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מהנעשה במל"מ

משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל') דוד צור
משפחות וחברים יקרים,
ממשלה חדשה בישראל יוצאת לדרך (14
במאי) לאחר חיבוטים והתלבטויות ,נאחל
לה הצלחה למען אזרחי ישראל .בעולם
אנו מתקרבים להחלטה על הסכם בין
המעצמות לאיראן בנושא הגרעין .נעקוב
בדאגה אחרי עניין זה.
ב 5-ביוני נציין  48שנה לפריצתה של מלחמת "ששת הימים".
בעקבות המלחמה נקבע יום חיל המודיעין לתאריך זה ,ובסמוך לו
מתקיים טקס ההתייחדות השנתי עם חללי הקהילה.
ביוני  ,1979עם תום טקס ההתייחדות השנתי של חיל
המודיעין שהתקיים בבה"ד  ,15שני נציגים של המשפחות
השכולות – משה סופר ז"ל (שנפטר ממש לפני זמן קצר  -יהי
זכרו ברוך) ויבדל"א יוסף מרזוק ,ניגשו לראש אמ"ן וביקשוהו
להקים אתר הנצחה לחללי החיל .ראש אמ"ן דאז אלוף
יהושע שגיא סבר ,כי טוב יהיה להקים אתר הנצחה לכלל
קהילת המודיעין .ביוני  1985נחנך האתר המשותף לקהילה,
שהינו במעמד אתר הנצחה ממלכתי ,המציין עתה  30שנה
להקמתו .טקס ההתייחדות השנתי עם חללי הקהילה יתקיים
גם השנה באתר זה בגלילות (ב 2-ביוני .)2015
על רקע ציון מועד מיוחד זה  ,נקיים כנס מודיעין בינ"ל ראשון
מסוגו בסוף חודש יוני הקרוב בשיתוף עם מספר גופים (יופץ
בנפרד) ,כנס החברים בספטמבר השנה ,יעמוד בסימן 30
למל"מ.
במסגרת "היציאה החוצה" לקהלים חדשים ,קיימנו השנה שני
אירועים :האחד לציון  60שנה להעלאתם לגרדום של נדוני
קהיר באוניברסיטת בר אילן ,בשיתוף עם מרכז דהאן (דווח
בידיעון הקודם) והשני ציון  50שנה להעלאתו לגרדום של
אלי כהן ז"ל בדמשק .אירוע זה נערך במכללת הגליל המערבי
( 13במאי) ונכחו בו חברים מהעמותה ובתוכם חברים תושבי
הצפון ,סטודנטים מהמכללה ואורחים נוספים.
מעבר לכך נמשכים האירועים במסגרת הפעילות השוטפת
של ׳מועדון חבצלת׳ ו׳בימת מודיעין׳ וכן פרסומים וסדנאות
של המכון לחקר המודיעין ומדיניות ושל מרכז המידע ע"ש
מאיר עמית למודיעין וטרור.
אנו ממשיכים לעסוק בשיפור חזות האתר ובשדרוג התשתיות
והרחבתן והדבר נראה לעין המבקר.
מאחל לכולנו המשך פעילות פוריה.
בברכה ,דודו צור

בימת מודיעין מפגש חמישי

הזירה הפלסטינית לאחר
מבצע "צוק איתן"

המפגש הראשון לשנת
 2015של בימת מודיעין במל"מ
(החמישי עד כה) בהובלתם
של אמנון סופרין ראש ועדת
מורשת ותכנים ועמיר רפפורט
מישראל דיפנס התקיים ביום
ששי ( 20במרץ  )2015ועסק
בנושא הזירה הפלסטינית
לאחר מבצע "צוק איתן".
האפיפיור פרנצסקוס נפגש עם אבו מאזן בוותיקן (צילום :רויטרס)
השתתפו מר יצחק אילן,
לשעבר סגן ראש השב"כ,
פרופסור שאול משעל מהמרכז הבינתחומי הרצלייה ומר אלון אביתר ,לשעבר יועץ
לענייני ערבים במשרד מתאם פעולות צה"ל מול הפלסטינים.
בחלק הראשון של האירוע הוצגה פרשיה מודיעינית" :אביר רועים"  -ניתוח אירוע
משנת  .1983 – 1982לאחר הפסקת הלחימה בלבנון והיערכות כוחות צה"ל והכוחות
הסורים בלבנון בקווי הפסקת האש ,וראשית תהליך שיקום יחידות בצבא סוריה ובנייתן
של יחידות חדשות ,החלו להצטבר באמ"ן ידיעות על כוונת הסורים לצאת למתקפה
על כוחות צה"ל בלבנון במטרה להסיגם .ברקע ,התנהל תהליך מאסיבי של קליטת
אמל"ח חדש בצבא סוריה ובמרכזו מערכת טילי קרקע אוויר מסוג  ,SA-5שהינה
מערכת בעלת יכולות אסטרטגיות ,אשר אמורה הייתה להיות מופעלת בשלב ראשון
ע"י צוותים רוסיים .במוקד הפרשיה המודיעינית עמד ויכוח שהתגלע בין אנשי "הזירה
המזרחית" בחטיבת המחקר בראשה עמד באותה עת אל"מ אורן שחור ,לבין ראשות
חטיבת המחקר עמוס גלבוע ,מאיר אלרן וראשות אמ"ן.
אמנון סופרין הציג את השתלשלות הפרשה :ידיעות אשר נתקבלו במהלכה ,הערכת
אנשי הזירה ביחס ליכולת צבא סוריה לצאת למלחמה ,את הסתייגות אנשי הזירה
ממסמכים אשר "שופצו" ע"י ראשות החטיבה ,ואת התהליך שבו החלו אנשי הזירה
להפיץ מסמכים עצמאיים ,המשקפים את עמדתם.
עמוס גלבוע ,הציג את נקודת מבטו לגבי האירוע :הראיה החלקית של אנשי הזירה
לעומת נקודת המבט הרחבה יותר שלו והבנתו העמוקה יותר של התהליכים אותם
מבצע צה"ל ,אי הסכמתו עם העמדה הנחרצת אשר הוצגה ע"י הזירה כי הסורים לא
יבצעו כל פעולה .כל אלה לצד הדגשת חשיבותם של הרמ"דים שבצעו את עבודת
המחקר הלכה למעשה ,והפלורליזם אשר נקט כאשר אישר לזירה להפיץ מסמכים
המשך בעמוד 2
באופן עצמאי ולהציג את עמדתה השונה גם בפני הרמטכ"ל.
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מהנעשה במל"מ
המשך מעמוד 1

דבר העורכת
קוראים יקרים,
בימים אלה ,כאשר אנו מציינים
שבעים שנה לסיום מלחמת
העולם השנייה ,הולכת
ומתחזקת ההבחנה הקושרת
את המלחמות הראשונה
והשנייה למערכה היסטורית אחת שעצבה את
דמותם של אירופה כמו גם של אזורנו .בזירה
שלנו אך לאחרונה זכרנו שוב את מלחמת יום
הכיפורים והנה באה העת לזכור את מלחמת
ששת הימים .גם שתי מערכות אלה הולכות
ומתחברות בתודעת רבים כשלם אחד ,כפרשת
מים מרכזית בתולדות המזרח הערבי ובתולדות
ישראל.
קל יותר להתבונן בהקשרים הצבאיים בסוגיות
של ביטחון לאומי .אלה היו (בינתיים?)
המלחמות האחרונות בהן ניצבה ישראל מול
צבאות סדירים ,מול טנקים מסתערים ,ומול
חילות אוויר סדירים .תוצאות המלחמה הכפולה
ההיא הנחילו לאויבינו כנראה את התודעה כי
בעימות חזיתי לא יוכלו לנו .חלקם עשה שלום,
חלקם עבר לכלי נשק אחרים – טילים ,חגורות
נפץ ,ומה שביניהם .גם במימד זה יוצאת ישראל
וידה על העליונה .לאחר "האביב הערבי" הולכות
מדינות האויב ומתפוררות ,איראן נהייתה בעיה
גלובלית ,וארגוני טרור אינם מציבים אתגר קיומי.
במבחן היחסים הצבאיים והביטחוניים
עברה ישראל מרחק עצום מאז 1973-1967
ודומה שכוחה מבליט את עליונותה .הסכנה
הקונבנציונאלית מצטיירת – צריך תמיד להיזהר!
– רחוקה כמו מרחק שנות דור ,כמו מרחק אותן
שנים .כוחנות ישראל נראית איתנה ,ואולם אך
אשליה היא לחשוב כי תם מאבקה .לפנינו עוד
מערכות בהן נזדקק גם בעתיד ל"אינטליג'נס" -
לחשיבה מתמדת סביב השאלה :מהו כוח ,ואיך
שבים ומבינים אותו בעולמנו המשתנה במהירות.
בגיליון זה של רואים מל"מ תוכלו לקרוא על
הפעילות העשירה שאנו מקיימים במל"מ
בתחומי המורשת וההנצחה ובמסגרת 'בימת
מודיעין' ו'מועדון חבצלת' המאפשרים דיון
בסוגיות העומדות על סדר היום של קהילת
המודיעין .כמו כן ,תוכלו לקרוא על הפעילות
בעמותות השונות.
קריאה מעניינת ומהנה,
יוכי ארליך

בחלקו השני של האירוע הדיון
התמקד בסוגיה הפלסטינית
לאחר "מבצע צוק איתן" ,במרכזו
עמדו הנושאים הבאים:
 #למרות המצב הקשה ברצועת
עזה (המצוקה הכלכלית ,אי
התקדמות בתהליך השיקום,
תחושת המצור של החמאס ואי
השגת הישג משמעותי) אשר
כח צה״ל במבצע ״צוק איתן״ גורם לתסיסה ולתסכול בקרב
האוכלוסייה ,החמאס והארגונים
האחרים לא יחדשו את האש .זאת ,משום שהם מצויים כעת בתחילתו של תהליך שיקום ארוך,
הן במישור האזרחי והן בתחום חידוש היכולות הצבאיות של הארגון.
 #המצב "ברשות הפלסטינית"  -ההנהגה הפלסטינית מקיימת פעילות נמרצת בתחום המדיני
והבינלאומי במטרה לגרום ללחץ על ישראל ולאלץ אותה לחזור לשולחן הדיונים .זאת ,במיוחד
לנוכח התסיסה והתסכול בעקבות הקיפאון במו"מ מול ישראל ותוצאות הבחירות ( 17מרץ).
האפשרות לחידוש ההתקוממות העממית כחלק ממכלול הצעדים אשר ינקטו הפלסטינים
אמנם קיימת .אולם ,משתתפי הדיון מעריכים כי לא תהיה התקוממות עממית יזומה ,אלא יתכנו
מקרים של התפרצויות מקומיות כפי שאירע בקיץ האחרון במרחב "עוטף ירושלים" ,אך לא
כאירוע רחב אשר יקיף חלקים נרחבים ביהודה ושומרון.
 #אשר לשאלת הירושה בהנהגת "הרשות" לאור גילו המתקדם של אבו מאזן והצהרותיו
החוזרות ונשנות כי בכוונתו לפרוש  -אבו מאזן לא מינה לעצמו סגן /ממלא מקום .בשלב זה לא
ניתן לקבוע מי המנהיג הפלסטיני שיתפוס את מקומו .אולם ,כאשר אבו מאזן ירד מהבמה יכולה
להתקיים תקופה של חוסר יציבות ,שבמהלכה מספר אישים פלסטינים בולטים ,הרואים עצמם
כראויים ינסו "לתפוס את השלטון".

כתב :אמנון סופרין

'מועדון חבצלת' – הנחלת מורשת ישראל:

משואה לתקומה

'מועדון חבצלת' בהובלתו של תא"ל (מיל') יובל
חלמיש הרחיב בשנים האחרונות ,לצד העיסוק בתחומי
מורשת הקשורים לקהילת המודיעין ,את פעילותו גם
אל נושאים הקשורים במורשת ישראל וערכיו .במסגרת
זאת ,התקיימו שני אירועי מורשת ,הראשון יוחד לנושא
השואה והשני לשחרור ירושלים ביוני .1967
תא"ל (מיל') אמיר השכל ,טייס בחיל האוויר ,שהחל
לחקור את נושא השואה לאחר שחרורו מצה"ל ,הציג בפני חברי 'מועדון חבצלת' ביום רביעי
( 29באפר'  )2015את סיפור חייו המדהים של יעקב קוזלצ'יק .ספרו "הסוהר מבלוק  "11מתעד
את מחקרו ,שבעקבותיו גם הקים בשנת  2005בבית הקברות קריית-שאול שבתל-אביב מצבה
על קברו של האיש שמעולם לא הכיר ולא זכה לכך קודם לכן .יעקב קוזלצ'יק נולד בעיירה
קטנה בצפון-מזרח פולין .כבר בנעוריו זכה לכינוי "שמשון אייזן" .זאת ,בשל מידות גופו וכוחותיו
הפיזיים יוצאי הדופן .לאחר שהגיע לאושוויץ בינואר  1943נשלח לבלוק  11והפך לסוהר הראשי
של הבלוק ,שנכלאו בו גם הנידונים למוות בתלייה ובירי .הוא היה אסיר כל-יכול .במסגרת
תפקידו ,שדרש ממנו להיות גם תליין ,הוא גם סיכן את חייו כדי לסייע ,כמיטב יכולתו ,לאסירים
שהושלכו לתאי הכליאה של הבונקר .רבים רבים חבו  -ועדיין חבים לו  -את חייהם .עם זאת,
היו מי שהעידו נגדו והוקיעו אותו .לאחר ששרד את השואה עלה יעקב לארץ ישראל ב1946-
כמעפיל ,אך בשנת  1953מת משברון-לב .בן  51היה במותו.
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אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)

מהנעשה במל"מ
לנגוצקי על הקרב לשחרור ירושלים:

הראשונים שהגיעו לשער
האריות היו טנקים

יובל חלמיש (משמאל) ויוסי לנגוצקי

המערכה לשחרור ירושלים במלחמת ששת הימים
( )1967ובמיוחד תפקידה של החטיבה הירושלמית,
עמדו בלב הרצאתו של אל"מ (מיל') יוסי לנגוצקי .הוא
סקר את המצב הבעייתי ששרר בירושלים מאז מלחמת
העצמאות ב 1948-ועד מלחמת ששת הימים ב.1967-
הקו העירוני ששורטט ,חצה את ירושלים והותיר בתום חיילי צה״ל ליד שער האריות
הקרבות  2אזורים מפורזים :בארמון הנציב ,ובהר הצופים .החשש הישראלי הממשי היה שהירדנים ינסו לבצע
מחטף בהר הצופים .לנגוצקי שימש מפקד הסיירת בחטיבת ירושלים שלחמה בדרום העיר באזור מוצב הפעמון.
הוא תאר את המהלכים הצבאיים לאורך הגזרה כולל של חטיבת הראל והצנחנים מצפון .לנגוצקי הדגיש במיוחד
את המאמץ המשותף של חיל האוויר ,השריון והצנחנים במערכה על ירושלים .לדבריו אין מדובר על תחרות ספורט
מי הגיע ראשון לכותל .זאת ,משום ש 91-טנקים לחמו עם הכוחות .הטנקים הם שהגיעו ראשונים לשער האריות.
גם מוטה גור הדגיש בסיכומים שלאחר המלחמה את התרומה החשובה של הטנקים לניצחון .חתם את הדברים
גבי מגל ,שלחם בגזרת בית הספר לשוטרים והר הצופים ,והציג את נקודת המבט של חובשי הכומתות האדומות.

כתב :יובל חלמיש

מורשת והנצחה
המל"מ מנחיל מורשת הקהילה גם בפריפריה

 50שנה להוצאתו להורג
של אלי כהן ז"ל

המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"מ קיים ביום רביעי ה 13 -במאי 2015
יום עיון משותף עם מכללת הגליל המערבי בעכו בנושא 50" :שנה לעלייתו
לגרדום של המרגל הישראלי אלי כהן" .בפתח הכנס נשאו דברי ברכה נשיא
המכללה פרופ' דב דביר ומנכ"ל המל"מ תא"ל (מיל') דודו צור .במהלך יום
העיון נדונה במושב הראשון סוגיית המודיעין האנושי (היומינט) ותרומתו
למערכת המודיעין ,ובמושב השני :דמותו של אלי כהן בחברה הסורית
והישראלית .בהרצאה מסכמת הובאו גילויים חדשים על נסיבות נפילתו של
אלי כהן.

אלי כהן משקיף על דמשק

פעילות אביב לבני המשפחות
השכולות במל"מ

ביום שני  11במאי  2015התקיימה במל"מ פעילות משותפת עם המשפחות
השכולות .בפתח האירוע ברך יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר את המשתתפים.
לאחר הרצאה בנושא הטמפלרים ,יצאו המשתתפים בהסעה מאורגנת לסיור
מודרך במושבה שרונה שבתל אביב .האירוע נחתם בארוחת צהריים ,שסעדו
המשתתפים בשטח המושבה.

אירוע המשפחות השכולות בשרונה

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל' ,03-5497019 :פקס' | 03-5497731 :דוא"לmlm@intelligence.org.il :
CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,32אייר-סיוון תשע"ה ,מאי 2015

3

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)

מהנעשה בחמ"ן
אמ"ן רואה מרחוק

מיצוי ההון האנושי האיכותי תוך מתן הזדמנות
לבעלי צרכים מיוחדים
שני חיילים חדשים הצטרפו ביום שני ( 11במאי )2015
לאגף המודיעין במסגרת פרויקט ״שווים במדים״ .בטקס
חגיגי שהתקיים בלשכת הגיוס בתל השומר ,הם עברו את
שרשרת החיול לצד  10חברים נוספים בפרויקט ,אשר
מאפשר גיוס אנשים עם מגבלה שכלית לצה"ל.
כיום משרתים באמ"ן במסגרת הפרויקט  6חיילים וחיילות.
בטקס מצטיינים רב משתתפים שהתקיים בבית החייל בתל
אביב במסגרת אירועי יום העצמאות ה 67-למדינה קבל
אחד החיילים טוראי שלומי ,תעודת הצטיינות יחידתית
ממפקד המערך אל"מ מ' .שמחה כפולה וגאווה גדולה.
המאמץ של אמ"ן למצות את הפוטנציאל הייחודי של אנשים
איכותיים בעלי צרכים מיוחדים נחשף גם בטקס הדלקת
המשואות ביום העצמאות תשע"ה .נציג צה"ל בהדלקת
המשואות היה רב"ט דן קורקובסקי  -מאובחן בספקטרום
האוטיסטי ,מראשוני בוגרי התוכנית "רואים רחוק" באגף
כבוד גדול למדליק המשואה ולמודיעין דן קורקובסקי
המודיעין .דן ממלא תפקיד פענוח מורכב במדור מבצעי,
במערך המודיעין החזותי ( .)9900עבודתו מתבטאת ביכולות פענוח מצוינות במשימות מודיעיניות במגוון גזרות .כבוד גדול!

מפעל ההנצחה
 20שנה לנפילתו של אמיר קרא ז"ל

קולה של אמא

בערב ל"ג בעומר ,ה17-
במאי  ,1995נהרג אמיר
קרא בקרב מול החיזבאללה
בלבנון.
היה זה ניסיון נוסף של
החיזבאללה לשוב ולכבוש
את מוצב דלעת 20 .שנה
לנפילתו ,במהלכם נרצח ראש
ממשלה ,חצי שנה לאחר
נפילתו של אמיר ,התקיימו 8
אמיר קרא ז״ל
מערכות בחירות לכנסת ,שתי
חתונות ,ונולדו ארבעה אחיינים .היחידה שבה שירת התפרקה.
השכול מחליף גוונים ,והכאב מתחלף עם השנים לגעגוע גדול ובלתי
נסבל .השיר שכתבה ידידתך אפרת בשבעה ,המקבל משמעות עוד יותר
גדולה:
"אמיר  -קשה מאד להביע במילים כמה שאתה חסר,
זה כל-כך לא טבעי בגיל כזה לקבור חבר.
חבר שהלך איתנו יחד כל-כך הרבה שנים,
שהיה תמיד לצידנו ותמיד בעניינים.

אמיר  -עם המבט הממזרי והקולע,
עם הקול האהוב והמוכר והחיוך המשגע
עם הגבות המחוברות שמתחתיהן המשקפיים,
עם האצבעות הארוכות ,והעדינות שבידיים.

אמיר  -כל-כך הרבה דברים אהבת לעשות,
לאכול ,לנהוג (מהר) ,לצלם ,לשמוע מוסיקה ,לטייל ולבלות.
היו לך חושים חדים וחוש הומור אופייני וידוע,
והיית מוכשר ומקצועי בכל-כך הרבה תחומים ,ועם זאת  -מאד צנוע.
אמיר  -בתצפית שם למעלה ,אם רק יכולת לראות,
איך בל"ג בעומר הכאב בלבנו בער חזק יותר מכל המדורות.
אמיר שלנו  -אתה יחיד במינו  -נפלת אמיץ וגיבור.
אתה חלק מאיתנו ,חלק מהפאזל ,ואותך תמיד נזכור.
אוהבים תמיד .החברים".
קישור למכתבו האחרון של אמיר אל חברתו:
https://www.youtube.com/watch?v=SmGKcZSaMcw

הלן קרא ,אימו של אמיר
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מפעל ההנצחה
קרן ענבר

מוקד ידע ומנוף לחקר הטרור

טקס הענקת מלגות העידוד ע"ש ענבר עטיה לשנת 2015
התקיים השנה בהיכל צה"ל בפו"ם גלילות ,ביום שלישי
 24במרץ  .2015ענבר עטיה נרצחה בפיגוע בדיזנגוף
סנטר בתל אביב במרץ  .1999בעיצומו של האבל החליטו
הוריה ,חרמונה ואיקא ,להקים קרן לזכרה .מאז פועלת
הקרן כמוקד ידע ומנוף לחקר הטרור ודרכי ההתמודדות
עמו במגוון תחומי דעת ומרחבי עשייה .בראש ועדת הפרס
עמד השנה סא"ל (מיל') פרופ' נַ ֵחם אילן ,וחבריה הם ד"ר
שלומית שרייבום-שבטיאל ,אל"מ (מיל') יואב דייגי ומר ערן
זינגר .חמישה זוכות וזוכים במלגת קרן ענבר לשנת תשע"ה
הם ,על פי סדר הא"ב של שמות המשפחה שלהם:
 #גב' קרני לב בר-אור ,תלמידת כיתה י"ב בגימנסיה
'הרצליה' בתל אביב ,מתלמדת אצל פרופ' יוסף אלמוג
ממכון קזאלי לכימיה יישומית באוניברסיטה העברית אלופה (מיל׳) אורנה ברביבאי מרצה בטקס חלוקת המלגות
בירושלים ,על עבודתה 'זיהוי חשודים באחזקת כלי נשק:
שיפור שיטת ה .'Ferrotrace-גב' בר-אור הציעה שיפור לשיטה הנקוטה המזרח התיכון ,על עבודתו 'ג'האד קוד פתוח :ארגון אל-קאעדה
כבר במז"פ ,אשר מאפשרת לאתר ולזהות שרידי ברזל על ידיו של מי בחצי האי ערב ( )AQAPופעילותו החלוצית להכשרת פעילי טרור
שהחזיק נשק באחרונה.
ברשת האינטרנט' .מחקרו של מר שקורי פותח צוהר להבנת השימוש
 #מר אלעד גלעדי ,תלמיד מחקר בחוג ללימודי האסלאם והמזרח של אלקאעדה בחצי האי ערב ברשת האינטרנט לשם גיוס צעירים
התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים ,על עבודתו 'קומיקס ככלי מוסלמים החיים במערב והכשרתם לביצוע פעולות טרור באמצעות
לעיצוב תודעה קולקטיבית בשירות האינדוקטרינציה הג'יהאדיסטית כתב עת אלקטרוני.
ובשירות החינוך נגד הטרור'.
 #מר דור גושר ,תלמיד לתואר מוסמך בתכנית ללימודי דיפלומטיה
 #גב' ענת רגב-אדלר ,מוסמכת המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה ,באוניברסיטת תל אביב ,זוכה בתעודת הוקרה על עבודתו '"השקט
על עבודתה 'אני מונצח משמע אני קיים' .גב' רגב-אדלר דנה במעמדם שאחרי הסערה"  -לקיחת אחריות על התקפות טרור' .בעבודתו חקר
של נפגעי פעולות האיבה במפעלי ההנצחה הממלכתיים ,בחנה שינויים
שני פיגועים :של חזבאללה בבניין הקהילה בארגנטינה ,ושל ETA
שהתרחשו בחברה בישראל בסוגיית השכול בייחוד בשני העשורים במרכז הקניות בברצלונה ,ולדעתו השיקול המכריע אשר משפיע על
האחרונים ,ונקטה עמדה ערכית ברורה – גם אם אינה מוסכמת – נטילת אחריות או הימנעות ממנה הוא האידיאולוגיה של הארגון .עוד
בשאלת ההנצחה של הנפגעים הללו.
מצא כי יש חשיבות מכרעת לזיקת הארגון למדינה תומכת הטרור
 #מר אושר שקורי ,מוסמך אוניברסיטת בר-אילן במחלקה ללימודי העומדת מאחוריו.

מר מודיעין – האזכרה השנתית לראש אמ"ן לשעבר
אלוף אהרון יריב
ב 9-במאי  2015נערכה האזכרה השנתית לאלוף אהרון יריב 21 .שנים
מלאו למותו .התאספו ליד קברו נציגי צה"ל ומערך המודיעין ,קרובי
משפחה ,ידידים וחברים ותיקים .כתמיד ,הועלו קוים לדמותו הייחודית.
הפעם גם הועלתה לראשונה דמותה של אשתו נחמה למשפחת יפה
מנהלל.
המשותף לשניהם :הצניעות והיושרה ,וברקע ,הרדיו מוסר על פרקליטה
עצורה המתעלפת בפתח בית המשפט.

כתב :עמוס גלבוע
יריב במרכז התמונה ,משמאלו נחמה רעייתו ,מימינו יצחק רבין

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל' ,03-5497019 :פקס' | 03-5497731 :דוא"לmlm@intelligence.org.il :
CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת
גיליון  ,32אייר-סיוון תשע"ה ,מאי 2015

5

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)

המרכז למורשת המודיעין

בימת מודיעין

| מפגש שישי

סדרת מפגשים מרתקת של העמותה למורשת המודיעין
וישראל דיפנס עם האנשים שעשו ועושים מודיעין
מפגש שישי :יום שישי 5 ,ביוני  | 2015המרכז למורשת המודיעין ,גלילות
לו"ז הכנס )טנטטיבי(:
 | 08:00-09:00התכנסות וכיבוד קל

 | 09:00-09:10דברי פתיחה :מר עמיר רפפורט ,עורך ראשי ,ישראל דיפנס
תא"ל )מיל'( דודו צור ,מנכ"ל מל"מ
 | 09:10-09:45הצגת פרשיה – "מבצע ארגז"
 | 09:45-11:30פאנל בנושא  :הזירה הצפונית -סיכונים והזדמנויות
מנחה :תא"ל )מיל'( אמנון סופרין

האלוף)מיל'( יעקב עמידרור
פרופסור משה מעוז
ד"ר )אל"מ במיל'( איתן עזאני
השתתפות במחיר סימלי כולל קפה ועוגה | מספר המקומות מוגבל
ההשתתפות במפגש בעלות סמלית | פרטים נוספים באתר ישראל דיפנס ובאתר המל“מ
לפרטים נוספיםT: 074-7031211, 09-8858639 | F: 09-7671857 | E: info@israeldefense.co.il | W: www.israeldefense.co.il :
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State of Israel
State of Israel
Ministry of Intelligence

IT&SF
INTELLIGENCE, TERROR & SPECIAL FORCES

הכנס הבינלאומי הראשון

למודיעין ויחידות מיוחדות
 | 29.6-2.7.2015גלילות

מול פני הלא נודע  -מודיעין עכשיו
המרכז למורשת המודיעין )מל”מ( וישראל דיפנס גאים להציג:

הכנס הראשון מסוגו אשר יעסוק בטכנולוגיות
ובתפיסות מתקדמות למודיעין וליחידות מיוחדות,
בחסות משרד החוץ ומשרד המודיעין
בהשתתפות אמ“ן ,התעשיות הביטחוניות ,גופי המודיעין,
מטה לוט“ר ,יחידות מיוחדות ועשרות משלחות מחו“ל
כולל תצוגת ייחודית של טכנולוגיות ואמצעים
בין הנושאים שידונו בכנס :הטלטלה האיזורית  אתגרי הטרור  המודיעין בעידן היצף
המידע  הרשתות החברתיות  איסוף  מחקר  יומינט  קומינט  אלינט  הקשרים
הנסתרים של הטרור העולמי  דאעש ,המדינה האיסלמית  תפיסות וטכנולוגיות
מתקדמות למלחמה בטרור  יחידות מיוחדות  מבצעי מודיעין גלובליים

ועדת התוכן:

תא”ל )מיל’( רון כתרי ,ראש המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל”מ
תא”ל )מיל’( אמנון סופרין ,מתאם התעשיות
תא”ל )מיל’( דודו צור ,מנכ”ל המל”מ
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מהנעשה בעמותות

עמותת מודיעין  10לומדת את ישראל 2015
לעיתים יש תחושה שאנחנו
הישראלים חיים "במדינת
מחדרה עד גדרה" ויש האומרים
בלעג "מדינת ת"א" .אנשי
הפריפריה חשים שהם מעין
סרח עודף ובזבוז לאומי אדיר של פוטנציאל שלא
מומש .עמותת מודיעין  10בחרה למקד השנה את
תשומת הלב דווקא באותם מקומות שנראה כאילו
שכחו אותם .בשני אוטובוסים יצאו חברי העמותה
ובנות זוגם למסע של שלושה ימים בפריפריה בגליל.
הבסיס נקבע בטבריה וביקרנו בנצרת עילית ,בית שאן
ומע'אר .בין לבין ,סיירה הקבוצה בבית קשת ,וחוותה
את הסיפור הטרגי של עלי בן צבי ,ובכוכב הירדן פגשנו
את משה הר ציון בנו של מאיר.
מה שראינו ומה ששמענו עורר התפעלות והמון סימני שאלה :איך
נופים מופלאים כאלה לא הפכו את תושבי המקום לתיירנים מהמדרגה
הראשונה? איך דורות של אנשים צעירים ,מוכשרים בעלי תארים לא
חשים שיש להם עתיד כאן בגליל? ואיך בעצם תנופת הפיתוח לא
הרימה את המקום מאז קום המדינה?
בנצרת עילית שמענו על בעיות העיר מראש העיר אלכס גדלקין
שהחליף את שמעון גפסו (שלאחרונה חזר) ואת ראש האופוזיציה ד"ר
שוקרי עוואודה .הבעיות העיקריות שמטרידות את ראש העיר הן אובדן
הרוב היהודי בעיר ,נטישת העיר ע"י בניה ובידודה ההולך וגובר .מה
שמטריד את ראש האופוזיציה הוא התנגדות העירייה להקים בתי ספר
לאוכלוסיה הערבית שהולכת וגדלה בנצרת עילית .עם זאת שניהם
מאמינים בסיכוי לקיום משותף בעיר שהופכת למעורבת .אם תרצו
תמצית יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל.
ביעד הבא ,העיר בית שאן ,קידם את פנינו ניסים בדוש ,מנהל הגן
הלאומי ,שמילא את מקומו של דוד לוי ,השר לשעבר ,שנבצר ממנו
להגיע בשל אבל במשפחה .כבר במשפט הראשון הצביע מארחנו על
הבעיה המרכזית של העיר :איך הפכה העיר ,בת כ 7000-שנות היסטוריה
מפוארת ,לעיירה שכוחה אל בכביש  .90למרות כל יתרונותיה ,נותרה

החבורה המאושרת בכוכב הרוחות

בית שאן "יפהפייה נרדמת" .הביקור הותיר אותנו עם תחושת החמצה
קשה ותהיות על העתיד במקום זה.
הערבים הוקדשו לכוחות המקומיים של העמותה-דוד בן שושן סיפר את
סיפורו האישי המופלא כנער ב"מסגרת הצפון אפריקאית" ,מאיר וימר
סיפר פרשיה מתולדות היחידה ובנות הזוג של חברים בעמותה-בלהה
ועידית הפליאו (כל אחת לחוד )..במופע סטנדאפ ובשירה בציבור.
יום הקמפוס אחרון הוקדש לביקור בכפר מע'אר ישוב מעורב דרוזים,
נוצרים ומוסלמים .ראש המועצה המקומית זיאד דגש הציג את הבעיות
המוניציפאליות איתן הוא מתמודד .את הלכי הרוח בקרב תושבי הכפר
הגדיר כ"רגע לפני פיצוץ" ,בהעדר סיוע ממשלתי לקליטת צעירי הכפר
בתעסוקה ובדיור מתאימים .סלמאן הינו תיאר בהרצאה מלומדת את
קורותיה ואת מצבה המעודכן של העדה הדרוזית בארץ ובאזור .עלי
עראידה ,גם הוא קצין בכיר במילואים ,שהקים עמותה בשם ״אופקים
לעתיד״ ,שמאגדת צעירים דרוזים בכפרי הדרוזים ,הדריך אותנו בסיור
מעניין בישוב.
בסיכום הקמפוס הדגיש גדי זהר את איכות התכנית והביצוע ,ששילבו
בין הכרת האנשים בפריפריה לסיפורי מורשת ממלחמת העצמאות
ואחריה ,ואת ההישענות על הכוחות הפנימיים של העמותה שהתגלו
שוב ושוב במהלך הקמפוס.
כתבו :אמנון תורן וגדי זהר

עמותת 'אגמון'

עדותו מכתב מאחת הכלואות ,בו היא מודה לו על המפגש המרגש,
ומציינת כי בעקבות דבריו שנגעו לליבה היא תעשה ככל יכולתה לחזור
למסלול השירות בצה"ל.
 0משוט בארץ  -לאחרונה התקיימו סיורים בעקבות יגאל אלון
(בכפר תבור ,בכדורי ובקיבוצו גינוסר) ,סיור בתל אביב ברחוב ביאליק
ההיסטורי" ,השכנים של ביאליק" ,וטיול בירושלים תחת הכותרת
"המרוץ למודרניות  -ירושלים בשלהי המאה ה."19-
 0פרויקט 'רקיע'  -המחזור השלישי של פרויקט ההעצמה למנהיגות
הצעירה של יוצאי אתיופיה בישראל יצא לדרך .בוגרי המחזורים
הקודמים השתלבו במסגרת משרד החוץ ,במשטרה ובמקומות רבים
נוספים .הפרויקט נעשה בשת"פ עם עמותת 'טבקה' לצדק חברתי
ונתמך ע"י הג'וינט .בנק מרכנתיל תומך בפרויקט המשך בעמוד 9

 0לזכור ולא לשכוח  -כמידי שנה התקיים ב16-
באפריל  2015ערב מיוחד ליום השואה בו סיפרו חברינו
יוסי ח' וציפורה א' על חייהם בתקופת השואה וכיצד
הצליחו לשרוד בתקופה אפלה זו .בכנס נכחו תלמידי ביה"ס
התיכון 'ברנקו וייס' מאור יהודה .התלמידים ראיינו את חברינו והקליטו
את סיפוריהם במסגרת פעילותם לשימור זיכרון השואה .חברנו דורון ב',
המשמש כמורה בבית הספר ,יזם את הגעת התלמידים ואף הנחה את הערב
ברגישות רבה .נשיא אגמון נחום נשא דברים בסיומו של הערב המרגש הזה.
 0התנדבות בכלא  - 4נמשכת פעילות חברינו בכלא  .4חברנו מייק ג'
ספר על השואה לחיילים ולחיילות הנמצאים בכלא זה .מייק קיבל לאחר
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מהנעשה בעמותות

המשך מעמוד 8

ומסייע בסדנאות ובמימון .בימים אלה בהם מפגינים אנשי הקהילה על
היחס מצד החברה אליהם ,עולה חשיבות הקשר הטוב שנוצר בין עמיתי
התכנית מהקהילה של יוצאי אתיופיה בישראל לבין מנטורים מאגמון.
קשר זה מוכיח את הצורך בהמשך הפעילות בנושא.
 0קח תרמיל קח מקל  -חברי אגמון יצאו בימים אלה לטיול ביוון

ההררית ובקורפו ,בקבוצה משתתפים גם חברים מ'שובל'.
 0בחירות למוסדות אגמון  -בימים אלה מתקיימות בחירות למוסדות
אגמון .התהליך יסתיים ב 4-ביוני ,ולאחריו יפורסמו שמות חברי אגמון
שנבחרו למועצת אגמון לתקופת כהונה של  4שנים.
כתב :נעם שפירא

עמותת בוגרי  - 8200לא נחה לרגע

'' 0התרעה'' – הכנס
השנתי (השישי במניין)
מורשתו של תא''ל יואל
בן פורת ז''ל ,נערך ביום
שני ה 18-במאי 2015
במל"מ .לצד הרצאות בתחום ההתרעה,
התקיים טקס חלוקת פרסי הקרן ע''ש יואל
יואל בן פורת
בן פורת.
 0כנס הנטוורקינג השנתי יתקיים בהאנגר  11בנמל ת''א ביום שלישי
ה 9 -ביוני  2015בשעה  .19:00בכנס תתקיים תחרות סטארטאפים של
עמותת הבוגרים.
 0האסיפה הכללית של העמותה תתקיים במל''מ ביום רביעי  10ביוני
 .2015חברי העמותה מוזמנים.
בכוונת העמותה למקד את תחומי פעילותה במהלך  2015בהפיכת
מארג חבריה מקבוצה של פרטים לרשת .במסגרת זאת:
 0תמיכה ב 5-סניפי עמותת בוגרי  8200בחו"ל  -בניו-יורק,
בסן-פרנסיסקו ,בשיקגו ,בבוסטון ובציריך .
 0שדרוג הניוזלטר החודשי המאפשר לבוגרים לבוא לידי ביטוי ,ברמה
האישית.

 0הגדלת כמות המופעים השונים ,בהם העמותה מאפשרת לבוגרים
לפגוש זה את זה .לצד אירועי הדגל ואירועי פורום צעירים ,הותנעה
פעילות סמינרים של 'קרן תקווה' ,אירוע חיפוש עבודה עם חברת גוגל
ואירוע ייחודי עם חברת הייעוץ מקינזי .
 0אנו נמצאים בהליכי אפיון ובנייה של מערכת אינטרנטית חדישה
ליצירת קשר בלתי-אמצעי בין בוגרי היחידה.
000

כמו כן ,נמשיך ונרחיב השנה פעילויות ויוזמות שתכליתן לבנות ולמצב
את פורום הבוגרים של  ,8200ככזה אשר מניב ערך מתמשך ,הן לבוגרי
 8200עצמם והן לחברה הישראלית כולה .בתוך כך:
 0אנו מצויים בעיצומו של אפיון פרויקט חינוך טכנולוגי לאוכלוסיות
מוחלשות ,אשר נועד לפנות לקהל יעד ייחודי ולטפל בבעיית שוויון
ההזדמנויות בישראל מהפריזמה שלנו ,תוך ניצול ההון האנושי והיתרון
היחסי של בוגרי היחידה.
 0העמותה נמצאת במגעים ומסייעת באופן א-פורמלי לקבוצות קמא-
טק ונצרת-טק – לקידום יזמות וטכנולוגיה במגזר החרדי והערבי
בהתאמה ,מתוך תפיסה  ,כי שילוב אוכלוסיות אלה בכלכלה הישראלית
הינו צורך קריטי לטובת עתיד טוב יותר.
כתב :שוניה פכט

מורשת יחידה 8200

הנצחת בסיס האזנה במתחם הקטר  70414בבאר שבע

לאחרונה נפתח לקהל הרחב בתחנת הרכבת התורכית לשעבר בבאר שבע מרכז תרבות פנאי ובידור אשר בחלקו
קיימת הנצחת בסיס דרום של יחידה ( 515לימים יחידה .)8200
הסיפור ההיסטורי :מספר ימים לאחר כיבוש באר שבע במלחמת העצמאות (אוקטובר  )1948התמקמה בתחנת
הרכבת התורכית בעיר חוליית האזנה שהתפתחה להיות בסיס דרום – בסיס האזנה ראשון בחזית מול מצרים .בסיס
דרום נתן כיסוי מודיעיני לפעילות צה"ל במלחמות ומבצעים בחזית הדרום ,כולל הוצאת חוליות האזנה לשטח.
בשנת  1967הועבר הבסיס והוקם כבסיס מוריה.
שיחזור ושיקום :האתר שוחזר ושוקם בהקצבת כסף נדיבה של רכבת ישראל תחת הכותרת מתחם הקטר ,70414
ועיקרו הסיפור ההיסטורי של תחנת הרכבת התורכית (כולל מיני מוזיאון).
הנצחת בסיס דרום :בעקבות היענותו של ראש
עיריית באר שבע לפניית ראש עמותת יוצאי
היחידה ,ניר למפרט ,פעלנו (נעם שפירא והח"מ)
מול מנהלת העיר העתיקה לשלב באתר את סיפורו
של בסיס דרום  -תיאור הרקע הצבאי מדיני בסרט וידאו קצר כולל תמונות מקוריות מאותם
ימים.
פרטים נוספים :טלפון האתר .086234613 :האתר באינטרנטkatar70414.org.il :
היו ימים...

מנחם בידרמן ,מורשת יחידה .8200
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פעילות תרבותית במסגרת עמותת 'שובל'
הוועד החדש של עמותת 'שובל' שם לעצמו כמטרה
לעודד ולעורר את פעילויות התרבות והחברה בקרב
חברי העמותה .במסגרת זאת ,הוחל בשורה של
פעילויות ,הכוללות מפגשים חברתיים ,טיולים בארץ,
סיורים באתרים שונים ,הקרנות טרום בכורה של
סרטים ,הרצאות ,ועוד.
בין היתר ,נערכו סיורים "בעקבות ישו" בהדרכת אבי לזר ,אחד לנצרת

וכפר קנא והשני "סובב כינרת" (סיור שלישי במסגרת זו יערך בחודש
הקרוב בירושלים) .כן התקיימו סיורים נוספים בשרונה ,במתחם התחנה
ובנוה צדק .אף שהפעילות היא בראשית דרכה ,ניכרת היענות יפה,
ורצון מצד החברים לקחת חלק בפעילויות השונות.
בהמשך הדרך ,מתוכננים גם טיולים מאורגנים בחו"ל לחברי העמותה.
חלק מן הפעילויות מבוצעות עם עמותת 'אגמון' ,עימה אנו מקיימים
שיתוף פעולה פורה.

סיפורו של בניין:

מטה שירות הביטחון הכללי בין השנים 1970-1948
ב 22-בפברואר  2015התקיים ברחבת הכניסה למלון "מרקט האוס"
ביפו ,טקס הסרת הלוט מעל שלט ,בו צוין כי בבניין זה שכן מטה שירות
הביטחון הכללי ,בין השנים  .1970-1948הטקס המרגש ,בהשתתפות סגן
ראש השב"כ ,גמלאי שב"כ ,עובדי יחידת מורשת ואנשי חברת המלונאות,
היה שיאו של תהליך ,שארך קרוב ל 15-שנים ,במהלכן פעל שב"כ,
באמצעות עובדיו ,האמונים על הנחלת מורשת שב"כ ,להגיע ליום מיוחל
זה ,בו תונצח פעילות שב"כ בבניין זה.
הבניין ,ברחוב יאיר בן פנחס ,פינת רחוב בית האשל ,השוכן לא הרחק
ממגדל השעון ו"שוק הפשפשים" ביפו ,הועבר לשימושו של שב"כ,
לקראת סוף שנת  .1948היה זה לאחר כיבושה של יפו (באפריל ,1948
במסגרת מבצע "חמץ") ומנוסת תושביה הערבים .בתום כמה שבועות
של התארגנות ,החרים האפוטרופוס לנכסי נפקדים את מבני הרכוש
הנטוש ביפו ,וחילקם לשימוש יחידות צה"ל ולמשרדי הממשלה השונים,
שנזקקו למתקנים לצורך פעילותם.
וכך ,מטה שב"כ – שמוקם בתחילת דרכו בבית קירור בדרך פתח תקווה
(כיום מגדל המשרדים "לוינשטיין") ,ולאחר מכן ,שוכן זמנית במבנה,
ששימש את הקונסוליה הגרמנית ,ברחוב אילת – נכנס בשלהי 1948
לבניין זה ,ואילו שאר יחידות שב"כ מוקמו במבנים נטושים סמוכים,
ביניהם" :בית בוסטרוס" ,והבניינים ברחוב דאנטה ,בסמוך לשדרות
ירושלים.
בקומה העליונה של הבניין מוקמו לשכת ראש שב"כ ,אשר שימשה
את ארבעת ראשי השב"כ הראשונים :איסר הראל ,איזי דורות ,עמוס
מנור ויוסף הרמלין ולשכת סגן ראש שב"כ .קומת הביניים שימשה
את אגף המנהל ,מחלקות הכספים ,המשק והמרכזייה ,ואילו קומת
הכניסה שימשה כמטבח ומסעדה לכלל עובדי שב"כ ביפו (לארוחת
צהריים בלבד ,כאשר בין הארוחות נמכרו במקום מוצרי שק"ם) .מכיוון
שהמקום היה צר מלהכיל את כולם בו-זמנית ,הוקצתה לכל יחידה שעת
הסעדה קבועה ,אך מאחר שגם האוכל "לא היה משהו "...הרי שהרוב
העדיפו דווקא את הסטייק אצל הרומני ,את הקבאב אצל הבולגרי ואת
החומוסיות שבסביבה.
באמצע שנת  1970פינה שב"כ את הבניין ועבר למשכנו הקבוע .לבניין
עברה אז מפקדת קצין הקשר ,תברוקה וצנזורה של צה"ל ,כשבהמשך
שימש הבניין את מפקדת חטיבת המילואים .לפני כ 20-שנה רכש
את המבנה יזם אשר שירת כקצין בבניין זה והתאהב בו .כבר אז ייעד

אותו לשמש כמלון ,ואף שכר את שירותיו של אדריכל להשלים את
המלאכה .אלא ,שתוך כדי שיפוץ המבנה ועקב הצורך לחפור מקלט ,על
פי דרישות הג"א ,נחשפו ,מתחת לרצפה שרידיה של כנסייה ביזנטית
מלפני כ 1,200-שנה .העבודות הופסקו ,עד לביצוע חפירות הצלה
ארכיאולוגיות ,שעלויותיהן גרמו ליזם לעצור את הפרויקט.
אגב ,כל המתחם שמסביב לבניין ,נקרא פעם" :סוק א-דיר" :שוק
הכנסייה היוונית-האורתודוכסית ,ובבניין עצמו שכנה הכנסייה .עד היום
ניתן להבחין בבירור באותיות הלוגו "טי" ו"-פאיי" ,של מסדר "טאפוס"
(שומרי הקבר הקדוש) ,חקוקים על פינות הקירות החיצוניים .שוק
הפשפשים הסמוך ,התפתח מאוחר יותר ,מאותו שוק של הכנסייה.
הבניין ,שהוכרז רשמית על ידי עיריית תל אביב כאתר לשימור היסטורי,
שוב עמד נטוש בשיממונו מספר שנים .בינתיים פרצו לתוכו סוחרי שוק
הפשפשים והפכוהו מחסן למרכולתם ,עד שהגיע גואל ,בדמותם של
אנשי עסקים ,אשר רכשו את הבניין ,והשלימו את מלאכת השיפוץ,
לפני מספר חודשים .הבניין הוחכר לרשת מלונות "אטלס" ,אשר פתחה
במקום מלון בוטיק מפואר בשם "מרקט האוס".
מזה כ 8-שנים נערכים במקום ,לעובדי שב"כ ,סיורים בעקבות מבני שב"כ
ביפו ,בהם שומעים העובדים ,לראשונה ,פרשיות וסיפורים פיקנטיים
ומרתקים מאותה תקופה .אחד מבעליה של חברת "אטלס" היה ראש
שב"כ לשעבר ,עמוס מנור ז"ל ,שפעל מבניין זה ,וכך נסגר מעגל נוסף...
מאת :עובדי מורשת
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים מאי-יוני
 11במאי  - 1950הקמת ענף מחקר בחיל המודיעין | הענף הוקם על
בסיס מדור מחקר במחלקת המודיעין .מרדכי גיחון היה ראש הענף הראשון.

 18במאי  - 1965אלי כהן" ,האיש שלנו בדמשק" נתלה לאחר
משפט בדלתיים סגורות | כהן ,יליד מצרים ,גויס בראשית שנות ה60-

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" .כהן נלכד במהלך שידור (למרות
דממת קשר שנקבעה בעת החלפת מכשירי קשר בצבא סוריה).
המאמצים הבינלאומיים לשחררו לא הועילו ,וגם הניסיונות להעלאת
גופתו לארץ לא צלחו עד עתה.
 25-24במאי " 1991מבצע שלמה" | למעלה מ  14,000מיהודי אתיופיה
עלו ארצה במבצע חשאי ברכבת אווירית מאדיס אבבה .שותפים רבים
היו למבצע והוא היה גולת הכותרת של מאמץ מדיני דיפלומטי חשאי
ותיאום יוצא דופן בין צה"ל ,המוסד השב"כ וגופים נוספים.

 9במאי  - 1972מבצע
"איזוטופ" | שחרור בני

מבצע שחרור החטופים במטוס סבנה 1972

מאת :גדעון מיטשניק

הערובה נוסעי מטוס
חברת 'סבנה' ,שנחטפו
ע"י מחבלים חברי ארגון
"ספטמבר השחור" לאחר
המראתו מבלגיה .המטוס
נחת 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.

 11במאי  - 1960חטיפת אדולף אייכמן והבאתו למשפט בישראל
ב 21-במאי | מבצע מורכב וחשאי של המוסד ,בו השתתפו גם אנשי

יחידת המבצעים של השב"כ ,במהלכו נלכד בארגנטינה הפושע הנאצי
אדולף אייכמן והוטס לישראל .משפטו החל בירושלים ב 10-באפריל
 .1961בסיומו ,הורשע אייכמן בביצוע פשעים נגד העם היהודי ונגד
האנושות ,וגזר דין מוות שהוטל עליו הוצא לפועל בתלייה בכלא רמלה
ב 1-ביוני .1962

מבצע שלמה

 10-5ביוני  :1967מלחמת ששת הימים | "מבצע מוקד" פתח את
המלחמה במכה מקדימה של חיל האוויר הישראלי נגד שדות התעופה
של מצרים והשגת עליונות אווירית מוחלטת בהמשך המלחמה.
גופי מודיעין רבים בצה"ל
(ובפיקודים) ו'המוסד' היו
שותפים להכנות ולהצלחתו
המרשימה של המבצע.
בעקבות המלחמה גבר הטרור
הפלסטיני בתחומי ישראל
ובחו"ל .משימת סיכול הטרור
הפלסטיני בישראל ובשטחים
הוטלה על שרות הביטחון
הכללי ,לצד משימות האבטחה
של התעופה והספנות של
ישראל ,הנציגויות והמשלחות
בחו"ל.

ראש הממשלה ,דוד בן גוריון ,במעמד הוקרה לאנשי מבצע אייכמן

 15במאי  - 1948פלישת צבאות ערב לארץ ישראל ותחילת
השלב השני של מלחמת העצמאות | שירות הידיעות של ההגנה

(הש"י) וגופי המודיעין האחרים ,שפעלו אז ,לא היו ערוכים לספק מודיעין
צבאי רלוונטי ואיכותי למקבלי ההחלטות ערב המלחמה ,ולמפקדי ההגנה
ולהנהגת הישוב במהלכה.

מבצע מוקד

המשך בעמוד 12
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מנהרת הזמן

המשך מעמוד  5 11ביוני  -יום חיל המודיעין | הוכרז ב 1972-ע"י
ראש אמ"ן ,אלוף אהרון יריב ,לציון חשיבות תרומתו של המודיעין
הצבאי במלחמת ששת הימים.
 6ביוני  - 1982מבצע "שלום הגליל" | מלחמת לבנון הראשונה .חלקו
של המודיעין בהיערכות למלחמה ובמהלכיה היה חשוב ומשמעותי
ביותר .לראשונה הופעל מזל"ט בלחימה.

מפת מבצע ירקון

 7ביוני  - 1981מבצע "אופרה"
| השמדת הכור הגרעיני

בעיראק .המבצע התאפשר
הודות למודיעין איכותי ומדויק
ולשיתוף פעולה בין גורמים
רבים בקהילת המודיעין .אלה
תרמו להשגת תוכניות הכור,
להבנה מעמיקה של מטרותיו,
להצבעה על נקודת האל-
חזור ולהיערכות מול האיומים
האוויריים בדרך להשמדתו.

 7ביוני  - 1948דוד בן גוריון
קובע את מבנה מערך
המודיעין | יהיה מבוסס על

 21ביוני " - 1972מבצע ארגז  | "3לוחמי סיירת מטכ"ל השתלטו
על סיור של קציני צבא סורים בכירים ,במטרה שישמשו קלף מיקוח
לשחרור הטייסים גדעון מגן ובועז איתן והנווט פיני נחמני שהיו שבויים
בידי הסורים .המבצע נערך מערבית לעיתא א-שעב לאחר קבלת מידע
מודיעיני על הגעת קצינים בכירים סורים לסיור באזור .בין הקצינים
הסורים שנלכדו היו קצין מודיעין בדרגת ִזַעים (תת-אלוף) ,שני קציני
מבצעים בדרגת ע ִַקיד (אל"מ) ושני טייסים בדרגת מֻ קַדַם (סא"ל) .ב3-
ביוני  1973יצאה לפועל עיסקת חילופי השבויים והישראלים שבו
לביתם.

שלושה גופים :שירות ידיעות
צבאי על יד המטה [המטכ"ל]
תחת איסר (בארי) וויויאן [חיים הרצוג] ,הש"י הצבאי במטה יהיה
אחראי גם לביטחון (זהירות) [בטחון שדה] ,צנזורה ואנטי-ריגול
[סיכול ריגול] ,שירות ידיעות פנימי תחת איסר (הקטן) [איסר הראל]
ויוסף י' [יזראעלי] ,שירות ידיעות מדיני חיצוני – ראובן שילוח יעמוד
בראשו ,יהיה כפוף עד תום המלחמה למשרד הביטחון ,אחר כך אולי
למשרד החוץ.

 30ביוני  - 1948תחילת "לידתה" של קהילת המודיעין הישראלית
| הקהילה כוללת שלושה גופים:

 9ביוני " - 1982מבצע ערצב "19
| השמדת כל סוללות הטק"א

שירות המודיעין הצבאי (ש"מ)  -פקודה בשם הרמטכ"ל על הקמת
השירות ופירוק ה-ש"י .איסר בארי ,מפקד הש"י עד אז ,כינס את מפקדיו
והודיע על פירוק הש"י ועל הקמת ש"מ .המהלך הוקפא עד ל 22-ביולי
בשל התנגדות ראש אג"מ ,יגאל ידין.
השב"כ  -הוגדר אז ש"י פנימי ("מחץ")  -שירות בטחון פנימי לטיפול
בהיבטי ביטחון הפנים בדגש על סיכול חתרנות מדינית וטרור.
המחלקה המדינית במשה"ח ("דעת") האחראית על פעולות המודיעין
בחו"ל  -לימים המוסד.

הסוריות בבקעת הלבנון בראשית
מלחמת שלום הגליל במכה
אחת .תרומת המודיעין להישגי
המבצע הייתה קריטית .ההכנות
למבצע שילבו יכולות טכנולוגיות
עם יכולות מודיעין מדויק .המבצע
סימון מטוס ייחודי לציון
אפשר לישראל ליהנות מעליונות
השמדת סוללת טק"א סורית
אווירית ומחופש פעולה בשמי לבנון.
 12-9ביוני " - 1955מבצע ירקון" | מבצע סיור העומק הראשון של
צה"ל במדבר סיני לאיסוף מודיעין שטח וקרקע .מטרת המבצע הייתה
לבחון עבירות לרכב ולרק"מ לאורך החוף המערבי של מפרץ אילת
בין דהב לעין פורטגה .היה זה המבצע הראשון של צה"ל שבו פעלו
במשולב כוחות חיל אוויר ,חיל ים וחי"ר .אנשי הכוח היו לוחמים ולא
אנשי מודיעין ,אך המשימה הייתה מודיעינית.

יוני  – 1970איתור ראשון של סוללת טק״א סמוך לתעלת
סואץ | לאחר שאמ''ן התריע במשך תקופה ארוכה על כוונות מצריות

לפרוס סוללות של טילי קרקע-אויר מבריה"מ במרחב תעלת סואץ,
אותרה לקראת סוף חודש יוני פריסת סוללות טק"א סמוך לתעלה.
הדיווח הועבר גם לארה"ב כהוכחה להפרה מצרית והביא לתקיפות של
חיל האוויר .אולם ,חופש הפעולה של חיל האוויר נפגע.
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מחדשים תכנית באוניברסיטת בר-אילן:

לימודי צבא ,ביטחון ומודיעין לתואר שני
אוניברסיטת בר-אילן מקיימת תכנית מיוחדת לתואר שני בצבא,
ביטחון ומודיעין .הלימוד כולל קורסי יסוד בממשל ,יחסים בינלאומיים,
שיטות מחקר ,ומודיעין ממלכתי ועסקי ,וכן קורסי בחירה .מרצים

בתכנית בכירים לשעבר באמ"ן ,במוסד ובשב"כ .בראש התכנית עומד
פרופ' שלמה שפירא ,ראש המחלקה למדע המדינה בבר-אילן ,והמרכז
האקדמי – תא"ל (מיל') אפרים לפיד.

יקה בונד

הצדעה לראשוני קהילת המודיעין היקים
התאחדות יוצאי מרכז אירופה ,המכונה "ארגון הייקים" ,קיימה
ב 20-באפריל  2015ערב הצדעה לראשוני קהילת המודיעין יוצאי
גרמניה ,אוסטריה ,צ'כיה ושוויץ.
האירוע" ,יקה-בונד" ,נערך במוזיאון א"י בשיתוף המל"מ ונטלו
בו חלק מאות משתתפים ,בהם חברי מל"ם רבים .רון כתרי ,ראש
המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"ם ,הנחה את הערב ,במהלכו
הציג תא"ל (מיל') דני אשר אסופת פרטים אודות דמויות בולטות
בראשית ימי הקהילה.
רון ראיין את ראובן מרחב (בכיר ב"מוסד" לשעבר ,מנכ"ל משרד
החוץ לשעבר) ואת הסופר חיים באר ,שלא מכבר פרסם את ספרו
האחרון " -חלומותיהם החדשים"  -שעוסק באם ובנה ,יוצאי

גרמניה ,המתמודדים עם התרחשויות מיוחדות במינן.
עוד שוחח רון עם פרופ' מרדכי גיחון ,שהקים את ענף המחקר
הראשון באמ"ן; עליזה מגן ,בעבר המשנה לראש ה"מוסד"; ועם
ילדיהם של ראשונים מקהילת המודיעין :מישל ,בתו של מאיר-
מקס בינט ,שהתאבד בכלא המצרי; אפרת ו-ראלי ,ילדיו של אלי
גבריאלי ,שהיה סגן ראש ה-שב"כ ,בשעתו.
רון כתרי ברך את הנוכחים בשם הנהלת ה-מל"ם והדגיש כי
את ארגוני קהילת המודיעין הקימו יוצאי גלויות מגוונות בצד
ה"ייקים" והביע תקווה כי ארגונים נוספים יביעו הוקרה לאנשי
הסתר ,יוצאי הארצות השונות....

כתב :רון כתרי
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נפתחה תערוכת
ציורים לזכרו של
גיא מירוז ז״ל
ברוריה מרוז ,אמו של גיא
ומנכ״ל המל״מ דודו צור,
בפתיחת התערוכה במל״מ

אירוע השקת
הספר החדש
״דרוזים מעשה
מרכבה״

"רואים מל"מ" ,איגרת המידע של ה-מל"מ ,מופצת באינטרנט.
שמרו על קשר  -הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת הדואר
האלקטרוני שלכם! נשמח לקבל מכם משוב :התייחסויות,
תגובות ובקשות.
תודה ,יוכי ארליך ,עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז

מאת חברנו
ד"ר שמעון אביבי
יתקיים באודיטוריום
המרכז למורשת
המודיעין
ביום שלישי ,כ׳ בתמוז
תשע"ה 7 ,ביולי .2015

mlm@intelligence.org.il

אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין,
ת"ד  3555רמת השרון  ,47143טל'  ,03-5497019פקס 03-5497731

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

בתוכנית:
 18:30-17:45התכנסות וכיבוד
 18:30ברכות
 18:45דברים:
פרופ' שיח' פאדל מנסור – על דמותו של יתרו (הנביא שועיב)
ד"ר שמעון אביבי – על הספר
פרופ' אייל זיסר – בלב הסערה :הדרוזים בסוריה ,בלבנון ובישראל

תודתנו
לשמעון אביבי ,ליהודה ב' ,למנחם בידרמן ,לעמוס גלבוע ,לגדי
זהר ,ליובל חלמיש ,לרון כתרי ,לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק,
לאפי מלצר ,לאמנון סופרין ,לרקפת פאר ,לשוניה פכט ,לרפי
קטרון ,להלן קרא ,לנעם שפירא ולאמנון תורן על הסיוע בהכנת
החומר ולכל האחרים שתרמו.

מנחה :תא"ל (מיל ).רון כתרי
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