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בימת מודיעין 21

השלכות של יציאת הכוחות 
האמריקאים מסוריה

בימת מודיעין מס' 21 )והראשונה לשנת 2019( התקיימה במל"מ ב-8 במרץ 2019. הדיון 
התמקד בהשלכות של יציאת הכוחות האמריקאים מסוריה ומשמעויותיה לישראל. בפתח 
האירוע הציג אל"מ )מיל'( אלי זיו, מראשי היחידה בעבר, פרשייה מראשית שנות המדינה – 

הפעלה של רשת סוכנים בסוריה ע"י יחידת המודיעין 154 )לימים 504(.

פרשיית מודיעין: יחידת היומינט של המודיעין 
הצבאי והפעלת רשת סוכנים בסוריה 

בשנים הראשונות לאחר קום המדינה יצרו סורים, תושבי רמת הגולן הסורית )דאז(, קשר 
עם מפעיליהם בישראל והציעו לקיים שיתוף פעולה עם מדינת ישראל. נציגים אלה כבר 
קיימו קשרים עם אנשי "המחלקה הערבית" של הפלמ"ח ואנשי הש"י, אשר הפעילו אותם 
למשימות איסוף מודיעין על הצבא הסורי ולמשימות של רכישת נשק. בשנת 1948 הוקם 
בסיס בצפת, אשר טיפל בסוכנים אלו. הסוכנים פעלו באזורים שונים ברמת הגולן הסורית 
הדרוזים,  והר  דמשק  לאזורי  ועד 
הועבר  אשר  ערך,  רב  מידע  ואספו 
אלה  בתוך  בצה"ל.  המודיעין  לגופי 
כונתה  אשר  סוכנים  רשת  בלטה 
עמד  ובמרכזה  ישראל",  "רשת  בשם 

סוכן שכונה בשם "ישראל" . 
רשת זו הייתה פעילה ביותר, והביאה 
הגיעו  הסוכנים  וערכי.  רב  מידע 
למסור  כדי  הן  בשטחנו,  למפגשים 
הצי"חים  את  לקבל  כדי  והן  מידע, 
אחד  באחד המקרים קפא  פעילותם.  להמשך  האיסוף(  - משימות  ידיעות חשובות  )ציון 

אותה  זיהו  גופתו,  את  מצאו  הסורים  למפגש.  בדרכו  למוות  הסוכנים 

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל.( דוד צור
לחברים ולמשפחות שלום,

פריחה,  איתו  מביא  האביב 
תקופה  וגם  ולבלוב  התחדשות 
בחיי האומה.  מועדים חשובים  של 
מסמל  הפסח  שבהם-חג  הראשון 
מצרים  משעבוד  היציאה  את 
יום  מכן,  שלאחר  המועדים  ישראל.  בארץ  לגאולה 
לחללי  הכללי  הזיכרון  ויום  ולגבורה  לשואה  הזיכרון 
למדינת  ה-71  העצמאות  יום  אליו  בצמוד  ומיד  צה"ל 
היהודי  העם  משואת  המעבר  את  מסמלים  ישראל, 
נציין  בית,  כל  כמו  אנו  בארצו.  ישראל  עם  לתקומת 
עם  ועם  חברים  לצד  המשפחה,  בקרב  אלה,  אירועים 

ישראל כולו. 
המשפחות  עם  ונציין  נשתתף   2019 ביוני  ב-18 
ההתייחדות  את טקס  הקהילה,  ארגוני  ועם  השכולות 

השנתי לחללי קהילת המודיעין. 
לאחרונה נפרדנו משני אנשים יקרים. בתחילת פברואר 
נפרדנו מד"ר שמעון אביבי ז"ל. שמע'לה היה איש צנוע, 
ועמד  רבות  שנים  במשך  התנדב  אשר  וידען.  חוקר 
בראש ועדת קרנות ההנצחה, ניהל אותן באופן יוצא מן 
הכלל, והיה חבר מערכת בכתב העת שלנו "מבט מל"מ" 

וב"רואים מל"מ". יהי זכרו ברוך. 
בסוף מרץ הלך לעולמו רפי איתן ז"ל. רפי היה ממניחי 
ובצה"ל,  בפלמ"ח  קמ"ן  המודיעין,  לקהילת  היסודות 
גולת  ובלק"ם.  במוסד  בשב"כ,  שירת  מכן  ולאחר 
של  הבאתו  הייתה  פיקד  עליהם  במבצעים  הכותרת 

הצורר אייכמן מארגנטינה לישראל. יהי זכרו ברוך.
מינויו  ב-3 באפריל אישר את  בישיבתו  הוועד המנהל 
במקומו  ההנצחה  קרנות  ועדת  לראש  קניג  חיים  של 
של ד"ר שמעון אביבי ז"ל, ואת מינויו של עופר לוינברג 
יובל  של  במקומו  חברים  וגיוס  פעילות  ועדת  כראש 

חלמיש שביקש לפרוש מתפקידו עקב עיסוקיו.
לשנת  שאושרה  העבודה  תוכנית  מתוך  דגשים  לגבי 
2019, נא ראו בדבר המנכ"ל "מבט מל"מ" 83 אשר יגיע 

אליכם לקראת חג הפסח.
אסיים בברכת פריחה מחודשת לכולנו עם בא האביב.

מאחל בריאות ושמחת חיים. 
 בברכה,
דודו צור, מנכ״ל העמותה
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אלי זיו מציג את פרשיית המודיעין

 חג אביב
שמח
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

המעצמה  הברית,  ארצות 
הורגלנו  כך  בעולם,  הבולטת 
להשתנות.  יודעת  לחשוב, 
מצבים  עם  התמודדה  היא 
להתאים  וידעה  משתנים 
את עצמה בתכנון מראש, בחוכמת האיזונים, אבל 
גם באופן בלתי צפוי. למדנו כי היא נעה בין רצון 
"השוטר  להיות  דחף  לבין  )"איזולציה"(  להסתגר 
של העולם". אם עד לאחר מלחמת העולם השנייה 
בקושי התעניינה במזרח התיכון, בהמשך הפגינה 
אינטרסנטית  חשיבה  גם  ובמקביל  עזה,  מעורבות 
קרה. כך בשל השתנות מדיניותה, נטשה בני ברית, 
כמו את השאה של איראן, את מבארכ במצרים, ואת 
טיוואן. למדנו גם כי יש לארצות הברית ההערכה 
רבה לישראל אבל גם אינטרסים מנוגדים במזרח 
הברית  ארצות  יהודי  של  מעמדם  את  התיכון. 
לישראל  זיקתם  אבל  כאיתן,  להעריך  כיום  ניתן 
מתכרסמת, ובקרב הדור הצעיר היא אף מתכרסמת 

בקצב גובר. כל זה נכון מכאן ומכאן. 
אבל ניסיוננו המצטבר מאפשר להתרשם, להבנתי 
בתרבות  עוצמה  רב  משהו  עוד  יש  כי  לפחות, 
עושים  שהאמריקאים  שעה  באותה  האמריקאית. 
לדבוק  גם  מבקשים  הם  הקרים,  חישוביהם  את 
בערכים של צדק, חירות, אוטונומיה לפרט, קדושת 
חיי אדם, יעילות, תושייה, דמוקרטיה. הם שונאים 
ולפליטות  לבכיינות  ליללנות,  בזים  התקרבנות, 
כרונית. זה לא רק נוצרי, פרוטסטנטי, אוונגליסטי 
אמריקה.  של  הכולל  מהאתוס  חלק  זה   --
בחוב  עצמם  מטעם  נושאים  באמת  האמריקאים 
לעם היהודי, והם רואים את ישראל כשלוחה ערכית 
של עולמם. את רוב יריבינו באזור הם רואים דרך 
אותה משקפת, ובכיוון הפוך. ולאחר שאמרנו זאת, 
יש לשוב ולהדגיש: אמריקה יודעת להשתנות, ועל 
ישראל לשמור היטב על מעמדה המיוחד בעיניה, 

לדורות רבים. 
בגיליון האביב של איגרת המידע של המל"מ תוכלו 
בכוונתה  כי  ארה"ב  הודעת  השלכות  על  לקרוא 
לסגת מסוריה ומשמעויותיה לישראל, אשר נדונו 
על  מודיעין",  "בימת  של  האחרונה  בהתכנסות 
במלחמת  גם  שעסקו  'חבצלת'  מועדון  מפגשי 
העשירה  הפעילות  על  והמודיעין,  ההתשה 
והמגוונת המתקיימת במל"מ, על פעילות העמותות 

השונות ועוד.
קריאה נעימה, 
יוכי ארליך

אשר  הסורים,  הביטחון  מנגנוני  הנושא.  את  לחקור  והחלו 
החלו להתייצב, הבינו כי מתקיימת תנועה של סוכנים סורים 
יותר.  צמוד  מעקב  לבצע  והחלו  ובחזרה,  לשטחם  מישראל 
מעקב זה הוביל לחשיפה של סוכנים רבים ובהם גם "רשת 
ונאסרו  נחקרו  נעצרו,  הסוכנים   ,1951 שנת  בסוף  ישראל". 
בכלא בסוריה. איכות המודיעין וכמותו ירדו בהשוואה לתקופה 

שלפני הנפילה. 
באותה תקופה התקבלה החלטה להתחיל לבצע האזנה לקווי 
המידע  לאיסוף  בנוסף  הגולן,  רמת  בחזית  הסוריים  הטלפון 
 1954 בשנת  צה"ל.  יחידות  על  הוטלה  המשימה  היומינטי. 

נפלה בשבי חוליה בת חמישה חיילי צה"ל, אשר פעלה להחלפת סוללות במתקן האזנה ליד תל 
פאח'ר. חברי החוליה נחקרו בעינויים קשים בכלא אל מזה שבדמשק. אחד מחברי החוליה, אורי 
אילן ז"ל, התאבד. כאשר גופתו הוחזרה ארצה נמצא בין אצבעותיו הפתק המפורסם :"לא בגדתי". 
באותה עת, הוצב ב"בסיס א'" )צפון( סרן אברהם ארנן, אשר החל לבצע את המשימות עם 
סוכני היחידה. באחד המקרים בהם פעל צוות כזה להתקנת מכשיר האזנה ברמת הגולן הסורית, 
היה פיצוץ במתקן ומפקד החוליה נהרג. אחד מאנשי החוליה, סלים שופי ממג'דל שאמס, התעוור 
זמנית מהפיצוץ, וחברו נשא אותו על כתפיו עד לשטח ישראל. בעקבות אירוע זה, החליט אברהם 
ארנן להקים כוח צה"לי מיומן ובעל יכולת "הסתערבות" עמוקה לביצוע משימות אלו. הכוח, אשר 
הוקם על בסיס ערביסטים מיחידה 154, ובהמשך גם חיילים קרביים מיחידות צה"ל, נקרא בשם 

"פלוגה ה'", והיווה למעשה את הגרעין להקמתה של סיירת מטכ"ל. 

יציאת הכוחות האמריקאים: בשורה נהדרת לאסד, 
לארדואן, לפוטין ולאיראנים

ההשלכות מיציאת הכוחות האמריקאים מסוריה עמדו בלב "בימת המודיעין" שהנחה תא"ל )מיל'( 
אמנון סופרין. בפאנל נטלו חלק יעקב )יאשה( קדמי, שעמד בראש "נתיב" בין השנים 1999-1992 
וכיום מרצה בנושאי אסטרטגיה, יחסים בינלאומיים, ויחסי רוסיה עם העולם; ד"ר כרמית ולנסי 
מהמכון למחקרי ביטחון לאומי )INSS(, עמיתת מחקר, מתמחה במזרח-התיכון בן זמננו, בלימודים 
אסטרטגיים, בתפיסות צבאיות ובטרור; וד"ר יוסי מנשרוף, חוקר איראן ומיליציות שיעיות במכון 

ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ב"מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי". 

בתחילה הציג סופרין את תמונת המצב בסוריה ואת היערכות הגורמים השונים על רקע הכרזת 
הכוחות האמריקאים  כל  להוציא את  בכוונתו  כי   ,)2018 בדצמבר   19( טראמפ  ארה"ב  נשיא 
מסוריה משום שלדבריו נוכחותם אינה נדרשת יותר, עתה לאחר שדאע"ש הובס. הצהרת הנשיא 
שלא תואמה עם הדרג המקצועי הבכיר הובילה, בין השאר, להתפטרותו של שר ההגנה האמריקאי 
מאטיס מתפקידו. בעקבות לחצים שהופעלו עליו, הסכים טראמפ להאריך במספר חודשים את 
המשך הצבת הכוחות האמריקאים בסוריה. לפי דיווחים שונים נותרו בשטחה של סוריה כ-30,000 
עם  יחד  האמריקאים,  הכוחות  ע"י  נשלט  סוריה  של  משטחה  שליש  כך,  בתוך  דאע"ש.  אנשי 

הכורדים, באזור המכונה Useful Syria – אזור העשיר בשדות נפט וגז, במאגרי 

מימין: אמנון סופרין, יוסי מנשרוף, כרמית ולנסי ויעקב קדמי

 מנכ״ל המל״מ דודו צור מברך
בפתח בימת מודיעין
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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

מים גדולים ובסכרים ובתחנות כוח. משעה שטראמפ הודיע על החלטתו 
התארגנות  החלה  סוריה,  של  משטחה  האמריקאים  הכוחות  את  להוציא 
של כל הגורמים לתפוס את השטח שיפונה, ולהיערך לקראת הסדר החדש 
שייכון בסוריה בעקבותיו. הכוחות הרוסים, השיעים וצבא אסד נעים למרכז 
עמק נהר הפרת, כך שיוכלו להשתלט במהירות על השטח. ובינתיים ב-15 
בפברואר נפגשו בסוצ'י נשיאי רוסיה, תורכיה ואיראן לפסגה והדגישו את 
הצורך לשמר את עצמאותה, ריבונותה ולכידותה הטריטוריאלית של סוריה. 
ברור שהמהלך של טראמפ יוצר מציאות חדשה, שתאפשר לרוסיה ולאיראן 
לבסס את מעמדן בסוריה, ותצמצם את מרחב הפעולה של ישראל במאמציה 
את  המסכנת  הצפון-מזרחי,  גבולה  על  איראנית-שיעית  התבססות  למנוע 
בעיקר  ומשמעויותיו  האמריקאי  המהלך  השלכות  על  הלאומי.  ביטחונה 

לישראל מוקד הדיון. 
יציאת האמריקאים  ולנסי תיארה את תמונת המצב בסוריה. לדבריה  ד"ר 
תתבצע כנראה בחודש אפריל. ככל הנראה, כ-200 חיילים יישארו באזור טנף 
בסמוך למעבר הגבול בין סוריה לבין עיראק, כדי לנסות למנוע מהאיראנים 
נוספים  חיילים אמריקאים  ייתכן שכ-200  היבשתי".  "המסדרון  לממש את 
האם  אך  נהדרת,  בשורה  זו  הסורי  המשטר  עבור  סוריה.  בצפון  יישארו 
יצליח הנשיא אסד להשתלט על השטחים העתירים במשאבי אנרגיה אשר 
האמריקאים יפנו? אסד יצטרך, כנראה, לנהל משא ומתן עם גורמים שונים 
אשר "לוטשים עיניים" גם הם להשתלט על אזור זה, בראשם הרוסים. אלה 
רואים בשימוש במשאבי האזור אמצעי שיאפשר לממן פרויקטים לשיקום 
שיעית   - האיראנית  הנוכחות  מכך,  יתרה  בסוריה.  לבצע  בכוונתם  אשר 
הכורדים  דב".  "חיבוק  אותו  ומחבקת  אסד  שלטון  את  מאתגרת  בסוריה 
גדול  ללחץ  נכנסו  הם  האמריקאים.  מיציאת  הגדולים  המפסידים  הם 
"שלוחה" של  הרואים בהם  מופקרים לחסדי התורכים,  ורואים את עצמם 
ארגון הטרור הכורדי-תורכי PKK. באשר לתורכיה, ארדואן מייצב את עצמו 
כשחקן משמעותי בכל מה שקשור לאירועים בצפון סוריה. להערכת ולנסי, 
החלטתה של ארה"ב משחקת לידי ארדואן, ומאפשרת לו לממש את כוונתו 
ליצור "אזור חיץ" בגבול סוריה-תורכיה על מנת למנוע היווצרות "רצף כורדי", 

הנתפש כאיום על בטחונה של תורכיה.

רוסיה: בסיס ימי בסוריה מאפשר למוסקבה 
יכולת טובה בים התיכון

חלק  היא  מסוריה  לצאת  האמריקאית  ההחלטה  כי  ציין  קדמי  יאשה 
מהחלטה אסטרטגית לצמצם את נוכחותה הצבאית של ארה"ב בכל העולם 
בשל אילוצי תקציב, כולל הוצאת הכוחות הצבאיים מהמזרח התיכון. רוסיה 
נכנסה לסוריה על בסיס החלטה אסטרטגית: הרוסים רואים איום אמריקאי 
לאפשר  נועדה  לסוריה  הרוסית  החדירה  ימיות.  מפלטפורמות  בעיקר 

בים  טובה  פעולה  יכולת  לה  יאפשר  אשר  ימי,  בסיס  להקים  למוסקבה 
התיכון ובסיס אווירי אשר יאפשר חיפוי וגיבוי לכלי השייט הרוסיים. על מנת 
להישאר בסוריה לאורך זמן ובאין מפריע, זקוקים הרוסים לשלטון ידידותי 
ויציב בדמשק. לכן פועלים הרוסים צבאית נגד כל מי שמנסה לערער את 
השלטון בסוריה ואת יציבותו. לדעת קדמי הרוסים רואים בנוכחות האיראנים 
בסוריה נטע זר, וינסו להגביל את השפעתם על השלטון. להערכתו, מפקדי 
הצבא הסורי וקציניו שונאים את האיראנים, אשר בראייתם "משתלטים" על 

הצבא ועל המדינה. 

האיראנים נחושים לקיים נוכחות קבועה 
ברמת הגולן

לסייע  עשויה  מסוריה  האמריקאית  הנסיגה  כי  ציין  מנשרוף  יוסי  ד"ר 
ל"משמרות המהפכה" המבקשים לבסס את מאחזם בסוריה. עיתון איראני, 
המהווה כלי ביטוי של ח'מהנאי, כתב כי "סוריה הוגשה לאיראן על מגש 
חיילים אמריקאים  של כסף". בראיית האיראנים המשך הישארותם של 
בסוריה, בעיקר באזור טנף, מפריעה להקמת "המסדרון היבשתי" מאיראן, 
האמריקאית  הנוכחות  כנגד  יפעלו  והם  וללבנון,  לסוריה  עיראק  דרך 

 .)PROXIES( באמצעות שלוחיהם

נשיאי תורכיה, רוסיה ואיראן )צילום: רויטרס(

אוניית הנחיתה של הצי הרוסי בנמל טרטוס בסוריה )צילום: אתר חדשות רוסי בוויקיפדיה(

לעבות  רוצים  ואף  הגולן  ברמת  נוכחות קבועה  לקיים  נחושים  האיראנים 
הכוחות  יציאת  בדמות  חזק  תמריץ  כעת  מקבלת  זו  ותוכנית  אותה, 
האמריקאים. בתוך איראן מתנהל ויכוח פנימי על הצורך בהשארת הנוכחות 
בסוריה. מצד אחד, זו כרוכה בהוצאה כספית אדירה לאיראן, בשעה שהמצב 
הכלכלי מתדרדר לנוכח הסנקציות של ארה"ב. מצד שני, המצדדים בהמשך 
ו"כוחות  המהפכה"  "משמרות  אנשי  בראשם  בסוריה,  האיראנית  הנוכחות 
קודס", טוענים לניצחון ששיאו הנסיגה האמריקאית מאפגניסטן ומסוריה. 
גם  להתגבש  ומתחילה  בעיראק,  גם  לחץ  מפעילים  האיראנים  בנוסף, 

בעיראק חזית הקוראת ליציאת הכוחות האמריקאים. 

באשר להשלכות היציאה על ישראל: אתגר 
צבאי חדש המחייב הידוק התיאום עם רוסיה

ד"ר כרמית ולנסי אמרה כי ישראל רואה בדאגה רבה את הכוונה האמריקאית 
יש  ולחיזבאללה חופש פעולה.  ולהשאיר לרוסיה, לאיראן  לצאת מסוריה, 
לבד,  נשארנו  כי  האומרת  הפסימית,  האסכולה  אסכולות:  שתי  בישראל 
ואין לנו על מי לסמוך מלבד על עצמנו, והאסכולה "הניטרלית" הטוענת כי 
אחרים  באיראנים.  ולא  בדאע"ש  להילחם  כדי  לסוריה  הגיעו  האמריקאים 
טוענים, כי לאחר יציאתה, ארה"ב תיתן לישראל "אור ירוק" לפעול באופן 
רחב יותר בסוריה, וכי תיתן לה גיבוי בעת הצורך. ארה"ב מוכיחה את עצמה 

בראייה  עליה  לסמוך  ניתן  כך  כל  שלא  ברית  כבעלת 

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(3 גיליון 54, ניסן תשע"ט, אפריל 2019
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CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

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

מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

האזורית. ישראל תוכל למנף את הנוכחות האיראנית בסוריה למול המדינות 
ההתבססות  איראן.  מול  אחודה  חזית  ליצור  כדי  הפרגמטיות  הסוניות 
בהיבטי  גם  עוסקת  היא  בסוריה מקיפה מעבר לתחום הצבאי,  האיראנית 
פיתוח וגם בתחומים כלכליים ודמוגרפיים. לפיכך, לא ניתן יהיה לעקור אותה 
רק באמצעים צבאיים. נדרש לנהל עם רוסיה דיאלוג ולשתף עמה פעולה 

כדי לפעול בכוח משולב שימנע את העמקת האחיזה האיראנית בסוריה. 
ד"ר מנשרוף ציין כי חיזבאללה הוא "החוליה החלשה" בפעילות האיראנית 
לא  אבדות  וספג  בסוריה,  למלחמה  להיכנס  רצה  לא  הארגון  בסוריה: 
מעטות. ישראל נדרשת למצוא את הדרך להחליש את הקשר שבין איראן 
יכולות נוספות בסוריה: בתחום הכלכלי,  לחיזבאללה. האיראנים מפתחים 
הפיתוח.  ובתחום  לסוריה(  שיעית  אוכלוסייה  )הבאת  הדמוגרפי  בתחום 
לטווח הארוך, ישראל לבדה לא תוכל למנוע התבססות איראנית בסוריה, 
ונדרש שותף אסטרטגי חזק אשר יסייע לה בכך. בהקשר זה אמר קדמי כי 
בישראל יש היסטריה בעקבות ההחלטה האמריקאית על הוצאת הכוחות. 
ומרגע  הסורי,  המשטר  עם  בתיאום  פועלים  בסוריה  חיזבאללה  כוחות 
שהלחימה במורדים ובארגוני הטרור כמעט והסתיימה, לחיזבאללה אין כל 

מטרה אסטרטגית בסוריה. 
 הכוח הצבאי היחידי השולט ברמת הגולן הסורית הוא גדודי משטרה צבאית 
נחושים  מקצועיים,  כוחות  אלו  הרמה.  ובדרום  במרכז  הפרוסים  רוסיים 
אווירית  הגנה  מערכת  בסוריה  הקימו  הרוסים  מוסלמי.  ממוצא  ומרביתם 
מתקדמת ביותר המפוקחת באמצעות מערכת מחשב מרכזית. לדברי קדמי, 
שר ההגנה הרוסי אמר כי לא יאפשר לאף גורם לפגוע במערכת הגנה זו. 
במחצית השנה האחרונה, לאחר הפלת המטוס הרוסי בעת תקיפה אווירית 

פחות  הרבה  ישראל  ביצעה  האווירית,  ההגנה  מערכת  והפעלת  ישראלית 
אוויריות בסוריה לעומת העבר. אנחנו מתמודדים עם מצב צבאי  תקיפות 
חדש, וכעת עלינו להחליט האם אנו מעוניינים להסתבך בעימות עם הכוחות 
הרוסים? בנוסף, גם מערכת ההגנה האווירית החדשה של סוריה תהיה אף 
היא מבצעית, מה שיהפוך את הפעילות האווירית בסוריה למורכבת ביותר. 
כאמור, הרוסים רוצים לשמור על סוריה שקטה ויציבה, ולהחזיר אותה לחיק 
נתניהו  הממשלה  ראש  של  האחרון  הביקור  הערביים".  העמים  "משפחת 
ברוסיה נועד בראש ובראשונה להדק את התיאום עם פוטין בכל הקשור 

לפעילות הישראלית ברמת הגולן. 
אמנון סופרין

פרסומי המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
עומק  מחקרי  לפרסם  המשיך  המתודולוגיה  לחקר  המכון 
המכון  של  המייעצת  הוועדה  כן,  כמו  נקודתיים.  וזרקורים 
 .2019 במרץ  ב-7  נפגשה  יעלון,  משה  )מיל'(  רא"ל  בראשות 
המכון,  של  הפעילות  התרחבות  על  הערכה  הביעה  הוועדה 

והצביעה על כיוונים מומלצים להמשך מגמה זו. 
מחקרי העומק שפרסם המכון בחודשים האחרונים כללו:

0 הערכת יציבות מנהיגים במזה"ת בעידן של אי ודאות ואי 
יציבות – כתב תא"ל )מיל'( איתי ברון, לשעבר ראש חטיבת 

המחקר באמ"ן. 
0 האל שבמכונה: טכנולוגיות מפציעות ועתיד המודיעין –כתב 

ד"ר שי הרשקוביץ. 
0 קשרי חוץ )קש"ח( מודיעיניים במאה ה-21: לקחים מהניסיון 
המערבי ועקרונות לפיתוח אסטרטגיות קש"ח עתידיות –כתב 

אודי גולן. 
0 המסגרות התפיסתיות – נדבך מרכזי בתפקידיו של המודיעין האסטרטגי 

– כתב אל"מ א'.
0 האקדמיזציה של המודיעין במערב – כתבו קובי מיכאל ואהרן קארנבלוט. 

0 "ניצנים" – סיפור הקמת המל"ת )מרכז למבצעי תודעה בחיל המודיעין( 
– כתב ד"ר סער רווה.

פרסומי מבט מעבר לים וזרקורים מטעם המכון:
– מבט  ומתודולוגיה  "מודיעין  - הקובץ הרביעי של  לים  0 מבט מעבר 

מעבר לים".

0 זרקור "אתיקה ובינה מלאכותית – משמעויות למודיעין". 
0 זרקור "חשיבות שאילת השאלות במעשה המודיעיני".

המודיעין  בקהילת  החוקרים  בקרב  האדם  כוח  "שחיקת  זרקור   0
האמריקנית והדרך להתמודד עמה".

0 זרקור "למה כדאי לשים לב למכוני המחקר".
ניתן לקרוא את פרסומי המכון באתר האינטרנט של המכון:

www.terrorism-info.org.il
 שירה כהן
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המושב השני של הסדנה בנושא 50 שנה למודיעין בתקופת "מלחמת 
ההתשה", התקיים במל"מ ב- 18 במרץ 2019. אל"מ )מיל'( בני מיכלסון 
בפני  הימים  ששת  מלחמת  שהציבה  והשינויים  האתגר  בתיאור  פתח 
המודיעין, לאור השינויים בגבולות המדינה. כשנכנסנו למלחמת התשה, 
מטרת המדינות מסביבנו, כולל ארגוני הפח"ע שהחלו להתארגן, הייתה 
להביא לנסיגת ישראל מן השטחים שנכבשו ואף מעבר לכך, בעוד מטרת 
צה"ל הייתה להביא להרגעה. 
תיאר  מן  חגי  )דימ'(  אל"מ 
את ההתמודדות של מודיעין 
פיקוד המרכז עם ההיערכות 
מלחמת  שלאחר  החדשה 
ההיערכות  הימים:  ששת 
והפח"ע  החדירות  בגדמ"ע; 
וכן פעילות צבא עבר הירדן, 
לרבות מבצעים מעבר לירדן; 
מחדש  להתארגן  והצורך 

ולפתח אמצעים חדשים במגבלות של כוח אדם.
הצנחנים  חטיבת  וקמ"ן  מטכ"ל  סיירת  קמ"ן  בירן,  אמנון  )מיל'(  אל"מ 
בעת ההיא, הציג את ההיערכות המודיעינית שנדרשה לביצוע מבצעים 
זו  פעילות  שלו.  האישית  מהזווית  החדשים  לגבולות  מעבר  מיוחדים 
דרשה פתרונות מיוחדים כמו 
נסתרת  תצפית   =[ "הנבלה" 
אמצעי  פיתוח  או  בתעלה[, 
סקר  אמנון  מיוחדים.  ניווט 
"תרנגול",  מבצעי  של  סדרה 
אווירית  תקיפה  מבצעי 
בליווי כוחות מיוחדים בחזית 
מצרים,  ובעומק  המצרית 
מההיבט המודיעיני והמבצעי 
הגבולות  הרחבת  שלהם. 
הציפה במלוא חריפותה את העדרה של רשת מיפוי אחידה בשטחים 

בהם פעלו. 
הראשי,  ההנדסה  קצין  במפקדת  קמ"ן  שהיה  בירן,  מוטי  )מיל'(  תא"ל 

והן  מבצעית-הנדסית  מבחינה  הן  שנדרשה  ההתמודדות  את  סקר 
נהר  גדות  על  בעקבות ההיערכות החדשה  למודיעין,  דרישות  מבחינת 
פתרונות  מצא  בהם  מבצעים,  מספר  הציג  בירן  סואץ.  ותעלת  הירדן 

שסייעו להתמודד עם המכשולים הללו. 
לגבי  לאחור  בראייה  המושב  את  סיכם  עמידרור  יעקב  )מיל'(  האלוף 
שקדמו  בימים  המודיעין  להיערכות  ו"תרומתה"  ההתשה  מלחמת 
יום הכיפורים. הוא הציב שאלה האם פעילות היתר, בעיקר  למלחמת 
היו  שמרביתם  השוטף,  הביטחון  ומבצעי  המיוחדים  המבצעים  בתחום 
מתחום  המודיעיני  המיקוד  ואת  "הראש"  את  הסיטה  לא  מוצלחים, 
ההבנה האסטרטגית ומההכנות לשינויי המדיניות וההערכות הצבאית, 

בעיקר במצרים ובירדן. 
לחקר  המכון  בראש  העומד  כתרי,  רון  )מיל'(  הנחה את המפגש תא"ל 
נעם שפירא  )דימ'(  ואל"מ  מיכלסון  בני  )מיל'(  ואל"מ  המורשת במל"מ, 
סייעו בארגון סדרת הכנסים. המושב השלישי בסדרה, שיעסוק בסוגיה 

הפלשתינית ובנושא הפח"ע, יתקיים ב- 10 באפריל 2019.
נעם שפירא

ספריית מרכז המידע למודיעין וטרור במל"מ ייחדה את התערוכה ברבעון 
זה לציון יובל למלחמת ההתשה. בין הספרים המוצגים בתערוכה יצוינו 
במיוחד: המלחמה להפסקת ההתשה מאת: שמעון גולן, משרד הביטחון 
- ההוצאה לאור ומודן הוצאה לאור, 2018; התשה - המלחמה שנשכחה 

מאת: יואב גלבר, כנרת ואחרים - מוציאים לאור, 2017.
נאוה רייך ודב הופמן

"מלחמת ההתשה" – אתגרים חדשים בפני המודיעין 

ספריית מרכז המידע 
למודיעין וטרור מציינת יובל 

למלחמת ההתשה

משתתפי הסדנה בנושא 50 שנה למודיעין בתקופת מלחמת ההתשה

התערוכה לציון יובל למלחמת ההתשה

תא"ל )מיל'( מוטי בירן לשעבר קמ"ן בחיל ההנדסה

האלוף )מיל'( יעקב עמידרור
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מועדון 'חבצלת' של חברי המל"מ ממשיך בפעילות

1979 מהפכה באיראן:  מבצע חילוץ הישראלים 
והיהודים שנותרו במדינה 

הרצאה על המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה 

מימין: דודו צור גייזי צפריר ויובל חלמיש

תנ״צ מרים עזורי

משתתפי מפגש מועדון חבצלת

תנ"צ מרים עזורי הרצתה בפני חברי מועדון חבצלת ביום 4 במרץ 
המז"פ  עומדת.  היא  בראשה  )מז"פ(  פלילי  לזיהוי  המחלקה  על   2019
במסגרת  ישראל.  משטרת  של  ומודיעין  חקירות  באגף  חטיבה  הינה 
ההרצאה סקרה עזורי את התפתחות המדע הפורנזי משלהי ההיסטוריה 
ועד היום. לדבריה, תחום הזיהוי הפלילי מטפל בכלל ההיבטים מזירת 
הסממנים  מציאת  האפשרית,  במהירות  האירוע  לזירת  הגעה  האירוע: 
לגורם  להעברתם  ועד  במעבדה  ובדיקתם  הממצאים  ניתוח  בשטח, 
המשפטי כממצאים לבית המשפט. עזורי תיארה את תהליכי העבודה 
השונים, כאשר כיום הטכנולוגיה מאפשרת פריצות דרך במספר תחומים. 

ההרצאה הייתה מעניינת מאוד. 
יובל חלמיש

למהפכה  שנה   40 במלאות 
של  נוסף  מפגש  התקיים  באיראן, 
ביום  במל"מ  'חבצלת'  מועדון  חברי 
של  בניהולו   2019 בפברואר   24
אליעזר  חלמיש.  יובל  )מיל'(  תא"ל 
השלוחה  ראש  צפריר,  )גייזי( 
סקר  בטהרן,  המוסד  של  האחרון 
למהפכה  שקדמו  האירועים  את 
שלטונו  בשנת  באיראן  האסלאמית 
שחווה  כפי  השאה  של  האחרונה 
את  תיאר  צפריר  אישית.  אותם 
פעילותו ליישם את תוכנית החירום 
והפינוי של 1,300 ישראלים, ולסייע 
לאלפי יהודים לצאת למקום מקלט 

ממדינה  איראן  הפכה  כיצד  תיאר  הוא  אחרות.  ובארצות  בישראל 
ידידותית לישראל, המקיימת עימה שיתוף פעולה בטחוני וכלכלי חשוב, 
לשלטון אסלאמי שיעי קיצוני וחשוך. לדבריו, כבר בחודשים הראשונים 

למהפכה בטהרן חלה ההידרדרות שהציבה סיכונים מיידים לישראלים, 
מול  אל  מדורגים,  ופנויים  חירום  תוכנית  וגיבוש  היערכות  חייבו  אשר 
של  והצתה  השתלטות  זה  בכלל  אלימות,  והפגנות  משתקות  שביתות 

משרד אל על, וכן פריצה והשתלטות על השגרירות.
בתוך זה הגיעה גם פנייה מוזרה, מדרג השלטון הגבוה ביותר, מן השאה 
צפריר  בשלילה.  נענתה  הפנייה  בפריס.  ח'ומייני  את  לחסל  למוסד, 
אחרי  האחרונים,  הישראלים   34 של  הסופי  הפינוי  בתיאור  המשיך 
שבוע של מהפכה שנעשה בלחץ ובתיאום עם החלק השפוי של שלטון 
המהפכה. לצד תיאור הדרמה שהתחוללה באיראן בימי המהפכה, ציין 
צפריר את הטרגדיה המתמשכת של העם הכורדי בעיראק, להם סייעה 
ישראל במשך שנים בנשק, תותחים, הדרכה, במשלחת של אנשי מוסד 
וקציני צה"ל. העם הכורדי בעיראק, בתורכיה, באיראן ובסוריה, המונה 

כ- 40 מיליון איש, עוד לא הגיע להגשמת המאוויים הלאומיים שלו. 
גייזי צפריר

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(6 גיליון 54, ניסן תשע"ט, אפריל 2019

mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:mlm@intelligence.org.il


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

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

האירוע השנתי לזכרה של ענבר עטיה ז"ל 

עוד על פעילות "קרן ענבר":

יום עיון לחניכי המכינה הקדם צבאית 
בנושא:  עיון  ביום  השתתפו  "נחשון"  צבאית  הקדם  המכינה  חניכי 
במרץ   14 ביום  במל"מ  שהתקיים  בטרור  ומאבק  מודיעין  אסטרטגיה, 

2019. השתתפו כ-85 חניכים. 
זוהי השנה הרביעית שבה מתקיים יום עיון לחניכי המכינה הקדם צבאית 
"נחשון" )הפועלים בשדרות ובקיבוצים שובל וגלאון(. תוכנית יום העיון 
כללה סיור במל"מ באתר ההנצחה ובמבוך, וכן סדרת הרצאות על מבנה 
הרשתות  התיכון,  במזרח  האסטרטגית  בסביבה  תמורות  המודיעין,  חיל 
מודיעין  פרשת  וניתוח  למודיעין,  כאתגר  הערבי  בעולם  החברתיות 

שהוצגה על ידי עמי גמלאי שב"כ. 
כאמור  שנרצחה  ז"ל,  עטיה  ענבר  על  סרטון  הוקרן  העיון  יום  בסיום 

בפיגוע הטרור בדיזינגוף סנטר בלב תל אביב בפורים 1996.
בפריפריה   2019 לשנת  ענבר  קרן  פעילות  במסגרת  התקיים  העיון  יום 

וביישובי דרום הארץ בשיתוף עם המל"מ. 
על פי תגובות החניכים, יום העיון השיג את מטרתו הן בתכנים הבלתי מוכרים שהועברו לחניכים והן בהנגשה של "קרן ענבר" לאוכלוסייה הצעירה.

ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

כ-300 מוזמנים מהם עמיתי "קרן ענבר", הקרן להנצחת ענבר עטיה ז"ל 
הפועלת במל"מ, משפחה וחברים של משפחת עטיה ואורחים השתתפו 
ביום 25 במרץ 2019 באירוע השנתי לזכרה, ובטקס חלוקת מלגות עידוד 

לכתיבת עבודות ומחקרים בתחום ההתמודדות עם טרור.
השנה  אביב.  בתל  סנטר  בדיזנגוף   1996 בפורים  בפיגוע  נרצחה  ענבר 

הוענקו שלוש מלגות עידוד לזוכים שעבודתם נמצאה ראויה ביותר.
2019 השתתפו: תא"ל )מיל'( רון כתרי – יו"ר,  בוועדת השופטים לשנת 

וחברים - תא"ל )מיל'( רחל דולב, פרופ' רבקה יהב וד"ר יצחק דגני.
באירוע נשאה דברים כבוד נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר 

חיות, בנושא: משפט והתמודדות עם טרור. 
בחלק האומנותי הופיעה בהתנדבות הזמרת דורית ראובני עם מלווים 

ותזמורת. 
הקרן  של  האינטרנט  באתר  הזוכות  בעבודות  ולעיין  להתעדכן  ניתן 

www.keren-inbar.co.il :בכתובת
חבר השופטים בטקס הענקת המלגות בקרן ענבראיקא עטיה

המרכז למורשת המודיעין )מל״מ( מתכבד להזמינכם
לתערוכה מציורי עירא נתן

התערוכה תיפתח ביום ד׳, 17 באפריל 2019, בשעה 19:00 
במרכז למורשת המודיעין

שדרות אהרון יריב, רמת השרון )גלילות(
חניה במגרש שמצפון לכיכר

מל״מ
 המרכז למורשת המודיעין
 אתר הנצחה הממלכתי

לחללי הקהילה

הזמנה
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ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

נופשון שנתי של עמותת אגמון 
השנה  התקיים  אגמון  עמותת  של  השנתי  הנופשון 
יעקב,  )זיכרון  הנדיב  בקעת  ובאזור  הדרומי  בכרמל 
זוגם  ובני/בנות  גמלאים  כ–160  עירון(.  עין  בנימינה, 
היסטורית  תרבותית,  קולינרית,  בחוויה  התנסו 
וחברתית כשסיירו ביקבים, במשקים חקלאיים ונפגשו 
לוו  אלה  פגישות  יעקב.  בזיכרון  אל"  "בית  קהילת  עם 

בטעימות של מאפים, יין ושמני זית ייחודיים למקום. 
הדייגים  כפר   – מרגשים  סיורים  הגמלאים  בחרו  לנופשון  השני  ביום 
למבקרים;  לאחרונה  ונפתח  צורה  שמשנה  א-זרקא,  ג'סר   - הערבי 
מנור  אהוד  של  חייו  בתחנות  מזמר  סיור  בעוספיא;  דרוזית  חוויה 

עמותת ש.מ. 2 - עמותת בוגרי 8200
של  הכנסים  באולם  התקיים   "2.0 כישלונות  "ערב   0
ארבעה  דברים  נשאו  בערב   .2019 במרץ   19 ב  הבורסה 
יוצאי היחידה בהם מפקד היחידה וחתן פרס בטחון ישראל, 
תא"ל )מיל'( דני הררי, ושני קב"רים לשעבר ד"ר עינת וילף וברק, ואשת 
ולקחיו  הכישלון  חוויית  על  סיפר  מהם  אחד  כל  פשין.  אסתי  הסייבר 
יו"ר העמותה  במהלך שירותם ביחידה. בשם העמותה סיכם את הערב 
אל"מ )מיל'( ניר למפרט. יזם והנחה את הערב אל"מ )דימ'( נעם שפירא.
בנושא  מורשת  מפגשי  התקיימו   2019 במרץ  וב-26  במרץ  ב-18   0
"תולדות החדשנות והיזמות בחייה של היחידה" בבסיס המרכזי במרחב 
למעלה  השתתפו  היחידה.  במפקדת  המקצועי  ובמרכז  ביחידה,  תיכון 
את  המקצועי.  והמרכז  המרחב  מפקדי  ונכחו  וקצינים  חיילים  מ-300 

הסקירה העביר תא"ל )מיל'( אפרים לפיד.

בניוזלטר  "המורשת"  מתנדבי  שכתבו  מורשת  טורי  שולבו  לאחרונה   0
עסקו  האחרונים  הטורים  שלושת   .8200 בוגרי  עמותת  של  החודשי 
בהשתתפות היחידה במבצעי צה"ל. במרץ 1949 במבצע "עובדה" וכיבוש 
המבצע  להצלחת  קריטית  היחידה  תרומת  הייתה  )אילת(,  רשרש  אום 

ללא נפגעים ובלו"ז קצר. 

ובמסיק  "נטפים"  הטפטפות  במפעל  מגל  בקיבוץ  וביקור  בבנימינה 
זיתים. היום השלישי והאחרון התמקד באירועים היסטוריים מתקופת 
המנדט הבריטי – סיור במחנה המעפילים בעתלית; וחשיפה לפרשיה 
שלא זכתה לפרסום – חטיפת משפחת לזרוביץ בתקופת המרד הערבי 
במלון  בערבים  וחברתית  תרבותית  פעילות  גם  כלל  הנופשון  הגדול. 
בו התאכסנו – רמדה חדרה: מופע סאטירי-מוזיקלי )מוצרט – שירה 
בסיום  במשפחתו.  ואוכל  נשים  על  חובב  גיל  של  והרצאה  בציבור( 
למרות  מסכמת.  לארוחה  בנימינה  ביקב  האורחים  התכנסו  הנופשון 
שלא התרחקו מהמרכז – נחשפו הגמלאים לארץ ישראל היפה וסיימו 

עם טעם של עוד וציפייה לשנה הבאה. 
מיכל

0 רס"ל )מיל'( דודו כנען הציג לחיילי המרכז הטכני ביחידה את סיפור 
שליחותו כמב"ר במעוז "פורקן" ערב מלחמת יום הכיפורים, ואת הדרך 
בה נחלץ יחד עם 30 מחיילי החטיבה הירושלמית שהיו עימו במעוז. הם 

חצו דרך המערך המצרי שהתמקם בצדה המזרחי של התעלה. 
0 המודיעין ביחידה במלחמת יום הכיפורים, ההערכה שלא צפתה את 
המלחמה באוקטובר 1973 וחוויית ניהול ההאזנה במלחמה, היו הנושאים 
שהוצגו בפגישה שבין הקב"רים ששרתו בבסיס המרכזי בסיני, ובבסיס 
בפגישה   .2019 בפברואר  ב-28  אע"מ  קורס  חניכי  עם  בצפון  המרכזי 

השתתפו פרופ' צבי זהר, מנשה כהן, שמוליק פפרמן ונעם שפירא. 

בשנות ה-60 השתתפה היחידה באבטחת טיסות חשאיות של חיל האוויר 
למבצע של המוסד לתמיכה במורדים בתימן. מטרת הטיסות הייתה לרתק 
בהיערכות  המדינה  על  יאיימו  שלא  בכדי  בתימן  גדולים  מצריים  כוחות 
בסיני. טור נוסף מסכם את תרומת היחידה בהשתתפות במודיעין מלווה 

ומאבטח למבצע "אביב נעורים", שהתקיים באפריל 1973 בביירות. 
ועם  היחידה  עם  יחד  העמותה  מקדמת  לקהילה  התרומה  במסגרת   0
ב-27  שהתקיים  האקאתון  חינוכי.  האקאתון  פרויקט  החינוך  משרד 
במרץ 2019 בחיפה, ונמשך 32 שעות רצופות, עסק בפרויקטים שהציעו 
כ-40  השתתפו  הארצית.  החינוך  במערכת  הגבוהות  הכתות  תלמידי 
קבוצות תלמידים, שנבחרו מכל הארץ, ולצידם כ-70 חיילים מתנדבים 
במקום  שייבחר  הפרויקט  וכשופטים.  כמנטורים  ששמשו  מהיחידה 

הראשון יזכה לפרס כספי ממשרד החינוך למימושו. 
נעם שפירא

תא״ל )מיל׳( אפרים לפיד במפגש מורשת

צילום מברק מפקד חזית הדרום
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בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

המשך בעמוד 10

אירועי חודש אפריל
אפריל 1967 - הקמת מד"ת )מרכז דיווח ותפוצה באמ"ן( | לשיפור 
דיווח  ולכינון מוקד  המענה של מחלקת המחקר לעדכונים בזמן אמת 

מקצועי שפעל 24 שעות ביממה בדגש על נושא ההתרעה. 
הברווזים"  "ליל   -  1959 באפריל   1
חלק  שהיה  למילואים,  קריאה  תרגיל   |
ממהלך לוחמה פסיכולוגית וכלל הודעה 
ב"קול ישראל" על גיוס מילואים )"ברווזי 
והיערכות  בציבור  בהלה  עורר  מים"(, 
למלחמה.  ערב  מצבאות  בחלק  חלקית 
בן  דוד  הביטחון,  ושר  הממשלה  ראש 
גוריון, הנחה על הדחת ראש אמ"ן, אלוף 
יהושפט הרכבי, וראש אג"מ, אלוף מאיר 
לתקלה  האחריות  את  ייחס  להם  זורע, 

ולכך שהצמרת הביטחונית לא עודכנה.
1 באפריל 1974 - התפטרות ראש אמ"ן 
אלי זעירא | בעקבות פרסום דו״ח הביניים 
הממלכתית,  החקירה  ועדת  של  הראשון 
יום הכיפורים,  שמונתה לחקור את מלחמת 
הוועדה  זעירא.  אלי  אמ"ן,  ראש  התפטר 
שורת  גם  בדו"ח  באפריל  ב-1  פרסמה 
ביום  בו  סיים  ובעקבותיו  אישיות,  המלצות 
אלוף אלי זעירא את תפקידו. אלוף שלמה 

גזית מונה במקומו. 
6 באפריל 1973 - חיסול באסל אל-קובייסי | פעיל אש"פ הבכיר 
"זעם  מבצע  במסגרת  בפריז  חוסל  באירופה,  אמל"ח  כאחראי  ששימש 
האל" של "המוסד". מבצע שנועד לחסל את חברי ארגון הטרור "ספטמבר 

השחור" שהיו אחראים לטבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן. 
7 באפריל 1973 – חיסול 
מוקאסי   | מוקאסי  סעיד 
במסגרת  באתונה  חוסל 
של  האל"  "זעם  מבצע 

המוסד.  
ליל ה-10-9 באפריל 1973 
נעורים"  "אביב  מבצע   -
ומשולב  זרועי  רב  מבצע   |
בין  בו נטלו  והמוסד(  )צה"ל 
מטכ"ל,  סיירת  חלק  השאר 
וכוחות   13 שייטת  צנחנים, 
בכירי  לחיסול  הים  חיל 
טרור,  מפקדות  הפת"ח, 

מחסנים ומתקני ייצור אמל"ח בביירות. על המבצע פיקד קצין צנחנים 
ראשי תא"ל מנו שקד. היזמה וההובלה המודיעינית-מבצעית הייתה של 
יחידת "קיסריה" במוסד בפיקוד מייק הררי. לוחמי היחידה אספו מל"מ 
בביירות תקופה ארוכה לפני המבצע, הובילו את הלוחמים מהחוף עם 

כלי רכב ליעדים השונים והחזירו אותם לחוף בתום המבצע. 

12 באפריל 1984 - "פרשת קו 300" | ארבעה מחבלים חטפו אוטובוס 
כוח  בהשתלטות  בלח.  אל  דיר  לאזור  אותו  והובילו  ת"א-אשקלון  בקו  אגד 
צה"ל לשחרור בני הערובה נהרגה החיילת אירית פורטוגז ושנים מהמחבלים. 
להורג  הוצאו  בשטח  לחקירה  שנלקחו  המחבלים  שני  כי  התבהר  בהמשך 
בהוראת ראש השב"כ, אברהם שלום, וכי בהנחייתו ניתנו עדויות שקר לוועדת 
זורע שחקרה את הפרשה. בהמשך התפטר שלום )יוני 1986(. השב"כ נקלע 

למשבר עמוק והחל בתהליך יסודי של הפקת לקחים.

מעקב  לאחר   | ״המחתרת היהודית״  - חשיפת   1984 27 באפריל 
יהודית  טרור  התארגנות  ראשי  נעצרו  השב"כ  של  ממושך  מודיעיני 
)"המחתרת היהודית"(. אנשיה ביצעו ביוני 1980 פיגועים בראשי הערים 
הפלסטינים, ביולי 1983 רצחו שלושה סטודנטים במכללה האסלאמית 
ותכננו לפוצץ את מסגדי הר הבית. חלק מחברי ההתארגנות  בחברון, 

נתפסו כשניסו לפוצץ אוטובוסים ערביים. בהמשך נעצרו חבריהם.

אלי זעירא

יהושפט הרכבי

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

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

פרשת ״קו 300״. אנשי השב״כ אוחזים באחד המחבלים שנלכדו
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18 במאי 1965 - אלי כהן, "האיש שלנו בדמשק", נתלה לאחר 
גויס בראשית שנות ה-60  יליד מצרים,  | כהן,  שנתפס בינואר 1965 
ליחידה 188 של אמ"ן, ונשלח לארגנטינה לבניית סיפור כיסוי כך שיוכל 

להשתקע בסוריה. 

המשך מעמוד 9

אירועי חודש מאי
9 במאי 1972 - מבצע ״איזוטופ״ לשחרור חטופי מטוס ״סבנה״ | 
מבצע "איזוטופ" של סיירת מטכ"ל הביא לשחרור בני הערובה שנחטפו 
השחור".  "ספטמבר  מארגון  מחבלים  ע"י  במאי  ב-8  'סבנה'  במטוס 
המטוס המריא מבריסל ולאחר נחיתת ביניים בווינה חטפו אותו ארבעה 
לוחמי סיירת מטכ"ל בפיקוד אהוד ברק  והנחיתו אותו בלוד.  מחבלים 
ובנימין  דיין  עוזי  יתום,  דני  היו  מפקדיהן  שבין  חוליות,  במספר  פעלו 

נתניהו, לימים ראש הממשלה.

)כיום  - הקמת ענף מחקר במחלקת המודיעין   1950 11 במאי 
הפכו  גיבלי,  בנימין  ממ"ן  ראש  בהנחיית   | באמ"ן(  המחקר  חטיבת 
ה"לשכות" שפעלו עד אז במסגרת מדור מחקר של ממ"ן למדורים בענף 
החדש. סא"ל מרדכי גיחון היה ראש הענף הראשון. הקמת הענף הביאה 

להעמקת המחקר הצבאי, שהתבסס עד אז על 50 איש. 
11 במאי 1960 - אדולף אייכמן נלכד 
"פינאלה"  במבצע   | "פינאלה"  במבצע 
מורכב  במבצע  אייכמן  אדולף  נלכד 

ומשותף של המוסד והשב"כ. 
על"  "אל  במטוס  לארץ  הוברח  אייכמן 
ב־21 במאי. לאחר שהועמד לדין נגזר דינו 
ב-31  בתליה  להורג  הוצא  הוא  למיתה. 

במאי 1962.

חילוץ החטופים במבצע ״איזוטופ״

העולים בבטן המטוס במבצע ״שלמה״ )צילום: נתן אלפרט, לע״מ(

 רפי איתן ז״ל
מפקד מבצע ״פינאלה״

 אדולף אייכמן בדרך לישראל במטוס אל על עם משקפי רוח אטומים לראייה )אתר מל״מ(

הוא הגיע לדמשק בשנת 1962 והצליח "להתברג" בצמרת המשטר הסורי 
ולספק מידע איכותי רב ומגוון. בהמשך בשנת 1964 עברה הפעלתו לידי 
הרבים  הניסיונות  למוסד(.  מאמ"ן   188 יחידה  העברת  )עם  "המוסד" 

להבאת גופתו לארץ לא צלחו.
1991 - מבצע "שלמה"  25-24 במאי 
ברכבת  אתיופיה  יהודי  להעלאת   -
שעות   35 במשך   | לישראל  אווירית 
מ-14,300  למעלה  מטוסים  כ-40  הטיסו 

יהודים. 
המוסד  צה"ל,  חלק  בו  –שנטלו  למבצע 
והשב"כ- קדמו מו"מ מדיני והסכם חשאי 

שהוביל אורי לוברני. 
ליפקין- אמנון  אלוף  אז,  הרמטכ"ל  סגן 

שחק ז"ל, פיקד על המבצע.
 נחיתת העולים בארץ
)צילום: צביקה ישראלי, לע״מ(

 אלי בחברת אחיינו של הרמטכ״ל הסורי
מעזה זאהר אל דין

 אלי כהן משקיף ממרפסת ביתו
על המטכל הסורי
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מנהרת הזמן

mailto:mlm@intelligence.org.il
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CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

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

תודתנו 
תודתנו: לגדי זהר, לאלי זיו, ליובל חלמיש, לשירה כהן, לאפרים 
לפיד, לגדעון מיטשניק, למיכל מ'אגמון', לאמנון סופרין, לאיקא 
רייך,  ליוסי קופרווסר, לנאוה  לגייזי צפריר,  עטיה, לרקפת פאר, 
ולכל  החומר  בהכנת  הסיוע  על  שפירא  ולנעם  שטדלר,  למיטל 

האחרים שתרמו.

מ במל״ ם  עי ו ר אי
מנכם ו י ב ו  נ י י שר

יום ראשון 7 באפריל 2019, התכנסות: 17:30  0 
התחלת האירוע: 18:00

סדנא בנושא המודיעין טרם המדינה – המודיעין   
בלח"י

יום שני 15 באפריל 2019, התכנסות: 17:30  0 
התחלת האירוע: 18:00

השקת הספר "הערביסט" – פרופ' ירון רן  
יום רביעי 17 באפריל 2019, 19:00  0

פתיחת תערוכת ציורים "דמויות באביב" של עירא נתן  
נתן חבר העמותה גימלאי 'שובל'.   

יום שני 13 במאי 2019, התכנסות: 18:30  0 
התחלת האירוע: 19:00

תמונת המודיעין השנתית   
סקירת ראש אמ"ן/ראש חטיבת המחקר

יום שני 20 במאי 2019, התכנסות: 17:30  0 
התחלת האירוע: 19:00

סדנא בנושא תרומת המודיעין להסכם אוסלו  

* התוכנית אינה סופית, יש לעקוב אחר עדכונים הנשלחים בעדכונים 
www.intelligence.org.il :השבועיים ובאתר העמותה

ההשתתפות באירועים הינה רק על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית 
מראש בטלפונים: 03-5491306/03-5497019 שלוחה 0 החל משלושה 

 שבועות לפני האירוע. 
הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ. 

ת ו ח פ א ' צ
0 לאל"מ )מיל'( גיל ארז על קבלת 

פרס על מפעל חיים על תרומתו להדרכה, 
לפיקוד ולחינוך באמ"ן. ארז היה בעבר 

מפקד בה"ד 15.
0 לפרופסור יואב 

גלבר, סא"ל )דימ'(, 
על זכיית ספרו "התשה: המלחמה 

שנשכחה" בפרס הכט לשנת תשע"ט 
לספר על מלחמות ישראל.

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

 "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" 
mlm@intelligence.org.il

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

SAVE THE DATE

בגיליון הבא של מבט מל"מ: 
פרשת הריגול שכמעט הרסה את היחסים המתגבשים 
בין מצרים לארה"ב, איך גורמים עוינים משחקים לנו 

בראש, וגם: מה עשה טרזן בדרום סודאן

פורום ביטחון זאגרב - 2019 
הכינוס הרביעי של פורום ביטחון זאגרב 2019 נערך בימים 16-15 במרץ 
2019 בשיתוף נאט"ו וארגונים נוספים. הוצגו ונדונו מגוון נושאים על סדר 
שהיא  ההיברידית,  הלוחמה  איומי  וביניהם  אירופה  של  הביטחוני  היום 
שילוב בין לחימה קינטית ולוחמה רכה )כלכלית, תודעה, הונאה וסייבר(. 
בתפישה  הישראלי  הניסיון  את  הציג  לפיד  אפרים  ד"ר  )מיל'(  תא"ל 
המבצעית והטכנולוגית של עיר חכמה ובטוחה וסא"ל )מיל'( אייל פינקו 

עמד על האיומים והפתרונות של לוחמת סייבר במרחב הימי. 
פרטים נוספים על פורום זאגרב ניתן למצוא באתר:

zagrebsecurityforum.com

אייל פינקו, אפרים לפיד ושלמה שפירא בכנס הביטחון בזגרב

גיל ארז

יואב גלבר
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