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Interview with Yitzhak Ya’akov (Ya’tza)[1]

Interviewer: Dr. Avner Cohen,

Middlebury Institute of International Studies at Monterey (MIIS)

Dr. Avner Cohen:   [Would you begin by discussing] the general background on the relationship
between AMALACH[2] and other entities… the issue we just discussed, and which will later lead us
to the [question] of how did we find ourselves on the eve of the 1967 war… and when I say eve of
the war I am not necessarily referring to June [of 1967], but I am talking about early 1967… and
then, your trip [to the United States], and the rest.

Yitzhak Ya’akov (Ya’tza): Yes. Well, AMALACH was a department in AGAM, and in AMALACH
there was a branch called “Special Means,” and this branch dealt with all those things which are
not conventional weaponry, unconventional weapons. AMALACH was very active from a planning
perspective. We prepared multi-year plans which also encompassed unconventional weapons. We
presented those plans in the General Staff discussions at least once a year, and there were
discussions on these issues. There were those who thought we were wasting money, others
thought we were not wasting money. The discussions were very substantive.  At a certain point,
and here I may be wrong [about the exact date] because it may have been not before 1967, but
after… at a certain point we did a command and control exercise with the Air Force, [with] Israel
Lior from the Prime Minister’s Office,[3] the Machon [RAFAEL] that is Jenka, [4] in which we went
over the entire process, from the moment of issuing the order to its implementation.  It took about
two hours, something like that. It was a telephone exercise.  That’s it, we didn’t think…

Cohen: So, it was about [a nuclear] weapon, not a device. Therefore, I am almost convinced that it
must have been after 1967.

Yitzhak: Maybe, I don’t know. But it was immediately after ‘67 because Israel Lior participated, I
am sure of that.

Cohen: Israel Lior stayed with Golda [Meir] too.

Ya’tza: In May [1967], I… we didn’t think about it in operational terms at all, since we all
understood it was a kind of a “doomsday weapon” [said in English]. We knew it was a kind of an
ultimate weapon. You won’t have a conventional war after using such a weapon…  I was in the
United States in May…

Cohen:  Let’s go back to the period before [May 1967]. What was the state of the [nuclear] project
before [the 1967 War]?

Ya’tza: Most of the activity focused on the issue of building a [nuclear] device. It was not talked yet
about… [a bomb].  That is, they did talk, but they didn’t do anything about launchers or things of
that sort. They did talk, however, about a device.

Cohen: And what about a bomb that could be carried on an aircraft?  

Ya’tza: They did not do anything about it at that time.

Cohen: Because of political reasons?

Ya’tza: No, because we didn’t think we were there yet.

Cohen: Was there any political guidance?  Did you receive from the deputy minister [5] [i.e., Zevi
Dinstein] any instructions that had political implications?



Ya’tza: Not me, not me.

Cohen: It didn’t get to you.

Ya’tza: No.  I think that until 1967 nobody thought that we were close to using it. What happened in
1967 was spontaneous rather than planned. And…

Cohen: But do you remember a point in time when you received specific instructions which were
significant politically? For example: work on a device, but not on a bomb delivered from the air for
political reasons…

Ya’tza: No, no. No one told us ever to work on a device. The device was for experimental
purposes. If we thought about a device, it was for experiments. When we talked about weaponry
we had in mind a delivery from an airplane, [or] a missile, but not a …

Cohen: Was there a need to issue a special order, or a special guidance to move to this stage
[weapon].

Ya’tza: Yes. I don’t think that we thought that we are ready to start working on a bomb. There was
even no fuse. We didn’t talk about a fuse. I mean, we talked about a fuse, but there was no fuse.
There was no special activity in this field. As I said, there was a warhead committee, and in that
committee, we discussed what kind of warheads we should build and prepare. But that was more in
terms of missile warheads.

Cohen: And as you look at the [nuclear] project in the years, let’s say, ‘65-‘67, does it seem to you
like a crash project, [or] a slow project, [or] accelerated…?

Ya’atza: It was not a crash project. But I don’t think that anyone thought in terms of “we might need
it anytime soon.” We talked about it only in the context of multi-year plans.

Cohen: In the framework of the [unclear] where did it stand?

Ya’tza: Multi-year plans are usually 5-10 years, and we didn’t commit ourselves to any dates. It’s
possible that we even wrote down some dates, but it’s always meaningless. In those things, the
mistakes are so big that it [setting an end date] is not even important. I always tried not to be too
precise because I knew that the mistakes in those areas such as budgets and schedules are
astronomical… So, in May [1967], I was in the United States, as I told you. In May 1967, I was in
California… By the way, I was visiting the Rand Corporation, and they were playing a war game
over there: Israel vs. the Arabs. At some point, the game got to a point where Israel dropped a
nuclear bomb on the Arabs. I don’t know whether it was based on CIA estimates or on Rand’s own
estimates. They asked me about it and I didn’t tell them anything. And then I got a message from
[redacted] to return to Israel immediately.

Cohen:  Can you try to recall specifics – how was it? When was it? Did you speak to him on the
telephone?

Ya’tza: From what I remember, I don’t think that I spoke to him [personally]. I must have talked to
the head of [his] office. I was in California, and I stayed with my friend Amram Katz,[7] and I visited
the Rand Corporation. I was dealing then mainly with a multi-year technological forecast. It turned
out to be a big waste of time. So I was trying to study it… Doesn’t matter... I have many stories
about that. [Unclear]. …

I came back to Israel, [redacted] was busy in the “pit” [8] with the IAF, and the person who received
was Gandi[9], who was in a terrible mood and thought that the State of Israel is in very big troubles.
He told me, ‘prepare everything you got.’ I had never thought about chemical and biological
weapons in tactical terms. And when I sat down with Moshe Shachar we talked more about



defenses against chemical weapons then about possibility of use.  It was then that this idea
somehow came up.[10]

Cohen: This idea?

Ya’tza: The idea of employing a nuclear device. I didn’t know that the situation was such that it was
possible to use it in a test.  

Cohen: Did he tell you that …before your arrival, people were working around the clock to prepare
it?

Ya’tza: Maybe, maybe, I am not saying no.

Cohen: Did you arrive in Israel [before or] after Yitzhak [Rabin]  collapsed? Did you know that
Yitzhak collapse? [11]

Ya’tza: I knew about it, but I arrived before he collapsed.

Cohen: If you arrived before that mean then you arrived on [or before] May 23.

Ya’tza: Could be possible.

Cohen:  Yitzhak [Rabin] collapsed on the 23 rd of May.

Ya’tza: So I must have arrived before that.

Cohen: [Unclear] I am just seeking historical accuracy.

Ya’tza: Look, I am telling you again, I will repeat this again, I will not be surprised at all to discover
that it [the idea to put together a device] emerged in ten different places at the same time. I would
not be surprised at all. The politicians were panicking… No, now I’m remembering.  I came back
sometime in mid-May, because there was still a General Staff forum in which I participated. In that
discussion, the General Staff was very aggressive, and thought that the politicians were panicking
without any justification. It turned out that [the General Staff] was correct.

Cohen:  That was already on the twenty something of May.

Ya’tza: I am not talking about the last [forum]. I didn’t participate in the last discussion. Before that
[forum], I did [participate]. The situation was bad. Everyone thought that this was the end of the
state of Israel. I am somewhat exaggerating, but this was what they thought.

Cohen: [The] politicians?

Ya’tza: Politicians and many public figures. Journalists… There were all sorts of silly phenomena.
The only thing we had at our disposal as a response was the nuclear stuff. So no wonder that
people in Dimona who knew what was going on, and that people in other places who knew what
was going on, no wonder that they came up with this idea [preparing a device]. I don’t think that any
single person has…. It was so natural that I don’t think anyone has a monopoly over it.

Cohen: But the historian wants to know how things turned out?  

Ya’tza: In history there are spontaneous occurrences, no? A revolution is spontaneous, isn’t it?

Cohen: The role of Israel Dostrovsky is very important here because formally he was in charge
…[12]

Ya’tza: I am telling you again - I will not be surprised at all [if] Yuval [Ne’eman] [13] and [Avraham]



Hermoni[14] and Israel [Dostrovsky] and so forth… this [improvising a device] was the only thing we
could have done – and I am including myself now as part of the group of the [weapons] developers.
Developers are usually sidelined during a war- they have nothing to do. All they are thinking about
is what they can do. “Maybe I’ll take this on myself, maybe that…” So what can be more natural
than having us all reach the same conclusion? I am not saying it was our [the IDF AMLACH
department] idea. Writing the order? Yes. The initiative of taking the order to Rabin so he will sign
it? Yes. This came from us. Nobody else did it. We sat, wrote [unclear], and showed it to Gandi.
Gandi liked editing things.  He edited it, somehow... We went to Yitzhak [Rabin]. By then, he
[Rabin] was not very healthy. You could see it on him. He sat alone in his room downstairs, and I
didn’t… We [Gandi and Ya’tza] talked and I wasn’t sure whether he was focusing on what we were
saying. We gave him the order and he signed. I tried to keep a copy of this order, but…  

Cohen: Let’s go back a little bit. You arrive in Israel; Moshe [Shachar] updates you... What can
you remember from what happened next? Did he tell you about the things that he did without you?
Because he was, I suppose, communicating daily with Jenka and Israel Dostrovsky’s office.[15]

Ya’tza: Could be.  I don’t know. I don’t remember. I do remember sitting with Gandi and cooking up
the [plan]. …who do to it with? Gandi said Sayeret Matkal, and soon I met with [its commander]
Dovik [Tamari][16]… We sat and talked about it, and we visited RAFAEL.

Cohen: With Dovik?

Ya’tza: Yes, to see the device.

Cohen: Was it the first time you had working relations with Dovik directly, or did you work with him
before?

Ya’tza: If there were, they were such that I do not remember them.  Maybe here and there, maybe
there was an experiment or something… I think that we went to Yitzhak [Rabin] pretty early on,
because in the army without an operation order you can’t move anywhere. You can’t deploy forces.

Cohen: So what was the idea at that stage? To set up a framework that will be in charge of the
preparations, which will bring it to a situation of …

Yitzhak: No. To form a team to execute it, not preparations.  

Cohen: Preparations for execution, which will narrow the gap between the moment the order was
received and the moment of its implementation?   

Ya’tza: Yes. With all the planning, It was quite complicated, and we had a plan… one of the
reasons why I think that something already happened in the command and control domain [before
the war] is that it was almost clear to us how we were going to do it. That is, it was clear that the
order would have to come from the prime minister and the chief of staff, from both. This is why I
think that even then there was already a concept.   

Cohen: It might have been that, at the conceptual level, it was already discussed before the war,
and it had nothing to do with the war. You were probably part of it, so…

Ya’tza: It started with us, I am sure of that. The first document on the subject came from us.

Cohen: An IDF document?

Ya’tza: Yes. IDF document. Command and control.

Cohen: [unclear]?

Ya’tza: No… it’s just… how will the order develop. Not how to move it from here to there…



 Probably there was something else [another written document] that talked about the combination
[logistics] of all the elements. But maybe there was not. Look, it was not very organized.  

Cohen: What about the way [line of command] by which the person who directs the chief of staff to
start this must be the prime minister… that without the prime minister’s instructions the chief of staff
cannot even start pushing this issue towards implementation?

Ya’tza: As far as I could see, I suppose that Yitzhak [Rabin] either talked about it already with the
prime minister, or there were a few discussions before it, or something like that. He signed it…

Cohen: This is interesting. How many discussions about this issue were there?

Ya’tza: This I can’t tell you.  Do you mean between Yitzhak [Rabin] and [Levi] Eshkol? As far as I
could see, none… We gave him [Rabin] the paper, Gandi and I…

Cohen: Was your impression that Yitzhak [Rabin] had already instructed Gandi to deal with this
before that, or you don’t think so?

Ya’tza: No. The plan was cooked up between [the two of] us [Ya’tza and Gandi]… Again, it does
not mean that no one else was dealing with it [nuclear preparations and alert]. But the plan: the
cooperation with the Sayeret, figuring out the number of people, [unclear], not too many, the
number of helicopters… There were no discussions about these things.  

Cohen: So you wrote it and brought it to Gandi to get approval, additions, and editing?

Yitzhak: Yes.

Cohen: Did he [Gandi] bring it first to [redacted]?

Ya’tza: I cannot tell you [i.e. – I don’t know]. It seems to me that everything was done in half a day
or something like that. It was not a subject of constant debates. Everything progressed very
quickly. I came to Gandi and we talked about the details. We wrote it down, issued an order…

Cohen: And right after that, more or less, Gandi called up Rabin and you both went to his [office?]?

Ya’tza: Yes. He was sitting alone…

Cohen: It’s probably a day or two after he returns from his home.

Ya’tza: Maybe, maybe, but he was already… he wasn’t healthy. Also, one of the things that
surprised me, I remember, somewhat vaguely, that he signed the order without saying much. This
is one of the things I remember. But, look, I don’t know… there are many books that reconstruct this
period... On paper, from the perspective of the military balance the situation was horrible. Military
balance is planes, tanks and artillery.  There were differences in size. We didn’t have very good
tanks. There were the M-51s and a few Centurions.  That’s it. There were no… The situation was
very shitty. On top of that, there were all those stories about the Egyptians missiles.

Cohen: I want to hear more about this. Can you try to remember…?

Ya’tza: I can say this about the Egyptian missiles: one of the reasons I visited the Rand
Corporation was to learn a little about missiles, about consideration of missile use, calculations, and
things like that.  Before I arrived, we received the information about the Egyptian missiles and we
presented this at General Staff fora, and I took…. I remember that at the time I was perhaps the
only one in the entire IDF who saw a ballistic missile launch firsthand. It was during the time I
studied at MIT. At that I may have been the only one in the IDF... And I knew it wasn’t as simple as
some people would tell you. It always seemed that the enemy would always do everything quickly,
while we would spend years and millions of dollars.  So I always said that I don’t believe they have



ballistic missiles, although the intelligence that came from the Mossad said that they had them, and
that they [the missiles] were accurate and so forth. They said that there were a hundred missiles in
[Heliopolis?], in Cairo. We did a simulation of [an attack of a] hundred chemical tipped missiles on
Tel-Aviv. The point of impact was the Dizingoff square. We chose…  

Cohen: We did it before the war? It was unrelated to the war?  

Ya’tza: No. The situation was already tense by then, but there were no… there were missiles.
Nasser had Egyptian missiles. Everybody talked about Egyptians missiles all the time.

Cohen: No, but it wasn’t part of the 1967 crisis.

Ya’tza: No. It was before the crisis.

Cohen: I’ll tell you why I am asking, why I am bothering you with this issue. I am doing that
because I know from other sources, that there were moments… around the twenty something of
May ‘67, AMAN is passing some information, [about] certain possibilities in the chemical field, and
this worried people and it changed the atmosphere.   

Ya’tza: I don’t think this is true. Our mood was crappy.

Cohen: Generally, but…

Ya’tza: No. Also… the chemical issue, we talked about it explicitly at the time. It wasn’t based on
any one, single report. It was based on the conception that the Egyptians will use chemical
weapons. A year or two before they had used chemical weapons [in Yemen] and now they had a
hundred missiles, two kinds, and the Germans were helping them make missiles with chemical
warheads, radioactive warheads, Cobalt. So we tried to see what it all meant, so even though they
[the missiles] were not accurate, and although these weren’t sophisticated warheads, and although
it wasn’t very reliable… We assumed that only one out of ten will launch with no problems, which is
great [laughs]. The truth is that not a single missile was launched.  

Cohen: What happened during the exercise, in this simulation on the Dizingoff square?

Ya’tza: Yes. This was the simulation we did. I remember that we had a very big map, and I even
presented it during a General Staff discussion, I think. I presented it on several occasions. And the
outcomes… a large segment of Tel-Aviv’s population would be hit… it depends on the assumptions
we made. We talked about Sarin [chemical weapon] and Cobalt [radiological weapons], and there
was serious damage. It was serious. Although it is not accurate, a chemical warhead is very
[unclear], even if there is nothing there. Even if there is only water it’s quite problematic.
Firefighters, closing down streets, closing that … it’s easy to launch, but… The mere fact that you
include this into the system of military considerations, it complicates your life. It’s better not to deal
with it at all. With this context in mind, I’m not surprised at all that there were so many “Samson”
initiatives.

What I remember is that I had some personal difficulties. I tried to imagine to myself what it is like …
[unclear]… because the plan was to land on some mountain near Abu-Ageila, I don’t remember the
exact height, and on the side there is a paratroopers’ diversion attack, and as the Egyptians run
towards the paratroopers we are working on this mountain. And we would have a whole night to
work, to assemble, and we would wait for our order on this mountain, and the point of explosion is
about 1.5 kilometers from the point of the launching…  There was this canyon over there. Now, I
didn’t know what it would mean for me to lay on a mountain, 1.5 kilometers from a nuclear bomb.
What happens? Am I going to burn immediately?  Will I be thrown to the air? All sorts of things of
this nature…. That was in addition to all the… that in effect we were the first to use, in a tactical
war, a war in the Middle East, the first ones to use nuclear weapons… Who knows what will
happen etc.



Cohen: Could you return to the point of [unclear]. What were the actual considerations [unclear]?
Partly it is [preparation?], and partly it is the context in which it would be used, if it would be used,
[unclear].

Ya’tza: In war, in the IDF’s operations order there is not much philosophy… There is the objective,
the method, etc.  Everything is in one line. I am not going to tell you word for word what it [the
order] said, because I don’t remember. But our goal was to stop the Egyptian army from either
advancing or from using missiles.

Cohen: After a first use [of the Egyptians missiles].

Yitzhak: Yes, after they’ve advanced and after they’ve used it for the first time.

Cohen: Penetration into Israel.

Ya’tza: We talked about a red line around Ashdod or something like that. I don’t remember what
we exactly said, but we didn’t say “red line.” We left it for the judgement of the prime minister to
decide. This was the general tendency. And the goal was to plant a device on a hilltop in the Abu-
Ageila area, and to blow it up when the prime minister gives the order to do so. And there was the
order of battle… I don’t remember it exactly, it wasn’t battalions. From Sayeret Matkal, I think, a
platoon at most, not even that. And there was a Super Frelon [a French Helicopter], and that’s it.

Cohen: You got two Super-Frelons, one for security and one to bring the ‘spider’ [a visual
reference to the device].

Ya’tza: Yes. The force responsible for the surprise attack, this was what I remember… we didn’t
talk about a retreat. I mean, it wasn’t... It was a doomsday operation. We did it… [laugh]

Cohen: In your book, it says that you [the force] were supposed to evacuate half an hour after the
detonation.

Ya’tza: Maybe. Look, when I wrote [the book], I remembered more. I think I wrote there an
operation order. Yes, so it was something like what is written [in the book]. It’s not a complicated
matter, it’s not… There were no questions about saving our troops, no questions about retreat, no
questions about how to get out of there. We all understood [unclear] we do it only when there
would be no other alternative. No one even thought that [the war’s outcome would be determined in
one day] … The IAF came, bombed them, and then we said that there are no missiles. And that
was it. We thought, now after the IAF screwed them up… I thought, ‘now Nasser will launch
missiles.’

Cohen: They had no missiles.

Ya’tza: This is a riddle to me… there are several riddles and this is one of them.

Cohen: Yes, again – the goal wasn’t to kill as many Egyptians as possible.

Ya’tza: Not at all. Not at all. The goal was to create a new situation on the ground, a situation
which would force the great powers to intervene, or a situation which would force the Egyptians to
stop and say, ‘wait, a minute, we didn’t prepare for that.” The objective was to change the picture.  

Cohen: That everyone in the Negev or Sinai will hear and see what happened...  

Ya’tza: ah… yes, hear and see, yes.

Cohen: There will be a mushroom cloud and a loud noise.

Ya’tza: Yes, and there would be heat, and the whole world will know about it. The world isn’t going



to be the same. Something must happen after that. And this is of course assuming the prime
minister had enough balls to say it. To this day I’m not sure of that, to this [day] I am not sure….
[short deletion] …

But I would not be surprised if one of Eshkol’s considerations was “what can happen …let them
discover it.” Maybe it is better that they would discover it, why should I say? Let it be discovered,
and they will find out. I will say no, they will say yes, and then they will talk and they will stop the
Egyptians.” I would not be surprised... If I was writing fiction I would write [that way], I think this is
how I wrote it in the book’s rough draft, that we knew about “Katler,” and we let him know what we
were doing so that he could run and tell the Americans.[17] The Americans would tell the Russians…
doesn’t it make sense? The Russians would stop the Egyptians…

What else can I tell you?

Cohen: Something more about the preparations and the helicopter reconnaissance flight over the
site? Who initiated it? What was there?

Tape Jumps before Ya’tza responds

Cohen: Yitzhak’s [Rabin’s] order… The moment he signed the order, it basically provided the
trigger that could start the whole system of preparations to officially initiate…?  

Ya’tza: Yes, you can’t move things in the army without an order. Dovik needs to get an order;
Sayeret [MATCAL] needs to get an order, the Air force needs… Troops, weapons, vehicles… we…

Cohen: The moment you get the General Staff’s authorization, then AGAM [General Staff] or
Gandi, can start instructing the other elements…

Ya’tza: No, an order is an order. An order goes to the Air-Force, an order goes to Sayeret Matkal,
and they need to act.

Cohen:  Ok, so [unclear] with the air force commander. Sayeret Matkal, it should be the head of
AMAN [Military Intelligence], because the Sayeret is subordinate to AMAN.

Ya’tza: I’m not sure. I don’t remember what exactly happened [and] to whom the order was
directed, but it’s possible. The order needs to… It’s an army, it’s not a…

Cohen: Can you reconstruct to whom the order was directed? There must be a copy at the prime
minister’s military secretary.

Ya’tza: Of course... The order was directed to me. It is possible it was an order for AGAM [General
Staff Branch], and AGAM activated all those who were involved. This would have been the
simplest way to do it. Yes, maybe. Maybe it was directed to AGAM. I don’t remember who it was
passed to. I think we tried to do it in the simplest way possible. Simple would be just passing it to
AGAM, and based on that AGAM could issue…

Cohen: What about the civilian organizations… After all, the chief of staff doesn’t give orders to
civilian organizations. You have here Dostrovsky’s scientific [nuclear] administration, and you have
here RAFAEL’s units that work together with Dostrovsky. These bodies get their orders only from
the prime minister, or from the deputy minister.

Ya’tza: Good question.

Cohen: Theses entities the chief of staff is not in charge of.    

Ya’tza: Yes, sure.



Cohen: Because of the political sensitivity of instructing these bodies to move things…

Ya’tza: In that time, if I can use a smaller issue [as an example], then I would not be surprised at
all if the army issues an order, and RAFAEL and the Scientific Administration cooperate with the
army without thinking twice.

Cohen: In my opinion, from what I understand about their relationships, from what I understand,
Israel [Dostrovsky] needs to get an order from the prime minister, while RAFAEL needs to get an
order from the deputy [defense] minister. Yitzhak Rabin doesn’t have the authority to ask these
[non-IDF] organizations to move things [unclear]. The sensitivity of the entire issue was enormous.
[unclear].  

Ya’tza: Maybe.  I am telling you all the time, I am not opposed to this. It’s so natural that it definitely
could have happened.  

Cohen: But Yitzhak’s [Rabin] orders are to do things that require cooperation with these other [non-
IDF] entities… you need to get the approval from their chiefs too.

Ya’tza: Look, maybe, but what I am telling you is that I think it didn’t happen…

Cohen: [unclear] Yitzhak Rabin would not have ordered Dostrovsky to move things, to advance
things… he must have needed to get… on these very sensitive things he needs to get approval or
instructions from the prime minister or (at least) the deputy minister of defense.

Ya’tza: Listen, it didn’t necessarily work that way. On many occasions, in experiments, it didn’t
necessarily work that way.  

Cohen: This isn’t an experiment.

Ya’tza: No, but it didn’t necessarily work that way.  It is definitely possible that Yitzhak Rabin
issued an order. It is possible that the scientific [nuclear] administration was mentioned in the order
he issued. It’s possible that Israel Dostrovsky received it. I don’t know who received or who didn’t
receive it… But it’s possible. What I’m telling you is that it is possible that Israel Dostrovsky called
Israel Lior and told him, “listen, I received this order – what should I do?” and then Israel [Lior] told
him to do it.   

Cohen: Israel [Lior] can’t pass it by himself. He needs to report this to Eshkol.

Ya’tza: Report to Eshkol, maybe. I’m not saying that the system was then so… The fact is that
everybody did cooperate eventually, and if there was a need to do it, I’m sure everyone would have
gone; no one would have asked questions.

Cohen: But the need was determined by someone political [at the top]. Yitzhak Rabin doesn’t
determine what the needs are.

Ya’tza: The need to operate according to the command-and-control lineup should come from two
sources: the prime minister’s office and the chief of staff. This was the command-and-control
system.

Cohen: The chief of staff as the executor and the prime minister as the decision maker?  

Ya’tza: Maybe. I wouldn’t be surprised… Look, you think in terms of… how old are you by the way?

Cohen: 46-7.

Ya’tza: You’re still a kid. In that period, it was definitely possible. I’m not saying that it happened,
but it’s definitely possible that Israel Dostrovsky received a copy of this order, and he was happy



that the army finally talks to him [laughs]. [Israel Dostrovsky] called the prime minister, and Eshkol
told him – yes, do as the order says. It [the order] doesn’t say to detonate, but it says to prepare
everything towards detonation and wait for the order. This business wasn’t very organized. Don’t
think that it was very organized, especially because of all the experience… not the experience, the
fact that the leadership hid it from the rest of the politicians, and especially given the relationship
between Shimon Peres and Yitzhak Rabin. On many occasions those guys swam between the
drops.  Gabriel [sea to sea missile] did not start with an order. Order, we said, we approved, and
that was not what made Gabriel, and spent hundreds of millions of dollars. Wasn’t that how they
made Jericho [missile] by the way? Do you think that there were orders with regards to Jericho?
 No orders [were given]. If [unclear] [wanted] authorization [on Jericho] from Yitzhak Rabin, Rabin
would have said no. It didn’t work that way.

Cohen: Do you remember having any disagreements or conflicts with Israel [Dostrovsky] about
who had the authority in this issue?

Ya’tza: Not with Israel. I don’t think there were problems with these issues. I’m telling you…

Cohen: There are a lot of sensitivities – who orders whom, who is responsible for what, etc.

Ya’tza: Maybe today. Look, then… maybe today. It was a different time. First of all, it wasn’t very
relevant. It is definitely possible that Yitzhak Rabin issued an order and made a copy for the
Scientific Administration… It was definitely possible, and that Israel Dostrovsky, in that time… today
they will probably [say] “talk to me… talk to him”… in that time this is how it was. And Israel
Dostrovsky wasn’t offended, he just called the people he needed to call and asked, “Listen, I got an
order, should I cooperate?” and Eshkol told him – “yes, cooperate.”

Cohen: This is your guess, right? You don’t know that for a fact?

Ya’tza: I don’t know, but I am telling you that it would make a lot of sense at that period.

Cohen: It would be most interesting to hear how Israel [Dostrovsky] remembers those events. I feel
like this is missing. Too bad you didn’t talk to him. I’m convinced that…

Ya’tza: You should talk to him.

Cohen: ….  He hinted [to me] on several occasions that he was very involved. He cared to imply
that things came directly from him. It sounded like he was saying, “Munya [Mardor,RAFAEL chief]
wasn’t responsible, I was.”

Ya’tza: I don’t know about Munya and Israel.  I wasn’t… There are many things that you wrote in
your book [Israel and the Bomb ] that interested me very much, about the relationship between
them, were unknown to me.

Cohen: There were very great difficulties [unclear].

Ya’tza: I didn’t know about their relationship.

Cohen: This is very interesting because you were, after all, in a position in the army [IDF] that was
very close to the… if someone in the army needed to know it was you. The fact that you didn’t
know about it is very interesting.

Ya’tza: That I didn’t know that there is a conflict between them?

Cohen: Yes… difficulties. It wasn’t a conflict… all the committees they formed...

Ya’tza: In the army this is a way of life. There is always one general…



Cohen:  No. This was very specific. They took things [entities] from Munya [Mardor] and gave them
to Dostrovsky, and they rebuild this new organization [the Scientific Administration] for Dostrovsky,
to which Munya was opposed. He saw it as a very hard decree.

Ya’tza: These were only rumors to me. For example, who will make the missile --The Aviation
Industries or RAFAEL? I wasn’t interested in those things. I had no position on it. People would ask
me for my opinion, I wasn’t… I don’t even remember if they asked. I participated in these
discussions. I don’t remember whether I expressed any opinions. I knew it was an issue that
Shimon Peres liked to play with and I have nothing to say about it. But I did not see it as a historical
contest between the Military Industry (TA’ASH) and RAFAEL. Maybe today it is a historical contest.
I wasn’t aware of any major friction between Munya and Israel Dostrovsky. However, I know that
Munya had nothing to contribute, except for guarding his kingdom. So because of that there were
many problems. He used to walk around all the time and try to meet with people and explain to
them his positions. This I do remember. But for me, the army, it wasn’t an issue. Whether I or the
Air Force… You are asking me, me or the air force. It must have been a “war.” But I wasn’t aware
of a “war” between Munya and Israel Dostrovsky.

Cohen: Let’s go back to the [order?]. The order is written – what happens next?

Ya’tza: The order is written and we…

Cohen: We are guessing that it was sometime around May 24-5. This is my estimate, I might be
wrong.

Ya’tza: Could be. We started planning and Dovik began writing all sorts of things. We went on an
air reconnaissance on a helicopter.

Cohen: Try to remember the whole context of this, of this helicopter reconnaissance.

Ya’tza: Dovik [Tamari] and I were there.

Cohen: The patrol was on a super Frelon?

Ya’tza: Yes, super Frelon it was. Israel Dostrovsky was there [too]. I don’t remember if Dan
Tolkovsky was there.[18]

Cohen: Who was there from the Air Force? Were you in touch with Uri Yaron? [19]

Ya’tza: No. As far as I remember [Uri] Yaron wasn’t in the picture. However, what I do remember is
that there were several discussions [on this issue] at Chera’s [Tzur].[20]

Cohen: Chera [Tzur] doesn’t go to the Ministry of Defense building, in my view, until June 2-3, as a
deputy minister, he was a member of several committees over time – he and Dan Tolkovsky.

Ya’tza: Me, Dan, Chera [Tzur] and Israel sat together at least on one occasion, when I put forward
my proposal.

Cohen: The dismantling proposal… we will get there later. But I still want to [hear more about] the
stage after the order.

Ya’tza: So, what I remember is a helicopter patrol…

Cohen: One helicopter?

Ya’tza: Yes, one. We were flying, we approached Abu-Ageila, we crossed the border, and we saw
more or less where it was.



Cohen: Did you land?

Ya’tza: No, we didn’t land. It was enemy territory.

Cohen: Did you fly very low? Did you have air cover?

Ya’tza: There was no [air cover]. I think, if I’m not mistaken, that the pilot got a message that
enemy airplanes are taking off, so he went back… I’m not sure about that.

Cohen: So, you didn’t even complete this flight.

Ya’tza: No, we didn’t complete it. We got very close to Abu-Ageila, we saw the mountain, and we
saw that there is a place to hide there, in some canyon, and…

Cohen: The choice [of the hiding spot] was made before that, or was it made during the flight?

Ya’tza: During the flight.

Cohen: The decision about the site was taken… that is, the site was picked then? It’s not that
there was a decision before that, or did you have several sites that you chose to look at?

Ya’tza: No. We knew that we wanted to do it near Abu-Ageila because there was a large
concentration of Egyptian forces [there]. But the exact location…

Cohen: South of Abu-Ageila?

Ya’tza: We didn’t say north or south. We said Abu-Ageila. On the map we marked this place, and
when we flew we checked whether it was a good fit. That is, there was a mountain and there was a
surface there, and it was very high.

Cohen: How high?

Ya’tza: 920 [meters], something like that, do not remember.

Cohen: How far was it from Abu-Ageila, do you remember?

Ya’tza: Not exactly, but it wasn’t more than 20 kilometers. After that we had a briefing at [the old]
Gedera Police station.  There we decided on the pick-up point, this is for the moment [if and] when
we will receive the order. They needed to give us an alert order first, to put us on alert, and we
decided on the [old] Gedera police, and actually…

Cohen:   That was everyone’s meeting point?

Ya’tza: No – just the command’s squad and the military, that is, the Sayeret and Dovik and…

Cohen: Was that the place where you met the “spider” [the device]?

Ya’tza: No, the “spider” … I don’t remember exactly, but… the “spider” should have been at… the
super Frelon was supposed to land [elsewhere], and to take the “spider” from there.

Cohen: Is this where they built the special “saddle”? The saddle on which the “spider” sat?

Ya’tza: Yes, that’s what I call the spider… and…

Cohen: It was the team’s improvisation during the buildup period, the building of the… ?

Ya’tza: I think so. Yes. …and we needed to take them from there. We needed [then] to take the



[nuclear] core from somewhere else, and we needed to take it all to the Gedera Police. [a meeting
place]

Cohen: In the same helicopter, the core and the “spider” …

Ya’tza: There weren’t many helicopters, and they couldn’t allocate many… and that’s it. So we sat
and waited, and on the first day… [of the war]

Cohen: Were you there the night before the war broke out?

Ya’tza: In Gadera police? No. We didn’t gather yet. We were in AMALAH, in my office, and the air
force gave its blow, and we said, “oh, now the [Egyptian] missile will come” [laughs]. And there
weren’t any missiles, and there wasn’t anything…

Cohen: But was there a moment in which you sat in [old] Gedera Police and waited or no?

Ya’tza: Not in Gedera police, [but] in my office in the Kirya,[21] and we were waiting for the alert
order, and we can start moving. Our assumption was that we will know [ahead of time] if they use
missiles. I don’t know what it was based on. Probably it was based on some lookouts. …and their
missiles were on launchers. They [the Egyptian] didn’t have to be in the Sinai for these missiles to
reach Tel Aviv, and that’s it… On the second day, they said, “ok, nothing will happen.” They already
began celebrating [the victory] on this day.

Cohen: Just a moment: What did happen on the first day? On the first day, did you still wait for
the…

Ya’tza: We are waiting in the Kirya for the [alert] order. And then the air force goes… and I
remember that I… The Jordanians then also started [shelling] with their 155 millimeters, and I sat in
the office and waited. I called home and told my wife, we lived on the border, I told her not to be
worried and that it should be over soon.

Cohen: Where was it?

Ya’tza: Ramatyim.[22] Don’t worry, it will be soon over. It was already after the air force gave them a
blow twice, which was in effect the end of the war. So I stayed in the office for maybe one more
day and after that, I don’t know if it was Eli Zeira[23] or someone else [Baruch Gilboa], but I said,
“Let’s go look for the [Egyptian] missiles,” the warheads. And then I got a jeep, [and I drove with]
someone from the Sayeret, and professor Zvi Pelah, [24] who was an expert on chemistry. He was
an AMALAH man, although he worked for RAFAEL before that… maybe Moshe Shachar was there
too, I don’t remember. We took a jeep and we drove through Talik’s division on the central axis.[25]

We drove towards the [Suez] canal and we searched for… there was information about some
underground storage place near the canal. We drove with Zvi Pelah and we passed by Herzl
[Shafir],[26] and Herzl said, “you are driving between Egyptian soldiers.” We didn’t even notice
[laughs]. We drove south, and after we’ve been there for a couple of days Herzl reported us
missing, MIA. Herzl Shafir.

Cohen: He was Talik’s chief of staff.   

Ya’tza: Yes. We sat there and suddenly… The reason that … we got there, it was quiet, there was
barely anything there. There was only this underground installation, which was odd for Sinai. There
were no underground facilities [in Sinai]. It was near the “Chinese Farm” or something like that…
So we found this underground installation, and it was built like a huge shelter. We went down
underground on the stairs, and everything that was there was taken out with haste. That’s for sure.
There were remains of chemical weapons gear - remains of their gear…  Plastic clothes, special
boots and things like that. Zvi Pelah started sniffing around. We left that place, and we drove to El-
Arish too. In El-Arish there was an installation which we thought was a missile launcher installation.



 It was a huge concrete structure, about 10 meters high, a sort of a ramp. The ramp faced the
direction of Tel Aviv. It looked like an Arab missile launching installation. When we got there, we
had no idea what it was. Later we discovered it was a naval radar base that they built there. It
wasn’t a missile site.

Cohen: Let’s go back to “Samson” before we talk about its dismantling. A few questions - first, in
your story you write about four different groups that work on four different aspects of this matter
[operation] – communication, security, safety, and the message. Was it really that detailed?

Ya’tza: The operation order? Yes. Look, there was Moshe [Shachar] with his entire section.

Cohen: How far did the preparations reach? What ranks?

The tape stops.

Ya’tza: We got into details [unclear]… this unit will do this, another unit will do that.

Cohen: No. This is beyond the point of [operation order?] itself, because here we are talking about
a preparation of four working teams that work on this issue of communication and security.

Ya’tza: Yes, they dealt with that… There was, as I told you, a whole section and…

Cohen: A whole section is a Lieutenant Colonel and 3-4 captains and lieutenants.

Ya’tza: No, Moshe had some 15 people… and they worked on that. But I don’t want to give you the
wrong impression. It wasn’t like a Wehrmacht underground staff office, where you’d run around with
papers and all of that. No, everybody did his own. Moshe was in contact with, I think, Israel Lior. In
case of need, with the chief of staff office too… But all of it is theoretical, not…

Cohen: No… When he is talking to those bodies, didn’t he ask you to call them?

Ya’tza: No. Moshe [Shachar], he had his own connections. No.

Cohen: Because he was still a lieutenant colonel and you are [as his commanding officer]
responsible for that. In those sensitive things, when you speak with the prime minister’s office… ?

Ya’tza: Moshe had no problem calling Israel Lior. He worked with him all the time over the
preparation of the telephone exercise.

Cohen: If he wasn’t after that, we don’t even know when he was.

Ya’tza: It doesn’t matter. Besides that, Moshe had no limits. He was the General Staff, and
everybody did what he said.

[Here a passage of about 9 minutes from the transcript was deleted.  Privacy: The conversation
drifted to discuss personal matters and various individuals.]      1:07.23-1:16.25

Cohen: Back to the “spider.” Beyond the flight, do you remember any other activities? Any
discussions?

Ya’tza: We had discussions all the time, all day long... In a work forum, not the commanders [IDF]
forum. The moment [Moshe] Dayan became the Minister of Defense, Chera [Tzur] took it [this
subject] upon himself; so we met almost every day. I think we met every day.

Cohen: You are talking about the [few] days right before the war.

Ya’tza: Yes. It was during the waiting period. Chera [Tzur] got this [issue] as a fait accompli, but



he…

Cohen: He wanted to go over it again?

Ya’tza: If you know Chera [Tzur]… He is very organized.

Cohen: What can you remember from the exchanges with Chera [Tzur] in the two or three days
you had with him [prior to the war]?

Ya’tza: I remember discussions with him. I don’t remember any specific contribution from him,
other than bringing it in order. I think that if there were open-ended issues – who gave an order and
how, Chera [Tzur] would take care of it. Look, no one… I don’t remember that anybody asked…

Cohen: You didn’t talk to him about it since?

Ya’tza: With Chera [Tzur]? No.

Cohen: Because in your manuscript you present him as the commander figure, although he is
more…

Ya’tza: Yes. I had excellent relations with Chera [Tzur], very good relations. And thanks to his
relationship with Dado, this whole business – I do not talk about ‘67 -- started fitting into a logical
framework. Actually, the R&D [shared office, IDF and the Ministry] should have existed from the
very start, since things were happening in the defense ministry because of Shimon Peres, and at
the same time in the army. Things were running in parallel.  And thanks to Chera’s [Tzur]
personality, the way he worked with Dado, there were no big conflicts. I didn’t need to tell Dado,
“No, Chera [Tzur] doesn’t agree,” or something like that. If there were any misunderstandings, they
would call each other and talk. They worked together.

]Deletion of about 11:30 minutes.  The interview diverts into various personal comments and
anecdotes by Ya’tza on his own career and on other people he worked with; all deleted from the
[transcripts]  [1:20.00-131:40]

Cohen: Ok. I want to go back to the “Samson” story. You are saying that in Chera’s [Tzur] period
[unclear], you don’t remember any details. Let’s try to move forward, and then we’ll go back again.
About the dismantling [of the operation team] – how was it executed? What was going on? Who
directed it? Who was involved in it?

Ya’tza: For the sake of exaggeration – everyone drank, celebrated, and just forgot about
“Samson.” I don’t think there was a dismantling order. On the second day Dovik was frantic,
because he missed the war. The Sayeret was doing something on the other side of the [Suez]
canal…

Cohen: Did he wait with you or with his unit at Sirkin? [27]

Yitzhak: On the first day, we waited together.

Cohen: At your place [office]?

Yitzhak: I think so, yes.

Cohen: Does he remember it now?

Yitzhak: I didn’t ask him. But it’s not very important. The Sayeret headquarters were near
AMALAH [in the Kirya].

Cohen: I think they were in Sirkin, so…



Yitzhak: No, no – I’m talking about the headquarters. There was a raw of huts, and I think that he
was in the back.

[A brief diversion in the conversation …including food break….  Ya’tza also tells things that he does
not want to be taped.  2:30 minutes were deleted from tape. [1:33.23-1:35:48]

Cohen: [Redacted] recalled the number two [about the number of the nuclear cores]. You seem to
remember the number one?  

Yitzhak: I knew about one. But it doesn’t matter, since there was only one “spider.”

Cohen: [Redacted] remembers two [cores]; you don’t remember it.

Yitzhak: There was one “spider,” and not just that, I always claimed, not that I knew more than
others, but I read the story of the “Trinity” [test] and I remember that the problem there wasn’t the
core, but rather the precision of the detonators. You needed to reach a level of remarkable timing.

Cohen: From the perspective of timing?

Ya’tza: Yes. That’s what held them back there at the test, the timing of the detonators.

Cohen: You know that “Trinity” was, of course, a device. Both Hiroshima and Nagasaki were
bombs carried by airplanes. Hiroshima wasn’t, of course, tried. What was tried was the Nagasaki,
which was an implosion [device].

Ya’tza: Yes [unclear], they became confident.

Cohen: There weren’t many questions about the gun type. They were confident about the gun
type; the question was the implosion.  

Ya’tza: Yes.

Cohen: In any rate, so you remember that it [the core] was in some quarry, and it was like an in-
between location.

Ya’tza: Yes, there was a problem of transportation, I remember. Listen, it has been thirty years.

Cohen: I’m just wondering how you can write about it, historically. You would probably need to do
it as a memoir, and less as history and without completion [other sources], it’s partial.

Ya’tza: It would be hard for you, in my opinion, to reach a consensus if you talk with many
sources. Not because they don’t know the truth, but because, I believe, that this is one of those
events that…

Cohen: Each person has his own perspective?

Yitzhak: No… that they happen spontaneously. …  I don’t think that it was planned, by the way.
Suddenly everybody realized that we were ready. We can build a device.

Cohen: One [device].

Yitzhak: One.

Cohen: [But only] One is problematic.

Ya’tza: Yes, but it’s not the issue. Nobody planned it. Nobody said, “You know what, Nasser is
going to attack us, let’s prepare a device for him so that when he comes…” They didn’t say it. First,



Nasser expressed aggression… At that time when everyone was sitting in the corner and tried to
figure out what to do, so I won’t be surprised if [Avraham] Hermoni said, “Let’s do something.” [Or]
Jenka said, with his mad laughter, “Maybe we should connect the thing…” [Or] Israel Dostrovsky
said, and Shimon Peres said, [redacted] said... I wouldn’t be surprised. There was nothing more
natural than that.

Cohen: Let’s get back to the details and we’ll come back to that later. So you are saying that you
and Dovik are sitting [together] on the first day of the war. He’s frantic because he’s not doing
anything [useful], and he’s stuck with you, and he’s dealing with things that are, in effect,
meaningless [i.e., theoretical].

Ya’tza: Yes. When we start realizing that it is meaningless during the day. There was one attack in
the morning, and the Egyptians were hit hard… We thought, “Now the missiles are going to come.”
Not only were there no missiles, there was a second [IAF] attack, and the Egyptians were hit even
harder, and all of a sudden, we realized no… and AMAN has no information, and they want Dovik
and his guys for other things [operations]. They planted something across the [Suez] canal,
snatched some stuff.  

Cohen: Across the canal?

Ya’tza: Across the canal, yes. They [ Sayeret Matkal] had an operation there. On the plateau,
where they later snatched the radar, I think.

Cohen: Doesn’t matter. How many people were tied with Dovik on this issue [“Shimshon”]?

Ya’tza: We talked about a platoon at most. We didn’t know how many we could carry exactly.
Everything was improvised, after all. There were no rehearsals, no [true] planning, it wasn’t a
[regular] operation…

Cohen: You didn’t [exercise] landing on a similar site in our territory?

Ya’tza: Nothing.

Cohen: How are you deployed, how do you connect the wires, how do you do all this…?

Ya’tza: It wasn’t even on the table. There was no time for that.

Cohen: But you had [maybe] ten days. I mean, if the preparations began in the twenty-something
[of May], say 24 or 25, and the war began on June 5th… There were some ten days.

Ya’tza: It is very hard for me to recount the time.

Cohen: Would people with access to the archives find a lot of paperwork?  After all, not everything
was done orally?

Ya’tza: I remember only two documents, two documents that I wrote. It was the [operation] order
and [then] my test proposal. And both, I confess, I left copies at my house, at my safe. When my
wife and I got divorced I didn’t take the documents out, and it’s good I didn’t because I had nowhere
to put them. I had a small safe at my house, where I kept my gun and some important documents,
like a multiannual plan, and those two documents. And my wife went and told Yankale Hefetz,[28]

and then he sent the guys of the [security]… and then they asked me why I wrote it down, why I
kept it. Today, I know why. I kept it, a document… I am very sorry that I don’t have it [anymore], the
operation order.

Cohen: Yes, too bad. Let’s go back to the dismantling, and to the way you put forward the other
proposition. So, you sat there… Dovik is frantic and he wants to go to other places.



Ya’tza: And that’s it. He left, and I talked to Gandi, and he said nothing [about “Samson”]. To the
contrary, they say… they are celebrating, really. They start celebrating. It was just one big party at
this period.

Cohen: That’s after the war already.

Ya’tza: Yes, it’s the same story. When they didn’t know what to do they ran and looked in the trash
for something dirty to throw at the Egyptians, and now suddenly, they realize that they have all of
the Egyptians’ warehouses. So they partied [laughs], they just celebrated all the time. It was a very
big celebration. I don’t know if you remember. And then the whole thing [Samson operation] just
dissolved. I don’t know if anyone from RAFAEL remembers exactly how it happened.

Cohen: No, there must be some document. You said so yourself, that there was a document on
dismantling.

Ya’tza: On the dismantling of “Samson”? No. I said that there was a document… I proposed things
to do after the whole thing, not dismantling. I didn’t see a document… I remember meeting with
Israel….

[Sensitive national security information, unclear, a few lines deleted] [1:46.19-1:46.50]

Cohen: ... There wasn’t much to dismantle…

Ya’tza: Yes. … There was nothing.  There were talks, running around, panic, papers, and
discussions that… I liked the discussions with Israel [Dostrovsky]. The discussions with Dan
[Tolkovsky] I did not like. It would always create an atmosphere of seriousness, and they would
make a big deal out of nothing.

Cohen: What was Dan’s formal position?

Ya’tza: He was the advisor.

Cohen: The defense minister’s advisor? He was a member of the IAEC.

Ya’tza: He was a member of the planning committee; I don’t know how they called it… He was a
member of the planning committee, and I remember a discussion Chera [Tzur], Dan and I, and I
think Israel was there too…

Cohen: Moshe Dayan was there too?

Ya’tza: No.

Cohen: Was Israel Lior there?

Ya’tza: No.

Cohen: Who else was there?

Ya’tza: That’s what I’m trying to remember.

Cohen: Munya [Mardor]?

Ya’tza: No. [unclear] … Look, in that forum, in Chera’s [Tzur] forum, RAFAEL didn’t have a vital
role.

[Diversion in the interview.  Privacy. 2 minutes deleted]. 1:48.52-1:50:55



Cohen: Let’s get back to the dismantling. When did you bring up the proposal to conduct a test, to
whom, and who rejected it?

Ya’tza: The committee was Chera [Tzur], Dan Tolkovsky, and Israel [Dostrovsky], and maybe… I
keep trying to remember if there was someone else there too.

Cohen: There must have been. It could not have been just four people?

Ya’tza: No, it could… why? It wasn’t a forum…

Cohen: AGAM chief?  

Ya’tza: Don’t forget, it was during the time that the entire army ran after the Egyptians. Generals,
the defense minister, everyone ran after them, and there was nobody who sat and said, “One
moment, let’s see what we are going to do to now.” Chera [Tzur] was that type of person; he always
filled [Moshe] Dayan’s holes. So I prepared a document. It was three pages, something like that. I
gave it to Chera [Tzur] and to the committee members.

Cohen: What did you write in it?

Ya’tza: What I wrote there was… My idea was this: we gave them [the Egyptians] a definite blow
and their morale is low, and we have... we can hit them again, and this could be the time. I said it
declaratively, that this was the time to use our coup de grace and we should conduct a [nuclear]
test. I didn’t have political considerations; I didn’t know what was going on with the Americans.

Cohen: You had no idea about what was going on with the Americans?

Ya’tza: I would hear rumors about how the Americans visited [Dimona] and that we tricked them
and all that, but I didn’t know the details. I still think to this day that we should have done it.

Cohen: This is interesting. Did you consider at any point the fact that there was NPT, and that it’s
going to be signed sometime, or it wasn’t even a part of the… [discussion]?

Ya’tza: Nothing… It wasn’t a part of the document at all. No. I knew about the NPT, about the
discussions, but it didn’t get to the document.

Cohen: The political side wasn’t there…

Ya’tza: No.

Cohen: Did you propose doing a test? Above ground?

Ya’tza: Above ground, exactly.  Just as we had [before the war] the whole business of doing it, to
go on top of the hill, and to blow it up so that the whole world will see, this could still be done [after
the war]. The assumption was that this will demoralize the Arabs further, and will show them the
futility of their attempts to conquer Israel.

Cohen: Do you remember who you consulted with?

Ya’tza: I didn’t consult with anybody. I sat at home at night, and the next morning I proposed this
idea. There was no serious discussion…

Cohen: Did you write it during or after the war?

Ya’tza: Well, during the war, but it was already when… Everyone [at the IDF] was chasing the
Egyptians, I remember…



Cohen: Did you consult with Dostrovsky? Did he support it? … Did anybody support it?

Ya’tza: Before it? No. Israel, I think, I don’t remember him not supporting it. I think Dan Tolkovsky
made a face of a scholar.

Cohen: Which means what?  

Ya’tza: Who are you, it’s political… [cut for 0.40 seconds, privacy]

Cohen: Did anybody support your proposal or nobody did?

Ya’tza: I don’t think that… Maybe Israel [Dostrovsky] did, maybe. It would be consistent with his
personality. Israel was a thinking person. He was also unconventional, and this was his business.
It’s his business more than it was mine.

Cohen: But you don’t remember whether he supported it or not?

Ya’tza: Don’t remember.

Cohen: Do you know Yuval’s [Ne’eman] involvement in this issue? Yuval told me that there were
such proposals. [unclear] He described such proposals … I don’t know if you know, but there was
an article in the New York Times, just days after the 1967 War ended, that talked about how Israel
now intends to develop… [nuclear weapons] …  there was a problem with the Americans, so
people should not have said that it will take two more years… I think that it was also said that
because of the war, Israel now inclines to [develop nuclear weapons] … Eshkol later denied it, but
through Amos de Shalit, my sense was that it was an attempt to test this idea, an attempt that was
coming from Dayan and/or Chera [Tzur] – to bring up the idea to see how will people react, and my
impression was that Eshkol decided against it. What was Chera’s [Tzur] reaction to the idea?

Ya’tza: I don’t remember. Look, the fact that it didn’t come up, I mean, I don’t know if it ever came
up, maybe Chera [Tzur] talked about it [to Dayan]… Chera [Tzur] would have talked to me if he
would think that it was [good?]. He wasn’t hiding things from me, because Chera [Tzur] is the kind
of person who would come and say, “This is my idea.” Chera [Tzur] didn’t have problems like that, I
don’t know if you know him. He is a guy… with no personal ambitions, a bit like Haim Bar-Lev. He
went wherever life carried him, and that’s it. He didn’t try… He was a Knesset Member, then quit….
He didn’t have personal issues, Chera [Tzur]. He did something only when he felt he had to do it. I
think that if Chera [Tzur] brought this issue up to Dayan, then he would have told me, but maybe it
was brought up without my knowledge…. Look, there are even more complicated issues in history
that grow separately from two different places, or maybe even three different places.  

Cohen: So you remember that your reaction was not….

Ya’tza: There was no reaction to my proposal. I don’t remember any additional activity around that
issue. I don’t remember.

Cohen: By the way, if this [a test] would have conducted not during war, but rather under
conditions of ceasefire, I think that the IDF would [probably] not be involved in the test itself. The
army didn’t have time, but…

Ya’tza: No, the army probably would provide security and all that…

Cohen: Security, sure. But the person who would do the real work would have been Israel
[Dostrovsky] exclusively, including logistics, no?

Ya’tza: Yes, there is no doubt about it. I proposed the test only because of “Samson.” I don’t think
it would have even crossed my mind if it wasn’t for “Samson.” Everything was ready…



[A short deletion of a few lines, about a minute] [1:59.56-2:01.14]

Ya’tza: ….  Look, it was so natural… You know, there are things that people… It is like inventing
the bicycle. Some things are so natural that you don’t need to find explanations about their origin.
You’ve got an enemy, and he says he’s going to throw you to the sea. You believe him. He says
he’s going to throw chemical weapons on you…. What are you looking for? Anything you can do to
stop him. How can you stop him? You scare him. If you’ve got something you can scare him with,
you scare him.

[The interview/conversation moves beyond the 1967 events to personal discussion of issues and
people that are not relevant for this transcript.  Privacy. A page and a half of text is deleted. About
nine minutes of tape at conclusion of interview. [2:02.00-2:11.12]

[1] This transcript is extracted from the first taped interview I conducted with Ya’tza in the summer of 1999.  The
transcript has been edited lightly for readability and annotated for convenience. For more information on this interview
see the “Interview Notes”:  https://www.wilsoncenter.org/yitzhak-yatza-yaakov

[2] AMLACH: a Hebrew military acronym for weaponry means (or weapons and munitions). In terms of the 1967 IDF
organizational chart, AMLACH was a department, part of the General Staff Branch (AGAM). Ya’tza was the head of
the AMLACH department at a rank of a Colonel.   

[3] Brig. General Israel Lior  (1921-1981) served as the senior Military aide to both Prime Minister Eshkol and Prime
Minister Golda Meir in the period 1966-74.  As such he was a major player in devising the early command and control
system that covered the nuclear issue.

[4] Jenka is the nickname of Colonel Yevgeni Ratner (1909-1979), the head of the armament division at RAFAEL (the
Hebrew acronym for Weapons Development Authority) who oversaw some aspects of the nuclear project that took
place at RAFAEL. Machon (3) is reference to the main R&D facility of RAFAEL in Northern Israel.

[5] The reference to the Deputy Minister is to Zevi Dinstein, Eshkol’s deputy in the Ministry of Defense, who oversaw
the nuclear project.  

[7] Amrom Katz (1916-1997) was one of the early pioneers in space reconnaissance.
 http://www.nytimes.com/1997/02/15/us/amrom-h-katz-81-early-expert-on-space-reconnaissance.html

[8] The “pit” (in Hebrew, the “bor”) is a reference to the IDF underground command center.

[9] Gandhi is the nickname of Major General Rehavam Ze'evi (1926-2001) who in 1967 was the Deputy Head of the
Staff Branch, Yatza’s superior.   https://en.wikipedia.org/wiki/Rehavam_Ze'evi

[10] Lieutenant Colonel Moshe Shachar was one of Ya’tza’s senior subordinates, head of section that dealt directly
with unconventional weaponry issues.  He served as the lower level liaison with the nuclear project.     

[11] On May 23, 1967, shortly after his meeting with former Prime Minister David Ben Gurion, Chief of Staff Yitzhak
Rabin had a mental breakdown and was forced to rest at his home.  For a period of about two days Ezer Weizman
served as the acting chief of staff.  Senior officials were told at the time that Rabin had a “nicotine attack.” More than
a decade later Weizman publicly disclosed Rabin’s mental collapse.        

[12] Professor Israel Dostrovsky (1918-2010) was among the first Israeli natives ("Sabras") to become scientists. He
studied physical chemistry at University College in London, receiving his doctorate in 1943. He taught and
researched for five years in the United Kingdom, becoming an authority on isotope research. He returned to Palestine
in 1948 and founded the Department of Isotope Research at the Weizmann Institute. As a major in the IDF Science
Corps, he created HEMED GIMMEL, the unit that led the way to the nuclear project. In 1966 Dostrovsky became the
first director-general of the newly-organized Israeli Atomic Energy Commission (IAEC) under the Prime Minister, who
served as the chairman of the IAEC.   In that capacity, Dostrovsky was the head of the nuclear project.

[13] Professor Yuval Ne’eman (1925-2006) was an Israeli theoretical physicist, senior military intelligence officer and
politician. He was deeply involved in the Israeli nuclear project and in the early 1960s served as the scientific director
of the Soreq nuclear research center.  Subsequently, he was Minister of Science and Development in the 1980s and

https://www.wilsoncenter.org/yitzhak-yatza-yaakov
http://www.nytimes.com/1997/02/15/us/amrom-h-katz-81-early-expert-on-space-reconnaissance.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Rehavam_Ze'evi


early 1990s.

[14] Avraham Hermoni was a technical manager at RAFAEL in charge of the nuclear program.  For a full interview with
Hermoni see https://www.wilsoncenter.org/avraham-hermoni#hermonibio

[15] Colonel Yevgeni (Jenka) Ratner (1909-1979), an engineer who was legendary for his knowledge of explosives,
oversaw some aspects of the nuclear project under at RAFAEL since the late 1950s.

[16] Sayeret Matckal was the elite unit of the IDF that conducted special operations, primarily intelligence.  Dovik is
Brig. General Dov Tamari, then the newly appointed commander of Sayeret Matkal.

[17] Katler, a fictional name, was a character in Ya’tza fictional (unpublished) manuscript, based on a real character of
a Jewish-American senior engineer who worked for Israeli Aviation Industries and as such had access to a great deal
of classified information on the nuclear project.  Ya’tza, on intuition alone, suspected that “Katler” was passing on
information to U.S. Intelligence about Israel’s secret technological projects.     

[18] Dan Tolkowsky (1921-), a former commander of the Israeli Air Force (1953-58), was a kind of trustee of the
nuclear project for decades.

[19] Uri Yarom was the IAF pilot that set up the first helicopter squadron.

[20] Chera is the nickname of former chief of staff, Lieutenant General (Res) Tzvi Tzur.  Chera was brought back to
serve as the top official when Moshe Dayan was appointed as Minister of Defense on June 1, 1967.  Practically,
Chera received all the authorities of the deputy minister of defense, Zevi Dinstein, who Dayan fired when he got the
ministry position.    

[21] Kirya is the name of Israel’s military headquarters in Tel Aviv.

[22] Ramatyin, which today is part of Hod Hasharon, is a town in central Israel, 2-3 kilometers from the pre-1967
ceasefire lines.  

[23] Colonel Eli Zeira was a senior officer in the Military Intelligence, the head of Military Intelligence as a Major
General in 1973

[24] Professor Zvi Pelah (1924-2009), a chemist, was an expert on chemical weapons.

[25] Talik is Major General Israel Tal (1924-2010), in 1967 commander of an armor division.

[26] Herzl is Major General Herzl Shafir (1929-), who was General Tal’s deputy and chief of staff in 1967.  

[27] Sirkin is the military base in central Israel that served as the home base for Sayeret Matkal.  

[28] Yankale [Ya’akov] Hefetz, a Brig General in the IDF and an old-time peer of Ya’tza, who ended his military service
as the financial advisor to the chief of staff, Yitzhak Rabin.  In his past, Hefetz was the head of the filed security unit of
the IDF.
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  (יצה) עם תת אלוף במיל' יעקב יצחקהיסטורי ראיון 

 על אירועי ערב מלחמת ששת הימים

איין ד"ר אבנר כהןמר  

Middlebury Institute of International Studies at Monterey    

 

אחרים... מה גופים ע הכולל של היחסים בין אמל"ח לבין הרק ספר בבקשה על]אנא, [כהן:  אבנר ר'ד
כשאני אומר ערב  לנושא של איך מצאנו את עצמנו ערב המלחמה... אחר כךשדיברנו עכשיו שיביא אותנו 

 ,, ולאחר מכן הנסיעה שלך67המלחמה אני לא מדבר בהכרח על יוני, אבל אני מדבר על ראשית 
 וההמשך. 

ובאמל"ח היה ענף שנקרא  ,כן. טוב, אמל"ח הייתה מחלקה באג"ם: (יצה) עקב יצחקיאלוף במיל' תת 
, נשק בנציאונליוענף אמצעים מיוחדים התעסק בכל הדברים שהם לא נשק קונ ,ענף אמצעים מיוחדים

מבחינה תכנונית היה מאוד פעיל. אנחנו עשינו תוכניות רב שנתיות שכללו גם  אמל"חבלתי קונבנציונלי. 
ה בדיוני מטכ"ל לפחות פעם בשנה, והיה את הנשק הלא קונבנציאונלי. אנחנו הצגנו את התוכניות האל

מבזבזים לא , היו כאלה שחשבו שמבזבזים כסףאנחנו דיון על הנושאים האלה. היו כאלה שחשבו ש
 לב, בש67זה לא היה לפני יכול להיות שאני טועה ואני מסוים, פה  ם. בשלבי. היו דיונים ענייניכסף

ראל ליאור, מסוים אנחנו עשינו תרגיל פיקוד ושליטה בהשתתפות חיל האוויר, לשכת ראש הממשלה, יש
רגע קבלת פקודה עד מ :, ובו תרגלנו את כל התהליךז'נקה [אלוף משנה יבגניי רטנר]המכון, זאת אומרת 

. שעתיים, משהו כזה. תרגיל טלפוני מה שנקרא. זהו, לא חשבנו.. לקח תרגילהביצועה.   

. 67אחריי  ן. לכן אני כמעט משוכנע שמדובר על: אז מדובר בפצצה, לא במתקכהן  

יכול  ..אני בטוח. בזה מפני שישראל ליאור השתתף בזה, 67יכול להיות, אבל זה היה מיד אחרי : היצ
אני לא יודע.  ,להיות  

ישראל ליאור נשאר גם עם גולדה.  כהן:  

מאי... לא חשבנו במונחים מבצעיים בכלל משום שכולנו ידענו שזה מין  [חודש]כן יכול להיות.  אני ב: היצ
ק יום נש זה נשק... מין נשק סופי. לא תהיה מלחמה קונבנציאונלית אחרי שימוש בנשק . ידענו שהדין 

... בארצות הברית אז הייתי במאיכזה. אני   

מה היה פחות או יותר  ...]לארצות הברית [הגעתךלפני [על התקופה של] אולי עוד נאמר משהו כהן: 
  ]? רויקט לפני [מלחמת ששת הימיםמצב הפ

אבל לא  ,עיקר העבודה נעשתה בתחום של בניית מתקן. עוד לא דיברו על... זאת אומרת דיברו: היצ
אבל מה שכן עשו זה דיברו  אמצעי שיגור או דברים מהסוג הזה. ביצעו לעת עתה שום דבר בתחום של

 על מתקן. 

ומה לגבי פצצה עם מטוס? כהן:   
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עוד לא עשו שום דבר בעניין הזה. : היצ  

מסיבות פוליטיות? כהן:   

מסיבות שלא חשבנו שהגענו לזה.  לא, :היצ  

יות שיש להן ברור] קיבלתם הנחיות מסגן השר או הנחדרך אגב [לא היו הנחיות פוליטיות?  כהן:
  משמעות פוליטית?

לא אני.לא אני.  :היצ  

אליך זה לא מגיע.  כהן:  

 67איש לא חשב שאנחנו קרובים לשימוש בזה. מה שקרה ב 67מר שעד לא. אני חושב שאפשר לו :היצ
 היה יותר ספונטני מתכנוני.

אבל אתה לא זוכר נקודה מסוימת שאתה מקבל הנחיות ספציפיות שיש להן משמעות פוליטית.  כהן:
שאת על מטוס, מסיבות פוליטיות... יצצה שנבשלב זה לא לעבוד על פו למשל, לעבוד על מתקן  

לא. אף אחד לא אמר לנו אף פעם לעבוד על מתקן. המתקן היה לניסויים. אם חשבנו על מתקן,  לא, :היצ
 זה היה לניסויים. כשדיברנו על נשק דיברנו על אמצעי שיגור למטוס, אמצעי שיגור לטיל, אבל לא ל... 

ה... זאת אומרת, במקביל לעובדה שמוכן זאבל במקביל גם עובדים על הכנה של מטוסים לקראת  כהן:
 מתקן... 

לא ידוע לי ואני לא חושב.  :היצ  

שלב הזה. ל[לא ברור] צריכה להיות הוראה מיוחדת או הנחייה מיוחדת לעבור  כהן:  

ום. עלעבוד על פצצה. אפילו לא היה מרכן. אני לא חושב שאנחנו חשבנו שאנחנו מוכנים להתחיל  :היצ
ום. לא הייתה פעילות מיוחדת עום אבל לא היה מרעום. זאת אומרת, דיברנו על מרעלא דיברנו על מר

בתחום הזה. כמו שאמרתי לך הייתה ועדת ראשים בועדה הזו דיברנו על איזה ראשים כדאי לבנות 
 ולהכין, אבל זה יותר במונחים של ראשים לטילים. 

או פרויקט  קראש [מואץ], זה נראה לך פרויקט 65-7וכמו שאתה רואה את הפרויקט בשנים, נאמר,  :כהן
אם הייתם צריכים לדבר על דרגת ה...  מואץ... איטי,  

. אני לא חושב שמישהו חשב במונחים של אנחנו כל כך מהר נזדקק לזה. [מואץ] בודאי לא קראש :היצ  

מגיע לזה שפחות או יותר יהיה מתקן, פחות או  [לא ברור] כשפרת 65ה לוח הזמנים באז מה יהי כהן:
. 67יותר   

אנחנו דיברנו על זה רק בקונטקסט של תוכניות רב שנתיות.  :היצ  

איפה זה עמד? זו במסגרת ה[ כהן:  
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שנים, ולא התחייבנו למועדים. יכול להיות שאפילו כתבנו  5-10תוכנית רב שנתית זה בדרך כלל  :היצ
כל כך גדולות שזה לא כל כך חשוב אפילו.  לזה שום ערך. בדברים האלה השגיאות[הןאבל אין מועדים, 

לה של לוחות זמנים ות בתחומים כאיותר מדי מפני שאני ידעתי שהשגיא השתדלתי לא לדייק תמיד אני
במאי אני הייתי בארצות הברית כמו אז [בכל אופן] . ..בסדרי גודלהן  ,אסטרונומיות ושל תקציבים הן

אני הייתי בקליפורניה... דרך אגב, אני ביקרתי בראנד קורפוריישן, והם שיחקו  1967שסיפרתי לך. במאי 
שם משחק מלחמה  ישראל נגד הערבים. והמשחק בשלב מסוים הגיע למצב שישראל זרקה פצצה  –

[לא הנחות של יעות של הסי איי איי או של אטומית על הערבים. אני לא יודע אם זה היה מבוסס על יד
שאני צריך לחזור ארצה מיד. עזר ברור]. שאלו אותי, אני לא אמרתי להם כלום, וקיבלתי הודעה מ  

זכר ספציפית י: אתה יכול לנסות להכהן איך היה? מתי זה היה? דיברת איתו בטלפון?  –  

ודאי עם ראש זה היה בדיברתי ועם ו [אישית]. מה שאני זוכר... אני לא חושב שדיברתי אית :היצ
וביקרתי בראנד קורפוריישן. אז אני  ,עמרם כץ ,הלשכה. אני הייתי בקליפורניה והתארחתי אצל ידיד שלי

שזה בילבול ראש רציני, אז ניסיתי ללמוד לי התעסקתי בעיקר בתחזיות טכנלוגיות רב שנתיות. התברר 
אני לא זוכר בדיוק איך זה היה אבל עליתי מיד על את זה... לא חשוב, יש לי הרבה סיפורים על זה. 

נדמה לי שהגעתי בהמטוס הראשון..   לחודש [מאי]. 29-  

די, שהיה במצב רוח היה עסוק בבור עם חיל האוויר, ומי שקיבל את פניי זה היה גנעזר , באתי ארצה
נוראי והוא חשב שמדינת ישראל בצרה גדולה. הוא אמר לי "תכין לי כל מה שיש לך." אני אף פעם לא 

[סא"ל, אחד מראשי הענפים באמל"ח] חשבתי במונחים טקטיים על נשק ביולוגי וכימי, אבל כשישבתי עם 
שימוש, איכשהו צץ הרעיון הזה. על מוישה שחר, ובעצם דיברנו יותר על הגנה מפני נשק כימי מאשר   

הרעיון הזה? כהן:   

הרעיון להשתמש במתקן גרעיני. אני לא ידעתי שהמצב הוא כזה שאפשר להשתמש בו לניסוי. : היצ  

אנשים עבדו מסביב לשעון בשביל להכין את זה? הגעתך הוא סיפר לך שבשבועות לפני  כהן:  

יכול להיות, לא אומר שלא.  :היצ  

ת לארץ אחרי התמוטטו של יצחק? אתה ידעת שיצחק התמוטט כמה ימים לפני זה? אתה הגע כהן:  

ידעתי, אבל הגעתי לפני שהוא התמוטט.  :היצ  

[הרבה] לפני האז הגעת  ,: אם הגעת לפני שהוא התמוטטכהן לחודש.  29-  

יכול להיות.  :היצ  

לכן הנושא הזה מטריד אותי... יצחק מתמוטט בכהן:  לחודש מאי.  23-  

אז אני כנראה הגעתי לפני זה.  :היצ  

29הגעת בכי אם  כהן: רוב העבודה כבר נעשתה על ידי אחרים. לכן הנושא . יש לך מעט מאוד ימים -
 הזה של הדיוק ההיסטורי מאוד מטריד אותי.  

אני... תראה, אני לא מחפש מונופול על הבנייה של המתקן. אני לא השתתפתי בבנייה של המתקן.:  היצ  
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[לא ברור] אני מחפש את הדיוק ההיסטורי.  כהן:  

תראה, אני שוב אומר לך, אני אחזור על זה עוד פעם, אני בכלל לא מתפלא אם זה צץ בעשרה : היצ
לא, הפוליטיקאים היו בפאניקה... לא, עכשיו אני זוכר. מקומות באותו זמן. אני בכלל לא אתפלא על זה. 

אני הגעתי בערך באמצע מאי מפני שהיה עוד דיון מטכ"ל אחד שהשתתפתי בו ושם המטכ"ל היה מאוד 
 תוקפני וחשב שהפוליטיקאים נכנסו לפאניקה ללא כל הצדקה. מסתבר שהם צדקו. 

זה היה כבר העשרים וכמה לחודש. כהן:   

המצב היה ...ו .זה השתתפתיאני לא מדבר על [הדיון] האחרון. אני באחרון לא השתתפתי. לפני : היצ
 רע. כולם חשבו שזה הסוף של מדינת ישראל. אני מגזים קצת, אבל זה מה שחשבו. 

פוליטיקאים. כהן:   

ציבור. עיתונאים... היו כל מני תופעות טיפשיות, והדבר היחידי שהיה   פוליטיקאים והרבה אנשי: היצ
בדימונה שידעו מה המצב, אנשים במקום  בידינו כשתשובה זה הנשק הגרעיני. אז מה הפלא שאנשים

אחר שידעו מה המצב, אנשים במטכ"ל שידעו מה המצב, מה הפלא שהם באו עם הרעיון הזה? אני לא 
 חושב שלמישהו יש... זה כל כך טבעי שאני לא חושב שלמישהו יש מונופול על זה. 

אבל ההיסטוריון רוצה לדעת איך דברים התגלגלו. כהן:   

לא?  ,לא? מהפכה זה ספונטני ,טוריה תופעות של ספונטניותיש בהיס: היצ  

שחר עידכן אותך?  שהכן, יש כל מני גורמים שבוחשים בצלחת.... אתה מסוגל לנסות לשחזר מה מכהן: 
 מה הוא מספר לך...

לא. : היצ  

הנקודה של ישראל דוסטרובסקי מאוד חשובה גם כן. כי פורמאלית הוא אחראי... כהן:   

ה ] וחרמוני וישראל [דוסטרובסקי] וכו'... ז?אומר לך שוב. אני בכלל לא מתפלא שיובל [נאמןאני : היצ
את עצמי בציבור של המפתחים. מפתחים בדרך  גם אני עכשיו כוללו היה הדבר היחידי שיכולנו לעשות,

ול מה אני יכ" חושביםכלל בזמן מלחמה נזרקים הצידה. אין להם מה לעשות. כל מה שהם עושים זה 
ע לאותה יגיאז מה יכול להיות יותר טבעי מזה שכולנו ביחד  ?"אולי אני אקח את זה עלי ?לעשות

מסקנה? אני לא אומר שזה רעיון שלנו. כתיבת הפקודה? כן. היוזמה של לדחוף פקודה לידיים של יצחק 
תבנו [לא ברור] שיחתום עליה? כן, זה בא מאיתנו. אף אחד אחר לא עשה את זה. אנחנו ישבנו, כ[רבין] 

בצורה כזו או אחרת. הלכנו ליצחק.  [את הפקודה]הראנו אותה לגנדי. גנדי אוהב לערוך דברים. הוא ערך 
ישב בחדר, לבד, למטה, ואני לא... שהוא לא כל כך בריא. הוא כבר היה לא כל כך בריא. ראית עליו 

י ניסיתי לשמור והוא חתם. אנ הפקודהדיברנו ולא הייתי בטוח שהוא מרוכז במה שאמרנו. נתנו לו את 
אבל...  העתק מהפקודה הזו  

בוא נחזור טיפה אחורה. אתה מגיע לארץ. משה מעדכן אותך. מה אתה זוכר ממה שקורה לאחר כהן: 
מכן? הוא מספר לך על דברים שעשה לבד לפני שהגעת? כי הוא היה,אני מניח, בקשר יומיומי עם ג'נקה 

  בסקי. והמשרד של ישראל דוסטרו
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ישלנו את ה... עם מי יכול להיות. אני לא יודע. אני לא זוכר. מה שאני זוכר זה שישבתי עם גנדי וב: היצ 
... גנדי אמר סיירת מטכ"ל ודי מהר נפגשתי עם דוביק. דרך אגב, אני לא בטוח שדוביק לעשות את זה

 יירצה שתזכיר את שמו. וישבנו ודיברנו על זה וביקרנו ברפא"ל. 

עם דוביק? כהן:   

בשביל לראות את המתקן. עם דוביק, כן, : היצ  

אתה חושב שזו הפעם הראשונה שהיו לך קשרי עבודה ישירים עם דוביק? או שהיו לך לפניי זה... כהן:   

אם היו, אז הם לא היו [קשרים] כאלה שאני זוכר אותם. יכול להיות שפה ושם היה ניסוי של  :היצ
מפני שבצבא בלי פקודות מבצע אתה לא זז. אתה  ,די מוקדם הלכנו ליצחק [רבין]משהו.... ואני חושב ש
 לא יכול להציב כוחות. 

מה היה הרעיון באותו שלב? לגבש מסגרת שתהיה אחראית על ההכנות שתביא את זה למצב  כהן:
 של... 

לא הכנות.  לא. להקים צוות שיבצע את זה, :היצ  

רחק בין רגע קבלת הפקודה לרגע ביצועה למרחק כמה שיותר קצר. הכנות לביצוע שייקרבו את המ כהן:  

היה די מורכב, והייתה לנו תוכנית... אחת הסיבות שאני כי עם כל התכנון שהיה כרוך בזה, זה  כן. :היצ
חושב שהיה כבר משהו בתחום מערך הפיקוד והשליטה זה שזה היה כמעט מובן לנו איך אנחנו הולכים 

אומרת, היה ברור שהפקודה צריכה לבוא מראש הממשלה ומהרמטכ"ל, משניהם. לעשות את זה. זאת 
 לכן נדמה לי שכבר אז הייתה קונספציה.

אני חושב שקונספטואלית דובר על זה לפני המלחמה בלי קשר למלחמה, קונספטואלית.... היית כהן:  
 מן הסתם בסוד הדבר, לכן... 

הדבר התחיל מאיתנו, זה אני בטוח. המסמך הראשון בתחום הזה יצא מאיתנו.  :היצ  

מסמך צה"לי?  כהן:  

כן. מסמך צה"לי.  :היצ  

  [לא ברור]: כהן

לא... פשוט איך תתגלגל הפקודה. לא בשביל להבהיר אם זה משם או מכאן... איך תתגלגל  :היצ
הפקודה. ודאי היה גם משהו מגביל שדיבר על חיבור כל האלמנטים. אבל יכול להיות גם שלא... תשמע, 

זה לא היה...זה לא היה כל כך מסודר.   

בזה זה יהיה ראש הממשלה... שבלי  מה לגבי האופן שבעצם מי שמנחה את הרמטכ"ל להתחיל כהן:
ת ביצוע. אהנחיות ראש הממשלה הרמטכ"ל בכלל לא מתחיל בטיפול בנושא הזה לקר  

או שהיו איזה  ,או דיבר על זה כבר עם ראש הממשלה[רבין] מה שאני ראיתי אני מניח שיצחק כ :היצ
 כמה דיונים על זה לפני או משהו. הוא חתם על זה...
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כמה דיונים היו על הנושא הזה?  זה מעניין... כהן:  

עד כמה שאני ראיתי, לא... אנחנו אבל... זה אני לא יכול להגיד לך. אתה מתכוון בין יצחק לאשכול?  :היצ
 נתנו לו את הנייר, גנדי ואני... 

הרושם שלך היה שיצחק הנחה את גנדי לטפל בזה עוד לפני זה, או שאתה לא חושב?  כהן:  

לא התעסק בזה, אבל  התבשל בינינו... שוב פעם, זה לא אומר שאף אחד אחרזה לא. לא.  :היצ
אנשים [לא ברור], כמה וף של הסיירת, כמה אנשים ישתתפו בזה, לא כל כך הרבה התוכנית, השית
לא היו דיונים על החלק הזה...  הליקופטרים...   

עריכה. אז אתה כתבת את זה והבאת את זה לגנדי לקבל אישור והוספות ו כהן:  

.כן :היצ  

? בהתחלה הוא הביא את זה לעזר כהן:  

לא יכול להגיד לך. נדמה לי שהכל נעשה בחצי יום או משהו כזה. זה לא היה נושא לדיונים : היצ
שוחחנו על הפרטים. רשמנו, דיברתי, ממושכים או משהו כזה. כל העסק הזה הלך מהר. באתי לגנדי 

  ..הוצאנו פקודה.

? [רבין] יצחק ]משרד של[ופחות או יותר מיד לאחר מכן הוא התקשר ליצחק ונכנסתם לכהן:   

כן. יצחק ישב לבד.  :היצ  

זה כנראה יום או יומיים אחרי שהוא חוזר, אחרי שהוא היה בבית. כהן:   

אותי, אבל הוא כבר היה... הוא לא היה בריא. גם אחד הדברים שהפתיעו . יכול להיות. יכול להיות :היצ
אני זוכר במעומעם, שככה הוא חתם על זה בלי לדבר הרבה. זה אחד הדברים שאני זוכר. אבל תראה, 

המצב היה נורא.  ,אני לא יודע... יש המון ספרים שמשחזרים את התקופה. על נייר, מבחינת יחסי כוחות
לנו טנקים מי יודע מה.  יחסי כוחות זה מטוסים, טנקים ותותחים. היו הבדלים של סדרי גודל. גם לא היה

היו אמ לא היה... המצב היה מחורבן מאוד.  , נדמה לי. זהו.והיו כמה סנטריונים[שרמנים משופרים]  51-
את עניין הטילים המצריים...בנוסף לזה כל הסיפורים האלה על הטילים המצריים.   

את זה אני רוצה לשמוע. עד כמה שאתה זוכר... לשחזר את הנושא הזה.  כהן:  

יישן זה היה אני יכול להגיד לך ככה על הטילים המצריים. אחת הסיבות שנסעתי לראנד קורפור :היצ
ודברים מהסוג הזה. עוד לפני  ,על שיקולים של שימוש בטילים, על חישובים: ללמוד קצת על טילים

את זה בדיוני  סימולציות והצגנוכמה אנחנו עשינו והאלה על הטילים המצריים...שנסעתי הגיעו הידיעות 
שלמדתי  ,בשילוחייתי אולי היחידי בצה"ל שראה טיל בליסטי המטכ"ל ולקחתי... באותה תקופה אני 

ב זה היה שמספרים. תמיד אצל האויכמו  כך פשוטלא כל היחידי בצה"ל. ואני ידעתי שזה באמ. איי. טי, 
ולה מיליונים. אז אני תמיד אמרתי שאני לא מאמין שיש להם ועזה היה לוקח שנים אצלנו והולך מהר, 

היו שיש  ,אני חושב מהמוסד ,, למרות שהידיעות שהגיעוניהוג אינרציאליטילים בליסטיים למצרים עם 
אנחנו עשינו סימולציה אז , בקהיר. הליופוליסוהם טילים מדויקים וכו' וכו'. יש מאה בניהוג, להם, ויש להם 

על תל אביב עם ראש כימי. נקודת הפגיעה הייתה כיכר צינהשל מאה טילים  דיזינגוף. בחרנו... -  



7	
	

בלי קשר למלחמה?  ,את זה לפני המלחמה תםעשי כהן:  

 .. היו טילים. לנאצר היו טיליםלא, אבל לא היה...מצב מתוח,  היה כברלא. לפני המלחמה. כן.  :היצ
 מצריים... כולם דיברו על טילים מצריים. 

. 67לא, אבל זה לא היה במסגרת המשבר של כהן:   

לא, זה לפני זה.  :היצ  

גרתית. יחלק מהעבודה הש כהן:  

: כן, יכול להיות.יצה  

שאני יודע מ... בגלל אני אגיד לך למה אני שואל, קצת מציק, בנושא הזה. אני מציק בנושא הזה : כהן
אמ"ן מדווח על ידיעות מסוימות, אפשרויות מסוימות,  67וכמה למאי  20באופן אחר, שבכמה רגעים, ב

בנושא הכימי, וזה מדליק נורות אדומות, וזה משנה את מצב הרוח. היו ידיעות לא מלאות, ולא מבוססות 
משנה את מצב הרוח. שזה אני יודע, ,באופן מלא, אבל זה   

.][בכל מקרה אני לא חושב שזה נכון. מצב הרוח היה מחורבןלא, זה,  :היצ  

כללית, אבל... כהן:   

לא. גם... הנושא הכימי אנחנו דיברנו עליו במפורש באותה תקופה. זה לא היה מבוסס על ידיעה : היצ
הם לפני זה אחת. זה היה מבוסס על קונספציה שהמצרים ישתמשו בנשק כימי. שנה או שנתיים 

עזרו להם לעשות טילים עם  השתמשו בנשק כימי ועכשיו היו להם מאה טילים משני סוגים, והגרמנים
אז למרות שזה לא  .ואנחנו ניסינו לראות מה זה אומר, עם קובלט, ראשים כימיים, ראשים רדיואקטיביים

. אנחנו ..ולמרות שזה לא היה עם אמינות גבוהה ,היה מדויק, ולמרות שהם לא היו ראשים מתוחכמים
שזה מצוין [צוחק]. האמת היא שאף אחד לא הנחנו אמינות שאחד מעשרה, נדמה לי, ממריא בלי בעיות. 

 המריא. 

מה היה בתרגיל? בתחזית הזו על כיכר צינהכהן:  דיזינגוף. -  

 ןבדיואפילו כן. זה הסימולציה שעשינו. אני זוכר שהייתה לנו מפה מאוד גדולה והצגתי את זה : היצ
ושבי תל אביב היו מקבלים נדמה לי. הצגתי את זה בכמה פורומים, את התוצאות. וחלק גדול מת מטכ"ל
היה זה והיה נזק רציני, קובלט, ודיברנו על סארין, דיברנו על אנחנו . .. תלוי איזה הנחות עשינושל  מכה

ראש כימי זה פרובלמטי מאוד אפילו אם ולמרות זה וזה...בהחלט פרוהיביטיבי. למרות שזה לא מדויק, 
לסגור זה כבר פרובלמטי. מכבי אש, לסגור רחובות, לסגור זה...  ,רק מיםזה אם . אפילו כלוםשם אין 
אבל ... עצם העובדה שאתה מכניס את זה למערכת השיקולים הצבאיים מסבך לך לשלוח זה קל זה...

 את החיים. יותר טוב בלי זה. 

יו לי רקע זה אני בכלל לא מתפלא שהיו כל כך הרבה יוזמות לשמשון. אני, מה שאני זוכר זה שההועל 
... אני זוכר באותה תקופה מה זה... מפני שהתכנון היה מה זה..לבטים אישיים. אני ניסיתי לתאר לעצמי 

שאנחנו נוחתים על איזה הר על יד אבו עגילה, נקודת גובה אני לא זוכר מה, ובצד יש איזה הטעייה של 
ש לנו לילה לעבודה, להרכבה, ובזמן שהמצרים רצים על הצנחנים אנחנו עובדים על ההר הזה וי .צנחנים

היה שם איזה קניון. הנחיתה..  תנקודת הפיצוץ היא בערך קילומטר וחצי מנקודומחכים לפקודה שם. 
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ניוןבקאני ואני לא ידעתי מה זה אומר לשכב קילומטר וחצי מפצצה גרעינית על ההר,  ,עכשיו מה קורה?  -
לכל הזה שאנחנו בעצם הראשונים שמשתמשים בנוסף  .אני נשרף מיד? עף? כל מני דברים מהסוג הזה

  מי יודע מה ייקרה וכו'. רח התיכון, בנשק גרעיני. במלחמה טקטית, מלחמה במז

חלקה זה גם בו ות,, בחלקה זה הכנ. מה בעצם היו השיקוליםפקודת המבצעאולי תחזור רגע ל כהן:  
  זה, אם זה יופעל, שבו זה יופעל.הקונטקסט שבו 

יש המגמה, המטרה, אני לא זוכר איך הרבה פילוסופיה...  אין ,במלחמה, בפקודת מבצע של צה"ל :היצ
שם מפני שאני לא זוכר, אבל  אז אני לא אגיד לך מילה במילה מה היה כתוב כל דבר בשורה.זה היום...

מהתקדמות או משימוש בטילים. או המטרה הייתה לעצור את הצבא המצרי   

אחרי שכבר נעשה שימוש ראשון.  כהן:  

כן, אחריי שהייתה התקדמות והיה שימוש ראשון.  :היצ  

חדירה לתוך ישראל.  כהן:  

[אמרנו],  על קו אדום בסביבות אשדוד או משהו כזה. אני לא זוכר כבר מהכן, בהתקדמות דיברנו  :היצ
והמטרה הייתה  המגמה.יקול ראש הממשלה. זה הייתה " זה השארנו לשאבל לא אמרנו "קו אדום.

להשתיל מתקן על ראש הגבעה באבו עגילה ולפוצץ אותו לפי ההוראות של ראש הממשלה, ואחר כך 
היה סדר הכוחות... אני לא זוכר אותו בדיוק, זה לא היו גדודים... מהסיירת אני חושב דיברנו על דוביק, 

וזהו.  ,לקה, אפילו לא זה, והיה סופר פרלוןמקסימום מחו  

העכביש. לנשיאת . אחד לאבטחה ואחד י סוגי פרלוניםנתם שקיבל כהן:  

זה פחות או יותר... לא דיברנו על נסיגה. זאת אומרת זה ולנשיאת חעכביש. כן,  הכוח המפתיעכן,  :היצ
ו..[צוחק]את זה... ושים .. זאת הייתה פעולת [יום הדין]. ע.לא היה  

  פיצוץ.תוך חצי שעה לאחר האמורים להתפנות הייתם בספר שלך מופיע ש כהן:

כשאני כתבתי את זה זכרתי יותר. אני נדמה לי שכתבתי שם את תראה, יכול להיות...יכול להיות,  :היצ
. זה לא עניין מסובך, זה שם דומה למה שכתובזה היה כן, אז זה משהו פחות או יותר  ?מבצעפקודת ה

לא... לא הייתה שאלה של הצלת הכוחות, לא הייתה שאלה של נסיגה, לא הייתה שאלה של איך יוצאים 
עושים את זה כאשר אין מה לעשות... איש לא חשב בכלל שכל העסק שאנחנו כולנו הבינונו משם. כולנו 

 לים, וזהו גמרנו את העסק הזה. חשבנו דווקאהזה ייקח יום... חיל האוויר בא, דפק אותם, אמרנו שאין טי
[נאצר] ישלח טילים. הוא אני חשבתי שעכשיו , אחריי שחיל האוויר דפק  

לא היו להם טילים כהן:  

... יש כמה חידות בעיניי וזה אחד מהם. החידחידות, בעיניי עד היום זה אחד הדברים ש :היצ  

כן, שוב פעם  כהן: המטרה לא הייתה להרוג כמה שיותר מצרים.  –  

יחייב או את אפשר המטרה הייתה ליצור מצב חדש בשטח שככל שבכלל לא. בכלל לא. לא, אפילו : היצ
לזה לא התכוננו," משהו כזה. המטרה רגע, המעצמות להתערב או את המצרים להפסיק ולהגיד, "רגע, 

 הייתה לשנות את התמונה. 

. ..ולכן כשכל אחד בעצם, בנגב או בסיני, ייראה  וישמע את מה שקרה כהן:  
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ייראה וישמע, כן. : היצ  

תהיה פטרייה ורעש אדיר. כהן:   

ויהיה חום וכל העולם יידע מזה. העולם לא יהיה אותו עולם. ייקרה משהו אחר פטריה ורעש, כן,  :היצ
אחריי זה. וזה כמובן מתוך הנחה שראש הממשלה יהיה לו ביצים להגיד את זה. אני עד היום לא בטוח 

. על אשכול , כן? משהו שאני לא זוכר מי סיפר ליאךסיפרתי לך על שמשון דנב. עד היום לא בטוחאם... 
שפירא, הוא לא ידע על הפעולה הזו, אבל אני לא אתפלא אם אחד השיקולים  אוריעוזרים שלו, אחד ה

אני שייגלו את זה, מה יכול לקרות, שייגלו את זה. למה שאני אגיב?    ,היהיכול להיות, שלו, של אשכול, 
זה. אם אני הייתי אני בכלל לא אתפלא על . אגיד לא, והם יגידו כן, ואחר כך יידברו ויעצרו את המצרים

, אני חושב שככה כתבתי את זה בטיוטה של הספר, הייתי כותב שידענו על ש... כותב פיקשן, הייתי כותב
, טלר [סוכן של הסי איי איי], ונתנו לו לדעת מה שאנחנו עושים שיבוא וירוץ ויספר לאמריקאיםאק

הרוסים יעצרו את המצרים. האמריקאים יספרו לרוסים, האמריקאים יספרו לרוסים... מה, זה לא הגיוני? 
 מה עוד אני יכול לספר לך? 

היה שם?  ייזם את זה? מ המשהו לגבי ההכנות ולגבי טיסת ההליקופטר מעל האתר. מכהן:   

 

 ההקלטה קופצת.

 

, ברגע שהוא חתם על הפקודה זה בעצם נתן את הקפיץ שבעזרתו [רבין] הפקודה של יצחקכהן: 
כל מערכת ההכנות יכלה באופן פורמלי...  התחילה  

ך להזיז דברים בלי שיש פקודה. דוביק צריך לקבל פקודה, חיל האוויר צריבצבא כן, אתה לא יכול : היצ
אנחנו .... ..., רכבכוחות, נשקהקצאת לקבל. יש   

  מטכ"ל אז אג"ם או גנדי יכול להנחות את הגופים האחרים.רברגע שיש אישור מהכהן: 

לא, פקודה זה פקודה. פקודה יוצאת לחיל האוויר, פקודה יוצאת לסיירת מטכ"ל, והם צריכים : היצ
 לפעול. 

כי  רת מטכ"ל זה צריך להיות ראש אמ"ן,מפקד חיל האוויר. סייזה עובר דרך לחיל האוויר טוב אז כהן: 
 הסיירת כפופה לראש אמ"ן. 

תה הפקודה מופנית, אבל זה ייתכן. הפקודה לא בטוח, אני לא זוכר בדיוק מה היה. למי היי: היצ
 צריכה... זה צבא, זה לא... 

אתה לא מסוגל לשחזר למי הפקודה הייתה מועברת. בוודאי שצריך להיות העתק למזכיר הצבאי כהן: 
 של ראש הממשלה. 

הפעיל את זאת הייתה פקודה לאג"ם, ואג"ם שהפקודה הייתה מופנית אליי. יכול להיות  ..וודאי.כן, : היצ
אני לא זוכר  יכול להיות שזה היה מופנה לאג"ם. כל הנוגעים בדבר. זה היה הכי פשוט. כן יכול להיות.

למי זה היה מופנה. אני חושב שעשינו את זה פשוט, ופשוט זה היה להפנות את זה לאג"ם, ואג"ם יכול 
... פקודה על סמך זה להוציא  

אזרחיים. הנותן פקודות לגורמים בדיוק הוא אחרי הכל לא  מה לגבי הגופים האזרחיים, הרמטכ"לכהן: 
 יש פה את המנהל המדעי של דוסטרובסקי, ויש פה גופים של רפא"ל שעובדים יחד עם דוסטרובסקי. 
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  שאלה טובה.: היצ

הגופים האלה יכולים לקבל הוראות רק מראש הממשלה, או מסגן השר. אלה גופים שהרמטכ"ל כהן: 
שלהם.הוא לא המפקד   

כן, בטח. : היצ  

דברים.  הזזתכי הרגישות הפוליטית של הנחיות לגופים האלה לגביי כהן:   

לא כזה גדול, אז אני בכלל לא אתפלא אם הצבא מוציא  ,באותה תקופה, אם אני לוקח נושא אחר: היצ
נהל המדעי משתף פעולה בלי להניד אפעף. יפקודה ורפא"ל והמ  

את היחסים, כמו שאני מבין, ישראל חייב לקבל הנחייה מראש הממשלה לדעתי, כמו שאני זוכר כהן: 
האלה להזיז דברים  [גופים]ורפא"ל מסגן השר [בטחון]. יצחק רבין הוא לא הסמכות שיכולה לתת ל

לפני זה ראש הממשלה מנחה אותו ששקשורים במתקן גרעיני. הרגישות היא עצומה. לכן, אני מקבל 
בקש מראש הממשלה להכין אימפרוביזציה. נהל מילמהר ולהכין, או המ  

כל כך טבעי שבהחלט יכול להיות. זה יכול להיות. אני אומר לך כל הזמן, אני לא מתנגד לזה. : היצ  

... צריכים שמחייבים שיתוף פעולה עם הגופים האלה היא לעשות דברים אבל הפקודה של יצחקכהן: 
 לקבל את האישור גם מהראשים שלהם. 

תראה, יכול להיות, מה שאני אומר לך שמה שאני חושב שלא היה. : היצ  

יצחק רבין לא היה מורה לדוסטרובסקי להזיז דברים, לקדם דברים, הוא חייב לקבל... לא נראה לי. כהן: 
חייב לקבל הנחייה מראש הממשלה או סגן שר [רוסטרובסקי] ים הנורא רגישים האלה הוא רבדב

 הביטחון. 

בהכרח עבד ככה. בהרבה מקרים, בניסויים, זה לא בהכרח עבד ככה.תשמע, לא : היצ  

זה לא ניסוי. כהן:   

לא, אבל זה לא בהכרח עבד ככה. בהחלט יכול להיות שיצחק רבין הוציא פקודה. בהחלט יכול : היצ
נהל המדעי. יכול להיות שישראל דוסטרובסקי קיבל אותה... לא יודע מי ילהיות שהיה כתוב שמה המ

אותה או לא... אבל יכול להיות. מה שאני אומר לך, יכול להיות שישראל דוסטרובסקי הרים טלפון קיבל 
לישראל ליאור ואמר לו "שמע, אני קיבלתי פקודה כזאת  מה לעשות?" ישראל אמר לו, "תעשה את  –

 זה." 

ישראל לא יכול להעביר את זה לבד. הוא חייב לדווח את זה לאשכול.כהן:   

... עובדה [כל כך]שהמערכת הזאת הייתה לך ת זה לאשכול, יכול להיות. אני לא אומר : לדווח אהיצ
ד לא היה שואל., אף אחשכולם שיתפו פעולה, ואם היה צורך אני בטוח שכולם היו יוצאים  

אבל הצורך הוחלט על ידי מישהו במסגרת הפוליטית. יצחק רבין לא מחליט על הצורך.  כהן:  

הצורך להפעיל לפי מערך שליטה ובקרה צריך היה לבוא משני מקורות  :היצ לשכת ראש הממשלה מ –
 ומהרמטכ"ל. זה היה מערך הפיקוד והשליטה. 

הרמטכ"ל כמבצע וראש הממשלה כמחליט?  כהן:  

תראה, אתה חושב במונחים... בן כמה אתה דרך אגב?  יכול להיות. אני לא אתפלא. :היצ  
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  46-7 כהן:

אתה עוד ילד. בתקופה ההיא בהחלט יכול להיות, אני לא אומר שזה קרה, אבל בהחלט יכול  אז: היצ
להיות שישראל דוסטרובסקי קיבל העתק מהפקודה הזו והוא שמח שסוף כל סוף הצבא מדבר איתו 

כתוב היה כן, תעשה מה שכתוב שם. לא  ,[צוחק]. הרים את הטלפון לראש הממשלה, ואשכול אמר לו
היה כתוב שם להכין את הכל לקראת פיצוץ, ולחכות לפקודה. לא היה כל כך מסודר העסק  שם לפוצץ,

, הזה. אל תחשוב שזה היה כל כך מסודר, בייחוד בגלל כל הניסיון... לא הניסיון, העובדה שההנהגה
היחסים בין שמעון פרס ויצחק בהם הסתירו את זה משאר הפוליטיקאים, ובייחוד בתנאים שהמנהיגים, 

וזה אישרנו, פקודה. אמרנו, , מקרים שחו בין הטיפות החברה... גבריאל לא צמחמהרבין. בהרבה מאוד 
דרך אגב?  "יריחו"והוציאו מאות מיליונים של דולארים. ולא ככה עשו את  "גבריאל"עשו את לא ככה 

רוצה מיצחק רבין אישור, הוא היה ההית ות. הייתה פקודה ממישהו? לא פקוד "יריחו"אתה חושב שלגבי 
 אומר לך לא, על יריחו. זה לא עבד ככה. 

אתה זוכר שהיו לך חילוקי דעות או סכסוכים עם ישראל לגבי סמכויות בנושא הזה?  כהן:  

עם ישראל. אני לא חושב שהיו בעיות בנושאים האלה. אני אומר לך... . לא לא :היצ  

מי אחראי על מה...  ,מורה למייש רגישיות רבות מי  כהן:  

היום אולי. תשמע, אז... היום אולי. זו הייתה תקופה אחרת. קודם כל, זה לא היה כל כך אקטואלי.  :היצ
 לא היה כל כך אקטואלי. 

לא, כשהפקודה הזאת יוצאת, לכן אני שואל... ברגע שהפקודה הזאת יוצאת... כהן:   

נהל המדעי... בהחלט יכול להיות, יפקודה והוציא העתק למ : זה בהחלט ייתכן שיצחק רבין הוציאהיצ
תדבר איתי ותדבר איתו... בתקופה ההיא ככה זה אל ושישראל דוסטרובסקי, בתקופה ההיא, היום בטח 

לשתף  ושאל, 'שמע, קיבלתי פקודה. ,שצריך היה. וישראל דוסטרובסקי לא נעלב, רק הרים טלפון למי
ן, שתף פעולה.'איתם פעולה?' ואשכול אמר, 'כ  

זה ניחוש שלך. אתה לא יודע את זה. כהן:   

מאד הגיוני.אני לא יודע ואני אומר לך שזה מאוד הגיוני בתקופה ההיא. : היצ  

מאוד מעניין לשמוע איך ישראל זוכר את זה. זה מאוד חסר לי. חבל שלא יצא לך לדבר איתו. אני כהן: 
 משוכנע ש... 

דבר אתה איתו. : היצ  

הוא רמז לי בכמה שיחות שהוא היה מאוד [אבל] . אני לא חושב שהוא יסכים לדבר על זה איתי. לאכהן: 
אכפת לו שדברים ייצאו ממנו. זה היה כאחד שאומר 'לא מונייה היה אחראי, היה . מאוד בשליטהמעורב ו

 אני הייתי אחראי.'

על מונייה וישראל אני לא יודע. אני לא הייתי... הרבה דברים שאתה כותב בספר שלך הם דברים : היצ
 שעניינו אותי מאוד. 

היו קשיים מאוד גדולים [לא ברור]. כהן:   

היחסים ביניהם לא היו ידועים לי. יצחק:   

ד קרובה ל... אם זה מאוד מעניין כי אתה היית בסך הכל... אתה ישבת בעמדה בצבא שהייתה מאוכהן: 
מאוד מעניין.  זה מישהו בצבא היה צריך לדעת זה היית אתה. העובדה שאתה לא ידעת על זה  
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זה שאני לא ידעתי שיש ביניהם סיכסוך? : היצ  

. זה לא סכסוך... כל הועדות שהקימו..., ידעתיכן... קשייםכהן:   

בצבא זה אורח החיים. תמיד, אלוף אחד... : היצ  

יה מאוד ספציפי. לקחו דברים ממונייה והעבירו לישראל, ובנו את הגוף של ישראל לא, זה הכהן: 
 שמונייה התנגד והוא ראה את זה בתור גזירות מאוד קשות. 

. התעשייה האווירית או רפא"ל? אני לא התעניינתי טילבשבילי זה היו שמועות. למשל, מי יוצר : היצ
היו שואלים אותי את דעתי, אני לא הייתי... אני אפילו לא זוכר אם שאלו. אני בזה. לא הייתה לי עמדה. 

השתתפתי בדיונים האלה. לא זוכר אם הבעתי דעה. ידעתי שזה תחום ששמעון פרס אהב לשחק בו ואין 
לרפא"ל. יכול התעשייה האווירית לי מה להגיד על זה, אבל ראיתי את זה כהתמודדות היסטורית בין 

ום זה התמודדות היסטורית. אני לא הייתי ער לחיכוכים גדולים בין מונייה לישראל להיות שהי
דוסטרובסקי. מה שכן, אני יודע שלמונייה לא היה מה לתרום חוץ מלשמור על ממלכתו. אז כתוצאה מזה 
היו הרבה בעיות. הוא כל הזמן היה מסתובב ומשתדל להפגש עם אנשים ולהסביר להם את עמדתו. זה 

לא הייתה שאלה, אם אני או חיל האוויר... אתה שואל אותי אני או חיל האוויר,  זהוכר, אבל בשבילי אני ז
בין מונייה לישראל דוסטרובסקי אני לא הייתי [מודע?] למלחמה. לזו הייתה בטח מלחמה, אב  

הפקודה נכתבת  .קודהלפ בוא נחזורכהן:  מה קורה אחר כך?  –  

הפקודה נכתבת ואנחנו... : היצ  

ההערכה שלי, אולי אני טועה... זו למאי.  24-25אנחנו מנחשים שזה היה מתישהו בסביבות הכהן:   

ני דברים. יצאנו לסיור יאנחנו התחלנו לתכנן. דוביק היה הולך ורושם כל מיכול להיות. יכול להיות. : היצ
 הליקופטרים. 

נסה להזכר בכל הקונטקסט של הסיור הליקופטר הזה. כהן:   

שם דוביק ואני.  והי: היצ  

היה הסיור? או בהליקופטר הרבה יותר קטן?. בסופר פרלון לון רבסופר פכהן:   

לון זה היה. ישראל היה שם. אני לא זוכר אם דן טולקובסקי היה שם. רסופר פ: היצ  

? ם] ירוימי מחיל האוויר היה שם? היה לך קשר עם [אורכהן:   

, שהיו כמה הזכרתילא היה בתמונה. מה שאני כן זוכר, אני לא  םלא. עד כמה שאני זוכר אורי ירו: הצי
 דיונים אצל צ'רה. 

ביוני כסגן שר. הוא היה חבר בכמה ועדות  2-3צ'רה לא מגיע לבניין המטה הכללי. לדעתי, עד ה כהן: 
לאורך זמן  הוא ודן טולקובסקי. -  

כשאני שמתי על השולחן אחת ביחד, בסוף פעם אני דן, צ'רה וישראל ישבנו לפחות פעם אחת ביחד, :היצ
 את ההצעה שלי... 

השלב אחרי הפקודה.  ]לפירוק... נגיע לזה יותר מאוחר, אבל אני רוצה עדיין [לשמוע עלכהן:   

אז, מה שאני זוכר זה סיור הליקופטרים. : היצ  

הליקופטר אחד?  כהן:  



13	
	

גבול, פחות או יותר ראינו איפה זה כן, סיור הליקופטר. טסנו, התקרבנו לאבו עגילה, חצינו את ה :היצ
 היה. 

נחתתם?  כהן:  

זה היה שטח אויב. לא, לא, לא נחתנו.  :היצ  

טסתם מאוד נמוך? הייתה לכם הגנה אווירית?  כהן:  

אויב  שמטוסייעה דאיזה יאם אני לא טועה, הטייס קיבל אפילו לא הייתה הגנה אווירית. אני חושב,  :היצ
 ממריאים והוא חזר... זה אני לא בטוח. 

זאת אומרת אפילו לא השלמתם את הטיסה הזאת.  כהן:  

לא, השלמנו אותה. הגענו עד קרוב לאבו עגילה, ראינו את ההר, וראינו שיש שם מקום להסתתר  :היצ
 באיזה קניון ו... 

הבחירה הייתה עוד לפניי זה, או תוך כדי הטיסה?  כהן:  

יסה.תוך כדי הט :היצ  

ההחלטה לגביי האתר נעשתה... זאת אומרת אז נבחר האתר, זה לא שהייתה החלטה לפני זה, או  כהן:
 שהיו כמה אתרים שהחלטתם להסתכל בהם? 

ששם יש ריכוז גדול של כוחות אחר לא. ידענו שאנחנו רוצים לעשות את זה ליד אבו עגילה מ: היצ
 מצריים. אבל את המקום המדויק ב...

ם לאבו עגילה? מדרוכהן:   

לא אמרנו דרום או צפון... אמרנו אבו עגילה. על המפה סימנו את המקום הזה, וכשטסנו ראינו אם  :היצ
 זה מקום מתאים. זאת אומרת, זה היה הר והיה שם משטח וזה היה גבוה מאוד. 

מה זה גבוה מאוד? כהן:   

, משהו כזה. 920 :היצ  

כמה רחוק מאבו עגילה, אתה זוכר? כהן:   

במשטרת גדרה. שם אחד קילומטר... אחרי זה היה לנו דיון  20לא בדיוק, אבל זה לא יותר מאשר : היצ
את נקודת האיסוף שבה ניפגש עם הסיירת, זה ברגע שתינתן הפקודה. הייתה צריכה להינתן קבענו 

 פקודת התרעה לפני זה, לכוננות, וקבענו את משטרת גדרה, ובעצם... 

שבה הנקודת מפגש של כולם... כהן:   

רק חוליית הפיקוד והצבא, זאת אומרת הסיירת ודוביק ו...  – , לאלא: היצ  

שם אתם אמורים לפגוש את העכביש? כהן:  

... הסופר נחות העכביש היה צריך ללא היה לנו הרבה זמן... לא, העכביש... אני לא זוכר בדיוק.  :היצ
, לקחת את העכביש משם. מקום אחרלון היה צריך לנחות ברפ  

וכף שעליו הוא יושב. אכף. בנו את האו: שם בנו את הכהן  
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כן, ו... :היצ  

... [אוכף]זה היה אילתור של הכוננות, הבנייה של ה כהן:  

מקום אחר, איזה : אני חושב שכן. כן, וצריך היה לקחת אותם שם. צריך היה לקחת את הליבה בהיצ
גדרה. במשטרת  נווצריך היה לקחת אות  

 כהן: באותו הליקופטר, הליבה והעכביש... 

: כן. לא היו הרבה הליקופטרים וגם אי אפשר היה להקצות הרבה... וזהו. אז ישבנו וחיכינו, וביום היצ
אני חושב דוביק היה איתי..הראשון...  

 כהן: הייתם שם ערב המלחמה? 

באמל"ח, במטה שלי, וחיל האוויר נתן את נו. אנחנו היינו ספ: במשטרת גדרה? לא. עוד לא התאהיצ
ולא בא שום כלום...  ,כשיו יבואו הטילים' [צוחק] ולא באו שום טילים, עהמכה שלו, ואמרנו, ' הו  

 כהן: אבל היה רגע שישבתם בגדרה וחיכיתם או לא?

 : לא במשטרת גדרה, במטה שלי בקרייה, וחיכינו לפקודת התרעה, ואפשר להתחיל לזוז. ההנחההיצ
מה זה היה מבוסס. כנראה שעל סמך הייתה שאנחנו נדע אם הם מפעילים טילים. אני לא יודע על 
היו צריכים להגיע לסיני עם הטילים האלה  הםתצפיות זה היה מבוסס, והטילים שלהם היו על לאונצ'רים. 

בשביל להגיע לתל אביב. וזהו... ביום השני אמרו,' אוקיי  כבר התחילו לחגוג.  כלום לא יהיה.' ביום הזה –  

 כהן: רק רגע. מה קורה ביום הראשון? ביום הראשון אתם עדיין מחכים ל... 

עם ה: מחכים בקרייה לפקודה. ואז חיל האוויר נוסע ואני זוכר שאני... הירדנים גם התחילו היצ - 155 
יד הגבול שם,  מילימטר, ואני ישבתי במשרד וחיכיתי. צילצתי הביתה ואמרתי לאישתי, אנחנו גרנו על

להיגמר.  תיכףושזה תבהל אמרתי לה שלא   

 כהן: איפה זה היה? 

. זה כבר היה אחרי שחיל האוויר נתן להם פעמיים מכה וזה היה ל תיבהלי זה תיכף יגמרארמתיים. : היצ
לא יודע אם זה היה אלי בעצם סוף המלחמה כל הסיפור הזה. אני ישבתי עוד איזה יום במטה, ואחרי זה, 

ברוך גלבוע, אבל אמרתי בוא נחפש את הטילים, את הראשים. ואז היה לי ג'יפ עם מישהו ירא או זע
מהסיירת ופרופסור צבי פלח שהיה מומחה לכימיה. הוא היה איש אמל"ח למרות שעבד ברפא"ל לפני... 

ו לכיוון אולי גם מוישה שחר, לא זוכר. לקחנו ג'יפ ונסענו דרך החטיבה של טליק בציר המרכזי. חצינו
על יד התעלה. נסענו עם צבי פלח ועברנו את  התעלה וחיפשנו... היו ידיעות על איזה מחסן תת קרקעי

עברנו בין חיילים , והרצל אמר, 'אתם נוסעים בין חיילים מצריים.' לא הרגשנו אפילו [צוחק]. [שפיר] הרצל
עלמנו, שאנחנו נעדרים. וח שאנחנו ננסענו דרומה, וכשהיינו שם איזה יום או יומיים הרצל דיומצריים, 

... הרצל שפיר  

 כהן: הוא היה ראש המטה של טלניק. 

ישבנו אחרי שכן. ישבנו שם, ופתאום... הסיבה ש[לא ברור] שפתאום היה ראש המטה של טליק, : היצ
שם... הגענו, היה שקט שם, לא היה שום דבר כמעט. היה רק המחנה התת קרקעי הזה, שהיה יוצא 
דופן בסיני. לא היו שם מחנות תת קרקעיים. זה היה ליד החווה הסינית או משהו כזה...  ומצאנו את 

ה שהיה שם המחנה התת קרקעי הזה, וזה היה בנוי כמו מקלט גדול. ירדנו מתחת לקרקע במדרגות ומ
הוציאו בחיפזון. זה בטוח. היה שם גם שרידים של צוות שמתעסק בנשק כימי. שרידים של תלבושת של 

 ח התחיל לרחרחל... בגדים פלסטיים ומגפיים מיוחדות ודברים מהסוג הזה. וצבי פצוות, צוות, לא של 
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ה מתקן שחשבו שהוא מתקן וגם מתח אותנו... יצאנו משם אחריי זה ונסענו גם לאל עריש. באל עריש הי
רמפה כזו. הרמפה הייתה לכיוון תל אביב. זה מין מטר גובה,  10לשיגור טילים. מבנה ענקי מבטון, איזה 

נראה כמו מתקן ערבי לשיגור טיל. כשבאנו לשם לא ידענו מה זה. אחר כך התברר שזה היה בסיס 
 לרדאר ימי שהם הקימו שם. זה לא היה טיל. 

חזרה לשמשון לפני שאנחנו מדברים על הפירוק שלו.  כמה שאלות. ראשית כל, בסיפור כהן: בוא נחזור 
שונות שעובדים על אספקטים שונים של העניין עבודה שלך אתה כותב על ארבע קבוצות  תקשורת,  –

, וההודעה. זה באמת היה כל כך פרטני? בטיחותביטחון, ו  

כל הענף שלו. עם [שחר] ה: פקודת המבצע? כן. תראה, היה משהיצ  

 כהן: עד כמה מגיעים ההכנות? עד איזה דרגות... 

.הקלטה נקטעת  

 

...  יחידה זו תעשה את זה, יחידה אחרת תעשה את כמו שמתייחסים בפקודת מבצעו לפירוט ננכנס: היצ
 זה... 

קודת מבצע עצמה, כי מדובר פה בהכנה של ארבע קבוצות עבודה שיושבות על פלא. זה מעבר לכהן: 
 הנושא הזה של קומניקציה ואבטחה. 

כן, עסקו בזה... היה כמו שאמרתי לך ענף שלם ו... : היצ  

סגנים וסרנים.  3,4ענף שלם זה סגן אלוף ועוד כהן:   

רוצה לתת לך רושם מוטעה. זה לא היה איש... והתעסק בזה. אבל אני לא  15היו איזה לא, למשה : היצ
שה עמד ירות, לא. כל אחד הכין את שלו. ממן מטה כזה תת קרקעי של הצבא הגרמני שרצו וזה עם ני

לשכת הרמטכ"ל... אבל הכל ראש בקשר עם,אני חושב, ישראל ליאור. במידה שצריך היה, עם 
 תיאורטית. לא... 

האלו הוא לא מבקש ממך שתרים את הטלפון עם הגופים ם הגופים לא... כשהוא נמצא בקשרים עכהן: 
 האלו?

מוישה היו לו את הקשרים שלו. לא... לא, לא, : היצ  

כי הוא בכל אופן הוא עדיין סגן אלוף ואתה אחראי על זה בדברים רגישים מהסוג הזה כשמדברים  כהן:
 עם לשכת ראש הממשלה... 

כל הזמן  בעיות לצלצל לישראל ליאור. הוא עבד איתולמוישה לא היו אבל  תראה אני לא זוכר.: היצ
זה לא משנה, אבל חוץ מזה האישיות של מושה הייתה כזו שהוא לא היה לו  .בהכנה של תרגיל הטלפוני

 מעצורים. הוא היה המטה הכללי וכולם היו רצים לפי החליל שלו.

בן כ[קטע ארוך  ..]ל בני אדםברמה אישית, על שורה ש, נמחק שבו יצה מדברדקות  9-  

: בחזרה לעכביש. אתה מצליח להזכר מעבר לטיסה בפעולות נוספות שנעשו? דיונים שנערכו? כהן  

יצחק: דיונים נערכו כל הזמן. כל היום. בפורום עבודה, לא בפורום של מפקדים. ברגע שדיין בא להיות 
 שר ביטחון, צ'רה לקח את זה על עצמו, אז נפגשנו כמעט כל יום. אני חושב שכל יום. 
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לפני המלחמה.בימים שן: אתה מדבר עדיין כה  

צ'רה בא לזה כעובדה מוגמרת, אבל הוא... כן, זאת אומרת בתקופת ההכנות. לפני המלחמה, : היצ  

: רצה לעבור מחדש על כל העניין. כהן  

: אם אתה מכיר את צ'רה... הוא מאוד מסודר. הצי  

: מה אתה זוכר מחילופי הדברים עם צ'רה ביומיים שלושה שהיו איתו? כהן  

ני חושב שאם היו נושאים : אני זוכר דיונים איתו. אני לא זוכר תרומה שלו חוץ מאשר להכניס סדר. אהצי
למה, ואיך זה, אז צ'רה טיפל בזה. תראה, אף אחד, אני לא זוכר שמישהו ומי נתן פקודה,  ,פתוחים

 שאל... שישבנו עם צ'רה. 

לא דיברת איתו מאז על הנושא הזה?כהן:   

: עם מי? עם צ'רה? לא. היצ  

: כי אתה מציג אותו בספר בתור דמות המפקד... אם שיש לו יותר... כהן  

: כן, אם צ'רה היו לי יחסים מצוינים. היו לי איתו יחסים טובים מאוד. ובזכות היחסים שלו עם דדו, כל צהי
, אבל כל העסק התחיל להכנס לאיזשהי מסגרת הגיונית. בעצם, 67העסק נכנס, אני לא מדבר על 

היה להיות... מו"פ צריך היה להיות מההתחלה, מפני שדברים התנהלו גם במשרד הביטחון אמל"ח צריך 
בגלל שמעון פרס, ודברים התנהלו גם בצבא, כאילו במקביל. ובזכות האישיות של צ'רה, הדרך שבה הוא 

עבד עם דדו, אז אני חושב שהשנתיים האחרונות של הפעילות שלי... לא, יותר. זה איזה שבע שנים. 
לדדו דשבע שנים לפעילות שפעלתי בזה, לא היו התפוצצויות. לא הייתי צריך להגי 'צ'רה לא מסכים' או  -

 משהו כזה. אם היו איזה אי הבנות, הם היו מרימים טלפון ומדברים. הם עבדו ביחד.

]דקות נמחקו מההקלטה 11.30.  [השיחה עוברת לפסים אישיים  

אתה  היו פגישות עבודה ...טוב, אני רוצה שנחזור לסיפור שמשון. אתה אומר שבתקופה של צ'רה  כהן:
לא זוכר פרטים. בוא ננסה ללכת קדימה, ואז נלך שוב אחורה. לגבי הפירוק, איך הפירוק מתבצע? מה 

 קורה? מי המנחים? הנפשות הפועלות? 

[צוחק]. אני לא חושב שהייתה פקודת פירוק. ביום בשביל להגזים. כולם חגגו, שתו ושכחו משמשון  :היצ
השני דוביק כבר היה על גחלים מפני שהוא הפסיד את המלחמה. הסיירת היה לה שם איזה תפקיד 

 מעבר לתעלה... 

הוא חיכה יחד איתך או שהוא שהוא חיכה אצלו בסירקין?  כהן:  

ביום הראשון חיכינו יחד.  :היצ  

חיכיתם אצלך? כהן:  

לי שאצלי, כן.  נדמה: הצי  

הוא זכר את זה עכשיו? כהן:   

: לא שאלתי אותו. אבל זה לא כל כך חשוב. המטה של הסיירת היה ליד אמל"ח. היצ  

אני חושב שהם היו בסירקין אז...כהן:   
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לא, לא. המטה אני אומר. הייתה שם שורה של צריפים ונדמה לי שהוא בסוף.  :היצ  

  [קטע קצר של כדקה נמחק מסיבות ביטחוניות] 

מאחרים, אבל אני קראתי את הסיפור של הטריניטי טוב אני תמיד טענתי, לא שאני ידעתי יותר  :היצ
ייתה הדיוק של הדטונטורים, של הנפצים. צריך היה הלא הייתה הליבה. בכלל זכרתי שהבעיה שם ו

  א תאומן ממש. להגיע לדרגה של

של התזמון.מבחינה  כהן:  

: כן. זה מה שעיקב אותם שם בניסוי, הזמינות של הנפצים. היצ  

על  נישאותהיו פצצות ששתיהם כהן: אתה יודע שטריניטי הייתה כמובן מתקן. גם הירושימה וגם נגסקי 
הירושימה כמובן לא נוסתה. מה שנוסה היה נגסקי, שזה היה אימפלוז'ן.  ידי מטוס.  

קיבלו ביטחון עצמי. לכן כן,  :היצ  

לא היו שאלות רבות לגביי הגאן טייפ.  כהן:  

הגאן טייפ זה היה די ברור להם שזה יעבוד  :היצ  

השאלות היו לגבי האימפלוז'ן. כהן:  

כן. :היצ  

מכל מקום, אז אתה זוכר שזה היה באיזשהי מחצבה וזה היה כאילו מקום ביניים.  כהן:  

שמע זה כבר שלושים שנה. העברה. כן, הייתה איזה בעיה של : הצי  

. יתכן שתצטרך לעשות את זה יותר אני פשוט חושב איך אתה מביא את זה ככתיבה היסטורית כהן:
השלמות זה חלקי. זיכרונות ופחות היסטוריה כי ללא כ  

: יהיה לך קשה, לדעתי, להגיע לקונצנזוס אם תדבר עם הרבה מקורות. זה לא בגלל שלא יודעים את היצ
ש...האלה האמת, אלה בגלל זה שאני מאמין שזה מסוג הדברים   

לכל אחד יש את הפרספקטיבה שלו? כהן:   

ות באב"כ. לא, שהם קורים ספונטנית. זה בדיוק אותו סיפור של שמירת הסודיות של כל ההתעסק :היצ
בייחוד מדינת ישראל, יותר מכל אחד אחר. אבל  ,זה כל כך מובן מאליו שכל אחד מוכרח להתעסק עם זה

אף אחד לא מדבר... מסתירים את זה. כאילו שאין מכון פה, כאילו שאין מכון שם, זה טבעי. זה הזנחה 
. לא היה 67מה קרה ב ממדרגה ראשונה אם הנהגה ביטחונית לא מתעסקת בזה. ואותו דבר כששואלים

דרך אגב, פתאום התברר  ,דבר יותר הגיוני מזה. זה פתאום התברר לכולם, אני לא חושב שזה תוכנן
 לכולם שמוכנים. אפשר לבנות מתקן. 

אחד. כהן:  

: אחד. היצ  

: אחד זה בעייתי. כהן  

ם מה, נאצר ייתקוף אף אחד לא תיכנן את זה. אף אחד לא אמר, 'אתם יודעיכן, אבל זו לא השאלה. : היצ
אותנו, אנחנו בוא נכין לו מתקן וכשהוא ייתקוף אותנו...' לא אמרו את זה. קודם כל נאצר גילה תוקפנות... 
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וני אמר רמוכשכל אחד ישב בפינה שלו וחשב מה לעשות אז אני לא אתפלא אם ח בואו נעשה חברה,  ' –
משהו.' צ'נקה אמר,' אתה יודע מה שוגע שלו' אם הצחוק המ- ' אולי אנחנו...' בוא נחבר את הזה. ישראל  -

 דוסטרובסקי אמר, ושמעון פרס אמר, ועיזר אמר. לא אתפלא. לא היה דבר יותר טבעי מזה. 

בוא נחזור לפירוט ואחרי זה נחזור לזה. אז אתה אומר שאתה ודוביק יושבים ביום הראשון. הוא על כהן: 
תקוע איתך ולדברים שאין להם משמעות בעצם. יושב איתך, הוא  קוצים בגלל שהוא לא עושה כלום והוא  

במשך היום. הייתה התקפה אחת בבוקר, אז עורבא פרח כן. כשמתחיל יותר ויותר להתברר שזה : היצ
חשבנו עכשיו יהיו טילים. אז לא רק שלא היו טילים, הייתה התקפה שנייה,  הכנסה... הכניסו להם...

פתאום התברר שזה לא... ולאמ"ן אין שום ידיעות. והם רוצים את דוביק והכניסו להם עוד יותר, ו
חטפו איזה דברים. או דברים מעבר לתעלה. איזה והחבר'ה שלו לדברים אחרים. הם שתלו שם   

מעבר לתעלה?  כהן:  

אחר כך הם חטפו את הם : מעבר לתעלה, כן. הייתה להם איזה פעולה שם. על הרמה, איפה שהיצ
לי.  הרדאר, נדמה  

לא חשוב. כמה אנשים בעצם מרותקים עם דוביק לעניין הזה? כהן:   

. לא ידענו כמה נוכל לסחוב בדיוק. הכל הרי היה מאולתר. לא האנחנו דיברנו על מקסימום מחלק: היצ
 היו חזרות, לא היה תכנון, זה לא היה מבצע... 

לא עשיתם נחיתה על אתר מקביל בשטחנו?  כהן:  

ום דבר.ש שום דבר. :היצ  

איך פורסים, איך מעבירים את החוטים, איך עושים את כל ה...  כהן:  

אפילו לא שולחן חול.זה לא היה על השולחן בכלל. לא היה זמן לזה...  :היצ  

למאי,  24-5ומשהו לחודש, ב 20אבל היה איזה עשרה ימים. זאת אומרת, אם ההכנות התחילו בכהן: 
ימים... ליוני, היו עשרה 5המלחמה הייתה ב  

לי נורא קשה לשחזר את הזמן.  :היצ  

  ?הכל היה בעל פההופקה הרבה ניירת, או מי שיש לו את היכולת להציץ בארכיון ימצא המון ניירת, כהן: 

אני זוכר שני ניירות רק. שני הניירות שאני כתבתי. זה הפקודה וההצעה לעשות ניסוי. שניהם, אני : היצ
בקופה. כשנפרדתי מאישתי לא הוצאתי את זה  אצלי העתקים בבית מודה ומתוודה, שהשארתי אותם

ששם היו בעצם וטוב שלא הוצאתי את זה. לא היה לי איפה לשים את זה. הייתה לי בבית קופה קטנה 
המסמכים האלה. אשתי הלכה ושני כמו תוכנית רב שנתית אני חושב,  ,סודרק נשק וכמה מסמכי י

לח את החברה של ה... ואחר כך הם שאלו אותי למה רשמתי את זה. וסיפרה ליענק'לה חפץ ואז הוא ש
שמרתי את זה, מסמך... נורא אני מצטער שאין אז לא ידעתי. למה שמרתי את זה. היום אני יודע למה. 

 לי את זה, את פקודת המבצע. 

זה חבל מאוד. נחזור שוב לפירוק, ולאופן שאתה מעלה את ההצעה השנייה. אז ישבתם שם, הוא כהן: 
 כבר על קוצים, רוצה ללכת למקומות אחרים. 

אני מדבר עם גנדי והוא לא אומר כלום, תכין... להפך, אומרים... חוגגים בעצם. ווזהו. הוא הולך, : היצ
ול. מתחילים לחגוג. הייתה תקופה של פסטיבל גד  
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זה כבר אחרי המלחמה.  כהן:  

משהו מלוכלך למצוא כן. זה אותו סיפור. כשהם לא ידעו מה לעשות אז הם רצו וחיפשו באשפה : היצ
לזרוק עליהם, על המצרים, ופתאום מתברר להם שיש להם את כל המחסנים של המצרים. אז הם 

פשוט זה א יודע אם אתה זוכר... וחוגגים. [צוחק] חגגו כל הזמן. הייתה חגיגה מאוד גדולה. אני ל
 התפרק, ואני לא יודע אם מישהו מרפא"ל זוכר מה קרה. 

לא, חייב להיות איזשהו מסמך. אתה בעצמך אמרת שהיה איזה מסמך על פירוק.  כהן:  

על פירוק שמשון? לא. אני אמרתי היה מסמך... אני הצעתי מה לעשות אחרי זה. לא פירוק. אני לא  :היצ
דיון עם ישראל..ראיתי מסמך... אני זוכר...   

... הליבה הייתה איפה שהיא הייתה ורק חזרה למקום עכביש. ה...ונשאר  ...[לא ברור] שמשון היה כהן: 
 אחר.

כן.  :היצ  

א היה גם מה לפרק הרבה. לגם : וזהו זה, כהן  

כן. לא היה בכלל. נכון, לא הייתה תזוזה. אולי הדבר היחידי זה התזוזה של... : היצ  

הליבה... כהן:   

כן. אז יכול להיות שהחזירו אותה. בוודאי... אבל לא היה שום דבר. בעצם, אם  אתה רוצה : היצ לא  –
אני אהבתי. הדיונים עם דן  ש... את הדיונים עם ישראלהיה כלום. דיבורים, ריצות, פניקה, ניירות, דיונים 

. זה תמיד היה יוצר אווירה של כובד ראש והיו עושים זבוב פיל. אני לא אהבתי  

: מה היה התפקיד הפורמאלי של של דן?כהן  

הוא היה היועץ :היצ  

יועץ לשר הביטחון. הוא היה חבר בועדה לאנרגיה אטומית. כהן:   

ואני דן. לזה... הוא היה חבר בצוות התכנון  והוא היה חבר בצוות התכנון, אני יודע איך הוא קרא :היצ
צ'רה ודן ואני חושב שגם ישראל היה שם.  , זוכר דיון  

[לא ברור] היה? כהן:   

לא.  :היצ  

ישראל ליאור היה? כהן:  

לא.  :היצ  

מי עוד היה? כהן:  

זה מה שאני משתדל להיזכר.  :היצ  

מוניה? כהן:  

, לרפא"ל לא היה תפקיד עמד בראשו... תראה, בפורום הזה, בפורום של צ'רה שלא לא. לא בטוח: היצ
 מרכזי. 
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מה היה שם הפורום של צ'רה? כהן:   

, אני חושב שצבי עליונהגמרו את ועדת טילים 'רה או צבי [דינשטיין] : לא זוכר. צ'רה בעצם... או צהיצ
אבל זה היה מאוד לא מרשים, [דינשטיין] י באני זוכר דיונים פה ושם אצל צאפילו  שאני זוכר דיונים, 

ורוח שאר רוח י לא העלה את זה לרמה של... תבין, לשמעון היה בהסתלק צ[פרס] ון עואחרי ששמ
לועדה היה טעם, היו שם מלחמות. צ'רה היה אז הלוחמה. הוא היה נלחם על שלו, מה שהוא האמין בו. 

כל הדיונים אצלו היו מסודרים. דברים קרו אחרי דיון אצל צ'רה. זה היה מסודר. אתה איש אירגון, אז 
ידעת  זה לא מלחמה ולא [דינשטיין] אני לא זוכר י בצ'רה רוצה את זה , צ'רה רוצה את זה. אצל צ –

אני [דינשטיין] י בצ מה שאני אומר? אני לא מצליח... אתסיכום כזה שכולם רצים אחריו. אתה מבין 
שום אף פעם י דינשטיין. לא היה לי איתו ב.. מכיתה א' אנחנו היינו ביחד, צלי אני הלכתי.בעם צמכיר... 

 בעיה, אבל אני חושב שלהרבה אנשים לא היו איתו בעיות כל כך... 

ה העלת את ההצעה של הניסוי? לפני מי? ומי דחה את זה? תבוא נחזור לפירוק. מתי א כהן:  

, ואולי... אני כל הזמן משתדל להזכר אם היה ]דוסטרובסקי[טולקובסקי, וישראל  דן'רה, הועדה זו צ: היצ
 שם עוד מישהו. 

: חייב להיות. זה לא רק ארבעה אנשים. כהן  

לא, זה כן... למה? זה לא היה פורום...  :היצ  

ראש אג"ם? כהן:  

הביטחון, כולם רצו אחרי  אל תשכח זה גם היו ימים שכל הצבא רץ אחרי המצרים. גנרלים, שר: היצ
מצרים. לא היו אנשים שישבו ואמרו  'רגע אחד בוא נראה מה נעשה עכשיו.' צ'רה היה איש כזה, הוא  –

שלושה דפים, משהו כזה. איזה תמיד כיסה את החורים של [משה] דיין. אז אני הכינותי מסמך. זה היה 
 ונתתי אותו לצ'רה ולחברי הועדה. 

מה כתבת שם?  כהן:  

ויש לנו...  ורוחם נמוכה,ם מכה ניצחת המה שכתבתי שם זה... בעצם הרעיון שלי היה: נתנו ל: היצ
אמרתי את זה בצורה של הצהרה, אני לא זוכר... אפשר לתת להם עוד איזה מכה, וזה יכול להיות הזמן, 

דעתי מה הולך שזה הזמן לנצל את תקופת החסד וכדאי לעשות ניסוי. לי לא היו שיקולים פוליטיים. לא י
 עם האמריקאים. 

לא היה לך מושג מה הולך עם האמריקאים.כהן:   

הייתי שומע שמועות איך האמריקאים ביקרו וסידרנו אותם וזה... אבל לא ידעתי לפרטי פרטים. אה, : היצ
 עד היום אני חושב שחבל שלא עשינו את זה. 

או ועומדים לחתום על זה מתישהוא,  פי טיזה מעניין. התייחסתם באיזשהו מקום לעובדה שיש אן כהן: 
 שזה בכלל לא היה חלק מ ה... 

אני ידעתי על האן פי טי, על הדיבורים, אבל זה לא לא. שום... זה בכלל לא היה חלק מהמסמך. : היצ
לא במסמך.נכנס למסמך.   

הצד הפוליטי לא היה בכלל. כהן:  

לא.  :היצ  

  , ניסוי עילי?הצעת לבצע ניסוי: כהן



21	
	

ניסוי עילי, בדיוק. כמו שהיה לנו את כל העסק הזה של לקחת במנוחה אחת לתכנן את זה, לעשות : היצ
שכל העולם יראה. ההנחה הייתה שזה יוריד את רוחם של הערבים  .את זה, לעלות על הגבעה, ולפוצץ

שלהם לכבוש את מדינת ישראל. יונות עוד יותר, ויראה להם את חוסר התכלית בניס  

זוכר עם מי התייעצת?אתה  כהן:  

בלילה. כתבתי את זה, ולמלחרת בבוקר הבאתי להם את זה. לא היה  ,לא התייעצתי. ישבתי בבית: היצ
 דיון רציני.

תוך כדי המלחמה כתבת את זה או אחרי המלחמה?  כהן:  

לא. תוך כדי, אבל זה היה... כולם רצו אחרי מצרים, אני זוכר...  :היצ  

עם דוסטרובסקי? הוא תמך בזה... מי תמך בזה? , שוחחתהתייעצתכהן:    

חושב שדן טלקובסקי עשה לפני זה, לא. ישראל, נדמה לי, אני לא זוכר שישראל לא תמך. אני : היצ
 פרצוף של מלומד..

שזה אומר מה?  כהן:  

לא דן הוא איש קטן. אף פעם [כאילו מחקה אותו]. ...טיים פוליטיקללא זה מה אתה,  – שזה אומר : היצ
ראיתי אותו שמח עם איזה משהו גדול. תמיד הוא היה צפוי. כשאני הייתי מדען ראשי במשרד המסחר 

ת צהרים בשביל להסביר לי כמה טוב ווהתעשייה הוא תמיד היה... הוא היה מזמין אותי לפעמים לארוח
 לתת לבנק דיסקונט להשקעות תקציבים. הוא היה צפוי כזה... 

, או שאף אחד לא תמך? מי תמך בהצעה הזאת כהן:  

לישראל מתאים מפני ש, יכול להיות שישראל. יכול להיות, [דוסטרובסקי] : לא חושב ש... אולי ישראלהיצ
וגם זה העסק שלו. זה העסק שלו יותר  ,לתמוך. ישראל הוא גם איש חושב, הוא גם לא קונבנציאונלי

  משלי בכלל.  

אבל אתה לא זוכר אם הוא אכן תמך או לא תמך. כהן:   

זוכר.  , לאלא: היצ  

וא הלי שהיו הצעות כאלה. סיפר בעניין? כי יובל [נאמן] של יובל  מעורבותה תהאתה זוכר מה היכהן: 
ימים אחרי סוף  "ניו יורק טיימס,"תיאר שההצעות מופיעות... אני לא יודע אם אתה יודע... היה ידיעה ב

לפתח... היה בעיה עם האמריקאים, אז לא היה צריך  חושבתשמדברת על כך שישראל  ,67מלחמת 
לא ברור] ישראל... שעל כך שבעבקבות המלחמה,  רלהגיד שזה ייקח עוד שנתיים... אני חושב שגם דוב

לאחר מכן אשכול הכחיש את זה, אבל באמצעות עמוס דה שליט. ההערכה שלי הייתה שזה בעצם ...
צ'רה לבחון את זה. לזרוק את הרעיון בשביל לראות איך יגיבו, והרושם שלי היה \מצדו של דייןהיה ניסיון 

? הזה שאשכול החליט נגד זה. מה הייתה התגובה של צ'רה לגבי הרעיון  

אני לא זוכר. תראה, העובדה שזה לא עלה, זאת אומרת, אני לא יודע שזה עלה  :היצ יכול להיות  –
. הוא לא היה מסתיר טוב... צ'רה היה מדבר איתי אם הוא היה חושב שזה עם דיין שצ'רה דיבר על זה

ממני. כי צ'רה הוא היה טיפוס שהיה בא ואומר  לא יודע אם  .זה רעיון שלי. לצ'רה לא היו בעיות כאלה –
אתה מכיר אותו. הוא איש... שום אמביציות אישיות, קצת כמו חיים בר לב. הוא הלך לאיפה שהחיים 

חבו אותו, וזהו. לא השתדל... הוא היה חבר כנסת, התפטר... לא היו לו בעיות אישיות, לצ'רה. הוא ס
עשה משהו כשהוא חשב שהוא צריך לעשות משהו. אני חושב שאם צ'רה היה מעלה את זה לדיין, 
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ותר לפחות דיין היה מספר לי, או יכול להיות שזה עלה באופן נפרד ממני. תראה, יש אפילו דברים י
 מסובכים בהיסטוריה שהגיעו משני מקומות ביחד, או שלושה מקומות ביחד.

אז אתה זוכר שהתגובה שלך הייתה לא... כהן:   

להצעה שלי לא הייתה שום תגובה. אני לא זוכר איזשהי התעסקות נוספת בנושא הזה. לא זוכר. : היצ  

ל מלחמה, אני חושב שהצבא לא דרך אגב, אם זה נעשה בתנאים של רגיעה, בתנאים של לא שכהן: 
 היה מעורב בניסוי עצמו. הצבא לא היה לו זמן, אבל... 

מבטיח וזה... היה : לא, הצבא בטח היצ  

מבטיח, בדיוק. אבל מי שהיה עושה את העבודה זה היה ישראל בצורה אקסקלוסיבית, כולל כהן: 
 לוגיסטיקה, כולל כל הנושא הלוגיסטי... 

ספק בזה. אני הצעתי את ההצעה רק בגלל שמשון. לא חושב שהיה עולה על דעתי כן, אין לי שום : היצ
 אפילו אם לא היה שמשון. הכל היה מוכן...

ואירועי ערב המלחמה.   "שאינם רילבנטיים לנושא  "שמשוןאישיים ואחרים [השיחה עוברת לנושאים 
1:59.56-2:11.12   מחיקות  
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