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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דוד צור

לבני המשפחות והחברים,
היציבות  ואי  המשברים  כלל  בתוך 
אלה  בימים  המזה"ת  את  המאפיינים 
אי  בסוריה,  האזרחים  מלחמת   - )ביניהם 
מתח  בלבנון,  פנימיים  ועימותים  שקט 
הבחירות(  לקראת  ובמצרים  בתורכיה 
שהגיע  לפלסטינים  ישראל  בין  בשיחות  המשבר  גם  נוסף 
לשיאו עם החלטתה של הנהגת הרשות הפלסטינית להגיע 

ל"הסכם פיוס" נוסף עם החמאס.
יותר  גיליון זה מתפרסם בתקופת מועדי האביב המסמלים 
מכל את עצמאותו של העם היהודי בארץ ישראל בתקופות 
מציין  הפסח  חג  והנופלים.  הקורבנות  זיכרון  לצד  השונות 
יציאתו  ובעצם את  יציאת עם ישראל מעבדות לחרות,  את 
בזמן  ישראל  בארץ  חופשי  כעם  בנייתו  לקראת  ממצרים 
לחללי  הזיכרון  יום  ולגבורה,  לשואה  הזיכרון  יום  העתיק. 
מערכות ישראל ויום העצמאות מסמלים את המעבר משואה 
לתקומה ובנייתו מחדש של העם היהודי כעם חופשי במדינת 
ישראל לאחר 2000 שנות גלות. ימים אלה גם מסמלים את 
המודיעין,  קהילת  חללי  יקירינו  עם  שלנו  ההתייחדות  ימי 
ביום הזיכרון  לחללי מערכות ישראל וביום הזיכרון לחללי 

הקהילה, שיחול בחודש יוני.  
בימים אלה של האביב, שהינם גם ימים של התחדשות, אנו 
ההנצחה,  בשערי אתר  הבא  וכל  המל"מ,  פני  את  מחדשים 
יכול שלא לחוש בכך. בשיפוצים שנעשים כעת באתר,  לא 
קירות  ועל  בכלל  הקירות  וחידוש  ניקיון  על  הדגש  מושם 
מבוך ההנצחה בפרט. פעילות המשפחות והחברים נמשכת, 
ובחודש מאי יצאו בני המשפחות לסיור באזור רחובות, ב"מכון 
איילון", שהיה מפעל ייצור תחמושת –"סליק" תת קרקעי בזמן 
במרכז  מתחדשים  גם  אנו  וייצמן".  ו"במכון  הבריטי,  המנדט 
חקר נוסף ליד מרכז מאיר עמית. בימים אלה מוקם המרכז 
מתודולוגיים  בנושאים  יעסוק  אשר  המודיעין,  תורת  לחקר 
עומד  ובראשו  המודיעיניות,  הדיסציפלינות  בכל  מקצועיים 
על  פירוט  בהרחבה  לקרוא  תוכלו  כתרי.  רון  )מיל'(  תא"ל 
תוכניותינו ועל פעילותינו בגיליון "מבט מל"מ", שיצא לאור 

לאחרונה.
אני מאחל לכולנו תקופה של פריחה והתחדשות.  

בברכה, דודו צור

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

"מי מאזין לנו?"
הרצאתו של חנן גפן במל"מ במסגרת 'מועדון חבצלת'   

קבלן  עובד  סנודן,  אדוארד  האמריקאי  המדליף  פרשיית 
של הסוכנות לביטחון לאומי בארה"ב )NSA(, שהעמידה 
שולחן  על  והעלתה  הארגון,  את  הזרקורים  באור 
אזרחים  של  לפרטיות  החדירה  סוגיית  את  הדיונים 
חנן  )מיל'(  תא"ל  של  הרצאתו  בלב  עמדה  תמימים, 
 ,2014 במרץ   12 ביום  במל"מ   ,8200 מפקד  בעבר  גפן, 

במסגרת 'מועדון חבצלת'. 
עוד לפני שנכנסים לסקירת הממצאים והשלכותיהם על 
ביטחון המדינה )האמריקאית( וחופש הפרט, שאלה טרומית 
המערכת,  איש  שאיננו  אדם  מוגבל,  בטחוני  זיכוי  עם  קבלן  שעובד  קרה  איך  היא 
הצליח לשים יד על כמות גדולה של מסמכים מקצועיים. אמנם, מערכת המידור של 
ה-NSA מנעה ממנו גישה לחומרים מודיעיניים, אך כשלה בכל הנוגע למידע ניהולי /

אג"מי. ועדת הבדיקה שהוקמה 
על ידי הנשיא מצאה, כי סינון 
חברה  ידי  על  נעשה  האנשים 
תהליך  חוץ(,  )מיקור  חיצונית 
ואכן,  כראוי.  הושלם  שלא 
אחת מההמלצות הייתה לבטל 

סידור זה.
סנודן,  שהצליח  המידע 
בשלושה  לאסוף  המדליף, 
חומר  לכאורה  כלל   חודשים, 
פרטים  פחותה:  רגישות  בעל 

רבים על שיתופי פעולה בין ארגוני מודיעין, חלוקת עבודה עם ארגונים עמיתים, כמו 
ניצול  ולשיפור מערכת האיסוף, תוך  לייעול  רעיונות  ואחרים,  ארגון המודיעין הבריטי 
החידושים הרבים שאירעו בתחום התקשורת בכלל וברשתות החברתיות בפרט, דיווחים 
על פעילות שוטפת, כגון איסוף מספרי טלפון ומיפוי ערוצי תקשורת להערכת ערכיותם. 
ההדלפה של  חומרים מקוריים, מסווגים, עם חותמת הארגון שדנו בהאזנה לאזרחים 
אמריקאיים הייתה מוקד הויכוח הפנימי בארצות הברית. הויכוח יצר  לחצים כבדים על 

הממשל האמריקאי. 
ידיעות על האזנה כביכול למנהיגים באירופה ובישראל, עוררו תרעומת ותגובות נזעמות 
התגובה  הייתה  במיוחד  בולטת   הפוליטיקאים.  אצל  וכמובן  הקהל  בדעת  בתקשורת, 
של גורמים פוליטיים בגרמניה, לאו דווקא אלה הקשורים לקנצלרית מרקל. עוד יותר 
בלטה המהירות בה הם הוסרו מעל סדר היום הציבורי. האינטרס של כולם היה למנוע 
הזו  הפרשייה  המודיעין.  ארגוני  בין  המתקיימות  המודיעיניות  היחסים  למערכות  נזק 

המשך בעמוד 2נמצאת בשלבי דעיכה, אף אם לא נאמרה בה עדיין המילה האחרונה. 

חנן גפן
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

במל"מ  ואנו  כאן  כבר  האביב 
ולקדם  ליזום  ממשיכים 
שתכליתה  מגוונת  פעילות 
המודיעין,  מורשת  את  לטפח 
ההנצחה,  מפעל  את  לבסס 
ולקיים  העמותה  חברי  עם  הקשר  את  לחזק 
שיח רלוונטי עם הדור הצעיר. הוצאתה לאור 
הכנס  את  המסכמת  מיוחדת  חוברת  של 
יום  המשותף שערכנו על המודיעין במלחמת 
משקפת  למלחמה,  שנה   40 לציון  הכיפורים 
את המפגש בין ותיקי דור 1973 לדור הנוכחי 
ומבטאת את הצורך ללמוד מן העבר ולהתאים 

את לקחיו לאתגרי המציאות המשתנה. 
 ISRAEL מערכת  עם  בשיתוף  המל"מ,  בכוונת 
"בימת  לראשונה  בקרוב  לקיים   ,DEFENSE
מודיעין" לקהל הרחב. מטרת האירוע הינה דיון 
בנושאים אשר על סדר היום הלאומי וחשיפת 
נוספים  פרטים  עלומה.  מודיעינית  פרשיה 

ימסרו בהמשך. 
חנן גפן, בעבר מפקד 8200, פתח בפנינו צוהר 
לפרשיית המדליף האמריקאי אדוארד סנודן, 
שחידדה את הדיון הציבורי בשאלת החדירה 
זה  בגיליון  תמימים.  אזרחים  של  לפרטיות 
של  העשיר  היבול  על  גם  לקרוא  תוכלו 
ספרים חדשים, שחגגנו במל"מ לאחרונה את 
התמלא  המל"מ  של  האודיטוריום  השקתם. 
בכל פעם מחדש בקהל רב של עמיתים שבאו 
לשמוע על נושא התוויית הגבולות, ספרו של 
חיים סרברו, ועל לוויינות והחלל הקרוב, ספרו 
הטקס  על  לקרוא  גם  תוכלו  אשד.  חיים  של 
השנתי של חלוקת הפרסים מטעם הקרן ע"ש 
ענבר עטיה ז"ל לעבודות בתחום ההתמודדות 
)מיל'(  אלוף  של  הרצאתו  ועל  הטרור  עם 
המשמעויות  על  שהצביע  עמידרור,  יעקב 
להיות  שיכולות  הכלליות  האסטרטגיות 
לאירועי טרור )כמו הפיגוע במגדלי התאומים 
בניו-יורק ב-11 בספטמבר(.  תוכלו לקרוא גם 
על מגוון העשייה העשיר שמציעות העמותות 
השונות ועל אירועים צפויים במל"מ בתקופה 
בלש"  "סינמה  פעילות  חידוש  כולל  הקרובה, 
ביוני הקרוב, בהקרנת הסרט "אניגמה", שילווה 
בהרצאתו של פרופ' יגאל שפי, והפעם נעשה 

זאת באודיטוריום במל"מ.   
בברכה, 
יוכי ארליך

במות מודיעין
המל"מ, בשיתוף עם מערכת ISRAEL DEFENSE, יקיימו לראשונה "בימת מודיעין" לקהל 
הרחב. מטרת האירוע הינה דיון בנושאים אשר על סדר היום הלאומי וחשיפת פרשיה 
יתמקד  והוא  מאי,  חודש  במהלך  במל"מ  יתקיים  הפתיחה  אירוע  עלומה.  מודיעינית 
2013: השלכות  בנובמבר  המעצמות   6 לבין  איראן  בין  נחתם  ההסכם אשר  בהשלכות 
לצורך  איראן.  של  האמיתיות  המטרות  מה  שלה,  הפעולה  ויכולת  ישראל  על  ההסכם 
ליטבק  מאיר  ופרופסור  הביטחוני,  מהמגזר  בכירה  אישיות  נארח  אלה  בנושאים  דיון 
מאוניברסיטת תל אביב  ייצג את "עמדת איראן". בחלקו השני של האירוע תוצג פרשיה 

מודיעינית, אשר לא נחשפה עד כה לקהל הרחב. פרטים ימסרו בהמשך. 
אמנון סופרין

על  ובפיקוח  האיסוף  בהרשאות  האיסוף,  במערכת  חוללה  שהיא  השינויים 
ארגוני המודיעין – היו מזעריים, בבחינת תשלום מס שפתיים. 

בשולי הפרשה עולות שאלות על גורמים נוספים המסוגלים לקיים מעקב אחרי אזרחים פרטיים. 
מבלי לשים לב, כל אחד מאיתנו, המשתמש באפליקציות החברתיות והאחרות, מוותר על הרבה 
אלו  שלנו,  המיקום  בנתוני  להשתמש  לאפליקציות  מתירים  אנחנו  רבות  פעמים  מפרטיותו. 
עשויים להיות מדויקים ביותר, עד כדי מטרים בודדים. אנחנו מתירים לחלק מהן גישה לכל אנשי 
הקשר שלנו, ומעל לכל אנחנו מתירים להן להתקין תוכנות על  מערכות המחשב שלנו. המידע 
בהונאות  וכלה  המסחריים  צרכינו  ממיפוי  החל  שונות,  למטרות  לשמש  עשוי  עלינו  שנאסף 

כלכליות. עולם התקשורת שמשתנה מול עינינו יוצר מציאות חדשה שצריך להסתגל אליה.
חנן גפן

על מפעל המורשת וההנצחה

ערב  לזכרה של ענבר עטיה ז"ל  
- מלגות לעבודות מחקר על 

ההתמודדות עם הטרור
אביב,  בתל  ישראל  ארץ  במוזיאון  התקיים  באפריל  ב-2 
ב-4  שנרצחה  עטיה,  ענבר  של  לזכרה  עשר  השמונה  הערב 
את  פתח  בתל-אביב.  דיזנגוף  ברחוב  בפיגוע   1996 במרץ 
רוטשילד.  דני  )מיל'(  אלוף  הקרן  יו"ר  ברכה  בדברי  הערב 
מחקר,  לעבודות  פרסים  חלוקת  שנה,  כבכל  עמדה,  במרכזו 
העבודות   33 מתוך  הטרור.  עם  ישראל  בהתמודדות  הדנות 

שהוגשו, בחר חבר השופטים שש עבודות:
 – היברידיים  לשחקנים  טרור  "מארגוני  ולנסי,  כרמית  גב'   0
מסגרת תיאורטית ודרכי התמודדות . חזבאללה כמקרה בוחן". 
הפלסטיני,  הטרור  נגד  הישראלית  בהתמודדות  ידע  עתירת  "טכנולוגיה  טבנסקי,  ליאור  מר   0

מפרוץ העימותים בספטמבר 2000 עד להשלמת 'תכנית ההתנתקות"'.  
ישראל  מלחמה:  ניהול  על  והשפעתה  לאבדות  כרגישה  החברה  "תפיסת  שוקר,  פנינה  גב'   0

במלחמת לבנון השנייה )2006(". 
0 מר שלמה שטרית, "פלגות הלילה המיוחדות )SNS( במרד הערבי, מאפייניה 

ענבר עטיה ז"ל
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יום רביעי, 30 באפריל 2014  0
האירוע השנתי לזכרו של ברוך כהן ז"ל  

יתקיים באודיטוריום התקשורת של בית הספר הריאלי   
העברי בחיפה.  

התכנסות החל מהשעה 12:00.  

יום ראשון, 11 במאי 2014  0
אזכרה לאל"מ יורם מויאל ז"ל  

בשעה 17:00, בבית העלמין "טוהר רחל" בסמוך למושב הזורעים.   
לאחר העלייה לקבר, יתקיים טכס אזכרה במועדון הישוב 

פורייה עילית.

יום שני, 12 במאי 2014   0
בשעה 19:00, מפגש של "מועדון חבצלת"  

בנושא: "המשפט הבינלאומי סביב אירועים כמו   
גולדסטון, מרמרה ועוד".

מרצה: עו"ד רועי שינדרוף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.  

יום רביעי, 21 במאי 2014  0
ערב לזכרו של אל"מ אבי גרינברג )רלו( ז"ל  

בשעה 19:00, מוקירי זכרו מוזמנים.  
יום שני, 9 ביוני 2014, בשעה 19:00  0

בשעה 19:00, מפגש של "מועדון חבצלת"  
הרצאת בכיר בקהילת המודיעין.  

יום שלישי, 24 ביוני 2014  0
טקס ההתייחדות השנתי לחללי קהילת המודיעין   

באתר ההנצחה בגלילות. 
התכנסות החל מהשעה 19:00.  

*ההשתתפות באירועים הינה רק על-פי הרשמה טלפונית מראש, החל 
משלושה שבועות לפני מועד האירוע. הכניסה לאירועים בהצגת תעודת 

חבר/ת עמותת המל"מ.

יתכנו שינויים בתוכנית - יש להתעדכן לגבי מקום האירועים ומועדם 
 במשרדי העמותה בטלפון: 03-5497019 ובאתר האינטרנט של המל"מ:

 www.intelligence.org.il

של היחידה ותורת הלחימה שלה במבחן הפעילות הצבאית". 
0 מר דורון אברהם, "המענה הישראלי לטרור התת-קרקעי של חמאס 

וחזבאללה כמודל להתמודדות עם הטרור הקיברנטי". 
טראומטית  סביבה  של  טווח  ארוכות  "השפעות  מנדלסון,  ירדן  גב'   0

כאוטית על מתבגרים".
לקריאה  נגישות  ויהיו  המל"מ  לספריית  נמסרו  שהוגשו  העבודות  כל 

פרופ'  הצוות  יו"ר  אמר  השופטים  נימוקי  את  בהשמיעו  מתעניין.  לכל 
חגי ארליך, כי "עבודת השיפוט כרוכה הייתה בצורך להישאר ענייניים 
ואקדמיים גם אל מול המפגש המרגש עם משפחת עטיה, עם תמונתה 
ומאמציו  איקא  אביה  ועם  היפה,  ענבר  של  הקצרים  חייה  ותולדות 
לתרגם את כאבו לעשייה ברוכה ותורמת". בחבר השופטים השתתפו גם 

ד"ר ראובן ברקו, עו"ד יהודה טוניק וד"ר מירה צורף.

עמידרור: מלחמתה של ישראל בטרור 
איננה רק עניין של פיקוח נפש, אלא חלק 
מהמאבק הארוך ורב הפנים על ריבונותה 

ועל דרכה לשלום
את ההרצאה המרכזית בערב לזכרה של ענבר נשא אלוף )מיל'( יעקב עמידרור, 
שניתח את מצבה האסטרטגי הכללי של ישראל ואת הממד הטרוריסטי שבתמונה 
הפיגוע  )למשל  אחרות  מהיסטוריות  דוגמאות  כמה  על  הסתמכות  תוך  הכללית. 
מוגבלותם  אף  על  טרור,  אירועי  כי  עמידרור  קבע  בניו-יורק(  התאומים  במגדלי 
כביכול, יכולים בהחלט לשנות מצב אסטרטגי כללי, ואף לתת כיוון חדש לאירועים 
עניין של  רק  איננה  בטרור  ישראל  אמר, מלחמתה של  כן,  על  גלובאליים. אשר 
פיקוח נפש, אלא חלק מהמאבק הארוך ורב הפנים על ריבונותה ועל דרכה לשלום.   
בערב נכחו רבים מוותיקי קהילת המודיעין וידידי משפחת עטיה, וקטעי השירה 

וההנחיה הוסיפו לרוחו המיוחדת.

יעקב עמידרור
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יום עיון על הקמת גבולות בין-
ב-26  במל"מ  התקיים  לאומיים 
ה-35  השנה  יום   ,2014 במרץ 
עם  השלום  הסכם  לחתימת 
של  ספרו  צאת  לרגל  מצרים, 
סרברו:  חיים  ד"ר  )מיל'(  אל"מ 
 International Boundary

על  לאור  יצא  הספר   .Making

של  העולמית  הפדרציה  ידי 
המודדים FIG, בה משמש סרברו 
יו"ר ועדת המשנה לגבולות בין-
השנה  יופץ  הספר  לאומיים. 
וישמש  האו"ם  מדינות  למרבית 
במחלקות  הנושא  בלימוד  גם 

לגיאוגרפיה מדינית ומשפט בין-לאומי באקדמיה. 
מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור פתח את יום העיון והציג את הנושא 
למיפוי  המרכז  ומנכ"ל  המיפוי  יחידת  כמפקד  סרברו  של  פעלו  ואת 
חתן  ברוור,  משה  פרופ'  סקר  הראשון  המושב  בפתח  בעבר.   ישראל 
ובר אילן, את תהליך  בן ה-95 מאוניברסיטאות תל אביב  ישראל  פרס 
ההתהוות של תורת ההקמה של גבולות בין-לאומיים והתפתחותה מן 
המאה ה-19 ואילך. הוא הציג את ההיבטים הגאוגרפיים של הנושא ואת 
הבעייתיות של התבססות על פרטי נוף טבעיים. הוא התייחס לקביעת 
הגבול עם מצרים ב-1906 ולקביעת גבולותיה האחרים של ארץ ישראל 
לאחר מלחמת העולם הראשונה. פרופ' למשפט בין-לאומי רובי סייבל 
מהאוניברסיטה העברית, שמילא תפקידים בכירים במשרד החוץ, לרבות 
את  הציג  מצרים,  עם  הגבול  בוררות  בתקופת  היועץ המשפטי  תפקיד 
נושא קביעת הגבולות מהיבטיו המשפטיים. הוא הדגיש את החשיבות 
קביעה  של  המשפטית 
ואת  הגבול  קו  של  מוסכמת 
דוד  פרופ'  יציבותו.  חשיבות 
ניומן, דקאן הפקולטה למדעי 
החברה והרוח באוניברסיטת 
בן גוריון, הציג את ההיבטים 
הנושא,  של  הגאו-פוליטיים 
בנושא  העיסוק  את  סקר 
במסגרות  העולם  ברחבי 
ואנשי  מדינאים  שכוללות 
התפתחות  את  וכן  אקדמיה 

לחשיבות  בנוגע  התפיסות  השתנות  לרבות  השנים,  לאורך  הנושא 
הגבולות הפיזיים בעולם. כן הדגיש את חשיבותה של המציאות בשטח 

כגורם שישפיע על עיצוב הגבול.   
אל"מ )מיל'( דניאל רייזנר, לשעבר רמ"ח הדין הבין-לאומי בצה"ל, סיפר 
על זכויותיו של חיים סרברו בהקשר להתוויית גבולות המדינה ובהובלת 
מדינת ישראל לנטוש את הנטייה לאמץ גבולות טבעיים על ידי מעבר 
במתודולוגיה  ישראל-ירדן  גבול  להתוויית  שהביאו  מודרניות,  לשיטות 
חדישה שמשמשת דוגמה בעולם. הוא הציג בצורה סוחפת את תובנותיו 
כאשר  ומתן,  במשא  ממשלות  ראשי  מלווה  הוא  בהן  השנים  מעשרות 
בהשפעתם  המכריעים  הם  והאינטרסים  הפוליטיים  השיקולים  לדעתו 
שיטה  הציג  מהטכניון  שושני  מקסים  פרופ'  המשפטיים.  הכללים  ולא 

לשקלול אינטרסים של הצדדים כהכנה למשא ומתן.
חיים סרברו הודה למנכ"ל המל"מ דודו צור ולמל"מ על ארגון האירוע. 
הוא הודה על הזכות לחתום תחת ממשלות ישראל למיניהן על התוויית 
ארבעת הגבולות המוסכמים של ישראל: הגבולות היבשתיים עם מצרים 
חשיבותם  את  הדגיש  הוא  וקפריסין.  ירדן  עם  הימיים  והגבולות  וירדן 
של גבולות מדויקים, מוסכמים ומוכרים כמרכיב חשוב בהגדרת המדינה 
על  הספר  את  הציג  הוא  הארוך.  לטווח  ליציבותה  ותנאי  וריבונותה 
שני חלקיו: החלק הראשון המתודולוגי שכולל פרק על תהליך הקמת 
גבולות, פרק על עדיפויות בהגדרות גבול ופרק על ניסוח סוגיית הגבול 
בין- גבולות  של  מעשיים  מקרים  הכולל  השני  החלק  שלום;  בהסכם 

לאומיים בעולם, ובהם גבול ישראל-ירדן, שמשלים השנה עשרים שנים 
לקיומו, ומשמש דוגמה אולטימטיבית להדגמת המתודולוגיה.  

חיים סרברו

ר  פ ס ה ת  ג י ג ח
יום עיון על הקמת גבולות בין-לאומיים:

ישראל והעולם נוטשים את הנטייה להתבסס 
על גבולות טבעיים ומאמצים מתודולוגיה 

חדשה בהתוויית גבולות  

פרופ' ברוור מעיין בספר על הגבולות

חיים סרברו מרצה על ספרו במל"מ
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ר  פ ס ה ת  ג י ג ח

ביום רביעי ה-2 באפריל התקיים 
של  לספרו  השקה  אירוע  במל"מ 
אשד,  חיים  פרופ'  )מיל'(  תא"ל 
שהיה עד לאחרונה ראש המנהלת 
על  האחראית  הביטחון  במשרד 
של  הביטחונית  החלל  תוכנית 
ישראל. בפתח דבריו ציין אשד, כי 
בפיתוח  חדש  בעידן  נמצאים  אנו 
הלווינות  עידן   - חלל  מערכות 
כיום  נמנית  ישראל  הזעירה. 
בעולם  המובילות  המדינות  על  
המזעור  ביכולת  זה,  בתחום 
את  סקר  אשד  ואלגוריתמיקה. 
 ,1981 התפתחות תוכנית החלל הביטחונית בישראל, מתחילתה בשנת 
עם החלטת ראש הממשלה מנחם בגין והקמת מנהלת החלל )מת"א(, 
וכן את תוכנית החלל האזרחית )סל"ה( המשמשת קטר טכנולוגי חינוכי 

ומדעי במדינת ישראל.
שיגור  עם  התגשמו  הביטחונית  החלל  תוכנית  של  ההישגים  לדבריו, 
אופק 3 בשנת 1995, והם גם הובילו לשינוי מגמה עולמי בכיוון הלווינים 
הקטנים, גם בחלל האירופי )CNES( וגם בחלל בארה"ב )נאס"א, דרפ"א(. 
בדומה להישגים שלנו בנושא המז"לטים לפני כעשור, לוויני אופק הם 
לוויני  סדרת  כיום  גם  וחכמים.  קטנים  החלל,  של  המזל"טים  בעצם 
ביצועים  מבחינת  גם  בעולם  מהמובילים  הם  התחומים,  בכל  האופק 
מיוחדים  המאוד  לביצועים,  יחסית  המחיר  מבחינת  וגם  למשקל  ביחס 

היי-טק,  מתעשיית  שנובעים 
שנה  מ-30  למעלה  שעוסקת 
בתחומי הלווינות הזעירה. צד 
נעשה  הלווינים  למזעור  נוסף 
בטכניון  לווין הסטודנטים  ע"י 
)טכסאט( ששוגר בשנת 1998. 
וכל  ק"ג  כ-50  היה  משקלו 
 6 צלע חצי מטר. הלווין הכיל 
ניסויים מדעיים שפעלו בצורה 

מושלמת לאורך כ-12 שנים והובילו מגמה עולמית של לווינים זעירים 
מסוג מיקרו.

ננו- מסוג  יותר  זעירים  לווינים  של  המגמה  התפתחה   2000 משנת 
10 ס"מ ומשקלה  לווינים, המבוססים על קובייה, שכל צלע שלה היא 
חינוך  לצורכי  לבנות  כזאת  בקובייה  ניתן  ליחידה.  בודדים  קילוגרמים 
לווין ששוקל מאות גרמים בודדים. לווין כזה בנו תלמידי מרכז המדעים 
ברמות  הוכחנו  הקרוב.  בחודש  רוסי  משגר  ע"י  ישוגר  והוא  הרצלייה, 
שונות, שמספר קוביות כאלה שמחוברות יחד, יכולות לבצע את מרבית 
המשימות שמבצעים לווינים גדולים יותר ע"י יצירת להקות או נחילים 

של לווינים זעירים.
המסתורי  העולם  את  לפנינו  פורש   – הקרוב  והחלל  לווינים   – "הספר 
של הלווינים והחלל, שצעירים ומבוגרים כאחד יגלו בו עניין, הוא כתוב 
בשפה פשוטה ובהירה היפה לכל נפש ולא רק לעוסקים בתחום", מתוך 

הקדמה לספר שכתב פרופ' אלוף )מיל'( יצחק בן ישראל.
חיים אשד

"הסורים על הגדרות" גם באנגלית 

אנוכי  אחי  "את  מרזוק  יוסף  של  ספרו  על  בכתבה  הבהרה: 
ושם  חורב,  לאה  הכותבת,  של  שמה  בטעות  נשמט  מבקש" 

הוצאת הספרים א.ר.ת  ביוגרפיות. 

פרופ' חיים אשד

"לווינים והחלל הקרוב" - ישראל מובילה ביכולת 
המזעור והאלגוריתמיקה 

הספר "הסורים על הגדרות", 
העוסק במלחמת יום הכיפורים 
בגזרת פיקוד הצפון, יצא לאור 
 The השם:  תחת  באנגלית  

 .Syrian at the Border
של  בעריכתו  הספר 
תא"ל  הצבאי  ההיסטוריון 
וצוות  אשר  דני  ד"ר  )מיל'( 
מערכת שכלל את אלוף )מיל'( 
של  האג"ם  קצין  חופי,  יצחק 
אורי  )מיל'(  אלוף  צפון  פיקוד 
התותחנים  מפקד  שמחוני, 
)מיל'(  צפון במלחמה אל"מ  פיקוד  וקמ"ן  דוד  בר  )מיל'( אברהם  תא"ל 
ונמכר ב'אמזון', שם זכה  יצא לאור במהדורה דיגיטלית  חגי מן. הספר 

להיכלל ברשימת רבי המכר.

תאור  ובהם  עמודים,  כ-750  מכילה  הספר  של  המודפסת  ההוצאה 
מהלכי  המלחמה,  לפני  הסורי  ובצבא  בצה"ל  והתוכניות  המהלכים 
וביחידות  המקצועיים  באגפים  המטה  באגפי  הפעילות  וכן  המלחמה 

הפיקודיות. 
בספר גם רשימות מפקדים וכן סיפורם של כל הצל"שים בקרבות חזית 
הצפון. הספר מתבסס גם על מחקריהם של היסטוריונים צבאים נוספים 
המקיף  והוא  חלקו  את  אחד  כל  שתרמו  המל"מ(,  חברי  מהם  )רבים 

והמפורט בספרי המלחמה שתורגמו לאנגלית.
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ן " מ א ב ה  ש ע נ ה מ
תערוכה בבניין מטכ"ל בקריה:

40 שנה למודיעין במלחמת יום הכיפורים

הרחבת מפעל ההתנדבות ביחידות אמ"ן 
למען חניכי אקים

ר  פ ס ה ת  ג י ג ח

מזה כחודש מוצבת במבוא לבניין המטכ"ל בבסיס הקריה בתל אביב 
הכיפורים.  יום  במלחמת  הצבאי  למודיעין  שנה   40 לציון  תערוכה 
מהשלבים  החל  ועדויות,  מסמכים  תמונות,  טקסט,  משלבת  התערוכה 
ולקט  נבלמו(  אך  שהתריעו  אלה  של  סיפורם  )כמו  המלחמה  שלפני 
נמוכה  "בסבירות  כי:  המלחמה,  פרוץ  לפני  יממה  שקבע,   ,"40 "סעיף 
החטיבות,  וקמ"ני  הקרבי  המודיעין  פעילות  על  מלחמה...";  לפרוץ 
סיפורם של  לעצמם;  שייצרו  מודיעין  היה  להם  המודיעין שהיה  שרוב 
של  תרומתו  על  הקמ"נים;  ע"י  במקום  אולתרו  מהן  שרבות  התצפיות, 
הגנ"ד )גדוד ההאזנה הנייד- שלראשונה הופעל במתכונת זו במלחמה 
יח'   של  תרומתה  לכוחות;  הגיעו  שלא  התצ"אות  של  סיפורם  ההיא(; 
רשימת  את  כוללת  התערוכה  ועוד.  בשטח  לכוחות  כיום(   8200(  848

ועיטורים  צל"שים  של  סיפורם  במלחמה,  המודיעין  אגף  של  החללים 
על  אגרנט  ועדת  והערות  הלקחים  הבאת  וכן  אמ"ן,  לאנשי  שהוענקו 

תפקוד המודיעין הצבאי במלחמת יום הכיפורים.
התערוכה הוכנה ע"י רע"ן ההיסטוריה והמורשת לשעבר בחמ"ן, סא"ל 
)מיל'( גדעון מיטשניק, שפרש לאחרונה משירות בצה"ל. גדעון הסתייע 
ובית   ,1973 של  המודיעין  קציני  מקרב  בעיקר  המל"מ,  מוותיקי  בכמה 
הדפוס של היחידה הלוגיסטית של חיל המודיעין היה אחראי על עיצוב 
נעשתה  בקריה  המטכ"ל  לבניין  במבוא  התערוכה  הצבת  התערוכה. 
להפכה  האפשרות  נבחנת  עתה  מאיר.  בן  אלי  תא"ל  קמנ"ר,  בברכת 
הארץ,  ברחבי  ויחידותיו  המודיעין  חיל  בסיסי  בין  נודדת  לתערוכה 

ולשמרה למורשת הדורות הבאים.

פעילות  את  להרחיב  ממשיכות  אמ"ן  יחידות 
עם  אנשים  למען  אקים  עמותת  עם  ההתנדבות 

מוגבלות שכלית. במסגרת זו:
בפורימון  הרביעית  השנה  זו  אירח   15 בה"ד   0
וחניכים  משפחה  בני  עשרות  הבה"ד  של 

מסניף אקים ר"ג-גבעתיים. 
שני  קיימה  אמ"ן  של  העילית  מיחידות  אחת   0
שכלית  מגבלה  בעלי  בוגרים  עם  אירועים 
עבודה  ובמרכז  בר"ג  שיקומי  עבודה  במרכז 

שיקומי בגבעתיים. 
של  הטכנולוגית  מהיחידה  וחיילים  קצינים   0

חיל המודיעין קיימו יום כיף בספארי בהשתתפות כ- 220 איש, מתוכם 
כ-100 חניכים עם מגבלות ברמה קשה משתי מסגרות בחולון. במהלך 
והחיילים  המחסומים",  "נשברו  החיות  כלובי  בין  והביקור  ההפעלה 
אף רקדו עם הילדים והבוגרים. כל הנוכחים חוו 
הקבוצה  של  מפקדה  במיוחד.  מרגשים  רגעים 
סיפר  י',  סא"ל  והחיילים,  הקצינים  של  הגדולה 
על החששות הרבים שהיו לו ולחיילים מהמפגש 

לפני האירוע אך ציין שהם חוו חוויה מיוחדת.  
שכלית  מגבלה  עם  נוספים  מלש"בים   4  0
במסגרת  לאמ"ן  להצטרף  עומדים  התפתחותית 
היא  ממשא"ן  א'  רס"ן  במדים".  "שווים  פרויקט 
רבים  לכך  ושותפים  אמ"ן  מול  הקשר  אשת 

במספר יחידות. 
גדעון מיטשניק

אקים מחבק את החיילים המתנדבים

ספר המודיעין הישראלי באנגלית 
 Israel's Silent ,בהוצאת המל"מ
Defender, ממשיך להכות גלים

בית  למפקד  החודש  הוענק  המל"מ  בהוצאת  באנגלית  הישראלי  המודיעין  ספר 
עם  )שערך את הספר  לפיד  )מיל'( אפרים  ידי תא"ל  על  בניגריה  למודיעין  הספר 
המעוניינים  וחברנו  במל"מ,  הספר  את  לרכוש  ניתן  ארליך(.  ויוכי  גלבוע  עמוס 

לפיד עם קומודור )קצין מודיעין הצי הניגרי( M.A. Emuekpere, מפקד הבסיסלהעניק שי מתאים לידידים בחו"ל מוזמנים. 
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עמותת מודיעין 10

טקס הזיכרון וחלוקת מלגות קרן נצר

צועדים לזכר החללים 
עמותת מודיעין 10 בשיתוף עם היחידה הסדירה, קיימה ערב פסח את 
מלגות  חלוקת  וטקס  היחידה,  חללי  לזכר  למסורת  שהפכה  הצעדה  
מטעם הקרן להנצחת אהרון נצר לחיילים מצטיינים. זו הפעם השישית 
שחיילים וקצינים של יחידת היומינט צועדים עם חברות וחברי העמותה 
על ילדיהם ונכדיהם מנקודת כינוס ביער חרובית, אל עבר המצפור ע"ש 
דוד קרון )מפקדה הראשון של היחידה( שבו הקימה העמותה את אתר 
היחידה.  לחללי  ההנצחה 
ולטקס  לצעדה  הצטרפו 
המשפחות  האנדרטה  ליד 
שמשלב  באירוע,  השכולות 
את ההנצחה עם המשכיות 
היחידה  של  הדורות 
וחיילות  לחיילים  וההוקרה 

מצטיינים. 
בטקס ליד האנדרטה נשאו 

 אתר אינטרנט חדש
לחברי עמותת מודיעין 10

עמותת מודיעין 10 חנכה אתר אינטרנט שיהווה נקודת מפגש לחברי 
וכן מכיל תכנים ממורשת היחידה  העמותה על הפעילות השוטפת 

 www.modiin10.org.il :והיומינט בכלל. היכנסו ותתרשמו

קמפוס בגליל המערבי
בגליל  אינטנסיבי  שבוע  סוף  בילו   10 מודיעין  בעמותת  וחברים  חברות   67
המערבי. שני נושאים ליוו אותנו - מלחמת העצמאות שהיא הנושא השנתי 
וניסיונות  התורכית  התקופה  על  בדגש  עכו,  והעיר  העמותה  פעילות  של 
נפוליאון לכבוש אותה. בשני אוטובוסים התחלנו את סיורנו במחנה הגדנ"ע 
בג'וערה, הוא בסיס האימונים המרכזי של ארגון ה'הגנה' ממנו יצאו לא מעט 
ה'הגנה'  במוזיאון  ביקרנו  ואחריה.  העצמאות  במלחמת  בכירים  מפקדים 

דברים מפקד היחידה, ראש העמותה גדי זהר, נציג המשפחות השכולות 
דידי כהן, ראש קרן נצר שמוליק גורן, ראש צוות השופטים יגאל סימון 
ללמודים  סיוע  במלגות  הזוכים  שמחה.  שניאור  נצר  משפחת  ונציג 
לאחר השחרור הם חיילת ושני חיילים שהומלצו ע"י מפקדיהם ונבחרו 

מרשימה ארוכה ע"י צוות השופטים מטעם הקרן.

ובהדרכתו המצוינת של יואב רגב למדנו על קרבות משמר העמק ורמת יוחנן 
נגד צבא ההצלה בפיקודו של קאוקג'י, תוך שאנו מסיירים ומתצפתים על 

אזורי הקרבות.
הערב הוקדש להרצאה מרתקת של ד"ר מצטפא עבאסי, שמרצה במכללת 
ד"ר  שביצע  המחקר  הפלמ"ח.  ע"י  שנכבשה  בעת  בצפת  ילד  והיה  העמק 
עבאסי היה תמונת ראי  להרצאה ששמענו מד"ר )אלוף( אלעד פלד, כמה 

שבועות קודם לכן. הרבה פנים להיסטוריה...
ניסיון  הראשון  המערבי.  בגליל  שנערכו  קרבות  לשני  הוקדש  השני  היום 
שהסתיים  הגשרים  בליל  באכזיב  הכביש  וגשר  הרכבת  גשר  של  הפיצוץ 
במותם הטרגי של 14 לוחמים מפיצוץ חומרי הנפץ שנשאו על גבם. והשני 
סיפורה הקשה של שיירת יחיעם שבה נפלו 46 לוחמים )כולל לוחמת אחת( 
ממארב של כוחות ערביים. בהמשך סיירנו בעיר עכו בהדרכתו יוצאת הדופן 
והוא  נפוליאון"  "במחלת  שנים  לפני  חלה  שלדבריו  לבנון  ארז  חברנו  של 
מהמומחים הידועים בארץ על האיש בכלל ומלחמתו בארץ ישראל בפרט. 
וצרפתית(,  אנגלית  ערבית,  )עברית,  שפות  בארבע  אותו,  שמענו  שלא  עד 
לא הבנו איזה אוצר נחבא בתוכנו...למדנו על ניסיונות נפוליאון לכבוש את 
עכו ובמקביל את סיפורו המופלא של שר האוצר של שליטי עכו חיים פרחי 

שסיים את חייו באופן טרגי בשנת 1819.
ע"י  הערב הוקדש לסיפור מורשת של מרחב צפון שהוגש בצורה מרתקת 
מהימים  השבעים  משנות  פרשיה  זו  הייתה  מ'שובל'.  ואבי  מהעמותה  מיקי 
ארגוני  בין  פעולה  ששיתוף  שוב  שמוכיחה  בלבנון,  הפח"ע  של  הראשונים 

המודיעין יכול להשביח את התוצאה.
ובמוזיאונים המעניינים  ביום השלישי והאחרון ביקרנו בגן התעשייה בתפן 
שבו - מהמוזיאון לתולדות "היקים" ועד תערוכת המכוניות של איתן ורטהימר, 
ולחינוך  לתעשייה  רבות  שתרמה  המשפחה  של  ולעשייה  ליוזמה  מופת 

בישראל. התארחנו בקמפוס באחוזת אסיינדה במעלות. מומלץ!
גדי זהר
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עמותת 'אגמון' 
ב-10  חזרו  אגמון  מחברי  כ-100   - ביפן  ביקור   0
הגדולה  הקבוצה  זו  הייתה  ביפן.  מטיול  באפריל 
החברים  העמותה.  במסגרת  לחו"ל  שיצאה  ביותר 
עם  ומהיכרות  מהנופים  חוויות  ומלאי  נפעמים  חזרו 

התרבות היפנית. 
בבקעת  טיילו  חברים  כ-100  בארץ.  אגמון  סיורי  נמשכים   0
שבה  מהחקלאות  הבקעה,  מנופי  והתרשמו  סבבים(  )בשלושה  הירדן 

ומהמורכבות הפוליטית צבאית של אזור זה.  
0 מופע מוסיקה אנדלוסית התקיים במל"מ בשיתוף חברי 'שובל'. 
כפים  למחיאות  זכה  אלמדיוני  מוריס  הנודע  אנדלוסי  המרוקאי  הזמר 
הזה.  המרגש  באירוע  שנכח  הקהל  מצד  בשירה  ולהשתתפות  סוערות 
את הערב פתחה הרצאתה של ד"ר אורית יקותיאלי על מרוקו והקשרים 

עם  התרבות האנדלוסית. 
0 אל"מ )מיל'( שלמה קאשי שהיה ראש צוות שבויים ונעדרים באמ"ן, 

יום  במלחמת  שנפל  ז"ל,  כהן  ערן  הנווט  גופת  של  הגילוי  על  סיפר 
תהליכי  בהצגת  הקהל  את  ריתק  קאשי  מצרים.  אדמת  על  הכיפורים 
הנווט  של  נפילתו  מקום  את  לגלות  מנת  על  שהפעיל  והבקרה  העיון 

ולהביא את גופתו לקבורה בישראל.
סיירו  הסיורים העירוניים של חברי העמותה. לאחרונה  0 נמשכים 
אמנות  על  בדגש  כיס-לב  יהונתן  בהדרכת  פלורנטין  בשכונת  החברים 

הגרפיטי, וכן סיירו במושבה האמריקאית שעל גבול יפו-תל-אביב. 

עמותת בוגרי 8200 מעדכנת ובזמן... 
0 פורום ההתרעה השנתי – מתוכנן לסוף יוני 
2014,  בהובלתו של אל''מ )מיל'( יורם סנדר. בנוסף 
יואל  להנצחת  הקרן  השנה  תוצג  המרכזית,  להרצאה 
ויצוינו בוגרי היחידה ששירתו בתפקידי פיקוד  בן פורת ז"ל ומורשתו, 
והתרעה בעת מלחמת יום הכיפורים. תוכנית האירוע  תפורסם בנפרד.  
0 הכנס השנתי ל-2014 של עמותת ש.מ. 2 ושל היחידה הסדירה 
במפקדת  ויתקיים  מוטסת'',  סיגינט  ''פעילות  בנושא  יתמקד   -
מתבקשים  המערך  משרתי   .2014 בספטמבר   11 ה'  ביום  היחידה 
 mutas2014@gmail.com הדוא"ל:  לכתובת  פרטיהם  לשלוח 
)כולל שם פרטי ושם משפחה, שנות שירות במערך, כתובת דוא"ל 

ומספר הטלפון הנייד(.
טכנולוגית  יזמות  לקידום  השנתי  הכנס   -   Networking  0
החל   ,2014 ביוני   9 ב'  ביום  אביב,  תל  בנמל   11 בהאנגר  יתקיים 

מהשעה 18:00 .
המטה  וראשי  המפקדים  סגני   ,8200 יחידה  מפקדי  מפגש   0
לדורותיהם התקיים לרגל חג הפסח ב-10 באפריל 2014 במפקדת 
היחידה. המפגש התקיים ביוזמתו של הרמ"ט החדש אל"מ ד', ונערך 
במבנה החדש "שלוש הקשתות", חדר האוכל הישן ששופץ בתרומת 
היחידה  ומפקד  כהן,  יאיר  )מיל'(  תא"ל  ברכו  במפגש    .FIDF קרן 
היין  על  ענבר  שלמה  )דימ'(  אלוף  ברך  המפגש   בתום  א'.  תא"ל 
ואיחל למפקדי היחידה בהווה הצלחה בהתמודדות עם האתגרים 

הגדולים שלפניהם, בהמשך למסורת של קודמיהם.  
רמ"ט  ששימש  ז''ל,  זוהר  נמרוד  אל''מ  של  לזכרו  ערב   0
2014. מוקירי  בתפקידו האחרון ביחידה, נערך במל"מ ב-20 במרץ 
באולפן  מנשה,  רמות  בקיבוץ  בילדות,  חייו  מתחנות  וחברים  זכרו 
ובבה''ד  ביחידה  הצבאי  משירותו  ופקודיו  חבריו  חביבה,  גבעת 
הערב  הנחה את  זכרו.  את  לציין  ובאו  ובני משפחתו התקבצו   ,15

יאיר כהן. במהלך הערב  )מיל'(  ומפקדו בעבר תא''ל  המרגש חברו 
נשאו דברים פקודיו וחבריו. מפקד היחידה היום תא''ל א', ששימש 
כהן  פנינה  גב'  אג''מ,  כקצין  נמרוד  תחת  הפעלה  רמ''ד  בתפקיד 
מתקופת ההדרכה, על תקופת פיקודו ותפקידיו כאיש אג''מ סיפר 
באירופה  שביצע  השליחויות  על  גלוי  חלק  סופר  כן  וכמו  איקא, 
ובאסיה, על יעוץ לקש''ח, על פרק המב''ל בחייו מפי ראש השב''כ 
ילדותו מפי חברו מאותם הימים מיכאל. הוצג סרטון על חייו  ועל 
וקבוצת ''אלומה'' הנעימה בשירתה. נמרוד התבלט כחבר אמת, לא 

יסמן, אשר ידע וביצע דברים "מחוץ לקופסא". יהי זכרו ברוך!. 
0 ערב מורשת לזכרו של אל''מ ששון )ששי( יצחייק ז"ל, 

שהיה מפמ"ר ביחידה, התקיים ב-22 באפריל 2014 במל"מ.   
ב-30  תקיים  העמותה   - הדרומית  הזירה  מורשת  אירוע   0
בזירה  הקומינט  לתחום  שיוקדש  מורשת  אירוע   2014 באפריל 
הדרומית )מרמת המדור ועד הזירה(,  ביוזמתו ובהובלתו של אל''מ 

)מיל'( נעם שפירא. 
הרביעי  המפגש  את  לקיים  מתכננת  העמותה  של  התוכן  ועדת   0
בסדרת ''מפקדים מספרים'' במחצית השנייה של חודש אוקטובר 
2014. הפעם ישתתפו אלוף )דימ'( שלמה ענבר ואלוף )מיל'( אהרון 

זאבי-פרקש . פרטים יבואו. 
העמותה,  במסגרת  הפועל  הצעירים,  היחידה  יוצאי  פורום   0
קיים ב-6 באפריל 2014 מפגש שני בסימן Inspiration שתכליתו - 

''איך לעשות את זה'', בדרך להצלחה עסקית ואישית. 
המתגוררים  היחידה  בוגרי   – בניו-יורק   8200 בוגרי  קהילת   0
באזור ניו-יורק וסביבתה מקיימים מזה זמן מפגשים שנועדו לבחון 
דרכים לסייע לעמותת הבוגרים בישראל, לקיים נטוורקינג ולסייע 

לבוגרים המגיעים לארה"ב. 
שוניה פכט

טיול חברי אגמון בבקעת הירדן
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איש המבצעים – סיפורו של מייק הררי, מפקד 
היחידה המבצעית של המוסד 

"אני ואחי נגד בן דודי"
מאת: אריאל רוניס

הספר "אני ואחי נגד בן דודי" מתאר את המרדף אחר המבוקש, ערבי ישראלי המבוקש ע"י השב"כ, 
המפתיע.  לסיומו  עד  עצמו,  המבוקש  המבט של  מנקודת  והן  רכז השב"כ  המבט של  מנקודת  הן 
ומביא לחשיבה  ישראל בסכסוך הפלסטיני-ישראלי  ערביי  הייחודית של  הזווית  הספר מאיר את 
חדשה באשר ליחסי יהודים-ערבים בתוך תחומי הקו הירוק. כותב הספר אריאל רוניס, שימש 19 

שנה רכז ומנהל בתפקידי שטח בשב"כ. זהו ספרו הראשון.
הספר  לרכוש  יוכלו  המל"מ  חברי  ספרים".  וב"צומת  "סטימצקי"  בחנויות  הספר   את  לרכוש  ניתן 
לאור(  )ההוצאה  ביכורים"  ל"אופיר  להתקשר  נא  המוזל  במחיר  הספר  להזמנת  מיוחדת.  בהנחה 

03-5590448 )שלוחה 1( ולהזדהות כחברי מל"מ.
אריאל רוניס

מאת: אהרון קליין, הוצאת כתר, ירושלים, 2014.
מייק הררי, מהבולטים בין אנשי המודיעין הישראלי לדורותיהם, מפקד ולוחם-מודיעין רב זכויות, 
ראוי שתהיה  כי  מייק  ובמחשבותיו. עתה  החליט  במעשיו  הציבור  כל השנים מלשתף את  נמנע 
תזכורת כתובה ואמינה על מבצעים, שהיה שותף פעיל בהם. כך ינחיל את סיפור קורות חייו מורשת 
לדורות הבאים של אנשי מודיעין ושל כל מי שהמדינה הזאת חשובה לו. גם עתה, לאחר פרסום 
הספר לא נפתחו כל הסכרים, אך יש בו הצצה לעולם קבלת ההחלטות והתעוזה של מפקד יוצא 
דופן, אשר ראש המוסד תמיר פרדו מגדיר בהקדמה לספר: "נדירים ומעטים הם המפקדים שהותירו 

חותם ברור הניכר גם יותר משלושים שנה לאחר שסיימו את תפקידם )הפעיל(". 
לגבי שני מבצעים חושף מייק את הפירוט המוסמך של חלקו של המוסד : "אביב נעורים" )אפריל 
1973( ומבצע אנטבה )יולי 1976(. גם מקומו של הכישלון בלילהמר )1973( לא נפקד כאן ואפילו 

פרשת אוסטרובסקי, איש המודיעין שבגד ב"מוסד". 
מייק החל את דרכו כנער בתל-אביב אשר הדביק כרוזים מטעם ה'הגנה', התגייס לפלמ"ח, משם 
ארגונים.  בכמה  הממשלתי-ביטחוני  בשירות  השתלב  הוא  ב',  לעלייה  במוסד  ההעפלה  למבצעי 
בנציגויות  האבטחה  בהקמת  החוץ  משרד  מנכ"ל  איתן  ולטר  של  עוזרו  היה   1954-1952 בשנים 
ישראל בעולם, בהמשך היה תקופה מסוימת ב"נתיב", לשכת הקשר ליהודי מסך הברזל, שם סייע 
למילוט רבים מהם. עם גיוסו ל"מוסד" על ידי איסר הראל, הנערץ על ידי מייק, הוא החל ב"צומת" 

כמפעיל סוכנים וראש שלוחה בפריז. 
"המוסד" בקרן  בתחילת שנות השישים, עם עצמאות מדינות אפריקה, נקרא להקים את שלוחת 
אפריקה בזהות מושאלת עם משפחתו. תקופה לא קלה עבור מייק באריתריאה. הספר פותח צוהר לגיבוי העצום שמייחס מייק לעזר-כנגדו ולילדיו 

שהיו לצידו כל השנים, גם כאשר לא יכול היה לשתפם בכל.
הפיקוד של עשר שנים על "קיסריה", יחידת החוד של "המוסד" היה כמובן השיא. כאן בשנות השבעים הוביל מייק הררי פעילות מבצעית חובקת 
עולם במאבק בטרור. "כשהצלחנו קראו לנו מקצוענים והיללו את זרועה הארוכה של מדינת ישראל. כשכשלנו כינו אותנו שלומיאלים. ההבדל בין 

הצלחה לכישלון הוא פעמים רבות עניין של שבריר שנייה" - כך מסכם מייק את תפיסת העולם המבצעית. 
אפרים לפיד
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1 באפריל 1959 "ליל הברווזים" | תרגיל גיוס פומבי של המילואים ללא תיאום עם הדרג המדיני גרם לבהלה 
יהושפט  גוריון, הנחה להדיח את ראש אמ"ן אלוף  בן  דוד  ושר הביטחון,  ובמדינות ערב. ראש הממשלה  בארץ 

הרכבי, ואת סגן הרמטכ"ל, מאיר זורע.  
1 באפריל 1974 | ועדת אגרנט שמונתה בעקבות מלחמת יום הכיפורים מפרסמת דו"ח ביניים. בעקבותיו מסיים 

אלי זעירא ראש אמ"ן את תפקידו.
ליל 10-9 באפריל 1973  מבצע "אביב נעורים" 
מטכ"ל,  סיירת  בהם  צה"ל  של  מיוחדים  כוחות   |
על  פושטים  השייטת  לוחמי  וכוח  צנחנים  כוחות 
בבירות  אש"ף  של  צמרת  ואנשי  מחבלים  בתי 

ומחסלים שלושה מהם.  
)מת"א   "300 "קו  פרשת   1984 באפריל   12
לאשקלון( | ארבעה מחבלים פלסטינים השתלטו 
על האוטובוס ובו 35 נוסעים. בהשתלטות הצבאית על המחבלים נהרגו שנים ושנים 
אולם,  נהרגו.  המחבלים  כל  כי  פורסם  בתחילה,  השב"כ.  לחקירת  נלקחו  נוספים 
בהוראתו  ניתנו  וכי  השב"כ  ראש  בהוראת  להורג  הוצאו  הם  כי  התבהר  מכן  לאחר 
זורע  לועדת  שקר  עדויות 
הסערה  נוכח  הפרשה.  שחקרה 
התפטר  שהתעוררה,  הציבורית 

למשבר  הארגון  נקלע  הפרשה  בעקבות   .)1986 )יוני  מתפקידו  שלום  אברהם  השירות  ראש 
עמוק והחל בתהליך יסודי של הפקת לקחים בתחום המקצועי והערכי.   

מחקר  מדור  בסיס  על  הוקם  הענף   | המודיעין  בחיל  מחקר  ענף  הקמת   -  1950 מאי 
במחלקת המודיעין. מרדכי גיחון היה ראש הענף הראשון.

9 במאי  1972 - מבצע "איזוטופ" | מבצע לשחרור בני הערובה נוסעי מטוס חברת 'סבנה', 
נחת  המטוס  מבלגיה.  המראתו  לאחר  השחור"  "ספטמבר  ארגון  חברי  מחבלים  ע"י  שנחטפו 
בלוד ולוחמי סיירת מטכ"ל, בפיקודו של אהוד ברק, שהיה מפקדה, השתלטו על המטוס. ראש 

הממשלה בנימין נתניהו היה אחד ממפקדי החוליות שפיקדו על הכוח. 
והבאתו  אייכמן  אדולף  חטיפת   1960 במאי   11
למשפט בישראל ב-21 במאי | מבצע מורכב וחשאי של המוסד בסיוע השב"כ, במהלכו נלכד בארגנטינה 
הורשע  בסיומו,   .1961 באפריל  ב-10  בירושלים  החל  משפטו  לישראל.  והוטס  אייכמן  אדולף  הנאצי  הפושע 
אייכמן בביצוע פשעים נגד העם היהודי ונגד האנושות, וגזר דין מוות שהוטל עליו הוצא לפועל בתלייה בכלא 

רמלה ב-31 במאי 1962. 
15 במאי 1948 - פלישת צבאות ערב לארץ ישראל ותחילת השלב השני של מלחמת העצמאות | 
שירות הידיעות של ההגנה )הש"י( וגופי המודיעין האחרים שפעלו אז לא סיפקו מודיעין צבאי לכוחות בשטח, למפקדי 
ה'הגנה' ולהנהגת הישוב. גם התרעה מסודרת על הפלישה לא ניתנה, למרות שהמידע היה 

קיים ובשפע. 
18 במאי 1965 - אלי כהן, "האיש שלנו בדמשק" נתלה | אלי כהן הוצא להורג 

לאחר משפט בדלתיים סגורות ולמרות ניסיונות בינלאומיים לשחררו. כהן, יליד מצרים, גויס בראשית שנות ה-60 ליחידה 
המבצעית של אמ"ן, ונשלח לארגנטינה לבניית סיפור כיסוי לקראת יציאה לסוריה. הוא הגיע לדמשק ב-1962 והצליח 

"להתברג" בצמרת המשטר הסורי ולספק מידע איכותי רב צבאי ומדיני. בהמשך עברה הפעלתו ב-1964 לידי "המוסד". 
מאדיס  אווירית  ברכבת  ארצה  עלו  אתיופיה  מיהודי   14,000 מ  למעלה   | "מבצע שלמה"   -  1991 במאי   25-24
אבבה.  שותפים רבים היו למבצע והוא היה גולת הכותרת של מאמץ מדיני דיפלומטי חשאי ותיאום יוצא דופן בין 

צה"ל, המוסד והשב"כ. 

מבצע "אביב נעורים": תרשים אחד היעדים

פרשת קו 300

ראש אמ"ן יהושפט הרכבי

אדולף אייכמן בעת משפטו

אלי כהן ז"ל
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תאריכון היסטורי לחודש אפריל-מאי מאת: גדעון מיטשניק
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן
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תודתנו 
גפן,  לחנן  אשר,  לדני  אשד,  לחיים  אילן,  לנחם  אביבי,  לשמעון 
לגדי זהר, ליובל חלמיש, לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, לאמנון 
סופרין, לרקפת פאר, 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

ת ו ח פ א ' צ
הסיגינט  יחידת  ראש  מונה   - חסאן  יואב  )מיל'(  אל"מ   0
 – בצה"ל  האחרון  תפקידו  ניצב.  תת  בדרגת  ישראל,  במשטרת 

רמ"ט יחידה 8200. 
0 אלוף )מיל'( יעקב עמידרור - התמנה לעמית בכיר על-שם 
אסטרטגיים  למחקרים  בגין-סאדאת  במרכז  רוסהנדלר  וגרג  אן 
היועץ  לאחרונה  עד  שימש  עמידרור  אילן.  בר  באוניברסיטת 
לביטחון לאומי לראש הממשלה וראש המועצה לביטחון לאומי. 

20 שנה למותו של ראש אמ"ן 
אלוף אהרון יריב )אהר'לה(

 יצאה לאור חוברת
 המסקרת את כנס המודיעין

ומלחמת יום הכיפורים

הונפקה מדליה ממלכתית, לזכרו 
של רב אלוף אמנון ליפקין-שחק, 

הרמטכ"ל החמישה-עשר של צה"ל  
החברה הישראלית למדליות ולמטבעות, הנפיקה 

את המדליה הממלכתית לזכרו של רב אלוף 
אמנון ליפקין-שחק, מי שהיה הרמטכ"ל 

החמישה עשר של צה"ל )1998-1995(. 
שחק התמנה בשנת 1986 לראש אגף 
שמילא  תפקיד  במטכ"ל,  המודיעין 
בעודו   1991 בשנת  שנים.  חמש 
ועמד  תכנן  הרמטכ"ל  כסגן  מכהן 

בראש "מבצע שלמה" להעלאת יהודי 
מאבק  לאחר  לעולמו  הלך  אתיופיה. 

 .2012 בדצמבר  ב-19  קשה  במחלה 
המדליה הונפקה בזהב, כסף וארד ועוצבה 

על ידי יגאל גבאי. ניתן להשיגה בסניפי החברה 
www.israelmint.com :הישראלית למדליות ולמטבעות ובאתר החברה

האזכרה השנתית 
 לראש אמ"ן

 אלוף אהרון יריב ז"ל,
 תתקיים השנה

 ביום ששי,
 9 במאי 2014
 בשעה 10:00,
 בבית העלמין
בקרית שאול.

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(11 גיליון 26, ניסן תשע"ד, אפריל 2014
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