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מערכת והפקה 
ראש המערכת: תא"ל )בדימ'( דר' יוסי בן ארי

עורך: אופיר שהם
עורכי משנה: לענייני אמ"ן – דר' בני מיכלסון, לענייני מוסד – נעם שפירא, 

לענייני שב"כ – אבי מושבי; אבנר אברהם, יוכי ארליך, דר' שולי בינה, חיים מנור, רון קרניאלי;
עורכת גרפית ומעצבת: אורלי נקר

הגהה: צופית מלצר-טסלר
תיאום: צילה ענבר

דפוס: דפוס פלמינגו, ראשון-לציון
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, טומי לירז, זאב לכיש, אבי מושבי, 
גדעון מיטשניק, דר' בני מיכלסון, חגי מן, חיים מנור, רוני מרום, לב ניב, קובי סגל, יואב פלג, שלמה 

קשי, רון קרניאלי, נאוה רייך, אהוד רמות, אריה שור, 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 מראש המערכת.  
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 – תת־אלוף )מיל'( יובל חלמיש

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, 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;

ראש מרכז המידע על־שם מאיר עמית למודיעין וטרור – 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 ותיקי 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 ולהנחלת המורשת, וזירת תיעוד חינוכי־הסברתי ולצידה מחקר רב־תחומי, כדי 

להטביע את חותמם של חברי העמותה והקהילה בארץ ובחוץ לארץ.
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 בין־לאומי, 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 ומחוץ לארץ, ובכל זירת פעילות בתחומי 
ההנצחה, החינוך, הנחלת המורשת, ההסברה הרב־לשונית והמחקר, וכך גם בביטאוניה – "מבט 
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בני המשפחות השכולות
וחברי המל"ם היקרים,

את  מחליף  אני  אלה  בימים 
תת־אלוף )מיל'( דודו צור ונכנס 
לתפקיד מנכ"ל המרכז למורשת 
המודיעין. דודו הוביל את המל"ם 
בנחישות ובמסירות במהלך 17 

השנים האחרונות. 

לאורך שנים אלו, שמר על קשר 
עם המשפחות השכולות, ארגוני 
קהילת המודיעין וחברי המל"ם, 
והביא את המרכז להישגים רבים 

למרות הקשיים שהיו בדרך.

המקום הפך למקום פעיל, חי ונושם לאלפים מחברי קהילת המודיעין 
ולציבור הרחב.

תודה לדודו על עשייתו המבורכת ובטוחני שימשיך להיות חלק ממשפחת 
המל"ם ויסייע לנו גם בעתיד.

ברצוני להודות גם ליו"ר המל"ם, האלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש, 
לחברי ועדת האיתור ולוועד המנהל של המרכז, על האמון שנתתם בי – 
בחירתי למנכ"ל. מעכשיו אני איתכם עם הפנים קדימה להמשך העשייה.

אני מקבל את הובלת המרכז בתחילתה של שנת הפעילות 2023, וכולי 
תקווה שיחד עם היו"ר, צוות העובדים, חברי הוועד והמתנדבים, נמשיך 

ונצעיד את המל"ם קדימה לעוד הישגים בשנים הבאות.

שנת 2023, שיצאה לדרך, היא שנה שבה חוגגת מדינת ישראל 75 שנים 
להקמתה ומציינת חמישים שנה למלחמת "יום הכיפורים". שני אירועים 

אלה יהיו חלק מוביל בפעילותנו במהלך השנה, לצד אתגרים נוספים.
המורשת וההנצחה ימשיכו להיות בראש סדר העדיפויות בפעילות 

המקום ובשילוב המשפחות השכולות, הארגונים וגמלאיהם.
שנת החמישים למלחמת "יום הכיפורים" – תצוין במספר אירועים 

ופעילויות של המל"ם בשיתוף הארגונים.

נמשיך לקדם את המרכז על־שם מאיר עמית למודיעין וטרור, כך גם את 
הפעילות המבורכת של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין.

בתחום הפיתוח, נשאף לקדם את הפרויקטים המרכזיים, כמו בית המודיעין 
הכולל את המוזיאון הלאומי למודיעין; ונמשיך לקדם את פרויקט כיתות 
הלימוד ושדרוג מתקני המל"ם. כל אלה מותנים, כמובן, ביכולתנו הכלכלית 

– המשאבים התקציביים שיעמדו לרשותנו.

המציאות הכלכלית בארץ ובעולם, המשפיעה על יוקר המחיה בכלל 
התחומים, תשפיע גם על היכולת שלנו לגייס משאבים, ובהתאם יהיה 
צורך לבצע התאמות בתוכנית הפעילות השנתית. לכן, נשאף וניזום קידום 
שיתופי פעולה עם משרדי הממשלה השונים, מעגל התורמים, לצד הרחבת 

השותפות והתמיכה של ארגוני קהילת המודיעין.

אני מאחל לכולנו שנת פעילות פורייה ומניבה ובהצלחה בהמשך הדרך.

תת־אלוף )מיל'( יובל חלמיש,     
מנכ"ל המל"ם     

דבר המנכ"ל
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תת־אלוף )מיל'( יובל חלמיש



אלי זיו מציג בפרסום ראשון את ההתרעה שלא נקלטה  – עמוד 4 
ולא מנעה את רצח בשיר ג'ומאייל    

שי לחמן על הסיפור שלא סופר... בביירות  – עמוד 6 
אבי מושבי וחיים מנור עם עפר דקל  – עמוד 9 

דר' ז'ק נריה ואריה שור – מודיעין מדיניות והסברה  – עמוד 13 
דר' יאיר שפיגל על עמוס מנור והממלכתיות עמוד 14  – 

ירון בכר ועודד 'הבן של', על וולפגנג לוץ עמוד 18  – 
דר' עמרם אהרוני על אביו, צבי, מבוני הקהילה עמוד 21  – 

דר' שולי בינה על ג'ק לפידות עמוד 25  – 

דר' אפרים לפיד עושה עבורנו סדר באוסינט הישראלי עמוד 28  – 
דר' רפי קיטרון על חיות "מדליקות" במלחמה עמוד 32  – 

יעקב פריד על המוח'תאר מאזור רמאללה עמוד 34  – 
המדור "לזכרם" עמוד 36  – 

דר' אבנר ברנע על מודיעין גלוי במלחמה באוקראינה עמוד 38  – 
חיים מנור על הסוכנת א' ומזימותיה המוצלחות עמוד 42  – 

אבי מושבי מאיר את פרשת המרגל לוי לוי עמוד 45  – 
דר' מירי נהרי על תנועת 'הבריחה' עמוד 48  – 

קובי סגל כורך אנטישמיות במודיעין הבינלאומי עמוד 52  – 
עמוד 55  – דר' א' מהמוסד חושף את ההתארגנות מבראשית

מדור "סיקורת" על שלושה ספרים עמוד 59  – 
מדור התגובות "מעניין לעניין באותו מודיעניין" עמוד 62  – 

מדור חדש של שלמה קשי, "איפכא מסתברא" עמוד 67  – 
עם המדור "מי היה האיש שהיה" בעריכת יואב דייגי   
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קוראים יקרים,

גיליון "מבט מל"מ" מספר 93 
מיוחד במספר היבטים: האחד, 
בהמשך לעיסוק במלחמת "לבנון 
אנו  הקודם,  בגיליון  הראשונה" 
באופן  לראשונה  מפרסמים 
גלוי שני סיפורים שלא זכו עדיין 
להד ציבורי. סיפורו של אלי זיו, 
שהשיג  ממוקדת,  התרעה  על 
יחידה  ביירות של  והפיץ מרחב 
לרצוח  הסורים  להחלטת   ,504
את הנשיא הנבחר של לבנון, בשיר 
ג'ומאייל, קודם כניסתו לתפקיד; 

והשני, סיפורו המלא של חוקר השבויים שי לחמן, שהצליח למנוע שפיכויות 
דמים מיותרות בקרבות לכיבוש מערב ביירות. 

היבט מעניין שני הוא בהארת ארבע דמויות מיוחדות, "אייקונים" היסטוריים 
בתולדות הקהילה: נציין, בעזרת ירון בכר ובנו עודד, מאה שנים להולדת 
וולפגאנג לוץ )זאב גור־אריה(, לוחם "המוסד" במצרים; על צבי אהרוני, 
בעברו – ראש חוקרי השב"כ ומפקד "קיסריה" ב"מוסד", כתב בנו, עמרמי. 
יאיר שפיגל מביא את סיפורו של אחד מראשי השב"כ לשעבר, עמוס מנור. 
בעוד זכר שלושתם לברכה, הרביעי, שיזכה לחיים ארוכים, הוא ג'ק לפידות, 
לוחם "המוסד" שאת מעלליו מספרת דר' שולי בינה, גם אם בצניעות מרובה.

היבט מיוחד שלישי הוא חידושי פרסום בכתב העת שלנו: "הופעת בכורה" 
של מאמר מטעם "תולדות", גוף המורשת של "המוסד", המשקף מסמכים 
הדנים בהיבטים הארגוניים של הגוף בראשית דרכו. סיפור מאת אחד מחוקרי 
"תולדות", דר' א'. מדור צנוע חדש שילווה אותנו להבא – הטור "איפכא 
מסתברא", ששלמה קשי, הלא הוא "מר איפכא מסתברא", לקח זאת 

על עצמו...
בגיליון שלל נושאים מעניינים נוספים: הריאיון המלא שערכו אבי מושבי 
וחיים מנור עם עפר דקל, ראש מרחב יהודה ושומרון של השב"כ באינתיפאדה 
השנייה; אבי מושבי שופך אור נוסף על סיפור ה"חפרפרת" לוי לוי, שהזיק 
קשות ליחידה המבצעית של השב"כ; דר' אפרים לפיד פותח זרקור על 
ההיסטוריה של ה"אוסינט" הישראלי, על רקע השינויים שחלו בו בשנת 2022; 
דר' אבנר ברנע דן בכשלי המודיעין הרוסי במלחמה המתמשכת באוקראינה.
בנוסף, שיבצנו אפיזודות מודיעיניות היסטוריות מתקופות שונות: חיים 
מנור מספר על "המתנדבת א'" )אביגיל(, בשירותו של דוד המלך, כל הדרך 
עד חיסולו הממוקד של נבל הכרמלי; במאמרו "חיות מדליקות", מתאר רפי 
קיטרון שימוש בבעלי חיים בלחימה, בעת העתיקה והחדשה; דר' מירי 
נהרי מספרת על הפעילות המודיעינית של תנועת ה"בריחה"; יקי פריד 
משחזר מבצע הצלת סיירים, של מוכתר מאזור רמאללה; קובי סגל מזכיר 

את הממשק ההיסטורי בין המודיעין הבין־לאומי לאנטישמיות.
וחשוב במיוחד: אריה שור וז'ק נריה מציגים אנקדוטה היסטורית, 
הממחישה מדוע יש להתעקש על כך שמודיעין הוא אמצעי לקבלת החלטות, 

כמובן, אך בשום אופן לא כלי משחק פוליטי. 
חברי המערכת כולם תקווה שתיהנו מהמאמרים ומהכתבות השונות.

אני מוצא לנכון לסיום, לאחל למנכ"ל היוצא, דודו, ברכות חמות אחרי 
שנות עמל ארוכות בהובלת העמותה, ולמחליפו, יובל, הצלחה מרובה בכל 

אשר יעשה לקידום וביסוס של ביתנו השני. שיהיה בהצלחה!
          

תת־אלוף )בדימ'(        
דר' יוסי בן ארי            

דבר ראש המערכתמה בגיליון
כתבות ומדורים

תא"ל )בדימ'( דר' יוסי בן ארי
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האם ההתרעה על הכוונה 
לרצוח את בשיר ג'ומאייל 

אל"ם אלי זיו, מפקד מרחב ביירות של 504
חבר עמותת מודיעין 10

לאנלקחה 
?ברצינות

יועד להיות נשיא ויועד להירצח... ברולטה הלבנונית יש רק צבע אחד – אדום.
)ארכיון המל"ם(

התייחסות מיוחדת למאמרו 
של אל"ם )בדימ.( נעם שפירא 

על חפ"ק "ברלב"
ההחלטה של יחידה 504 להקים את מרחב 
1982. המרחב  ביוני  ב־19  ביירות התקבלה 
)מסגרת רחבה יותר מצוות או בסיס( התחיל 
לפעול בו־ביום, על בסיס שלושה חקש"בים שהיו 
במפקדת אוגדה 96 וחמישה קת"מים )קת"ם 
– קצין לתפקידים מיוחדים( שהוזעקו ממרחב 
צפון. המרחב פעל מקולג' מון־לסאל, לאחר מכן 
מג'מהור ובהמשך מהעיירה עאליי, אז פעלו כבר 

במסגרתו תריסר קת"מים. 
לצי"חים, לאחר כשלושה שבועות,  בהתאם 
המרחב החל לעסוק גם בכיסוי הנושא המדיני 
בלבנון: מיפוי חברי הפרלמנט, וסיוע אקטיבי – 
שהסתיים בהצלחה מרובה – ביצירת הקוורום 
הדרוש בפרלמנט לבחירתו של בשיר ג'ומאייל 

לנשיא לבנון – בהתאם למדיניות הישראלית. 
כמו כן, ובתחילת אוגוסט החל המרחב "לפזול" 
לכיוון הסורי. והנה, המרחב השיג מאחד ממקורותיו, 
כוונת  על  מפורשת  התרעה  במיוחד,  חשוב 
המודיעין הסורי לחסל את הנשיא הנבחר בשיר, 

עוד קודם כניסתו לתפקיד. 
ההתרעה הופצה במערכת התקשורת המודיעינית 
לחלק משמעותי מגורמי המודיעין שעסקו בנושא 
אז, במטה ובשטח. לא ברור מה נעשה עימה, הלכה 

למעשה. 
ג'ומאייל נרצח ב־14  להזכיר, בשיר 

בספטמבר 1982...
ובאותו עניין: לפני פחות משנה הועבר אליי ריאיון 
טלוויזיוני שערכו לאמין ג'ומאייל, אחיו של בשיר 
)שהיה נשיא לבנון לאחר מכן(. בריאיון הוא דיבר על 
חיסול בשיר והאשים את אנשי הביטחון של הפלנגות 
שכשלו בתפקידם. אמין ציין שהמאבטחים של אביו, 
פייר ג'ומאייל, חשדו בחביב שרתוני )מי שביצע 
את החיסול(, וטענו שהוא מסוכן מאחר שהשתייך 

 .)PPS( למפלגת הלאום הסורית
הם טענו שאסור לתת לו להיכנס לבניין המפקדה 
אנשי הביטחון של בשיר  של הפלנגות. אבל, 

התעלמו מאזהרה זו. 
גורמי  בריאיון חשבתי לעצמי: אם  כשצפיתי 
המודיעין אצלנו היו מתייחסים בכובד ראש ראוי לידיעה 
זו שהופצה גם אליהם, לפיה המודיעין הסורי מתכנן 
לחסל את בשיר, ומעבירים אותה לאנשיו, ואלה היו 
מרחיקים מקרבת הנשיא את חביב שרתוני )שכבר 
הותרעו לגביו על ידי מאבטחי פייר ג'ומאייל(, האם ניתן 
היה למנוע את אותו הרצח?! שאלה זו, היפותטית 
אומנם בחלוף העיתים, אך חייבת להישאל. קיומה של 
התרעה חדה וממוקדת לכוונת הרצח, מותירה בכל 
זאת טעם מר, גם בפרספקטיבה של ארבעים שנה. 
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תגובת מפקד 504

גיליון "מבט מל"מ" האחרון )92( הוקדש בין 
השאר לארבעים שנים למלחמת "שלום הגליל".

למרות שליחידה 504 הייתה תרומה משמעותית 
ובמהלכו,  המבצע  לקראת  מודיעין  באיסוף 
באמצעות מערך עצום של חוקרי שבויים ומפעילים, 
ומעל 300 קצינים בסדיר ובמילואים – נפקד סיקור 

פעילותה של היחידה מהגיליון. 
במלחמה זו זכו שני קצינים מהיחידה בצל"שים 
של ראש אמ"ן )איני יודע על צל"שים נוספים לאנשי 
מודיעין במלחמה זו(: רב־סרן )מיל'( גיורא אברהם 
על תרומתו לכיבוש צור, ורב־סרן )מיל'( שי לחמן, 
על פועלו לאיתור שבויים ונעדרים ובהשתלטות 
על ביירות המערבית. בנוסף, זכתה היחידה בפרס 
ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת על הקמת מרחב ביירות 
ותרומתו בלחימה בביירות. כל זאת, מעבר לתרומה 
המודיעינית המיידית של חוקרי השבויים בדרגים 
הלוחמים, חוקרי השבויים במכלאות השבויים 
בלבנון וישראל ומערך הפעלתי, שמקצת ממנו 

תגובה לאלוף־משנה )מיל'( 
אלי זיו על פעילות מרחב 

ביירות של יחידה 504:
ארי שועלי, ראש דסק לבנון ב"מוסד"/מחקר 

בתקופת מלחמת לבנון הראשונה

מעורבים  היו   504 יחידה  שאנשי  ייתכן 
בהשפעה על מי מחברי הפרלמנט הלבנוני 
בבחירת בשיר ג'ומאייל לנשיא לבנון. עם זאת, 
ראוי לציין כי הנושא טופל באופן אופרטיבי על 
ידי "המוסד" )אגפי "תבל" ומחקר(, בשיתוף 
פעולה עם אנשי "הכוחות הלבנוניים", מאז 
פרוץ המלחמה. עבודות תשתית בנושא החלו 

עוד קודם לכך. 
לזהות, בעיקר, את חברי  המטרה הייתה 
הפרלמנט שניתן להגיע אליהם מבעוד מועד, 
כמו אלה שלא ישבו בשטח שהיה נתון לשליטת 
יצביעו  הסורים; לבחון את עמדותיהם )האם 
לבשיר או נגדו(; מה ניתן לעשות כדי להשפיע 
לוודא הגעתם  וכיצד  עליהם להצביע לבשיר; 
)לוודא קיום  לבניין הפרלמנט ביום הבחירות 
קוורום(. את הפעילות בשטח ביצעו אנשיו של 
בשיר, כחלק מקמפיין הבחירות שלו. כשהצגנו 
יצחק חופי  בזמנו הנושא לראש "המוסד", 
)חקה(, הוא אמר בחיוך: "הלוואי שהיה מכיר 
את חברי הפרלמנט הישראלי, כמו שאנחנו 

מכירים את אלה הלבנוניים".
וגם לא  זוכר אותה,  אינני  לגבי ההתרעה: 
איזו שהיא פעילות ספציפית  זוכר שהייתה 
לציין שהיו המון הערכות על  סביבה. חשוב 
כוונות של גורמים שונים לחסל את בשיר, גם 
מתוך המחנה הנוצרי, גם מוסלמים, סורים 
ופלשתינאים. לכל אלה היה ברור שבחירתו 
לנשיא משמעה שינוי מהותי של המצב בלבנון, 
החוצה;  הפלשתינאים  דחיקת  של  ון  ו בכי
מלבנון;  הסוריים  הכוחות  להוצאת  דרישה 
וביסוס ה"פלנגות" על חשבון גורמים נוצריים 

נחיק  כולל  נציגי "המוסד",  אחרים. 

יותר  נבות, דיברו עם בשיר אישית 
לו שהוא חייב  ואמרו  מפעם אחת 
להיות מאובטח, שכן אם יצליחו לפגוע בו 
– הדבר יוריד לטמיון את כל המאמצים שעשה 
סיוע  לו  הוצע  לבנון. אפילו  כדי לשנות את 
וייעוץ בבניית מערך אבטחה משל עצמו על ידי 
אנשיו. בשיר סירב בכל תוקף. הוא טען שאינו 
פוחד, וכי עצם היותו מאובטח – ישדר מסר 
שגוי לאויביו. זאת הסיבה, לדעתי, שמקורביו 
לא  בכוחות הלבנוניים  לביטחון  והאחראים 

עשו דבר בנושא.

תואר במאמר של אלוף־משנה )מיל'( נעם שפירא, 
על חפ"ק "ברלב", בגיליון 92 של כתב־העת. 

תיקון מה ניתן בגיליון הנוכחי, במאמר של שי 
לחמן על עשייתו כחוקר שבויים בכיבוש ביירות 
המערבית, ש"חסך" כנראה נפגעים מלוחמי צה"ל; 
והערותיו של אלי זיו )מפקד מרחב ביירות ולימים 
מפקד היחידה( למאמרו של נעם שפירא על חפ"ק 
"ברלב", שמהן ניתן ללמוד כי היחידה נתנה 
התרעה לרצח בשיר גו'מאייל, מייד 

לאחר היבחרו לנשיא לבנון!
בימים אלה עמותת בוגרי יחידה 504 – מודיעין 
10 – מסיימת הכנת חוברת שמסכמת את עבודת 
היחידה בשנים 1985-1978 )ממבצע "ליטני" 
והיא תפורסם בשלב ראשון בתוך  ל"של"ג"(, 

היחידה כחלק ממפעל המורשת של העמותה.
בברכה,

תת־אלוף )מיל'( גדי זהר
מפקד יחידה 504 ב"של"ג"

מברק ההתרעה המקורי של יחידה 504/מרחב ביירות, על כוונת סוריה לרצוח 
את בשיר ג'ומאייל, עם המחיקות המתבקשות של מקורות ומספרים.

פרסום ראשון גלוי
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תפילת רבים חרישית ליוותה את 
השליח בצאתו בהול אל היעד. 
את המתח שבאוויר ניתן היה 

לחתוך בסכין

לקראת קרבות מבית לבית...

בצעד חסר תקדים, המיליציה 
המוסלמית החמושה הגדולה 
צד  החליפה  בביירות  ביותר 
פעיל  באופן  לסייע  והחלה 

לכוחות צה"ל בעיר

פרסום ראשון גלוי

עשרה ימים במערב־ביירות  

הסיפור שלא סופר
כיבוש מערב־ביירות, 24.9.1982-15.9.1982

רס"ן )מיל.( שי לחמן

ב־15 בספטמבר 1982, בעקבות רצח נשיא לבנון המיועד בשיר 
ג'ומאייל, החל צה"ל להיכנס למערב־ביירות, בתזמון עם תקיפת 
אוגדת צנחנים 96, בפיקודו של תת־אלוף עמוס ירון מדרום; ואוגדה 
91, בפיקודו של תת־אלוף יצחק מרדכי, התוקפת ממזרח, מכיוון 
נמל ביירות מערבה. במערב־ביירות היו באותה עת כאלפיים 
מחבלים, וכן אלפי לוחמים של תנועת האלמוראביטון ואנשי 

ארגוני שמאל, בעלי בריתם של הארגונים הפלשתינאים. 

עם פרוץ המבצע, נשלחתי בתור חקש"ב )חוקר 
שבויים( של יחידה 504 אל ִמפקדת אוגדה 91, 
שהתמקמה במרומי "סילו" בנמל ביירות, ומשם 
חברתי אל ִמפקדת חטיבה 828 באזור בתי המלון 
שבמערב העיר. מח"ט 828 של בית הספר למכי"ם 
אלוף־משנה עמוס קוצר ומג"ד 906 סגן־אלוף 
– עדכנוני כי הפריצה למערב  זלמן קוברסקי 
העיר נתקלה בהתנגדות לא מבוטלת מצד לוחמים 
מזוינים, המשתייכים חלקם לארגון "אמל" השיעי 

וחלקם לתנועת אלמראבטון.

במהלך חילופי האש נוצר מגע עם קבוצה של 
לוחמים מקומיים שלא השתתפו בלחימה. מפקד 
הקבוצה הביע נכונות להידבר ואף סייע בחילוצם 
של כמה חיילים שנותקו מיחידתם ונלכדו על גשר 
באחת האוטוסטרדות. בעקבות הצלחת הפעולה, 

זומן האיש לפגישה בבוקר המוחרת.
המשא ומתן עימו הופקד בידי.

בשעה 05:30 בדיוק הופיעה במקום המפגש 
חבורת חמושים, ובראשה מפקד מלווה בשני שומרי 
ראש: אדם נמוך קומה, לבוש מדים בצבע זית, 
חמוש בתת־מקלע, על חזהו שתי חגורות כדורים 

מוצלבות ואקדח כסוף נעוץ באבנטו. 
האיש הזדהה בכינוי אבו אבראהים והציג עצמו 

כמפקד מיליציית אלמראבטון בעיר. הוא אמר 
ששמח לסייע בחילוץ החיילים אתמול, והודיע 

שפניו לשלום.

תנועת אלמראבטון )אלנאצריין אלמסתקלין 
– "הנאצריסטים העצמאים"( הייתה המיליציה 
הסונית החזקה ביותר ובעלת בריתם של ארגוני 
המחבלים בלבנון. מוקד כוחה היה במערב־ביירות 
הסונית, ומקרב עדה זו גייסה המיליציה את רוב 
פעיל  חלק  נטלו  אלמראבטון  לוחמי  לוחמיה. 
בקרבות מלחמת האזרחים בלבנון לצד ארגוני 
כשבעת־אלפים  מנתה  המיליציה  המחבלים. 

לוחמים והיו ברשותה כמה טנקים ונגמ"שים.
בתום משא ומתן קצר, הודיע אבו אבראהים על 
כניעה לצה"ל בתנאים שהצבתי: אנשי אלמראבטון 
יניחו נשקם; יסגירו בתוך שעה ומחצה נשק כבד 
שברשותם; ויאפשרו לכוחותינו להשתלט על אזור 
הרובע  אלמוצייטבה-אלמזרעה, המהווה את 
הגדול והמאוכלס ביותר בביירות. בתמורה, הוא 
ואנשיו יורשו להחזיק בנשקם האישי; לא ייערכו 
מעצרים בקרבם; ולא תהיה פגיעה באוכלוסייה 
המקומית. הסכם הכניעה נחתם בלחיצת יד. לא 
עמדתי על הסכם כתוב. בדיעבד ובמבחן התוצאה, 
אני חושב שההחלטה הייתה במקומה. העובדה 
שאבו אבראהים לא נכנע כניעה משפילה בנוכחות 

אנשיו, יחס הכבוד שהפגנתי כלפיו, כמו גם מימוש 
סיכומים והבנות בשטח – תרמו לבניית יחסי אמון 

וסללו הדרך לשיתוף פעולה בינינו בהמשך.
הסכם הכניעה התבצע מייד. אלמראבטון הניחו 
נשקם וחדלו מכל פעילות עוינת. כעבור כשעה 
ומחצה, הופיעו ארבעה טנדרים גדולים עמוסים 
בכמויות גדולות של אמצעי לחימה: מקלעים, 
מרגמות קלות, מטולי RPG ועוד. ידענו שמדובר 
בהסגרה חלקית בלבד, אך עצם העמידה בתנאים 
ובלוח הזמנים – העידו על יכולת שליטה ורצינות 

כוונות מצד מפקד אלמראבטון.

את זמן ההמתנה להסגרת הנשק – ניצלתי 
לצורך תחקור יסודי של אבו אבראהים. הוא מסר 
חומר רב על מיליציית אלמראבטון שתחת פיקודו; 
על מערך הכוחות במרחב ביירות; על היערכות 
ארגוני מחבלים בעיר; על מיקום ִמפקדות ומשרדי 
פח"ע; ועל שיתופי פעולה בין הארגונים. עוד דיווח 
שהאזור בציר התקדמות החטיבה נשלט בידי 
ארגון פח"ע גדול בשם "אלאתחאד אלאשתראכי 
אלערבי" )"האיחוד הסוציאליסטי הערבי"(, ארגון 
נאצריסטי חמוש, בעל ברית של ארגון אש"ף, 
שפעילותו ממומנת על ידי ממשלת לוב. בראש 
הארגון עומדים שני מנהיגים: מזכיר מדיני בשם עבד 
אלרחים מראד, ומפקד צבאי בשם עומר חסין 
חרב. דובר בארגון גג, המאגד בתוכו ארגוני פח"ע 
ומיליציות מקומיות. ִמפקדת הארגון, הממוקמת 
במרחק של כקילומטר אחד מאיתנו, משמשת 
בתור ִמפקדה ראשית של כוחות השמאל בביירות. 
אנשי הארגון, כך מסר, ערוכים לקרב, ובשעות 
הלילה הציבו חוליות לוחמים ומארבי RPG על צירים 
וצמתים שולטים – במגמה להילחם בכוחות צה"ל.
תמונת המצב נראתה מדאיגה: צפויה לחימה 
בשטח בנוי, צפוף ועתיר אוכלוסין, משופע בבניינים 
גבוהים. לחימה מבית לבית, מרחוב לרחוב, הייתה 
כרוכה ברמה בלתי־סבירה של אבדות. עשרות 

חיילים עלולים להיהרג בקרבות.
כל בניין, כל גג או חלון – מספקים לאויב מקומות 
מסתור, בעודו נעזר באוכלוסייה מקומית אוהדת 

לצורך תכנון פעולות הגנה, הסחה והתקפה.
חיפשתי דרך פעולה שתייתר לחימה. פניתי אל 
מפקדי החטיבה בהצעה ליצור מגע עם מפקד 
ארגון "אלאתחאד אלאשתראכי" ולהציע לו להיכנע. 
הרעיון נבדק ואושר על ידי גורמי הפיקוד. כשליח, 
נבחר אחד מעוזריו של אבו אבראהים. לאחר 
שתודרך, יצא אל היעד כשבפיו מסר קצר למפקד 
הארגון: כוחות צה"ל מקיפים את האזור, דרכי 
הנסיגה חסומות, המלחמה אבודה. לוחמים שיניחו 

גיליון 93, שבט תשפ"ג, פברואר 2023



7

חלק מהסוסים 
בורחים מהאורווה...

פרסום ראשון גלוי

נשקם יורשו לעזוב ללא פגע. כעבור כעשרים 
דקות, חזר השליח ובפיו תשובה שלילית. אנשי 
הִמפקדה, כך מסר, ערוכים לקרב ואין בדעתם 
להיכנע. הם חמושים היטב ונחושים להילחם 

בכוחות צה"ל.
לא ויתרתי. בעוד הגדוד נערך ללחימה, ניגשתי 
אל החפ"ק. המח"ט והמג"ד היו טרודים בקבוצת 

פקודות וביקשתי לדבר איתם.
"יש  "אני חושב שאין מה למהר", אמרתי, 
זמן. הקרב לא יברח. מדובר בשטח בנוי מאוכלס 
בצפיפות. תראו את הבניינים הגבוהים מסביב 
- אני חושש שיהיו לנו הרבה נפגעים". השניים 
מבינים מה  לא  "אנחנו  דעתי.  לסוף  ירדו  לא 

אתה רוצה מאתנו?" תבעו לדעת. עניתי שלא 
כדאי למהר והצעתי לשגר השליח פעם נוספת: 
"מפקדת האויב במצור, אנשיה לחוצים ומתוחים 

וייתכן  שיעדיפו בסוף שלא להילחם".
חרף ספקנותם, ולאחר שהתייעצו עם האוגדונר, 
קיבלתי אור ירוק לפעולה. השליח יצא לדרכו ונעלם 
חיש קל במעלה הרחוב. אלא שלא חלפו דקות 
והוא חזר במרוצה, מתנשף ומבוהל.  מרובות 
לו אפילו להתקרב לִמפקדה. כמה  לא הניחו 
מהלוחמים, כך סיפר, איימו עליו בנשק ודרשו 
ממנו להסתלק, תוך שהם משמיעים קללות 
כלפי אלמראבטון הבוגדים, שמשתפים פעולה 
עם האויב הישראלי. גם נורו לעברו מספר יריות 

שהחטיאו אך במעט.

במבט לאחור, אני מתקשה לשחזר את אותם 
רגעים שבהם החלטתי לעשות מעשה שגם היום 
נראה בעיניי חסר סיכוי. בשלב מסוים פשוט קמתי, 
הלכתי לחפ"ק ומשכתי את המג"ד, שהיה שקוע 
בחלוקת פקודות, לשיחה קצרה בצד. מיקדתי 
דבריי בעניין האישי. בשיחה שקיימנו בבוקר, אגב 
המתנה להסגרת נשק מצד אלמראבטון, תיאר 

הרמטכ"ל, רב־אלוף רפאל )רפול( איתן נפגש עם בשיר ג'ומאייל, החיוכים לא עזרו לשנות את ה"מכתוב"... 
)צילום: דובר צה"ל, באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון(.
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כלפיו,  שהפגנתי  הכבוד  יחס 
כמו גם מימוש סיכומים והבנות 
בשטח – תרמו לבניית יחסי אמון 
וסללו הדרך לשיתוף פעולה בינינו 

בהמשך

בפניי מג"ד 906 באריכות את מסלול הקרבות 
שעשה עם גדודו מיום פרוץ המלחמה. הוא סיפר 
כי בכל הקרבות, לרבות הפריצה למערב־ביירות, 
לא היו לו נפגעים והגדוד לא ספג ולו אבדה אחת. 
הזכרתי לו עתה את דבריו ואמרתי: "אני בטוח 
שאתה רוצה להחזיר את חייליך בשלום הביתה 
ושהגדוד יסיים המלחמה ללא כל אבדות. אבל 
אתה יודע שקרבות רחוב כאן, בשטח בנוי מאוכלס 
בצפיפות, יגבו מחיר כבד. חבל על חיילים שייהרגו 
בלחימה". המג"ד האזין לדברים בתמיהה. "אני 
באמת לא מבין על מה אתה מדבר, שי. מה 
אתה רוצה ממני עכשיו?", הקשה. "שתתנו לי 

עוד צ'אנס", השבתי. 
"אני רוצה לשגר השליח שוב אבל הפעם עם 
מכתב  ממני שבו אציע למפקד כניעה בתנאים 
של כבוד. עבר זמן מאז הפעם הקודמת, לוחמי 
המפקדה נתונים בלחץ ובמתח רב. כדאי לבדוק מה 
קורה שם עכשיו - אין לנו מה להפסיד", אמרתי.
המג"ד הגיב בשתיקה, הבעה של ספקנות 
וחוסר אמון נסוכה על פניו; אחר כך נפרד ממני 
בניד ראש. הייתי בטוח שבכך נגמר הסיפור. האמת, 
לא התקשיתי להבין לליבו. לאחר שני ניסיונות – 
נפל חזרה על אותה פעולה ממש, פעם שלישית 
ברציפות, נתפסה כנואלת וחסרת סיכוי. וחוץ מזה, 
במלחמה עסקינן. סוסי המלחמה בוטשים כבר 
שעות במקומם, שוחרים לקרב. מי יעצור בעדם?

נקל לשער לפיכך את הפתעתי כאשר התבשרתי 
שהאוגדה מאשרת את המהלך המוצע. 

או אז, על גג מכונית חונה, בעזרת אבו אבראהים, 
ניסחתי מכתב קצר בערבית. המכתב, ממוען אל 

מפקד ארגון כוחות השמאל בביירות, מוקדם )סגן־
אלוף( עומר חסין חרב, וקרא לו להיכנע לכוחות 
צה"ל תמורת אי־פגיעה בו, באנשיו ובאוכלוסייה 
האזרחית. חתמתי על המכתב בערבית ובאנגלית, 

מצמיד לשמי דרגה זהה של מוקדם.
תפילת רבים חרישית ליוותה את השליח בצאתו 
בהול אל היעד. את המתח שבאוויר ניתן היה לחתוך 
בסכין. ברור היה שכישלון נוסף פירושו לחימה. 
לא חלפו דקות ארוכות והשליח חזר בריצה ובפיו 
ידיעה מרעישה: מפקד הארגון ואנשיו נטשו את 
בניין הִמפקדה, חלק מהלוחמים הסתלקו אף 
הם, והמעטים שנותרו מבקשים שהות להתייעץ.

כמה דקות אחר כך, הופיע במעלה הרחוב אדם 
כשהוא מחזיק בידו מטפחת לבנה, הזדהה כקצין 

מנהלה ואחראי אספקה של הארגון, והודיע כי 
חיילי המפקדה נטשו את עמדותיהם ונמלטו כולם. 

המפקדה ריקה עכשיו מאדם.

בתוך זמן קצר, התארגנו כוחות הגדוד לתזוזה 
והחלו נעים בשני טורים לאורך הכביש המוביל 
למפקדה. כמחצית המרחק מן היעד – אירע לפתע 
דבר בלתי־צפוי. מרפסות בקומות הגבוהות של 
הבניינים משני צידי הכביש התמלאו בהמוני אדם. 
מאות רבות של גברים, נשים וילדים נופפו בידיהם 
לשלום, כשהם ממטירים לעברנו מטחים של אורז 
וסוכריות. מחזה הזוי ומתעתע. כפסע היה בינינו 
ליום קרב רווי דמים, ובמקום – ממטרי סוכריות 

ותשואות מהמרפסות.
כך, בסביבות השעה 13:30, לאחר חמש שעות 
של המתנה ושלושה ניסיונות למשא ומתן, נכנסו 
יחידות חטיבה 828 לבניין ִמפקדת כוחות השמאל 

בביירות והשתלטו עליו ללא קרב.
בניין המפקדה, בן ארבע הקומות, הכיל חדרי 
משרדים, מרכזיה אלחוטית משוכללת, וכן מחסנים 
גדולים של מצרכי אוכל ומזון. על פי עצתי, חולקו 
מצרכי המזון לעשרות משפחות נזקקות באזור. 
במרתפים תת־קרקעיים של המפקדה התגלו 
גם מצבורים ענקיים של נשק, תחמושת ואמצעי 
לחימה. עשרות משאיות, צבאיות ואזרחיות, עסקו 
בפינוי והעברה של מצבורי הנשק לישראל במשך 

שבוע ימים.
ראשי עדות ונכבדים מקומיים: מוסלמים, נוצרים, 
דרוזים ואחרים – זומנו לפגישות ונדרשו לשמור 
על סדר בקהילותיהם, להישמע להוראות צה"ל 

ולדווח על גורמי פח"ע ופעילות עוינת.
אבו אבראהים עצמו התייצב מדי בוקר במשרדי 
וסייע בפעילות השוטפת. הוא העמיד לרשותי חומרי 
מידע רבים, אנשי קשר ואמצעים שונים. על פי 
הוראתו, הצטרפו אנשיו, לוחמי אלמראבטון, אל 
כוחות צה"ל וסייעו להם בפעולות סריקה ברחבי 

העיר.
בבוקרו של יום ה־19 בספטמבר, השתלט צה"ל 
על אזור השכונות אלבסטה אלפוקא ואלבסטה 
א־תחתא, שמצפון לקורניש אלמזרעה. הגורם 
השליט באזור היה ארגון נאצריסטי קטן בשם 
"אנצאר אלת'ורה". מפקד הארגון חאג' מוצטפא 
אלתורכ זומן בדחיפות למשרדי, ולאחר משא ומתן 
קצר – חתם בשם ארגונו על הסכם כניעה. בתוך 
שעתיים השתלט כוח משוריין של צה"ל על האזור. 
בכך תמה פעולת ההשתלטות על העיר ביירות, 
ללא קרב וללא נפגעים מצד כוחותינו והאוכלוסייה 

המקומית.

אלא שאז, בין לילה, התהפך המצב. הטבח 
במחנות הפליטים "סברא ושתילה" חולל זעזוע 
עצום. גל שמועות על מעשי נקם הדדיים שטף 
את ביירות. בבוקר ה־20 בספטמבר החלה מנוסה 
המונית של משפחות מוסלמיות משכונות הדרום 
אל פרברי צפון העיר, בעוד משפחות נוצריות 
התכוננו לבריחה מחשש לנקמה מצד המוסלמים. 

רק הודות להתערבות מהירה של צה"ל – נרגעו 
הרוחות והשקט חזר לרחובות.

אירועי הדמים חוללו תפנית בעמדת אלמראבטון. 
גברה ההכרה כי הגורם היחיד שמסוגל לספק 
הגנה לאוכלוסייה המוסלמית בביירות הוא צה"ל. 
אנשי אלמראבטון והאוכלוסייה המוסלמית, סונית 
ושיעית כאחד, בחרו לפיכך לשים מבטחם בצה"ל 
בציפייה שיגן עליהם מפני פעולות נקם מצד 

הפלנגות הנוצריות.
כך, בצעד חסר תקדים, המיליציה המוסלמית 
החמושה הגדולה ביותר בביירות החליפה צד 

והחלה לסייע באופן פעיל לכוחות צה"ל בעיר.

במהלך עשרה ימים, הוצאו ממצבורים במערב־
ביירות כמויות גדולות של נשק ותחמושת: 520 
טונות תחמושת, 12 תותחים ושמונה מרגמות 

כבדות, וכן כלי רכב נושאי קטיושות.
הערכות ביחס לאומדן צפוי של אבדות במבצע 
לכיבוש מערב־ביירות – שנויות במחלוקת. מדובר 
בשנים  שהתפרסם  מחומר  בלבד.  בהערכות 
האחרונות עולה כי ההערכות שרווחו בצמרת 
פיקוד צה"ל דיברו על 400-300 חיילים שהיו צפויים 

להיהרג במבצע.

בסך הכול נסרקו במערב ביירות כאלף מבנים, 
מתוכם אותרו כ־506 יעדים: ִמפקדות, בסיסים 
ומחסני תחמושת. לא כל היעדים שאותרו היו 

מוכרים לצה"ל לפני המבצע. 
גושפנקא רשמית לתפנית בעמדת אלמראבטון– 
העניק מנהיג התנועה בלבנון אבראהים קלילאת. 
שליח מטעמו ביקש לברר האם נהיה מוכנים 
להיפגש עם קלילאת באופן חשאי. המלצתי לגורמי 
הפיקוד להיענות לפנייה וקראתי לקיימה בו ביום, 

ערב נסיגת כוחות צה"ל מביירות.
הפגישה עם אבראהים קלילאת נועדה להתקיים 

פרסום ראשון גלוי

המקור האמיתי היחיד היה מערך 
לאסוף  שהצליח  החקש"בים 
ולספק בזמן אמת נתונים עדכניים 

ורלוונטיים למהלכי הקרב

כוחות צה"ל כפוליסת ביטוח 
מפני מעשי נקם

ההזדמנות שהוחמצה...

המשך בעמוד 66
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מנהרת הכותל הפכה להדק 
שנסחט בעוצמת ההסתה...

ובהמשך   1993 בשנת  'אוסלו'  "הסכמי 
יצרו מציאות ביטחונית  'אוסלו ב' )1995( – 
חדשה ומורכבת מאוד. מציאות אשר מצד אחד 
יצרה תקווה, ומצד שני הייתה רוויה בסיכונים 

ביטחוניים. 
C, כאשר  ו־  A, B ההסכמים יצרו את שטחי 
בכל שטח נקבעו הסדרים ביטחוניים שונים 
באפיונם. מה שחשוב לענייננו הוא העיקרון 
A תינתן אוטונומיה מלאה  שקבע כי בשטחי 
לרשות הפלשתינאית )רש"פ( וחל איסור לכוחות 
הביטחון שלנו לפעול בהם. לדוגמה, ביצוע מעצר 
ִחייב הגשת בקשה למנגנוני  בשטחים אלה – 
הביטחון של הרשות הפלשתינאית לבצע את 
עד  לטיפולנו.  ולהעבירו  המעצר של החשוד 
מבצע 'חומת מגן' ב־2002, הקפידה המערכת 
הביטחונית – בהנחיה של ראש הממשלה, אהוד 
ברק ולאחריו אריק שרון – לשמור על הסכמי 
'אוסלו' ולא להיכנס לשטחי A, אם כי היו חריגים 
שהתעצמו בהיקפם במהלך האינתיפאדה. כיבוד 
ההסכמים השפיע על כל פעולה סיכולית... היו 
לכך השלכות לגבי אופן הפעילות של השב"כ".

"האירוע השני היה פתיחתה של מנהרת 
הכותל. אירוע אלים שהתפרץ בפעם הראשונה 
מאז ההסכמים ב־1996, שבו נהרגו 17 חיילים. 
לא הייתה עילה סבירה להתפרצות כזו, שכן, 
פתיחת המנהרה נועדה להיות פתח נוסף על 

מאינתיפאדת "אל־אקצה" 
למבצע "חומת מגן"

עם עופר דקל שכיהן כמפקד מרחב ירושלים, יהודה ושומרון 
של השב"כ בשנים 2000 עד 2003. בהמשך, שימש כסגן ראש 

השב"כ, ופרש מהשירות בשנת 2006. 

ריאיינו וכתבו חיים מנור-מינא ואבי מושבי

שנת אלפיים, פתיחת המילניום השלישי לספירה, הביאה עימה גל 
גדול ועכור של טרור, שהתנחשל אל תוך המרחב הישראלי והוסיף עוד 
פרק עקוב מדם בין מדינת ישראל לפלשתינאים. נפגשנו עם עופר, 
עמיתנו לשירות ומי שהתמודד בשטח עם מגוון רחב ביותר ומורכב של 
אתגרי ביטחון שוטף, "מצבי רוח" ואירועים חריגים. שוחחנו, חקרנו 

ושאלנו. להלן דבריו:

מנת להקל על ויסות התנועה במנהרות. אלא 
יאסר  רוויה בהסתה, אשר  שהאווירה הייתה 
ערפאת עצמו יזם והוביל. אירוע זה היה בוודאי, 
בראייה בדיעבד, כנבואה, או לפחות הצביע על 
כך שבמהלך שלוש השנים שחלפו מאז הסכמי 
'אוסלו', עדיין לא נעשה שינוי במהות העמוקה 
של הסכסוך", הוא טורח להאיר גם את המעגל 
המדיני. "האירוע השלישי – הנסיגה מלבנון במאי 
2000 שיצרה דימוי של בריחה באישון לילה. 

והאירוע הרביעי – כישלון המשא ומתן ב'קמפ 
דייוויד', לעיצוב הסדר קבע עם הפלשתינאים, 
2000. כישלון שהוביל לאובדן התקווה  ביולי 

המדינית".
ביקשנו הבהרה להבנת המצב לפני פרוץ 
האינתיפאדה, ובמיוחד את הקשר של השב"כ 

עם מנגנוני הביטחון הפלשתינאים...
"מייד אחרי הסכמי 'אוסלו' הורכבו מנגנוני 
הביטחון  לארגוני  בין השב"כ  פעולה  שיתוף 
ברש"פ, והחלו להתקיים מפגשים בינינו לבין 
אנשי מנגנוני הביטחון ברשות )שנקראו אק"לים 
– אנשי קשר לרשות(, לצורך העברת מידע, 

שונים.  פעילות  ותיאומי  וחקירות,  מעצרים 
המפגשים התקיימו בכל הרמות, החל מהרמה 
הבכירה ביותר בשני הצדדים וכלה ברמת אנשי 
השטח. באזור יהודה ושומרון היו שני מנגנוני 
מודיעין של הרשות: 'המודיעין המסכל', בראשות 
ו'המודיעין הכללי', בראשות  רג'וב,  ג'יבריל 
איבה  שררה  השניים  בין  טיראווי.  תאופיק 
אישית. לכן, הפגישות והתיאומים נעשו עם 
מידע  הניבו  שניהם במקביל. מפגשים אלה 
ובוצעו תיאומים למעצרים של  סיכולי חשוב 
מבוקשים. עם זאת, הייתה בעיה של אמינות 
בחלק מהמקרים. תמיד ריחפה באוויר השאלה 
האם ניתן לסמוך על מנגנונים אלה. יחד עם 

זאת – תפוקות סיכוליות היו גם היו!".

"לפני עליית שרון להר הבית – נדרש השב"כ 
לחוות דעת והוא העריך כי האירוע עשוי להוביל 
להפרות סדר מקומיות, אך לא באופן חריג ואין 
סיבה למנוע אותו. האירוע בהר הבית הסתיים 
בשקט יחסי והייתה תחושה שהוא מאחורינו. 
ואולם בתפילת יום שישי, ב־29 בספטמבר 2000, 

עופר דקל – קבלת החלטות במציאות מורכבת 
של ערכים סותרים )ארכיון המל"ם(

בנוסף, באחד באוקטובר, יומיים 
לאחר מכן, החלו מהומות גם 
בקרב ערביי ישראל שהובלו על 
ידי התנועה האסלאמית תחת 

הסיסמה 'אל־אקצה בסכנה'. 

שהתקבלה  המודיעין  כמות 
מכלל  האינתיפאדה,  מתחילת 
המקורות – הייתה עצומה. אולם, 
זמני התגובה לסיכול היו ארוכים מדי
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יום למחרת הביקור של שרון, החלו מהומות 
בהר הבית, ובמקביל, במוקדים נוספים בכל 
ויהודה ושומרון. בנוסף, באחד  שטחי ירושלים 
יומיים לאחר מכן, החלו מהומות  באוקטובר, 
גם בקרב ערביי ישראל שהובלו על ידי התנועה 
האסלאמית תחת הסיסמה 'אל־אקצה בסכנה'. 
תוך יומיים מרגע ההתפרצות בהר הבית הודלק 
השטח... הן עם 'אירועי אוקטובר' בוואדי ערה 
והן באמצעות הסתה שנבעה מערפאת והוגברה 
בעיקר על ידי התנזים של הפת"ח", מציג דקל 
את קווי המתאר של המשבר, הן על סרגל הזמן 

והן בציון לקוני משהו של חומרת האירועים.

גובה הלהבות  "ערפאת נדרש להוריד את 
והתחושה הייתה שהוא עושה זאת עם כפל 
לשון... אירועים נוספים הראויים לציון כ'תחילת' 
האינתיפאדה הם הריגת איש משמר הגבול, 

ידי צלף  יוסף, שנפגע על  מדחת  סמל שני 
ואיבד דם, בקבר יוסף, באחד באוקטובר 2000; 
והלינץ' ברמאללה בשני חיילי מילואים, ואדים 
ב־12  ויוסף אברהם, שטעו בדרכם  נורז'יץ 

2000. מספר חודשים לאחר מכן  באוקטובר 
התחילה תופעת פיגועי ההתאבדות שגבתה 
מחיר דמים אכזרי", מאזכר דקל את ההסלמה 

בעוצמת האירועים.
"העיקרון הקובע כי אסור לפגוע בריבונות 
הפלשתינאית – כלל הנחיות לאיסור כניסה 
A, איסור לגייס מקורות בתוך מנגנוני  לשטחי 
הרש"פ, איסור ביצוע מעצרים וחקירות, ועוד. 
שיטת הכיסוי המודיעיני שפותחה מייד אחרי 

מלחמת 'ששת הימים' ב־1967, קבעה, בין 
'לעיניים  נדרשים  השטח  שרכזי  השאר, 
ואוזניים' בכל יחידת שטח, בכל עיר ובכל כפר. 
כלומר, הכרה אינטימית של פרטי השטח והצפתו 
יוצרת גם את  במקורות חיים כאשר הכמות 

איכות המודיעין...".
"עוד בטרם החתימה על ההסכמים ב־1995, 
מהמקומות  מודיעין  להשגת  השירות  נערך 
מהם עמד לצאת הצבא, עובדה שתגביל את 
נכנסתי   2000 ביולי  האיסופית...  הפעילות 

לתפקידי כראש המרחב. ההנחיה הראשונית 
שלי כמפקד המרחב, נבעה בעיקרה מתוך גישה 
שמרנית... משום שכידוע – מודיעין אינו מדע 
מדויק,... הוא נוגע ברקע הפרקטי, ...הנחיה זו 
הייתה לגיוס מקורות בכל יחידת שטח, בלי 
להתחשב בחלוקה של השטחים בהסכמי 
הגם שהייתה שמרנית, היא לוותה  'אוסלו'. 
בוויכוחים פנימיים לא קלים. למרות זאת, היא 
והאילוצים, בכפוף  יושמה עם כל המגבלות 
ללוחות זמנים, סמכויות ואישורים. אך הכלל 
המרסן – הלך ונסדק. האינתיפאדה לא הייתה 
בחודשים אלו חלק מהערכת המצב שלנו", 

מודה דקל בהטעמה מקצועית.

"במקביל, פותחו כלי איסוף מודיעין עם שימוש 
בכלים טכנולוגיים ותהליכי עבודה משולבים. 
 – אלה  מכלים  שהתקבלה  המודיעין  כמות 
גדלה משמעותית ואפשרה, במקרים רבים, 
סיכול פיגועים קשים בזמן אמת. השירות עדיין 
וכנראה כך גם היום – רואה את היומינט   –
כ'מלכת הקרב' – אך התפתחות הטכנולוגיה 
אפשרה לקצר זמנים בדרך אל הסיכול. לחסידי 
כל אחת מהדיסציפלינות התחוור שהיעילות 
יכולות האיסוף  המרבית מושגת בשילוב של 
והסיכול. צריך לזכור שהיומינט איננו רק אמצעי 
לאיסוף מודיעין, אלא כלי חיוני בשלב הסיכול 
עצמו. עצורים וחקירות אפשרו אף הם מודיעין 
אופרטיבי רב ומשמעותי שהביא לסיכולים", 
מצייר עמיתנו את תמונת המארג המקצועי 

ואנו מבקשים להרחיב את היריעה.

מארג של כלים מקצועיים 
לסיכול ו...קרבה פיזית של כולם!

ב'קמפ  ומתן  המשא  כישלון 
דייוויד', לעיצוב הסדר קבע עם 
הפלשתינאים, ביולי 2000. כישלון 
שהוביל לאובדן התקווה המדינית

אהוד ברק – כשלון המו"ם עם הראיס ב'קמפ-דייויד' ליבה, ככל הנראה, את הלהבות... 
)ארכיון המל"ם(

שהתקבלה  המודיעין  כמות 
מכלים אלה – גדלה משמעותית 
ואפשרה, במקרים רבים, סיכול 

פיגועים קשים בזמן אמת

איבוד דם, דם על הידיים 
ופיגועי התאבדות
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מתחילת  שהתקבלה  ן  המודיעי "כמות 
האינתיפאדה, מכלל המקורות – הייתה עצומה. 
אולם, זמני התגובה לסיכול היו ארוכים מדי. 
לדוגמה, מחבל מתאבד היוצא מקלקיליה מגיע 
לכפר־סבא בתוך פחות מעשר דקות. בפרק זמן 

קצר שכזה – אנחנו צריכים להבין מתמונת 
המודיעין )שאינו מלא ומושלם בדרך כלל( כי 
מתגלגל פיגוע, צריך להשלים מידע לגבי המפגע, 
להגדיר מקום מדויק של הפיגוע המתוכנן, מיהם 
משגריו, מהו ציר הנסיעה שלו... וכמובן חייבים 
לדעת היכן הוא נמצא בזמן אמת כדי שניתן 

יהיה 'להפגישו' עם כוח מיירט.
גם  במקביל,  מתרחש,  כזה  אירוע  כאשר 
במקומות אחרים, וכאשר גם מתקיימת, עדיין, 
מגבלה על פעולה בשטחי A – כל אלה מקשים 
מאוד על ההתארגנויות לסיכולים. יש קושי להגיע 
למחבל או למפקדיו, המוצאים מקלט בשטח 
A, ובהכרח, חסר ביכולת לסכל – מאפשר להם 
להמשיך לתכנן ולבצע פיגועים", מנסה עופר דקל 
להמחיש במילים את עומקה ורוחבה של הבעיה.

"וכך מצאנו עצמנו עם שפע מודיעין ופעילות 
בשטח, אבל עם 'שמיכה קצרה' וחורים מרובים 
העבודה סביב  וכן,  בה... התסכול התגבר... 
השעון לא מאפשרת זמן לחשוב ולהתקרבן, 
בוודאי שלא אצל הרכזים, החוקרים, הדסקאים, 
אנשי הסיגינט ושאר תומכי הלחימה העמוסים 
לעייפה. הרי אתם יודעים היטב במה מדובר...", 
ונדמה לפתע כי הוא עדיין חי את הנטל והאחריות 

ברמ"ח ושס"ה.
מבצעית  התארגנות  חייבו  אלה  "תנאים 
 – בשירות  בעלי המקצוע  כל  את  המשלבת 
לישיבה משותפת, בחמ"ל אותו חולקים כולם. 
כל  נציגי   ,24/7 קבע,  דרך  ישבו  זה  בחמ"ל 
מידע  הרלוונטיים במערך הסיכול.  הגורמים 
שהתקבל בחמ"ל ִאפשר תיאום מיידי בין 
כל הגורמים המעורבים והטלת משימות על 
כל אחד מהגופים, כדי שהפעילות תהיה יעילה 
ומהירה. דיווחי החמ"לים הועלו לרשת הפנימית 
וכל בעל הרשאה במערך הסיכול יכול היה לראות 
את תמונת המצב ולהשתתף בה, אם נכנס עבורו 
מידע רלוונטי. שיתוף מודיעין 'לרוחב' היה אחד 
המרכיבים לתמיכה בקיצור תהליכי העבודה 
והקטנת זמן התגובה לפעולה. מרכיב שני היה 

ביזור סמכויות... בעיקר לשטח... שבו לאנשינו 
היה מגע יום־יומי עם המח"טים והמג"דים, כמו 
גם עם היחידות המיוחדות )'דובדבן' ואחרות( של 
המערך הלוחם הצה"לי. והמרכיב השלישי נגע 
באופן טבעי לפעילות 'המטכ"לית' שהתבצעה 
במרחב מול יחידת המבצעים השב"כית, הימ"מ 

או יחידות אחרות". 
עם  הפעולה  שיתופי  שנושא  חשבנו  ואכן 

זרועות הביטחון ראוי להבהרה נוספת.

"שיתוף הפעולה עם הצבא היה טוב והשתפר 
כל הזמן. המדיניות ששורשיה נטועים בעקרונות 
המידור – הפכה לפתיחות ושיתוף פעולה עם 
הכוח האג"מי. מדיניות זו הלכה והתבססה באופן 
שוטף, מתוך הפקת לקחים מיידית מכל אירוע 
ובתחקירים משותפים ברמות הבכירות ביותר. 
המפתח להצלחה היה גיבוי מוחלט, וכזה אכן 
קיבלנו מאלוף הפיקוד דאז, איציק איתן, שניהל 
את המערכה הצבאית בקור רוח ובהרבה שכל 
גרשון(  )יצחק  ג'רי  גנץ,  בני  עם  יחד  ישר, 
ולא פחות, עם המרחב ששיתף  והמח"טים, 
את הידע, את ההיכרות עם השטח ואת המודיעין 
בקווי תקשורת  והכול  בזמן אמת,  המצטבר 
בנוסף, הציב הצבא קצין למבצעים  קצרים. 
המודיעין  את  לקח  אשר  )קמ"מ(  מיוחדים 

שטרם טופל ו'תפר' אותו עם יחידות מיוחדות 
לביצוע מעצרי מבוקשים... עם יד על הלב, לא 
הכול היה חלק. היו מקרים שבהם נאלצנו להגיע 
להכרעה משותפת אצל אלוף הפיקוד על סדרי 
עדיפויות. אבל, תמיד ההכרעות היו ענייניות 
ומהירות. בבסיס הייתה תמיד השאלה האם 
נכנסים לשטח A או לא, ומה עלול להיות מחיר 

התקלה והמשמעות".
מנקודה זו, ברור היה שנגענו בקו המשיק למבצע 

"חומת מגן"...
"ריבוי פיגועים בכל הארץ ובדגש על פיגועי 
ההתאבדות, במיוחד הפיגוע במלון 'פארק' בערב 
פסח, שנת 2002, עם למעלה משלושים הרוגים 
ו־160 פצועים, הביאו לאובדן הסבלנות בדרג 
הניסיון העיקש לשמור על הסכמי  המדיני. 
'אוסלו' הגיע לקיצו. היה ברור כי פעולה חייבת 
להתבצע בשטחי A. שם נמצאות תשתיות הטרור 

וערי המקלט למחבלים, לאחר ביצוע פיגועים".

"מבצע 'חומת מגן' הסיר את ה'טאבו' על 
כניסה לשטחי A מאז המבצע )ועד ימינו אלה(. 
הניסיון המצטבר בשיתוף פעולה עם הרש"פ 
היה בעייתי מאוד. במקרים רבים שבהם נדרש 
מעצר של פעיל טרור – הוא כן נעצר, אבל 
יצא בשיטת 'הדלת המסתובבת' תוך מספר 
ימים. חלק מאנשי מנגנוני הביטחון שקיבלו 
נשק, השתתפו באופן פעיל בפיגועים נגד צה"ל. 
יותר בדרך  ההבנה שאי אפשר היה להמשיך 
שהתגבשה בעטיים של הסכמי 'אוסלו', הפכה 

לחלוטה".
הערים  בכל  מדורג  באופן  החל  "המבצע 
הגורם  היה  ושומרון. השב"כ  יהודה  בשטחי 
המרכזי שהביא את המידע, חקר את העצורים 

הפקת לקחים הובילה לפתיחות
ולגיבוי מוחלט של אלוף הפיקוד

מבצע מקיף שהותיר את 
הסכמי 'אוסלו' כאפיזודה 

חולפת ו'אותיות מתות'

מאינתיפאדת "אל־אקצה" למבצע "חומת מגן"

לא  השעון  סביב  העבודה  וכן, 
מאפשרת זמן לחשוב ולהתקרבן, 
בוודאי שלא אצל הרכזים, החוקרים, 
הדסקאים, אנשי הסיגינט ושאר 
תומכי הלחימה העמוסים לעייפה

צריך לומר ביושר, אם כי בדיעבד, 
צריך  'חומת מגן' היה  שמבצע 

להתבצע זמן רב קודם לכן.

קבלת ההחלטות בצמרת המדינית עברה מברק לאריק שרון...
)ארכיון המל"ם(
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והביא לסיכול של פיגועים רבים. הצבא ניהל 
ו'כיבוש'  את כל המעטפת האג"מית מסביב 

גם  כמו  מחדש של הערים הפלשתינאיות, 
טיפול באוכלוסייה שעכשיו הייתה באחריותנו 

וטופלה במסגרת הִמנהל האזרחי".
יעילות הסיכול  "המבצע הביא לשיא את 
והכול  לסיכול  ידיעה  בין  קצרים  – מעגלים 
בהתבסס על שיתוף־פעולה אינטימי עם צה"ל 
ברמת הרכז בשטח, רכז הנפה ומעליו, כולל 
חוקרים, דסקאים ויחידות טכנולוגיות. המבצע 
החל ב־29 במרץ 2002 והסתיים במאי 2002. 
וצה"ל חזר  הייתה דרמטית,  הכניסה לערים 
לנהל את האינטרסים הביטחוניים בשטחי 
A. גל הטרור נעצר כמעט לחלוטין והמחסום 

הפסיכולוגי להיכנס לערים הוסר". 
שאלנו על הסיכול הממוקד...

"הסיכול הממוקד איננו רעיון חדש. התחלנו 
עוד  זו  )דרך פעולה אפשרית(  בביצוע דפ"א 
גם בעבר  סיכול ממוקד.  לכך  בטרם קראנו 
ב'ארגז הכלים' שלנו,  זו  דרך פעולה  הייתה 
טביעת  של  חשיפה  וללא  במשורה  אבל 
אצבע, לפחות לא בהודאה פומבית. במהלך 
והפכה  ן'  מהארו 'יצאה  היא  האינתיפאדה 

לדוקטרינה עם כללים.
 – מגוונות  היו  זה  בכלי  לשימוש  הסיבות 
מספר הפיגועים הקשים היה חסר תקדים; 

בתוך הערים בשטחי  היו  זירות הפיגועים 
של  מהירה  התאוששות  הייתה  ישראל; 
התשתיות, מסיכול חוליה ועד לבניית חוליה 
סיכלו  לא רק שלא  גורמי רש"פ  חדשה; 
פיגועים, אלא גם היו מעורבים בפעילות; 
מניעת היכולת להיכנס לשטחי A, כדי לעצור 
מפגעים; ולבסוף, בהרבה מקרים היה צורך 
פיגוע.  לסיכול  ומיידית  מהירה  בפעולה 
ובלית  מאוד  גדול  היה  המחבלים  מספר 
ברירה החלטנו שאנו מחפשים את הצמתים 

המתאימים ליירוטם.
הקווים המנחים לביצוע סיכול ממוקד היו 
הסיכון  רמת  היתר, את  בין  וכללו,  נוקשים 
המוכחת של היעד לסיכול, המוכרת מעברו; 
רמת הסיכון המוערכת העתידית; השפעת 
תגובות  היעד;  פעילות  שיבוש  על  המהלך 
אפשריות של היריב; ומידת הוודאות שאכן 
מדובר בפצצה מתקתקת. הסיכול הממוקד 
הוא כלי מרכזי וחשוב בסיכול פעילות טרור!".

"צריך לומר ביושר, אם כי בדיעבד, שמבצע 
'חומת מגן' היה צריך להתבצע זמן רב קודם 
לכן. שתי המגמות המתנגשות זו בזו, שמירה 
פיגועים  ומנגד  'אוסלו'  להסכמי  הסיכוי  על 
בזו  זו  התחרו  אדירים,  בהיקפים  ונפגעים 
 , ' מגן 'חומת   – קרי  והמענה המשמעותי, 
התבשל באיטיות בצד פעילויות סיכול, אומנם 

אינטנסיביות, אך שאינן מספיקות".
"האינתיפאדה פרצה באופן מפתיע ובלתי 

בהיקפים  מהירה  וחייבה התארגנות  צפוי, 
נרחבים מול תופעה של פיגועים קשים בערי 
ישראל ובמגבלות בעייתיות שנבעו מהסכמי 
'אוסלו'. היערכות השב"כ וצה"ל בהקשר זה 
ולמציאת  ליעילות מבצעית  הייתה מופת   –
פתרונות תוך כדי תנועה, ובלחצי זמן ואילוצים 
לא פשוטים. שיתוף הפעולה ברמת השטח, 
ראוי גם היום לציון. מהרגע שבוטל האיסור 
להיכנס לשטחי A, מערך הסיכול המשולב עם 
צה"ל קיבל תנופה בביצועיו ובהיקפיו. לא רק 
שנעצרו רבים מהמבוקשים, אלא שהמהלך 
כפר  ובכל  עיר  בכל  הרתעה  יצר  בכללותו 
באזור יהודה ושומרון. המבצע גרם להורדה 
אחת,  ובבת  הטרור,  במפלס  משמעותית 
כל  בין  וצמוד  פורה  פעולה  לשיתוף  הודות 
אינטנסיבית  ופעילות  הגורמים המעורבים 

רציפה".
עבודה  דפוסי  יצר   ' מגן 'חומת  "מבצע 
היום,  עד  לצה"ל המתקיימים  השירות  בין 
'מכונת   . הזמן כל  ומשתפרים  מלוטשים 
גבוהה  לרמה  הגיעה  וההרתעה'  הסיכול 
של יעילות. יעילות שחוללה נקודת מפנה 
והן  בטרור  המלחמה  ברמת  הן  חשובה, 
מסכם  הבאות",  לשנים  הרתעה  בייצור 

עופר דקל את דבריו. הוקרנו תודות.

הייתה התאוששות מהירה של 
ועד  חוליה  מסיכול  התשתיות, 

לבניית חוליה חדשה

מעגלים קצרים בין ידיעה לסיכול 
והכול בהתבסס על שיתוף־פעולה 
הרכז  ברמת  צה"ל  עם  אינטימי 
בשטח, רכז הנפה ומעליו, כולל 
חוקרים, דסקאים ויחידות טכנולוגיות

ענייניות  היו  ההכרעות  תמיד 
ומהירות. בבסיס הייתה תמיד 
לשטח  נכנסים  האם  השאלה 
A או לא, ומה עלול להיות מחיר 

התקלה והמשמעות מפקד פיקוד מרכז, האלוף יצחק איתן – הפעלת כוחות גדולים בתנאים משתנים )ויקיפדיה(

מאינתיפאדת "אל־אקצה" למבצע "חומת מגן"
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דעה אישית

מודיעין במבחן לחצים
של מדיניות והסברה

אל"ם )דימ.( אריה שור, 
בשיתוף אל"ם )דימ.( דר' ז'ק נריה

הימים ערב השלמת פינוי סיני על ידי ישראל, בסוף אפריל 
1982, בעקבות הסכם השלום שנחתם בין ישראל למצרים, 
ב־26 במרץ 1979, כשבוע לפני פינוי העיר ימית ונסיגת צה"ל 
לקו הגבול הבין־לאומי. תקופה רגישה ומתוחה. נשיא מצרים, 
חוסני מובארכ, מכהן בתפקידו חודשים ספורים בלבד, מאז 
רצח סאדאת באוקטובר 1981, ועדיין קיימים סימני שאלה לגבי 

מדיניותו העתידית ויחסו לישראל.

מתיחות גבוהה ונפיצה שורה בגבול הצפוני, 
בעקבות הימצאותן של סוללות טילי קרקע־אוויר 
סוריות בלבנון, בשל הלחימה בין צה"ל לאש"ף ביולי 
1981 בלבנון והסכם הפסקת אש שברירי, שנחתם 
בעקבותיה בתיווכו של פיליפ חביב. הזירה הפנימית 
בתוך ישראל גועשת לקראת השלמת הנסיגה מסיני, 
הכוללת פינוי יישובים וחזרת צה"ל לגבול הבין־לאומי. 
לכך מתלווה חשש ממאבק אלים מצד חוגי ימין – 
לשבש, ואולי אף למנוע, את ביצוע פינוי היישובים 

והחזרתם למצרים.
באותה עת, אפריל 1982, שימשתי פחות משנה 
כראש הענף הצבאי המצרי )60( בזירה המערבית 
בחטיבת המחקר באמ"ן. הייתה זאת עבורי סגירת 
מעגל, שתחילתו כקצין מחקר בענף מייד בסיום 
מלחמת "יום הכיפורים" בסוף שנת 1973, והמשכו 
בליווי קרוב של תהליך השלום עם מצרים מראשיתו 
בנובמבר 1977, כשלישו הצבאי של עזר ויצמן שר 

הביטחון.
באחד הבקרים, נכנס לחדרי בבהילות סגן־אלוף 
ז'ק נריה, חברי לזירה המערבית, ששימש כראש 
הענף המצרי המדיני )61(, ובפיו הסיפור הבא: זה 
עתה נקרא לראש הזירה המערבית, אלוף־משנה 
עודד ברלי, שהנחה אותו מטעם ראשות חטיבת 
המחקר, בהוראת ראש אמ"ן )אלוף יהושע שגיא(; 
ולדבריו, על פי בקשת שר הביטחון )אריאל שרון(, 
להגיש עד ליום המוחרת מסמך מודיעין, שעיקריו: 
נשיא מצרים מובארכ אינו מתכוון להמשיך 
לדבוק בקיום הסכם השלום עם ישראל לאחר 
המצריות  ובהפרות  סיני,  פינוי  השלמת 
לנספח הצבאי ממזרח לתעלת סואץ ניתן 
לראות עדות והכנה מקדימה למימוש כוונה 
זאת. הוכיתי בתדהמה ואמרתי לז'ק שאינני מתכוון 

להיות שותף בהכנת המסמך, שכן אינני מוכן להציג 
את משמעות ההפרות המצריות באופן שהתבקש. 
הוספתי, שיוכל להשתמש בפירוט ההפרות המצריות 
לנספח הצבאי כפי שפרסמנו מדי שבוע, ולהסביר 
את משמעותן כפי שהצגנוה בהערכת המודיעין 
השוטפת. החלטנו, ז'ק ואני, להיכנס לראש הזירה 
ולהודיעו שאנו לא מוכנים לכתוב מסמך מודיעין 
מוזמן, המנוגד למידע ולהערכותינו המקצועיות, 
בין אם תכליתו מדינית או הסברתית, או גם וגם. 
השיחה עם אלוף־משנה ברלי הייתה קשה, התמדנו 
בסירובנו למרות שידענו שלעמדתנו עלולות להיות 
השלכות אישיות. אלוף־משנה ברלי הודיע לראש 
חטיבת המחקר )תת־אלוף אבי יערי( על סירובנו 

לכתוב את המסמך המבוקש. 

החלו ניסיונות שכנוע מצד ראשות חטיבת המחקר 
מאיר  באמצעות העוזר להערכה, אלוף־משנה 
אלרן, לגבש מתכונת מרוככת למסמך. השעות 
חלפו ואף אחת מהאפשרויות שהוצעו לא הניחה 
את דעתנו. בשעות הערב, נקראנו לפגישה אישית 
עם רח"ט מחקר. ציינו בפניו כי אנו מוכנים להכין 
מסמך שיציג בפירוט את כל ידיעות הגלם שברשותנו 
על אודות הכוונות המצריות לאחר השלמת פינוי 
סיני כלשונן, ואת הנתונים העובדתיים על אודות 
ההפרות המצריות לנספח הצבאי של הסכם השלום 
ממזרח לתעלה )שהיו ידועות כבר זמן רב(. חזרנו 
על עמדתנו, שלא נהיה מוכנים לכלול במסמך 
הערכה מודיעינית שונה מהערכת האמת שלנו 
לגבי הכוונות המצריות, שעיקרה – היעדר סימנים 

לשינוי צפוי במדיניות מובארכ לכיוון של אי־קיום 
ההסכם לאחר השלמת פינוי סיני, וכי להפרות 
המצריות ממזרח לתעלה, ככל שהן מטרידות 
ולא מקובלות על ישראל, אין משמעות מבצעית 
מאיימת החורגת מצורכי הביטחון השוטף, ואין 
בהן להעיד על התכוננות למהלך צבאי מצרי 
מקיף להפרת הנספח הצבאי להסכם השלום.

בשעות הערב המאוחרות, ובהתאם למה שהוסכם 
עם רח"ט מחקר, ריכז ז'ק את הכנת המסמך, אשר 
הועבר למחרת ללשכת ראש אמ"ן. המסמך כלל 
מצרף של ידיעות גולמיות על הכוונות המצריות: )1( 
את אלו המדברות על המשך קיום הסכם השלום 
לאחר השלמת פינוי סיני, בצירוף אפיון ומילות הערכה 
לגבי טיב המקורות המדווחים. )2( ואחרות, המדברות 
על כוונת מצרים לא להמשיך ולקיים את ההסכם 
לאחר השלמת פינוי סיני; לאלו לא הוספנו כל מילות 
הערכה. למסמך צורף נספח, שכלל את תמונת 
ההפרות המצריות המוכרת לנספח הצבאי להסכם 
השלום ממזרח לתעלה, ללא כל תוספת של הערכה 

ופרשנות.
אחרית דבר! פינוי סיני )למעט אזור טאבה( וחזרת 
צה"ל לקו הגבול הבין־לאומי – הושלמו כמתוכנן 
על פי הסכם השלום בסוף אפריל 1982. מצרים 
דבקה בקיום הסכם השלום מזה כארבעים שנה, 
למרות התהפוכות בקרב ראשי השלטון במצרים 
)סאדאת – מובארכ – מורסי – א־סיסי(, ולצידן אירועים 
לוחמניים שבהם הייתה מעורבת ישראל במהלך 
התקופה, כנגד הפלשתינאים ומדינות ערביות שכנות 
)לבנון וסוריה(. מצרים הסתפקה בגינויים מילוליים, 
במחאות דיפלומטיות, ופעמיים בהחזרה זמנית )אם 
כי ממושכת( של שגרירה בישראל למצרים )מלחמת 

לבנון הראשונה והאינתיפאדה השנייה(. 

אמת בהערכת מודיעין 
ללא מורא

הנשיא חוסני מובארכ – שמר על מורשת סאדאת 
)ויקיפדיה(
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ה  אנשי ו ת  רו החי עת  ו תנ
ציונים,  "יהודים,  לדידו,  היו, 
פטריוטים" הראויים להתקבל 
לכל תפקיד – בתנאי שכישוריהם 

יתאימו לדרישות התפקיד

...ואת הממלכתיות בשב"כ 
הטמיע עמוס מנור... 

דר' יאיר שפיגל*

בשלהי יוני 1949 הסבו שני גברים לשולחן אחד בקפה "קפולסקי" 
שבשדרות ירושלים ביפו. המתבונן בהם מן הצד ראה שני אנשים שונים 
לחלוטין זה מזה: האחד – בשנות השלושים המאוחרות לחייו, נמוך 
קומה, לבוש בפשטות, נמרץ וסמכותי, ותיק בארץ )כמעט עשרים 
שנה(; האחר – גבה קומה, צעיר במספר שנים מעמיתו לשולחן, לבוש 
בהידור יחסי, וכולו אומר: אני חדש בארץ. ואכן, ה"ותק" שלו בישראל, 
כעולה חדש, היה חמישה או שישה ימים. מטרת פגישתם – ראיון 
עבודה: הוותיק, איסר הלפרין )לימים: הראל(, ראש שירות הביטחון של 
מדינת ישראל, הציע עבודה בארגונו לעולה החדש, ארתור מנדלוביץ' 
שמו. איסר לא הרבה בדברים על הארגון שבראשו עמד ועל התפקיד 
המוצע, ובן שיחו לא שאל. הוא התלבט, ובימים הבאים שקל אפשרויות 

אחרות ונועץ באחדים ממכריו. לבסוף השיב בחיוב.

ב־13 ביולי נכנסו השניים לבניין ברחוב בוסטרוס 
יחידות  זה חודשים ספורים  ביפו, שבו שכנו 
המטה הייעודיות של שירות הביטחון. בפרק 
וברוח  הזמן שחלף מאז פגישתם הראשונה, 
התקופה ההיא, המיר ארתור מנדלוביץ' את 
שמו מלידה בשם עברי. מאז נקרא: עמוס מנור.

שירות הביטחון הצעיר של מדינת ישראל היה 
"יורש ישיר", או "בן ממשיך" של הש"י – שירות 
הידיעות של ארגון "ההגנה", אלא שהמציאות 
סביבו השתנתה באופן מהותי: הוא לא פעל 
עוד בקהילה לאומית שהיא "מדינה בדרך", 

אלא במציאות של מדינה ריבונית.
ומשימותיו של השירות במדינת  תפקידיו 
ישראל לא נקבעו על ידו, אלא הוטלו עליו על 
1949 על  ידי הדרג המדיני: הם הוגדרו במאי 
ידי ועדה שמינה דוד בן־גוריון ראש הממשלה 
ושר הביטחון, ובראשם: "להגיע לידיעה ברורה 
על הנעשה בשטח הפוליטי בישראל, לעקוב 
במידה  הפוליטית,  המחתרת  גרעיני  אחרי 

שהם קיימים, ולהודיע בעוד מועד על הסכנות 
ומוסדותיה".  הנובעות מכך לשלום המדינה 
עיסוקו הבלעדי של השירות  זה היה תחום 
ורק לאחר מכן נוספו לו האחריות  בראשיתו, 

לסיכול ריגול זר והפיקוח המודיעיני על ערביי 
ישראל.

ניסיון קודמים, באשר  או  ידע, מסורת  באין 
לתפקודו של "שירות ביטחון פנימי" במדינה 
ריבונית, דמוקרטית – נקבעו במידה מכרעת 
את  מילא  שבו  והאופן  השירות  של  דיוקנו 
תפקידיו ומשימותיו, על ידי מי שהקימו ועמד 
איסר  הראשונות:  שנותיו  בארבע  בראשו 

הלפרין-הראל.
ובראשונה, איש־מודיעין  איסר היה, בראש 
מוכשר עד מאוד. "בית הגידול" שלו בש"י היה 
במחלקות שטיפלו ב"פורקי עול המשמעת 
הלאומית" מימין ומשמאל – קרי, המפלגה 
וארגוני הפורשים אצ"ל  הקומוניסטית מזה, 
ולח"י מזה. באישיותו, ובכלל זה בתפיסת תפקידו 

כראש השירות הראשון – היה מקסימליסט, 
ויש האומרים: אימפריאליסט. וחשוב לא פחות 
גם היה מזוהה פוליטית עם  מכל אלו: הוא 
מפלגת הרוב מפא"י, פעיל בה ושוחר טובתה. 
הייתה אצלו מידה גדולה מאוד של חפיפה בין 

ולבן־ נאמנות למדינה, לממשלה, למפא"י – 
גוריון, המנהיג המשותף לשלושתן.

איסר בנה את "המהדורה הראשונה" של 
השירות באופן שחרג מייעודיו הקלסיים של 
ארגון ביטחון מסכל. הוא לא הסתפק בסיכול 
חתרנות, ריגול וטרור, אלא "הרחיב את היריעה" 

לשלושה כיוונים נוספים: 
מוגדרות  אוכלוסיות  של  מודיעיני  כיסוי   n
מתוך אוכלוסיית המדינה, בחתכים שאינם 
אופייניים לשירות ביטחון במדינה שמשטרה 
 ,1 דמוקרטי: כך אנו מוצאים במסגרת מטה 
זה שהופקד על המגזר היהודי במדינה, את 
מחלקת "על" – שעיסוקה היה בעולים חדשים 
בריכוזיהם, במעברות; את מחלקת  ופעלה 
"עד" – שעיסוקה בעדות; ואת מחלקת "נ" – 

שעיסוקה בנוער. 
"התפרסות" לתחומים שאיסר, בתפיסתו   n
המרחיבה, ראה אותם כחשובים מאוד לחוסן 
ואת   – הצעירה  ישראל  מדינת  הלאומי של 
המופקדים עליהם ישירות כמי שאינם מצליחים 
להתמודד עם האתגרים העומדים בפניהם. 
 – וקיצוב  צנע  כלכליים,  קשיים  של  בימים 
כלכליים:  לנושאים  בעיקר  הכוונה  הייתה 

ש.ב. 1953-1949: 
קווים לדמותו של ארגון 

עם נאמנות מגויסת
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החברה הישראלית השתנתה 
ורחקה מזו של ימי היישוב והקמת 
המדינה: היא הפכה "מגויסת" 

פחות, חקרנית וספקנית יותר

היו ארכיונים, ואינם עוד" – וגם 
משמעות סמלית חזקה: ביעור, 
להבדיל מגניזה – זהו צעד בלתי־
הפיך, ומה שהיה – שוב לא יהיה.

מינויו של מנור 
לראשות השירות

התמרה – 
התמקצעות וממלכתיות 

"השוק השחור", הברחות של סחורות ומטבע 
זר, העלמות מס. השירות התגייס לעזרתו של 
ה־ש.א. – שירות האינפורמציה של משרד האוצר 
– ובתקופות ידועות אף ניתנה עדיפות לסיוע 
זה על פני "תחומי הליבה" של עבודת השירות.
היה  ובעבודתו,  באיושו  השירות כארגון,   n

טבוע בחותם מפלגתי, "מפא"יניקי", מובהק: 
מודיעיני של  כיסוי  היה  לכך  אחד הביטויים 
כולל מפלגות   – כל הנוף הפוליטי הישראלי 
שבמרכז הקשת הפוליטית, רחוקות מלהט 
או  חשאית  לפעילות  מנטייה  או  מהפכני 
אלימה, כאלו שעליהן אמר לימים עמוס מנור: 
"לא רק שאבן אין הם מרימים – אפילו תיק 
להרים". עסקה בכך מחלקה  הם מתקשים 
1 – מחלקת "מ" )מפלגות(.  נוספת במטה 
זו היה  אחד התוצרים של פעילות מודיעינית 
סקירות מודיעיניות על המפלגות ועל בכירים 
הוראה  עם  לבכירים במפא"י  בהן, שהופצו 
והשמד", שהוטבעה  מאירת־עיניים – "קרא 

על כל עותק מהעותקים שלהן.

כתוצאה משלושת החריגים הללו, לא הודה 
אז איש בעצם קיומו של השירות: הוא היה 
בגדר ארגון שאינו קיים, וממילא היה משולל כל 
מעמד רשמי. הצנזורה מחקה כל ניסיון להזכיר 
בעיתונות את שמו ואת דבר קיומו של השירות. 
משה שרת, ראש הממשלה דאז, בתשובה 
לשאילתה, הכחיש מעל במת הכנסת את קיומו 
של הארגון. עם הזמן, התפתחו ביטויים חליפיים 
לשמו המפורש של השירות, שהידוע שבהם 
ידי השבועון  – "מנגנון החושך" – נטבע על 

"העולם הזה" ועורכו אורי אבנרי. 

כראש  בשירות  עבודתו  החל  מנור  עמוס 
המחלקה לסיכול ריגול מזרח־אירופי. נסיקתו 
המזורזת לצמרת הארגון, עד לפסגתו, נבעה 
רובה ככולה מסגולותיו האישיות, שכן צעיר 
וחדש בארץ היה, ונטול קשרים פוליטיים. על 
חסרונות אלו חיפה בתפיסה מהירה, ביכולת 
למידה גבוהה, בכושר אנליטי חזק, בהפרדה 
חותכת בין עיקר לטפל, בכושר להנהיג אנשים 

שאינה  עבודה  בסביבת  תהליכים  ולהוביל 
ואינה מסודרת, ובשאפתנות רבה –  מוגדרת 
זו שכונתה על ידו "הרעב להצליח". באוגוסט 
1950, שנה בלבד אחרי שהצטרף לשירות, 
2 )האגף לזרים(, ביולי  כבר היה לראש מטה 
ובאוקטובר  1952 מונה לסגן ראש השירות, 

1953 המליץ איסר למנותו לראשות השירות. 
עמוס נקרא אז לריאיון אצל בן־גוריון: הריאיון 
ושלושים  "גלי כנרת" בטבריה,  נערך במלון 
הדקות שהוקצבו לו מלכתחילה התארכו והיו 
לשלוש שעות. לימים סיפר עמוס כי הריאיון היה 

"ממלכתי" למהדרין: בן שיחו לא התעניין כלל 
בדעותיו הפוליטיות או בשיוכו המפלגתי, אלא 
בחן אותו ביהדות, בציונות ובידיעת ההיסטוריה 
והגאוגרפיה של ארץ־ישראל. בשלוש השעות 
הללו פרס עמוס, מן הסתם, גם את קורות 
חייו: ילדותו בבית אמיד בסיגט שבטרנסילבניה; 
לימודי הנדסת  ציונית;  נוער  נעוריו בתנועת 
טקסטיל בצרפת; שובו לבית הוריו עם הפלישה 
עבודה  קורותיו במחנות  לצרפת;  הגרמנית 
השנייה,  העולם  מלחמת  בשנות  גרמניים 
שבעת שחרורו מן האחרון שבהם – היה על 
סף המוות ושרד אך בקושי רב; עבודתו אחרי 
המלחמה כמזכיר הסניף של המוסד לעלייה 
ב' ברומניה; ושירותו – לאחר הקמת המדינה 
ישראל ברומניה. בשובו מטבריה  – בנציגות 
טדי  לירושלים אמר בן־גוריון למנכ"ל משרדו, 
קולק: "על האיש הזה אומרים שהוא עולה 

חדש? הוא לא עולה חדש". 
עמוס מונה לתפקיד ראש השירות במינוי 
זמני: המינוי הקבוע התעכב עקב עזיבת בן־גוריון 
את תפקידיו ולכתו לשדה בוקר. שלושה חודשים 
משה שרת,  כדי לשכנע את  נדרשו לאיסר 
ראש הממשלה, ואת פנחס לבון, שר הביטחון, 
לאשר את המינוי ולהפכו לקבוע. כתב המינוי, 
בסיווג "סודי ביותר", הופץ לנמענים ספורים 
בלבד. אחד מהם היה משה דיין, הרמטכ"ל. 

הרמטכ"ל – איש ביטחון מנעוריו, מוכר לכול 
ומכיר את כולם – התבונן והתבונן בכתב המינוי, 
לו  לא אמר  ושמו של ראש השירות החדש 
דבר. בשולי כתב המינוי רשם דיין שאלה לראש 
שלמה גזית: "שלמה, מי זה עמוס  לשכתו, 

מנור?".

בראשות  מנור  של  כהונתו  שנות  עשר 
השירות עמדו בסימן התמרה )מטמורפוזה( 

...ואת הממלכתיות בשב"כ  הטמיע עמוס מנור 

אורי אבנרי – כינה את שב"כ "מנגנון חושך" 
בשל עיסוקו בפוליטיקה )ארכיון המל"ם(
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"התבגרותו"  מרכזיים:  תהליכים  שני  בת 
והצבתו  הארגון,  של  המהירה  המקצועית 
וכקו מנחה  יסוד  של ערך הממלכתיות כאבן 

להתנהלותו של השירות. 
המיתוס הוא שעמוס הגיע לתפקיד ראש 
השירות עם משנה מגובשת ועם תוכנית עבודה 

סדורה להסבתו של השירות לארגון ממלכתי. 
יותר,  למעשה, התמונה בנושא זה מורכבת 
ותהליכים שהצטברו  גורמים  ובנויה ממספר 
מהם,  חלק  רק  חולל  עמוס  לזה.  זה  וחברו 
והתאים עצמו – בתבונה – לאחרים. חלק מן 
קדמו  השירות  לעבר ממלכתיות  התמורות 
ונוער –  למינויו: המחלקות של עולים, עדות 

בוטלו עוד לפני שעמד בראש השירות. 
נקודת המוצא שלו־עצמו אל הממלכתיות 
לסוגיה  וקשורה  מקצועית־ארגונית,  הייתה 
פרוזאית: חלוקת המשאבים המצומצמים של 
הארגון בין יחידותיו. בתפקידיו כראש מחלקה 
וכראש אגף, קבל מנור על "עיוות" או "קלקול" 
)"דפורמציה פרופסיונלית"( בסדר  מקצועי 
העדיפויות של הארגון. משאבים מבצעיים, 
ותקציב, שמן הראוי היה  כוח אדם  משאבי 
 – ניהל  שאותן  היחידות  לרשות  להעמידם 
משום שהן התמודדו עם היריבים המקצועיים, 

והמזיקים לביטחון המדינה מבין  המסוכנים 
יריבי השירות – ניתנו, מבחינתו ללא הצדקה 
ליחידות העוסקות  אובייקטיבית,  מקצועית 
ביטחונית,  מבחינה  שחשיבותם,  בנושאים 

פחותה ופוחתת. 
לדעתו, עם שקיעתו של הפולמוס בנושא 
היה  גרמניה, ששיאו  עם  השילומים  הסכם 

במחצית הראשונה של 1952, שוב לא נשקפה 
למשטר בישראל סכנה אקוטית של מאבק 
אופוזיציוני בדרכים בלתי־חוקיות, של אלימות 
מאורגנת על רקע פוליטי. תובנה זו, לשיטתו, 
צריך שתשליך על סדר היום השירותי ועל סדר 
העדיפויות של הארגון. השפיעה גם העובדה 
שמנור היה משוחרר מתפיסות עבר וממשקעי 
העבר: הוא לא חווה מקרוב את "הסזון הגדול" 
ואף לא את "הסזון הקטן", לא את "פרשת 
ולא את הרצח של המתווך מטעם  אלטלנה" 
האו"ם, הרוזן פולקה ברנדוט. תנועת החירות 
ואנשיה היו, לדידו, "יהודים, ציונים, פטריוטים" 
בתנאי   – תפקיד  לכל  להתקבל  יים  הראו

שכישוריהם יתאימו לדרישות התפקיד.
לאחר מינויו לתפקיד ראש השירות, ראה 

עמוס "מכאן" גם דברים שלא ראה "משם", 
בתפקידיו הקודמים. הוא התחזק בדעתו שיש 
לצמצם את עיסוקיו – ומשאביו – של מטה 1. בין 
היתר, ניסה לברר עד כמה נחוצות ל"צרכנים" 
אותן סקירות מודיעין על המפלגות בישראל 
והופתע: "רציתי לבדוק עד כמה  ובכיריהן – 
רוצה העגל לינוק, והינה ראיתי שאין עגל כלל".

הטיית מרכז הכובד בעבודת השירות לעבר 
חייבה   – ומשימותיו   )2 לזרים )מטה  האגף 
שינוי בהרכבו של כוח האדם בשירות: מטה 
ילידי  שהיו  באנשים  המכריע  ברובו  אויש   1
יוצאי הש"י,  ותיקים בארץ, חלקם  הארץ, או 
שדמו לאיסר בנאמנותם החופפת למדינה, 
כינה  עמוס  ולבן־גוריון.  למפא"י  לממשלה, 
אותם בשם הקיבוצי "הירחמיאלים", החמיא 
למסירותם ולמחויבותם, אך סבר כי השכלתם 
וכישוריהם אינם מתאימים לאתגרים שאיתם 
צריך השירות להתמודד. הוא פעל להחליפם 
באנשים מ"תבנית נוף מולדתו" – "יוצאי העולם 
יודעי שפות,  האירופי התרבותי": משכילים, 
וללימוד  כאלו שמסוגלים לחשיבה שיטתית 
ובמחשבה  עצמם.  בכוחות  בוריו  על  נושא 

שנייה הוסיף: עדיף שיהיו, כמוהו, גם בלתי־

מפלגתיים, ממוקדים בעבודתם וללא כל נטייה 
והטיה לפעילות פוליטית מסוג כלשהו. 

והיה גם הגורם התקציבי: השירות בראשותו 
של מנור חווה שלושה קיצוצים תקציביים, 
בשיעור של 9 עד 12 אחוזים כל אחד. הראשון 
שבהם היה מייד לאחר מינויו לראשות השירות. 
עובדים  לפטר כמה עשרות  חייב  קיצוץ  כל 
 600 מ־ יותר  מארגון שלא מנה בשום שלב 

איש. עמוס תפס קיצוצים אלו לא כאיום, אלא 
כהזדמנות לשידוד מערכות ארגוני, לצמצום 
או אף לסגירה של יחידות – בעיקר ממטה 1 
– ולתגבורן של יחידות אחרות: "היכן שנחוצה 
תוספת כוח אדם, לא קיצצנו, אלא הוספנו" 

– אמר.
חרף שהותו הקצרה בארץ, הבין עמוס את 
ואת התמורות שהתחוללו בציבור  רוח הזמן 
הישראלי באמצע שנות החמישים: משקלה של 
התיבה "ביטחון" כמילת קסם, שבשמה מותר 
לעשות כמעט כל דבר – נמצא בסימן ירידה. 
נושאים אחרים התבלטו יותר ויותר בחשיבותם 
רצון  וגם  – קליטת העלייה, פיתוח המשק, 
האזרחים לעשות לביתם, להתקדם ולשפר את 
מצבם הכלכלי ותנאי חייהם. החברה הישראלית 

"ירחמיאלים" ומשכילים –
ציוני דרך בתהליך

לקראת הבחירות לכנסת הרביעית 
)1959( הוחתמו כל עובדי השירות 
על הוראות שהגבילו וסייגו את 

הפעילות המפלגתית שלהם

הייתה אצלו )איסר( מידה גדולה מאוד 
של חפיפה בין נאמנות למדינה, 
לממשלה, למפא"י – ולבן־גוריון, 

המנהיג המשותף לשלושתן

שמו של ראש השירות החדש לא 
אמר לו דבר. בשולי כתב המינוי 
רשם דיין שאלה לראש לשכתו, 
זה  מי  "שלמה,  גזית:  שלמה 

עמוס מנור?"
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השתנתה ורחקה מזו של ימי היישוב והקמת 
המדינה: היא הפכה "מגויסת" פחות, חקרנית 
יותר. הסובלנות כלפי היבטים לא  וספקנית 

ממלכתיים בעבודת השירות פחתה והלכה.
במערכת הבחירות לכנסת השלישית )1955( 
נחשף פעמים אחדות הסיוע שעדיין הגישו 
עובדים בשירות, בהתנדבות, אך גם תוך שימוש 
במשאבי השירות – למפא"י. בעיתונות היומית 
הופיעו עשרות כתבות על "בילוש מפלגתי", 
נוספו אליהן  וחברי כנסת.  ריגול אחרי שרים 
כתבות על "ריגול כלכלי" – משמע, על עיסוקו 
של השירות בענייני "השוק השחור" ובעבירות 
מס. כל זאת, כמובן, מבלי לנקוב בשמו המפורש 
של השירות, שהרי זה ארגון שאיננו קיים, ואסור 

בפרסום... 
זו, החליט עמוס מנור  זמן  כי בנקודת  דומה 
 1967 לעשות מעשה. יש להבין: השירות עד 
הוא ארגון שעיניו אך ורק פנימה, לתוך המדינה 
הצעירה. ארגון שיזדקק תמיד לאמון הציבור 
לגייס מקורות חיים:  ולעזרת הציבור, הצריך 
להפעיל סייענים כאלה ואחרים, ארגון שיש לו 
צורך מתמיד בדירות מפגש, בעמדות תצפית. 
גם מבחינה זו, ראה מנור כחובה להקפיד על 
תדמיתו הציבורית של ה־ש.ב. כארגון המשרת 
ולא את המפלגה, תהא   – את ה"ממלכה" 

אשר תהא. 

במועד כלשהו ב־1956 הובערה אש בחצרו 
של בניין השירות ברחוב בוסטרוס ביפו, והייתה 
ללהבה גדולה: נשרפו בה חלקים גדולים מאוד 
מהארכיון של מטה 1. בסמוך לכך, הוטבע בים 
חומר ארכיוני רב, ששיקף את הסיוע לשירות 
התיקים  האוצר.  משרד  של  האינפורמציה 
ידי  ואושרו אישית על  שנותרו בארכיון נבדקו 
מנור. היו אלה צעדים חד־משמעיים, שלהם 
משמעות פיזית מיידית – "היו ארכיונים, ואינם 
וגם משמעות סמלית חזקה: ביעור,   – עוד" 
ומה  זהו צעד בלתי־הפיך,  להבדיל מגניזה – 

שהיה – שוב לא יהיה.
היה  לממלכתיות  בדרך  הבא  הדרך  ון  צי
רצח העיתונאי ופעיל מפא"י ישראל קסטנר 
על  והשלכותיו. עם הרצח, שבוצע   )1957(
ידי סוכן לשעבר של השירות ביעד אלים, שוב 
לא ניתן היה להגן על "אי־קיומו" של השירות: 
לדוכן  בן־גוריון  הפעם עלה ראש הממשלה, 
הנואמים בכנסת, והודה בקיומו של השירות 

ובכפיפותו לו. 
בנסיבות  לאור"  "מחושך  יצא  השירות 

לנצל  נוחות מבחינתו, אך עמוס השכיל  לא 
לגיטימציה  להשגת  הכפויה  החשיפה  את 
ליישור הדורים עם מפלגות שראו  לשירות, 
עצמן נפגעות מפעילותו של השירות בעבר, 
ולהנחת היסוד לפיקוח פרלמנטרי על עבודת 
השירות. הוא אף הציע, למורת רוחו של איסר, 
הצעה שהתממשה במועד מאוחר הרבה יותר: 
הקמת ועדת משנה מצומצמת של ועדת החוץ 
והביטחון של הכנסת, לה יימסר דיווח תקופתי 

מעודכן על עבודת השירות. 

הייתה   – בציון הדרך השלישי שיוזכר כאן 
משום סגירת מעגל: לקראת הבחירות לכנסת 
הרביעית )1959( הוחתמו כל עובדי השירות 
הפעילות  את  יגו  וסי שהגבילו  הוראות  על 
הוגדרו  והאסור  המפלגתית שלהם. המותר 
כי האיסורים שהוטלו  וצוין במפורש  ונקבעו, 
באים בנוסף על אלו שנקבעו על ידי נציבות 
שירות המדינה. ההשוואה בין מהלך זה לבין 
המציאות ששררה עד בחירות 1955 ובמהלכן, 
השירות,  שעשה  הדרך  כברת  על  מראה 

בהובלתו של מנור, אל הממלכתיות. 
ימי ראשית שב"כ הם ימים של ניסוי וטעייה 

– וגם של "מחלות ילדות".
פניו של הארגון  כדי לשנות את  כי  דומה 
ולהעבירו – מקצועית וממלכתית – מן הש"י של 
ארגון "ההגנה" אל שב"כ של מדינת ישראל – 
נחוץ היה אדם בעל כישורים גבוהים של ניהול 
ושל מנהיגות, אדם שבא ממקום אחר, עם 
וכזה היה העולה החדש ארתור  ראש אחר – 

מנדלוביץ', הוא עמוס מנור.
המעבר לממלכתיות והתמקצעות השירות 
היו שני תהליכים מרכזיים, חשובים, שתמכו זה 
בזה והשלימו זה את זה: השלטת הממלכתיות 
בעבודת השירות שחררה אותו ממשימות שאינן 
ביריבים  התמקדות  לו  אפשרה  ביטחוניות, 
זו  להתמודדות  הפניית משאבים  אמיתיים, 

והתקדמות מקצועית מהירה.
לממלכתיות  הדרך  ראשית  כי  לומר  ניתן 
השירות הייתה בצאתו של עמוס לחפש את 
לו  האתונות – קרי, את המשאבים שחסרו 
למילוי תפקידו – ובסופה של דרך זו מצאו עמוס 
והשירות את המלוכה, משמע: את הממלכתיות. 

* גמלאי שב"כ, מחבר הספר "ימי עמוס – 
ראש שירות הביטחון הכללי השלישי עמוס 

מנור, המבצעים והפרשיות )1963-1953(".

מחושך לאור,
 גם תרתי משמע...

...ואת הממלכתיות בשב"כ  הטמיע עמוס מנור 

רק לאחר מכן נוספו לו האחריות 
והפיקוח  זר  ריגול  לסיכול 

המודיעיני על ערביי ישראל

לצמרת  המזורזת  נסיקתו 
הארגון, עד לפסגתו, נבעה רובה 
ככולה מסגולותיו האישיות, שכן 
צעיר וחדש בארץ היה, ונטול 

קשרים פוליטיים

דוד בן־גוריון - מנור המיר בכשרון רב את נאמנות פקודיו למפלגת השלטון של "הזקן" 
ואיסר,  בנאמנות למדינה! )ארכיון המל"ם(
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פעילות מבצעית

רצונו לכתוב ספר זיכרונות נתקל 
בהתנגדות נוקשה מצד "המוסד", 
דבר שהעיב על היחסים ביניהם

בשנה שעברה מלאו מאה שנה להולדתו של "המרגל על הסוס", 
וולפגנג לוץ. מועד מתאים לשוב ולהשקיף על המבצע הידוע ועל 

מרגל יוצא דופן ממרחק הזמן.

וולפגנג לוץ, זאב גור־אריה, 
הוא "שמשון" – האביר שרכב 
על איסוף מודיעין במצרים

ירון בכר

וולפגנג לוץ נולד בשישה בינואר 1922 במנהיים שבגרמניה, לאב נוצרי, 
במאי תיאטרון, ולאם יהודייה, שחקנית תיאטרון במקצועה. אביו נפטר 
טרם זמנו, וביוני 1933 עלו האם ובנה לישראל. בארץ המשיכה האם 

להופיע בתיאטרון "הבימה".

החקלאי  "התיכון  הספר  בבית  למד  לוץ 
כנוטר  לשרת  החל   1937 ובשנת  בן־שמן", 
במשטרת היישובים העבריים, עד שנת 1939. 
כרבות ורבים, הוא התנדב לצבא הבריטי, שירת 
בקפריסין ובמצרים, עבר קורס קומנדו, וב־1945 
מונה למדריך בבית ספר צבאי לרכיבת סוסים 
במצרים. בתפקידו זה, הפך למומחה בתחום. 
ב־1946 השתחרר מהצבא הבריטי, נשא לאישה 

את רבקה וב־1949 נולד בנם – עודד.
    עם פרוץ מלחמת העצמאות, התגייס לצה"ל 
ומילא שורת תפקידים: סגן מפקד פלוגה, קב"ט 
טירונים  פלוגת  מפקד  תל־השומר,  בבסיס 
יפו,  4, קצין משטרה צבאית בבסיס  בבה"ד 
מדריך בקורס קצינים ומפקד פלוגת רובאים 
בחטיבת "גולני". במהלך שירותו בצה"ל, עבר 
וקורס מפקדי פלוגות. ב־1953  קורס קצינים 
 1958 וב־ גור־אריה,  לזאב  שמו  את  החליף 

השתחרר מצה"ל בדרגת רב־סרן.
לקראת שחרורו, הומלץ לאמ"ן כמי שמתאים 
לשרת בתפקיד מבצעי. בסוף 1959 נפגש לוץ 
עם נציג יחידה 188 )יחידת לוחמים למבצעים 
והוחלט להעבירו תהליך  מיוחדים של אמ"ן(, 
גיוס שכלל סדרת בדיקות ביטחוניות ואישיות. 
בסיום התהליך, אושר להעבירו הדרכת לוחם 
יעד. בפברואר 1960 החל את הכשרתו בבית 
הספר של יחידה 188 וקיבל את הכינוי "שמשון".

הדרכתו של "שמשון" ארכה ארבעה חודשים 
תקשורת  אמצעי  תפעול  היתר:  בין  וכללה 
חשאית, פענוח והצפנה, עבודה בכיסוי, פעילות 

חשאית, הפעלת אמצעים טכניים, חבלה, נשק, 
טופוגרפיה וצילום. הוא נדרש לעבור תרגילים 
שונים, שבהם נבחנו תכונות כגון: אומץ, יושר, 
אלתור, חשיבה מבצעית, זיכרון, עמידה בחקירה 
ועוד... לוץ בלט לטובה במיוחד בכל מה שנגע 
לעמידה בכיסוי, כושר משחק ויצירת קשרים 

חברתיים.
בקיץ 1960 יצא לגרמניה ופעל בה לביסוס 
זהותו החדשה־ישנה. הוא הוציא דרכון גרמני 
ובינואר  לוץ,  וולפגנג  חדש על שמו מלידה – 
1961 ביצע סיור מבצעי ראשון בסוריה ובמצרים. 
כיסויו נקבע על פי ההתמחות שרכש בעברו: 
מגדל סוסים הבא להתמחות בתחום הסוסים 

הערביים.
ויפעל כלוחם  במטה הוחלט שהוא יתבסס 
קבע במצרים. מצרים הייתה באותה תקופה 
איום מרכזי, ותחת שלטונו של נשיאה – גמאל 
עבד אל־נאצר – עסקה בהתעצמות צבאית 
והצבאית  שהדאיגה את ההנהגה הפוליטית 
עזב "שמשון"   ,1961 באביב  וכך,  בישראל. 
בני  את הארץ בדרכו למצרים דרך אירופה. 

משפחתו, רבקה ועודד, התמקמו בפריז.

ב־24 ביוני 1961, לאחר שצויד בשני משדרים 
והשני  מוסלקים )האחד בעקב מגפי רכיבה 

לוץ עם מכונית שרכש  במשקל ביתי(, עלה 
בגרמניה על אונייה שהפליגה מאיטליה למצרים. 
גיחתו שנמשכה כחצי שנה, הייתה מוצלחת 
ביותר וביססה את מעמדו כלוחם איכותי וחשוב. 
הוא התמקם בקהיר, ביסס את כיסויו באופן 
מושלם, יצר קשרים עם אנשי שלטון, משטרה 

וצבא, והספיק אף לאסוף מידע מודיעיני.
גיחות  שש  עוד  בהמשך  ביצע  "שמשון" 
למצרים, כאשר כל אחת נמשכה כחצי שנה, 
לצורך  כחודש  למשך  לאירופה  יצא  וביניהן 
הצליח  הוא  ותחקורים.  תדרוכים  חופשה, 

יעיל ביותר ופתח בית ספר  להתבסס באופן 
לרכיבה, שבו ניהל עסקי סוסים )גידול, אימון, 
מרוץ, ייצוא וחקר הזן הערבי(. הוא תרם תרומה 
מודיעינית חשובה להכרת הלכי הרוח במצרים 
– לאיסוף מידע צבאי ומדיני, וממחצית 1962 
התבקש להתמקד באיסוף מידע על המדענים 
טילים  אמל"ח,  בפיתוח  שעסקו  הגרמניים 
ומטוסים לצבא המצרי. במסגרת זו, הוא שולב 
גם בניסיונות לסכל את פעילותם באמצעות 
המידע  איום.  ומכתבי  נפץ  מעטפות  שיגור 
שאסף הועבר באלחוט, בדו"חות תקופתיים 
שכתב במהלך יציאותיו לאירופה, או בתחקורים 

וולפגנג בצבא הבריטי )ארכיון המל"ם(
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ולטרוד

נפילתו של "שמשון"

 האביר שרכב על איסוף מודיעין במצרים

שנערכו לו על ידי קמ"נים מאמ"ן מחקר.
במהלך הגיחה הרביעית שלו למצרים, באחד 
188 מאמ"ן  יחידה  1963, עברה  באוקטובר 
לוץ, כלוחמי קבע אחרים, התוודע  ל"מוסד". 
בדיעבד, שכן התהליך התרחש  רק  למעבר 
במהלך מהיר וללא כל השפעה על התנהלות 
היחידה ואופייה. המטה כמעט שלא השתנה, 
המפקד נותר יוסק'ה יריב, וראש "המוסד" היה 
מאיר עמית, שקודם לכן שימש ראש אמ"ן. 
זמן היה "קיסריה",  היחידה, שכינויה באותו 
זוגות,  או  בודדים  לוחמים  המשיכה להפעיל 
תוך התמקדות באיסוף מודיעין התרעתי וביצוע 

משימות מיוחדות.
יצא "שמשון" בשלושה  לגיחתו האחרונה, 
בספטמבר 1964. גם הפעם התמקד בפעילות 
המדענים ובניסיון לסכל את עבודתם. במהלך 

גיחה זו נחשף ונאסר.

על פעילותו של "שמשון" העיבה פרשה אישית 
שהתפתחה כבר בראשית דרכו המבצעית – 
היכרותו עם אישה גרמנייה בשם ולטרוד נוימן. 

ולטרוד ברכבת מפריז למינכן,  לוץ פגש את 
טרם משימתו הראשונה להתבססות במצרים. 
השניים התאהבו, התוודו האחד בפני השנייה, 
נישאו וחיו יחד במצרים כזוג – וולפגנג וולטרוד 
לוץ. כל זאת נעשה בלי ש"שמשון" דיווח למטה 

ובלי שקיבל לכך אישור!

באפריל 1963 העביר "שמשון" למטה – דואר 
שהגיע אליו למצרים. באחת המעטפות, הוא גזר 
את פרטי הנמען, אך סגן מפקד היחידה שם 
לב לסימני הלחץ שעל נייר המכתבים, שבהם 
הופיע: "לכבוד האדון והגברת לוץ". הוא הפנה 

עבורי זאב גור־אריה, הוא וולפגנג לוץ, פשוט 
היה אבא, ויש לי אוסף זיכרונות ילדות של אבא 
נפלא שלעולם לא שיעמם ושהיה כיף להיות 
איתו... לקום מוקדם בשבת בבוקר, לנסוע לדוג 
ולצוד סרטנים... למשל. דגנו  בנחל אלכסנדר 
למד מהערבים  הג'ורג'רה" שאבא  ב"שיטת 
המבט  והיה  בבן־שמן....  תלמיד  היה  כאשר 
הנבוך של אבא כאשר פרצתי בבכי, ערב אחד 
בביתנו, כאשר זרק את הסרטנים החיים אל 

המים הרותחים...
אני נזכר בימי שישי אחר הצוהריים, כאשר 

אבא היה לוקח אותי ל"חוות גורדון" לרכוב על 
סוסים לחוף הים ומראה לי שהסוסים אוהבים 
לשחות ואוהבים את הים )אגב, זה אותו אליהו 
גורדון שאבא "סיבך" בסיפור הכיסוי שלו כאשר 
נתפס במצרים. הם היו חברים טובים ואליהו לא 

כעס ואף התגאה בכך(.
לי על הישבן כמו  זה אותו אבא שהחליק 
שצריך, יום אחד, כי במקום לחזור הביתה מבית 
הספר החלטתי לצאת לטיול מבלי להגיד לאף 
אחד. אני זוכר את אבא חיוור כסיד כאשר ניידת 

המשטרה החזירה אותי הביתה.

ואני זוכר שאבא לקח אותי לחנות הרכבות 
החשמליות של "מרקלין" במינכן לקנות רכבת, 
והמוכר הציע לו אולי לקנות רכבת אחת גם לילד...
כן, האבא האישי שלי, המאוד פרטי שלי, היה 
אבא כייפי, תמיד עם איזו בדיחה טובה, עם 

איזה סיפור מעניין.
כמובן השתנה  עולמי  כשנתפס במצרים, 
– לשמור על הסוד שהוא ישראלי, "להגן" על 
אימא... אני זוכר את הפחדים והדאגות במלחמת 
"ששת הימים". לא פשוט היה להיות מרגל בכלא 
המצרי... בלשון המעטה, בעת מלחמה. ואני זוכר 
את ההמתנה מורטת העצבים – האם יסכימו 
המצרים להחזיר אותו עם השבויים הישראלים... 

וכמובן את החזרתו!!!
ניסיתי לחלוק עימכם, הקוראים, מעט קווים 
לדמותו של זאב גור־אריה, אבי, האיש הפרטי, 

האיש שחסר לי מאוד, אבא שלי...

"הגיבור הפרטי שלי"... לא פשוט לגדול עם אבא גדול מהחיים, האיש 
והאגדה. השנה, לו היה בחיים, היה אבא חוגג יום הולדת מאה, ולכן 
רציתי לחלוק עימכם את סיפורי האישי. מעבר לכל סיפורי הגבורה, 
העליות, המורדות והתהפוכות, שרובכם, בקהילת המודיעין, מכירים.

דברי עודד, בנו של וולפגנג לוץ 

"הגיבור הפרטי שלי!"

את תשומת ליבו של מפקד היחידה, אשר נפגש 
עם "שמשון" בפריז וניסה להביאו להודות במה 
ניסה  יוסק'ה(  אותו  כינה  )כך  וולפי  שקרה. 
להתחמק, עד שלבסוף הודה בקיומה של ולטרוד 
ותירץ את העניין ברצון לחזק את כיסויו. לשאלה 
מדוע לא דיווח על כך, ענה שהעריך כי יוסק'ה 

לא היה מסכים ממילא.
ניתן היה לצפות שיוסק'ה יריב, כפי שעשה 
במקרים דומים, היה עוצר את המבצע, מחזיר 
את לוץ ומפטר אותו לאלתר. אלא שהוא החליט, 
לנוכח ההצלחה והמאמצים שהושקעו במבצע 
עד אותו שלב, וכנראה שגם מתוקף הערכתו 

העצומה ללוץ, להמשיך הלאה.

ב־30 בינואר 1965, לאחר שנודע דבר נפילתו 
)"מנשה"( בסוריה, החל מטה  אלי כהן  של 
היחידה לבדוק את ההשלכות והמשמעויות על 
שאר לוחמי הקבע. "שמשון" הונחה להימנע 
אחת  כיוון  בקריאת  ולהסתפק  משידורים, 
לכך  הגורל הביאה  ימים. אלא שיד  לעשרה 
שללא כל קשר לנפילת אלי כהן בסוריה, חודש 
קודם, נעצרו בני הזוג לוץ ב־22 בפברואר יחד 
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עם הוריה של ולטרוד, אשר התארחו בביתם.
ועדת הבדיקה הפנימית שמונתה לחקור 
להגיע  הצליחה  לא   – לנפילה  הסיבה  את 
למסקנה ברורה וחד־משמעית. ההשערות היו: 
גילוי שידוריו, חשיפתו על ידי חבריו הגרמנים, 
גילוי מעשיו על ידי המשרתים בביתו, הלשנה, 
פיקוח הדוק שניהלו המצרים על זרים, פעילותו 
רב עם בסיסי צבא  בחיכוך  כרוכה  שהייתה 

ומתקנים ביטחוניים, ואולי הפללה עצמית.
לאחר מאסרם של בני הזוג לוץ, החלה פעולה 
מקיפה להצלתם, שהוביל מאיר עמית ראש 
ונעשו  "המוסד". ננקטו צעדי ביטחון מיידיים 
מהלכים למנוע את חשיפת יהדותו ואזרחותו 
והוחל במגעים להענקת  הישראלית של לוץ, 
סיוע משפטי לבני הזוג. עם תחילת משפטם, 
ב־27 ביולי 1965, היה חשש כבד שייגזר עליו 
עונש מוות ונעשתה פנייה לגרמנים על מנת 

שיפעלו למניעת הדבר.

לוץ נידון למאסר עולם וולטרוד לשתים־עשרה 
שנים  שלוש  בכלא  ישבו  הם  מאסר.  שנות 
ושוחררו עם אסירי "העסק הביש", במסגרת 

 האביר שרכב על איסוף מודיעין במצרים

התבקש   1962 וממחצית 
על  מידע  באיסוף  להתמקד 
שעסקו  הגרמניים  המדענים 
בפיתוח אמל"ח, טילים ומטוסים 

לצבא המצרי

לאחר מאסרם של בני הזוג לוץ, 
החלה פעולה מקיפה להצלתם, 
ראש  עמית  מאיר  שהוביל 
"המוסד". ננקטו צעדי ביטחון 

מיידיים 

"שמשון" – מומחה וגיבור רכיבה שניצל את חניכיו 
לאיסוף מודיעין איכותי )ארכיון המל"ם(

 ."A Handbook for Spies" לא מוכר, בשם
לוץ חלה בסרטן, נפטר בגרמניה  וולפגנג 
ב־13 במאי 1993, והובא לקבורה בבית העלמין 
בקריית שאול. לוץ נפטר רחוק מהיחידה, רחוק 
ממסגרת משפחתית תומכת, רחוק ממודעות 
ציבורית, רחוק מחיי הזוהר להם היה מורגל 
כלוחם ורחוק מההילה של מרגל גדול שלטענתו 

דבקה בו.
נוגע  נדב שירמן סרט  2007 הפיק  בשנת 
ללב בשם "מרגל השמפניה", שבו הוא מספר 
את סיפורו של לוץ מבעד לזיכרונותיו של בנו 

עודד. היה זה מפעל הנצחה מכובד וראוי.
לוחמים  גדולה של  לא  לקבוצה  שייך  לוץ 
ביותר  קשות  בשנים  שהופעלו  איכותיים, 
ולוחמים נוספים, פעל גם  למדינה. כאלי כהן 
לוץ בתקופה שבה היומינט היה הכלי האיסופי 
החשוב ביותר, שכן גורמי האיסוף האלקטרוניים 
לוחם  היו בראשית התפתחותם.  והחזותיים 
ברמתו של לוץ היה בעל חשיבות גדולה להבנת 
המתרחש בצד השני של הגבול. ובכך הייתה 

עיקר תרומתו.

עסקת חילופי השבויים שנערכה אחרי מלחמת 
"ששת הימים". הם הגיעו לאירופה בארבעה 
בפברואר 1968 והוטסו ארצה. הזוג נפגש עם 
וב"מוסד" נערך לכבודם  זלמן שזר,  הנשיא 
טקס שבו השתתפו גם נידוני קהיר המשוחררים 
לידי המצרים  ושבויי צה"ל, המעטים שנפלו 

במהלך המלחמה.
    וולפגנג וולטרוד )בארץ שינתה שמה לנעמי( 
עברו למושב גנות, שם ניהלו חוות סוסים קטנה 
שלא ממש שגשגה. רצונו לכתוב ספר זיכרונות 
נתקל בהתנגדות נוקשה מצד "המוסד", דבר 
שהעיב על היחסים ביניהם, ולבסוף גם ולטרוד 
חלתה ונפטרה. כל אלה הביאו את לוץ להחלטה 
ב־1971 לעזוב את הארץ ולעבור לגרמניה, לא 
לפני שנישא פעם נוספת, אך התגרש בגרמניה 
זה, הוא הכיר אישה  כול. בשלב  ונותר חסר 
גרמנייה אשר איתה חי את שנותיו האחרונות.
לוץ כתב ופרסם בחוץ לארץ שני ספרים על 
 The Champagne" הקריירה שלו כלוחם: העיקרי נקרא
Spy" )תורגם בארץ לשם "שליחות בקהיר"(. השני, 

1968: מפגש עם ראש המוסד מאיר עמית ראשון משמאל. נוכחים משמאלו של מאיר עמית וולפגנג לוץ, רעייתו, 
בעמידה ויקטור לוי ומרסל ניניו, ומשמאלם פיליפ נתנזון, רוברט דסה - אנשי "עסק הביש". )ארכיון המל"ם(
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מבצע "בלזם"

קהילת  מבוני  אהרוני,  צבי 
המודיעין, אבני דרך בדרכו 
של איש שטח יוצא דופן

סא"ל )מיל.( דר' עמרם אהרוני )עמרמי(, בנו של צבי

צבי אהרוני ז"ל  
מאה שנים להולדתו 

ועשור לפטירתו

צבי החליט להצטרף לקיבוץ אלונים ועסק 
שם בבניין, מקצוע שאותו למד בברלין. באלונים 
הכיר את מאיר עמית, שלימים היה גם מפקדו 
ב"מוסד". צבי הצטרף לכוחות הנוטרים, כשמאיר 
עמית היה מפקד הכיתה שלו. כעולה חדש, העריץ 
את מאיר, צבר יליד הארץ, בן שכונת "בורוכוב" 
בגבעתיים, שדיבר עברית רהוטה, דמות של "מלח 

הארץ".
ב־1942 התגייס לצבא הבריטי, על מנת להילחם 
בנאצים, ונאלץ לעזוב את קיבוץ אלונים שלא 
הסכים לשחררו לצורך הגיוס. צבי הוצב במצרים 
והוכשר להיות חוקר שבויים, לאור שליטתו בשפה 
הגרמנית. הוא התקדם עם הצבא הבריטי בקו 
הראשון ללוב ומשם לאיטליה, וסיים את המלחמה 
בווינה לאחר שלוש שנים אינטנסיביות שבהן צבר 

ניסיון רב כחוקר שבויים.
כששב לארץ, נרשם ללימודי ארכיטקטורה 
בטכניון, אבל "מלחמת השחרור" קטעה את 
תוכניותיו. כמו "כל בחור וטוב לנשק" התגייס 
לחטיבת "כרמלי", שבה הוכשר להיות קצין 
של  הקרבות  בכל  פלוגה  כמפקד  והשתתף 
החטיבה; בג'נין, רמת יוחנן, משמר הירדן, שחרור 

עכו ועוד.
ב־1950, לאחר שחרורו מהצבא, פגש בחיפה 
חבר שהציע לו להצטרף ל"שירות הביטחון הכללי" 
)שב"כ(. הוא זומן לריאיון אצל איסר הראל במטה 
השב"כ ביפו, ותושאל רבות על מנת לבדוק 
את נאמנותו. לימים סיפר צבי שלא הכיר חלק 
מהמושגים והאנשים שאותם הזכיר איסר, אבל 
על פי האינטונציה הבין מה טוב ומה לא, השיב 
בהתאם והתקבל לשב"כ... הוא הוצב מייד לעסוק 
בחקירות. השב"כ היה רק בתחילת דרכו והתהוותו. 
במהרה מצא צבי את עצמו כיד ימינו של עמוס 

מנור וכאחראי על מערך החקירות.

    צבי אהרוני נולד בשישה בפברואר 
1921 בפרנקפורט "על האודר", 
ב־1935  ארונהיים.  הרמן  בשם 
עברה המשפחה לברלין, וב־1938, 
לאחר שאביו נפטר והוא סיים את 
לימודיו בבית הספר התיכון, עלה 
הרמן לארץ־ישראל, עם אימו ואחיו. 

ב־1951, ראובן שילוח ראה צורך עליון לחזק את 
הקשרים של ישראל עם ה־CIA. לצורך כך, הוחלט 
על מבצע "בלזם", שמטרתו הייתה לתחקר עולים 
חדשים שהגיעו מברית־המועצות ומזרח אירופה על 
כל נושא צבאי, כלכלי ומדיני, ולהעביר את החומר 
במהירות ויעילות לאמריקאים. המבצע הוגדר כ"סוד 

כמוס לחלוטין", על מנת לא לסכן את מיליוני יהודי 
ברית־המועצות שנרדפו ונכלאו על ידי יוסיף סטלין, 
שליטה של האימפריה הסובייטית. "בלזם" התנהל 
תוך מידור מוחלט, ואיש בשב"כ – חוץ מאיסר 
ועוזרו האישי – לא ידע על כך שלעמוס מנור יש 

תפקיד סודי נוסף בניהול מערכת התחקור.
על  כאחראי  אהרוני  את  לצידו  גייס  עמוס 
המערכת, בנוסף לתפקידו כראש יחידת החוקרים. 
 CIAבאפריל 1952 הגיע ג'יימס אנגלטון מה־
לביקור ראשון בישראל, על מנת לתהות על קנקנם 

אהרוני בתקופת חייו המאוחרת )באדיבות המשפחה(
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הפוליגרף 

פרשת רצח קסטנר

פרשת מוטק'ה קידר

של העוסקים במלאכה. לימים הסתבר שאנגלטון, 
שהיה חשדן, נחרד מהעובדה שמי שמנצח על 
המלאכה הוא לא אחר מאשר עמוס מנור, שהיה 
עולה חדש מרומניה... עד תום הביקור, אנגלטון 
התרשם באופן מאוד חיובי ונהפך לידיד גדול של 
ישראל ומערכת הביטחון. בעקבות כך, בקיץ 1952 
הזמין אנגלטון שישה מבכירי השירות, ביניהם צבי 
אהרוני, לקורס מודיעין מתקדם בוושינגטון שנמשך 

כחודשיים, כהוקרה לשירות הישראלי.

בשנת 1955 פנה אהרוני לעמוס מנור והציע 
 – אנגלטון  מג'ים  תמורה  יבקש  שהשב"כ  לו 
קורס פוליגרף, מכשיר שהיה אז עדיין בחיתוליו. 
האמריקאים נענו לפנייתו של מנור, ובאביב 1956 
נשלח צבי למכללת "John Reed" בשיקגו, והיה 
הישראלי הראשון שלמד והתמחה בפוליגרף. צבי 
חזר לארץ עם המכשיר הראשון לשימוש השב"כ.
לצמרת  להדגים  הוחלט  לישראל,  שובו  עם 
הביטחונית את פעולת המכשיר. בנימין ג'יבלי, 
שפקפק באמינות המכשיר, ביקש להיות 'שפן 
ניסיון'. אהרוני הוציא חבילת קלפים ואמר לו לבחור 
אחד לעיני כולם, ולאחר מכן לשקר לגבי בחירת 
הקלף, כשהוא כבר מחובר למכשיר הפוליגרף. 
אהרוני ידע שאסור לו להיכשל, ולכן אמר לג'יבלי: "אני 
בודק אותך בתנאי שנתערב על חמש לירות שאני 
מגלה אם אתה משקר". ג'יבלי הסכים. הרעיון של 

אהרוני היה – כאשר אדם מסכן חמש לירות )סכום 
משמעותי אז(, הוא גם יתרגש כאשר ישקר. ואכן, 
ג'יבלי נכשל והפוליגרף הוכח לכולם כמכשיר אמין.

צבי התבלט במהרה כחוקר מעולה ובייחוד כחוקר 
היודע להפעיל בצורה וירטואוזית לחץ פסיכולוגי על 
הנבדק, להבדיל מלחץ פיזי. הוא סבר כל השנים 
שאפשר להוציא כל דבר מנחקר באופן פסיכולוגי, 
ואין צורך להפעיל אפילו כוח פיזי מתון. פרשיות 
שונות שהתרחשו בשב"כ מאוחר לתקופתו שם, 
שבהן הפעילו על נחקרים לחץ פיזי, הפריעו לו מאוד.

כך, למשל, חקר אהרוני את אברי אלעד, "האדם 
השלישי". אברי אלעד נחשד שבגד ברשת שעליה 
פיקד במצרים, פרשה שנודעה בכינויה "העסק 
הביש", והסגיר את חבריה למצרים. יוזכר שבאופן 
מאוד תמוה הוא נשאר במצרים כשבועיים לאחר 
נפילת הרשת, וטיפל במכירת מכוניתו וסידורים 
אחרים. מאוחר יותר, כשהסתבר שהוא יצר קשר עם 
אנשי מודיעין מצריים בגרמניה, הוא הובא לחקירת 
השב"כ. לאחר חקירה ארוכה, שאל אותו צבי: "האם 
בגדת אי פעם במדינת ישראל?". אברי אלעד 
התמהמה והיסס. צבי הבין באותו רגע ש"האדם 
השלישי" אכן בגד בחבריו והסגיר אותם למצרים. 

בשלושה במרץ 1957 נרצח דר' ישראל קסטנר, 
לאחר תקופה ארוכה שבה גורמים קיצוניים מהימין 
ניהלו מסע השמצות נגדו, על כך ששיתף פעולה 

עם הנאצים. האווירה הציבורית נגד קסטנר הייתה 
קשה לאור פסק הדין במשפט דיבה שהגיש קסטנר 
נגד מלכיאל גרינוולד, שבו קבע השופט בנימין 

הלוי שקסטנר "מכר את נשמתו לשטן".
בעקבות הרצח, עצרה המשטרה חבורה שהייתה 
פעולות  שביצעה  צריפין"  ל"מחתרת  קשורה 
אלימות, ואנשיה נידונו בעבר לעונשים ממושכים. 
אחד החברים בחבורה היה זאב אקשטיין, שבבית 
הדפוס של אביו הודפסו כנראה כרוזים נגד קסטנר. 
העצור השני היה דן שמר, בחור בן 19, שמייד הודה 
בחקירתו שהשתתף ברצח והצביע על אקשטיין 

כאיש שירה בדר' קסטנר.
היה צורך בפעולה מהירה ומתוחכמת לקבל 
הודאה מי היה היורה. אהרוני לקח את אקשטיין 
לנסיעה בתל אביב, במסלולם של אקשטיין ושמר 
בליל ההתנקשות. בסיום הנסיעה, הוא התעכב 
ליד ביתו של דן שמר ואמר לאקשטיין: "כאן גר 
החבר שלך שאתה הפכת לפושע, ובגללך הוא 

ֵישב במאסר עולם".
כעבור כמה שעות, ביקש אקשטיין להיפגש 
שוב עם צבי והודה בפניו: "שברת את ליבי בעניין 
דן שמר". הוא הודה באשמה ואמר שיוסף מנקס 
הוא האיש שנתן לו את האקדח ושכנע אותו לבצע 

את הרצח. אקשטיין חתם לפני אהרוני על הודאה 
בביצוע הרצח. 

 מוטק'ה קידר היה בצעירותו בריון פרוע, ונחשד 
בשוד מזוין בעפולה ואף ברצח. הוא גויס על ידי 
יחידה 188 )שלימים עברה ל"מוסד" והפכה לאגף 
"קיסריה"(, ונשלח לארגנטינה על מנת ללמוד 
ספרדית ולבנות לו זהות חדשה, במטרה לשלוח 
אותו בהמשך לארץ יעד. בארגנטינה אימץ אותו 
קלמן קליין, יהודי מקומי עשיר, שהיה סייען של 

ישראל וסיפק את כל צרכיו.
    יום אחד סיפר קידר למאמצו, שלארגנטינה 

רפי איתן )עם המגבעת הלבנה( ומתנדבי המבצע ללכידת אייכמן )באדיבות המשפחה(
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חטיפת אייכמן

הסתבר, ששני אנשים שנשלחו כבר על ידי 
"המוסד" לא הצליחו לאתר אותו, למרות קיום 
הכתובת שהתבררה בדיעבד כנכונה. לכן, איסר 
הראל החליט לסגור את התיק. חיים כהן זימן 
אליו את הראל עם צבי אהרוני ודרש ממנו לשלוח 
מייד את אהרוני לארגנטינה, על מנת לברר אחת 

ולתמיד האם המידע נכון.
בתחילת מרץ 1960, יצא אהרוני לארגנטינה, 
לאחר שעבר בפרנקפורט במשרדו של באואר, 
וצילם בשעות הלילה את התיק האישי של אייכמן. 
בבואנוס איירס הסתבר לאהרוני שמשפחת קלמנט 
עזבה את הכתובת שהייתה בידיו לפני כן, אבל 

סיידים שהיו בבניין הפנו אותו לפרבר סן פרננדו 
שאליו עברה המשפחה, וכן לבנו של קלמנט שעובד 

במוסך סמוך.
לאחר מעקב אחרי הבן וסדרה של חקירות, 
הגיע אהרוני לבית עלוב בפרבר סן פרננדו, והחל 
בתצפיות על הבית. תחילה ראה אישה שהתאימה 
בגילה ל־ורה אייכמן. אהרוני גילה שהבית רשום 
על שמה. לאחר מספר ימים, זיהה אהרוני גבר 
שתיאורו וקומתו התאימו לידוע על אייכמן. בעזרת 
מצלמה מיוחדת, הצליח צבי לראשונה לצלם את 

אייכמן מקרוב.
    אהרוני חזר ארצה ובדרך מפריז פגש במטוס 

מגיעה אישיות בכירה, גנרל במודיעין המצרי, על 
מנת למסור לישראל מידע חשוב, וביקש ממנו 
לשכור דירת מסתור ולהכין סכום כסף גדול לצורך 
תשלום למצרי. קידר הבטיח למאמצו הארגנטינאי 
שהכסף יוחזר לו במהרה על ידי ישראל, וביקש 
ממנו שמטעמי ביטחון שדה לא יספר על כך לאיש. 
כשהגיע קליין לדירה, רצח אותו קידר בדקירות סכין, 
לקח את הכסף )15,000 דולר( וברח מארגנטינה. 
צבי אהרוני, שהיה אז ראש אגף החקירות 
בשב"כ, נשלח לארגנטינה על מנת לחקור את 
הפרשה. הסתבר, שלמרות בקשת קידר מקליין 
לשמור על חשאיות מוחלטת, הוא גילה את הסוד, 
בכל זאת, לאשתו, על דירת המסתור והמפגש 
המתוכנן. כך התברר לאהרוני שקידר רצח את 
מאמצו. כשהגיע קידר לישראל, הוא נחקר ונשפט 
בדלתיים סגורות בפני בית דין צבאי, ונידון ל־17 
שנות מאסר. אהרוני היה העד המרכזי במשפט. 
פרשת קידר נשארה שנים רבות חסויה, והוא ישב 
בכלא כ"אסיר X", מבלי שרוב הנוגעים בדבר ידעו 
מיהו. בזמן ישיבתו בכלא, הוציא קידר מדי פעם 
הודעות והבטיח שעם שחרורו ירצח את יעקב 
חפץ, שהיה אב בית הדין, ואת צבי אהרוני, העד 

הראשי במשפט. 

בסוף שנת 1959 הגיע לארץ פריץ באואר – 
התובע הכללי של מדינת הסן בגרמניה – למפגש 
עם היועץ המשפטי חיים כהן. באואר החליט 
להגיע אישית, על מנת להתלונן על כך שהוא 
העביר לישראל מידע מהימן שאייכמן חי בבואנוס 
איירס תחת השם ריקרדו קלמנט, ו"המוסד" לא 

עשה עם זה דבר. 
הכניסה לחוותו של מנגלה )צילם צבי, באדיבות המשפחה(

מבוני קהילת המודיעין –אבני דרך בדרכו של צבי אהרוני

צילום ביתו של אייכמן בארגנטינה )צילם צבי, באדיבות המשפחה(
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אומנם למשימה בברזיל, אך המרדף אחר מנגלה 
הפך לעניין שולי, וכך "התפספס" הסיכוי לתפוס 
בדיעבד  הנאצים.  הפושעים  מגדולי  אחד  את 
הסתבר, בסבירות גבוהה מאוד, שהאיש שנראה 

בחווה אכן היה לא אחר מאשר יוזף מנגלה.

ב־1964 מינה מאיר עמית את צבי אהרוני לראש 
אגף הדרכה וביטחון ב"מוסד". ב־1967 הוא נשלח 
מטעם "תבל" למספר חודשים למדינה שישראל 
אינה מקיימת איתה יחסים, ויצר חיבור ראשוני עם 

השירותים המקומיים, קשר המתקיים עד היום. 
בתחילת 1968 התמנה צבי אהרוני לראש אגף 
מהמבצעים  כמה  נערכו  בתקופתו  "קיסריה". 
החשובים בתולדות המדינה, שחלקם חסויים עד 
היום. ב־1970 הוא פרש לפנסיה לאחר עשרים שנה 
של עשייה עשירה ויוצאת דופן. במאי 2012 צבי 

אהרוני נפטר בשיבה טובה באנגליה, והוא בן 91. 

את איסר הראל, במקרה, והראה לו את התמונות. 
הוחלט לצאת מייד למבצע ואיסר הזמין את צבי 
להיות בצוות המצומצם שיחטוף את אייכמן. ביום 
ביצוע החטיפה, אהרוני נהג ברכב, כשלצידו רפי 
וצבי מלכין,  משה תבור  ישבו  איתן. מאחור 
ולהכניסו  אייכמן  לתפוס את  היה  שתפקידם 
למכונית. וכך אומנם קרה. לאחר מאבק קצר, 
נחטף אייכמן והוכנס מתחת לשמיכה במכונית 

שיצאה לדרך.
אהרוני היה האדם היחיד שהותר לו לדבר עם 
אייכמן. זאת, כיוון שדיבר גרמנית כשפת אם, 
ומשום שאם המבצע ייכשל, אייכמן יוכל לזהות 
כמה שפחות אנשים. אהרוני פקד עליו בגרמנית 
לא לזוז, ולאחר כמה דקות שמע צבי את החטוף 
יום  יגיע  ממלמל בגרמנית: "ידעתי שכל אדם 
אחד גורלו". אהרוני הבין שמדובר בגרמני ומשהו 
כבד מעיק לו המצפון, וזה כנראה האיש. ב"בית 
המבטחים" חקר אותו אהרוני והוציא ממנו הודאה 
שהוא אכן אדולף אייכמן. במהלך מספר ימים, 
שכנע אהרוני את אייכמן לחתום על הצהרה, לפיה 
הוא מוכן לבוא להישפט מרצונו בישראל. צבי הצליח 

בכך, ואייכמן אכן חתם על ההצהרה בכתב ידו.
אייכמן הועבר לישראל מחופש כדייל חולה של 

"אל על". וכל השאר – היסטוריה. 
לימים, כשצבי אהרוני נפטר, ספד לו איתן הבר 
ז"ל: "בדמיוני לפני שנים כך ראיתי את הלווייתו 
של צבי אהרוני על פסגת הר הרצל, סמוך לחלקת 
גדולי האומה עם נשיא המדינה וראש הממשלה, 
עם הלוחמים האלמונים אנשי הסוד והחידה של 
השב"כ ו"המוסד", ובעיקר עם פליטי השואה 
שהגיעו אל ראש ההר כדי לומר תודה. כי עם כל 
הכבוד, ויש כבוד לאחרים, צבי אהרוני הוא האיש, 
הוא ולא אחר, שעקשנותו ויכולותיו המבצעיות 
הביאו את צורר היהודים אדולף אייכמן אל עמוד 

התלייה בישראל".

מייד לאחר תפיסת אייכמן, מונה צבי אהרוני 
לעמוד בראש צוות חיפושים לאיתור הצורר יוזף 

מנגלה. 
מנגלה עזב כנראה את ארגנטינה לברזיל, בזמן 
קרוב לתפיסת אייכמן, ועקבותיו נעלמו. "המוסד" 
העריך שקצין "אס־אס" לשעבר בשם וילהלם 
)התפרסם לאחרונה בסדרה "הקלטות  סאסן 
אייכמן", ב"כאן 11"(, יודע דבר על מקום הימצאו 
של מנגלה בברזיל, והחליט לגייסו. צבי אהרוני 
התמנה למפעילו של סאסן. משך חודשים ארוכים 
חיפש אהרוני, יחד עם רפי איתן ובנימין רותם 
)ושני מתנדבים שדיברו פורטוגזית(, רמזים למקום 
הימצאו של מנגלה. לאחר חודשים ארוכים ומספר 

פגישות, סאסן הצביע על שלושה אנשים שייתכן 
ומקיימים קשר עם מנגלה: טייס ה"לופטוואפה" 
ששמו שוודס; ונאצי נוסף  בשם רודל; רוקח 
שנפצע ואולי איבד את שפיותו, ששמו גרהארד.
1962 התקבל מברק מסאסן,  יוני  בסוף      
שהצביע על כך שרודל הגיע לסאו־פאולו. מעקב 
אחריו הביא את צוות "המוסד" למסקנה שרודל 
נסע עם גרהארד לחווה, עלובה למראה, במרחק 
של כ־58 קילומטר מסאו־פאולו. הדרך לחווה 
הייתה קשה וגם לא עבירה בתקופות מסוימות 
של השנה. בעודו נוסע באותה דרך, פגש אהרוני 
סמוך לחווה אדם שלווה בשני חמושים. אותו 
אדם דמה במבנה גופו ובמראהו למנגלה. אהרוני 
דיווח על כך למטה "המוסד" והתארגן להתחיל 

בתצפיות על החווה.
אולם, באותו המועד קיבל צבי הודעה לחזור 
מייד לפריז לצורך השתתפות במבצע לאיתור 
הילד החטוף יוסל'ה שוחמכר, ובהמשך – גם 
להשתתף במרדף אחרי המדענים הגרמניים 
שסייעו למצרים לפתח טילים. הוא כנראה חזר 

צבי מגיע לארגנטינה בפעם הראשונה )באדיבות המשפחה(

מבוני קהילת המודיעין –אבני דרך בדרכו של צבי אהרוני

פרשת מנגלה

השירות ב"מוסד"
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שישה חודשים באולפן לעברית, עבר להתגורר 
בקיבוץ הסוללים בגליל, ושם הכיר לראשונה את 
האוכלוסיה הערבית של כפרי הגליל. הוא התקבל 
לעבודה בתה"ל )תכנון המים לישראל( במחקר 
גאולוגי, לאיתור מאגרי מים בכל רחבי הארץ. 
זו הייתה מישרה נוחה שגם אפשרה לו להכיר 
את אנשי הכפרים הערביים ושבטי הבדואים 
בגליל, שהיה להם אינטרס זהה, בהתחברות 
למשק המים, ולדבריו, בשל הופעתו המערבית 
ונימוסיו סברו שהוא בכיר, והוא התקבל בכבוד 
בכפרים ואף היה היחיד מבין חברי הצוות של 

תה"ל שהוזמן לחתונה.

אף שג'ק נהנה מעבודה נוחה, כשקיבל מכתב 
מודפס ממשרד הביטחון, הזמנה לפגישה בקריה 
בתל אביב, נענה מיד. רבים קיבלו אז מכתבים 
מסוג זה, אך מעטים צלחו את משוכת המיונים 
ונבחרו. הרקע ותדמיתו, העבר הציוני שלו ושל 

משפחתו, התאימו לקליטתו בעבודת המודיעין. 
הוא עצמו לא ידע מהי מטרת הפגישה. כבר 
בראשיתה נשאל באנגלית: "מה דעתך לנסוע 
ולהתגורר במדינה ערבית?" והשיב מיד בחיוב, 
עדיין את מהות התפקיד  למרות שלא הבין 

שהוצע לו. מבחינתו, לא הייתה לו שום בעיה 
להגיע למדינה ערבית כי "לא האמין בגבולות...". 
במהלך ארבעת החודשים מגיוסו, איש לו סיפר 
לו שמדובר ב"ריגול", אך הוא קיבל הכשרה 
ידי לוחמים, כיצד לתפקד בכיסוי  מבצעית על 
מלא, וכמובן בחשאיות מלאה, וכן אימון בהפעלת 

אמצעי תקשורת.

    
לאחר תקופת הכשרתו הקצרה יועד להישלח 
לבגדאד, כסוכן מכירות בחברה בינלאומית, לא 
לפני שנפגש עם הממונה עליו, אדם עתיר זכויות 
בפעילות למען מדינת ישראל, שהחל בהתנדבותו 
למח"ל בתקופת מלחמת העצמאות, ובהמשך 
בסיוע משמעותי וארוך שנים בפעילות המודיעין. 
איש עסקים חובקי עולם זה, פעל בפריז, בעיקר 
בתחום הבניה והתשתיות וגם במדינות ערב. 

25

הגיוס ל"מוסד"

שליחות בבגדאד
ג'ק, "המקור היה אוהב  לדברי 
יהודים וציוני דגול" והקשר עמו 

נמשך שנים רבות  גם לאחר מכן

דר' שולי בינה

 .1929 בגלזגו-סקוטלנד, בשנת  נולד  ג'ק 
ופולין.  בן זקונים להורים שהיגרו מאוקראינה 
אביו, שלא קיבל חינוך כללי בגלל אנטישמיות 
היה אוטודידקט ודחף את ילדיו לרכוש השכלה. 
עד גיל בר-מצווה, ג'ק קיבל חינוך יהודי בסיסי 
בתלמוד תורה, לאחר שעות הלימודים, והמשיך 
בבית ספר ציבורי בגלזגו. אבל, לא עלה בידו 

להשלים השכלה אקדמית )הנדסה(.

    הבית היה יהודי ציוני. ג'ק הצטרף בגיל צעיר 
ל"הבונים" ואף עמד, כנער, בראש הסניף של 
הארגון בגלזגו. ב-1953 עלה לבדו לארץ. הוא 
קיבל פטור משרות צבאי בצה"ל משום ששרת 
בצבא אחר. עבר מעין טירונות בת כשלושה 
חודשים )לצרכי מילואים(. אחיו ואחותו, עלו 
לאחר  העמק.  בית  בקיבוץ  והתגוררו  לפניו 

פגישתי עם ג'ק לפידות, 
איש ה'מוסד'

ג'ק על רקע נוף ילדותו )ארכיון המל"ם(

ג'ק נותר במקומו והמשיך לדווח 
על הנעשה בבגדאד, גם ולמרות 

שזרים רבים נמלטו מבגדאד.
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כדי  ולמעשה  להכירו,  כדי  לפריז  נסע  ג'ק 
שהממונה עליו יאשרו מול המטה לתפקיד.

היה עליו למצוא מקום מגורים קבוע, רצוי 
בשכונה מרכזית ו"מכובדת" בבגדאד, שיהלום 
את מעמדו כאיש עסקים המתגורר בבגדאד. דא 
עקא, שבשל תקציב מוגבל ביותר מהמשרד, 
נאלץ להסתפק בחדר שכור בבית משפחה 
מקומית בשכונת כראדה המרכזית, שהייתה 
סמוכה לבסיס האווירי הענק אלרשיד )מחנה 
צבאי עצום מימדים, שהוקם עוד על ידי הבריטים 
בדומה לצריפין – סרפנד – בישראל(. אילוץ שהיה 
בו סיכון בהיותו זר. כך גם משום שהקים על 
גג ביתו אנטנה אופקית באורך של 22 מטרים, 
שהתחברה לציוד קשר אופייני למקצוענים... 

אחת מסוגה בשכונה. 

במקביל לעיסוקו בחברה, שהעסיקה עובדים 
ג'ק היה לקיים קשר  מקומיים, תפקידו של 
ולהעביר דווחים בזמן אמת לארץ. מטרת המבצע 
הייתה לבסס קשר קבוע עם מקור בכיר ומקושר, 
שהיה  מקורב למשטר. ג'ק טיפל בתקשורת 

עם המטה. 
ג'ק הגיע לבגדאד בתקופה סוערת מבחינה 
הפרו- המלוכני  המשטר  בשלהי  פוליטית, 
מערבי. עיראק המלוכנית הצטרפה ל"ברית 
בגדאד", ברית הגנה בהגמוניה בריטית, מהלך 
שעורר תרעומת, בעולם הערבי ובקרב החוגים 
הלאומניים בעיראק. לאחר שעבד אל-נאצר 
הלאים את תעלת סואץ, וניצב מול מבצע צבאי 
משולב בריטי-צרפתי וישראלי, החלה התנגדות 
פעילה של מפלגות האופוזיציה בפרלמנט ובקרב 
ההמונים המתוסכלים וברחובות כנגד הממשלה 

הפרו-בריטית, וכנגד בריטניה.
ההפיכה הצבאית ביולי 1958, גרמה להדחת 
המשטר המלוכני ולחיסול המלך ונאמניו והביאה 
לעזיבת זרים. ג'ק נותר במקומו והמשיך לדווח 
על הנעשה בבגדאד, גם ולמרות שזרים רבים 
נמלטו מבגדאד. לשאלתי אם לא חשש מהמצב 
הכאוטי ברחובות, גם מצד הממסד והעוינות 
כלפי זרים, השיב שאכן היו מעצרים רבים של 
זרים ואזרחים, כולל בעל הבית שבדירתו התגורר, 
ששוחרר לאחר מכן. בדרך פלא הוא עצמו לא 
הוטרד, למרות האנטנה המשונה על גג הבית. 
יום על  ודווח מידי  נראה ששמר על קור רוח, 
האירועים בבגדאד בימיה הסוערים של ההפיכה, 

עבד אל-כארים קאסם  ופעילות משטרו של 
בימים שלאחר מכן. השלווה שהפגין והמשך 
פעילות בתנאים אלה,  אפיינה אותו במצבי סיכון 
בשנים הבאות. המבצע בבגדאד עם המקור 
יקר הערך, המשיך לפעול בשנים שלאחר מכן. 
הפעם ישירות על ידי ג'ק עצמו, דבר שגרם לו 
סיפוק רב, שכן דיווחיו על המצב בבגדאד לאחר 
שינוי המשטר עוררו עניין. לדברי ג'ק, "המקור 
היה אוהב יהודים וציוני דגול" והקשר עמו נמשך 
שנים רבות. גם לאחר מכן, למרות הבדידות, 
והעדר חיי חברה ותרבות מערביים, ג'ק  התערה 
יצר קשרים חמים עם  ואף  בבגדאד בקלות, 
האזרחים העיראקיים עמם בא במגע, ובעיקר 
עם בני המשפחה עמם התגורר, הילדים כינו 
אותו "דוד" באופן טבעי. בעלת הבית, ייעצה לו 
שאם יזדקק לרופא, עליו לפנות אך ורק לרופא 

יהודי, כי "הם הטובים ביותר בבגדאד...".
כל כך התחבב עליה, עד כי הציעה לו להכיר 
את אחותה הרווקה ויפת התואר...  אותה אחות 
הציגה בפניו את העיר בגדאד, לרבות שכונת 
המגורים המורחבת כראדה, בה התרשם מבתי 
יפים במיוחד. האחות ציינה ש"אלה  מגורים 

בתים שהוקמו על ידי יהודים."

ב-1960 לאחר כשנתיים וחצי בבגדאד ביקש 
לעזוב את עיראק. לדבריו החליט להתפטר בשל 
חילוקי דעות עם המטה. הוא לא שש לפרט, אך 
ציין שהעדר מימון מינימלי הקשה על עבודתו 
היה  ונראה  בלונדון  התיישב  הוא  ופעילותו. 
שהקריירה המקצועית שלו ב"מוסד" הגיעה 
לקיצה. הוא נענה להצעת עבודה מפתה שקיבל 
דרך חבר, לעבוד עימו. הוא המתין כמה חודשים 

בלונדון לקריירה חדשה.
ביקש העלאה בשכר,  לא  לדבריו, מעולם 
או החזר הוצאות. העדר תקציב פגע באופן 

ברור בפעילות, וגם היה גורם סיכון לביטחונו, 
המגורים בבית משפחה, במקום בדירה משלו, 
יוצאת הדופן על גג הבית. "אם היו  האנטנה 
יכול לעשות  ברשותי אמצעים נוספים, הייתי 
הרבה יותר", סיכם.  היתה זו בעיה לא רק שלו 
אלא של עובדים מבצעיים רבים באותה תקופה.
וביקש ממנו,  לו  אלא שהמשרד לא הניח 

לכתוב סיכומים על שהותו בעיראק, וכן לפקוח 
שהגיעו  עיראקיים  טייסים  משלחת  על  עין 
ללונדון למטרות הדרכה ולהתאמן על המטוסים 
הבריטיים שסופקו אז לעיראק )מדגם האנטר(. 
ג'ק עבר להתגורר בבית דירות שבו התגוררו 
אותם עיראקים. ושם התידד עם קבוצת נשים 
שקאסם  לאחר  מעיראק  שגלו  עיראקיות, 

עלה לשלטון. הן שתו בצמא את סיפוריו על 
עיראק בתקופת המהפיכה ועליית קאסם. ג'ק 
התרשם שהן ממשפחות מבוססות ועתירות 
ממון, בעיקר המבוגרת שבהן. לאחר שדיווח 
למטה את שמותיהן, התבקש להתידד בעיקר 
עם האישה המבוגרת יותר, שהייתה, מסתבר, 
פילגשו של גורם בכיר, במטרה להביא לגיוסו. 
כדי לשמור על קשר עם חבורת אותן נשים, 
קיבל תקציב מיוחד במזומן, לקיים מעקב על 
ואכן, כדי לשמור על קשר עם  אותה גברת. 
החבורה, ניצל תקציב זה כדי להתקרב לאחת 
הצעירות באותה חבורת נשים, שהייתה ידידותית 
יותר כלפיו. הם בילו במסעדות יוקרה, בהצגות 
לא  זו, שמעולם  וקונצרטים. אישה  תיאטרון 
נכחה קודם לכן בתיאטרון הבריטי המעולה, 
וניהלה  בקונצרטים ומופעי תרבות, הוקסמה 
שיחות ממושכות עם חובב התרבות שנקרה על 
דרכה,  אתו שמחה להכיר את האתרים השונים 
בלונדון. באחד הימים הגיעו לרחוב יוקרתי בלונדון. 
היא  הצביעה על בית מידות והודיעה לו שזה 
הבית שבכוונתה לרכוש כדי להתגורר בו עימו. 
למותר לציין שהצהרת כוונות זו הביאה אותו 

להיעלם מיידית מחייה ומלונדון.
לאחר כעשור, נתקל בה באקראי בגרמניה, 
ולא הצליח להתחמק. היא נגשה אליו, התקרבה 
לפניו והטיחה בו, "אתה מנוול, אבל אני חייבת 
לך תודה". מסתבר שלאחר עזיבתו המשיכה 
ללכת להצגות תאטרון ותרבות, גם לבדה בניגוד 
למקובל, ואף החליטה לחפש עבודה משלה. 
החלטה יוצאת דופן עבור אישה מוסלמית אמידה. 
היא התקבלה לעבודה במחלקה הערבית של 

הבי.בי.סי. 
בין  מנהל המחלקה, מצרי משכיל, הבחין 
דופן, חובבת  יוצאת  עובדותיו באותה אישה 
נישאו  והם  בה  התאהב  ותרבות,  תאטרון, 
והקימו משפחה. לדברי ג'ק, הוא מתפעל עד 
היום מהנסיבות המוזרות. כיצד גרם לתפנית 

חילוקי דיעות עם המטה

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

בשכונת כראדה המרכזית.

על כוסות ויסקי משובח דנו על 
המצב במזרח התיכון בכלל ובסוריה 
בפרט. המידע שמסר, וכן הערכותיו 

וניתוחיו, זכו להערכה רבה.

במהלך ארבעת החודשים מגיוסו, 
איש לו סיפר לו שמדובר ב"ריגול", 
אך הוא קיבל הכשרה מבצעית.
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להניח את החרב 
בין הזכרונות

חיובית בחייה של עיראקית מוסלמית בלונדון 
ואינו מסתיר את קורת רוחו מכך. אגב, המבצע 
נוצר מגע מניב עם  עצמו, הוכתר בהצלחה. 

הגורם הבכיר. 

מבצע נוסף שמילא אותו סיפוק רב התקיים 
במדינה רגישה. המקור היה בכיר סורי-נוצרי 
במעמד דיפלומטי, משכיל ורחב אופקים. השניים 
נפגשו לשיחות ארוכות והפכו לידידים. על כוסות 
ויסקי משובח דנו על המצב במזרח התיכון בכלל 
וכן הערכותיו  ובסוריה בפרט. המידע שמסר, 
וניתוחיו, זכו להערכה רבה. לאחר שנים נפגשו 

השניים באקראי כידידים ותיקים.
במהלך השנים, המשיך לפעול במדינות שונות, 
גם במדינות ערב, בליווי ופיקוד על מבצעי גיוס 
והפעלה. לדבריו, לא חיפש קידום לעמדות ניהול 

במטה, ונהנה מהגיוון והפעילות המבצעית.

בראשית שנות ה-80 הצטרף ל"מבצע אחים" 
לחילוץ יהודי אתיופיה שנמלטו מאתיופיה, עם 
פליטים אחרים לסודאן. לדבריו היה זה "התפקיד 
הקשה ביתר מבחינה פיזית ונפשית", אך גם גרם 
לסיפוק משמעותי לכל מי שהיה מעורב במבצע.
היהודים הגיעו רגלית וסבלו תלאות רבות 
גם בדרך, וגם במחנות הזמניים בלב המדבר. 
נדרשו פתרונות יצירתיים ובלתי שגרתיים לחילוץ 
מבצעים  כמה  היו  עוינת.  ממדינה  היהודים 
שעמד  הלוי  אפרים  בו-זמנית.  שהתבצעו 
בראש היחידה הגה רעיון לחילוץ הפליטים בדרך 
חוקית לחלוטין. לאחר פגישה עם הנציב העליון 
לפליטים של האו"ם )UNHCR( בג'נבה, וכך נולד 
ארגון הומניטארי רשמי לא ממשלתי, שהוכר על 
ידי נציבות האו"ם לפליטים. מבצע זה שנועד 
לסייע לפליטים היהודיים במזון ובמילוט מריכוזי 
הפליטים בעיקר במחוז גדארף,  במדבר, במרחק 
מאות קילומטרים מחרטום, ולהוציאם באופן 
חוקי מהמדינה. ג'ק מונה כנציג רשמי בסניף 
הארגון בחרטום, שפעל מול גורמים רשמיים,  
בהשגת מסמכי נסיעה ותעודות פליט מול חברות 

התעופה.
או  ה"קומיטי"  דרך  לפעול  היה  תפקידו 
"הועד", פעילים יהודים אתיופים, מתוך הקהילה 
האתיופית, שהיו חוליה חיונית בזיהוי היהודים 

פגישתי עם ג'ק לפידות, איש ה"מוסד"

ח'רטום

דרך חרטום. במנותק מהלוחמים, עם קשר 
סמוי למפקד המבצע בלבד, דני לימור, ומכאן 
הצלחתו. ג'ק, כדרכו, יצר קשר אמיץ וחם עם 
אותם אנשי הועד הפעילים, ועם אחדים מהם 

הוא בקשר חברי עד היום.

  

מודאג  היה  לא  אם  ג'ק  את  כששאלתי 
מהסכנות שארבו לו, בשהותו בעיראק ובמדינות 
עוינות אחרות, השיב, "מעולם לא דאגתי או 
פחדתי. מה שהנחה אותי תמיד היה לבצע מה 

שהתבקשתי לעשות".
    ג'ק היה איש מבצעים ללא זוהר וללא הילה. 
יש לא מעט שירים אהובים, שעניינם "חיילים 
אלמונים" על דרך ארוכה ואפורה. אותם פעילים 
ה"נושאים את עמם עלי שכם". ג'ק, כבר מזמן, 
"הניח את חרבו בין הזיכרונות" כדוגמת אחרים 
מעמיתיו, אלה שאינם מצפים לגמול או להכרת 

תודה פומבית.

באחד הימים הגיעו לרחוב יוקרתי 
בלונדון. היא  הצביעה על בית מידות 
והודיעה לו שזה הבית שבכוונתה 

לרכוש כדי להתגורר בו עימו...

היה זה תפקיד עצמאי ובודד, 
עתיר מתחים, במדינה עוינת, 

חסרת תשתיות

בין המוני הפליטים ובארגונם לקראת מילוט. הם 
פעלו בתוך המחנות ובליווי הקבוצות המיועדות 
לעליה, והעבירו קבוצות קטנות לידי לוחמים, 
שהעבירו את האנשים ברכב מאות קילומטרים 
בדרכים מדבריות, דרך מחסומי דרכים וצבא 

לחרטום. שם שוכנו עד להטסתם. ג'ק ועמיתו א., 
מילאו תפקיד זה לסירוגין, בכל פעם לחודשיים-
שלושה, במשך כמעט עשור. היה זה תפקיד 
ובודד, עתיר מתחים, במדינה עוינת,  עצמאי 
חסרת תשתיות. מסמכי הנסיעה הושגו בדרכים 
שונות. נרכשו כרטיסי טיסה ליעדים באירופה, 
ולעתים בליווי דרך ביקורת הגבולות הסודאנית, 
כך  למטוסים.  מפוחדות  משפחות  והעלאת 
נוצר מסלול אוטונומי של פינוי קבוצות קטנות 

עם קייס מנשה  )ארכיון המל"ם(
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בגבולות. לאחר זמן קצר בתפקידו החדש, הציע 
טולדנו לאחד את מודיעין 5 עם יחידתו הקודמת 
– מודיעין 7. למרות שלא היה היגיון ברור באיחוד 
האיסוף ממקורות גלויים ומחקירות, אישר ראש 

מחלקת המודיעין, אלוף־משנה בנימין גיבלי, את 
המהלך – בתנאי שלא תיפגע יעילותו של מודיעין 
החקירות. במתכונתו החדשה, התמחה מודיעין 5 
בנושא הערביסטי בחמ"ן: תרגום, ניהול ספריית 
המודיעין )שהכילה ספרים, עיתונים וכתבי עת( 

והכנת מילונים ועזרים לשוניים.
בתחילת 1952 החליף שמואל שגב )סבאג( 
את טולדנו כראש מודיעין 5, והיחידה עברה למקום 
אחר ביפו, בניין שמו"ץ )שירות מפות ותצלומים(. 

שגב הכניס מוצר מודיעיני חדש ליחידה – סקירות 
מסכמות על נושאים בעלי עניין למחקר, בנוסף 
ללקטים היומיים השוטפים. בשנת 1958 הוצא 
נושא החקירות מאחריות היחידה, והועבר ליחידת 
היומינט 560. בשנת 1955 הועברה יחידת מודיעין 

5 לתחומי הקריה בתל אביב. 

שנות השישים – 
עידן נאומי המנהיגים 

הערביים

ב־15 במאי 1961 שּונה שמה של היחידה – 
ממודיעין 5 ליחידה 550, עם כפיפות פיקודית 
לראש אמ"ן. בראשית שנות השבעים, עת נתנו 
כינויים ליחידות האיסוף, נקבע ליחידה הכינוי 
"חצב", שהפך לימים לכינוי המוכר שלה בצבא 
ומחוצה לו. משנות השישים הוכיחה היחידה יכולות 
של תרגום סימולטני והפצה מיידית של נאומי 
מנהיגים ערביים )גמאל עבד אל־נאצר, אנואר 
סאדאת, חאפט' אסד ואחרים( ששודרו ברדיו 

ובטלוויזיה. לנאומים אלה באותה עת היה ערך 
מודיעיני רב.

בשנת 1965 עברה יחידה 550 מתחומי הקריה 
לבניין אזרחי ברחוב החשמונאים 107 בתל אביב. 
מחציתם  איש,  כחמישים  אז  שירתו  ביחידה 
אזרחים עובדי צה"ל והשאר חיילי קבע וחובה. 
לאחר מלחמת "ששת הימים", טיפלה היחידה, 
לראשונה, בהפקת מודיעין ממסמכי שלל שנאספו 

ממחנות הצבא בסיני, בגולן ובגדה המערבית.

שימוש במידע גלוי 
להסברה ולמחקר אקדמי

והשבעים, קיימה היחידה  בשנות השישים 
קשר הדוק עם הכתבים לענייני ערבים בעיתונות 
הישראלית. מידע של "חצב" הועבר לסוכנות 
עתי"ם )עיתונות ישראלית מאוגדת(, והופץ על 
ידה בכינוי עתי"ם-מזרח. פרסומי "חצב" הופצו 
גם לדובר צה"ל ונכללו בחומר ההסברה שהפיקה 
יחידה זו. שיתוף פעולה הדוק היה גם עם "בית 
השידור הישראלי" )"קול ישראל" בערבית(. מכון 
שילוח באוניברסיטת תל אביב היה גנזך "חצב", 
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באמצע שנות השבעים, קיבל 
צה"ל החלטה מהפכנית במושגי 
חיילים  לשלב   – ימים  אותם 
דרוזים, בוגרי העתודה האקדמית, 

באיסוף מידע מודיעיני גלוי  המרכזיים  היתרונות  אחד 
בהכפפתה של "חצב" ל־8200 
היה קפיצת מדרגה טכנולוגית 
של תהליכי ההפקה באוסינט, 

שהיו ברובם ידניים 

רע"ן  התניעה   2010 במאי 
לבבי  רונית  סא"ל  אוסינט, 
)המפקדת – האישה הראשונה 
והיחידה עד היום בתפקיד זה(, 

תהליך בשם "שתי וערב" 

בנר שמיני של חנוכה תשפ"ב, לפני כשנה, נערך בגלילות אירוע 
בסימן סגירת ענף 400 ובסיס "חצב", והיערכות מחודשת של 
תחום האוסינט באמ"ן. על רקע זה, מתאים לסקור את מקומו של 
האוסינט מראשית המודיעין ב־1948 עד ימינו, בדגש על העבר 
הרחוק הפחות מוכר. נבחן גם את שלושים השנים האחרונות שבהן 
שולבה "חצב" ב־8200 ואת ההיערכות העדכנית וכיוונים לעתיד.

האוסינט הישראלי – 
לרשתות  מנהיגים  מנאומי 
חברתיות  ושילוב  בסייבר

אפרים לפיד*

בתום מלחמת העצמאות עסקו שני גורמים במחלקת המודיעין )ממ"ן( 
באיסוף ידיעות ממקורות גלויים ובעיבודן – מודיעין 7, בראשותו של 
פנחס פיק, שאסף מידע גלוי על צבאות ואמצעי לחימה בעולם מתוך 
ספרות מקצועית, כתבי עת ועיתונים; ומודיעין 10, בראשות שמואל 
טולדנו, שליקט מידע פוליטי, כלכלי, חברתי ודמוגרפי על ארצות ערב, 

מן העיתונות הערבית והמערבית. 

בראשית – 
חבלי לידה של מודיעין גלוי

שּונה   1950 שנת  של  הראשונה  במחצית 
7, למעט  ייעודם של כל אנשי לשכת מודיעין 
המדור הערבי, והם הפכו מיחידת איסוף לענף 
מחקר. שמואל טולדנו מונה למפקד מודיעין 7, 
שלמעשה הצטמצם במתכונתו החדשה למדור 
הערבי בלבד, והוכפף לראש ענף איסוף. בסוף 

1950, עבר טולדנו לפקד על יחידת החקירות – 
שירות מודיעין 5, שהיה אחראי לתחקור של עולים 
חדשים מארצות ערב, במיוחד מעיראק, תיירים, 
מסתננים, עריקים ושבויים מצבאות ערב שנלכדו 
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ואמצעי לחימה מזירת הלחימה. לאחר האיסוף 
בשטח, הובא הציוד למיון בעורף, כולל על ידי 
מומחי הזירה הטכנית באמ"ן, והמסמכים הועברו 

למיון ותרגום ב"חצב".

לעידן  היחידה  נכנסה  השמונים  בשנות 
הלוויינות. בהנחיית ראמ"ן, האלוף אמנון שחק, 
שנות  של  השנייה  במחצית  "חצב",  החלה 
השמונים, בהפקת מגזין מודיעין טלוויזיוני שהוצג 

מדי שבוע בפורום מטכ"ל.

מלחמת "המפרץ הראשונה" )ינואר 1991( 
הבליטה את ערכיותם המשמעותית של המקורות 
הגלויים, ובמיוחד של רשת הטלוויזיה C.N.N ורשת 
ב"קו  "חצב"  יחידת  את  והציבה  האינטרנט, 
הראשון" של מערך האיסוף. המקורות הגלויים 
סיפקו, בין השאר, דיווחים התרעתיים לגבי ירי טילי 
קרקע־קרקע לעבר שטח ישראל. כדי לייעל את 
זרימת המידע – הוקם במהלך המלחמה חמ"ל 
אחוד, שצויד באמצעי דיווח מהירים למרכז הדיווח 

של אמ"ן )מנמ"ת(. 
של  המלצות  בעקבות   ,1993 בפברואר 
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 בשנת 2000 התחילה "חצב" 
להפיק מהדורת חדשות יומית 
צילומים  בסרטים,  שתכללה 
את  אינפורמטיביים  ודיווחים 

אירועי 24 השעות האחרונות 

ואליו הועברו העיתונים המקוריים והפרסומים 
למשמרת ולשימוש מחקרי.

פתיחת צוהר 
למזרח־אירופה )מזא"ר(

התרחבה  הימים",  "ששת  מלחמת  לאחר 
וחייבה  במזרח־התיכון  המעורבות הסובייטית 
היערכות מודיעינית מתאימה במערכים שונים. 
בינואר 1968 הוקמה ביחידה מסגרת ייעודית 
חדשה, מדור מזרח־אירופה )מזא"ר(, שהופקד על 
איסוף מידע גלוי, בעיקר ברוסית, ממדינות הגוש 
הקומוניסטי בהובלת ברית המועצות. הנושא נכלל 
גם בשיתוף הפעולה עם גורמי מודיעין זרים. בסוף 
שנות השמונים, עם עליית חשיבותם המודיעינית 
של המקורות הגלויים המערביים ביחס למקורות 
המזרח־אירופיים, הוחלט להרחיב את תחומי 
הפעילות של מדור מזא"ר ולהפוך אותו ל"מדור 
הבין־לאומי", שכלל טיפול במקורות גלויים בשפות 

רוסית, אנגלית, צרפתית ופרסית. 

שנות השבעים – 
מעבר לגלילות

לפני מלחמת "יום הכיפורים", היו במקורות 
היחידה ביטויים לכוונות מלחמה מצד מצרים, 
בעיקר בנאומים של הנשיא סאדאת; ופרשנויות, 
כולל סיקור על חודש הרמדאן ואף על כוננות בצבא 
המצרי. במלחמה עצמה הפעילה יחידת "חצב", 

לראשונה, בפיקודו של סגן־אלוף יעקב נחמיאס, 
מערך לאיסוף מסמכי שלל. במהלך המלחמה 
ולאחריה, הפכה היחידה מקור מידע חיוני על 
אודות גורלם של חיילי צה"ל השבויים והנעדרים 
בחזית המצרית והסורית, מתוך ראיונות בלעדיים 
ששודרו עימם ברדיו קהיר בעברית ומצילומי שבויים 
בטלוויזיה ובעיתונות המצרית. החומר שנקלט 
הועבר מדי יום לגורמי אכ"א, והוצג למשפחות 

הנעדרים.
בשלהי שנת 1974, הועברה היחידה מתל אביב 
למחנה גלילות – למבנה רחב שנבנה במיוחד על 
פי צורכי היחידה, שבו ניתן היה להפעיל אמצעים 
טכנולוגיים מתקדמים יותר. כאן קיבלה היחידה 

לראשונה אופי צבאי בתוך "מחנה", שבו אוגדו 
יחידות מודיעין אחרות.

אתגר אספקת עיתונים 
מארצות ערב

 – גלוי  מתחילת דרכה של היחידה לאיסוף 
התגבש אתגר להשיג את העיתונים מארצות ערב 
סמוך ככל האפשר להופעתם. בשנות החמישים 
הושגו העיתונים הערביים על ידי גורמים שונים 
והגיעו במגוון דרכים. דרך קפריסין הגיעו עיתונים 
ממצרים, סוריה ולבנון. עיתונים מעיראק נשלחו 
בדואר אוויר לכתובת בלונדון ומשם הגיעו לארץ. 

הושגו  וירדניים־פלשתינאים  ירדניים  עיתונים 
באמצעות קת"ם )קצין לתפקידים מיוחדים( של 
משטרת ירושלים בכפר בית צפאפא בדרום העיר, 
ואחר כך במעבר מנדלבאום בעיר. אחרי מלחמת 
"ששת הימים", מוסדו הקשרים עם הירדנים 

לחילופי עיתונות מדי יום בגשר אלנבי.

שילוב דרוזים 
במודיעין )יחידת "עמיחי"(

באמצע שנות השבעים, קיבל צה"ל החלטה 
מהפכנית במושגי אותם ימים – לשלב חיילים 
דרוזים, בוגרי העתודה האקדמית, באיסוף מידע 

מודיעיני גלוי. הייתה זו יוזמה משותפת של אלוף־
 300 בן־אליעזר, מח"ט  )פואד(  בנימין  משנה 
)שהיה קצין החיל הראשי למיעוטים בצה"ל(, 
עם מפקד "חצב", סגן־אלוף לפיד, ורב־סרן שלום 

הררי ממחלקת איסוף. 

איסוף מסמכי שלל 
וציוד טכני )אמש"ט(

כלקח ממלחמת "יום כיפור", הוקם ב"חצב" 
גדוד אמש"ט לאיסוף משותף של ציוד ומסמכים 
בשדה הקרב, ולאחר מכן למיון, תרגום והפצה 
של המידע. היה זה גדוד מילואים ומשימתו הייתה 
לחבור בחירום לכוחות צה"ל ולאסוף מסמכי שלל 

האינטרנט  לעידן  הכניסה 
והרשתות החברתיות בעקבותיו 
– יצרו פוטנציאל איכותי חדש, 
שחבר למעבר של אמ"ן בכלל 

ו־8200 בפרט לעידן הסייבר 

האוסינט הישראלי – מנאומי מנהיגים, לרשתות חברתיות  ושילוב  בסייבר

גיליון 93, שבט תשפ"ג, פברואר 2023

שנות השמונים – 
מעקב תקשורת לוויינית

שנות התשעים – 
כפיפות ל־8200
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אורי שגיא,  ועדה שהקים ראש אמ"ן, אלוף 
 – לבחינת המבנה הארגוני של אמ"ן־חמ"ן 
הועברה "חצב" לכפיפות 8200 "כדי לצמצם 
אחד  אמ"ן".  ראש  של  השליטה  מוטת  את 
היתרונות המרכזיים בהכפפתה של "חצב" 
8200 היה קפיצת מדרגה טכנולוגית של  ל־
תהליכי ההפקה באוסינט, שהיו ברובם ידניים. 
"חצב" נהנתה מעושר משאבים, שבמונחים 
שהיו מקובלים ביחידה זו – היו דמיוניים. ניטור 
השיח ברשתות החברתיות אף הצמיח תפקיד 

חדש: ה"אנליסט".
במסגרת  ב"חצב",  הוקמה   1996 בשנת 
קורת  תחת  כולל,  לטיפול  מחלקה  פיילוט, 
גג אחת, בכלל מקורות המידע הגלוי בנושא 
הפלשתינאי. בפברואר 1998 יצא לדרך תהליך 
שינוי ארגוני בשם "פריחת החצב", שעיקרו 
הטמעת חלקים ממסלול הפקת המידע ביחידה 

 .8200

נחשף המודיעין  בשלהי שנות השמונים, 
רשתות  של  האיסופי  לפוטנציאל  הישראלי 
באמ"ן  הוחלט   1990 בשנת  האינטרנט. 
להעביר את הטיפול במאגרי המידע באינטרנט 
לאחריות "חצב", שהפכה למפיקה הממוסדת 
הראשונה של מידע מודיעיני מרשת האינטרנט 
 2002 בקהילת המודיעין הישראלית. בשנת 
בוצע ב"חצב" שינוי ארגוני משלים )בשם "אביב 
זירתי מלא, שבו כל  שני"( – במעבר למבנה 

זירה אחראית על ניהול מסלול הפקת המידע 
שבתחום אחריותה מהמדיה השונים )חדשים 
וישנים(. בתהליך זה פורקו מדור הדיווח וחמ"ל 

הדיווח. 

בשנת 2005 קיבל מפקד 8200, תת־אלוף 
דני הררי, החלטה מהפכנית ל"שילוב יחידת 
כי אין  'חצב' ב־8200 הלכה למעשה". נקבע 
עוד מקום להפרדה בין שתי הדיסציפלינות – 
הקומינט והאוסינט, ויש לבצע הטמעה מלאה 
של מכלולי ההפקה הללו בבסיסי היחידה. במאי 
2010 התניעה רע"ן אוסינט, סא"ל רונית לבבי 
והיחידה עד  )המפקדת – האישה הראשונה 
היום בתפקיד זה(, תהליך בשם "שתי וערב". 
לפיו, הפקת האוסינט חזרה למתכונת הקודמת 
של הפקה ריכוזית בבסיס "חצב", ואילו במערך 

הפרוס הוקמו מחלקות WEB )מידענות(, כדי 
לתמוך את עבודת קב"ריות הקומינט. בתקופה 
זו, למעשה שבה ליבת ההפקה האוסינטית 

לכור מחצבתה ב"חצב".

הטלטלה האזורית שכונתה "האביב הערבי", 
2010, הושפעה רבות  שפרצה לאזור בשנת 
מהמדיה החברתיים. אחת התמורות המרכזיות 
בשנים הללו הייתה המעבר מ־ WEB 1.0 )זרימת 
מידע חד־כיוונית מהמקור לצרכני המידע( לעידן 
ה־WEB 2.0 )צרכן המידע אינו פסיבי, אלא נוטל 
חלק פעיל ביצירת תוכן, כגון: העלאת תגובות, 
ומולטימדיה(. המדיה החברתיים הפכו  מידע 
למקור מודיעיני חיוני. בפני אמ"ן ניצב אתגר 
חדש: איסוף ומחקר של קהלים במדינות היעד 
כממד נוסף בתמונת המודיעין, לצד האיסוף 
והמחקר הקלסי על "השחקנים המסורתיים" 
)מנהיגים, אישים וארגונים(. ענף האוסינט קיבל 
מנדט לעיצוב מתודולוגיה להפקת מודיעין על 

ציבורים שונים בשילוב עם חטיבת המחקר, 
כשותפה מרכזית, וגופים נוספים בקהילה.

בשנות התשעים התפתח מאוד המדיום 
השידורים  תחילת  עם  ב"חצב".  הטלוויזיוני 
בלוויין, הופיעו רשתות טלוויזיוניות־חדשותיות 
שאפשרו לציבור הערבי הרחב להיחשף לתכנים 
מגוונים, ולסדוק בשיטתיות את החומה הבצורה 
של ערוצי הטלוויזיה הממסדיים. אלה שימשו 
ונמצאו  במדינות־ערב  שופר של המנהיגות 
התחילה   2000 בשנת  המוחלט.  בפיקוחה 
"חצב" להפיק מהדורת חדשות יומית שתכללה 
בסרטים, צילומים ודיווחים אינפורמטיביים את 
אירועי 24 השעות האחרונות בזירה האזורית 
והבין־לאומית. המהדורה זכתה לשבחים רבים 

והפכה לאחד התוצרים הפופולריים באמ"ן. 

עד תחילת שנות התשעים, מרבית שלביו של 
מסלול ייצור הידיעה ב"חצב" לא היו ממוכנים: 
ורמת  מערכי הקליטה וההפקה היו מיושנים 
הטכנולוגיה הייתה נמוכה. היו אומנם עמדות 
ממוחשבות ומערכות הפצה ממוחשבות ברמה 
בסיסית, אולם רוב ההפקה הייתה ידנית )סימון 
בכתב  הרדיו  שידורי  ושקלוט של  העיתונים 
1996 הוטמעה ב"חצב" מערכת  יד(. בשנת 
ממוחשבת להפקת ידיעות ששודרו בסוכנויות 
ידיעות, באמצעותה ניתן היה אף לתרגם ולהפיץ 

את הידיעות לצרכנים. 
בשנים אלה מתמודד העולם כולו, ובמיוחד 
מערכות המודיעין, עם מציאות של "התפוצצות 
Big Data. תופעת ה"ביג דאטה"   – המידע" 
לקהילת  ייחודיים  חדשים  אתגרים  יוצרת 
רובם  סיכונים, אך  בגדר  – חלקם  המודיעין 
בחזקת הזדמנויות, שמהוות מנוע צמיחה חשוב 

עבור קהילה זו ואורגניה.

בשנים האחרונות התחוללו באמ"ן מספר 
משמעותית  שינו  אשר  מרכזיים  תהליכים 
את דרך יצירת המודיעין: האחד היה מהפכת 
המודיעין הרב־תחומי באמ"ן. לאורך עשרות 

היחידה  של  דרכה  מתחילת 
אתגר  התגבש   – גלוי  לאיסוף 
להשיג את העיתונים מארצות 
ערב סמוך ככל האפשר להופעתם

ראמ"ן אלוף אורי שגיא – הכפפה ל־8200 
)ארכיון מל"ם(

האוסינט הישראלי – מנאומי מנהיגים, לרשתות חברתיות  ושילוב  בסייבר

עידן השילוב המלא – 
אוסינט/קומינט

השפעה חשובה 
מהתפתחויות טכנולוגיות

המדיה החברתיים – 
תחום מוביל בעידן 

"האביב הערבי"

הטלוויזיה כמקור צמרת

השינוי האחרון ב־2022

עידן האינטרנט – 
Out הגרסה המודפסת 
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שנים, ההתארגנות האמ"נית נבנתה לפי שלבי 
"מעגל המודיעין", שבו כל מערך אחראי על רכיב 
8200 אחראית על האיסוף  מסוים )לדוגמה, 
9900 על מודיעין  והפקת המידע;  הסיגינטי 
חזותי, חטיבת המחקר ופיקודים על המחקר(, 
ליצירת  בין הגופים  ומתבצעת העברת מקל 
תמונת מודיעין המהווה בסיס לקבלת החלטות. 
תהליכי התקרבות בין היחידות התקיימו בעשור 
האחרון )"שבירת חומות"(, ובזמן פיקודו של 
על אמ"ן – הוכרז תהליך  תמיר היימן  אלוף 
"היסוד החמישי", שבו הוחלט לשלב את אנשי 
אמ"ן במקום אחד מרכזי מוכוון משימה )ליבה 

"אדומה" או "כחולה", בהתאם למשימה(. עוד 
 43 קודם, אוחדו כלל אנשי ההפקה במרכז 
)מלבד אנשי האוסינט( בהתארגנות מוכוונת 
משימה, "מולקולה", ותהליך זה הביא לתוך 
מקצועות  יתר  את  הרב־אמ"ניים  הבסיסים 

המודיעין.
התהליך השני היה בעקבות מהפכת הבינה 
המלאכותית בראי התפוצצות המידע. בהלימה 
לתהליכים בעולם, המידע על האויב בעידן הנוכחי 
הולך וגדל בקצב מעריכי, המידע מתעדכן בקצב 
מהיר וקיים מגוון אדיר של סוגי חומרים שונים 
ומשתנים, המתאפיינים בחתימות דיגיטליות 

מגוונות. כך, "תקרת הזכוכית" של המענה 
היעדר  את  תדיר  באופן  פוגשת  ההפקתי 
היכולת לענות לשאלות מטעמי תיעדוף. עם 
ההתפתחות הטכנולוגית, מתאפשר שילוב 
של אדם־מכונה – הצפוי לשפר משמעותית 
יעילות העבודה. כך, משולבים תהליכים  את 
Data Science ו־Data Analyst ליצירת  מבוססי 
ויביאו בעתיד  ומשופר,  יעיל  מענה מודיעיני 
למצב שבו השפה לא תהווה חסם להפקת 

מודיעין ברמת סמך מספקת.
שני השינויים הללו חייבו השפעה גם על 
אולם  הגלוי,  מודיעין מבוסס החומר  איסוף 
לא הגיעו ל"חצב", בעיקר עקב כישלון השינוי 
הארגוני של 2016. מכאן נוצר היסט משמעותי 
בין דרך הפקת המודיעין בענף לבין יתר אמ"ן.

על רקע המציאות המעודכנת, הוחלט בשנת 
2021 על שינוי ארגוני חדש, שבו פוזרו אנשי 
ענף 400  למרחבי ההפקה המרכזיים וליחידות 
הפעלת הכוח של יחידה 8200 ואמ"ן. )בהיגיון 
אנשי   .)2006 בשנת  שבוצע  לשינוי  דומה 
הענף שובצו במולקולות המודיעין והמבצעיות 
ואימצו תהליכי עבודה משולבי  הרלוונטיות, 
אדם־מכונה למול שאלות מודיעיניות ומבצעיות.

המידע הגלוי משמש מקור מודיעיני חשוב 
לשירותי המודיעין בעולם הרחב ובארץ. ברבות 
גלוי נעשית  ממדינות העולם – הפקת מידע 
הצבאית  היחידה  אזרחיים.  ארגונים  ידי  על 
)אוסינט( הייתה משך  באמ"ן לתחום הגלוי 
להקצאת משאבים.  נמוכה  בעדיפות  שנים 
שינוי חשוב חל עם מיקומה בבסיס גלילות ליד 

יחידות חמ"ן אחרות, ואחר כך עם הכפפתה 
ל־8200. ביחידה הגדולה היא איבדה בתהליך 
מקורות  עם  המקורי  זיהויה  את  שנים  רב 
וטלוויזיה. הכניסה לעידן  רדיו, עיתונות  כמו 
והרשתות החברתיות בעקבותיו  האינטרנט 
– יצרו פוטנציאל איכותי חדש, שחבר למעבר 
של אמ"ן בכלל ו־8200 בפרט לעידן הסייבר. 

ובעיקר  היחידה הייתה נתונה כל השנים, 
משנות התשעים, לזעזועים ארגוניים, שרבים 
נעשו בדרך של ניסוי וטעייה. אמ"ן חווה בעשורים 
אלה מהלכים של שילוביות ו"שבירת חומות" בין 
הדרגים של מטכ"ל – פיקוד – מחקר – איסוף 

ובתוך גורמי האיסוף.
המהלך האחרון בשנת 2022 מבזר את תחום 
האוסינט לבסיסי ההפקה הזירתיים של 8200 
ולחטיבת המחקר. מניסיון העבר, כפי שנוכחנו 
יהיה השינוי  זו, אפשר כי זה לא  גם בסקירה 
האחרון במקומו של האוסינט באמ"ן. מכל 
מקום, הוא מלווה בציפייה רבה לשיפור המיצוי 

של מידע טקטי ואופרטיבי.

תודה על הסיוע להכנת המאמר לסא"ל )בדימ'( 
דניאל חיימוביץ,  אריה בועז, לרס"ן )מיל'( 
לרנ"ג א', לרס"ן ל', לאל"ם )מיל'( רונית לבבי-
מורד ולנוספים שביקשו להישאר בעילום שם.

המחבר – דר' אפרים לפיד, תא"ל )מיל'(,   n
לשעבר רמ"ח איסוף באמ"ן ומפקד "חצב"

נאומי מנהיגים ערביים )גמאל 
עבד אל־נאצר, אנואר סאדאת, 
חאפט' אסד ואחרים( ששודרו 
ברדיו ובטלוויזיה. לנאומים אלה 
באותה עת היה ערך מודיעיני רב

מקורות:
יואב גלבר, צמיחת החבצלת, המודיעין 
בשנות המדינה הראשונות, 1953-1949. 
מאיר אמוץ, יחידה 8162 – יסודה, צמיחתה, 
התפתחותה )1991-1949( ומעמדה בהווה 

כיחידת איסוף בחמ"ן )יולי 1991(
דוד סימנטוב ושי הרשקוביץ, אמ"ן יוצא 
לאור, העשור הראשון לאגף המודיעין בצה"ל, 

מערכות, 2013
– המודיעין  לוחמי הסתר  אפרים לפיד, 
הישראלי – מבט מבפנים, ידיעות ספרים, 

2017
יוסי קופרווסר ודודי סימן־טוב )עורכים(, 
מודיעין הלכה ומעשה, גיליון 1, השילוביות 
במודיעין, המרכז למורשת המודיעין, דצמבר 

2016
)עורכים(,  סימן־טוב  ודודי  יוסי קופרווסר 
מודיעין הלכה ומעשה, גיליון 3, ביג דאטה 
ומודיעין, המרכז למורשת המודיעין, מאי 

2018
של  סיפורו   – אמ"ן  מעשה  אשר,  דני 

המודיעין הצבאי בצה"ל, 2018
ראיונות בכתב ובעל־פה עם מפקדים ובעלי 

תפקידים ביחידה לדורותיהם

האוסינט הישראלי – מנאומי מנהיגים, לרשתות חברתיות  ושילוב  בסייבר האוסינט הישראלי – מנאומי מנהיגים, לרשתות חברתיות  ושילוב  בסייבר

גם במבט אל העתיד – 
המשך הניסוי והטעייה
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הרביעית לפני הספירה. מהודו התפשט המנהג דרך 
דרום־מזרח אסיה לצפון אפריקה ולמזרח התיכון. 
לעיתים גם מוקמו קשתים על הפילים. השימוש 
בפילים לצרכים צבאיים הסתיים רק עם הכנסת 

תותחים לשדה הקרב.
מעניין לסקור בהקשר הפילאי גם את שיטות 
ההתמודדות עימם. כך, למשל, בקרב "זאמה" )202 
לפני הספירה, צפון אפריקה – תוניס של ימינו(, 
קרב מכריע במלחמה הפונית השנייה בין הצבא 
הרומי, והמצביא סקיפיו "אפריקנוס" בראשו, לצבא 
קרתגו בראשותו של חניבעל – המצביא הרומי יצר 
מעברים פתוחים לכל עומק המערך של לגיונותיו 
ותיעל את פילי המלחמה של קרתגו לעבור דרך 
מעברים אלה מבלי לפגוע בחיילים הרומיים. שיטות 
אחרות להתמודדות עם הפילים אימצו את כותרת 
מאמרנו – ההיסטוריון המקדוני פוליאנוס, בן המאה 
השנייה, סיפר כי אנטיגונוס השני גונאטס, מלך 
מקדוניה, הטיל מצור על העיר מגארה ב־266 לפני 
הספירה; המצור נשבר לאחר שהמגארים טבלו 
חזירים בחומרים דליקים כמו זפת או שרף, שיגרו 
אותם לעבר פילי המלחמה של הצרים, ואלו, שנרתעו 
מהחזירים הדולקים והצווחים, דרסו במנוסתם 
חיילים רבים. מאות שנים לאחר מכן, ב־1398, פרץ 
הכובש המונגולי טימור לנג את קווי ההגנה של 
העיר דלהי שבהודו והכניע את צבא הפילים שלה 
באמצעות גמלים שערמות קש בוערות על גבם. אגב, 
אם בגמלים עסקינן, יש להזכיר שגם בימינו אלה 
השתמשו אנשי המוג'אהדין באפגניסטן ב"גמלים 
מתאבדים" במהלך מלחמתם בכיבוש הרוסי, בשנות 

השמונים של המאה הקודמת. 

נשוב עתה לעת העתיקה ול"סטרט־אפ" של 
שמשוננו. מסתבר כי גם במזרח הרחוק נקטו 
שיטות דומות: בסין היה זה המצביא טיאן טן, 
שבעת היותו נתון במצור )279 לפני הספירה( אסף 
מעל אלף בני בקר וכיסה אותם בבדי משי ועליהם 
ציורי דרקונים; לקרני השוורים קשר להבים חשופים 
ולזנבותיהם הצמיד קני סוף טבולים בשמן. באמצע 
הלילה, לאחר שהצית את קצוות זנבותיהם, שוחרר 
הבקר דרך פתחים בחומות העיר כשמאחוריו 5,000 
חיילים. כשהתחממו הזנבות, השתוללו השוורים 
ופרצו למחנה של הצרים על העיר. אלה הופתעו 
מהתקיפה הלילית, וסונוורו מהזנבות הבוערים 
ומעיטורי הדרקונים. בנצלם את המהומה, הסתערו 
5,000 הלוחמים בליווי רעם אדיר של תופים מתוך 
העיר. צבא האויב נמלט באי סדר, והניצחון היה 
מוחלט ומוחץ )לפרטים נוספים על אודות מעללי 
טיאן טן ראה מאמרנו "מודיעין, חתרנות ותככים 

בסין העתיקה", "מבט מל"מ", גיליון 72(.
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שימוש בבעלי חיים
 בעת העתיקה

כשעוד לא הייתה עמותת 
"צער בעלי חיים"

ב־16 ביולי 2018 פורסם באתרי החדשות כי ב"עוטף עזה", 
סמוך לנחל הבשור, נמצא בז שעליו ִרתמה עם חוט שבקצהו 
חומר דליק. בדיקה של אנשי רשות הטבע והגנים העלתה כי 

הבז נקשר לִרתמה ולא "סתם" הסתבך בחוט.

חיות מדליקות
רפי קיטרון

כזכור, לא היה זה המקרה הראשון ב"שכונתנו" – ואף באותו אזור – 
של שימוש בבעלי חיים מדליקים, שכן היה זה לא אחר מאשר שמשון 
"הגיבור", בן מנוח, שלכד שלוש מאות שועלים, "וייקח לפידים ויפן 
זנב אל זנב ושם לפיד אחד אחד בין שני הזנבות בתווך, ויבער אש 
בלפידים וישלח בקמות פלשתים ויבער מגדיש ועד קמה ועד כרם 

זית" )שופטים טו, 6-4(.

העתיקה הגדיל עשות רעמסס השני )1213-1279 
לפני הספירה(, לו היה אריה מאולף שלחם לצידו.

פילי מלחמה היו חיות המלחמה האימתניות ביותר 
בעת העתיקה. מתולדותינו אנו מוכר סיפור מותו 
של אלעזר המכבי לאחר שפיל כזה, שהיה בשימוש 
היוונים, מחץ אותו למוות: "וירוץ אלעזר כגיבור בתוך 
גדודי האויב וחרבו אכלה בשר ימין ושמאל. ויבוא עד 
הפיל ויכרע בין ברכיו וידקרו, וייפול הפיל עליו וימות, 
ובנפלו המית גם אותו" )חשמונאים א, פרק ו, מג-
מו(. יצוין כי יש המטילים ספק בסיפור זה, אך אין 
ספק לגבי עצם השימוש בפילים, כך שהעובדות 
בסיפור גבורה זה אינן צריכות להסיט אותנו מדרכנו 

במחקרנו זה.
ככל הנראה, השימוש בפילים על מנת לפרוץ דרך 
קווי האויב ולזרוע הרס ופחד, החל בהודו, סביב המאה 

האם יש להסיק משני אירועים אלה כי על הצי"ח 
של קהילת המודיעין לכלול גם את עולם החי, וליתר 
דיוק את השימוש בו על ידי יריבינו? בשורות הבאות 
ננסה להרחיב ולהעמיק בנושא על מנת להוכיח כי 
אין מקום לחיוך הספקני עד מזלזל שלבטח עלה 
על שפתי מי מקוראינו. לצורך זה נסקור שימושים 

כאלה מימי קדם ועד ימינו אלה.

ככל הידוע, שימשו בעלי חיים מבויתים לצורכי 
מלחמה ולוגיסטיקה צבאית החל מהאלף הרביעי 
לפני הספירה. בתקופות יותר מאוחרות, השתמשו 
היוונים והרומאים בכלבים לצורכי מלחמה; ובמצרים 

שמשון ודלילה בציור של ואן דייק מהמאה ה־17 )"ויקיפדיה"(
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המצור נשבר לאחר שהמגארים 
טבלו חזירים בחומרים דליקים 
כמו זפת או שרף, שיגרו אותם 
לעבר פילי המלחמה של הצרים

השימוש בפילים לצרכים צבאיים 
הסתיים רק עם הכנסת תותחים 

לשדה הקרב

שימוש צבאי בבעלי חיים 
בעת החדשה

חיות מדליקות

כשישים שנה מאוחר יותר, נקט מיודענו חניבעל 
שיטה דומה, כשנכלא בעמק צר, שמעבר היציאה 
ממנו היה בידי המצביא הרומי פאביוס. עם לילה, 
קשר אגודות זרדים לקרניהם של כאלפיים שוורים, 
הבעיר בהם אש ושלח את הבהמות המבוהלות 
כלפי צבא האויב. הרומאים כה נבהלו עד שנסוגו, 

וחניבעל עבר לבטח ויצא מההרים.

לא רק בשוורים המסכנים נעשה שימוש כמתואר 
לעיל. על פי מקורות הודיים מהמאה הרביעית לפני 
הספירה, שוגרו קופים, חתולים וכלבים, שלזנבותיהם 
הוצמדו אמצעי הצתה אל מעבר לחומות של ערים 
בצורות, על מנת להצית בעירה בגגות מכוסי הסכך. 
הסינים לא נותרו מאחור – במערכה )219-217 
לספירה( בין מורדי חבל ינצ'ו לצבא הסיני הקיסרי 
בראשות ז'או יו, השתמש האחרון בקופים שנעטפו 

בקש, הוטבלו בשמן והוצתו באש, ואז שוחררו אל תוך 
מחנה האויב, העלו אוהלים באש וגרמו למהומה רבה.

עולם החרקים סיפק גם הוא נשק קטלני, או לפחות 
צורב: היוונים, ואחריהם הרומאים, נהנו מדובשן של 
דבורים, אך ידעו גם לנצל את עוקצן; כשצרו על 
ערים השליכו באמצעות הקטפולטות )מקלעת ליידוי 
אבנים כבדות( כוורות מעל לחומות העיר הנצורה. 
השימוש בדבורים היה דו סטרי, וכך, בעת המצור על 
העיר טמיסקירה )עיר יוונית בצפון מזרח אנטוליה(, 
בשנת 72 לפני הספירה, היו אלה הנצורים שהזרימו 
נחילי דבורים אל תוך המנהרות שנחפרו מתחת 

לחומותיהם.

כפי שצוין בפתח הדברים, נמשך השימוש בבעלי 
חיים לצרכים צבאיים גם בימינו אנו.

אחת ה"המצאות" הבולטות בהקשר זה היו "פצצות 
העטלף". הייתה זו תוכנית אמריקאית, בעת מלחמת 
העולם השנייה, להשליך מעל יפן עטלפים נושאי 
פצצות תבערה זעירות, תוך ניצול העובדה שבניינים 

רבים ביפן עשויים בעיקר מעץ ונייר. התוכנית )מבצע 
"אקס־ריי" – רנטגן( הגיעה לשלבים מתקדמים, 
וניסוי שנערך בדצמבר 1943 נחל הצלחה מרשימה 
והצליח להעלות באש כפר־דמה שנבנה לצורך הניסוי. 
רק עקב הצלחת "פרויקט מנהטן" )פיתוח פצצת 
האטום(, שנחשב לדרך יעילה יותר להבאת המלחמה 
 ,B-29לקיצה, בוטל הפרויקט העטלפאי. מטוסי ה־
שנועדו לשאת את העטלפים, הוסבו לנשיאת פצצות 
האטום. אגב, בסטיית מה מכותרת מאמרנו זה, 
יוזכר כי על פי דיווחים שונים משתמש חיל הים 
האמריקאי )ואולי גם הרוסי( בדולפינים ובאריות ים, 

על מנת לאתר מוקשים ימיים ולפרקם.
תוכנית "חולדת נפץ", שנודעה גם כ"פצצת 
חולדה", הייתה כלי נשק שפותח על ידי הבריטים, 
גם כן במלחמת עולם השנייה, לשימוש נגד גרמניה. 
חולדות ששימשו לניסויים רפואיים הומתו ופגריהן 
מולאו בחומר נפץ פלסטי. התוכנית הייתה לפזר את 
הפגרים ליד חדרי דוודים של קטרי רכבת, טחנות רוח 
וכדומה, בתקווה שהגרמנים ישליכו את הפגרים לתוך 
הדוד ויגרמו בכך להתפוצצות עזה. מאחר שהמשלוח 
הראשון של הפגרים יורט על ידי הגרמנים – נזנחה 

תוכנית "מפגרת" זאת...
גם "חברו הטוב של האדם" לא נמלט מגורל 
חבריו דלעיל. במלחמת העולם השנייה הפעילו 
הרוסים כלבים רתומים לחומרי נפץ כנגד הטנקים 
הגרמניים, לאחר שאומנו באמצעות הנחת מזון 
מתחת לטנקים לרוץ תחת טנקי האויב. על פי 
הנתונים שסיפקו הסובייטים, הושמדו במהלך 
המלחמה כשלוש מאות טנקי אויב באמצעות 

כלבים אלה.

ניסיון דומה לשימוש ב"כלבי נפץ" נעשה ב־1988 
על ידי צה"ל במבצע "כחול וחום", שנועד לפגוע 
בִמפקדתו של אחמד ג'בריל בלבנון. על פי המסופר 
)שלל מקורות לסיפור זה ניתן למצוא ב"ויקיפדיה"(, 
אומנו כלבים לרדוף אחרי נקודת לייזר, שכוונה 
לעבר יעד כזה או אחר. במבצע המדובר תוכנן 
לשלוח את הכלבים לתוך מערות תחמושת של 
המחבלים, אך הניסיון נכשל מאחר שהכלבים נהרגו 
מאש צה"ל או מאש המחבלים. ככל הנראה לא 
נעשו עוד ניסיונות להשתמש ב"כלבים מתאבדים".
השימוש בבעלי חיים לצרכים צבאיים נמשך 
מקדמת דנא ועד ימינו אלה. ספק אם יש להכליל 
נושא זה בצי"ח, אך בוודאי שיש לגלות ערנות 
לידיעות העלולות להתקבל בהקשר זה, כסימן 
מעיד לפעילות עוינת המתבשלת במחשכים, על 

ארבע, שש, שמונה ואולי יותר רגליים.
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במועדון של קיבוץ נתיב הל"ה, 
סיפרתי לאורי את הסיפור ושאלתי 
אותו האם הוא יודע מי מהנופלים 

היה מכונה חבאני

מיטב הנוער ו...התואר?

התצרף האמיתי 
הולך ומושלם...

סיפור אישי 

המוח'תאר מאזור רמאללה, 
חוליית סיירי הפלמ"ח 

ולוחם הל"ה
יעקב פריד*

באחד הימים ביקרתי בביתו שבכפר. ישבנו על 
הברנדה )מרפסת בערבית(, לגמנו קפה ושוחחנו 
על דא ועל הא. במהלך השיחה, שאלתי אותו על 
אודות דף הנייר שפתח לו דלתות במסדרונות 

הממשל.
וכך סיפר חג' ראשד:

"אי שם בשנת 1947 בתקופת המנדט הבריטי, 
יום בהיר אחד, בחודש הרמדאן, אני יושב כאן 
על המרפסת עליה אנחנו יושבים כעת. לפתע 
אני מבחין על הרכס ממול בפזעה )התנפלות 
בערבית(, התקהלות של המוני שבאב וצעקות 
'אטבח אליהוד'. קפצתי על הסוסה שלי ודהרתי 
לעבר ההתקהלות, ואני רואה שהשבאב מקיפים 
שלושה או ארבעה צעירים יהודים ומנסים לכלות 
בהם את זעמם. שלפתי את אקדחי ויריתי באוויר, 

וכך הרחקתי את השבאב".

"שאלתי את היהודים מי הם ומה הם עושים 
פה, והם ענו לי שהם שייכים לתנועת "הצופים" 
מקריית ענבים, המטיילת בסביבה, וכך נקלעו 
להתקפה עליהם. הובלתי אותם לכפר, הכנסתי 
אותם לחדר הזה פה מימין )הוא מצביע לי על 
החדר(, והכנתי להם ארוחה למרות שהיה זה 
חודש הרמדאן. במקביל, שלחתי קרוב משפחה 
שלי לקריית ענבים להודיע שהבחורים אצלי 
ושיבואו לקחת אותם. לאחר זמן מה, הגיע טנדר 

מקריית ענבים ולקח אותם.
לאחר עשרים שנה, במלחמת 1967, כאשר 

האזור נכבש על ידי צה"ל, נסעתי לקריית ענבים, 
נפגשתי עם מוח'תאר הקיבוץ והצגתי עצמי. 
המוח'תאר זכר את המעשה וצייד אותי בפתק 
בחורי  את  מלינץ'  שהצלתי  כתוב  שבו  הזה 

הפלמ"ח".
)בדיעבד הסתבר כי הייתה זו חוליית סיור של 

הפלמ"ח. תמלול הפתק וצילומו ראו להלן(.
לדברי חג' ראשד, בין הבחורים היהודים שהציל 

היו אנשים שהגיעו לדרגות בכירות, בהם אריה 
הלפרין )לימים אריה הדר, המכונה "פשוש", ר' 
אגף החקירות בשירות(, דוד אלעזר וחיים בר־לב.

עם הסיפור הזה התהלכתי בתחושה שבזכות 
החג' ראשד היו למדינת ישראל שני רמטכ"לים 
וראש אגף בשב"כ. החג' היטיב לנצל את הערכתו 
אליו כמציל החוליה, וביקש טובות הנאה רבות 
כמו איחוד משפחות, כולל לחתנו איש פח"ע 
מוצהר. בהמשך אף נפגש עם "פשוש" בביתו 
בתל אביב מספר פעמים, כדי לבקש טובות הנאה, 

והבקשות הועברו אלינו למרחב לטיפול.
לפני מספר שנים, לאחר שיצאתי לגמלאות, 
סיפור זה עדיין קינן בי ורציתי לבדוק אותו יותר 
לעומק. יצרתי קשר עם פשוש ושאלתי אותו 
מי בדיוק אלו שהיו איתו באותו אירוע. "פשוש", 

שהיה כבר בשנות התשעים לחייו, אישר את 
פרטי הסיפור של המוח'תאר, אבל אמר כי דדו 
ובר־לב בוודאות לא היו באותה חוליה איתו אז. 
הוא ניסה להיזכר ואמר שחושב שהייתה ביניהם 
גם בחורה. לאחר מאמצים, הצליח להיזכר שהיה 
איתם אדם בשם שמשון צוקר, שהיה לאחר קום 
המדינה יו"ר ועד הימאים של "צים" בנמל חיפה 
והיה ממארגני שביתת הימאים הגדולה בשנות 
החמישים. הוא לא הצליח להיזכר בשמות נוספים.

במהלך שיחותי הטלפוניות עם "פשוש", הוא 
סיפר לי שיש לו בבית צילום של כתבה בעיתון 
"מעריב", משנת 1988, על אודות הסיפור עם 
צילום "הפתק". לא הספקתי להגיע ל"פשוש" 
בארכיון  מצאתי  אבל  הצילום,  את  לראות 
העיתונות של הספרייה הלאומית את הכתבה 
)בנפרד צילום תקריב של "הפתק" ותמלול של 

הכתוב בו(.

את השם שמשון  בגוגל  חיפשתי  בהמשך 
צוקר ומצאתי כתבה במקומון חיפאי על אודות 
"פרלמנט" של ותיקי הימאים בניהולו של שמשון 
צוקר, המתכנס מדי יום שישי בבית קפה מקומי 

כדי שחבריו יפתרו את בעיות העולם. חיפשתי 
את השם בספר הטלפונים. הגעתי למספר טלפון 
בעתלית. צלצלתי ולא היה מענה... השגתי את 

בשנות השבעים הייתי רכז אחראי על כפרים בצפון ירושלים. בכפר 
בית דיקו היה מוח'תאר בשם חג' ראשד עבדאללה, איש מבוגר גבוה 
ומרשים, כבר אז הוא היה, להערכתי, בשנות השמונים של חייו. חג' 
ראשד דאג מאוד לאינטרסים של תושבי הכפר, והיה הולך ובא במשרדי 
הממשל הצבאי דאז, שם התקבל תמיד בכבוד בזכות דף נייר מנוילן 

צילום תקריב של הפתק המקורי של חג' ראשד ומקופל שהיה תמיד בכיסו.
כפי שהוא מתומלל בצד שמאל של עמוד 35

)מתוך הכתבה ב"מעריב"(
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התהלכתי  הזה  הסיפור  עם 
בתחושה שבזכות החג' ראשד 
היו למדינת ישראל שני רמטכ"לים 

וראש אגף בשב"כ

בשנות  כבר  שהיה  "פשוש", 
התשעים לחייו, אישר את פרטי 
אבל  הסיפור של המוח'תאר, 
אמר כי דדו ובר־לב בוודאות לא 

היו באותה חוליה איתו אז

הוא זכר בחור תימני המכונה 
חבאני. הוא ציין שחבאני היה יחד 
איתו בקורס סיירים של הפלמ"ח 
במדבר יהודה וכי הוא היה סייר 

של מחלקת הל"ה

סיפור אישי 

מספר הטלפון של הכתבת שכתבה את הכתבה 
במקומון החיפאי, והיא אמרה לי ששמשון גר 
בדיור מוגן בחיפה. התקשרתי לדיור המוגן ולאחר 
מספר ניסיונות הצלחתי לדבר עם שמשון צוקר.

שמשון זכר היטב את האירוע בבית דיקו, זכר 
את פשוש ושמח לשמוע שהוא עדיין בחיים. 
העברתי לו את מספר הטלפון של "פשוש" לצורך 
יצירת קשר. לשאלתי, מי עוד היה איתם באותו 
אירוע – הוא זכר בחור תימני המכונה חבאני. 
הוא ציין שחבאני היה יחד איתו בקורס סיירים 
של הפלמ"ח במדבר יהודה וכי הוא היה סייר של 
מחלקת הל"ה. חיפשתי ברשימת הנופלים של 

הל"ה ולא מצאתי את הכינוי הזה.

2019, עם חבורת ה"פרלמנט" של  בשנת 
גמלאי מרחב ירושלים, יצאתי לסיור בעקבות 
אורי קושניר, אחיו של  הל"ה בהדרכתו של 
טוביה קושניר הי"ד מלוחמי הל"ה. במהלך הסיור 
והצפייה בסרט על הל"ה במועדון של קיבוץ נתיב 
הל"ה, סיפרתי לאורי את הסיפור ושאלתי אותו 
האם הוא יודע מי מהנופלים היה מכונה חבאני, 

הוא מייד ענה שמדובר בדוד חי צברי, והוסיף 
שהוא, אורי, בקשר עם אחיו עו"ד יונתן צברי. 

הוא שמח לעדכן את יונתן בסיפור.
מספר ימים לאחר מכן, יצר איתי קשר יונתן 

צברי. סיפרתי לו את הסיפור, והתברר שהוא גר 
ברמת־אביב, לא רחוק מ"פשוש", נתתי לו את 
מספרי הטלפון של שמשון צוקר ושל "פשוש".

בשנת 2020, ה' בשבט תש"ף, נפגשתי עם 
יונתן באזכרה השנתית של הל"ה בהר הרצל, 
ואז הוא סיפר לי כי נסע להיפגש עם שמשון 
צוקר, שהתרגש מאוד, כמובן, אך לא ידע לספר 
לו יותר מאשר העובדה כי הכיר את חבאני וכלל 
לא ידע את שמו. כמו כן, לא הצליח לזהות אותו 
בתמונה שהייתה ליונתן, שבה מופיע דוד חי עם 
עוד חברים ליד הכפר בית דיקו )כנראה ללא קשר 
לאירוע הספציפי שתואר לעיל(. יונתן לא הספיק 

לפגוש את "פשוש" בגלל פרוץ הקורונה.
של  ליונתן הקלטה  נתתי   2021 בפברואר 
ויונתן  השיחה שלי עם שמשון צוקר מ־2019, 

אמר שבהקלטה הוא נשמע ברור, החלטי ומפוקס 
הרבה יותר מאשר היה בשיחה איתו שנה לאחר 

מכן.
ב־28 במאי 2021 נפגשנו יונתן צברי, אשתו 
ליאורה ואני – עם "פשוש", בביתו. בפגישה 

נכחה גם דנה, בתו של "פשוש". יונתן הציג בפניו 
תמונה של אחיו דוד חי צברי, וכן צילום של דוד 
ושניים נוספים ליד הכפר בית דיקו, אך "פשוש" 

לא הצליח לזהות אותו בוודאות.

*הביא לדפוס חיים מנור. הועבר לכתב העת 
"מבט מל"מ" באדיבות אתר "שובלון" של גמלאי 

השב"כ
מימין לשמאל: "פשוש", יקי פריד, יונתן צברי, ליאורה אשתו של יונתן. )באדיבות הכותב(
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מיקו נולד בבית הספר החקלאי מקווה ישראל ב־28 בספטמבר 1926, להוריו נסים וויקטוריה. 
למד בבי"ס 'אליאנס' בת"א, בקרית עבודה )בחולון( ובגימנסיה 'השכלה' בת"א. בגיל 17 הצטרף 
ל'הגנה' ובשנת 1945 התגייס לפלמ"ח ושירת בפלוגה ב' של הגדוד השני. בסוף אותה שנה 
נשלח לקורס האלחוט הראשון של הפלמ"ח בשפיים. בליל־הגשרים יצא כאלחוטן עם הכוח 

שפוצץ את גשר עזה.
בקיץ 1946, נשלח מיקו לאירופה לשמש כ"גדעוני" – אלחוטן ברשת "גדעון" של המוסד 
לעליה־ב'.  מיקו הוצב במרסיי שם פעל כשנתיים. במסגרת זו הוא עסק בהכנת אניות לקראת 
הפלגתן )ביניהן ה"אקסודוס"(, פיקד על מחנה מעפילים והכשיר קבוצת מעפילים להיות אלחוטנים.

באותם ימים הכיר מיקו את תיאה שעבדה בתנועת החלוץ במרסיי. 

ב-1948 שב ארצה, ומייד נשלח לרומא. איטליה היתה אז מרכז לפעילות חשאית של רכש
ביטחוני וה"גדעונים" נדרשו לסייע לפעילות זו ולמבצעי הפיגוע ברכש ערבי שהתנהלו במקביל. 

עם הקמת השגרירות הועברה תחנת האלחוט החשאית לתוכה. 
    

במאי 1950 שב ארצה, עבד בתע"ש, התחתן עם תיאה ונולד לו בן. ב־1954 נשלח לשמש 
קצין הביטחון והאלחוטן של השגרירות במוסקבה. 

    
ב־1957 שב ארצה, עבד במטה התח"ל )תחנות חוץ-לארץ( בקריה, ויצא שוב, עם המשפחה, 
ב־1960 לשליחות בפריס. שם היה אחראי על תח"ל-ב' – הגוף שניהל את התקשורת החשאית 
מול התחנות והאלחוטאים, שפעלו בצפון אפריקה במבצעי העלאת היהודים. עם סיום שליחות 

זו נולד בנו השני.
    

ב־1962 גויס למוסד ועבד תחת פיקודו של יצחק שמיר – מפקדה של יחידה קטנה שהפעילה 
לוחמים בארצות יעד. יחידה זו חוברה עם יחידה 188, מקבילתה באמ"ן, שהועברה ב־1963 
למוסד. היחידה המאוחדת כונתה "קיסריה". ביחידה זו המשיך מיקו לשמש מפעיל לוחמים, 

ביניהם גם של אלי כהן ז"ל, עד לפרישתו מהמוסד בשנת 1983.
    

אחרי שפרש, המשיך מיקו לסייע ליחידה כאשר נדרש, התנדב בעמותה שסייעה לנזקקים, 
אך יותר מכל, התכנס לביתו ובקרב משפחתו.

  מיקו היה אהוב ומקובל על כולם, אדם נטול אגו ששירת בנאמנות, במסירות ובצניעות את 
המדינה טרם הקמתה, ואחרי שקמה.

מיקו נפטר בביתו בשמונה בספטמבר 2020, עשרים יום לפני הגיעו לגיל 94.

יהי זכרו ברוך.

יהודה נולד בתל אביב, למד בבית הספר העממי 'אליאנס'. 
בשנת 1948 התגייס לצה”ל ושירת בחיל השריון. יהודה היה 
בכיתת קורס השריונאים הראשון בצה”ל, תחת פיקודו של 

יצחק שדה “הזקן". 
לאחר סיום הקורס הצטרף למערך הטכני של חיל השריון. 
במהלך שירותו הצבאי השתתף במלחמות העצמאות, מבצע 

'קדש', 'ששת הימים', 'יום כיפור' ולבנון הראשונה. 

בשנת 1960 התחתן עם בחירת ליבו, יפה אלטמן. נולדו 
להם שלושה ילדים, שוקי, ארז ואלון ז”ל. 

בתחילת דרכם גרו בשכונת פלורנטין בתל אביב ולאחר זמן 
מה עברו לשכונת יד־אליהו בתל־אביב.

בהמשך דרכו החל לעבוד כיהלומן בבורסה ליהלומים ובשנת  
1979 התגייס למשרד ראש הממשלה.  

במהלך שירותו במשרד ביצע מספר תפקידים, עד אשר 
יצא לגמלאות לאחר 25 שנות שירות.

יהודה היה עובד מוערך, מסור, אחראי, אוהב אדם, נעים 
הליכות, ונכון להושיט סיוע לכל דורש. 

בן 89 היה במותו.
הותיר אחריו אישה ושני בנים. 

יהודה נטמן בבית העלמין בקריית שאול. 

על מצבתו נרשם:
“שמחת חייך לא ידעה גבול

דרך אהבתך לדיג
הנחלת בנו ערכים

של סובלנות רגישות והתמדה
אצילות נפשך ורוחב לבך 

יאירו דרכנו לעד”

יהי זכרו ברוך.

יהודה מרקוס
בן אסתר ויהושע

נולד ביום 30 בדצמבר 1930
נפטר ביום כ’ באדר ב’ תשע”ט, 27 במרס 2019

אברהם )מיקו( בכר ז"ל
בן ויקטוריה ונסים 

נולד בכ' בתשרי תרפ"ז, ה-28 בספטמבר 1926
נפטר בכ' באלול תש"ף,  השמונה בספטמבר 2020
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אלי נולד בתל אביב בעיצומה של מלחמת העצמאות. אביו, יעקב, היה יליד 
אוקראינה ומבוני העיר. אימו, מלכה, ילידת פולין, עלתה ארצה חודשים ספורים 

טרם פרוץ מלחמת העולם השנייה.
כנער, היה חבר תנועת "בני עקיבא" ולמד בתיכון צייטלין מגמת מזרחנות. 
גילה עניין רב בכושר גופני, לרבות קרטה והרמת משקולות, תחביב שליווה אותו 

משך כל חייו.
התגייס זמן קצר לפני מלחמת ששת הימים, שבה לחם בחזית סיני במסגרת 
נח''ל מוצנח. שנה לאחר מכן, יצא לקורס קצינים והשתתף במרדפים בתקופת 

מלחמת ההתשה.
עם שחרורו, למד לתואר בוגר )B.A( במזרחנות באוניברסיטה העברית, ולימד 
ערבית בתיכון "חדש". לימודיו לתואר מוסמך )M.A( נקטעו עם פרוץ מלחמת יום 

הכיפורים וזמן קצר אחרי שנשא את נעמי )לבית שטרן( לאישה. 
במסגרת איתור אקדמאים דוברי ערבית, עבר ליחידה 504, לעוצבת היומינט 
של חמ"ן. לאחר מסלול הכשרה שכלל קורס קמ"נים וקורסים ייעודיים, החל 
את שירותו ביחידה במרחב מרכז. מסלולו הצבאי הוביל אותו למגוון תפקידים: 
חוקר, קצין לתפקידים מיוחדים, מפקד בסיס, מפקד מרחב וסגן מפקד היחידה.

אלי השתתף במבצעים רבים כחוקר צמוד לכוחות מיוחדים במבצעים מעבר 
לגבול, לרבות עם סיירת מטכ''ל ושייטת 13. כמו כן, עסק בהדרכה בערבית 

ובמקצועות ייעודיים.
ראוי לציין את השתתפותו במבצע "שלכת" בלבנון, בליל השמונה והתשעה 
ביוני 1978, שם גם נפצע. במלחמת לבנון הראשונה השתתף בלחימה במערב 
ביירות, ולאחר מכן הקים שם מערכת ייעודית. בתפקידו הצבאי האחרון, שימש 

כמושל נפת חברון והשתחרר בשנת 1993 בדרגת אלוף־משנה. 
לאחר מכן, ניהל את העמותה הציבורית "המועצה לישראל יפה", במשך שנתיים. 
החל משנת 1995, עבד במשרד ראש הממשלה במגוון תפקידים באירופה. על 

פעולותיו מעבר לקווי האויב הוענק לו ב־2008 צל''ש ראש הממשלה.
ב־2007 אובחן אלי כחולה במיאלומה נפוצה, מחלת סרטן חשוכת מרפא. 
 )M.A( עם פרישתו לגמלאות ב־2013, החל בלימודי מזרחנות לתואר מוסמך
באוניברסיטת תל אביב, שאותם סיים בהצטיינות יתרה. במקביל ללימודיו, התנדב 

להדריך במשרד ועסק בהוראה באוניברסיטה.
אלי התאפיין ברצון מתמיד ללימוד ושיפור, קפדנות, מקצועיות, חיילות ואומץ 

לב, חתירה למגע מודיעיני, חוש הומור חד, ומעבר לכול, נאמנות למשפחה.
הותיר אחריו אישה, ארבעה ילדים וארבעה נכדים. 

יהי זכרו ברוך.

אריה סיון לבית סלנט, נולד בירושלים להוריו חנה והאדריכל יהושע סלנט, 
כדור רביעי בארץ ישראל. 

את ילדותו חווה בשכונת תלפיות ומשם עברה המשפחה לרחביה, בה למד 
בגימנסיה העברית 'רחביה'. היה פעיל מאד ב"צופים" וגם בגדנ"ע.

עם סיום לימודיו יצא להכשרה אך נאלץ לשוב לירושלים, בשל פטירתה של 
אמו, כדי להיות לצד אביו ואחותו הצעירה.

בתקופה זו שירת במשמר הנע של משטרת הישובים היהודיים במחוז 
ירושלים, בשילוב עם פעילות בש"י, כל זאת עד שהחל ללמוד הנדסת בנין 
בטכניון. את לימודיו הפסיק כשהתגייס לבריגדה. עם שחרורו המשיך בלימודיו 
ובמקביל השתתף בפעילות ארגון 'ההגנה'. לאחר קום המדינה היה חניך 

בקורס הקצינים השני בצה"ל.
עם סיום לימודיו בטכניון החל לעסוק במקצועו אך לא מצא בו עניין ונענה 
להצעת צה"ל לשירות קבע כחבר בועדת שביתת הנשק עם ירדן. אחרי שסיים 
קורס קציני מודיעין וקורס מודיעין מתקדם שירת כקצין מודיעין בחטיבה 16 
ולאחר מכן חזר לועדות שביתת הנשק – הסורית-לבנונית ושוב לוועדה עם ירדן.

בין השנים 1960-1954 שירת בענף מודיעין קרבי במטכ"ל, בענף איסוף 
והיה ראש לשכת ראש אגף המודיעין .

ב־1962 התמנה קצין מטה ביחידה 188 ויצא לפריז לשירות בשגרירות 
ישראל, במסגרת יחידה זו. במהלך שינויים שחלו בתקופת שרותו עברה היחידה 

לאחריות המוסד ובהמשך דרכו נעשתה במסגרת זו.
    ב־1968 שימש  כראש שלוחת המוסד במדינה באפריקה ועם שובו התמנה 
עוזר ראש המוסד. בין השנים 1974-1972, היה נציג קיסריה באירופה, ראש 

מחלקת מבצעים מיוחדים וסגן ראש אגף מבצעים במוסד. 
ב־1979 יצא שוב לאירופה כראש מוקד "ביצור"  שליחות שהסתיימה ב־1983 

שלאחריה החליט לפרוש מהמוסד. 
עם פרישתו מהמוסד החליט אריה לנסות את עולם העסקים ויצא לקורס 
מנהלים בכירים מטעם הטכניון ולאחריו עסק תקופה בפעילות מסחרית 

בחברה שהקים עם שותף שנקראה "פלסתום".
אחרי תקופה זו התנדב במחלקת ההיסטוריה של המוסד. כמו כן התנדב 

בפעילות באחת מוועדות המל"ם.
אריה אהב לקרוא, להאזין למוסיקה ולטייל, בין אם היו אלה מסעות בארץ או 
בחו"ל ובתקופת פרישתו הסופית מהעבודה טיילה המשפחה הן בארץ והן בחו"ל.

הותיר אשה, בן ושני נכדים.

יהי זכרו ברוך.

אריה סיון )סלנט(
בן חנה ויהושע סלנט

נולד בו' בסיון תרפ"ה, ה-29 במאי 1925
נפטר בכ"ב בתשרי תשפ"א, בעשרה באוקטובר 2020

אלי )אלימלך( גרוסמן
בן יעקב ומלכה )לבית פרוינד( גרוסמן

נולד בכ''ה באדר ב' תש''ח, בחמישה באפריל 1948
נפטר בב' באדר תש''ף, ב־27 בפברואר 2020
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מכתב  זה,  באירוע  גם  והינה 
 ,FSBשהודלף, המיוחס לאנליסט ב־
מצביע על כך שהמודיעין הרוסי 

אינו מציג תמונת אמת לשלטון

פרוץ המלחמה – העולם 
ממתין ל"זבנג וגמרנו"

כשלים "ויראליים" בהערכות 
גופי המודיעין
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לתקשורת  פנו  רוסיים  חיילים 
להאזנת  הזמינה  הפתוחה, 
זרים, וחשפו – שלא לחיוב – את 

הנעשה בתוך שורות הצבא

לפי הערכת "13A", אתר בריטי 
למודיעין גלוי, הסנקציות הכלכליות 

עלו לרוסיה 352 מיליארד דולר

כשלי אבטחת מידע במדיה
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המשך המלחמה – גם 
באמינות הרוסים ניגפים

האלה,  הפוליטיים  היועצים 
הפוליטיקאים והפמליה שלהם, 
משפיעים על צוותים – כל זה 
יצר כאוס. ָחָזק. הכי חשוב שאף 
אחד לא ידע שתהיה מלחמה כזו, 

הסתירו את זה מכולם

הבלוג מתמקד בניתוח נתונים 
על סמך איסוף ויזואלי ובניתוח 
כולל  רוסי,  ציוד  של  תמונות 
החדיש ביותר, המופעל במלחמה

ולדיסלב סורקוב – אחד משורה של יועצים שזלזלו 
באוקראינים וסיבכו את הנשיא פוטין בראשומון אכזרי 

שאיש אינו יודע מתי ייגמר )ויקיפדיה(

ויקטור ינקוביץ – "נשיא" שהפתיע ברפיסותו שברח 
לרוסיה תוך כמה ימים לאחר הבחירות )ויקיפדיה(

דגל השירות החשאי הפדרלי ברוסיה - כבר מזמן 
לא בראש התורן...
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וולידימיר זלנסקי – נשיא שהפתיע עם כריזמה
של גנרל, סבלנות ואומץ לב )ויקיפדיה( 

מודיעין גלוי על הפעילות הרוסית במלחמה באוקראינה

ממראות ההרס העצום באוקראינה
 )depositphotos מאגר תמונות(
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דוד לבטח לא ראה אישה הרבה 
בריחתו  בעקבות  בנדודיו  זמן 
היה  ספק  וללא  שאול,  מפני 

נפעם מיופיה 

היא מזהה את דוד כמי שנועד 
לגדולות ועוד יגיע למעמד של 
שיזכור  ממנו  ומבקשת  מלך, 
לתגמל אותה כאשר יגיע לגדולה

שלב ב' – אביגיל אשת נבל 
מקבלת אף היא אזהרה

שלב ג' – אביגיל מחליטה 
ל...התנדב

מה קרה כשסוכנת א', 
חכמה וגם יפה, התנדבה

חיים מנור )מינא(

סוכנים מתנדבים יצרו מאז ומתמיד אתגר לארגוני מודיעין. הם נוהגים 
להתייצב ביוזמתם בצד של היריב ומציעים את מרכולתם תמורת 
כסף, טובות הנאה, נקמה או כל מניע אחר. השאלות הראשוניות 
שנשאלות וממשיכות ללוות הפעלה של סוכנים כאלה – הן למה הוא 
או היא התנדבו, האם יכול להיות שהם נשתלו במכוון על ידי היריב 
כדי לחבל, להטעות, לייצר דיסאינפורמציה וכדומה; או שמא יש להם 

מניע אמיתי שגרם להם להחליף צד.

הוא מקרהו של  לנו  מקרה מובהק המוכר 
אשרף מרואן, חתנו של גמאל עבד אל־נאצר, 
שהתייצב ביוזמתו בשגרירות ישראל בלונדון והציע 
את שירותיו הטובים. הוויכוח אם היה סוכן כפול 
שנועד להטעות את ישראל בכל הקשור למלחמת 
יום הכיפורים, או היה סוכן אמין שהתריע בזמן על 
פריצתה של המלחמה, ממשיך ללוות את הקהילה 
המודיעינית בישראל עד ימים אלה, והררי מילים 

נכתבו על כך.

וכך, לאורך כל ההיסטוריה האנושית, נכתבו 
סיפורים על סוכנים מתנדבים שהביאו תועלת 
עצומה או גרמו נזק אדיר. מרכיב מרכזי באישיותם 
של מתנדבים הוא הרפתקנותם ונכונותם לקחת 
סיכונים. אם מוסיפים לזה גם מניעים כספיים, 
מניעים של כבוד או נקמה – הרי זה מתכון מושלם 

לסוכן מתנדב.
מבלי להתיימר לדון בכלל ההיבטים של סוכני 
מודיעין מתנדבים, הרי שהתופעה הזו קיימת 
משחר ההיסטוריה, ובמאמר זה תפורט הדוגמה 

של הסוכנת אביגיל המופיעה כבר בתנ"ך.
בניתוח הסיפור של אביגיל, המופיע בספר 
שמואל א', פרק כ"ה, ניתן לראות מרכיבים רבים 
של סוכנת מתנדבת שמשתתפת במבצע מודיעיני 
מסוכן מאוד, המחייב תעוזה ותושייה יוצאי דופן 
לאישה בתקופה ההיא. מאמר זה ינתח את האירוע 

וישלים כמיטב הבנתו של הכותב פרטים שלא 
בהכרח מופיעים בסיפור התנ"כי, כדי ליצור תמונה 

כוללת ורחבה.

שלב א' בסיפורנו – 
שיטת "הסנדק", הצעה 
שאי אפשר לסרב לה...

הסיפור )שמואל א'( שלנו מתרחש בתקופה 
שבה דוד נרדף על ידי שאול ואסף אליו חבורה של 
פוחזים, פרחחים ששמרו לו אמונים, איתם הוא 
הסתובב באזור מדבר יהודה וחברון. דוד מקבל 
מודיעין על אדם עשיר ומבוסס כלכלית בשם נבל 
הכרמלי, ומחליט להציע לו הצעה ברוח ההצעות 
של דון קורליאונה בסרט "הסנדק" – הצעה שאי 

אפשר לסרב לה.
דוד שולח לנבל הכרמלי משלחת של נערים 
מטעמו, שאומרת לו כהאי לישנא: "ַוֲאַמְרֶּתם 
ּכֹה ֶלָחי ְוַאָּתה ָׁשלֹום ּוֵביְתָך ָׁשלֹום ְוכֹל ֲאֶׁשר־ְלָך 
ָׁשלֹום׃ ְוַעָּתה ָׁשַמְעִּתי ִּכי גְֹזִזים ָלְך ַעָּתה ָהרִֹעים 
ֲאֶׁשר־ְלָך ָהיּו ִעָּמנּו ֹלא ֶהְכַלְמנּום ְוֹלא־ִנְפַקד ָלֶהם 
ְמאּוָמה ָּכל־ְיֵמי ֱהיֹוָתם ַּבַּכְרֶמל׃ ְׁשַאל ֶאת־ְנָעֶריָך 
ְוַיִּגידּו ָלְך ְוִיְמְצאּו ַהְּנָעִרים ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִּכי־ַעל־יֹום 
טֹוב ָּבנּו ְּתָנה־ָּנא ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך 
ַוְיַדְּברּו ֶאל־ָנָבל  ַוָּיבֹאּו ַנֲעֵרי ָדִוד  ּוְלִבְנָך ְלָדִוד׃ 

ְּכָכל־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּבֵׁשם ָּדִוד ַוָּינּוחּו".
במילים אחרות – אתה נדרש לשלם לנו דמי 
חסות על כך ששמרנו על הרועים והעדרים שלך 
ודאגנו שהם ישובו אליך בשלמותם ללא פגע. אנחנו 
באים אליך בטוב, אבל אם לא תיענה לבקשתנו 
"הצנועה" – נדע להפעיל כלים אחרים שיש לנו. 
המילה המעניינת בתיאור הזה היא "ַוָּינּוחּו". 

נערי דוד לא באמת זקוקים למנוחה, והפירוש 
הסביר למנוחה הזו הוא שהם הציבו לנבל הכרמלי 
אולטימטום מוגבל בזמן ונתנו לו זמן למחשבה כדי 
לשקול את הצעתם ולהיענות להם. מה שנקרא 
בלשוננו היום: "קח את הזמן, אנחנו ממתינים 

בסביבה".
המענה מגיע מהר מאוד והוא חד וברור: "ַוַּיַען 
ָנָבל ֶאת־ַעְבֵדי ָדִוד ַוּיֹאֶמר ִמי ָדִוד ּוִמי ֶבן־ִיָׁשי ַהּיֹום 
ַרּבּו ֲעָבִדים ַהִּמְתָּפְרִצים ִאיׁש ִמְּפֵני ֲאדָֹניו׃ )יא( 
ְוָלַקְחִּתי ֶאת־ַלְחִמי ְוֶאת־ֵמיַמי ְוֵאת ִטְבָחִתי ֲאֶׁשר 
ָטַבְחִּתי ְלגְֹזָזי ְוָנַתִּתי ַלֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדְעִּתי ֵאי 
ִמֶּזה ֵהָּמה". ובמילים אחרות נבל אומר: "עופו לי 

מהעיניים חבורת פרחחים!! מי זה דוד ומי אתם 
בכלל שאשלם לכם??!!".

לפני שובה של המשלחת, מגיע אחד מנערי דוד, 
בתחכום רב, אל אשתו של נבל – אביגיל – ומעביר 
לה מסר: "ִהֵּנה ָׁשַלח ָּדִוד ַמְלָאִכים ֵמַהִּמְדָּבר ְלָבֵרְך 
ֶאת־ֲאדֵֹנינּו ַוָּיַעט ָּבֶהם׃ )טו( ְוָהֲאָנִׁשים טִֹבים ָלנּו 
ְמאֹד ְוֹלא ָהְכַלְמנּו ְוֹלא־ָפַקְדנּו ְמאּוָמה ָּכל־ְיֵמי 
ִהְתַהַּלְכנּו ִאָּתם ִּבְהיֹוֵתנּו ַּבָּׂשֶדה׃ )טז( חֹוָמה 
ָהיּו ָעֵלינּו ַּגם־ַלְיָלה ַּגם־יֹוָמם ָּכל־ְיֵמי ֱהיֹוֵתנּו ִעָּמם 
ְוַעָּתה ְּדִעי ּוְרִאי ַמה־ַּתֲעִׂשי  רִֹעים ַהּצֹאן׃ )יז( 
ִּכי־ָכְלָתה ָהָרָעה ֶאל־ֲאדֵֹנינּו ְוַעל ָּכל־ֵּביתֹו ְוהּוא 

ֶּבן־ְּבִלַּיַעל ִמַּדֵּבר ֵאָליו".
ובמילים אחרות: "בעלך נבל, עושה שטות גדולה 
שעשויה לעלות לו ביוקר רב". "הוא גם פגע בכבודם 
של שליחי דוד וגם סירב לשלם את דמי החסות. 
חבל לסבך את העניינים. ועכשיו, לשיקולך מה 

את עושה עם זה".

אביגיל מתוארת בתחילת הפרק כאישה "טֹוַבת־
ֶׂשֶכל ִויַפת ּתַֹאר" – גם חכמה וגם יפה )וגם נביאה 
על פי המסורת(. התלמוד הבבלי הגדיר אותה 
כאחת מ"ארבע נשים יפהפיות שהיו בעולם". היא 
מבינה היטב את משמעות דברי נער דוד, ומחליטה 
לעשות מעשה שימנע את האסון המתקרב ויאפשר 
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שלב ד' – נאום אביגיל

של  באישיותם  מרכזי  מרכיב 
הרפתקנותם  הוא  מתנדבים 

ונכונותם לקחת סיכונים

אכן  אביגיל  כי  הנמנע  מן  לא 
המגלומן  בעלה  את  תיעבה 

ורצתה לנקום בו

מה קרה כשסוכנת א', יפה וגם אופה, התנדבה

לה להרוויח באופן אישי מהמשבר.
ֹלא  ָנָבל  )"ּוְלִאיָׁשּה  בעלה  את  לעדכן  מבלי 

ִהִּגיָדה"(, היא ממהרת להכין חבילת מזון מגוונת 
הכוללת לחם, יין, חיטה, צימוקים ודבלים, ויוצאת 
בסתר עם נערותיה למחנהו של דוד. בשלב הזה, 
דוד כבר קיבל עדכון מהשליחים שלו ומחליט על 
פעולת נקם קשה ומהירה, שלא תשאיר מרכושו 

של נבל אפילו ַמְׁשִּתין ְּבִקיר.
היא מגיעה למחנה דוד, רואה אותו ומפעילה 
מניפולציה מדהימה. היא יורדת מהחמור, נופלת 
לרגליו ומשתחווה לו – "ַוִּתּפֹל ְלַאֵּפי ָדִוד ַעל־ָּפֶניָה 
ַוִּתְׁשַּתחּו ָאֶרץ׃ ַוִּתּפֹל ַעל־ַרְגָליו". דוד לבטח לא 
ראה אישה הרבה זמן בנדודיו בעקבות בריחתו 
מפני שאול, וללא ספק היה נפעם מיופיה של 

אישה המשתטחת לרגליו. הכתוב אינו מפרט את 
תגובתו הראשונית, אבל סביר שהוא היה בהלם.

ואז פוצחת אביגיל בנאום, דבר דבור על אופניו, 
שבו היא מציעה את עצמה כסוכנת מתנדבת 
לדוד. נאום אביגיל בנוי ממספר מרכיבים ויש בו 

עורמה רבה. להלן מרכיבי הנאום:
ן  א. בקשת רשות דיבור – "בי־ֲאִני ֲאדִֹני ֶהָעוֺ
ִּדְבֵרי  ּוְׁשַמע ֵאת  ְּבָאְזֶניָך  ֲאָמְתָך  ּוְתַדֶּבר־ָנא 
ֲאָמֶתָך" – אביגיל מבקשת את רשות הדיבור, 
אבל לא ממתינה שהרשות הזו תינתן לה. היא 
ממשיכה ברצף נאומה, שכנראה הוכן מראש. 
סביר שעצם הבקשה הזו וההופעה המפתיעה 
שלה – גורמות לדוד להתרכך ולאשר לה בהינד 

ראש לדבר.
ב. פירוט המניע להתנדבות – תיעוב בעלה 

– כאן באה השמצה פראית של בעלה – "ַאל־
ָנא ָיִׂשים ֲאדִֹני ֶאת־ִלּבֹו ֶאל־ִאיׁש ַהְּבִלַּיַעל ַהֶּזה 
ַעל־ָנָבל ִּכי ִכְׁשמֹו ֶּכן־הּוא ָנָבל ְׁשמֹו ּוְנָבָלה ִעּמֹו". 
לא מן הנמנע כי אביגיל אכן תיעבה את בעלה 
המגלומן ורצתה לנקום בו. מניע זה נפרס 

בפני דוד כבר בתחילת הנאום.

ג. יכולתי למנוע את המשבר אם הייתי 
בסביבה – "ַוֲאִני ֲאָמְתָך ֹלא ָרִאיִתי ֶאת־ַנֲעֵרי 
ֲאדִֹני ֲאֶׁשר ָׁשָלְחָּת". אביגיל מרמזת על כך 
שהתוצאה הייתה יכולה להיות שונה לחלוטין 
אם היא הייתה נוכחת במפגש הנערים עם 

נבל, דבר שמעיד, לכאורה, על יכולותיה.
למה לך להסתבך בשפיכות דמים –  ד. 
אביגיל מנסה לשכנע את דוד שאל לו להסתבך 

יצירתו של פיטר פול רובנס הפלמי בן המאה ה-17 המוצגת במוזיאון גטי.
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בשפיכות דמים ולהידמות לנבל: "ְוַעָּתה ֲאדִֹני 
ְוֵחי־ַנְפְׁשָך ֲאֶׁשר ְמָנֲעָך ְיהָוה ִמּבֹוא  ַחי־ְיהָוה 
ְבָדִמים ְוהֹוֵׁשַע ָיְדָך ָלְך ְוַעָּתה ִיְהיּו ְכָנָבל אְֹיֶביָך 
ְוַהְמַבְקִׁשים ֶאל־ֲאדִֹני ָרָעה". הרמז ברור: חבל 
שתלכלך את ידיך כאשר יש דרכים אחרות 

להשיג את המטרה.

"וַעָּתה  תן לי לעשות את העבודה –  ה. 
ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ֲאֶׁשר־ֵהִביא ִׁשְפָחְתָך ַלאדִֹני 

ְוִנְּתָנה ַלְּנָעִרים ַהִּמְתַהְּלִכים ְּבַרְגֵלי ֲאדִֹני". 
ו.    וכך תוכל להגיע להיות מלך על ישראל 
ללא שידבק בך כל רבב של שפיכות דמים 

מיותרת – "ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ֲאָמֶתָך ִּכי ָעׂשֹה־
ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ַלאדִֹני ַּבִית ֶנֱאָמן ִּכי־ִמְלֲחמֹות ְיהָוה 
ֲאדִֹני ִנְלָחם ְוָרָעה ֹלא־ִתָּמֵצא ְבָך ִמָּיֶמיָך׃ ְוָהָיה 
ִּכי־ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ַלאדִֹני ְּככֹל ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֶאת־ַהּטֹוָבה 

ָעֶליָך ְוִצְּוָך ְלָנִגיד ַעל־ִיְׂשָרֵאל".
ז.  הגמול המבוקש בעתיד – הגמול המבוקש 
על ידי אביגיל אינו מיידי. היא מזהה את דוד 
כמי שנועד לגדולות ועוד יגיע למעמד של מלך, 
ומבקשת ממנו שיזכור לתגמל אותה כאשר 
יגיע לגדולה: "ְוָהָיה ִּכי־ַיֲעֶׂשה ְיהָוה ַלאדִֹני ְּככֹל 

ְוִצְּוָך ְלָנִגיד ַעל־ ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר ֶאת־ַהּטֹוָבה ָעֶליָך 
ִיְׂשָרֵאל׃ ְוֹלא ִתְהֶיה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשֹול 
ֵלב ַלאדִֹני ְוִלְׁשָּפְך־ָּדם ִחָּנם ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאדִֹני לֹו 

ְוֵהיִטב ְיהָוה ַלאדִֹני ְוָזַכְרָּת ֶאת־ֲאָמֶתָך".

דוד אינו מתערב בדבריה של אביגיל ומאפשר 
לה לסיים את נאומה עד סופו ללא הפרעה. כמו 
מפעיל טוב, הוא יודע שאחד מסודות ההפעלה 
הוא היכולת להקשיב. במהלך הנאום, הוא בוחן את 
שפת הגוף שלה, את תוכן הדברים ואת הטיעונים, 
ומשתכנע כי המתנדבת אמינה ואפשר לסמוך 
עליה. הוא מברך את אביגיל ומודה לאלוהים ששלח 
אותו אליה לפני פעולת התגמול החריפה שהוא 

רצה לעשות לנבל.
ואולם הוא מבהיר כי כפסע היה בינו ובין ביצוע 
כליה בנבל וברכושו, ורק בגלל פנייתה של אביגיל 
– הכליה הזו נמנעה: "ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ַלֲאִביַגל ָּברּוְך 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְׁשָלֵחְך ַהּיֹום ַהֶּזה ִלְקָראִתי׃ 
ּוָברּוְך ַטְעֵמְך ּוְברּוָכה ָאְּת ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ַהּיֹום ַהֶּזה 
ִמּבֹוא ְבָדִמים ְוהֵֹׁשַע ָיִדי ִלי׃ ְואּוָלם ַחי־ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְמָנַעִני ֵמָהַרע אָֹתְך ִּכי לּוֵלי ִמַהְרְּת 
ותבאתי ]ִלְקָראִתי ִּכי ִאם־נֹוַתר ְלָנָבל ַעד־אֹור ַהּבֶֹקר 

ַמְׁשִּתין ְּבִקיר".
ואז הוא שולח אותה בחזרה למחנהו של נבל: 
"ַוִּיַּקח ָּדִוד ִמָּיָדּה ֵאת ֲאֶׁשר־ֵהִביָאה לֹו ְוָלּה ָאַמר ֲעִלי 
ְלָׁשלֹום ְלֵביֵתְך ְרִאי ָׁשַמְעִּתי ְבקֹוֵלְך ָוֶאָּׂשא ָּפָנִיְך". 
הכתוב אינו מפרט מה אביגיל אמורה לעשות, אבל 
סביר מאוד שהתקיים בינה ובין דוד דיון על הדרך 
שבה יכולה אביגיל לפעול וסוכמה תוכנית פעולה 

שתבוא לידי ביטוי בהמשך הסיפור.

אביגיל חוזרת למחנה נבל ומוצאת אותו באמצע 
מסיבה גדולה כשהוא שיכור לחלוטין. היא אינה 
אומרת לו דבר עד למוחרת בבוקר, כאשר הוא 
מתפכח משיכרון החושים שלו. אז היא מספרת 
משהו לא ברור, שכתוצאה ממנו הוא חוטף התקף 
לב, ממנו הוא מת כעבור עשרה ימים: וַ"ָּתבֹא 
ֲאִביַגִיל ֶאל־ָנָבל ְוִהֵּנה־לֹו ִמְׁשֶּתה ְּבֵביתֹו ְּכִמְׁשֵּתה 

ַהֶּמֶלְך ְוֵלב ָנָבל טֹוב ָעָליו ְוהּוא ִׁשּכֹר ַעד־ְמאֹד ְוֹלא־
ִהִּגיָדה ּלֹו ָּדָבר ָקטֹן ְוָגדֹול ַעד־אֹור ַהּבֶֹקר׃ ַוְיִהי ַבּבֶֹקר 
ְּבֵצאת ַהַּיִין ִמָּנָבל ַוַּתֶּגד־לֹו ִאְׁשּתֹו ֶאת־ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
ַוְיִהי ַּכֲעֶׂשֶרת  ַוָּיָמת ִלּבֹו ְּבִקְרּבֹו ְוהּוא ָהָיה ְלָאֶבן׃ 

ַהָּיִמים ַוִּיּגֹף ְיהָוה ֶאת־ָנָבל ַוָּימֹת".
מה בדיוק אמרה אביגיל לנבל הכרמלי? האם 
היא סיפרה לו על שליחותה הסודית לדוד? על 
הסיפור  מטעמו?  לבצע  שנשלחה  המשימה 
התנכ"י אינו מפרט בעניין זה דבר ולא נותר אלא 
למלא את החסר עם הערכה כלשהי. אביגיל, 

שבאופן בסיסי תיעבה את בעלה הנבל, מצאה 
את הדרך להרעיל אותו במהלך אותו לילה שבו 
איבד את חושיו והיה שיכור. כך היא מילאה את 
חלקה בסיפור בהתאם לתוכנית שסוכמה מראש 
עם דוד. נכון שזה לא כתוב מפורשות, אבל זה 
מתבקש לאור השתלשלות העניינים שאנו עדים 
לה, החל מהחלטתה לצאת למחנה דוד בחשאי 

ועד לברכת הדרך שהיא מקבלת מדוד.

דוד שומע את הבשורה על מותו של נבל ומבין כי 
מבצע הסיכול הממוקד שביצעה אביגיל בשליחותו 
– הצליח מעל ומעבר. ועכשיו הגיע זמן התגמול. 
הוא שולח שליחים לאביגיל ומציע לה נישואין. 
כמובן שהיא נעתרת להצעה: "ַוָּיבֹאּו ַעְבֵדי ָדִוד 
ֶאל־ֲאִביַגִיל ַהַּכְרֶמָלה ַוְיַדְּברּו ֵאֶליָה ֵלאמֹר ָּדִוד ְׁשָלָחנּו 
ֵאַלִיְך ְלַקְחֵּתְך לֹו ְלִאָּׁשה׃ ַוָּתָקם ַוִּתְׁשַּתחּו ַאַּפִים 
ָאְרָצה ַוּתֹאֶמר ִהֵּנה ֲאָמְתָך ְלִׁשְפָחה ִלְרחֹץ ַרְגֵלי 
ַעְבֵדי ֲאדִֹני׃ ַוְּתַמֵהר ַוָּתָקם ֲאִביַגִיל ַוִּתְרַּכב ַעל־ַהֲחמֹור 
ְוָחֵמׁש ַנֲערֶֹתיָה ַההְֹלכֹות ְלַרְגָלּה ַוֵּתֶלְך ַאֲחֵרי ַמְלֲאֵכי 

ָדִוד ַוְּתִהי־לֹו ְלִאָּׁשה".
וכך מסתיימת לה פרשה זו, כאשר הסוכנת 
WIN-WIN הכולל  המתנדבת א' מבצעת תמרון 
פעולת סיכול ממוקד, ומונעת את הצורך בהפעלת 
כוחות רבים המחייבים שפיכות דמים ועשויים 
ליצור נזק סביבתי רב, ונישאת למיועד להיות 

מלך ישראל.

מה קרה כשסוכנת א', יפה וגם אופה, התנדבה

סביר מאוד שהתקיים בינה ובין דוד 
דיון על הדרך שבה יכולה אביגיל 

לפעול וסוכמה תוכנית פעולה

שלב ז' – הבונוסשלב ה' – מענה דוד שלב ו' – חיסולו הממוקד 
של נבל

אביגיל ודוד ביצירתו של אנטוניו מולינרי האיטלקי בן המאה ה-17 )ויקיפדיה(
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פרשת לוי לוי )"פיגול"( 

מרגלים היו גם לפני קום 
המדינה...

לוי לוי "חגג" עם ראשוני המרגלים לאחר 
הקמתה, והיה בין ה"מוצלחים" שנלכדו 

אבי מושבי

לוי לוי היה סוכן שירות הביטחון הפולני ה"או-בה", שהוחדר לישראל 
ב־1948. באפריל 1950 התקבל לעבודה בשירות הביטחון הכללי 
ושירת ביחידה המבצעית במשך קרוב לשבע שנים, עד מחצית 1957. 
במהלך שנים אלה, בגד בחבריו לשב"כ והסגיר את סודותיו לשירות 

הביטחון הפולני, ובאמצעותו לשירות הביון הסובייטי הקג"ב.

באחד בפברואר 1958 נעצר, נשפט, הורשע 
ניכוי שליש  ונידון לעשר שנות מאסר. לאחר 
הארץ  את  ויצא  שוחרר  מאסרו,  מתקופת 
לאוסטרליה. שם, פתח חיים חדשים עד למותו 
באמצע שנות השמונים. חשיפתו של לוי לוי 
כמרגל בתוך שב"כ הייתה אירוע טראומטי שגרם 
להלם ולזעזוע, ופגע בגאווה ובמוניטין של המודיעין 
עמוס מנור, ראש השב"כ באותה  הישראלי. 
תקופה, היטיב להגדיר זאת באומרו: "לוי גרם 

לנו שבר גדול". 

לוציאן לוי נולד בעיר ראדום בפולין, בחמישה 
בספטמבר 1922; בן להורים רופאים. בנעוריו קיבל 
חינוך יהודי וציוני, והצטרף לתנועת הנוער הציונית 
"גורדוניה" ונמנה עם חברי הנהגתה הראשית. 

ב־1947 גויס לוי על ידי שירות הביטחון הפולני 

לשמש כמודיע. מאז ועד לעלייתו לישראל, שיתף 
פעולה עם המודיעין הפולני ומסר מידע שוטף על 

התנועה הציונית "גורדוניה" ועל הקהילה היהודית. 
בקיץ 1948 החליט לעלות לישראל עם אשתו. לוי 
דיווח למפעיליו ב"או־בה" על החלטתו. אלה ראו 
בכך הזדמנות להחדירו כסוכן מטעמם, ולנצלו 
לצרכיהם. הם העבירו אותו הכשרה קצרה והורו לו 
להגיע לישראל, להשתקע בה ולהמתין להוראות 

שיגיעו מהם בבוא היום.
לאחר  חודשים  כשלושה   ,1948 באוגוסט 
ההכרזה על הקמת המדינה, עלו בני הזוג לוי 
לישראל. זמן קצר לאחר מכן, גויס לצה"ל לתקופת 
שירות קצרה בת שנה. לאחר שחרורו, החל לחפש 

מקום תעסוקה.

במסגרת מאמציו למצוא מקום עבודה, פנה 
לוי אל חברו, מתקופת פעילותם המשותפת 
ב"גורדוניה" – זליג כץ, שהיה אז בשב"כ במחלקת 
מזרח-אירופה ושימש עוזרו של ראש המחלקה 
דאז עמוס מנור. זליג המליץ בחום לעמוס מנור 
על לוי. לזכותו של לוי עמדו פעילותו ב"גורדוניה" 
בפולין והמלצתו של זליג כץ. באותם ימים, קהילת 
המודיעין הצעירה לא הייתה אמונה על סינון 
ביטחון כמקובל כיום. הכול הסתמך בעיקר על 
שיטת "חבר מביא חבר" ו/או "שיטת אנ"ש" 

)אנשי שלומנו(.

לוי התקבל לעבודה באגף המבצעים. זכה תוך 
זמן קצר להערכה רבה ולשבחים על עבודתו 
ביחידה, שנחשבה ליחידת העילית של שירות 
הביטחון. הוא היה אהוד מאוד על חבריו. ביתו הפך 
להיות מרכז למפגשים חברתיים של אנשי היחידה 
שנהנו מאוכל משובח, סיגריות אמריקאיות, 
נקניקים, קוניאק צרפתי, ויסקי, גבינות ועוד... 
אותם הביא מצרפת, שם נהג, מדי פעם, לבקר 
את קרובי משפחתה של אשתו, ובהזדמנות זו 

גם להיפגש עם קציני המודיעין של "או-בה". 

כשנה וחצי לאחר תחילת עבודתו, קיבל לוי 
מכתב הזמנה לפגישה בקונסוליה הפולנית בתל 
אביב. לוי העריך שהזימון קשור כנראה לעניין 
משפחתי הנוגע לאימו שנותרה בפולין. שם, 
קיבל את פניו הקונסול שמידט, שהיה למעשה 

איש מודיעין של ה"או-בה".
במהלך השיחה השתמש שמידט בסיסמה, 
שסוכמה עם לוי טרם עלייתו, לחידוש הקשר. לוי 
הבין מייד במה מדובר. מכאן ואילך, עד למעצרו, 
שימש לוי סוכן פעיל של המודיעין הפולני בתוך 

שירות הביטחון. 
חסך  לא  הוא  ויעיל.  מעולה  סוכן  היה  לוי 
ממפעיליו כל מידע אפשרי על השירות: מבנה, 
עבודה,  מיוחדים, שיטות  משימות, מבצעים 

שמות ופרטים של עובדים ומנהלים, מתקנים, 
כלים מבצעיים, כלי־רכב של השירות ומספריהם, 
ועוד ועוד... לוי הסתובב תמיד, כל הזמן, כשעליו 
קשורה  שהייתה  קטנה,  "מינוקס"  מצלמת 
למכנסיו בשרשרת. הוא צילם וצילם הכול ובכל 
הזדמנות, כולל את חבריו לעבודה. כל החומר 
המצולם הזה עשה דרכו ישירות למודיעין הפולני 

ומשם לקג"ב. 
ההפעלה התבססה בעיקר על פגישות אישיות 
במקומות שונים. חלקן בדירות המפעילים, ובחלק 
מהמקרים גם בקונסוליה ובדירתו של לוי עצמו. 
ומנוסה, הבקי  לוי, שהיה איש מודיעין מיומן 
היטב בהתנהלות המבצעית של השירות, הוא 
זה שהחליט, קבע והכתיב מתי יהיו הפגישות 

ומיקומן. 
כאות הוקרה על פעילותו – קיבל ממפעיליו, בנוסף 

מי היה לוי לוי?

גיוסו לשב"כ בקלי־קלות...

הפעלתו כסוכן 
יעיל מאוד בישראל

במסמך תוארו בין היתר מבצעים 
רגישים ביותר של שב"כ, ופורטו בו 
שמות מפקדיו של לוי וכתובותיהם

למרות דברים אלה, ידע עמוס 
מנור כי אין בידי השירות שום 
ראיות של ממש שתאפשרנה 

לקשור את לוי למעשי ריגול
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במהלך השיחה השתמש שמידט 
בסיסמה, שסוכמה עם לוי טרם 
עלייתו, לחידוש הקשר. לוי הבין 

מייד במה מדובר

באותם ימים, קהילת המודיעין 
הצעירה לא הייתה אמונה על 

סינון ביטחון כמקובל כיום

הוחלט לפעול לסיום תעסוקתו 
בהקדם, שלב שלב ובצורה זהירה, 

על מנת לא לעורר אצלו חשד

לכסף, שעון זהב יוקרתי "שפהאוזן" שנחשב, גם 
באותה עת, למותרות ולסמל מעמד.

בשלושה במאי 1957, עולה חדש מפולין, שהיה 
טרם עלייתו קצין ב"או-בה", דיווח בתחקורו על 
סוכן לשעבר של "או-בה" שעלה ארצה, חדר לגוף 
ביטחוני וסיפק ידיעות רבות ערך למפעיליו ב"או-
בה". הוא מסר תיאור פיזי של האיש, את כינויו 
ב"או-בה", פרטים על קורות חייו ועל אופיו, וציין כי 
שמו דומה ל"לוין". הידיעה הועברה מיידית לידיעתו 
של עמוס מנור, שבינתיים התמנה לראש השירות. 
מול כל הסימנים והפרטים, זיהו שמדובר בלוי לוי. 
היה  קשה  גדולים.  היו  והתדהמה  ההלם 
להאמין שהאיש המוכשר, המצטיין והאמין הזה, 
הוא מרגל ובוגד. מאידך גיסא, לא הייתה שום 
הוכחה חד־משמעית, שניתן להגדירה כ"אקדח 

מעשן", שהאיש הוא בוגד. כל הנתונים שעלו 
היו נסיבתיים בלבד. אלה לבדם הקשו מאוד על 

קבלת ההחלטות במהלך הטיפול.
מנור הבין מייד שמקרה זה טומן בחובו איום 
גדול על מעמדו של השירות והתנהלותו, שלא 
לומר על הכבוד והיוקרה של השירות ושל עמוס 
עצמו. מנור הטיל איפול מוחלט ומידור קפדני על 
האירוע. הוא כינס אליו מספר מצומצם של נושאי 
תפקידים, ועדכן אותם בפרטי המידע ובמסקנתו 
כי לוי הוא החשוד העיקרי. הם התחבטו בשאלה 
אם לעצור את לוי מייד, ולקוות כי יישבר בחקירה 
ויתוודה על מעשיו. לאחר דיונים, הגיעו למסקנה 
כי עדיף שלא לנקוט במעצר. הכול ידעו שלוי 
יהיה אגוז קשה לפיצוח ולא יישבר על נקלה. 
אחרי הכול, לוי היה איש מודיעין מעולה ומנוסה.

הוחלט לפעול לסיום תעסוקתו בהקדם, שלב 
שלב ובצורה זהירה, על מנת לא לעורר אצלו 
חשד. זאת, באמצעות יצירת משבר מקצועי 

מולו – שתוצאתו תהיה סיום עבודתו בשירות.
לוי  של  תעסוקתו  לסיום  הפעולה  תוכנית 
הצליחה. לוי, שחש כי משתפים אותו פחות ופחות 
בפעילות המבצעית, פנה אל ראש היחידה וביקש 
שיחה אישית להבהרת מעמדו וקידומו. ראש 
היחידה ניצל את ההזדמנות ודרדר במתכוון את 
השיחה לדו־שיח קשה בין השניים, תוך הטחת 
האשמות על רמה מקצועית לא טובה, יכולת 
מבצעית גרועה וקביעה כי אין ללוי סיכויי קידום 
ביחידה. לוי רתח מזעם והודיע על התפטרותו 
המיידית מהשירות. לוי עזב את השירות בטריקת 

דלת בסוף אוגוסט 1957.

במקביל, המשיכו החקירה וליקוט העובדות 
והממצאים – שיוכיחו מעל כל צל של ספק כי 
לוי הוא אכן המרגל המבוקש. כך, למשל, עניין 
שעון היד היוקרתי מתוצרת "שפהאוזן" שענד 
על ידו. בשירות חשדו שהשעון ניתן לו במתנה 
על ידי מפעיליו הפולניים. זאת, מאחר שלסוכן 
כפול אחר, מול הפולנים, היה שעון דומה שניתן 
לו על ידי מפעילו. החוקרים התחקו על מקורו של 
השעון ואיתרו את החנות ברחוב "בן־יהודה" בתל 
אביב. בעל החנות גילה כי אחד הרוכשים היה 
נציג השגרירות הפולנית. העובדה שללוי היה שעון 
שנרכש על ידי נציג השגרירות הפולנית הייתה 
נסיבתית. אי אפשר היה להוכיח כי הדיפלומט 

הפולני שרכש שעון בחנות בתל אביב היה מפעילו 
של לוי. 

בתחילת ספטמבר 1957, הודיע לוי על כוונתו 
לעזוב את הארץ לצרפת עם אשתו, ולהתחיל 
שם חיים חדשים עם קרובי המשפחה של רעייתו. 
אנחת הרווחה ותחושת הסיפוק, שליוו את 

השירות עם עזיבתו של לוי את הארץ, התפוגגו 
מהר מאוד. לא חלפו שבועות ספורים ולוי שב 
ארצה, בדצמבר 1957, וביקש לחזור לעבודתו 
בשירות. בקשתו סורבה. הוא איים כי אם לא 
יתמלאו דרישותיו – הוא יתבע למשפט את שב"כ 
וייתן לזה פומבי. למעשה, היה בכך איום לחשוף 
ברבים מידע מסווג ורגיש על השירות ופעילותו. 
לוי חשד כי משהו תמוה מתרחש בלי ידיעתו. 
הוא החליט לנקוט בצעד מקדים. לוי הזעיק אליו 
חבר קרוב עוד מתקופת "גורדוניה" בפולין, שלא 

החשד והאיום...

החשיפה – 
"ידיעת הזהב" וההלם...

שמואל תמיר – שותפו להגנה של אריה מרינסקי 
)ויקיפדיה(

לוי לוי – מתנועת הנוער "גורדוניה" למעמד 
של מרגל ובוגד )ארכיון המל"ם(
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העריקה שסיפקה 
"אקדח מעשן"...

היה עובד שב"כ, וסיפר לו בפירוט רב על עבודתו 
בשירות ועל הסכסוך עם ממוניו. הוא חשף בפניו 
את פעילות שב"כ ה"לא ממלכתית", והפקיד בידיו 
מסמך, חתום על ידו, שנועד לעורך דין, ולחלופין 
לפרסום בעיתונות, למקרה שייעלם ו/או יחוסל 

באמתלה כלשהי. 
רגישים  היתר מבצעים  בין  במסמך תוארו 
ביותר של שב"כ, ופורטו בו שמות מפקדיו של 
לוי וכתובותיהם. לבד ממסמך זה שמסר לחברו, 
הוא הכין מסמך נוסף, מקוצר יותר, שאותו הסתיר 

בדירתו. 
לימים סיפר עמוס מנור כי באותו שלב "...

דיווחתי על אודות ההתפתחות לממונה על שירותי 
הביטחון )איסר הראל(, שהורה לי לפנות למשטרה 
ולבקש את מעצרו של לוי לחקירה... למעשה הוא 

כבר לא השאיר לי שום שטח תמרון...".
לוי נעצר באחד בפברואר 1958. הוא הכחיש 
בתוקף את היותו מרגל בשירות ה"או־בה" הפולני.

המסמך,  את  לוי  הפקיד  שבידו  זה  חברו, 
פנה לאשתו של לוי ועדכן אותה בדבר המסמך 
ובקשתו. היא נטלה את המסמך ועשתה דרכה 
למשרדם של עורך הדין שמואל תמיר ושותפו 
אריה מרינסקי. לאחר ששמעו את סיפורה על 
שב"כ המתנכל לבעלה, התקשרו הפרקליטים 
לעמוס מנור. "האיש שאתם מחפשים נמצא 
בכלא רמלה", השיב להם מנור, "מדובר במרגל, 

ויוגש נגדו כתב אישום...". 

למרות דברים אלה, ידע עמוס מנור כי אין בידי 
השירות שום ראיות של ממש שתאפשרנה לקשור 
את לוי למעשי ריגול. לוי סירב לשתף פעולה 

והכחיש בתוקף את החשדות נגדו.
מרינסקי ותמיר פגשו את לוי בכלא רמלה. הוא 
טען לחפותו המוחלטת. הוא האשים את שב"כ 
כי רקח מזימת נקם נגדו, עקב החשש שיחשוף 
ברבים את הפעילות ה"בלתי־ממלכתית" של 
השירות. גרסתו נשמעה להם אמינה והגיונית. 
עורך הדין מרינסקי אמר לעמוס מנור שייתכן 
ולוי הוא איש מושחת, כפי שהוא טוען, אבל הוא 
לא מרגל. אם וכאשר יונח בפניו "אקדח מעשן", 
שיוכיח מעל לכל ספק שאכן הוא מרגל הבוגד 
במדינה, הוא, מרינסקי כפטריוט ישראלי, ישקול 

מחדש את עמדתו ביחס אליו.

המשפט נפתח בשישה ביולי 1958. התובע 
במשפט היה סגן פרקליט המדינה גבריאל בך 

)לימים שופט בבית המשפט העליון(. משפטו 
של לוי החל בלי שהיו בידי התביעה הוכחות של 
ממש לאשמתו. מלאכת התביעה התבססה על 
צירוף פרט לפרט, בניסיון לגבש אותם למבנה 
מוצק. עורך הדין שמואל תמיר התגלה עד מהרה 
כפרקליט לוחמני, "השש אליי קרב" כנגד שב"כ. 
בשלב מסוים, לאחר תחילת המשפט, העביר 
תמיר את הגנתו של לוי לידיו של שותפו, עורך 

הדין אריה מרינסקי. 
המשפט התנהל לאורך יותר מ־16 חודשים, 
הישיבות – כולן בדלתיים סגורות, וחלקן אף מחוץ 
לכותלי בית המשפט. בין היתר העידו מטעם 
התביעה שני סוכנים כפולים של שב"כ: אחד מהם 
היה עדיין משולב באותה עת במבצע חי, ועדותו 
נמסרה בדירה פרטית, שלא בנוכחות הנאשם. 
העדות, שהוכתרה בהצלחה, הציגה את שיטות 
העבודה של שירותי המודיעין הפולניים, שחלקים 
מהן באו לידי ביטוי במסכת מגעיו של לוי עימם. 
כפות המאזניים בהתמודדות בין התביעה ובין 
הסנגוריה – היו שקולות למדי. עורך הדין מרינסקי 
עשה כל שביכולתו למען שולחו. מאידך גיסא, 
הפרקליט בך, בסיכום מבריק, תיאר את הנזק 
הכבד שגרם לוי לעבודת השירות על ידי הכשלתן 
של פעולות מבצעיות רבות. הראיות הנסיבתיות 
נגד לוי, וכובד משקלן המצטבר, והוא בלבד, 

הכריע את הכף לחובתו.

באוקטובר 1959, לאחר שהתביעה והסנגוריה 
הגיע משירות הביטחון  טיעוניהן,  סיכמו את 
הצרפתי מידע ראשוני על העריקה של ולדיסלב 
מרוז, ששירת כקצין ב"או-בה" בפריז והחליט 
לערוק. מרוז "הוכפל" על ידי הצרפתים. הוא היה 
גם בין מפעיליו של לוי, ונפגש עימו חמש פעמים 
במהלך ביקורו של האחרון בפריז, בספטמבר 

 .1955
מרוז  את  ארצה  להטיס  אפשרות  נבדקה 
ולהביאו להעיד במשפט. הבעיה הייתה שהשירות 
הצרפתי אסר באותו שלב על שימוש כלשהו 

במידע שהתקבל ממרוז. 

ב־12 בנובמבר 1959 הרשיע בית המשפט 
המחוזי את לוי וגזר עליו עשר שנות מאסר. 

מרינסקי ותמיר החליטו לערער לבית המשפט 
העליון ולתבוע לבטל את ההרשעה ולזכותו. גם 
עמוס מנור החליט לערער לבית המשפט על קלות 
העונש. היה חשש מתוצאות הערעור. לכן, במאי 
1960, טרם תחילתו של הדיון בערעורים, החליט 
עמוס לערוך ביקור בצרפת במטרה לשכנע את 

השירות הצרפתי לשחרר את המידע לשימוש.
ראש השירות הצרפתי ִאפשר לעמוס מנור 
להיפגש עם מרוז ולתחקר אותו. הצרפתים פתחו 

בפניו את כל החומר, ונתנו לו תיקים עמוסים 
במסמכים, תמונות ודו"חות הפעלה מקוריים 
שמסר להם מרוז, על הפגישות שקיים עם לוי 
בפריז. עם כל החומר הרב הזה חזר עמוס מנור 
ארצה. דא עקא, הצרפתים עדיין עמדו באיסור 

על השימוש בחומר, למגינת ליבו של מנור.
ב־25  העליון החל  בבית המשפט  הערעור 
באוקטובר 1960. על כס השיפוט ישבו הנשיא, 
שמעון אגרנט, ולצידו השופטים משה לנדוי 
ואלפרד ויתקון. עורך הדין מרינסקי טען בלהט 
את טיעוניו, והייתה תחושה כי יצליח לשכנע 
את בית המשפט לקבל את ערעורו. נראה היה 
כי השופטים מטים אוזן קשבת לטיעוניו ונוטים 
להסכים עימו שמשקלן של הראיות אינו מספיק 
החמורות שבהן  בעבירות  לוי  של  להרשעתו 

הואשם והורשע.

לא חלפו 48 שעות מתחילת הדיון בערעור, ובליל 
28-27 באוקטובר חלה תפנית דרמטית בעלילה. 

עמוס מנור קיבל ידיעה מהצרפתים שהעריק 

המשפט

מרינסקי היה המום ומופתע. אמר 
לעמוס שהוא נוסע מייד לכלא 
רמלה לפגוש את לוי כדי לאמת 

את הדברים

 רצח צפוי ותפנית דרמטית...

דא עקא, הצרפתים עדיין עמדו 
בחומר,  השימוש  על  באיסור 

למגינת ליבו של מנור.

המשך בעמוד 66

מרגלים היו גם לפני קום המדינה...

גיליון 93, שבט תשפ"ג, פברואר 2023



בחירת השליחים והכשרתם

הקשר חשאי

פעילות הבריחה 
כארגון חשאי 
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בעזרת עורמה, תחבולות ומתנות 
– הצליחו למלט את הנוסעים 
הפנים  ומקבלת  מהתחנה 

החגיגית המתוכננת

הראו לבריטים את המספרים 
המקועקעים על זרועם ואמרו: 
"עברנו את המחנות, לא תצליחו 

להוציא מאיתנו כל מידע

איסוף מודיעין למבצע

מסמכים מזויפים

היו מגיעים למשפחה או למנזר 
פעילי "בריחה", פרטיזנים לשעבר 
או חיילים ששירתו בצבא הפולני, 
ודורשים לקבל את הילד תמורת 

כסף, באיום, אף בכוח ממש
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לות  בגבו עברו  דות  התעו
הלוך וחזור, הוחתמו לפעמים 
בחותמות כשרות שונות במעברי 
גבול שונים, וכך הפכו לתעודות 

"כשרות למהדרין"

גילו נכונות להקריב  השליחים 
הרבה למען המטרה: לחיות רחוק 
ממשפחותיהם לתקופה ארוכה, 

לרוב בתנאים לא פשוטים

בעוד הניצולים צפופים, מכוסים 
כרעה  ציוד,  היו  כאילו  בברזנט 
אישה ללדת. מפקד המבצע של 
"הטיול" לא היה מודע למצבה. 
מה עושים? עושים! התינוק לא 

היה מוכן לחכות...

העזה ולקיחת סיכון 

יצירתיות 

הפעילות המבצעית

הצלת ילדים באירופה המרוסקת והקפואה )באדיבות עמותת "הבריחה"(
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שליחי המוסד לעלייה ב' בתנועת "הבריחה"

התמודדות עם הבלתי־צפוי  

מפת צירי ההברחה והבריחה באירופה )באדיבות עמותת "הבריחה"(
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פרוע  אנטישמי  מסע  זה  היה 
מהסוג הישן, שנלווה אל דיכוי כל 
פעילות דתית או לאומית בתחומי 

ברית־המועצות וגרורותיה 

כאשר  מכן,  לאחר  שנים  שש 
התמודד גרנט על נשיאות ארצות 
הברית, שבה והועלתה פרשייה 
אויביו  בידי  בה  הוצג  וגרנט  זו 

הפוליטיים כאנטישמי 

הסוכן הכפול 
של "הסוחר מוונציה"

יומינטישמיות!
"האף הארוך" של המודיעין:

סיפורים נשכחים בעולם 
רווי אנטישמיות

מה המכנה המשותף לפרעה במצרים, אלפרד דרייפוס, משפטי 
הרופאים בברית־המועצות והפרוטוקולים של זקני ציון? בכולם הביא 
הממשק שבין שירותי מודיעין לשנאת יהודים – לפעילות מודיעינית 

חשאית, שהוכוונה לפגיעה ביהודים.
עולם המודיעין, ובייחוד זה של היומינט, היה מאז 
ומעולם נקודת המפגש שבין הגלוי והנסתר, הנשגב 
והמרומם והנתעב והדוחה, המותר והאסור. אלו 
בדיוק מצבי הביניים ואזור הדמדומים שבו יכולה 
האנטישמיות לאתר "שדות ציד" הנוחים מאוד 
והשנוא, הנקרא לעיתים  לפגיעה בעם הייחודי 
"יהודים", לעיתים "ישראלים", ולעיתים בשלל כינויי 

גנאי מגוונים.
במאמר זה אציג שלושה סיפורים נבחרים שנבעו 
מאנטישמיות לשמה, אך פחות ידועים ממרבית 
מבצעי המודיעין שהתפרסמו; פרשיות, שבהן 
שימשה אנטישמיות בוטה לפגיעות בעזרת מבצעי 
מודיעין, בשטח ההפקר הנרחב של הרוע האנושי 
יהודים לפעילות חשאית.  המשתרע בין שנאת 
הסיפורים האלו התרחשו בתקופות שונות, במקומות 
שונים, בקרב תרבויות שונות ונסיבות שונות לחלוטין. 
המכנה המשותף היה בסופו של דבר אחד – שנאה 
ממוקדת ליהודים וניסיון לפגוע בהם בעזרת מערכת 
מודיעינית, וככזו חסויה ונסתרת מהתווך הציבורי, 
שבה היכולת להכפיש, להפליל ולפגוע – קלה הרבה 
יותר מאשר במערכות ציבוריות גלויות, משפטיות, 

חינוכיות, עסקיות ועוד.

לונדון, יוני 1594 – העובדה שהיהודים חיים כעם 
ללא מולדת במשך אלפי שנים, הפכה אותם במשך 
דורות לקורבן זמין בארצות שבהם חיו ולהאשמות 
שווא בריגול לטובת האויב. זאת, מאחר שטבעי תמיד 
לחשוד באדם חסר מולדת ושייכות לאומית כמי 

שיבגוד בארץ שבה הוא חי.

עוצמתה של השנאה הזו, כך מסתבר, איננה 
פוחתת גם כאשר מדובר במי ששומר על יהדותו 
בחשאי וכלפי חוץ זוכה להצלחה ולהישגים בחברה 

הנוצרית.

דר' רודריגו לופז )1594-1525( היה בן למשפחת 
אנוסים בפורטוגל שנמלט לאנגליה.

באנגליה, נאסר על יהודים לחיות מאז שגורשו 
ב־1290, ולכן הוא חי את חייו כנוצרי מאמין. לופז 
זכה בהצלחה מקצועית מרשימה, והפך לרופאה 

האישי של המלכה אליזבת הראשונה.
הצלחתו עוררה קנאה רבה בקרב המעמדות 

הגבוהים, ומוצאו היהודי של לופז תרם לכך.
לצד עבודתו הרפואית, שימש לופז כסוכן חשאי 
מטעמו של פרנסיס וולסינגהם, איש הצללים של 
המלכה – שמילא שורת משימות להגנת הכתר, 

מפני חתרנות קתולית בממלכה ומחוצה לה.
כחלק ממאבקה בפליפה, מלך ספרד שהשתלט 
גם על פורטוגל השכנה, אליזבת טיפחה אציל פורטוגזי 
בשם אנטוניו כטוען לכתר הפורטוגזי. אנטוניו, שנקלע 
למצוקת חובות, קינא ברופא המצליח מהמוצא 
היהודי ומכאן הייתה הדרך קצרה להעליל עליו כי 

אין הוא אלא סוכן ספרדי מוסווה.
רוברט דברו, הרוזן מאסקס, אחד מידידיו של 
אנטוניו, האשים את לופז כי זמם ביחד עם שליחיו 

של פליפה להרעיל את המלכה אליזבת. שניים 
מעוזריו של אנטוניו, דה גמה וטינוקו, נאסרו בחשד 
כי שימשו כסוכנים כפולים מטעם אנגליה בשירותו 
של פליפה. בחקירה השתרבב שמו של לופז בן 

ה־69 כאחד הקושרים.
הוא נעצר בינואר 1594, ומחשש מהעינויים 
הנוראיים, כחלק מהחקירה – הודה בשותפות לקשר.
המלכה אליזבת לא האמינה כי רופאה המוערך 
היה שותף לקשר כנגדה, ולכן השהתה את הוצאתו 

להורג מספר חודשים, עד השבעה ביוני 1594.
הוא הועלה לגרדום, נתלה ובותר לחלקים בעודו 
חי, ואיבריו נשרפו לנגד עיניו. מילותיו האחרונות היו 
כי הוא חף מפשע. בטרם נפח את נשמתו, ניסה 
עוד לצעוק ולהביע את חפותו, אך נתקל בקריאות 

אנטישמיות.

הקריאות האלו, בגנות היהודים, שכאמור, לא חיו 
כלל באנגליה באותה תקופה, היו העדות הטובה 
מכול למניע מאחורי העלילה כולה. לאחר מותו, 
סירבה המלכה אליזבת להחרים את רכוש המשפחה 
כמקובל בנידונים על בגידה, ואף המשיכה לתמוך 

כספית באלמנתו.
משפטו ומותו של הרופא האנוס – זכו לתהודה 
רבה באנגליה, שבה כאמור לא חיו כלל יהודים. יש 
הסבורים כי המחזה של ויליאם שייקספיר, "הסוחר 
מוונציה" שחובר מספר שנים לאחר מכן, כמו גם 

רס"ן )מיל.( קובי סגל
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מחזה אנטישמי נוסף של במאי בשם מרלו )איש 
מודיעין אף הוא( בשם "היהודי ממלטה" – הושפעו 
מהטרגדיה של הרופא היהודי. שייקספיר היה ידידו 
האישי של הרוזן מאסקס, שרקם את העלילה נגד לופז.

17 בדצמבר 1862, ִמפקדת הגנרל גרנט, צבא 
הפדרציה, מלחמת האזרחים האמריקנית – 
גירוש יהודים היה תמיד סמל לשנאה ולאנטישמיות. 
לא רבים יודעים כי גירוש כזה התחולל בארצות 
הברית, בעיצומה של מלחמת האזרחים. במלחמה 

בין הדרום והצפון, שירתו יהודים בשני הצדדים.
במהלך שנת 1862, פיקד הגנרל יוליסס גרנט 
על ארמיית טנסי. לצד פעולות המלחמה, יישם את 
מדיניות הנשיא אברהם לינקולן, להטלת מצור 
כלכלי חונק על מדינות הקונפדרציה, המורדות. 
למרות האיסור, נודע לו כי מספר סוחרים יהודיים 
חצו את הקווים, קנו בדרום כותנה ומכרו אותה 

ברווחים עצומים בצפון.

החשש  גם  כמו  אויב,  לטריטוריית  המעבר 
מהברחות וקשר עם האויב – הביאו אותו לפרסם 
ב־17 בדצמבר 1862 את צו מספר 11 לגירוש כל 
יהודי האזור, על אף שמספר היהודים שעסקו 
בהברחות מדוברות היה ארבעה בלבד )!( מתוך 

מאות.
הצו נפתח במילים: "היהודים, כמעמד המפר 
את כל תקנות הסחר שהונחו על ידי משרד 
האוצר וגם פקודת המחוז, מגורשים בזה מן 

האזור בתוך 24 שעות מקבלת הפקודה".
לראשונה מאז החלה ההתיישבות היהודית 
בארצות הברית, חשו יהודיה אפליה ורדיפה על 

רקע דתם.

יהודי העיירה פדוקה שבקנטקי מיהרו לשלוח 
לוושינגטון הבירה משלחת לנשיא לינקולן בבקשה 
כי "אברהם אבינו", כפי שכינו אותו, יפעל לעזרתם, 

וכך הוא אכן עשה.
הפקודה בוטלה, אך לא לפני שמחברה, הגנרל 
גרנט, הספיק להשיב במכתב קצר לנשיא, החושף 
את המניעים שמאחורי הצו. לא היו אלו מניעים 
כלכליים, ואף לא חשש מריגול. גרנט הסביר כי: 
"אדוני הנשיא, כפי שהורית לי, אבטל את הצו, 
אך ברצוני שתבין שאנשים אלו הם צאצאי מי 
שצלבו את הגואל ומהטיפוסים שלפניי ברור 

שהגזע הזה לא השביח מאז".
שש שנים לאחר מכן, כאשר התמודד גרנט על 
נשיאות ארצות הברית, שבה והועלתה פרשייה זו 

וגרנט הוצג בה בידי אויביו הפוליטיים כאנטישמי. הוא 
הכחיש זאת ונבחר לנשיאות ארצות הברית, והיה 
אחד הנשיאים הידידותיים שנבחרו עבור יהודי ארצו.

ייתכן ואנטישמיות ככלות הכול, המחפשת תירוצים 
ב"חשש ביטחוני לריגול" או "סחר עם האויב" – היא 

תכונה השמורה אצל פוליטיקאים לימי מלחמה 
בלבד...

ניו יורק, איסטרן פארקווי 770, הדירקטורט 
החמישי של הקג"ב, 26 ביוני 1968 – מאז נטלו 
הבולשביקים את רסן השלטון בעקבות מהפכה 
ומלחמת אזרחים אכזרית שהסתיימה לפני יותר 
ממאה שנה, ובמשך כשבעים שנות שלטונם עד 
להתמוטטות ברית־המועצות, ניהלו הם מלחמת 
שמד נגד כל הדתות, ב"גן העדן הסובייטי". המלחמה 
הזו הייתה אכזרית במיוחד כלפי היהדות, ומאוחר יותר 

נגד הציונות. בתי כנסת, מקוואות וישיבות נסגרו; 
רבנים ואדמו"רים נעצרו או נאלצו להימלט על נפשם; 
קיום מצוות הוגבל לזקנים "לא מזיקים" שהתאספו 
מדי שבת בבתי כנסת תחת עינם הפקוחה של 

סוכני הקג"ב, בתוך שרידי הקהילה ומחוצה לה. 

לאחר מותו, סירבה המלכה אליזבת 
המשפחה  רכוש  את  להחרים 
כמקובל בנידונים על בגידה, ואף 
המשיכה לתמוך כספית באלמנתו.

עסקים בעורף האויב: 
גירוש יהודי טנסי

האדמו"ר שניצח את הקג"ב

הרבי מלובביץ' – הנחה את הרב לוין לשמור על הגחלת 
)ויקיפדיה(

"האף הארוך" של המודיעין: סיפורים נשכחים בעולם רווי אנטישמיות
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"האף הארוך" של המודיעין: סיפורים נשכחים בעולם רווי אנטישמיות

עם הקמת מדינת ישראל, גברו הרדיפות והפכו 
ב־1952  לשיאו  שהגיע  ממש,  של  ציד  למסע 
ב"משפט הרופאים", שבו נאשמו רופאים יהודים 

באישום הזוי – ניסיון להרעיל את מנהיגי ברית־
המועצות. 

היה זה מסע אנטישמי פרוע מהסוג הישן, שנלווה 
אל דיכוי כל פעילות דתית או לאומית בתחומי 
ברית־המועצות וגרורותיה. את המאבק הובילה 
ה"ייבסקציה", המחלקה היהודית של הקג"ב, שבה 
שירתו בדרך כלל יהודים שהמירו את דתם לטובת 

הבולשביזם. 
מול כל אלו, עמדו שני גורמים בלבד שסייעו 
ליהודי ברית־המועצות, "נתיב", ארגון המודיעין 
הישראלי שפעל מעבר למסך הברזל, והאדמו"ר 
רבי מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל, הרבי מלובביץ'. 
האדמו"ר היה בעצם ארגון מודיעין של איש אחד 
בלבד, שהפעיל אלפי "סוכנים" שכונו "שלוחים", 
יהודים שומרי מצוות מקרב חסידיו בברית־המועצות 

ומחוצה לה. 
הגורם הכמעט יחיד שממנו חששו במוסקווה – 
היה דעת הקהל העולמית. עבורה, הכינה מכונת 
התעמולה הסובייטית מיצג קבוע ששמו "חופש 
הדת בברית־המועצות". נבחר רב מקומי שתחת 
לחץ בלתי־פוסק של איומים נאלץ להופיע לראיונות 
בכל ערוצי המדיה, ולהלל ולשבח את פתיחותה של 
ברית־המועצות וחופש הדת של כל אזרחיה. בסוף 
שנות השישים, מילא את התפקיד הרב יהודה 
לייב לוין זצ"ל, תלמיד חכם ואוהב ישראל שכיהן 
כרבה של דנייפרופטרובסק, העיר שבה גדל גם 
הרבי מלובביץ' מגיל שבע. לוין ניסה באומץ לב, 
על אף גילו המתקדם, להיאבק על מתן שירותים 
בסיסיים לקומץ היהודים ששמרו בברית־המועצות 
על מסורתם, ומאידך גיסא לשחק את המשחק 

שנדרש ממנו אל מול אורות במות התקשורת.
בקיץ 1968, נזקקו הסובייטים בדחיפות ליחסי 
ציבור חיוביים. היה זה בעיצומו של "האביב של 
פראג", שבו נאלצו הם להתמודד עם הקריאה 
ל"סוציאליזם בעל פנים אנושיות", ומאידך גיסא 
החלו מחאות הולכות וגוברות בארצות הברית נגד 
ההגבלות על יהודי ברית־המועצות. במטרה לשפר 
את התדמית, נשלח הרב לוין, בן ה־74, למסע 
תעמולה בארצות הברית, כדי להשפיע על דעת 
הקהל היהודית ברחבי תבל ולספר על נפלאות גן 

העדן הסובייטי.
לארצות הברית הוא הגיע מלווה בכמה מחברי 
הקהילה, וביניהם אחד מ"החזנים" שהתמחה בעיקר 
בזמירות שאותן הנעים לשולחיו בִמנהלים החמישי 
והשביעי של הקג"ב, האחראים על המאבק בדתות 

ובאויבי המשטר בברית־המועצות...
הרב הקשיש נאלץ לשאת נאומים לפי דרישות 
מלוויו על "חופש הדת" ועל מדיניותה שוחרת השלום 
של ברית־המועצות. מלוויו הצמודים ליוו אותו לכל 

חיים יהודיים למרות הרדיפות. הוא ביקש בין היתר 
את הנחייתו של האדמו"ר – האם לעזוב את תפקידו 
הבלתי־אפשרי ולערוק לארצות הברית, או לחזור 
"הביתה" למוסקווה? הרבי המליץ לו להמשיך 
בתפקידו, וכך נהג. הוא חזר לחדרו במלון מבלי 
ש"שומריו" ידעו על הפגישה, חזר לברית־המועצות 

ונפטר כעבור כארבע שנים. 
עשרים שנה לאחר מכן, התמוטטה האימפריה 

הסובייטית והיהדות שבה לפרוח ברוסיה.
חב"ד,  וחסידי  "נתיב"  אנשי  שזרעו  הזרעים 
במסירות נפש, מול דיכוי ושנאת ישראל – נבטו 
והצמיחו יבול של קהילות יהודיות פורחות, מתפתחות 
ותוססות הפרוסות היום בכל רחבי חבר המדינות. 
אין זה מקרה כי כל שלוש הפרשיות התרחשו נגד 

יהודים שחיו מחוץ לגבולות מדינת ישראל. 

ג'ון לופטוס ומארק ארונס, צמד חוקרים אמריקני 
ואוסטרלי, אף הרחיקו לכת וטענו כי ארגוני המודיעין 
לאורך כל המאה העשרים לחמו במתכוון נגד העם 
היהודי ולאחר מכן נגד מדינת ישראל ממניעים שונים, 
כשהאנטישמיות היא מהחשובים שבהם. מחקרם 
 The Secret War Against the"( המקיף הופיע כספר
 Jews: How Western Espionage Betrayed The Jewish
People"(, שהיה לרב־מכר בשלהי שנות התשעים. 

פגישה, ואחת מהן הייתה עם הרבי מלובביץ', מי 
שכאמור היה אחד משני הגורמים שהעזו להילחם 

במסע הדיכוי של בני העם היהודי בברית־המועצות.
לכאורה, הייתה זו פגישת נימוסין רגילה בחדרו 
הקטן של הרבי באיסטרן פארקווי. אלא שמאחורי 
שיחת הנימוסין שנערכה ביידיש וברוסית )כמו 
עברית, צרפתית, אנגלית וגרמנית, כולן שפות 
שבהן שלט לחלוטין האדמו"ר( – הוא העביר, ככל 
הנראה, מסר מוצפן לרב לוין. האדמו"ר ידע היטב 
מה מצבו של הרב לוין ואף זיהה עוד בטרם המפגש 
מי הם ה"מקורות" שנועדו להשגיח עליו. במהלך 
הפגישה, הצליח "לעקוף" באלגנטיות את הכיסוי 
המודיעיני על הרב לוין ולהעביר אליו הנחיות לנוהל 

מבצעי חליפי: מפגש לילי בחדרו של האדמו"ר.
הרב לוין הצליח להתחמק מחדרו במלון, ועוד 
באותו לילה הגיע לפגישה נוספת עם האדמו"ר. 
הפעם, מסר לו דיווח מלא ושלם על המצב, וקיבל 
ממנו הנחיות איך וכיצד ניתן להמשיך ולעודד בחשאי 

ניסה  נשמתו,  נפח את  בטרם 
עוד לצעוק ולהביע את חפותו, 

אך נתקל בקריאות אנטישמיות

ויליאם שייקספיר - היסטוריה, קומדיה, טרגדיה ואנטישמיה... 
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כוח  אדם ותקציב – ממיעוט 
עובדים למיסוד וצמיחה

מטרת מאמר מיוחד זה, מלווה במסמכים מארכיון "המוסד", היא 
להמחיש את  היקף הכוח הפעיל ב"מוסד" בשנים אלו, גודל תקציבו 
והיבטים מהתרבות הארגונית ששררה בו  בשנותיו הראשונות.

" מ סמכים מספרים " את ההיבטים הארגוניים :  
עוד זווית ראייה 

על "המוסד" בראשית הדרך
  דר' א', חוקר במחלקת ההיסטוריה ב"מוסד"

כבר בתחילת שנות השישים, כשברקע עומד המבצע המוצלח לחטיפתו 
של הפושע הנאצי,  אדולף  אייכמן בארגנטינה ,  היו שהכתירו את "המוסד" 
הישראלי כאחד מארגוני הביון הטובים בעולם. בין אם  הייתה בכך 
הגזמה  ובין אם לאו, הרי ש"המוסד" עסק באותה תקופה בשורה 
ארוכה של מבצעים בתחומים שונים; פעל להעלאה חשאית  המונית 
 של יהודים ממרוקו; פר ס רשת של  קשרים ו שלוחות  חשאיות  ברחבי 
העולם, ובכלל זה באפריק ה ;  אסף מודיעין ועסק בסיכול התוכנית 

המצרית לשיבוץ טילי קרקע־קרקע.
כל אלה ועוד עם מצבת כוח אדם קטנה מאוד שאמצעיה מוגבלים.

"המוסד" הוקם בדצמבר 1949 בשמו המקורי, 
"המוסד לריכוז ותיאום פעולות שירותי המודיעין 
והביטחון של המדינה",  ו היה בראשית דרכו גוף 
זערורי. לצידו של ראש "המוסד" הראשון, ראובן 
שילוח, פעלו בתחילה עשרה עובדים  בלבד  ותקציבו 
הכולל היה 20,000 לירות ישראליות )ל"י(, מתוכם 
5,000 ל"י שהוגדרו עבור "פעולות מיוחדות" באישורו 

הבלעדי של ראש הממשלה, דוד בן־גוריון.

עם הקמת "הרשות", לימים "הצומת", באפריל 
1951,  הפך  "המוסד" גם לגוף  מבצעי  העוסק 
באיסוף מודיעין. מספר עובדיו גדל בהדרגה  עד 
שבסוף  תקופת שילוח   )1952(  מנה כשמונים 
עובדים.   תקופ ה  ראשונית  זו  התאפיינה באי־סדר 
ובאלתור, הן בתחום המנהלי־ארגוני והן בתחום 
הכספי כאחד. שילוח פעל במסגרת תקציב שהועמד 
לרשותו, ללא תקנים קבועים, ללא מחלקת כוח 
וללא רישום מסודר וקפדני של  אדם מסודרת 

ההוצאות הכספיות. לדוגמה, כספי מס־הכנסה 
שנגבו מהעובדים – לא הועברו לאוצר,  אלא  שימשו 

למימון פעילות מבצעית של "המוסד".
הראל  )1963-1952(  איסר  של  תקופתו 

 התאפיינה במיסוד המערכת, והדבר בא לידי ביטוי 
ברישום מסודר יותר,  בִת קנון  העובדים לפי דרגותיהם 
ובעבודה לפי תקצ י ב. ב־1953 הוקמה יחידת ארגון 
וִמנהל, ובראשה הועמדה מלכה ברורמן, אותה 
למד הראל להכיר ולהעריך, כבר כשפעלו יחד בש"י 
ובהמשך בשב"כ. ברורמן הפכה בתוך כמה שנים 
את יחידת הארגון והִמנהל ליחידה הגדולה ב"מוסד" , 

וִהשליטה ארגון וסדר בכל מחלקותיו . 
כהונתו  בשנות  "המוסד"  של  הגידול  קצב 
הראשונות של הראל – היה מתון מאוד. ב־1956 
גדל המספר ל־134 עובדים,  מתוכם עשרים אנשי 

בית הספר הגבוה למודיעין, שנכללו ב מצבת כוח 
האדם הזו  מסיבות מנהלי ות  בלבד . אולם החל מן 
המחצית השנייה של שנות החמישים , ובעיקר לאחר 

מלחמת "סיני" ששיפרה מאוד את מעמדה הבין־
לאומי ויוקרתה של ישראל,  הלך "המוסד"  ו התרחב 
 באופן ניכר בשל הקמת יחידות חדשות, כגון "תבל"  
)היחידה לקשרי  חוץ(  או ה יחידות  שעסק ו  בהגנ ה  
ובהעלאה חשאית של יהודים  )לימים "ביצור" ( . יחידת 
 "הצומת"  התרחבה אף היא, ונוצר  הצורך להגדיל גם 
את היחידות  שתמכו ב פעילות ה  המבצעית. בסיכומו 
של דבר ,  מספר העובדים ב סוף  תקופתו של איסר 
הראל  )1963(  גדל ל־719 עובדים .  נתון זה כולל גם 
את עובדי "נתיב" )64 עובדים( ובית הספר למודיעין 
)27 עובדים(, שהשתייכו ל"מוסד", כאמור, רק 
 מנהלית. לכן, נכון יותר לקבוע כי המספר האמיתי 
של עובדי "המוסד" באותה תקופה עמד על 628.

בד בבד עם העלייה במספר העובדים, חל גידול 
גם בתקציב "המוסד": בשנת התקציב 1956-1955 
כבר  עמד על  1,785,675  ל"י ,  כשנתיים  לאחר מכן 

עלה התקציב ל־2,462,268   ל"י,  ובשנת כהונתו 
האחרונה של הראל )1963-1962( הוא כבר הגיע 
ל"י . שיעור האינפלציה באותה  ל־13,345,000  
התקופה )1962/63-1955/56( היה 52.73%, 

הגם שהיה איש מפא"י והשתתף 
מפלגתיים,  נהג   בפורומים 
איסר הראל לגייס גם  מ אנשי 

המחתרות אצ"ל ולח"י

לגישה "האינטימית" שהביא 
"המוסד"  עימו  הראל  בניהול 
ולהסתמכות על הממד האישי – 
היו  בצד יתרונותי ה ן גם חסרונות

איסר הראל – מנהיגות אינטימית )ארכיון המל"ם(
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כלומר, קצב הגידול הריאלי בתקציב היה פי חמישה. 
 מניתוח פילוח ההוצאות  לשנת התקציב -1963

1962 לפי יחידות,  עולה כי 78% מתקציב "המוסד" 
באותה השנה הוקדשו לפעילות של  יחידות  מבצעי ות  

)בעיקר "הצומת" ו"תבל"( .  
 

על פי הנחיותיו של איסר הראל, התאפיינה 
התנהלות "המוסד" בצניעות רבה ואפילו בשמרנות. 
העובדים, ובהם  ה עובדי ם  המבצע י ים בחוץ לארץ, 
נדרשו להימנע מפזרנות ומהוצאות מיותרות. הראל 
התנגד לכך שעובדי "המוסד" ייהנו מתנאי שכר 
טובים יותר בהשוואה לשאר עובדי המדינה. זאת, 
בין השאר כדי שהמניע הכספי לא יהיה זה שיביא 
אנשים לשרת ב"מוסד". לעומת זאת, הוא נאבק 
באוצר כדי להעניק לעובדי "המוסד" תנאי פנסיה 
משופרים ,  שיפצו אותם לאחר תום שירותם על 
העבודה השוחקת ועל העובדה שחלקם יידרשו 
לה ת קשות  ו עלולים  יחסית  צעיר  בגיל  לפרוש 

במציאת  עבודה נאותה בהמשך. 
מהנתונים עולה כי משכורתו הממוצעת של עובד 
"מוסד" בשנת  התקציב 1956/57 הייתה 314 ל " י , 
גבוהה אך מעט )ב־15%( מהשכר הממוצע של 
עובד בשירות הממשלתי באותה תקופה  שעמד 
על כ־ 270 ל " י.  ה פער הזה  נובע כנראה מכך  שבקרב 
עובדי "המוסד" היו  רבים  במדרג הגבוה  יותר  של 

ההיררכיה הממשלתית  )השכלה, תקן(  ורבים מהם 
היו יוצאי  צה"ל  ושב"כ.

המשכורות הצנועות יצרו קשיי פרנסה אצל 
חלק מהעובדים, אך הם נהנו מהטבות אחרות: 
הזכות לקנות בשק"ם, מסעדה מסובסדת במקום 

העבודה –  יתרון חשוב בתקופת הצנע; ואף זכות 
להיכלל ברשימ ו ת המשתכנים של שיכוני צבא הקבע 
שהוקמו אז ברמת השרון, יד־אליהו ושיח'  מוניס 
בתל אביב . השירות בחוץ לארץ היה כרוך בהטבות 
כספיות ניכרות – משכורות גבוהות יותר ואפשרות 
לחסוך. זו הייתה אחת הסיבות לכך שב"מוסד"  נהגו 
לקיים  תחלופה במילוי התפקידים בחוץ לארץ , 
כדי  לאפשר לעובדים רבים ככל האפשר ליהנות 

מיתרונות יהם .
ההקפדה של "המוסד" על חיסכון בהוצאות – 
זיכתה אותו ביחס של אמון ופתיחות מצד אנשי 
האוצר,  ש נענו בדרך כלל בחיוב לבקשות  הכספיות 

של הארגון , גם כאלו שחרגו מהתקציב המתוכנן 
יחידות חדשות, תחומי  ו ש נדרשו לשם הקמת 

פעילות חדשים או מבצעים גדולים.

מטבע הדברים, בגוף כה קטן שררה אווירה 
בשנים  ו כמעט משפחתית,  בעיקר   אינטימית 
הראשונות –  כ שרוב עובדי "המוסד" הכירו איש 
את רעהו. גם מנהלי הגופים השונים, ובכלל זה 
ראשי היחידות  )לימים אגפים(  ועימם אף ראש 
"המוסד" עצמו, הכירו את מרבית העובדים אם לא 

את כולם. הדבר תרם ליצירת אווירה חברית, להסרת 
מחיצות ולביסוס תרבות ארגונית לא רשמית .  היה 

עוד זווית ראייה  על "המוסד" בראשית הדרך

תקופ ה  ראשונית  זו  התאפיינה 
באי־סדר ובאלתור, הן בתחום 
בתחום  והן  המנהלי־ארגוני 

הכספי כאחד

תרבות ארגונית – 
"אותך אני מחפשת"

תנאי שירות – צניעות

ראובן שילוח – "המוסד" מהמסד )ארכיון המל"ם(

ברורמן הפכה בתוך כמה שנים 
את יחידת הארגון והִמנהל ליחידה 
וִהשליטה  ב"מוסד" ,  הגדולה 

ארגון וסדר בכל מחלקותיו

מתוך הצעתו של ראובן שילוח להקמת "המוסד"נשלח לדוד בן־גוריון ב־22.7.1949 
מקור: ארכיון "המוסד"
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עוד זווית ראייה  על "המוסד" בראשית הדרך

 כתב מינוי  והקצאת משאבים להקמת "המוסד" בראשות  שילוח נשלח ב־ 13.12.1949, מקור: ארכיון "המוסד"

מקובל להביע דעות שונות ואף לחלוק על דעתו 
של ראש "המוסד", אם כי היה ברור כי בסופו של 

דבר  החלטתו  היא שיושמה.
בתקופתו של הראל לא התקיימו ישיבות מטה 
סדורות  של כל ראשי היחידות . הוא העדיף לדבר 
באופן אישי עם ראשי היחידות ולא לערוך ישיבות 

רבות משתתפים.  הישיבות היו קצרות, ללא רישום 
מסודר שלהן.  הראל נהג להאציל סמכויות לראשי 
היחידות, והעניק להם חופש פעולה רב בתחומי 
אחריותם, אך אם הוא איבד אמון באדם מסוים 
שרימה, התרשל או מסר דיווח מסולף או מוגזם 

– אותו אדם לא המשיך לעבוד במחיצתו.

דרך  ה פעול ה  לא הייתה ממוסדת והתבססה 
לעיתים על אלתור ,  כולל בכל הנוגע להתאמת עובדים 
למשימות .  ראשת  מחלקת הארגון והִמנהל, מלכה 
 ברורמן, "תפסה"  לעיתים  במסדרונות "המוסד" עובד 
שהכירה או שראתה בו מתאים לתפקיד מסוים, 
ושלחה אותו – במילותיה המפורסמות :  "אותך אני 
מחפשת" – למילוי תפקיד כזה או אחר בארץ ואף 

לשליחות בחוץ לארץ.  
הראל ביקש להנחיל לעובדים נורמות מוצקות 
לא היה סובלני לחריגות  בתחום המוסר. הוא 

מנורמות אלו, בשל הידיעה כי בפעילות חשאית 
קשה מאוד לשמור על הגבול הדק בין המותר לאסור. 
לדוגמה, הוא אסר על עובדים מבצעיים, נשים או 
גברים, להשתמש במין לאיסוף מודיעין, בשל סכנת 
ההשחתה שהייתה כרוכה בכך. הראל גם אסר, 
לדבריו, להשתמש באלימות בחקירות, שכן ראה 

בכך דרך פעולה לא ראויה.
כדי להבטיח עמידה בנורמות המוסר הגבוהות, 
ניפוי המועמדים היה קפדני ביותר. הראל התנגד 
להעסקת עובדים  " הרפתקנים "  או בעלי עבר פלילי, 
גם כאלה המביעים נכונות להתנדב למשימות 
מסוכנות, כביכול כדי לשקם את עצמם ואת "שמם 
הטוב". בגיוס כוח האדם ל"מוסד" נעשה שימוש 
תכוף בשיטת "חבר מביא חבר", ורבים מהמגויסים 

באו מאותו מאגר חברתי, למשל צה"ל או שב"כ, 
ולעיתים קדם לכך שירות בש"י או במוסד לעלייה  
ב' . רק לקראת סוף שנות החמישים – החל חיפוש 
שיטתי יותר של כוח אדם מתאים, למשל בקרב 

סטודנטים למזרחנות.

הגם שהיה איש מפא"י והשתתף בפורומים 
לגייס גם  מ אנשי  מפלגתיים,  נהג  איסר הראל 
המחתרות אצ"ל ולח"י, בראשם יצחק שמיר, 
שלא הוגדרו "מאנשי שלומנו". זאת כדי לנצל את 

הוא אסר על עובדים מבצעיים, 
נשים או גברים, להשתמש במין 
סכנת  בשל  מודיעין,  לאיסוף 
ההשחתה שהייתה כרוכה בכך

גיוס והכשרה – 
מחלטורה ל"ארגון לומד"
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כישוריהם המיוחדים  )רובם צורפו ליחידת הלוחמים 
"מפרץ", לימים "קיסריה"(,  ולהקל על השתלבותם 
במדינה. מהצד השני של המפה הפוליטית – היו 
ב"מוסד" גם חברי השומר הצעיר ומפ"ם, אף ש היו 
בין  מנהיגיה  כאלה ש היו נתונים  לעיתים  למעקב 
של שב"כ. היחידים שנפסלו באופן גורף משירות 

בארגון היו מי שהוגדרו קומוניסטים.

תחום בחסר בו לקה "המוסד" בשנותיו הראשונות 
– היה תחום ה הכשרה ו ה הדרכה . ח יים יערי, ראש 
"הצומת" הראשון, קבל על כך שאנשיו יוצאים לחוץ 
לארץ ללא הכנה מספקת, ועמד על הצורך בהכשרה 
יסודית יותר. חלק מהמענה היה אמור להינתן 
באמצעות "בית הספר הגבוה למודיעין" )שהיה 
ידוע כלפי חוץ כ"בית הספר למדעי המדינה"(, 
שהוקם ב־1950. אולם, ההשתתפות של אנשי 
"מוסד" בקורסים של בית הספר הייתה דלה יחסית .  
במרץ 1959 הוקם לראשונה ענף הדרכה ב"מוסד"  
שמרבית ה הדרכות  בו  היו יחידניות – מדריך בודד 

מול חניך בודד. ככלל, "המוסד" בתקופ ה זו  לא היה 
"ארגון לומד", ורק בשנים מאוחרות יותר  קיבלה  
ההדרכה ב"מוסד" את מקומה הראוי והכשרת 

העובדים  הפכה  למקצועית יותר.
שקיפות וביקורת – עם התמסדותו של "המוסד", 
נחלשו בהדרגה האלתור ואי־הסדר שאפיינו את 
השנים הראשונות להקמתו. מגמה זאת, לצד השגת 
תקציב ותקני כוח אדם מהאוצר ומנציבות שירות 
המדינה, עמדה ברקע להחלת ביקורת מסודרת 
של מבקר המדינה על "המוסד", על פעילויותיו 
ועל הוצאותיו.   בעת הצורך, הוקמו גם ועדות בדיקה 
פנימיות בעקבות תקלות מבצעיות או אי־סדרים 
כספיים. במקרים אחרים, הוקמו ועדות חקירה 
חיצוניות כדי לבדוק תקלות מבצעיות, לדוגמה 
תקלות בשלוחות "הצומת" או האירועים שהובילו 
לטביעת "אגוז", ספינת העולים הקטנה ממרוקו.

"המוסד" ב שנותיו הראשונות  נשא את חותמו 
האישי של העומד בראשו והתנהל באופן שתאם 
את תפיסת עולמו המבצעית והארגונית.  לגישה 
"האינטימית" שהביא עימו  הראל  בניהול "המוסד" 
ולהסתמכות על הממד האישי – היו  בצד יתרונותי ה ן 
גם חסרונות ,  שהלכו ובלטו יותר ככל ש"המוסד" 
הלך  ו גדל במספר עובדיו  ומשימותיו . מחליפו ,  מאיר 
עמית, שכיהן קודם לכן כראש אמ"ן, הביא עימו 
כבר תפיסה ארגונית וניהולית מובנית ומסודרת 

יותר.

פירוט תקציב "המוסד" לשנת 1957-1956נשלח לשאול אביגור במשרד הביטחון , 31.8.1956 
מקור: ארכיון "המוסד"

היה מקובל להביע דעות שונות 
ואף לחלוק על דעתו של ראש 
"המוסד", אם כי היה ברור כי בסופו 

של דבר  החלטתו  היא שיושמה

עוד זווית ראייה  על "המוסד" בראשית הדרך

היקף כוח האדם ב"מוסד" בתום תקופת איסר הראל, בחלוקה לפי יחידות. מקור: ארכיון "המוסד"
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סיקורת 

חקה – עם ראש של "מוסד" 
ולב של פלמ"חניק

אבנר שור ואבירם הלוי, חקה – יצחק חופי – מהפלמ"ח 
לראשות "המוסד", ידיעות ספרים, 2022

אפרים לפיד

רותיהם  לדו הישראלי  ן  הביטחו רי  בכי
דואגים, בדרך כלל, בשלבים שונים של חייהם, 
להעלות על הכתב את פעילותם, הלקחים 
והתובנות. רבים עושים זאת סמוך לפרישתם 
מהמערכת, אך רבים אחרים נזכרים רק אחרי 
שנים כי טוב שתהיה מזכרת מתועדת כפי 
שהם רואים את הדברים. האלוף יצחק חקה 

חופי יוצא דופן. משך שנים סירב באדיקות 
גם הטיף  וכך  חייו,  לפרסם ספר על קורות 
דאגו  מותו,  אחרי  שנים  ב"מוסד".  לאנשיו 
ובעיקר מעריציו  הילה, חבריו הטובים  בתו 

למדינה  החשובה  תרומתו  כי   – ב"מוסד" 
תהיה נחלת דורות ההמשך. 

המשימה הוטלה על שני כותבים מנוסים 
מעולם הביטחון והמודיעין הישראלי. התוצאה 
ומפרטת  ומפרגנת מאוד,  ידידותית  אמינה, 
בות  החשו פות  התקו שלוש  על  בעיקר 
והמהותיות ביותר בחייו: הפלמ"ח, מלחמת 

"יום הכיפורים" ו"המוסד". 
מלחמת  של  נה  הראשו השנה  בחצי 
החלוקה  החלטת  ממוחרת  "העצמאות", 
ה  נ י ד מ ה ת  ז ר כ ה ד  ע ו  )3 0 . 1 1 . 1 9 4 7 (
)14.5.1948( לחמו כוחות "ההגנה" והפלמ"ח; 
הלחימה  ימי  עשרת  צה"ל.  הוקם  לא  עוד 
קרבות  היו   1948 באפריל  במשמר העמק 
קאוקג'י  לוחמיו של  זו.  בתקופה  מכריעים 
נסוגו, ואיתם נסו גם תושבים ערביים מכפרי 
21, היה זה הקרב האמיתי  האזור. לחקה, בן ה־

הראשון.
המלחמה הסתיימה וחקה החליט לכרוך את 
המשך חייו בשירות הצבאי. כבר בצבא היה 
חדור תחושת החשיבות של ההדרכה. "מפקד 
בה"ד 1" נראה בעיניו אחד מתפקידי השיא. 
ההדרכה, כמרכיב ניהולי חיוני, הייתה מוקד 
חדשנות, שהוא הוביל אחר כך גם ב"מוסד" 

ובחברת החשמל.
אלוף  חקה,  הכיפורים"  "יום  במלחמת 
פיקוד הצפון, חלוק עם המטכ"ל על ההתרעה 
 . לו הכוחות שהוקצה  היקף  ועל  למלחמה 
כוחות  דחוס.  הייתה שדה קרב  הגולן  גזרת 
שריון, ארטילריה, הנדסה ומודיעין של צה"ל 
מול  לחמו   – האוויר  חיל  בעייתי של  בסיוע 
האויב הסורי ומול כוח משלוח עיראקי בכואבת 
מהמלחמה  יצא  חקה  ישראל.  במלחמות 
אך  הרבות,  האבדות  בשל  בתחושה קשה 
גדול מההישגים המרשימים של  סיפוק  עם 
צריך  הפיקוד בראשו עמד. ההמשך הטבעי 

היה להיות תפקיד הרמטכ"ל.
רבה הייתה אכזבתו כי מוטה גור התמנה 
וכך,   , אותו עודדו  הרבים  ו  חברי לתפקיד. 
שנות  שלושים  אחרי  מוקדם,  ן  תכנו בלא 

צבא הוא הגיע ל"מוסד" ביולי 1974 והחליף 
הוביל חקה שלושה  כאן  זמיר.  צביקה  את 
מאמצים מרכזיים בתולדות הביטחון הישראלי 
– הגרעין העיראקי, הקשר עם הנוצרים בלבנון 
ויוזמת סאדאת נשיא מצרים לשלום, בזכות 
"המוסד" עם מלך מרוקו.  הקשר הטוב של 
בצד פעילות מבצעית ענפה ומגוונת, לאחר 
מלחמת "יום הכיפורים" ויישום לקחיה, הוא 
טיפח תרבות ארגונית מעודכנת. הקים מערכת 
מחקר מבצעי־מודיעיני ברוח המלצות ועדת 
ב"מוסד"  בשנותיו  )"פלורליזם"(.  "אגרנט" 
מהעובדים  גם   , בעמלו רבה  ברכה  ראה 

הנלהבים וגם מהדרג המדיני, רבין ובגין. 

למנכ"ל  פי  חו נה  מו "המוסד",  לאחר 
חברת החשמל )1990-1982(, ליו"ר מועצת 
המנהלים של "תדיראן" ולתפקידים ציבוריים 

.2014 רבים, עד פטירתו ב־

עולה דמות של איש  מהספר, כמו בחייו, 
ו  אופי למרות  אשר  שונאים,  נטול  אהוב, 
חותם  להטביע  הצליח   – והשקט  המופנם 

בתולדות המדינה הזאת.

שער הספר של אבנר שור ואבירם הלוי
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סיקורת 

על ספרו של לונקה – 
אליעזר גוטליב, "אדם מזדמן"

שרון יפת*

גילוי נאות: את לונקה ידידי אני מכיר זמן 
רב.  ומרץ  נוכחות  בעל  – אדם מרשים,  רב 
עוד בפגישתנו הראשונה, שאלתי את עצמי 
מהי התכונה העיקרית של האדם מולי; אין 
"תחביב"  זהו מעין  חריג, למעשה,  דבר  זה 
קבוע שלי בהיכרות חדשה – אצל לונקה היה 

זה מבט רציונלי ומפוכח על החיים. 
"אדם מזדמן" – כותרת נפלאה, המסכמת 
נאמנה את הספר המקסים, המתאר בדיוק 
את מסעו של המחבר בנבכי החיים והקיום, 
תוך קריאה לכולנו להביט על החיים במבט 
בטוח.  ני  אי יאלי?  ו ו –טרי ומפוכח  ונלי  רצי
רובנו שכחנו  כי  מגלים  אנו  לאורך הספר, 
את "המשקפיים הרציונליים": בחרנו בדתות, 
מפוכח  מבט  פני  על  נות,  רצו ו נות  אמו
כ"בני אדם  בו  וחיינו  עולמנו,  על  ומציאותי 

מזדמנים".
שקעתי  הספר,  מקריאת  מאוד  נהניתי 
בהגיגים המרתקים ובמחשבותיו העמוקות 

של המחבר.
י  עלי היה  המדע,  מעולם  המגיע  כאדם 
גם  )זוהי  גרידא  להניח את המבט המדעי 
אינה מטרת הספר( ולהבין כי זוהי השקפתו 
)כאמור, המרתקת( של המחבר על העולם 
וכולנו מזדמנים. השקפתו  חיים  כולנו  שבו 
נאמנה במידה לא מבוטלת לעולם המדע, אך 
טבולה גם בפילוסופיה, הוגי דעות מתחומים 

שונים, רעיונות, ניסיון חיים ועוד. 
בגוף ראשון וללא מעצורים, מכניס אותנו 
לונקה לעולמו ולהגיגיו. עולם עשיר, שבו נכיר 
ונתחבט במונחים רבים וחשובים הצדו את 
עיניי ומחשבותיי – החל מהעובדה שכולנו, 
כל בני האדם בכדור הארץ "מזדמנים", דרך 
חשיבות המבט המפוכח בסיום החיים הצפוי 
לכולנו, הרי "שום דבר אינו בטוח מלבד...". אז 
מדוע הידוע מכול עדיין "מפתיע" את כולנו? 
בעיקר אהבתי והתחברתי להבחנה המדויקת 
בספר בין החיים ב"מציאות מדומה" אל מול 
החיים ב"מציאות פיזית" – האם זהו הגורם 
העיקרי אשר ישפיע על חייו והתנהלותו של 
אדם מזדמן בכוכב לכת חשוב הנקרא כדור 

הארץ? 

תמיד האמנתי ששאלות טובות לא פחות 
חשובות מתשובות מצוינות. לעניות דעתי, 
הספר המרתק שמולנו, אינו מתיימר להעניק 
לנו תשובות. חשוב מכך, הוא מתעקש להעניק 
לנו שאלות טובות וחשובות – מדוע בני האדם 
כוחה של  דמיונית? מהי  בוחרים במציאות 
ניתן  וכיצד  רציונלית"? האם  "אינטליגנציה 
יותר מפוכחת  בדרך  ובחיינו  בעולם  להביט 

ומציאותית?
ערכתי  שאותו  מהספר,  בציטוט  אסיים 
במעט, המתייחס לאמירתו המפורסמת של 
הפילוסוף הדני סרן קירקגור, הנחשב לאבי 

האקזיסטנציאליזם: "האמונה מתחילה...היכן 
שהמחשבה מפסיקה". 

לנו לחשוב, להביט בעיניים  הספר קורא 
מפוכחות על מציאות עולמנו ועל מיליארדי בני 
האדם שבו, כשהכול מתובל בכתיבה מהנה 

וסוחפת – ממליץ בחום לקרוא אותו.

ופסיכולוגיה  מוח  חוקר   – יפת  שרון   *
אבולוציונית; מנהל מעבדת מחקר ועוזר מחקר 
באוניברסיטת תל אביב; ומרצה לפסיכולוגיה 

אבולוציונית ומדעי המוח.

אליעזר גוטליב וספרו פוגשים ידיד בבית הנשיא
)ארכיון המל"ם(

גיליון 93, שבט תשפ"ג, פברואר 2023



61

סיקורת 

"רפי איתן, איש הסוד", 
בעריכת רמי טל

הוצאת ידיעות ספרים, 2020, 550 עמודים
עמוס גלבוע ז"ל*

לא קראתי את הספר "בשקיקה" כפי שקרא אחד המבקרים, בשל 
סיבות שאסבירן, אך קראתיו בעניין. סוף סוף מדובר באוטוביוגרפיה 
של אחד מגדולי אנשי המודיעין שקמו לנו ושתרמו רבות להקמתו 

וביסוסו של המודיעין האנושי, המבצעי והאיסופי. 

מהפלמ"ח ומהשתתפות בקרבות מלחמת 
הוא מצטרף  ברגלו(,  נפצע  )שם  "השחרור" 
לשירות הביטחון הצעיר. רפי איתן מתמנה שם 
לראש האגף המבצעי, במסגרתו היה אחראי 
לחטיפת אייכמן בארגנטינה )1964-1959(; עובר 
ל"מוסד" ומשמש כראש "המוקד", האחראי לכל 
מערך האיסוף האנושי והמבצעי באירופה )-1970

1964(; עושה במשרד הביטחון, וב־1979 מתמנה 
ליועץ ראש הממשלה לטרור עד 1986. במקביל, 
מתמנה גם לראש "הלשכה לקשרי מדע" במשרד 

הביטחון ב־1982. 
בתפקידו זה, היה איתן אחראי לגיוס ג'ונתן 
בארצות הברית, פרשה שהתפוצצה  פולארד 
כרעם אדיר וגרמה נזק מדיני קשה ליחסי ארצות 
הברית-ישראל. בין לבין, ואחרי פרשת פולארד, 

הייתה ידו של רפי בכול: בעסקים, בפוליטיקה, 
בשליחויות לאומיות חשאיות, בהקמת חוות 
כשר  הגמלאים,  מפלגת  בהקמת  בקובה, 

בממשלת אולמרט ועוד.
את מערכת חייו הביטחוניים־מודיעיניים, על 
שייקה  שפע סודותיהם, סיפר רפי לעיתונאי 
)שנפטר ב־2007(, והדברים נשמרו  בן פורת 
בארכיון "המוסד". איתן עשה מאמץ של שנים 
– להפוך את הדברים השמורים והסודיים הללו 

לספר לציבור הרחב. 
שלושה עורכים שונים ניסו לעשות זאת, לשווא. 
רק העורך הרביעי, רמי טל )הידוע כאחד מהטובים 
ביותר במקצוע(, השביע את רצונו של רפי. כל 
זאת, מול מאכלת חדה ופעילה של הצנזורה. 
התוצר הסופי לפנינו, וכפי שפתחתי – לא ניתן 
לקראו "בשקיקה". כי העריכה ממש בעייתית: 
אוקיאנוס של פרטים, ללא הבחנה בין עיקר לטפל, 
מוגשים בצורה אסוציאטיבית די יבשה, נטולת 
דרמה: דילוגים מנושא אחד לנושא אחר, וממנו 
לנושא נוסף ובחזרה לנושא הראשון. הפרטים לא 
כולם מדויקים, חלקם לא נכונים. ברור, שתעתועי 
הזיכרון שיחקו כאן תפקיד מכריע. זאת, מכיוון 
שלמעט מכתבים שנשמרו אצל רפי, הספר אינו 
ממוסמך. לא ניתן ללמוד ממנו על ההיסטוריה של 
"המוסד" והשב"כ בתקופת שירותו של רפי. ועל 

פרשת פולארד רפי מעדיף לדלג. חבל! 
אבל, מול המגרעות הללו הספר מצליח לצייר 

לפנינו דמות מרתקת וייחודית:
מעל לכול, אדם בעל תחושת אחריות לאומית   n
ואומץ לקבל החלטות לבדו; אדם של עצמאות 
המחשבה והמעשה. "אך תמיד דיווחתי לממונים 
עליי", הוא חוזר ומדגיש. זהו פרי החינוך שספג 

בבית הוריו ובפלמ"ח, לדבריו.
אדם אמיץ בקרב ובעשייה המבצעית; מוח   n
שכל הזמן יוזם והוגה רעיונות חדשים; טקטיקן 

מודיעיני מהמעלה הראשונה.

אדם המוכן, באופן חריג וביושרה מדהימה,   n
להודות בספרו, בפני הציבור, על מעשים בלתי־

כשרים שהיה שותף להם בעבר. להמחשה: רפי 
ידע גם ידע, ממש בזמן אמת ובמקום, כי שני 
המחבלים בפרשת "קו 300" הוצאו להורג על 
ידי אנשי השב"כ. הוא לא דיווח על כך לוועדת 
"זורע" שחקרה את האירוע. בספר הוא מודה 

בכך!
ראש  להיות  אובססיה  חדור  היה  רפי   n
"המוסד", ולא זכה לכך, אך לא בא בהאשמה 

לאיש.
הוא מצליח להעניק לנו גם "פנינים", רגעים 

בחיי המדינה בימים עברו... 
למשל, על שלטון מפא"י תחת מנהיגותו 
של בן־גוריון; על פעילות השב"כ נגד מתנגדי 
ועל תככים בצמרת המודיעינית. אני  מפא"י; 
ממליץ לקרוא, בעיון עמוק, על מלחמת "לבנון 
הראשונה" )עמודים 446-417(, כדי להבין את 

הבלגן שהיה סביב אריק שרון. 

בסך הכול, כל אוטוביוגרפיה היא בעייתית. 
זאת, בשל הכרונולוגיה, מתי נכתבה, ולצידה 

הצנזורה הקשה – על אחת כמה וכמה.

מרכזית  דמות  היה  ז"ל  גלבוע  עמוס   *
ומשפיעה במערכת "מבט מל"מ". היו מאמרים 
שפרסומם המיידי בער בו. את הסיקורת הזו, על 
רפי איתן, הוא העביר עם מסר רך ולא אופייני. 
לפרסם כשיימצא לנכון... שמרנו על המאמר 
ובחרנו לפרסמו לצד הסיקורות – על חקה והספר 

!Noblesse Oblige .של לונקה, יבדל"א

רפי איתן ז"ל – דמות חריגה מאוד ויצירתית, 
בקהילת המודיעין בפרט )ויקיפדיה(

עמוס גלבוע ז"ל – הפנינה האחרונה ל"מבט מל"מ" 
)ארכיון המל"ם(
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תגובות לפרסומים בכתב העת שלנו – 
עמדת מערכת "מבט מל"מ":

"מבט מל"מ" הוא כתב־עת לענייני מודיעין וביטחון מבית 
"המרכז למורשת המודיעין". 

פרסום זה משמש כלי ביטוי לחברי הקהילה ולאורחים לספר את 
סיפורם, כל עוד המסר אינו פוגעני, ועומד בארבעת הקריטריונים 
)ה־מ"מים( הנוספים הבאים: מהימן, מעניין, מגוון ומקצועי. 

תוספת מ' חמישית )מחדש( – תבורך. 
מערכת "מבט מל"מ" עושה ככל יכולתה לוודא כי המאמרים 
והכתבות המתפרסמים בגיליונות כתב העת נסמכים על עובדות 
הניתנות לבחינה ולאישוש, כדי שלא תופענה בהם עובדות 
לא נכונות. יודגש כי אין המערכת אחראית על התכנים, כיוון 

שאלה בתחום האחריות המלאה של הכותבים. 
חשוב גם להדגיש: בצד העניין הדמוקרטי, הבסיסי, של המערכת 
לחופש ביטוי, היא לא תאפשר להפוך את כתב העת ל"זירת 
התגוששות" בין כותבים, ותאפשר פרסום תגובות רק אם יש 
בהן תרומת תוכן חשובה, העומדת במבחן הקריטריונים הנ"ל.

הבעייתיות הכרוכה בפרסום נרטיבים היסטוריים 
נעדרי בקרה או שיפוט תוכניים – מוכרת, והשיח 
סביבה עולה מפעם לפעם גם בקרב קוראי "מבט 
מל"מ". הגם שהביטאון אינו מתיימר – בצדק – להיות 
כתב־עת אקדמי־שפיט, הוא מזוהה בציבור כמייצג 
את דברה של קהילת המודיעין, והקוראים רואים 
בנכתב בו היגדים מוסמכים ואמינים על אודות תולדות 
המודיעין והדיסציפלינה המודיעינית. מאחר שלדיוק 
בשחזור ההיסטורי יש להבנתי ערך תרבותי־חברתי 
מעצב, אני בדעה כי המל"ם נושא אחריות אתית 
לנכתב בביטאונו, ולכן התוצר המחקרי המופיע 
בו – בשונה ממאמר מבוסס זיכרון או הבעת עמדה 
אישית – ראוי שיראה אור בתהליך של עיון ובקרה 

מוקדמת על ידי מומחה תוכן. 
דעתי התחזקה בעקבות פרסום השיחה־ריאיון עם 
אפרים הלוי סביב דמותו של ת' א' לורנס )"איש ערב"( 
ומפעלה של רשת הריגול ניל"י. כחוקר התקופה, 
הנאמר מתעלם ממידע  כי  לגלות  התאכזבתי 
זמין, רווי בנתונים מוטעים ובעובדות שגויות, ורצוף 

בפרשנות מסורתית שהופרכה זה מכבר על ידי 
המחקר המדעי. הדברים אמורים הן באשר לקשריו 
של לורנס עם המודיעין הבריטי ולתפקידו במרד 
הערבי )לא היה, למשל, קשור למודיעין טרום מלחמת 
העולם הראשונה, לא פיקד על המרד במהלכה 
והיכרותו בזמן אמת את פעילות "ניל"י" אפסית(, הן 
לתרומתה של "ניל"י" לניצחון הבריטי בארץ־ישראל 

)בפועל – תרומה מודיעינית שולית(. 
הפרסום הוא מקרה מבחן המאשש את האמירה 
כי "אלוהים נמצא בפרטים הקטנים", וממחיש את 
הצורך בבקרת תוכן של מאמרי מחקר היסטוריים 
טרם פרסומם, אחרת נמצא עצמנו מנציחים אגדות. 
יחשבו החברים המכהנים  אני מקווה שכך גם 

במערכת "מבט מל"מ". 

תגובת אפרים הלוי:

בספר שיצא לאור מטעם "המוסד" הבריטי, ששמו 
MI6, כשלושה עמודים, שחלקם הגדול מוקדש 

לתנועת "ניל"י", ובחלקם )תחת סימן 43 בעמודים 
132-131( מופיעים נתונים המיוחסים לפרופסור 
שפי. בראשיתם, נכתב בידי פרופסור שפי כי "מודיעין 
השטח שנאסף בקושי סיפק מידע אמין או רלוונטי 
על כוונות מדיניות, או על כוונות". בהמשך הסעיף, 
מתייחס שפי לתנועת "ניל"י" בשמה ומצטט אמירה 
כי "התנועה אספה שפע )abundant( מידע צבאי 

על פלשתינה ודרום סוריה". 
מייד אחרי סיום הערה זו, מצוטט מכתב של קצין 
מודיעין בריטי לא מזוהה לחברו במזרח התיכון, כי 
"אתם מקבלים חומר טוב דרך 'מאק' )כינויו של 

אהרון אהרונסון בחומר הבריטי(". 
פרופסור חיים ויצמן ניהל את המשא והמתן על 
טיוטת מכתב שר החוץ הבריטי, לורד בלפור. לקראת 
השלבים האחרונים של המשא והמתן, תוקנו היחסים 
הקשים ששררו בין ויצמן ומנהיג "ניל"י" אהרונסון, 
והוא החליט לצרף אותו, ורק אותו, לאירוע המכריע 
שהתנהל בנושא בלשכת ראש ממשלת בריטניה. 
בלב הפיוס עמדה ההכרה של ויצמן בתפקיד החיוני 
שמילאה "ניל"י" למען הרעיון הציוני. הוא אף הביע 
הערכתו זו במברק שנועד להפצה בין פעילי "ניל"י": 
"אנו עושים כמיטב יכולתנו שארץ־ישראל ]תהיה[ 
יהודית בחסות בריטית. עמדתכם ההרואית מעודדת 
אותנו במאמצינו הקשים. יש לנו תקוות גדולות. היו 
חזקים ואמיצים עד לתשועת ישראל" )סקוט אנדרסון, 

לורנס בחצי האי ערב, עם־עובד, עמוד 435(. 
)הערה: לדברי דר' בני מיכלסון, דברי אפרים הלוי 
זוכים לאישור במחקרו בנושא, כמופיע במאמרו 

בגיליונות 85 ו־86 של "מבט מל"מ"(.

אתוס ומיתוס מול מחקר היסטורי:
בעקבות הריאיון עם אפרים הלוי, על "לורנס איש ערב" )"מבט מל"מ" 91 ו־92(

פרופסור )בגמלאות( יגאל שפי, תל אביב

צילום החוברת על לורנס איש ערב
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האיסוף הקרבי במלחמת 
"שלום הגליל" – כישלונות, 

לקחים ויישום
תגובה לכתבה בגיליון 92, על כנס קמ"ני האוגדות בשל"ג

אל"ם )בדימ'( יהושע צור, 
קצין איסוף פיקוד הצפון 

בשל"ג

שנים  ארבעים  במלאת  הקמ"נים  בכנס 
לשל"ג, סיים הקמנ"ר דאז, תת־אלוף )בדימ'( 
שמבחינת  בציינו  דבריו  את  בנטוב,  אריה 
המודיעין הייתה )של"ג( מלחמה "דה לוקס". 
גם יתר הדוברים לא תיארו מצוקות של ממש. 
אני מבקש לחלוק על שביעות הרצון, מאחר 
שלדעתי בשל"ג נכשלנו בתחום האיסוף הקרבי, 

כדלקמן:

קצין האיסוף הפיקודי – 
הקאספ"ד

ומכאן  כקאספ"ד שירִּתי כמינוי למילואים, 
שלא יכולתי להשקיע מאמץ מקצועי ואת הזמן 
לוודא הטמעת  הנדרש, לפני המלחמה, כדי 
תוכנית איסוף באוגדות המסתערות: הנחתי כי 
את חבילת אמצעי האיסוף האוגדתית יפעיל ע' 
קמ"ן ו/או מפקד היחמ"ן. בפועל, לא זה, ולא 
זה, וגם לא קצין אחר ממודיעין האוגדה, עשו 
זאת מולי במשך כל המבצע. בביקורי באוגדות, 
תוך כדי המבצע, בסבב הפיקודי היומי, נוכחתי 

לדעת שאמצעי האיסוף אינם ממוצים.
ולאייש בצפון  היה לתקנן  הלקח שהופק 
והאיסוף  נעשה  כך  סדיר.  תפקיד קאספ"ד 
בתרגילים  שהוכח  כפי   – מאוד  השתפר 

ובמבצעים אחרי המלחמה.

דרג המודיעין בגיס ובאוגדות 
המסתערות 

נות  לכישלו המשותף  המכנה   , לדעתי
החמורים של הגיס ושל אוגדה 162 להתייצב 

על כביש ביירות-דמשק; ולהיקלעות כוח גדודי 
למארב סורי בסולטן יעקוב )כוח שנחלץ בקושי, 
בהשאירו טנקים, נעדרים וחללים( – היה בשל 
כשלי איסוף שגרמו להיעדר מודיעין בזמן אמת.
לפחות במקרה אחד מצאתי אישית טמ"ס 
תצפית  כלי   – ר  סגו במעגל  ה  י ז י ו ו )טל
טב"ם(,  גם  בקיצור  אלקטרואופטי שנקרא 
ולא  162, שנותר בארגזים  שהוקצה לאוגדה 
בו שימוש בלחימת האוגדה )למשל:  נעשה 
באזור עין זחלתא, בואכה כביש ביירות-דמשק(.
חבילות אמצעי האיסוף האוגדתיות הוקצו 
וחברו ליחידות לפני "שעת השי"ן", תוך העדפת 
להקצות  הציפייה  המסתערות.  האוגדות 
אמצעים לאיסוף לכוחות המאולתרים, הייתה 

תקוות שווא.
לקחים: הקצאת אמצעי איסוף עודפים לדרג 
המסתער מתחייבת, בשל השינוי בשדה הקרב 
מ"שעת השי"ן" ואילך. אולם, יש לתת עדיפות 
איסופית לאוגדה/ות שלמשימתה/ותיהן חשיבות 
מערכתית. בנוסף, נדרש לתקנן תפקיד קצין 
איסוף באוגדה ברמת סרן או רב־סרן. עד לסיום 

תפקידי כקאספ"ד, זה לא נעשה.

דרג מודיעין הפיקוד

לא נקראתי להציג לאלוף הפיקוד את תוכנית 
האיסוף הפיקודית, לכן גם לא קיבלתי ממנו 
צי"ח )ציון ידיעות חיוניות( ודגשי מפקד, חובה 
נדרשת לדעתי. למיטב ידיעתי, מאז חל שינוי 
מהותי בתחום: תוכניות האיסוף מוצגות ונדונות, 
לרבות במב"ם )המערכה שבין המערכות(, 

וטוב שכך.
בזמן  ידעתי  לא  יעקוב  סולטן  אירוע  על 
אמת. לכן, לא יכולתי לנסות ולסייע איסופית 
לאוגדה. אני מניח שנתק כזה בתקשורת בין 
הדרג המסתער לבין הדרג הפיקודי, מתייתר 

בעידן הדיגיטלי.
חיל המודיעין מיקם תצפית חודרת בג'בל 
ברוך, לפני "שעת השי"ן". מודרתי מתצפית זו. 

הלקח שהפקתי היה למקם )ולו בתרגילים...( 
תצפיות חודרות, שידווחו ישירות לפיקוד על 

מהלכים משמעותיים של האויב.
לרשות פצ"ן הועמד מרפ"ז )מרכז פענוח 
דו"חות  אולם,  דוד.  ברמת  זירתי(  תצ"א 
הפענוח שהגיעו בטלפרינטר )באיחור( – לא 
היו רלוונטיים לנעשה בשדה הקרב. גם בעיה 
חמורה זו, כמו הקשיים בהפעלת תא המטרות 
יהושע בר-מסדה  בפיקודו של אלוף־משנה 

ז"ל, התייתרו בעידן הדיגיטלי־לווייני.

דרג חיל המודיעין

 )!(  2009 ב־ הוקם  הקרבי  האיסוף  חיל 
ושולב בחיל הגנת הגבולות.  פורק   2020 וב־
יותר את  עוד  זה מדגיש לדעתי  מצב דברים 
בדרג  איסוף מקצועי  קצין  הצורך בתפקיד 

האוגדתי והֵּגיסי.
לחימה  תורת  בשל"ג  הייתה  לא  לחמ"ן 
לאיסוף הקרבי ולא היה קורס לקציני איסוף; 
קיבלתי  הקרבי  האיסוף  ספר  טיוטת  ואת 
להגהה זמן רב אחרי של"ג... אולם, בכל מהלך 
ראיתי ספר מודפס,  לא  במילואים,  שירותי 

חלוט ומחייב.
לראשונה  צה"ל הפעיל בשל"ג מזל"טים 
בהיסטוריה של המלחמות. אולם, למזל"ט חסרו 
אז יכולות תצפית לילה, מזג אוויר גרוע, ערפל 
ואובך. לפיקוד הצפון הוקצו רק שני קרונות 
לקליטת השידורים )אחד הופעל בפיקוד והשני 
הוקצה ל־162(. העומס והסתימה במערכות 
התקשורת, הקשו על העברת ידיעות שאסף 
וקלט הקרון שבפיקוד, לדרגי הגיס  המזל"ט 

והאוגדות.

סיכום

למרות המגבלות הטכנולוגיות והכמותיות, 
הרי שהיכולת הטכנו־איסופית בשל"ג עלתה 
נכשלנו  בדרג המסתער.  מיצויה  יכולת  על 
בהטמעת היכולות הטכנולוגיות של האיסוף, 
משום שלא וידאנו שהאוגדות יודעות ויכולות 

להפעיל ולמצות את האמצעים שבידיהן.
בארבעים השנים שחלפו התהפכו היוצרות. 
)לפעמים(  מייתרת  הטכנולוגיה האיסופית 
את הצורך לגשר בהערכה על פערי הצי"ח. 
קצין  תפקיד  התייתר  לא  לתפיסתי  אולם, 
האיסוף המקצועי שישלוט באיסוף בכל דרג 

ולכל משימה.
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מי היה ראשון?

למערכת שלום,
מה לעשות ו"אלוהים מצוי בפרטים הקטנים"... 
כך אמרו גם לפניי, לכן אשתדל לדייק עד כמה 
שניתן בדבריי הבאים, המתייחסים למאמרו של 
92 של "מבט  בני מיכלסון, שפורסם בגיליון 
10. מיכלסון פותח את דבריו  מל"מ", בעמוד 
במילים הבאות: "...עם מינויי למפקד קורס 
קציני שטח )הראשון בצה"ל( בשנת 1976, 
פיתחתי את תורת הכנת תיקי ערים לצורך 

ניתוח מבצעי של הקרקע...".
נכונה. הרי כמה  זו היא עובדה לא  פתיחה 

אסמכתאות שאותן קשה יהיה להפריך:
קורס קציני השטח הראשון התקיים ב־1969. 
אני בניתי וקיימתי אותו, לאור פנייתו האישית 
של ראש אמ"ן דאז, האלוף אהרן יריב, בהיותי 
מפקד קורס פענוח שעליו פיקדתי בין השנים 

 .1970-1968
לאחר מלחמת "ששת הימים", בה שירִּתי 
במחלקת המודיעין של פיקוד הצפון, כראש מדור 
פענוח ועוזר קצין השטח, סרן משה שחם, ערך 
אהרן יריב סיכומי לקחים, ובין השאר הסיק כי 
נושא פענוח השטח אינו מקבל את תשומת הלב 
הראויה מבחינה תורתית, ולא מוגדר, כנדרש, 
כמקצוע צבאי מודיעיני. צעדו הראשון היה לבנות 
ולקיים קורס ייעודי – "קורס קציני שטח" – שארך 
כשלושה חודשים עם תריסר חניכים, כקיבולת 

של קורס הפענוח.
קורס פענוח תצלומי אוויר התקיים פעמיים 
בשנה וארך כארבעה חודשים )הקורס שאותו 
סיימתי נמשך כשישה חודשים, אך במרוצת השנים 
הלך וקוצר(. משּכנו היה בצידו המזרחי של צריף 
ששימש שק"ם קצינים ליד חדר אוכל לקצינים, 
במחנה מטכ"ל בקריה. הקורס היה באחריות 
אמ"ן, דהיינו, באחריות "ענף מודיעין קרבי" שנוהל 
צבי  על ידי סגן־אלוף דב אמבר ואלוף־משנה 
לידור. ההתלבטות של יריב הייתה באשר לתדירות 
הקורסים, והחלטתו הייתה כי קורס כזה ייפתח 
אחת לשנתיים. כלומר, במהלך שנתיים קורס 
הפענוח יסמיך כ־36 בוגרים־מפענחים )חוגרים 

ומש"קים בהתאם(, ו־12 קציני שטח.
הקורס הראשון התקיים ב־1969 ב"צריף" )ראו 
תמונת מחזור מקורית(, מפקדו היה סרן יהודה 
שפר )החתום מטה(, והמדריכים: סגן אילן סהר, 
סגן אברהם בן־צבי ורס"ר חיליק ליבל; חניכיו: שי 
חברון, דני סחייק, משה טמלר, ראובן שמעיה, 
דב דביר )ז"ל(, אמנון מנקין )ז"ל(, מוטי כץ 
)"הקטן"(, דב אדלר, אלי וורטהיים ומיכל )קצינה 
מ־קחצ"ר!(, ועוד שני קצינים )ששכחתי את שמות 

משפחתם( – שלמה ואלי.

ב־1970 סיימתי שנתיים כמפקד קורסי הפענוח, 
במהלכן קיימתי קורס קציני שטח אחד.

אשר לפיתוח תורת הכנת תיקי ערים לצורך 
ניתוח מבצעי של הקרקע בשטח אורבני – 
פיתוח תורה אינו מפעל של יחיד, אלא תהליך 
שנוטלים בו חלק מספר גורמים. יחיד הוגה אותה, 
אולם בכך לא מסתיים התהליך. היחיד מפתח 
אותה ומציג אותה בפני הגורמים המוסמכים כמו 
קמ"נים פיקודיים, קציני שטח ברמות השונות, 
נציגי מערך ההדרכה באמ"ן )בה"ד 15 עדיין לא 
הוקם(, נציגי מערך ההדרכה במטכ"ל מה"ד ועוד. 
לאחר ש"תורה" כזו אושרה והתקבלה, אמור 
ההוגה אותה לעבדה, לתקנה, ללטשה ולגבשה, 

ולבסוף – להפיצה. 
מ־1976 ועד לשחרורי מצה"ל ב־1987, שירִּתי 
בתפקידים שונים בחיל המודיעין, בין השאר כקמ"ן 
אוגדה וקמ"ן פיקודי, וכן כמפקד מיזם ענק לתיעוד 
השטח בלבנון במבצע "שלום הגליל". במהלך 
שנים אלו לא נקראתי לדיון תורתי בתחום זה 
ולא ראיתי "תורה" כתובה, גם לא בהגדרה "תיק 
עיר"... אשמח לקרוא אותה בכל עת, אם יומצא 

לידי עותק ממנה.
בברכה,

אל"ם )דימ.( יהודה שפר

מוניתי לתפקיד קמ"ן אוגדה 252 בחורף 1981. 
החלפתי את סגן־אלוף חיים יפרח, שנקרא לצאת 
לשליחות בחוץ לארץ, והגעתי לשם מתפקידי כקמ"ן 

אוגדת מילואים 611, לבקשת מפקד האוגדה, תת־
אלוף עמנואל סקל. כסגני שימש רב־סרן מוטי 
ענבר, ועל יחידת המודיעין האוגדתית )יחמ"ן( פיקד 

סגן־אלוף )מיל'( תני גבע.
בשלושה ביוני 1982 נורה שגריר ישראל בלונדון, 
שלמה ארגוב, בידי מחבלים. ִמפקדת האוגדה שבה 
והוקפצה למקומה המוכר בווסט והכוחות החלו 
להצטבר בשטחי הכינוס שלהם. זה נראה הרבה 
יותר ממשי, מאשר בפעמים הקודמות. בתגובה 
להתנקשות, הפציץ חיל האוויר יעדים בביירות, 
וכמענה – הופגזו יישובי אצבע הגליל על ידי קטיושות 

ותותחי 130 מילימטרים פלשתינאים.

עוד נדבך לאירוע קמ"ני אוגדות בשל"ג, והסיקור בגיליון 92:

מודיעין אוגדה 252 
במבצע "שלום הגליל" 

תא"ל )מיל.( רון כתרי

באוגדה וביחידותיה – הנערכות לאפשרות של 
יציאה ללחימה – שבנו ותכננו את המודיעין למבצע 
"אורנים": ניתוח של מרכיבי השטח ההררי ברובו, 
שהציב קשיים בפני הטנקים ויתר הכלים של האוגדה, 
בשטח ההררי של שיפולי החרמון, בואכה אגפה 
המזרחי של הבקאע. וכמובן – ניסיונות להעריך 
מה יהיה אופי פעולת המחבלים של הארגונים 
הפלשתינאים ב"פתחלנד", והאם יתערבו היחידות 

הסוריות בלחימה.
בשישה ביוני ניתן האות – יחידות האוגדה החלו 
בתנועה צפונה, לעבר מרחב דרום לבנון, שטח שכונה 
כאמור ה"פתחלנד" והיה בשליטת ארגוני הטרור 
הפלשתינאים: חטיבת טנקים 401 )שש שנים קודם 
– הייתה לי הזכות להיות הקמ"ן שלה( נעה ב"ציר 
הכפרים" לעבר העיירה הדרוזית חצביא. בצירים 

תמונת המחזור של קורס קציני שטח ב-1969, 
שלמרות האיכות משמשת כעדות על הראשוניות 

)באדיבות יהודה שפר(
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ובסביבתם – ריבוי בעיות של עבירות, שלחלקן לא 
היינו מודעים מבעוד זמן. כוח הנדסי וגדוד המילואים 
של סיירת מטכ"ל – נעו צפונה באפיק ואדי שבעא, 
נתיב שכונה "דרך ערפאת", כדי לאגף את המערך 
העיקרי הפלשתינאי ומערכים קדמיים של יחידות 
סוריות. במארב מקצועי – הרגו חיילי הסיירת עשרות 
חיילי קומנדו סוריים, שהיו בדרכם להיערך לחסימת 
הציר כלפי דרום בגבעה שכונתה "המיוערת"; כוח 
צוערי חי"ר של בה"ד 1 נע בציר הראשי לעבר הבקאע, 
דרך רכס גבעי הנקרא ג'בל ביר א־דהר, במקביל 
לגדודי חטיבת טנקים 14. הסתבר כי מרבית היחידות 
הפלשתינאיות נסוגו צפונה, וכך הלחימה המתוכננת 
הצטמצמה מאוד. האוגדה נערכה נוכח מערך סורי 
קדומני בקו העיירה חצביא, במגמה להימנע ממגע 
עם יחידות סוריות, ולא לתת להן עילה להשתלב 
בלחימה. אחרי שארטילריה סורית ירתה על כוחות 
האוגדה ומסוקי נ"ט פעלו מולנו, בשמונה ביוני קיבלה 
ִמפקדת האוגדה פקודה להמשיך לנוע צפונה, באגף 
המזרחי של הגיס הצפוני, שִמפקדתו השתתפה 
לראשונה בקרב. האוגדה נפרדה מצוערי בה"ד 1 
ומחטיבה 14, וקלטה את טנקי ה"מרכבה" של 
חטיבה 7 מאוגדה 36, אוגדת רמת הגולן. המהלך 
האוגדתי, נוכח כוחות סוריים משוריינים מתוגברים 
בקומנדו, נועד להתייצב באזור ינטא – ג'דידת יבוס, 
שם עובר הציר האסטרטגי המחבר את דמשק 
ללבנון, בואכה הבקאע וביירות. בה בעת – להישען 
על שיפולי החרמון הצפוניים ולהציב איום כשלושים 
קילומטר מדמשק, בירת סוריה. כוחות האוגדה 
התקדמו צפונה, נוכח לחימת נסיגה והשהייה של 
יחידות סוריות מדיוויזיית השריון הראשונה, בואכה 
כפר קוק הלבנוני, רשיא אל ואדי, כפר משכי וינטא. 
ביום שישי, ב־11 ביוני בצוהריים, הוכרז על הפסקת 

אש והלחימה פסקה בגזרת האוגדה.

תמצית הסוגיות המרכזיות שאותן חווינו במהלך 
הלחימה וההיערכות לקראתה:

הידע  והנחלת  "זרה"  גזרה  בלימוד  הצורך   .1
למפקדים ולכוחות, אף שהם מצויים ת"ק פרסה 
משם וראשם נתון למשימות אחרות. בתוך כך – 
לימוד תו"ל )תורת לחימה( האויב והכנת עזרי מודיעין 
מעודכנים לכוחות, שאפשר ויידרשו להיכנס ללחימה 
בלבנון. נסמכנו במידה רבה על התמיכה מִמפקדת 
פיקוד הצפון. תצוין במיוחד תמיכתם של סגן־אלוף 
חגי לוטן ושל סגן־אלוף יוסי דסקל, וכן ה"מעטפת" 

שהעניקו קמ"ן הפיקוד וסגנו.
התארגנות הכוחות למול שטחים קשים בעבירות:   .2
בכמה מוקדים הייתה הערכת־חסר בתכנונים, שגרמה 

למכשולים מקומיים בעיכוב תנועת הכוחות. 
אופי השטח ההררי ותלילותו – הציבו מגבלות   .3
בפני הכוחות המשוריינים וצמצמו במידה ידועה את 
היכולת להביא לביטוי עוצמת אש ויכולת תמרון. הדבר 
בלט במיוחד נוכח ה־DNA של הכוחות ה"דרומיים", 
שעיקר אימונם ותרגולותיהם היו במרחבים החוליים 

של סיני.
לראשונה, הופעלה ִמפקדת גיס כדרג ביניים   .4
בין הפיקוד לעוצבות המתמרנות. עובדה זו חייבה 
הסתגלות במישורי הפעלה שונים וחרגה מהדפוס 
המוכר זה מכבר של עבודת האוגדה מול ִמפקדת 

הפיקוד – היו צרימות ואי־הבנות, במישורי פעולה 
שונים.

יחידות האוגדה )במיוחד טנקי חטיבה 7, שנעו   .5
לעבר ינטא מדרום־מערב( התמודדו עם האפשרות 
להופעה ראשונה של טנקי T-72 סוריים, מדיביזיית 
3, שעל פי מידע שהצטבר נשלחו לשם  שריון 
וכמשמר קדמי. הפסקת האש  כאבטחת אגף 
ולחימה  התקלות  מנעה  )וכובדה(,  שהוכרזה 

משמעותית.
האוגדה שלנו תמכה במידע ובמודיעין באגפה   .6
של אוגדה 90 השכנה, שנעה צפונה ממערב למרחב 
האוגדתי שלנו. דיווחי תצפיות וחומר מהאזנה טקטית 

– סייעו לאוגדה 90 בניהול הקרב שלה.
בתחום מאמצי האיסוף של האוגדה:  .7

לפני "שעת השי"ן" או בסמוך לה, חברו לאוגדה כל   n
גורמי האיסוף האורגניים – בדגש על היחמ"ן האוגדתי 
– והחבירים. בשל השייכות לפיקוד הדרום, נהנתה 
האוגדה מכפל מחלקות האזנה טקטית )גנ"ד(, כאשר 
קציניהן ידעו להאזין ולנתח הן דיאלקט מצרי והן 
סורי. כך היה גם בתחום חוקרי השבויים )חקש"בים( 
ומחלקת איסוף מסמכי השלל )אמש"ט(. תמיכתם 
במודיעין שעמד לרשותנו – הייתה מוחשית ואיכותית.
צוותי היחמ"ן )אנשי מילואים( שחברו לאוגדה   n
– היו מאומנים ואיכותיים, השתלבו היטב בחבירה 
לכוחות ותרמו מידע חשוב בעת הלחימה. בלט 
במיוחד צוות תצפית קטן, שהונחת מן האוויר 
במסוק סיור ברכס "שאראת כריסטופני", צפונית 
להר דב. תרומתו בדיווחיו על אודות הפעילות הסורית 
הייתה ייחודית, במיוחד בגין מאפייני השטח ההרריים, 

שהגבילו תצפית.
האוגדה הסתייעה בדיווחי האזנה לכוחות הסוריים,   n
שהגיעו מבסיס ההאזנה המרחבי ו/או ב"תיווך" 
המודיעין בפיקוד. כאן, למשל, בלטה המוגבלות של 
ִמפקדת הגיס )ראה לעיל(, שנעדרה אמצעי מודיעין 

משלה והייתה "עקרה" מיכולת לסייע לאוגדותיה.
חשיבותה הפוטנציאלית של מחלקת האמש"ט   n
)איסוף מסמכי שלל וניתוחם( הומחשה, למרבה 

הצער והכאב, עת ניתחו )בדיעבד, מסתבר( מפות־
שלל של הקומנדו הסורי וגילו סימון מקבצי מוקשים 
שהונחו בחופזה )מזרחית לעיירה רשיא אל־ואדי(; אך 
ארבעה מלוחמי היחמ"ן האוגדתי נהרגו עוד קודם, 

כששני ג'יפים עלו על מוקשים אלו.
לראשונה  הפיקוד  בשימוש  שהיה  מזל"ט,   n
בלחימה, לא הוקצה בשום שלב ישירות לשימוש 
האוגדה, אף שהיינו ערוכים להפעילו, בעיקר בשטח 
ההררי, בשיפולי החרמון ובמרחב בואכה ציר ביירות-

דמשק.
לאוגדה חסר כוח חביר במישור הממשלי, שכן   n
כניסה לעיירות ולכפרים במרחב האחריות האוגדתי 
הייתה מסתייעת מאוד בגורמים אלו, בקשר עם 
תושבים מקומיים. החקש"בים סייעו בתחום זה, 

אך ניתן היה לעשות יותר.
...רון אז )ארכיון המל"ם(

רון בימינו  )ארכיון המל"ם(
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המשכים...

פרשת לוי לוי
ולדיסלב מרוז נרצח. ככל הנראה היה זה חיסול שבוצע 
על ידי הפולנים ו/או הקג"ב. הצרפתים הודיעו שעם 
מותו של העריק – הסתיים למעשה גם המבצע 
הצרפתי. הם מסירים את המגבלות על השימוש 
בחומר. אליה וקוץ בה, ההיתר לשימוש בחומר הגיע 
מאוחר מדי. על פי דין אין אפשרות להגיש חומר 
כראיה חדשה בתהליך ערעור בבית המשפט העליון.
עמוס מנור לא איבד עשתונותיו. הוא נטל עימו 
את כל החומר ועלה מייד לירושלים לבית המשפט 

העליון. שם פגש את עורך הדין מרינסקי. 
השניים יצאו אל מחוץ לבניין בית המשפט. מנור 
אמר לו, "אתה זוכר שהבטחת לי שאם תהיה לי 
הוכחה חד־משמעית שלוי לוי הוא מרגל ובוגד – אתה, 
כפטריוט ישראלי, תשקול מחדש את עמדתך?!", 
מרינסקי השיב, "נכון, אני עומד בדיבורי. האם יש לך 
הוכחה כזאת?", "אכן כן!", השיב עמוס, וגולל בפניו 
את סיפורו של העריק ולדיסלב מרוז. שלף מתיקו 

את כל המסמכים והתמונות המרשיעות.
מרינסקי היה המום ומופתע. אמר לעמוס שהוא 
נוסע מייד לכלא רמלה לפגוש את לוי כדי לאמת את 
הדברים. היה ויגיע למסקנה שאכן הוא מרגל – הוא 

יודיע מייד על הפסקת ייצוגו.
השיחה בכלא רמלה בין מרינסקי ללוי הייתה 
קשה. מרינסקי הטיח בפניו את העובדות ועימת 
אותו מול האמת שסיפר לו עמוס מנור. תחילה ניסה 
לוי להעמיד פנים. בהמשך, הוא נשבר והודה בפני 

מרינסקי בכל העובדות.

מרינסקי הודיע ללוי כי עליו לשתף פעולה באופן 
מלא עם שב"כ. היה ויעשה כן, הוא ידאג להגיע 
לסיכום עם התביעה, לפיו שני הצדדים ימשכו את 
ערעוריהם ויבקשו מבית המשפט העליון לאשר את 
פסק הדין של בית המשפט המחוזי. כאשר ימלאו 
שני שלישים לריצוי עונש עשר שנות מאסר שהושת 
עליו, יסכים שב"כ לשחרורו מהכלא ויסייע לו לעזוב 

את ישראל. לוי הגיב בחיוב וכך היה.
לוי לוי שיתף פעולה באופן מלא. בית המשפט העליון 
ביטל את שני הערעורים, ואישר את הרשעתו ואת גזר 
הדין של בית המשפט המחוזי. בנוסף, אסר לפרסם 

את פסק הדין, גזר הדין וכל פרט הנוגע למשפט. 
בארבעה באפריל 1966, לאחר שמונה שנים בכלא, 
השתחרר לוי ועזב את ישראל בדרכו לאוסטרליה, שם 
התאחד עם בני משפחתו שהיגרו קודם לכן מפולין. 

שם, באמצע שנות השמונים הלך לעולמו.

מרוז "הוכפל" על ידי הצרפתים. 
הוא היה גם בין מפעיליו של לוי, 
ונפגש עימו חמש פעמים במהלך 

ביקורו של האחרון בפריז

מל"מרואי

ביירות - הסיפור שלא סופר
באותו ערב במלון "פאלם ביץ'" שבמערב־ביירות, 
שליח מטעם אבו אבראהים נשלח לסגור פרטים 
אחרונים, אך נתקע בדרך וחזר כלעומת שבא. 
למוחרת היום, ניסה אבו אבראהים ליצור מגע 
עם קלילאת בביתו, אך ללא הצלחה. בכך נסתם 
יוזמה, ראשונה מסוגה, של מנהיג  על  הגולל 
תנועת אלמראבטון בלבנון, להידבר עם ישראל 

בעת מלחמה.

כיבוש מערב־ביירות ללא קרב וללא נפגעים – יכול 
להיחשב כאחד ההישגים הבולטים של מלחמת 
"לבנון הראשונה". מכל בחינה מדובר בהישג צבאי 

מרשים שהושג בלוח זמנים קצר.
מבחינת צה"ל ותורת הלחימה המיושמת, אחד 
הלקחים העיקריים שניתן להפיק מפרשת כיבוש 
מערב־ביירות – נוגע לאופן הפעלת מערך חוקרי 
השבויים במלחמה. התברר כי שימוש מושכל 
בטכניקות של משא ומתן – יכול לייצר מצבים של 
הידברות עם גורמים עוינים גם בעיתות מלחמה, 
להביא למיתון עמדתם, ובנסיבות מסוימות אף 
לרתום אותם לצידנו. הכנעת אויב באמצעות משא 
ומתן נועדה לייתר פעילות מלחמתית עתירת 
בנויים, מאוכלסים  נפגעים, במיוחד בשטחים 

בצפיפות, כפי שאירע במערב־ביירות.
עדות תא"ל )מיל.( עמוס קוצר, מח"ט 828 

במערב־ביירות:
"בסיכומים החטיבתי, האוגדתי והפיקודי, אמרתי 
כי הלקח העיקרי הוא הפעלת מערך החקש"בים. 
המודיעין הרגיל שזרם לחטיבות היה רדוד, מיושן 
ולא עדכני, ולא תאם את מהלכי הקרב המתגלגלים. 
המקור האמיתי היחיד היה מערך החקש"בים 
שהצליח לאסוף ולספק בזמן אמת נתונים עדכניים 
ורלוונטיים למהלכי הקרב, כולל ברמה הטקטית 
הנמוכה ביותר, על מארבי נ"ט וריכוזי כוחות, וברמה 

הגבוהה – מיקום ִמפקדות ומשרדי מחבלים וכוונות 
אפשריות של הארגונים השונים...".

"אבל הלקח העיקרי שלי מהמלחמה במערב־
ביירות הוא שלנושא ההידברות עם אלמראבטון 
וליכולת ולחוכמה לפעול מולם בשכל ולא בכוח 

מרחוב  לבית,  מבית  לחימה 

לרחוב, הייתה כרוכה ברמה בלתי־
סבירה של אבדות. עשרות חיילים 

עלולים להיהרג בקרבות

– היו משקל גדול ואף מכריע בלחימת החטיבה 
בביירות, הן בתחום איסוף המודיעין בשטח וגם 

בתחום נטרול רוח הלחימה של האויב.
את שיתוף הפעולה עם החקש"בים והיכולת 
ולהכניעם  חמושים  אויב  כוחות  עם  להידבר 
ללא קרב, ראיתי כשווה־ערך לריכוך ארטילרי או 
ריכוך אווירי צמוד" )ריאיון עימו, מושב בני דרור, 

.)2.4.2019
 עדות  סא"ל )מיל.( זלמן קוברסקי, מג"ד 906 

)חטיבה 828( במערב־ביירות: 
"עד הפריצה למערב־ביירות עברתי עם הגדוד 
את צור, צידון, בורג' אל בראג'נה ועד דאמור ועאליי 
בגזרה המזרחית, על ציר ביירות-דמשק, ולא היה 
לי אפילו הרוג אחד. זאת הסיבה שנתתי לך ]שי[ 
למצות את כל האפשרויות לפני שנכנסים עם 
הראש בקיר בקרבות לש"ב קשים. לכן, המלצתי 
לפיקוד החטיבה ולאוגדונר איציק מרדכי להיענות 
לפניותיך החוזרות לנסות לגרום לאויב להיכנע 

ללא קרב.
בלי התמיכה שלך, בלי המודיעין שסיפקת ובלי 
ניסיונות ההידברות שיזמת עם ִמפקדת האויב, לא 
היינו מצליחים לבצע את המשימה. אתה היית 
חלק אינטגרלי של הגדוד שסייע רבות לבצע את 
המשימה ללא קרב וללא אבדות... בשלב שבו עסקנו 
באיתור ִמפקדות מחבלים, משרדי פח"ע ופינוי 
מחסני נשק )במערב־ביירות( – אנחנו היינו למעשה 
ת"פ שלך ופעלנו על פי הנחיותיך והצעותיך" )ריאיון 

עימו, בית יצחק, 25.3.2019(. 

המשך מעמוד 8המשך מעמוד 47

כיבוש מערב־ביירות: 
מסקנות, לקחים ועדויות

בגיליון 72 של "רואים מל"מ", 
אגרת המידע של 

המרכז למורשת המודיעין, 
תוכלו לקרוא על: 

אירוע חנוכה המסורתי שקיימנו עם בני 
המשפחות השכולות; על השידורים 
המקוונים 'זום מל"מ', המשודרים בכל 
יום ראשון, בהשתתפות אלפי צופים 
בכל חודש; על חידוש פעילות "מועדון 
פרויקט  על  הרצאה  עם  חבצלת", 
"כיפת ברזל"; על "בימת מודיעין", 
שעסקה הפעם בפלשתינאים בעקבות 
והמשמעויות  אברהם"  "הסכמי 
לישראל, עם סקירה בנושא שחרור 
בני הערובה ב'מבצע סבנה'; על כנס 
בנושא תרומת יוצאי עיראק למודיעין 
הישראלי; על פעילות מכוני המחקר 
במל"ם והעמותות השונות; על השקות 

ספרים ועוד ועוד. 
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מסתברא  איפכ  מי היה האיש שהיה

את החידה הפעם פתרו חמישה מחברי העמותה. 
בספר ב'הוצאת המל"ם' זכה הפעם רמי יונגמן. 

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.

מי היה האיש...

...האיש שהיה – אלברט סודאי

dyogenes@netvision.net.il   Iיואב דייגי

נולד בפולין ב־1933, נפטר ב־2018.
בהיותו בן 13, ניסה לעלות לארץ־ישראל באוניית 
"אקסודוס", אך זו גורשה על ידי הבריטים לנמל 

המבורג שבגרמניה.
עלה עם משפחתו לישראל ב־1948. התגייס לצה"ל 

ב־1951 ושירת בחיל המודיעין.
לאחר שסיים פו"ם בהצטיינות, נבחר על ידי ראש 
אמ"ן, האלוף אהרן יריב, לשמש כראש לשכתו.
סוריה  ענף  מונה לתפקיד ראש   1966 בשנת 
במחלקת מחקר. שירת בתפקידו עד 1971 )הוחלף 
על ידי אבי יערי( ויצא ללימודים. ב־1973 התמנה 

לעוזר נספח צה"ל בוושינגטון.
לאחר שובו לארץ, שירת באגף תכנון והיה חבר 

במשלחת הצבאית לשיחות השלום בקהיר.
לאחר שחרורו מצה"ל, בשנת 1979, שימש כראש 

מנהל שיווק בתעשייה האווירית.

נולד בעיראק ביוני 1931, נפטר בישראל בינואר 2018. 
כיהן כראש המדור המדיני בענף מחקר מצרים. 
אלברט התריע על כוונת סאדאת לצאת למלחמה 
באוקטובר 1973, אך הערכותיו נדחו והוא הוכרז 
כ"אלרמיסט" ומודר מדיונים שעסקו בהכנות ובכוונות 

המצרים.
לאחר המלחמה, עבר ל"מוסד" ושם אף הצליח לחזות 
את כוונות סאדאת להציע שלום עם ישראל. כמו כן, 
זיהה נכון את גודל האיום של ארגון "אל־קאעידה".

עד יומו האחרון אלברט נשא את כאבו ותסכולו על 
כך שלא שעו לאזהרותיו בדבר הכוונות המצריות 

לצאת למלחמה.
הותיר אחריו את אשתו אירית, שלושת ילדיו ושבעת 

נכדיו.
 

הגישה המקובלת: המתבונן במדינות־ערב, ובהן 
עיראק, לבנון, ירדן וסוריה, יזהה את השפעתו 
הקריטית של השסע הפנימי בכל אחת מהן, 
כמעצב מרכזי בהיסטוריה הפוליטית והתרבותית 
שלהן. לכאורה, מדובר בנתון קשיח שאינו משתנה 

לאורך השנים. 
טענת ה"איפכא": בשנים האחרונות, ולא רק 
כתוצאה ישירה של "האביב הערבי", מתחוללים 
בירדן, סוריה, עיראק ולבנון – תהליכים איטיים 
של מעבר ללאומיות, במקום עדתיות ושבטיות. 
לתהליך קצב שונה ממדינה למדינה, והוא יימשך 

עוד שנים רבות. התהליך טוב לישראל! 
הערה מתודולוגית: תהליכים חברתיים ותרבותיים 
עמוקים – קשים מאוד לזיהוי והצבעה. כך, קריסת 
ברית־המועצות ומדינות הגוש המזרחי; המשבר 
בעולם הערבי שהחל בשלהי 2010 בטוניס; וכמובן 
נכונות מצרים וסוריה לצאת למלחמה מוגבלת 
ב־1973, גם כשאינן מוכנות מיטבית – לא נחזו.
משנים רבות של עיסוק בבקרה ובדיקת אירועי 
הפתעה, למדתי כי דווקא למומחים סיכוי גדול 
לטעות: ידענותם מבססת לא־אחת הנחות יסוד 
נוקשות, וקשה להם "להיפרד" מהן. לא־אחת, 

דווקא להדיוטות קל להצביע על שינוי.
הסבל  למודת  לבנון,  ה"איפכא":  נימוקי 
מהעדתיות, יודעת משבר כלכלי וכאוס פוליטי כבר 
כמה שנים, וראיית איראן כגורם מתערב ומסוכן 
– שותפה לחלקים רבים באוכלוסייה. תוזכרנה 
ההפגנות נגד קאסם סולימאני, מפקד כוח קודס 
האיראני. כך גם בעיראק. סוריה, הנשלטת על ידי 
מיעוט עלווי, צלחה למעלה מעשר שנות מלחמה 
פנימית, מבלי שיחידה אחת בצבא התפרקה בשל 
עדתיות. המשטר ההאשמי בירדן נראה תמיד 
תחת סיכון, בשל היחס בין דומיננטיות דמוגרפית 
גוברת של הפלשתינאים ביחס לעבר־ירדנים או 
אך ניכר שהאיומים הפנימיים אינם  בדואים. 

מכיוון זה. 
המלצה להמשך: מעקב לאישוש או להפרכת 
טענת ה"איפכא" במדינות הרלוונטיות שבהן 
התהליך הגיע להבשלה מסוימת; ובחינת ניצולו 
לטובת מדינת ישראל: איראן נוהגת להתערב 
במדינות שבהן דווקא השסע מובנה בהן. הגברת 
הלאומיות במדינות־ערב רעה לאיראן, טובה 

לישראל.

כה  שעד  במדינות־ערב,  האם 
נתפסות כשבטיות ומשוסעות 
חברתית לנצח, מתחולל תהליך 

איטי של מעבר ללאומיות?

אל"ם )מיל'( שלמה קשי
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