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 אירוע חנוכה  במל״ם 
לבני המשפחות השכולות 

כמדי שנה אף השנה, נערך במל"ם מפגש חנוכה 
לבני המשפחות השכולות והפעם פעלו לטובתנו 
מספר גורמים: הארגון המוקפד, מזג האוויר האיר 
פניו, הקייטרינג שוב לא הצליח לאכזב והעיקר 
לטובה  מאוד.  יפה  הייתה  המשפחות  היענות 
המבוגרים  כמספר  היה  הילדים  מספר  כי  נציין, 
בדברי  איש.  כמאתיים  באירוע  נכחו  הכול  ובסך 
הפתיחה הודגש בפני המשפחות, כי המל״ם רואה 
כמשימה ראשית ועיקרית את ההנצחה של חללי 
בכל  להשתתף  התבקשו  המשפחות  הקהילה. 

לוועדת  נציגיהם השונים  נקראו לבחור בהצבעה את  והפעילויות במל״ם,  האירועים 
הביקורת ובבוא העת לוועד המנהל. 

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

העבודה  שנת  את  סוגר  זה  גיליון 
אירועים  בשני  הסתיימה  השנה   .2017
מוצלחים מאד. הראשון שבהם בחנוכה, 
חגגנו שוב על פי מיטב המסורת שלנו 
החג.  את  השכולות  המשפחות  עם 
לציון  ראוי  כך  ובתוך  מאד  גבוהה  נוכחות  הייתה  השנה 
המספר הגבוה של הילדים שהשתתפו. האירוע השני הוא 
הסכם, שם שמענו  לקראת  סוריה  בנושא  מודיעין"  "בימת 
אמנון  הנחה  אותו  הפאנל,  ממשתתפי  מרתקים  דברים 

סופרין )פרטים בגוף איגרת המידע(.
אנו נמצאים בראשיתה של שנת העבודה החדשה. בישיבת 
הוועד המנהל נסקרה הפעילות בשנת 2017 והוצגה ואושרה 
2017 אציין את:  2018. באשר לשנת  תכנית העבודה לשנת 
המשך השיפורים בתחום מערכות ההנצחה, מיסוד מערכת 
ההדרכה - אלפי מבקרים מקהלי יעד שונים ביקרו במל"ם. 
בבת העין של ביקורים אלה הם תלמידי התיכון מהפריפריה 
ועל כך גאוותנו. המכון לחקר מדיניות ומודיעין פוצל לשניים: 
המכון לחקר המתודולוגיה בראשות יוסי קופרווסר, המהווה 
חלק אינטגרלי ממרכז המידע ע"ש מאיר עמית, והמכון לחקר 
המורשת בראשות רון כתרי, כגוף חדש במל"ם. שני המכונים 

פרסמו עבודות ומאמרים רבים במהלך השנה. 
הברוכה  בפעילותו  המשיך  וטרור  למודיעין  המידע  מרכז 
ובגילוייו המסייעים בעקיפין למאמצי ההסברה של מדינת 
לפרויקטים  התכנון  עבודות  גם  נסתיימו  בעולם.  ישראל 
 ,2018 בשנת  לבצע  נתחיל  אותם  במל"ם,  תשתיתיים 
לטריבונה  מתחת  הכיתות  בנין  הם  ביניהם  כשהמרכזיים 
חזות  ושיפור  הפתוח,  האמפיתאטרון  של  המערבית 

האודיטוריום וסביבתו.
השנה נשקיע מאמץ מיוחד להשגת תרומות בחו"ל ובארץ, 
במוקד  ולחברים.  למשפחות  המגוונת  בפעילות  ונמשיך 
נוספות תעמוד שנת  ובפעילויות  החברים  בכנס  הפעילות 

ה-70 למדינת ישראל. 
מאחל  ואני  הראשונה,  שנתו  את  מסיים  המנהל  הוועד 
לכלל  גם  פורייה  עשייה  איחולי  פורייה.  עשייה  המשך  לו 
המתנדבים העוסקים במלאכה ולצוות המל"ם. זו הזדמנות 
עבודה  שנת  ולאחל  פועלם  על  לכולם  להודות  נאותה 

מוצלחת, שנה של השגת היעדים ובריאות אישית. 
דודו צור, מנכ״ל העמותה

בעוד הילדים נהנים ממופע להטוטן, רותקו המבוגרים בהרצאתו המעניינת מאוד של 
מר דוד, מוותיקי השב"כ, אודות פענוחה של פרשת פיגוע התופת המחריד בירושלים 
נחשפה שרשרת  במשך ההרצאה  ציון".  בכיכר  התופת  מקרר  פיגוע  כ"פרשת  הזכור 
והמבצעים,  המתכננים  ותפיסת  הפיגוע  של  פענוחו  התאפשר  שבסופם  האירועים 
למרות כל הקשיים, ללא קצה חוט במשך זמן ממושך ונוכח כמות הרוגים ופצועים, 
דברי  שמענו  ולאחריה  מרענן,  ממתק  הייתה  ה"חמניות"  הופעת  שידענו.  מהנוראים 
הגות אודות החג ומשמעותו מפי הרב של המוסד והשב"כ שהדליק את נרות החנוכה, 
והציבור הצטרף לשירה של שירי חנוכה. נעים היה לשמוע את קולותיהם של הצעירים 
שזכו גם לשי ולסופגנייה מידי חיילות חינניות. נקווה לראותכם גם בפעילות האביב 

ובשנה הבאה באירועים המתפרסמים מעת לעת.
ניסן לב-רן, נציג המשפחות השכולות בוועד המנהל
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

של  המחדל  בעקבות 
ההנהגה  הגיעה   1973
כי  למסקנה  הישראלית 
המודיעין  שגופי  עדיף 
יתמקדו בהערכת יכולות 
גישה  כמובן  זאת  בכוונותיהם.  ולא  אויבינו 

בטוחה יותר, והיא נכונה תמיד ובכל. 
גם לגבי האויבת הגדולה של ישראל היום 
ומוצהרות. היא  ברורות  כוונותיה  – איראן. 
ועל  כולו,  באזור  הגמונית  להיות  רוצה 
האם  הקטן".  "השטן  את  לחסל  הדרך 
ניתן  האם  זאת?  לממש  איראן  יכולה 
סוני?  במרחב  לשלוט  שיעית  למדינה 
בערבים?  ישלטו  שאיראנים  אפשר  האם 
האם ניתן להשמיד את ישראל בלי להיות 
לנשק  ולהגיע  לחתור  הניתן  מושמד? 
ההנהגה  האם  כולו?  העולם  נגד  גרעיני 
יכולותיה?  למגבלות  מודעת  האיראנית 
חוץ  אתגרי  עצמה  על  לוקחת  היא  ובעוד 
כה גדולים, האם יש ביכולתה לתחזק את 
של  תשלובת  על  לסמוך  הפנים?  מערכות 
ואתוס  קנאית,  אידיאולוגיה  דיכוי,  מנגנוני 
לאומי עתיק? לשרוד אל מול נוער משכיל, 
ממורמר ונמרץ? מול שיעורי אבטלה ויוקר 
המצפה  צעיר  דור  מול  מאמירים?  מחיה 

לתקווה? לחיים אחרים?
אלה שאלות שאין להן מענה אלא רק אולי 
בחיק העתיד. עתיד קרוב? עתיד רחוק? – 

נחיה ונראה.
כך או כך, 2018 הבאה עלינו לטובה, תפתור 
לא  מאתגרות  אחרות,  ותציב  חידות  לנו 
פחות. שנהיה בריאים ומודעים ליכולותינו 

וגם למגבלותינו.
תוכלו   2017 שנת  את  החותם  זה  בגיליון 
והמגוונת  העשירה  הפעילות  על  לקרוא 
המרכז  ההנצחה  באתר  המתקיימת 

למורשת המודיעין ובעמותות השונות.
לכל  להודות  ברצוני  זאת  בהזדמנות 
אגרת  של  בהכנתה  השותפים  החברים 
המידע "רואים מל״ם", ובראשם לשימעל'ה 

אביבי.

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך

"בימת מודיעין" מס' 16

סוריה לקראת הסדר
"בימת מודיעין" מס' 16 התקיימה במל״ם ב-29 בדצמבר 2017 והתמקדה בעתידה 

של סוריה ובהשלכות דמותה העתידית על ישראל. 

פרשיית מודיעין: החדרת סוכן ליחידה הימית של הפת"ח )1971(
בחלק הראשון הציג איתן, גמלאי של שירות הביטחון הכללי, פרשיה של החדרת סוכן ליחידה 
 )1965 בינואר  )מ-1  ע"י הפת"ח  בוצעו  הפיגועים אשר  לאור  ב-1971.  בלבנון  הימית של הפת"ח 
לפעול  החלטה  נתקבלה  אמל"ח,  של  והן  מחבלים  החדרת  של  הן  הים,  דרך  לפעילות  ובדגש 
להחדרת סוכן אל היחידה הימית של הפת"ח, אשר בסיסה היה בצרפנד, צפונית לצור. הרכזים 
התבקשו לאתר סוכנים אשר יוכלו לבצע משימה זו. אחד הרכזים הציע דייג צעיר מצפון הארץ. 
התכנון היה להוציאו מהארץ לבסיס היחידה הימית של הפת"ח, שם יסביר כי ברח מהארץ עקב 
התנכלות אליו, ויציע למפקדי היחידה כי יוביל כוח ימי לפעולה בחופי הארץ. לאחר תהליך ארוך 
הוכן סיפור כיסוי מתאים, והאיש נשלח למשימתו. לאחר שהאיש יצא, עברה תקופה בת למעלה 

מחודש וחצי בה לא נתקבל ממנו אות חיים, ולא היה כל מידע מה עלה בגורלו. 

בחצות ליל ה-1 בינואר צלצל הטלפון בביתו של הרכז. הדובר היה הסוכן, אשר דיווח כי הוא 
מדבר מביתו של אלי אביבי בחוף אכזיב, כי אתו על החוף חוליה בת חמישה מחבלים, אשר 
הגיעה לחטוף את אביבי ללבנון, וכי "גדולי הפת"ח" ממתינים בספינה בים לדיווח על הצלחת 
הסוכן  ע"י  הוצע  אביבי  ואלי  הקמתו,  יום  לציון  הפת"ח  ע"י  תוכננה  זו  ראווה  פעולת  המבצע. 

כמטרה קלה, בהיותו מתבודד באכזיב הקרובה לגבול.
הרכז מיהר להזעיק את צה"ל ונסע לאכזיב בשיא המהירות. בהגיעו לשם מצא את הסוכן בביתו 
ידוע בכך  יביא את אלי אביבי )אשר היה  של אביבי, מסר כי החוליה ממתינה בחוף לכך שהוא 
שביתו פתוח לדייגים בצפון וכל אימת שנתבקש היה יורד עם הדייגים לחוף לסייע להם להעלות 
את שללם(. עוד הם מדברים וצרור יריות נשמע מבחוץ: הסתבר כי ספינת "דבור" שהוזעקה למקום 
ערכה ניסוי כלים כפק"ל כניסה לקרב, ולכן ספינת הפיקוד, שעליה כל ראשי הפת"ח, ברחה ללבנון. 
ע"י  נתגלו  ובבוקר  לימן,  כפר  ליד  בננות  במטע  הסתתרו  החוף,  דרך  לברוח  ניסו  החוליה  אנשי 
ואנשי החוליה שנתפסה, ערך צה"ל פעולת  הכוחות שסרקו את האזור. בעקבות תחקור הסוכן 

תגמול לחיסול הבסיס הימי של הפת"ח בלבנון. החדירות בדרך הים פסקו מאז!

ביתו של אלי אביבי בחוף אכזיב )צילום: אבי דרור, ויקימדיה(

אלי אביבי )צילום: פייסבוק, מדינת אכזיב(
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סוריה לאן?
וההשלכות  סוריה  של  עתידה  בנושא  פאנל  התקיים  השני  בחלק 
מזכירו  בעבר  קפלינסקי,  משה  )במיל.(  האלוף  השתתפו  ישראל.  על 
הצבאי של ראש הממשלה אריאל שרון )ז"ל(, מפקד פיקוד המרכז וסגן 
הרמטכ"ל; האלוף )במיל.( עמוס גלעד, בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן 
והשגריר  ועד לאחרונה ראש האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון; 
וכן  ברוסיה  ישראל  שגריר  באוקראינה,  ישראל  שגריר  בעבר  מגן  צבי 
יו"ר  'נתיב'. הנחה את הפאנל תא"ל )במיל.( אמנון סופרין,  ראש ארגון 

ועדת מורשת ותכנים במל״ם, אשר פתח בסקירה על המצב בסוריה. 

מלחמת האזרחים בסוריה נמשכת מאז 2011. במלחמה זו נהרגו עד כה 
למעלה מ- 450,000 איש, 4 מיליון סורים עזבו את ארצם והפכו לפליטים, 
נחרבו  שלמות  ערים  בארצם.  לפליטים  הפכו  סורים  מיליון  כ-5  ועוד 
ונגרם נזק כלכלי כבד. בסופו של דבר הצליח המשטר הסורי להשתלט 
מחדש על שטחים שהוחזקו ע"י דאע"ש במזרח ובצפון סוריה, ולהדוף 
חלק מהמורדים, לאחר שקבל סיוע מסיבי מהרוסים, מכוחות איראנים, 
לסוריה  הגיעו  המלחמה  במהלך  חיזבאללה.  ומלוחמי  שיעים  מכוחות 
ואנשי צבא. האיראנים אף  כוחות איראנים אנשי "משמרות המהפכה" 
גייסו שיעים ממקומות שונים. סד"כ הכוח השיעי בסוריה הגיע לכ-20 

עד 30 אלף איש, בנוסף לכ-7,000 עד 10,000 אנשי חיזבאללה. 
ועפ"י  מאוד  גבוהה  הייתה  במלחמה  שיעית   – האיראנית  המעורבות 
דולר.  כ-100 מיליארד  הערכות שונות השקיעה איראן עד כה בסוריה 
לסוריה  עיראק  דרך  מאיראן,  קרקעי"  "מסדרון  להקמת  פועלת  איראן 
וללבנון. היא מתכננת למסד נוכחות קבועה בסוריה, עם בסיס ימי ובסיס 
אווירי ועם נוכחות של כוחות קרקעיים בסמוך לחזית רמת הגולן. בכוונת 
איראן להקים "תעשיה צבאית" בסוריה, ובלבנון להקים עבור חזבאללה 
האיראנית  התכנית  מדויקות.  רקטות  לייצור  תת-קרקעיים  מפעלים 
כוללת גם הקמת כוח חיזבאללה אשר יוצב ברמת הגולן הסורית ויילחם 

יחד עם הכוח השיעי הגדול נגד ישראל בעת הצורך. 
מרכזי  אווירי  בסיס  הקים   ,2015 בקיץ  לסוריה  שהגיע  הרוסי  הכוח 
עם  בתיאום  לפעול,  והחל  סוריה(  )צפון  חמימים  התעופה  בשדה 
הרוסי  לכוח  דאע"ש.  ונגד  המורדים  נגד  אסד,  וכוחות  האיראנים 
רוסיה  הודיעה   2017 נובמבר  בסוף  אסד.  בהצלחות  משמעותי  חלק 
הפועלים  הכוחות  למעט  מכוחותיה,  גדול  חלק  להסיג  בכוונתה  כי 
לשמירה על הסכם הפסקת האש בדרומה, הבסיס בחמימים והנוכחות 
הימית בנמל טרטוס וכן נוכחות במספר מתקנים חיוניים. רוסיה הפכה 

למעצמה הדומיננטית המשמעותית בסוריה.
בראשית נובמבר 2017 הושגה הסכמה בין נשיא ארה"ב טראמפ לנשיא 
רוסיה פוטין במהלך פגישתם בשולי הועידה הכלכלית בדנאנג בהקשר 
 De escalation( מפורזים  אזורים  עיקריה: הקמת  סוריה.  לעתידה של 
zones(, הקמת מנגנון לתיאום ולמניעת תקריות בין כוחות אמריקאים 
השיחות  במסגרת  שלום  להסכם  להגיע  ומחויבות  רוסים,  לכוחות 
על  המעצמות  שתי  הסכימו  זו  הצהרה  לאחר  בז'נבה.  המתקיימות 
תחילת יישום ההסדר להפסקת אש ולכינון אזור מפורז בדרום סוריה 
)הכולל את אזורי קוניטרה, סווידא ודרעא(. סוכם כי במסגרת ההסכם, 
תפסקנה פעולות האיבה באזור, הפליטים יורשו לחזור לבתיהם וניתן 
לששה  נקבע  זה  בשלב  ההסכם  תוקף  הומניטרי.  סיוע  להגיש  יהיה 
לו  "המקורבים"  מאלה  ימנע  מהצדדים  אחד  כל  כי  הוסכם  חודשים. 
להסלים את הפעולות באזור: רוסיה "תרסן" את כוחות המשטר הסורי, 
ארה"ב  איראן;  בחסות  הפועלים  השיעים  הכוחות  ואת  האיראנים  את 
וירדן "ירסנו" את כוחות המורדים בדרום סוריה. רוסיה הסכימה כי כל 
מהגבול"  "יורחקו  השיעים  חיזבאללה,  איראן,   – סורים"  "הלא  הכוחות 
– לא הוגדר לאיזה מרחק, ובאילו תנאים יוסגו הכוחות. הפסקת האש 
נשמרת בדרום רמת הגולן, למעט תקריות מקומיות בין קבוצות מורדים 
לקבוצות המזדהות עם דאע"ש באגן הירמוך. הצבא הסורי החל לבסס 
מחדש את נוכחותו לאורך הגבול עם ירדן, לאחר היעדרות בת כשנתיים 
כוח המשקיפים של  חזרה של  מעודדת  מצידה,  ישראל  אלו.  מאזורים 
האו"ם )UNDOF( לרמת הגולן. כוחות אלה חזרו להיערך בצפון ובמרכז 
רמת הגולן, אך לא בחלקה הדרומי. עתידה של סוריה - הסבב השמיני 
בדצמבר  ב-15  שנפסק  האו"ם  בחסות  בז'נבה  שהתקיים  שיחות  של 
מבלי שהצדדים נפגשו ולו פעם אחת המחיש כי פערי העמדות רחוקים 
מגישור. ובינתיים הוועידה שהתקיימה ב-22 בנובמבר 2017 בעיר סוצ'י 
ברוסיה בין פוטין, ארדואן נשיא תורכיה, ורוחאני נשיא איראן המחישה 

מי הכוחות המובילים את עיצוב עתידה של סוריה, לפחות בשלב זה. 

באשר לאיום המתפתח מסוריה - עמוס גלעד אמר כי הנשיא אסד ניצל 
תכנית  יש  לאיראנים  להם".  "חייב  הוא  ועתה  והאיראנים  הרוסים  ע"י 
ליצירת  חוזרת  בלתי  הזדמנות  רואים  הם  הכוח:  לבניין  אסטרטגית 
"גבול יבשתי" עם ישראל בשתי חזיתות: בתווך של רמת הגולן ובזירה 
הלבנונית, בה המדינה אינה באמת שולטת, חיזבאללה בנה שם יכולת 
קיבלו  הרוסים  שונים.  לטווחים  רקטות  ל-100,000  מעל  של  מרשימה 

בסיסים  שני  בהיסטוריה,  לראשונה  זו  לרשותם, 

מלחמת האזרחים בסוריה

מפגש פוטין, ארדואן ורוחאני )צילום: רויטרס(
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עצמאיים בסוריה )שדה התעופה חמימים ונמל טרטוס(. הרוסים יעסקו 
בפתיחת  רואה  קפלינסקי  משה  הסורי.  הצבא  של  כוחו  בשיקום  גם 
איום  הגולן(  )מרמת  לישראל  רקטות  שיגור  יכולת  של  שלישית  חזית 
אסטרטגי על ישראל. אסד "בחר נכון" ע"י כך שפנה לאיראנים ולרוסים 
עצמאיים  בסיסים  שני  לרשותה  קיבלה  רוסיה  אותו,  להציל  בבקשה 
בסוריה וגישה ישירה למזרח התיכון ולפעילות בים התיכון והאיראנים 
הם המנצחים הגדולים, אשר הצליחו ליצור רצף קרקעי מאיראן, דרך 

עיראק לסוריה וללבנון.

צבי מגן ניתח את הראיה הרוסית: רוסיה רואה בפעילות בסוריה חלק 
נתונה  היא  כי  התחושה  לנוכח  המערב  מול  שלה  הגלובלי  מהמאבק 
ועל  באוקראינה  מעורבותה  על  וסנקציות  )גינויים  המערב  של  בלחץ 
היא  הכוח:  הפעלת  צורת  את  שינתה  רוסיה  קרים(.  האי  חצי  סיפוח 
רוסיה  לצדן.  יחסית  קטן  רוסי  וכוח  )פרוקסיס(  חסות  בנות  מפעילה 
שלחה לסוריה כוח אווירי קטן )כארבעים כלי טייס(, אשר בעיקר סייע 

לאסד במלחמתו במורדים.
במקביל, פעלה קואליציה גדולה של המערב, בהובלת ארה"ב נגד "המדינה 
האסלאמית" )דאע"ש(, ולא אפשרה לרוסיה להצטרף למאמץ זה. רוסיה 
רואה את סוריה העתידית כפדרציה עם שלטון פדרטיבי חזק, תוך הבנה 
כי תצטרך לתאם בעתיד את פעולותיה מול ארה"ב ומול ישראל. רוסיה 
ואיראן אינן רואות את סוריה העתידית עין בעין, רוסיה אינה רוצה באיראן 

חזקה בסוריה ואינה רוצה באיראן בעלת יכולת גרעינית.
ניגודי  קיימים  אמנם  שונה:  עמדה  זה  בהקשר  הציג  גלעד  עמוס 
רואים  הרוסים  מהותיים.  אינם  אך אלה  לאיראן,  רוסיה  בין  אינטרסים 
ישראל  בראיית  לסוריה.  הקשור  בכל  אסטרטגיים  שותפים  באיראנים 
לגרעינית  תהפוך  איראן  כאשר  אחד,  אסטרטגי  גוש  הן  וסוריה  איראן 
המצב יהיה גרוע יותר. קפלינסקי הוסיף כי סוריה מעולם לא עניינה את 
ארה"ב ואין לה כל כוונות "להשקיע" בסוריה, מה שמשאיר את רוסיה 

ה"שחקנית" המרכזית בזירה זו.
להיות המדיניות הישראלית למול האיום המתהווה ברמת  צריכה  ומה 
הגולן? משה קפלינסקי חולק ראשית שבחים למדיניות הישראלית מול 
המשבר בסוריה עד כה. למול האיום המתפתח של חזית נוספת ממנה 
"קווים  להגדיר  ישראל  על  לישראל,  רקטות  משוגרות  להיות  יכולות 
אדומים" למול בניין הכוח המתפתח ברמת הגולן ולפעול בכל האמצעים 

למניעת חצייתם של "הקווים האדומים". 
הכלל השני הוא לשמור על דממה, לא לצאת בהצהרות ולא לדווח מה 
עשינו, היכן ומתי. כאשר אתה מגדיר מראש "קווים אדומים" אתה מאבד 
מגמישותך. הרוסים והאיראנים רוצים שקט בזירת סוריה, והגורם היחיד 

אשר יכול לפגוע בכך הוא ישראל. לכן, הרוסים מדברים ומתאמים אתנו. 
באם תהיה הסלמה בצפון נפגוש חיזבאללה אחר - בעל יכולת לבצע 
להיערך  צריכה  ישראל  משולב.  כוח  ולהפעיל  הגנה  לבצע  התקפות, 
למול תרחיש של התקפות של חיזבאללה על קיבוצים וישובים בצפון. 
ברית חזקה לסוריה המאיימת  מולנו באיראן בעלת  רואה  גלעד  עמוס 
בעיקר על העורף הישראלי. באם בעוד כמה שנים תהיה עלינו התקפה 
כפי שהאיראנים מתכננים אנו זקוקים לצבא יבשה חזק, מעבר ליכולות 
חיל האוויר והמודיעין. אנחנו צריכים לקיים שיתוף פעולה צמוד והדוק 
את  לחזק  עלינו  איראן.  של  ההתגרענות  תהליך  לבלימת  ארה"ב  עם 
הקשר עם המדינות הערביות הסוניות כדי "לשלב כוחות" מול איראן. 
הידברות  ערוצי  על  לשמור  אך  אסטרטגי,  איום  ברוסים  לראות  עלינו 

ותאום מולם.
אינו  הסורי,  הצבא  את  לשקם  בקרוב  יתחילו  הרוסים  כי  צופה  עמוס 
בחודשים  כי  מעריך  כפדרציה.  תאורגן  העתידית  סוריה  כי  חושב 
להידבר  כדי  אסד  לבשאר  להגיע  אירופיים  נציגים  יתחילו  הקרובים 
התהוות  את  צופה  מגן  צבי  גם  באירופה.  הסורים  הפליטים  נושא  על 
האיום האיראני מסוריה. יש במרחב שלושה שחקנים מרכזיים איתם אנו 
נדרשים לתאם: ארה"ב, רוסיה ומדינות ערב )הסוניות(. רוסיה תישאר עם 
נוכחות ממשית בסוריה לאורך שנים רבות ועלינו לתאם מולה עמדות. 
אמנון סופרין

לוחמים רוסיים בסוריה

)Mil.Ru ,מטוס סוחוי רוסי מפציץ את עמדות ״המדינה האסלאמית״ במחוז א-רקה )צילום: ויקיפדיה
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לחקר  "המכון  במסגרת  סדנא  במל״ם  קיימנו   2017 בדצמבר  ב-10 
המורשת", לציון 30 שנה לפרוץ אירועי האינתיפאדה הראשונה. לאחר 
הדוברים  ראשון  פתח  צור,  דודו  )מיל.(  תא"ל  המל״ם,  מנכ"ל  ברכת 
בסקירת רקע היסטורית. פרופ' )אמריטוס( אברהם סלע מהאוניברסיטה 
העברית, קבע כי האינתיפאדה "הייתה בבחינת הפתעה גם למחולליה... 
הם לא ידעו למה לשאוף ולאן לכוון...". קשה עד מאד היה לחזות את 
העתיד להתרחש, בנתונים שהיו ידועים אז. סלע גורס כי גורם מפתח 
בהתגבשות תנועות מחאה הינו אופי התגובה של הרשויות המוסמכות. 
"הנתק בין המנהל האזרחי דאז לבין הצבא – היה קטסטרופלי". לתא"ל 
)דימ.( איציק שגב, שכיהן שנים קודם כראש המנהל האזרחי ברצועת 
הגעתי  האזרחי  המנהל  בראש  "לתפקידי  מיוחד:  סיפור  היה  עזה, 
המהפכה  השפעת  את  ראשון  מכלי  חוויתי  שם  באיראן,  משליחותי 
האסלאמית. המנהל האזרחי פוצל במתכוון, ע"י רפאל איתן ועזר ויצמן, 
כי  שיתף  שגב  הרצועה".  סיפוח  כוונת   – פוליטית  ממוקדת  במטרה 
"רפול" ומשה ארנס,  בדיון שהתקיים אצל מנחם בגין, בו השתתפו גם 
"הואשמתי בבגידה )ע"י בגין( שכן לעזה צריך להתייחס כחלק ממדינת 
ישראל". שגב תאר מפגש טעון עם רשאד א-שאווה, בעבר ראש עיריית 
המנהרה".  בקצה  אור  כלל  אין  מתפוצץ,  "השטח  כי  בפניו  שטען  עזה 
שעת  תמיר,  דורון  )מיל.(  תא"ל  מפי  שמענו  הצבאי,  המודיעין  פאן  על 
קצין  היה  ולימים  המרכז,  פיקוד  כקמ"ן  כיהן  האינתיפאדה  פרצה 
המודיעין הראשי: "המודיעין הצבאי לא ידע דבר ולא עסק, כלל ועיקר, 
בשטחי-פנים, בהם הייתה התנועה חופשית לחלוטין ונטולת איומים... 
לא ידענו דבר בזמן אמת ולא חווינו תחושות משבר". התובנות, הדגיש 
תמיר, מתעצבות יותר מאוחר. נוכח תובנות ותעצומות שהתפתחו אצל 
הפלסטינים, "נכון היה שהריבון ישתמש בכל משאביו כדי להתמודד מול 
– לרבות משאביו הצבאיים, אך לא כך היה. לפחות  האתגר המתפתח 

בתחילת האינתיפאדה".
בידינו  הייתה  "לא  השב"כ:  של  דרום  מרחב  מפקד  שב"כ,  בכיר  עודד, 
כל אינדיקציה מה עתיד להתפתח, בשום זווית אפשרית. מדובר בנפות 
למעשה,  מבצעים...  וחוליות  חקירה  צוותי  ארבעה  מיומנים,  רכזים 
'מלמעלה'...הוקמה  הכוונה  כל  ללא  בשטח,  פלסטינית  פעילות  הייתה 
"מפקדה לאומית מאוחדת" בשטחים, שהתמקדה בעיקר בהפקת כרוזי-
הכוונה ובהפצתם; בהקמת תאים מחתרתיים באוניברסיטאות ואח"כ גם 
בתקיפת משתפי-פעולה וברציחת כמה מהם". השב"כ הגיב להתפתחויות 
מנהליים  סיכול, מעצרים  פעילות  יחסית[,  קל  ]מהלך  מודיעין  באיסוף 
וגירוש פעילים. אל"ם )מיל.( דוד חכם היה איש מנגנון המנהל האזרחי, 
בתפקידו כ-י.ע.ע )יועץ לענייני ערבים(: "אין ספק שפרוץ האינתיפאדה 
תופס אותנו בהפתעה, אך לא ניתן היה לחזות אותה, בהיעדר יוזמים/ 
קובע  'אינתיפאדומטר'",  בידנו  היה  לא  ומארגנים.  מזינים  מחוללים/ 
והיו  ריק  בחלל  פרצה  לא  האינתיפאדה  כי  גורס  הוא  שני,  מצד  חכם. 
מקדימים  ואיתותים  לא-מעטות  אינדיקציות   – שבדיעבד  בחוכמה   –
קרום  בוערת,  שהקרקע  חשתי  להתפרצויות,  קודם  "שנה  מעטים.  לא 
שטחי  על  האחריות  שקט".  ולא  יציב  לא  תוסס,  שטח  שמתחתיו  דק 
הפנים הייתה מוטלת על השב"כ. "לא היה טרור, אלא פעילות של מרי 
אזרחי כתהלוכות, הבערת צמיגים ויידויי אבנים. בלב הפעילות – האש 
השעה  הגיעה  כי  שהחליטו  הפלסטינים,  הנוער  בני  בליבות  שבעבעה 

להתנער מן הכיבוש".
שמוליק גורן כיהן אז כמתאם פעולות הממשלה בשטחים:

"האינתיפאדה קרתה מעצמה לאחר שהבשילו התנאים. בניגוד לאחרים 
פיקוד  שבמרחב  בלאטה  הפליטים  במחנה  החלה  שהיא  סבור  אני 
המרכז, ולא ברצועת עזה... אני אומר כאן - אף שלא הייתה לי אחריות 
שנת  בסוף  האינתיפאדה...  את  לחזות  היה  ניתן  לא   - ההתרעה  על 
מהיום שנכנסנו...  ביותר  היה הטוב  השמונים המצב הכלכלי בשטחים 

וחרף זאת פרצה האינתיפאדה. כיום, בניגוד לעבר, יש בשטח אלפי כלי 
נשק הנמצאים בידי ערבים שאנו סיפקנו להם - תביאו את זה בחשבון, 
אנו  לאן  לשער  תוכלו  בשטחים,  אמתית  אינתיפאדה  תתחיל  אם  שכן 

יכולים להגיע".
הדרום  פיקוד  מפקד  מרדכי,  איציק  )בדימ.(  האלוף  נעל  הסדנא  את 
בפרוץ האירועים ולאחר כשנה – התמנה למפקד פיקוד המרכז )לימים 
החליטה  לא  ישראל  "מדינת  ביטחון(.  ושר  הצפון  פיקוד  מפקד  גם   –
תנאים  מלהעמיד  נמנעה  אך  בשטחים,  שלטה  היא  רוצה.  היא  מה 
ולא  קיימים בשטח  היו  'חומרי הבעירה'  כל  להתפתחות האוכלוסייה... 
חידשו לנו דבר...היו שינויים מפליגים בגישת האנשים שהיו מעורבים, 
דווקא  לאו  כי  גורס  מרדכי  איציק  ותפיסותיהם".  אמונותיהם  עפ"י 
זרעי  נטמנו  ג'באליה,  פליטים  במחנה  הקטלנית  הדרכים  בתאונת 
במחנה  הפיקוד  אלוף  בראשות  צה"ל  בפעילות  אם  כי  האינתיפאדה, 
הפליטים בלאטה: "שם נטמנו הזרעים שהובילו לאומץ להתקומם, שם 
התרשמו הפלסטינים כי 'צה"ל אינו יכול להתמודד'". שני מוקדי-תורפה 
לא  "המטכ"ל  האינתיפאדה:  נוכח  צה"ל  בפעילות  מרדכי  איציק  רואה 
בינו  ופיצול  שסע  והתקיימו  בשטחים  הנעשה  על  אחראי  עצמו  ראה 
סדר-כוחות  בהקצאת  קשה  בעיה  בצד  האזרחי".  המנהל  מנגנון  לבין 
לתעסוקה מבצעית, הרי "לא היה מודיעין איכותי. אמ"ן לא עסק בזה, 
השב"כ היה טרוד בנושאים אחרים ושמר בקנאות על סודיות המידע", 
אמצעים  הפעלה;  תורת  בנמצא  היו  "לא  יותר.  מאוחר  שהשתנה  מה 
הולמים; שיטות ויכולות. הדברים התפתחו מאוחר יותר, בצד התעצמות 

האירועים".
בהכנת הסדנא נטל חלק מרכזי ד"ר אבנר ברנע, שמפאת מחלה לא יכול 

היה ליטול חלק בסדנא עצמה, אותה אמור היה להנחות.
רון כתרי

30 שנה לאינתיפאדה הראשונה
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 הוענקו פרסי ראש אמ״ן לחשיבה יוצרת 
ע״ש אל״ם עוזי יאירי ז״ל

תוצאות הבחירות לוועדת 
הביקורת של עמותת המל״ם

ביום 28.12.17 קיימה ועדת הבחירות ישיבה לספירת קולות 
הבוחרים לתפקיד ראש ועדת הביקורת וחברי הוועדה.

להלן רשימת הנבחרים:

ראש ועדת הביקורת - אשר קרן

חברי הוועדה:
יהודה פרץ

 דוד )שפי( שחף
 מוטי חרמון

 אריה ברונשטיין
 אבי כתר

הוועדה תחל עבודתה ביום 1.1.2018.

פרסי ראש אגף המודיעין לחשיבה יוצרת על שם אל"ם עוזי יאירי 
דרך  פורצי  לפרויקטים   2017 בדצמבר   28 חמישי  ביום  הוענקו  ז"ל 
בתחומי המודיעין, הטכנולוגיה והמבצעים באגף המודיעין ובקהילת 

המודיעין.
אלוף  המודיעין,  אגף  ראש  בראשות  במעמד  הוענקו  אשר  הפרסים, 
הרצי הלוי, חיילי האגף, מפקדיהם ובני המשפחות, ניתנו לפרויקטים 
מבצעי,  או  מודיעיני  לצורך  דרך,  פורץ  מענה  נתנו  אשר  חדשניים 

לעמידה במשימות צה"ל ולביטחון מדינת ישראל.
בין הפרויקטים הזוכים: פרס על הישגים פורצי דרך בתחום הסייבר, 
בזירה הצפונית, פרס  פרס על הישגים במערכה למניעת התעצמות 
בנוסף,  הבודד.  המפגע  תופעת  עם  להתמודדות  ייחודי  פרויקט  על 

העניק ראש אגף המודיעין שלושה פרסי מפעל חיים. 
בקו  "ניצב  הלוי,  הרצי  אלוף  האגף  ראש  אמר  המודיעין",  "אגף 
המגע הראשון עם המציאות, והוא הראשון להתאים עצמו לנסיבות 
ידע,  המשתנות. אגף המודיעין של היום עודנו ארגון של מידע ושל 
של  המודיעין  אגף  אבל  ובהערכה;  במחקר  באיסוף,  מצוינות  של 
ומעצב  המציאות  על  המשפיע  כוח,  מפעיל  גם  הוא   ,2018 ראשית 

אותה".
"הפרסים המוענקים כאן", הוסיף אלוף הלוי, "ניתנו השנה לעבודות 
ולפרויקטים אשר מגלמים מענה יצירתי לאתגרים ומשימתיות שנועדה 
שמבטאים   – חשוב  פחות  ולא  משמעותיים;  צורך  או  בעיה  לפתור 

סרן ט׳ מאמ״ן ובתה נגה, קבלו פרס ראמ״ן לחשיבה יוצרת, בשם הבעל והאב דוד חיים ז״ל, 
שנפטר ממחלה קשה לפני מספר חודשים

אגף  משימתית.  ואינטגרציה  מקצועית  מצוינות  משותפת",  "פעולה 
המודיעין של 2018 הוא ארגון של קשרים, של שותפויות, וכך כמעט 

כל הפרסים ניתנו לצוותים מעורבים של נציגים ממספר מערכים".
www.idf.il 28.12.2017 ,מערכת אתר האינטרנט של צה"ל

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(6 גיליון 47, טבת תשע"ח, דצמבר 2017

mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:mlm@intelligence.org.il
www.idf.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"ם(  המודיעין  למורשת  המרכז 

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עדכונים על פעילות עמותת בוגרי 8200
0 מפגש פורום הצעירים בעמותה - ב-20 
פורום  של  מפגש  התקיים   2017 בנובמבר 
הצעירים בקמפוס של "גוגל". אורח המפגש 
היה ד"ר אפרים זינגר מי שהיה מנכ"ל הוועד 
האולימפיאדות  בחמש  הישראלי  האולימפי 
האחרונות )עד 2014(. אפרים שיתף את הפורום 
בבסיס  חייל  היותו  בעת  בסוריה,  שלו  השבי  בחוויית 
היחידה בחרמון במלחמת יום הכיפורים ב-1973. במפגש 
השתתפו כ-70 איש שישבו מרותקים. המפגש התקיים 

במסגרת פעילות המורשת של שמ-2.
בוגרי  - עמותת   P.I.E Challenge 0 השקת תחרות
 P.I.E Challenge משיקים  טראמפ  קרן  בשיתוף   8200
לאומית  תחרות   -  Personalization In Education

חינוכיים  פתרונות  לקידום  בישראל  מסוגה  ראשונה 
ללמידה מותאמת אישית של מתמטיקה בתיכונים, בכדי 
חמש  מכיתות  התלמידים  נשירת  שיעורי  את  להפחית 
תקבל  המנצחת  הקבוצה  במתמטיקה.  לימוד  יחידות 
פרס כספי של מיליון ₪)!( ותזכה להטמיע את פתרונה 
בעשרות בתי ספר באזורי הפריפריה החברתית בישראל. 
וההרשמה   Xprize-ה תחרויות  ברוח  הינו  האתגר 

לתחרות החלה. 
0 התכנית החברתית של שמ-2 הנעשית בשת"פ עם 
עיריית ת"א זה המחזור הרביעי, נפתחת ב-27 בדצמבר 

.2017
0 מפגש של חברי שמ-2 בניו יורק התקיים באוקטובר ובו השתתפו 
על  נוצל לעדכון  )הנשים בעמותה(. המפגש   W2W גם חברות הפורום 
וכן  העמותה,  יו"ר  למפרט  ניר  ע"י  התחומים  בכל  העמותה  פעילויות 
בין בוגרי העמותה  )נטוורקינג( ליצירת קשרים  ועסקי  לרישות חברתי 

בארה"ב לבוגרים מהארץ.
של  פורום  לראשונה  התכנס  בדצמבר  ב-15   -  "43 "חמאם  0 פורום 
באירוע  העמותה.  במסגרת  הייטקיסט  שאינו  ומי  מעבדים  ערביסטים, 

עמותת 'אגמון'
אירוע סבים, סבתות ונכדים בחנוכה

של  השדה'  ועכבר  העיר  'עכבר  וההצגה  בריחה  חדרי 
שהציעה  הפעילויות  אלה   – פורת  אורנה  תיאטרון 
החנוכה  בחופשת  ונכדים  לסבים  אגמון  עמותת 
ומעל  במיוחד  גדולה  הייתה  ההיענות  האחרונה. 
שנפרסו  יחד,  הפעילויות  בשתי  השתתפו  איש   450
על יומיים – יום אחד לנכדים הבוגרים ובשני לנכדים 
הצעירים. לפעילות התווסף כיבוד – סופגניות ושתייה וכן 

הדלקת נרות ע"י אחד הגמלאים מלווה בנכדיו. 
על האירועים עמל צוות ייעודי של ועדת תרבות של העמותה בליווי כל 

חברות הוועדה שסייעו בארגון ובמתן סיוע לגמלאים. 

השתתפו כמאה בוגרים מכל גווני הפעילות של היחידה ומכל המחזורים. 
האירוע כלל מפגש חברתי, הדלקת נר חנוכה, ופאנל של דוברים בנושא 
גלעד  מר  מרז'ן,  רונית  ד"ר  רבי,  עוזי  פרופ'  השתתפו  בפאנל  המזה"ת. 
שילוח, ותא"ל )מיל.( אהוד שניאורסון . הנחה את הפאנל מר ערן זינגר. 
הזאת  ההתכנסות  על  שבירך  למפרט  ניר  של  בדבריו  נפתח  האירוע 

ואיחל לפורום המשך פעילות גם בעתיד. 
נעם שפירא

רוב רובם של הגמלאים ונכדיהם הביעו שביעות רצון מהפעילות והערכה 
לצוות המארגן. 

מיכל, ראש ועדת תרבות באגמון
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במהלך קיץ 1947 חצו, בעזרת תנועת הבריחה, כ-5,000 ניצולי שואה 
של  קבוצות  קרימל.  לעיירה  הסמוך  ההרים  מעבר  דרך  האלפים  את 
גברים, נשים וטף, עשו את דרכם ברגל מאוסטריה לאיטליה דרך המעבר 
לאניות  להגיע  במטרה  ובקור,  בשלג  החשכה,  בחסות  והקשה,  התלול 
 Alpine Peace המעפילים שיישאום לארץ ישראל. העמותה האוסטרית
Crossing , שהוקמה על ידי ד"ר לשנר מנציחה ומשחזרת מידי שנה את 

המסע שעשו הפליטים היהודים בהרי האלפים. 
לרגל מלאות 70 שנה למסעם של הניצולים הגיעה ארצה, כאורחת של 
עמותת "מורשת הבריחה", משלחת של עמותת "הקרוסינג" האוסטרית. 
חברי המשלחת היו בין המשתתפים בכנס שנערך במל״ם ב-14 בנובמבר 
2017 ובו נטלו חלק גם שגריר אוסטריה בישראל ושני שגרירים לשעבר 
של ישראל באוסטריה. בכנס התקיימה פגישת "משפחת הקרימלאים" 
לדורותיהם, בני דור ראשון, שני ואף שלישי למי שצעדו במעבר בקרימל 

לפני 70 שנה.

יום עיון "ושבו בנים לגבולם" 

עמותת 'שובל' 
0 האירוע השנתי של עמותת שובל התקיים 
"סמולרש"  באולם   2017 באוקטובר   30 ביום 
באוניברסיטת תל אביב. לאירוע הגיעו גמלאים עם 
בנות ובני זוג מכל קצוות הארץ )גמלאי שובל מפוזרים 
בין אילת למטולה(. האירוע כלל ארוחת ערב, מפגש רעים והופעת 
באירוע השתתפו ראש  פוליקר בתכניתו החדשה.  יהודה  האומן 

הארגון שבירך ונתן סקירה קצרה, חברי מטה פעילים וגמלאים.
בקהילה,  והפעילים  0 אירוע הצדעה לגמלאים המתנדבים 
מתנ"סים, במשרד ובארגונים ביטחוניים אחרים התקיים ביום 13 
2017 באולם וייל בכפר שמריהו. המתנדבים קיבלו שי  בנובמבר 
צפון  פיקוד  להקת  יוצאי  הנעימו  הערב  את  מהעמותה.  הוקרה 

בתכניתם החדשה. 
0 טיולי חו"ל של עמותת שובל זוכים להצלחה מרובה. בימים 
 2018 לשנת  הטיולים  תכנית  מסין.  מטיילים  קבוצת  חזרה  אלו 

עשירה ומגוונת. 
0 ועוד מפעילות העמותה: בתחילתו של חודש דצמבר 2017 
התקיים מופע יחיד של נתן דטנר, בהמשכו של החודש, בנוסף 
לפעילות המשותפת עם "אגמון", הוקרן הסרט "פרדיננד" באירוע 

העמותה לסבים וסבתות עם הנכדים.
יהודה ב׳

"שביל הבריחה": מהשואה 
באירופה ליערות הכרמל

הבריחה,  תנועת  מורשת  לציון  הכרמל,  ביערות  נחנך  הבריחה  שביל 
הטקס  ישראל.  לארץ  להגיע  אירופה  ממזרח  שואה  לפליטי  שסייעה 
נערך בשיתוף פעולה בין קק"ל ועמותת מורשת הבריחה. פיתוח השביל 
הייחודי, אומץ לאחרונה על ידי קק"ל דרום אפריקה. הוא נמשך לאורך 
נקודות  ולאורכו  הכרמל  של  המרהיב  בנוף  עובר  קילומטרים,  שלושה 
תצפית ותחנות הסבר עם שלטי הדרכה, המספרים את תולדות תנועת 

הבריחה. בסיום הטקס יצאו המשתתפים לטיול בשביל החדש. 

www.habricha.org.il/meeting :לפירוט ההרצאות בכנס
הקרימל  במעבר  הבריחה  נתיב  להנצחת  באלפים  המסע  על  למצגת 

בקיץ 1947:
 www.slideshare.net/RuthKritchman/1947-32070684/1kt,r

ועד  השנייה  העולם  מלחמת  משלהי  באירופה  פעלה  הבריחה  תנועת 
להקמת מדינת ישראל. היא הייתה אחראית להברחתם של כ-300 אלף 
ניצולי שואה ממזרח אירופה אל נמלי הים התיכון, בדרכם לארץ ישראל. 
ארגון הבריחה טיפל בלוגיסטיקה המורכבת הכרוכה במעבר של מאות 
אלפי אנשים בין המדינות, באירופה שלאחר המלחמה: הסעה ממקום 
הברחת  מזויפות,  ותעודות  שוחד  בעזרת  גבול  מעברי  חציית  למקום, 

גבולות ברגל, הקמת מחנות מעבר וטיפול בפליטים. 
עוד על העמותה באתר האינטרנט של עמותת מורשת הבריחה:

www.habricha.org.il
מירי נהרי

נינה פתאל עם חברי המשלחת במבוך ההנצחה
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אירועי נובמבר
סיירת  מהמבצעים הראשונים של   | נובמבר 1964 - מבצע "שלדג" 
מטכ"ל ובמסגרת ההכנות למלחמת ששת הימים: מבצע לאיסוף מל״ם 
)מודיעין למבצע( במצרים בשת"פ עם מסוקי חיל האוויר. אחד מסדרת 

מבצעים משותפים לאיסוף מודיעין לקראת המלחמה.
16 בנובמבר 1964 - פרשת ״האיש במזוודה״ | 
מרדכי לוק, "האיש במזוודה" הגיע לישראל מרומא 
בארגז  לקהיר  להבריחו  מצרי  ניסיון  שסוכל  לאחר 
עבריין  לוק,  רומא.  התעופה  נמל  דרך  דיפלומטי 
ישראלי, עבר את הגבול למצרים, גוייס ע"י המודיעין 
באירופה.  ריגול  למשימות  ונשלח  ב-1961  המצרי 
וניסו  אותו  שולחיו חטפו  רצון  לאחר שלא השביע 

להבריחו למצרים. לוק נידון ל-13 שנות מאסר בעוון ריגול.
בארי  איסר   -  1949 בנובמבר   22
הורשע בהריגת סרן טובינסקי | איסר 
ומתפקיד  מצה"ל  הדחתו  לאחר  בארי, 
 ,1949 )בפברואר  המודיעין  שירות  ראש 
בעוון חיסול עלי קאסם(, הורשע במשפט 
אך  טובינסקי,  מאיר  סרן  בהריגת  אזרחי 
מוסרי"  "פגם  היה  שלא  קבע  הדין  בית 
זדון. בארי  כוונת  לו  ולא הייתה  במעשיו 
החמה  "מעלות  אחד  יום  למאסר  נידון 
ועד שקיעתה", אך הנשיא חיים ויצמן חנן 

אותו. 
22 בנובמבר 1984 - 5 בינואר 1985 - "מבצע משה" | מבצע חשאי 
לחילוץ אלפים מיהודי אתיופיה שלמוסד היה בו חלק מרכזי. כ-8000 
מיהודי אתיופיה הוטסו ברכבת אווירית מסודאן וכ-1,000 הובאו בדרך 
"כפר  סוף  ים  חוף  על  הקים  המוסד  מפרך.  יבשתי  מסע  לאחר  הים 
נופש לצוללנים" ומשם אספו אותם ספינות חיל הים. המבצע הופסק 
גורמים ישראליים. התערבות  1985 לאחר חשיפתו בפומבי ע"י  בינואר 
אמריקאית הביאה לחילוץ העולים שנותרו בשטחה של סודאן במבצע 

"שבא".

אירועי דצמבר
 1965 בדצמבר   2-1 ליל 
מבצע   | "כחל"  מבצע   -
של  מצרים  בעומק  משולב 
חיל  ומסוקי  מטכ"ל  סיירת 
המבצע  זה  היה  האוויר. 
מטכ"ל  סיירת  של  הראשון 
שלושה  השתתפו  בו 
לוחמי  ומספר  מסוקים 
ביותר  הגדול  היה  היחידה 
ממשתתפיו  שבעה  אז.  עד 
הרמטכ"ל  צל"ש  את  קיבלו 
)לשלושה  השתתפותם  על 
לעיטור  בהמשך  הומר 
חלק  נטלו  במבצע  מופת(. 
רס"ן  הטייס  אחים:  שני  גם 

אליעזר כהן ואחיו, סרן נחמיה כהן, שהיה מפקד צוות בסיירת מטכ"ל.
זרועות  כל   | הראשונה  האינתיפאדה  פרוץ   -  1987 בדצמבר   8
לקחי  בעקבות  עצמאי  מחקר  גוף  מוקם  בשב"כ  הופתעו.  המודיעין 

ההפתעה. 

יהודית-ערבית  ריגול  רשת  חשיפת   –  1972 בדצמבר   8
ריגול  רשת  חברי  עצר  השב"כ   | ע״י המודיעין הסורי  שהופעלה 
ערבית-יהודית )כולל אודי אדיב בן גן שמואל( שהופעלה ע"י המודיעין 
ו-4  ישראלים  ערבים  רובם  איש,  כ-30  נעצרו   .1969 ממחצית  הסורי 
בנוסף  לבצע,  מתוכננים  והיו  בסוריה  אימונים  עברו  שחלקם  יהודים, 

לריגול, גם פעולות חבלה.
בת  חוליה   | אילן  ואורי  "המתקן"  פרשת   -  1954 בדצמבר   8
במכשיר  סוללות  להחלפת  הגולן  לרמת  שיצאה  לוחמים,  חמישה 

נלכדה  הסוריים  המוצבים  של  טלפון  בקו  האזנה 

בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

המשך בעמוד 10

 לוחמים לצד אחד המסוקים במבצע ״כחל״
)אתר גבורה, צילום: ״במחנה״(

מרדכי לוק

איסר בארי

יהודים מאתיופיה מחולצים מסודאן ב״מבצע משה״  )צילום: דוד בן עוזיאל(

מהומות באינתיפאדה הראשונה
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בידי הסורים. סגן מאיר מוזס היה מפקד הכח, שכלל 
כולם   – קסטלנץ  גד  וטוראי  לינד  יעקב  טוראי  יעקבי,  מאיר  סמל  את 
צנחנים - ואורי אילן מחטיבת גולני. החמישה עברו עינויים קשים. אורי 
9 פתקים  בבגדיו השאיר  והתאבד.  סודות  הסגרת  למנוע  החליט  אילן 
)"לא בגדתי"(. חבריו שוחררו מהכלא בחילופי שבויים אך חלקם הואשם 
על  ארוך  מאבק  וניהל  בבגידה 

טיהור שמם.

– לוחם   1954 21 בדצמבר 
הסתר בינט התאבד בכלא 
בינט,  מאיר  סא"ל   | בקהיר 
למצרים  שנשלח  סתר  לוחם 
כסוכן   )131 )יחידה  אמ"ן  ע"י 
מידע  איסוף  למשימת  תושב 
לעצמו  לבסס  )והצליח 
התאבד  וקשרים(  מעמד 
לפני  יום  בקהיר  בכלא 
נעצר  בינט  בביהמ"ש.  עדותו 
קבוצת  של  מעצרה  במסגרת 
שהופעלו  היהודים  הצעירים 
ב"מבצע  סתר  כלוחמי 
אמור  )למרות שהיה  סוזאנה" 

לפעול בנפרד מאנשיה( עקב תקלת הפעלה. 
| הרמטכ"ל דאז, משה  28 בדצמבר 1953 - הקמת אגף המודיעין 
דיין, מאשר בראשית דרכו את הפיכת מחלקת המודיעין )ממ"ן( לאגף 

עצמאי. 
ישראל  על שגרירות  - השתלטות מחבלים   1972 בדצמבר   28
בבנגקוק ותפיסת בני ערובה ישראלים שם | אנשי סיירת מטכ"ל 
בני  את  שחררו  המחבלים  אך  שחרור,  לפעולת  לצאת  בהכנות  החלו 
הערובה. הפקת הלקחים הביאה להקמת מערך אבטחת נציגויות ישראל 

בעולם באחריות השב"כ.

28 בדצמבר 1968 – מבצע ״תשורה״ | בעקבות חטיפת מטוס אל על 
והצנחנים(  )בהשתתפות סיירת מטכ"ל  "תשורה"  נערך מבצע  לאלג'יר, 
של  התעופה  בשדה  תעופה  חברות  של  אזרחיים  במטוסים  לפגיעה 

ביירות. 14 מטוסים הושמדו. 

הנועזים  מהמבצעים   |  "53 "תרנגול  מבצע   -  1969 בדצמבר   29
חדיש  סובייטי  מכ"ם  "נחטף"  שבשיאו  ההתשה,  במלחמת  והמרתקים 
מעומק מצרים. המודיעין לא רק סייע אלא אף יזם את המבצע )סמל 
רמי שלו, מש"ק פיענוח משט"ל( ולאחר איתור המכ"ם בפיענוח תצ"א, 
המליץ לא לתקוף ולהשמיד אלא לחטוף המכ"ם. המבצע לווה בהכנת 

תיק מודיעין מפורט וליווי מודיעיני כולל למבצע.

המשך מעמוד 9

אורי אילן ואחד הפתקים שהצפין בבגדיו

מאיר בינט

מטוסים מושמדים בשדה התעופה של ביירות במבצע ״תשורה״ )צילום: אתר חיל האוויר(

המכ״ם ש״נחטף״ והובא לארץ במבצע ״תרנגול 53״

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(10 גיליון 47, טבת תשע"ח, דצמבר 2017
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ת ו ח פ א ' צ
סיים  סופרין  אמנון  )מיל.(  תא"ל 
ותכנים  מורשת  ועדת  כראש  תפקידו  את 
ברוכה  עשיה  של  תקופה  לאחר  במל״ם 

ומשמעותית. 
בעבר  בן-צור,  ברק  ד"ר  הוא  מחליפו 

בכיר בשב"כ ובאמ"ן.

תודתנו 
זהר,  לגדי  חלמיש,  ליובל  ב',  ליהודה  ג׳,  לאיתן  אביבי,  לשמעון 
מיטשניק,  לגדעון  לב-רן,  לניסן  כתרי,  לרון  מהצנזורה,  לישראל 
למיכל מאגמון, לאפי מלצר, למירי נהרי, לאמנון סופרין, לרקפת 
פאר, לרפי קטרון, לנאוה רייך, למיטל שטדלר ולנעם שפירא על 

הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

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

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

ביום שני, כח' בטבת תשע"ח, 15 בינואר   0
2018 במל״ם התכנסות 18:00

טקס חלוקת מלגות הצטיינות   
של הקרן להנצחת ד"ר אל"ם 

)מיל.( יעקב ברנדיס ז"ל
מרצה אורח: ד”ר משה גולדשמיד מכון   

 וויצמן. 
נושא ההרצאה: האבולוציה בשירות האדם.

ביום רביעי  0 
 ח' בשבט תשע"ח,
24 בינואר 2018, 

 בשעה 11:00
בהר הרצל 

בירושלים בחלקת 
עולי הגרדום.

אירוע אזכרה של הקרן להנצחת קדושי קהיר   
סא"ל ד"ר משה מרזוק וסא"ל שמואל עזר.

פרטים נוספים באתר קרן 'קדושי קהיר' ששמו:   
www.nidoneykahir.org.il  .'אתר נידוני קהיר'

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

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

שיתוף פעולה חדש בין ספריית 
מרכז המידע למודיעין ולטרור 

לבין האקדמיה 
הספרייה,  שיזמה  האקדמיה  עם  המפגשים  סדרת  במסגרת 
ארחנו במל״ם קבוצת תלמידי מחקר )מסטרנטים ודוקטורנטים( 
מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת 

תל אביב.
הגב'  בסיור.  השתתפה  שפר-מוסנזון  מירי  פרופ'  החוג  ראשת 
ראש  בעבר  השב"כ  גמלאי  המבקרים,  את  ליוותה  פתאל  נינה 
וד"ר  מרתקת  מודיעינית  פרשייה  הציג  איתן  מורשת  מחלקת 
הטרור.  במוזיאון  בסיור  תלמידי המחקר  את  ליווה  קהתי  יורם 
בסיור  עולמי.  טרור  בנושא  הרצתה  מרום  הוכברג  ענת  ד"ר 
שנערך בספרייה, שוחח דב הופמן עם המבקרים על ההיסטוריה 
המידע  מקורות  על  סקירה  קיבלו  והסטודנטים  בתמונות, 

בספריה שיכולים לסייע במחקרם.
נאוה רייך

 "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" 
mlm@intelligence.org.il

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

יעקב ברנדיס ז״ל

שמואל עזר ז״ל משה מרזוק ז״ל

אמנון סופרין

SAVE THE DATE

לקוראי מבט מל"ם
 ,79 מודיעין  לתשבץ  הנכונות  ההגדרות  הודפסו  לא  לצערנו 
שהתפרסם בגיליון מבט מל״ם 79. ההגדרות הנכונות מופיעות 

במהדורת האינטרנט של כתב העת.

0 בקרו באתר האינטרנט של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור:
http://www.terrorism-info.org.il/he/ספרייה/

אם  נשמח  ומתעדכן  ממשיך  הספרייה  של  הפייסבוק  עמוד   0
:LIKE תיכנסו לקבלת העדכונים וכן תתנו

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז למורשת המודיעין

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(11 גיליון 47, טבת תשע"ח, דצמבר 2017
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