




אני לא סופרמן
אישה מעבר לקווים

השתיקה יפה להן

הגדעונית המבריקה

לומדים ערבית
בלתי-מספיק בערבית

חקר המזרח התיכון בישראל

ערבית? לא בבית ספרנו

רומן רוסי איש בעל אלף שמות

למי צלצלו הפעמוניםלמי צלצלו הפעמונים

לעשות מודיעין לעשות מודיעין 
בארגון לא מודיעיניבארגון לא מודיעיני
עדות מן השטחעדות מן השטח

אתגרי המודיעין בעימותי העתיד יחסי ישראל וסוריה - לאן הלאה?







    



   
    
   
  
  
       
 
      





 

       

      


      
       














       
      
       
      

 








Lapide3@gmail.com




    
  
     
    
    
    



     
   
    
    


    
     


     





    
    



    
    
   

   








































mlm@intelligence.org.il
www.intelligence.org.il

         





תוכן 

אני לא סופרמן
על ד"ר יעל פוזנר




אישה מעבר לקווים
סיפורה של אמה שרה אדמונדס




בלתי-מספיק בערבית
האם נכשל משרד החינוך באופן הוראת הערבית?




הגדעונית המבריקה
סיפורה של לובה גלר




השתיקה יפה להן
רב-שיח נשים במודיעין 

חקר המזרח התיכון בישראל
מפסוודו-דיסציפלינה למחקר רב-תחומי




ערבית? לא בבית ספרנו
תגובת משרד החינוך לשלמה גבע




למי צלצלו הפעמונים
המודיעין והאינתיפאדה הראשונה - 1987



רומן רוסי
האם הרוסים חוזרים למזרח התיכון?




אתגרי המודיעין בעימותי העתיד
ממסקנות כנס ה-INSS הראשון




איש בעל אלף שמות
קווים לדמותו של עמוס מנור




לעשות מודיעין בארגון לא מודיעיני
תרומת המנהל האזרחי באיסוף מודיעין באינתיפאדה הראשונה




עדות מן השטח
מתוך ספרו של יהודה מאיר רוט "עקדה"

יחסי ישראל וסוריה - לאן הלאה?
על השלכות התקיפה האווירית הישראלית בסוריה

























  העניינים







  
   

   
   
   
   

      
   





     

      
      



      
      

      
      
      
       



      



      
      


     
      
     
      
      



       
      

       
     



      
     








       








כתב חידה


לזכרם רמי שבילי; אורי יגיל; חיים (הייני) זמיר; נפתלי רבין

כל הכבוד

מודיעיון  בעריכת עמוס גלבוע





מכתבים למערכת

מהנעשה בקהילת המודיעין

היסטוריה בתמונות - המוסד בכורדיסטאן; אנשי מודיעין 
צפון; עלייה ב'-"הגדעונים"; הפשיטה על האי שדואן




מהנעשה בקהילה

מודיעין וספר ב' - שישה ימים של מלחמה מאת מיכאל אורן


מזווית אישית - הפוליטיקה של השקט


יומן מל"מ

"דברים שרואים משם" - השר ח"כ רפי איתן


מודיעין וספר א' - מילון עברי-ערבי, ערבי-עברי מאת ד"ר שלמה אלון


כנסים פה ושם - שחרור ותחייה


עמותות מודיעין בארץ - עושים טו"ב על הלב


mlm1@netvision.net.il

מסמך - ל"פ במלחמת העצמאות







      
     
     




    
    
    
      
      
    



   

     
    



    
    
   

    
  
   
   
 
    
   
    
    
    
    


     
    
   

    
   




     
    
   
   
   
    

     



     



       

     
    

    
    





    

   
    
     
    





    
    
    




    
     
    


    
    


     




   
    
    
    
   
     


     
    





 
    
    
     
     
    
     



     
   
    

    
    
    





















    

     
   
    
      
     
    
     

     


    
     
    
   
   



    
    
 



    



    
    
     
    
     
    

    
   




   

    
   
    
   
    

    
     
     




    
     

     
    




    
    

     
    
     
    
   
   
    
      



  







    
    
    
    
    
     


    






     
    
     


   
     
    
    
     


     
     



     
    
     

    
    


    
    
 
    

    
   
    


 
    
     
    

    

    
   
     









   

    
    



   

    
   
    













   


    
     
    
    


    


     
     
    


    
      
    
    





    
    

    
    

    
    
     

    




    
   
    


      
   



    
    

     
    
    
    

     
     
    








    



     

    
    

    
     
    

    
    
     
    
   
    





    
    

    
    
    

     
      

    
    
    
    
    
    
     
    
     
    
    

     

     

    
     
      



    



   

   

   
   
   
   



   
  

   
  


  
  


   
  
   














   
   
    
    
    
     


    

    
    
    


    

    




   
   







    
    
    

     
    

   
    


     
     

    
     


    
     
     
    
     
    
       


    
     
     
     
      



    
     
   
     
     
     
     

     

   
     

   




   
  
  










       

      
    

      



      
     

     
  


   
    
      


       

     
      

     
     
       

       



    
     
      
     

      
      
     












  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    


     
     


    
    


     
    

    


    
      



     
   



     

   

     
     
    


    
    
   


 
    



     
    
    


 
      

      
    
     
      

      
      
    
    
    

    
   
    
   



     
      




      

    
    



     

   
     
     

 
     



http://www.matnasim.org.il

   
  


אני לא סופרמן
ד"ר יעל פוזנר הצטרפה לפרויקט "עליית הנוער" של הנרייטה סולד עד 
שאיסר הראל צירף אותה למוסד, ושם זכתה להיות אחת משתי הנשים 
בעמדות הבכירות ביותר, ובכללן ראש יחידה. היא גם הקימה את החברה 
למתנ"סים ואת בתי הספר המקיפים - אבל דבר אחד היא דחתה על 

הסף: להדליק משואה ביום העצמאות




6 גיליונות ב-60 ש"ח





   
    



  
   

   


   


  
  
    
  


    

    
    
   


  
   
   
   

   
   
    



    


    
    



    
    


   

    
     

   

     
   
    


     

     
    
    
    
    



   
     
    
    
   
   
   
   
    



   
   
   
  
    
  
   


   
   

   
   

    


  
   
   
   
   

    
    

    

   
     



 Nurse and Spy in the Union Army


http://www.irving-fam.com




 










אלחוטאית בפרטיזנים
    
     

   
  
    


   
   

    
    
    
   
    
    


    
    
    

     


   
  
    


     
    
   
    

    
   

     
    
    
     
    
     
    

     
    




    
   
    
    
    



במלחמת העולם השנייה נמלטה לובה גלר מציפורני הנאצים שפלשו 
לווילנה, עיר הולדתה, למוסקבה. שם למדה את תורת האלחוט, הפענוח 
גייס  בן-צבי  איסר  האדום.  לפרטיזנים של הצבא  והצטרפה  והחבלה 
אותה ל"הגנה" אחרי שעלתה ארצה, ומאז עשתה למען ביטחון ישראל 

והשתתפה במבצעים מפורסמים

amlm@intelligence.org.il 

הגדעונית המבריקה
סיפורה של לובה גלר





    

     
    
    

    


    
    
    
    



תחנת "דפנה"
     
     
    
   
   
    
    




   
     
    
   
     

    
   
   






    
    
     
    


    

   
    


   



מברק בהול לבן־גוריון
    
    
    
   
 
    
    

   
    

     

    
    

    
   

     
    

    
   





     


    



"ופל טיים"


    
    

     
    

     

   
   
     
    

    




   


     
    


    
     


     

    

    


     
    
     
      
    


    







   
  
  


  
   









    
     


    
    
    

    
   
    
    
    





    
   
    
   
   
    
    


    
    
    




     
    
    
    

   
   
    
    
     
    
    

    
     
     
    
    
   
    
   
    




   
   
     
    

   
    
    
   
    
      
     

     



     


    



   


     
    
    

   
    




    
    
     




    
     


      
    




האם נכשל משרד החינוך באופן הוראת הערבית בבתי הספר? האם 
מוטב ללמד קומץ תלמידים מובחר, המעוניין לדעת את הערבית ואת 
תרבותה על בוריין או שמא להמשיך במגמה הנוכחית, לפיה הערבית 

נלמדת כמקצוע חובה וברמה נמוכה ובלתי מספקת?

בלתי-מספיק בערבית

geva-sh@inter.net.il



לומדים ערבית

   

  

   

   
   

  


  


 

  
  


    
  







    

    
    

 
     


    
    
    
   
    


     


    


   
    
    

    


   
     


    

   
    
     
   

   
    





    
    
    
    
    


    
  
    
    



    



    
    
   

     


    


   


   
    
    




    




   


    
    
    
    

    




מספר התלמידים אמנם לא קטן, אך הערבית אינה מקצוע 
חובה לבגרות והיא מתחרה עם מקצועות "אטרקטיביים" 
יותר. מספר הלומדים לחמש יחידות יורד. חיוני לקבוע את 
החינוך  משרד  תגובת  לבגרות.  חובה  כמקצוע  הערבית 

לרשימתו של שלמה גבע

ערבית? 





  
shlomal@education.gov.il

לומדים ערבית







    
   
  
     

    
    

   
     



     
   
    


    


 
    
  
   
   
     

   
    
   
    
    
   


     
    

   
    




     


   
   


    
   
    
 
   


והאסלאם  התיכון  המזרח  ללימודי  הישראלית  האגודה 
כמו גם חקר התחום בארץ עוברים מתיחת פנים עמוקה; 
לא עוד תת-תחום במדעי הרוח אלא שילוב רב-תחומי 
ההיסטוריה  החברה,  ממדעי  מתקדמות  מדיסציפלינות 

וחקר הספרות והבלשנות

חקר המזרח התיכון 
    בישראל



drorzeevi@gmail.com 

מפסוודו-דיסציפלינה למחקר רב־-תחומי

לומדים ערבית







     
   
   
    
   
    
    
    
     
  

    
   
   
   
   

    
    

   


   
     
   
   
  
   

     

   
    
   
    

 
    



   
    
http://www.meisai.org.il/ 
   /content/view/50/80
     

    
     
     

    
    
    
     
    

    
    



     

   
    
     
   


    
    
    


   
   
    
    
   


    
    

      
    


   


     
     
    
    
     
    

     


    


     





















lapide3@gmail.com 

לומדים ערבית








    
 
    
     
   
   
    

      

    
     

    




    

    
    
    
    
    
    


     
     


   
   

     
   

    


    

     
   
    
   
     
     
    

    


     

   
    
   




     
   
   
    
     
     


    



   
    


    

      


     




    
     






    
   


      

     
   
   
     
  


     

    
    
   
    
   
     



התקיפה של מטוסי חיל האוויר בעומקה של סוריה בספטמבר 2007 חשפה 
את איומיה של סוריה בדבר יכולתה לאיים על ישראל כריקים מתוכן. יתרה 
הוכיחה  כי  באנאפוליס  השלום  ועידת  אל  סוריה  את  הובילה  היא  מזאת, 
לסוריה מה שהיא בעצם כבר יודעת: מוטב שלום עם ישראל על פני עימות 

צבאי. אבל, אין פירושו שסוריה לא תנסה בכל זאת...



  
  

   
   





 
zisser@post.tau.ac.il





elran_m@bezeqint.net 


INSS

    
    
    

   
     
   


    
    
   



שם המשחק: 
אופי העימותים העתידיים



   
   
   
 
    

   

    

  
  
   

   


   
   
   
    
    


     
   
    
   

    
   
    
   
    
    




     


   
    
    
    
    
    
    
     



    
   
     

   
   
    
    



    


   
   
   
  
    



   
    
     

    

     
    
    


    
    
    
    
    
    


    
    
   
    
  
    

    




   
     
    
   
    
    
    
    
    

   
     

    



אתגרי המודיעין 
בעימותי העתיד


    

CIA
    


    
    
    
     
     

אתגרי המודיעין בעימותי העתיד
שעניינו  ראשון  שנתי  כנס  נערך   (INSS) לאומי  ביטחון  למחקרי  במכון 
אתגרי הביטחון של המאה ה-21. אז מה נשתנה? מעורבות גדלה והולכת 
של אוכלוסייה אזרחית וישויות לא-מדיניות, הנשק הגרעיני כגורם המאיץ 
פתרון קונפליקטים באמצעים מדיניים ולא צבאיים, ושינוי תהליכי איסוף 

המודיעין וגיוס סוכנים














  
 

  
   
   
  


  
 
  
  
 
  

  
  


  
  
  
  

   
   
   
    



   
    
    
   
    
    
   


    

    
    


    

   
    
   
   



    


    
   


    
   
   
  

   


    

  
   



    
   
    



    






 קווים לדמותו של עמוס מנור, ראש שירות 
הביטחון הכללי בשנים 1963-1953    
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barakrr@bezeqint.net 














    
     
    
    
     



     
      
     
   
    

    
    



    

      
     

    



 
      


      
    
    
     



   
   
   



     

 
   
    
    
     
     
     

    
     
     

  
    
    
    
      
    

   
     

     
     
     
    



    
    









      
      
      






      


       
       
       

       
       


      

    

     

      


     






y-erlich@bezeqint.net  
lapide3@gmail.com 
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hagdodim_museum@mailto.mod.gov.il 

      
       









     



     
    
    
    
    
    
     
   
    
     
    


     
    
     



     

   
    

    

     
    

     




   
    
   
  
     
    
     
    
    

    
   
     
 
   
   
    
    






























               



               









       




      
     

  








       
     
     
       
  








      





   
     
     
     



        
 





       
  
        
      
       
      











    
    


    

    
   
    



    
    



    
     
    


    
    

    
    


   
    



   
  

   
  
   
  
  


    
    
    

   



   

   
    
    
    


  
    
   



    
   

   
   


 
   
   

   
   





   
  
   

   
 
   

 

    
   




   
   
    

    



    
     
    




    
   
    



     

   
     
   


    
     
    
    
    
   
   
   


   
    
    












misdar@org.il  












   

    
     
    
    
     
   
    
     
     

   
    
   
    
    
    


     


   
    
  
   

   
   




    
 
    

    
   




   
    
    


    
  

   
    
     
    




   
     

    
   



   


   
   
    
     

    

   
    
     
   
   
  
    

    
    
    


   
   

   
    
    
   
    
    




    
   

   
    
    





   
    

    


   
  
   
    
    

  
   

   
   
   
    
   


      

 
zmagen@idc.ac.il

רוסיה הייתה ונשארה אחד השחקנים המסתוריים והמסקרנים - אם 
לא המסוכנים - במשחק העולמי. ממעמד של מעצמה עולמית היא 
התפרקה לכדי מדינה ככל המדינות, אולם השאיפות שלה להחזיר 
עטרה ליושנה ולשקם את מעמדה מדרבנות אותה להתערב בזירה 

העולמית ביתר שאת
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האם ניתן לחזות התקוממות ספונטנית?

למי צלצלו הפעמונים? 
המודיעין והאינתיפאדה הראשונה - 1987

האינתיפאדה מתפרצת

 
   
    


      
     


     
   
   
   
    
    
    



     
    
    

     
    
     
    
   
    
    


    

  
    
    

    
    

     
     




    
  
   
    
   
   
      
    

    


     


    
    


    
    
      


     

    

 





    

    
  
 




    



הפעמונים לא צלצלו בשב"כ, 
בִמנהל האזרחי ובאמ"ן



   
   
    
   

    
     
    
    

    
 
   
   

    
    


    
     
   
    





y-erlich@bezeqint.net







    
    
    
    
    
   
     

    
    

    


 
    
     
    




    

     
     
    

    
     


 



     


    
   
     
     


    
  
    
    
    

  
   




    


    
    
    
   
   

    





מגלגלים אחריות
     
   
   
   
   
   

    
    
   



     
     
     


    

   
    
   

    
   
    

    
    

     
   
    
 



     
    

    
      


    

 
    



דרוש שינוי מיידי
    


    

    
  
    
    
    
    



    





 

  
 

  







  לעשות 
  בארגון 

    
   
 


    
    



     
    






     
   
   
    
     
    
   
     


    
   
   
    
   
    
   
    
     

   



האם ניתן להתריע 
על מרי אזרחי ספונטני?

     



    

   
 

   


    

    




    
    
   
   
   
    

   
    


    

   
    

   

    
     

    
    



    
   
 
   
   
    
    


     
    
   
     
     
   
    
    
    
    

   
     
    
    



    

   
     
    
    





 

    
   
   
    
   

   





    
    



    
    
   
   
   
   
   
     
    
   
  
   


    



   
     
   

    

  
   
    

   

   
    
  



    
   
     
    
    



     

   
    
    
   
    
  
   


    
    




    
   
   
    


    


   

    

    
    
    
   
   



    
    

   



גבות רבות הורמו בארגוני המודיעין "האמיתיים" - שב"כ, מוסד והמודיעין - 
כשגם המנהל האזרחי ביהודה ושומרון החל לאסוף ולעבד מודיעין מן השטח, 
מודיעין שאינו מוגבל ל"הלכי רוח האוכלוסייה". אולם, כשהתוצאות בשטח 
את  רתמה  האזרחי  המנהל  של  המודיעינית  הפעילות  עצמן,  בעד  דיברו 

קהילת המודיעין כולה לעסוק בתשתית האזרחית האסלאמית ב"שטחים"
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עדות מן השטח
אל"מ (לשעבר) יהודה מאיר רוט היה מפקד מרחב 
השומרון בחודשים הראשונים לפרוץ האינתיפאדה 
הראשונה. עדות זו נלקחה מהספר "עקדה" שכתב 

ואשר יצא לאור לאחרונה
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