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" הבספרו  ואיש  א מודיעיןהמדינאי  ד"ר  סוקר  הרמה  "  חקר  תחום  ראש  לסלוי,  הד 

סטוריה בצה"ל, את המרחב המורכב שבין הקברניט לקהילת יהאופרטיבית  במחלקת ה 

דוקטורט  2המודיעין.  על עבודת  לסלוי  המקרים שנבחנים בספר, שמתבסס   , הם של 

המודיעין הבריטי בגיבוש מדיניות הפייסנות מול גרמניה בשנות השלושים,  מעורבות  

המודיעין הישראלי ערב מבצע "קדש" בשנות החמישים והמודיעין האמריקאי בשנות 

 יטנאם. יווהשישים בהקשר של המלחמה ב

במקורות  שימוש  העושה  קלאסית,  היסטורית  בגישה  מחקר  על  מתבסס  הספר 

)קברניטים   המרכזיים  השחקנים  של  זיכרונות  אחר  ובהתחקות  ראשוניים  ארכיוניים 

נושא. הספר  עסקו במחקרים קודמים שעל  לצד ראשי קהילת המודיעין( לצד התבססות  

ומהקשרים אסטרטגיים   כולל מחקר השוואתי בין שלושה מקרי מבחן מתקופות שונות

מולטי הוא  הסוגייה  תיאור  ארגוניים   ידיסציפלינר-שונים.  להיבטים  התייחסות  וכולל  

תיאורטיוק  ופסיכולוגיים. פרק  לכך  התייחסות  ,דם  השאר,שכולל  בין  ולמצוי   ,  לרצוי 

המדיני לדרג  המודיעין  שבין  הארגוניתב  ביחסים  היחסיםבו  בירוקרטית- רמה    רמת 

 .  האישיים

פחות את  ו את אנשי המודיעיןבעיקר ת הספר נבחנות שאלות יסוד שמטרידות  במסגר

הסיבות    הקברניטים: מה  מושפע?  המודיעין  האם  וכיצד?  משפיע  המודיעין  האם 

במודיעין?  בררני  קיים שימוש  האם  במודיעין?  נעשה שימוש  לא  או  נעשה  שבעטיין 

 מהן.   תתובנות העולולשאלות ול  חסיאתיהמקרים ו  תבמסגרת סקירה זו אציג את שלוש

בהנחיית רח"ט מחקר   בדיון שהתקיים לפני מספר שנים במכון למחקרי ביטחון לאומי,

רים בכירים לשעבר )אהוד שו  ראש ממשלה  ואיתי ברון, התכנס)מיל(  לשעבר, תא"ל  

אולמרט, עמיר פרץ, יובל שטייניץ( לצד ראשי אמ"ן לשעבר )אהרון זאבי פרקש ועמוס 

ידלין( לדון בשאלה האם וכיצד השפיע המודיעין על קבלת ההחלטות בצמתים קריטיים,  

 3מת לבנון השנייה. כגון היציאה למלח 

 
 .2022, משרד הביטחון, מודן. יןהמדינאי ואיש המודיעלוי , לס הדא 2
 . 2019ביולי  INSS ,4ההשלכות על המודיעין. סיכום דיון.  –אידיאולוגיה ופוליטיקה בחדרי הביטחון הלאומי  3
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intelligence-for-implications 

https://www.inss.org.il/he/event/ideology-and-politics-in-the-corridors-of-national-security-implications-for-intelligence/
https://www.inss.org.il/he/event/ideology-and-politics-in-the-corridors-of-national-security-implications-for-intelligence/


3 
 

בחדר.   שהיו  המודיעין  אנשי  עבור  לפחות  לכאורה,  מפתיעה,  תובנה  הוליד  המפגש 

הפרשנות המודיעינית לא היוותה בראיית הקברניטים מרכיב מרכזי בעיצוב המדיניות. 

המדיניות שמקבל ההחלטות רצה לקדם.    ,קדמו לה, למשל, שיקולים אידיאולוגיים. קרי

ייתכן שהדבר נראה ברור לקורא מהשורה ולמקבלי ההחלטות אולם הוא אינו כזה עבור 

הקברניט על  וכי  הלאומי"  "המעריך  הם  כי  משוכנעים  אשר  המודיעין,  לייחס   אנשי 

להערכתם רבה  המקרים  חשיבות  שבמרבית  למרות  וזאת  הצמתים   –,  על  בדגש 

 4הקברניט כלל לא נועץ בהם וסיבותיו עימו.  –חמה ושלום הקריטיים של מל

המקרים, א במרבית  כיצד  ומראה  דומה  למסקנה  מגיע  המרתק,  בספרו  לסלוי,  הד 

ואינו    קהילת המודיעין שלואת  בתקופות שונות ובמדינות שונות, הקברניט לא משתף  

אינו  .  יהסומך על כיצד המודיעין  ניתן לראות  מצליח לערער במקרים שנדונים בספר 

בריטניה,  של  הפייסנות  )מדיניותה  כהרסנית  בדיעבד,  להגדירה,  שניתן  מדיניות, 

בווייטנא  ארה"ב  רואה (.  םמדיניות  האופן שבו  בין  כלל,  בדרך  לפער שקיים,  ההסבר 

נובע   המודיעין,  אנשי  הדברים  את  מציגים  שבו  האופן  לבין  המציאות  את  הקברניט 

שונו מנקוד מבט  הקבר   –  ותת  המודיעין בעוד  איש  המציאות  על  להשפיע  רוצה  ניט 

באובייקטיביות אותה  לתאר  היריב   ;מעוניין  את  בעיקר  בוחן  המודיעין  איש  בעוד 

  .והסביבה הקברניט נידרש לשקול גם שיקולים פנימיים

המודיעין לקברניט. קשרים טובים יותר בין    מים לעתיםקיי  ,בכל זאת, כפי שמראה לסלוי

הלמס וג'ונסון   CIA-גוריון וראש ה -כמו במקרה של הרכבי ובן  –הוא מסביר מקרים אלה  

באופן שבו ראו אנשי המודיעין את תפקידם. כך, כשהם לא נקטו גישה מתנצחת   –

)תופעה אשר עלולה להמאיס את איש המודיעין על הקברניט, כמו במקרים אחרים  

יקש הקברניט לצרוך מודיעין )למשל, שתוארו בספר( והתאימו את עצמם לאופן שבו ב

את   לחזק  שעשוי  ככזה  מדגיש  שלסלוי  נוסף  עניין  תדרוכים(.  פחות  מסמכים  יותר 

ידי קברניטים הוא מתן מידע גולמי כמותי )כמו היקפי עסקות -השימוש במודיעין על

 נשק( שהקברניט נדרש לה לטובת עיצוב המדיניות.  

 
ץ, להרחבה על השיקולים של הקברניט שלא לשתף את ראשי המודיעין שלו, ראה דוד סימן טוב ושי הרשקובי  4

   .2017, יוני INSS, סייבר מודיעין וביטחוןהאם יש לה תוחלת",  –"גישה שיתופת ביחסי מודיעין קברניט 
https://bit.ly/3FExVpN 
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הוא שאלת תפקידו של המודיעין   נוסף העולה בספר  על   – עניין  עליו להקפיד  האם 

"הערכות אובייקטיביות", או שהוא רשאי ונדרש לספק המלצות למדיניות. הדוגמאות 

בספר מחזקות, לכאורה, את ההבנה כי אם המודיעין מגיש המלצות הוא גורם לסגירות 

צ'מברליין,   –הקברניטים שנבחנים בספר    הקברניט. ייתכן שהדבר היה נכון במקרה של

שבהם הדרג המדיני דווקא ביקש  5אולם, מוכרים מקרים לא מעטים – בן גוריון וג'ונסון 

מראשי קהילת המודיעין לשתף אותו בהערכותיהם באשר למדיניות הנדרשת. מקרים  

ה של  יפייאלו דווקא מלמדים על רמת אמון גבוהה בין הדרג המדיני למודיעיני, או על צ

 הקברניט שאיש המודיעין ייתן גיבוי לקו שהיה בכוונתו לאמץ בלאו הכי. 

דומה שהתשובה לשאלה שמעלה לסלוי בכותרת של ספרו )"הילכו שנים יחדו בלתי 

במרבית המקרים הדרג המדיני והדרג המודיעיני לא נועדו   –אם נועדו"( היא פסימית  

ות שמבטיחות, כמעט תמיד, שלא יהיה  ללכת יחד וקיימים מתחים ונקודות מבט שונ

יוזמה מדינית   להוביל  ביניהם, במיוחד כאשר הקברניט מעוניין  קשר של אמון עמוק 

עוד   "כל  כי  ולקבוע  אופטימית  ברוח  לסיים  מבקש  לסלוי  זאת,  עם  יחד  משמעותית. 

ידעו לשמור על מסגרת מקצועית, להימנע מהדלפות, ולהשמיע   המודיעין והקברניט 

לתשומות המודיעין תהיה השפעה חיובית על    –קורתיים החורגים מהמקובל  קולות בי

 . (167עמ' )  תהליך קבלת ההחלטות בדרג המדיני"

 המודיעין הבריטי בגיבוש מדיניות הפייסנות מול גרמניה 

ה תקציב  נקבע  השלושים  שנות  הבריטיעד  מלחמה    צבא  צפויה  שלא  ההנחה  לפי 

. בהמשך, לשלטון  ועליית היטלרלסין  הנחה זו בוטלה לאור פלישת יפן    .בשנים הקרובות 

האוצר(.  משרד  החוץ,  משרד  מודיעין,  )קהילת  הביטחון  צורכי  למיפוי  ועדה  הוקמה 

מסקנות הועדה היו כי יש צורך להגדיר את גרמניה כאויב, אך משיקולים מדיניים ומתוך 

  ון להגיע להסכם עימה, דחתה הממשלה מסקנה זו ולא הגדילה את תקציב הביטחון. רצ

ופה קכבר בראשית הת  ניתן להצביע על מחלוקת בקהילת המודיעין בהקשר לגרמניה

 : הנסקרת בספר

 
לשעבר אורי שגיא סיפר על יחסיו הקרובים עם יצחק רבין שכללו בקשה מפורשת של רבין    למשל, ראמ"ן  5

 באשר לאסטרטגית המו"מ של ישראל.  להציע מדיניות
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מבטאים    "מיין קאמפ"משרד החוץ סבר כי הצהרות ראשי המפלגה הנאצית והספר   •

את שאיפתו של היטלר להתפשט למזרח אירופה וכי אידיאולוגיה גוברת על כלכלה   

ושיקולים צבאיים. לפי גישתו, גרמניה תנקוט מדיניות תוקפנית עוד בטרם יושלם  

. גישה זו דחתה אפשרות של הסכם עם גרמניה וגרסה כי שלה   בנין הכוח הצבאי

 . 1939-גרמניה תהיה מוכנה למלחמה ב

בבהמודיעין    גופי • המעיטו  הבריטי  וטענו   חשיבותצבא  האידיאולוגיים  השיקולים 

. בהערכה  ושיקולים כלכליים  שהמדיניות תיקבע על בסיס מאזן הכוחות באירופה

תהיה נקבע שיעדיה של גרמניה מוגבלים וכי היא     -ללא משרד החוץ    –שבוצעה  

 . 1942-מוכנה למלחמה ב

צ נוויל  הצבא    מברליין'דעתו של  המודיעין של  לאנשי  יותר  קרובה  הייתה  אוצר  כשר 

מאשר לאלה של משרד החוץ. הוא חשב שמטרות גרמניה מוגבלות ותמך במדיניות  

צדדים של גרמניה ותמך בבניין כוח צבאי מוגבל -מו"מ מדיני, התעלם מצעדים חדשל  

 )עדיפות לחיזוק חיל האוויר והים(. על בסיס היגיון הרתעתי

לשינוי בהערכת המודיעין הבריטי באשר    1936  בקיץ  ביאוצרפתיים המודיעין  מקורות  

מעליונות כמותית תהנה  גרמניה    ,לבניין הכוח האווירי הגרמני. לפי ההערכה החדשה

המסקנות המודיעיניות החדשות לא עלו בקנה אחד עם המדיניות הבריטית    .1939-ב

 חילית שפעלה בנושא. -ביןה ה וועדהולכן הפרק המודיעיני הושמט מדו"ח 

לסיכון המלחמה וקבע כי בריטניה אינה    , עדיין כשר אוצר,התייחס צ'מברליין  1937-ב

להיכנס למלחמה על    . הוא סבר שהיא אינה צריכהכדי להסתכן במלחמה  חזקה דייה

לא  )מלחמת העולם הראשונה( וכי הציבור בבריטניה    בסיס תבנית המלחמה הקודמת

במלחמה.י ו  תמוך  שהוא  הואיל  להשיג  הבין  צפויה  אוויריתגרמניה  שינה    ,עליונות 

 וצומצמעל בריטניה,  הוגדר להגןהמאמץ הראשון  –חיל האוויר  תמברליין את משימ 'צ

  .ובצבא היבשה  ההשקעות במפציצים לטווח ארוך

ביקש ראש הממשלה מקהילת המודיעין להעריך   1938-בעקבות כיבוש צ'כוסלובקיה ב

להרתיעאת   בריטניה  של  נוספים    יכולתה  שטחים  על  מהשתלטות  גרמניה  את 

האם אפשר להגן   –יצוין, כי המודיעין התבקש להתייחס לשתי שאלות בלבד  באירופה.  

באמצעות הצבא הבריטי על צ'כוסלובקיה ומה יהיו ההשלכות הצבאיות אם בריטניה  
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ו  העבודה התייחסות לשאלה מה תסייע לצרפת בהגנת צ'כוסלובקיה? כאשר ביקש שר  

ה לגרמניה  הרווח  מצפוי  נידחתה  זה  כיבושכתוצאה  אנשי  ו  בקשתו  התעלמו  לכן, 

 . המודיעין משאלה זו

להמליץ על מדיניות    -באופן חריג    –ראש השרות החשאי במשרד החוץ    בנוסף, התבקש

זו במסגרת  בריטניה.  )הגמוני  ,עבור  גרמניה  של  המדיניים  ליעדים   התייחס  ה  הוא 

. הוא  מנת להשיגם-לנכונותה לעשות שימוש בכוח צבאי עלומדינית וכלכלית באירופה(  

המליץ לקבל את דרישות הסיפוח של גרמניה )בחבל הסודטים(, לפעול ליצירת ברית 

עם איטליה, להפסיק את המרד בארץ ישראל )וכך, לאפשר הסטת כוחות לאירופה( 

  נייר הגם שלא זו הייתה מטרתו,    יטניה.ולהגדיל את המשאבים עבור התעצמות צבא בר

צ מדיניות  את  שרת  צ' זה  על  לגרמנים  לוותר  וממשלתו,  )בשל  ' מברליין  כוסלובקיה 

כי   ,ראש הממשלה טען.  חשש מפגיעה בבריטניה עצמהה, נוכח  החולשה הצבאית( 

דרישות   אין  בין המדינות   וכי  נוספות  טריטוריאליותלהיטלר  ישקם את האמון  הסכם 

. ואמנם, הוא נפגש עם היטלר וחתם וידחה את העימות וניתן יהיה לחזור למו"מ מדיני

 עימו על "הסכם מינכן". 

חתימת   מינכן" לאחר  המדיני.   "הסכם  לדרג  המודיעין  ארגוני  בין  מחלוקת  התגלתה 

המודיעין   היטלרארגוני  וכי  בהישגיה  תסתפק  לא  שגרמניה  לאיים   טענו  יהסס  לא 

מיסטיקן והיטלר תואר כמפר הסכמים סדרתי  .  במלחמה כדי לכבוש שטחים נוספים

וטען כי על בריטניה לבסס את היחסים עם גרמניה   מברליין דחה טענות אלה'צ.  מטורף 

התנגד להצעות להאיץ בניין כוח צבאי )מחשש שהדבר יאיים בכדי ליצור יציבות. הוא  

החימוש.   ץחתר לכינוס ועידה להפסקת מירואף  ( ויביא להידרדרותו  ל גרמניה ואיטליהע

 שר החוץ הבריטי, לעומתו, איבד את האמון בהיטלר וקיבל את הערכות גופי המודיעין. 

דבר,   של  היבסיכומו  הבריטי  עי למודיעין  חלקית  השפעה  גובשה  תה  בו  האופן  ל 

  , הערכת חלק מאנשי המודיעין שמדיניות זו תיכשל   המדיניות הפייסנית ביחס לגרמניה.

ההחלטות  מקבלי  על  השפיעה  לא  אירופה  על  להשתלט  נחושה  שגרמניה  . כיוון 

המדינאים עשו שימוש בררני בהערכות המודיעין באשר להתעצמות הגרמנית בכדי  

 להצדיק את מדיניותם הפייסנית. 
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עדה משותפת של קהילת המודיעין עם נציגי  וחלק מהערכות המודיעין באו לידי ביטוי בו

לסלוי מציין כי וועדה זו הייתה   6(. JIC-הדרג המקצועי של משרדי מממשלה רלוונטיים )ה

מ מודיעינית.  מאשר  ממשלתית  הדרג   חד,יותר  מבחינת  יותר  רלוונטית  הפכה  היא 

כלי  לניתן לטעון כי דיוניה ביטאו פוליטיזציה של המודיעין שהופך    אידך,אך מ  ,המדיני

 שרת בידי הדרג המדיני, אשר מגדיר מהן הסוגיות אליהן נידרש להתייחס.  

 . עלהמדינאים הבריטים דחו את הערכות המודיעין באשר לאופיו של המשטר הנאצי 

טראומה  הפוליטי והחברתי והכלכלי,  ה מצב  הכמו  פנימיים  השפיעו שיקולים    םעמדת

המדינאים לא הסתפקו בדחיית הערכות המודיעין אלא .  ממלחמת העולם הראשונה 

ו ביקורתיים במיוחד )כגון, מנכ"ל משרד החוץ, רוברט גם דחקו את רגליהם של מי שהי

אסר על הפצת מזכרים שלו. הוא הודח מהועדה    ,אידןשר החוץ, אנתוני  .  ( וניסטארט

ראש הממשלה,  .  לא התייעץ איתו אידן  ו   לענייני חוץ ומתפקידו כמנכ"ל משרד החוץ

לביקורתמברליין'צנוויל   היה פתוח  לא  המודיעין  ,  אנשי  לשיח עם  כיאו  אמר   הוא   .  

שאני   שאוכל ליישם את המדיניות בה אני מאמין,  הוא  הדבר היחיד שאיכפת לי ממנו"

עוד   .  "כמו מכשולים בדרך  הוא  יודע שהיא נכונה. חוסר הנוחות שגורמת לי הביקורת,

קודם לגבש דעה על הדרך הנכונה ואז לנסות ולהעביר את   היא  יהשיטה של"כי    ,גרס

 .  "האחרים את תהליך החשיבה שעברתי 

 הישראלי ערב מבצע "קדש" בשנות החמישים  המודיעין  

בין ההערכות של קהילת המודיעין לבין אלו של הדרג    הייתה התאמה  1955עד שנת  

בהובלת אגף המודיעין בצה"ל    –  המודיעין הישראלי  המדיני באשר לסכנת המלחמה.

ביוזמת מצרים לכל  לא צפויה  י  כהעריך בראשית שנות החמישים    -)אמ"ן(   מלחמה 

, ושר  וד בן גוריוןדראש הממשלה ושר הביטחון  גם הדרג המדיני,  .  1957הפחות עד  

משה שרת, לא ראה מלחמה ביוזמה מצרית  )וחלק מהתקופה ראש הממשלה(    החוץ

 ת. כסכנה מיידי

 
(", מודיעין הלכה ומעשה, גיליון JICועדת המודיעין המשולבת )  –ריצ'רד קמפ, "שילוביות במודיעין הבריטי    6
   pdf-research.org.il/userfiles/image/cat7/119-https://www.intelligence.126. 2021, נובמבר  7

https://www.intelligence-research.org.il/userfiles/image/cat7/119-126.pdf
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  פרי עטו של גמאל עבדאלנאצר,   "פילוסופיה של המהפכה"לסלוי מציין את חוברת ה

גוריון.    דוגמאכ בן  הזה  במקרה  הקברניט,  על  המודיעין  של  כי להשפעה  מציין,  הוא 

חדש  בעניין  שמדובר  משום  להשפעה  הזדמנות  חלון  פתיחת  על  מלמד  זה  מקרה 

מוצקה.   עמדה  עליו  גיבש  לא  עוד  גוריון  שהקברניט  לבן  סייע  לחוברת  אמ"ן  תרגום 

יצור איום אסטרטגי ללהתרשם מנאצר כמנהיג שעלול ללכד סביבו את מדינות ערב ו

ישראל  בסתיו  על  הצ'כית"  "העיסקה  גילוי  עם  התממש  זה  חשש  עיסקה 1955.   ,

 מצרית שסימנה  שינוי של מאזן הכוחות באזור. -סובייטית

(. לדברי ראמ"ן, יהושפט הרכבי, עבר זמן  100כהפתעה )עמ'  דבר העיסקה בא לאמ"ן

- , בןזאתלעומת    ואת משמעויותיה.ולתה  כעד שהתקבל די מודיעין כדי להעריך את ת

, חודשיים לפני 1955  בנובמבר  כבר  גוריון הגדיר את העיסקה כאיום קיומי על ישראל

  , שאמ"ן גיבש את הערכתו. עוד קבע בן גוריון כי "העיסקה הופכת את הקערה על פיה

מגדילה באופן מבהיל את העדיפות הכמותית והאיכותית של מדינות ערב וכי צפויה לנו 

  . " תקפה באביב או בקיץ )של נאצר( מ

אפשרות  1956  מרץבחודש   על  אמ"ן  הביא של    התריע  והדבר  מצרי  התקפי  מהלך 

אנו  "להיערכות אופרטיבית בצה"ל אשר מניחה מתקפה ערבית כמעט ללא התרעה ) 

ריכוז כוחות של הצבא המצרי והסורי סמוך   יעל יד  7. עומדים בתהליך חזרה למקרה הכל 

הממשמשת  . לגבול. לפעולה  מעיד  כסימן  הכוחות  הזזת  האפשרות של  את  איבדנו   .

  .( 96, עמ' "ובאה 

מדיניות ישראל.  המלצות לל מכתב באשר ל"ראמ"ן לא הסתפק בכך, והעביר לרמטכ

ותולה את תקוותו בהסתמכות על במצרים  נאצר זנח את הרפורמה הפנימית    ,לדעתו

 במלחמה נגד   פתוח לשל המנהיג המצרי היא  שותפות אסטרטגית עם רוסיה. כוונתו  

 שר החוץ   מאתבמכתב  ועל כך מעידים גודל העיסקה שאינו לצרכים הגנתיים.    ישראל

חשיבותהוא  לראמ"ן   כי  וקבע  זו  מהערכה  הסתייגות  פנימיים    םהביע  שיקולים  של 

 . במדיניותו של נאצר רבה וכי אין להמעיט במקומם של שיקולים כלכליים

 
"מקרה הכל" היה תרחיש אופרטיבי בשנות החמישים, לפיו ישראל נידרשת להתמודד עם מתקפה מצד כל    7

 צבאות ערב.  
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 חל שינוי בהערכת אמ"ן לאור קשיים בקליטת הציוד במצרים  1956 יוני-מאיחודשים ב

בהרבה קטנים  למצרים  שהועברו  הנשק  היקפי  כי  והתברר  שהעריכו  והואיל  .  מכפי 

אמ"ן   קבע  ישראללפיכך,  נגד  במלחמה  לפתוח  המצרים  כוונת  ובהערכה    ,שאין 

( נכתב כי אין הערבים מצפים להגיע בשנה הקרובה לעליונות מול  1956  השנתית )יוני

גוריון סבר כי -גם בן  למערכה(.  ישראל שתבטיח ניצחון במלחמה )אלא אם ירדן תצטרף

  1956סכנת המלחמה פחתה בקיץ לאור הקשיים בקליטת האמל"ח החדש. בסוף יולי  

כשהגיע הנשק הצרפתי לנמל חיפה, התפוגג החשש של בן גוריון והוא קבע כי נאצר 

 . זנח את תוכניות המתקפה הישירה נגד ישראל 

בהערכות   דמיון  על  להצביע  שניתן  וגורי-בן של  בעוד  למשמעות  של  ון  באשר  אמ"ן 

המודיעין    הערכותין  ן להצביע על שוני מתמשך בניתהעסקה הצ'כית וסכנת המלחמה,  

היה ספקן בתחילה לגבי העיסקה וקבע כי מלחמה  שרת  משה שרת.  גישתו של  בין  ל

היה זהיר לגבי משמעותה  הוא  גם משהבין את היקפה  עם מצרים אינה גזירת גורל.  

)האם זהו נשק רוסי שהתיישן? מה האינטרס של ארה"ב שהיא שיידעה את ישראל 

של  גוריון ו-של בן  –    ההערכות  עלשרת  לק  בחודשים הראשונים, ח אודות העיסקה?(.  

גורל.   –אמ"ן   גזירת  הינה  מלחמה  וכי  ישראל  את  לתקוף  בהכרח,  נאצר,  כוונת  כי 

ב שמדובר  השתכנע  לשינובהמשך,  לגרור  שעלול  משמעותי  הכוחות    יאיום  במאזן 

 באזור. 

איש  נחלת הכלל )"  של שרת  דעתוהפכה    , נוכח שינוי בהערכת המודיעין,1956קיץ  ב

 סיכוייש חשש רציני שיכולה להיות אבל יש בזה    נו בטוח שתהיה מלחמה.ימאיתנו א

חמורה צבאית  פורענות  מאשר  כלכלית  התמוטטות  של  פחות  סבר   . "( לא    שרת 

אם ישראל תרכוש נשק שיאזן את השפעה העיסקה   לא תתרחששמתקפה מצרית  

 כית או שהמעצמות יאותתו למצרים כי הן עשויות לפעול נגדה במקרה של מלחמה, ' הצ

 . הדבר עשוי להרתיע את מצרים שכן

גופי המחקר כלפי גוריון, בא לידי ביטוי ביחס שונה -רת ובןהשוני בין שני המנהיגים, ש

. בן גוריון ראה באמ"ן כלי לבירור המציאות, הוא סמך על הנתונים שהביאו המודיעיניים

בפניו וניהל שיח קבוע ומתמשך עם קציני המודיעין כחלק מתהליך גיבוש המדיניות.  

   .יתן לראות בטבלה הבאהביטוי לדומות בין הערכות בן גוריון להערכות אמ"ן נ
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בן דברי  בין  המודיעין  - השוואה  מחלקת  להערכת  ממשלה  בישיבת  גוריון 

  8בצה"ל 

ממשלה   בישיבת  גוריון  בן 

(19/10/1953 ) 

 דצמבר   –הערכת המודיעין 

אין כל ספק שמדינות ערב מתכוננות 

 למלחמה בישראל. 

 מיגור ישראל הוא חלום ושאיפה ערבית. 

המודיעין לא יגיעו הערבים לפי דעת  

 1956למצב כוננות צבאית לפני 

בשנת   כי  אלו    1956/7נראה  צבאות  יגיעו 

להתחלת  פיתוי  בה  שיהיה  כוננות  למידת 

 שלב אופנסיבי נגד ישראל. 

 : 48מסקנת הערבים ממפלת 

שיתארגנו  עד  מלחמה  לעשות  לא 

היטב וצבאם ישוכלל מבחינת האיום 

ועד שפעולתם   תהיה אחידה  והציוד 

 ויקימו מטה לכל צבאות ערב. 

נידרש   מפלתם  את  הערבים  לקח  מלימוד 

שני:  בסיבוב  לזכות  הבאים  התנאים  מילוי 

הצבאות,   לכל  אחיד  עליון  פיקוד  הקמת 

הצבאות   של  הראורגניזציה  השלמת 

מהתלות   השתחררות  למודרניים,  והפיכתם 

הקמת  ע"י  צבאית  לאספקה  זרים  במקורות 

 רת מלאי. חרושת צבאית וצבי

מקום   בכל  נשק  קונים  הערבים 

ומנסים לייצר בעצמם, לפי שעה אין  

 ערך ממשי לתעשייה שלהם. 

אך  עצמית  בהספקה  מאמצים  הושקעו 

הקמה  בשלבי  עודנה  הצבאית  החרושת 

קצרה   למלחמה  יספיק  המלאי  ראשוניים, 

 לכל היותר. 

זה ידרוש    – אם יחליטו על מטה אחיד  

 שנה או שנתיים. 

יגשו להקמת פיקוד )ערבי( עליון לא ניתן אם  

 להפכו לפיקודי בשנה הקרובה. 

במצרים ובסוריה מתהווה תהליך של 

 מיליטריזציה. 

המיליטריזציה הגוברת של אוכלוסיית מצרים 

 וסוריה

 
 . גרסה מקוצרת. 113, עמ'  המודיעיןאיש ו  מדינאיההד לסלוי,  מתוך א 8
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בשעה זו עומדים צבאות ערב בשלב  

 של תכנון דפנסיבי. 

יראי מפני התקפה ישראלית.    םמדינאי ערב 

והכנותי הזה תכנונם  בשלב  הם  הם 

 דפנסיביים. 

 

  גורם אובייקטיבי   אמ"ןאמ"ן. הוא לא ראה ב  הערכותשרת היה חשדן ופיקפק ב  ,לעומתו

החקר    אגףעל    ובחר להתבסס  9הגדיר את אמ"ן כ"מודיעין של המטכ"ל"   ,או ממלכתי

מעידות על דוגמטיות,  אותן כזילזל בהערכות קציני אמ"ן וראה    הוא  .של משרד החוץ 

הבנה.   וחוסר  ליחסבורות  שגרם  נוסף  שסבר    העוין  ועניין  היה  המודיעין  לקהילת 

היחס העוין של שרת לאמ"ן לא עלה בקנה אחד  שפעולות תגמול בוצעו ללא אישורו.  

  במקום אחר מציין לסלוי כי   .הרכבי ראמ"ן,  עם  הטובים והרציפים  קשריו האישיים  עם  

  בחורים הגבוהה של אמ"ן )"הגענו לשיא, כישרון ההמקצועית  שרת העריך את רמתו  

 שלנו"(. 

לו מוסדי  בןוביטוי  בין  הי-יכוח  לשרת  בןיתגוריון  של  הצעתו  גופי -ה  את  לאחד  גוריון 

היה  י ", שבאמצעותה ניתן  ה מאוחדת למחקרהמחקר של משרד החוץ ואמ"ן ל"לשכ

-הצעה זו, שנתמכה על   10. ולחסוך משאבים  מודיעין למדיניותאת רעיון מימוש ה לממש  

והמענה לבחינתה היא   בין שני המנהיגים  חילוקי הדעות  ידי ראמ"ן, עלתה על רקע 

)שבראשה עמד שאול אביגור, יועצו של בן גוריון(.   השל הקמת ועד  תברוח המפאי"ניקי

בשום פנים אין להסכים שהגוף המאוחד : " הייתה נחרצת  עמדתו של שרת נגד המהלך

הוא מוסד ישר לב שמקפיד על רישום עובדות ופירושן ללא   ד החוץיהיה בצבא, משר

וטורח להסתייע בעובדות כדי   כוונה תחילה, בעוד שאמ"ן לוקה במגמתיות מובהקת 

   .( 110)עמ'  "לחזק את גרסתו המדינית

 ן ההיסטוריוגוריון לאמ"ן, שאותו הציע  -הרעיונית בין בן  אחד ההסברים בספר לקירבה

גוריון לסכסוך שתאם את גישתו של הרכבי באותן -אבי שליים, הוא יחסו הפסימי של בן

 
. שרת חתר  340, עבודת דוקטורט, עמ'  השפעת קברניטים על אופן תפקוד קהילות מודיעיןברק בן צור,    9

של המודיעין הצבאי. הוא הישווה בין    –בראייתו    –לשלב את אנשי משרד החוץ בדיוני המטכ"ל לאור החלושה  
( והגיע  1954-תוצרי המודיעין של אמ"ן ומשרד החוץ )למשל, בהקשר של מעורבות עיראק בהפיכה בסורה ב 

 יעור. למסקנה שתוצרי משרד החוץ טובים לאין ש
אמ"ן יוצא  להרחבה על יוזמתו של הרכבי לחבר בין מודיעין למדיניות, ראה דוד סימן טוב ושי הרשקוביץ,    10

 . 51, עמ' 2013אביב, -, מערכות, תללאור
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ישה פסימית מחייבת מקום מרכזי למודיעין במתן התרעה, ואכן זו הפכה להיות ג.  שנים

מכך יותר  ועוד  החמישים  בשנות  הביטחון  בתפיסת  ראשי  השישים    ציר  בשנות 

שניתן לסיים את   סברלא  , והגם שיותרזהירה  לעומת זאת, שרת נקט גישה  והשבעים.  

)מים,   ,הסכסוך שבמחלוקת  עניינים  הסדרת  באמצעות  אותו  לנהל  שניתן  האמין 

 . מערכת הבינ"להנתן משקל רב לעמדת  וכן פליטים( 

זאת, בשנות השישים, משנידרש גוריון לתמיכה של ראמ"ן מאיר עמית,   יחד עם  בן 

הראל איסר  המוסד  ראש  חריף עם  עימות  רקע  )על  לגרמניה  היחס  בסוגית   בסוגית 

( זכה ראש הממשלה לגיבוי  המדענים הגרמנים והערכת חומרת איום הטילים ממצרים

 11שאיפשרה את המשך היחסים המתרקמים עם גרמניה.   מודיעיניתראמ"ן ולהערכת  

שני העשורים שהיחסים היציבים בין ראמ"ן לבן גוריון, שאיפיינו את מרבית    כך, שנראה

, וכך גם היחסים הטובים בין בן גוריון לאיסר הראל )עד אותו  הראשונים בתולדות ישראל

מקרה(, מלמדים על כך שהייתה קיימת הרמוניה בעשורים הראשונים בין אמ"ן לראש  

לסוג  הביטחון -ושר  הממשלה קשר  ללא  באשר וזאת  האופטימיות  או  הפסימיות  ית 

  . ערבי -לפיתרון הסכסוך הישראלי

שמציג לסלוי באשר לגישה הדומה של בן גוריון ושל בסיכומו של דבר, למרות התמונה  

המחלוקות בין שרת לאנשי המודיעין, הרי שאף הוא טוען כי גם בן גוריון    עומתאמ"ן ל

לא התייעץ באופן עמוק עם אנשי המודיעין )יהושפט הרכבי אישר זאת, וגרס כי בן גוריון  

וכי קיבל את עמדתם רק אם תאמה    12(,בפניו  ףבהתלבטויותיו ולא נחשלא נהג לשתפו  

בהן הערכות המודיעין  תקופה שנבחנה בספר,  בלדברי לסלוי, היו פעמים  למדיניותו.  

. ההסבר , אולם מתחים אלה נותרו  בתוך המערכתלא תאמו את מדיניות הקברניטים

לא הגיעו לציבור, אנשי  אודות חילוקי הדיעות    הדלפותהואיל ו הוא ש ,  שהוא נותן לכך

 (.121)עמ'   המודיעין לא חששו לחלוק על הדרג המדיני

 
,  מבט אישי על אירועים גדולים ופרשיות עלומות   – ראש בראש  ,  מאיר עמיתלהרחבה על פרשה זו ראה    11

העריך כי האיום שנשקף מהטילים במצרים אינו גבוה ולכן לא נידרש שינוי  אמ"ן    .104  עמ',  1999מעריב,  
 במדיניות המתרקמת עם "גרמניה האחרת" שהשלכותיה הכלכליות היו משמעויותיו באותה עת.

   .1995,  עיונים בתקומת ישראלהרכבי בריאיון לזכי שלום ופנחס גינוסר,  יהושפט 12
https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/5/yehoshafat.pdf 

 

https://in.bgu.ac.il/bgi/iyunim/5/yehoshafat.pdf
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ן משה שרת לארגוני המודיעין הבטחוניים )בעיקר אמ"ן ומעט  לסלוי מציג את המתח בי

המוסד(. אולם עניין אשר לא נבחן בספר הוא יחסו של שרת לאנשי המודיעין של משרד 

היו  לא  הבטחוניים  לארגונים  שרת  בין  קיימים  שהיו  שהמתחים  לשער  ניתן  החוץ. 

ולכן עולה מכאן תוב נה מעניינת באשר  קיימים מול ארגון המודיעין של משרד החוץ 

  מתח בין הדרג המדיני לדרג המודיעיני.העדר להשפעת הכפיפות הארגונית על 

המודיעי תפקיד  ח   ןסוגית  באופן  בספר  מתוארת  סיני  מלחמת  של  . מימדי-דבהקשר 

אנגליה עם  ובהמשך  צרפת  עם  היחסים  ביצירת  חלק  היה  את   שאיפשרו  ,למודיעין 

וזאת באמצעות התפקיד של אמ"ן כמוביל קשרי החוץ   כולו  ואת המבצע  ה"קנוניה" 

האמל"ח   ברכש  מעורב  היה  גם  אמ"ן  לכן,  שנים.  באותם  בצה"ל  מצרפת )קש"ח( 

המבצעים החשאיים   היו  נוסף,  עניין  למבצע.  היערכות צה"ל  את  שכונו   –שאיפשר 

ידי יחידת הסוכנים של אמ"ן  -לו עלבאותן שנים "מודיעין מבצעי", נגד הפידאיון ושהוב

לישראל 504)יחידה   איפשרה  שהיא  משום  רבה,  הייתה  אלה  מבצעים  חשיבות    .)

וזאת  מצרים,  עם  למלחמה  בהידרדרות  להסתכן  מבלי   הפידיאון  פעולות  על  להגיב 

חשיבות ציון    רכש הנשק שנידרש לצה"ל בכדי להיות מוכן למלחמה.  בטרם הושלם

הק  אלה,  תפוקות  מב"מ(, שתי  אותו  מכנים  היינו  )שהיום  המבצעי  והמודיעין  ש"ח 

בעיצוב   אקטיבי  שותף  אלא  מהצד  צופה  רק  אינו  שהמודיעין  להדגיש  בכדי  נידרשת 

אחת,   תפוקה  רק  מדגיש  לסלוי  של  ספרו  המפעל ההמציאות.  של  אמנם,  מרכזית 

ניטים  לראשי קהילת המודיעין נקודת מבט רחבה יותר ויחסיהם עם הקבר כשהמודיעיני  

  .אזורים נוספיםלמשיקים 

 בווייטנאם ארה"ב ביחס למלחמה  בהחלטות  ה השפעת המודיעין על קבלת  

,  "הדומינו  "תיאוריתבשנות החמישים לאור    הנקבע  לווייטנאםמדיניות ארה"ב ביחס  

תשליך על מעמדה של ארה"ב באזור כולו ובעולם    ווייטנאםחשש שנפילת  לפיה קיים  

 ותביא לנפילת מדינות נוספות לידי הגוש הקומוניסטי. 

גישה זו אינה נכונה וכי מדינות העולם השלישי אינן כי  CIA-העריך ה 1964בשנת  •

מקבלות הוראות מצד שלישי. בדיוני המועצה לביטחון לאומי הייתה עמדת הרוב  
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שדוקטרינת הדומינו הינה שטחית ולא נכון לבסס עליה את מדיניות ארה"ב. יחד 

 עם זאת, עמדת הצבא שתמך בתיאוריה התקבלה והושמטה ההסתייגות ממנה. 

קה  1967  שנתב • את  התבקשה  לבחון  המודיעין  הערכה    .התיאוריה  תוקףילת 

כישלון    הקבע  המרסישפ כולו  בווייטנאםכי  האזור  את  בהכרח  יערער  אולם   .לא 

קיים חשש להגמוניה האמריקאית באזור אם תיפול ש  ,עדיין  ,משרד ההגנה סבר

זניחה.  השפעת  .ווייטנאם  הייתה  המדיניות  על  המודיעין  ג'  קהילת  ונסון הנשיא 

השיקול   חשיבות  את  והדגיש  המודיעין,  עמדת  את  קיבל  לא  שנשא,  בנאום 

יראו  אם  אחרות  מדינות  יחשבו  )"מה  אסטרטגית  מבט  מנקדות  הפסיכולוגי 

 שארה"ב אינה מקיימת הסכמים"?(. 

אמריקאי תוביל  -בניגוד להערכות המודיעין, המדינאים העריכו שנפילת משטר פרו •

להערכות  .  הקומוניסטי על האזור והדבר יערער את אסיה כולהלהשתלטות  הגוש  

כן,המודיעין אם  תהלהשפעתה  יהי  ,  על  מאד  שולית  ההחלטות  יה  גיבוש  ך 

תיאוריית הדומינו ומשמעויות המערכה     -  וייטנאםהאמריקאי בהקשר של מלחמת  

על   להשפיע  שנועדה  מתגלגל"(,  )"רעם  וההאווירית  צפון   של  יכולתהעל  רצון 

 . טנאם להמשיך במערכה וויי

בניגוד    .המודיעין את מקומם בשולחן קבלת ההחלטות   בהדרגה, איבדו ראשי קהילת

  הנשיא מחליפו    קון פעם בשבוע,'מקג'ון    ,CIA-ראש הקנדי לפגוש את    הנשיא לנוהג של

  רשמי תייעצות הלא  ה בפורום הגו'נסון כמעט ולא פגש אותו לשיחות אישיות.    לינדון

גו'נסון אמר למחליפו של   פגישות.  27  פגישות מתוך  6-ב  קון' מק  של הנשיא השתתף

החדש   CIA-הגם שראש ה  13מק'קון, רייבורן, "אם ארצה לראות אותך, אטלפן אליך". 

יותר  והתייעצויות  לפגישות  הוזמן  והוא  המדיניות  על  לו  הביקורת שהייתה  את  מיתן 

ריצ'רד הלמס, נמנע במפגיע  רייברון,  מקודמו, השפעתו הייתה מועטה. מחליפו של 

מלהתייחס למדיניות וגרס כי מוטב ש"יהיה אדם אחד שידאג להצגת העובדות לאשורן"  

 (. 155)עמ' 

 
התנהלות זו של ג'ונסון מזכירה במידת מה את יחסו של דונאלד טראמפ לקהילת המודיעין. נתן ברגר ואיתי  13

במרץ    5, פרסום מיוחד,  INSS,  "דיעין האמריקאיתהמשבר הנשיא וקהילת המו  –לדבר אמת לטראמפ  "ברון,  
2020  . 
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היה מעניין: "הרשו לי להגיד לכם    קהילת המודיעיןסון ליחסו לההסבר של הנשיא ג'ונ

חולב  הייתי  בטי.  בשם  פרה  לנו  הייתה  בטקסס,  בילדותי  המודיעין.  אנשי  על  משהו 

אותה, יושב על שרפרף ומוציא חלב טרי. יום אחד עבדתי קשה והצלחתי להוציא דלי  

אתם יודעים, ככה זה   מלא, אבל אז לא שמתי לב ובטי הזקנה חירבנה לי לתוך הדלי.

עם אנשי המודיעין, אתה עובד קשה ומגבש תוכניות טובה ואז הם מחרבנים עליה"  

 (. 153)עמ' 

הלמס סייעה להשיב מעט את האמון בין הנשיא ושר ההגנה     CIA-גישתו של ראש ה

שבו.  רהאמקנמרוברט   המודיעין  שראשי  למרות  קבלת   ,לכאורה  ,אולם  למעגל 

ה לא  השפעתם  רבה.  ההחלטות  זאת,ייתה  עם  לעיתים,  יחד  בררני    נעשה,  שימוש 

  ן למשל, בהתייחסות לכך שדו"חות המודיעיכך  כדי להצדיק את המדיניות.    במודיעין

 מעידים על הצלחת התקיפות האסטרטגיות בווייטנאם.  

ל הנשיא  בין  ההמתח  מ 'מק  CIA-ראש  נבע  של  קון  שונה  שהבנה  ראו הם  התפקיד 

. בעוד שהנשיא סבר שתפקיד קהילת המודיעין לתמוך במדיניותו, המודיעין לקהילת  

המלצות  גם    כוללפקידו  מק'קון סבר שת  ,להיות נאמנים לו ולסייע במימוש המדיניות

 ולא רק הערכה של המתרחש אצל היריבים והסביבה. המדיניות על 


