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54 שנים ל"מבצע יהלום" 

טייס עיראקי במיג 21 
לישראל: יום עיון מקוון

נחת בשדה  מורטות עצבים,  ציפיות  יומיים של  1966, אחרי  ב-16 באוגוסט 
ידי הטייס מוניר רדפא. רשמית  21 עיראקי, מוטס על  התעופה חצור מטוס מיג 

נמסר כי ההחלטה של הטייס לערוק לישראל באה מיוזמתו, על רקע אי קידומו 
בשל היותו נוצרי, וייסורי מצפון בעקבות הפצצות על אזרחים כורדים בצפון עיראק 

בהן נטל חלק.
זה שיאו של מבצע מורכב שנמשך כשנתיים,  למעשה היה 
בהובלת המוסד שהסתייע באנשי מודיעין חיל האוויר. מיג 
בשירות  ביותר  באותה עת מטוס הקרב המתקדם  היה   21
מדינות ערב, ולמעשה בשירות רוב המדינות של הגוש המזרחי 
בעדיפות  )צי"ח(  כמשימה  נחשב  עליו  המידע  וגרורותיהן. 

עליונה, בישראל ובמערב כולו. 
ביום השנה להגעת הטייס והמטוס לישראל 
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המשך בעמוד 2מוניר רדפא

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל׳( דוד צור

למשפחות ולחברים שלום,
שוב עומדים אנו בפתחה של שנה עברית 
המוכרת,  החגיגה  שהפעם  אלא  חדשה. 
הקורונה,  מגפת  מובנת.  במועקה  מלווה 
המלווה אותנו, אינה מראה סימנים שתיעלם 
בקרוב. נזכיר, שמשום כך החלטנו מבעוד 
מועד לבטל את כנס החברים השנתי במלאת 35 שנים למל"מ. 
פעילותנו  להמשך  בדרכים  עסקנו  לאחרונה,  שערכנו  בדיון 
במל"מ, בהתאם למאפיינים הנוכחיים של הקורונה ולהוראות 
הממשלה. בתוך כך, עלו בעיקר הנושאים של פעילות ההנצחה, 
ובמכוני המחקר  הנחלת המורשת, הפעילות לחברי העמותה 
הפועלים במל"מ. בשלושת התחומים הראשונים הוחלט על 
יישומון  המשך הפעילות שעיקרה יתבצע תוך התבססות על 

ה-ZOOM, שכבר עשינו בו שימוש. 
באשר למכוני המחקר, אלה המשיכו לפעול כסדרם במהלך כל 
תקופת הקורונה, וכך בכוונתנו להמשיך. בהזדמנות זו אני ממליץ 
להיכנס לשלושת אתרי האינטרנט אותם מפעילה העמותה )אתר 
המל"מ, אתר מרכז מאיר עמית למודיעין ולטרור ואתר מרכז 
המחקר למתודולוגיה של המודיעין(. ניתן להיכנס לכל האתרים 

דרך הקישורים המופיעים באתר העמותה. 
חברי האסיפה הכללית של המל"מ )הכוללת את נציגי ארגוני 
הקהילה ונציגי המשפחות השכולות(, לאחר שקיבלו את חוות-
הדעת של היועץ המשפטי לעמותה, החליטו מהסיבות הברורות 
לעין, לדחות את הבחירות לתפקידים של יו"ר העמותה, חברי 
הוועד המנהל, ראש ועדת הביקורת וחברי ועדת הביקורת, שהיו 
אמורות להתקיים באוקטובר השנה, לתקופה של עד 12 חודשים.
ניצלנו בכוונת מכוון את הפסקת הביקורים במל"מ לעבודות 
תשתית נרחבות, ואנחנו בשלבי סיום של עבודות השיפוצים אשר 
בוצעו באתר. אנו נמשיך בשיפור חזות האתר גם בשנה הקרובה.
35 שנות פעילות במל"מ חלפו עברו להן והמבט אל שהיה – 
מארג מופלא של עשייה רחבת היקף, הוקרה רבה להוגי הרעיון 
ולבני המשפחות השכולות, למתנדבות  לנופלים  ולמייסדים, 
ולעושים במלאכה היומיומית – מאיר את  ולמתנדבים הרבים 

עתידנו במל"מ בגאווה ובתקווה. 

אני מאחל לכולנו שנה טובה, בריאות איתנה
ושיחלפו הימים המאתגרים הללו במהרה!

 דודו צור, מנכ"ל המל"מ

מטוס המיג-21 במוזיאון חיל האוויר, מסומן במספר 007 כמחווה למוסד

שנה טובהשנה טובה
ובריאות איתנהובריאות איתנה
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דבר העורכת

קוראים יקרים,

שתי טיסות. בימים סוערים 
אלה כשהאזנתי בחצי אוזן 
מפריטי  אחד  לחדשות, 
ההודעה  את  כלל  היום 
של  כביכול  המונוטונית 
 971 בטיסה  "הנוסעים  בנתב"ג:  דיילת אל-על 
מספר...".  לשער  לבוא  מתבקשים  לאבו-דאבי 
התרגשותה,  את  להסתיר  התקשתה  הדיילת 
וכך, יש להניח, גם כל מי שצפה ושמע. לעיתים 
היסטוריה שלמה מתומצתת במשהו קטן, כביכול. 
והנורמליזציה המתגבשים עם  הסכמי השלום 
איחוד האמירויות, בגיבוי ברור של ערב הסעודית, 
סמן הקונצנזוס של העולם הערבי הסוני בימינו, 
הם ללא ספק אבן דרך בתולדות ישראל. טיסת 
אל-על 971 מעל לחצי האי הערבי, הייתה אירוע 
היסטורי מעבר לכל קלישאה. במל"מ בעוד כשני 
דורות, ואולי בשידור מקוון קודם, ייחדו מן הסתם 

ערב עיון למי ולמה שהוביל לטיסה הזאת.
יום  זה לסיקור  בגיליון  טיסה שנייה מוקדשת 
עיון מקוון שנערך לראשונה במל"מ ביום השנה 
להגעת מטוס מיג 21 העיראקי לישראל באוגוסט 
1966. היה זה מבצע מודיעיני ואווירי רב-תושייה 
בכתבתו  להלן  הפרטים  רבים.  פרות  שנשא 
אני מרשה לעצמי להרהר על  לכיש.  זאב  של 
אירועים מרגשים  כך הרבה  כל  שתי הטיסות. 
ומשמעותיים עברו עלינו בחמישים ושש השנים 
שבין לבין. עסקתי שנים רבות בחטיבת המחקר 
באמ"ן בסעודיה ובחצי האי הערבי. אז סעודיה 
יחסיה עם מצרים  הייתה הראשונה לנתק את 
בעקבות הסכמי השלום, והתייצבה לצד עיראק 
וסוריה במחנה מתנגדי השלום. איפה היה המזרח 
התיכון ביום הטיסה ב-1966 ואיפה הוא היום? 

לחיי הטיסות שבדרך ולחיי השנה החדשה.

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך

ולכל אלו שעסקו  ולמשפחתו,  וכמחוות הוקרה לטייס  עיון מקוון לציון האירוע  יום  נערך 
במבצע יוצא הדופן. 

לארגון יום העיון חברו שלושה גופים: קבוצת ותיקי המודיעין של חיל האוויר )למד"ן(, שיזמו 
 – )"מחברים תוכן לגמלאים"  את האירוע, המרכז למורשת המודיעין )המל"מ(, ואתר מ.ת.ג 

www.meteg.co.il(. הנחה אהוד שפירא ממ.ת.ג. וצפו בו כ-800 איש ואישה. 

עו"ד רונית אמיר מקבוצת ותיקי למד"ן אוויר העלתה בפתח האירוע את זכרו של אל"מ זאב 
)זאביק( לירון ז"ל, ראש המודיעין האווירי בין השנים 1958 ל-1964. לירון היה הראשון שנפגש 

מטעם המוסד עם הטייס באירופה וליווה את המבצע.
תא"ל )מיל'( דודו צור, מנכ"ל המל"מ, סיפר על הפעילות במל"מ, ושב והזמין את ותיקי למד"ן 
להצטרף למרכז. צור הביע תקווה שיום העיון יהיה ראשון לשיתופי פעולה דומים בנושאי 
מורשת המודיעין בעתיד. לגבי המבצע עצמו הדגיש צור את השיתופיות בין גופי המודיעין 

השונים שהביאו להצלחתו.

הח"מ, גם הוא מוותיקי למד"ן אוויר, נתן קמצוץ מהרקע למבצע ששיאו, הגעת המטוס, בתקופה 
של מתח ביטחוני וחשש למלחמה מול סוריה. כמו כן, הוזכרו שני מעשי עריקה אחרים של 

טייס מצרי וטייס סורי לארץ.
בהמשך הוקרן סרטון קצר בתור רקע על תחילת המבצע והמעורבים בו. זהו חלק מסרט ארוך 
"הציפור הכחולה", פרי הפקה משותפת של המל"מ והערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית. 

.)www.youtube.com/watch?v=EXB_mgmtP9c&t=5s :ניתן לצפייה במרשתת(
ראשון הדוברים היה איש המוסד רב העלילות אברהם )"איברהים"( ברזילי, המכיר היטב את 
פרטי המבצע ושיתף את הצופים בשלביו: מאיתור הטייס ועד גיוסו. ברזילי התמקד בחלקו 
בטיפול בטייס ובבני משפחתו. אלה עזבו את עיראק במקביל להגעת הטייס ומטוסו לישראל.

אל"מ )מיל'( יהודה פורת, איש מודיעין חיל האוויר, סיפר על פגישתו כקצין מודיעין אוויר 
צעיר עם הטייס באירופה, וכיצד הינחה אותו במסלול הניווט העתידי מעיראק לישראל. פורת 
היה גם האיש הראשון אותו פגש הטייס עם נחיתתו בארץ, פגישה של חיבוקים והתרגשות. 
בהמשך הפך הטייס העיראקי לא רק למקור מודיעיני שופע אלא גם לידיד של בני הזוג 

פורת, ואף השתתף בטקס נישואיהם. 
ברוך מזור, איש המוסד היה בין האחראים על שיקום הטייס ומשפחתו, תהליך שנמשך שנים ארוכות, 
חלקו בארץ וחלקו בחו"ל. מזור סיפר על המאמצים הכספיים והאנושיים שהושקעו מחד גיסא, 
ומאידך גיסא על הקשיים הרבים שהעמידה המשפחה. אשת הטייס לא הייתה שותפה לתוכנית 

העריקה, והתקשתה להסתגל למצב החדש, שהציב קשיים אובייקטיביים.

אל"מ מרדכי הוד )מפקד חיל האוויר( ליד מטוס המיג העיראקי 18 באוגוסט 1966 )צילום: בני הדר, ארכיון צה"ל(
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מוניר רדפא ורעייתו נפטרו לפני שנים. גם רבים מאנשי המוסד וחיל האוויר 
שהיו מעורבים במבצע אינם עוד עימנו. יום העיון המקוון היה הזדמנות נדירה 

להוקיר את פועלם, ולאחל בריאות ואריכות ימים לאלה שעימנו.
סא"ל )דימוס( זאב לכיש

המשך מעמוד 2

אל"מ )מיל'( דני שפירא, טייס הניסוי האגדי של חיל האוויר סיפר בליווי 
בנו, טייס גם הוא, כיצד הפתיע את הטייס העיראקי בלימוד המהיר של 
המטוס ומערכותיו. הוא הטיס את המטוס, ואימן את מרבית טייסי הקרב 
וחסרונותיו.  יתרונותיו  21, על  מיג  הישראליים בהתמודדות מול מטוס 
היכרות קרובה זו תרמה מאוד להישג שבא לידי ביטוי פחות משנה לאחר 
מכן, במלחמת ששת הימים ביוני 1967. שפירא ובנו סיפרו כיצד אירחו 
את הטייס ובני משפחתו, והציגו מספר צילומים משפחתיים משותפים.

)שייקה(  ישעיהו  )מיל'(  סיים תא"ל  היום  את המפגש שנמשך לאורך 
ברקת. ברקת היה ראש המודיעין של חיל האוויר בין השנים 1964 ל-1970, 
והיה שותף למבצע מטעם חיל האוויר. הוא סיפר, בין השאר, כיצד ביקש 
ביצעו טיסה בשמי הארץ במטוס  ויחד  יגיע לארץ,  שהטייס העיראקי 
דו-מושבי. המטרה הייתה כפולה: הן כדי להתרשם מיכולתו של העיראקי 
ביום  יגיע לארץ  בו  לו מהאוויר את המסלול  כדי להראות  והן  כטייס, 

העריקה. 
ישראל  "מרחבתיין" ששודר בקול  ברקת אף השמיע את השיר הערבי 
כי בישראל מוכנים לקלוט אותו.  בערבית, כדי לסמן לטייס העיראקי 
ולבסוף טען ברקת שהעברת המטוס גם לבחינת המודיעין האמריקאי 
סייעה מאוד להידוק הקשרים בין גופי המודיעין הישראלי והאמריקאי.

אל"מ )מיל'( דני שפירא לצד המיג העיראקי

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

התקפות סייבר ומודיעין בתקופת הקורונה 
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין קיים ב-13 באוגוסט 2020 כנס 
מקוון בנושא התקפות סייבר ומודיעין בתקופת הקורונה. מטרות הכנס 
היו לתאר את ההיערכות המודיעינית מול האתגר מזוויות שונות )המגזר 
הציבורי, המגזר הפרטי, מכוני המחקר והמגזר השלישי(, וללמוד מכך על 

ההתמודדות המודיעינית בתחום הסייבר גם בהקשרים אחרים.

את הכנס הנחה סגן ראש המכון, דודי סימן-טוב, והשתתפו בו סא"ל )מיל'( 
דניאל ראקוב, ששירת באמ"ן, כיום עמית מחקר במכון למחקרי ביטחון 
לאומי; אל"מ )מיל'( שי שבתאי, שגם הוא שירת באמ"ן, כיום האסטרטג 
)המרכז הארצי   CERT-לביא שטוקהמר, מנהל ה ;Konfidas של חברת 
לניהול אירועי סייבר( במערך הסייבר; סנז ישר, ששירתה באמ"ן וכיום 
 FireEye-אנליסטית סייבר ראשית ומרכזת תחום המחקר ומודיעין סייבר ב
ישראל; ואוהד זיידנברג, מייסד CTI League, וחוקר מודיעין סייבר בכיר 

.ClearSky Cyber Security-ב

התובנות המרכזיות בכנס:
תקופת הקורונה מזמנת סיכונים רבים בתחום הסייבר, בדגש על מערכות 
הבריאות. חוסר הוודאות והשינויים באורח החיים מגבירים סיכונים אלה. 
חלק משינויים אלה עתידים להישאר גם בחלוף הקורונה. עם זאת, נראה 
כי המגפה מביאה עימה גם אפשרות לגשר על מגבלות רעיוניות לאור 
אינטרס רחב משותף. בכל מקרה, מתחייבת היערכות מודיעינית מקפת 

להתגוננות מול מתקפות אלה. 
פעולות התקפיות בסייבר של גורמים עוינים עלולות להיות חסרות פשר 
אלמלא לוקחים בחשבון את ההגיונות האסטרטגיים של התוקף. חשוב 
לעלות מ"קומת הביטים" לרמת התקיפה, אבל חשוב גם לרדת מההגיונות 

האסטרטגיים לרמת התקיפה )כלומר גם מלמטה למעלה וגם להפך(.
בנוגע להגנה בסייבר חשוב לשמור על אקטיביות )לחפש פרצות למשל( 
ולסכל את התקיפה בעודה מתרחשת כדי לגרום לתוקף לשאת באחריות 
לה. כדי לאפשר זאת יש להשקיע תשומות במניעה פרו-אקטיבית, קרי 

איתור יזום מתמשך של חולשות בהגנה.
שיתוף פעולה בין המגזרים השונים ובין הגופים השונים הוא חיוני. אזור 
שלא מכוסה על ידי גוף אחד, יכול להיות מכוסה על ידי גוף אחר, הנהנה 
מיתרון יחסי. בנוסף, במקומות מסוימים כיסוי של יותר מגורם אחד מוביל 

לשיפור ולייעול עבודתם של הגורמים השונים.
ליאב סלע

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ: 
ייחודי פורה ורלוונטי

כנס בנושא התקפות סייבר ומודיעין 
 בתקופת הקורונה

נערך באמצעות הזום ב-13 באוגוסט 2020
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QQ  אלון - שש תובנות לגבי עבודה מבוזרת בארגוני מודיעין 
ששון, עמית המכון, מציג את התובנות העיקריות שעלו בעקבות תהליך 
ביחד  המודיעין  והתנסות של המכון לחקר המתודולוגיה של  למידה 
עם אחת מיחידות אמ"ן, אודות לקחים מתקופת הקורונה, שנכון יהיה 
ליישמם ביחידה גם ב"שגרה חדשה". מוקד הלמידה היה נושא העבודה 

מרחוק בארגון מודיעיני.
QQ  ג'האד, הקצנה וטרור - מזווית הנוירופסיכולוגיה החברתית

בין תוצאות דימות מוח  רוזנטול מציג שני מחקרים שהצליבו  - שאול 
של מספר נבדקים לבין התנהגות של רדיקליזציה ותמיכה בג'האד. בכך 
הוא פותח צוהר חדש למחקר מודיעיני, שיוכל לנתח מעשים של מושאי 
המחקר לפי הממד הנוירופסיכולוגי שלהם, בנוסף על הכלים בהם נעשה 

שימוש כיום.
QQ  האתגר המודיעיני מול מדינות מסוגרות – צפון קוריאה כמקרה

ואת הכישלונות של  ד"ר חיים איסרוביץ סוקר את ההצלחות   - מבחן 
ארגוני מודיעין בעולם בדרכם לפענח את סודותיה של קוריאה הצפונית 
ניתן ללמוד על ההתמודדות המודיעינית עם  כך,  ושל מנהיגיה. בתוך 

מדינות מסוגרות באופן כללי.

זרקורים: 
איסוף על בסיס הרשתות החברתיות – חיתוך מצב. 

ליאב סלע, עוזר מחקר במכון, מציג תמונת מצב על השימוש ברשתות 
חברתיות ציבוריות לשם מענה על שאלות מודיעיניות. בבסיס המחקר 
עומדת הטענה שהאיסוף באמצעי זה מתאים למטרות של סריקת אופק, 

אך לא יעיל לזיהוי איומים ברמה הטקטית.

המכון ברשת:
QQ  של הסגורה  הפייסבוק  קבוצת 

ממשיכה  )'מודיעינולוגיה'(  המכון 
להגדיל את נפח פעילותה, ולאחרונה 

כבר חצתה את רף 1,000 החברים. 
QQ  השיח בקבוצה התמקד לאחרונה

בהתאמת עבודת המודיעין לאתגרי 
מרחוק,  עבודה  דוגמת  השעה, 
צניעות מודיעינית וייצוגיות המודיעין 

בתרבות הפופולרית.
QQ  לאחרונה הושק אתר חדש של המכון, אשר ניתן למצוא בו את כלל

תוצריו. לשונית מיוחדת באתר מרכזת את כל החומרים הנוגעים להתמודדות 
www.intelligence-research.org.il :המודיעין עם הקורונה

 עוד על פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
 ראו באתר האינטרנט של המל"מ,

 באתר האינטרנט של המכון
ובקבוצת הפייסבוק מודיעינולוגיה

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

ועוד מפעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ:

פרסומים מקצועיים, מחקרים וזרקורים מונגשים
QQ  כתב של  חמישי  חדש  גיליון 

הלכה  'מודיעין  המכון  של  העת 
ומעשה' – מודיעין לאומי אזרחי. 
הגיליון הינו יוזמה משותפת של המכון 
לחקר המתודולוגיה של המודיעין ושל 
משרד המודיעין, והוא מפנה את הזרקור 
שהינו  האזרחי,  הלאומי  המודיעין  אל 
בדרך כלל בשולי העיסוק של קהילת 
דומה  נוכח משבר הקורונה  המודיעין. 
וצריך  יכול  שרבים מבינים שהמודיעין 
ביטחוניות.  לתרום בסוגיות שאינן רק 
היא  הגיליון  במוקד  השאלה שעומדת 

נדרש שינוי בקהילת המודיעין בכדי לתת מענה לסוגיות  באיזו מידה 
אלו או שפיתוח ידע זה הינו באחריות המשרדים הרלוונטיים. בפרויקט 
נטלו חלק חוקרי המכון לחקר המתודולוגיה לצד אנשי קהילת המודיעין 

ומומחים בנושאים שונים כמו הרפואה, האנרגיה והכלכלה.

מחקרים:
QQ  יישום גישות המודיעין העסקי מול אתגר המודיעין הבריאותי

ביזורית, בהתייחס  גישה  ופרופ' אבי משולח, מציגים  –ד"ר אבנר ברנע 
מודיעיניות  יחידות  לפיה תוקמנה  לאומי-אזרחי,  מודיעין  לסוגיה של 

במשרדי הממשלה השונים.
QQ  מודיעין חברתי וכלכלי – תרומת מדדי ניידות האוכלוסייה החדשים

– ד"ר שמואל אבן וד"ר תומר פדלון מציגים את השימוש בכלים של מידע 
)גוגל, אפל(,  ידי ענקיות הטכנולוגיה  ומובנה, המסופק על  גולמי רחב 
הנוגעות  מודיעינית, בפרט כאלה  מועיל למענה על שאלות  כאמצעי 

למודיעין לאומי-אזרחי.
QQ  מחויבות קהילת המודיעין כ"מעריך הלאומי" לציבור – תא"ל

ודודי סימן טוב, מבקשים  א'  רס"ן  יוסי קופרווסר, ראש המכון,  )מיל'( 
יכולת  לציבור  להקנות  המודיעין  מערכת  יכולה  כיצד  ולהבין  להכיר 
יישום תפישה  בוחן את  ולהכרת העובדות. המאמר  להבנת המציאות 
זו בקהילת המודיעין האמריקנית, ודן בשאלה מהו המודל הנכון עבור 

קהילת המודיעין הישראלית. 
QQ  יישום עקרונות האבחון הרפואי על האבחון במודיעין – ד"ר

יגאל ורדי מבקש במאמר להציע רעיון לשם התגברות על בעיות יסוד 
יישום עקרונות האבחון  מובנות בתהליך הערכת המודיעין באמצעות 
ברפואה על האבחון בשדה המודיעיני. לשם כך, המאמר מציג תיאוריה 
את  ובמקביל  ברפואה  האבחון  את  המסבירה  חדשה  אפיסטמולוגית 

מלאכת המודיעין.
QQ  ,מגמות על לגיבוש מדיניות אסטרטגית - נעם אלון, עמית המכון

בידי מקבלי ההחלטות לתיאור  מציג את הנושא של מגמות על ככלי 
כיצד  הוא מתאר  זאת,  ולעיצובה. במסגרת  המציאות המשתנה תדיר 
כיצד  ובוחן  מגמות על משולבות בתהליכי תכנון אסטרטגיים בעולם, 

כדאי לשלבן בתהליכי תכנון אסטרטגיים בישראל.

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעיןהמרכז למורשת המודיעין

מודיעין לאומי אזרחי
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גישות ורעיונות ליישום בישראל

לביטחון  וחשיבותו  בינלאומי  שם  בעל  הוא  הישראלי  המודיעין  מערך 
ישראל  של  המודיעין  שגופי  לכך  לפעול  עלינו  לכל.  ברורה  המדינה 
יעבדו בתיאום מלא, שגבולות הגזרה ביניהם יהיו ברורים, ושגם במקרים 
של כפילויות נוכל להבטיח שיתוף פעולה, ושקביעת סדרי העדיפויות 
מודיעין  ממערכי  למדנו  האלו  הלקחים  את  מסודרת.  בצורה  תיעשה 
והיעילה  המיטבית  בצורה  להיערך  יאפשר  ויישומם  בעולם,  אחרים 
עומדים  אשר  תדיר,  והמשתנים  המגוונים  הרבים,  לאתגרים  ביותר 
בפנינו. משרד המודיעין מתכוון לפעול לקידום עקרונות אלה, לטובת 

חיזוק הביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
מעבר לחשיבות הביטחונית של מערך המודיעין, יש לו חשיבות גדולה 
לפני  לחיינו  שפרצה  הקורונה,  מגיפת  אזרחי.  הלאומי  בתחום  גם 
חודשים ספורים, המחישה זאת ביתר שאת. שימוש מושכל ונכון בכלים 
המודיעיניים העומדים לרשות המשרד מסייע רבות במאבק במגיפה, 
וגם בתחום זה תורם משרד המודיעין את חלקו. בימים אלה, אנו בוחנים 

ענפים אזרחיים נוספים בהם נוכל לתרום למדינה.
משרד המודיעין הוא הגורם הדומיננטי בתחום המודיעין הלאומי אזרחי 

כיום, והוא ימשיך להוביל זאת, למען מדינת ישראל ואזרחיה.
תודה לכותבים ולאנשי המל״ם, המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

ולמשרד המודיעין, שלקחו חלק בהוצאת גיליון מיוחד זה.

ח"כ אלי כהן - שר המודיעין
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המצב:  תמונת  עיקרי 
לאחר כחצי שנה של שליטה 
על התפשטות המגפה, החלה 
ברצועת עזה התפרצות מהירה 
לאחר שאותרו ארבעה חולים 
ראשונים ב-24 באוגוסט 2020. 
תוך כשבוע עלה מספר החולים 
סה”כ  ל-280.  מ-36  הפעילים 
 280 עתה  מאותרים  ברצועה 
חולים פעילים 243 חולים מתוך 
מחו"ל.  שבים  ו-37  הרצועה, 
הינו ארבעה  מספר הנפטרים 
)עדכני ל-31 באוגוסט 2020(. 

חלה  הפלסטינית  ברשות  גם 
עלייה במספר החולים במהלך 

דוח מעקב של מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית:

 התפשטות הקורונה ביהודה ושומרון וברצועת עזה – 
תמונת מצב עדכנית נכונה ל-31 באוגוסט 2020

המל"מ קיים שידור מקוון לצופים מחו"ל, 
מרביתם מתנדבי "שראל" מארה"ב, מדרום 
אפריקה ומארצות נוספות ב-25 באוגוסט 
2020. שראל היא עמותה שמטרתה היא 
לשתף את יהדות חו"ל במאמץ הלאומי של 
מדינת ישראל. תא"ל )מיל'( צור מנכ"ל המל"מ 
המרכזיות  מטרותיו  המל"מ,  על  בסקירה  פתח 

מתנדבי "שראל" בחו"ל צפו בשידור מקוון מהמל"מ
ופעילותו, כולל תרומתם הייחודית של מכוני המחקר הפועלים בו לקהילת 
וירטואלי  המודיעין הישראלית. בהמשך השידור המקוון התקיים סיור 
במל"מ שכלל ביקור במבוך, באוהל שם, בספרייה, ובתצוגת השלל והטרור. 
כן, הציגו מתנדבי המל"מ סיפורי מורשת שעסקו בחללי הקהילה  כמו 

ובפרשיות מודיעין מהעבר. 
והוא  נינה פתאל,  רב, המתנדבת  בכישרון  את הסיור המקוון הדריכה 

התארך מעל למתוכנן לאור ההתעניינות הרבה של המשתתפים. 

נוספו  השבוע שחלף: בשטחי הרשות 
שנוספו   2,324 לעומת  חולים,   2,843
משרד  דיווח  פי  על  שעבר.  בשבוע 
מספר  הפלסטינית  ברשות  הבריאות 
החולים הפעילים עומד עתה על 7,086. 
חברון  ממחוז  עדיין  הם  החולים  רוב 

)כ-46 אחוז מכלל החולים(.
בשכונות מזרח ירושלים נמשכת מגמת 
29 חולים פעילים מאושפזים  העלייה. 
בטיפול נמרץ, מהם ארבעה מונשמים )30 
באוגוסט 2020(. מספר הנפטרים בשטחי 
הרשות הגיע ל-166 בני אדם, לעומת 147 

בשבוע שעבר )31 באוגוסט 2020(.
ניתן לעיין במסמך המלא באתר המכון: 

.www.terrorism-info.org.il

שגריר רומניה בישראל מבקר במל"מ 
ראדו  ד"ר  במל"מ  ביקר   2020 באוגוסט  ב-16 
השגריר  בישראל.  רומניה  כשגריר  המכהן  יואניד 
ספרים  רומניה, שפרסם  יליד  יהודי  היסטוריון  הוא 
רבים בנושא השואה והיה מנהל המחלקה לתוכניות 
בוושינגטון  השואה  מוזיאון  של  הארכיב-הבינ"ל 

)בשנים 2020-2000(. 
במהלך ביקורו, נפגש השגריר עם מנכ"ל המל"מ,  צור, 

וסייר בספריה ובאתר בהדרכת הגב' נינה פתאל. 
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האיסוף הקרבי והגנת הגבולות – ממערך לחיל
2020 שונה מעמד מערך הגנת הגבולות  ביולי 

בצה"ל, ממערך לחיל, במסגרת זרוע היבשה. 
זה החיל שהחל את דרכו לפני 20 שנה בפיצול 
מחיל המודיעין לחיל מודיעין השדה, הפך לחיל 
על  אחריות  בתוספת  ועתה  הקרבי,  האיסוף 

ביטחון שוטף, הפך לחיל הגנת הגבולות. 
יתכלל  אשר  אחוד  חיל  על  עתה  הכריז  צה"ל 
בצורה מסונכרנת את כל נושא הביטחון השוטף 

וההגנה על גבולות המדינה.

יחידות חיל הגנת הגבולות כוללות:

QQ  לוחמי ולוחמות איסוף קרבי: אוספים מידע מודיעיני על האויב
באמצעים טכנולוגים שונים בשילוב לוחמה. לוחמי ולוחמות איסוף קרבי 
מתגייסים לבית הספר לאיסוף קרבי והגנת הגבולות )סיירים( לטירונות 
כפופים  אשר  השונים  האיסוף  גדודי  לחמישה  מתפצלים  ולאחריה 
לפיקודים )שחף, עיט, ניצן, נשר, איתם(. פלוגות ייעודיות קיימות בכל 
הגדודים ומורכבות מצוותים רגליים ורכובים ופעילותם מורכבת ומסווגת.

QQ  לוחמי ולוחמות חי״ר גבולות: מטרתם העיקרית של גדודים אלו
הינה ביטחון שוטף והגנה במרחב גבולות ישראל. הגדודים )ברדלס, אריות 
הירדן, קרקל ולביא הבקעה( מוכשרים לפעול כגדודי חי״ר במצבי חירום 

ולהילחם בשטח האויב בקרבת הגבול.

QQ  וגורם מרכזי בהגנה תווך  מהוות עמוד  וסמב״ציות:  תצפיתניות 
על גבולותיה של מדינת ישראל ושמירה על ביטחון אזרחיה ותושביה. 
לאחרונה, עובר התפקיד מהפך כאשר התצפיתנית נדרשת להפעיל כלים 

טכנולוגיים מסווגים ולהוות גורם מכריע בשטח. 

QQ  .יחידת הגששים: יחידה אשר הצטרפה לאחרונה למערך הגבולות
הגששים מהווים גורם קריטי בשטח, ומוסמכים לזהות עקבות מסובכים, 

לפתוח צירים ולאתר חדירות אויב בגבולות המדינה. 

מפקד החיל הוא תא"ל אמיר אבשטיין.
שיתף מאתר דובר צה"ל אפרים לפיד

 מפקד החיל, תא"ל אמיר אבשטיין, בטקס חניכת החיל החדש.
מימין: מפקד זרוע היבשה, אלוף יואל סטריק

 תג השרוול של 
חיל הגנת הגבולות

קמ"נית פיקודית ראשונה - אל"מ נ' - בפיקוד המרכז 
קצינת המודיעין הפיקודית הראשונה בצה"ל, אל"מ נ', בפיקוד המרכז נכנסה בראשית אוגוסט 
2020 לתפקיד. בטקס במפקדת הפיקוד, במעמד מפקד פיקוד המרכז, אלוף תמיר ידעי וראש אגף 
המודיעין, אלוף תמיר הימן, אמרה אל"מ נ': "כפרפרזה על שירו של דן אלמגור 'שומר החומות', 
אני ניצבת בפניכם, נרגשת, מעלה מילים אלה על שפתותי ואומרת בחרדת קודש - הפעם זו 
המשמרת שלי. זכות גדולה היא לי לעמוד בראש יחידת המודיעין של פיקוד המרכז, תחושת 

שליחות, אחריות ומוכנות לאתגר המנהיגותי והמודיעיני". בהצלחה!
שיתף מאתר דובר צה"ל אפרים לפיד
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הענקת מדלית 'מבצע אנטבה' למרכז למורשת המודיעין

מבצע אנטבה
מדליה לציון פעולת הקומנדו שביצע צה"ל בשיתוף ה"מוסד למודיעין ותפקידים 

מיוחדים" לשחרור בני ערובה באוגנדה, 1976 )צילום: רועי שגב(

מנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( דודו צור קיבל מאבנר אברהם ומרועי שגב 
הוא  ושגב  ומפיק המדליה,  יוזם  "מבצע אנטבה". אברהם  את מדליית 

האמן שעיצב אותה. 

היתר  בין  ומציגה  וקודים,  רבים, סמלים  מידע  פריטי  כוללת  המדליה 
ובפריז, המטוס הקל עם  היבטים מודיעיניים במבצע: חקירות בלונדון 
מכונית  האחרון,  ברגע  המוסד  האוויר שסיפק  וצילומי  המוסד  לוחם 

המרצדס המפורסמת, נחיתת הביניים בדרך ארצה בניירובי לצורך תדלוק 
ופינוי פצועים, ועוד.

מרגשת הבחירה של היוצרים לציין את ארבעת בני הערובה שאיבדו את 
חייהם בפעולה ובעקבותיה: ג'אן ג'אק מימוני, אידה בורוכוביץ, פסקו כהן, 
יום לפני הפעולה  וגם דורה בלוך. למר גורלה של בלוך, היא אושפזה 
בבית החולים, ונרצחה לאחר הפעולה על ידי אנשיו של אידי אמין, נשיא 
אוגנדה דאז. אלו מונצחים באות הראשונה של שמם )בעברית ובאנגלית( 

המופיעה בחלונות מגדל הפיקוח, שהפך לאחד מסמלי הפעולה.
עוד במדליה על נפילתו של סא"ל יונתן )יוני( נתניהו ז"ל. 

אבנר אברהם

מימין: אבנר אברהם, דודו צור ורועי שגב  )צילום: שוקי כהן(

המרצדס השחורה ששימשה את הכוח הפורץ של סיירת מטכ״ל במבצע ״כדור הרעם״

 ראש אמ"ן שלמה גזית )מימין(, מתדרך את פדויי השבי מאנטבה עם רדתם מהמטוס 
בבסיס תל- נוף, לפני המראתם ללוד )צילום: דו"צ(

מתיחת פנים במל"מ
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עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(
QQ  יוני בחודש  העמותה -  ידידי  חוג 

התקיים המפגש השנתי של חוג הידידים 
של העמותה. חוג הידידים מעניק מדי שנה 
לימודים  היחידה לצורך  לבוגרי  עשרות מלגות 

אקדמיים. מתן המלגות נקבע לפי המצב הסוציו-
אקונומי לצד הצטיינות בשירות. במהלך המפגש 
סקרו מפקד היחידה וקצינים בכירים נוספים את 

פועלה של היחידה בתקופת הקורונה.

QQ  בחודשים  - החברתיות  התוכניות 
הפעילות  מחזור  הסתיימו  האחרונים 

 8200 for Startups by תוכנית  של  העשירי 
הטכנולוגי  המאיץ  של  הראשון  והמחזור   EISP

העמותה,  של  משותפת  יוזמה  המילואים,  למשרתי 
ומשרד הביטחון. נפתחו המחזור החמישי  משרד הכלכלה 

הערבית,  מהחברה  ויזמות  יזמים  לקידום   Hybrid תוכנית  של 
ומחזור נוסף של תכנית Woman2Woman לקידום נשים לתפקידי 
כן, הושקה פעילות בשתי  כמו  והציבורי.  מפתח במגזר הפרטי 
תוכניות חברתיות חדשות. הראשונה, בשיתוף עם פורום מיכל 

עמותת "שובל" 

נרצחה  אשר  ז"ל  סלה  מיכל  של  לזכרה  שהוקם  סלה, 
העמותה  הפעולה,  שיתוף  במסגרת  זוגה.  בן  ע"י 
במיזמים טכנולוגיים, שמטרתם  ותומכת  מלווה 
למצוא פתרונות טכנולוגיים לטיפול באלימות 
ליווי  תוכנית  השנייה,  ולמניעתה.  במשפחה 
תעסוקתי של צעירים אקדמאים מבית שמש, 
בשיתוף מיזם "תופסים כיוון" ומרכז הצעירים 
למצוא  לצעירים  לסייע  במטרה  בבית שמש, 

עבודה שהולמת את כישוריהם והשכלתם.

QQ  - "טהרן"  הסדרה  בנושא  מקוון  אירוע 
הרמת  אירוע  יתקיים   2020 בספטמבר  ב-13 
יכלול  האירוע  לבוגרים.  מקוון  כוסית 
סדרת  בנושא  היחידה  בוגרי  פאנל 
בהנחיית שחר  "טהרן"  הטלוויזיה 
13 לאירופה.  פלד, שליחת ערוץ 
סירקין,  דני  באירוע  ישתתפו 
הסדרה;  של  שותף  ויוצר  במאי 
נתנאל טוביאן, ראש דסק המדיה 
הוויזואלית במכון לחקר התקשורת 
במזרח התיכון; וסנז ישר, אנליסטית 
המחקר  תחום  ומרכזת  ראשית 

 ומודיעין סייבר ב-fireeye ישראל.  
בוגרי היחידה מוזמנים להירשם לאירוע באתר 

 .www.8200.org.il/he/223 :העמותה

QQ  ובארכוב במיון  ביחידה ממשיך  צוות המורשת   - בתחום המורשת 
מסמכים שנאגרו לפני למעלה מ-20 שנה במחסני היחידה בתנאי שימור 
גרועים. חלק מהמסמכים מועבר לארכיון צה"ל לקטלוג, לתיעוד ולשימור. 
מורשת  והרצאות בתחום  מוצגות שיחות  בהתאם למגבלות הקורונה 

היחידה לקצינים ולחיילי היחידה ב"זום".
אליענה ונעם

עם פרוץ מגפת הקורונה, הבינו בוועדת התרבות של 
"שובל", כי לפחות בטווח הנראה לעין - מה שהיה, הוא 

לא מה שיהיה. 
אז מה כן? מה עושים? בחמש השנים האחרונות, עד להתפרצות 
הקורונה, התרגלו חברי "שובל" לקבל מדי חודש זרם קולח של הצעות 
בחו"ל, הרצאות,  טיולים  טיולים בארץ,  וחברתית:  לפעילות תרבותית 
מועדוני זמר, מופעי סטנד-אפ ומופעי תרבות שונים, וגולת הכותרת - פעם 

בחודש הקרנת טרום בכורה של סרט בליווי הרצאה. 
מנכ"ל "שובל", עם ראש ועדת התרבות החליטו לאמץ את המדיה החדשה 
וגידים, ומזה חודשים אחדים, חברי "שובל"  - ה"זום". הרעיון קרם עור 

בזום.  "שובל"  מפגשי   - "שושוזום"  במועדון  בשבוע  פעמיים  נפגשים 
"קרן הצנחנים",  וחברי  וגם חברות  "אגמון",  גם חברי  הצטרפו אליהם 
שצופים פעמיים בשבוע במיטב המרצים, באנשים מעניינים בתחומים 
מגוונים - סיפורים אישיים, תרבות, חברה ומדע. אלה מרתקים ומעשירים. 
מגפת הקורונה הביאה את העמותה ובמיוחד באמצעות ועדת הרווחה 
שלה, לטיפול נקודתי בחברים הבוגרים הנמצאים בבידוד חברתי. החל 
2020 חברי העמותה, באמצעות מתנדבים, שומרים על  מחודש אפריל 
קשר בשיחות טלפון פעם פעמיים בשבוע, ובביקורים, כאשר ההנחיות 
מאפשרות זאת, ואף בתדרוך אישי ברזי מערכות הזום והאינטרנט כדי 

לשפר את התקשורת עם המשפחה והחברים. 

 המפגש השנתי של
חוג ידידי העמותה

for Startups by EISP 8200

המחזור החמישי של תכנית Hybrid לקידום יזמים ויזמות מהחברה הערבית
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אירועי חודש ספטמבר
QQ  16 בספטמבר 1982 - אירוע סברה ושתילה | הפלנגות הנוצריות

שהוקמה  כהן',  'ועדת  הפליטים.  במחנות  בפלסטינים  טבחו  בלבנון 
לחקירת האירועים, התייחסה במסקנותיה בין השאר לראש אמ"ן, האלוף 
יהושע שגיא )בגין אי העברת המידע שקיבל על הטבח לדרג המדיני( 

וכן לשר הביטחון, אריק שרון. שניהם נאלצו להתפטר.

QQ  17 בספטמבר 1971 - הפלת מטוס צילום של חה"א על-ידי
טק"א מצרי | מטוס  בואינג סטרטוקרוזר של חיל האוויר יצא לגיחת 
צילום באזור תעלת סואץ לאיתור סוללות טילים סובייטיות חדשות. זמן 
קצר לאחר שהגיעו ליעד, נורו על המטוס שני טילי ס.א 2. שבעה מאנשי 

צוות האוויר נספו ורק אחד מהם ניצל.
QQ  1 בספטמבר 1955 - עסקת האמל"ח שהפתיעה את המודיעין

הישראלי | המודיעין הישראלי הופתע מהכרזת נשיא מצרים נאצר על 
עסקת אמל"ח רחבת היקף עם צ'כוסלובקיה )בריה"מ הייתה הספקית 
בפועל(. העסקה כללה ציוד מתקדם והיו לה השלכות אסטרטגיות על 

המזרח התיכון.

אירועי חודש אוקטובר
QQ  1 באוקטובר 1985 - "מבצע רגל עץ" | מטוסי חיל האוויר תקפו

את מפקדת אש"פ בתוניס. המבצע התאפשר לאחר מאמץ איסופי ממושך. 

QQ  6 באוקטובר 1973 - מלחמת יום הכיפורים | המודיעין נכשל
וסוריה.  ולדרג המדיני על מלחמה מצד מצרים  במתן התרעה לצה"ל 

אריאל שרון מעיד בפני ועדת החקירה על פרשת סברה ושתילה )צילום: רויטרס(

בעקבות מסקנות ועדת אגרנט שהוקמה לאחר המלחמה, הודחו בכירי 
אמ"ן ובראשם ראש אמ"ן, וראש מחלקת המחקר. 

QQ  | 1994 - הפעולה לשחרור נחשון וקסמן ז"ל  14 באוקטובר 
בניסיון החילוץ של  נהרגו  וקסמן  והחייל החטוף נחשון  סרן ניר פורז 
סיירת מטכ"ל בביר-נבאללה. וקסמן נחטף ב-9 באוקטובר 1994. המבצע 

התבסס על מידע נקודתי של השב"כ ואמ"ן. 

QQ  טביעת המשחתת אח"י אילת מירי –  1967 21 באוקטובר 
כתוצאה מטיבוע המשחתת   | "סטיקס" מנמל פורט סעיד  טילי 
נהרגו 47 איש ו-91 נפצעו. ועדת הבדיקה בראשות סגן הרמטכ"ל, חיים 
בר לב, איתרה תקלות רבות גם בתחום המודיעין. לאמ"ן לא דווח מראש 
על מסלול ההפלגה. מספר שעות לפני האירוע נקלט ביחידה 848 )כיום 
8200( מידע בהקשר לפעילות חריגה באזור פורט סעיד. הוועדה קבלה 
עדויות סותרות מאנשי יחידת ההאזנה 848 וממודיעין חיל הים. נגד חלק 

מהמעורבים ננקטו צעדים. 

בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן תאריכון היסטורי לחודשים
אירועים | מבצעים | מורשת קרב

מאת: סא״ל )מיל.( גדעון מיטשניק

גשר על תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים )צילום: רון אילן, לע״מ(

אח״י אילת )צילום: ויקיפדיה, קודקוד צהוב(

הפצצת היעדים במסגרת מבצע "רגל עץ" )צילום: אתר חיל האוויר(

 סרן ניר פורז ז"ל נחשון וקסמן ז"ל בסרטון שהפיצו החוטפים )ערוץ 2(
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תודתנו 
לאבנר אברהם, לאליענה דן, לשירה כהן, לזאב לכיש, לאפרים לפיד, 
לגדעון מיטשניק, לדודי סימן-טוב, לליאב סלע, ליוסי קופרוסר, לרפי 
קטרון, לנאוה רייך, לשמוליק מ"שובל", ולנעם שפירא על הסיוע בהכנת 

החומר ולכל האחרים שתרמו. 

בקרו באתר האינטרנט שלנו:
www.intelligence.org.il

 "רואים מל״מ", איגרת המידע של ה-מל״מ, מופצת באינטרנט.
שמרו על קשר - הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת הדואר 

 האלקטרוני שלכם!
נשמח לקבל מכם משוב: התייחסויות, תגובות ובקשות. 

תודה, יוכי ארליך, עורכת "רואים מל״מ" 
mlm@intelligence.org.il

 אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין, ת"ד 3555 רמת השרון 47143,
טל' 03-5497019, פקס 03-5497731

בתיאום מראש  מומלץ לשאול ספרים מהספרייה  בימים אלה 
ותוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. אנו נלקט את הספרים 
עבורכם, ונעבירם למי מטעמכם שישלח לאיסוף במקרה הצורך.

קישור לצפייה בעלון הספרייה

https://bit.ly/33ZzQE0 :קישור לקטלוג הספרייה

עדיף תמיד ליצור קשר לפני ההגעה, לבדוק אם הספר על המדף.
הספרייה זמינה לפניות בדואר האלקטרוני.

המל"מ  לחזרת  עד  הספרים  השאלת  זמן  את  לכולם  הארכנו 
לפעילות רגילה. עם זאת אנו מתקשרים בימים אלו למי שמחזיק 
בספרים מעל חודשיים. לכן נודה לכם על שיתוף הפעולה ואנא 

הזדרזו להשיב את הספרים במהרה.
בעדכון הבא נפרט על שמות הספרים החדשים שהגיעו החודש.

צוות הספרייה מאחל לכולם רק בריאות.
מס טלפון: 03-5482254

library@intelligence.org.il :מייל

ספריית המל״מ

QQ  אלוף )מיל'( ניצן אלון, מונה ליו"ר
אלון  אביב.  בן-גוריון בתל  בית  מועצת 
שימש בעבר אלוף פיקוד המרכז, ראש 
באמ"ן  הפעלה  רח"ט  המבצעים,  אגף 

ומפקד סיירת מטכ"ל. 

QQ  31-פרופ' אלכסנדר בליי סיים ב
כמדען  תפקידו  את   2020 באוגוסט 
הראשי במשרד המדע והטכנולוגיה והוא 
מצטרף לאוניברסיטת חיפה. בליי היה 
יועץ ראש  איש חטיבת המחקר באמ"ן, 
דיקאן  וסגן  ערבים,  לענייני  הממשלה 

הפקולטה למדעי החברה והרוח באוניברסיטת אריאל.

ת ו ח פ א ' צ

ניצן אלון

אלכסנדר בליי

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור במל"מ

הספרייה | הארכיון | עלון הספרייה
מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
המכון לחקר מורשת המודיעין
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