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דבר העורכת
קוראים יקרים,
האביב כבר כאן אך הטלטלה
שהחלה במזה"ת מאז "האביב הערבי"
(דצמבר  )2010ממשיכה לעצב את
מפת אזורנו ולגבות קורבנות עצומים
בנפש וברכוש.
ציביליזציה שלמה מיטלטלת ומשתנה לנגד עינינו.
הצונאמי המתחולל בארצות האסלאם שמסביבנו טרם
שכך" .בימת מודיעין" עסקה הפעם בסוגיית המתח בין
הסונים לשיעים והשלכותיו על ישראל.
פרק היסוד ההיסטורי ידוע לכל :סכסוך על הנהגת האומה
האסלאמית הצעירה ,בין יורשי חתנו של הנביא מחמד
לבין ממסד חדש שהעביר את מרכזו לדמשק (בית אומיה),
הסתיים באלימות .מרחץ דמים בשנת  680קיבע את הקרע
בין "שיעת בית עלי" ל"אהל אל-סונה" .למדנו כל זאת ,אך
דיון פרטני ומלומד על עוצמת השסע הזה בשלהי העשור
השני של המאה העשרים ואחת מעלה הרהורים.
כל עם וכל תרבות חיים בדיאלוג עם עברם ,ואף מוסיפים
ממדים של קדושה לזיכרונות משותפים .עתים יש בכך כדי
להפרות את התקוות לעתיד ,עתים יש בכך כדי להרבות רוע,
ולעורר סכסוכי שווא .אלא שעוצמת החיבור אצל שכנינו
באזור ,בין דת לפוליטיקה ,מודגשת יותר ,ואף טראגית.
אין מדובר בקנאים של קבוצות שוליים ,אלא בממסדים
הממלכתיים הראשיים ובכוחות המרכזיים המנהיגים את
החברות והמדינות האסלאמיות במזה"ת .סבך האינטרסים
שלהם כיום משולב ללא הפרד בשנאות הסכסוך העתיק.
אין כל צורך לעשות אנאלוגיות עם חברות הנושאות את
מורשת הנצרות ,היהדות ,או כל דת אחרת בימינו .עוצמת
השבר במרחב הערבי-אסלאמי נטועה בין היתר ,ואולי
בעיקר ,בכך שהוא ממוקד באירועים וברעיונות מורשת
המאה השביעית ,יותר מאשר בתקוות להמשך המאה
שלנו.
ב 28-בפברואר נדם במפתיע ליבו של חברנו אפי מלצר,
העורך של מבט מל"ם ,חבר יקר וחלק בלתי נפרד מחיינו.
נזכור אותו בהערכה ובאהבה.
האביב לפתחנו .נקווה לבשורות טובות בישראל ,במרחב
האזורי ,וביחסים שביניהם.
קריאה מהנה וחג שמח,
יוכי ארליך

גיליון מס'  ,48ניסן תשע"ח ,מרץ 2018

מהנעשה במל"ם
בימת מודיעין מס' 17

המתח בין הסונים לשיעים
במזה"ת :השלכות על ישראל

בימת מודיעין מס'  17התקיימה במל"ם בשיתוף פעולה עם "ישראל דיפנס" ביום שישי 16
במרץ  2018והתמקדה הפעם במתח בין הסונים לשיעים במזה"ת והשלכותיו על ישראל.

משתתפי בימת מודיעין במל״ם

"פרשת חוקן" :הזרוע הארוכה של המודיעין חושפת בוגדים

בחלקו הראשון של האירוע הציגו שני גמלאי שב"כ ,חברי המל"ם ,איתן וסמי מוריה,
את פרשיית הריגול "חוקן" .הפרשה אמנם התרחשה לפני שנים רבות ,אך לא נס ליחה.
תחילתה ,בדיווח שנתקבל ממשטרת אשקלון בשנת  1955אודות קצין צה"ל ,אשר "ירד"
מהארץ לגרמניה ומקיים מגע עם המ"ן המצרי.
מדובר בגרמני בשם אולריך שנפט ( ,)Schneppatיליד  ,1923ששירת כחובש ביחידת
ה S.S-במלחמת העולם השנייה בחזית היוגוסלבית .לאחר שנפצע בידו ,שוקם ונשלח
לחזית האיטלקית .בקרב על הנהר פו נפל בשבי האמריקאים ושוחרר כעבור שנתיים.
מששב לגרמניה ההרוסה ,התגורר במבנה נטוש עם ניצול יהודי ,וחי בדוחק .משנוכח כי
היהודי זוכה לחבילות מזון מארגון ה"ג'וינט" התחזה ליהודי בשם גבריאל זיסמן והחל
לקבל גם הוא תמיכה.
ב 1947-עלה על אניית מעפילים
שהפליגה לארץ ישראל ,אך זו
נתפשה ע"י הבריטים ושוב מצא
עצמו בשבי ,הפעם כיהודי בקפריסין.
עם קום המדינה עלה ארצה וגויס
לצה"ל .עבר קורס מ"כים ובשרות
מילואים פעיל עבר קורס קצינים
אולריך שנפט כקצין צה״ל ולאחר ששינה את זהותו כך שלא יוכר בארץ והוצב בחת"ם .המשך בעמוד 2
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התגורר באשקלון בשכירות בביתם של זוג יוצאי גרמניה (הבעל יהודי,
אשתו נוצרייה) .עקב רומן שהתפתח בין השוכר לבעלת הבית ,גירשם
הבעל והזוג עבר להתגורר בחיפה .לאור מצבם הכלכלי והיעדר עתיד
בארץ החליטו לשוב למולדתם גרמניה ,היא בדרכונה הגרמני והוא בדרכונו
הישראלי ,שנשא חותמת "טוב לכל הארצות פרט לגרמניה" .האישה נסעה
לפניו לגרמניה על מנת להתארגן ,בהנחה שכעבור זמן יצטרף אליה.
לאחר שזייף אישור יציאה לחו"ל מצה"ל הגיע באנייה לגנואה שבאיטליה
שם פנה לקונסול הגרמני ,אשר שמע את סיפורו אך סירב לסייע לו לחזור
למולדתו ,עקב ההגבלה שצוינה בדרכונו .בהמשך פנה לקונסול הישראלי
לקבלת הלוואה כספית אך גם שם סורב.
במר ייאושו פנה לקונסול המצרי ,הציע שירותיו למודיעין המצרי אם
יסייעו לו לשוב למולדתו .דרכונו הישראלי הוחלף בדרכון מצרי והוא
הוטס לקהיר שם עבר תחקור יסודי בו חשף את כל הידוע לו על צה"ל.
המצרים דרשו ממנו לחזור לישראל על מנת להמשיך לשרתם ,אך
הוא הביע חשש וביקש שהות לשקול זאת באירופה .המצרים הטיסוהו
לאירופה מצויד בדרכונו המצרי וכך חבר מחדש לאהובתו שבגרמניה,
שסייעה לו לקבל מחדש ת"ז גרמנית ולה סיפר את כל שאירע לו.
כעבור זמן ועקב חילוקי דעות ,שוב נפרדו דרכיהם ,לאחר שהשאיר לה
את כתובתו בפרנקפורט .בינתיים קיבלה האישה מכתב מבעלה בארץ
שבישר כי זכה במענק שילומים ומוכן לחלוק זאת עמה ,שכן בזכותה

ניצל מהשואה .נרגשת הודתה לו ודיווחה על קשריו של ידידה לשעבר
עם המצרים .המסר הועבר מהשב"כ למוסד והחל מבצע להבאתו ארצה
בעורמה .צוות התמקם בפרנקפורט לעיקוב אחריו .במועדון ריקודים
בו בילה הודבקה אליו לוחמת מוסד שהתחזתה כתיירת .הוא סיפר
לה בתמימותו את קורותיו .בתגובה הציעה להפגישו עם ידידה ,קצין
מודיעין עיראקי והוא ניאות לכך תמורת התשלום הצפוי לו.
למשימה נבחר סמי מוריה,
איש השב"כ .סמי ,עיראקי
במוצאו ,צבר ניסיון מודיעיני
רב בהקמתה של יחידת
"המסתערבים" הראשונה
בשב"כ והתמחה בסיכול
ריגול ערבי .סמי שוגר
סמי מוריה (משמאל) עם שנפט
לסדרת פגישות ,במהלכן
שכנע את שנפט לטוס לישראל כתייר על מנת לאסוף מידע על שדה
הנפט שנתגלה ב'חלץ' והעלול לסכן את תעשיית הנפט העיראקית.
הגרמני נעתר והועלה על מטוס לאחר ששינה כליל את מראהו החיצוני.
הוא נעצר בנתב"ג ,נחקר ונידון ל 7 -שנות מאסר בעוון ריגול ולאחר
שחרורו גורש לגרמניה .ברבות הימים ביקר פעמיים כתייר בישראל ואף
פעל בגרמניה כסייען בגיוס כספים למען המגבית היהודית...

הסונים מול השיעים במזה״ת  -תמונת מצב

המתח בין הסונים לשיעים והשלכותיו על ישראל עמד
במרכז 'הבמה' שקיימו פרופ' מאיר ליטבק ,ראש החוג
להיסטוריה של המזרח התיכון וראש המרכז ללימודים
איראניים באוניברסיטת תל אביב ,עופר שלח חבר
הכנסת מטעם מפלגת "יש עתיד" ,בין שאר תפקידיו
מכהן כחבר בוועדת החוץ והביטחון ,בעבר עיתונאי
ופובליציסט שהתמחה בענייני ביטחון ,והעיתונאי
והמזרחן אבי יששכרוף ,המשמש ככתב והפרשן לענייני
ערבים של אתר "וואלה" ויצר ב 2015 -עם ליאור רז את
סדרת הטלוויזיה "פאודה" .הנחה תא"ל (מיל ).אמנון
משתתפי פאנל בימת מודיעין (מימין) :אמנון סופרין ,אבי יששכרוף ,עופר שלח ומאיר ליטבק
סופרין.
אמנון פתח בסקירה קצרה של יחסי העוינות בין הסונים לשיעים מאז חל ממשלה שיעית ב 2006-בראשות נורי אל-מאליכי סימנו פרק חדש נוסף
הקרע בעולם האסלאם במאה ה 7-לספירה .בלב הקרע עמד סכסוך על ביחסי שיעים-סונים באזור .הסונים בעיראק ,שאחזו בעיקר מוסדות השלטון
הנהגת האומה האסלאמית הצעירה בין יורשי חתנו של הנביא מחמד לבין והצבא קודם לכן ,חשו דחויים ומנוטרלים והמחאה שגיבשו הפכה עד מהרה
ממסד חדש שהעביר את מרכזו לדמשק (בית אומיה) והסתיים באלימות .לתנועת התנגדות סונית ולהקמת דאע"ש (על בסיס אל-קעידה) ולכינון
מרחץ דמים בשנת  680קיבע את הקרע בין "שיעת בית עלי" ל"אהל אל -המדינה האסלאמית בראשות אל-בגדאדי.
סונה" .היחסים המתוחים בין סונים – רוב בניה של קהילת המאמינים –
לשיעים המשיכו לאפיין את עולם האסלאם מאז ,אך פרק משמעותי חדש שורשיו של העימות הסוני-שיעי הם דתיים
נרשם עם פרוץ המהפכה האסלאמית באיראן ב 1979-בעקבות הפלת ואידיאולוגיים ,אך הוא מנוהל באסטרטגיה המוכתבת
משטר השאה וחזרתו של ח'ומיני מגלות באירופה .מאז נתפשת איראן כמי ע"י אינטרסים ,סיכול איומים וניצול הזדמנויות
שחותרת ופועלת ליצוא המהפכה האסלאמית ולכינון הח'ליפות מחדש מלחמת האזרחים בסוריה והטלטלה האזורית בעקבות "האביב הערבי" סימנו
על כל המרחב במזרח התיכון ומעבר לו .סעודיה ,מצרים ,ירדן ומדינות פרק נוסף .המאבק הסוני-שיעי מנוהל ע"י סעודיה מצד אחד וע״י איראן מצד
סוניות נוספות באזור התייחסו בחשדנות ובחשש עמוק כלפי כוונותיה אחר .בין השתיים מתקיים בימינו מאזן אימה ששורשיו דתיים ,אידיאולוגיים
של איראן ומהלכיה ,ובעיקר כלפי האפשרות ליצירת "סהר שיעי" בהובלת והיסטוריים לצד ניהול אסטרטגיה המוכתבת ע"י אינטרסים ,סיכול איומים,
איראן .הפלישה האמריקאית לעיראק ( )2003סילוקו של צדאם חסין וכינון וניצול הזדמנויות לצורך השגת כוח והשפעה .האיראנים המשך בעמוד 3
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את מהומות המחאה של תושביה השיעים המונים כ 70% -מהאוכלוסייה .בה
בעת ,איראן ממשיכה לחזק את מעמדה באזור באין מפריע .לנוכח צמצום
נוכחותה של ארה"ב באזור ,גם אם טראמפ מפגין "פנים מחייכות" כלפי
המשטר הסעודי וברית איתנה עם ירושלים ,הרי שהעוגן האמריקאי שנחשב
בעבר מרכיב משמעותי בביטחון הלאומי של בעלי בריתה של ארה"ב ניצב
בפני אתגרים מורכבים מבעבר .ישראל פועלת בערוצים חשאיים ליצירת
בריתות מול איראן ,אשר חוזרת ומצהירה ,כי היא מחויבת לפעול לחיסולה
של ישראל ולהשבת המקומות הקדושים לריבונות .אסלאמית.

רואים עצמם מוקפים
ע"י מדינות סוניות ,אנטי
שיעיות ,החותרות להפיל
את המשטר בטהרן,
ומנגד סעודיה ומדינות
המפרץ חוששות מכוחה
של איראן ומיכולותיה
האסטרטגיות ,בדגש
טקסי העשורא
על אפשרות הפיכתה
למדינה בעלת יכולת גרעינית .המלחמה בסוריה והמלחמה בתימן הביאו
להידרדרות נוספת בניהול המאבק בין הסונים לשיעים באזורנו ,ובעיקר:
הגוש הסוני ,המובל ע"י תורכיה וסעודיה מול הגוש השיעי ,המובל ע"י איראן,
הכולל גם את חיזבאללה וכ 10,000-7000-לוחמים שיעים ,אשר הובאו
לסוריה ע"י האיראנים ממדינות שונות.
כוחות אלה ,יחד עם כוחות משמרות המהפכה האיראנים וסיוע אווירי מסיבי
רוסי הפכו את המלחמה בסוריה על פיה והביאו להצלת משטרו של הנשיא
אסד .מנגד  -תורכיה הסונית מארחת את ראשי המורדים בסוריה וכוחות
תורכיים השתתפו בחלק מהקרבות; וסעודיה תומכת (יחד עם מדינות
המערב) במורדים בסוריה על מנת לסייע להם להפיל את שלטונו של
אסד "ולהציל את סוריה מידיה של איראן" .הגוש הסוני חושש מהשתלטות
איראנית על סוריה אשר תביא ליצירת רצף טריטוריאלי :איראן ,עיראק,
סוריה ולבנון .ובתימן" ,חצרה האחורית" של סעודיה ,כבשו הח'ותים את
צנעא בשנת .2014

העימות הסוני שיעי יימשך שנים רבות אך ספק אם
יגלוש לעימות ישיר :האיראנים יעדיפו תמיד לנהל
המאבק באמצעות בני חסות

אשר לאפשרות התפרצות עימות גלוי בין הסונים לשיעים במזרח התיכון
 חברי הפאנל ציינו ,כי אין הם רואים פוטנציאל לעימות ישיר בין שניהגושים :השיעים מהווים מיעוט ויעדיפו תמיד להילחם באמצעות "ארגוני
חסות" ( .)Proxiesבנסיבות מסוימות קיימת אפשרות לעימות בין סעודיה
ל"ארגון חסות" איראני (כמו חיזבאללה) .להערכת הדוברים העימות השיעי-
סוני יימשך עוד שנים רבות.

נשיא רוסיה פוטין ויורש העצר הסעודי מחמד בן סלמאן
מורדים שיעים מפגינים נגד סעודיה בתימן

אולם ,על אף שיש חילוקי דעות בין חברות הגוש השיעי ,הגוש הסוני
חלש יותר ,אין לו מנהיגות מובילה והוא לא פועל באסטרטגיה ברורה .אבי
יששכרוף ציין עוד כי האיראנים פועלים לשינוי האיזונים הדמוגרפיים – כך
למשל השמועה אומרת כי בכוונתם ליישב בסוריה כ 15,000-תושבים שיעים.
פרופ' ליטבק ציין כי גם באיראן עלולות בעיות הפנים ,המחסור במים למשל,
לעורר תסיסה ולהחליש המשטר.

קואליציה ערבית ,בהובלת סעודיה ,בה שותפות  8מדינות ערביות ,בסיוע
ארה"ב ,פועלת נגד הח'ותים במבצעים צבאיים ,אוויריים ויבשתיים .כוחות
הקואליציה נלחמים פיסית במורדים הח'ותים ,הנתמכים ע"י איראן
ומסתייעים באנשי חיזבאללה המשמשים להם כמדריכים .הח'ותים ,ביצעו ירי
מאש מרגמות וטילים לעבר סעודיה ובנובמבר  2017נורו טילים מתימן לעבר
ריאד ,בירת סעודיה .גם בבחריין סייעו כוחות סעודיים למשטר הסוני לדכא

האיראנים מעוניינים ב"מלחמת התשה" מול ישראל
ברמת הגולן אך אינם מעוניינים בעימות צבאי נוסף
בלבנון .החשש – גפרור אשר יוצת ברמת הגולן עלול
להבעיר האזור כולו

ובהקשר הישראלי  -עופר שלח ציין כי על ישראל להיות יותר מעורבת
באירועים במזרח התיכון ולמצב עצמה כגורם משפיע מרכזי ולא "לעמוד
מהצד" .לשאלת האיום השיעי על ישראל בחזית הצפונית ברמת הגולן
ובלבנון  -מאיר ליטבק מעריך כי הסכנה אינה מידית :גם חיזבאללה וגם
איראן אינם מעוניינים במלחמה נוספת בלבנון ,אשר תביא להרס .חיזבאללה
עסוק כיום בלחימה בסוריה ובבוא היום יעדיף להתמקד בשיקום יכולותיו
לפני הסתבכות בהתמודדות הרסנית נוספת מול צה"ל .המשך בעמוד 4

נשיא איראן רוחאני בפגישה עם נשיא רוסיה פוטין בטהרן
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מהנעשה במל"ם

המשך מעמוד 3

בה בעת ,האיראנים מעוניינים לפתוח חזית חדשה מול ישראל ברמת הגולן
ולפעול ממנה במתכונת של "מלחמת התשה".
עופר שלח ציין ,כי מאז מלחמת יום הכיפורים מרבית העימותים בהם הייתה
ישראל מעורבת החלו ממיס-קלקולציה " -גפרור אשר יוצת ברמת הגולן
יכול להביא למלחמה בהיקף נרחב" .לדבריו ,האיראנים אינם עסוקים כל
הזמן במחשבות כיצד לפגוע בישראל ,אך בונים יכולות לכך.
אבי יששכרוף מעריך ,כי בראש סדר הקדימויות של השיעים עומד הסכסוך
עם הסונים ,רק לאחר מכן הם חושבים כיצד לפעול מול ארה"ב וישראל.
האיראנים השתלטו על שטחים בעיראק וכעת גם בסוריה ,ויצרו רצף
טריטוריאלי עד לגבול ישראל (ברמת הגולן) .הצהרותיה של ישראל שלא
תאפשר התבססות איראנית בסוריה "מחשקות" אותה ומעצימות את
השנאה כלפיה .ואיזה מדיניות נדרשת ישראל לגבש מול האתגר?
עופר שלח סבור ,כי סוריה היא שהחלה במערכה בין המלחמות (מב"מ) -
ישראל הכריזה כי לא תאפשר העברת נשק איכותי לחיזבאללה בלבנון,

תצלומי לוויין של הבסיס שאיראן מקימה ליד דמשק (צילום)BBC :

הסורים היו עסוקים בלחימה וישראל ביצעה פעולות רבות .לדעתו בפגישות
של ראש ממשלת ישראל עם נשיא רוסיה מתבצע "תיאום טקטי" ,ולא מעבר
לכך .ישראל צריכה לקבע את מעמדה כחלק פעיל במהלכים לגיבוש סדר
חדש במזרח התיכון ובכל הסדר עתידי בסוריה ולוודא כי האינטרסים שלה
יקבלו ביטוי בהסדר זה ,במיוחד לנוכח התפקיד הפאסיבי שארה"ב משחקת.
רוסיה ,איראן ותורכיה נפגשו כדי לדון בהסדר עתידי בסוריה וארה"ב אינה
חלק מהתהליך .היחלשותה של ארה"ב מאפשרת לכוחות אחרים ,בדגש
על רוסיה ,להפוך לגורם הבינלאומי הדומיננטי באזור .זאת ועוד ,החלטה
של ארה"ב "לפתוח" את הסכם הגרעין עם איראן ,או לבטלו ,עלולה להניע
את האיראנים להאיץ את תכנית הגרעין שלהם וחולל שינוי מהותי בכללי
המשחק.
כל הדוברים הסכימו כי ישראל משכילה לנצל את המצב לשפור מעמדה
האסטרטגי באזור .אולם ,כולם היו תמימי דעים כי כל עוד ישראל לא
תקדם פתרון לבעיה הפלסטינית היחסים בין ישראל למדינות הסוניות
לא "יעלו מדרגה".

לוחמים בסוריה (צילום)AFP :

אמנון סופרין

המסע של ציונית לבגדאד היהודית

צל"ש ראש אמ"ן ליחידה 504

'מועדון חבצלת' של
עמותת המל"ם ייחד את
המפגש שקיים ביום ראשון
 4בפברואר  2018להרצאתה
של סא"ל (גימ ).ציונית
פתאל-קופרווסר" :המסע
שלי לבגדאד היהודית"
בעקבות ספרה "התמונות
שעל הקיר" שפורסם
ב.2015-
בהרצאתה תארה ציונית
את המסע האישי שעשתה
לאחר שחרורה מצה"ל,
ציונית פתאל-קופרווסר
מסיפורם של בני משפחתה
שעלו מעיראק ודרכם תיאור מארג חייהם העשיר והמרתק של יהודי
בגדאד בכלל .ספרה של ציונית תורגם לערבית וזוכה להצלחה גם
במדינות ערב .הנחה תא"ל (מיל ).יובל חלמיש.

יחידה  504של אמ"ן ,שאחראית על הפקת מודיעין ממקור אנושי,
זכתה השבוע בצל"ש ראש אמ"ן על מספר מבצעים חשאיים.
בטקס אמר ראש אמ"ן אלוף הרצי הלוי ,כי "היחידה ציידה את
ארגז הכלים שלה ביכולות שונות ומגוונות ,והיא יחידה מקצועית,
יוזמת ,אחראית שחושבת יצירתי ומביאה פתרונות מיוחדים
לבעיות מורכבות" .ישר כוח!

ראש אמ״ן ומפקד  504אל״מ ת׳ (אתר צה״ל)
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הנצחה ומורשת

 63שנה להעלאתם לגרדום של סא"ל ד"ר משה
מרזוק וסא"ל שמואל עזר (ז״ל)

ביום רביעי  24בינואר  ,2018התקיימה בחלקת עולי
הגרדום בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים
האזכרה השנתית לסא"ל ד"ר משה מרזוק ולסא"ל
המהנדס שמואל עזר לציון  63שנה להעלאתם לגרדום
בקהיר.
הם נתלו לאחר שהקצין שנשלח מן הארץ להפעילם
במשימות חבלה נגד יעדים בריטיים ואמריקאיים בגד
בהם והסגיר אותם לידי המצרים ,במסגרת מה שכונה
לימים בתקשורת בארץ "העסק הביש" ('הפרשה').
באזכרה ,שמארגנת הקרן להנצחת קדושי קהיר במל"ם,
נכחו למעלה מארבע מאות צעירים ומבוגרים :תלמידי
מדרשת השילוב בנטור שברמת הגולן ,מכינת 'רוח
השדה' שבקיבוץ בארות יצחק ,תלמידי בית הספר
'הריאלי' בחיפה ,תלמידי מגמת משטרה בכפר הנוער 'ניר
העמק' שבפאתי עפולה ,ששימשו גם משמר כבוד ,תלמידות אולפנת
הרא"ה ברמת גן' ,אוריה' באלון שבות ואולפנת כפר פינס ,ותלמידי
בתי הספר הבאים בירושלים :אורט גבעת רם ,בויאר ,הימלפרב ,ישיבת
בני עקיבא 'נתיב מאיר' ,פלך .עוד הגיעה קבוצת חברי התאחדות עולי
מצרים בראשות הגב' לבנה זמיר.

האזכרה לקדושי קהיר

לאחר הטקס הרשמי האזינו התלמידים שעה ארוכה לד"ר יוסף מרזוק,
אחיו של משה ,ולניצב ורב-גונדר בגמלאות לוי שאול ,שענו באורך רוח
על שאלותיהם הנוקבות ,הסבירו לְ מה חינכו תנועות הנוער הציוניות
במצרים ודנו ביחס המביש של גורמים שונים בממסד בארץ כלפי אסירי
הפרשה וקרבנותיה.

נחם אילן

ערב הוקרה במל"ם:

יובל לשחרור אסירי "מבצע סוזאנה"

ביום רביעי  14במרץ  ,2018התקיים במל"ם ערב הוקרה לציון יובל
לשחרור ארבעת האסירים האחרונים של מבצע 'סוזאנה' ("העסק הביש")
מן הכלא במצרים בפברואר ( 1968מרסל ניניו ,רוברט דסה ,ויקטור לוי
ופיליפ נתנזון) .גיבורי הערב היו מרסל ניניו-בוגר ,רוברט דסה ומאיר זפרן
(ששוחרר כבר ב ,)1961-ובני המשפחות של ויקטור לוי ,מאיר מיוחס
ופיליפ נתנזון ,זכרם לברכה.
נעם שפירא ,יוזם האירוע ,בירך בשם הנהלת המל"ם .אפרים הלוי ,לשעבר

ראש המוסד ,ראש המועצה לביטחון לאומי
ויו"ר המל"ם ,נשא את ההרצאה המרכזית
וסקר במבט פנורמי את הרקע להפעלת
החוליות במצרים בקיץ .1954
תת-אלוף (גימ ).שייקה ברקת סיפר בקצרה
על נכונותם של שבויי צה"ל במצרים,
בעקבות מלחמת ששת הימים ,לעכב את
שחרורם כך שגם אסירי "העסק הביש"
ישוחררו באותה עסקה.
פרופ' נחם אילן ,ראש הקרן להנצחת קדושי
קהיר ,שיתף את הקהל בתובנותיו החינוכיות
מרסל ניניו
בהשראת גיבורי ה'פרשה'.
לקראת תום האירוע העניקו אפרים הלוי ונעם שפירא תעודות הוקרה
לאסירים ולבני משפחותיהם.
חתם את הערב רוברט דסה בדברים מרגשים ,ובסיומם עמד הקהל על רגליו
והריע דקות ארוכות .נבלנית וחלילן מן התזמורת הפילהרמונית הנעימו
בנגינתם .באולם קבלת הפנים במל"ם מוצגת תערוכה ובה מציורי שמואל
עזר ,רוברט דסה ומאיר זפרן ,ומצילומי פיליפ נתנזון .שרון נתנזון ,בתו של
פיליפ ,עיצבה את התערוכה ,שתעטר את קירות האולם בשבועות הבאים.

רוברט דסה נושא דברים בערב לציון יובל לשחרור אסירי הפרשה

נחם אילן
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הנצחה ומורשת

עשור לפטירתו של רמי שבילי (ז״ל) שפעל לקידום
פעילות חינוכית בקרב הנוער
עשרות בני משפחה ,עמיתים וחברי מל"ם
התכנסו לערב מיוחד לכבודו של רמי שבילי
ז"ל בכיר ה-שב"כ ,לציון עשור לפטירתו.
רמי סיים שירותו בשירות כראש אגף
החקירות ובמל"ם כיהן במשך שנים כיו"ר
ועדת התוכן .אחת מפעולותיו הבולטות
הייתה קישור הקרן להנצחת ברוך כהן ז"ל,
שפעלה במל"ם ,לביה"ס 'הריאלי' העברי
רמי שבילי
בחיפה ,לפעילות חינוכית-ערכית משותפת
שנמשכה למעלה מעשור ,במסגרתה נבחנה סוגיית "אחריותה של

מדינת ישראל לשלומם של יהודי התפוצות".
חיים קניג הנחה שיח חברים על רמי ,בו השתתפו אריה פלמן ,יעקב
[ברזי] ברזילי ויגאל סימון והוסיף דברים גם שמוליק גורן .לאחר שרפי
רהב הרצה על פיצוח פרשת הריגול המפורסמת של דאוד תורכי ,אודי
אדיב ונוספים ,סקר יעקב פרי ,בעברו ראש השב"כ ,קווים לדמותו
הססגונית של רמי שבילי ואת תולדות חייו.
עוד הוסיפה "צבע" לדברים מרים שבילי ,אלמנתו של רמי ,בתארה את
הימים בהם הכירו" ...כך זה החל ."...את הערב עיטרו מוסיקלית צמד
נגני התזמורת הפילהרמונית ,יוליה רובינסקי (נבל) וליאור איתן (חליל).

רון כתרי

הקרן להנצחת אל"מ ד"ר יעקב ברנדיס (ז״ל)
העניקה מלגותביוםהצטיינות

שני ה 15-בינואר 2018
נערך במל"ם אירוע חלוקת
מלגות לסטודנטים יוצאי
יחידות המודיעין בצה"ל ,מטעם
הקרן להנצחת אל"מ ד"ר
יעקב ברנדיס ,שנפטר בינואר
 2016בהיותו בן  .65בראש
הקרן עומד תא"ל (מיל ).יוסי
קופרווסר ,בעבר ראש חטיבת
המחקר באמ"ן ,ובהנהלתה
יעקב ברנדיס
חברים רעייתו פרופסור רחל
ברנדיס ,רב טפסר שמעון רומח ,ד"ר יעקב עשני והח"מ.
הארוע נפתח בדברי ברכה של מנכ"ל המל"ם ,תא"ל (מיל) דודו צור,
שעמד על היכרותו עם ברנדיס ועם הזירה הטכנולוגית בראשה עמד,
והתייחס בדבריו לחשיבות ההנצחה של אנשי קהילת המודיעין
באמצעות קרנות ובדרכים אחרות ,בהן עוסק המל"ם.
רעייתו של ברנדיס ,רחל ,יוזמת ומקימת הקרן ,הציגה פרקים מחייו של
יעקב ,שעיצבו את אישיותו המיוחדת ,ועמדו בבסיס עשייתו ותרומתו
למען בטחון המדינה .כן נשאו דברים אל"מ ר' ,ראש הזירה ד'היום,
שהתנצל בשמו של ראש החטיבה תא"ל דרור שלום ,שלא יכול היה
להגיע לאירוע ,והח"מ ,ששימש ראש הזירה ומפקדו של יעקב בשנות
ה.80-
באירוע הוקרן גם סרטון בו מדבר יעקב על עצמו ועל עבודתו ,ושניים
מראשי חטיבת המחקר בתקופת היותו ראש הזירה ,אלוף (מיל ).יעקב

משתתפי האירוע שיזמה הקרן להנצחת אל״מ ד״ר יעקב ברנדיס

עמידרור ואלוף (מיל ).עמוס גלעד ,שעמדו בסרטון על אישיותו ותרומתו
החשובה למערכת ולמדינת ישראל.
יו"ר הקרן ,תא"ל (מיל) יוסי קופרווסר ציין בדבריו כי השנה מעניקה הקרן
 6מלגות לסטודנטים מצטיינים ,לאחר שהמשפחה החליטה להגדיל את
מספר הזוכים .אלה נבחרו מתוך כ 150-סטודנטיות וסטודנטים מצטיינים
שפנו לקרן .הערב הסתיים בהרצאתו המעניינת של ד"ר משה גולדשמיד
ממכון וייצמן ,על פיתוח חומרים מנטרלים לגזי עצבים בשיטות של
הנדסה גנטית ,לשימוש רפואי ולהכשרת מרחבים נגועים.
הקהל כלל ,מלבד בני המשפחה ,את ידידיו ומוקיריו של יעקב מתקופת
השרות ,את הזוכים ובני משפחותיהם ,וכן חברי ילדות של יעקב ורחל.
את האירוע הנחתה סא"ל (מיל) אסנת ניר ,שעבדה עם יעקב שנים
ארוכות בזירה הטכנולוגית ,והוא לווה בקטעי שירה ונגינה ע"י הזמרת
ליעד שר.

פסח מלובני

בקרו באתר האינטרנט שלנו:

www.intelligence.org.il
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הנצחה ומורשת

האירוע השנתי לזכרה של ענבר עטיה ז"ל

האירוע השנתי של "קרן ענבר" ,שנרצחה בפיגוע התאבדות בפורים
 1996בדיזנגוף סנטר בתל אביב ,התקיים במוזיאון ארץ ישראל ברמת
אביב ביום ראשון ה 18-במרץ  .2018בטקס הוענקו מלגות עידוד
לכתיבת עבודות ומחקרים בתחום ההתמודדות עם טרור.
כארבע מאות מוזמנים מהם עמיתי הקרן ,בני משפחה וחברים של
משפחת עטיה ומוזמנים השתתפו באירוע .השנה הוענקו  5מלגות
עידוד לזוכים שעבודתם נמצאה ראויה ביותר.
חברי ועדת השופטים לשנת  2018הם :מר עודד גרנות  -יו"ר צוות
השופטים ,ד"ר רוית גור לינדנברג ,אל"מ (מיל ).ד"ר משה אלעד ,ד"ר
שמעון אביבי ,וד"ר גדי חיטמן .באירוע נשא דברים השופט בדימוס
ומשנה לנשיאת בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין בנושא:
״ההתמודדות עם טרור בראיית בית המשפט".
הנעים בשיריו אל"מ (מיל ).רני הלרמן קצין במפקדת החיל לשעבר.
קרן ענבר הוקמה בחסות מפעל הקרנות של המרכז למורשת המודיעין

עודד גרנות ,ראש צוות השופטים ,בערב לזכרה של ענבר עטיה

(המל"ם) שבראשו עומד ד"ר שמעון אביבי.
ניתן להתעדכן ולעיין בעבודות הזוכות באתר האינטרנט של הקרן
בכתובת www.keren-inbar.co.il

צ'אפחות

 0ל דני אשר על שני ספריו החדשים" :מעשה אמ"ן –כרך ב'" וכן ספרו
"על משמר הנגב הרחוק – ספורה של אוגדה  "80שהוענק לראש אמ"ן
אלוף הרצי הלוי המסיים תפקידו בימים אלה ויעבור לפקד על פיקוד
הדרום .ד״ר דני אשר ,תא"ל (במיל ).מרבה בעשייה מחקרית ומוציא לאור
את פרי עמלו.
 0ל דוד בן עוזיאל (טרזן) על
זכייתו בפרס מולדובן לספרות צבאית
חדשה שמעניק מרכז אריאל לביטחון
ותקשורת באוניברסיטת אריאל על
ספרו "בשליחות המוסד לדרום סודאן,
 ,1971-1969פרקי יומן – מבצע" .טרזן מילא מספר רב של תפקידים
בכירים בקהילת המודיעין ובשנות השישים פעל לקדם את שיתוף
הפעולה של ישראל עם המורדים בדרום סודאן.
 0ל איציק ברזלי על פתיחת תערוכה חדשה "70
פנים" ,רישומים של מנהיגי ישראל ,בגלריה העירונית
בהרצליה.
 0ל יואב גלבר על זכייתו בפרס מולדובן לספרות
צבאית חדשה על ספרו "התשה" .ספרו של פרופ' גלבר
מנתח לפרטים הן את הצד הצבאי והן את הצד המדיני
של מערכה זו ,שהתקיימה בפעם הראשונה ללא פגיעה
בעורף הישראלי.
 0פרס ישראל לבוגרי  :8200שלושה בוגרי היחידה
הסופר דויד גרוסמן ,הפרופסור סרג'יו הרט וגיל
שוויד זכו בפרס ישראל בספרות ,ובכלכלה ויזמות
בהיי-טק אותו יקבלו ביום העצמאות ה 70-למדינת
ישראל  -ברכות לזוכים!
 0לשבתי שביט ,ראש המוסד לשעבר ,על ספרו "ראש המוסד".
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מהנעשה בעמותות

עדכונים על פעילות עמותת בוגרי 8200
 0ב 13-במרץ  2018נחנך בנצרת עילית "בית קק"ל
למצוינות" .הבית מציע לבני הנוער בפריפריה העשרה

בינלאומיים ,ביניהם בכנס המרכזי של  AIPACבוושינגטון ,ארה"ב ,בפני
קהל של  19,000אנשים; הזמנה של  10יזמים בוגרי התכניות השונות
של  Hybridלכנסים בינלאומיים ,על בסיס שותפויות שיצרנו בעמותה
עם גופים כגון שגרירות בריטניה בישראל ו ,DellEMC-לרבות ועידת
כלכליסט בלונדון וכנס היזמות הנשית בסן פרנסיסקו; הפקת למעלה
מ 100-אירועים ברחבי הארץ מאז הקמת התכנית ,בהם השתתפו מעל
אלף אנשים; בימים אלה סיים את תפקיד מנהל הפרויקט בהצלחה רבה
איתן סלע ורון אביב (יוצא היחידה) יחליף אותו בניהול הפרויקט .מאחלים
לו הצלחה במשימה חשובה זו.
 0האקסלרטור של  ,EISP – 8200במהלך החודשיים האחרונים קיבל
האקסלרטור מאות בקשות מועמדות למחזור החדש (השמיני במספר).
בתחילת חודש פברואר נפתחה התכנית עם  12יזמות ויזמים ישראליים
מבטיחים עם טכנולוגיות פורצות דרך מתחומים שונים .המיזם נוסד בשנת
 2010על ידי בוגרי יחידת  ,8200ונחשב לאחד מהאקסלרטורים הראשונים
והמובילים בישראל .האקסלרטור ,שפועל ללא מטרות רווח ,הוקם מתוך
רצון למנף את רשת בוגרי היחידה ,לטובת קידום יזמים בתחילת דרכם,
בין אם הם יוצאי היחידה ובין אם לא ,ומעלה על נס את ההחזרה לקהילה
דרך פעילותו .התוכנית מאמצת את אותם יזמים ויזמות ,ותומכת בהם
בשלביהם הראשונים והקריטים ,במשך חמישה חודשים אינטנסיביים
וממוקדים ,בדגש על חיזוק הצד העיסקי .עד כה כ 80-מבוגרי התוכנית
עודם מובילים מיזמים כחלק מהצוות המייסד ,תוך שהם מעסיקים מעל
 500עובדים וגייסו סכום מצטבר של מעל  450מיליון דולר.
 0התוכנית החברתית של עמותת בוגרי  - 8200בסוף חודש
דצמבר הושק המחזור הרביעי של התוכנית ,אליו נבחרו עשרה מיזמים
מתוך  223מועמדים .התוכנית נמצאת כרגע בעיצומה ,משתתפיה עברו
 14ימי הכשרות מתוך  ,24ועתידים לסיים את המחזור בחודש מאי .2018
תכנית זו ההאצה (אקסלרטור) הראשונה בישראל למיזמים חברתיים-
טכנולוגיים ,בשלבים מוקדמים ( ,)early-stageשהוקמה מיסודה של עמותת

במגוון תחומים ,בדגש על טכנולוגיה והכל בחינם .זהו הבית
הראשון מתוך עשרה שצפויים להיפתח ביישובי הפריפריה
בארץ בשיתוף עם עמותת שמ 2ומורים מצטיינים .חנוכת הבית
נעשתה בנוכחות הנשיא ,ראש עיריית נצרת עילית ומנכ"ל קק"ל.
 0ב 15-בפברואר  2018התקיים ערב מורשת ראשון מסוגו בנושא
"אופס...טעיתי" ,חברים מספרים על כישלונות שהיו להם במהלך
השירות ביחידה והלקחים שניתן להפיק מהם .המפגש התקיים בקמפוס
גוגל בתל אביב בנוכחות למעלה מ 200-יוצאי היחידה.

משתתפי ערב המורשת

במפגש הראשון שיתפו בסיפורם תא"ל (מיל ).אלי בר שהיה מפקד
היחידה ,אל"מ (מיל ).ניר למפרט יו"ר העמותה ,סא"ל (מיל ).גבי אילן
מהנדס מערכות מהיחידה ורס"ן סנז ישר שהייתה רמ"ד ביחידה .יזם
והנחה את הערב אל"מ (גימ ).נעם שפירא.
 0קהילת  - W2Wהמחזור השלישי של התכנית במסגרתו לוקחות
חלק  34משתתפות נפתח בתחילת פברואר  2018מתוך חזון להוביל
שינוי בחברה הישראלית על ידי מתן ערך לנשים צעירות במסגרת
פעילות העמותה .כחלק מהשאיפה להגדיל את מידת הייצוג של נשים
צעירות בצמתי קבלת החלטות ,קהילת  W2Wמפעילה תכנית מנטורינג
”אחת על אחת“ .התכנית נותנת מענה לנשים צעירות הנמצאות בצומת
דרכים בקריירה על ידי חניכה מכאלו שכבר ”עשו זאת“  -נשים משפיעות
הנמצאות בחזית העשייה במגוון סקטורים :הייטק ,יזמות ,פיננסים,
משפטים ,רפואה ,מדעי המדינה ,מגזר שלישי ועוד.
 0פרויקט  - HYBRIDבשנתיים האחרונות מקדמת עמותת בוגרי 8200
את המאיץ הטכנולוגי של "מעוף" לקידום יזמים ערבים בישראל בשיתוף
פאדי סווידן .הפרויקט היה הראשון לפעול בסטנדרטים של תעשיית
הסטרטאפים הכללית ,מבלי להיות מוגבל לערים בהן היזמים הערבים
פעילים .להלן כמה דוגמאות למספר מייצגים :הצמחה של  20צוותים
מרעיון לחברה רשומה עם מוצר ,ו/או לקוחות משלמים ו/או השקעה;
גיוס תורמים ושותפים פרטיים בקשת רחבה של תחומים ,לרבות חברות
בינלאומיות ,פירמת עו"ד ,רו"ח ואף קרן הון-סיכון ( - Takwinשאינה
נותנת חסות לתכנית נוספת) ,המעורבים באופן שוטף בקידום היזמים
בתכנית .חשוב לציין ,כי המאיץ בניהול עמותת בוגרי  8200הנו היחיד
בתחום היזמות הערבית שהצליח לרתום לשורותיו שותפים כמו קרן
הון-סיכון; גיוס מספר מלווים מנוסים ,אשר מקדישים לכל חברה מפגש
שבועי וכ 20-שעות חודשיות; הזמנה להציג את המאיץ במספר כנסים

בוגרי  .8200התוכנית פונה לכל יזם חברתי-טכנולוגי ,ולא רק לבוגרי .8200
במשך  5חודשים אינטנסיביים ,הכוללים הרצאות ,מנטורינג ,שעות ייעוץ
וחיבור למשקיעים ולרשת הבוגרים האקסקלוסיבית של בוגרי - 8200
התוכנית מקדמת מיזמים הפועלים לפתרון של בעיות חברתיות באמצעים
טכנולוגיים בתחומים שונים :אנשים בעלי מוגבלויות ,הגיל השלישי ,קידום
שוויון מגדרי ,חינוך ,הורות ועוד .התוכנית פועלת ללא מטרות רווח ,והיא
ממומנת על-ידי  8שותפים מובילים – כיל ,נשיץ-ברנדס-אמיר ,אמדוקס,
 ,KPMGנפש בנפש ,בנק הפועלים ,עיריית תל-אביב-יפו ו"-בזק".
נעם שפירא
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מהנעשה בעמותות

עמותת מודיעין  10משמרת את המורשת ומנחילה
אותה :כנס העשור הראשון של היחידה
ב 26-בדצמבר  2017ציינה עמותת מודיעין
 10עשרים שנה להקמתה ותחילת אירועי
השבעים להקמת היחידה .האירוע עמד
בסימן העשור הראשון של היחידה1948 :
  .1958היחידה נבנתה על בסיס קציניהמודיעין המרחבי של שירות הידיעות של
ההגנה והמחלקה הערבית של הפלמ"ח ,ונפרסה ברחבי הארץ ובתחילת
שנות החמישים גם במדינות שונות במזרח התיכון (טרום התפרסות
המוסד במדינות אלה).

המצרי בעזה .במהלך הערב ,בין הקרנת הסרטים ,העלו ותיקי היחידה
וילדיהם של הוותיקים חוויות אישיות משירותם או מבית אבא .כמו כן,
העניק מפקד היחידה הסדירה את אות הקת"מ לוותיקי היחידה שנכחו
באירוע .בערב זכרנו את חמישה החללים שנפלו בשנים הראשונות ,מהם
שניים שנרצחו ע"י סוכנים בוגדים .החמישה הם :כאיד נימר חסון ,יעקב
אלישע ,חבקוק כהן ,מחמד סייד אחמד ויצחק אטינגר .יהי זכרם ברוך!
בערב האירוע נכחו כארבע מאות משתתפים  -ותיקי היחידה ובנות זוגם,
משפחות ותיקי היחידה שאינם אתנו ,חברות וחברי עמותת מודיעין 10
וכל סגל היחידה .את הערב הנחה חבר העמותה אהרון ברנע ובסיומו
הדגיש מפקד היחידה את החשיבות הרבה שהוא מיחס לקשר עם
העמותה ותרומתה לשימור מורשת היחידה .ראש העמותה גדי זהר הודה
לצוותים שהפיקו את האירוע ובמיוחד לרוח החיה שלו ,חבר העמותה
דני מרום .בימים שלאחר האירוע התקבלו תגובות נלהבות מרבים שנכחו
ובעיקר ממשפחות ותיקי היחידה אשר נחשפו לפעילות אבותיהם בשנות
החמישים במסגרת היחידה.
דני מרום

טיול היחידה וחידון המורשת הגדול

ב 8-7-במרץ  2018קיימה היחידה טיול יחידתי בצפון הארץ ,בו השתתפו
מרבית החיילים ,החיילות והקצינים .הטיול היה במסגרת אירועי חגיגות ה-
 70ליחידה ולמדינה.
עמותת מודיעין  10השתלבה בשני אירועי שיא של הטיול :במשך חודשים
התכוננו חיילי היחידה וקציניה לחידון המורשת הגדול על בסיס חוברת
עשירת תוכן שהוכנה על ידי קציני
היחידה בסדיר וע״י חברי העמותה.
לאחר סדרה של מבחנים
במסגרות היחידתיות התקיים
החידון אליו הגיעו  15מתחרים
שהתחרו בשלושה סבבים בידע
על מורשת היחידה .בסבב
האחרון הוצגו שאלות זהות של
ראש העמותה ,מפקד היחידה
וראש אמ"ן שבירך את היחידה
בסרטון .בקרב הצמוד זכה חייל
ולצדו חיילת וחייל נוסף שהפגינו
ידע רב .
ביום למחרת ביקרו המטיילים
בשמונה נקודות בגליל וברמת הגולן ,ובהן נחשפו לשמונה סיפורים ממורשת
היחידה שהוכנו והוצגו על ידי חברי העמותה וקציני היחידה בסדיר שנטלו
חלק בפרשיות אלו.
בדברי הסיכום של האירועים הדגיש מפקד היחידה את חשיבות החיבור
של היחידה עם מורשתה והישגיה הגדולים שהם חוליה בשרשרת הדורות.
מפקד היחידה העניק לעמותה תעודת הוקרה על עזרתה להצלחת האירוע.

משתתפי כנס העשור הראשון

בתחילת הערב היה מפגש חברים מרגש בין דורות של קת"מים מימי
הקמת היחידה במלחמת העצמאות ולאחריה ולאורך כל שנות המדינה –
חלק שהיה מרגש מאוד בפני עצמו .במהלך הערב הוקרנו סיפורי מפקדים
וקצינים ששירתו ביחידה באותן השנים אודות תהליכי גיוס המפעילים,
תהליכי גיוס הסוכנים ,דרכי הפעלתם ,דרכי התקשורת עם הסוכנים
(יוני דואר) ,מבצעים שונים שהיחידה בצעה ,כגון החיסולים הממוקדים
הראשונים (קציני המודיעין המצריים בעזה ובירדן ביולי  ,)1956שילוב
הדרוזים בפעילות היחידה ,סיפורה של פלוגה ה' בפיקודו של אברהם ארנן
,שהפכה בהמשך להיות סיירת מטכ"ל ,החקש"ב (חוקר שבויים) שצנח
במיתלה ב"מבצע קדש" יחד עם חטיבת הצנחנים ועוד .אחד הרגעים
המרגשים במהלך הערב היה בעת שגליל אלישיב ,מפקד בסיס דרום
באמצע שנות החמישים ,הציג את החצי השני של חצי הלירה המצרית,
שנמסרה לסוכן שיצא עם ספר הנפץ למוצטפא חאפט' ,קצין המודיעין
מפקדי היחידה בעשור הראשון 1956-1948 -

גדי זהר
המשך העמותות בעמוד 11
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים מרץ-אפריל

מאת :סא״ל (מיל ).גדעון מיטשניק
בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

אירועי מרץ

 25במרץ  :1963ראש המוסד איסר
הראל מתפטר | האיש החזק במערכת

ליל ה 5-4-במרץ  :1964מבצע "שלדג" | אחד משני מבצעי תרגול
של סיירת מטכ"ל בעומק מצרים לקראת מבצע "שרקרק" שנערך לטובת
שיפור יכולת ההתרעה מול מצרים .המבצע כלל הנחתת כוח לוחמים
בפיקוד אהוד ברק במסוק לצורך איסוף מידע מודיעיני .הכוח הוחזר
לארץ בתום המבצע.

הביטחון נאלץ להתפטר עקב הדרדרות
במערכת היחסים עם בן גוריון ראש
הממשלה ושר הביטחון וחילוקי דעות
שלא היו ניתנים לגישור בכל הקשור
להערכת האיום הנשקף לישראל מפרויקט
המדענים הגרמנים במצרים .ראש אמ״ן
איסר הראל
מאיר עמית ,שחלק על הראל ,מונה
להחליפו במקביל להמשך כהונתו עד שאהרון יריב מונה לראש אמ"ן.

ליל ה 6-5-במרץ  :1975הפריצה למלון
'סבוי' בתל אביב | אל"מ עוזי יאירי ואיתמר

בן דוד ,לוחם סיירת מטכ"ל ,נהרגו (לצד 9
ישראלים אחרים) ,במהלך פעולת סיירת מטכ"ל
לחילוץ בני הערובה במלון סבוי 8 .חברי חוליית
פת"ח השתלטו על המלון לאחר שהגיעו בדרך
הים לביצוע פיגוע נקמה על "אביב נעורים".
עוזי יאירי
המחבלים איימו להרוג את בני הערובה אם
ישראל לא תשחרר מחבלים .עוזי יאירי ,אז בכיר באמ"ן הצטרף ביוזמתו
לכוח שפרץ למלון.

אירועי אפריל

 1באפריל  :1974ראש אמ״ן זעירא
מתפטר | ראש אמ"ן אלוף אלי זעירא

התפטר בעקבות דו״ח הביניים הראשון
של ועדת אגרנט שמונתה בעקבות
מלחמת יום הכיפורים .שלמה גזית
מונה במקומו.

 10-6במרץ  :1949המודיעין במבצע
"עובדה" | המבצע הגדול האחרון בכל

מבצעי מלחמת העצמאות .קצין המודיעין
של חזית הדרום זרובבל וורמל ,הוביל את
המאמץ המודיעיני המשמעותי ,שהתבסס על
תהליך הפקת לקחים ושיפר יכולות לאורך
כל המלחמה .הדבר בלט הן בשלב האיסוף
המקדים והן תוך כדי המבצע במהלכו נעשה
שימוש בהאזנה ,בסיורים אוויריים ועוד.

 1באפריל " :1959ליל הברווזים"
| תרגיל קריאה למילואים ,שכלל

הודעה ברדיו "קול ישראל" על גיוס
מילואים ("ברווזי מים") .התרגיל עורר
בהלה בציבור והיערכות חלקית בחלק
אלי זעירא
מצבאות ערב למלחמה ויצר מבוכה
בקרב הצמרת הביטחונית-צבאית.
יהושפט הרכבי ראש אמ"ן ומאיר זורע
ראש אג"ם הועברו מתפקידיהם.

זרובבל וורמל

 7במרץ  :1965מעצרו
במצרים של וולפגנג לוץ,
"מרגל השמפניה" וה"איש
על הסוס" | לוץ (זאב גור

 6באפריל  :1973חיסול באסל
אל-קובייסי | פעיל בכיר באש"פ

במסגרת מבצע "זעם האל" של
'המוסד' .אלקובייסי ניסה גם לחסל
את גולדה מאיר באמצעות מכונית
תופת בני יורק ,ושימש כאחראי
האמל"ח של הארגון באירופה ועל
יהושפט הרכבי
אספקתו למבצעים.
 7באפריל  :1973חיסול סעיד מוקאסי | במסגרת מבצע "זעם האל".
מוקאסי היה אמור לשמש נציג "ספטמבר השחור" בקפריסין במקום
קודמו ,שחוסל בינואר בפיצוץ בחדרו במלון באתונה.

אריה) ,שנשלח בראשית
שנות השישים למצרים ע"י
היחידה המבצעית של אמ"ן
(שעברה בהמשך ל"מוסד"),
פעל בכיסוי ׳איש עסקים
גרמני בעל עבר נאצי' והצליח
להגיע לצמרת השלטון
המצרית ולאסוף מידע מגוון.
הוא ורעייתו נחלצו מעונש
וולפגנג לוץ
מוות ,נידונו למאסר עולם,
ושוחררו בראשית  1968בעסקה סיבובית יחד עם  4אסירי "עסק הביש",
האחרונים שנותרו במצרים.

ליל  10-9באפריל  :1973מבצע "אביב נעורים" לחיסול חלק
מבכירי הפת"ח ,מפקדות טרור ,מחסנים ומתקני ייצור אמל"ח
בביירות | מבצע רב זרועי ומשולב (צה"ל והמוסד) המשך בעמוד 11
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מנהרת הזמן

 12באפריל  :1984פרשת ״קו  | "300ארבעה מחבלים השתלטו
על אוטובוס 'אגד' בקו ת"א-אשקלון והובילו אותו לאזור דיר אל-בלח.
בהשתלטות כוחותינו על האוטובוס
נהרגה החיילת אירית פורטוגז ז"ל
(נוסעת) .שניים מהמחבלים נהרגו
ושניים אחרים נלקחו לחקירת השב"כ.
בהמשך ולאור פרסומים בתקשורת
התבהר כי שני המחבלים שנלקחו
לחקירה בשטח הוצאו להורג בהוראת
ראש השב"כ אברהם שלום ,וכי
אברהם שלום
בהנחייתו ניתנו עדויות שקר לוועדת
זורע שחקרה את הפרשה .בעקבות הפרשה נקלע הארגון למשבר עמוק
והחל בתהליך יסודי של הפקת לקחים בתחום המקצועי והערכי.

המשך מעמוד 10

בו נטלו בין השאר כוחות מסיירת מטכ"ל ,צנחנים ,שייטת  13וחיל הים.
על המבצע פיקד קצין צנחנים ראשי תא"ל מנו שקד .היוזמה וההובלה
המודיעינית-מבצעית היו של 'המוסד' בהובלת יחידת "קיסריה" בפיקוד
מייק הררי .לוחמי היחידה אספו מל"ם מדויק בלבנון תקופה ארוכה
לפני המבצע ,והובילו את הלוחמים מחוף ביירות שם חיכו עם כלי רכב
שיצאו ליעדים השונים וחזרו לחוף בתום המבצע.

מפקדי מבצע ״אביב נעורים״ (צילום :לע״מ)

פרשת ״קו 300״ .אנשי השב״כ אוחזים באחד המחבלים שנלכדו

 27באפריל  :1984חשיפת ״המחתרת היהודית״ | לאחר מעקב
מודיעיני ממושך של השב"כ נעצרו ראשי התארגנות טרור יהודית
שאנשיה ביצעו ביוני  1980את הפיגועים בראשי הערים הפלסטינים
וביולי  1983רצחו שלושה סטודנטים במכללה האסלאמית בחברון
ותכננו לפוצץ את מסגדי הר הבית .מספר מחברי ההתארגנות נתפסו
כשניסו לפוצץ אוטובוסים ערביים .בהמשך נעצרו גם חבריהם.

״אביב נעורים״ .הכוחות בדרך לביירות (צילום :אתר חיל הים)

מהנעשה בעמותות

עמותת 'אגמון'
בחודש ינואר  2018נערכו שני סיורים של עמותת אגמון בבית המשפט
העליון .בסיור למדו הגמלאים על המבנה הייחודי
והמחשבה שעמדה מאחורי תכנונו ומיקומו – קרבתו
לכנסת ישראל – בית המחוקקים; וכן נחשפו לאופן
בו השופט שמגר פיקח על הקמתו.
הגמלאים נכחו בדיונים בבית המשפט העליון
בהרכבי שופטים שונים והיו עדים להצגת עתירות
וכיצד השופטים מתמודדים עם עומס הנתונים.
חווינו תרבות דיון ייחודית ומנומסת תוך מתן כבוד רב לשופטים
ולמעמד .בד בבד מבנה בית המשפט העליון מכיל בתוכו תערוכות
אומנות ייחודיות שקשורות למשפט .בהדרכתה של אופירה ,אחראית

קשרי החוץ של בית המשפט ,התקיים רב שיח עם הגמלאים בו נתנה
אופירה הסברים ותובנות על ייחודו של בית המשפט העליון .הסיורים
זכו להדים חיוביים.
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DATE

HE
SAVE T

נפרדים מאפי מלצר ז״ל

אירועים במל"ם
שריינו ביומנכם
0
0

שריינו ביומנכם 16 :במאי  - 2018כנס המודיעין הבינ"ל.
יום שלישי  10באפריל ( 2018התכנסות )17:30
פעילות המכון לחקר המורשת:

 100שנים לכיבוש א"י במלחמת העולם הראשונה
– המודיעין במערכה

0

יום רביעי ה 11-באפריל  2018בשעה 10:00
פתיחת תערוכה במל"ם לרגל יום השואה והגבורה ויום
העצמאות :מגטו לודז' לשבי עבסיה בקהיר.
סיפורו ויצירותיו של אריה בן מנחם.
יום שני  30באפריל  2018פעילות 'מועדון חבצלת'

0

יום שלישי  8במאי 2018
פעילות המכון לחקר המורשת:

0

משפחת מלצר ,המל"ם ואני אישית איבדנו לאחרונה איש יקר –
אפי מלצר ,עורך כתב העת "מבט-מל"ם" ומי שאחראי להוצאתם
לאור של ספרים וחוברות במל"ם.
אפי נפטר במפתיע בביתו מדום-לב ,והוא רק בן  62שנים .אך
לאחרונה החל לכהן כמפקד ועורך ראשי של בית ההוצאה
לאור של צה"ל "מערכות" ,אחרי למעלה משני עשורים בהם
שימש כעורך בכתב העת .אפי תיפקד במל"ם למעלה מתריסר
שנים והקרין תמיד ,בצד אישיות חיובית וחברית ,מקצועיות ללא
פשרות ויכולות מרשימות בתחומי עיסוקו .אפי יחסר לנו מאד
במל"ם ואנו שולחים תנחומינו לרעייתו שרי ולארבעת ילדיו
צאלה ,סתוונית ,צופית וחוף .החלל שהותיר עמוק ,יקשה עלינו
למלאו .נזכור את אפי ידידנו ועמיתנו בהערכה רבה ובגעגוע.

השתתפות חיל האוויר בתפיסת האניה קארין .A
מדוע אנו שבים וטועים?

לפרטים נוספים על אירועים יש להתעדכן באתר האינטרנט של
המל״ם .www.intelligence.org.il :הרשמה לאירועים במשרדי המל״ם,
בטלפון  03-5497019 /03-5491306שלוחה  101או .0

רון כתרי

בגיליון מבט מל"ם שראה אור לאחרונה:
מה עלה בגורל ניסיון
ההשתלטות המצרי על
ג'בל אום חשיבה,
איך דאע"ש ואל-קעידה
הכפילו את איום הטרור,
הסוכן שהיה שווה חטיבה,
וגם :כך יצרה משפחת
רוטשילד את שירות
המודיעין הבטוח באירופה

תודתנו
לשמעון אביבי ,לנחם אילן ,לדני אשר ,לאיתן ג' ,לצלילה הלמן ,לגדי
זהר ,ליובל חלמיש ,לרון כתרי ,לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק,
למיכל מאגמון ,לפסח מלובני ,לדני מרום ,לאמנון סופרין ,לרקפת
פאר ,לאיקה עטיה ,לרפי קטרון ,לנאוה רייך ,למיטל שטדלר ולנעם
שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

"רואים מל"ם" ,איגרת המידע של ה-מל״ם ,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"ם"

תערוכה חדשה

mlm@intelligence.org.il

בספריית מרכז המידע למודיעין וטרור

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

לרגל  70שנה למדינה
חברינו
מוזמנים לבקר

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

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