתקדמות. היוזמה קרמה עור וגידים מאחר 
שלשני הצדדים התאפשר להפיק מידע רב – טכנולוגי ומודיעיני – מהשלל 
שנתפס במהלך מלחמת ששת הימים, מרביתו מתוצרת סובייטית. סוגי 
נשק אלה נכללו בסיכון הביטחוני ההיולי של בריטניה, העלולה להתמודד 
בגינו בתסריט אפשרי של מלחמה בין־גושית כפרק המשך ל'מלחמה הקרה'.

ההכרח והיעדר הברירה היו תמיד הרכיבים החשובים מכול שהביאו 
ברירה,  מחוסר  הייתה,  בריטניה  בישראל.  הצבאי  הכוח  לבניית 
אחד המקורות הפוטנציאליים לרכישת מערכות שונות של נשק 
הצ'יפטיינים'  'פרשת  למדינה.  הראשונים  העשורים  במהלך 

חשפה היבטים שאינם אופייניים לעסקת נשק 'רגילה'.

רס"ן )מיל'( קובי סגל

החל מ־1958 וצוללות ראשונות מדגם 'T' ב־1964.
 ,1966-1964 במהלך אותו עשור, בשנים 
השתתפה ישראל במבצע 'מנגו' עם השירותים 
החשאיים הבריטיים, בהצנחת ציוד לחימה לתומכיו 
של האימאם מוחמד אל־בדר בתימן, שנלחמו 
הסעודים,  הבריטים,  של  המשותף  באויבם 
הישראלים ותומכי האימאם כאחד: גמאל עבד 

אל־נאצר.
    האמון שנבנה באיטיות בין הצדדים, הביא לרעיון 
המתבקש: הידוק שיתוף הפעולה מול אויב נוסף 

משותף, הסובייטי, שאיים על בריטניה ומדינות 
המערב וישראל כאחת.

ההצלחה ביוני 1967 והעושר העצום של נשק 
שלל – העניקו לישראל אוצר מודיעיני. למשרד 
הביטחון בלונדון ולמומחי צבא הוד מלכותה נוצרה 
הזדמנות ללמוד ממקור ראשון, מהשריון הישראלי 
שכלל בחלקו טנקי 'סנטוריון' בריטיים, על תפקודן 
של מערכות הנשק שלהם מול אלו הסובייטיות.

  כך אכן פעלו אנשי משרד ההגנה הבריטי בלונדון: 
הם פנו לקבלת מידע על הנשק הסובייטי, ובעיקר 

על מודיעין טכנולוגי. ִמנהל המודיעין המדעי, ה־
DSTI, שתפקידו היה הכרת מערכי הנשק של 
האויב, פנה בנושא לישראל. ישראל הסכימה 
tלהעניק מידע כמקובל, בתמורה למידע מקביל 

בתמונה: טנק 'צ'יפטיין' בפרסום בריטי



גיליון 92, תשרי תשפ"ג, ספטמבר 2022 60

יוזמות מחקר  שבידי הבריטים, אך בתוספת 
ופיתוח משותפות לשני הצדדים. להסדר הזה 
היו אנשי ִמנהל המודיעין מוכנים עקרונית, אלא 
שגופים אחרים ובראשם פקידי משרד החוץ הבריטי  
חששו שקשר כזה יפגע ביחסים עם מדינות־ערב.

    האלוף המנוח ישראל טל, לימים אבי טנק 
'המרכבה', הסכים למחקר משותף של הצדדים על 
ביצועיו המבצעיים־טכניים של ה'סנטוריון' הבריטי, 
ובתמורה ביקש לאפשר מחקר משותף ישראלי-

בריטי בפיתוח ה'צ'יפטיין' )Chieftain(, טנק המערכה 
המתוכנן לדור הבא.

    הוסכם כי ישראל תרכוש מבריטניה כמה מאות 
טנקי 'סנטוריון' משומשים, ותקבל בתמורה עתידית 
גם את ה'צ'יפטיין' כשותפה בפיתוחו. הדו־שיח 
המקצועי והמשותף, שהחל עוד לפני מלחמת ששת 
הימים, המשיך במהלך המלחמה והתעצם מאוד 
במהלך השנה שאחריה. ב־1966 נשלחו לארץ שני 
אבות־טיפוס, לניסויי יכולות של הלחימה בסביבה 
מדברית. הוקמה יחידה סודית, שבה שיתפו פעולה 
אנשי שריון בריטיים וישראליים, שבחנו בנחל צין 
שבנגב את ביצועי הטנק שכונה 'אביר', וקצינים 
ישראליים נשלחו לבריטניה ללמוד את מפרטיו 

הטכניים וביצועיו.
    משלחת מומחי שריון בריטיים ביקרה בארץ בחורף 
1968. עם שובה לאי, ציינו חבריה כי ישראל הביעה 
את הסכמתה להקמת צוותים משותפים לבחינה 
של ציוד שלל ובכלל זאת העברת ציוד לאנגליה – 
שכלל טנק מדגם T-55, וכן ציוד נ"ט )נגד־טנקים(, 
טילי אוויר-אוויר, מוקשים ופריטים שונים הנוגעים 
ללוחמה, ולצידם את מסמכי ההדרכה בהפעלת 
מערכות הנשק שנתפסו כשלל. יחד עם זאת, יש 
לציין כי הצד הישראלי לא שש לחשוף את מלוא 
הידע שהיה ברשותו ללא תמורה מקבילה של מידע 

מהצד הבריטי. 
    מי שהוביל וטיפח את הקשר מהצד הישראלי 
היה אפרים קצ'לסקי )קציר(, שהיה אז המדען 
הראשי של משרד הביטחון, ולימים נשיאה הרביעי 
של המדינה. הוא הציג בפני הבריטים הצעה מפתה: 
מידע על מערכות ההנחיה והניווט של טיל הים-ים 
הסובייטי הקטלני 'סטיקס', שחודשים ספורים קודם 
לכן הביא לטיבוע המשחתת 'אילת'. הצי המלכותי 

היה להוט לקבל את המידע האמור, שהיה חיוני 
להגנה על ספינותיו. הייתה זו גם עמדתו של הארולד 
ווילסון , ראש הממשלה שנודע באהדתו לישראל.

   
הבריטי  בצבא  והצי  השריון  מומחי  לעמדת 
ולהצעות הללו למיסוד שיתוף הפעולה, התנגד 
בתוקף רב משרד החוץ בלונדון, בטענה כי הם 
יפגעו ביחסי בריטניה ומדינות־ערב. את הקו הוביל 
שר החוץ הבריטי ג'ורג' בראון, שראה בשיקום 
ובמיסוד יחסי בריטניה ומדינות־ערב – רכיב מרכזי 

במדיניות החוץ של הוד מלכותה.
של  ידם  הייתה  דבר,  של  בסופו  הזה,  בוויכוח 
אנשי משרד החוץ הבריטי על העליונה. ההחלטה 
שהתקבלה הייתה שלא לאפשר שיתוף פעולה 
טכנולוגי־ביטחוני עם מדינת ישראל. במסמך 'סודי 
ביותר' שנחשף, התקבלה החלטה, לפיה "מידע 
ישראלי על ציוד שלל הוא מוגבל מטבעו, ואנו 
נעמוד איתן בסירובנו להתנות סחר חליפין 
במידע כזה כתמורה למידע בר־קיימא ומשמעות 

ארוכה יותר". 

    הצד הישראלי, שלא היה מודע לשתי הגישות 
בקרב בני־שיחו, האמין כי שיתוף הפעולה ההולך 
ומעמיק בפיתוח ה'אביר' והאינטרסים המשותפים 
בחילופי מידע מודיעיני־טכנולוגי – יביאו להעמקת 
הקשר. באפריל 1968 הגיש תת־אלוף צבי זמיר, 
ולימים ראש המוסד, את  נספח צה"ל בלונדון 
'רשימת הרכש' המעניינת את צה"ל: שכללה רכיבים 
רבים הנוגעים ל'צ'יפטיין'. הבריטים סירבו, בטענה 
שלא מדובר ב'מידע מודיעיני' מהסוג שאותו מציעים 
הישראלים בתמורה, אלא כ'עסקאות מסחריות' 
שדינן להידון במסגרת שונה. למרות שפורמלית 
היה צדק מסוים בטענה זו, התעקש תת־אלוף 
זמיר ודרש בתוקף את קבלת התמורה מהסוג 
שעניין את צה"ל, בטענה שהמידע הרב שהעבירה 
ישראל מהשלל שנתפס – נותן לה את מלוא הזכות 

המוסרית לדרוש זאת. 
    הוויכוח הפנימי בין הבריטים לאפשרות שיתוף 
הפעולה עם ישראל, הביא את משרד החוץ בלונדון 
להפיץ מזכר שיועד למשרד ההגנה ובו ההנחיות 
הבאות: "המטרה שלנו אם כן היא לשתף פעולה 

עם הישראלים כל עוד מידע בעל ערך יונגש לנו, 
אך מבלי לעשות עסקה חד־צדדית שבה נאלץ 
להפר את מדיניות מכירות הנשק שלנו, לשחרר 
מידע על מדיניות צבאית או על מגוון רחב של 
תחומים רגישים, העלולים במידה רבה לחבל 
ביחסינו עם מדינות־ערב אם יתגלו הם ויביאו 

להאשמות נגדנו בגלל יחסינו עם ישראל".

למרות ההתרעות החוזרות ונשנות שהגבילו וציננו 
את הקשרים המתחממים, וההערכה ההדדית של 
אנשי הצבא משני הצדדים – בקיץ 1968 עמדו 
הצדדים על סיפו של עידן חדש פורץ דרך. לאחר 
שובה של משלחת המומחים שבחנה את הציוד 
הצבאי, הסכימו הבריטים להעלות את דרג שיתוף 
הפעולה. לשם כך, נשלח לישראל סגן המדען הראשי 
לענייני פרויקטים של ִמנהל המודיעין המדעי, ה' 
פוט, שביקר בארץ בקיץ 1968 ונפגש עם טובי 
אנשי המחקר והפיתוח במדינה. אפרים קציר היה 

ה'שדכן' של שיתוף הפעולה הטכנולוגי־מודיעיני 
עם בריטניה. פוט ביקר במכון ויצמן למדע, ברשות 
לפיתוח אמצעי לחימה, באוניברסיטה העברית, 
ואפילו במכון הביולוגי בנס־ציונה. בדוח המסכם 
שאותו חיבר, חושפות המלצותיו הפרקטיות גם 
את התפעלותו של הכותב ממה שראו עיניו ואת 
הזדהותו הרגשית עם נשוא המלצותיו, "האיום 
החיצוני המתמיד, במשולב עם הגבולות שאינם 
ברי־הגנה כתוצאה מקווי שביתת הנשק של 
1949, נתנו לארץ הזו בכלל ולכוחותיה המזוינים 

...לאפשרות פיתוח משותף

המומחה הבריטי 
שהמליץ בהתפעלות...

קרב ב' )ביטחון( ב־ח' )חוץ(

טיל גבריאל

לאור עמדת משרד החוץ בלונדון, 
עוד  המשיך  הפעולה  שיתוף 
כשנה. בטרם הגיע לקיצו, בוטלו 

באופן חד־צדדי

שבה  סודית,  יחידה  הוקמה 
שיתפו פעולה אנשי שריון בריטיים 
וישראליים, שבחנו בנחל צין שבנגב 

את ביצועי הטנק שכונה 'אביר'

וטיפח את הקשר  מי שהוביל 
אפרים  היה  הישראלי  מהצד 
קצ'לסקי )קציר(, שהיה אז המדען 
הביטחון,  משרד  של  הראשי 
ולימים נשיאה הרביעי של המדינה
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בפרט – ממד חסר תקדים של דחיפות, מטרה 
ואחדות. את המודעות הזו הסקתי מסיורי ברחבי 
ישראל, מפגישות עם אישים רמי מעלה ועד 
האדם ברחוב. ביקור בישראל ב־1968 אחרי 

שהות בבריטניה, הוא מעורר וממריץ".

    מתוך הלך מחשבה שכזה, הגיע למסקנה, 
לפיה "לבסס את מדיניות מכירת הנשק שלנו 
על מכירת נשק הגנתי, פירושו לגזור את דינה 
של ישראל לתבוסה. אפילו כיום, תוכניותיה של 
ישראל חייבות להיות מבוססות על התקפה 
מוחצת ומהירה, על־אף שפיתוחים צבאיים 
מתקדמים אינם נחוצים עוד כחלק מהתוכנית". 

פוט לא הסתפק רק בתיאור רגשי ובמשאלות.

הדוח כלל מגוון של טיעונים מדעיים וכלכליים. 
פוט התרשם עמוקות מפרויקט בניית טיל ים-ים, 
ה'גבריאל', של התעשייה האווירית. לצד ביצועיו 
של הטיל, המעוף הנמוך המקשה מאוד על יירוטו, 
מערכת ההנחיה המתקדמת וההגנה מפני אמצעי 
שיבוש – התייחס פוט גם לרכיב הכלכלי. בדוח 
המסכם ציין כי מחיר הפרויקט כולו בישראל עומד 
על ארבעה מיליון לירות סטרלינג בלבד, בהשוואה 
לחמישים מיליון עבור פרויקט דומה בארצו, ו־150 

מיליון לירות סטרלינג בארצות הברית.
    פער אדיר זה בפיתוח הפרויקט – הוביל את 
פוט למסקנה, לפיה "יהיו יתרונות משמעותיים 
בהבאת הממסד והתעשייה שלנו לקשרים 
קרובים יותר עם קבוצות הפיתוח, שיקדישו יתר 
תשומת לב גם לחיסכון ולערך הכסף". לדבריו, 
היה צורך לחתור לחתימת מסמך הבנה משותף 

שיגדיר את הסוגים וההיקף של שיתוף הפעולה 
בין מדענים ואנשי מודיעין בריטיים וישראליים. 
מסמך בו ייכללו נושאים דוגמת אמצעי לוחמה 
אלקטרונית, עיצוב טנקים ולוחמת נ"ט וטכנולוגיית 
טילים ומדחפים. פוט סיכם את הדוח שאותו חיבר 
במסקנה כי על־אף שזיהה גוון היסטרי משהו בטיעוני 
בני־שיחו בתחום ההגנה מפני לוחמת אב"ך, הרי 
שהוא "אכן ראוי שלצה"ל יהיו יכולות התקפיות 

בתחום זה כאמצעי הרתעה". 

לצד הטיעונים הערכיים, הטכנולוגיים והכלכליים 
שהעלה פוט, בסיכום הדוח היה גם טיעון נוסף 
ומפתיע... חרף שיתוף הפעולה הצבאי ההולך 
ומתהדק במהלך ביקורו בארץ, בין ישראל והממשל 
החדש של הנשיא ריצ'רד ניקסון בארצות הברית, 
הוא דיווח כי בני־שיחו הישראלים, "על אף הנדיבות 
האמריקאית החיונית כל כך לשרידותם, רואים 
את עצמם כבעלי אופי אירופאי, ולכן אין הם 
]כך במקור![ שהם מקבלים  רואים בצדקה 
לעיצוב  ומוצק  בסיסי  חלק  מהאמריקאים 

אומתם...".
    הצעותיו של פוט לא התקבלו, לאור עמדת משרד 
החוץ בלונדון. שיתוף הפעולה המשיך עוד כשנה. 
בטרם הגיע לקיצו, כאשר בוטל באופן חד־צדדי, 
בנובמבר 1969. עסקת הפיתוח המשותף והרכישה 
של ה'צ'יפטיין', שבוטלה על ידי הבריטים, בתואנה 
שמכירה כזו עלולה להפר את המאזן הצבאי במזרח 
התיכון. זה קרה ממש ערב חתימת ההסכם המשותף 
לרכישת הטנקים. כאשר חבר הקבינט ריצ'רד קרוסמן 
נשאל על ידי שר הביטחון בישיבת הקבינט הבריטי, 
כשבועיים לפני הישיבה שנקבעה לחתימה על הסכם 
המכר, מה תהא תשובתו לישראלים שישאלו על 

העיכוב, השיב לו בפשטות, "תגנבו אותם!".
    אגב, ההסבר הבריטי לביטול ההסכמה – לא 
הפריע לבריטניה לאשר במקביל עסקת מכירה 
של אותו טנק בדיוק ללוב, בת־בריתה של מצרים. 
שיתוף הפעולה הסמוי הגיע לקיצו, ושני הטנקים 
שנבדקו בישראל הוחזרו לבריטניה במהלך 1970. 
החלטה זו עוררה זעם רב ואובדן אמון כלפי הבריטים 
בצד הישראלי, שראה בה תוכנית הונאה מתוכננת.

התברר גם כי במקביל, הבריטים פנו בחשאי 
לארצות הברית כדי לשכנעה שלא למכור טנקים 
מהדור החדש לישראלים. הבריטים זכו במהלך 
שנות הפיתוח המשותפות בשכלולים שהוכנסו 
למערכות הטנק על ידי הישראלים, ואף ביקשו וקיבלו 

מהישראלים המלצות חמות על הטנק לעמיתיהם 
באיראן, שהובילו לרכישת 720 טנקי 'צ'יפטיין'. 
האיראנים גילו לישראלים כי הבריטים מכרו ללוב את 
הטנקים לאחר ביטול העסקה, כולל כל החידושים 
והפיתוחים הישראליים שהוכנסו בהם. יש שהעריכו 
את כמות השכלולים בארבעים, והיו כאלה שטענו 
שב'צ'יפטיין' הוטמעו שישים פיתוחים ישראליים.

ארבע שנים לאחר מכן, בעקבות מלחמת יום 
הכיפורים, כאשר שבו וביקשו הבריטים שיתוף פעולה 
מודיעיני, בעיקר בתחום לוחמת הנ"ט והלוחמה 
האלקטרונית האווירית – הם נדחו על הסף. דחייה 
שהייתה מובנת מאוד, לאור 'אמברגו הנשק' שהטילה 
בריטניה שוב על מכירות למזרח־התיכון ועיכובים 
'הרכבת  מטוסי  של  עצמה  המלחמה  במהלך 
האווירית' האמריקאית, של מטוסי ה'גלקסי' שסייעו 
לישראל לעמוד על חייה. גם האמריקאים עצמם לא 
ששו לחלוק מידע עם הבריטים מאותן סיבות. ביטול 
עסקת ה'צ'יפטיין' הביא את ישראל להקדיש את כל 

כוחותיה לייצר טנק משלה – ה'מרכבה'.

האלוף מנדי מרון, שלימים אירח את סגן שר 
החוץ הבריטי, הודה לו על תרומת ממשלת הוד 
מלכותה לשריון הישראלי. הפוליטיקאי הבריטי, שלא 
הבין את כוונתו, קיבל מייד את ההסבר, "בגלל 
לנו את הטנקים,  העובדה שסירבתם לתת 
אילצתם אותנו לפתח את ה'מרכבה' שהוא פי 
מאה יותר טוב מה'צ'יפטיין' שהיה. אילו הייתם 
נותנים לנו את ה'צ'יפטיין', היינו תקועים איתו 
עכשיו כשהוא ברשימת הגרוטאות שיש לנו 
בצה"ל". טנקי המרכבה באו לעולם ב־1979, כעשור 
מביטול עסקת ה'צ'יפטיין'. בהמשך, הוכיחו את 
עצמם בקרבות נגד ה־T-72 הסובייטי במלחמת 
לבנון. גם טיל ה'גבריאל', שזכה להתפעלותו של 

פוט, הוכיח את יעילותו במהלך קרבות הסטי"לים 
הראשונים בהיסטוריה, במלחמת יום הכיפורים, 
שבה טובעו באמצעותו 13 כלי שיט מצריים וסוריים. 
מערכות ההגנה האלקטרונית הביאו לכך שאף כלי 
שיט ישראלי לא נפגע על ידי כחמישים טילי ים-ים 
'סטיקס', ששוגרו מכלי השיט של האויב. בריטניה, 
לעומת זאת, במהלך מלחמת פוקלנד, איבדה את 
המשחתת 'שפילד', מטיל 'אקסוסט' צרפתי ששוגר 
אליה ממטוס ארגנטינאי. ל'שפילד' ולצוותה לא היו 

מערכות הגנה ושיבוש אלקטרוני נגד טילים. 

...וגם על המחיר הזול 
וההתייעלות... 

'חוכמת הבדיעבד' 
הבריטית – המחיר 

...לא עזרו במניעת 
ההתקפלות!

וזו הייתה ההתחלה לה לה 
של... פרויקט ה'מרכבה'

טנק 'צ'יפטיין' M3 המוצג בלטרון. צילום: יד לשריון

פוט התרשם עמוקות מפרויקט 
בניית טיל ים-ים, ה'גבריאל', של 

התעשייה האווירית

חייבות  ישראל  תוכניותיה של 
התקפה  על  מבוססות  להיות 

מוחצת ומהירה

טנק גדוש בשיתוף פעולה בריטי-ישראלי n קובי סגל
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סיקורת

62

המהלכים  ההכנות,  בתיאור  עוסק  הספר 
 1973 אוקטובר  ניהול מלחמת  ואסטרטגיית 
בחזית הסורית, מנקודת המבט הסורית, הערבית, 

הסובייטית והאמריקאית.
המחבר, המתמחה במחקר צבאי של מלחמות 
ישראל מזווית הראייה של הערבים, מציג בספר 
תיאור מלא ומפורט של מהלכים הקשורים בשיקום 
ובבניית הצבא הסורי והכנתו למלחמה בישראל, 
במטרה להחזיר את רמת הגולן לריבונות סורית.

הספר מפרט החלטות אסטרטגיות במצרים 
על  המלחמה;  ליוזמת  הקשורות  ובסוריה, 
התפתחות שיתוף הפעולה בין שתי המדינות 
– בין ההנהגות המדינית והצבאית; ועל היחסים 

עם מדינות ערב ובינן למעצמות.
    המקורות, כאמור, הם ערביים רשמיים, כך 
גם בספרי זיכרונות של בכירי השלטון, כמו זה 
של מוסטפא טלאס, מי שהיה שר ההגנה הסורי 
ב־1973, גנרלים סוריים ומצריים נוספים וגנרלים 
סובייטיים, ששימשו כיועצים לצבא הסורי ופרסמו 
את זיכרונותיהם. מלובני משתמש גם במקורות 

''מלחמת השחרור'' 
של אוקטובר 1973 בחזית הסורית 

יואב )פישי( דייגי

על ספרו של אל"ם )בדימ'( פסח מלובני, בהוצאת המכון לחקר 
מלחמות ישראל

אמריקאיים, כדי ליצור מארג מידע אמין, ומכלי 
ראשון – מקבלי ההחלטות.

בספר תיאור מרתק של הוויכוח בין מצרים 
למרות  ויעדיה.  המלחמה  מטרות  על  וסוריה 
הסכמת המנהיגים על חובתם לצאת למלחמה 
במשותף – התגלעו ביניהם חילוקי דעות מהותיים 
באשר למטרותיהם וכוונותיהם. לדוגמה, אנואר 
סאדאת התכוון לכבוש רצועה ברוחב עשרה 
קילומטרים ממזרח לתעלה, אך הציג לסורים 
למעברי  עד  לפחות  להגיע  צבאו  מטרת  כי 
'המיתלה' ו'הגידי' המזרחיים יותר, כדי לשכנעם 
להצטרף למלחמה. חאפז אסד והסורים, שהיעד 
העיקרי שלהם היה כיבוש כל רמת הגולן, הבינו 
שעליהם לדרוש מהמצרים לכבוש את המעברים 
האסטרטגיים, כדי לרתק כמה שיותר כוחות של 

צה"ל לחצי האי סיני.
ויכוח דומה התחולל סביב קביעת שעת השין. 
הסורים רצו שהיא תיקבע לאור ראשון, כדי לאפשר 
הנחתת כוחות מוסקים לחסימת גשרי הירדן 
ולמנוע הגעת תגבורות של צה"ל לרמת הגולן, 
וכך לאפשר לכוחות השריון הסוריים להילחם 
כמה  ולכבוש  בגבם  היום כשהשמש  בשעות 
שיותר שטח ביום הראשון. ואילו המצרים רצו 
לקבוע את שעת השין בשישה באוקטובר בערב, 
כדי לאפשר לכוחות השריון לצלוח את התעלה 
בלילה, מחשש לתקיפות חיל האוויר הישראלי 
באור יום, שהשמש תהיה בגבם של כוחות החי"ר 
הצולחים. לבסוף, הכריעו המצרים, אך הסכימו 
לפשרה לטובתם ואסד נעתר לה. שעת התקיפה 

נקבעה לשעה 14:00.
על החשדנות ואי האמון בין סאדאת ואסד תעיד 
העובדה שכבר בשבעה באוקטובר בלילה, כאשר 
אסד נוכח שאין ביכולת צבאו לכבוש את רמת 
הגולן וכוחות השריון שלו סופגים אבדות כבדות 
– הוא פנה לסובייטים וביקש מהם להשיג עבורו 
הפסקת אש. הסובייטים פנו בנושא לסאדאת, אך 
הוא לא נענה להם )היו בידו כבר הישגים חשובים 

בצליחת התעלה ובהשתלטות על קו בר־לב(. 
ביקש  האם  ושאל  לאסד  פנה  סאדאת 
מהסובייטים להשיג הפסקת אש, ואסד השיב 
שהסובייטים לא הבינוהו. בפועל, משהפסקת 

אש לא הושגה, הכניסו הסורים עוד כוחות שריון 
למערכה על הגולן והמשיכו במתקפתם בתשעה 

באוקטובר )הקרב בעמק הבכא(.

הסובייטים דרשו מהמצרים ומהסורים לדחות 
את היציאה למלחמה נגד ישראל ולהמתין עד 
אחרי ועידת הפסגה, שנערכה בקיץ 1973, בין 
ליאוניד ברז'נייב לריצ'רד ניקסון. את דרישתם 
אספקת  של  השהיה  ו/או  במניעה  גיבו  הם 
אמל"ח מתקדם, כמו מטוסי מיג־23 וסוללות 

.SA-6 טילי קרקע-אוויר מתנייעות מסוג
    בכל הזדמנות שנושא המלחמה עלה 
בשיחות של המנהיגים הסובייטים עם אסד 
או סאדאת, הם הדגישו שאל להם למצרים 
ולסורים לתקוף יעדים בתוך שטח מדינת ישראל 

בגבולות 1967.
המלחמה  את  ניהלו  הסורים  כי  מסתבר 
וכי הנשיא אסד ניהל  ממוצב שליטה בקטנא 
את המערכה משם באופן אישי. למותר לציין 
מה היה עולה בגורלו של מוצב השליטה בקטנא 
אם מידע זה היה זמין לצה"ל בזמן אמת. כזכור, 
בניין המטכ"ל הסורי בדמשק הותקף בתשעה 
באוקטובר על ידי שבעה מטוסי פנטום ישראליים.
למקורות  רחבה  התייחסות  ישנה  בספר 
את  המציגים  צבאיים,  סובייטיים-רוסיים 
המלחמה מנקודת המבט שלהם, המושתתת 
על מידע של היועצים ששירתו בסוריה לפני 
ובמהלך המלחמה, ולצידה ניתוח מעניין של

עמדת הסובייטים

אלוף־משנה )בדימ'( פסח מלובני בבית הנשיא, עם 
tצמד מפקודיו לשעבר ב־8200, ושני ספריו האחרונים...



גיסא חומר קריאה מרתק לקהילה הגדולה של 
מתעניינים במהלכים שקדמו למלחמה ובוצעו 

במהלכה.
הספר מומלץ לכל קצין מודיעין ולא פחות מכך 
– לכל מקבל החלטות בתחומי הצבא והביטחון 
כחלק  וגם  ומפרה,  מעשיר  כחומר  הלאומי 

מהסילבוס בקורסי מודיעין מתקדמים.
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הוצאתו לאור של הספר הייתה הזדמנות פז 
לכבד את הסופר, ראובן מרחב, מוותיקי קהילת 
המודיעין, מורה דרך וידיד לרבים. הספר, שיצא לאור 
בידיה האמונות של הוצאת "ידיעות ספרים", נערך 
בידיו האמונות של  דני דור. האירוע נערך בשבוע 

"מקום במרחב – כשאדם 
נפגש עם  נתיבות הסטוריה"

אירוע של המל"ם שכולו תמהיל ייחודי – דבקות במשימה, כישורים,
התרגשויות ומנות גדושות של הומור, בהשקת ספרו החדש של ראובן 
מרחב; האכסניה של מוזיאון "אנו", מוזיאון העם היהודי, עטפה את 

ההתרחשות באיכות יוצאת דופן 

הראשון של חודש יוני השנה.
והדוברים שניאותו לברך  רשימת המברכים 
ולהשתתף בהצגת מסעותיו של מרחב, הייתה שלא 
מן הסתם, ארוכה ומכובדת. ברכו את חתן האירוע: 
דן תדמור, מנכ"ל המוזיאון והמארח, שמואל 

ברגמן VS מרחב – על ריגול, עלייה, תחכום וערכים, 
בנבכי קהילת המודיעין הישראלית. 

צילום: יאנה באיביק, "אנו" מוזיאון העם היהודי
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ביצועי הצבא הסורי וחיל האוויר שלו.

מרתקת  התייחסות  יש  הספר  דפי  בין 
להשתתפות כוחות המשלוח השונים במלחמה 
– העיראקיים והירדניים, ואופן התנהלות המלך 
חוסיין באירוע זה... אשאיר זאת להנאת הקוראים. 
היו גם כוחות אחרים שנעתרו לקריאתו של אסד 

מרחב, אחיו הבכור של ראובן, דבורה הברפלד, 
מנהלת ארגון יוצאי מרכז אירופה )ארגון "הייקים"(, 
שלמה גור, סגן נשיא ישראל של "ועידת התביעות". 
את ברכת המרכז למורשת המודיעין, נשא המנחה, 

רון כתרי, ראש המכון לחקר המורשת במרכז. 
כתרי, מנחה וותיק ואורלוגין רב-מוניטין וקשוח 
בשמירת חלונות-זמן קצובים לדוברים, חרג הפעם 
ממנהגו וגילה נדיבות מפתיעה, שזמורותיה נבטו 
ולבלבו עם סיפורים חד-פעמיים על מרחב בתחנות 
חייו. את ההישגים הרבים מספור, ליוו גלי אהבה 
מוצהרת לשפה העברית, הערכה חסרת גבולות... 
תרתי משמע... ודוק סמיך של הומור משובח.    

סגן  שהיה  חזק,  ראובן  אזניים:  וסברו  עלו 
אליעזר "גייזי"  וממלא מקומו,  ראש השב"כ 
צפריר, ששירת שנים ארוכות בשב"כ ובמוסד, 
דר' נגיסט מנגשה, מנהיגה חינוכית ומומחית 
לעבודה סוציאלית, שייצגה את יהודי אתיופיה להם 
תרם ראובן מכישוריו, אירית בן-אבא, שגרירת 
ישראל במונגוליה שחשפה טפח משירותה עם 
ראובן ותרומתו הייחודית לדיפלומטיה הישראלית. 

במזרח אסיה.
את האירוע חתם דיאלוג מרתק, בין העיתונאי, 
דר' רונן ברגמן לראובן מרחב, שריתק את מאות 
הקרואים באודיטוריום האלגנטי והותיר חותם בל 

יימחה.

והגיעו לסייע בהגנה על דמשק, ביניהם מתוארת 
ההשתתפות של כוחות פלשתינאיים במלחמה, 

לצד הכוחות הסוריים.
עד כאן מקצת מהגילויים החשובים והמעניינים 

הנובעים מספרו של מלובני.
אין לי ספק שהספר ישמש ככלי מלהיב לחוקרים 
של מלחמת יום הכיפורים מחד-גיסא, ומאידך-
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הצרפתים. לורנס ידע זאת היטב, כמובן, אך זה 
לא מנע בעדו מלהגיע לדמשק עם הנסיך פייסל 
ולתמוך בהכרזתו העצמית כמלך סוריה. הוא 
התעלם מההסכם הבריטי-צרפתי ובעצם פעל 
לסיכולו. הצרפתים העבירו כוח צבאי לדמשק, 
כבשו את העיר וגירשו ממנה את המלך פייסל. 
עמדת הבריטים, כצופים מהצד, הייתה מעשה 

שני של בוגדנות, בעיני לורנס.

במעבר חד, ראוי לפנות גם לקשר שהוקם בין 
המודיעין הבריטי לתנועת ניל"י, שהוקמה על ידי 
אהרון אהרונסון, אחותו שרה ואחיו אלכסנדר, 
יחד עם אבשלום פיינברג. פיינברג הופעל על 
ידי הארכיאולוג ליאונרד וולי ממקום שירותו, 
תחילה באלכסנדריה במצרים, "במידה רבה מאוד 

היה זה המידע שסופק על ידי רשת אהרונסון, 
שִאפשר לגנרל אלנבי לנהל את המערכה בהצלחה 
כזאת", כתב קולונל הארולד גריבון, שפיקד על 
אגף המזרח התיכון במשרד המלחמה במלחמת 
העולם הראשונה. על פי ההיסטוריה הרשמית של 
המודיעין הבריטי, "הייתה זו התרומה המשמעותית 
היחידה של המודיעין למערכה במזרח התיכון" 
)הערת הלוי – ציטוטים אלה מופיעים בספר עב 
כרס בשם 'MI6', שנכתב ביוזמת המודיעין הבריטי(.
על חיוניות המידע של ניל"י תעיד גם העובדה 
שמואל  להצבת  הבריטי הסכים  המודיעין  כי 
אהרונסון, אח נוסף של אהרון, בלונדון כ'קצין 
קישור', ה'חלוץ' לנציגויות 'תבל' לאחר עצמאות 

ישראל.
יש להניח כי לורנס ידע את האמור לעיל מפי וולי, 
כאשר שניהם שירתו זה לצד זה תחת פיקודו של 
הוגרת' החל ב־1916 בקהיר. בתקופה זו, התפתחו 
בלורנס תחושות ונאמנויות ייחודיות. בשיחותיו, 
הזכיר מחויבות להאשמים ולהנהגתם, ולאו דווקא 
לממשלת בריטניה, שלטעמו בגדה בבני בריתה.
ליהודים  יחסו  את  משנה  החל  בעת,  בה   
ולהנהגתם, בשל הדברים שלמד על סיועם למאמץ 

'יהודונים', אלא אמיצים,  המלחמתי. כבר לא 
חכמים מאוד ועזי נפש, כאהרונסון ודומיו. תובנות 
ויוקרתו  אלה, הביאוהו להפעיל את השפעתו 
לטובת הציונים, הן בוועידת השלום הבין־לאומית 
שהתכנסה בפריז ב־1919 כדי לדון בעתיד המזרח 

התיכון שלאחר המלחמה, והן בוועידת קהיר בשנת 
1921, שבראשה ישב וינסטון צ'רצ'יל, הפעם 

בתפקיד שר המושבות.

לורנס ארגן, ב־1919, פגישה היסטורית בעקבה 
בין הנסיך פייסל לחיים וייצמן, נשיא ההסתדרות 
הציונית, שבה ויתר בעצם הנסיך על כל זיקה 
לעבר המערבי של הירדן. היה זה לורנס, ששכנע 
אישית את צ'רצ'יל כי הסכם 'סייקס-פיקו' לא 
כלל את שטחי ארץ־ישראל, שלא סומנו במתכוון 

באותו הסכם.

מימושה הפורמלי של הכרזת בלפור, בנושא 
המזרח התיכון, סוכם סופית בוועידת קהיר משנת 

הקשר עם ניל"י 
ושינוי תודעתי

תוכנית החלוקה 
קורמת עור וצדדים

עמדת הבריטים, כצופים מהצד, 
הייתה מעשה שני של בוגדנות, 

בעיני לורנס

לורנס אף הרחיק לכת כשחזה 
ליהודים תפקיד מרכזי בהעלאת 
רמת האוכלוסייה במזרח התיכון 

הערבי

השער של הספרון אותו תרגם הלוי והפיק מירן



65גיליון 92, תשרי תשפ"ג, ספטמבר 2022

1921. סוכמה סופית גם המלכת פייסל בן עלי 
למלך עיראק. באותה ועידה גם אושרה ההחלטה 
לפצל את שני עברי הירדן לשני ממשלים ולהמליך 
על ירדן המזרחית את עבדאללה ההאשמי, בעוד 
שהשטח ממערב נותר שטח מנדטורי ובתוכו 

הבית הלאומי היהודי.
לורנס אף הרחיק לכת כשחזה ליהודים תפקיד 
מרכזי בהעלאת רמת האוכלוסייה במזרח התיכון 
הערבי. בריאיון שנתן לעיתון יהודי מקומי בלונדון, 
במלאת שנה להכרזת בלפור, אמר לורנס, "בדברי, 
לגמרי כלא־יהודי, אני רואה ביהודים יבואנים טבעיים 
של 'שאור מערבי', הדרוש כל כך למדינות המזרח 
הקרוב". יש מי שיראה בכך נופך של גזענות ויש 

מי שיראה ברעיון דבריו שבח ל'גניוס היהודי'.
 באוקטובר 1918, הוזמן קולונל לורנס המהולל 
והמפורסם לארמון בקינגהאם, מבלי שנאמר לו 
מהי מטרת הפגישה עם המלך ג'ורג' החמישי. 
תוך כדי הריאיון, התחוורה לו הכוונה להעניק לו 
תואר אבירות על תפקודו. בעוד הוא חש נבגד על 

ידי הממלכה בשל התנהלותה במלחמת 

העולם, הוא סירב לכרוע ברך ואמר למלך הזועם 
כי אין בדעתו לקבל את התואר ואת החרב שנלוותה 
לו, ועזב את החדר. העלבון למלך, שכמוהו לא 
נודע בממלכה, לא מנע את צירופו למשלחת 
משרד החוץ לוועידת השלום בפריז ולאחר מכן 

לוועידת קהיר. 
לאחר מותו בתאונת אופנוע ב־1935, ספד לו 
המלך בחום, והאומה הבריטית כולה התאחדה 
בצערה בכלי התקשורת, בנאומים בפרלמנט 

ובהלוויה ענקית.

 
עם סיום שירותו הממלכתי, היה לורנס לדמות 
ציבורית מבוקשת, בתחומי המדיניות והתרבות. אך 
לפתע נעלם, החליף זהות והתגייס לחיל האוויר 
כטכנאי והוצב בקראצ'י בפקיסטן. משם ניהל 
התכתבויות מגוונות, בין היתר עם שארלוט, רעייתו 
של ג'ורג' ברנרד שו, המחזאי המפורסם והמוערך. 
על מותה של  לו  דיווחה  באחד ממכתביה, 
גרטרוד בל בבגדאד. במכתב תשובתו, טמונה, 
לדעתי, תחושתו העמוקה של לורנס על מפעל 

חייו בשדה המדיניות המזרח תיכונית. וכך כתב, 
ביולי 1926, "אני חושב כי היא הייתה שמחה 
במותה, כי עבודתה המדינית נסתיימה כשם ששלי 
הסתיימה. מדינת עיראק היא אנדרטה יפה גם 
אם תשרוד רק עוד כמה שנים, כפי שאני חושש 
ולעיתים אף מקווה. 'ממשלה' נראית כבעלת 
תועלת מפוקפקת לאנשים שהסתדרו בלעדיה 

במשך תקופה ארוכה".
הלוי קופץ באחת לימינו, "ואם נחשוב על ההווה, 
אזי מה שמכונה 'האביב הערבי' מהווה הוכחה 
חוזרת לצדקת לורנס בהבחנתו אודות יישומי 

הדמוקרטיה...".
והלוי מוסיף, "קריאה מעמיקה של דברי לורנס 
מרמזת אולי גם על תחושת הכישלון שלו במפעל 
חייו. שני ערכים אני נוטל מדרכו של לורנס – האחד, 
היושרה העילאית כלפי בני אדם, מקטן ועד גדול; 
במודיעין,  הבוגדנות־מבפנים,  ראיית   – השני 
במערכות המדיניות והביטחון ובמנהיגות המדינית, 

כמתועבת בחטאים".
 

מי היה לורנס ומה עוד ניתן לומר על פועלו? 
בוועידת קהיר, הגיע לורנס לשיא השפעתו, כאשר 

דמות אייקונית וחד־פעמית 

'ממשלה' נראית כבעלת תועלת 
מפוקפקת לאנשים שהסתדרו 

בלעדיה במשך תקופה ארוכה

לורנס היה אחד מאלה שקצב 
חייהם מהיר יותר ומרוכז יותר 

מהרגיל

שינוי מסלול  ופרספקטיבה 
שמעבר לזמן

הוביל את צ'רצ'יל לקבלת ההחלטות שאותן יזם. 
שנה לאחר מותו, נשא צ'רצ'יל דברים בטקס גילוי 
לוח לזכרו באוקספורד, וכך אמר, "לורנס היה 
אחד מאלה שקצב חייהם מהיר יותר ומרוכז יותר 

מהרגיל. בעוד שמטוס מתקדם במהירות הנקבעת, 
בין היתר, על ידי הלחץ הנגדי בשמיים, לורנס 
הגיע למהירות הגבוהה ביותר והנוחה לו ביותר, 
בתנועתו, כהוריקן במלחמת העולם. ההמונים 
נסחפו אחריו, עד שקצב התקדמותם דמה לשלו. 
בתקופה הרואית זו, הוא מצא עצמו במערכת 

יחסים מושלמת עם אנשים ואירועים...".
ומסכם הלוי, "גם מניסיוני שלי, כראש 'המוסד', 

יש צורך בכל מערכת מודיעין בטיפוח אנשים יוצאי־
דופן... והינה לורנס, כאיש מודיעין, שלא עבר הכשרה 
כלשהי בתחום זה. ובעיסוקו בתחום ה'יומינט', דגל 
ב'תפירת חליפה' לכל סוכן פוטנציאלי והימנעות 

מעבודה בדפוסים ובמתכונות שגורים".
* את היומן תרגם אפרים הלוי ואף הוסיף כאמור 
את 'אחרית דבר' לעדותו של לורנס – פנינה אותנטית, 

שאותה יזם, ערך והוציא בכישרון רב ראובן מירן.

מבצע
חומת
מגן 

השיריון וחטיבת הנח"ל ברמאללה
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: טל ביבי

אדם חריג, מדינאי ומפקד, איש מודיעין מצוין ועצמאי 
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מעניין לעניין באותו מודיעיניין 

...ועוד על ג'ורג בלייק

בביטאון האחרון, מספר 91, פורסם מאמר   .1
מאת קובי סגל.

מבקש להעיר שתי הערות:  .2
א. ג'ורג' בלייק לא היה סוכן כפול, אלא איש 
מנגנון שבגד. סוכן )רגיל או כפול( אינו איש 
מנגנון, אלא מי שמופעל על ידי איש מנגנון. 
סגל  כשלעצמו(,  ומרחיב  )מעניין  בספרו 
משתמש בביטוי הזה ולטעמי זו שגיאה. שוחחתי 
בנושא עם רפי קיטרון, שדעתו כדעתי. יצוין כי 
סגל, בסייפא של ספרו מביא ההסתייגויות של 
קיטרון וע' חביב, שאליבא ד'כולם בקיאים בנושא.

כדי להמחיש ההבחנה: 'יתד' היה סוכן כפול. 
הוא לא היה איש מנגנון.

 CIAב. בלייק חשף את מנהרת ההאזנה של ה־
בברלין, במבצע 'גולד', והיה מקום לציין זאת 
במאמר, כדוגמה לנזק שגרם בלייק בבגידתו.

אשמח אם הדברים יובאו בגיליון הבא.  .3

בברכה,
משה פלדמן, שב"כ

...ועוד על אמנות המודיעין

דר' בן ארי שלום רב,
אומנות  על  בעניין את מאמרך   קראתי 

המודיעין ב'מבט מל"מ', מרץ 2022.
אתה כותב, "קל להתריע, אך לא אחת זה 
נעשה ללא צורך ועלול לגרור נזקים כבדים...".

 זו הדילמה שעמדה בפניי כחייל צעיר )סמל־
ראשון דוד הריס( בשירות חובה בחיל המודיעין 
)515 – 8200(, כאשר בפברואר 1960 נשלחתי 
לגבול מצרים בניצנה, כדי לעקוב אחר כוחות 
שריון מצריים שנכנסו לסיני )המקרה כונה 
'כוננות רותם'(. התמקמנו על גבעה ליד הגבול 
והתחלנו לעבוד... שמענו באוזניותינו פעילות 

מצרית ניכרת.
 אחרי כמה ימים, הגיע מסוק וממנו יצא ראש 
אמ"ן, האלוף חיים הרצוג. הוא פנה אליי כראש 
הצוות וביקש לדעת האם אני סבור שהמצרים 
עומדים לחצות את הגבול ולפלוש לתוך ישראל, 
או שהם רק עורכים תמרון – אולי על מנת 

להרתיע אותנו?
שקלתי לעצמי, אם אחמיר בתגובתי, האלוף 

לקראת הכניסה לג'נין
באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון; צילום: יואב גלאי

יקבל ממני את הרושם שאולי צפויה הסלמה. 
מילואים  לגיוס  לגרום  יכול  זה  מחד-גיסא, 
ולהוצאות ענק, ואם תהיה מלחמה נהיה מוכנים 
יותר. אך מאידך-גיסא, אם לא תהיה מלחמה, 

יסתבר שקראתי "זאב זאב" וללא הצדקה...
שוב, אם אומר לאלוף שלהערכתי אין פניהם 
של המצרים למלחמה והם כן יתקפו, הרי 

שאהיה אחראי, ולו חלקית, לאסון!
 לאחר כדקה או שתיים של הרהור, אמרתי 
לאלוף הרצוג שלדעתי המצרים מתרגלים 
לא  כחלק מתמרון.  שונות בשטח  תנועות 
ניכר מתח נפשי בקולותיהם של הטנקיסטים 
המצריים, ולכן אני מעז לחשוב שהם אינם 

מתכוננים לקרב.
 למזלי צדקתי. מהפרשייה הקטנה הזו למדתי 
מה חשיבותה של זהירות בענייני מדינה וביטחון. 
מה שסייע לי בעבודתי משך ארבעים שנה 
במשרד החוץ, גם במצרים, כקונסול כללי 

באלכסנדריה. 

ושוב תודה, 
בברכה, 

דוד זוהר, שגריר בדימוס
 

מבצע
חומת
מגן 

קול קורא מס' 2
למשתתפי המלחמה

חברי מערכת מבט מל"ם החליטו 
להקדיש את כל הגיליון המיוחד 

למלחמה.

נשמח לקבל ממך רעיונות, מאמרים חדשים,
סיפורים אישיים, צילומים ומסמכים

כחומרי גלם להכנת גיליון
שכולו המודיעין של מלחמת 1973 וממשקיו.

את הפרויקט מרכז
אל"ם )במיל'( דר' בני מיכלסון

bennymichesohn@isdn.net.il   052-2547982

זו ההזדמנות שלך להעשיר את המורשת
של המל"ם בניסיונך ובתיעוד אישיים!!!

מספרים ומתארים
את מלחמת יום הכיפורים

50
ם י נ ש

למלחמת
יום הכיפורים
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מי היה האיש שהיה

טקס ההתייחדות השנתי עם חללי קהילת המודיעין שקיימנו באתר בגלילות   •
ב-21 ביוני 2022;  

חידוש פעילות "בימת מודיעין" על המלחמה באוקראינה, בריכוזו ובהנחייתו של     •
אמנון סופרין ו"סינמה בלש" בהקרנת הסרט "מבצע קציצה" והרצאתו של חברנו   

סיימון לביא;  

מפגשי ה"זומל"מ" שהמשך הצלחתם מתבטאת גם באלפי משתתפים בכל אירוע;  •

השקות ספרים במל"ם, פעילות מכוני המחקר ועל הנעשה באמ"ן ובעמותות השונות.  •

בגיליון 70 של "רואים מל"מ"; 
באתר העמותה תוכלו לקרוא 

על:

את החידה הפעם פתרו שמונה מחברי העמותה. בספר ב'הוצאת המל"ם' זכה הפעם אבנר אזולאי. 
mlm@intelligence.org.il  פתרונות יש להמשיך ולשלוח למל"ם, דוא"ל

הזוכים בפרסי ספרים מתבקשים לתאם את בואם עם מזכירת המל"ם, לבחירת ספר מהמגוון הקיים.

מל"מרואי

נולד בעיראק לפני מלחמת העולם השנייה. 

עלה לישראל לאחר קום המדינה. המשיך בלימודי 
האסלאם והמזרח התיכון, ועסק בכך במהלך שירותו 

במודיעין.

והתמחה  עסק  שבהם  בנושאים  והבנתו  היכרותו 
מוחלט  בניגוד  מפוכחת,  להערכה  אותו  הביאו   –

נולד בישראל ב־1931, נפטר ביולי 2019.

ב־1944 התגייס לש"י ובמלחמת העצמאות לחם 
בשורות יחידה 184 בשב"כ, שהיה אז עוד חלק מצה"ל.

לקח חלק במעצר פעילי אצ"ל ולח"י, בעקבות רצח 
ברנדוט ופרשת 'אלטלנה'.

בשנת 1952 מונה למאבטחו האישי הראשון של 
בן־גוריון.

ב־1955 עבר ל'מוסד' והחל דרכו ב'צומת'.

כיהן כמזכיר ועדת ראשי השירותים וכעוזרו האישי 
של ראש ה'מוסד' מאיר עמית.

לאחר מכן, עבר ל'תבל', ושימש בין היתר כנציג 

ה'מוסד' באיראן בתקופת השאה.

ב־1972 עסק בהעלאת יהודי עיראק לישראל, דרך 
כורדיסטן ואיראן.

    לאחר מלחמת יום הכיפורים, מונה לנציג ה'מוסד' 
בארצות הברית, וב־1980 מונה לראש 'תבל'.

   היה ממובילי הקשר עם הנוצרים בלבנון, כולל בעת 
פעילות ה'מוסד' במלחמת לבנון הראשונה – מבצע 
'שלום הגליל' ב־1982. היה מקורב למשפחת ג'ומייל.

לאחר סיום תפקידו כראש 'תבל', שימש כמשנה 
לראש ה'מוסד' יצחק חופי, ופרש ב־1985.

ספרו 'תבל ומלואה' מספר את סיפורו כאיש ה'מוסד'.

הוכרז  הוא  עליו.  אז בקרב הממונים  לדעה שרווחה 
בתחום  שנגעו  מדיונים  מודר  ואף  כ'פאניקיסט' 

אחריותו.

עם סיום תפקידו, עבר את הכביש והמשיך להעניק 
מידיעותיו ומניסיונו גם בתפקידו החדש, שבו הצליח 

לחזות תפנית משמעותית נוספת.

מי היה האיש...

יואב דייגי

...האיש שהיה – מנחם נחיק נבות

dyogenes@netvision.net.il   I




