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דבר העורכת
קוראים יקרים,
לפני שנים רבות השתתפתי בדיון שיבוצים שהתקיים
בראשות חטיבת המחקר באמ"ן .נדונה אפשרות
קידומה של אחת הקצינות .המועמדת אומנם קצינה
מצוינת והתברכה ביכולת לראות תפניות ולזהות
מגמות .אולם ,קידומה נדחה משום שלדברי המפקד,
אין ביטחון שטובת הארגון תעמוד תמיד בראש סדר
הקדימויות שלה .הייתי האישה היחידה בחדר מלא
גברים ועשן סיגריות .האם השתנו פני הדברים מאז?
הגיליון האחרון של כתב העת "מודיעין הלכה למעשה" עוסק בנושא "על
מגדר ומודיעין בישראל" .הגיליון הוא פרי שיתוף פעולה בין המכון לחקר
המתודולוגיה של המודיעין מבית המל"מ לבין ענף מדעי ההתנהגות באמ"ן.
בשנים האחרונות עוסקים כל ארגוני המודיעין ביישום מהלכים לקידום נשים.
הדבר בא לידי ביטוי בין השאר בהשקעה מותאמת באוכלוסיות נשים בדרגים
שונים ,בתוכניות חונכות להעצמת הנשים בארגון ,בניסיון לבנות אקו-סיסטם
של מנגנונים ארגוניים שחותרים לאפשר שירות הרמוני יותר בין המרחב
התעסוקתי למרחב המשפחתי-אישי ,ובהקדשת זמן אישי של ראשי
הארגונים לנושא (ראו עוד על הנושא בהמשך הגיליון).
גם אנחנו במל"מ עשינו מעשה .אספנו קבוצה נכבדה של נשים בוגרות
הקהילה (אמ"ן ,מוסד ושב"כ) לשיח עם יו"ר המל"מ ,אהרון זאבי פרקש ,ומנכ"ל
המל"מ ,דודו צור .תכליתו לקדם שילוב נשים בפעילות המל"מ ומימוש חזונו
ויעדיו בראייה קדימה אל שנת  .2030הרעיון המרכזי הוא לגבש פרויקטים
שיעסקו בעולמות תוכן מודיעיניים לקידום עשייה איכותית משותפת .אנו
מצפים שהרווח המיידי יהיה הגברת המעורבות של החברות בקבוצה
בפעילות המל"מ והנכחה של התהליך כולו בקהילה .אנו בראשיתו של המהלך
וצופים פני העתיד באופטימיות.
בגיליון זה תוכלו לקרוא על הפעילות העשירה שחידשנו בעמותה בתום
ההגבלות שחלו לנוכח התפשטות הקורונה ,בין היתר" :בימת מודיעין" על
המלחמה באוקראינה" ,סינמה בלש" על "מבצע קציצה" בשנת  ,1943המשך
ההצלחה של משדרי הזום מל"מ (אלפי צופים בכל חודש) ,השקת ספרים
חדשים ,הפעילות במכוני המחקר והעמותות ועוד.
אגרת המידע שלנו "רואים מל"מ" בת  .70מודה למנכ"ל המל"מ דודו צור היוזם
והשותף ,לעורכת הלשונית נאוה לכיש ולמעצבת הגרפית רות מוזס שעושות
עבודה נפלאה ,לכל השותפים והתורמים ומבטיחה שעוד ידינו נטויה.
מאחלת לכולנו חופשת קיץ מהנה ורגועה.
קריאה מהנה,
יוכי ארליך

גיליון מס'  ,70תמוז תשפ"ב ,יולי 2022

טקס ההתייחדות
עם חללי קהילת המודיעין
ביום  21ביוני  2022נערך באתר ההנצחה של המרכז למורשת
המודיעין טקס ההנצחה השנתי לחללי קהילת המודיעין
במעמד שר הביטחון ,בני גנץ ,ראשי קהילת המודיעין ,מאות
בני משפחות שכולות ומאות קציני חיל המודיעין ,בכירי
המל"מ וותיקי קהילת המודיעין.

שר הביטחון הקדיש את דבריו ל"שלושה גיבורים :סא"ל
מחמוד חיר אלדין ,שנהרג בנובמבר  2018כשעמד בראש כוח
מערך המ"מ במבצע ברצועה ,סא"ל עמנואל מורנו ,לוחם
בסיירת מטכ"ל ,שנהרג במבצע "חד וחלק" במלחמת לבנון
הראשונה ואלי כהן" ,האיש שלנו בדמשק" שפעל כלוחם
בדמשק בין השנים  1962ל 1965-עד שנתפס והוצא להורג.
"שלושה גיבורים שנפלו מעבר לקוי האויב ,פעלו בצללים ללא
תהילה ומסרו את חייהם למען המדינה שאותה אהבו" ,אמר
גנץ והוסיף:
"מחמוד ,עמנואל ואלי נתנו והקריבו כמו החללים של קהילת
המודיעין .כמותם יש רבים שפועלים גם ברגעים אלו .איכותו
של צבא נמדדת לא רק בנשק וטכנולוגיה אלא בעיקר במשאב
האנושי .שלושתם הגיעו ממקומות שונים ותרמו כל אחד
בדרכו למען ביטחון המדינה ,שלושה גיבורים ".ולאור הסוגיה
של חוק הלאום והמחאה שהתעוררה בקרב העדה הדרוזית
ציין גנץ" :כשיותר דרוזים וערבים ירגישו שהם שווי זכויות
אנחנו נתחזק" .ולסיכום פנה למפקדי ולמשרתי קהילת
המודיעין בהווה שנכחו באירוע" :כדי שיהיו לנו עוד ועוד
גיבורים אנחנו חייבים לחזק את כולם ,מחובתכם להוביל גם
את החברה הישראלית .לצד המשימות המשך בעמוד 2

עורכת רואים מל"מ וראש ועדת פעילות וגיוס חברים בוועד המנהל
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טקס ההתייחדות עם חללי קהילת המודיעין
המקצועיות אנחנו סומכים עליכם שתיטעו
בפקודים שלכם ערכים ומורשת".
בין מניחי הזרים היה גם רס"ן א' מיח'  504של
אמ"ן ,בנו הבכור של סא"ל יהודה אדרי ,קת"מ
של יח'  ,504שנרצח ע"י סוכן פלסטיני בקיץ
 .2001רס"ן א' ,שהתגייס ליחידה בעקבות אביו,
היה בקורס קצינים בבה"ד  1כשאביו נרצח .הוא
תיאר לקהל כיצד אביו פעל" :אבא בסלון תוך
אירועי ירי בבית ג'אלה בתחילת האינתיפאדה
השנייה עם מפות פרוסות על הרצפה .בטלפון
אחד אבא מדבר עם קמ"ן חטיבת עציון ,ובשני
עם המקורות הפלסטינים בשטח" .הוא עובר
להווה ומספר שאחותו יובל מחר תתחתן ביום
המחרת ,והוא יהיה לצידה במקום אבא ,כשם
שהיה בחתונות של שאר האחים .בחיל
המודיעין ביחידה שבה שירת אבא וגם הוא
משרת ,הוא שומע עליו ועל דמותו ועד כמה היה
איש מיוחד ויוצא דופן ,וכיצד ידע להביא
מודיעין חשוב וערכי מאנשים שעדיין מוקירים
אותו.

המל"מ מרחיב פעילותו לחברי העמותה ומעבר להם

בעת האחרונה הרחבנו את פעילות העמותה במפגשי חברים ומעבר להם .חידשנו
את פעילות "בימת מודיעין" והקרנת סרטי מודיעין "סינמה בלש" ,לצד המשך הפעילות
בשידור בזום מל"מ.

מחדשים פעילות  -בימת מודיעין

"בימת מודיעין" מפגש מספר 25

המלחמה באוקראינה והשלכותיה
"בימת המודיעין" חזרה לפעילות לאחר הפסקה בשל מגפת הקורונה בשיתוף "ישראל
דיפנס" .המפגש ה 25-במספר (והראשון לשנת  )2022התקיים במל"מ ב 15-יולי
 .2022בחלקו הראשון הציג אבי מושבי את פרשת חשיפתו בשנת  1973של יורי
לינוב ,בכיר בארגון המודיעין הסובייטי (ק.ג.ב) והשלכותיה המשמעותיות על המשך
הפעילות החשאית שהפעילה בריה"מ בישראל (על הפרשה ראו בהרחבה בכתבה
של מושבי ב"מבט מל"ם" גיליון  .)90בהמשך המפגש התקיים שיח שהתמקד במלחמה
באוקראינה ובהשלכותיה.
בפאנל נטלו חלק ד"ר מאיה שיאון-צדקיהו ששימשה (עד אוקטובר  )2021כנשיאה
משותפת של האגודה לחקר האינטגרציה האירופית ,מרצה באוניברסיטה העברית
ובאוניברסיטת תל אביב ,והאלוף (מיל') גדי שמני ,לשעבר מזכירו הצבאי של ראש
הממשלה ,מפקד פיקוד המרכז ונספח צה"ל בארצות הברית .הנחה  -תא"ל (במיל')
ד"ר אמנון סופרין.

את זר המל"מ הניחו יו"ר המל"מ ,אלוף (במיל')
אהרון זאבי פרקש ודן בן צבי מנציגי המשפחות
השכולות במל"מ ואח שכול של אבישי בן צבי
(ז"ל) שנהרג במלחמת יום הכיפורים.
גדעון מיטשניק
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יתקיים השנה ביום שלישי
 20בספטמבר  2022בשעות הערב
פרטים יפורסמו בהמשך

מנכ"ל המלמ ,דודו צור

מימין :אמנון סופרין ,מאיה שיאון-צדקיהו וגדי שמני

סופרין סקר בראשית דבריו את המצב בעקבות המלחמה באוקראינה :רוסיה פלשה
לאוקראינה ב 24-בפברואר  2022במה שהוגדר כ"מבצע צבאי מיוחד" .הפלישה הייתה
שיאו של עימות בעצימות נמוכה בין שתי המדינות ,שהתנהל החל משנת  .2014אירופה
כולה ,לרבות בריטניה ,וארצות הברית נחלצו לסייע לאוקראינה במערכות נשק .בשלב
הראשון הועבר נשק בעל אופי הגנתי .עם ההתקדמות בלחימה התחילה העברת נשק
התקפי יותר לאוקראינה ,במקביל לסיוע כלכלי והומניטרי .עד כה הועבר לאוקראינה
סיוע בהיקף של קרוב לעשרה מיליארד דולרים .פינלנד ושבדיה ,שתי המדינות הנורדיות
אשר לא היו חברות בארגון נאט"ו ,הגישו בקשה רשמית להצטרף לנאט"ו תוך ויתור
על מדיניות הניטרליות בה נקטו ,לאור החשש מפני תקיפות ביעדים נוספים .מרבית
מדינות אירופה הכריזו על העלאת תקציבי ההגנה ועל תוכניות הצטיידות במערכות
מתקדמות כדי שניתן יהיה לתת מענה לאתגר מרוסיה .המערב הטיל על רוסיה סנקציות
כלכליות (במספר "סבבים") ,בהן מניעת יבוא נפט מרוסיה לאירופה (דרך הים) ,מניעת
המשך בעמוד 3
ייצוא זהב מרוסיה לאירופה ועוד.
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"בימת מודיעין" מפגש מספר  - 25מלחמה באוקראינה והשלכותיה
רוסיה הגיבה בשני אופנים :היא מונעת ייצוא
מאספקה .אולם ,גם הנשיא פוטין מבין כי חיכוך
דגנים דרך הים מאוקראינה למרות הלחצים
באזור זה הוא חיכוך עם מדינה החברה בנאט"ו
לנוכח מחסור חמור ועלייה חדה במחירי המזון
ונאט"ו עלולה להגיב.
במקומות רבים בעולם; ומפחיתה את כמויות הגז
שיאון-צדקיהו העריכה כי קיימת אפשרות
המוזרם למדינות אירופה ועוצרת לחלוטין הזרמה
שרוסיה תנסה להשתלט גם על מולדובה הקטנה
לשתי מדינות .לקראת החורף ,קיים באירופה
כדי להציג לעם הרוסי ולעולם את יכולתה ואת
חשש גדול מפני מחסור בגז .במקביל ,נעשים
נחישותה לעמוד במשימות הלאומיות שלה .היא
מאמצים למצוא ספקיות חליפיות של גז מהן ניתן
אמרה כי השינוי המשמעותי באירופה כעת הוא
)
AFP
(צילום:
בדונבאס
רוסית
מתקפה
יהיה לרכוש כחליף לרכש מרוסיה .לאור הטלת
הגברת כוחה ומעמדה של נאט"ו לנוכח שיתוף
הסנקציות על ידי המערב לייצוא נפט מרוסיה לאירופה ,מוכרת רוסיה כמויות הפעולה המתהדק בין מדינות אירופה מול האיום המשותף מרוסיה.
מוגברות של נפט לסין ולהודו (במחיר מוזל) .לסנקציות אין עדיין השפעה אירופה ממשיכה לפעול יחד בתחום הכלכלי ובתחומים אחרים בהם קיים
מהותית על המצב הכלכלי ברוסיה ,אך מדובר בתהליך ארוך טווח.
שיתוף פעולה מסורתי בין המדינות החברות .להערכתה ,מדינות אירופה
במישור הצבאי  -נאט"ו נערך לחיזוק יכולותיו :בכנס שקיימו מנהיגיו עלולות לנסות להפעיל לחץ על אוקראינה להגיע להסכם אשר יביא לסיום
לאחרונה התקבלו מספר החלטות משמעותיות ,ביניהן :הגדלת "כוח הלחימה כדי שניתן יהיה לחדש את אספקת הגז והנפט .אולם ,להערכתה
התגובה" של נאט"ו ל 300,000 -חיילים ,הצבת כוח צבאי אמריקאי מתוגבר מדינות אירופה לא תסכנה עם סיפוח מזרח אוקראינה ודרומה לרוסיה
של  100,000חיילים על אדמת אירופה ,והקמת "כוח תגובה בסייבר" להגנה כפי שנהגו בעת סיפוח חצי האי קרים בשנת .2014
מפני התקפות סייבר מצד רוסיה ומצד סין .זו לראשונה הגדיר ארגון נאט"ו באשר לעמדת ישראל  -שני הדוברים מסכימים כי העמדה הישראלית
את "האיום מסין" כנושא שיש להיות ערניים אליו" .הרחבת היריעה" וההתנהלות הישראלית באירוע זה נכונה .לישראל יש אינטרס לשמור על
לעיסוק בסין משקפת תפישה של נאט"ו כמגן גלובלי.
קשר עם רוסיה בכל הקשור לתיאום הפעילות במזרח התיכון .שיאון-
והנקודה הישראלית :ממשלת ישראל מנסה לצעוד בזהירות ,והיא נמנעת צדקיהו סיפרה כי חזרה מכנס בבריסל בו הביעו בפניה גורמים שונים את
מסיוע משמעותי לאוקראינה ,בעיקר בשל הרצון שלא "למתוח את החבל" הפתעתם לטובה מההתנהגות הישראלית במשבר .במיוחד הצבעתה של
עם רוסיה ולאפשר לצה"ל להמשיך לפעול בסוריה נגד ההתבססות ישראל באו"ם ,המגנה את הפלישה הרוסית לאוקראינה .שמני ציין ,כי
האיראנית וניסיונות העברת האמל"ח המתקדם מאיראן לסוריה מרבית המומחים בישראל לא העריכו כי רוסיה אכן תפלוש לאוקראינה.
ולחיזבאללה .סופרין ציין כי ההערכה היא שהמלחמה באוקראינה צפויה שמני סיפר כי בהיותו המזכיר הצבאי לראש הממשלה נפגש עם הנשיא
להימשך זמן רב ,ובסופו של דבר מעריכים גורמים שונים שידם של פוטין ,והתרשם כי מדובר באדם קשוח ,היודע בדיוק מה הוא רוצה להשיג
האוקראינים תהיה על העליונה.
ויחתור לממש זאת בכל דרך.
בדיון אשר התפתח הסכימו הדוברים כי לרוסיה אין יכולת לבצע מהלך בסיכום ,הדוברים היו תמימי דעים שהמלחמה באוקראינה יכולה להמשך
משמעותי נוסף באירופה ,שכן היא מתמקדת כעת במאמץ להשלים את זמן רב ולא ברור אילו השלכות נוספות תהיינה לה בתחומים כמו :כלכלה,
המשימה באוקראינה .כמקום בעל פוטנציאל חיכוך באירופה הצביעו על אינפלציה ,משבר המזון ,אנרגיה ועוד.
אמנון סופרין
מובלעת קלינינגרד ,שטח רוסי המצוי בסמוך לליטא ומנותק כעת

פרויקט קסנדרה

ביום  2ביוני  2022נערך במל"מ ערב
לאחר הקרנת הפרק האחרון מהסדרה
מיוחד לדיון במערכה לסיכול מימון
"נבואת קסנדרה" ששודרה בכאן ,11
טרור ,בדגש על "פרויקט קסנדרה" -
התקיים פנל בהשתתפות ג'ק קלי,
מבצע מתמשך שהובילה הסוכנות
שהיה מפקד המבצע ,ד"ר אודי לוי,
האמריקנית למאבק בסמים (,)DEA
שהיה ראש יחידת "צלצל" ,ג'וש
בשיתוף פעולה הדוק עם יחידת
מאייר ,העיתונאי שחשף את הפרשה,
"צלצל" במוסד .המבצע חובק העולם
ודוקי דרור ,יוצר הסדרה .הינחה תא"ל
קופרוסר
ויוסי
קלי
ג'ק
מאייר,
ג'וש
דרור,
דוקי
לוי,
אודי
מימין:
הביא להחרמת כספים רבים שארגון
(מיל') יוסי קופרווסר ,ראש המכון
"חזבאללה" הפיק מסחר בסמים בדרום אמריקה וניסה להלבין ,בין השאר לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ .המשתתפים הדגישו את חשיבות
באמצעות סחר ברכבים משומשים באפריקה .המבצע ,שחשף את מעורבות המאבק בכספי טרור כמרכיב מרכזי של המלחמה בטרור ,העלו על נס את
צמרת חזבאללה ואיראן בפעילות לא חוקית ,גווע כאשר ארה"ב התקרבה שיתוף הפעולה המצוין בין ה DEA-ליחידת "צלצל" במוסד שליווה את
לסיכום הסכם הגרעין עם איראן .תחושת כל המעורבים במבצע הייתה המבצע ,והביעו מורת רוח מעצירת המבצע.
יוסי קופרווסר
שמדובר בהחלטה מדינית.
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מהנעשה במל"מ
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 ,ולשתפו בנושאים הנוגעים
לסדר יומה של קהילת המודיעין ולביטחון הלאומי של 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):
המלחמה באוקראינה :מקורות והשלכות .הרצה :פרופ' בני מילר,
פרופסור ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת חיפה וראש המרכז
לביטחון לאומי באוניברסיטה (.)3.4.2022
עליית יהודי עיראק .1951-1950 ,הרצתה :פרופ' אסתר מאיר
גליצנשטיין ,פרופסור להיסטוריה במכון בן-גוריון לחקר ישראל
והציונות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב (.)10.4.2022
שורדי השואה :מפולין  -לברית המועצות  -לארץ ישראל.
הרצתה :ד"ר מירי נהרי  ,מייסדת עמותת "הבריחה" (.)24.4.2022
ההגנה  -מסד לצה"ל  -כוח המגן העברי לקראת הקמת מדינה
במשימות ביטחון ,התיישבות והעפלה ,והערכים שהונחלו לעצמאות
ישראל .הרצה  :תא"ל (מיל') ד"ר אפרים לפיד ,סגן יו"ר ארגון מורשת
ההגנה ,לשעבר קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל (.)1.5.2022
אתגרי המודיעין במלחמת רוסיה  -אוקראינה .הרצה :תא"ל (מיל')
יוסי קופרווסר ,ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ,
בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן (.)8.5.2022

הצעירים הפלסטינים :דיוקנה של חברה בהשתנות .הרצה :אל"מ
(מיל') ד"ר מיכאל מילשטיין ,ראש הפורום ללימודים פלסטינים
במרכז משה דיין באוניברסיטת ת"א וחוקר בכיר במכון למדיניות
ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן (הבינתחומי הרצליה) .בעבר יועץ
של מתאם הפעולות בשטחים וראש הזירה הפלסטינית בחטיבת
המחקר באמ"ן (.)15.5.2022
המודיעין והנסיגה מלבנון .הממשק בין מודיעין למדיניות :סיפורו
של כישלון אסטרטגי .הרצה :אלוף (מיל') עמוס גלעד ,ראש המכון
למדיניות אסטרטגיה ויו"ר סדרת כנסי הרצליה ,אוניברסיטת רייכמן,
בעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן וראש האגף המדיני-ביטחוני
במשרד הביטחון (.)22.5.2022
אחרי הכול בשאר אסד  -משמעויות לישראל ולמדינות אחרות
באזור .הרצה :פרופ' אייל זיסר ,סגן הרקטור של אוניברסיטת תל
אביב ,בעבר ראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה
וראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה (.)29.5.2022
הודו  -ישראל :במלאת שלושה עשורים לכינון היחסים בין המדינות,
על שיתופי פעולה אסטרטגיים בתחומי הביטחון ,הטכנולוגיה
החקלאות והכלכלה .הרצתה :לורן דגן עמוס ,החוג למדע המדינה
אוניברסיטת בר אילן ()19.6.2022
המודיעין והמערכה על ירושלים במלחמת ששת הימים (.)1967
הרצה :אל"מ (בדימוס) חגי מן .במלחמת ששת הימים שימש מן קמ"ן
חטיבת שריון "הראל" ( )10בגזרת ירושלים (.)26.6.2022
ראו ההקלטות באתר מ.ת.גwww.meteg.co.il :

להלן לקט מהשידורים המקוונים:

מלחמת רוסיה-אוקראינה מקורות והשלכות
בני מילר

הפלישה הרוסית לאוקראינה בפברואר
ביטחוני בשל התקרבות אוקראינה למערב,
 2022מהווה את האתגר החמור ביותר לסדר
והחשש הרוסי של הצטרפותה לברית נאט״ו
הליברלי הבין לאומי בהנהגת ארה״ב מאז תום
בהמשך להתפשטות מזרחה של הברית
המלחמה הקרה ,וכנראה אף מאז מלחמת
המערבית לאחר תום המלחמה הקרה .גם אם
העולם השנייה .בשנים האחרונות התגבשה
אי-אפשר לבטל לחלוטין את הנימוק הביטחוני
תפיסה ליברלית שעידן המלחמות הבין-
ואת השאיפה ליצור אזור ביטחון סביב
פוטין וביידן (צילום )EPA REUTERS
מדינתיות הגדולות חלף מן העולם בוודאי
גבולותיה של רוסיה (לאור ההיסטוריה של
באירופה .באופן ספיצפי יותר תפיסה זאת טענה שהתגבשה נורמה בין -פלישות לרוסיה מכיוון מערב) ,לפוטין היו כנראה נימוקים נוספים
לאומית של כיבוד השלמות הטריטוריאלית של מדינות .הפלישה הרוסית לפלישה .נימוק כבד-משקל קשור ללאומיות הרוסית ולאימפריאליזם
היא כמובן הפרה בוטה של נורמה זאת.
שלה .עוד לפני הפלישה פוטין טען שאוקראינה השתייכה תמיד לרוסיה
בתחילת המערכה הרוסים ניסו להשתלט על כל אוקראינה ובראשה (עוד לאימפריה הצארית שלפני ברה״מ) .הוא גם השווה את עצמו לצאר
הבירה קייב כדי להחליף את השלטון הפרו-מערבי של ממשלת זלנסקי פטר הגדול שכבש שטחים רבים .יתרה מזאת ,פוטין טען שאין אומה
בממשלת בובות פרו-רוסית .הטענה של פוטין שנאצים השתלטו על אוקראינית  -הם בעצם שייכים לעם הרוסי  -ולכן אין להם גם זכות הגדרה
המשך בעמוד 5
אוקראינה היא כמובן מגוחכת .מה שעמד מאחוריה לכאורה הוא טיעון עצמית למדינה משלהם.
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מהנעשה במל"מ

המשך מעמוד 4

מלחמת רוסיה-אוקראינה מקורות והשלכות
גורם נוסף לפלישה קשור להתנגדות
החריפה של פוטין ל״מהפכות הצבע״,
כלומר לעליית דמוקרטיות באזור
הפוסט-סובייטי .התחזקות
הדמוקרטיה באוקראינה בשנים
האחרונות יצרה אצלו חשש שמא
התחזקות זאת עלולה לשמש כמודל
גם לציבור הרוסי שימאס במשטר
האוטוקראטי המושחת של פוטין.
המלחמה גם פרצה על רקע השינויים
ביחסי הכוחות במערכת הבינ״ל -
עלייתה של סין והאתגר שהמשטרים
הסמכותניים של סין ורוסיה מציבים

למערב הליברלי ולמנהיגות האמריקאית.
בניגוד לציפיות של פוטין לפני המלחמה,
בהובלה אמריקאית הפגין המערב עד עכשיו
לכידות מול התוקפנות הרוסית.
גם האוקראינים הפתיעו מאוד את פוטין
בעמידתם האמיצה מול הפולשים הרוסים.
המערב מסייע להם בצורה משמעותית אבל
בסופו של יום זהו מאבק הירואי של
האוקראינים עצמם .המערכת הבינ״ל היא
בסופו של דבר מערכת שבנויה על עזרה
עצמית של מדינות .הלאומיות מפגינה את
כוחה  -הרוסים באופן תוקפני; ובאופן הגנתי
ונועז  -האוקראינים.

המלחמה באוקראינה מריופול (צילום :רויטרס)

עליית יהודי עיראק1951-1950 ,
אסתר מאיר גליצנשטיין

אחת הסוגיות המרתקות בחקר עליית יהודי
האנטישמיות והרדיפות שאפיינו את עיראק
ארצות ערב למדינת ישראל היא כיצד להסביר
בשנות הארבעים .גורמים אנטי-ישראליים
את הגירתה ,כמעט בשלמותה ,של יהדות עיראק
ואנטי-ציוניים טענו שעצם קיומה של הציונות
קהילה עשירה המעורה בכלכלה ובתרבות
במזרח התיכון ,יחד עם הסכסוך היהודי-ערבי
המקומית ועלייתה למדינת ישראל הדלה
והקמת מדינת ישראל ,הם שגרמו לערעור
והענייה שזה עתה הוקמה?
מעמדם של היהודים בעיראק .את העלייה
עם הקמתה של מדינת ישראל ב 1948-חיו
לישראל הם הסבירו כתוצר של מניפולציה
בעיראק כ 135,000-יהודים .זו הייתה קהילה
ציונית שהשתמשה באמצעי טרור ,כולל רצח
ותיקה ומשולבת היטב ,אשר מילאה תפקיד
יהודים ,למטרת הפחדה.
חשוב במנהל הציבורי ובמערכת הבנקאית,
מאז נפתחו לעיון מסמכי הארכיונים של
לוד
התעופה
בשדה
עיראק
עולי
קיימה רשת מסחרית טרנס-לאומית וריכזה
הגורמים הממשלתיים בישראל ,בבריטניה
(התמונה באדיבות מרכז מורשת יהדות בבל)
בידיה את השליטה על היבוא .בשלוש השנים
ובארצות הברית ,החלה להתגלות תמונה
הבאות יצאו את עיראק כ 130,000-יהודים ורק אלפים אחדים ,רובם בני מורכבת שהכניסה שחקנים נוספים לתמונה .התברר משקלו החשוב של
האליטה הכלכלית ,העדיפו להישאר ולהגר בהדרגה.
הגורם הבריטי שביקש להבטיח את האינטרסים הקולוניאליים במזרח
רוב היוצאים עלו לישראל במסגרת "חוק הוויתור על הנתינות" שחוקקה התיכון על ידי חילופי אוכלוסין בין יהודים ובין פליטים פלסטינים ,או
ממשלת עיראק ( ,)9.3.1950לאחר שוויתרו על אזרחותם ועל זכותם לשוב לחילופין על ידי העברת האוכלוסייה היהודית .מנגד ,התבררה השפעת
לעיראק 105,000 .יהודים פונו מעיראק ברכבת אווירית שפרטיה נקבעו הלאומיות העיראקית שהתגבשה תוך הדרתם של מיעוטים אתניים
בהסכם סודי ובלתי רשמי בין ראש ממשלת עיראק ,תאופיק אל-סווידי ,ונציג ודתיים ,ולבסוף נחשפה גם השפעתו הגדולה של נורי אל-סעיד ,ראש
ישראל ,שלמה הלל .כ 20,000-יהודים נוספים עברו לאיראן ומשם הוטסו הממשלה והפוליטיקאי החשוב ביותר בעיראק בתקופה זו ,בהעלאת
לישראל .הטיסות משדה התעופה של בגדאד החלו ב 19-במאי  1950אך רעיונות על חילופי אוכלוסין תוך איומים בגירוש היהודים .השילוב בין
התנהלו באיטיות ובהיקף מצומצם כיוון שמדינת ישראל נתנה באותה עת כלל הגורמים הללו וההשפעה ההדדית ,המצטברת והמתגלגלת שהייתה
עדיפות לעליית יהודים ממזרח אירופה .התדרדרות שחלה במצבם הפוליטי להם על הקהילה היהודית ,מסבירים את תופעת העברתה של הקהילה
והכלכלי של יהודי עיראק הביאה להאצת הרכבת האווירית ולהעלאת יותר למדינת ישראל בשנותיה הראשונות ,תוך שהם מערערים על שני
מ 70,000-הממתינים לעלייה בחודשים אפריל-יולי .1951
הנרטיבים שתוארו לעיל .ההרצאה התבססה על דיווחים בריטים,
שני נרטיבים סותרים הסבירו את התופעה המיוחדת הזו .מדינת ישראל אמריקנים וישראלים שנכתבו תוך תהליך העלייה ואשר שמורים
קשרה אותה בשילוב בין כמיהה דתית וציונית לבין הסלמה בתופעת בארכיונים של המדינות המעורבות.
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מהנעשה במל"מ

תנועת הבריחה והרפטריאציה מבריה"מ
מירי נהרי

ברקע ליום השואה והגבורה שחל בשבוע של
הרפטריאציה (חזרה למולדת) .גל אנטישמי
שידור הזום ,ייחדנו את שידור הזום מל"מ לנושא
שטף את פולין ,וכלל פוגרומים ,רציחות של
הצלת יהודים במהלך השואה ואחריה.
יהודים ,וזריקתם מתוך רכבות דוהרות .היה ברור
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,בעקבות
כי אין ליהודים מה לעשות בפולין" .תנועת
הסכם ריבנטרופ-מולוטוב בשנת  1939בין
הבריחה" ,שהחלה לפעול כבר בקיץ  ,1944עם
גרמניה לבריה"מ ,הוחלט שלטביה ,חלקים
שחרור ליטא ,לטביה ומזרח פולין מהצבא
מליטא ,אסטוניה ואזור בסרביה השייך לרומניה
הגרמני ,הפכה לשיטפון ממש .בפעילות
יועברו לשליטת ברית המועצות ,ופולין תחולק
ההרואית של תנועת הבריחה היו שותפים בראש
בין שתי המדינות.
ובראשונה השורדים עצמם שהחלו להתארגן
הדעות
לבריה"מ.
רבים
יהודים
בעקבות זאת נסו
כבר בקיץ  .1944בהמשך הגיעו :חיילי הבריגדה,
שיירת פליטים בהרים המושלגים
חלוקות לגבי מספרם .הערכות נעות בין 300
שליחי המוסד לעליה ב' ,שליחי ההגנה,
אלף ל 500-אלף .רוב הפליטים הוגלו לסיביר למחנות עבודה או לגולאגים ,וההסתדרות הציונית .ארגון הג'וינט נשא בעול הכלכלי של המפעל כולו
וסבלו מתנאי קיום קשים ביותר .רבים לא שרדו .בעקבות מבצע ברברוסה ותרומתו לא תסולא בפז.
בשנת  1941סוכם בהסכם סיקורסקי  -סטאלין שהפליטים מפולין יקבלו מסעם של היהודים התנהל בכמה רבדים :ברובד האישי ריגשי  -הבחירה
חנינה ויוכלו להתגייס לצבא אנדרס ולצבא האדום .רבים מהפליטים עברו בחיים ,ההחלטה לצאת לדרך ארוכה וקשה ובניית משפחה; ברובד
לברית המועצות האסייתית ,אל ארצות החום .גם שם התנאים היו קשים הגאוגרפי ,בו היה צריך לעבור "בין גבולות בין הרים ללא דרך" בשלג ,בקור,
ביותר .מחלות רעב וייאוש גרמו למותם של רבים.
עם תעודות מזויפות אל ארץ שתהיה שלהם; וברובד של בניית זהות
לאחר המלחמה פליטים פולנים הורשו לחזור לפולין ביניהם גם יהודים .יהודית לאומית ציונית ומאבק למען פתיחת השערים לארץ ישראל ונגד
כ 180-אלף עד  200אלף יהודים פולנים חזרו לפולין במסגרת הסכם המנדט הבריטי.

ההגנה מסד לצה"ל
אפרים לפיד

השריון  7ובצידן חטיבות המילואים :הראל,
בדצמבר  1920הוקמה ההגנה כארגון כלל
ארצי ,בכפיפות להנהגת היישוב העברי .הארגון
חטיבת ה"זקן" ,יפתח ,הנגב ,כרמלי ,קריתי,
פעל מאז עד מלחמת העצמאות בשלושה
אלכסנדרוני ,עציוני ועודד  -כל אלה מקורן
תחומים חיוניים ליישוב היהודי בארץ  -ביטחון,
בהגנה .ב 1948-העבירה ההגנה לצה"ל 12
התיישבות והעפלה.
חטיבות ,בהן שלוש חטיבות הפלמ"ח  -הראל,
ערכים רבים שהחלו בארגון ההגנה הושרשו
יפתח והנגב.
בצה"ל :חזון; שליחות; נחישות; דבקות במשימה;
בנוסף צריך לציין את גדודי ההנדסה הקרבית
פריצה קדימה; רעות; אחוות לוחמים; טוהר
 603 ,601ו 605-ע"ש פלוגות החפרים של
הנשק; כוח המגן של הישוב כולו ,ללא הבדל מעטפת זיכרון להופעת שלושה בולים לכבוד מאה שנות ההגנה בציון מתנדבי הישוב בצבא הבריטי; חטיבת
מוצא או שיוך מפלגתי; כפיפות לדרג המדיני /שלוש המשימות :ביטחון ,התיישבות והעפלה (באדיבות השירות הבולאי) הקומנדו  89ע"ש גד' הקומנדו  89של משה
אזרחי; היחלצות לכל משימה לאומית; שוויון בשירות בין גברים ונשים; דיין; מחנה הגדעונים בצריפין  -לזכרם של אנשי הקשר החשאי בהגנה
שירות חיילות בתפקידים קרביים ותומכי לחימה; כוחות ההגנה שהיו למופת ובפלמ"ח; גדוד קרקל  - 33ע"ש  33לוחמות הפלמ"ח שנפלו במלחמת
מבצעי :הנודדת (מ"ן  -משמר נייד); הפו"ש; פלגות הלילה .התרומה של ארגון השחרור .כוחות המגן העברי  -במסגרת ההגנה הוקם בשנת  1941כוח
ההגנה לצה"ל הייתה רבה .השם  -צבא ההגנה לישראל; סמל צה"ל ; שבועת לוחם איכותי  -הפלמ"ח; מההגנה פרש ארגון אצ"ל בשנת  1931בעקבות
צה"ל ; המונחים מטכ"ל ורמטכ"ל מקורם במסגרות של ההגנה; סיכת המ"מ אי הסכמה על המדיניות נגד הבריטים; מהאצ"ל פרש ארגון לח"י בשנת
המוענקת לכל קצין בצה"ל ,עוצבה בקורסי מ"מ של ההגנה בג'וערה.
 1940בעקבות חילוקי דעות; תנועת המרי העברי  -איחוד הארגונים פעל
שלושים אלף חיילים בוגרי ההגנה הצטרפו במלחמת העצמאות לכוח רק מאוקטובר  1945עד יולי  ,1946תשעה חודשים בלבד .המסר לעתיד
הלוחם של צה"ל .תרומת ההגנה לחיל האוויר ,הים ,המודיעין ,הקשר ועוד .הוא שארגון ההגנה היה מסד לצה"ל ,ואנו מחויבים להעביר את הערכים
החטיבות בצה"ל כיום :חטיבות חיל הרגלים הסדירות גולני ,גבעתי וחטיבת וההישגים מדור לדור.
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מהנעשה במל"מ

אתגרי המודיעין במלחמת רוסיה-אוקראינה
יוסי קופרווסר

מודיעין אופרטיבי וטקטי והכנת שדה
המלחמה שמנהלת רוסיה נגד
הקרב  -הרוסים פגעו במטרות צבאיות
אוקראינה ,מהווה אתגר לכלל שירותי
אסטרטגיות רבות מאוד ,אך לא הצליחו
המודיעין בעולם ,הנדרשים להפגין את
לייצר מטרות איכותיות תוך כדי לחימה
יכולותיהם .ברור שגם שירותי המודיעין
ולפגוע משמעותית בכושר הלחימה של
שהצליחו במתן התרעה למלחמה לא
צבא אוקראינה .כשל מרכזי בהכנת שדה
העריכו נכון את התפתחותה .עיקר
הקרב היה בהערכת היתר הרוסית לגבי
הכשלים היו נחלת המודיעין הרוסי ,אך גם
פוטין (צילום :איי.פי.איי).
יכולתם לגייס לימינם חלק גדול
המודיעין המערבי נדרש לבדק בית .ראשי
המודיעין האמריקני הודו כי העריכו הערכת יתר את יכולות צבא רוסיה מאוכלוסיית אוקראינה .לאור זאת הם הרחיבו את מעגל המטרות גם
לכאלה שאינן בעלות הקשר צבאי ישיר ,כדי להגביר את הלחץ על היריב.
והערכת חסר את כושר העמידה האוקראיני.
האוקראינים לעומת זאת ,הסבו לרוסים אבדות כבדות ,תוך הישענות על
אתגר ההתרעה למלחמה  -הרוסים לא הסתירו את תהליך הכנת הכוח
לפעולה ,אף כי היסוו אותו ,במסגרת תפיסת ההסתרה וההונאה המוכרת שיתוף פעולה מודיעיני איכותי עם ארה"ב ונאט"ו ,ובניגוד לרוסים הצליחו
שלהם  -ה"מסקירובקה"  -כתרגיל גדול .חלק מגורמי המודיעין הלכו שולל לייצר מטרות רבות תוך כדי הקרב ,ואף שיבשו בדרך זו את תוכנית הקרב
אחרי ההטעיה הרוסית ,אבל האמריקנים סירבו להאמין למסרי ההרגעה הרוסית .אולם ,גם הם לא הצליחו עדיין להביא את רוסיה לוותר על
הרוסיים ואף נתנו פרסום פומבי נרחב לתובנות המודיעיניות שלהם .דרישותיה.
שימוש מושכל במודיעין נעשה מספר פעמים על ידי האמריקנים גם על תרומת המודיעין למערכה על התודעה  -הייתה משמעותית מאוד
מנת לשמוט מידי הרוסים את האפשרות להשתמש בתואנות שווא מבחינת המודיעין האוקראיני והמערבי .הרוסים ,נחלו כישלון חרוץ בתחום
התודעה .פוטין מותג כרשע המוחלט ,וצבא רוסיה הוצג כענק חסר יכולת
( )FALSE FLAGולהצדיק בכך הפעלת כוח מאסיבית.
הרעיון האסטרטגי של רוסיה :מודיעין מערכתי במלחמה  -האמריקנים ורוח לחימה ,בעוד אוקראינה ,ובראשה הנשיא זלנסקי ,הוצגו כקורבן אך
והרוסים כשלו בהערכתם את התוצאות הצפויות של הלחימה ואת מאפייני גם כגורם עוצמתי ,מנצח ומוסרי.
התפתחותה .בפועל ,הרעיון האסטרטגי הרוסי ממוקד במיצובה של רוסיה ההתמודדות במרחב הסייבר  -השלכות הפעילות בסייבר על הלחימה
כמעצמת על ,ובבלימת התפשטות נאט"ו לכיוונה .התפיסה הרוסית כוללת היו מוגבלות ביותר ,בין אם משום שהיא הופעלה במשורה ולא בשילוב
גם שלילה של קיומו של עם אוקראיני ושואפת להשיב את אוקראינה עם הכוחות הלוחמים ובין אם משום שההגנה בסייבר הייתה יעילה דיה
לחיקה של רוסיה .נוכח כישלון תוכנית הפעולה המקורית שלה ,כתוצאה כדי למנוע פגיעה משמעותית.
מסיבות מגוונות ,ובהן שורת כשלים מודיעיניים ,רוסיה התאימה את דרך המודיעין הגלוי  -הודגשה חשיבות המידע הגלוי ,שמקורו הן בדיווחי כלי
הפעולה שלה והתמקדה בהשתלטות על החבלים המזרחיים של התקשורת המכסים את המלחמה ,הן במידע מהרשתות החברתיות והן
ממעקב של חברות המידע הגדולות אחר המתרחש באזורי הלחימה.
אוקראינה.
הסיבות לקושי בהבנת המציאות בארה"ב וברוסיה הן רבות .ביניהן ניתן הקשיים הכרוכים בהתבססות על המידע הגלוי הומחשו גם הם .זאת
לציין את כשל הדמיון ,שהקשה על המודיעין המערבי להעריך מה תהיינה מכיוון שהמידע הוא חלקי ומגמתי ,ולעתים אף כוזב.
תוצאות המפגש בשדה הקרב ,ופער תרבותי בכל הקשור להבנת הלהט לסיכום ,המודיעין ממלא תפקיד חשוב במלחמה באוקראינה ועל המודיעין
הלאומי בשתי המדינות .הוכח שוב שמידע רב איננו ערובה לניתוח הישראלי ללמוד את הלקחים לטוב ולרע של תפקוד המודיעין של הגורמים
המעורבים.
מודיעיני איכותי של מצבים מורכבים ומתפתחים.
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מהנעשה במל"מ

הצעירים הפלסטינים :דיוקנה של חברה בהשתנות
מיכאל מילשטיין

דיוקנו של הדור הצעיר הפלסטיני משקף את
כמיהות המיצוי העצמי והנטיות
התמורות העמוקות שחוותה המערכת
האינדיבידואליות ,אשר רווחות בעולמם של כלל
הפלסטינית כולה בעשורים האחרונים .זהו דור
בני דור ה Z-ברחבי העולם.
עד היום לא התגבש הדור הצעיר הפלסטיני
שחווה מתחים עזים מבית ומחוץ ,ואשר תודעתו
לכדי גורם כוח שבכוחו לשנות את המציאות ,בין
עוצבה בהשראת תהליכי יסוד שטלטלו את
היתר בשל העדר לכידות ,הנהגה ומשנה סדורה.
הפלסטינים מאז ראשית שנות ה־ 90ובראשם
עם זאת הדור הצעיר מגלם בקרבו אנרגיות
כינון הרשות הפלסטינית ,האנתפאדה השנייה,
אצורות שעלולות להתפרץ ,הן כלפי ישראל והן
הפיצול הפנימי בין הגדה המערבית ורצועת עזה
צה"ל)
דובר
(צילום:
פלסטינים
צעירים
כלפי הממשלים הפלסטינים ולעורר זעזועים
ו"האביב הערבי".
עמוקים בכל אותן המערכות .במסגרת ההרצאה
הדור הצעיר הפלסטיני מצוי בתלישות רב-
ממדית :מתקשה להבין האם הוא חי תחת ריבונות או ריבונות למחצה משורטטים מאפייני הדור הצעיר הפלסטיני ומנותחת השפעת הצעירים
פלסטינית או שמא נדרש להמשך הקרבה למען המאבק; נתון במתח שבין הן על הציבור והממשלים הפלסטיניים בגדה המערבית וברצועת עזה והן
כבלי המסורת והקודים החברתיים הנוקשים לבין העולם הנשקף אליו על ישראל .נוסף לכך ,נעשה ניסיון לנתח את השפעתו העתידית של הדור
מבעד למסכי המחשב והטלפונים החכמים; וקרוע בין הסיסמאות הצעיר הפלסטיני אשר צפוי להנהיג את המערכת הפלסטינית בכלל
האידיאולוגיות שהניעו משך עשרות שנים את המערכת הפלסטינית לבין מישורי העשייה ובכל זירות הפעולה.

אחרי הכול בשאר אסד

משמעויות לישראל ולמדינות אחרות באזור
איל זיסר
מלחמת האזרחים העקובה מדם שהשתוללה
איראן ,הפועלות כדי להבטיח לעצמן נוכחות ואף
בסוריה לאורך העשור האחרון הציבה בשיאה
אחיזה במדינה.
איום לקיומו של המשטר הסורי ,משטרו של
עם זאת ,למרות חולשתו של המשטר הסורי אין
בשאר אל-אסד ,ודומה שאף לקיומה של המדינה
לו אלטרנטיבה נראית לעין .בכך מכירים כלל
הסורית שבראשה הוא עומד .אבל ,בסופו של יום,
השחקנים הפנים סוריים ואף אלו האזוריים
תודות למעורבותן של רוסיה ושל איראן בקרבות,
והבינלאומיים הנכונים עתה לחדש עימו את
שרד אל-אסד את המלחמה ונותר על כסאו .אלא
הדיאלוג ואף להעניק לו הכרה ולגיטימציה .לבד
שבחלוף השבועות והחודשים מתגלה ניצחונו
מכך בסוריה בה שולט בשאר נותרו רק כמחצית
של אל-אסד כניצחון חלקי ואף חסר .משטרו
מתושביה ערב פרוץ המלחמה ,ומשקלם
עודנו חלש ומותש מן הקרבות ,נעדר משאבים
הדמוגרפי של תומכיו ,ובראשם בני העדה
בשאר אסד ורעייתו אסמה (צילום :רויטרס)
כלכליים וכוח אדם כמו גם תמיכה מספקת מבית
העלווית ,גדל באופן משמעותי ביחס לעבר.
ומחוץ ,וממילא מתקשה להשיב את סוריה לימי הזוהר שידעה בימי שלטונו סוריה לא תשוב במהרה למעמדה טרם פרוץ המלחמה ,אבל אל-אסד שרד
של אביו ,חאפז אל‑אסד.
את המלחמה ,ופועל להשיב לידיו את השליטה במדינה .דיווחים מסוריה
חלקים גדולים ,כדי שליש משטחה של המדינה ,בעיקר בצפון המדינה אף מלמדים כי אל-אסד מעז פנים כלפי האיראנים יותר מבעבר ,ופועל
ובמזרחה ,אינם מצויים כלל תחת שליטתו של המשטר ,אלא בשליטה של כדי להגביל את נוכחותם במדינה תוך שהוא מסתייע ברוסים .הוא אף
כוחות זרים ,אמריקאים או תורכים .אף באותם אזורים המצויים להלכה מנצל לשם כך את מתקפותיה של ישראל נגד מטרות איראניות על אדמת
בשליטתו ,מתקשה משטרו של אל-אסד לקיים משילות ,להשיב את סוריה .משמעות הדבר היא כי במוקדם או במאוחר יהיה על ישראל ,כמו
היציבות ואת הרגיעה ולהניע מהלך של שיקום התשתית הכלכלית החרבה .גם על שחקנים אחרים באזור ,לשוב ולהביאו בחשבון בכל האמור
מעבר לכל זה ,המשטר הסורי עודנו תלוי לקיומו בתמיכתן של רוסיה ושל במדיניותם בשאלה הסורית ובפעולותיהם על אדמת מדינה זו.
המרכז למורשת המודיעין (מל״מ) | אתר ההנצחה | ת"ד  3555רמת השרון  | 4713402טל' ,03-5497019 :פקס' | 03-5497731 :דוא"לmlm@intelligence.org.il :
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מהנעשה במל"מ
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

על מגדר ומודיעין  -גיליון חדש של כתב העת
"מודיעין הלכה ומעשה"
לגישה קשובה יותר המוכנה להכיל קולות חדשים
הגיליון החדש של כתב העת "מודיעין הלכה
ומעשה" הינו תוצר של שיתוף פעולה בין המכון לחקר
שחיוניים לארגון כדי להופכו לארגון טוב עוד יותר.
המתודולוגיה של המודיעין במל"מ ושל ענף מדעי
מהגיליון עולה ,כי כל ארגוני המודיעין עוסקים בשנים
התנהגות (מד"ה) באמ"ן ,שמוביל בשנים האחרונות
האחרונות ביישום מהלכים לקידום נשים .הדבר בא
סדר יום פרו־אקטיבי של קידום נשים באמ"ן.
לידי ביטוי במיון בעל מודעות מגדרית בשער הכניסה
הנני כאן!
ההחלטה לעסוק בנושא המגדר והמודיעין ,שאינו
לארגונים ,בהשקעה מותאמת באוכלוסיות נשים
על מגדר ומודיעין
בישראל
נוגע ,לכאורה ,בליבת העשייה המודיעינית ,הייתה
בדרגים שונים בתוכניות מנטורינג להעצמת הנשים
קלה .זהו אחד הנושאים המרכזיים שהעיסוק בו עשוי
בארגון ,בניסיון לבנות אקו-סיסטם של מנגנונים
לשנות את ארגוני המודיעין ואת הדרך שבה הם
ארגוניים שחותרים לאפשר שירות הרמוני יותר בין
פועלים ושיש לו השלכות על היבטים לאומיים ,שעל
המרחב התעסוקתי למרחב המשפחתי-אישי,
קהילת המודיעין לדחוף לכיוונם ,כמו ייצוג הולם
ובהקדשת זמן אישי של ראשי הארגונים לנושא.
לנשים במשרדי ממשלה ובמגזר ההייטק וכן השפעה
הבנת הגורמים לבעייתיות הקיימת היא קריטית ,ואחד
על האופן שבו מתחנך הדור הצעיר.
ממאפייניה הוא הימנעות של נשים להציע את עצמן
ישנן סיבות רבות לקדם נשים בארגוני ביטחון בכלל
לתפקידי פיקוד .המענה לכך ניתן באמצעות פנייה
ובקהילת המודיעין במיוחד ,כפי שאפשר לקרוא לאורך המאמרים בגיליון.
אקטיבית לאותן נשים המתאימות לתפקידי פיקוד.
סיבות אלה מייצגות נקודות מבט שונות  -של מפקדים ומפקדות בכירים
מן המאמרים עולה תמונה קוהרנטית ולא בהכרח מחמיאה לגבי מיצובן
(כולל פתח דבר שכתב ראש אגף מודיעין ,אלוף אהרון חליוה) ,של
של נשים בארגונים ביטחוניים ואזרחיים בעת הנוכחית .הדרך למיצוי
חוקרים וחוקרות ,של מובילי ומובילות העיסוק בנושא בארגונים השונים
פוטנציאל האוכלוסייה הנשית עוד ארוכה ,אבל נראה כי המודעות לנושא
ושל קצינות מודיעין זוטרות .מתוכן אנו מדגישים את הצורך בגיוון גישות
הולכת וגדלה וכך גם המוטיבציה לשנות.
ניהוליות במערכת הביטחונית ככלי יעיל שיאפשר לארגונים להתמודד
הרושם הוא ,שאף שכל הארגונים בקהילת המודיעין מתמודדים בו זמנית
היטב עם מציאות משתנה ,ולצד זאת את התובנה שניצול טוב יותר של
עם הצורך לשלב יותר נשים בתפקידים בכירים ובכלל ,כמעט ולא קיימת
הפוטנציאל הנשי יביא לשדרת הפיקוד וההובלה יותר מוחות ויותר
ראייה קהילתית של נושא המגדר במודיעין הישראלי .אין בכך פלא ,שכן
יכולות.
למידה והתמודדות משותפת הן בגדר ברירת המחדל בנושאים רבים,
מה ייחודה של "הגישה הנשית"? תכונות של אמפתיה ושילוביות ,של
ולפיכך קשה מאוד ליצור תהליכים של שותפות בידע ובניסיון וכן ביצירת
מורכבות וחדות רווחות הרבה יותר בקרב נשים ,וארגון וחברה שישכילו
מסלולים ייחודיים לקידום נשים בראייה בין־קהילתית.
לנפץ תקרות זכוכית מדומיינות ואמיתיות יוכלו לשגשג ולהתקדם
מבט לנעשה בתחום המגדר בקהילות המודיעין של מדינות המערב מלמד
בזכותן .לעיתים ,מוצאת עצמה אישה לבדה בתוך פורום גברי בוטח
אותנו שיעור בצניעות .בקהילת המודיעין האמריקאית יש שיעור נרחב
בעצמו שאינו קשוב לקולות אחרים .בפורום כזה יהיו ,לא פעם ,נשים
יחסית של נשים בנקודות מפתח ,ובמסגרת אחד המאמרים בגיליון
שיתקשו לבטא את עצמן בחופשיות ולקדם רעיונות שונים.
שוחחה ענבל קארו איתן וניסתה ללמוד מניסיונן.
המאמרים בגיליון מציגים את הסוגייה על מורכבותה מזוויות מגוונות -
אנו נמצאים בעיצומה של תקופה המבשרת על התקדמות בנושא ,וישנן
תיאוריה ופרקטיקה ,ההתמודדות עם מגדר בתוך הגופים השונים
לא מעט פריצות דרך והשקעת משאבים בחשיבה ובפרקטיקות ארגוניות
בקהילת המודיעין הישראלית ,בחברות הייטק במרחב האזרחי וגם
שנועדו להתמודד עם סוגיית המגדר ברמה המערכתית .מטרת הגיליון
בגופים ביטחוניים מעבר לים .הם כוללים ניתוח של הבעיה והצגה של
היא לייצר למידה רוחבית בין־ארגונית ולהעלות את נושא המגדר על
פתרונות אפשריים.
סדר היום הארגוני ,הקהילתי והציבורי.
דומה ,כי הכותבים ,נשים וגברים ,כתבו מדם ליבם ולא פעם שימשה
לקריאת הגיליון היכנסו לקישור:
הכתיבה תהליך עיבוד אישי ומקצועי של חוויה רגשית חזקה במפגש
intelligence-research.org.il/post/gender-intelligence-eight
בין סוגיות מגדריות לארגון .קהל היעד של הגיליון כולל בעלי תפקידים
מאחלים לכם קריאה נעימה.
בכירים במערכות המודיעין שיש בקרבם רוב גברי .בראייתנו ,שכבת
יוסי קופרווסר ,דודי סימן טוב
הנהגה זו נדרשת להמשיך ולשנות את דרך החשיבה וההתנהלות שלה
ענף מד"ה אמ"ן

בספרו "אלטנוילנד" (שפורסם ב־ ,)1902מקדים הרצל את דורו בחזון שוויוני:
"בחברתנו החדשה משפט אחד לגברים ולנשים ...נקל להבין כי זכות להן
לבחור ולהיבחר” .האבות המייסדים של מדינת ישראל שיקפו היטב חזון זה
במגילת העצמאות" :מדינת ישראל ...תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור
לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין".

משרד המודיעין ,האמון על קידומם של קשת נושאים הנוגעים במודיעין הלאומי,
רואה במימוש ערך השוויון המגדרי והנעת תהליכים לשילובן המלא של נשים,
בקהילת המודיעין ובמערך הסייבר ,משימה לאומית מרכזית .הלכה למעשה,
המשרד יוזם ,פועל ומממש תוכניות מוחשיות היוצרות הזדמנויות לשילוב נשים
מכלל המגזרים בעשיית המודיעין והסייבר ,כדוגמת מיזם "ממריאות" ,הפועל
להכשיר ולשלב נשים מן המגזר החרדי בעולמות הסייבר ומיזמים נוספים.

תא"ל (מיל') ד"ר אלכס דן
מנכ"ל משרד המודיעין

כתב עת מודיעיני מתודולוגי
סיון תשפ"ב
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הנני כאן!  -על מגדר ומודיעין בישראל

למימוש ערך השוויון המגדרי במסגרת קהילת המודיעין השלכות לאומיות
וחברתיות ,לצד תרומתו של הגיוון התעסוקתי בהתפתחות הארגונים .החתירה
למצוינות משוקפת היטב באופן מימוש ערך זה .קהילת המודיעין מקדמת
תהליכים ארגוניים נרחבים ועמוקים לאורו של ערך השוויון המגדרי ,שתכליתם
שינוי התרבות הארגונית והתאמת כלל התהליכים הקשורים להון האנושי (בכל
שלבי השילוב של עובדים ,איתור ,גיוס ,הדרכה ,הכשרה ,שיבוץ ,קידום וכולי).
גיליון זה כולל נקודות מבט שונות המבארות את התהליכים השונים התומכים
בתפיסת הגיוון התעסוקתי ,כערך ליבה של קהילת המודיעין.

כתב עת מודיעיני מתודולוגי

לאור כל אלה ,עקרונות השוויון והגיוון התעסוקתי קיבלו ביטוי בהחלטות
ובחוקים שונים ,בין השאר בהחלטה  454להעלאת אחוז הנשים בתפקידים
בכירים בשירות הציבורי .ברקע של החלטות אלו עומד ערך השוויון ,לצד מיצוי
הפוטנציאל האנושי של כלל האזרחים ללא הבדלים מגדריים .המימוש המעשי
של ערך השוויון בממסד הציבורי בכלל ובארגוני הביטחון והמודיעין בפרט ,הוא
נושא שתרומתו רחבה לחוסנה של החברה וחוזקתם של הארגונים.

המרכז למורשת המודיעין
המכון לחקר המתודולוגיה
של המודיעין

גיליון 8

גיליון משותף של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
ושל ענף מד"ה אמ"ן
עורכים:
יוסי קופרוסר | דודי סימן טוב | סא"ל שרית שפירא

וסא"ל שרית שפירא (רע"ן מד"ה באמ"ן)

עוד על פעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ ,היכנסו לאתרwww.intelligence-research.org.il :
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מהנעשה במל"מ
סינמה בלש

סינמה בלש  -מועדון סרטי המודיעין של המל"מ חזר

על "מבצע קציצה"  -מבצע הונאה של הצבא הבריטי נגד הנאצים
ביום  29ביוני  2022חידשנו
בסינמה סיטי את פעילות מועדון
סרטי המודיעין של המל"מ בהקרנת
הסרט על "מבצע קציצה"
( ,)Operation Mincemeatמבצע
ההונאה של המודיעין הבריטי
בשנת  1943לגבי היעד האמיתי של
נחיתת בנות הברית בדרום אירופה
לאחר תבוסת "שועל המדבר" רומל בצפון אפריקה .תוכנית המבצע
האמיתית הייתה החפה בסיציליה .המודיעין הבריטי רצה והצליח לבצע
שינוי תודעה ולשכנע את המודיעין הגרמני כי היעד הוא יוון.
באמצעות מסרי דלף הונאתי מתוחכמים בעלי אמינות גבוהה ,שהוטמנו
על גופה שהולבשה במדי קצין בריטי ,שהוצגה כשריד מהתרסקות מטוס
(מכאן שם הסרט " -האיש שלא היה") ,הצליח שירות המודיעין הבריטי
 MI5לשכנע את המודיעין הגרמני ( )ABWEHRואת הצמרת הגרמנית כי
יעד ההחפה הוא יוון ולא סיציליה .המהלך גרם לגרמנים להסיט את
תוכנית ההגנה שלהם ליוון ,ולתגברה באופן משמעותי תוך השארת כוח
בסדר גודל של דיביזיה בסיציליה .נחיתת בנות הברית בסיציליה נתקלה
בהתנגדות קלה יחסית ,ואבדות בנות הברית צומצמו באופן משמעותי.
הסרט הצליח באופן מרשים ביותר להציג את הבעייתיות ,המורכבות
והרגישויות של מבצעי הונאה ,בצד המידור הנדרש ואחיזת כללי ביטחון
נוקשים .הבריטים לא דיווחו לארה"ב על  ,Mincemeat Operationוסתמו

דלף מודיעין שנגרם מפענוח של
המודיעין הגרמני לשדריו של
הנספח הצבאי האמריקאי בקהיר
בונר פלר.
"מבצע קציצה" היה חלק אחד
ממכלול מבצעי הונאה אסטרטגיים
של המודיעין הבריטי להסתרת יעד
ההחפה האמיתי ( Operation
 .)Barclayהמודיעין הבריטי הפעיל מערך מודיעין חזותי ( ,)VISINTשבו
הוקם גיס הונאה מס  12בקהיר ובו  12אוגדות הונאה ,ביצע תרגילי החפה
ותמרונים על החפה ביוון ובסרדיניה ,ביצע תנועות צבא ואימונים בסוריה
כולל דמיים ,הופעלו סוכנים כפולים בבריטניה ,הופעלה רשת Cheese
של היהודי רנאטו לוי ,סוכן כפול יהודי איטלקי ,ביוון גויסו מורי דרך ונאגרו
דרכמות יווניות.
לא נוכל לסיים ללא הנקודה היהודית :אחד משני הקצינים הבריטים
שפיקדו על המבצע היה יהודי ,בן למשפחת בנקאים יהודיים בשם יואן
מונטגיו .רנאטו לוי שהוזכר לעיל סוכן כפול של  MI6הפעיל רשת ריגול
בצפון אפריקה נגד המודיעין הגרמני החל משנת ( 1941הרשת העבירה
למודיעין הגרמני  -דיווחי דלף של  MI6תחת שם קוד ,)Cheeese
ומסתערבים ישראליים בסוריה העבירו מידע בדיווחיהם.
סיימון לביא

פרס ביטחון ישראל תשפ"ב -
הרוח הישראלית עומדת איתן מול כל איום
פרס ביטחון ישראל לשנת תשפ"ב הוענק השנה ע"י נשיא המדינה מר
יצחק הרצוג לפרויקטים הבאים:
Qפרויקט לווייני התצפית 'אופק' ,המשותף למפא"ת שבמשרד הביטחון,
ליחידה  9900של אגף המודיעין בצה"ל ,לתעשייה האווירית ולחברת
'אלביט מערכות'.
Qפרויקט של יחידה  8200באגף המודיעין של צה"ל ,המוסד ,השב"כ
ומלמ"ב במשרד הביטחון ,שמטרתו פיתוח יכולות מעצמתיות ,פורצות
דרך ,בהיבטים מגוונים וייחודים.
Qפרויקט של המוסד ,יחידת המו"פ במפא"ת שבמשרד הביטחון והתעשיות
הביטחוניות ,שמטרתו שמירה על היתרון האיכותי של מדינת ישראל אל
מול איומים אסטרטגים.

מקבלי פרס ביטחון ישראל על פרויקט לווייני התצפית 'אופק',
(צילום :אגף דוברות והסברה ,משרד הביטחון)
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מהנעשה בעמותות

פעילות עמותת בוגרי ( 8200ש.מ)2.
Qלאור תוצאות סקר הבוגרים משנה שעברה ,השיקה העמותה בחודש
החולף את כרטיס האשראי של העמותה בשיתוף פעולה עם ויזה כאל.
הכרטיס מיועד לבוגרי/ות העמותה ובני.ות זוג ,וכן לבוגרי התוכניות
השונות של העמותה והמתנדבים בה .הוא כולל מגוון הטבות משמעותיות
הן בשימוש היומיומי בארץ והן בשימוש בקניות מחו"ל או בחו"ל.
Qהפורומים השונים של העמותה המשיכו בפעילויות מגוונות עבור
הבוגרים .פורום מיד-איסט קיים מפגש מרתק עם סא"ל (במיל') אייל
דרור ,לשעבר מפקד מנהלת "שכנות טובה" .פורום  8200ביו קיים מפגש
חשיפה לשיתוף פעולה חדש שבמסגרתו נלווה מדענים ישראלים

בתהליך של הקמת חברות ביוטק מהאקדמיה והנבטתן.
Qכמו כן ,העמותה המשיכה להגדיל את פעילותה למען החברה הישראלית
כולה :השקת "מועדון הפניקס" ,תוכנית ההמשך של "אחרייטק" ביחד
עם חברת הפניקס שבה ישתתפו עשרות נערים ונערות מהפריפריה
החברתית והגיאוגרפית; ועריכת האקתון למועמדים/ות לתוכנית
 8200DEVשבה נלווה ג'וניורים בתפקידי פיתוח המתקשים להשתלב
בתעשייה במשרות ההולמות את כישוריהם .התוכנית המובילה EISP
ציינה את סיום המחזור ה 12-שלהם בדמו-דיי חגיגי שהפך כבר מזמן
לאחד האירועים המבוקשים באקו-סיסטם.

מפעילויות המורשת
מפגש עמותות 8200 - 81

מתקדמים לטובת העברה מהירה ומאובטחת של המידע שהתקבל במבצע.
נכחו במפגש כ 90-חברי העמותות .פתח את המפגש מנשה כדורי ,יעקב
ולד ונעם שפירא השתתפו בהכנות לצידן של שתי המנכ"ליות של
העמותות חן ק' ( )81ואליענה דן (.)8200

ביום  12במאי  2022התקיים במל"מ מפגש מורשת של שתי העמותות.
המפגש עסק במבצע יומינטי שנוהל ביחידה  ,504במשך כ 30-שנה.

מוצג חדש בתצוגה
ביחידה 8200
במפגש "צפריר/מעיין" שהתקיים
באפריל ,קיבל מדור המורשת של
היחידה מודל של אנטנת "צפריר"
שהוכן ע"י רוני רשף (מוותיקי ענף
 .)437המודל הוצב בתצוגת הקבע
באולם האירועים ביחידה לצד
אמצעים אחרים שהיו בשימוש
היחידה בעבר.

אל"ם (מיל') שמוליק מוראד שליווה את המבצע מגיוסו ועד סיומו ,שיתף
את הקהל בפרטי המבצע ,בדילמות של קת"מ (מפעיל סוכנים) ,בעליות
ובירידות שבמבצע ובתרומה של יחידה  81בסיוע למתן כלים טכנולוגיים

הענקת תעודת הוקרה לטכנאי בסיס "ארבל" במלחמת יום הכיפורים
ביוזמת עמותת בוגרי ( 8200ש.מ ,)2.העניק רמ"ט היחידה אל"ם ק' ביום
 8במאי  2022תעודת הערכה מיוחדת לרס"ר (מיל) אביחי דגני על תפקודו
תחת אש כטכנאי בסיס "ארבל" ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים
באוקטובר .1973
באירוע נכחו מפקד מרחב צפון בשנת  1973רס"ן איציק יוחנן ,שהמליץ
על קבלת הערכה מיוחדת זו ,יחד עם הטכנאי יצחק בן יצחק שפעלו תחת
פיקודו של רס"ן אמיר בן אשר ,הקצין הטכני בבסיס במלחמה.
סא"ל ק' ,רע"ן הטכני ביחידה ,אירח את המפגש יחד עם הצוות הבכיר
בענף .דגני סיפר על זיכרונותיו מאותה התקופה ועל המאמץ האדיר
שהשקיע יחד עם הקצין הטכני בהעברת הבסיס ממתקן חשוף לבונקר

בתוך  48שעות יחד עם הטכנאים שהגיעו למשימה זו מהמטה .הוא תיאר
את הפעילות שלו תחת האש הסורית כשמה שהוביל אותו ,כמו את שאר
הצוות הטכני שמנה שלושה אנשים ,היה לוודא שהבסיס לא מפסיק
לעבוד.
אמנון קינן ,קב"ר בכיר בבסיס אז ,העלה על נס את המאמץ הזה ,הנחישות
והדבקות במשימה .את התעודה העניק רמ"ט היחידה .מפקד הענף דיבר
על משמעות הדוגמה הזאת לרוח היחידה וערכים שהענף מתחנך עליהם.
נכח באירוע סא"ל (בדימוס) שלמה קטן ,ראש צוות המורשת ביחידה,
והנחה את המפגש אל"ם (בדימוס) נעם שפירא ,ראש תחום המורשת
ביחידה.

חן שמילו ונעם שפירא
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מהנעשה במל"מ

 40שנה למלחמת לבנון הראשונה (של"ג)

השקת ספרו של יגאל קיפניס - 1982 :לבנון הדרך למלחמה
ביום שני  6ביוני  2022התקיים במל"מ ערב השקת ספרו
של ד"ר יגאל קיפניס על מלחמת של"ג .הספר נכתב בסיוע
אורי נאמן ,ששימש כראש אגף המחקר במוסד .השתתפו
בהשקת הספר אלוף (בדימוס) דוד עברי ,ששימש כמפקד
חיל האוויר במהלך המלחמה ,אלוף (בדימוס) אורי שגיא
בעבר ראש אמ"ן ,וראש חטיבת המבצעים במהלך המלחמה,
וסא"ל (במיל') עודד שמיר ששימש כמזכירו הצבאי של
שר הביטחון אריק שרון באותה עת .יו"ר המל"מ אלוף
(במיל') אהרון זאבי פרקש נשא דברי
פתיחה ומנכ"ל המל"מ תא"ל (במיל')
דודו צור סיכם .הנחה תא"ל (במיל') ד"ר
אמנון סופרין ,בעבר ראש אגף המודיעין
במוסד.
עברי ,שגיא ושמיר אישרו ,כל אחד
בתורו ,את הטענה העיקרית של הספר
שאריק שרון לא הונה את ראש
הממשלה בגין ,אלא שבגין הוא שהוביל
את מלחמת לבנון הראשונה כולל את
כיבוש ביירות .עברי ציין בין השאר כי נכונה הטענה הבסיסית שבגין
ידע מראש על מטרות המלחמה והייתה לו אג'נדה לגבי לבנון ,כולל
בנוגע למטרייה האווירית לנוצרים בלבנון .שגיא ציין כי המלחמה הייתה

פרי תכנון כולל של שלושה :בגין ,שרון ורפול (הרמטכ"ל).
השלושה הם שעיצבו את מודעות הממשלה בנוגע
למלחמה .מוטקה ציפורי ,סגן שר הביטחון ,היה היחיד
ששאל שאלות .מי שחושב ש"אורנים גדול" היה בלוף
טועה ,משום שהייתה תוכנית מובנית שהייתה לה אמירה
גם בהקשר הפלסטיני .שמיר ציין לגבי הספר של קיפניס
כי זו היא הפעם הראשונה שהוא קורא ספר על מלחמת
לבנון ,ומסכים עם רוב העובדות המופיעות בו .הספרים
האחרים היו חד צדדיים .בגין לא הונה
עלידי שרון .שמיר קבע כי נכח בכל
הפגישות שלהם ,והוא יכול להעיד על
כך מקרוב .הוא חתם ואמר שסוף סוף
יוצא ספר שחושף את האמת.
מחבר הספר ,יגאל קיפניס ציין כי סביב
כתיבת הספר ביקש לנתח מה היה
תהליך קבלת ההחלטות בשל"ג ,משום
שהדפוס הזה מתכתב עם תהליכים
אחרים של קבלת החלטות ,במיוחד
כאשר אנשים מעטים מקבלים החלטות מכריעות מאוד לבדם .זוהי
הזדמנות לקיים דיון לגבי תהליך קבלת ההחלטות.

גדעון מיטשניק

מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית
מרכז המידע הפיץ מתחילת שנת  2022למעלה ממאה פרסומים.
למרכז ארבעה פרסומים קבועים הנקראים מבט :שני פרסומים שבועיים,
האחד אודות הטרור הפלסטיני והסכסוך הישראלי פלסטיני והשני
בנושא הג'האד העולמי; שני פרסומים דו חודשיים ,האחד אודות
חיזבאללה לבנון וסוריה ,והשני בנושא מעורבות איראן במזה"ת .כמו
כן הפיץ מרכז המידע פרסומים עיתיים בנושאים מגוונים כמו :השימוש
שעושים החמאס והג'האד האסלאמי בפייסבוק ובאינסטגרם לפרסום
מסרי הסתה נגד ישראל ,תרגיל של הזרוע הצבאית של הג'האד
האסלאמי ברצועת עזה ,התגובות ליירוט כלי הטיס הבלתי מאוישים
ששיגר חזבאללה לעבר שדה הגז "כריש" ,מפגן הסתה נגד ישראל
וארה"ב במסגרת אירועי "יום ירושלים" העולמי ,פיגוע של דאעש במתקן
אסטרטגי בסיני ועוד.

שני פרסומים של מרכז המידע זכו לאחרונה לתהודה תקשורתית.
העיתון ג'רוזלם פוסט פרסם כתבה אודות תגובות חמאס למצעד
הדגלים ,ובה התייחסות נרחבת למסמך של מרכז המידע אודות ניסיון
החמאס להסביר מדוע לא שיגרה רקטות במהלך מצעד הדגלים .רשת
 i24שידרה כתבה שהתבססה על מסמך של מרכז המידע אודות גדוד
ג'נין הפועל כמסגרת על ארגונית .במסגרת הכתבה צוטטו חלקים
מהמסמך ורואיין מנהל מרכז המידע שלמה מופז.
לאתר מרכז המידע היו בחודשיים האחרונים למעלה מ 400,000-כניסות
בממוצע לחודש .כמו כן פעל מרכז המידע להרחבת התפוצה של
פרסומיו ,ולהגדלת המודעות של משרדי הממשלה ומערכת הביטחון
לפרסומי מרכז המידע ויכולותיו.
היכנסו לאתר המכון בקישורwww.terrorism-info.org.il/he :
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מהנעשה במל"מ

דרושים מתנדבות ומתנדבים לספרייה ולארכיון המל"מ
ההתנדבות בספרייה ובארכיון של המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בגלילות ,אטרקטיבית,
מעניינת מאד וייחודית .עבודה בסביבה המכבדת את אתר ההנצחה לחללי קהיליית המודיעין.
עיסוק בתכנים מודיעיניים והיסטוריים ,במורשת המודיעין ,חשיפה לפרשיות ,אירועים ואנשים
מיוחדים ותרומה משמעותית למורשת המודיעין.

התנדבות לאחד משני תחומי הפעילות:

 .1מיון ,קיטלוג ,רישום  ,סריקה של חומר טקסטואלי (ספרים ,מאמרים ,קטעי עיתונות ,כרזות,
מצגות) תמונות ,סרטים .שימור החומרים בסביבה דיגיטאלית ופיזית והנגשתם לציבור.
 .2מיון ותרגום חומרי שלל ומסמכים אחרים מערבית לעברית.

תנאים וכישורים נדרשים:

לשני סוגי הפעילות:
לפחות ארבע שעות בשבוע.
הכרת קהיליית המודיעין ברמה הלאומית וידע מודיעיני בסיסי.
מיומנות שימוש במחשב.
לתרגום מערבית לעברית:
ידיעת השפה הערבית על בוריה בדגש על קריאה והבנת הנקרא.
ניסיון בתרגום מסמכים.
בקשות יש לשלוח ל library@intelligence.org.il-עבור מתנדבים לספרייה ולארכיון .נא לציין
שם מלא ,דרכי תקשורת ותמצית פרטים אישיים ורקע מקצועי העונים לאחד משני סוגי הפעילות.

זרקור לארכיון

ארכיון מל"ם -

המרכז למורשת המודיעין

ארכיון המרכז למורשת המודיעין (מל"ם) ,ארכיון מודיעין ישראלי בלתי
מסווג ,מציג חומר מודיעיני של קהילת המודיעין הישראלית  -המוסד,
השב"כ ואגף המודיעין (אמ"ן).
היעד הוא הנגשת חומר ארכיוני למטרות מורשת ,הנצחה ,חינוך ומחקר.
• ארכיון מסמכים • קטעי עיתונות • פרסומים שונים בשפות עברית,
ערבית ואנגלית • תיקי ארכיון העוסקים בפרשות מודיעיניות.

ארכיון חזותי

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

ארכיון שלל

לתיאום:
דוא"ל

מאגר חומרי שלל ממלחמות וממבצעים של ישראל

אתר הספרייה

הארכיון מאוחסן במערכת ממוחשבת ברשת פנימית ואימץ את כללי האיגוד
הישראלי לארכיונאות ומידע.
הארכיון מצוי בתהליכי סריקה ודיגיטציה המאפשרים פענוח של זיהוי תווים
אופטי (.)OCR
הארכיון אינו פתוח למשתמשי הרשת ולכן מתחיייבת פנייה ותיאום מוקדם.

פייסבוק
,03-5482254
03-5497019
(שלוחה )4
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DATE

HE
SAVE T

צ'אפחות

אירועים במל״מ בזום
שריינו ביומנכם

לתא"ל (מיל') מוטי דימיטשטיין

Q

פרשת "הטבח" שלא היה בטנטורה  -פייק ניוז,
העלאת גירה או שניהם?

יואב גלבר ,פרופ' אמריטוס באוניברסיטת חיפה ,פרסם ספרים
ומאמרים רבים על תולדות הישוב ומדינת ישראל.

Qלתא"ל קובי מנדלבליט עם
מינויו לצנזור הצבאי הראשי.
בתפקידיו הקודמים היה קמ"ן פיקוד
המרכז ומפקד בה"ד .15

באוגוסט  2022נצא לפגרת קיץ ובספטמבר  2022נחדש השידורים:
• יום ראשון  4.9.2022שעה 18:00

מזרח תיכון חדש

מרצה :אלוף (מיל') עמידרור יעקב .עמידרור היה בעבר ראש
המטה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמ"ן.
• יום ראשון  11.9.2022שעה 18:00

לפרופסור (אמריטוס) משה
שמש (מוסא) על ספרו החדש:
Q

מהנּכסה לעֻ ּבּור  -הסכסוך הערבי-
ָ
ישראלי והתנועה הלאומית
הפלסטינית  .1974-1967הוצאת
רסלינג.2022 ,

איחוד האמירויות במזרח התיכון:
בין מדינה נגררת למובילה

מרצה :ד"ר מורן זגה ,אוניברסיטת חיפה ומכון "מתווים".
• יום ראשון  18.9.2022שעה 18:00

החברה האיראנית המשתנה והסיכוי לשינוי משטר

מרצה :ד"ר רז צימט .חוקר בכיר במרכז אליאנס ללימודים
איראניים באוניברסיטת ת"א ועורך "מבט לאיראן" היוצא לאור
מטעם מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית במל"מ.

"מועדון חבצלת"

מחדש את פעילותו במל"מ

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

ביום חמישי  | 8.9.2022התכנסות 18:30

גיליון  92של "מבט מל"מ" מוקדש
למלחמת לבנון הראשונה במלאת
 40שנה למבצע "שלום הגליל".

אל תתנו להם גרעין :האם ניתן למנוע ממדינה
"מעוררת דאגה" להשיג נשק גרעיני?

גולת הכותרת של התמהיל המיוחד היא
שיח קמ"ני האוגדות שחוו את המלחמה.
עוד בגיליון התייחסות למבצע "חומת מגן",
והשלמת המאמרים מגיליון  :91על לורנס
איש ערב ,שקרים ועובדות על שידורי
הרדיו בערבית והשמות של ארגון "נתיב".

מרצה :ד"ר ניר רייכנטל ,מומחה למניעת תפוצה גרעינית.

המקרים של צפון קוריאה ופקיסטאן ולקחים
אפשריים למקרה האיראני.

ההרצאה מיועדת לחברי המל"מ ,גימלאי קהילת המודיעין בלבד עם בני/בנות זוג ועל פי
רישום מראש .הרשמה במשרדי המל"מ בטל'  03-5491306 ,03-5497019שלוחה 1

"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"

תודותינו
לעמוס גלעד ,לאיל זיסר ,לסיימון לביא ,לאפרים לפיד ,לאסתר מאיר
גליצנשטיין ,לשלמה מופז ,לגדעון מיטשניק ,לבני מילר ,למיכאל
מילשטיין למירי נהרי ,לאמנון סופרין ,לדודי סימן טוב ,לרקפת פאר,
ליוסי קופרווסר ,לחן שמילו ,לנעם שפירא ,לשרית שפירא ,ולכל
אלה שסייעו בהכנת הגיליון.

mlm@intelligence.org.il

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

בקרו באתר האינטרנט שלנוwww.intelligence.org.il :
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תמונות :מוטי דימיטשטיין ,תמונה  | janpaul25 wikimediaקובי מנדלבליט ,תמונה אתר דובר צה"ל

מרכזת ומנחה :יוכי ארליך
להלן התוכנית לשידורים הקרובים:
• יום ראשון  31.7.2022שעה 18:00

על קבלת פרס מפעל חיים מראש
אמ"ן אלוף אהרון חליוה על הובלת
פרויקט "חבצלות" וראש תוכנית
גמל"א (גשר מצוינות פיקוד אמ"ן).

