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ששת  למלחמת  שקדמה  ההמתנה  בתקופת 
ִמפקדת ההגנה  יצאו קציני המטה של  הימים 
האווירית המצרית בסיני לסיור לאורך הגבול 
רכב.  כלי  כ-15  כללה  שיירתם  ישראל.  עם 
גרם  השיירה  מכוניות  שהעלו  הרב  האבק 
לתעות  בשיירה,  אחרון  שהיה  הג'יּפ,  לנהג 
הייתה  שם  ניצנה,  לאזור  הגיע  הוא  בדרכו. 
אל"ם  של  בפיקודו   14 שריון  חטיבת  ערוכה 
אלוף,  תת  לימים  ציפורי,  )מוטקה(  מרדכי 
כוחותינו  התקשורת.  ושר  הביטחון  שר  סגן 
הנוסעים  ארבעת  את  ושבו  הג'יפ  את  תפסו 
ושלושה  סאלי  בשם  רס"ן  בדרגת  קצין   - בו 
חיילים. הג'יפ היה במצב תחזוקה גרוע מאוד 
המצרי  בצבא  המצב  זה  ש"אם  אמר  וציפורי 
אזי נשמיד אותו תוך שבוע". סאלי הגיע לסיני 
מתימן.  שהוחזרו  המצרי  הצבא  כוחות  עם 

הוא היה מבולבל ומשוכנע שעומדים להוציאו להורג. ברשותו היו פקודות 
מבצע, מפות ומחברת עבת כרס שכללה דפים רבים הכתובים בשפה הערבית 

ושרטוטים צבעוניים למכביר.
הידיעה על אירוע זה הגיעה לשולחנו של ראש 
אמ"ן, האלוף אהרן )אהר'לה( יריב. הוא מיהר 
גורן,  )שמוליק(  שמואל  סא"ל  את  אליו  לזמן 
מפקד יחידת היומינט 154, והטיל עליו לקבל 
החומר  ואת  השבוי  המצרי  הקצין  את  לידיו 
שנמצא ברשותו, לתחקר אותו ובעיקר לבדוק 
אם המידע שלו והמסמכים שברשותו תואמים 

את תמונת המודיעין של אמ"ן. 
היה  שבויים  חקירת  נושא  תקופה  באותה 
של  בפיקודו  באמ"ן,   560 יחידה  באחריות 
אמר  לפיכך  נחמיאס.  )יענקל'ה(  יעקב  סא"ל 
שמוליק לאהר'לה כי אין זה מתפקידו לחקור 
הוא  לכן  שדווקא  לו  השיב  אמ"ן  ראש  שבוי. 
מבקשו לטפל בנושא - כי חשוב לו שהתחקור 
 - לקופסא  מחוץ  שחושב  מישהו  בידי  יעשה 

בהוסיפו: "ואל תשכח את אלנבי". 
את  תמצה  שהיא  משוכנע  היה  והוא   154 ליחידה  חיבה  הייתה  לאהר'לה 
הטיפול בשבוי על הצד הטוב ביותר. הוא ביקש משמוליק לקבל עוד באותו 
הלילה חוות דעת והערכה על המידע שיתקבל מתחקור הקצין השבוי, כדי 
לבסס את הערכת המודיעין שהוא צריך להציג בישיבת מטכ"ל )או ממשלה( 

שאמורה להתכנס למחרת בבוקר.
השבוי  הקצין  דברי  את  היטב  לבדוק  שמוליק  את  הזהיר  אהרל'ה  לכן 

את  בזוכרו  שברשותו,  והמסמכים 
אדמונד  פילדמרשל  של  ההונאה  מבצע 
ההונאה  העות'מאני.  הצבא  נגד  אלנבי 
ריצ'רד  קולונל  הקמ"ן,  באמצעות  בוצעה 
הראשונה.  העולם  במלחמת  מיינרצהאגן 
תיק  הטורקי  בשטח  הושאר  מבצע  באותו 
בריטי, שניתוחם אמור  מסמכים של קצין 
היה להביא את הצבא העות'מאני למסקנה 
שהבריטים עומדים להתקיף את עזה. זאת 

בעודם מתכוננים לתקוף את באר שבע.
של  למתקן  מניצנה  הועבר  השבוי  הקצין 
י',  154 בבאר שבע, שם נחקר בידי  יחידה 
ששירת כקצין מילואים ביחידה. בחקירתו 
נשיא  של  חתנו  שהוא  סאלי  רס"ן  סיפר 
מצרים גמאל עבד א-נאצר, נשוי לבכורתו 
הכדורגל  קבוצת  כראש  ושימש  הודא 
של הצבא המצרי. חודשים אחדים לפני שנפל בשבי, נחלה הקבוצה מפלה 
במשחק כדורגל חשוב, והוא הואשם בכישלונה. העונש שקיבל היה הצבתו 
כחניך בקורס מג"דים של ההגנה האווירית 
ברשותו  שהייתה  המחברת  המצרי.  בצבא 

שיקפה את כל הנלמד בקורס זה. 
כמעט כל שסיפר בתחקורו היה נכון ומוכר 
לביתו  נסע  שמוליק  דבר.  חידש  ולא  לנו, 
של אהר'לה ודיווח לו בפירוט על תוצאות 
היה  אהר'לה  המצרי.  הקצין  של  תחקורו 
את  ותאם  שהתקבל  מהמידע  מרוצה 
המידע שברשות אמ"ן, אולם דרש לבדוק 
סימני  הרבה  לו  היו  שאלות.  ועוד  עוד 
שאלה ופחות סימני קריאה. הוא היה קצין 

מודיעין מעולה - הוא היה ספקן.
בסיני  כוחותינו  תפסו  המלחמה  במהלך 
המצרי,  האווירית  ההגנה  מפקד  את  גם 
אל"ם.  בדרגת  סודאני  תמיר,  איש  שהיה 
סאלי.  רס"ן  לגבי  ושאלו  אותו  גם  חקר  י' 
הלה השיב בזלזול: "זה לא קצין אלא מסיּכ 

ּבולה" )מחזיק את הכדור כשהולך לפני קבוצתו(. 
כעבור שנים ישב שמוליק בשדה התעופה של רומא כשלפתע ניגש אליו מאן 
דהוא, נקש על כתפו ושאל: "האם אתה מיסטר קולונל?". הוא הוסיף שהוא 
גברים  בחברת  היה  הוא  מניצנה.  אותו  ששלף  בכך  הצילו  ששמוליק  בטוח 
נוספים, כולם לבושים במדים אחידים הנושאים את סמלה של מצרים. שוב 

 .עמד סאלי בראש קבוצת כדורגל מצרית

כשהחתן של נאצר נפל בשבי ישראל
בתקופת שקדמה למלחמת ששת הימים תפסו כוחותינו ג'יפ מצרי שעל נוסעיו נמנה 

קצין בדרגת רס"ן בשם סאלי. רק לאחר חקירה התבררה זהותו של הקצין
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גמאל עבד א-נאצר. בחקירתו סיפר רס"ן סאלי כי הוא חתנו

פילדמרשל אדמונד אלנבי. ביצע הונאה נגד הצבא 
העות'מאני




