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במהלך המחצית הראשונה של המאה העשרים חווה העולם שתי מלחמות עולם
ואירועים נוספים מטלטלים בעלי חשיבות היסטורית .לב ניב ,איש אמ"ן ו"נתיב" בעברו,
מגיש סקירה מקפת ומפורטת אודות המודיעין הסובייטי בעת ההיא.
הוא קובע כי "בתקופה זו ...היו לסובייטים שירותי המודיעין הפעילים ביותר בעולם,
וככל הנראה גם היעילים שבהם ...בריה"מ ,אשר "סבלה מפרנויה ביטחונית ...הכריזה
מלחמה (אידאולוגית וחתרנית) על כל העולם המערבי—קפיטליסטי".
דרכים רבות שימשו את הקברניטים הסובייטים כדי להגיע למעמד הזה ולפריסה
המסועפת של שלוחות המודיעין ביעדים מגוונים וברבדים שונים" ,מערך אינסופי אדיר
ממדים" .את נקודת התורפה במערך זה מוצא המחבר ב"היעדר גוף מחקרי—הערכתי של
מומחים" ,בעיקר בתחום המודיעין המדיני.
היקפי הפעילות חובקת העולם של המודיעין הסובייטי ראויים לעיון גם כיום ,אף
שחלפו שני עשורים וחצי מאז התפרקה ברית המועצות .סקירתו המפורטת של לב ניב
מאירה עיני כל המתעניינים בנושא ,ומלמדת רבות על התקופה .חלקים ממנה יפורסמו
בהמשכים בכתב העת "מבט מל"מ".
המכון לחקר המורשת במרכז למורשת המודיעין (ה—מל"ם) בגלילות ,שם לו למטרה
לשפוך אור על אירועים ופרשיות בפעילותם של מרכיבי קהילת המודיעין הישראלית
ופרקים במודיעין בכלל.
כוונתנו היא שפעולותיהם של ארגוני המודיעין ושל אנשיהם ,ישמשו כר הולם וראוי
להפקת לקחים ולהפצתם לארגוני קהילת המודיעין ולחברי המל"ם.
רון כתרי
ראש המכון לחקר המורשת
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הקדמה
מתום מלחמת העולם השנייה ותחילת המלחמה הקרה היוו שירותי המודיעין
הסובייטיים נושא התעניינות במערב הן במסגרת מאבקיהם של שירותי המודיעין
המסכל (ממ"ס) נגדם במדינות השונות ,הן בתחום האקדמי והן כמושא הסנסציות של
התקשורת .בנוסף לכך ,לצירופי האותיות כמו ה– NKVDויורשו ה– KGBהיה נופך של
איום והפחדה ,כי הם זוהו כגורמי דיכוי ומאבק בחירות ובזכויות האדם בברה"מ וכגורם
מאיים על המערב .הדבר החל לקבל ממד מיוחד בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה ,עת
למדו מעצמות המערב  -בעלות הברית של ברה"מ במלחמה זו  -כי מוסקבה לא הפסיקה
לרגע ,גם בתקופת הברית ,לרגל אחרי סודותיהן הכמוסים ביותר.
הוסיפו לכך העריקים הרבים של שירותי המודיעין הסובייטיים שערקו למערב ,והסוכנים
הסובייטיים שנחשפו ונתפסו על ידי שירותי הביטחון המערביים .כל אירוע מסוג זה זכה
לכיסוי רב ולעיתים מגמתי וסנסציוני בכלי תקשורת ,שלא תמיד הקפידו על הפרטים,
והגזימו באשר לאיום ולנזק שגרם המודיעין הסובייטי למדינותיהם .נזכיר כאן רק את
ההוצאה להורג של בני הזוג רוזנברג ,מרגלי הגרעין בארצות הברית ,ואת תפיסתו של
מי שמוכר בשם רודלף אבל ,מרגל סובייטי ששהה ,פעל והפעיל מקורות בארצות הברית
במשך תקופה ממושכת.
הסובייטים עצמם לא הרבו ,בלשון המעטה ,עד שנות ה– 80של המאה ה– 20לדון בפומבי
בפעילותם המודיעינית .על כן התקשורת במערב ניזונה בעיקר ממידע שפרסמו שירותי
הביטחון של מדינותיהם ,ואלה היו מעוניינים בין היתר ובעיקר ,להגזים באיום המודיעיני
עליהם כדי לזכות במשאבים ,ואולי כי באמת ובתמים האמינו בקיומו של האיום.
שירות המודיעין המוכר ביותר לציבור הרחב במערב היה ה–( KGBר"ת של “הוועד
לביטחון המדינה" ברוסית)  -ארגון ששילב בתוכו את שירותי המודיעין האנושי
והתקשורתי ,ביטחון הפנים (המודיעין המסכל במדינה ובכוחות המזוינים) ,ביטחון
מתקנים ואישים ואבטחת הגבולות .לענייננו כאן ,הגוף שמולו פעלו שירותי הממ"ס של
מדינות המערב ,היה האגף למודיעין חוץ (או המינהל הראשי הראשון PGU ,ברוסית).
על מרכיב אחר בקהילת המודיעין של ברה"מ  -המודיעין הצבאי  -לקהל הרחב היה
ידוע מעט מאוד ,אם בכלל (ברור ששירותי הממ"ס ידעו עליו הרבה יותר ממה שהופיע
בתקשורת).
עד מחצית שנות ה– 80פורסמו במערב מספר סקירות על ה–( KGBועל ה–PGU
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במסגרתו) ,המוכרת ביניהן הוא ספרו של ג'ון בארון “( "KGBתורגם לעברית ויצא לאור
גם בארץ) .רק עם עריקתו של קצין המודיעין הצבאי ,ולדימיר רזון (המוכר יותר בשם
העט ,ויקטור סובורוב) ,ופרסום ספריו הסנסציוניים ,ביניהם “אקווריום" ,שעסק ב—GRU
(יצא לאור במערב ב– ,)1985נודע לציבור הרחב על קיומו של ארגון מודיעיני נוסף ,פרט
ל–.KGB
במקביל ,עם תחילת “הפרסטרויקה" ו"הגלסנוסט" ב– ,1985החלו להתפרסם גם בברה"מ
ספרי מחקר על שירותי המודיעין ,על תולדותיו וכן זיכרונותיהם של אנשי השירות וּותיקיו.
אחרי התפרקותה של ברה"מ ,עת הותר כמעט כל רסן ,הלך זרם הפרסומים וגבר ,בעיקר
כאלה שעסקו בעבר (פרט ,כמובן ,לפתיחה גורפת של כל הארכיונים) .פרסומים בודדים
אלה הפכו במהרה ל"נחשול" קשה להכלה .באותה עת נעשו במערב ניסיונות מוצלחים
למדי (לפחות לדעת כותב שורות אלה) “לעשות סדר בבלגן" ,בסיועם של שני עריקי
( KGBגורדייבסקי ומיטרוכין) .כך פרסם חוקר מודיעין בריטי נודע ,כריסטופר אנדריו ,שני
ספרים “ - KGBהסיפור מבפנים על מבצעיו מלנין עד גורבצ'וב" ( )1990ו"הארכיון של
מיטרוכין :ה– KGBבאירופה והמערב" ( .)1999כמו כן ,פורסמו ספרים רבים הן ברוסיה
והן במערב על היבטים שונים של הפעילות המודיעינית הסובייטית ,על אנשי המודיעין
(מפעילים וסוכנים) ועל מבצעים בודדים ,ידועים יותר וידועים פחות.
עם זאת ,עד כה לא נכתב ,לעניות דעתי ,ספר בשפה העברית העוסק באופן מסודר
בהיסטוריה של שני ארגוני המודיעין הסובייטיים הללו .סקירה זו באה להניח נדבך
שימלא ,ולו במעט ,חסך זה .אסקור שני הארגונים ,על פועלם ועל מקצת מאנשיהם
בתקופה הראשונה לקיומם ולפעילותם  -למן הקמתם בתחילת שנות ה– 20של המאה
הקודמת ועד המתקפה הגרמנית על ברה"מ ב– 22ביוני ( 1941מבצע “ברברוסה") .ישפוט
הקורא עד כמה הצלחתי במשימתי זו.
תודתי נתונה למל"ם ,ובאופן אישי לתא"ל (מיל') ,רוני כתרי ,אשר הסכימו להוציא
סקירה זו לאור .כמו כן תודה לראובן מירן ,אשר סייע לי בכל הקשור במינוח המודיעיני
הנכון.
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לב ניב

המכון לחקר המורשת

שירותי המודיעין הסובייטיים ופעילותם
בבריטניה ובגרמניה מ— 1920עד 1941
“אין ספק שהרוסים מבינים בעסקי ריגול,
הרבה יותר טוב מכל מדינה אחרת בעולם"
גאי לידל ,רמ"ח ב—MI-5

1

“לברה"מ היו ארגוני המודיעין הפעילים ביותר ובעלי המשאבים הגדולים ביותר
בעולם :ה— GRUשל הצבא האדום וה—"NKVD
Max Hastings, “The Secret War", William Collins, 2015, p. 18

מבוא
כללי
הסקירה להלן מתארת את פעילותן של שלוחות המודיעין הסובייטי בלונדון ובברלין
בשנים שקדמו למתקפה הגרמנית על ברה"מ (“ברברוסה").
החל מהמחצית הראשונה של שנות ה– 30ועד תחילת שנות ה– 40של המאה הקודמת
נתפסו גרמניה ובריטניה בעיני ברה"מ כמדינות יעד מערביות חשובות ביותר משתי סיבות
עיקריות:
•החל מעלייתו של היטלר לשלטון ב– 1933נתפסה גרמניה כאויב הסביר ביותר.
1

רישום ביומן מ– ,TA KV 4/190 ,27.10.1942כפי שמצוטט בספרו של Calder Walton, “Empire
of Secrets. British Intelligence, the Cold War and the Twilight of Empire", 2013,
chapter 2, subchapter “The Alliances and the Enemies: Great Britain and the
 ,"Soviet Unionגרסה דיגיטלית ,רוסית.
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•מאז המהפכה נתפסה בריטניה כאויב ברמה האסטרטגית ,כמדינה שזממה להפיל את
המשטר הבולשביקי .ברה"מ העריכה ברמת ביטחון גבוהה ,כי הממלכה המאוחדת
רקמה מזימה בשיתוף פעולה עם מדינות מערביות אחרות ,בעיקר צרפת ,לפעול נגד
ברה"מ באמצעות הצי המלכותי מחד ,ותוך ניצול המדינות הגובלות בברה"מ מאידך
(פולין ,המדינות הבלטיות ,רומניה ופינלנד ואולי אף תורכיה) .החשש הגדול היה
הקמת "הברית הגדולה" של בריטניה ,גרמניה הנאצית ומדינות ה–" Ententeהקטנה"
("לימיטרופים" במינוח סובייטי) ל"מסע צלב" נגד ברה"מ.
על כן ,הפעיל המודיעין הסובייטי (הצבאי והמדיני) את זרועותיו בכל המדינות
ה"חשודות" כשותפות הפוטנציאליות במתקפה זו כדי לעמוד על כוונות מנהיגיהן ,ולתת
התרעה מול מתקפה אפשרית .החשובות מבין הזרועות הללו פעלו כאמור בבריטניה
ובגרמניה ,ובהן אדון בהמשך.
יש לציין כי לכאורה המודיעין הסובייטי הצליח ביותר בהקמתן ובהפעלתן של רשתות
סוכנים ומקורות מול שתי המדינות .שמות כמו ה"חמישיה מקיימבריג'" בלונדון ,רשת
"דורה" בשווייץ ,זורגה ביפן ו"התזמורת האדומה" בגרמניה ובמדינות אחרות הם שמות
נרדפים להצלחה מודיעינית כבירה .אף שאין להתעלם מהצלחותיה של הפעילות
האיסופית ,המידע שהעבירו גורמים אלה ,גם הערכי ביותר ,לא תרם באופן משמעותי
למניעת ההפתעה הטקטית והאופרטיבית שנגרמה לברה"מ ב– 22ביוני  .1941הסיבות
לכך היו רבות ומגוונות ,חלקן ידועות יותר וחלקן פחות .במאמר זה אין בכוונתי לנתח
את כלל המידע ואת אופן הערכתו ופירושו על ידי גורמי ההערכה וההנהגה בברה"מ,
אלא לתאר את המרכיבים הרלוונטיים בארגוני המודיעין של ברה"מ ובשלוחותיהם בשתי
מדינות היעד ,ולציין את המידע העיקרי שהם אספו ושעליו דיווחו למטות שני הארגונים.

קהיליית המודיעין של ברה"מ
כמו במרבית המדינות ,כללה קהילת המודיעין הסובייטית שלושה ארגונים עיקריים:2
2
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בנוסף לארגוני מודיעין משניים ,כגון מודיעין משמר הגבול ,המודיעין של משרד התחבורה (תצפיתנים
ואף מתשאלים ברכבות שנעו בקווים לחו"ל) ,מודיעין חיל הים (עם הקמת משרד ממשלתי נפרד של
הצי) ,גורמי מודיעין במשרד החוץ ,המודיעין של ה"קומינטרן" (ראה בהמשך) ועוד.
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•המודיעין הצבאי הידוע כיום בשם  ,GRUנקרא אז ( RUמינהלת המודיעין
 ,)Razvedyatelnoye Upravlenieוהיה כפוף לסירוגין למטכ"ל או למשרד ההגנה.
•מודיעין חוץ ( Vneshniaya Razvedkaברוסית) גוף מקביל למוסד הישראלי ול–
 MI-6הבריטי.
•המודיעין המסכל או הנגדי (.)KRU
•החל מ– 1934היו שני השירותים האחרונים כפופים ל"מינהל הראשי של ביטחון
המדינה" ( .)GUGBשני שירותי המודיעין החיובי ,המודיעין הצבאי ומודיעין החוץ,
הפעילו מערכי איסוף ממקורות חיים ( )Humintנרחבים ומקיפים בחו"ל .לא ברור
כיצד ,ואם בכלל ,תיאמו הם ביניהם בשטח את הפעילות ,את הגיוסים ואת ההפעלות
כדי להימנע מכפילויות ,כגון גיוס אותם הסוכנים לשני הארגונים ופעילות מול אותם
יעדים.3
ידוע כי כל אחד מהארגונים הדגיש בפעילותו תחומים שונים :מודיעין החוץ התמקד
בעיקר בפעילות מודיעינית וסיכולית נגד גופי המהגרים „הלבנים“ בחו“ל (עד מחצית
שנות ה– )30ובגורמים קומוניסטיים אופוזיציוניים בחו“ל בשנים ( 1940 - 1937טרוצקי
וחסידיו) ,אם כי „לא זלזל“ גם במודיעין המדיני והטכני .לעומת זאת ,המודיעין הצבאי
התרכז מלכתחילה בתחומים הצבאי ,הטכני והמדיני .4על כל פנים ,בשנות ה– 30הם קיימו
מערכי האזנה וחיבור משותפים.

מבנה הסקירה
הסקירה כוללת  6חלקים עיקריים:
•חלקים  2 ,1ו— 3מתארים בקצרה את שני שירותי המודיעין העיקריים :מודיעין החוץ
(/INOמינהלת המודיעין) ,המודיעין הצבאי )RU( ,וכן של מערך ה– SIGINTכולל
חיבור.
3
4

בתקופה הראשונה לקיומם ( )1922 - 1920החזיקו שני הארגונים שלוחות משותפות (למשל ,שלוחת
ברלין בראשותו של סטשבסקי ,שלא צלחה מסיבות שונות ,בראש ובראשונה בשל קשיי מימון
והתנהלות כספית בעייתית מול שני המטות.
גורדייבסקי ,עמ' .191
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•חלק  4עוסק במודיעין מול בריטניה :שלוחת לונדון על אנשיה (קצ"אים 5וראשי
שלוחה) והסוכנים שהופעלו על ידיה.
•חלק  5עוסק במודיעין מול גרמניה :שלוחות ברלין ואחרות והסוכנים שהופעלו על
ידיהן.
•חלק  6מסכם ומעלה תובנות עיקריות.
בסוף הסקירה יופיעו נספחים  ,5 - 1רשימת מקורות והתייחסות אליהם.

5

14

קצ"א  -קצין איסוף ,מפעיל סוכנים ומקורות.
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חלק 1
שירות מודיעין חוץ INO -

מינהלת המודיעין
פרק א' :שירות מודיעין החוץ בין שתי מלחמות
העולם
שירות המודיעין המדיני (מודיעין החוץ) הסובייטי הוקם באביב  1920בתוך המחלקה
המיוחדת של ה— 6 VChKשעליה הוטל להקים ולנהל שלוחות מודיעין בכיסוי דיפלומטי
בחו"ל .7הגוף החדש נקרא ( INOר"ת של  - Inostranniy Otdelמחלקת חו"ל) .קיומו
של גוף זה בתוך “המחלקה המיוחדת" לא ענה על הצרכים ,כפי שראתה אותם הנהגת
ה– .VChKעל כן ,ניתנה ב– 20.12.1920פקודה בחתימת ראש ה– ,VChKדזרז'ינסקי ,לפיה
ה– INOבמסגרתו הקיימת יפורק ,ובמקומו יוקם “ INOחדש" בכפיפות ישירה לראש ה–
 VChKדרך ראש המחלקה המיוחדת (אך לא כחלק ממנה) ,מנז'ינסקי .לפי פקודה זו,
“כל המגעים של ה– VChKעם מדינות זרות כמו גם עם משרד החוץ ,עם המשרד לסחר
חוץ ,עם הוועדה המרכזית לפינוי האוכלוסייה ועם לשכת הקומינטרן ינוהלו באמצעות
ה– .8"INOלמעשה ,כאן החלה ההיסטוריה הרשמית של שירותי המודיעין של ברה"מ
(ועתה של הפדרציה הרוסית) .9לתפקיד ראש המחלקה ב– INOמונה מאיר טריליסר אשר
כיהן בתפקיד מ– 1922עד  .1929הוא ארגן את ה– INOמחדש וחילק אותו גיאוגרפית
6
7
8
9

 V.Ch.Kאו צ'.ק“ - .הועדה המיוחדת למאבק בחבלות ובספסרות"  -הוקם בדצמבר  1917כדי להגן
על המשטר הקומוניסטי ולהיאבק באויבי הפנים.
( Degtiarev, Klim. Kolpakidi, Alexandr. Vneshniaya razvedka SSSRמודיעין החוץ של
ברה"מ)( Moscow, 2009 ,רוסית).
“קולפקידי" ,שם.
במהלך השנים שונו שמו ,כפיפותו ומבנהו של הארגון מספר פעמים ,ראה נספח .1
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ל– 6ענפים ,10ואף הנהיג תקנון בנושא גופי חו"ל (שלוחות )11של המחלקה .לפי התקנון,
מטרותיה של הפעילות המודיעינית במדינות זרות (הצי"ח הבסיס) הן:12
•גילוי וחשיפת ארגונים אנטי–מהפכניים (עוינים את המשטר הסובייטי) המנהלים
פעילות עוינת נגד הרפובליקה הרוסית

.13

•איסוף מודיעין מדויק ופרטני על כל הארגונים המנהלים פעולות ריגול נגד המולדת.
•עמידה על מדיניותה של כל מדינה זרה (שמולה עובדת השלוחה  -ל.נ ).ועל מצבה
הכלכלי.
•השגת מסמכים בכל התחומים שצוינו לעיל.
כפי שעולה מהמסמך ,יעדם העיקרי של שירותי המודיעין הסובייטיים היו “הארגונים
הלבנים"  -התארגנויותיהן של קבוצות מהגרים שלחמו נגד הבולשביקים במלחמת
האזרחים .ארגונים אלה לא זנחו ,לדעת ההנהגה הסובייטית ,את שאיפתם להפיל את
המשטר בברה"מ.14
מדיניותן של מדינות היעד הייתה במקום השלישי בסדר העדיפויות.
חשוב לציין כי בשלב זה לא תוכנן ולא הוקם כל גוף מחקרי-הערכתי שתפקידו להעריך
את המידע הנאסף ,לנפות את מה שנראה בלתי חשוב ,מטעה והנאתי ,להסיק מסקנות
וכד' .גוף מעין זה הוקם רק ב–.1943

שלוחות מודיעין בחו"ל

15

עיקר עיסוקו של השירות היה להפעיל מערך מקורות חיים בחו"ל ,והוא עשה זאת
10
11
12
13
14
15

16

במהלך השנים הלכה ונעשתה החלוקה הגיאוגרפית מפורטת יותר ,ול– INOנוספו גם מחלקות
מקצועיות .לפירוט השינויים הארגוניים על פני שנים ראה נספח .1
ריזידנטורות ברוסית ,המקבילה האמריקאית או הבריטית היא “תחנה".
“ KGBבאנגליה" ,עמ'  ,13קולפקידי ,שם.
כך נקראה אז המדינה הסובייטית .השם י “ברית הרפובליקות הסוציאליסטיות הסובייטיות" -
 - SSSRהיא ברית המועצות ,הונהג רק בסוף  .1922איסוף המודיעין על הארגונים כלל גם פעילות
אקטיבית  -חדירה לתוך הארגונים הללו וערעורם מבפנים (מיטרוכין ,עמ' .)32
שם ,עמ'  .17 - 13ראה גם “קולפקידי" ופרסומים האחרים.
יש לזכור כי בנוסף לשלוחות ולסוכנים שהפעיל ה–  NKVD/INOהיו שלוחות וסוכנים שהופעלו על
ידי המודיעין הצבאי (.)RU/GRU
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בעזרת שלוחות משני סוגים עיקריים:
•שלוחות לגאליות  -גופים במסגרת הנציגויות הרשמיות של ברה"מ ,כגון שגרירויות,
משלחות מסחריות ,נציגויות של אמצעי תקשורת או סוכנויות ידיעות וכד' .בגופים
אלה פעלו קצ"אים (קציני איסוף) ,ובהם התקיימו שלוחות הארגון .כל שלוחה כללה
ראש שלוחה ועובד מבצעי או שניים .ראש השלוחה שלח לפחות פעם בשבוע דוח
מוצפן למטה הארגון במוסקבה .זהותם האמיתית של אנשי השלוחה המודיעינית
הייתה ידועה רק לראש הנציגות (השגריר).16
•שלוחות בלתי לגאליות (חסויות)  -קציני איסוף בכירים או סוכנים מגויסים בכירים
ואמינים מקרב אזרחים זרים שהפעילו סוכן-משנה (מקור) אחד או יותר .שלוחה
להפעלת מקור בודד הוקמה כאשר המקור היה ערכי ביותר ,בעל נגישות למידע רגיש
במיוחד.17
השלוחות הראשונות והחשובות בעת ההיא הוקמו במדינות שגבלו בברה"מ או שהיו
קרובות אליה גיאוגרפית :גרמניה (ברלין) ,פולין (ורשה) ,מדינות סקנדינביות ובלטיות,
מדינות הבלקן ואחרות .החשובה בהן הייתה השלוחה בברלין ,משום שבשל מיקומה
המרכזי אפשר היה להפעיל ממנה שלוחות משנה וסוכנים עצמאיים שפעלו במדינות
אחרות ,בעיקר במערב באירופה.18
השלוחה השנייה בחשיבותה הייתה השלוחה בלונדון משום שכאמור ,בריטניה נחשבה
בעיני ההנהגה הסובייטית ובעיניו של סטאלין אישית ,כאויב המסוכן והבוגדני ביותר של
ברה"מ.
“תקופת הזוהר" של המודיעין הסובייטי הייתה בסוף שנות ה– 20עד למחצית שנות
ה– .30היה זה העידן של “הבלתי-לגאליים הגדולים" ( )The Great Illegalsבאירופה:
לב פלדבין (שמותיו הנוספים :אורלוב ,ניקולסקי ,כינויו “שבד") ,19ולטר קריביצקי (שמו
האמיתי סמואל גינזברג ,כינויו “ולטר") ,איגנאטי רייס (שמו האמיתי נתן פורצקי ,כינויו
16
17
18
19

קולפקידי ,שם; גורדייבסקי ,עמ'  ,99מיטרוכין ,עמ' .28
לפי דברי מיטרוכין ,שם ,בין מקורות המידע של השלוחה הלגאלית היו סוכנים בלתי לגאליים.
שם.
ראה עליו מאמרו של אברהם בקר “הבוגד שלא בגד" ב"מבט מל"מ" ,גליון  ,78יולי .2017
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“ריימונד") ,דמיטרי ביסטרולטוב ( Bystroletovמכונה גם “האנס"“ ,אנדריי") ,בוריס
בזארוב ( Bazarovכינוי “קין") וכן מגייסיהם ומפעיליהם של “החמישייה מקיימבריג':
תיאודור מאלי (( )Mallyכינוי “ )"Mannוארנולד דויטש ( ,Deutchכינוי “אוטו")
לפי מלצ'ין ,20ב– 1930ב– INOעבדו  122אנשים ,מחציתם בשלוחות בחו"ל.
עם הקמת ה– NKVDב– ,1934תפקידי המחלקה ה–( 7כך נקרא מעתה  )INOנקבעו על
ידי הממשלה כדלקמן:21
•חשיפת קשרים ומזימות המכוונות נגד ברה"מ ,פעילות עוינת של מדינות זרות ושל
שירותי המודיעין שלהן והמטות הכלליים וכן של ארגונים פוליטיים אנטי–סובייטיים
בשטחן.
•חשיפתן של פעולות ריגול ,טרור וחבלה של ארגוני מודיעין זרים ושל ארגונים “לבנים"
ואחרים בשטחה של ברה"מ.
•ניהול פעילותן של השלוחות בחו"ל.
•פיקוח ובקרה על עבודת הלשכה למתן אשרות כניסה לזרים ,ניהול רישום של אזרחים
זרים בברה"מ ופיקוח עליהם.
אפשר להבחין שלנושא הארגונים “הלבנים" ניתנה פה פחות עדיפות (שינויי הצי"ח
הבסיסי של מודיעין החוץ ב– ,1939 -1924ראה נספח .)1
אנשי כל השלוחות הצליחו לגייס ולהפעיל מקורות מודיעיניים חשובים ,בעיקר אנשי
צופן ובעלי תפקידים מקרב גורמי ממשל ותעשייה בגרמניה (טרום נאצית) ,בבריטניה,
בצרפת ובמדינות נוספות .בבריטניה נחלו הסובייטים הצלחה רבה בגיוסם של “החמישייה
הקיימבריג'ית"(נוסף על אנשי צופן)“ ,הקבוצה האוקספורדית" ו"קבוצת ארסנל"(ראה
בהמשך).
למרות הטיהורים (ראה בהמשך) נחל שירות מודיעין החוץ במחצית השנייה של שנות
ה– 30הצלחה נוספת :הוא הצליח לגייס ולהפעיל קבוצת מקורות בגרמניה הנאצית,
20
21

18

“ 23אנשי המודיעין הראשיים של רוסיה".
 ,IVRעמ' .12
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שחלקם נודעו בהמשך כ"התזמורת האדומה" (ראה בפרק על השלוחה בגרמניה).
אחד התחומים החשובים בפעילותם של שני ארגוני המודיעין ,ה– INOוהמודיעין הצבאי,
היה הריגול התעשייתי המשולב עם איסוף המודיעין הטכני .הצורך בריגול תעשייתי
עלה עוד ב– ,1925אך נכנס לצי"ח בסיסי רק ב– ,1930בעיקר לצרכי המו"פ והתעשייה
הסובייטית המתפתחת .הריגול התעשייתי היה רחב במיוחד בגרמניה ,בבריטניה ,בצרפת
ובארצות הברית .לפי נתונים והתבטאויות ,ריגול זה התבצע ,לפחות באופן חלקי ,לפי
הזמנות מפורשות ומפורטות של משרדי התכנון והמפעלים התעשייתיים בברה"מ ,וחסך
למדינה מיליוני דולרים ואף יותר .ריגול זה לא תם בימי מלחמת העולם ה– 2ואחריה
(למשל ,הריגול הגרעיני בארצות הברית ופיתוח הרדאר) ,וייתכן אף שהוא נמשך גם כיום.
המודיעין של ה– NKVDפעל בשתי דרכים נוספות:
•“צעדים אקטיביים"  -פעולות שבוצעו בעיקר באמצעות גורמי הקומינטרן
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במטרה לערער את החיים התקינים במדינות היעד :עידוד שביתות והפרות סדר,
שיחוד פוליטיקאים ,ניהול תעמולה פרו–קומוניסטית ובעיקר אנטי–פשיסטית
ואנטי–קפיטליסטית ,קרי נגד ערכי הליברליזם ,השוק החופשי וכד' .דוגמאות לכך
אפשר לראות ,מצד אחד ,בניסיונות המרד בבולגריה ,בגרמניה ( )1923ובאוסטריה
( ,)1934ומהצד השני באירוח אישים (סופרים ,עיתונאים ,פוליטיקאים) ומשלחות
בברה"מ כדי להציג בפניהם את “יתרונות הסוציאליזם" .במסגרת זו אורגנו פגישות
בין סופרים מערבים ידועים ומנהיגים סובייטיים :הרברט וולס עם לנין ( )1920ועם
סטאלין ( ,)1934פויכטוונגר עם סטאלין ( ,)1937ג'וזף דייוויס (שגריר ארצות הברית
בברה"מ בשנים  )1938 - 1936עם סטאלין ואחרים .שני האחרונים אף נכחו במשפטי
22

קומינטרן או האינטרנציונל ה– 3הוא ארגון בינלאומי שנוסד ב– 1919והתקיים עד  ,1943עת הוא
פורק על ידי סטאלין כמחוות רצון טוב כלפי בעלי הברית המערבים .הארגון איגד את כל המפלגות
הקומוניסטיות ,ושימש כזרוע הבינלאומית של המפלגה הקומוניסטית הסובייטית .גוף הביצוע
בחו"ל היה ה–( OMSהמחלקה לקשרים בינלאומיים) .בראש הקומינטרן עמד אחד ממנהיגי
המהפכה הבולשביקית ,ג .זינובייב (עד  .)1926באותה שנה בוטל תפקיד זה ,וההנהגה הפכה להנהגת
צוות .ב– 1935הונהג תפקיד זה שוב  -הפעם בשם המזכיר הכללי של הקומינטרן  -ונמסר לידי
הקומוניסט הבולגרי ,גיאורגי דימיטרוב .הקומינטרן שימש בין היתר כזרוע מודיעינית של המפלגה
הקומוניסטית הסובייטית,והוא איתר ,סימן ואף גייס קומוניסטים ואוהדיהם בחו"ל כפוטנציאל
לגיוס עבור שירותי המודיעין הסובייטיים.
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הראווה המפורסמים ב– ,1937והגיעו למסקנה שהמשפטים אמיתיים ואינם מבוימים,
וכי הנאשמים אכן קשרו קשר נגד ברה"מ ומנהיגה .פן נוסף של הצעדים האקטיביים
היה “שתילת" עיתונאים בזהות מערבית שאולה או בדויה במדינות המערב כדי
שיכתבו מאמרים או כתבות פרו–סובייטיים כדוגמת ארנסט הנרי (שמו האמיתי
סמיון רוסטובסקי) ,שהופעל על ידי ה– NKVDוהקומינטרן.
•מבצעים מיוחדים - 23בשנות ה– 20וה–( 30עד  )1940ניהל שירות המודיעין הסובייטי
מלחמת חורמה נגד מי שהוגדרו כאויבים :תנועות המהגרים “הלבנים" ובעיקר
“ - ROVSהברית הרוסית הכלל-הצבאית" ,לאומנים אוקראיניים (“ ,)OUNסוטים"
מתנגדי סטאלין מקרב הבולשביקים שהיגרו או ברחו לחו"ל ,ובראשם לב טרוצקי ובני
משפחתו ועריקים מקרב הסוכנים בחו"ל.
במסגרת הפעולות הנ"ל יש להדגיש מספר מבצעים:
•מול המהגרים “הלבנים" :מבצעי “טרסט" ו"סינדיקט" שעיקרם פיתוי ומשיכה של
בכירי ה– ROVSושל ארגונים אחרים לגבולות ברה"מ או חיסולם בחו"ל .מבצעים
אלה כללו “הקמה" כביכול של ארגוני מחתרת בברה"מ ,ובראשם אישים מוכרים
מקרב קצינים ובכירים “לבנים" שנותרו בברה"מ .אלה גויסו על ידי שירותי המודיעין
ושוכנעו בדרכים שונות לשתף עמם פעולה .הם יצרו קשר עם ראשי הארגונים בחו"ל,
ושכנעו אותם להגיע באופן בלתי לגאלי לברה"מ כדי לעמוד בראש תנועת ההתנגדות.
חלקם אכן התפתו ,הגיעו לברה"מ ,נעצרו והוצאו להורג .חלקם חוסלו בחו"ל.
•מבצעים מול הלאומנים האוקראינים :הראשון היה עוד ב– ,1926עת מתנקש יהודי
בשם שמואל שוורצברד ,שהרג את פטליורה מנהיג אוקראינה העצמאית בשנים
 24.1920 - 1919אולם המבצע הגדול היה חיסולו של ראש ה– ,OUNיבגני קונובלץ,
על ידי בכיר ה– ,NKVDפבל סודופלטוב .החיסול התבצע ברוטרדם (הולנד) ,לאחר
שסודופלטוב חדר לסביבתו של קונובלץ ,זכה באמונו של הקורבן ומסר לו שי -
23
24
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לביצוע המבצעים המיוחדים הוקם גוף עצמאי שהיה כפוף ישירות לראש  OGPUובראשו יעקב
סרובריאנסקי (יהודי) .פרט מעניין :בשנים  1925 - 1923פעל סרובריאנסקי כראש שלוחת INO
בישראל המנדטורית.
קיימים חילוקי דעות על תפקידו של המודיעין הסובייטי בחיסולו של פטליורה .על כל פנים ,במשפטו
של שוורצברד ,שזוכה במשפט ,הועלה הנושא אך לא זכה להמשך עיסוק בו.
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קופסת ממתקים ממולכדת .קונובלץ נהרג בפיצוץ.
•מבצעים מול מתנגדי סטאלין :מבצע “אוטקה" (“ברווז")  -חיסולו של אחד ממנהיגי
המהפכה ,מייסדו של הצבא האדום ויריבו המר של סטאלין ,לב טרוצקי (.25)1940
כמו כן מבצעים לחיסולם של וולטר קריביצקי (שם אמיתי  -סמואל גינזברג) ב—,1941
ארצות הברית ,26גיאורגי אגאבקוב ( ,1937צרפת) ואיגנאצי רייס (שמו האמיתי  -נתן
פורצקי) ,1937 ,שווייץ  -בכירי ה– INOשכיהנו כראשי שלוחות בחו"ל וערקו.
יש לציין ,כי ב– 1938מחלקת המבצעים המיוחדים היה הגוף הגדול ביותר ,ומנה 212
קצינים בלתי לגאלים ב– 16מדינות .27בפועל הוא הוצא מהכפיפות ל– ,INOוהוכפף
ישירות לשר הפנים.
על אף כל ההצלחות ידע שירות מודיעין החוץ גם כישלונות צורבים ,בעיקר בסוף
שנות ה– ,20לאחר שבאביב  1927נחשפו פעולות הריגול הסובייטיות ב– 8מדינות :פולין,
תורכיה ,סין ,צרפת ,אוסטריה ,גרמניה ,שווייץ ובריטניה( 28על זו האחרונה ראה בנפרד).
היו לכך שתי סיבות מרכזיות:
•הרחבה מהירה של הפעילות המודיעינית בעוד קציני מודיעין ומגויסים רבים היו
עדיין בלתי מנוסים ,ולא הקפידו על כללי ההתנהגות המבצעית;
•אי חסינותם של צפנים ששימשו את המודיעין.
כישלונות אלו היו ,ככל הנראה ,הגורם לרה–ארגון שנעשה ב– INOב—.1930
25

26
27
28

המבצע נערך במקסיקו בפיקודו הכללי של סודופלטוב (ממוסקבה) .מפקד המבצע בשטח היה אחד
מבכירי אנשי המבצעים המיוחדים ,נאום (נחום) אייטינגון ( .)Naum Eitingonמבצע הרצח היה
רמון מרקדר ,קומוניסט ספרדי ,רס"נ בצבא הרפובליקאי ,שגויס למודיעין הסובייטי ב– .1937הרצח
בוצע בעזרת גרזן קרח ( .)ice axeהרוצח נתפס ,נשפט ,נדון ל– 20שנה ,שוחרר ב– 1960והגיע לברה"מ,
שם קיבל עיטור “גיבור ברה"מ" ואות לנין .את חייו סיים בקובה ,אליה היגר במחצית שנות ה–.70
עוד לפני רצח טרוצקי חוסל גם מזכירו בפריז ,רודולף קלמנט ( .)1938לפי אחת הסברות ,גם בנו של
טרוצקי ,לב סדוב ,מת (“ )1938בסיועם" של מחסלי ה–.NKVD
קריביצקי מת בבית מלון בוושינגטון בנסיבות בלתי ברורות .מותו יוחס לסוכנים סובייטיים ,אך אין
לכך כל אישור .סודופלטוב (בכיר בשירות המודיעין שפרסם זיכרונות בסוף המאה ה– )20אינו מזכיר
את חיסולו במסגרת מבצעים דומים של ה–.NKVD
מיטרוכין ,עמ' .76
שם ,עמ' .37 - 36
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פרק ב' :הטיהורים הגדולים1940 - 1937 ,

29

בשנים  1938 - 1937החל ה– INOלהתמוטט בשל הטיהורים הגדולים שהקיפו את כל
מערך השירות הציבורי והמפלגה הקומוניסטית ,לרבות צמרת המפלגה והממשלה ,הצבא
ושירותי הביטחון והמודיעין.30
את האות לתחילת הטיהורים נתן סטאלין אישית במהלך נופש ( )25.9.1936במברק
לממשלה ולגוף העליון של המפלגה ,ובו קבע שיש להחליף את ראש ה– NKVDגנריך
יאגודה ,ולמנות במקומו את ניקולאי יז'וב .יז'וב מונה כבר למחרת ,ויאגודה שעמד
בראש הארגון מ– ,1934הודח והוצא להורג 31ב– .1938במרס  1937קבע יז'וב כי “מרגלים
תפסו עמדות בכירות ב– .“NKVDסטאלין פסק בעניין סופית כשב– 2ביוני  ,1937במהלך
ישיבת המועצה הצבאית העליונה ,קבע כי “הבסנו את הבורגנות בכל התחומים ,ורק
בתחום המודיעין הְכו אותנו כפי שמכים ילדים קטנים ...אין לנו מודיעין ,מודיעין אמיתי...
מערך המודיעין הצבאי שלנו גרוע ,חלש ,חדור מרגלים .בראש המודיעין המדיני עמד
המרגל גאי ,32ובמערך המודיעין של ה–צ'.ק NKVD( .שבא במקום ה–צ'.ק - .ל.נ ).נחשפה
בתחום זה חבורה (ריגול  -ל.נ ).שפעלה לטובת גרמניה ,לטובת יפן ,לטובת פולין ...רק
לא לטובתנו .המודיעין הוא התחום שבו נחלנו  -לראשונה זה  20שנה  -מפלה מוחצת.
משימתנו היא להעמיד את המודיעין על הרגליים"...

33

דבריהם של סטאלין ושל יז'וב היוו את האות לתחילת מסע הטיהורים בשירותי
הביטחון והמודיעין הצבאי .34במסגרת הטיהורים נקראו כמעט כל ראשי השלוחות
ומפעילי סוכנים (קצ"אים) לשוב לברה"מ .מרביתם נעצרו והוצאו להורג ,ביניהם תיאודור
29
30
31
32
33
34
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שם ,עמ' .81 - 80
בשנים “ 1938 - 1937טוהרו"  275מ– 450עובדי ( INOגם אלה בחו"ל) :פוטרו ,נעצרו ,נכלאו או
הוצאו להורג .ראה אנטונוב ,עמ' .179
אנטונוב ,עמ'  .176יז'וב הודח ב– 1938על ידי בריה ,והוצא להורג ב–.1940
מרק גאי (שם אמיתי שטוקלנד) עמד בראש המחלקה המיוחדת ,שלה היה  INOכפוף .באפריל 1937
נעצר ,וביוני הוצא להורג.
הציטוט מספרו של וו .סוקולוב “מודיעין צבאי ממקורות חיים .היסטוריה מעבר לאידיאולוגיה
ולפוליטיקה".http://loveread.ec/read_book.php?id–52207&p.127 ,
אנטונוב ,שם.
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מאלי ,ראש השלוחה הבלתי לגאלית בלונדון ומפעילם של אנשי ה"חמישייה" .35כתוצאה
מכך ,חדלו כמעט כל השלוחות הבלתי לגאליות להתקיים ,ואיבדו קשרים עם מקורות
ערכיים ביותר ,עם חלקם  -לעד .בחלק מהשלוחות הלגאליות נותרו קצ"א או שניים
בלבד ,לרוב צעירים ובלתי מנוסים.
בפברואר  1938מת (או הוצא להורג בהרעלה) ראש ה– INOאברם (אברהם) סלוצקי
(מונה ב– 1935במקומו של ארתור ארטוזוב) ,אשר תחת פיקודו ב– INOשירתו 210
אנשים .36עד סוף אותה שנה התחלפו שני ראשי  INOנוספים ,ז' פאסוב שהחליף את
סלוצקי (הודח ב– ,1938הוצא להורג ב– )1940ו—ס' שפיגלגלאס (הודח אף הוא ב–,1938
הוצא להורג ב– .)1941את שפיגלגלס החליף למשך חודש פבל סודופלטוב כממלא
מקום ,ואת סודופלטוב החליף ו' דקנוזוב (שימש בהמשך סגן שר החוץ ושגריר בגרמניה
הנאצית) למשך חמישה חודשים .במרס  1939הוחלף דקנוזוב בבצעיר העונה לשם פבל
פיטין ( ,)Fitinוזה נשאר בתפקיד עד .1946
ברור לגמרי כי התחלופות התדירות ,כמו גם משך שירותם הקצר של ראשי הארגון ,לא
היטיבו (בלשון המעטה) עם מודיעין החוץ הסובייטי .על מצבו של שירות מודיעין החוץ
בתקופה זו תעיד העובדה ,כי במהלך  1938במשך כארבעה חודשים ( 127ימים )37לא
הועבר ממטה הארגון להנהגה ולו דיווח אחד.
יש לציין ,כי במהלך הטיהורים חוסלו כמעט כמחצית משרתי ה– .NKVD38בו בזמן
נקבע כי על עיקר מאמציה של המחלקה ה—( 5כך נקרא עכשיו ה—  )INOלהתרכז ב"חיפוש
ובחיסול ‘אויבי העם'" ,ולא באיסוף מודיעין חיובי .39שיקום השירות החל למעשה רק עם
35
36
37
38
39

גם צ'פסקי וגראפפן משלוחת לונדון וב .גורדון משלוחת ברלין “טוהרו" (שם ,עמ' .)179
המוות אירע במשרדו של מפקדו ,ראש ה– GUGBמ .פרינובסקי ,ככל הנראה מת כתוצאה מהרעלה,
אולם הסיבה הרשמית :אי ספיקת לב חמורה.
לפי  ,IVRכרך  ,3עמ'  138 ,17יום ,כארבעה חודשים וחצי.
מיטרוכין ,עמ'  ,89לפי גלדקוב (עמ'  ,)135מתוך כ– 100אנשי המטה של ( INOמחלקה  )5נותרו לא
יותר מ– .20בשלוחת ברלין (הלגאלית) נותרו רק שני קצינים ,אחד מהם טירון מקצועי.
מיטרוכין ,עמ' .86 - 85
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בואו של פיטין ,40ובעיקר ב– 411940עת גויסו ב בהילות כ– 800אנשי מפלגה כדי לאייש את
שורות ה– .NKVDאו אז החלו בבהילות להקים מחדש את השלוחות.42
ב– 1940עבדו במטה ה–( INOהמחלקה ה– 5של  695 )GUGBאנשים ב– 17מחלקות,
ובחו"ל פעלו  40שלוחות ,שאליהן שוגרו  242אנשים נוספים .43בפברואר  ,1941ערב
“ברברוסה" ,בוצעה רפורמה נוספת :ה– NKVDפוצל לשני מיניסטריונים (קומיסריאטים
עממיים) NKVD ,ו( NKGB -הקומיסריאט העממי לביטחון המדינה) .שירותי הביטחון
והמודיעין הסובייטיים הוכפפו למיניסטריון החדש 44,שבראשו הועמד ו' מרקולוב .בקיץ
 ,1941אחרי המתקפה הגרמנית ,מוזגו שני המיניסטריונים שוב ל– ,NKVDובראשו שוב
הועמד ל' בריה.

40

41

42
43
44
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פאבל פיטין ,יליד  ,1907מהנדס בהשכלתו ,גויס ל– NKVDב– ,1938למד בביה"ס המיוחד של שירות
המודיעין (ראה הערה  ,)21ועם סיום לימודיו הוצב כמתלמד ב–( INOאז המחלקה ה– 5של ה–
 .)GUGBבהמשך מונה לסגן ראש המחלקה ,ובמרס  1939הוצב בראשה .פיטין שירת כראש שירות
המודיעין עד  .1946בהמשך הורד בתפקיד ,וב– ,1953אחרי מעצרו של בריה ,פוטר משירותי הביטחון
בכלל.
 )1אם כי עוד ב– 1938הוקם לראשונה בי"ס להכשרת מפעילי סוכנים (קצ"אים) בחו"ל.
 )2במחצית  1940מצבת כוח האדם במטה  INOהייתה  695איש ( ,IVRשם ,מלצ'ין ,שם) ,והמחלקה
הפעילה  40שלוחות בחו"ל ,הגדולות בהן היו בארצות הברית ( 18קצ"אים) ,בפינלנד ( 17קצ"אים)
ובגרמניה ( 13קצ"אים) .יש לציין כי ב– 1938היו בשלוחת ברלין רק  3אנשים ,וב– 2 - 1939בלבד
(ראה מיטרוכין ,עמ'  ,IVO ,89עמ' .)18 - 16
אנטונוב ,עמ' .190
אנטונוב ,עמ' .191
המיניסטריון החדש כלל שלוש מינהלות ראשיות (מודיעין חוץ ,ממ"ס ,ומינהלה פוליטית מיוחדת
שפעלה נגד ארגוני מהגרים בחוץ וגורמים “אנטי–סובייטיים" ,לרבות כנסיות) וגופים נוספים (,KGB
עמ' .)248 - 247
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חלק 2

 – GRUהמודיעין הצבאי

45

פרק א' :כללי
המודיעין הצבאי הסובייטי הוקם כחלק מההתארגנות הצבאית בזמן מלחמת האזרחים.
תחילה ניסו הסובייטים להפעיל את מה שנותר מהמודיעין הצבאי של הצבא הישן .אולם
עד מהרה נאלצו הם להחליפו בגוף (או בגופים) משלהם ,הן בשל הצרכים החדשים
(מלחמת האזרחים וההתמודדות מול כוחות המשלוח של המעצמות הזרות שניסו לסייע
לצבאות הלבנים) ,והן בשל העובדה ,כי רבים מאנשי המודיעין של הצבא הישן סירבו
לשתף פעולה עם המשטר החדש.
בין השנים  1924 - 1918עבר המודיעין הצבאי מספר “גלגולים" ארגוניים ותפקודיים,
שלא כאן המקום לפרטו ,46ב– 1924קיבל את שמו “מינהלת המודיעין של מטה הצבא
האדום" ,את מבנהו הבסיסי (ארבע מחלקות עיקריות )47ואת הגדרת תפקידיו ומשימות
העיקריים 48שנותרו על כנם בשינויים קלים עד  ,1941והם:
•ארגון עצמאי של איסוף מודיעין אסטרטגי “עמוק" בחו"ל;
•היערכות לביצוע פעילות מודיעינית אקטיבית (פעולות חבלה ולוחמה זעירה) בעורף
האויב כפועל יוצא מהמצב המדיני;
45
46

47
48

חלק זה מבוסס על ארבעה מקורות (ספרים) עיקריים )1 :קולפקידי ,א .פרוחורוב ,א“ .אימפריית
ג.ר.או" )2 ,לוריא ,ו .קוצ'יק ,ו“ - GRUמעשים ואנשים" )3 ,קונדרשוב ,ו"ההיסטוריה של המודיעין
הצבאי של המולדת" ,קוצ'יק ולרי“ ,רזידנטים ואנשי מודיעין של  GRUבחו"ל".
ובכל זאת ,אחד “הגלגולים" הארגוניים :במחצית הראשונה של שנות ה– 20הוחלט לאחד את שני
הארגונים “היריבים"  -ה– INOוהמודיעין הצבאי ,כאשר ראש המודיעין הצבאי הוא גם סגן ראש
השירות המאוחד .כמו כן אוחדו גם השלוחות בחו"ל והיו בעלות כפיפות כפולה  -הן ל–INO
והן למודיעין הצבאי .הדבר גרם לכאוס תפקודי ,פיקודי ובעיקר כספי ,ולקראת  1925בוטלו כל
הכפילויות ,ושני הארגונים חזרו לתפקד עצמאית.
מח' מודיעין שדה ,כולל פיקודים מרחביים ,מח' איסוף (יומינט) ,מח' מחקר ומח' קש"ח.
הצעדים הארגוניים נמשכו עד .1926
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•איסוף (במידת הצורך) של מודיעין בתחום המדיני ,הכלכלי והדיפלומטי;
•איסוף ועיבוד של ספרות זרה מסוגים שונים ,פרסום סקירות בכל תחומי האיסוף
המודיעיני וכתיבת סיכומים על דרכי הפעולה ועל התוכניות הצבאיות האפשריות
של מדינות זרות;
•ניהול פעילותם של גופי המודיעין של הרמות הנמוכות (הכפופות);
•הכשרת כוח אדם בתחום המודיעין.
לתפקיד ראש מינהלת המודיעין מונה יאן ברזין (שמו האמיתי פטריס קיוזיס) ,איש
מפלגה ממוצא לטבי ופעיל מהפכה מ– .1905ברזין שירת בתפקיד ראש המינהלת עד
 ,1935ונחשב “לאבי המודיעין הצבאי הסובייטי" .הוא התפטר בעקבות הכישלון הגדול של
שירותי המודיעין הסובייטיים (מעצרה של קבוצת אנשי מודיעין בכירים ,לרבות ארבעה
נציגי מטה) בקופנהגן ב– .1935ברזין נשלח לספרד ב– ,1936ושימש שם כיועץ הצבאי
הסובייטי הראשי בשנים  ,1937 - 1936שב לברה"מ ומונה שוב לתקופה של  3חודשים
לעמוד בראש המודיעין הצבאי (מאי עד אוגוסט  .)1937לאחר מכן הודח מתפקידו ,נעצר,
נשפט באשמת נאמנותו לטרוצקי ,וב– 1938הוצא להורג .שמו טוהר ב–.1956
מאז הקמתו ,וכנראה עד היום ,היה המודיעין הצבאי בקונפליקט מובנה עם שירותי
הביטחון והמודיעין המדיני ,ה–צ'.ק .ויורשיו .במחצית השנייה של שנות ה– 30הגיע
קונפליקט זה לעימות של ממש “ -הטיהורים הגדולים" ,והתנהל בשני תחומים:
•בתחום המקצועי-מודיעיני
תחרות בין השלוחות בחו"ל על המקורות ועל תחומי האחריות .בעוד שלכאורה תחום
האיסוף הצבאי היה באחריות המודיעין הצבאי בלבד ,ועל כך לא היו עוררין ,הרי שבתחום
האיסוף המדיני והטכני עסקו שני השירותים ,ולכן נוצרו אי הבנות והתנגשויות.
•בתחום הביטחון והנאמנות
 המודיעין הצבאי העסיק והפעיל אנשי מודיעין צבאי של הצבא הישן ,וחלקםערקו במהלך שירותם לשורות “הלבנים" .הדבר עורר את חשדנותם של שירותי
הביטחון כלפי כל אנשי המודיעין הצבאי מן הדור הישן ,וגרם לקונפליקטים בין
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שני השירותים.
 קצינים רבים מקרב אנשי הצבא מונו על ידי טרוצקי (ששימש בשנים - 1918 1925שר ההגנה ,ובפועל היה “מס'  "2בהנהגת המדינה ,ונחשב למנצח במלחמת
האזרחים) ,ונותרו  -באמת או בחשד  -נאמנים לו .על רקע מאבקי הכוח בין
טרוצקי ואוהדיו לבין יתר מנהיגי המפלגה והמדינה ובראשם סטאלין ,כל מי שעבד
עם טרוצקי או עם אנשיו נחשד כאויב הקו המפלגתי בהמשך ,כ"אויב העם" (ראה
בהמשך בפרק על הטיהורים).
את פעילות המודיעין הצבאי בשנים  1941-1924אפשר לחלק לשלוש תקופות:
• 1935-1924תקופת ההתבססות;
• 1939-1935תקופת ה"כאוס" ,לרבות הטיהורים;
• 1941-1939תקופת השיקום וההתרעה.

פרק ב'  -תקופת ההתבססות  -התפתחות
המודיעין הצבאי1935 - 1924 ,
במהלך התקופה הנסקרת ( )1941 - 1924עבר המודיעין הצבאי הסובייטי חמישה
שינויים ארגוניים .חלקם כללו שינויי כפיפות (מהמטכ"ל למשרד ההגנה ובחזרה) ושינויי
שמות :ממינהלת המודיעין של המטכ"ל למינהלה ה– 4של מטה הצבא ,למינהלה ה–5
של משרד ההגנה ,ולבסוף חזרה למינהלת המודיעין של המטכ"ל .רק ב– 1942נקבע שמו
הנוכחי של הארגון  -מינהלת המודיעין הראשית של המטכ"ל  49GRU GSh -ברוסית.
השינויים הארגוניים העיקריים:
•הוספת גופי האזנה ופענוח ,אף שהיו קיימים (“על הנייר") במודיעין הצבאי החל
מ– 1930ואף לפני כן ,הרי שעם הקמתם הם אוחדו עם מקביליהם ב–.NKVD/INO
המודיעין הצבאי המשיך ,ככל הנראה ,לקיים מרכיב כלשהו ,אולי את גורמי ההכוונה
49

פירוט השינויים הארגוניים ,שינויי כפיפות ,מצבות כוח אדם ושמות מפקדים  -ראה נספחים  3ו—.4
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והתאום וכן גורמי האזנה של הפיקודים לאורך הגבולות .יחידות האזנה ופענוח
הוחזרו למודיעין הצבאי רק ב–( 1938ראה חלק .)3
•גוף הערכה ומחקר (“מחלקת מידע" במינוח סובייטי) .היה קיים בין השנים - 1924
 ,1936נסגר והוקם מחדש ב–.1939
•התרחבות מינהלת המודיעין מארבע מחלקות (וגורמי תמיכה טכנית ומבצעית
ומינהלה) לשתיים עשרה.
•מצבת כוח האדם במינהלת גדלה מ– 91עובדים (אנשי צבא ואזרחים) ב– ,1924לכ–
 300ב– 1934ול– 530ב–.1939

כוח אדם
אחת הבעיות הקשות שעמן נאלץ להתמודד המודיעין הצבאי ,בעיקר לטובת פעילותו
בחו"ל ,הייתה בעיית כוח אדם .הוא נזקק לאנשים שלא רק דוברים את שפת המדינה
שבה שירתו ,אלא גם מעורים במנהגיה ובהיסטוריה שלה ,וכן בעלי ידע בתחום החברתי
והכלכלי שלה .אלה נמצאו ברוסיה הסובייטית במשורה ,שכן בעלי הכישורים המתאימים
סירבו ברובם לשתף פעולה עם המשטר החדש ,וחלקם אף היגרו או ברחו עם “הלבנים".
המודיעין הצבאי ניסה לפתור את הבעיה ,ואף הצליח בכך חלקית על ידי גיוס אנשי
הסגל מקרב בוגרי האקדמיה הצבאית (הוקמה במאי  1918על בסיס האקדמיה הצבאית
של הצבא הישן) .המחסור החמור ביותר היה ביודעי שפות מזרחיות  -מהסינית והיפנית
ועד לפרסית והערבית .כדי לתת מענה לבעיה זו הוקמה באקדמיה הפקולטה למזרחנות,
מחזור הלימודים הראשון שלה הסתיים ב– .1923כמו כן הונהגו קורסי מודיעין מתקדמים
עבור אנשי הסגל הקיים של מינהלת המודיעין .בכל מחזור לימודים היו  36קצינים 4 -
לכל פיקוד מרחבי.
בדומה ל– ,INOניצל המודיעין הצבאי את המאתרים “הקלאסיים" לגיוס :קומוניסטים
או אוהדי הרעיון הקומוניסטי (לפי הצבעותיהם של אנשי הקומינטרן ופעילי המפלגות
הקומוניסטיות בחו"ל) ,המהגרים “הלבנים" ,רוסים ובני עמים אחרים של ברה"מ
שהתגוררו במדינות היעד ,שבויי מדינות “המרכז" (גרמניה ,אוסטרו–הונגריה ,תורכיה,
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בולגריה) שנותרו בשטחה של ברה"מ לאחר מלחמת העולם ה– 1ועוד.

פעילות בחו"ל
בשנות ה– 20וה– 30של המאה ה– 20הייתה שיטת האיסוף ממקורות חיים השיטה
המועדפת ,ולמעשה ברמה אסטרטגית הייתה היחידה ,כי ה– SIGINTהיה מפותח פחות
מהיום (הן בשל מיעוט קורנים ,והן בשל מאפייניהן של מערכות הקלט) ,הלוויינות לא
הייתה קיימת ,ותצפיות וצילומי אוויר היו בחיתוליהם.
על כן החל המודיעין הצבאי מרגע היווסדו להפעיל איסוף ממקורות חיים בחו"ל.
השלוחה הראשונה בברלין הוקמה כבר ב– .1920בהמשך ובמקביל לתהליך ההכרה
במדינה הסובייטית והקמת נציגויות סובייטיות רשמיות בחו"ל ,החלו לקום גם שלוחות
המודיעין הצבאי (ושל  ,INOראה לעיל) ,תחילה על בסיס מנגנוני הנספחים הצבאיים.
כמו  ,INOגם המודיעין הצבאי הפעיל שלוחות לגאליות (כאמור ,לרוב על בסיס הנספחים
הצבאיים )50ובלתי לגאליות (חסויות)  -סוכנים בזהות בדויה או שאולה.
חלוקת הפעילות האיסופית מעבר לגבול בין המרכז או המטכ"ל (מינהלת המודיעין
הצבאי) והפיקודים הייתה כדלקמן :הפיקודים היו אחראים על הפעלת האיסוף במדינות
שגבלו בברה"מ לעומק של עד  300ק"מ במערב (פינלנד ,המדינות הבלטיות ,פולין ורומניה)
ו— 500ק"מ בדרום ובמזרח (תורכיה ,איראן ,אפגניסטן וסין) .הפעלת סוכנים באזור הגבול
(לא ברור באיזה עומק ,אבל ככל הנראה לא בעומק רב) הייתה נתונה בלעדית לקמ"נים
פיקודיים ,שהפעילו בעיקר סוכנים חודרים מקרב התושבים משני עברי הגבול .בכל הנוגע
להפעלת סוכנים ערכיים יותר ,בעלי נגישות ליעדים אסטרטגיים (עובדי מוסדות ומתקנים
חיוניים ,קציני צבא בכירים וכד') ,הפיקודים שימשו למעשה זרוע מטכ"לית ,ולעיתים
לקחה מינהלת המודיעין הצבאי את הפעלתם לסמכותה הישירה.
פעילותן של שלוחות המודיעין הצבאי נתקלה כמעט מלכתחילה בשתי בעיות עיקריות:
50

ב– 1926פעלו נספחים צבאיים סובייטיים ב– 12מדינות :פינלנד ,שבדיה ,שלוש המדינות הבלטיות,
פולין ,גרמניה ,איטליה ,תורכיה ,איראן ,אפגניסטן ,סין ,יפן ובריטניה (ראה “אימפריה  ,"GRUעמ'
.)121 - 120
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•השלוחות הלגאליות ,שבראשן עמד לרוב הנספח הצבאי ,הפכו עד מהרה ליעד ממ"סי
של מדינות היעד ,פעילותן נחשפה ,והדבר גרם לברה"מ מבוכה רבה.
•סוכנים ומקורות שגויסו מקרב חברי מפלגות קומוניסטיות מקומיות ואוהדיהן ,הן על
ידי שלוחות לגאליות והן על ידי שלוחות בלתי לגאליות ,נחשפו אף הן במהרה בשל
שתי סיבות עיקריות:
 חברי המפלגות הקומוניסטיות היו במקרים רבים בדוקאים של הממ"ס המקומי,ולכן כל פעילותם ,ובמיוחד הפעילות האיסופית שלהם הייתה נחשפת ,או היה
חשד סביר שתיחשף על ידי הממ"ס המקומי.
 הן המפעילים והן המגויסים לא ידעו תמיד לשמור על כללי ביטחון מבצעי ,ולכןנתפסו בקלות יחסית על ידי המשטרה והממ"ס.
כתוצאה מכך ,אירעו מספר כישלונות שהסבו מבוכה רבה למדינה הסובייטית שזה
עתה החלה לצאת מהבידוד הבינלאומי ,שנגזר עליה כתוצאה מהאירועים ההיסטוריים:
המהמהפכה הקומוניסטית ,מלחמת האזרחים ,השלום הנפרד עם גרמניה“ ,הטרור האדום",
רציחתם של הצאר ומשפחתו ,הלאמות הרכוש והכספים של המשקיעים החיצוניים
והתעמולה האגרסיבית שניהלה המפלגה הקומוניסטית של ברה"מ והקומינטרן בזכות
המהפכה העולמית.
במספר ישיבות שהתקיימו בדרג הגבוה ביותר (גם במליאת הוועד המרכזי של המפלגה)
התקבלו מספר החלטות חשובות:
•הנספחויות הצבאיות לא יעסקו באיסוף ממקורות חיים ,אלא באיסוף גלוי כנהוג
וכמקובל על פי האמנות הבינלאומיות.
•קציני מודיעין לא ימונו לתפקידי מפתח בנציגויות.
•השלוחות הלגאליות יופעלו על ידי קציני איסוף בכיסוי של אנשי סגל זוטר של
הנציגויות.
•אין לגייס ולהפעיל חברי מפלגות קומוניסטיות למטרות איסוף ,אלא במקרים
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קיצוניים ויוצאים מן הכלל ,51וגם אז חייבים חברי המפלגה לנתק קשריהם עימה.
•הצי"ח האיסופי העיקרי יהיה הכוחות המזוינים של מדינות היעד ,תוכניותיהם
וכוונותיהם.
למרות ההחלטות וההנחיות החדשות אירעו מספר כישלונות בעיקר בשל חוסר זהירות,
אי הקפדה על הוראות ועל נהלים וזלזול במשמעת מבצעית .52יחד עם זאת ,אפשר לומר
כי בסוף שנות ה– 20עד תחילת שנות ה– 30התייצבה הפעילות המודיעין הסובייטי בחו"ל
ונכנסה למסלול:
•נקבעו סדרי העדיפויות בצי"ח המודיעיני ,ומדינות היעד חולקו לפי רמת העניין
וסדרי העדיפות.
•הונהג איסוף מודיעין טכני הן לצרכים מודיעיניים ,גרידא ,והן לצורכי התעשייה
הסובייטית.
•נקבעו נהלים וכללים ברורים לביצוע איסוף.
על הצלחות המודיעין הצבאי אפשר ללמוד מהנתונים בדוח הדו—שנתי ()1925 - 1924
של רמ"ח מחקר במינהלת המודיעין הצבאי ,א' ניקונוב .בדוח נאמר כי בתקופה הנסקרת
סיפק מערך הסוכנים של המינהלת  9851דיווחים בהיקף של  84148דפים ו— 3703דברי
דפוס (ספרים וכתבי עת) .בנוסף לכך ,התקבלו  1986דיווחים מסוכנויות מודיעין אחרות.
המחלקה חיברה  10,000הערכות על החומר ,ויזמה  3156משימות איסוף לסוכנים .מסך
המשימות 784 :התייחסו לכוחות היבשה (כ– 274 ,)25%לנושאים מדיניים וכלכליים
(כ– 1310 ,)9%לתחום הטכני (כ– 405 ,)42%לחילות האוויר ( )12.5%ו— 383לחילות הים
(כ–.)12%
51
52

לפחות בגרמניה לא הקפידו על כלל זה בסוף שנות ה– 20ובתחילת שנות ה– ,30ולטובת איסוף
מודיעין טכני הפעילו את לוחמי המפלגה (שהיו מקביליהם הקומוניסטיים של “פלוגות הסער" של
המפלגה הנאצית).
למשל ,הכישלון ב– ,1927עת חשפו הבריטים את הפעילות המודיעינית הסובייטית בארצם (פרשת
“ארקוס" וניתוק היחסים ,ראה חלק  ,4פרק א') ,והעבירו את תובנותיהם על ה"מודוס אופרנדי"
של המודיעין הסובייטי למדינות אחרות .בעקבות כך ,נחשפו הסוכנים ,הרשתות ותאי המודיעין
הסובייטי (לא ברור אם הצבאי או המדיני) בפולין ,בתורכיה ,בסין ובצרפת.
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פרק ג' :תקופת הכאוס והטיהורים,
1939 - 1935
אפשר לומר כי הסימנים שהעידו על בעיות במודיעין הצבאי החלו ב– ,1932עת
נעצרו בווינה מספר סוכנים סובייטיים ,כולל ראש השלוחה .התהליך נמשך גם בשנת
 1933במהלכה נעצרו סוכנים סובייטיים בלטביה ובגרמניה ,ובפינלנד נעצר אף רשל"ח
בלתי לגאלי של המודיעין הצבאי .מעט לפני כן נודע כי קצין מודיעין סובייטי מהפיקוד
הצבאי של לנינגרד ,שהיה אחראי על נקודות החדירה לפינלנד ,היה למעשה סוכן פיני .אז
התברר גם כי מספר הסוכנים שחדרו לפולין מטעם מחלקת המודיעין של הפיקוד הצבאי
הביילורוסי ,הוכפל על ידי המודיעין הפולני ,שגם הצליח להחדיר סוכנים משלו למודיעין
הפיקוד .במקביל נעצרו סוכנים סובייטיים ברומניה ובתורכיה .אחרי הכישלון בפינלנד
התרחש גם הכישלון בצרפת ,שם נעצרו סוכנים סובייטיים ומקורותיהם .בהמשך נעצרו
סוכנים בנקודות החדירה של הפיקודים המרחביים ,בעיקר בגבול עם רומניה וכן במזרח
הרחוק בגבול עם מנצ'וקוו (.)1934
במרס  1934נאם סטאלין בישיבת הלשכה המדינית (הפוליטביורו) של המפלגה
(באותה תקופה לא היה זה דבר של מה בכך) ,והתייחס ל"מערכה המתנהלת בחו"ל על
הריגול הסובייטי" .תוכן נאומו לא פורסם ,אבל אין ספק שהוא מתח בו ביקורת קשה על
סוכנויות המודיעין .בעקבות הכישלונות ונאומו של סטאלין ,נכתב במחלקה המיוחדת
(ביטחון שירותי המודיעין) של ה– OGPUדוח בן  10עמודים על עבודת המודיעין הצבאי
(המינהלה ה– 4של המטכ"ל) ,ובו לאחר ציון רשימת הכישלונות של המינהלת נקבע:
“מתוך לימוד מדוקדק של הסיבות לנפילתן של השלוחות החשובות עולה כי הן תוצאה
של ריבוי בוגדים ,שיגור לחו"ל של אנשים בעלי עבר מפוקפק וקשרים מפוקפקים ,אי
הקפדה על כללי החשאיות והביטחון וניהול רשלני של ראשות המינהלת ,שסייע ללא
ספק לקבלת חומר מטעה ומוטעה" .על הדוח חתום ראש ה– ,OGPUג' יאגודה.
בעקבות הדוח כונסה ישיבת הפוליטביורו .קדמה לה הכנה מדוקדקת ,וההחלטה
שהתקבלה כללה מסקנות אופרטיביות באשר למבנה השלוחות ,למיון ולהכשרת כוח
אדם ועוד:
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•הקמת בית ספר מרכזי למודיעין ,ובו  200חניכים במחזור;
•הפסקת איסוף טכני במדינות חסרות חשיבות והתמקדות ב– 8בלבד (פולין ,פינלנד,
גרמניה ,בריטניה ,רומניה ,יפן ,מנצ'קוו וסין) .53חקר צבאותיהן של מדינות אחרות
ייעשה רק באיסוף גלוי;
•הוצאת מינהלת המודיעין הצבאי מכפיפות מטכ"לית ,והכפפתה ישירות למשרד
ההגנה;
•משימות איסוף יוטלו רק דרך השר (באותה עת היה זה ק' וורושילוב) או באישורו;
•הקמת ועדה של ראשי השירותים ( INOוהמודיעין הצבאי) שתדון בפעילות בחו"ל,
תתאם אותה ,ותנסח אזהרות הדדיות בדבר חשיפות אפשריות;
•חיזוק מפקדת המודיעין הצבאי על ידי קביעת סגן ראשון לראש המינהלת (עד אז
לא היה לראש המינהלת סגן כזה ,ולא היה לכך תקן) .לתפקיד זה מונה א' ארטוזוב,
בנוסף על תפקידו כראש ה–;INO
•חיזוק הפיקוח על מינהלת המודיעין מצד שירותי הביטחון (.)OGPU
ארטוזוב הביא עמו למינהלת המודיעין כ– 30אנשי מודיעין מ– ,INOושיבץ אותם
בתפקידי מפתח (ראשי מחלקות ,זירות וענפים) .הדבר החליש את ה– .INOזאת ועוד,
לתפקיד ראש ה— INOמונה אברהם סלוצקי ,שהיה נחות מארטוזוב הן ברמה האישית והן
בניסיון המודיעיני.

54

ארטוזוב הנהיג מספר שינויים בנהלים ובכללים לפעילותו של השירות ושל הסוכנים:
שיפור בת"ש שלהם עם חזרתם משליחויות בחו"ל ,הקפדה יתירה על הימנעותם ממגעים
מבצעיים עם המפלגות הקומוניסטיות שם ,השבתם מחו"ל כדי ללמוד באקדמיה צבאית
או בקורסי מודיעין מתקדמים למיניהם ,הבטחת קידום בתפקידי מטה ושטח ועוד.
בתחום הארגוני ביטל ארטוזוב את מחלקת המחקר ,פיצל את מחלקת היומינט לשתי
53
54

משום מה ,צרפת ,איטליה ,הונגריה וצ'כוסלובקיה אינן ברשימה.
אפשר רק לנחש או להעריך את הסיבות שגרמו לסטאלין להסכים להחלשה כזו של שירות מודיעין
החוץ .מחברי הספר “אימפריית  "GRUמעלים את הסברה כי באותה עת הדגש העיקרי הושם על
המודיעין הצבאי בשל החשש מברית צבאית בין פולין וגרמניה נגד ברה"מ.
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מחלקות זירתיות  -מזרחית ומערבית  -והקים מחלקת מ"מ כהכנה לקראת מלחמה
אפשרית .על מחלקה זו היה להכין תשתית אנושית ומבצעית לביצוע פעולות חבלה
והתנקשויות בעורף האויב.
אולם תשעה חודשים אחרי הגעתו של ארטוזוב למינהלת המודיעין הצבאי אירע כישלון,
שיש המגדירים אותו ככישלון הגדול ביותר של המודיעין הסובייטי .ב– 19בפברואר 1935
נעצר בקופנהגן סוכן סובייטי ,ג'ורג' מינק האמריקאי ,ובמארב שהוצב בדירת המסתור
שלו ,נעצרו במשך יומיים ארבעה נציגי מטה בכירים שהיו בדרכם למוסקבה .כמו כן,
נעצרו  8דנים ואמריקאי נוסף .המעצרים היו ,בין היתר ,בשל הפרת כל כללי ההתנהגות
המבצעית :אנשי המודיעין הסובייטיים חשו בטוחים בדנמרק ,וערכו ביניהם מפגש חברתי.
בעקבות הכישלון התפטר ראש מינהלת המודיעין ברזין ,ותחתיו הוצב גנרל סמיון
אוריצקי (אפריל  ,)1935משתתף פעיל במלחמת האזרחים ,בוגר אקדמיה צבאית ,ובעל
ניסיון מודיעיני מסוים .הוא מילא תפקידים מודיעיניים בצ'כוסלובקיה ,בצרפת ובגרמניה
(.)1924 - 1922
כפי שאפשר היה לצפות ,עם בואו של אוריצקי (קצין צבא בלתי מהוקצע וגס רוח ,בעל
הרגלי פיקוד מהשטח) ,החריף הקונפליקט בין אנשי הצבא במינהלת לבין אלו שהגיעו עם
ארטוזוב מ– .INOהקונפליקט הגיע לעימות גלוי שהביא לשחרורו של אוריצקי מתפקידו
(ינואר  )1937כראש המינהלת.
ב– ,1937אחרי דבריו של סטאלין בישיבת הצמרת של מינהלת המודיעין ,החלו
הטיהורים הגדולים גם במודיעין הצבאי וגם במודיעין המדיני .באותה ישיבה אמר
סטאלין כי “מינהלת המודיעין על מערכיה נפלה לידי הגרמנים" ,והנחה לפזר את רשתות
הסוכנים .55בהמשך ( 2ביוני) נשא סטאלין את נאומו המפורסם בישיבה המורחבת של
המועצה הצבאית העליונה (ראה פרק ב' ,חלק .)1
במקביל שב יאן ברזין משליחותו בספרד ,שם שימש בהצטיינות כיועץ הצבאי הראשי.
הוא החליף את אוריצקי ( 9ביוני  ,)1937שמונה למפקד הפיקוד המוסקבאי ,ובהמשך
נעצר והוצא להורג.
55
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ביוני  ,1937בעקבות “משפט הגנרלים" (טוכצ'בסקי ושות') התחילו הטיהורים הגדולים
גם בצבא ,ולא פסחו על המודיעין הצבאי .כבר ביולי  1937הודיע ברזין בישיבת התא
המפלגתי של מינהלת המודיעין ,כי  20קצינים בכירים מהמינהלת נעצרו כ"אויבי העם".
בין העצורים היו ראשי ענפים ומחלקות של המינהלת ובכירי ראשי השלוחות .בתחילת
אוגוסט פוטר גם ברזין ,ובהמשך נעצר ,נשפט והוצא להורג.
הטיהורים נמשכו למעשה עד  ,1938-9במהלכם פוטרו ,ובהמשך אף הוצאו להורג שני
ראשי המינהלת שהחליפו את ברזין  -גנדין ואורלוב .56בתקופה זו טוהרו מאות אנשי
המודיעין הצבאי  -במטה ובשטח .קשה לנקוב במספרם המדויק ,ולכן אציין רק מספר
נתונים אמינים בעיניי:
•בשנים  1940 - 1937טוהרו (פוטרו ,נעצרו והוצאו להורג) במטה המודיעין הצבאי
 300אנשים (מתוך תקן של כ–.57)400
•ב– 1937נמסר באחד הדיווחים ,כי “תשע עשיריות מעובדי מינהלת המודיעין הם
טירונים" ,וכי “עובדים חדשים ,קרי עובדים שהגיעו למינהלת החל מ– 1935הם 72%
מכלל העובדים ,כאשר המצבה בפועל היא  50%לעומת התקן".
•מקור נוסף טען שכל שדרת הפיקוד של המודיעין הצבאי וכל ראשי המחלקות
וסגניהם 58חוסלו -גנרל אחד בעל  3כוכבים ,שישה גנרלים בעלי  2כוכבים 5 ,גנרלים
בעלי כוכב אחד 12 ,תתי אלופים ו— 15אלופי משנה.
•ליאוניד מלצ'ין 59כותב תוך ציטוט מפיו של קצין מודיעין צבאי בכיר ,ו' ניקולסקי,
ששירת במטה של מינהלת המודיעין הצבאי לפני מלחמת העולם ה— ,602כי “הרדיפות
שהחלו בעקבות ‘פרשת טוכצ'בסקי' הנחיתו על הצבא מהלומה ממנה לא התאושש
56
57
58
59
60

שניהם היו רק ממלאי מקום ראש המינהלת .ראש המינהלת ,איבן פרוסקורוב ,מונה באופן רשמי רק
במאי .1939
ב–“'אלטה' נגד ‘בברברוסה" טוען המחבר ,כי נעצרו  250אנשים (חלקם הוצאו להורג) ,ופוטרו .321
נראה כי בדבריו כלל גם את העובדים ש"טוהרו" בגל "הטיהורים" הראשון.
' ",http://nvo.ng.ru/spforces/2007-12-07/7_berzin.htmlאלטה" נגד 'בברברוסה'".
בספריו “ 25אנשי מודיעין ראשיים של רוסיה" ו"תולדות שירות מודיעין חוץ .קריירות וגורלות".
יליד  .1910בזמן המלחמה מילא תפקידי מודיעין בעוצבות שונות בחזית .אחרי המלחמה המשיך
במודיעין הצבאי במטה ובשטח .בתפקידו האחרון בשטח היה נספח צבאי סובייטי בשבדיה ,הפעיל
את הסוכן הסובייטי הבכיר (מהגנ"א שבדית) ,סטיג ונרסטרם (“ויקינג").
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עד פרוץ המלחמה .ב– 1940לא נותר במטה המודיעין הצבאי ,ולו עובד מנוסה
אחד ,כולם חוסלו .המפקדים החדשים גויסו בחופזה ,וגם הם הוחלפו תדיר .כאשר
במוסקבה עצרו קצין מטה מודיעין ,כל הקצ"אים שעבדו עימו הפכו מייד לחשודים.
תחילה לא האמינו לדיווחים שלהם ,אחר כך היו מחזירים אותם למוסקבה ומחסלים.
בחלק מהמקרים לא הספיקו הללו אף לבצע חפיפה בתפקידהם ולהעביר סוכנים
ומקורות למחליפיהם."...
אפשר לומר כי בשנים  1938 - 1935חוסל למעשה המודיעין הצבאי הסובייטי ,כפי
שדיווח ממלא מקומו של ראש מחלקה  1לשר ההגנה“ :כתוצאה מפעילותה הממושכת
של הנהגה עוינת ( ,)sicנותר הצבא האדום למעשה ללא מודיעין .מערך הסוכנים הבלתי
לגאליים ,שהוא המסד של כל מודיעין ,חוסל כמעט במלואו ,ואין עתיד ריאלי לשיקומו
בטווח הזמן הקרוב .על כן ,ערב האירועים המכריעים העומדים לפנינו אין לנו ‘אוזניים
ועיניים' .במינהלת המודיעין קיימים אנשים טובים המסוגלים להנהיג שיפורים ולהכניס
חידושים אמיתיים ,אולם המערכת עצמה ואופיים של המכונים מפקדיה ,חוסמים את
רצון האנשים ואת יוזמותיהם".

פרק ד' :תקופת השיקום וההתרעה,
1941 - 1939
מ– 1938החלו לעבוד במודיעין הצבאי בעלי תפקיד חדשים ,בדרגות זוטרות יחסית
(סרנים ורבי סרנים) ,בוגרי אקדמיות צבאיות ,רובם ממוצא רוסי (עד כה היו רובם יהודים,
פולנים ולטבים) .61אנשים אלה ,למרות חוסר ניסיונם המודיעיני ,עשו את מה שנראה
בלתי אפשרי  -במשך קצת יותר משנתיים הצליחו לבנות מערך שטח (סוכנים ,שלוחות,
מקורות) ,ששימש בסיס לפעילות מודיעינית ענפה ויעילה בתקופת “מלחמת המולדת
הגדולה".
הטיהורים ,גם אם בהיקף קטן יותר ,נמשכו גם בשנים  1939 - 1938ואף ב– ,1940כפי
61
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מחבר "'אלטה' נגד 'בברברוסה" טוען שההנחיה העקרונית של סטאלין הייתה להימנע מלקבל
עובדים ממוצא פולני ,אסטוני ,פיני ,הונגרי ואוסטרי.
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שדיווח ראש מינהלת המודיעין ,הגנרל איבן פרוסקורוב (שימש בתפקיד זה בשנים
 ,)1940 - 1939בספטמבר  1940לשר ההגנה ולוועדה המיוחדת של הוועד המרכזי:
“השנתיים האחרונות היו שנים של טיהורים במחלקות יומינט ובמערכת כולה .גורמים
זרים ועוינים טוהרו .בשנים אלה עצר ה– NKVDמעל  200אנשים ,כל סגל הפיקוד של
המינהלת עד ראשי המחלקות ועד בכלל הוחלפו .בתקופה שבה כיהנתי כראש מינהלת
המודיעין ,טוהרו מסיבות ענייניות ופוליטיות במטה וביחידות הכפופות  365אנשים,
והתקבלו לעבודה  ,326רובם המכריע ללא הכשרה מודיעינית".
דבריו של קצין  GRUבכיר בשנות ה– 60שהגיע במרס  1938למינהלת המודיעין,
מחזקים את המתואר לעיל מזווית ראייה אחרת“ :לקראת מחצית  1938עבר המודיעין
הצבאי שינויים רבים .מרבית ראשי המחלקות והענפים וכל ראשות המינהלת נעצרו
ונאסרו .אנשי מודיעין מנוסים ,יודעי שפות זרות ששירתו פעמים רבות בחו"ל ,טוהרו
ללא כל סיבה .קשריהם במדינות שירותם שבלעדיהם אי אפשר לנהל מודיעין ,הפכו
בעיני בורים וקרייריסטים ל"קורפוס דליקטי" (ראיה לפשע) ,ושימשו בסיס להאשמתם
בפעילות לטובת שירותי מודיעין גרמניים ,צרפתיים ,בריטיים ,פולניים ואחרים (אי אפשר
למנות את כולם) .דור של אנשי מודיעין ישרים ,נאמנים ומנוסים הושמד ,וקשריהם עם
מקורותיהם בחו"ל נותקו .הטיהורים והשינויים הארגוניים השפיעו לשלילה ,במיוחד
בתחום המחקר המודיעיני" (בינתיים הוקמה מחלקת המחקר מחדש).
אולם יש לציין כי המודיעין הצבאי הצליח להתאושש במהירות הראויה לשבח ,ובשנים
 1941 - 1939אף נחל הצלחות ,במיוחד בתחום ההתרעה לפרוץ מלחמת העולם ה– 2ועוד
יותר  -בשנה שקדמה ל"ברברוסה" .אומנם שירותי המודיעין הסובייטיים לא השכילו לתת
התרעת אמת על הפלישה הגרמנית המתקרבת ,אולם נושא זה חורג ממסגרת סקירה זו.
למרות ההתאוששות לכאורה ב– ,1940מצבו של המודיעין הצבאי היה בכי רע .יעיד על
כך מסמך שחובר לקראת דצמבר אותה שנה בנושא העברת האחריות על משרד ההגנה

מוורושילוב לטימושנקו (במאי  ..." :)1940היערכותו של המודיעין היא אחת מנקודות
החולשה בפעילותו של משרד ההגנה .פעילות המודיעין הצבאי אינה מאורגנת ,ואין
זרימה שוטפת של המודיעין על צבאות זרים .עבודתה של מינהלת המודיעין הצבאי אינה
מקושרת לעבודת המטכ"ל .המודיעין הצבאי אינו גוף המספק לצבא האדום נתונים על
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ארגון ,על חימוש ועל היערכות לפריסה של צבאות זרים .בעת מסירת המשרד (לשר
החדש) ,אין בנמצא מודיעין כזה .כמו כן ,אין מחקר ולימוד של זירות הלחימה והכשרתן
(למלחמה)".62
נציין עוד כי המודיעין הצבאי הפעיל שלוחות לגאליות ובלתי לגאליות כמעט בכל
מדינות אירופה ובמזרח הרחוק .הצי"ח הבסיסי של סטאלין אישית קבע בתחילת ,1937
שיש להתרכז בעיקר בגרמניה ,בפולין ופינלנד  -במערב ,וביפן ובמנצ'וריה  -במזרח .אולם
הוא שינה קביעה זו ב– ,1939והורה להתרכז בעיקר בגרמניה ,באיטליה וביפן ,ולעקוב
אחר כוונותיהן והכנותיהן למלחמה ,במיוחד למלחמה נגד ברה"מ .בין שלוחות המודיעין
הצבאי שפעילותן נועדה לתת מענה לצי"ח החדש ,אציין רק את רשת "דורה" בשווייץ,
את ה"תזמורת האדומה" של טרפר וגורביץ' בבלגיה ובצרפת ,את "רמזאי" (זורגה) ביפן
ואת הנספחים הצבאיים ועוזריהם בכל המדינות ,ובעיקר בגרמניה ,ברומניה ,ביוגוסלביה,
בפינלנד ובבולגריה .בפרק ב' ,חלק  5בסקירה זו ,אעסוק במערך המודיעיני הסובייטי מול
גרמניה.

62
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_https://ru.wikisource.org/wiki/Акт_о_приёме_наркомата_обороны_CССР
..Тимошенко_С._К._от_Ворошилова_К._Е
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חלק 3

מודיעין תקשורת ()SIGINT
ופענוח (חיבור)
63

“ה— SIGINTהסובייטי היה הגדול והעשיר בעולם.
יותר מכל שירות אחר בעולם הוא הסתייע במודיעין ממקורות חיים".
ג'פרי ריצ'לסון“ ,המאה של מרגלים".
קיים מידע מועט בנושא הסיגינט הסובייטי בתקופה שלפני מלחמת העולם ה– 2והמידע
הקיים מלא “כתמים לבנים" וסתירות.
במלחמת האזרחים הוקמו תחנות ליירוט שידוריהן של סוכנויות הידיעות הזרות.
הקליטה התבצעה מאזור פטרוגרד ומהעיר טבר ( 150ק"מ צפונית-מערבית למוסקבה).64
ב– 1919החל הצבא האדום להציב בחזיתות השונות מכ"נים ותחנות קליטה (לא ברור
מאין נלקחו הציוד והמפעילים) .במהלך אותה שנה פעלו ב– 5חזיתות (קבוצות ארמיות)
של הצבא האדום  24תחנות קליטה ו— 6מכ"נים .בשנה שלאחר מכן היו כבר  80תחנות
קליטה ו— 8מכ"נים .65שירות הביטחון הסובייטי הצעיר (ה–צ'.ק ).הפעיל אף הוא האזנה
על קווי הטלפון מול ארגונים מחתרתיים ושל אישים חשודים.66

INO
עם סיום מלחמת האזרחים המשיכו הן הצבא (על ידי גורם יעודי במטה המודיעין
ויחידות בשטח) והן ה—( OGPUהמודיעין החיובי ( )INOוהמסכל כמו גם משטרת
63
64
65
66

מיטרוכין ,עמ'  ,53גורדייבסקי ,עמ' .254 ,242
בולטונוב ,עמ' .21 - 20
שם.
כמו כן ריכז ה–צ'.ק .את נושא ההצפנה במדינה
(.)https://ru.wikipedia.org/wiki/ Радиоэлектронная_разведка
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הביטחון) לבצע האזנות ,כל גוף בתחומו .ה– INOהשיג (דרך שלוחותיו בחו"ל) גם צפנים
דיפלומטיים שאפשרו לו ליירט ולפענח את התשדורות בין משרדי החוץ ונציגויות של
מדינות שונות ,במיוחד את התעבורה הדיפלומטית של בריטניה ,צרפת ,יפן ומדינות
נוספות.
יש להדגיש ,כי הצי"ח של גורמי האיסוף הסובייטיים כלל בעדיפות גבוהה (אם כי הדבר
לא תמיד בא לידי ביטוי בכתובים) השגת צפנים וקודים של גופים שונים במדינות היעד,
ובעיקר של משרדי החוץ וההגנה על שלוחותיהם .הסובייטים הצליחו בכך הרבה יותר
מכל מדינה אחרת משום שהשקיעו בתחום משאבים ומאמצים רבים ,וכן בשל סידורי
אבטחה וביטחון לקויים (או חסרים) ביעדים הרלוונטיים.

מינהלת המודיעין של הצבא
יחידות האזנה צבאיות נפרסו לאורך גבולותיה של ברה"מ ויירטו את התעבורה
האלחוטית של הצבאות במדינות סמוכות.
ב– 1924הקימה מינהלת המודיעין הצבאי  12צוותי האזנה ואיכון 28 ,אנשים בכל צוות.
בכל צוות היו שלושה מקלטים  -מכ"נ ושני מקלטי דיבור .בסה"כ עבדו בתחום 336
אנשים בכל הצבא האדום .על בסיס צוותים אלה הוקמו בהמשך פלוגות האזנה ,ב–1928
אף הוקמו גדודי האזנה  -גדוד לכל אחד מארבעה פיקודים  -שלושה במערב המדינה,
ואחד בדרומה (בקווקז) .במבנה זה צומצמו צוותי האזנה והאיכון ,כך שבכל צוות היו רק
 13אנשים ,מכ"נ ושני מקלטים.67
ב– 1929פתחו הסובייטים במסגרת קורסי קמ"נים מתקדמים מגמת  SIGINTבת חצי
שנה .שנה לאחר מכן נפתחה בבי"ס לקשר בלנינגרד מגמה להכשרת מפקדי מחלקות
 ,SIGINTשם לימדו גם שפות זרות .68הבעיה העיקרית הייתה בתחום ב"ר ,ולכן כדי ללמד
את התחום ,להטמיע אותו ולנהל אותו באופן שוטף הוקמה מחלקה מיוחדת במינהלת
המודיעין הצבאי .במהלך שנות ה– 30ערכו הסובייטים ניסיונות שונים במבנה ,בארגון
67
68
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בולטונוב ,עמ' .31 - 30
שם.
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ובכפיפות של גורמי האזנה בשטח ,הוקמו מרכזי ב"ר (לא ברור כמה ,ולמי היו כפופים),
וגורמי האזנה ואיכון ברמת ארמיה ופיקוד (חזית) אוחדו לגדודים ,וברמת גיס  -לפלוגות.
כמו כן ,היו תוכניות להקמת מערך האזנה ואיכון בכפיפות מטכ"לית ברמה אסטרטגית
לעומק של עד  4000ק"מ ,אולם לא ברור מה עלה בגורלן.

69

נוכח העובדה שלפחות חלק מהתעבורה שנקלטה הוצפן ,הוקם ב– 1928מדור חיבור
במחלקה  8של המטכ"ל .ב– 1930הוקם במינהלת המודיעין מדור ( SIGINTנקרא יחידה
 ,)705שבהמשך התרחב למחלקה ,ותפקידו היה לאכוון את ההאזנה ולבצע עיבוד מרוכז
של החומר הנקלט .71במקביל ( )1931הוקמה גם מחלקה ( 5חיבור) בראשותו של פבל
חרקביץ' (קיימת סתירה ברורה בין שני הנתונים  -מחלקה  8במטכ"ל ומחלקה  5במינהלת
המודיעין האמורות שתיהן לעסוק בחיבור .הדבר אינו ברור לי ,אך בחרתי להביאו כדוגמה
לסתירות רבות בלתי מוסברות במקורות).
בתחילת שנות ה– 30אוחדו מערכי האזנה והחיבור של שני שירותי המודיעין ,הצבאי
וזה של ה– ,)INO( NKVDליחידה אחת בפיקודו של גלב בוקיי ( ,72)Gleb Bokiyמי
שעמד בראש שירותי ההצפנה והחיבור של ה– .NKVD/OGPUוסגנו היה ראש שירותי ה–
 SIGINTשל המודיעין הצבאי ,פבל חרקביץ' .מטה היחידה שכן במרכז מוסקבה ,ויחידות
ההאזנה התפרסו בכל מרחבי הגבול של ברה"מ ,ובעיקר בגבול המערבי והמזרחי.
למרות ובמקביל להקמת היחידה המאוחדת ,המשיכו הצבא וה– NKVDלקיים גופי
האזנה עצמאיים משלהם .הצבא המשיך במערך ההאזנה הטקטית והאופרטיבית ,וה–
 NKVDהמשיך בכך לצורכי ביטחון פנים ,ממ"ס ואף למודיעין חיובי ,כמו חדירה והתקנת
אמצעי האזנה בשגרירויות ובנציגויות זרות ,בעיקר במוסקבה.
בעקבות הרה–ארגון בשני השירותים ב– 1938היחידה המשותפת פוצלה הלכה למעשה,
וכל שירות שב לפעילות סיגינטית בתחומו.
69
70
71
72

שם ,עמ' .36 - 35
" - GRUמעשים ואנשים" ,עמ' 51
http://vsr.mil.by/2012/03/20/osobaya-razvedka/, https://ru.wikipedia.org/wiki/
Радиоэлектронная_разведка
הוצא להורג בתקופת הטיהורים הגדולים ב–.1937
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השיטות שנקטו שירותי המודיעין הסובייטיים (ובעיקר  )INOבחו"ל להשגת צפנים
וקודים וכן תכתובת מוצפנת ומפוענחת כללו שוחד ,סחיטה וגיוס עובדים מקומיים
בשגרירויות השונות ,כמו עובדים מקומיים בשגרירויות בריטניה ,יפן ,איטליה ,אירן וסין.
אחת ההצלחות הגדולות של המודיעין הסובייטי הייתה קבלת צופן יפני מפקידי
השגרירות היפנית בפראג ופענוח של שדרים דיפלומטיים ואחרים בעזרתו .בין היתר
פוענחה התכתבות של נספח צבאי יפני עם המטכ"ל בטוקיו ,ובה הערכות התומכות
במלחמה בין יפן לברה"מ .כמו כן ,פוענחו דיווחים יפניים שהגיעו מגרמניה ועסקו במו"מ
להקמת הברית נגד הקומינטרן ובהתקדמותו (בנושא זה הצטיין במיוחד ולטר קריביצקי
אשר זכה בהוקרה על כך שהשיג צפנים יפניים מהשגרירות).
נושא האזנה היה ערכי במיוחד בגבולה המזרחי של ברה"מ מול יפן ,שהחל מ–1937
ניהלה מלחמה עקובה מדם נגד סין ,ופרסה כוחותיה מול ברה"מ במנצ'וריה (היא
מנצ'וקוו) .פריסתם של שני הצבאות משני צידי הגבול גרמה בהכרח למספר היתקלויות
בין השנים  .1938 - 1935הגדולה בהן התרחשה באיזור האגם חסאן (Changkufeng
 ) Incidentבסוף יולי  -מחצית אוגוסט  .1938לפני התקרית ,במהלכה ולאחריה עשו
הסובייטים שימוש רב בגורמי האזנה שברשותם .לדברי הסובייטים ,חלקו של המידע
ממקורות ה– SIGINTב– 1938מסך המידע המודיעיני על הצבא היפני היה ,35% - 30%
ואילו בתחום ההיערכות תרם ה– SIGINTעד  70%מהנתונים.
גם בגבולות האחרים של ברה"מ לא נעדרו נושאי ההאזנה האלחוטית והקווית כמו גם
האיכון .החל מ– 1939ועד פרוץ המלחמה פרסו הסובייטים לאורך גבולותיהם  16גדודים
של מערך OSNAZ

73

בכפיפות למחלקות מודיעין פיקודיות .בנוסף לכך ,היו  6גדודים

ואגד  OSNAZעצמאי תחת פיקוד המטכ"ל .סביר שפעילותם גברה החל מקיץ  ,1940עת
החלו הגרמנים להניע את כוחותיהם מהחזית המערבית אל המרחב המזרחי (פרוסיה
המזרחית ,חלקה הגרמני של פולין ,רומניה).74
למרות הצלחות אלה לא עלה בידי הסובייטים לפצח צפנים גרמניים ,בעיקר את צופן
73
74

42

 - OSNAZר"ת ל"תפקידים מיוחדים" ברוסית ( .)OSoboye NAZnachenieכך נקרא מערך ה
 SIGINTהצבאי גם כיום.
"'סמרש' נגד ‘האבווהר'" ,חלק  ,1פרק .1
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“אניגמה" אולם את החומר המוצפן של משרד החוץ הבריטי וחומרים יפניים רבים הצליחו
הם לקרוא כאוות נפשם.
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חלק 4

המודיעין הסובייטי נגד אנגליה,
1941 - 1922
“ברה"מ היוותה איום אסטרטגי על האימפריה הבריטית"

75

פרק א' :מודיעין חוץ
כללי
בפעילותו של מודיעין החוץ הסובייטי מול אנגליה במשך  20השנים הראשונות אפשר
להבחין ב– 5תקופות ,חלקן בחפיפה מסוימת:
התקופה הראשונה ( :)1931 - 1922ההתחלה והכישלונות.
התקפה השנייה ( 1937 - 1931בערך) :גיוסי חו"ל וההפעלה בבריטניה.
התקופה השלישית (“ :)1937 - 1934הגיוסים הגדולים" והצעדים הראשונים.
התקופה הרביעית ( :)1940 - 1937הדעיכה.
התקופה החמישית ( 1941ואילך) :ההתחדשות והפעילות הגדולה.

התקופה הראשונה

76

הניסיון הראשון להקים שלוחת מודיעין בלונדון היה ב– ,1922ובראשה אמור היה
לעמוד איש מודיעין בשם יוזף קראסני (השם האמיתי רוטשטאדט) .ידוע על בקשתו
75
76

Calder Walton. “British Intelligence - Empire of Secrets, The Cold War And The
 "Twilight Of Empireפרק “מהלומת הנגד של האימפריה מהמהפכה הבולשביקית ב– ,"1917עמ'
( 595רוסית).
רוב הפרק מבוסס על ספרם של ווסט וצארב “ KGBבאנגליה" ,פרקים  2ו— ,3עמ' .58 - 20
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לקבל אשרת כניסה לבריטניה (מווינה) ,אך לא ברור כיצד הסתיים מהלך זה .77בפועל
הוקמה השלוחה הראשונה בקיץ  ,1924ולראשה מונה קצין מודיעין בשם אלכסייב (כינוי
“אוסקר") ,שהוחלף כבר ב– 1925על ידי קצין מודיעין בשם ראקוב (כינוי “וולדמר") .סגנו
עד פברואר  1927היה בלופולסקי (כינוי “מטביי").78
בתקופה זו הפעילה השלוחה מספר מקורות ,העיקרי בהם היה וויליאם יואר (William
 ,)Ewerכינוי  ,79 B-1עיתונאי מ"דיילי הראלד" ,ולו מספר ניכר של מבועים (תתי–מקורות)
במוסדות ובגופים שונים בבריטניה (ראה פירוט בתת–הפרק "סוכנים אחרים") .לשלוחה
היו עוד מספר מקורות ,בעיקר מבין המהגרים “הלבנים" ,חלקם מקרב המבועים של ,B-1
שעימם היא עבדה באופן עצמאי.
צי"ח השלוחה נגזר מהצי"ח של ה– INOושם דגש על פעילות המהגרים “הלבנים",
ובעיקר על תוכניותיהם לפלוש בכוח צבאי לברה"מ וכן על המדיניות הבריטית ביחס
ללבנים ,לאינטרסים של ברה"מ ולתחומים אחרים .כמו כן ,כלל הצי"ח שאלות בנוגע
לפעילות הממ"ס הבריטי מול השגרירות הסובייטית בלונדון ,לאנשיה (בעיקר אנשי
המודיעין) ,לנציגויות סובייטיות אחרות ולמפלגה הקומוניסטית.
השלוחה הצליחה לקבל מידע ומעט מסמכים בתחומים האלה:
•התארגנות המהגרים “הלבנים" בכל הקשור להקמת כוח מזוין שיפלוש לברה"מ.
בנושא זה המידע שנאסף היה מרגיע:
 למהגרים חסרים מימון ומקומות התארגנות וכינוס בקרבת ברה"מ .כמו כןאנשיהם סובלים ממורל נמוך ,בצמרת שוררים חילוקי דעות ,ובין המפקדים
מתחוללות מריבות.
 לא הבריטים ולא הצרפתים רוצים ,מסוגלים או מוכנים לממן את “צבא הפלישה"ולסייע לו בכל צורה מעשית.
•ישנם רעיונות ראשוניים להתנקש בשר החוץ הסובייטי צ'יצ'רין בעת ביקורו ביבשת
77
78
79
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“ KGBבאנגליה" ,עמ' .20
שם.
.West Nigel, Historical Dictionary of British Intelligence, p. 203
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אירופה (הרעיון לא הבשיל לכדי התארגנות מעשית).
• מדיניות בריטניה במקומות שונים בעולם ,בעיקר בסין ובהודו
•כוונתם של שירותי הממ"ס של בריטניה לפשוט על משרדי החברה הסובייטית
המסחרית “ארקוס" בשל חשד מבוסס שגורמים בה עוסקים באיסוף מודיעיני .הדבר
אפשר לאנשי החברה להיערך לקראת הפשיטה ,אם כי לא באופן מושלם (שכן
בפשיטה נמצא חומר מפליל).
•כוונת הבריטים לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם ברה"מ בעקבות שורה של
תקריות ובשל המערכה התקשורתית בדבר פעילות ריגול סובייטית באי.
הפשיטה על משרדי ה"ארקוס" נערכה ב– 12במאי  ,1927אולם החומר שנתפס במהלכה
לא הספיק לצעד דיפלומטי חריף כמו ניתוק יחסים .על כן ,הציגו הבריטים בפני השגריר
הסובייטי את תוכן המברקים שנשלחו מהשגרירות למוסקבה ,ושהתייחסו בעיקר לתחומי
הקומינטרן ,ובו היה כדי להפליל את השגרירות .היחסים אכן נותקו ב– 27במאי .1927
הצגת המברקים (המפוענחים) הצביעה על היכולות הבריטיות בתחום פענוח צפנים,
והביאה את הסובייטים להחליף את שיטות ההצפנה ,ובכך לשלול מהבריטים מקור חשוב
ביותר .ניתוק היחסים גרם גם לחיסול בסיס מודיעיני של הסובייטים באי הבריטי ,וה–
 INOנאלץ לחפש דרכים חלופיות כדי לפעול מודיעינית מול אנגליה.
הצעותיה של שלוחת  INOבתחום אושרו בדרג השלטוני העליון של ברה"מ  -הלשכה
הפוליטית (הפוליטביורו) של המפלגה הקומוניסטית  -ב– 30בינואר  .1930החלטות
הלשכה כללו מודוס אופרנדי חדש מול בריטניה  -לפעול ממדינות בסיס אחרות ,בעיקר
ביבשת אירופה .בכך הונחה אבן היסוד לתקופה ,שאותה נהוג לכנות בספרות על המודיעין
הסובייטי “עידן הבלתי לגאליים הגדולים".

התקופה השנייה
בתקופה זו התרכזה הפעילות המודיעינית הסובייטית מול בריטניה בעיקר בהשגת
חומר מוצפן וצפנים של משה"ח הבריטי .המגע הראשון עם הצפנים שבשימוש משרד
החוץ הבריטי נוצר עוד ב– ,1924עת גויס פקיד מקומי בשגרירות הבריטית ברומא (ראה
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בהמשך) .אולם הגישה הנרחבת למסמכי משה"ח הבריטי ולצפניו התפתחה בתחילת
שנות ה– 30עת גויסו שני סוכנים ערכיים  -קינג ואולדהם (ראה תת–פרק “סוכנים
נוספים" ,סעיף “אנשי צופן").
היחסים הדיפלומטיים בין ברה"מ לבריטניה חודשו ב– ,1929והשלוחה הלגאלית של
ה– NKVDשבה לפעול .ב– 1934הוקמה השלוחה הבלתי לגאלית.80

התקופה השלישית
שעתה היפה של הפעילות המודיעינית הסובייטית מול בריטניה החלה ב–1934
עם הקמת השלוחה הבלתי לגאלית ,ובראשה איגנאטי רייף וארנולד דויטש ,ובהמשך
אלכסנדר אורלוב ותיאודור מאלי .במקביל ובשיתוף פעולה עם השלוחה הבלתי לגאלית,
הלכה וצברה תאוצה גם השלוחה הלגאלית (שפעלה מתוך השגרירות הסובייטית) .81גולת
הכותרת של עבודת המודיעין היו “הגיוסים הגדולים"  -קבוצות קיימבריג' ואוקספורד
וקבוצת “ארסנל" .זו האחרונה נחשפה ב–( 1938ראה בהמשך) .הרעיון שבבסיס הגיוסים
באוניברסיטאות היה “לגדל" את בוגריהם שיהוו עמוד שדרה של הפקידות הבריטית
הבכירה ,לרבות בגופי הצבא והביטחון ,ואפילו של המערך הפוליטי בבריטניה ,ובהמשך
להחדירם למערכות הממשל השונות כדי שיטפסו שם במעלה הקריירה .את הרעיון הגה
ארנולד דויטש ,82שנחשב לאחד המרגלים הסובייטיים המוצלחים בכל הזמנים ,בעיקר
בזכות גיוסיו :הוא גייס את קבוצת “ארסנל" וכן לפחות חלק מ"הקבוצה האוקספורדית"
(על דויטש ועל שתי הקבוצות הללו ראה בהמשך).
הצי"ח הבסיסי של השלוחה למגויסים כלל את הנושאים האלה:
•האינטרסים של בריטניה ומדיניותה בעולם ,בעיקר מול ברה"מ
80

81
82
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לפי אתר האינטרנט הרשמי של שירות מודיעין החוץ של רוסיה ( ,)http://svr.gov.ru/historyעוד
ב– 1929הוקמה שלוחה בלתי לגאלית קטנה ובראשה ב .בזארוב (הוצא להורג ב"טיהורים הגדולים").
נראה כי בזארוב פעל מול בריטניה כשמדינת בסיסו היא גרמניה (ראה באותו אתר בפרק על בזארוב).
כמו כן נאמר שם ,כי בשנים  1934 - 1933פעל בלונדון סוכן סובייטי בלתי לגאלי נוסף הידוע בשם
דמיטרי ביסטרולטוב ,שגייס והפעיל “איש צופן" .לא ברור למי הכוונה כי אולדהם (“ארנו") התאבד
כבר ב– ,1933וקינג הופעל על ידי ההולנדי ,הנרי פיק (הוא “קופר").
הוקמה ב– ,1931ובראשה עמד עד  1933מיצקביץ' ואחריו  -צ'פסקי וגראפפן (עד .)1938
לפי הספר “ ,"The Deadly Illusionsהרעיון היה של אלכסנדר אורלוב (ראה עליו בנפרד).
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•המודיעין הבריטי החיובי והמסכל מול ברה"מ על שלוחותיה השונות וגם מידע
והערכה על מדינות אחרות :מדיניותן ,צבאותיהן וכדו'.
•צפנים וקודים שבשימוש המערכות הבריטיות השונות ,בעיקר משרד החוץ.
•מחקר ופיתוח של כלי נשק ומערכות חימוש.
•הצבא הבריטי וגופי הביטחון השונים של בריטניה.
•ריגול תעשייתי  -גניבת טכנולוגיות חדישות לטובת התעשייה הסובייטית הצבאית
והאזרחית.
בכל הנושאים הנ"ל הושם דגש עיקרי על השגת מסמכים מקוריים  -דוחות ,סקירות,
מברקים ,דפי צופן ,ספרי צופן ,שרטוטים ,תצלומים ,דגמים של כלי נשק ,מפות ,מרשמים
וכדומה.
המגויסים שעליהם קיים מידע הם:
•קבוצת “ארסנל".
•מקבוצת “קיימבריג'"  -דונלד מקלין וג'ון קרנקרוס (עבדו במשרד החוץ) וכן פילבי
וברג'ס (היו בעמדות זוטרות ומשניות יחסית) .פעילותו של “האיש החמישי"
בקבוצה  -בלאנט  -הייתה בלתי משמעותית בשלב זה.
•ג'ון קינג ,המשיך לפעול בהנחייתו ובהדרכתו של תיאודור מאלי (ראה לעיל).
•הקבוצה האוקספורדית  -על קבוצה זו אין כל מידע ,פרט לכך שאכן הייתה קיימת
(ראה בהמשך).
תקופה זו הסתיימה עם חשיפתה של קבוצת “ארסנל" והטיהורים הגדולים
( .)1938-1937כל ראשי השלוחות הוחזרו למוסקבה (רובם “טוהרו" ואף הוצאו
להורג) ,בעוד אורלוב ערק למערב.

התקופה הרביעית
בשלב הראשון ,בתקופת ה"טיהורים הגדולים" ( 1937עד סוף  ,1939ראה לעיל) ,הוחזרו
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כמעט כל אנשי המודיעין מלונדון למוסקבה .בלונדון נותרו רק קיטי האריס (השלוחה
הבלתי לגאלית) ,שהפעילה את מקלין (ראה בהמשך) וגראפפן (השלוחה הלגאלית) ,שאף
הוא הפעיל את מקלין וכן את קרנקרוס .לגראפפן היה לפחות עוזר אחד ,איש צופן בשם
אנטולי גורסקי (“ואדים") .מסוף ( 1938כשגראפפן הוחזר לברה"מ ,והוצא להורג) ועד
תחילת  1940נותר גורסקי לבדו בשלוחה (קיטי האריס יצאה לפריס עם מקלין) ,ואמור
היה להמשיך ולהפעיל את הסוכנים ,83אולם הוא לא מסוגל היה להפעיל את כל הסוכנים,
ובמקביל להמשיך ולפעול כאיש צופן .עם זאת ,מספר סיבות הקלו עליו את המלאכה:
 מקלין שירת בצרפת ,84והופעל על ידי קיטי האריס. ברג'ס היווה את החוליה המקשרת בין השלוחה ובין בלאנט ,שממילא לא היהפעיל במיוחד.
 פילבי היה בספרד 85וקיים קשר דרך “דוורים" מזדמנים (לרבות ברג'ס ,ולפניוכנראה אורלוב ) או דרך השלוחה בפריז.
 הקשר עם קינג נותק עוד ב–.1937 קבוצת “ארסנל" נחשפה ,ואנשיה הועמדו לדין. נותר ,אם כן רק( ,אולי?) קרנקרוס ,והפעלתו לא אמורה הייתה להוות בעיהמיוחדת.86
למעשה ,החל מסוף  1938נפגעה פעילות המודיעין הסובייטי בלונדון במידה רצינית הן
בכל הקשור בהזרמת החומר מהסוכנים ,והן באשר לעיבודו במטה שהיה תחת “טיהורים"
אף הוא.87
בנוסף לכך ,באותה תקופה ואף קצת לפני כן (מ– )1937החלו להתעורר במטה המודיעין
83
84
85
86
87
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מיטרוכין ,עמ' .83
מיטרוכין ,עמ' .79
מיטרוכין ,שם.
לכן כשהמקורות הסובייטיים מספרים על כך ,שגורסקי לא היה מסוגל לקיים קשר והפעלה סדירים
מול הסוכנים הרבים ( ,)!sicהכוונה היא ל"קבוצת אוקספורד" ואולי לעוד אנשים שעליהם אין כל
מידע.
גורדייבסקי ,עמ' .241
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הסובייטי ספקות באשר למהימנותם של חלק מסוכני קיימבריג' מסיבות שונות:
•כולם הופעלו ,או לפחות באו במגע ,על ידי “אויבי העם" ועל ידי עריקים (מאלי,
אורלוב ,רייף ,צ'פסקי ,גראפפן).
•דיווחיהם היו “יותר מדי קוהרנטיים" ,ועוררו חשד ל"הכפלת" הסוכנים על ידי
המודיעין הבריטי.
•חלק מדיווחיו של פילבי נראו בלתי אמינים או סתרו את ההערכות והקונצפציות של
המודיעין הסובייטי.
•מקלין ,בהיותו בגילופין ,סיפר לחברתו ולאחיו על היותו סוכן סובייטי.88
ב"ארכיון מיטרוכין" 89אף נטען כי הסוכנים הבריטיים שגויסו על רקע אידיאולוגי,
נדהמו נוכח החתימה על הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ב– ,1939עד כי חלקם סירבו להמשיך
לפעול לטובת ברה"מ וניתקו מגע .90לא כך אנשי “החמישייה" ,אלה המשיכו לפעול ,אם
כי פעילותם הופחתה ואף הופסקה.
השלב השני של התקופה נמשך במהלך כל  .1940בראשית השנה נסגרה השלוחה
הלגאלית כליל בהוראתו האישית של ראש ה– NKVDבריה ,משום ש"אינה ראויה לאמון
מבחינה פוליטית" ,וגורסקי הוחזר למוסקבה .בשלב הזה כל הקשרים עם הסוכנים
באנגליה הופסקו כליל.91

התקופה החמישית
נוכח ההתפתחויות המדיניות והצבאיות באירופה  -מלחמת העולם ה– 2בעיצומה,
בריטניה ממשיכה לעמוד לבד מול גרמניה הנאצית ,ובברה"מ הולכים וגוברים החששות
מהמלחמה ,ובמיוחד מהברית האפשרית (בעיני סטאלין ,לפחות) בין גרמניה ובריטניה -
החליטו צמרת המדינה וההנהגה החדשה של המודיעין (פאבל פיטין וצוות עוזריו) לחדש
88
89
90
91

הן אחיו של מקלין והן אשתו שמרו על השתיקה בנושא ולא הסגירו אותו.
מיטרוכין ,עמ' .84
לא ברור באילו סוכנים מדובר ,כי מיטרוכין לא נקב בשמות .ייתכן שהכוונה הייתה לחלק מהקבוצה
האוקספורדית.
לדברי מיטרוכין (עמ'  ,)85זו הסיבה העיקרית להפסקת הקשר עם אנשי ה"חמישייה".
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את פעילות השלוחה הלגאלית בלונדון .לשם כך ,בדצמבר  ,1940כשהחלו בשיקום כל
הרשתות בחו"ל ,92נשלח גורסקי שוב לאנגליה ,הפעם כראש השלוחה (רזידנט) הרשמי
בכיסוי השגרירות (כינוי “ואדים") .משימתו הראשונה הייתה לחדש (לכל הפחות) את
הקשר עם אנשי “החמישייה" ,ובזה הוא הצליח .93באותה עת נשלחו לשלוחה עוד ארבעה
קציני  INOלטיפול בחומר מהסוכנים .94בהגיעו ללונדון הופתע גורסקי לגלות ,כי קרנקרוס
הפך בינתיים לעוזרו האישי של השר לורד האנקי ,בעוד בלאנט התקבל ל— ,MI-5ופילבי
ל–( MI-6על ברג'ס ב– MI-6הוא ידע עוד כשהיה בלונדון).
יש לציין כי מאז חידושה הייתה שלוחת לונדון בעלת ההספק הרב ביותר מבין כל
השלוחות בתחום הזרמת חומר מודיעיני ערכי למטה .על הספקי עבודתה של שלוחת
לונדון לאחר שיקומה אפשר ללמוד מהנתונים האלה:
במהלך  1941העבירה השלוחה למוסקבה  7867מסמכים מסווגים 715 ,מהם בנושאים
צבאיים 127 ,בנושאים כלכליים ו— 51על המודיעין הבריטי .בנוסף לכך ,הועברו דיווחים
שמקורם במסרים שהועברו בעל פה מחברי ה"חמישייה" ומסוכנים אחרים.95

ראשי השלוחה והמפעילים
יא .מיצקביץ'  ,Ye. Mitskevichכינוי “אנטולי" .קצין  INOמ— ,1924שירת בגרמניה
ובאיטליה ,מ— 1931היה סוכן בלתי לגאלי בלונדון ,ובשנים  1934 - 1932שימש ראש
השלוחה שם.96
ארנולד דויטש ,שם כיסוי סטפן לאנג ,כינויים“ :אוטו" (““ ,)"Ottoסטפן" (,)Stephan
יהודי צ'כי ,יליד  ,1903התקבל לשירות המודיעין הסובייטי ב– ,1932ובאוקטובר 1933
נשלח ללונדון כבלתי לגאלי (אבל בזהות אוסטרית אמיתית) כדי להתבסס בעיר ולגייס
מקורות .הוא החל ללמוד באוניברסיטת לונדון ולחקור את הסביבה .מסקנתו העיקרית,
92
93
94
95
96
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מיטרוכין ,עמ' .89
.http://nvo.ng.ru/spforces/2013-10-18/12_kernkross.html
מיטרוכין ,עמ' .90
שם ,עמ' .91
לפי מידע אחר ,הוא הפעיל את שלוחת לונדון מפריז.
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כפי שכתב למפעיליו במטה ,הייתה שיש לגייס לטווח ארוך בוגרים מאוניברסיטאות
קיימבריג' ואוקספורד שיהוו “עמוד שדרה" לבכירי השירות בציבור הבריטי ,לרבות
של שירותי המודיעין והחוץ .כלומר ,יש לגייס סטודנטים ובוגרים צעירים בעלי נטיות
קומוניסטיות ואנטי–פשיסטיות ,להשקיע בהם ולכוונם אל העמדות והמוסדות הנכונים,
שם הם יקדמו קריירה ,ובדרך זו ישרתו את מוסקבה .מטה המודיעין במוסקבה קיבל את
התוכנית של דויטש ,ואף העניק לו חופש פעולה כמעט מוחלט להוציא אותה לפועל.
הגיוס הרציני הראשון של דויטש היה ,ככל הנראה ,פילבי .97בסה"כ גייס דויטש
בלונדון כ– 20מקורות ,וקיים מגעים עם עוד תשעה ,98הידועים בהם  -חברי “החמישייה
הקיימבריג'ית" .הוא גייס ,ככל הנראה ,גם סטודנטים מאוקספורד ,אך אלה לא נחשפו
ולא נודעו.
באוגוסט  1935שב דויטש לברה"מ ,אך הגיע שוב ללונדון בנובמבר אותה שנה .מאפריל
 1936פעל תחת פיקודו של מאלי (“מאן") .ב– 1936קיבל תואר דוקטור לפסיכולוגיה
באוניברסיטת לונדון .הוא שב סופית למוסקבה ב– ,1937ככל הנראה ,כי המטה במוסקבה
העריך שהעריק רייס (פורצקי) מסר את שמו ואת זהותו לממ"ס הבריטי .99דויטש הצליח
“לחמוק" מהטיהורים וב– 1942יצאה לשליחות מודיעינית בארצות הברית ,אבל הספינה
שבה הפליג ,הוטבעה על ידי צוללת גרמנית.100
אלכסנדר אורלוב  ,Orlovשמו האמיתי  -לב (לייב) פלבין ,מוכר גם בשמות לב ניקולסקי,
לב ניקולייב ,איגור ברג ,כינוי מבצעי "שבד" (שבדי) ,יהודי ,קצין מודיעין בכיר ,מילא שורת
תפקידים באירופה ,היה נציג המודיעין הסובייטי הראשי בספרד בזמן מלחמת האזרחים.
נשלח לבריטניה (יוני  )1934לעמוד זמנית בראש השלוחה הבלתי לגאלית בלונדון,
להשלים את גיוסם ולהפעיל את אנשי קיימבריג' שאיתם דויטש ומאלי קיימו מגעים.
ב– 1936נשלח לספרד כנציג הבכיר של ה– .NKVDגורלו של האיש מעניין ביותר :ביוני
 1938נקרא לשוב לברה"מ ,אך חשש מהטיהורים בברה"מ בכלל ,ובמערך המודיעין בפרט,
 97לפניו גייס הוא את הזוג טודור הארט.
 98מיטרוכין.57 ,
 99מיטרוכין ,עמ' .79
 100לדברי גורדייבסקי (עמ'  ,)241ליד תצלומו של דויטש באולם התהילה של ה–( KGBכיום )SVR
כתוב שהוא הוצנח ב– 1942באוסטריה בעורף הגרמני ,נתפס והוצא להורג.
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על כן ערק למערב ,הגיע עם אשתו ובתו לארצות הברית ,משם שלח מכתב לרשויות
במוסקבה ,ובו כתב שהפקיד אצל עורך דין מקומי מסמך ,ובו סודות מודיעין ,ובעיקר
שמות ,כינויים ומקומות שירות של קציני מודיעין בחו"ל וכן מקורותיהם .הוא התחייב
לא לגלות את הסודות בתמורה למתן חסינות לו לבני משפחתו שנותרו בברה"מ ,והוסיף
שאם לא כן ,ואם ימות מוות אלים ,יפרסם עורך דינו את המסמך .שני הצדדים (השלטונות
הסובייטיים ואורלוב עצמו) עמדו בהסכם הבלתי חתום הזה ,ועל כן בכל תשאוליו במערב
לא הסגיר אורלוב את הסוכנים הסובייטיים בחו"ל ,לרבות את אנשי קיימבריג' שאת
חלקם הכיר .יש לציין ,כי אחת ממשימותיו של רודולף אבל (הוא ווילי פישר)  -הסוכן
הסובייטי שנתפס ונשפט בארצות הברית והוחלף בטייס ה– U-2האמריקאי שהופל בשמי
ברה"מ ב– 1במאי  - 1960הייתה למצוא את אורלוב ,להניע אותו לשוב לברה"מ בתמורה
לחנינה ,ולוודא שאכן עמד ועומד בהסכם .101אורלוב כתב ספר בשם "ההיסטוריה הסודית
של פשעי סטאלין" ,נתן סקירות והודעות הן לשירותי הממ"ס האמריקאים והן לקונגרס
של ארצות הברית ,102שם הלך לעולמו ב–.1973
תיאודור מאלי  ,Teodor Mallyשם כיסוי פאול הארט ,כינוי מבצעי " ."Mannנולד
בהונגריה (חלק מהקיסרות האוסטרו-הונגרית אז) ,התגייס לצבא האוסטרי במלחמת
העולם הראשונה ,נלחם בחזית הרוסית ,שם נפל בשבי הרוסי ו"נדבק" ברעיון הקומוניסטי.
הוא התגייס לצבא האדום ,ובהמשך עבר לשירותי המודיעין ,ושירת בתפקידים שונים.
החל מ– 1935נסע מספר פעמים ללונדון להשלמת גיוסו ולהפעלתו של ג'והן קינג .באפריל
 1936החליף את אורלוב כרשל"ח בלתי לגאלי בלונדון ,וניהל בין היתר את הפעלתם של
חלק מ"החמישייה" .אחרי שובו למוסקבה נעצר ככל הנראה ב– 1937באשמת אי מילוי
הוראה ,גילוי סודות מדינה והפרת הכיסוי המבצעי .במהלך חקירותיו הודה שריגל עבור
הגרמנים ,ובספטמבר  1938נידון למוות בירייה .באפריל  1956בוטל גזר הדין.
איגנאטי רייף  ,Ignaty Reiffכינויו המבצעי  ,Marrיהודי ,רזידנט בלתי לגאלי ,פעל
 101ראה ספרו של קיריל חנקין “צייד במהופך" (" ,)"Okhotnik vverkh nogamiטרה ,מוסקבה,
.1991
 102על פועלו הכולל של אורלוב ראה ספרם של אולג צארב וג'ון קוסטלו "Deadly Illusions", 1993
(אנגלית).
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בבריטניה בשם מאקס ווליש מאפריל  1934ועד פברואר  ,103 1935עת גורש מהמדינה
כאזרח זר בלתי רצוי .פילבי גויס בתקופת שירותו ,בין אפריל ליוני  .104 1934ממאי עד יולי
 1938שימש כסגן רמ"ח בשירות מודיעין חוץ .ביולי נעצר ,הואשם והורשע בריגול חמור,
והוצא להורג בירייה.
אדולף צ'אפסקי  ,Chapskiשמות נוספים :אנטון שוסטר ,יעקב גלמן( ,יהודי) ,רשל"ח
לונדון לגאלי (מזכיר שני בשגרירות) בשנים  .1937 - 1934היה שותף לגיוסם של חבר
"החמישייה" בלאנט ( ,)1937ודרכו גייס באפריל אותה שנה גם את קרנקרוס ,שיתף
בפעילות המודיעין גם את אחיו ברנרד ,שניהל עסק מסחרי בבירת אנגליה ,ודרכו הועבר
המימון לפעילותם של הבלתי לגאליים .ברנרד נעצר על ידי הבולשת הבריטית ,ועקבותיו
נעלמו .בקיץ  1937הוחזר צ'אפסקי למוסקבה ,הואשם בריגול ,והוצא להורג בירייה.
גריגורי גראפפן  Grafpenשם כיסוי בלאנק ,כינוי מבצעי ","Samיהודי ,קצין  .INOשימש
כרזידנט לגאלי (נספח בשגרירות) בלונדון מאפריל  1938עד נובמבר אותה שנה .הפעיל
בין היתר את מקלין ,ועם העברתו של האחרון לפריז ,הפעיל את קרנקרוס .בנובמבר 1938
הוחזר למוסקבה ,שם נעצר ,נשפט ל– 5שנים במחנות באשמת "קשר עם הטרוצקיסטים".
שוחרר ב–( 1943ע"ע ויקיפדיה).
אנטולי גורסקי  ,Gorskiכינויים “ ,105"Kap“ ,"Henry“ ,"Vadimשימש בין השנים
 1940 - 1936איש צופן בשלוחת לונדון ,ועם החזרתו של הרזידנט גראפפן ()Grafpen
למוסקבה ( )1938מילא את מקומו בפועל .עם סגירתה של שלוחת לונדון בשל הטיהורים
חזר במרס  1940למוסקבה ,אך שב ללונדון בנובמבר אותה שנה כרזידנט רשמי “במשרה
מלאה" ,בכיסוי נספח ומזכיר שני .הוא הפעיל כ– 20סוכנים (מקורות) כולל “החמישייה",
והעביר למוסקבה כ– 10,000מסמכים על פעילותם של בעלות הברית המערביות ,לרבות
מידע על עבודות הפיתוח של הנשק הגרעיני .ב– 1944הועבר לתפקיד ראש השלוחה
בארצות הברית .לדברי מודין ,106היה הוא גס ובוטה כלפי מקורותיו ,ולכן השיג פחות
103
104
105
106

לפי הספר “( "Deadly Illusionsפרק  )6פעל רק עד קיץ  ,1934עת הוחלף על ידי אורלוב.
לפי הספר “ "Deadly Illusionsהגיוס התבצע ביוני  1934על ידי ארנולד דויטש.
“ KGBבאנגליה" ,עמ' .264
ראה ספרו “חבריי מקיימבריג'".
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חומר משהשיג מחליפו בתפקיד מ–.1944
קיטי האריס  ,107 Kitty Harrisכינויים “ .108"Norma“ ,"Gypsyיהודיה ,נולדה בלונדון
ב– ,1899קומוניסטית קנדית ממוצא רוסי (הוריה היגרו מרוסיה לבריטניה ,ובסוף המאה
ה– 19לקנדה) .במהלך תקופת שירותה הייתה בקשר עם למעלה מ– 40קציני מודיעין
(קצ"אים ,מפעילים) ,עם  24מקורות ערכיים ביותר ,ובין היתר ,עם חברי “החמישייה"
ועם מפעיליהם .היא החלה את הקריירה שלה כפעילת איגודים מקצועיים בקנדה,
ובהמשך הפכה לעובדת הקומינטרן ,ולכן פעלה בסין ובמדינות אחרות במזרח הרחוק.
ב– 1929שבה לארצות הברית ,החלה לעבוד בנציגות המסחרית של ברה"מ בניו יורק
(“ ,)"AMTORGשם גויסה לשירות המודיעין הסובייטי כדוורית (אשת קשר) של ה–
 INOבאירופה .כעבור שהות של מספר שנים בבירות ובשלוחות שונות באירופה ,ואחרי
שלמדה בקורסי הכשרה בברה"מ ,הגיעה ללונדון ,שם הייתה אמורה להיות אלחוטאית
של השלוחה הבלתי לגאלית בראשות תיאודור מאלי.
היא לא הצליחה להשתלט על המכשור החדיש ,אך למדה להפעיל היטב וביעילות רבה
ציוד צילום חדיש וציוד הסלקה לשינוע החומר .בלונדון היא פעלה תחת פיקודם של
דויטש ,מאלי וגראפפן .לפי דבריהם של אנטונוב וקרפוב 109,היא הייתה המפעילה בפועל
של מקלין מתחילת  1936ועד מחצית  ,1937ובהמשך מתחילת  1938ועד מאי  .1940בין
השניים נרקמו קשרי אהבה והסתיימו לאחר שמקלין התחתן עם אחרת .קיטי האריס
המשיכה להיות אשת הקשר שלו עד  ,1940עת שב לבריטניה (אחרי תבוסת צרפת) ,והיא
 למוסקבה .בהמשך ( )1941נשלחה קיטי לארצות הברית ,שם הייתה שותפה לחדירתהמודיעין הסובייטי לפרויקט “מנהטן" .בתום מלחמת העולם ה– 2שבה לברה"מ ופרשה
מהשירות .היא נפטרה ב– 1966בעיר גורקי ,ככל הנראה ,מאלכוהוליזם ומבעיות נפשיות.

 107קרפוב ,ו .אנטונוב ,ו“ .מודיעין בלתי לגאלי" ,עמ'  ,78 - 73דמסקין ,איגור“ .שבעה עשר שמותיה של
קיטי האריס".
 108מיטרוכין ,עמ' .82
 109קרפוב ,ו.ו אנטונוב ,ו“ .מודיעין בלתי לגאלי" ,שם.
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הסוכנים

110

“החמישיה מקיימבריג'"
“במהלך שנות ה—( 30של המאה ה— )20דגלה רוסיה באסטרטגיה ...של השתלת
סוכני חדירה עמוקה".111

כללי
ה"חמישייה מקיימבריג'" נחשבת להצלחה הגדולה ביותר בתחום היומינט של שירות
מודיעיני כלשהו .הרעיון “לגדל" סוכנים ולהשקיע בהם ללא הבטחה כלשהי לתמורה
עתידית ,ובוודאי מבלי לדעת את לוח הזמנים לתמורה מעין זו ,היה של שני אנשים -
אורלוב ודויטש .היה זה רעיון מבריק ואמיץ ,הגם שלא היה נטול סיכונים .הסוכנים עתידים
היו לשמש כעמוד התווך של הממסד הן כפוליטיקאים והן כעובדי ממשל וממסד (“civil
 .)"servantsקשה להפריז בחשיבותם של סוכני ה"חמישייה" למאמצי המודיעין הסובייטי
לפני מלחמת העולם ה– ,2במהלכה וגם אחריה .העובדה שאיש מבין אנשי ה"חמישייה"
לא נתפס בזמן מעשה ולא הובא לדין ,נחשבת לא רק להצלחה סובייטית ,אלא גם לכישלון
מהדהד של המודיעין הבריטי וזרועותיו ושל מערכת הממשל כולה המעדיפה “לטאטא
את הלכלוך אל מתחת לשטיח" ,ולא לחשוף את “מערומיה" (כישלונותיה) ברבים ,גם על
חשבון עשיית צדק ,לכאורה.
כל אנשי ה"חמישייה" (פילבי ,מקלין ,ברג'ס ,בלאנט וקרנקרוס) גויסו בשנים 1937 - 1934
והופעלו בעזרת עבודה מתוחכמת של קציני מודיעין סובייטיים כסוכנים בלתי לגאליים,
כולם למדו בטריניטי קולג' ,אוניברסיטת קיימבריג' (מכאן גם שמה של ה"חמישייה").
אחת הסיבות ,ואולי המרכזית לכך שכל החמישה הצליחו לחדור ל"קודש הקודשים"
של הממסד המודיעיני והדיפלומטי הבריטי ,היא משום שבדיקות הנאמנות של  MI-5היו
 110אינני מתיימר למנות ולתאר את כל הסוכנים של שירות מודיעין החוץ הסובייטי בשנים הרלוונטיות,
אלא רק את העיקריים והידועים .היו ,ככל הנראה ,עוד רבים שאין עליהם מידע.
.Max Hastings, ibid 111

57

שירותי המודיעין הסובייטיים ב– 1920עד  1941ופעילותם בבריטניה ובגרמניה

בלתי מספיקות בעליל ,והתבססו על תהליך שכונה “גילוי קשרים בלתי רצויים" ,משמעו
של התהליך הוא שהארגון סמך רק על המידע שברשותו ,ולא ערך בדיקות וחקירות על
תולדות חייהם ,על סביבתם ועל קשריהם של הנבדקים .תהליך זה החמיץ את יכולתם
של הסוכנים לחמוק “מתחת למכ"מ של השירות .112"...את המחדל הזה אפשר לתלות,
לפחות חלקית ,במחסור במשאבים ובעיקר בכוח אדם .לדוגמה ,ב– 1938כללה מצבת כוח
האדם של הארגון  30אנשים ,מהם  2בלבד עבדו במחלקת ביון נגדי בלונדון.113
מה גרם לכך? מדוע גויסו סוכנים אלה דווקא מהאוניברסיטה היוקרתית ביותר
באנגליה? נראה כי היו לכך כמה סיבות:
•הם שייכים לדור שגדל על רקע האכזבות והמועקות שאחרי מלחמת העולם ה– 1ועל
ברכי אידיאלים של צדק חברתי ,כפי שהותוו על ידי גדולי ההוגים בתקופות קודמות
ובתקופתם .הם התאכזבו ממה שבעיניהם היה ריקבון ,ניוון ,צביעות וקיפאון של
החברה הבריטית בכלל ,ושל הממסד השליט בפרט.
•בתחילת שנות ה– 30היה העולם המערבי נתון במשבר כלכלי קשה ,שגרם להתרוששות
כלכלית ולאי שקט חברתי  -תופעות אשר סטודנטים בעלי מצפון ואידיאליסטים
ראו בהם חולי של המשטר והממשל.
•כישלונה (האמיתי או המדומה) של השיטה הקפיטליסטית החברתית והכלכלית
לפעול לשיפור המצב בקצב נראה לעין לצד תפיסתם את ברה"מ כ"עולם חדש"
וצודק ,תרמו אף הם ל"הבשלתם" לקראת גיוס.
•עליית הפשיזם האיטלקי והתחזקותן של תנועות פשיסטיות במדינות נוספות במערב
(אוסטריה ,צרפת) מול חדלונם של הממשלים הדמוקרטיים לפעול נגדם במהירות
וביעילות ומאוחר יותר עלייתו של היטלר  -הביאו אף הם את הצעירים המוכשרים
לחפש דרכים לפעול נגד הפשיזם .ברה"מ ,ובמיוחד הקומינטרן כזרוע שלה ,הצטיירו
Calder Walton, “Empire of Secrets. British Intelligence, the Cold War and the 112
Twilight of Empire", 2013, chapter 2, subchapter “The Alliances and the Enemies:
 ,"Great Britain and the Soviet Unionגרסה דיגיטלית ,רוסית.
 113שם ,פרק “סודות ויקטוריה :המודיעין הבריטי והאימפריה לפני מלחמת העולם ה– ,“2תת–פרק
“עיקרון שלושת המיילים".
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כגורם היחיד המסוגל לעמוד מול הגל העכור של הימין הקיצוני.
•אין לשלול גם את הגורמים האנושיים:
 באוניברסיטאות החשובות בבריטניה עבדו ,פעלו ולימדו (במקרה או שלאבמקרה) מרצים ופרופסורים בעלי נטיות סוציאליסטיות ואף קומוניסטיות .הם
היו מוכשרים ,בעלי יוקרה ,סמכות וידע ,והיה בידם להשפיע על הסטודנטים
האידיאליסטים (מוריס דוב ,ג'יימס קלוגמן);
 באותה תקופה פעל בבריטניה סוכן סובייטי בלתי לגאלי מוכשר ומבריק  -ארנולדדויטש ,שהודות לכישוריו ,להבנתו ולידיעותיו העמוקים ידע למצוא את הדרך
ואת המפתח ללבותיהם ולמוחותיהם של הצעירים במחיצתו.
שילוב כלל הגורמים הללו (ואולי עוד ,כגון אישיותם ותסכוליהם של המועמדים לגיוס)
הביא לתופעה נדירה :בו זמנית פעלו מספר אנשים מוכשרים נגד מולדתם ולטובת מעצמה
עוינת .הנזק שפעילותם גרמה ,בעיקר במחצית השנייה לתקופת פעילותם (מ– ,)1941היה
בלתי הפיך ,הביך מאוד את המודיעין הבריטי ,וגרם למודיעין האמריקאי “להינעל" על
חיפוש ועל איתור בוגדים ו"חפרפרות" בשירותיו.
אביא כאן בקצרה את סיפוריהם של אנשי ה"חמישייה" ,ואנסה לעמוד על תרומתם
למודיעין הסובייטי ולמאפייני מדיניותה של ברה"מ ועל מידת פגיעתם במודיעין הבריטי
בתקופת פעילותם הראשונה ועד המתקפה הגרמנית על ברה"מ (מבצע" ברברוסה").
קים פילבי  ,Kim Philby114כינויים “( "Sonnyבגרמנית “ ,)Sohnchenסטנלי".115

“פילבי כונה ,ובצדק',איש מודיעין הגדול בהיסטוריה'"
מתוך “"Diaries of Guy Liddell
 114השם המלא  .Harold Adrian Russell Philbyהשם או הכינוי "קים" ניתן לו על שמו של גיבור
ספרו של רידיארד קיפלינג.
 115את הכינוי “סטנלי" (“ )"Stanlyמציין רק מודין ,שם ,עמ' .80
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“בהיסטוריה של המודיעין יש מעט הישגים דומים אם בכלל"

116

קים פילבי נולד בהודו (מושבה בריטית אז) ב– 1בינואר  .1171912ב– 1929החל לימודי
היסטוריה וכלכלה בטריניטי קולג' שבאוניברסיטת קיימבריג' .את לימודיו סיים ב–.1933
במהלך הלימודים החל בהדרגה לדגול ברעיונות סוציאליסטיים ובהמשך  -בקומוניסטיים.
אחד המרצים הידועים באוניברסיטה מוריס דוב ( )Maurice Dobbסייע לו בכך .בהמלצתו
של דוב ומתוך שאיפה להיאבק בפשיזם ובנאציזם 118נסע לפריז ,שם נפגש (בעזרת מכתב
המלצה של דוב) עם אנשי הקומינטרן .אלה שיגרו אותו לווינה ,שם התפתח מאבק
(שגלש להתנגשויות מזוינות) בין השמאל לימין .לפי מספר עדויות ,סומן הוא כבר אז
על ידי אנשי המודיעין הסובייטי ,כנראה בהמלצת אנשי הקומינטרן ,כפוטנציאל לגיוס.119
בווינה הכיר פילבי את ליצי פרידמן ,יהודייה אוסטרית גרושה ,שבדירת הוריה שכר הוא
חדר .בין שניהם התפתח רומן ,ויחד פעלו כאנשי קשר וסיוע למחתרת השמאל וללוחמיה.
עם דיכוי התקוממות השמאל ,נאלצו להגר מאוסטריה ולהתחתן כדי להקל את התהליך,
שכן בעקבות נישואיהם הוענק לליטצי דרכון בריטי.
במאי  1934הגיע הזוג הטרי ללונדון ,והתגורר בדירת אימו של פילבי .בלונדון הגיש
פילבי את מועמדותו לחברות במפלגה הקומוניסטית הבריטית ,אך לא התקבל מייד.
במשרדי המפלגה נאמר לו להמתין מספר שבועות עד בירור הפרטים עליו .בינתיים הכיר
116

117
118
119
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TNA KN 4/21, Report on the operations of the Registry during the war 1939 - 1945,
s.1a; Roger Hollis (12/12/45), Robert Cecill “The Cambrige Comintern" in Andrew
 .and Dilks, “The missing dimension", p/ 179מצוטט ב–Calder Walton, “Empire of
Secrets. British Intelligence, the Cold War and the Twilight of Empire", 2013,
chapter 2, subchapter “The Alliances and the Enemies: Great Britain and the
 ,,"Soviet Unionגרסה דיגיטלית ,רוסית
את הפרטים הביוגרפיים המלאים ואת המידע על אביו (מזרחן ,איש משה"ח הבריטי שהתאסלם)
אפשר למצוא בוויקיפדיה וכן בספרו של בן מקינטייר “מרגל בין חברים" (ראה רשימת מקורות).
יש לזכור כי באותה שנה הגיעו הנאצים לשלטון בגרמניה ,והחל עידן חדש בתולדות אירופה.
לפי גורדייבסקי (עמ'  )214ונייטלי (עמ'  ,)59גורדייבסקי אף טוען כי מי ש"שם עין" על פילבי בווינה
היה לא אחר מאשר תיאודור מאלי ,מפעילו בעתיד בלונדון .סביר יותר שכאמור ,אנשי הקומינטרן
בווינה זיהו את פילבי ,וסימנוהו כפוטנציאל לגיוס עבור המודיעין הסובייטי .לפי גרסת
האיטנרנט של היומון הרוסי “קומסומולסקיה פרבדה" מ–http://www.kp.ru/ 26.8.2015
 ,)/)daily/26424/3297299התעניינו הרוסים בפילבי רק משום שיכול היה להוביל אותם אל אביו,
אותו זיהו כאיש ה–.SIS
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פילבי את אחת מחברותיה של ליטצי בלונדון ,קומוניסטית בריטית בשם אדית טיודור
הארט ( ,)Tudor Hartשבנעוריה נקראה סושיצקי (כינוי “אדית") ,120וגויסה על ידי דויטש
בתחילת  1934יחד עם בעלה אלכס .121אדית איתרה את פילבי כפוטנציאל לגיוס ללא
קשר לאיתורו על ידי אנשי הקומינטרן (וסוכנים סובייטיים) בווינה ובפריז .יש לציין ,כי
כקומוניסטית מוכרת הייתה אדית תחת מעקב הבולשת והממ"ס הבריטיים .היא דיווחה
לדויטש על המועמד לגיוס ,ותיאמה את הפגישה ביניהם .היא הייתה גם זו אשר הובילה
את פילבי לפגישה עם “איש מעניין ביותר" ,כדבריה ,בריג'נט פארק בלונדון .הנסיעה
למקום המפגש התבצעה לפי כל כללי הקונספירציה  -בדרכים עוקפות ותוך החלפת
אמצעי תחבורה ,והפגישה עם דויטש התנהלה “לפי כל כללי החשאיות" ,כשדויטש יושב
על הספסל בפארק ,ופילבי שוכב על הדשא לא הרחק ,ושניהם מתנהגים כזרים זה לזה.
באותה פגישה הציע דויטש לפילבי “לפעול נגד הפשיזם במסגרת ‘חברה טובה'" ,רמז
עבה שמדובר בקומינטרן .לפי דברי פילבי ,כפי שנמסרו בראיון של הסופר והעיתונאי
האוסטרלי פיליפ נייטלי (ראה רשימת מקורות) במוסקבה ( ,)1988הוא הסכים מייד.
הגיוס בפועל התבצע בפגישה השנייה (התאריך המדויק אינו ברור ,ככל הנראה בין
יוני לאוגוסט ,)122ואז גילה לו דויטש שמדובר בעבודה במסגרת הקומינטרן .לא ברור ,אם
פילבי חשד כבר בשלב זה שמדובר בעבודה למען המודיעין הסובייטי .123כך או כך ,קיבל
הוא את הכינוי ( Sohnnchenבן קטן “ -סוני").124
120
121

122
123
124

לפי אותו מאמר (שם) ,הם הכירו בווינה כשאדית הגיעה לשם מלונדון לבקר את חברתה ליטצי.
(.)http://www.kp.ru/daily/26424/3297299
ב–( IVRעמ'  )21 - 20מצוין כי בנוסף לאדית (בעלה הרופא אינו מוזכר כמגויס) היה זוג נוסף תחת
הכינויים “ג'ון" ו"סטרלה" ,שדירתם שימשה מעבדה לפיתוח צילומי המסמכים שהשיגו הסוכנים
השונים .יתר המקורות מציינים ,כי דווקא הדירה של אדית שימשה לטיפול בצילומי החומר
המודיעיני.
לפי בוריס וולודרסקי ,איש ג.ר.או .בדימוס ,היסטוריון המתגורר בלונדון (http://
audiorazgovornik.ru/ob-angliyskom-yazike/784-q-q-war-and-peace-about ,)kim-filby-webהגיוס הסופי התבצע בדצמבר .1934
 ,Philbyעמ' .166 - 163
לפי מרבית המקורות (גורדייבסקי Deadly Illusions" ,“KGB“ ,באנגליה") ,הגיוס היה כמעט
מקרי אף הוא .במטה לא הצליחו לפענח את הדיווחים של רייס (ראש השלוחה הבלתי לגאלית)
ושל דויטש ,ובהם הנתונים על האיש והבקשה לאשר את גיוסו ,לכן החליטו רייס ודויטש לגייסו על
אחריותם .למעשה ,אורלוב נשלח לבריטניה ,בין היתר ,כדי לברר מה קורה.
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זמן קצר לאחר מכן נודע לפילבי ,שאכן מדובר בפעילות חשאית למען ברה"מ .בשלב
ראשון התבקש הוא להצביע על חברים נוספים מקיימבריג' ,שלדעתו מתאימים לפעול
לטובת “העניין המשותף" .125הוא הצביע על דונלד מקלין ועל גאי ברג'ס .126בשלב השני
התבקש להימנע מכל פעילות וחברות במפלגה הקומוניסטית (ואף להיפטר מאוסף כתבי
קרל מרקס שרכש טרם יציאתו לווינה) .ובשלב השלישי התבקש להפיץ לכל מכריו ,שזנח
את רעיונותיו ודעותיו השמאלניים מתקופת לימודיו באוניברסיטה .בקשתו אז להתקבל
למשרד החוץ נדחתה ,ככל הנראה ,בשל השקפות שמאלניות אלה שאותן נהג לבטא
בפומבי בהיותו סטודנט .127המודיעין הסובייטי היה נחוש להחדיר את סוכניו לשירות
החשאי הבריטי  ,MI-6ובעיניהם פילבי התאים לכך.
יש לציין כי מודין טען 128כי לא דויטש הפעיל בפועל את פילבי ב– ,1934אלא אדם אחר,
שזהותו אינה ברורה .על כל פנים ,גיוסו של פילבי והקשר בינו ובין שלוחת ה–NKVD
בלונדון התרחשו “מתחת למכ"ם" של הבולשת והממ"ס הבריטיים .את העובדה הזו יש
לייחס לצירוף מקרים נדיר:
•חלו שיבושים בקשר בין אנשי שלוחת לונדון למטה במוסקבה ,ועל כן בשלוחה החליטו
לגייסו על אחריותם בניגוד להוראות .129לו לא עשו זאת ,היה פילבי מתקבל כחבר
במפלגה הקומוניסטית הבריטית ,ונכנס למאתר של הבולשת והממ"ס הבריטיים.
•ביום שבו הובילה אדית את פילבי לפגישה עם דויטש ,לא בוצע אחריה (מקינטיר ,עמ'
 ,)52משום מה ,מעקב (אף שהונהג מ– 1931בשל היותה קומוניסטית פעילה) .בקיץ
125
126
127
128
129
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מודין ,עמ' .64
פילבי הכיר את ברג'ס בקיימבריג' דרך ( Dobbמודין ,עמ'  .)89ברג'ס מצדו הצביע גם על בלאנט,
שעימו היה בקשרים הומוסקסואליים ( שם עמ' .)65
פילבי רצה לקבל המלצה מאדם בשם רוברטסון ,ידיד של אביו ,אולם זה כתב שדווקא אינו ממליץ
על פילבי ,כי “רגישות היתר שלו לבעיות הסוציאליות בבריטניה לא תסייע לו בעבודתו במערך
הממשלה" (מודין ,עמ'  ;65ראה גם אצל מקינטייר).
שם ,עמ' .64
הדיווח מהשלוחה למטה על מועמדותו של פילבי עם הבקשה לאשר גיוסו נכתב בדיו סתרים ,ובמטה
לא הצליחו לפענחו והשתהו עם התשובה .באין תשובה ומתוך תחושת דחיפות ,החליטו רייף (ראש
השלוחה) ודויטש (המגייס) לפעול על אחריותם .נוכח שיבושי הקשר החליט המטה לשגר ללונדון את
אורלוב כדי שיעמוד בראש השלוחה ,ו"ייקח את העניינים לידיים" (ראה פרק נפרד) .הערת המחבר:
מזכיר את סיפור גיוסו של “המלאך" ,הוא אשרף מרואן ,ראה בספרו של אורי בר–יוסף.
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 1934התוודע פילבי בפני אלכסנדר אורלוב (ראה בנפרד) ,הוא “שבד" ,שהגיע ללונדון
להחליף את רייף כרשל"ח בלתי לגאלי ,ושהה בה לסירוגין עד סוף .1935
בעצת מפעיליו (כאמור ,לא ברור מי) פתח פילבי בקריירה עיתונאית כדי לחדור בדרך
זו לשירותי המודיעין הבריטיים .תחילה עבד ככתב בעיתון World Review of Reviews
ובהמשך ( )1935בכתב העת  .Anglo-German Trade Gazetteאז הצטרף לאגודת
הידידות האנגלו-גרמנית ,והתחיל להסתובב בחוגים הפרו–גרמנים בבריטניה .הדבר
סיפק לו נגישות והזדמנות לעמוד על הלכי רוח פרו–נאצים ופרו–גרמנים בחלק מהצמרת
הבריטית (פוליטיקאים ,בני אצולה ,אנשי עסקים ,אנשי תקשורת וכד') .130הוא גם נפגש
עם שגריר גרמניה בבריטניה (שעתיד להיות שר החוץ של הרייך ה– ,)3ריבנטרופ ,ביקר
בגרמניה ( ,)1936ונפגש עם מי שעתיד להיות שר ההסברה של היטלר גבלס ,ואף ראיין
אותו עבור כתב העת.131
מפעיליו בתקופה זו התחלפו בקצב מסחרר .בשלב זה ( )1935/6היה זה לרוב דויטש
(“ארנולד") ,אבל בפגישות ובתדרוכים השתתף גם ראש השלוחה ,איגנאטי רייף ,שאותו
החליף אלכסנדר אורלוב ובהמשך  -תיאודור מאלי.132
פילבי המשיך לעבוד ב– Gazetteעד  ,1936ב– 1937יצא במצוות מפעיליו ועל חשבונם
לספרד ככתב עצמאי כדי לסקר מצד המחנה הלאומני את מלחמת האזרחים שפרצה
שם ב– .1936את דיווחיו שלח לעיתונים בריטיים ולמפעיליו דרך השלוחה בפריז.133
קיים מידע כי דיווחיו הועברו גם דרך אורלוב שעימו נהג להיפגש בגבול ספרד-צרפת

134

וששימש אז נציג בכיר של  NKVDבספרד .דיווחים אלו זכו לתשומת ליבו של העיתון
הרציני ביותר בבריטניה  -ה"טיימס" ,שבמאי  1937הציע לפילבי לעבוד ככתבו הרשמי
בספרד .135עד מהרה זכה פילבי להכרה על ידי אנשי פרנקו ,הכרה שנוסף לה נופך של
130
131
132
133
134
135

הדיווח המודיעיני הראשון של פילבי ,שנשלח למוסקבה ,כלל את שמותיהם של אנשי צמרת בריטיים
בעלי דעות פרו–נאציות (מודין ,עמ' .)67
מודין ,עמ' .68
שהה בבריטניה בשם פול הארדט ,ולא “נכנס למכ"מ" שירותי הממ"ס הבריטיים (מודין.)67 ,
דיווחיו לסובייטים כללו סקירות על כוחותיו של פרנקו ועל הסיוע מגרמניה ומאיטליה.
ראה ““ Deadly Illusionsוכן  ,IVRעמ'  38וגורדייבסקי.239 ,
גורדייבסקי ,עמ' .238
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גבורה (הוא כמעט נהרג מפגז רפובליקאי שפגע ברכב דקה אחרי שיצא ממנו ,הנוסעים
האחרים נהרגו) .פילבי אף קיבל מדליה מידיו של פרנקו עצמו ,ולכן היה מקובל גם בצמרת
ההנהגה הלאומנית ,וממנה אסף מידע על מהותו ועל היקפו של הסיוע הגרמני (מטוסים,
לגיון “קונדור") והאיטלקי (יחידות חי"ר ושריון) לצבאו של פרנקו.
לפי הכתוב ב"תולדות המודיעין הרוסי ,136נפגש פילבי באביב  1937עם ברג'ס בגיברלטר
עקב צורך מבצעי ,137ורק אז נודע לברג'ס כי הוא ופילבי עובדים עבור אותו מפעיל (פילבי
חשד או אף ידע על כך קודם ,כי הרי הוא הצביע עליו בפני דויטש).
עם סיומה של מלחמת האזרחים בספרד שב פילבי ללונדון (יולי  ,)1939והמשיך לעבוד
ב"טיימס" .עם פרוץ מלחמת העולם ה–( 2ספטמבר  )1939נשלח מטעם העיתון לצרפת
ככתבו הרשמי .138בשלב זה (החל מ— )1937נותק למעשה הקשר עם שלוחת ה–NKVD
בלונדון ,139כי בשל הטיהורים בברה"מ (ראה פרק על שירות המודיעין) ,התרוקנו שלוחות
לונדון הלגאלית והבלתי לגאלית ,והן נסגרו (ראה לעיל) הלכה למעשה לפי פקודת בריה
בתחילת  .140 1940עם פתיחתה של השלוחה הלגאלית (נובמבר  )1940דיווח גורסקי
למוסקבה על חידוש הקשר עם פילבי.141
לאחר תבוסתה של צרפת בקיץ  1940שב פילבי לבריטניה ,ושם הציעה לו כתבת
ה"סאנדי אקספרס" לעבור ל– .MI-6היא גם ארגנה פגישה בינו ובין שרה מרג'ורי
מקס ,ראש המטה של מחלקת  142)distraction( Dהאחראית על ארגון פעולות חבלה
במדינות אירופה הכבושות בידי הנאצים .היא הציעה לפילבי להצטרף לארגון ,והוא -
מצויד בהמלצתו של אחד ממנהלי המחלקות בארגון ויויאן ולנטיין ( )VVשהכיר את
אביו  -נעתר להצעה .143יש לציין ,כי גם ברג'ס ,שכבר שירת במחלקה ( Dראה תת–פרק
136
137
138
139
140
141
142
143
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 ,IVRעמ' .37 - 36
בשל חיפוש פתע נאלץ פילבי להשמיד את דף הקודים שברשותו ,וביקש ממפעיליו לשלוח לו דף חדש.
הדף נשלח עם ברג'ס שעבד אז ב–.BBC
מודין ,עמ' .71
גורדייבסקי ,שם ,עמ'  ,239מודין ,עמ' .71
לפני סגירתה קיבלה השלוחה הוראה לנתק עם פילבי כל קשר (מיטרוכין ,עמ' .)85
מיטאוכין ,עמ' .90
לפי מודין( ,עמ'  ,)74ברג'ס הוא שהציע לו לבקש להתקבל לשם.
מודין (עמ'  )73טוען שכבר אז ביקש פילבי להתקבל לבלצ'לי פארק (מרכז פענוח הצפנים של
המודיעין הבריטי  ,GC&CS( -אך נדחה.
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על ברג'ס) ,תרם להחלטה לקלוט את פילבי במחלקה .144מעבר לכך ,לא עבר פילבי כל
בדיקה ביטחונית ,ועם הצטרפותו לארגון נכנס ל"חוג הנבחרים"  -קציני המודיעין של
קהיליית המודיעין 145כשהוא מצטרף לסגל ההדרכה של המחלקה.
בביה"ס לימד פילבי קורס שעסק בפוליטיקה הגרמנית ובעיקר במהותו ובאופיו של
הנאציזם ובשיטות ההתמודדות עם התעמולה הנאצית.146
הקצינים בשני ארגוני המודיעין העיקריים של בריטניה ( )MI-5 ,MI-6מכל המחלקות
נהגו להיפגש בברים ולבלות בביתו של סוחר אומנות עשיר ,תומס האריס ,147הם שוחחו
שם בחופשיות על עבודתם ,והחליפו רכילויות וגם מידע מסווג ובעל עניין .148פילבי הקפיד
להשתתף במפגשים ,ואף להזמין את חבריו לכוסית משקה או בירה .אחרי המפגשים נהג
הוא לשבת בביתו ,להעלות על הכתב את כל ששמע וזכר ,לארגן את הרשימות כדיווחים
ולהעבירם למפעילו גורסקי (“ואדים") .במקביל הוא גם צילם מסמכים שהגיעו לידיו
מהמחלקה ,149מסמכים אלה אומנם עניינו פחות את המטה ,כי לא היה בהם מידע הנוגע
ישירות לברה"מ ,אך הם סייעו לסובייטים לגבש דעה מבוססת על ה"מודוס אופרנדי" של
המודיעין הבריטי בתחומי החבלה והחתרנות במדינות אויב .לדעתי ,המטה במוסקבה
מצא עניין רב יותר בסיפוריו של פילבי על פגישותיו עם עמיתיו מאשר במסמכים אלה.
זמן קצר אחרי הגעתו של פילבי למחלקה  ,Dבתחילת סתיו  ,1501940פורקה המחלקה
ושולבה במינהלת  .)Special Operations Executive( SOEפילבי קיבל תפקיד של
מדריך “ל"פ שחור" בביה"ס של המינהלת שהייתה אמורה ,כדברי צ'רצ'יל“ ,להעלות את
אירופה (הכבושה על ידי הנאצים) באש" .151אחת המשימות שקיבל פילבי ,ממש לפני
144
145
146
147
148
149
150
151

מיטרוכין ,שם.
ראה הערה .72
מודין ,עמ' .75
בזמן המלחמה עבד כ"מתנדב" ב– MI-5והתפרסם כמפעיל של הסוכן הכפול המפורסם “גארבו" (שם
אמיתי חואן גארסיה) ,ראה ספרו של ג' .סי .מסטרמן “הסוכנים הכפולים" ,הוצ"ל משרד הביטחון,
תל אביב ,1975 ,פרק .9
את הפרטים על המפגשים ועל משתתפיהם מביא בן מקינטייר בספרו ,עמ' .36 - 35
מקינטייר ,עמ' .63 ,33
מודין ,עמ' .120
מיטרוכין ,שם ,עמ' .90
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פרוץ “ברברוסה" ,הייתה לברר את כל הפרטים על טיסתו של רודולף הס (סגנו של היטלר
לענייני המפלגה הנאצית וידידו הוותיק) לאנגליה ב– 10במאי  ,1941אולם כל ניסיונותיו
של פילבי לאסוף מידע מהותי ,אמין ומדויק ,מעבר ל"שיחות מסדרון" (או ליתר דיוק
“שיחות ברים") ,העלו חרס.
ביולי  ,1941מיד אחרי המתקפה הגרמנית על ברה"מ ,הועבר פילבי (לפי מודין ,בעזרת
המלצת ידידו תומס האריס )152לחטיבה  ,Vהריגול הנגדי של  ,MI-6גוף האמור לאסוף
בחו"ל מידע על ארגוני מודיעין עוינים ועל מבצעיהם נגד בריטניה ובשטחה .פילבי
קיבל את הדסק של חצי האי האיברי ,ספרד ופורטוגל ,כלומר היה עליו אומנם לעסוק
בפעילותם של ארגוני מודיעין של מדינות אלה ,אך בעיקר בפעילותה של גרמניה בחצי
האי נגד בריטניה .153

כיצד אפשר להעריך את פעילותו של פילבי לטובת ברה"מ עד מבצע
“ברברוסה"?
אין ספק שפילבי היה סוכן נאמן ומסור ,שהעניק כל שביכולתו למפעיליו ולשולחיהם.
אפילו הסכם ריבנטרופ-מולוטוב (אוגוסט  )1939ופעולותיה השנויות במחלוקת ,בלשון
המעטה ,של ברה"מ (הכניסה לפולין הנלחמת על חייה וההשתלטות על חלקה המזרחי,
התוקפנות נגד פינלנד “ -מלחמת החורף" ,כיבוש המדינות הבלטיות וחלקים מרומניה
והסיוע לגרמנים במלחמתם נגד בריטניה ארצו) לא פגעו באמונתו ובנכונותו לעבוד
למענה .גם ניתוק הקשרים עימו מאז חזרתו מצרפת (ואולי כבר לפני כן) ו"הטיהורים
הגדולים" ,שעליהם ידע ללא ספק ,לא הרפו את ידיו .זאת ועוד ,המתקפה הגרמנית נגד
ברה"מ וכריתת הברית בין בריטניה לברה"מ הסירו מליבו כל ספק ,אם היה כזה.
כאן אולי המקום להוסיף שתי אפיזודות ,שאירעו בתקופה החורגת אומנם ממסגרת
סקירה זו ,אבל מצאתי לנכון להביאן כדי להמחיש את פעילותו הנאמנה של פילבי.
•מודין

154

סיפר כי ב– 1942בזמן שפילבי נסע במסגרת תפקידו לספרד ,נודע לו על

 152מודין ,עמ' .77
 153מקינטייר ,עמ' .69 - 66 ,38
 154מודין ,עמ' .82 - 80

66

המכון לחקר המורשת

ביקורו של ראש ה"אבווהר" (המודיעין הצבאי של גרמניה הנאצית) ,האדמירל
קנאריס ,בספרד .המודיעין הבריטי הצליח לברר פרטים רבים על מסלולו ,על לוח
הזמנים שלו ,על תחנותיו בדרך ועוד .פילבי המליץ למפקדיו במטה ה– SISלהתנקש
בו בשהותו באחד מבתי המלון .הצעתו של פילבי זכתה להסכמתם של כל מפקדיו
בבריטניה ,אך משהגיעה לאוזניו של ראש ה– MI-6מנזיס ,פסל הוא אותה מכול וכול
מבלי להבהיר את הסיבות לכך .פילבי ,בדיווחיו למטה המודיעין הסובייטי ,העלה
סברה כי קנאריס הוא סוכן של ה– SISאו לפחות בעל קשרים חשאיים עמו .תחילה
התייחס לכך השירות הסובייטי בספקנות ,אולם זמן קצר אח"כ ,לאחר “מיני מחקר"
בנושא ,הסכים עם דעתו .הדבר הגביר אף יותר את חשדנותה של הצמרת הסובייטים
כלפי בעלת בריתה בריטניה.
האפיזודה השנייה ,155שתחילתה ב– ,1939קשורה באהובתו של פילבי ואשתו השנייה
(אחרי שהתגרש מליטצי),איילין פירס ( .)Aileen Furseלדברי מודין ,הייתה לאיילין גישה
לארכיונים של  ,SISופילבי ניצל זאת והעתיק מתיקי הארכיון חומר על סוכני מודיעין
בריטיים ברחבי העולם .אף שהמידע בתיקים אלו לא כלל את שמותיהם של הסוכנים,
אלא את שמות הקוד בלבד ,הרשימות שהעביר פילבי למוסקבה סייעו מאוד בעזרת מידע
נוסף לפענח את זהויות האמת של סוכנים בריטיים במדינות שונות.
נראה ,כי התרומה המעשית בפעילותו של פילבי (מידע מודיעיני ערכי וחיוני בנושאים
קונקרטיים שהיו בעדיפות גבוהה בצי"ח המודיעיני הסובייטי) הייתה בשלב זה צנועה
למדי ,ורובה כללה סיכומים של “שיחות מסדרון" ורכילויות בעלות קורטוב של מידע
חיוני כלשהו.
ברור כי בין השנים  1936 - 1935העביר פילבי למודיעין הסובייטי מידע על הלכי
רוח פרו–גרמניים בחוגים מסוימים של הצמרת הפוליטית והכלכלית הבריטית ,לרבות
שמותיהם של אנשים בעלי דעות פרו–נאציות ,על מעמדם ,על רמת השפעתם וכדומה.
יש להניח כי דיווחיו כללו גם מידע על הלכי רוחו של יורש העצר הבריטי ,אדוארד ה–,8
(שמלך שנה אחת ב– .)1936מידע זה שהגיע גם לצמרת הממשל הסובייטי ,156ובעיקר
 155מודין ,עמ' .79 - 78
 ,1941 156חלק  ,1עמ' .145
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לסטאלין ,נפל ודאי על אוזניים קשובות ,כי צרכניו הבכירים היו אנטי–בריטים קיצונים,
וראו בכל מהלך שפגע או שעלול לפגוע בברה"מ או באינטרסים שלה ,את “ידה הארוכה"
של בריטניה ושל שירות המודיעין שלה .SIS -
המידע שהעביר פילבי מספרד היה ודאי בעל ערך הן עבור מערך היועצים והלוחמים
הסובייטיים שפעלו לצד הרפובליקאים ,הן עבור הגופים הרלוונטיים במודיעין של צבא
האדום ,והן עבור גורמים הקובעים את המדיניות הסובייטית .מידע זה סייע לעמוד של
מדיניותו של פרנקו ושל בעלי בריתו או נותני חסותו הגרמנים והאיטלקים .יש להניח כי
גם למידע שהעביר פילבי מצרפת בעת המתקפה הגרמנית נגד צרפת וארצות השפלה,
היה ערך מסוים ,אם כי אין מידע על תוכנו ועל השימוש בו במטה המודיעין ,בממשל
ובצבא של ברה"מ .כאמור ,את המידע הרציני והערכי יחסית התחיל פילבי להעביר רק
עם כניסתו לעבודה ב–.SIS
בשלב מסוים מהימנותו של פילבי בעיני הסובייטים הוטלה בספק לא רק עקב ספקות
כלליים לגבי ערכם של הסוכנים שגייסו “אויבי העם" שפעלו בשלוחת לונדון ,אלא גם
בשל הסיבות שלהלן :
•פילבי דיווח שאביו לא עסק בריגול (אמת לאמיתה) ,אך במטה המודיעין הסובייטי
היו משוכנעים כי הוא היה גם היה.
•פילבי התבקש להביא רשימת סוכנים בריטיים הפועלים בברה"מ .אחרי שבדק זאת
(תוך הסתכנות עצמית) ,התברר כי לא היו כאלה ,וכך דיווח למפעיליו .דיווח זה אושר
גם על ידי בלאנט ששירת בממ"ס הבריטי ( ,)MI-5אך במטה סירבו להאמין לשניהם.
הסובייטים גם לא האמינו לדיווחו של פילבי ,כי ברה"מ נמצאת במקום העשירי בסדר
העדיפויות של .SOE
לסיכום ,תרומתו המודיעינית של פילבי בשבע השנים הראשונות לפעילותו הייתה
צנועה יחסית .157הסתכמה בדיווחים כתובים ,ולא במסמכים (מעבר לחומר ממחלקות
 157בוויקיפדיה (ע"ע  )Philbyמצוין כי פילבי העביר למפעיליו התרעות על “בברברוסה" ,ועל כך שאין
פניה של יפן למתקפה על ברה"מ ,אלא לדרום .לא ברור על מה מסתמכת קביעה זו (המקור לא צוין),
בכל מקרה בתקופה הרלוונטית לא היה פילבי נגיש למידע מסוג זה ,אלא ברמה של שמועות.
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 Dו– SOEשם עבד ב– ) 1940-1ובגיוסם של סוכני משנה או של סוכני השפעה .158תרומתו
האמיתית והממשית החלה אחרי הצבתו במחלקה ( Vקיץ  )1941ובתפקידים הבאים
שלו.
ג'ון קרנקרוס  ,John Cairncrossכינויים מבצעיים :מולייר " ,Molièreליסט" .Liszt
“קרנקרוס  -הפחות ידוע מאנשי ‘החמישייה' ,היה בפועל אחד הסוכנים ברשת הריגול
הסובייטית שהסבו את הנזק הגדול ביותר“.159
“הצלחותיו של קרנקרוס שקולות כנגד כל האחרים מ'החמישייה'".160
יליד  ,1913סיים ב– 1933לימודי שפות (צרפתית וגרמנית) באוניברסיטת גלאזגו,
השתלם בסורבון שבפריז ,ובין השנים  1936 - 1934למד בטריניטי קולג' באוניברסיטת
קיימבריג' .במהלך לימודיו באוניברסיטה השתתף בפגישות של חוגי השמאל ,ונטל חלק
בפעילותם .שם פגש את חברי ה"החמישייה" האחרים ,אך לא התיידד עימם ,והמשיך
בחייו מבלי לדעת שהם חבריו לרשת ריגול סובייטית (הדבר נודע לו רק ב–.161)1951
הוא גויס לפי הצבעתו של בלאנט (אשר פגש אותו בחוגי השמאל באוניברסיטה ,אך לא
אהב אותו בשל היותו “סוציאופט") ובתיווכו של ג'יימס קלוגמן (קומוניסט בריטי בכיר)
על ידי ארנולד דויטש .הגיוס התבצע באפריל 1935

162

בריג'נט פארק על רקע דעותיו

האנטי–פשיסטיות של קרנקרוס ורצונו לפעול במסגרת הקומינטרן נגד הנאצים .
163

158

159
160
161
162

163

ידוע על לפחות אחד מהם  -עיתונאי בריטי ממוצא אוסטרי בשם פיטר סמולט (( )Smollettכינוי
“ ,)"Aboשגויס על ידי פילבי ב– 1939כששניהם עבדו ב"טיימס" .במלחמה שימש סמולט כראש
המדור הסובייטי במשרד המידע וההסברה הבריטי ,והיה אחראי לניהול תעמולה פרו–סובייטית
(ראה מיטרוכין ,עמ'  84וכן ע"ע בוויקיפדיה).
Calder Walton, “Empire of Secrets. British Intelligence, the Cold War and the
 ,,Twilight of Empire", 2013פרק “מהלומת הנגד של האימפריה" ,,תת–פרק “שערוריות הריגול
בבריטניה" ,גרסה דיגיטלית ,רוסית.
דמיטרי סבטנקו ,רמ"ח בריטניה במינהל הראשי הראשון של ה– ,KGBגורדייבסקי ,עמ' .232
http://www.independent.co.uk/news/people/obituaries-john-cairncross-1576877.
.html
לפי טום בוור ,שם ,הגיוס התבצע ב– 1936ולפי מלצ'ין ( ,KGB -פרק  ,6גרסה דיגיטלית) הוא גויס
רק ב– 1937ועבד עד  .1951בניגוד ליתר אנשי ה"חמישייה" ,קרנקרוס ,לדברי מלצ'ין ,לא סירב לקבל
כספים עבור שירותיו ,ועם הפסקת פעילותו לטובת המודיעין הסובייטי ב– 1951קיבל “דמי פרישה"
נדיבים ממפעיליו.
טום בוור ,שם.
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עם סיום לימודיו ( )1936התקבל לעבודה במשרד החוץ הבריטי ( ,)FOשם עבד ב"צוות
משברים" ( ,)crisis groupוהיה נגיש למסמכים הקשורים להסכם מינכן .בין המסמכים
מצא דיווח של סוכן בריטי בברה"מ לגבי אי מוכנותה הצבאית של זו להתערב במשבר
צ'כוסלובקיה .סביר כי הוא דיווח על אישים בריטים שדגלו במדיניות הפיוס ובוויתורים
להיטלר ,וביניהם השגרירים הבריטיים בגרמניה ובצרפת.164
אחרי עזיבתו של מקלין לצרפת (קרנקרוס אומנם הכיר את מקלין הן באוניברסיטה
והן במשרד החוץ ,אך לא ידע על היותו מגויס על ידי המודיעין הסובייטי) ,נותר קרנקרוס
המקור היחידי של  INOבמשה"ח הבריטי עד דצמבר  .1938או אז הוא עבר למשרד
האוצר ( ,)1938שם טיפל בין היתר במימון הפעילות של משרד החוץ .מתוקף תפקידו
זה היה נגיש למסמכים העוסקים בפעילות משה"ח ,כי הרי כל פעולה של משרד החוץ
כרוכה בהוצאה כספית .165בספטמבר 1940

166

הועבר לקבינט המלחמה בתפקיד עוזר

אישי לשר ללא תיק ,לורד האנקי ( .)Hankeyשם נחשף למעשה לכל המסמכים הסודיים
ביותר שהגיעו לעיונו של השר ,שאומנם לא היה חבר בקבינט המלחמה ,אך קיבל את
כל מסמכי הקבינט ,כולל דוחות וסקירות של המודיעין על מהלכיהם ועל כוונותיהם
של הגרמנים ,וכן פרוטוקולים של דיוני הקבינט ,מברקים של משה"ח ,הערכות מטכ"ל
ועוד .לפי גורסקי ,היקף החומר היה כה רב עד כי אי אפשר היה לשדרו למרכז במברקים
מוצפנים .167גורדייבסקי

168

מספר מפיו של ראש מחלקת בריטניה במינהל הראשי ה–1

של ה– KGBבשנות ה– 70בשם סבטנקו ,כי קרנקרוס העביר “טונות" של מסמכים .ביניהם
היה שליש של סקירה חצי שנתית (נכונה לספטמבר  )1940של המודיעין הבריטי לגבי
סבירות למלחמה .המסמך כלל הערה ,כי היטלר לא יצליח לפלוש לבריטניה ,ולכן עתיד
להתמקד בלוחמת צוללות.
164
165
166
167
168
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מיטרוכין ,עמ'  .82שם נטען עוד כי על פי ברג'ס ,המסמכים שהעביר קרנקרוס כללו את “המידע
הטוב ביותר שאפשר להעלות על הדעת" .ההנהגה הסובייטית ראתה במסמכים אלו אישור
לחשדותיה ,כי בריטניה וצרפת מנסות “לדחוף" את גרמניה למלחמה נגד ברה"מ.
מיטרוכין ,עמ' .83
גורדייבסקי ,עמ'  .278לפי כתבה שפורסמה בשבועון הרוסי “סקירה צבאית עצמאית" (נספח ליומון
“,)Nezavisimaya gazeta") (http://nvo.ng.ru/spforces/2013-10-18/12_kernkross.html
הדבר התרחש ביולי .1940
מיטרוכין ,עמ' .91
עמ' .278
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בשבועון הרוסי “סקירה צבאית עצמאית"

169

נכתב כי בין ינואר ליוני  1941העביר

קרנקרוס מידע על הכנותיה של גרמניה למתקפה על ברה"מ .לדוגמה ,במאי 1941
העביר נוסח של מברק משגריר בריטניה בתורכיה ,ובו מידע על העברת ספינות מלחמה
גרמניות לים השחור ,קטעים מסיכומי המודיעין הבריטי על תוכניותיה של גרמניה ביחס
לברה"מ ,170מידע על פריסת יחידות חיל האוויר הגרמני בפולין בקרבת הגבול עם ברה"מ
ועוד .בדיווח של גורסקי מ– 31במאי  1941על פעילותו של קרנקרוס נאמר ,כי היקף
החומר שהתקבל ממנו כולל  60סרטי צילום.171
האפיזודה הבאה ראויה לאזכור על אף חריגתה מלוח הזמנים של סקירה זו:
בסוף  1940קיבלו שלוחות המודיעין הסובייטי בחו"ל צי"ח של מחלקת המודיעין הטכני
לאיסוף כל מידע אפשרי על פיתוח נשק גרעיני במדינות הרלוונטיות .שלוחת לונדון
הייתה הראשונה להיענות לצי"ח .בספטמבר  1941העביר קרנקרוס למפעילו העתק של
דוח "הוועדה לענייני אורניום" הממוען לראש ממשלת בריטניה ,ווינסטון צ'רצ'יל .בדוח
נאמר בין היתר כי בארצות הברית ובבריטניה החלו עבודות מו"פ של נשק גרעיני (פרויקט
" .)"Tube Alloysכמו כן ,כלל הדוח מידע על המבנה המשוער של פצצה עתידית ,ועל
כך שמרכז הכובד של המו"פ יועתק לארצות הברית בשל עלותו הגבוהה ובשל המלחמה
המתנהלת ביבשת אירופה .לדיווח היה תפקיד חשוב לתחילת הפעילות המודיעינית של
ברה"מ מול פרויקט הגרעין האמריקני-בריטי ולתחילת מו"פ סובייטי עצמאי בתחום.172
ב– 1941עבר קרנקרוס לעבוד בבלאצ'לי פארק בפרויקט “אולטרה" (פיענוח הצפנים
של מכשירי ההצפנה הגרמניים “אניגמה") כמתרגם מגרמנית .אחד מהישגיו הבולטים
169
170

171

172

(.)http://nvo.ng.ru/spforces/2013-10-18/12_kernkross.html
כידוע ,הערכת המודיעין הבריטי עד תחילת יוני  1941הייתה כי “אין כל הוכחה שגרמניה עתידה
לתקוף את ברה"מ בטווח הזמן הקרוב" ,ראה  ,1941ראה Hinsley, F.H.. British Intelligence
in the Second World War: v. 1: Its Influence on Strategy and Operations (History
.of the Second World War' ch. 14, 1979
מתוקף עבודתו אצל האנקי נחשף קרנקרוס גם להלכי רוח אנטי–סובייטים ופרו–גרמנים בקרב חלק
מחברי הקבינט .נראה כי הוא העביר מידע זה למפעיליו ,דבר שהגביר את חוסר האמון והחששות
של ההנהגה הסובייטית כלפי בריטניה ,ראה _http://nvo.ng.ru/spforces/2013-10-18/12
.kernkross.html
שם.
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לטובת המודיעין הסובייטי ולמאמץ המלחמתי של ברה"מ בתקופת מלחמת העולם ה–2
היה מידע מוקדם ומפורט (שהופק מתשדורות גרמניות מוצפנות) על המתקפה הגרמנית
המתוכננת לקיץ  1943באזור קורסק שבברה"מ (מבצע “ציטדל").173
קרנקרוס הודה שהוא מרגל סובייטי ב– ,1951אחרי שלידי הממ"ס הבריטי הגיעו
מסמכים המוכיחים זאת בניירות של ברג'ס לאחר שזה ברח לברה"מ .לדבריו ,הפסיק
קרנקרוס לפעול למען הסובייטים עם סיום המלחמה ,174אך מסמכי ה– KGBששוחררו
מאוחר יותר ,סותרים זאת .175אחרי הודאתו של קרנקרוס ,אומנם הסתירו השלטונות
הבריטיים מידיעת הציבור את היותו מרגל ,אולם פיטרו אותו מכל תפקידיו במערך
שירותי הממשלה (הוא עבד במשרד האוצר) ,והוא נותר ללא תעסוקה או פרנסה קבועה.
הוא עבד במקומות שונים כמתרגם חומר כתוב מצרפתית ,כולל יצירות ספרות.
עיתונאי בריטי חוקר ,בארי פנרוז ,הגיע למסקנה שקרנקרוס הוא אכן “האיש החמישי"
ב"רשת קיימבריג'" ,וערך עימו ראיון שבמהלכו הוא הודה בכך .דבר היותו “האדם
החמישי" אושר סופית ב– 1990על ידי עריק המודיעין הסובייטי ,אולג גורדייבסקי.
קרנקרוס פרש סופית מכל עבודה ב– ,1993ונפטר ב– 1995בדרום צרפת .ב– 1997יצא
לאור הספר “מרגל ה'אניגמה'" ,והוצג כאוטוביוגרפיה שלו .ככל הידוע ,הוא לא נישא ,ולא
הביא ילדים מעולם.
אנטוני בלאנט  ,Bluntכינויים “טוני"“ ,יאן"
נולד בשנת  .1907אביו היה כומר ,אמו היא בת דוד מדרגה שנייה של אביה של מלכת
האם אליזבת  -אימה של מלכת אנגליה הנוכחית אליזבת ה– ,2כלומר אנטוני בלאנט עצמו
היה קרוב משפחה רחוק של המלכה .בשנות ילדותו והתבגרותו בילה  15שנה בפריז ,שם
שימש אביו כומר בכנסיית השגרירות הבריטית ,ועל כן ידע צרפתית על בוריה .עם סיום
לימודיו בתיכון במרלבורו קולג' ,התקבל לטריניטי קולג' באוניברסיטת קיימבריג' ,שם למד
 173לפי ארכיוני ה– KGBבתקופה שבין  1945 - 1941העביר קרנקרוס לברה"מ דרך מפעיליו 5832
מסמכים ,אם כי עד  1943לא נתנו הסובייטים אמון באמיתות החומר (http://spartacus-
.).educational.com/SScairncross.htm
 174הוא הצדיק את פעילותו בכך שברה"מ הייתה בת בריתה של בריטניה ,ולכן לא פעל נגד מולדתו ,אלא
נגד אויב משותף.
 175ע"ע וויקיפדיה.
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בשנים  .176 1930 - 1926באוניברסיטה הכיר את חברי ה"חמישייה" האחרים ,עם חלקם
גם התיידד (פילבי ,מקלין) ,ועם אחד מהם (ברג'ס) אף היה בקשרים הומוסקסואליים.
בלאנט היה בעל דעות מרקסיסטיות מובהקות ,וכמתמחה באומנות (היה חוקר ומבקר
ברמה עולמית בתחום זה) התייחס אליה מתוך ראייה מרקסיסטית (למשל ,היה משוכנע
כי רק מדינה קומוניסטית כמו ברה"מ מסוגלת לשמר ולטפח את האומנות הקלאסית.)177
לפי מקינטייר ,178פילבי קישר בינו ובין דויטש ,179והוא גויס בתחילת .1801937
בשל מעמדו באוניברסיטה ,שם שימש מעין ראש קבוצת סטודנטים ומרצים (,)captain
ידע להצביע על אנשים שלדעתו עשויים להיות מועילים ושאפשר לגייסם .הוא גם גייס
בעצמו את “נייג'ל" ,שמו האמיתי מייקל סטרייט ,בוגר קיימבריג' ,בנו של מיליונר אמריקאי
חברו של הנשיא רוזוולט וכן את ליאו לונג (כינויים “ראלף" ,181)"Elli“ ,סטודנט שנה ב'
בקיימבריג' (בתחילת שנות ה– 60של המאה ה– 20סיפר “ראלף" לממ"ס הבריטי על פועלו
לטובת המודיעין הסובייטי ,בתמורה לחיסיון מפני חקירה והעמדה לדין) .בהמשך שב
“נייג'ל" לארצות הברית ,והחל לפי דרישת מפעיליו הסובייטיים לעבוד בסטייט דפרטמנט
(משרד החוץ של ארצות הברית) .כאן שירותו ונגישותו לא נשאו פרי ,ופועלו לטובת
המודיעין הסובייטי דעך או פסק.182
בלאנט הצביע על קרנקרוס ,שאותו לימד ספרות צרפתית ,כמתאים לגיוס (אם כי בשל
תכונותיו “הסוציופטיות" לא חיבב אותו במיוחד) ,והכיר בינו ובין ברג'ס .183על כך הוא
סיפר ל– ,MI-5אף זאת בתמורה לחיסיון מפני חקירה והעמדה לדין.
בלאנט טען שעבודתו לטובת המודיעין הסובייטי מ– 1937ועד תחילת מלחמת העולם
176
177
178
179
180
181
182
183

ע"ע בוויקיפדיה.
ב– 1934ביקר בלאנט עם ברג'ס בברה"מ ,והתרשם מאוד לרעה מהמתרחש שם .נקודת האור היחידה,
אך החשובה מבחינתו ,הייתה אופן השמירה של השלטונות על אוצרות האומנות הקלאסית ,כפי
שבלאנט ראה בארמיטאז' שבלנינגרד.
מקינטייר ,עמ' .56
לפי מודין (עמ'  ,)100מי שקישר בין בלאנט לדויטש היה דווקא ברג'ס .מודין ממשיך וטוען כי בלאנט
הבין שהוא עתיד לפעול לטובת הקומינטרן נגד הנאצים.
“ KGBבאנגליה" ,עמ' .260
מיטרוכין ,עמ'  ,91מודין ,עמ' .102
“ KGBבאנגליה" ,עמ'  ,260מודין ,עמ' .104 - 102
מודין ,עמ' .100
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ה– )1939( 2הייתה כמעט אפסית ,וכללה בעיקר הצבעות על אנשים פוטנציאליים לגיוס,
ושהקשר עם המפעילים התקיים רק דרך ברג'ס.184
עם פרוץ מלחמת העולם ה– 2התגייס לצבא הבריטי .לפני כן התדיין ארוכות עם פילבי
וברג'ס על משמעותו של הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ,ושלושתם הגיעו למסקנה כי במצב
הקיים ההסכם הוא אופציה חולפת אך בלתי נמנעת מבחינתה של ברה"מ.185
בקיץ  1940התקבל בלאנט לעבודה ב– ,186 MI-5ואז גילה למפעיליו ש"קינג" הוסגר על
ידי העריק קריביצקי בתחילת מלחמת העולם ה–2

187

(המטה במוסקבה חשד שהוסגר

על ידי מאלי) .כקצין ב– MI-5הוצב בתפקיד מ"צ בצרפת ,ומאוד לא אהב את שהיה
עליו לעשות שם ,על כן ביקש מחבריו לפעול למען חזרתו לאנגליה .עם שובו הכיר חברו
ויקטור רוטשילד 188בינו לבין סגן ראש ה– ,MI-5גאי לידל ,וזה הציע לו תפקיד משמעותי
יותר במטה הממ"ס .תוך כדי עבודתו ב– MI-5התיידד גם עם אחד מבכיריו דיק ווייט
(שעתיד היה לשמש ראש ה– MI-5בשנים  ,)1956- 1953על רקע אהבתם המשותפת
לאומנות .שניהם ניהלו שיחות גלויות וכנות ,מתוכן שאב בלאנט מידע רב אותו דיווח
למפעיליו .במטה הטילו ספק באמינות המידע ובאמיתותו ,כי לבלאנט מתוקף תפקידו
לא הייתה אמורה להיות נגישות למידע מסוג זה.189
בין היתר העביר בלאנט למפעיליו מידע בנושאים כדלקמן:
•עריק המודיעין הסובייטי קריביצקי הוא שהסגיר את איש הצופן של משרד החוץ
הבריטי ,ג'ון קינג (“מאג") ,לממ"ס הבריטי (ולא “אויב העם" מאלי ,כפי שהיו בטוחים
במוסקבה);
•פעילות הממ"ס הבריטי נגד השגרירות הסובייטית (תצפיות ,האזנות ,מעקבים,
184
185
186
187
188
189
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שם ,עמ' .261
מודין ,עמ' .114
מיטרטכין ,עמ'  ,91מודין ,עמ'  .115 - 114הגיוס ל– MI-5לא היה פשוט כלל ועיקר ,ככל הנראה,
בשל עברו בקיימבריג' שם ביטא דעות מרקסיסטיות.
שם.
בזמן המלחמה שירת ב– MI-5כמומחה לפעולות חבלה .ראה Calder Walton, “Empire of
 ,Secrets. British Intelligence, the Cold War and the Twilight of Empire", 2013גרסה
דיגיטלית ,רוסית.
מודין ,עמ' .129 - 126
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תשאולי עובדים וכד');
•פעילות הממ"ס נגד המפלגה הקומוניסטית (מעקבים“ ,שתילת" סוכנים ,גיוס מודיעים
וכדומה).
•שיפור שיטות המעקב של תצפיתני השירות אחר הדיפלומטים והחשודים שהנהיג
בלאנט ,וכמובן ,דיווח על כך למפעיליו.
•מידע שדלה מהמרגלים הגרמנים שנתפסו באנגליה.190
בלאנט המשיך לדווח למפעיליו במהלך כל המלחמה ,ולא ברור מתי פעילותו כסוכן
נפסקה .ככל הנראה ,בסיום המלחמה ועם שחרורו מהשירות הפסיקו הסובייטים לראות
בו מקור ערכי .הבריטים ,מצדם החלו לחשוד בו עם בריחת עמיתיו מה"חמישייה" (מקלין
וברג'ס) לברה"מ ב– .1951בלאנט עצמו ,אף שנחקר פעמים מספר ,הודה בפעילותו למען
הסובייטים רק ב– ,1964וגם אז בחשאי ובתנאי שלא ייתבע לדין .ב– 1979חשפה ראש
ממשלת בריטניה ,מרגרט תאצ'ר ,את בלאנט בפומבי ושללה ממנו את תואר האבירות,
ואוניברסיטת קיימבריג'  -את התואר ‘עמית לשם כבוד' .בלאנט נפטר ב– 1983בגיל .75
מאז חשיפתו בסדרת ראיונות לאמצעי תקשור טען כי התגייסותו ופועלו למען המודיעין
הסובייטי הייתה הטעות הגדולה של חייו שהפכה לטרגדיה אישית .הוא היחיד מבין חברי
ה"חמישייה" שהביע חרטה כנה.
גאי ברג'ס  Guy Francis De Moncy Burgessכינויים “מדכן"  ,Hicks ,Madchenג'ים
.Jim
נולד ב–1911

191

()1933 - 1930

192

למשפחת קצין בצי בריטי (בדרגת אדמירל) ,למד באיטון ובקיימבריג'
שם התוודע למרקסיזם ,והיה לקומוניסט מושבע ומאמין .היה אדם

מוחצן והומוסקסואל מוצהר וצבעוני ,אינטלקטואל הרבה מעל הממוצע ,בעל ידע רחב
בתחומים שונים ,בעל כושר ניתוח ולמידה ,ומעל לכל בעל יכולת להתיידד ולרכוש חברים.
ב– 1932הכיר בקיימבריג' ,בעזרת מוריס דוב ,את מקלין ,את בלאנט ,ואת פילבי ,עם
 190מודין ,עמ' .130
 191מודין ,עמ'  ,85טוען כי ברג'ס נולד ב–.1910
 192מודין (עמ'  )91כותב ש"נדמה ,כי הוא אפילו לא ניגש לבחינות הסיום באוניברסיטה בשל מחלה קשה
בסמסטר האחרון" ,כלומר רשמית ברג'ס לא קיבל שום תואר אקדמי.
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האחרון אף התיידד .בעוד שהידידות עם פילבי ועם מקלין לא התפתחה בשלב זה לחברות
של ממש ,הרי שהידידות עם בלאנט ,שאותו העריץ ,הפכה אף לקשר הומוסקסואלי.193
בקיץ  1934ביקר עם בלאנט במסגרת משלחת במוסקבה ,שם נפגש עם בכירי המפלגה
הקומוניסטית דאז ,בוכרין ופיאטניצקי (האחרון היה ראש מחלקת הקשרים הבינלאומיים
של הקומינטרן) .עם חזרתו ממוסקבה החלו ברג'ס וחברים אחרים במשלחת

194

לספר

על אכזבתם מברה"מ נוכח מה שראו שם .נראה ,כי ברג'ס עשה כן כדי לצאת “משדה
הראייה" של הממ"ס הבריטי( 195כי כבר אז רמז לו פילבי על הצפוי לו בהמשך).
מי שהצביע בפני דויטש על ברג'ס כמועמד לגיוס היה פילבי ,ואחריו  -מקלין .הגיוס
התבצע על ידי דויטש 196בינואר  1935במהלך פגישה שארגן מקלין.197
עם עזיבתו את האוניברסיטה עבד ברג'ס כיועץ פיננסי (מוצלח מאוד) לאימו של
ויקטור רוטשילד ,שעימו למד באוניברסיטה .198ב– 1935שימש מזכירו של חבר פרלמנט
שמרן ,ג'ון מקנמרה ,אך בסוף אותה שנה עזב את התפקיד ,והחל לעבוד ב– ,BBCשם עסק
בעיקר במדיניות הפנים ובכתבות בנושאים שעל סדר יום .199במסגרת זו ניהל שיחות
אולפן עם אישים שונים .אחד מהם היה דייוויד פוטמן ( ,)David Footmanשהתברר
כי הוא סגן ראש מחלקה  )section 1( 1של ה– ,MI-6והודות לו התקבל ברג'ס ב–1938
לסוכנות לתקופת ניסיון.200
193
194
195
196

197
198
199
200
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מודין עמ' .89
לטענת מודין (עמ'  ,)98בלאנט באמת התאכזב מאוד מברה"מ ,וראה בה “מדינה שנדונה לכליה".
אולם הדבר לא הפריע לו להמשיך ולפעול לטובתה ,כי הוא ראה בה הגורם הרציני ביותר במאבק
נגד פשיזם ובמרקסיזם  -האידיאולוגיה היחידה המסוגלת לשמור על האומנות ולהגן עליה.
שם  +עמ' .99
לפי מקינטייר (עמ'  ,)56דויטש הסתייג תחילה מגיוסו של ברג'ס בשל מוחצנותו ובשל היותו מושך
תשומת לב ,אך בהמשך הוחלט (לפי המלצתו של אורלוב ,ראה  ,IVRעמ'  ,)51כי דווקא בשל
תכונותיו אלה יהיה זה פחות סביר כי הממ"ס הבריטי יחשוד בו כסוכן זר .לפי וולודרסקי (שם),
הגיוס התבצע בין יולי לספטמבר .1935
מקינאייר ,עמ' .48
דרך רוטשילדים הכיר ברג'ס את מנזיס (שעתיד להתמנות לראש ה– ,)SISאת דיק ווייט (אז רמ"ח
ב– SISובשנות ה– 50וה– - 60ראש  MI-5וה– )MI-6ואת הסגן הקבוע של שר החוץ ,רוברט
וואנסיטארט ( ,)Vansittartמודין ,עמ' 106
מודין ,עמ' .107
מודין ,עמ' .108
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פעולותיו של ברג'ס כסוכן סובייטי עד כניסתו ל–:SIS
העביר דיווחים וניתוחים “מכל הבא ליד" :שיחות ב– ,BBCחומר שהתקבל מתוך שיחות
“שלא לציטוט" ממרואיינים שונים ,ניתוחים שלו על המצב הבינלאומי ועל מהלכיה
המדיניים של בריטניה.
•הצביע על יעדים לגיוס באוניברסיטת אוקספורד ,ובכך סייע לגייס ולהפעיל סוכנים
שהגיעו בהמשך לארצות הברית.201
•גייס מספר אנשים ערכיים ביותר עבור המודיעין הסובייטי ,וביניהם (ב– )1938את
אריק קסלר ( ,)Eric Kesslerעיתונאי שווייצרי שהוצב בבריטניה ,והפך לחבר הסגל
הדיפלומטי של ארצו במדינה זו .202לפי נייג'ל ווסט ,קסלר עבד גם לטובת MI-
 ,5והעביר להם מסמכים מהשגרירות השוויצרית בלונדון .כמו כן ,גייס ברג'ס את
גורונווי ריז ( ,Goronwy Reesכינויים “ "Grossו ,)"Fleet“ -עיתונאי בריטי בכיר ,בעל
דעות מרקסיסטיות .203אולם ב– 1939התאכזב ריז מברה"מ בשל הסכם ריבנטרופ-
מולוטוב ,וסירב להמשיך ולפעול למענה .בפועל לא הספיק הוא להעביר לסובייטים
כל מידע ,אף שהתיק עליו נשמר בארכיוני המודיעין הסובייטי.204
עם כניסתו ל– SISועוד לפני שסיים את תקופת הניסיון ,הפעיל פוטמן את ברג'ס
תוך ניצול קשריו ההומוסקסואליים לקיום מגעים מוצנעים בין ראש ממשלת בריטניה
צ'מבליין ומקבילו הצרפתי דלאדייה .ברג'ס גם תיווך בשיחות בלתי רשמיות בין שניהם.205
בקיץ  1938דיווח ברג'ס למפעילו (גראפפן?) ,שראש ממשלת צרפת שיגר את ידידו פפייפר
ואת מי שעתיד להיות שר בממשלת וישי ,פרננד דה–בריניון ,לניהול שיחות חשאיות עם
הנאצים בגרמניה .206בהמשך טענה ברה"מ ,על סמך מידע זה ועל סמך מסמכים אחרים
201
202
203
204
205
206

“."Deadly Illusions
מיטרוכין West, Nigel. Historical Dictionary of British Intelligence, ,84
 ,.Rowman&Littlefield, 2014, 2nd edעמ' .321
המטה במוסקבה רצה מאוד לגייס את ריז בשל היכרויותיו החיוניות :עם ריז שהיה מיודד עם שר
החוץ הבריטי האליפכס ,עם שר הפנים סיימון ,עם העורך הראש של העיתון “טיימס"  Dawsonועוד
(מיטרוכין ,עמ' .)80
מסמכי מיטרוכין ,עמ' .85
מודין ,שם ,עמ' .109 - 107
שם.110 ,
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שהעביר (או דיווח) ברג'ס ,כי החל מ– 1935עודדו ודחפו בריטניה וצרפת את גרמניה
למלחמה נגד ברה"מ.207
עם עזיבתו של גראפפן למוסקבה החל ברג'ס להעביר דרך שלוחת ה– NKVDבפריז את
דיווחיו ואת המסמכים שהשיג ,ושימש אף “דוור" עבור סוכנים אחרים מהמעטים שנותרו
בבריטניה ועבדו למען ברה"מ.
ב– 1938התקבל ברג'ס לעבודה במחלקה  Dשל ה– ,SISלאחר שמנהל המחלקה ,לורנס
גרנד ,הטיל עליו לגרום לקרע בתנועה הציונית בארץ ישראל .לשם מטרה זו פנה ברג'ס
לידידו ,ויקטור רוטשילד ,וזה שכנע (או שידל) את רוטשילד האב להקים גוף אופוזיציוני
לחיים וייצמן .הפילוג הזה נמשך זמן קצר .208בינואר  1939הוטל על ברג'ס להקים תחנת
רדיו לניהול תעמולה אנטי–נאצית תוך איתור מקומות למיקום משדרים באירופה .ברג'ס
ביצע את התפקיד בהצלחה ,וכבר באפריל אותה שנה החלה התחנה לפעול ולשדר.209
בהמשך היה על ברג'ס לעבור למוסקבה ולהשתלב בתחנת ה– ,SISאך הוא הוחזר בדרכו
לשם ,והוטל עליו תפקיד של מדריך לפעילות חתרנית בביה"ס של מחלקה  Dב–.SIS
משם הוא סייע גם לפילבי להתקבל למחלקה.210
עם מיזוגה של מחלקת  Dעם ( SOEמינהלת המבצעים המיוחדים) בתחילת סתיו
 1941פוטר ברג'ס מה– ,SISושב לעבוד ב– .211 BBCהוא המשיך לפעול ככל יכולתו למען
המודיעין הסובייטי ,למעשה עד לרגע בריחתו עם מקלין לברה"מ ב– ,1951שם שקע
בשכרות ונפטר ב– 1963במוסקבה .לפי בקשתו ,הועבר אפרו לבריטניה ושם נטמן.
אסכם את פעילותו ואת תרומתו של ברג'ס לטובת המודיעין הסובייטי:
•איתר ,שכנע וגייס בכישרון רב;
•דלה מידע מבני שיחו מבלי לעורר חשדות;
•ניסה לנהל (בעידוד בריטניה) שיחות חשאיות בין צרפת מצד אחד ,וגרמניה הנאצית,
207
208
209
210
211
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שם.
שם ,עמ' .112
שם.
שם ,עמ' 119
שם ,עמ' 120
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מצד שני;
•העביר בע"פ מידע מבוסס על שמועות ועל “שיחות מסדרון" ,אם כי ממבועים ערכיים.
דונלד מקלין  ,Donald Macleanהכינויים “ -וייזה" (( )Waiseיתום),"Stuart“ ,
“"Lyric“ ,"Homer

212

יליד  .1913אביו היה פוליטיקאי בעל שם בבריטניה (חבר הפרלמנט ,ראש מפלגת
“הליברלים העצמאיים" ,סגן יו"ר בית הנבחרים ואפילו חבר הקבינט הקואליציוני ב–1931
כראש ועדת החינוך) .מקלין החל לימודיו בגיל  )1931( 18בטריניטי קולג' בקיימבריג' בחוג
לבלשנות ולהיסטוריה פוליטית ,וסיים אותם ב– .1934באוניברסיטה בלט כבעל השקפת
עולם קומוניסטית ,והכריז על כך גלויות .לפי ויקיפדיה (ע"ע) ומקינטייר ,הוא גם הצטרף
בפועל למפלגה הקומוניסטית .213פילבי הצביע עליו (כמו גם על ברג'ס) בפני דויטש וקישר
ביניהם .הגיוס עצמו התבצע על ידי דויטש 214בספטמבר  .1934לפי המלצתו או דרישתו
של דויטש ,הודיע מקלין ברבים ,כמו פילבי ,על התנערותו מהשקפותיו השמאלניות.
הודות לקשריהם של אביו (שנפטר ב– )1932ושל אימו שהייתה בידידות עם חמישה
שרים בריטים ,הסתובב בחוגי החברה הגבוהה ,ורקם אף הוא קשרים רבים .בשל
ידידותה של אימו עם לורד סיימון (אז שר הפנים) ,הכוונה בהתחלה הייתה להחדירו
למשרד הפנים ,אבל בשלב זה נוצרה הזדמנות להחדירו דווקא למשרד החוץ ,דבר שבעיני
מפעיליו ובעיני מטה ה– INOנראה כבעל פוטנציאל רב יותר .מקלין עבר בהצלחה מרובה
את מבחני הכניסה למשרד ,ובראשית  1936התקבל לעבודה בתפקיד מזכיר שלישי.215
עם פרוץ מלחמת העולם ה– 2נשלח לשגרירות הבריטית בפריז ,שם שירת עד נפילתה
של צרפת (יוני  .)1940בשנות שירותו במשה"ח התקדם בסולם התפקידים ,ושירת גם
בתפקידים הקשורים בלוחמה כלכלית נגד גרמניה ,והיה למומחה בתחום .כמו כן ,לקח
חלק במו"ם להקמת בסיסים אמריקניים בבריטניה ובחומרים ואוצרות טבע הדרושים
למאמץ המלחמתי הבריטי .במהלך המלחמה הגיע עד לתפקיד ראש מחלקת ארצות
212
213
214
215

מקינטייר ,עמ'  ,NR ;56 ,48עמ' 85 - 83
חברותו במפלגה הקומוניסטית אינה מוזכרת בפרסומים הרוסיים.
“המודיעין הבלתי לגאלי" ,עמ'  .83בוויקיפדיה (ע"ע) כתוב שמי שגייס אותו היה תיאודור מאלי.
“המודיעין הבלתי לגאלי ,עמ' “ ,84שבעה עשר שמותיה של קיטי האריס" ,עמ'  .167לפי וולודרסקי
(שם) ,הגיוס התבצע בפברואר .1935
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הברית במשה"ח הבריטי ,216ובהמשך לתפקידי מזכיר שני וראשון בשגרירות בריטניה
בארצות הברית (.217)1948 - 1944
מקלין העביר למפעיליו סודות של ממשלת בריטניה והחלטות אנגלו-אמריקאיות
בנוגע למדיניות הגרעין.218
אשת הקשר שלו מול מפעיליו ובשלבים מסוימים אף מפעילתו בפועל הייתה קיטי
האריס ( .)Kitty Harrisהם הפכו לזוג תקופה קצרה ,אך הקשר הרומנטי ביניהם הסתיים
בהמשך (מקלין נשא אישה אחרת) ,אם כי יחסי העבודה נותרו עד עזיבתו של מקלין
לבריטניה.219
בסה"כ העביר מקלין (לפחות בתקופת עבודתו עם קיטי האריס) למעלה מ– 12אלף דפי
מסמכים ממשה"ח הבריטי בסיווג “סודי ביותר" .כדי לטפל בכמות המסמכים הללו היה
צורך בעובד מיוחד בשלוחה .220
להלן חלק מהמסמכים שהעביר מקלין:221
•מסמכי  MI-6בסיווג “שמור" ,לרבות העתקי מברקים של הקומינטרן שיורטו על ידי
המודיעין הבריטי.
•מידע ראשוני על קיום סוכן  MI-6במשרד לסחר חוץ של ברה"מ .האיש נחשף ונעצר
על ידי שירותי הביטחון הסובייטיים.
•התכתבות מוצפנת של משה"ח הבריטי עם שגרירויות בחו"ל ,222פרוטוקולים של
ישיבות הקבינט הבריטי ,תוכניותיהן של ארצות הברית ובריטניה לגבי פיתוח נשק
גרעיני.
216
217
218
219
220
221
222
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שם
ע"ע וויקיפדיה
“."Deadly Illusions
“המודיעין הבלתי לגאלי" עמ' .86
שם ,עמ' .82
שם ,עמ' .84 - 83
ככל הנראה ,הוא (או קרנקרוס משולחנו של לורד האנקי) העביר במאי  1941את מברקיו של שגריר
בריטניה בברה"מ קריפס למשרד החוץ הבריטי ,ובו מידע והערכות בנוגע ליחסים בין ברה"מ
לגרמניה ( ,1941ספר  ,2עמ' .)153 - 152
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מחמת סכנה לחשיפה

223

הוברח מקלין ב– 1951לברה"מ ,שם נפטר כעבור כ– 30שנה,

במרס .2241983

סוכנים נוספים
א .אנשי צופן
ג'ון קינג ,כינוי “מאג" ( ,)MAGאיש צופן במשרד החוץ הבריטי,225
הוזכר לראשונה במסמכי ה– NKVDב– .8.10.1934ההיכרות עמו נוצרה על ידי “קופר"

226

שפגש אותו לראשונה ב– 1934בז'נבה“ .העבודה" עליו נמשכה כשנה ,וב– 1935גויס
לעבוד( ,היה זקוק לכסף כדי לממן את לימודי בנו) כ"משוטה" עבור בנק כלשהו .הגיוס
היה בין היתר על רקע שנאתו לבריטים (הוא היה אירי) ,והושלם ב– .2279.5.35העבודה
כללה העתקה והעברה של מסמכי משה"ח החוץ הבריטי ,אליהם הייתה לו גישה מתוקף
עבודתו כאיש צופן .בלונדון הופעל  MAGעל ידי תיאודור מאלי ,228והעביר כמויות
רבות של מסמכים .למשל ,ב– 25למרס  1936העביר  77מברקים ו— 4סיכומים יומיים .רוב
המסמכים היו “בזמן אמיתי" (איחור של  4 - 2ימים) .ב– 9במאי  1931הועברו  89מברקים,
 2סיכומים יומיים ודוח של אידן .ב– 24במאי הועברו  95מברקים וסיכום מיוחד אחד.
הקשר עם “מאג" נותק עם עזיבתו של מאלי את לונדון בקיץ  2291937ו"טיהורו" בהמשך.
נוכח “העובדה" כי “מאג" עבד עם “אויב העם" (מאלי) ,ההערכה ב— INOהייתה כי דבר
עבודתו לטובת המודיעין הסובייטי ידוע לבריטים ,והם מעבירים דרכו דיסאינפורמציה,
223
224
225
226
227
228
229

המידע על היותו של מקלין מרגל סובייטי נחשף במסגרת פרויקט “ונונה" (ע"ע) .המידע על החשיפה
הועבר על ידי פילבי ,והוא הביא להברחתו של מקלין (וברג'ס) לברה"מ.
“המודיעין הבלתי לגאלי".85 - 84 ,
“ KGBבאנגליה" ,עמ' .205-178
כינוי מבצעי של הנרי פיק ,צייר הולנדי ,קומוניסט ,גויס על ידי ה–( INOאיגנאצי פורצקי/רייס ,כינוי
“ריימונד") ב– ,1930שימש כרזידנט בלתי לגאלי באירופה .גייס והפעיל סוכנים .פורצקי עצמו ערק
למערב וחוסל בשוויץ ב–( 1937ראה תת–פרק “מבצעים מיוחדים").
שם ,עמ' .191
שם ,עמ' .204
שם ,עמ' .205
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ועל כן הקשר עמו לא חודש .בפועל הוסגר “מאג" ב– 1939על ידי קריביצקי ,שערק
ב– .1937על כך קיים דיווחו של “ואדים" (הוא גורסקי) מיוני  1941על בסיס דבריו של
בלאנט (“טוני")“ :ב– 39קריביצקי סיפר לדון אייזק על כך שאיש צופן בלונדון בשם קינג
הוא מרגל סובייטי ,והיה קשור ל"קופר" שפעל בהולנד" .אייזק דיווח על כך ל– ,MI-5וקינג
נעצר ונידון ל– 10שנות מאסר .קריביצקי אישר את דיווחיו מול הבריטים.

 ,Ernest Holloway Oldhamכינוי “ארנו" ()Arno
גויס ב– ,1930הגיע כמתנדב לשגרירות הסובייטית בפריז ,והציג עצמו כצ'רלי ,פועל
דפוס בעל נגישות לצפנים ולמברקים מוצפנים במשה"ח הבריטי (בפועל היה סרן בריטי
משוחרר ,ועבד כרמ"ד הפצת תכתובת מוצפנת במשה"ח הבריטי) .מי שגייס אותו
היה רשל"ח סובייטי בלתי לגאלי בשם באזארוב ( Bazarovהשם האמיתי שפאק ,כינוי
מבצעי “קים") ,והוא הופעל על ידי סוכן סובייטי בלתי לגאלי אחר באירופה ,דמיטרי
ביסטרוליוטוב ( .)Bystroliotovתמורת כסף העביר “ארנו" למפעיליו חומר ערכי ביותר,
לרבות מפתחות לצפנים וקודים שהיו בשימוש משה"ח הבריטי .הוא התאבד בגז ביתי
ב– 1933על רקע שכרות ומצב נפשי.
פרנצ'סקו קונסטנטיני ,230כינויים ,Langle ,D-3 ,""Duncan :פקיד ,עובד מקומי זוטר
בשגרירות הבריטית ברומא .היה בעל נגישות לצפנים ,גויס ב– 1924בעזרת D-1

231

על

ידי מרק שפטל משלוחת רומא ,שם עבד בכיסוי של נציג הצלב האדום ומשרד הבריאות
הסובייטי .במשך כעשור העביר קונסטנטיני לסובייטים חומר ערכי רב .על הספקו
וערכיותו יעידו הנתונים האלה:
 )1בינואר  1925העביר למפעיליו בממוצע  150עמודי מסמכים בשבוע.
 )2מי שהיה “מס'  "2במשרד החוץ הסובייטי ובהמשך שר החוץ העיד באחת
ההזדמנויות ,כי החומר שסיפק “דאנקן" היה “שימושי ביותר" עבורו.
 )3ב– 1935קבע מטה ה– ,INOכי  101מסך כל המסמכים שסיפק “דאנקן" מתחילת
 KGB" 230באנגליה" ,עמ'  206ואילך.
 - D-1 231איטלקי ,עבד גם בשגרירות האימפריה הרוסית ברומא ,המשיך כעובד מקומי בשגרירות
הבריטית .שמו האמיתי אלפרדו אלגרטי .ראה גם מיטרוכין ,עמ' .35
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השנה ,היו חשובים מאוד ,והועברו לשולחנו של סטאלין.232
עם זאת ,כבר ב– 1928החלו הסובייטים לחשוד ,שהוא מעביר חומר גם לשירותי מודיעין
(או ממ"ס) איטלקיים .חשד זה אושש ,אך הדבר לא הפריע לסובייטים להמשיך ולהפעילו.
ריימונד אואוק  ,Raymond Oakeכינוי “שלי"  ,Shellyפקיד צופן בנציגות הבריטית
בחבר הלאומים בז'נבה .גויס (“חלקית") על ידי “קופר" על רקע כספי וכיסוי צרכים שונים.
בקשת המידע הוצגה כצורך מסחרי לחברת סחר גדולה .הוא הביע נכונות להעתיק את
מסמכי הנציגות שאליהם היה נגיש ,אך סירב לצלמם .הקשר עמו הופסק בהדרגה.

סוכנים אחרים
ליאו לונג ,כינויים “ראלף"“ ,אלי" “ ,Ellyלב" (“ )"Lionבוגר קיימבריג' ,שם למד בין
השנים  1938 - 1935שפות מודרניות ,ובפרט גרמנית.233
בשנים  1939 - 1938לימד בפרנקפורט שגרמניה.234
גויס במהלך מלחמת העולם ה–2

235

על ידי בלאנט ,ששימש גם איש קשר שלו מול

הקצ"א (גורסקי) .בשל שליטתו בשפה הגרמנית שירת ב–( MI-14אגף במודיעין הצבאי
הבריטי האחראי על גרמניה) ,אליו גויס בדצמבר  1940בדרגת סגן .שימש קצין סד"כ
ומערך של הוורמאכט ,והיה נגיש לחומר שהתקבל במסגרת התוכנית “אולטרה" (צופן
“אניגמה") .העביר לסובייטים דרך בלאנט וגורסקי  -מידע רב ומפורט בתחומו ,דבר
שסייע למאמץ המלחמתי הסובייטי בכל קנה מידה.
ליאו הפסיק לעבוד למען הסובייטים עם שחרורו מהצבא ב– ,1946והתנגד לכל
ניסיונותיהם לחדש את פעילותו למענם .הוא הוסגר על ידי בלאנט ב– ,1964ולא הופלל
תמורת וידוי מלא.
232
233
234
235

מיטרוכין ,עמ' .50 ,36
גורדייבסקי ,עמ' .315
שם.
.West, Nigel. The A to Z of British Intelligence. p. 312, Scarecrow Press, 2009
לפי גורדייבסקי ,עמ'  ,237-236גויס קרוב למאי  .1937לדבריו ,גם אנשי המודיעין הצבאי יצרו מגע
עם לונג בלא קשר לאנשי שלוחת לונדון של גורסקי .לא ברור כיצד "הפלונטר" נפתר בסופו של דבר.
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וויליאם איוור
( ,236)William Ewerכינויים  B-1ו"הרמן" ,כתב העיתון “דיילי הראלד" ,חבר “מפלגת
הפועלים העצמאית" ,אוהד קומוניסטים .237גויס בווינה ב– 1923או  .238 1924היו לו 15
מבועים (או תתי–מקורות שמוספרו  B-2עד  )B-16מקרב חוגי המהגרים “הלבנים"
בלונדון ועמ"זים (עובד מקומי זר) מנציגויות סובייטיות שונות .כמו כן ,היו לו מקורות
במשרד החוץ הבריטי (כתבנית בכינוי “ "Fושני פקידים בכירים ,וילרט וגרגורי ,)239במשרד
לענייני הודו (כינוי “ ,)"Oבמשרד הפנים ובמשטרה (“סקוטלנד יארד") ,שכונו “"Z“ ,"Y
ו— 3 ,2 ,1ו—.4
 B-1שיתף פעולה גם עם המפלגה הקומוניסטית הבריטית ,ונהג למסור להם מידע
שהועבר לו ממבועיו (או ממבוע) ב"סקוטלנד יארד" על המעקב המשטרתי אחר חבריה
ועל פעילותה .מבועים אלו גם העלימו מידע מפליל ממסמכי ה"סקוטלנד יארד" ,וכך פגעו
במאמצי המשטרה לקשר את המפלגה עם פעילות ריגול.240

קבוצת “ארסנל"

241

על קבוצת “ארסנל" ידוע מעט מאוד ,כי לפחות חלק מאנשיה לא נחשפו מעולם,
והמידע הקיים חלקי ואמורפי.242
העדות הכתובה הראשונה על הקבוצה נמצאת בדוח של מיצקביץ' (רשל"ח ,לא תושב
236
237
238

239
240
241
242
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.West Nigel, Historical Dictionary of British Intelligence, p. 203
“ KGBבאנגליה" ,שם ,עמ' .21
לפי נייג'ל ווסט ,גויס ב– 1919ועבד עד  .1929ווסט גם קובע כי הוא היה חבר המפלגה הקומוניסטית.
בעמ'  55בספר “ KGBבאנגליה" קובעים המחברים ,כי יואר גויס ב– ,1919ומזהים אותו כעורך מדור
ידיעות החוץ בעיתון “דיילי הראלד" .הדבר אינו מפתיע ,כי אחד ממחברי הספר (נייג'ל ווסט) הוא
גם עורכו של ה– .Historical Dictionaryנראה על כן ,כי הספר לא נכתב בשיתוף פעולה של שני
המחברים ,אלא כל אחד מהם כתב את חלקו ,והפרקים השונים נערכו באופן רשלני.
“ KGBבאנגליה" ,עמ'  .24לא ברור במי מדובר .במשרד החוץ הבריטי עבד פקיד בכיר ,סר ארתור
ווילרט ,וייתכן ,אך לא סביר ,שזה האיש שאליו מתכוונים המחברים.
“ KGBבאנגליה" ,שם ,עמ' .25
המידע בפרק זה נלקח מהספר “ KGBבאנגליה" ,עמ' .254 - 246
ידועים ,למשל ,רק כינויים מבצעיים של מספר סוכנים או של מקורות בקבוצה "Ber", “Saul", -
"“( "Nelly", “Otetsiאב")“( "Shofer“ ,נהג")."Margareth“ ,
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לונדון) לראש ה– INOארטוזוב .הדוח הוא ,ככל הנראה ,ממחצית הראשונה של ( 1933לא
מצוין בו תאריך ,אך אפשר לשער אותו מתוכנו) .במסמך מצוינות שתי קבוצות (חוליות)
מודיעין מוקפאות“ :ארסנל" ו— .243B-1כדברי מיצקביץ'“ ,שתיהן בעלות פוטנציאל,
ומומלץ לנקוט צעדים כדי להפשירן".
קבוצת “ארסנל" כללה עובדים משלושה מפעלים“ :ארסנל" (“ווליץ' ארסנל" -
 ,Woolwich Arsenalעסק בניסויי חימוש ונשק)“ ,ארמסטרוג" (ייצור טנקים ,תותחים,
רובים ומנועים) ו"פרט בראון" ( ,Ferret Brownייצור טנקים ולוחות שריון) .נקודת
התורפה של הקבוצה הייתה העובדה שבראשה עמד עסקן קומוניסטי ידוע (פרסי גליידנג,
כינוי “הוט") ,244בעוד שאנשיה לא היו חברי המפלגה .מי שנשלח “להפשיר" את הקבוצה
בסוף  1934היה אלכסנדר אורלוב (פלדבין) ,אבל בפועל הפעילו אותה תיאודור מאלי
וכנראה גם דויטש.
המודיעין המסכל הבריטי הצליח להחדיר לקבוצה סוכנת ,גב' אולגה גריי ,והיא הפלילה
את אנשיה .ב– 1938נתפסו שלושה מהם (גליידינג ביניהם) “על חם" עם חומר סודי (מפות,
שרטוטים) ,ונשפטו לתקופות מאסר של ארבע ושש שנים.
החומר שהעבירו אנשי הקבוצה היה טכני  -מידע על סוגי אמל"ח שמפתחת ומייצרת
התעשייה הצבאית הבריטית ,לרבות טכנולוגיות ייצור ,שרטוטים וכדומה .245לא ברור
אילו מהחומרים הללו שימשו את תעשיית הנשק הסובייטית.246
243
244
245

246

( B-1כינוי נוסף “הרמן") היה עיתונאי בריטי מוכר בחוגי השמאל ,שעבד בעיתון “."Daily Herald
היו לו מבועים רבים לרבות במשרד החוץ הבריטי.
בהיותו קומוניסט סביר שנמצא תחת מעקב שירותי הביטחון הבריטיים.
נראה כי בנוסף ל"ארסנל" השיגו הסובייטים חדירה נוספת לתע"ש והתעשיה האווירית הבריטיים,
או ששלושת חברי ה"ארסנל" לא הסגירו לחוקריהם את יתר חברי הקבוצה ,כי בכל מקרה עוד
ב– 1940המשיך המודיעין הסובייטי לקבל מידע על פיתוח וייצור אמל"ח בבריטניה ,לפחות בתחום
חיל האוויר (“ ,"1941ספר  ,1עמ'  .)522 - 521 ,519פירוט נוסף של החומר שהתקבל מהקבוצה -
ראה “קולפקידי".
דוגמה מוכרת לכלי נשק סובייטי המבוסס על טכנולוגיה בריטית היא טנק  .T-26טנק זה מבוסס
על הטנק הבריטי ויקרס  6טון מ– ,1928שנרכש מבריטניה באופן רשמי יחד עם זכויות היצור .הייצור
שלו החל ב– .1931עד פרוץ מלחמת העולם ה– 2ייצרה ברה"מ כ– 12.000טנקים מדגם זה תוך שיפורם
ההדרגתי.
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“קבוצת אוקספורד"

247

על קבוצה זו קיים מידע מועט ביותר .לא ידוע כמה אנשים מנתה ,כמו גם שמותיהם,
ועמדותיהם ,תפקידיהם לאורך שירותם ,וכן מתי בדיוק הופסקה או הסתיימה פעילותם.
ידוע שמי שהצביעה על אנשי הקבוצה והובילה את הגייסים אליהם הייתה “אדית"
(אדית טיודור הארט) שקישרה בין דויטש לפילבי .כמו כן ,ידועים מספר כינויי סוכנים -
“זנכן" (כמו זה של פילבי)“ ,סקוט"“ ,לופט"“ ,אום"“ ,בוני"“ ,מולי"“ ,פואט" (משורר ברוסית),
“מילו" ,ומאוחר יותר “ -פיראט" ו"סקאלד" .הערכיים ביותר ,לפי אחד הדוחות ,הם “לופט"
ו"אום" .בארכיונים של ה– KGBקיימים דיווחים של תיאודור מאלי על המאתרים לגיוס
מקרב סטודנטים שמאלנים .בין היתר ,צוין כי “סקוט" מסר שמותיהם של  25אנשים
שאותם אפשר לנסות לגייס .כמו כן ,מסר “סקוט" באפריל  ,1937כי באוקספורד לומדים
 115סטודנטים חברי המפלגה הקומוניסטית הבריטית ,וכי בידיו מידע על תעסוקתם או
הצבתם העתידית של  80אנשים ,והוא עתיד לקבל רשימה של  35אנשים נוספים .בין
היתר ,ציין כי מתוך  17אנשים מבין  80המועמדים לשירות במוסדות הממשל 10 ,אמורים
לעבוד בתחומי מחקר מדעי 1 ,בצבא 1 ,בשירותים הציבוריים וכדומה.
ביולי  1937מסר “סקוט" דיווח נוסף ,ובו ציין כי בבריטניה יש  900סטודנטים חברי
המפלגה הקומוניסטית ,מהם  150באוקספורד 200 ,בקיימבריג' 300 ,באוניברסיטת
לונדון ,והיתר באוניברסיטאות בפריפריה.
מדיווחי השלוחה למטה ומדיווחי מטה המודיעין לשר הפנים (יז'וב באותה תקופה)
עולה ,כי הרעיון הכללי היה להעניק לסוכנים מידה רבה יותר של עצמאות ,ולאכוון אותם
למדינות שבהן המשטר הממ"סי ונוהלי הכניסה והיציאה פחות הדוקים ונוחים יותר
להתאזרחותם של שליחים (קצ"אים) בלתי לגאליים .בפועל ,נראה ,כי רעיון זה לא זכה
למימוש בשל הטיהורים שהתרגשו על שירותי המודיעין הסובייטיים בשנים .1938 - 1937
 KGB“ 247באנגליה" ,עמ' .341 - 333
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פרק ב' :המודיעין הצבאי
המידע על פעילות המודיעין הצבאי הסובייטי באנגליה בתקופה הנדונה קטוע וחלקי,
אך אנסה להציג תמונה מסוימת שלה.
לא ברור מתי הוקמה השלוחה הלגאלית הראשית של המודיעין הצבאי בבריטניה.248
ידוע כי המודיעין הצבאי הסובייטי החל לפעול במדינה זו כבר ב– ,249 1924אז הוקמה
השלוחה הראשונה של הארגון (לא ברור אם הייתה לגאלית או בלתי לגאלית) .בראשה
הוצב קצין מודיעין מקצועי ,רודולף קירכנשטיין (לפני כן היה קמ"נ של הפיקוד המרחבי
של פטרוגרד ,היא לנינגרד ,ושירת גם בגרמניה) .נראה כי מינהלת המודיעין הייתה מרוצה
מהחומר שאספה השלוחה ,כי כך דיווח ב– 1927ראש מחלקת המחקר של המינהלת,
אלכסנדר ניקונוב...“ :החומר המגיע לגבי המעצמות הגדולות (גרמניה ,צרפת ,בריטניה
וארצות הברית) נותן מענה סביר לנושאים המעניינים את הצבא האדום על מדינות אלה
ועל צבאותיהן .אולם עדיין חייבים ללמוד ולבחון את כל הקשור בהכנותיהן למלחמה
ובגיוס המשק שלהן לקראתה.250"...
עוד ידוע כי החל מ– 1932פעלה בלונדון שלוחה לגאלית “משנית" של המודיעין הצבאי
בכיסוי הנציגות המסחרית ,שבראשה עמד עד  1937מיכאיל ויינברג ,251והחל מ–1936
סייע לו קצין טכני של חיל הים בשם אלכסנדר בליקוב ,בוגר בי"ס למודיעין הצבאי.252
מתוך רשימת קציני המודיעין הצבאי ש"טוהרו" (הוצאו להורג או נכלאו) בשנים - 1937
 ,1938לומדים אנו על קצין מודיעין נוסף ששירת באנגליה בשנות ה– 20או ( 30עד ,)1937
ושמו קונסטנטין באסוב.
שלוחת המודיעין הצבאי בכיסוי הנציגות המסחרית המשיכה לפעול גם אחרי 1937

במקביל לשלוחה לגאלית ראשית  -הנספחות הצבאית .ראש השלוחה בנציגות המסחרית
248
249
250
251
252

שלוחה לגאלית ראשית של המודיעין הצבאי היא לרוב השלוחה הפועלת בכיסוי מנגנון הנספח
הצבאי במדינה במסגרת השגרירות ,קרי אנשיה נהנים ממעמד דיפלומטי ומהחסינות הנגזרת מכך.
“ - GRUמעשים ואנשים" ,עמ' .46
שם.
שם ,עמ' .55
שם ,עמ' .60
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הפעיל סוכן בריטי בשם אוליבר גרין ,עובד דפוס ,שניהל רשת של לוחמים בריטים לשעבר
מהבריגדה הבינלאומית במלחמת האזרחים בספרד .בין חברי הרשת היו אנשי צבא ,פקיד
ממשלה ,טייס וימאי בצי הסוחר .את המידע שנאסף העביר גרין לרשל"ח (שמו אינו
ידוע) או דיווח ישירות למטה באלחוט .גרין נתפס כבר בזמן המלחמה (אחרי  ,)1939כי
השתמש בתלושי דלק מזויפים (באנגליה נהוג היה קיצוב בדלק) לרכבו הפרטי בנסיעותיו
ברחבי המדינה לשם איסוף מידע מאנשיו .הוא נידון למאסר ,253ולדעת הממ"ס הבריטי,
הרשת שלו התפרקה .לפי צ'אפמן פינצ'ר מ"דיילי אקספרס" ,254הוא סיפר ל– MI-5כי
בשורותיו פועל סוכן סובייטי.
סוכן סובייטי נוסף היה דאגלס פרנקס ( ,)Douglas Franksקומוניסט בריטי שאף הוא
לחם בספרד ,ושם גם גויס .הוא קיבל את המידע מפקידי משרד האווירייה וממינהלת
המבצעים המיוחדים ( SOE -שם עבד גם פילבי) ,ונתפס ב– 1943אך לא הסגיר איש.
השתחרר ב–.1948
ידוע גם כי מפברואר  1941פעלה בבריטניה אשת מודיעין בלתי לגאלית בשם אורסולה
קוצ'ינסקי (כינוי “סוניה").
השלוחה הלגאלית הראשית הייתה הנספחות הצבאית במסגרת השגרירות ,אשר
בנוסף לתפקידיה הרגילים (איסוף מודיעין גלוי וחילופי מידע עם דיפלומטים ועם נספחים
צבאיים אחרים) פעלה גם במישור היומינטי .הנספח הצבאי הבולט היה ויטובט פוטנא
( ,)Vitovt Putnaקצין סובייטי בכיר ,גיבור מלחמת האזרחים ,שירת בבריטניה בשנים
 ,1936 - 1934הוחזר למוסקבה ,שם נשפט והוצא להורג ב– .1937הגם שלא ידוע במפורש
על פועלו בתחום היומינטי ,ידוע ששירת במספר תפקידי נספח (בין היתר בגרמניה וביפן),
והיה גם יועץ צבאי בסין .כמו כן ,פיקד על כוח על–עוצבתי במזרח הרחוק ,על כן סביר כי
נושא המודיעין לא היה לו זר ,בלשון המעטה.
לא ידוע מי החליפו בנספחות מ– 1936ועד  .1940ב– 1940הגיע לבריטניה נספח צבאי
חדש  -איבן סקליארוב (כינוי מבצעי “בריון") .הוא שירת בתפקיד  6שנים (עד ,)1946
 253הבריטים החליטו לא “להקים רעש" בשל כך ,כי בינתיים ברה"מ הפכה לבת בריתה של בריטניה.
.http://www.express.co.uk/expressyourself/112361/My-life-exposing-traitors 254
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וקיבל אות הצטיינות ( )1943על פעילותו המודיעינית.255
הפעילות המודיעינית בנספחות נמשכה ,ככל הנראה ,הודות לקצין שריון יהודי ,שפעל
בכיסוי של מזכיר הנספח בשנים  ,1942 - 1937סימון קרמר (כינויים “,"Alexander
“.256)"Barch“ ,"Sergey
אין כל מידע על הפעילות המודיעינית של קרמר לפני  ,1941אולם מאז מציינים
המחברים הרוסים שני הישגים עיקריים שלו:
•יצירת קשר עם ראש המודיעין הצ'כוסלובקי הגולה ,פרנטישק מורביץ .257כידוע,
בחודשים שלפני השתלטותו הסופית של היטלר על צ'כוסלובקיה במרס ,1939
הצליחו הצ'כים “להבריח" במטוס מיוחד לבריטניה את מסד המודיעין שלהם  -את
מפקדו 11 ,אנשים וכן מסמכים (תיקים) חשובים ביותר (היתר הושמד) .מבריטניה
המשיכו מורביץ ואנשיו להפעיל את רשתות הסוכנים הן בצ'כוסלובקיה הכבושה
והן בגרמניה ,באוסטריה (המסופחת לגרמניה) ,בהונגריה ועוד .המקורות שם היו
ערכיים למדי .סביר כי בשנים  1941 - 1939נמנעה נציגות המודיעין הצ'כוסלובקי
מכל מגע מקצועי-מודיעיני עם הסובייטים ,כי אלה היו כמעט בעלי ברית של
הגרמנים .אולם עם הפלישה הגרמנית הוסרו המחיצות ,ושתה"פ המודיעיני הלך
והתעצם .קרמר (או מפקדו סקליארוב) אף טען ,שהצליח לגייס את מורביץ
למודיעין הסובייטי (העניק לו כינוי “ברון") ,אולם אין הדבר סביר ,לפחות לא
בעיניי.
•יצירת מגע (בעזרת אורסולה קוצ'ינסקי) עם מי שעתיד להפוך לאחד ממרגלי
האטום המפורסמים ,קלאוס פוקס .קרמר ערך עימו  4פגישות וקיבל ממנו מידע
חיוני בתחום המו"פ הגרעיני ,שאותו העביר כמובן למפקדיו במוסקבה.
http://www.coldwar.ru/rvo/052010/voennaja-razvedka-zolotie-stranici-v- 255
.istorii-velikoy-pobedi.php
 256עם סיום תפקידו בלונדון שב בסוף  1943לברה"מ ונשלח לחזית ,קיבל פיקוד על חטיבה ממוכנת,
והצטיין עימה בקרבות נגד הגרמנים במרחב הבלטי .אחרי המלחמה פיקד על דיביזיה ממוכנת
במשך  10שנים .נפטר ב–http://jew-observer.com/pobeda/simon-kremer-( .1991
./razvedchik-i-boevoj-general
 - GRU" 257מעשים ואנשים" ,עמ' .83 - 82
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פרק ג' :המודיעין הסובייטי נגד אנגליה  -סיכום
אפשר לקבוע ברמה גבוהה של ודאות ,כי המודיעין הסובייטי בבריטניה הגיע להישגים
משמעותיים ביותר ,בעיקר בשנות ה– 30של המאה ה– ,20ויצר חדירה עמוקה ביותר
במשרד החוץ הבריטי (הודות למקלין וברג'ס ובשל מפתחות הפענוח שהתקבלו מקינג)
ובתעשייתה הצבאית (דרך קבוצת “ארסנל") .המודיעין הסובייטי ידע ,ככל הנראה ,על
מרבית מהלכי מדיניות החוץ של הממלכה המאוחדת בזירות השונות וכן על נושאים רבים
בתחום פיתוח וייצור כלי נשק ביבשה ובים (ספינות מלחמה חדישות וצוללות) .לא ברור
מה היה ידוע לסובייטים בתחומי פיתוח המכ"מ (תחום שבו הבריטים היו המתקדמים
בעולם) ובחיל האוויר (מטוסי קרב ומפציצים) ,אבל אפשר אולי להניח ,שהם קיבלו מידע
על מרבית התחומים והפיתוחים.
לא ברור גם כיצד פירשה הנהגת המדינה את המידע המועיל שהעבירו שירותי המודיעין
בתחום מדיניות החוץ .סביר כי סטאלין ואנשיו ראו בכל מהלך בריטי חלק ממזימה נגד
מדינתם ,בעיקר נוכח החשדנות העמוקה שרחשו לבריטניה .נראה גם שלא הבינו הם
כראוי את אופי המשטר הדמוקרטי המחויב מעצם מהותו לפשרות בין מקבלי ההחלטות
ובינם לבין המוסדות הדמוקרטיים .הם ראו את המדיניות הבריטית דרך הפריזמה
האידיאולוגית ,שגרסה מאבק מובנה בין העולם הקפיטליסטי למדינה הסוציאליסטית,
מאבק שסופו עימות מזוין מכריע .על כן ,כל דיווח ,דוגמת הדיווח על הסימפטיה שרחשו
חלק מאנשי הצמרת הבריטית ובעלי השפעה בבריטניה לגרמניה הנאצית (לרבות
אדוארד ,יורש העצר ומלך בריטניה ב– ,)2581936קיבל בעיני ההנהגה הסובייטית משקל
מכריע ,והגביר את חששה מהתארגנותה של “קואליציית הרשע האנטי–סובייטית"
שתפתח במלחמת השמד נגד ברה"מ.259
המדיניות הבריטית מול ברה"מ בעקבות המתקפה הסובייטית על פינלנד ,הבדיקות
 258על האהדה שרכש אדווארד ה– 8לגרמניה ולמשטר הנאצי הסובייטים ידעו ,לדעתי ,מפי פילבי (ראה
“ ,"1941ספר  ,1עמ' .)145
 259סביר שלפחות חלק מההערכות השגויות והחד צדדיות של הצמרת הסובייטית נבעו מהעדר גוף
הערכה ומחקר עצמאי ומקצועי במודיעין של ה– ,NKVDאף כי אין כל ודאות כי בתנאי המשטר
הסובייטי קיומו של גוף כזה היה תורם משמעותית להערכת מצב מאוזנת יותר.
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שערכו הבריטים לגבי תקיפת בארות הנפט הסובייטיות בבאקו והדיבורים על כוח
משלוח בריטי-צרפתי לפינלנד (סביר שמידע זה התקבל ממקלין או מברג'ס ומקרנקרוס),
העצימו את חשדותיהם של הסובייטים ,עד כי ראו הם בבריטים את האויב הסביר ביותר.
כדברי קריסטופר אנדריו ,קשה שלא להגיע למסקנה שעד כניסתה של ברה"מ למלחמה,
רוב המידע שהכילו המסמכים פשוט בוזבז ,כי תפיסתו של סטאלין בדבר “הקונספירציה
הבריטית" מנעה ממנו להעריך נכוחה את המודיעין שזרם לשולחנו .עיוורונו ואמונתו
ב"קשר הבריטי" ,אף שבריטניה וגרמניה היו שרויות במלחמה ,גרמו לו שלא להבחין
באיום האמיתי ,האיום מצד גרמניה.260
כמו כן ,לא ברור כיצד גורמי המו"פ והתעשייה הסובייטיים ניצלו את המידע הטכנולוגי
הרב שסיפקה רשת ה"ארסנל" ,והשתמשו בו .לעניות דעתי ,הסתייעו פיתוחי המכ"מ
בברה"מ במידע (אם היה) מרשת זו .כמו כן ,נראה כי הסובייטים קיבלו מידע טוב בכל
הקשור להנדסת כלי שיט מלחמתיים ,אך לא הספיקו ,או לא הצליחו ,ליישמו במו"פ
ובבניית כלי שיט משלהם .נראה גם שהם לא התרשמו במיוחד מתעשיית השריון
הבריטית ,ולא יישמו את טכנולוגיית הבנייה של הטנקים שלהם (את טכנולוגיית הייצור
של טנק  T-26שהיה העתק של ה"וויקרס"  6טון הבריטי הם רכשו באופן רשמי) ,אלא
פיתחו בעצמם את טנקי  T-34 ,BTו—.KV
כמו כן ,לא הצליחו הסובייטים (אפילו עד סוף המלחמה) לפענח את ה"אניגמה"
הגרמנית ,כי לא חדרו ל"חדרי החדרים" של פרויקט ה"אולטרה" ,אלא רק נהנו מפירות
הפענוח (וגם זאת ,רק החל מ–.)1942
בשני תחומים עיקריים ,תחומי עניין מרכזיים להנהגה הסובייטית ,נחלו שירותי
המודיעין שלהם בבריטניה כישלון מוחץ:
•מידע “קשה" על טיסתו של רודולף הס והשיחות בינו ובין הבריטים.
ב– 14וב– 18במאי  1941העביר פילבי לראש השלוחה (גורסקי) לפחות שני דיווחים
 260שם .על מדיניותה של ברה"מ מול בריטניה ועל ראייתה את “האלביון הבוגדני" ראה גם במאמר
Gorodetski, G. “Stalin and Hitler's attack on the Soviet Union", in Bernd Wegner
 (ed.) “Peace and War", Berghahn Books, NY, 1997, pp. 343 - 360וכן בספרו של גורודצקי,
ג“ .בין אשליה לתרמית .סטאלין ומבצע ‘ברברוסה'" ,משרד הביטחון.1999 ,
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כתובים ,ובהם מידע על הביקור (המבוע הוא חברו ,סגן ראש מחלקת הפרסומים של
משה"ח הבריטי ,טום דיופרי).
בדיווחים של פילבי נאמר עוד כי הס:
 )1התכוון לפנות ,קודם כול ,ללורד המילטון שאותו הכיר עוד ב–;1934
 )2נותר נאמן להיטלר;
 )3זכה לביקורם של לורד ביוורברוק ואידן.
אולם יתר הדיווחים כוללים הערכות של פילבי ושל מבועיו על הביקור ,על מניעיו
ועל משמעותו ,261ואלה לא סיפקו את הסובייטים ולא הרגיעו את חשדנותם ביחס למה
שקורה כביכול “מאחורי הקלעים" ביחסי בריטניה  -גרמניה .המתקפה הגרמנית ב–22
ביוני דחקה את חשיבות ביקורו של הס בבריטניה לתחתית הצי"ח ,אם כי סטאלין אישית
המשיך להתעניין בנושא עם בני שיחו הבריטים לרבות עם צ'רצ'יל.262
•התרעה מוקדמת על המתקפה הגרמנית .נראה כי דווקא המסמכים ודוחות המודיעין
שהגיעו משולחנו של הלורד האנקי דרך קרנקרוס ,263ובהם הערכה שמתקפה גרמנית
נגד ברה"מ איננה צפויה (הערכה שבה החזיקו הבריטים

264

עד  10ביוני  ,)1941היו

בין הגורמים שהכשילו את המודיעין הסובייטי במתן התרעה מוקדמת ודאית על
המתקפה הגרמנית.
לו נדרשתי לסכם את הפעילות המודיעינית הסובייטית מול בריטניה בשנות ה– 30עד
 1941במילים ספורות ,הייתי אומר :הצלחה איסופית כמעט ללא תקדים ויישום מידע
חלקי לכל היותר (והרי כדברי היסטוריון ה– ,MI-6קיית' ג'פרי ,בספרו “The Secret
“ “History of MI-6, 1909 - 1949איכות המודיעין נמדדת לפי רמת השימוש בו").

261
262
263
264
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 ,1941ספר  ,2עמ'  ,-249 248 ,201 - 200גורדייבסקי ,שם ,עמ' .310 - 309
שם ,עמ' .296
סביר כי דוחות המודיעין עם הערכה חיובית בדבר המתקפה הגרמנית לא הגיעו בזמן למוסקבה.
Hinsley, F.H. British Intelligence in the Second World War, Syndicate of
 Cambridge University Press, N.Y., USA, 1993, Part 1, ch. 7 “Barbarossa", pp. 88.114
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חלק 5

המודיעין הסובייטי מול גרמניה,
1941 - 1921
לפעילות המודיעין הסובייטי על זרועותיו מול גרמניה מקום מיוחד בכלל הפעילות
המודיעינית הסובייטית בחו"ל .די אם נזכיר ,כי כבר ב– 1920הקימו שני שירותי המודיעין
 הצבאי והמדיני  -שלוחות לגאליות בנציגות הסובייטית הרשמית בברלין .265הרשל"חהראשון היה ארתור סטשבסקי.

פרק א' :רקע כללי
לגרמניה היה מקום מיוחד בכל מערכי הפעילות המדינית והמודיעינית של הסובייטים
במערב .היו לכך מספר סיבות:
•גרמניה נתפסה בעיני הקומוניסטים באופן מסורתי כמוקד המהפכה וכמדינה
הקפיטליסטית הראשונה (אחרי רוסיה) שבה עשויה לפרוץ מהפכה בולשביקית
שתצית את העולם.
•בניגוד ליתר מדינות המערב ,המשיכה גרמניה לקיים יחסים דיפלומטיים עם המשטר
החדש גם בתקופה שאחרי המהפכה.
•מיקומה הגיאוגרפי המרכזי של גרמניה וקרבתה היחסית לברה"מ (רק פולין הפרידה
בין שתי המדינות) אפשרו למקם בה בסיס לפעילות מודיעינית בכל אירופה המערבית
והמרכזית.
 265שתי המדינות כוננו יחסים דיפלומטיים כבר ב– ,1918בעקבות הסכם השלום בברסט-ליטובק במרס
אותה שנה .עם יתר מדינות המערב הושהו היחסים הדיפלומטיים בשלב זה מסיבות שלא כאן
המקום לדון בהן .גם היחסים עם גרמניה נותקו על ידי ברלין לקראת נובמבר  ,1918אם כי נותרה
בגרמניה נציגות מסחרית סובייטית ,שלה היו גם תפקידים מטעם משרד החוץ (ראה קנטור ,פרק .)1
היחסים הדיפלומטיים המלאים התחדשו בעקבות הסכם רפאלו ,שנחתם בין שתי המדינות ב–.1922
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•מעמד הפועלים הגדול והמאורגן ,המפלגה הקומוניסטית החזקה ואופיו הדמוקרטי
הפתוח והחופשי של המשטר ברפובליקת ויימאר אפשרו פעילות חופשית יחסית
של גורמי המודיעין על בסיס ובעזרת המפלגה הקומוניסטית 266והקומינטרן ,שברלין
הייתה הבסיס העיקרי שלו .לקומינטרן היה אף גוף לייצור דרכונים ומסמכים אחרים
כדי לתת זהות בדויה או שאולה לסוכנים סובייטיים בלתי לגאליים הן בגרמניה
עצמה והן מחוצה לה .גוף זה ייצר “ 450ערכות" מסמכים בשנה.267
•גרמניה הייתה מעצמה תעשייתית ראשונה במעלה באירופה ,ופיתוחיה הטכנולוגיים
עוררו עניין רב בקרב הסובייטים.
•המשבר הכלכלי החריף בגרמניה בתחילת שנות ה–( 20היפר–אינפלציה) והעובדה
שבהמשך (בסוף שנות ה– 20עד תחילת שנות ה– )30נתפסו ברה"מ והקומוניזם בעיני
חלק מהחברה הגרמנית כדגם לפתרון אפשרי של בעיותיה.
•גרמניה חתמה ב– 1922על הסכם רפאלו עם ברה"מ ,ובו סעיפים סודיים על שיתוף
פעולה צבאי ומודיעיני .שיתוף פעולה כזה התנהל במהלך עשור עד הגעתו של היטלר
לשלטון ,וכלל חילופי מודיעין על פולין ,שנתפסה בעיני שני הצדדים כאויב הסביר
ביותר .הגורם הסובייטי בגרמניה שמולו התנהל תיאום שתה"פ על היבטיו השונים,
היה הנספח הצבאי.268
עם הגעתו של היטלר לשלטון הופסק שתה"פ הצבאי והמודיעיני ,והתנאים לפעילות
המודיעינית בתוך גרמניה הורעו עד מאוד (ראה בהמשך) .מהשנים  1935-7החלה גרמניה
להיתפס יותר ויותר כאיום ישיר (ברה"מ חששה מברית אפשרית בין גרמניה ופולין
המכוונת נגדה) .אפילו הסכם ריפנטרופ-מולוטוב מ– 1939לא הפיג לחלוטין תפיסת איום
זו .ניצחונותיה של גרמניה באירופה וקיום גבול משותף בין שתי המדינות אף הגבירו
אותה.
 266למפלגה הקומוניסטית הייתה זרוע לוחמת “( "Mקבוצות חמושות) וזרוע תעשייתית “."BB
 267גורדייבסקי ,עמ' .252
 268שיתוף הפעולה הצבאי בין גרמניה לברה"מ בשנות ה– 20עד תחילת שנות ה– 30הוא נושא בפני עצמו
החורג ממסגרת סקירה זו .נציין רק שמהצד הסובייטי מעורבים בו ראשי ברה"מ ,צבאה והמודיעין
הצבאי (קרל ראדק ,מיכאיל טוכצ'בסקי ,יאן ברזין ,יוסף אונשליכט  -כולם הוצאו להורג בטיהורי
שנות ה– .)30הנציג הגרמני במוסקבה היה רס"נ אוסקר נידרמאייר שהיה גם נספח צבאי וגם נציג
המודיעין (ראה “ארטוזוב" ,עמ' .)383

94

המכון לחקר המורשת

פרק ב' :הפעילות המודיעינית
כאמור ,כבר ב– 1920הוקמה בברלין שלוחת המודיעין הלגאלית הראשונה של הרפובליקה
הסובייטית הצעירה .בתחילתה הייתה זו שלוחה משותפת למודיעין הצבאי

269

ו—INO

“הראשון" ,270ולראשה מונה ארתור סטשבסקי ,271איש המודיעין הצבאי ,שכיהן בתפקיד
עד  .2771923השלוחה המשותפת פורקה ב– ,1925אז גם פורק “מוקד" המודיעין בברלין.272
כבר בתקופה זו (תחילת שנות ה– )20היו למודיעין הצבאי בלבד למעלה מ– 100סוכנים
(מקורות) בגרמניה לבדה.

273

שני ארגוני המודיעין  -ה– INOוהמודיעין הצבאי  -נעזרו

באותו מאתר לגיוס סוכנים וביצעו פעולות איסוף בתחומים דומים ולפי צי"ח דומה.
את פעילות המודיעין הסובייטי בגרמניה אפשר לחלק למספר תקופות:
•תקופת רפובליקת ויימאר (;)1932 - 1920
•התקופה שלאחר הגעתו של היטלר לשלטון (;)1937 - 1933
•תקופת הטיהורים והדעיכה (;)1938 - 1937
•תקופת ההתאוששות (;)1940 - 1938
•התקופה שלפני מבצע “ברברוסה" ()1941 - 1940

התקופה הראשונה1932 - 1920 ,
בתקופה זו היו התנאים לפעילות המודיעינית הסובייטית נוחים ביותר:
•משטר הממ"ס היה רופף למדי :המודיעין המסכל פעל במסגרת אגף במשטרה ולא
269
270
271
272
273

נקרא אז “מנהל הרישום" (.)Registratsionnoye upravlenie
בשלב זה היה תחת פיקוד “המחלקה המיוחדת" של ה–.VChK
בשני ארגוני המודיעין נחשב רשל"ח גרמניה לתפקיד השטח החשוב ביותר (“אימפריית  ,"GRUעמ'
.)147
“המוקד" בברלין היה שלוחת המטה לאירופה ,והוא ניהל את יתר השלוחות ,לרבות זו בפריז .עם
פירוקו עברו השלוחות לתחת פיקוד ישיר של המטה במוסקבה (“אימפריית  ,"GRUעמ' .)145
“אימפריית  ,"GRUעמ'  .144חייבים להתייחס בזהירות למספרים הללו ,כי גורמי המודיעין הסובייטיים
נוהגים לציין כל אדם שעימו באו במגע וממנו קיבלו מידע כלשהו ,אפילו התמים ביותר “ -מקור" או
“מגויס" ,ולתת לו כינוי מבצעי.
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כגוף עצמאי.
•המפלגה הקומוניסטית (שבאופן מוצהר היוותה סניף של הקומינטרן) הייתה לגאלית
לחלוטין (עם נציגות מרשימה ברייכסטאג) וחזקה מאוד .274היה לה “מנגנון לוחמים"
מחתרתי (כונה “מנגנון  ,)"Mשלפקודתו עמדו יחידות שידעו לנהל קרבות רחוב ,להגן
על מנהיגי המפלגה ובמידת הצורך גם לאחוז בנשק .בתוך “מנגנון  "Mהוקם מנגנון
משנה “ "BBשעסק בריגול תעשייתי ובאיסוף מודיעין טכני .למפלגה הייתה רשת
כתבים או “דווחנים" בכל רחבי גרמניה ,והיא העבירה לעיתוני המפלגה מידע על
תנאי העבודה ועל סכסוכי העבודה במקומות שונים ,ולמעשה ,על כל דבר שעניין
את הנהגת המפלגה ואת מערכות עיתוניה .275רשת זו היוותה פלטפורמה אידיאלית
לאיסוף מודיעיני בנוסף לפלטפורמה של הקומינטרן.
בתנאים אלו יכול היה המודיעין הסובייטי להתרכז במספר משימות כפי שנקבע במטה:
 .1מעקב אחר קבוצות המהגרים “הלבנים" ,וחדירה לשורותיהן ,כיוון שברלין
שימשה אחד ממקומות הריכוז הגדולים שלהם באירופה (האחרים היו בלגרד,
סופיה ,ורשה ופריז) .ההצלחה הגדולה בתחום זה הייתה גיוסו של גנרל לשעבר
בצבא “הלבן" בשם זלנין ( )1922והחדרתו לחוגי מהגרים שבעיני הסובייטים היו
בעלות פוטנציאל סיכון רב.276
 .2איסוף מידע על “הרייכסווהר"

277

274

275
276
277
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על עוצמתה של המפלגה הקומוניסטית הגרמנית בשנים  1932 - 1920יעידו הנתונים הבאים:
מספר חברים 225 :אלף בינואר  400 ,1923אלף בסוף אותה שנה.
בין השנים  1932 - 1928הוכפל מספר חבריה.
בבחירות של  1920זכתה המפלגה ב– 590אלף קולות ( 4מושבים ברייכסטאג).
בבחירות של  10.6% - 1928מקולות הבוחרים  54 -מושבים.
בבחירות של  4.6 - 1930מיליון קולות  77 -מושבים.
בבחירות של  - 1932כ– 6מיליון קולות ( 100 - )16.9%מושבים.
המפלגה הוציאה לאור  42עיתונים יומיים וכמה תקופונים .היו לה  20בתי דפוס וחנויות ספרים.
גורדייבסקי ,עמ' .251
מיטרוכין ,עמ' .33
בתחום זה התקבל מידע רב מקצינים סובייטיים שקיימו מגעים קרובים עם עמיתיהם ב"רייכסווהר".
היו אלה קצינים שלמדו באקדמיה הצבאית של גרמניה ,ואלה שקיימו מו"מ ממושך עם נציגי
ה"רייכסווהר" .כולם חיברו דוחות ,ובהם עמדו על הלכי הרוח בצבא הגרמני ,הן בקרב הקצונה והן
ביחסי צבא-חברה.
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הביטחוני ,לרבות זה המכוון ליצוא ועל הפוטנציאל שלו;
 .3איסוף מדיני ופוליטי על מפלגות ועל אישים פוליטיים ,דיווח על הלכי הרוח בקרב
צמרת הממשל ועל כוונותיה ,במיוחד ביחס לברה"מ;
 .4ריגול תעשייתי;
 .5ביצוע פעולות חתרניות :חימוש בחשאי של קבוצות לוחמים קומוניסטיים (מנגנון
“ )"Mוהכנת מחסני נשק מחתרתיים ו"פעולות אקטיביות" :עידוד ,הדרכה וסיוע
לניסיון המרד (הכושל) בהמבורג (אוקטובר ;278)1923
 .6ביצוע פעילות לגאלית ,בעיקר קישור ותיאום כל נושאי שיתוף הפעולה הצבאי
בין שתי המדינות ,לרבות בתחום המודיעיני מול פולין.
למרות האיסורים וההנחיות החוזרות ונשנות שלא לקיים קשרים בין השלוחות
הלגאליות של ה– INOוהמודיעין הצבאי ,ולא קשרים יומינטיים עם המפלגה הקומוניסטית
והקומינטרן ,הסתייעו שלוחות מודיעין רבות בשני ארגונים אלה בשל הנוחות הרבה.
בשל כך ,נחשפו פעולות ריגול רבות ,בעיקר בתחום הריגול התעשייתי שנעזר במנגנון
ה– .BBאציין רק נתון אחד :בין השנים  1932 - 1931נדונו בבתי משפט בגרמניה למעלה
מ– 300תיקי ריגול בפרשות שבהן היה מעורב המודיעין הסובייטי ,279דבר שהביך מאוד
את ברה"מ .הכישלון יכול היה להיות אף גדול יותר בשל עריקתו של סוכן ה– INOגאורג
זמלמן ,חבר המפלגה הקומוניסטית הגרמנית שהיה במשך  8שנים סוכן ה– INOבהמבורג.
הוא התכוון לפרסם באוסטריה מאמר על פעילות המודיעין הסובייטי בגרמניה ,אולם
נורה על ידי מתנקש סרבי ,שפעל מטעם המודיעין הסובייטי.280
יחד עם זאת ,הצליח המודיעין הסובייטי (הן ה– INOוהן המודיעין הצבאי) בתקופה
זו לגייס מספר סוכנים ,שניים מהם עתידים להתפרסם  -וילי להמן (כינוי “ברייטנבאך"),
שגויס על ידי  INOעל רקע כספי ב–( 1929ראה עליו בפרק נפרד) ,וריכארד זורגה ,שהיגר
 278קנטור ,פרק  ,1סעיף .1
 279גורדייבסקי ,עמ' .252
 280גורדייבסקי ,עמ'  ,252מלצ'ין “היסטוריה של מודיעין חוץ .קריירות וגורלות" ,סימברירצב איגור,
“שירותי המודיעין בשנותיה הראשונות של ברה"מ .1939 - 1923 .בנתיב אל הטרור הגדול" ,מוסקבה,
.2008
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לברה"מ ב– 1924והתקבל ב– 1929לעבודה במודיעין הצבאי במוסקבה .סוכן נוסף היה
היהודי רודולף הרנשטאדט ,קומוניסט גרמני ,כינויים “ארבין" ו“ -הארדט" ,גויס למודיעין
הצבאי ב– .1930עתיד להיות הבכיר ב"שישייה מוורשה" (ראה פרק ה' ,סעיף .)2
פרשיה מעניינית אחרת התרחשה ב– 1923שעה שגייס המודיעין הסובייטי סוכן רוסי
בשם ולדימיר פטרוב (או כפי שנודע בגרמניה ולדמר פון פטרוב) .הוא עבד בשגרירות
יפן בברלין ,והייתה לא נגישות למסמכי השגרירות ,אותם מכר למפעיליו הסובייטיים.
בשנות ה– 30הוא “התפתח" ,ורכש לו משתפי פעולה ומקורות-משנה בתחומים ובגופים
שונים ,עד כי הפך למעין “סוכנות מודיעין" עצמאית המספקת מידע ערכי לכל המרבה
במחיר .הייתה לו נגישות לשירותי המודיעין והממ"ס של גרמניה כמו גם לחוגי התעשייה,
הבנקאות והכספים ולמשרד החוץ .לפי הוראת המטה שלוחת המודיעין הצבאי הסובייטי
בברלין ניתקה עמו מגע ב– .1935אולם הקשר עימו חודש ב– 1937בשל מיעוט מקורות
ומחסור במידע עקב הטיהורים (ראה בהמשך).281
בסוף שנות ה– 20הפעילה שלוחת המודיעין הצבאי לבדה  250אנשים ,282ונראה שעיסוקה
העיקרי באותה תקופה היה ריגול תעשייתי ואיסוף מודיעין טכני .בין הצלחותיה:
•השגת מסמכי ייצור אמל"ח ממפעלי קרופ-אסן;
•השגת מסמכי יצור כוונות אופטיות מהמפעל בדרזדן;
•דוח על ייצור חומרי נפץ וכיווני פיתוח טילים;
•מידע על מכון מחקרי תעופה ומסמכי הייצור של מטוסי “יונקרס".283

התקופה השנייה1937 - 1933 ,
תקופה זו החלה עם הגעתו של היטלר לשלטון ,האיסור על קיומה של המפלגה
הקומוניסטית ומאסרם של פעיליה 284,ובעקבות כך “ -צינון" היחסים בין גרמניה וברה"מ.
281
282
283
284
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“אימפריית  ,"GRUעמ' .147 - 146
שם.
שם.
רוב הפעילים שלא נעצרו וברחו לברה"מ ,חוסל בטיהורי .1939 - 1937
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אומנם עד מחצית שנות ה– 30לא ראתה ברה"מ בגרמניה איום צבאי ממשי ,אך לאנשי
המודיעין היה ברור:
•גרמניה תנהל מדיניות אנטי–סובייטית עד כדי סכנת מלחמה בין שתי המדינות.
•גרמניה עומדת להיות מדינת משטרה שבה יקשה על המודיעין הסובייטי לעבוד כפי
שעבד עד כה .אכן הערכה זו התממשה כאשר ראש ה– INOסמיון אוריצקי קבע
ב– 1935כי “הרשת ההמונית שלנו בגרמניה הרוסה".285
אי לכך ,היה צורך להתארגן מחדש מבחינה מודיעינית ,ולפעול אחרת :להפסיק לראות
בגרמניה מדינת בסיס ,אלא מדינת יעד בלבד ,ולפעול מולה הן מבפנים ובעיקר ממדינות
בסיס אחרות .286על היערכותו של המודיעין הצבאי אין מידע רב ,פרט לכך שהשלוחה
הלגאלית שלו המשיכה לפעול על בסיס הנספחות הצבאית בברלין (לא ידוע את מי היא
הפעילה באותה תקופה ,אם בכלל) ,בעוד המטה המשיך לטפח את "השישייה מוורשה"
(ראה בפרק "סוכנים") ,הפעיל את יאן צ'רניאק (בעיקר בתחום איסוף מודיעין טכני),
ושיגר את שאנדור ראדו לשווייץ (.287)1936
המודיעין המדיני שיגר ב– 1935לברלין ראש שלוחה לגאלי חדש  -קצין מודיעין מנוסה
בשם בוריס גורדון (כינוי "רודולף") בכיסוי דיפלומטי של ראש המחלקה הקונסולרית
בשגרירות .דרך דיפלומט סובייטי אחר בשם הירשפלד הכיר פקיד בכיר במשרד הכלכלה
של גרמניה ,ארוויד הארנק (כינוי "בלטייץ"" ,קורסיקנייץ")  -מי שעתיד היה להיות
מנהיגה הבלתי מוכתר של רשת אנטי–נאצית בגרמניה (ראה עליו ועל אנשי הרשת בפרק
"סוכנים") .שניהם ניהלו שיחות ארוכות ,והחליפו דעות על המצב בגרמניה ועל עתידה
של המדינה ושל היבשת כולה .הארנק נהג למסור לגורדון מידע סודי וערכי על הכלכלה
של גרמניה ועל ענפי משק שונים .הקשר הופסק עם החזרתו הפתאומית של גורדון
למוסקבה ו"טיהורו" ב–.2881937
285
286
287
288

גורדייבסקי ,עמ'  .253ציטוט דבריו של אוריצקי בכנס המפלגה הקומוניסטית הגרמנית בגולה שנערך
ליד מוסקבה.
גורדייבסקי ,עמ' .254
בהמשך הקים שם ראדו שלוחה מודיעינית בלתי לגאלית בשם “דורה" (לא תסוקר פה).
ז'מקין ,מ.ס'“ ,.סמרש' נגד האבווהר .מבצעים חשאיים ואנשי מודיעין אגדיים",Ripol Classic ,
מוסקבה( 2011 ,גרסה דיגיטלית)‘ .סמרש'  -ר"ת ברוסית ל"מוות למרגלים"  -גוף ביטחון (ממ"ס)
בצבא.
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גורדון הוחלף על ידי קצין מודיעין מנוסה אחר בשם אגאיאנץ ,אך הוא חלה ומת
על שולחן הניתוחים בסוף  .1938כך נותרה למעשה שלוחת ברלין ,שהפעילה עד 15
סוכנים בעלי נגישות למקורות ערכיים למדי ,ללא ראש שלוחה במשך כשנה ואף יותר
(עד ספטמבר  .)1939אין בכך כדי לקבוע שבגרמניה לא הייתה כל פעילות מודיעינית או
סוכנים פעילים ,שכן הנותרים בה לא עבדו מול השלוחה ,אלא מול המטה במוסקבה.
אזכיר כמה מהם (פירוט בפרקים “סוכנים" ו"מפעילים"):
•יאן צ'רניאק (המודיעין הצבאי) .הוחדר לאירופה ,ופעל בה בהצלחה למעשה עד סוף
מלחמת העולם ה– .2עסק בעיקר בתחום איסוף מודיעין טכני ,וגייס למעלה מ–20
סוכנים או מקורות.
•פדור (פייבל) פרפרוב ( .)INOפעל עד  ,1938וגייס בין היתר אשת פקיד בכיר במשרד
החוץ הגרמני.
•“ברייטנבאך" .פעל בין השנים  ,1936 - 1933הופעל על ידי בני הזוג זרובין ,ועם
עזיבתם היה בקשר בלתי ישיר עם השלוחה בברלין ,קשר שהופסק עם עזיבתו של
אגאיאנץ.
•“השישייה מוורשה" .רודולף הרנשטאדט היה מדווח למפעילו הסובייטי מהשגרירות
בוורשה.
•בני הזוג זרובין .היו בשליחות בגרמניה בשנים  ,1936 - 1933והפעילו בעיקר את
“ברייטנבאך".
•אלכסנדר קורוטקוב .ב– 1936היה בשליחות קצרה בגרמניה בזהות בדויה ,עסק
בעיקר בתחום איסוף מודיעין טכני.
עיקר פועלם של “השישייה מוורשה" ,של “ברייטנבאך" ושל הקבוצה של הארנק
(“התזמורת האדומה" )289בא לידי ביטוי בשנים שלפני פרוץ מלחמת העולם ה– ,2ובמיוחד
“ 289התזמורת האדומה" הוא שם כולל שהעניקו שירותי הביטחון הגרמניים לסוכנים סובייטיים שפעלו
באירופה הכבושה ובגרמניה .מדובר ברשתות של טרפר וגורביץ' ,ראדו והארנק שקיימו קשר אלחוטי
עם מטותיהם במוסקבה .השידורים נקלטו על ידי הגרמנים ,ונקראו בפיהם “מוסיקה" ,בעוד
האלחוטנים כונו “מוסיקאים" ,וכולם ביחד נקראו “תזמורת".
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לפני “ברברוסה" ,אולם הבסיס הונח במחצית שנות ה–( .30על כולם ראה בפרקים
“סוכנים" ו"מפעילים").

קשרי חוץ
תחום פעילות מודיעינית נוסף שעליו אין מרבים לדבר ולכתוב הוא תחום הקשרים
עם שירותי מודיעין זרים .ידוע כי בהסכם הסיוע ההדדי שנחתם במאי  1935בין ברה"מ
וצ'כוסלובקיה ,נכלל סעיף על שיתוף פעולה בתחום המודיעין .בהתאם להסכם זה,
משלחת של המודיעין הצבאי הסובייטי ,ובראשה סגן ראש מינהלת המודיעין באותה עת
ארטוזוב ,ערכה ביקור בפראג .בפגישות בין ראשי השירותים הוחלט על שיתוף פעולה
של שני הארגונים מול גרמניה .בפגישות שהתקיימו החל מ– ,1936הודיעו אנשי המודיעין
הסובייטי כי הם מעוניינים בעיקר במודיעין טכני .עם מינוי של אלוף משנה פרנטישק
מורביץ לראש שירות המודיעין הצבאי של צ'כוסלובקיה ב– ,1936הופעל בפראג מוקד
מודיעיני משותף לשני השירותים בשם ( VONAPOראשי התיבות אינם ידועים) .המוקד
אף שיגר  16קציני מודיעין לגרמניה ולאוסטריה .לא ברור במה עסקו והיכן ,את מי
הפעילו ,מתי פסקה פעילותם ,ומה עלה בגורלם .בנוסף לכך ,החליפו שני השירותים מידע
על קודים וצפנים גרמניים .שיתוף הפעולה המודיעיני החל לדעוך אף הוא עם תחילת
הטיהורים בברה"מ ,והופסק כליל אחרי הסכם מינכן (ספטמבר  .290)1938הקשר התחדש
באופן אחר בלונדון רק ב– 1941אחרי המתקפה הגרמנית על ברה"מ.291

התקופה השלישית1938 - 1937 ,
נוכח התפוררותן של רשתות הריגול הקיימות ,מצד אחד ,והטיהורים בשירותי המודיעין,
מצד שני ,פסקה למעשה הפעילות המודיעינית הסובייטית בגרמניה ונגדה .חלק מראשי
http://vnews.agency/exclusive/45216-hozyain-shpionov-ili-baron-sovetskoy- 290
.razvedki.html http://fisechko.ru/100vel/razved/22.htm
 291בהקשר זה קיימות שתי גרסאות )1 :ראה בפרק על פעילות המודיעין הצבאי בבריטניה  -אנשי
שלוחת המודיעין הצבאי הסובייטי בלונדון גייסו את מורביץ ונתנו לו אף כינוי מבצעי “ברון".
 )2היסטוריון רוסי וקצין ק.ג.ב .בעברו ,ארסן מרטירוסיאן ,טוען כי לא היה שום צורך לגייסו כי
השירות הצ'כוסלובקי חלק את כל סודותיו עם שותפו הסובייטי.
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השלוחות ומרבית המפעילים הוחזרו למוסקבה ,והקשר עם הסוכנים נותק .כאמור ,נותרו
(ראה לעיל) רק “שרידים" דוגמת יאן צ'רניאק ,רודולף הרנשטאדט ו"השישייה מוורשה"
מהמודיעין הצבאי .292כמו כן ,לא ידוע על פעילותם של סוכנים כלשהם של ה– INOאו
מטעמו .הדבר אינו מפליא ,כי בשלוחה הלגאלית בברלין נותרו רק  3 - 2קציני מודיעין
זוטרים ,שככל הנראה לא היו דוברי גרמנית.

התקופה הרביעית1940 - 1939 ,
בספטמבר  1939הגיע ראש שלוחה לגאלית חדש לברלין ,אמיאק קובולוב (Amayak
 - )Kobulovאחיו הצעיר של בוגדן קובולוב .293הוא פעל בכיסוי המזכיר הראשון ובהמשך
כיועץ בשגרירות בברלין .קובולוב (כינוי “זכר") היה חסר כל ניסיון בעבודת המודיעין
(קודם שימש במגוון תפקידים במשטרת הביטחון של ה– NKVDבפריפריה של ברה"מ).
הוא גם לא דיבר גרמנית ,ולכן נאלץ להיעזר בקצין מודיעין מנוסה ,אלכסנדר קורוטקוב,
שהגיע לברלין ופעל בה מיולי  1940ועד פרוץ “ברברוסה" (בהפסקה של כחודשיים).
הממ"ס הגרמני (הגסטאפו) זיהה די מהר את קובולוב כראש שלוחת מודיעין ,ובאוגוסט
 1940הצליח להביא למגע עימו סוכן כפול בשם אורסט ברלינקס (- )Orest Berlinks
כתב עיתון לטבי בברלין (כינוי במסמכי מודיעין סובייטיים “ליצאיסט") .294ברלינקס
“שתל" אצל קובולוב מידע מטעה הונאתי (יחד עם ידיעות אמת ,כמובן) במטרה לשכנע
את ההנהגה הסובייטית שפני היטלר אינם למלחמה ,ושמטרת כל מהלכי הגרמנים היא
ללחוץ את סטאלין לוויתורים (לאיים עליו באולטימטום) ולהונות את הבריטים ביחס
לפלישה .מידע זה נפל על “אוזניים קשובות" של סטאלין ואנשיו ,והיה אחת הסיבות
שגרמו לסטאלין שלא לנקוט צעדים נוכח הסימנים המעידים בבירור לפלישה הגרמנית
 292הרנשטאדט גייס את בת זוגו ,אילזה שטבה ,את רודולף פון שליאה מהשגרירות הגרמנית ( ,)1937וכן
את גרהארד קגל (דיפלומט גרמני ,שירת בשגרירות הגרמנית בוורשה ואחר כך במוסקבה) .הרנשטאדט
עצמו הופעל על ידי קצין מודיעין סובייטי בשם אלכסנדר קטלוב ,ששירת בשגרירות הסובייטית
בפולין בכיסוי של שליח דיפלומטי .כמו כן ,גייס את הזוג קורט ומרגריטה וולקיש .ראה בפרק
“סוכנים".
 293אחד מאנשיו של בריה וממארגני הטיהורים וההוצאות להורג.
 294מתוך חקירתו של קצין גסטאפו ,זיגפריד מילר ,ב– 1947כפי שמצוטט בספרו של ויטלי ריאבצ'וק
“בגידה במדינה וריגול" (ספר לימוד) .ברלינקס נרשם בממ"ס הגרמני תחת הכינוי “פטר".
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הממשמשת ובאה.
בזמן ביקורו הראשון בברלין (יולי  -אוקטובר  )1940חידש קורוטקוב את הקשר עם
“ברייטנבאך" (העביר אותו בהמשך לטיפולו של איש שלוחה אחר) ,עם “קורסיקנייץ"
ובהמשך עם “סטארשינה" ,295מהם קיבל מידע חיוני על הכנותיה של גרמניה למלחמה
נגד ברה"מ .קורוטקוב נאלץ מסיבות מבצעיות לשוב למוסקבה בסוף סתיו  .1940הוא
שב לברלין רק בינואר  ,1941פחות מחצי שנה לפני המתקפה הגרמנית .משלב זה החל
המידע המתריע מהרשת של הארנק לזרום בהיקפים ניכרים .אולם במטה לא הסתפקו
במידע שעליו דיווח קורוטקוב מפי מבועיו של הארנק ,ודרשו ממנו לבוא במגע ישיר עם
המבועים האלו .קורוטקוב עשה כן לגבי מספר מבועים קטן ,אך הדבר לא סייע למטה
להגיע להערכה המתבקשת.
בתקופה זו ובמקביל להתאוששותם של שני שירותי המודיעין ,החל המודיעין הצבאי
להכין תשתית מודיעינית ל"יום סגריר" :למערב אירופה שוגרו מספר סוכנים במטרה
להקים שלוחות בלתי לגאליות .דוגמה מובהקת הוא ליאופולד טרפר ,שנשלח לצרפת
(בסוף  )1938במטרה להתיישב ולהתבסס שם בזהות בדויה ,ולרכוש (לגייס) משאבי
איסוף (דירות מסתור ,מקורות ,מקומות עבודה במסגרת סיפורי כיסוי ,זהויות חלופיות
וכד') לקראת המלחמה שעמדה לפרוץ ,לפי כל ההערכות .כך הורה המטה גם ל"דורה"
(שאנדור ראדו) להתחיל להכין תשתית מודיעינית בשווייץ.

התקופה החמישית ()1941 - 1940
בתקופה זו התמסד (על כל מגבלותיו) הקשר עם כל הסוכנים והמקורות שעבדו מול
גרמניה ובתוכה כלהלן:
•בגרמניה:
 אילזה שטבה (“אלטה") ,בת זוגו של הרנשטאדט ,הפעילה את רודולף פון שליאה(“ארי") ,שעבר מפולין (שנכבשה כבר על ידי הנאצים) למשרד החוץ בגרמניה.
 295אובר-לייטננט הארו שולצה–בויזן ממטה ה"לופטוואפה" (חיל האוויר הגרמני).
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•קציני מודיעין של ה– INOחידשו את הקשר והפעילו את “ברייטנבאך" ואת הרשת
של הארנק ושולצה–בויזן.
• ברומניה :הנספח הצבאי ג .יארמין (כינוי “יאשצ'נקו") הפעיל דרך קצין מודיעין בשם
מיכאיל שארוב ,שעבד בכיסוי של כתב סוכנות הידיעות טאס"ס ,את הזוג וולקיש
מ"השישייה מוורשה" .הבעל קורט וולקיש עבד כנספח עיתונות בשגרירות הגרמנית
בבוקרשט ,והיו לו מבועים ערכיים ביותר.
•בצרפת ובבלגיה :הלכו והתבססו שלוחותיהם של טרפר וגורביץ' (נשלח למדינה זו
ב– 1940בכיסוי של איש עסקים דרום אמריקאי).
•בשווייץ :שאנדור ראדו הלך והתבסס.
מובן שהיו קציני מודיעין נוספים הן של המנהל הראשון והן של המודיעין הצבאי ,שפעלו
במדינות אירופה (בולגריה ,יוגוסלביה ,הונגריה ,צ'כוסלובקיה הכבושה) ,כמו יאן צ'רניאק.
כמו כן היה המודיעין הסובייטי פעיל גם באסיה :ביפן :ריכארד זורגה ,בסין :ניקולאי
טישצ'נקו ,שפעל בכיסוי דיפלומטי ,והיה בקשר עם ולטר שטנס (.296)Walter Stennes

פרק ג' :ראשי שלוחות ומפעילים
בטבלה להלן מופיעים ראשי שלוחות  -לגאליות ובלתי לגאליות  -של מודיעין החוץ
שפעלו בגרמניה בשנים  .1941 - 1920בתחתית הטבלה רשומים שמות ראשי השלוחה
הלגאלית של המודיעין הצבאי.
לגאליות
1920

סטשבסקי 1922-1920

1921

משותף ל– INOולמודיעין צבאי

בלתי לגאליות

 296אחד מראשי “פלוגות הסער" של הנאצים ,שותפו של היטלר בתחילת דרכו ,ברח מגרמניה בתחילת
שנות ה– 30בשל חלוקי הדעות עם היטלר ובשל חשש אמיתי לחייו ,שימש יועץ אצל צ'אן קאי–שק
בסין (ע"ע וויקיפדיה ,גרמנית ,צרפתית ורוסית).
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1922
1923
1924
1925

ב .בורטנובסקי משותף ל– INOולמודיעין
צבאי 1924-1922
יא .גולדנשטיין 1925-1922
מ .גורב (צ'רביאקוב–)1924
א .לוגינוב–בוסטרם 1929-1924

יא .מיצקביץ'  1927-1925המבורג

1926
1927

יא .גולדנשטיין 1929-1927

1928
1929

וו .זרובין 1929-1927
פ .קרין 1933-1928

נ .סמסונוב ("גולסט") 1931-1929

ב .בזרוב ,החל מ–1928

י .ברונין (מודיעין צבאי)
1930

פ .פרפרוב

1931

(עצמאי) עד תחילתה של 1938

1932

ב.ברמן ("סמיון") 1934-1932

1933

ב .גורדון ("רודולף")

1934

1937-1933

טאקא ("( )Takkeאלברט")
זרובין 37 - 34

1935
1936

א .קורוטקוב
(כיסוי רשמי ,שם אחר עד 1937

1937

א .אגאיאנץ 1938-1937

1938

ללא רשל"ח

1939

א .קובולוב ("זכר")  1941-1939+א.
קורוטקוב  1941-1940מודיעין צבאי

1941

נספחים צבאיים :פורקאייב ,טופיקוב ,ע'
נספחים צבאיים :סקורניאקוב ,זאיצב

1940
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פרק ד' :מפעילים וקציני איסוף עצמאים
אלכסנדר קורוטקוב

297

(כינוי “ארדברג") ,מבכירי קציני המודיעין של שירות מודיעין

החוץ של ברה"מ ,נולד ב– .1909את שירותו במודיעין התחיל ב– 1928בתור  ...טכנאי
מעליות בבניין ה"לוביאנקה" המפורסם (מטה וכלא פנימי של שירותי המודיעין והביטחון
של ברה"מ) .ב– 1929החל לעבוד בשירות המודיעין (אז  ,)INOומ– 1930הפך לעובד מבצעי
מן המניין .דיבר גרמנית ברמת שפת אם וצרפתית .ב– 1933נשלח לצרפת ,שם עבר “הדרכת
שטח" בצוותו ובפיקודו של אלכסנדר אורלוב (ראה פרק על ראשי השלוחות בבריטניה).
משם יצא למספר מבצעים בשווייץ ובגרמניה .298ב– 1935נאלץ לשוב למוסקבה מסיבות
של ביטחון מבצעים ,וב– 1936נשלח לגרמניה בזהות בדויה לשליחות ארוכה כקצ"א
בתחום המודיעין הטכני .בסוף  1937נשלח שוב לצרפת למבצעי חיסול פיזי של עריק
המודיעין הסובייטי ,גיאורגי אגאבקוב ,ושל עוזרו ומזכירו האישי של טרוצקי ,רודולף
קלמנט .שניהם אכן חוסלו בפריז ב– ,1938אך גופתו של אגאבקוב לא נמצאה מעולם.299
עם שובו למוסקבה ( )1938פוטר מהמודיעין על ידי השר החדש בריה ,אולם לא השלים
עם הגזרה ,ובינואר  1939ערער על החלטת השר .למרבה הפלא התקבל ערעורו ,וכבר
באותה שנה הוחזר קורוטקוב למחלקה .יש לציין כי הוא נתמך על ידי התא המפלגתי
במחלקת המודיעין (מחלקה  )5במינהל הראשי לביטחון המדינה ( )GUGBשבמשרד
הפנים ( .)NKVDעם שובו נשלח לשליחויות קצרות בדנמרק ובנורבגיה לחידוש קשרים
עם סוכנים שהקשר עמם נותק .נראה שאת משימותיו ביצע קורוטקוב לשביעות רצונם
של הממונים עליו ,ולכן קודם לסגן ראש ענף ( 1גרמניה ומדינות שבשליטתה) במחלקת
מודיעין חוץ של ה–.GUGB
בראשות מחלקת המודיעין עלתה עתה סוגיית האיסוף בגרמניה לראש סדר העדיפויות.
בשל הטיהורים והתרוקנות השלוחות אבד הקשר עם הסוכנים הערכיים ביותר בגרמניה,
והוחלט לפעול לחידושו .בו בזמן הגיעה למחלקה פנייתו של וילי להמן (“ברייטנבאך",
 297רוב הנתונים בפרק זה  -ראה בספר :גלדקוב ,תיאודור“ .מלך הבלתי לגאליים" ,Gea ,מוסקבה2000 ,
(רוסית) ,וכן בספרם של אנטונוב וקרפוב “המודיעין הבלתי לגאלי" ,עמ' .145 - 132
 298גלדקוב ,עמ' “ ,80 - 60מודיעין בלתי לגאלי" ,עמ' .135 - 134
 299גלדקוב ,עמ' .126 - 117
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ראה בפרק נפרד) .על כן שוגר קורוטקוב לברלין ,הפעם בכינוי “סטפנוב" ובכיסוי של טכנאי
שירות של מוצגים סובייטיים בירידים מסחריים בקניגסברג ובלייפציג .משימתו כללה
חידוש קשרים עם כ– 10סוכנים ,300ובעיקר עם להמן והארנק (“קורסיקנייץ") .קורוטקוב
הגיע לברלין בסוף יולי  ,1940ופגש את להמן בתחילת ספטמבר (בפנייתו העביר להמן
הנחיות כיצד ליצור קשר) .קורוטקוב נפגש עם להמן פעמיים ,ואחר כך העבירו לקצ"א
אחר בשלוחה ,בוריס ז'ורבליוב.
אחרי להמן יצר קורטקוב קשר עם הארנק .הקשר עמו ,כמו גם עם שותפו שולצה–בויזן
נמשך עד שובו של קורוטקוב לברה"מ עקב המלחמה.
בסוף אוקטובר שב קורוטקוב למוסקבה לחודשיים ,ובתחילת  1941חזר לברלין  -הפעם
כסגן ראש השלוחה הלגאלית ,אמיאק קובולוב .משימתו של קורוטקוב (הפעם בכינוי
“ארדברג") הייתה “ללמוד את מקורותיו ומבועיו של “קורסיקנייץ" ,ללמוד את מצבם
ויכולותיהם של גורמי האופוזיציה במדינה ,לאסוף מידע לטובת ביטחונם של שליחים
סובייטיים למיניהם ,לבדוק ולאמת ובמידת הצורך לפרט את המידע ש"קורסיקנייץ"
העביר קודם לכן על תוכניותיו הצבאיות של היטלר ביחס לברה"מ ,לברר את הסוגיות
לגבי ניהול המשק הגרמני בחירום ,את החישובים באשר לאמצעי ניהול המלחמה במיוחד
לאור המשכיותה והתרחבותה ,לברר את נושא הספקת חומרי הגלם האסטרטגיים
והספקת המזון ,ולברר מהן התוכניות של גרמניה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי ברה"מ
לרבות אמתלות לדחיית ביצוע ההסכמים החתומים" .301אין כל אזכור על אפשרות
למלחמה קרובה עם ברה"מ.
בעקבות פגישותיו של קורוטקוב עם שני המקורות החשובים ביותר הוא פנה במרס
 1941במכתב אישי לבריה (שאומנם נושאי המודיעין והביטחון הוצאו מאחריותו
הישירה ,302אך הוא נשאר הממונה העליון עליהם) .במכתבו כתב קורוטקוב“ :לחבר פבל
(כינויו של בריה בתכתובת מבצעית)  -אישי ....התקבל מידע מ'קורסיקנייץ' על תכניותיה
 ."Deadly Illusions“ 300אחד מהם ידוע רק בכינויו " -פירסט".
 301גלדקוב ,שם ,עמ' .210
 302בפברואר  1941המינהל הראשי לביטחון המדינה הוצא מה– ,NKVDוהפך למיניסטריון עצמאי בשם
 ,NKGBהמודיעין עלה במעמדו לדרגת מינהלת ,ונקרא עכשיו “המינהלת ה—( 1מודיעין חוץ)" של
ה–.NKGB
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של גרמניה לפתוח במלחמה נגד ברה"מ באביב שנה זו ...על כך מעידים הריכוזים באזור
הגבול .המבוע של המקור (ולו קשרים בחוגי הצבא) הודיע לאחרונה כי נושא המלחמה
נגד ברה"מ כבר הוכרע .עד כמה שידוע לי גם ל'שכנים מהצבא' (הכוונה למודיעין הצבאי)
הגיע מפי אחד ממקורותיהם מידע זהה כמעט לחלוטין המצביע על כוונת הגרמנים לפתוח
במאי במלחמה כדי לכבוש מברה"מ את השטח שממערב לקו לנינגרד  -אודסה .לדעתי,
מדובר במקור הראוי לאמון מלא ,והמידע בדבר הכוונות הגרמניות אמיתי לחלוטין .כיוון
שהזמן דוחק ,מבקש אני לקבל את תגובתך במברק".303
בהעדר כל תגובה יזם קורוטקוב כעבור חודש הצעה למטה מטעם השלוחה בדבר
תחילת היערכותם של הסוכנים לקיום קשר עצמאי עם המטה במקרה של מלחמה .המטה
נתן את הסכמתו ,וקורוטקוב העביר לתאו המחתרתי של הארנק ושולצה–בויזן מכשירי
אלחוט .לימים התפרסם ארגון תקשורתי זה כ"תזמרות האדומה" ,והיא נחשפה וחוסלה
על ידי הגסטאפו בסוף  .1942שידורו הניסיוני הראשון של “קורסיקנייץ" נקלט במוסקבה
זמן קצר לפני המלחמה ,אך שידורי ההמשך לא הגיעו ליעדם ,כי העיר ברסט הסמוכה
לגבול ברה"מ-גרמניה שבה מוקמה תחנת הקליטה ,נכבשה מייד עם פרוץ המלחמה.
ב– 17ביוני  1941התקבל במוסקבה דיווח מהשלוחה על בסיס מידע שהגיע משני
הסוכנים ,ובו נאמר כי “כל ההכנות לקראת המתקפה נגד ברה"מ הושלמו ,ויש לצפות
למהלומה בכל רגע" .כידוע ,סטאלין לא נתן אמון למידע זה בציינו ש"מכל הגרמנים
אפשר להאמין רק לוילהלם פיק" (ראש המפלגה הקומוניסטית הגרמנית שישב בברה"מ),
והורה לבדוק את המידע שוב.304
קורוטקוב שב לברה"מ דרך תורכיה ביולי  ,1941המשיך לפעול ולהתקדם במערך
מודיעין החוץ ,כשפסגת הקריירה שלו הייתה תפקיד של סגן ראש מודיעין החוץ וראש
אגף הבלתי לגאליים בדרגת גנרל.
בתפקידו האחרון שימש קורוטקוב החל מ– 1957נציג ראשי של ה– KGBבמשרד
לביטחון המדינה בגרמניה המזרחית .ביוני  1961הגיע לפגישה בוועד המרכזי של המפלגה,
לפני כן נפגש עם ראש ה– KGBדאז .במהלך פגישה זו התברר שבין שניהם קיימים חילוקי
 303גלדקוב ,שם עמ' .229 - 225
“ 304מודיעין בלתי לגאלי" ,עמ'  ,140 - 138גלדקוב ,עמ' .238 - 213
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דעות קיצוניים באשר למצב בגרמניה ולסוגיית ברלין .לפני שפנה לישיבה בוועד המרכזי,
נפטר מהתקף לב במהלך משחק טניס.
משפחת זרובין ()Zarubin

305

בני הזוג זרובין נמנים על הידועים והמפורסמים מבין קציני מודיעין החוץ הסובייטי,
בעיקר בזכות היותם פעילים בארצות הברית בתחום המודיעין הגרעיני  -גניבת סודות
הפיתוח של פצצת אטום  -פרויקט “מנהאטן".306
יליזבטה זרובין .יהודייה ,נקראה בנעוריה ליזה רוזנצווייג ,ילידת  ,1900צ'רנוביץ ,אז
האימפריה האוסטרית ,בהמשך רומניה .ידעה שש שפות :רוסית ,אידיש ,גרמנית ,צרפתית,
אנגלית ורומנית.
בכיר אנשי המודיעין הסובייטי סודופלטוב כתב עליה“ :מקסימה וחברותית ,יוצרת
בקלות קשרים חברתיים בחוגים הרחבים ביותר .אישה אלגנטית ,בעלת תווי פנים
קלאסיים ביופיים ,מעודנת וחריפה ,משכה אליה אנשים כמגנט .הייתה אחת ממגייסי
הסוכנים הטובים ביותר".
בעלה הראשון היה קומוניסט רומני ,וסילי ספירו ,והיא נשאה את שמו האמיתי
גוטשנקר .גויסה לשירות המודיעין ( )INOב– .1925עד  1927שימשה עובדת שלא מן
המניין  -מתרגמת ואשת קשר בשלוחת וינה (כינוי “ארנה") ,שם גם ביצעה מספר גיוסים.
בהמשך יצאה לשליחות בתורכיה ,שם הכירה את יעקב בלומקין ,307והייתה לאשתו באופן
( "Stavinski, Ervin. “Zarubiny - semeynaya rezidentura )1 305בני הזוג זרובין  -שלוחה
משפחתית)( Olma press, Moscow, 2003 ,רוסית).
 maskin, I. “100 velikikh razvedchkov" (100 )2אנשי מודיעין גדולים)Moscow, Veche, ,
.2001
http://svr.gov.ru/smi/2001/nvo20010119.htm, ) http://fisechko.ru/100vel/ )3
razved/64.htm, https://lirmann.io.ua/s204403/taynaya_jizn_elizavety_zarubinoy
 )4ע"ע ויקיפדיה.
 306גב' זרובינה הייתה בקשר עם “אבי פצצת המימן" ,רוברט אופנהיימר ,שאותו הכירה דרך אשתו ,וכן
גייסה עוד מספר מקורות בפרויקט “מנהאטן".
 307יעקב בלומקין היה אישיות בלתי רגילה .הוא היה בין רוצחיו של שגריר גרמניה ברוסיה הסובייטית
ב– 1918במטרה לפגוע בחוזה השלום עם גרמניה בברסט-ליטובסק .בהמשך זכה לחנינה וגויס ל–
 .INOבשלב מסוים היה ראש שלוחת המודיעין בא"י (פלסטינה) ביפו ואח"כ בתורכיה.
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בלתי רשמי .היא דיווחה לשירותי הביטחון הסובייטיים על פגישתו עם טרוצקי בגלותו
בתורכיה ,דבר ששימש עילה להרשעתו ולהוצאתו להורג.
ב– 1929עברה תקופת הכשרה במוסקבה ,ושמה שונה לגורסקי .אז גם התחתנה עם
קצין מודיעין סובייטי בשם וסילי זרובין ,והפכה לעובדת מן המניין במחלקת השטח של
ה– .INOשירתה בווינה (כינוי “ארנה") ,בדנמרק ובצרפת (כינוי “ורדו") .בצרפת גייסה
כתבנית בשגרירות גרמניה (כינוי “חנום") ,וקיבלה ממנה תמורת תשלום העתקי מסמכים
שהדפיסה (דיווחי השגרירות הגרמנית לברלין).
בשנים  1936 - 1933שימשו בני הזוג סוכנים בלתי לגאליים בגרמניה ,והפעילו את
“ברייטנבאך" (הוא וילי להמן ,ראה בנפרד) ,חידשו את הקשר עם “חנום" (עבדה במשרד
החוץ והייתה בעלת גישה למסמכים חיוניים) ,הפעילו פקיד זוטר במשרד החוץ הגרמני
(קיבלו אותו מהשלוחה הלגאלית בברלין) ,שהתקדם בסולם התפקידים ,והפך לפקיד
בכיר .כינויו היה “וינטרפלד" ,והייתה לו גישה למסמכים סודיים לרבות מסמכים מוצפנים.
הדבר אפשר למחלקת חיבור במטה לפענח חלק מהצפנים הגרמניים .זהותו לא נחשפה
עד היום ,אך ידוע ששירת במשרד החוץ המערב גרמני (וכנראה עבד לטובת ברה"מ)
גם אחרי המלחמה .כמו כן ,גייסו בני הזוג מספר מקורות ,308וביניהם פקיד נוסף במשרד
החוץ הגרמני (כינוי “ולטר") .הוא היה חבר  SSאך בעל יחס ביקורתי למשטר הנאצי,
והוא העביר ל"ורדו" באופן סדיר מסמכים ,לרבות מכתבים ומברקים של שגרירים גרמנים
בחו"ל והעתקי דוחות עבור ההנהגה הגרמנית בנושאים פוליטיים שונים .בהמשך היה
לאחד ממקורות ההתרעה לקראת המתקפה הגרמנית על ברה"מ.
בהמשך הייתה גב' זרובין בשליחויות קצרות במדינות שונות ,לרבות בארצות הברית,
ובאפריל  1941הגיעה שוב לגרמניה .בגרמניה חידשה את הקשר עם “וינטרפלד" (ב– 11או
ב– 12ביוני  ,)1941שמסר לה כי המלחמה עם ברה"מ תפרוץ כבר בימים הקרובים .309כמו
כן ,חידשה את הקשר עם “אוגוסטה" (כינויים נוספים “יונה" ““ ,"Yunaמרתה") .310עם
 308את הגיוסים ביצעה בעיקר ליזה ,כי בעלה וסילי לא דיבר גרמנית.
.Stavinski, ibid 309
 310ראה פרק על פדור (פייבל) פרפרוב .בנושא הקשר המודיעיני בין שתי הנשים קיימות גרסאות סותרות:
לפי אחת מהן ,הסכימה “אוגוסטה" להמשיך ולעבוד עם זרובין (ראה למשל“ ,הכוכב האדום"24 ,
באוגוסט  ,2011מאמרו של סטניסלב איגומנצב'" .כר' מדווח") ,ולפי גרסה אחרת ,סירבה לעשות כן
עד שלא תראה את אהובה פרפרוב .בשלב מסוים התמוטטה נפשית ,והוצאה להורג במסגרת תוכנית
האותנזיה (המתות חסד) של המשטר הנאצי.
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פרוץ המלחמה הוחזרה זרובין לברה"מ דרך תורכיה.
וסילי זרובין .נולד ב– ,1894התגייס ב– 1920ל—צ'.ק .תחילה לגופי ביטחון פנים ,וב–1925
הועבר ל– .INOשירת בתפקידי מודיעין שונים בדנמרק ,בפינלנד ובצרפת .בשנים - 1933
 ,1936שימש יחד עם אשתו השנייה יליזבטה רשל"ח בלתי לגאלי בגרמניה .יכולתו לגייס
ולהפעיל סוכנים הייתה מוגבלת ביותר ,משום שלא דיבר גרמנית ,על כן עסק בעיקר
בהכוונת המפעילים ,ביניהם אשתו ,ובביטחון מבצעים .הצליח למנוע מספר נפילות
וכישלונות של הסוכנים ושל המקורות.
באביב  1941נשלח כסגן רשל"ח לסין ,שם חידש את הקשר עם אחד מיועציו של צ'אן
קאי–שק ,ולתר שטנס ( ,)Walther Stennesשהיה בעבר מעמודי התווך של “פלוגות
הסער" הנאציות ,אך הסתכסך עם היטלר ונמלט מגרמניה .הוא שמר על קשר עם ידידיו
ואוהדיו בגרמניה ,ושיתף פעולה באופן מוגבל עם שליחים סובייטיים בסין .במסמכי
המודיעין הסובייטי הוא כונה “דרוג" (“ - Drugידיד") .ב– 1941נשלח לשליחות מודיעינית
בארצות הברית (ראה לעיל) ,ועם שובו לברה"מ ,מונה לסגן ראש מודיעין חוץ ובמקביל
לסגן ראש אגף (מינהלת) ( Cבלתי לגאליים).
 .2פרפרוב פדור (Parparov Fedor (Fayvl
יליד  ,1893ווליז' ,מחוז וויטבסק ,סיים תיכון אקסטרני ,חבר המפלגה הקומוניסטית
מ– ,1918לחם במלחמת האזרחים בשורות הצבא האדום .השתחרר בשל בעיות פרופיל
רפואי .למד משפטים ,ומ– 1925שירת במשרד לסחר חוץ .בשל ידיעתו את השפה
הגרמנית נשלח לשרת בנציגות המסחרית הסובייטית בגרמניה ,שם עבר לעבוד ב–INO
(מודיעין חוץ) של ה– .OGPUב– 1929הוחזר לברה"מ להכשרה מודיעינית ,ב– 1930יצא
שוב לגרמניה עם אישה וילד ,שם הכריז על עריקתו מברה"מ ,קיבל אישור לשהיית קבע,
ובהמשך  -דרכון רומני ,אותו החליף באופן רשמי לאזרחות ולדרכון של קוסטה–ריקה.
בגרמניה הקים חברת ייצוא ,ובהמשך  -סניפים שלה במספר מדינות אירופה ובצפון
אפריקה ,בתורכיה ,באיראן ובאפגניסטן .פעילות עסקית זו סיפקה לו כיסוי אמין לנסיעות
ברחבי העולם.
אחרי התבססותו בגרמניה הקים בהוראת המטה שלוחה עצמאית שגייסה מספר
סוכנים ומקורות ערכיים בעלי נגישות למסמכי המפלגה הנאצית ולמשרד החוץ הגרמני.
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מבין המקורות נמנים:311
•“אלזה" היא גם “יונה" (" - )"Yunaאשתו של פקיד בכיר במשרד החוץ הגרמני ,עוזרו
של שר החוץ פון נויראת (ואחר כך ריבנטרופ) .הקשר עימה היה קשר אהבים ,והיא
(שהייתה צעירה מבעלה ב– 20שנה) התאהבה בפרפרוב “באמת" ,312והעבירה לידיו
מסמכים שבעלה נהג להביא הביתה .כתוצאה מכך ,זכה המודיעין הסובייטי לקבל
באופן סדיר מידע על פעילות החוץ של גרמניה ,של שגרירויותיה בחו"ל וכדומה.
•“רוברט" .איש מודיעין לשעבר של אחת ממדינות המערב בגרמניה .גויס על ידי
פרפרוב בהולנד ב– .1937המידע שהעביר היה מדויק מאוד ,ודן לרוב בבניית כלי שיט,
בהקמת שדות תעופה ומשטחי נחיתה ובמיקומם.
בתחילת  ,1938בשל עריקתו של וולטר קריביצקי (ראה לעיל) ,נקרא לשוב לברה"מ,
שם נעצר במאי אותה שנה ,אך שוחרר כעבור כשנה בהוראתו של בריה .שירת בתפקידים
שונים במודיעין החוץ לרבות בחו"ל ,אך בעיקר בברה"מ .כמו כן ,השתתף בחקירותיו
של פאולוס ,שולב בהכנת ועידת פוטסדאם ומשפטי נירנברג ,השתתף בארגון הפעילות
של שלטונות כיבוש סובייטיים בגרמניה .פרש ב– 1950ועמד בראש מערך העתודה
האקדמאית באוניברסיטת מוסקבה .נפטר ב–.1959
 .3יאן צ'רניאק (( )Yan Cherniakשם אמיתי  -יענקל בן פנחס צ'רניאק) ,כינויים
“ג'ק"“ ,ג'ן" ,313יהודי ,איש מודיעין צבאי סובייטי .נולד ב– 1909בצ'רנוביץ .ההורים אבדו
במלחמת העולם הראשונה ,והוא גדל במוסד ליתומים .ב– 1927התקבל למכון הטכנולוגי
של פראג ,סיים לימודיו בהצטיינות ,ובמקביל למד שפות זרות (דיבר שבע שפות).
הגרמנית בפיו הייתה מושלמת .עבד במפעל למכשירי חשמל ,עם פרוץ המשבר הכלכלי
היגר לגרמניה ,שם התקבל למכללה הפוליטכנית של ברלין .ב– 1930נרשם כחבר במפלגה
הקומוניסטית ,באותה שנה אותר על ידי המודיעין הסובייטי ,וביוני גויס על ידי קצין
מודיעין צבאי סובייטי בלמ"ז (כינוי “מתיאס") .באותה שנה גויס גם לצבא הרומני ,שם
 311שמותיהם האמיתיים אינם ידועים גם היום.
 312הפרסומים הרוסיים נוהגים לספר על גיוסים נוספים של פרפרוב על רקע “יכולות המיטה" שלו ,ואף
מכנים אותו “ג'יימס בונד" הסובייטי ,אולם יש להטיל ספק לפחות בחלק מהפרסומים הללו.
.http://alfred-griber.livejournal.com/475180.html 313
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שירת כפקיד מטה באגד ארטילרי .כבר שם החל להעביר דיווחים למפעיליו (אין פרטים).
ב– 1934הועמד בראש שלוחה בלתי לגאלית עצמאית שפעלה ברומניה ומחוצה לה.
ב– 1935נתפס אחד ממקורותיו של צ'רניאק ,והוא נקרא בדחיפות למטה במוסקבה,
שם התקבל לשיחה ממושכת על ידי ראש מינהלת המודיעין הצבאי ,יאן ברזין ,ועבר
הדרכה מקצועית בהנחיית סגנו של ברזין ,ומי שעמד קודם לכן בראש של ה– ,INOארתור
ארטוזוב .כעבור שנה שבמהלכה למד גם רוסית ,יצא לשווייץ בכיסוי של כתב סוכנות
הידיעות טאס"ס .הכינוי המבצעי שניתן לו היה “ג'ק".
אחרי תקופת התארגנות החל צ'רניאק לגייס מקורות .הוא היה חברותי ומקסים ,ולכן
איתר בקלות אנשים ויצר עימם מגע ,עד כי היו הם מוכנים לפעול לטובת ברה"מ במסגרת
המאבק האנטי–פשיסטי .בין היתר גייס מזכיר שר ,ראש מחלקת פיתוח של חברה לייצור
מטוסים ,קצין מודיעין ,קצין מטה בכיר ,בנקאי רציני ובתו של ראש משרד לפיתוח טנקים.
המידע שהעביר למטה היה בהתאם .על פועלו תעיד חוות דעת של ממוניו“ :בשליחותו
בחו"ל ביצע יאן צ'רניק פעילות ערכית ביותר בכל הקשור להקמת שלוחה בלתי לגאלית,
וגייס אישית  20מקורות" .מקורותיו של צ'רניאק העבירו לידיו מידע ערכי ביותר ,בעיקר
טכני ,על דגמי אמל"ח אירופאי .לפי אחד החוקרים הרוסים“ ,לצ'רניאק היה זיכרון
יוצא מן הכלל :הוא זכר מקריאה ראשונה עד עשרה עמודים בכל טקסט ,ובכל אחת מן
השפות שידע ,וכן את מיקומם בחדר של עד  70פריטים .כישוריו כשחקן ,כמו גם יכולתו
ההיפנוטית ,אפשרו לו לחלוף פעם על פני רעייתו ,מבלי שתזהה אותו .היו לו גם כישורים
טלפתיים ,והוא ידע לעיתים לקרוא מחשבותיו של בן שיחו...האיש לא בלט לעין ,ואי
אפשר היה לקבוע על פי מראהו את לאומיותו .הוא היה אומן קרב מגע ובעל כושר גופני,
ידע לזייף באמצעות כלים פרימיטיביים כל מסמך ולייצר חותמת .אדם בלתי מוסמך לא
יכול היה לפענח את דיווחיו הכתובים ולא לפתח את תצלומיו".
ב– 1938הועבר צ'רניאק לפריז בתור קצין איסוף בלתי לגאלי ,ב– 1940לציריך ,ומשם
ללונדון.
מערך הסוכנים שהקים נקרא “קרונה" ,ואנשיו היו בעמדות בכירות בגרמניה .למעשה
לא ידוע עליהם דבר ,כי איש מהם לא נתפס ולא נחשף מעולם .ידוע שם אחד בלבד ,וגם
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הוא מוטל בספק  -השחקנית הגרמנייה ממוצא הונגרי ,מריקה רוק (,)Rökk Marika
חביבתו של גבלס .גם עליה אין מידע רב .ידוע כי גויסה עוד ב– 1937ו"הסתובבה" בחוגים
נאציים בכירים ,ולכן ודאי שמעה וידעה הרבה.
לפי מידע נוסף ובלתי מאומת (ולעניות דעתי ,מפוקפק מאוד) ,העביר צ'רניאק ב–12
ביוני  1941פקודה סודית של מפקד כוחות היבשה הגרמניים (פון–בראוכיץ') ובה מועדים,
יעדים ומילות קוד ל"ברברוסה" .עם פרוץ “ברברוסה" הכפיל צ'רניאק את מאמצי האיסוף
שלו ,ולפי המידע הקיים ,הפעיל (שוב ,ללא כל אימות נוסף) 35 ,מקורות בכל זרועות
הממשל והצבא הגרמני ,לרבות במפקדתו של היטלר.
כבר במהלך המלחמה ,ובמיוחד בסיומה ,אספו צ'רניאק יחד עם סוכניו ומקורותיו מידע
ערכי על פרויקט הגרעין של ארצות הברית ובריטניה ,ודיווחו עליו .בין היתר ,הוא גייס
את הפיזיקאי הבריט ,אלן נאן מיי ,חוקר במעבדת קוונדיש באוניברסיטת קמבריג' ,שהיה
ידידו של דונלד מקלין ובעל דעות פרו–קומוניסטיות.
המשך פועלו של צ'רניאק חורג ממסגרת עבודה זו ,ולכן לא ייסקר כאן .אציין רק כי
הוא נחשף בעקבות עריקתו ב– 1945של צפן בשגרירות הסובייטית בקנדה ,איגור גוזנקו
והוחזר לברה"מ ,הומלץ לתואר “גיבור ברה"מ" ,אך נדחה בהוראתו האישית של סטאלין.
צ'רניאק לא קיבל דרגת קצונה ,ועבד מ– 1946כיועץ ב– GRUומ– - 1950כמתרגם
בטאס"ס .הוא יצא לשליחויות מודיעיניות קצרות באירופה ,וכן עסק בהדרכה .פרש
לגמלאות ב– 1969כ"אזרח עובד צבא" בגמלה זעומה .יחד עם זאת ,ובניגוד ל “מקביליו"
ב"תזמורת האדומה" (ראדו ,טרפר ,גורביץ' ,וולקיש) ,לא נעצר ולא הועמד לדין באשמות
שווא.
רק ב– 1994חתם נשיא רוסיה דאז ,בוריס ילצין ,על צו המעניק ליאן צ'רניאק תואר
ועיטור “גיבור הפדרציה הרוסית" על “עוז רוח וגבורה בעת ביצוע תפקיד מיוחד" .העיטור
הוענק על ידי הרמטכ"ל וראש ה– GRUדאז ,בזמן שצ'רניאק שכב על ערש דווי בבית
חולים.
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פרק ה' :סוכנים ומקורות
"התזמורת האדומה" הגרמנית
ארוויד הארנק ( ,314)Arvid Harnackכינויים „בלטייץ“" ,קורסיקנייץ“ ,יליד ,1901
סיים לימודי משפטים וכלכלה ,בעל תואר  .PhDב– 1926נישא לאמריקאית ממוצא
גרמני ,מילדרד (פני הנישואין  -פיש) .בעל השקפות מרקסיסטיות .היכרותו עם המודיעין
הסובייטי החלה עת ביקר בברה"מ ב– 1932כמזכיר משלחת גרמנית של “האגודה ללימוד
הכלכלה המתוכננת בברה"מ" .הוא סומן כבר אז על ידי קציני מודיעין סובייטיים ,ובהמשך
(ככל הנראה ,באותה השנה או קצת אחריה) הכיר את איש השגרירות הסובייטית בברלין,
אלכסנדר הירשפלד ,משיתוף פעולה עם המודיעין הצבאי הסובייטי.
הירשפלד גם המליץ עליו לראש ה– INOדאז ארטוזוב ,וב– 1935גייס אותו (אוגוסט
 ,315)1935והכיר בינו ובין הרשל"ח הלגאלי של  INOבשגרירות בוריס גורדון .הוא והארנק
מצאו במהרה שפה משותפת ,כי הארנק הבין היטב את תוכניותיו ההרפתקניות של
היטלר ,ולא אהב אותן בלשון המעטה .בדיווחיו למטה גורדון העניק להארנק את הכינוי
“בלטייץ" ( ,)Baltietsששונה בהמשך ל"קורסיקנייץ" (קורסיקני) .שניהם החליפו דעות,
והארנק סיפר לידידו על עבודתו במשרד הכלכלה הנאצי ,שבו שימש בתפקידים שונים,
ובהמשך התקדם לתפקיד יועץ.
ידידותם הופסקה ב– ,1937כשגורדון הוחזר למוסקבה ,שם נעצר והוצא להורג .הקשר
עם הארנק התבצע על ידי מחליפיו של גורדון  -תחילה אלכסנדר (נחום) בלקין ,ואחריו
ניקולאי אגאיאנץ .ביוני  1938נותקו אף קשרים אלה ,בלקין נשלח להילחם בספרד,
ואגאיאנץ נפטר במהלך ניתוח .גם ארבעת אנשי מטה ה– INOבמוסקבה ,שאכוונו והדריכו
את המפעילים ,הוצאו להורג במסגרת הטיהורים הגדולים .ב– 1937נרשם הארנק כחבר
במפלגה הנאצית ,והפך ל"איש ממסד" לכל דבר .במסגרת תפקידו חתם על מסמכים
 314פרטים על הארנק כמו גם על שולצה–בויזן נמצאים במקורות רבים ,ואינם נבדלים ביניהם .כאן
השתמשתי בעיקרי בוויקיפדיה וכן בספר הרוסי “תליינים ורוצחים" ,מוסקבה  ,1996פרקים על
ה"תזמורת האדומה".
 315קולפקידי ,פרוחורוב“ .הכל על שירות מודיעין חוץ" ,מוסקבה( 2002 ,רוסית).
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שעסקו בהסכמים כלכליים בין גרמניה למדינות המערב ,בפעולות מט"ח בחו"ל ,במימון
סוכני מודיעין והשפעה ועוד .כל המידע הזה דווח למפעיליו  -ידידיו הסובייטיים .סביב
הארנק ורעייתו נוצר חוג של אנשים בעלי דעות ואינטרסים דומים .ביניהם אפשר לציין
את הסופר אדם קוקהוף ואת רעייתו גרטה ,את הארו שולצה–בויזן (קצין חיל האוויר
הגרמני) ואת רעייתו ,וכן את בתו של שגריר ארצות הברית בגרמניה ,דוד ( )Doddמרתה.
בחוג היו תחילה  25אנשים בלבד ,אך הוא הפך במהרה לארגון מחתרתי אנטי–נאצי
המונה למעלה מ– 200אנשים משכבות חברה ומענפי משק שונים .הארגון עסק ,בנוסף
לאיסוף מידע בעל ערך מודיעיני ,גם בפעילות שטח אנטי–נאצית :הפצת דפי תעמולה
אנטי–נאצית ,הברחת אנשים לחו"ל ,תליית שלטים בעלי תוכן אנטי–נאצי ועוד .הסופר
אדם קוקהוף ,היה בקשר עם מי שהיה אחד מעמודי התווך של הקשר הכושל נגד היטלר
ב–( 1944מבצע “ואלקירי") ,קארל גרדלר .פעילות “כפולה" זו אינה עולה בקנה אחד עם
הביטחון המבצעי המקובל בעבודת מודיעין ,אולם המפעילים הסובייטיים לא היו “בעלי
הבית" של אנשי הקבוצה ,אלא ניהלו עימם מעין שיתוף פעולה לתועלת הדדית .הן
הארנק והן שולצה–בויזן לא קיבלו כל תמורה כספית עבור פעילותם המודיעינית .הארנק
היה חבר ב–““( "Herrenclubמועדון הגברים") שבו היו חברים בכירים וידוענים מהממסד
התעשייתי ,הכלכלי ,הצבאי והפקידותי של גרמניה.
חלקם הפכו עם הזמן למקורותיו ולמבועיו של הארנק .מבין אלה אציין את הברון
וולצוגן-נויהאוס (כינוי “גרק"“ ,יווני" ברוסית) ,איש המחלקה הטכנית של ה–OKW
(הפיקוד העליון של הוורמאכט) ,את האנס רופ ,חשב בענק התעשייה הכימית IG
( Farbenכינוי “טורוק"“ ,תורכי" ברוסית) ,את טיציאנס (כינוי “אלבנייץ"“ ,אלבני"
ברוסית) ,תעשיין ומהגר “לבן" מרוסיה ,בעל קשרים ב– OKWואת וולפגנג גבמאן (כינוי
“איטליאנייץ"“ ,איטלקי" ברוסית) ,אחיינו של הארנק ,קצין מודיעין בצי (קריגסמרינה).
בסה"כ היו להארנק כ– 60מקורות או מבועים בעמדות “אסטרטגיות" ,מהם  15בעלי
עמדות אנטי–נאציות מובהקות
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קורוטקוב ,שהגיע לשליחות בברלין כסגנו של ראש השלוחה הלגאלי של מודיעין החוץ,
אמיאק קובולוב (ראה על שניהם בפרק ג' לעיל) .קשר זה נמשך למעשה עד פרוץ המלחמה
ופינויו של סגל השגרירות הסובייטית לברה"מ דרך תורכיה.
הארגון נחשף בתחילת  1942על ידי שירותי ביטחון גרמניים ,ו— 107מאנשיו הוצאו
להורג בסוף אותה שנה.
הארו שולצה–בויזן ( ,)Harro Schulze-Boysenכינוי "סטארשינה" (מקביל
ל"בכיר" או לרס"ר ברוסית) ,יליד  ,1909למד משפטים ,קרוב משפחה של האדמירל
הגרמני הידוע ,פון טירפיץ ,שהיה סנדקו .תחילה היה בעל דעות ליברליות-לאומניות ,אך
בהמשך "נטה שמאלה" לסוציאליזם רדיקלי .ב– 1934סיים קורס טיס ,והתקבל לעבודה
במטה חיל האוויר הגרמני ("לופטוואפה") .נשא דרגת אובר–לייטננט (סגן בכיר) ,היה פעיל
במחתרת האנטי–נאצית של הארנק ,והעביר דרכו מידע חיוני למודיעין הסובייטי .317עם
חידוש הקשר בין המודיעין הסובייטי והארנק בספטמבר ( 1940ראה לעיל) ,הפך המידע
שהעביר "סטארשינה" דרך הארנק להתרעתי יותר ויותר ,עד כי במרס  1941הורה המטה
לקורוטקוב (מפעילו של הארנק) ליצור קשר אישי עם שולצה–בויזן ,ואכן ברוב המידע
שהתקבל היה כדי להצביע ישירות על המתקפה הגרמנית המתקרבת.
אולם עקב אכילס במידע שהעבירו “סטארשינה" ו"קורסיקנייץ" היה העדר מסמכים,
שכן כולו נמסר בע"פ על בסיס שיחות עם הנוגעים בדבר.
גורלו של שולצה–בויזן היה כגורלם של כל חברי “התזמורת האדומה"  -הוא נחשף,
נעצר והוצא להורג עם רעייתו ב–.1942

"השישייה מוורשה"
"השישייה מוורשה" הוא הכינוי שהעניקו מספר כותבי עיתים של המודיעין הסובייטי
לקבוצת סוכנים שגייס רודולף הרנשטאדט ,עיתונאי יהודי-גרמני שהפך לאיש מודיעין
 317לדברי טרפר (“התזמורת האדומה שלי" ,רוסית ,עמ'  ,)121שולצה–בויזן הסתייע בין היתר באל"ם
ארווין הרץ ,ראש צוות  3להכשרת כוח אדם בחיל האוויר הגרמני ,ויון גראודנץ ,עובד במפעלי
“מסרשמידט".
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צבאי סובייטי .מ– 1932גייס הרנשטאדט חמישה אנשים שבמהלך שנות ה– 30עד תחילת
שנות ה– 40של המאה שעברה ,פעלו למען המודיעין הסובייטי כנגד גרמניה הנאצית.
רוב המגויסים היו עיתונאים ,ואחד מהם פקיד בכיר בשירות הדיפלומטי ובמשרד החוץ
הגרמני .על חברי הקבוצה נמנו :הרנשטאדט עצמו ,בת זוגו אילזה שטבה (,)Ilse Stöbe
גרהארד קגל ( ,)Gerhard Kegelקורט ומרגריטה וולקיש ()Kurt & Margarita Welkisch
ורודולף פון שליאה (.)Rudolph von Scheliah
להלן סקירה קצרה על כל אחד מחברי ה"שישייה":
א .רודולף הרנשטאדט ( ,)Rudolph Herrnstadtכינויים מבצעיים“ :ארוויד" ו–"אלבין".
יהודי ,יליד  ,1903גלייביץ (כיום גליביצה ,פולין) .אביו היה עורך דין וחבר המפלגה
הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה .רודולף סיים את לימודיו בתיכון בעירו ,ולמד משפטים
בברלין ובהיידלברג .החל מ– 1925עבד כעורך באחד המו"לים של ברלין .ב– 1928התקבל
לעבודה בעיתון ליברלי ידוע “ברלינר טאגבלאט" בעריכתו של הסופר והעיתונאי ,חבר של
אביו ,תיאודור וולף .שימש כסגן עורך ובהמשך כעורכו של העיתון .כעבור כשנה נרשם
למפלגה הקומוניסטית ,וב– 1929גויס למודיעין הצבאי .באותה תקופה הכיר עיתונאית
בעיתון שבו עבד ,אילזה שטבה ,והשניים הפכו לזוג ,אף שלא התחתנו רשמית .שניהם
עבדו ככתבי החוץ של העיתון ,רודולף במוסקבה ,ואילזה בוורשה .הרנשטאדט גורש
ממוסקבה ב– 1933יחד עם כתבים גרמנים אחרים כתגובה על האיסור להכניס עיתונאים
סובייטים לסיקור המשפט נגד דמיטרוב ושות' ,שהואשמו על ידי הגסטאפו בהצתת בניין
הרייכסטאג.
הרנשטאדט הועבר לוורשה ככתב עיתונו ,שם הקים במסגרת משימה שהוטלה עליו על
ידי מפעיליו ,תא מודיעיני שבו היו חברים אילזה שטבה (מ– ,)1933ידידה הלמוט קינדלר,
כתב של מספר עיתונים גרמניים ,עובד במשלחת דיפלומטית גרמנית בפולין ,גרהארד קגל
ואשתו שרלוטה ,העיתונאי קורט וולקיש (מ– )1935ואשתו מרגריטה (מ– )1937ויועץ
בשגרירות גרמניה בוורשה ,רודולף פון שליאה (.)1937
בשלב זה (מועד מדויק אינו ברור) פוטר מהעיתון בשל היותו יהודי ,אך נותר בוורשה
(לא ברור באיזה כיסוי).
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עם ההתקפה של גרמניה על פולין ברח לברה"מ ,ושם נותר עד סוף מלחמת העולם ה–.2
שירת במינהל הפוליטי הראשי של הצבא האדום ובהמשך ב"ועד הלאומי למען גרמניה
החופשית"  -ארגון אנטי–נאצי ,שהוקם בברה"מ וכלל קומוניסטים גרמנים גולים ושבויים
שהסכימו לחברות .אחד מהם היה הפילדמרשל פאולוס ,מפקד הארמיה ה– 6הגרמנית
שנשבה בסטלינגרד .במקביל העניק הרנשטאדט שירותים (בעיקר ייעוץ) למודיעין
הסובייטי .עם סיום המלחמה שב לגרמניה (המזרחית) ,השתלב בהנהגתה ,אך פוטר
בהמשך מכל התפקידים שמילא .סיים חייו כחוקר בארכיון ההיסטורי של מזרח גרמניה.
ב .רודולף פון שליאה ( ,)Rudolf von Schelihaכינוי "“( "Arietsארי")
יליד  ,1897בעל תואר אצולה (ברון) והשכלה משפטית ,פקיד בכיר במשרד החוץ הגרמני,
השתתף במלחמת העולם ה– 1ועוטר ב"צלב הברזל" .בשירות הדיפלומטי מ– ,1922שירת
בפראג ,באנקרה ובקטוביץ (פולין) .מ– 1930שירת בשגרירות הגרמנית בוורשה ,תחילה
כמזכיר ראשון ואח"כ כיועץ .מ– 1933חבר במפלגה הנאצית .בוורשה התיידד עם השגריר
פון מולטקא ,והיה נגיש לכל מסמכי השגרירות ,לרבות ההתכתבות בין השגריר לשר
החוץ הגרמני .היה מאוכזב מההתקדמות האיטית ,לדעתו ,בשירות החוץ וממצבו הכספי
(היה מהמר ורודף שמלות) ,ולכן גויס על ידי רודולף הרנשטאדט כ"משוטה" ,שהטיל
עליו תמורת תשלומים בלתי מבוטלים “לעבוד עבור המודיעין הבריטי" .באוגוסט ,1939
לקראת פרוץ המלחמה בפולין ,שב למטה משרד החוץ בברלין .בוורשה הופעל על ידי
“ארבין" ,ובברלין על ידי אילזה שטבה .העביר מסמכים חיוניים ביותר בתחום מדיניות
החוץ ,ושבועיים ( 16באוגוסט) לפני המתקפה הגרמנית נגד פולין העביר התרעה על
תאריך פרוץ המלחמה .החל מדצמבר  ,1940עשרה ימים אחרי שהיטלר חתם על פקודת
“ברברוסה" ( 18בדצמבר) ,העביר דרך אילזה שטבה מידע על “תוכנית סודית למתקפה
על ברה"מ" .בהמשך אישר ואימת את הידיעה ,תוך הוספת פרטים חיוניים ,כגון על כך
שהמתקפה תתבצע על ידי שלוש קבוצות ארמיות בפיקודם של פון–לאב ,פון–בוק ופון–
רונדשטדט לעבר לנינגרד ,מוסקבה וקייב.
נתפס על ידי הגסטאפו ב– 3181942ובאותה שנה הוצא להורג בתלייה.
 318הגסטאפו עצר איש קשר שנשלח מברה"מ (הוחדר דרך הקווים או הומנח) ליצור קשר עם פון שליאה
ודרכו הגיעה לפון–שליאה עצמו.

119

שירותי המודיעין הסובייטיים ב– 1920עד  1941ופעילותם בבריטניה ובגרמניה

ג .אילזה שטבה ( ,)Ilse Stöbeכינוי "אלטה" ,ילידת  .1911סיימה בית ספר עממי ובית
ספר מקצועי בתחום המסחר וכן קורס קצרנות ,עבדה במו"לים שונים ,ובהמשך הפכה
למזכירתו של העורך הראשי של "ברלינר טאגבלאט" ,תיאודור וולף .הפכה לעיתונאית
ונשלחה לוורשה ,שם הכירה את רודולף האשטאדט ,והפכה לבת זוגו .הוא גייס אותה
לפעול עימו לטובת המודיעין הסובייטי (אילזה הייתה אנטי–נאצית ,והנאצים עמדו
לתפוס את השלטון בגרמניה) ,החל מ– 1931כינויה המבצעי במינהלת המודיעין הצבאי
הסובייטי היה "אלטה" .319עם הגעתם של הנאצים לשלטון הפכה אילזה שטבה בהמלצת
מפעיליה הסובייטיים לחברה במפלגה הנאצית .בתקופה זו שימשה כתבת בעיתון שבו
עבדה ("ברלינר טאגבלאט") ,ובעיתונים אחרים ,גרמניים ושווייצריים ,ולכן נהגה לבקר
במדינות שונות באירופה .בהעדרו של הרנשטאדט מוורשה (אף הוא הרבה לנסוע
כעיתונאי למדינות שונות) ,הופעלה ישירות על ידי ראש השלוחה מודיעין צבאי סובייטי
בברלין ,יעקב ברונין ,אותו הכירה כ"ד"ר בוש".
עם פיטוריו של הרנשטאדט מהעיתון "ברלינר טאגבלאט" ,עברה שטבה לברסלאו
(כיום וורצלב בפולין) ,שם עבדה בעיתון מקומי ,אך שבה ב– 1938לוורשה (לפי המלצת
המפלגה הנאצית והשגרירות הגרמנית שם )320ככתבת העיתון "Frankfurter General-
 ."Anzeigerעם פרוץ מלחמת העולם ה– 2הופסקה עבודתה בוורשה וכך גם כל הפעילות
הגרמנית ,והיא שבה לגרמניה .בברלין עבדה היא (“בפרוטקציה" של פון שליאה) במחלקת
העיתונות ויחסי הציבור של משרד החוץ הגרמני (מרס  .)1940במקביל עבדה במחלקת
הפרסום של מפעלי  Lingnerבדרזדן ,והייתה בפועל מפעילתו של פון שליאה ושל קגל
(ראה בהמשך) עד עזיבתו לשליחות במוסקבה .איש הקשר שלה בשלוחת המודיעין
הסובייטי היה אחד מעוזרי הנספח הצבאי ,ניקולאי זאיצב (כינוי “בינה" “.)"Bine
מהמידע שהעביר הצמד “ארי""-אלטה" ראוי לציין את האזכור הראשון על כך שהיטלר
חתם על פקודה או על תוכנית סודית למתקפה על ברה"מ .מידע זה התקבל במטה
המודיעין במוסקבה כבר ב– 29בדצמבר ( 1940כזכור ,היטלר חתם על פקודת “ברברוסה"
 319לפי מקורות אחרים ,כינוייה בשלב זה היה “ארנים" ,ואת הכינוי “אלטה" קיבלה רק ב–.1938
 320סביר כי ההמלצה של השגרירות הגרמנית בוורשה הייתה פרי עבודתו של פון–שליאה ,שבעת ההיא
פעל כסוכן סובייטי (משוטה).
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ב– 18בדצמבר) ,והוא אושר על ידי פון שליאה מספר פעמים.
אילזה שטבה המשיכה לפעול ולהעביר דיווחים מודיעיניים באלחוט גם אחרי פרוץ
“ברברוסה" .היא נתפסה בספטמבר  ,1941ואחרי משפט הוצאה להורג בדצמבר אותה
שנה .היא לא הסגירה את חבריה ל"שישייה".
ד .גרהארד קגל ( ,)Gerhard Kegelכינויים “ ,XBCקורט" .יליד  ,1907סילזיה עלית,
גרמניה .למד באוניברסיטת ברסלאו ,ובסוף שנות ה– 20עבד כעיתונאי עצמאי .תחילה היה
חבר במפלגה הסוציאל-דמוקרטית ,והחל מ– 1931במפלגה הקומוניסטית הגרמנית .עם
סיום לימודיו באוניברסיטה עבד כראש המדור הכלכלי בעיתון בברסלאו .נשלח לוורשה
ככתב העיתון ,שם הכיר את הרנשטאדט ,וזה גייס אותו למודיעין הצבאי הסובייטי ,וסייע
לו להתקבל לעבודה כמזכיר בשגרירות הגרמנית בבירת פולין ,לאחר שב– 1934הפך
לחבר במפלגה הנאצית .בשנים  1939 - 1935שימש קגל מזכיר בשגרירות ,שב לגרמניה
למחלקה הכלכלית של משרד החוץ ,ובשנים  1941 - 1940שירת בשגרירות הגרמנית
במוסקבה במחלקה המסחרית.
איש הקשר שלו היה הרנשטאדט ,שכזכור ברח לברה"מ עם הפלישה הגרמנית לפולין.
עם פרוץ “ברברוסה" שב למשרד החוץ בברלין ,והיה בקשר עם אילזה שטבה שלא
הסגירה אותו בחקירותיה .ב– 1944גויס לצבא ,נשלח לחזית עם ברה"מ ,וערק לשורות
הצבא האדום .עם סיום המלחמה שב לגרמניה (המזרחית) ,שם המשיך לשרת בתפקידים
בכירים ,וערך פרסומים של המפלגה הקומוניסטית המזרח-גרמנית .321בהיותו עובד
השגרירות הגרמנית בוורשה העביר למפעילו מסמכים של השגרירות ,ובזמן שירותו
במוסקבה העביר החל מאפריל  1941מידע התרעתי בדבר המתקפה הגרמנית הקרבה.
כתב ספר זיכרונות תחת הכותרת “בסערות המאה שלנו" .נפטר ב–.1989
ה .קורט וולקיש ,)Kurt Welkisch( 322כינו  ;ABCמרגריטה וולקיש ,כינוי .LCL
קורט נולד ב– 1910לאב סוחר בזוראו ,מחוז ברנדנבורג .למד משפטים באוניברסיטת ברלין
( ,)1933 - 1929שם גם נעשה חבר במפלגה הקומוניסטית ( .)1930ב– 1934בעזרת חברו
.http://www.dokst.ru/main/sites/default/files/dateien/texte/Selemenev_ru.pdf 321
 322שם.
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למפלגה ,גרהארד קגל (ראה לעיל) ,התקבל לעבודה באחד מעיתוני ברסלאו ,ונשלח ככתב
העיתון לוורשה .שם הכיר את הרנשטאדט (לא ברור כיצד ודרך מי ,ייתכן דרך קגל) ,וגויס
על ידיו לפעול לטובת המודיעין הסובייטי.
בתקופה זו עסק וולקיש באיסוף מידע צבאי ומדיני ,חיבר דוחות וסקירות ,יצר היכרויות
מועילות עם גורמים שונים בברלין ,ביניהם אנשי משרד החוץ ואף המודיעין הצבאי -
ה"אבווהר".
בת זוגו מרגריטה ,שלה נישא ב– ,1937הצטרפה לפעילותו המודיעינית ,למדה את
מלאכת הצילום המבצעי והחשאי ,צילמה בתנאים ביתיים מסמכים וניירות שהשיגו קגל
ופון שליאה בשגרירות גרמניה בוורשה.
בשלב זה (המועד המדויק אינו ברור) התקבל וולקיש לעבודה ב"משרדו של ריבנטרופ"
(גוף שפעל במקביל למשרד החוץ הגרמני המסורתי כל זמן שהמפלגה הנאצית לא השתלטה
עליו) .בתוקף שני תפקידים אלו (כתב עיתון ואיש "משרדו של ריבנטרופ") ביצע סיורים
"בתפקיד" באזור פרוסיה המזרחית (שהיה מופרד מהרייך על ידי "פרוזדור דנציג") ,והשיג
חומרים סודיים באמצעות קצין גרמני .הוא ביצע גם סיורים במערב פולין כדי לגלות את
היערכותן של יחידות הצבא הפולני.
הוא גם ניסה ,לפי דרישת מפעיליו ,להתקבל לעבודה במשרד החוץ הגרמני ,אך נדחה
בשל עברו הקומוניסטי .ב– 1938נרשם כחבר במפלגה הנאצית.
"השלב הפולני" בפעילותו הסתיים באוגוסט  ,1939כאשר נצטוו הכתבים הגרמניים
לעזוב את פולין .וולקיש שב לברלין ,ובאוקטובר נשלח על ידי "משרדו של ריבנטרופ"
לליטא לאסוף מידע מדיני וכלכלי.
אשתו נותרה בברלין והמשיכה לפעול לטובת המודיעין הסובייטי בהנחייתה של
אילזה שטבה .ההמלצות החיוביות שקיבל וולקיש בשל פעילותו בליטא אפשרו לו לקבל
עבודה ברומניה ככתב העיתון ,ובמקביל לפעול כאיש “משרדו של ריבנטרופ" בבלקנים.
יד המקרה אפשרה לוולקיש לקבל בסוף  1940תפקיד של נספח העיתונות בשגרירות
הגרמנית בבוקרשט .נספח העיתונות שכיהן בתפקיד נהרג בתאונת מטוס ,והוא הוצע
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לוולקיש .הוא מילא את התפקיד בהצלחה מרובה ,ונחשף לסודות הכמוסים ביותר
בשגרירות .הערכותיו וסקירותיו זכו להערכה רבה בברלין .כמו כן ,בתפקידו כנספח שלט
למעשה על חלק מהעיתונות הרומנית ,כי היה ביכולתו לתמוך כספית בעיתונים שדגלו
ב"קו הנכון" ,ולמנוע סובסידיות מאלו שסירבו לעשות כן .היה ביכולתו אף לסגור עיתונים
שהובילו קו פרו–בריטי .הוא קיים קשרים פורמליים ובלתי פורמליים עם עיתונאים רבים,
דבר שאפשר לו להבין טוב יותר את מדיניותה של רומניה ואת חלוקת הכוחות הפוליטיים
בה.
מפעילו של וולקיש בבוקרשט היה קצין מודיעין בשם מיכאיל שארוב ,שפעל בכיסוי
כתב טאס"ס ,ואת דיווחיו העביר לאל"מ גריגורי ירמין (“יאשצ'נקו")  -קצין מודיעין צבאי
בכיר ,שפעל בכיסוי המזכיר השלישי בשגרירות הסובייטית בבירת רומניה.
המידע שוולקיש דיווח למוסקבה הגיע לשולחנות מנהיגי ברה"מ  -סטאלין ,מולוטוב
(ראש הממשלה עד מאי  ,)1941בריה ,טימושנקו (שר ההגנה) ,ז'וקוב (הרמטכ"ל) ועוד.
רומניה הייתה במוקד ההתעניינות הסובייטית ,משום שהייתה ה"פתח" לבלקנים ,אזור
שבאופן מסורתי ראתה בו רוסיה את אחד המפתחות לביטחונה והן בשל שדות הנפט
שלה ,שהיוו את עתודת הנפט החשובה ,אם לא היחידה ,של גרמניה.
וולקיש ידע הרבה ,ויכול היה להעריך ולחזות את המשך האירועים .כאן אפשר לצטט את
דיווחו של “ישצ'נקו" מ– 1במרס  ,1941שהסתמך על מידע מה–“ :ABCבברלין מסתובבות
שמועות בדבר המתקפה העתידית של גרמניה נגד ברה"מ ,כשבזירת ברה"מ במטה הפיקוד
העליון העבודה לא נפסקת אף לרגע .אולם מאידך מדברים על כך שהמתקפה הגרמנית
בזמן הקרוב אינה סבירה ,והשמועות על כך מופצות בכוונה כדי ליצור במוסקבה חוסר
ביטחון וחוסר ודאות ולאלצה לשרת בהמשך את היעדים הגרמניים" .וולקיש גם דיווח ,כי
כל עוצמתו של הוורמאכט תופעל נגד ברה"מ ,ובמקרה הטוב המלחמה תמשך  3שבועות.
משימתו של חיל האוויר היא לתקוף את מסילות הברזל ואת הכבישים ולפגוע במערכות
הקשר .הדבר יערער את הצבא האדום ואת המדינה כולה ,המשטר יקרוס ,והמדינה תיפול
לידי הגרמנים כ"פרי בשל".
פעילותו של וולקיש נפסקה ב– 22ביוני  ,1941עם פתיחת המתקפה הגרמנית נגד

123

שירותי המודיעין הסובייטיים ב– 1920עד  1941ופעילותם בבריטניה ובגרמניה

ברה"מ ,בה נטלה חלק גם רומניה .השגרירות הסובייטית נסגרה ,כמובן ,ברגע האחרון .על
אף ששארוב הספיק להודיע לוולקיש ,כי המטה יחדש עימו קשר בקרוב ,הקשר לא חודש
(שניים או שלושה ניסיונות של המודיעין הסובייטי להחדיר אנשי קשר לוולקיש נחלו
כישלון) .וולקיש המשיך לעבוד בשגרירות הגרמנית עד  ,1944עם כניסת הצבא האדום
לרומניה ,אז יצר הוא קשר עם מפקדי הכוחות הסובייטיים בשטח ,ולפי בקשתו הועבר
הזוג למוסקבה .גורלם לא שפר עליהם .הם הואשמו בעבודה למען הגרמנים ,בבגידה
במפעיליהם ,בהלכי רוח אנטי–סובייטיים ובניהול תעמולה עוינת .ב– 1951נדונו בני הזוג
למאסר ,הם שוחרר ב– 1955ושבו לגרמניה (המערבית) .קורט וולקיש נפטר ב–,1958
ואשתו ב–.1983
וילי להמן ( ,)Lehmannכינוי “ברייטנבאך"
נולד ב– ,1884שירת  12שנים בצי הגרמני .ב– 1911התגייס למשטרת ברלין ,שם שירת
במפלג ממ"ס ועסק במעקב אחר שגרירויות זרות .ב– 1929הציע למודיעין הסובייטי
את שירותיו בדרך העקיפה ותמורת כ– 600מרקים .323קיבל את הכינוי “ברייטנבאך"
ואינדקס (במסמכי השירות)  .A-201החל מ– 1930כללו תפקידיו מעקב אחר השגרירות
הסובייטית ופעילות נגד הריגול התעשייתי הסובייטי .עם הגעת הנאצים לשלטון הוצב
להמן בגסטאפו ,ובמאי  1934היה לאיש ס.ס .והשתתף ב"ליל הסכינים הארוכות" (.)1934
ב– 1935מונה לראש ענף האחראי לביטחון בתעשייה .במסגרת התפקיד נכח בניסויים
של דגמי אמל"ח חדישים ,לרבות של טילי  V-1ו— ,V-2נגמ"שים ,תותחים ארוכי טווח
ומרגמות ,מטוסי קרב בעלי גוף מתכת ועוד.
כל המידע הזה דווח למודיעין הסובייטי בנוסף למידע פנימי משירותי הביטחון
הגרמניים ,לרבות מידע על מבצעי גסטאפו ו"אבווהר".
עם עזיבתם של הזוג זרובין את גרמניה ב– 1936קיים קשר בלתי ישיר עם המודיעין
הסובייטי :הוא נהג להביא את דיווחיו לדירה שהחזיקה אישה כמשוטה ,ושם גם קיבל
הוראות ,כסף ומשימות .מפעילו היה ראש שלוחה חדש בשם אגיאנץ ,אך הוא נפטר
בניתוח .בשלב זה נותק הקשר לחלוטין .ב– 1939ניסה להמן לחדש אותו בהעבירו
 1$ 323אז שווה  4.2-2.5רייכס-מרק 1$ ,ב– 1930שווה  14$כיום ,קרי  600רייכס-מארק שהם כ–200$
היום.
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לשגרירות מכתב ,אך לא זכה למענה.
ביוני  1940ניסה לחדש את הקשר שוב והבריח לשגרירות הסובייטית מכתב ,ובו ביקש
לחדש את הקשר במילים“ :אם הקשר לא יחודש ,כל עבודתי בגסטאפו תהיה חסרת
תכלית" .בשגרירות לא ידעו מה לעשות עם המכתב ,והעבירוהו לנספח הצבאי ,וזה שלח
אותו למטה המודיעין הצבאי במוסקבה .שם כלל לא ידעו במה מדובר ,כי לא היה להם
כל מקור בגסטאפו ,ולכן ב– 23ביולי העבירו אותו למחלקה ( 5מודיעין) ב– GUGBבצירוף
פתק“ :ייתכן שמדובר באדם בעל עניין עבורכם" .המשך הטיפול הוטל על סודופלטוב
(באותה עת סגן ראש מחלקה  .)5הוא לא ידע דבר ,אך נזכר שבזמנו זרובין (שהיה מפעילו
של להמן בשנים  )1936 - 1933סיפר לו על אדם בעל נגישות למשטרה הפוליטית בברלין,
עוד לפני שזו צורפה לגסטאפו .בו ביום העביר סודופלוטוב את המכתב לענף  1במחלקה
בצירוף פתק“ :לחברים ז'ורבליוב וקורוטקוב ,האם האיש מוכר לכם? אולי זרובין דיבר
עליו?" זרובין ,כמובן ,ידע במי מדובר ,וביקש לבדוק בתיקייה 324.זה היה האירוע שהוביל
לחידוש הקשר.
הקשר חודש בפועל על ידי קורוטקוב (ראה בפרק עליו) ,ונמשך על ידי קצ"א אחר
בשלוחת ברלין ,בוריס ז'ורבליוב .במהלך התקופה שנותרה עד “ברברוסה" ,העביר
“ברייטנבך" מידע התרעתי עקיף .ב– 19ביוני ביקש פגישה דחופה עם מפעילו ,ומסר לו כי
המלחמה תפרוץ תוך שלושה ימים.
הקשר עם להמן הופסק כמובן עם פרוץ המלחמה .במאי  1942ניסה המטה לחדש
את הקשר ,והחדיר לגרמניה סוכן (קומוניסט גרמני שנפל בשבי) שנתפס במהרה על ידי
הגסטאפו .הוא הסגיר לידיהם את נוהלי ההתקשרות עם אדם שידע עליו מעט מאוד.
הגסטאפו הצליח מהר מאוד לאתר את להמן ולעצור אותו בחג המולד  .1942תאריך
הוצאתו להורג ומקום קבורתו לא נודעו עד היום.
המידע הנוסף שהעביר להמן למטה:
•נתונים על מחקר ופיתוח וייצור דלק סינטטי ,גומי מלאכותי וחומר לחימה כימי מדור
חדש.
 324ראה גלדקוב ,עמ' .165-164
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•מפתחות לצופני גסטאפו ששימשו את מכשירי המברקה  Funkspruchואת מכשירי
האלחוט  Fernspruchלתקשורת פנים בארגון .כך הצליח המודיעין הסובייטי ליירט
את התכתבויות הפנים של הגסטאפו ולקרוא אותן.

פרק ו' :המודיעין מול גרמניה,
 ,1941 - 1920סיכום
המודיעין הסובייטי מול גרמניה עבר למעשה שני שלבי פעילות עיקריים :השלב הראשון
זהה לפעילותו בתקופה הראשונה כפי שפורטה בפרק ב' .מעבר לחשדנות הסובייטית
הרגילה כלפי מדינות המערב ,גרמניה עדיין לא נתפסה בשלב זה כאויב ואפילו לא כיריב,
וזאת בשל מספר סיבות:
•חולשתה הצבאית של גרמניה (הגבלות הסכם ורסאי);
•העדר גבול משותף בין שתי המדינות ,ולכן נתפסה גרמניה כאויב ממשי רק במסגרת
קואליציה כלשהי ,בעיקר עם פולין;
•שתה"פ הצבאי בין שתי המדינות ,וכפועל יוצא חשיפתו החלקית של הרייכסווהר
למודיעין הסובייטי;
•מעמדה החזק של המפלגה הקומוניסטית בגרמניה והאמונה כי בכל עימות אפשרי
היא תהווה “גיס חמישי" בטוח לטובתה של ברה"מ.
עבור המודיעין הסובייטי שימשה גרמניה יותר כיעד למודיעין טכני ולריגול תעשייתי
וכמרחב שבו שוהים ובו פועלים המהגרים הלבנים ,אויבי המהפכה והמשטר הבולשביקי
שיש לעקוב אחריהם .כמו כן ,שימשה גרמניה כמעין “ראש גשר" לחדירה מודיעינית
למדינות אחרות ,ובעיקר לבריטניה ולצרפת ,שנתפסו כאיום מוחשי וממשי יותר עבור
ברה"מ.
השלב השני התחיל עם עלייתו של היטלר לשלטון והשינוי הקיצוני במדיניות הגרמנית
בכלל ,וכלפי ברה"מ והקומוניזם בפרט :תחילת ההתחמשות ובניית הצבא ,הפרות
הסכמי ורסאי וביטולו ,ביטול הסכמי שתה"פ הצבאי ,איסור על פעילותה של המפלגה
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הקומוניסטית ורדיפת חבריה ,תעמולה גסה ועוינת נגד ברה"מ והקומוניזם ,תביעות
טריטוריאליות כלפי השכנים ,האידיאולוגיה הנאצית שבאה לידי ביטוי בספרו של היטלר
“מיין קאמפף" ,התערבותה של גרמניה בספרד ,הסכם מינכן והברית נגד הקומינטרן.
מאמצי המודיעין הסובייטי על אף כל ההפרעות והמכשולים (“הטיהורים" והסכמי
ריבנטרופ-מולוטוב) הלכו וגברו כששירותי המודיעין פועלים במקביל בשני מישורים:
במישור האחד  -איסוף מודיעין צבאי ,מדיני ,כלכלי וטכני הן בתוך גרמניה כמדינת בסיס
וכמדינת יעד ,והן במדינות בסיס אחרות (צרפת ,בלגיה ,פולין ,סקנדינביות) ,ובמישור
השני  -ההיערכות המודיעינית ל"יום סגריר" ,קרי למלחמה .נראה כי מאמץ זה כשל
ברובו (אובדן הקשר עם הארנק ואנשיו ,עם ברייטנבאך ,עם אילזה שטבה ועם וולקיש),
פרט למספר יוצאים מן הכלל (“התזמורת האדומה" של טרפר וגורביץ' ,הרשת של ראדו
בשווייץ והמערך שהקים יאן צ'רניאק).
המודיעין הסובייטי לא הצליח להחדיר או לגייס סוכנים בעלי נגישות למסמכים
ולמוקדי קבלת החלטות בצמרת הנאצית .כמו כן לא הוא הצליח לצפות בוודאות או
לפחות ברמת סבירות גבוהה את החלטתו של היטלר לתקוף את ברה"מ עוד לפני סיום
המלחמה נגד בריטניה ,ולא קלט את ההגיון שעמד מאחורי החלטה זו .כמו כן הוא לא
העריך נכונה את הדוקטרינה הצבאית הגרמנית (“הבליצקריג") או לא הפנים את עיקריה
ולא את חלוקת המאמצים הגרמניים מול ברה"מ (ההערכה הייתה שהמאמץ הגרמני
העיקרי יהיה בחלקה הדרומי של זירת הלחימה ,בעוד שהיה במרכזה) ,ואפילו לא את
חלקות המאמצים בתחומי המרחב הדרומי.
על כן ,אף שהמודיעין הסובייטי קלט את הדי רוחות המלחמה ,ועמד היטב על היערכותו
של הוורמאכט מול גבולות ברה"מ ,כשל הוא בהערכת פשרם ומשמעם.
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חלק 6

סיכום ותובנות עיקרית
אין ספק כי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ,ובמיוחד בשנות ה– 30של המאה ה–,20
היו לסובייטים שירותי המודיעין הפעילים ביותר בעולם ,וככל הנראה גם היעילים שבהם,
במיוחד בכל הקשור למודיעין ממקורות חיים (היומינט) ולמבצעים מיוחדים (חיסולי
אויבים אידיאולוגיים ועריקים או בוגדים).
בתקופה שבה כל העולם המערבי (למעט אולי גרמניה הנאצית) קיצץ בהוצאות ביטחון,
לרבות בהוצאות המודיעין ,הרי שברה"מ ,אשר סבלה מפרנויה ביטחונית ,ולמעשה הכריזה
מלחמה (אידיאולוגית וחתרנית) על כל העולם המערבי (“הקפיטליסטי") ,הפעילה
מדיניות מודיעינית פעילה וענפה ביותר.
הסיבות ליתרונה של ברה"מ בתחום המודיעין ,פרט לנאמר לעיל ,רבות ומגוונות:
המצב במדינות היעד המערביות
•משטר ממ"סי חלש ורפוי במרביתן;
•הלכי רוח נוחים לברה"מ בקרב חלק מן האליטות;
•מפלגות קומוניסטיות חזקות בחלק ממדינות המערב ,שהיו מאגר לאיתור ולגיוס
סייענים וסוכנים ,ושימשו “גיס חמישי" אפשרי ל"יום סגריר".
•התחזקותן של תנועות פשיסטיות ונאציות בחלק ממדינות המערב עד כדי עלייתן
לשלטון (גרמניה ,איטליה ובהמשך ספרד ומדינות נוספות) .תנועות אלה פעלו
כגורם המפחיד חלק מהנוער ומהאליטות ,וגורם להם לפעול נגדן ,כשברה"מ וגופים
המנוהלים על ידה (הקומינטרן) מצטיירים כפלטפורמה יציבה יחידה במאבק האנטי–
פשיסטי;
•המשבר הכלכלי החריף והצטיירותה של ברה"מ כ"אי של יציבות כלכלית" ושל שיטה
קומוניסטית כנותנת פתרונות למגבלות של כלכלת השוק.
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המצב בברה"מ
•ראיית העולם כולו כעוין ,ומכאן הצורך להתארגן נגדו;
•זיהוי נכון של חולשות והזדמנויות במערב;
•נכונות ויכולת להקדיש מאמצים ומשאבים רבים ואפילו בלתי מוגבלים למאבק
ולהפעלת המודיעין כחלק ממאבק זה;
•שילוב של מדיניות חוץ ופעילות מודיעינית כדוגמת ניהול “פעולות אקטיביות" גם
על ידי גורמים שאינם מודיעיניים (הדיפלומטיה ,צמרת הממשל כמו השיחות של
סטאלין עם אינטלקטואלים מערבים);
•משטר ממ"סי הדוק וקשוח.
כך פיתחה ברה"מ ,כמעט ללא הפרעה ,מערך איסופי אדיר ממדים ,שכלל מאות ,אם
לא אלפי סייענים .כמו כן ,עמדו לרשותם של שירותי המודיעין הסובייטיים ,לפחות עד
מחצית שנות ה– ,30משאבי אנוש מצוינים ,שמהם אפשר היה לאתר ,לבחור ולהתאים
מפעילים וראשי שלוחות לגאליות ובלתי לגאליות .חלק ממגויסים אלה התנסו עוד לפני
המהפכה בפעילות מחתרתית תחת כיסוי ,היו מעורים בנעשה במדינות המערב ,ידעו
שפות ומנהגי עולם ,ויכלו להיטמע בקלות בסביבה .חלקם היו אף יוצאי מדינות המערב
(דויטש ,מאלי ,צ'רניאק ,פורצקי-רייס ואחרים).
חיסרונם ומגרעתם הבסיסית של כל שירותי המודיעין הסובייטיים ,ובעיקר של המודיעין
המדיני (מודיעין החוץ  ,)INOהיה העדר גוף מחקרי-הערכתי של מומחים .גם במודיעין
הצבאי ההערכה והמחקר היו נגועים במספר מגרעות ,בעיקר חוסר התייחסות רצינית של
הממונים .יעידו על כך דרגותיהם הנמוכות יחסית (אל"ם וסא"ל) של העומדים בראש גוף
ההערכה (“מחלקת מידע וניתוח"  )informatsionno-analiticheskiy otdel -והעובדה
שלא היה קיים כל גוף משולב היודע לתכלל את כלל המידע המתקבל מכל הסוכנויות
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והגורמים 325ונעזר לשם כך במומחים אזרחיים ,למשל מהאקדמיה .326וברור לגמרי כי אף
קברניט ,ולו המבריק ביותר ,אינו מסוגל להתמודד עם היקף רב כל כך של מידע גולמי.
על כן מידע רב שנאסף במאמץ רב ,אבד ולא טופל.
גם הטיהורים פגעו פגיעה אנושה בשירותי המודיעין .ואם ברמה האיסופית והארגונית
(חידוש הקשר עם סוכנים ,שיקום השלוחות ,מילוי תקנים במטה) הצליחו השירותים
להשתקם ,הרי שבתחום כוח האדם ,הידע והזיכרון הארגוני והמקצועי הפגיעה הייתה
קטלנית .עד המלחמה (וגם בשנותיה הראשונות) סבלו שירותי המודיעין הסובייטיים
מרמה מקצועית ירודה לפחות בתחום ההערכה.327
שירותי המודיעין הסובייטיים זכו להצלחה גדולה בחדירה אל תוך גורמי מדיניות החוץ
של מדינות המערב ,בין היתר הודות לגיוס סוכנים “מבפנים" (פון–שליאה )"Yuna“ ,או
ל"גידולם" (מקלין ,קרנקרוס) ,וכן הודות לסוכנים שהעבירו לידיהם מפתחות לקודים
ולצפנים של משרדיהם (“מאג"/ג'ון קינג“ ,ארנו"/אולדהם“ ,דאנקן"/קונסטנטיני) .נראה כי
לפחות בחלק מהזמן ,מרבית תחומי מדיניות החוץ של גרמניה ושל בריטניה היו חשופים
לצמרת הסובייטית .השאלה היא כיצד פירשו קובעי המדיניות הסובייטים את הידיעות,
כיצד העריכו אותן ,אילו מסקנות הסיקו לאורן ,וכיצד יישמו אותן במדיניותם ובצעדיהם.
נושא זה ראוי למחקר נפרד ,ואכן נעשים צעדים ראשונים לקראתו (גבי גורודצקי ,לדוגמה).
שני התחומים שבהם זכה המודיעין הסובייטי להצלחות בלתי מסויגות ,הם:
• תחום המודיעין הטכני והריגול התעשייתי .בסקירה זו הזכרנו חלק מהצלחות אלה
(“ארסנל" בבריטניה וצ'רניאק בגרמניה) ,אם כי ידוע כי היו רבים נוספים.
 325פרט למודיעין החוץ ,המודיעין הצבאי והממ"ס לברה"מ היו גופי וגורמי איסוף נוספים ,החל ממשרד
החוץ ,דרך גופי מודיעין ברמת השטח (ציים ופיקודים מרחביים) ,המודיעין של משרד התחבורה/
מסילות הברזל ,המודיעין של משמר הגבול ועוד.
 326יש הטוענים ,כי סטאלין אישית אסר על קיום גוף הערכה ומחקר במודיעין חוץ ,ודרש לראות את
המידע הגולמי ללא הערות והערכות.
 327דוגמאות מובהקות (מעבר לכישלון ההתרעה ל"ברברוסה") )1 :הערכה מוטעית על מצבו של
הוורמאכט אחרי המערכה על מוסקבה וההחלטה לעבור למתקפה כוללת החל מפברואר ,1942
מתקפה שהסתיימה באסונות צבאיים;  )2הערכה מוטעית על המאמץ הגרמני בקיץ  :1942הסובייטים
העריכו שהגרמנים יחדשו את מתקפתם לעבר מוסקבה ,אבל אלה דווקא פנו דרומה  -לסטלינגרד
ולקווקז.

131

שירותי המודיעין הסובייטיים ב– 1920עד  1941ופעילותם בבריטניה ובגרמניה

•בתחום “המבצעים המיוחדים" נגד ארגוני המהגרים הלבנים .ארגונים אלה נוטרלו
מחתרנותם ומכוחם המאיים על המשטר.
אחד הנושאים הבולטים ביותר בכל הקשור לשירותי המודיעין הסובייטיים הוא היחס
לאנשיו לפני המלחמה (הטיהורים וההוצאות להורג של מרביתם במטה ובשטח) ולאחריה
(מאסרם של ראשי השלוחות ושל רשתות וסוכנים בודדים בחו"ל ששבו לברה"מ ,כמו
טרפר ,גורביץ' מה"תזמורת האדומה" ,שאנדור ראדו וקורט ומרגריטה וולקיש).
אסכם ואומר שבדומה לכל שירות מודיעיני ,גם שירות המודיעין הסובייטי בתקופה שבין
שתי מלחמות העולם יכול להתגאות בהצלחותיו ולבכות את כישלונותיו .לעניות דעתי,
נכשל הוא במבחן העליון  -ההתרעה למלחמה ,אך הצליח כמעט בכל יתר התחומים,
ובחלקם  -אף מעבר למשוער.
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נספחים
נספח 1

מודיעין החוץ  -שינויי הצי"ח
לוח ההתפתחות והשינויים בצי"ח הבסיסי של שירות מודיעין החוץ ( ,INOהמחלקה
ה– ,5מינהלת המודיעין ,מינהלת המודיעין הראשית) של ברה"מ (.)1939 - 1922
שנה
1922

נושאים בצי"ח

כפיפות
.1
 GPUשל ה–
.2 NKVD,OGPU
ליד מועצת
השרים
.3
(הממשלה)

גילוי וחשיפת ארגונים בחו"ל הפועלים נגד ברה"מ.
גילוי וחשיפת גופים ממשלתיים ופרטיים העוסקים בריגול
מדיני ,צבאי וכלכלי נגד ברה"מ.
עמידה על קווי המדיניות של מדינות היעד בסוגיות
בינלאומית ועל כוונותיהן מול ברה"מ ,איסוף מידע על מצבן
הכלכלי.
איסוף מסמכים בכל תחומי העניין ,לרבות כאלה היכולים
להפליל קבוצות וארגונים אנטי–מהפכניים.331
ביטחון מבצעי וממ"סי של כל הגופים ושל האזרחים
הסובייטים בחו"ל.

.1

ארגוני מהגרים וגורמי טרור בארץ ובחו"ל.
(חשיפתם של מרכזי המהגרים וחדירה אליהם ללא קשר
למקום מושבם; חשיפתם של ארגוני טרור בכל מקום).
גילוי תוכניות התקפיות של מדינות עוינות (גילוי לו"ז לביצוע
התוכניות ההתקפיות של החוגים השולטים בבריטניה,
בצרפת ,בגרמניה ,בפולין ,ברומניה וביפן).
מודיעין מסכל בחו"ל.
גילוי תוכניות חרם ומצור כלכלי-פיננסי נגד ברה"מ.
השגת מסמכים על הסכמים סודיים בין המדינות הנ"ל.
חיסול פיזי של בוגדים ,עריקים וראשי ארגוני המהגרים
הטרוריסטים.
מודיעין טכני  -ריגול תעשייתי ומדעי.
ביטחון נציגויות סובייטיות בחו"ל (מעקב אחר הנציגויות
הסובייטיות וחשיפת בוגדים מקרב המשרתים בהן).

.4
.5
1930

 OGPUליד
מועצת השרים
(הממשלה)

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

כמו קודם ועוד:
 GUGBשל
- 1934
NKVD
1939
•	 ניהול הפעילות של השלוחות בחו"ל.
•	 בקרת לשכות הפיקוח על כניסתם ועל יציאתם של אזרחים
זרים ,רישום ופיקוח על הזרים השוהים בברה"מ.
 331במושגים הסובייטיים דאז  -כל מה שמכוון או עלול להיות מכוון נגד ברה"מ ונגד האינטרסים שלה.
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נספח 2

מודיעין חוץ  -שינויי שם ,ארגון ,פיקוד וכפיפות1941 - 1920 ,
שנה

1922

1920

1929

1923

יח' משנה

מפקד

מ .טריליסר

דבטיאן

כוח אדם

ס .מסינג
 62( 122בחו"ל)

שם

INO

INO

INO

כפיפות

VChK

GPU

OGPU

כפיפות על

NKVD

NKVD

ממשלה

הערה :ב— 15החודשים שבין פברואר  1938למאי  1939התחלפו ארבעה ראשי מודיעין חוץ,
שניים מהם (שפיגלגלאס ופאסוב) הוצאו להורג ,ושני האחרים (סודופלטוב ודקנוזוב) שרדו.
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1930

1931/3

ע'  - 1מודיעין
בלתי לגאלי
ע'  - 2כניסה
ויציאה מברה"מ
ע'  - 3ארצות
הברית ומדינות
אירופאיות
עיקריות
ע'  - 4פינלנד
ובלטיות
ע'  - 5ארגוני
מהגרים
ע'  - 6מדינות
מזרח
ע'  - 7מודיעין
כלכלי
ע'  - 8מודיעין
טכנולוגי

1936/9

1941

1934

()1938
ע'  1-מרכז
אירופה
ע'  - 2המזרח
הרחוק
ע'  - 3מזרח
אירופה
ע'  - 4מערב
אירופה
ע'  - 5המזרח
התיכון
ע'  - 6פינלנד,
בלטיות
ע'  - 7צפון
אמריקה
ע'  - 8אופוזיציה
ע'  - 9מהגרים
ע'  - 10מוד' טכני
ע'  - 11אמצעים
מיוחדים
ע'  - 12אשרות
ורישום זרים

ע'  - 1גרמניה,
הונגריה ,דנמרק
ע'  - 2פולין (רק
עד ספט' )1939
ע'  - 3צרפת,
הולנד ,בלגיה,
שווייץ
ע'  - 4בריטניה
ע'  - 5איטליה
ע'  - 7ספרד
ע'  - 8סקנדינביות
ע'  - 9בלטיות (עד
קיץ  )1940ופינלנד
ע'  - 10צפון
ודרום אמריקה
ע'  - 11יפן,
מנצ'וריה
ע'  - 12סין
ע'  - 13מונגוליה,
טובה
ע'  - 14מזה"ת
ע'  - 15מוד' טכני
ע'  - 16אמצעים
מיוחדים
ע'  - 17אישיות
וזרים

א .סלוצקי

פ .פיטין

81

210

 62( 122בחו"ל)

מח' 7

מח' 5

המנהל ה–1
(מודיעין)

+פולין

ע'  - 9רישום
ומעקב סוכנים
(מ–)1935
ס .מסינג
 +62( 121אנשי
מילואים)

א .ארטוזוב
110
INO
OGPU

GUGB

ממשלה
דקנוזוב הוצא להורג במסגרת “טיהורי" בריה ואנשיו בשנים  ,1954 - 1953וסודופלטוב נאסר
ל– 15שנים “בלבד”.
NKVD

NKGB
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נספח 3

 - GRUמבנה וכוח אדם1942 - 1924 ,
1930 - 1924

שנה

- 1924
1926
שם וכפיפות מינהלת
המודיעין
של מטה
333
הצבא

מצבה/תקן
 -מטה

- 1926
1934
המינהלת
ה– 4של
מטה הצבא

91

- 1930
1934/36
1934

332

1942 - 1934/36
- 1934
1939

- 1939
1940

מינהלת
מינהלת
המודיעין
המידע
והטיסטיקה של הצבא
של הצבא
(משרד
ההגנה)
(משרד
 RUההגנה -
RKKA335
)NKO)334

המינהלת
ה– 5של
ה–RKKA
(משרד
ההגנה -
)NKO

301

530
מ–1935
מבנה חדש

מספרי
מחלקות

- 1940
1942

מינהלת
המודיעין
של המטכ"ל
()RU GSh
המפקד -
גנרל לייטננט
גוליקו

מבנה חדש

1

מודיעין שדה (גופי מודיעין
בפיקודים)

כנ"ל

יומינט -
זירה מערבית

כנ"ל

יומינט -
זירה מערבית

2

יומינט

יומינט

יומינט -
זירה מזרחית

כנ"ל

יומינט -
זירת הבלקנים

3

מחקר

מחקר

מודיעין
טכנולוגי

כנ"ל

יומינט -
זירה
מזרחית

4

קש"ח

קש"ח

מודיעין
336
ים

מסמכים

מודיעין
טכנולוגי

חיבור

ניהול
הפעילות
המודיעינית
בפיקודים
ובציים

מחקר

מבצעים
מיוחדים

האזנה

מודיעין
במרחבי
הגבולות

מסמכים

5

6
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7

חיבור

האזנה

המודיעין
במרחב
הגובלות

8

צנזורה
צבאית

קשר

האזנה
וקשר

9

יומינט -
זירתמונגוליה
 -שינג'יאנג

צופן

צופן

10

אמל"ח
ואמצעים
ייעודיים

קש"ח

חיבור

ללא מספר

קש"ח

ללא מספר

צנזורה

ללא מספר

מידע
(מחקר)
מחקר
כלכלי וטכני
תפקידים
מיוחדים

337

כללית
סגל
11

קש"ח

12

מנהלה

ללא מספר

חיבור

הדרכה
פוליטית

הדרכה
פוליטית

יחידות
()1

צופן

לא ברור.
כנראה
נשאר
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()2

ייצור

()3

מנהלה

()4

כספים

5

כנראה
במסגרת
מחלקה 12

האזנה
לא קיים

A

הדרכה

מו"פ

משק
ומנהלה

הפך למח' 6
מבצעים
מיוחדים

כנ"ל

ביה"ס
המיוחד של
המטכ"ל

בית ספר
למודיעין

כנ"ל

קורסי
מודיעין
מתקדמים
למדריכי
ביה"ס
המיוחד

מרכז
לפיתוח
אמצעי
תקשורת

כנ"ל

כנ"ל

מרכז
לפיתוח
אמצעים
מיוחדים

כנ"ל

ביטחון

332
333
334
335
336
337
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“ - “GRUמעשים ואנשים.
מטה הצבא (המטה הראשי ,מטה השטח/השדה)  -שמותיהן של מפקדות הצבא האדום עד ,1935
עת הוחלף השם ל—מטכ"ל.
 - NKOהקומיסריאט העממי לענייני הגנה .עד  1946נקראו המיניסטריונים (משרדי הממשלה) של
ברה"מ “קומיסריאטים עממיים".
השם  ,RKKAר"ת של “הצבא האדום של הפועלים והאיכרים" ,שמו הרשמי של הצבא האדום היה
בשימוש בשנים  .1946 - 1922מ– - 1946הצבא הסובייטי.
עם הקמתו של משרד עצמאי לענייני הצי הצבאי (המקביל למשרד ההגנה) ב– ,1937הוצא תחום
מודיעין הים ממינהלת המודיעין והועבר למשרד החדש.
ככל הנראה ,הכוונה לחיסולים בחו"ל.
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נספח 4

ראשי המודיעין הצבאי1941 - 1924 ,
בשנים  1921 - 1918התחלפו ראשי המודיעין הצבאי בכל מספר חודשים ,ורק ב–1921
מונה ארוויד זייבוט לתפקיד ,ושירת בו פרק זמן משמעותי יחסית (עד .)1924
 - 1935 - 1924יאן ברזין (הוצא להורג ב–)1937
 - 1937 - 1935סמיון אוריצקי (הוצא להורג ב–)1938
 - 1941 - 1937התחלפו ראשי המודיעין הצבאי בקצב “קליידוסקופי":
		

 - 1938 - 1937סמיון גנדין (הוצא להורג ב–)1938

		

 - 1939 - 1938אלכסנדר אורלוב (הוצא להורג ב–)1940

		

 - 1940 - 1939איבן פרוסקורוב (הוצא להורג ב–)1941

		

 - 1941 - 1940פיליפ גוליקוב (היחיד ששרד ,נפטר ב–)1961
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נספח 5

המסמכים שהעביר “דאנקן" (קונסטנטיני) למפעיליו באפריל 1934
 .1תוכניות ההתחמשות של גרמניה ושלושה שלבי ארגונו מחדש של צבאה (עד ,)1938
לפי נתוני המשרד ה–( 2המודיעין) של המטכ"ל הצרפתי .הנתונים הועברו על ידי
הצרפתים לנספח הצבאי הבריטי בפריז;
 .2מברקי דיווח מוצפנים על ביקוריו של אידן 338בברלין ,בפריז וברומא ועל המו"מ לגבי
התחמשותה מחדש של גרמניה (כולל הצעותיו הסודיות של היטלר);
 .3סקירתה של השגרירות הבריטית בטוקיו על עמדותיהן האסטרטגיות של ארצות
הברית ושל יפן בזירת האוקיינוס השקט;
339

 .4דוח על העמידה היפנית בתנאי ההסכם הימי
היפני לשנים ;1935-1934

ב– 1933והתקציב (של חיל הים?)

 .5על יחסי גרמניה–יפן ועל הכרתה של גרמניה במנצ'וקוו;340
 .6תוכניות החוץ של גרמניה ועתידן ,לפי הערכת השגרירות הבריטית בברלין;
 .7דוח של לורד סיימון 341על עמדתה של סין ,אם תפרוץ מלחמה בין ברה"מ ליפן;342
 .8קוד דיפלומטי “;"Political-8
 .9קוד קונסולרי ;M-28
 .10צופן של מודיעין חיל הים “;"Reporting Officers Cypher
 .11קוד דיפלומטי “;"K
 .12צופן בין משרדי “;"Interdepartamental Cypher
 .13צופן המשרד לענייני הודו “."India Foreign Office Cypher
 338בתקופה ההיא נשא בתואר "לורד החותם האישי של המלך" ( ,)Lord Privy Sealושירת במשרד
החדש לענייני חבר הלאומים.
 339הכוונה ,ככל הנראה ,להסכם וושינגטון מ— 1922על הגבלות בניית ציים .להסכם שותפות  5מדינות:
ארה"ב ,בריטניה ,יפן ,צרפת ואיטליה.
" 340מדינת בובה" יפנית בצפון מזרחה של סין .הוקמה ב— ,1932הפסיקה להתקיים עם תבוסתה של יפן
ב– .1945
 341באותה העת  -שר החוץ של בריטניה.
 KGB" 342באנגליה" ,עמ' .207
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