אגרת המידע של המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה
w w w.intelligence.org.il

משולחן המנכ"ל
תא"ל (מיל') דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,
טרם חופשת הקיץ הצליח שר
החוץ האמריקאי להביא לסבב
שיחות מחודש במו"מ המדיני בין
ישראל לפלסטינים .נצפה כולנו
בסקרנות בהתפתחויות.
השנה אנו עומדים בסימן  40שנה למלחמת יום
הכיפורים .אנו ואחרים נמצאים בעיצומם של ימי עיון
אודות מלחמה זו .אירועים בהם מנסים לדון במה שקרה
ובלקחים שנלמדו .האם הלקחים הללו עדיין רלבנטים?
לא בטוח! מה שאכן רלבנטי הוא התנהגות המערכות
השונות ,האינטראקציה ביניהן והטבע האנושי .לחלק
מימי העיון שכבר נתקיימו יש כיסוי בגיליון זה.
למרות הזמן שחלף ,הדברים לא מיושבים וכנראה
לעולם לא ייושבו .המלחמה שהייתה קו שבר
בהתפתחות החברה הישראלית ,עדיין מפעפעת
בליבותיהם של אלה שנטלו בה חלק ,אלה ששכלו
בני משפחה וחברים ,ובעצם בלב כל אלו שעמדו על
דעתם ב.1973-
במל"מ אנו ממשיכים בפיתוח הפעילות למשפחות
ולחברים .בכוונתנו לקיים יום עיון נוסף בנושא
מלחמת יום הכיפורים ,שיוקדש כולו לנושא
המודיעין ב 7-באוקטובר .גם כנס החברים ב2-
בספטמבר יעמוד בסימן  40שנה למלחמה זו .אנו
מתכננים פעילויות נוספות בנושא במשך השנה
שנודיע עליהן בעתיד.
החודש אנו חונכים את מועדון "סינמה בלש" -
מודיעין וסרט .זאת במעמד הקרנת סרט הקולנוע
"להתראות" בקולנוע לב מנדרין ,והרצאה מקדימה
של חבר העמותה .בשל הביקוש הרב נקיים הצגה
נוספת של הסרט .בסוף ספטמבר יוקרן סרט
מודיעיני נוסף במסגרת סדרה זו .את המועדון
מובילה הגב' יוכי ארליך (עורכת גיליון זה!) ועל כך
תודתי.
אני מאחל לכולם חופשת קיץ מרעננת וחזרה
בכוחות מחודשים לכנס החברים ולשנה החדשה.
בברכה ,דודו צור
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מהנעשה במל"מ
 40שנה למלחמת יום הכיפורים :מבט מהיום

"צוות" והמל"מ מציינים 40
שנה למלחמת יום הכיפורים

ביום שלישי  9ביולי  2013קיים ארגון
גמלאי צה"ל "צוות" ,בשיתוף עם
המל"מ ,כנס לציון  40שנה למלחמת
יום הכיפורים .הכנס הוקדש לזכרו
של הרמטכ"ל ה 15-וראש אמ"ן
אמנון ליפקין-שחק ז"ל ,אשר הלך
לעולמו השנה.
כ 900-איש חברי "צוות" ,המל"מ
ואורחים גדשו את אולם סמולרש
באוניברסיטת תל אביב .הם האזינו
גשר "אפריקה" במלחמת יום הכיפורים
בקשב רב לסקירות המרתקות
והמרגשות על המלחמה בזירות הדרום והצפון (סקירותיהם של האלופים במיל' סקל ,רשף
ובן-גל) על פועלו של חיל האוויר (של אלוף במיל' עברי) ,על חלקו של חיל הים (של אלוף
במיל' רם) ,על תפקודו של המודיעין (של תא"ל מיל' לברן) ועל הרמטכ"ל והמטה הכללי
במלחמה (סקירתו של תא"ל מיל' זהר) .הוביל והנחה את הכנס תא"ל (מיל') אפרים לפיד.

מדברי ד"ר צבי שטאובר יו"ר המל"מ בפתח הכנס:

ד"ר צבי שטאובר

המל"מ מברך על שתוף הפעולה עם צוות ויש לקוות כי שיתוף
פעולה זה ימשך גם בעתיד .קהילת המודיעין ובעיקר אמ"ן נושאים
על שכמם את הכישלון בביצוע המשימה העיקרית ב :1973 -התרעה
למלחמה .לא ניתן לטעון כי אלה שכשלו היו פושעים ורשעים אטומי
לב ,אלא הטובים שבינינו .והשאלה היא האם נגזר עלינו לטעות
שוב ושוב .נצחנו במלחמה למרות תנאי פתיחה המשך בעמוד 2
הנכם מוזמנים ל-

כנס החברים השנתי

המרכז למורשת
המודיעין (מל"מ)
אתר הנצחה
ממלכתי
לחללי הקהילה
שד' האלוף אהרון יריב
ת.ד 3555 .רמת-השרון
טל'03-5497019 :
פקס03-5497731 :
mlm@intelligence.org.il
www.intelligence.org.il

בסימן  40שנה למלחמת יום כיפורים
ביום שני כ"ז באלול תשע"ג ,ה 2-בספטמבר 2013

 - 18:30מפגש חברים בחצר המל"מ
 - 19:00פתיחת התערוכה "מסע של תקווה" ,פסלים וציורים של דובי שטרן
 - 20:00הטכס ,בתיאטרון הפתוח:
 #ברכות ודבר המשפחות השכולות
 #תעודות הוקרה למתנדבי המל"מ
" #סיפורי אמ"ש"  -סיפורים אישיים ממלחמת יום הכיפורים של אמ"ן ,המוסד והשב"כ
 #תזמורת הג'אז ""Big Zbang
" #הלהקה חוזרת"  -במחרוזת שירי להקות צבאיות
 #מנחה  -ברוך מזור
הזמנה זוגית  #כניסה לאירוע בהצגת תעודת חבר  /או הזמנה זו  #חניה תתאפשר במגרש החניה צפונית לאתר.
נא להצטייד בלבוש המתאים לאירוע באוויר הפתוח.

המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  47143טל' ,03-5497019 :פקס' 03-5497731 :דוא"לnewsmlm@intelligence.org.il :

העורכת :יוכי ארליך

CONTACT US

שלחו משוב ותגובות למערכת

 40שנה למלחמת יום הכיפורים
דבר העורכת
קוראים יקרים,
מלחמת יום הכיפורים,
אולי החוויה הקולקטיבית
העמוקה בתולדות ישראל,
תישאר תמיד חקוקה
ועכשווית .גם במלאת 40
שנה למלחמה ,ממשיכים וותיקי קהילת
המודיעין לדון במחדליה ובמהלכיה ,ועושים
כך בתחושת מחויבות להנחיל את מורשתה
לדורות הבאים .המאמץ ללמוד את לקחי
המלחמה ההיא וליישמם איננו פוסק.
הקשר בין המודיעין לבין הלוחמים הדוק
עתה יותר מתמיד ,והערכת המידע נתונה
עתה בידי כמה וכמה גורמים .למרות הגידול
המשמעותי שחל במקורות המידע ואמצעי
האיסוף ,עדיין נותר הגורם האנושי  -זה
הלומד ,המנתח ,הדן ,והשוקל  -המרכיב
החשוב ביותר בגיבוש הערכת המודיעין.
בגיליון זה תוכלו לקרוא על הכנס שקיימו
"צוות" ,ארגון גמלאי צה"ל ,והמל"מ במלאת
 40שנה למלחמת יום הכיפורים .יום העיון
הוקדש לראש אמ"ן ולרמטכ"ל ה 15-אמנון
ליפקין שחק ז"ל .אמנון היה מפקד שעודד
הטלת ספק והשמעת בקורת ,גם כאשר היה
ברור שדעתו שונה .יהי זכרו ברוך!
כמו כן ,תוכלו לקרוא על הכנס ברמת אפעל,
על "האמצעים המיוחדים" במלחמת יום
הכיפורים ,על פעילות ההנצחה והמורשת
במל"מ ,על הנעשה בעמותות ועל תחומי
עשייה חדשים לחברי העמותה.
היכנסו לאתר האינטרנט של המל"מ ושלחו
לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלכם כך
שנוכל לעדכן אתכם בנעשה במל"מ.
יוכי ארליך

המשך מעמוד  1גרועים ביותר ,בעיקר בזכות עוז רוחם והקרבתם של
המפקדים והחיילים .אולם ,כל זה עומד בצל המחיר
הכבד ששילמנו ,הזעזוע וסימני השאלה הקשים המלווים אותנו גם כיום.
באירוע זה אנו מכבדים את זכרו של אמנון ליפקין שחק ראש אמ"ן,
הרמטכ"ל ה .15-אמנון היה שילוב נדיר של איש מכוון משימה ,תכליתי,
בעל כושר החלטה ובאותה עת  -אדם אוהב חיים ,שמח ,שלא נכנע
למחלתו .איש היודע נפש אנוש ומגבלותיה .עד ליום מותו ,אמנון היה
הכתובת לאנשים רבים שחיפשו עצה וסעד מאיש חכם ובעל ניסיון,
מחבר שאפשר לסמוך עליו .יהי זכרו ברוך!

אמנון ליפקין שחק ז"ל

המודיעין במלחמת יום הכיפורים

מדברי תא"ל (מיל') אהרון לברן ששמש סגן רמ"ח מחקר למבצעים

גם בפרספקטיבה של  40שנה למלחמת יום הכיפורים אי אפשר שלא לקבוע ,כי הערכת
המודיעין למתן התרעה  -כשלה קשות .הערכת המודיעין היא שכשלה ולא גופי האיסוף באמ"ן
ובמוסד ,שסיפקו את הסחורה כראוי.
שאלת השאלות המציקה והמייסרת היא :מדוע כשלה הערכת המודיעין? ואם יורשה :למה זה
קרה "לטובים ולחכמים"? סקירה מהירה של ההפתעות האסטרטגיות ,שהיו נחלתם של גופי
המודיעין בעולם ואצלנו במאה העשרים ,מציפה מכנה משותף סיבתי לרובן ,אם לא לכולן:
היו קיימים מידע או סימנים
מעידים לפני שהתרחשו ,והטעויות
הן תמיד בהערכה ובשיפוט המידע.
לברן מונה שורה ארוכה של
טעויות קשות ביותר בהערכת
המידע והסימנים המעידים
לפני המלחמה .דגש מיוחד הוא
שם לאלה שהתרחשו בליל
ה 5-4-באוקטובר (בין חמישי
לשישי) שכל אחד מהם ,ודאי
אנשי  8200בסיני ביום הכיפורים
בהצטברותם ,היו צריכים להביא
למסקנה הברורה – מלחמה בפתח ,ולאפשר למודיעין מתן התרעה של כ 40-שעות לפחות:
התצ"א שפוענח; פינוי מבוהל של משפחות היועצים הסובייטים מסוריה וממצרים וכן פינוי
האוניות הסובייטיות מנמלי אלכסנדריה ופורט סעיד; הידיעה שהגיעה ממקור ,שכינויו היה
'יחמור' ,שהסבירה כי סיבת הפינוי המבוהל היא מלחמה ובקרוב מאוד; ההתרעה הכללית ,ללא
תאריך ,של 'בבל' ורצונו לפגוש למחרת את ראש המוסד בלונדון (כלומר בדחיפות) .טעות
קשה נוספת הייתה אי התייחסות ראויה ומלאה לדיווח של 'בבל' על מלחמה ביום ששי לפנות
בוקר (בעקבות פגישתו עם ראש המוסד זמיר) .לכל אלה
מוסיף לברן את חוסר ההבנה של המשמעות העמוקה של
הגעת חטיבת טילי הסקאד למצרים בסוף אוגוסט 1973
(עם מפעילים סובייטים) שיכולה הייתה לספק לסאדאת את
התנאי שחפץ בו :יכולת לתקוף בעומק ישראל.
ובגולן – ממשיך לברן  -הטעות הקשה שייחסה את ההיערכות
הסורית המלאה שם (אשר אותרה בתצ"א כבר באוגוסט
 )1973להפלת  13המטוסים הסוריים ב 13-בספטמבר .1973
זאת ,כאשר אותרו כ 35-סוללות טק"א (כולל סא ,)6-שהורדו
יואל בן פורת ,מפקד 8200
מהגנת דמשק לקדמת הגולן.
לברן מציין כשגיאה רבתי את אי מתן משקל ראוי לדיווחי התצפיות מההתרחשויות גם בתעלה
וגם בגולן .כלומר :לא הייתה התייחסות לעובדות בשטח ,שהיו קריטיות.
לברן מציין ,כי המחלוקת הקיימת ,לגבי הגעתו או אי הגעתו של מידע מפורש המצביע על שינוי
הקונספציה של סאדאת ונכונותו לפתוח במלחמה כוללת בעלת יעדים מוגבלים ,המשך בעמוד 3
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אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין (מל"מ)

 40שנה למלחמת יום הכיפורים
המשך מעמוד  2איננה משנה דבר .זאת ,משום שהמידע הרב שהתריע
על מלחמה היה חייב להביא להערכה שתנאי הסף של מצרים השתנו ,וכי
יש לנטוש את הקונספציה לגבי מהלכיה וכוונותיה.
בעניין הפעלת "האמצעים המיוחדים" טוען לברן ,כי אלה הופעלו
בליל ה 5-4-באוקטובר " 1973בצורה מסוימת" ו"לזמן מסוים" ,אך הם
לא הניבו תוצאות משמעותיות .ההחלטה להפעיל את המקור באופן
שהופעל ,קשורה בהערכה ,שהוכחה בדיעבד כשגויה ,שמאחר והסבירות
למלחמה נמוכה ,מדוע לסכן מקור כה רגיש וכה חיוני?
בנתחו את הסיבות לכשל ההערכתי מסכים לברן ,כי הדבקות העיקשת
של אמ"ן בקונספציה הייתה "אם כל חטאת" .אולם ,ההסבר הזה (גם
במסקנות ועדת אגרנט) איננו שלם .אליו יש להוסיף את הדבקות
ב'בבל' .לברן אינו חושב שהיה סוכן כפול ,וזאת גם בהתבסס על היכרות
עמוקה שלו עם המקור וחשיבותו .אולם ,לברן מוסיף ,כי דווקא איכותו
החריגה של המקור הייתה בעוכרי צמרת אמ"ן ,שהסתנוורה וציפתה
שידווח בזמן על החלטת סאדאת לצאת למלחמה.
אשר ללקחים ולמסקנות בחר לברן להתייחס לנקודה אחת :ישראל
נמצאת במשוואת היסוד האסטרטגי של "מעטים מול רבים" .קשה
להיות אופטימי לגבי היכולת למנוע תמיד הפתעות ,אך מנגד אסור
גם להיות דטרמיניסטי וחובה לעשות כל מאמץ ארגוני ,אנושי ותורתי
למניעתן.

היא מקצועית .דדו יכול היה לקיים הערכת מצב רק על בסיס החומר
שהוצג לו ,כשליד סקירת הידיעות מוצגת עמדה חד משמעית של אמ"ן
שחוזרת על עצמה גם בסקירות בע"פ של ראש אמ"ן ובתוקף רב .מרחב
ההתלבטות שלו בתחום המודיעיני מוגבל ביותר ,אם בכלל".
גדי סיכם את הלקחים שלו מהמלחמה ובמיוחד על יחסי אמ"ן-קברניט:
"הלקחים שלי ,מנקודת המבט המיוחדת שלי על המלחמה ,הם
שבמערכת צבאית היררכית שבתוכה נמצא גם גוף המודיעין לא
יכולה להתפתח באמת חשיבה חופשית ומשוחררת .המערכת נותנת
למפקדים ברמות השונות עוצמות כה רבות שנהלים ובקרות טוב
שקיימים ומשתפרים .אולם ,רק מודעות לגבולות הכוח ,ענווה הקשבה
ופתיחות עשויים להפחית את הסכנה המובנית בארגון הצבאי ובתוך
כך במודיעין הצבאי".

מדברי תא"ל (מיל) גדי זהר ששימש
שליש הרמטכ"ל דוד אלעזר (דדו) במלחמה

על הקשר בין הרמטכ"ל ואמ"ן" :הנחת המוצא של דדו ,בהסתמך על
אין ספור פעמים שהדברים נאמרו ע"י ראש אמ"ן הנוכחי אלי זעירא וגם
קודמו אהרון יריב ,הייתה שהמודיעין יספק התרעה של לפחות  48שעות
או במקרה הגרוע  24שעות לפני פרוץ הקרבות .התרעה כזו תאפשר
לגייס לפחות את האוגדות הדרושות לבלימה על פי התכניות הקיימות.
גם במקרה של מה שדדו נהג לכנות "הקטסטרופה" ,לא היה בתודעת
הרמטכ"ל שיכול להיות מצב שלא תהיה כל התרעה אפילו של  24או
 12שעות .ראש אמ"ן לא הכין את לקוחותיו לאפשרות שכזו ,ולא תיקן
ולו פעם אחת את הרמטכ"ל שחזר על ציפייתו להתרעה של  48שעות
לפחות בכל אחד מהדיונים שהתקיימו בימים שקדמו למלחמה.
דדו היה קורא אובססיבי של
מודיעין .מה שלא הספיק
בלשכה ,לקח עמו לסיורים
בשטח והביתה .לעתים
קרובות החזיר ניירות עם
הערות ושאילתות .אבל דדו
לא היה "פריק" של מודיעין,
הוא רצה את השורות
התחתונות ונתן אמון בראש
אמ"ן ובמערכת המודיעין
אלחוטנים בבסיס  8200ביום הכיפורים האיסופית והמחקרית .לא
היו לדדו הכלים ,כמו לכל
רמטכ"ל לפניו ואחריו ,לקיים הערכת מודיעין עצמאית .דדו שמע את
ראש אמ"ן ואחרים יום אחרי יום ,שאל את השאלות והגיע להערכת
המצב שלו והמשמעויות המבצעיות הנגזרות ממנה .האם אנו מצפים
מרמטכ"ל שיקרא חומר גולמי באופן שוטף וידע לנתח אותו? הייתי רע"ן
וגם רז"ר במחלקת מחקר באמ"ן ואני יודע כמה קשה מלאכה זו וכמה

הרמטכ"ל דדו עם חיילים במלחמה

בסיום הערב נשא דברי סיכום יו"ר "צוות" ד"ר ברוך לוי ,שהודה למשתתפים
ולתרומתם והתכבד בהזמנת שר הביטחון משה יעלון (בוגי) לשאת דברים.
000

מדברי שר הביטחון רב אלוף (מיל') משה בוגי יעלון בכנס:

על המלחמה :מלחמת יום הכיפורים הייתה עבורי קו פרשת מים.
המלחמה החזירה אותי לשירות קבע .אחד מזרעי הכישלון של מלחמת
יום הכיפורים הוא תחושת הניצחון הגדולה של מלחמת ששת הימים,
שהביאה לביטחון עצמי מופרז ,ליוהרה ,לשאננות ,לחוסר זהירות.
המונח קונספציה מלווה אותנו מאז ,ולא בטוח שהוא תמיד מבורר.
למדתי שאנחנו זקוקים לקונספציה ,גם מדינית ,גם אופרטיבית וגם
בתחומים אחרים ,כי בסוף כשצריך להניע מערכת ,עליה לדבר בשפה
משותפת .לכן אנחנו חיים בתפיסות ,קונספציות ,שאנו זקוקים להן.
אבל המציאות משתנה ,וכשזה קורה ,יש צורך להתאים את הנחות
היסוד שלנו ,את המושגים שאנו מדברים בהם ולשנות את התפיסה
נוכח שינויי מציאות .כשאיננו עושים את זה ,אנחנו מוצאים את עצמנו
לא רלוונטיים או נדונים לכישלון .כדי להימנע מזה אנחנו כל הזמן
צריכים להזהיר את עצמנו.
הדרך הנכונה היא לעודד בתוך הארגון תרבות שנראית מנוגדת להיגיון
הצבאי ההיררכי ,שהמפקד הוא זה שקובע ויודע .אנו צריכים תרבות
ארגונית שמעודדת את כל הדרגים להיות ביקורתיים ,להטיל ספק ,לבחון
מחדש את הנחות היסוד ,לצאת מהמסגרת ובסוף לפעול על פי משמעת
המשך בעמוד 4
פעולה .צריכה להיות פתיחות וחייבת להיות צניעות.
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על המצב עכשיו :מה שמתפתח בלבנון ,בסוריה ,במצרים ועוד ,אלה
תהליכים היסטוריים שצריך להבין אותם לעומק .במצרים יש מהפכה
ומהפכת נגד ,והיד עוד נטויה .אי יציבות שסופה אין לדעת ולצפות .היא
מחייבת ערנות של הצבא מבחינת תפיסת מודיעין ותפיסת מבצעית,
וערנות של הדרג המדיני .בסוריה יש מלחמת אזרחים שגבתה עד עתה
כמאה אלף הרוגים ,ואין לדעת מתי היא תסתיים .המלחמה הזו חצתה
את הגבול ללבנון ,וההבנה היא שזה מאבק בין השיעה לסונה .אנחנו
לא מתערבים ,זה גם לא בגללנו ,אבל זה אירוע היסטורי בעל משמעות
רבה ,שלא הולך להיגמר בטווח הקרוב .גם פה נכון להסתכל על זה
לא רק במונחים של שחור ולבן ,אלא עם הרבה אפור .יש פה לא רק
איומים אלא הזדמנויות ,ואני מקווה שאנו יודעים לנצל אותן .אנחנו
צריכים לדעת לחיות במציאות שיש בה בעיות לא פתורות .יש בעיות
שנצטרך לחיות איתן ,לנהל בהן את המשבר והסכסוך ולחפש בתוך זה
את האיומים .אל לנו לנסות ולהאיץ ,לדחות את הקץ ,כי כשיש מצבים
שקשה לפתור אותם ,הרצון להביא את הפיתרון עכשיו הביא אותנו
ללא מעט טעויות .אנחנו צריכים לדעת לחיות עם אתגרים מתוך הבנה
שלא נוכל לפתור את הבעיות עכשיו ,כולל הסכסוך הישראלי-פלסטיני
שיעסיק אותנו עוד תקופה לא קצרה.
על אמנון ליפקין-שחק ז"ל :אמנון ליפקין-שחק היה מפקדי לפני
מלחמת יום הכיפורים ואחריה .מה שאפיין את אמנון ,ולקחתי את זה
ממנו ,זה לעודד את האנשים להיות ביקורתיים ולהטיל ספק .הגדולה

גולדה מאיר ומשה דיין במלחמה

של אמנון הייתה שגם כשהיו מחלוקות ,אני כראש אמ"ן לא חששתי
להביע את דעתי ,גם אם חשבתי שהוא חושב אחרת .הדיון אפשר
להטיל ספק ולהיות ביקורתיים .אצל אמנון אפשר היה לחשוב אחרת
ולדבר חופשי .אני מקווה ומאמין שהמורשת הזו של אמנון מלווה את
צה"ל ומלווה אותי אישית.

המל"מ יקיים ביום שני ה 7-באוקטובר  2013כנס שני לציון
 40שנה למלחמת יום הכיפורים ,שיעסוק בהיבטים השונים
של המודיעין במלחמה ובמבט רטרו פרספקטיבי לעכשיו.
פרטים יפורסמו בקרוב.

יום עיון על "האמצעים המיוחדים"

העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית
למקורות העל הללו היא אשר הובילה
והעמותה ל"חקר כוח המגן" קיימו
אותו למשגים רצופים".
ב 4-ביולי  ,2013יום עיון שני בנושא
בהרצאתו ,פרש יוחאי שקד את האופן
"האמצעים המיוחדים" במלחמת יום
בו הציגה העיתונות הישראלית את
הכיפורים 3 .הרצאות ניתנו במפגש הפעם:
סאדאת כאדם "חיוור" ,חסר חוט שדרה
אל"מ (מיל') דר' יוחאי שקד על תרומת
וביטחון עצמי ,המסוגר בתוך עולם של
העיתונות הישראלית להפתעת מלחמת
דעות קדומות אנטישמיות .זאת ,כאשר
יום הכיפורים ,מר אדם רז – "האם הופעלו
היו ראיות למכביר על אישיותו – סאדאת
האמצעים המיוחדים ערב מלחמת יום
היה מעמודי התווך של "מהפכת הקצינים"
הכיפורים" ,ופרופ' אורי בר יוסף – "החוליה
במצרים ,מהמקורבים ומהמשפיעים
החסרה :האמונה ש"האמצעים המיוחדים"
ביותר על הנשיא נאצר ,שאף דרבן אותו
סאדאת במלחמת יום הכיפורים
פועלים כגורם לכשל ההתרעתי במלחמת
למעורבות צבאית בהזדמנויות שונות.
יום כיפור" .שלושה השמיעו התייחסותם לסוגיית "האמצעים המיוחדים" ,תמונה שגויה ומטעה זו של העיתונות הישראלית ,שעלתה בד בבד
נושא שהיו קשורים בו באופן ישיר באותה עת :אל"מ (מיל') יוסי לנגוצקי עם התמונה אותה צייר אמ"ן ,תרמה לא במעט לזלזול שהתפתח אצל
 אשר עמד בראש המערך הטכני של ה"אמצעים המיוחדים" ,אל"מ הקברניטים במדינת ישראל בסאדאת ובאיומי המלחמה שלו.(מיל') נעם שפירא  -הממונה על הפקת התוצר המודיעיני מ"האמצעים" ,בהמשך ,אדם רז ואורי בר יוסף( ,והצטרף אליהם יוסי לנגוצקי) עסקו
ורס"ן (מיל') ספי בן יוסף – קצין מילואים שנמנה על מפעיליהם.
בחשיבותם הרבה של "האמצעים המיוחדים" ,על הנזק שנגרם בשל אי
בדברי הפתיחה צוטט מדוח ועדת אגרנט בנושא "ביטוח המשנה" הפעלתם ,ועד כמה אשם בזה ראש אמ"ן דאז אלוף אלי זעירא .שני המגיבים
("האמצעים המיוחדים" בשפתם) לאמור" :לשם קבלת התרעה על אשר נעלו את יום העיון והיו כאמור קשורים בהפקת התוצר המודיעיני
המלחמה שם ראש אמ"ן את מבטחו ,בעיקר ,במקורות מסוימים ,בעלי מהמקור ,אם היה פורה ,העמידו את הנושא בפרופורציה המתאימה :כמקור
נגישות ואמינות מעולות ,במקורות אלה הדגיש ראה את "הביטוח" שלו אחד מני רבים אשר כדברי נעם שפירא" :גם אם היה מופעל לא בטוח שהיה
לקונצפציה; הווה אומר ,אם זו בינתיים נתערערה ,תבוא דרכם ההוכחה משנה את ההערכה" .ספי בן יוסף ,שהיה קצין מילואים בבסיס המרכזי של
לכך .אך לא פנו אל מקורות אלה כראוי בימים קריטיים ,על פי החלטת  8200בסיני ,תאר את הטיפול "באמצעים המיוחדים".
אלוף זעירא בעצמו .התלות ההדדית שקשר ראש אמ"ן בין הקונצפציה
בני מיכלסון
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כנס היסטוריונים של המודיעין באתונה:

מושב מיוחד על מלחמת יום הכיפורים

לצמצם את מספר הנעדרים.
הופעלו מאמצי איסוף מכל
הסוכנויות של אמ"ן ,המוסד,
שב"כ ,משרד החוץ וארגונים
בינלאומיים .המידע שהתפרסם
בטלביזיה הסורית והמצרית היה
חשוב לאין ערוך .צה"ל נערך
להציגו פעמים רבות לפורומים
אפרים לפיד בכנס אתונה
של משפחות הנעדרים כדי שיזהו
את יקיריהם .איסוף מידע לנושא זה היה חדש מסוגו ,בשל העובדה
שמצרים וסוריה ראו במניעת המידע והסתרתו כלי מניפולטיבי לערפול
גורלם של השבויים הישראלים .הרצאתה של פרימרק היא חלק מעבודת
הדוקטורט שלה ,הכוללת השוואה בטיפול בין ישראל במלחמת יום
הכיפורים לארצות הברית במלחמת וייטנאם.

הכנס השנתי של האגודה הבינלאומית של ההיסטוריונים של המודיעין
( )IIHAהתקיים ביוני  2013באתונה .במושב שהוקדש למודיעין במלחמת
יום הכיפורים תאר אפרים לפיד את הכישלון של המודיעין הישראלי
ביום הכיפורים לישראל ,שהיה דומה בעוצמתו לפרל הרבור למודיעין
האמריקאי .ב ,1973-היה נתון המודיעין הישראלי להרגשת עודף ביטחון
עקב הצלחת הערכה מוקדמת באותה שנה .לאמ"ן היה ביטחון על בסיס
שני מקורות "פוליסת ביטוח" ,אחד יומינטי ושני טכנולוגי .הדבקות
בקונספציית הערכה לגבי תפיסת המלחמה המצרית וחוסר תשומת לב
מספקת במטה הכללי לנתונים הנצפים בשטח היו בעוכרי הגוף המחקרי.
לפיד עמד על הלקחים שנלמדו ויושמו במודיעין ממלחמה זו ,ובעיקר
הקשר ההדוק עם המודיעין בגייסות והרחבת מספר הגורמים המעריכים
מידע ,כדי למנוע ככל האפשר טעות מוחצת בגוף המודיעין המרכזי.
עדי פרימרק ,דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן סקרה בכנס את
ההיבטים המודיעיניים של שבויינו במצרים ובסוריה במלחמת יום
הכיפורים .המטרה הראשונה הייתה לקבל מידע על השבויים ובכך

אפרים לפיד

מהנעשה במל"מ
"געגועים למאיר עמית"

ערב הוקרה לזכרו במל"מ

מאיר עמית ז"ל

קרן מאיר עמית להנחלת מורשת המודיעין ולחקר החלל והמל"מ קיימו ביום רביעי  3ביולי 2013
ערב הוקרה לזכרו במלאת  4שנים למותו .באולם גדוש בבני משפחה ,חברי העמותה וידידים,
פתח מנכ"ל המל"מ דוד צור בדברים על העמותה ועל מאיר שהיה ממייסדיה והיו"ר הראשון
שלה .בתוך דבריו ,הדגיש צור את הפעילות הרבה שמקיימת העמותה ברוח "הנצחה פעילה"
ממורשתו של עמית.
במרכז הערב הוקרן הסרט "געגועים לעתיד – מיומנו של מאיר עמית" בהשתתפות במאי הסרט
והמשפחה.
קודם לכן ,נערכה אזכרה בטקס צבאי בבית העלמין בנוכחות המשפחה ,נציגי צה"ל ,המוסד
ואמ"ן ,יו"ר העמותה ד"ר צבי שטאובר ,חברי הנהלה בעבר ובהווה וידידים .מנכ"ל העמותה הניח
זר על קברו בשם ההנהלה והחברים.

ביקור חברי המועדון המסחרי
והתעשייתי במל"מ
ביום ששי ה 19-ביולי  2013בקרו במל"מ  60מחברי המועדון המסחרי והתעשייתי בראשות נשיאת המועדון הגב' אורלי
אברהמי ,יו"ר פורום נשות העסקים בישראל .הביקור נערך ביוזמת ידיד המל"מ וחבר המועדון מר הרצל זמיר ,ומנכ"ל
המל"מ דוד צור .פתח את הבקור בדברי ברכה יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר .האורחים סיירו במבוך ההנצחה ובאוהל שם,
שמעו הרצאה מפי עמוס גלבוע בנושא התבוננות רחבה על מלחמת יום הכיפורים וסיפור אישי מפי לוחמת מוסד לשעבר.
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מהנעשה במל"מ
ערב לזכרו של זאב הרבט (ולוולה)

קמ"ן בשלושת השירותים
במלאת שנה למותו של זאב הרבט (ולוולה)
ז"ל התקיים במל"מ ב 20-יוני  2013ערב לזכרו.
ולוולה נפטר ב-כ"ט בתמוז תשע"ב .הוא התחיל
את שירותו בחיל האוויר ,עבר למודיעין ושירת
באמ"ן (ביחידה  ,)8200בשב"כ וב"מוסד" .הוא
פעל והתמחה בתחום המודיעין הטכנולוגי.
כל שירותו התאפיין ביצירתיות רבה שקידמה
את התחום שבו פעל .ולוולה זכה על פועלו
במהלך השנים בפרסי ביטחון ישראל ,בפרסי
ראש הממשלה להישגים מודיעיניים מיוחדים,
זאב הרבט (ולוולה) ז"ל
בפרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת ועוד.
בערב הזיכרון שארגנה משפחתו ,בסיוע חבריו והמל"מ ,נשאו דברים
מאיר דגן לשעבר ראש המוסד ,אבי דיכטר לשעבר ראש השב"כ ,תא"ל
(מיל') יאיר כהן שהיה פיקודו ,אל"מ (מיל) ד"ר שמואליק וייס שהיה לו
חבר ועמית ,פנחס פרידמן ,חבר משפחה קרוב ,יונתן ק' מפקד ועמית
מהשב"כ ,אשר ב' שהיה יד ימינו ושותף לדרך במוסד .בתו הבכורה ענת
ספרה על ולוולה כאבא ,כסבא וכאיש משפחה .את הערב הנחה אריאל

ערב לזכרו של ולוולה

כ' ,שהיה בין ראשוני פיקודיו בשירות .כולם דיברו על ולוולה האיש,
החבר ,איש המקצוע ובעל החזון ,שתמיד דחף והעלה רעיונות יצירתיים
שקידמו באופן משמעותי את התחומים שבהם פעל .שירה גולן ואריק
פולקובסקי ליוו את הערב מבחינה מוסיקלית.
משפחתו יזמה והקימה קרן ,במסגרת קרנות ההנצחה של המל"מ .הקרן
הינה לזכרו ולשימור מורשתו והיא עתידה להעניק מלגות כספיות לכל
מי שיגיש עבודה בתחום המודיעין והמודיעין הטכנולוגי שיש בה חשיבה
יצירתית ופורצת .הקרן תעניק את המלגות בכנס הזיכרון השנתי שייערך
לזכרו במל"מ.

נעם שפירא

למעלה מ 3,000-מבקרים במל"מ
בימי חוויה מודיעינית

בשנת תשע"ג גדל משמעותית מספר המבקרים באתר ההנצחה הממלכתי ,המרכז למורשת מודיעין.
השנה פעל המרכז במתכונת מורחבת בהרבה שכללה ,בנוסף לביקורי הנוער והחיילים ,מספר רב
של ביקורי מבוגרים מהארץ ומחו"ל ,בני משפחות שכולות ,בני משפחות גמלאים שהלכו לעולמם,
וביקורים של אורחים זרים גם יחד .מספר המבקרים במל"מ כמעט הוכפל בהשוואה לשנה הקודמת.

לזכרו של ד"ר סא"ל שלמה בן-אלקנה

עד היום ממשיכים לגלות נעדרים ממלחמת העצמאות
בחודש יולי התקיים במל"מ ערב העיון
השנתי לזכרו של ד"ר סא"ל שלמה
בן-אלקנה .אחרי פתיחה מוסיקלית של
הפסנתרנית עדנה דגן ,נישאו דברים לזכרו
מפי בתו ,נאוה אגמון ,ומפי מי שהיה
שגרירנו בירדן ,יעקב רוזן.
רע"ן אית"ן ,סא"ל גבי אלמשעלי ,תיאר
תהליך זיהוי חללים מקרבות משמר הירדן
וגבעה  69בתש"ח ,שנקברו אז כאלמונים.
גם בתום התהליך ,לא ניתן היה עדיין לזהות
שלמה בן אלקנה ז"ל
כל חלל וחלל בצורה פרטנית ,אולם הצליחו
לשייך אותם לקבוצת חללים מסוימת .שרידי החללים צורפו לחלקות
קבר משותפות ומעתה יש למשפחות קבר לעלות אליו.

ד"ר יהודה דוד (רופא ,בעל צל"ש פיקודי ממלחמת לבנון השנייה ובעל
פרס בגין) דיבר על פרשת מחמד א-דורה ,ילד פלסטיני אשר נהרג
בשנת  .2001הנושא הסב נזק תדמיתי כבד לצה"ל ולמדינת ישראל.
ד"ר דוד טיפל שנים לפני כן באב ג'מאל בבית החולים תל-השומר.
משוכנע שאירוע א-דורה היה תרמית ,החל ד"ר דוד בחקירה
אינטנסיבית ,ובמהלכה הוגשה נגדו בצרפת תביעה על הוצאת דיבה.
זו הסתיימה בזיכויו על ידי בית המשפט העליון שם .לאחרונה,
בהתבסס על חומר החקירה שלו ,קבעה גם וועדה ממלכתית ישראלית
שהטלביזיה הצרפתית ביימה את האירוע.
ליעד אגמון ,נכדו של בן-אלקנה ,איש מחשבים ויזם היי-טק ,הרצה על
הטכנולוגיות שמעבר לפינה והשפעתן הצפויה על חיינו.

נאוה אגמון
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"מועדון חבצלת" על התפר שבין ידע ,מידע ,מודיעין ,הסברה ותקשורת:

רב שיח בנושא דוברות והסברה בעידן
האינטרנט והפייסבוק
ביום שני  24ביוני  2013התקיים במל"מ מפגש
מרתק של "מועדון חבצלת" בנושא "דוברות
והסברה בעידן האינטרנט והפייסבוק".
ברב שיח שהנחתה טלי ליפקין שחק נטלו
חלק הצנזורית הצבאית הראשית תא"ל סימה
וואקנין גיל ,דובר צה"ל תא"ל יואב פולי מרדכי,
העיתונאים איתן הבר ועמוס הראל ויובל
חלמיש שהיה בעבר קמנ"ר והיום ראש ועדת
חברים במל"מ.
דובר צה"ל עמד על החשיבות המיוחדת
שמייחסים לתקשורת החברתית (פייסבוק,
טוויטר) ,והצנזורית קבעה כי גם בעידן
הפתיחות הרבה ,מצליחה הצנזורה לשמור על
הסודות האמיתיים.

משמאל :טלי ליפקין שחק ,יואב פולי מרדכי ,עמוס הראל ,סימה וואקנין גיל ,איתן הבר ויובל חלמיש

יחידה  8200מקבלת אות הערכה מידי הרמטכ"ל

דוגמא ומופת :תמיד להיות לפני הצד השני
בפער משמעותי

משנלחם לפני שנתיים .כל הקרדיט – לראש
הרמטכ"ל רב-אלוף בנימין (בני) גנץ העניק
אמ"ן אביב כוכבי ולאנשיו.
ביום חמישי  11ביולי  2013אות הערכה
שר הביטחון ,משה (בוגי) יעלון הביע את
ליחידה  .8200האות הוענק ליחידה לאור
תודתו והערכתו לתא"ל נ' (מפקד 8200
עשייה רבת היקף בשנים התשע"א-התשע"ג
שסיים באותו יום את תפקידו) על מנהיגות,
( ,)2013 – 2011שהביאה להישגים יוצאי דופן
שכל ישר ומקצועיות ,ולחיילי ומפקדי :8200
בעלי חשיבות מכרעת לפעילות המבצעית של
"בזכות היכולת שלכם לזהות את האיומים
צה"ל ,תוך גיבוש מידע ומודיעין איכותי לכוחות
מבעוד מועד ולרוב להביא לסיכולם ,ובזכות
הלוחמים בשטח.
הוקרה
אות
ל8200-
מעניק
הרמטכ"ל
תרומתכם ללחימה בצה"ל .העיסוקים
בטקס אמר הרמטכ"ל ,רא"ל בנימין (בני) גנץ,
שלכם אינם מדוברים בחוץ ,ולכן היה
כי פועלם החשוב של אנשי  8200מהווה חלק
משמעותי מהיכולת של צה"ל .המודיעין המועבר בזמן אמת ,מאפשר חשוב לי לבוא ולומר לכם תודה בשם אזרחי מדינת ישראל ובשם
לצה"ל ליצור תמונת מצב בהירה ומדויקת בכל שעות היממה ,ומעניק ממשלת ישראל.
תנופה רבת חשיבות ואפשרות לפעולה חדה ומהירה ,אשר הוכיחו את היחידה היא דוגמא ומופת לדרך הנכונה להתמודד עם שינויים תכופים
בזירה סביבנו ובעולם הטכנולוגי .תמיד להיות לפני הצד השני בפער
עצמן לא פעם כיכולות עוצמתיות בשדה הקרב.
הרמטכ"ל הביע תודה מיוחדת לראש אמ"ן ,על זיהוי נכון של הנדרש משמעותי .היום קיבלתם מהרמטכ"ל אות צנוע עם משמעות מאוד
למערך ,על גיבוש החזון המודיעיני של צה"ל ומדינת ישראל ועל גדולה ,ואני בטוח שתמשיכו תחת א׳ ,המפקד החדש ,להיות בחזית
החתירה למימושו .צה"ל עושה היום דברים מדהימים ,ונלחם אחרת שאתם נמצאים בה לטובת ביטחון ישראל.״
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מהנעשה בעמותות

עמותת 'אגמון'

 0התנדבות צוות חברים מ'אגמון' המסייעים לחיילים ולחיילות
בכלא  4למצוא את דרכם ולהשתלב בחזרה בחברה זוכה להערכה רבה.
בעקבות פנייתה של דורית ב"ח חברת 'אגמון' לראש הצוות מייק,
נמצאה לאחת החיילות הכלואות במתקן ,מורה לפיתוח קול שמסייעת
לה לפתח את כישוריה האמנותיים ובמיוחד בתחום השירה וזאת
בהתנדבות .החיילת חזרה ליחידתה ,לאחר שריצתה את עונשה ,כשהיא
מאושרת ומלאת מוטיבציה להמשך שירותה .סיפור קטן הממחיש את
תרומתנו לשיקום חיילים וחיילות שאיבדו את דרכם ויכולים להיחלץ
ממצוקתם ולחזור ולתרום לחברה הישראלית.

 0הכנס השנתי של חברי אגמון התקיים ביום ראשון
ה 30-ביוני  2013בהשתתפות למעלה מ 1000-איש .יו"ר
העמותה איציק ברזלי סיכם את שנת הפעילות של העמותה,
ונשיאה נחום אדמוני בירך את החברים והעלה על נס את נושא
ההתנדבות .ראש המוסד ציין בדבריו כי תרומתם של הגמלאים לעבודת
המשרד חשובה מאין כמותה ,והמשרד רואה בהם חלק ממשפחתו.
בחלק האמנותי הופיע הזמר מיקי גבריאלוב וצוות נגנים שהביאו
ממיטב הזמר העברי .לפני הכנס ובסופו נהנו המתכנסים ממפגש חברים
ומכיבוד נאה וטעים.

נעם שפירא

עמותת בוגרי  8200לא נחה לרגע...

 0כנס נטוורקינג  -האירוע
השנתי ,החמישי במניין של בוגרי
יחידה  ,8200התקיים ב'האנגר '11
בנמל תל אביב ב 24-ביוני  .2013השתתפו למעלה
מ 1,500-בוגרי היחידה .המפגש היה תוסס ,התקהלו
חבורות של בעלי עניין משותף ,הוצבו דוכנים של
הצעות עבודה שסביבם קהל רב ושולחנות עגולים
 0בכירי  8200בעבר על המידע המודיעיני
עמוסי כיבוד קל וצונן .חברת  , BRHהעוסקת בתחום
ממקורות סיגינט במלחמת יום הכיפורים –
מדעי החיים ,זכתה במקום הראשון בתחרות מיזמי
אבישי בן צבי ז"ל
צוות מיוחד ילקט את המידע המודיעיני ממקורות
הזנק .גורי אלפי ופילהרמונית רחוב היו על התכנית
האמנותית וגבי צ'רטוק ,חבר העמותה ,קשר את קצוות המפגש סיגינט שהתריע על האפשרות לפרוץ מלחמה ערב מלחמת יום
הכיפורים והוצג בפני מקבלי ההחלטות באותה עת.
המוצלח .להתראות בעוד שנה.
שוניה פכט
 0הכנס השנתי על הזירות הבינלאומיות יתקיים ב10-

באוקטובר .2013
 0ערב מורשת של המרכז המודיעיני יתקיים
ב 23-ביולי  2013ושל המרכז הטכני יתקיים ב4-
באוגוסט .2013
 0ערב לזכרו של סרן אבישי בן צבי ז"ל ,שנפל
במלחמת יום הכיפורים יתקיים במל"מ ב 1-באוקטובר
.2013
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כנס מרחב מרכז לדורותיו  -כ 180-ותיקי מרחב מרכז של היחידה
ונציגות נכבדת של היחידה הסדירה בראשות מפקד היחידה ומפקד
המרחב התכנסו בירושלים למפגש של המרחב לדורותיו.
אחרי מפגשים אישיים מרגשים ,צפו המתכנסים בסרטונים שסיפרו על
המרחב ,האזינו לפרשיה ממורשת המרחב ונהנו יחד משעה של "מספרי
סיפורים" מההיסטוריה וההווי של המרחב .את האירוע חתמה ארוחת
צהריים דשנה והבטחה לכנס מרחב דרום לדורותיו בשנה הבאה.
000

במקביל ,ממשיכה העמותה בפעילות השוטפת בממוצע של אירוע אחד
בחודש לחברי העמותה .בחודש יולי היינו אורחיו האישיים של מנכ"ל
אלתא לסיור מרתק במפעל וגולת הכותרת פרויקט "כיפת ברזל" שהלב
שלה-המכ"מ המשוכלל ,פותח ומיוצר במפעל .בהמשך ביקרנו בנמל
אשדוד ולמדנו על עבודת הנמל.

אירוע מרכז מודיעין  10לדורותיו

גדי זהר
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הספר על תולדות אמ"ן/חמ"ן

תערוכה על התפתחות
הצילום במוסד

"מעשה אמ"ן"

המודיעין הצבאי במבחן העיתים,
עידן המלחמות עתירות העוצמה

בימים אלו מוצגת תערוכה על התפתחות הצילום במוסד
מראשית ימיו .בדומה לתחומים נוספים ,ההתפתחות הטכנית
החלה ביחידה הטכנולוגית של אמ"ן ,לשעבר .432
התערוכה מציגה את עולם הסטילס לצד עולם הסרט והוידאו.
בין המוצגים – מכשירים רבים המייצגים עשורים שונים ולצידם
תוצרים ,תמונות וקטעי וידאו המוצגים לראשונה .ניתן לראות
בתערוכה את ההתפתחות הטכנולוגית והמעבר מציוד גדול
מימדים וכבד לציוד קטן מידות ומתקדם.

חלק ראשון (עד שנת )1985
עומד להיחתם

התייחסויות לספר יתקבלו עד סוף יולי .2013
ניתן לעיין בספר בספרית המל"מ אצל הספרנית פלה.

תא"ל (מיל') ד"ר דני אשר טלפון נייד0544432807 :

סינמה בלש

מועדון סינמה בלש
אזלו הכרטיסים לאירוע הפתיחה של מועדון
"סינמה בלש" מודיעין וסרט
ביום שלישי 30 ,ביולי  ,2013נקרין בקולנוע לב
מנדרין את הסרט "להתראות".
בפתח האירוע יישאו דברים
יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר
וחברנו אבי מ'
גמלאי "שובל" יעשיר את ההקשר של הצפייה בסרט
בהרצאה בנושא.
נוכח הביקוש הרב נקבע מועד נוסף
להקרנת הסרט "להתראות":
יום שלישי  20באוגוסט  2013בשעה .19:00
נותר מספר מקומות מצומצם להקרנה במועד זה.
ניתן לרכוש כרטיסים במשרדי המל"מ.
לא ימכרו כרטיסים בקולנוע.
ב 30-בספטמבר יתקיים ערב נוסף של
"סינמה בלש" .פרטים על שם הסרט ועל נושא
ההרצאה ימסרו בעתיד.
הקדימו להירשם ולרכוש כרטיסים.
חברים המעוניינים להצטרף (בתשלום) מתבקשים
ליצור קשר עם משרדי העמותה
בדוא"לmlm@intelligence.org.il :

קאולי עומד ראשון מימין ,סמוך לסטודיו ברחוב אלנבי  ,20תל אביב

בחדר חושך שעוצב במיוחד ,מוצגות שיטות הפיתוח וההדפסה
המסורתיות ,שהדור שלנו ברובו הגדול אינו מכיר .חבל החוצה
את החדר משמש לתלייה וייבוש של סרטי צילום ותמונות שזה
עתה הודפסו.
בין המוצגים אף מספר המצאות שפותחו באופן עצמאי לצרכים
מיוחדים.
בפינת הנוסטלגיה מוצגת מצלמה מקורית ששימשה את פוטו
קאולי ,ששכן ברחוב אלנבי מס'  20בתל-אביב .אלו שנדרשו
לתמונות פספורט נשלחו להצטלם אצלו בשנות השישים
והשבעים.
התערוכה תימשך כשלושה חודשים.

אוצר -אבנר א.
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודש יולי

סא"ל גדעון מיטשניק

 4ביולי " | 1976מבצע יונתן" ("כדור הרעם")

צה"ל משחרר באנטבה אוגנדה ,את החטופים ממטוס "אייר פראנס".
החוטפים היו אנשי החזית העממית לשחרור פלסטין .סא"ל יונתן
נתניהו (ז"ל) מפקד סיירת מטכ"ל ,נהרג במהלך פעולת החילוץ.

 12ביולי  | 2006מלחמת לבנון השנייה

לאחר חטיפת שני חיילי צה"ל אהוד גולדווסר ואלדד רגב ז"ל ,החלה
המלחמה .במהלכה ,נכנסו כוחות צה"ל לשטח לבנון ואלפי רקטות נורו
אל ישובי צפון המדינה .הלחימה הסתיימה ב 14-באוגוסט  2006עם
השגת הסכם הפסקת אש בחסות האו"ם.
מבצע יונתן :כוח החלוץ

 20-19ביולי | 1969

הפשיטה על האי גרין -
מבצע "בולמוס "6

מלחמת לבנון השנייה :צנחני מילואים בכניסה רגלית ללבנון (צילום צחי זקס ,ויקיפדיה)

מהמבצעים הבולטים במלחמת
ההתשה; לוחמי שייטת  13וסיירת
מטכ"ל פשטו על האי-גרין ,השוכן
סמוך לפתחה של תעלת סואץ.
הפשיטה המחישה את יכולת
הקומנדו הימי לקיים פשיטות
ארוכות טווח.

הפשיטה על האי גרין :סגן עמי איילון מקבל את
עיטור הגבורה (צילום :לע"מ ,משה מילנר)

 23ביולי  | 2002סיכול ממוקד למחבל סאלח שחאדה

במבצע סיכול ממוקד אווירי נהרג סאלח שחאדה ,ראש הזרוע הצבאית
של החמאס בעזה .שחאדה עמד מאחורי מימון המעבדות לייצור טילי
קסאם והיה אחראי ישיר למותם ולפציעתם של מאות אזרחים ישראלים
בפיגוע תופת שהוא יזם ,תכנן והוציא לפועל.
מבצע דין וחשבון :הפצצת מפקדת אירגונו של
אחמד ג'יבריל בנעיימה (מתוך אתר חיל האוויר)

 25ביולי  | 1995מבצע
"דין וחשבון"

מבצע צבאי בדרום לבנון נגד יעדי
חזבאללה וארגוני טרור ,בעקבות
הסלמה שחלה במצב הביטחוני
וירי קטיושות על ישובי הצפון.

האי ג

רי
ן (מקור:

אתר "
הגבורה")
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צ'אפחות
רמי אפרתי ,נשיא ליונס ישראל

 0לרמי אפרתי שמונה לתפקיד
נשיא ארגון המתנדבים "ליונס
ישראל" .אפרתי משמש ראש אגף בכיר
האחראי על המגזר האזרחי במטה
הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה.
 0לאריה בועז על ספרו החדש
"שורשי משרד הביטחון" .הספר סוקר
בפירוט את תהליכי ההקמה והתפעול של
המשרד בראשית ימי המדינה.

 0לאיציק ברזלי על תערוכת הציורים החדשה שלו
המוצגת בהרצליה "להלך בין הבריות"  -ביטוי של סריקה
לעומק של האדם על אישיותו ומורכבותו.
מתוך תערוכת הציורים של איציק ברזלי

במלאת  40שנה למלחמת יום הכיפורים
ייצא בקרוב בגיליון מיוחד המוקדש למלחמה.
חברי הקהילה המעוניינים להציע כתבות ומאמרים פרי עטם בנושא ותמונות
מוזמנים לכתוב לדוא"ל
effimelzer@gmail.com

 0לתא"ל יאיר קולס שנתמנה מזכיר צבאי של שר הביטחון.
בתפקידו הקודם היה קצין המודיעין של פקוד המרכז.

"רואים מל"מ" ,איגרת המידע של ה-מל"מ ,מופצת אחת לחודש
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" וחברת הנהלת המרכז

טקס חילופי המזכיר הצבאי לשר הביטחון (צילום :אריאל חרמוני ,משהב"ט)

mlm@intelligence.org.il

תודתנו

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

לשמעון אביבי ,לאבנר א' ,לנאוה אגמון ,לאיילה ואדווה מ"צוות" ,לדני
אשר ,לענת גרינפלד ,לגדי זהר ,לאפרים לפיד ,לבני מיכלסון ,לגדעון
מיטשניק ,לשוניה פכט ,לצוות ימי חוויה מודיעינית  -דורית ,מירי
ונינה ,ולנעם שפירא שסייעו בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

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