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משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל׳( דודו צור
למשפחות ולחברים שלום,

חג הפסח פותח סידרה של מועדים וימי זיכרון חשובים בחיי 
עם ישראל. החג מסמל יותר מכול את היווצרותו של העם אשר 
הגיע למצרים ״במתי מעט ויהי לגוי גדול״ )דברים, כ"ו, ה(. הוא 
מסמל גם את חירות האדם כערך אוניברסלי ואת ההתחדשות 
באביב. בסוף ספירת העומר נציין את חג שבועות, הוא חג מתן 
תורה, בה ניתנה התורה לעם ישראל, ובמרכזה עשרת הדיברות שהפכו להיות היסוד 

לתורת המוסר היהודי והנוצרי. 
בתווך בין שני מועדים אלה נמצא הסיפור הגדול של עמנו בעת החדשה ״משואה 
לתקומה״. ביום הזיכרון לשואה ולגבורה נציין ונזכור את השואה הגדולה בהיסטוריה 
והיא סייעה  ישראל בארצו,  גורם מרכזי לתקומת עם  הייתה  של עמנו. השואה 
לקבלת ההחלטה באו״ם )כ״ט בנובמבר 1947( על הקמת מדינת ישראל. לאחריה 
הכריזה מועצת העם ב-ה' באייר תש"ח על הקמת מדינת ישראל. בעקבות ההכרזה 
פתחו מדינות ערב במלחמה נגד המדינה משום סירובם לקבלה. הלחימה הנמשכת 
על ביטחוננו גובה מאתנו חללים מקרב כוחות הביטחון והאזרחים. אנו מקדשים 
ומאזכרים אותם ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות איבה 
)ד׳ באייר(. למחרת, אנו חוגגים את תקומתנו, והשנה נציין 74 שנה לקיום המדינה. 
בתוך כך אנו גאים בתרומתה הגדולה והמתמשכת של קהילת המודיעין לביצור 

ביטחונה של מדינת ישראל ונושאים את זכר החללים שנפלו מקרבה. 
במל"מ החל בעבודתו הוועד המנהל החדש בתחילת השנה האזרחית. לאחרונה קיים 
הוועד בהנחיית היו״ר החדש, האלוף )מיל׳( זאבי פרקש, סדנה אסטרטגית אשר 
הנושא המרכזי בה היה איך אנחנו רוצים לראות את המל״מ בעוד עשור. במסגרת זו 
סומנו הנושאים המרכזיים בהם יש לעסוק עד שנגיע למועד זה. ההחלטות בסדנה 
יסוכמו לאחר חג הפסח, ותגובש תוכנית להגשמת יעדיה בשילוב עם ארגוני המודיעין. 
בחודש מרץ במלאת שנה לפטירתו של האלוף יהושע שגיא ז"ל לשעבר ראש אמ״ן, 
הוקדש חדר הדיונים העליון במל"מ לזכרו. שגיא היה האיש אשר החליט על הקמת 

המל״מ )ראו כתבה בהמשך(. 
בתחום הפעילות אנו ממשיכים בפעילות הברוכה של זום מל״מ בהובלתה של יוכי 
נוספים בתחום  ונושאים  ואשר הביאה להיכרותה של מורשת המודיעין  ארליך, 
המודיעין לעשרות אלפי צופים. בכוונתנו לחזור בקרוב לפעילות באודיטוריום המרכזי. 
בתחום ההנצחה מתקיים מגוון רחב של פעילויות עליהן תקראו בהמשך הגיליון. 
2002( ו-40 שנה למלחמת  20 שנה למבצע "חומת מגן" )מרץ  השנה אנו מציינים 
של״ג )יוני 1982(, נושאים אלה יוצגו בכנסים הצפויים ובפרסומי המל״מ. נחזור גם 

לפעילות ״בימת מודיעין״ אשר עסקה בענייני אקטואליה בימי ששי אחת לרבעון.
אני מאחל לכולנו, שפע בריאות והגשמת התוכניות הארגוניות והאישיות!

 תא״ל )מיל׳( דודו צור
מנכ"ל המל"מ
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 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: נאוה לכיש

 קריאת חדר הדיונים העליון במל"מ
ע"ש אלוף יהושע שגיא ז"ל

ביום 17 במרץ 2022 התקיים במל"מ טקס קריאת חדר 
הדיונים העליון על שם ראש אמ"ן אלוף יהושע שגיא. 
השתתפו יו"ר המל"מ אלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש, 
מנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( דודו צור, חברי הוועד המנהל, 
בני משפחה ומוקירי זכרו של שגיא. סא"ל )מיל'( משה 
חברוני, ראש לשכתו )רל"ש( בתקופת כהונתו של שגיא 
כראש אמ"ן, נשא דברים מרגשים על פועלו. הוא ציין 
שהמשפחה פועלת להנצחת שמו של שגיא ז"ל. המל"מ 
הוא אחד המקומות המתאימים, כיוון ששגיא הגה את 
הרעיון של הקמת אתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין 
והפך אותו למציאות. חברוני והמשפחה הודו להנהלת 
המל"מ על שאולם הדיונים הראשי במל"מ נקרא על 
שם האלוף שגיא. לדבריו שגיא היה האיש שהוליד את 
הרעיון של הקמת אתר ההנצחה לחללי קהילת המודיעין 

והפך את הרעיון למציאות. 
בנוסף פועלת המשפחה להקמת שתי קרנות במסגרת 
המל"מ. האחת בשיתוף עם יחידת הלווייניות של חמ"ן. 
ראש אמ"ן שגיא שילב לראשונה את תחום הלוויינות 
באמ"ן, כגורם משמעותי בחיזוק מערך האיסוף החזותי. 
נושא  לקידום  לפעילות  ופרסים  הקרן תעניק מלגות 
ובצה״ל. הקרן השנייה תפעל בתחום  הלווינות באמ״ן 
מורג  אריה  )מיל'(  אל"מ  בסיועם של  מודיעין השדה, 
יחד עם  דודו צור,  )מיל'(  )צ'אצ'( מנכ"ל המל"מ תא"ל 
מענקים  תעניק  הקרן  המכהן.  השדה  מודיעין  רמ"ח 
מודיעין  של  יכולותיו  לשיפור  יביאו  אשר  למחקרים 

השדה ולשילובו בשדה הקרב המודרני. 

חדר דיונים על שם יהושע שגיא )צילום: רקפת פאר(
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קוראים יקרים,

אני זוכרת תמונות מיום העצמאות 
הראשון בעיר לוד ואני פעוטה בת 
ניצולי  הורי  ארבע.  אולי  שלוש 
למשפחתם,  אחרון  נצר  שואה 
יחד עם  התיישבו במעברה בלוד 
עולים רבים מכל קצוות. זמרות וזמרים שרו על בימה, 
והאטרקציה הגדולה הייתה זיקוקין דינור. הם הופעלו 
)כיום נתב"ג(. השמיים נמלאו  מכיוון שדה התעופה 
כוכבי-על, ורעשי נפץ מילאו את החלל. לא היה כדבר 
היו  הזיקוקים  נפעמים.  ניצבו  הכול  בתולדות.  הזה 
תוצרת צרפת והוענקו כמתנה מיוחדת לעם בישראל. 
למחרת דיברו הכול רק על הזיקוקים. אפילו מוכרי 
המלבי, הקיינס והתורכי שעל הפיצוחים. מי שלא ראה 
את הזיקוקים ואת השתאות המוני בית לוד לא ראה 

שמחת עניים מימיו. 
טוב להיזכר באירוע זה על רקע כל מה שעברנו מאז. 
ישראל כבר איננה מאופיינת בסמטאות המאובקות 
של העיר. השמחות שלנו כבר אינן שמחות עניים, הן 
התחלפו ברטינות, גם של אלה הסובלים משובע. טוב 
שיש ימי עצמאות, מועדים לקבלת פרספקטיבה. לא 
חסר על מה לקטר, אבל חשוב גם לזכור את כל מה 
שעשינו פה. העוצמות שבנינו, התעשייה שהקמנו, 
המדע שקידמנו, התשתיות שפיתחנו, קופות החולים 
בשדה  להיזכר  ששימרנו.  צה"ל  רוח  הרסנו,  שלא 
הצפיפות  על  ולהתלונן  ההיא,  לוד  של  התעופה 
בתורים לדיוטי פרי היום. את כל זה אני כותבת על 
רקע ידיעה בשולי העיתון כי השנה הוחלט לבטל את 
הסיבה הרשמית  ביום העצמאות.  הזיקוקים  מופעי 
היא התחשבות בנפגעי חרדה. אולי גם זה נכון, אבל 
האמת: אולי אנחנו כבר לא זקוקים לרעש וצלצולים, 
2022 - מעצמה, על כל  להבהקים של כלום. ישראל 

תלאותיה.
בגיליון זה תוכלו לקרוא על הפעילות בבית המודיעין 
לו. אנו נערכים להחזיר את פעילותנו  שלנו ומחוצה 
למתכונת שקדמה לתקופת הקורונה ומגבשים תוכנית 
מספר  את  להגדיל  פועלים  אנו  ומגוונת.  עשירה 
החברות והחברים בעמותה. נשמח לקבל מכם רעיונות 

והצעות בהקשרים אלו. 

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך
עורכת רואים מל"מ וראש ועדת פעילות וגיוס חברים בוועד המנהל

זומל"מ - פרויקט השידורים 
המקוונים של המל"מ בזום

המל"מ ממשיך בקיום שידורים מקוונים, מרביתם בשיתוף אתר מ.ת.ג )מחברים תוכן 
לגמלאים( במאמץ לקדם את הנחלת מורשת קהילת המודיעין וערכיה לציבור הרחב, 
ולביטחון הלאומי של  יומה של קהילת המודיעין  ולשתפו בנושאים הנוגעים לסדר 

ישראל. מרכזת ומנחה: יוכי ארליך. 
אלפי צופים מידי חודש ממשיכים להשתתף בשידורים ומשקפים את הצלחת הפרויקט 

ותרומתו. להלן רשימת הנושאים והמרצים בשידורינו המקוונים )לפי סדר שידורם(:
• 67 שנים ל"עסק הביש": ערכים, אידיאלים ואחריות אישית. הרצה: פרופ' נחם אילן, 
ראש הקרן להנצחת קדושי קהיר במל"מ, דיקן הפקולטה למדעי הרוח וראש התוכנית 

לתואר שני בתרבות יהודית במכללה האקדמית חמדת הדרום )30.1.2022(. 
התנועה האסלאמית בישראל. הרצה: פרופ' אוריה שביט, החוג ללימודי ערבית   •
ואסלאם באוניברסיטת תל אביב, מתמחה במחקר הלכה, תאולוגיה ופוליטיקה באסלאם 

המודרני, ובמחקר מיעוטים מוסלמים במערב )6.2.2022(.
• נשיא מצרים סיסי, והאתגרים שבפני מצרים. הרצה: השגריר ד"ר חיים קורן )קליין(, 
מרצה באוניברסיטת רייכמן )הבינתחומי הרצליה(, בעבר שגריר ישראל במצרים ובדרום 

סודאן )13.2.2022(. 
• המודיעין מול טרור וגרילה: התמודדות המודיעין הישראלי מול החיזבאללה בלבנון 
2000-1982. הרצה: אל"מ )מיל'( שלמה מופז, בעבר ראש זירת טרור וסגן ראש חטיבת 

המחקר באמ"ן )20.2.2022(. 
)מיל'(  ואזוריות. הרצו: סא"ל  - משמעויות גלובליות  המלחמה הקרה מתחממת   •
דניאל ראקוב, מומחה לרוסיה, עמית מחקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון 
)JISS( ובעבר ראש ענף בחטיבת המחקר באמ"ן. אל"מ )מיל'( אלדד שביט, חוקר בכיר 
)INSS(, בעבר עוזר להערכה  במכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב 
לראש חטיבת המחקר באמ"ן, ראש חטיבת המחקר במשרד ראש הממשלה )1.3.2022(. 
• מרסל ניניו-בוגר: עוצמת הרוח. סיפור חייה של מרסל, שיקוליה הערכיים ותפיסת 
עולמה כמכוננים את החלטותיה ואת חייה כאסירה וכאישה חופשייה. הרצתה: ניצ"ם 

)בדימוס( אלה שושנה מנהלת הקרן להנצחת קדושי קהיר במל"מ )6.3.2022(.
ונעדרים סייגיה וקשייה. משא ומתן, מודיעין ומשפחות.  על מצוות פדיון שבויים   •
ונעדרים, מחבר  יועץ שרי הביטחון לענייני שבויים  הרצה: עו"ד אורי סלונים, בעבר 
הספר "בשליחות הלב" על שלושה עשורים של עיסוק בנושא בהתנדבות )13.3.2022(.

• דוקטרינת הריגול של רוסיה - מהתקופה המלוכנית ועד פוטין. תפישת הביטחון 
הלאומי ברוסיה ומקומו של המודיעין בה, גם בהקשר למלחמה באוקראינה. הרצה: 
ד"ר יעקב פלקוב, מומחה להיסטוריה של המודיעין במזרח אירופה, חוקר בכיר במשרד 
הביטחון בעבר, וכיום עמית מחקר באוניברסיטת אוקספורד ומרצה אורח באוניברסיטת 

תל אביב ובאוניברסיטת רייכמן )20.3.2022(.
• האסלאם הפוליטי לאן? התפתחות השפעתן של תנועות האסלאם הפוליטי ובייחוד 
של תנועת האחים המוסלמים במדינות המערב במאה ה-21. מהו האסלאם הפוליטי? 
איך הוא קשור להקצנה שעוברים חלק מהזרמים האסלאמיים בעולם? ומה הקשר בין 
האחים המוסלמים הסונים ובין איראן השיעית? הרצתה: ד"ר דינה ליסננסקי, מומחית 
לענייני ערבים, אסלאם ותנועות אסלאמיות רדיקאליות, מרצה במרכז האקדמי שלם 

ובאוניברסיטת תל אביב )27.3.2022(.
להלן לקט מהשידורים המקוונים:

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(2 גיליון 69, ניסן תשפ"ב, אפריל 2022
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של  התוצאות  רקע  על  הוקמה  הרשת 
השפעה  שהשפיעו  העצמאות  מלחמת 
זירת מצרים  מכרעת על תפיסת המודיעין. 
נחשבה כאיום העיקרי והחמור מכולם, ו'ברית 
בגדאד', שהתרקמה בין מדינות ערב, העצימה 
עקב  בישראל  שהתעוררו  החרדות  את 
היציאה המתוכננת של הבריטים ממצרים. 
ברקע לפעילות הרשת במצרים יש לציין את 
גודלה של הקהילה היהודית שם )כ-50,000 
הרשת  פעילות  לגבי   .)1948 אחרי  נפש 
)מקס(  מאיר  נקשר  כיצד  הסביר  המרצה 

בינט, לוחם סתר מעולה של המודיעין הישראלי, לנפילת הרשת; ועמד 
על תפקודם המופתי של ראשי התאים, ד"ר משה מרזוק בקהיר, ושמואל 
עזר באלכסנדריה. בפועל שניהם לא מילאו כל תפקיד ברשת בקיץ 1954, 
ולפקודיהם לשעבר נטלו על עצמם את  אולם מתוך אחריות לחבריהם 

האחריות הפיקודית למה שאירע מתוך הכרה 
ובמבט מפוכח שבכך חרצו את דינם. 

עיקר תשומת הלב יוחדה למניעים הערכיים 
השפעה  שהשפיעו  החוליות,  חברי  של 
ועל  לכידתם  טרם  התנהגותם  על  מכרעת 
האוהב  יחסם  על  וגם  בכלא,  הישרדותם 
והמכבד למדינה אחרי שחרורם. דמויותיהם 
בצמרת  מרכזיות  לדמויות  בניגוד  עומדות 
ובהנהגת המדינה בפרשה המורכבת  צה"ל 
הזאת, שהתחמקו מאחריות, זייפו מסמכים, 
הדיחו עדים לעדות שקר ולא נתנו את הדין 

על מעשיהם ומחדליהם גם כעבור שנים. 
נחם אילן

לצפייה בהקלטה היכנסו: 
https://www.youtube.com/watch?v=GOb1Z6AdiOo

מרסל הייתה האישה היחידה ברשת 
הריגול שהקים צה"ל במצרים בראשית 
עוז  שנות ה-50 של המאה הקודמת. 
רוחה וערכיה כוננו את החלטותיה ואת 

חייה כאסירה וכאישה חופשית. 
מרסל נולדה בקהיר ב-5 בנובמבר 1929, 
למדה בבית ספר יסודי צרפתי ובתיכון 
בספורט,  והצטיינה  אנגלי,  במוסד 
היהודי  הספורט  למועדון  הצטרפה 
'הכוח'. מרסל פעלה בתנועת "השומר 
אלא  ארצה,  לעלות  וקיוותה  הצעיר" 
לסעוד  נשארה  והיא  חלתה  שאימה 
למצרים  נשלח   1951 בשנת  אותה. 
 ,131 מיחידה  קצין  דר,  אברהם  סרן 

כדי להקים שני תאי מחתרת בקהיר באלכסנדריה. מרסל גויסה לשמש 
מקשרת ביניהם, והעבירה כספים, חבילות ומסרים מוצפנים בין החוליות. 
בשנת 1952 הכירה את מאיר )מקס( בינט, קצין מהיחידה שפעל במצרים 
ללא קשר לחוליות שהקים אברהם דר, ומילאה משימות מספר לבקשתו. 
כדי להפעיל את החוליה  1954 הגיע לאלכסנדריה אברי אלעד  בשנת 
ועונו.  וכולם נתפסו, נחקרו  המקומית. אלעד הסגיר את חברי החוליות, 
מרסל ניסתה להתאבד במהלך חקירתה ונפצעה קשה. במשפטה עמדה 

הסכימה  ולא  השופטים  מול  זקופה 
לשתף פעולה. הם התרשמו מעמידתה 
הגאה אך גזרו עליה 15 שנות מאסר. 

התנאים הפיזיים של הכלא היו קשים 
הבדידות  עם  ההתמודדות  אך  מאוד, 
וחוסר התקווה  הנוראה, חוסר המעש 
הייתה קשה מכול. למרות שבמלחמת 
סיני החזיקה ישראל כ-5,000 שבויים 
מצרים ובהם הגנרל ִדֽגִוי, אב בית הדין 
ישראל לא דרשה את  ששפט אותם, 
שחרור חברי הרשת. בתנאים הקשים 
בכלא השכילה מרסל לעודד את עצמה, 

וגייסה תעצומות נפש כדי לשרוד. 
מרסל השתחררה בשנת 1968 במסגרת 
1971 נישאה לאלי  חילופי השבויים לאחר מלחמת ששת הימים. בשנת 
בוגר, טיפחה חיים מלאים ועשירים, למדה באוניברסיטת תל אביב ספרות 
אנגלית ואומנות, הרבתה לבקר בתערוכות ובמופעים וקראה המון. היא 
התברכה במשפחה חמה ואוהבת. מרסל נפטרה ב-23 באוקטובר 2019. 
אלה שושנה

לצפייה בהקלטה היכנסו: 
https://www.youtube.com/watch?v=cQctG0lUDt8

 67 שנים ל'עסק הביש":
ערכים, אידיאלים ואחריות אישית

מרסל ניניו-בוגר - עוצמת הרוח 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

מרסל ניניו בזמן המשפט

שמיניית העצורים ב"פרשה" בעיתונות התקופה
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

למודיעין תפקיד חיוני בלחימה מול טרור וגרילה. המודיעין הישראלי 
בהובלת אמ"ן ופיקוד צפון התמודד מול ארגון חיזבאללה בלבנון, מהקמתו 

בשנת 1982 ועד הנסיגה מלבנון בשנת 2000. 

משמרות המהפכה של איראן הקימו את ארגון חיזבאללה, הכשירו וציידו 
אותו בסיוע סוריה שהייתה הריבון בלבנון. חיזבאללה התעצם והציב לצה"ל 
ולמודיעין, אתגרים מורכבים בשל המאפיינים הייחודיים שלו. כארגון שיעי 
פונדמנטליסטי ומסוגר היה קושי לאסוף מודיעין על הארגון שזכה גם 
לתמיכת האוכלוסייה המקומית. חיזבאללה פעל בשיטות לחימה ייחודיות, 
כמו פיגועי התאבדות, שימוש במטענים מתוחכמים וטילים מתקדמים נגד 
טנקים. בשנות השמונים, לצד הלחימה מול צה"ל, ניהל הארגון מאבק על 
ההגמוניה בעדה השיעית בלבנון מול ארגון "אמל" החילוני, שפעל גם הוא 
נגד צה"ל. בסוף שנות השמונים, הפך חיזבאללה לארגון החמוש היחיד 
בלבנון ומשנות התשעים מיקד את הלחימה מול צה"ל ברצועת הביטחון. 
מעבר לכך חיזבאללה הפך מארגון טרור מקומי לגורם כוח אזורי, זרוע 

אסטרטגית של איראן ולאתגר אסטרטגי לישראל.
משנות השבעים התמודד המודיעין מול ארגוני טרור פלסטיניים מלבנון, 
בהובלת הארגון לשחרור פלסטין )אש"פ( שגורש מלבנון במלחמת לבנון 
הראשונה. אך הטרור הפלסטיני נגד ישראל מלבנון נמשך, לצד התפתחות 
הטרור השיעי של "אמל" וחיזבאללה. המודיעין התקשה לבדל את הטרור 
של חיזבאללה, המבוסס על אידאולוגיה דתית רדיקלית, מהטרור הפלסטיני 
והשתמש באותן שיטות מולו. עיקר הקושי היה בתחום המודיעין האנושי 
)יומינט(. שירות הביטחון הכללי )שב"כ( קיבל את האחריות לסיכול טרור 
בלבנון, אך לא התאים את עצמו למציאות השונה בלבנון, ונקט באמצעים 
ויוקרה  נכונים מול הפלסטינים ב"שטחים." גם בעיות של תיאום  שהיו 
בינארגונית פגעו ביכולת היומינט. ה"מודיעין הבסיסי", שכלל גם מחקר 

תרבות ואוכלוסייה, היה מועט מאד.
ומעט  )סיגינט(,שברובו היה טקטי,  עיקר המידע היה ממודיעין אותות 
מדרגה  סוף שנות התשעים חלה קפיצת  לקראת  רק  ממודיעין שדה. 

ביכולות המודיעין. לבנון וחיזבאללה לא היו בסדר עדיפות גבוה במערכת 
בסדר  עלה  הנושא  התשעים  שנות  מאמצע  רק  והמודיעין.  הביטחון 
היה המפתח  סוריה שבידיה  הייתה  העדיפות המרכזית  אך  העדיפות, 
לפתרון הבעיה בלבנון. לכן הלחימה מול חיזבאללה, נתפסה כרע הכרחי, 
במחיר נסבל, עד למציאת פתרון מדיני שיכלול גם את לבנון וחיזבאללה. 
מולו.  היכולת  נפגעה  ובכך  אינטגרטיבית  באמ"ן  נחקר  לא  חיזבאללה 
המודיעין היה מעורב במהלכים טקטיים, אופרטיביים ואסטרטגיים מול 
חיזבאללה, ורשם גם כמה הצלחות בתחום המבצעי. השפעתו על הרמה 
האסטרטגית הייתה מוגבלת ובשני המהלכים האסטרטגיים המרכזיים, 
ההיערכות מחדש ברצועת הביטחון בשנת 1985, והנסיגה מלבנון בשנת 
2000, לאמ"ן לא הייתה השפעה על ההחלטות. גם ברמה האופרטיבית 
הערכות אמ"ן לקו בחסר באשר ליכולת להפעיל מנופי לחץ על חיזבאללה 
וסוריה באמצעות הנעת אוכלוסיית דרום לבנון צפונה לעבר ביירות כפי 
שקרה במבצע "דין וחשבון" בשנת 1993 ו"ענבי זעם" בשנת 1996. "הסכמי 
בין ישראל לחיזבאללה  ההבנות" בסוף המבצעים שקבעו כללי לחימה 

קרסו, ולא הביאו לצמצום הלחימה מול חיזבאללה.
טווח  ארוכי  תהליכים  להבין  המודיעין  התקשה  התקופה,  במרבית 
בחיזבאללה, את מדיניות הארגון ועומק מעורבותה של איראן, ונוצר פער 
בין תפיסת האיום ובין מהות האיום. חיזבאללה הפך מארגון טרור מקומי 
לגורם כוח אזורי, זרוע אסטרטגית של איראן ולאתגר אסטרטגי לישראל. 
יותר של  השיפור במודיעין בסוף שנות התשעים, אפשר הבנה טובה 
ושיפור בהתמודדות מולו, אך לא שינה את המאזן הכולל מול  הארגון 

חיזבאללה עד לנסיגה מלבנון בשנת אלפיים. 
שלמה מופז

לצפייה בהקלטה היכנסו: 
https://www.youtube.com/watch?v=5gPBVzkOfYY

המודיעין מול חיזבאללה בלבנון 2000-1982

"פתיחת ציר" בדרום לבנון 1993 )צילום: oren1973, ויקימדיה(

אזור הביטחון בדרום לבנון  )צילום: Matankic, ויקימדיה(
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השיקולים  אחר  להתחקות  ביקשה  ההרצאה 
במלחמה  לפתוח  פוטין  רוסיה  נשיא  את  שהביאו 
ולהציע צפי לטווח קצר ביחס להמשך  באוקראינה, 
את  לחזק  נועדה  באוקראינה  המלחמה  המשבר. 
מעמדה של רוסיה בזירה הבינלאומית, ולהעניק דחיפה 
לעיצובו כמערכת מרובת מרכזי כוח, שרוסיה הינה אחד 

השחקנים הבולטים במסגרתו, לצד מעצמות נוספות. המלחמה הוצגה על 
ידי רוסיה כמהלך מנע, ונראה שפוטין תכנן היטב את מועדה כדי למקסם 
את יתרונותיה של רוסיה ולנצל את החולשות היחסיות של יריביה במערב. 
פוטין בחר באוקראינה כזירת המערכה, תוך הבנה שהמערב מסרב להילחם 
במישרין עליה, בעוד שרוסיה נכונה לכך. נדמה היה שארה"ב מלקקת את 
ומוגבלת במהלכיה באירופה  "פצעי אפגניסטאן", סובלת מפילוג פנימי, 
ע"י "הפיבוט לאסיה" )העברת מוקד תשומת הלב לאסיה( וחוסר הרצון 
להילחם. האירופים נראו מפולגים, תלויים באנרגיה הרוסית, כשבגרמניה 
בדיוק נגמר עידן מרקל ובצרפת בחירות נשיאותיות בקרוב. נדמה היה 
לפוטין כי המערב יימנע מהטלת סנקציות חונקות, כי לא ניתן יהיה לחליף 
את רוסיה בשוק הגז, הנפט והסחורות באירופה ובעולם, וכי 640 מיליארד 
"חידש  - מוגנים מפני הסנקציות. פוטין  דולר של כספי הבנק המרכזי 
נדרים" עם נשיא סין שיג'ינגפינג, אוקראינה נראתה מוחלשת ומפולגת, 

ובזירת הפנים הרוסית - האופוזיציה לפוטין הוצאה מחוץ לחוק. 
נחישות  לגבי מספר שיקולים, בדגש על הערכת חסר של  פוטין טעה 
ואוקראינה ושל עוצמת הסנקציות שהוטלו על מוסקבה. צבא  המערב 
רוסיה הפגין כשלים רבים בניהול המערכה. עם זאת, נדמה שהכלכלה 
ינסה לקדם את היעדים  רוסיה  וצבא  הרוסית תוסיף לעמוד על תלה, 
המדיניים של פוטין, בדרך של הפעלת כוח יתר, בדגש על אש סטטיסטית. 
הועלתה טענה, כי רוסיה אינה יכולה להסכים עם מעמד של מדינה מוקצה, 
ודרך ההתמודדות שלה עם הבידוד המדיני והלחץ הכלכלי עלולה לעבור 

דרך הסלמה משמעותית אף יותר משניכר ב-1 במרץ 2022. 
דניאל ראקוב

הסקירה התקיימה ימים בודדים לאחר הפלישה הרוסית לאוקראינה, 
והתמקדה בהערכות באשר למדיניות שתגבש הקהילה הבינלאומית מול 
המשבר במזרח אירופה. מאז ועד היום כפי שגם הוערך במהלך השידור 

ממשיכה ארצות הברית יחד עם בעלות בריתה באירופה 
להוביל קואליציה רחבה המתנגדת נחרצות למהלכים 
ברור  גיבשה מתווה  זה  ומול  פוטין,  שהוביל הנשיא 
שרק הולך ומתעצם. במוקדו: בידודה הכלכלי והמדיני 
של רוסיה כדי לגבות ממנה מחיר כבד; העברה רחבת 
היקף של סיוע צבאי מגוון לאוקראינה; ושימור וחיזוק 

התיאום בין ארצות הברית לבעלות בריתה באירופה ובנאט"ו. מוקדם עדיין 
לסכם תרחישי סיום אפשריים של המערכה על אוקראינה, ובוודאי לגבי 
המשמעויות הרחבות של המשבר על ארצות הברית הזירה הבינלאומית 

והתחרות הבין-מעצמתית. 
ולהשפיע על סדר היום  רוסיה צפוי להמשיך  זה המשבר מול  בהקשר 
האמריקאי, אך אין הוא משנה עקרונית את ראייתו כי האיום מסין הוא 
וההשפעה העיקרית לטווח הארוך על האינטרסים  ביותר,  המשמעותי 
האמריקאים תיגזר מתוצאות התחרות עימה. גם אם מאפייניו של המאבק 
מול סין שונים מאלה המגדירים את המאבק מול רוסיה, הרי שבראיית 
הממשל האמריקאי, אופן התנהלותה של סין מול ארצות הברית תושפע 
גם מהנחישות האמריקאית להוכיח כי לתוקפנות הרוסית נילווה מחיר 
משמעותי וכי אינה מביאה הישגים מדיניים. מבחינת הממשל האמריקאי, 
המשבר באוקראינה מהווה מבחן. התנהלותו לנוכח האתגר תגדיר ישירות 
גם את ההתייחסות למנהיגותו של הנשיא ביידן הן בזירה האמריקאית 
הפנימית, בעיקר לקראת בחירות האמצע לקונגרס שיתקיימו בנובמבר 
בזירה  כי  בחשבון  לקחת  ישראל  על  הבינלאומית.  בזירה  והן   ,2022
ובעיקר בקרב מדינות המערב בהובלה ברורה של ארצות  הבינלאומית 
הברית מתבססת קואליציה רחבה המדברת בקול אחד נגד רוסיה, ומוכנה 
לשלם מחירים כלכליים וליטול סיכונים על מנת לבלום כפייה של שינויים 
לסדר הקיים. התחמקות ישראלית מנקיטת עמדה ברורה, עלולה להיחשב 
כסטייה מהנורמות שארצות הברית והמדינות האירופיות מבקשות לבסס 

מול התוקפנות הרוסית.
אלדד שביט

לצפייה בהקלטה היכנסו: 
https://www.youtube.com/watch?v=XyCniki-F-Y

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המלחמה הקרה מתחממת - משמעויות גלובליות ואזוריות 

הכוורת של פוטין )צילום: רויטרס( )Presidential Administartion of Ukraine :נשיא אוקראינה זלנסקי מבקר בחזית המזרח )צילום
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במאתיים השנים האחרונות הרוסים פיתחו דוקטרינת ריגול שעודה 
מיושמת ברחבי תבל. בבסיסה - התסמונת של "רוסיה כאי מוקף אויבים". 

בעיני המשטר הרוסי, שמירה על שרידותה 
וביטחונה של ארצו מחייבת: הנהגה חזקה; 
טריטוריאלית;  ושלמות  גבולות  אבטחת 
של  סיכול  כולל  פשרות  ללא  וריבונות 
השפעה זרה במרחב הפנים-רוסי; והקרנת 

עוצמה מעצמתית רוסית בעולם. 
במישור המעשי, מוסקבה פועלת למימוש 
היעדים הבאים: סיכול איומי הפנים פוליטיים 
חוץ  לגורמי  חבירתם  ומניעת  וביטחוניים, 
ביון  גורמי  על  בדגש  כעוינים  שנתפסים 
והשפעה מערביים; ביצור גבולותיה המדיניים 

של רוסיה; חיזוק צבאה, כולל המערך הגרעיני, כאמצעי הרתעה והקרנת 
עוצמה בשגרה וככוח לניהול מערכות אסטרטגיות מוגבלות כדוגמת אלה 
בגיאורגיה ובסוריה; יצירת חגורה של מדינות לוויין בקרבת הגבול הרוסי 

וחגורת השפעה מדינית-כלכלית רוסית באירופה ובאסיה. 
דוקטרינת הריגול הרוסית רואה בקהילת המודיעין והביטחון של ארצה 
יעדים אלה, תוך שהיא מבכרת את  אמצעי מפתח למימוש מוצלח של 
הקהילה על פני הצבא, פרט למנגנון המודיעין הצבאי שבעיני הרוסים גם 
הוא משתייך לקהילה. גופי הביון והביטחון הרוסיים, שפועלים במקביל 
בשטח רוסיה וברחבי תבל, מנהלים את מה שדוקטרינת הריגול הרוסית 
תופסת כ"מערכה חשאית נצחית גלובלית". במסגרתה, מבצעי סיכול ריגול, 
ריגול נגדי, איסוף חיובי - מדיני-פוליטי, צבאי-ביטחוני, כלכלי-טכנולוגי 
וכו', השפעה, חתרנות וסיכול ממוקד נגד בכירי אופוזיציה גולים ועריקי 
יומינטיים שכוללים  בין אמצעים  הקהילה עצמה מנוהלים תוך שילוב 
וכן מערך מודיעין  וסוכנים, אמצעים טכנולוגיים לסוגיהם  קציני איסוף 

השדה וכוחות מיוחדים.
יושמה בהצלחה עד אמצע  בעידן הסובייטי, דוקטרינת הריגול הרוסית 

יעילותה פחתה בשל דעיכתו הכללית של  ומאז  שנות השישים לערך, 
בעידן   ,2000 שנת  מאז  לרהביליטציה  זכתה  היא  הסובייטי.  המשטר 
הרבה  הקרבה  לכך:  סייעו  פוטין.  הנשיא 
והביטחון שלו  פוטין לקהילת המודיעין  בין 
וחתירתו לחידוש המערכה החשאית הנצחית 
של  יכולתה  שיפור  המערב;  נגד  הגלובלית 
מוסקבה להשקיע בפיתוח הקהילה ומבצעיה; 
בין  הידוק שיתוף הפעולה הטכנולוגי-מדעי 
רוסיה לעולם ועליית הפופולריות של מדיניות 
החוץ הרוסית בקרב חוגים מסוימים במערב. 
כתוצאה הביון הרוסי זקף לזכותו שורה של 
גנבת  בנאט''ו,  מקורות  גיוס  ובהם  הישגים 
על  והשפעה  מערביים  טכנולוגיים  סודות 

תהליכים פוליטיים במערב. 
סבלה  גם  הרוסית  והביטחון  המודיעין  קהילת  פוטין  בעידן  זאת  עם 
גובר  זלזול  מהשפעתם השלילית של כמה מגורמי הסביבה שלה, בהם 
של הנשיא בהערכותיה ובהמלצותיה, פער טכנולוגי בין רוסיה למערב, 
ומליקוייה האינהרנטיים בהם איטיות בפיתוח יכולות טכנולוגיות, מעמד 
נחות של מודיעין השדה במנגנון הפיקוד הצבאי ועוד. מגמה זו מצאה את 
ביטויה גם במערכה שניהלה רוסיה באוקראינה בשנת 2022, אם כי טרם 
ניתן לקבוע שהסיבה לביצועיו החלשים של הצבא הרוסי שם מקורם 
דווקא בכישלון הביון הרוסי. במקביל ללחימה באוקראינה, נצפתה פעילות 
ביון רוסית נרחבת ואגרסיבית במערב. זו העידה על כך שרוסיה היא עדיין 
והביטחון שלה טרם איבדה את  וקהילת המודיעין  מעצמה מודיעינית, 
יכולתה להזיק ליריביה הזרים בתחומים רבים. עובדה זו חייבת להילקח 

בחשבון גם על-ידי הגורמים הרלוונטיים בישראל. 
יעקב פלקוב

לצפייה בהקלטה היכנסו: 
https://www.youtube.com/watch?v=H1WMuG9gZmc

 דוקטרינת הריגול של רוסיה - 
מהתקופה המלוכנית ועד מלחמת אוקראינה

פוטין במהלך הכשרתו בקגב באמצע שנות ה 70

 טקס ההתייחדות השנתי
עם חללי קהילת המודיעין

 ראשי קהילת המודיעין מזמינים אתכם 
לטקס התייחדות עם זכרם של חללי הקהילה

שייערך ביום שלישי 21 ביוני 2022.
פרטים יפורסמו בהמשך.

 טקס אזכרה של
האלוף אהרן 

יריב ז"ל
יתקיים ביום שישי 6.5.22 

בשעה 11:00 בבית העלמין 
הצבאי קריית שאול 

אזור ב', חלקה 8, שורה 6, קבר 4

SAVE THE DATE
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מצוות פדיון שבויים, נחשבת ביהדות כמצווה מהנעלות והחשובות שיש, 
ומדוע זה כך? רב צעיר שליווה את הצנחנים, היחידה בה שירת סלונים 
שנים הרבה בטרם גויס לנושא השבויים והנעדרים )שו"ן(, הסביר, כי שבוי 
הוא בגדר "חי-מת" שאין לו כל ודאות, בשום שנייה מחייו בשבי, אם יחיה 
בדקות הקרובות, או ימות. אי ודאות נוראית, מלווה את השבוי, כמו גם את 
משפחתו שנותרה כאן, ולעיתים קרובות את כל העוסקים בכך בקהיליית 
המודיעין, שבמקרים רבים אין לה מושג מה עלה בגורל שבוי או נעדר, 
למעט "הערכות". כך הוא המקרה של חזי שי, שנשבה בקרב סולטאן יעקב 
ב-1982. ממש באקראי נודע שהוא חי ושבוי אצל ארגונו של אחמד גיבריל, 

והוא הושב לישראל אחרי שלוש שנים בשבי. 
בין פרשיות להשבת שבויינו ונעדרינו נזכרו: 

1. מבצע שהתקיים במאמץ לאתר מה עלה בגורלו של רון ארד. סלונים 
רון  נפגש מספר פעמים עם שני אחיו של מצטפא דיראני, שחטף את 
ארד והחזיק בו, והאחים אף נשלחו ללבנון לצורך כך. המבצע היה מורכב 
ומסובך, אך לא הניב את המידע המקווה. שנתיים לאחר מכן, הובא דיראני 

לישראל.
2. סיפורו של סמיר אסעד ז"ל, השבוי הדרוזי היחידי שנפל בשבי בשנות 

השמונים. אסעד נרצח בעת שביו. 
גופתו הושבה ישראל אחרי מו"מ 
קשה, שכלל תמורה של השבת 
השחרור  מ"החזית  אחד  מגורש 

הדמוקרטית" לשטחי הגדה.
3. סיפורם של יוסי פינק ורחמים 
ז"ל שגופותיהם הוחזרו  אלשייך 
רק אחרי עשר שנים. זאת, לאחר 
הייתה  לא  שבמשך חמש שנים 

ידיעה או מודיעין אמיתי ומוכח על מצבם. הרבה הערכות אך אף אחת 
מוכחת או מוחלטת.

בכך סיים סלונים את סקירתו על קמצוץ משלושים שנים ארוכות, אך 
מלאות גאווה בזכות שנפלה להיות שותף בשליחות זו, עם עוד המון בני 
אנוש "מופלאים" מצה"ל, מהמוסד, מהשב"כ, רבים מהם נותרו עלומי שם. 
מי ייתן שכל השבויים והנעדרים ישובו לגבולם. ההרצאה ניתנה לרגל יום 

ז' באדר, יום הזיכרון של חללי ונעדרי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע.
אורי סלונים

 על מצוות פדיון שבויים ונעדרים, סייגיה וקשייה, 
משא ומתן, מודיעין ומשפחות 

חזי שי חוזר מהכלא הסורי )צילום: דובר צהל(

ארכיון חזותי
סרטים, תצלומים, מצגות וקטעי שמע תיעודים של ותיקי קהילת המודיעין

ארכיון שלל
מאגר חומרי שלל ממלחמות וממבצעים של ישראל

ואימץ את כללי האיגוד  הארכיון מאוחסן במערכת ממוחשבת ברשת פנימית 
הישראלי לארכיונאות ומידע.

זיהוי תווים  ודיגיטציה המאפשרים פענוח של  הארכיון מצוי בתהליכי סריקה 
.)OCR( אופטי

הארכיון אינו פתוח למשתמשי הרשת ולכן מתחיייבת פנייה ותיאום מוקדם.

זרקור לארכיון

ארכיון המרכז למורשת המודיעין )מל"ם(, ארכיון מודיעין ישראלי בלתי 
- המוסד,  מסווג, מציג חומר מודיעיני של קהילת המודיעין הישראלית 

השב"כ ואגף המודיעין )אמ"ן(.
היעד הוא הנגשת חומר ארכיוני למטרות מורשת, הנצחה, חינוך ומחקר.

• פרסומים שונים בשפות עברית,  • קטעי עיתונות  • ארכיון מסמכים 
ערבית ואנגלית • תיקי ארכיון העוסקים בפרשות מודיעיניות.

ארכיון מל"ם -
המרכז למורשת המודיעין

לתיאום:

דוא"ל

אתר הספרייה

פייסבוק

 ,03-5482254
03-5497019

)שלוחה 4(
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עבד  ניצב   ,2014 בשנת  כהונתו  תחילת  מאז 
אלפתאח א-סיסי בפני אתגרים רבים. המציאות 
הדינמית באזור, במיוחד מתום שנת 2010 וראשית 
ה"אביב הערבי", אילצה את נשיא מצרים לעדכן את 
עיקרי תפישת הביטחון הלאומי המצרי ולהתוות 
קו הלוקח בחשבון את התהפוכות שעוברות על 
החברה המצרית, השינויים האזוריים המחייבים 
עמדות משתנות, כמו גם התמורות במישור הבין 
לאומי. אחרי שהדיח את קודמו, מחמד מורסי, איש 

ה"אחים המוסלמים", בהבינו שהנזק למצרים בהמשך שלטון התנועה עלול 
להיות בלתי הפיך, קרא לבחירות דמוקרטיות שבהן זכה בשנת 2014 ברוב 

גדול.
לפי סיסי האיומים הגדולים ביותר על מצרים כוללים את איראן ואת הטרור 
של האסלאם הרדיקאלי. המקור ממנו יונקות תנועות האסלאם הקיצוני, 
בהן "האחים המוסלמים", החמאס, הג'האד האסלאמי, אל-קאעידה, דאעש 
ודומיהן הוא אחד, והן מסכנות את האזור ומעבר לו. לצורך התמודדות עם שני 
האיומים, איראן והאסלאם הרדיקאלי, בנה סיסי שיתוף פעולה הולך ומתהדק 
עם ישראל שמצא ביטוי בסיוע ישראלי - בעיקר מודיעיני -בלחימה בטרור 
בסיני. שיתוף הפעולה התרחב ועם גילוי שדות הגז הימי באגן המזרחי של 
הים התיכון הפך לאסטרטגי. סיסי אף השכיל לבנות קואליציה של מדינות 

וסודאן,  ירדן  אמירויות,  סעודיה,  הסוניות,  ערב 
על בסיס יעדים דומים. לדוגמה בניית קואליציה 
ערבית למלחמה בתימן כנגד הח'ותים, שלוחי איראן 
ב-2016. ישראל הופכת שותפה אומנם לא מוצהרת, 
אך מרכזית בקואליציה זו. כך נבנה המסד שאפשר 

להגיע מאוחר יותר ל"הסכמי אברהם".
בזירה הפנימית, עם מלחמתו באחים המוסלמים, 
מקרב סיסי את הקופטים ומנסה לאחד את החברה 
המצרית. סיסי ניסה לקדם פרויקטים שאפתניים 
כמו הרחבת תעלת סואץ, והצליח לשפר את הכלכלה עד משבר הקורונה. 
הוא התקדם לאט בשני יעדי הפנים: שיפור הביטחון והכלכלה. סיסי עובד 
בשיקול דעת וחושף באיטיות ולאורך זמן את ההתקרבות לישראל למול 
החברה המצרית. למעשה כך נוצר האינטרס המשותף להמשיך בקו זה. 
מאחר שממשל ביידן רואה בו כמי שמפר זכויות אדם, סיסי מסתייע בישראל 
יושר מול הממשל בשל התפקיד האזורי המצרי החשוב. סיסי  כמליצת 
מתווך במשברים בין ישראל לחמאס בעזה, וביקש מישראל לתווך בין מצרים 

לאתיופיה, בסוגיית סכר ה"רנסאנס" האתיופי אשר על הנילוס. 
חיים קורן )קליין(

לצפייה בהקלטה היכנסו: 
https://www.youtube.com/watch?v=aME6QgA0gN8

סיסי והאתגרים העומדים בפני מצרים

החוקר ג'אסים מוחמד בון, ראש המרכז האירופי 
ללוחמה בטרור ולימודי מודיעין )ה-ECCI(, טוען 
כי "האסלאם הפוליטי הוא המקור האידיאולוגי 
לטרור הג'האדי". ואכן זהו מונח שמגדיר את כל 
הזרמים האידיאולוגיים והפוליטיים שמטרתם 
להקים מדינה או אפילו חליפות שמושתתת על 
אם  האסלאמית,  וההלכה  האסלאם  עקרונות 
ברמה מדינית או ברמת הקהילה. כיום המונח 
לתאר  כדי  בעיקר  משמש  פוליטי"  "אסלאם 

אסלאמיזם, כלומר רדיקליות דתית וטרור.
עם זאת אירוני הוא שאסלאם פוליטי הוא רעיון שעלה בשנות השבעים 
והשמונים של המאה ה-20 כדי לתאר את התופעה של חזרה לדת ברמה 
נעשתה  זו  חזרה  ודיקטטוריים.  חילוניים  למשטרים  כתגובה  המדינית, 
באמצעות קריאה לחזור לחוקי השריעה וביסוסה של מדינה אסלאמית, 

שמטרתה בהכרח מלחמה ב"שחיתות החילונית", לדברי תומכי הגישה. 
לכאורה האסלאם הפוליטי הוא מימוש השאיפה למדינה שחיה לפי ערכים 
דווקא  רבים,  חוקרים  חוקי השריעה. לדעתם של  ובמסגרת  אסלאמיים 
האסלאם הפוליטי, או משנתו של חסן אל-בנא, מייסד תנועת "האחים 
הג'האד  תנועות  המניע הראשי שמביא לשגשוגן של  הוא  המוסלמים", 

הגלובלי. עם זאת, ההתגלמויות הקיצוניות ביותר 
הח'ליפות  של  בדמותן  הן  כאלה  מדינות  של 
הטליבאן  ומדינת  דאע"ש  של  האסלאמית 
ארדואן  שלטון  גם  אך  אפגניסטן.  בגבולות 
אל-ע'אנושי  ראשד  של  ממשלתו  בתורכיה, 
בתוניסיה ומהצד השיעי - משטר האיאתולות 
באיראן - כל אלו הם בהכרח גם גלגולים של 

המושג אסלאם פוליטי. 
אסלאמיות  תנועות  נסקרו  ההרצאה  במהלך 
במדינות  הפוליטי  באסלאם  שונות שתומכות 
המזרח התיכון ואף במדינות אירופה ובמערב. ההתמקדות הייתה בעיקר 
בתנועות הבת של האחים המוסלמים. לעתים הן אף טוענות שאין קשר 
עיקרי  את  מחדשות  שהן  בזמן  ה"אחים",  לבין  בינן  והירארכי  ארגוני 
האידיאולוגיה של "האחים", ומנגישות את המסרים האסלאמיים לציבור 
הרחב. המסר העיקרי הוא "האסלאם הוא הפתרון" לכלל חוליי העולם. תומכי 

רעיון זה הופכים את המסר לאוניברסלי. 
דינה ליסננסקי

לצפייה בהקלטה היכנסו: 
https://www.youtube.com/watch?v=M7xpKpErwhs

האסלאם הפוליטי לאן? 

המסגד הגדול בפריז )צילום: רויטרס(

סכר רנסאנס
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המשך בעמוד 10

נגד  רוסיה  שמנהלת  המלחמה 
לשירותי  אתגר  מהווה  אוקראינה, 
ובמיוחד לאלה של  המודיעין בעולם, 
נאט"ו,  ומדינות  אוקראינה  רוסיה, 
ובראשן ארה"ב. הם נדרשים להפגין 
את יכולותיהם במתן התרעה, בהבנת 
והנחלת משמעויותיה  תמונת המצב 
למקבלי ההחלטות, בדיון עם מקבלי 
של  המשמעויות  על  ההחלטות 
יעדים  באיתור  הבאים,  מהלכיהם 
והפיכתם למטרות לתקיפה, בהפעלת 

יכולותיהם בתחום הסייבר, בהשתלבות במערכה על התודעה, 
באיסוף מידע ובמניעת מידע מהאויב. מכיוון שהמלחמה עדיין 
גורמי המודיעין במסגרתה  בעיצומה, הערכת תפקודם של 
צריכה להיעשות בזהירות. עם זאת, לאחרונה נחשפים חלקים 
של התמונה. בצרפת הודח ראש המודיעין הצבאי, שהטעה 
את הנשיא, וברור שגם המודיעין הגרמני טעה בהערכותיו ערב 
המלחמה; ראשי המודיעין האמריקני הודו כי העריכו הערכת 
יתר את יכולות צבא רוסיה והערכת חסר את כושר העמידה 
במערך  בכירים  שני  הדיח  אוקראינה  נשיא  האוקראיני, 

דיווחים מערביים  פי  וברוסיה, על  בוגדים,  וכינה אותם  הביטחון שלו 
הושמו במעצר ראשי השירות החמישי ב-FSB שהיו אחראים למודיעין 

על אוקראינה.

אתגר ההתרעה לפתיחה במלחמה - שירותי המודיעין של אוקראינה 
והמערב עמדו בפני מציאות מוכרת: הרוסים לא הסתירו את תהליך הכנת 
הכוח לפעולה, אך היסוו אותו, במסגרת תפיסת ההסתרה וההונאה המוכרת 
שלהם - ה"מסקירובקה" - כתרגיל גדול וניסו להשיג בדרך זו ובאמצעות 

מסרים מרגיעים אלמנט הפתעה מקומי עבור מהלך הפתיחה. 
אבל  הרוסית,  ההטעיה  אחרי  שולל  הלכו  המודיעין  מגורמי  חלק 
וגם חלק מהאוקראינים, שנשענו עליהם, סירבו להאמין  האמריקנים 
נרחב  פומבי  פרסום  נתנו  גם  האמריקנים  הרוסיים.  ההרגעה  למסרי 
לתובנות המודיעיניות שפיתחו ערב פרוץ הקרבות, כדי לנסות להרתיע 
את פוטין )בכך הם נכשלו( ולעצב את המרחב התודעתי שבו מתנהלת 
ידי  המלחמה מאז. שימוש מושכל במודיעין נעשה מספר פעמים על 
האמריקנים גם על מנת לשמוט מידי הרוסים את האפשרות להשתמש 
כוח מאסיבית  ולהצדיק בכך הפעלת   ,)FALSE FLAG( בתואנות שווא 

ללא הצדקה.

הרעיון האסטרטגי של רוסיה: מודיעין מערכתי במלחמה 
- נראה, כי שירותי המודיעין המערביים נתקלו בקשיים בהבנת הרעיון 
המערכתי שעמד בבסיס המערכה הרוסית והדרך בה תתפתח המלחמה. 
בראייתם, מטרת המערכה הרוסית הייתה להשתלט על אוקראינה במהלך 

בזק, ואז לבחון אפשרות של הרחבת 
הערכת  נוספים.  ליעדים  המערכה 
הייתה  המערביים  המודיעין  שירותי 
שהכוחות הרוסיים ישיגו יעדים אלה 
בקלות לנוכח יחסי הכוחות. על רקע 
זה, הנשיא ביידן אף הציע לז'לנסקי 
במילוטו  סיוע  ללחימה  השני  ביום 
שההכרעה  מכיוון  מאוקראינה. 
המהירה לא התממשה, הסיקו שירותי 
המודיעין שמדובר בכישלון של פוטין 
המודיעין,  מגורמי  חלק  לפי  שעלול, 
להוביל אותו להפעלת כוח ללא הבחנה ואולי אף לשימוש 

בנשק לא קונבנציונלי. 
בפועל, הרעיון האסטרטגי הרוסי ממוקד אומנם במיצובה 
של רוסיה כמעצמת על, ובבלימת התפשטות נאט"ו לכיוונה. 
התפיסה הרוסית כוללת גם שלילה של קיומו של עם אוקראיני, 
ושואפת להשיב את אוקראינה לחיקה של רוסיה. עם זאת, 
נערכו למלחמת בזק שתכליתה  לא ברור אם הרוסים אכן 
השתלטות מהירה על כל שטחה של אוקראינה, תוך ניסיון 
לחסל את הנשיא ז'לנסקי בסמוך למהלך הפתיחה. על בסיס 
ניתוח הכוחות שהוקצו למערכה והמשימות שניתנו להם, ייתכן שהרעיון 
המערכתי הרוסי בשלב הראשון של המבצע היה מוגבל בהרבה ונועד 
בעיקר לפגוע בכושר הלחימה של אוקראינה, במטרה להביא את ז'לנסקי 
להסכים לניטרליות ולוויתור על הצטיידות בנשק שיאיים על רוסיה. אם 
המשימה לא תושג בדרך זו, הכוח היה עשוי לקבל משימה של השתלטות 
על הערים כדי להכריע את הממשלה האוקראינית. כוח משימה נוסף 
ובדרומה כדי להבטיח שליטה רוסית במרחב  פועל במזרח אוקראינה 
זה, כולל חיבור בין חצי האי קרים לרפובליקות "העצמאיות" שהרוסים 
ובדונייצק, ושליטה בים אזוב  שואפים לכונן בחבל דונבאס, בלוהנסק 
ובחופי הים השחור, בואכה אודסה. בפועל כידוע הרוסים נכשלו בשדה 
הקרב וכתוצאה מכך עברו לכתישה של יעדים אוקראיניים אזרחיים, אך 

לא פנו להפעלת יכולות אסטרטגיות.
הסיבות לקושי בהבנת המציאות הן רבות. ביניהן ניתן לציין את הערכת 
היכולות  והערכת חסר של  ויכולותיו  הרוסי  עוצמת הצבא  היתר של 
האוקראיניות, כשל הדמיון, שהיקשה על מודיעין המערבי להעריך מה 
תהיינה תוצאות המפגש בשדה הקרב, ופער תרבותי בכל הקשור להבנת 
הלהט הלאומי בשתי המדינות. הוכח שוב שמידע רב איננו ערובה לניתוח 

מודיעיני איכותי של מצבים מורכבים ומתפתחים.
מכל מקום, ברור שהמודיעין הרוסי שגה קשות בהערכותיו ובכך תרם 
עוצמת ההתנגדות האוקראינית,  נכונה את  לכישלון. הוא לא העריך 
את היקף ומשמעות הסיוע הצבאי והמודיעיני המערבי לאוקראינה, את 

חומרת הסנקציות שתאמצנה מדינות המערב ולא 

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

אתגרי המודיעין במלחמת רוסיה - אוקראינה
יוסי קופרווסר, ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ

אלכסנדר בורטניקוב, 
ראש ה-FSB )צילום: רויטרס(

)AP נשיא ארה"ב ביידן, נשיא אוקראינה זלנסקי ונשיא רוסיה פוטין )צילום
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אתגרי המודיעין במלחמת רוסיה - אוקראינה
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

מינוי שלמה מופז לראש המרכז למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית 

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע”ש אלוף מאיר עמית הוקם 
2002. בראשו עמד ד"ר אל"מ ראובן ארליך  במל"מ בשנת 

עד  רבה  בהצלחה  רבות  שנים  אותו  שהוביל  )רובקה( 
שהלך לעולמו במפתיע לפני כשנה. עתה נבחר למלא 
ניסיון  לו  מופז שיש  )מיל'( שלמה  אל"מ  את מקומו 
עשיר בתחומי המודיעין והטרור. בין תפקידיו האחרונים 

וסגן ראש חטיבת  זירת טרור  נמנה את ראש  בצה"ל 
המחקר באמ"ן. 

במרכז המידע למודיעין ולטרור צוות חוקרים 

מיומן. הצוות אוסף מידע הקשור לפעילות גורמי הטרור 
במזרח התיכון ומעבר לו בשפות שונות, מנתח אותו 
ומפרסם באופן שוטף מחקרים בתחומי המודיעין 
והטרור. פרסומי מרכז המידע מתורגמים לאנגלית 
ולשפות נוספות ע"פ הצורך ומופצים דיגיטלית 
באמצעי המדיה השונים. פרסומי המרכז נחשבים 
עשירה  ספרייה  גם  למרכז  ואיכותיים.  אמינים 
וכן  ייחודי  והמודיעין, כולל חומר  בתחומי הטרור 

ארכיון עם חומרים בלעדיים ונדירים. 

www.intelligence-research.org.il :עוד על פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ, היכנסו לאתר

לקח בחשבון את חומרת הבעיות מהן סובל הצבא הרוסי )העדר 
כן  ועוד(. הוא  נמוכה של הציוד  לוגיסטיקה, איכות  רוח לחימה, 
העריך נכונה כי ארה"ב ונאט"ו יימנעו, כפי שהצהירו, ממעורבות ישירה 

בלחימה.

צבאיות  במטרות  פגעו  הרוסים   - וטקטי  אופרטיבי  מודיעין 
אסטרטגיות רבות מאד, אך לא הצליחו לייצר מטרות איכותיות תוך כדי 
ובכך  ולפגוע משמעותית בכושר הלחימה של צבא אוקראינה,  לחימה 
לחייב את האוקראינים לקבל את דרישותיהם. האוקראינים לעומת זאת, 
הסבו לרוסים אבדות כבדות, תוך הישענות על שיתוף פעולה מודיעיני 
איכותי עם ארה"ב ונאט"ו, ובניגוד לרוסים הצליחו לייצר מטרות רבות תוך 
כדי הקרב, ואף שיבשו בדרך זו את תוכנית הקרב הרוסית. אולם, גם הם 

לא הצליחו עדיין להביא את רוסיה לוותר על דרישותיה. 

תרומת המודיעין למערכה על התודעה הייתה משמעותית מאוד 
מבחינת המודיעין האוקראיני והמערבי, ואפשרה לייצר אצל קהלי היעד 
הרלבנטיים דימוי של האוקראינים כקורבן הקיבוצי המובהק. הרוסים, 
ובראשם פוטין, מותגו כרשע המוחלט וכענק חסר יכולת ורוח לחימה, בעוד 
אוקראינה ובראשה הנשיא זלנסקי, הוצגו כגורם עוצמתי, מנצח ומוסרי. 
הרוסים, לעומת זאת, נחלו כישלון חרוץ בתחום התודעה, שהועצם על רקע 
העיסוק התורתי הנמרץ שלהם בממד התודעתי של המערכה ההיברידית 
והכלים שפיתחו לצורכי השפעה זרה. לא רק שהם לא הצליחו להשפיע 
על קהלי היעד באוקראינה ובמערב, נראה שאפילו מול קהל היעד הביתי, 

ברוסיה עצמה, הישגיהם רחוקים מלהרשים. 

ההתמודדות במרחב הסייבר - תפקוד הסייבר בשני הצדדים נותר 
עדיין בגדר תעלומה. שני הצדדים הפעילו בראשית המלחמה מתקפות 
מניעת שירות )DDOS(, אך השלכותיהן היו מוגבלות. אוקראינה נהנתה 
ומהתגייסות של  לימינה  מהתייצבות חברות העל, דוגמת מייקרוסופט, 
האקרים ופעילי רשת רבים מרחבי העולם לסייע לה. בסיכומו של דבר, 
ככל שהופעלו כלי סייבר, השלכותיהם על הלחימה היו מוגבלות ביותר, בין 
אם משום שהם הופעלו במשורה ובין אם משום שההגנה בסייבר הייתה 

יעילה דיה כדי למנוע פגיעה משמעותית. 

המודיעין הגלוי - הודגשה חשיבותו של המודיעין הגלוי, שמקורו הן 
בדיווחי כלי התקשורת המגוונים המכסים אותה, הן במידע מהרשתות 
החברתיות והן ממעקב של חברות המידע הגדולות אחר המתרחש באזורי 
הלחימה. הקשיים הכרוכים בהתבססות על המידע הגלוי הומחשו גם הם. 

מכיוון שהמידע הוא חלקי ומגמתי, ולעתים אף כוזב. 
לסיכום, המודיעין ממלא תפקיד חשוב במלחמה באוקראינה ועל המודיעין 
הישראלי ללמוד את הלקחים לטוב ולרע של תפקוד המודיעין של הגורמים 
המעורבים. לשם שינוי, יש לנו הזדמנות ללמוד מניסיונם של אחרים, ולא 
להיות מרחב הניסויים של העולם המערבי בכל הקשור לתפיסות ואמצעי 

מודיעין חדשים.

המאמר באתר המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין: 
https://www.intelligence-research.org.il/post/Russia-Ukraine-War-

Intelligence-Challenges

המשך מעמוד 9
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פעילות עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(
)ש.מ.2( אופיינו בעשייה   8200 בוגרי  החודשים האחרונים בעמותת 

חברתית מרובה: 
QQ  לקידום לסטארטאפים  ארצית  ה-SEL Challenge, תחרות  השקת 

פתרונות טכנולוגיים ללמידה רגשית-חברתית )SEL( מותאמת אישית. 
עזריאלי, משרד  קרן   ,8200 בוגרי  עמותת  פועלת בשיתוף  התוכנית 
החינוך ובתמיכת Oracle, המכללה האקדמית בית ברל וגופים תומכים 

נוספים. 
QQ  12-ה המחזור  את  פתחה   for Startups by EISP  8200 תוכנית 

התוכנית  שותפי  תוכנית,  שנבחרו  הסטרטאפים   14 בהשתתפות 
והמנטורים. 

QQ  סייבר שלושה מחזורים להכשרת  נפתחו  ומרץ  פברואר  בחודשים 
בשיתוף פעולה עם חברת ThriveDX ובתמיכת משרד הכלכלה. התוכנית 
בחודש  הסייבר.  למקצועות  ומובטלים  משוחררים  חיילים  מכשירה 

אפריל ייפתח המחזור הרביעי. 
QQ  8200 התקיימו שני אירועים הראשון בשיתוףCareer במסגרת פורום

עם  בשיתוף  השני  והאירוע   AWS - Amazon Web Services עם 
.Monday.com

QQ  .8200 למען עסקים קטנים סיימה את המחזור השני שלה תוכנית 
במסגרת זו צוותי משימה של בוגרות ובוגרי 8200 סייעו ל-15 עסקים 
ומרכז,  פריפריה  וחילונים,  חרדים  ויהודים,  ערבים  בבעלות  קטנים, 
עסקי.  ופיתוח  דיגיטליים  כלים  דרך  כלכלית  צמיחה  של  בתהליך 

התוכנית בתמיכת המרכז לבנקאות חברתית בבנק הפועלים. 

אירוע הסיום של תוכנית 8200 למען עסקים קטנים.

QQ  עמותת בוגרי 8200 זכתה במענק נוסף של רשות החדשנות במסגרת
קרן ההון האנושי להייטק. במסגרת המענק, תיפתח בחודשים הקרובים 
תוכנית להכשרת ג'וניורים למציאת עבודה ראשונה בתעשיית ההייטק, 
בדגש על אוכלוסיות בתת-ייצוג בעלי תואר אקדמי במקצועות הפיתוח: 
 ,Cybertech מדעי המחשב, הנדסת תוכנה וכו'. הנושא נדון גם בכנס

בפאנל שהנחה יו"ר העמותה ניר למפרט במרץ 2022. 
QQ  Entrepreneurship Forum בשנה האחרונה העמותה הובילה, ביחד עם

Israel תוכנית ליווי לעשרה סטרטאפים מאזור טוהוקו ביפן, האזור 
11 שנה בעקבות רעידת אדמה. שגרירות  גרעיני לפני  שחווה אסון 
ישראל ביפן ליוותה את התוכנית בשיתוף ובתמיכה של גורמים יפנים 
כגון MAKOTO ,JETRO -Japan External Trade Organization ושותפים 
נוספים. אירוע הסיום התקיים אונליין בנוכחות נציגים מישראל ומיפן.

QQ -8200, המאיץ החברתיImpact אירוע הסיום במחזור השביעי בתוכנית
בנק  במועדון  מרץ  בחודש  התקיים   ,8200 בוגרי  בעמותת  טכנולוגי 

הפועלים. במחזור הנוכחי פעלו ארבע מגמות: מגמת בריאות, מגמת 
נגישות ומגמת אנרגיה ואקלים ומגמה חברתית-טכנולוגית כללית. 

QQ  במהלך חופשת הפורים התקיים בוטקאמפ בתוכנית אחרייטק לחינוך
טכנולוגי לבני נוער בפריפריה. הבוטקאפס התקיים במתכונת אזורית 
וחניכי התוכנית  והגיעו אליו מאות חניכות  ומרכז  במחוז צפון, דרום 

מ-22 מרכזי פעילות מקרית שמונה בצפון ועד דימונה בדרום.

פעילות המורשת
QQ  וארכובם היחידה  מסמכי  להנצלת  המורשת  צוות  פעילות  נמשכת 

למשמרת ביחידה ולהעברת מסמכים רבים נוספים לארכיון צה"ל.
QQ  במהלך התקופה, עם הסרת חלק ממגבלות הקורונה התקיימו מפגשי

מורשת למסגרות שונות ביחידה, ובמסגרת השתלמות חינוך של מרחב 
צפון בירושלים.

QQ  בבה"ד 15 התקיימו לאחרונה שתי פעילויות מורשת, הראשונה הרצאתו
של תא"ל )מיל'( אפרים לפיד בפני חניכים מהמגזר הדרוזי העוברים 
קורס מקצועי להכשרתם לשירות ביחידה 8200 )28 בפברואר 2022(, 
והפעילות השנייה הייתה סיוע לצוות צוערים מקורס הקמ"נים האחרון 
לקיים תחקיר על השתתפות יחידה 8200 במבצע "חומת מגן". פעילות 
זו נעשית במסגרת פרק המורשת שהעביר סא"ל )מיל'( גדעון מיטשניק 

בקורס. 
QQ  מפקדים-סגנים( מס"ר  פורום  של  סיור  התקיים   2022 במרץ  ב-9 

8200 במרחב תיכון של היחידה. הביקור עמד  יחידה  ורמ"טים( של 
בסימן הוקרה על תעודת הצטיינות שהוענקה למרחב מטעם הרמטכ"ל 
על עבודת המודיעין המצוינת של המרחב ותרומתה לביטחון המדינה. 
במסגרת הסיור התקיים מפגש עם חיילי הבסיס ומפקד המרחב סא"ל 
א' סקר את עבודתו. רמ"ט היחידה אל"מ ק' אירח את המפקדים והדגיש 
את החשיבות של שמירת הקשר בין דור מפקדי העבר לדור המפקדים 

הנוכחי.

סיור מפקדי היחידה לשעבר בבסיס בירושלים

QQ  ב-5 באפריל 2022 התקיים מפגש מורשת במל"מ בנושא פיתוח עצמי
ב-8200 של מערכת ייחודית שפעלה מסוף שנות השבעים עד סוף שנות 
השמונים. המערכת היוותה צעד ראשון לפיתוחי מערכות מבוקרות 
מחשב ונשלטות מרחוק ביחידה, שתרמו מודיעין בזמן הקרוב לאמת 
וברמת דיוק גבוהה יותר. ניהל את המפגש סא"ל )מיל'( שמעון שרצר, 
ותיקי היחידה שעסקו בפיתוח המערכת  יחד עם  ממפתחי המערכת 

ובתפעולה. 
אליענה דן ונעם שפירא

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ
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ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

• מסריו המאלפים של פרופ' האלוף )במיל'( יצחק בן ישראל, בריאיון שובר מוסכמות • אפרים 
הלוי על גדולתו ורב-גוניותו של "לורנס איש ערב" • בני מיכלסון על התרומה העצומה של יהודים 
כמפצחי צפנים במלחמת העולם השנייה • פרופ' יצחק פס על איש המוסד שאלתיאל 
בן יאיר • אבנר אברהם על סוכן כפול שהוא אבא של ראש עיר בישראל... וקובי סגל על הסוכן 
המערכה על תודעת הערבים של שאול   • ג'ורג' בלייק, מהקטלניים שנחשפו!  הכפול 
• שולי  הסייבר הרוסי  ובית השידור הישראלי בערבית • אבי מושבי והראל מנשרי על  מנשה 
בינה מתגדרת עם נשים בקהילות המודיעין • יוסי בן ארי ונעם שפירא על "איש המודיעין 
המושלם" - אלקנה הרנוף • נתי קנטורוביץ' על גלגולי השמות של "נתיב" • ועוד ועוד...

בגיליון האביב של "מבט מל"מ" )91( ניתן ליהנות מהכתבות הבאות: 

 2022 'תוכנית דגן' למנהיגות מגשרת נערך ב-22 במרץ  אירוע השקת 
ז"ל,  דגן  בני משפחתו של מאיר  נטלו חלק  בבית הפלמ"ח בתל-אביב. 
מפקדים בכירים וחברים מהצבא, מהמוסד ועוד, וחניכי המחזור הראשון 

מאמץ  מפנה  זו  תוכנית  בתוכנית. 
מיוחד לפיתוח שכבה משמעותית 
מגשרת'.  'מנהיגות  של  ומשפיעה 
מנהיגות שתוכל לגשר על הפערים 
בחברה ולהוציא מהכוח אל הפועל 
ועשייה  החלטות  קבלת  חשיבה, 
חברתית חוצת מגזרים, אשר תיצור 
שינוי משמעותי בחברה הישראלית. 
נשאו דברים וברכות: נשיא המדינה 
ריבלין, ראש  )רובי(  לשעבר ראובן 

הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, אשל ארמוני, תא"ל )מיל'( שמעון חפץ. 
הנחה את האירוע עודד ברנדה.

יו"ר העמותה הינו תא"ל )מיל'( שמעון חפץ, אשל ארמוני הינו יו"ר צוות 
ברנדה  ועודד  לתוכנית  ההיגוי 
ללוות  שנבחר  מי  התוכנית.  מרכז 
הינו  התוכנית  של  המחזור  את 
)מיל'(  הרמטכ"ל לשעבר רב אלוף 
הטקס  סיום  שעם  אייזנקוט,  גדי 
הרצאת  את  העניק  והברכות 
הלאומי  "החוסן  בנושא  הפתיחה 

של ישראל והחברה הישראלית".

אבנר אברהם השקת תוכנית דגן למנהיגות מגשרת

תוכנית דגן למנהיגות מגשרת

במשרד  הביטחוני-מדיני  האגף  ראש 
הביטחון, זהר פלטי, המסיים את תפקידו, 
קיבל בפנטגון את 'מדליית משרד ההגנה 

האמריקני לשירות ציבורי מכובד'. 
ההגנה  מזכיר  בחתימת  המדליה  את 
האמריקני, קיבל פלטי על פועלו לחיזוק 
בין  והאסטרטגיים  היחסים הביטחוניים 

ישראל לארה"ב. 
ביותר, שמעניק שר  זהו העיטור הגבוה 
בעל  דופן  יוצא  שירות  עבור  ההגנה, 
האמריקני.  ההגנה  למשרד  משמעות 

המדליה הוענקה עד היום לנשיאים, שרים 
ובעלי תפקידים בכירים, בהם הנשיאים 
לשעבר ברק אובמה, ביל קלינטון ורונלד 
הנרי  לשעבר  המדינה  מזכיר  רייגן, 
קיסינג'ר, סטיבן שפילברג, אריק שמידט 
ושר הביטחון לשעבר אהוד ברק. פלטי 
הינו האזרח הישראלי השני שקיבל את 

המדליה היוקרתית.
 40 פלטי פרש ממערכת הביטחון לאחר 
שנים, שבהן מילא מגוון תפקידים בכירים 
בצה"ל, באמ״ן, במוסד ובמשרד הביטחון. 

הוקרה לזהר פלטי על תרומתו לחיזוק היחסים 
האסטרטגיים בין ישראל לארה"ב

ד"ר קולין קאהל, תת מזכיר ההגנה האמריקני למדיניות, מעניק לפלטי את 
המדליה בסוף השבוע בפנטגון )צילום: אגף דוברות והסברה במשרד הביטחון(
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 ,2022 10 במרס  ביום חמישי, ז' באדר ב' תשפ"ב, 
התקיים במרכז למורשת יהדות מצרים בתל אביב 
אירוע מרגש. במהלכו הוסר הלוט מעל לוח זיכרון 
שעליו הונצחו ארבעה יהודים מצרים שהקריבו את 
חייהם למען מדינת ישראל מאז הקמתה: ג'אק לוי, 
אלי כהן, ד"ר משה מרזוק והמהנדס שמואל עזר.

כינויו בא מעיסוקו, מ וכר   - לוי )אלעגלאתי(  ג'אק 
במלחמת  הבריטי  בצבא  שירת  הוא  אופניים. 
וכך היה למומחה  ביחידת חבלה  העולם השנייה 
ומעת  לפירוק פצצות. לאחר שחרורו שב לקהיר, 
לעת הוזעק לנטרל פצצות ומטעני חבלה שהונחו 
בחארת אליהוד )שכונת יהודים(, בייחוד בידי חברי 
"האחים המוסלמים". ב-22 בספטמבר 1948 הוזעק 
שוב, אולם עם כל ניסיונו לא עלה בידו לנטרל עגלת 

תופת והוא התפוצץ עמה. 
אלי כהן, יליד אלכסנדריה, פעל בשליחות "המוסד" 
בסוריה במחצית הראשונה של שנות השישים. הוא 
ידיעות פז שסייעו מאוד בהיערכות  סיפק לצה"ל 
ונתלה  לקראת מלחמת ששת הימים. כהן נתפס 

בדמשק ב-18 במאי 1965. 

ד"ר משה מרזוק, מפקד החוליה הקהירית שפעלה 
עזר, מפקד  והמהנדס שמואל   ,131 יחידה  מטעם 
 .131 יחידה  החוליה האלכסנדרונית, פעלו מטעם 
כל  עליהם את  נטלו  הביש', הם  'העסק  במסגרת 
האחריות להפעלת החוליות, אף שבפועל כבר לא 
מילאו כל תפקיד. הם נתלו באותו יום, ב-31 בינואר 

.1955
שנלכדו  החוליות  שתי  חברי  הלוח  על  צוינו  עוד 
בכלא  רבות  שנים  וישבו  הביש'  'העסק  במסגרת 
המצרי: ויקטור לוי, מאיר מיוחס, מרסל ניניו-בוגר 
ופיליפ נתנסון זכרם לברכה, וייבדלו לחיים טובים 
 93 )בן  ומאיר זפרן   )89 )בן  רוברט דסה  וארוכים 
ועוררו התרגשות  וזפרן נכחו באירוע  וחצי(. דסה 

גדולה. 
נציגי ארגונים של  בני המשפחות,  עוד השתתפו 
יוצאי ארצות אחרות במזרח התיכון, חברים בהנהלת 
יוצאי מצרים מרחבי  הקרן להנצחת קדושי קהיר, 
הארץ ומר ברוך מזור, ראש ועדת הקרנות במל"ם. 
בסך הכול נטלו חלק באירוע כשבעים משתתפים.

נחם אילן

ביום 2 במרס 2022 נערך במל"מ, זו השנה השישית, 
מצטיינים,  לסטודנטים  מלגות  חלוקת  אירוע 
מטעם  בצה"ל,  המודיעין  בקהילת  ששירתו 
ברנדיס, שנפטר  יעקב  ד"ר  אל"מ  להנצחת  הקרן 
65. הקרן הוקמה במל"מ  בן  2016 בהיותו  בינואר 
יוסי  )מיל'(  תא"ל  עומד  ובראשה  המשפחה,  ע"י 
קופרווסר, ראש חטיבת המחקר בעבר, וחברים בה 
אלמנתו של יעקב, ד"ר רחל ברנדיס, שמעון רומח, 
לשעבר בכיר בשב"כ, ונציב כבאות והצלה, ד"ר יעקב 

עשני והחתום מטה. 
ד"ר אל"מ יעקב ברנדיס ז"ל שירת את מרבית שירותו בצה"ל בזירה הטכנית 
ובפיתוחו  הכימי  הנשק  באיום  בעיקר  ועסק  באמ"ן,  המחקר  בחטיבת 
במדינות האזור )בעיקר עיראק וסוריה(. יעקב סיים את שירותו בצה"ל 

כראש הזירה, ולאחר מכן עבד במשרד הבטחון בתפקיד רגיש.
האירוע נפתח בדברים שנשא ראש הזירה הטכנולוגית, אל"מ ח', שהתייחס 
ליעקב ואישיותו המיוחדת, למרות שלא הכיר אותו, ודיבר על המודיעין 
והמחקר הטכנולוגי באמ"ן וחשיבותו. אחריו נשאה דברים רעייתו של יעקב, 

רחל, שהציגה את תולדות חייו ופעילותו בתחומים 
ובכלל זה בתחומים המקצועיים. הוצג גם  שונים, 
סרטון קצר, בו מספר יעקב על עצמו ועל שירותו 
מלחמת  בתקופת  פעילותו  על  ובמיוחד  בזירה, 
שהתעורר  והוויכוח  ב-1991,  הראשונה  המפרץ 
אז בצה"ל לגבי היכולת העיראקית בתחום הנשק 
בנושא,  דעתו  על  יעקב  עמד  זה  בוויכוח  הכימי. 
עמדה  כך,  בשל  אישיות  למרות שספג האשמות 

שהוכחה בסופו של דבר כנכונה. 
בחלק השני של הערב נערך טכס חלוקת המלגות לשבעת הזוכות והזוכים 
המאושרים, ששרתו ביחידות שונות של החיל. אחד הזוכים ענה בשם 
כולם, וציין את חשיבות המלגה מבחינתם, וסיועה להמשך לימודיהם. את 
הערב חתמה הרצאת אורח, עו"ד קובי סגל, מזכ"ל העמותה הישראלית 
 .)1973( להיסטוריה צבאית, על הימים הנוראים של היומינט בתשל"ד 
את האירוע הנחתה כבפעמים הקודמות סא"ל )מיל( אסנת ניר, ששירתה 

בזירה הטכנולוגית לצידו.
פסח מלובני

הסרת הלוט מעל לוח הזיכרון להקרבה של יהודי מצרים

הכנס השנתי של הקרן להנצחת אל"מ ד"ר יעקב ברנדיס - 
מורשת חשיבות מחקר המודיעין הטכנולוגי באמ"ן 

 לוח הזיכרון 
)צילום: אלה שושנה(

 רוברט דסה ומאיר זפרן בטקס הסרת הלוט 
)צילום: יוסי סובה(
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QQ  חומת מגן" 2022 - אגף המודיעין יזם פרויקט ייחודי במסגרת קורס"
קמ"נים שהחזיר את הצוערים לימי "חומת מגן". במוקד המשימה - כיצד 
הייתה נראית ההתמודדות של מערך המודיעין עם אירועים דומים לאלה 
ובעיקר התמודדות עם תשתיות מפותחות של  אז,  שאתגרו את צה"ל 
נוספים בלב אוכלוסייה אזרחית צפופה. במסגרת  וארגוני טרור  חמאס 
קורס קציני המודיעין של מערך ההדרכה, קבל כל צוות צוערים משימה 
להתעמק בגזרה מוגדרת באוגדת איו"ש, להבין את ההיסטוריה שלה על 

מורכבותה, ולספק לה פתרונות מודיעיניים עדכניים וחדשנים.

לכתבה המלאה באתר אגף המודיעין לחצו כאן.

QQ  פרס הרמטכ״ל הוענק לבסיס ״מרחב תיכון״. זאת על תרומתו
המשמעותית לביטחון המדינה ופעולתו אשר הובילה להצלחות מבצעיות 
ומודיעיניות פורצות דרך, ועל הובלת מאמצים טכנולוגיים ששימשו את 
תפוקת המודיעין ועשייתו. לצד העבודה המבצעית, הבסיס הוביל בחודשים 
האחרונים מספר פרויקטים בנושאי תרומה לקהילה ומעורבות חברתית, 

שיפור התשתית המקצועית וטיפוח המרכיב האנושי.
לכתבה המלאה באתר צה"ל לחצו כאן.

QQ  פרסי הרמטכ"ל ליחידות מצטיינות, ובהם פרס הרמטכ"ל לכתיבה
עוסקים  כל המאמרים שזכו  בגלילות.   2022 ב-7 במרץ  יוצרת הוענקו 
ניתן לראות באתר  בתחומים משיקים למודיעין. קישור לכל המאמרים 

"מערכות" - בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי.

QQ  "תוכניות העילית "תלפיות באירוע ראשון מסוגו בתולדות צה״ל, 
ו"חבצלות" קיימו תרגיל טכנולוגי-מודיעיני משותף ששילב את 
הידע והיכולות המגוונים של כל יחידה. הקבוצות לוו על ידי מנטורים - בכירי 
התעשייה הביטחונית, המודיעינית והטכנולוגית בישראל וקצינים מהיחידות 
הטכנולוגיות והמודיעיניות השונות בצה"ל - שסייעו לחניכים ולחניכות 
לאפיין בצורה טובה יותר את הבעיות ואת הפתרונות המתאימים להן. הם 
נתנו משוב וביקורת לאורך העבודה ולבסוף בחרו את התוצרים המצטיינים.

לכתבה המלאה באתר אגף המודיעין לחצו כאן.

QQ  מרגלת - סיפורה של שרה אהרונסון - לרגל יום הולדתה של
והנוער  וכלים חינוכיים, חיל החינוך  שרה אהרונסון הפיק ענף תרבות 
בצה"ל בשיתוף בית אהרונסון - מוזיאון ניל"י סרט על ספורה של שרה 

אהרונסון. לצפייה בסרט לחצו כאן.

אפרים לפיד

מבזקון < < < מבזקון < < < מבזקון < < < מבזקון < < < מבזקון < < < מבזקון < < < מבזקון < < < מבזקון < < < מבזקון < < <

במלאת שנה )וקצת יותר... בגין אילוצי הקורונה( 
נערך במל"מ ערב הוקרה לזכרו של ד"ר נחמן טל 

ז"ל, שהיה חבר פעיל בוועד המנהל של המל"מ. 
הביטחון  בשירות  הערבי  האגף  ראש  היה  טל 
הכללי, ראש מרחב דרום, והמשנה לראש השירות 
ועם  והשתתף בשיחות השלום עם הפלסטינים 
ירדן. הוא היה עמית מחקר במרכז יפה למחקרים 
אביב,  תל  באוניברסיטת  ומרצה  אסטרטגיים 
חיפה  באוניברסיטת  שכתב  הדוקטורט  ועבודת 
1999 את הספר  נותרה חסויה. טל פרסם בשנת 

"עימות מבית - התמודדות מצרים וירדן עם האסלאם הקיצוני". 

דברים לזכרו נשאו ח"כ )והשר לשעבר( אבי 
צביקה  השב"כ,  ראש  בעבר  שהיה  דיכטר, 
ושימשו  וטוביה סולמי שהיו פקודיו  בנדורי, 
גם כסגניו ועו"ד אורי סלונים. חתם את הערב 
שופט בית המשפט העליון בדימוס אליקים 

רובינשטיין. 
רווה  גדי  דמותו,  אודות  הוקרן סרטון  בערב 
ונציג  שאהב,  בשירים  הערב  את  עיטר 
למשתתפים  תודה  דברי  נשא  המשפחה 
ולמארגנים, עליהם נמנו רפי קיטרון, אלי כהן, 

עודד חביב ורון כתרי, שגם הנחה את הערב. 

ערב הוקרה לזכרו של נחמן טל ז"ל

נחמן טל )צילום באדיבות עדנה רימון(
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זומל"מ - להלן התוכנית לשידורים הקרובים. 

מרכזת ומנחה: יוכי ארליך.

יום ראשון 1.5.2022 שעה 18:00  •
ההגנה - מסד לצה"ל

כוח המגן העברי לקראת הקמת מדינה במשימות ביטחון, 
התיישבות והעפלה והערכים שהונחלו לעצמאות ישראל.

המרצה תא"ל )מיל'( ד"ר אפרים לפיד, סגן יו"ר ארגון מורשת 
ההגנה, לשעבר קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל.

יום ראשון 8.5.2022 שעה 18:00  •
אתגרי המודיעין במלחמת רוסיה - אוקראינה
מרצה: תא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר, ראש המכון לחקר 
המתודולוגיה של המודיעין במל"מ, בעבר ראש חטיבת 

המחקר באמ"ן.

יום ראשון 15.5.2022 שעה 18:00  •
הצעירים הפלסטינים: דיוקנה של חברה בהשתנות

מרצה: אל"מ )מיל'( ד"ר מיכאל מילשטיין, משמש כראש 
הפורום ללימודים פלסטינים במרכז משה דיין באוניברסיטת 

ת"א וכחוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז 
הבינתחומי הרצליה. בעבר שימש יועץ של מתאם הפעולות 
בשטחים וראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר באמ"ן. 

 ניתן לעיין בספרו הדיגיטלי שיצא לאחרונה לאור: 
 "לא פה לא שם – דיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני".

הספר מונגש במלואו באתר מערכות. לקריאה לחצו כאן.

יום ראשון 22.5.2022 שעה 18:00  •
הנסיגה מלבנון - ההיבט המודיעיני

מרצה: אלוף )מיל'( עמוס גלעד, הוא ראש המכון למדיניות 
ואסטרטגיה ויו"ר סדרת כנסי הרצליה, אוניברסיטת רייכמן 

)הבינתחומי הרצליה(. בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן וראש 
אגף המדיני-בטחוני במשרד הביטחון.

התוכנית אינה סופית, יש לעקוב אחר עדכונים הנשלחים בעדכונים   *
www.intelligence.org.il :השבועיים ובאתר העמותה

SAVE THE DATE

אירועים במל״מ בזום
שריינו ביומנכם

תודותינו 
לאבנר אברהם, לנחם אילן, לאליענה דן, לרון כתרי, לדינה ליסננסקי, 
לאפרים לפיד, לשלמה מופז, לאבי מושבי, לפסח מלובני, לאורי 
סלונים, לרקפת פאר, ליעקב פלקוב, ליוסי קופרווסר, לחיים קורן 
)קליין(, לרפי קטרון לדניאל ראקוב, לאלדד שביט, לאלה שושנה, 

בקרו באתר האינטרנט שלנו: www.intelligence.org.ilלנעם שפירא, ולכל אלה שסייעו בהכנת הגיליון.

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

ת ו ח פ א ' צ

QQ  לאליענה דן - שמילאה בהצלחה
רבה את תפקידה כמנכ"לית הראשונה 
8200 ש.מ.2. ברכות  של עמותת בוגרי 
וברכות  הדרך,  בהמשך  להצלחה 
להצלחה לחן שמילו הנכנס לתפקיד 
מנכ"ל העמותה החל מ-1 במאי 2022.

QQ  פורטנוי גבי  )מיל'(  לתא"ל 
הסייבר  מערך  ראש  לתפקיד  שמונה 
ראש  בעבר  היה  פורטנוי  הלאומי. 
באמ"ן  המבצעית  ההפעלה  חטיבת 
ומפקד מערך המודיעין החזותי גאוגרפי 

באמ"ן )9900(.

QQ  לתא"ל )מיל'( דרור שלום שמונה לתפקיד ראש האגף
הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון. שלום החליף את זהר פלטי, 

ראש האגף בחמש השנים האחרונות. 
כראש  האחרון  בתפקידו  כיהן  שלום 
חטיבת המחקר באמ"ן וקודם לכן מילא 
מגוון תפקידים בכירים בצה"ל ובאמ"ן. 
מחקר  עמית  היה  האחרונה  בשנה 

במכון וושינגטון.

 אחרי שנתיים חוזרים למסורת
'כנס חברים' השנתי

יתקיים ב-14.9.2022 בשעות הערב
פרטים יפורסמו בהמשך.
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אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(15 גיליון 69, ניסן תשפ"ב, אפריל 2022


