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ועוד בגיליון: 
●  אבי מושבי והראל מנשרי על הסייבר הרוסי ●  בני מיכלסון על מפצחי הצפנים היהודיים וה״אניגמה״

●  אליהו דקל דליצקי בדעה אחרת על התעצמות הצבא המצרי ●  נתי קנטורוביץ על השמות של "נתיב" 

●  רון כתרי, אבנר אברהם ודן אלדד על דיון "פטפטת" ●  יצחק פס על סוכן המוסד שאלתיאל בן-יאיר

שמחחג אביב

ההווה שלו הוא העתיד של כולנו
ריאיון יוצא דופן עם פרופסור, אלוף  וחתן הפרס לביטחון ישראל פעמיים 

שיחה עם אפרים הלוי 
על לורנס "איש ערב" ויומניו

יוסי בן ארי ונעם שפירא על אלקנה 
הרנוף – איש המודיעין המושלם

שולי בינה מתגדרת...
על נשים בקהילות המודיעין

שאול מנשה ודני מרום על 
"שקרים ועובדות"  בשידורי ישראל בערבית

קובי סגל מזכיר את ג'ורג' בלייק
סוכן-על כפול, קומוניסט וקטלני

יצחק בן ישראל
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מערכת והפקה 

עורך אחראי: רון כתרי
עורך: אופיר שהם

עורכי משנה: יוכי ארליך, אבנר אברהם, דר' שולי בינה, אבי מושבי, דר' בני מיכלסון
רון קרניאלי, נעם שפירא

עורך גרפי ומעצב: דודי כהן, "קווים"
הגהה: צופית מלצר-טסלר

תיאום: צילה ענבר
דפוס: דפוס ברכה, חולון

פיקוח דפוס: צאלה מלצר

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

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

שימוש בחומר המתפרסם בכתב-עת זה, מכל סוג שהוא, אסור בהחלט, אלא אם ניתן   •
אישור בכתב מהעורך האחראי.  

כל המאמרים והכתבות המופעים בכתב-עת זה הם על-דעת כותביהם בלבד.  •
זכויות יוצרים – אנו עושים מאמץ לאתר את מקור הצילומים והויז'ואלים המופיעים   •

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

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

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

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

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

מזכירת העמותה – רקפת פאר

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

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

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

ראשי וועדות ומכונים בעמותה:
ועדת הנצחה – אריה )לייבו( ליבנה; ועדת מורשת ותוכן- ; 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 ע"ש 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 וותיקי קהילת המודיעין, המשפחות השכולות וזרועות קהילת המודיעין, 

להקים מרכז הנצחה לחללי הקהילה ומרכז להנחלת מורשת המודיעין – המל"ם.
מאז נחנך המרכז למורשת המודיעין ב-1985, מהווה האתר מוקד פעיל לנוער, חיילים, 

מבוגרים ותיירים – להנצחה, להנחלת המורשת, וזירת תיעוד חינוכי-הסברתי ולצידה מחקר 
רב-תחומי, כדי להטביע את חותמם של חברי העמותה והקהילה בארץ ובחו"ל.

מלבד אתר זיכרון ייחודי לנופלים ומרכז נתונים ממוחשב לשירות המשפחות השכולות, 
מתקיימים באתר אירועים מיוחדים להמחשת מבצעי המודיעין, הארת אנשי הקהילה והשפעתם
על לב העשייה הביטחונית, המורשת וההנצחה. הפעילות המגוונת כוללת הפקת סרטי תעודה 
ומורשת, ניהול מרכז המידע למודיעין וטרור, הוצאה לאור, אתר אינטרנט בינלאומי, מפגשי דעת, 
עשירה  ספרייה  פועלים  במרכז  וממשקיו.  המודיעין  המזרח-התיכון,  בנושאי  עיון  וימי  מורשת 

וארכיון ולצידם תצוגות ותערוכות מגוונות, מקצועיות ותרבותיות.
המל"ם פועל כעמותה רשומה. פעילים בה רבים מוותיקי קהילת המודיעין ובכיריה, כמתנדבים – 

־בניהולה ובוועדותיה, בהדרכת המבקרים מהארץ ומחו"ל, ובכל זירת פעילות בתחומי ההנצחה, החי
נוך, הנחלת המורשת, הסברה רב-לשונית, מחקר וכך גם בבטאוניה – "מבט מל"מ" ו"רואים מל"מ".
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למשפחות ולחברים שלום,
בסימן החלפת המשמרות

אנחנו בעת של חילופי משמרות במל״ם.

המל״ם,  כיו״ר  מכהן   2022 שנת  מתחילת   
האלוף במיל׳ אהרון זאבי פרקש, לשעבר ראש 
ביניהם חמישה  חברים,  עוד 25  ולצידו  אמ"ן 

־נציגים של המשפחות השכולות, המהווים ביחד את הוועד המנהל החדש. שמו
תיהם מופיעים ברשימת בעלי התפקידים בטור המערכת שלצד טור זה.

עמיתי        תפקידו  את  מסיים  זה  בגיליון  מל"מ".  ב"מבט  גם  משמרות  חילופי   
משכבר הימים תת־אלוף )מיל׳( רון כתרי – כעורך האחראי של כתב העת שלנו, 
"מבט  בראש מערכת  עמד  רוני  בן־ארי.  יוסי  דר'  של  לידיו  ההגה  את  המעביר 
מל״מ" והמכון לחקר המורשת במשך י"ב שנים, והעמיד כתב עת ברמה גבוהה 
שהתעלה לשיאים חדשים מדי גיליון. כתב העת זכה לשבחים רבים מפי כולי־

המורשת,  לחקר  המכון  כראש  פעילותו  ועל  כך  על  לו  להודות  ברצוני  עלמא. 
– הנחלת מורשת המודי מייעודיו המרכזיים של המל״ם  רבות לאחד  ־בו תרם 

עין. מאחל לרוני הצלחה בהמשך דרכו ובטוחני שעוד יתרום לעמותה מניסיונו 
וכישוריו. למחליפו, דר' יוסי בן־ארי, אאחל שימשיך להוביל את מערכת העיתון 

בדרכים הטובות של עניין, מגוון ואמינות.

סוף תקופת הפעילות, כשנתיים, של הוועד המנהל היוצא, בראשותו של דר'   
שהשפיעה  הגלובלית  המגפה  הקורונה.  מגפת  בסימן  עמדה  שטאובר,  צביקה 
על העולם בכל תחומי החיים, נתנה את אותותיה גם בחיי המל״ם ושינתה את 
צורת הפעילות השוטפת למשפחות ולחברים. התמודדנו בשנה החולפת גם עם    
תקציב    על  ישירות  שהשפיע  מצב  ישראל,  למדינת  תקציבית  מסגרת  היעדר 

העמותה וגרם לצמצום בפעילות המתוכננת.

מנגד, ״הפכנו את הלימון ללימונדה״ ובהיעדר מבקרים פעלנו לשיפור נרחב   
בחזות המל״ם ובתשתיותיו. כל הבא בשערנו יכול לחזות בכך במו עיניו. הסטנו 
את הפעילות לזום וביצענו פעילות רחבה של ״זומל״מ״ שהגיעה לעשרות אלפי 

אנשים באמצעות פלטפורמת מ.ת.ג.

ברצוני להודות לצביקה, היו״ר היוצא, על הובלת המל״ם בשתי הקדנציות שלו,   
יחד עם הוועד המנהל, על פיתוח נרחב של הפעילות לחברים במל״ם. במשמרת 
ידי הקמת המכון לחקר המורשת  גם התחום המחקרי על  שהסתיימה הורחב 
והמכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, ובוצעו שיפורים משמעותיים של בינוי 

ותשתיות. 

בימים אלה אנו חוזרים לפעילות מלאה במל״ם. בחלוף גל האומיקרון האח ־ 
רון כבר ערכנו ערב מרשים ומרגש מאוד לזכרו של סגן ראש השב״כ לשעבר 
וחבר ותיק בהנהלת המל״ם, נחמן טל ז״ל, וערב מרגש לחלוקת מלגות הקרן ע״ש 
יעקב ברנדייס ז״ל. לצד זאת, ולאור "בקשת הקהל", נמשיך בפעילות ה"זומל״מ", 
המהווה תוספת משמעותית להנחלת מורשת המודיעין לקהל הרחב, בהובלתה 

של יוכי ארליך. 

זאבי  אהרון  )מיל׳(  אלוף  הנכנס  היו״ר  בהנהגת  החדש,  המנהל  הוועד  חברי   
פרקש, עוסקים בימים אלה במיפוי הצרכים לעתיד ותהליך אפיון תכנון ארוך־

טווח, לצד הידוק הקשר עם גורמי קהילת המודיעין והמשך שיפור התשתיות. על 
כל אלה עוד נפרט גם בגיליונות הבאים.

בהצלחה לנכנסים וליוצאים וקריאה מהנה,

תא"ל )מיל'( דודו צור       

מנכ"ל.            המל"ם       

דבר המנכ״ל
תא"ל )מיל'(  דודו צור
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פרופ', אלוף )במיל'( יצחק בן ישראל, בריאיון יוצא דופן   – עמוד 4 
היוצא ממוסכמות   

אפרים הלוי מתרגם את יומנו של לורנס "איש ערב"   – עמוד 8 
ומתרשם מאישיותו   

רון כתרי ואבי אבנר על המודיעין במבצע יונתן/ חלק ב'  – עמוד 11 
II בני מיכלסון על "מפצחי הצפנים" היהודיים במלחמת העולם עמוד 14 – 

פסח מלובני על הצליחה הישראלית ב-73'  עמוד 18 – 
בעיניים מצריות/ חלק ב'   

אבי מושבי והראל מנשרי על הסייבר הרוסי  – עמוד 22 
   )לפני הפלישה לאוקראינה(

אבי אבנר על הסוכן הכפול גרובר, האבא של ראש העירייה...  – עמוד 26 
שאול מנשה ודני מרום על שידורי ישראל בערבית   – עמוד 29 

כלוחמה פסיכולוגית   
יוסי בן ארי ונעם שפירא על אלקנה הרנוף,   – עמוד 32 

איש המודיעין המושלם   
אלי דקל-דליצקי בדעה אחרת על התעצמות הצבא המצרי  – עמוד 34 

רפי קיטרון בסקירה היסטורית על עריקים מדומים   – עמוד 37 
כסוכנים כפולים   

רון כתרי ואבי אבנר מסכמים דיון על ה״פטפטת" שפשתה   – עמוד 41 
במקומותינו   

לזכרם  – עמוד 44 
שולי בינה במדֹורה, מתגדרת עם נשים בקהילות המודיעין  – עמוד 46 

קובי סגל מזכיר את סוכן העל הכפול ג'ורג' בלייק  – עמוד 49 
נעם שפירא במדורו, על שירותי הביון של האמירויות  – עמוד 50 

נתי קנטורוביץ על השמות שליוו את ארגון "נתיב"  – עמוד 52 
יצחק פס מנסה לפענח את חידת סוכן המוסד, שאלתיאל בן יאיר  – עמוד 55 

אפרים לפיד סוקר את "המדינאי ואיש המודיעין", ספרו החדש   – עמוד 59 
של אהד לסלוי   

מעניין לעניין באותו מודיעניין – תגובות לכתבות וסיכום   – עמוד 60 
הבחירות במל"ם   

חיים מנור הופך את מגילת אסתר לפרשייה מודיעינית   – עמוד 63 
עוצרת נשימה   

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

שלום לקוראינו,

״הוטלה עליי משימה חשובה וכבדת אחריות 
– לכהן כעורך האחראי של הביטאון – מקווה 
לעמוד בה". משפט זה פותח את טור העורך 

הראשון שלי, בגיליון 56 )יולי 2010(. 
מקום  ולפנות  לסיימו  לנכון  מוצא  אני  בתפקידי,  שנים  כתריסר  אחרי   
ל"קברניט" אחר, שיביא עימו רוח רעננה ואולי שונה. כך ראוי ואני נפרד מכם 

בלב שמח ובסיפוק.
גיליון זה, למיטב שיפוטי, אינו פחות טוב מקודמיו והוא מתמיד ללכת בדרך   
הגיליון  בפתח  מרתק  ריאיון  שחלפו:  השנים  בשתים־עשרה  סללנו  שאותה 
מודיעין, טכנולוג  – איש  ישראל  בן  )איציק(  יצחק  )מיל'( פרופסור  עם האלוף 
ופילוסוף; אפרים הלוי, ראש המוסד ויו"ר המל"ם בעבר, שוחח עימנו בעקבות 
השיחה  של  הראשון  חלקה  כאן  ועימנו  ערב,  איש  לורנס  של  יומנו  פרסום 
המאלפת; בני מיכלסון שב ומאיר עינינו בפרשייה מעניינת – על מפצחי־הצפנים 
היהודיים בשירות הוד מלכותו, במלחמת העולם השנייה; זכות לנו לארח כאן 
)חלק ראשון( את שאול מנשה שנפטר בתחילת השנה, על אודות "בית השידור 
אלי  את  ומעסיקה  התעניינות  מעוררת  ממערב,  שכנתנו  מצרים,  הישראלי"; 
אלקנה  דקל-דליצקי, המציג דעה אחרת על התעצמותה הצבאית; תת־אלוף 
הרנוף הלך לעולמו לא מכבר – יוסי בן ארי משתפנו ב"דעה אישית" על אודותיו 
– "קצין המודיעין המושלם" – ונעם שפירא מגיב לרשימה זו; אנו מביאים כאן 
פסח מלובני  את חלקם השני של שני מאמרים שראו אור בכתב העת שלנו: 
על הצליחה הישראלית במלחמת יום הכיפורים, בעיניים מצריות, ומובאת כאן 
הרשימה השנייה על האירוע במל"ם, שציין 45 שנים למבצע "יונתן" באנטבה, 

בדגש על חלקו של המודיעין בו.
הידעתם, שאביו של ראש עיריית רמת השרון, היה... סוכן כפול? אבי אבנר   
גילה ויודע ומשתפנו; חייו הסודיים של סוכן המוסד שאלתיאל בן־יאיר נסקרים 
כאן על ידי יצחק פס; רפי קיטרון )שפרש מהמערכת – תודה על תרומתך!( דן 
ב"עריקים מדומים" ; אבי מושבי והראל מנשרי מציגים את הסייבר הרוסי; ועוד 
כהנה וכהנה, לרבות המדורים הקבועים: סיקורת ספרים, מי היה האיש שהיה, 
שירות מודיעין זר ו"כל העולם מודיעין והכול בו". אנו סמוכים ובטוחים שתחוו 

קריאה מהנה.
תמיכתם  את  שהעניקו  המל"ם,  לראשי  התודות.  תור  הגיע  פרידה,  ובעת   
ואמונם: היו"רים אפרים הלוי וצביקה שטאובר וכמובן – ידידי, המנכ"ל דודו צור. 
לעורכי  ובראשם  בעבר(  עליה  שנמנו  ואלו  )המכהנים  כולם  המערכת  לחברי 
למעשה.  הלכה  בכתיבה,  גם  ככולם  רובם  שכם,  והיטו  תוכן  שהיפרו  המשנה, 
אפי  והאהוב  לידידי המנוח  אין כתב עת...  לשני העורכים בפועל, שבלעדיהם 
מלצר ז"ל, שדרבן אותי להגיע לתפקיד הזה, ולעורך הנוכחי אופיר שהם המסור, 

החרוץ וה"מקצוען".
לצוות המל"ם, שהטה שכם כדי לאפשר, בראשות הסמנכ"ל חנן מזור, ולכל   
הכותבים, המגיבים והמתעניינים. תודה לכולכם. וקריאה חוזרת אליכם, קוראינו: 
שלחו יד למקלדת וכתבו לנו, מקורותיכם־אתם או מהידוע לכם על אודות ענייני 

מודיעין ובעיקר – על אנשי מודיעין, לב העשייה, בעבר ובהווה.
יוסי בן ארי, שהספיק  ברכת ברוך־הבא למחליפי בתפקיד, רעי הוותיק דר'   
לתרום מיכולותיו הן באמ"ן, הן במוסד. בטוחני שתשכיל להוביל את כתב העת 

שלנו לגבהים חדשים ולאופקים רחבים. 

תודה על האמון, קוראות וקוראים יקרים, ברכת המשך הצלחה לצוות   
כתב העת ובעיקר – בריאות טובה לכול!

שלכם,

דבר העורך האחראי
תא"ל )מיל'(  רון כתרי

מה בגיליון
כתבות ומדורים
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פרופסור בן־ישראל, בור-סוד, האוגר   
־כל פרט של מידע חיוני, נובע ידע ותו

בנות, הקשיב לשאלותינו, אך הציג את 
דבריו בסדר שלו, עם לחן ייחודי משלו, 
התוכן  בתמהיל  מוחלטת  עצמאות  עם 
ובמינון המידע, בכרוניקה... בילינו עימו 
ומאתגרות,  מרתקות  שעות  כארבע 

־בשתי פגישות, שרק את תמציתן הבא
נו בפניכם. שמענו ממקור ראשון עדות 
מה  ב...  ומעורבותו  על תחומי העשייה 

לא, בעצם? 

התרעה,  הרתעה,  מודיעין,  ביטחון,   
פילוסופיה,  חינוך,  והפרכה,  הערכה 

־פסיכולוגיה, מורשת, סייבר, בינה מלא
כותית, חלל, לוויינים, מחשבים, אמונה 

תוב של  ארוכה  שורה  עם  קורונה,  ־ו... 
לה ולא  ־נות מקוריות. קשה להתאפק 

תחיל כל פסקה בסופרלטיב. בן־ישראל 
להשתמש  ניכר  מאמץ  הוא,  גם  הפגין, 
בשפת־חסר, באנדרסטייטמנט. משימה 
בפרס  פעמיים  שזכה  למי  פשוטה  לא 
השניים,  מן  הראשון  ישראל,  ביטחון 
כקצין צעיר, עתודאי בדרגת סגן בחיל 

האוויר. 

גם לתהליכים מוכרים, שרובנו מכירים 
־בהם את העובדות, הוא יוצק כיוון חשי

ראייתו,  בזווית  ומאירם  דופן  יוצא  בה 
ומ לוגיקה סדורה  וטווה  ־אורג תובנות 

הוא  שנים,  מיובל  למעלה  כבר  נומקת. 
ההתבו בזירות  ולפנים  לפני  ־מעורב 

ננות-חשיבה-תכנון-ביצוע-הפקת 
לקחים, שההצלחה בהן היא לא פחות 
ועתידה  ביטחונה  להבטחת  מקריטית 

של מדינת ישראל. 

בן־ישראל  יצחק  במיל'(  )אלוף  פרופסור   
 ,1983 בשנת  דווקא  דבריו  את  להתחיל  בחר 
מחקר  של  בעיצומו  באוניברסיטה  שהה  שבה 
הדוקטורט שלו בפילוסופיה, כסגן־אלוף. "נכנס 
יד־ לא  בן־פורת...  יואל  תת־אלוף לחדר   אליי 
דובר  היה  שהוא  זכרתי  אז...  הרבה  עליו  עתי 
חושב  'אני  לי:  אמר  בן־פורת   .)'77  ,'76( צה"ל 
שלא נכון שעד עתה לא נעשה תחקיר על למה 
טעינו ולא על מי טעה... ועכשיו ראש אמ"ן הוא 
בן־ הנושא'.  לי לחקור את  אהוד ברק שאישר 
לו...", מספר  פורת הזמין אותי לצריף שנמסר 

זה האיש שההווה שלו 
הוא העתיד שלנו

שיחה עם פרופסור )אלוף במיל'( יצחק בן־ישראל, חתן פרס ביטחון 
ישראל )פעמיים(, מנהיג טכנולוגי ופילוסוף:

"כל תרבות הסטארט־אפים בנויה על 
משהו סמוי, שעניינו כפירה בסמכות!"

ריאיינו: 
תת־אלוף )מיל'( דודו צור, תת־אלוף )מיל'( רון כתרי, צילה ענבר ואופיר שהם
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בן־ישראל וניכרת בו מיומנותו באומנות הסיפור 
ובניית מתח בקרב מאזיניו.

הניסיון ככלי שיפוטי

"באתי! כל הצריף היה גדוש בארגזים מלאי   
הטלפרינט של  הפלטים  ימים,  )באותם  ־'נרות' 

רים כונו 'נרות'(. הבנתי שייקח שנים לעבור על 
כל החומר, נדרשו כעשרים איש למשימה. ברק 
הציע לבן־פורת לאתר כאלה שהיו ללא תפקיד. 
ועוד ארבעה". אתנחתא קצרה,  גייס אותי  הוא 
"זה היה חומר הגלם לספר הראשון שכתבתי אז, 
'דיאלוגים על מדע ומודיעין'... ספר ההמשך היה 
'הפילוסופיה של המודיעין'". הוא חוזר לסיפור 
פתחנו  שבה  הבסיסית  "השאלה  בן־פורת,  על 
הקלטות  לנו  היו  ההתרעה?  הגיעה  מתי  היא: 
הזהב'  'ידיעת  על  בסיפור  התחלנו  רלוונטיות. 
לפני  יום  שישי,  )ביום  בוקר  לפנות  שהגיעה 
פרוץ המלחמה(. בדקנו איך היא הגיעה מאשרף 
פרדי עיני, ראש הלשכה של  כי  מרואן ומצאנו 
צבי זמיר, ראש המוסד, הוא ששלח את הידיעה. 
מרואן היה בלשכת הנשיא ]במצרים[ ושידר את 
מילת הקוד למלחמה מיידית שלושה ימים לפני 
ולא בלילה לפני... בן־פורת העלה את ההשערה 
בין  הסכמה  שהייתה  נכונה(  כלא  )שהתבררה 
זמיר לאלי זעירא להסתיר את האירוע. האמירה 
עברה מפה לאוזן וכל הארץ ידעה... זמיר תבע 

את בן־פורת וזכה בהתנצלותו".

ניסה  הוא  המסמכים.  את  חקר  בן־ישראל   
להבין את מהותה של הטעות בסביבה של חוסר 
ודאות, המחזקת את האפשרות לטעות, "ב־83' 
ולכן  היום,  שידוע  מה  את  לפרסם  יכולתי  לא 
בניתי )בספר הראשון( כעין סדרה של דיאלוגים 
לפסיכולוגית...  הנשוי  לפילוסוף  בכיר  קצין  בין 
להסיק  אבל קשה  לדיון,  הוא אמצעי  הדיאלוג 
־ממנו שורות תחתונות. לכן, השלמתי את ההס

ברים בספר השני".

בן־ישראל דואג להשלים גם את תצרף המי ־ 
־דע, המורכב בלאו הכי, לפני שהוא ממשיך "לה

תראיין", "אנחנו יצורים המסתמכים על הניסיון 
־וחושבים שכל עניין נשפט באמות מידה של ני

סיון. המצרים ערכו עשרות תרגילים ]שנקראו 
מצ מרחבי  הכוחות  לגיוס  שחרור[   – ־'תחריר' 

רים והעברתם לאזור התעלה. אמ"ן הכיר היטב 
יום  למלחמת  ההכנות  גם  שלהם.  הדינמיקה 
 .'41 'תחריר  תרגיל  במסגרת  נערכו  הכיפורים 
הייתה שהסיכוי למלחמה  זעירא  ההערכה של 
נמוך, כמו שהניסיון לימד בתרגילים הקודמים. 
גולדה מאיר, ראשת  הדברים הותירו רושם על 
הממשלה ועל משה דיין, שר הביטחון. בתרגיל 
'תחריר' קודם, במרץ-אפריל 73', גויסו מילואים 

ולא פרצה מלחמה. 'תחריר 41' החל כארבעים 
הדמיון  את  הדגיש  המלחמה",  פרוץ  לפני  יום 
בין התהליכים ואת תעתועי הניסיון, ואיתם את 
־מצוקת הזמן של מקבלי ההחלטות, ועבר, בה
־פתעה, ל"קריאת ביניים" שבה הדגים את הקו

שי לחרוג מהניסיון בנוגע לחיסונים בהגנה על 
להידבק  "זכה"  ה"ריאיון"  אפילו  האוכלוסייה... 

בקוביד־19, בווריאנט חד־פעמי...

זמן  די  אין  במודיעין  ההחלטות  "למקבלי   
פוסק  הוא  אליהם".  המגיע  החומר  את  לקרוא 
במשפט מסיים לממשקו עם יואל בן־פורת ז"ל, 

בחקר הקונספציה.

המתמטיקה של החיים 
וגישת ההפרכה

בן־ישראל חוזר בזמן ומבהיר כי לאימו, שרה,   
־היה תפקיד מרכזי בחינוכו. חינוך שהובילו לע
ומתמטי לפיזיקה  כסטודנט  האקדמית  ־תודה 

קה באוניברסיטת תל אביב, אחרי 67' ומלחמת 
יחד עם  הניצחון.  הימים עתירת אלבומי  ששת 
סיפורים  בילדותו  לו  לקרוא  האם  טרחה  זאת, 
מהתנ"ך ומפרקי אבות, האוצרים בחובם מסרים 
־סמויים... "למשל, סיפור סדום ועמורה שבו אב

ברור  הסמוי  והמסר  אלוהים  עם  מתווכח  רהם 
– אפשר להתווכח עם כל סמכות", הוא מסביר 
את תפיסת עולמו המושתתת על ידע וקריאת 

־תיגר על המוסכמות, כתכונה מובהקת של הת
רבות היהודית.

קצינים  וקורס  מ"כים  קורס  עבר  כעתודאי   
מאות  כמה  עם  ב־1970,  ללימודיו.  במקביל 
עתודאים נוספים, "מצאתי את עצמי במלחמת 
– המוצב הלפני  ]'ניסן'  'הכפר'  ההתשה במוצב 
אחרון בגזרה הדרומית של 'קו בר־לב'[, כמפקד 
מחלקה הפותחת את הציר שבין 'הכפר' למוצב 
'המזח' ]המוצב הדרומי ביותר לאורך התעלה[. 
החלטתי  באוניברסיטה,  הלימודים  סיום  אחרי 
ולא  לתעלה  לחזור  חובה,  בשירות  להסתפק 

איסוף אפשרויות והפרכתן באופן שיטתי...

זה האיש שההווה שלו הוא העתיד שלנו 
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לחתום לשירות קבע... מי ששינה את החלטתי 
היה טייס, שלמד איתי באוניברסיטה. הוא היה 
הייתי  כשלמדנו  טייסת.  ומפקד  סגן־אלוף  כבר 
לו  בגילו. עזרתי  והוא כמעט כפול ממני   18 בן 
לי את מש הוא תיאר  ־להתמודד עם החומר... 

סוללת  ידי  על  הראשון  הפנטום  הפלת  מעות 
־טק"א ]טילי קרקע־אוויר[ מצרית במהלך ההת

שלא  ראשונה   SA6 סוללת  לזירה  הגיעה  שה. 
ידענו עליה מאומה. עם סיום הלימודים בשלהי 
1970, עמיתי לספסל הלימודים, עמוס לפידות 
־]לימים מפקד חיל האוויר[, הועלה בדרגה לא

לוף־משנה והופקד על מציאת הפיתרון לבעיה 
־החדשה. כאמור, לא רציתי לחתום אבל נעתר

תי והצטרפתי ל'חקר ביצועים' של חיל האוויר. 
פחות משנתיים אחר כך הצלחתי, יחד עם שני 
חדשה  תקיפה  שיטת  לפתח  גילי,  בני  עמיתים 
־]לופטוס – קלע ממוחשב[ שהייתה פחות פגי

עה לטק"א". על פיתוח זה קיבל בן־ישראל )עם 
שני עמיתיו( את "פרס ביטחון ישראל" הראשון 

שלו ותוכניותיו האישיות השתנו.
"היה בידינו מודיעין שהתקבל מהאמריקאים,   
ולפיו תכננו איך להשמיד את הטק"א אם תפרוץ 
מלחמה. זמן מה לפני המלחמה, הסורים ערכו 
SA והוצאנו גיחת צי־ 6תרגיל עם חטיבת טק"א 
לום, שממנה התברר לי שחלק מהממצאים לא 
עולים בקנה אחד עם המודיעין האמריקאי. כך, 
למשל, ראש הטיל בצילום היה קטן ומזה נגזר 
טווח החטאה קטן. דוגמה שנייה נוגעת למרחקי 
של  הלחימה  תורת  בחטיבה.  הסוללות  הצבת 
הסוללות הישנות מדגם SA2 ו־SA3  הייתה שכל 
סוללה צריכה להגן על חברותיה, ולכן הן אינן 
יכולות להיות קרובות מדי אחת לשנייה. בתצ"א 
־]תצלום אוויר[ ראינו שהסוללות החדשות הוצ

קילומטרים  כשלושה  של  במרחק  לפעמים  בו 
זו מזו, מה שהצביע על טווח מת קטן, ולכן על 
טווח מקסימום קטן בהרבה ממה שנטען על ידי 
המודיעין האמריקאי... הבנתי שיש לנו בעיה עם 
המידע האמריקאי וכי הטווח של הטילים הללו 
יותר משל קודמיהם. החישובים שערכתי  קצר 
בראייה  קילומטרים.  כ־15  של  לטווח  הובילו 
של  הגרסה  הפרכת  היה  שעשיתי  מה  לאחור, 

מס אינו  כשלעצמו  זה  האמריקאי.  ־המודיעין 
שונות,  אפשרויות  להעלות  קודם  צריך  פיק. 
כבסיס  את אחת האפשרויות  לבחור  כך  ואחר 
להערכה. בחירת האפשרות הסבירה ביותר על 
סמך הניסיון והעדויות התומכות בה היא שגיאה 
לוגית. הגישה הנכונה צריכה להיות שונה לגמרי 
כל אפשרות  הפרכה של  הפרכות,  חיפוש  תוך 
נכונה,  היותר  לבידוד האפשרות  ואפשרות, עד 

דהיינו הפחות מופרכת". 

הכפירה בסמכות כתנאי 
לפיתוח מדיניות מושכלת

ההתמו לתהליכי  כרויות  אוזנינו  הקשבנו,  ־ 
האווירי  המרחב  של  המתמטיקה  עם  דדות 
ההפרכות  שיטת  למטוס.  הטיל  שבין  והעימות 
האוויר  בחיל  וליוותה את ההתנהלות  הוטמעה 

גם הלאה. 

וציינתי  כתבתי  כיפור  יום  מלחמת  "לקראת   
כי תקיפת סוללות ה־SA6 תיכשל וכי יופלו בין 
מטו ]נגד  נ"מ  מאש  מטוסים  לשבעה  ־שישה 

וחצי מטוסים... ההערכה  סים[... כתבתי שישה 
שלי נדחתה. בפועל נפלו שישה מטוסים ומטוס 
והטייס  בשבי,  ונפל  נטש  הנווט  נפגע.  שביעי 
הצליח להשתלט על המטוס ונחת נחיתת אונס 
מטוס'  ה'חצי  זה  כי  השמועה  יצאה  במגידו. 
...". הומור של מתמטי ־שאותו ציינתי בהערכה 

קאי?...

הוא חוזר להסבר של שיטתו, "השיטה שאני   
ורעיונות  השערות  על  מבוססת  עליה  מדבר 
יצירת  הוא  הראשון  השלב  לקופסה.  מחוץ 
הוא  בתהליך  השני  השלב  אפשריות.  הערכות 
לחפש הפרכות ולא אימותים. בגוף היררכי, כמו 
משמ  – פסיכולוגי  אלמנט  גם  לכך  יש  ־הצבא, 

עות הדרגה", ממקד בן־ישראל את ההתייחסות 
־לחיוניות הכפירה, גם של הזוטר בדרגתו, "תה

ליך ההפרכה מחייב כפירה מהותית בסמכות – 
הצבאית, השלטונית, הרבנית וכדומה".

של  אימונים  אחרי  עקבנו   '89  '88 "בשנים   
אינטנ מאמץ  השקיעו  הם  הסורי.  האוויר  ־חיל 

שמינייה  של  חדשנית  בתקיפה  באימונים  סיבי 
תקי מתכננים  הם  האם  להבין  ורצינו  ־ביחד, 

פה עלינו, או אולי בטורקיה או בעיראק. נוצרו 
מידע  התקבל  האפשרויות...  נספרו  הערכות, 
במטרה  כבר  פגעה  סורית  מטוסים  ששמיניית 
לכשלושים  הגענו  מטר...  כחמישים  שקוטרה 
ובהשע ־השערות... כל אחד היה בטוח בעצמו 

רתו", הוא מתאר את הרקע לתהליך. "החלטנו 
את  ומחקנו  בדקנו  ההפרכות...  לשיטת  ללכת 
כל ההשערות שלא הסתדרו עם מודיעין מוצק 
קונקרטית  לאפשרות  הגענו  ולא  בידינו,  שהיה 
של תקיפה על ישראל )או טורקיה(. קצין אחד 
)סרן( הציע השערה חדשה, שהתקיפה מכוונת 
כנגד מדינה שאינה יכולה להחזיר מכה נגדית... 
לבנון! לא מצאנו שום סתירה לאפשרות הזו... 
יש בפועל,  תומכת.  ידיעה  שום  הייתה  לא  ־גם 

חודשים...  כמה  במשך  ביירות  על  הגנה  ראל 
הכוונה  הייתה  זו  אכן  כי  לנו  התברר  בדיעבד, 
זו תמצית שיטת ההפרכות של דעות  הסורית. 

מקובלות", מסכם בן־ישראל חלק ממשנתו.

"בראשית"?
העתיד בלתי צפוי!

 
ובה הנון־קונפורמיסטית,  המובהקת,  בנימה  ־ 

על  בנויה  הסטארט־אפ  תרבות  "כל  כי  צהרה 
בסמכות",  כפירה  על  המושתת  סמוי,  משהו 
מבצע  של  החווייתי-חינוכי  לערך  עבר  ומייד 
חללית  הירח  על  להנחית  והיומרה  "בראשית" 
הוא קובע  בנחיתה קשה!",  "הנחתנו  ישראלית. 
 – השאלה  "עלתה  באחת,  ומרצין  גדול  בחיוך 
הנוער,  כחלק מחינוך  בפרויקט,  האם להמשיך 
או לא... המסר הסמוי אותו רצינו להעביר הוא 
שגם אם נכשלת זה לא נורא. כך פועל גם עולם 
כי  ומודיענו  ממתגו  הוא  הישראלי",  ההיי־טק 
הפרויקט אכן נמשך ותולה את המיתוג ככותרת 

 באדיבות: סוכנות החלל הישראלית

"בראשית" – סטאדי קייס של החוצפה הישראלית במיטבה:
מתכננים, מיישמים, מצליחים, נופלים, קמים וממשיכים!

זה האיש שההווה שלו הוא העתיד שלנו 

רעייתו של בן-ישראל, ענבל, חושפת את דרגת האלוף
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"תהליך ההפרכה מחייב 
כפירה מהותית בסמכות – 

הצבאית, השלטונית, הרבנית 
וכדומה".

זה האיש שההווה שלו הוא העתיד שלנו 

־מעל השולחן, ומחליפה בשבריר של שנייה בכו
תרת ממתגת שנייה, "העתיד הוא בלתי צפוי!", 

כמובן...

"הסייבר מגלם את היכולת לפרוץ למחשבים   
ולבצע בתוכם משהו. בתחילת שנות השמונים, 
החלה האנושות לעבור מאחסון מידע בתיקים 
נדרש  ולכן  ממוחשבת,  במדיה  לאחסון  פיזיים 
־למצוא דרך לחדור אליהם. זו תוצאה של תהלי

כי הקטנת המחשבים )מזעור( והגברת העוצמה 
כיום ברוב תחומי  והיכולת. מחשבים משולבים 
החיים... לכן, המודיעין פנה לסייבר! הייתה עוד 
הוחלפו  המכניות  הטלפונים  מרכזיֹות  סיבה: 
המודיעין  שארגוני  הסיבה  זו  מחשבים.  בשרתי 
בעולם עוסקים בסייבר. ניתן לומר כי עד לפני 
כעשור פריצת מחשבים יועדה לחשיפת מידע".

לה־ מונה  שבה   ,'91 שנת לסוף  חוזר  הוא    
צה"ל.  של  )מו"פ(  והפיתוח  המחקר  את  נהיג 
ספרו  העתיד",  "הלם  את  מציין  לדבריו  כרקע 
שצוינו  ספרים  מכמה  אחד  טופלר,  אלווין  של 
האינ הופעת  "מרגע  המפגשים.  שני  ־במשך 
לד שנחשבו  יישומים  הדגימה  הרשת  ־טרנט, 

חשבתי  מו"פ,  כראש  למציאות.  והפכו  מיוניים 
־כיצד מגנים על ישראל במלחמה הבאה מתקי

פות מטוסים... קיימות שלוש שיטות: הקינטית, 
־דהיינו פגיעה פיזית, זו הישנה; השנייה היא לו

המערכות  בלבול  שמטרתה  אלקטרונית,  חמה 
של האויב; והשלישית – סייבר, כלומר החדרת 
המער או  המטוסים  למחשבי  עוינים  ־וירוסים 

כות השולטות בהם. הלכתי לאהוד ברק, שהיה 
יחידה  להקים  שיש  לו  והסברתי  הרמטכ"ל  אז 
יחי להקים  לי  אישר  ברק  מחשבים.  ־ללוחמת 

דה חדשה ונתן לי 75 תקנים. אף אחד לא רצה 
במדע  שמדובר  חשבו  כולם  כי  אותם,  לקבל 
בדיוני. בסופו של התהליך, הגעתי לאלוף־משנה 
ספנחס בוכרי שהקים יחידה כזו בצריף ריק בי־

חידה שלו".

להחדיר  מאוד  שקשה  התברר  "במציאות   
וירוס ל'מחשבים' של מערכות הנשק של האויב, 
כי לא היה סטנדרט קבוע וכל מחשב היה שונה 
מחשבים  לתקוף  היה  יותר  קל  מחברו.  לגמרי 
שנים  באותן  בה:  וקוץ  אליה  במערב.  שיוצרו 
רק מדינת ישראל הייתה באמת ממוחשבת וזה 
הפך אותה לפגיעה מאוד. כתבתי מכתב לראש 
הוקמה  ובעקבותיו  הפגיעּות,  על  הממשלה 
)ב־2002( יחידת ראש הממשלה לאבטחת סייבר 
של תשתיות קריטיות בישראל... ב־2010 מישהו 

זה  שבאיראן.  בנתאנז  הצנטריפוגות  את  תקף 
'סיפור טוב' והוא תפס מייד כותרות בתקשורת 
שבה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו  הבין־לאומית. 
באמ  – קרסו  הצנטריפוגות   – פיזי  נזק  ־הודגם 

על   2010 בשלהי  התמניתי  כך,  הסייבר.  צעות 
לעמוד  נתניהו,  בנימין  אז,  הממשלה  ראש  ידי 
לעלייה  ישראל  שיכין את  צוות משימה  בראש 
הייתה  המרכזית  המלצתנו  באיום.  הצפויה 
הסייבר משליטה  את  להוציא  'לצאת מהארון', 
העי את  ולהפוך  הביטחון,  גופי  של  ־בלעדית 

סוק בו ללגיטימי לכל מרכיבי החברה: תעשייה, 
אושרה  התוכנית  וכדומה.  ממשלה  אקדמיה, 
2011. באותה שנה  ידי הממשלה בנובמבר  על 
מחלקה  בעולם  אקדמי  מוסד  באף  הייתה  לא 
ללימוד סייבר. כיום בישראל הלימוד הוא רציף 
בג כבר  שנים שיש  זה כשבע  בתיכון.  ־ומתחיל 

רות בסייבר, הכשרה צבאית טכנולוגית בתחום 
וקשת רחבה של אפשרויות העסקה מקצועית 

אחרי השירות הצבאי".

בן־ישראל )כיום ראש המרכז למחקר סייבר   
ההישגים  את  מציין  אביב(,  תל  באוניברסיטת 
־של התוכנית: "ישראל אוחזת כיום בעשרה אחו
־זים משוק הסייבר העולמי! ההשקעות של המ

גזר העסקי העולמי בחברות סייבר ישראליות – 
היו ב־2018 18% מסך ההשקעות, ב־2019 21%, 
מאריך  הוא   ,"41%  2021 ובשנת   31% ב־2020 
מקבלים  "אנחנו  המשפטים,  שבין  באתנחתא 
השקעות לתחום הסייבר יותר מהאמריקאים, כי 
יש ברשותנו את כל ה'אקו־סיסטם'. כל זה כבר 
מאחורינו ועכשיו עלינו לעשות את הצעד הבא", 
פרופ־ עם  מוניתי   2018 "ב ומסכם,  מדווח  ־הוא 
־סור אביתר מתניה למֵצב מחדש את הבינה המ

המדינות  לאחת  ישראל  את  ולהפוך  לאכותית, 
המובילות בעולם בתחום".

חטיבת "גולניבוט"?
 עוד רחוקה הדרך!

2018 עוד מס־ ־  פרופסור בן־ישראל העמיד ב
המלא הבינה  בתחום  לאומית,  למצוינות  ־גרת 

כותית. הוא לא מסתיר את גאוותו על שותפיו 
ב־2011 תרמו  לעשייה. כפי שבתוכנית הסייבר 
כמאה מתנדבים מהשורה הקדמית בתחום, את 
הרי  הלאומית,  למשימה  ומקצועיותם  מרצם 
שלוש  התנדבו  המלאכותית  הבינה  שלמשימת 
סוד[  דרש,  רמז,  ]פשט,  פרד"ס  יודעי  מאות 
התוכנית  לדאבונו,  בישראל.  התחום  מעידית 
לא התקדמה בגלל הבחירות, ונכנסה לתהליכי 
אישור רק לאחר אישור התקציב בשלהי 2021. 

הפך   )Artificial Intelligence( ה-AI־  נושא 
־מבלי משים לדיון מסביב לשולחן השיח. בן־יש

ראל חונך את הדיון ומציע, לצד קידום יכולות 
נמרץ, לא למהר ולהמליך את הטכנולוגיה מהר 

לתפוס  יוכל  מחשב  שבו  היום  להערכתו,  מדי. 
באופן  בקבלת החלטות  את מקומו של האדם 
גנרי, עדיין רחוק. מצד שני, "הבינה המלאכותית 
־מאפשרת למחשבים לבצע עבודות חישוב וס

ריקה במהירות עצומה, ועל כך אין עוררין. אך 
־רצוי לחדד את הנקודה שאלו מערכות האמו

יש  וכאן  רות ללמוד מהשגיאות שהן מבצעות. 
וערכיות לפ ־עדיין לא מעט בעיות טכנולוגיות 

תור". הוא מסביר כמה וכמה סוגיות המצליחות 
לבין האפשרות שה ללמוד  היכולת  בין  ־לחבר 
יוצ את  לסבך מאוד  עלול  ־פתרון של המכונה 

ריה ומפתחיה. בן־ישראל מציב היררכיה ברורה 
של יכולות ועוצמות מחשוב, ומתייחס גם לעידן 
הוא  קוונטים.  טכנולוגיית  מבוססי  המחשבים 
דוחה על הסף את האפשרות להקמת חטיבת 
לעין,  הנראה  בטווח  רגליים-רובוטיים  לוחמים 
מחשבים  בידינו  יהיו  אשר  עד  להמתין  ומציע 

קוונטיים, לא פחות. 

עם הרמטכ"ל, אמנון ליפקין שחק ושאול מופז

אפילוג

־חשבון פשוט – המפגש הזה, שנמשך כא
רבע שעות, כלל כ־25,000 מילים – נטו! 

־כמראיינים, היה עלינו לבור את הבר מהת
בן... לכדי פחות מעשרה אחוזים מהנאמר. 
דא עקא, שכול מה שסיפר לנו בן־ישראל 
הוא בבחינת בר ללא תבן, מסקרן, מרתק 
ואיכותי. בחרנו להתייחס לאותם עניינים, 
על פי הבנתנו, המתכתבים עם קהל קוראי 
המודיעין  קהילת  וברוח  שלנו  העת  כתב 

לשלוחותיה. 
־וברוח הדברים הללו, מתעלמים לרגע קצ

של  כמראייניו  העזנו,  החסר,  משפת  רצר 
פרופסור )האלוף במיל'( יצחק בן־ישראל, 

לסיים בארבע מילים במקום באחת 

תודה, נהנינו מאוד והחכמנו!
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לקראת  בו  פוגשים  אנו   ,1911 שנת  "בקיץ   
בכרכמיש,  ארכיאולוגיות  חפירות  עונת  סיום 
הוגרת'  דויד  ניהל  החפירות  את  סוריה.  בצפון 
באוניברסיטת  בכיר  ארכיאולוג   ,]Hogarth[
לימודיו  את  סיים  ה־23  בן  לורנס  אוקספורד. 
לתואר ראשון בהצטיינות, והוגרת' ראה בו מדען 

תפקיד  למלא  עליו  הוטל  מבטיח.  עתיד  בעל 
חשוב באיסוף החומרים לכתיבת הדו"ח הסופי 
בן מאות העמודים על אותה עונה, כולל מאות 
העריך  הוגרת'  כי  נראה  צילומים.  של  רבות 
של  משימות  גם  במקביל  למלא  יוכל  שלורנס 
במרחב  מקורות  גיוס  גם  ואולי  מודיעין  איסוף 

לגורמי  קשור  אז  כבר  שהיה  הוגרת',  הפעולה. 
מודיעין בריטיים, עתיד היה למלא תפקיד מאוד 
בריטניה  של  המדיני-מודיעיני  במערך  בכיר 

במזרח התיכון בשנים 1918-1914. 

רשמית  נוסד   MI6 הבריטי  המודיעין  שירות   
1909, שנתיים לפני החפירות בכרכמיש  בשנת 
ב־1911. יש סימנים ביומן הרומזים על פגישות 

בשטח של לורנס עם דמויות משירות זה.

למד  לורנס:  של  הרקע  את  להבין  חשוב   
חקר  מסעות  בכמה  והשתתף  ארכיאולוגיה 
כן,  כמו  באירופה.  הביניים  ימי  של  במבצרים 
ובתוכם  השתתף בכמה מסעות למזרח הקרוב 
את  ראה  לורנס  כי  למדתי  לירושלים.  גם   –
מדינה',  של  'קברניט  של  בעיניים  המציאות 
וגדל בציר פיקודי. לראיה, הוא  אף שלא צמח 
היה זה ]ולא האמיר פייצל![ שניהל את 'המרד 
הערבי', לרבות פעילות מבצעית: ריכוז אמצעי 
בצד  ברזל.  במסילות  חבלה  והדרכת  לחימה 
עם  פייצל  פגישת  את  לורנס  יזם   – המדיני 
חיים ויצמן והביא לכך ש'הצהרת בלפור' תהיה 
מלחמת  בתום  בורסיי,  השלום  מחוזה  חלק 
העולם הראשונה. מאוחר יותר, בקהיר ב־1921, 
'הסדיר' לורנס את חלוקת המזרח התיכון, עת 
אני  המושבות.  כשר  צ'רצ'יל  ווינסטון  מכהן 
רואה בפועלו האינטנסיבי עדות לכך שלא רק 
לורנס  היסטוריה.  מעצבת  'פורמלית'  מנהיגות 
שעמד  שירה,  חובב  ספוג־תרבות,  אדם  היה 
בקשרי מכתבים עם מובילי התרבות של לונדון, 
לרבות ג'ורג' ברנרד שו. לורנס מתח ביקורת על 
על  רלוונטית  לא  ממשל  שיטת  השלטת  אופן 
ילידי המזרח התיכון ]יוזמת הפרלמנט הבריטי, 

הממשלה וכדומה[.

לורנס  בין  הראשון  למפגש  נוגע  שני  היבט   
באפריל  ב־18  שהתרחש  בל,  גרטרוד  לבין 
1911 בכרכמיש. היא הייתה אמורה לפגוש את 
לא  באורח  המקום  את  עזב  הוא  אך  הוגרת', 
מתוכנן לפני בואה. מדובר בארכיאולוגית ותיקה 
ברחבי  קילומטרים  אלפי  שגמאה  ומנוסה, 
האימפריה העות'מאנית, בת למשפחה בריטית 
היא  ומעמד.  אמצעים  בעלת  אריסטוקרטית 
הייתה מהנשים הראשונות שלמדו באוניברסיטת 

אוקספורד ובגרו אותה בהצטיינות. 

השניים,  בין  הפרידו  שנה  מעשרים  למעלה   
וכך כתב לורנס לאימו 

)במכתב שאינו מופיע בספר זה(: 
אמרה  היא  אצלנו...  ביקרה  בל  'מרת   
לתומפסון שרעיונותיו בכל הקשור לחפירות הם 
פרה־ היסטוריים. אי לכך, נאלצנו למחוץ אותה 
בעזרת מפגן של למדנות. תוך חמש דקות עברנו 
איתה על נושאי ארכיטקטורה ביזנטית, צלבנית, 
רומאית, חיתית וצרפתית, ואתנולוגיה של ארם 
צילום  עדשות  פרה־היסטורית;  קדרות  נהריים; 
בתקופת  מתכות  עיבוד  של  טכניקות  חדישות; 

שיחה עם אפרים הלוי על 
לורנס "איש ערב"/ חלק א׳ 

ריאיינו רון כתרי ואופיר שהם 

העולם  מלחמת  ערב  לורנס,  של  האישי  היומן  בעקבות 
הראשונה, שאותו תרגם וערך הלוי, הוא מאפיינו כאדם חריג, 
לבניית  שתרם  ועצמאי,  מצוין  מודיעין  איש  ומפקד,  מדינאי 

מערכת מודיעין ענפה לקראת המלחמה במזרח התיכון.

אפרים הלוי – ניתוח מקיף של דמות הרואית שהטביעה חותם מהותי על המזרח התיכון של תחילת המאה העשרים

מתוך "אחרית דבר" ליומן, מאת אפרים הלוי:

"תומס אדוארד לורנס היה דמות שעוררה את סקרנותם של דורות ברחבי תבל, קרוב   
למאה שנה. היומן האישי שרשם במהלך שנת 1911 לא נועד כנראה להתפרסם. ניסוחיו 
וסגנון כתיבתו משתנים לאורך כמה עשרות דפיו, וייחודו בכך שהוא מזמין הצצה לראשית 

דרכו בארכיאולוגיה ובעשייתו המודיעינית הייחודית. 
רישומיו מרמזים על הדרך שבה הוא עתיד להיות דמות דומיננטית, הן בשדה הקרב והן   

־בעיצוב המדיניות של מנהיגי האימפריה הבריטית בכל הנוגע למזרח התיכון, במה
לך מלחמת העולם הראשונה ומייד עם סיומה". את היומן תרגם אפרים הלוי ואף הוסיף 
כאמור את "אחרית דבר", לעדותו של לורנס – פנינה אותנטית שאותה יזם וערך בכישרון 

ראובן מירן.
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]הערת  ה'אוקטובריסטים'  תנועת  הברונזה... 
המתרגם: תנועה פוליטית שפעלה ברוסיה תחת 
הצעירים...  הטורקים  תנועת  הצאר[,  שלטון 
אשוריים,  קבורה  מנהגי  ערבי...  בדקדוק  סוגיה 
שיטות הכרייה הגרמנית בבניית מסלול הרכבת 
הנבנית בדרך לבגדאד. כל זה היה 'מתאבן' והיא 

החלה להפגין יותר כבוד'. 
דיווח לאחר מכן להוגרת', בכתב, על  לורנס   

הפגישה ורמז כי 'הגיוס הושלם'.
עניין שלישי הראוי להזכירו הוא כי בהזדמנות   
זו התהדק קשר חשוב בין לורנס לבין ארכיאולוג 
ליאונרד וולי ]Woolley[. לקשר זה  נוסף בשם 

הייתה משמעות רבה לעתיד לבוא.
כשם  מלידה.  מודיעין  כאיש  התגלה  לורנס   
כן  האריסטוקרטית,  בל  גרטרוד  את  שהרשים 
ידע לבלות שלושה ימים בחרן עם שיח' צעיר בן 

שמונה־עשרה, ולגייס אותו לכל מטרה".

איש קטן-גדול, גדול מאוד

״לכאורה לא הרשים כדמות מלבבת. קומתו   
מרושלת  הופעתו  סנטימטר,   160  – נמוכה 
לעיתים  ונתפס  עצמו  בתוך  מכונס  לעיתים, 
בדיחה,  שמע  עתה  זה  כאילו  לעצמו  מחייך 
נעלם לפעמים מבלי שיכלו לאתרו, ויחד עם כל 
אלה – ידע להקרין ידע וסמכותיות, הן כלפי בני 
הימים,  ברבות  והן,  ביותר  הנמוכים  המעמדים 
ודמויות פוליטיות בעלות  כלפי מלכים, נסיכים 

נראות בין־לאומית. 
 

לעיתים  אם  גם  עליו,  וסמכו  בו  בטחו  אנשים 
סוד  לשמור  ידע  לורנס  מדעתם.  אותם  הוציא 
נולד מחוץ לנישואין לאישה  עוד מנעוריו. הוא 

שהייתה מטפלת בביתו של אריסטוקרט ממוצא 
המטפלת,  עם  ביתו  את  עזב  האב  אירי-בריטי. 
הוריו  עם  לורנס  נדד  ילדותו  שנות  ובמשך 
בפרופיל  לחיות  שעליו  והבין  למקום  ממקום 
להתנהגות  הסיבה  לו  נתגלתה  כאשר  נמוך. 
הוריו, לא גילה להם מה ידע. המשפחה חייתה 
בחייו,  קיצוני  חסכן  להיות  למד  והוא  במחסור 
כפי שמשתקף ביומנו. אימו גידלה אותו על פי 
הלקתה  גם  ולעיתים  מחמירים  משמעת  כללי 
הבושה.  ואת  הכאב  את  לספוג  ידע  הוא  אותו. 
מגע  ממנו  למנוע  אמורות  היו  לידתו  נסיבות 
כלשהו עם בני המעמדות המיוחסים בבריטניה 
בשל  חברתי.  למצורע  ולהופכו  המעמדית, 
תרומתו הייחודית לממלכה הבריטית במלחמת 
והצטיינותו, עתיד היה לנפץ  העולם הראשונה 
לארמון  עד  בדרכו,  הזכוכית  תקרות  כל  את 

בקינגהאם בלונדון.

בספר  המוזכרת  עיירה   – בחרן  ביקורו   
בראשית כמקום מות תרח, אבי אברהם אבינו, 
החזיר את לורנס לתקופת התנ"ך. לורנס ביקר 
ושם  לעיר  הסמוכה  רבקה',  ב'באר  פעמיים 
פגש את בנות־המקום יורדות לשאוב מים זכים 
מימי  גם בשקתות  נזכר  הוא  במיוחד.  וטעימים 
אליהו הנביא שנמצאו במקום והרהר באפשרות 
בקיאותו  שנים.  אלפי  ששרדו  המקוריות,  שהן 
נדבך חשוב  לורנס בכתבי הקודש הוסיפה  של 

לאישיותו רבת הפנים והגוונים".

איש מודיעין,
אסטרטג נדיר ומפקד

יומניו – כושר     "מכל הנושאים העולים מתוך 
עליית  בתיאור  ליריקה  גילויי  שלו,  הצילום 

ארכיאולוג ואיש מודיעין נדיר; לוחם ואסטרטג; אמיץ־לב ואיש תרבות

תומס אדוארד לורנס
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מיפוי  וצבעיו,  גווניו  שלל  על  במדבר  השחר 
המסתורים  כל  על  צלבני  מבצר  של  מדוקדק 
– ראוי להתמקד בהתעניינותו  וחרכי הירי שבו 
בראש  עמד  זה  נושא  בנו.  שהגרמנים  ברכבת 

הצי"ח ]ציון ידיעות חיוניות[ הבריטי לאזור זה. 

הגרמנים חתמו חוזה עם השליט העות'מאני   
בניית קו רכבת ברלין-בגדאד, שאמור היה  על 
לגרמנים  ולאפשר  סואץ  תעלת  את  לעקוף 
לחדור ישירות לאסיה, כולל מזרחה להודו – לב 

האימפריה הבריטית ביבשת זו. 

היה  ועתיד  בוריו  על  זה  נושא  למד  לורנס   
פייסל  הנסיך  של  לצידו  פיקד,  כאשר  לנצלו, 
 .1918-1916 בשנים  הערבי'  ב'מרד  ההאשמי, 
הן  לורנס  הפך  מהיר,  עצמי  לימוד  בתהליך 
חורצות  החלטות  קבלת  במישור  לאסטרטג 
עיסוקו  בצד  בביצוען,  והן  מדיניים  גורלות 

בפרטי־פרטים בכל עניין שבו נגע. 

שהם  לורנס,  של  מסוגו  דמויות  על  פיקוד   
של  נכונות  רק  לא  מצריך  נדירים,  אנשים 
הדרגים המדיניים הבכירים להכיל אותם, אלא 
גם מפקדים בעלי סבלנות והבנה עד כדי לקיחת 

אחריות על מעשיהם הבלתי צפויים.

לורנס יצא לסיור הרגלי המפורט ביומן, והגיע   
עד כדי סכנת חיים כאשר חלה. הוגרת', שהיה 
שנתיים  כוחו,  בכל  ניסה  עליו,  הישיר  הממונה 

קודם לכן, להניאו מלצאת לדרך לבדו, בטענה 
בה  יש   – בקיץ  המדברי  בחום  לבד  צעידה  כי 
סכנת חיים. אך כאשר לורנס התעקש, סייע לו 

לממש את רצונו.

הספר',  פי  על  'התנהגות  בבחינת  אינה  זאת   
כי לגבי חלק ניכר מההחלטות המתקבלות אין 
בנמצא 'ספר'. הסיכונים הגדולים במודיעין אינם 
אלה המכונים 'מחושבים', אלא כאלה הנמצאים 
מעבר לתחום של 'חישוב'. כלל זה נכון במיוחד 
לגבי הצורך של דרג פיקודי בכיר להכיל דמויות 

כלורנס".

השיל דעות קדומות 

זו  היא  ביומן  הנזכרת  ייחודית  "דמות   
הניחן  שלוש־עשרה,  בן  נער  דאהום,  של 
תיאור  בולט.  לב  ואומץ  טבעית  באינטליגנציה 
הפרת  נהר  את  לורנס  את  העביר  שבה  הדרך 
הסואן, לאחר שזה חלה והחלים חלקית, מתואר 
בולט באישיותו של  בקצרה, אך ממחיש היבט 
הנער. מה שהרשים את לורנס יותר מכול, הוא 
ושליטתו בשפה  יצר הלימוד של הנער הצעיר 

הערבית. 

לחורף,  שם  שהותו  את  להאריך  תכנן  הוא   
נאלץ  אך  מדאהום,  ערבית  ללמוד  שיוכל  כדי 
את  הביא  לימים,  מחלתו.  בשל  תוכניתו  לבטל 
אותו,  מצא  ובהמשך  באנגליה  לביקור  דאהום 
מלחמת  פרוץ  לפני  אחדים  חודשים  ב־1914, 
שאמור  לורנס,  לצד  עזה.  בנמל  נוחת  העולם, 
הדרכים  במיפוי  בכיר  בתפקיד  להשתלב  היה 
סיני.  שבמדבר   – צין  במדבר  המים  ומעיינות 
בתפקידיו  אותו  ליווה  הוא  לורנס,  של  כעוזרו 
השונים עד שלב מסוים במלחמה וחזר לסוריה, 

מקום הולדתו, שם נפטר ממחלה.

שנים לאחר מכן, הקדיש לורנס את ספרו על   
המרד, 'שבעה עמודי החוכמה – חגיגת ניצחון', 

לבעל ראשי התיבות .A.S, שהם כנראה ראשי 

תיבות לשמות Salim Ali, שמותיו הפרטיים של 
דאהום. 

בשני מקומות ביומן מוזכרים מפגשים עם בני   
עמנו, ובשניהם הם מכונים בכינוי הגנאי 'יהודון'. 
ביהודי-יווני  נתקל  שבסוריה,  בחלב  אחד,  ערב 
בחדר אוכל במלון שבו שהה וכינה אותו 'חזיר'. 
למותו  הביאה  כמעט  שבשיאה  מהומה,  פרצה 
בידי קבוצה של מהנדסי רכבות גרמניים ששהו 
קונדס,  מעשה  כנראה  בכך  ראה  הוא  במקום. 
התפתח  שמצבו  כפי  חולה,  היה  כבר  ואולי 
היה  עתיד  לורנס  מקום,  מכל  הלילה.  באותו 
לשנות את השקפתו על היהודים מן הקצה אל 

הקצה"

המשך בגיליון 92

לורנס עם עבדאללה )ויקיפדיה(

לורנס מאוד התרשם  כנגדו.  עזר   – גרטרוד בל 
ממנה. )ויקיפדיה(

דויד הוגרת' – טוואי הרשת לקראת מלחמת 
העולם השנייה. לורנס משמאל עם הוגרת' 

במדים לבנים ואלן דאוני בקהיר 1918. 
)ויקיפדיה(

ארכיאולוג ואיש מודיעין נדיר; לוחם ואסטרטג; אמיץ־לב ואיש תרבות
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סגן־אלוף )בדימ'( אלי דקל-דליצקי סקר את   
תחום איסוף מודיעין השטח ועיבודו, "שימשתי 
אז כראש מדור אפריקה במחקר – אחראי על 
תיק  את  הכנתי  זה,  מתוקף  מטכ"ל.  מבצעי 
היה  הדרך  בתחילת  באנטבה.  למבצע  השטח 
תוך ארבעה  יעד  תיק  הכנו  מודיעין'.  'אפס  לנו 
מאה  מעל  חלק  נטלו  שבו  למבצע  ימים, 
שני  בימים  שגובש  הקרקעי  המודיעין  לוחמים. 
עד חמישי, באותו שבוע שבו נחטף המטוס, היה 
 – ג'פסון  כלל:  שאספנו  המידע  עצמי.  מייצור 
מדריך עולמי לשדות תעופה; צילומים שצילמו 
כוחותינו בשטח )עד ניתוק היחסים עם אוגנדה, 
ארבע שנים לפני החטיפה(; גיבשנו תרשים של 
תדיר  אותו  עדכנו  החטופים,  שהו  שבו  האולם 
דלתות,  דלפקים,  מיקום  כמו  פירוט,  והוספנו 
בני  את  המוסד  מחקירת  שהגיעו  ועדכונים 
באיסוף  עסקנו   – שלישי  ביום  בפריז.  הערובה 
מודיעין בסיסי ותחילת תכנון מבצעי. אמרו לנו 

ביום  זה לא מספק'.  'תתחילו לעבוד,  בעדינות: 
רביעי, התמקדנו באיסוף יזום ובעיבוד תיק יעד 

לפשיטה".

בדיעבד, לא התקיים 
תחקיר...

התצ"א  את  שהביא  זה  היה  שמעיה  "ראובן   
על  פשטנו  למבצע.  הראשון  אוויר[  ]תצלום 
ולנתח  מפות  לאתר  מנת  על  אוניברסיטאות, 
תיירות  בסוכנויות  ביקרנו  ומרחקים.  כיוונים 
מפות  השגנו  הטנא.  מלוא  מידע  עם  וחזרנו 
בקנה מידה 1:50,000 – מודיעין שאיתו אפשר 
להתחיל לתכנן. אז נודע לנו כי בימת ויקטוריה 
חיים תנינים... ביום חמישי – היו לנו מפות תיירות 
של כל המרחב, סרקנו אלפי שקופיות שקיבלנו 
מכוחותינו. אלו שימשו לפענוח עבירות הקרקע 
סביב שדה התעופה. ביום שישי – ביצענו תהליך 
ואיסוף  מודיעין  להשלמות  החלטות  קבלת 
של  עדכני  לצילום  מבצע  ִקיים  המוסד  מידע. 

שדה התעופה באנטבה. פיענחתי את הצילומים 
ורצנו עימם ליצחק רבין, שעלעל בהם". 

מטוסים  נחטפו  לא   – אנטבה?  מאז  "לקחים 
בלוח  תכנון  כי  מצאנו  ואילך.  מאז  ישראליים 
צה"ל  יכולת  בזכות  התאפשר  קצר,  זמנים 
לא  המבצע  לאחר   – ביקורת  נקודת  ואנשיו. 

התקיים כלל דיון להפקת לקחים!"
למבצע,  בהיערכות  המוסד  של  חלקו  את      
הייתה  מרטל  "פטרישיה  אברהם,  אבנר  תיאר 
אחות  המטוס.  מתוך  מידע  להביא  הראשונה 
עבדה  ממנצ'סטר,  עלייה  שעשתה  במקצועה, 
בבית חולים באזור המרכז. לימים הפכה לאחות 
אמין  אידי  אוגנדה  בנשיא  שטיפלה  הפרטית 
שליטתה  בשל  בישראל,  הרפואיים  בביקוריו 
המטוס  חטיפת  לפני  ימים  שלושה  באנגלית. 
הלכה  אימה   – איוב  בשורת  קיבלה  לאנטבה, 
לעולמה ובני המשפחה חיכו לה לקיום הלוויה. 
ומצאה  פריז  דרך  'קונקשן'  טיסת  מצאה  היא 
פצעה  פטרישיה  החטוף.  המטוס  על  עצמה 

חלק  זיעזעה  דם  ושלולית  במפשעה  עצמה 
מהנוסעים שהיו סביבה. היא סיפרה לחוטפים 
לרדת  לה  אפשרו  ואלו  הפלה,  עוברת  שהיא 
מהמטוס בבנגאזי, לוב. לאחר ביקור קצר בבית 

45 שנים למבצע "יונתן" 
באנטבה: 

 מודיעין משתבח 
מראשון עד שישי/ חלק ב׳

ב־20 ביולי 2021 התכנסו במל"ם מי שהיו שותפים לטוויית 
קנה־ בכל  הייחודי,  המבצע  שלביו.  בכל  ולליוויו,  המבצע 
בני  לשחרור  צה"ל  של  מוטסים  כוחות  יצאו  שבו  מידה, 
ערובה במטוס "אייר-פראנס", מידי טרוריסטים פלשתינאים 

וגרמנים. להלן המשך העדויות מהמפגש יוצא הדופן:

המשתתפים בדיון:
האלוף מתן וילנאי – אלוף פיקוד הדרום; סגן הרמטכ"ל  •

אלוף־משנה יוסי דסקל – רז"ר )ראש זירת( טרור; סגן רח"ט מחקר; קמ"ן פיקוד המרכז  •
תת־אלוף גדי זהר – רע"ן טרור; מפקד יחידה 504; ראש הִמנהל האזרחי באזור יו״ש  •

סגן־אלוף אלי דקל-דליצקי – מומחה בחקר השטח; בכיר בענף 1 במחקר  •
אבנר אברהם – איש המוסד  •

סגן־אלוף אבי ליבנה-וייס – בעל צל"ש ראש אמ"ן בעקבות השבי במצרים; בכיר במוסד  •
תת־אלוף דני ארדיטי – בכיר באמ"ן; ראש המל"ל )המטה לביטחון לאומי(  •

אלי דקל-דליצקי – מ"אפס מודיעין" לתיק 
מודיעין מפורט )ארכיון המל"ם(

מספק  אך  חלקי,  מודיעין   – ארדיטי  דני 
)ארכיון המל"ם(
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ללונדון  והמריאה  לדרכה  נשלחה  החולים, 
את  מסתירה  שהיא  תוך  הבריטי,  דרכונה  עם 
לה  חיכו  התעופה  בשדה  הישראלי.  דרכונה 
אנשי מוסד ובשיתוף שירות המודיעין הבריטי – 
MI6, היא נחקרה וסיפקה מידע בלעדי וראשוני 
מתוך המטוס – על זהות המחבלים, סוג הנשק 

שברשותם, חזותם ועוד".

צילום השדה מהאוויר...

ישראלים  בין  רק  נערכה  לא  "הסלקציה   
לזרים )על פי סוג הדרכון(, אלא גם בין יהודים, 
לבין  אותם  'הסגיר'  שלהם  והמראה  שלבושם 
שאינם יהודים. כשאורחנו הערב, עקיבא לקסר, 
נקרא בשמו, הוא התבקש לפתוח את תיק היד. 
אם  שאלו  שלו,  בתפילין  שנתקלו  החוטפים, 
מכשיר  שכן,  ציין  הוא  קשר...  במכשיר  מדובר 
של  ארוכה  שורה  אלוהיו...  עם  לתקשורת 
להתפלל  בתור  היום  למוחרת  עמדו  חטופים 
הזרים  הערובה  בני  עקיבא.  של  התפילין  עם 
נפרדות,  טיסות  בשתי  לפריז  הגיעו  ששוחררו, 
ידי אנשי המוסד,  על  נחקרו  יום, שם  יום אחר 
מטכ"ל,  סיירת  נציג  לוין,  עמירם  של  בסיועו 
מידע  הצרפתי.  הביון  שירות  עם  ובתיאום 
במברקים   – שונות  בדרכים  לישראל  זרם  רב 
ללשכת  מוצפנות  טלפון  בשיחות  מוצפנים, 
לישראל  שהועברו  ובתרשימים  המוסד  ראש 
נינט מורנו,  בדואר הדיפלומטי. בין הנחקרים – 
על  להערים  הצליחה  הקנדי  דרכונה  שבזכות 
ובין  לישראל,  לעלות  בחרה  לימים  החוטפים. 
נכדיה – סגן־אלוף עמנואל מורנו הי"ד, שהתנדב 
ומצא  בהשראת סיפור אנטבה לסיירת מטכ"ל 

מותו בפעילות מבצעית".

מתרגיל  חלק  שהייתה  המרצדס,  "מכונית   
ההונאה במבצע, סופקה על ידי המוסד. התעורר 
צורך לצבוע אותה בשחור. בשבת בבוקר, נקרא 
הבעלים של חנות 'טמבור' בפתח תקווה מבית 
הכנסת, לספק את הצבע. בתום המבצע, העביר 
יחידת המבצעים  מוקי בצר למייק הררי, ראש 
במוסד, את הקבלה על תיקון המרצדס... לוחם 
מטוס  שכר  לניירובי,  מאירופה  שהגיע  המוסד 
קל. מצויד במצלמה, הוא צילם עשרות תמונות 
של אזור שדה התעופה באנטבה, תוך שהוא חג 
מעל שדה התעופה ועדכן את מגדל הפיקוח על 
תקלה במנוע המטוס. הוא נחת בשדה, תדלק, 
שם  לניירובי,  וחזר  הקרקע  צוות  עם  התרועע 
מפורט.  מודיעיני  דו"ח  הצילום  לסרטי  צירף 
אמ"ן,  של   432 ביחידה  שפותחו  התמונות, 
הגיעו לישיבת הממשלה וסייעו לרבין להחליט 

עמוסת  נוספת,  מעטפה  המבצע.  לאשר 
ההרקולס  על  האחרון  ברגע  הועלתה  תמונות, 
מבין ארבעה(  – האחרון שהמריא  אומרים  )יש 

שהמריא בדרכו לאנטבה".

התכנון שהפך להיות 
למודיעין ממוקד

קמ"ן  ליבנה-וייס,  אבי  )בדימ'(  סגן־אלוף   
שעמד  המודיעין  את  תיאר  מטכ"ל,  סיירת 
לרשות היחידה המבצעת, "ביום חמישי בבוקר 
לשם  בסיני,  מפעילות  היחידה  מטה  כל  חזר 
מותשים  הגענו  בנושא.  דיווחים  אלינו  הגיעו 
לנו  הוצגה  שם  הצנחן',  ל'בית  היישר  מרפידים 
כולל  שונות,  אופציות  עם  הפעולה המסתמנת 
כיבוש שדה התעופה, כשהגיעו למסקנה שאידי 
שישי  ביום  החוטפים.  עם  פעולה  משתף  אמין 
הייתה לנו תוכנית למבצע. סיכוי ההצלחה גדל 
אם ניתן להפתיע. עלה נושא ה'מרצדס' והתכנון 
אין  סדין.  פיסת  על  ציירנו  שאותו  דגל,  הצריך 
ספק שהמבצע הזה היה שונה, ומבחינת מודיעין 
– הוא פשוט לא היה. בקורס קמ"נים מלמדים 
ש'המודיעין הוא בסיס לתכנון'. במבצע אנטבה, 
התכנון היה הבסיס לדרישות המודיעין. נאלצנו 
מודיעין  עם  השטח,  עם  מגע  כל  ללא  לבצע 
יכולים  ביומיים  קודם.  ליומיים  נכון  שהיה 
שהגיעו  התמונות  דברים...  הרבה  להשתנות 
מלוחם המוסד, שצילם את השטח מהאוויר, לא 
היו חלק מהתכנון. השאלות שהיו פתוחות: כמה 
הנשק  כלי  סוג  המחבלים,  מספר  יש,  חטופים 
שבידם ולבושם. דיברו על מאות אוגנדים בשדה 
צילומי  בהם.  לפגוע  שלא  רצה  ורבין  התעופה 
מספר  שאין  לימדו   – המוסד  שסיפק  האוויר 
גדול כזה של אוגנדים בשטח. ידענו שיש ארגזים 
חלק  שנטל  לוין,  עמירם  ממולכדים.  לכאורה 

בחקירות בפריז, ציין את התרשמותו בנושא. מה 
לא היה לנו? רוב המודיעין הנדרש למבצע מסוג 
לפעולה,  יצאנו  שבו  היום  בבוקר,  בשבת  זה... 
ההרגשה ביחידה הייתה לא נוחה. התקיים דיון 

נוקב עם יוני, ואנשי הסיירת אמרו לו זאת.  

מכונית המרצדס של המבצע )באדיבות ארכיון צה"ל(

45 שנים למבצע "יונתן" באנטבה

אידי אמין – הדמות הטרגי־קומית במחזה 
מהחיים )ארכיון המל"ם(

במבצע אנטבה, התכנון היה 
הבסיס לדרישות המודיעין. 
נאלצנו לבצע ללא כל מגע 

עם השטח, עם מודיעין שהיה 
נכון ליומיים קודם
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יוני הסביר את השיקולים ויצאנו לדרך. מכל   
 – ההחלטה  חריג.  הזה  המבצע  היה  הבחינות, 
הכוחות  ונחישות  דופן  יוצאת  תעוזה  שכללה 

המבצעים".

מי  ארדיטי,  דני  )בדימ'(  מתת־אלוף  ביקשנו   
המבצעים  במערך  בכיר  מכן,  לאחר  שהיה, 
ומי  לאומי,  לביטחון  המטה  וראש  המיוחדים 
את  עבורנו  לסכם  במבצע,  צוות  מפקד  שהיה 
צעיר,  כסרן  לי,  "זכורה  לאחור,  במבט  רשמיו, 
לעצמי  שאמרתי  זוכר  אני  באנטבה.  הנחיתה 
'ביקורי'  היה  שזה  למרות  פעם'...  פה  'הייתי 
על  התבססה  התחושה  באוגנדה.  הראשון 
השטח  מודיעין  למבצע.  לנו  שהיה  מודיעין 
ובזמן. המבצע הצליח,  יעיל  טוב,  המעובד היה 
התברר  אך  חלקי,  היה  שהמודיעין  למרות 

כמספק".
נושאים:  בשני  בדבריו  התמקד  ארדיטי   
של  המשמעות  למול  תנאי",  ללא  "מודיעין 
להזיק  עלול  האחרון,  מדי".  מפורט  "תכנון 
הוא  הלוחמים.  מצד  גמישות  ולמנוע  לפעולה 
שיתף כי בעת ההשתלטות על הטרמינל, מצא 
 ,VIPעצמו תקוע מול דלתו הנעולה של חדר ה־

שאליו אמור היה לפרוץ בראש צוותו".

גישת  על  נשענו  והביצוע  המבצע  "הצלחת   
'מלמטה למעלה'. החיילים שפרצו לטרמינל היו 
מיומנים ופעלו בראש ובראשונה על פי תרגולות 
רבות ופשוטות, ולפי ניסיונם. זה מה שהציל את 
המבצע. כך הטייסים – שהיו מתורגלים בנחיתה 

עם מגבלות של משקל ותאורה".

באשר למתן תמורה במסגרת פיגועי מיקוח –   
ציין ארדיטי כי "הפריע לי שבאנטבה לא ויתרנו 
ובאירועים אחרים, לאחר שנים, ויתרנו ושחררנו 
)שר  פרס  קשה.  מאוד  החלטה  זו  מחבלים. 
הביטחון במבצע(, רבין וקציני המטכ"ל – הפגינו 
סוג של עוצמה ורגישות. אולי ההסבר לכך טמון 
שלוש  שהתרחשה  הכיפורים,  יום  במלחמת 
לאנטבה.  המטוס  חטיפת  אירוע  לפני  שנים 
מבצע אנטבה היה במידה מסוימת 'עוד מבצע' 
מייד  וחזרנו  רגילה  מפעילות  יצאנו  כהמשך... 
לא  הראשונות  בשנים  נוספת.  רגילה  לפעילות 
עוד  זה  היה  מיוחד.  משהו  שם  שהיה  הפנמתי 

מבצע שהצליח".

אחר  דבר  זה  שהיה  הבנתי  השנים,  "בחלוף   
בספר,  כולנו.  של  הוא  הזה  המבצע  לגמרי. 
שהוצא לאור על ידי המל"ם, 'מבצע יונתן בגוף 
אבל  ושונים,  רבים  סיפורים  מופיעים  ראשון', 
בסוף – כל אחד השאיר חותם ועקבות בנפשו".

ומשפט לסיכום: "כשלוקחים סיכונים ומוסיפים 
קצת מזל – מצליחים!"

 

45 שנים למבצע "יונתן" באנטבה

הניצולה
דוד בן עוזיאל – טרזן

פראנס"  "אייר  מטוס  שנחת  ״לאחר 
בשגרירות  התקבלה  באנטבה, 
מ"השירות"  שיחה  בלונדון  ישראל 
הבריטי. הדובר מסר את פרטיה ואת 
שהייתה  אישה  של  הטלפון  מספר 
והגיעה  שוחררה  החטוף,  במטוס 

לביתה באנגליה.

בשגרירות  שירותי  את  סיימתי  אז  ממש   
ולפני שעשיתי דרכי ארצה, הורה לי ראש 
מפיה  ולאסוף  באישה  לפגוש  השלוחה 
שאותם  האפשריים  הפרטים  מרב  את 
חוותה וראתה. התקשרתי למספר הטלפון 
שהוא  הסתבר  גבר.  לי  וענה  שקיבלנו 
נציג  שאני  השבתי  לזהותי.  שאל  דודּה. 
ואני מבקש  השגרירות הישראלית בלונדון 
שאלני,  ב"ניצולה".  לפגוש  אליהם  להגיע 
"כיצד אזהה אותך בתחנת הרכבת?" עניתי, 
"חפש את הגבר היפה ביותר שירד לרציף... 

הלובש סוודר ירוק"... 

שהם  לי  התברר  ושם  לביתם  הגענו   
שרויים בחרדה, שאולי הפכו למטרה לכל 
עוין. תגובתי כנראה הצחיקה אותם,  ערבי 

אף הרגיעה.

האורחים,  בחדר  ישבה  הניצולה  האישה   
מאחורי  ומוסתרים  מוגפים  החלונות  שבו 
וילונות כהים וכבדים. בחוץ היה חם מאוד... 
מספר  במשך  יותר.  אף  חם  הבית  ובתוך 
אודות  על  האישה  את  תחקרתי  שעות, 
החטיפה  בהתרחשות  אפשרי  פרט  כל 
ולאחריה, קיבלתי ממנה את תיאורם הפיזי 
של החוטפים, לבושם, מאפייני ההתנהגות 
כלפי החטופים ועוד. היא סיפרה שהנוסעים 
טענו  ושהחוטפים  המטוס  לירכתי  הועברו 
ואז,  נפץ.  במטעני  המטוס  את  מלכדו  כי 
תיארה את שעבר עליה – יהודייה־בריטית, 
אחות במקצועה, אימה נפטרה והיא הייתה 
מות  על  האבל  אביה,  ל"שבעה"...  בדרך 

רעייתו, גילה כי בתם נחטפה?! 

...ובשעת המבחן היא התעשתה והחליטה   
שהיא  לחוטפת  הודיעה  מעשה:  לעשות 
בהיריון ושהיא... מדממת! זו העבירה אותה 

ופנתה  עסקים  למחלקת  המטוס,  לקדמת 
אכן  ביניהם.  רופא  היש  לברר  לנוסעים, 
כשנותרו  אליה.  הובהל  והוא  רופא  נמצא 
חייב  "אתה  לרופא,  האישה  לחשה  לבדם, 
לעזור לי...", והרופא גיבה את סיפורה, חרף 

הסיכון שבדבר.

מהמטוס,  להורידה  החליטו  החוטפים   
לתדלוק.  שבלוב,  בבנגאזי  שינחת  לאחר 
ליד  לה  המתין  מצרי  רופא  ובו  אמבולנס 
התרמית,  את  זיהה  הוא  המטוס...  כבש 
אך אמר לה )כך סיפרה לי...( ש"זה סיפור 
הניצולה  מלון.  לבית  והסיעה  מוצלח" 
לשלם  כסף  לה  שאין  למקומיים  הבהירה 
ועבור כרטיס טיסה ללונדון...  עבור המלון 

הללו הרגיעו אותה ש"הממשלה תשלם".

עליי  והיה  האישה  את  לתחקר  סיימתי   
המידע  את  למטה  לשגר  לונדונה,  לחוש 
שחל  התברר  כשפים...  מעשה  שנאסף... 
עיכוב בנסיעה, מאחר שבשל החום החריג 
לבסוף  הגעתי  התעקמו".  המסילה  "פסי 
כך  ואחר  למטה  המידע  שיגרתי  ללונדון, 
שהמידע  התברר  ארצה.  בדרכי  המשכתי 
היה ראשוני בסדר הידיעות שהגיעו למטה 
ואופי  החוטפים  זיהוי  החטיפה,  אודות  על 

התנהלותם. 

וכל השאר... הרי ידוע. מכבר!״  

פטרישיה מרטל – החוויה היומינטית של טרזן
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מבוא

ִמפקדת  הודיעה   2016 בשנת   
התקשוב הממשלתית )GCHQ(, יחידת 
ההאזנה של בריטניה, על הקמת מרכז 
 – בסייבר  ולוחמה  לאבטחה  לאומי 
מהכלל  יוצא  באופן  פעולה  המשתף 
עם מקביליו הישראלים. מפקד היחידה 
לשורשי  בדבריו  התייחס  הבריטית 
במלחמת  הבריטי  ההאזנה  מערך 
התרומה  ציון  תוך  השנייה,  העולם 
צופן  לפיצוח  הייחודית  היהודית 
במלחמה  והניצחון  הנאצי  ה"אניגמה" 
מ־2017,  הניגאן  רוברט  של  )ספרו 
הקודים  מפצחי  של  הסודי  "הסיפור 
היהודיים שסייעו לנצח את במלחמה"(.

ה"אניגמה" ומלחמת 
העולם השנייה

למלחמת  הגרמניות  ההכנות  במסגרת   
המזוינים  הכוחות  תכננו  השנייה,  העולם 
מוחלט.  באופן  התקשורת  את  להסתיר 
להצפין  נצטוו   – והצי  האוויר  חיל  הצבא, 
במכונת  שימוש  תוך  תקשורתם  את 
"אניגמה". מכונת  מיוחדת שנקראה  הצפנה 
הודעה  להצפין  הייתה  יכולה  ה"אניגמה" 
ב־150 מיליון מיליוני מיליונים של אפשרויות 
ה"אניגמה"  שקוד  האמינו  הגרמנים  שונות. 
העריכו  הברית  בעלות  לפיצוח.  ניתן  בלתי 
את  להשיג  יאפשר  זה  קוד  של  פיצוחו  כי 

השדרים הגרמניים החשאיים ביותר.
כתיבה  מכונת  כמו  נראתה  ה"אניגמה"   
רגילה בתיבת עץ. כבל חשמלי הוביל לשורת 
גלגיליות רוטוריות וללוח ממותג, תוך הארת 
מקשי הקוד. לפחות אחת ליום שינו הגרמנים 
והמתגים.  הפלגים  הגלגיליות,  סדר  את 
צריכה  הייתה  העבודה  פיצוח,  לצורך 

להתבצע בשיטה זהה.  

 

הצוללות היוו איום מתמיד לתובלה הימית 
של בעלות הברית בארבע השנים הראשונות 
של מלחמת העולם השנייה. בשוטטן בימים 
הזאבים",  "חבורות  בשיטת  ובאוקיינוסים 
בעלות  לשיירות  הגרמניות  הצוללות  ארבו 
הברית וגרמו נזקים ניכרים. מפקדי הצוללות 
באלחוט  הצוללות  צי  ִמפקדת  עם  תקשרו 
באופן שלהלן: הגלגיליות והפלגים במכונת 
פי ההוראות של ספר  האניגמה סודרו על 
הצופן לאותו יום, כל הודעה הודפסה בצופן 
נפרד תוך שימוש בלוח המקשים, הודעות 

באלחוט  ונשלחו  למשלוח  נרשמו  הצופן 
"מורס".

השדרים, מהצוללות ואליהן, יורטו על ידי   
תחנות האזנה של חיל האוויר הבריטי שכונו 
תחנות "Y". תחנות ההאזנה יירטו כל יום גם 
לתחנות  בסמיכות  אחרים.  שדרים  אלפי 
"Y" נמצאו "חורשות אנטנות", אשר יכולות 

היו לקלוט תשדורות מטווחים עצומים, כמו 
ברית־המועצות ויפן.

שעות   24 מורס  מפעילי  ישבו  בפנים   
ביממה, במשמרות ורשמו את כל ההודעות. 
אותות  את  לאותת  היו  צריכים  הרושמים 
המורס )קווים ונקודות( במהירות המרבית, 
טעות  לדקה.  אותיות  מתשעים  פחות  ולא 
הפיצוח  משימת  את  הופכת  הייתה  אחת 

לבלתי אפשרית.

ב־1926,  ב"אניגמה"  הצטייד  הגרמני  הצי   
ב־1935.  האוויר  וחיל  ב־1928  הצבא 
הפולנים הצליחו לפצח את קוד ה"אניגמה" 
היה  המלחמה  לפרוץ  ועד  ב־1932,  כבר 
ביכולתם לקרוא אלפי שדרים של הגרמנים. 
1939 העבירו הפולנים את הישגיהם  ביולי 
 1940 ובמהלך  והצרפתים,  הבריטים  לידי 

המחבר, מיכלסון, עם מכונת אניגמה מקורית

מפצחי הצפנים היהודיים 
בשירות הוד מלכותו 

בני מיכלסון 

בעקבות המידע שהגיע 
לידי הצוות היהודי בבלצ'לי, 
התקבלו גם ידיעות ושברי 

מידע על השואה, אולם היה 
זה מידע חלקי. 

בלצ'לי פארק
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מפצחי הצפנים היהודיים בשירות הוד מלכותו

לצרפת  הפולנית  הפיצוח  יחידת  עברה 
ידי הגרמנים,  ועבדה שם עד לכיבושה על 

תחת שם הקוד "ברונו".

בית הספר הממשלתי 
)GC&CS( לקודים וצפנים

בבלצ'לי  התמקם  הבריטי  הפיצוח  מרכז   
פארק, כפר המצוי כמאה קילומטרים מצפון-

מערב ללונדון, שכונה בית הספר הממשלתי 
נבחרו  זה  למרכז   .)GC&CS( וצופן  לקוד 
רובם  בריטניה,  מרחבי  ביותר  המבריקים 
הצוות  כלל  ב־1944  ולׁשונאים.  מתמטיקאים 

בתפקידים  רובם  איש,   7,000 זה  במרכז 
מכונות,  והפעלת  תיוק  כמו  "מונוטוניים", 
לאיש,  עבודתם  על  לספר  עליהם  ואסרו 

אפילו לא לבני משפחתם.

ידיעות   3,000 בממוצע  הגיעו  יום  בכל   
מתחנות ה־"Y". הידיעות מוינו ונותבו לאגפים 
שונים בהתאם למקור: צי )טופל על ידי אגף 
מפענחי  וכדומה.  צבא  אוויר,  חיל   ,)8 מספר 

השוואה  ידי  על  רק  לפעול  יכלו  הצופן 
ידיעה שהתחילה  לעיתים,  קודמות.  לידיעות 
על  הקלה  אוויר,  מזג  דו"ח  כמו  זהה  בצורה 
חישוב  )מכונת  ה"בומבה"  מכונת  המשימה. 
הידיעות  היא.  אף  בפיצוח  סייעה  מכנית( 
תהליך  מדויק.  תרגום  ודרשו  בגרמנית  היו 
הפיצוח לקח בין שעה אחת לשמונה חודשים 
ארבע  של  למערכת  הגרמנים  עברו  )כאשר 

גלגיליות...(.

הצוללת  אולצה   1941 במאי  בתשעה   
צוות  נכנע.  וצוותה  לצוף   U-110 הגרמנית 
על  השתלט  "בולדוג"  הבריטית  הצוללת 
הקוד  ספרי  את  ואסף  הגרמנית,  הצוללת 
חזרה  כאשר  שלמה.  "אניגמה"  ומכונת 
החומר  כל  הועבר  הבית,  לנמל  ה"בולדוג" 
לבלצ'לי פארק. מלחי ה"בולדוג" הוחתמו על 
הגרמנית  והצוללת  מיוחדת  סודיות  הצהרת 

הוטבעה.

בינתיים, לאחר קבלת הידע הפולני, פיתחו   
האמיתי  המחשב  ה"קולוסוס",  את  הבריטים 

שירות  מהנדסי  ידי  על  נבנה  הוא  הראשון. 
גודלו  ב־1943.  הצפנים  מפצחי  עבור  הדואר 
מטרים  שלושה  אורך,  מטרים  חמישה  היה 
הורכב  הוא  גובה.  וחצי  מטרים  ושני  רוחב 
הדואר.  של  וטלגרף  טלפון  מחלקי  בעיקר 

המחשב עבד באמצעות קריאת הידיעות על 
ידי מערכת פוטו־אלקטרית, בקצב של 5,000 
האפשריים  הצירופים  כל  לשנייה.  אותיות 
יצאו  והתוצאות  זה,  מחשב  ידי  על  נבחנו 
התמודד  ה"קולוסוס"  טלפרינטר.  באמצעות 
מכונות  עם  ואף  ה"אניגמה",  עם  בהצלחה 

הצפנה משוכללות יותר בנות 12 גלגיליות.

גם שנים רבות לאחר המלחמה, נשאר מבצע   
ה"אולטרה" לפיצוח ה"אניגמה" סוד כמוס. כיום, 
ידוע כבר רובו של המידע על הנושא, וחשיבות 
במערכות  ספק  לכל  מעל  הוכרה  העניין 
זה  הרלוונטיות מאז 1941. למועסקים במתקן 
היו הישגים מהותיים אשר ִאפשרו לקברניטים 
 – - מקבלי ההחלטות בצבאות בעלות הברית 
להשתית את הערכות המצב שלהם על נתונים 

בדוקים.

ב־1942 סייע פיצוח הצפנים למערכה בצפון   
אפריקה, באמצעות יירוט השדרים של אוניות 
על האטלנטי,  במערכה  מאירופה.  האספקה 
הבודדות  הדרכים  אחת   ,1944-1940 בין 
להימנע ממפגש עם צוללות גרמניות הייתה 
בהתאם  הספינות  נתיבי  הסטת  באמצעות 
בנחיתה  הצוללות.  מיקום  על  לידיעות 

בינתיים, לאחר קבלת 
הידע הפולני, פיתחו 

הבריטים את ה"קולוסוס", 
המחשב האמיתי הראשון. 

ראש ממשלת בריטניה 
וינסטון צ'רצ'יל אמר ש"סגל 

בלצ'לי פארק היה כמו האווזה 
המטילה ביצי זהב ואינה 

חדלה לעולם"

"Y" עמדת האזנה מדגם

U-110 תפיסת הצוללת



ה"אולטרה"  מבצע  סייע  ב־1944,  בנורמנדי 
של  וההיערכות  הכוחות  כל  סדרי  בזיהוי 
וינסטון  בריטניה  ממשלת  ראש  הגרמנים. 
היה  פארק  בלצ'לי  ש"סגל  אמר  צ'רצ'יל 
חדלה  ואינה  זהב  ביצי  המטילה  האווזה  כמו 

לעולם".

הסגל היהודי 
בבלצ'לי פארק

משקלו של צוות מפצחי הצפנים היהודים   
במערך הסיגינט הבריטי היה מעבר לכל יחס 
באוכלוסיית  היהודים  של  מספרם  לשיעור 
בריטניה. כיוון שבכפר בלצ'לי פארק לא היה 
ששירתו  מהיהודים  חלק  חגגו  כנסת,  בית 
השבת  ליל  ארוחות  את  זה  סודי  במתקן 
בביתה של המשפחה היהודית היחידה בכפר 
– משפחת בוגוש )Bogush(, אשר גם בנותיה, 

מיוריאל ואניטה, הועסקו במתקן. 

הם  פארק.  בבלצ'לי  שירתו  יהודים  כמאה   
הגיעו מכל חלקי ומעמדות החברה האנגלית 
ידועי־שם  מאישים  החל  היהודית,  והקהילה 
ומזרח  אוסטריה  מגרמניה,  לפליטים  ועד 
לבריטניה.  מכבר  לא  זה  שהגיעו  אירופה, 
ידועי־השם  היהודיים  המתמטיקאים  בין 
אלן  אשר   ,)Newman( ניומן  מקס  היה 

מתלמידיו  היה  המפורסם   )Turing( טורינג 
באוניברסיטת קיימברידג'. ניומן עמד מאחורי 
הפיקוד  בשימוש  שהיה  ה"טוני",  צופן  פיצוח 
שניתן  משוכנע  בהיותו  הגרמני.  העליון 
לרתום תהליכים מכניים לפיצוח צפנים, היה 
ה"קולוסוס",  לפיתוח  והדוחף  המניע  הכוח 
המחשב המתוכנת הראשון בעולם. הישגיהם 
ידי  על  הוכרו  וטורינג  ניומן  של  המרשימים 
רק  לא  פארק  שבלצ'לי  קביעה  תוך   – רבים 
במלחמת  ביותר  הגדול  הבריטי  להישג  גרם 

העולם השנייה, אלא במאה העשרים כולה.

של  קבוצה  התארגנה  פארק  בבלצ'לי   
יום  כל  נפגשה  אשר  אקדמאים  יהודים 
ממקימי   ,)Gillis( גיליס  ג'ו  של  בביתו  רביעי 
למדע.  ויצמן  במכון  למתמטיקה  הפקולטה 
למתמטיקה  בפקולטה  כמרצה  כיהן  גיליס 
השתייכו  זו  לקבוצה  בלפסט.  באוניברסיטת 
כמה מהמוכשרים ביותר בין מפצחי הצפנים, 
ששוחחו ביניהם על עתידם לאחר המלחמה. 
נוסקוויט  רולף  את  לציין  ניתן  ביניהם 
 ,)Hoffman( הופמן  מוריס   ;)Noskwith(

עובד ציבור צעיר שהיה מהחברים הראשונים 
לפני  בבריטניה  הציונית  התנועה  של 
מתמטיקאי   ,)Good( גוד  ג'ק  המלחמה; 
מוכשר ואלוף שחמט שהיה עוזרו של טורינג 
מסקוטלנד,  כהן  מיכאל  לסטטיסטיקה; 
והאחים  בגלזגו;  לרבנות  הסמכה  שלמד 
 )Ettinghausen( אטינגהאוזן  וארנסט  ולטר 
ועבדו  אוקספורד  באוניברסיטת  גויסו  אשר 
בבקתה מספר ארבע שעסקה בפיצוח צפני 
 .Z מדור  על  אחראי  היה  ולטר  הגרמני.  הצי 
עבודתם הייתה קריטית בהבטחת השיט של 
שמו  את  ידע  ולטר  הברית.  בעלות  ספינות 
של כל מפקד צוללת גרמני ואת מבצעי הצי 
ספינת  בציד  השתתף  הוא  כנגדם.  הבריטי 

למרכז זה נבחרו המבריקים 
ביותר מרחבי בריטניה, רובם 

מתמטיקאים ולׁשונאים
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הבסיס ל"קולוסוס" – "בומבה". צילום של המחבר

הפעילות  את  מאוד  העריך   – צ'רצ'יל  וינסטון 
בבלצ'לי פארק )ויקיפדיה(

המחבר  של  תמונה  יהודים,  צפנים  מפצחי  מאה 
מבלצ'לי פארק

מפצחי הצפנים היהודיים בשירות הוד מלכותו



פיצח  ואף  "ביסמרק",  הגרמנית  המערכה 
של  האחרונים  מהשדרים  חלק  אישי  באופן 

הספינה בחודש מאי 1941. 

אשר  פארק,  בבלצ'לי  היתרה  הסודיות   
אפשרה  לא  השבעים,  שנות  עד  נשמרה 
שם.  שנצבר  היהודי  בניסיון  שימוש  לעשות 

מחויב  כה  עצמו  ראה  אטינגהאוזן  ולטר 
לשמירת הסודות של בלצ'לי פארק, עד שגם 
לאשתו הוא כמעט לא גילה דבר על עבודתו. 
פיצוח  על  הראשון  הספר  התפרסם  וכאשר 
ה"אניגמה" בבריטניה – הוא סירב אף לעיין בו.

בעקבות המידע שהגיע לידי הצוות היהודי   
מידע  ושברי  ידיעות  גם  התקבלו  בבלצ'לי, 
על השואה, אולם היה זה מידע חלקי. ולטר 
ואחיו  שהוא  מכך  הופתע  אשר  אטינגהאוזן, 
אף  על  הביטחוני  הבידוק  את  ועברו  גויסו 
כנראה  שהבריטים  הבין  הגרמני,  מוצאם 
ביותר  חזק  מניע  להם  שיש  נכונה  הסיקו 
שהתפרסמו  בזיכרונותיו,  בהיטלר.  להילחם 
בשנת 1990, הוא ציין אירוע ספציפי שהייתה 
לו השפעה מיוחדת־אישית עליו. ביירוט אחד 
האגאי,  בים  גרמנית  ספינה  של  המברקים 
שהפליגה מפיראוס – הודיע הקברניט שהוא 
משיט יהודים לקראת "הפתרון הסופי". אם כי 
זו הפעם הראשונה שהוא שמע מונח  הייתה 
זה, הבין ולטר מייד את משמעותו, אלא שהוא 
לא גילה זאת, לא לאחיו ולא לאף אחד אחר 

 .Z במדור

יותר  נדונו  גיליס  של  בדירתו  במפגשים   
השואה.  מוראות  מאשר  ציוניים  עניינים 
נעשה מאמץ לשכנע משכילים רבים לעלות 
יהודית  מדינה  להקים  מנת  על  לישראל, 

מודרנית ודמוקרטית במזרח התיכון.
 

אטינגהאוזן  ולטר  הצהיר  המפגשים,  באחד 
שהוא יהיה על הספינה הראשונה לפלשתינה 
יליד  איתן,  ולטר  ואכן  המלחמה.  לאחר 
גרמניה, עלה בשנת 1946 לארץ־ישראל והיה 

בעל תפקיד מרכזי בשירות הציבור הישראלי 
והמנכ"ל הראשון של משרד החוץ.

המגמה  ממייסדי  כאמור,  היה,  עצמו  גיליס   
עסק  כהן  מיכאל  ויצמן.  במכון  למתמטיקה 
היהודית  הסוכנות  עבור  צפנים  בפיצוח 

ב־1948.

  
פארק  בלצ'לי  של  היהודי  מהסגל  רבים   
לאקדמיה  חזרו  חלקם  באנגליה.  נשארו 
של  )אחיו  אטינגהאוזן  ארנסט  כמו  ואנשים 
לׁשונאי   ,)Doniach( דוניאץ'  ונקדימון  ולטר( 
ולרוסית  השמיות  לשפות  ומומחה  מבריק 
הבריטית  ההאזנה  ביחידת  לשרת  המשיכו   –
)שהיה  והאחרון  הקרה,  המלחמה  בתקופת 
מומחה גם לעברית וערבית( אף חיבר מילון 

רוסי שבשימוש שם עד היום.

צפנים  מפצחי  צוות  שגם  לציין  חשוב   
ובראשם  פארק,  לבלצ'לי  הצטרף  אמריקאי 
וויליאם  רוזן  ליאו  סינקוב,  אברהם  היהודים 
שרכשו  המידע  להערכתם,  פרידמן.  )וולף( 
בבלצ'לי פארק – חסך לאמריקאים כשנתיים 
הצטרפה  שארצות־הברית  לאחר  עבודה. 
למלחמה, גבר שיתוף הפעולה בין המדינות, 
כאשר האמריקאים הביאו איתם את שיטות 
מבצע   – "ארגמן"  היפני  הצופן  של  הפיצוח 
בין  מכן  לאחר  היו  אלו  אישים  "מג'יק". 
המקימים של מערך ההאזנה האמריקאי, ה־

.NSA
 

צוות הצוללת הבריטית
״בולדוג" השתלט על 

הצוללת הגרמנית, ואסף 
את ספרי הקוד ומכונת 

"אניגמה" שלמה

ה"אניגמה" נראתה כמו 
מכונת כתיבה רגילה 

בתיבת עץ. כבל חשמלי 
הוביל לשורת גלגיליות 
רוטוריות וללוח ממותג, 

תוך הארת מקשי הקו
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מפצחי הצפנים היהודיים בשירות הוד מלכותו

ולטר איתן ברודוס, 1949

פרופסור יוסף גיליס
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את מלחמת יום הכיפורים בחזית המצרית ניתן   

 – לחלק לשני חלקים עיקריים: החלק הראשון 

באוקטובר  השישה  בצוהרי  המלחמה  מפתיחת 

לסיני,  התעלה  צליחת  מצרית,  ביוזמה   1973

המהלך  מן  ובמדינה  בצה"ל  הרבתי  ההפתעה 

הערבי המשותף והבו־זמני, בסיני וברמת הגולן, 

בפיקוד  בעיקר  הבכירות,  בִמפקדות  והבלבול 

הדרום ובמטה הכללי, בדגש על הזירה המצרית. 

ידי  – התחיל בצליחת התעלה על  החלק השני 

צה"ל לגדה המערבית בליל ה־16-15 באוקטובר, 

המצרית  ההתקפה  זה:  לשלב  שקדם  ומה 

המעברים,  לעבר  באוקטובר  ב־14  הכושלת 

של  הלחץ  על  להקל  לסורים  לסייע  שנועדה 

הציר  פתיחת  קרבות  הצפונית;  בחזית  צה"ל 

שהתנהלה  והלחימה  הצליחה;  ביצוע  לקראת 

 בהמשך בגדה המערבית של התעלה.

למרות שהרמטכ"ל שאזלי ציין בספרו כי תוכנית 
המלחמה המצרית הניחה מראש כי האויב ינסה 
נבחרו  וכי  העורף,  מן  הגשר  ראשי  את  לתקוף 
את  להבקיע  יוכל  הוא  שבהן  הנקודות  שלוש 
ראש הגשר המצרי שבגדה המזרחית, כשאחת 
היה  שהמהלך  הרי  דוורסואר,  הייתה  מהן 
המצרית.  ולהנהגה  לפיקוד  הפתעה  מתחילתו 
ובדומה למה שקרה בצה"ל עם פרוץ המלחמה, 
וכתוצאה  ובלבול,  מבוכה  גם  להפתעה  נוספו 
וקבלת  המצב  של  נכונה  לא  הערכה   – מכך 
מודיעין  כשלי  בשל  אלה,  כל  שגויות.  החלטות 

והחלטות פיקודיות מוטעות ושגויות. 

מה  בהצגת  ממשיך  זה  מאמר  של  ב׳  חלק   
שקרה ברמות הפיקוד השונות בהנהגה ובצבא 
על  בהתבסס  אלה,  אירועים  רקע  על  המצרי 

מקורות מצריים, שהתפרסמו מאז. 

ההתנהלות המצרית בשטח 
לאחר הצליחה

ב־15   20:00 בשעה  הצליחה,  לפני  עוד   
גדוד  של  התצפית  מפקד  דיווח  באוקטובר, 
שהייתה  )תצפית  המצרי   14 הגבול  משמר 
למרסא  מדרום  קילומטרים  כשני  ממוקמת 
כי  הגדול(  המר  לאגם  שמצפון  סולטאן,  אבו 
הוא שומע רעש של שרשראות טנקים ממערב 
בשעה  כך  על  חזר  ואף  סולטאן,  אבו  למרסא 
03:30 ב־16 באוקטובר, מבלי שהיה יכול לקבוע 
למרכז  דווח  המידע  מדובר.  טנקים  בכמה 
הידיעות באבו צוויר. הדיווחים למפקדה הכללית 
התקבלו   – הצליחה  על   )"10 )"מרכז  בקהיר 
בעקבות דיווחים של גדודי ההגנה האווירית, כי 
הותקפו על ידי כוחות בלתי מזוהים. על פי אחד 
שהיה  כפי  טופלו  לא  אלה  דיווחים  המקורות, 
שהיה  מהגורם  הגיעו  לא  שהם  מאחר  צריך, 

מוסמך לדווח אותם, והוא מודיעין ארמייה 2. 

ראש המודיעין הצבאי אמר בראיונותיו בשנים   
הכוחות  צליחת  תחילת  עם  כי  האחרונות 
ידיעה  קיבלו  הם  המערבית,  לגדה  הישראליים 
מאחת התצפיות )לפי המינוח ייתכן גם האזנה(, 
על צליחת שני כלי רכב אמפיביים את התעלה, 

והם דיווחו זאת לארמייה 2.

הכשל המודיעיני והפיקודי 
של המצרים מול צליחת 

צה"ל לגדה המערבית
של התעלה/ חלק ב'

אל"ם )בדימ'( פסח מלובני

48 שנים למלחמת יום הכיפורים

אנואר סאדאת – לא קיבל דיווח...
)ארכיון המל"ם(

"זוהי ההיסטוריה האמיתית 
של המלחמה, אך רק פרק 
אחד אני לא מצליח לכתוב, 

והוא על הִפּרצה״ )על 
צליחת צה"ל והטיפול בה(
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אף  חמאד,  ג'מאל  לואא'  ההיסטוריון  פי  על   
ִמפקדה בצבא המצרי לא קיבלה ידיעה כלשהי 
לגדה  הישראלית  הצנחנים  חטיבת  צליחת  על 
באוקטובר.  ה־16  בליל  בדוורסואר  המערבית 
העיקרית  לִמפקדה  הגיעה  הראשונה  הידיעה 
שהפלוגה  המכ"ם,  גילוי  מגדוד   2 ארמייה  של 
על  דיווחה  דוורסואר,  התעופה  בשדה  שלו 
באזור  צנחנים  וכוח  אויב  טנקי  מספר  פעילות 
לואא'  הארמייה,  מטה  ראש  התעופה.  שדה 
בפועל  מפקדה  ששימש  אל־עקאד,  תייסיר 
סעד  לואא'  הארמייה,  שמפקד  לאחר  )זאת 
באוקטובר,  ב־14  לב  בהתקף  לקה  מאמון, 
במהלך הקרב שניהלו כוחותיו מול כוחות צה"ל, 
לעבר  היזומה  המצרית  המתקפה  במסגרת 
המעברים, שהסתיימה במפלה קשה מבחינתם 
21(, החליט  ובפגיעה קשה בדיוויזיה משוריינת 

לשלוח מייד סיור מגדוד החי"ר הממוכן, שהיה 
האמנה,  סולטאן-דרך  אבו  צומת  באזור  ערוך 
כחמישה קילומטרים ממזרח לשדה, כדי לבדוק 
בכניסה  והושמד  הותקף  הסיור  העניין.  את 
שנפצע  מאנשיו  אחד  אך  התעופה,  לשדה 
הספיק לדווח על הקורה בשעה 09:30 בבוקר 

בקירוב. 

לקראת השעה 10:00 בבוקר ב־16 באוקטובר,   
של  הקדמית  לִמפקדה  ראשונה  ידיעה  הגיעה 
כוחות  הימצאות  על  באיסמעיליה,   2 ארמייה 
הגיע  אחד  דיווח  לתעלה.  ממערב  ישראליים 
מסוללת המרגמות שהתמקמה בשדה התעופה 
על  נוספים  דיווחים  הגיעו  ובהמשך  דוורסואר, 
שהשתלטו  באזור,  ישראליים  כוחות  פעילות 
המתוקים  המים  תעלת  שעל  ביילי  גשר  על 
כשני קילומטרים ממערב לתעלת סואץ, שעליו 
עות'מאן.  לצומת  סולטאן  אבו  דרך  עברה 
בשעה  הארמייה  ִמפקדת  הורתה  כך,  בעקבות 
מהגדוד,  פלוגה  לשגר   116 לחטיבה   11:00
האמנה,  סולטאן-דרך  אבו  בצומת  ערוך  שהיה 
מתוגברת במחלקת טנקים, לשדה התעופה של 
דוורסואר, כדי להשמיד את כוח האויב, שהוערך 
לבצע  הצליחה  לא  הפלוגה  טנקים.  בחמישה 
התמונה  נותק.  עימה  והקשר  משימתה  את 
הזה  בשלב  הארמייה  בִמפקדת  שהתקבלה 

טנקים  מספר  של  קטן  בכוח  שמדובר  הייתה 
בלבד. 

הארמייה  לִמפקדת  הגיעו  הצוהריים  לפני 
בצומת  שנמצא  הגדוד  תקיפת  בדבר  ידיעות 
אבו סולטאן-דרך האמנה, על ידי כוח שריון של 
להשמיד  החליט  הארמייה  מטה  ראש  האויב. 
כוח אויב זה, והורה למפקד חטיבה 116 לארגן 
מחלקת  ממוכן,  רגלים  חיל  גדוד  שיכלול  כוח 

וכן   ,SU-100 סער  תותחי  ומחלקת  טנקים 
מטוסים(,  )נגד  נ"מ  וסוללת  ארטילריה  גדוד 
כדי שיבצע משימה זו. הכוח יצא לדרכו לעבר 
הצומת, מבלי ששלח סיור מקדים לפניו או כוח 
למארב  נפל  מכך,  כתוצאה  אגפיו.  לאבטחת 
מאורגן שהכין עבורו האויב באזור הצומת, וספג 
ובכלל  ובנפש,  לחימה  באמצעי  רבות  אבדות 
שנמצא  הגדוד  גם  שנהרג.  החטיבה  מפקד  זה 

בצומת נפגע קשות מהתקפת כוח האויב.

תמונת מצב שגויה

   הדיווחים שהגיעו לִמפקדת ארמייה 2 בבוקר 
ה־16 באוקטובר, לא היו מדויקים ומלאי סתירות, 
אמפיביים  טנקים  של  קטן  מספר  כי  והצביעו 
התעלה,  של  המערבית  לגדה  עברו  ישראלים 
והם נמצאים בשדה התעופה בדוורסואר, בעוד 
שלושים  צנחנים,  חטיבת  שם  היו  שבפועל 

טנקים, וכן נגמ"שים. 

הִמפקדה הכללית ב"מרכז 10" בקהיר קיבלה   
 2 ארמייה  מִמפקדת  הראשונות  הידיעות  את 
על צליחת כוח אויב אל ממערב לתעלה בבוקר 
ה־16 באוקטובר. היו אלה דיווחים נינוחים, שלא 
בהודעה  לחששות.  או  דחיפות  להרגשת  גרמו 
הצליחו  האויב  של  קטנות  "קבוצות  כי  נמסר 
נוקטת   2 ארמייה  וכי  המערבית,  לגדה  לעבור 
היום  במהלך  לחסלם".  כדי  הדרושים  בצעדים 
הגיעו ל"מרכז 10" ידיעות כי מספר גדודי טילי 
ידי טנקי אויב, כאשר  קרקע־אוויר הותקפו על 
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לדעת היסטוריונים, הייתה 
זו טעות גדולה למנות 

מפקד מבחוץ לתפקיד זה, 
במצב הקריטי שבו נמצאה
 הארמייה, כמי שאינו בקי 

במה שקורה 

מוחמד פאוזי... 
כי הִמפקדה המרכזית הסתירה! )ויקיפדיה(
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חלקם נמצאו כ־15 קילומטרים ממערב לתעלה. 
הדיווחים ציינו כי מדובר בחמישה ואולי שבעה 
את  תוקפים  בפתאומיות,  המופיעים  טנקים, 
קילומטרים,  כשני  של  מטווח  הטילים  מוצבי 
כדי  אבדות,  כל  ללא  ונסוגים  אותם  משמידים 
היה  לא  אלה  לגדודים  אחר.  במקום  להופיע 

נשק נ"ט )נגד טנקים( כדי להתגונן. 

 2 בארמייה  המודיעין  גורמי  של  אי־יכולתם   
להשיג ידיעות מבוססות על האירוע ועל האויב, 
הִמפקדות  להטעיית  העיקרית  הסיבה  היו 
בקהיר,  הכללית  והִמפקדה  בגזרה  המקומיות 
נוצר הרושם  על המתרחש בשטח באותה עת. 
שמדובר באירוע מצומצם ומקומי, ולא באירוע 
ונועז, שנועד ליצור בלבול ואנדרלמוסיה  נרחב 
של  כמהלך  באזור  המצריים  הכוחות  בקרב 
לגדה  יחזור  זה  כוח  וכי  פסיכולוגית,  לוחמה 
המזרחית לפני שיושמד או שאנשיו ייפלו בשבי. 
לא עלה על דעתו של אף אחד,  כתוצאה מכך, 
לא בִמפקדת ארמייה 2 ולא בִמפקדה הכללית, 
הוא  בדוורסואר  גבם  מאחורי  שקורה  מה  כי 
ישראלי  גשר  ראש  להקמת  נרחב  צבאי  מבצע 
זמן קצר  וכי תוך  בגדה המערבית של התעלה, 
תעבורנה דרכו שלוש דיוויזיות שריון ישראליות 

לגדה המערבית של התעלה.

לקבל  החלה  המצרית  הכללית  כשהִמפקדה   
על  ראשונות  ידיעות  באוקטובר  ה־16  בבוקר 
המערבית,  בגדה  קטנים  אויב  כוחות  הימצאות 
היא התייחסה אליהן בזלזול, כאל אפיזודה לא 
לשם,  להסתנן  שהצליחו  כנופיות  של  רצינית 
ולכן לא נקטה כל צעד מתחייב, מלבד לסמוך 
גם  2 תטפל בהם באמצעיה.  כך שארמייה  על 
הגנה  יחידות  תקיפת  על  שהגיעו  הדיווחים 

אווירית, שנמצאו 15 קילומטרים מהתעלה, לא 
גרמו לשינוי בגישה. 

לואא' ג'מסי,  ראש אגף המבצעים המצרי דאז, 
בנושא  הראשונה  הידיעה  כי  בספרו  תיאר 
 –  2 ארמייה  מִמפקדת   "10 ל"מרכז  שהגיעה 
ומייד  שאזלי,  הרמטכ"ל  ואת  אותו  הפתיעה 
בשיחה  הדבר.  קרה  כיצד  השאלה  נשאלה 
העריך  בפועל,  הארמייה  מפקד  עם  מיידית 
ג'מסי כי הכוח הקטן צלח את התעלה בחסות 
הלחימה הקשה שהתנהלה בגדה המזרחית של 
שבאגף   ,16 רגלים  חיל  דיוויזיית  מול  התעלה, 
כוחות  כי  העריך  גם  הוא  הארמייה.  של  הימני 
הארמייה ישתלטו מהר על כוח זה. רק מאוחר 
יותר התברר כי לאויב יש בגדה המערבית של 
טנקים  כשלושים  דוורסואר  באזור  התעלה 
מכאן  הלילה.  במהלך  שצלחו  צנחנים,  וכגדוד 
המידע  לאור  המצב,  בהערכת  הטעות  החלה 
ההחלטה  האויב.  כוח  גודל  לגבי  מדויק  הלא 
בקשר  הכללית  בִמפקדה  שהתקבלה  היחידה 
שריון  בחטיבת  הכוננות  העלאת  הייתה   – לכך 
הִמפקדה  מעתודת   ,3 ממוכנת  מדיוויזיה   23
לגזרת  קידומה  אפשרות  לקראת  הכללית, 
כדי  הפקודה,  מקבלת  שעה  תוך   ,2 ארמייה 
לגדה  שהסתנן  הישראלי  הכוח  עם  להתמודד 

המערבית. 

מה ידעו סאדאת
ושר המלחמה המצרי

לגנרל  )מקביל  פריק־אוול  של  ספרו  פי  על   
הכללית  הִמפקדה  פאוזי,  כוכבים(  ארבעה 
איפול,  עליהן  והטילה  אלה  ידיעות  הסתירה 
סאדאת  אנואר  הנשיא  הופיע  יום  באותו  שכן 
בפני מועצת העם )הפרלמנט( והכריז על ניצחון 
הצוהריים  אחר  בשעות  הגיע  וגם  במלחמה, 
על  לקצינים  להודות  כדי  הכללית,  לִמפקדה 
שהיה  מי  פאוזי,  מוחמד  כתב  כך  ולברכם.  כך 
הרמטכ"ל בששת הימים ושר ההגנה במלחמת 

ההתשה, בספרו.

סאדאת  הנשיא  ובראשה  הצמרת,  כי  נראה   
דוּוחה  לא  אסמאעיל,  אחמד  המלחמה  ושר 

מיידית על האירוע. מדבריהם עולה כי באותה 
עת הם נכחו במועצת העם, שבה נשא הנשיא 
מה  הודיע  שבו  המפורסם,  נאומו  את  סאדאת 
הם תנאי מצרים להפסקת אש, ולכן לא עודכן 
ממערב  ישראליים  טנקים  פעילות  על  במידע 

לתעלת סואץ.

הייכל,  חסנין  לעיתונאי  אישר  המלחמה  שר   
עורך אל־אהראם, בריאיון ב־18 בנובמבר 1973, 
צליחת  על  ידיעות  כל  הגיעו  לא  אליו  גם  כי 
האויב את התעלה לגדתה המערבית, אלא רק 
הידיעות  לדבריו,  העם.  ממועצת  שובו  לאחר 
שדווחו לו תיארו הסתננות כוח קטן של טנקים 
לתעלה,  ממערב  אל  ישראליים  אמפיביים 
יהיה  ניתן  כי  העריכו  המקומיות  והִמפקדות 

לחסלו במהירות. 

שר המלחמה ציין את חילופי הפיקוד בארמייה   
2, בעקבות התקף הלב שבו לקה מפקדה בבוקר 
זמני  באופן  הפיקוד  והעברת  באוקטובר,  ה־14 
לראש מטה הארמייה, כאחת הסיבות לתמונה 
זה  כל  המתרחש.  על  שהצטיירה  בהירה  הלא 
ולאחר  במלחמה,  קריטי  מאוד  בשלב  קורה 
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אלכסיי קוסיגין – הגיע למסיבה הלא 
הנכונה - )ויקיפדיה( אחמד אסמעאיל – לא עודכן...  )ויקיפדיה(

ב־16 באוקטובר, הגיעה 
ידיעה ראשונה לִמפקדה 
הקדמית של ארמייה 2 

באיסמעיליה, על הימצאות 
כוחות ישראליים 
ממערב לתעלה

גם הדיווחים שהגיעו על 
תקיפת יחידות הגנה 
אווירית, שנמצאו 15 

קילומטרים מהתעלה, לא 
גרמו לשינוי בגישה. 
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שהשפיעו  הארמייה,  שספגה  כבדות  אבדות 
במקומו  המצרית.  בחזית  הלחימה  מהלך  על 
באוקטובר,  ה־16  בצוהרי  למפקדה,  מונה 
כבר  ששימש  ח'ליל,  אל־מונעים  עבד  לואא' 
זה בתקופת מלחמת ההתשה. לדעת  בתפקיד 
למנות  גדולה  טעות  זו  הייתה  היסטוריונים, 
מפקד מבחוץ לתפקיד זה, במצב הקריטי שבו 
נמצאה הארמייה, כמי שאינו בקי במה שקורה. 
הִמפקדה הכללית לא העריכה שמדובר במהלך 
לא  גם  ולכן  במלחמה,  ההיפוך"  "נקודת  שהוא 

התייחסה לכל האירוע ברצינות הראויה. 

הודעת ראש ממשלת ישראל בנאומה בכנסת   
את  סיים  שסאדאת  לאחר  באוקטובר,  ב־16 
ישראליים  כוחות  כי  העם,  במועצת  נאומו 
נלחמים גם בצידה המערבי של התעלה, הייתה 
בבחינת הפתעה מדהימה עבורו ועבור הצמרת 
הגיב  הייכל,  לפי  כולו.  והעולם  כולה,  המצרית 
סאדאת על דברים אלה ואמר כי הודעת גולדה 
בעולם.  נאומו  השפעת  את  להחליש  נועדה 
ייתכן  לא  שכן  יסוד,  לדברים  שיש  חשב  הייכל 
דברים  לכנסת  תאמר  ישראל  ממשלת  שראש 
התקשר  הדבר,  את  לברר  כדי  אמת.  שאינם 
אחמד  המלחמה,  לשר  בדחיפות  סאדאת 
אסמאעיל, שגם הוא לא ידע באותה עת להבהיר 
את הדברים, ועדכן את הנשיא כי מדובר בכוח 
התעלה.  את  שצלח  טנקים,  שבעה  של  קטן 
ידעו  במקום  שהכוחות  לו  הבטיח  אסמאעיל 
שהמהלך  חשב  הוא  גם  ולהשמידו.  בו  לטפל 
הישראלי הוא ניסיון שנעשה במסגרת הלוחמה 

להשפיע  כדי  ישראל,  שמנהלת  הפסיכולוגית 
את  להבין  שהחלה  בישראל,  הקהל  דעת  על 

היקף האבדות שנגרמו עד כה במלחמה. 

הדבר גם יצר דילמה לנשיא סאדאת, שהסכמה 
לפני  בנאומו,  שהציג  כפי  אש,  להפסקת  שלו 
בגדה  הישראלי  הכוח  פעילות  על  שידע 
כנו, אלא אם  זה על  המערבית, משאירה מצב 
יצליחו להשמידו לפני כן. סאדאת הגיע ל"מרכז 
את  שסיים  לאחר  מאוחרת,  לילה  בשעת   "10
ברית־המועצות,  ממשלת  ראש  עם  פגישתו 

ונקלע  במצרים  אז  שביקר  קוסיגין,  אלכסיי 
לעימות שהתפתח בין שר המלחמה לרמטכ"ל. 
צריך  שבה  לדרך  באשר  חלוקים  היו  השניים 
לטפל בכוח האויב שצלח לגדה המערבית. שר 
ההגנה טען שצריך לתקוף את הִפּרצה שדרכה 
עבר הכוח ממזרח, קרי מסיני, ואילו הרמטכ"ל 
משטח  קרי  ממערב,  זאת  לעשות  שצריך  טען 
מצרים. כך נולדה תוכנית ההתקפה על הִפּרצה, 
דיוויזיה  ידי  על  באוקטובר  ב־17  לדרך  שיצאה 
 ,25 עצמאית  טנקים  וחטיבת   21 משוריינת 
שהתקיים  בדיון  ביותר.  קשה  תבוסה  שנחלו 
ראש  העריך  סאדאת,  בראשות  לילה  באותו 
לכך  סימנים  כל  אין  כי  נצאר,  פואד  המודיעין, 
קהיר  לעבר  להתקדם  מתכוונים  שהישראלים 

מדינית  בעיקרה  היא  כולו  המהלך  מטרת  וכי 
חדשה  מציאות  לייצר  ונועדה  צבאית,  ולא 
ולשמש קלף במשא ומתן שיתקיים בין הצדדים 

בהמשך.

ספר ההיסטוריה של 
המלחמה לא פורסם...

לִמפקדה  שדווחו  אלה,  מוטעים  דיווחים   
הכללית על המתרחש, היו נקודת ההתחלה של 
הטעות הגדולה שעשו המצרים במלחמה זו, וזו 
בהמשך.  שהתרחשו  לאירועים  הקדמה  הייתה 
לואא' חסן אל־בדרי, שהתבקש על ידי סאדאת 
לכתוב את ההיסטוריה הרשמית של המלחמה, 
שסיים  לאחר  מובארכ,  חוסני  לנשיא  חזר 
ההיסטוריה  "זוהי  לו,  ואמר  הספר,  כתיבת  את 
האמיתית של המלחמה, אך רק פרק אחד אני 
לא מצליח לכתוב, והוא על הִפּרצה )על צליחת 
שהיה  מי  שכל  מאחר  בה(,  והטיפול  צה"ל 
מעורב בעניין, מטיל את האחריות והאשמה על 

האחרים". 

מובארכ קיים ישיבה דחופה עם כל המפקדים   
הבכירים, ודן עימם בנושא. ראש המודיעין הציג 
שאחת  טען  שבו  מסמך  וגם  בדיון,  עמדתו  את 
הייתה  לִפּרצה,  שגרמו  החשובות  הסיבות 
המעורבות האמריקאית הישירה במלחמה, כפי 
שצוין לעיל. מובארכ הורה לבדרי להשלים את 
הצבאי,  המודיעין  שבידי  המידע  פי  על  הפרק 
ובסיועו, וכך אומנם היה. מובארכ גנז את הספר 

והוא לא פורסם עד היום.

48 שנים למלחמת יום הכיפורים

חסנין הייכל – לא ידע...  )ארכיון המל"ם(

על פי אחד המקורות, 
דיווחים אלה לא טופלו כפי 
שהיה צריך, מאחר שהם לא 
הגיעו מהגורם שהיה מוסמך 
לדווח אותם, והוא מודיעין 

ארמייה 2

לפני הצוהריים הגיעו 
לִמפקדת הארמייה ידיעות 

בדבר תקיפת הגדוד שנמצא 
בצומת אבו סולטאן-דרך 
האמנה, על ידי כוח שריון 

של האויב 

הדיווחים ציינו כי מדובר 
בחמישה ואולי שבעה  טנקים, 

המופיעים   בפתאומיות, 
תוקפים את  מוצבי הטילים 
מטווח של כשני קילומטרים 
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תהליך  חל  בריה"מ  פירוק  לאחר 
מודיעין  לגופי  ה-ק.ג.ב  פירוק  של 
שעסקו  המינהלים  כל  נפרדים. 
לוחמה  חתרנות,  ריגול,  בסיכול 
אוחדו  מאורגן  ובפשע  בטרור 
ביטחון  שירות   – אחת  למסגרת 
פנים תחת השם FSB. מודיעין חוץ 
נפרד  כגוף  אורגן  חיובי(  )איסוף 
אלה  גופים  של  לצידם   .SVR בשם 
הצבאי  המודיעין  להניח,  יש  פועל, 
לתקיפה  יעד  מהווה  ישראל   .GRU

מצד שלושת גופים אלה. 

 
רוסיה  בין  הדיפלומטיים  היחסים  חידוש   
בעקבותיו  הביא   1991 באוקטובר  לישראל 
פתיחה מחדש של שלוחות המודיעין החסויות 
כל  על  המודיעיניים,  הגופים  משלושת 
היחידה  לפעילות  מכך,  הנובעות  המשמעויות 
לסיכול ריגול בשב"כ. האתגר הסיכולי הוא גדול
בהרבה ממה שהיה בעבר בשל הנתונים הבאים:

הוא  שלהם  הטבעי  המודיעיני  המחיה  שדה 
למעלה  רוסית.  דוברי  ישראל,  מתושבי  שליש 
חידוש  מאז  לישראל  הגיעו  עולים  ממיליון 
לדור השני  כבר  שייכים  רוסית  דוברי  היחסים. 
לשפה  מודע  יהודי שלישי  אזרח  כל  והשלישי. 
בעולם  ורע  אח  לזה  אין  הרוסית.  ולתרבות 

המערבי. 

תיירות  מתקיימת  המדינות  בין 
חופשית, עולם של תרבות ועסקים 
הדדיים  וקשרים  ומשגשג,  פתוח 
עולם  כבר  זה  החיים.  שטחי  בכל 
הריגול  סיכול  מתמודד  עימו  אחר 

בשב"כ.
במזה"ת  מוגברת  רוסית   נוכחות 
מלווה בשמירת האינטרסים של שתי 
באופן  בעקבותיה,  מביאה  המדינות 
טבעי, הגברת האיסוף המודיעיני מחד, 
בביצוע  המקשה  דיפלומטית  ורגישות 

פעילות סיכולית מתבקשת, מאידך. 

והיהלום שבכתר, כניסת יכולת מבצעית 
חדשה ומשמעותית לארסנל כלי האיסוף 
במרחבי  פעילות   – הרוסי  המודיעין  של 

ה"סייבר". 

הראשונות  התקופות  משתי  בשונה    
בהן פעל המודיעין הסובייטי/רוסי בכלים 
המודיעיניים המבצעיים המוכרים והידועים 
האחרונה,  בתקופה  וכד'(,  סיגינט  )יומינט, 
היחסים  חידוש  ומאז  השנים,   30 בת 
לשימוש  לזירה  נכנסה  הדיפלומטיים, 
המודיעין הרוסי יכולת מבצעית חדשה, רבת 
הפעלת  מאפשרת  אשר  ומרשימה,  עוצמה 
במרחב  ומגוונים  מתקדמים  תקיפה  מערכי 

הוירטואלי הנקרא בשם הכולל "סייבר".

מארג היכולת, והכלים הטכנולוגיים מבצעיים,   
הוכיח את  כבר  הרוסי,  בשירות המודיעין  הזה, 
בעולם  ארצות  של  מבוטל  לא  במספר  עצמו 
ובכללן מדינות אירופה וכמובן ארה"ב. בהקשר 
נפקד  לא  ישראל  של  שמקומה  להניח  יש  זה 

ב"בנק המטרות" של המודיעין הרוסי.

המכונה  טכנו-מבצעית,  סביבה  אותה  מהי   
שימוש?  עושה  הרוסי  המודיעין  בה  "סייבר", 
הביטחונית  והסכנה  האפשרויות  מהותה,  מה 
הנשקפת ממנה? ומה נדרש כדי להתגונן מולה? 

ה"סייבר" – 
לוחמה קיברנטית 

ברוסיה החלו גורמי הממשל ומערכת הביטחון   
לבחון את מצבה של מערכת הביטחון הרוסית 
לנוכח  במחצית הראשונה של שנות התשעים, 
קיברנטית  לוחמה  ברכיבי  הנרחב  השימוש 
מודרנית. הבחינה נעשתה מתוך הכרה עמוקה 
רוסיה,  נמצאה  שבה  הטכנולוגית  בנחיתות 

פני  את  ששינה  מכונן  אירוע  קרה   1989 בנובמבר   9 בתאריך 
ההיסטוריה – נפילת חומת ברלין. בעקבותיה הגיעה קריסתה של 
האימפריה הסובייטית והקמתה מחדש של מדינת רוסיה ללא כל 
הרפובליקות )חבר העמים והבלטיות(. הגוש הקומוניסטי באירופה 
חדל להתקיים והתנתק ממדינת האם. המדינות הללו חזרו להיות 

דמוקרטיות עצמאיות ופרו-מערביות. סדר עולמי חדש!

רוסיה: חידוש היחסים 
ולוחמת הסייבר – 

אתגר סיכולי* 
אבי מושבי ודר' הראל מנשרי

*המאמר, הכולל הערכות ומסקנות, נכתב לפני )!( הפלישה של 
רוסיה לאוקראינה והתקפות הסייבר על תשתיותיה.
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והתקשורת. כתוצאה  בעיקר בתחומי המחשוב 
תובנות  הרוסי  בממשל  התגבשו  זו,  מבחינה 
הלוחמה  בתחומי  רבה  לחדשנות  שהובילו 
הקיברנטית, ובעיקר בתחומים הנוגעים להפעלת 
רוסיה  האלפיים,  שנות  מתחילת  ולניצולו.  כוח 
יכולות סייבר  השקיעה משאבים רבים ביצירת 
במסגרת  שונים.  גורמים  מול  מידעי  למאבק 
שיטתי  באופן  תואמו  מידע  מערכות  יצירת 
ידי  על  פוגענים,  באמצעות  תקיפה  פעולות 
של  פעילות  רוסיים,  ממלכתיים  תקיפה  גורמי 
"טרולים" ושיתופי פעולה עם קבוצות עצמאיות 

של "האקרים פטריוטיים".   

רוסיה מפעילה את מערכי הסייבר שלה ככלי   
הסייבר  דיפלומטיית  ככזו,  מדיניות.  למימוש 
לאגרסיבית  האחרונות  בשנים  הפכה  הרוסית 
ובצד פעילות השפעה  ויותר,  יותר  ואסרטיבית 
בוצעו ע"י גורמי התקיפה של ה-GRU )המודיעין 
פיזיות  בתשתיות  לחבלה  פעולות  גם  הצבאי( 
באוקראינה  בגיאורגיה,  )באסטוניה,  וקריטיות 
מערכות  במסגרת  מידע  הזנת  ובמונטנגרו(, 
פולין,  צרפת,  בריטניה,  )בארה"ב,  בחירות 
ארגונים  מול  ופעילות  והולנד(  אוקראינה 
בינלאומיים )דוגמת הסוכנות נגד שימוש בסמים 
כימי  נשק  לאיסור  והארגון   WADA העולמי 

.)OPCW

בעקבות מלחמת המפרץ, בשנת 1991, החל   
לעסוק  ברוסיה  והאקדמי  הביטחוני  הממסד 
הקיברנטית.  הלוחמה  בסוגיות  באינטנסיביות 
זאת מתוך הכרה כי הלחימה במרחב הקיברנטי 
פעילות  בכל  וחשוב  עיקרי  מרכיב  תהיה 

מלחמתית בעתיד. 

של  הגישה  לשינוי  מודעים  היו  האמריקאים   
של  עדויות  הקיברנטית.  הלוחמה  כלפי  רוסיה 

וב- )ב-1998  לסנט  שהוגשו   CIA-ב בכירים 
לוחמה  על   CIA-ה של  רשמי  ניתוח   ,)2001
 NSA של  דו"ח  ובהמשך   1998 משנת  מקוונת 
מאותה שנה – כל אלו עסקו בפיתוח הנמרץ של 
תוכניות ללוחמה מקוונת ברוסיה ובמתודולוגיה 
ג'ון  אגרסיבית.  מקוונת  ללוחמה  הרוסית 
ציטט   ,CIA-ב המידע  מבצעי  מנהל  סרביאן, 
תוכנית  על  שדיווחו  חשאיים  רוסים  מקורות 
מקוונת  לוחמה  בתחום  מחקר  של  מתפתחת 
לוחמה  לדבריו,  הרוסית.  בפדרציה  המופעלת 
מקוונת הופכת להיות אלטרנטיבה אסטרטגית 
קונבנציונלית  נחותות  שהן  מדינות  בעבור 

לעומת ארצות הברית.

שנים  משתמשים  הרוסיים  המודיעין  גורמי   
חזית  כארגוני  האקרים  של  בקבוצות  רבות 
מאפשרת  זו  פעילות  בודדים.  בהאקרים  ואף 
מבצעים  לתכנון  מיומנים  מקצוע  אנשי  לגייס 
גֹוְרִדֵייְבסקי  אולג  מקוונת.  המוניים של תקיפה 
ראש  בעבר  ששימש   ,)Oleg Gordievsky(
הבריטים  אל  וערק  בלונדון,  הקג"ב  שלוחת 
בשנת  בין-לאומית  בוועידה  הצהיר  ב-1985, 
1998 ש"קיימות קבוצות מאורגנות של האקרים 
הרוסי,  הפדרלי  הביטחון  לשירות  הקשורות 
ה-FSB". דבר זה קיבל ביטוי גם בהצהרת מועצת 
הרוסים  "ההאקרים   :SCRF הרוסית  הביטחון 
משמשים קו קדמי בהגנה על אינטרסים רוסיים 

ותקיפת אויביה של רוסיה" )2004(. 

מעסיק   ,)2021 )בשנת  כיום  גם  הידוע,  ככל   
עין,  להעלמת  ודואג  מיחשוב,  עברייני   FSB-ה
מצד גורמי החוק הרוסיים, מפעילותם הפלילית 
לטובת  והפעלתם  להתגייסותם  בתמורה 

הממשל. 

מודיעין  חברת  פרסמה   2020 באוגוסט   

 CrowsStrike האמינה,  האמריקאית  הסייבר 
הרוסי  המודיעין  גורמי  מציעים  פיו  על  דו"ח 
להגנה  בתמורה  עבורם,  לעבוד  סייבר  לפושעי 
מפני הדין, ובתנאי שלא יפעלו מול אזרחים או 

חברות ברוסיה. 

    המטרה העיקרית של אסטרטגיית המרחב 
ליכולות  להגיע  היא  רוסיה  של  הקיברנטי 
שתשתק  מקדימה  תקיפה  וביצוע  תכנון  של 
למידע  גישה  תחסום  התקיפה  האויב;  את 
להשפעה  תודעה  מבצעי  גם  ותשלב  חיצוני 
להפריע  מנת  על  עולמיים,  כלל  תהליכים  על 
הפיננסיים  הכלכליים,  המוסדות  לתפקוד 

והאחרים של האויב. 

ארגוני הסייבר 
FSB :של רוסיה

במרחב  הממוסדת  הרוסית  הפעילות   
הגדול  בחלקה  הידוע  ככל  הובלה  הקיברנטי 
הפדרלי  הביטחון  שירות  ידי   על  זמן  לאורך 
איסוף  מבצעי  מממש  אשר   ,FSB-ה הרוסי, 
ממדינות  ומדעי  טכנולוגי  מידע  של  שיטתי 
המערב, תוך יישום אבטחה פנימית המתבססת 
התקשורת  של  מחמירים  וניטור  פיקוח  על 
הסייבר  מערכי  כך,  על  נוסף  האינטרנט.  ושל 
של הארגון מנצלים, כאמור לעיל, קבוצות של 
האקרים כארגוני חזית בתקיפות מידע מסיביות, 

במטרה להסוות את פעילותם.

פוליטית  מאוד  חזק  כארגון  מוכר   FSB-ה  
וטכנולוגית. מערכי הסייבר של הארגון פועלים 
בכל זירות העולם ומממשים תקיפות גם ביעדים 

שאינם שייכים לזירות עימות. 

1999 הוקם ִמנהל לאבטחת מחשבים  בשנת   
ונוסדה באקדמיה שלו  ומידע במסגרת הארגון 
בתחום  בנושאים  להתמחות  חדשה  מגמה  גם 
הפיקוח  על  אמון  בהיותו  והמידע.  המחשבים 
באותה  הוצב  ברוסיה,  התקשורת  ניטור  ועל 
העת ה-FSB כאחראי לתחום תקיפת המחשבים 
 ,SVR )כולל  הרוסים  המודיעין  ארגוני  בקרב 
מודיעין החוץ של רוסיה(, באותה עת, ובכלל זה 
למחקר ופיתוח בתחום, אם כי, בארגון המודיעין 
פעילות  התפתחה   ,GRU  – רוסיה  של  הצבאי 

בנפרד. 

כי מערכות המידע של  2020 פורסם,  במרץ   
ה-FSB נפרצו בתקיפת סייבר והתוקפים חשפו 
תוכנית של הארגון, אשר מכונה "תכנית פרונטון", 
מרובות  אבטחה  פגיעויות  לנצל  ומטרתה 
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בהתקני IoT )מערכות "האינטרנט של הדברים", 
זו  המתקשרות  חכמות  ומערכות  החכם  הבית 
 IoT ייעודה של התכנית לנצל התקני  זו(.   עם 
דוגמת מצלמות, מקררים, שואבי אבק וכדומה, 
להשתמש  שניתן  בוטים,  לרשת  אותם  ולהפוך 
פלטפורמות   – גדולים  יעדים  לתקוף  כדי  בהם 
ובאירופה,  הברית  בארצות  גדולות  אינטרנט 
או תשתית רשתית של מדינות שלמות, דוגמת 

אלה שגובלות ברוסיה. 

SVR )מודיעין חוץ(

יכולות  על  רבות  שנים  במשך  נסמך  הארגון   
ה-FSB. בקרב החוקרים קיים ויכוח האם מערך 

התקיפה  מגופי  אחד  שהוא   ,APT29 התקיפה 
או   ,SVR-ל ישירות  שייך  בעולם,  המתוחכמים 

שהוא פועל עבור שני הארגונים. 

GRU – המודיעין הצבאי

ל- GRU יכולות ופעילות ארוכת שנים בתחום   
מערך  פעילות  מוכרת  למשל  כך  הקיברנטי. 
המבצע,  הארגון,  של    "Sandworm, Team"
לפחות מאז 2009,  תקיפות מול יעדים ברחבי 
הארגון.  של  השישי  המינהל  תחת  העולם, 
 Black בהם:  נוספים,  בשמות  מוכר  המערך 

״Energy", "Iron", "Viking", ועוד.  

במהלך שנת 2013 הובחנה תפנית תפיסתית   
נרחב  גיוס  לארגון  בוצע  במסגרתה   ,GRU-ב
במוסדות מחקר ואוניברסיטאות, של מתכנתים 
ופצחנים )האקרים( לחיזוק יכולות הסייבר של 
הארגון, לצד פעולות חשאיות אחרות שהארגון 

מבצע למימוש מדיניות הקרמלין.
ולדימיר  של  נשיאותי  בצו  הוקם   2014 בשנת 
תחת  רוסיה,  של  הסייבר"  "פיקוד  פוטין 
למעשה,  המידע",  מבצעי  "פיקוד  השם 
 Войска )ברוסית:  מידע  למבצעי  היחידה 

  .)информационных операций
באזורי  פועלות  הפיקוד  של  הסייבר  יחידות   
עימות ושותפות גם למבצעים מדינתיים )דוגמת 
התקיפה המשולבת על יעדים בארצות הברית 
עוסקות  והן   ,)2016 בשנת   – הבחירות  לפני 
בתקיפות לצורך ריגול )CNE(, פגיעה והשמדה 

 .)CNI( ולוחמת מידע והשפעה )CNA(
מספר  נחשפו  האחרונות  השנים  במהלך   
וסיגינט(  יומינט  בין  )שילוב  "יוגינט"  מבצעי 
מבצעיות  תקלות  מספר  לאחר   ,GRU-ה של 
מידע  של  רחבה  לחשיפה  גרמו  אשר  חמורות, 
אנשיו  הארגון,  פעולות  אודות  ומסווג  רגיש 

ודפוסי פעולתו. 
 1918 בנובמבר  בחמישה  שנוסד   ,GRU-ה  
להיווסדו, מתאושש  שנים  וחגג לאחרונה מאה 
לאחר  קשה,  ממשבר  האחרונה  בתקופה 
כישלונות אנשיו במספר לא מבוטל של פרשות: 
קצין  של  אנגליה  בסולסברי  הרעלתו  נסיון 

איסור  ארגון  סקריפל;  סרגיי  המרגל  הצבא 
הפצת הנשק בהאג ומעבדת הסמים האירופית; 
חשיפת  במונטנגרו;  ההפיכה  תכנית  חשיפת 
המעורבות בבחירות לנשיאות ארה"ב ובמדינות 
האולימפי;  הוועד  רשתות  תקיפת  נוספות; 
תקיפת רשת המחשבים של הפרלמנט הגרמני 
ואפילו תקרית הירי שהפילה את המטוס המלזי 

מעל אוקראינה.

האחרונות  השנים  במהלך  תפס   GRU-ה  
מקום מרכזי ובולט כזרוע ביצוע אגרסיבית של 
בסיפוח  הארגון  הצלחות  הקרמלין.  מדיניות 
הדמוקרטית  המפלגה  שרתי  בתקיפת  קרים, 
בארה"ב )והעברת המידע לוויקיליקס(, תקיפת 
)שנכשל(  וניסיון  באוקראינה  תשתיות החשמל 
 TV5 הצרפתית  הטלוויזיה  תחנת  את  לתקוף 
סירוב  )בעקבות  דאע"ש  פעילות  של  במסווה 

צרפת למכור לרוסיה נושאת מטוסים(.

לשעבר,   FBI-ה ראש  של  התחקיר  פי  על   
רוברט מולר, יחידות ה-GRU השקיעו במסגרת 
לפרוץ  כדי  דולר  כ-95,000   APT28 מערך 
המידע  את  ולהפיץ  בארה"ב  מחשב  למערכות 
שהושג בדרך זו, ואילו "מפעל הטרולים" הרוסי 

השקיע 1.25 מיליון דולר מדי חודש על מסעות 
פרסום. 

לוחמת מידע ותודעה
)CNI( ו"מפעל הטרולים"

כחלק  המידע  לוחמת  כלי  את  רואה  רוסיה   
ולרי  הרוסי,  הרמטכ"ל  עצמה.  מהלחימה 
"לוחמת  כיצד   ,2013 בשנת  תיאר  גרסימוב, 
בכלל  ומשמעותי  חשוב  מרכיב  מהווה  המידע" 
המאמץ המלחמתי של רוסיה, כחלק מלוחמה 
מלחמה:  בימי  כמו  שלום  בימי  א-סימטרית, 
"תפקיד היכולות שאינן צבאיות בהשגת מטרות 
עלה  אף  ולעתים  גדל  ואסטרטגיות  מדיניות 
בהשגת  הצבאיים  האמצעים  של  היכולת  על 

המטרות".

ולרי גרסימוב – הרמטכ"ל הרוסי גם בעולם 
הקיברנטי )ויקיפדיה(

על-פי  דווקא  ולאו  בכל  ידו   – פוטין  ולדימיר 
הפרוטוקול )ויקיפדיה(

רוברט מולר - חשף את המעורבות הרוסית 
בבחירות )ויקיפדיה(
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כחלק  בחו"ל  טרולים  מפעיל  הקרמלין   
וחתרנית,  מפריעה  השפעה  מאסטרטגיית 
רוסיה.  לטובת  הליברלי  הסדר  את  המערערת 
הטרולים,   הפעלת  של  למתודולוגיה  בנוגע 
משמשת  לה,  ומחוצה  רוסיה  בתוך  פעילותם 
לנטרול קולות מתנגדים באינטרנט ובכך להקטין 

את הפוטנציאל לגיוס פוליטי נגד המשטר. 
לרוסיה יש מיליוני תומכים אמיתיים, המפיצים 
את השקפותיהם בעולם האינטרנט הרוסי. עם 
טרולים  של  פעילותם  על  להצביע  ניתן  זאת 
ובוטים ברשת, ואף לכמת באמצעות ניתוח את 
מספריהם בפעולות מסוימות )"בוט" הוא יישום 
תוכנה אשר מבצע משימות אוטומטיות חוזרות 

ונשנות(. 
 Internet Research(  IRA הרוסית  הסוכנות   
Agency(, מפעילה עבור הקרמלין את מרבית 
במסגרת  באינטרנט,  הממוסדים  הטרולים 
נוסדה  הסוכנות  הטרולים".  "מפעל  המכונה 
כלקח  פטרבורג,  בסנט  באולג'ינו   2013 בקיץ 
המדיה  עליית  עיקריות:  התפתחויות  משתי 
החברתית כפלטפורמה להנעת המונים באביב 
המשטר  נגד  מחאות  של  פנימי  וגל  הערבי, 

ברוסיה בין השנים 2011 ל-2013. 
 

הצי"ח )ציון ידיעות חיוניות( 
הרוסי בנוגע לישראל

לישראל  הנוגע  הרוסי  הצי"ח  כי  להעריך,  ניתן 
כולל איסוף קיברנטי בתחומים הבאים:

מדיני, פוליטי וקבלת החלטות.  .1
ריגול טכנולוגי צבאי ואזרחי, במטרה לקדם    .2

את המחקר והפיתוח של רוסיה.   
כלכלי – בדגש על תחום  האנרגיה – גז    .3

)ישראל כמתחרה ישירה של רוסיה(  
  ואנרגיות מתחדשות. 

טכנולוגיות אמריקאיות ומערביות נוספות    .4
בשימוש ישראל.   

פעילות ישראל מול יעדים בסוריה.  .5
איתור פעילות סיכול ריגול )CI( ישראלית    .6

מול פעילות המודיעין של רוסיה.   

התקיפה הרוסית בבחירות 
לנשיאות בארה"ב 

בשנת 2016

מקיף  במבצע  החלה  רוסיה  הידוע,  ככל   
בשנת  כבר  לנשיאות  הבחירות  על  להשפעה 
הפעילות  במסגרת  יותר.  מוקדם  ואולי   ,2012

ציבורים  על  להשפעה  תקיפות  בוצעו  הרוסית 
ונחשפו פריצות סייבר נרחבות למערכות מידע.

ישיר  באופן  מעורב  היה  פוטין  הידוע,  ככל 
בפעולות המתקפה, מתוך רצון לפגוע בקלינטון 
על רקע אישי וכן לערער את האמון במערכת 
הסייבר  הגנת  וביכולות  ארה"ב  של  הפוליטית 
תקיפות  גם  בוצעו  כי  נודע,  בהמשך  שלה. 
ממוחשבות  הצבעה  מערכות  על  ישירות 
בכעשרים מדינות בארה"ב, אולם לא התבררה 

מידת הצלחתן. 
    רוסיה שואפת לתפוס שוב את מקומה בדומה 
ימי  בתקופת  המועצות  ברית  של  למעמדה 
המלחמה הקרה, והיא עושה זאת בין היתר, תוך 
קיום פעולות מודיעין ופעילות אגרסיבית ברחבי 
על  פועלים  הרוסיים  המודיעין  ארגוני  העולם. 
בשל  כיום,  אולם  העבר,  מן  פעולה  דרכי  פי 
עוצמתית  פעילותם  הטכנולוגיה,  התפתחויות 
באירוע  לראות  אפשר  לכך  דוגמאות  יותר. 
שבוצעו  הפעולות  במהלך  המחשבים  תקיפות 
ובהמשך  וגיאורגיה  אסטוניה  מול  הרוסים  ע"י 
רוסיה  ניתקה  שבו  באירוע  וכן  אוקראינה,  מול 
החורף  במהלך  לאוקראינה  הגז  אספקת  את 
לאלץ  כדי  נעשתה  זו  פעולה   .2009 בינואר 
את הממשל האוקראיני להתאים את מדיניותו 
שבוצעה  לפעולה  בדומה  הרוסית,  למדיניות 

שנתיים קודם לכן כלפי בלארוס. 

מרכיב  היא  רוסיה  של  הקיברנטית  הלוחמה   
להשפיע  שמכוונים  במבצעים  גם  חשוב 
המטרות  ואחת  עולמיים,  כלל  תהליכים  על 
מול  אל  הרתעה  לייצר  היא  שלה  הבולטות 

יריבים פוטנציאליים. 

הרוסים הצליחו לחדור ולהגיע אל המקומות   
הביטחוני  הממסד  של  ביותר  הרגישים 
נשאב  מידע  ואיזה  מידע  כמה  האמריקאי. 
נכנסת  כאן  יודעים.  אנו  אין  הללו?  מהמקומות 
הקשור  מידע  איזה  על  ישראל.  גם  לתמונה 
ההדוק  הפעולה  משיתוף  הנגזר   – בישראל 
הישראלית  הביטחון  מערכות  בין  והאינטימי 
למערכות  הנוגע  מידע  גם  )כמו  והאמריקאית 
הנשיאותיות  מהדירקטיבות  הנגזר  ישראליות 
האמריקאיות(, והמתועד היטב בתוך המאגרים 
האם  ידם?  את  הרוסים  הניחו   – האמריקאים 
ייאותו האמריקאים לחשוף בפנינו את הפרטים? 

  הצליחו עם ארה"ב! 
ואצלנו?

כל  הצליחו,  הרוסים  אם  השאלה:  מתחייבת   
כך טוב, מול האמריקאים, מדוע לא אצלנו? 

נפקד  לא  ישראל  של  מקומה  כי  ספק  אין 
הפוטנציאליים  המודיעיניים  היעדים  מרשימת 
הרוסיים.  הסייבר  מערכי  של  המטרות"  ב"בנק 
הפעולה  דפוסי  את  בקפדנות  לומדים  הרוסים 
והיכולות של כוחותינו – בדגש על חיל האוויר 
ניתן להעריך  בזירה הצפונית ומפיקים לקחים. 
לפעילות  יעד  מהווה  ישראל  מדינת  כי  ולהבין, 
קיברנטית רוסית, בצי"ח מדיני, אסטרטגי, צבאי, 

טכנולוגי ואחר.
הבנה  על  מושתתים  רוסיה–ישראל  יחסי   
היחידה  המדינה  היא  רוסיה  הדדית.  והערכה 
המציינת מדי שנה בתשעה במאי את הניצחון 
ישראל  ולמדינת  והפאשיזם,  הנאציזם  על 
תמיד תהיה חובה לזכור זאת. עם זאת, רוסיה – 
מעצמת-על – פועלת מתוך אינטרסים שלעתים 
מנוגדים לחלוטין לאלו של ישראל, גם אם היא 
אסטרטגי  ותיאום  פעולה  חופש  מאפשרת 

מסוים בזירה הצפונית.
)על  הישראלי  הקיברנטי  ההגנה  מערך  על   
להיערך  והאזרחיים(,  הביטחוניים   – רבדיו  כלל 
ולפעול לאיתור ולסיכול פעילות זו, תוך לימוד 
התקיפה  מערכי  פעולת  דפוסי  של  מדוקדק 
הרוסיים ברחבי העולם, ניצול נקודות התורפה 
שלהם וקיום שיתופי פעולה עם מדינות ידידות 

למטרה זו. יש לתעדף משאבים לפעילות זאת.
ישראל  מדינת  במעצמת-על,  שמדובר  אף   
היריב  מול  בהגנה פרו-אקטיבית  לנקוט  חייבת 
הרוסי, ולצאת מתוך הנחה, כי מדובר ביריב חזק, 
נחוש ובעל יכולות מתקדמות ביותר, הנשענות 
על בסיס טכנולוגי מוצק ומסורת ארוכת שנים 

של הצלחות מודיעיניות. 
למרות הסיכון, היותה של רוסיה שחקן חשוב   
צבאיות  טכנולוגיות  של  מרכזי  וספק  בזירה 
לנקוט  מחייב  הדבר  ישראל,  מאויבי  לחלק 
בגישה התקפית במטרה להגיע להישגים ברמה 
טקטית וגם אסטרטגית. לשם כך יידרש פיתוח 
מליאה  והפרדה  לפעולה  ייחודיים  מערכים 

מפעילות מול גורמים אחרים.
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תרגילי החקירות של השירות החשאי הרומני   
לבידוד  וחזרה  ונשנות,  חוזרות  חקירות  כללו 
התחושה  את  לטיבי  נתנו  אחת,  לא  בצינוק. 
למבנה  מחוץ  הוצא  הוא  משתחרר.  שהוא 

ולגדרות המתקן הביטחוני ונשלח לדרכו. לאחר 
ובחיוך  רכב  לידו  נעצר  מטרים,  עשרות  כמה 
נמשכה  כך  עקבותיו.  על  לשוב  נתבקש  שטני 
היו חטאיו של  ומה  שגרת המעצר כחצי שנה! 

טיבי? אהבת ארץ־ישראל, שירה וציונות. כל אלו 
היו אויבי הקומוניזם.

עם שחררו מהכלא, אולץ לחתום על מסמך   
שלפיו ישמש מודיע של הסיקוריטטה. אך הוא 
לא סיפק להם דבר. גם לא פחד. מפעיליו דאגו 
לקומוניזם,  הקשורים  בספרים  אותו  לצייד 

בניסיון לגייס את רוחו.

כשנה לאחר מכן, סיים את לימודיו כמהנדס   
לא  הדבר  מצטיין.  כתלמיד  הכימיה,  בתחום 
אביו  יוקרתי.  עבודה  במקום  בשיבוץ  לו  עזר 
היה תכשיטן, מקצוע שנחשב קפיטליסטי. טיבי 
נאלץ להסתפק בעבודה במכון מחקר. גם שם 
לא נכון לו עתיד. מזכיר המפלגה הקומוניסטית 
דאג  המחקר,  במכון  מועסק  טיבי  כי  שהבחין 
להדיחו ולהעבירו למפעל אחר ועלוב. "הפגיעה 
מזכיר  "כי  טיבי,  מספר  כפולה",  הייתה  בי 

המפלגה היה יהודי".

הניסיונות לעלות לישראל

מנת  על  הכול  עושה  שהוא  החליט  טיבי   
לצורך  לדרכון  בקשתו  לארץ־ישראל.  לעלות 
פעמים   16 לאחר  ושוב.  שוב  נדחתה  הגירה 
מטעם  נציג  של  לביקור  זכה  בשלילה,  שנענה 

הסיקוריטטה.

תצטרך  לישראל,  לעלות  רוצה  אתה  "אם   
נדאג  "אנו  והוסיף,  לו  אמר  עימנו",  לעבוד 
להכשיר אותך למשימה". טיבי ביקש זמן לחשוב 
ישראל  לשגרירות  פנה  ובמקביל  ההצעה,  על 

בבוקרשט.

)מחלקת  הסיקוריטטה  של  ג'יפ   .1952 בוקרשט, 
ליד  ביטחון המדינה ברומניה( עצר בחריקת בלמים 
איתנו",  בא  "אתה  צעיר.  יהודי  סטודנט  גרובר,  טיבי 
אמר בתקיפות אחד משני הגברים שישבו ברכב... ומה 
הקשר של גיבור הסיפור לראש עיריית רמת־השרון?

טיבי גרובר, מרומניה לישראל, 
סיפורו של "סוכן כפול"

אבנר אברהם

מטרים  כשישה  גודלו  שכל  וחשוך,  קטן  למרתף  הוכנס  ...טיבי 
מרובעים. לאחר כמה ימים, שבהם זכה למעט מאוד אוכל ומים, 
במסגרת  חלקו  על  לדעת  רצו  חוקריו  החקירות.  לחדר  נלקח 
פעילות הנוער הציוני ששאף לעלות לישראל, על זהות הפעילים 
ואופי ההכשרות. "אינני זוכר", הייתה תשובתו על מרבית השאלות. 

תפקידו של טיבי התמקד באחריותו על הנערים מתחת לגיל 18.

"סוכן כפול"
"סוכן כפול"

שלסיפורו 
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בחדר קטן בשגרירות, כשברקע מכשיר הרדיו   
עם  שוחח  גבוהה,  בעוצמה  מוזיקה  משמיע 
בשגרירות  ביטחון  איש  של  הקוד  שם  "רפאל", 
א.(.  א.   – שב"כ  או  מוסד  איש  הנראה  )ככל 
ברצון לבקשת  "להיענות"  לטיבי  הורה  "רפאל" 
הסיקוריטטה. לגבי מידע מודיעיני, הרגיע אותו 
נדאג לתת  "אנו  חיוך ממזרי,  תוך שהוא מחייך 
שלך".  למפעילים  תעביר  שאתה  מידע,  לך 
ואכן, בעצתו של "רפאל", חזר טיבי עם תשובה 

חיובית, תוך שהוא מבקש שכר על פעילותו.

    בשלב ראשון, "הלשין" על פולק, אותו מזכיר 
המחקר  ממכון  לסלקו  ודאג  בו  שפגע  מפלגה 
גילה  הוא  לימודי הדוקטורט.  ולמנוע ממנו את 
עשיר  אדם  הוא  פולק  של  אביו  כי  למפעיליו 
בעיני  חמורה  עבירה   – קרקעות  בעל  מאוד, 
הקומוניסטים. לטיבי היו ייסורי מצפון, אך הוא 
יהודים.  להרבה  צרות  גרם  פולק  שאותו  ידע 
בכיר  רופא  של  פרטיו  את  מסר  השני,  בשלב 
והיה  הרדיואקטיבית  הרפואה  בתחום  שעסק 
קומוניסט פנטי. חברתו של טיבי הייתה קרובה 
לאישה ששימשה פילגש של אותו רופא, שתכנן 

לברוח עם אהובתו לשוודיה. 

    טיבי צויד בטלפון של קצין בכיר בסיקוריטטה, 
אחראי  והיה  הבירה,  בבוקרשט  שכן  שמשרדו 
חברי  קשר  נוצר  השניים  בין  ישראל.  על 
את  כלל  לספק  התבקש  שטיבי  המידע  ואמון. 
הטכניון בחיפה, מכון ויצמן והתעשייה הצבאית 

הישראלית – מיקום, מפות, כניסות ושגרה.

טיבי לא היה צריך להתאמץ כדי להבחין בבחור 
ועקב  שלו,  הצל  להיות  שהפך  והשמן  הנמוך 
טיבי  של  המפגשים  היום.  שעות  לאורך  אחריו 
עם "רפאל" הפכו למסובכים וההגעה לפגישות 
הייתה למשימה מורכבת שהצריכה ממנו ליצור 
שונים  אזורים  בין  מעבר  שכלל  ארוך,  מסלול 

והחלפת אמצעי תחבורה.

סיפור הכיסוי – רומן עם 
עובדת השגרירות

שעבדה  וצעירה,  נאה  אישה  הייתה  יהודית   
עימה  ליצור  לטיבי  הציע  "רפאל"  בשגרירות. 
"קשר רומנטי" פיקטיבי, וכך היה. יהודית וטיבי 
בילו יחד, סעדו במסעדות ואף ישנו באותו חדר 

על  מזרן  ואני?  המיטה,  על  )"היא  המלון  בבית 
הרצפה", נזכר טיבי בחיוך מבויש, "לא היה בינינו 
דבר"(. אחרי כל "פגישה רומנטית" הכין "רפאל" 
יהודית,  דרך  הושג  שלכאורה  מידע,  לטיבי 
שהפכה ל"מקור" של טיבי. אנשי הסיקוריטטה 
פיסת  לכל  בשקיקה  וחיכו  מההצלחה  נדהמו 
מידע חדשה שטיבי דאג להביא להם מעת לעת.

אבסורדי  ובאופן  שנים,  מספר  נמשך  הרומן   
 – לישראל  לעלות  חלומו  את  מימש  לא  טיבי 
מחד גיסא, הסיקוריטטה רצו שימשיך להפעיל 
מאידך  מידע.  ממנה  ולהביא  יהודית  את 
משימה  הייתה  השגוי  המידע  השתלת  גיסא, 
מדינת  לביטחון  ותרמה  עליו  שהוטלה  חיונית 
סיימה את שירותה בשגרירות,  יהודית  ישראל. 
אנשי  פסק.  הרומנטי"  "הקשר  שלמעשה  כך 
הסיקוריטטה החליטו שזהו חלון הזמן להכשירו 
שיגורו  לקראת  שלהם,  כסוכן  מקצועי  באופן 

לארץ־ישראל.

אף  מביישות  היו  שלא  הכשרות  עבר  טיבי   
ואמצעי  שונים  נשק  בכלי  שימוש  בכיר.  סוכן 
לחימה, איסוף מידע, צילום ועוד. את המכתבים 

המוצפנים, למשל, היה צריך לשלוח במעטפה 
בלבד, ואת הבול להדביק במרכז החלק העליון, 
נדרש  הגיוני,  מלל  של  רצף  בתוך  בפינה.  ולא 
את  שהרכיבו  אותיות  השורה  מעל  להבליט 

המסר המקודד.

הסוכן הרומני 
נוחת בישראל

טיבי אינו יודע לומר אם היו אלו אנשי שב"כ   
אלבומי  עם  בישראל  לביתו  שבאו  המוסד,  או 
מפעיליו  את  לזהות  ממנו  וביקשו  תמונות, 
הרומניים. באופן מפתיע, הוא לא זיהה אף אחד 
מוזר  היה  הדבר  באלבומים.  שהכיר  מהאנשים 
מאוד בעיניו. בחקירתו סיפר כל מה שידע ועל 
כל השתלשלות העניינים. היה לו ברור ש"רפאל" 

שעות  לאורך  בישראל.  חבריו  את  לעדכן  דאג 
הקודים  הפעולה,  שיטות  הכשרתו,  על  סיפר 
והצפנים. באופן מפתיע, התגובה שקיבל הייתה 

חוסר אמון מצד אנשי הביטחון הישראלים.

סיפורו של "סוכן כפול"

טיבי עבר הכשרות שלא 
היו מביישות אף סוכן בכיר. 

שימוש בכלי נשק שונים 
ואמצעי לחימה, איסוף 

מידע, צילום ועוד

היו אלו הליגיונרים 
הרומנים שהחלו בקריאת 

־שמות. כל משפחה שנ
קראה, עזבה את האולם. 
לאחר כדקה נשמעו יריות

"העובדה שיש לי שלושה 
ילדים ועשרה נכדים היא 

הנקמה האישית שלי 
בנאצים"

טיבי גרובר – סוכן כפול סוכן, שווה ציוני אחד
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"העסק נגמר", סיפר טיבי, והוא החל את חייו.   
המשימה הראשונה הייתה למצוא עבודה. אחד 
מאנשי הביטחון שפגש "סידר" לו עבודה דווקא 
בעיניו.  מוזר  מאוד  היה  הדבר  ויצמן.  במכון 
מדוע שהמכון היוקרתי ירצה דווקא בו? לטיבי 
יש הערכה מאוד מעניינת בעניין זה. הוא החל 
הרומנים  עם  הקשר  מבחינתו  במכון...  לעבוד 
נפסק לחלוטין, כמובן, אך לפי דעתו הדיווחים 
מטעמו,  כביכול  המשיכו,  לסיקוריטטה  שלו 
אנשי  העבירו  ה"מידע"  את  מגוון.  מידע  וכללו 
דרכי  את  ממנו  שלמדו  הישראלים,  הביטחון 
ההודעות.  קידוד  ואופן  המוסכמים  התקשורת 

רצו  לפיה  האפשרות  את  פוסל  לא  גם  הוא 
אמיתי  מידע  מדווח  עצמו  הוא  אם  לראות 

למפעיליו ברומניה.
לאחר שנתיים במכון ויצמן, עם תפקיד יוקרתי   
מנהל  לשמש  הצעה  קיבל  עלובה,  ומשכורת 
טכני במפעל בנתניה, עם משכורת הגדולה פי 
יכול  לא  שטיבי  הצעה  במכון.  משכרו  חמישה 

היה לסרב לה.

הנקמה של טיבי
בנאצים

ישכח.  לא  לעולם  המלחמה  זוועות  את   
משפחתו, יחד עם 16 משפחות אחרות, ישבו על 
רצפת אולם במבנה שבעיירה קטנה, על הגבול 
אלו  היו   .1941 הייתה  השנה  יוגוסלביה.  עם 
שמות.  בקריאת  שהחלו  הרומנים  הליגיונרים 

כל משפחה שנקראה, עזבה את האולם. לאחר 
אחת  החוצה,  הוצאו  כך  יריות.  נשמעו  כדקה 
אחרי השנייה, ארבע משפחות. לכולם היה ברור 
שמדובר בהוצאות להורג שיטתיות. לאחר כמה 
למשפחה  קראו  שלא  ולאחר  שקט,  של  דקות 
רבים.  ירי  צרורות  לפתע  נשמעו  החמישית, 
באופן אירוני, הסתבר שהיו אלו נאצים שהגיעו 

למקום, וחיסלו את הליגיונרים הרומנים.

את  לאחרונה  שחגג  טיבי,  אומר  "בעיניי",   
שלושה  לי  שיש  "העובדה  ה־93,  הולדתו  יום 
ילדים ועשרה נכדים היא הנקמה האישית שלי 
תקופות:  לשתי  מחלק  הוא  חייו  את  בנאצים". 
עד 1970, שנת העלייה לישראל, ומשנת 1970 
לי  יש  היום  עד  סבלתי.   1970 "עד  היום.  ועד 

חלומות רעים וחרדות".

טיבי נזכר שכאשר הגיע לישראל, מותר היה   
לו להביא עימו ארגז בודד במשקל 70 קילוגרם, 
עד   – פריטים  של  מוגבלת  מאוד  רשימה  עם 

שעם  ידעו  לא  רבים  תחתונים...  זוגות  עשרה 
החליפו  בבוקרשט,  התעופה  לשדה  ההגעה 

הרומנים את הארגז בארגז אחר, בודקים היטב 
אם יש זהב או יהלומים שהוטמנו בארגז המקורי. 
היו לא מעטים שנפלו בפח התרגיל הזה, ומשדה 
שידע  המעיד  טיבי,  לכלא.  הושלכו  התעופה 
יהלום  היטב איך הם חושבים, הצליח להחביא 

יקר ערך בתוך... חצי נקניק סלמי.

סיפרתי  מעגל.  בסגירת  פגישתנו  את  חתמנו   
לטיבי שלפני מספר שנים הגעתי מטעם המוסד 
ללכידת  פינאלה"  "מבצע  על  הרצאה  להעניק 
ומועצת  רמת־השרון  עיריית  לראש  אייכמן, 
העיר. בין חברי המועצה פגשתי לראשונה את 
אבי גרובר, שלאחר ההרצאה סיפר לי שתמיד 
היה לו חלום... להיות סוכן מוסד. לימים התמנה 
אבי גרובר לתפקיד ראש העירייה ברמת־השרון. 

טיבי חייך את חיוכו הצנוע ולחץ את ידי.

סיפורו של "סוכן כפול"

עם שחררו מהכלא, אולץ 
לחתום על מסמך שלפיו 

ישמש מודיע של 
הסיקוריטטה. אך הוא לא 

סיפק להם דבר
אנשי הסיקוריטטה נדהמו 
מההצלחה וחיכו בשקיקה 

לכל פיסת מידע חדשה 
שטיבי דאג להביא להם 

מעת לעת

גרובר – בין הסיקורטטה לביון הישראלי, 
בהגיעו לישראל

המחבר עם גרובר
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חשיבות  יש  בעברית  ישראל'  ל׳קול   
אינפורמטיבית וחינוכית, ל'קול ישראל' בערבית 
– כך אמר דוד בן־גוריון  יש חשיבות ביטחונית" 
קום  עם  בערבית  ישראל׳  ׳קול  נוסד  כאשר 

המדינה. 

 ואלה המשימות שהוטלו על התחנה:
עשייה למען השלום;   •

הרתעה או מניעת מלחמה;   •
החדרת ישראל אל התודעה הערבית;  •

בערבית  השידור  מלחמה,  שתפרוץ  במידה   •
ובזמן  הכוננות  בימי  צה"ל  של  ביטאון  ישמש 

המלחמה ואחריה. 

בשלמותה  מולאה  האחרונה  המשימה   
הימים  במלחמת ששת  בעיקר  הישגים,  וצברה 
בכך  זה  מדיום  חשיבות  כיפור.  יום  ובמלחמת 
שהוא חוצה גבולות, שדות מוקשים וגדרות תיל 

– היישר אל אוזני ההמונים בעולם הערבי.

עד למלחמת סיני )1956, "מבצע קדש"( מעמדה 
של התחנה היה כשל "יתום", היא סבלה מחוסר 
הקצאת משאבים )תקציבים וכוח אדם(. בתחנה 
יוצאי  כולם  עובדים,  שישה-שבעה  הועסקו 

מדינות־ערב, בעיקר מעיראק וממצרים.

בר־חיים,  שאול  היה  הראשון  השידורים  מנהל 
בן־ צדוק  חזמה,  יעקב  בתפקיד  כיהנו  ולאחריו 

מאיר ודוד שגיב.

עזרא דנין  לאחר מבצע "קדש" בסיני, קיבל   
את האחריות על התחנה, ובמשך 11 שנים היה 
אחראי להכוונת מדיניות השידורים הערביים של 
ו"לוחם  תועמלן  מסביר,  מנחה,  ישראל:  מדינת 
בתחנה.  העובדים  צוות  בשיתוף  פסיכולוגי", 
לגיוס  התקציבים,  להגדלת  הביא  דנין  עזרא 
מנתה  המחלקה   1960 )בשנת  נוסף  אדם  כוח 
השידור  שעות  ולהרחבת  עובדים(  חמישים 
משלוש שעות לשבע וחצי שעות בערבית, חצי 
שעה בפרסית ולשינוי בתוכן השידורים. בספרו 
"חש  כי  כתב  תנאי",  בכל  "ציוני  האוטוביוגרפי, 
נודעת  האתר  גלי  מעל  הערבים  עם  שלעימות 
טקטית   – במעלה  ראשונה  מדינית  משמעות 

ואסטרטגית".

בראשית דרכו בתחנה השקיע דנין, יחד עם   
העובדים, שעות רבות במעבר על מסמכי שלל 
ברצועת  המצרי  הממשל  במשרדי  שנתפסו 
מזכיר  את  שכללה  היגוי  ועדת  הוקמה  עזה. 
השידור  בית  בכירי  נבון,  יצחק  ראש הממשלה 
של  המודיעין  ואגף  החוץ  משרד  הישראלי, 

צה"ל. הוועדה נהגה להתכנס פעם בשבוע ודנה 
בקווי ההסברה של התחנה.

התוכנית
"שקרים ועובדות" – רקע

والحقائق  )األكاذيب  ועובדות"  "שקרים  התוכנית   
בעידנו  נולדה  וחקאיק"(,  "כד'איב  בתעתיק   –
קדש  מבצע  בעקבות  מצרים,  נשיא  נאצר,  של 
הסברה  מסע  בניהול  הצורך  אז  ניכר   .)1956(
הייתה...(,  לא  עוד  )טלוויזיה  האתר  גלי  מעל 
הנאצריסטית  הלאומיות  גל  את  לבלום  כדי 
התעמולה  שקרי  את  למגר  הערבי,  בעולם 
המגמות  את  ולחשוף  ישראל,  נגד  הארסית 
בעולם  לשלוט  נאצר:  של  האימפריאליסטיות 
הנפט  תמלוגי  של  ל"קופאי"  ולהפוך  הערבי 

הערבי.

התוכנית עסקה במחקר השוואתי של דברי   
ארצות  של  השידור  בתחנות  שהוצגו  השקר, 
ערב, אל מול האמת. הוצגו השקרים, ולעומתם 
בהקלטות  זאת  וכל  האמיתיות,  העובדות 
מקוריות, בקולותיהם של מנהיגי ערב, מדינאים 
אחרים ופרשנים. הרציונל היה שקשה להכחיש 
הקלטה קולית ולטעון שזה שקר – המאזין שומע 
קול אותנטי, מה גם שהמאזינים בעולם הערבי 
אהבו לשמוע את קולו של נאצר, שניחן ביכולת 
ישראל׳  ׳קול  של  בארכיון  המונים.  להלהיב 
נאומים,  הקלטות,  כ־40,000  נשמרו   – בערבית 
יחד  התוכנית.  את  ששימשו  וידיעות  פרשנויות 
עם זאת, כדי להצביע על שקרים, אין זה מספיק 

לציין את השקר, אלא יש להוכיח ולשכנע.

הקריינים בבש"י היו דוברי 
ערבית, שפת אימם מבית, 

ולכל אזור היה קריין שדיבר 
בניב של אותו אזור או מדינה

שאול מנשה – נכנס לזירה עם לא אחר 
מהנשיא המצרי... מרצה לחיילים

"שקרים ועובדות" – תוכנית 
הלוחמה הפסיכולוגית של בית 

השידור הישראלי/ חלק א'
שאול מנשה ז"ל*

 תמלול, הוספה ועריכה: דני מרום

׳קול ישראל׳ מחריד את נאצר. התחנה הישראלית 
נלחמה  בהצלחה ב׳קול ערב׳.

"ויכוח משעשע התנהל בשבוע שעבר מעל גלי האתר 
של קהיר וירושלים. לאחר שהודה רודן מצרים, קולונל 

נאצר, באחד מנאומיו, כי הוא מאזין בקביעות לשידורים 
הערביים של 'קול ישראל', עשה בשבוע שעבר צעד 

נוסף ובצורה שאין לה תקדים ביחס לנשיא מדינה – 
החל להתווכח עם 'קול ישראל', שביקש 'לרענן' את 

זיכרונו בנוגע למבצע סיני".
ש. שגב, "מעריב", בארבעה באוגוסט 1959.



 | גיליון 91, אדר ב' תשפ"ב, מרץ 302022

ובשידור  בשבוע  פעמיים  שודרה  התוכנית   
ששת  מלחמת  ואחרי  היום,  למחרת  חוזר 
לתוכנית  בשבוע.  פעמים  שלוש  שודרה  הימים 
ושידוריה  במדינות־ערב,  מאזינים  מיליוני  היו 
במדינות־ המשטרים  ראשי  את  מאוד  הטרידו 
היה  מהתוכנית  ביותר  ה"מוטרדים"  אחד  ערב. 
נשיא מצרים, גמאל עבד אל־נאצר, שמדי פעם 

נהג להגיב עליה בנאומיו.

כיצד נולדה התוכנית? 
)דוד קרון – "סבא מספר"(

על  קרון  דוד  גויס  סיני  מלחמת  בתקופת   
ידי יובל נאמן )סגן ראש אגף המודיעין באותה 
 ,"10 "מודיעין  יחידה  לשורות  חזרה  התקופה( 
כדי לעסוק בחקירת הקצינים המצריים שנלקחו 

בשבי. וכך מספר דוד קרון:
הודיע  בעתלית,  עבודתנו  לתחילת  "סמוך   
לי איש המשטרה הצבאית שסרן מצרי מבקש 
לדבר עם האחראי. ביקשתי להביאו אלי ובפני 
סיפר  הוא  ואינטליגנטי.  צעיר  בחור  התייצב 
המצרית  הדיוויזיה  מפקד  של  השליש  שהוא 
ברצועת  המלחמה  ערב  חנתה  אשר  השמינית 
הפלשתינאים  הגדודים  רוכזו  ובמסגרתה  עזה, 
קשות  טענות  לו  יש  המצרי.  לצבא  שהתגייסו 

כאשר  לדבריו,  הערבית.  בשפה  ישראל'  ל'קול 
בערבית  החדשות  שידור  של  הזמן  מגיע  היה 

ב'קול ישראל', היה מפקד הדיוויזיה מצווה עליו 
אומרים',  הם  'מה  לשמוע  כדי  הרדיו  את  לכוון 
האמונה  רווחה  הדיוויזיה  קציני  בקרב  שכן 
אבל  אמת.  ורק  אמת  דובר  ישראל'  ש'קול 
הפריע להם ששדרן ודובר 'קול ישראל' בערבית 

ניסה את כוחו להתחרות בניבול פה עם הקריין 
אחמד  אל־ערב',  'סאות  המצרית  התחנה  של 
סעיד, שהיה ידוע בחריפות לשונו. לטענת הסרן 
אחמד  את  לחקות  מנסים  שאנו  בכך  המצרי, 
דבקים  שנישאר  ומוטב  מתבזים,  רק  אנו  סעיד 

בעובדות כי בזה כוחנו רב יותר.

שמעתי את דבריו בעניין רב. בו ביום עברתי   
על  אחראי  אז  שהיה  דנין,  עזרא  אצל  בחדרה 
את  לו  וסיפרתי  בערבית,  ישראל'  'קול  שידורי 
שאפגישו  וביקש  רב  עניין  גילה  עזרא  הדבר. 
עם הקצין המצרי הזה. הבאתי את הקצין אליו 
מעניין.  דו־שיח  התפתח  השניים  ובין  לחדרה, 
ממכלאת  המצרי  הקצין  את  להוציא  החלטתי 
אותו  והעברתי  מחלה,  של  בתירוץ  השבויים 
למלון בתל אביב. שם הצטרף אליו איש מ'קול 
של  סדרה  כתבו  הם  וביחד  בערבית,  ישראל' 
מעמודי  לאחד  הפכה  זמן  שכעבור  שידורים, 
התווך של השידורים בערבית. הסדרה נקראה 
השקרים  הוצגו  ובתוכניותיה  ועובדות',  'שקרים 
העובדות  מול  אל  הערביות,  הרדיו  תחנות  של 

לאמיתן. 

הזה  הקצין  את  אספתי  אחת  שבת  ערב   
ממלונו בתל אביב והבאתיו לסוף־שבוע אצלנו 
טיילנו  בבוקר  ובשבת  בביתנו  לן  הוא  בקיבוץ. 
בסביבה, עלינו לתל אל־צאפי, ובסוף הוא נשא 

את בננו הקטן, עזרא, על כתפיו...".

הפקת התוכנית
"שקרים ועובדות"

ועורכי  בכלל  התוכניות  עורכי  של  הגישה   
הייתה  בפרט,  ועובדות"  "שקרים  התוכנית 
בארצות  ההמונים  אל  היישר  לפנות  שעליהם 
ירצו  מאזינים  שהמוני  לכך  ולחתור  ערב, 
להקשיב. עורכי התוכניות הבינו שהעיתונות היא 
נחלת המשכילים, אבל רבים מקשיבים בעיקר 
שואבים  ומהם  לטרנזיסטור,  או  הרדיו  למקלט 
הבינו שרבים מבקשים לקבל  עוד  את המידע. 
את המידע לא מתחנות השידור בארצם, אלא 

מתחנות אחרות אשר תשקפנה את האמת.

השידור  בבית  והשידורים  התוכנית  מפיקי 
הישראלי, ככלל, שינו את ההתייחסות והסגנון, 
במדינות־ערב,  במאזינים  לפגוע  לא  מנת  על 
וקראו לנאצר "נשיא" ולא "קולונל" כיאה לראש 
מדינה. הופסק השימוש בכינויים כגון "ממשלת 

הקולונלים" )ממשלת מצרים(.

לשידור  שנתיים  במלאת   ,1959 שנת  בסוף   
התוכנית, הוטלה עריכתה על שאול מנשה )כונה 

שאול מנשה עם הגנרל לאחד

"קול ישראל" בערבית / "בית השידור הישראלי )בש"י(" 
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את  שהחל  הנאמן(,  המבשר   – בשיר"  "אמין 
עבודתו ברשות השידור. הוא המשיך במלאכה 
עבר  אז   ,1973 שנת  סוף  עד  שנים,   14 במשך 

למלא תפקידים אחרים ב"קול ישראל".

שפת השידור

מקשיבים  הרדיו  שלשידורי  הבנה  מתוך   
ועד  משכילים  מאנשים  העם,  שכבות  בכל 
לאוכלוסייה שאינה יודעת קרוא וכתוב, הוחלט 
ספרותית  מערבית  השידור  שפת  את  לשנות 
 – יותר  קלה  שפה  שהיא   – מדוברת  לערבית 
החלטה שהייתה בגדר מהפכה בשידורי הרדיו 
הערבית  השפה  התיכון.  המזרח  מדינות  בכל 
הערבית.  הלאומיות  מיסודות  לאחד  נחשבת 
הערבים מתגאים בשפתם, שפת הקוראן, שפה 
בבש"י  הקריינים  כולם.  את  לאחד  האמורה 
ולכל  מבית,  אימם  שפת  ערבית,  דוברי  היו 
בניב של אותו אזור או  אזור היה קריין שדיבר 
מדינה, הייתה הקפדה על שפה מדויקת ונקייה 

מטעויות דקדוקיות.
מדינות־ערב  של  העממיות  בשפות  הקריינים 

היו:
בניב  שידר   – דבי(  )סלמאן  אלראפידין"  "אבן   •
הצלחתו.      מסודות  אחד  שהיה  עממי,  עיראקי 
בעיראק  משטרה  קצין  היה  לארץ,  שעלה  לפני 
ובמנהגים  במסורת  והתמחה  כפרי  באזור  ששירת 
)הכוונה  הנהרות  שני   – ה"ראפידין"  של  העממיים 

לפרת ולחידקל(.

שידר   – חמדאן(  )הדוד  חמדאן"  "אלעאם   •
בניב מצרי. אלעאם חמדאן היה דיפלומט מצרי 
ידי  על  גויס  ובאירופה,  אסיה  במזרח  ששירת 
שייחטף  סכנה  והייתה  שנחשף  ולאחר  המוסד 
עם  יחד  לישראל  הועבר  המצרים,  ידי  על 

משפחתו.

נביל הוא תושב אחד ממחנות   – נביל"  "אבו   •
עבר  קדש  מבצע  בתום  אשר  הפליטים, 
"אבו  איתו עבד בבש"י  יחד  בישראל.  להתגורר 
"אבו נביל" נהג להתפלמס  לבן" ערבי מרמלה. 
מדי ערב עם "אבו לבן" ב"קול ערב" אשר שידר 

לעם הפלשתינאי.
״אבו פריד״ – שחקן יהודי־מצרי שהיה ראש   •
צוות השחקנים של השידור ועסק גם בפרשנות 

בניב המצרי.

מאפייני התוכנית
המגמה העיקרית בתוכנית הייתה לגרור את   
נאצר ועוד מנהיגים ערביים לוויכוח, מתוך הנחה 
שאם מתווכחים איתך – סימן שאתה קיים. כדי 
מסרים  ניתנו  פעם  מדי  לוויכוח,  אותם  לגרור 
לפתותם  במטרה  חולשה,  או  סדק  בהם  שיש 

להשיב לנו. 
הבסיס העיקרי לתכנים של התוכניות בכלל,   
ועובדות" בפרט, היה הקשבה או  ושל "שקרים 
האזנה בלתי פוסקת לתחנות השידור הערביות, 
מהיר  סינון  ויכולת  במיוחד,  שבהן  לחשובות 
ומיידי של המידע, על מנת לעבד אותו במהירות 

ולהגיב בזמן אמת.
תחריר  בכיכר  הופיע  שנאצר  מקרה  היה   
בקהיר, הוציא פתק מכיסו ואמר: 'קול ישראל' 
ואני  וכך,  כך  אומר  וזו״,  ״זו  בתוכנית  בערבית, 
את  שאומר  מי  את  שואל  ואני  להם,  אומר 
יכולים  בן־גוריון, מה אתם  ואת  הדברים האלה 
ומוכנים לעשות כדי להגיע להישגים שלנו?" מה 

הם אותם הישגים שעליהם דיבר נאצר?

ועידה  מתכנסת  הייתה  שבוע  מדי   
של  ומשונות  שונות  ועידות  בקהיר,  כלשהי 
מנהיגי   – מזדהים  והבלתי  ה"ניטרליסטים" 

אפריקה ואסיה, ארצות־ערב והאסלאם.
"אתם  ואמרנו:  המצרית  להנהגה  פנינו   
מבזבזים את כספי העם המצרי העני, שבקושי 
מפואר  אירוח  על  בחודש,  פעם  בשר  אוכל 
נאצר הייתה:  וארוחות שחיתות". התשובה של 
בתל  כדי שיתקיים  מוכנה לעשות  ישראל  "מה 
הכנסים  כמו  אחד  בין־לאומי  כנס  ולו  אביב 
הייתה  לא  ישראל  אכן  באותה תקופה,  שלנו?" 

היעד לכנסים כאלה. 
זו דוגמה לדרך שבה בש"י גרר אותם לוויכוח   
להכיר  נאצר  את  הבאנו  מטרתנו:  את  ששירת 
ישראל".  "קול  את  שומע  שהוא  בכך  פומבית 
ההמונים שומעים אותו ואומרים לעצמם – אם 
לא  שאנו  למה  ישראל",  ל"קול  מאזין  נאצר 

נאזין?
שאול מנשה נזכר במקרה נוסף מאותן שנים   
ההסברה  מרכז  הימים.  ששת  מלחמת  שלפני 
מהנשיאות  הוראה  שהתקבלה  הודיע  בקהיר 
תקליטים  על  נאצר  נאומי  כל  את  לשכפל 
בעיה  להם  הייתה  אבל  לבתי הספר,  ולהפיצם 
– חלק מהקלטות הנאומים לא נשמרו. ואז "קול 
ישראל" בערבית הציע להם שיגישו לנו רשימה 
ובית השידור הישראלי  של הנאומים החסרים, 
מלהיענות  נמנעו  כמובן,  הם,  להם.  יספק 
להצעה, כדי שלא תוצג חולשתם בפני ההמונים 

בארצות ערב.
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לטענת הסרן המצרי, בכך 
שאנו מנסים לחקות את 

אחמד סעיד אנו רק מתבזים, 
־ומוטב שנישאר דבקים בעו

בדות כי בזה כוחנו רב יותר.

שאול מנשה - עם משלחת, אחת מני רבות שהגיעו לבית השידור הישראלי.

"קול ישראל" בערבית / "בית השידור הישראלי )בש"י(" 

* את המאמר של שאול מנשה ז"ל קיבלנו לכתב העת שלנו 
בעודו בחיים. אנו מצרים על כך שלא זכה לראותו מודפס 
ומתנחמים בעצם הפרסום של פרק מרתק בתולדות הרדיו 

הארץ־ישראלי והישראלי, כמחווה מרגשת לזכרו.
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את  לבקר  באתי   2016 באוקטובר  ב־16   
אותו.  שפקד  שני  מוחי  אירוע  אחרי  אלקנה, 
ז"ל  גזית  שלמה  באלוף  גם  עסקה  שיחתנו 
)שלימים נפטר בשמונה באוקטובר 2020(, אשר 
שימש לאחר מלחמת יום הכיפורים כראש אמ"ן, 
ואני, הצעיר, זכיתי להיות ראש לשכתו הרביעי 
בקרוב תשעים,  חוגג  ציינתי ששלמה  והאחרון. 
להוציא  עומד  הזה  נלאה  הבלתי  האיש  והינה 
עוד ספר חדש! אלקנה – אדם שקט ומתון בדרך 
כלל – הפתיעני ואמר בטרוניה ש״יש לו חשבון 

לסגור עם שלמה״. 

ניגודיות הערכה
 ומתח בצמרת אמ"ן

ל"זירה  שהגיע  מאז  כי  סיפר  הוא  וכך   
סוף  ועד   )1974( באמ"ן־מחקר  המערבית" 
הנהלת  מול  מתמדת  מלחמה  לו  הייתה   ,1976
המחקר וראש אמ"ן גזית, לגבי הערכת המודיעין 
מכל  לחלוטין,  משוכנע  היה  הוא  מצרים.  על 
מצרים  שפני  אז,  לרשותנו  שעמד  המודיעין 
לו מרגע שהחלו  זה היה ברור  אינם למלחמה. 
שלעיתים  המצרי,  בצבא  העצומים  השחרורים 
על   – ביחידות  האדם  כוח  מצבות  את  העמידו 
ב־20  אצלו  התקבעה  הזו  ההכרה  כמחציתן. 
אמצעי  משלוח  הגיע  שבו  מועד   ,1974 במאי 
למצרים  מברית־המועצות  האחרון  הלחימה 
לשיפוץ  שנשלחו  מי־8,  מסוקי  של  )להבים 

והושבו(, ולא עוד. 

לארה"ב  מצרים  בין  המעמיק  הדיאלוג   
הנרי  של  בו  הנרחבת  האישית  ומעורבותו 

קיסינג'ר, אותם סממנים של נטישת סאדאת את 
המערבית,  לזו  והמעבר  הסובייטית  ה'מטרייה' 
את  תמיד  הציג  כך  הערכת.  את  חיזקו  רק 
הוציאה,  שהזירה  המודיעין  במסמכי  הדברים 
בהנהלת  השונים  בפורומים  בעל־פה  דיבר  וכך 
המחקר ואמ"ן. אבל נותר בודד במערכה, בעיקר 
בטראומת  צרובה  הייתה  האגף  שצמרת  כיוון 
כישלון מלחמת יום הכיפורים, ולא הייתה מוכנה 
לקחת סיכון הערכתי, שאותו צבעה דרך קבע 

באלרמיזם אדום. 

השנתית  המודיעין  הערכת  סיכום  בדיון   
ראש  אצל   1976 בסוף  )התקיימה  ל־1977 
גם  יהיה  שזה  גזית  מדברי  אלקנה  הבין  אמ"ן(, 
למקבלי  שייצא  הכתוב  במסמך  הדברים  נופך 
ביקש  אלקנה  הדיון,  אחרי  במדינה.  ההחלטות 
הודיע  הוא   – התקיים  ומשזה  אצלו,  ריאיון 
תהיה  הכתובה  בהערכה  הדברים  רוח  אם  כי 
מסמך  להוציא  מתכוון  הוא  אלרמיסטית,  שוב 
ולהפיץ  הפוכה,  גישה  שיבטא  אישי  הערכה 
במדינה.  המודיעין  צרכני  צמרת  לכל  אותו 
אלקנה ציין כי גזית, שהיה תמיד עדין בגישתו, 
סיכם את דין הדברים ביניהם, שמסמך ההערכה 
השנתית יביא לידי ביטוי את שתי הגישות. וכך 
אכן היה בפועל, לראשונה וכנראה גם לאחרונה 

בהיסטוריה של הערכות מודיעין שנתיות...

"פיצוץ" בצמרת אמ"ן

הודעתו  עם  מכן,  שלאחר  השנה  בעומק   
העם  במועצת  סאדאת  הנשיא  של  המפתיעה 
להגיע  שבכוונתו   )1977 )נובמבר  המצרית 
בלשכתו,  דיון  כינס  גזית  בירושלים,  לכנסת 

במטרה לבחון את רצינות הדברים. ראש חטיבת 
מחקר, אז תת־אלוף יהושע שגיא ז"ל, שאליבא 
מטראומת  משוחרר  אומנם  היה  דאלקנה 
הכישלון ב־73', אך כמו גזית, החליט עם כניסתו 
בביקור  היה  יקרה",  לא  זה  ש"אצלי  לתפקיד 
אלקנה  השתתף.  ולא  בארצות־הברית  עבודה 
ובהרשאת  מעמיקים,  מאוד  בית  שיעורי  עשה 
גזית הציג משך 45 דקות ארוכות, באופן מפורט 
נשיא  של  ה"שלומית"  המגמה  את  ומבוסס, 
שמעבר  כיוון  לו,  ברורים  היו  הדברים  מצרים. 
להצהרתו המפורשת של סאדאת, אסטרטגיית 
מודיעיני  בחומר  היטב  נתמכה  מצרים  נשיא 
סיכם  גזית  המשכנעים,  דבריו  למרות  משובח. 
וירד  פנים,  לשני  שהשתמע  באופן  הדיון  את 

לעדכן בדברים את הרמטכ"ל מוטה גור. 

גור  יצא  יום,  באותו  מכן,  לאחר  קצר  זמן   
לתקשורת ואמר כי לדעתו, בעוד סאדאת יגיע 
התעלה,  את  יחצו  מצריים  כוחות  לירושלים, 
ישעטו לעומק סיני ויתקפו את כוחותינו... הדבר 
גזית.  עם  ריאיון  שביקש  אלקנה,  את  "הרתיח" 
כשנפגשו, אלקנה שאל אותו ישירות האם הביא 
אכן  שסאדאת  הערכתו  את  הרמטכ"ל  בפני 
מתכוון להגיע כדי להתחיל בתהליך שלום עם 

ישראל. תגובת גזית לא הייתה לגמרי ברורה...

ביקור סאדאת,  לאחר  ארצה,  חזר  כששגיא   
אנשי  כלל  עם  המצרי  בנושא  דיון  כינס  הוא 
ניכרה  המודיעינית  ההפתעה  מבוכת  המחקר. 
על פניו והוא פתח את הפגישה ואמר שהסיבה 
את  שיתף  לא  המדיני  שהדרג  היא  לכישלון 
החל  המצרים,  עם  המגעים  בסוד  המודיעין 
סאדאת  הגעת  ועד  דיין-תוהמי  בפגישת 

איש המודיעין המושלם

אלקנה הרנוף ב-1976, חף מתסמונת "צל הרים כהרים"

אומנות המודיעין: קל מאוד 
להתריע, קשה יותר להרגיע... 

על קצין מודיעין מושלם
תא"ל )בדימוס( דר' יוסי בן ארי

דברים אלה נכתבו לזכרו של תת־אלוף אלקנה הרנוף ז"ל, ששיאי 
ומזכירו הצבאי  תפקידיו בצה"ל היו ראש חטיבת המחקר באמ"ן 
של יצחק רבין ז"ל. אך קודם ומעל לכול, אלקנה היה קצין מודיעין 
מושלם: חכם, קפדן, צנוע ואפילו סגפן, מי שיושרתו המקצועית 
הייתה כמצפן בלתי מתפשר לכל נתיבות דרכיו. חוץ מחבר ו"אבא 
בקהילת  שנותיי  בחמישים  מוביל  דרך  מורה  לי  הוא  היה  רוחני", 

המודיעין. 
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עמד  "מתפוצץ",  שהוא  חש  אלקנה  לישראל. 
על רגליו בחדר וזעק, "מה היה צריך את העדכון 
המדיני, כאשר המידע המודיעיני ִאפשר לראות 
יצא מהחדר  הוא  ברור?",  את הכול באופן הכי 
וטרק את הדלת בעוצמה רבה. דלק אחריו חיים 
יעבץ, אחד מבכירי האגף, ואמר לו: "למה אתה 
ניצחת!"  ביותר,  זוהי הרי שעתך הגדולה  עוזב? 
ניצחתי?  "אני  לו:  וענה  מכעס  "נטרף"  אלקנה 
אני עשיתי את מלחמתי המקצועית לא בשבילי, 
אלא בשביל צה"ל ועם ישראל, שמולם התבזינו 
מקצועית משך שנים. אוי לניצחון שכזה!", אמר, 

וחזר למשרדו.

מכך  פחות  לא  כי  וסיפר  אלקנה  המשיך   
יזם כינוס  גזית, שבאותה תקופה  הוא כעס על 
באמ"ן־ והמדורים  הענפים  ראשי  כל  של 
בתקופה  מצויים  "אנו  להם,  לומר  כדי  מחקר, 
בגישתכם  להחמיר  תמיד  עליכם  ולכן  רגישה, 
אלקנה  התפזר,  שהפורום  לאחר  ההערכתית". 
להבין  יכול  "אינני  לגזית,  ואמר  להישאר  ביקש 
מבקש  אתה  כי  לציבור  אמרת   – בקשתך  את 
מהם להטות את הערכתם לחומרה, ביחס למה 
הצעירים  החוקרים  אם  באמת.  חושבים  שהם 
ייטו לחומרת יתר, ועל בסיס תוצריהם יעשו כך 
ראשי המדורים, ובתורם – ראשי הענפים וראשי 
הזירות, איך אתה, כמי שעומד בראש המערכת, 
תדע בכמה 'מעלות' הערכת האמת מוטה, והיכן 

בכלל מסתתרת האמת המודיעינית?!"

תמצית תורת המודיעין,
 דה־פקטו

רגל  על  המודיעין,  תורת  תמצית  אולי  וזו   
אחת: קל להתריע, אך לא אחת זה נעשה שלא 
מהוצאות   – כבדים  נזקים  לגרור  ועלול  לצורך, 
ענק מיותרות, ועד, חלילה, הידרדרות אל סיפה 
של מלחמה. לעומת זאת, קשה מאוד להרגיע: 
לדבוק באופן מוחלט ביושרה, להישאר קר מזג 
הצורך  חרדת  תחת  גם  ולהרגיע,  לרסן  ורוח, 
שהאג'נדה  מדינאים  ומול  צרה",  לעת  ב"כיסוי 
עם  אחד  בקנה  בהכרח  עולה  אינה  שלהם 

האמת המודיעינית. 

כמעט  אחרי  היום,  האם  השאלה:  ונשאלת   
אולי  בעתיד,  השתנו?  הדברים  שנים,  חמישים 
ייחשפו,  האיראני  במקרה  האמת  כשנתוני 

התשובה לשאלה תהיה לגמרי ברורה...

   יוסי סיים את המאמר המרתק והמחדש שכתב 
בנושא, ובעיקר על אישיותו המרתקת של תת־

היום,  "האם  במילים:  ז"ל,  הרנוף  אלקנה  אלוף 
השתנו?  הדברים  שנים,  חמישים  כמעט  אחרי 
פעם, כשנתוני האמת במקרה האיראני ייחשפו, 

התשובה לשאלה תהיה לגמרי ברורה…".

האיראנית  בסוגיה  לעסוק  בכוונתי  אין   
בהקשר הנזכר לעיל, אלא לטעון כי היא תוצאת 
בעת  התפקידים  נושאי  של  האנושי  ההרכב 
ההיא ובעתיד. אם נבחן את הערכות המודיעין 
בשנת 1966, שצפו כי מצרים עד שנות השבעים 
לא תצא למלחמה בשל הימצאות כוחות גדולים 
שלה בתימן – נמצא כי במאי 1967, ראש אמ"ן 
ההערכה  את  שינה  יריב,  אהרון  האלוף  דאז, 
ביחידה  מרביתן  שהתקבלו,  הידיעות  סמך  על 
ברורה  בצורה  התריע  הוא  דאז(.   8200(  515
כשלושה  שהיסס  מעליו,  והדרג  ואחראית, 

שבועות מתוך ניסיון להרגיע, קיבל לבסוף את 
ההחלטות הנדרשות לצאת למלחמת מנע.

זה,  במקרה  שונה.  הייתה  התמונה  ב־1973   
המידע  על־אף  הרגיע,  אמ"ן,  ראש  זעירא,  אלי 

את  שבחנה  עולמו  תפישת  רקע  על  המתריע, 
– בעיניים של מפקד  ואת ההערכות  המציאות 
מודיעין.  קצין  של  בעיניים  ולא  מדיני,  דרג  או 

אין צורך להרחיב.

שהגיע  אמ"ן,  ראש  גזית,  שלמה  ב־1977   
לתפקידו לתוך הטראומה שהותירה מלחמת יום 
"הנכווה  ברוח הפתגם העממי,  הכיפורים, פעל 
ברותחין נזהר בפושרין". ועל כן, ניסה להחמיר 
)הרמטכ"ל,  הממונה  לדרג  ולהשאיר  בהערכות 
עם  להתמודד  הממשלה(  וראש  הביטחון  שר 
המשמעויות העולות מההערכות ומתוך המידע. 
מסתבר שלא רק לאלקנה היה ויכוח בנושא עם 

שלמה גזית.

האם זהירות יתרה
היא גישה מודיעינית?

    להלן עדות שקיבלתי מאלוף־משנה )בדימ'( 
לחטיבת  שלמה  ידי  על  שגויס  הלחמי,  אלי 
אמ"ן  ראש  את  שליוו  החששות  על  המחקר, 
שימשתי  "ב־1977  סיפר,  וכך  הימים.  באותם 
לבקשתו  בחמ"ן,  וארגון[  ]תכנון  תוא"ר  כרע"ן 
המחקר.  בחטיבת  הייתי  לא  גזית.  שלמה  של 
שהביאם  המתוארים,  שהאירועים  מניח  אני 
אמ"ן  צמרת  שכל  היות  נכונים,  בן־ארי,  יוסי 
מלחמת  של  הטראומה  צל  את  ונשמה  חייתה 
אמ"ן...  של  המודיעיני  והמחדל  הכיפורים  יום 
נופך  אוסיף  ז"ל  אלקנה  של  זו  גרסה  לחיזוק 
עיסוקיי  את  עזבתי  למתואר.  המתאים  דומה 
 ,1975 במאי  בצה"ל  לשרת  וחזרתי  האזרחיים 
בראש  הוצבתי  ז"ל.  גזית  שלמה  של  לבקשתו 
ז"ל(.  הענף הכלכלי )החלפתי את משה אפרת 
על  ההתרעה  בחוסר  ראה  שלמה  כי  זאת, 
אמברגו נפט, ומה שקרה בעקבות זאת, כמחדל 
משמעותי מאוד של הענף הכלכלי. בשלהי שנת 
1976 הוצאנו חוברת עם מחקר מקיף על 

המשך בעמוד 66...

איש המודיעין המושלם

הרנוף בתוכנית של עודד בן-עמי 
)צילום מסך, ארכיון המל"ם(

אומנות המודיעין – פנים רבות לה
"אומנות המודיעין: קל מאוד להתריע, קשה מאוד להרגיע" 

התייחסות למאמר של יוסי בן ארי 

נעם שפירא
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סד"כ סדיר
    הצבא מונה כ־440,000 חיילים בשירות סדיר. זרוע 
היבשה כוללת כיום 16 דיוויזיות: ארבע שריון, תשע 
שלהערכתי  קל"  "חי"ר  דיוויזיות  ושלוש  ממוכנות, 
נועדו לאבטח את המשטר. בנוסף לדיוויזיות, כולל 
אגדי  עצמאיות,  חטיבות  של  גדול  מספר  הצבא 
ויחידות  קומנדו  )נ"ט(,  מטוסים  נגד  תותחנים,  חיל 
מיוחדות. על מנת לקבל תמונה בהירה של עוצמת 
מספר  את  למעשה  למנות  יש  היבשה,  כוחות 

החטיבות, המגיע לכ־130. 

מילואים

מונה  הצבא,  זרועות  לכלל  המילואים,  מערך      
כ־480,000 חיילים, והשאלה היא מה הם התפקידים 

של כוחות גדולים אלו. מצד אחד, בצבא מצרים אין 
גיסא, צבא מצרים בונה  דיוויזיות מילואים. מאידך 
המחסנים  לחימה.  לאמצעי  גדולים  אחסון  אתרי 
 1,285,000 לפחות  של  שטח  על  כיום  משתרעים 
כדוגמת  מודרניים,  לחימה  כלי  אלפי  ובהם  מ"ר, 
מערך  של  גודלו  עקב   .M1A1 אברהמס  טנקי 
אני  לחימה,  לאמצעי  החירום  ומחסני  המילואים 
נועד  בחלקו,  לפחות  המילואים,  צבא  כי  משער 
להרחיב את המסגרות הלוחמות בכוחות מילואים, 
כגון תוספת של פלוגה לכל גדוד. השערה זו נתמכת 
בכך שלעיתים בצילומי לוויין נראים 50-45 טנקים 
בגדוד. בכל מקרה, צבא המילואים ואמצעי הלחימה 
הרבים – מאפשרים לצבא להילחם זמן ממושך ללא 

תלות ברכש.

היערכות

מצרים  של  היבשה  )סד"כ(  כוחות  סדר  עיקר   
ערוך בסיני ובגדה המערבית של תעלת סואץ. יתר 
הסד"כ ערוך באזורים הבאים: במרחב קהיר ערוכות 
של  ורובן  הקל  החי"ר  דיוויזיות  משוריינת,  דיוויזיה 
באלכסנדריה  העצמאיות.  והיחידות  החטיבות 
כדיוויזיה  גם  המשמשת  ממוכנת,  דיוויזיה  ערוכה 
להנחתה מהים. במערב מצרים, מול הגבול עם לוב, 
משוריינת  האחת  מוקטנות,  דיוויזיות  שתי  ערוכות 

והשנייה ממוכנת.

הפעילות הצבאית בסיני
להיערך  למצרים  התיר  השלום  הסכם  כזכור,   
במערב סיני בכוח שלא יעלה על דיוויזיה ממוכנת 
)41 גדודים(, ורובו של סיני אמור להיות מפורז כליל. 
הרף  ללא  המצרים  מנסים  ההסכם,  חתימת  מיום 
נוספים  כוחות  לסיני  מכניסים   – בהסכם  לכרסם 
מפורז  להיות  שאמור  באזור  חלקם  את  ופורסים 
מצבא. כך, למשל, עד לשנת 2010 נבנו בסיני מחנות 
צבא  מחנות  בסיני  יש  כיום  גדודים.  לכ־120  קבע 
בקיבולת של לפחות 170 גדודים. מאז שנת 2014, 
ארגונים אסלאמיסטיים מנהלים מאבק נגד כוחות 
צבא מצרים בצפון מזרח סיני, באזור שאמור להיות 
מפורז. מצרים הזדרזה להזרים כוחות לזירה זו, וגם 
זאת  כל   – למוסכם  מעבר  כוחות  לסיני  הכניסה 
מבלי להיוועץ עם ישראל. לבסוף, ישראל "התירה" 
למצרים את הגדלת הנוכחות הצבאית בסיני. צעד 
זה "הכשיר" למעשה גם את החריגות המשמעותיות 
מההסכם, שבוצעו עוד שנים לפני הפיגועים. על פי 
הודעת רמטכ"ל צבא מצרים מפברואר 2018, בסיני 
ערוכים 88 גדודים עם 42,000 חיילים. כלומר, כוח 
בהיקף של כשתי דיוויזיות. אני חולק על הרמטכ"ל 
 170 של  בהיקף  כוחות  כיום  יש  שבסיני  ומעריך 

גדודים.

הרחבת צבא היבשה ורכש 
אמצעי לחימה 2021-2013 
צבא  על  העובר  ההתעצמות  מתהליך  כחלק   
הגידול  עיקר  מתעצמת.  היבשה  זרוע  גם  מצרים, 
הוא בהקמת שלוש דיוויזיות חי"ר קל )ללא טנקים 
ישמשו  אלו  כוחות  להערכתי,  אווירית(.  והגנה 
אלו  דיוויזיות  של  הקמתן  המשטר.  לאבטחת 
תאפשר את הפניית כל יתר צבא היבשה למלחמה 
)כזכור, במלחמת יום הכיפורים כוחות רבים נותרו 
הוקמו  בנוסף,  המשטר(.  את  לאבטח  כדי  בעורף 
חטיבות  מיוחדים,  כוחות  של  מטכ"ליות  יחידות 

ישראל היא איום הייחוס של 
כוחות היבשה בצבא מצרים, 

והיא ההסבר הטוב ביותר 
להתעצמות זרוע היבשה.

הצבא המצרי הוא צבא שמרן, הרואה בכוחות היבשה מרכיב מרכזי של 
עוצמתו. מזה עשרות שנים, למצרים יש קשרים צבאיים הדוקים עם 
ארצות־הברית והמערב, ולמרות זאת הדוקטרינה הבסיסית של הצבא 

נותרה במבנה סובייטי "כבד", עם שפע של טנקים, ארטילריה ונ"מ.

אפיוני התעצמות זרוע היבשה 
בצבא מצרים 

אליהו דקל-דליצקי

לאחר הסכם השלום עם ישראל, החלו כוחות היבשה בצבא המצרי 
עבד  שהנשיא  לאחר  ניכרת  האצה  קיבל  אשר  בתהליך התעצמות, 
ב־2013. במסגרת ההתעצמות,  אל־פתח א־סיסי תפס את השלטון 
מצרים מגוונת את מקורות הרכש שלה וחותרת להשגת כלי הנשק 

החדישים ביותר הניתנים לרכישה.

דעה אחרת
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הנדסה ואגדי גישור. כמו כן, הוקמו מתקני הדרכה 
מאז  הכול  סך  היבשה.  כוחות  לאימון  משופרים 

2013 הורחב צבא היבשה בכ־60,000 חיילים.

מופנים  יחידות,  והרחבת  להקמת  בנוסף   
מתקדמים.  לחימה  אמצעי  לרכש  רבים  משאבים 
המסע לרכש אמצעי לחימה מקיף את כל זרועות 
ב"עוגת  היבשה  זרוע  של  ה"נתח"  כאשר  הצבא, 
התקציב" הוא כ־21 אחוזים. עיקר ההשקעה מופנה 
לרכש 500 טנקי T-90, 750 מובילי טנקים )סך הכול 
בסד"כ כ־1,840 מובילים(, נגמ"שים, ולוויינים לצורכי 

מודיעין וקשר. 

פיתוח תשתיות צבאיות 
בסיני ובמרחב התעלה 

2021-2007
    מאז שנת 2007 עוסק צבא מצרים בקדחתנות 
בפיתוח תשתיות צבאיות, כאשר בזרוע היבשה רובן 
ככולן מבוצע בסיני ובחזית התעלה. כוחות היבשה 
לא בונים תשתיות מול "איומים" אחרים, כגון: לוב, 
מקצת  שאפרט  לפני  ואיראן.  אתיופיה  טורקיה, 
אני מבקש  זרוע היבשה,  מפיתוח התשתיות עבור 
כי מערך הביצורים המשוכלל, שנבנה אחרי  לציין 
הסכם השלום בפתחת רפידים – מתפורר. נטישת 

"אבן  רבות  שנים  משך  שהיה  זה,  ביצורים  מערך 
ישראל,  מול  המצרית  ההגנה  בתפיסת  הראשה" 
אינו  מצרים  צבא  כי  להערכתי,  כך,  על  מצביעה 
חושש יותר ממתקפה ישראלית לכיבוש סיני, ואת 
הגנת סיני הוא מתכנן לבצע לאורך קו רפיח-אילת.

זרוע  עבור  הצבאיות  התשתיות  פיתוח  את   
היבשה, ניתן לחלק לשלושה מרחבים:

    פיתוח הגדה המערבית של תעלת סואץ – במרחב 
הלוגיסטיים  המתקנים  מערך  והורחב  שוכלל  זה, 
שנבנה בזמנו כהכנה למלחמת יום הכיפורים. בנוסף 

שהורחבו  הדלק  ולמאגרי  התחמושת  למחסני 
מאוד, נכרו באזור סואץ כשישים מנהרות, שכנראה 

מיועדות לאחסון נשק אסטרטגי. 

התשתיות  פיתוח  עבודות  עיקר   – סיני  פיתוח   
הצבאיות בסיני הוא הרחבת התשתית הלוגיסטית. 
למעלה  של  גידול  השאר,  בין  כוללת,  התשתית 
מ־154 אחוזים במערך מחסני התחמושת בצפון סיני 
והרחבת מאגרי הדלק הצבאיים עבור כוחות היבשה 
בכ־215 אחוזים )ובנוסף נבנה מאגר דלק אסטרטגי 
האוויר(.  חיל  עבור  בעיקר  המיועד  חירום,  לשעת 
הוקמו   2015 שנת  מאז  הלוגיסטי,  למערך  בנוסף 
קדמיות  מפקדות  שתי  הכוללות  ִמפקדות  בסיני 
של ארמיות השדה ומפקדה כללית, על־ארמיונית, 
לשליטה על כלל צבא מצרים הערוך בסיני. המערך 
הלוגיסטי הצבאי, יחד עם פיתוח מערכות תשתית 
מהתעלה  אוטוסטרדות  סלילת  כגון   – אזרחיות 
לכיוון גבול ישראל, הנחת קווי מים וכבלי תקשורת 
– מאפשרים תספוק של כחמש דיוויזיות ממוכנות 
עם  הגבול  לעבר  מהיר  כוחות  וניוד  משוריינות  או 

ישראל. 

תעלת סואץ – הגדלת אפשרויות חציית התעלה    
ועד  הכיפורים  יום  מלחמת  מאז   –  )!( עשרה  פי 
2004, ניתן היה לחצות את תעלת סואץ באמצעות 
חמישה גשרים ומנהרה אחת. מאז, החלו המצרים 
הם  בתחילה  החצייה.  אפשרויות  את  להרחיב 
לאחר  הקיים,  הצליחה  מערך  בהכפלת  הסתפקו 
את  מאוד  האיצו  הם   2013 מאז  ובמיוחד  מכן 
התהליך, כך שכיום ניתן לחצות את התעלה ב־58 

גשרים ומנהרות – גידול של כ־1,000%. רוב אמצעי 
צפים, שמרביתם  גשרים  הם  אחוזים(   85( הגישור 
משמשים באופן בלעדי את הצבא. היתר מונה שש 

מנהרות ושלושה גשרי קבע אזרחיים. 

להלן מספר מאפיינים:

גשרים צפים. לאורך התעלה פרוסים 49 גשרים   •
צפים מסוגים שונים – הנבדלים זה מזה במהירות 
הקמתם, במידת ניידותם בשעת מלחמה ובמהירות 
על  מונחים  גשרים   12 מתוכם:  עליהם.  הנסיעה 
מתוכם  )שבעה  מיידית  להפעלה  וניתנים  המים 
מסוג  צבאיים  גשרים   17 אזרחיים(;  גשרים  הם 
ככבשים  המונחות  לדוברות  המפורקים  יוניפלוט, 
גולשות  משופעים ביבשה. בעת הצורך, הדוברות 
וניתן להרכיב מהן גשר תוך  למים מכוח הכבידה 
שעה. לאורך התעלה ערוכים עשרים גדודי גישור 
מהיר הקמה מסוג P.M.P; לגשרי ה־P.M.P שלושה 
יתרונות – הם ניידים וניתן להטילם למים מאתרים 
בכחצי  מוערך  הקמתם  משך  מראש,  ידועים  לא 
מיתר  גדולה  עליהם  הנסיעה  ומהירות  שעה, 

הגשרים הצפים. 

מנהרות. כיום פועלות שש מנהרות. בכל מנהרה   •
שני נתיבי תנועה ברוחב כולל של 7.56 מטר וניתן 
בכביש.  רגילה  תנועה  של  במהירות  בתוכה  לנוע 
מבלי  בהן  להשתמש  שניתן  הוא  נוסף  יתרון 

צבא מצרים רואה בנספח 
הצבאי להסכם השלום – 

הסכם משפיל, הפוגע 
בריבונותו וביכולתו של 
הצבא להתנהל כרצונו 

בארצו שלו

התעצמות הצבא המצרי לאחר הסכם השלום

טנק טי 90 – להתמודדות עם המרכבות החדשות?
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שקורה  )מה  בתעלה  השיט  תנועת  את  להפסיק 
יתרון  הצפים(.  הגשרים  סוגי  כל  הפעלת  בעת 
זה מאפשר מעבר מסיבי של כוחות אל סיני, עם 

אפשרות הפתעה. 

הברזל  מסילת  וגשרי  החדשה"  סואץ  "תעלת   •
נוספת,  תעלה  בכריית  הוחל  ב־2015  בפירדאן. 
המכונה "תעלת סואץ החדשה". מדובר בקטע של 
35 קילומטרים שבו מתאפשרת תנועה דו־סטרית 
של אוניות. התעלה החדשה מחייבת כמובן אמצעי 
גישור נוספים, אך אין בה כדי להסביר את היקף 
להפסקת  גרמה  החדשה  התעלה  כיום.  הגישור 
גשר  ומוקם  הולך  וכיום  לסיני,  הרכבות  תנועת 
העבודות  החדשה.  התעלה  על  ברזל  מסילת 

עומדות להסתיים בשנת 2022.

מדוע צבא מצרים מתעצם?

מניתוח יריביה האפשריים של מצרים, עולה כי   
כולם מרוחקים ממנה למעלה מ־1,000 קילומטרים, 
אף  שוכנים  ואיראן(  )טורקיה  מביניהם  והחזקים 
צבא  את  מסבירים  לא  אלו  "איומים"  לים.  מעבר 
היבשה הגדול. ישראל היא איום הייחוס של כוחות 
ביותר  הטוב  ההסבר  והיא  מצרים,  בצבא  היבשה 

להתעצמות זרוע היבשה. 

פיתוח התשתיות הצבאיות בסיני ובחזית התעלה,   
זירות אחרות – מחזקים  והיעדר פיתוח דומה מול 
בצבא  היבשה  זרוע  של  מעייניו  כי  הערכתי  את 
המצרי נתונים ל"הכשרת זירת הלחימה עם ישראל". 
אם הערכתי נכונה, אזי מאליה עולה השאלה: למה? 
כי  ייתכן  מישראל.  חשש  היא  התשובה  לכאורה 
תשובה זו הייתה נכונה עד לשנת 2007, אבל אז קרו 
בחשיבה  תפנית  חלה  כי  המעידים  תהליכים  שני 
המצרית. ראשית, המצרים זנחו את מערך ההגנה 
שאינם  הכריזו  ובכך  רפידים,  בפתחת  המשוכלל 
חוששים עוד מהאפשרות שישראל תצליח לכבוש 
את מחצית סיני. שנית, הם החלו בהליך מואץ של 
הכנסת  המאפשרת  בסיני,  צבאית  תשתית  בניית 
כוחות גדולים לסיני תוך זמן קצר – תהליך הנמשך 

גם בימים אלו.

אם מצרים אינה חוששת עוד מישראל, מה אם   
כן מביא אותה להשקיע סכום של למעלה מ־120 
מיליארד דולר בהתעצמות? התשובה שלי לשאלה 
זו היא שצבא מצרים רואה בנספח הצבאי להסכם 

השלום – הסכם משפיל, הפוגע בריבונותו וביכולתו 
של הצבא להתנהל כרצונו בארצו שלו. מאז חתימת 
דרך  בכל  מכרסם  המצרי  הצבא  השלום,  הסכם 
בספרי  למצוא  תוכלו  )פרטים  בהסכם  אפשרית 
המבוססת  להערכתי,  מהקרקע"(.  תלוש  "מודיעין 
בסיני,  התשתית  מתקני  בניית  מועדי  ניתוח  על 
החלטה  קיבל  מצרים  צבא   2014-2013 בשנים 
אסטרטגית שמגבלות הסכם השלום אינן חלות עליו 
יותר והוא מתנהל בחופשיות בכל שטח סיני )בניגוד 
להסכם הקובע שהמחצית המזרחית של סיני תהיה 
ללא  בארצו,  כאדון  צבא(  מכוחות  כליל  מפורזת 
צורך להשתמש עוד ב"טריקים ובשטיקים", שבהם 
מסעיפי  החורגת  פעילותו  את  אז  עד  הסווה  הוא 

ההסכם.

צבא  התעצמות  כי  למסקנה  מגיע  אני  מכאן      
מצרים נועדה להעביר לישראל את המסר הבא: די 
למגבלות ההסכם – אנו נתנהל בסיני כרצוננו, ושלא 
בניגוד  תחליטו,  אם  לכך.  להתנגד  בדעתכם  תעלו 
תמצאו   – המצב  לשינוי  צבאית  לפעול  לתחזיות, 

אותנו מוכנים לכל תרחיש. 

היכולות של זרוע היבשה

    גם אם הניתוח שלי בסעיף הקודם הוא שגוי וקיים 
מצרים,  צבא  של  ההתעצמות  לפשר  אחר  הסבר 
אני מקווה כי מי שיקרא מסמך זה יסכים איתי כי 
מערכות  ופיתוח  הלחימה  אמצעי  רכש  בעקבות 

יכול  מצרים  צבא   – והאזרחית  הצבאית  התשתית 
לבצע את המהלכים הבאים:

מובילי   1,860 סואץ,  תעלת  על  המעברים   58  •
ומערכת  בסיני  שנבנה  הלוגיסטי  הטנקים, המערך 
הכבישים המהירים שנסללה לכיוון גבול ישראל – 
מאפשרים לשלוש עד חמש דיוויזיות להיערך בגבול 

ישראל תוך פחות מיממה.

למצרים יש יכולת להנחית בחופי ישראל כוח של   •
כדיוויזיה ממוכנת.

והתעשייה  לחימה  לאמצעי  הענק  מחסני   •
לנהל  למצרים  מאפשרים   – המפותחת  הצבאית 

מלחמה לאורך זמן, ללא תלות בייבוא.

המאמר, המעודכן לסוף ספטמבר 2021, מבוסס   
נרחב  שימוש  ובראשם  גלויים,  מידע  מקורות  על 
מייחס  שאני  החשיבות  כל  עם   .Google Earthב־
למידע המופק מצילומי אוויר ולוויין, ברור שאין די 
בהם כדי לקבל תמונה שלמה, ויש הכרח להסתייע 
במקורות מידע נוספים שלא עומדים לרשותי. עקב 
כך, יש נושאים חשובים שהידע שברשותי אינו בשל 
להצגה בפני הציבור. בין הנושאים שלא דנתי בהם 
נמנים: נשק אטומי, נשק ביולוגי וכימי, טילי קרקע־

קרקע, האזנה ולוחמת סייבר, וחימוש מדויק.

אחרי ההסתייגות שלעיל, אני סבור שדי בנאמר   
במסמך זה כדי להביא את הנושא המצרי לקדמת 
עם  לעומק  היכרות  והציבורי.  האקדמי  השיח 
יחסי  לשיפור  להביא  עשויה   – במצרים  המתרחש 

השכנות בין המדינות.

ניתן  זה,  במאמר  לאמור  וסימוכין  נוספים  פרטים 
אסטרטגי  מודיעין  "דקל  האינטרנט  באתר  למצוא 

נטוע בקרקע", 

/https://www.dekelegypt.co.il :בקישור

התעצמות הצבא המצרי לאחר הסכם השלום

האצת פיתוח תשתיות מ-2007 והלאה
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דבש או עוקץ – עריק לריק, הערק, 
או שמא רק?!

רפי קיטרון

כפי שכבר נוכחו קוראינו מכתבות קודמות 
על אודות ריגול ומודיעין בעת העתיקה, לא 
אותם  מאז  אלה  בנושאים  התחדש  הרבה 
ימים, מלבד כמובן בהיבטים הטכנולוגיים. 
בוודאי כשהדברים אמורים בתחום היומינט 
– השימוש במקורות האנושיים היה מרכיב 

חשוב בממלכת המודיעין מקדמת דנא 
וגם את זניהם השונים הכירו היטב, 

הסוכן  הכפול,  הסוכן  דוגמת 
ההשפעה  סוכני  המשוטה, 
אף  הדברים  ומטבע  וכדומה, 
הסוכן המתנדב נמנה עליהם. 
פיתוח  מעין  עצמו,  בפני  זן 

הסוכן  הוא  המתנדב,  של 
לזרועות  פיזית  העורק 
לאחר  )לעיתים  היריב 
שנשאר תקופת זמן במקומו 

עד  מבפנים  מידע  והעביר 
ובדרך  הסופית(,  לעריקה 

נדוניה  או  מרכולת  עם  כלל 

 – אלה  של  תועלתם  מכובדת.  מודיעינית 
כמו של הסוכנים מתנדבים בכלל – עשויה 
להיות גדולה ורבה, אך יחד עם זאת נכישתם 
עלולה להיות קטלנית ביותר, ולפיכך שירותי 
המודיעין זהירים מאוד לגביהם. במאמר זה 
נעסוק באותם מכישים, קרי: סוכנים שערקו 
ידי  על  שוגרו  למעשה  אך  כביכול, 

המודיעין היריב.
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במ לאחור  החזרה  וטרם  ההקדמה  ־להשלמת 
בה בולטות  דמויות  מספר  נזכיר  הזמן,  ־רכבת 

אנשי  כולם  לעיל מהעת החדשה,  הנזכר  קשר 
המתנ בין  למערב.  נאמנותם  שהעבירו  ־קג"ב 
שה־ פנקובסקי  אולג  של דמותו  בולטת   דבים 
ביותר, אך בסופו של  וסיפק מידע ערכי  תנדב 
ואנ־ מיטרוחין  וסילי  להורג; והוצא  נחשף   דבר 
טולי גוליצין ערקו ועימם נדוניות נכבדות; אולג 
והעביר  רבות במקומו  נשאר שנים  גורדייבסקי 
בעור  שמולט  תוך  ערק  בטרם  רב  ערכי  מידע 
אודותיו  על  ללמוד  )ניתן  שנחשף  לאחר  שיניו 
והבוגד" של בן  בספר שיצא לאחרונה "המרגל 
נשכח  לא  המדומים,  לבוגדים  אשר  מקנטייר(. 
את גיבור ספרו של ג'ון לה קרה, "המרגל שחזר 
מישהו  מכולם  שבולט  דומני  אך  הכפור",  מן 
שאינו מוכר לרוב הקוראים: אלכסנדר דימיאנוב 
בעת  לגרמנים  כביכול  שערק  "מקס"(,  )שכונה 
הח קווי  את  בחצותו  השנייה  העולם  ־מלחמת 

השטח  היה  שבהם  המוקשים  שדות  דרך  זית, 
ארגון  כשליח  עצמו  את  "למכור"  הצליח  זרוע, 
על  חזרה  והוחדר  ברית־המועצות,  בתוך  חשאי 
לניהול  הודות  המשוטה.  הגרמני  המודיעין  ידי 
ידי הרוסים )אף סטא ־מבריק של המבצע על 

מכרעת  תרומתו  הייתה  בכך(,  מעורב  היה  לין 
במהלך  אסטרטגית  ברמה  להישגים  והביאה 
המערכה הקשה, לרבות בסטלינגרד )על מבצע 

זה ניתן לקרוא ב"מבט מל"מ" גיליון 76, מאמרו 
"מה עשו הבריטים בסוכנים הכ־ קובי סגל   של
פולים ומה עשה איתם סטאלין", עמ' 27-22, וכן 
בספרו של סגל, "סוכן כפול", שיצא לאחרונה,¬ 

עמ' 141-126(.

עצת אחיתופל כמשל...

משהצגנו את "גיבורי" מאמר זה, נסקור להלן   
מספר דוגמאות של "אבותיהם" של הללו בעת 
וב ומה טוב מלהתחיל אצלנו בתנ"ך  ־העתיקה 

דוד המלך: 

ובדברי  טו-טז(  )פרקים  ב  שמואל  בספר   
חושי הארכי בר־  הימים א )כז(, מופיע שמו של

דוד, בסמוך לשמו של אחי־  שימת פקידי המלך
שותף  שהיה  אחיתופל  לעומת  הגילוני.  תופל 
נא־ דוד, הפגין חושי  אבשלום כנגד   לקשר של

ואף ביקש להצטרף אליו  מנות מוחלטת לדוד 
כי  כנראה  שחשש  דוד,  מירושלים.  בבריחתו 
חושי יכביד עליו )ייתכן שבשל היותו זקן וחלש(, 
ולחבור לאבשלום  העיר  ביקש ממנו לשוב אל 
"ואמרת לאבשלום: עבדך אני... והפרת את עצת 
מבית  תשמע  אשר  הדבר  כל  והיה  אחיתופל... 
]אשר[  הכהנים...  ואביתר  לצדוק  תגיד  המלך 
עימם שני בניהם... ושלחתם בידם אליי כל דבר 

אשר תשמעו".
לתמיהתו  ובתשובה  כן  עשה  אומנם  חושי   
של אבשלום על בגידתו כביכול בדוד השיב "...
וכל  ]באבשלום[,  הזה  והעם  ה',  בחר  אשר  כי 
אבשלום  אשב...".  ואיתו  אהיה  לו  ישראל  איש 
בעצותיו,  להסתייע  ושמח  הסיפור  את  "קנה" 
וכך הצליח חושי לסכל את עצתו )הטובה!( של 
אחיתופל לתקוף את מחנה דוד הנמלט מוקדם 
ידיים".  ורפה  "יגע  עדיין  כשהוא  האפשר,  ככל 
הציע  אף  פזיזות,  מפני  אבשלום  את  בהזהירו 
חושי הצעה משלו, קרי: לאסוף צבא גדול מכל 
אנשי ישראל ולזכות בניצחון מכריע, "ונחנו עליו 
כאשר ייפול הטל על האדמה ולא נותר בו ובכל 
אימץ  אבשלום  אחד".  גם  איתו  אשר  האנשים 
להעביר,  מיהר  והאחרון  חושי  של  עצתו  את 

הסוס הטרויאני – אחיזת עיניים שהפכה למותג עצמאי. ציור של דומניקו טיאפולו מ־1773 )ויקיפדיה(

הודות לניהול מבריק של 
המבצע על ידי הרוסים )אף 
סטאלין היה מעורב בכך(, 
הייתה תרומתו מכרעת 
והביאה להישגים ברמה 

אסטרטגית במהלך 
המערכה הקשה

דבש או עוקץ – עריק לריק, הערק, או שמא רק?!



39  |  גיליון 91, אדר ב' תשפ"ב, מרץ 2022

הכהנים,  ואביתר  צדוק  של  בניהם  באמצעות 
את הידיעה כי "כזאת וכזאת ייעץ אחיתופל את 
אבשלום ואת זקני ישראל, וכזאת וכזאת ייעצתי 
אני, ועתה שלחו מהרה והגידו לדוד לאמור: אל 
תלון הלילה בערבות המדבר, וגם עבור תעבור 
אשר  העם  ולכל  למלך  יבולע  פן  הירדן[,  ]את 

איתו".
מענייננו  אינו  וכבר  היטב  ידוע   Happy endה־
החדרת  של  זו  בקלסיקה  אפוא  נסתפק  ואנו 
מרגל או סוכן השפעה, כביכול כעריק, ותרומתו 

המכרעת ברגע הקריטי של המערכה. 

ניצניו של "הסוס 
הטרויאני"... 

    כמה מאות שנים קודם לסיפור התנ"כי, נקטו 
ידי עריק  גם שכנינו מדרום בתרגיל הונאה על 

מדומה, או כך לפחות סיפרו:
תחותמס השלישי, מגדולי הפרעונים )שלט   
בעיקר  לנו  ידוע  לפנה"ס(,   1479-1425 בשנים 
לפנה"ס   1458 בשנת  שערך  המלחמה  ממסע 
כנען,  מלכי  של  בברית  במגידו  נאבק  ובמהלכו 
־קרב שאליו הגיע לאחר שבניגוד להצעות מצ

דווקא  עירון  נחל  דרך  צבאו  עם  עבר   – ביאיו 
והצליח בכך להפתיע את אויביו, שעיקר צבאם 

נערך באזור תענך-ואדי מילק.
על פי המסופר ב"פפירוס האריס 500" )שלפי 
לפנה"ס(,  ה־11  חובר באמצע המאה  ההערכה 
צחו ושמו  תחותמס  אותו  של  ־אחד ממצביאיו 
בני נכשל  אך  יפו,  העיר  על  מצור  הטיל  ־תי, 

סיונותיו לכבוש אותה בכוח הנשק. על כן, פנה 
מהמובחרים  כמה  הסתיר  הוא  העורמה:  לדרך 
שלח  שאותם  גדולים,  סלים  בתוך  שבלוחמיו 
למרוד במלכו.  בתואנה שהחליט  לעיר  כמנחה 
ומשנ לפתוח את השער  העיר התפתו  ־שומרי 

יחד  השתלטו,  הם  המנחה,  נושאי  פנימה  כנסו 
עם חבריהם המוסלקים בסלים, על העיר ופתחו 

השערים בפני שאר הצבא.

יצוין כי לדעת מרבית החוקרים, זו אינה אלא   
מעשיה ששיעשעה דורות רבים ולבסוף שימשה 
השו וארבעים  באבא  "עלי  לסיפור  ־אבטיפוס 

דדים". ייתכן אגב, שגם אודיסאוס, מאות שנים 
מאוחר יותר, קיבל השראה מסיפור זה ו"תרגם" 
־אותו לעיצוב הסוס הטרויאני שלו, ועל כך בה

משך, אך לא לפני שנגולל סיפור מפורסם אחר 
המצרים  טעמו  האמריקאים,  כמאמר  בו,  אשר 
עצמם את טעמה של התרופה שבה האכילו את 
העכואים. מדובר ברעמסס השני, אחד מגדולי 
מלכי מצרים, ובקרב קדש שעל נהר האורנטס 
)האורנת(, ב־1274 לפנה"ס. קרב זה התנהל בין 
הגדולות של התקופה, המצ האימפריות  ־שתי 
־רית והחיתית, והוא מתועד היטב הן על ידי המ

צרים והן על ידי החיתים:
לאחר מסע ארוך ממצרים, הגיע הצבא המ ־ 

צרי לאזור המערכה, כאשר רעמסס עצמו פיקד 
־על עוצבת אמון ואחריה נעו ארבע דיוויזיות נו

הגיעו  לעריקים  שהתחזו  בדואים  שני  ספות. 
למחנה המצרי וכשהובאו בפני רעמסס, סיפרו 
־כי הצבא החיתי נמצא כמאה קילומטרים מה

עיר קדש, ליד חלב. הייתה זו כמובן תרמית, שכן 
הס־ מוותאליש,  בראשות המלך החיתי,   הצבא 
תתר מצפון לקדש, מאחורי התל שעליו שכנה 
המי ובעקבות  בפח  נפל  המצרי  המלך  ־העיר. 

קדש,  לעבר  שלו  הדיוויזיה  עם  יצא  הכוזב  דע 
בעוד שאר הכוחות השתרכו מאחור. רק מזל רב 
והשתלשלות עניינים שלא כאן המקום לפרטה, 
הצילו את רעמסס מתבוסה מחפירה והמערכה 

הסתיימה למעשה בתיקו.

...ויישומו המוצלח!

    הדוגמה הבאה מעבירה אותנו, כמובטח לעיל, 
החדרת  של  המפורסם  ולאירוע  הקדומה  ליוון 
תוך טרויה,  יוונים אל  חיילים  ובו  ענק  סוס עץ 
תחבולה שאפשרה את כיבוש העיר לאחר שלא 
־יכלו לחומותיה במשך עשר שנים. הסיפור מו

פיע הן באודיסאה של הומרוס שנכתבה בסוף 
־המאה התשיעית לפנה"ס )רוב החוקרים מתא

רכים את המלחמה, אם אומנם הייתה, ל־1250 
וירגיליוס  של  באיניאס  והן  לפנה"ס(,  בקירוב, 

שנכתב בשנים 19-29 לפנה"ס.
על פי וירגיליוס, תכסיס ההחדרה לווה במ ־ 

הפועל:  אל  הוצאתו  הונאה שִאפשר את  עשה 

שרפו  העיר,  חומת  לפני  הסוס  הצבת  לאחר 
־היוונים את אוהליהם והפליגו ללב ים, אך הת
הט מצאו  למוחרת,  סמוך.  אי  מאחורי  ־חבאו 

רויאנים את מחנה היוונים נטוש ובו סוס העץ. 
סוחבים  כפות  ו"נער  ומתווכחים  דנים  הם  עוד 
לשימו  הארמון  אל  יובילוהו  בצעקה  הרועים, 
ונפל  ונוכרי הוא להם  זר  לרגלי השרים והמלך. 
את  לקריה  להוליך  חפץ  יען  השבי  אל  מרצונו 
סי־ היווני  זה  היה   . )יוונים( האיונים  "צבאות 
כי  מפיו  למדו  עוד  ערק.  כי  לשוביו  נון שסיפר 
היוונים התייאשו מלכבוש את טרויה וכי הסוס 
לא כמתנה  נועד  מאחוריהם  שהשאירו  ־הענק 

לים, להבטיח את הפלגתם הבטוחה. לטרויאנים 
ובר לעירם,  הסוס  את  להכניס  אלא  נותר  ־לא 

דת הלילה פתח סינון את הפתח הנסתר בבטן 
והרגו בטרויאנים  והלוחמים הגיחו ממנו  הסוס, 
־הלומי היין. או אז סימן סינון סימן ליוונים, בא

בוקות, כי ישובו לעיר שזקיפיה חוסלו ושעריה 
נפתחו בפניהם לטבח נורא.

סיפורי  מספר  גם  מספקת  העתיקה  יוון   
עריקה, אותנטיים, של דמויות בולטות באתונה 
הגדול,  האויב  אצל  מקלט  שמצאו  ובספרטה 
־הפרסי )זאת בנוסף לכאלה ש"סתם" בגדו בה

עברת ידיעות לפרסים – ראה מאמר של החתום 
 ,61 גיליון  "מבט מל"מ"  "ריגול מיתולוגי",  מטה: 

אוקטובר 2011, עמ' 43-40(.
על  לספר  ראוי  עוסקים  אנו  שבו  בהקשר   
עלילותיו של דמרטוס: הלה מלך על ספרטה בין 
השנים 515 ל־491 לפנה"ס. בעקבות סכסוכים 
־עם שותפו לכס, הודח ונמלט אל דריווש הרא
וזכה למקלט ואף לנחלות בא ־שון, מלך פרס, 

אחיתופל וחושי "מייעצים" לאבשלום. תחריט של יוהנס וויריקס מהמאה השש־עשרה )ויקיפדיה(
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סיה הקטנה. בהמשך, זכה גם לאמונו של היורש, 
נלווה  ואף  כיועץ  שימש  לו  הראשון,  כסרכסס 
אליו בפלישה השנייה ליוון ב־480 לפנה"ס, ועל 
פי המסופר אף הזהירֹו, טרם קרב תרמופילאי, 
יזלזל בספרטנים. יחד עם זאת, כך מספר  לבל 
על  לדמרטוס  משנודע  הרודוטוס,  ההיסטוריון 
הת שלח  ליוון,  לפלוש  כסרכסס  של  ־כוונותיו 

ראה על כך לבני עירו לשעבר. יצוין עם זאת כי 
יש המטילים ספק בסיפור זה. יהי הדבר כאשר 
יהי, ברור שכאשר בעריקים עסקינן – יש לקחת 
מאוחרת  התעוררות  של  אפשרות  גם  בחשבון 
של רגשות פטריוטיים, בהישקף סכנה למולדת 

הנבגדת.

קונסטנטינופול
כתוצאת עורמה

בעולם  ותחבולות  במזימות  מדובר  כאשר   
האימפ את  להזכיר  שלא  אי־אפשר  ־העתיק, 

מטה:  החתום  של  כתבה  )וראה  הביזנטית  ריה 
 ,77 גיליון  מל"מ"  "מבט  הישרדות",  "המשימה: 
הבי־ שהממלכה  לאחר   .)60 מעמ'   ,2017  מרץ

מול  זנטית הצליחה לשרוד משך מאות בשנים 
מתקפות המוסלמים, היו אלה דווקא הצלבנים 
מידי  ירושלים  הרביעי לשחרור  – במסע הצלב 
1204, את קונסטנ־  המוסלמים – שכבשו, בשנת

טינופול, בירת האימפריה. על חורבות הקיסרות 
הלטינית,  הקיסרות  הוקמה  ההרוסה  הביזנטית 
אך בה בעת, שליטים ביזנטיים המשיכו לשלוט 
יווניות בתחומי האימפריה לש ־בשלוש מדינות 
בא ניקאה, שהוקמה  קיסרות  מהן,  ־עבר. אחת 

ביזנטיון מחדש, לאחר  סיה הקטנה, כבשה את 
כשישים שנה, תחת הנהגתו של מיכאל השמיני 
הודות  זה  היה  להלן  שנראה  כפי  פליאולוגוס. 
דוגמה  גם  זו  והייתה  מדומה  בעריק  לשימוש 
נוספת לכישרון התככים והמזימות שהפכו את 
המושג "ביזנטי" למטבע לשון, ומעשה שהיה כך 

היה:

בשנת 1259 פליאולוגוס, הנזכר לעיל, עמד עם 
המח שביוון.  בפלהגוניה  עדיף  כוח  מול  ־צבאו 

ופראנקים  איטלקיים  נסיכים  כלל  שמנגד  נה 
־)כינוי לבני אירופה(, שלאחר נפילת קונסטנטי

ודוכסויות  נסיכויות  ביוון,  כאמור,  הקימו  נופול, 
עצמאיות. בן בריתם היה מיכאל אנגלוס, הרודן 
־של אפירוס, שקיווה לקחת מחדש את קונסט
שה מרגל,  שלח  פליאולוגוס  לעצמו.  ־נטינופול 

כי  אנגלוס  מיכאל  לאותו  לדווח  לעריק,  תחזה 
הקיסר שיחד את האיטלקים והפראנקים לפנות 
ביזנטי,  אציל  בעצמו  אנגלוס,  הבא.  בקרב  נגדו 
היה מודע היטב לטקטיקות שקיסר ביזנטי היה 
מפעיל, והסיפור, אפוא, נשמע לו אמין. בחששו 
מבגידה, הוא אסף מייד את צבאו ונמלט בחסות 
למוחרת  התעוררו  הברית  כשבעלי  החשיכה. 
שהקיסר  חשבו  הם  הסתלקו,  שהאפירים  וגילו 
דובר  הכול  ככלות  שכן   – עימם  להסדר  הגיע 
בביזנטים – להתנפל עליהם, המערביים. מאחר 
את  עזבו  מהם  מאות  מבגידה,  חששו  הם  שגם 
־שדה הקרב. בעמדו עתה מול חלקיק בלבד מה

פליאולוגוס  השמיני  מיכאל  תקף  המקורי,  כוח 
את בעלי הברית והרג או לקח בשבי את יתרת 
־הצבא. שנתיים מאוחר יותר, כבש את קונסטנ

טינופול והפך לקיסר ביזנטיון המחודשת.

היו  לא  באלה  הקשור  וכל  תחבולות  מלחמות, 
נחלת אזורנו בלבד וגם המזרח הרחוק "התברך" 

בהן. התחנה הראשונה שבה נעצור תהיה בסין:

עורמה ואחיזת עיניים
 גם במזרח

    סיפור מפורסם ביותר מהעת העתיקה מציג 
את עלילותיו של יי יין )Yi Yin(. על פי המסופר, 
־השליט צ'יה, משושלת שיה )השושלת הראשו

בין  נה בתולדות סין הקדומה, ששלטה על סין 
התכו־ בכל  ניחן  לפנה"ס(,   1600-2200  השנים
מו בלתי  ברוטלי,   – האפשריות  השליליות  ־נות 

ייפלא שהכול,  לא  וחמדן.  טיפש  פרוורטי,  סרי, 
וחשדו  ממנו  פחדו  שבשכנותו,  המלכים  לרבות 

בכוונותיו.
אחד מהמלכים הללו ת'אנג )T'ang(, מלך שאנג, 
להתחקות  כדי  יין,  יי  נאמנו  את  לשגר  החליט 
מנת  על  צ'יה.  אותו  של  בחצרו  הנעשה  אחר 
"נמלט",  יין  ויי  בו חץ  ירה   – לחזק את אמינותו 
־כשהוא פצוע, לשיה )סביר להניח שסיפור הכי

הקרע  אודות  על  תואמים  בדיווחים  נתמך  סוי 

ביניהם(. לאחר שלוש שנים, חזר יי יין ודיווח כי 
צ'יה הלז, שבעבר הלך שבי אחר בת זוגו מו הסי 
)Mo Hsi(, מאוהב עתה, כל כולו, בשתי פילגשיו 
מצי ואלה  בנתיניו  עניין  שום  לו  אין  ־החדשות, 

דם מלאי מורת רוח. יי יין נשלח שוב לחצרו של 
צ'יה ואז למד מפי אותה מו הסי על אודות חלום 
שמשות,  שתי  בין  מלחמה  בדבר  השליט  של 
האחת במערב והשנייה במזרח. בחלומו, השמש 
בעקבות  הוכחדה.  והמזרחית  ניצחה  המערבית 
מידע זה, ת'אנג גייס את צבאו ולאחר שהתקדם 
־תחילה ממזרח – הורה לצבאו לפלוש לטריטו

צ'יה, בשמעו על הפלישה  ריית השיה ממערב. 
ובסופו של  בחופזה  ונמלט  נאחז פחד  ממערב, 

דבר נהרג בידי רודפיו.

העולם  תככני  בין  במסענו  הסופית  התחנה   
לרבות  סוכנים,  הפעלת  בהודו:  תהיה  העתיק 
בהודו  מאוד  מקובלת  הייתה  כפולים,  סוכנים 
העריקים  שיטת  ננקטה  אחת  לא  העתיקה. 
להסתנן  לערוק,  הונחו  רבים  סוכנים  המדומים. 
ראשיו,  בקרב  תעסוקה  ולחפש  האויב  לשטח 
– עיסוק מקובל  ואז להרגם  לרכוש את אמונם 
ביותר באותם ימים – או להרעיל את מוחם נגד 
נאמניהם. תמורת רכישת אמונם של המפעילים 
המדומים אף הוקרבו לעיתים סוכנים בוגדניים 

או בלתי יעילים.

לסיכום, שוב למדנו כי אין חדש תחת השמש,   
־גם לא בעולם הריגול. מאמר זה גם ממחיש ומד
־גיש את חשיבות הכלל של כבדהו, חשדהו, חש

דהו וחשדהו.

הקיסר הביזנטי פליאולוגוס – גניבת דעת 
ופרס גדול – קונסטנטינופול )ויקיפדיה(

הוא הסתיר כמה 
מהמובחרים שבלוחמיו 

בתוך סלים גדולים, שאותם 
שלח כמנחה לעיר בתואנה 

שהחליט למרוד במלכו

לאחר הצבת הסוס לפני 
חומת העיר, שרפו היוונים 
את אוהליהם והפליגו ללב 
ים, אך התחבאו מאחורי 

אי סמוך
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התקיים  תמיד  עצמי,  את  זוכר  שאני  "מאז   
דיון בנושא הסודיות והתקשורת. הנושא מעניין 
השתנתה.  העסקית  הסביבה  כי  במיוחד,  כעת 
קיימת תחרות על אוזנם של הקברניטים". אמר 
בין  – שהציב חוצץ  כי המודיעין  וציין  שטאובר 
כתמול  אינו  לתקשורת  ביטחוניים  אירועים 
הלב  תשומת  השתנו.  "הפוליטיקאים  שלשום. 
העולם  בה,  לזכות  עז  רצון  ויש  המפתח  היא 
בצד  הישגים  'אפור':  היה  אני,  גדלתי  שבו 
שחור  'כישלון'.  או  'הצלחה'   – היום  כישלונות. 
הזמן  וכל  כך,  לנהל  קשה  ממשלה  גם  לבן.  או 

צריך 'לרצות את הרחוב'", קבל. "מה הם מבחני 
למיטב  תקשורת?  לערוץ  מסווג  מידע  כניסת 
ידיעתי אין כאלה. אני צופה בפה פעור במראיין, 
בשאלות.  כבר  כותרות  לייצר  מנסה  הוא  כיצד 
תקשורת-אקדמיה-מודיעין,  המובהק  במשולש 
גם האקדמיה כשלה. לכן,   – כשהמודיעין כשל 
לקהילת  מאי־פעם  אדירה  חשיבות  קיימת 
לא  נכוחה,  דברים  האומרת  אמינה,  מודיעין 

מחפשת כותרת ומתמודדת עם האמת".
המכון  ראש  כתרי,  רון  אמר  הדיון,  בפתח   
לחקר המורשת במל"ם והמנחה, "המפגש נולד 

מהקהילה  חברינו  של  אי־הנחת  פרי   – ב'שטח' 
לביא.  וסיימון  שניידר  ריבה  מושבי,  אבי 
אנו  שאותה  ה'חשפנות',  תופעת  התרחבות 
המדיה.  של  מקומה  התרחבות  בצד  פוגשים, 
הייתי תלמיד במכללה   1991-1990 בין השנים 
את  לשמוע  הזכות  לנו  הייתה  לאומי.  לביטחון 
פרופסור יהושפט )'פטי'( הרכבי, מומחה עולמי 
באסטרטגיה ומלחמות. אמר לנו - ערב קריסת 
ברית־המועצות – 'אתם אינכם יודעים זאת, אבל 
מצויים אתם נוכח קץ עידן הסוד. שום דבר לא 
מקום  בכל  פתוח,  הופך  העולם  כשהיה,  יהיה 

סדנת "פטפטת
מול שמירת סוד" 

ועמוקה   רחבה  דאגה  שיקף  במל"ם  האירוע 
בקרב חברי הקהילה והעמותה משלוש הזרועות, 
על התרת חרצובות הסודיות במרחב הציבורי...

אבנר אברהם ורון כתרי

צביקה  דר'  פתח  המפגש  את 
 – הקודם  המל"ם  יו"ר  שטאובר, 

־שהודה לבאים, למשתתפים ול
מארגנים: "המפגש נולד מדאגת 

־בוגרי הקהילה, שבשנים האחרו
נות חשים ש'הוסר הרסן' בניסיון 

־לזכות בכותרת, עם לא מעט גו
זמאות", התריע על הקלות שבה 
מודלפים סודותיה של הקהילה 

לשימושים פוליטיים ואחרים.

סדנת "פטפטת" במל"ם – מימין: ואקנין-גיל, בן ברק, ברנע, לימור וכתרי )ארכיון המל"ם(
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דעה אישית על פטפטת

ומה עם המשפט
 ומערכת המשפט?

דן אלדד

ישבתי באודיטוריום, בערב העיון בנושא, "הפטפטת מול שמירת הסוד".   
השאלות שבהן דנו הדוברים על הבמה עסקו בתקשורת, בגורמי הביטחון, 
בקהילת המודיעין, וביחסם של כל הגורמים הללו לערך של שמירת סוד. 
־במקבילית הכוחות הזו, האמורה לתת את הפתרונות להתנגשות האינטר

סים המתמידה, יש עוד גורמי השפעה: המשפט ומערכת המשפט.

בחיל  ובמילואים,  בסדיר  בשני העולמות האלה. שירתי שנים,  גדלתי   
־המודיעין. סיימתי לאחרונה שלושה עשורים של עבודה בפרקליטות המ

דינה, בין היתר בתחום הביטחוני. הדיון באותו ערב כמובן עניין אותי, ועורר 
מחשבות, חלקן נוגות, אצל מי שגדל בשני הבתים הללו, ובגר. אנסה לשתף 

כאן בחלק מהמחשבות שעלו בראשי במהלך הערב.

כולנו צפינו, במידה גדולה של עניין, ביחסה של ארצות־הברית כלפי יונתן 
גורמי המודיעין להתנגד לשחרורו המוק ־פולארד. ראינו את התעקשות 

לבקשות  נגד משמעותי  כנראה, משקל  היווה,  הבנו שהלחץ שלהם  דם. 
וללחצים לשחרורו, מכיוון ההנהגה הישראלית, לדורותיה.

יחס מקל וסלחני מדי...

היחס לפולארד אינו חריג. בארצות הברית מרגלים נכלאים עד יומם   
האחרון. למיטב ידיעתי, לא קיימת אסכולה רצינית בקהילתה המשפטית, 
הרואה בגישה זו ענישה "אכזרית או בלתי רגילה", האסורה על פי התיקון 
השמיני לחוקה. איש אינו חושב שיש בעיה בכך שאנשים, כמו אולדריץ' 
איימס או רוברט הנסן, מוחזקים במתקני כליאה, רוב הזמן בבידוד, ללא 

שום בדל של תקווה שיום אחד יראו את העולם שמעבר לסורגים.

בישראל, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, כתב שמאסר עולם, ללא   
העו חוקתי.  אינו  ולכן  האדם,  בכבוד  הפוגע  עונש  הוא  לשחרור,  ־תקווה 

נש החמור ביותר בישראל נגזר על הבוגד מרדכי ואנונו, שנידון ל־18 שנות 
מאסר, וריצה את כולן, ללא שחרור מוקדם. עונשו נתפש בחלקים רחבים 
־של הציבוריות הישראלית כאכזרי, בין היתר משום ששהה חלק גדול מה
־זמן לבדו. הציבור מתייחס בספקנות לעמדת גורמי הביטחון, על־פיה הסו

דות שבידיעתו של ואנונו עדיין רלוונטיים, ושיש לו כוונה לפרסם גם אותם. 
בכל פעם שהצגנו לפני שופטי בית המשפט העליון את המידע המוכיח את 
אקטואליות הסיכון, הם אישרו שעמדה זו נכונה ומבוססת, ולכן הותירו על 
כנן את המגבלות המוטלות על יציאתו לחו"ל של האסיר המשוחרר. האם 
הציבור סמך על השופטים או על הפרקליטות, והבין שמדובר בהתמודדות 

עניינית עם סכנה מוחשית לביטחון המדינה?

בעניין אחר עלה חשד על־פיו ראש אמ"ן לשעבר חשף בפני עיתונאים   
את זהותו של מקור. במישור האזרחי, חשד זה התבסס עובדתית, בפסק 
בוררות מאת המשנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס. במישור הפלילי, 
־היועץ המשפטי לממשלה סגר את התיק נגד ראש אמ"ן, בשל זכויותיו הר

בות של האלוף בדימוס, גילו ותרומתו לביטחון המדינה. הכיצד ניתן יהיה 
לבוא בטענות לגורם זוטר, שנכשל בשמירה על סוד, כשאין מבררים את 
־הטענה שהבכיר ביותר במערכת, מי שאמור היה להיות ראש וראשון לשו

מרי הסוד, ביצע את העבירה החמורה ביותר, והסגיר ביודעין מקור אנוש, 
דבר שהביא, לפי הנטען, למותו של אותו אדם?

ועוד דוגמה, בכירים בשירות החוץ חשפו מידע בפני כתב, מתוך שיח   
אסטרטגי עם ארצות הברית, דבר שהביא את הממשל האמריקאי לזעם 
־גדול כלפי ישראל. הטיפול באותם בכירים היה בדין משמעתי בלבד ובע

נישה מקלה שאפשרה להם להמשיך ולייצג )בהצלחה רבה, יש לומר( את 
המדינה בבירות העולם.

הדוגמאות הללו מלמדות כי לערך שמירת הסוד הביטחוני אין במע ־ 
רכת המשפט את אותו מעמד שיש לערך ההגנה על הציבור מפני עברייני 
מין, ההגנה על המערכות הציבוריות מפני נגעי השוחד והשחיתות, ואפילו 

ההגנה על קופת המדינה מפני עברייני מס.

מקורות הדלף אשמים...

מולדתה,  נוף  תבנית  היא  ריק.  בחלל  פועלת  אינה  המשפט  מערכת   
המולדת שבה סודות מדינה נלחשים "בין חברים" ושמירה על ביטחון מידע 
נתפשת כהתנהלות מיושנת. לא פעם, מתגלה בישראל סנטימנט ציבורי 
המקל  המשפטי  היחס  ונאשמים.  חשודים  לטובת  משמעותי  ותקשורתי 
מתבסס על תפישה חברתית וציבורית כזו. הוא נבנה גם על כך שיש לא 
מעטים המזדהים אידיאולוגית עם החשודים. כך, מתנגדים לשליטת ישראל 
ביהודה ושומרון – הקלו ראש במסירת תוכניות מבצע סודיות לעיתונאי, 
משום שלא חשבו שהמבצע שנחשף צריך היה להתקיים, ואנשים הרואים 
־עצמם כמי שמזדהים עם ההתיישבות באותם אזורים תמכו בחיילים שהע

בירו מידע על פעילות צבאית מתוכננת.

תהיה זו טעות להגן על סודות המדינה באמצעות פגיעה בחופש העי־  
תונות. חופש הביטוי הוא ערך עליון, הבסיס לקיומו של כל ערך חברתי 
־אחר ולהגנה עליו. אני חושב שצריך לשמור על חופש הביטוי וחופש הת

שלו  ובאחריותו  בעיתונאי  עסק  בפאנל  חשוב  דיון  משמר.  מכל  קשורת 
זו טעות להתמ ואתית, אך  דיון מעניין, ערכית  זה  בעיניי  ־לפגיעה בסוד. 

קד בעיתונאי. נקודת המוצא של המערכת הציבורית, בדיונה בשומרי סוד 
שמעלו בתפקידם, היא כי העיתונאי אינו אחראי, וכי מרגע שהמידע הגיע 
לידיו, אין עליו שליטה. כשם שיש להגן על העיתונאי וחופש עבודתו, בשל 
קדושת חופש הביטוי, יש לתבוע אחריות משותפי הסוד. נקודת המוצא 
חייבת להיות שאין לחקור את העיתונאי על מקורותיו ואין להפיק במסגרת 
ודרך התק ומנסה לאתר את מקורותיו דרכו  בו  ־חקירה מידע שממוקד 

שורת שלו. עם זאת, אין מקום לרתיעה מפני איתור מקורות הדלף בתוך 
המערכות וקיום מערכות של בקרה עיתית וקבועה, כדי לאתר הדלפות 
ומדליפים. על ראשם של המתנגדים לחקירות ולבדיקות פוליגרף, בוער 

כובע ההדלפות.

למרות שהרגשתי מאוד נוח בקרב יוזמי יום העיון, שזעמו על "הפטפ־  
טת" שהייתה מאוד אקטואלית באותו ערב, וכנראה תמשיך ללוות אותנו, 
איני סבור שאנחנו צריכים לאמץ את הגישה האמריקאית ולנהוג באנשים 
כפי שנהגו ביונתן פולארד. עם זאת, בהחלט יש מקום לנטוש את קו הקיצון 

השני, אם חפצי חיים אנחנו.
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ומקום. בראש הדיון שלנו היום, בחרנו )'תרומת' 
הברכה  'אין  המוטו:  את  להציב  מושבי(,  אבי 

מצויה, אלא בדבר הסמוי מן העין'".

"אינפוכאוס"

לימור פתח בסקירה  )חיליק(  יחיאל      פרופ' 
תשע  ציין  שבמוקדה  אקטואלית,  היסטורית 

הערות:

 
 

כלכלי  משבר  מתחולל   – "הראשונה   
בתעשיית התקשורת: צניחה בהכנסות מתפוצת 
לדעתי,  מפרסומות.  בהכנסות  וירידה  עיתונים 
טלוויזיה  ערוץ  עם  נישאר  שנים  שלוש  בעוד 
העיתונאים.  במספר  דרסטי  צמצום  יש  אחד. 
ותחקירים  'חדשות'  כמעט  אין  בארצות־הברית 
הסיקור.  באיכות  ירידה  וניכרת  עיתונאיים, 
העיתונאים נאלצים לסקר מספר רב של נושאים 
כוח־אדם  לגיוס  מוביל  הכלכלי  המצב  שונים. 
זול. אין כיום בתקשורת עוד את מעמד ה'נגדים', 
ואין  מועט  הניסיון  הצבאי.  במבנה  לנו  המוכר 
מי שיכשיר עיתונאים. מקצוע העיתונות פחות 
יש  תעסוקתי.  אופק  לו  ואין  כלכלית  בטוח 
עיתונאים, בישראל ובעולם, ששכרם הוא שכר 

המינימום במשק, ולעיתים אף פחות מכך". 

הוותיקות  ה'ברונויות'  היחלשות   – "השנייה   
המגזר  עזור,  אלי  חדשות:  'ברונויות'  וצמיחת 
התכוון  המקומונים...",  שוק  הערבי,  החרדי, 
ישנים,  מדיה  אושיות  של  והיעלמותן  לדעיכתן 

כמו עיתוני הבוקר ורבים מכתבי־העת.

אמצעי  בין   7/24 תחרות   – "השלישית   
התקשורת לבין עצמם. ראשוניות ומהירות הם 
האתגרים הקובעים, לא המידע השלם, אף לא 

הדיוק".

פרסומת  בין  הגבולות  טשטוש   – "הרביעית   
הפרסומת  השתלטות  או:  עיתונאי,  לתוכן 

הסמויה".
"החמישית – תופעת 'הדלת המסתובבת' בין   

עיתונאות ליחסי ציבור".
"השישית – ריבוי ערוצים, או: החיים בעידן   
עת,  וכתבי  עיתונים  מאות  'אינפוכאוס':  של 
טלוויזיה,  ערוצי  מאות  רדיו,  תחנות  עשרות 
אלפי בלוגים, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות 

ועוד".
העיתונאית  האתיקה  האם   – "השביעית   
מתה?", שאל והותיר את השאלה תלויה בחלל 

האודיטוריום.

פטפטת כביטוי של 
אי־לקיחת אחריות?

או:  ומודלפים,  מדליפים  על   – "השמינית   
ההדלפות:  סוגי  'מפרט'  הינה  מדליפים?  למה 
הדלפה מקדמת, הדלפה מכשילה, הדלפת אגו, 
הדלפת תן וקח, הדלפת השתקה, הדלפת רוויה, 
של  הדלפה  הלשנה,  הדלפת  גישוש,  הדלפת 
אזרחות טובה, הדלפה חברית )או משפחתית( 
את  לימור  פרופסור  הסביר  שוחד",  והדלפת 
משנתו המלומדת על נבכי התקשורת ומסבכיה.

"התשיעית – ה'פטפטת' מול שמירת הסוד,   
מתנגדת  אינה  בישראל  העיתונות  מדוע  או: 
שני  והציע  הצנזורה?",  של  קיומה  להמשך 
הנגזרת  לשאלה  ומשלימים  חלופיים  הסברים 
הקיים  המצב  האחד,  בסדנה:  המרכזית  מזו 
חוששת  העיתונות  והשני,  שינוי;  פני  על  עדיף 

ליטול על עצמה אחריות.

כתרי,  הנחה  אותו  ברב־השיח שנערך, שגם   
נטלו חלק: העיתונאי והפובליציסט, חתן "פרס 
ברק,  בן  רם  הכנסת  חבר  ברנע;  נחום  ישראל" 
המשנה לראש המוסד לשעבר ויושב ראש ועדת 
החוץ והביטחון; תת־אלוף )מיל'( סימה ואקנין-

ומנכ"לית  הראשית  הצבאית  הצנזורית  גיל, 
לשעבר;  אסטרטגיים  לעניינים  המשרד 
מובאות  לקט  הינה  לימור.  חיליק  והפרופסור 

נבחרות מדבריהם, בשיח שהתפתח:

שש  במשך  נאות:  "גילוי  ואקנין-גיל,  סימה   

הצנזורית  הצנזורה".  בנושא  דיברתי  לא  שנים 
אנקדוטות,  מספר  ציינה  לשעבר  הראשית 
הסודות  להבנתה,  כהונתה.  מתקופת 
ה"אמיתיים" של המדינה עדיין נשמרים כהלכה, 
שיצאו,  רוצים  שאיננו  דברים  מתפרסמים  "לא 
כאלו המסגירים יכולות, ציוד, קשרים ועוד. נוצר 
התקשורת  של  האינטרסים  בין  תמהיל  כעין 
ההבנות  הסכם  ובעלי־הסוד.  הצנזורה  לבין 
סיבה  שאין   ,WIN-WIN בבחינת  הוא  הקיים, 

בעייתיות,  אמירות  גם  כי  וציינה  אותו",  לעזוב 
ראש  את  ו"כשראיתי  התדרדר"  "הקבינט  כגון: 
הברחת  סיפור  את  לציבור  מציג  הממשלה 
תחת  חוסות  התחלחלתי",  האיראני,  הארכיון 
אמצעי  על  מוטלת  והאחריות  העונשין...  חוק 
השב"כ  המוסד,  המידע:  בעלי  ועל  התקשורת 
"עיתונאים צעירים אינם מכירים את  וכדומה.", 
צריך  מישהו  ולכן  שיח,  מתנהל  אין  הנושא. 
עם  ז"ל  דגן  מאיר  של  לריאיון  וביחס  לשמור". 
"לפני  כי  סיפרה  תפקידו,  סיום  ביום  עיתונאים 
בחדר  אותו  תדרכתי  דבריו,  את  דגן  שאמר 
הסמוך, כשיצא, אמר לעיתונאים בדיוק את מה 
שרצה... יש זילות של המושג סוד", הביעה את 

הערכתה המקצועית.

פוליטיזציה של המידע

שבו  "מהמקום  ברק,  בן  רם  הכנסת  חבר   
אני מצוי – מה שחשוב נשמר, וטוב שכך. קיים 
עושים שימוש  פוליטיקאים  תהליך מסוכן שבו 
ארכיון  בחשיפת  היה  השיא  מודיעיני.  במידע 
הסכם  נגד  היציאה  ובאופן  האיראני  הגרעין 
על־ פוליטיים  אינטרסים  קידום  הגרעין... 
מדינתיים, תופעה שהיא חלק מהעולם החדש". 
הבהיר בן ברק וסיפר כי הרמטכ"ל הציג פעילות 

סדנת "פטפטת מול שמירת סוד" 

״אתם מדהימים אותי. יוסי 
כהן מחליט שהוא פותח 
את הפה, במה אשמה 

אילנה דיין?״

מאיר דגן – אמר את מה שהיה על ליבו...
)ארכיון המל"ם(

שטאובר – עידן הדחף לרצות את הרחוב... 
)ארכיון המל"ם(
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יוסי רוזן
בן אדלה ומאיר

נולד  בכ״א בטבת תש״ח, השלושה בינואר 1948 
נפטר בט' בחשון תשפ״ב, ה-15 באוקטובר 2021 

יוסי, בנם הבכור של מאיר ז״ל ואדלה רוזנבאום תבל״א. נולד במחנה עקורים של 
הג׳וינט בהיידנהיים שבגרמניה ועלה לארץ בפברואר 1949 עם הוריו.

בתחילה שוכנו במעברת פרדס חנה, ומשם עברו לצריפים בחוואסה שליד חיפה.
את ילדותו ונעוריו עבר בחיפה.

בעודו בטירונות נפטר אביו ולכן הוצב בגדנ״ע מרחב צפון, כך שיוכל לבוא הביתה 
מידי יום. עם סיום מלחמת ששת הימים, נבחר לצאת עם משלחת צה״ל לצעדת 

ארבעת הימים בהולנד.

בתום שירותו הצבאי החל ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים מדעי המדינה 
ואנגלית. בסוף השנה הראשונה אותר וגויס לשרות במרחב ירושלים, במהלכן עשה 

מגוון תפקידים במרחב ואחר כך במטה.

בירושלים  ענף  לראש  והיה  זרים,  מקורות  והפעלת  בגיוס  עובדים,  בגיוס  עבד 
בתחום זה. יוסי הוכיח יכולת רבה וכישורים בין אישיים מצוינים. התקדמותו הייתה 
מהירה ובין-תחומית. בגיל 30 היה מנהל מחלקת משאבי אנוש של השירות, ומשם 

ראש מחלקה בתחום הפעלת מקורות זרים.

למען  בסקנדינביה  הציבורית  הפעילות  את  לרכז  ל״נתיב״  הושאל   1989 בשנת 
עליית יהודי ברה״מ.

עם חזרתו היה רח״ט בטחון במשרד החוץ , ומשם יצא ללימודים במכללה לביטחון 
לאומי.

משפרש בשנת 1998 , סיים תואר שני נוסף בניהול ופנה לעשיה אזרחית וחברתית.
עם הקמת מרכז פרס לשלום היה במשך שנתיים המנהל האדמיניסטרטיבי .

משם פנה לג׳וינט ישראל כבוחן פרויקטים ועוזר ראש אגף לשילוב עולים בתעסוקה 
ויזמות. בשנת 2005 מונה להיות רכז ארצי של תכנית ״חממות תעסוקה״ להכשרת 
עולים מאתיופיה והשמתם בעבודה. לבסוף היה מנהל התוכניות של הפדרציה של 

סן פרנסיסקו בארץ.

בשנת 2013 פרש סופית מעבודה.

יוסי ניחן בקול רדיופוני, אהב לשיר, אהב מאוד אנשים ואנשים אהבו אותו.
בשנים שלאחר הפרישה הרבה לטייל בארץ ובעולם, ובילה הרבה בחיק המשפחה.

השאיר אחריו אמא, אחות, אישה, שלוש בנות וארבע נכדים.

יהי זכרו ברוך.

חיים סיבוני
בן דאדה ויצחק

נולד בב' באייר תש"ח, בעשרה במאי 1948
נפטר בט"ז בתשרי תשע"ט, ב־24 בספטמבר 2018

חיים נולד להוריו יצחק ודאדה סיבוני במרוקו, בעיר דימנט, וגדל בקזבלנקה.
עלה לארץ ביולי 1960, במסגרת פעילות "המסגרת" של "המוסד", ונקלט בפנימיות רמת הדסה 
ונווה הדסה. בתיכון למד בכפר הנוער "מוסינזון" במגדיאל. הוריו, שעלו שנה אחריו, השתכנו בעכו.
ב־1966 התגייס חיים לחיל השריון, שם רכש את מקצועו בתחום הקשר ולחם במלחמת ששת 

הימים. לאחר שחרורו, למד חיים בבית הספר הטכני של חיל הים בעכו, והוכשר כקצין רדיו ימי. 
ב־1970 בעקבות מודעה בעיתון, התגייס חיים למוסד כאיש קשר במקצועו. לאורך שנות שירותו, 

עסק בתקשורת וצופן, ובמסגרת זו יצא לשליחויות בחו"ל:
1972 – נסיעות קצרות למדינות שונות באפריקה.

בעבודה  במהרה  השתלב  חיים  הכיפורים.  יום  מלחמת  פרוץ  עם  מייד  באירופה  שליחות   –  1973
המאומצת בשלוחת התקשורת והתחבב על חבריו. בתוך כך, נשא חיים לאישה את אדית בן־סימון, 

שכנתו מילדות, בשנת 1975, וצירף אותה למשפחת "המוסד". כעבור שנה נולדה בתו הבכורה, אנמון.
1979 – יצא עם משפחתו, שכללה עתה בת נוספת, יסמין, לשליחות נוספת באירופה למשך ארבע שנים.

1985 – שליחות באירופה לארבע שנים נוספות כראש שלוחת הקשר. 
במקביל, ועם שובו לארץ, קידם את תחום התקשורת ואימץ טכנולוגיות חדישות. 

לימודים – חיים היה אדם רחב אופקים ושאף ללמוד ולרכוש ידע בתחומים רבים. תוך עבודתו 
ולאחר פרישתו, למד מגוון נושאים שימושיים: ניהול, רכש, אספקה וקניינות במכון לפריון העבודה 
בתל אביב; לימודי מחשב, מבוא לכלכלה, ניהול פרויקטים, גישור, ביטוח ונאמני בטיחות. ב־1996 

השלים תואר B.A. באוניברסיטה הפתוחה בתל אביב, במדעי החברה והרוח. 
פרישה – חיים פרש מהמוסד בשנת 1998, בגיל 50, למד ועבד כסוכן ביטוח. שב כגמלאי לשרת 

במוסד כאחראי על ביטוח קיבוצי לעובדי המוסד, וזכה בהערכה של העובדים.
שנות  בכל  בכך  והמשיך  בחו"ל  המוסד  מבצעי של  לסיוע  להתלוות  חיים  החל  שירותו,  במהלך 
יוונית  ערבית,  וקצת  איטלקית  אנגלית,  צרפתית,  בשפות  יכולותיו  פרישתו.  אחרי  וגם  פעילותו 

וגרמנית – תרמו לפעילותו. 
התנדבות – בנוסף לעבודתו, מצא חיים זמן להתנדב בעמותה הארצית "לתת", ואף יצא להודו 
לסייע לנפגעי רעידת אדמה. כך גם התנדב בעמותת "רעים" בהוד השרון. בנוסף, התנדב במשטרת 

כפר־סבא בסיוע בבילוש.
אופי – מעל לכול היה חיים בעל, אבא וסבא מחובר מאוד למשפחה, אוהב, קשוב ודואג. בזמנו 
הפנוי כבש את אדמת הארץ בטיולים. אהבתו לאדמה התבטאה גם בטיפוח גינת ביתו היפיפייה. 
בעבודה זכה להערכה רבה שרכשו לו מפקדיו וחבריו בכל תחומי שירותו. אופיו החברותי ומזגו 
הנעים של חיים היוו כוח משיכה ממגנט. לא פחות מכך עמדו לו יושרו, נאמנותו הלאומית, והקפדתו 
על ערכים ועקרונות של צדק ומוסר. בכל תפקידיו גילה אחריות רבה, מוסר עבודה גבוה וחברות. 

חיבתו לאדם באשר הוא אדם, התבטאה בסבר פניו החייכני, בצניעותו ובכבוד שרכש לסובביו. 

יהי זכרו ברוך.

לזכרם ִכּי ִמֵדּי ַדְבִּרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְכֶּרּנּו עֹוד )ירמיהו(
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יוסף מוצפי 
בן שמחה ועזרא

נולד בי"ז בכסלו תרצ"ב, ב־27 בנובמבר 1931
נפטר בכ"ה בחשוון תשפ"א, ב־12 בנובמבר 2020

נולד בשנת 1931 בעיר קלעאת צאלח, עיירה במחוז עמארה שבדרום עיראק. מספר 
שנים לאחר מכן, עבר עם משפחתו להתגורר בעיר בצרה.

במגמה  בגרות  בית הספר התיכון עם תעודת  היה תלמיד מצטיין, שסיים את  יוסף 
הריאלית, והיה מיועד להתחיל את לימודי הרפואה באוניברסיטת בגדאד. בגיל שש־

שנקראה  בעיראק  מחתרתית  ציונית  לתנועה  התגייס  תיכון,  תלמיד  בהיותו  עשרה, 
אזורי לפעילות,  ורכז  "בנימין". הוא שימש כמדריך  ופעל תחת שם הקוד  "התנועה", 
והקים  לּו נתפס,  העביר חומר פרסומי מעיר לעיר, כשהוא מסתכן בהשלכה לכלא 
הקהילה  להגנת  שנועדו  ורימונים  נשק  כלי  שכלל  הוריו,  בית  בחצר  חשאי  "סליק" 
היהודית בעת הצורך. אם הסליק היה מתגלה, היו מוציאים את כל משפחתו להורג. 

על פעילותו זו קיבל את אות "העל"ה".
שהייתה  למשפחתו  וחבר  בגפו  לארץ  עלה  שמונה־עשרה,  בן  כשהוא   1951 בשנת 
בארץ במחנה המעבר "שער עלייה", ולאחר מכן עבר עם משפחתו למעברת רמת ישי. 
עד גיוסו לצה"ל, עבד בחקלאות ובבנייה, ולא בחל בשום עבודה בשם הציונות שהייתה 

טבועה בו מאז ומתמיד.
שירת בצבא בחיל האוויר ולאחר שהשתחרר עבד ברשות המיסים, ומשם עבר למשרד 
הערבי.  המגזר  של  הצפוני  האזור  כמנהל  שנה  שלושים  במשך  כיהן  שם  השיכון, 
במסגרת תפקידו, נפגש תדיר עם שר השיכון, וקיבל את ניהול ושיקום העיר קלקיליה 
הביטחון  לשירותי  רבות  סייע  השיכון,  במשרד  לעבודתו  במקביל  המלחמה.  לאחר 
המקומיים והפעיל את אחד הסוכנים הגדולים בגדה. במסגרת שירותו במילואים עבר 
ליחידת המודיעין 504, שם חקר שבויים, גייס סוכנים, חבר לפלנגות הלבנוניות במהלך 

מלחמת לבנון, ואפילו התחזה לאסיר פלשתינאי כדי לדובב מחבלים. 
יוסף שלט בתרבות הערבית, הכיר ואהב את המוזיקה, את עולם האסלאם, היה בקיא 
בקוראן, וכמובן ידע את השפה הערבית על בוריה ועל כל ניביה. בגיל 40 סיים תואר 
ראשון בכלכלה ובמזרח תיכון באוניברסיטת חיפה. בגיל 42, כשהוא נשוי ואב לשלושה 
ילדים, הוצע לו לקבל דרגות קצונה ייצוגיות והוא סירב. במקום זאת, הצטרף לצוערים 

בבה"ד 1, שהיו בגיל ילדיו, וסיים קורס קצינים כהלכתו בהצלחה.
בגיל 52 פרש ממשרד השיכון וגויס למוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שם עסק 

בפעילות חשאית כאיש מבצעים בארצות שונות במשך שש־עשרה שנים.
וצעירות, פישר  וכיוון לא מעט צעירים  ייעץ  ועזר לאנשים רבים.  היה בעל לב רחב 
וגישר בין אנשים ומשפחות. יוסף מוצפי היה ציוני בכל רמ"ח איבריו עד יומו האחרון, 
אהב את המדינה, כינה אותה "המולדת", ותרם לביסוסה ולביטחונה שנים רבות מחייו 

הארוכים.
הוא נפטר בכ"ה בחשוון תשפ"א, ב־12 בנובמבר 2020, והותיר אחריו אישה, שלושה 

ילדים, חמישה נכדים, נין אחד ומורשת מפוארת שמהווה סמל ומופת לצאצאיו.

יהי זכרו ברוך.

ִכּי ִמֵדּי ַדְבִּרי ּבֹו ָזֹכר ֶאְזְכֶּרּנּו עֹוד )ירמיהו(  לזכרם
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סגן־אלוף )בדימ'( 
אליעזר )אלי( דובדבני

2021 - 1927

אליעזר )אלי( נולד בתל אביב בשנת 1927 וגדל בגבעתיים.

מכן  ולאחר  נוטר,  היה  העבריים,  היישובים  למשטרת  התנדב   16 בגיל 
התנדב לארגון "ההגנה". בארגון עבר קורס מפקדי מחלקות )מ"מים( והיה 

מפקד מחלקה.

בחטיבת   33 גדוד  של  המודיעין  קצין  היה  העצמאות  במלחמת 
"אלכסנדרוני", וב־13 במאי 1948, יום לפני הכרזת המדינה, נפצע בקרב 
על כפר סבא הערבית, כשפגז של משוריין עיראקי פגע במשוריין שעליו 
פיקד. חמישה מפקודיו נהרגו ושבעת האחרים נפצעו. כעבור שבוע, ברח 

מבית החולים ושב לקרבות.

בשנת 1955, גויס ל"מוסד". יחד עם רעייתו רבקה ובנו אלון, יצא לשליחות 
של "המוסד" בצפון אפריקה, כשבסיסו היה בפריז. אלי קיבל את האחריות 
הוא  היהודיות.  הקהילות  של  הגנה  מסגרות  ואלג'יריה  במרוקו  להקים 
הכשיר מפקדים, אימן בתחומים שונים ובכלל זה גם קשר ועזרה ראשונה.

דובר  ביחידת  שלו  המילואים  בשירות  המשיך  מהשליחות,  שובו  לאחר 
צה"ל, שהייתה שייכת אז לאמ"ן, עד שנת 1983. לאלי הוענקה סדרה של 
שמונה אותות מערכה, ואת התשיעי – אות המערכה המתמשכת בלבנון, 

לא הספיק לקבל, אף כי היה זכאי לו.

ליד  מעיראק,  ששוגר  סקאד,  טיל  פגע  המפרץ,  במלחמת   ,1991 בשנת 
זמנו,  את  אלי  הקדים  שוב  כדרכו,  נהרס.  הבית  ורבקה.  אלי  של  ביתם 
תכנן בית מודולרי שבתוך ארבעה חודשים יּוָצר, שונע במכולות מארצות־

הברית והוקם במקום הבית שחרב.

 – נינים  ושישה  ונכדות  נכדים  שבעה  בנים,  שלושה  אחריו  הותיר  אלי 
חמישה בנים ובת. ביום שלפני לכתו )30 במאי 2021(, אמר לבניו כי הוא 

שלם עם מה שעשה בחייו, מסתכל לאחור בסיפוק וכי הוא מוכן ללכת.

יהי זכרו ברוך.
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נשים ומודיעין היו מאז ומתמיד חומר   
יוצרים  של  דמיונם  את  שהצית  גלם 
עוד  העשרים,  במאה  ובעיקר  רבים, 
מלחמת  בתקופת  הארי,  מאטה  מימי 
העולם הראשונה. מאות ספרים וסרטים 
כותרים  כמה  רק  ונזכיר  בנושא,  עסקו 
עדכניים, ובהם "המורה לאנגלית" מאת 
יפתח רייכר-עתיר, "הטובה שבמרגלות" 
הטלוויזיה  סדרות  גרליס,  אלכס  מאת 
וכמובן  "האמריקאים",  או  "טהראן" 
של  בכיכובה  הבדיונית,   M של  דמותה 
 MI6 ג'ודי דנץ', הבוסית שעמדה בראש

של איאן פלמינג.

"פורבס" פרסם לפני מספר  כתב־העת הידוע   
שנים כתבה שכותרתה: "מדוע המרגלים הטובים 
ביותר במוסד וב־CIA הן נשים?" בכתבה מצוטט 
תמיר פרדו, באומרו כי נשים  ראש המוסד דאז, 
הדמויות"  "משחק  שכינה  במה  יותר  טובות  הן 
האגו  את  להכפיף  מגברים  יותר  טוב  ומסוגלות 
צוטט פרדו:  ועוד  שלהן לטובת השגת המטרה. 
"לנשים יש יתרון גדול מאוד על גברים בלחימה 
טוב  יותר  הרבה  לשחק  יודעות  הן  חשאית. 

מגברים ויש להן כוח סבל גבוה. הן טובות בפענוח 
השטח  בהבנת  גברים  על  עולות  והן  מצבים 
והמרחב. כשהן טובות...", סיכם פרדו, "הן טובות 

מאוד".

 
 

לפי  הישראלי.  במודיעין  הדברים  פני  הם  כך 
"פורבס". בהמשך, פירט כתב־העת על הצטיינותן 
של נשים בפעילות מבצעית גם ב־CIA. הכתבה 
גברים  על  עולות  נשים  שבהם  יתרונות  מונה 

והן  יוצרות קשר בקלות  הן  נשים:  היותן  מעצם 
בעלות כושר הבחנה אינטואיטיבי מהיר, המסייע 
להן לזהות איומים פוטנציאליים. מכשירים אותן 
לקריאת  אימהיים"  ב"אינסטינקטים  להשתמש 
בפעילות  הכרוכות  סכנות  ולאיתור  הסביבה 
חשאית, כגון עוקבים. הן נטמעות בקלות בסביבה 
כיסוי"  "סיפורי  בתפירת  טובות  הן  זרה.  בזהות 
 Street( הרחוב"  ב"חוכמת  ניחנו  ברייתן  ומטבע 

.)smart

ואכן, נשים במוסד מעורבות בפעילות חשאית   
בתפקידים  כיהנו  אף  מהן  כמה  רבה,  בהצלחה 
חשאית,  מבצעית  בפעילות  וכן  במטה,  בכירים 
והן מקור גאווה לביטחון ישראל. למרבה הצער, 
כמעט שאין פרסום של פרשיות מודיעין במוסד, 
רק, זעיר פה זעיר שם, ניתן ללמוד על פעילותן 
של נשים, כגון חלקה של יעל מן, שנפטרה בשנה 
האחרונה, במבצע "אביב נעורים" בביירות, או על 
חלקה של שריל בנטוב )בכינויה "סינדי"( בהבאתו 

של מרדכי וענונו למשפט בישראל.

גם בשב"כ ממלאות נשים, מזה שנים, תפקידים   
מבצעים  שטח,  תפקידי  כולל  רבים,  מקצועיים 
רק  אך  רבה.  להערכה  זוכות  והן  וטכנולוגיה, 
לאחרונה הכריז רונן בר, ראש השב"כ עם כניסתו 
נשית  "מהפכה  מה שכונה בתקשורת,  לתפקיד, 
בשב"כ" והורה לקדם נשים לתפקידים הבכירים 
ואכן, ארבע  בארגון, לרבות לתפקיד ראש אגף. 
הבכיר  המטה  בפורום  חברות  הזו,  בעת  נשים, 
)המקביל למטכ"ל בצה"ל(: ראשת אגף ההדרכה, 
הכספים,  מטה  וראשת  המחקר  חטיבת  ראשת 
וכן זו המיועדת לתפקיד מבקרת השירות )בעת 

כתיבת המאמר(.

יותר נשים בגופי ביטחון 

    למרות מגמת השיפור בשילוב נשים ובקידומן, 
ארגון  כמפקדת  אישה  מונתה  טרם  בישראל 
תמיר  לשעבר,  המוסד  ראש  שגם  בשעה  ביון. 
תעמוד  שאישה  לכך  מניעה  ש"אין  סבור  פרדו, 
בראש המוסד". לעומת ישראל, בארצות־הברית 
הבכירות  לעמדות  נשים  קודמו  כבר  ובריטניה 
ביותר. בארצות־הברית עמדה ג'ינה הספל בראש 

יעל מן – אומץ לב, קור רוח ותבונה, )ויקיפדיה(

שוויון מגדרי אמיתי ומובן מאליו 
עדיין לא הבשיל, אך הוא מתהווה עם 

הישגים, גם בזירות החשאיות

כוח איכותי בלתי 
מנוצל? עדיין... 

מאטה הארי - המרגלת שהסעירה את 
דמיונם של מיליונים

דר׳ שולי בינה
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ראפ  "דידי"  סינתיה  מונתה  וכסגניתה   CIAה־
ואילו   ,)DDI( המודיעין  מחקר  ִמנהלת  לראשות 
בבריטניה כיהנה דיים סטלה רימינגטון בתפקיד 

ראשת MI5, המקביל לשב"כ הישראלי.

הנשים  מספר  עולה  האחרונים  בעשורים   
לתפקידי  המתגייסות  המערבי  העולם  במדינות 
על  גם  פסחה  לא  זו  ומגמה  ומודיעין,  לחימה 
נשים  במסגרתו,  חובה.  גיוס  קיים  שבה  ישראל, 
הן  אך  כלוחמות,  לשרת  נדרשות  אינן  אומנם 
לחימה.  תפקידי  למגוון  כיום  להתנדב  יכולות 
ישראל מובילה בשיעור הנשים במערך הקצונה 
הבכיר.  מהפיקוד  אחוזים  ועשרה  אחוזים,   25  –
בריטניה,  ארצות־הברית,  המערב,  במדינות 
בפני  נפתחו   – ואוסטרליה  סקנדינביה  צרפת, 
באוסטרליה  הצבאיים.  התפקידים  כל  הנשים 
נשים מהוות עשרים אחוזים ממערך הקצונה ו־12 
אחוזים מהפיקוד הבכיר, בשוודיה רק 5.6 אחוזים 
נשים במערך הקצונה, אך היא מובילה בשיעור 
אחוזים.   23.3 הבכיר:  הפיקוד  בקרב  הנשים 
בשוודיה מתקיימת תופעה ייחודית כאשר עשרה 
ידי  על  מאוישות  המבצעיות  מהיחידות  אחוזים 
נשים בלבד. ארצות־הברית שיגרה 40,000 נשים 
לעיראק ב־1991, מתוכן 14,000 קיבלו עיטורים 
לנשים  נפתחו  בישראל  בעיראק.  שירותן  על 
נשים  התפקידים.  כל  מסך  אחוזים  כתשעים 
מובילות את מערך התצפיות הצבאיות, במסגרת 
חיל האיסוף הקרבי למודיעין השדה. אולם צה"ל 
הכרוכים  בתפקידים  נשים  משילוב  נרתע  עדיין 

בעימות ישיר עם האויב )כך גם באוסטרליה(. 

המהפכה הטכנולוגית

חיל המודיעין, ובעיקר יחידה 8200, קלטו נשים   
של  אימו  כך,  הקמתם.  מאז  החובה  גיוס  בשלב 
)ורעייתו של הנשיא  יצחק הרצוג  נשיא המדינה 
שירתה  ז"ל,  הרצוג  אורה  הרצוג(,  חיים  השישי 
 515 ביחידה  הצפנים  שבירת  בענף  סגן  בדרגת 
ובעיקר  ביכולות לשוניות,  8200(. הצורך  )לימים 
 – ושקלוט  בידיעת ערבית לצורך האזנה, תרגום 
שפות,  יודעי  מראש  לאתר  היה  וניתן  חיוני,  היו 
כולל נשים. כך, במלחמת העולם השנייה שירתו 
בבלצ'לי  הבריטי  הסיגינט  באתר  נשים  כ־8,000 

כאביה־מולידה  הידוע   ,)Bletchley Park( פארק 
במדינות  הצבאית  הסתר  האזנת  תרבות  של 
רבות, ושם פוענח גם הצופן הגרמני, ה"אניגמה". 
במתחם  הפעילים  מכלל  אחוזים  כ־75  היוו  הן 
בתפקידי  שמדובר  היות  כן,  על  יתר  בלצ'לי. 
ויכוח  התקיים  לא  לחימה,  בתפקידי  ולא  עורף 
על יכולות פיזיות של נשים, ולא נדרשו אימונים 
צבאיים משותפים עם גברים. יכולתן של הנשים 
ולהגיע לפיקוד, הוכחה בחיל המודיעין  להצטיין 
כלל  בדרך  נשים  זאת,  עם  מיוחד.  פרסום  ללא 
קודמו  לשם  בכירות,  פיקוד  לעמדות  הגיעו  לא 

קצינים גברים, בעלי ניסיון קרבי.

בעשורים האחרונים, עם המהפכה הטכנולוגית   
ובעיקר  הטכנולוגיות,  היחידות  את  שהפכה 
המודיעין  של  החנית  לחוד  הסייבר,  תחום  את 
כוח  בגיוס  הצורך  גבר  המפותחות,  במדינות 
אדם, נשים וגברים, בעלי יכולות מדעיות וכישורי 
פיתוח של טכנולוגיות גבוהות. אך עדיין, שיעורן 
בולט  הטכנולוגיים  במקצועות  נשים  של  הנמוך 
אחוזים  מהוות שלושים  הן  בעתודה האקדמית: 
מכלל העתודאים, אך רק 12 אחוזים במקצועות 

הטכנולוגיים והמדעיים )לא כולל רפואה(.

בתפקידים  נשים  של  גבוהה  השתתפות   
המודיעין  השקלוט,  התרגום,  הקלסיים: 
האלקטרוני והבינה הרשתית – עדיין קיימת, תוך 
שיעורן  אך  חדשות.  בטכנולוגיות  מסיבי  שימוש 
של הנשים בתחום פיתוח הסייבר נמוך במיוחד 
מונתה   2021 ביוני  בלבד.  13 אחוזים  על  ועומד 
חזרה  ל'   .8200 של  הסייבר  יחידת  ל' למפקדת 
ונבחרה  הפרטי,  בשוק  הצלחות  לאחר  ליחידה 
המקצועיים,  כישוריה  בשל  היחידה  למפקדת 

לאחר ששירתה כסגנית מפקד היחידה. 

ארצות־הברית תחילה...
 DIA המודיעין הצבאי

)Defense Intelligence Agency(

כוחות  בכלל  הנשים  שיעור  היה   2020 בשנת   
בגוף  ואילו  אחוזים,   16  – ארצות־הברית  צבא 
אחוזים.  עשרים  שיעורן  היה  הצבאי  המודיעין 
כיום כמה מהן הגיעו לדרגים בכירים, אך אין הן 

מסתפקות בכך, כמה מהן קבלו על כך )בריאיון 
לכתב העת "פורבס"( שהייצוג הנשי אינו מספק 
קצינת  של  לתפקיד  הגיעה  אחת  אישה  ושרק 
המאוחדים  הכוחות  במטה  ראשית  מודיעין 
בפנטגון, אך כמה מהן הגיעו לתפקידים בכירים 
ביותר, כגון מרי אובריאן, גנרלית שלושה כוכבים, 
המאוחדים  הכוחות  במטה  כסגנית  המשרתת 

לנושאי מודיעין, מעקב לווייני וסייבר בפנטגון.

.DIAבתחתית העמוד כמה מפקדות בכירות ב־ *

שהייתה  לונג,  לטישיה  את  לציין  יש  עוד   
סוכנות  בראש  שעמדה  הראשונה  האישה 
היא   2014-2010 בשנים  פעילה.  מודיעינית 
פיקדה על הסוכנות למודיעין חזותי תלת־ממדי 

שנודעה   ,Geospatial-Intelligence Agency(
בעבר כ־NIMA(, העוסקת במיפוי גאוגרפי שוטף 
טכנולוגי  אמצעי  ומעמידה  לוויין,  נתוני  בעזרת 
חשוב להתרעה ומעקב של מקבלי ההחלטות ושל 
המודיעין, והיא זו המספקת לכל מבצע צבאי נתוני 

שטח עדכניים.

ציינו שלעיתים  הללו  הבכירות  מהנשים  כמה   
נשים  היותן  לבין  התובעני  התפקיד  בין  נקרעו 
כדי  גמישות  הראתה  המערכת  אך  ואימהות, 
ארצות־ שבצבא  יצוין  לתפקד.  להן  לאפשר 
הברית סבב שירות מחוץ לארצות־הברית עשוי 

כל העולם מודיעין והכל בו בעריכת דר' שולי בינה

  .DIAלהלן כמה מפקדות בכירות ב־ *
 From left, Lt. Gen. Karen Gibson, Lt. Gen. Mary O'Brien, Maj. Gen. Laura Potter, Rear Adm. Heidi Berg, and Rear Adm. Kelly Aeschbach
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כל העולם מודיעין והכל בו בעריכת דר' שולי בינה

מהבית  ניתוק  של  חודשים   18-15 להימשך 
עבור  מאליו  כמובן  הנלקח  נתון   – והמשפחה 

גברים.

NSA )National
Security Agency (

הסוכנות, שעד לפני מספר שנים נשלטה על   
נמרץ  גיוס  מסע  כיום  עורכת  בלבד,  גברים  ידי 
והטכנולוגיה,  המדע  בתחומי  לנשים  המכוון 
החנית  לחוד  שהפך  הסייבר,  בתחום  ושילובן 
הביטחון  על  וההגנה  המודיעין  קהילת  של 
הלאומי של ארצות־הברית. קוורטט המקצועות 
הנדסה  טכנולוגיה,  מדע,  הם:  הנדרשים 
תיבות  וראשי   STEM בתור  )ידוע  ומתמטיקה 
 Science, Technology, Engineering andשל
Mathematics(. תחומים אקדמיים אלה אופיינו 
בדרך כלל ברוב גברי, אך כיום משתבחת יחידת 
בהאדרת  הסוכנות  של  ההיסטורית  המורשת 
פעילותן של נשים מתמטיקאיות, חלקן שחורות, 
שגויסו לסוכנות במלחמת העולם השנייה, והביאו 
לפריצת דרך בתחום הקריפטוגרפיה. נשים אלו, 
שחלקן נשאר בסוכנות, הועסקו בתפקידי משרד, 
 1955 בשנת  קודמו.  ולא  באלה  וכיוצא  ספרייה 
אחוזים  שלושה   – בסוכנות  הנשים  שיעור  היה 
כאשר  השבעים,  בשנות  הגיע  המפנה  בלבד. 
הגישה  נבלם,  שקידומה  בסוכנות  הנשים  אחת 
כתובה  עדות  שהציגה  לאחר  משפטית,  תביעה 
אישה.  היותה  בשל  נדחה  שקידומה  המעידה 
לאחר שזכתה במשפט, הושגה פשרה, לפיה בכל 
תיכלל  והקידום  המינויים  ועדת  של  התכנסות 
של  מספרן  גדל  בהדרגה,  אחת.  אישה  לפחות 
הנשים והגיע ל־41 אחוזים. הן פעילות ומשפיעות 
כולל  בכירות,  לעמדות  וטיפסו  המחלקות  בכל 

לצמרת הפיקוד של הסוכנות.

כיום, כדי למלא את המחסור בכוח אדם מיומן   
 ,GenCyber Program בשם  תוכנית  נבנתה   –

 NSAל־ המשותפת 
הלאומית  ולקרן 
התוכנית  למדע. 
קייטנות,  מקיימת 
לעודד  שתכליתן 
ללימודי  משיכה 

ועד  גן  מגיל  לתלמידים   ,STEMה־ מקצועות 
במכללות  סטודנטיות  בקרב  וכן  התיכון,  סיום 
בארצות־הברית.  מדינות  ב־43  ובאוניברסיטאות 
חברה  ארגוני  עם  בשיתוף  מתקיימת  הפעילות 
בתלמידים  ומתמקדת  מקומיים  אזרחית 
מהפריפריה משכבות חלשות ומקבוצות אתניות 
מגוונות, וכמובן בילדות ונשים, שלא חלמו בעבר 

ללמוד מקצועות אלה ולהגיע למודיעין.

קהילית המודיעין 
MI6-הבריטית וה

המרגל  להרעלת  רוסית  פעילות  לאחר   
מצאו  אשר  יוליה,  ובתו  סקריפאל  סרגיי  הרוסי 
המועמדים  מספר  עלה  בבריטניה,  מקלט 
בשנים  ולאומיים.  פטריוטיים  מנימוקים  לגיוס 
הוא  אף  פתח  הבריטי  הביון  ארגון  האחרונות, 
במסע פרסום, בטלוויזיה הממלכתית ובאולמות 
מיעוטים  ובני  ולבנות  לנשים  הפונה  הקולנוע, 
ראש  בישר   2017 בינואר  כך,  לארגון.  להתגייס 
המקביל  כי   ,BBCל־ בריאיון  יאנג,  אלכס   ,MI6
הטכנולוגיה  אשף  הוא  הלא   ,Q של  האמיתי 

בסרטי ג'יימס בונד, הוא אישה.

מכלל  אחוזים   37.8 הנשים  היוו   2016 בשנת   
הבכיר  מהסגל  אחוזים  ו־24.1  הזוטר,  הסגל 
לבני  ייצוג  היה  ולא  זו כמעט  בארגון. עד לשנה 
מיעוטים: שחורים ואסיאניים בסגל הבכיר. סביר 
ומהגרים,  אתניים  מיעוטים  בני  לגייס  שהמאמץ 
או  חברתיים  ממניעים  רק  נובע  אינו  נשים,  וכן 
נועד  אלא  קיימים(,  שהם  )למרות  אידיאולוגיים 
שונים,  ומנטליות  מרקע  אנשים  לארגון  להביא 
כדי לחזק את פעילות היומינט תומכת הלחימה 

בטרור בקרב גורמי חוץ באסיה ואפריקה.

GCHQ

לתחום  מיומן  אדם  בכוח  חמור  מחסור  לאור   
אחוזים  תשעים  כי  שנמצא  ולאחר  הסייבר, 
מעוניין  גברים,  הם  הרלוונטי  האנושי  מההון 
 ,GCHQ( הבריטי  הלאומי"  התקשורת  "מטה 
לימודי  חשיפת  להגביר  ל־8200(  המקביל 
עורך  המטה  ונערות.  לנשים  וסייבר  טכנולוגיה 
 CyberFirst( לנערות  תקופתית  סייבר  תחרות 
כיתות  הקמת  יזם  ואף   )Girls Competition
הטכנולוגיה  למקצועות  בלבד,  לבנות  מיוחדות, 

העצמי  ביטחונן  את  לחזק  מגמה  מתוך  והמדע, 
של נערות, אשר בשונה מנערים יעדיפו להטמיע 
את חומר הלימוד באורח הדרגתי, על פני ריצה 
מוקדמת מדי לפתרונות, כפי שעושים נערים. כך 
מקווים הבריטים לשפר את נוכחות הנשים בכוח, 
ולהפנותן  בלבד,  אחוזים   35 על  כיום  העומדת 
"מרכז  גם  וצופן.  ביטחון־סייבר  לקריפטוגרפיה, 
בריטניה  של   )NCSC( הלאומי"  הסייבר  ביטחון 
המגוון  את  להעצים  כדי  נשים,  בגיוס  מעוניין 

האנושי בסוכנות.

...ובישראל?

לשאלה מדוע אין ישראל ניצבת בשורה אחת   
עם מעצמות מודיעין כארצות־הברית ובריטניה, 
מבחינת העמקה והעצמה מגדרית – אין תשובה 
התקדמות  לציין  ניתן  ומספקת.  החלטית 
המודיעין  במערכי  נשים  בשילוב  הדרגתית 
הישראלי. לאחרונה אף מונתה לראשונה אישה 
מדיני  למחקר  )המרכז  הממ"ד  בראש  לעמוד 
במשרד החוץ(, וכאמור, קודמו נשים, לאחרונה, 

לפורום הבכיר בשב"כ, אך אין בכך די.

צורך  יש  המתקדמים  המודיעין  ארגוני  לכל   
למשימות  שיתאים  מקצועי,  אדם  כוח  בגיוס 
בתחומי  הנדרשות  המגוונות  הטכנולוגיות 
יעד  כקהל  לנשים  לפנות  המגמה  המודיעין. 
ממניעים  גם  אומנם  נובעת  לגיוס  איכותי 
אידאולוגיים של שוויון מגדרי, אך בעיקר מתוך 
ללא  הטכנולוגי  המערך  בהגדלת  מעשי  צורך 
ויתרונותיהן  ביכולותיהן  הכרה  איכות,  פשרות 
המודיעין,  בזרועות  אלה  במקצועות  נשים  של 
הגברים  מהמתגייסים  שחלק  והעובדה 
לפנות  מעדיפים  המודיעין  לחיל  המתאימים 

ליחידות לוחמות. 

מבחינת הנשים במודיעין, הן בשירות החובה   
מהווה  האקדמית,  ובעתודה  הקבע  בצבא  והן 
גם  המקצועיות,  לשאיפותיהן  מענה  השירות 
המערכת  על  לפיכך,  מגדרי.  שוויון  בסיס  על 
בארצות־ העמיתים  לארגונים  בדומה  לפעול, 
הברית ובריטניה, לשינוי תודעתי גם בפריפריה 
"מקצועות  לגבי  קדומות  מדעות  להתנער   –
להתעניין  ונערות  ילדות  ולעודד  גבריים", 
שניתן.  ככל  מוקדם  טכנולוגיים  במקצועות 
בגופים  נשים  לשילוב  נוסף  חשוב  עיקרון 
ביטחוניים תובעניים הוא: קידום נשים במערכת 
ויצירת  כישוריהן,  סמך  על  פנים,  משוא  ללא 
המאפשרים  ומובנים  ייעודיים  קידום  מסלולי 
כפי  המודיעין,  במקצועות  להשתלב  לנשים 
הבכירים  המינויים  בסדרת  לאחרונה  שראינו 
למפקדת  ל'  אלוף־משנה  של  ובמינויה  בשב"כ, 

מרכז הסייבר בחיל המודיעין. 

MI5דיים סטלה רימינגטון – ראשת ה־
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בניגוד לפילבי וחבריו, הוא לא בא מלב המימסד     
והנצרות  היהדות  שבין  הדמדומים  מאיזורי  אלא 
בין  חי  ימיו  כל  למזרח.  בין המערב  הפרוטסטנטית, 
היכולה  עובדה  ומתחלפות,  שונות  וזהויות  דתות 
כשילוב  בקומוניזם  בחירתו  את  להסביר  בהחלט 
ותחליף  המושלם של השקפת עולם, אמונה דתית 

"מולדת". 

אולי  רב,  לפירסום  זכה  לא  שלו  היהודי  הרקע   
משום שבחר לוותר עליו וניסה להסתיר אותו במהלך 

קרוב למאה שנות חייו.

הקומוניזם כאמונה טוטלית
הריגול כיכולת יוצאת דופן

ג'ורג בכר נולד בהולנד בשנת 1922. אביו היה יהודי   
הבריטי  הצבא  בשורות  ונלחם  במצרים  שהתיישב 
הולנדית  ואמו  הראשונה  העולם  מלחמת  בזמן 
פרוטסטנטית. הוא נקרא על שם ג'ורג' החמישי ודיבר 
מילדות אנגלית והולנדית, אך כמעט לא היה בקשר 

עם אביו דובר הצרפתית שנפטר כשהיה בן 12.

כלכלית,  המשפחה  התמוטטה  פטירתו  בעקבות   
נחשף  בה  במצרים,  דודו  עם  לגור  נשלח  וג'ורג' 
מוריס  הקומוניסטית.  לאידיאולוגיה  לראשונה 
ממייסדי  היה  קשור,  היה  שאליו  דודו  מוריאל, 
חופשה  במהלך  המצרית.  הקומוניסטית  המפלגה 
בהולנד פרצה מלחמת העולם השנייה. בכר הצעיר 
 1942 בשנת  ההולנדית.  במחתרת  ופעל  הצטרף 
נמלט לבריטניה והתגייס לצי בדרגת קצונה.  את שם 
משפחתו ה"מטריד" שינה לשם "בריטי למהדרין" – 

בלייק. 

גויס לשירות באם־איי־6. על אף  בתום המלחמה   
ושאף  אדוק  כפרוטסטנטי  חי  הוא  היהודי  הרקע 
השתנתה  התוכנית  וכמורה.  תיאולוגיה  ללמוד 

לאחר שנשלח ללימודי רוסית באוניברסיטת 
הראשון  במגעו  כבר  כי  יטען  לימים  קיימברידג'. 
אמונתו  לעבר  צעד  הרוסיים  והתרבות  השפה  עם 
עד  בקנאות  ישמור  אותה   – הקומוניזם   – החדשה 

אחרון ימיו.
בירת  לסיאול  נשלח  דיפלומטי,  בכיסוי  ב־1948,   
וולדיווסטוק,  לעיר  דרכה  להגיע  כדי  קוריאה  דרום 

בבריה"מ, ולגייס שם סוכנים .
בשבי  בלייק  נפל  קוריאה  מלחמת  בפרוץ 
"הכפילוהו".  הרוסים  כלשהו  בשלב  הקומוניסטים. 

לדבריו, נעשה הדבר מבחירה ערכית לחלוטין: 
בעזרת  מנסה  שהקומוניזם  למסקנה  "הגעתי   
את  אדמות,  עלי  שמיים  מלכות  את  ליצור  מעשים 
באמצעות  לעשות  ניסתה  שהכנסייה  דברים  אותם 
בצד  עוד  נמצא  שאיני  למסקנה  הגעתי  תפילות. 

הנכון".
בלייק שב לבריטניה בטיסה ב־22 באפריל 1953   
והתקבל כגיבור לאומי. איש  נוספים  עם פדויי שבי 
תוך  אל  המוחדר  סובייטי  כסוכן  שחזר  חשד  לא 
השירות החשאי. הוא שב לעבודתו באם־איי־6 בניגוד 
לכלל המקובל בשירותי המודיעין שלפיו פדויי שבי 
להעביר  החל  מכן  לאחר  מייד  ביטחוני.  סיכון  הם 

חומר למפעיליו. 
ב־1955, לאחר נישואיו, עבר לברלין והעביר חומר   

רב למפעיליו בק־ג־ב.

ריגל, נתפס, הודה,
 נשפט, נכלא וברח

עם  בלייק,  נשלח  ערבית,  שלמד  לאחר  ב־1960,   
אשתו ושני ילדיו, לכפר בשם "שמלאן" באזור עליי, 
דרומית מזרחית לביירות. שנה לאחר מכן, בעקבות 
מידע שהתקבל מסוכן פולני כפול בשירות המערב, 

לתפקיד  קידום  קבלת  של  בתירוץ  ללונדון  הוזעק 
חדש. שם נחקר במשך יומיים רצופים והכחיש את 
פריצת  חלה  בבוקר  השלישי  ביום  רק  לו.  שיוחס 
ההסבר  לבלייק  הוצע  כאשר  אירע  הדבר  הדרך. 

שהוא בגד כתוצאה מהלחצים בעת שביו. לדבריו:
"כשהם אמרו לי זאת, ...השבתי להם באומץ לב, לא! 
אני לא עברתי עינויים ולא נסחטתי, אני בחרתי לפנות 
הסובייטי  המודיעין  לשירות  שירותי  את  ולהציע 

מרצוני החופשי. החוקרים שלי נדהמו."
בלייק הועמד לדין באשמת ריגול והואשם כי הביא   

למות 42 סוכני אם־איי־6. 
הוא הורשע בשנת 1961 ונדון ל־42 שנות מאסר,   
שנת מאסר אחת על כל סוכן בריטי שהביא למותו. 
היה המספר  הימים,  ברבות  הוא  הודה  כך  )בפועל, 

האמיתי גבוה פי 12 לפחות!(. 
ב־1966 הוא נמלט לאחר שטיפס  על חומת הכלא   
"פעילי  שלושה  מבחוץ  לו  שהשליכו  חבל  בעזרת 
שלום" בריטיים. הוא הגיע למוסקבה ושם בילה את 
שארית חייו. במסיבת יום ההולדת ה־80 שנערכה לו 
ב־2002, הוא סיפר כי שנים אלו היו המאושרות בחייו. 
עשור לאחר מכן, ביום הולדתו התשעים, הוא הסביר 

כי בבריה"מ, לראשונה בחייו, "חש שייכות".
המניע  דבר  של  בסופו  היא   – השייכות  תחושת   
החיים  למסלול  והסיבה  הנראה,  ככל  המרכזי, 
לונדון,  קהיר,  הולנד,  שבין  עבר  אותו  הפתלתל 
סיאול , וולדיווסטוק, שוב לונדון, ברלין, לבנון ולסיום 
לאומי",  כ"בית-על  בקומוניזם  בחירתו  מוסקבה. 
וערכי, הייתה ההנעה המרכזית. העדפתו לנטוש את 
הייתה  אימץ,  אותה  הנצרות  ואת  גדל  בה  היהדות 
בסופו של דבר למען הזהות כקומוניסט, ששימשה 
של  בעיצומה  ביצע  אותם  הבגידה  למעשי  מניע 

המלחמה הקרה ושגרמו נזק כה רב למערב.

מותו של סוכן-על
ג'ורג' בלייק

הנקודה היהודית של סוכן כפול סובייטי
עו"ד קובי סגל

ב-26 בדצמבר 2020 נפטר ברוסיה ג'ורג' בלייק. בן 98 היה 
 MI6-במותו. בחייו היה סוכן כפול בשירות הריגול הבריטי ה
מאות  של  ללכידתם  ישירות  אחראי  והיה  רב,  נזק  שגרם 
ל"חמישיית  בדומה  בלייק,  הברזל.  למסך  מעבר  סוכנים 
מסיבות  ריגל  וחבריו,  פילבי  של  המפורסמת  קיימברידג'" 

אידיאולוגיות  עד שנלכד. 
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פדרציה  היא  הערביות  האמירויות  איחוד   
אבו-דאבי,  מונרכיות:  אמירויות  שבע  הכוללת 
עג'מאן, דובאי, פוג'יירה, ראס אל־ח'ימה, שארג'ה 
בריטניה,  בהשראת  ב־1952,  אל־קיוין.  ואום 
שבע  בין  למחצה  פדרלי  פעולה  שיתוף  החל 
בראשות  קבועה  מועצה  בצורת  האמירויות, 
בריטניה  החליטה  ב־1968,  אולם  בריטי.  נציג 
סואץ.  לתעלת  שממזרח  כוחותיה  את  לפנות 
כחלק מהחלטה אסטרטגית זו, הסירה בריטניה 
שביתת  "חוף  אמירויות  מעל  חסותה  את 
הנשק", וב־1971 הן נעשו עצמאיות. מאז קבלת 
העצמאות היו עליות ומורדות במעמד האיחוד 
מעמד  עלה  האחרונות  ובשנים  הערבי,  בעולם 
כגורם  וסעודיה,  כווית, קטר  מאע"ם לצידן של 

משפיע במזרח־התיכון. 
ב־15 בספטמבר 2020 נחתמו, בתיווך ארצות־  
בין  היחסים  לנרמול  אברהם"  "הסכמי  הברית, 
ישראל למאע"ם ובחריין, והקשרים רק הולכים 

ומתהדקים.
הטור עוסק הפעם בשירותי המודיעין של מדינת 

האמירויות. גופי המודיעין הם:
המועצה לביטחון לאומי;  *

מנגנון ביטחון המדינה;  *
אגף המודיעין והביטחון הצבאי;  *

סוכנות מודיעין התקשורת )SIA( או בשמה   *
הרשמי – הרשות הלאומית לביטחון   

;)NESA( האלקטרוני  
יחידת המודיעין הפיננסי של איחוד   *

האמירויות הערביות.  

המועצה העליונה
לביטחון לאומי

    מועצה זו היא המוסד העליון, שייעודו לשמור 
ושלומה  המדינה  של  הלאומי  ביטחונה  על 
התרבות  החברה,  הכלכלה,  הביטחון,  בתחומי 
והסביבה וכל מה שנגזר מכך. המועצה הוקמה 
זאיד  בן  ח'ליפה  עומד השיח'  ובראשה  ב־2006 

האיחוד.  ונשיא  אבו־דאבי  שליט   – נהיאן  אאל 
בקביעת  וממוקדות  נרחבות  סמכויותיה 
וקבלת  האיחוד,  של  הביטחונית  המדיניות 
מידע מכל הגופים על איומים, סכנות ואתגרים 
מוסמכת  המועצה  בנוסף,  למדינה.  הצפויים 
בטרם  בין־לאומיות  ואמנות  הסכמים  לבחון 
אישורם, מהיבטי הביטחון הלאומי. פרט לנשיא, 
חברים במועצה הזאת גם ראש הממשלה ושר 
מנגנון  וראש  החוץ  שר  הרמטכ"ל,  הביטחון, 
ביטחון המדינה. במועצה עשרה חברים. מזכיר 
המועצה והיועץ לביטחון לאומי הוא שיח' טחנון 

בן זאיד אאל־נהיאן מפברואר 2016.

מנגנון ביטחון המדינה
המקומיים.  והמוסד  השב"כ  למעשה  זהו   
פורסם.  לא  שתוכנו  חוק  על  נסמך  הארגון 

אאל־ זאיד  בן  מחמד  בן  ח'אלד  עמד  בראשו 
סגן  בתפקיד  כיום  המחזיק  )מ־2016(  נהיאן 
היועץ לביטחון לאומי, וכיום עומד בראשו אחמד 
במועצה  חברים  גם  שניהם   .)2020( אלט'אהרי 
העליונה לביטחון לאומי. למרות שמעמדו הוא 
הרי  העליונה,  המועצה  חברי  במדרג  התשיעי 
ודעתו  אותו  מנהל  אשר  הוא  משבר  שבעת 
החוץ  הפנים,  בענייני  גם  כלל,  בדרך  נשמעת, 
בוועדה  חבר  הוא  הארגון  ראש  והחקיקה. 
בטרור  ולמלחמה  במשברים  לטיפול  העליונה 
בתוכנית  גם  מטפל  הוא  בנוסף,   .)HCCTAM(
העיתונות  פי  על  שולט,  הארגון  החובה".  "גיוס 
"האביב  מאז  במדינה.  שקורה  מה  בכל  הזרה, 
הערבי", ניהל הארגון מסע נגד האינטלקטואלים 
ופעילי זכויות אדם מבית ונגד תומכי הרפורמות 
ב־2013 עצר  מקרב המדינות האחרות מבחוץ. 
94 חברי עמותות לא  והעמיד למשפט  הארגון 
ממשלתיות )NGO's(, שתבעו שינויים במערכת 
וזכויות אדם. הפרסומים מצביעים על  השלטון 
כך שעברו עינויים קשים, וחלקם לא שוחררו עד 
היום. בשנת 2016 פרסם הארגון לזכויות אדם 
כי מנגנון הביטחון חדר לכל משרדי הממשלה, 
אותם  אדם.  זכויות  פעילי  להשתיק  במטרה 
בשנת  מעורב  היה  הארגון  כי  ציינו  המקורות 
בסולטנות  ריגול שנחשפו  בפעילויות  גם   2010

עומאן ובשנת 2015 בלוב.

לקבוע  הוא  הארגון  של  מתפקידיו  אחד   
המדינה  של  החוץ  בקשרי  ההגבלות  את 
הארגון  מנע  לאחרונה,  עד  ביטחונית.  מבחינה 
את  ואישר  וקטאר,  טורקיה  עם  הקשרים  את 
הודו,  עם  המודיעיני,  בתחום  כולל  הקשרים, 
הסגרת  הניבו  אלה  קשרים  ואינדונזיה.  רוסיה 
פעיל  והסגרת  מהודו,  ג'יהאדיסטים  שלושה 
צביח  בן  עבד אלרחמן  האמירתי  האדם  זכויות 
נשיא  קיים   2021 באוגוסט  ב־2015.  אלסוידי, 

שירותי מודיעין בעולם בעריכת נעם שפירא

   שירות המודיעין של 
מאע"ם – מדינת האמירויות 

הערביות המאוחדות
נעם שפירא

תיבות  ראשי   – מאע"ם  או  האמירויות,  איחוד 
המאוחדות,  הערביות  האמירויות  מדינת  של 
עשירה  מוסלמית־ערבית  מדבר  מדינת  היא 
ערב  האי  חצי  בצפון־מזרח  הנמצאת  בנפט, 

)דרום מערב אסיה( שבמפרץ הפרסי.

)ויקיפדיה(
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שירותי מודיעין בעולם בעריכת נעם שפירא

רג'פ טאיפ ארדואן, פגישה עם היועץ  טורקיה, 
לביטחון לאומי האמירתי השיח' טחנון בן זאיד, 
במטרה "לחמם" את היחסים בין שתי המדינות. 
המפגש יצא לפועל בעקבות פעילות מודיעינית 
בינואר  שהחלה  הקלעים,  מאחורי  משותפת 
המודיעין  במעורבות  בקהיר,  במפגש   2021
הטורקי,  המודיעין  ושירות  המצרי  הכללי 
שהסתיימה במפגש בין ראש המודיעין הטורקי 

חקאן פידאן עם השיח' אאל נהיאן.
בין  הראשי  כמתאם  שימש  הארגון  ראש   
סעודיה למאע"ם, במרץ-אפריל 2015, במבצע 
את  הסעודים  תקפו  שבו  מכרעת",  "סופה 

המורדים החות'ים בתימן.

המודיעין הצבאי
    ראש המודיעין הצבאי הוא מייג'ור גנרל )לואא'( 
עיסא סיף מחמד אלמזרועי, שהתמנה באוגוסט 
מקום  וממלא  הרמטכ"ל  סגן  לתפקיד   2007
את  ליוותה  המודיעין  פעילות  המודיעין.  ראש 
המעורבות של מאע"ם, לצד סעודיה, במבצעים 
מול תימן והחות'ים, וכן את המשלחות הצבאיות 

של המדינה בחו"ל.

המשטרה 
המשטרה, שהוקמה ב־1957, ערוכה במתווה   
פדרלי ומתבססת על כוחות המשטרה של כל 
עיסוקם  ראשית.  למפקדה  הכפופות  נסיכות, 
בתחום  למשטרה  האופייניים  הנושאים  בכל 
לא  זאת,  עם  יחד  והתנועה.  המניעתי  הפלילי, 
נוכל שלא להזכיר את עבודת המודיעין המקיפה 
של מפקד משטרת הבירה קולונל דאחי חלפאן,  
ל"מוסד",  המיוחסת  פעולה  אחר  שהתחקה 
בינואר 2010 לחיסולו של פעיל החמאס מחמוד 

אל־מבחוח.
מפקדה הכללי של המשטרה הוא לואא' )מייג'ור 
פארס ח'לף אל עזרועי, מאז  גנרל( קמ"ט טייס 
דאחי  )גנרל(  הפריק  הוא  סגנו   .2019 ינואר 

חלפאן תמים אלמהירי, שהוזכר לעיל.

הרשות הלאומית לביטחון 
)NESA( אלקטרוני

למודיעין  "הסוכנות  בשם  גם  מוכרת  הרשות   
 SIA, The Signals Intelligence( תקשורת" 
Agency(. רשות זו הוקמה ב־2012, בסיוע ארצות־
רשות  הקמת   .NSAה־ של  המודל  פי  על  הברית 
סייבר מצד  כתוצאה ממתקפת  בעיקר  נולדה  זו 
2011-2010. הרשות הוקמה בצו  איראן, במהלך 
פדרלי שהגדיר את ייעודה – לארגן את ההגנה על 
מערכות התקשורת ורשתות המידע של המדינה. 
בסייבר,  הזו  הסוכנות  של  עיסוקה  מעצם  אולם 
נחשפו בעיתונות ובסוכנויות הידיעות – פעילויות 
שונות של הסוכנות הזו. ב־2014 דווח כי הסוכנות 
 ,)Raven( עורב"  ב"פרויקט  מעורבת  הייתה 
במסגרתו הצליחה לחסל רשת של ISIS )דאע"ש, 

המדינה האסלאמית( באמירויות. ב־2019 נטען כי 
הסוכנות עשתה שימוש בפרויקט זה לפיקוח על 
ממשלות אחרות, ועל פעילי זכויות אדם ופעילים 
אחרים במרחב. על פי הדיווח ב"ניו יורק טיימס", 
בדצמבר 2019, עולה כי הסוכנות עשתה שימוש 
באמצעות   ."ToTok" שנקרא  ההודעות  ביישומון 
ובעולם,  במדינה  זו,  פופולרית  אפליקציה 
תנועות,  אחרי  עקבה  שיחות,  הקליטה  הסוכנות 
פגישות, קולות ותמונות של כל מי שהשתמש בה.
למודיעין  הסוכנות  של  נוספות  פעילויות   

תקשורת שעלו לאחרונה היו:
 )Stealth Falcon( המתגנב"  "הנשר  קבוצת   
בשנת  שביצעה  לסוכנות  המשויכת  קבוצה   –
)Phishing( התקפיות כנגד  2016 פעילויות דיוג 
פעילי זכויות אדם ועיתונאים, באמצעות תקיפת 

חולשות בתוכנות שונות ושיגור מסרוני־חכה.
על  האמריקאי  המודיעין  דיווח   2017 במאי   
קטאר.  כנגד  מאע"ם  שביצעה  סייבר  התקפת 
שתי  בין  למשבר  שהובילה  היא  זו  תקיפה 
או  האמירתים,  פרצו  הזאת  בפעולה  המדינות. 
הממשלה  של  החדשות  לאתרי  מטעמם,  ארגון 
הקטארית ואתרי המדיה החברתית, כדי לפרסם 
קטאר,  לשליט  המיוחסים  מזויפים  ציטוטים 
שיח' תמים בן חמד אל־ת'אני, על תמיכה ומימון 
ללובים,  ועד  חמאס  מהטליבאן,  הקיצוניים  של 
במטרה לעודד קיצוניות ולערער יציבות במדינות 

השכנות. 
נוספת הקשורה ככל הנראה לסוכנות  חברה   
שמייסדה  מאטר",  "דארק  חברת  היא  הזאת 
המגייס  האמירתי,  אלבנאיי  פיצל  הוא  ב־2014 
לא מעט יוצאי יחידות טכנולוגיות בחמ"ן ופורשי 
מבצעי  לטובת  האמריקאית,  המודיעין  מערכת 
באיראן,  ממשלה  משרדי  כנגד  התקפיים  סייבר 
קטאר, טורקיה ובכירי פיפ"א, עיתונאים ומתנגדי 
המשטר, שבוצעו בשנים 2019-2014 )רונן ברגמן, 

איתי אילנאי ועומר כבירי(.
חברה אמירתית נוספת הקשורה ככל הנראה   
לשירותי המודיעין היא Breej Holdings, שעומד 
חברה  אל־נהיאן.  זאיד  בן  טחנון  השיח'  בראשה 
שנועד   ,ToTok השיחות  יישומון  את  פיתחה  זו 
לשמש ככלי למעקב אחרי מתנגדי המשטר, כפי 

שפורט לעיל. 
בהקשר זה, יש לציין כי בעיתונות בארץ )מעריב   
וידיעות אחרונות( עלו מספר כתבות על מעורבות 
של חברות ויחידים מישראל שפיתחו אפליקציות 
ותוכנות שמצאו את דרכן גם למאע"ם, כגון תוכנת 
הריגול של NSO פגסוס, מוצרי חברת "ורינט", או 

גיוס יוצאי יחידות טכנולוגיות בחמ"ן. 

יחידת המודיעין הפיננסי של 
איחוד האמירויות הערביות 

 )UAE FIU(
    יחידה חדשה זו הוקמה ב־2021 תחת משרד 
החוץ האמירתי. מטרתה להילחם בהלבנת הון 
ובמימון טרור, ולהיאבק כנגד פשעים פיננסיים. 
גורמים  בין  מודיעין  חילופי  בסיס  על  זאת, 
 ,Egmont Group כגון  אחרים,  בין־לאומיים 

בעולם.  דומות  יחידות   167 עם  הקשורים 
סומליה  עם  ב־2021  נחתמו  כאלה  הסכמים 
ובנגלדש. בראש הארגון החדש עומד עלי פיצל 

באלאווי. 

פעילות מודיעינית
משותפת, מתקדמת וענפה

מקיימת  פדרלית,  כמדינה  הבנויה  מאע"ם,   
פעילות מודיעינית ערה וענפה, ברמה גבוהה של 
תחכום ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות. הקשרים 
בתחום זה עם ישראל החלו לפני למעלה מעשור, 
"מתחת לשולחן", ויצאו לאור עם חתימת "הסכמי 
אברהם". חברות ויחידים )יוצאי קהילת המודיעין( 
סייעו ומסייעים למדינה זו בתחומים הרגישים של 
מערכות לאיסוף מודיעין, סייבר הגנתי או התקפי, 

כל זאת ללא פיקוח ראוי.

תעודת זהות
ממשל – מלוכה חוקתית פדרלית נבחרת

ראש המדינה הוא נשיא איחוד האמירויות 
הערביות ח'ליפה בן זאיד אאל נהיאן

שטח – 83,600 קמ"ר )צפיפות – 120 נפש 
לקמ"ר(

גבולות – 1,066 ק"מ )עומאן וסעודיה(
אוצרת טבע – נפט וגז טבעי

 .)CIA, 2021( 9,856,612 – אוכלוסייה
ההרכב – 11.6% אמירתים, 59.4% דרום 
 10.2% פקיסטן(  בנגלדש  )הודו  אסיה 

מצרים, 6.1% פיליפינים, 12.8% אחרים.
בירה – אבו ט'אבי

עצמאות – שניים בדצמבר 1971
תל"ג – 65,579 מיליון דולר )2019(
תל"ג לאדם – 67,100 דולר )2019(

תקציב הצבא – 6% מהתל"ג
־מקורות: ויקיפדיה בעברית, אנגלית וער

בית;  עיתונות – הארץ, ידיעות אחרונות, 
מעריב, כלכליסט וישראל דיפנס;

אתרי תקשורת בערבית במזרח ־התיכון.
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ממשלת  ראש  כתב   ,1951 בדצמבר  ב־30   
ישראל דוד בן־גוריון ביומנו, "ראובן מציע מוסד 
בהכנת  ערב,  בארצות  בהגנה  שיעסוק  מוסמך 
כלים לבריחה מארצות מזרח אירופה... ביון על 
בתוכן  לישראל  שאין  בארצות  היהודים  מצב 
יהודי  רכוש  הצלת  גם  היהודים,  עם  ישיר  מגע 

בארצות שונות שמהן ברחו...". משפטים ספורים 
אלה, המתארים את הצעתו של ראובן שילוח, 
המודיעין  קהילת  וממקימי  ההגנה  מבכירי 
המתועד  האזכור  את  מהווים  הישראלית, 
אשר  ממשלתי,  ארגון  של  הראשון  הרשמי 
ייוודע בתור אחד הגורמים שעלה בידם  לימים 
להבקיע את מסך הברזל, ולהביא לעלייתם של 

כמיליון וחצי יהודים ובני משפחותיהם מברית־
יתרה  הבתר־סובייטי.  ומהמרחב  המועצות 

מזאת, לזכותו של ארגון זה, המוכר כיום באחד 
משמותיו הרבים, "נתיב", תירשם הבאתם ארצה 
של למעלה משני מיליון יהודים, מתוך שלושה 
וחצי מיליון שעלו לישראל מאז הקמתה בשנת 

.1948

קריאת תיגר על 
הדב הסובייטי

    במחצית השנייה של שנות הארבעים ובראשית 
ליהודים:  טובות  ניבאו  לא  החמישים,  שנות 
עליהם  שפך  הזועם  ההמון  ערב,  בארצות 
השחרור  במלחמת  התבוסה  בגין  חמתו,  את 
ברית־  – אירופה  מזרח  במדינות  ישראל.  של 
המועצות של סטלין וגרורותיה הסוציאליסטיות, 
מובהקת  אנטישמית  מדיניות  לקדם  החלו 
מדינת  זאת,  ובכל  גיס חמישי.  ביהדות  ולראות 
היו  המזרחי  הגוש  שמדינות  הצעירה,  ישראל 
בין הראשונות לכונן עימה יחסים דיפלומטיים, 
יוכלו לעלות  יהודי מדינות אלה  כי  אף קיוותה 
לישראל באין מפריע. תקוות אלו עמדו מאחורי 
הסוגיה  מהעלאת  להימנע  המודעת  בחירתה 
היהודית לדיון בין־לאומי-פומבי. כל זה לא קרה.
קיומה  על  הנלחמת  וענייה,  קטנה  מדינה 
משתי  אחת  על  תיגר  לקרוא  בוחרת  הממשי, 
מעצמות־העל של אותם הימים. מעצמה, שלא 
רק החלה כבר להפגין עמדות אנטי־ישראליות 
ברורות, אלא גם נודעה בהתנהגותה הדורסנית 
כלפי יריביה. באותם הימים לקריאת תיגר זאת 
לא היה כל גיבוי יהודי או בין־לאומי. אך התעוזה 
והאמונה, התמימה אולי, שהתביעה הישראלית 
סימני  מעלות  פרי,  תישא  העלייה  לחופש 
מאחורי  שעמדו  למניעים  באשר  רבים  שאלה 
ההנהגה הישראלית בבואה לקבל את ההחלטה 
הגורלית, על תחילת הפעילות היזומה. בהיעדר 
תיעוד רלוונטי, נותר רק לשער כי הקשר הרוחני 
של מנהיגי מדינת ישראל, שברובם המוחלט היו 
בשר מבשרה של היהדות הרוסית על פזורותיה, 
והמודעות הברורה שיהודי מזרח אירופה בכלל 
את  איבדו  לא  בפרט,  ברית־המועצות  ויהודי 
כמיהתם למכלול יהודי-לאומי – היוו את המניע 

המוסרי לפעולה.

כבר בראשית 1950 היה ברור כי אין בכוונתה   
של ברית־המועצות לאפשר את עליית היהודים 
המדינה  קברניטי  לפיכך,  לישראל.  משטחה 
או  יותר  פומביות  שונות  בהזדמנויות  החלו, 
פחות, להשמיע אמירות בדבר חובת הפעילות 
הלאומי  וההכרח  הסובייטית  היהדות  למען 
אירופה.  מזרח  יהודי  של  עלייתם  את  לאפשר 

במשך שנים רבות, פעלו שני 
הגופים "נתיב" ו"בר" כישויות 
)יחידות או אגפים( מקבילות 
בתוך מסגרת־על אחת, נטולת 
שם הלכה למעשה, שאותה 
כינו תחילה "נתיב", ולאחר 

מכן "נתיב־בר". 

"מוסד מיוחד במרות 
הממשלה בלבד": 

מסכת השמות והכינויים 
של "נתיב"/ חלק א'

דר' נתי קנטורוביץ'
ראש תחום מידע ומחקר, "נתיב – משרד ראש הממשלה"

מדו הרי  בשם.  מתהדרים  ממלכתיים  גוף  או  מסגרת  שכל  ־נהוג 
בר בחלק מהזהות הארגונית ומורשתה. לשם, כמושג, יש גם תוקף 

־משפטי. לעיתים למסגרת זו או אחרת יש מספר שמות: השם הר
שמי, השם המוכר ברבים, ואף לפרקים, גם כינוי או שם חיבה. על 
אחת כמה וכמה כאשר מדובר במסגרת הפועלת או נאלצת לפעול 
בחשאיות. כזה הוא בדיוק המקרה של "נתיב" – מסגרת ממלכתית 

־שבמשך רוב שנותיה לא נשאה שם רשמי ונודעה בשורה של כי
חשאיים,  ואף  למחצה  גלויים  גלויים,  רשמיים,  קוד,  ושמות  נויים 

שאחד מהם, "נתיב", הפך בסופו של דבר לשמה הרשמי. 

ראובן שילוח – זיהה את הצורך )ארכיון המל"ם(
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הושמעה  שבה  הראשונה  הפומבית  ההופעה 
לברית־המועצות  וחד־משמעית  ברורה  קריאה 
העלייה,  חופש  את  לאפשר  ולגרורותיה, 
אפיקים  בקיבוץ   1950 במאי  ב־21  התקיימה 
בן־ דוד  יובלו. ראש־הממשלה  בחגיגות מחצית 
גוריון הצהיר בנאומו כי מדינת ישראל לא תוותר 
לממש  ברית־המועצות  יהודי  של  זכותם  על 
בבניית הארץ.  ולהצטרף לאחיהם  את העלייה 

המקום והעיתוי נבחרו לא בכדי – שמו המקורי 
"קיבוץ השומר הצעיר  של קיבוץ אפיקים היה 
מססס"ר", ורבים ממייסדיו וחבריו עלו בעצמם 
העשרים  שנות  במרוצת  מברית־המועצות 

והשלושים.

ניצול השלד של 
"המוסד לעלייה ב'"

חשיבה  תהליך  הניעו  בן־גוריון  של  דבריו   
ביומנו  ברשומה  רואים  אנו  סופו  שאת  ארוך, 
משלהי 1951 שאוזכרה לעיל. כבר ביוני 1950, 
שרת,  משה  החוץ  שר  בהובלת  שונים,  גורמים 
החלו לבחון אפשרויות לפעולה חשאית בקרב 
שתאותת   – המזרחי  הגוש  במדינות  היהודים 
כי  הציוניים,  ובפרט לפעילים  היהודים,  לאותם 
כי  לציין  יש  אותם.  נטשה  לא  ישראל  מדינת 
ישראלית  פעילות  אודות  על  דומות,  מחשבות 
ממלכתית מרוכזת למען הצלת היהודים, הועלו 
לא רק כלפי יהודי מזרח אירופה. גם מצבם של 
יהודי ארצות ערב גרם לדאגה רבה והוביל לדיון 
רבתי, באשר לפעילות מאורגנת למענם מטעם 

המדינה.

ביותר  הברורה  הפרקטית  ההצעה  ברם,   
ניתנה על ידי יוצאי "המוסד לעלייה ב'", ובראשם 
ישעיהו )שייקה( דן )טרכטנברג(, מבכירי הארגון, 
אשר במהלך מלחמת העולם השנייה נמנה עם 
מעבר  שהוצנחו  הארץ־ישראליים  הצנחנים 
גסיסתו  את  שראה  דן,  באירופה.  האויב  לקווי 
גורמים  למספר  פנה  ב'",  לעלייה  "המוסד  של 
למטרות  פעילותו  את  לנתב  והציע  ממלכתיים 

חדשות: פעילות הצלה בקרב היהודים בארצות 
לישראל  שלהם  הקשר  שימור  המצוקה, 
והעלאתם ארצה במידת האפשר. אחד מאלה 
אז  ראובן שילוח, שעמל  היה  דן  פנה  שאליהם 
על הקמת "המוסד". שילוח לא זו בלבד שחייב 
להציגו  כאמור,  דאג,  אף  אלא  הרעיון,  את 
ירוק  אור  שנתן  בן־גוריון,  הממשלה  ראש  בפני 
לפעולה. מאמציו של דן אומנם נשאו פרי, אך 
עקיבא  גם  בכיוון.  שפעל  היחיד  היה  לא  הוא 
לוינסקי, יד ימינו של שילוח, שבעבר היה אחראי 
בין היתר על עליית בני הנוער מאירופה אחרי 
עליו  לממונה  פנה  השנייה,  העולם  מלחמת 
באותו עניין ממש. לדברי לוינסקי, על ממשלת 
בעליית  הטיפול  את  עצמה  על  ליטול  ישראל 
ובראשונה  ובראש  מצוקה,  מארצות  היהודים 

מברית־המועצות.

הסוכנות  אנשי  פעלו  ולוינסקי,  לדן  במקביל   
"המוסד  של  משימותיו  את  לבסס  היהודית 
לעלייה ב'", כגוף שיבצע עבור המדינה משימות 
חלק  נשאר  בעודו  היהודי,  בתחום  חשאיות 
בפני  הועלה  אף  הרעיון  הסוכנות.  ממנגנון 
ראשי  אולם,  הסף.  על  אותו  שדחה  בן־גוריון, 
הסוכנות, וביניהם גם חברי מפא"י, לא היו מוכנים 
לוויתור. על כן, לבן־גוריון לא נותר אלא להטיל 
משמעת מפלגתית שתגדע כל התנגדות באיבה. 
לאחר  שבועות  כשלושה   ,1952 בינואר  ב־24 
שוגר  ביומנו,  והמתועדת  המכרעת  הפגישה 

מכתב מטעם מזכירות מפא"י הממוען ל"חברינו 
של  בחתימתו  המכתב,  הסוכנות".  בהנהלת 
מי שריכז במפא"י את המחלקה  קיטרון,  משה 
קיום  דבר  את  לידיעתם  מסר  המזרח,  לעדות 
השיחה במשרד ראש הממשלה ובהשתתפותו, 
מיוחד  "מוסד  הקמת  על  הוחלט  שבמהלכה 
לצורך  בלבד",  הממשלה  במרות  יפעל  אשר 
סגורות  ובארצות  האויב  בארצות  "פעולה 
במידת  העלאתם  היהודים,  עם  ]מגע  לגמרי 
חד־ דרישה  הכיל  המכתב  וכדומה[".  האפשר 
ו"להעביר  משמעית להתיישר לפי צו המפלגה 
הסוכנות  בישיבת  המתאימה  ההחלטה  את 
מראש.  אבוד  היה  ההתנגדות  קרב  היהודית". 
אומנם חלק מראשי הסוכנות המשיכו להתנגד 
והסוגיה עלתה לדיון במסגרותיה השונות, אבל 
בסופו של דבר לראשי הארגון ובכיריו לא נותר 
אלא לקבל את מרותה של המדינה ולוותר על 

המסגרת העתידה לקום.

משייכות למוסד לעצמאות

בין  הסכם  נחתם   ,1952 במרץ  ב־21  וכך,   
מחלקת  הנהלת  באמצעות  היהודית,  הסוכנות 
העלייה בראשותו של יצחק רפאל, לבין מדינת 

ועקיבא  שילוח  ראובן  ידי  על  שיוצגה  ישראל, 
בקרב  הפעילות  כל  ההסכם  לפי  לוינסקי. 
היהודים בארצות ערב ובמדינות מזרח אירופה 
שיוקם  לעלייה הממשלתי  לידי המוסד  תועבר 
בחסות המדינה, ואילו הסוכנות היהודית ומשרד 
שאינן  ממדינות  בעלייה  לטפל  ימשיכו  החוץ 
בעקבות  וכך,  היהודים.  על  מגבלות  מטילות 
להתגבש  החלה   1952 מאי  בחודש  ההסכם, 
כיום  המוכרת  מיוחדת  ממשלתית  מסגרת 
 ,1955 מחצית  ועד  הקמתו  מאז  "נתיב".  בשם 
אולם,  "המוסד".  בתוך  כיחידה  הארגון  פעל 
כבר מראשית 1953, עת נבחר לעמוד בראשה 
לאוטונומית,  היחידה  הפכה  אביגור,  שאול 

"מוסד מיוחד במרות הממשלה בלבד" 

כבר מראשית 1953, עת נבחר 
לעמוד בראשה שאול אביגור, 
הפכה היחידה לאוטונומית, 

הלכה למעשה, ובסתיו 1955 
האוטונומיה הפכה לעצמאות 
מלאה בכפיפות ישירה לראש 
הממשלה, לא רק דה פקטו, 

אלא גם דה יורה

גם במסמכים הרשמיים כונה 
"נתיב" בראשית דרכו 

בשמות שונים, כאשר הבולט 
שבהם היה "מוסד העלייה 

הממשלתי" או "המוסד 
המוכר"

שאול אביגור – חשאיות והובלה לעצמאות 
)ארכיון המל"ם(
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האוטונומיה   1955 ובסתיו  למעשה,  הלכה 
הפכה לעצמאות מלאה בכפיפות ישירה לראש 
הממשלה, לא רק דה פקטו, אלא גם דה יורה. 
עם  הקשר  בלבד,  מנהלית  מבחינה  זאת,  עם 

"המוסד" נותר על כנו עד שנת 1971.

שקבעו  המנחה  הקו  "נתיב",  של  כינונו  בעת   
המסגרת  של  קיומה  עצם  כי  היה  מקימיו 
בסוד  תישמר  הזאת  המיוחדת  הממשלתית 
כמוס מפני הסובבים, בדיוק כמו כל גוף חשאי 
אחר שפעל אז במדינה. ועל כן, לאחר מינויו של 
אביגור לראש הארגון, שותפי סוד בחרו לכנותו 
"המוסד של שאול ]אביגור[" ואת אנשיו "אנשי 
בסוד  להיות  היה  אמור  שלא  שמי  כדי  שאול", 
במסמכים  גם  מדובר.  במה  יבין  לא   – קיומו 
בשמות  דרכו  בראשית  "נתיב"  כונה  הרשמיים 
שונים, כאשר הבולט שבהם היה "מוסד העלייה 
ואומנם,  המוכר".  "המוסד  או  הממשלתי" 
ממלכתיים  גופים   – מהותית  בעיה  כאן  הייתה 
באותה  כונו  כאחד,  וגלויים  חשאיים  רבים, 
התקופה בשמות שהמילה "מוסד" הייתה אחד 
ממרכיביהם. על כן, עלולים היו להיווצר בלבול 

וחוסר ודאות גם בקרב אלה שהיו שותפי סוד.
המסגרת  על  כי  הייתה  השנייה  הדרישה  לכן, 
החדשה להתכנות בשם שאומנם לא יחשוף את 
בתחום  ברור  מושג  ייתן  בעת  בה  אך  מהותה, 
עיסוקה. מתוקף מגמה זו, בראשית הדרך נוצרו 
מספר שמות קוד שבהם השתמשו אנשי "נתיב". 
שם הקוד הראשון, "הגחלת", היה בשימוש, אך 
בטרם  עוד  הנראה  ככל  מאוד,  קצרה  תקופה 
מינויו של אביגור, ולא התקבע. לעומתו, הכינוי 
"ביל"ו", היה במשך מספר שנים הכינוי  הנוסף, 
של  רשמי  הלא  לשמו  הפך  שאף  המועדף, 

הארגון.

ואולם, מתוקף הנחיצות לשבש שגרה ולשמור   
על מה שמכונה כיום אבטחת המידע, התחילו 
בהדרגה להשתמש גם בשמות נוספים על בסיס 
אותו העיקרון – רמיזה ברורה ליעדיו של הארגון 
ותחומי עיסוקו. הכינוי הראשון שנכנס לשימוש 
הפעילות  במסגרת  תחילה   ,1954 בשנת  נרחב 

במזרח אירופה ולאחר מכן גם בברית־המועצות, 
אחת  על  להצביע  נועד  זה  כינוי  "מלט".  היה 
– סיוע  "נתיב" באותם הימים  המשימות שנשא 
במילוט היהודים ממדינות שמהן לא יכלו לצאת 
באופן גלוי )למעט ברית־המועצות(. ברם, כעבור 
קצת יותר משנה, כבר במהלך 1955, גם כינוי זה 

הפך לנחלת העבר.

משלושה יוצא אחד...

של  הופעתם  שייכת   1956-1955 לשנים   
ברבים  הארגון  ייוודע  שבהם  הכינויים,  שלושת 
במרוצת השנים ושאחד מהם אף יהפוך בסופו 
שניתן  כפי  "נתיב".   – הרשמי  לשמו  דבר  של 
לראות, גם כינוי זה, שהופיע לראשונה במקביל 
במהלך  פנימית  בתכתובת  אחרים,  לכינויים 
של  העקרוני  הרעיון  על  התבסס   ,1955 ינואר 
הלכה  אותה  לחשוף  מבלי  הפעילות  מהות 
למעשה. לא כך היה עם שני הכינויים האחרים: 
של  השנייה  במחצית  נולד  אשר  נוסף,  כינוי 
1955, מתקשר גם הוא לפעילותו של "נתיב", אך 
לא חפף אותה במלואו, הוא "בר". באשר למקור 
זוכות  שתיהן  גרסאות.  שתי  קיימות  השם, 
ומבוססות  הארגון  מראשוני  מי  של  לתמיכה 
"בר"  ראש  פי  על  כך,  הגיוניים.  הסברים  על 

הראשון דר' בנימין אליאב, השם גזור מהמילה 
העשייה  מהות  את  לשקף  ונועד  "הסברה", 
ישראל,  לגבולות  מחוץ  הסברתית  פעילות   –
לרוב במערב, על אודות מצבם של יהודי ברית־
המועצות ומזרח אירופה. לטובת גרסה זו, ניתן 
לזלמן  במכתבו  עקיף:  ממוסמך  תיעוד  למצוא 
שז"ר בשלהי שנות החמישים, כינה אליאב את 
"הסברה  בשם  "בר"  נגד  הסובייטית  הפעילות 
נגדית" ו"אנטי־הסברה", מה שיכול להעיד, ככל 

ותיקי  אליאב,  לעומת  השם.  מקור  על  הנראה, 
"בר" משתי  הכינוי  את  גוזרים  האחרים  הארגון 
ברית־ המילים  בצמד  הראשונות  האותיות 
המועצות. לטובת הגרסה השנייה מעיד גם שמו 
בר",  "מבצע  במערב  מיוחד  של מבצע הסברה 
שהחל בשלהי אוגוסט-ראשית ספטמבר 1955, 
ביריבות  הזמנית  הרגיעה  את  לנצל  במטרה 
הבין־גושית, כדי להעלות את בעיית יהודי ברית־
המועצות לסדר היום העולמי. מבצע זה, שכונה 
לעיתים קרובות גם "מבצע ברית־המועצות" או 
למעשה  היווה  ברית־המועצות",  יהודי  "מבצע 
כיחידה  "בר"  להקמת  המקדים  השלב  את 
נפרדת בתוך מסגרת־העל, המכונה כיום "נתיב".
"נתיב"  הגופים  שני  פעלו  רבות,  שנים  במשך 
מקבילות  אגפים(  או  )יחידות  כישויות  ו"בר" 
הלכה  שם  נטולת  אחת,  מסגרת־על  בתוך 
ולאחר  "נתיב",  תחילה  כינו  שאותה  למעשה, 
הארגון  בראש  שעמד  מי  גם  "נתיב־בר".  מכן 
התכנה, למעשה, לא בתואר "ראש נתיב", אלא 
"הממונה" או "הממונה על 'נתיב' ו'בר'". עם זאת, 

במסמכים  והן  בעל־פה  בשיחות  הן  לעיתים, 
רשמיים, קוצר תואר זה לכדי "מנהל 'נתיב'", גם 

אם בפועל הייתה זאת שגיאה.

"מוסד מיוחד במרות הממשלה בלבד" 

ישעיהו דן – הפניית תשומת הלב לגוש המזרחי 
)ארכיון המל"ם(

במדינות מזרח אירופה – 
ברית־המועצות של סטלין 

וגרורותיה הסוציאליסטיות, 
החלו לקדם מדיניות

אנטישמית מובהקת ולראות 
ביהדות גיס חמישי

ראש־הממשלה דוד בן־גוריון 
הצהיר בנאומו כי מדינת 

ישראל לא תוותר על זכותם 
של יהודי ברית־המועצות 

לממש את העלייה ולהצטרף 
לאחיהם בבניית הארץ

 לדברי לוינסקי, על ממשלת 
ישראל ליטול על עצמה את 

הטיפול בעליית היהודים 
מארצות מצוקה, ובראש 

ובראשונה מברית־המועצות.
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עיתונאי  קינן.  עמוס  היה  הראשון  החשוד   
בעיתון  שכתב  ושות'"  "עוזי  שהטור  מוכר, 
ימים.  באותם  מאוד  פופולרי  היה  הארץ, 
לעומתו, החשוד השני לא היה מוכר. שמו היה 
שאלתיאל  של  חייו  קורות  יאיר.  בן  שאלתיאל 
או  מתח  לספר  השראה  להוות  בקלות  יכולים 
לסרט. קשה אומנם להתחקות אחריהם לפרטי 
פער  יש  מסתורין  אנשי  של  וכדרכם  פרטים, 
המציאות,  לבין  עליהם  הנפוצות  העלילות  בין 
ניתן  אך בעזרת מספר מקורות מצומצם למדי 
הביוגרפיה  את  גסים,  בקווים  אם  גם  להתוות, 
יוצאת הדופן שלו, שהתאפיינה בשלוש מילים: 

נועזות, חשאיות ומסתורין. לבסוף גם תסכול.

החלטה בהשראת 
הכותל המערבי

היו  לידתו  נסיבות  גם  אגדות,  של  כדרכן   
חייבות להיות יוצאות דופן, וכך נולדה לה גרסה 

חייו  לסיפור  קדימון  להיות  שנועדה  פנטסטית 
בסביבות  במטולה  נולד  שאלתיאל  המרתק: 
שנת 1922, למשפחה שהגיעה מהקווקז לארץ־

הקוזאקית,  המסורת  כמיטב  והתגיירה.  ישראל 
עמדה  שלפניו  מעור  באוהל  אותו  ילדה  אימו 
בחיפה  נולד  הוא  למעשה,  מקושטת.  סוסה 
ללא חלקיק  יהודית ממוצא צרפתי,  למשפחה 
של דם קוזאקי בעורקיה. אביו, לזר, החליף את 
יאיר", על שמו של אלעזר  שם המשפחה ל"בן 
כבן עשר  בהיותו  מורדי מצדה.  יאיר, מנהיג  בן 
לערך, הוליכֹו אביו לירושלים ומול חומות העיר 
הקריא בפניו את תיאורי המצור והחורבן בכתבי 
הילד  החליט  מעמד,  באותו  פלביוס.  יוספוס 

להקדיש את חייו לחירות ישראל.

לפנימייה  נשלח  הוא  לערך,  תשע  בן  כילד   
ימית במרסיי שבצרפת, על מנת להופכו ליורד 
שהתפרסמה  הדרמטית  לגרסה  בניגוד  ים. 
ולפיה הוא נשלח לבדו לארץ הרחוקה, האמת 
היא שהמשפחה כולה עברה לצרפת והתגוררה 
בפנימייה  לימודיו   .1935-1930 השנים  בין  שם 
החזיקו מעמד מספר שנים, עד שפרשת אהבים 
הצטרף  הוא  אותם.  קטעה  מבוגרת  אישה  עם 
לפרק זמן לסירת מבריחים, ולבסוף חזר ארצה 

מצויד בשפה נוספת ובחוכמת חיים.

-1936 מאורעות  פרצו  בחיפה,  נער  בהיותו   
בתנועת  עת  באותה  כפעיל  ושאלתיאל,   1939
להקים  החליט  הלאומית,  מתתיהו"  "צופי 
מחתרת שתגיב על פעולות הטרור של הערבים. 
הוא אסף אחדים מחבריו, והקבוצה גנבה חומרי 
ריכוז  במקומות  קטנים  מטענים  והשליכה  נפץ 
של ערבים. בשלב הבא, שאלתיאל ניסה לגנוב 
רובה מתחנת גפירים, אך נתפס. בעסקה שעשה 
הנוטרים  בתחנת  לשרת  הנער  התנדב  אביו, 
נטען שכבר  כחלופה לעונש. בגרסאות אחדות 

אז הוא הצטרף להגנה ומשם עבר לאצ"ל.

חניך ב"בית הספר לרוצחים"
הצטרף  השנייה,  העולם  מלחמת  בפרוץ   
שאלתיאל לחיל האוויר המלכותי הבריטי. משם 

עמוס קינן – ערבב עם שאלתיאל דם וגנז עימו סודות 

חייו הסודיים
של סוכן המוסד 

שאלתיאל בן יאיר
 דר' יצחק פס

20 ביוני 1952, התגלה מטען חבלה במרפ־ ־בליל שבת, ב
סת ביתו בביתו של שר התחבורה הדתי, דוד צבי פנקס, 
מדיניות  בגלל  ולפיה  תיקן תקנה  לכן  קודם  שזמן קצר 
מכוניות  נסיעת  תּושבת  בדלק,  הנצרך  והצמצום  הצנע 
לילה מאוחרת,  מכן, בשעת  בלילה שלאחר  ביום שבת. 

־הושלך מטען נוסף לעבר דירתו. במקרה זה, המטען הת
במקום  שהוצבו  שוטרים  השר.  לדירת  נזק  וגרם  פוצץ 

הצליחו לעצור שני חשודים בהשלכת המטען. 

"אין לי עם מי לדבר באף 
מקום. העבודה שלי קשה... 
אף אחד במצרים לא מעלה 
על דעתו שאני מבין ערבית״

שאלתיאיל בן-יאיר 
בצילום מ-1952 בשבועון 

"העולם הזה"
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פניאקוב,  ולדימיר  של  הקומנדו  ליחידת  עבר 
הפרטי  "הצבא  שנקראה  היחידה  "פופסקי". 
 S.A.S.ל־ בדומה  פעלה   ,)P.P.A.( פופסקי"  של 
את  ובאיטליה.  המערבי  במדבר  המפורסמת, 
לרוצחים".  הספר  "בית  כינה  האימונים  מתקן 
היחידה התמחתה בפשיטות ובחדירות ארוכות־
ליכולות  והגיעה  חמושים,  ג'יפים  בעזרת  טווח 
מבצעיות מרשימות ולהישגים צבאיים בולטים. 
יחידת  ללוחמי  השראה  היוותה  היא  לימים 
לחייל  שדמה  שאלתיאל,  שמשון".  "שועלי 
סקוטי למהדרין, כונה בידי חבריו "צ'רלי" ו"ג'וק". 
על מנת לא לשכוח את יהדותו, הוא קיעקע על 

זרועו את סמל המגן דוד ואת השם ניל"י. 

גרסה  לפי  ארצה.  חזר  המלחמה  תום  עם   
מעביר  שהוא  שנודע  לאחר  ערק  הוא  נוספת, 
נשק לארגוני המחתרת בארץ והתגייס לאצ"ל. 
כישוריו המיוחדים מצאו גם כאן אפיק פעולה, 
וזמן רב הוא פעל במסווה של סוחר בקר ערבי 
בעיקר בבית שאן, בשליחות המחתרת. בינתיים, 
הקים אביו מוסד פרטי לחולי רוח בגן שמואל, 
התאים  המבודד  המקום  לתל-מונד.  הסמוכה 
להסתרת מבוקשים ונשק, ופעיל לח"י שנשלח 
למקום – הצליח לגייס את שאלתיאל. כשפרצה 
לח"י  השמועות,  אחת  לפי  השחרור,  מלחמת 
בעזרתה  לחדור  רכבת,  על  להשתלט  תכננה 
שאלתיאל  פעולה.  ולבצע  הערבי  השטח  ללב 

היה זה שנשלח לאסוף את המודיעין. 

ישן לבד בשטח, חודר לבד 
אל מעבר לגבול...

לח"י  חברי  התגייסו  המדינה,  הקמת  עם   
8, שעליה פיקד יצחק  לצה"ל ושובצו בחטיבה 

שאלתיאל  עשיר,  צבאי  ניסיון  כבעל  שדה. 
לסגן  מכן  ולאחר  מחלקה  למפקד  התמנה 
 ,82 גדוד  ג', פלוגת החרמ״ש של  מפקד פלוגה 
והשתתף בקרבות לשחרור רמלה ולוד ובקרבות 
עם  דרכו  הצטלבה  זה,  בשלב  המערבי.  הנגב 
שאלתיאל,  בפלוגתו.  חייל  שהיה  קינן,  עמוס 
אינדיבידואליסט  היה  עבות,  בשפם  שהתהדר 
להתרחק  נהג  ערב  מדי  מאוד.  וקשוח  קיצוני 
מחברי מחלקתו וחפר לעצמו שוחה שבה ישן. 
מאמין  אני  בטוח...  הכי  הדבר  זה  לבד  "לישון 
לא  אחד  אף  הטבע  עם  מתמזג  כשאני  בטבע. 
יודע שאני שם", נהג לומר. באחד המקרים, אחד 
מפקודיו סירב לפקודתו ושאלתיאל ירה לכיוונו 
אחד  אותו.  אהבו  לא  פקודיו  ׂשערו.  את  וחרך 
מהם העיד לימים ש"הוא היה הפרצוף האכזרי 
וסיפר על  ביותר שאי פעם הזדמן על דרכינו", 

מקרי ההתעמרות וההתעללות שספגו מידיו. 
אם רצו להעניש חייל שעבר עבירה, העבירו   
ויס  נתן  הוסיף.  יאיר,  בן  של  למחלקה  אותו 
כ"קילר"  אותו  ותיאר  הנועז  אופיו  על  סיפר 
וכמסרס ערבים. ואילו עמוס קינן סיפר שבאחד 
הקרבות, בעודו מסתער תחת אש צולבת, קפץ 
עליו:  וצעק  למחסה  הורידֹו  שאלתיאל,  עליו 
"אצלי אנשים לא מתים בקרב... אני מביא אותם 

הביתה".

דיין, שהתחיל  היה משה  אותו  מי שכן אהב   
 ,8 בחטיבה   89 גדוד  כמפקד  המלחמה  את 

היה  הוא  שגם  שכונה,  כפי  הקומנדו"  "גדוד 
ולאחר המלחמה התמנה  משופע ביוצאי לח"י, 
כאלוף פיקוד הדרום. דיין, שהכיר ביכולותיו של 
שאלתיאל, הפך אותו ליחידת קומנדו של אדם 
אחד. במשך כמעט שנה, הוא נהג לחדור לעזה, 
משה  מודיעין.  ולאסוף  שבויים  לשבות  בעיקר 
בן יהודה, יוצא לח"י, סיפר כי מפעם לפעם נהג 
כל  מסתננים.  של  לגנבות  בתגובה  בקר  לגנוב 
ביותר  האמיץ  "האיש  כמובן.  לבדו,  עשה  זאת 

בארץ", כינוהו מפקדיו בצה"ל.

מחסני נשק פרטיים 
ופעולות טרור...

ברגלו  שנפצע  לאחר  מהצבא,  שחרורו  עם   
קצרה  תקופה  עבד  הוא  הפעולות,  באחת 
בחברת "מקורות", בעבודות פיצוץ וקידוח, ומצא 
את עצמו מסובך בפרשת פיצוץ ביתו של דוד 
קינן,  לעמוס  בניגוד  פנקס, שר התחבורה.  צבי 

דתית,  כפייה  ותיעב  כנעניות  בתפיסות  שדגל 
שאלתיאל.  של  מעורבותו  ברורה  לא  היום  עד 
האם עשה בסך הכול טובה לחבר, שהרי עמוס 
קינן לא הבין בחבלה ושאלתיאל לעומתו הבין 
הדתית  בקיצוניות  הוא מאס  או שגם  הבין,  גם 
העיד  לימים  חזירים(.  חוות  להקים  תכנן  )הוא 
בפני נורית גרץ, אשתו של עמוס קינן כשכתבה 
את הביוגרפיה עליו, שהם לא רצו לפגוע באיש 
או לגרום נזק. המטרה הייתה אך ורק להפחיד, 
ולגרום לאנשים לחשוב על הכיוון שאליו הולכת 
שאליה  מהדרך  והאכזבה  הייאוש  המדינה. 
המדינה פנתה – היו משותפים ללא מעט מיוצאי 

לאחר שסיים את השליחות, 
ניסה שאלתיאל למצוא את 

עצמו בארץ, אך לשווא. 
לאחר שהתאכזב מהבטחות 
ללא כיסוי שנתנו לו באשר 

למגורים ולתעסוקה

המשטרה שחיפשה אחריו, 
במיוחד נוכח עברו 

הטרוריסטי, החליטה שהוא 
הצליח לברוח מהארץ 
בטרם יבואו לעוצרו 

וידיעות בולטות בעיתוני 
הארץ בישרו על כך

חייו הסודיים של סוכן המוסד שאלתיאל בן יאיר
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המחתרות. חלקם עזבו את המדינה והשתקעו 
טרוריסטי,  באופן  לפעול  בחרו  וחלקם  בחו"ל 
בין האחרונים היה  על מנת לשנות את המצב. 
חרותי,  יעקב  החבלה,  ומומחה  לח"י  יוצא  גם 
איש  חרותי,  צריפין.  מחתרת  ממנהיגי  שהיה 
הימין הרדיקלי של אותן שנים, היה חבר קרוב 
אביב,  בתל  נעוריהם  מימי  עוד  קינן  עמוס  של 
סיפק לו את חומר הנפץ לאחר שקינן הבטיח 
גרמנית.  תוצרת  המוכרת  חנות  היא  שהמטרה 
את  ניתק  האמיתי,  היעד  לחרותי  כשהתברר 

קשרו עם קינן.

במהלך החקירה, נתפס בחדרו של שאלתיאל   
מחסן נשק שלם, שלטענתו נשאר בידיו באישור 
מפקדיו בצבא. גם בבית המשפט התגלה אופיו 
נמוך.  היה  דיבורו  טון  שהעיד,  בזמן  המיוחד. 
לדבר  עליו  ציווה  לשומעו,  שהתקשה  השופט, 
בפני  עומד  שאתה  לך  "תאר  יותר.  רם  בקול 
פלוגתך ואתה צריך לצעוק", אמר לו. התשובה 
הייתה אופיינית לשאלתיאל: "לעולם איני צועק 
לי".  והם שומעים  אני מדבר בשקט  על אנשיי. 
זוכו  גמורה,  כפרסה  שהתנהל  המשפט  בסיום 
בן  של  הקרבי  עברו  הספק.  מחמת  הנאשמים 
לזיכויו,  כמניע  הנימוקים  שאר  בין  שימש  יאיר 
שהוא  וחברו  תרבות  בעל  שעיתונאי  "הייתכן 
לזמן  זמן  יטילו פצצת  ניסיון בצה"ל  בעל  קצין 
כה  במרחק  יימצאו  כה קצר, שבעת הפעלתה 
הדין  בפסק  השופט  הקשה  מהמקום?",  קטן 
הציבה  שלדעתו  ברגלו,  לפציעה  והתייחס 
טרור.  בפעולת  השתתפותו  את  שאלה  בסימן 

השר נפטר במהלך המשפט.

הפרנסה? רק בחו"ל

לאחר הזיכוי, נותרו השניים מחוסרי עבודה.   
עמוס קינן, שלא מצא את עצמו בארץ, החליט 

לעקור לפריז למספר שנים. שאלתיאל לעומתו, 
קשריו  בסיוע  הצליח  רבים,  חיפושים  לאחר 
משה דיין, לקבל עבודה  ובהמלצתו החמה של 
בחברת "אינקודה", חברה חלוצית שייבאה בשר 

האצ"ל  מפקד  הקים  החברה  את  מחבש.  כשר 
הבריטים,  בידי  שנאסר  מרידור,  יעקב  לשעבר 
והצליח  באריתריאה  מעצר  למחנה  הוגלה 
המקום  עם  היכרותו  נועזת.  בבריחה  לברוח 
ניתן   – שם  עסקים  שבעזרת  להבין  לו  גרמה 
ישראל.  מדינת  על  הערבי  המצור  את  לשבור 
מעבר לפן העסקי שלה, היו לחברה עוד כמה 
צדדים חשאיים. נציג המדינה בחברה היה אשר 
עוד  המודיעין  אנשי  מבכירי  נתן,  בן  )ארתור( 
מימי טרום המדינה, שניצל את תפקידו בחברה 

לאיסוף מודיעין באפריקה.

יום עצמו ששאלתיאל  קרה המקרה ובאותו   
יצא לחו"ל לתפקידו החדש, נחשף מחסן נשק 

אחריו,  שחיפשה  המשטרה  הוריו.  בבית  גדול 
במיוחד נוכח עברו הטרוריסטי, החליטה שהוא 
לעוצרו  יבואו  בטרם  מהארץ  לברוח  הצליח 

וידיעות בולטות בעיתוני הארץ בישרו על כך. 

המצרי,  המצור  את  לפרוץ  מהניסיון  כחלק   
ספינות  את  ולהעביר  לנסות  מרידור  החליט 
ניסיונות  למרות  סואץ,  תעלת  דרך  החברה 
"מריה  הספינות,  אחת  אותה.  לחסום  המצרים 
ויצאה  האיטלקי  הדגל  את  שהניפה  אנטוניו", 
בסוף דצמבר 1953 לכיוון אילת, ניסתה לחמוק 
מהסגר המצרי ונעלמה למספר ימים. בעקבות 
התברר  ולבסוף  מדינית  תקרית  התפתחה  כך, 

ירי  רווי  ארוך,  ועכבר  חתול  משחק  שלאחר 
אותה  לכדו  המצרים  מטוסים,  ואיום  תותחים 

דיין, שהכיר ביכולותיו של 
שאלתיאל, הפך אותו 

ליחידת קומנדו של אדם 
אחד. במשך כמעט שנה, 

הוא נהג לחדור לעזה, 
בעיקר לשבות שבויים 

ולאסוף מודיעין. 

"לישון לבד זה הדבר הכי 
בטוח... אני מאמין בטבע. 

כשאני מתמזג עם הטבע אף 
אחד לא יודע שאני שם"

יצחק שמיר – גייס אנשי לח"י למוסד

במהלך החקירה, נתפס 
בחדרו של שאלתיאל 

מחסן נשק שלם, 
שלטענתו נשאר בידיו 
באישור מפקדיו בצבא

חייו הסודיים של סוכן המוסד שאלתיאל בן יאיר
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שאלתיאל, שדמה לחייל 
סקוטי למהדרין, כונה בידי 
חבריו "צ'רלי" ו"ג'וק". על 

מנת לא לשכוח את יהדותו, 
הוא קיעקע על זרועו את 

סמל המגן דוד ואת 
הוא הצטרף לפרק זמן השם ניל"י

לסירת מבריחים, ולבסוף 
חזר ארצה מצויד בשפה 

נוספת ובחוכמת חיים.

והחזירוה לנמל המוצא. מי שהוביל אותה היה 
חברי  שאר  לדעת  בניגוד  שניסה,  שאלתיאל, 
הצוות הזרים, לפרוץ את המצור למרות הסכנה 
המוחשית. יומן שכתב על הקורות אותם בדרך, 
הזה".  "העולם  בעיתון  בהבלטה  התפרסם 
הישראליים  הניסיונות  לסמל  הפכה  האונייה 

לפריצת המצור באותם ימים.

מומחה בלגי 
לגידול בקר... 

גויס מפקד לח"י  באמצע שנות החמישים   

הייתה  יצחק שמיר, למוסד. מטרתו  לשעבר, 

אחדים  גייס  שמיר  מבצעית.  יחידה  להקים 

ישקה  שומרון,  דוד  ביניהם,  לח"י,  מיוצאי 

ועוד.  עדניה  שלמה  עמיקם,  הרצל  אליאב, 

המטה ישב בפריז. בשלב מסוים גם שאלתיאל 

אז  שישב  קינן,  עמוס  לטענת  ליחידה.  גויס 

"למרות  עליו.  להמליץ  התבקש  הוא  בפריז, 

הייתי  פוליטית,  מבחינה  מהימן  הייתי  שלא 

מהימן מהבחינה האישית", הסביר. שאלתיאל 

נאלץ למחוק את כתובות הקעקע שעל ידיו 

והצטרף למוסד.

במסווה של מומחה לגידול בקר בלגי בשם   
פרנסואה רנאנקור, נשלח שאלתיאל לקהיר 
הועסק  הוא  בקהיר".  שלנו  ל"איש  והפך 
כדרכו,  מצרים.  ממשלת  בידי  חקלאי  כיועץ 
וזו  גם הפעם הוא היה יחידה של איש אחד, 
הסיבה שהצליח למלא את שליחותו ולצאת 
פעל שאלתיאל  שנים  במשך מספר  בשלום. 

במצרים. 

 
 

התעופה  שדות  את  שמיפה  זה  היה  הוא  ה 
מלחמת  של  הראשונות  בשעות  שהופצצו 
ששת הימים, שנטרולם הוביל לניצחון חסר 
נוספות,  שמועות  לפי  במלחמה.  התקדים 
גם  היה  הוא  בספק,  מוטלת  שמהימנותן 
של  בחייהם  ההתנקשות  בניסיונות  קשור 
המדענים הגרמניים שפעלו במצרים. "הגרזן 
שליחותו,  במהלך  כונה.  הוא  שמיר",  של 
נשא שאלתיאל לאישה הולנדית שלא ידעה 
מאומה על פעילותו והתגוררה עימו בקהיר. 
בפניה  חשף  שירותו,  את  שסיים  לאחר  רק 
את זהותו. במהלך שליחותו, נהג שאלתיאל 
הנחיות  לקבל  לחודש  אחת  לפריז  להגיע 
עמוס  עם  להיפגש  ההזדמנות  את  וניצל 
שחש,  הקשיים  את  בפניו  חשף  הוא  קינן. 
העבודה  מקום.  באף  לדבר  מי  עם  לי  "אין 
שלי קשה... אף אחד במצרים לא מעלה על 
דעתו שאני מבין ערבית. גם בבלגיה חושבים 
שאני בלגי... פעם בחודש אני מוכרח לדבר 
עם מישהו כדי שלא להשתגע". את הפרטים 
גם  כמובן,  חשף  לא  שליחותו  של  הסודיים 
דוד  ולמוסד,  ללח"י  חברו  עם  בשיחות  לא 

איש  של  במסווה  בפריז  שפעל  שומרון, 
תיירות.

חי בקנדה, רחוק מישראל, 
רחוק מדי

    לאחר שסיים את השליחות, ניסה שאלתיאל 

לאחר  לשווא.  אך  בארץ,  עצמו  את  למצוא 

לו  שנתנו  כיסוי  ללא  מהבטחות  שהתאכזב 

ג'וב  קיבל  הוא  ולתעסוקה,  למגורים  באשר 

בתחום  אפריקה  מארצות  באחת  מסוים 

החקלאות, או שאולי היה זה רק כיסוי לעבודה 

נעלם,  הוא  כלשהו  בשלב  נוספת.  חשאית 

והגיע  חייו,  את  הקדיש  לה  מהמדינה  מאוכזב 

שונות  שמועות  הסתובבו  שנים  במשך  לקנדה. 

על גורלו, רובן גרסו שהוא כבר אינו בין החיים, 

עליו,  כתב  קינן  שעמוס  כתבה  שבעקבות  עד 

נשוי,  קנדה,  שבאונטריו,  בגואלף  התגלה  הוא 

אב לשני ילדים ועובד במפעל מקומי. קינן נסע 

ארוכות  שנים  אחרי  ביניהם  הפגישה  לבקרו. 

עמדה בסימן קתרזיס והתפכחות. "יש דבר אחד 

שאלתיאל,  לו  אמר  עליו",  אסלח  לא  שלעולם 

מפקד  שם  על  שנקרא  השני  ]בנו  שאול  "בני 

יפה[ היה צריך להיוולד בארץ  82, שאול  גדוד 

ישראל". לפני שנפרדו, הוא העז לומר, בגילוי לב 

נדיר, את אשר על ליבו, "אני מסתכל אחורה על 

חיי וחושב, איזה בזבוז זה היה. כל מה שעשיתי 

זאת,  עם  אבודות".  מטרות  בשביל  לחינם,  היה 

ללא  לו  ענה  "התחזור?"  קינן,  אותו  כששאל 

היסוס, "אם יקראו לי". 

בגואלף,   ,2006 במאי  בשמונה  נפטר  הוא   

רחוק מהארץ שאהב בכל מאודו ושלמענה פעל 

וגם הרג.

חייו הסודיים של סוכן המוסד שאלתיאל בן יאיר

דוד צבי פנקס – שר התחבורה שהפך יעד 
להפחדה רועמת )ויקיפדיה(
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סיקורת

בשנים  גרמניה  כלפי  הבריטית  החוץ  מדיניות   
על  האמריקאי  המודיעין  והשפעת   1939-1933
בווייטנאם  למלחמה  ביחס  החלטות  קבלת 
לקורא  להשוואה.  בוחן  מקרי  היו  ב־1967-1964, 
ומודיעין,  ביטחון  לאנשי  ובעיקר  הישראלי, 
כלפי  ישראל  מדיניות  על  המצוין,  הפרק  מצליח 
על  אור  לשפוך   ,1956-1953 בשנים  מצרים 
שהחשיפה  בשנים  כאן  שקרו  מעניינים,  תהליכים 
התקשורתית לאירועים אלה הייתה מינורית מאוד.

המדיני  והדרג  מודיעין  אנשי  בין  הדינמיקה   
בן־ לדוד  בעיקר  מתייחסת  הנבחנת  בתקופה 

גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון, ולמשה שרת 
גבלי  בנימין  ממ"ן/אמ"ן  ראשי  ומולם  החוץ,  שר 
מעמודי  אחד  היה  הראל  איסר  הרכבי.  ויהושפט 
רקע  על  המודיעין,  קהילת  של  העיקריים  התווך 
ופחות  וחוץ,  פנים  בנושאי  באיסוף  שליטתו 
אז  הייתה  מצרים  ההערכה.  בתחום  ביכולותיו 
ב־1952.  הקצינים  הפיכת  לאחר  העיקרי  האויב 
מול  האחד   – למצרים  היו  בולטים  אתגרים  שני 
והשני  סואץ,  ובריטניה בהקשר של תעלת  צרפת 
מול ישראל בעקבות האיום שהעולם הערבי הציב 
לישראל – "סיבוב שני", שנועד להחזיר את הכבוד 
)ה"נכבה"(.   '48 מלחמת  במפלת  שנרמס  האבוד 
ייעוד  הישראלי  למודיעין  היה  זה,  עניינים  במצב 
באופן שוטף אחר מגמות השלטון  – לעקוב  חיוני 
מעידים  סימנים  לאתר  ישראל,  כלפי  במצרים 
דווקא  אולי  או  נגדנו,  התקפית  יוזמה  לאפשרות 

למצוא כיוונים של פיוס.
בתקופה זו, כלל המודיעין של ישראל הצעירה   
לעניין  החוץ.  ומשרד  שב"כ  המוסד,  אמ"ן,  את 
כמעט  בולטות  הייתה  המודיעינית  ההערכה 
רקע  על  ההיא,  שבתקופה  הגם  לאמ"ן,  מוחלטת 
משרד  של  לתשומה  שרת  משה  שייחס  המשקל 
החוץ, דעתה של מחלקת החקר במשרד נשמעה 
יותר מאי־פעם בהיסטוריה המודיעינית של ישראל. 
"המודיעין  כי  הייתה  המדיני  הדרג  של  הציפייה 
קיומי לעצמאותה של  רקע חשש  על  הכול",  ידע 

ישראל.
המצרי  בהקשר  למודיעין  הראשונה  ההפתעה   
ב־23  החופשיים"  "הקצינים  הפיכת  בעניין  הייתה 
בעצם  ולא  בעיתוי  הייתה  ההפתעה   .1952 ביולי 
הראשונה  הכתובה  ההתייחסות  התרחשותה. 

מיולי  החודשי,  המודיעין  בדו"ח  הופיעה  לאירוע 
1952, שם נטען כי עוד מוקדם להעריך את עתיד 
ישראל- יחסי  על  וההשלכות  החדש  המשטר 
 – זה  למועד  בסמוך  שנערכה  בישיבה  מצרים. 
קצינים  החוץ,  שר  הממשלה,  ראש  בהשתתפות 
בכירים בצה"ל וצמרת משרד החוץ – הציגו ראש 
שילוח  ראובן  המוסד  וראש  גבלי  בנימין  ממ"ן 
הערכות משותפות כי נפתח עתה חלון הזדמנויות 
החדשה  ההנהגה  עם  מדיני  ומתן  במשא  לפתוח 
במצרים. דברים דומים עלו גם בהערכה של משרד 
החוץ. ממ"ן ומחלקת החקר במשרד החוץ הסכימו 
עם  וזמני  מוגבל  להסכם  מצרים  של  עניינה  כי 
נובע מרצון כן לשלום, אלא מרצון  ישראל – אינו 
לשפר את היחסים עם המערב לצורך סיוע כלכלי 

וצבאי.

היו  מהתעלה,  הבריטים  פינוי   – השני  באתגר   
ואף   ,1953 בסוף  מודיעין  הערכת  מסמכי  מספר 
ב־1954,  נאצר  ידי  על  נגיב  מוחמד  הדחת  לאחר 
שהעידו כי המשטר רואה בבריטניה ולא בישראל 
אויב עיקרי, ועל כן הסכנה למלחמה אינה מרובה. 
העריך   ,1956-1953 של  התקופה  לאורך  כך, 
המודיעין שאין סכנה ממשית למלחמה יזומה מצד 
מצרים עד 1957 לפחות, בשל כשירות נמוכה של 
צבאות־ מהתעצמות  בן־גוריון  של  החשש  הצבא. 
ערב הניע אותו, בקיץ 1953, לערוך את ה"סמינר" 
הביטחוני, שבעקבותיו פרסם את תפישת הביטחון 
של ישראל. גם הוא וגם שרת לא ראו חשש מיידי 
אלה  בשנים  התאמה  לראות  ניתן  כך  למלחמה. 
לגבי  המדינאים  להערכות  המודיעין  הערכות  בין 
לבין  בין קהילת המודיעין  סכנה למלחמה. הפער 
המדיניות  מה  המבצעי:  במישור  היה  המודיעין 
הרצויה לישראל נוכח התקדמות המשא ומתן בין 
גבלי,  ובראשם  המודיעין,  אנשי  ומצרים.  בריטניה 
המליצו על נקיטת צעדים מרחיקי לכת, כדי למנוע 
הסכם זה ואילו המדינאים לא ראו בו סכנה חמורה.

ב־1955  ישראל  בפני  שהוצבה  מהותית  סוגיה   
הייתה הודעת נאצר, בספטמבר, על עסקת הנשק 
הצ'כית. הודעה זו הפתיעה את כל גופי המודיעין, 
המודיעין  קהילת  כשלה  ההודעה,  לאחר  ואף 
בהערכת  העסקה.  ממדי  לגבי  אמין  מידע  להשיג 
המודיעין בינואר 1956, נכתב כי קליטת כל הנשק 

אין  כן  ועל   ,1958 סוף  לפני  תושלם  לא  בעסקה 
תגבור  הקרובה.  בשנה  מצרית  מהתקפה  לחשוש 
המערך הצבאי המצרי בסיני בפברואר 1956, הביא 
יהושפט  אמ"ן  ראש  המודיעין.  בהערכת  להחרפה 
הרכבי התריע כי המערך ההגנתי יוכל לשמש את 
לכיבוש  התקפי  למהלך  כמקפצה  המצרי  הצבא 
בערוצים  בהתרעות  הסתפק  לא  הוא  שבע.  באר 
מכתב  לסקוב  חיים  לרמטכ"ל  והעביר  הרשמיים 
חריג עם דעתו האישית לגבי האיום המצרי. לנוכח 
פיסות מידע על קשיים של הצבא המצרי לקלוט 
עסקת  על  והחתימה  הרוסי  הנשק  מערכות  את 
הערכת  השתנתה   – צרפת  עם  ישראלית  נשק 
מתקפת  ליזום  המצרים  בכוונת  אין  כי  המודיעין, 
בעניין  ושרת  בן־גוריון  של  בהתבטאויות  פתע. 
ממדי  לגבי  ודאות  חוסר  בלט  הרוסית,  העסקה 
העסקה, כאשר ראש הממשלה הגיע למסקנה על 
לעומתו  ושרת   ,1956 באביב-קיץ  מצרית  תקיפה 
הנשיא  את  ירתיעו  בין־לאומיים  גורמים  כי  העריך 
לסיכום  הקרובה.  בשנה  במלחמה  לפתוח  המצרי 
השפעת  על  להצביע  אפשר  הישראלי,  הפרק 
שאין  בעוד  המדיני  הדרג  על  המודיעין  תשומות 
המודיעין  אנשי  על  המדינאים  של  ללחץ  סימנים 

להתאים את תשומת המודיעין להעדפותיהם.

ההשפעה  על  לסלוי  עומד  המחקר,  בסיכום   
המכרעת שיש להיבט האנושי והאופן שבו תשומות 
של  החלטות  בקבלת  ביטוי  לידי  באות  המודיעין 
ועשיר  מוקפד  מקצועי,  חשוב,  ספר  זה  מדינאים. 
של  הנכבד  חלקם  ביבליוגרפיים.  מקום  במראי 
חומרים  על  התבססו  ישראל  לגבי  המסמכים 
לתיעוד  במיוחד  חשובה  תרומה  צה"ל,  מארכיון 

פעילות המודיעין הישראלי בשנות החמישים.

להיסטוריה  המחלקה  ביוזמת  יצא  הספר   
הציבור  את  לשתף  המגמה  במסגרת  בצה"ל, 
במחקרי עומק, שנשארו בעבר במסגרת הצבאית 

וכיום רואים חשיבות לפרסמם.

המדינאי ואיש המודיעין
מאת אהד לסלוי, הוצאת מודן, צה"ל-אמ"ץ-תוה"ד, 

משרד הביטחון – ההוצאה לאור, המחלקה להיסטוריה, 2022

אפרים לפיד
יחסי העבודה וההשפעה של המודיעין על קבלת ההחלטות, ובעיקר על 
מקבלי ההחלטות הבכירים במדינה, הם נושא לדיונים ומחקרים, ברבות 
השנים, במסגרות שונות ובאקדמיה. במחקר השוואתי שערך דר' אהד 

־לסלוי לדוקטורט, הוא בחן שלושה אירועי מפתח בתקופות שונות בש
לוש מדינות – בריטניה, ארצות־הברית וישראל, ועמד על השימוש שעשו 

מדינאים בתשומות המודיעין.
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אמ"ן  "...ראש  כי  לקרוא  היה  במיוחד  מביך   
מהדו"ח".  'התלהב'  לא  יריב(  אהרון  )האלוף 
שגם  יתכן  )"האם  בהמשך  ה'עדין'  מהניסוח 
להשתחרר מהשפעת  קשה  היה  יריב...  לאלוף 
האפשרות  את  ולקבל  הימים  ששת  מלחמת 
שהצבא המצרי התאפיין בנחישות ובמורל גבוה, 
וכי שררו יחסים טובים בין הקצינים ופקודיהם, 
בעקבות  מקובלת  שהייתה  לתפיסה  בניגוד 
להבין  ניתן  ותוצאותיה?"(,  המלחמה  מהלך 
של  מפקדו  נחמיאס,  סא"ל  את  'גלגל'  שיריב 
יער, 'מכל המדרגות', וסתם את הגולל על אותם 

ממצאים חשובים. 

עבודת  שבמסגרת  כיוון  אותי  ריתק  העניין   
מחקר  את  מקרוב  בחנתי  שלי  הדוקטורט 
הימים.  ששת  במלחמת  המצריים  השבויים 
הפרויקט נערך במחנה עתלית, רוכז ע"י יצחק 
אורון ז"ל, והשתתפו בו חוקרי אקדמיה בכירים 
ביותר בתחום הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, המזרח 
אוניברסיטאות  משלוש  המדינה,  ומדע  התיכון 
שאלוני  ניתחו  אלה  ובר-אילן(.  ת"א,  )העברית, 
שהוחלפו  ומכתבים  לשבויים  שחולקו  מבחן 

בינם ובין בני משפחותיהם בתקופת השבי.  

באפריל  שהופץ   – מחקר  אותו  מסקנות   
הצבאית  במערכת  הבכירים  לדרגים   1972
והמדינית – היו כי הקצין המצרי מתאפיין ברמת 
בהשוואה  רבה  במידה  ירודה  אינטליגנציה 
הצבאי-מעשי  הידע  רמת  הישראלית;  לקצונה 
שלו נמוכה; וכושרו בהפעלת מערכות מסובכות, 
לוקה  המצרי  שהקצין  המחקר  ציין  כן  נמוך. 
מדפוס  להשתחרר  ויכולתו  מחשבה,  בגמישות 
קבוע, ולעבור לדרך חשיבה שונה נוכח מצבים 
ביכולת  חלש  שהוא  צוין  נמוכה.  משתנים, 

לתפוס פרטים במציאות מורכבת, וחשיבתו אף 
הוגדרה כ"פרימיטיבית".

 
 

המצרי  הקצין  של  שאישיותו  נמצא,  בנוסף  ב 
פנימיים  משאבים  בעלת  דלה,  שטוחה,  היא 
חסרת  אמוציונלית,  בגרות  חסרת  חלשים, 
המצרי  הקצין  בחברה.  מאד  ותלויה  עצמאות, 
הפעולה  ששיתוף  כמי  בעולמו;  כבודד  הצטייר 
בין  מבחין  הוא  ואין  מועט;  הזולת  עם  שלו 
)או  החזק  גם  הוא  הטוב  ויעילות:  מוסריות 

היעיל( והחזק הוא גם הטוב.

לקצין  גורם  מהמציאות  שהניתוק  גם  נמצא   
האופייני להציב לעצמו מטרות בלתי ריאליות. 
הוא נעדר קנה מידה אובייקטיבי לבדיקת רמת 
היא  פעולתו  על  העצמית  וביקורתו  הישגיו; 
מקבלת  המציאות  מן  הבריחה  מספקת.  בלתי 
שהצורך  החובה,  מן  בריחה  של  ביטוי  לעיתים 

בה הוא לעיתים חזק עד כדי עריקה ובגידה. 

המחקר גרס כי "איש הצבא המצרי אינו עונה   
על הדרישות של כוח קרבי מודרני יעיל"... 

הקצין  של  הפסיכולוגיים  מאפייניו  בניתוח   
איננו  המצרי  הקצין  כי  המחקר  גרס  כמפקד, 

"מנהיג טבעי", או "מפקד טבעי". רוב מוחלט של 
הקצינים אינם מזדהים עם התפקיד הפיקודי-
תפקיד  מעדיפים  מהם  אחוזים   80 מנהיגותי: 
ייעודי-סיעודי )מקצועי(, על פני תפקיד מנהלי-

פיקודי.

במסגרת  הקצין  מחפש  חברתית"  כ"אישיות   
אנשים  הנהגת  של  האתגר  את  לא  הצבאית 
באנשים  שלטון  אם  כי  צבאי,  תפקיד  כמילוי 
הבטחת   – האישי  תפקידו  ובמילוי  ושררה, 
זו,  חברתית  מציאות  וקידומו.  שלו  הסטטוס 
לגרסת המחקר, "מגבילה ביותר את כושרו של 
יניח  המצרי  הקצין  לוחם:  ככוח  המצרי  הצבא 
על פי רוב כי לא יוכל לסמוך על סיוע מחברו, 

ויכלכל את מעשיו בהתאם". 

החוקרים  ידי  על  שהוערך  מצרי,  רב-סרן   
)הפך  מצריים  במושגים  מעולה  קרבי  כקצין 
למסקנה  הגיע  השבויים(,  הקצינים  למנהיג 
השבויים  הקצינים  בין  סימפוזיונים  לאחר   –
כי רמתם של הסגנים   – בדבר לקחי המלחמה 
יש  שלכאורה  עד  נמוכה,  כה  היא  והסג"מים 

לסלקם, עד לאחרון בהם, מן הצבא... 

"ב-1948  ואמר,  זו  סוגיה  סיכם  המחקר   
הגדרנוהו כ'קצין המנהל את הקרב לפי הספר'. 
על פי התרשמותנו לא נשתנו נתוניו הבסיסיים 
קשה  שאבחנה  דומה,  יותר".  מאוחר  שנה   20
כל  בעיני   – לשבט  סופית  חרצה  זו,  ונחרצת 
הקצין  גורל  את   - המחקר  סיכום  של  קורא 
המצרי, בכל התמודדות אפשרית כיריב לצה"ל.

הצבא  בחיילי  עסק  במחקר  מרכזי  פרק   
שלחוגר  הייתה  הכללית  מסקנתו  המצרי. 
המצרי יש מספר נתונים פוטנציאליים של לוחם 
טוב: חוסן גופני, כוח סבילות, תוקפנות. נטען גם 
מתקדם  בשלב  הייתה  הצבא  חוגרי  שמשמעת 
חיוביים  נתונים  משמעות  'מודרניות'.  של  יותר 
מספקת.  להבלטה  זכתה  ולא  הוצנעה  אלה, 
נתונים  מספר  הדו"ח  הדגיש  זאת,  לעומת 
כחייל  הפוטנציאלית  יעילותו  את  המגבילים 
בצבא מודרני: אינטליגנציה וכושר טכני נמוכים 
ותושייה.  יוזמה  וחוסר  עצמאות;  חוסר  יחסית; 
בלחימה  לחייל  חמורות  כמגבלות  הוצגו  אלה 

מודרנית . 

אשר ליחסי קצינים חוגרים: אחת ממסקנות   
במידה  נעדר,  המצרי  שהקצין  הייתה,  הדו"ח 
חייליו.  כלפי  אחריות  של  רגש  כל  מדהימה, 
חוסר אחריות הקצינים כלפי החיילים בא לידי 
ביטוי מובהק בהתנהגותם בשדה הקרב. אחוזים 
גבוהים של החיילים טענו כי הקצינים לא מלאו 
תפקידים ראשוניים בשדה הקרב, או בכלל לא 

לקחו בו חלק. 

גם בתקופת השבי לא הייתה שום התעניינות   
יחידותיהם.  חיילי  גורל  לגבי  הקצינים  מצד 
החייל,  כלפי  המצרי  הקצין  של  והבוז  הזלזול 

תגובה לפרופ' אפי יער, על 
כיבוש האי שדואן, בגיליון 90

דר' יוסי בן ארי

ליבי,  תשומת  את  לכד   ,)90( האחרון  מל"מ'  'מבט  בגיליון   
במיוחד, המאמר הקצר של פרופ' אפי יער, על כיבוש האי שדואן 
ובעיקר   ,)1970 בינואר   22 'רודוס',  )מבצע  ההתשה  במלחמת 
היחסים  במערכת  החברתי  הצד  את  שחקר  כמי  מסקנתו  את 
שבין מספר עשרות הקצינים והחיילים המצריים שנפלו בשבי: 
לאבחנתו, זו הייתה מערכת חיובית ביותר, והשפיעה על המורל 
והנחישות הגבוהים של המצרים בלחימה. כל זאת, בניגוד מוחלט 
מלחמת  תוצאות  רקע  על  ואמ"ן,  בצה"ל  אז  שרווחה  לתפיסה 

ששת הימים.

מעניין לעניין באותו מודיעניין

ניתן להבין שיריב 'גלגל' 
את סא"ל נחמיאס, מפקדו 
של יער, 'מכל המדרגות', 
וסתם את הגולל על אותם

ממצאים חשובים
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הקצינים.  כלל  על  מקובלת  נורמה  בגדר  היו 
הללו נהגו לקחת ממכסת נייר הכתיבה למכתבי 
חבילות  פתחו  החוגרים;  של  האדום'  ה'צלב 
שנשלחו לחוגרים מהבית ונטלו מהן מכל טוב; 
הרדמה,  ללא  רופאים  ידי  על  נותחו  וחיילים 

בטענה כי אין הם אלא 'בהמות'; וכו'.

את  החוגרים  שהערכת  התחוור,  מנגד   
האישי  יחסו  על  בעיקרה  התבססה  הקצינים 
כמפקד.  תכונותיו  על  ולא  לחייל  הקצין  של 
התופעה ניכרה בהתנהגותם של החיילים כלפי 
הכוח  הקצינים  מן  משניטל  במחנה:  הקצינים 
נטו לפרוק משמעת   – להרע או להיטיב עימם 
למכלאה של  קצין  הוכנס  כאשר  כך,  כלפיהם. 
חוגרים, הם הפליאו בו את מכותיהם. ניכר היטב 
למד  באשר  לקצין,  כבוד  רוכש  החייל  אין  כי 
זאת, הרס"רים  שלא להעריכו כמפקד. לעומת 
והסמלים – שחיו עם החיילים – המשיכו לשלוט 

בהם שליטה מלאה. 

כי  היה,  הדו"ח  של  המרכזי  המסר  ולסיכום,   
מרחק  המצרי  בצבא  נוצר  ל-1967   1948 בין 
גדול והולך בין העוצמה הכמותית הגוברת, לבין 
הכושר להפיק מעוצמה זו כוח אפקטיבי. לפיכך, 
כך נכתב, גם אם יכול שיפור איכותי מסוים, אין 
לצפות בעתיד הנראה לעין לשינויים מהפכניים 
במבנה האישיות ובדרכי החשיבה של המצרים. 

דו"ח  ובכן,  פה?  במסופר  טראגי  כך  כל  ומה   
פורסם,   )1967( הימים  ששת  שבויי  מחקר 
המלחמה  אחרי  שנים  חמש  רק  כמוזכר, 
לפני  ומחצה  שנה  אז,  וקיבע   ,)1972 )באפריל 
פרוץ מלחמת יום הכיפורים, תודעה שגויה מאד 
למרות  זאת,  מצרים.  צבא  וחיילי  קציני  לגבי 
שנים,  אותם  בין  מאד  גדול  שינוי  עברו  שאלה 
במערכת  והן  האישית-מקצועית,  ברמתם  הן 
זה  שינוי  לחיילים.  הקצינים  שבין  היחסים 
על  יער  פרופ'  של  במחקרו  היטב  השתקף 
שבויי הפשיטה באי שדואן, אשר פורסם מספר 
לא  ידו,  על  וכמתואר  המבצע,  לאחר  שבועות 
מצא דרך להשפיע על תודעת אמ"ן וצה"ל. גם 
מייצג'  'מדגם  היו  לא  שדואן  שבויי  אותם  אם 
)מקבץ של  ב-1970  טיפוסי של הצבא המצרי 
שבידודם  ותותחנים,  הנדסה  ים,  קומנדו,  חיילי 
מחקרו  מסקנות  גבוהה(,  ללכידות  תרם  באי 
פעמון  ענבל  את  ל'הזיז  צריכות  היו  יער  של 
על  המודיעין  אנשי  בפני  ולהתריע  האזהרה', 
האפשרות כי בצבא מצרים חל שינוי משמעותי, 
והמציאות אינה כפי שהכרנוה במלחמת ששת 

הימים.  

שנים,  באותן  כי  להיווכח  ניתן  שוב  אבל,      
וימים שקדמו לאותה מלחמה ארורה,  חודשים 
לבכירי המערכת לא היה עניין ש'יבלבלו אותם 

עם העובדות'. אכן, מה חבל...

  
  
 

  
 

הגיע  קלמנוביץ'  ביזארי:  יותר  עוד  הסיפור  אך  א 
"הרשימה  למשרדי  איך(  ברור  )לא  אחד  יום 
מרפ"י  שפרשה  כנסת  חברי  קבוצת  הממלכתית", 
ישראל( עם הצטרפותה למפלגת  פועלי  )רשימת 
את  והציע  אביב  בתל  בוגרשוב  ברחוב  העבודה, 
והצעתו   – שם  גם  העולים  רכז  לתפקיד  עצמו 

התקבלה בשמחה.
ובשעות  במשרד  בשקידה  התייצב  בוקר  כל   
הוא  ידענו  שלא  מה  אך  לדרכו.  הלך  הצוהריים 
לבית  הישר  הלך  ממשרדנו,  צאתו  עם  שמייד 
מפלגת העבודה, שהיה במרחק כמה מאות מטרים 
למלא  והתחיל  הממלכתית",  "הרשימה  ממשרדי 
את אותו תפקיד בכפיפות לראש מחלקת העולים 
מילא  כלומר,  ז"ל.  גז  מטילדה  הכנסת  חברת   –

במקביל את אותו תפקיד בשתי מפלגות.
עד היום לא ברור מה חיפש קלמנוביץ' דווקא   
ב"רשימה הממלכתית", מפלגה קטנה באופוזיציה 
בת ארבעה חברי כנסת בסך הכול – יגאל הורוביץ, 
מאיר  את  )שהחליף  פרץ  יצחק  הראל,  איסר 

אביזוהר( ואנוכי החתום מטה.
התאוריה היחידה שלי היא שמאחר שהמפלגה   
הוקמה על ידי דוד בן־גוריון, שגם היה חבר כנסת 
מטעמה עד שפרש, אנשי הקג"ב במוסקווה סברו 
יותר חשוב במדיניות  אולי שהיא ממלאת תפקיד 

הישראלית מכפי שבאמת היה.

ממסגרת  החורג  אירוע  על  לעמוד  הדין  מן   
בתחום   )1974-1967( הנוכחי  המחקר  תקופת 
ל"אינתיפאדה"  וכוונתי  ישראל-פלשתינאים,  יחסי 
שנים.  כמה  ונמשכה   1987 בדצמבר  שפרצה 
הפתעת האינתיפאדה הייתה אירוע טראומטי, ואולי 
שלוחותיה,  על  המודיעין  קהילת  בעבודת  מכונן, 
ובפרט עבור השב"כ. לקחי ההפתעה חייבו שינויים 
השב"כ,  בעבודת  מבניים  ואף  קונספטואליים 
בשטחים  הפוליטי  המצב  הערכת  על  האחראי 
האינתיפאדה  פרוץ  את  לקשור  הניסיון  הכבושים. 
לקשור  או  לפריצתה  סמוך  שהתרחשו  לאירועים 
הקשות  "האכזבות  כמו  משניים",  ב"גורמים  אותה 
הערבית  הפסגה  מתוצאות  הפלשתינאים  של 
בעמאן בנובמבר 1987", לא עמדו במבחן המציאות. 
הופתעו  מדוע  להבין  ניתן  אלה,  הסברים  לנוכח 
בשטחים  הישראלי  הממשל  ואנשי  מודיעין  גורמי 
מעוצמתה  האינתיפאדה,  של  פריצתה  ממועד 
הם  לפריצתה  קודם  הרי  כי  התמשכותה,  ומעצם 
כן  לפני  שהיה  מה  של  המשך  "צפוי  כי  העריכו 
בשנה  "צפויות  כי  או  בשטחים",  חדש  משהו  ולא 

הקרובה, 1987, הפרות סדר חמורות בשטחים".

של  הבנה  מחוסר  ההפתעה  נבעה  לדעתי,   
והחברתיים העמוקים בתוך  התהליכים הפוליטיים 
ראשית  מימי  עוד  שהחלו  הפלשתינאית,  החברה 
אחרות,  במילים  שנים.  ונמשכו  הישראלי  הכיבוש 
האינתיפאדה היוותה את שיאו של התהליך ולא את 
ניתן להבין את התמשכותה  ראשיתו. על רקע זה, 
של האינתיפאדה כמה שנים, שלא כהערכת קהילת 
של  נוסף  ב"סיבוב  מדובר  כי  בראשיתה  המודיעין 
מהומות שניתן לדכא אותן, והסדר יחזור לקדמותו". 
הכיבוש,  "דור  כי  כתבתי   1985 באוגוסט  ואומנם 
את  יוביל  הלאומית,  ההתעוררות  ברכי  על  שגדל 
ויגדל  ילך  והיקפו  הישראלי,  הממשל  נגד  המאבק 

עם השנים" )"הארץ", שישה באוגוסט 1985(. 

מעניין לעניין באותו מודיעניין

בעקבות 
מושבי, עוד על 

קלמנוביץ'
זלמן שובל

קראתי את כתבתו המעניינת של 
שבתאי  המרגל  על  מושבי  אבי 
נובמבר   ,90 )גיליון  קלמנוביץ' 
היתר,  בין  שמספרת,   )2021
לעיל  הנזכר  על השתלבותו של 
מפלגת  של  העולים  במחלקת 

העבודה.

בעקבות גדי 
זהר, על פרוץ 
האינתיפאדה

פרופסור משה שמש

לאור  לצאת  העומד  בספרי 
שלו  האחרון  בפרק  בקרוב, 
התייחסתי  "אפילוג",  שכותרתו 
באשר  המודיעיני  לכשל 
ואשר  הראשונה  לאינתיפאדה 
זהר  גדי  של  במאמר  לביטוי  בא 

בגיליון זה. וכך כתבתי:

קלמנוביץ' – חיפש, אולי, קרבה לאיסר?
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הפעלנו  להשתתף  מצביעים  לעודד  מנת  על    
אפשרות  גם  במעטפות,  ההצבעה  לצד  השנה, 
למלא  צורך  ללא  מהבית  באינטרנט  להצביע 
)ללא  מעטפה  לשים  נבחרים,  לספור  רשימות, 
המצביע,  שם  עם  גוביינא  מעטפת  לתוך  כיתוב( 
המל"מ,  ע"ח  המעטפה,  את  ולשלשל  לצאת 
בתיבת הדואר ולהתפלל שהיא תגיע בזמן ליעדה.  
התוצאה של המהלך הזה היתה ש-10 אחוזים )!!!( 
מכלל המצביעים לא פעלו לפי ההנחיות והצבעתם 
לקום  מבלי  הצבעת   – שבאינטרנט  בעוד  נפסלה. 

מהכיסא, האפלקציה ספרה במקומך את הנבחרים 
ולא היתה אף פסילה.

עמדו  הקודמות  הפעמים  משתי  בשונה  הפעם   
לבחירה שלושה מועמדים לתפקיד היו"ר. התוצאה 
הצביעה על כך ש-55 אחוזים הצביעו עבור היו"ר 

שנבחר האלוף )מיל׳( אהרון זאבי פרקש.

הביקורת  לוועדת  בחירה  לקיים  צורך  היה  לא   
והמועמד היחיד לתפקיד  כיוון שכמות המועמדים 

היו"ר פטרה את הצורך בקיום הליך בחירה.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

מידת  כי  לציין  יש  השכולות  המשפחות  בקרב 
כ-4  רק  מאד  מצומצמת  בבחירות  ההשתתפות 
אחוזים מהם משתתפים בבחירת נציגותם לועה"מ, 

וחבל!

    לצערי, לא הצלחנו להגדיל את כמות המועמדות 
לועה"מ וההרכב הנשי נמצא בקו ירידה מאז 2012. 
אז היו שש מועמדות שמרביתן נבחרו, ב-2016 היו 
רק ארבע מועמדות, וב-2021 היו רק שתי מועמדות 

ושתיהן נבחרו לועה"מ.

ביולי  בארבעה  הבחירות שהחל  תקופת      משך 
2021 להתנעת התהליך והסתיים בספירת הקולות 

ב-22 בנובמבר 2021 היה ארוך מדי.

    בהזדמנות זו אני מודה לחברי הועדה איה כהן 
אביעד ולדב הופמן. תודה ליועמ"ש אודי נולמן וליו"ר 
לרקפת  תודה  כמובן,  קרן.  אשר  הביקורת  ועדת 
פאר שעשתה את כל העבודה שמאחורי הקלעים 
כרכזת הועדה, ולחברים ולחברות מהמל"מ שסייעו 
בספירה )אני מקווה שבפעם הבאה נקבל התוצאות 
בלחיצת כפתור...( חנן שמולוביץ, עמקיה דוד, גיורא 
מגל, נינה פתאל ומשה רחמוט. תודה למנכ"ל דודו 

צור על הליווי לאורך כל הדרך.

באמצעות  להיות  חייבות  הבאות  הבחירות      
יש  במעטפות.  ההצבעה  עידן  תם  האינטרנט. 
בהצבעות  המשתתפים  היקף  את  להרחיב  לפעול 
ולהגיע לפחות ל-35-30 אחוז. מהחברים יש לפעול 
להגדלת מספר המועמדות לועה"מ ולא להסתפק 
יש  כמו"כ  בלבד.  מועמדות  ארבע  ואפילו  בשתיים 

לקצר את תקופת הבחירות ל-45 יום. 

מעניין לעניין באותו מודיעניין

סיכום מערכת בחירות 2021 
למוסדות המל"ם

נעם שפירא, יו"ר וועדת הבחירות

אחת לארבע שנים מתבקשים חברי המל"מ לצאת משגרת חייהם   
ולהצביע בבחירות למוסדות המל"מ ולתפקיד היו"ר.

השתתפו  ולכן  מאד  גדול  המאמץ  מחברינו  שלחלק  מסתבר   
כ-25% מכלל  רק  בממוצע בשלוש מערכות הבחירות האחרונות 
החברים ובני המשפחות השכולות. בהשוואה בין שלוש המערכות 
האחרונות )2012, 2016 ו-2021( עולה כי כמות המצביעים עלתה 

מ-18% בבחירות האחרונות )2016( ל-24% בבחירות האחרונות.

היו"ר החדש, האלוף )מיל'( אהרן זאבי פרקש
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גלות  במסגרת  לפרס  הגיע  היהודי  העם   
אז  הספירה.  לפני   597 שנת  בסביבות  יהויכין 
הגלה נבוכדנצר את שמנה וסלתה של החברה 
נלחמו  בהמשך,  לבבל.  יהודה  מאזור  היהודית 
ממנה,  חלקים  על  והשתלטו  בבבל  הפרסים 
בהם שהו גם יהודים. אלה הם היהודים שבהם 
היהודים  טבעי,  באופן  אסתר.  במגילת  מדובר 
היו מיעוט זר ומפוזר בכל הממלכה, ולכן חששו 
אסתר,  במגילת  התיאור  פי  על  לגורלם.  מאוד 
היהודים היו מפוזרים בכל ממלכת פרס, שכללה 

127 מדינות "מהודו ועד כוש".

ההזדמנות...

    מרדכי היהודי היה ככל הנראה אחד מנכבדי 
הקהילה היהודית. הוא הבין שיש רבים החורשים 
רע כלפי העם היהודי ודאגתו זו להישרדות העם 
להחדיר  צורך  שיש  למסקנה  אותו  הביאה   –
סוכן ללב ליבו של השלטון הפרסי, כדי לנסות 
המלך  הסיפור,  פי  על  לעם.  צפוי  אסון  למנוע 
לאחר  ושתי  מלכתו  על  מאוד  כעס  אחשוורוש 
מלכה  אחר  בחיפוש  והחל  לפקודתו,  שסירבה 
רחבי  לכל  שליחים  שלח  זו,  במסגרת  חלופית. 
יפות,  נשים  בפניו  להביא  בקשה  עם  הממלכה 

כדי לבחור מביניהן אחת.

סוכנת  החדרת  למבצע  הזדמנות  זיהה  מרדכי 
שלו לחצר המלכות ובחר ב־א' ה', בת דודו ובת 
חסותו, כמי שהיה אחראי על גידולה. במסגרת 

הגעתה  לקראת  היטב  הכינה  הוא  המבצע, 
אודישן(  לזה  קוראים  )היום  הבמה  למבחני 
יפים  בבגדים  להלבישה  דאג  הוא  המלך.  של 
ולאפר אותה, כדי שדמותה תבלוט במראה עין 
ראשוני של המלך ותצוד את תשומת ליבו למול 
הצליח  אכן  המבצע  הרבות.  המועמדות  כל 
ֶחֶסד  א  ַוִּתּׂשָ ְבֵעיָניו,  ַהַּנֲעָרה  "ַוִּתיַטב  ככתוב:  לו 

ְלָפָניו". 

אולם בטרם היכנסה לבית המלך, א' ה', היא   
אסתר־הדסה, קיבלה תדרוך מפורט לגבי אופן 
באופן  נדרשה  היא  המלך.  בחצר  התנהלותה 
היהודית:  זהותה  את  להסתיר  חד־משמעי 
ְוֶאת-מֹוַלְדָּתּה:  ֶאת-ַעָּמּה  ֶאְסֵּתר,  "ֹלא-ִהִּגיָדה 
בנוסף,  ֹלא-ַתִּגיד".  ֲאֶׁשר  ָעֶליָה,  ִצָּוה  ָמְרֳּדַכי  ִּכי 
אחרי בחירתה על ידי המלך, היא נדרשה להיות 
צייתנית ונחמדה עם סביבתה: "ֹלא ִבְקָׁשה ָּדָבר-
-ִּכי ִאם ֶאת-ֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵהַגי ְסִריס-ַהֶּמֶלְך, ֹׁשֵמר 
ַהָּנִׁשים; ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן, ְּבֵעיֵני ָּכל-ֹרֶאיָה".

ההצלחה...

תדרוך זה נועד לאפשר לה השתלבות קלה   
ממנה  התרשם  המלך  ואכן,  בארמון.  ומהירה 

המבצע המודיעיני 
להחדרת הסוכנת א' 

לצמרת השלטון 
חיים מנור

אינם  בו  המופיעים  שהסיפורים  הוא  בתנ"ך  היפים  הדברים  אחד   
מתאפשר  כך,  בכתובים.  מענה  להן  שאין  שאלות  ומעוררים  שלמים, 
את  השלימו  חז"ל  עליו.  הטובה  הדמיון  כיד  פרטים  להוסיף  לקורא 
הסיפורים בפרטים נוספים כאוות נפשם, וספרים שלמים נכתבו על ידי 
סופרים שונים המבוססים על סיפורי התנ"ך. בראייה זו, אפשר לקרוא 
את מגילת אסתר כמבצע מודיעיני מורכב מאוד של החדרת סוכנת ללב 
במאמר  מצוינת.  לתוצאה  ומביא  מצליח  דבר  של  בסופו  אשר  היעד, 
זה, אוסיף לתוך הפאזל של הסיפור העיקרי – הערכות ועובדות לגבי 
המבצע שאינן מופיעות בהכרח בכתובים, אבל הן מאפשרות לראות את 

התמונה הכוללת בראייה מודיעינית.

ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי". 
ארתור שיק, 1950, )ויקיפדיה(

"אסתר" הוא ציור משנת 1865 מאת הצייר 
הבריטי ג'ון אוורט מיליי, )ויקיפדיה(
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יתר הנשים שהובאו לארמון,  יותר מכל  מאוד, 
"ַוֶּיֱאַהב  ושתי:  במקום  למלכה  אותה  והמליך 
א-ֵחן  ַוִּתּׂשָ ִמָּכל-ַהָּנִׁשים,  ֶאת-ֶאְסֵּתר  ַהֶּמֶלְך 
ֶּכֶתר-ַמְלכּות  ַוָּיֶׂשם  ִמָּכל-ַהְּבתּולֹות;  ְלָפָניו  ָוֶחֶסד 

ְּבֹראָׁשּה, ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי".

כך, מבצע ההחדרה הצליח מעבר למשוער.   
של  המפעיל  והיה  הרעיון  את  שהגה  מרדכי, 
לגבי המשך הדרך,  היה מודאג מאוד  הסוכנת, 
ולכן הוא נמצא בסמוך לארמון: "ּוְבָכל-יֹום ָויֹום-
-ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּלְך, ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית-ַהָּנִׁשים: ָלַדַעת 
הסיפור  ָּבּה".  ּוַמה-ֵּיָעֶׂשה  ֶאְסֵּתר,  ֶאת-ְׁשלֹום 
מה  לדעת  מרדכי  היה  יכול  כיצד  מתאר  אינו 
שלום אסתר, אבל סביר מאוד להניח כי נקבעו 
ביניהם דרכי תקשורת חשאיים שכללו העברת 
בהמשך  וכדומה.  חשאיות  פגישות  אשגרים, 
התקשורת  מדרכי  שאחת  הסתבר  הסיפור, 
הייתה איש קשר ביניהם, ששהה בתוך הארמון 

ושמו ֲהָתְך.

 

מחויבות...

של  מבצעית  הפעלה   – הראשון  בשלב   
לו  שנודע  מידע  מרדכי  לה  העביר   – הסוכנת 
ותרש,  בגתן  המלך,  סריסי  שני  לגבי  באקראי 
את  העביר  מרדכי  המלך.  את  לחסל  שזממו 
המידע לאסתר בדרך כלשהי שאינה מפורטת 
והיא סיפרה למלך – שסיכל את המזימה ותלה 

את השניים. חשוב לציין כי אסתר מסרה למלך 
שמקור המידע שלה הוא מרדכי והמלך תיעד 
הימים של הממלכה:  את הסיפור בספר דברי 
ַהַּמְלָּכה;  ְלֶאְסֵּתר  ַוַּיֵּגד  ְלָמְרֳּדַכי,  ַהָּדָבר  "ַוִּיָּוַדע 
נזרע  כך  ָמְרֳּדָכי".  ְּבֵׁשם  ַלֶּמֶלְך,  ֶאְסֵּתר  ַוֹּתאֶמר 
המלך  של  מחויבות  ביצירת  הראשון  הזרע 
בה  ייעשה  העת  שבבוא  ולאסתר,  למרדכי 
שימוש. סביר להניח שבשלב הזה אסתר עדיין 
לא הסגירה את מוצאה היהודי, ולכן אין בעיה 

להזכיר את שמו של מרדכי בפני המלך.

המניפולציה...

ככל  למסקנה,  מרדכי  הגיע  השני  בשלב   
הנראה, כי המן, הנחשב לשר הבכיר בחצרו של 
העם  על  אסון  שיביא  זה  להיות  עלול  המלך, 
הייתה  בנה מבצע שמטרתו  הוא  ולכן,  היהודי. 
לחשוף את העובדה שהמן הוא צורר היהודים 
ולגרום לו לפעול ככזה. באותה עת המן, כׂשר 
הנדרשים  מנהג פשוטי העם  על  בכיר, הקפיד 
סירב  ברחוב.  או  בשוק  בעברו  קידה  לו  לקוד 
בו  והבעיר  במפגיע,  להמן  להשתחוות  מרדכי 

את חמתו. 

המן אכן נגרר לפרובוקציה, בירר מיהו אותו   
תגובתו  היהודי.  העם  בן  הוא  כי  והבין  מרדכי 
ציפה  מרדכי  אם  וספק  מאוד  קיצונית  הייתה 
לתגובה שכזו. המן שכנע את המלך כי יש לחסל 

בטענה:  פרס  בממלכת  היהודי  המיעוט  את 
ְּבֹכל  ָהַעִּמים,  ֵּבין  ּוְמֹפָרד  ְמֻפָּזר  ַעם-ֶאָחד  "ֶיְׁשנֹו 
ִמָּכל-ָעם,  ֹׁשנֹות  ְוָדֵתיֶהם  ַמְלכּוֶתָך;  ְמִדינֹות 
ֵאין-ֹׁשֶוה,  ְוַלֶּמֶלְך  ֹעִׂשים,  ֵאיָנם  ַהֶּמֶלְך  ְוֶאת-ָּדֵתי 
ְלַהִּניָחם". המלך קיבל את עמדתו של המן, ואכן 
שליחים יצאו לכל ממלכות פרס עם צו המלך 
לחסל את המיעוט היהודי ולבזוז את כל רכושו 

לטובת המן.

ומייד  המלכותי  הצו  על  מידע  קיבל  מרדכי   
כי  ֲהָתְך,  באמצעות  לאסתר,  מסר  העביר 
ּוְלַבֵּקׁש  "ְלִהְתַחֶּנן-לֹו  המלך:  את  להרגיע  עליה 
היה  מוכן  הזה,  בשלב  ִמְּלָפָניו--ַעל-ַעָּמּה". 
של  מוצאה  עובדת  את  לחשוף  כבר  מרדכי 
כי כבר  אסתר בפני המלך מפני שהוא העריך 
ונעימות  יופייה  בגלל  הן  אמונו,  את  קנתה 
הליכותיה והן בגלל המחויבות של המלך עקב 
המידע שהעבירה לו על מזימת המרד של בגתן 
ותרש. כמובן שהיה סיכון בחשיפה הזו, אבל אין 

ברירה וצריך לסכל את המזימה.

אסתר התנגדה לביצוע המשימה. היא חששה   
בהתאם  שלא  למלך,  וישירה  יזומה  שפנייה 
להביא  עשויה  בחצרו,  הפרוטוקול  לכללי 
עליה  בלחץ  המשיך  מרדכי  אבל  אבדון.  עליה 
ושם על כתפיה את האחריות לגורלו של העם 
היהודי, והבהיר לה כי בדיוק לשם המשימה הזו 
ְבַנְפֵׁשְך,  "ַאל-ְּתַדִּמי  לארמון:  כסוכנת  הוחדרה 
ִאם- ִּכי  יד  ִמָּכל-ַהְּיהּוִדים.  ֵּבית-ַהֶּמֶלְך  ְלִהָּמֵלט 
ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי, ָּבֵעת ַהֹּזאת--ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד 
ּוֵבית-ָאִביְך ֹּתאֵבדּו;  ְוַאְּת  ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  ַלְּיהּוִדים 

ּוִמי יֹוֵדַע--ִאם-ְלֵעת ָּכֹזאת, ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות".

היוזמה...

עברה   – השלישי  השלב   – ואילך  מכאן   
היוזמה לניהול המבצע לידי אסתר, והוא הותנה 
בתושייתה, תחכומה ואומץ ליבה. ראשית דבר, 
הייתה צריכה אסתר ליצור סיטואציה, לכאורה 
אקראית, שבה המלך יהיה זה שיזמן אותה אליו. 
היא ידעה היטב את שגרת יומו, מנהגיו ומסלול 
הליכתו של המלך. לכן, היא לבשה בגדי מלכות 
ועמדה במקום מתאים, על ציר ההליכה היומית 
כך  מצוקה,  של  תחושה  ושידרה  המלך,  של 

שלא יוכל להתעלם ממנה. 

התרגיל ה"אקראי" הצליח. המלך זימן אותה   
ּוַמה- ַהַּמְלָּכה;  ֶאְסֵּתר  "ַמה-ָּלְך  ושאל:  אליו 

בחוכמה  ָלְך".  ְוִיָּנֵתן  ַהַּמְלכּות,  ַעד-ֲחִצי  ַּבָּקָׁשֵתְך 
על  דבר  וחצי  דבר  לו  אמרה  לא  היא  רבה 
ואת  אותו  הזמינה  אלא  היהודי,  העם  מצוקת 
היא  ערב.  לאותו  ארגנה  שהיא  למשתה  המן 
היהודי  העם  בעניין  למלך  שהפנייה  הבינה 

צריכה לבוא בתזמון הולם.

המבצע המודיעיני להחדרת הסוכנת א' לצמרת השלטון

המן אחשוורוש ואסתר בציור של יאן סטין מ-1668, )ויקיפדיה(
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המבצע המודיעיני להחדרת הסוכנת א' לצמרת השלטון

המן,  בהשתתפות  התקיים  אכן  המשתה   
לאסתר:  שוב  המלך  פנה  ביין  ליבו  וכטוב 
ַעד-ֲחִצי  ּוַמה-ַּבָּקָׁשֵתְך  ָלְך;  ְוִיָּנֵתן  ֵאָלֵתְך  "ַמה-ּׁשְ
השעה  כי  הרגישה  אסתר  ְוֵתָעׂש".  ַהַּמְלכּות, 
אינה ראויה עדיין לחשוף את בקשתה ויש צורך 
ואת  אותו  הזמינה  היא  לכן,  נוספת.  בהבשלה 
המן למשתה נוסף שהיא ארגנה למוחרת היום. 
המן יצא מהמפגש הזה ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב, אבל מצב 
שמרדכי  בכך  הבחין  הוא  כאשר  השתנה  רוחו 
אינו משתחווה לו, ולכן בעצת אשתו זרש – הוא 

החליט לתלות אותו.

יד נעלמה...

לכך  שדאגה  זו  היא  אסתר  כי  להניח  סביר   
על  מרדכי  לו  שנתן  המידע  את  יזכור  שהמלך 
ניסיון המרד של בגתן ותרש. לפי הכתוב, שנתו 
של המלך נדדה והוא החליט לעיין באותו לילה 
נמצא  שבו  הממלכה,  של  הימים  דברי  בספר 
הסיפור. יד נעלמה דאגה לכך... האם זו אסתר? 
לו  הזכירה  הנראה,  ככל  היא,  הערב  במהלך 
בתיקי  לעיין  לו  והציעה  חייו  הצלת  סיפור  את 
הארכיון בהקשר זה. כך בשעת לילה מאוחרת 
הוא גילה שמוסר המידע, מרדכי, שהציל אותו – 

לא תוגמל בצורה כלשהי.

כדי  המלך  לחצר  היום  למוחרת  הגיע  המן   
לעדכנו בכוונה לתלות את מרדכי היהודי, אולם 
המלך  אותו  שאל  זאת,  לעשות  הספיק  בטרם 
ַהֶּמֶלְך  "ֲאֶׁשר  לאיש  לעשות  צריך  לדעתו  מה 
התכוון  המלך  כי  סבור  היה  המן  ִּביָקרֹו".  ָחֵפץ 
אליו והציע לו להרכיבו על סוס בחוצות העיר 
ייעשה  ״ככה  כי  קריאה  תוך  והדר,  הוד  ברוב 

לאיש אשר המלך חפץ ביקרו״. 

המלך הורה להמן לבצע את הצעתו ולהוביל   
באותה  גם  בהתאם.  העיר  ברחבי  מרדכי  את 
הייתה  אסתר  של  ידה  כי  להניח  ניתן  שעה, 
כי  ומצא  התיק  את  שקרא  המלך,  מעורבת... 
מוסרת  עם אסתר,  התייעץ  תוגמל,  לא  מרדכי 
המידע, איך אפשר לתגמל את מרדכי. והמלכה 
היפה היא זו שהציעה לו את רעיון הובלתו של 
הראשון  הפרק  זה  היה  העיר.  בחוצות  מרדכי 

בתוכניתה של אסתר להשפיל את המן.

ההפללה...

    המשתה השני התרחש, אף הוא לבקשתה של 
אסתר, ביום המוחרת בהשתתפות המלך והמן. 
אסתר  את  המלך  שוב  שאל  המשתה,  במהלך 
בשלב  ְוֵתָעׂש".  ַהַּמְלכּות  ַעד-ֲחִצי  "ּוַמה-ַּבָּקָׁשֵתְך 

זה, הרגישה אסתר חזקה והחליטה להנחית את 
היא חשפה למעשה  המן.  על  המכה המכרעת 
המזימה  על  למלך  וסיפרה  יהדותה  דבר  את 
לחסל ולעשוק את העם היהודי, לו היא שייכת: 
"ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי, ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד". רק 
בשלב זה, אסתר הרימה מסך וגילתה למלך את 
מוצאה היהודי. היא העריכה בוודאות גבוהה כי 
המלך שבוי בקסמיה וכי אין סכנה שיבולע לה 

בגין מוצאה. 

מי  ושאל  מהגילוי  מאוד  נרעש  היה  המלך   
הוא זה שרוצה לעשות זאת. היא כמובן השיבה 
ַהֶּזה".  ָהָרע  ָהָמן  ְואֹוֵיב  ַצר  "ִאיׁש  המן:  בנוכחות 
חמתו של המלך בערה בו מן הגילוי, והוא יצא 
מן המשתה אל הגינה, כדי להירגע ולהחליט מה 

לעשות.

כאשר המלך יצא להירגע בגינה, המן, שהבין   
לדבר  ניסה  ַהֶּמֶלְך,  ֵמֵאת  ָהָרָעה  ֵאָליו  ָכְלָתה  כי 
בה  לחזור  אותה  ולשכנע  אסתר  של  ליבה  על 
לחזור  אמור  שהמלך  הבינה  היא  מהדברים. 
נפשו  על  לבקש  להמן  גרמה  היא  ולכן  לחדר, 
הייתה לתת  יושב על מיטתה. מטרתה  כשהוא 
למלך מצג־שווא, לפיו מנסה המן לתקוף אותה 
וכאשר  לחדר,  חזר  המלך  המלכה!  את  מינית, 
מזעם  רתח  הוא  הזה,  המחזה  את  ראה  הוא 
ִעִּמי  ֶאת-ַהַּמְלָּכה  ִלְכּבֹוׁש  "ֲהַגם  ואמר:  וקנאה 
עד  מושפל  המן  ַהֶּמֶלְך".  ִמִּפי  ָיָצא  ַהָּדָבר  ַּבָּבִית 

עפר: "ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו". 

סוף טוב הכול טוב...

ולסיומו  זה השלב שבו המבצע הגיע לשיאו   
הטוב. המלך החליט לתלות את המן על העץ, 

התוכנית  מרדכי.  את  עליו  לתלות  שייעד 
ומעבר  מעל  הצליחה  אסתר  של  המבצעית 
למשוער. המן וגם בניו נתלו. מרדכי מונה לבעל 
ַהְּיהּוִדי  "ָמְרֳּדַכי  המלך:  בחצר  בכיר  תפקיד 
ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוָרצּוי ְלֹרב 
ֶאָחיו ֹּדֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְוֹדֵבר ָׁשלֹום ְלָכל-ַזְרעֹו". צווי 
וכול,  מכול  בוטלו  היהודי  העם  לחיסול  המלך 
על  להודיע  כדי  הממלכה  לכל  יצאו  ושליחים 
ִויָקר.  ְוָׂשֹׂשן  ְוִׂשְמָחה  אֹוָרה  ָהְיָתה  ַלְּיהּוִדים  כך. 
לא זאת אף זאת, פחד היהודים נפל על העמים 
החלו  והם  הפרסית  הממלכה  את  המרכיבים 
להתייהד: "ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ִמְתַיֲהִדים ִּכי-ָנַפל 

ַּפַחד-ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם".

שתי מילות המפתח המאפיינות את המגילה   
מפואר  מודיעיני  מבצע  ואכן  הּוא".  "ְוַנֲהפֹוְך  הן 
שנוהל בידי אישה יהודייה הוא זה שגרם למהפך 
הגדול. בניגוד לכתוב: "ַעל-ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה 
רק  כאן  מדובר  אין  אך  ַהּפּור"...  ַעל-ֵׁשם  פּוִרים 
במזל. בקריאה מדוקדקת של המגילה, מדובר 
מורכב  מודיעיני,  מבצע  של  ארוך־טווח  בתכנון 
ורגיש, שהצליח. חשוב לזכור כי במבצעי מודיעין 
מסוג זה, שבהם נדרשות תושייה ותעוזה יוצאות 
דופן, יש גם צורך במרכיב המזל. די אם פעולה 
באופן אקראי, במהלך המבצע,  אחת תשתבש 
כדי לגרום לכישלון קולוסאלי וכבר היו דברים 

מעולם. 

מהאבות  שהיה  ג'פרסון,  תומאס  ...ואמר   
ונשיאה השלישי  המייסדים של ארצות הברית 
"אני מאמין גדול במזל, ואני  1801 ל־1809:  בין 
רואה שככל שאני עובד קשה יותר – יש לי יותר 

ממנו". 

 מרדכי ואסתר בציור של ארט דה חלדר )ויקיפדיה(
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על  ונכתב  שגובש  דאז,  מצרים  של  כלכלתה 
היה  וסיכומו  )גור־אריה(,  גורביץ  אבי  סרן  ידי 
שלמצרים ולסאדאת אין מוצא אלא להמשיך 
ולהתמקד בשיפור ובפיתוח כלכלתה, משאביה 
)בשל  שלה  גולמי[  לאומי  ]תוצר  והתל"ג 
שנפתחה  מהתעלה  במט"ח  גדולות  הכנסות 
מחדש; הכנסות מענף התיירות הגוברת וגדלה 
מהמערב למצרים; והשקעות והלוואות נכבדות 
הראה  גור־אריה  אבי  מערביות(.  ממדינות 
 – הכלכלי  שהסיוע  במספרים,  גם  במחקרו, 
המלוות וההשקעות שמצרים קיבלה מהמערב 
מהשנים  אחת  בכל  מארצות־הברית(  )כולל 
של  מהסיוע  כמה  פי  גדול  היה   –  1976-1974
ברית־המועצות וגרורותיה בכל השנים, ולא בר 
השוואה בכלל. המסקנה המתבקשת מכך, שפני 
שלא  גם  ומכאן  למערב,  היו  וסאדאת  מצרים 
היה למצרים ולנשיא סאדאת עניין או אינטרס 
ישראל.  נגד  נוספת  למלחמה  ולהתכונן  לפנות 
כל זאת, היות שבמקרה כזה מצרים תאבד את 
שציינתי  הכלכליות  וההשקעות  היתרונות  כל 
לעיל. שלמה גזית קרא לי ללשכתו וביקש ממני 
המחקר  של  והסיכום  המסקנות  את  שאשמיט 
ואשאיר רק את העובדות הכלכליות כשלעצמן. 
איך  'אלי,  זו,  ברוח  לי דברים  ואמר  הוסיף  הוא 
אני, כראש אמ"ן, כשנתיים בלבד אחר מלחמת 
יום הכיפורים, שגרמה לרעידת אדמה בישראל 
אמ"ני־ סיכום  להוציא  יכול  קורבנות,  ולאלפי 
נוספת  למלחמה  סאדאת  פני  שאין  מחקרי 
בהפסדה  מצרים(  )של  שכרה  ושיצא  נגדנו 
לטווח ארוך, באם היא תבחר בדרך של חידוש 
המלחמה? כל זאת, הגם שהעובדות הכלכליות 
את  נא  שנה  נכונות.  מהן  הנגזרות  והמסקנות 
המסקנות והסיכום שלכם'". אלי הלחמי הוסיף 
הכלכלי  המחקר  של  והמסקנות  הסיכום  כי 
תואמו לפני הפצתם לצרכנים עם אנשי "הזירה 
המערבית", כך שזה רק מחזק את דברי הרנוף 
באשר ל"אווירה" המחקרית והאמ"נית ששררה 
דאז... מאידך גיסא, שלמה גזית ז"ל שהיה ידוע 
בזהירותו, לא היה, ככל הנראה, בסוד המגעים 
הסודיים שהתנהלו באותה עת בחסות המוסד 
יכול  לא  ולכן  המרוקאים,  בתיווך  המצרים  עם 

היה לנהוג אחרת. "

עד כאן עדותו של אלוף־משנה )בדימ'( אלי   
הלחמי, והדברים מעידים על האווירה ותפישת 
התפקיד שהייתה באותן השנים, שלאחר כישלון 
הכיפורים  יום  מלחמת  לקראת  בהתרעה  אמ"ן 

ב־1973.

תגובות נא להפנות 
yossibenari@gmail.com :ל

המשכים...

סודי,  בדיון  בכנסת,  המשנה  בוועדת  כלשהי 
הודלף...  והמידע  מכן  לאחר  שעה  חלפה  ולא 
יודלף,  שמידע  חשש  וקיים  אמון  שאין  "ברגע 
גילה על דיוני הוועדה שהוא  אין עומק בדיון", 
עומד בראשה וכי משתתפיה מודעים לכך, "אנו 
ניידים לדיונים  מקפידים לא להכניס טלפונים 

סגורים, שכן זו הסכנה האמיתית". 

"בעולם ה'קודם' – הציבור ידע רק את מה   
היה  הסוד  בקפריסין.  נעצרתי  פעם  שפורסם. 
שמי האמיתי. תדרכו את בני משפחתי. לפתע, 
הגיע עיתונאי לבית אבי בנהלל, ביקש כוס מים 
ונכנס לבית, שם ראה את תמונת אחי שנהרג 
לבין העצור  בינו  הדמיון  על  העיר  הוא  בקרב. 
את  אגף  לכל  היו  במוסד,  פעם,  בקפריסין. 
ה'סודות' שלו. טכנולוג לא ידע, למשל, לצורך 
מה הוא מפתח את המוצר. בשלב מסוים הבנו 
ש'עד הגדר' הכול פתוח. זה שיפר את שמירת 

הסוד". 
לריאיון בטלוויזיה של ראש המוסד  "ביחס   
עם  שוחחתי  דיין,  אילנה  עם  כהן  יוסי  היוצא 
זה  שנאמר  ממה  שחלק  לה  ואמרתי  אילנה, 
לא  פסלה.  לא  הצנזורה  מה  משום  גדול.  סוד 
כעסתי על אילנה, אלא על מישהו אחר. לא נוח 
לי לדבר על יוסי, יש לו הרבה זכויות. היה בינינו 
שאמרתי  אחרי  חודשים,  לכמה  יחסים'  'קירור 
דגן,  של  העיתונאים  מסיבת  גם  דעתי.  את  לו 

בשעתה, לא הייתה במקום".

 – "הדלפה  ברנע,  נחום  הבכיר  העיתונאי   
מונח לא מוצלח. הנוהג שבו מנגנונים מדינתיים 
להעביר  פורמליות  לא  דרכים  מוצאים 
אינפורמציה, ברוב המקרים הוא בבחינת 'שמן 
על המנגנון' ולא מים. מדובר בתהליך דמוקרטי, 
שאפשר לאהוב או לא לאהוב אותו. עם תלונות 
יש לפנות לפוליטיקאים ולא לעיתונאים, באשר 
ראייתו.  זווית  את  הציג  המקבל",  הצד  אנו 
שר  גנץ,  בני  של  נסיעתו  את  הציג  לדוגמה, 
בפריז.  נחת  משם,  בשובו  לסינגפור.  הביטחון 

ברנע שוחח עם דוברו של השר וידע שהצנזורה 
חסמה את פרסום היעד – סינגפור. הטור שלו 
בראש  בביתו  היה  כבר  שגנץ  אחרי  אור  ראה 
העין, לברנע נחשב הפרסום כ"עבירת צנזורה". 

עיתונאים הם ספקי תוכן...

הדדי,  אמון  על  מושתת  הקיים  "ההסכם   
לאמינות  נזק  הגוררות  מטעויות  המשחרר 
הכותבים... צריך 'לחשוב מחוץ לקופסה'. האם 
משוחררים  שהם  מרגישים  במערכת  האנשים 
מבלי  שאל  צנזורה?",  שיש  בגלל  מאחריות, 
את  מזין  מי  היו:  "השאלות  תשובה...  לקבל 
למעשה  זאת.  עושה  הוא  ואיך  התקשורת 
מוגדר  המקצוע  ובעצם  'עיתונאים'  יותר  אין 
ביקור  לסקר  יוצא  כשעיתונאי  תוכן'.  כ'ספק 
מייד עם  נדרש  הוא  בחו"ל,  של ראש ממשלה 
הנחיתה לתת אמירה כלשהי, עוד לפני שדיבר 
עם מישהו. אחרי שאמר את ה'לא כלום' שלו, 
ממתינים 45 דקות שנשיא ארצות־הברית יפתח 
את דלתות החדר שבו נערכה הפגישה לצילום 
המשותף... בינתיים הבחור משדר ללא הפסקה 
סיפורים, מבלי לדעת דבר. אני מעיד על עצמי 

– כשייך לעולם הולך ונעלם".

"אתם מדהימים אותי. יוסי כהן מחליט שהוא   
פותח את הפה, במה אשמה אילנה דיין? כאשר 
ז"ל סיים את כהונתו כראש המוסד,  מאיר דגן 
עיתונאים  לכהונתו  האחרון  ביום  הזמין  הוא 
המוסד",  למטה  רכב  בכלי  שהובלו  למוסד, 
של  הרוחות  בשושנת  הרוח  כיווני  את  הדגיש 

מדליפי התוכן ל"ספקי התוכן" – העיתונאים.
צופה  במבט  סיכם  לימור  חיליק  פרופסור 
עתיד, "אנחנו צועדים בהדרגה למציאות שבה 
לא צריכים עיתונאים, הרי כל אחד יכול לצלם. 
לקחת  צריך  משהו,  על  שמדווח  עיתונאי, 
בחשבון שייתכן ומישהו מצלם את אותו אירוע 

מזווית אחרת ומציג משהו שונה".

שיווק יחידות מיוחדות
הוא חלק מהשינוי...

דר'  )מיל'(  תא"ל  העיר  רב־השיח,  בסיום   
אפרים לפיד באשר לשינוי העובר על התחום 
הנדון בסדנה, ונתן כדוגמה את ממשק הפעילות 
בין  גם  כמו  צה"ל,  לדובר   8200 יחידה  בין 
יחידות מסווגות אחרות, במטרה לקדם "שיווק" 
"מדיניות  מתקיימת  פוטנציאליים.  למתגייסים 
פרסומים", אך מה שסודי – נשאר סודי. מתרחב 
גם מושג ה"השפעה", המוכר לנו מן העבר כל"פ 
מכך...  להתעלם  ואין  פסיכולוגית(  )לוחמה 

הוסיף לפיד זווית נוספת לסדנה המרתקת.

האחד, המצב הקיים עדיף 
על פני שינוי; והשני, 

העיתונות חוששת ליטול 
על עצמה אחריות

מה הם מבחני כניסת מידע 
מסווג לערוץ תקשורת? 
למיטב ידיעתי אין כאלה
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ובמלחמת  לש"י  התגייס  ב־1944   
 –  184 יחידה  בשורות  לחם  העצמאות 

השב"כ, שהיה אז עדיין חלק מצה"ל.
ולח"י  אצ"ל  פעילי  במעצר  חלק  לקח   
ברנדוט  פולקה  המתווך  רצח  בעקבות 
מונה   1952 בשנת  אלטלנה.  ופרשת 
למאבטחו האישי הראשון של דוד בן־גוריון. 
ב"צומת",  דרכו  החל  למוסד.  עבר  ב־1955 
כיהן כמזכיר ועדת ראשי השירותים וכעוזרו 

האישי של ראש המוסד מאיר עמית.
לאחר מכן, עבר ל"תבל" ושימש בין היתר   
כנציג המוסד בפרס/איראן בתקופת השאה.

עיראק  יהודי  בהעלאת  עסק  ב־1972 
לאחר  ואיראן.  כורדיסטן  דרך  לישראל 
המוסד  לנציג  מונה  הכיפורים,  יום  מלחמת 
בארצות־הברית וב־1980 מונה לראש "תבל".
בלבנון,  הנוצרים  עם  הקשר  ממובילי  היה 
לבנון  במלחמת  המוסד  פעילות  בעת  גם 

הראשונה, מבצע "שלום הגליל" ב־1982. היה 
מקורב למשפחת פייר ג'ומייל.

לאחר סיום תפקידו כראש "תבל", שימש   
ופרש  חופי  יצחק  המוסד  לראש  כמשנה 

ב־1985.

סיפורו  את  מספר  ומלואה"  "תבל  ספרו   
כאיש המוסד.

התגייס לצה"ל ב־1957. שירת בסיירת מטכ"ל כמפקד צוות.

בשנים 1973-1971 היה קמ"ן אוגדה 36.

בשנים 1975-1973 שירת כקמ"ן קחצ"ר.

בין 1978-1976 שירת כעוזר קמ"ן צפון.

ב־1978 התמנה למפקד בה"ד 15, עד פרישתו מצה"ל בסוף 1981 בדרגת אלוף־משנה.

היה מפקד אהוד ומוערך.

נפטר בפברואר 2016 והותיר אחריו שלושה ילדים ושישה נכדים.

להלן תגובתו הכתובה של איתן גולדברג, אחד 
מחמשת הפותרים:

וחייבה  החידה הפעם הייתה מאתגרת במיוחד 
נחישות מודיעינית, ליקוט והצלבת פירורי מידע 

ממקורות שונים. כמו שאני אוהב. כל הכבוד...!!!

אני סבור שלא כמו בחידה הקודמת על אברום, 
הקוראים  יתקשו  כאן  בסופה,  הכבד  הרמז  עם 

לפתור ומעטים בלבד יצליחו.

בימים  להיזכר  שמחתי  שפתרתי,  לאחר 
אישית,  אבינועם  את  הכרתי  שבהם  הרחוקים 
בבה"ד  מקצועות"  ב"ענף  חניך  שהייתי  בשעה 
15, בשנת 1978, והוא היה מפקד הבסיס המטיל 

מורא אך חביב.

מי היה האיש שהיה dyogenes@netvision.net.il | יואב דייגי

מי היה האיש ...

האיש שהיה הוא אלוף־משנה אבינועם נחום

את החידה הפעם פתרו חמישה פותרים בלבד. בספר מהמגוון שבהוצאת המל"ם זכה הפעם עודד.  
mlm@intelligence.org.il פתרונות יש לשלוח למל"ם, דוא"ל

הזוכים בספרים מתבקשים לתאם עם מזכירת המל"ם את בואם לבחור ספר מהמגוון הקיים.

בגיליון 68 של "רואים מל"מ"
באתר העמותה

תוכלו לקרוא על:

אירוע ההוקרה לזכרם של שניים מעמודי התווך של המל"מ וקהילת המודיעין  ●
שהלכו לעולמם, עמוס גלבוע ורובק'ה ארליך;   

על מפגשי ה'זומל"מ' שאנו מקיימים מדי שבוע, שהצלחתם הרבה מתבטאת גם  ●
באלפי משתתפים בכל חודש;  

על אירוע השקת הספר "לוחם יהודי", שקיימנו במל"ם, העוסק בראש אמ"ן ונשיא   ●
המדינה, אלוף חיים הרצוג ז"ל;   

על פעילות מכוני המחקר הפועלים במל"ם, על הנעשה באמ"ן, עמותות הקהילה  ●
  ועוד... 




