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תוכן העניינים
 הקדמת העורכים

פרים הלוי   הקדמה - יו"ר המל"מ 

שון: קהילת המודיעין בשנתה ה־60 -   שער ר
שי הקהילה תגרים וחזון של ר    

 




 


 






שית - כך הוקמה קהילת המודיעין שער שני: בר




 


 


ירועים מכוננים שער שלישי: 
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שער רביעי: זירות ההתמודדות

 





 


 

















 




 


שער חמישי: תחומי המודיעין וסוגיו

 








 








 





 


שער שישי: סוגיות בעשייה ובחשיבה המודיעינית
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Abstract 
Masterpiece - An Israeli Look at Sixty Years of Israeli  Intelligence















          


          
         
          
           
         













          




דבר העורכים
מפרי עמלנו
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הקדמה



זירת ההתמודדות הכללית



החזון  'המוסד':       למחר  הפנים  עם  מ"ן 
תגרים וחזון    השב"כ על המשמר -   ות  והמצי
מבנה    2008  - המודיעין  קהילת  משימות    

קהילת המודיעין - 2008

שי הקהילה תגרים וחזון של ר

קהילת המודיעין 
בשנתה ה־60
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יומים" ניצחון "התפתחות המודיעין" על "התפתחות ה




מ"ן עם הפנים למחר
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ות 'המוסד': החזון והמצי
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תגרים וחזון השב"כ על המשמר - 
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כך הוקמה קהילת המודיעין

שית בר

  י  הצב המודיעין  הקמת   - נקר  מודיעין  כל  בטרם 
רץ -  רשות מרכזית למודיעין בחוץ ל   
למוני לשירות ממלכתי -    משירות   הקמת 'המוסד' 

 הקמת השב"כ







בטרם כל מודיעין נקר
י הקמת המודיעין הצב
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רץ רשות מרכזית למודיעין בחוץ ל
הקמת 'המוסד'
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שירות עצמי לביטחון
הקמת השב"כ
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ירועים מכוננים

עושים עסק ביש - "הפרשה"   הולך שפי בעקבות 
סיף - מערך    חג ה  "רותם" - מבצע "רותם" (1960) 
מ־6   ת מלחמת ששת הימים יסוף המודיעיני לקר ה
ה בין המודיעין בשתי  וקטובר 1973 - השוו ביוני 1967 ל־6 ב
המלחמות   בעת נעילת השער - המודיעין במלחמת 
וגנדה - המודיעין  וחרת ב ציונות מ  יום הכיפורים
המודיעין   -  (1) למחצבתו  היה  הכור     נטבה  למבצע 
הכור    ק סטרטגי בתקיפת הכור הגרעיני בעיר ה
ווירי לתקיפת הכור הגרעיני  היה למחצבתו (2) - המודיעין ה

 ק בעיר







עושים עסק ביש
"הפרשה"
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הולך שפי בעקבות רותם
מבצע רותם, 1960
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וקטובר 73') מחמישה (ביוני 67') לשישה (ב
ת המודיעין בשתי המלחמות השוו
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בעת נעילת שער
מ"ן במלחמת יום הכיפורים
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וגנדה וחרת ב ציונות מ
נטבה המודיעין למבצע 
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(1)הכור הפך למחצבתו
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(2)הכור הפך למחצבתו
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זירות ההתמודדות

טוב      הלבנונית  בזירה  המודיעין   - תיפתח  מצפון 
 הפלסטינית  בזירה  המודיעין  תגרי   -  (1) קרוב?  שכן 
(2) - הקשיים והיתרונות של המודיעין   טוב שכן קרוב? 
 -  (3) קרוב?  שכן  טוב     הפלסטינית  בזירה 
    הפלסטינית  בזירה  המודיעין  קהילת  התמודדות 
תגרים של המודיעין  מודיעין מעולה בעצימות נמוכה - דילמות ו
ן  יר גרעין של סיכון -     הישראלי בלחימה בטרור 
של  תפקידו     מודיעיני  תגר  כ ני  יר ה והגרעין 
והמגל  החרב     התודעה  על  בק  במ המודיעין 
הסובייטית  ית  הצב המעורבות  מול  המודיעין   - התיכון  במזרח 
היהודי  והעם  המודיעין   - היהודי  העם  מגן    









מצפון תיפתח
המודיעין והזירה הלבנונית
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זירת ההתמודדות הלבנונית
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טוב שכן קרוב?
תגרי המודיעין בזירה הפלסטינית
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חושבים יחד
סוגיות בחשיבה הקבוצתית




          

 


           



         




           


            
 





          













ם
ני

פ
ב

מ
ט 

ב
מ

 -
י 

ל
ר

ש
הי

ן 
עי

די
מו

ל
ה 

שנ
 6

0



            





            



           



 





         


              
























הבנה בסיסית
ת עצמו מחדש:  המודיעין מגדיר 

ה ה־21 שפת מושגים למ





         


           




         













          

        
         

          







ם
ני

פ
ב

מ
ט 

ב
מ

 -
י 

ל
ר

ש
הי

ן 
עי

די
מו

ל
ה 

שנ
 6

0







         


           


          
           
           




         
         
         


          
         

           

  






          
   








         
   

         















        
    
         



 




ם
ני

פ
ב

מ
ט 

ב
מ

 -
י 

ל
ר

ש
הי

ן 
עי

די
מו

ל
ה 

שנ
 6

0


NSA



           

           


     
         

 






 
          








ם
ני

פ
ב

מ
ט 

ב
מ

 -
י 

ל
ר

ש
הי

ן 
עי

די
מו

ל
ה 

שנ
 6

0



נספחים

   מודיעיני  ריכון  ת טבלת   - היה  זה  מתי 

  ריכון  הת לטבלת  הרחבות   - מיוחדים  ים  נוש

 מילה בסלע - מילון למונחי    
שי קהילת  ש - ר עומדים בר  יסוד מודיעיניים

שי  המודיעין לדורותיהם   רשימת הקיצורים ור

"ב)  התיבות  על המחברים (לפי סדר 















         
     





 







         

          




















          




         





מתי זה היה?
ריכון היסטורי ת
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ים מיוחדים נוש
ריכון הרחבות לטבלת הת
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מונחי יסוד מודיעיניים
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NATO

North Atlantic Treaty Organization





SIGNALS INTELLIGENCE





  











































          



shimon.avivi@gmail.com



         

INSS
evenm@zahav.net.il



         


dima.adamsky@gmail.com


         


haifa2k@walla.com


         
          


 y-erlich@bezeqint.net


       


info@terrorism-info.org.il



         


asherdm@netvision.net.il





uriadler@smile.net.il


           


brunit@netvision.net.il

"ב)על המחברים (לפי סדר 





ם
ני

פ
ב

מ
ט 

ב
מ

 -
י 

ל
ר

ש
הי

ן 
עי

די
מו

ל
ה 

שנ
 6

0



   


barjo@poli.haifa.ac.il




avnerpro@netvision.net.il





sg938@walla.com


          


sgolan11@bezeqint.net









shagaz@inss.org.il


          


amos39@012.net.il



         


eitanglaser@bezeqint.net





ganor@idc.ac.il




gefens@013.net
















halevyeh@bezeqint.net





MEMRI
shalomharari@gmail.com





gadi_z@netvision.net.il








          


aviyaari@netvision.net.il







lavie@actcom.co.il






lapide3@gmail.com





lermane@ajc.org.il





zmagen@gmail.com



ם
ני

פ
ב

מ
ט 

ב
מ

 -
י 

ל
ר

ש
הי

ן 
עי

די
מו

ל
ה 

שנ
 6

0



 
          


nakdis@netvision.net.il





haim@mapi.gov.il



          


dmlm@intelligence.org.il



INSS


ephraimk@inss.org.il



   


sheffy@post.tau.ac.il


          



stiroshslt@bezeqint.net



























Joe Marquette

















HUMINT in the service of intelligence, by Shmuel Goren, formerly head 
of the HUMINT Unit of Israel Defense Intelligence and of the Mossad, and 
deputy head of the Mossad.
The special quality of HUMINT, by Avner Barnea, formerly a high-ranking 
Israel Security Agency member.
Counterintelligence, by Dr. Colonel (Res.) Barak Ben-Zur, formerly 
a high-ranking member of Israel Defense Intelligence and the Israel 
Security Agency.
Combat intelligence, by Dr. Brigadir General (Res.) Dani Asher formerly a 
high ranking member of Israel Defense Intelligence including G2 officer of 
different combat units.
Air force Intelligence, by Brigadier General Itai Brun formerly head of 
the Production and Analysis Department  of the  Air Force Intelligence 
and currently head of the "Dado Center for Interdisciplinary studies" at the 
IDF's J-3. 
Naval Intelligence, by Captain (Navy) (Res.) Shlomo Gueta and Captain 
(Navy) (Res.) Arie Oren, formerly heads of the Naval Production and Analysis 
Division of Naval Intelligence.
IDF Military Mapping in service of Intelligence, by Dr. Colonel (Res.) 
Haim Srebro, formerly Commander of IDF Mapping Unit, currently Director 
General, Survey of Israel.

Issues in Intelligence 
Mindset and Action
Intelligence and the decision makers, by Efraim Halevy , formerly head 
of the Mossad, currently chairman of the Israel Intelligence Heritage & 
Commemoration Center and head of the Shasha center for strategic studies at 
the Hebrew University.
Operational demands placed on intelligence, by Brigadier General (Res.) 
Dudu Tsur, formerly Israel Defense Intelligence Chief of Staff.
The Devil’s Advocate, by Dr. Colonel (Res.) Shmuel Even, formerly head of 
the Israel Defense Intelligence’s Devil’s Advocate department.
Problems with collective thinking, by Major General (Res.) Shlomo Gazit, 
formerly head of Israel Defense Intelligence.
Intelligence concepts and terminology in the 21st century, by Dr. Col. 
(Res.)Eran Lerman, formerly senior assistant in Israel Defense Intelligence’s 
Production and Analysis Division.
Three major Appendices, by Brigadier General (Res.) Amos Gilboa.



 

Aerial Intelligence for the attack on the Iraqi nuclear reactor, by 
Lieutenant Colonel (Res.) Shamai Golan, air intelligence officer of the 
attack operation.

Arenas of Activity 
The Lebanese arena, by Brigadier General (Res.) Amos Gilboa, formerly 
head of the Production and Analysis Division of Israel Defense Intelligence.
Intelligence challenges in the Palestinian arena, by Dr. Colonel (Res.) 
Ephraim Lavie, formerly head of the Palestinian arena of the Production and 
Analysis Division of Israel Defense Intelligence.
Difficulties and advantages of intelligence in the Palestinian arena, by 
Brigadier General (Res.) Shalom Harari, formerly advisor on Arab Affairs for 
the coordinator of the Gaza Strip, Judea and Samaria.
Dealing with structural problems in Israel Defense Intelligence 
in the Palestinian arena, by Brigadier General (Res.) Gadi Zohar, 
formerly head of the Terror & Palestinians Research Department of Israel 
Defense Intelligence and head of the Civilian Administration in Judea 
and Samaria.
Dilemmas and challenges for Israel  Intelligence community in fighting 
terrorism, by Dr. Boaz Ganor, head of the Institute for Counterterrorist 
Warfare at the Herzliya Center for Interdisciplinary Studies.
Iran and the Iranian nuclear project as a challenge for Israel intelligence 
community, by Dr. Colonel (Res.) Ephraim Kam, senior analysis assistant in 
the Production and Analysis Division of Israel Defense Intelligence and an 
expert on Iranian affairs.
Israel Defense Intelligence in the battle for hearts and minds, by Dr. 
Colonel (Ret.) Reuven Erlich, formerly a senior officer at Israel Defense 
Intelligence, currently director of the Intelligence and Terrorism Information 
Center at Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center.
The IDF Intelligence and the Soviet Involvement in the Middle East. By 
Dr. Dima Adamsky, formerly defence and intelligence analyst in the Israeli 
Defense Forces and Ministry of Defense.
Israel intelligence community and the Jewish people, by Zvi Magen, 
formerly head of Netiv, the Prime Minister’s Liaison Office for Soviet Jew 
with the participation of  Yakov Kedmi, formerly head of Netiv.

Intelligence Areas and Issues
SIGINT, by Brigadier General (Res.) Hanan Gefen, formerly commander of 
Israel National Sigint Unit.
Technology in the service of intelligence, by Colonel (Ret.) Shlomo Tirosh, 
formerly commander of Israel Defense Intelligence’s Technological Unit, 
recipient of the Israel Security Prize.
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The articles and authors are the following:

The Intelligence Community 
in its 60th Year:
Challenges for Israel Defense Intelligence, by Major General Amos Yadlin, 
head of the Defense Intelligence.
Challenges for the Mossad l’Tafkidim Meyuhadim (the Mossad), by Major 
General (Res.) Meir Dagan, head of the Mossad.
Challenges for the Israel Security Agency, by Yuval Diskin, head of the 
Israel Security Agency.

Establishing the Services
How the IDF Intelligence service came into being, by Yochi Erlich, based on 
the book by Zehava Ostfeld about the establishment of the IDF.
How the Mossad came into being, by Dr. Shimon Avivi, formerly senior 
intelligence officer. 
How the Israel Security Agency came into being, by Eitan Glaser, formerly 
in charge of documenting the ISA’s heritage.

Crucial Events
The “Lavon Affair” in Egypt, 1954 by Shlomo Nakdimon, a well-known 
chronicler of Israel’s security.
Operation Rotem on the Egyptian front, 1960 by Dr. Col. (Res.) Yigal 
Sheffy, formerly a senior member of Israel Defense Intelligence.
Collecting intelligence in preparation for the Six Day War, by Brigadier 
General (Res.) Ephraim Lapid, formerly head of Israel Defense Intelligence’s 
Collection Department and the IDF Spokesman.
Comparing intelligence during the Six Day War and the Yom Kippur War, 
by Brigadier General (Res.) Amos Gilboa, formerly head of the Production 
and Analysis Division of Israel Defense Intelligence.
Israel Defense Intelligence during the Yom Kippur War, by Prof. Uri Bar-
Josef, formerly of Israel Defense Intelligence and a scholar specializing in 
intelligence issues, Haifa Universiity.
Israel Defense Intelligence in Operation Entebbe, 1976, by Brigadier 
General (Res.) Gadi Zohar, formerly head of the Terror & Palestinians 
Research Department of Israel Defense Intelligence and head of the Civilian 
Administration in Judea and Samaria.
Strategic intelligence for attacking the Iraqi nuclear reactor in 1981, by 
Major General (Ret.) Aviezer Yaari, formerly head of the Production and 
Analysis Division of Israel Defense Intelligence and Commander of the 
Military Colleges.



MasterpieceMasterpiece
An Inside Look at Sixty Years 
of Israeli Intelligence

Brigadier General (Res.) Amos Gilboa & 
Brigadier General (Res.) Ephraim Lapid,  Editors.
Yochi Erlich, Associate editor.

In honor of the 60th anniversary of the founding of the State of Israel, 
Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center is publishing a 
unique book, the first of its kind, called Masterpiece: An Inside Look 
at Sixty Years of Israeli Intelligence. This is the first time the Israeli 
Intelligence community has allowed the general public to glimpse its 
internal world, and now readers can see it through the eyes of people 
directly involved.

The book contains 37 articles divided into six sections: the first deals with 
Israeli Intelligence in its 60th year, its challenges described by the current 
heads of the intelligence community; the second with establishing the 
services of the community; the third with crucial intelligence events, 
such as the Yom Kippur War, the attack on Iraq’s nuclear reactor in 
1981, etc.; the fourth with the various arenas in which Israeli intelligence 
operates, such as the Palestinian, the Lebanese and Iranian; the fifth 
with various intelligence areas and issues, such as counterintelligence, 
HUMINT and SIGINT, field, Naval and Air Intelligence, etc.; and the 
sixth with intelligence mindset and action, such as operational demands, 
Devil’s Advocate, intelligence and the decision makers, etc.

The book has three major appendices: the first gives important dates 
in the 60-year history of Israeli Intelligence and notes the events which 
fashioned and influenced its structure, modus operandi and evaluations 
and assessments, as well as its successes and failures. The second is a 
glossary of 60 basic intelligence terms; the third is a chronological list 
of the heads of Israeli intelligence.
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