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 504תרומה מודיעינית אדירה של יחידה  –  מבצע שלום הגליל

נכנסו כוחות צה"ל ללבנון למבצע מתוכנן שכונה "שלום הגליל"   1982יוני  6ב 

מלחמת לבנון הראשונה" וצה"ל  ". המבצע מוכר כ 1982ספטמבר  29משך עד נו

 . 2000מאי  24הבינלאומי ב פינה את לבנון אל הגבול 

(  1978) ליטנימבצע לקחי נכנסה למבצע מוכנה היטב על בסיס  504יחידה 

 בשלושה מערכים: 

 מערך ההפעלה 

הכינה צוותים ניידים של קת"מים שנעו  ועל בסיס מרחב צפון הוכנה  שתכנית 

תה לחדש קשר עם המקורות,  י בעקבות התקדמות כוחות צה"ל ומשימתם הי

 ספק מודיעין בזמן אמת לכוחות. להפעיל לטווח הקרוב והרחוק וללגייס 

, מהים התיכון עד  תוך כדי הלחימה הצוותים הקימו בסיסים לרוחב כל החזית

וכשהגיעו כוחות צה"ל לביירות הוקם "מרחב ביירות" שנתן מענה   בקעת הלבנון

ה מודיעיני מיידי לגזרת ביירות. על הקמת המרחב ופעילותו קיבלה היחיד 

 לראשונה את "פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת". 

 מערך החקירה הקרבית

בהערכות מראש צוותו חוקרי שבויים )היום חק"שים( לכל הכוחות מרמת 

לעתים הפלוגה. החק"שים פעלו כ"סוכנות  , יחידות עצמאיות והפיקוד ועד הגדוד 

"שים  מודיעין של איש אחד" והיו העיניים והאוזניים של המפקד והקמ"ן. החק

כמה מקרים בזכות פעולתם המקצועית נחסך דם רב  בנטלו חלק בלחימה ו

איתור והצלה של  ל החק"שים  תרמו וערים וישובים נכנעו ללא אש. בנוסף 

האוייב העיקרי היו   שבויים ונעדרים, מעצר מחבלים, ניהול מעברים ועוד ועוד.

 . הארגונים הפלסטינים וכן אנשי הצבא הסורי ומיליציות מקומיות

בציון לשבח על אומץ ליבם ותרומתם להכנעת ישובים ללא  זכו   שני חק"שים

 קרב ואיתור נעדרים. 

 מערך החקירה העורפית 

תוך כדי הקרבות הצטברו אלפי עצורים בכל הגזרות. צוותים של היחידה, רובם  

אנשי מילואים, ניהלו את החקירות במתקני חקירה מאולתרים שהוקמו בלבנון  

מעצר בישראל. המחנה העיקרי הוקם באנצאר באזור נבטיה בלבנון   תקניובמ

במהלך המבצע ובסך הכל נעצרו  עצורים   7,000 כ  שבו שהו במהלך המבצע

הופק מודיעין רב וכן הוטל על   יםהשונ תקנים . במעצורים  10,000יותר מ 

האויב לא היה  עיקר ידה למיין את העצורים שכן בשונה ממלחמות קודמות חהי

 צבא אלא אוסף של מחבלים ומיליציות לבנוניות.  אנשי

כולה, סדיר ומילואים היתה מושקעת בלבנון ובסך הכל   504יחידה , לסיכום 

חיילים, רובם אנשי  ם וקציני  מאות  רהבהפעלה ובחקי  בלחימה, השתתפו 

 מילואים. יותר מכל מלחמה קודמת וגם אחריה.



יה המגוונות וזכתה במלחמת לבנון הראשונה הוכיחה היחידה את יכולות

 צחון צה"ל. ילהוקרה על תרומתה המשמעותית לנ

(, רב"ט אבנר  1982במלחמת לבנון הראשונה איבדנו את סרן רמי כהן )

 יהי זכרם ברוך.  ( 1988( ורס"ן בעז רביד )1982סנחאני )

 

ה"ל הגיעו  , בפועל כוחות צ אינה מדוייקתאך מה את המבצע  מדגיהערה: המפה 

 דמשק.  –ביירות  לרובו של כביש 


