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פתח דבר

התלבטתי רבות לפני שקיבלתי את ההחלטה להעלות את זיכרונותיי על הכתב. במשך 

השנים רבים פנו אליי וביקשו שאעשה זאת. לדעתם, תקופת עבודתי כמזכיר צבאי של 

התקופה  על  היסטוריה  ספרי  האישית.  הזווית  מן  לתיעוד  ראויה  ראשי ממשלה  ארבעה 

הזאת יש למכביר; ספרי זיכרונות – אין. 

רבין,  ויצחק  פרס  שמעון  שמיר,  יצחק  בגין,  מנחם  של  בלשכותיהם  שם,  הייתי  ואמנם 

כשתים־עשרה  לאורך  אירוע.  רדף  אירוע  ישראל.  מדינת  של  בחייה  הסוערות  בתקופות 

פוליטי  יום  סדר  היה  אחד מהם  לכל  בתכלית.  שונים  אישים  ארבעה  לצד  עבדתי  שנים 

משלו. כולם רצו, ללא ספק, בטובתה של מדינת ישראל – אבל לכל אחד היה סגנון משלו, 

ולכל ראש ממשלה הייתה כמובן גם הכוורת שבאה איתו, יועצים ועוזרים משלו, מה שחייב 

אותי להסתגל מחדש כל אימת שחלו חילופי גברי. בכל פעם הגיעו בעלי תפקידים אחרים, 

דמויות חדשות – ובכל פעם החלו מאבקי אגו חדשים.

שנות  במשך  בתוכי  שאצרתי  ממה  חלק  רק  לו  סיפרתי  משגב  חיים  ד”ר  עם  בשיחותיי 

עבודתי בתפקידי המיוחד. 

השתכנעתי לצאת לאור...

אני רואה חשיבות בכך, בין השאר משום שהייתי עד ללא מעט שגיאות של מנהיגים ושל 

ראשי צבא, טעויות שחוזרות על עצמן גם בעצם הימים האלה. 

מי יודע, אולי תיעוד מניסיוני האישי יסייע במשהו למניעת חזרתן בעתיד. 
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שמרתי  לא  ארכיונים,  ניהלתי  ולא  מקצועיים  חומרים  אספתי  לא  מעולם  אופיי,  בשל 

מסמכים במגירות ולא הייתה לי שום תוכנית לכתוב ספר ביום מן הימים. 

שכבר   – המלומד  לידידי  אמרתי  הראשון  ובמפגש  ואני,  משגב  חיים  התכנסנו,  לפיכך 

התנסה בכתיבת ספרים מסוג זה, בין השאר עם שמעון פרס ועם יצחק שמיר – שתפקידו 

יהיה, קודם כל, לחלץ ממני את זיכרונותיי הרבים מספור. הוא נפנה במרץ למשימה, ויצאנו 

יחד למסע מרתק, שהצליח לשלוף מתהום הנשייה שלי אירועים, אנשים ומחוזות שכבר 

שכחתי שאי־פעם היו חלק מחיי.

לטעמי, ראש ממשלה בישראל הוא אחד התפקידים הקשים בתבל; זאת בשל הייחודיות 

הידועה של מדינתו מוקפת האויבים, שכה רבים מבקשים לכלותה. לכן תפקידו של ראש 

ממשלת ישראל שונה ממקביליו בכל מקום אחר בעולם, ואופן תפקודו של הנושא במשרה 

זו קריטי להמשך קיומנו כאן.

אין לו, לראש הממשלה, אל מי להעביר את הנטל. עליו להכריע. הוא יכול להתייעץ עם 

יועציו הרבים, לעתים גם עם המזכיר הצבאי שלו, אך בסופו של דבר ההכרעה והאחריות 

הן שלו, ושלו בלבד. 

לשמחתי, התאפשר לי לסייע בידי לארבעה מהם. 

עשיתי זאת בחרדת קודש, והמלאכה לא הייתה קלה. היא דרשה תשומת לב מלאה שבעה 

ימים בשבוע, בכל שעות היממה. ידעתי שאני עוסק בה על חשבון רווחתה של משפחתי, 

תוך ויתור על שעות ושנות איכות עם מי שהיו, ועודם, הכי קרובים ללבי. אבל נתתי את כל 

כולי כדי לסייע ולהועיל, בלויאליות מלאה לנושא התפקיד בלשכת ראש הממשלה.

מפני  הממשלה  ראשי  את  להזהיר  להתריע,  ניסיתי  מתפקידי,  כמתבקש  לעת,  מעת 

“מוקשים” או בורות בצדי הדרך; לא תמיד בהצלחה יתרה.

 – זה  בספר  שנערכו  בשיחות  הזכרתי  חלקם  שאת  רבים,  לאירועים  ֵעד   הייתי 

והיו גם פרשיות שלא הזכרתי, מסיבות שונות. חלקן – משום שעדיין לא בשלה העת לכך, 

וחלקן – בשל הרצון להימנע מפגיעה במי מהמעורבים בהן. תיאור מפורט ומדוקדק של 

כישלונות, בגלל סיבות ונסיבות שונות, עלול בהחלט להטיל דופי במי שהיה אחראי להם, 

ובזה הרי איני מעוניין. 

בשיחותיי אלה איני מתיימר לנתח ניתוח היסטורי מעמיק של אירועים ומהלכים, ואיני בא 

לשפוט או לבקר יתר על המידה. רצוני הוא להעביר את ניחוח הדברים והזמנים ולספר את 

חוויותיי שלי – מי שהיה שם, בצומת קבלת ההכרעות, מי ששמע וראה את ההתלבטויות 

והיה ֵעד להתהוות הדברים. 

סיפרתי מנקודת ראותי שלי על אירועים קטנים כגדולים, ועל מה שקרה מאחורי הקלעים 

בתקופת שירותי, תוך נגיעה באישיות של כל אחד מראשי הממשלה שעמם עבדתי. 
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ועל  עיתונות  קטעי  על  עברתי  זיכרוני,  בנבכי  עמוקות  פשפשתי  הספר,  כתיבת  לצורך 

אלבומי תמונות שרעייתי המסורה, נילי, אספה במשך השנים. את חלקם ראיתי וקראתי 

עתה לראשונה, מה שהתברר כמסע מרתק בפני עצמו. 

קצת קשה להאמין, אולם באותן שנים שבהן שירתי את המדינה ואת ראשי הממשלות שלה 

לא היה במשרד ראש הממשלה מכשיר סלולרי, מחשב או רשת אינטרנט. אי אפשר היה 

לחפש בגוגל פרטים על פלוני או על אלמוני שעמד להיפגש עם ראש הממשלה. היה צורך 

בעבודת נמלים כדי להעמיד תמונה ברורה, פחות יותר, של מי שאמור להיפגש עמו. אלה 

היו ימים אחרים, היו להם קצב אחר ונימה אחרת. 

או  צבאיות  לקליקות  השתייכתי  לא  מעולם  בודד.  זאב  הייתי  שירותי  שנות  כל  במשך 

למסגרות פוליטיות כאלה ואחרות. כך לא הייתי חייב דבר לאיש, וגם לא הרגשתי שמישהו 

חייב לי. במבט לאחור, אני מעריך כי נטייה זו שלי היא שאחראית לכך שארבעה ראשי 

ממשלה מכל קצוות הקשת הפוליטית של מדינת ישראל בחרו בי להמשך התפקיד לאחר 

חילופי השלטון. 

הייתה זו תקופת שירות יוצאת דופן, מסעירה ומרתקת, ואני אסיר תודה על הזכות הגדולה 

שנפלה בחלקי להיות שם, צמוד למקבלי ההחלטות, בזמן אמת. 

עזריאל נבו, חורף 2016 





1. המזכיר הצבאי של מנחם בגין

ב־17 במאי 1977 ניצח מנחם בגין בבחירות שהתקיימו לכנסת התשיעית. הליכוד זכה ב־43 
מנדטים. אריאל שרון רץ ברשימה נפרדת, שנקראה “שלומציון”, וזכה בשני מנדטים. מנחם 
בגין מינה את משה דיין, ממנהיגי מפלגת העבודה, לתפקיד שר החוץ. מהלך מפתיע זה 
התברר, לאחר זמן מה, ככזה שנועד לקדם את הסכם השלום עם מצרים. משה דיין נפגש 
במרוקו עם סגן נשיא מצרים, חסן תוהמי. במקביל, ביקר מנחם בגין ברומניה אצל הנשיא 
ניקולאי צ’אושסקו, וזה שימש צינור להעברת מסרים לאנואר סאדאת. הסכם השלום עם 

מצרים נחתם ב־26 במרץ 1979. לפני כן, ביקר אנואר סאדאת בכנסת – ונאם לפניה. 
בקמפ־דיוויד התנהל המשא ומתן עם נשיא מצרים, בהשראתו, בעידודו ובלחצו של נשיא 
ארצות הברית, ג’ימי קרטר. יחד עם מנחם בגין, היו שם, בין השאר, משה דיין, עזר וייצמן, אז 
 שר הביטחון, ואהרן ברק, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, שבאותה עת כבר שימש שופט 
בבית המשפט העליון. התלבטותו האידיאולוגית של מנחם בגין הייתה לא פשוטה. בסופו 
ישראל עם מדינה  לטובת הסכם השלום הראשון שעשתה מדינת  הוא הכריע  דבר,  של 
ערבית – והפך את אריאל שרון, שהיה אז שר הביטחון, ל”קבלן הביצוע” של הפינוי הגדול 

של אלפי יהודים מבתיהם. 
בגין מינה את שרון לתפקידו זה רק לאחר הבחירות הסוערות שהתקיימו ב־1981. לפני כן, 
הוא סירב למנותו, על אף שהתפקיד התפנה עם התפטרותו של עזר וייצמן. גם רצח הנשיא 
המצרי אנואר סאדאת, עוד לפני שהושלמה הנסיגה מחצי האי סיני, לא גרם למנחם בגין 
לחזור בו מהסכם השלום עם מצרים. בדרך זו הוא קיווה, כנראה, להציל את יהודה ושומרון 
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מגורל דומה. בחצי האי סיני נקבע התקדים: נסיגה עד המילימטר האחרון תמורת “הסכם”. 
לימים, השתמשו בתקדים הזה הוגי הסכם אוסלו. 

בראשית יולי 1981 התבשר עזריאל נבו כי הוא ימונה למזכיר הצבאי של ראש הממשלה 
מנחם בגין. 

תת־אלוף )מיל’( עזריאל נבו, יום אחד פונים אליך ואומרים לך “בוא תהיה מזכיר צבאי 
של ראש הממשלה”. מה חשבת? איך הרגשת?

האמת, זה לא היה בדיוק כך. הייתי אז עוזרו של תת־אלוף פרויק’ה )אפרים( פורן, שהיה 

מזכירו הצבאי של יצחק רבין ואחר כך של מנחם בגין. הייתי, יחסית, בחור צעיר.

בן כמה היית?
לאחר  תקופה,  באותה  כי  הביטחון,  במשרד  בחדרי  ישבתי  סגן־אלוף.  ובדרגת   34 בן 

התפטרותו של עזר וייצמן, מנחם בגין שימש גם שר הביטחון. ב־3 ביולי 1981 מנחם בגין 

יום העצמאות האמריקאי, שחל ב־4 ביולי.  יצא למסיבה בשגרירות האמריקאית לכבוד 

באותה שנה החג האמריקאי נפל על שבת, לכן נערכה קבלת הפנים יום קודם לכן – ביום 

שישי בצהריים. לפתע נכנס ראש הממשלה לחדרי. זה לא קרה מעולם קודם לכן. מיד 

קמתי. “אתה יודע שאפרים,” הוא פתח ללא כל הקדמה או התנצלות, “החליט לסיים את 

תפקידו; לא שאני ביקשתי ממנו, חלילה.” אמרתי: “שמעתי על כך,” ואז הוא התקרב אליי, 

הושיט אצבעו לחזי, נגע בי, ואמר לי: “אתה תהיה מזכירי הצבאי הבא.”

הופתעת?
זאת הייתה בשבילי הפתעה גמורה, לי וגם לכל הסביבה. כאמור, הייתי צעיר וחסר ניסיון 

באופן יחסי. 

לא ראית בכך בעצם את סיום הקריירה הצבאית שלך? מתפקידים באגף המודיעין אתה 
“מוקפץ” לפתע לתפקיד שונה לחלוטין, כמעט פוליטי?

העברית,  באוניברסיטה  לימודיי  סיום  לקראת  הייתי  צבאית.  קריירה  תכננתי  לא  מעולם 

ועסקתי בחינוך כשפרצה מלחמת יום הכיפורים. אחריה התגייסתי מחדש ושובצתי לאגף 

המודיעין. הייתי בטוח ששם אני ממשיך את דרכי הצבאית. מעולם לא חשבתי שאקבל את 

התפקיד הזה. הוא יועד למישהו בדרגת תת־אלוף. חשקו בו רבים. חלקם אפילו פנו אליי 

וביקשו ממני שאעזור להם להתמנות לו.

למה? הם חשבו שזה קרש קפיצה לתפקידי מפתח בכירים יותר?

חלקם חשבו ככה. זה תפקיד שנחשב יוקרתי מאוד. מי שממלא אותו לוחש על אוזנו של 
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ראש הממשלה; מי שמכהן בו, נמצא בקרבתו המיידית של האיש הכי משפיע במערכות 

השלטון. זו ישיבה בצומת קבלת ההחלטות החשובות ביותר. המזכיר הצבאי שותף לכל 

סודות המדינה – ולומד את האמת בכל מערומיה. 

אבל הרבה קצינים ראו בו בכלל קרש קפיצה לתפקיד נחשק אחר. בלי להזכיר שמות, היו 

מזכירים צבאיים שפשוט ניצלו את התפקיד והשתמשו בקרבה לראש הממשלה, בעיקר 

כדי להתקדם לתפקידי מפתח בכירים בצה”ל. 

האלה  התפקידים  את  שמילאו  מי  המדינה.  קום  מאז  השישי  הצבאי  המזכיר  הייתי 

תקופה  לא  היום;  שמקובל  ממה  ארוכה  יותר  הרבה  תקופה  במשך  אותם  עשו  לפניי, 

יותר ארוכה ממני, אבל תקופה ארוכה. אפרים פורן, לדוגמה, היה בתפקיד הזה שבע 

שנים. ומי שקדמו לו, פרשו מן המערכת. כך היה ראוי שייעשה. היה רק אחד שהתקדם 

מהתפקיד הזה לתפקיד ראש אכ”א בדרגת אלוף, חיים בן דוד, שנהרג לימים בתאונת 

 מטוס באתיופיה, בעת שכיהן שם כשגריר. אני שימשתי מזכיר צבאי יותר מאחת־עשרה 

שנים.

הכרת את אלה שקדמו לך? 

יודע את שמותיהם. על חלקם  להוציא את פרויק’ה פורן, לא הכרתי אף אחד. אבל אני 

קראתי בספרי זיכרונות. נחמיה ארגוב היה הראשון. אחריו כיהנו חיים בן דוד, יצחק נסיהו 

ויצחק ליאור.

ובכן מה, קיבלת דרגה של תת־אלוף לאחר שהתמנית?

לא. זה בא הרבה יותר מאוחר. בשלב הראשון קיבלתי דרגת אלוף־משנה. בעת שמוניתי 

הייתי סגן־אלוף. תת־אלוף קיבלתי משמעון פרס בעת שכיהן כראש הממשלה. אספר על 

כך אחר כך. הופתעתי מאוד בשעתו, כשהוא זימן, ללא ידיעתי, את אשתי ואת בנותיי, כדי 

להיות נוכחות בטקס הענקת הדרגות.

אז היית בסך הכול סגן־אלוף?

כן. כשמוניתי על ידי בגין, בצבא ניסו לעשות לי כל מיני “תרגילים” כדי לטרפד את המינוי. 

בתפקיד.  רצו  “חזקים”  אנשים  הרבה  כאמור,  שלי.  המינוי  סביב  שלמה  סאגה  הייתה 

בגין אמר לי, לאחר שהוא בישר לי על החלטתו: “אל תספר זאת לאיש, להוציא, כמובן, 

ידע היטב איזו מהומת אלוהים תתרחש עם ההודעה הרשמית. באתי  את רעייתך.” הוא 

הביתה וסיפרתי, כמובן, לנילי רעייתי. היא בוודאי הייתה זכאית לדעת על המפנה הבלתי 

צפוי שיתרחש בחיי. בה בעת הטלפונים החלו לצלצל. התקשרו אליי אלופי־משנה ותתי־

ידעו שתת־אלוף אפרים פורן עומד לפרוש ושאני נמצא קרוב לאוזנו של  אלופים. כולם 
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ראש הממשלה. הם עוד לא ידעו מה שאני ידעתי – שהפור כבר נפל, ואת מנחם בגין אי 

אפשר היה להזיז מדעתו.

אתה יכול להעריך היום מה היו הסיבות להחלטתו של מנחם בגין?

את  בזמן שמילאתי  מקרוב  אותי  הכיר  שבגין  מעריך  אני  אבל  בכך.  עסקתי  לא  מעולם 

מקומו של פרויק’ה. אני מאמין שהוא למד את היותי מסור לתפקיד ואת היותי נאמן, וכן את 

העובדה שידעתי לנצור סוד ולא לשתף את מי שלא צריך. כשהחלה המהומה סביב המינוי, 

אמר לי יחיאל קדישאי, מי שהיה האדם הקרוב ביותר לבגין: “עזריאל, מר בגין החליט והוא 

לא יחזור בו.” אני מניח שבגין התייעץ עם יחיאל. 

הקצינים הבכירים לא בחלו באמצעים

למיטב זיכרוני, היו גם עיתונאים שלא פרגנו לך. מה אתה יכול לספר על כך?
באותם ימים הסתבר לי שכמעט לכל קצין בכיר יש “חבר” בעולם התקשורת. לחבר הזה 
הוא היה מדליף מעת לעת ידיעות בלעדיות – והחבר היה משיב בידיעות מפנקות. מטבע 
הדברים, העיתונאים ניסו להסתיר את הכוונות האמיתיות שלהם. נושא הקשרים לתקשורת 
בעיקר  פסול,  דבר  הן  החצר”  ל”עיתונאי  סברתי שההדלפות  תמיד  לחלוטין.  לי  זר  היה 
כי גם למי  יותר הופתעתי לראות  כאשר עוסקים בסוגיות ביטחוניות. בתקופה מאוחרת 
שאמורים להיות “נוטרי חומות” היו עיתונאים שהם נהגו “לתת להם – ואחר כך לקבל”. אני 

נהגתי על פי הכלל “לא מדבשם ולא מעוקצם”. 

אנחנו יודעים היום שגם שרים בקבינט הביטחוני־מדיני מדליפים, אז מה לך כי תלין על 
קצינים בכירים או על “נוטרי החומות”?

גלוי, אבל היה ברור למדי מי עומד מאחורי מאמר כזה או אחר.  נגדי לא היה  הקמפיין 
מאוחר יותר, אני זוכר באופן מיוחד מאמר שכתב איתן הבר ב”ידיעות אחרונות”. המאמר 
החקירה  שוועדת  לאחר  התפרסמה  הכתבה  אשם”.  אתה  “פרויק’ה,  הכותרת:  את  נשא 
ושתילה, שנדבר עליה אחר כך, סיימה את עבודתה. בכתבה  הממלכתית בנושא סברה 
הזאת הבר טען, בין השאר, שבגלל מעמדי הלא־מּוּכר ודרגתי הנמוכה יחסית, לא יכולתי 
לשמש תחליף ראוי לאפרים פורן. הוא כתב שאריאל שרון פשוט דרס אותי. “עזריאל נבו 

כמו לא היה ולא נברא.” כך הוא התבטא. “שר הביטחון פשוט התעלם מקיומו.” 

קצת לא נעים לקרוא דברים כאלה. ומה עשית בתגובה? 

שום דבר, כמובן. כשנה לאחר מכן, איתן הבר חזר לעסוק בי, ובמאמר קטן בהרבה בהיקפו, 

שהתפרסם במקום צנוע, הוא כתב תחת הכותרת “אוי, טעיתי”, דברים אחרים בתכלית. 
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תפקידו  את  עשה  נבו  שעזריאל  שנה  של  באיחור  לי  “התברר  כתב,  הוא  טעיתי,”  “אני 

על הצד הטוב ביותר. כתב תזכירים, אמר מבוקר עד ערב לראש הממשלה, מנחם בגין, 

שמרמים אותו ומוליכים אותו שולל. הוא ממש טיפס על קירות. זה שמנחם בגין לא שמע 

לנבו,  בנוגע  ישראל. אבל  בגין; למעשה, של עם  הייתה הבעיה של מנחם  כבר  זאת  לו, 

 הרי שטעיתי ואני מתנצל.” זה היה מעשה חריג. עיתונאים לא נוהגים להתנצל על טעות 

שהם עשו, אלא אם כן בית המשפט כופה עליהם את זה במסגרת תביעה בגין הוצאת 

שם רע.

איך הגיב מנחם בגין על הכתבה הראשונה?

כשהגעתי ללשכת ראש הממשלה בכנסת, כדי למסור חומר מודיעיני וצבאי למנחם בגין, 

ראש הממשלה ישב בכיסאו, אחז בידי ואמר: “בוודאי קראת את מאמרו של מר הבר, אז 

אל נא ייפלו פניך, מחר יעטפו איתו דגים בשוק.” אני לא פניתי לאף עיתונאי. פשוט לא 

הייתי חלק מהחבורה. לא הכרתי אז את איתן הבר או את חבריו העיתונאים, וממילא אף 

פעם לא יצאתי למלחמות על תיקון עיוותים כאלה ואחרים. ברבות הימים, כשיצחק רבין 

התמנה לתפקיד ראש הממשלה, נשארתי, לבקשתו, בתפקיד המזכיר הצבאי. איתן הבר, 

יד ימינו של רבין, היה מנהל לשכתו – ואז התהדקו הקשרים בינינו. אבל בשעתו לא עשיתי 

דבר כדי לגרום למאמר ההתנצלות שלו. 

דיסקרטיות הייתה, למעשה, השם השני שלך.

כל ארבעת ראשי הממשלה שעבדתי עמם ידעו שאין דיסקרטי ממני ושאיני נוהג להדליף 

דבר או לתדרך עיתונאים או לספר דברים מאחורי גבו של ראש הממשלה. לכן, אגב, על 

אף שרבים וטובים חשקו בתפקיד, ראשי הממשלה בחרו שוב ושוב בשירותיי; גם שמעון 

פרס וגם יצחק רבין, על אף ששניהם ידעו ששירתי לפני כן בלשכות של מנחם בגין ושל 

יצחק שמיר.

אתה חוזר ומספר לי על הביקוש האדיר שיש למשרה הזאת. מה הסוד? מה מיוחד כל 

כך בתפקיד הזה?

כמה וכמה מועמדים, לעתים בעיני עצמם, חשבו שפרק זמן מסוים בלשכת ראש הממשלה 

יאפשר להם עמדת זינוק נוחה יותר להמשך דרכם בצבא. זוהי הזדמנות להצביע על תופעה 

מכוערת שהתפתחה בקרב הקצונה הבכירה בצה”ל. קצינים בכירים נהגו לבלות בלשכות 

יותר ממה שהם שהו בלשכותיהם־הם. לרבים מהם היו צמודים עיתונאי  של שרים, לעתים 

חצר. כשקראתי כתבה בעיתון – אז עוד לא היה אינטרנט – תמיד יכולתי לדעת את מי משרת 

כותב הכתבה.
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מתי הבנת שזאת אכן משרה כה מבוקשת?

לאחר  גם  הזה.  התפקיד  את  לעצמם  ביקשו  קצינים  לחמישים  קרוב  שלי  המינוי  טרם 

שנודע שבגין בחר בי, לא חדלו ההשתדלויות. ראש אכ”א העביר רשימה של עשרים שמות 

בהיררכיה  משמעותי  הכי  הכוח  למוקד  אמצעית  הבלתי  שהִקרבה  מניח  אני  לרמטכ”ל. 

השלטונית גורמת לאנשים לרצות להיות שם.

ֵשם אחד מהעשרים?

אחד מהם היה גדעון מחניימי, מי ששימש באותה העת סגן יועץ ראש הממשלה למלחמה 

בטרור. היו לי קשרים הדוקים עמו עוד מימי עבודתנו המשותפת. הוא מונה לתפקידו זה 

בעת שיצחק רבין היה ראש הממשלה בקדנציה הראשונה שלו – קצין איכותי מאוד, שלא 

קודם מדרגת אלוף־משנה שנים משום שהעז ִלפצות ֵפה כנגד משה דיין בכנס הקצונה 

הבכירה לאחר מלחמת יום הכיפורים. לימים, יצחק רבין – כשהיה שר הביטחון בממשלת 

הרוטציה, ולאחר השתדלותי – העניק לו דרגת תת־אלוף כמחווה אישית. 

ואיך הגיב אפרים פורן למינוי שלך?

הוא לא אמר לי מילה. הוא לא שיתף אותי בתוכניותיו. אני מניח שהוא לא אהב את המינוי 

שלי; בין היתר, מפני שחשב אולי שלא ראוי שסגן־אלוף צעיר יהיה מחליפו, או מפני שהוא 

רצה לשלוט במינויו של מי שיבוא במקומו. אפשר להניח שתת־אלוף שרואה שסגן־אלוף 

מתמנה כמחליפו, עשוי לראות בכך משום פיחות במעמדו שלו. זה קורה לא אחת בצה”ל, 

יהיה מחליפו. הסיבה לכך היא,  ובמוסד. “הראש” הפורש מבקש לקבוע מי  וגם בשב”כ 

בדרך כלל, שמי שפורש מתפקיד רוצה להבטיח שהבא במקומו יהיה בצלמו ובדמותו וגם 

להבטיח שמחליפו לא “ילכלך” עליו. 

אז אפרים פורן פנה למנחם בגין?

העצמאות  יום  לכבוד  לאירוע  הנסיעה  בעת  הממשלה,  ראש  של  ברכב  שהיה  מישהו 

בשגרירות האמריקאית, על תקן של “זבוב על הקיר”, סיפר לי שאפרים פורן שאל את 

מנחם בגין אם יש לו כבר מחליף בשבילו. פורן ביקש להציע כמה מועמדים. בגין ענה לו, 

כפי שהודלף לי: “לא צריך. כבר יש לי.” ואז הוא שאל אותו: “מי?” ובגין אמר לו: “עזריאל.” 

לאחר כמה שניות הוא הוסיף: “אני לא צריך גנרלים גדולים.” 

אבל השמועה דלפה.

הרמטכ”ל.  ללשכת  הלכתי  יום  באותו  בצבא.  מהיר  הכי  הדבר  הן  מינויים  על  השמועות 

התחלתי לדבר שם עם ראש לשכת הרמטכ”ל בענייני עבודה שוטפת. הוא חייך אליי וקרץ 

לי. שאלתי: “מה קרה, יש לך אבק בעין? למה אתה קורץ?” הוא גיחך וענה: “מה קרה? 
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בחייך, כבר שמעתי...” אמרתי לו: “מה שמעת?” והוא מיד ענה: “אל תעשה את עצמך. מה, 

אתה לא יודע שמנחם בגין קרא לרפול ושאל אותו אם יש לו התנגדות שהוא ימנה אותך 

למזכיר הצבאי?” שתקתי. לרפול לא הייתה שום התנגדות, והיום, כשאני מסתכל לאחור, 

אני גם מבין למה לא הייתה לו. 

למה?

הוא בוודאי אמר לעצמו: “הילד הזה ממילא יעשה את מה שאני רוצה.” 

כלומר?

סתמו  קצינים  הכיפורים.  יום  מלחמת  בעת  שהתרחשו  לתופעות  כנראה,  התכוון,  הוא 

את פיהם מחשש שיבולע להם. רבים דיווחו דיווחי־לא־אמת רק כדי שאלה יתאימו למה 

שמפקדיהם ציפו מהם.  



2. בלי להסגיר עמדות פוליטיות

התופעה של קצינים בכירים הבוחשים בקדירת המינויים, כפי שבחשו בעלי דרגה בכירים 
במינויו של עזריאל נבו, כשמנחם בגין בחר בו לתפקיד מזכירו הצבאי, לא נחלשה מאז. 
נהפוך הוא – היא הלכה וגברה ועשתה את הממסד הצבאי למאוס בעיני חלקים מן הציבור. 
כיפור. כבר אז אימצו  יום  ניצני התופעה עוד בעת מלחמת  למעשה, אפשר לראות את 
לעצמם קצינים בכירים כתבי חצר, כדי שאלה ינועו יחד עם החמ”ל שלהם. עזריאל נבו, 
הראשונה,  לבנון  מלחמת  בעת  הזה  הסוג  מן  קלקולים  ללא־מעט  ֵעד  היה  מינויו,  לאחר 

שהחלה, בפועל, בשם “מבצע שלום הגליל”. 
עד מהרה הפך ה”מבצע” למלחמה של ממש, כששר הביטחון ממש גורר את הממשלה 
ואת העומד בראשה אל עברי פי פחת. מזכירו הצבאי של בגין הפך באותם ימים למעין 
“כותל מערבי” של קצינים רבים שביקשו להביא לידיעת ראש הממשלה את מה שהרגישו. 
לימים, היה עזריאל נבו ֵעד לניסיון הנואל להכשיל את מינויו של דן שומרון לרמטכ”ל, תוך 
הפצת שמועות זדון עליו. לשיא של הסתאבות וכיעור הגיעו הדברים שנים לאחר מכן, בעת 
שהוכשל מינויו של יואב גלנט לתפקיד הרמטכ”ל באמצעות מניפולציות. עזריאל נבו כבר 

לא היה אז, כמובן, בתפקיד, אבל אפשר לומר שהוא חזה לא מעט מן התופעות הללו. 
כמי שהיה בתפקיד המזכיר הצבאי של ארבעה ראשי ממשלה הוא גם יכול היה לראות, 
שלא אחת אלה נותרים מחוסרי יכולת אמיתית לשפוט מהלכים צבאיים שיש להם השלכות 
אסטרטגיות. המועצה לביטחון לאומי, שעל הקמתה המליץ בשעתו עזריאל נבו, כמו גם 
הקבינט המדיני־ביטחוני, מבטיחים כיום אולי שקיפות יתר ומניעת תופעות כמו אלה שליוו 
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את מדינת ישראל במשך שנים רבות. השקיפות שהציבור דורש כיום ממערכות השלטון, 
על שלוחותיהן השונות, מפחיתה במידה רבה את האפשרות שהממשלה תיגרר למהלכים 

שאין היא רוצה בהם. 

אני לא אשאל אותך מה הצבע הפוליטי שלך, אבל הנה אתה מתמנה לתפקיד המזכיר 

ידוע כאיש בעל דעות פוליטיות נחרצות מאוד. מחנה  הצבאי של ראש ממשלה שהיה 

השמאל לא אהב אותו. רבים הטילו בו שיקוצים וביקשו ליצור מעין דמות דמונית. עשרים 

ותשע שנים בגין היה באופוזיציה לדוד בן גוריון ול”מחנה הפועלים”, והמינוי שלך הגיע 

בתקופה שהייתה סוערת כמעט ללא תקדים.

עם זאת, אסור לשכוח שכאשר בגין – האיש שמחנה השמאל לא אהב, בלשון המעטה – 

הגיע לשלטון, הוא השאיר בתפקידם רבים מאנשיו של יצחק רבין. אחד מהם היה יועץ 

התקשורת, דן פתיר. כך גם יהודה אבנר, יועצם הבכיר של כמה ראשי ממשלה שקדמו 

למנחם בגין, וכן אפרים פורן, והיו עוד אחרים. 

אבל גם מנחם בגין לא היה לגמרי “צמחוני” בעניין הזה.

בגין ביקש לשדר, בראש ובראשונה, ממלכתיות. אולם היו, כמובן, גם כאלה שבגין הביא 

עמו: יחיאל קדישאי, יונה קלימוביצקי, מזכירתו זה שנים, אריה נאור, הרי הורביץ ושלמה 

נקדימון. לא הכרתי איש מהם לפני בואם ללשכה.

העובדה שגדלת בבית ציוני־לאומי סייעה, לדעתך, למינוי שלך?

איני יודע אם מנחם בגין בדק את הנטיות הפוליטיות שלי או את העבר של משפחתי – אבל 

בית”ריים  היו  הוריי  נעוריי.  משחר  מאוד  אותו  הערכתי  לי.  הזיק  לא  בוודאי  זה  בדק,  אם 

בנעוריהם, ואמי אף סיפרה לי שמנחם בגין ביקר בביתם כשהיה נציב בית”ר בפולין. האזנתי 

לנאומיו הפומביים בשקיקה רבה, ואף קראתי את ספריו. זכור לי במיוחד ספרו “בלילות 

לבנים”, שבו הוא מתעד את מאסרו ברוסיה במהלך מלחמת העולם השנייה ואת חקירותיו.

למשפחתך היו שורשים באצ”ל?

אבי היה חניך בית”ר ואיש אצ”ל. הוא הגיע לארץ אחרי מלחמת העולם השנייה. אבי הרצל 

ואמי טובה היו פרטיזנים בגדוד הפרטיזנים היהודי של האחים בלסקי ביערות בלארוס. 

הגדוד הוקם בידי שלושה אחים לאחר שהוריהם נרצחו. הגדוד מנה כ־1,500 יהודים. אבי 

היה פרטיזן, לוחם ללא חת. הוריי איבדו את כל בני משפחתם והכירו ונישאו כפרטיזנים 

ביער. אחרי טלטולים רבים בדרכים באירופה הם הגיעו לארץ בספינת המעפילים “אנצו 



עזריאל נבו20

סירני” בינואר 1946. שניהם נעצרו על ידי הבריטים והושמו במחנה המעצר בעתלית. לאחר 

כדי לעזור לעולים שנחתו בספינה “שבתאי  יצא אבי עם כמה חבר’ה מגדרה  שחרורם, 

לוז’ינסקי” בחוף ניצנים. שם הוא נתפס שוב והוגלה לקפריסין יחד עם כל החבר’ה מגדרה. 

עם פירוק האצ”ל הצטרף אבי לצה”ל ולחם כאיש “גבעתי” על הגנת קיבוץ נגבה. לאחר 

סיום המלחמה הוא התגייס לשורות משטרת ישראל. הוא ביקש לסייע בדרך הזאת למדינה 

שאך קמה. הוא ידע עברית על בוריה כבוגר “תרבות”, הגימנסיה המפורסמת בווילנה, אבל 

לצערו הרב, בגלל עברו הפוליטי, שמעולם לא הסתיר אותו, בעת שירותו במשטרה הוא 

לא שבע נחת, בלשון המעטה. 

מי הכיר אותך? מי הביא אותך ללשכת ראש הממשלה?

קיבלתי תפקיד מטעם אמ”ן – להיות העוזר המודיעיני של יועץ ראש הממשלה למלחמה 

בטרור. עבדתי עם גדעון מחניימי, שמילא מקום של היועץ לאחר פרישת רחבעם זאבי 

)גנדי(, וכשנבחר מנחם בגין לראשות הממשלה הוא מינה לתפקיד יועצו למלחמה בטרור 

את עמיחי פאגלין, “גידי” המיתולוגי. זה האיש שהיה אחראי לכיבוש יפו, לפיצוץ במלון 

המלך דוד ולעוד עשרות פעולות שביצע האצ”ל במסגרת מלחמתו בשלטון הבריטי.

הוא היה, למעשה, קצין המבצעים של האצ”ל.

אכן, כן. הוא עמד מאחורי הרבה מאוד מבצעים רבי תעוזה. חוכמתו בתחום הזה הייתה 

פשוט מופלאה. עמדתי עליה בעת ששימשתי לידו בראשית דרכי במשרד ראש הממשלה. 

אמ”ן מינה אותי לשמש עוזרו. גם למינוי של עמיחי פאגלין היו התנגדויות רבות – ולכן 

זאבי,  האלוף  כמו  למשל,  ביטחונית,  כאוטוריטה  התקבל  לא  הוא  סמכויותיו.  צומצמו 

יצחק רבין. ראשי המערכת  גנדי, שהיה היועץ למלחמה בטרור בקדנציה הראשונה של 

המודיעינית שמו לו הרבה רגליים, ולצערי הרב, מנחם בגין לא תמיד נתן לו גיבוי. “גידי” 

יודעים או זוכרים  התמקד בצד האופנסיבי של הלוחמה בטרור, ואני לא בטוח שאנשים 

שהוא בעצם קידם את מערך החבלה של משטרת ישראל, שעד ימיו היה גוף ללא אמצעים 

מודרניים. בדרכו המיוחדת הוא דחף רבות לקידום מערך זה. היו לו כישורים טכנולוגיים 

בלתי רגילים, ובדיעבד התברר לי שלא פעם מערכת הביטחון נהגה להתייעץ עמו בסוגיות 

נשרפה  בנה את התנור שבו  הוא  תנורים תעשייתיים  לייצור  טכניות. אגב, כבעל מפעל 

גופתו של הצורר אדולף אייכמן. כשהייתי ילד, קראתי עליו לא מעט. 

תקופת כהונתו הייתה קצרה מאוד.

למרבה הצער, כחצי שנה לאחר שהוא מונה לתפקיד הוא נהרג בתאונת דרכים יחד עם 

אשתו. החליף אותו, כממלא מקום, גדעון מחניימי, וגם גורלו לא שפר עליו – הוא נפטר 


