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העורכת: יוכי ארליך

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
דבר העורכת

קוראים יקרים,
מכל הדרמה של הבחירות בארצות 
עיני  מול  ועולה  שבה  הברית 
דמותו של ביל קלינטון בוכה. ניצב 
המאוכזבת  רעייתו  הילרי,  מאחורי 
ומתקשה לעצור בעצמו. פניו אמרו 
נדהמו.  הכל  בעצם  תדהמה.  בעיקר  אך  תסכול  צער, 
נראה שאפילו המנצח דונלד טראמפ נדהם. עימו ועימם 
נדהמו צבאות המעריכים, הפרשנים, העיתונאים. קרוב 

לוודאי שנדהמו גם ראשי גופי המודיעין באשר הם. 
התכנסו  הערבי"  "האביב  הפתעות  בעקבות  מזמן,  לא 
המסקנה  המוחות.  מיטב  וטובים.  רבים  המל"מ  בבית 
זרמי  את  וללמוד  לנסות  יש   - משותפת  הייתה 
הרוח  הלכי  את  החברתיות,  הרשתות  את  המעמקים. 
בקרב ההמונים. אין סיכוי לגבש הערכה מושכלת ללא 
גם אל  היורדים לעומק,  שימוש בססמוגרפים חדשים 

השוליים האחוריים. 
מלמטה,  לקולות  הכל  מקשיבים  דומה,  כך  מאז,  ואכן 
יצירתיים  כלים  ממציאים  להתחקות,  מנסים  לומדים, 
מעולמי  כולל  ומופשטים.  מורכבים  ידע  מעולמות 
בגדולה  הבחירות  לקראת  עתה,  גם  מדויקים.  תוכן 
איסוף  מערכות  בשלל  העשירה  תבל,  שבמעצמות 
מיושנים  סקרים  וניתחו.  הניתן  ככול  אספו  וניתוח, 
מיטב  שרק  ממצאים  והציגו  מיינו  חדישים  וסקרים 
מסוגלים  ארה"ב  של  המומחים  ואלפי  הטכנולוגיות 
ה"ברקזיט",  חיזוי  בכישלון  כמו  שוב:   - והנה  להגיש. 
וכישלון חיזוי... לא אמנה את מגוון הכישלונות. מספרם 
כמספר ההצלחות, כנראה. אני מצטערת שאין לי אלא 
לחזור על הבנאלי והידוע – שום דבר לא באמת ידוע. 
במצבים  כבר  והתנסה  זאת  שיודע  מודיעין  איש  רק 

כאלה אולי מבין משהו, אולי. 
השנתי  החברים  כנס  על  לקרוא  תוכלו  זה  בגיליון 
"יוזמת  בנושא  שדנה  מודיעין"  "בימת  על  במל"מ, 
מפגש  על  וסיכונים,  סיכויים   – הערבית"  השלום 
"מועדון חבצלת" שעסק באיום המנהרות, ועל פעילות 

העמותות השונות בקהילה. 
קריאה מהנה, 
יוכי ארליך

כנס החברים השנתי
בית חם להנחלת מורשת 

המודיעין ואנשיה 
התקיים  השנתי  החברים  כנס 
ההנצחה  באתר  השנה  גם 
המודיעין  למורשת  המרכז 
 .)2016 בספטמבר   20( בגלילות 
של  רבות  מאות  השתתפו 
ד"ר  המל"מ  יו"ר  בהם  חברים 
המל"מ  מנכ"ל  שטאובר,  צבי 
חברי  צור,  דוד  )מיל'(  תא"ל 
השכולות,  המשפחות  הנהלה, 
קהילת  אנשי  העמותה  חברי 
המוסד  אמ"ן/חמ"ן,  המודיעין, 
מיוחדים,  ולתפקידים  למודיעין 

השב"כ, האיסוף הקרבי ונתיב, ואורחים. הכנס עמד בסימן הנצחת חללי הקהילה והנחלת 
על  טל  נחמן  לד"ר  הוקרה  תעודות  הוענקו  נבחרות,  מודיעין  פרשיות  הוצגו  מורשתה: 
תרומתו הייחודית לקהילת המודיעין ולמל"מ, ולמתנדבים המשתלבים במערך ההדרכה 

במל"מ: יהודה מינץ, אבי רימון ומני שור. הנחה ברוך מזור, הפיקו אופיר ודליה שהם.
הביאה  השכולות  המשפחות  דבר  את 
אביה,  לזכר  רוכן  אבו  מחמד  סמירה  הגב' 
סגן משנה מחמד סייד אחמד )ז"ל(, שנפל 
מילוי  בעת  בסוריה   1956 בנובמבר  ב-28 
נופלו  לאחר   ,1956 בדצמבר  תפקידו. 
רבין  יצחק  קבל צל"ש מאלוף פקוד צפון 
ציינה,  סמירה  ליבו.  ואומץ  מסירותו  על 
הרבים  בסיפורים  "התנחמנו  השאר:  בין 
האדם  אבי  על  השנים  במשך  ששמענו 
ביראת  סיפרו  המספרים  וכל  מעשיו,  ועל 
כבוד על גבורתו וצניעותו, על היותו איש שטח מעולה, על אומץ ליבו ויכולתו המופלאה 
ודבקותו בביצוע המשימות הביאו את  רוחו  עוז  להסתגל לכל מצב, בעל חושים חדים. 
מפקדיו לכלל החלטה להטיל עליו מבצעים רגישים במיוחד ומהאחרון מהם לא שב )כך 
יקיר העדה, המומחה בחקר העדה הדרוזית בכתבה  כותב ד"ר שמעון אביבי היסטוריון 
אשר התפרסמה במבט מל"מ )גיליון אפריל 2016(( עד אז הכול היה עדיין חסוי...בתקופת 
המנדט אבא זכרונו לברכה סייע רבות לשירות הידיעות של ההגנה )ש"י( בהעברת מידע 
וברכישת נשק, ועל פעילות זו הוענק לו עיטור )על"ה( עיטור לוחמי המדינה. ב-1954 גויס 
ע"י סרן אברהם ארנן, לימים אלוף משנה מפקד סיירת מטכ"ל, לשרת בתפקיד סייר לוחם 

המשך בעמוד 2מבצעי ביחידה 154״. סמירה סכמה באומרה: "אנו חיים במדינה ששווה 

הוקרה לנחמן טל. מימין: לייבו, טל, שטאובר וחיים קניג

סמירה מוחמד אבו רוכן
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ז"ל, ישראלי חכם אשר  לחיות בה כדברי עמוס קינן 
"רק ארץ ששווה לחיות בה שווה למות למענה". נמשיך לעשות  אמר: 
מל"ם",  "מבט  העת  בכתב  מדבריה  )עוד  בארצנו".  לחיות  שווה  שיהיה 

גיליון 76, נובמבר 2016, עמ' 15(. 
בפעילות  בולטים  עשייה  תחומי  סקר  שטאובר  צבי  ד"ר  המל"מ  יו"ר 
המל"מ כפי שהם נגזרים מחזונו. הדברים אמורים, בין השאר, בפעילות 
לקדום הקמת "בית המודיעין – מוזיאון לאומי למודיעין", שיהיה ראשון 
מסוגו. המוזיאון יציג תחת קורת גג אחת את תולדות קהילת המודיעין 
הישראלית ואת תרומתה המשמעותית לביטחון המדינה ולעם היהודי, 
במגבלות  שתכלול,   -  ""STATE OF THE ART"  - חדשנית  בתצוגה 
ותהיה  המודיעין  קהילת  פעילות  על  מרתקים  פרקים  מידע,  בטחון 
must see לקהלים מגוונים ושונים, בדגש על בני הדור הצעיר. בימים 
אלה מתקיימים מגעים עם תורם משמעותי שהביע התעניינות בקידום 
משותף של הפרויקט. בנוסף, ציין שטאובר את פעילותם הברוכה של 
רון כתרי, שכבר פרסם  עומד  ומדיניות, בראשו  המכון לחקר המודיעין 
עבודות רבות והוא הולך וממצב את עצמו בנושאים מתודולוגיים שונים 
יוסי קופרווסר מנהל מודיעין וקשרי חוץ.  ואת  בתחום תורת המודיעין 
המכון פועל במסגרת מרכז המידע למודיעין וטרור בראשות ראובן ארליך, 
הממשיך לקצור הצלחה רבה גם בתחום לוחמת המידע. שטאובר הודה 
במיוחד  ולצוות,  להנהלת המל"מ  למנכ"ל,  היוצא,  הועד המנהל  לחברי 

למתנדבים הרבים, התורמים להצלחת המל"מ בקידום חזונו ויעדיו. 
מנכ"ל המל"מ, דוד צור ציין את תהליך הבחירות המתקיים בימים אלה 
הודה  הוא  בקורת.  ועדת  וחברי  המנהל  הועד  היו"ר,  המל"מ,  להנהלת 

גם  כמו  היוצאת  להנהלה  האקזקוטיבי,  והצוות  העמותה  חברי  בשם 
את  המלווים  המקצועיים  התפקידים  לבעלי  וכמובן  הביקורת  לוועדת 
הוגברה  שלהם,  הקדנציה  במהלך  כי  ציין,  הוא  זמן.  לאורך  המל"מ 
הפעילות והטיפול בתשתיות בכל התחומים והיקפיה היו ללא תקדים. 
בנוסף לפעילות הקשורה בשדרוג התשתית, ציין צור בין השאר את שני 
הכנסים הבינ"ל למודיעין, בשת"פ עם ישראל דיפנס וגופים ממשלתיים, 
"מועדון חבצלת", "בימת המודיעין", מורשתון, מועדון הסרט המודיעיני, 
מקצועיים,  מודיעיניים  בנושאים  שנערכו  עיון  וימי  מקצועיות  סדנאות 
ועוד ועוד. מספר המבקרים באתר ההנצחה בגלילות בסיורים מאורגנים 
עלה משנה לשנה, בדגש על תלמידים ובני נוער מהפריפריה. צור הדגיש 
כי כל הפעילות נעשית בידי צוות קטן של עובדים ועשרות רבות של 

מתנדבים ולהם התודה והברכה. 

המשך מעמוד 1

בימת מודיעין: ״יוזמת השלום הערבית״ – סיכונים וסיכויים
בימת מודיעין מס' 11 התקיימה במל"מ ב-9 בספטמבר 2016  במהלכה הוצג הליווי המודיעיני במו"ם לשלום: המקרה הירדני 

ע"י תא"ל )מיל'( מייק הרצוג, ולאחריו התקיים דיון בנושא "יוזמת השלום הערבית". 
הליווי המודיעיני במשא ומתן לשלום, תשומות יחודיות 

מהשטח: המקרה הירדני 
תא"ל )מיל'( מייק הרצוג, אשר שימש כראש הזירה המרכזית בחטיבת 
שר  של  המטה  וכראש  באג"ת  האסטרטגית  החטיבה  כראש  המחקר, 
ברקע  ירדן  עם  המו"מ  לתהליך  המודיעיני  הליווי  את  סקר  הביטחון, 

את  בתחילה  תיאר  מייק  לירדן.  ישראל  בין  השלום  הסכם  לחתימת 
מתולדות  פכים  בה  ושילב  ירדן  עם  המתמשכת  הקשרים  מערכת 
משפחתו, החל מפגישות אשר התקיימו עם המלך עבדאללה בראשות 
וכלה בפגישות אשר קיים  מנכ"ל משרד החוץ דאז דודו, יעקב הרצוג, 

אביו, חיים הרצוג כראש אמ"ן עם בכירים בירדן. 
בין  התקיימו  אשר  הא-פורמליים  הקשרים  את  מייק  הציג  מכן  לאחר 
ישראל וירדן, בדגש לתיאום הפעילות למניעת פח"ע משטח ירדן לעבר 
ישראל. מייק הציג את הליווי המודיעיני לתהליך השלום עם ירדן אותו 
הוביל מטעם אמ"ן והדגיש כי בניגוד למו"מ קודמים, התאפיין מו"מ זה 
רבין  יצחק  הממשלה  ראש   – המנהיגים  שני  בין  והטוב  הישיר  בקשר 

)ז"ל( והמלך חוסיין )ז"ל(.
הנושאים אשר עלו בוועדות השונות אשר הוקמו ואשר לא הגיעו לכלל 
הסכמה הועלו למנהיגים, אלה סיכמו ביניהם את הדברים והודיעו על 
בין המנהיגים אשר לא הובאו  ישירים  כך לראשי הוועדות. היו מגעים 
אשר  בוועדה  הישראלי  לצוות  והנותנים.  הנושאים  הגורמים  לידיעת 
ניהלה את המו"מ, "הוצמד" קמ"ן סא"ל קובי חייק, אשר קיבל את המידע 
הרלבנטי למו"מ מאנשי הזירה ועדכן בזמן אמיתי את ראש המשלחת. 
תרומה משמעותית למו"מ ניתנה ע"י אמ"ן ביוזמתו של סא"ל דוד שטנר, 

רע"ן 1 דאז, אשר הציע למייק להציע לירדנים חילופי 

הענקת תעודות הוקרה למתנדבים. מימין: דודו צור, מני שור, אבי רימון וצביקה שטאובר

יצחק רבין, הנשיא קלינטון וחסיין מלך ירדן בטקס חתימת הסכם השלום )צילום: יעקב סער, לע״מ(

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(2 גיליון 41, חשוון תשע"ז, נובמבר 2016
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המשך מעמוד 2

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

שטחים במטרה לפתור את התביעות הירדניות על בעלות על שטחים 
אשר  אלו,  שטחים  מ-1947.  ההצהרה  עפ"י  לירדן  שייכים  היו  אשר 
קשה  כי  היה  וברור  וקיבוצים  מושבים  ע"י  עובדו  בערבה,  מצויים  היו 
יהיה להחזירם לירדנים. הפתרון "היצירתי" של חילופי שטחים הועלה 
כיצד חלק מהמו"מ  תיאר  מייק  סוכם.  וכך  אותו  "אימץ"  לראה"מ אשר 
בשל  לגבול  בסמוך  בערבה,  הירדנים  ע"י  הוקם  אשר  באוהל  התנהל 
התעקשות הירדנים כי המו"מ יתנהל בסמוך לגבול. בסיכום דבריו אמר 
מייק כי על אף המאפיינים הייחודיים של המו"מ, בעיקר בשל המעורבות 
הגבוהה של המנהיגים, אמ"ן סייע הן ישירות למנהלי המו"מ בשטח ע"י 
חילופי  של  היצירתית  בעצה  והן  המו"מ  לניהול  רלבנטי  מידע  הזרמת 
שטחים, "נוסחה" אשר לא עבדה מול מצרים והייתה ייחודית למו"מ זה.

"יוזמה השלום הערבית"- סיכויים וסיכונים לישראל
הערבית",  השלום  ב"יוזמת  לדיון  הפעם  יוחדה   -  11 מודיעין"  "בימת 
שאומצה ע"י הליגה הערבית בביירות ב- 2002. השתתפו המזרחן פרופ' 
יוסי קופרווסר, אשר שימש ראש חטיבת  )מיל'(  מתי שטיינברג, תא"ל 
המחקר באמ"ן ומנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, ומר קובי הוברמן, 
ממקימי קבוצת "מעגלי שלום" וממקימי קבוצת "ישראל יוזמת". הנחה 

תא"ל )מיל'( אמנון סופרין. 

השלום  יוזמת  הונחה  מאז 
לפני  היום  סדר  על  הערבית 
מחדש  אושררה  היא  שנה,   14
ועל  הערבית  הליגה  בוועידות 
הערביות  המדינות  מנהיגי  ידי 
גם  בהן  שהשתתפו  החשובות 
לאחר הצונאמי שפקד את האזור 
המהלכים  סקירת   .2011 באביב 
במאמץ  שהתקיימו  המדיניים 
לגשר על פערי העמדות )בעיקר 
הפליטים  לסוגיית  הקשור  בכל 

וזכות השיבה המסתמנת לפחות כאבן נגף משמעותית במיוחד( מביאה 
אותנו לימינו אלה. לאחרונה ניתן להבחין בהתחדשות העיסוק בסוגיה, 
לאור האינטרסים המשותפים לישראל ולמדינות "הפרגמטיות" וההבנה 
כי נדרש שיתוף פעולה על מנת להתמודד עם טרור האסלאם הרדיקאלי, 

התחזקות "הציר השיעי" ואיראן במרכזו. 
הדוברים  התייחסו  בפאנל  הערבית:  היוזמה  מול  ישראל  עמדת 
לניואנסים, להבדלים ולפרשנות של היוזמה, תוך מתן דגש להתייחסות 
כי  שהודגש,  העובדה  הפליטים:  בנושא  היוזמה  בנוסח  הופיעה  אשר 
הפליטים לא יאוזרחו במדינות ערב בהן הם שוהים וההגדרה כי נושא 
הפליטים צריך להגיע לכדי "פתרון צודק ומוסכם על פי החלטת האו"ם 

194". הדוברים ציינו, כי גם בקרב 
חברות הליגה הערבית לא הייתה 
הנוסח  בנושא  מלאה  הסכמה 
אשר הוצע, וכי עוד לפני הכינוס 
כאשר  וויכוחים,  דיונים  התנהלו 
סוריה דרשה לכלול את הנסיגה 
מהיוזמה,  כחלק  הגולן  מרמת 
נסיגה  לכלול  דרשה  ולבנון 
לה  ישראלית משטחים השייכים 

)"חוות שבעא, שבעת הכפרים"(.
היוזמה  של  לרלבנטיות  באשר 
כיום, לאור האינטרסים המשותפים 

לישראל ולמדינות נוספות במזה"ת, בדגש למדינות "המתונות/ הפרגמטיות" 
איראן,  ובמרכזו  השיעי  האיום   : המפרץ(  מדינות  סעודיה,  ירדן,  )מצרים, 
ארגוני הטרור הגלובליים והתפרקותן של מדינות במזה"ת על כל ההשלכות 
שטיינברג  מתקדמות(,  נשק  מערכות  של  "זליגה"  )הגירה,  מכך  הנובעות 
ערב,  למדינות  ישראל  בין  כולל  להסדר  כדרך  הערבית,  היוזמה  כי  חושב 
רלבנטית יותר מתמיד וצריך לעשות כל מאמץ למנף אותה. קופרווסר אמר 
כי ישראל רואה בהחלטה 242 של מועצת הביטחון בסיס להסדר, מסכים 
לראות  ישראל  ועל  להסדר  בסיס  להיות  יכולה  הערבית  היוזמה  כיום  כי 
איך ניתן להתקדם מול המדינות הערביות לפתרון מבלי להציב את הנושא 
הפלסטיני במרכז. הוברמן תיאר את פעילותה של קבוצת "ישראל יוזמת", 
כגוף א-פוליטי המנסה להציג מול היוזמה הערבית יוזמה ישראלית, אשר 
סעודיה,  ירדן,  מצרים,  עם  להסכם  הגעה  יאפשר  אשר  תהליך  במרכזה 
מדינות המפרץ ומרוקו )בעיקר בהקשר של הר הבית והמקומות הקדושים 
לאסלאם(, אשר יאפשר הסדר אזורי ובתוכו הגעה להסכם עם הפלסטינים 

וקידום האינטרסים האסטרטגיים של ישראל.
אמנון סופרין

על  הערבית  השלום  יוזמת  על  קצרה  סקירה  הוצגה  הדברים  בפתח 
 -  11/9 אירועי  רקע  על   – סעודיה  ע"י  בתחילה  פורסמה  מאז  גלגוליה, 
בראיון ל"ניו יורק טיימס" )פברואר 2002(. "תכנית השלום הערבית" כללה: 
שנכבשו  השטחים  מכל  מלאה  ישראלית  נסיגה  לאשר  לישראל  קריאה 
וכן   ,1967 ביוני  ה-4  לקווי  הסורית,  הגולן  רמת  לרבות   ,1967 שנת  מאז 
את יתר השטחים הלבנוניים הכבושים בדרום לבנון, למצוא פתרון צודק 
194 של  יוסכם בהתאם להחלטה  לבעיית הפליטים הפלסטינים שעליו 
עצרת הכללית של האו"ם, ולהסכים להקמת מדינה פלסטינית עצמאית 
בגדה   1967 ביוני  ה-4  מאז  הכבושים  הפלסטיניים  בשטחים  וריבונית 
לכך,  בתמורה  כבירתה.  ירושלים  מזרח  עם  עזה,  וברצועת  המערבית 
מדינות ערב מאשרות כי הן: מחשיבות את הסכסוך הערבי-ישראלי כבא 
אל קיצו, כורתות הסכם שלום עם ישראל, מכוננות יחסים נורמליים עם 
ישראל, ומספקות ביטחון לכל מדינות האזור, מה שיאפשר "לחיות בשלום 
ושגשוג.  צמיחה  בטוח,  עתיד  הבאים  לדורות  להבטיח  טובה,  ובשכנות 
המועצה אישרה את דחיית כל הצורות של אזרוח הפלסטינים הסותרות 

את הנסיבות המיוחדות של מדינות ערב המארחות. 

הפסגה הערבית מאשרת את יוזמת השלום הערבית בריאד 2007 )צילום איי.פי.(
שר החוץ הסעודי אלג'וביר: יוזמת השלום 

הסעודית על השולחן )אוקטובר 2015, רויטרס(

המלך עבדאללה בן עבד אל-עזיז אל סעוד
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

'מועדון חבצלת': על איום המנהרות 

מפעל ההנצחה: חנוכת "כיכר הגיבורים" בעיר רחובות
לזכרם של מאיר )מקס( בינט ז"ל, אלי כהן ז"ל וזאב גור אריה )וולפגנג לוץ( ז"ל

מנהרה של החמאס בעזה )צילום: רויטרס(

משתתפי מפגש ׳מועדון חבצלת׳

 9( חבצלת'  'מועדון  חברי  בפני  הרצה  לנגוצקי  יוסי  )מיל'(  אל"מ 
פתח  מולן.  וההתמודדות  המנהרות  איום  בנושא   )2016 באוקטובר 
הרמטכ"ל  יועץ  בעבר  לנגוצקי,  צור.  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל"מ  מנכ"ל 
כולל  לעומקו  המנהרות  אתגר  את  הציג  המנהרות,  באיום  למלחמה 
לפני  מתחת  שלימות  ערים  שבנתה  מוויטנאם,  בדוגמאות  שימוש 
מקבלי  בפני  מתריע  הוא  שנים  מספר  מזה  כי  ציין  לנגוצקי  הקרקע. 
וניתן  כאחד, שיש  ביטחון  ושרי  רמטכ"לים  ישראל,  במדינת  ההחלטות 
איום  למול  הולם  מענה  לתת  כדי  ורצינית  מקצועית  בצורה  להתארגן 
נכון לרגע זה  ובלבנון. לדבריו  המנהרות הנבנות מתחת לקרקע בעזה 

לשטח  מהמנהרות  לחדירה  חשופים  ולבנון  עזה  מול  המדינה  גבולות 
במיקום  הפתעה  ליצור  האויב  על  המועדפת  האופציה  וזו  המדינה 
ובעיתוי שיפתיע את ישראל ויאפשר לצבור הישגים אסטרטגיים. למרות 
צפון  עם  הדוקים  קשרים  מקיים  חזבאללה  הקרקע,  בסוגי  ההבדלים 
קשה  גרניט  באבן  מנהרות  של  קילומטרים  לבנות  שהצליחה  קוריאה 
ללא קושי, וסביר שהידע הזה מועבר גם לחיזבאללה. עוד ציין לנגוצקי 
כי הרמטכ"ל הנוכחי אייזנקוט פועל בכיוון הנכון והא מצדיע לו. לדבריו 
הפתרונות לאתגר מצויים בתחום הגאו-פיזי: הוא הציג פתרונות שונים, 
את החלופות, את הקשיים הטכנולוגיים והאחרים וציין כי עוד מלאכה 

רבה לפנינו.

ביום שישי 4 בנובמבר 2016 התקיים ברחובות טקס חנוכת "כיכר הגיבורים" 
לזכרם של  מאיר )מקס( בינט, אלי כהן וזאב גור אריה )וולפגנג לוץ(, אנשי 
קהילת המודיעין אשר חרפו נפשם למען ביטחון המדינה במדינות האויב. 
בטקס השתתפו מנכ"ל המל"מ דוד צור, בכירי קהילת המודיעין, ראש העיר 
רחובות, רחמים מלול, נציגי העיריה, בני ובנות משפחות לוחמי הסתר נדיה 
כהן, נעמי גור, אריה לוץ, מישל בינט ואחרים, יו"ר ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, 
תמי שלח ועוד. לצד דברי הברכה של ראש העיר רחובות ובני משפחות לוחמי 
הסתר, קרא מר יצחק ברזילי איש המוסד, את דברי ראש המוסד מר יוסי כהן, 
שנבצר ממנו להגיע לטקס )הדברים יפורסמו בגיליון 77 של "מבט מל"ם(. 
מנכ"ל המל"מ הדגיש במיוחד בדבריו כי במעשה זה אנו מרחיבים את דבר 

לוחמי הסתר מעבר לאנדרטה המרכזית לחללי קהילת המודיעין בגלילות. 
הוא הודה לעיריית רחובות ופרנסיה ובראשם ראש העיר מר רחמים מלול 
וליזם עוזי בשיסט, על היוזמה להנציח את שלושת הגיבורים, אשר סיכנו את 
חייהם ואשר שניים מהם לא שבו ממשימה זו בחיים. הקמתה של אנדרטה 
וגירוי הסקרנות של הציבור הרחב  זו מהווה גם תרומה להגברת המודעות 
לגבי מעשיהם ותרומתם לביטחון ישראל והנחלת מורשתם לבני העיר ורבים 
אחרים אשר יחלפו בכיכר זו. צור הביע תקווה שהצעירים ילמדו את סיפורם 
ויפנימו ויטמיעו את הערכים אשר על קידושם היו מוכנים השלושה להקריב 
צור מתוך המקאמה של המשורר חיים חפר,  את היקר מכל. בסיום ציטט 
אותה הקדיש לאנשי קהילת המודיעין, ואשר מילותיה מוטבעות באנדרטת 
אנו  אין  לפעמים  מלאכתם  את  עשו  הם  בסתר  "בסתר  בגלילות:  ההנצחה 

יודעים את חייהם לפעמים את מותם". יהי זכרם ברוך!

בני ובנות משפחות לוחמי הסתר בטקס חנוכת ״כיכר הגיבורים״ ברחובות
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סינמה בלש

ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

פרשת טובינסקי: "תיקון עוול היסטורי" לאחר 68 שנה

בנו של טובינסקי, יעקב בנטוב, מסיר את את הלוט משלט ההנצחה לזכרו

והיסטורי של אחת  "תיקון" מוסרי  אירוע  נערך לאחרונה  בקיבוץ הראל 
 68 העצמאות;  ממלחמת  וצה"ל  הצבאי  המודיעין  של  העגומות  הפרשיות 
שנים לאחר שהוצא להורג על לא עוול בכפו ובאופן לא חוקי "הקצין שלא 
בגד" סרן מאיר טובינסקי )ולא טוביאנסקי כמקובל לכתוב בטעות( ז"ל ב-30 
ביוני 1948 התקיים טקס הסרת הלוט משלט הנצחה וערב עיון לזכרו. הנחה 
סא"ל )מיל'( גדעון מיטשניק, בעבר רע"ן הסטוריה ומורשת באמ"ן. ליוזמה 
גוריון  בן  הצטרפו קיבוץ הראל, המועצה לשימור אתרים, המכון למורשת 

והמועצה האזורית מטה יהודה.
באירוע נשאו דברים הפרקליט הצבאי הראשי, תא"ל שרון אפק, השופטת 
בדימוס דליה דורנר, תא"ל )מיל'( ד"ר אפרים לפיד, במאי הסרט "טובינסקי", 
הישראלי-  במודיעין  ומוסר  "משפט  על  בסקירתו  ואחרים.  שלח  ריקי 
המודיעין אינו מעל לחוק" התייחס לפיד לפרשות בתולדות קהילת המודיעין 
הישראלית בהן דבק רבב בבכירי קהילת המודיעין כמו: "עסק הביש" )1954(, 
עזת נפסו )1980(, "קו 300" )1984(, פרשת יהודה גיל )1997( ופרשת בן זייגר 

 .)2013(
מאיר טובינסקי היה בקיץ 1948 מפקד שדות התעופה של ירושלים מטעם 
צה"ל. כמנהג התקופה ומהנדס בהכשרתו, עבד במקביל לפרנסתו בחברת 
החשמל הירושלמית, שנוהלה ע"י בריטים. לאחר שהירדנים הפגיזו מתקנים 
יוני, בקש שירות הידיעות  "ההגנה" בירושלים בראשית חודש  חיוניים של 
)הש"י( של ה"הגנה" בירושלים, בראשו עמד אז בנימין גבלי, למצוא האם 
הודלף מידע סודי לבריטים שאפשר את הפגיעות. בשלב מסוים עלו כלפי 
טובינסקי חשדות שהוא זה שמסר המידע לבריטים שהועבר ללגיון הירדני. 
מתל  טובינסקי  נלקח  ואימות,  הוכחה  כל  ללא  בלבד,  חשדות  בסיס  על 
אביב, בלא שמפקדו ידע על כך. הוא הובא אל הכפר הנטוש בית ג'יז, שם 
התכנס בית דין שדה ובו ישבו דוד קרון, בנימין גבלי ואברהם קדרון, שהפכו 
לשופטים בהנחייתו של איסר בארי , ראש ה-ש"י )שבאותו יום הפך לראש 
שירות המודיעין של צה"ל(. לאחר דיון קצר שכלל חקירה ללא נוכחות עורך 
דין, הואשם טובינסקי בבגידה וגזר דינו היה מוות. ההוצאה להורג בידי כיתת 
היורים מחטיבת 'יפתח' בוצעה באופן מיידי בפיקוחו של בנימין גבלי, מבלי 

יכולת לערער או לזכות בייעוץ משפטי.

רק בעקבות מכתב שכתבה האלמנה, לנה טובינסקי, לבן גוריון והתערבות 
עוה"ד אשר לויצקי ומפקד מחוז ירושלים, שאלתיאל, הורה בן גוריון - כ-5 
חקירה.  על  קיום(-  מלחמת  אז  הייתה  זאת  )בכל  הארוע  לאחר  חדשים 
החקירה העלתה שטובינסקי לא בגד וכי התהליך התנהל תוך פגמים רבים 
כולל משפטיים וטענות קשות גם כלפי התובע הצבאי הראשי אז, ד"ר גורלי. 
גוריון  בן  והכרזת  1949 במקביל לטיהור שמו של טובינסקי  יולי  בראשית 
ש"לא בגד", הוא נקבר כחלל צה"ל )כיום קבור בחלקת חללי תש"ח בהר 
לא  החליט  לממשלה  המשפטי  היועץ  משטרתית.  חקירה  והחלה  הרצל( 
להעמיד לדין את גבלי אלא רק את איסר בארי )שבינתיים הודח מתפקידו 
בשל אירוע אחר(. בארי לקח על עצמו את האחריות ובתום משפטו הוטל 
"יום  "חמור":  מאסר  עונש  למדינה"(  ביטחונית  "תרומה  של  )בנימוק  עליו 
ונשיא  יחון..."  נשיא המדינה  מזריחת השמש עד שקיעה. אלא אם  מאסר 
המדינה, בהמלצת הרמטכ"ל, יגאל ידין, אכן חנן. ומאז לא הועמד איש לדין 

על חלקו בהוצאה להורג.
גדעון מיטשניק

בימוי: אוליבר סטון
שחקנים: ג'וזף גורדון לויט, סקוט איסטווד, טום 

וילקינסון. וניקולס קייג'. 
תקציר: סיפורו של אדוארד סנודן, שהדליף מידע 
סודי על הפעילות החשאית של הסוכנות לביטחון 

לאומי )NSA( החל משלב גיוסו לצבא ארה"ב, 
מעברו ל-CIA והכשרתו בתחום המחשבים, עד 

 .)NSA( הגעתו לסוכנות לביטחון לאומי

 מועדון סרטי המודיעין של המל"מ
SNOWDEN סינמה בלש" בהקרנת הסרט סנודן"

הסרט יוקרן ביום שני 21.11.2016
בקולנוע רב חן הרצליה קניון שבעת הכוכבים

18:45 - התכנסות
 19:15 - הרצאה: תא"ל )מיל'( יאיר כהן, בעבר 

מפקד 8200 - "סייבר- מימד הלחימה החמישי".
19:45 – הקרנת הסרט
מחיר: 30 ₪ למשתתף.

רכישת כרטיסים במשרדי המל"מ: 03-5497019 , 03-5491306 שלוחה 101. בזמן ההרשמה יש למסור אמצעי תשלום 
לחיוב עבור כרטיסי הסרט. הקדימו להירשם - מספר המקומות מוגבל!
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עמותת בוגרי 8200 מעדכנת... 
0 כנס המורשת השנתי של עמותת הבוגרים התקיים 
ביחידה ב-22 בספטמבר 2016. מאות מבוגרי היחידה הגיעו למפגש 
המרכזי  בנושא  הפסק.  ללא  זרמו  עברו  מימים  הזיכרונות  מרגש,  נוסטלגי 
, הוצגו  ''ענף מקצועות לדורותיו'' הוקרן סרט מורשת מושקע   - של הכנס 
תיעודי עבר והתקיימו מפגשים חברתיים. בנוסף הוענקו בכנס מלגות מטעם 
''יקיר העמותה'' הוענק  העמותה לבוגרי היחידה ללימודים אקדמאים, אות 
לאל''מ )מיל'( יורם סנדר על פעילותו העניפה ורבת השנים בתחומי מורשת 
מגוונים ותרומתו הייחודית לעמותה. את באי הכנס בירכו מפקד היחידה ויו''ר 
עמותת הבוגרים. את הכנס הנחה במיומנות מקצועית , כמדי שנה , עמיתנו 

מ''קול ישראל'', בוגר היחידה ערן זינגר.
0 'מפקדים מספרים' – ערב המורשת שתוכנן ל-10 בנובמבר 2016 , נדחה 
ל- 9 בפברואר 2017 ויתקיים באתר ההנצחה בגלילות בשעה 18:00. בכך תגיע 
סדרה זו לסיומה. את הסדרה ינעלו מפקדי העבר – תא''ל )דימ'( אריה בן-טוב 
ותא''ל )מיל'( פנחס בוכריס. בערב יציגו מפקדי העבר של היחידה את ''אתגרי 
הפיקוד במשמרתם'' לצד פתרונות ודילמות שליוו אותם. מנחה הערב – אל''מ 

)מיל'( נעם שפירא. ההרשמה באמצעות טלפון 03-5114123.
ז''ל,  פורת  בן  יואל  תא''ל  של  לזכרו  התרעה  מורשת  אירוע   0
השביעי במניין, יתקיים ביום א' ה-25 בדצמבר 2016 בשעה 18:00 ויערך באתר 

ההנצחה בגלילות. ההרשמה לבוגרי היחידה באמצעות טלפון 03-5114123.

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

– ביוזמתו של בוגר היחידה סא''ל )מיל'( פרופ' נחם אילן  0 יומני שרוני 
ערבי-עברי  המילון  יוצר   , ז''ל  שרוני  אברהם  אל''מ  לזכרו של  ערב  יתקיים 
שימושי , ב-7 בדצמבר 2016 בשעה 19:00 באתר ההנצחה בגלילות. במוקד 
על  יעיד  ואשר  לאחרונה  משפחתו  שמצאה   , המרתק  יומנו  יעמוד  הערב 

התקופה ועל מחברו. 
מבין  תקופה.  מדי  המתכנסים  פורומים  מספר  בעמותה  נוסדו  לאחרונה   0
, פורום בוגרות היחידה  הפורומים ראוי לציין את: פורום משתחררים יעודי 

ופורום פיננסי. 
8200.org.il - 0 שודרג אתר האינטרנט של העמותה

שוניה פכט 

עמותת 'שובל' 
0 מוקירים את מתנדבי המשרד - אחת לשלוש שנים 
במשרד.  המתנדבים  יקרים  מתנדבים  אותם  לכל  אירוע  נערך 
מתנדבים.   100 מ  למעלה  הוזמנו  אליו  האירוע  התקיים  השנה 
המשרד.  גמלאי  הינם  ורובם  במשרד  רבות  ביחידות  מסייעים  המתנדבים 
יש לא מעט גמלאים שכבר עברו את  35 אולם  בן  ביותר  המתנדב הצעיר 
גיל 90 ! ועדיין מגיעים במרץ רב. במסגרת האירוע שהתקיים במוזיאון ארץ-

בוקר,  ארוחת  שכלל  לאירוע  הזוג  בני/בנות  עם  המתנדבים  הגיעו  ישראל 
המתנדבים  צפו  הבוקר  ובסיום  מנהליהם  ע"י  שחולק  ושי  תעודה  ברכות, 

בהצגה "שעה של שקט" בכיכובו של ששון גבאי.
כמתנדב  האחרונות  השנים   20 ב-  ששימש   - טל  לנחמן  הוקרה   0
במשרד. לסיום פרק התנדבותו ערכה יחידת מורשת השירות בוקר הוקרה 
לבני משפחתו ולו במסגרת זו בירך אותו ראש השירות וראש היחידה שבה 

התנדב בשנים האחרונות.
כל  הוזמנו  לגמלאות.  שפרש  האבטחה  אגף  מראש  פרידה   0
עובדי וגמלאי האגף. לאחר קבלת הפנים זכו משתתפי הפרידה להופעתו של 

האמן ישראל קטורזה.
0 מפגש גמלאים - עמותת יוצאי היחידה לאבטחת אישים קיימה בסוף 
ספטמבר 2016 מפגש של קבוצת גמלאים פורשי היחידה עם פיקוד היחידה 
הנוכחי. במסגרת הביקור שמעו הגמלאים סקירת מצב וכן עודכנו בשינויים 

ובהתפתחות היחידה בשנים האחרונות.
 2016 באוקטובר   26 ביום  התקיים  העמותה  של  החודשי  הטיול   0
הסתיו"  ו"שלכת  הסתיו"  "מבשרי  והארץ  הטבע  להכרת  הטיולים  במסגרת 

ברמת הגולן. בימים אלו חוזרת קבוצת מטיילים של העמותה מטיול בסין.

ולוועדת  המנהל  הוועד  בחירות  לתהליך  נכנסת  העמותה   - בחירות   0
הביקורת. אחת לשנתיים נערכות הבחירות לוועדות אלו.

יהודה ב'

עמותת 'אגמון' 
שנתיים ללכתו של ראש המוסד 

אלוף יצחק )חקה( חופי 
במלאת שנתיים לפטירתו של אלוף יצחק )חקה( חופי ז"ל שהיה ראש 
אזכרה   2016 בספטמבר  ב-19  התקיימה   1982-1974 בשנים  המוסד 
לזכרו בבית העלמין של רמת השרון. באזכרה השתתפו ראש המוסד 
כן,  ואפרים הלוי. כמו  נחום אדמוני  וראשי המוסד לשעבר  יוסי כהן 
המוסד  ותיקי  וכן  בצה"ל  ופקודיו  עמיתיו  הפלמ"ח,  ותיקי  השתתפו 
וקהילת המודיעין. חזן צבאי קרא אל מלא רחמים, הבת הילה והנכד 

עמית נשאו דברים לזכרו. 
נעם שפירא 
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12 בנובמבר 1996 - מעצר עזאם עזאם | עזאם, דרוזי ישראלי, נעצר 
במצרים בחשד לריגול לישראל. למרות שהכחיש ההאשמה ריצה מספר 

שנות מאסר בכלא המצרי.
14 בנובמבר 2012 – ראשית מבצע "עמוד ענן" | המבצע החל 
בסיכול ממוקד של אחמד ג'עברי, ראש הזרוע הצבאית של החמאס, 
תקיפות  אלפי  נערכו  המבצע  במהלך  מדויק.  מודיעיני  למידע  הודות 
על יעדים ברצועה ובמקביל נורו כ-1,500 רקטות לעבר יישובי הדרום 

ומרכז הארץ.

16 בנובמבר 1964 - מעצר המרגל מרדכי לוק | "האיש במזוודה" 
הגיע לישראל מרומא לאחר שכשבוע לפני כן סוכל ניסיון מצרי להבריחו 
בארגז דיפלומטי דרך שדה התעופה רומא למצרים. לוק, עבריין ישראלי, 
ריגול  למשימות  מצרים  ע"י  ונשלח  ב-1961  למצרים  הגבול  את  עבר 
באירופה. לאחר שלא השביע רצון שולחיו, חטפו אותו וניסו להבריחו 

למצרים. לוק נידון ל-13 שנות מאסר בעוון ריגול.

מעצר   -  1985 בנובמבר   21
ג'ונתן פולארד | פולארד, אנליסט 
שהופעל  האמריקאי,  הצי  במודיעין 
במשרד  מדע  לקשרי  הלשכה  ע"י 
שגרירות  בפתח  נעצר  הביטחון, 
לריגול  בחשד  בוושינגטון  ישראל 
למען ישראל. הפרשה פגעה באמון 
ישראל  בין  המיוחדים  וביחסים 
מכן,  לאחר  שנה   30 וארה"ב. 
פולארד  שוחרר   2015 בנובמבר 

בתנאים מגבילים.

מצה"ל  הדחתו  לאחר   | - הרשעת איסר בארי   1949 22 בנובמבר 
ומתפקיד ראש שירות המודיעין )בעוון חיסול עלי קאסם(, הורשע איסר 
בארי בהריגת סרן מאיר טובינסקי, בית המשפט קבע שלא היה "פגם 
יום  נידון למאסר של  זדון. בארי  כוונת  לו  הייתה  ולא  מוסרי" במעשיו 

אחד "מעלות החמה ועד שקיעתה" אך הנשיא חיים וויצמן חנן אותו. 

אירועי נובמבר
ליל 31 באוקטובר - 1 בנובמבר 1968 - מבצע "הלם" | הראשונה 
במלחמת  מצרים  שטח  בעומק  שבוצעו  המוטסות  הפשיטות  מבין 
מטרות  אל  סואץ  מתעלת  המלחמה  את  להעתיק  מטרתן  ההתשה. 
רגישות בעומק שטחה של מצרים כדי לצמצם את הפעילות המצרית 
לאורך התעלה. המבצע, שחייב הכנת תיקי מל"מ מדויקים כלל שלושה 
יעדים: הנחתת כוחות צנחנים לחבלה בתחנת הכוח בנג'ע-חמדי )מבצע 
"הלם 35"(, חבלה בגשר קינא )מבצע "הלם 2"( וחבלה בסכר נג'ע-חמדי 

)מבצע "הלם 3"( על הנילוס.

למודיעין  הודות   | המינים"  "ארבעת  מבצע   –  2009 בנובמבר   3
מדויק עצרה ספינת חיל הים אח"י אילת את האניה "פרנקאופ"' בדרכה 
איראני  אמל"ח  של  מכולות  עשרות  נמצאו  באניה  ללבנון.  ממצרים 

שיועדו לסוריה. 
4 בנובמבר 1995 - רצח ראש 
 | ז"ל  רבין  יצחק  הממשלה 
ועדת  ובדו"ח  הרצח  בחקירת 
שמגר, ועדת החקירה הממלכתית, 
השב"כ  של  כשלים  שורת  נחשפו 
ואבטחה(  סוכן  הפעלת  )מודיעין, 
כרמי  השב"כ,  ראש  והמשטרה. 
אלוף  ע"י  והוחלף  התפטר  גילון, 
הים  חיל  מפקד  איילון,  עמי 

לשעבר. 
צור  "אסון   -  1983 בנובמבר   4
הממשל  בבניין  פיגוע   | השני" 
בצור )שנה לאחר הפיצוץ הראשון בבניין( ע"י מכונית תופת נהוגה בידי 
מחבל מתאבד. 60 איש נהרגו, ביניהם 16 שוטרי מג"ב, 9 חיילי צה"ל ו-3 

אנשי שב"כ. הג'האד האסלאמי נטל אחריות על הפיגוע.
11 בנובמבר 1982 - "אסון צור הראשון" | כתוצאה מפיצוץ בבניין 
אנשי   9 ומג"ב,  צה"ל  חיילי   67 אנשים מהם   91 נהרגו  הממשל הצבאי 
שגרם  הוא  מתאבד  מחבל  כי  נטען,  מקומיים.  עצורים   15 וכן  שב"כ 

לפיצוץ.

מבצע ״הלם״״ )התמונה באדיבות אתר חיל האוויר(

פולארד בתעודה של הצי האמריקאי
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תאריכון היסטורי לחודשים נובמבר-דצמבר מאת: סא״ל )מיל׳( גדעון מיטשניק
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן
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8 בדצמבר 1954 - פרשת "המתקן" 
חמישה  בת  חוליה   | אילן  ואורי 
מודיעינית  למשימה  שיצאה  לוחמים, 
הגולן.  ברמת  נלכדה  סוריה,  בשטח 
החמישה  עברו  חקירותיהם  במהלך 
שרצה  אילן,  אורי  קשים.  עינויים 
בכלא.  התאבד  סודות  הסגרת  למנוע 
ניקוב  ע"י   ( פתקים   9 החביא  בבגדיו 
חורים( שבאחד מהם כתב: "לא בגדתי, 

התאבדתי". 
19 בדצמבר 1963 - פרשת יעקוביאן | מעצר מרגל, שנשלח לישראל 
חדש  עולה  של  שאולה  בזהות  מצויד  כשהוא  המצרי  המודיעין  ע"י 
מברזיל, יצחק קוצ'וק. שמו המקורי היה קבורק יעקוביאן. לאחר מאסר 
בכלא המצרי גויס ע"י המודיעין המצרי, עבר הכשרה ואף ברית מילה. 
הוא הספיק לשרת בצה"ל –בפיקוח השב"כ- ונעצר טרם שעמד להתחתן 

עם ישראלית שלא ידעה על כך..
 -  1954 בדצמבר   21
מכס  של  התאבדותו 
בינט,   | בינט  מאיר 
אמ"ן,  של  סתר  לוחם 
אסירי  עם  יחד  שנעצר 
התאבד  הביש",  "עסק 
לפני  יום  המצרי  בכלא 
נשלח  בינט  עדותו.  מתן 
איסוף  למטרת  למצרים 
וצבאי,  מדיני  מידע 
קודם  שביצע  לאחר 
בעיראק.  שליחות  לכן 
המידור  לכללי  בניגוד 

הנדרשים, קיבל הנחיות להעביר כספים לחברת הרשת. 
הנועזים  מהמבצעים   |  "53 "תרנגול  מבצע   -  1969 בדצמבר   26
במסגרת  יזם:  אף  אלא  סייע  רק  לא  שהמודיעין  ההתשה,  במלחמת 
לישראל.  והוטס  מצרים  משטח  חדיש  רוסי  מכ"ם  "נחטף"  המבצע 
המבצע החל במאמץ לאיתור המכ"ם, גילויו בתצ"א ע"י מפענח, שהביא 
לארץ  להביאו  אלא  ולהשמיד,  לתקוף  לא  מהמודיעין  ליוזמה שעלתה 

וכמובן- בהכנת תיק מודיעין מפורט וליווי מודיעיני כולל.

*תודה לאל״מ שלמה גואטה ולסא"ל מוטי חבקוק מחיל האוויר

22 בנובמבר 1984 - 5 בינואר 1985 - "מבצע משה" | מבצע חשאי 
לחילוץ אלפים מיהודי אתיופיה שלמוסד היה בו חלק מרכזי. כ-8000 
בדרך  הובאו  ואחרים  מסודאן  אווירית  ברכבת  הוטסו  אתיופיה  מיהודי 
הים לאחר מסע יבשתי מפרך. המוסד הקים על החוף ליד פורט סודאן 
"כפר נופש", משם אספו אותם ספינות חיל הים. המבצע הופסק בינואר 
לחילוץ  הביאה  אמריקאית  התערבות  בפומבי.  חשיפתו  לאחר   1985

העולים שנותרו בסודאן.
25 בנובמבר 1987 - הפתעת "ליל הגלשונים" | מחבל שהגיע מלבנון 
בקרית  "גיבור"  למחנה  חדר   - שהמריאו  משניים  אחד   - אוויר  בגלשן 
שמונה והרג 6 חיילים. כלפי אמ"ן הוטחה ביקורת על כך שלמרות שהיה 

בידיו מידע לא התריע. טענות אלו נבדקו והוכחשו. 

סיירת  מהמבצעים הראשונים של   | נובמבר 1964 - מבצע "שלדג" 
מטכ"ל. במסגרת ההכנות למלחמת ששת הימים התקיים מבצע לאיסוף 
חיל  עם  בשת"פ  במצרים  מטכ"ל  סיירת  של  למבצע(  )מודיעין  מל"מ 
האוויר  לחיל  משותפים  מבצעים  מסדרת  חלק  היה  זה  מבצע  האוויר. 

ולאמ"ן לאיסוף מודיעין לקראת המלחמה.

אירועי דצמבר
"אגוז"  הספינה  חללי   43 עצמות  העלאת   -  1992 בדצמבר   5
ממרוקו  בדרכה  הספינה  טבעה   1961 בינואר   | בישראל  לקבורה 
במסגרת  יהודים  להברחת  הספינה  של  ה-13  בהפלגתה  לגיברלטר 

המבצע החשאי של המוסד להעלאת יהודי מרוקו.

שפעלה  וחבלה,  ריגול  רשת  חשף  השב"כ   -  1972 בדצמבר   7
דאוד  )בראשות  ישראלים  ערבים  כ-20  מנתה  הרשת   | עבור סוריה  
על  רב  מידע  העבירה  הרשת  אדיב.  אודי  ובראשם  יהודים  ו-4  תורכי( 
ותכננו גם לבצע  ויכולותיו. חבריה עברו בסוריה אימונים  בסיסי צה"ל 

פעולות חבלה. 

במהומות  הראשונה  האינתיפאדה  תחילת   -  1987 בדצמבר   8
במחנה ג'באליה | כלל גורמי המודיעין והביטחון הופתעו מההתרחשויות 

וארך זמן עד שגם אמ"ן וגם השב"כ הבינו משמעותם.

הגלשן שבאמצעותו בוצע הפיגוע )צילום: עופר ארביב, ארכיון צה״ל(

מכס בינט ז״ל

הספינה ״אגוז״

אורי אילן ז״ל

המכ״ם שהובא לישראל במבצע ״תרנגול 53״

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(8 גיליון 41, חשוון תשע"ז, נובמבר 2016
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תודתנו 
לאפרים  כתרי,  לרון  חלמיש,  ליובל  ב',  ליהודה  אביבי,  לשמעון 
לרקפת  סופרין,  לאמנון  מלצר,  לאפי  מיטשניק,  לגדעון  לפיד, 
ולנעם שפירא,  פאר, לשוניה פכט, לרפי קטרון, למיטל שטדלר 

על הסיוע 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

מועדון 'חבצלת':  המפגש שנקבע לתאריך 16 בנובמבר   0
2016 נדחה. על מועד חדש תפורסם הודעה.

אזכרה לרמי שבילי ז״ל במלאות 9 שנים לפטירתו  0
במלאת 9 שנים לפטירתו תתקיים האזכרה    
 ביום שישי 18 בנובמבר 2016 בשעה 12:30,

בבית העלמין ברח׳ נורדאו בכפר סבא.
מועדון סרטי המודיעין - "סינמה בלש", 21 בנובמבר 2016  0
הסרט – סנודן - בקולנוע רב-חן קניון שבעת הכוכבים   

הרצליה. התכנסות - 19:15-18:45.
 מחיר למשתתף 30 ₪. רכישת כרטיסים במשרדי המל"מ 

בטלפון 03-5497019 שלוחה 115.

'בימת מודיעין 12': המפגש הקרוב יתקיים ביום שישי   0
23 בדצמבר 2016. פרטים יפורסמו בקרוב.

כנס מורשת בנושא "התרעה" לזכר יואל בן פורת ז"ל  0
ערב המורשת השביעי בנושא "התרעה" לזכרו של    

תא"ל )מיל'( יואל בן פורת ז"ל, שמקיימת עמותת בוגרי 
8200 יתקיים ב-25 בדצמבר 2016, החל מהשעה 18:00 

במל״מ. עמותת בוגרי 8200 מזמינה את בוגרי היחידה 
להשתתף בכנס.

 פרטים נוספים במשרדי העמותה ובאתר האינטרנט:
www.intelligence.org.il 

בגיליון 76 של מבט מל"ם:
בכתב העת של המרכז למורשת המודיעין "מבט מל"ם", 

גיליון נובמבר 2016, תוכלו לקרוא על:
 0 האסטרטגיות הסובייטית והבריטית בהפעלת 

סוכנים כפולים
0 מה בין אדוארד סנודן לגדעון התנ"כי 

0 הלוחמה הפסיכולוגית בצל האינתיפאדה
0 וגם: ראיון עם איש המודיעין רב הפעלים רפי איתן

איתן רפי  עם  מיוחד  ראיון 

מה עשו
הבריטים
בסוכנים 
הכפולים

ומה עשה 
עמם

סטאלין

60 שנה למלחמת סיני

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון 76, חשון תשע“ז, נובמבר 2016 

י נ י נה מע דבר לא מדיר שי

ת ו ח פ א ' צ
ליוסי אלפר – על זכייתו בפרס 
יצחק שדה לספרות צבאית לשנת 

2016 על ספרו 'מדינה בודדה', החיפוש 
החשאי של ישראל אחר בעלות ברית, 
בהוצאת מטר. בעברו שירת יוסי בחיל 

המודיעין ובמוסד.

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(9 גיליון 41, חשוון תשע"ז, נובמבר 2016
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