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טקס ההתייחדות השנתי לחללי 
קהילת המודיעין 2017 

הקהילה  לחללי  כבוד  לחלוק   ,)2017 ביוני   13( התכנסו  המודיעין  קהילת  בכירי 
במסגרת טקס ההתייחדות השנתי, אשר התקיים באתר ההנצחה הממלכתי בגלילות.

את הטקס כיבדו בנוכחותם הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט, אשר נשא דברים מרגשים 
סגן  ארגמן,  נדב  מר  השב"כ  ראש  הלוי,  הרצי  אלוף  אמ"ן  ראש  השכולות,  למשפחות 
ראש המוסד למודיעין, סמנכ"ל וראש אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון מר אריה 
יו"ר המל"ם ד"ר צבי שטאובר ומנכ"ל  מועלם, ראש עיריית רמת השרון מר אבי גרובר, 
המל"ם תא"ל )מיל'( דוד צור, קמנ"ר תא"ל משה שנייד, נציג חיל האיסוף הקרבי, נציגי 

ארגוני המשפחות השכולות, מפקדים מאמ"ן וקצין איסוף קרבי והנהלת המל"ם. 

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

של  תקופה  לאחר  עתה  עומדים  אנו 
פעילות רבה בעונת האביב ולקראת תקופת 
הפעילות  רמת  את  מורידים  אנו  בה  הקיץ 
טקס  נערך  יוני  באמצע  החופשות.  בשל 
ההתייחדות השנתי לחללי קהילת המודיעין 
זו  בשנה  הגענו  הצער  למרבה  בגלילות.  שלנו  ההנצחה  באתר 
למספר שיא של מונצחים )15(. כולנו תקווה, כי הייתה זו תופעה 

חד פעמית שלא תשוב עוד.
הימים.  ששת  למלחמת  שנה   50 בסימן  השנה  עמד  יוני  חודש 
ובעיקר  המדינה  ברחבי  זה  בנושא  התרחשו  רבות  פעילויות 
במלחמת  המודיעין  בנושא  עיון  יום  ערכנו  מצדנו  אנו  בירושלים. 
ששת הימים, בהובלת המכון לחקר המודיעין ומדיניות בראשות רון 
כתרי. האירוע התקיים במרכז יצחק רבין ובסיוע אנשיו, ובמסגרתו 
התאפשר לחברי העמותה לסייר במיצג המיוחד שהעמיד מרכז רבין 
ההאזנה  מכשיר  הצבת  הייתה  לו  תרומתנו  ואשר  זו,  מלחמה  על 

שקלט את השיחה המפורסמת בין נאצר לחוסיין. 
המשפחות  בני  של  נסיעתם  הייתה  מיוחד  לציון  ראויה  פעילות 
האביב  פעילות  במסגרת  בחצרים,  האוויר  חיל  לבסיס  השכולות 
בוגרי  כדי להשתתף בטקס חשיפת הדרגות של  השנתית שלהם, 
הכבד.  החום  בשל  ויתרו  מהמשפחות  חלק  לצערנו  הטייס.  קורס 
לאלה שהגיעו והשתתפו הייתה זו חוויה מרגשת ביותר שהוגדרה 

על ידי אחת המשתתפות "חוויה של פעם בחיים". 
מעבר לכך אנחנו ממשיכים בפעילויות הרגילות. כך נערכה "בימת 
ראש  בהובלת  לאן?"  "החיזבאללה  בנושא  זה  ברבעון  המודיעין" 
חלק:  בה  ונטלו  סופרין  אמנון  )מיל'(  תא"ל  ותכנים  מורשת  ועדת 
אלכס  והעיתונאי  מוסקוביץ  עוזי  )מיל'(  האלוף  גנור,  בועז  פרופ' 

פישמן. ההדים לפעילות זו היו חיוביים ביותר.
אנחנו מתארגנים לכנס החברים של העמותה שייערך ב-12 בספטמבר 
2017 באמפי הפתוח כאן אצלנו בגלילות. הכנס יעמוד גם הוא בסימן 50 
שנה למלחמת ששת הימים והוא יכלול נושאים נוספים. כנס המודיעין 

הבינ"ל נדחה מחודש יולי לתחילת חודש דצמבר 2017.
פרויקטים  תכנון  גם  כמו  נמשך,  האתר  חזות  בשיפור  הטיפול 

תשתיתיים, שאת חלקם כבר נתחיל לבצע לפני תום השנה.
בהוצאת  והמסירות  ההתמדה  על  ארליך  ליוכי  להודות  ברצוני 
הניוזלטר, לכותבים הקבועים והמזדמנים שתורמים להצלחתו, ולדודי 
גרין ועדי מוזס מ"סטודיו גרין עיתונות", שדואגים תמיד לעיצוב מאיר 

עיניים של הגיליון. בעיני אין הדבר מובן מאליו. תחזקנה ידיכם.
מאחל לכולם חופשה מוצלחת, דודו צור, מנכ״ל העמותה

הערב נפתח באבוקת זיכרון, אשר הודלקה על ידי הגברת דולי בורוש ומר חגי צרפתי, 
נפל במהלך טביעת ספינת  איש המוסד אשר   , ז"ל  חיים צרפתי  ואחיינו של  אחותו 
'הקדיש'  1961. תפילת  בינואר  לארץ  צפון אפריקה  יהודי  בהעלאת  סייע  עת  "אגוז", 
נאמרה על ידי מר לאון וקסמן, אביו של רס"ל אסף וקסמן ז"ל, לוחם האיסוף הקרבי 

)869( אשר נהרג בתאונת אימונים ברמת הגולן בנובמבר 2007. 
ירושלים. את דבר  ולאיחוד  יובל למלחמת ששת הימים  ציינה מדינת ישראל  השנה, 
המשפחות השכולות בטקס נשא מר דני פורת, אחיו של סגן דב פורת ז"ל אשר שרת 
ביחידת הצנזורה של חיל המודיעין, שנפצע במלחמת ששת הימים ומת מפצעיו )24 
ביוני 1967(, לאחר שליווה כתבים זרים בחזית הדרום. דני היטיב לתאר את "המודעות 
בשל  באופוריה  הסתיימה  המלחמה  כאשר   ,1967 בשנת  לשכול  הנמוכה  הציבורית 
ירושלים אך נמהלה בעצב נוראי של משפחות שכולות רבות, אשר לא ידעו  שחרור 
כיצד להתמודד עם היגון הכבד: "משפחת השכול, למדה למצוא מזור ולהתמודד עם 
הכאב - כל אחד בדרכו. הזמן אינו מרפא את הפצעים. החיזוק והתמיכה שאנו מקבלים 

מה.  במידת  מקלים  ישראל  עם  ומכלל  צה"ל  מנציגי  מהמשפחות, 

הרמטכ״ל איזנקוט בטקס ההתייחדות
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המל"ם מציין 50 שנה ל"מלחמת ששת 
הימים" ביום עיון ב"מרכז יצחק רבין"
המודיעין לפני המלחמה, במהלכה ובעקבותיה

ששת  למלחמת  שנה   50 לציון  העמותה  שקיימה  באירוע  השתתפו  ואורחים  המל"ם  עמיתי 
2017( בהובלתו של ראש המכון לחקר מודיעין  ביוני   26( הימים, שהתארח במרכז יצחק רבין 
ומדיניות, תא"ל )מיל'( רון כתרי. הכנס נפתח בברכות מפי יו"ר המל"ם ד"ר צבי שטאובר וראש 

המרכז הגב' דליה רבין. 
לפני  המודיעין  בנושא  עסק  הראשון  המושב 
המלחמה ובמהלכה בהשתתפות: תא"ל )מיל'( ד"ר 
דני אשר, שהציג את הרקע המודיעיני ואת גופי 
מחלקת  ראש  במלחמה;  חלק  שנטלו  המודיעין 
שניתח  גזית,  שלמה  )דימ'(  האלוף  דאז,  מחקר 
המודיעין  הערכת  של  הדינאמיקה  את  בעיקר 
מהתקופה  הערבית  המערכת  כוונות  לגבי 
גרסה  )ההערכה   1956 ב-  סיני  מלחמת  שלאחר 
עיתויו  אך  עימות,  של  נוסף  סיבוב  צפוי  כי  אז 
ב-1964  שהחלה  להידרדרות  ועד  נעלם(  נותר 
ועוד(;  לסיני  הכוחות  הכנסת  הסובייטית,  המעורבות  המים,  על  המלחמה  הערבית,  )הפסגה 
תא”ל )דימ’( עמוס גלבוע דבר על ראש אמ"ן אהר'לה יריב והדגיש במיוחד את התרומה של 
8200( להצלחה שבנתה את מעמדו של אמ"ן כ”מעריך הלאומי”; אל"מ  המודיעין )בדגש על 

חיל  מודיעין  על  ברקת  )דימ’( שייקה  מיכלסון שוחח עם תא"ל  בני  )מיל'( 

דבר העורכת
קוראים יקרים,

פעם עשו לנו את החיים 
קלים, כאילו. האימפריה 
התפרקה,  העת'מאנית 
המעצמות  נציגי  ישבו 
הכובשות ושרטטו מפות. 
זה היה לפני קרוב למאה שנה, אך שם ומאז 
גם גובשו הזירות, הענפים, והמדורים של אמ"ן, 
והמחקר בקהילת המודיעין, עד  של האיסוף 
והקוביות  ברורות  כתובות  היו  אז  מכבר.  לא 
ירדן,  לבנון,  סוריה,  מצרים,  בסל:  מסודרות 
הלאה.  וכן  העולם,  שאר  פלסטינים,  עיראק, 
אתגרים  היו  החלטות,  מקבלי  מולנו  היו 
להגדירם.  היה  שאפשר  ורעיוניים  כוחניים 
שעמדו  בכלים  מולם  להתמודד  גם  בערך. 
נשק,  של  במונחים  ישראל,  לרשות  ועומדים 
הנשען  לאומי  וביטחון  מודיעין  של  במונחים 

על התרעה, הרתעה, הכרעה וגם הגנה. 
ופוטין  טראמפ  יושבים  עכשיו?  קורה  מה 
במזרח  סדר  קצת  לעשות   – –אולי  ומנסים 
התיכון, בסוריה, בעיראק, או מה שנותר מהן. 
מה  או  האסלאמית  מהמדינה  שנותר  במה 

שהיה )היה?( דאע"ש. 
אלוף  אמ"ן  ראש  סיכם   2017 הרצליה  בכנס 
הרצי הלוי כי הסבירות למלחמה יזומה נמוכה, 
גם  הידרדרות,  לתרחישי  סבירות  קיימת  אך 
לייצר  ממשיך  התיכון  המזרח  כוונה.  ללא 
פליטים וטרור. דאע"ש אמנם נחלש מאד אך 
פתרון הח'ליפות האסלאמית ממשיך לשמש 
הוא  השיעי  הציר  וטרור.  שנאה  של  מעיין 
ראשי  סיכון  האזור,  ליציבות  המרכזי  האיום 
עם  רלוונטית  תהיה  הבעיה  ישראל.  למדינת 
תום הסכם הגרעין, אבל היא בעייתית לא רק 
בגלל הגרעין – איראן נמצאת בעיראק, בסוריה, 
בלבנון, בתימן, בעזה. מתקיימים תנאים טובים 
תוך  האיראנים,  מול  אזורית  להתארגנות 
העברת הכובד והלחץ אליהם. ובינתיים - מה 
ישראל צריכה להכין? -- אני בטוחה שמיטב 
המוחות מתייגעים, לומדים, מציעים, נערכים, 
וטוב שברקע יש גם מל"ם. גם אם מה שהיה 
כמה  מורשת.  שיש  טוב  שיהיה,  מה  לא  הוא 

ניצוצות ממורשת זאת בגיליון זה.

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך

החיים ממשיכים, אבל אחרת ". את שירו המרגש של שלום חנוך "שיר ללא שם" הקריא בנו של 
שמעון דרעי ז"ל, אשר שירת כלוחם באגף המבצעים של השב"כ ונפל בפעילות מבצעית בג'נין 

בספטמבר 1967. 
חלקו השני של הערב מוקדש לטקס הנחת הזרים ומידי שנה נבחרים נציגי משפחות ללוות את 
הנחתם. את הרמטכ"ל ליוותה בהנחת זר צה"ל, רב"ט אור ז'נו, אחותה של רב"ט ליאת ז'נו ז"ל, 
אשר נפלה בתאונת דרכים באוגוסט 1996. מר הרצל חג'אג' ומר דודי צור - אבותיהן של סגן שיר 
חג'אג' ז"ל וסג"מ שירה צור ז"ל, אשר נפלו בחודש ינואר השנה בפיגוע הדריסה בטיילת ארמון 
'יד לבנים' בהנחת זר המשפחות השכולות. האלמן  יו"ר ארגון  הנציב, ליוו את מר אלי בן שם, 
גברת  ליווה את   ,2013 נפלה בחודש אוגוסט  ז"ל  רעייתו רס"ר עדי מרזוק  אופיר מרזוק, אשר 
נחמה מוסקל, נציגת ארגון אלמנות ויתומי צה"ל בהנחת זר הארגון, ואת זר עמותת המל"ם הניח 

מר אריה לייבו ליבנה ראש ועדת ההנצחה וחבר ההנהלה. 
ענף פרט, חמ"ן

ד״ר שטאובר נושא דברים בפתח יום העיון

משתתפי יום העיון לציון 50 שנה למלחמת ששת הימים
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בימת מודיעין מס' 14

חיזבאללה: האיום הנשקף לישראל 
 )2017 ביוני   23( שישי  ביום  התקיימה   )14 )מס'  מודיעין  בימת 
והתמקדה בנושא חיזבאללה. השתתפו: האלוף )מיל'( עוזי מוסקוביץ', 
בית  דיקן  גנור  בועז  פרופסור  בצה"ל,  התקשוב  אגף  ראש  לשעבר 
למדיניות  המכון  ומנהל  מייסד  ודיפלומטיה,  לממשל  לאודר  הספר 
הכתב  פישמן  אלכס  והעיתונאי  בהרצליה  הבינתחומי  במרכז  טרור 
אמנון  )מיל'(  תא"ל  הנחה:  אחרונות".  "ידיעות  העיתון  של  הצבאי 

סופרין שפתח בסקירה קצרה של הנושא. 
פרשיית  המל"ם,  מנכ"ל  צור  דודו  )מיל'(  תא"ל  הציג  האירוע  בפתח 
המודיעין, שעסקה הפעם בהסכם הבנות שנחתם ב-27 באפריל 1996 
בין ישראל, סוריה ולבנון בתום מבצע "ענבי זעם" )"הבנות ענבי זעם"(, 
 .1996 באפריל  וה-26  באפריל  ה-11  בין  לבנון  בדרום  ביצע  שצה"ל 
זאת, בעקבות ירי רקטות של חיזבאללה לעבר ישובים בגבול הצפון 
והידרדרות המצב הביטחוני. צור היה מפקד יחידת הקישור לצבאות 
זעם".  "ענבי  הבנות  לוועדת  הישראלית  המשלחת  בראש  ועמד  זרים 

הוא תיאר את הרקע להקמת הוועדה, החל מהבנות מבצע דין וחשבון 
"ענבי  למבצע  לצאת  להחלטה  עד  מעמד,  החזיקו  1993(, שלא  )יולי 
שהסתתרו  לבנונים  באזרחים  פגיעה  של  הטרגי  האירוע  את  זעם", 
להפסקת  שהוביל   ,)1996 באפריל   18( קנא  בכפר  האו"ם  בעמדת 
המבצע – שנחשב עד אז להצלחה - והביא להסכם ההבנות שנחתם 
בעקבותיו ולהקמת מנגנון הפיקוח על ההבנות וכלל נציגים מארה"ב, 
ללחימה  השלישי  ביום  כי  הדגיש  צור  וישראל.  לבנון  סוריה,  צרפת, 
החיזבאללה  כי  הזהיר  ובו  בלבנון  האו"ם  למפקדת  מכתב  הוציא 
עושה שימוש בעמדות האו"ם לירי נגד כוחות צה"ל, ובכלל זה בסמוך 

לעמדת האו"ם בכפר קנא. צור סקר את עבודת מנגנון הפיקוח, וסיכם 
כי הייתה זו פעם ראשונה מאז הפסקת פעילות ועדות שביתת הנשק, 
שקצינים מצה"ל ישבו באופן קבוע באותה ועדה עם קצינים מסוריה 
ומלבנון וכי לוועדה הייתה תרומה להורדת האלימות, בדגש על שיגור 
של  העיקרית  מטרתה  הייתה  )שזו  ישראל  מדינת  לשטח  קטיושות 

ישראל בצאתה למבצע "ענבי זעם"(, בשנים הראשונות לפעילותה.

"בימת מודיעין": חיזבאללה הוא גיס איראני קדומני, 
אשר יכול להיות מופעל ע"י איראן לכל משימה

על שטחים  קרקעית  להשתלט  מתכנן  חיזבאללה  כי  ציין,  גנור  בועז 
מתכנן  הארגון  כיצד  המראה  סרטון  מולה.  הבא  בעימות  בישראל 
לתקוף ולכבוש את נהריה ולאחר מכן להבטיח את ההישג באמצעות 

זירת  את  יבודדו  אשר  נוספים  קרקעיים  כוחות 

האוויר וההכנות למבצע 'מוקד'; תא"ל )מיל'( יובל חלמיש שוחח עם 
תא"ל )דימ’( שייע בר מסדה ואל"מ )דימ’( חגי מן על המודיעין שהיה 
המלחמה:  שלאחר  בתקופה  עסק  השני  המושב  החטיבות.  ברשות 
אלוף )דימ'( אלעד פלד דבר על המודיעין שעמד לרשות הגייסות; בני 
מיכלסון סקר את השינויים האסטרטגיים של המלחמה ואת ההשלכות 
ירושלים  על המודיעין; חיים מנור-מינא ניתח את שהתחולל במרחב 
כהן,  אלי  השב"כ;  על  והשלכותיה  החדשה  המציאות   – כמקרה-בוחן 

בכיר בעברו במוסד, הציג פרשיה מרתקת הקשורה במיצוי מידע בעל 
סיימון  )דימ'(  אל"ם  ונשבו.  לאחר שלחמו  מצריים,  משבויים  רב  ערך 
לביא הציג את תמונת המידע של המודיעין הערבי ושל הסובייטים על 
)מיל'(  אלוף  הימים.  במלחמת ששת  שננקטו  הונאה  ומהלכי  ישראל 
על  במחשבות  נעל  הצבאיות,  המכללות  מפקד  לשעבר  הכהן,  גרשון 
הפוליטי-רעיוני,  במישור  בה  שחלו  ושינויים  הישראלית  החברה  פני 

ממלחמת ששת הימים ואילך. 

חיילי צה״ל במבצע ענבי זעם )צילום: אי.פי(

מסוקי אפאצ'י במבצע ענבי זעם )אתר חיל האוויר(
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ממחיש  מהים,  כוחות  הגעת  למנוע  שינסה  ימי  כוח  ושיגור  הפעולה 
והטילים  מיכולת שיגור הרקטות  כוונותיו. האיום המרכזי נשקף  את 
של הארגון, המתכנן במקרה של עימות לשגר כ-1000 רקטות וטילים 
ביום לעבר ישראל )לצורך ההשוואה - במלחמת לבנון השנייה שוגרו 
היכולות  את  הדגיש  מוסקוביץ'  עוזי  ביום(.  רקטות  כ-150  לישראל 
תלולות המסלול של חיזבאללה, המהוות איום משמעותי על ישראל: 
פיתח  אף  חיזבאללה  וטילים.  רקטות  האדירה של  והכמות  הטווחים 
יכולות התקפה נוספות שניתן להפעילן בעימות מול ישראל, בכלל זה 
יחידה אווירית עם כמות משמעותית של כלי טייס לא מאוישים. לכך 
יש להוסיף את הניסיון הקרבי שצבר הארגון בחמש השנים האחרונות 
בהפעלת כוחות קרקעיים בלחימה בסוריה ואת יכולות הסייבר שהוא 
מפתח, הנשענות על ידע איראני וסורי, שיש לקחת בחשבון שיופעלו. 
ישראל  בין  המתקיימת  ההדדית  האסטרטגית  ההרתעה  על 

עתק  הון  כיום  משקיעה  ישראל  כי  ציין,  פישמן  אלכס  לחיזבאללה: 
היא  זו  לבנון.  בגבול  משופרת  וגדר  מוצבים  מורכב,  מכשול  בהקמת 
הצלחה משמעותית לחיזבאללה, אשר הצליח לגרום לצה"ל להקצות 
משאבים אדירים כדי לתת מענה לאיום. הארגון צבר יכולות גבוהות 
בהרבה בתחום התמרון הקרקעי, וההבדל הוא שכיום הוא יכול לכבוש 
מוצב ולא רק לתקוף אותו. חלק מהיחידות המבצעיות של חיזבאללה 
נמצאות בלחימה בסוריה, הן משמרות את קו ההגנה מול ישראל עם 
מסוריה  כוחות  להעביר  יוכל  חיזבאללה  אך  פחות,  מקצועיים  כוחות 
במהירות באם יידרש. יש להתייחס לחיזבאללה כגיס איראני קדומני, 
אשר יכול להיות מופעל ע"י איראן לכל משימה. עם זאת, הארגון מצוי 
כיום במצוקה פיננסית בגלל צמצום התמיכה הכספית מאיראן )סדר 
הקדימויות של רוחאני מעדיף להשקיע את המשאבים באיראן פנימה 

על פני העברת כספים לכוח "אל קודס", התומך בחיזבאללה(. 

הכוח הצבאי האדיר של חיזבאללה נבנה ע"י איראן 
)וסוריה( ויופעל במקרה של עימות בינה לבין 

ישראל. מיסקלקולציה עלולה להוביל להידרדרות
ליזום  להחליט  עלול  הוא  בהן  והנסיבות  היברידי  כארגון  חיזבאללה 
על  השולט  ככזה  היברידי  ארגון  מגדיר  גנור  ישראל:  נגד  מהלך 
ככזה  חיזבאללה  את  לאפיין  ניתן  לפיכך,  ואוכלוסייה.  טריטוריה 

הנמצא בין ארגון טרור לבין מדינה. חיזבאללה הוא בראש ובראשונה 
ארגון טרור והאיום שהוא מציב לישראל הוא איום חסר תקדים. אולם, 
הכוח הצבאי האדיר שלו נבנה ע"י איראן )וסוריה( ויופעל במקרה של 
עימות בין ישראל לאיראן. נצראללה אינו יכול להחליט על דעת עצמו 
ציין  מוסקוביץ'   . ב-2006(  שארע  )כפי  ישראל  נגד  עצמאית  לפעול 
כי חיזבאללה הפך לארגון שכמותו לא נראה. הוא מהווה כוח צבאי, 
המשלב יכולות צבאיות עם טרור ושיטות לחימה של גרילה. לטענתו, 
עימות  בכל  נכשלה.  איתן"  "צוק  במבצע  המערכתית"  "האש  תפיסת 
הזהיר  פישמן  האוויר.  חיל  יכולות  על  בעיקר  להתבסס  עלינו  עתידי 
במקרה  למשל  אלים.  לעימות  להידרדר  עלולה  מיסקלקולציה  כי 
כמעט  והמתיחות  לפעול,  לא שש  צה"ל   - מע'ניה  ג'יהאד  חיסול  של 

הובילה לעימות בין ישראל לחיזבאללה. 

חזבאללה בסוריה

לוחם חזבאללה באזור הגבול )טוויטר(

נצראללה בעצרת בדרום לבנון

לפעילות  מעבר  חיזבאללה  מול  ישראל  של  אפשריים  פעולה  כיווני 
של  הצבאית  בפעילות  ההגנתי  מההיבט  דאגה  הביע  גנור  הצבאית: 
ישוב(. מאחר   / )לאור האיום המתפתח בפעולה לכיבוש מוצב  צה"ל 
עלינו  נצראללה,  ולא  טהראן,  הינה  ההחלטות  לקבלת  והכתובת 
לגבש תכנית פעולה כיצד להפוך את חיזבאללה לנטל בעיני מקבלי 
כלל  של  התגייסות  נדרשת  כי  ציין,  מוסקוביץ'  באיראן.  ההחלטות 
יכולותיה, במיוחד  המערכת הבינלאומית מול איראן כדי להגביל את 
כי  הזכיר,  פישמן  הנוכחי.  האמריקאי  הממשל  של  תפישותיו  לאור 
נשיא לבנון מישל עון תאר את חיזבאללה כחלק ממערך ההגנה של 

לבנון. מכאן, שהממשל הלבנוני הוא הכתובת. 
אמנון סופרין
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פעילות חברי המשפחות השכולות של המל"ם - 
ביקור בבסיס חיל האוויר חצרים 

 2017 ביוני  ב-27  במל"ם השתתפה  קבוצה של המשפחות השכולות 
לבוגרי  הקצונה  דרגות  נחשפו  בו  בחצרים,  האוויר  חיל  בבסיס  בטקס 
כאשר  שונים  מטסים  בוצעו  הטקס  במהלך   .174 מחזור  הטיס,  קורס 
גולת הכותרת הייתה הופעתו של המטוס החדש "אדיר" F-35. המדובר 
פעילות  במסגרת  השכולות,  המשפחות  עם  המל"ם  שמקיים  בפעילות 
כפי  בחיים",  פעם  ש  "חוויה  זו  הייתה  למשתתפים  השנתית.  האביב 

שהוגדרה ע"י אחת המשתתפות. 
ניסן לב-רן

"מורשתון" 3

פעילות המרחב הדרומי של השב"כ )2017-1967(
"מורשתון" הינו אירוע בו אנו מבקשים להפגיש את הקהל 
בלתי  באופן  מהם  ולשמוע  המודיעין  בקהילת  שונות  יחידות  מפקדי  עם 
אמצעי על הדילמות והאתגרים העיקריים בתקופה בה פיקדו על היחידה 
ואילו כלים ושיטות פותחו כדי להתמודד עם אתגרים אלו. "מורשתון" מס' 3 
התקיים במל"ם ב-22 במאי 2017 והתמקד בפעילות מרחב דרום של השב"כ 

מאז 1967.
בתחילת האירוע סקר בקצרה המנחה, אמנון סופרין את ההיסטוריה של 
התפתחות הטרור בעזה לאורך שנים. שמעון רומח, אשר שירת בעזה בין 
השנים 1976-1970, היה רכז בעיר עזה ובאזור ג'יבליה ובהמשך רכז העיר 
עזה, תיאר את התקופה הראשונה של פעילות השב"כ ברצועה: עם כיבוש 
הרצועה במלחמת ששת הימים חיו בה כ-600,000 איש, המרחב כולו היה 
פתוח – לים, לסיני ולתוך ישראל. שרידי חטיבת "צבא השחרור הפלסטיני" 
מדיהם  את  פשטו  המלחמה  לפני  ברצועה  ערוכה  הייתה  אשר  )צש"פ(, 
ונטמעו באוכלוסייה. הם צברו נשק רב, מוקשים, וחומרי חבלה. צה"ל היה 
לכולם  בעזה.  משאבים  השקיע  ולא  בתעלה  ההתשה"  ב"מלחמת  ממוקד 
הוקם  אשר  השב"כ  מרחב  גם  זמני,  במצב  המדובר  כי  תחושה  הייתה 
הראשונות  בשנתיים שלוש  זמני...  מספר  בתחילה  קיבל,  ברצועה  לטיפול 
, אשר הובל ע"י "כוחות  לאחר המלחמה, "מאזן האימה" היה בידי הפח"ע 
השחרור", שהתבססו בעיקר על חיילי חטיבת הצש"פ לשעבר. המחבלים 
חדלו לישון בבתיהם, ושהו אצל סייענים, בבונקרים אשר נחפרו באזורים 
בתקופה  חם.  בנשק  שימוש  נעשה  הפיגועים  במרבית  ובפרדסים.  שונים 
שבין השנים 1969-1968 בוצע בממוצע פיגוע "חם" אחד ביום. בנוסף, פעלו 

המחבלים נגד נרמול החיים של תושבי עזה: פגעו באזרחים אשר יצאו לעבוד 
בישראל, פוצצו עמודי חשמל אשר הוקמו להעברת חשמל מישראל לרצועה 
ועוד. לאחר רצח ילדי משפחת ארויו )2 בינואר 1971( החליט מפקד פיקוד 
הדרום דאז, אלוף אריאל שרון על הכנסת כוחות מסיבים )בדגש לסדירים( 
לרצועה, הוקמה סיירת "רימון", אשר התמחתה בלחימה בטרור, מרחב דרום 
של השב"כ תוגבר ברכזים ובחוקרים, ואט אט החלה הכף לנטות לטובת 
פיגוע.  אף  ללא  שלם  חודש  היה   1973 מרץ  חודש  הישראלית.  הפעילות 
בנוסף, הוטל על המרחב הדרומי של שב"כ לעסוק בסיכול פעילות המודיעין 

המצרי בסיני, בעיקר לאתר ולסכל פעילותם של סוכנים אלחוטנים. 
 .1992 לאוקטובר   1988 אוקטובר  בין  הדרומי  המרחב  כראש  שימש  עודד 
עזה.  ורצועת  סיני  זירת  הנגב,  גזרות:  בשלוש  זו  בתקופה  עסק  המרחב 
הגבול עם המצרים בסיני היה פרוץ ובסיני היו הרבה מאוד מחסני אמל"ח 
אשר שימשו את המפגעים. בדצמבר 1987 פרצה האינתיפאדה הראשונה, 
והרצועה כולה עסקה בהפרות סדר, ביידוי אבנים ובקבוקי תבערה. הוקמו 
שני מתקני חקירות: "מתקן חוף", בו נעצרו ונחקרו אנשים אשר השתתפו 
בהפרות הסדר ובו פעלו חוקרים, אשר הוכשרו ע"י השירות, ו"מתקן חולות" 
)בקציעות( בו הוחזקו האסירים המנהליים. על אף הפרות הסדר וההפגנות 
נעו אנשי השב"כ בשטח בצורה חופשית. המרחב אורגן אז במתכונת של 
חמש נפות, אשר לכל אחת הייתה אחריות על מרחב מסוים בשטח. בשנים 
אלה נהרגו בעזה שלושה אנשים: החיילים אילן סעדון ואבי סספורטס )ז"ל( 

ודורון שורשן )ז"ל( מכפר דרום. פעולות אלה הובילו את 

מטקס סיום קורס הטייס בבסיס חיל האוויר בחצרים

האינתיפדה הראשונה

המשך בעמוד 6האינתיפאדה השנייה
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המשך מעמוד 6

השייח'  של  בראשותו  בעזה,  הגדולה  החמא"ס  תשתית  לחשיפת  המרחב 
אחמד יאסין. 

אריה לבנה )לייבו( שימש כראש המרחב בין ספטמבר 1999 לינואר 2003. 
לייבו החל בתפקידו לאחר שצה"ל פינה את רצועת עזה )בעקבות החתימה 
עם  כובדו ההסכמים  פרוץ האינתיפאדה השנייה  עד   . "הסכם קהיר"(  על 
ופעלו  השטח  על  הפלסטינית  הריבונות  הפרת  לאי  בדגש  הפלסטינים, 
בשת"פ אתם. מאחר וצה"ל יצא מהשטח היה צורך לפתח תו"ל של "הפעלה 
הדסק.  ושל  הסיגינט  של  משקלו  משמעותי  באופן  עלה  כך  עקב  מנגד". 
עם פרוץ האינתיפאדה השנייה נמשך שיתוף הפעולה עם כוחות הביטחון 
הפלסטינים. בשנת 2001 היו בממוצע 3 פיגועי ירי ביום ובשנת 2002 – 4 
אשר  הברחה  מנהרות  עשרות  היו  "פילדלפי"  ציר  תחת  ביום.  ירי  פיגועי 
שימשו להברחות ממצרים לרצועה. המרחב פעל בשיתוף פעולה הדוק עם 

צה"ל לחשיפתם. 
בשנת 2001 החל ירי תלול מסלול מהרצועה - בתחילה נורתה פצצת מרגמה 
לעבר נצרים וב-16 באפריל היה ירי של "קסאם" ראשון )בעל טווח של 3-2 
דרך  תקיפה  של  בפעילות  החלו  הפלסטינים  בנוסף,  שדרות.  לעבר  ק"מ( 
מנהרות - נחפרה מנהרה עם חומרי נפץ מתחת למוצב "טרמית", אשר פוצץ 
ונערכו ניסיונות לפיגועים דומים. במהלך האינתיפאדה החל פיתוח מדיניות 
"הסיכול הממוקד" – נערכו שני ניסיונות לפגוע במוחמד דף, אשר הסתיימו 
בפציעתו בלבד, ונערך מבצע לחיסולו של צלאח שח'אדה, אשר במסגרתו 

נהרגו גם 14 בלתי מעורבים בבית סמוך, דבר אשר לא היה ידוע מראש. 
גדי שימש כראש המרחב בין קיץ 2005 לקיץ 2009 והחל את תפקידו מיד 
לאחר ביצוע "ההתנתקות" מעזה. בתקופה זו נוצרה ברצועה ישות מודיעינית 
בכל  מולה  לפעול  צורך  היה  אשר  יעד",  "ארץ  בין  כתמהיל  הוגדרה  אשר 
על  השתלט  אשר  החמא"ס,  בסיס".  "ארץ  לבין  מנגד,  באיסוף  האמצעים 
כל הזמן באיתור מרגלים  ועסק  הרצועה, החל להתארגן כמסגרת צבאית 
צה"ל,  עם  גבוהה  שילוביות  לייצר  עיקרי  כמאמץ  ראה  המרחב  ובסיכולם. 

בראש פיקוד הדרום עמד באותה עת האלוף יואב גלנט. 
המוצלח  הראשון  התקיפה  מטס  את  אפשר  בוצע  אשר  המסיבי  האיסוף 
חמא"ס  אנשי  מ-300  בלמעלה  לפגוע  הצליחו  בו  יצוקה",  "עופרת  במבצע 
ולפגוע במחפורות הרבות בהם תכננו אנשי החמא"ס להציב רקטות לשיגור 
לעבר ישראל. במהלך המבצע הוקמו חמ"לים משותפים בהם פעלו אנשי 
צה"ל ואנשי שב"כ יחדיו כדי לאפשר הפעלה אפקטיבית יותר של הכוחות. 
לאחר ההתנתקות החלו הפלסטינים לחפור מנהרות אשר יובילו לעבר שטח 
יכולת הכיסוי  והתאמות על מנת לשפר את  ישראל. המרחב ערך שינויים 
האיסופי בתחום זה. בשנת 2008 כבר היה בידי השירות מידע על 28 צירי 

מנהרות המובילים מהשטח הפלסטיני לשטחנו. 
אמנון סופרין

הוקרה לעובדיה ירושלמי 
על ספרו על יהודי מצרים 

 )1970-1967(
מרגש  ערב  לפה  מפה  גדוש  באולם  התקיים   ,2017 ביולי   2 ראשון,  ביום 
לכבוד הופעת ספרו של מר עובדיה ירושלמי, 'חמש הדקות הארוכות: יהודי 
במרכז  התקיים  האירוע  והעקירה'.  המעצרים   ,1970–1967 בשנים  מצרים 
למורשת המודיעין )המל"ם( בגלילות, בחסות ובהשתתפות הקרן להנצחת 
קדושי קהיר. בערב זה העניקה הקרן למר ירושלמי מענק מחקר עבור ספרו. 

ד"ר שמעון אביבי, אשר עמד בראש הוועדה לבחינת הספר, הציג בפני נוכחים את נימוקי הוועדה.
בערב נשאו דברים מנכ"ל המל"ם תא"ל )מיל'( דודו צור, פרופ' נחם אילן ראש הקרן, השגריר בגמלאות וההיסטוריון מר צבי גבאי, הדיפלומט לשעבר 
ומנכ"ל בורסת היהלומים מר אלי אבידר, ההיסטוריונית ד"ר רות קמחי, ומר עובדיה ירושלמי, שהגיב בהתרגשות לדברי קודמיו. את מענק המחקר 
העניק חבר הנהלת הקרן, ניצב ורב-גונדר )גימ'( לוי שאול. הנחתה את האירוע הגב' נורית שפירו, חברת הנהלת הקרן להנצחת "קדושי קהיר". היה 

זה ערב מעניין ומרגש, ובו נשזר סיפורו האישי של עובדיה ירושלמי עם פרק סוער וכואב בתולדות יהדות מצרים, שעד כה טרם נחקר.
נצ"ם )גימ'( אלה שושנה, מנהלת הקרן להנצחת קדושי קהיר

מנהרת טרור של החמאס בעזה )צילום: רויטרס(

רצועת בעזה )צילום: רויטרס(

לוי שאול מגיש את המענק מטעם הקרן להנצחת קדושי קהיר לעובדיה ירושלמי

ם " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
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עמותת 'אגמון'
התקיים  אגמון  עמותת  של  המסורתי  השנתי  הכנס 
שבאוניברסיטת  סמולארש  באולם   2017 ביוני  ב-28 
תל-אביב. בנוסף לחברי העמותה וראשי מוסד לשעבר, 
וכן  הפעילים,  האגפים  מראשי  חלק  בהשתתפותם  כיבדו 

מוזמנים – כגון חברי פרוייקט "רקיע" ונציגי שובל.
הכנס כלל מפגש חברים מרגש, שלווה בארוחה חגיגית. אחריו התכנסו 
חברי העמותה באולם. את החלק הטקסי ליוותה עובדת המשרד בשירה 

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת בוגרי 8200
 2 שמ  ותיקי  של  קבוצה  במשכנו  אירח  המדינה  נשיא   0
)ממקימי היחידה( בתחילת חודש יוני 2017. מפקד היחידה 
הוקרתו  את  הביע  הנשיא  הקבוצה.  אל  התלווה  כ'  תא"ל 
המדינה  הקמת  בתקופת  שירותם  על  ישראל  עם  והוקרת 

ואיחל להם בריאות טובה.

הירידים  במרכז  התקיים  שמ2  צעירי  של  השנתי  הנטוורקינג  כנס   0
ב-13 ליוני. בכנס השתתפו כ-4500 בוגרי היחידה. בכנס נפגשו הבוגרים 
בכירי  ועם  במשק  המובילות  החברות  עם  יוקרתי  נטוורקינג  במתחם 
במתחם  המשתתפים  בילו  בנוסף  והיזמות.  הטכנולוגי  בתחום  המשק 
מיזמים   10 הוצגו  הסטארטאפים  במתחם  טכנולוגי.  אינטראקטיבי 

מבטיחים, כל זה לצד הופעות מוזיקליות מקפיצות. 
0 מדי שנה מעניקה העמותה בכנס השנתי שלה )בספט'( מספר מלגות 
לימודים מלאים לחיילים וחיילות מצטיינים שסיימו את שירותם ביחידה, 
מתקדמים  לימודים  לממן  יכולים  אינם  סוציו-אקונומית  מסיבות  אך 
משותף  לצוות  מגיעות  אלה  וחיילות  חיילים  על  המלצות  כרצונם. 
והעמותה, שבוחרים את הראויים ביותר לקבלת המלגות.  של היחידה 
המלגות הינן פרי תרומתם של בוגרי היחידה המכירים בחשיבות הרבה 
של הנושא. התורמים הינם חברים "בחוג הידידים" של העמותה. במהלך 
חודש יוני התקיים מפגש של חוג הידידים עם מפקד היחידה תא"ל כ'. 
במפגש סיפר המפקד על הדילמות עמן מתמודדת היחידה בימים אלה, 
ויו"ר העמותה הביע את הערכתו הרבה לתורמים והזמין חברים נוספים 
להצטרף לחוג הידידים באמצעות תרומה משמעותית לטובת החיילים 

והחיילות הנזקקים לה.
0 ב-11 ביולי יתקיים מפגש סיום למחזור השני של W2W )נשות שמ2( 

במסגרתו בוגרות היחידה משמשות מנטוריות לחברות צעירות בשמ2.

0 ב-14 בספטמבר יתקיים הכנס השנתי של שמ2 - פרטים יופצו בקרוב 
בנפרד. נא שמרו המועד ביומנכם.

0 ב-5 בנובמבר יתקיים הערב השנתי לזכרו של תא"ל יואל בן פורת ז"ל 
במל"ם - נא שמרו מועד זה ביומנכם.

נעם שפירא

שבתי   - העמותה  נשיא  א',  ראובן   – העמותה  יו"ר  של  נאומים  ונישאו 
שביט וראש המוסד – יוסי כהן. 

ר',  – מר אמיר  ורווחה של העמותה  ועדת פרט  מיו"ר  נפרדה  העמותה 
כאות  תשורה  הוענקה  לאמיר  שנים.  שש  לאחר  תפקידו  את  שסיים 

הוקרה על פעילותו. 
החלק השני של הערב כלל את מופע האיחוד של מוני מושונוב ושלמה 

בראבא. האירוע הופק ע"י ועדת התרבות של עמותת אגמון.
מיכל ר'

דור המייסדים של 8200 מתארח בבית הנשיא

והתעשייה  הקהילה  לטובת  פרויקטים  במספר  מעורבת  העמותה   0
יוני התקיים מפגש הפתיחה של המחזור השני של  בישראל. במחצית 
Hybrid, תכנית הדגל של עמותת בוגרי 8200 בשיתוף עם המעוף )גוף 
של משרד הכלכלה(, לקידום חברות סטארטאפ, בהן שותף יזם ערבי, 
דרוזי או בדואי. התכנית שמה דגש על פיתוח טכנולוגיות עמוקות וגיוס 
מועמדים משכילים עם רקע במחקרי רפואה או הנדסה. 6 – 10 הצוותים 
המתקבלים לתכנית מדי שנה מקבלים ליווי צמוד לתקופה ארוכה של 
או מנהל, שהוביל  ידי מומחה שבתפקידו הם משקיע פעיל  על  כשנה 
ניתן לפנות למנהל התכנית, איתן  נוסף,  חברה לאקזיט בעבר. למידע 

.eitan@thehybrid.io :סלע, בכתובת
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טיסה  חטופי  מבצע שחרור   | 4 ביולי 1976 – מבצע "כדור הרעם" 
139 של "אייר פראנס". צה"ל, על אף המרחק לאנטבה ופערי המודיעין, 
הצנחנים  וחטיבת  גולני  חטיבת  מטכ"ל,  סיירת  האוויר,  חיל  בשילוב 
ובליווי חוליית האזנה של 8200 יצא למבצע חילוץ. מפקד סיירת מטכ"ל 
"יש  נהרג. למבצע קדמה מלאכת איסוף מודיעיני של  ז"ל,  נתניהו  יוני 

מאין" תוך שיתוף פעולה בין המוסד לאמ"ן. 

 | צה"ל  של  הראשון  הממוקד  הסיכול  מבצע   -  1956 ביולי   11
מאז  מהרצועה  המצרים  ה"פידאינים"  של  המתמשך  הטרור  גל  לאור 
1955, הנחה הדרג המדיני על הפסקתו. ביכבאשי מצטפא חאפז, ראש 
במבצע  חוסל  "הפידאין"  על  ופיקד  שהקים  ברצועה,  המצרי  המודיעין 
)עם  ומעטפה  "סוכן כפול"  154, באמצעות  יחידה  "מחוץ לקופסא" של 
1956 חוסל מצטפא  ביולי  ב-11   .  432 ביחידה  ספר ממולכד( שהוכנה 

חאפז. למחרת חוסל בשיטה דומה מקבילו של חאפז בירדן.
12 ביולי 2006 - מלחמת לבנון ה-2 פרצה בעקבות חטיפת שני 
חיילי צה"ל, אהוד גולדווסר ואלדד רגב ז"ל | דו"ח וועדת ווינוגרד, 
ודו"ח מיוחד של  שכלל פרק מיוחד וביקורתי גם על המודיעין הצבאי, 
הפקת  תהליך  הניעו  עמידרור,  אלוף  בראשות  צה"ל  שהקים  וועדה 

לקחים ממושך באמ"ן.
ליל 20-19 ביולי 1969 - מבצע "בולמוס 6" | הפשיטה על האי גרין 
לוחמי  ונטלו בה חלק  הייתה מהמבצעים הבולטים במלחמת ההתשה 
מודיעינית  איסוף  מלאכת  קדמה  למבצע  מטכ"ל.  וסיירת   13 שייטת 

רחבת היקף. 

המשך בעמוד 9

בסיס  בגלילות,   15 בה"ד  של  ההקמה  מסדר   -  1969 ביולי   20
ההדרכה למקצועות המודיעין | הדרכת מקצועות המודיעין התבצעה 

עד אז במספר בסיסים נפרדים ולא תחת מטריה אחת.
22 ביולי 1948 - מועד ההקמה השני של שירות המודיעין הצבאי 
ביוני אך הסתייגות  )ש"מ( | השירות היה אמור להתחיל לפעול ב-30 
לפרסום  עד  זאת,  המהלך.  להקפאת  הביאה  ידין,  יגאל  האג"ם,  ראש 
פקודה מטעמו של ידין, שבה הוכרז על הקמת שירות המודיעין הצבאי 
אז  עד  שפעל  מודיעין  גוף  אג"מ-3  מח'  פעילות  והפסקת  ביולי  ב-22 

במקביל ל-ש"י. 
נרתיק   | הביש"  ל"עסק  הפך  סוזאנה"  "מבצע   -  1954 ביולי   23
על   1954 ביולי  ב-23  נתנזון  פיליפ  של  בכיסו  שהתפוצץ  המשקפיים 
רשת  חברי  כל  למעצר  הוביל  באלכסנדריה  "ריאו"  קולנוע  מדרגות 
מקס  אמ"ן.  של   131 יח'  ע"י  במצרים  שהופעלה  היהודית  המודיעין 
ראשי  שני  סודות.  להסגיר  לא  כדי  עימם, התאבד  בינט, שנעצר  מאיר 
נידונו  ואחרים  להורג,  הוצאו  עזר,  ושמואל  מרזוק  משה  ד"ר  החוליות, 
4 מהם שוחררו רק לאחר מלחמת ששת  למאסר לתקופות ממושכות. 
הימים. מפקד הרשת, אברי אלעד, הואשם בבגידה ונשלח לכלא. בנימין 
גיבלי נאלץ בעקבות ההסתבכות לסיים תפקידו כראש אמ"ן, אך המשיך 

לשרת בצה"ל, ושר הביטחון לבון, נאלץ להתפטר. 
30 ביולי 1970 - מבצע "רימון 20" | הפלת 5 מטוסי מיג רוסיים ע"י 
טייסי חיל האוויר בעקבות מארב אווירי לקראת סיום מלחמת ההתשה. 
המארב התאפשר הודות למודיעין מקדים מדויק וליווי צמוד של אנשי 
"מסרגה" - יחידת הגרצ'קואים של 848. היחידה הוקמה לאחר מלחמת 
ששת הימים, לנוכח החדירה של בריה"מ למזה"ת, התבססה על דוברי 

רוסית ואפשרה לאמ"ן יכולות שלא היו לאף גורם מודיעין במערב.

ראשית אוגוסט 1958 - מבצע "רסקו" | מבצע מבוקר של השב"כ מול 
המודיעין הרומני, שהחל בקיץ 1958 לאחר שהתייצב בשב"כ עולה חדש 
מרומניה, שהתוודה כי הינו מרגל של המודיעין הרומני. בעקבות זאת, 
הופעל העולה ) "רסקו"( כ"סוכן כפול" מול המודיעין הרומני במשך שנים 

רבות וסיפק מידע רב על המודיעין המזרח אירופאי ושיטות פעולתו.
סיירת  כוחות  פשיטה של   | 2006 - מבצע "חד וחלק"  2 באוגוסט 
מטכ"ל ויחידת 'שלדג' במהלך מלחמת לבנון השנייה על יעד חיזבאללה 

בבקעת הלבנון במטרה להשיג מידע על שני החיילים החטופים. 

מבצע ״כדור הרעם״. ראש הממשלה יצחק רבין, מקבל את פני הלוחמים בשובם מאנטבה

מטוסי מיג רוסיים

מבצע ״בולמוס 6״

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(8 גיליון 45, תמוז-אב תשע"ז, יולי 2017

תאריכון היסטורי לחודשים יולי-אוגוסט מאת: סא״ל )מיל׳( גדעון מיטשניק
אירועים | מבצעים | מורשת קרב מנהרת הזמן
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מהנעשה בספריית המל״ם
תערוכה לציון 50 שנה למלחמת ששת 

הימים ול"מבצע יתד"
ספריית המל"ם מציגה תערוכה מיוחדת לציון 50 שנה למלחמת ששת 
תמונות  מאמרים  ספרים,  כוללת  התערוכה  "יתד".  ולמבצע  הימים 
הספרייה.  של  הממוחשב  המידע  במאגר  הקיימים  נוספים  וחומרים 

בואו לבקר ולעיין. בקרו גם באתר הפייסבוק של הספרייה.
http://www.terrorism-info.org.il/he/Library.aspx

10 באוגוסט 1973 - מבצע "עמלק" | יירוט מטוס 
אזרחי שהמריא מביירות לבגדאד במטרה ללכוד את ג'ורג' חבש, מנהיג 
"החזית העממית לשחרור פלסטין". בתחקור נוסעי המטוס ברמת דוד 
לא נמצא חבש. יודגש כי היירוט התבצע למרות התנגדות ראש אמ"ן, 

אלי זעירא.
ליל 11-10 באוגוסט 1963 - "מבצע חלוץ" אחד מהמבצעים 
הראשונים של סיירת מטכ"ל בעומק מצרים | מפקד המבצע 
היה סגן אהוד ברק והיה זה אחד משני מבצעי הכנה למבצע איסוף 
מודיעין שנערך בסוף 1964. לטובת פרויקט זה הצליח ראש אמ"ן דאז, 
מאיר עמית, לגיס את תמיכת הרמטכ"ל וראש הממשלה ושר הביטחון 

לוי אשכול, להקצות תקציב עתק של 2 מיליון דולר.
16 באוגוסט 1966 – שיאו של מבצע "הציפור הכחולה" שניהל 
המוסד להבאת מיג 21 לארץ מעיראק | גיוס הטייס מוניר רדפא 
התאפשר במבצע מורכב שהחל כבר ב-1964 וכלל מעורבות של גורמים 
כל  שמש.  ויוסף  לירון  זאב  נמרודי,  יעקב  וורדי,  רחביה  וביניהם:  רבים 
ביקשה  אף  ארה"ב  המטוס.  את  הכירו  לא  המערב  של  האוויר  חילות 

וקיבלה. קרנו של המוסד בראשות מאיר עמית עלתה פלאים.

תחת השם ז'אק ביטון.
נעצר  הוא  מרגל.  האיש  כי  האפשרות  העלו  שהצטברו  חשדות 
היה  לו  שניתן  הצופן  כפול. שם  כסוכן  ושוכנע לשמש  ליל,  באישון 
"יתד". המודיעין הישראלי אפשר לו להעביר מידע אמין, אם כי לא 
קריטי, למפעיליו המצרים כדי לשמור על ערכו בעיניהם. מדי פעם 
נאלץ לעבור תחקירים מייגעים גם ע"י המצרים וגם ע"י הישראלים, 

שביקשו לוודא שאיננו סוכן כפול.
"יתד" מסר למפעיליו במצרים כי המלחמה אמורה להתחיל במהלכים 
יבשתיים, מה שהוביל את חיל האוויר המצרי לנקוט בשאננות. אחרי 
מת  שם  לגרמניה,  ישראל  את  ועזב  פעילותו  את  סיים  המלחמה, 
ב-1982. רפעת הפך לגיבור לאומי לאחר שסדרת טלוויזיה, שהוקרנה 
במצרים, הציגה אותו כמי שריגל למען מולדתו משטחה של ישראל 

שם הגיבור המצרי בסדרה היה "רפעת אלהאגן". 
נאוה רייך

? ם ת ע ד י ה
מבצע "יתד" וז'אק ביטון, רפעת אל ג'מאל 

)ערבית: رفعت الجامل( )1927–1982(, סוכן 
כפול מצרי שפעל בישראל

ששת  למלחמת  שקדמה  בהטעיה  מכריע  חלק  היה  "יתד"  למבצע 
הימים, ואפשרה את מכת המחץ על חיל האוויר המצרי. רפעת אל 
ג'מאל היה אזרח מצרי לא יהודי שהסתבך עם החוק, ונדרש על ידי 
המודיעין המצרי להשתלב בעלייה ממצרים לישראל, ולשמש כסוכן 

בסג'עיה  המבצע  במסגרת   | נעול"  "גן  - מבצע   2006 30 באוגוסט 
מידע  בעקבות  צה"ל  כוחות  חשפו  קיץ"(  "גשמי  ממבצע  )חלק  בעזה 
במבצע  מסג'עיה.  נחפרה  אשר  קרני  במעבר  תופת  מנהרת  מודיעיני 

נהרגו 20 מחבלים ועוד כ-20 נפגעו.
אחד   | יונס(  חאן  )מבצע  אלקיים"  "מבצע   -  1955 באוגוסט   31
המבצעים הבולטים של הצנחנים במסגרת פעולות התגמול מול ה"פדאין" 
באמצע שנות ה-50. המטרה: ּכיבוש ופיצוץ בניין המשטרה בחאן-יונס, מתחם 
מבוצר בתוך מחנה צבאי, ששימש כמפקדת הפדאין ברצועה. המבצע הצריך 
מל"ם מדויק ולשם כך הוכן תיק יעד על הבניין ועל השטח. מפקד פלוגה ד' 

שביצעה הפשיטה היה מוטה גור. עשרות חיילים מצרים נהרגו בפעולה.

המשך מעמוד 9

מטוס המיג העיראקי במוזיאון חיל האוויר בחצרים

אתר אינטרנט חדש
 למרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית.

 האתר החדש יעלה בקרוב, יהיה נגיש ויכלול
שיפורים גרפיים ומנוע חיפוש משופר.

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(9 גיליון 45, תמוז-אב תשע"ז, יולי 2017

מנהרת הזמן
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ת ו ח פ א ' צ
בפרס  זכייתו  על  אלפר  ליוסי   0
צ'ציק למחקרים בביטחון לאומי על ספרו 

"מדינה בודדה". יוסי שרת במוסד.
 Wars of 0 לפסח מלובני – על ספרו
אוניברסיטת  הוצאת   ,Modern Babylon

קנטקי, 2017. פסח שרת באמ"ן.
למנהל  מינויו  על  מעיין  לשלומי   0
באגף  והמורשת  המוזיאונים  יחידת 
ומורשת  הנצחה  שכולות,  משפחות 

במשרד הביטחון. שלומי שרת באמ"ן.
הלפיד  העברת  על  פכט  לשוניה   0
ש.מ.2  בעמותת  מהנעשה  המדור  בהכנת 

לנעם שפירא.
פתאל-קופרווסר  לציונית   0
על זכייתה בפרס אח"י )האגודה לעידוד 
 2017 המחקר, הספרות והאמנות( לשנת 
הקיר". הספר  "התמונות שעל  על ספרה 
גם  להצלחה  וזוכה  לערבית  תורגם 

במדינות ערב. ציונית שרתה באמ"ן. 

50 שנים למלחמת ששת הימים
מוסף מיוחד - עמ' 49-14

עוד בגיליון:
מה ניתן היה ללמוד מהעיתונות העיראקית

על כוונותיו של סדאם חוסיין
על היעלמות הבנות העומק לגבי מושאי המחקר 

מעולמם של גופי המודיעין
מדור חדש:

"נשות הצללים" - על שולמית )שולה( קישיק-כהן

יולי 2017  סיוון תשע“ז,  גיליון 78,   | למורשת המודיעין  וביטחון מבית המרכז  מודיעין  לענייני  כתב עת 

תודתנו 
כתרי,  לרון  לב-רן,  לניסן  לאריק,  אילן,  לנחם  אביבי,  לשמעון 
לאפרים לפיד, למיכל ר', לגדעון מיטשניק, לאפי מלצר, לאמנון 
סופרין, לענף פרט בחמ"ן, לרקפת פאר, לרפי קטרון, לנאווה רייך, 
ולכל  החומר  בהכנת  הסיוע  על  ולמיטל שטדלר  שושנה,  לאלה 

האחרים שתרמו.

 "רואים מל"ם", 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"ם" 
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

במל"ם ם  עי ו ר אי
מנכם ו י ב ו  נ י י שר

יום חמישי 20 ביולי 2017 בשעה 18:00  0
ערב לזכרו של ד"ר סא"ל שלמה בן-אלקנה   

אלמוג  יוסי  פרופ'  של  הרצאתם   בתוכנית: 
"משרלוק הולמס ועד די.אנ.איי פורנסי - זיהוי 
בני אדם בשיטות מדעיות״, ויואב סטולר ראש 
תחום טכנולוגיות באית"ן על איתור טנקיסטים 
נעדרים בחולות סיני. מספר המקומות מוגבל. 

.nava@agmon.com :הרשמה במייל

יום שלישי 12 בספטמבר 2017  0
כנס החברים השנתי.  

לפרטים נוספים על אירועים יש להתעדכן באתר האינטרנט של 
 המל"מ: www.intelligence.org.il. הרשמה לאירועים במשרדי המל"מ, 

בטלפון 03-5491306/ 03-5497019 שלוחה 101 או 0.

בגיליון הבא של מבט מל"ם
כתב העת של המרכז למורשת המודיעין 

 פרויקט מיוחד לציון 50 שנה
למלחמת ששת הימים:

איך הושמד חיל האוויר המצרי במבצע אחד.
הטעויות הקשות של המודיעין הצבאי המצרי.

וגם: ראיון עם אלי הלחמי, ראש המדור הצבאי של 
סוריה, לבנון ועיראק בתקופת המלחמה.

שלמה בן-אלקנה

יוסי אלפר

פסח מלובני

ציונית פתאל-קופרווסר

SAVE THE DATE

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(10 גיליון 45, תמוז-אב תשע"ז, יולי 2017
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