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משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל ).דוד צור
לחברים ולמשפחות שלום,
אנחנו נכנסים לרבעון האחרון
של שנת  ,2018תקופה שהיא
בין "אחרי החגים" לסיום
שנת העבודה .אלו הם ימים
של חזרה לשגרה ,תחילת
סיכומים והתנעת תכנית העבודה לשנה הבאה.
טרם החגים קיימנו עפ"י המסורת את כנס
החברים השנתי שעמד בסימן  70שנה למדינת
ישראל .הכנס שהיה מושקע מעבר לרגיל ,היה
מוצלח לכל הדעות הן מבחינת תכניו והן מבחינת
התוכנית האמנותית ,ששבתה את לב כולם.
מיד עם תום החגים חזרנו לשגרת הפעילות.
במהלך אוקטובר החלו בתנופה רבה ,ביקורי
הקבוצות  -תלמידים ואחרים ,אירועים של
השקות ספרים ,נושאי מורשת ו"בימת המודיעין",
ואירועים נוספים צפויים עד סוף החודש .פירוט
ראו בגיליון זה ובצפי בסופו .בחופשת החנוכה
( 4בדצמבר  )2018נקיים את אירוע החנוכה
המסורתי למשפחות השכולות .הזמנות יישלחו
בקרוב לבני המשפחות.
ההנהלה המצומצמת התכנסה ב 10-באוקטובר
 .2018הישיבה התמקדה בסיכום עד כאן של שנת
העבודה ובהתנעת תכנית העבודה לשנת .2019
ראשי הועדות יעסקו בחודשים הקרובים בגיבוש
תכנית העבודה ,שתאושר במהלך חודש דצמבר
ע"י הועד המנהל .בין יתר הנושאים שעלו ונדון
בהם בהמשך  -פיתוח התשתיות וטיפול בתחום
זה עם ירידת מחנות צה"ל לנגב ,סיכום בדיקת
היתכנות להקמת מוזיאון ,פיתוח גיוס משאבים
למל"ם ,דרכים להעמקת גיוס חברים חדשים.
אשמח לשמוע רעיונות בתחומים אלה.
מאחל לכולנו המשך פעילות פורה והשתתפות
פעילה שלכם בה.
דודו צור ,מנכ״ל העמותה
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מהנעשה במל"ם

כנס החברים השנתי במל"ם
בסימן  70שנות עצמאות

את כנס החברים הל"ג ,חגגנו בתיאטרון הפתוח של המרכז למורשת המודיעין
ב 3-בספטמבר  .2018הכנס השנה מותג בסימן  70שנות עצמאות להקמת המדינה.
משתתפי הכנס חברי העמותה הגיעו למפגש החברים בחצר הגדולה ,נהנו מאווירה
יוצאת דופן של מפגשים מרגשים בין חברים למסעות המאתגרים של קהילת המודיעין
באמ"ן ,במוסד ובשב"כ.

משתתפי כנס החברים השנתי במל״ם

את פני הבאים קבלו שתי תערוכות יוצאות דופן .בחדר הדיונים הוצגו יצירותיו של
איציק ברזלי ,תחת הכותרת " 70שנים  70פנים" .ברזלי הפך את שירותו ארוך השנים
לסדרה מרשימה של איורים ,פורטרטים של ראשי-ממשלה ,רמטכ"לים ואלופים אותם
הנציח בעת פגישותיו עימם .ביד קלה יצר לאורך השנים אוסף מרשים של קלסתרים
והבעות .התערוכה תישאר גם בחודשים הקרובים כמוקד משיכה לאורחי המל"ם ולחברים
שהחמיצו את כנס החברים .במעבר שבין בניין המשרדים לחצר הגדולה הוצגה תערוכת
שערי המגזין "מב"ט מל"ם" ,ח"י שערים של המגזין ,המייצגים את ההתייחסות הויזואלית
לאבני הדרך ממלחמת העצמאות ועד ימינו.

יצירותיו של איציק ברזלי שהוצגו בתערוכה

רישום דיוקנו של יצחק רבין ז״ל

ראשון הדוברים בכנס היה ראש המוסד יוסי כהן ,אשר ברך את הנוכחים בברכה שצולמה
מראש בלשכתו .כהן העלה על נס את החותם אותו הותירו ותיקי קהילת המודיעין.
הוא סיים את דבריו בהבטחה להוסיף להיסטוריה שכבר נכתבה המשך בעמוד 2
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מהנעשה במל"ם
המשך מעמוד 1

דבר העורכת
קוראים יקרים,
חוכמת האיזונים – זאת
הנוסחה שבשורש קיומה
של ממלכת סעודיה מאז
הקמתה .עסקתי במחקר
מדיני בחטיבת המחקר
באמ״ן ,ואני זוכרת דיונים אינספור.
התמונה שהתגבשה הצביעה על קצוות:
אוריינטציה פרו-מערבית "מתונה" ואפילו
רטוריקה אנטי-ישראלית "מתונה" מצד אחד
(כולל "תכנית פהד" ,שלימים פותחה ל״תוכנית
השלום הערבית״) ,ומצד שני :יד ברזל ,דיכוי
ברוטאלי של אופוזיציות ושל נשים מבית,
יצוא אסלאם סוני רדיקאלי וטרוריסטים
וטרור לכל עבר.
אבות הממלכה וראשיה השכילו למצוא
איזונים בין קצוות אלה :לחזק את המאפיה
המשפחתית-שבטית ,לנפח חשבונות בנקים
במערב ,לייצב ואם צריך אפילו להגדיר מחדש
את מערכת האיזונים.
בשנים האחרונות עולה ומתחזקת התהייה.
האם בהנהגת מחמד בן סלמאן ,יורש העצר
הצעיר והקברניט של הממלכה מתכרסמת
החוכמה הזאת? שורה של מעשים נמהרים
מטילה צל כבד על שיקול דעתו .האחרון
במעשים אלה  -חיסולו המזוויע של עיתונאי
סעודי בעל אזרחות אמריקאית  -הוא לדעתי
בבחינת ליקוי מאורות.
הסעודים ידעו תמיד לקרוא את המערב,
להבין עולם כה שונה מעולמם שלהם ,ולתמרן
ביחד אתו .הרצח וכנראה ביתור הגופה
במרתפי איסתנבול חוצה קו אדום .קשה
להאמין שציניות אינטרסנטית תאפשר חזרה
חלקה למשחק הקודם .ואולי כן? או שמחמד
בן סלמאן ילמד היכן הקו ,או שהמערב יסמן
לו בבירור ,או שהוא ימשיך להמר על כל מה
שקודמיו שקדו לקיים .ימים יגידו.
בגיליון זה של "רואים מל"ם" ,אגרת המידע של
המרכז למורשת המודיעין ,תוכלו לקרוא על
כנס החברים השנתי שהתקיים בספטמבר,
על אירועים שקיימה קהילת המודיעין לציון
 70שנה למדינה ועל הפעילות העשירה
והמעניינת המתקיימת במל"ם.
קריאה מהנה,
יוכי ארליך

עוד דפים שימשיכו את סיפורם של אנשי
המוסד .בברכה נוספת שצולמה מראש
ברך את החברים האלוף תמיר היימן ,ראש
אמ"ן .היימן שזר בדבריו את ערך המצוינות
אותו הנחילו ותיקי הזרוע לדור הנוכחי,
והדגיש את חיוניות הטמעת המצוינות בעידן
הדיגיטלי במיוחד לקראת המעבר המתוכנן
לקריית המודיעין החדשה בנגב.
את דבר המשפחות השכולות נשא חגי מן.
הוא סקר את מלחמות ישראל גם כציר הזמן
יו״ר המל״ם צביקה שטאובר והמנכ״ל דודו צור מעניקים
של השכול ,והתייחס לקורבן העצום כהכרח
תעודת הוקרה מיוחדת לנינה פתאל (צילום :דני כתרי)
שבעטיו הושגה העצמאות ונשמרה לאורך
השנים .חגי מן הוקיר תודה למל"ם כמרכז הנצחה למשפחות השכולות של חללי הקהילה,
ואף ייחד מילים חמות לעובדה כי ההנצחה מלווה במערכת מחקר ייחודית ובשורה ארוכה של
מתנדבים ,העוסקים במורשת ומציגים את המרכז לאורחיו הרבים.
ד"ר צביקה שטאובר ,יו"ר המל"ם ,הציג זווית ראייה מיוחדת על הממשק בין דיווחי התקשורת,
הנצבעים בשחור ובלבן ,לאירועים במישור הבינלאומי והדגיש את חשיבות תרומתו של המודיעין.
מנכ"ל המל"ם ,תא"ל (מיל ).דודו צור ,סקר את הפעילות הרבה בעמותה והוקיר את תרומתם
המיוחדת של המתנדבים .השנה ,זכו שניים מוותיקי המתנדבים בתעודות הוקרה מיוחדות על
פעילותם  -נינה פתאל ויצחק בצלאל.
"סיפורי אמ"ש" כללו הפעם שלושה סרטונים של ראש אמ"ן בעבר האלוף שלמה גזית ,של בכיר
המוסד איברהים ברזילי וכן בכיר השב"כ והמוסד רפי איתן ,שתיארו חוויות אישיות כלוחמים
בפלמ"ח וכמפקדים זוטרים מהקרבות במלחמת העצמאות.
מנחה הערב תא"ל (מיל ).רון כתרי ,הזמין אל הבמה את המלחין והמעבד הוותיק קובי אשרת
שנצח על המופע האמנותי .במופע "הללויה לעולם" השתתפו רותי נבון ,שרונה בן-עטר ולהקת
"חלב ודבש" שריגשו את הקהל בפנינים מפס הקול הישראלי.

אופיר ודליה שהם

עצרת  70שנה לאמ"ן

"לך דומיה לך תהילה״

תחת המוטו "לך דומיה לך תהילה" התקיימה ב4-
בספטמבר  2018בבה"ד  15בגלילות עצרת  70שנה
לאמ"ן .האירוע נערך במעמד ראש הממשלה ,שר
הביטחון ,הרמטכ"ל ,ראש אמ"ן ומפקדי יחידות וכן
אלפי קציני וחיילי אמ"ן בהווה ,מערך המילואים
וראשי וותיקי החיל מאז הקמתו.
העצרת הייתה שיאה של פעילות שהתרחשה
בחצי השנה האחרונה באמ"ן וכללה פעילות
עצמאית ביחידות ,חידון מורשת אינטרנטי,
סיורים של יחידות אמ"ן ברחבי הארץ ועוד.
יצוין ,כי ענף פרט במחלקת משא"ן באמ"ן הוביל
את הפקת האירוע ובהכנתו היו מעורבים המל"ם
וחלק מוותיקי אמ"ן.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נושא דברים
בכניסה לעצרת הוצבה תערוכת  70שנה לאמ"ן
וכן תערוכה שהציגה את תולדות כל יחידות האגף ,כולל המ"מ ,ועשייתן בהווה .בעצרת עצמה
שולב טקס חלוקת תעודות הצטיינות לפרויקטים ייחודיים ושש יחידות זכו לתעודת הוקרה
המשך בעמוד 3
שהוענקה ע"י ראש אמ"ן.
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מהנעשה במל"ם
המשך מעמוד 2

ראשון הדוברים היה ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ,שסיפר שהוא
למעשה "חוזר הביתה" ,כי לפני עשרות שנים ,במהל שירותו בסיירת
מטכ"ל ,היה חניך בקורס קמ"נים" .אתם העיניים של המדינה ,אתם
האוזניים של המדינה וחשוב מכל  -אתם פועלים עם הרבה לב ונשמה".
לדבריו" :המודיעין הוא גורם מפתח בעוצמתה של ישראל .הוא מכפיל
כוח ,הוא נכס לאומי וקו ההגנה הראשון ".ראש הממשלה גם בירך על
שיתוף הפעולה המתהדק בין הזרועות השונות של קהילת המודיעין.
שר הביטחון אביגדור ליברמן ציין ,כי המודיעין האיכותי שהוא מקבל
מידי יום מאפשר לו לקבל החלטות חשובות באופן מושכל ונכון" .ועוד
הוסיף" :אתם ,אנשי המודיעין בעבר ובהווה ,לא זוכים לתהילת המנצחים
ונותרים מאחורי הקלעים – אבל אתם המנצחים האמיתיים ,ואתם גיבורי
מלחמת הקיום של המדינה .בזכותכם ,שרואים קדימה – מעבר לאופק
– יש לנו עתיד".
הרמטכ"ל רב אלוף גדי אייזנקוט אמר" :זה שבעה עשורים שבהם אגף
המודיעין תורם תרומה משמעותית לביטחון המדינה ,ומהווה עמוד תווך
מודיעיני מרכזי ביכולת ההתרעה והעליונות המודיעינית .אלו מאפשרים
לנו לצפות מהלכי אויב עוד בטרם נעשו ,לבחון דפוסי פעולה אפשריים
ולהבטיח את יכולתנו לסכל איומים וכוונות התעצמות ולהשיב מענה
חד וחלק לכל איום".
עוד אמר ":אתם ההוכחה המובהקת כי רב הנסתר על הגלוי .בפועלכם
השקט אך הבלתי מתפשר למען ביטחון ישראל ,הפכתם לאבן שואבת
בתחום המידע המודיעיני בארץ ובעולם כולו .יחד אתם פורצים פעם
אחר פעם את גבולות המוכר והידוע ,מרכיבים ביד אמן פאזל בן אלפי
חלקים ומחזקים את עליונותנו המודיעינית."..
אחרון הדוברים היה ראש אמ"ן אלוף תמיר הימן ,שהתייחס ל"מערכה
בין המלחמות" שנמשכת כל הזמן והדגיש את הקו המנחה" :אל מול
הסדר העולמי המשתנה אנו נדרשים להשקיע יותר ויותר כדי לקיים את

הרמטכ״ל רב אלוף גדי אייזנקוט נושא דברים

חומת המגן ,המותירה את ישראל בטוחה ,חופשית ומשגשגת"..העליונות
הזו מצילה חיים כבר היום ,ובעתיד היא תוסיף נדבך חדש לתפיסת
הביטחון של ישראל .בעידן של איומים משתנים ,התפוצצות המידע
ושל קושי גובר להבחין בין עובדות לבדיות ,קשה לדמיין יום בחייה של
מדינת ישראל ללא המידע והתובנה שמזרים אמ"ן בעורקיה".
"ניתן להצביע על שלושה אתגרים הניצבים בפתחנו" ,פרט ראש אמ"ן,
"ועשויים לקרבנו להסלמה לא רצויה .בראשם פעילותה המערערת
של איראן ,ובפרט מאמציה להתבססות בסוריה .השני הוא התחמשות
חיזבאללה בלבנון ,ושלישי הוא פוטנציאל ההתערערות במערכת
הפלסטינית .בצד האתגרים השנה הקרובה תהיה גם שנה של הזדמנות
גדולה :צבר של התרחשויות באזור ובעולם ,מייצר עבור ישראל כר נרחב
להשפעה .פעולה נחושה ומדויקת ,מבוססת ידע ותובנה ,היום ,תוכל
ליצור עבור ישראל סביבה אסטרטגית עדיפה לשנים".
להתראות בעצרת  80שנה לאמ"ן.
גדעון מיטשניק

בימת מודיעין מס' 19

ההתמודדות בין ישראל לאיראן

בימת מודיעין מס'  19התקיימה ב 19-באוקטובר  2018והתמקדה
בהתמודדות בין ישראל לאיראן .בחלקו הראשון של האירוע הציג אמנון
סופרין ניתוח של אחת מדרכי הפעולה למול תכנית הגרעין האיראנית
– הסיכול המדיני.

פרשיית מודיעין:
ישראל ותוכנית הגרעין האיראנית –
הסיכול המדיני

מאמצע שנות התשעים היה חשד בקהילת המודיעין בישראל בכך
שאיראן מפתחת תכנית גרעין לצרכים צבאיים (פצצה) ב"חסות" פיתוח
יכולות גרעיניות לצרכים אזרחיים .באוגוסט  2002חשף נציג האופוזיציה
האיראנית הגולה – "מג'האדין אל ח'אלק" במסיבת עיתונאים בוושינגטון
את העובדה שאיראן מפתחת יכולת "צבאית" והצביע על שני אתרים
חשאיים המשמשים את תכנית הגרעין של איראן .בסמוך למועד
החשיפה הנחה ראש הממשלה דאז ,אריאל שרון (ז"ל) את "המוסד"

משתתפי בימת מודיעין (צילום :נאוה רייך)

לפעול לעצירת תכנית הגרעין האיראנית.
בהערכת מצב אשר התקיימה ב"מוסד" התגבשה דרך פעולה אשר כללה
ארבעה מרכיבים מרכזיים  ,אחד מהם היה "הסיכול המדיני"  .המטרה
הייתה לפעול למציאת ולהבאת חומר "מפליל" אשר יוכל לסייע לנו
לשכנע את בעלות הברית העיקריות (בעיקר במערב) המשך בעמוד 4
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בכך שאיראן מפתחת תכנית גרעין "צבאית" במטרה לייצר פצצה .זאת,
מאחר ובכל מפגש עם שירותים עמיתים נהגנו להציג לעמיתים מצגות
המסכמות את תובנותינו מהמידע שהיה בידינו ,ואלה לא הצליחו לשכנע
את העמיתים אשר רצו להבין על אילו מקורות מבוסס המידע שבידינו.

הפעלת כוח צבאי .מרגע זה החלה מועצת הביטחון להקשות על איראן
ולדרוש ממנה תשובות לשאלות אשר איראן לא סיפקה להן תשובות
מלאות ומספקות .ארה"ב (ומדינות נוספות) הטילו על איראן סנקציות
כלכליות אשר פגעו ביכולתה לתפקד באופן מיטבי.

ההתמודדות בין ישראל לאיראן

לאחר הצגת הפרשיה התקיים פאנל בנושא ההתמודדות בין ישראל
לאיראן .בפאנל נטלו חלק האלוף (מיל ).נעם תיבון ,אשר פיקד על שתי
חטיבות ביהודה ושומרון ,על חטיבת הנח"ל ,שימש קחצ"ר  ,פיקד על
אוגדת יהודה ושומרון .בתפקידו האחרון שימש כמפקד גייס ; ד"ר רז
צימט ,חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי ( , )INSSבמרכז אליאנס
ללימודים איראניים באוניברסיטת ת"א ועורך הפרסום "מבט לאיראן"
היוצא לאור מטעם מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית; מר
מאיר ג'בנדפר ,מרצה במרכז הבינתחומי בהרצליה בנושא הפוליטיקה
של איראן העכשווית ,חבר בפרויקט "גולף  "2000של המזרח התיכון
בביה"ס ליחסים בינלאומיים ולממשל ציבורי באוניברסיטת קולומביה
בניו יורק .הנחה את הפאנל תא"ל (מיל ).אמנון סופרין.

המצב הפנימי באיראן – ספק אם הלחצים יביאו
לשינוי המשטר או לשינוי מדיניותו

דצמבר  - 2002מתפרסמים צילומי לווין המאשרים את המתקנים בנתנז ובאראק

לאחר התלבטויות ארוכות סיכמנו כי נבצע פעולות להשגת חומרים
רלבנטיים וכי עלינו לחשוף בפני שירותים עמיתים חומרים אותנטיים
אשר הושגו בפעילויות מבצעיות שונות .ראש הממשלה הדגיש כי אל
לה לישראל לעמוד בחזית הפעילות מול איראן כדי שלא יראה כי ישראל
מובילה את המאבק ,כי אם לפעול "מאחורי הקלעים" ולהזין שותפים
בכירים ומוסדות בינלאומיים במידע אשר יושג .הוקמה ועדה בין משרדית,
אשר בראשה עמד ראש אגף המודיעין של המוסד (סופרין) ובה היו נציגים
מאמ"ן ,ממשרדי ממשלה רלבנטיים ומגופים שונים בישראל בעלי ידע
ויכולת לתרום לצוות החשיבה .הצוות "סימן" יעדים ,הגדיר דרכי פעולה
להשגתם והגדיר באחריות איזה גורם תבוצע הפעילות .המלצות הצוות
הועלו לאישור ועדת ראשי השירותים (ור"ש) ולאחר שאושרו בור"ש
הועלו ההמלצות לאישורו של ראש הממשלה.
לאחר אישורו של ראש הממשלה בוצעו פעולות רבות ובשיטות מגוונות
להשגת המידע ,כאשר המידע הגיע ,החלטנו למי מהשותפים יוצג
ובאיזו רמת אינטימיות ,כך שלכל גורם אליו בחרנו להציג את החומר
הוכנה "חליפה" שונה ומותאמת .בקיץ  2006נשאה העבודה פרי ו"התיק
האיראני" הועבר מאחריות הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית
(סבא"א)  ,אשר הייתה אחראית עד אז למעקב אחר הפעילות באיראן,
אך הייתה גוף "מוטה" אשר לא רצה להכיר בהערכות שלנו ואשר היה
חסר יכולת לפעול נגד איראן ,לטיפולה של מועצת הביטחון של האו"ם,
גורם אשר ביכולתו להטיל סנקציות ובמידת הצורך אף להורות על

אמנון פתח את הפאנל בסקירה קצרה על המצב הפנימי באיראן ,על
הדרדרות הכלכלה והשלכותיה ועל המעורבות האיראנית בסוריה,
בעיראק ,בלבנון ,בתימן ועל תמיכתה בחמא"ס ובג'האד האסלאמי בעזה.
לנושא ההידרדרות במצב הכלכלי ,הצפוי להחריף עם הטלת "גל" נוסף
של סנקציות אמריקאיות ,כאשר הפעם ארה"ב תפעל לצמצום יצוא
הנפט מאיראן ,השלכותיו והשפעות אפשריות על הגישה מול ישראל,
אמר רז צימט כי האמריקאים רואים בסנקציות ככלי וכי מטרתם היא
שינוי גישת המשטר וחתימה על הסכם גרעין חדש ושונה .בהינתן
החרפת המצב הכלכלי ,האיראנים עשויים לפתוח במו"מ אשר מטרתו
תהיה למשוך זמן בתקווה שהשלטון בארה"ב יתחלף בעתיד הקרוב.
האיראנים לא ייכנעו לתכתיב המערבי ,והוא אינו רואה שינוי בגישה
כלפי ישראל.

מאות מפגינים באיראן

נעם תיבון אמר ,כי הצעירים באיראן רוצים להיות עם תרבות מערבית
מתקדמת וכי מאסו בצורת החיים במדינה .נעם טוען כי באיראן יש
שני שעונים המתקתקים זה בצורה הפוכה מזה :שעון אחד הוא שעון
ההנהגה ,אשר הגרעין הוא תעודת הביטוח שלה ויבטיח את שרידות
המשטר ולמולו שעון הצעירים הרוצים בשינוי המשך בעמוד 5

דצמבר  - 2006האו״ם מטיל חבילת סנקציות ראשונה על איראן
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וביטחון הישובים בה .צה"ל צריך לפעול בצורה חכמה כדי לשבש את
המאמצים האיראניים לשפר את דיוק הטילים ולבנות "חזית צפונית".
עם זאת ,תיבון אינו רואה סיכון לעימות ישראלי -איראני /שיעי
בסוריה בזמן הקרוב .מאיר ג'בדנפר הוסיף כי השליטה בסוריה כיום
מצויה בידי הרוסים ,הם יכולים לפעול להצרת צעדיהם של האיראנים
בסוריה .התקיפות הישראליות של יעדים איראנים בסוריה מרתיעות את
האיראנים ,לכן אינו רואה סיכון לעימות בזמן הקרוב.
באשר למדיניות ישראל מול איראן ,נעם תיבון ניתח
את החזיתות השונות :בלבנון צה"ל צריך להיות מוכן למלחמה ולהנחית
מכה חזקה מאד במקרה שיתלקח עימות ,לרבות פגיעה קשה בתשתיות.
בסוריה עלינו למצוא דרכים לשבש את המהלכים האיראניים :הם
צריכים "לספוג" תקלות ומכשולים שישבשו את פעילותם .בעזה התמונה
מורכבת יותר :הישובים בעוטף עזה ובשדרות מותקפים כל הזמן,
ההרתעה הישראלית נשחקה .עזה עצמה קורסת ,התשתיות במצב גרוע
מאוד ,מערכת הביוב קרסה ,ומערכת החשמל מתפקדת באופן חלקי.
האינטרס הישראלי צריך להיות הסדרה ,באם זו לא תתממש – לצאת
למלחמה בעזה ולהכות את חמא"ס מכה קשה.
מאיר ג'בדנפר אמר כי יציאה למלחמה היא כאשר יש מצב בו אין יותר
מה להפסיד .באשר לעזה ,באם נסייע לפיתוח כלכלי משמעותי בעזה,
לא נצטרך לצאת למלחמה .מול לבנון אנו צריכים לשמר הרתעה מול
חיזבאללה כי ביכולתנו לפגוע בהם פגיעה קשה ,בסוריה צריך להמשיך
לפעול לשיבוש המהלכים האיראניים.
רז צימט אמר כי אי אפשר לבנות את האסטרטגיה על ההנחה שהמשטר
באיראן יקרוס ויוחלף במשטר מתון יותר .לאיראן יש עוצמות ,אך יש
לה גם חולשות  :התקוממות של שיעים בדרום עיראק אשר הציתו
את הקונסוליה האיראנית בבצרה מצביעה על כך  .הקשר מול חמא"ס
הוא של "כבדהו וחשדהו" – איראן תומכת בחמא"ס אך זוכרת כי כאשר
חמא"ס היה צריך לבחור בין תמיכה באיראן או בסעודיה -בחר בסעודיה.

איראן וסוריה חותמות על הסכם לשתוף פעולה צבאי

משמעותי .מאיר ג'בדנפר הסביר מדוע לא תהיה מהפכה באיראן :לפי
נתונים כ 27%-מהאוכלוסייה נתונים בדיכאון ,יש ירידה משמעותית
בריבוי הטבעי ,יותר ויותר אנשים הופכים לחילוניים .העם מקבל
בהכנעה את כל פעולות השלטון.

הנוכחות והפעילות האיראנית בסוריה :הסיכון
לעימות צבאי ישראלי-איראני – רז צימט רואה הבדל

בפעילות האיראנית בסוריה למול פעילותם במדינות אחרות :איראן
מנסה "לשכפל" את המודל הלבנוני בסוריה .בסוריה כיום כ 1000-אנשי
"משמרות המהפכה" ועוד עשרות אלפי שיעים אשר הובאו ע"י איראן
להילחם להצלת שלטון אסד .איראן רואה בסוריה עומק אסטרטגי שלה
ולכן לא תיסוג מסוריה .האיראנים מעוניינים להעמיק גם את מעורבותם
בכלכלה הסורית .צימט אינו רואה סיכון של עימות בין ישראל לאיראן
 /שיעים בסוריה בזמן הקרוב .נעם תיבון רואה במשאבים האדירים
אשר איראן השקיעה בסוריה כביטוי לרצון האיראני "להקיף" את
ישראל בכוחות עוינים וכסימן ברור לכך שאין בכוונתם לצאת מסוריה.
איראן רוצה ליצור "חזית צפונית" הכוללת את לבנון וסוריה ומשקיעה
משאבים ומאמצים בפעולות להקמת מערך טילים מדויק של חיזבאללה
כך שיגרום נזק רב .האינטרס הישראלי הוא חזית שקטה ברמת הגולן

אמנון סופרין

ג'ים אנגלטון עיצב וניהל את קשרי המודיעין
המיוחדים של ארה"ב עם ישראל

ערב עיון לזכרו של ג'ים אנגלטון ,בכיר המודיעין האמריקני ,נערך במל"ם
במסגרת המכון לחקר המורשת והונחה ע"י ראש המכון רון כתרי ,ביום
שלישי  16באוקטובר  .2018אנגלטון עיצב וניהל את קשרי המודיעין
החשאיים של ארה"ב עם ישראל בהישגים ראויים לציון מיוחד לאורך שנים.
בכינוס העלו נחום אדמוני ואפרים הלוי ,שני ראשי מוסד לשעבר ,אשר עמדו
אתו בקשר אישי הדוק במהלך השירות וגם לאחריו ,את דמותו ומחויבותו
של האיש לישראל .ד"ר יאיר שפיגל ,היסטוריון של השב"כ ,סיפר על הקשר
ההדוק שהיה לאנגלטון עם ראש השב"כ עמוס מנור .פרופ' שלמה שפירא,
מאוניברסיטת בר אילן ויו"ר אגודת ההיסטוריונים הבינלאומית של מודיעין
הבליט ( ,)IIHAאת תרומתו של אנגלטון לתחילת גיבוש לימודי מודיעין
בעולם לפני עשרות שנים .אלוף (מיל ).דורון אלמוג סקר בפורום את היחסים
הצבאיים (מעבר למודיעין) בין ישראל וארה"ב בעשורים הראשונים למדינה.

ראש המוסד מאיר עמית עם אנגלטון באחוזתו באריזונה

אפרים לפיד
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מהנעשה במל"ם

אביגדור קהלני :על מנהיגות במעגלי החיים
ב 4-באוקטובר
 2018התקיימה
במל"ם השקת ספרו החדש של
תא"ל (במיל) אביגדור קהלני,
"מנהיגות במעגלי החיים".
קהלני הציג את המסלול שעבר
מאז גיוסו לצה"ל והפיכתו למנהיג
מוביל .בבוקר היום הראשון
למלחמת ששת הימים ,כשהיה
מ"פ שריון ,היה בין הראשונים
שחצו את הגבול .הפלוגה חדרה
אביגדור קהלני
לחאן יונס ולרפיח ולמרות
שהייתה לבד לא עצרה ,ספגה אבדות ,כמה מהטנקים עליהם פיקד נפגעו,
והוא עצמו נפצע ,החליף טנקים ולמרות הכל לא חדל להתקדם.
כאשר הגיעה הפלוגה לרפיח ,הצבא המצרי הופתע לראות יחידה קטנה
של צה"ל חודרת לעיר .המטרה העיקרית של הכוח הייתה להגיע דרומה
 לפתחת סיני .מאחר והדרך לשם לא אותרה ,הם עלו על פסי רכבת כדילהגיע ליעד מחוץ לרפיח ,זאת למרות ההוראה לא לפגוע בפסי הרכבת.

כאן הפגין קהלני דבקות במטרה
העיקרית להניע כוחות לכיוון
פיתחת סיני.
במהלך הקרבות הבאים קהלני
נפצע קשה וסבל מכוויות ב -
 60%מגופו .אשפוזו נמשך כשנה.
על כושר המנהיגות שהפגין
במלחמה הוענק לקהלני צל"ש
רמטכ"ל שהומר לעיטור המופת.
בהמשך תיאר קהלני את הקרבות
ההירואיים בעמק הבכא ברמת
הגולן במלחמת יום הכיפורים.
קהלני שימש מג"ד  77בחטיבה 7
ובמהלך הלחימה השמיד כ300-
טנקים .על קרבות אלו קיבל
קהלני את עיטור הגבורה .קהלני מקיים סיורים לעשרות אלפי בני נוער
באתרי קרבות ברמת הגולן ומשוחח איתם על מנהיגות .כל הכבוד!
יעקב חדד

חוגגים מלאת  90למאיר זפרן מנידוני קהיר
ביום

ונחקרו באכזריות .עימם הוסגר לוחם סתר של המודיעין הישראלי,
מאיר בינט ,אשר שם קץ לחייו במהלך המשפט .חברי החוליות נשפטו
לתקופות מאסר ארוכות עם עבודת פרך .ראשי התאים ,שמואל עזר וד"ר
משה מרזוק ,נדונו למוות בתלייה.
מאיר זפרן ריצה שבע שנים בכלא טורה ושוחרר ב .1961-לאחר הגעתו
ארצה הקים משפחה ועבד כמהנדס ואדריכל ,ובין השאר תכנן את
מגדל אוניברסיטת חיפה .מאיר הוא צייר מחונן .רישומיו על חוויותיו
וחוויות חבריו במעצר ,במשפט ובכלא ,וכן ציורי שמן עתירי מבע הוצגו
בתערוכה בבית הלוחם.
בירכו :מר שי דוברין ,מנהל בית הלוחם; פרופ' תמר צבי ,ראשת הקתדרה
לחקר יהדות מצרים על שם רשלין ויוסף ברדה באוניברסיטת חיפה; מר
אלי לנדאו ,נציג עיריית חיפה; הגב' אלה שושנה ,מנהלת הקרן להנצחת
קדושי קהיר .הרצו :פרופ' נחם אילן ,על 'תווי הפנים הייחודיים של
הקהילה היהודית במצרים בעת החדשה'; תא"ל (מיל ).יובל חלמיש על
'שורשי החבצלת כבסיס לקהילת המודיעין'; ומר רוברט דסה ,מאסירי
הפרשה ,על 'כוחה של רֵ עּות'.
בניו של מאיר ונכדיו סיפרו על אישיותו וריגשו את הנוכחים .באירוע
נכחה גם הגב' מרסל ניניו-בוגר ,האישה היחידה שהייתה חברה בתאים
המחתרתיים במצרים ,נכלאה יחד עם נדוני קהיר ושוחררה בפברואר
 1968לאחר  14שנה בכלא המצרי בעקבות מאמץ עיקש של ראש
המוסד דאז מאיר עמית .חתם את האירוע מאיר זפרן בדברי תודה
נרגשים ובזיכרונות מרתקים מימיו במצרים.
לקריאה על הפרשה וגיבוריה ,הנכם מוזמנים לעיין באתר נידוני קהיר:

חמישי  30באוגוסט  ,2018התקיים בבית הלוחם בחיפה אירוע
לציון יום הולדתו התשעים של מאיר זפרן ,מנידוני קהיר (הפרשה
הקרויה בציבוריות הישראלית גם 'העסק הביש') ,כחלק מסדרת
מפגשים לציון שבעים שנה למדינת ישראל .מאיר ,איש אציל רוח וציוני
נלהב ,גויס בקהיר בראשית שנות החמישים ליחידה  ,131אשר נציגה
הקים באותה עת במצרים שני תאי מחתרת ,בקהיר ובאלכסנדריה.
בשנת  1954נשלח למצרים אברי אלעד לפקד על התאים ולהפעילם.
בדיעבד התברר כי בגד באנשיו והסגירם לידי המצרים .הם נתפסו

http://nidoneykahir.org.il

אלה שושנה

מאיר זפרן בחגיגת יום הולדתו ה90-
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הנצחה ומורשת

האירוע השנתי לזכרו של יואל בן פורת:
על השילוביות בין  8200לשב"כ בנושא הטרור

האירוע השנתי של הקרן
לזכרו של תא״ל יואל בן
פורת ז״ל ,שהיה מפקד 8200
במלחמת יום הכיפורים,
התקיים במרכז למורשת
המודיעין בסימן השילוביות
בין היחידה ושב״כ בלוחמה
בטרור.
יואל בן פורת (צילום :ארכיון צה״ל)
יו״ר ועדת החוץ והביטחון
ח״כ אבי דיכטר הרשים את הקהל בתיאור מרתק של האתגר לסיכול
״המהנדס״ יחיא עיאש בינואר  .1996סא"ל (מיל ).דורון ,אשר שרת
באותן שנים ביחידה ואח"כ בשב"כ ,ריגש בדבריו על ראשית הקשר בין
הגופים המודיעיניים הללו .בתו של יואל ,עדית בן פורת ,נשאה דברים
מהלב על יואל האבא והמופת שהיה למשפחתו ולאלפי חייליו לאורך
השנים .אפרים לפיד הוסיף מפרי עטו ,שחרז ליואל לפני  50שנה...
בסיום תפקידו כסא״ל מוביל ב ,8200-בעת שהוצב לתפקיד סגן רמ״ח
איסוף של אברהם ארנן .אל"מ א' מפקד מרכז סייבר ביחידה היום חיבר

משתתפי האירוע השנתי של הקרן לזכרו של תא״ל יואל בן פורת ז״ל

את מורשתו של יואל לנעשה היום ביחידה .יו"ר הקרן ,תא"ל חנן גפן,
הודה בסיום האירוע לכל השותפים להצלחתו .הנחה  -אל"ם (מיל).
נעם שפירא.
פרס במסגרת הקרן הופץ לאחרונה וניתן לראות את תוכנו בעדכונים
המופצים באתר האינטרנט של המל"ם ובדיווחים השוטפים המופצים
מידי שבוע לחברי העמותה.

קרן חדשה במל"ם:
קרן אברהם שרוני לעידוד תחומי
הערבית והמודיעין

ביוזמת בני משפחתו של אל"מ אברהם שרוני ז"ל הוקמה בימים אלה במימונם קרן להנציח את
מלאכת חייו ולעודד המשך פעילות והישגים בתחומים המשיקים לעשייה המודיעינית .האירוע הראשון
להענקת פרסים יהיה באביב  .2019בראש הקרן עומד תא"ל (מיל ).ד"ר אפרים לפיד.
אברהם שרוני (  )2012-1918היה בין מקימי יחידת ההאזנה של חיל המודיעין ,הקים את מערך
ההדרכה של יחידת הסיגינט  ,כולל לימוד ערבית לנוער בפנימיות ,כתיבת ספרי לימוד והכשרת מורים
ומדריכים .ב 1963-הוענק לו פרס ביטחון ישראל .ב 1976-החל לעבוד על מפעל חייו ,המילון המקיף
הערבי-עברי ,שיצא לאור ב.1987-

אפרים לפיד

עוד על קרנות ההנצחה במל"ם

אברהם שרוני (התמונה מתוך מאמרו של נחם אילן
בגליון  122-3של כתב העת ״פעמים״ /יד יצחק בן צבי)

קול קורא

קול קורא להגשת הצעות לקרנות הנצחה הפועלות במל"ם מופץ בימים אלה בעדכונים השוטפים
המופצים על ידי העמותה בדוא"ל ובאתר האינטרנט של המל"ם
 0מלגות קרן יעקב ברנדיס ע"ש אל"ם ד"ר יעקב ברנדיס ז"ל
 0מלגות קרן ענבר ע"ש ענבר עטיה ז"ל
 0פרסי קרן אברהם שרוני ע"ש אל"ם אברהם שרוני ז"ל
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מהנעשה בעמותות

מהנעשה ב-ש.מ2 .

 0תכנית היזמות של העמותה  - EISP 8200השנה הסתיים
המחזור השמיני של התכנית .תכנית  EISP 8200הינה התכנית הראשונה
בעמותה ,ותכנית האצה הראשונה בישראל ,אשר הוקמה בשנת .2011
תכנית ההאצה נחשבת לאחת המובילות בישראל ותמכה בלמעלה
מ 142-סטארטאפים.

 0ערב מורשת ייחודי התקיים במל"ם ב 1-באוגוסט 2018
בנושא "הילכו שניים יחדיו  -הל"א ו ."8200-הערב
היה משותף לעמותה ולמרכז ה-ל"א באגף התקשוב
בצה"ל .אל"מ (מיל ).מנדי עירד ,שהיה סגן מפקד המרכז,
הציג את תרומת הל"א ושתה"פ עם היחידה לאורך השנים
ובמלחמות ישראל.
אל"ם (מיל ).יורם סנדר הציג את ההתפתחויות בתחום הל"א בעולם
ובמזה"ת ושתה"פ עם הסיגינט .מפקד מרכז ה-ל"א הנוכחי אל"מ ע' סקר
את אתגרי המרכז בעידן הנוכחי .מפקד  8200תא"ל כ' סיכם את הערב
ונגע כמובן באתגרי השת"פ בין הסיגינט ל-ל"א בתקופה הנוכחית.
באירוע נכחו ותיקי היחידה וותיקי מרכז ה-ל"א .הנחה את הערב יו"ר
ועדת התוכן של העמותה אל"ם (מיל ).נעם שפירא.
 0הכנס השנתי של עמותת ש.מ 2 .התקיים ב 10-באוקטובר
 2018בחצר מפקדת היחידה ועמד בסימן  70שנה ליחידה 1300 .חיילי
היחידה וחברי העמותה נפגשו בכנס דור צעיר ומשרת ביחידה לצד
יוצאי היחידה וותיקיה .התרגשו מהמפגשים בין הוותיקים ובין הצעירים.
בכנס חולקו ,כמדי שנה 8 ,מלגות ללימודים מלאים לחיילי היחידה
שסיימו שירותם ,שנתרמו ע"י חוג הידידים של העמותה.

באירוע אחר היה מפגש בין הסטארטאפים שלנו לבין לקוחות
פוטנציאליים ומשקיעים אשר נקבעו ותואמו מראש (באירוע נוצרו
מעל  85חיבורים!) .הבוגרים שלנו גייסו בשנה האחרונה  78מיליון דולר
(מתוך חצי מיליארד דולר מאז הקמת התכנית) 80% .מהסטארטאפים
שסיימו במחזור השביעי (לפני שנה) ,גייסו מעל  15מיליון דולר וכבר
מעסיקים מעל  60עובדים בארץ ובחו״ל .בימים אלה סיימה שארין פישר
את תפקידה כמנהלת הפרויקט.
 - P.I.E Challenge 0קרן טראמפ לחינוך ביחד עם העמותה ,מריצה
מיזם למציאת פרויקטים שישולבו במערכת החינוך ,לקידום לימודי
המתמטיקה בישראל .במסגרת התכנית נבחרו מספר סטארטפים
שיובילו את הפעילות בתוך בתי הספר.

בשם המלגאים נשא דברים מרגשים סמ"ר חיים שסיפר כי הוא בן
למשפחה מרובת ילדים ,שלולא הגיע ליחידה לא היה זוכה לאפשרות
הזאת להתקדם ,ללמוד ולהיות אזרח תורם למדינה ולמשפחתו .המלגה
מאפשרת לו להגשים את חלומו .כמו כן ,חולקו שתי תעודות "יקיר
העמותה" לתא"ל (מיל ).ד"ר אפרים לפיד ולבוגר היחידה ערן זינגר,
שאף הנחה את הכנס ,על תרומתם רבת השנים לקידום נושאי המורשת
והשפה הערבית במסגרת פעילות העמותה.
בכנס ברכו את המתכנסים יו"ר העמותה אל"ם (מיל ).ניר למפרט ,ומפקד
היחידה תא"ל כ' .במהלך הערב הוצגו סרטונים קצרים המשקפים את
האדם ביחידה ,מגיוס ועד שירותו במילואים ,ונושא  8200בעיני העולם
הערבי .בהמשך הערב הופיעה האמנית הדר לוי וקצרה תשואות רמות.
קדם לאירוע זה טקס קצר בו נחנכו שלטי רחוב במפקדת היחידה על
שם בסיסי היחידה בעבר שאינם קיימים עוד .מנחם בידרמן ,העוסק
במורשת היחידה שנים רבות ,הוביל פרויקט זה וזכה לתעודת הוקרה
ממפקד היחידה .בטקס נשאו דברי ברכה ניר למפרט יו"ר העמותה,
אלוף שלמה ענבר בשם מפקדי היחידה ,ומפקד היחידה.

קרן טראמפ הקדישה לנושא כמליון ש״ח .ההשקה התקיימה ב8-
באוקטובר  2018בנוכחות נציגות בכירה ממשרד החינוך ,מהקרן וכן
מנטורים שמלווים את התהליך.
נעם שפירא
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מהנעשה בעמותות

עמותת 'אגמון'
ב 7-באוקטובר  2018נערך הכנס השנתי של עמותת
'אגמון' באולם סמולארש באוניברסיטת תל-אביב.

הקשר בין דור המייסדים של הארגון וגמלאים נוספים לבין הדור הצעיר.
בכנס הוצג סרטון שמתאר את פרויקט ההתנדבות המרכזי של העמותה
– "פרויקט רקיע" בו משמשים גמלאי המוסד חונכים לצעירים מהעדה
האתיופית במטרה להפכם למנהיגים של הקהילה כדי לסייע בהשתלבותה
בחברה הישראלית .שבתי שביט תאר בדבריו את לידתו של הפרויקט יחד
עם עמותת "טבקה" שנותנת סיוע משפטי לבני העדה האתיופית.
ראש המוסד יוסי כהן הדגיש בדבריו את תרומתם של הגמלאים והתווית
הדרך לדור הצעיר והקשר הבל ינותק בין המשרד לגמלאיו .המופע
המרכזי של הערב היה מופע סוחף של דני סנדרסון.

את האירוע כיבדו בנוכחותם ראשי המוסד לשעבר
– מר צבי זמיר ,מר אפרים הלוי ומר שבתי שביט,
שמשמש גם נשיא העמותה ,וראש המוסד המכהן
– מר יוסי כהן ,וכן ראשי אגפים לדורותיהם ,גמלאים
וגמלאיות ואורחים.
מידי שנה האירוע מהווה אכסניה למפגש חברים רחב בו נוטלים חלק
גמלאים רבים .את הכנס הנחה עובד משרד פעיל שהדגיש בדבריו את

כנס בינלאומי להיסטוריה צבאית בישראל

במהלך השבוע שבין ה 2-ל 7-בספטמבר
 2018נערך במלון יערים במעלה החמישה
כנס בינלאומי שנתי של העמותה
הבינלאומית להיסטוריה צבאית .הכנס
שעמד בסימן  100שנה למלחמת העולם
הראשונה ו 70 -שנה למדינת ישראל עסק
בהתמוטטות אימפריות ובהיווצרות מדינות
חדשות במאה העשרים.
הכנס אורגן ע"י העמותה הישראלית
להיסטוריה צבאית בראשותו של אל"ם
(מיל ).בני מיכלסון איש חמ"ן ,ונתמך ע"י משרד הביטחון .בכנס לקחו
חלק  140מרצים ומלווים מ 30-מדינות באירופה ,אמריקה ,אסיה
ואפריקה ,ובהם גם שישה לובשי מדים מסין ,ארבעה מרוסיה ועוד
גנרלים ,קולונלים ואנשי אקדמיה רבים כולל נציגים רשמיים מתורכיה
שהגיעו ברגע האחרון .אלה בצד מרצים נוספים מישראל העבירו עשרות

הרצאות ונטלו חלק באירועים רבים כולל
ביקור במוזיאונים צבאיים וביחידות צה"ל.
הרצאת הפתיחה בכנס של הפרופסור
יואב גלבר עסקה במקומה של ההיסטוריה
הצבאית בדיסציפלינה ההיסטורית .גלבר
הוא מחברם של שבעה ספרים על תולדות
המודיעין .ההרצאה האחרונה בכנס הייתה
זו של תא"ל (מיל ).ד"ר דני אשר שעסקה
בהקמתו של המודיעין הצבאי הישראלי
לפני ובמהלך מלחמת העצמאות .בין
המרצים הישראלים במהלך הכנס בלט מספרם הרב של יוצאי הקהילה
וחברי המל"ם ,ובהם זאב לכיש ,אריה בועז ,אלון קליבנוב ואחרים.
הכנס הסתיים בהצלחה מרובה ,ולמדינת ישראל נוספו למעלה ממאה
שגרירים חדשים.

דני אשר

צ'אפחות
 0אלוף (מיל ).יוסי ביידץ הוא מנכ"ל המרכז לטכנולוגיה
חינוכית .יוסי היה בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ובתפקידו
האחרון היה מפקד המכללות הצבאיות.
יוסי ביידץ

 0תא"ל (מיל ).ד"ר אפרים לפיד יקיר עמותת בוגרי יחידה
 8200על פעילותו ארוכת השנים לחיזוק מורשת היחידה.

אפרים לפיד

 0אלוף (מיל ).שלמה ענבר קבל פרס מפעל חיים מקשר"ר.
ענבר היה בעבר מפקד .8200

שלמה ענבר

 0תא"ל יאיר קולס נתמנה לתפקיד ראש אגף הייצוא
הביטחוני במשרד הביטחון (סיב"ט) .בתפקידו האחרון היה
המזכיר הצבאי לראש הממשלה ובחמ"ן היה קמ"ן פיקוד
המרכז.

יאיר קולס
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים אוקטובר-נובמבר

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

נובמבר

אוקטובר

 3בנובמבר  – 2009מבצע "ארבעת המינים" | הודות למודיעין מדויק
עצרה ספינת חיל הים אח"י אילת את האנייה "פרנקופ"' בדרכה ממצרים
ללבנון עם מכולות אמל"ח בהיקף יוצא דופן שיועדו לסוריה.

 1באוקטובר " - 1985מבצע רגל עץ" | תקיפת מפקדת אש"פ בתוניס
ע"י מטוסי חיל האוויר .הצלחת המבצע התאפשרה לאחר איסוף מל"ם
והכנת תיקי יעד מפורטים .מבנים רבים הושמדו בתקיפה ועשרות
מחבלים נהרגו.
 6באוקטובר  - 1973מלחמת יום הכיפורים | לכישלון המודיעיני
באי מתן התרעה היה מחיר כבד .בעקבות מסקנות ועדת אגרנט הודחו
כמה מבכירי אמ"ן ובראשם ר'אמ"ן .מסקנות הוועדה התייחסו לכשלים
בתחומים רבים בצה"ל ובאמ"ן והביאו בין השאר להקמת מחלקת
הבקרה (איפכא מסתברא).

 14באוקטובר  - 1994סרן ניר פורז והחייל החטוף נחשון וקסמן
נהרגו במבצע החילוץ | סרן ניר פורז מסיירת מטכ"ל והחייל החטוף

מימין :נשק שנמצא על סיפון ה"פרנקופ" (דו״צ) והאנייה "פרנקופ" (ניר מאור ,מוזיאון חיל הים)

נחשון וקסמן נהרגו בבית בביר-נבאללה בניסיון חילוצו של נחשון
וקסמן ,שנחטף ב 9-באוקטובר  .1994המבצע התאפשר בזכות מידע
נקודתי של השב"כ ולווה במיקוד מאמץ של יח' .8200

נחשון וקסמן בסרטון שהפיצו החוטפים (ערוץ )2

 4בנובמבר  - 1983אסון צור השני :פיגוע בבניין הממשל | מכונית
תופת נהוגה ע"י מחבל מתאבד התפוצצה בכניסה למתחם 60 .איש
נהרגו ,ביניהם  16שוטרי מג"ב 9 ,חיילי צה"ל ו 3-אנשי שב"כ .הג'האד
האסלאמי נטל אחריות על הפיגוע.

סרן ניר פורז

 21באוקטובר  - 1967טיבוע המשחתת אח"י אילת | שורת כשלים
(גם מודיעיניים) התגלתה בחקירת טיבוע המשחתת אח"י אילת ע"י טילי
סטיקס שנורו מנמל פורט סעיד וגרמו ל 47-הרוגים ו 91-פצועים .בתיחקור
לאחר הארוע עלה כי לאמ"ן לא דווח על מסלול ההפלגה .במקביל ,מס'
שעות לפני הארוע נקלט ביחידה  848מידע בהקשר לפעילות חריגה
באזור פורט סעיד.
ועדת הבדיקה בראשות
ס' הרמטכ"ל ,ברלב,
לתקלות
התייחסה
ולעדויות
טכניות
סותרות של אנשי 848
ומודיעין חיל הים באשר
אח״י אילת (צילום :ויקיפדיה ,קודקוד צהוב)
לדיווח ולקבלת המידע.
 29באוקטובר  - 1956מערכת סיני | המודיעין הצבאי  -והעומד
בראשו ,יהושפט הרכבי  -מילאו תפקיד מרכזי בהכנות למבצע קדש,
ובעיקר בהידוק השת"פ הביטחוני עם צרפת ,וכן מהלך ההונאה .כבר אז
בלט מקומו העולה של הסיגינט באיסוף המודיעין.

אסון צור השני (צילום :נתי הרניק ,לע"מ)

 5בנובמבר  - 1992פרשת צאלים ב' | במהלך תרגיל "יבש" של סיירת
מטכ"ל בתצוגת תכלית בצאלים נהרגו  5חיילי היחידה מפגיעת טיל
שנורה בשוגג .ועדות החקירה המליצו להעמיד לדין מספר מפקדים,
האלופים אורי שגיא ועמירם לוין ננזפו .מפקד הפעולה והקצין שירה
את הטיל נידונו ל 3-חודשי מאסר.
 11בנובמבר  - 1982אסון צור הראשון |  75הרוגים בפיצוץ בניין
הממשל הצבאי בעיר .בין ההרוגים אנשי שב"כ ואמ"ן .מס' ארגוני
מחבלים נטלו אחריות אך ועדת בדיקה בראשות
אלוף (מיל ).זורע קבעה שהפיצוץ אירע עקב
דליפת גז .מנהיג חזבאללה ,נצראללה ,נטל
אחריות ב 2010-אך לא סיפק לכך הוכחה.
עזאם עזאם ()wiki | ldorfman

 12בנובמבר  - 1996מעצר עזאם עזאם
| עזאם עזאם ,דרוזי ישראלי נעצר במצרים

והורשע

באשמת

ריגול

המשך בעמוד 8
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מנהרת הזמן

המשך מעמוד  7לישראל .לאחר  8שנות מאסר בכלא המצרי שוחרר
וחזר לישראל בעסקה שכללה שחרור סטודנטים מצריים.

 22בנובמבר  5 - 1984בינואר " - 1985מבצע משה" | מבצע חשאי
לחילוץ אלפים מיהודי אתיופיה והעלאתם ארצה .המוסד מילא חלק
מרכזי .כ 8000-מיהודי אתיופיה הוטסו ברכבת אווירית מסודאן לבלגיה
(בהסכמת ממשלת סודאן) ומשם לישראל .אחרים הובאו בדרך הים.
קדם לכך שלב של מסע יבשתי מפרך ,רובו ברגל ,מאתיופיה לסודאן.
במסגרת המבצע לוחמי שייטת  13סייעו למוסד להקים על החוף ליד
פורט סודאן "כפר נופש" ,לשם הובאו יהודי אתיופיה ובסירות גומי
הועברו לסטי"לים שהביאו אותם לארץ .לאחר חשיפת המבצע בינואר
 1985נמלט הצוות והוקפאה פעילותו .התערבות אמריקאית הביאה
להוצאת יהודי אתיופיה שנותרו בסודאן במטוסים אמריקאים.

 16בנובמבר  - 1964פרשת "האיש במזוודה"
| מרדכי לוק" ,האיש במזוודה" הגיע לישראל

מרומא לאחר שסוכל ניסיון מצרי להבריחו
למצרים בארגז דיפלומטי דרך שדה התעופה
ברומא .לוק ,עבריין ישראלי ,עבר את הגבול
למצרים ב 1961-ונשלח ע"י המצרים למשימות
ריגול באירופה .לאחר שלא השביע רצון שולחיו,
נחטף בניסיון להבריחו למצרים .לוק נידון ל13-
שנות מאסר בעוון ריגול.

מרדכי לוק

 16בנובמבר  – 1948חיסול המודיע עלי קאסם | עלי קאסם ,מודיע
של הש"י ,חוסל ללא משפט ,בהוראת איסר בארי ,ראש שירות המודיעין
הצבאי בעקבות חשד כי הוא מעביר מידע מודיעיני לערבים .בהוראת
בן גוריון הודח בארי מתפקידו והועמד לדין בפני בית דין צבאי מיוחד
שהרשיעו ב"חריגה מסמכות" .הוא נידון לסילוק מתפקידו ,ללא הורדה
בדרגה.

 18בנובמבר  - 1973הקמת ועדת אגרנט בעקבות מלחמת יום
הכיפורים | הקמת ועדת אגרנט ,ועדת החקירה הממלכתית לחקר

ההכנות והשלבים הראשונים במלחמת יום הכיפורים בראשות השופט
העליון אגרנט.

יהודים מאתיופיה מחולצים מסודאן ב״מבצע משה״

(צילום :דוד בן עוזיאל)

 25בנובמבר  - 1987הפתעת "ליל הגלשונים" | מחבל שהגיע מלבנון
בגלשן אוויר -אחד משניים שהמריאו -חדר למחנה "גיבור" בקרית
שמונה והרג  6חיילים .כלפי אמ"ן הוטחה ביקורת על כך שלמרות שהיה
בידיו מידע לא התריע .טענות אלו נבדקו ונדחו.

ועדת אגרנט בישיבה מיום  27בנובמבר ( 1973ויקיפדיה)

 22בנובמבר  - 1949איסר בארי
הורשע בהריגת מאיר טוביאנסקי |

איסר בארי ,לאחר שכבר הודח מצה"ל,
הורשע ע"י בית המשפט המחוזי ,בהריגת
מאיר טוביאנסקי .בארי נדון למאסר של
יום אחד "מעלות החמה ועד שקיעתה",
אך בעקבות חנינת הנשיא ויצמן שוחרר
גם ללא ריצוי עונש זה.

הגלשן שבאמצעותו בוצע הפיגוע (צילום :עופר ארביב ,ארכיון צה״ל)

איסר בארי

נובמבר  - 1964מבצע
"שלדג" | במסגרת

 21בנובמבר  - 1985פרשת
פולארד | ג'ונתן פולארד ,אנליסט

ג׳ונתן פולארד

ההכנות למלחמת ששת
הימים התקיים מבצע
לאיסוף מל"ם (מודיעין
למבצע) של סיירת
מטכ"ל במצרים בשת"פ
מסוק סיקורסקי  S-58מהסוג שהשתתף במבצע ()IAF
עם חיל האוויר .מבצע
זה היה חלק מסדרת מבצעים משותפים לחיל האוויר ולאמ"ן לאיסוף
מודיעין לקראת המלחמה.

יהודי במודיעין הצי האמריקאי,
שהופעל ע"י הלק"ם ,נעצר בפתח
שגרירות ישראל בוושינגטון
בחשד לריגול למען ישראל .מעצרו
והפרשה פגעו ביחסים המיוחדים
בין ישראל לממשל האמריקאי30 .
שנה לאחר מכן ב 20-בנובמבר 2015
שוחרר פולארד בתנאים מגבילים.
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DATE

HE
SAVE T

בגיליון הבא של מבט מל"ם

אירועים במל"ם
שריינו ביומנכם
0

יום שני 19 ,בנובמבר 2018

0

התכנסות.17:30 :
יום שלישי 4 ,בדצמבר 2018

0

פרטים יפורסמו בהמשך.
יום רביעי 12 ,בדצמבר 2018

גיליון מיוחד לציון  45שנה למלחמת יום הכיפורים
מחירן של הערכות שווא ,מסמך שאיתר שלישו של
הרמטכ"ל ושני ראשי אמ"ן בדימוס :יהושע שגיא בראיון
מקיף על דרכו בחמ"ן מימיו כיונאי ,ושלמה גזית על
סינדרום "בגדי המלך החדשים".

התמודדות המודיעין הישראלי עם התפנית
המדינית אסטרטגית של מצרים לקראת בקור
סאדאת

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון  ,82חשוון תשע“ט ,אוקטובר 2018

אירוע חנוכה עם המשפחות השכולות

45
שנה

למלחמת
יום
הכיפורים

סקירה של ראש השב"כ מר נדב ארגמן

הכניסה לחברי מל"ם יוצאי קהילת המודיעין בלבד.
ללא בני/בנות זוג .התכנסות.18:00 :

גליון מיוחד

אפרים הלוי ,שלמה גזית ,אהוד ערן ,פסח מלובני ,לב ניב,
דני אשר ,שמעון אביבי ,קובי סגל ,יוסי ארגמן ,פסח מלובני,
רני הלרמן ,גדי זוהר

פרטים נוספים על האירועים בעדכונים השוטפים המופצים ע״י המל"ם
בדוא״ל ובאתר האינטרנט של העמותהwww.intelligence.org.il :
השתתפות על בסיס הרשמה מראש אצל רחלי  035497019שלוחה ,0
דוא״לtmlm@intelligence.org.il :

PB

גיליון  82אוקטובר 2018

גיליון  82חשוון תשע״ט

ספריית מרכז המידע
למודיעין ולטרור

1

תודתנו

הספרייה פתוחה בימים א׳-ה׳ בשעות  09:00עד 16:00

לשמעון אביבי ,לנחם אילן ,לדני אשר ,ליעקב חדד ,לדני כתרי,
לרון כתרי ,לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק ,לאמנון סופרין ,לענף
פרט אמ״ן ,לרקפת פאר ,לרפי קטרון ,לנאוה רייך ,לדליה ואופיר
שוהם ,לאלה שושנה ,למיטל שטדלר ולנעם שפירא על הסיוע
בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

"רואים מל"ם" ,איגרת המידע של ה-מל״ם ,מופצת באינטרנט.
שמרו על קשר  -הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת הדואר
האלקטרוני שלכם!
נשמח לקבל מכם משוב :התייחסויות ,תגובות ובקשות.
תודה ,יוכי ארליך ,עורכת "רואים מל"ם"
mlm@intelligence.org.il

 0בקרו באתר האינטרנט של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור:
/ספרייהhttp://www.terrorism-info.org.il/he/
 0עמוד הפייסבוק של הספרייה ממשיך ומתעדכן נשמח אם
תיכנסו לקבלת העדכונים וכן תתנו :LIKE

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

בקרו באתר האינטרנט שלנו:

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור  -המרכז למורשת המודיעין

www.intelligence.org.il
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