
המודיעיןהקמת
הצבאי

גלבר*יואבד"רמיל')(סא"ל

הורגשהקוממיותמלחמתלקראת
-צבאימודיעיןמערךשלהעדרו

עיבודומידע,איסוףעלהמבוסס
ומו-שטחמערך,בנושאי-והפצתו

מודי-תשתיתליצורכדיטכני,דיעין
להערכות-מצבמהימנהעינית

ההגנהבמטהמבצעיים,ולתכנונים
במו-שעיסוקוגוףהיהלאבמחתרת

בש"ילצרכיהניוונהההגנהדיעין.
להמשותףשהיההידיעות),שירות( ולסוכנות-

לרמ"אוכפוףהיהודית,
במחלקההביטחוןאגףולראש.

הש"יהיהודית.בסוכנותהמדינית
מאזמרשימההתפתחותאמנםעבר
הארבעים,שנותבראשיתהוקם

קבו-עובדיםעשרותהקיףומנגנונו
אולםפעילים-מתנדבים,ומאותעים
שלמעהכתבולראותאפשראי

בקיאיםהיולאאנשנוצבאי.מודיעין
פעולתםויעדיהצבאי,במקצוע
השוטפות:הנסיבותעל-ידיהוכתבו
ב"פור-המאבקבבריטים,המאבק
להתחדשותוהציפייהשים",

הםא"י.ערביימצדהמאורעות
בהםוהגיעואלהבנושאיםהתמחו

בעיקרבלתי-מבוטלים,להישגים

בתחוםמזהופחותהאיסוףבתחום
וההערכה.המחקר

באביבשערךה"סמינר"בראשית
הביטחוןבעיותאתללמודכדי1947,

שאלההגנה,שלומצבההיישובשל
ההגנהביןהתיאוםעלבן-גוריון
הש"י,בהפעלתהיהודיתלסוכנות
לו:רשםגליליעםשיחהובעקבות

להזמיןישמכוון.עכשיוש"יאין..."
גורביץ[בוריסרמן.*שהזמןעבודות

חוסרהוראות.מקבללאגוריאל]-
עלחלתוכניתיתומחשבהזהכיוון
הארגון...".בל

ההתנדבות.תולדותהטפרמחברהמאוריון..
שלהחמישיהכרךמתוךפרקעלמתבססהמאמר
ידבהוצאתלאורויצאבדפוסעתההנמצאהספר,
בן-צבי.

מחלקות:בשלושמאורגןהיההש"י
פור-"(ופנימיתמדינית)(בריטיתערבית,
וקומוניסטים).שים"

ידיעותאיסוףשלפונקציהמילאהש"י
גרעיןמאשריותרפוליטייםלצרכים

שלוהאיסוףצבאי...מודיעיןשללמערך
היוהללובסוכנים.ורקאךכמעטהתרכז

תמידהייתהומהימנותםערבים,ברובם

גברהלפיכך,כלשהו.בספקמוטלת
בקיץבהם.התלותאתלהקטיןהנטייה

שלקבוצהלהכשירהמאמץחודש1947
אותםלשתוליהיהשניתןמסתערבים

לשםלהחדירםאוהערביים,בשטחים
מסתערביםשלהכשרתםהצורך.בשעת
ממושך,זמןוחייבהמורבבתהייתה

התברר-כנאינךעימד-לישותהשבמהרה

שימשהאף-על-פי-כן,ההגנה.של

יסודהפלמ"חשלהערביתהמחלקה
המודיעין,שלהמבצעיתליחידה

לעמודעיקרימכשירשהיוותההשחר","
המאורעותבימיהערביבצדהנעשהעל

מחופשיםחדרואנשיהכאשרהראשונים,
וירוש-חיפהשלהערביותולשכונותליפו

ליחידההשחר""הפכהיותרמאוחרלים.

המו-שירותשלהסוכניםיחידת18,ש.מ.

ושמריהסומךבראשותצה"ל,שלדיעין

גוטמן.

ביזמתהנראהככלהש"י,מערךנבדק1947בקיץי.
גישהלושניתנהמבחוץמומחהעל-ידיבן-גוריון,

בדין-כתבעליה(לערביתפרטהמחלקות,לכל
בתזכירטובה").שהיאלהניחיש"כישלו,וחשבון

אתהמבקרצייןההגנה"שלהמודיעיןשירות"על
מבצעיםמכמהכתוצאהלש"י,שיצאהטובהשם

חוץעיתונאילהרשיםשתעדומבריקיםחד-פעמיים
האנגלו-אמריקניתהוועדהחבריכמו(ומבקרים
משניאחדהואהש"יכתב,זאת,עםיחדבשעתו).
מחוסרמושפעהואואיןבהגנה,הפעיליםהגורמים
הגורםשהואמכךכתוצאהשלה.הנוכחיהמעש
נהנההואהצלחות,עללהצביעהיכולהיחיד
ולחלקהראוי,הואשלחלקהיעילותשלמהילה
:נמנוהש"ישלחסרונותיוביןלא.האחר

הרמות,בכלעצמיתרצוןשביעות1(
מגרעותעללחפותנטייהנובעתשממנה

-ללמודרצתוחוסרוכישלונות
ה"ותק".מחלקת

מטה(מלמעלהופיקוחהתעניינותחוסר2(
ובו-השירותארמןעלוהסוכמת)ההגנה

וליקועו.לצרכיוביחסשת

נשארההסתערבותשלפיתוחהעםגם
האיסוף,לתחוםמוגבלההגנהמודיעין
המתי-בתקופתזה.בתחוםאחתלשיטה

נעשה1947באוקטוברהסוריבגבולחות
איסוףבשיטתלהשתמשראשוןניסיון

אווירון""חברתשלמטוסים-נוספת

הגבול,באזורסיורבמשימותהופעלו
בצפוןהכוננותיפה.עלהלאוהניסיון
חסרהכמהעדהליקויים,שארביןגילתה,
ועדמודיעין-שדה,שלתודעהההגנה
מודיעיניתמבחינהערוכההייתהלאכמה

מעברהתקפהשלאפשרותעללענות
לגבול.

לקראתה"הגנה"שלהפיתוחבתכניות
מקוםהמודיעיןתפסלאתש"חשנת

מתקציבהופרדהש"יתקציבכלשהו.
מ-140יותרקצתעלוהועמדה"הגנה",

5,000הוקצבוהשחר""לפיתוחלא"י.אלף
הוקצבולא"י14,000ועודבלבד,לא"י

בעיקרשטח,תיקילהכנתדהיינול"סיור",
ערביים.כפריםתיקי

עלבזמןלהתריעהש"ישלכישלונו
שלוהשוואוהתרעותהסוריתההיערכות

בתחילתבארץמהומותהתפרצותעל

להיכנסבן-גוריוןאתהניעואוקטובר,

המודי-המערךארגוןבעייתשללעומקה

בהועדה,מינההואנובמברבתחילתעיני.

מופרזתחשיבותושחיתות:קטנוניות3(
כשםמפוארותלמכוניותמיוחדת
למגפיבהגנההחסוקודמיםשבזמנים
רכיבה.

המודיעיןלשירותיהמשותפתנטייה,4(
השירותכאלולעצמאות,העולם...בכל
אמצעי...ולאעצמהבפנימטרההוא

לדעתו,יצרה,ומובטחתקבועהשאיננהעבודה
קונפור-"מכךוכתוצאהבממוניםמופרזתתלות
הואטובים.כוחותהשירותמןוהרחיקהמיזם",
תנאיואתהמשכורותאתלשפרהשאר,ביןהמליץ,
דחההואמכובדים.פרישהתנאיולהעתקהשירות

לשרתהנכוניםלמתנדביםג'ובשזההנימוק"את
חומריים...לשיקוליםלהתחחםמבלימולדתםאת
לעודדישמדי...יותרבומשתמשיםאםנשחקהוא

אסוראךהפאטריוטית,המח)יוואציהאתכהעריך
מאליה."כמובנתלקבלה

המאבקבתחוםהפנימיתהמחלקהעבודת
חול-צוינואךרבים,לשבחיםזכתהובלח"יבאצ"ל
שלמספיקלאכיסויאחרים:בתחומיםשותיה

הרוויזיוניס-המפלגהעלמידעהעדרהקומוניסטים,
ליישובמחוץנוספותקבוצותהזנחתטית,
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ושלוח*אששתאשאל"יאל,שהשתתפו
והאמצ-הפעולהדרכיהמנגנון,לבדיקת"

בדקההוועדההש"י."שלהמע"רשלעים
הש"ישלהערביתהמחלקהפעולותאת

וכןהמדינית,המחלקהשלהערביוהאגף
ובסיכוםהשניים,ביןהגומליןיחסיאת

:כיציינה,דיוניה
הפוליטייםהמודיעיםשלערכם1.

ופוחת.הולךהוותיקים
נוס-חדשיםבמודיעיםצורךיש2.

יותר.גבוההרמהובעליפים

בעלנודד,ארציבמודיעצורךיש3,
שלוכבוחןכבודקגבוהה,רמה

ידיעותיהם)ושל(המודיעים

ומודיעיןכלכלימודיעיןשלוחסרונםהמאורגן,
עללוההתהקשהביקורתהארץ.לגבולותמחוץ

אתהמכסהזה:ענפיהשניעלהבריטיתהמחלקה
-האפשרויותכלאתמנצלואינו-הממשלה

והואוהצבא,הבולשתאתלכסותשתפקידווזה
ורעיו-הצעותשלשורההעלההואמכולם.החלש

בארץ.הברשיהצבאשלהכיסויאתלשכללנות
צבאאישזהענףבראשלהעמידישראשית,
ויידעהנאסףהחומרמשמעותאתשיביןמקצועי,
הקצי-מביןמתאיםמועמדלמצואוהמליץלנתחו,

בתחוםכיציין,הואמהבריגאדה.המשוחרריםנים
הש"י.אתהאצילמקדיםוהבולשתהצבאכיסוי

אולםגישה,לאישניתנהלאהערביתלמחלקה
אשרהרשתותאתלהשליםהמליץזאתבכל

כיסויעל-ידיערבבארצותמופעלותהןכיקידה,
לרמהבהתייחסוובאמריקה.באירופהנציגויותיהן
לפסיםלעבורהחלזהכיציין,הש"ישלהמקצועית
העבודהנעשתהמאןקצר.זמןלפנירקשיטתיים
המקצועית.ההדרכהחסרהעדייןיותר,מאורגנת
לפניהתקייםהערביתהמחלקהשלהאחרוןהקורס
מערךכללאיןהאחרותולמחלקותשנים,שלוש

והכישלרההצלחותוכןהכללית,הרמההכשרה.
שכןמקומיענייןהואזהואילובניסיוןתלוייםנות

הפועליםאנשיםביןמפגשיםנערכוולאכמעט
ורש-רשמייםגורמיםעםהקשרשונים.באזורים

קשריםעלובנויחובבניהואביישובלמחצהמיים
פיעלממוסדשיהיהתחתוהכרויות,אישיים
בתחוםבדבר.הנוגעיםלגורמיםמלמעלההנחיות

אנשיםכמהש"ישנםכךעלהצביעהואהאדםכוח
רמתצפויהשראיתיוממההכללזהאיןמצויינים,
החסרו-השירות."שלצמיחתועםלרדתהאנשים

היו:לדעתו,העיקריים,נות
זמןש"סומנרמועמדיםמאגרשלהעדרוא.

ונבחתבמודיעיןלעבודהמראשרב
לכך.בהתאם

אנשיםעלפרטיםורישוםמידעהעדרב.
משהוללמודהיויבוליםאושלמדו,
בשי-אוהברשיבצבאבשירותםמועיל
זריםושירותיםהבריטייםהמודיעיןרותי

הסתייגותישנהכינראהאחרים.
אנשיםשלשירותיהםמגיוסמפורשת
הבנה,חוסרהיאוהסיבהיתכןכאלה.

מתחרות.החשששהיאגםיתכןאך
אתהמציעהאחרשלהערפהקיימתג.

יותר...הנמוךבמחירשירותיו
שלתפקודובתחוםבעיקרהתרכזההביקורת

מודי-לאיסוףוכשירותפנימיביטחוןבשירותהש"י
בבריטים.המאבקבתחוםומבצעיפולשיעיני

הש"י.ראשי..
שלהמדיניתבמחלקההערביהאגףראשי".

הסוכנות.
המדינית,המחלקהשלהבכיריםמעובדיהי"..

מודיעיןשירותיעםהפעולהשיתוףעלוהממונה
השנייה.העולםמלחמתבתקופתזרים

שלסותראוומאמתהמקומיים,
בכלל.הידיעות

נוסעים""במודיעיםצורךיש4.
שכנות).ארצות(ומחו"ללחו"ל

שליותרהדוקבקשרצורךיש5.
לשםהאגףעםהש"ימנגנון

והכוונה.התייעצות
שלמדוייקתבהגדלהצורךיש6.

הש"י.תפקידי

כ-80עתהמכסההש"יפעולת7.

כו-40הביטחוןצורכישלאחוז

המדיניים.מהצרכיםאחוז

מודיעיםבהשגתהצורךהוברר.11
בסוריהארץ-ישראללענייני

על-והןהאגףעל-ידיהןובלבנון,

המסגרתהוגדרהטרםהש"י.ידי
הסמ-הובררהוטרםהארגונית

הזו.הפעולהשלכות
ב-האו"ם,עצרתהחלטתלאחרמייד

הש"ימערךנבנם1947,בנובמבר29

סוכניוניסולמחרתמאומצת.לפעולה

התגובהטיבעלשיעידוסימניםלגלות
בעריםהתמקדהפעולתםהערבית.

מרגיעות.היווידיעותיהםהמעורבות

שצפויהנודע,כבריוםבאותויותרמאוחר

הערביםשלכלליתשביתהעלהכרזה

שלאפשרותעלהתרעהוניתנהלמחרת,
בשכונותומהומותבתחבורהפגיעות
בימיםהמעורבות.העריםשלהלפר

שונותשמועותעלהש"ידיווחהבאגם
ידיעותהביאולעתיםהערבים.בקרב

במישורפעולותלנקיטתמסוימות
שיטתימאמץנעשהלאאךהאג"מי,

לאמתןלהשוותן,הידיעות,אתלעבד
הייתהההערכההעיקר.אתמתוכןלבור

קרובהכיאםביסודה,אינטואיטיווית
למציאות.

לדעתשביקש'גלילי,שלשאלותיועל
במאורעותוהתיאוםהארגוןמידתמה

הש"י:השיבשפרצו,

בחלקןמאורגנותההתפרצויות1.
המקו-החוסייניםאנשיעל-ידי

ושבאבאספסוףבעזרתמיים
ספונטאניותהנןובחלקןמוסת,
מודרכות.ובלתי

:הםבהםשהשתמשוהנשקסוגי2.
אקדחיםתת-מקלעים,רובים,

ורימונים...

מכווןאינוהעליוןהערביהוועד1.
באופןההתפרצויותאתומתכנן
העליוןהוועדחבריאיןארצי.
למנהיגיםברורותתשובותעונים

הפעולה,קובענייןהמקומיים
החליטטרםשהמופתיומסבירים

מהמנהי-חלקהתגובה.צורתעל

להתייעצות.למופתינקראגים

הצבאהתנהגותשלרביםמקרים4.
שהמ-מתפרשיםוהמשטרה

ביחסלערביםמתייחסתמשלה
לאהדה...ניאוטראליותשבין

בן-הרבהשאתםהערבי,האגףאנשי

חלו-היותקופה,באותהלהתייעץגוריון

סיפרוופלמון*דניןבדעותיהם.קים
שכללנואמרוידידינו''כל":לבן-גוריון

רבת-לערביםקשהמכהבהשישתגובה

מכמהבאוזההיותלברכה...היאקרבנות

קנו-שזוהילהניחאין-שוניםמקומות

אתיפנוהערביםכיהעריך,פלמוןניה".
להרוסשאיןגרס,ששוןאליהווחיפה.יפו

על-ידישכנותויחסיידידותשלגשרים

עודעליו.חלקדניןואילוחריפה,תגובה
ההתנג-שלמשקלהבהערכתחלוקיםהיו

הארץ.ערבייבקרבלמופתידות
הערכותהתבססוהראשוניםבימים

התמונההערבים.מודיעיודיווחיעלהש"י
ולפיבךברורה,הייתהלאשהצטיירה

לעמודכדימסתערביםלהחדירהוחלט
בתחילה,הערבי.בצדהרוחהלכיעל

הערביתלחיפההוחדרוהיחידהאנשי
חדירותהועמקוהבאיםבשבועותוליפו.

אולםהערבי.השטחלבאלהמסתערבים
אחדמסתערבכישלונות.גםנחלוהם

ושנייםלרמלה,לודביןהרוגנמצא
חודש.באותועודביפונתפסואחרים

אתהימיםבאותםהש"יהגבירבנוסף,
האזנההייתהזושלו.ההאזנהמערך
שיחותאתלכסותשנועדהקווי,לקשר

בולטים.ערביםאישיםשלהטלפון
נראתהלאהש"ישלזוהיערכות

הבעיותעללענותכדיאפילומספיקה
וודאידצמבר,תחילתשלהיומיומיות

בעתידלהתעוררהצפויותאלועלשלא

הארצותשלמעורבותןכשתגברהקרוב,
המוסדראשאביגורשאולהשננות.

להר-ישכיבן-גוריון,באוזניטעןלעליה

לארץ.מחוץאלהש"יפעולותאתחיב
ראשו-ש"יאנשייצאואחר-כךשבועיים

שבשליחותםקבעובן-גוריוןלחו"ל,נים
הסוכ-שלהמדיניתלמחלקהכפופיםיהיו

כןלפניאולםשילוח.לראובןדהיינונות,
שלפעולתהאתלהסדירצריךהיה

מרכי-ביןלתיאוםלדאוגבארץ,המערכת

ולהכוונתן,פעולותיהלריכוזהשונים,ביה
ידיעותשלמסודרתולהפצהאמיןלקשר

מירושליםאליוקראבן-גוריוןוהערבות.

המודי-מערךפעולתאתלרכזשילוחאת

לענייניםשבנוסףשלו,הרחבבהיבטעין,
וקש-תעמולהעיתונאים,גםכללערביים

אחתהמנדאטורי.השלטוןגורמיעםרים

המדינית.במחלקההערביהאגףאנשי*
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ההתהשייוחשיהראשונותההצעות

ולה-החזותיהמודיעיןלתחוםלהתרחב

להע-תבעעודצילומים.שירותבש"יקים

קשראמצעיבתל-אביבלרשותומיד
המחלקהשלהמזרחניםעםאלחוטי

שילוחבירושלים.עדייןשישבוהמדינית,

החד-במשרדיווהתמקםלתל-אביבעבר

משםהאדום".ב"ביתהמטכ"לשלשים
המדינית:במחלקהלעמיתיונתב

לקבלמתחילהאניעבודתי...
יעקב-פההחברים-צורה

ב-ג,ד.וגםגלילי][ישראלדורך,[

האפש-כלליוניתנתברצוןקיבלוני

ובעבודה.בדיוניםלהשתתףרות
עזראעםאחדותפעמיםנפגשתי
וגדדיין.משהפלמון],[ג'ושדנין],[

הענייניםשכלמקווהואנימכנס*.
בצורהדרכייעברוהערביים
אנייוםכלשעתיים-שלושמסודרת.

בן-[המלךדודשלבמשרדומבלה

אעבודאתושגםמקווהואניגוריון]
בשלום...
המודיעיןמערךשלזוהתארגנות

לשפרונועדה1947דצמברבאמצע
להת-יכולתוהפוליטי.המודיעיןבתחום

כאשרקשהנפגמהצבאיכמודיעיןארגן
הרבהניסיוןבעלשהיה(הרצוגחיים

משירותוצבאימודיעיןבעבודתביותר
בריטיקורפוסבמטהמודיעיןכקצין

עתהונקראהשנייההעולםבמלחמת
בדחיפותהוזעקהש"י)בעבודתלסייע

בתפקידו,שילוחאתלהחליףלירושלים,

המינוישם.השלטוןגורמיעםכמקשר

אתוהותירשילוח,שלבהמלצתונעשה
בעלאדםללאהמודיעיןמערךשלמרכזו
מודיעיני-צבאיוניסיוןבכלל,צבאיניסיון

בפרט.
מודיעיניגוףשלחסרונובלטבמיוחד

ואנשיהערביהאגףמזרחניהבללי.במטה
מצבהערכתשלבשאלותעסקוהש"י

הארץ,ערביישלתגובתםלגביכוללת
המלך

ומדי-קאוקג'יעבדאללה,.המופתי,

ולמצבהאו"םלהחלטתהשכנותערבנות
היולאזהבכלבעקבותיה.בארץשנוצר

הכוחותנתקלושבהןלבעיותתשובות
בערים-האויבעםשבמגעהמגויסים

למטהוביישובים.בדרכיםהמעורבות,
צרכיועללענותכליםהיולאהכללי

המבצעיםאגף"כיהסביר,וידיןבמודיעין,

ולאבלבד,בתכנוןארוכהתקופהעסק
צבאימודיעיןכגוןלאופרציותכליםיצר

במטהביטחון-שוטףלענייניהמטהקציןאז*
הכללי.

הערביםעםנרחביםקשריםבעלפרדסן"
הימיןמפלגותשלערביםלענייניםוהמומחה
.האזרחי

אתמספקאינומבנהוכיוםגםוקשר.
אופרציות..."ניהוללשםהצרכים

שלתשתיתלבנותבמרץניגשידין
שתוכלומתחתיובמטכ"לצבאימודיעין
הקיםהואהכוחות.צורכיעללענות

מודיעיןמחלקתהמבצעיםאגףבמסגרת
אתהעמידבראשהןמ"גא3(-אחר-כך(

גינז-יהודהאתולצידועומר)(הלמרעזרא

בהדרגהנבנתהמתחתיהגדעון).(בורג
-יחידתייםמודיעיןקצינישלרשת

מודיעיןקציןובנפות.בגדודיםבחטיבות,
וצריךבה,עדמוכרולאחדשתפקידהיה
בקשרלעמודעליוהיהלהגדירו.היה

שנחשבבמרחבו,הש"ינציגעםהדוק
בעניינימומחיותומבחינתלבכירעדיין

שהצ-והמתנדביםהמקומייםהערבים

עללהישעןעליוהיהאךאליהם.טרפו
וכיתתבמגעהכוחות:הואמקורותיו
המודי-קציןישירות.לוהכפופההסיירים

סיורפעולותליזוםאחראיהיזקעין

אתלרכזשבויים,לחקורמודיעין,להשגת
אתלמייןהמשנה,מיחידותהדיווחים
ליחי-מודיעיןלהפיץלהעריכן,הידיעות

ולנהליזומים,מבצעיםלקראתדות
שיטתית.ודיווחרישוםמערכת

מודיעין,לקציניקורסהיההבאהצעד

קציןארבל),(ורמלזרובבלמסוגו.ראשון
בתחילתמונההפלמ"ח,שלהסיירות

להיפתחשנועדהקורס,למפקדינואר

טופו-כללההקורסתכניתחודש.כעבור

הטאקטיקהעקרונותאוויר,וצילומיגרפיה
תפקידיהאויב,אתדעהתכנון,ויסודות

האוויר,חילעםשיתוףהמודיעין,קצין

נקראוורמלשללעזרתווחבלה.קשר
בצבאמודיעיןכקציניששירתומדריכים,
בריטי.ברובוהיהההדרכהחומרהבריטי.

כקציניהחניכיםהוצבוהקורססיוםעם
בגדודים.מודיעין

שעמדוהעיקרייםהמקורותאחד
המודיעיןקצינישלהחדשהמערךלרשות

ובטיפולבחקירתםשנתפסו.שבוייםהיו

שעליהגמורה,הפקרותשררהבהם

בן-באוזנישאלתיאלזמןכעבורהתלונן
המאמציםאתלהגבירהורהידיןגוריון.
ידיעות,מהםלהשיגכדישבוייםלתפוס
להע-יש:בהםהטיפולנוהלאתוהבהיר

הקמ"ןועללחקירה,לקמ"ןבירם

בדבר.הנוגעיםהש"יקציניעםלהתקשר
על-ידיורקאךתיעשההשבוייםחקירת"

רשאימלבדםאישאיןהש"י.וקציןקמ"ן
בתעו-היהלידיעותאחרלחקור.י-מקור

חלליםגופותעלשנמצאוומסמכיםדות
גםוהיתקלויות.קרבותבתוםערבים
ישלפיההוראהאג"םפירסםזהבעניין

לרשותםזהמסוגחומרכלמיידלהעביר
אחר,חשובמקורהמודיעין.קצינישל

לני-מספיקהיזמהבתחילהנישלתהשלא

שבאויחידותשלקרבותלקחיהיהצולו,
האויב.עםבמגע

השטח,.אועלהמסיעהיהיותרמפגר

הערבתבכלחיונימרכיב-הקרקע
התארגןהשטחמודיעיןצבאית.מודיעין
שלחשיבותושהוכרהלפניעודבהגנה
ברזויואתמצאהואהמערך.עלמודיעין

בצילום-ואףהפלמ"ח,סייריבפעולות

פשו-אישיותבמצלמותפרימיטיביאוויר

רבחומרנאגרהשניםבמשךטות.
ערבייםכפריםעלומסיוריםממודיעים

הסעיףאולםכפרים,בתיקיורוכזשונים

בשאלותכללבדרךעסקבתיקיםקרקע
כנווקרקעיימעאובייקטיםבעלות.של

כלכ-מבטמנקודתנבדקומים;מקורות

ושטחיםגישהציריכמומושגיםלית.
כלל,מוכריםהיולאעדייןשולטים
באג"ם,שמרכזוהצבאי,המודיעיןבפני

להוותשיוכלעדארוכהדרךעדייןעמדה
אפיקודשלהמצבהערכתאתהמזיןגוף

נשען1948ובתחילת1947בסוףהעליון.
שלדעתםחוותעלבעיקרבן-גוריון

בסוכנות,-ערביםלענייניהמומחים
לאשמומחיותם-הכלליובמטהבש"י

עלונשענהפוליטית,אלאצבאית,הייתה
הארץ,ערבייעםמגעיםשלממושךניסיון
היח-ומערכותחייהםאורחותשלהכרה

בצדהשוניםהגורמיםביןהפנימייםסים
שלרבהומידהלמנהגיהםרגישותהערבי,

למפקדיחסרואלהכלאינטואיציה.

מבליפגיעותעללהגיבשהזדרזוההגנה,
מחשבונותנובעותשהללולעתים,להבין,

וחש-טעויותואפילונקמת-דם,פרטיים,

ההתנגשויותזירתאתוהרחיבושות,
כמו(כהעדושקטיםחדשיםלמרחבים
1947(,בדצמברב-22בחסאסהפעולה
שחרדוהש"י,אנשישלליבםלמגינת
שניםבמשךשטופחושכנותיחסילגורל

בצידםשכרםהיהגםולעתיםארוכות,
ביןהדעותחילוקימודיעינית.מבחינה

שלטיבןעלהמזרחניםלביןהמטהאנשי
עלוהגיונןועלשבוצעוהיזומותהפעולות

בן-גוריוןשכינסנרחבבדיווהשטחפניעל

מדי-אתלגבשכדי1948ינוארבתחילת

התגובה.ניות
במודיעיןהמחסורהתבררוהדיוןמתוך
שקו-החלטותעליולבססשניתןמהימן,

בתוךתיאוםוחוסרכפילויותונתגלולות,
מי'השאלהנשאלההמודיעיני.המערך

ששוןאליהומבוססת?'ידיעהמהיקובע
שמקורוממודיעיןניזונהההגנהביטען

תנועותיהםעללצפותשהוצבובילדים

פעולהעלוהחלטההערבים,של
חסרתהיאכזהמידעעלבהסתמך
על-פעולהלפני"בישאמרוהיואחריות.
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ש"יצריך-ידיעהסמך]עלזצ"ל:ידי

כיטען,גליליהבסיס".לבדוקערביומדור
קבו-אנשיםדרושיםפיקטיבי.סיפורזהו"

למפקד:המייעץמיהמפקד...במטהעים
אליהואושאלתיאלדודדיין,משה

ועדהלמנותהציעבן-גוריוןששון?"
לענייניכיועציםלשמשמועמדיםשתציע
להםשתהיההמח"טים,לידערבים
אותן.ולבדוקידיעותלדרושסמכות
הביאולמחרתהדיוןסוכםזובהצעה
המועמדים,רשימתאתלבן-גוריוןשילוח

משמשעצמוכשהואהש"י,אנשירובם
מינויהכללי.המטהלידזהבתפקיד

המפק-לידערביםלענייניקומיסארים""

כהתערבותלהיראותהיהיכולדים
גלילימיהרולפיכךבשיקוליהם,מבחוץ

לקבלהצורךאתהסבירהואלהרגיעם.
פעולות,ביצועלפנימהיועציםחוות-דעת

הפיקודלאישורתכניותהגשתלפניאו
כילהדגישטרחזאתועםהעליון,

-כאמור-היועץשלסמכותו"

בידך.ההחלטהוסמכותבלבד,מייעצת

לכשתידרשביאוריםליתןתצטרךאולם

פעולתולדעתו."בניגודשהחלטתבמקרה
רבהבמידהתלויההייתהזההסדרשל

מפקדיביןשנוצרוהאישייםביחסים
ליועציהם.המרחבים

מדיניותאפואגובשהינוארבראשית

הערבית,ההתפרצותכלפיהתגובה

המודיעיןשילובאתלמסדניסיוןונעשה
לגבייפההיהההסדראולםבמבצעים.

אינוכיהתברררבלאזמןותוךהעבר,

והמבצ-המודיעיניותהבעיותעלעונה

סוף-סוףמשהוחלטהחדשות.עיות

היישובשלוהצבאיתהמדיניתבהנהגה

כחודששנמשכוהתלבטויותלאחר
הארץ,ערבייכלפיפעולהקועל-ימים
במערכה.לבדםאלהניצבולאשוב

להסתנןהחלו1947דצמברסוףלמן
שהתגייסוהראשוניםהמתנדביםלארץ

קבוצותהסתננובתחילהבארצות-ערב.
עיראקיוצאיהמופתי,תומכישלקטנות

בעריםהקרבותלמוקדישנשלחווסוריה,

בעומקהתארגנובזמןבוהמעורבות.
צעירים,קבוצותהארץשלהערביהחלק

בירושלים,ללחימהלהצטרףשיצאו

להסתנןהחלובעקבותיהםוביפו.בחיפה

מאורגנותכנופיותהלבנוןגבולדרךלארץ
בשמהקאוקג'י,על-ידישגויסומאלויותר,

אתיותרמאוחרוהיווהערבית,הליגהשל
ההצלה".צבא"

ערביישלהמסורתיהמודיעיניבכיסוי
עלמידהבאותהלענותכדיהיהלאא"י

וההסתננותלגבולמעברההתארגנות
בעיקרזהבתחוםהש"יניזוןתחילהדרכו.

הגיעויותרמבוססותידיעות;משמועות

חדרושהכנופיותלאחררקכללבדרך
מודיעיעל-ידישכוסובשטחיםוהתבססו

שלהנגישותרמתהייתהאזוגםהש"י,
עלדיווחוולרובמבעבר,נמוכההמודיעים

שיהיה.מהעלולאשהיה,מה

-זרים""שלהופעתםעלשמועות
בסוףכברנפוצו-ואירופיםערבים
כבר1948ינוארבראשית1947.דצמבר
-יותרגדוליםבכוחותהשמועותעסקו
העומ-קאוקג'י,שלבפיקודואנשיםאלפי

-קצרזמןבתוךלארץלחדורדים

שמועותלצדההנהגה.לידיעתוהובאו
שלהצפויההופעתותאריךעלסותרות
מנהיגיםכמהשלתנועותיהםועלקאוקג'י
שוניםבמקומותכנופיותשלותיקים
יותרמהימנותידיעותבאוהארץברחבי

בטול-ועיראקיםסוריםשלנוכחותםעל

עלסיפרואחרותידיעותובחיפה.כרם
חייליםעלוכןערבים,ונוטריםשוטרים
עלהעורקים,ומחיל-הספר,מהלגיון
ידיעותהגיעולכנופיות.ומצטרפיםנשקם,

ותור-עיראקייםסוריים,קציניםעלרבות

צעיריםומאמניםלארץ,שחדרוכיים,
עסקוידיעותכמהבכפרים.מקומיים
פולנים,גרמנים,-אירופיםבקצינים
-בריטייםעריקיםואפילוצ'כים,

היולאהידיעותהכנופיות.אתהמאמנים

-הבריטיםאומתו.לאועדייןבדוקות

באמינותן.פקפקו-כךעלנמסרשלהם
שלהרכשבמאמציעסקואחרותידיעות

הייתהמהןשהצטיירההתמונההערבים.

אספקהמקורותלמצואנרחבמאמץשל
באירופה.

שלההסתננותהמשךעםבבדבד
ההתא-התקדמהלגבול,מעברהכנופיות

בהנהגתםמקומיות,כנופיותשלרגנות

מנאמניותיקיםכנופיותראשישל
-וזרותמקומיות-הכנופיותהמופתי.
חימושןעליהן,הפיקודגודלן,פריסתן,

הראשוןליעדעתהנעשו-ותנועותיהן
הידיעותאיסוףמערכתשלבמעלה

אמרו,השמועותהיישוב.לרשותשעמדה
כנו-אנשיכאלפייםכברארצהחדרוכי

עלידיעותנתקבלופעםמדיזרות.פיות
וממקו-קטניםבהבדלים-כנופיהאותה

ראויהמערכתבהעדראשרשונים,רות

הביאולמודיעין,ידיעותלעיבודלשמה

סיכוםשחדר.הכוחבעצמתלהפרזה

צבאהתארגנותשלראשוניובדוקכולל
פברואר,באמצערקנעשהבארץההצלה
בוהייתהלאלעבר.בעיקרוהתייחס
הכנופיותשלמגמותיהןעלהערכה
בשבועותהש"יידיעותהצבאית.ויכולתן
מוגז-לעיתיםפרטים,גדושותהיוהבאים

הכנופיות,עצמתעלסותרים,אומים,
נמסרויוםמדיותנועותיהן.נשקןפריסתן,
בנקודותתקיפהכוונותעלהתרעות

עלנודעפעםמדיהארץ;ברחבישונות
לקראתכנופיותריכוזיועלנשקמצבורי
המופתיאנשישלפעילותםועלחדירתן,

שהרבההש"י,מקומיות.כנופיותבארגון
הכנופיות,שלהנאמנויותבשאלתלעסוק

כיהעריךביניהן,והיחסיםכפיפותן
הפי-בשאלתפנים-ערבייםדעותחילוקי

אתמעבביםשחדרהכוחעלקוד
הכנופיותכיציינו,רבותידיעותהפעלתו.

רקלפעולבכוונתןאךלארץאמנםחדרו
להתנגששלאכדיהבריטי,הפינוילאחר

באזוריםיתבססוהןבינתייםהצבא.עם
יבצעוהיותרולכלהארץ,שלהערביים

מצומצם.בהיקףפעולותכמה
לבסיסההגיעהחדרה,לאשכנופיהעד

בתש"חהמוריעיןממקרתשימשהירוק"הבת"
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ולאכמעטבו,והתמקמההערבי,באזור
שהתמקמה,לאחרדבר.עליהידועהיה
למודיעיקיומהעלדברשלבסופונודע.
למפעי-גםזמן-מהוכעבורבסביבה,הש"י

ותורחבילפיקוד-ומהםליהם;
עללחשובהיהניתןאזרקולמטכ"ל.
עליההמודיעיןהיהאזגםנגדה.פעילות

לאהכפרייםהמודיעיםשכןלקוי,
סוגיצבאי,אירגוןבמספרים,התמצאו

אתהכירולאגםולרובוכלי-רכב,נשק
לאכך,משוםבקירבתם.שהשתכנוהזרים
הכנופיות,חדירתאתלמנועניסיוןנעשה

ההס-משהגיעהרקבדרכן.בהןלפגועאו

גדולים,ולממדיםמתקדםלשלבתננות

אגףהיהיכולוהצטבר,הלךעליהוהמידע
לתכנוןלגשתבמטכ"להמבצעים
התגובה.
התכ-אתידיןהציגימיםעשרהנעבור

הראשוןוהמקיףהיזוםלמבצענית
בשורהל"ה.מבצעהקוממיות,במלחמת

עםבן-גוריוןשקייםהתייעצויותשל
הסתייגוהמזרחנים,יועציוועםהמטה

מבצעכיטענו,הםהתכנית.מןהאחרונים
ולאהערביותהפעולותאתיחישכזה
המבצעבכנופיות.ממששלפגיעהיפגע

בשניהמתוכנן,מןיותרקטןבהיקףבוצע,
הותקפובראשוןפברואר.באמצעלילות
ובשנייפו,בסביבתבנופיותבסיסיכמה

והצפוני,המזרחיבגבולגשריםפוצצו
כפרסאסע,עלפשטהפלמ"חויחידת
מסוריה,שחדרהכנופיהשלבסיסשנחשב

שפרעם.ועל
המזרחניםהוסיפול"הלאחרגם

הער-אתלגרורשאיןדעתם,עללעמוד

שיונחתונאמנותמכותלהסלמה.בים
נוס-כוחותשלחדירהיחישורקעליהם

צבאותשלהתערבותאףואוליפים,
:סדירים

בהחשתמעונייניםאנואין:ששון
לפעולה.הפולשים""שלכניסתם

ומוציאיםבג'יפיםמטייליםהם

חדשים,אימוניםמונעיםגםכסף,
הםאםאבלעליהם.סומכיםכי

נוספים.כוחותישלחו-יוכו._
המלך","כוחותעלסומכיםבעיקר

שלזהכוחפועלים.לאעתהולעת
האנג-צאתלפנייפעללאהמלך

הרבהייכנסובינתייםאםלים.
לעבדאללה...יזדקקולאכוחות,

לסכנהמשכנעתתשובהלוהייתהלא
לצבורלכנופיותאפשרותבמתןהקיימת

ובזמןבמועדולתקוףהפרעהללאכוח
שיבחרו.

נעשההאויבשלאיסופיכיסויהיעדר
איסופיבכיסויהחוסרבלטומדאיג.מטריד

קווישהסתמנוככלעצמן.ערבבמדינות

שלהיהודייםהחלקיםביןמוגדריםגבול
נעשתההערביים,לחלקיההארץ

הוותי-המודיעיםקשה.ביניהםהתנועה

איסוףלמשימותכשיריםהיולאקים

נועדולא-ומלכתחילהלגבולות,מעבר
לעבר-הירדן,שנסעומעטים,נכבדיםלהן.

ולאכללימידעהביאולבנון,אוסוריה
טיפהזוהייתהאךבהן,הנעשהעלשיטתי

במחלקההערביהאגףואנשיהש"יבים.
ומתנת-הולכיםהםכיהרגישו,המדינית

והתקשושלהם,המידעממקורותקים
ערבמדינותשלבוונותיהןאתלהעריך

הייתהמסקנתםהצבאית.פעילותןואת

ערבבארצותהאיסוףפעולתעיקרשאת
באי-מאירופה.ולנהללהפעיללכוון,יש

אך1947,בסוףש"ישלוחתהוקמהרופה
הפעילותאחרבמעקבבעיקרעסקהזו

בארצותמתנדבים)וגיוסרכש(הערבית
ערבבארצותבפעילותולאאירופה,

עצמן.
שחזרלאחרשילוח,טעןמרסבראשית
הייתהשמטרתהבאירופה,משליחות

בכוונתםהבריטיםכניםכמהעדלברר
מאירופהרק"כיהארץ,מןלהתפנות

אוצרפתינמצאערב.ארצותלרגלאפשר
ידיעות".לנווימציאשמהשילךאיטלקי

מדי-מגעיםגםכיוהוסיףבו,תמךששון

באי-רקלנהלעתהניתןהערביםעםניים

בחיפה,הש"יאישארזי,טוביהרופה.
קפריסין.אתלאירופהלהוסיףהציע

הארץמןשנבנהאיסוף,מערךפריסת
ענייןהייתהערבלארצותומשםלאירופה

פירותיו.שנראועדרבזמןוחלףממושך

מעברהנעשהעלמהימןמידעהעדר
המו-שלאכילסעקבלהיותהוסיףלגבול

הבאים.בחודשיםדיעין
הבעיותאתהמודיעיןלמדבינתיים

שלהופעתוההצלה".ב"צבאהכרוכות
אולםחדשות,בעיותיצרהבארץזהצבא
המודיעיןמערךהצליחכללבדרך

זמןשהושהכנופיותככלעליהן,להתגבר
המגעיםשרבווככלבארץ,יותרממושך

הבעיותאחתכוחותינו.וביןבינןבשדה

:בזירהחדשיםנשקסוגיהייתההחדשות
שריו-מרגמות,וכבדים,בינונייםמקלעים

היולאהללוותותחים.נושאי-ברןניות,
כמודיעיםששימשולכפרייםמוכרים

כאשרפרחו.סביבםוהגוזמותוהשמועות
חומרויותריותרהנילהמצטברהמידע
והתרעתי,מדינירקולאוטכני,צבאי

המודיעיןמערךשלחשיבותועלתה
בתחילתהוחלשבבנייתוהצעיר,הצבאי

שהחלהנוספיםהאיסוףואמצעי1948,
מקוםלתפוסהחלואווירסיורילהפעיל.

הכו-הכנופיות.אחרבמעקביותרחשוב

פהלהפעילבהדרגההחלובמגעחות

וסיורים),תצפיות(מודיעין-שדהושם
המו-מחלקתעלונחקרו.נתפסוושבויים

הידיעותאתלרכזניטלבאג"מדיעין
מערבתולבנותהללו,האיסוףמגורמי

ולה-למודיעיןלעבדןדיווח,שלמסודרת

שהתקבלבמידעששולבולאחרפיצן,
המו-אתלספקעליההיההש"י.ממקורות

המבצעיםמחלקותלעבודתהדרושדיעין

לביטחון-אחריותעליהוהוטלהוהתכנון,

שדה.
מחלקתבפנישעמדוהבעיותהיקף

ואלוגדל,ם"גא/3(-עתה(המודיעין
-מקצועיניסיוןוחסרקטןהיהצוותה

ניזוןהואבכלל.וצבאיבפרט,מודיעיני,

ניסיוןחסרתשהייתהמקורותממערכת

שתהליךעדזמןועברמידה,באותה

הצבאיהמודיעיןשלוגיבושוארגונו

תוצאות.הראה
ממקו-הידיעותהתרבומרסבאמצע

מקורןהאויב.בידיתותחיםעלהש"ירות
כאשרשנפוצובשמועות,כללבדרךהיה

יחדאחר.אוזהבכפרנראהגדולצינור

מאמציםעלבעיקרוןידועהיהזאתעם

ל"צבאארטילריהלרכוששנעשו
השמועותאתלפסולהיהוקשהההצלה",

הקרבותשלזהבשלבתותחיםהסף.על
ההצלה"ל"צבאלהקנותעלוליםהיו

לאהיישובבידישכןמשמעותי,יתרון
זה.נשקלסוגמתאימהתשובההייתה
לחלבמגע,לכוחותלש"י,העבירם"גא/3
ציון(צי"חהמסתערביםוליחידתהאוויר
:התותחיםבענייןחיונית)ידיעה

:ידיעות
ידי-מגיעותבמארסמ-12החל1.

מצי-עלשוניםממקורותעות

בלתי-הסוג(תותחיםאות
שלהשוניםהריכוזיםבידיידוע)

עיקרייםריכוזכמקומותהאויב.
סביבותאתמצייניםזהנשקשל

לידיאטה(וקבטיהג'בעטובאס,
.)?חברון

הודיעוימיםכעשרהלפני2.
כמוסמכתהנראיתידיעה

תל-על-יד(שביאהודיה
תותחים"שניישנםליטווינסקי)

קלים".
ידיעה...הגיעהבמארסב;314.

תותחהגיעכפר)(ששאלאמה

.4

נחקרה14/3יוםכלבמשך
על-וסוכמההאחרונההידיעה

:ש"מאנשיידי
מצי-בבירורלקבועאיןא.

תותחיםאותותחשלאותם
בסאלאמה.

ביאהוריהשניוצאהנשקב.



אנטי-רוביםכנראה""הוא

טאנקיים.
סאלאמהחסאןבמיפקדת

כמהנמצאיםרמלהעל-יד
...)?(קלים""תותחים

אומרתבךעלנוספתידיעה
עלמורכביםשהתותחים

מטיפוסמשוריינותמכונות

קלות"שריוןמכונות"של

המשטרהשבשימוש
והצבא.

לכךהסימניםכלישנם
לבנותמנסיםשהערבים

פגזים...לזריקתבליסטרה""

הידיעותהערבת

עדבנידוןשנמסרוהידיעותכל.1
יסודי,באופןבדוקותאינןכה

ממקורבאותשהינןויתכן
לעוררומטרתןתעמולתי

מבוכה.
להנחההיסודותכלגםישנם2.

תות-גםלקבלעלולשהאויב...

אלהיהיוהמשוערלפיחים.
2-6שלמהטיפוסתותחים

בניבודדיםגםויתכןליטראות,

ליטראות...25

דרכיבוודאייחדשהאויב3.
יעיליםיותרהטרדהואמצעי
וכתוצאהרגילומיקושמיריות

מחסורשלבמקרהיפעיל,מזה
בליסטר--ממשבתותחים

ביתית...מתוצרתאות

אג"םהורהזהניתוחעלבהסתמך

אמצעים,שלשורהלנקוטליחידות
עיר-ולגלותההתבצרות,בתחוםבמיוחד

שלמציאותםלאפשרותמיוחדתנות
מייד.עליהםולדווחהאויבבידיתותחים

תותחראולאבדברהנוגעיםמרבית
בשבועותקרבוהש"ימודיעימימיהם.
כבדנשקוסוגיתותחיםעללדווחהבאים

עללספרניסוואףשונים,במקומותאחר
נלוותהלאלידיעותאךונתוניהם,סוגיהם
מהימנותולדירוגפרט(בלשהיהערכה

בש"י-בידיעותשטיפלוומיהמקור),של

מקצועירקעבעליהיולא-מ"גאב/3או

אותן.להעריךמספיק
ניסולאהש"ישלהיומייםבסיכומים

להשוותן,השונות,הידיעותביןלקשר

ומסקנותמשמעויותולהוציאלאמתן
גולמיתבצורההובאוהידיעותמהן.

העוסקותלידיעותראשוניתומוינובמעט,
וב"נשק".התרעה)(ב"תכונה"ב"לוחמים",

בתגובותועסקהדים","נקרארביעיסוג
ולתוצאותיהם.לקרבותהערביברחוב
ידיעות-חמישימדורנוסףלעתים,

ובעיותהערביהמשקקשייעלכלכליות

שלו.התחבורה
אפשרויותכלהיולאהצבאילמודיעין

ההב-במסגרתאולםערב,בארצותאיסוף

אואפשרית,התערבותלקראתנות
העומדיםהבנחותעלמידענדרשפלישה,

התבקש1947באוקטוברעודלרשותן.
היהערב.צבאותעלמידעלאסוףהש"י

שלובלחצםהמאורעות,פרוץלפניזה
באירועיםלהתרכזהש"ינאלץאלה

האשוףמערךאתהרחיבולאהמקומיים,
הידיעותסוגיואללגבולותמעבראלשלו

שטרםהסדירים,הצבאותעלשנדרשו
חילותעלדומהצי"חלמערכה.נכנסו

שירותביזמתלש"יניתןהערביםהאוויר
עלהידועכלאתלרכזשביקשאוויר,

הבוחותוסדרהפריסההארגוני,המבנה
עלכללבדרךהסתמכוהתשובותשלהם.

אוחסרותהיוובהכרחגלויים,פרסומים
בראשיתנתקבלהדומהסקירהלקויות.

המצרי.הציעלמאי

הכנותיהןערב,מדינותשלהכוונות
בהדרגה,נעשובא"ילהתערבויכולתן

המרכ-לשאלות,9481אפרילראשיתלמן

להת-המודיעיןמערךעלהיהשאתןזיות,

מתאימים.כליםללאועדייןמודד,
ברובםנתקעוערביםלענייניהמומחים
המידעמקורותממרביתונותקובירושלים

עלבעיקרהתבססוהערכותיהםשלהם.
ביןלהביןניסיונותעלעיתונים,קריאת
אתלחדשהניסיוןהשערות.ועלהשיטין

הסף,עלנדחהעבדאללהעםההידברות
וחיפה.טבריהוביבושדיר-יאמיןרקעעל

נכבדיםעםהמסורתייםהקשריםגם
מקורותששימשוארצישראלים,ערבים
ברחומהםרביםקשה.נפגעובעבר,מידע

מודי-להיפגש.חששוואחריםהארץמן

נהרגוואחריםהערבי,בצדנתפסועים
אתלחצותשניסובשעהכוחותינועל-ידי
נוס-מודיעיםעםהקשרנותקכךהקווים.

הסוכניםומערךלחייהם,שחששופים,

אחרלעקובהתקשוהמזרחניםנחלש.
בדרגיםבמיוחדהערבי,בצדהנעשה

כוו-עלללמודניתןמהםיותר,הגבוהים

והכ-הזיקהבשחזורהתקשוואפילונות,

השונים.הערביםהמפקדיםביןפיפות

שלהמדיניתהוועדהכינוסבעקבות
באפריל,בעשרהבקאהירהערביתהליגה
:ביהש"י,הודיע

אחריארץ-ישראלשלמצבה...
החבראנשיאתמדאיגבמאיה-15

הפוליטיתהוועדההערבי].[
מפקדהלהקיםישכיהחליטה
מראשימורכבתעליונה,ערבית

אתתקבעוהיאהערבים,המטות
ערבייעלושמירהלהבטחההדרך

הפינוילאחרארץ-ישראל
אתממשיבהזוהחלטהןהבריטק.

שאיפותלגביבליגהבושנקטוהקו

שלהחד-צדדיתההשתלטות
לשמשממשיכהוהליגההמופתי.ן.

ארץ-ישראל...לערבייכלליפטרון
מסרהעליוןהערביהוועדבא-בוח

והד-בארץהמצבעלדין-וחשבון

אתולשפרלמהרההכרחאתגיש
השיטהואתלמלחמההכלים

משלוחעלהוחלטבארץ.הצבאית
.ארץ-ישראל...לערביינשק
אפש-עלהשטחמןראשונותידיעות

מחציתלמןהגיעוהתערבותשלרות
הערבי.בלגיוןבעיקרועסקואפריל,
נראתהוהתערבותובארץ,חנההלגיון
לפנותוהבריטיתההחלטהביותר.סבירה

לאואףידועה,הייתהלאבמאיל-15עד
שהו-בלחציםהעליוןהנציבשלעמידתו

הער-המפלותלאחרזהבענייןעליופעלו

הלגיוןלהתערבותלציפיותבאפריל.ביות

אתלכבושכוונותיועלידיעותעתהנוספו
הבריגאדה"וכיעיראק-סוידאןמשטרת

הראשונהתהיההלגיוןשלהממוכנת
באפרילב-20הערבי".לאזורלפלישה

בימיםחיזוקשקיבלוידיעות,להגיעהחלו
עבד-עלהמופעליםלחציםעלהבאים,

מצדהןבארץ,הלגיוןאתלהפעילאללה
ערבמדינותמצרוהןבארץערבים

תבואאמנםאםכיהעריך,הש"יאחרות.
ולערבייההצלה"ל"צבאמבחוץעזרה

מקורהיהיההלגיוןהריהמובסים,הארץ
היחיד.ואוליהעיקרי,

להתער-הכנותעלשהצביעוידיעות

הסדיריםערבצבאותשלפלישהאובות,

הכנופיות,עלידיעותהרבהבתוךנבלעו
ופעילותהבריטיהפינויההצלה",צבא"

עלידיעותובעיקרהערבים,שלרכש
בעקבותהערביבצדוהבהלההמבוכה

במבצעבמשמר-העמק,מפלותיו
ובחיפה.בטבריהנחשון","

הביאהערביתהעיתונותאחרהמעקב

להידוקלצפותאמנםישכילמסקנה

הנמצאיםהלגיוןבוחותביןהקשרים

להביאאיןאךההצלה",ל"צבאבארץ

הבריטי:הפינוילפניפלישהבחשבון

עלשהידיעותלצייןהמקוםכאן...
הצבאותשלקרובההתערבות
מוגזמותהיוהערביים...הסדירים

צפוואתרבה.במידהומסולפות
הצבאותכיהכריז,לאפחה

הביע"רקבמאי.ה-15לפנייתערבו

יתערבוהצבאותכיהסברהאת
המ-16מאוחרלאבתאריך

במאי..."
שבעבר-בזרקאנפגשובאפרילב-30
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ודנוערב,צבאותשלהרמטכ"ליםהירדן

להת-שיידרשהכוחותסדרמהובשאלה

ימיםכעבורבא"י.סדירהצבאיתערבות

תכניתהסוריהרמטכ"להציגאחדים

עבדאללהמשהחליטמבן,לאחרפלישה.

התכ-שונתההפולשים,לכוחותלהצטרף

התכניתשעל-פי(הלגיוןדרישתו.לפינית

א-שייח'גשרבצירלתקוףנועדהסורית

-ערהואדי-נצרת-בית-שאן-חוסהן

שער--ירושליםלגזרתהועברנתניה)

חברון.ולהרהגיא
הפלישהתכניתעלכלליותידיעות

כשבמרכזןמאי,מתחילתלהגיעהחלו
עבדאללהעלהמופעליםהלחצים

מדינותשארשללקואליציהלהצטרף

הגיע,תקופהבאותההערבית.הליגה

אירופה,דרךממצריםהמדינית,למחלקה

תכניתאתכללייםבקוויםשתיארמסמך

ידיעותהגיעושוניםממקורותהפלישה.

תנו-ביריחו.הלגיוןשלכוחותיוריכוזעל

פורשופינויולקראתהלגיוןשלעותיו

במערכה.התערבותלקראתכהתפרסות

ידיעות,להגיעהחלומאיתחילתלמן

עלבהסתייגות,אליהןהתייחסושתחילה
עיראקייםויבשהאווירכוחותזרימת

מהימנותושדירוג(מקורלעבר-הירדן.

בסמוךלבנוניכוחהיערכותעלמסרנמוך)

עדחניתה.אתלתקוףומטרתולגבול,

הפלישהכוונותעלהידיעותטבעועתה

ידיעותשלביםלקראתה,ההכנותועל

התגובותבארץ,הכנופיותשעניינן
ערביישלההתמוטטותהקרבות,למהלכי

העריםומןהכפריםמןובריחתםא"י

לסכםניסובמאיבתשעהרקהמעורבות.

הצבאותפלישתשעניינןהידיעותאת
עסקוהידיעותמירבולהעריכן.הסדירים
התקשהומ"גאו3הסורי,הצבאבריכוזי
בהכנותשעסקוידיעותביןלהפריר
עלידיעותלביןהסדירהצבאלפלישת

במתנדביםהארץבצפוןהכנופיותתגבור

בידיעותהתערבבוגםפעם,מדימסוריה.

לבנוןצבאעלהעיראקים.עםהסורים
ולר-בנאקורהמתרבזשהואידוע,היה

צ'רקסיםהםלוחמיומשאיות;48שותו

הסורים.עםמתואמתותכניתםברובם,

מהארץהלגיוןשלהפינויתהליך

המודיעיןכיאםיותר,ברורעתהנעשה

הידיעותביןהסתירהאתלפתורהתקשה

כוחותהוחזרואחדמצד..."השונות.
לעבר-הירדןמהארץהלגיוןשלרגלים

מןיוחזרובמאיה-15עדכיוסבורים
ישינ12מצדהלגיון...יחידותכלהארץ

בעיקרגדולים...ריכוזיםעלידיעות
עםאישםסס,5עלמדברתהידיעהביריחו.

כוונתכימסרה,אחרתידיעהמשוריינים".
במק-הארץ,בצפוןישוביםלתקוףהלגיון
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י ,אש.ל
המוריעיןשלהראשוןהמשקרבאריאיסר

עלולבנון.סוריהצבאותלפלישתביל
כוחותיהםכיידוע,היההעיראקים
בגדאד-בציר(ברוטבהמתרכזים

מגי-ומטוסיהםובמפרק,חיפה)-מפרק

הדרומית,לחזיתאשרלרבת-עמון.עים

שלהנוכחותאתם"גא/3הדגיששם
ובחן-בעזהבמג'דל,מצריםמתנדבים

ריכוזעלהידיעותאתביטלאךיונס,

באל-עריש.המצריהצבאכוחות

לרשותושעמדהמידעעלבהסתמך
הפלישהתכניתאתלהעריךם"גא/3ניסה

:הערבית
דרךסוריםכוחותפלישת:אשלב
כוחותמלכיה,-תרביחהגזרת

-רם-אל-נאקורהבגזרתלבנוניים

בגזרתעבר-הירדןכוחותחניתה,
במגמהבנות-יעקב-בניאסגשר
2(העליון.הגלילניתוק1(של:

אלוןחניתההיישוביםחיסול
אלהכוחותהמערבי.בגליל

שפרעם-עכובגזרתיתאחדו
עללהתקפההתארגנותלשם

הנקודותחיסולתפקידחיפה.
מקו-כוחותעליוטלהעליוןבגליל

שלאפשריתתגבורתבעזרתמיים
הכוחאולםהפלישה,כוחות
אלאיתעכב...לאהפולשהעיקרי

לגזרתבמהירותלהגיעינסה
שפרעם.-עכו
תותקףהמודיעין,העריךשני,בשלב

ובאותוהעמק,מןשתנותקלאחרחיפה
בית--צמחבגזרתהעיראקיסיפלשוזמן

,,

י,(*,

ועד1948מסוףהמודיעיןעלפיקדהרצחחיים
1950

ישוביאתיחסלהאחד:ראשיםבשנישאן

אתויתקוףלמשולש,ייכנסוהשניהעמק

תנותקהשלישיבשלבמדרום.עפולה
המשולשמןבפריצהמחיפהתל-אביב

ביריחוהלגיוןכוחותואילוהיםלכיוון

לעברדרומהינועוירושלים,אתיתקפו
המצרים.עםויתחברוובאר-שבע,חברון

:הייתהם"גא/3הערכת
הזאתלפעולהיעמידוערבצבאות
כוונתלוחמים.אלףכ-15

היהו-אתלהכניעהיאההתקפה

שלסטאטוסלקבלולהכריחםדים
בגבולותערביתבמדינהמיעוט

לתכ-בערךהמתאימיםהתיישבות

הסדרשוםעדייןאיןמוריסון.נית

המדינהשלהמדיניהעתידעל
הערבית...

לפנימשבועפחותם"גא/3,הערכת

לפלישהכללדמתהלאהקובע,התאריך

עלהתבססות-לכךהסיבותשבוצעה.
בדוקותובלתימהימנותבלתיידיעות

עצמםהערביםשהכניסותכופיםושינויים
1948.מאיבחודשבתכניתם
אורגןהפלישהלפניאחדיםימים
לאהדבראולםהמבצעים,אגףמחדש
היחסיומקומוהמודיעיןמבנהעלהשפיע

מצומצםענףנותרהמודיעיןהאגף.בתוך
ולה-לעיבודלאיסוף,משלו,כליםוחסר

ואמצעימנוסהלאדיווחמערכתערכה.

שידיעותלכךגרמומפותחיםלאקשר
וההער-ניכר,באיחורהגיעומסיורי-אוויר

עלוראשונהבראשלהסתמךהוסיפוכות

ל,,,,,,',,,,",1



נערכואלוידיעותהש"י.מסוכנידיעות
צבא"בוחותתנועותעםבערבוביהעדיין

החלואולםמקומיות,וכנופיותההצלה"
ויותר.יותרמתוכןלבלוט

שלמזולהבדיל-הש"יהערבת
ידיעותעלבעיקרנשענה-ם"גא/3

הלגיוןאתלכןוראתהמעבר-הירדן

העיקרי,הפולשככוחהעיראקיוהצבא

הש"יהצבאות.משארהתעלמותתוך

בגזרההפלגתהבתכניתמעודכןהיה
אמנםשהתכוונוכפיהימרנית-עיראקית

במאי.ב-15לבצעה

אתלבודדהש"יהחלבמאיב-12רק
בהןולטפללפלישהההכנותעלהידיעות
המקומייםהכוחותעלהידיעותמןבנפרד

עלדווחיוםבאותוהזרים.והמתנדבים
ולצבאללגיוןמשותףמטהשלקיומו

לכלעדייןמאורגןמטכ"לאין"אךעיראק,
פרטיםנוספובמאיו3-בהליגה".ארצות

במפרק.העיראקיהכוחשלהציודעל
המצריםכימסרו,אחרותידיעות
התכוונוהנראהוככלצפונה,מתקדמים

שחדירתוהמוסלמים",האחים"לכוח
למחרתהפלישה.אתבמעטהקדימה

המצ-הפעילותעלנוספותידיעותהגיעו

אפשרותעלוהתרעותובים,ביבשהתת
במאיב-14האוויר.מןעיראקיתתקיפה

בירדן:שמקורהמפורשתהתרעהבאה
אוויריתהתקפהלהתקיףעומדיםהלילה"

ערביולגיוןעיראקים4,000תל-אביב.את
יבואולוחמיםלארץ...הלילהיפלשו

באותורמאללה..."-יריחוהחדשהבדרך
עלבמטכ"להמבצעיםאגףהכריזיום

פנילקדםשנועדהכוננות,מצבהפעלת

לנה-נכנסהלגיוןכינודע,בחצותפלישה.

מצרינחיתהוכוחגשר,עלומאייםריים,

לאעתהגםאךמג'ול.מולביםנמצא
אתצורכה;כלברורההתמונההייתה

בבטייחה.עתהזיהוהסוריהפלישהציר
לרשותשעמדוהפלישהעלהידיעות

מעורפ-כלליות,אפואהיוהכלליהמטה

לאאםדומה,מצבמדויקות.ובלתילות,
שעליהןבשטח,ביחידותשררמזה,חמור
הפולשים.הכוחותאתלבלוםהיה

בנגב-פלישהסבנתשלתודעהבהעדר
גםהצירים.עלתצפיותלהציבחשבולא
שעמדחשוב,איסוףאמצעינוצללא

להביאהיהויכולהנגב,חטיבתלרשות
:ותנועותיהםהמצריםהכנותעלמידע

נוצלוהנגב"טייסת"שלסיורי-אוויר
מודיעין-תוך-כדי-הקרבלהספקתבעיקר

לאי-לאאךשהותקפו,בשעהליישובים

וארוך-טווח.בסיסיסוף
מתמודדהצבאאפואנמצאבמאיב-15

-פסיכולוגיתשמבחינהאויב,עם

הבסיסיהמידעצפוי.בלתיהיה-לפחות

הקונקרטיהמידע;ומיושןקלושהיהעליו

כלליהיהותכניותיוכוונותיועל

ציודוארגונו,דרכיעלהמידע;ומעורפל

רב,בחסרלקויהיהשלוהלחימהותורת
שלאוודאיכללקייםהיהלאלעתים
כוחותינו,שלמבצעיותלתשובותתורגם

העתהלאהצבאשלהמודיעיןמערכת

הבסי--הנתוניםאתלספקגםמסוגלת

הלחימהכדיתוך-והשוטפיםסיים

עמדלאלהפוגה.עדהראשונה,בתקופה
מערך-להומחוצהבארץ-לרשותה
עלמועדמבעודלדווחהיהשיכולאיסופי,
כוונותיהםהערבים,הצבאותפעולות

לעבדמסוגלתהייתהלאהיאויכולתם.
להש-להשיג:שהשיחההידיעותאת

העיקראתמביניהןברור%לאמתן,וותן,

שלהוהדיווחההפצהמערבתהחשוב.
הידיעותומעטבחיתוליה,עדייןהייתה
עיבודשלמסוימתלמידהוזכושהגיעו
באיחור.להןהזקוקיםלנוחותהגיעו

נשעןהפלישהלאחרהראשוניםבימים
הרדיושידוריעלבלעדיתכמעטהמודיעין

מבי-הידיעותסוכנויותדיווחיועלהערבי

ספורא-היוהאחריםהמקורותערב.רות

היהניתןלאבדיעבד.היוכללובדרךדיים

העליו-בגללאווירסיורילהפעילכמעט

הכוחותדיווחיהאויב.שלהאוויריתנות
באיחור.והגיעומקוטעים,היובמגע

מבולבלתתמונהנוצרה-מכךכתוצאה
השונות,בחזיתותהאויבפעילותשל

שאותרועדיחסיתממושךזמןועבר
כוונותעלשוטףמידעבהעדרמאמציו.

עלההערכותהתבססוותנועותיו,האויב
הפלישהשלפניבשבועייםשהגיעוידיעות

ניחושים.ועל
שלהיומייםהסיכומיםמבדיקת

S/a~1Kביומנוהרישומיםומןהש"י,ושל

ויותרשבוערקכימתבררבן-גוריון,של

להתבהר.התמונההחלההפלישהלאחר
הנמצאהואהלגיוןכיהיהנדמהאזעד

בעיראקהגזרות:בכלכמעטופועל
במשולש,עציוןבגוששבע,בבארסוידאן,
הידי-שלטיבןהירדן.בעמקואףבסרפנד

ימיםבאותםהשפיעועיבודןורמתעות

המבולבלתתמונת-המצבעלרקלא
עלגםאלאהעליץ,בפיקודשנוצרה
לקרביציאתהערבהיחידות.מיבצעי
ממודיעין7חטיבהניזונההראשוןלטרון

להסיקויכלהמטכ"ל"ידיעללהשסופק

כנופיות,נגדלקרביוצאתהיאביממנו

שלרביםאלפיםעדאךהלגיון,נגדא%
מ-25תותחים.בעשרותחמושיםלוחמים,

שלתמונהלהצטיירהחלהואילךבמאי
ביניהםהגזרהוגבולותהפועליםהצבאות

ולעיראקים,ללגיוןפרט-דיוקביתר

המו-החלמאיבסוףאחד.כצבאשנתפסו

עצמו,ערבמארצותגתוניםלהביאדיעין
שבארץ.לצבאותתגבורותעלובעיקר
הצבאתנועותעלהיהבמיוחדטובניסוי

המו-עדייןהסתמךאזגםלארץ.מעיראק

מןדיווחיםועלהאזנהעלבעיקרדיעין
:במגעהכוחות
אוסף:מודיעיןקציןהלמר,עזרא...

בתל-אביביש(האזנותשלחומר

הערביותבמפקדותהאזנה)מרכז

ידיעותהשונות.ובארצותבארץ
דו"חטלפון,אלחוט,(מהחטיבות

שנימניןעזראבע"פ).שליחבכתב,
כרגעשלנו,פעילותדו"ח:דו"חים

לכלבכתבנשלחביום...פעם
בכליוצאשנידו"חהחטיבות.

:אנשיםלשלושהרקפנימי,בוקר,
בבוקר,נערךזהובר,*מונדקיגאל,
החזיתות,שתישלסיכוםוכולל

פעולותינורקלאובצפון,בדרום

האזנותכלאלאהאויב.ופעולות
האויב,כוונותעלאחרותוידיעות

וכו'.תכניותיו

הפלישה,ערבהוקםההאזנהמרכז

בינתייםמרחביים.בסיסיםגםלקייםונועד
היהשקשהגולמי,חומרהמרכזהזרים

ארוכה.תקופהבמשךעודלנצלו
החלוונחקרובקרבותשנלקחושבויים

אולםהאויב,היערכותעלפרטיםלהוסיף
בימיםמסתערביםלהפעילהניסיונות
יפה.עלולאהפלישהלאחרהראשונים

לעזה,שחדרוהיחידהמאנשישניים
לאחרלהורג,והוצאובמאיב-22נתפסו

הש"ימודיעיבארות.בהרעלתשהואשמו

תנועהלכסותומאורגניםכשיריםהיולא
ההתהולידיעותיהםסדירים,צבאותשל

אתהכרתםאיבשלמוגבלתמהימנות
וחימושם.הצבאותמבנה

המודיעיןבמחלקתהוקםביוניבאחד
החומראתויעבדשירכזענףבאג"ם
מטרותועלערבצבאותעלהבסיסי
ממנוערב.במדינותוכלכליותצבאיות

עלהמחקרמדורייותרמאוחרצמחו
אורגןמאיבראשיתהשונות.הארצות

והזרה,המקומיתהעיתונות,עםהקשר
לאג"םשהוכפפהלעיתונותקשרביחידת

ה-לידצבאייםבחביםמונוזאתובעקבות

ה-לקציניהובפפויותרשמאוחרחטיבות,

פסי-ללוחמההיחידההחטיבתיים.משיעץ

במ-עת-הוחלטהקמתהשעלכולוגית,

.9481במאילאג"םהיאאףהוכפפהרס,
השו-והפעולההעיבודהאיסוף,גורמי

ידוללאשונותבמסגרותהופעלונים

עדיפויות.סדרישקבעהמתאמתאחת

מוזרקפסטרנק(באג"מ,מבצעימהזירותקציני.
בר).וישראל
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ה2כיהקרבות,בלחץהתברר,במהרה
המודיעיןמןהצבאיהמודיעיןאתלהפריד
ולהפקידואחתבמערכתלבנותוהפוליטי,

:בן-גוריוןכותבמקצועיות.בידיים

ואיסרשילוח][ראובןעםביררתי...

ישש"י...שלריאורגניזציהבארק[
המטהעל-ידצבאיש"ילהקים
וויויאןבארק[איסררשותתחת
תחתפנימיש"יהרצוג.חיים][
הצבאיהש"יי'.ויוסףנהראקקאיסר

לביטחוןגםאחראייהיהבמטה
ש"יואנטי-ריגול.צנזורהזהירות),(

יעמודראובן-חיצונימדיני

תוםעםרפוףויהיהבראשו
אחר-הביטחון,למשרדהמלחמה

החוץ.למשרדאוליבך
המו-במבנהברפורמההצורךהרגשת

המפק-מביןאחדיםכאשרהתחזקהדיעין

העדרעלהצביעובשדההבכיריםדים
העיקרייםהליקוייםאחדכעלמודיעין

למןהקרבותשלזהבשלבשבלטו
ציין,כרמל.משהלהפוגה.ועדהפלישה

אותנוהביאהאויבשליכולתוגילוי..."כי
האויבשלהאשעוצמתטאקטי.למשבר

תחמושתוהאחרונים,בשבועותעלתה
שלנוהרעשהכבד...וציודורבההיתה

הניסולאהאויבשלקשותואבידות
ידיעותאין"כיטען,שריג..נחוםאותו".

לאהאזנההאויב.ועלהסביבהעל
-ידיעותנתקבלולאמהפיקודמספיקה.

לאכוחנו.במיעוטבייחודחשובות,והן
ידענולאפלישה.עדתכניתכלהייתה

כיבושאובזקמסע:האויבתכניתמהי

עכשיוק..."האויבתכניותמהןמרחב?

מודיעיןאין"ביאמר,שמירא.שלמה
במוהולהילחם..."קשהבלעדיו-צבאי
עלאינפורמציהחוסר"שדה,יצחקגםטען

בן-אליהוגםבמלחמה".מחבלהאויב

תצפיתמעריכיםלא"כיהתלונן,חור

מודיעיןשירותאיןהמלחמה.בשדה
וריגול..."

במפקדהלשעברחברבן-צבי,איסר
לבן-גוריוןהציעההגנה,שלהארצית

איסר"למודיעין:הביטחוןביןלהפריד

ש"יעלממונההראל][הלפריןאיסרמציע

מודי-עלממונהיהיהבארק[ואיסרפנימי,

חייםשלשמושובעלהעתהצבאי".עין

בארגוןבכירלתפקידכמועמדהרצוג
המודיעין.מערך

שתוכנןהמינוייםרפורמתבמסגרת
אתגםלשנותבן-גוריוןהחליטיוניבסוף
התייעצותלאחרהמודיעין.מערךמבנה

הש"יאתלפרקהורהודורישילוחעם

כרמלי"..מח"ט.
העב.מח"ט..
שבע.מח"ט...

סמכויו-אתולהעבירהמודיעיןומחלקת

שירות"היהביניהםאחרים.לגופיםתיו
המבצעיםלאגףכפוףשנשארהמודיעין",
ביטחון-;קרביכ"מודיעיןהוגדרוותפקידיו

צנזורהנגדי;וריגולשדה][מבצעים
ביןהמתיחותכאשרהיההשינויוהאזנה".
לשיאה.הגיעההכללילמטהבן-גוריון

בכלבונועצולאהנראהשככל-ידין
פגיעהזהבצעדראה-לפירוקהנוגע

המודיעין)מחלקתנכללהשבו(באגפו
ראשהלמר,בעזראאישיתופגיעה

הכפופה-ממת"מדרשהואהמחלקה.
עדכיהוראהלהוציא..."איילוןלצבי

שירותכראשבארק[איסרשללמינויו
האג"םשלמודיעיןמחלקתמודיעין,

בכלאליהלפנותוישוקיימתשרירה
שבן-גוריוןלאחרודיעין".מ/אג"םענייני

להשליםמיהרהואסדירה,לעבודהשב

המודיעין.מערךשלהחדשהסידוראת
התפ-נקבעושילוחראובןעםיחד

במו-יעסקוהםוהרצוג.איסרשלקידים

וריגולהצבאביטחוןקרבי,צבאידיעין
מ-פעולותצנזורה,האזנה,נגדי,

ו-מרכזישירותלהםיהיהיוחדות.

ה-ינהלבאריאיסרבחטיבות.שירותים

וגםהרצוגיהיההראשיעוזרושירות,
ה-המחלקהאנשי.במטה'השירותייצג

המשיךחלקםהתפצלו.הש"ישלערבית

-וחלקםהחוץמשרדשלהחקרבאגף

טולי-שמואלקרון,דודג'יבלי,כמו

כע-המודיעין.בשירותהמשיכו-דאנו

ה-עלהקמתודבררשמיתפורסםשבדגבור

שהדגישידין,שלבחוזרהחדששירות

תפ-אתהסבירלאג"ם,השירותזיקתתאת

באריאיסרשלהמינוייםאתצייןקידיו,

הק-הענףלראשג'יבלי,ועלהשיחותלראש

אתהנזכירהרצוג,עולמתפקר-והתעלםרבי,
המינ-מהעקתבפעולתהלמרמראעלחלקו
עתה.ועדהמלחמהמראשיתאג"םשלוין

נקודתציינהמודיעיןשירותהקמת
בכלל,המודיעיןמערךבהתפתחותמפנה
מקצועי.צבאימודיעיןשלראשיתוואת

הש"יקציניבטלוהשירותהקמתעם
לידערביםלענייניוהיועציםהגליליים

המודי-בעבודתהדגשהחטיבות.מפקדי

הצבאיות.אלהמזרחנותמןהוסטעין
רבמאמץמאוד.גוונוהאיסוףאמצעי
ולצידוהשדהמודיעיןבפיתוחהושקע

המסתער-יחידתטכני.ומודיעיןהאזנה,

מטהעל-ידיעתהעדשהופעלהבים,
שלהמבצעיתליחידההפכההפלמ"ח,

מצאוהחדשיםהדגשיםהמודיעין.שירות
המודיעין,שירותבתקןביטוייםאת

ימיםכעבורמת"מעל-ידישפורסם
המודיעיןבמערךחשובמקוםאחדים.
איסרבראשועמדעודכלתפסו,הצבאי

-לביטחוןהקשוריםנושאיםבארי,

וביטחון-פנים.ביטחון-שדהצנזורה,

לאחרופחתהלךאלהשלהיחסיהמשקל
ביטחון-פניםתפקידו.אתבארישסיים

בתחום(פוליטיתבמעורבותכרוךשהיה
המודי-מןהוצאהיהודי)ובתחוםהערבי

וביטחון-הצנזורהואילובכלל,הצבאיעין

בו.חשוביםהפחותלענפיםהפכושדה
לשירותהרצוגחייםשלכניסתועם

פסיםעללבנותוהחלהואהמודיעין,
כךלשםהשונים.בתחומיםמקצועיים

קציניםשלקבוצהלעזרתולגייסהחל
מודיעיןבנושאישעסקומקצוע,ואנשי
מלחמתבתקופתהבריטיבצבאשוניה
בענפיעתהוהשתלבוהשנייה,העלם

עםלשעבר,הש"יאנשיעםיחדהשירות
הפלמ"חשלוהמסתערביםהסייריםקציני

בקורסשהוכשרוהמודיעין,קציניועם
הראשו-הקציניםאחדהראשון.הקמ"נים

סימון,אריההיהגייסשהרצוגנים
שלהראשוןבגדודמודיעיןקציןששימש
שולבלאסימוןהבריגאדה.ובמטההחי"ל
הקמתו,בראשיתהמודיעיןבמערך
הרצוגקרייתי"."בחטיבתמג"דושימש

שישמשעל-מנתלשירות,להעבירודרש

הקרבי,המודיעיןבראשג'יבלישלסגנו
הסי-העיבוד,שיטותאתזהבענףוינהיג

הבריטי.בצבאעבדשלפיהןוההפצהכום

פרופ'באבירושליםהאוניברסיטהמן

הקרקע,לתורתמומחהרייפנברג,אברהם
לכישוריושימושנמצאלאכהשעד

ענףבראשלעמודנקראעתהבצבא.
גרשוןהחדש.השירותשלהשטחמחקר
הבריטיתהצבאיתבצנזורהששירתדרור,

עתההועמדעבודתה,דרכיאתלמד
פרופ'המתמטיקאיהצנזורה.בראש

הבריטיההאזנהבמערךששירתגילים,

המודי-לענףהצטרףצפנים,בפיצוחועסף

בצורה,מאו-כהעדשפעלהאלחוטי,עין

כמהאליוהצטרפושיטתית.ובלתילתרת
ב-RAF.טאקטיתלהאזנההיחידהמאנשי

ארצישראליםמיהודיםבעיקרשהורכבה
נעשהקוסמן,קרלאירופה.מרכזיוצאי
וריכזהקרבי,המודיעיןבענףהמערךקצין

האויב.צבאותעלהמידעעיבודאת
בגדודמודיעיןקציןשהיהסלובינס,סיומה
למודי-הואאףהצטרףהחי"ל,שלהשני

ענףבראשעמדיותרומאוחרהקרביעין
אתהקיםדה-שליטממיביטחון-שדה.

ועמד9(ש"מ(הצבאייםהנספחיםענף
כקציןשירתגאון)(שטולץחייםבראשו.
כךואחראלכסנדרוני""בחטיבתמודיעין
בחטי-המודיעיןקציניבמערךב.בחזית

מודיעיןקציניגםמקומםאתמצאובות
בתפ-בושירתושלאהבריטי,הצבאיוצאי
שלהטכניתהיחידהבראשמודיעין.קידי
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מסמ-בזיוףהשארביןשעסקההשירות,

ולדנרחייםלשעברהצנחןהועמדבים,
היההשירותשלהקשרקציןיערי).(

גניזי.שמואל

עזרהמודיעיןשירותקיבלהקיץבסוף
גרוניךפרדקולונלאמריקני,ממתנדברב

צבאשלבמודיעיןקציןשהיההאריס),(
השנייה.העולםבמלחמתארצות-הברית

בכי-ערבבארצותעברארצה,שבאקודם

צבאו-עלרבמידעואסףעיתונאי,שלסוי

בניתוחו,וסייעארצה,הביאוהואתיהן.

המקצו-והכשרתוהרבניסיונוניצולתוך

המקצועיהדו"חלמעשההיהזהעית.
שעמדערב,צבאותעלהראשוןוהשיטתי
להבדיל-הצבאיהמודיעיןלרשות

סמךעלבעיקרשהוכנוהש"י,מסקירות
הרקעאתחסרוומחבריהןגלוייםמקורות

החומר.לניתוחהדרושהמקצועי
ניסיוןבעליקציניםשללאיתורבנוסף

לשי-והעברתםהשנייההעולםממלחמת

צעירהעתודהלבנותהרצוגעלהיהרות,
למערךוהןהשירותלמרכזהן-יותר

הראשו-מפעולותיואחתהשדה.יחידות

לקציניהשניהקורסהייתהבשירותנות
פעיליבביתאוגוסטבסוףשנפתחמודיעין,

חודש.ונמשךבקריית-מאירההסתדרות
המו-בקורס.אחדמקוםהוקצבגדודלכל

מוקדם.פסיכוטכניבמבחןמוינועמדים
השכלהבעלימ"מים,קורסבוגריהיוהם

אירופית,ובשפהבעבריתושלטותיכונית,
בערבית.גםורצוי

ביחידההקמ"ןשלתפקידותפיסת

המודיעיןקצין'כיתקופה,באותהאמרה

להיותעליולמג"ד.קצין-מטהמשמש

ולהיפך...השלישמקוםאתלמלאמסוגל
בענייניהגדודלמפקדלייעץביכולתויש

אנטי-כקציןישמשלאהואאולםגאזים,

הגרודסייריעלפיקדהקמ"ןגאזי...'
הצלפים,כיתתשללמפקדהגםונחשב

זהתפקידכילהדגישבאהקורסאולם
המקצועיבתפקידולהתערבצריךאינו

הואהמודיעיןשירותתפקיד'בקמ"ן:
לאסוףהצלפיםתפקידידיעות;להביא

גולגלות'.

השי-שאירגןהקמ"ניםקורסבעקבות

קציני-שלהתפקידיםהגדרותגובשורות

ונוסחוובמחוובחטיבהבגדוד,מודיעין
הקמ"ןחובותאתשפירטהכתובהבתורה

מחלקותשלעבודתןדרכיואתואחריותו,
השונות.ברמותהמודיעין

ספטמברבסוףהקורס,שלסיומועם
המודיעיןשלהשדהמערךקיבל1948,

מקצועית.הבשרהבעלתרציניתתגבורת
נכנסוהשירותשלהעבודהדפוסי

סקירותשלוממוסדתשיטתיתלמסגרת

-וחודשיותשבועיותיומיות,קבועות,

והיערכותובחזיתותהאויבפעילותעל

עלהשונות,בגזרותשטחחידושיעלבהן,
שיכלווהנזקהצבאבתוךביטחוןעבירות
העיתונות.שלצנזורהעבירותועללגרום,

החיילים,מכתביאחרהשיטתיהמעקב

הצבאי,הדוארעלהצנזורהבאמצעות
עלבצבאוהמוראלהרוחהלכיאתשיקף

חולשהנקודותגילההשונים,מרביביו
מגויסיקליטתעלולימדבפרטבטיפול

והשנתוניםהחדשיםהעוליםחוץ-לארץ,
בתוכו.הצעירים

המודיעיןשלמחדשאירגונובעקבות
החלוהחזיתות,והקמתהמטכ"לבדרג

במיפקדתהמודיעיןמחלקותלהתאררן
המק-הממונההיההחזיתקמ"ןהחזית.

החטיבותשלהמודיעיןקציניעלצועי
חזיתייםנציגיםעמדוולעזרתווהמחוזות,

קצין-במומטנ"לייםגורמי-מודיעיןשל

שלקציןלחקירות-שבויים,קציןהאזנה,
עיתונותקציןוצילומים,מפותשירות

שלמערךשהפעילומרחבייםוקמ"נים
המודי-מערךאתהקימההחזיתמודיעים.

אתוהכשירההמחוזות,שלהנייחעין
אנשיו.

והסדרהשיטההארגון,המקצועיות,
היטבניכרוהמודיעיןבעבודתשהוכנסו

האחרוניםהמבצעיםשלבהבנה
1948אוקטוברלמןהקוממיות,במלחמת

עלונוהלותוכננואלהובמהלכם.ואילך,
שליותרומקצועיתיסודיתהיכרותסמך

בדרגהן-השונותבחזיתותהאויב
וזו-המבצעיםבכוחותוהןהמתכנן
המודיעיןבנספחיביטוייהאתמצאה

ם"גא/ל"3טמשהוציאוהמבצעלפקודות

בחזיתותהמודיעיןקציניובעקבותיו
ובחטיבות.
המודיעיןשירותשללבנייהבמקביל

אתהאווירחילבנההיבשהבצבא
שלו.המבצעיםבאגףהמודיעיןמחלקת

-כהןנטשלבשירותיובכךנעזרהוא

משו-שלובקבוצה-מארה"במתנדב

מודיעיןבתפקידיששירתוה-.ע.ג.אחררי

ששירתקריס,ברוךהמלחמה.בתקופת
עסקהנדסהבקציןהעולםבמלחמת

הקיםהחיל,במודיעיןהמטרותבנושא

וענרהאולרתצלומייקידתאתיותרמאוחר
איטיתהתפתחהיםחילמודיעיןבראשה.

באגףכמחלקהלהתארגןוהחליותר,
1949.בתחילתהחילמטהשלהמבצעים

למודי-היםחילגםנזקקהאוויר,חילכמו

מיוחד,גוףכךלשםובנהבחוץ-לארץ,עין

מחלקתעםפעולהבשיתוףלעבודשנועד
המו-שירותשכןהחוץ,משרדשלהחקר

במקביללארץ.בחוץאזפעללאדיעין

הוקמההמודיעין,בשירותהשטחלענף
מחלקההיםחילבמודיעין1949בתחילת

הימיםבחקרשעסקההידרוגראפית,
לפעול.החילהיהצפוישבהםוהחופים,
למחלקתהמודיעיןשירותביןהזיקה
יותרומאוחרהאוויר,חילשלהמודיעין

מחלוקתסלעשימשההים,חילשלזוגם
לכפוףשאףידיןאג"ם.לראשהזרועותבין

הזרועות,ואילוהמודיעיןלשירותאותן
בני-לעצמאותחתרוהאוויר,חילובעיקר

שלהןהמיוחדיםהמודיעיןשצורכימוקים
דייםמכוסיםואינםומובניםמוכריםאינם

הווי-שלאחדפןהיהזההשירות.על-ידי

על-1948בקיץלהתעוררשהחלכוח,
ועלהכלליהמטהבדרגהצבאמבנה
זרועותיו.ביןשיקה

אמנםייחדההמודיעיןשירותהקמת
הביאהלאאךהצבאי,המודיעיןאת

בינואחריותתחומישלברורהלהגדרה
אזר-אחרים,וביטחוןמודיעיןגופיובין

והמחלקההש"ימתוךשהתפתחוחיים,
וחוסרכפילויותהסוכנות.שלהמדינית
הגיעוכךעלוהדיםבעבודה,פגעותיאום

החלהואהקרבותסיוםאחרלבן-גוריון.
מערךשלמחדשלארגוןדרכיםלברר

המודיעיןשלושיבוצובולוהמודיעין
ביומנונותבהואבתוכו.הצבאי

:)13.5.49(
ואיסרוהרצוגדורס[יעקבעם

המודיעין.שירותיביררנובארץ[
שירותשירותים:ארבעהייקבעו

במשטרה,פלילייםפשעיםנגד
נרים)אויביםנגד(צבאישירות

-פנימיביטחוןשירותבצבא,

זהלשירותיהיובצבא,עתהלעת
שירות-החוץ.בשירותשלוחות

עםשיתואםהחוץ,משרדשלחוץ
יהיוזהבשירותהצבאי.השירות
פנימי,שירות-ביטחוןשלנציגים
אבלהביטחוןלמרכזכפופים

חוץ.בשירותמשובצים
התלבטויותהיוהכלליהמטהבתוךגם

ומבנהו.המודיעיןשלהמעמדבשאלת
הרואה-הבריטיתהתפיסהאתגרסידין
באגףכמחלקההצבאיהמודיעיןאת

בכלהמודיעיןקציןואתהכלליהמטה
עלויכוחאגבהאג"ם.שלמטהנקציןדרג,

להקשלומקומוהאווירחילשלעצמאותו
איני":לבן-גוריוןידיןבתבבתוכומודיעין

אגף.להיותצריךשהמודיעיןחושב
המצורףשירותשהואנהוגהצבאותברוב
הייתהזותפיסההמבצעים".לאגף

הצבאיוצאיוחבריוהרצוגעלגםמקובלת
לעבודרגיליםוהיושהכירוההבריטי

להישמעהחלה1948בסוףבמסגרתה.

האריס,פרדעל-ידישיוצגהשונה,דעה
האריסבן-גוריון.שלהאמריקניהיועץ

האמ-במטההמקובלתהתפיסהאתייצג
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למעמדשווההמודיעיןמעמד-ריקני
מטהאגפימהוויםושניהםהמבצעים,
שלבתנאיםדווקאלדעתו,עצמאיים.

אפשרותלתתישונבנהההולךחדשצבא
ולהימנעהאגפים,לשניועצמאותשווה

דעו-אתהמבצעיםאנשייכפושבוממצב

המודיעיןקציניעלועמדותיהםתיהם

יותר.הבכירמעמדםבתוקף
הראורגניזציהבעתשנברידין,

1948,ביוליהמודיעין,מערךשלהקודמת
מעמדלמודיעיןלהקנותלמחשבההתנגר

ולתכנון),להדרכהבדומה(נפרדאגףשל
במסגרתדעתו.עללעמודעתהגםהוסיף

בתחילתהכלליהמטהשלהראורגניזציה

באגףכמחלקההמודיעיןנקבע1949
להכיןנתבקשוהרצוגהכללי,המטה

במסגרתהמחלקהתפקידישלהגדרה
שעסקותזכירים,שלושההכיןהואהאגף.
במבנההלאומית,ברמההמודיעיןבמבנה

המודיעיןובמבנההצבאי,המודיעין
הצבאי.במודיעיןהעיקריכגורםהקרבי

כיהרצוג,גרסהלאומיהמודיעיןברמת
למו-מרבזיתועדהמיידשתקוםהברחי"

בללייםבקוויםבבעיותתטפלאשרדיעין

גורמי][עבודתכלפעולותאתותתאם
הואעבודתם".עלותפקחבארץהמודיעין

מןהצבאיהמודיעיןאתלשחררהציע
למעטביטחון-פנים,בענייניהעיסוק

ישזהתחוםהצבא.בתוךביטחון-שדה
כפוףלביטחון,מיוחדמוסד"בידילהפקיד

אשרהפנים,לשראוהביטחוןלשראו
במדינה,הביטחוןעבודותכלאתיכלול

עלפיקוחפנימי,ביטחוןריגול-נגדי,כולל
הארץ,מןויציאהכניסהוגבולות,נמלים
כניסההיתרימתןוויזות,דרכוניםהוצאת
ה-המרבזי".הביטחוןכרטיסייתוניהול][

בת-לביטחון-פנים,כזהמוסדשלקמתו

המוניתועלייהפרוציםגבולותשלנאים
דחוףצורךלונראתהובלתי-סלקטיבית,

ל-היו,צריכיםהמרכזיתבוועדהביותר.

הגורמיםמיוצגיםלהיותהרצוג,שלדעתו
משרדמודיעיןהצבאי,המודיעין:הבאים
הים,חילמודיעיןלביטחון,המוסדהחוץ,

הביטחון.שרונציגהאווירחילמודיעין
ראהוהאווירהיםזרועותשלבמודיעין

המודיעיןמןנפרדיםגורמיםהרצוג
עניינילמעט-בותלוייםובלתיהצבאי

בשי-חייביםאך-וצנזורהביטחון-שדה

חזרזהעיקרוןעלעמו.הדוקפעולהתוף
המודיעיןבארגוןשעסקהשני,בתזכירו
המודי-אתלראותהוסיףהרצוגהצבאי.

והג-המטהאגףבמסגרתפועלהצבאיעין

לראשהמודיעיןראששלכפיפותואתדיר
המרראשישירות.לרמטכ"לולאאג"ם,
הפורומיםבכלנוכחלהיותחייבדיעין

וחברגיסא,מחדהשוניםהמודיעיניים

הואגיסא.מאידךהמטכ"לפורום
עיק-המודיעין,מקורותלביטחוןהאחראי

לאמסוימיםבנושאיםכישמשמעותו,רון
המודיעין.למערךמחוץשותפי-סודיהיו

אטהיקבע"הרצוג,הציעהרמטב"ל","
לתשומת-ליבויובאוהמודיעיןמפעולות

ישיר".באופן

בבחירתלמודיעיןעדיפותתבעהרצוג

כישוריובשללונזקקשהואהאדםכוח
וכו').שפותידיעתטכניים,(המקצועיים

כפיל-עללהתגברבאהשלונוספתהצעה

הכרוכותהפעולותכלאתלרכז-ויות
ואח-ערביםוסוכנים,מודיעיםבהפעלת

קציןשלפיקוחותחתאחתבמסגרתרים,

ישתייכוביחידותהמודיעיןקצינימטה.
נושאילכלאחראיםויהיוליחידותיהם,

מקיימיםהםכאשרביחידה,המודיעין
הממונה,המודיעיןלקציןמקצועיתזיקה

קציניהיחידה.למפקדלכפיפותםבמקביל
ישירותאחראיםיהיוהחזיתשלהמודיעין

הצבאי.המודיעיןראשבפני

כלבההרצוגראההקרביהמודיעיןאת
זההיההצבאי.המודיעיןמערבתשל

:המטפלהמודיעיןמטהשלהחלקאותו"
ביצו-ארגונו,האויב,שלכוחותיובמערך

כוחותיו,הצברתהספקה,טאקטיקה,ריו,
חקירתלחזית,עדבשדהשבוייםחקירת

תצלומי-אוויר,פענוחהאויב,מסמכיבל

לפעולותשנוגעכמהטופוגראפימודיעין
מסומנותמפותהוצאתיבשתיות,צבאיות

לבדיקתטבנימודיעיןהאויב,מצבעם
ו)ש"מ(הקרביהענףלצדהאויב".ציוד
ענפישלשורההצבאיהמודיעיןכלל

הם:ואלההתמחות,
אלחוטילמודיעיןענף-2ש"מ.

למורס,מדוריםשכללהאזנה),(
אוטומאטית,קליטהדיבור,אלחוט

גםכללזהענףותרגום.פענוח
בחזיתות.מרחביותהאזנהחוליות

שדה.ביטחון-3ש"מ
הצבאית.הצנזורה-4ש"מ
בסיסימחקרמרכז-5ש"מ

המודיעיןגורמילכלמשותף
במדינה.

במו-"המטפלשטחענף-6ש"מ

לישראלמחוץטופוגראפידיעין
אסטראטגיות".מטרותובציון
המודיעיןספריית-7ש"מ

בצב-העוסקמחקרוענףהמרכזית

ערביים).לא(זריםאות
אתה"מהווהטבניענף-8ש"מ

ענפיכלשלהמודיעיןמעבדת
המודיעין..."

הצבאיים,הנספחיםענף-9ש"מ

ומקייםמחו"לבנספחיםהמטפל
לנספחיהרמטכ"לביןהקשראת

בחו"ל.צה"ל
ממקורותאיסוףענף-10ש"מ

להקמתגםהאחראיגלויים,
המודיעין.שלהאישיםכרטסת

המיוח-הפעולותענף-18ש"מ

שלהמבצעיהענףאודות,
המודיעין.

לאחרהצבא,מןההמוניהשחרורעם
1949,ביוליהנשקשביתתהסכמיחתימת

הביט-בתורתמרכזיתפקידלמח-יעיןמעד

שלבסיומהלהתגבששהחלהחון
רכיבהייתהההתרעהמשימתהמלחמה.

לענותנועדהאשרהמערכת,שלחשוב
הקוויםלאורךהכוחותביחסיהפערעל
בסיסעלהצבאמארגוןשנבעפער-

הסדירים,הצבאותלעומתהמילואים,
לאורךלהחזיקערבמדינותשהוסיפו
עלהטילהכוחותביחסיזהפערהגבולות.
מאזשנשארהמרובה,אחריותהמודיעין

התריע1949בספטמברכברחלקו.מנת

הגבו-בעיית..."עלהרמטכ"ללפניהרצוג

כוחותבגודלהכרוכותוהסכנותלות
:ופירטבוחותינו",ומיעוטהאויב

בנגבהדרומיהחוףגזרתבאיזור...
תחתמזוייניםערביםמתיישבים

מדינתנו,שטחבפניםאש...חיפוי
אתשםלכוחותינוכנראהואין

בעדם.להפריעהדרושהכוח
האויבשולטחברוןהרבאזור

ללאומתיישבשלנו...בשטח
אשרמקוםבכלכמעטהפרעה
הצפוניבגבולהמצביחפוץ...

...לך.ידועערבהואדיולאורך
ירושליםמצבהואביותרהמדאיג

הפרוזדורלאורךוהפרוזדור...
בכללועדירושליםעדהצפוני

הלגיון,שלחטיבותשתינמצאות

החדשהספרחילליחידותמחוץ
זאת,לעומתהלאומץ.המשמר[

על-ידיהצפוניהפרוזדורמוחזק

מחזי-ובירושליםמצירנו,פלוגה

מחלקות.כ-4-3הקוויםקות
עלמתרועותידיעותנתקבלופעםמדי
לאורךהמצבאתלשנותהערביםבוונות

מדינ-שלהכרזותיהםמאתוריהגבולות.

שני"סיבוב"עלערביםצבאואנשיאים

הקרבות,תוםמאזונשנותהחוזרות
רבות-עובדותעומדות"הרצוג,הזהיר

ביותררצינייחסהמחייבותמשמעות,

שבוחותיהןהמדינותבכלהנ"ל.להכרזות

צבאיתפעילותמתנהלתלישראלפלשו

בשינוייםהחלהשטחים,בכלנמרצת.
מוגברים,אימוניםארגוניים,ושיפורים

וגמורהצבאי...התעשייתיהחצורהגדלת
קצי-ובשיגורביותרמשוכללציודברכש

החטיבותשלושמולבחו"ל...ללמודנים
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עומדלישראלההגנהצבאשלהנוכחיות
המונהערבי,אויבכוחמוגברגידולבסימן
800לפחותחטיבות...24ביחד:ביום

לפחותטנקים,200לפחותמשוריינים,

מטוסים".520לפחותשדה,תותחי350

מהימנותאתלשקולהיההמודיעיןעל
להיזהרגיסאומאידךוסבירותןהידיעות
להביאעליודיהשווא.התרעותמריבוי

במצבהכרוכיםשיקוליםגםבחשבון
בפנימורכבותהערכותולהציגבוחותינו

כאןלעוררברצוניאין..."הרמטכ"ל:
הזהירותעקרונותלדעתי,אולםבהלה,

זה.בענייןדעתשיקוללפחותמחייבים
זהבעדחזקות,,,פוליטיותמניעותאין

באזורעובדותבפניאותנויעמידשהלגיון
והוואטיקןהמעצמות...האו"ם,ירושלים.

ירושליםבאזורבריבונותנומכיריםאינם

בעדפוליטיתמבחינהימנעואםספקויש
העיקרייםהמונעיםאחדהלגיון.פעילות

הגבהשלהחששהואכזאתפעולהבעד
שירי-סכנהקיימתאולםמצידנו,צבאית

תגענההחלשהצבאימצבנועלעות
מסקנותלהוציאעלולהואואזלאויב

מסוכנות".

מכךכתוצאהעצמומצאהמודיעין

והעלהמיבצעייםבשיקוליםעמוקמעורב

פריסתההונאה,בתחוםהצעותשלשורה

ותכניותהמבצעיתהתעסוקהכוחות

מנתעלהסדירותהיחידותשלהאימונים
חזקהצבאיתהיערכותשלתמונהליצור
אתמצאבזמןבוהגבולות.לאורךיותר

הכו-בסדרקיצוץלכלבר-פלוגתאעצמו

בקווים.חות
מחלקהלהיותהמודיעיןנועדארגונית,

שאליווחילמטה,גוףדהיינובמטכ"ל,
ביחידותהמודיעיןאנשיכלישתייכו

המטה,שבמחלקתלאלובנוסףהשדה
זיקההמקיימותהמקצועיותביחידות
החיל.שלההדרכהובבסיסאליה,ישירה

ראשהיההמטה,באגףמחלקהבראש
בשלאולםאג"ם,לראשכפוףהמודיעין
אחריותוובגללוייחודו,תפקידוחשיבות

עםישיריםקשריםקייםלהתרעה,
קציןתחילהנכפףביחידותהרמטכ"ל.

לפי-אולםהמבצעים.לקציןהמודיעין

צוותבראששעמדלסקוב,שלהצעתו
שונההרצוג,שלובתמיכתוההפעלה,

המטהקצינישללזהוהושווהמעמדו
ובכפיפותבזיקהעומדכשהואהמתאם,

למפקד.ישירה
בוטלהמודיעיןחילשלהקמתועם
במהלךשפעלוהצילומיםהמפותשירות

מביןכולםכמעטבאואנשיוהמלחמה.
הארצישרא-המודדיםפלוגתמשוחררי

ומשוחרריהבריטיההנדסהבחיל524לית

המפות.מחסנישלהעבריותהפלוגות

אותולמוגתהילהחשבוהמלחמהבסוף
שלהקמתולאחראולםההנדסה,תילעם
הצב-תפקידיואליוהועברוהמודיעיןחיל

ב-המפותהפצת(המפותשירותשלאיים

לו)הנחוצותלמפותמתאריםוהכנתצבא
למח-הועברוהמקצועייםהתפקידיםואילו

אחר-שהייתההממשלתית,המדידותלקת

הוסיףההנדסהחילהארץ.למיפויאית
אולםבמטהו,מודיעיןמחלקתלקיים

מוגד-הנדסייםבנושאיםרקעסקהזו

ומבנים.מקורות-מיםביצורים,מיקלט,:רים
באגףאחדיםקציניםבתמחוליה
בתוךהצבאיהמודיעיןהתפתחהמבצעים
שירתובוגדוללגוףוהיהאחדיםחודשים

דמותוחוגרים.מ-800ויותרקצינים156
שאל-הכר.לבליהשתנתההמודיעיןשל

1948,בתחילתהש"יראששהיהתיאל,
לעמודבן-גוריוןשלהצעתואתדחה

אין"עתהכילו,והסבירהמודיעין,בראש

ובני-הרצוגלדעתוהדרושות.הידיעותלו

עצמו,בן-גוריוןהדבר".יודעיםג'יבלי,מין
אחדים,ימיםכעבורבמודיעיןשביקר

הרצוגוענף.גדולמפעלהוקם..."לו,רשם
ותקןנוסףלציודדולרמיליוןרבעדורש
בלילמלאישראשוןדבראיש.1,200של

לעיין..."יששנידברפקפוק.

מאבקעודנכונוהמודיעיןלחיל
בתנ-המיוחדבמקומוההכרהעלממושך

ותהליךהמלחמה,לאחרשהתפתחואים

והשיטתיתהשגרתיתלפעולההסתגלות

קולהיותהפךשבהםשלום,ימישל
משי-בשםהמדינה.שלהראשוןההגנה

עדי-הרצוגעתהתבעהמיוחדותמותיו

חמוריםקיצוציםשלבתקופהלחילפות

:ובתקציבובצבא.
באופןירדוהקרבותתוםמאז...

מאחרידיעותינומקורותטבעי
הצבאות.ביןהישירהמגעשנותק
בפחותלהסתפקנאלצנוזהמרגע

להפעילםיותרקשהאשרמקורות,
על-מיוחדיםמאמציםודרושים

אתלהפנותברצונילשכללם.מנת
למתןהכרחישכילבךתשומת
דרי-בכלהמודיעיןלחילעדיפות

שיוכלכדיהמנהלתיותשותיו
על-מנתהדרושהליעילותלהגיע

לפניבזמןהמדינהאתלהבטיח

שליהראשונההמגמההתקפה...
האדםכוחטיבאתלהריםהיא

האינטלקטוא-הרמהבחיל.העובד

בלתיכיוםהאנשיםביןלית

שלחדשזרםלנוודרושמספקת
השכלה...בעלימאומניםאנשים

לאהאדםכוחכמות][בעייתגם
במו-:למשלפתרונה.אתמוצאת

החשוביםהמקורותאחדןיעיד/2,

מתחתאיש70נמצאיםשלנו,
זהשבגללאפואיוצאלתקן...
עשרהמעודידיעותלנוחסרות
לפתחדרךבבלמנסיםאנוגלים...

צבאלכלהנשאריםהמקורותאת
לשיםעכשיווברצוננושלוםבזמן

בחו"ל,פעולותעלהדגש...את

מתחיליםאנוהבאבשבועוכבר

בבקשתיחוזראניאלה.בפעולות

לגביעדיפותהמודיעיןחילעבור

המנהלתיים...הענייניםבכלהצבא

ישבעולם..צבאבכלנהוגהדבר
היאהכוונהאםעקרוניתלהחליט
למודיעיןהאפשרותשתינתן

יעילותלדרגתולהגיעלהתפתח

והמדיניהצבאיהמצבאשר
מאכסי-לדרושאפשראימחייב...

ומאידךבמודיעיןיעילותמום
השוללותהגבלותלהטילגיסא][

א-כיברורהתפתחות.שלאפשרות

במ-יעילותלמאכסימוםלהגיעפשר

אולםמסוים,כוח-אדםשיאסגרת
מהיעילותרחוקלהיותעלולזה

המדינה.ביטחוןמבחינתהדרושה

סיכום
מ-בלטההצבאיהמהנעץמערךעלבבניתו

והתורתיתהקונצפטואליתתרומתהאוד

הצבאיוצאיקציניםשלקטנהקבוצהשל
בתפקידיבוהשתלבורבשבאיחורהבריטי,

ביולישהוקםהמודיעין,שירותמפתח.

הש"י,מאנשיחלקבתוכושילב1948,

מסתערביעםיחדהצבאילמודיעיןשפנו
וקציניםשלו,הסייריםוקציניהפלמ"ח
ו-מודיעיןלתפקידישהתמנוצעירים

המלחמה.מהלךכדיתוךלהםהוכשרו
שלרבמאגראתםהביאוהראשונים

גורמיםעםוהיכרותפניםבביטחוןנסיון
הביאוהפלמ"חסיירימקומיים.ערביים

בפעילותוניסיוןהשטחהכרתשלרבמטען
אולםהערבי.בשטחמודיעינית-מבצעית

קוסמן,רייפנברג,גאון,סימון,הרצוג,
הםוחבריהםדרורדה-שליט,גיליס

והארגוןההפעלהתורתאתאתםשהביאו
שיטותאתסדיר,בצבאהמודיעיןשל

וה-סיכומולמודיעין,הידיעותעיבוד

האיסוףאמצעישלשילובםדרךאתפצתו,
השדהמודיעיןשלחשיבותוואתהשונים
ציהולו,הקרבבתכנוןמסייעכאלמנט

בשלביםכולו.למערךאלהיסודותוהקנו
המודיעין,התפתחותשליותרמאוחרים
הכללי,במטהלאגףממחלקהוהפיכתו

ה-הצבאיוצאיקציניםבומילאושוב

שלושהובהםמרכזיים,תפקידיםבריטי
הרכבי,יהושפטהמודיעין,אגףראשי
יריב.ואהרוןהשנייה)בפעם(הרצוגחיים
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