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לנשיא  שהאזינה  היחידה  האזנה: 
מצרים מוליך שולל את מלך ירדן

המדיינים,  מיד  ישראל  בני  סבלו  שנים  שבע 
השחיתו  המרובים,  מקניהם  עם  לארץ  שפלשו 
את היבול ולא השאירו מקורות מחיה לתושבים. 
לאחר שנזדעק העם לאלוהיו, נבחר גדעון בן יואש 
להציל את בני ישראל. הוא מיין את לוחמי העם 
לפי מבחן השתייה: הלוחמים הובלו למעיין חרוד 
המים  את  שהרימו  אלו  צימאונם.  את  הרוו  ושם 
כוח  נותר עם  גדעון  בידיהם אל פיהם – נשארו. 
מובחר של 300 איש שייצאו עמו לקרב נגד מדיין. 
לפני היציאה לקרב פנו גדעון ופורה נערו למחנה 
מדיין לסיור מודיעין - להאזין בסתר לשיחותיהם 
של אנשי הצבא המדיינים. מהדברים ששמע הבין 
גדעון שהמורל של האויב נמצא בשפל המדרגה, 
הוא  ניצחת.  מכה  מדיין  את  להכות  ושביכולתם 
הפתיע בהתקפת לילה וגרם לבהלה רבה במחנה 

האויב, שפתח במנוסה.
התקיימה  )ש"י(  ידיעות  שירות  במסגרת  כבר 
העצמאות  במלחמת  ולבריטים.  לערבים  האזנה 
השתייכה היחידה למודיעין וכונתה ש.מ.2 )שירות 
לשיחות  האזנה  היה  הישגיה  בין   .)2 מודיעין 
המצרים בדיונים על הסכמי שביתת הנשק בתום 
שונה שמה ליחידה  מלחמת העצמאות. ב-1956 
שיחת  את  היחידה  קלטה   1967 ביוני  ב-6   .515
נאצר-חוסיין, שבה נשיא מצרים הוליך שולל את 
מלך ירדן וטען כי באותו בוקר הלם חיל האוויר 
פי  על  אף  ישראל,  של  התעופה  בשדות  המצרי 
שידע כי חיל האוויר שלו הושמד ברובו יום קודם 
מוקד.  במבצע  הישראלי  האוויר  חיל  בידי  לכן 
ב-1968 שונה שם היחידה ליחידה 848. במלחמת 
בהסתמך  היחידה,  הצליחה  לא  הכיפורים  יום 
על  התרעה  לצה"ל  להעניק  האזנה,  מקורות  על 

במפתיע  לתקוף  וסוריה  מצרים  צבאות  החלטת 
הצליחה   1973 באוקטובר  ב-5  ישראל.   את 
היחידה במתן התרעה שהתבססה על תחום אחר 
שבו עסקה - פענוח צפנים. מברק מוצפן ששלח 
עיראק במוסקבה למשרד החוץ בבגדאד  שגריר 
לפינוי  הגורם  כי  דווח  ובו  היחידה  בידי  פוענח 
הוא  וממצרים  מסוריה  המועצות  ברית  נתיני 
כוונת הסורים והמצרים לפתוח במלחמה. לאחר 

המלחמה שונה שם היחידה ל-8200.

בולים ישראליים מספרים על המודיעין
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ההיסטוריה של קהילת המודיעין הישראלית מתחילה מאז יציאת מצרים, עת התגבשו בני ישראל לעם, ונמשכת עד ימינו 

אלה. אירועים שונים של הקהילה, אנשים שפעלו במסגרתה, שיטות העבודה בה ומבצעים רבים שביצעה נשארו עלומים מעיני 

הציבור הרחב. חלקם התפרסם רק בחלוף השנים, או בעת תקלה, ורק מקצתם זכה לפרסום בבולי ישראל. ברוב המקרים אין 

הבול קושר בין הציור שעליו לבין קהילת המודיעין. מטרת מדור זה היא לספר על הקשר בין הבול ובין הקהילה, על שיטות 

עבודה של המודיעין המשתקפות בבולים ישראליים ועל אנשי מודיעין לפני קום המדינה ובשנות קיומה המופיעים בבוליה

בולי מודיעין

בול השופט גדעון, הונפק ב-5.8.1975, כיתוב על 
הבול: גדעון, מועדים לשמחה תשל"ו; כיתוב על 

השובל: שופטי ישראל. זהו אחד מתוך סדרה בת 
שלושה בולים

בבל  מפני  הגנה  למלחמה:  התרעה 
ומפני הסורים

צבא  עילית  לבבל  הוגלתה  לפנה"ס   597 בשנת 
מאוד,  נחלשה  יהודה  יהויכין.  בגלות  יהודה 
ואחדים ממפקדיו הבכירים של הצבא היו חסרי 
בבל  צבא  מפני  להגנה  ההכנות  במסגרת  ניסיון. 
יצא שמעיהו, אחד המפקדים מירושלים,  הקרב, 
מרשה.  למבצר  והגיע  השפלה,  במבצרי  לסיור 
מצוקתו  את  לו  הסביר  הושעיהו  מרשה  מפקד 
משואות  את  לראות  ניתן  לא  ממרשה  הצבאית: 
ישירה  התרעה  לקבל  ביכולתו  אין  כן  ועל  עזקה, 
נתיב  מכיוון  מצפון,  בבל  צבא  התקרבות  על 
עמק האלה. לפיכך הוא נאלץ להסתמך על לכיש 
שתי  בין  המרחק  כי  אף  לעזקה,  ממסר  כתחנת 
הנקודות )17 ק"מ( לא ִאפשר קשר איתות רציף 
מכתבי  מ-22  הופק  היתר,  בין  זה,  מידע  ואמין. 
חרס שנתגלו בחפירות ארכיאולוגיות בלכיש. על 
הבול מצויר חרס לכיש מס' 4, המסתיים במילים 

"כי לא נראה את עזקה".
המודיעין,  קהילת  של  יסוד  מושג  היא  ההתרעה 
מקבלי  של  הלב  תשומת  הסבת  ומשמעותו 
ובזמן  ביותר,  והברורה  החדה  ההחלטות בצורה 

בול מכתבי לכיש, הונפק ב-17.12.2008. כיתוב 
על הבול: מכתבי לכיש, 589 לפנה"ס; כיתוב על 
השובל: יום הבולאות. זהו בול אחד מתוך סדרה 

בת שלושה בולים בנושא מכתבים עתיקים
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אפקטיבי, למגמות, תהליכים, צעדים קונקרטיים, 
אותם  המחייבים  האויב  אצל  ותפניות  שינויים 
הביטחון  בתחום  והתארגנות  תגובה  לפעולה, 
הלאומי. במוקד עומדת ההתרעה למלחמה. זוהי 
הלאומי  הביטחון  תורת  של  מהיסודות  אחת 
או  טקטית  להיות  יכולה  התרעה  ישראל.  של 
באחריות  היא  המקרים  ובמרבית  אסטרטגית, 
מ-1960,  רותם  פרשת  זכורים  זה  בעניין  אמ"ן. 
שבה נכשל אמ"ן במתן התרעה על כניסת כוחות 
צבא משוריינים של מצרים לסיני; וכמובן כישלון 

אמ"ן להתריע במועד על מלחמת יום הכיפורים.
העביר  ירדני,  סוכן  שהיה  בכיר,  סורי  קצין   .2
על  הסורית  ההתקפה  תוכנית  את  למפעיליו 
כדי   .1973 בסתיו  המדויק  מועדה  ואת  ישראל 
ממלכתו,  יציבות  את  שתערער  מלחמה  למנוע 
ישראלי,   מידע  עם  המידע  את  להצליב  וכדי 
גולדה  הממשלה  ראש  עם  חוסיין  המלך  נפגש 
ב-25  כולל  המלחמה,  לפני  פעמים  מספר  מאיר 
בספטמבר 1973, כשבועיים לפני מועד ההתקפה. 
בכל המקרים הזהיר אותה חוסיין אזהרה כללית 
שר  עם  התייעצה  מאיר  קרובה.  התקפה  מפני 
של  אזהרתו  אותה.  שהרגיע  דיין,  משה  הביטחון 
המלך חוסיין הייתה התרעה מובהקת למלחמה, 
זכתה  לא  היא  אך  מהימן,  מקור  בידי  שנמסרה 

להתייחסות הראויה של גורמי ההערכה באמ"ן.

ארגון הריגול ניל"י: המחתרת שסייעה 
לבריטים

הארגון  ישראל  בארץ  הוקם   1915 בשנת 
הראשון  ניל"י, שהיה ארגון המודיעין  המחתרתי 
הארגון  ישראל.  בארץ  המתחדש  היהודי  ביישוב 
נגד  הבריטים  לטובת  בריגול  בעיקר  עסק 
לצבא  לסייע  בניסיון  העות'מאנית,  האימפריה 
מנה  הארגון  מידיה.  הארץ  את  לכבוש  הבריטי 
לאחר  פעילים.  חברים  מ-30  פחות  בשיאו 
את  העות'מאנים  חשפו  פעילות  של  כשנתיים 
רשת הריגול. חלק מראשי הרשת נתפסו והוצאו 
בלקינד  נעמן  למאסר.  נידונו  ואחרים  להורג, 
ב-16.12.1917,  בדמשק  נתלו  לישנסקי  ויוסף 
ומתה  אקדח  ביריית  התאבדה  אהרנסון  שרה 
ב-9.10.1917 ואילו אהרן אהרנסון, ראש הרשת, 
ניצל מידי העות'מאנים כי שהה בחו"ל. הוא מצא 
את מותו בתאונת מטוס בשנת 1919 מעל תעלת 

 .למאנש, כשטס מצרפת לאנגליה

בול המלך חוסיין, הונפק ב-15.2.2000. כיתוב 
על הבול: חוסיין מלך ירדן 1999-1935; כיתוב 

על השובל: הוד מעלתו המלך חוסיין בן-טלאל, 
הממלכה הירדנית ההאשמית

ב-13.11.1979,  הונפק  בול אהרן אהרנסון,  למעלה: 
כיתוב על השובל: תרל"ו - תרע"ט 1919-1876, זהו 

אחד מתוך שלושה בולים בסדרה אישים )ג(.

הונפק  לישנסקי,  יוסף  בול  משמאל:  למטה 
בדור  מלכות  הרוגי  זיכרון  בגיליונית  ב-22.12.1982 
התקומה, הכוללת 20 בולים לזכר 20 חללים שונים.

למטה מימין: בול נעמן בלקינד, הונפק באותו מועד 
ובאותה גיליונית זיכרון.

ב-19.2.1991.  הונפק  אהרנסון,  שרה  בול  למעלה: 
שרה  לימין(:  )משמאל  הבול  על  הדיוקנים 
אהרנסון, המשוררת לאה גולדברג, המשוררת רחל 
ישראל  נצח   - ניל"י  על השובל:  כיתוב  בלובשטיין. 
לא ישקר. על השובל מופיע בית משפחת אהרנסון 

בזיכרון יעקב, שהפך למוזיאון לתולדות ניל"י.

על  כנראה  הקרויה  א',  שרה  הספינה  בול  למטה: 
הבול  על  ב-17.4.2012.  הונפק  אהרנסון.  שרה  שם 
מופיע דיוקנו של ירמיהו הלפרן, שביוזמתו הוקמה 
המחלקה הימית של בית"ר ב-1931. ב-1935 נרכשה 
בעזרת תרומת יהודי צרפתי ספינת מפרש ממונעת 
החובל  לרב  התמנה  והלפרן  תרנים,  ארבעה  עם 
שלה. השם "שרה" ניתן לה על שם אשת התורם. יש 
להנציח את  כדי  לשם  הוספה  'א'  סבורים שהאות 
הימאות  תחיית  השובל:  על  כיתוב  אהרנסון.  שרה 

העברית. זהו בול אחד מתוך שלושה בסדרה


