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 הפעלת סוכן כפול מול המודיעין הרומני -" רסקו"
 רקע
 ימים הגיע לישראל עם משפחתו ש– עולה חדש מרומניה,  התייצב1958 בקיץ

אשר " מרגל רומני "במשרד ממשלתי והודיע לפקיד כי הינו –לכן ספורים קודם 
העולה הביע . הוחדר לישראל כסוכן של המודיעין הרומני למשימות ריגול בישראל

 . פגש עם הגורם הביטחוני המתאיםירצונו להת א
 

 שקיבל את –במהלכו הופעל העולה כ "השבמבצע מבוקר של החל , בעקבות זאת
 ,מבצעה"). הסקוריטטה("סוכן כפול מול המודיעין הרומני כ –" רסקו"הכינוי 
בית ספר של המודיעין "רבים מהמעורבים בו כעל ידי הוגדר ,  שנים רבותשנמשך

המידע הרב שהתקבל במהלכו אודות המודיעין נוכח ,  זאת."רופאיהמזרח אי
 .המזרח אירופאי ושיטות פעולתו

 
 גיוס והפעלה ברומניה 

 
אולוגיה קומוניסטית יהחזיק באידזאת אך לצד , גדל והתחנך בבית ציוני "ורסק"

יה הצטרף יבמלחמת העולם השנ. והיה חבר פעיל במפלגה הקומוניסטית מנערותו
פתח בקריירה ו בתום המלחמה שב לעירוו ,חמו במזרחסובייטים שנלה לכוחות
 .אקדמית

 
טית פלגה הקומוניסאף היא אקדמאית וחברת המ יתהי ה"רסקו"רעייתו של 

יסה והופעלה כסייענית של  גו מסתבר כיפי הודאתהועל , מנערותה
מבקרים רשמיים על בדיווח הפעלתה התמקדה .  בעיר מגוריהם"הסקוריטטה"

 .קהילת האקדמאים בעירעל ל ו"מחו
 

רותי הביטחון בישראל ולדווח אודות משימת יההחלטה לשתף פעולה עם ש
 התגבשה אצל בני הזוג כבר בתקופת , שהוטלה עליהם בהגיעם ארצה,הריגול

 .הכשרתם למשימה ברומניה
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Rasko: Operating a Double Agent vis à vis the Romanian Intelligence 

 

Background 
In the summer of 1958, a new immigrant from Romania arrived at 

a government office and informed the clerk that he arrived to Israel 
under cover as a Romanian Intelligence agent with different espionage 
missions to carry out, and asked to meet a security official. He 
immigrated to Israel with his family only a few days earlier.  

Following this incident, the ISA began conducting a controlled 
operation in which the immigrant – who was given the code name Rasko 
– was operated as a double agent vis à vis the Romanian Intelligence 
(the Securitate). The operation lasted many years and was defined as 
"the Eastern European School for Intelligence" since the stream of 
information taught the ISA about Eastern European Intelligence and its 
modus operandi.  
 

Introduction   
 
Rasko embraced both Zionism and Communism, and was a member in 
the Communist party since adolescence. During World War II he joined 
the Soviet forces fighting in the east; and at the end of the war returned 
to his hometown and launched an academic career. 

His wife was also a scholar and a member in the Communist party 
since adolescence. She acknowledged the fact that she had been a 
recruit and a facilitator of the Securitate at their hometown. Her handling 
focused on providing reports about official visitors from abroad and the 
academic circle at her town. 

When still living and training in Romania, before their deployment 
in Israel, the couple decided to cooperate with the Israeli security 
authorities and report about the espionage mission for Romania on their 
arrival.  
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Recruitment and training in Romania 

 
The first task of the ISA was to interview the couple and learn all 

about their mission in Israel. 
It took quite a bit of time and numerous meetings to study the 

information that Rasko furnished ─ general and specific information 
regarding his long term training in Romania before immigrating to Israel,  
acquaintances, links to Romanian Intelligence officers, missions, and 
his evaluation of other agents operating in Israel. 

Rasko's wife also passed a series of interviews which focused on 
the task she was given by the Romanian Intelligence: a radio operator 
for her husband and other Romanian agents operating in Israel. 

 
In the course of their interviews, the couple disclosed they were 

recruited two years earlier, in the summer of 1956. Their recruitment was 
marked by several meetings with senior members in the Communist 
party and representatives in the Romanian Ministry of the Interior. The 
couple was told they were chosen to represent their country in an 
Intelligence mission in Israel and another Western country. Moreover, 
they were specifically told the decision to execute the mission is not up 
to them. 

 
Rasko received a military rank on behalf of the Romanian 

Intelligence, an established tradition among Soviet Intelligence 
organizations. In the course of the two years prior to their deployment to 
Israel, Rasko and his wife were trained according to basic principles in 
several domains: 

a. Principles of clandestine activity – detecting and shaking off 
surveillance, recruiting agents, methods of clandestine 
communication etc.  

b. Knowledge of Western Intelligence organizations and their modus 
operandi. 
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c. Strengthening and implanting Communism (indoctrination) and 
reinforcing the bondage to their homeland Romania. 

d. Land of Israel Studies in diverse areas such as economics, 
politics, and history. 

 
At the end of the training, Rasko received a list of operational and 

Intelligence collecting missions to be carried out in Israel. He was 
instructed to find a job as a journalist, join a Zionist party, establish and 
cement extensive social ties, and collect information on political, 
military, and security issues. 

Operating Rasko as a double agent  

It seems that the Romanian Intelligence expected greatly from Rasko 
and considered him a valuable spy seeing the quality of the missions he 
was assigned. Therefore, the ISA was interested in turning Rasko into a 
double agent vis à vis the Romanian Intelligence; however, the couple 
faced a dilemma whether to agree to ISA's request to be double agents 
for fear of exposure by the Securitate and its ability to revenge. 

Only after continuous spiels did Rasko agree to take part in the 
operation and become a double agent. Since then, all of Rasko's 
activities vis à vis the Romanian Intelligence were monitored by the ISA.  

 
In the course of the long term operation, the ISA exposed Romanian 

Intelligence officers who maintained contacts with Rasko in Israel and 
abroad. Some were Intelligence officers working in Israel under cover as 
diplomats; some were officers who personally met Rasko abroad, and 
others arrived especially from Romania to meet him (the fact that the 
Securitate thought it right to risk and send to Israel senior Intelligence 
officers to meet Rasko suggests they valued him greatly).  

Throughout the operation, various technological and communication 
means used by the Eastern European Intelligence were revealed. These  
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included: cryptograph, encrypted messages, Dead Drops1 dispersed in 
Israel. In addition, Rasko's handling by the ISA exposed Romanian and 
Eastern European Intelligence interests (through Rasko's Intelligence 
collecting missions), cover addresses used by the Romanian 
Intelligence, and its modus operandi.  
The information accumulated in this operation was of considerable 
assistance to ISA's ability to foil the ongoing efforts made by Eastern 
European Intelligence agencies to send and recruit agents to Israel. 

Epilogue   

Seven or eight years after the operation began, first questions 
were raised whether to end the operation and the link between Rasko 
and the Romanian Intelligence, since Rasko's handlers in Romania 
assigned him more and more complex missions that could not be 
fulfilled. 

In 1965, the media published a story about an arrest of a 
Romanian Intelligence agent operating in Israel (see the E.S. Case). 
Rasko informed the Romanian handlers about his intentions to end the 
operation with Romania for fear of being exposed. The Romanian 
Intelligence refused and his handlers tried to convince him to continue 
and work for them while clarifying that it is not up to him to decide. But 
to no avail… 
 

The ISA considers the handling of Rasko as one of the most 
important and valuable operations in the area of thwarting Eastern 
European espionage, and Rasko as ISA's best teacher in the field of 
Eastern European Intelligence field work. 
The operation with Rasko and his lengthy handling vis à vis the 
Romanian Intelligence were considered as one of ISA's best  
 

                                                           
1 Prearranged clandestine places for passing different kinds of messages.  
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achievements, and ironically the Romanian Intelligence also considered 
Rasko a great success. 

__________ 
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אותו משרד ממשלתי והתייצבותו ב" רסקו"לאחר עלייתו של התקופה הראשונה 

 .כ"השבורם של בני הזוג בידי הוקדשה לתחק
 

 היה נדרש פרק זמן ממושך ומספר רב של פגישות על מנת למצות את המידע ש
הכשרתו  :בכלל זאת מידע כללי ומידע פרטני לגביו, "רסקו"של ברשותו 

קציני המודיעין הרומני , כרויותיויה, קשריו ; ארצההממושכת ברומניה טרם עלייתו
שהוחדרו ופעלו סוכנים  נוספים הערכותיו לגבי ו, בלמשימות שקי, עמם היה קשור

 .בישראל
 

תוך התמקדות בתפקיד , ה של תחקורדומתהליך עברה " רסקו"של אשתו גם 
ועבור סוכנים רומנים בעלה אלחוטנית עבור  :שהמודיעין הרומני הטיל עליה

 .   שפעלו בישראל,נוספים
 

הליך גיוסם . 1956בקיץ  ,לכן בתחקורם סיפרו בני הזוג כי גויסו שנתיים קודם
התאפיין במספר פגישות עם בכירים במפלגה הקומוניסטית ובמשרד הפנים 

, להם כי נבחרו לייצג את ארצם במשימה מודיעיניתנמסר  ן בה,הרומני
 בפגישות אלה. במסגרתה ייצאו לשליחות בישראל ובמדינה מערבית נוספתש

  באשר לרצונם או אי רצונם לבצע מפורשות כי אין בידם זכות בחירההובהר להם 
 ....משימה זו

 
 . דרגה צבאית" רסקו" הוענקה ל–כמקובל בארגוני המודיעין הסובייטים 

 
הכשרה לקראת  ורעייתו "רסקו"טרם שיגורם לישראל עברו השנתיים במהלך 
 :  במספר תחומיםכללה לימוד ואימון יסודייםש, תםמשימ
שיטות של , גיוס סוכנים, ניעור עיקוב גילוי ו–עקרונות הפעילות החשאית  .א

 . חשאית ועודתקשורת 
 . הכרת ארגוני המודיעין המערביים ושיטות פעולתם .ב
וחיזוק הקשר ) רינציהטאינדוק(אולוגיה הקומוניסטית יחיזוק והטמעת האיד .ג

 .למולדת רומניה
  .היסטוריה, פוליטיקה, כלכלה: לימודי ארץ ישראל בתחומים מגוונים כגון .ד
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היה ן  אות,מבצעיות ואיסופיות רשימת משימות "רסקו"קיבל , ההכשרהבסיום 

להשתלב במפלגה  ; עבודה כעיתונאיהוא תודרך למצוא: עליו לבצע בישראל
בנושאים מידע הצטווה לאסוף וכן ; פתח קשרים חברתיים ענפיםל ,ציונית

 .צבאיים וביטחוניים, מדיניים/פוליטיים
 

 כסוכן כפול" רסקו"מבצע הפעלת 
 

ונראה כי המודיעין , משימותיו המודיעיניות בישראל העידו על גודל הציפיות ממנו
" רסקו"כ להפוך את "שאף השב, רקע זה-על. הרומני ראה בו מרגל בעל ערך רב

לקבל את הסכמתם של בני אך הוא התקשה ,  מול המודיעין הרומנילסוכן כפול
 .אם ייחשפו,  ומנקמתו"ההסקוריטט" של "ידו הארוכה"מם חששנוכח , כךהזוג ל

 
לקחת חלק במבצע ולהפוך " קורס"הסכים  ממושכות שכנוערק לאחר שיחות 

, מול המודיעין הרומני" רסקו" מאז שלב זה פוקחו כל פעולותיו של .לסוכן כפול
 .כ"בידי השב

 
 שעמדו בקשר עם ,המבצע ארוך השנים נחשפו קציני מודיעין רומנייםסגרת במ

, רתו בישראל בכיסוי דיפלומטיי שש,חלקם קציני מודיעין. ל"ארץ ובחוב ,"רסקו"
מודיעין ל וכן קציני "חו-פגישות אישיות ב" רסקו"ם עמם קיים אחרים קציני

העובדה גם (. פגש עם עימוימרומניה על מנת להלישראל הגיעו ש
קציני " רסקו"לפגישה עם  מצא לנכון להסתכן ולשלוח לישראל "הסקוריטטה"ש

 . )הםיירים מעידה על ערכיותו הרבה בעינמודיעין בכ
 

 שהיו בשימוש ,רתותקשהאמצעים טכנולוגיים ואמצעי במהלך המבצע נחשפו 
משלשים ברחבי , שידורים מוצפנים,  כתב סתרים:כגון, אירופאי-המודיעין המזרח

חפצים כגון ו, כספים,  שיועדו להעברת מסרים,מקומות מסתור מוסכמים(הארץ 
 .)אמצעי תקשורת

התעניינות של המודיעין הרומני נושאי ה את "רסקו"הפעלתו של חשפה , בנוסף
תובות כיסוי את כ") רסקו"באמצעות משימות האיסוף שקיבל  (המזרח אירופאיו

 )."מודוס אופרנדי"( השיטות פעולוכן  ,בהן עשה המודיעין הרומני שימוש
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כ "יכול של השבליכולת הס, ת משמעותי,סייעבמהלך מבצע זה הצטבר המידע ש

ידי שירותי מול ניסיונות חוזרים ונשנים של גיוס והחדרת סוכנים לישראל על 
 . םהביטחון המזרח אירופאי

 אחרית דבר 

החלו מסתמנים סימני השאלה ,  מתחילת המבצע שניםשמונה-כשבעבתום 
" רסקו"ניתוק הקשר בין ולאופן , הראשונים לגבי האפשרות לסיים את המבצע

 "ורסק "החלו להטיל עלברומניה לאחר שמפעיליו , זאת. יעין הרומניהמודובין 
 .  אשר לא ניתן היה למלאן,משימות מורכבות יותר ויותר

 
פרשת (  שפעל בישראל,רומנימודיעין דבר מעצרו של סוכן  פורסם  1965בשנת 

ולשמש על חששותיו להמשיך ברומניה  למפעיליו "רסקו" על רקע זה הודיע ).ס.א
" רסקו"וותר על המודיעין הרומני סרב ל.  הפסקת הקשר עימםועל , כסוכנם
זה  אין ה כי הבהרתוך , ומפעיליו ניסו לשכנעו להמשיך ולפעול עבורם, כסוכן

 ....לא הועילל –אולם , בסמכותו להחליט על הפסקת הקשר עימם
 
סיכול זה כאחד הערכיים והחשובים בתחום ין מבצע מצי" הביטחון הכללי רותיש"
כ " השב שלימד את"המורה הטוב ביותר"- כ"רסקו" ואת ,גול המזרח אירופאיירה

 .יםאירופא-להכיר את היריבים המזרח
        

ו נחשב והפעלתו הממושכת מול המודיעין הרומני "רסקו"מבצע הכפלתו של 
 ראה הרומניהמודיעין גם  –ולמרבה האירוניה , כ"בהצלחה גדולה מבחינת השל
 ... הצלחה גדולה" רסקו"ב
 

______________ 
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