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תוכן 

אלמונים בעידן היחצנות
המודיעין במציאות הפוסט-מודרנית




היחידה הטכנולוגית חגגה 60 שנה למדינה
בהזדהות עם תושבי עוטף עזה ושדרות

תרומתו של המיפוי במלחמות ישראל
כנס מורשת יחידת המיפוי 2008




מפות ותצלומים ממלחמת 
העולם הראשונה בארץ-ישראל




"עלה נעלה... כי יכול נוכל לה"!
דברי ראש אמ"ן לחג ה-60 למודיעין בכנס לטרון

60 שנות עשייה מודיעינית
על תערוכת חמ"ן לציון יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל

מסתכלים על העולם מלמעלה
לוויינים לאיסוף מודיעין חזותי




הצדעה לדור המייסדים והדגשת שילוב הדורות
העצרת המרכזית של חמ"ן לציון 60 שנה למדינה




30 שנות חלל למודיעין בשדה הקרב
תכנית החלל הישראלית חוגגת 30 שנה לקיומה




"עובד עצות"
מזכיר הממשלה ואיש המודיעין בעבר - עובד יחזקאל




שילוב והדגשה
שירות הביטחון הכללי ציין 60 למדינה

חשיבות תרומת הגמלאים לעבודה השוטפת
הכנס השנתי של אגמון




חידון מורשת חמ"ן, צה"ל וידיעת הארץ
על האירוע וגיליון המזכרת המיוחד

עמדת מדינות ערב כלפי מדינת 
ישראל ב-60 שנותיה - מבט-על




ה"דלק" שהניע את המודיעין של האצ"ל
על ה"דלק" - מחלקת המודיעין של האצ"ל




I.I.C.C - Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center






















  העניינים



כתב חידה - מי היה האיש שהיה?


לזכרם אברהם ליף; ישראל בר יהודה; 
         משה תבור (קרפוביץ'); עמוס פרידברג

כל הכבוד

מכתבים למערכת
שירותי מודיעין בעולם - קהילת המודיעין ברומניה



היסטוריה בתמונות - מלחמת לבנון (1982); 30 שנה לתכנית 
החלל הישראלית; שיחות האוטונומיה באלכסנדריה




מזווית אישית - מקורות מודיעין אמריקניים


יומן מל"מ

"דברים שרואים משם" - מפגש עם יעקב פרי


מודיעיון  בעריכת עמוס גלבוע







  
  
  
  
  
 
 
    
   
  
 

    
     
      
       
     




      



     

     


  
      
      




     
     
 
       










     
     

     
    
       






      
      






מודיעיiן וספר














ראש אמ"ן לשעבר אל"מ בנימין גבלי
על פועלו של האיש




דרוזים במודיעין
על מוערבותה של העדה הדרוזית במודיעין הישראלי




הסוד לא נלקח לקבר*
על "הפרשה"




"כוס המרורים" - דעה אישית
אחיו של משה מרזוק, מנדוני "הפרשה" על גבלי




ההתמודדות עם ארגוני הטרור בזירת האינטרנט
שיבוש פעילות האתר אקצא טיוב של החמאס
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הכנס השנתי של אגמון


   
  
  


   
      




        
       
       



       



       


      

     


      


       
        


 
      
      



שירות הביטחון הכללי ציין 60 למדינה





כנס מורשת יחידת המיפוי 2008












   
   

    

   
    
    
    
     
    

     



    
   
    

  
   
   





    
   
   
   
    
   
    


     
    
  

     
   
     




    



    





     
    



   


     
    



    
    
    
 
    
   


    


   
    



על תערוכת חמ"ן לציון יום העצמאות ה-60 למדינת ישראל

  
  
   

   


 
      



       



       

       
      
     


   
    

   

   
   
   

   





 




    
   
    

    
    
  
   
    




    
  


    

    
     
    
   
   
   
     
     
    








     

   


     
     
     
     


   
    
    

     



     
    
  
    






העצרת המרכזית של חמ"ן לציון 60 שנה למדינה
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   Military Affairs
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   Space



     
     
    

     


     
      
     
    

    
    

 

30 שנות חלל 
למודיעין בשדה הקרב

ומציגה  לקיומה  שנה   30 חוגגת  הישראלית  החלל  תכנית 
הישגים בעולם החלל של היום. התכנית נולדה מתוך צורך 
מודיעיני מובהק, בעת שהסכם השלום המתקרב עם מצרים 
בשנת 1978 חייב פתרון יצירתי לטיסות צילום מעל מדבר 

סיני ומפרץ סואץ



cheshed@netvision.net.il 
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מסתכלים על העולם מלמעלה
   לוויינים לאיסוף 

   מודיעין חזותי






Special Forces











             






yifrah1@012.net.il 
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מפות  של  תערוכה  הוצגה  בתל-חי  התעשייה  בגן  הצילום  במוזאון 
ותצלומים ממלחמת העולם הראשונה בארץ-ישראל. ריכוז החומר משני 
הצדדים שנלחמו באותו מקום אפשר להשוות בין תמונת מודיעין השטח 

שהייתה לצד אחד לזו של הצד האחר

 

מפות ותצלומים 
     ממלחמת העולם הראשונה 

 בארץ־ישראל



haim@mapi.gov.il  
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אפרים לפיד ויוכי ארליךאפרים לפיד ויוכי ארליך בשיחה עם עובד יחזקאל - מזכיר הממשלה 
ומזכיר הקבינט המדיני-ביטחוני







   
  
  
 







    
    
    
    










    
    
    
    

   
     
     


    





     
    
     

    



   
    
   


    

    
   


   
    
    

    
   
   
   
    
    

    
   
     



    
   
   

    

     
    
    
    
   
     

    










    


    
   
     
    
     
   
  
     
   
    
  

     
     
    
    

     
    
    

    
     
    









    
     
   
    

    


    

    
    
    
    



   
   





   

     






     
      
     

      
    













     
   
   
    
    




     
    
    
   
    

    


     
    
    
   
    
    


    

   
     
   
  
     

   
    




    

    

    
      


     
     
  

    

   
    
    


     



  
  

  
  



  
   
    
   


   
   
   

  

   
   

   
  
   

   
    


   





















    

    
   
     
    

   
     
    
      
   
  


    





   

    
   
   
    
    
    
     
    
     
   
 
     
   
    
    

    


   
      



     


    
    
   
   

    
 
    

    




   
   
    

    
     
    
     
    
    
    
   

  
 
   
   
  
   
   
  


  

   
   
   



    


   
   
    
   

   

    
     
    


    
 
    
   
   
   
     
    





    
     
     

     
    



    
   



     


     
   
    
    
    
    
    

    
    



shimons@post.tau.ac.il 

   
   
  



 

















    
    
    




   
    






    
    
    


    
    
    
    


    
     
   









    

   
    




   
    
   
    






     
   
     

   
  

    

    


   







    
    







      
     
      

      


      




       





       


       

  
 
      





y-erlich@bezeqint.net  
lapide3@gmail.com 





     


 


    

     
    
    
    
    


     
    
    
    

   
    
   

  








    
   
    
     
     

    
   

    
    
    
     




  


     



    

     
    
    


    
   
    
    
     
    
    
  
    






    

     



     

     

     
   

    
   
     
    

    
    



     
     




     
   
    
      
    



    
    
    
     
     

    
    
    







    
    
    



     

    
     

    
    
    
    



     
    


    

    
    
   
    


    
     
     
     
    
     
     










    
 
    
   

    
     
     

   

    







   
    


   



    
   

    
     




    

     

   
    
    

   


    

    
  
  
    
  
   







    
    

 
  
    
    
   
    
   
    

   
   
   

   
   
   
   
    
    
     
   
    
   
  
    
  
 







   
   

   
    
    
    
     




   
   
     

   
  
  

     
   




   


     

   
     
    

    
     
     
  
    


    

     
   
 
   
     


    

    

   


    


    
     
    
   
     
     
   









    
    
    


   








    
    
    
    
   
   
   
   

   
    
   
   

   




   
   



    
    
    
     
    

    
    


    
    
     




    
   


    
     
   
      

     
     


    
    
    
 

      
     

    


     
    
   
 

    
    
    
   
   

    
    
   


    


     


     

    


    
   
     
   
    
    
    
    

   
   
    
    
  

    
     




     
   
    
      




 
















            






        
        














    
    



   






   
    
    
    
    


    
      
    
     
    

     
   
    









    
   
    
   
    
    
    
  


     
   
     
     

 



    



    
     
    


    
    
    
    
      
    
     

    

  
    
     
    
    
    
    
    
    
   



    
     
   
    





    
    
    
    
     
    



    
    
    



     

     
    


    
     
   
   
   






גבלי כראש מחלקת מודיעין במטכ"ל ואחר כך ראש אמ"ן 
המסגרות  בניית  המודיעין:  מערך  הקמת  להשלמת  פעל 
הארגוניות, פיתוח מערך המחקר, ואיתור מקורות מידע חדשים 

על היערכות האויב ועל פעילותו בחזיתות השונות
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shimon_avivi@hotmail.com 

הפעילות לפני קום המדינה

    
  

   
    
    
    
    
    
   
   


    


    
    
    



    
    


    


    

    

   
    



יחידת "עמיחי"
    
   
     
    
    


 
  
  
 
 
  
  
  
     
  
  
  
   
  
    


    
    
   
   
   
    


     


     

    
    

    
 
     

     
    


     




     


    
    

    
     


     
     
    





     
    



   



    
      
    
   
   



דרוזים במודיעין
ביום הראשון לשנה האזרחית החדשה פקד אסון כבד את משפחת נבואני בכפר ג'ולס, 
את העדה הדרוזית ואת קהילת המודיעין. אחד מטובי הבנים, סמ"ר תמיר נבואני, לוחם 
בסיירת מטכ"ל, נהרג בתרגיל ניווט בדרום הארץ. למרבה הצער, שמו של חייל נוסף 
בקהילת המודיעין עומד אפוא להיחקק בקיר המבוך באתר ההנצחה הממלכתי לחללי 

קהילת המודיעין בגלילות. 
תרומתם של הדרוזים לקהילת המודיעין לא תסולא בפז. מטבע הדברים לא ניתן לספר 
על כך ברבים, ולפיכך נסתפק כאן בסקירה תמציתית על חלקם של הדרוזים בפעילות 

המודיעין והביטחון בתקופת היישוב ובהקמת יחידת "עמיחי" במסגרת "חצב"











     
    
     
  

    
    
  
   
    
    



   
    


    
    
    

   

    
   
     

    
    
    
   
     






    
     
    
    






  
      
    







     




     



     


     






     





     





   










shagaz@inss.org.il 


        

      















gidim2007@gmail.com



info@terrorism-info.org.il 

ההתמודדות עם ארגוני 
   הטרור בזירת האינטרנט:



     
    

    
     
      

    
    
 
    
     
   
    
    
   



    

   
   
 BBC News Sky News
    
   
    

    
     
    
    
    
  BBC News 




     
    
    
    
   


    

X.ru network
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חשיפת חברות שסייעו לאתר אקצא טיוב 
של חמאס שיבשה את פעילות האתר
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lavie@actcom.co.il 
















    


amos39@012.net.il


   








amos39@012.net.il 
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"התרעתי על אפשרות התקוממות עממית 
עוד ב-1983"




 












      
   
      
      

        
       



 

       

  
       







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

לוביצ'קה - לובה גלר




      



 
       




        




        
      



       





        
       






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
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פרויקט חלי"ל - 
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"ושבו בנים לגבולם" - ערב עיון 
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