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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דוד צור

לבני המשפחות והחברים,
לצד העיסוק בנושא הגרעין האיראני 
והמתקפה שלא יצאה אל הפועל כנגד 
סוריה בעקבות השימוש בנשק הכימי, 
עמדו החודשיים האחרונים, בסימן 40 
כנס  הכיפורים.  יום  למלחמת  שנה 
קהילת  עם  המשותף  העיון  ויום  ישראל  חגי  החברים, 
נגעו  יום הכיפורים  40 שנה למלחמת  המודיעין  לציון 
הכיפורים  יום  לכולנו מלחמת  זה.  בנושא  כולם  השנה 
היא ציון זמן לאומי, חיילי/ארגוני, יחידתי ואישי ולמרבה 
זמן משפחתי. אלה  ציון  גם  הוא  הצער לחלק מאיתנו 
אנשים  משם  יצאו  החוויה  את  אישית  שעברו  מאיתנו 
אחרים. ברמת החברה והמדינה דברים רבים השתנו מאז 
המלחמה הזו שהייתה בבחינת קו פרשת מים והמלחמה 

הקשה מכולן, אפילו יותר ממלחמת העצמאות.
הנחלת  של  בראייה  אמנם  נעשה  זה  בנושא  העיסוק 
לצד  הלקחים.  לימוד  על  היה  הדגש  אך  המורשת 
השתתפות חברי העמותה ובני המשפחות ,קהל היעד 
באמ"ן  הפעילים  המשרתים  היה  העיון  ביום  המרכזי 
המשובים  כי  לציין  וראוי  הקהילה  ובשאר  במוסד 
שנתקבלו מהם היו חיוביים ביותר ובזה באנו על שכרנו.
היה זה יום העיון השני אותו קיימה העמותה בנושא. 
עם  משותף  עיון  יום  נערך   ,2013 ביולי  לכן  קודם 
ארגון "צוות" שעסק בעיקר בנושא הלחימה בזרועות 

השונות ובחזיתות השונות. 
לענייני  השר  של  ביקורו  את  לציין  ראוי  לכך  מעבר 
מודיעין אסטרטגיה ויחסים בינ"ל - הד"ר יובל שטייניץ. 
בין  דובר על דרכים שונות לשת"פ  במסגרת הביקור 

העמותה למשרדו.
במסגרתה  חבצלת,  מועדון  פעילות  נמשכת  במקביל 
להרצאתו  באוקטובר  ב-20  הקרוב  המפגש  יוקדש 
של תא"ל )מיל'( רן פקר על חיל האוויר במלחמת יום 
הכיפורים, וב-12 בנובמבר תבוצע פעילות במרכז רבין. 
מאחר וזה הגיליון הראשון היוצא לאחר החגים, אני 
שנת  טובה,  שנה  לכולם  לאחל  זו  הזדמנות  מנצל 

בריאות ביטחון ושלום.. 
בברכה, דודו צור

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
כנס החברים השנתי 2013:

הנצחה, מורשת והוקרה 
מיוחדת לחברים הפעילים

המרכז  עמותת  של  השנתי  החברים  כנס 
כ"ז  שני,  ביום  נערך  המודיעין,  למורשת 
באלול תשע"ג, 2 בספטמבר 2013 בנוכחות 
בחצר  רעים  ממפגש  שנהנו  חברים,  כאלף 
כך  אחר  והתאספו  והמוארת  הרחבה 
בתיאטרון הפתוח לצפות בתוכנית עשירה 
)מיל'(  תא"ל  מזור.  ברוך  בהנחיית  ומגוונת 
פעילות  את  סקר  המל"מ,  מנכ"ל  צור,  דוד 

העמותה ותוכניותיה לעתיד. 
את  ניתח  המל"מ,  יו"ר  שטאובר,  צבי  ד"ר 

יום הכיפורים,  מאפייני המצב במזרח-התיכון בשלוש השנים האחרונות. בהתייחסו למלחמת 
ציין שטאובר כי המודיעין, למרות שהנהגתו הייתה מטובי בנינו, מהמוכשרים ביותר, הוא לקה 
ב"ליקוי מאורות", וזה צריך לשמש תמרור אזהרה לכולנו גם לעתיד. היו"ר פרס את חזונו לגבי 
המל"מ, קרא להרחבת השורות של חברי העמותה והדגיש את חשיבות ההצטרפות לשורות 

המתנדבים ולפעילות המתקיימת במל"מ. 
כבעבר, הוענקו גם השנה תעודות הוקרה 
המל"מ  לפעילות  שתרומתם  לחברים 
הוענקה  הפעם  מיוחד.  לציון  ראויה 
מנכ"ל  דליות,  לשייקה  כבוד  תעודת 
המגוונת  פעילותו  על  בעבר,  העמותה 
המשמעותית  ותרומתו  השנים  לאורך 
בנוסף,  המל"מ.  של  שליחותו  למימוש 
הוקרה  תעודות  שלוש  השנה  הוענקו 
פתאל,  לנינה  בולטים:  למתנדבים 

לעמרם אהרוני ולמוטי מלכין.
בהמשך הוקרנו סרטי "סיפורי אמ"ש"- סיפורים אישיים ממלחמת יום הכיפורים של אמ"ן, 
המוסד והשב"כ: צביקה זמיר ושמוליק גורן סיפרו על פעילות המוסד; אשר סדן וצבי זהר 
סיפרו על חוויותיהם כקצינים צעירים באמ"ן; ונחמן טל, חיים שילוח ושלמה ישראלי העלו 
סיפור מרתק על שני קצינים מצריים מיחידה מובחרת, שנתפסו יום לפני המלחמה, ומסרו 

לחוקרי השב"כ מידע מפורט על המלחמה שבפתח. עדותם נדחתה על-ידי צמרת אמ"ן.
ויאיר  חברי "הלהקה חוזרת" הנעימו שירתם במחרוזת מרגשת משיריהם של נעמי שמר 
רוזנבלום. את הערב חתמה תזמורת ה"ביג זבנג" מכפר-סבא, במופע ג'ז מלהיב בניצוחו של 

אלכס קנצברג. אופיר שהם הפיק את הערב גם השנה. 
דליה שהם

מקבלי תעודות ההוקרה: מוטי מלכין, עמרם אהרוני ונינה 
פתאל עם יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר

 שייקה דליות מקבל את תעודת ההוקרה מידי 
ד"ר צבי שטאובר, יו"ר המל"מ ודוד צור, מנכ"ל העמותה
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

זמנים  הם  שנה  ו-40  יום   40
בעלי משמעות בזיכרון היהודי. 
במלאת 40 שנה למלחמת יום 
לאחרונה  התקיימו  הכיפורים, 
מספר כנסים טעונים ומרתקים 
של  סיפורה  את  חדש  באור  להאיר  שניסו 
הצבאיים  המודיעיניים,  היבטיה  על  המלחמה 
מוכרים  חלקם  השונים,  הנרטיבים  והפוליטיים. 
וידועים חלקם מחדשים, יתפסו גם הם מקומם 
סביב  לגורלם.  ממתינים  ההיסטוריה,  בספרי 
ניתן היה לשוב  העיסוק האינטנסיבי במלחמה, 
ולחוש את האסון הכבד בישראל בהותירה אלפי 
- מחיר אנושי  ושבויים  חללים, חיילים פצועים 

כבד. אין ניחום למשפחות השכולות.
"רואים מל"מ", תוכלו לקרוא על  זה של  בגיליון 
יום  ומלחמת  המודיעין  בנושא  המיוחד  הכנס 
המודיעין.  וקהילת  המל"מ  שקיימו  הכיפורים 
המראה של מאות בכירים מאמ"ן ומהמוסד לצד 
וותיקי קהילת המודיעין )אמ"ן, מוסד, שב"כ ונתיב(, 
כמו גם הופעתם של ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי 
וראש המוסד תמיר פרדו במושב משותף בסוף 
היום, אך המחישו את חשיבות המשך קיומו של 
דיאלוג בין דורי ובין קהילתי כדי ללמוד מן העבר 
ולהפיק את לקחיו. בגיליון זה תוכלו גם לקרוא 
בקהילת  שהתקיימו  ומורשת  הנצחה  ערבי  על 

המודיעין לציון 40 שנה למלחמה. 
הצלחה.  לקצור  ממשיך  בלש"  "סינמה  מועדון 
לחם"  "בית  הישראלי  הסרט  הוקרן  בו  האירוע 
יובל  הסרט  ויוצר  הבמאי  עם  לאחריו  והשיחה 
אדלר ועם ראש אגף חקירות בשב"כ לשעבר ח', 
היו הזדמנות ייחודית לחשיבה על מספר שאלות 
הנאמנות  שאלת  ההפעלה:  בתחום  רלוונטיות 
יותר  הטובים  האנשים  איתור  שאלת  והבגידה, 
שישמשו כמפעילים מתוחכמים מול היריב, אך 
פועלים,  הם  שבה  למערכת  לויאליים  בעת  בה 
טעם  עם  נותרנו  המפעיל.  על  הבקרה  ושאלת 

של עוד. 
של  הבשלתו  על  לקרוא  גם  תוכלו  זה  בגיליון 
מפעל הנצחה חשוב נוסף של המל"מ – הוצאתו 
אלוף  אהר'לה,  מודיעין:  "מר  הספר  של  לאור 
עמוס  של  עטו  פרי  אמ"ן",  ראש  יריב,  אהרון 
גלבוע. פרטים על ערב ההשקה של הספר ועל 

אירועים נוספים תוכלו לקרוא בהמשך. 
 קריאה מהנה.
יוכי ארליך

40 שנה למלחמת יום הכיפורים

כנס המל"מ על המודיעין ומלחמת יום הכיפורים

מפגש בין דורי ובין קהילתי 
המל"מ וקהילת המודיעין ציינו ביחד 40 שנה למלחמת יום 
בתשרי  כ"ז  שלישי  ביום  שהתקיים  משותף  בכנס  הכיפורים, 

תשע"ד 1 באוקטובר 2013, במרכז דוהל בשכונת התקווה בתל 
שנה   40 לציון  השנה  המל"מ  שמייחד  השני  הכנס  זהו  אביב. 

למלחמת יום הכיפורים. 
מאות משתתפים, חברי מל"מ והסגל הבכיר של אמ"ן והמוסד מילאו 

יחד  בניסיון לבחון  עיון מרתק שייחודו  ליום  רב  את האולם בקשב 
סוגיות מודיעיניות ממלחמת יום הכיפורים בפרספקטיבה של ימינו. על 

הארגון, ההפקה וההנחיה ניצח בהצלחה רבה אל"מ )מיל'( נעם שפירא. 
יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר, וקמנ"ר תא"ל אלי בן  פתחו את האירוע 

מאיר, שדברו על המלחמה מפרספקטיבה של ימינו. את הרקע למלחמה 
ולהפתעה ערב המלחמה סקרו פרופ' שמעון שמיר )על מצבה של מצרים( 

והסופר ואיש הרוח עמוס עוז )על החברה הישראלית( וראש המוסד בעבר 
אפרים הלוי הרצה, בסרט שהוקרן בוידיאו, על המבט הישראלי מארה"ב. 

מורשת במל"מ תא"ל את המושב הראשון על המודיעין במלחמת יום הכיפורים הנחה ראש ועדת 
)מיל'( אמנון סופרין. השתתפו תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע )על המעריכים( תא"ל )מיל'( אפרים לפיד 
)על האיסוף( ותא"ל )מיל'( שייע בר מסדה )על המודיעין הקרבי(. את המושב השני על המודיעין 
לאחר המלחמה וכיצד הוא מתמודד בימינו עם אתגרי ההערכה וההפתעה פתח מנכ"ל המל"מ, תא"ל 
)מיל'( דוד צור. השתתפו במושב זה: אלוף )בדימ'( שלמה גזית שהיה ראש אמ"ן לאחר מלחמת יום 
הכיפורים, אלוף אביב כוכבי ראש אמ"ן, תא"ל איתי ברון, ראש חטיבת המחקר באמ"ן, וחתם את הערב 
תמיר פרדו ראש המוסד. חוברת מיוחדת של ביטאון המל"מ, מבט מל"מ, תציג את דברי המשתתפים 

)בגיליון נובמבר 2013(. 

הטק"ק המצרי במלחמת יום הכיפורים

על המודיעין הטכנולוגי במלחמה 
ההיבטים הטכנולוגיים של המחקר המודיעיני במלחמת 
יום הכיפורים, ובמיוחד סוגיית הטק"ק המצרי, עמדו במרכז 
ביום  המחקר  בחטיבת  הטכנית  הזירה  שקיימה  עיון  יום 
רביעי ה' בחשון תשע"ד, 9 באוקטובר 2013. ארבעה מראשי 
 )1972  –  1968 בשנים   7 ענף  ראש  )בהם  בעבר  הזירה 
שנערך  בכנס  השתתפו  הוותיקים  המדורים  מראשי  וכמה 
לתפקידו.  לאחרונה  שנכנס  ר',  אל"מ  הזירה  ראש  ביוזמת 
במהלך יום העיון הוצגו הערכות מהימים שלפני המלחמה 
בנושאי טק"ק. ד"ר דימה אדמסקי, מרצה במרכז הבינתחומי 
הרצלייה, הרצה על פרשת הטק"ק וסוגית "הגרעין" המצרי 
בקרב  רב  עניין  עוררה  המרתקת  הרצאתו  במלחמה. 
הנוכחים וזכתה לתגובות של הוותיקים, שהיו בתפקיד באותם ימים, העירו הערות והציגו את 
שנורו  "סקאד"  טילי  שני  לאתר  המאמצים  על  השאר,  בין  סיפרו,  כן  כמו  לאירועים.  גרסתם 
1973, ועל ממצאיהם. ד"ר עזריאל לורבר, מחבר הספר  לעבר כוחותינו בסיני ב-16 באוקטובר 
"טכנולוגיה צבאית – אמצעי לחימה ומודיעין", הרצה על "כשלים וטעויות במודיעין הטכנולוגי", 
"המתריעים  את  בקצרה  סקר  מיטשניק  גדעון  סא"ל  לשעבר,  באמ"ן  ומורשת  היסטוריה  ורע"ן 

בשער". נכחו גם אנשי זירת דרום ולמד"ן. יוזמה ברוכה של ראש הזירה החדש.
גדעון מיטשניק
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40 שנה למלחמת יום הכיפורים

מורשת יום הכיפורים: 

עמותת מודיעין 10 מחברת בין הדור של 
1973 לדור 2013 

אירוע לזכרו של סרן אבישי בן צבי ז"ל, אשר נפל 
במלחמת יום הכיפורים

 10 מודיעין  עמותת  חברי  היחידה,  של  בקבע  הסדיר  הסגל  אנשי 
 29 תשע"ד  בתשרי  כ"ה  ראשון  ביום  התכנסו  השכולות  והמשפחות 
הסיפורים  את  ולחלוק  הנופלים  את  לזכור  כדי   ,2013 בספטמבר 

והלקחים ממלחמת יום הכיפורים.
את  סקר  המלחמה,  בתקופת  היחידה  מפקד  זקס,  ינאי  )מיל'(  אל"מ 
המודיעינית  לתשתית  ותרומתה  המלחמה  לפני  היחידה  היערכות 
והמידע ההתרעתי שהעבירה ערב המלחמה, במיוחד בחזית רמת הגולן. 
במקביל,  הלוחמות.  ליחידות  השבויים  חוקרי  חברו  הקרבות  פרוץ  עם 
היחידה לקלוט את אלפי השבויים במחנות השבויים בעתלית  נערכה 
ותרמה  ביותר  היחידה פעלה בהיקף רחב  ובמחנות הקדמיים.  ובמגידו 

רבות למערך הלוחם בליווי הצמוד שנתנה לקמ"נים ולמפקדים.
שלושה נציגים של המרחבים ההפעלתיים, אל"מ )מיל'( אלי זיו בצפון, 
אל"מ )מיל'( יגאל סימון במרכז ואל"מ )מיל'( אודי שגיא בדרום, ריתקו 
ערב  למודיעין  המרחבים  של  והתרומה  הפעילות  בתיאור  הקהל  את 

המלחמה ובמהלכה.
סרן  הנופלים במלחמה:  לזכר שלושת  הוקדש  החלק השני של הערב 
וסרן  מנדלסון  ישראל  סרן  הגולן,  רמת  בחזית  ז"ל, שנפל  זאב שטנדר 
חילוץ  ניסיון  בעת  שניהם  שנפלו  לברכה,  זכרם  עדינו-שרעבי  משה 

הלוחמים מהעיר סואץ, והוכרזו כנעדרים עד שהוחזרו בינואר 1974. על 
מלחמתם של החקש"בים, חוקרי השבויים הקרביים, סיפרו שניים את 
סיפורם האישי המרגש: רס"ן )מיל'( ארנון גרוס בחזית הדרום ובפאתי 
עם  החרמון  בכיבוש  שהשתתף  גרשון  יוסי  )מיל'(  ואל"מ  סואץ,  העיר 

סיירת גולני.
את  הדגישו  ע',  אל"מ  כיום  היחידה  ומפקד  זהר  גדי  העמותה,  יו"ר 
רצונם המשותף להמשיך ולפתח את שיתוף הפעולה והעשייה לשימור 

המורשת והנחלתה.
היה זה ערב יוצא דופן שחיבר בין הדור של 1973 לדור הנוכחי של 2013, 
לחקור  לאסוף,  דגלה  על  שחרתה  העמותה  ובין  הסדירה  היחידה  בין 

ולהנחיל את המורשת המפוארת של היחידה.
גדי זהר

ספרים,  אירועים,  עשרות  לנו  זמנה  למלחמה  שנה   40 של  התקופה 
האסון  את  רגשית  לחוות  היה  ניתן  ענק.  תקשורתי  וסיקור  מחקרים 
הכבד בישראל בנפילתם של אלפי חיילים ובפציעתם של אלפים אחרים 
ובנפילה בשבי של מאות. אין ניחום למשפחות השכולות. הסיפור האישי 
באירוע שהתקיים  הומחש  הכיפורים  יום  מלחמת  של  והמרגש  הכואב 
במל"מ ביום שלישי כ"ז תשרי תשע"ד, 1 באוקטובר 2013, לזכרו של סרן 
אבישי בן צבי ז"ל. אבישי נפל בג'בל ג'ניפה, ממערב לתעלת סואץ, ב-22 
יום לפני הפסקת האש, כשבוע לפני שעמד להינשא   1973 באוקטובר 
לאהובתו עכסה, תבדל"א. אבישי היה קצין מודיעין מקצועי של יחידה 
8200. הוא גויס למילואים עם פרוץ הקרבות, נשלח לסיני ופעל בסיוע 
ערב  את  אדן.  )ברן(  אברהם  אלוף  פיקד  עליה   ,162 אוגדה  למודיעין 
הזיכרון יזם האח דן בן צבי, אשר עשה בחודשים האחרונים בהתרגשות 

ובהתלהבות יוצאות דופן להפקת האירוע ולהצלחתו.
עמידרור  יעקב  )מיל'(  אלוף  היתר,  בין  נשאו,  אבישי  לזכרו של  דברים 
שהיה אז קצין המערך באוגדה, המזרחן פרופ' אשר ססר מאוניברסיטת 
תל אביב, אשר אבישי היה חברו לספסל הלימודים וקציני מילואים של 
ויורם בורלא, אשר הכירו את אבישי. הנחה בכישרון  8200, ברוך כמיל 

וברגישות רבה מפקדו של אבישי, אל"מ )מיל'( נעם שפירא. 

באולם נכחו וותיקי 8200 ועשרות חיילים בשרות חובה, חניכים בקורסי 
העמוקה  ההשפעה  את  לחוש  יכולנו  בצה"ל.  דרכם  בראשית  מודיעין 
שהייתה לדברים על אבישי ועל המלחמה ולקחיה על תפיסת עולמם 
של חיילי מודיעין חדשים. שוב נוכחנו עד כמה אח שכול כמן דן בן צבי 
להעריך  יודעים  לא  )והממסד(  שהציבור  במידה  מהשכול,  וסובל  סבל 

מספיק משך השנים. על אבישי ראו באתר המל"מ בקישור להלן:
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=ca39950e-

9b1a-4ffe-8ecf-cd47260301b5&lang=HEB
אפרים לפיד

סרן ישראל מנדלסון ז"לסרן זאב שטנדר ז"ל סרן משה עדינו-שרעבי ז"ל

המל"מ בכנס לזכרו של אבישי בן צבי ז"ל

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(3 גיליון 22, חשון תשע"ד, אוקטובר 2013
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• 17 במאי 1973 | כוננות "כחול לבן": הרמטכ"ל, רב אלוף 
לבן"  "כחול  כוננות  על  דיין,  הביטחון  שר  באישור  מכריז,  אלעזר  דוד 
מילואים, בעקבות מידע מאפריל  גיוס  כולל  להגברת המוכנות בצה"ל, 
1973 כי בכוונת מצרים לצאת למלחמה. ההחלטה על הכוננות מתקבלת 
לאחר דיון, שבמהלכו ראש אמ"ן אלי זעירא מחזיק בטענה כי מצרים לא 
תתקוף לפני שתצטייד במטוסים לתקיפות עומק. הכוננות מתבטלת רק 

ב-12 באוגוסט 1973.

הגולן.  ברמת  טק"א  סוללות   25 פורס  סוריה  צבא   | אוגוסט   •
מודיעין חיל האוויר מדווח על כך בלקטים.

• ראשית ספטמבר 
| בגיחות צילום ניכר תגבור 
ברמת  הסוריים  הכוחות 

הגולן.

 | בספטמבר   13  •
12 מטוסי  חיל האוויר מפיל 

מיג סוריים.

 | בספטמבר   25  •
בפגישת המלך חוסיין וראש 
מעדכן  גולדה  הממשלה 
מצרים  כוונת  על  חוסיין 
במתקפה,  לפתוח  וסוריה 
אם לא תחול תזוזה מדינית משמעותית. נציגי אמ"ן הנוכחים בפגישה 

מדווחים למפקדיהם.

• 26 בספטמבר )ערב ראש השנה( | בעקבות דיווחי 
כי סוריה נערכת ללחימה, מבקש אלוף פיקוד  והערכתו  קמ"ן הפיקוד 
 )7 77 )חטיבה  2 פלוגות טנקים מגדוד  צפון מהרמטכ"ל תגבור כוחות. 

עולות לרמת הגולן. נוכחותן ב-6 אוקטובר הייתה קריטית.

בסוף  כי  בכיר  זר  מודיעין  שירות  דיווח   | בספטמבר   29  •
ספטמבר צפויה מתקפה סורית לכיבוש רמת הגולן. בידיעה מפורטות 

תכנית התקיפה וההכנות לקראתה. 

מחלקת  ראש   | בספטמבר   30  •
מחקר בחיל הים, אל"מ רמי לונץ, מציג בפני 
מפקד חיל הים ומטהו את הערכתו כי צפויה 
בעקבות  אמ"ן.  להערכת  בניגוד  מלחמה, 
זאת, חיל הים נערך לקדם את פני המלחמה 

והיה מוכן לה בבוא העת.

דיווח   |  02:00 באוקטובר   1  •
ממקור טוב כי צבאות מצרים וסוריה, תחת 
במלחמה  לפתוח  עומדים  מצרי,  פיקוד 

שלמחרת.  בבוקר 
לראש  דווחה  הידיעה 
נוספים  ולגורמים  אמ"ן 
בדיקה  לאחר  במחקר. 
סיכם  הלילה,  במהלך 
נראים  שלא  אמ"ן 
של  להכנות  סימנים 
לפתוח  מצרים  צבא 
בוקר.  באותו  במלחמה 

כי תרגיל הצליחה  דיווח המקור  באוקטובר  ב-2 
ישמש בסיס ליציאה למלחמה, אם ישראל תבצע 

מהלך עוין.

• 1 באוקטובר | חטיבת טנקים 47 הסורית 
למרות  אזהרה",  "נורת  נדלקת  לא  הגולן.  ברמת 
 "3 "ארגז  מבצע  עצורי  בחקירת  שעלה  מידע 

שמהלך זה הוא סימן מעיד למלחמה.

• 1 באוקטובר | צבא מצרים פותח בתרגיל 
"תחריר 41". אמ"ן מעריך כי מדובר בתרגיל. דעות 

אחרות באמ"ן נהדפות.

של  המערך  קצין  בנימין,  סימנטוב  סגן   | באוקטובר   3  ,1  •
פקוד דרום, כותב לקט שהצביע על הפעילות החריגה בצבא המצרי, 
במוקד  לחימה".  חידוש  אפשרות   - המצרי  בצבא  "תכונה  שכותרתו 
להכנות  מסווה  היא  מצרים  בצבא  שהפעילות  הערכה   – המסמך 
סא"ל  הפיקוד,  קמ"ן  אוקטובר.  ב-3  גם  כתב  דומה  מסמך  למלחמה. 
דוד גדליה, השמיט את ההערכה מהלקט. לימים, ועדת אגרנט תציין 

לשבח את סימנטוב. 

• 2 באוקטובר | 2 הדיביזיות המשוריינות הסוריות יצאו ממחנות 
הקבע לשטחי כינוס או היערכות.

גולדה  בראשות  המדיני-בטחוני  בקבינט  בדיון   | באוקטובר   3  •
מתקבלת הערכת אמ"ן, כי אין סבירות למלחמה בטווח הקרוב, אך יש לתגבר 

את הכוחות בצפון ובדרום, על פי הצורך.

ממצרים  דיווחים   | באוקטובר   4  •
משפחות  של  מואץ  פינוי  על  ומסוריה 
וממצרים.  מסוריה  הסובייטים  היועצים 
זעירא דבק בהערכתו, כי לא צפויה מלחמה.

 | באוקטובר  ה-5-4  ליל   •
המוסד  של  הצמרת  מקור  של  מפעילו 
הסוכן  כי  מברק  מעביר  'בבל',  במצרים 

בדחיפות  להיפגש  מבקש  גולדה ודיין בביקור בחזית ברמת הגולן

 חילופי מפקדים בצמרת אמ"ן )1972(: 
 אלי זעירא, במרכז מחליף את אהרון יריב.

משמאל הרמטכל רב אלוף דוד אלעזר )דדו(

גשר צליחה על תעלת סואץ

יחידת האזנה בג'בל שאבי בסיני

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(4 גיליון 22, חשון תשע"ד, אוקטובר 2013

המשך בעמוד 5

סא"ל גדעון מיטשניק המודיעין ומלחמת יום הכיפורים - לקט אירועים*
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן
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עם ראש המוסד צבי זמיר. 

• 5 באוקטובר אחה"צ | מתקבלת ידיעה ובה דיווח של מקור 
מהימן ממוסקבה, שמסביר כי פינוי משפחות היועצים הסובייטיים הוא 

על רקע הכנות למלחמה. הדיווח לדרג רמטכ"ל ומעלה מתעכב.

 6 בענף  המדיני  המדור  ראש  סודאי,  אלברט   | באוקטובר   5  •
בפני  וטוען  במצרים,  המצטברים  המעידים  מהסימנים  מוטרד  במחקר, 
צום  מחובת  שניתן  הפטור  כי  מחקר,  רמ"ח  בהם  ומפקדיו,  עמיתיו 
הרמדאן לחיילים בצבא מצרים מצטרף לשורת סימנים מעידים. רמ"ח 
מחקר הבהיר, כי זו עדיין לא סיבה לשינוי ההערכה, כי מדובר בתרגיל.

לפורום  זעירא,  אלי   , אמ"ן  ראש   |  12:30 באוקטובר   5  •
מטכ"ל: "הסבירות למלחמה ביוזמת מצרים וסוריה עדיין נמוכה..."

 |  02:30 באוקטובר   6-5 ליל   •
לאחר פגישת ראש המוסד צבי זמיר עם המקור 
כוונת מצרים  בלונדון, בה הוא מוסר על  'בבל' 
באוקטובר,  ב-6  במלחמה  לפתוח  וסוריה 
לשכתו.  לראש  המוסד  ראש  כך  על  מדווח 
של  הצבאיים  המזכירים  את  מעדכן  האחרון 
ראש  ואת  הביטחון  שר  ושל  הממשלה  ראש 

אמ"ן ועוזר ראמ"ן למחקר. הדיווח הטלפוני התחיל במשפט הבא: "לפי 
יודעים שהיום  ערב.  והסורים לתקוף לפנות  עומדים המצרים  התכנית 
חג וחושבים שיוכלו לנחות לפני החשיכה...". בהמשך הפיץ המוסד את 

הידיעה בכתב.

• 6 באוקטובר 05:00 | ראש אמ"ן, אלי זעירא, בדיון במטכ"ל 
משנה הערכתו וקובע כי "הסבירות למלחמה גבוהה..." 

• 6 באוקטובר 07:30 | לקט בהול של ענף מצרים במחקר, 
את  לחדש  המצרים  "בכוונת  )הכתוב(:  המוסד  דיווח  על  שהסתמך 

הלחימה לקראת אור אחרון היום, 6 באוקטובר 1973..." 

בישראל: מלחמת  אזעקה  צפירות   |  14:00 6 באוקטובר   •
יום הכיפורים החלה. סג"מ אבי וייס, קמ"ן צעיר מאוגדה 252, נמצא על 
נפגע  מתחילה  המצרית  כשההפגזה  התעלה.  על  במעוז  תצפית  מגדל 
מרסיסי הפגזים. לאחר שחרורו מהשבי המצרי קיבל צל"ש קמנ"ר על 

שלא נשבר בחקירה. 

• 7 באוקטובר | מוצב 
הסורים  בידי  נפל  החרמון 
יחידות  שתי  היתר,  בין  ובו, 
ובסיס  האזנה  בסיס  מודיעין: 
14 אנשי אמ"ן נישבו  תצפית. 

בידי הסורים.

אמ"ן   | באוקטובר   9  •
משנה הערכתו וקובע כי הטק"ק 
לפני  מבריה"מ  שהגיע  המצרי, 
בכשירות  נמצא  חודשים,  מספר 
להערכה  )בניגוד  מבצעית 
קודמת(. קביעה זו משפיעה על 
מתקיפות  להימנע  ההחלטה 
של  שטחה  בעומק  אוויריות 

מצרים.

• 10 באוקטובר 16:20 | ראש אמ"ן מעדכן את הרמטכ"ל כי 
נשיא ארה"ב הביע נכונות לספק לישראל מטוסים וטנקים.

• 10 באוקטובר 17:15 | ראש אמ"ן מעדכן את הרמטכ"ל, כי 
שיירת טנקים עיראקית צפויה לצאת מעיראק בצהריים. זעירא המליץ 

להיערך לתקיפתה. 

מדווח  זמיר,  צבי  המוסד,  ראש   |  17:50 באוקטובר   10  •
לרמטכ"ל שבריה"מ החליטה לנקוט צעדים להבטחת המשך קיומו של 
הגולן  ברמת  יומיים  בתוך  יבקיע  המליץ, שצה"ל  זמיר  הסורי.  המשטר 

ויערך להגנה.

• 11 באוקטובר | אל"מ גרא, עוזר רמ"ח מחקר מעדכן בקד"ם 
וחטיבה  עיראקיים,  כוחות  הגעת  להאיץ  פועלים  הסורים  רמטכ"ל: 

עיראקית כבר החלה לנוע לסוריה.

לגלות  מופתעים   210 אוגדה  וקמ"ן  מפקד   | באוקטובר   12  •
מולם כוח עיראקי, שעל הגעתו לגזרה לא ידעו.

יום הכיפורים מסתיימת רשמית בהפסקת  מלחמת   | • סוף דבר 
 1973 בנובמבר  ב-21   .1973 באוקטובר  ב-24  לתוקפה  שנכנסה  אש 
הכפורים.  יום  מלחמת  כשל  לבדיקת  ממלכתית  חקירה  וועדת  מוקמת 
ב-1 באפריל 1974 הגישה הוועדה דו"ח ביניים. ביחס למודיעין המליצה 
המלצות אישיות )כמו העברתם מתפקידם של ראש אמ"ן, זעירא, ורמ"ח 
בהערכה  פלורליזם  יצירת  בראשן  ארגוניות,  והמלצות  שלו(  מחקר 

וחיזוק המודיעין בפיקודים. 

מלחמת   |  1974 18 בינואר  • מ-25 באוקטובר עד 
התשה בחזית המצרית.

• 18 בינואר 1974 | הסכם הפרדת כוחות בין ישראל למצרים 
בקילומטר ה-101. 

• מנובמבר עד 31 במאי 1974 | מלחמת התשה בחזית הסורית. 
• ב-31 במאי 1974 | הסכם הפרדת כוחות עם סוריה. 

*לקט זה כולל מקבץ חלקי של ציוני דרך הקשורים במודיעין ביום הכיפורים.

אשרף מרואן

התייעצות בר לב, יריב ודיין בעת המלחמה

חדר האזנה ביום הכיפורים

המשך מעמוד 4
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סא"ל גדעון מיטשניק המודיעין ומלחמת יום הכיפורים - לקט אירועים*
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן

mailto:newsmlm@intelligence.org.il
mailto:newsmlm@intelligence.org.il


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

newsmlm@intelligence.org.il דוא"ל:    03-5497731  : פקס'  ,03-5497019  : טל'   47143 השרון  רמת   3555 ת"ד   | ההנצחה  אתר   | )מל"מ(  המודיעין  למורשת  המרכז 

מפעל ההנצחה והמורשת במל"מ:

ספר חדש על "מר מודיעין" אהר'לה יריב 

: ת י נ כ ו ת ב
ברכות:

תא"ל )מיל'( דוד צור, מנכ"ל המל"מ 
פרופ' אייל זיסר, דיקאן הפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת ת"א

אלוף )מיל'( עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי בטחון לאומי  

דברים:
פרופ' )אמריטוס( איתמר רבינוביץ', בעבר נשיא אוניברסיטת ת"א 

ושגריר ישראל בוושינגטון: "מזרח תיכון חדש" חדש
אלוף יוסי ביידץ, מפקד המכללות הצבאיות: 

"הלומד מנצח"- נוסחת המפתח לניצחון: לימוד, הפקת לקחים ויישומם
תא"ל )מיל'( עמוס גלבוע: "היומן הגנוז" של אהרון יריב - אוצר לאומי של סודות מדינה

דברי סיכום: ד"ר צבי שטאובר, יו"ר המל"מ 
מנחה: יוכי ארליך, ראשת קרן אהרון יריב במל"מ

בימים אלה יצא לאור הספר "מר מודיעין, אהר'לה, 
 730 הנושא  הספר,  אמ"ן".  ראש  יריב,  אהרון  אלוף 
ספרים"  "ידיעות  הוצאת  ע"י  לאור  יצא  עמודים, 
וקרן יריב במרכז למורשת המודיעין )מל"מ(. מחברו 
ראש חטיבת  בעבר  גלבוע,  עמוס  )מיל'(  הוא תא"ל 
המחקר באמ"ן. עם צאתו של הספר לאור מסתיימת 
הפועלת  יריב  אהרון  להנצחת  הקרן  של  פעילותה 

במל"מ משנת 1998.
אלוף אהרון יריב )1994-1920( הקים את בית הספר 
לפיקוד ומטה של צה"ל ועמד בראשו. הוא גיבש את 
תורת הלחימה הראשונה של צה"ל; הוא נודע כאחד 
שקראה  טוב",  –שם  יריב  "נוסחת  של  ממחבריה 
היה  מטרור;  ויחדל  במידה  אש"פ  עם  ולתת  לשאת 
הראשון  היועץ  כנסת,  חבר  ישראל,  בממשלות  שר 
של ראש הממשלה לנושא הטרור, הקים את "המכון 

למחקרים אסטרטגיים" באוניברסיטת תל-אביב, בראשו עמד עד יום מותו, 
ובפכים הקטנים  אלו,  בכל  ציבוריים.  ארוכה של תפקידים  שורה  ומילא 

המסתתרים מאחוריהם, דן הספר. 
תפקידו החשוב ביותר של אהרון יריב היה תפקיד ראש אגף המודיעין של 
בתולדות  וסוערות  מכוננות  שנים  אלו,  בשנים   .1972-1964 בשנים  צה"ל 
המדינה, אהר'לה )כפי שכונה בפי כל( הניח את היסודות המוצקים למודיעין 
בעולם.  ביותר  הטובים  המודיעין  מגופי  לאחד  שהפכו  זה  והוא  הישראלי, 
לתקופה זאת של כהונתו כראש אמ"ן מוקדש עיקרו של הספר. כן מושם 
יום הכיפורים, בה כיהן אהר'לה, פעמים במקביל,  דגש מיוחד על מלחמת 
הרמטכ"ל,  של  אישי  קמ"ן  לרמטכ"ל,  מיוחד  עוזר  תפקידים:  של  בשורה 
אחראי להסברה הלאומית, ולבסוף: ראש המשלחת הישראלית לשיחות עם 

המצרים בעקבות המלחמה, שנודעו בשם "שיחות הקילומטר ה-101".

מסמכי  מודיעיני:  ארכיוני  חומר  על  נשען  הספר 
יריב  אהרון  של  אישי"  "פיקדון  אמ"ן,  ראש  לשכת 
החל  אמ"ן,  של  פרסומים  שלו,  סודי  אישי  יומן  וכן 
דרך  שנתיות,  וחצי  שנתיות  מודיעין  בהערכות 
סקירות וניירות מיוחדים וכלה במסמכים השוטפים 
הכללי  המטה  דיוני  של  פרוטוקולים  היום-יומיים, 
עם  אהר'לה  פגישות  של  וסיכומים  ופרוטוקולים 
יומן המלחמה המפורט של לשכת ראש  הרמטכ"ל, 
שלפניה,  והשבועות  הימים"  "ששת  ממלחמת  אמ"ן 
על  מידע  )לצורך  בריגה  הלטבי  הלאומי  הארכיון 
מחבריו  עשרות  עם  ראיונות  יריב(,  של  משפחתו 
חיל  ביטאוני  המצויה,  הספרות  יריב,  של  ופקודיו 

המודיעין וצה"ל, עיתוני התקופה ועוד. 
דפי  מכל  העולה  אחד  כללי  מרכזי  לקח  יש  אם 
של  לאישיות  זה:  הוא  הרי  גלבוע,  מסכם  הספר, 
האדם, מוחו החושב והסקרני ותרבותו יש השפעה אדירה בכל מה שנוגע 
ליצירה, לבנין כוח, להנעת אנשים; אלו האנשים המשמשים כחלוצים לפני 
כאלה,  ישראל  למדינת  היו  השבט".  "לזקני  ההופכים  אלה  הם  המחנה. 
כוחה.  וביסוס  בניינה  של  הסוערים  בימים  שבהם,  מהבולטים  ואהר'לה 
ובאשר לאגף המודיעין של צה"ל, הרי שהלקח המרכזי העולה מכל עשייה 
ואמירה של אהר'לה הוא זה: אמ"ן פועל ועמל קודם כל ומעל לכל עבור 
צה"ל, ויעדו העליון הוא, בסופו של דבר, למנוע אבדות בנפש ולצמצמן עד 
למינימום. או כמו שהוא היה אומר: "אם הצלנו חיי חייל אחד, כי אז מילאנו 

את חובתנו לביטחון המדינה ".
וכפי שכתב נשיא המדינה, מר שמעון פרס, בדברי ההקדמה לספר: "...ראוי 

הספר הזה להיקרא בעניין רב ולשכון בכל בית ובכל ספרייה בישראל". 
חברי העמותה יכולים לרכוש את הספר במחיר מיוחד במשרדי המל"מ.

ה נ מ ז ה
 לערב עיון לרגל הוצאת הספר

מר מודיעין
אהר'לה < אלוף אהרון יריב < ראש אמ"ן

מאת: עמוס גלבוע
בהוצאת ידיעות אחרונות והמרכז למורשת המודיעין

 ערב העיון יתקיים ביום ראשון ל' חשון תשע"ד, 
 3 בנובמבר 2013, באולם בר שירה
בקריית האוניברסיטה, רמת אביב

התכנסות: 17:30 | סיום משוער: 20:00

מל"מ

אלוף אהרון יריב ז"ל
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ביקור השר לענייני מודיעין יובל שטייניץ במל"מ

 אל"מ אברהם שרוני
"איש ערכים" – ערב לזכרו

 10 תשע"ד  בחשון  ו'  שלישי  ביום 
בספטמבר 2013, התקיים במל"מ יום 
עיון בשם "איש ערכים", במלאת שנה 
ז"ל.  למותו של אל"מ אברהם שרוני 
שרוני, ממייסדי יחידה 8200, ערביסט, 
למופת,  מקצוע  ובעל  מסור  ציוני 
המילון  הרבה.  תלמידים  העמיד 
התבסס  שערך,  ערבי-עברי  החדיש 
על מאגר המונחים שאסף המודיעין, 
בנוסף למה שקיים במילון הקלאסי 

איילון-שנער. 
כבוד  של  מכבדת  אוירה  ובארגונו:  בתכניו  מרשים  היה  האירוע 
למורשת שהאיש השאיר, חיזוק גאוות היחידה וטיפוח תחום התרגום 
והמילונאות. כל הכבוד על הפקת האירוע לסא"ל קרן ורס"ן אירנה, 
שתי מפקדות מסורות מיחידת האיסוף המרכזית, לתפארת המודיעין 

הישראלי. 
בתוכן המקצועי של האירוע נשאו דברים, שריתקו את קהל החיילים 

הצעירים:-
0 ד״ר שלמה אלון - על המילון הערבי "ים ללא חוף". מ"לסאן אלערב" 

עד ערכי מילונו של אברהם שרוני ז"ל.
0 ד״ר תמר עילם גינדין - על דרכי שאילה מפרסית לעברית בתקופות 
השונות. )מדבריה של תמר: המלים גנזך, גזבר, פרגוד, פרדס ועוד ועוד 

הן תרומתה של הפרסית לעברית(.
0 רוביק רוזנטל - שעושה בימים אלה עבודת דוקטורט על השפה 
לאזרחות  הצבאית  השפה  של  תרומתה  את  לנו  הזכיר  הצבאית, 
)למשל עדכון, איתור, מיקום נולדו בצבא ואוזרחו(. ואיך אפשר בלי 

ראשי התיבות הצבאיים - לקיצור מ"מ יש 22 פירושים בצה"ל...
0 ד״ר ליאור לקס - על תצורת מילים בעברית לאור השפעות זרות 

- כיוונים ומגמות.
אפרים לפיד

מודיעין  לענייני  שר  אסטרטגיים,  לנושאים  שר  שטייניץ,  יובל  השר 
והשר המופקד על יחסים בינלאומיים ביקר ביום שלישי ל' באב תשע"ג, 
המודיעין  קהילת  לחללי  הממלכתי  ההנצחה  באתר   ,2013 באוגוסט   6
המל"מ בגלילות. ליוו את השר בביקור אנשי משרדו בהם תא"ל )מיל'( 
יוסי קופרווסר, בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן. ארחו את השר יו"ר 
מרכז  וראש  צור  דוד  )מיל'(  תא"ל  המנכ"ל  שטאובר,  צבי  ד"ר  המל"מ 
ארליך.  ראובן  ד"ר  במל"מ  עמית  מאיר  ע"ש  ולטרור  למודיעין  המידע 
בנושאי  המל"מ  של  העשייה  תחומי  השר  בפני  הוצגו  הביקור  במהלך 
הנצחה ומורשת קהילת המודיעין והוסכם לקדם את שתוף הפעולה בין 

תחומי האחריות של השר לבין המל"מ. 

* מ " ל מ ב ם  י ע ו ר י א
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש

יום ראשון ט"ז חשון תשע"ד 20 באוקטובר 2013*  0
חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים ופרויקט 'צהלה'  

מרצה: תא"ל )מיל'( רן פקר, במל"מ.  
יום ראשון ל' בחשון תשע"ד 3 בנובמבר 2013  0

השקת הספר "מר מודיעין", מאת עמוס גלבוע באולם בר שירה   
באוניברסיטת תל אביב.

יום שלישי ט' בכסלו תשע"ד 12 בנובמבר 2013**  0
החברה הישראלית מאז רצח רבין ועד היום  

בקור במוזיאון רבין והרצאה של פרופ' שלמה אבינרי   
התכנסות במרכז רבין בשעה 16:00  

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

* השתתפות רק על-פי הרשמה טלפונית מראש בטל': 03-5491306, 
שלוחה 0, החל משלושה שבועות לפני האירוע. הכניסה לאירועים בהצגת 

 תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.

**השתתפות מותנית בהרשמה ובתשלום מראש של 40 ₪ למשתתף 
במשרדי העמותה לא יאוחר מ-27 באוקטובר 2013.

השר שטייניץ במבוך שעל קירותיו חקוקים שמות הנופלים

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
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חנוכה תשע"ד
המל"מ יקיים גם השנה אירוע הדלקת נר של חנוכה עם 

המשפחות השכולות וחברי העמותה.

לפרטים יש להיכנס לאתר האינטרנט של העמותה:
www.intelligence.org.il
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ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

 כנס מחקר בינלאומי בנושא 40 שנה
למלחמת יום בכיפורים בארה"ב

חברי מל"מ יוצרים
דובי  במל"מ:  הכנס השנתי  לקראת  הועלתה  מסוגה  ראשונה  תערוכה 
יום  במלחמת  בסיני  בסדיר  מודיעין  כמש"ק  ששירת  קרב  הלום  שטרן, 
הכיפורים העלה תערוכה, פרי ציוריו ועבודותיו. דובי חווה את הפלישה 
והקרבות הראשונים במלוא עוצמתם וביטא את עולמו הפנימי ביצירותיו. 

הינכם מוזמנים. 

 22  –  21 בימים  ייערך  שבארה"ב  בטקסס  אוסטין  באוניברסיטת 
ישראל  ללימודי  המכון  של  בחסותו  מחקרי  כנס   2013 באוקטובר 
במקום בשיתוף עם מרכז שוסטרמן ללימודים יהודיים. בכנס יקחו חלק 
המודיעין.  קהילת  יוצאי  ובהם  מישראל  אקדמיה  אנשי  חוקרים  מספר 
ישא  המלחמה"  של  "ההיסטוריוגרפיה  בנושא  הפתיחה  הרצאת  את 

הפרופסור יואב גלבר שירצה גם על אירועי אפריל – מאי 1973. פרופסור 
יגאל שפי ירצה על המלחמה כמודל קלאסי של הונאה. ד"ר דני אשר 
ישווה בין תוכניות המלחמה של מצרים וסוריה, ומאיר אלרן ישא דברים 

על החברה בישראל כמפתח אסטרטגי לאסימטריה של הקונפליקט.
דני אשר 

צה"ל,  הוצאת  הרשקוביץ.  ושי  סימן-טוב  דוד  כתבו: 
'מערכות', אמ"ן- המכון לחקר המודיעין, 2013.

העשור  על  המשקיף  חדש  ספר  הוא  לאור"  יוצא  "אמ"ן 
את  מנתח  הספר  הישראלי.  המודיעין  של  הראשון 
החמישים  בשנות  הישראלי  הצבאי  המודיעין  התפתחות 
של המאה העשרים מנקודת מבט מערכתית. הוא מבוסס 
המודיעינית  העשייה  את  להציג  המבקש  מחקר  על 
בסימן  )שעמדו  הסוערות  החמישים  שנות  של  השוטפת 
משברים ביחסים בין אמ"ן לבין המוסד, בין אמ"ן לבין הדרג 
המדיני ובין אמ"ן לבין הרמטכ"ל( שלא בסדר כרונולוגי של 
האירועים, אלא מנקודת מבט ארגונית ומערכתית. סיפורו 
יחסי  ראיה:  זוויות  משתי  מוצג  המודיעין  של  ההיסטורי 

המערכת המודיעינית עם סביבתה והיחסים בין הרכיבים השונים היוצרים 

האיסוף הקרבי - הצופה לפני המחנה, חיל האיסוף הקרבי ומורשתו

ף ד מ ה ל  ע ש  ד ח

אמ"ן יוצא לאור, העשור הראשון לאגף המודיעין בצה"ל
אותה ביחד עם השלם המערכתי.

הספר מוקדש לזכרו של אלוף פרופסור יהושפט הרכבי ז"ל, 
מפתח  דמות   ,1959  -  1955 בשנים  המודיעין  אגף  ראש 

בעיצוב ארגון המודיעין הצבאי. 
מחברי הספר, דוד סימן-טוב ושי הרשקוביץ, הם חוקרים 
אשר  במילואים,  מודיעין  קציני  מודיעין",  לחקר  ב"מכון 
מתפרסם  אשר  חומר,  צה"ל  בארכיון  לרשותם  הועמד 
לראשונה ועושה את הספר למקור מידע חשוב למתעניינים 
בתולדות ביטחון ישראל ובהקמת המודיעין. הספר בן 250 
עמודים בלבד, מאפשר לבני הדור המשרת כיום במודיעין 
להכיר "מאין באנו ולאן אנו הולכים", כמצוות ראש אמ"ן 

המכהן אלוף אביב כוכבי בהקדמה לספר.
אפרים לפיד

מודיעין,  פיקוד הצפון,  לאור:  הוצאה  דני אשר.  כתב: 
יולי 2013.

הפעילות  בין  מחברים  הספר  של  הפרקים  עשרת 
המודיעינית בטרם הקמת המדינה )כולל תצפיתו של משה 
דיין, בה איבד את עינו( בראש הכוחות הפולשים ללבנון 
במלחמת העולם השנייה, דרך מלחמת העצמאות, "מבצע 
קדש", מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום 
הכיפורים, מלחמת שלום הגליל והנסיגה לרצועת הביטחון, 
האינתיפאדות והשהיה בלבנון עד לנסיגה, מלחמת לבנון 
השנייה ו"עופרת יצוקה", ועד להקמת חיל מודיעין השדה 
מפורטת  בספר  גדודיו.  חמשת  על  הקרבי  האיסוף  וחיל 

במיוחד פעילותם בעבר של יחידות כמו יחידת התצפיות 
הסדיר  היחמ"ן   414 נשר/  הקשתות  גדוד   ,869 "שחף"/ 
"ניצן", וכן המורשת הקצרה של הגדודים החדשים "איתם" 

ו"עיט" ושל ביסל"ק. 
בספר נכרכה מורשתו של המודיעין הקרבי )מודיעין השדה( 
עם זו של חיל מודיעין השדה ומחליפו חיל האיסוף הקרבי. 
ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי ומפקד זרוע היבשה הקודם 
אלוף סמי תורג'מן כתבו דברי הקדמה לספר. הספר כולל 
השתתפו  הספר  בהכנת  מקורות.  ורשימת  מונחים  מילון 
חברי הועדה למורשת מודיעין השדה בראשותו של תא"ל 

)מיל'( ד"ר דני אשר. 
דני אשר

דובי אל מול פני יצירותיו

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(8 גיליון 22, חשון תשע"ד, אוקטובר 2013

mailto:newsmlm@intelligence.org.il
mailto:newsmlm@intelligence.org.il


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

newsmlm@intelligence.org.il דוא"ל:    03-5497731  : פקס'  ,03-5497019  : טל'   47143 השרון  רמת   3555 ת"ד   | ההנצחה  אתר   | )מל"מ(  המודיעין  למורשת  המרכז 

עמותת 'אגמון' 
0 שביל ישראל - נפתחה שנת הפעילות של אגמון, 
לכת  למיטיבי  טיולים  אשר במסגרתה חודשה פעילות 
חברי  הצטרפו  לאחרונה,  ישראל".  "שביל  תוואי  לאורך 
התקיים  האחרון  והמוצלח  המשותף  הטיול  הרגליים.  למסעות  'שובל' 
באזור הבניאס שבצפון. טיולים אלה נערכים אחת לחודש בימי ראשון. 

חברים המעוניינים להצטרף מוזמנים להירשם במשרד אגמון. 
0 סיור סליחות - בערב יום הכיפורים התקיים בירושלים סיור סליחות. 

עמותת בוגרי 8200 עושה ויוזמת...
0 כנס שנתי של עמותת וותיקי היחידה ואנשי 
בחשון  ו'  חמישי  ביום  התקיים  הסדיר  הסגל 
תשע"ד 10 באוקטובר 2013. כמדי שנה חולקו במהלך 

הערב מלגות. 
ביום  ביחידה  התקיים  ז"ל  צימרמן  משה  של  לזכרו  ערב   0

רביעי ו' בתמוז תשע"ג 17 ביולי 2013. השתתפו מוקירי זכרו.
0 אירוע מורשת לסגל הסדיר של אחד מגופי היחידה התקיים 
מחברי  שלושה   .2013 ביולי   23 תשע"ג,  בתמוז  ט"ז  שלישי  ביום 
העמותה, תא''ל )מיל'( אריה בנטוב, אל''מ )מיל'( נעם שפירא והח''מ 

סקרו את נושא ההתרעה מתחום הסיגינט במלחמת יום הכיפורים 
והתייחסו לעבודת הסיגינט במהלכה. האירוע עורר עניין רב והועלו 

שאלות רבות במהלכו. 
0 העמותה העניקה גם השנה תווי שי לראש השנה לכ-100 חיילים 

מעוטי יכולת המשרתים ביחידה. 
0 בימים אלו החלה ההרשמה למחזור הרביעי של סדנת היזמות. 
ולתוצאות  רב  לעניין  זכו  כה  עד  שהתקיימו  המחזורים  שלושת 

מרשימות מצד המשתתפים. 
שוניה פכט

מודיעין 10 - מתהלכים בארץ
חמישים חברים וחברות מעמותת מודיעין עשר סיירו ביום שישי ל' בתשרי 
תשע"ד, 4 באוקטובר 2013, באתר ההרודיון ובגוש עציון. בהדרכת גדי, מדריך 
מעולה מבית ספר שדה בגוש, למדנו את סיפור המלך הורדוס ומציאת אתר 
הקבר. כזכור, ביקרו חברי העמותה בתערוכת הורדוס במוזיאון ישראל, וסיור 
זה השלים את התמונה על פרק חשוב בתולדות העם והארץ. בהמשך נסענו 
לכפר עציון, חזינו בחזיון האור קולי על תולדות הגוש, ביקרנו במוזיאון בכפר 
עציון וסיימנו ליד "העץ הבודד", שמסמל את הגוש וכבר אינו בודד כמו הגוש 

כולו, שהיקפו מרשים.
היה זה יום מעורר מחשבה במסע מימי בית שני אל ההתחדשות של הישוב 
בגוש עציון, שנפל ביום הכרזת המדינה, וחודש לאחר מלחמת ששת הימים.
גדי זהר

ג.  יהודה  אגמון  חבר  בהדרכת  בלילה  נערך  הסיור 
האישים  סיפוריו  נשזרו  במהלכו  מגוריו.  בשכונת 
במסגרת מנהגי הסליחות הנהוגים בתקופה זו של 

החגים. 
בבתי  בביקור   - היהודי  וינצ'י"  דה  "צופן   0
גדר  חמת  אלפא,  בבית  עתיקים  יהודיים  כנסת 
וציפורי התקיים טיול נוסף כמסע לפענוח "צופן 
דה וינצ'י" היהודי. הטיול התקיים ב-2 באוקטובר 

 .2013
 2013 באוקטובר  ב-18   - הסגדיאדה   0
תתקיים הסגדיאדה: אירוע לרגל החג המרכזי 

ברחבת  יתקיים  האירוע  בישראל.  האתיופית  הקהילה  של 
ועד   10:00 'הבימה' החל מהשעה  ובהיכל  'הבימה' בתל אביב  תיאטרון 
הרצאות,  מהקהילה,  אמנים  של  הופעות  יכלול  האירוע   .14:00 השעה 
המשפחה.  בני  לכל  מיועד  האירוע  ומזון.  אמנות  דוכני  ומוזיקה,  שירה 
היוזמה והארגון של האירוע הינם של שי פרדו עמית במסגרת הסדנה 
של  קיומו  ו'טבקה'.  אגמון  של  האתיופית  בקהילה  צעירה  למנהיגות 
האירוע מתאפשר כתוצאה מסיועם של עיריית תל אביב, קרן ריץ' , בנק 
איגוד וגופים נוספים אחרים. הנכם מוזמנים להשתתף עם משפחותיכם 

באירוע חשוב זה. 
נעם שפירא

ביקור חברי מודיעין 10 בהרודיון

מטיבי לכת במבצר נמרוד
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תודתנו 
לביא,  לזמירה  מ-שובל',  ל-ח'  זהר,  לגדי  אשר,  לדני  אביבי,  לשמעון 
לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, לרקפת פאר, לשוניה פכט לדליה ואופיר 
שתרמו. האחרים  ולכל  החומר  בהכנת  שסייעו  שפירא  ולנעם  שהם, 

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

 בגיליון 67 של מבט מל"מ
הרואה אור בנובמבר:

0 גיליון מיוחד לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים.
0 ההתרעות, ההתרחשויות והסיפורים הקטנים והגדולים של המלחמה.
0 לגיליון תצורף חוברת שתכלול את ההרצאות שנשאו הדוברים בכנס 
שערך המל"מ ב-1 באוקטובר בנושא "המודיעין במלחמת יום הכיפורים".

הקרנה מיוחדת של הסרט "בית לחם"

על סוגיית ההפעלה בשב"כ
סינמה בלש

אירוע נוסף במסגרת "סינימה בלש" התקיים 
בספטמבר   30 תשע"ד  בתשרי  כ"ו  שני  ביום 
הוקרן  לחם"  "בית  הישראלי  הסרט   .2013
בהרצלייה  הכוכבים  שבעת  חן  רב  בקולנוע 
מאות  לפה.  מפה  מלא  היה  הגדול  והאולם 
הסרט.  בהקרנת  בהתרגשות  צפו  משתתפים 
הפעם התקיים הערב בשיתוף 'אגמון' ו'שובל', 
לחוות  חברתי,  ערב  לבלות  שהמטרה  ונראה 
ביצירה קולנועית הקשורה למודיעין, ולשוחח 

עליה עם אנשי מקצוע הושגה במלואה. 
הסרט "בית לחם" שכבר עורר הדים רבים, גרף 
אופיר:  פרסי  בתחרות  פרסים  שישה  כה  עד 
שחקן  התסריט,  הבימוי,  ביותר,  הטוב  הסרט 
המשנה העריכה והליהוק. הוא ייצג את ישראל 
היום-יום  בחיי  עוסק  הסרט  האוסקר.  בטקס 

ופלסטינים  ישראלים  וערבים,  יהודים  של  האכזריים  ואף  הקשים 
בימינו. עם תום ההקרנה התקיימה שיחה מרתקת עם יוצר הסרט, 
לשעבר  החקירות  אגף  ראש  ועם  אדלר  יובל  והתסריטאי  הבמאי 

בשב"כ ח', חבר 'שובל'. 
ח' דחה את הביקורת על הסרט, שנשמעת מכמה מבקרים שרואים 
בו סרט פוליטי. לדברי ח', הסרט עוסק בסוגיית "ההפעלה", במארג 

הקשרים, הרגשות והכוחות הפועלים ביחסים 
אוניברסאלית  סוגיה  וזו  לסוכן  מפעיל  שבין 
במהותה. המצב הספציפי, היריבים, הפוליטיקה 
- כולם משמשים בסרט הזה, כתפאורה בלבד. 
לה,  הצדדים  בין  הקשרים  ומערכות  הפעלה 
שירות  פועל  שבו  בעולם  מקום  בכל  נמצאות 
מודיעין כלשהו. מלבד תיאור מערכת היחסים, 
בתחום  יסוד  סוגיות  בכמה  דיון  מעורר  הסרט 
תחום  והבגידה,  הנאמנות  תחום  ההפעלה: 
שישמשו  טובים  היותר  האנשים  איתור 
כמפעילים מניפולטיביים מול היריב, ובד בבד 
פועלים,  הם  שבה  למערכת  ולויאלים  ישרים 
מבחינה  רק  לא  המפעיל,  על  הבקרה  ותחום 
לחצים  מול  אל  בליווי,  גם  אלא  מקצועית, 
שבהם הוא נמצא. ח' סיים את דבריו, באומרו: 
"ראוי שהסרט 'בית לחם', יהיה אחד מנכסי צאן הברזל של מערכות 
ההכשרה בארגוני המודיעין. הוא גורם ויגרום לנו לפשפש במעשינו 

ולא להיות שאננים באותן 'סביבות' מסוכנות של ההפעלה". 
ח', שובל

אירוע נוסף במסגרת "סינמה בלש" יתקיים בסוף נובמבר. פרטים יפורסמו 
באתר האינטרנט של המל"מ ובמשרדי העמותה.

כנס על מודיעין ובטחון 
 במזרח התיכון 

באוניברסיטת בר אילן
של  הבינלאומית  והאגודה  ישראל  ללימודי  ארגוב  מרכז  בס"א,  מרכז 
באוקטובר   28 שני  ביום  יקיימו   )IIHA( המודיעין  של  ההיסטוריונים 
באולם פלדמן באוניברסיטת בר אילן כנס על הנושא מודיעין וביטחון 
של  החדש  הראש  שפירא,  שלמה  פרופ'  המרצים  בין  התיכון.  במזרח 
המחלקה למדעי המדינה בבר אילן ויו"ר אגודת IIHA, וחברי מל"מ עמוס 

גלבוע, איתן גלזר, אפרים לפיד, נחיק נבות ויעקב קדמי.
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