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העורכת: יוכי ארליך

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
טקס ההתייחדות השנתי עם חללי 

קהילת מודיעין 
ב-15 ביוני 2016 נערך באתר ההנצחה הממלכתי בגלילות טקס ההתייחדות השנתי עם חללי 
קהילת המודיעין בהשתתפות המשפחות השכולות, השר צחי הנגבי כנציג הממשלה, הרמטכ"ל 
רב אלוף גדי אייזנקוט, ראש השב"כ נדב ארגמן, ראש אמ"ן האלוף הרצי הלוי, סגן ראש המוסד, 
יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר, מנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( דודו צור, קמנ"ר תא"ל משה שנייד, קצין 
האיסוף הקרבי הראשי תא"ל מרדכי כהנא, סמנכ"ל וראש אגף ההנצחה במשרד הביטחון, מר אריה 
מועלם, סגנית ראש העיר רמת השרון רות גרונסקי, חברי הוועד המנהל, הנהלת המל"מ, בכירי 
קהילת המודיעין חברי העמותה, והסגל הבכיר של קהילת המודיעין. האירוע התחיל בהתכנסות 
ובהתייחדות של בני המשפחה עם יקיריהם במבוך )האנדרטה( ובמבנה "אהל שם", בו יכולים היו 

לעלעל, בהתרגשות חוזרת, באלבומי הזיכרון של יקיריהם.
טקס ההתייחדות כלל קריאת פרק תהילים מפי הרב הצבאי הראשי, 
תפילת אל מלא רחמים מפי החזן הצבאי הראשי ודברים שנשאו השר 
צחי הנגבי, יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר ונציגת המשפחות השכולות 
הגב' שמחה מדר, אלמנתו של אחיהוד מדר ז"ל, לוחם ביחידה מובחרת 
שנפל מלחמת יום הכיפורים ב- 12 באוקטובר 1973 בקרב מול הכוחות 
הסוריים. אחיהוד זכה בשנת 1964 בציון לשבח מטעם הרמטכ"ל רב-

אלוף יצחק רבין, על "גילוי יכולת ביצוע מצוינת וכושר מעשה מעולה, 
גילוי מסירות וקור רוח תוך דבקות במשימה". בעקבות הציון-לשבח 
הזה העניק לו הרמטכ"ל את "עיטור המופת". הניח אחריו אישה, בן 

ובת, הורים ושישה אחים ואחיות. 
בסיום הטקס הונחו זרים ע"י ראשי הקהילה, ראש אגף הנצחה במשרד הביטחון וסגנית ראש 
העיר רמת השרון. את זר המשפחות הניחו אלי בן שם יו"ר "יד לבנים", ורותי, אטי ורון רוסין. את 
זר המל"מ הניחה המתנדבת גב' מירי שד"ר, גמלאית שירות הביטחון הכללי, המשמשת כאחראית 

ביקורי קבוצות המבוגרים במל"מ. יהי זכרם ברוך!
מוטי מלכין

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל'( דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,

גיליון זה יוצא עם תחילת הקיץ 
הראשונה  המחצית  סיום   -
זו  במחצית   .2016 שנת  של 
בהרחבת  המשכנו  השנה  של 
במל"מ  השונות  הפעילויות 
זה: עצרת ההתייחדות  ובכלל  בתחומים השונים, 
השנתית לחללי קהילת המודיעין בנוכחות השר 
הזירה  של  היתר  בין  מורשת,  וערבי  הנגבי,  צחי 
והמערך  היומינט  יחידת  באמ"ן,  הטכנולוגית 
בולט במיוחד התקיים  הגאו-חזותי. ערב מורשת 
ל"מבצע  שנה   40 במלאת  מטכ"ל,  סיירת  ע"י 
בנימין  מר  הממשלה  ראש  בנוכחות  אנטבה", 
נתניהו ומשפחתו, ראשי אמ"ן לשעבר שלמה גזית 
במבצע.  היחידה שהשתתפו  ולוחמי  שגיא,  ואורי 
את בני הערובה ששוחררו ייצגה משפחת דוידזון. 
בגוף  יונתן  "מבצע  הספר  הושק  הערב  במהלך 

ראשון".
לחקר  המכון  מטעם  מקצועיות  סדנאות  נערכו 
והמודיעין  יומינט  בנושאי  ומדיניות  המודיעין 
חבצלת'  'מועדון  פעילויות  והתקיימו  הטכנולוגי, 

ו'בימת מודיעין', כמתוכנן ובהצלחה רבה.
הבחירות  תהליך  מרכזיים:  אירועים  שני  לפנינו 
ועדת  וחברי  וליו"ר  המנהל  הועד  ולחברי  ליו"ר 
בני  יבחרו  במקביל,  לדרך.  יוצא  הביקורת 
המשפחות השכולות את נציגיהם לוועד המנהל. 
בדרכו  נמצא  התהליך  כל  את  המפרט  מכתב 
חשובה  השתתפותכם  העמותה.  חברי  כלל  אל 
וכמובן  השונים  לתפקידים  בהתנדבות  הן  מאד, 
השנתי,  החברים  כנס  הוא  שני  אירוע  בהצבעה. 
וההכנות   ,2016 בספטמבר  ב-20  יתקיים  אשר 
כל  לראות את  נשמח מאד  בעיצומן.  נמצאות  לו 

החברים משתתפים בערב זה.
מאחל לכולנו חופשה נעימה 
דודו צור

אחיהוד מדר ז״ל

40 שנה ל״מבצע אנטבה״ - ראה״מ במל״מ

סיירת מטכ"ל מציינת במל״מ 40 שנה ל״מבצע אנטבה״
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

מאה  מלאו  אלה  בימים 
"המרד  לפרוץ  שנה 
מלחמת  לעת  הערבי" 
העולם הראשונה, והעולם 
במשבר  שרוי  הערבי 

עמוק, אולי הקשה בתקופה המודרנית.
ערביות  מדינות  כמה  גם  כמו  עיראק,  מדינת 
ללא  אולי  דם  שותתת  מרוסקת,  אחרות, 
תקנה. בימים אלה גם עלה לאקרנים הסרט 
של  סיפורה  את  המספר  המדבר",  "מלכת 
גרטרוד בל, אשת המודיעין הבריטי שעיצבה 
חלק חשוב מאירועי העת ההיא. היא הייתה 
צעירה מוכשרת בצורה יוצאת דופן, שהחלה 
באוקספורד,  מזרח  לימודי  שש-עשרה  בגיל 
תרבותו,  על  ופרסמה  חקרה  לאזורנו,  יצאה 

שבטיו, ומנהיגיו.
נשית,  אינטואיציה  מקצועי,  ידע  של  צירוף 
ראשית  מודיעינית  ליועצת  עשוה  לב  ואומץ 
היא  היסטוריות.  תהפוכות  של  בתקופה 
ויש  ערב",  "איש  ללורנס  במקביל  פעלה 
אומרים כי עלתה עליו והייתה הארכיטקטית 
גם  הייתה  היא  הערבי.  המרד  של  הראשית 
עיצב את  צ'רצ'יל עת  ליועצתו המדינית של 
מדינת עיראק, והפקיד אותה )ב-1921( בידי 
המרד.  של  הצבאי  מפקדו  פייצל,  האמיר 
החדשה,  בעיראק  עשתה  ב-1928  מותה  עד 
גם  היטב  ושירתה  בבנייתה,  לפייצל  סייעה 
כל  ואולם,  בריטניה.  של  האינטרסים  את 
הממסד  מעט.  אך  עצמה  לה  סייע  פועלה 
והיו  בקמצנות,  הוקרה  לה  רכש  הבריטי 
ודמותה  מאישיותה  חששו  או  לה  שלעגו 
והמדינה.  כאישה דעתנית במעגלי המלחמה 
קץ  בל  גרטרוד  שמה  ושמונה  חמישים  בגיל 
לחייה. מאז זרמו מים רבים בפרת ובחידקל, 

ורוב מורשתה כבר נבלע בסערה. 
הסרט עליה איננו יצירה קולנועית מופתית, 
במקומן  להרהר  הזדמנות  אולי  זאת  אבל 
והחולשה  החוזק  נקודות  על   – נשים  של 
ביטחון  מודיעין, צבא,  – בקהילות של  שלהן 

ופוליטיקה. 

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

'מועדון חבצלת' על משמעות 
אנדרטאות ואתרי זיכרון

סמוך   ,2016 במאי  ב-8 
לחללי  הזיכרון  ליום 
מערכות ישראל, התקיים 
'מועדון  מפגש  במל"מ 
תא"ל  שמוביל  חבצלת', 
עם  חלמיש,  יובל  )מיל'( 
מרצה   - איבגי  גילית 
לאמנות,  ודוקטורנטית 
זיכרון  אנדרטאות  על 
גילית  ובעולם.  בארץ 
ההתפתחויות  על  עמדה 

בישראל  החלה  המדינה,  לאחר הקמת  מיד  האידיאולוגית.  וההשפעה  אמנותית  מבחינה  בתחום 
פעילות מסיבית של הנצחה ובנית אתרי זיכרון, בסימן של גובה ובדגש על גבורה. 

הפסל הנודע נתן רפפורט בנה את אנדרטת הלוחמים בנגבה, שם החלו את בנייתה עוד לפני שיקום 
הקיבוץ, ואת אנדרטת יד מרדכי, בה פיסל את מרדכי אנילביץ בדמות דוד ההרואי. רפפורט עיצב גם 
את האנדרטה לזכר הלוחמים ב"יד-ושם" וכן בוורשה. מוסד "יד-ושם" שנבנה ב-1953 היה בסימן של 
שואה וגבורה. בשנות ה-70 עברו לעמודי גבורה מינימליים ולסגנון מופשט, כמו עמוד הגבורה של 

האמן בוקי שוורץ. בהתפתחות האמנותית של תחום הזיכרון בעשורים האחרונים ניתן לאבחן שתי 
מגמות: האחת, אנדרטה שהיא אתר הבנוי על פני מתחם גדול המהווה פארק שיוצר חוויה כוללת 
למבקר. כאלה הן: אנדרטת הנגב שתכנן דני קראוון, שהקים כפר, יצירה סביבתית, שמתחברת לפרה-

היסטוריה ולמורשת הקרב; ואנדרטה לזכר השואה בברלין, תוכננה ע"י פיטר אייזנמן 2005, כוללת 
27111 קוביות בטון שנראות כמצבות ומתחתיהן מרכז מידע. וכך גם, בקנה מידה קטן, אתר הזיכרון 
לזכר חללי קהילת המודיעין ב-מל"מ, שיוצר חוויה של מבוך. המגמה השנייה היא של כיוון כלפי מטה 
ולא התרסה כלפי מעלה כבעבר, כמו "הספריה הריקה" של מיכה אולמן במרכז ברלין שנבנתה בחדר 
תת-קרקעי ומדגישה את הריק והאין. כך גם המונומנט הכי חדשני בניו יורק לזכר מגדלי התאומים 
)11/9( בתכנון האדריכל הישראלי מיכאל ארד, שנבנה בדמות אמבטיה שקועה ומסביבה מפלי מים. 

בישראל ניתן למנות כ- 3000 אנדרטאות ואתרי זיכרון. 
ומה לעתיד? המרצה חשפה תכנית של משרד הביטחון לבניית "היכל הזיכרון הלאומי", שעתיד 
ואלמנט שקוע עם לפיד עצום שיפרוץ  ויכלול אדריכלות פיסולית סביבתית  להיחנך ב-2017, 

מהמפלס התחתון לעליון להנצחת כל חללי ישראל. מי יתן ולא נזדקק לכך עוד!
דרורה לפיד

משתתפי מפגש ׳מועדון חבצלת׳

אתר הזיכרון לזכר חללי קהילת המודיעין ב-מל"מ
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

'בימת מודיעין'

איום הנשק ארוך הטווח והמענה הישראלי 

פרשת המדענים הגרמנים 
במצרים: מבט מהיום 

בתולדות  מעצב  אירוע  מהווה  במצרים  הגרמנים  המדענים  פרשת 
למודיעיני  המדיני  הדרג  בין  ביחסים  הישראלית,  המודיעין  קהילת 
קונבנציונאלי.  הבלתי  האיום  ועם  הטילים  איום  עם  ובהתמודדות 
בסוף שנות החמישים החלו שליחים מצרים לגייס באירופה מדענים 
ומומחים גרמנים שעסקו במחקר ובבנייה של טילים ומטוסים. ביולי 
1962 פורסם דבר ניסוי בטילי קרקע-קרקע שנערך במצרים, ובמצעד 
של יום המהפכה הוצגו הטילים לראווה. כמו כן, הופיע בישראל סוכן 
"מתנדב" מבין המדענים שגרס כי האיום כולל נשק בלתי קונבנציונאלי. 
כך  על  לגרמניה  גינוי  שכללה  ציבורית  סערה  התפתחה  בישראל 
שאינה מונעת את האיום. המוסד, בראשות איסר הראל, ראה באיום 
סכנה ממשית ותבע לצאת בגלוי נגד גרמניה. לעומתו, אמ"ן, בראשות 
לישראל.  ומשמעותי  מידי  כסיכון  האיום  את  העריך  לא  עמית,  מאיר 
לצורכי  כך שתתאים  ו"התאים" את הערכתו  איסר טען שאמ"ן שינה 
הדרג המדיני. מנגד, היו שטענו שאיסר היה רדוף והיה מונע מהנחה 

שאין "גרמניה אחרת", וכי היא מעודדת את פעולת המדענים.
איום  בנושא  ראה  לא  גוריון,  בן  דוד  הביטחון  ושר  הממשלה  ראש 
לקדם  רצונו  הייתה  זו  להערכה  הסיבות  שאחת  יתכן  משמעותי. 
"גרמניה חדשה", שמשמעותו הביטחונית  מהלך מדיני אסטרטגי מול 
נגד  גוריון לא רצה לפעול מדינית  ובן  והכלכלית הייתה רבה. הואיל 
נגד  התקפית  חשאית  פעילות  אישר  הוא  הגבוהות,  ברמות  גרמניה 

איום הטילים ממצרים. 
)"מבצע דמוקלס"(  מול המדענים  והמוסד  המהלך המבצעי של אמ"ן 
נועד להפסיק את הסיוע הגרמני למצרים. ניתן לראות, בדיעבד, את 

המהלך כמערכה במאמצים המרכזיים הבאים:
א. איסוף והערכה על המדענים ועל תכנית הטילים.

המדענים  של  ישירה  הפחדה  באמצעות  פסיכולוגית  לוחמה  ב. 
ובאמצעות  ומשפחותיהם  המדענים  עם  ישירות  שיחות  )באמצעות 

"מעטפות נפץ"(.
ג. התנקשות במדענים.

)באמצעות  למצרים  הסיוע  לעצירת  גרמניה  מול  מדיני  מהלך  ד. 
קליטתם בגרמניה(.

לראש  הממשלה  ראש  בין  והמתח  המודיעין  קהילת  בתוך  הוויכוח 
מאיר  ומינוי  הראל  איסר  להתפטרות  דבר  של  בסופו  הוביל  המוסד 

עמית לממלא מקומו.

במבט מהיום, ניתן לראות את המבצע כאבן דרך בתולדות ההתמודדות 
של קהילת המודיעין עם תחום הסיכול והלוחמה החשאית. התמודדות 
את  בימינו  גם  מאפיינת  דומים  אתגרים  מול  התקפית  סיכולית 
וצה"ל הפך אותה לנדבך מרכזי  ואמ"ן,  תפישת ההפעלה של המוסד 

באסטרטגיה שלו )במסגרת "המערכה שבין המלחמות"(.
דוד סימן-טוב

 טילים מדויקים מחייבים 
איזון בין מערכי ההגנה 

ליכולות התקיפה 
חלק:  נטלו  הטווח  ארוכי  הטילים  איום  בנושא  שהתקיים  בפאנל 
אלוף )מיל'( איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, מר עוזי רובין, 
הראש הראשון של מנהלת "חומה" וממפתחי מערכת ה"חץ", ותא"ל 

)מיל'( איתי ברון, לשעבר רח"ט מחקר.
בפתח הדיון סקר אמנון סופרין את תולדות התפתחות איום הטילים 
והרקטות. כיום ניצבות בפני ישראל מערכות טק"ק לטווחים ארוכים 
מערכות   - לאיראן  בישראל:  מקום  לכל  כמעט  להגיע  היכולות 
טילי  ק"מ(,   1350(  ”F ו"קדר  H״  ״קדר  טילי  ק"מ(,   1500(  ”3 "שהאב 
מערכות   – ולסוריה  ק"מ(,   2500(  BM-25 וטילי  ק"מ(   2000( "סג'יל" 
 SS-21 500 ק"מ(, רקטות 220,302 מ"מ )100 ק"מ( ורקטות( ”C סקאד"

90-100( ק"מ(. 

ביוני   3 שישי  ביום  במל"מ  שהתקיימה   ,10 מס'  מודיעין'  'בימת 
2016, הוקדשה לאיום הנשק ארוך הטווח. דודי סימן-טוב הציג פרשיה 
בשנות  במצרים  גרמנים  מדענים  של  פעילותם  סיכול  על  מודיעינית 
'בימת  סופרין.  אמנון  )במיל'(  תא"ל  הנחה:  להלן(.  )ראה  החמישים 

מודיעין' מתקיימת בשיתוף פעולה עם "ישראל דיפנס".

נשיא מצרים נאצר עם מדענים גרמנים וגנרלים מצרים
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המשך מעמוד 3

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

נשק  ובהפעלת  שבהתחמשות  לרציונאל  התייחסו  הפאנל  חברי 
בבסיסה,  החלש".  "עוצמת  זו  כי  ציינו  הדוברים  שלושת  טווח.  ארוך 
ההבנה שהיכולת לפגוע בעורף הישראלי ובאמצעותו להפעיל לחץ 
על הממשלה היא דרך הפעולה הנכונה. עוזי רובין ציין, כי המדרגה 
"הכנסת טילים  בן אליהו:  הבאה היא הכנסת טילים מדויקים. איתן 
– מעתה לא הכמות חשובה,  ע"י האויב היא עליית מדרגה  מדויקים 
השגת  על  ומקשים  לפעולה  מיד  נכנסים  טילים  הדיוק.  רמת  אלא 
עליונות אווירית ישראלית. דאע"ש הוא ארגון הטרור הראשון שהעז 
נכסיו  עם  נהפך  רגע  ומאותו  )ח'ליפות(,  כמדינה  עצמו  על  להכריז 
אני  הקואליציה.  מטוסי  של  לתקיפות  לפגיע  וכו'(  נפט  )טריטוריה, 
הייתי מעדיף לנהל קרבות אוויר עם מטוסי האויב ואחרי כן לתקוף 
מטרות אסטרטגיות. אבל המצב השתנה - ולכן צריך היום בישראל 

שכבות הגנה נגד טילים".
הדוברים נדרשו לשאלה מהו התמהיל שבין פיתוח יכולות הגנתיות 
רקטה/טיל  כל  כי  מבטיחות  אינן  ואשר  רבים  משאבים  הדורשות 

ההתקפיות  היכולות  פיתוח  לבין   , ייורטו  לישראל  ישוגרו  אשר 
היא  כיום  "ישראל  רובין:  עוזי  הטילים.  נגד  לפעולה  ויבשה(  )אוויר 
מערכות  מוקפת  אלא  פעם  כמו  חומות  מוקפת  לא  במצור.  עיר  כמו 
הגנה אקטיבית, וזה דורש גם פיתוח אמצעים התקפיים. כל זה דורש 
יכול  הסיוע.  באמצעות  תמיכה  ארה"ב  העניקה  כה  עד  משאבים. 
להיות שבעתיד תהיה בעיה בסיוע האמריקאי. יש לישראל היום חזית 

חדשה – שדות הגז. יש להגן עליהם". 
מול  ישראל  של  ההגנה  מערכות  של  ההתמודדות  יכולות  בסוגיית 
איום רש"ק לא קונבנציונלי לנוכח הפעלתו בסוריה - איתי ברון ציין, 
כי השימוש שעשה צבא סוריה בנשק כימי נגד המורדים ב-2013: "יצר 
סביבה חדשה באזור". עוזי רובין: "השימוש בנשק כימי פרץ מחסום. 

מערכת שרביט קסמים טילי שהאב 3

גם ארגוני הטרור מחזיקים ביכולות שיגור מתקדמות: בידי חזבאללה 
ועד  קצרות  מרקטות  שונים,  לטווחים  וטילים  רקטות  כ-150,000 
ובידי  ק"מ(,   300( "סקאד"  וטילי  ק"מ  כ-150  של  לטווחים  רקטות 
ועד  קצרות  מרקטות  שונים,  מסוגים  רקטות  אלפי  כמה  חמא"ס 

רקטות לטווחים של כ-100-80 ק"מ. 
יכולות עצמיות, הכולל שילוב של  על  פיתחה מענה הנשען  ישראל 
ו"כיפת  קסמים"  “שרביט  ה"חץ",  מערכת  אקטיביות:  הגנה  מערכות 
ליירטם  ולנסות  ורקטות  טילים  שיגורי  לאתר  מיועדות  אלה  ברזל". 
יכולת התקפית מרשימה  לפני פגיעה במרכזים מיושבים. זאת, לצד 
הנשענת בעיקרה על יכולות חיל האוויר, משולבות בסיוע של כוחות 

רגליים ויכולות אש נוספות. 

האמריקאים לא הגיבו. מדינות לא ששות להפעיל נשק כימי, אך לא 
כך ארגוני טרור. ידוע לנו שהסורים תקפו את המורדים בנשק כימי 
הלחימה.  מאזורי  התושבים  את  ולהרחיק  להפחיד  במגמה  מדולל, 
של  גדולות  כמויות  הכניס  מקומית,  ביוזמה  כנראה  שמישהו,  אלא 
ליכולת  באשר  המקורית".  הכוונה  הייתה  לא  שזו  למרות  סארין  גז 
ההגנה של ישראל מפני נשק כימי הדוברים ציינו את היכולת לנטרל 

חלק מהיכולות הללו בטרם יפגעו באדמה. 
מדויקים  מאוד,  מהירים  על-קוליים,  אלה   – שיוט  טילי  לאיום  אשר 
מאוד ובעלי כוח הרס רב. בינתיים אין כל סימן לכך בשלב זה כי למי 
מהגורמים שסביבנו יש יכולת כזו אך יש לתת לכך את הדעת. שורה 
תחתונה: משתתפי הפאנל העריכו כי הטילים המדויקים משנים את 
פני המערכה ומקשים על חיל האוויר להשיג עליונות אווירית. לכן, 
ישראל חייבת ליצור איזון בין מערכי הגנה )פסיבית ואקטיבית( לבין 

יכולת תקיפה. 
אמנון סופרין 
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המכון לחקר מודיעין 
ומדיניות במל"מ מרחיב 

דעת ואופק

סינמה בלש

"תוצרת צרפת"
מפגש נוסף של חברי המל"מ במסגרת מועדון סרטי המודיעין 
בהקרנת   2016 ביוני   7 שלישי  ביום  התקיים  בלש"  "סינמה 
חן  רב  בקולנוע  צרפת"  "תוצרת  הצרפתי  הסרט  של  בכורה 
ג'יהאדיסטי  תא  חברי  מתאר  הסרט  הרצליה.  הכוכבים  שבעת 
של מוסלמים "תוצרת צרפת" המתארגנים לקראת ביצוע פיגוע 
טרור רב נפגעים. הסרט צולם מספר שנים לפני הפיגוע בפריז 
אך הקרנתו בצרפת מתעכבת... קדמה להקרנת הסרט הרצאתו 
ביטחון  במכון למחקרי  בכיר  חוקר  יורם שוויצר,  המעשירה של 
לאומי וראש התכנית טרור ומלחמה בעצימות נמוכה, בעבר בכיר 

בקהילת המודיעין.

עמדו  הטכנולוגי  והמודיעין  הכפול  הסוכן  של  הראיה  מזווית  היומינט 
במרכז שתי סדנאות שקיים המכון לחקר מודיעין ומדיניות במל"מ בראשותו 

של תא"ל )מיל'( רון כתרי. 
אריה )לייבו( לבנה, יגאל סימון, נחמן טל, פרי גולן וישראל חסון - דמויות 
בולטות במערך היומינט של המודיעין הישראלי, בשב"כ וביחידת היומינט 
"ספינת הדגל" של  הוא  )504( המחישו את התפישה שהיומינט  של אמ"ן 
המודיעין בעבר ובהווה והוא ימשיך להיות כזה גם בעתיד. עבודת המודיעין 
משולה למגרש הכדורגל: ההכרעה מתבצעת ע"י הבקעת שער, והיומינט הוא 
הרגל המסיימת המכריעה את המשחק. הדוברים הציגו את הפרובלמטיקה 
והקושי של גיוס והפעלת סוכן כפול, על הסיכונים והסיכויים הכרוכים בכך.

לורבר,  עזריאל  ד"ר  של  עבודתו  לכבוד 
ואיך?"  למה   – הטכנולוגי  "המודיעין 
ב-21  במל"מ  נערכה   )2016 )אפריל 
פתח  לורבר  ד"ר  סדנה.   2016 ביוני 
בקבעו כי "כשל טכנולוגי מונח על כתפי 
סדרי  הקובעים  אלו  שהם  הקברניטים", 
)כמעט(  העדר  על  קבל  לורבר  קדימה. 
מודיעין  בנושא  ספרות  של  מוחלט 
מדגם  בקצרה  שסקר  לאחר  טכנולוגי. 
בתחום  היסטוריים  מודיעין  כשלי  של 
"הפתעה  כי  לורבר  טען  הטכנולוגיה, 

טכנולוגית מסוכנת יותר מהפתעה מבצעית". 
אל"מ )מיל'( רני הלרמן )שגם הנחה את הסדנה( סקר את "החלל בשירות 
המודיעין". ראשית דבר, סקר את ראשית הלוויינות, תוך הדגשה כי "החלל – 
שייך לכל"; "הלוויין – אינו אלים ומכסה שטח נרחב"... זה זמן, "נפתח החלל 
לחברות אזרחיות" )בעידוד הנשיא קלינטון, 1995( והתוצאה היא – מאות 
רבות )ואולי כבר אלפי( לוויינים, הסובבים בחלל. את עולם הסייבר, שיש 
היבשה,  )בצד  ובמלחמה  הקרב  בשדה  הרביעי"  כ"מימד  אותו  המגדירים 
האוויר והים(, האיר בהרחבה אל"מ )מיל'( רמי אפרתי. מדובר בסייבר התקפי, 
לפורענויות".  ומועד  ופתוח  גדול  "העולם  המודיעין:  בתחומי  וכן  הגנתי 
סייבר  לפתח  יכולים  גורם/חברה  וכל  התחום  על  פיקוח  בעולם  קיים  לא 
לאומי"  צמיחה  כ"מנוע  מוגדר  הסייבר  נפשם. תחום  כאוות  בו,  ולהשתמש 

ולישראל הישגים מרשימים במסגרתו. 
התעופה  לחקר  פישר  "מכון  בראש  העומד  עשהאל,  אברהם  )מיל'(  תא"ל 
בעתיד:  האוויר  חיל  יצטייד  בו   ,)F-35( ה"אדיר"  מטוס  את  הציג  והחלל", 
מדובר  האווירית".  ביכולת  קוונטית'  'מדרגה  טיס שמייצג  כלי  'קוסם',  "זהו 
בפלטפורמה תוקפת ועתירת חיישני-מודיעין: "האם נכון שישרת 'רק' את חיל 
האוויר? אולי גם את המודיעין ואת זרוע הים?" עשהאל גורס כי "השולטנות 
האווירית", שמביא עמו המטוס, צפויה להביא לקפיצת-מדרגה בחיל האוויר. 
ליצירת  כל הגורמים הרלוונטיים, להביא  בין  עשהאל הציע שיתנהל שיח 
"רשת" מתוחכמת, מוכוונת-משימות. רני הלרמן סיכם הסדנה, בקצרה )אחרי 
התנהל  הדיון  לורבר(:  עזריאל  לד"ר  והערכה  למשתתפים  תודתנו  שהביע 
במקביל בשני אפיקים - טכנולוגיות בשירות המודיעין מזה, ואיסוף ומחקר 

לורבר, חתם הלרמן:  גישת  מודיעיניים על טכנולוגיות מזה. בהסתמכו על 
"האתגר הוא לעקוב אחר נושאים )טכנולוגיים(, ש)עדיין( אינם קיימים, או – 

שאיננו יודעים כלל, שהם קיימים".
רון כתרי

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

משתתפי הסדנה "היומינט מזווית הראיה של הסוכן הכפול"
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חדש על המדף:
 "מבצע יונתן
בגוף ראשון"

לוחמי סיירת מטכ״ל 
מספרים על אנטבה
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'מורשתון' 2

מיחידה 9700 למערך הגאו-חזותי באמ"ן )9900(
ב-24 במאי 2016 נערך במל"מ, בהובלת אמנון סופרין, 'מורשתון 2' - מפגש 
יחידות המודיעין שנועד להעמיק הנחלת  ובלתי אמצעי עם מפקדי  אישי 
מורשתן. המפגש עסק במערך הגאו-חזותי )המודיעין החזותי( לגלגוליו: מימי 
הקמת יחידה 9700 כמאגדת תחתיה את סיור האוויר, יחידה 869, ואת יחידת 
המזל"טים של אמ"ן, דרך הקמת 9900, שבזמנה הועברו יחידת המזל"טים 
לחיל האוויר ויחידה 869 לחיל מודיעין השדה )חיל האיסוף הקרבי ד'היום(. 

השתתפו במפגש חברי מל"מ וחיילים וקצינים המשרתים כיום ב-9900.
בתחילה סקר סופרין בקצרה אבני דרך מרכזיות בהתפתחות היחידה: הקמת 

היחידה  עברה  האחרונות  בשנים 
בניסיון  נוספים  מהותיים  שינויים 
למציאות  התנהלותה  להתאים 
המשתנה במהירות, לייצר חיבור טוב 
מתמשך  )כלקח  הנפרש  לדרג  יותר 
ברוח  השנייה(  לבנון  מלחמת  מאז 
במיצוי  )לחימה  הלוחמ"מ  תפישת 
החיבור  בולט  כיום  גבוה(.  מודיעיני 
הטכנולוגית  העשייה  בין  המשופר 
לזו האיסופית – מודיעינית במתכונת 
תחת  המשלבים  במרכזים  עבודה 
פיקוד אחוד את כלל עולמות התוכן: 

המכיל  המודיעין  ומרכז  הלווינות  מרכז  והגאו-אינפורמציה,  המיפוי  מרכז 
בתוכו את כלל עולמות הפענוח ומחקר השטח לצד הסנסורים החזותיים 
לסוגיהם. זאת, תוך חיבור טוב יותר משמעותית עם גופי אמ"ן השונים וצה"ל 
בדגש לדרג הנפרש. 9900 הפכה למערך מודיעין השטח תוך קבלת אחריות 
דרגי  בכלל  הגאו-חזותיים  בעולמות  העשייה  תחומי  כלל  על  מקצועית 
הלחימה. מתכונת זו פעלה בהצלחה משמעותית במהלך מבצע "צוק איתן" 
עם מאות מאנשי המערך פרוסים בחטיבות המתמרנות ובאוגדות שסיפקו 

מודיעין חזותי וגאוגרפי בזמן אמת לכוחות הלוחמים. 
'מורשתון 2' הבליט את הרלוונטיות המתמשכת של עולמות התוכן של 9900 
לעשייה רבתי של אמ"ן וליכולת לייצר בדרגים השונים בצה"ל תמונת מודיעין 
רב ממדית ואיכותית להפעלת אש, תמרון ומבצעים. פעילות המערך באה לידי 
ביטוי בכלל הפעילויות המבצעיות והמודיעיניות המבוצעות לאורך כל השנה, 
ובכלל זה פעילויות מיוחדות לצד פעילות בטחון שוטף. המערך מפגין יוזמה, 

התחדשות ויצירתיות על מנת לספק מענה מיטבי במציאות מורכבת.
יוסי אדלר

חדר בקרה 9900

משה שחורי מפקד 9900

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת בוגרי 9900 
יוצאת לדרך!!!

 9900  - יוצאי  עמותת  של  הקמתה  תושק  בקרוב 
המערך הגאו-חזותי באמ"ן. יוזמי הקמת העמותה 
הם אל"מ )מיל'( יוסי אדלר, האמור לשמש כמנכ"ל 
האמור  שחורי,  משה  )מיל'(  ותא"ל  העמותה, 
החובה  חיילי  את  תאגד  העמותה  כיו"ר.  לשמש 
שירתו  אשר  לתקנון(  )בהתאם  הקבע  ואנשי 
ביחידה /במערך על גלגוליו השונים: 9900, 9700 )כולל 9702(, 869 עד 
מעברה למז"י )בראשית שנות האלפיים(. מדובר בפוטנציאל חברים בן 
אלפים רבים. בשנים האחרונות הפכה 9900 להיות הגוף שמאגד בתוכו 

ובצה"ל,  באמ"ן  חזותיים  הגאו-  העולמות  כלל  את 

)יחידה  ב-1974  אגרנט  ועדת  בעקבות מסקנות  מטכ"ליות  תצפיות  יחידת 
869 אשר הפכה להיות נדבך מרכזי במערך האיסוף החזותי בגזרות(, פיתוח 
הראשונה,  לבנון  במלחמת  מבצעיים  שהפכו  המזל"טים  מערך  של  ובניה 
הקמת הגוף הראשון של סיירי אוויר )'שלף'( ב-1976, ב-1982 הקמת 9700 
כללו  החדש  הארגוני  במבנה  הבולטים  השינויים  ל-9900.  הפכה  וב-1997 
הקמת מרכז טכנולוגי )9930( ויחידת לווינות )9920(, ומיזוג יחידת הפענוח 
המרכזית עם ענף מחקר השטח. מערך החוזי הלך והתייצב במשך השנים 
הדרג  עם  הקשר  ובצה"ל:  באמ"ן  החוזי  פעילות  כלל  את  המרכז  כגורם 
הנפרס ויכולת התמיכה בו במבצעים שופרו, וכך גם הקשר עם יחידות אמ"ן 

האחרות, בדגש ליחידה 8200 ולמערך הסייבר. 
'מורשתון':  במהלך  הופיעו  קיומה  שנות  במשך  היחידה  ממפקדי  שלושה 
אל"מ )מיל'( מתי נור-סלע, מפקדה השני של היחידה בשנים 1987-1984, 
1998-1993, ואל"מ  תא"ל )מיל'( משה שחורי - שפיקד על היחידה שנים 

)מיל'( יוסי אדלר, אשר פיקד על היחידה בשנים 2015-2012. 
מהתקופות  אחת  כל  אפיינו  אשר  מרכזיים  אתגרים  הוצגו  הערב  במהלך 
השונות. ראשית הדרך שנסקרה הייתה הלקחים שהופקו בעקבות מלחמת 
יום הכיפורים והקמת מערך תצפיות מטכ"לי שהפך בהמשך ליחידה 869, 
צירוף הסיור האווירי למערך לצד יחידת המזל"טים והקמת יחידה 9700, דרך 
הכפפת מחלקת מו"פ והקמת הגוף הטכנולוגי שליווה את היחידה לאורך 
מרבית דרכה ) 9930( ודרך שינויים רבים שהתחוללו ואשר יצרו יחידה שונה 
בחלקה ) ובשמה החדש 9900( עת הועבר מערך המזל"טים לחיל האוויר, 
לצד הקמת יחידת הלווינות כחלק מהיחידה והכפפת יחידת המיפוי. כמו כן, 
869 הועברה לזרוע היבשה בראשית שנות האלפיים. גופי הפענוח הטקטי 

המשך בעמוד 7ומחקר השטח אוחדו אף הם לגוף אחד, אשר הפך להיות חלק מהיחידה. 
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עמותת בוגרי 8200 פועלת ללא הרף...
באו  היחידה  יוצאי  ל-3,000  מעל   -  Networking-ה כנס   0
אביב,  תל  בנמל  העמותה  של  השמיני  השנתי  לכנס   2016 ביוני  ב-7 
בהשתתפותם  ברוכה  ולמסורת  מדובר  הצלחה  לסיפור  כבר  שהפך 
הערה של דורות הבוגרים הצעירים – החל ממפגשים חברתיים מרגשים; 
דרך חסויות ודוכנים מגוונים של חברות הייטק רבות ובהם טכנולוגיות 
סטארט-אפים  תחרות  לבוגרים;  מפתות  תעסוקה  והצעות  מתקדמות 

יוקרתית וכלה במופע מוסיקלי מושקע וכיבוד. 
ב-22 בספטמבר  ביחידה  להיערך  - מתוכנן  0 כנס המורשת השנתי 
2016. נושאו המרכזי יהיה התפתחות מערך הכשרות הסיגינט מהקמתו 
מטעם  אקדמאים  ללימודים  מלגות  חלוקת   - ולצדו  אלו,  לימים  ועד 

העמותה לבוגרי היחידה ועוד. 
יתקיים  בסדרה,  ואחרון  שישי  מורשת,  ערב   – 'מפקדים מספרים'   0
2016. בכך תגיע סדרה מרתקת זו לסיומה. את הסדרה  ב-10 בנובמבר 
פנחס  )מיל'(  ותא''ל  בנטוב  אריה  )דימ'(  תא''ל  העבר  מפקדי  ינעלו 
הפיקוד  ''אתגרי  יוצגו  בערב  שפירא.  נעם  )מיל'(  אל''מ  ינחה  בוכריס. 
במשמרתם'' של מפקדי העבר לצד פתרונות ודילמות שליוו אותם בעת 

פיקודם על היחידה. 
מתוכנן   - ז"ל  שרוני  אברהם  לאל"מ  והוקרה  מורשת  אירוע   0
ביוזמתו של בוגר היחידה, סא''ל )מיל'( פרופ' נחם אילן. שרוני הוא אביו 
ויוצרו של המילון הערבי-עברי הייחודי והשימושי, והאירוע יתקיים על 

בסיס יומניו האישיים, שנתגלו לאחרונה ע"י בני המשפחה. 

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת 'שובל' 
0 אגמון ושובל המשיכו בפעילות משותפת שכללה הרצאות, 
המשרד  עובדי  עם  בפעילות  הטוב.  הסרט  ומועדון  טיולים 
בר/בת  אירוע  הבאות:  בפעילויות  והגמלאים  העובדים  ילדי  השתתפו 
במתקן  אש  מצגת  שכלל  מתגייסים  אירוע  שי,  וחלוקת  בכותל  מצווה 
האימונים של המשרד, הופעת אמן בערב באולם סמולרש וחלוקת שי 

לכל מתגייס, ואירוע בפארק שעשועים – סופרלנד.
0 גמלאי מרחב צפון בילו ביום טיול לאורכו של גבול הצפון. 

צוות  על  הנהלת העמותה הטילה   0
ושינויים  בוגרי היחידה לבחון צרכים 
האפקטיביות  לשיפור  מתבקשים 
הניהולית של העמותה על מסגרותיה 
התובנות  הרב-גוניות.  ופעילויותיה 

תוצגנה להנהלת העמותה. 
0 עמותת הבוגרים מעורבת, פועלת 
עשיה  של  רחב  מגוון  ומלווה 
יזמות  תכנית  בחסותה:  המתקיימת 
יזמות  תכנית  טכנולוגית-עסקית; 
 ; ת י ת ר ב ח
ידידי  חוג 
 ; תה העמו

שהושק   ,Woman2Woman הבוגרות  פורום 
פרוייקט  הנוער,  בתנועות  פיילוט  לאחרונה; 
 -  Hybrid-ו אורט;  ברשת  טכנולוגית  מצויינות 
פרויקט חממה עסקית-טכנולוגית משותף של 
מאיץ סטארט-אפים שהוקם  בסיס  על  הערבי  במגזר  ויזמים  העמותה 

בנצרת - שלושת האחרונים כחלק מפעילות קהילתית ענפה. 
0 פרטים נוספים ועדכונים על אירועים מתוכננים יפורסמו בהמשך.

שוניה פכט

באזור  סיורים  שני  הגמלאים  ערכו  ירושלים"  "יום  אירועי  במסגרת   0
 ,2 ערוץ  בחדשות  ושם",  ב"יד  הרצל,  בהר  ביקור  שכללו  ירושלים, 
סיור  להוסיף  יש  אלו  לסיורים  התחמושת.  ובגבעת  לטרון  במובלעת 
בעמק יזרעאל שנושאו התפתחות התעופה העברית בעמק וסיור בתל 
אביב )מתחם התחנה( שכותרתו "על נשים אהבים ועגבים בתל אביב". 

טיולי  במסגרת  בגאורגיה.  מסיור  אלו  בימים  חזרה  הטיולים  קבוצת   0
חו"ל מתוכננים לשנה הבאה סיור בסין, מקסיקו וגואטמלה. לקראת חג 
שיועד  ופסטות,  יין  גבינות,  יריד  אביב  בתל  במשרדנו  נערך  השבועות 

לעובדים הפעילים ולגמלאים.
יהודה ב'

כולל עולמות הלווינות, המיפוי הגאו-אנפורמציה, הפענוח, הגיאולוגיה 
הצבאית ומחקר השטח והסנסורים החזותיים לסוגיהם.

בין מטרות העמותה:
9900 לשם קידום של חברי העמותה  0 לארגן ולאגד את יוצאי מערך 

ומתן עזרה הדדית. 
לימודים  מלגות  לסיוע בתעסוקה,  בוגרים  0 לפתח רשת חברתית של 
)בדגש על נזקקים(, קידום יוזמות חברתיות ועסקיות באמצעות מנטורים 

ומתן יעוץ למיזמים של בוגרים בדגש על חברות הזנק )סטרט-אפ(.
החברה  הביטחון,  במערכת  משמעותי  כגוף   9900 מערך  את  לקדם   0

והכלכלה הישראלית.
)ובכלל זאת הקשר עם המשפחות  0 לקדם את הנצחת חללי המערך 

השכולות(.
0 להנחיל את מורשת מערך 9900 תוך שתוף פעולה עם עמותות נוספות 

של בוגרי אמ"ן ועמותת המל"מ.
בודדים  חיילים  על  )דגש  היחידה  לבוגרי  בסיוע  הן  0 לתרום לקהילה 
קידום  )דוגמת  משמעותית  חברתית  ועשיה  יוזמות  ולקדם  ונזקקים( 
התנדבות  פעולות  וביצוע  מיוחדות,  לאוכלוסיות  משמעותי  שירות 

ותמיכה באוכלוסיות מוחלשות/נזקקות(. 

עמותת בוגרי 9900המשך מעמוד 6
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עמותת 'אגמון' 
0 הסיור השני של חברי אגמון ב"שביל אלי כהן 
במהלך  יוני.  חודש  במהלך  התקיים  הגולן  ברמת  ז"ל" 
אלי  היטב את פרשיית  בכר, שמכיר  ירון  הסיור, מצליח 
כהן, להנחיל את הפרשה לחברים בצורה מרתקת המותירה 
אותם בהערכה גדולה לאומץ ליבו ולתרומתו לאיסוף המודיעין בסוריה 
הימים. מסלול  למלחמת ששת  ובהכנות  המים,  על  בתקופת המלחמה 
לאור  כהן.  משפ'  של  בעידודה  ברנר,  גיל  של  מיזם  הינו  "השביל" 
ההתעניינות המוגברת של חברי אגמון בפרשיית אלי כהן, בכוונת אגמון 

לקיים שני סיורים נוספים.
סיכם  בכנס   .2016 ביוני  ב-26  התקיים  אגמון  של  השנתי  הכנס   0
יו"ר הוועד המנהל ראובן אביטל את הפעילויות בנושאי רווחה, תרבות 
גחל"ת( סיפרה על התנדבותם  )מ-אכ"א/פרויקט  רס"ן ענב  והתנדבות. 
שישבו  וחיילות  חיילים  להחזרת  ותרומתם   4 בכלא  אגמון  חברי  של 
בכלא למסלול חיים תקין ותורם לחברה. נשיא אגמון שבתי שביט בירך 
ב-1  נעם שפירא, המסיים תפקידו  אגמון  ממנכ"ל  ונפרד  הנוכחים  את 
באוג' 2016. בדברי פרידה הודה נעם לחברי אגמון על פעילותם ואיחל 
את  בירך  כהן  יוסי  המוסד  ראש  שרון.  אריק  החדש,  למנכ"ל  הצלחה 
אגמון על תרומת חבריו לעבודת המוסד. ראש המוסד הציג בדבריו את 

תמונת המצב במזה"ת ובעולם עימו המוסד מתמודד. כמו כן, שם דגש 
על הנושאים החיוניים שעל המוסד להתרכז בהם בתקופה הקרובה. 

חזרו  אגמון  של  קבוצות  שתי   - 0 משחקי מטבחי השף באיטליה 
מסיורי חו"ל בסיציליה ובקורסיקה ובדרום איטליה. הסיור עמד בסימן 

המטבח האיטלקי.
פעילותו.  ממשיך  'שובל'  עם  בשיתוף  0 מועדון סרטי טרום בכורה 
הסרטים מוקרנים בקולנוע רב-חן שבעת הכוכבים בהרצליה, במסגרתם 
בהקרנות  בסרט.  הקשורה  קצרה  מומחה  הרצאת  החברים  שומעים 

האחרונות השתתפו כ-250 חברים בכל אירוע. 
נעם שפירא

הוקרה לידיד ישראל ג'ים אנגלטון ראש הריגול 
CIA-הנגדי של ה

ראש המוסד מאיר עמית עם ג׳ים אנגלטון באחוזתו בטוסון אריזונה

חברי אגמון מטיילים באיטליה

ביום חמישי 23 ביוני 2016 התקיים טקס לא פורמלי לזכרו של ג'ים אנגלטון, 
מי שהיה ראש הריגול הנגדי ב-CIA )1954-1974(. אנגלטון היה ידיד גדול 
של ישראל. הטקס התקיים ליד לוח הזיכרון שהונח בירושלים בקרבת מלון 
"המלך דוד" ברח' אמיל בוטה 10, שנחנך ב-25 בנובמבר 1987 ע"י ראש עירית 
ירושלים טדי קולק ז"ל. בטקס נכחו נחום אדמוני, שהיה ראש המוסד ויזם 
קרן  מנכ"ל  קולק,  טדי  ילדיו של  ואסנת,  עמוס  נינה,  ורעייתו  האירוע,  את 
ירושלים דני בירן, רחל אמיד, נעם שפירא, מנכ"ל מלון המלך דוד חיים שקד, 

ומארגן הטקס אל"מ )דימ'( עו"ד שמעון )סיימון( לביא. 
נחום אדמוני סיפר בטקס על הקשרים של אנגלטון עם ישראל בראשית 
ימי המדינה ותרומתו הרבה ל'מוסד', שרק החל את דרכו. אדמוני סיפר על 
CIA בפגישה שקיימו ראש הממשלה ושר הביטחון  רקימת הקשר בין ה- 
דאז, דויד בן גוריון וטדי קולק, עם ראש ה- CIA גנרל בדל סמית'. טדי קולק, 
שהיה  שליט,  דה  ממי  ואתו  בוושינגטון  הישראלית  בשגרירות  ציר  שהיה 

נציגו של ראש המוסד ראובן שילוח, טיפחו את הקשרים. מאז נשמרו קשרי 
נטע  כי המוסד  ציין,  קולק. אדמוני  לבין טדי  בין אנגלטון  ידידות עמוקים 

חורשה לזכרו של אנגלטון בהרי ירושלים ביער הסטף.
דני בירן סיפר על פגישתו האחרונה עם ג'ים בהשתתפות אפרים הלוי וציין 
קווים לדמותו הססגונית. עמוס קולק ואחותו אסנת העלו זיכרונות מאביהם 
טדי קולק ז"ל בהקשר לאנגלטון. אל"מ )דימ'( סיימון לביא סיפר כי בעקבות 
הספר הנכתב על ידו, התוודע לעומק והיקף פועלו של אנגלטון למען ישראל. 
סיימון גם קרא דברים שכתב דובי שילוח )בנו של ראש המוסד הראשון ראובן 
שילוח( על האיש ותרומתו הגדולה לקהילת המודיעין ולביטחונה של המדינה 
הצעירה. כן קרא סיימון את מכתבו של נשיא המדינה התשיעי שמעון פרס, 
שהוקיר את תרומתו הגדולה לביטחון המדינה. מלון "קינג דויד" ומיקי פדרמן 

מבעליו, תרמו לטקס בצד הלוגיסטי ובתקרובת שהוגשה כיד המלך. 
שמעון לביא ונעם שפירא

מכבדים את זכרו של אנגלטון
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4 ביולי 1976 – 40 שנה 
הרעם"  "כדור  למבצע 
מבצע   | )יונתן/אנטבה( 
 139 טיסה  חטופי  שחרור 
צה"ל-  פראנס".  "איר  של 
לאנטבה  המרחק  אף  על 
–בשילוב  המודיעין  ופערי 
מטכ"ל,  סיירת  חה"א, 

חטיבת גולני וחטיבת הצנחנים ובליווי חוליית האזנה של 8200 יצא למבצע 
החילוץ. מפקד סיירת מטכ"ל, יוני נתניהו ז"ל, נהרג. גם לאחר מלאכת איסוף 
בין המוסד לאמ"ן, תמונת המודיעין הייתה  "יש מאין" בשת"פ  מודיעיני של 

חלקית עם סימני שאלה רבים. 
11 ביולי 1956 - 60 שנה למבצע הסיכול הממוקד הראשון | חיסול 
ופיקד על  ביכבאשי מצטפא חאפט', ראש המודיעין המצרי בעזה, שהקים 
"הפידאינים" המצרים שפעלו מהרצועה מאז 1955. מבצע החיסול התבצע ע"י 
יחידה 154, באמצעות סוכן כפול, שקיבל הוראה להעביר מעטפה עם ספר 
ממולכד אל "הסוכן מספר אחד שלנו ברצועה". הסוכן הכפול נפצע קשה. 

למחרת חוסל בשיטה דומה מקבילו בירדן.
12 ביולי 2006 - מלחמת לבנון השנייה | פרצה בעקבות חטיפת שני 
חיילי צה"ל, אהוד גולדווסר ואלדד רגב ז"ל. המודיעין לא איתר ולא התריע 
על הכנות חזבאללה למארב. דו"ח ועדת וינוגרד שכלל פרק מיוחד וביקורתי 
למדי גם על המודיעין הצבאי, ודו"ח מיוחד של ועדה צה"לית בראשות אלוף 

)מיל'( עמידרור, הביאו לתהליך הפקת לקחים ממושך באמ"ן.
ליל 20-19 ביולי 1969 - מבצע "בולמוס 6" | הפשיטה על האי גרין 
לוחמים  חלק  בה  נטלו  ההתשה.  במלחמת  הבולטים  מהמבצעים  הייתה 
משייטת 13 ומסיירת מטכ"ל. קדמה למבצע מלאכת איסוף מודיעין רחבת 

היקף במטרה למפות את הכוח המצרי והיעדים על האי. 

ההדרכה  בסיס   ,15 בה"ד  של  ההקמה  מסדר   -  1969 ביולי   20
למקצועות המודיעין, בגלילות | מאז 1948 התקיימה פעילות ההדרכה 

במספר בסיסים נפרדים ולא תחת מטריה אחת.
23 ביולי 1954 - המטען שחולל את "עסק הביש" | חומר התבערה 
הקולנוע  מדרגות  על  נתנזון  פיליפ  של  בכיסו  המשקפיים  בנרתיק 
באלכסנדריה הוביל למעצר חברי הרשת, שהופעלה ע"י יחידה 131 של אמ"ן. 
מאיר מקס בינט, שנעצר עימם, התאבד בכלא על מנת לא להסגיר סודות. 
ד"ר משה מרזוק ושמואל עזר, הוצאו להורג, ואחרים נידונו למאסר ממושך. 

רובם שוחררו רק לאחר מלחמת ששת הימים. מפקד הרשת, אברי אלעד, בגד 
ונידון למאסר. השלכות נוספות: גבלי סיים תפקידו כראש אמ"ן, שר הביטחון 

לבון, נאלץ להתפטר ו"עסק הביש" הפך ל"פרשת לבון".
 -  1970 ביולי   30
 "20 "רימון  מבצע 
מטוסי   5 הפלת   |
טייסי  ע"י  רוסיים  מיג 
בעקבות  האוויר  חיל 
בשלהי  אווירי  מארב 
ההתשה.  מלחמת 
של  מדויק  מודיעין 

הוקמה  היחידה  המבצע.  הצלחת  את  אפשר   ,848 מיחידה  "הגרצ'קואים" 
להתמודד עם העמקת החדירה הסובייטית למזה"ת ואפשרה לאמ"ן יכולות 

ייחודיות, שלא היו לאף גורם מודיעיני.
אוגוסט 1958 - מבצע ״רסקו״ | מבצע מבוקר של השב"כ מול המודיעין 
מרומניה,  חדש  עולה  התייצב  שבשב"כ  לאחר   ,1958 בקיץ  שהחל  הרומני, 
שהתוודה כי הוא מרגל של המודיעין הרומני. בעקבות זאת, הופעל העולה ) 
"רסקו"( כ"סוכן כפול" מול המודיעין הרומני במשך שנים, וסיפק מידע רב על 

המודיעין המזרח אירופאי ושיטות פעולתו.
 -  2006 באוגוסט   2
 | וחלק"  "חד  מבצע 
פשיטה של כוחות סיירת 
"שלדג"  ויחידת  מטכ"ל 
לבנון  מלחמת  במהלך 
השנייה על יעד חזבאללה 
במטרה  הלבנון  בבקעת 
שני  על  מידע  להשיג 

החיילים החטופים. 
 1973 באוגוסט   12

| יירוט מטוס אזרחי שהמריא מביירות לבגדד במטרה  - מבצע "עמלק" 
ג'ורג' חבש, מנהיג "החזית העממית לשחרור פלסטין". בתחקור  ללכוד את 
נוסעי המטוס חבש לא נמצא. יודגש, כי היירוט התבצע למרות התנגדות ראש 

אמ"ן אלי זעירא.
ליל 11-10 באוגוסט 1963 - "מבצע חלוץ" | אחד המבצעים הראשונים 
של סיירת מטכ"ל בעומק מצרים. מפקד המבצע היה סגן אהוד ברק והיה זה 

אחד משני מבצעי הכנה למבצע איסוף מודיעין שבוצע בסוף 1964. 
הכחולה"  "הציפור  לנחיתת  שנה   50  -  1966 באוגוסט   16
ושיאו של "מבצע יהלום" שניהל המוסד להבאת מטוס מיג 
21 עיראקי לארץ | גיוס הטייס מוניר רדפא התאפשר במבצע מורכב 
שהחל כבר ב-1964. הטריגר למבצע היה בקשת מפקד חיל האוויר עזר 
ויצמן מראש המוסד, אלוף מאיר עמית "להביא לו מיג". כל חילות האוויר 
של המערב לא הכירו את המטוס, וארה"ב אף ביקשה וקיבלה. קרנו של 

המוסד עלתה.

חיילי צהל חוזרים ממבצע אנטבה )צילום: דו״צ(

מבצע חד וחלק מלחמת לבנון השנייה

מטוסי מיג 21

הלוחמים על הקרקע האי גרין )צילום: דו״צ(
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תאריכון היסטורי לחודשים יולי-אוגוסט מאת: סא״ל )מיל׳( גדעון מיטשניק
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן
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תודתנו 
כתרי, לאפרים  לרון  ליובל חלמיש,  ליוסי אדלר,  אביבי,  לשמעון 
לפיד, לדרורה לפיד, לגדעון מיטשניק, למוטי מלכין, לאפי מלצר, 
לאמנון סופרין, לדוד סימן-טוב, לסקרלט, לרקפת פאר, לשוניה 
הסיוע  על  שפירא  לנעם  שטדלר,  למיטל  קטרון,  לרפי  פכט, 

בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

 "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 
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

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

0 יום שלישי 19 ביולי 2016 
הכנס הבינלאומי השני למודיעין ויחידות מיוחדות

עלות לחברי העמותה 200 ₪. 
פרטים והרשמה באתר ישראל דיפנס. 

0 יום שלישי 20 בספטמבר 2016
כנס החברים השנתי של המל"מ

פרטים יפורסמו בהמשך.

לפרטים נוספים על האירועים יש להתעדכן באתר האינטרנט של 
.www.intelligence.org.il :המל"מ

ת ו ח פ א ' צ
0 לרב אלוף )מיל'( משה )בוגי( יעלון, 
שר הביטחון הרמטכ"ל וראש אמ"ן לשעבר, 

שהצטרף למכון למחקרי ביטחון לאומי 
כעמית מחקר בכיר ויוביל תחומי מחקר 
אסטרטגיים העוסקים במדיניות ישראל 
בעידן שלאחר הסכם הגרעין עם איראן, 

ובמדיניות ישראל אל מול המתרחש במזרח 
התיכון בכלל, ובסוריה ולבנון בפרט.

0 לתמיר פרדו, ראש המוסד לשעבר, 
שהצטרף לוועד המנהל של המכון 

למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי 
הרצליה.

0 לחגי צוריאל עם מינויו לתפקיד 
מנכ"ל משרד המודיעין. צוריאל שירת 

במוסד למעלה מ-27 שנים, בין-היתר כראש חטיבת המחקר. 

0 לנעם שפירא על סיום תפקידו כמנכ"ל עמותת 
הגמלאים של המוסד 'אגמון' ולאריק שרון שמחליף אותו. 

בהצלחה לשניהם!

כל הכבוד!

משה )בוגי( יעלון

בגיליון הבא של מבט מל"מ:
0 40 שנה לשחרור חטופי אנטבה - פגישה אישית 

עם קפטן המטוס החטוף, 

0 שיחת הטלפון שאפשרה את מבצע "כדור 
הרעם" ומילים נרגשות מפי אחת החטופות, 

0 וגם: ההתרעה לגבי הלשכה שגייסה את ג'ונתן 
פולארד

תמיר פרדו

צח
ם 

חיי
ם: 

ילו
צ
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