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הסיפור האישי של סא"ל (בדימוס) מרדכי פופר

רקע אישי
נולדתי ,בשנת  ,1935בבודפשט ,בירת הונגריה .את השואה ,בה נספה אבי – יצחק וכל משפחת אימי –
גיטה ,עברתי ,כילד ,בגטו בודפשט .ממשפחת אבי נהרגה דודתי -אולגה ,נערה צעירה אשר נעצרה על ידי
בריוני מפלגת צלב החץ (המפלגה הנאצית של הונגריה) בחשד של ציונות וסוציאליזם ותוך כדי חקירתה
התאבדה בקפיצה מאחת הקומות העליונות של בניין מטה המפלגה.
לאחר ששוחררנו מעול הנאצים ,על ידי הצבא האדום ,חפשה אמי קרובי משפחה ששרדו את השואה
ומצאה שנשארה בודדה ,אתי בלבד .היא החליטה שאין לה מה לחפש ,יותר ,בהונגריה .היא הצטרפה
לקבוצת צעירים שהתארגנה במטרה להגיע לארץ ישראל בעזרת ארגון "הבריחה" (ארגון שהוקם ומומן על
ידי מוסדות ציוניים ,במטרה להבריח יהודים מארצות תחת שלטון ברית המועצות ,למערב אירופה ומשם
לארץ ישראל).
בסוף  1945הברחנו את הגבול לאוסטריה והתחלנו לנדוד בין מחנות העקורים השונים באוסטריה והאזור
בשליטה אמריקנית בגרמניה .באביב  1946הוקמו באזור בתי ילדים בהם רוכזו ניצולי שואה ,יתומים וחצי
יתומים כמוני .אמי החליטה שיהיה לטובתי אם תצרף אותי לאחד מבתי הילדים האלה בהם התקיימו גם
לימודים כלשהם ,בעיקר ציונות ,עברית וסוציאליזם .הגעתי למוסד בסטריט ( )STRUTHליד העיירה
אנסבך (.)ANSBACH
הילדים במוסדות אלה אורגנו על ידי המדריכים שהיו שליחים מהארץ ובוגרי תנועות ציוניות שונות ,לפי
ההתארגנויות הפוליטיות שהיו גם בארץ .כך היו קבוצות שהיו מסונפות לקיבוץ הארצי ,לקיבוץ המאוחד,
וכו' .אני הייתי בקבוצת דרור-הבונים שהייתה משויכת למפא"י (מפלגת פועלי ארץ ישראל) .היו גם קבוצות
של השומר הצעיר – שהיו משויכות למפ"ם (מפלגת הפועלים המאוחדת) וקבוצת מזרחי – שהייתה קשורה
למפלגות הדתיות.
במאי  ,1947קבוצת הילדים ,אליה השתייכתי ,הוברחה מהאזור בשליטה אמריקנית לאזור בשליטה אנגלית,
עם ידיעה שהאנגלים מנפקים סרטיפיקטים (אישורי עליה לארץ) ,מעל המכסה הקבועה ,לילדים יתומים.
עם עזיבתי את סטריט ,נותק הקשר ביני ובין אמי .נקלטתי במוסד שהיה בפרבר יוקרה של העיר המבורג
בשם בלנקינזה ( .(BLANKENESEרק שנים מאוחר יותר נודע לי שהמנהלת החינוכית במקום הייתה
נערה בשם ראומה שוורץ אשר מוכרת היום כראומה וייצמן ,אלמנתו של נשיא המדינה עזר וייצמן ז"ל.
בספטמבר  1947הגיעו לקבוצה שלנו אישורי העלייה .ברגע האחרון הפרידו אותי מהקבוצה והודיעו לי
שלא אוכל לעלות ארצה עקב חשד (שווא) שאני חולה שחפת .אשפזו אותי בבית חולים לילדי פליטים עם
שם בדוי .בית החולים הופעל על ידי צוות גרמני והשפה המדוברת הייתה גרמנית .מצאתי את עצמי בסביבה
לא מוכרת ,עם שפה שלא דברתי בה ,בחברת ילדים מכל ארצות אירופה שלא הייתה לי אתם שפה משותפת
ועם שם לא שלי .הייתי כמו לוויין שהלך לאיבוד בחלל.
בבית חולים זה שהיתי עד ספטמבר  .1948למדתי לדבר ולקרוא גרמנית .בספטמבר  1948הועברתי
לסנטוריום בעיירה דבוס בשווייץ.
אמי התגלגלה בינתיים בדרכי עלייה ב' (העלייה הבלתי לגלית ארצה) .היא הגיעה לאיטליה שם היא נישאה
לניצול שואה ,אלמן שאשתו וחמישה מילדיו נרצחו באושוויץ .ילד אחד ניצל והוא נהרג במלחמת השחרור
כלוחם בגולני .הם עלו לארץ באוניית מעפילים ,נעצרו על ידי האנגלים והוגלו לקפריסין ,שם נולדה להם
בת .כזוג עם תינוקת הם היו בין הראשונים ששוחררו מהמחנה ,הגיעו לארץ ושכרו מקום מגורים בפרדס-
חנה.
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באוגוסט  1949קיבלתי משלטונות שווייץ תעודת מסע של פליט ושוחררתי מהסנטוריום .הפלגתי לישראל
באוניית נוסעים רגילה ובספטמבר  1949נחתי בנמל חיפה .בשער הנמל חיכו לי אמי ואבי החורג .קבלתי
בחזרה את שמי ונסעתי אתם לדירתם בפרדס חנה.
בגיל  14התחלתי ללמוד בכיתה ז' בבית ספר עממי בפרדס חנה .אחרי כיתה ח' המשכתי בלימודים בבית
ספר תיכון עירוני בחדרה עד כיתה י' .עקב מצבה הכלכלי הקשה של המשפחה הפסקתי את הלימודים.
נסעתי לתל-אביב ,שכרתי לי חדר עם שותפים ,והתחלתי לעבוד בעבודות שונות ,בעיקר מלצרות .במקביל
בקשתי דחי ית גיוסי לשנה ,למדתי בבית ספר אקסטרני וניגשתי לבחינות בגרות חיצוניות .בבחינות אלה
נכשלתי ובאוקטובר  1954גויסתי לצה"ל.

שרות בצה"ל
כאמור ,בחודש אוקטובר  1954גויסתי לצה"ל .קבלתי מספר אישי יפה שמעורר התפעלות. 313151:
התגייסתי בשמחה כי ראיתי בגיוס שלב הכרחי נוסף בקליטתי בארץ ובניתוקי הסופי מעברי הגלותי .השרות
בצבא החזיר אותי גם לחיים שהייתי רגיל אליהם בשנות ילדותי ,במסגרת שדאגה לכל מחסורי (מגורים,
מזון ,ביגוד ,תעסוקה ,לימודים ועוד) וכל מה שנדרש ממני זה לקיים את ההוראות והנהלים של הארגון.
עקב סוג הבריאות הנמוך שנקבע לי ,שרות קרבי לא הובא בחשבון כלל עבורי .לא הצטערתי על כך .לא
הרגשתי את עצמי פייטר גדול וידעתי שאמלא כל תפקיד שיוטל עלי כמיטב יכולתי .את הטירונות עברתי
בבה"ד  4שהיה ממוקם אז במחנה צריפין ליד שער ראשון .לא היה לי כל קושי בטירונות .לא נדרשו ממני
מאמצים פיסיים והייתי רגיל לחיות מחוץ למשפחה והבית .למדנו לירות ברובה צ'כי ובתמ"ק (תת מקלע)
סטן ואפילו זרקנו רימון .ברובה יריתי כבר קודם בגדנ"ע .גם פירוק והרכבה של הסטן לא היו קשים במיוחד.
היו לנו גם קצת אימוני כושר והרבה אמוני ת"ס (תרגילי סדר) ותס"ח (תרגילי סדר חמושים).
את אימוני השדאות עשינו בחולות אשקלון ,באזור בו הוקמה מאוחר יותר שכונת ברנע .לאשקלון נסענו
ברכבת ,בקרונות משא ,מצריפין ישר לתחנת הרכבת באשקלון .מהתחנה הלכנו ברגל לחולות ,כשעל גבינו
תרמילים ענקיים שהכילו בנוסף לציוד האישי גם פלגי אוהל ויתדות עבור אוהלי סיירים .כל פלג אוהל
שמש גם כשכמיה .לתרמילים קראנו "תד"ל (תובלת דרג לוחם) פילים".
במחלקה שלנו היו כולם בעלי כושר רפואי מוגבל ,חלקם אף בעלי כושר נמוך משלי  -כ"מ (כושר מוגבל)
שפרשנו אותו "כמעט מת" .המפקדים שלנו ,המ"כים (מפקדי כיתות) והמ"מ (מפקד המחלקה) ידעו עם מי
יש להם עסק ולכן התייחסו אלינו ברחמנות ובכפפות של משי.
את הטירונות סיימתי כחייל מצטיין .טכס הסיום התקיים באולם הקולנוע של צריפין .אמי ואבי הגיעו לטכס
והיו גאים מאוד כשעליתי לבמה לקבל את הפרס הסטנדרטי שהיה נהוג להעניק באותם ימים ,את הספר
"אנשי פנפילוב" עם הקדשה – אך לצערי ,עם הזמן ,אבדתי אותו.
בשל מצב בריאותי המוגבל שובצתי לחיל הקשר (חי"ק) והגעתי לקורס אלחוטני מורס בבה"ד  .7בתום
הקורס הוצבתי למפקדת חטיבת ( 5גבעתי) במתכונתה הראשונה (שלאחר מלחמת השחרור) .למעשה כמעט
ולא הייתי במפח"ט (במפקדת החטיבה) כי ברוב הזמן עסקתי ב"הורדות" .לכל פריסה של גדוד נשלחו
אלחוטנים מהמפח"ט .בהורדה האחרונה קרתה לי תאונה .בזמן מילוי דלק בי"כ (יחידת כוח) ,מחולל המתח
הנייד ,פרצה שריפה ונכוויתי בידי הימנית .התוצאה הייתה שהושבתי מעבודתי כאלחוטן .באותו זמן
התקבלה בחטיבה הוראה לשלוח מועמדים לקורס אלחוטנים/צפנים .מאחר והייתי מושבת כאלחוטן היה רק
טבעי שנשלחתי לקורס .מקצוע הצפנות מצא מיד חן בעיני .הסודיות והחשאיות שהקיפו את הנושא התאימו
לאופיי .הרעיון שאעסוק בהפיכת רצף של אותיות חסרות משמעות לידיעה מסווגת ,בעלת חשיבות לביטחון
המדינה ,הלהיבה אותי .בקורס למדנו את שיטות ההצפנה שהיו נהוגות באותו זמן בצה"ל :שיטה  – 1תשבץ;
שיטה  – 2צמדים (שיצאה משימוש סמוך לתום הקורס ולכן את פרטיו שכחתי) וגולת הכותרת שיטה – :6

4

מח"פ (מפתח חד פעמי) שחייב אותנו ללמוד בעל פה את צירופי האותיות של טבלת ויז'ינר  .1למדנו גם
להפעיל את מכשיר ההצפנה שהיה קיים אז.
בתום הקורס הוצבתי ליחידה שעסקה בנושא  ,יחידת הקשר של מפג"ש (מפקדת גייסות שיריון) בקסטינה
שהפעילה את מקמ"ר (משרד קשר מרחבי)  ,6בתפקיד של אחראי חדר הכ"ס (כתבי הסתר) .בתפקיד זה
השתתפתי גם במבצע קדש ,ללא אירועים מיוחדים פרט לעומס החריג בחדר הכ"ס אשר חייב אותי לנוכחות
מתמדת בו במשך כ־ 72שעות.
בחודש מאי  1957סיימתי את שירות החובה (שנמשך אז שנתיים וחצי) ועמדתי להשתחרר .לא ראיתי לפניי
שום עתיד ,בשוק האזרחי ,פרט לעבודות המזדמנות שעסקתי בהן לפני הגיוס .החלטתי ,על כן ,לחתום שנה
שרות קבע בתפקיד של קשר ראשי ביחידה ,למרות שידעתי שאני לא מתאים לתפקיד והתפקיד אינו מתאים
לי .בתום אותה שנת שרות אומללה עמדתי שוב פעם בפני אותה בעיה :כיצד להמשיך הלאה?
את היחידה ואת מפקדה ,אע"צ (אזרח עובד צה"ל) בח"ק (בחזקת קצין) מנדל זיגמונט (זיגי) ז"ל ,הכרתי
מביקוריי החודשיים לצורך משיכת המנה של מפתחות כ"ס .הבנתי קצת במה היא עוסקת וידעתי שמשרתים
בה צפנים בשרות קבע .החלטתי לנסות ולשרת שרות קבע במקצוע שאהבתי .פניתי לזיגי ושאלתי אותו
באם יש לו תקן פנוי בשבילי .למזלי ,בדיוק באותו זמן ,אע"צ מלכה שניר החליטה להפסיק את עבודתה
ביחידה ,כך שהתקן התפנה ואני תפסתי את מקומה בתפקיד של מפקד חולית פיקוח כ"ס.
בהתחלה עסקתי בעיקר בעבודות משרדיות של מעקב אחרי תנועות של הצפנים בין יחידות חי"ק וכמויות
המברקים שכל אחד מהם הצפין/פענח .עם הזמן ועם העלייה בדרגה ,הסמכויות ומידת האחריות שלי ,הלכו
והתרבו .כתבתי וערכתי מבחנים מקצועיים ,עדכנתי רשימות של מורשים להיכנס לחדרי הכ"ס בכל יחידה
וערכתי בקורות פתע ליליות בחדרי כ"ס ובכלל זה בחדרי כ"ס של אמ"ן .כך הכרתי חלק גדול של בסיסי
כוחות היבשה בצה"ל .כשהגעתי לדרגת רס"ל התחלתי להשתתף בתרגילים צה"ליים מרמת חטיבה ומעלה
בתפקיד של בקר ביטחון קשר וכ"ס .כך הכרתי את מערכות הקשר הנפרסות ,מערכות רד"ט (רדיו-טלפון)
וצ"ן (ציוד נושא) ,הורדות של קשר קווי ,מערכות בחמ"לים (בחדרי מלחמה) ,ממסרים נייחים ומוטסים
ועוד .נושאים שהיו זרים לחלוטין לכל צפן.
כשנקלטו מכשירי הצפנה חדשים תפקידי היה לכתוב עבורם הוראות הפעלה ולהפיצם ליחידות .השתתפתי
גם בתכנון רק"שים (רכבי קשר) ותק"שים (תיבות קשר) שנבנו במש"א (מרכז שיקום ואחזקה) עבור
המכשירים ,כשאני מייצג את צרכי הנדסת האנוש עבור מכשירים אלה.
כשזיגי עזב את היחידה ועבר לתפקיד של רמ"ד (ראש מדור) ביטחון קשר ,הוא לקח אותי אתו .עזבתי את
היחידה והפכתי לחלק מצוות מקשר"ר (מפקדת קצין קשר ראשי) כאשר שינוי הכפיפות לא לווה בשום
שינוי בתפקיד עצמו .המשכתי להיות מעין נציג המדור לתפקידים מיוחדים.
כשמדור ביטחון קשר גדל לענף ,הייתי כבר רס"ר עם כוכבים ואיישתי תקן של רמ"ד בענף :ראש מדור
תכנון ופיקוח כ"ס .זיגי דרבן אותי לצאת לקורס קצינים לרס"רים שהתקיים בבה"ד  .3בסיום הקורס
קבלתי סיכת מ"מ ועשיתי השלמה חילית בבה"'ד  7שאחריו עליתי לדרגת סגן .אחרי היעדרות של שנה
חזרתי לענף ביטחון לאותו תפקיד .עסקתי בתכנון והקמת מערכות הצפנה וקביעת תקנים לצפנים וצפ"טים.
השתתפתי ב תכנון מערכות כ"ס ליחידות חדשות וכן בדיונים אופרטיביים כשאני מציג את השינויים
הנדרשים באמצעי הצפנה וכוח אדם.
כשזיגי עזב את ענף ביטחון קשר ועבר לענף תכנון  ,הוא הוחלף על ידי סא"ל ישראל שקד ז"ל .הרגשתי
אז שאוכל בבוא העת ,למלא תפקיד של רע"נ (ראש ענף) ובכדי לממש מטרה זו ,ביקשתי להשתתף בקורס
 1צופן ויז'נר הוא צופן החלפה אלפביתי ,המחליף כל אות במסר באות אחרת מתוך אלפבית שונה ,קרי במפתח שונה ,השימוש
במפתח נעשה באופן מחזורי .לאחר שימוש בכל האלפביתיים חוזרים לאלפבית הראשון .מיקומה של כל אות במסר המקורי קובע
באיזה אלפבית מתוך קבוצת האלפבית של מפתח הצופן יש להצפינה.
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מתקדם לקציני קשר .בקשתי אושרה וחזרתי ללימודים בבה"ד  7לשנה נוספת .בתום הקורס ,הודיע לי סגן
קשר"ר ,אל"מ יואל הראל ,שהחליט למנות אותי לתפקיד מפקד היחידה .שמחתי מאוד על המינוי .שמחתי
לחזור ליחידה שאותה הכרתי היטב ולנושא שהייתי בקיא בו וכמובן על כך שעליתי בעקבות כך לדרגת
סא"ל .התחום היחיד שהדאיג אותי היה הנושא של הטיפול בכוח אדם כמפקד ,תחום שבו לא היה לי ניסיון
קודם אך סמכתי על מזגי החיובי ועל יכולתי לשמור על "שקט תעשייתי" עם הכפופים לי וכך אכן קרה
ומלאתי את תפקידי כמפקד היחידה בהצלחה.
אחרי ארבע שנות שרות כמפקד היחידה ,הודיע לי קשר"ר שעלי לסיים את התפקיד ולבחור בהמשך בין
שתי אפשרויות :הראשונה ,להמשיך בשרות בתפקיד רוחב של קצין קשר הג"א או האפשרות השנייה,
לפרוש לגמלאות .לאחר התלבטות של מספר ימים החלטתי על פרישה וסיימתי בכך את שרותי הסדיר
בצה"ל.

אירועים מיוחדים במשך השרות הסדיר
מפגש עם ראש הממשלה ,דוד בן גוריון ,בשנת 1960
בשנת  1960זומנה לי "פגישה אישית" ,עם ראש הממשלה ושר הביטחון דאז ,מר דוד בן-גוריון .מפתחי
מכשיר ההצפנה היו מועמדים לקבלת פרס ביטחון ישראל על עבודתם .שר הביטחון היה צריך לאשר את
מתן הפרס ולכן צריך היה להציג בפניו את המכשיר .מיקמנו מכשיר באחד החדרים של משרד הביטחון
בקריה .שר הביטחון הגיע .זיגי הסביר לו את פעולת המכשיר ואני הדגמתי את פעולתו .לצערי ,יצאתי
מהפגישה ברגשות מעורבים היות ובן גוריון נראה היה לי כמי שראשו טרוד בעניינים אחרים ולכן לא גילה
התלהבות (כפי שציפיתי לפני הפגישה) .אך למרות זאת ,בהמשך אותה שנה ,זכה ,צוות הפיתוח של
המכשיר ,בפרס ביטחון ישראל.

מפגש עם ראש מה"ד (מחלקת הדרכה) ,אלוף אריק שרון ,בשנת 1966
בשנת  1966נפגשתי אף עם אלוף אריק שרון ,ראש מה"ד דאז .הוא ערך ביקור בבה"ד  7עקב חילוקי
הדעות שהיו קיימים אז בין חי"ק למטכ"ל על אישור תקציבי להתקנת מזגנים בכיתות הלימוד בבה"ד 7
(כדרישת חי"ק) .הוטל עלי להעביר ,בנוכחותו ,שעור לדוגמה לצפנים ,מתוך כוונה לשכנעו בנחיצות
המזגנים .אמנם לא היה יום חם במיוחד אבל אני סגרתי היטב את הדלת והחלונות ואף אטמתי את החלונות
בשמיכות צבאיות .כתוצאה מכך ,התפתח בכיתה חום בלתי נסבל כך שכשאריק נכנס לכיתה לבוש דובון,
תוך דקות ספורות נרטב ושחה בזיעה .התקציב למזגנים אושר.

הכנות למלחמת ששת הימים (במהלך חודש מאי )1967
השתתפתי בדיונים אופרטיביים שנערכו במקשר"ר לפני מלחמת ששת הימים ,על ריכוז כוחות בצפון
לקראת כיבוש הרמה הסורית ,הייתה גם התייחסות לנושא "המלחמה על המים"  .2בדיונים אלה תכננתי את
השינויים שיידרשו במערכות ההצפנה במקרה שהתוכנית תופעל .לכל משתתפי הדיונים היה ברור כי לא
מדובר על תכנית למימוש קרוב אלא על "תכנית מגירה" בלבד.
תקופת ההמתנה לפני מלחמת ששת הימים הייתה עבורי תקופה עמוסה מאד .רשתות ועורקי הכ"ס היו
בנויים הירארכית .עקב שינויי הכפיפות התדירים של הכוחות והחטיבות בעיקר ,אני התרוצצתי בין היחידות
כשאני מעביר מפתחות וחוברות הצפנה מיחידה ליחידה .זכור לי במיוחד ביקור במפח"ט  55בחורשה ליד
נחל עוז ונסיעה לילית לחטיבת מילואים שהייתה מחופרת מחשש להפגזה סורית ,בחורשה ליד קיבוץ
עמיעד בצפון.

סיור בסיני לאחר תום הקרבות של מלחמת ששת הימים
ימים ספורים לאחר הפסקת הקרבות נסעתי לסיור ביקורת של יומיים בחדרי הכ"ס .ביקרתי בעזה ,ברפיח,
באל-עריש ,בביר-גפגפה ובביר-תמדה .בדרך עברנו ליד מחנה או"מ נטוש שעל אחד מצריפיו הייתה
" 2המלחמה על המים" )מכונה גם הקרב על המים (היא כינוי לסדרת מאבקים בין ישראל למדינות ערב הגובלות בה,
בעיקר סוריה סביב ניצול מקורות המים בצפון ישראל .על פי הגדרה רחבה ,הקרב על המים התרחש בשנים 1966-1951
הגדרה צרה יותר מתייחסת לניסיונה של סוריה להטות את מקורות הירדן  -נחל דן ,בניאס וחצבאני,
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הכתובת שהתפרסמה בעולם  . DON'T SHOOT WE ARE INבתעלות לצידי הדרכים עדיין שכבו
גוויות של חיילים מצרים .בביר-גפגפה הייתה מפקדת אוגדה ובה רק"ש מאויש בצפניות שמצבן היה אומלל
מאוד .הן התלוננו שכבר שבועיים לא התרחצו וסבלו מאוד מהחום ,הלכלוך ,הסירחון והזבובים .לצערי לא
יכולתי להקל עליהן.

קטלוג מכשירי ההצפנה
מכשירי ההצפנה לא היו מוכרים כציוד קשר והמעקב אחריהם נוהל ביחידה ,כמו גם המעקב אחרי מפתחות
וחוברות הצפנה .עם ריבוי סוגי המכשירים וכמויותיהם המעקב הזה הפך לקשה .הפתרון שנמצא היה הגדרת
המכשירים כצל"ם (ציוד לחימה מבוקר) והעברתם לפיקוח הממוחשב של המערך האפסנאי .בבה"ח (בסיסי
אחסנה) ובבצ"פים (בסיסי ציוד פיקודיים) ,הוקמו מחסנים מסווגים וכמה מפ"טים (מחסנאים/פקידים
טכנים) אושרו ביטחונית לטפול בציוד מסווג ..לכל המכשירים היה צריך להדביק תוויות עם שם ,מספר
קטלוגי ומספר סדרתי .המשימה בוצעה על ידי צפן מילואים שגויס לחודש שרות .עם שחרורו נשארו ללא
סימון רק מכשירי (מכשיר ערבול דיבור פשוט) שהיו מותקנים במוצבים ומעוזים לאורך תעלת סואץ .על
מנת להשלים את מלאכת הסימון הזו ,הצטיידתי בעוזי ,קפל"ד (קובע פלדה) ותרמיל שבו היו התוויות ודבק
מגע וטסתי לרפידים .המשכתי בטרמפ עד התעלה ולהשלמת סימון המכשירים ,נסעתי ממוצב למוצב
בזחל"מים שעשו הובלות מנהלתיות .התקופה הייתה שקטה ,אחרי מלחמת ההתשה ,ולא היו אירועים
מיוחדים ,פרט ללילה אחד בו "גויסתי" באחד המוצבים לשמירה של שעתיים והשקפתי על הצד המצרי.

מיסוד בסיס המודיעין באום-חשיבה
השתתפתי במיסוד בסיס המודיעין החשוב בג'בל אום-חשיבה שמאוחר יותר נקרא "בבל" .עקב חשיבות
המקום הוחלט להקים קשר טלפרינטר ישיר ומוצפן מהבסיס למטכ"ל .מכשיר ההצפנה שנבחר למטרה זו
היה אזרחי ואני הייתי היחיד שידע להפעיל אותו .לא הייתה שום אפשרות להגיע לראש ההר אלא במסוק.
טסתי לרפידים במטוס סטרטוקרוזר עם כל צוות המודיעין והציוד שלהם .מרפידים יצאו סבבים של מסוקים
לפסגת ההר .התפלאתי מהמאמץ והזריזות של חיילי המודיעין שתוך שעות ספורות הקימו במקום את
הבסיס ,עם אוהלים ,שולחנות עבודה ,אנטנות וציוד האזנה .תדרכתי את צפני המודיעין בהפעלת המכשיר
עם מפתחות הכ"ס שלו וחזרתי עוד באותו ערב לרפידים.

מיסוד מרחב שלמה
בשארם-א-שייך הוקמה יחידה שנקראה מרחב שלמה ומאוחר יותר הוכרזה כפיקוד .הנוהל קבע שפיקודים
צריכים למשוך מפתחות וחוברות כ"ס ישירות מהיחידה .עקב מיקומו של פיקוד מרחב שלמה הוחלט
שכחריג ,היחידה תספק את הדרוש .הצטיידתי בארגז ביטחון ,שהכיל את החוברות והמפתחות הדרושים,
ונשק וטסתי למפרץ שלמה .התנאים במקום היו קשים מאוד .היה חם מאוד והיה מחסור במי שתיה שסופקו
בבקבוקי טמפו שהובאו באוניות מאילת .טעמם היה כמו מי סודה שהגז נפלט מהם.

פעילות במהלך מלחמת יום הכיפורים ולאחריה
במלחמת יום הכיפורים שובצתי יחד עם זיגי במשמרות בבור (בקריה) ,בנציגות מקשר"ר ,במצפ"ע.
הנציגות הייתה מעין חמ"ל של חי"ק שאל"מ יואל הראל עמד בראשו .אנחנו היינו מופקדים על מערכות
ההצפנה וסתר דיבור ועסקנו בהקצאת ואספקת קודים ,מכשירים ,מפתחות וחוברות הצפנה ליחידות
השונות .התנאים בבור היו קשים מאוד גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית.
אחרי המלחמה ,זיגי הטיל עלי משימה קשה .למקשר"ר הובא ציוד מסוגים שונים ..רובו היה מלוכלך בבוץ
ובדם .אני הייתי צריך למיין ולספור את הפריטים השונים .מהר מאוד נוכחנו לדעת שזו משימה בלתי
אפשרית והציוד כולו הושמד.
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שרות מילואים
ב  1.5.1982פרשתי מצה"ל שבע רצון ובהרגשה טובה  .הרגשתי שתרמתי רבות למערכת הצה"לית
ושהמערכת מצדה תרמה אף לי .שרתי  24שנות שרות קבע מלאי עניין ופעילות ולא הצטערתי על אף יום
אחד של שרות .כל מה שהשגתי במהלך השרות :ידע  ,מעמד ,ביטחון כלכלי ואפילו הקמת המשפחה ,
השגתי בזכות צה"ל וחיל הקשר  .אף פעם לא בקשו ממני אישור להשכלתי  -שלא הייתה לי  -או הוכחה
להכשרתי המקצועית  -שגם לא הייתה לי  -ולמרות זאת קודמתי בתפקידים ובסולם הדרגות על פי מסירותי
לתפקידים שמלאתי ולאופן ביצוע המשימות השונות שהוטלו עלי.
עם פרוץ מלחמת שלום הגליל גוייסתי לראשונה לשרות מילואים ,אך לא במסגרת חי"ק אלא למשטרה
הצבאית .היה זה במסגרת רעיון של הרמטכ"ל ,דאז ,רא"ל רפאל איתן (רפול)  ,רעיון שלדעתי ,לא היה
מוצלח במיוחד שעיקרו היה לצרף לחוליות המשטרה הצבאית קציני מילואים בכירים  ,שלא היה להם
שיבוץ אחר  ,על מנת שיעזרו לשוטרים לעשות סדר בבלגן שחיילי צה"ל עשו בלבנון .
צורפתי  ,יחד עם סא"ל משה מימון ז"ל שהכרתי ממקשר"ר יחד עם עוד מספר קצינים לתחנת מ"צ שהייתה
ממוקמת בבית ספר לבנוני ,בביירות ,על כביש ביירות-דמשק ,מעל העיר .מחצר בית הספר אפשר היה
לראות חלק מהעיר ואת ארמון הנשיא בשכונת בעאבדה  .התחנה הייתה מחוץ לאזור הקרבות  ,אך מידי
פעם הגיעו אליה קליעים תועים ,בעיקר של מקלעים כבדים .
תחום האחריות והסיורים של התחנה היה מצומת סיל בכביש העולה צפון מזרחה  ,דרך העיירה עאליי ,ועד
להתחברות לכביש ביירות-דמשק .
הבלגן באזור באמת היה גדול  .כל מספר קילומטרים בכביש היה מחסום של מיליציה כלשהי :דרוזים ,
נוצרים  ,סונים  ,שיעים ומי יודע מי עוד  .במחסומים שמרו אנשי מיליציה חמושים  .לרכב ישראלי הם
נתנו לעבור חופשי  ,אך לעומת זאת עצרו כל רכב לבנוני  ,בדקו את זהות הנוסעים וערכו חיפוש ברכב .
חלק מנוסעי הרכבים היו חמושים ולפעמים התפתח קרב יריות בינם ובין שומרי המחסומים  .צה"ל לא
התערב בסכסוכים אלה .
בסופו של דבר ,הוחלט ,כנראה ,בדרגי הפיקוד של צה"ל שמסגרת המילואים המיוחדת הזו ,בה כאמור
שירתי אף אני ,אין בה תועלת להחזרת הסדר על כנו בלבנון והיא פורקה ועל כן שוחררנו משירות מילואים
זה.
כעבור מספר חדשים ,לאחר שחרורי מהשרות בלבנון ,נקראתי שוב לשרות מילואים  ,הפעם במסגרת הידע
המקצועי שלי ומוניתי ליושב ראש של ועדת חקירה שנועדה לחקור אובדן לכאורה של כתב סתר  .להוותי,
את שרות המילואים הזה ביליתי רוב הזמן במיטה ,עם כאבי גב חזקים שמנעו ממני כל אפשרות לתפקד
ואשר הובילו אותי בסופו של דבר לסיום שרות מילואים זה ולניתוח גב לתיקון פריצת דיסק .
באפריל  1988קיבלתי פטור משרות מילואים מצה"ל.
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היציאה לאזרחות
עבודה בתדיראן
עוד בזמן שהייתי בהשתלמות לפורשי צה"ל פנה אלי סא"ל איציק פלג ,שהכרנו אחד את השני משרותינו
במקשר"ר והציע לי עבודה במנהלת ההקמה של מערכת תקשורת בתפקיד של מקטלג .שמחתי מאוד להצעה
ועניתי בחיוב .היא פטרה אותי מהטרחה של חיפוש מקום עבודה וראיונות קבלה מיגעות .שמחתי גם לעבוד
בנושא שהכרתי ועם שותפים שאת חלקם הכרתי מחי"ק .את המערכת עצמה הכרתי מדיונים רבים בהם
השתתפתי במקשר"ר .בדיונים אלה ייצגתי את הצרכים העתידיים של המערכת בנושאי ביטחון קשר ,ואת
צרכי כוח האדם להפעלתם .דרישות הצפנה לא עלו כלל ,כי היה ברור שהיחידה תוכל לספק כל דרישה
שתעלה  ,בלי בעיות .המערכת תוכננה כמערכת נייחת מאובטחת ואמינה ,זכורה לי התחרות המרה
שהתפתחה בין חי"ק לח"א .ח"א הקדימו את חי"ק וכבר היו בשלבים מתקדמים של תכנון מערכת מקבילה,
שעמדה לשרת את ח"א בלבד .בשלבים מוקדמים של התכנון התברר כי בגלל גישה טכנולוגית שונה.
ההכרעה נפלה בסופו של דבר בדרגים הגבוהים ביותר לטובת המערכת של חי"ק שהבטיחה שרות גם
לח"א .איציק עבד כבר במנהלת ההקמה שפעלה מהמשרדים הראשיים של תדיראן בגבעת שמואל ,והמליץ
עלי לתפקיד .במכרז להקמת מערכת זכו מספר מפעלי אלקטרוניקה בארץ במשותף שהעיקריות ביניהם היו
חברת תדיראן וחברת טלרד מלוד.
ראש מדור הקטלוג היה המהנדס יוצא חיל האוויר אבי לוי .הוא לא הכיר את חי"ק ואת המערכת הלוגיסטית
של כוחות היבשה ולכן היה ברור לי שעיקר העבודה המעשית תוטל עלי .ראש המדור עסק בתאומים עם
מערכות המחשוב של תדיראן והמערכות המקבילות בצה"ל.
כשקראתי לראשונה את דרישות חי"ק בנושאי קטלוג היה ברור לי כי המשימה כלל אינה פשוטה .היה ברור
לי גם שאם סעיף הקטלוג היה מתומחר בנפרד עלותו (במונחים של שעות עבודה) הייתה גבוהה מאוד .או
שחי"ק היה מוותר על חלק מהדרישות ,או שתדיראן הייתה מפסידה כסף על הביצוע .מאחר והקטלוג נבלע
בכלל עלות המערכת הוא לא עורר תשומת לב.
הדרישה הראשונה של חי"ק הייתה שהקטלוג יאפשר תחזוקה דרג ד' של המערכת .משמעות הדבר היא
שהקטלוג יתייחס לא רק אל המכללים המורכבים ויאפשר איתור והחלפה של המכלל התקול ,אלא יאפשר
גם תיקון של המכלל או הכרטיס .כל רכיב צריך להיות מקוטלג ,כך שלפי מספרו הקטלוגי ניתן יהיה לאתרו
במחסנים ולנפקו לטכנאי לשם החלפת רכיב פגום.
אחרי כשש שנות עבודת קטלוג הפרויקט הסתיים .הוצעו לי שתי אפשרויות להמשך העסקתי :האחת לעבור
למפעל טלרד בלוד ולקבל על עצמי תפקיד כלשהו שיוצע לי ,או להמשיך בתדיראן בקטלוג .אופיי השמרני
הכריע גם הפעם ובחרתי להמשיך בנושא הקטלוג.

נספח :לוח זמנים  -אבני דרך מרכזיים
 1949אוגוסט  - 12הנפקת תעודת מסע בשווייץ
 1949ספטמבר  - 26הנפקת תעודת עולה
 1951ספטמבר  - 2התחלת לימודים בתיכון חדרה
 1952יולי

 - 27קורס שייטים גדנ"ע

 1957מאי

 - 23התחייבות ראשונה לקבע

 1977אוגוסט

 -סיום תפקיד בענף ביטחון

 1981אוקטובר  - 26ראיון פרישה עם תא"ל צבי אמיד
 1982מאי

 - 1תאריך פרישה

 1982אוגוסט

 - 3סיום  24ימי מילואים
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 1982אוגוסט

 - 6התחלת עבודה בטלרד.

 1988אפריל

 -פטור משרות מילואים

 1988נובמבר  - 11התחלת עבודה בתדיראן חולון.
 1992מרץ
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 - 1הפסקת עבודה בתדיראן חולון

נספח  :תמונות
תמונתו של מרדכי פופר בצעירותו
המקור :האוסף האישי של המספר
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בתמונה הקשר"ר תא"ל בני מידן מעניק תעודת פטור ממילואום ונפרד מסא"ל פופר מרדכי אפריל1988 ,
המקור :האוסף האישי של המספר
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בתמונה :פופר חוה ומרדכי בשרות סדיר
המקור :האוסף האישי של המספר
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בתמונה אוקטובר  ,1966עם היחידה  -טיול בגליל
המקור :האוסף האישי של המספר
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בתמונה מפגש מורשת()23.07.2003
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