הסוד נשאר במשפחה :מצטיין יחידת
הסוכנים  -בן המפעיל שנרצח
"ישראל היום" -יואב לימור 29.9.2021

רס"ן א' מיחידה  ,504בנו של מפעיל הסוכנים האגדי סא"ל
יהודה אדרי ז"ל ,יקבל תעודת הצטיינות • "חבל שאבא לא
יהיה איתי".

בנו של יהודה אדרי ,מפעיל הסוכנים האגדי של יחידה  504שנרצח לפני  20שנה בידי סוכן
.פלשתיני ,יקבל הערב תעודת הצטיינות משר הביטחון
כמו אביו ,גם רס"ן א' משרת כמפעיל סוכנים ביחידה  .504הוא יקבל את תעודת ההצטיינות על
פעילותו במבצע שומר החומות ,שבמסגרתה הצליח להביא מודיעין איכותי בדרכים יצירתיות,
ששימש את אגף המודיעין ואת צה"ל במערכה" .מדובר בפעילות ייחודית שעשינו במהלך
".המבצע" ,אמר אמש ל"ישראל היום
סא"ל יהודה אדרי שירת כמפעיל סוכנים ביחידה  .504באינתיפאדה השנייה הוא ריכז את הפעלת
הסוכנים בגזרת בית לחם ,שהיתה אז אחד ממוקדי הלחימה העיקריים והמטרידים ביותר ,בגלל
.הירי היומיומי שבוצע לעבר שכונת גילה בירושלים
בשלהי שנת  2000גייס אדרי סוכן פלשתיני ,חסן סעיד אחמד אבו־שעירה ,פעיל תנזים מבית
לחם .הסוכן ,שעבד בבית אבות בירושלים ,התברר כמקור מעולה ,שזכה לכינוי "מלכודת דבש".

הוא העביר מידע מדויק על פיגועים מתוכננים ,ואפשר לסכל רבים מהם  -בעיקר פיגועי ירי לגילה
ובכביש המנהרות .עם זאת ,הוא הוגדר כמקור בעייתי ,משום שלא מסר מידע מלא על קשריו ועל
.חייו האישיים
אדרי והמקור נפגשו בסך הכל תשע פעמים .חלק מהפגישות התקיימו בדירות מסתור ,וחלקן
בשטח .לצד זה הם ניהלו מאות שיחות טלפון ,שבהן העביר המקור מידע עדכני .לאחר שדיווח על
עסקת אמל"ח גדולה שעתידה להתבצע בין סוחר נשק בדואי מהנגב לאנשי התנזים בבית לחם -
מידע שלא זכה לתימוכין משום מקור אחר  -הוחלט להעביר את הסוכן בדיקת פוליגרף בשב"כ,
.כדי לוודא שהוא מהימן לגמרי
ב־ 14ביוני  2001יצא אדרי לפגוש את הסוכן סמוך לכביש המנהרות ,על מנת ללוותו לבדיקה.
היות שהסוכן הוגדר בעייתי ,נלוו אל אדרי לפגישה שני מאבטחים מהיחידה .כאשר הסוכן הגיע
לרכב ,הוא שלף אקדח ,ירה באדרי  -והרג אותו במקום .המאבטח שישב לצידו נפצע .המאבטח
.הנוסף ,י' ,שישב במושב האחורי ,זינק מהרכב וחיסל את המחבל
א' ,בנו של אדרי ,התגייס ל־ 504כשנה לפני שאביו נרצח .בזמן הרצח הוא היה בקורס קצינים,
ולאחריו חזר ליחידה כמפעיל סוכנים .הוא משרת מאז ביחידה ,למעט כמה שנים שבהן השתחרר
לטובת לימודי ראיית חשבון" .אין בעולם עבודה יותר מרתקת ממה שאנחנו עושים פה" ,הוא
אומר" .מרגש לקבל תעודת הצטיינות אחרי כל כך הרבה שנים של עשייה .זאת גאווה גדולה ,גם
מקצועית וגם אישית

מה אבא היה אומר?
"אבא היה מחייך ונותן לי צ'פחה על הגב .זה היה מספיק .חבל שהוא לא יהיה איתנו בקריה כדי
לראות אותי ".
א' הוא הנציג היחיד של אמ"ן שיקבל הערב תעודת הצטיינות .הוא הומלץ בידי יחידתו ,ונבחר על
ידי קצין מודיעין ראשי וראש אמ"ן מבין שלל מומלצים .לצידו יעניקו שר הביטחון בני גנץ והרמטכ"ל
אביב כוכבי תעודות הצטיינות לעוד  30חיילים ,נגדים וקצינים משאר זרועות צה"ל על הצטיינותם
.במבצע שומר החומות

