
 החוויות של 
בכיר 'המוסד' 
במחיצת הרבי

פרסום ראשון: נחשף התמליל המלא שבו מספר בכיר ה'מוסד' שחילץ יהודים מאיראן, על ביקורו אצל הרבי

אחרי מלחמת יום 
הכיפורים נשלח 
מר מנחם נבות 

לשמש נציג המוסד 
הישראלי בארצות 

הברית, אבל משלל 
האירועים שחווה 

שם, האירוע הזכור 
לו במיוחד הוא 

השתתפותו עם בני 
משפחתו במעמד 

ה'הקפות' אצל 
הרבי, שבו זכה ליחס 

מיוחד • בריאיון 
לחברת 'ג'ם' גולל 

נבות, שהלך בשבת 
האחרונה לעולמו, 
את זיכרונותיו מן 
הביקור המפתיע 

שנצרב בזיכרונו • 
מפגש בין עולמות

שבת האחרונה הלך לעולמו מר מנחם )נחיק( נבות, שכיהן ב
בתפקידים בכירים ב'מוסד' הישראלי והיה המשנה לראש 
המוסד. בן 88 היה בפטירתו. מאז קום המדינה, בהיותו 
נער צעיר, התגייס לשירותי הביטחון, ואחר כך שירת במדינות 

רבות בחו"ל.
במהלך שירותו בארצות הברית זכה להיות ב'הקפות' בשמחת 
תורה תשל"ו אצל הרבי – חוויה ייחודית שאותה נשא עמו בערגה 
ובחיבה מאז ועד סוף ימיו. לפני שנים מספר העניק ריאיון מיוחד 
לחברת JEM ובו תיאר ברגש את זיכרונותיו מאותו ביקור אצל 
 ,JEM הרבי. עם פטירתו אנו מביאים קטעים מהריאיון באדיבות
קטעים שנוסף על תיאורו המרתק והמרגש מהביקור אצל הרבי, 
מכילים גם מסרים של יתרון הרוח על החומר, חשיבות החינוך 

היהודי ועוד.
מר נבות שחזר את הדברים מנקודת מבטו, כפי שהוא זוכר 

אותם.
n

שמי נחיק )מנחם( נבות. נולדתי בהרצליה ושנים לפני הקמת 
המדינה גויסתי ל'שירות הידיעות', וכבר בהיותי בן שש־עשרה 

מר נבות 
ז"ל בראיון 

לצוות 
JEM
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וחצי, ממש עם הקמת המדינה, התגייסתי לצה"ל.
כך  אחר  שהפך  מה  היה  הידיעות'  'שירות 
ל'שירות הביטחון הכללי', ומילאתי שם שורה 
של תפקידים. שהיתי במחנה אימונים ואחרי כמה 
חודשים הפכתי להיות מפקד החוליה המבצעית 

הראשונה של השירות.
עשיתי שבע שנים בשירות הביטחון וב־1955 
בשליחות  נשלחתי  תחילה  למוסד.  הועברתי 
מיוחדת לארצות הברית וכעבור שנתיים עברנו 
משם ללונדון, שם נולד בננו הבכור ניר, שהיה 
אחר כך איתנו בחצר הרבי והוא זוכר את העניין 
הזה כאירוע מכונן בחייו. משם עברנו לפריז ובה 
היינו מ־1961 עד 1964. שם בעצם הכרתי בפעם 
הראשונה את מאיר עמית. הוא החזיר אותי ארצה 
שנה לפני תום השירות המתוכנן והפכתי להיות 
עוזרו. חשיבותו של מאיר בהקשר שלנו היא שממנו 
בעצם למדתי על הרבי מליובאוויטש, באמצעות 
הקשר למיידנצ'יק והחסידים בביקורים אצלם 

בכפר חב"ד לפחות פעם בשנה.
אני עצמי בא מבית לא דתי לכאורה, אבל אבא 
היה משלשלת הגאון מווילנא וגם אימא הייתה בת 
של רב. היו לה שורשים מהבית והיא שמרה על בית 
כשר אף שלא היינו שומרי מצוות במובן המלא. אני 
חושב שזה גם השפיע על התחושה שלי כלפי הרבי 
מליובאוויטש – העובדה שאני ילד לא דתי אבל 
היו לי שורשי משפחה שמגיעים לאישיות דתית 

חשובה כל כך כמו הגאון מווילנא.
אני לא יכול לשכוח את בר המצווה שחגגו 
לי בבית הכנסת הגדול בהרצליה. זו הייתה אחת 
מחוויות הילדות שאני זוכר מצוין. עד כדי כך 
שכשאני עובר היום בהרצליה ליד בית הכנסת, 

אני נזכר באותו אירוע.
לאחר שמאיר עמית פרש, הייתי שנה אחת עם 
צביקה זמיר ואחר כך יצאתי בשליחות לטהראן. 
שלוש שנים שירתנו בטהראן וזו היתה חוויה בפני 
עצמה. הייתה לי זכות גדולה. תמיד אני אומר: אין 
בעולם מוסד כמו המוסד שלנו, שחלק מהמשימות 
החשובות שלו היה העם היהודי בתפוצות. למשל, 
אחת המשימות שעשינו באותם ימים הייתה 
כשהיינו עם הכורדים, עם מוסטפא ברזני. כשהייתה 
הפסקת אש, מיד ניצלנו את הפסקת האש בשביל 
להעלות את יהודי כורדיסטאן. בעצם, את יהודי 
בגדד דרך כורדיסטאן. אני זוכר שיום אחד היו 
בביתנו בטהראן שמונים נערים תלמידי חכמים 
שהיו בדרכם לישראל אחרי שהצלנו אותם מהגלות 

העיראקית.
אגב, לאחר שפרשתי מהשירות הייתי יושב ראש 
אגודת הידידים של בית התפוצות. שוב מצאתי 

את עצמי קשור למורשת היהודית והעם היהודי.

מעמד שכולו עוצמה
ובחזרה לחב"ד. כשמדובר על אישיות כמו מאיר 
עמית, זה משהו חריג. לכאורה, כיצד אנחנו, אנשי 
חול וחולין, עם מה שאנחנו עוסקים בו ביום־יום, 

פתאום חברים של חב"דניק כמו מיידנצ'יק.
וכך הגעתי אל הרבי.

ב־74', אחרי פרשת יום כיפור העצובה, נשלחתי 
להיות נציג המוסד בארצות הברית שהוא בעצם 
התפקיד הבכיר ביותר בחוץ לארץ, כי יש לו קשר 
מרכזי עם הסי־איי־איי – מוסד המודיעין הגבוה 
של ארצות הברית, שהקשר איתו היה חיוני לנו 
ואני חושב  בחינות. הם תרמו הרבה  מהרבה 
שהייתה לי תקופה מרתקת אחרי מלחמת יום 
כיפור, בניסיון לשפר דרכי עבודה ולהוביל להגברת 

שיתוף הפעולה בינינו ובין הסי־איי־איי.
מתוך כל מה שאני זוכר מאותה תקופה, מלבד 
אירועי החולין, נקרא לזה כך, בענייני עבודה, שהיו 
פה ושם אירועים מרתקים – חשוב לי במיוחד 
הביקור אצל הרבי מליובאוויטש. הרי זה לא דבר 
רגיל אצלנו שהולכים ומבקרים בחצר של הרבי. 
ואני חושב שהיוזמה הייתה קשורה לכך שהשופט 
חיים כהן עמד לבקר שם בשמחת תורה. מישהו 
מהקונסוליה, כמדומני, סיפר שזה עתיד לקרות, 
ושמחנו מאוד להשתלב ולצאת לבקר בחצר הרבי. 
את המראות משם אני זוכר כאילו קרו היום. ומי 
שזוכרים אולי טוב ממני הם הבנים. לא פלא שהבן 
הבכור ניר התרשם מאוד, עד כדי כך שגם היום הוא 
זוכר לפרטים שהוזמנו לבמה להיות ליד הרבי והוא 

נתן לנו את ברכתו.
היינו שם אני, אשתי, הילדים, חיים כהן ונציג 
הקונסוליה. איש הקונסוליה ארגן את הביקור 
לכבודו של חיים כהן ואנחנו שמחנו מאוד להצטרף. 
בתחילה נפגשנו בחדר של הרבי והציגו אותנו לפניו. 
כמובן, האורח המכובד יותר היה חיים כהן, אבל 
בשביל כולנו זו הייתה חוויה גדולה מאוד. אחר כך 
התחילו הריקודים, והרבי עומד למעלה על הבמה, 
והנה מזמינים אותנו עם הבנים לעלות לבמה. ניר 
קצת נרתע אבל עלה בכל זאת. זיו, הקטן, עלה 
איתנו מיד. ערן לא היה איתנו שם כי הוא התבייש 

לעלות.
כל האירוע היה סביב העוצמה של הריקוד 
והשמחה שסביב הרבי והאישיות שלו. בשלב 
מסוים ביקש הרבי שנתקרב אליו והוא שם את 
ידו לברך. ברגע שסיים את הברכה והרים אצבע, 
כל  מצד  הריקודים  של  ההתלהבות  התחילה 
החסידים. שמחת תורה עם ספרי התורה. את חיים 
כהן זיכו בהחזקת ספר תורה והוא רקד בהתלהבות 

גדולה סביב כולם.
זה אירוע באמת חריג במיוחד, ואתה, בכל גיל 
שתהיה, ואף שעברו עליך כמה דברים בחייך, רואה 

את התמונה הזו כתמונה ייחודית מאוד.
הרבי  של  האישיות  כל  שמאז,  חושב  אני 

מליובאוויטש נראתה אחרת בעיניי.

 "הרבי הזמין 
אותנו לעלות"

נתקלתי גם בשלוחים של הרבי בערים שונות 
ששירתי בהן, בטהראן, באירופה ובמקומות שונים.

הרי מושג השליחות בלט אצל הרבי יותר מאשר 
אצל כל מנהיג דתי אחר. וזה ממש היה המשימה – 
לדאוג לעם היהודי בכל מקום, לדאוג לנוער היהודי, 
שבכל מקום יהיה נציג של חב"ד כדי לשמור, לעזור 

ולסייע.
הביקור בחצר הרבי בלט בעובדה שאנחנו 
כקבוצה, לכאורה נפרדת, קיבלנו כבוד הרבה יותר 
מכל אחד אחר בסביבה. כאמור, התקבלנו בחדרו 
של הרבי, ששמע מי אנחנו ומה אנחנו, בירך אותנו 
והזמין אותנו אחר כך לעלות אל הבמה, להתקרב 
אל בימת הרוקדים. בתחילה עליתי בעצמי ואז 
שאל הרבי: איפה הילדים? ובשלב זה גם הילדים 

עלו לבימה.
חיים כהן קיבל אז את ספר התורה הגדול לשאת 
ולרקוד עם הקהל שהיה כולו נסער ונלהב. אני 
חושב שגם הנוכחות שלנו קצת השפיעה. הנה בא 
צוות שגרירות, אנשים חשובים, ומוסיפים שמחה 

לשמחת תורה.
אין ספק שידעו מי זה השופט חיים כהן. עלי 
ידעו רק שאני מאנשי שגרירות ישראל והיה די בכך. 
אבל הרבי עצמו, כמובן, ידע מי היינו ולמה היינו 

ומה היו תפקידינו. הוא בוודאי ידע הכל.
העניין הזה של הרבי ואנחנו, אנשי הביטחון, 
הוא בהחלט תופעה מעניינת וחשובה מאוד. אני 
יכול להצביע על רגשותיי בהיבט הזה, של הקשר 
וההכרה בשורשים. יכול להיות שאנשי חול מהסוג 
שלנו, אנשי עשייה שראשם טמון בעניין הזה של 
'שולחן החול הצבאי', צריכים גם להרים את הראש 
לפעמים ולחשוב: רגע, איפה הרוח? מנין אנחנו 
יונקים את העוצמה הרוחנית שלנו? ואין ספק 

שחצר הרבי היא ביטוי לעוצמה רוחנית.
ומסתבר שכל אחד מאיתנו זקוק לזה. תחשוב 
על זה שמאיר עמית ואהר'לה יריב – והיו עוד 
הרבה כאלה – באים לחצר הרבי ומתכתבים עם 
הרבי. זה כאילו קשר למשהו מעל ומעבר לראש 
ממשלה או לשר חוץ או לרמה הפוליטית. משהו 
מעולם אחר שחשוב לכל אחד מאיתנו כיהודים. 
ואני חושב שזו הראייה הנכונה של מה שעבר עלינו 

ומה שאנחנו זוכרים.
כשאתה בא לרבי לשמחת תורה, אתה נדלק. 
אתה נדבק לזה. אם רקדתי או לא – אני לא זוכר. 
אבל אתה לא זר, אתה לא עומד שם כאיש מהצד. 
אתה נהיה חלק מהעניין. אתה, כמובן, לא לבוש 
כמו שהחסידים היו לבושים. ואולי אני לא החזקתי 
ספר תורה כמו חיים כהן, אבל ההתלהבות תפסה 

את כולנו. ללא ספק.

 אנשים שמצאו 
את הרוח

אני רוצה לחזור למאיר עמית ולומר עוד משהו 
ששמעתי רק בזמן האחרון. אהר'לה יריב שהחליף 
את מאיר כראש אמ"ן, היה אישיות מיוחדת מאוד. 
אומנם גנרל, אבל הוא היה איש רגיש, חושב, יודע 
לומר דברים שאולי לא פופולריים כל כך, שלא 
מתאימים לגנרל. עניין אותי מאוד לשמוע רק 
עכשיו שהיו לו קשרים הדוקים מאוד עם הרבי 
מליובאוויטש. ובעצם, קשרתי את שני הדברים 
יחד. הנה אהר'לה, והנה מאיר. כאילו מאיר העביר 

בירושה לאהר'לה את הקשר עם הרבי.
ואם אתה חושב על זה היום, בדיעבד, אתה אומר 
לעצמך: יש פה משהו מיוחד. ואני יודע שבאירועים 
ביטחוניים, במלחמה כזו או אחרת שהייתה אז, 
הרבי כתב לאהר'לה יריב את דעתו, את הערכתו. 
ואתה חושב על זה: תראה איזו אישיות ייחודית 
הוא היה. אנשי ביטחון כמו אהר'לה יריב ומאיר 
עמית הרגישו צורך, חובה, אולי מעבר לזה, להיות 
קשורים עם הרבי. אני לא מכיר תופעות כאלה. 

זה לא עניין של מנהיג פוליטי, אלא מנהיג רוחני.
ושוב אני קושר את הדברים לעצמי ולקשר שלי 
לשורשים דתיים. אנחנו לא דתיים אך מסתבר שזה 

חשוב גם לנו, ואנחנו יודעים להעריך את זה.
וכזה אני. גדלתי כילד לא דתי אבל כמי שזוכר 
היטב את הבר־מצווה שלו, מקפיד על חגים דתיים 
והולך לבית הכנסת, בראש השנה, ביום כיפור, 
וחוגג את הפסח כמו כל משפחה יהודית. אגב, 
לפני כשנה וחצי נסענו לבקר בארצות הבלטיות, 
וכשהגענו לווילנא דאגתי לכך שייקחו אותנו לבקר 
בבית הקברות לראות את קברו של הגאון, והייתי 

נרגש ביותר.

אולי כאנשי מודיעין יש לנו צורך לרדת עמוק 
יותר לחקרם של דברים, ובדרך זו למדתי שהרבי 
הוא בהחלט תופעה חריגה בקשרים שלו עם 
אנשים כמו אהר'לה יריב ומאיר עמית – אנשי 
חול, גנרלים, אנשי צבא שמצאו אצלו את הצד של 

הרוח, הרוח היהודית והמחשבה היהודית.
וכאן אני רוצה לומר מילה טובה על המוסד. 
בתוקף תפקידו כמשרת את העם היהודי, המוסד 
עשה דברים ששום מוסד אחר בעולם לא עשה. 
אם זה הגנה, אם זה הצלה. למשל, הפעילות להוציא 
יהודים ממרוקו, וכמו שסיפרתי קודם על יהודי 
כורדיסטאן. בכל מקום שהייתי, הקשר לעם היהודי 
נראה לי קשר חשוב מאוד ולא מנותק מהפעילות 
שלי במוסד, וגם בתחומי הפעילות שלי בשנים 

שאחרי המוסד.

 נוכחּות בכל 
קהילה יהודית

ואני עובר לאחת החוויות שחוויתי בשנים 
האחרונות. מתוך הכרה בחשיבות של אחדות העם, 
יזמתי קשר בין אנשי חינוך דתיים ולא דתיים. 

במשך שלוש שנים קיימנו מפגשים מרתקים מאוד 
במטרה להבטיח את החינוך היהודי לדור הצעיר 
בארץ. ואציין שני אירועים מיוחדים. האחד – 
לקחנו את הקבוצה של אותם אנשי חינוך וביקרנו 
במכינה טרום צבאית בנילי. קודם לכן ביקרנו 
במכינה טרום צבאית דתית בירושלים והם היו 
המומים. הם אמרו לי: תשמע, יש עם מי לדבר. אבל 
הדבר המעניין יותר הוא שכאשר ביקרנו במכינה 
הטרום צבאית של נילי, והסברנו מה אנחנו ומי 
אנחנו, אנשי חינוך, קיבלנו ביקורת קשה מאוד. 
החניכים במכינה הטרום צבאית הלא דתית אמרו: 
למה אתם לא דואגים שנלמד על היהדות, שנלמד 

מסורת יהודית?
הדברים האלה מלמדים, לפי דעתי, שבכל זאת 

לכל אחד מאיתנו יש נפש יהודית.
וזה מה שעושים השלוחים של ליובאוויטש בכל 
מקום. אני נזכר שלפני שנים רבות כשהיינו במרוקו, 
הייתה שם נוכחות חזקה של הרבי מליובאוויטש 
בכל קהילה יהודית. במרוקו זה בלט לי כי הייתי 
מעורב בדברים באופן עמוק הרבה יותר. ומרוקו זה 
אחד המבצעים הגדולים של המוסד. וכאמור, הייתה 
שם נוכחות של הרבי ואנשי הרבי. ואחר כך נתקלתי 
בזה בקהילות אחרות. בכל מקום שבאת – או שהיו 
שלוחים או שידעת שיש באזור שלוחים של הרבי 
n מליובאוויטש.�

"הביקור אצל הרבי היה אירוע באמת חריג במיוחד, ואתה, 
בכל גיל שתהיה, ואף שעברו עליך כמה דברים בחייך, רואה 
את התמונה הזו כתמונה ייחודית מאוד"

"הרבי הזמין אותנו לעלות אל הבמה, להתקרב אל בימת 
הרוקדים. בתחילה עליתי בעצמי ואז שאל הרבי: איפה 
הילדים? ובשלב זה גם הילדים עלו לבימה"
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