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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דוד צור

לבני המשפחות והחברים,
האחרונה  בתקופה  העניינים  במרכז 
לבין  המעצמות  בין  ההסכם  עמד 
התחתונה  בשורה  אשר  איראן, 
איראן  של  בלגיטימיות  בעצם  הכיר 
להעשרה, גם אם לא ליכולת צבאית 
גרעינית מלאה, ומעמיד אותה כמדינת סף גרעינית. אכן 
ההסכם זמני, אך נראה כי זו תהיה התוצאה גם בהסכם 

הקבע, עם כל המשמעויות לכך לישראל ולאיזור כולו.
הגיעה  טרם  אך   ,2013 שנת  לסוף  קרבים  אנו  במל"מ 
תוכנית  בהכנת  מתמקדים  אנו  וכעת  לסיכומים  העת 
העבודה לשנת 2014. ראשי הועדות מכינים בימים אלה 
שהתוכנית  ולאחר  אחריותם,  בתחום  התוכניות  את 

תאושר נבנה את התקציב בהתאם.
הפעילות לבני המשפחות והחברים נמשכת במרץ רב. 
מחוץ  שארעו  בנובמבר  גדולים  אירועים  שני  לאחר 
יריב"  -אהרלה  מודיעין  "מר  הספר  השקת   - למל"מ 
)פירוט  להירצחו  שנה   18 במלאת  רבין  במרכז  וביקור 
האחרון  בחודש  חוזרים  אנו  המידעון(,  בהמשך  ראה 
נקיים את האירוע  של השנה לפעילות בבית: בחנוכה 
המשפחות  בני  עם  נר  הדלקת  של  השנתי  המסורתי 
השכולות. השנה דאגנו להביא פעילות מיוחדת לילדים 

כלקח משנים קודמות, וההיענות רבה מהרגיל.
ובו  המתוכנן  חבצלת  אירוע  את  נקיים  בדצמבר  ב-11 
יהיה  תיחשף פרשיית שב"כ לראשונה. בשל הרגישות 

המפגש פתוח לחברי העמותה בלבד ללא בני זוג.
ל-14  מתוכנן  כבר   2014 לשנת  ראשון  חבצלת  אירוע 
ילווה  הוא  לחימה.  בזמן  התקשורת  ועניינו  בינואר 
בתערוכת צילומים על כתבי ערוץ 1 )שהיו אז בלעדיים( 
במלחמת יום הכיפורים, מלחמה בה עסקנו לרוב בשנה 

האחרונה בשל ציון הזמן של 40 שנה להתרחשותה.
מזכרת  גליון  שהינו  זו,  לשנה  האחרון  המל"מ  ביטאון 
בימים  אליכם  יישלח  זו,  למלחמה  כולו  המוקדש 
הקרובים. מי שיחפוץ בעותק נוסף יוכל לקנותו במל"מ.

מאחל לכולכם חג חנוכה שמח.
בברכה, דודו צור

מנכ"ל המל"מ נושא דברים בערב ההשקה

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המל"מ חגג את צאתו לאור של 
הספר "מר מודיעין" ראש אמ"ן 

אלוף אהרון יריב 

קהילת  אנשי  של  גדול  בציבור  מלא  היה  אביב  תל  באוניברסיטת  שירה  בר  אולם 
המודיעין, המל"מ, אקדמיה, תקשורת, בני משפחה ורבים נוספים שבאו לקחת חלק בערב 
העיון שקיימנו באוניברסיטת תל אביב לרגל השקת הספר: "מר מודיעין" על ראש אמ"ן 

בשנים 1964 – 1972 אלוף אהרון יריב )ז"ל(, שכתב עמוס גלבוע.
הערב נפתח בסרטון קצר שהמחיש את ייחודו של אהר'לה וגדולתו. ב-9 באוקטובר 1973, 
לדבר  יריב  אהרון  אלוף  נקרא  הכיפורים,  יום  במלחמת  וסוריה,  מצרים  כוחות  מול  אל 
כפי  ועדה  ייאוש. אהר'לה התייצב קבל עם  כאלו שנתקפו  היו בקרבנו  ישראל.  אל עם 
שהומחש בסרטון, לא בדברי חלקות, כי אם בדברי אמת. ביושרה המקנה אומץ, המובילה 

לניצחון. 
בחלק הראשון של הערב ברכו מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דוד צור, דקאן הפקולטה למדעי 
הרוח באוניברסיטת תל אביב פרופ' אייל זיסר, וראש המכון למחקרי ביטחון לאומי אלוף 
ותרומתו  מורשתו  של  בהדגשה  בדבריהם  הוצגה  אהרל'ה  של  דמותו  ידלין.  עמוס  )מיל'( 

לבניית קהילת המודיעין ולתחומי העשייה השונים שבהם עסק אהר'לה במהלך חייו. 
בפתח הערב ציין מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דוד צור, כי אהר'לה נחשב בעיני דורות רבים 
של קציני מודיעין לראש אמ"ן המיתולוגי, וגם כיום מתקיים קונצנזוס בקהילת המודיעין 
של  להבשלתו  שתרמו  השותפים  של  חלקם  את  צור  הוקיר  בהמשך,  תרומתו.  לגבי 
הפרויקט: אפרים הלוי, היו"ר הקודם של המל"מ, בהחלטה שהתקבלה במל"מ להתחיל 
בכתיבת ביוגרפיה על יריב כמודל להנצחת ראשי קהילת המודיעין ומורשתם; קרן אהרון 

המשך בעמוד 2יריב במל"מ אשר פעלה להנצחת זכרו; מרצה הבלתי נלאה של ראשת 
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

קיימנו  נובמבר  חודש  במהלך 
בלוח  מרכזיים  אירועים  שני 
המל"מ.  של  הגדוש  הפעילות 
לרגל  עיון  ערב  היה  האחד 
גלבוע  עמוס  של  ספרו  צאת 
ראש  יריב,  אהרן  אלוף  אהר'לה,  מודיעין:  "מר 
אמ"ן". אלוף יריב היה מהבכירים שבמפקדי אמ"ן 
לדורותיו ומהבולטים במעצבי דרכו. ללא מדים 
היה יריב גם איש אקדמיה וכיהן כראש המרכז 
ללימודים אסטרטגיים באוניברסיטת תל-אביב. 
בתוך כך, היה גם לשר בממשלות ישראל, יועץ 
מדיני, מתווה דרך ואיש רב-השפעה על תולדות 
פועלו  של  זאת  מורכבות  שנים.  לאורך  הארץ 
נערך  הערב  העיון.  בערב  גם  ביטוי  לידי  באה 
למחקרי  המכון  בהשתתפות  המל"מ,  ביוזמת 
למדעי  הפקולטה  של  ובאירוח  לאומי,  ביטחון 
של  הראשי  האולם  האוניברסיטה.  של  הרוח 
הקמפוס היה מלא מפה לפה בקהל שרובו נטל 
בעצמו חלק בעלילות חייו של אהר'לה. מקוצר 
מהדברים  חלק  רק  להלן  סוקרים  אנו  היריעה 
מגולות  ספק  ללא  שהיה  ערב,  באותו  שנישאו 

הכותרת ותמצית המסר שלנו במל"מ. 
במסגרת  התקיים  השני  המרכזי  האירוע 
להיות  ממשיך  אשר  חבצלת',  'מועדון 
פלטפורמה משמעותית להעשרת עולם התוכן 
18 שנה לרצח  של פעילותנו במל"מ. במלאת 
הישראלי  במוזיאון  ביקור  קיימנו  רבין,  יצחק 
הדיון  עמד  ובמרכזו  אביב  ברמת  רבין  במרכז 
סיור  כלל  הביקור  מאז.  הישראלית  בחברה 
ישראל  תולדות  על  מרשימה  בתצוגה  מודרך 
כמדינה המתאמצת לשלב יחדיו מאמץ בטחוני, 
קדמה חברתית, ופוליטיקה דמוקרטית. בסיום 
הביקור הקשיבו החברים להרצאתו של פרופ' 
ובאתגרים  בתמורות  שעסקה  אבינרי  שלמה 

הניצבים בפני החברה הישראלית.
חג חנוכה שמח. 
יוכי ארליך

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

הקרן יוכי ארליך; התלהבותו ונחישותו של כותב הספר עמוס גלבוע; השלמת 
מייסדו  היה  שאהר'לה  לאומי,  ביטחון  למחקרי  והמכון  רבינוביץ',  איתמר  פרופ'  ע"י  הנדרש 
ודובי איכנולד, מנכ"ל הוצאת  ומנהלו הראשון, עוד בימיו כמרכז יפה למחקרים אסטרטגיים; 
צור  דודו  יריב.  לאהר'לה  הוא, מתוך הערכתו האישית  גם  ידיעות אחרונות, שנרתם  הספרים 
רבות  וסייע  הכפפה  את  שהרים  זיסר,  אייל  פרופ'  הרוח  למדעי  הפקולטה  לדקאן  גם  הודה 
לקיומו של ערב ההשקה, מתוך הראייה שאהר'לה היה גם איש אוניברסיטת ת"א. בסיום דבריו 
במפורט  פורס  הספר  יסודית.  מחקר  עבודת  פרי  מצוין, שהינו  ספר  לפנינו  כי  צור,  דודו  ציין 
ובצורה קולחת את סיפורו של אהר'לה, השזור כחוט השני בקורותיו של אמ"ן, בשנים שלפני 

מלחמת ששת הימים ואחריה, ובקורותיה של המדינה בשנים שלאחר מכן. 
בהמשך הערב הרצו פרופ' איתמר רבינוביץ' )אחיינו של אהר'לה( 
מפקד  ביידץ,  יוסי  אלוף  החדש,  החדש"  התיכון  "המזרח  על 
מחבר  גלבוע  ועמוס  ולמידה  מודיעין  על  הצבאיות,  המכללות 
הביוגרפיה שסיפר על חווית כתיבת הספר. שתי מטרות עמדו לנגד 
עיניו בעת הכתיבה: האחת, להציג את הגיבור על מלוא מורכבותו, 
של  המודיעין  עבודת  את  להציג  והשנייה,  כאדם;  ודעותיו  רבדיו 
צה"ל בצורה היסודית והעמוקה האפשרית, ובמרכזה עבודת ראש 
אמ"ן, ולהראות דרך זאת איך צמח המודיעין והפך לשם דבר עולמי, 
במלחמת  הסורים,  נגד  המים"  על  ב"מלחמה  המודיעין  פעל  איך 

"ששת הימים", ב"התשה", בהתמודדות מול הכוח הצבאי הרוסי, בהתכוננות למלחמה שתבוא, 
ובהתייחסות  מול הטרור, בהתמודדות המדינית  בנית ההתרעה, במלחמה  כל תחום  ובראשה 
לאש"פ שכוחו עלה. החומרים שעמדו לרשותו כללו מסמכים של לשכת ראש אמ"ן והמטכ"ל, 
ומעל לכל - "הפיקדון האישי" שהפקיד אהר'לה בארכיון צה"ל: אלפי מסמכים אישיים, כולל 
לעצמו  הכין  שהוא  רישומים 
לקראת דיונים שונים, מכתבים 
שונים,  גורמים  עם  שהחליף 
מכתבים  שבהם  והחשובים 
רבין  יצחק  עם  שהוחלפו 
בהיותו שגריר בארה"ב. גלבוע 
החומר  חשיבות  את  הדגיש 
מהיומן האישי שכתב  שהפיק 
אהר'לה – במהלך תקופה של 
אמ"ן,  ראש  בהיותו  כשנתיים 
תפקידו  מסיום  התקופה  וכל 
מאיר  גולדה  בממשלת  לשר  ומונה  לכנסת  שנבחר  ועד   1972 בספטמבר  ב-31  אמ"ן  כראש 
אלה  לכל  תודה  בדברי  וסיים  מהספר  מרתקות  בדוגמאות  דבריו  את  תיבל  גלבוע  ב-1974. 
המרגש  לערב  הסיכום  דברי  את  נשא  שטאובר,  צבי  ד"ר  המל"מ  יו"ר  בכתיבתו.  לו  שסייעו 
והמיוחד שהיה כולו מחווה והוקרה לזכרו של אהרון יריב. לדבריו, עמוס גלבוע הקים בספרו 
גלעד לזכרו של יריב, מייסד אגף המודיעין המודרני, על מבנהו, מסורותיו ותרבותו הארגונית. 
לנוכחות  שאפשר  קרוב  הכי  עמוס  אותנו  הביא  לקריאה,  קל  בדימויים,  ועשיר  מזמין  בסגנון 
פיזית באירועים ובהתייעצויות בדרג הרם של מקבלי ההחלטות הצבאיים וגם המדיניים של 
אותה תקופה. הספר הוא בדיוק מה שהמל"מ צריך ורוצה לעשות. יו"ר המל"מ הזמין בהזדמנות 
זו את כל מי שיש לו חומר ורעיון הקשור לקהילת המודיעין, ההיסטוריה שלה, דרכי עבודתה 

וקברניטיה לפנות אלינו. 
הרבה מאד השתנה בסביבתנו מזמנו של אהר'לה, אבל הרבה מאד גם לא השתנה. התבטאויותיו 
יחסים עם הרמות הממונות, אפשר להניח  דגשים,  כגון אחריות,  נושאים  של אהר'לה בשלל 
שמעסיקות את ראשי הקהילה גם כיום. קיימת התלבטות תמידית איך להיות רלוונטי לדרג 
יום  מלחמת  של  בפח  שוב  ליפול  לא  כיצד  אובייקטיביות.  על  לשמור  עת  ובאותה  הממונה 
הכיפורים? מהי מנהיגות מודיעינית? שאלות אלה ואחרות נותרו פתוחות, וניתן יהיה לדון בהן 

בכנס שהמל"מ יקיים בתחילת 2014 על המחקר במודיעין.

המשך מעמוד 1

עמוס גלבוע

אהר'לה עם הסיגר, הטלפון והמוח החושב

שגעון
באופרה

אירוע ההתרמה השנתי
שהכנסותיו יוקדשו לפרויקטים חינוכיים במל"מ

יתקיים בתיאטרון הקאמרי ב-30.12.2013
במרכז האירוע: ההצגה "שיגעון באופרה"

פרטים בעמוד 11 )לחצו כאן(

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(2 גיליון 23, כסלו תשע"ד, נובמבר 2013
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'מועדון חבצלת' 

יום עיון על החברה הישראלית במלאת 
18 שנה לרצח יצחק רבין

חברי "מועדון חבצלת" במרכז יצחק רבין יצחק רבין ז"ל

'מועדון חבצלת' התקיים ב-12  מפגש 
בנובמבר 2013 במוזיאון הישראלי במרכז 
להירצחו  שנים   18 במלאות  רבין  יצחק 
הביטחון.  ושר  הממשלה  ראש  של 
יובל  ציין  האירוע  של  הפתיחה  בדברי 
כי  חברים,  פעילות  ועדת  ראש  חלמיש 
יצחק  של  חייו  את  מקשר  רבין  מרכז 
רבין ואת נסיבות הירצחו עם תולדותיה 
אחת,  מסגרת  לתוך  ישראל  מדינת  של 
אזרחי  להזדהות  חי  אתר  שמהווה 
המדינה עם דמות המנהיג הנערץ. יצחק 
רבין נטל חלק חשוב בעיצוב מדיניות הביטחון של מדינת ישראל במשך 
בארה"ב,  כשגריר  כרמטכ"ל,  בצה"ל,  בכיר  כקצין  שנה:   40 מ-  למעלה 
כשר ביטחון ופעמיים כראש הממשלה. רבין היה מורה דרך, מפקד ואבא 
של כולנו, שהוביל את צה"ל להישגים מרשימים במלחמת ששת הימים 
ובהמשך - במלחמות ישראל ובין המלחמות. רצח רבין חידד בקרב כולנו 
הציבור  בקרב  הסובלנות  בהגברת  הצורך  ואת  לאלימות  הרגישות  את 

הישראלי. 
חלמיש ציין, כי יצחק רבין היה בן בית במל"מ. הוא השתתף באירועים 
יחסיו  השכולות.  המשפחות  את  וליווה  המודיעין,  קהילת  של  רבים 
לארגוני המודיעין היו מורכבים: מצד אחד, העריך מאוד את עבודת אנשי 

קהילת המודיעין והיה גאה בפעילות המבצעית, המודיעינית והאסופית; 
רבין  המעריכים.  של  החיזוי  יכולת  על  ביקורת  לו  הייתה  שני,  ומצד 
במפגשים  בפרטים.  בקיא  והיה  מודיעיני  חומר  קרא  הקשיב,  התעניין, 
שהיו לחלמיש עם יצחק רבין, כאשר היה רע"ן יעדים בזירת טרור ובעת 
שכיהן כקמ"ן פקוד צפון, רבין התעניין רבות, ירד לפרטים הקטנים, היה 
למערכת  מלא  גיבוי  ונתן  חקר  שאל,  המודיעין,  במקורות  היטב  בקיא 

הצבאית, גם בעת כישלונות. 
לאחר דברי הפתיחה של חלמיש, צפו המשתתפים בסרט וסיירו במוזיאון. 
את האירוע חתמה הרצאה מרתקת של פרופסור שלמה אבינרי שעסקה 

בתמורות ובאתגרים הניצבים בפני החברה הישראלית.

הכרך הראשון של ספר מורשת אמ"ן/חמ"ן מתחמם בתנור
הכרך הראשון של הספר "מעשה אמ"ן" )600 עמודים( העוסק באמ"ן בשנים 
)עידן המלחמות עתירות העצימות(, הועבר לעריכה מקצועית   1985 שעד 
בהוויה  המצוי  מקצוע  איש  גולן,  חגי  סא"ל  של  בסיועו  לדפוס  ולהכנה 
האמ"נית/ חמ"נית. זאת, בעקבות הנחיה של ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי, 
להחיש את הוצאת ספר המורשת לאור בהקדם. ההנחיה ניתנה בפגישה 
כותב  בן-מאיר,  אלי  ובהשתתפות קמנ"ר,  אמ"ן  בראשות ראש  שהתקיימה 
אשר  )מיל'(  תא"ל  ההיגוי,  ועדת  וחברי  אשר  דני  ד"ר  )מיל'(  תא"ל  הספר 
סדן, ותא"ל )מיל'( רון כתרי ומזכיר הוועדה סא"ל מיכה )בעבר קב"ט חמ"ן(. 

שלום  מלחמת  לאחר  ועד  הכיפורים  יום  מלחמת  את  המסכמים  הפרקים 
הגליל עדין פתוחים להתייחסויות ולהשלמות של חברי קהילת המודיעין, 

המוזמנים להעביר התייחסותם לכותב הספר.
במקביל, נמשך איסוף החומר ונכתב החלק העוסק בעידנים החדשים יותר, 
עם השינויים באופי העימותים. רבים מהשותפים לעידנים אלה כבר תרמו 
את חלקם. בכנס ספ"כ מילואים של אמ"ן שנערך בתחילת נובמבר, נעשתה 
שוב פניה להשתתפות המפקדים "הצעירים" יותר בכתיבת ספרי המורשת 

"מעשה אמ"ן". 
דני אשר

מורשת ביחידות אמ"ן:

הרצאה על מלחמת יום הכיפורים ביחידה הלוגיסטית
)מיל'(  ביחידות אמ"ן הרצה לאחרונה אל"מ  במסגרת פעילות מורשת 
המודיעין  על  המודיעין  חיל  הלוגיסטית של  היחידה  בפני  בירן  אמנון 
ההתרחשויות  על  המודיעיני,  הכישלון  על   - הכיפורים  יום  במלחמת 

שלפני המלחמה והמודיעין במהלכה. 

במהלך ההרצאה הוקרנו קטעים מהסרט "שתיקת הצופרים", שאמנון 
ועוררה  במל"מ  התקיימה  ההרצאה,  שלו.  התסריט  בכתיבת  השתתף 
י',  אל"מ  היחידה  מפקד  העניק  האירוע  בתום  הקהל.  בקרב  רב  עניין 

לבירן תעודת הוקרה. 
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על משמר המורשת וההנצחה

סיפורה של חטיבה 7 במלחמת יום 
הכיפורים – רישומי הקמ"ן אילן סהר 

אל"מ )דימ'( אילן סהר, שהיה קמ"ן חטיבה 7 במלחמת יום הכיפורים, הציג בפני אנשי ארכיון צה"ל ומערכת 
7 במלחמה. בנוסף, אילן פרסם גרסה פנימית מורחבת יותר  הביטחון את ספרו "עד קצה היכולת" על חטיבה 
שכותרתה "מורשת חטיבה 7 בקרבות רמת הגולן במלחמת יום הכיפורים". אנשי הארכיון סייעו לאילן בעבודת 

המחקר שעשה ובאיתור מסמכים רלוונטיים והוא בחר בדרך זו להביע את הוקרתו. 
הכוחות  ההתקדמות  המשך  את  שבלמו  ככאלו  נחשבים  הבלימה,  קרבות  על  בדגש   ,7 חטיבה  של  מהלכיה 
7 את המדינה. שני הפרסומים של אילן הם  ונפילת רמת הגולן לידיהם. בעיני רבים, הצילה חטיבה  הסוריים 
7 – מהלך  וכתיבה שנמשכו כ-15 שנה. הספר מספר את סיפורה של חטיבה  תוצר של עבודת איסוף, מחקר 

לחימתה, התנהלותה וקבלת ההחלטות בפיקוד המח"ט יאנוש בן גל. אילן סיפר, כי 
בתחילת המלחמה קרא לו יאנוש וציוות אותו אליו לזחל"מ הפיקוד. בכך למעשה 
ניתק אותו יאנוש מעבודת המודיעין. אילן הציג מפות, תמונות ותרשימים, וסיפר על 
המפקדים, היחידות, ההכנות למלחמה, ההתנהלות מול הפיקוד, המודיעין שהיה 
וכוחות סוריים בהיקפים  וההתקפה, מול מערך טנקים  חסר, על קרבות הבלימה 
גדולים יותר כמו בקרב בעמק הבכא של מג"ד 77 אביגדור קהלני ואחרים. החטיבה 
איבדה 85 לוחמים, 110 מהטנקים שלה נפגעו, אך היא השמידה במהלך המלחמה 

מעל 500 טנקים סוריים. 
גדעון מיטשניק

מצרים מפרסמת לראשונה מסמכים רשמיים 
ממלחמת אוקטובר 1973 )יום הכיפורים( 

הלאומי  הארכיון  יפרסם  שנה   40 לאחר 
אודות  רשמיים  מסמכים  של  קבוצה  המצרי 
בספר  יודפסו  אלה   .1973 אוקטובר  מלחמת 
המערכה".  בלב  "מצרים  בשם  עמוד   600 בן 
אל- העיתון  לכתב  הארכיון  מנהל  מסר  כך 
אהראם. הספר לא יכלול מסמכים צבאיים, אך 
המדינה  הכנות  על  מפורטים  מסמכים  יכלול 

למלחמה.
מ-5  לתקופה  יתייחסו  שיפורסמו  המסמכים 
ביוני 1967 ועד לסיומה של המלחמה ב-1973. 

בכך יסתיים איסור על פרסום מסמכים אודות מלחמותיה החדשות של 
למחסני  האוצר  שר  הוראות  לדוגמא:  נכללים  המסמכים  בין  מצרים. 
המשרד למלא את צרכי הצבא על פי דרישותיו, והכנות משרד הבריאות 
בארכיון  אין  חדשים.  פרמדיקים  הכשרת  ידי  על  המלחמה  לקראת 
שנערכו  למלחמות  וכן  זו  למלחמה  המתייחסים  צבאיים  מסמכים  כל 
ו-1967. אלה מצויים, לדברי   1956 1952, קרי המלחמות בשנים  לאחר 
אליהם.  גישה  אין  אחד  ולאף  ההגנה  במשרד  הלאומי  הארכיון  מנהל 
מסמכיו  את  להעביר  ההגנה  משרד  הפסיק  המלך  נגד  המהפכה  מאז 
לארכיון הלאומי, ולכן לא נמצאים ברשותו מסמכים על מבצעי הצבא 
המצרי במלחמות אלה. המסמכים הצבאיים מחולקים בין משרד ההגנה 
יכולים  אלה  במלחמות  המתעניינים  חוקרים  לכן,  הנשיאות.  למשרד 
לפנות לארכיונים של מדינות אחרות, כארצות הברית, ישראל, בריטניה, 

ורוסיה, שם נפתחו הארכיונים לאחר קריסת 
מצריים  ממקורות  חומר  המועצות.  ברית 
למצוא  ניתן  הצבאי  בהיבט  המלחמה  על 
מצריים,  גנרלים  מספר  של  בספריהם  רק 
את  שפרסמו  ואחרים,  גמאסי  שאזלי,  כמו 
זיכרונותיהם מאז. הארכיון גם אינו מכיל את 
המצריות  והשגרירויות  החוץ  משרד  מסמכי 
לתחום  הקשורים  מסמכים  לא  וגם  בחו"ל, 
פי  שעל  למרות  זאת  ולעבריינים,  הפשיעה 
כל המשרדים הממשלתיים  על  החוק המצרי 
היותר.  לכל  שנה   15 כעבור  הלאומי  לארכיון  מסמכיהם  את  להעביר 
חלק מהמסמכים נשאר מסווג גם שנים רבות לאחר מכן. משרדים רבים, 
ובכלל זה משרד ההגנה, אינם ממלאים אחר חוק זה, וזאת בשל מעמדו 
החוק  את  לכפות  יכולתו  וחוסר  המצרי,  בממסד  הארכיון  של  החלש 

בעניין זה. 
יום  במלחמת  המצרי  המודיעין  ראש  נאצר,  פואד  לואא'  של  בראיון 
הכיפורים, לתקשורת )ב-2007(, הוא טען כי המצרים תעדו את מלחמת 
הנשיא  אך  השונים,  ומבצעיה  סודותיה  על  מקיף  ובסרט  בספר   1973
מבארכ גנז אותם במשרדו, ומאז הם מצויים כנראה במשרד הנשיאות, 

או במשרד ההגנה.
)כתבה באל-אהראם מ-6 באוקטובר 2013(
פסח מלובני

חזית בניין הארכיון המצרי

מוצב החרמון במלחמת יום הכיפורים
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על הערב לזכרו של חברנו אורי עופל ז"ל

אמ"ן למען הקהילה:

התנדבות יחידות אמ"ן ב-אקי"ם לקראת חג החנוכה

אורי  חברנו  של  לפטירתו  השנה  יום  לציון 
עופל ז"ל, נערך במל"מ ב-30 באוקטובר 2013 
ערב לזכרו. הערב נסב ברובו סביב שני הצירים 
ועיסוקו  המודיעיני  שירותו  אורי:  של  בחייו 
בתום  לגמלאות,  פרישתו  לאחר  האמנותי. 
ובמוסד,   504 ביחידה  ומפואר  ממושך  שירות 
למקצוע  וכישרונו  מאודו  בכל  אורי  התמסר 
הוצגו  מיצירותיו  נבחרים  ציורים  הציור. 
נשאה  הערב,  של  בפתחו  המל"מ.  באכסדרת 
השבר  את  שביטאה  תלמה,  הרעיה  דברים 
והאובדן למשפחה ותארה את אורי כאב וכסב 

מסור ואהוב. 
 504 ביחידה  אורי  של  מפקדו  שהיה  גורן  שמוליק  העלה  בהמשך, 
ובמוסד, כמה זיכרונות בהם השתקפה אל- נכון דמותו של אורי כאיש 
על  שמוליק  סיפר  לכך,  כדוגמה  חדים.  חושים  ובעל  מצוין  מודיעין 
יחידה  בשיתוף  המוסד  ע"י  הימים  לאחר מלחמת ששת  ניסיון שנערך 
הדרוזים  והר  הגולן  רמת  מתושבי  שתורכב  דרוזית  ישות  ליצור   ,504

בין  נכחו  בנושא  שנערכה  בפגישה  בסוריה. 
השאר מאיר עמית ז"ל ואורי שהתייחס לעניין 
כי  המשתתפים  לעבר  ו"סינן"  רבה  בספקנות 
אורי  היה.  כך  ואמנם  לכישלון,  נועד  הדבר 
של  המרחבים  בשלושת  ששירת  היחיד  היה 
יחידה 504 בתפקידים בכירים וכמפקד. בסיום 
דבריו העלה שמוליק על נס את תרומתו של 
למוסד  הושאלו  אשר   504 אנשי  ושל  אורי 
בתקופה בה הפח"ע בחו"ל גאה ולדוגמה ציין 
נעורים"  "אביב  למבצע  החשובה  תרומתו  את 

בבירות.
של  ופיקודו  תלמידו  שימש  אשר  רביד,  יאיר 
אורי עם כניסתו ל-504, היה הדובר הבא. יאיר התמקד בתיאור גישתו 
להם  תורם  הוא  כאשר  וחניכתם  צעירים  לקצינים  אורי  של  הסבלנית 
מניסיונו ומבקיאותו במכמני השפה הערבית. יאיר שילב בדבריו מספר 
אשר  ביחידה,  לשירותו  הראשונה  התקופה  מן  משעשעות  אפיזודות 
ביטאו את תכונותיו של אורי כמפעיל וכמדריך לדור הצעיר. תכונה זו 
התבטאה גם בסרטון בו סיפר גד אבינר על שלבי קליטתו בבסיס צפון 
אורי, אשר  אישיותו המודיעינית בהדרכתו של  עיצוב  ועל  היחידה  של 
חינך את קציניו הצעירים להקפדה יתירה על דיוק בעובדות ועל ניסוח 

נכון ובהיר. 
"סאפיינס".  בחברת  נקלט  אורי  הביטחוני  השירות  מן  פרישתו  לאחר 
בהיותו ממונה על נושא משאבי אנוש, הוא התמסר בכל מאודו לקליטת 
העולים מבריה"מ שהשתלבו בה. אחת מן העובדות, שהשתתפה בקורס 
ולאומית,  ציונית  משימה  בזה  ראה  שאורי  סיפרה  אורי,  שארגן  מיוחד 
להכרת  הארץ  ברחבי  סיורים  גם  המקצועיים  לנושאים  בנוסף  ושילב 
ההיסטוריה והתרבות הישראלית. תרומתו ניכרת עד היום: בוגרי הקורס 

נקלטו בחברה ומשמשים בה בתפקידים בכירים עד עצם היום הזה.
אורי שלוותה בהסברים מפי  מציוריו של  הועלתה מצגת  לסיום הערב 
האוצרת של תערוכת היחיד שלו מירי קרימולובסקי, אשר ליוותה את 
אורי בכניסתו לעולם הציור ועמדה על כישרונו החבוי כצייר. הערב לווה 

בקטעי נגינה בפסנתר בביצוע טל ויינר. 
יגאל סימון

ועם  למען  להתנדב  באמ"ן  יחידות  מספר  נרתמו  החנוכה  חג  לקראת 
שיקומיים  תעסוקה  מרכזי  במסגרת  מיוחדים  צרכים  בעלי  אנשים 
לחניכי  בסיוע  בעיקר  הייתה  ההתנדבות  ובגבעתיים.  גן  ברמת  )מע"ש( 
המע"ש בהכנת מארזי ממתקים לחג החנוכה, פרויקט תעסוקה מיוחד 

של סניף אקי"ם רמת גן-גבעתיים. 
לצד זאת, התקיימה פעילות ייחודית ומרגשת של חניכי קורס של אחת 
מיחידות העילית של חמ"ן, שעשרות חיילים וחיילות מהם הגיעו למע"ש 
רמת-גן. האורחים ארגנו לחניכי המע"ש הפנינג של הפעלות משותפות 

ושירה בצוותא, תוך מתן יחס אישי לכל חניך. לאירוע קדמו מפגש והכנה 
וחווייתית מאד  מדוקדקת של מפקד הקורס, והתוצאה הייתה מרגשת 
לשני הצדדים, שגם זקני המע"ש לא זוכרים אירוע מיוחד כמוהו. לסיום 
קיבלו האורחים את הצמיד הכחול של אקי"ם. גאווה גדולה לראות את 

אמ"ן בנתינה לקהילה. 
בת  למסורת  בהמשך   - רכש  המודיעין  למורשת  המרכז  גם  כי  יצויין, 
יעניק למשפחות  - את מארזי השי של אקי"ם לחנוכה אותם  5 שנים 

השכולות.
גדעון מיטשניק

אורי עופל ז"ל

מתוך מצגת מציוריו של אורי עופל ז"ל
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עמותת בוגרי 8200 ממשיכה בדרכה...
0 הכנס השנתי של עמותת בוגרי היחידה ואנשי 
 2013 באוקטובר  ב-10  התקיים  הסדיר  הסגל 
בחצר היחידה. כמדי שנה, הגיעו לכנס מאות מיוצאי 
על  בדברים  פתח  למפרט  ניר  )מיל'(  אל''מ  העמותה  יו''ר  היחידה. 
יזמות, מעורבות קהילתית,  פעילותה הענפה של העמותה בנושאי 
מלגות,  חלוקת  מורשת,  נטוורקינג,  כנס  ''עתיד'',  פרויקט  דוגמת 
לאחרונה  שפרשו  המפקדים  את  ברך  ניר  ועוד.  למסורת  שהפכה 
תא"ל  היחידה  מפקד  בהם  לעמותה,  והצטרפו  ביחידה  משירותם 
נעימות  ועוד. בהמשך הערב הושמעה מחרוזת  י'  נ', הרמ"ט, אל"מ 
שנגעו  בנגב'',  ''כאפיקים  הסרט  חלקי  שני  הוקרנו  'כוורת';  להקת 
ובעריכתו  בבימויו  בינלאומיים  סיגינט  במכלולי  ולרוחב  לאורך 
לדרך  שיצאו  משתחררים  לשבעה  מלגות  וחולקו  גלס;  עידו  של 
דברי  את  נשא  א'  תא"ל  היחידה  של  הנכנס  המפקד  אקדמאית. 
הסיכום של הכנס. הנחה איש העמותה עזר צפריר שהיה גם אמון 

על תכנון ויישום תכני הכנס. 
מורשה  לערב  'מסרגה'  יוצאי  נפגשו  מהקמתה,  שנה   45 בחלוף   0
רבים,  ריגושים  בצד   .2013 נובמבר  באמצע  בירושלים  נוסטלגי 

 - 'מזיא'  הירושלמי  התיאטרון  של  ''אגו''  בהצגה  המשתתפים  צפו 
קומדיה מוסיקלית שנונה; נטלו חלק בהשקת ספרו המחודש של 
''לא ראיתי חיילים שמחים'',  דוד  בן  'מסרגה', הסופר מישקה  יוצא 
שבהשאלה מתאר את חיילי ''מסרגה' וחבריהם על חוויותיהם בעת 
שירותם בבסיס המרכזי בסיני. הנוכחים התכבדו בתקרובת אנינה, 

כוסית ארומטית , ''סיפורי קרבות'' והרבה חברותא. 
0 ועדת התוכן של העמותה מתכננת ערב מורשת, השלישי בסדרת 
 2014 בפברואר  ב-6  המל''מ  באתר  שייערך  מספרים'',  ''מפקדים 
את  בעבר  היחידה  מפקדי  שני  יציגו  בערב   .18:30 מהשעה  החל 
הפתרונות  בפניהם,  שעמדו  האתגרים  הפיקודיות,  תפיסותיהם 

והדילמות . 
0 נפתח המחזור הרביעי של תוכנית היזמות בהנחיית בוגרי 8200, 
גם  פתוחה  בתכנית  ההשתתפות  בתעשייה.  מפתח  בעמדות  כולם 
לאחרונה  הקדיש  ''גארדיאן''  עיתון  אחרות.  ביחידות  ששירתו  למי 
גלזנר  ליינון  להפנות  ניתן  ופניות  שאלות  לתכנית.  אוהדת  כתבה 

eisp@8200.org.il :בדוא"ל
שוניה פכט

עמותת 'אגמון' 
0 "מועדון הסרט הטוב" של 'אגמון' בשיתוף 'שובל' 
ובמלון דניאל(:  )במל"מ  קיים שתי הקרנות סרטים 
הלאוסי  והסרט  היונה"  "המיית  הישראלי  הסרט 
"להאיר את השמים". את הקרנות הסרטים ליוו שיחה של 
הבמאית גנית אילוז שביימה את הסרט הראשון ומומחה לתרבות לאוס 

ליאור בר, בסרט השני. 
את  אביב  תל  עיריית  קיימה   2013 באוקטובר  ב-18   - הסיגדיאדה   0
פסטיבל חג הסיגד, החג החשוב לקהילה האתיופית בישראל. האירוע 
נערך ברחבה שבכיכר התיאטרון הלאומי 'הבימה' ובאולמותיו, והשתתפו 
מנהיגות  לפיתוח  העמותה  פעילות  במסגרת  ב'אגמון'  חברים  בארגונו 

צעירה בקהילה האתיופית. האירוע זכה להצלחה גדולה מאד.

'קפה  פעילות  ראובן שילוח במסגרת  לזכרו של  ערב  קיימה  'אגמון'   0
אגמון'. בנו של ראובן, דובי שילוח, סיפר על אביו ועל התקופה, והוקרן 

הסרט שהופק ע"י המל"מ על ראובן שילוח. 
ביקרו  'אגמון' שבו מביקור בפורטוגל, שם  0 שתי קבוצות של מטיילי 
באתרי תיירות היסטוריים ובאתרים הקשורים ליהודים ולאנוסי פורטוגל. 

0 ב-22 באוקטובר 2013 התקיים ערב שהוקדש לסיפורים ולשירים של 
תקופת מלחמת יום הכיפורים. הערב היה משותף לחברי 'אגמון' ו'שובל' 
. הזמרת רונית אופיר הפליאה בקולה ויורם רותם מגל"צ סיפר על מה 

שהיה מאחורי הקלעים של השירים ההם.

0 בחנוכה תקיים 'אגמון' אירוע נוסף לילדים ולנכדים של חברי העמותה 
במוזיאון העיר חולון, במסגרת הפעילויות שנועדו לחזק את הקשרים 
עם  להורים  החג  בחופשת  משותף  בילוי  ולאפשר  המשפחה,  שבתוך 

ילדיהם ולסבים ולסבתות עם נכדיהם.
נעם שפירא

סיגד תל אביב

אנשי "אגמון" בביקור בפורטוגל
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מוזיאון המוסד בתערוכה חדשה:

"על החתום" - חתימות יד מקוריות
אוצר: אבנר א. 

התערוכה "על החתום", שנפתחה לאחרונה במוסד, מציגה חתימות יד מקוריות של אישים וידוענים מן הארץ ומן העולם. התערוכה מבוססת 
ברובה על חתימות יד שנאספו על ידי עובדי הארגון וגמלאיו ומקיפה חמישה דורות! מאחורי כל חתימה, למעט האישיות המפורסמת, עומד 

סיפור - כיצד הגיעה החתימה לידי בעליה, באילו נסיבות ומתי? להלן כמה דוגמאות המלמדות על המגוון והשוני שבמוצגים:
0 הסרט "הבית ברחוב גריבאלדי" חתום בידי חיים טופול, השחקן הראשי בסרט, ומוקדש לזכרו של צבי מלחין ז"ל 

)מלוכדי אייכמן והאיש ששם עליו את ידיו( וייבדל לחיים ארוכים רפי איתן, מפקד מבצע הלכידה.
0 חתימה של מנחם אוסישקין על תעודה המאשרת נטיעת עצים על ידי סבא וסבתא של גמלאית המוסד.

0 תמונה של דוד בן גוריון עם גמלאית שגדלה בקיבוצו, וספר שכתב והקדיש לה בחתימת ידו.
0 חולצתו של הכדורגלן הידוע מרדונה, חתומה על ידו.

0 הזמר קט סטיבנס שנאות לחתום לילד, ששהה באנגליה עם הוריו במסגרת 
שליחות, ולימים הפך לעובד מן המניין.

ובכירים,  ממשלה  ראשי  של  חתימות  עם  מבוילות  א"  יום  "מעטפות  מגוון   0
באדיבות אב של עובדת ובעל של גמלאית, שכיהן ביחידה לאבטחת אישים.

0 מכתב תודה לקצין צה"ל )ולימים עובד בארגון(, כתוב וחתום בידי מאיר עמית 
ז"ל, המודה על חלקו של אותו אחד וסיועו בהקמת המרכז למורשת המודיעין בגלילות.

0 ספרי אורחים של תערוכות, גדושים בחתימות יד )למשל- ספר התערוכה "המוסד במבצע יונתן" הכולל 
דברי ברכה וחתימה של בני ערובה, לוחמים, מנהיגים ואחרים שפקדו את התערוכה(.

0 קלינטון וקרטר, ביאליק וחיים חפר והרשימה עוד ארוכה...
0 ולבסוף - חתימות של מבקרים או מסמכים שהשתיקה יפה להם, לעת עתה.

התערוכה תוצג בין כתלי הארגון עד אמצע ינואר 2014.

: ת ו ח פ א ' צ
המועצה  כראש  לכהן  נבחר  אור  אילן   0
המקומית יסוד המעלה. אילן, גמלאי 'שובל', 

בוגר המגזר הערבי והאבטחה. 
המוסד,  ראש  סגן  לשעבר  כהן,  יוסי   0
לביטחון  המועצה  ראש  לתפקיד  נתמנה 
יעקב  )מיל'(  אלוף  במקום  )המל"ל(  לאומי 

עמידרור. 
כהונה  לתקופת  נבחר  'שובל',  גימלאי  הוא  אף  לנגר-  שלומי   0

שנייה כראש המועצה המקומית אורנית. 
0 אנו מאחלים הצלחה לשלושת החברים.

ומנכם בי ו  נ י - שרי רועים במל"מ*  אי
"מועדון חבצלת"

יום רביעי ח' בטבת תשע"ד, ה-11 בדצמבר 2013*  0
פרשיית שב"כ במל"מ.  

יום שלישי י"ג בשבט תשע"ד, ה-14 בינואר 2014  0
רב שיח בנושא סיקור וצילום בלחימה.  

*נא להתעדכן באתר האינטרנט של המל"מ על התוכנית המלאה ועל 
www.intelligence.org.il .שינויים אפשריים במועד האירועים

ההשתתפות באירועים מיועדת לחברי העמותה בלבד, היא מותנית 
בהרשמה מראש ובהצגת תעודת חבר עמותה בכניסה לאודיטוריום במל"מ.

עמותת 'שובל'
0 בחודש אוקטובר 2013 התקיים האירוע השנתי של עמותת 'שובל'. האירוע התקיים באולם "סמולרש" באוניברסיטת תל אביב. 
השתתפו מאות מגמלאי העמותה שהגיעו מכל קצוות הארץ, מלווים בבנות ובבני זוג. במהלך האירוע זכו החברים לארוחת ערב 
ולמפגש חברתי, ביניהם ברכות הנהלת 'שובל'. ראש השירות סקר בפני המשתתפים את המצב. ובתוכנית האמנותית - הופיעו חברי 

הגבעטרון יחד עם דודו פישר וטוביה צפיר. טוביה חיבר במקום חמשיר מיוחד לגמלאים ששולב במסגרת הופעתו.
0 עם תחילת שנת הלימודים חזרו מתנדבי העמותה להרצות במכללות הקדם צבאיות בנושא ביטחון ודמוקרטיה, ערכיות ואהבת ארץ ישראל. 

לאחרונה, ניתנו הרצאות במכללת עין גדי ובמכללת שדה בוקר.
יהודה ב'

חולצתו של מרדונה

יוסי כהן

סינמה בלש

אירוע נוסף יתקיים 

במהלך חודש ינואר

פרטים יפורמו בהמשך
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כנס על מודיעין וביטחון באוניברסיטת בר אילן

לבנון, חמאס, סייבר, גרעין
ב-28 באוקטובר 2013 נערך באוניברסיטת בר אילן כנס מעניין 
בהשתתפות  התיכון"  במזרח  וביטחון  "מודיעין  הנושא  על 
ומהעולם.  מהארץ  אקדמיה  ואנשי  מעשה  אנשי  מומחים, 
של  להיסטוריונים  הבינלאומית  האגודה  בשיתוף  נערך  הכנס 
שפירא,  פרופ' שלמה  הוא  היו"ר שלה  אשר   ,)IIHA( המודיעין 

ראש המחלקה למדעי המדינה בבר אילן.
היציאה  על  גלבוע,  עמוס  מל"מ  חברי  היו  בכנס  המרצים  בין 
מלבנון בשנת 2000, איתן גלזר על ראשית השב"כ, ארז קריינר, 
איש השב"כ על ההתמודדות עם הסייבר ואפרים לפיד, שעמד 
בראש מושב שעסק בשדות הקרב העתידיים בתחומי הגרעין 
)מיל'(  אלוף  )העורף(.  האזרחית  והחזית  הסייבר  האיראני, 

יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל, שיתף את הנוכחים בהתמודדות של גופי התשתית במדינה עם איום הסייבר. אורחי הכבוד היו: ד"ר ג'ון נומיקוס, 
ראש מכון RIEAS )מכון ללימודים אירופים-אמריקנים( שהרצה על שיתוף הפעולה המודיעיני והביטחוני באזור מזרח הים- התיכון והגנרל אנדרי 

רנסון, לשעבר ראש המודיעין הצבאי של צרפת, שחתם את הכנס בהרצאה על תפקידיו של המודיעין במדיניות ההגנה והביטחון של צרפת.

הכינוס השנתי של האגודה הבינלאומית להיסטוריה 
של המודיעין במאי 2014

האגודה הבינלאומית להיסטוריה של המודיעין הוקמה לפני עשרים שנה במטרה לשתף בידע חברים 
האגודה  יו"ר  מישראל.  הם  מהחברים  רבים  בעולם.  המודיעין  בקהילות  הנעשה  על  שונות  מארצות 
הוא פרופ' שלמה שפירא המכהן גם כראש המחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. האגודה 

מקיימת כינוס מדי שנה במדינה אחרת בעולם. בישראל התקיים הכינוס בשנת 2009 בשיתוף המל"מ.
הכינוס הקרוב ייערך בעיר טוצינג בגרמניה בימים 4-2 במאי 2014. לפרטים על האגודה ועל הכינוס נא 

www.intelligence-history.org :ראו באתר החדש
אפרים לפיד

 FIVEC מימין: דר ג'ון נומיקוס, ראש מכון ביוון לנושאי ביטחון לאומי, ארז קריינר, מנכל חברת
להתמודדות עם סייבר, לשעבר ראש רא"ם )רשות אבטחת המידע בשב"כ(, ד"ר יועז הנדל, ראש המכון 

לאסטרטגיה ציונית ואלוף )מיל'( יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל ואפרים לפיד.

קול קורא לצלמים
 בחודש אפריל 2014 תתקיים תערוכת צילומים 

 במשכן לאמנויות הבמה, בתל אביב, 
 במסגרת תערוכות "חיילים מצלמים צבא"

 לזכרו של סמ"ר אמיר קרא ז"ל,
שנפל בלבנון בשנת 1995.

הפעם נושא התערוכה הינו:

פשוט שריונר
)על חיל השריון, כמחווה לתרומתם בהגנת הארץ(

אוצר התערוכה הינו הצלם שלמה ערד.
עוזר באוצרות: הצלם אבי שמחוני.

פרטי ההשתתפות בתערוכה:
יש לשלוח תמונות בצבע או ש/ל.  .1

התמונות יכולות להיות בכל גודל שהוא.  .2
ניתן לשלוח עד 10 תמונות בודדות או סדרת צילומים.  .3

יש לציין על גב כל תמונה את הפרטים האישיים שלכם.  .4
5. בתוך המעטפה יש לציין את פרטי השולח כולל הטלפון.

את התמונות יש לשלוח עד 31 בדצמבר 2013, ולציין על גבי המעטפה   .6 
 "עבור תערוכת צילומים" לפי הכתובת הזו: 

המשכן לאמנויות הבמה, לאונרדו דה וינצ'י 28, תל אביב, לידי פרומה.
ניתן לשלוח את התמונות במייל. גודל קובץ התמונה עד 1MB, בצירוף כל 

.taruha0@gmail.com :הפרטים המפורטים מעלה, לכתובת המייל

 # מתוך העבודות שתישלחנה, ייבחרו לתצוגה כ-30 תמונות, שאותן נפתח ונמסגר
במסגרת הפקת התערוכה # התמונות לא תוחזרנה # שליחת התמונות מהווה 

הסכמתכם לשימוש בצילומים לטובת פרסום ויח"צ של התערוכה.

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(8 גיליון 23, כסלו תשע"ד, נובמבר 2013
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| רצח רבין: כישלון צורב של מערך האבטחה של   1995 4 בנובמבר 
השב"כ.

4 בנובמבר 1983 | אסון צור השני: פיגוע משאית תופת בבניין הממשל 
הצבאי בצור, ששימש גם כמפקדת השב"כ בעיר. 28 חיילי צה"ל ואנשי 
האחריות  נפצעו.  וכ-30  באירוע  נהרגו  עצירים  ו-32  הביטחון  שירות 

ניטלה ע"י הג'יהאד האסלאמי )אז כינוי לחזבאללה(. 
5 בנובמבר 1992 | אסון צאלים ב': בתאונת אימונים של סיירת מטכ"ל 
בצאלים נהרגו חמישה מהלוחמים, שנטלו חלק באימון ושישה נפצעו 

מטיל שנורה בטעות במהלך תרגיל של מבצע של הסיירת.

אנדרטת הזיכרון ליצחק רבין בכיכר רבין, תל אביב

אסון צור השני )צילום: נתי הרניק, לע"מ(

יונתן פולארדמצלמת מעקב מנציחה את פולארד נוטל מסמכים

בניין  בפיצוץ  הרוגים   75 הראשון:  צור  אסון   |  1982 בנובמבר   11
ארגוני  מספר  ואמ"ן.  שב"כ  אנשי  ההרוגים  בין  בעיר.  הצבאי  הממשל 
וועדת בדיקה צה"לית בראשות  מחבלים נטלו אחריות על הפיגוע אך 
האלוף זורע קבעה כי הפיצוץ נגרם כתוצאה מדליפת גז. לפני כשנתיים 

נטל אחריות על הפיגוע חסן נצראללה, אך לא נמצאה לכך הוכחה.
"עסק  פרשת  נידוני  חזרת  על  ראשון  פרסום   |  1971 בנובמבר   13
לאחר  במצרים,  ממושך  ממעצר  שחרורם  בעקבות  לישראל,  הביש" 
המוסד  ראש  היה  השחרור  במהלך  מרכזי  גורם  הימים.  מלחמת ששת 

דאז, האלוף מאיר עמית. 
עלי  הריגת   |  1948 בנובמבר   18
הש"י.  של  כמודיע  שימש  קאסם: 
בהנחיית  משפט,  ללא  להורג  הוצא 
המודיעין  שירות  ראש  בארי,  איסר 
בארי  הודח  זאת,  בעקבות  הצבאי. 
חקירה,  שוועדת  למרות  מתפקידו. 
להדיחו  המליצה  בן-גוריון,  שמינה 
בית  דרגתו,  את  ולשלול  מתפקידו 
רק  הרשיעו  המיוחד  הצבאי  הדין 
בסעיף חריגה מסמכות וקבע כי עליו 
לפרוש מתפקידו ללא הורדה בדרגה.

1985 | יונתן פולארד  21 בנובמבר 
נתפס בארצות הברית באשמת ריגול 

לטובת ישראל.

22 בנובמבר 1984 | 5 בינואר 1985 "מבצע משה": מבצע חשאי של 
המוסד לחילוץ אלפים מיהודי אתיופיה והעלאתם לישראל. כ-8000 
)בהסכמת  לבלגיה  מסודאן  אווירית  ברכבת  הוטסו  אתיופיה  מיהודי 
יבשתי  מסע  של  שלב  לכך,  קדם  לישראל.  ומשם  סודאן(  ממשלת 
מפרך, רובו ברגל, מאתיופיה לסודאן. לאחר חשיפת המבצע בינואר 
העולים  הוטסו  ארה"ב,  התערבות  לאחר  ורק  המבצע  הוקפא   ,1985

שנותרו בסודאן במטוסים אמריקאים.
)מודיעין  מל"מ  לאיסוף  מבצע  "שלדג":  מבצע   |  1964 נובמבר 
למבצע( במצרים שנערך ע"י סיירת מטכ"ל בסיוע חיל האוויר. מבצע 
שנערכו  מודיעין  לאיסוף  משותפים  מבצעים  מסדרת  חלק  היה  זה 

בשנים שלפני מלחמת ששת הימים.  איסר בארי

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(9 גיליון 23, כסלו תשע"ד, נובמבר 2013

 מאת: גדעון מיטשניק תאריכון היסטורי לחודש נובמבר
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן
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עמותת המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(
אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין

מלגות קרן ענבר לשנת תשע"ד/2014

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(10 גיליון 23, כסלו תשע"ד, נובמבר 2013
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תודתנו 
ליובל   , מ'שובל'  ליהודה  אשר,  לדני  א',  לאבנר  אביבי,  לשמעון 
ליגאל  מלובני,  לפסח  מיטשניק,  לגדעון  לפיד,  לאפרים  חלמיש, 
סימון, לתלמה עופל, לשוניה פכט, ולנעם שפירא שסייעו בהכנת 

החומר ולכל האחרים שתרמו.

באינטרנט.  מופצת  ה-מל"מ,  של  המידע  איגרת  מל"מ",  "רואים 
הדואר  כתובת  את  ומסרו  אלינו  הצטרפו   - קשר  על  שמרו 
התייחסויות,  משוב:  מכם  לקבל  נשמח  שלכם!  האלקטרוני 

תגובות ובקשות. 
תודה, יוכי ארליך, עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז 
mlm@intelligence.org.il
 אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין,
ת"ד 3555 רמת השרון 47143, טל' 03-5497019, פקס 03-5497731

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

מכון ז'בוטינסקי בישראל
 מתכבד להזמינכם לערב השקת הספר החדש

 "קו החריש והאש - 150 שנות סכסוך על ארץ-ישראל 2010-1860"
מאת ד"ר יובל ארנון-אוחנה.

 האירוע יתקיים ביום חמישי, ח' חנוכה, ב' בטבת תשע"ד,
 ה-5 בדצמבר 2013 בשעה 19:00 במוזיאון ז'בוטינסקי,

רח' המלך ג'ורג' 38, קומה א', תל-אביב.

בגיליון 67 של מבט מל"מ, נובמבר 2013:

0 גיליון מיוחד לציון 40 שנה 
למלחמת יום הכיפורים

0 ההתרעות, ההתרחשויות 
והסיפורים הקטנים והגדולים של 

המלחמה
0 חוברת שתכלול את ההרצאות 

שנשאו הדוברים בכנס שערך 
המל"מ ב-1  באוקטובר 2013 

בנושא "המודיעין במלחמת יום 
הכיפורים" תופץ בנפרד.

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון 67, כסלו תשע“ד, נובמבר 2013

36
8	|	40	שנה	למלחמת	יום	הכיפורים	-	המודיעין	דאז	

אי אפשר שלא לקבוע שהערכת המודיעין למתן התרעה כשלה 	

14	|	יוזמת	סאדאת	מפברואר	1971:	הזדמנות	שהוחמצה		
כך פספסנו את הכוונות הטובות של המצרים  

22	|	הידידים	שאכזבו
מאז הקמתה מדינת ישראל יצרה לעצמה קשרים    

עם מדינות ושליטים באזור  

	|	ועוד	כתבות	ומדורים

האבסורד	הגדול
תיאור מזווית אישית המאיר את הפעילות המודיעינית 

המורכבת בתוך חמ“ל המודיעין הצר במוצב הפיקוד “דבלה“ 78
גיליון	מזכרת

40 שנה

למלחמה

רים
יום הכיפו ה למלחמת 

שנ
 4

0

ה למלחמת יום הכיפורים
שנ

 4
0

עורכים אירוע התרמה שנתי שהכנסותיו 
יוקדשו לפרויקטים חינוכיים במל"מ

במרכז האירוע: 
הצגת תיאטרון הקאמרי "שיגעון באופרה"

 בימוי: משה נאור, ניהול מוסיקלי: עדי כהן.
משתתפים: גילת אנקורי, דביר בנדק, יעל טל, מוטי כץ, 

אסף פריינטא, עירית קפלן ועידו רוזנברג.
האירוע יתקיים ביום שני, כז בטבת תשע"ד, 30.12.13 בשעה 20:30

בתיאטרון הקאמרי, אולם 2, משכן אומנויות הבמה, ת"א.
בשעה 19:30 תתקיים קבלת פנים במקום.

זכרם של  את  להנציח  למטרה  לה  אשר שמה  רווח,  מטרות  ללא  עמותה  הינה  המל"מ  עמותת 
לוחמי הסתר ולהנחיל לציבור הרחב ובעיקר לבני הדור הצעיר, את חשיבות המודיעין למדינת 

ישראל ומורשתו כמנוף לחינוך לערכי ביטחון, הקרבה, דבקות במטרה, נאמנות ויושרה.

התרומה מוכרת כהוצאה לצרכי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת המס, אישור מס' 580014645.

מחירי כרטיסים: שורות 3-1 - 200 ₪; שורות 10-4 - 400 ₪; שורות 
13-11 - 250 ₪; עליה: שורות 4-1 - 150 ₪.

הרשמה ורכישת כרטיסים במשרדי המל"מ:
 03-5491306, שלוחה 115 - רקפת

 עמותת המרכז למורשת המודיעין )מל"מ( – 
אתר הנצחה ממלכתי לחללי קהילת המודיעין

חיד"ה - חוג ידידי המל"מ

ת י ש פ ו ח ה  ס י נ כ ה

: ם י פ ת ת ש מ
 מר מוזי ורטהים

ברכות
 ד"ר דן שיפטן,

 אוניברסיטת חיפה:
 ישראל וערב –

פרספקטיבה היסטורית
 ד"ר יובל ארנון-אוחנה,

 אוניברסיטת אריאל:
 ליבת הסכסוך ושאלת

ריבונות הפסיפס 
 מר יוסי אחימאיר,

 מנכ"ל המכון:
פתיחה והנחייה
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