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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

טקס ההתייחדות השנתי עם 
חללי קהילת המודיעין

יקיריה באתר ההנצחה  זכר  כמידי שנה התייחדה קהילת המודיעין הישראלית עם 
הממלכתי לחללי הקהילה בגלילות ביום שלישי 18 ביוני 2019. פתח את הטקס השנה 
האויבים,  לך שהזמן  "ודע  עוד":  עוד קצת  "אף שרציתי  גורי  חיים  ציטוט משירו של 
הרוח והמים, לא ימחקו אותך. אתה תימשך, עשוי מאותיות. זה לא מעט, משהו, בכל 

זאת, יישאר ממך".

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל.( דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,

הקיץ החמים.  ימי  בעיצומם של  אנו  נמצאים 
השנתי  ההתייחדות  טקס  נערך  יוני  באמצע 
הפתוח  בתיאטרון  המודיעין  קהילת  לחללי 
המשפחות  בני  נכחו  בטקס  ההנצחה.  באתר 
הקהילה  ארגוני  ראשי  הרמטכ"ל,  השכולות, 
כל  כמו  העמותה. הטקס  וחברי  הארגונים  אנשי  ובעבר,  הנוכחיים 
שנה היה מכובד וראוי למעמד, ועל כך הברכה לאנשי חיל המודיעין 

וצוות המל"מ שעסקו בכך.
והאסיפה הכללית, בה  ישיבת הוועד המנהל  יולי נערכה  בתחילת 
אושרו הדו"חות הכספיים לשנת 2018 כמו גם הדו"ח המילולי לאותה 
המנהל  הוועד  בישיבת  העמותות.  לרשם  נשלחו  הדו"חות  שנה. 
העמותה  תקנון  עדכון  בעקבות  לעמותה  חדשים  נהלים  אושרו 

שאושר בשנה שעברה ע"י רשם העמותות.
באמצע יולי, נפרדנו מחברנו מנחם )נחיק( נבות אשר הלך לעולמו. 
סיים  השב"כ,  של  המבצעית  ביחידה  דרכו  את  החל  אשר  נחיק 
של  להקמתו  סייע  נחיק  המוסד.  לראש  כמשנה  מפוארת  קריירה 
המל"מ, ובהמשך היה פעיל שנים רבות במרכז ובכלל זה חבר הוועד 

המנהל ויו"ר קרן מאיר עמית. יהי זכרו ברוך. 
שנה   50 בסימן  עומד  בקרוב,  אליכם  שיגיע   84 המל"מ  ביטאון 
למלחמת ההתשה. צה"ל חווה את המלחמה לאורך הגבולות בעיקר 
בתעלת סואץ, אך גם בבקעת הירדן וברמת הגולן. העורף המשיך 
שגם  היא  התחושה  זו.  ממלחמה  משהו  מנותק  הרגילים,  בחייו 
בהמשך חיי האומה, לא זכתה מלחמה זו להכרה הראויה )ואולי אף 
נשכחה( ורק בשנים האחרונות, עם הענקת אות המלחמה ללוחמים, 
חזרה לתודעת הציבור. השנה במלאת 50 שנה מתקיימים אירועים 

רבים במוסדות שונים המציינים את מלחמת ההתשה.
בחודש ספטמבר נחזור לפעילות מליאה, כנס החברים השנתי שלנו, 
אשר יתקיים ב-16 בספטמבר יעמוד בסימן מלחמת ההתשה. הכנס 
יכלול הופעה של האחים אסנר, עם שירי נעמי שמר )ובהשתתפות 
הקהל(. מצפים לראותכם. נא עקבו אחרי הפרסומים השבועיים של 

העמותה במייל ובאתר האינטרנט.
עם סיומה של שנת הלימודים, ברצוני להודות לכל המתנדבים אשר 
ובכלל. אני מתפעם כל פעם  נושאים בעול ההדרכה לבתי הספר 
מחדש מהרוח השורה בקרבכם ומהנכונות להתייצב בהתרעה קצרה 

במקרה שנוצר הצורך. יישר כוחכם. 
מאחל לכולנו שנעבור את הקיץ החם בשלום, ונחזור רעננים לקראת 

חידוש הפעילות בספטמבר.
בברכה, דודו צור, מנכ״ל העמותה

המשך בעמוד 2

כוכבי,  אביב  רב-אלוף  הכללי,  המטה  ראש  השכולות,  המשפחות  בני  השתתפו  בטקס 
רב-אלוף )מיל.( חבר הכנסת, בעבר הרמטכ"ל וראש אמ"ן, משה )בוגי( יעלון, ראש המוסד 
יוסי כהן, ראש השב"כ, נדב ארגמן, קצין מודיעין ראשי  למודיעין ולתפקידים מיוחדים, 
משרד  סמנכ"ל  אבשטיין,  אמיר  תא"ל  הגבולות,  הגנת  מערך  ראש  יובל שמעוני,  תא"ל 
הביטחון וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת, מר אריה מועלם, מנכ"ל המל"מ תא"ל 

)מיל.( דודו צור, קצינים בכירים בעבר ובהווה, חברי העמותה פעילים ותיקים. 
ז"ל,  פניני  לירון  סגן  פניני, אמו של  רותי  גב'  דברים  נשאה  בשם המשפחות השכולות 
אשר שירת כקצין מודיעין ביחידת המודיעין של פיקוד הצפון. פניני נפל בפיגוע "ליל 
הגלשונים", ביום ה' בכסלו תשמ"ח, 25 בנובמבר 1987. "עד מהרה הבנתי, את הכאב לא 
אוכל להמשיך לנצח וגם לא צריך. המאבק היום יומי הוא להמשיך - להרגיש, לכאוב, 
לבכות, לצחוק, לאהוב, גם לשמוח. הבנתי שמעבר למראה, לחיוך, למילים, יש את הפצע 
שלא מפסיק לדמם, יש את הגעגועים שאין להם תרופה. יש את הילד בתוך הלב, שתמיד 

יהיה שם – לדבר אליו, לחלום עליו, לחגוג לו יום הולדת, לבד עם עצמך. 
עומדים אנו בני המשפחות באתר הנצחה זה בחרדת קודש, נפעמים מעוצמת האבן, 
עוקבים ברעדה אחר שמות היקרים, שואבים לעולמנו הקטן, אבן, יד-זיכרון, יד הסופגת 

את דמעותינו, יד לה לוחשים אהבתנו, יד לזעקה בסתר של כאבינו, 

16.9.19
 כנס החברים

השנתי
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

נמצאות  וחזבאללה  לבנון 
במקום טוב בראש דאגותינו. 
גלעד,  עמוס  )דימ'(  אלוף 
למדיניות  המכון  ראש 
סדרת  ויו"ר  ואסטרטגיה 
כנסי הרצלייה השנתיים, סיכם את הכנס האחרון 
על  המרכזי  האיום  את  מהווה  בקביעה שאיראן 
ישראל והיא שהפכה את לבנון לחזבאללסטאן. 

הדיון בלבנון ובחזבאללה מעסיק את ישראל ואת 
האיום  עם  משולב  בהן  הדיון  המודיעין.  קהילת 
האסטרטגי שמציבה איראן והחשש שהמתיחות 
במפרץ תצא מכלל שליטה. ביוני האחרון הזהיר 
ארה"ב  בין  עימות  יתפתח  אם  כי  נצראללה 
לאיראן הוא יכול "להצית את האזור כולו וישראל 
תהיה זו אשר תשלם את המחיר" )ראו בהרחבה 
בדיווח על "בימת מודיעין" שעסקה בחזבאללה(. 
מכל מקום, מי שוותיק מספיק כדי להיזכר היכן 
היו לבנון, השיעים של לבנון, ואיראן לפני שנות 
 1979 שנת  עד  להצטנע.  שלא  יכול  אינו  דור, 
ישראל,  עם  ברית אסטרטגית  בת  איראן  הייתה 
לבנון עוד נראתה תחת הגמוניה נוצרית, והשיעים 
של לבנון? הם נתפשו בעיקר כנתון סטטיסטי על 
מפת הפסיפס העדתי, משתפי פעולה נגד אש"ף, 

צד"לניקים, בעלי ברית. 
מאז התהפך הכול, חלק בדרמה, חלק בהדרגה. 
מי יכול היה לשער? ספק אם היה גורם מודיעיני, 
תהפוכות  ההיא  בעת  שדמיין  אחר,  או  ישראלי 
שכאלה. עיון בספרים שנכתבו עד אז על תולדות 
אקדמיה  אנשי  שגם  מעלה  הארזים"  "ארץ 
ניתן  לא  שבאמת  כנראה  זאת.  חזו  לא  בקיאים 
מכך  ישאבו  פסימיסטים  העתיד.  את  לחזות 
ייאוש, אופטימיסטים – תקווה. חכמים – יצטנעו.

בגיליון זה תוכלו לקרוא על פעילויות ההנצחה 
העשייה  ועל  במל"מ  המתקיימת  והמורשת 

בעמותות השונות. 
קריאה נעימה והנאה מחופשת הקיץ, 
יוכי ארליך

יד המאירה את געגועינו – לכל רגע מתוק במחיצתם, זו היד המונפת לזיכרון".
הגברת סמירה אבו רוכן בתו של סגן-משנה מחמד קאסם סייד אחמד ז"ל, הקריאה את שירו 
של נועם חורב "אנשים טובים". אביה נפל בעת מילוי תפקידו בפעולה מיוחדת בסוריה ביום 

28 בנובמבר 1956. מקום קבורתו לא נודע, ושמו מונצח בחלקת הנעדרים בהר הרצל.

בימת מודיעין 22

מדיניות ישראל כלפי חזבאללה
חזבאללה.  כלפי  ישראל  במדיניות  והתמקדה   ,2019 ביוני  ב-28  התקיימה   22 מודיעין  בימת 
בפתח האירוע לאחר דברי ברכה, הוצגה פרשיית מודיעין של יחידה 504 בלבנון לאחר מלחמת 

לבנון הראשונה )1982, של"ג(. 

חזבאללה: כלי למימוש מטרותיה של איראן במזרח התיכון
תא"ל )מיל.( אמנון סופרין ניהל פאנל בנושא מדיניות ישראל מול חזבאללה. בפתח הדיון סקר 
סופרין בקצרה את תמונת המצב בנושא - המצב המורכב של חזבאללה בהיבטים הפוליטיים 

בעקבות  ישראל.  ומול  אסטרטגית  האזורית  בזווית  הפנים-לבנוניים, 

הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי, אמר בדבריו לבני המשפחות – "האובדן הפך לחלק בלתי 
נפרד מחייכם, והכאב נעטף בצעיף של ספק וחוסר וודאות; אתם נשארתם עם הזיכרונות 
המציפים יגון שאין עמוק, צורב וקשה ממנו, ובתוך הנפש פנימה מתחוללת סערה קבועה. 
אך נותר לכם דבר מהותי בעל ערך – הידיעה שהבנים חיו חיי משמעות, והעניקו משמעות 

למושג ביטחון המדינה".
 ,869 ז"ל אשר שירת בגדוד  גל לב-רן  ניסן לב-רן אביו של סרן  זר מר  בשם המל"מ הניח 
נציג  1997. לב-רן הוא  29 בספטמבר  כ"ז באלול תשנ"ז,  ביום  ונפל בעת פעילות מבצעית 

המשפחות השכולות בוועד המנהל של המל"מ.
ענף פרט, חיל המודיעין

טקס ההתייחדות עם זכר חללי קהילת המודיעין

משתתפי פאנל בימת מודיעין, מימין: אמנון סופרין, ערן עציון, ד״ר איתן עזאני ויאיר גולן
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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

נקלע  אולם הארגון  2018 התחזק מעמדו מבית.  במאי  בלבנון  הבחירות 
שלו,  העיקרית  התומכת  באיראן,  הכלכלי  המשבר  נוכח  כלכלי  למשבר 
והירידה בסיוע שהעבירה לו מכמיליארד דולר לשנה לכ-600 אלף דולר. 
זאת לצד הפגיעה שנחל חזבאללה כתוצאה מהסנקציות שהטילה עליו 
יתרה מכך, המשאבים  ארה"ב בעקבות הכנסתו לרשימת ארגוני הטרור. 
כך  בתוך  גדולים.  עדיין  לצד אסד  בסוריה  הלחימה  בהמשך  המושקעים 
נמשך פרויקט פיתוח הטילים המדויקים אם כי בקצב איטי בהרבה מזה 
שתוכנן, ונחשפה ונוטרלה רשת המנהרות התת-קרקעיות, שהיו אמורות 
הצפון.  יישובי  את  בהפתעה  מהן  לתקוף  ע'דואן"  "כוח  ללוחמי  לאפשר 
אשר לסיכוני ההידרדרות מול ישראל – פוטנציאל כזה אכן קיים, אך יש 
בלבנון,  הפוליטיים  הישגיו  את  מלסכן  יירתע  שהארגון  בחשבון  לקחת 
ויחשוש מהאשמתו בהרס המדינה במקרה של פעילות יזומה מצידו נגד 

ישראל על רקע המתיחות במפרץ מול איראן. 
מול  ישראל  במדיניות  שהתמקד  בפאנל 
יאיר  )מיל.(  האלוף  השתתפו  חזבאללה 
צפון  פיקוד  כמפקד  שימש  אשר  גולן, 
איתן  ד"ר  )מיל.(  אל"מ  הרמטכ"ל;  וכסגן 
עזאני, בעבר קמ"ן יחידת הקישור ללבנון 
טרור  למדיניות  המכון  מנהל  סגן  וכיום 
עציון,  וערן  הרצליה,  הבינתחומי  במרכז 
אשר שימש כראש חטיבה במשרד החוץ 
וכסגן ראש המטה לביטחון לאומי. באשר 
לאיום הנשקף מחזבאללה והסיכון שבפעולה מצידו במקרה של עימות בין 
ארה"ב לאיראן, עזאני הגדיר את חזבאללה ככלי איראני למימוש מטרותיה 
במזה"ת. האיראנים משתמשים בארגון מול ישראל, בסוריה ובתימן. בשנת 
2006 הייתה המלחמה נקודת שבר - חזבאללה יצא למערכה ללא תיאום 
עם איראן, והביא לפגיעה ביכולות אשר איראן בנתה למקרה של עימות 
של  הצבאית  בזרוע  מלא  באופן  שולטת  איראן  איראן.  לבין  ישראל  בין 
להגיב  יכולה  איראן  באיראן,  אמריקאית  תקיפה  במקרה של  חזבאללה. 
בצורות שונות. קיימת סבירות גבוהה שאיראן תפעיל את חזבאללה מולנו, 

ייתכן שפעולה כזו לא תתבצע באופן מידי כי אם אחרי השהיה.
בטוויטר:  שלח  זריף  האיראני,  החוץ  שר  אשר  מסר  הקריא  עציון  ערן 
אותה".  יסיים  בהכרח  לא  במלחמה,  שמתחיל  קצרה...מי  מלחמה  "אין 
עציון אמר כי תקיפה אמריקאית באיראן לא תביא מיידית לתקיפה של 
גבוה.  אינו  כוללת במפרץ  כי הסיכוי להידרדרות  הוא העריך  חזבאללה. 

לדעתו, לחזבאללה יש מידה מסוימת של 
עצמאות ולא בהכרח הארגון יענה לפנייה 

איראנית לפעול.

במקרה של עימות: אין לנו מענה 
הגנתי מוחלט בפני הרקטות 

קצרות הטווח, יש לנו מענה טוב 
למול הרקטות לטווחים הבינוניים 

והארוכים, ויש לנו מענה סביר למול 
הטילים המדויקים.

"לנרמל" את האיום: אנו סופרים את הרקטות  כי עלינו  גולן אומר  יאיר 
מקו  הצפון  על  מאיים  חזבאללה  השונים.  הסוגים  בין  מבחינים  ולא 
הקריות וצפונה עם עשרות אלפי רקטות בעלות ראשי נפץ קטנים. יכולת 
ההתגוננות שלנו למול רקטות אלו טובה. חזבאללה מחזיק עשרות אלפי 
רקטות לטווחים של 70 עד 700 ק"מ המכסים את כל שטח מדינת ישראל. 
איום  למול  להתמודד  לדעת  צריכה  שלנו  האקטיבית  ההגנה  מערכת 
יותר משמעותי. לחזבאללה יש מספר מצומצם של  זה, אף כי זהו איום 
טילים כאלה  מורכבת.  יותר  היירוט שלהם  יכולת  מדויקים, אשר  טילים 
הם איום משמעותי על תשתיות אסטרטגיות. אין לנו מענה הגנתי מוחלט 
בפני הרקטות קצרות הטווח, יש לנו מענה טוב למול הרקטות לטווחים 

הבינוניים והארוכים ויש לנו מענה סביר למול הטילים המדויקים.

דודו צור נושא דברי פתיחה

אמנון סופרין

נצראללה צולה את לבנון על אש סורית )קריקטורה לבנונית(

באשר למדיניות ישראל מול חזבאללה: גולן טען כי מתוך הבנת האיום, 
קרקעי  מהלך  ללא  ישראל  צפון  על  להגן  ניתן  לא  כי  להגדיר  עלינו 
משמעותי. חזבאללה מורתע, הוא מבין היטב את יכולותינו ואין לו רצון 
חזבאללה  מול  מנע  למלחמת  לצאת  לנו  אסור  מולנו.  לעימות  לצאת 
בכל הסבבים  מולנו  הישגי חמא"ס  עזאני הדגיש את  בתקופה הקרובה. 
וטען כי עימות מול חזבאללה יהיה במכפלות גבוהות. חזבאללה מאיים 
על גוש דן ועלולה להיווצר תחושה קשה בדעת הקהל בישראל. עם זאת 
נמצא בנקודת שפל, ככל שהזמן  ציין בתחילה, חזבאללה  כפי שסופרין 
ייפגעו. עציון  ויכולותיו  יהיה לו פחות כסף  ונחלש שכן  עובר הוא הולך 
בעשור  חזבאללה  מול  מנהלת  ישראל  אשר  המערכה  לטעמו  כי  ציין 
האחרון נכשלה: חזבאללה ממשיך להתעצם, הוא אמנם מורתע, אך גם 
תודעתית:  יותר  חזק  חזבאללה  זאת.  יודע  וחזבאללה  מורתעת  ישראל 
פגיעה מדויקת של טיל במגדל במרכז הוא ניצחון תודעתי אדיר לארגון. 
כזו תסתיים  בהתלבטות לגבי מלחמת מנע, השאלה היא כיצד מתקפה 

ומי יסיים אותה. במצב הנוכחי במזה"ת רק רוסיה יכולה 

משתתפי בימת מודיעין
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להביא לסיומה של מלחמה כזו.
להגדיר  ובראשונה  בראש  צריך  כי  אמר  גולן 
חזבאללה:  למול  ישראל  של  מטרותיה  את 
אויביה  את  לייאש  רוצה  ישראל  ראשית, 
מנקיטה בפעולות נגדנו. אין אנו רוצים להשמיד 
אותם באופן מוחלט, כי אם לגרום להם להבין 
לתוצאות  תביא  לא  שכזו  פעילות  המשך  כי 
שלוש  יש  הצבאי  הכוח  בהפעלת  חיוביות. 
מטרות עיקריות: להפסיק את האיום על העורף, 
באופן  חזבאללה  של  הצבאי  בכוח  לפגוע 
הקשה ביותר כדי שיחשוב שנית באם להמשיך 
בלחימה. מטרה זו לא תושג ללא תמרון קרקעי 
משמעותי. חיל האוויר לבדו אינו יכול להכריע 

את חזבאללה. המנהיגות הישראלית צריכה להכין את הציבור למה שצפוי 
שתי  את  לבצע  היא  השלישית  המטרה  מאוד.  איתן  הישראלי  והעורף 
המטרות הראשונות ב"מחיר" הנמוך ביותר. עלינו לבנות לכך לגיטימציה 

פנימית וחיצונית.

רוסיה היא שחקן משמעותי והנוכחות הרוסית 
בסוריה מהווה גורם מרסן

עזאני ציין כי הוא עומד בראש צוות במכון למדיניות טרור העוסק בהכנת 
להיות  צריכה  המוניציפלית  המערכת  כזו.  למלחמה  הפנימית  המערכת 
רוסיה  ולכן  סוריה  בגזרת  גם  תהיה  הבאה  המלחמה  למלחמה.  מוכנה 
היא שחקן משמעותי מאוד. תגובה איראנית יכולה לבוא גם מהמיליציות 
האסלאמי  והג'יהאד  ומחמא"ס  בתימן  מהחות'ים  בעיראק,  השיעיות 
מבחינת  להכריע.  חייבים  אנחנו  עימות  של  במקרה  בעזה.  הפלסטיני 

היא  מפלה  שאינה  תוצאה  כל   – חזבאללה 
ניצחון בראייתו. 

למסגרת  התייחסות  חסרה  כי  ציין  עציון 
המדינית. יש מערכת יחסים מיוחדת בין ארה"ב 
בבחירות  מעורבת  הייתה  רוסיה  לרוסיה: 
יש אווירה  ויש לה השפעה.  לנשיאות בארה"ב 
של הסדרים, כמו ההסדר בין ישראל לחמא"ס, 
הגבול  להסדרת  ללבנון  ישראל  בין  מו"מ  יש 
ענבי  "הבנות  היו  בעבר  המדינות.  בין  הימי 
הביטחון  מועצת  החלטת  הייתה   ,)1996( זעם" 
1701 אשר הביאה לסיומה של "מלחמת לבנון 
למנוע  כדי  הכול  לעשות  עלינו  ועוד.  השנייה" 
מלחמה. התכלית האסטרטגית אשר הוא הציע 
היא הפסקת אש ארוכת טווח בין ישראל ללבנון, אשר תכלול בתוכה גם 
את חזבאללה, תוך הסכמה על הגבול היבשתי והימי בין ישראל ללבנון. 
זו יכולה להיות הסדרה ברוח "הבנות ענבי זעם" – הוצאת אזרחים משני 
הצדדים ממעגל הלחימה. חלופה שנייה- עסקה בתיווך רוסיה אשר תכלול 
גם הסכמות לגבי רמת הגולן, חלופה שלישית היא בנוסח החלטת מועצת 

הביטחון 1701 משופרת.
יאיר גולן ציין כי הוא מסכים עם עציון על כך שצריך לעשות כל מאמץ 
את  להפחית  מצדנו  מאמץ  כל  לעשות  וצריך  ניתן  ממלחמה.  להימנע 
המדיני,  במישור  לעשות  ניתן  אשר  פעולות  הרבה  יש  למלחמה.  הסיכוי 
והנוכחות הרוסית בסוריה מהווה גורם מרסן לכל הצדדים. עם זאת, בלי 
מכה אנושה לכוחו הצבאי של חזבאללה לא יהיה הסכם אשר יהיה טוב 

לנו. הסכם עתידי חייב להיות עם כושר אכיפה משמעותי.
אמנן סופרין

מרכז המידע למודיעין ולטרור – סיכום פעילות 

 אגודת צופי האמאם אלמהדי - מפרסומי מרכז המידע למודיעין ולטרור 
על המוסדות האזרחיים שמפעיל חזבאללה בלבנון

מרכז המידע תשעה עשר  לאור  והוציא  כתב   2019 יוני  חודש  במהלך 
שפות  לשתי  חלקם  לאנגלית  תורגמו  הפרסומים  כל  בעברית.  פרסומים 
נוספות )צרפתית וערבית(. בין הפרסומים בלטו מחקרים מקיפים אודות 
המוסדות החברתיים של חזבאללה. מחקרים אלו נכתבו במסגרת פרויקט 
מקיים  שאותם  האזרחיים  המוסדות  תשתית  את  הממפה  המידע  מרכז 
חזבאללה. זאת בתמיכת איראן, בקרב האוכלוסייה השיעית בלבנון שבה 

הוא הקים מעין "מדינה בתוך מדינה". 
פרסומי מרכז המידע מופצים בעיקר באמצעות אתר האינטרנט ורשתות 
חברתיות. החודש נרשמו לאתר 248,333 כניסות, רובן של גולשים מארה"ב 
2019 הועלו לעמוד הפייסבוק של  יוני  וממדינות אירופה. במהלך חודש 
אחר  קוראים.   13,608 נחשפו  אליהם  פוסטים  ושבעה  ארבעים  המרכז 
דף הטוויטר של מרכז המידע עוקבים 10,699 גולשים, ולתכנים בטוויטר 

נחשפו במהלך יוני 28,400 גולשים.
התקיימו  חיצוניים  גופים  עם  המידע  מרכז  שמקיים  הקשרים  במסגרת 
והביטחון של  מוועדת החוץ  נציגים  עם  עבודה  פגישות  במהלך החודש 
הכנסת ועם אנשי מדור מבצעי חו"ל של משטרת ישראל )העומדים בקשר 
עם האינטרפול והעוסקים גם בפניות בנושאי טרור ומימון הטרור(. בשתי 
קשרי  העמקת  דרכי  ונדונו  ותוצריו  המידע  מרכז  הוצגו  עבודה  פגישות 

העבודה והרחבת שיתוף הפעולה בין מרכז המידע לבין הגופים הללו. 
מרכז  של  האינטרנט  לאתר  להירשם  ניתן  נרשמו,  שטרם  למעוניינים 

.www.terrorism-info.org.il :המידע

 מנהיג חזבאללה נצראללה ככלי שרת בידי איראן
)העיתון הסעודי אלנדוה, 14.4.19(
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סוגיית השבויים והנעדרים בערב העיון השנתי 
לזכרו של סא"ל ד"ר שלמה בן-אלקנה

טייס הקרב אורי שחק מספר על השבי הסורי

בחודש יולי 2019 התקיים במל"מ ערב העיון השנתי לזכרו של סא"ל ד"ר 
ונעדרים.  שבויים  היה:  הערב  נושא  נאוה.  בתו  בהנחיית  בן-אלקנה  שלמה 
בן-אלקנה היה, בין שאר תפקידיו ועיסוקיו, היוזם והמקים של יחידת אית"ן 

בעקבות מלחמת יום כיפור. 
מוריאל,  משפחת  של  מוסיקלי  פתיח  אחרי 
ד"ר  הפסיכיאטר  מפי  בן-אלקנה  על  ודברים 
דילמות  על  סלונים  אורי  עו"ד  הרצה  וגנר, 
של  ובנעדרים  בשבויים  בטיפול  ומחשבות 
הלב  "בשליחות  ספרו,  צאת  לרגל  צה"ל. 
השבויים  לעולמות  המשפט  מאולמות   -
הנוכחים  את  סלונים  שיתף  והנעדרים", 
במספר מבצעים בהם נטל חלק עם המוסד 
כיועץ  בהתנדבות  שירות  במהלך  אמ"ן,  ועם 
שרי  לשבעה  והנעדרים  השבויים  בנושא 
כשלושים  במשך  הממשלה  ולראשי  ביטחון 
שנה. הספר כולל פרקים שנכתבו על ידי בני משפחות שבויים ונעדרים, גם 
מקרב סולטאן יעקב וגם מלבנון. אחד המבצעים שהותר לאחרונה לפרסום 
הוא סידרת המפגשים שעו"ד סלונים קיים באירופה עם שני אחיו של מצטפא 
ומתנים  כן סיפר על משאים  כמו  ברון ארד כשנה.  והחזיק  דיראני, שחטף 
ומבצעים לפידיון שבויינו ולהשבת נעדרינו מלבנון, בהדגישו, שחובת המדינה 

להחזירם עומדת בעינה עד קץ הימים. 
יום הכיפורים, סיפר  סא"ל )מיל( אורי שחק, ששירת כטייס קרב במלחמת 
את סיפורו האישי כטייס בשבי הסורי ושיתף את הקהל במלחמתו האישית 
השני  ביום  בשבי,  כשנפל  וכישראלי.  כאדם  זהותו  על  תוך שמירה  לשרוד, 
רק  מותו.  על  רשמית  הודעה  קיבלה  אף  ואשתו  כנעדר  הוכרז  למלחמה, 

חודשיים לאחר מכן נודע שהוא בחיים. שחק שהה בשבי שמונה חודשים, 
מתוכם ארבעה וחצי בצינוק בבידוד מוחלט, כשהוא עובר חקירות ועינויים, 
רק  פסקו  והעינויים  החקירות  ודאות.  ואי  בדידות  חווה  ובעיקר  השפלות, 
כשהסורים קיבצו יחד את כל הקצינים הישראלים השבויים. אז גם אפשרו 
להם לנהל את חייהם באופן כמעט אוטונומי. סיפורו של שחק התמקד בחיי 
האדום,  הצלב  ארגון  אנשי  ביקור  כמו:  מיוחדים  אירועים  ובתיאור  היומיום 
חגיגת חגי ישראל )פסח ויום העצמאות(. כן סיפר על הקשר עם הבית וכיצד 
נודע לו שאשתו בהיריון, וכמובן על הרגע המרגש של השיבה הביתה ולידת 
בתו ששה ימים לאחר שובו. מעבר לחוויה האישית אותה העביר שחק בצורה 
רהוטה ומרגשת, ניתן ללמוד מסיפורו על תעצומות הנפש אותן יכול אדם 
לגייס ברגעים הקשים ביותר, ועל החשיבות הרבה של שמירה על צלם אנוש 

גם בתנאים אלו. 
את ערב העיון חתם הטייס, חן גרנס, בהרצאה על טכנולוגיות לאיתור נעדרים 
מן האוויר. הוא ציין שקיים שיתוף פעולה בין צה"ל - אית"ן וחיל האוויר, לבין 
משטרת ישראל – מז"פ. עבודת חקר בנושא חישה מן האוויר נעשית בשילוב 
פעילות מבצעית: מבצעים תיעוד הזירה להקפאת המצב, מיפוי בתלת מימד 
ברזולוציה גבוהה, חיפוש שינויים בשטח, איתור חתימות מתאימות לנושא 
החיפוש. החישה מן האוויר מסייעת במקרים הבאים: שטח גדול ולחץ זמנים; 
הינו  החיפוש  אזור  תיחום  מצב.  להקפאת  זירה  תיעוד  פיזי;  נגישות  חוסר 
קריטי מחפשים סימנים מעידים ומשווים למצב קודם. מנסים למצוא רפרנס 
לצורך הבנת השטח ברגע נתון. מתאימים אמצעים לסיטואציה. גרנט התייחס 
השנייה,  לבנון  במלחמת  שוטף,  בביטחון  שימוש  בהן  שעשו  לטכנולוגיות 

במבצע צוק איתן, בחיפוש אחר גיא חבר ובאירועים פליליים. 
נאוה אגמון )בן-אלקנה(

סדנה במל"מ על ראשית השב"כ 
בערב יום שני ה-24 ביוני 2019, גדשו את האודיטוריום במל"מ חברי המל"מ 
וחברי "שובל" )גמלאי השירות(, בחסות ראש המכון לחקר מורשת המודיעין 

במל"מ - רון כיתרי, לסדנה בנושא: "ראשית השב"כ". 
כמה  מפי  השירות  של  הראשונות  לשנותיו  שיוחד  חווייתי,  ערב  זה  היה 
מגמלאיו. הגה את הרעיון והנחה את הערב חיים )מינא( מנור. זאת בעקבות 
פרסום הספר "ימי עמוס" של גמלאי השב"כ ד"ר יאיר שפיגל על אודות ראש 

הארגון  ועל  מנור,  עמוס  השלישי,  השירות 
בתקופת כהונתו. 

לאחר דברי פתיחה וברכה מפי מנכ"ל המל"מ 
יאיר  ד"ר  הדוברים  ראשון  עלה  צור,  דודו 
תחילה  שהוקם,  הש.ב.  על  וסיפר  שפיגל 

לביטחון  כחיל  בצה"ל 

משתתפי ערב העיון
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פנים על ידי מייסדו הראשון - סא"ל איסר הראל. היה זה בתחילה ארגון 
חשאי, שעצם קיומו הועלם אז מעיני הציבור, ובשל ייחודו עסק בין השאר 
גם במשימות לאומיות לאו-דווקא ביטחוניות, כגון מלחמה ב"שוק השחור", 
ראש  את  שהחליף  מנור,  עמוס  מס.  מעלימי  באיתור  לאוצר  סיוע  וגם 
השירות השני - יצחק )איזי( דורות, הוביל תהליך מורכב וממושך, בו קידם 
כארגון  הקלאסי  בייעודו  אותו  מיקד  הארגון,  של  המקצועית  רמתו  את 
מודיעין מסכל, והקנה לו אופי ממלכתי מובהק, כיאה למדינה דמוקרטית. 
אחריו תיאר הגמלאי אבי מושבי פרשיית ריגול מזרח-אירופית שהתרחשה 
השירות.  של  הילדות"  "מחלות  את  בתוכה  ושגילמה  ה-50,  שנות  באמצע 
ליחידת  היישר  שגויס  מפולין,  חדש  עולה  יהודי  לוי,  בלוי  עסקה  הפרשה 
המבצעים. לימים נודע מפי עריק מהמודיעין פולני כי לוי לוי הוא סוכן פולני 
תמימות,  שנים  שבע  במשך  ולמענם  מטעמם  כאן  ופעל  לשירות,  שהוחדר 
שנות  לעשר  ונידון  הורשע  לדין,  הועמד  משנחשף  חשד.  כל  שעורר  מבלי 

מאסר. לאחר ניכוי שליש מעונשו, שוחרר ועזב לאוסטרליה.
יחידת  על  גלזר  איתן  הגמלאי  סיפר  בהמשך 
אף  שהוקמה  בשב"כ,  הראשונה  "המסתערבים" 
שמואל  של  בפיקודו  ה-50,  שנות  בראשית  היא 
)סמי( מוריה, ובאמצעותה "הושתלו" שישה עובדי 
מזרחית,  חזות  ובעלי  מדינות-ערב  יוצאי  שב"כ, 
במרכז  בצפון,  ישראל  ערביי  אוכלוסיית  בקרב 
העצמאות  מלחמת  תום  לאחר  זאת  כל  ובדרום. 
מדינות-ערב,  מצד  שני"  ל"סיבוב  ומחשש   )1948(
שלא השלימו עם קיומה של ישראל ועלולים אולי 
להצליח לקרוע חלקי ארץ שינותקו מהמדינה. או אז יהפכו "המסתערבים" 
לסוכנים ביעד וידווחו למפעיליהם על הנעשה בשטח שנכבש. שניים מהם 

אף נישאו באישור ההנהלה לערביות מקומיות, לצורך ביסוס סיפור הכיסוי.

איתן גלזר

חנוכת כיכר בחיפה ע"ש האלוף יצחק )חקה( חופי ז"ל

אפרים הלוי נושא דברים בטקס חנוכת הכיכר

ז"ל  חופי  )חקה(  יצחק  האלוף  ע"ש  כיכר  נחנכה   2019 ביולי  ב-7 
בחיפה בכניסה לבניין מטה חברת החשמל ברחוב נתיב האור בנוכחות 
החשמל  חברת  מנכ"ל  שטיאסני,  איתן  חיפה  עיריית  מנכ"ל  המשפחה, 
יו"ר ועד העובדים מיקו צרפתי, אפרים הלוי לשעבר ראש  עופר בלוך, 

המוסד, נעם שפירא נציג "אגמון" ומזכיר הקרן להנצחתו ומוקירי זכרו.
מנכ"ל חברת החשמל ויו"ר ועד העובדים דיברו בשבח מנהיגותו בחברת 

מתוך  חקה,  על  סיפר  בטקס,  דברים  שנשא  הלוי  אפרים  החשמל. 
אמיץ  אבל  במילים,  קמצן  מפקד  היה  כי  וציין  עימו  האישית  היכרותו 

בהחלטותיו ומוביל דרך. 
באנטבה,  חטופים  מוסד שהציל  ראש  לוחם,  היה מפקד  לדבריו, חקה 
עם  לשלום  הדרך  את  שפרץ  ומפקד  אתיופיה,  יהודי  בהעלאת  מוביל 
מצרים. את הכיכר הקימה עיריית חיפה ביוזמת הקרן להנצחת מורשתו 

של האלוף יצחק )חקה( חופי ז"ל במל"מ. 
נעם שפירא

המשך מעמוד 5

בהרצאתו  השירות.  לראש  המשנה  לשעבר   - חזק  ראובן  הערב  את  חתם 
תיאר את חברותו וקשריו עם עמוס מנור לאורך השנים. כמו כן מנה כמה 
אבני דרך בהתפתחות השירות, מאמצע שנות ה-60 ועד מחצית שנות ה-80, 
תוך התייחסות לאירועים משמעותיים שקרו בשירות, כולל שינויים מבניים 

ומערכתיים, שחלו בתקופה הנסקרת.
גם  רבים  ולדעת  מרתק,  מעניין,  במינו.  ומיוחד  יחיד  ערב  זה  היה  לסיכום, 

השאיר טעם "של עוד...".
איתן גלזר

השב״כ בעשור הראשון )מתוך אתר 
)shabak.gov.il האינטרנט של השב״כ
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"חץ הדורות" של שיתוף פעולה ביטחוני עם ארה"ב

גנרל טוד וולטרס )צילום: מערך קשרי חוץ, צה״ל(

)ארבעה  גנרל   )EUCOM( הברית  ארצות  צבא  של  אירופה  פיקוד  מפקד 
כוכבים( טוד וולטרס, ביקר בחודש יולי בישראל כאורחו של הרמטכ"ל, רב 

אלוף אביב כוכבי.
במהלך הביקור השתתף הגנרל האמריקני )מלווה ע״י מח״א, האלוף עמיקם 
 - גראס  ״ניקל  מבצע  לציון  בנתב״ג  דורות״  ״חץ  חשיפת  בטקס  נורקין( 
Op NiCKEL GRASS״ )רכבת אוירית אמריקנית של סיוע צבאי חיוני לצה״ל 
)דימ'(  תא״ל  של  תרומתו  את  כיבד  וגם  ב-1973(,  הכיפורים  יום  במלחמת 
ישעיהו )שייקה( ברקת שהוביל בשם מדינת ישראל את המבצע בוושינגטון 
ניקסון(  )ריצ’רד  ארה״ב  נשיא  עם  נפגש  אף  ברקת  זאת  במסגרת  הבירה. 

לאישור המבצע החיוני. 
הטקס התקיים במסגרת פרויקט מורשת ייחודי של מערך הקש״ח של צה״ל 
עוסק  והוא  ״חץ הדורות",  )שפעל באותה תקופה באמ"ן(. הפרויקט מכונה 

בחשיפת קשרי החוץ הביטחוניים-צבאיים של מדינת ישראל שאפשרו קידום 
אינטרסים ויעדים לאומיים. 

אפרים לפיד

מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(7 גיליון 56, אב תשע"ט, אוגוסט 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 

עמותת 'שובל' 
0 סדנאות פרישה: נמשכת מסורת המפגשים של "פורשים 
טריים" עם "פורשים ותיקים". מטרת המפגשים היא לשוחח 
על כל מה שקשור בתהליכי פרישה, בהיבטי תעסוקה והיבטים 

אישיים. 
0 מרחב ירושלים: ביוני 2019 קיימו גימלאי מרחב ירושלים את יום המפגש 
ובחלק  המרחב  מראש  סקירה  הגימלאים  קיבלו  המפגש  במסגרת  השנתי. 

האומנותי הופיעה היוצרת והזמרת נורית הירש בהופעה "רק בישראל". 
0 מועדון המרצים "שובל" ו"אגמון": בתחילת יוני 2019 קיים המועדון 
המשותף הרצאה עם העיתונאית ואשת התקשורת לוסי אהריש. בהרצאתה 
"לא מתנצלת" היא סיפרה על חייה כערביה מוסלמית החיה בחברה יהודית 
אמורה  זו  במסגרת  נוספת  הרצאה  כולנו.  של  יומית  היום  המציאות  ועל 
להתקיים בסוף יולי 2019. המרצה הוא דני רופ בהרצאתו "לכל הרוחות"- כל 

מה שלא ידעתם על מזג האוויר. 

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת בוגרי 8200 
0 נמשכת פעילות הנחלת המורשת ביחידה - בוגרי היחידה 
היחידה  חיילי  בפני  היחידה  ממורשת  פרשיות  מציגים 
השתתפות  על  פרשיות  הועלו  לאחרונה  ובמרכזים.  במרחבים 

היחידה ב"מבצע אנטבה", על המערך המוטס ועל תולדות היחידה. 
הוכרזה  בו  הסיום  אירוע  התקיים  ומרגשות  משמעותיות  שנתיים  לאחר   0
הקבוצה המנצחת של אתגר ה- P.I.E Challenge. )הכנת תוכנית להעמקת 
המסע  הוצג  באירוע  החינוך(.  למשרד  גבוהה  ברמה  המתמטיקה  לימודי 
המאתגר בשנתיים האחרונות, וכן הוצגו הקבוצות שהתחרו. במעמד חגיגי זה 

קיבלה הקבוצה המנצחת שזכתה במענק של 1,000,000 ש"ח מקרן טראמפ 
להטמעת פתרונה בעשרות בתי ספר בפריפריה של ישראל.

 8200 תוכנית  של  החמישי  המחזור  של   Startup Showcase-ה אירוע   0
אימפקט )לשעבר התוכנית החברתית של העמותה( נערך ב-17 ביולי 2019 
בהשתתפות מנכ"ל בנק הפועלים, מר אריק פינטו. במסגרת האירוע הציגו 
אחד עשר הסטארטאפים את פעילותם. מנהלת המיזם ביקרה באוסטרליה 
לצורך קידומו נפגשה עם גורמים ממשלתיים, עם משקיעים, סטארטפיסטים 
הקהילה  ראשי  ועם  מקדם  שהמיזם  בפרויקטים  המתעניינים  ותורמים 

היהודית באוסטרליה. 

מפגש מיוחד - בוגרי היחידה בשירות החוץ של ישראל

מימין: יעקב רוזן, ד״ר אפרים לפיד, דורית שביט ועופר בבלי

0 משלחת המשרד לפולין: בימים אלו חזרו משלחת המשרד ממסעה 
בפולין. גם במשלחת זו השתתפו גמלאים המתנדבים במשרד. 

0 פעילות לנכדים: ביום שישי, 12 ביולי 2019 התקיימה פעילות נוספת של 
"שובל" עם סבתא וסבא. במסגרת פעילות זו הוקרן הסרט "צעצוע של סיפור 

4"- סרט מסדרת הסטים מבית "דיסני". 
0 מופע סוף העונה: במסגרת מועדון הבידור הקל של "שובל" התקיים 
ב-15 ביולי 2019 מופע שבו אירח הטיש הגדול )משה להב( את קובי אריאלי. 

המופע שילב שירים ישראלים אהובים יחד עם צחוק בריא. 
לבילוי  אוגוסט  בחודש  יוזמנו  והגמלאים  העובדים  ילדי  המים:  0 פארק 
באחד מפארקי המים הנמצאים באיזור המרכז. הציבור הדתי יוזמן ליום כיף 

שכולו יהיה מיועד לגברים ועוד יום כיף המיועד לנשים. 
0 גמלאי אגף האבטחה יוזמנו למפגש השנתי שיתקיים בתחילת אוגוסט 
תחזור   2019 ספט'  ולקראת  הקיץ  לחופשת  כולנו  נצא  באוגוסט   .2019

הפעילות הברוכה של "שובל". 
יהודה

0 העמותה קיימה ערב מורשת ב-11 ביולי 2019 במסגרת סדרה "היום 
החוץ.  בשירות  היחידה  בוגרי  על  והפעם  ביחידה..."  השירות  שאחרי 
הלטינית,  באמריקה  דורית שביט, לשעבר  השתתפו שלושה שגרירים: 
הנחה  הברית.  בארצות  לשעבר  בבלי  ועופר  בירדן  לשעבר  רוזן  יעקב 
את הפאנל תא"ל )מיל.( ד"ר אפרים לפיד. הדוברים סיפרו על המעבר 
משירות צבאי למשרד החוץ, ועל המיוחד בעבודה הדיפלומטית בעיקר 

בעתות חירום, כאשר צריך לחזק את עמדת ישראל בעולם.
שהשגריר  בעת  התפקיד  למילוי  גם  התייחסו  הם  הקהל  לשאלות   0
על  הצביעו  השלושה  הממשלה.  עמדת  עם  במלואה  מזדהה  לא 
ומעמדו  השגריר  של  אישיותו  ושל  האישיים  הקשרים  של  החשיבות 
גם בעידן התקשורת הפתוחה, הרשתות החברתיות והמגעים הישירים 
גם  עוסקת  בעולם  ישראל  של  הדיפלומטית  הנציגות  המנהיגים.  של 
הציבור  עם  מפגשים  ומקיימת  תרבות  חברה,  כלכלה,  כמו  בתחומים 
מתקופת  מאלפות  אנקדוטות  העלו  השגרירים  אלה.  במדינות  הרחב 

השירות הדיפלומטי. 
0 כולם ציינו כי במשרד החוץ שירתו )ומשרתים גם היום( עשרות מבוגרי 
בתפקידם.  להצליח  להם  סייעו  ביחידה  והניסיון  הרקע  וכי  היחידה, 
חשיבות  על  דברים  השלים  באולם,  שנכח  בינה,  )בובי(  ברוך  השגריר 
הדיפלומט בפיתוח הקשרים עם הקהילות היהודיות בדגש על ארה"ב. 
בקהל שהגיע למפגש בלטה קבוצה של חיילים וקצינים המשרתים כיום 

ביחידה, שהציגו לפאנל שאלות מעניינות, ועם שאר הנוכחים הביעו את 
הערכתם ותודתם על הערב המרתק. פתח ונעל את האירוע אל"מ )דימ'( 

נעם שפירא, יו"ר ועדת המורשת בעמותה.
 נעם שפירא
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בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

מבצע ״רסקו״. אוזניות ששימשו מרגלים ממזרח 
אירופה ונתפסו ע"י שירות הביטחון הכללי

אירועי אוגוסט
 1958 אוגוסט  ראשית 
מבצע   | "רסקו"  מבצע   -
מול  השב"כ  של  מבוקר 
המבצע  הרומני.  המודיעין 
לאחר   1958 בקיץ  החל 
"עולה  התייצב  שבשב"כ 
והתוודה  מרומניה,  חדש" 
כי הינו מרגל של המודיעין 
מפגש  מאותו  הרומני. 
)"רסקו"(  העולה  הופעל 
כ"סוכן כפול" מול המודיעין 

הרומני במשך שנים רבות, וסיפק מידע רב על שירותי המודיעין המזרח 
אירופאים ושיטות ההפעלה שלהם.

2 באוגוסט 2006 - מבצע "חד וחלק" | מהמבצעים הבולטים במלחמת 
לבנון השנייה בעקבות מידע מודיעיני, שבמהלכו נערכה פשיטה מוסקת 
חזבאללה  יעד  על  ו'שלדג'  מטכ"ל  הסיירות  של  רחב  בהיקף  כוח  של 
אנשי   19 החטופים.  החיילים  שני  על  מידע  להשיג  במטרה  בבעלבכ 

חזבאללה נהרגו וחמישה לבנונים הובאו לתחקור בישראל.

"עמלק"  מבצע   -  1973 באוגוסט   10
שהמריא  אזרחי  מטוס  יירט  האוויר  חיל   |
ממקור  מידע  בסיס  על  לבגדאד  מביירות 
חבש,  ג'ורג'  את  ללכוד  במטרה  האזנה 
פלסטין".  לשחרור  העממית  "החזית  ראש 
ברמת  שהונחת  המטוס  נוסעי  בתחקור 
דוד לא נמצאה המטרה. את מבצע היירוט, 
בעיצומו  רב  בינלאומי  נזק  לישראל  שגרם 
שר  אישרו  המטוסים,  חטיפות  גל  של 

הביטחון משה דיין והרמטכ"ל דוד אלעזר) דדו(, למרות התנגדות ראש 
אמ"ן, אלי זעירא.

ליל 11-10 באוגוסט 1963 - "מבצע חלוץ" | מהמבצעים הראשונים 
שבמהלכם מסוקים הנחיתו כוח של סיירת מטכ"ל בעומק מצרים לצורך 

ביצוע משימת איסוף מודיעינית.
16 באוגוסט 1966 – שיאו של מבצע "הציפור הכחולה" | במבצע 
טייסי  בהכנות  חשוב  שלב  היווה  והוא  מעיראק,  לארץ   21 מיג  הובא 
)1967(. המוסד הצליח לגייס טייס  חיל האוויר למלחמת ששת הימים 
 1964 בשנת  כבר  שהחל  מורכב  במבצע  רדפא,  מוניר  נוצרי,  עיראקי 
וכלל מעורבות מספר גורמים ואנשים רבים וביניהם: רחביה ורדי, יעקב 
הכירו  לא  המערב  של  האוויר  חילות  שמש.  ויוסף  לירון  זאב  נמרודי, 
את המטוס. ארה"ב הצליחה לקבל את המטוס אליה למרות התנגדויות 

רבות. קרנו של המוסד בראשות מאיר עמית עלתה פלאים.

אירועי ספטמבר
בפלסטינים  הטבח   | ושתילה  סברה  טבח   -  1982 בספטמבר   16
במחנות הפליטים שבוצע ע"י הפלנגות הנוצריות. 'ועדת כהן', שהוקמה 
לחקירת האירועים, התייחסה במסקנותיה בין השאר לראש אמ"ן, אלוף 
לדרג המדיני  אי העברת המידע שקיבל על הטבח  )בגין  יהושע שגיא 
נאלצו  שניהם  שרון.  אריק  הביטחון  לשר  וכן  בוועדה(  עדותו  ונכונות 

להתפטר.

ג׳ורג׳ חבש

מטוס המיג העיראקי במוזיאון חיל האוויר בחצרים

מבצע ״חד וחלק״ )צילום: דו״צ(

אריאל שרון מעיד בפני ועדת החקירה על פרשת סברה ושתילה )צילום: רויטרס(
המשך בעמוד 10
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הן  למלחמה  יצא  לא  ואולם  יחד  גם  ולהתקפה  למגננה  הסובייטית 
בשל חולשתו מול צה"ל והן לנוכח ההתניה במצרים, שאיננה מתכוונת 
)טליק(,  טל  ישראל  אלוף  הרמטכ"ל,  סגן  זימן  הדיון  לאחר  להילחם". 
סכנה  בדבר  לשכנעם  וניסה  שליו  אריה  מחקר  ורמ"ח  אמ"ן  ראש  את 

למתקפה סורית בגולן. השניים לא קיבלו את דעתו.

30 בספטמבר 1973 - מפקד 
 | למלחמה  נערך  הים  חיל 
ראש מחלקת מחקר בחיל הים, 
בפני  הציג  לונץ,  רמי  אל"מ 
בנימין  אלוף  הים  חיל  מפקד 
שצפויה  הערכתו  את  תלם 
מלחמה, בניגוד להערכת אמ"ן. 
לאחר שתלם הציג את הנושא 
)ששלל  זעירא,  אמ"ן  לראש 
את  תלם  קיבל  ההערכה(  את 

התרעת הקמ"ן שלו. 
הכוננות  הועלתה  הים  בחיל 
בכל   1973 באוקטובר  ב-1 
נערך  והחיל  החיל,  יחידות 
ובניגוד  המלחמה  פני  לקדם 

לאחרים היה מוכן למלחמה.

המשך מעמוד 9

בקרו באתר האינטרנט של המל״מ:
www. inte l l igence.org. i l

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

ממשיך  ולטרור  למודעין  המידע  מרכז  ספריית  של  הפייסבוק  עמוד   0
:LIKE ומתעדכן נשמח אם תיכנסו לקבלת העדכונים וכן תתנו

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז למורשת המודיעין

 -  1971 בספטמבר   17
שהיה  ישראלי  מטוס  הופל 
מטוס   | צילום  במשימת 
האוויר  חיל  של  סטרטוקרוזר 
צילום  במשימת  נפל  הישראלי 
טק"א  בשל  דוור-סואר  מול 
שמונה  ועליו  המטוס  מצרי. 
צילום  לגיחת  יצא  צוות  אנשי 
סוללות  לאיתור  התעלה  באזור 

טילים סובייטיות חדשות. הייתה זו גיחה מסוכנת לאזור מוכה טילים. 
הצליח  הצוות  מאנשי  אחד  רק  המטוס.  להפלת  הביאו  ס.א  טילי  שני 

להיחלץ בחיים.

משמעותי  כשל   -  1955 בספטמבר   21
ראשון בהתרעה אסטרטגית של המודיעין 
הכשל   | המדינה  קום  לאחר  הישראלי 
עבד  גמאל  מצרים,  כשנשיא  נרשם  בהתרעה 
נשק  עסקת  על  בהכרזתו  הפתיע  אל-נאצר, 
)בריה"מ הייתה  צ'כוסלובקיה  רחבת היקף עם 
מתקדם:  ציוד  כללה  העסקה  בפועל(.  הספק 

השלכות  לה  והיו  ונגמ"שים,  תותחים  טנקים,  מאות  מטוסים,  כ-270 
משמעותיות על מאזן הכוחות במזה"ת. 

פגישת   -  1973 בספטמבר   25
חשאית  בפגישה   | גולדה-חוסיין 
ישראל,  ממשלת  ראש  שערכה 
חוסיין,  ירדן,  ומלך  מאיר,  גולדה 
מצרים  כוונת  על  חוסיין  עדכן 
לא  אם  במתקפה  לפתוח  וסוריה 
משמעותית.  מדינית  תזוזה  תחול 
המוסד,  שארגן  ב"מדרשה"  לפגישה 
האזין ראש ענף ירדן באמ"ן מחקר, 
ללא  העביר  האחרון  קניאז'ר.  זיזי 
לראש  גם  השיחה  תכני  את  אישור 
דווח  הפגישה  תוכן  וננזף.   5 ענף 
בתפוצה מאד מצומצמת במודיעין ובדרג בכיר בלבד )אלוף פיקוד צפון 

יצחק )חקה( חופי והקמ"ן חגי מן מודרו(.
בהתייעצות   | למלחמה״  נמוכה  ״סבירות   -  1973 בספטמבר   30
אלוף  אמ"ן  ראש  אמר  סוריה  בחזית  המצב  בנושא  הרמטכ"ל  בלשכת 
אלי זעירא: "צבא סוריה ערוך כולו במערך המתאים, עפ"י הדוקטרינה 

אנדרטת מטוס הסטרטוקרוזר ביער בן שמן. 
שרידי מנוע המטוס שהופל

סטרטוקרוזר של טייסת 120 בחיל האוויר הישראלי

גולדה מאיר

גמאל עבד אל-נאצר

אלוף בנימין תלם במלחמת יום הכיפורים

אלוף אלי זעירא אלוף ישראל טל )טליק(

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(10 גיליון 56, אב תשע"ט, אוגוסט 2019
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תודתנו 
תודתנו: לנאוה אגמון )בן-אלקנה(, לראובן ארליך, ללירז ברוכי, 
לאיתן גלזר, לגדי זהר, ליהודה ב', לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, 
לענף פרט בחיל המודיעין, לאמנון סופרין, לרקפת פאר, לשירן 
קדרון, לרפי קטרון, לנאוה רייך, לאופיר שהם, ולנעם שפירא על 

הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו. 

מ במל״ ם  עי ו ר אי
מנכם ו י ב ו  נ י י שר
יום שני 16 בספטמבר 2019, התכנסות בשעה 18:00  0

כנס החברים השנתי של המרכז למורשת המודיעין   
הזמנות לאירוע יופצו בהמשך.  

יום חמישי 12 בספטמבר 2019 בשעה 20:00   0
ערב זיכרון לזכרו של דר' שמעל'ה אביבי ז"ל -   

חבר הוועד המנהל של המל"מ, יו"ר ועדת קרנות במשך שנים   
רבות. האירוע יתקיים במרכז הדרוזי הישראלי בעוספיה. 

פרטים  מראש.  הרשמה  נדרשת  אך  מהמל"מ,  תצא  הסעה   
להתקשר  יש  ולהסעה  לאירוע  להרשמה  בהמשך.  יפורסמו 

לרחלי 03-5497019/ 03-5491306 שלוחה 0.

* 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 ברכות הצלחה לאל"מ ר. עם מינויה למפקדת מערך ביטחון 

המידע באמ"ן, המפקדת הראשונה בתולדות המערך.

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 גיליון 84 של "מבט מל"ם"
לציון מלאת חמישה  "מבט מל"ם" מוקדש בעיקרו  84 של  גיליון 
עשורים למלחמת ההתשה, אלף ימים ואלף הרוגים בקירוב. אחרי 
סקירת מבוא של פרופ' יואב גלבר, מביאים אנו מעטו של עמוס 
גלבוע "פרשיות" הנוגעות בראש אמ"ן בעת ההיא, האלוף אהרון 
"אהר'לה" יריב ז"ל. פסח מלובני עוסק ביכולותיו ובפעילותו של 

המודיעין המצרי, בתקופה הנסקרת.

ראש אמ״ן האלוף אהרון "אהר'לה" יריב ז"ל

ועוד נושאים עימנו: ריאיון היכרות עם סגן הצנזורית הראשית, רון 
קרניאלי, לציון הענקת אות ראמ"ן על מפעל חיים; על המודיעין 
והסכם אוסלו; החלק השני של מאמרו המקיף של קובי סגל על 
מלחמת האזרחים בספרד; ישה קדמי כותב על המודיעין הסובייטי 
וישראל; ד״ר דוביק תמרי )פעם – קצין המודיעין הראשי( מתארח 
אצלנו בבמת ה"מודיעיון" לשיח על מהויות המודיעין; מדור חדש 
באירועים  "נגיעות"  שבו  ומתן,  אמ"ן(  שב"כ,  )מוסד,  מש"א   – לנו 
דף  מונחי-מודיעין.  על  מיכלסון  בני  של  מדורו  במל"ם;  שנערכו 
)שו"ס(,  וייס  שמואליק  של  יצירתו  את  ומארח  שב  שלנו  השער 

איש יחידה 8200 בעבר וד״ר לחינוך. 
אופיר שהם

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(11 גיליון 56, אב תשע"ט, אוגוסט 2019
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