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

עם סיומה של חופשת הקיץ, חזרנו לפעילות 
מלאה; במוקד הפעילות בחודש ספטמבר עמד 
כנס החברים השנתי לאחר שנתיים בהן הוא לא 
התקיים בגלל מגפת הקורונה. פרטים על הכנס 
זה. חזרנו להפעיל את מועדון  בגיליון  תמצאו 
ולהרצאות  קצרה(  קיץ  חופשת  )לאחר  'זומלמ'  בזום  ההרצאות 
הפרונטליות, במסגרת 'מועדון חבצלת', בנושאי מודיעין ואסטרטגיה 
לעקוב  מוזמנים  אתם  המל״מ.  של  באודיטוריום  המתקיימות 
ולהשתתף בפעילויות אלה, המפורטות גם בגיליון זה. הוועד המנהל 
אסטרטגית  סדנה  קיים  השנה,  בינואר  בעבודתו  שהחל  החדש 
בראשות היו״ר אלוף )מיל׳( אהרון זאבי פרקש, בה ניסחנו מחדש 
את חזון המל״מ ואת הנושאים המרכזיים אשר יש להדגיש ובהם 
בין  זו כוללת  נושאים  לעסוק בתקופת הכהונה הנוכחית. רשימת 
היתר: הנצחה ובית למשפחות השכולות; מורשת ו"מורשת מתהווה" 
בדגש על לקחים שהופקו לאחרונה; עידוד נשים וצעירים להצטרף 
של  ואקדמיזציה  המחקר  מכוני  של  הפיתוח  העמקת  לעמותה; 
המודיעין; הקמת מוזיאון לאומי למודיעין; מיתוג העמותה בידולה 
וגיוס משאבים; כמו כן, עשינו ואנו עושים גם מאמצים לשלב יותר 
נשים בוועד המנהל ובוועדות השונות. כולנו רואים את עתיד המל״מ 
המשפחות,   - המודיעין  קהילת  של  ומגוון  מעניין  תוסס,  כמרכז 
הגמלאים ובעיקר המשרתים בימים אלה. עניין מרכזי המטריד אותנו 
הוא הצטרפות דלה של הפורשים משירות והמשרתים לעמותה )צרת 
רבים שאין בה נחמה(. אנחנו מטפלים בכך ונשמח לכל רעיון מכם.

בימים אלה, ימים של חגי תשרי, אנחנו זוכרים כי לקהילת המודיעין 
יום כיפור הוא יום נורא לא רק במובן הדתי, אלא הוא הכישלון הגדול 
בתפקיד המרכזי של התרעה למלחמה, בעיקר של אמ״ן - שפע של 
וכישלון בהערכה. כישלון זה היה המגדלור לאורו התנהלנו  מידע 
חדשים  גילויים  של  לפרץ  עדים  אנו  מאז.  שירותנו  שנות  בכל 
המתבטאים במאמרים, בספרים ובערוצי התקשורת השונים, שחלקם 
נסקר בגיליון זה. בתוך כך, המוסד פרסם לראשונה את פרוטוקול 
הפגישה של ראש המוסד דאז צבי זמיר עם ״המלאך״, אשרף מרואן, 
וגם שם אי אפשר לרוות נחת. בשנה הבאה  ממש ערב המלחמה, 
ואנחנו נערכים לקראת  יום הכיפורים,  תצוין שנת ה-50 למלחמת 
או  מוזמנים להשתתף בכתיבה  פעילויות. אתם  במגוון  זה  אירוע 

במעשה ולהשתתף באירועים.
במל״מ אנחנו ממשיכים לעסוק בשיפור החזות, בחידוש התשתיות 

ובשדרוג מערכות התקשוב. כך סיימנו את איטום 
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 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: נאוה לכיש

 כנס החברים השנתי
על הרעות, ההנצחה והמורשת

ב-20 בספטמבר 2022 התקיים במרכז למורשת המודיעין בגלילות 'כנס 
החברים' השנתי אחרי הפסקה של שנתיים בגלל מגפת הקורונה. לרגל 

האירוע נשא יו"ר המל"מ, אלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש, דברים.

מדברי האלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש
בפתח הדברים בירך פרקש את יושבי הראש הקודמים 
צביקה שטאובר, את  וד"ר  אפרים הלוי  של המל"מ 
שייקה  מנכ"ל המל"מ דודו צור, המנכ"ל הראשון מר 
דליות, את בכירי קהילת המודיעין לדורותיהם, חברי 
הוועד המנהל, חברי המל"מ ובני משפחותיהם, מתנדבי 

המל"מ, ואת בני המשפחות השכולות.
פרקש בירך את איידה קופלביץ ואת רמי ליטני על בחירתם למתנדבים 
המצטיינים לשנת תשפ"ב. הוא ציין את תרומתו של מוטי מלכין, העוסק 
בקטלוג חוברות הלימוד של הרשות הפלסטינית בספרייה. כמו כן הוא 
יוכי ארליך על תרומתה המוערכת לאורך  ציין במיוחד את פועלה של 

השנים בפעילויות מגוונות ושונות של המל"מ, הנמשכות ברציפות. 
גדולה עבורו, בעשייה משותפת לתרום  זו הזדמנות  כי  פרקש הדגיש 
"יידע כל אחת ואחד  יקירינו. הוא אמר:  ולהנציח את  לחיזוק המורשת 
מכם שיש לכם כאן בית חם ומחבק, המוקיר את אשר עשיתם בקהילה 
בעבר, ואת תרומתכם הנמשכת כאן במל"מ היום. כן, יש לכם כאן בית! 
תמיד נהיה כאן עבורכם בזרועות פתוחות ובאהבה. חיבוק גדול לכולכן, 
אתן המשפחות השכולות הנושאות את הכאב והאובדן בגבורה ובאומץ, 
כל יום וכל שעה. אני מנצל את ההזדמנות המיוחדת והחגיגית הזו לומר 
לכם; אנחנו ביחד, ונעשה הכול למען שימור הזיכרון והנצחת יקיריכם/

יקירינו!". הוא גם העלה על נס את פועלם של מאות המתנדבים, העושים 
לילות כימים כדי שהמל"מ יממש את ייעודו ויצליח. 

פרקש הדגיש כי בתקופה המורכבת והמאתגרת העוברת על כולנו, חשוב 
המדינה  את  להוביל  נמשיך  למען  שלנו  המצפן  את  מחדש  שנאפס 
להישגים חדשים כשהיא מלוכדת ומאוחדת. על כן בחר לסיים, בדברי 
זלמן שזר, נשיאה השלישי של מדינת ישראל, ב-1966 בטקס חנוכת בניין 
בכנסת. מתוך אמונה חזקה בכנסת ישראל, כך הוא אמר: "על שער הבית 
הדמוקרטיה  של  היסוד  עקרונות  נצח,  באותיות  ייחרתו  הזה,  הנישא 
האנושית, החקוקים לנו בגנזי אוצרותינו מראשית ימי היותנו לעם. והם; 
חוקה אחת לגר ולאזרח, אחרי רבים להטות, להציל עשוק מיד עושקו, 
ודל לא תהדר בריבו, וחי אחיך עמך, צדק צדק תרדוף, ומלאה הארץ דעה.

פרקש סיים בברכת שנה טובה לכולם.
המשך בעמוד 2
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המשך מעמוד 1

הטריבונה המערבית וציפוי הטריבונה הצפונית עליו מוצבים סמל המל״מ 
וסמלי קהילת המודיעין. 

לסיום, ברצוני להביא לידיעתכם כי אסיים את תפקידי כמנכ״ל, לקראת 
סוף השנה הזאת. התחלתי את התפקיד בקיץ 2005 והגיעה העת לפנות 
את המקום לכוחות חדשים. לא עת סיכומים היא, רק אציין שכמו בכל 
ריצה ארוכה, מגבירים בישורת האחרונה וכך אעשה. מאחל לכולנו שנה 

טובה ומבורכת, בריאות איתנה, ביטחון ושגשוג.

 תא״ל )מיל׳( דודו צור
מנכ"ל המל"מ

דבר העורכת
קוראים יקרים,

בימים אלה לקראת ציון שנת ה-50 למלחמת יום 
הכיפורים אנו כקהילה עוסקים יותר מבעבר בחקר 
האירועים שקדמו למלחמה, במהלכה, בתוצאותיה 
ובלקחים שניתן להפיק לנוכח האתגרים שלפנינו. 
עדויות  נרטיבים,  זיכרונות,  נוצר  מאיתנו  כל אחד 
בחיפוש אחר הקשרים רחבים יותר ומשמעויות, בהיבט האישי כמו גם 

הציבורי לאומי, בעיקר במאמץ להנחיל אותם לדורות הבאים. 
תובנות  אצלי  מחדדים  באוקראינה  היום  והמלחמה   1973 מלחמת 
הקשורות לתרבות שהשתרשה בעבודת המודיעין כפי שחוויתי בחטיבת 
לאור הטראומה שהותירה.  המחקר באמ"ן בשנים שאחרי המלחמה, 
היו פתוחים, הושמעו דעות שונות. ה"איפכא מסתברא" אף  הדיונים 
ותפניות אפשריות  סוגיות מאתגרות  כערוץ ממוסד לחקר  התבססה 
בהערכה. לעיתים המחלוקות היו עמוקות וקשות. אומנם לא בלי נימה 
אישית, אבל עדיין ניתן היה להביע דעה, גם בניגוד לעמדתם של בעלי 
הסמכות והמעמד. היו גם כאלה שבחרו שלא לסכם דיונים כדי להבטיח 
את קיומו של דיון חופשי ופתוח. לתרבות כזאת אין תחליף. האם גם 
בקרמלין התאפשר שיח פתוח לפני שפוטין ציווה לפלוש לאוקראינה? 
מישהו שם העז להזהיר? האם מישהו הזהיר בזמנו את צדאם חוסיין 
לפני שפלש לכווית, והתניע מהלך דרמטי שאת תוצאותיו ההיסטוריות 
והטראגיות אנו חווים היום? מישהו נתן עצה אמיצה למנהיגים דורסניים 
שהוליכו לאסונות? כל מערכת זקוקה למקבלי החלטות בעלי סמכות 
שעליהם מוטלת האחריות, אבל גם לתרבות של מגוון דעות, ובעיקר -- 

למצוא את האיזון המתאים ביניהן.
ועדת גיוס ופעילות חברים במל"מ פועלת בימים אלה במאמץ להרחיב 
ופורשות צעירים  ובמיוחד לשלב פורשים  את שורות חברי העמותה, 

בפעילותנו. נשמח להרחיב השיח בעניין זה עם החברים ככל שניתן. 
אנו שמחים לחזור לפעילות באתר בגלילות. בגיליון 71 של "רואים מל"מ" 
תוכלו לקרוא, בין השאר: על כנס החברים השנתי, על חידוש הפעילות 
ב'מועדון חבצלת', על המשך השידורים המקוונים בזום מל"מ בשיתוף 

מ.ת.ג, המתקיימים בכל שבוע ועוד. 

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך
עורכת רואים מל"מ
ראש ועדת גיוס ופעילות חברים בוועד המנהל

 כנס החברים השנתי
קהילה חוגגת בחברותא

מאות  במיוחד.  מרגש  הפעם  היה  בגלילות  החברים  מפגש 
וקיימו שיח רעים  וחברות התגודדו במעגלים פתוחים  חברים 
להתרועע, חיבוקים וטפיחות על שכם, ביטוי לשותפות ארוכת 
שנים ועשייה ערכית ביחד. גם מזג האוויר הסביר שיחק הפעם 

לידינו. 
האירוע עמד בסימן 40 שנה למלחמת לבנון הראשונה ו-20 שנה 
למבצע "חומת מגן". ברוח זו גם הוקרנו שני סרטים שסיפרו על 
המודיעין באותם שני צמתים. בכניסה לאירוע קיבלה את פני 
ומבצע  הראשונה  לבנון  ממלחמת  צילומים  תערוכת  הבאים 

"חומת מגן". 
מעל הבמה באמפי הוקרנה ברכה מצולמת של נשיא המדינה 
יצחק הרצוג, בוגר 8200. אביו, הנשיא לשעבר חיים הרצוג ז"ל 
כיהן כראש אמ"ן ונמנה על מייסדי קהילת המודיעין וממייסדי 

המל"מ. 
אחרי ברכתו של פרקש, בירך מנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( דודו 
צור )ראו עיקרי דבריו המופיעים בפתח הגיליון בדבר המנכ"ל(. 

בכנס  המסורת  כמיטב 
השנה  הוענקו  החברים, 
לשניים  הוקרה  תעודות 
מהמתנדבים במל"מ: רמי 
במסירות  הפועל  ליטני 
בהנחלת מורשת בתחום 

ואיידה  בהדרכה,  הבריחה  תנועת  מורשת  ופרשיות  הטרור 
קופלביץ המתנדבת בספריית המל"מ, על תרומתה הרב תחומית 
הכוללת מחשוב ודיגיטציה לשדרוג ההנגשה לקוראים ולחוקרים. 

הארגון  על  מזור,  ברוך  חברנו  בכישרון  האירוע  את  הנחה 
הזמר  האמנותית  בתוכנית  המל"מ,  עובדי  וצוות  חנן מזור 
דני רובס ולהקתו, ועל ההפקה ניצחו במיומנות ובחן הזוג דליה 

ואופיר שהם.

מימין: איידה קופלביץ, אהרון זאבי פרקש, 
דודו צור וברוך מזור
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'מועדון  פעילות  את  גם  המל”מ  חידש  בספטמבר 
חבצלת' - מועדון החברים של המרכז למורשת המודיעין 
לאחר הפסקה בת שנתיים ויותר. הפעם עסקנו בנושא 
המטריד את סדר יומנו ואנו עוסקים בו רבות – שאלת 
על  והשלכותיה  איראן  של  האפשרית  התגרענותה 

ועל המזרח  הביטחון הלאומי של ישראל 
ניסינו ללמוד מניסיונם של  התיכון בכלל. 
רייכנטל,  ניר  ד"ר  של  בהרצאתו  אחרים 
גרעינית: אל תתנו להם  מומחה לתפוצה 
גרעין: האם ניתן למנוע ממדינה "מעוררת 
גרעיני? המקרים של  דאגה" להשיג נשק 
צפון קוריאה ופקיסטאן ולקחים אפשריים 

למקרה האיראני.
חמש מדינות ריבוניות נחשבות למעצמות 

גרעין והן חתומות על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני )NPT( שנכנסה 
מדינות  שלוש  וסין.  רוסיה  צרפת  בריטניה,  ארה"ב,  ב-1970:  לתוקף 
זה, אך לא חתומות על  ניסויים בתחום  וביצעו  גרעיני  מחזיקות בנשק 
האמנה: הודו, פקיסטאן וצפון קוריאה. האחרונה חתמה על האמנה אך 
2003. הנשק הנורא הזה הוצג לאנושות באוגוסט  פרשה ממנה בשנת 

טרם  הוא  מאז  ביפן.  השנייה  העולם  במלחמת   1945
הופעל שוב. היום, קרוב לשמונים שנה אחרי, ניתן לומר 
כי מנע מלחמות ישירות בין מעצמות, ועד כה טרם פרצה 
נרתע  לא  פוטין  אם  אף  זאת  עולם שלישית.  מלחמת 
בימים אלה לאיים באופן ישיר בשימוש בגרעין, אם ימצא 
יוזכר  לנכון, ברקע למלחמה באוקראינה. 
נשק  בהפעלת  הרוסים  איימו  בעבר  גם 
גרעיני. אולם, מלחמות בנשק קונבנציונלי 
פרצו גם פרצו. גם לא נאטמה דרכן של מי 
שחתרו להצטרף ל"מועדון הגרעיני". למשל 

קוריאה הצפונית ופקיסטאן. 
בהרצאה למדנו מה הניע את המדינות הללו 
היה  מה  גרעיני,  נשק  להשגת  לחתור 
עד  הללו  היכולות  פיתוח  של  התהליך 
להפיכתן למדינות בעלות נשק גרעיני, כיצד השפיעה התנהלות ארה"ב 
על התוצאות ומה היו ההשלכות על הביטחון הלאומי, ומה ניתן ללמוד 
מסיפורן של פקיסטאן וצפון קוריאה על מה שמעניין אותנו יותר מכול 

והוא דרכה של איראן אל הפצצה? 
יו"ר המל"מ פרקש חתם את האירוע בדברי סיכום.

ההתמודדות עם התגרענות איראן - צפון קוריאה ופקיסטאן כמקרי בוחן 
"מועדון חבצלת"

40 שנה למלחמת לבנון הראשונה ו-20 שנה למבצע "חומת מגן"
אוצרת: דליה שהם | באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

תערוכת צילומים במל"מ:

'חומת מגן' - המפגש עם תושבי בית לחם )צילום: עופר יזהר(

'חומת מגן' - רמאללה )צילום: טל ביבי(

של"ג - סוללת תומ"תים של גדוד 402 לקראת פעולה

של"ג - החפ"ק של אל"מ יורם )יה-יה(יאיר,  מח"ט 35, 
המאסף הקמ"ן סרן יובל חלמיש

של"ג - הפוגה על ציר החוף - שיריונאים וצלמת

של"ג - הרמטכ"ל, רב-אלוף רפאל )רפול(  איתן במפגש עם 
בשיר ג'מייל, מנהיג לבנוני נוצרי ונשיא לבנון ליום אחד
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איראן  של  הימי  הכוח  בניין  תהליכי 
והפעלתו מתבססים על חיל הים של משרד 
ועל חיל הים של  )"ארטש"(   IRIN ההגנה 
כשלצידם   IRGCN המהפכה  משמרות 

מרכיבי הספנות המסחרית האיראנית. 
בעלת  אזורית  מעצמה  כיום  הינה  איראן 
נגזרה  אסטרטגיה ברמה הלאומית, ממנה 
והתגבשה לה אסטרטגיה ימית תוך שילוב 
שיש  במרחב,  שלה  "שלוחים"  עם  הדוק 
ברשותם מרכיב ימי מתקדם שהוקם בסיועה 
בלבנון,  חיזבאללה  כגון  ובהשראתה, 

החות'ים בתימן ובמידה לא מבוטלת ארגוני 
האסלמי  )הג'יהאד  עזה  ברצועת  הטרור 

והחמאס(. 
המכלול הימי של איראן למסגרותיו השונות 
ארוכים  בטווחים  פעילות  להם  מאפשר 

מעבר למפרץ הפרסי ולמפרץ עומאן. 
המרכיב הימי האיראני איננו חף מנקודות 
תורפה וחולשות, אולם בראייה כוללנית הוא 
לסכן  העלול  משמעותי  גורם  מהווה 
ובעתיד  בים האדום  ישראליים  אינטרסים 

גם במזרח הים התיכון.

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. מידי 
חודש ממשיכים אלפי צופים להשתתף בשידורים, והם משקפים את 

הצלחת הפרויקט ותרומתו. מרכזת ומנחה: יוכי ארליך. 

להלן רשימת הנושאים והמרצים בשידורינו המקוונים במהלך חודש 
יולי )לפי סדר שידורם לפני פגרת הקיץ(: 

QQ  האסטרטגיה הימית של איראן כנגזרת מחתירתה למעמד
)בדימוס(  אזורית במזרח התיכון. הרצה: אל"ם  של מעצמה 
שלמה גואטה. עמית מחקר במרכז למדיניות ואסטרטגיה ימית 
באוניברסיטת חיפה, בעבר ראש מחלקת מחקר של מודיעין חיל 

הים. )3.7.2022(
QQ  הקרב על המוקטעה: מי ירש את מחמוד עבאס? מאזן הכוחות

ברשות הפלסטינית בשלהי תקופת הכהונה של מחמוד עבאס, מי 
הדמויות המתחרות במאבק הירושה בתוך הפת״ח, מהם בסיסי 
כוחם ומה התרחישים האפשריים לרשות הפלסטינית ביום של 

עידו זלקוביץ׳, ראש התוכנית  ד״ר  אחרי כהונת עבאס. הרצה: 
ומומחה  יזרעאל  עמק  האקדמית  במכללה  המזה״ת  ללימודי 

לפוליטיקה הפלסטינית. )10.7.2022(
QQ  40 שנה לשל"ג )מלחמת לבנון הראשונה(: הסורים במגרש

דני אשר, קצין מודיעין בכיר  )מיל'( ד"ר  הלבנוני. הרצה: תא"ל 
במילואים, היסטוריון וחוקר היסטוריה צבאית שתחום התמחותו 
ישראל.  ומלחמות  צה"ל  ערב,  צבאות  מחקר  הוא  העיקרי 

 .)17.7.2022(
QQ  .פרשת טובינסקי - ה"שיימינג" הקטלני ו"התיקון" בהדחקה

ויזם מורשת. בעבר  גדעון מיטשניק, חוקר  )מיל'(  הרצה: סא"ל 
רע"ן היסטוריה ומורשת באמ"ן. )24.7.2022(

QQ  פרשת "הטבח" שלא היה בטנטורה - פייק ניוז, העלאת גירה או
שניהם? הרצה: פרופ' יואב גלבר, פרופ' אמריטוס באוניברסיטת 
חיפה, פרסם ספרים ומאמרים רבים על תולדות הישוב ומדינת 
ישראל, ביניהם "שורשי החבצלת" )המודיעין ביישוב עד הקמת 
המדינה(, "קוממיות ונכבה", "היסטוריה, זיכרון ותעמולה", "הזמן 
הפלסטיני, "התשה" וכן "רהב –דרכה של ישראל אל מלחמת יום 

הכיפורים". 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

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

האסטרטגיה הימית של איראן כנגזרת מחתירתה למעמד של 
מעצמה אזורית במזרח התיכון 

שלמה גואטה

קורבטת טילים של המשה"ם הימי ע"ש השהיד קאסם סולימאני

להלן לקט ובו תמצית מהשידורים המקוונים. 
ניתן לאתר אותם לפי שמות ההרצאות והמרצים ולצפות בהם ביוטיוב בשידורי מ.ת.ג. 
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בכלל  בלבנון  הסורי  הצבא  בכוחות  לחימה 
ובבקעת הלבנון בפרט, במלחמת של"ג, הייתה 
חלק בלתי נפרד מתולדות המלחמה. לבנון, יצור 
מלאכותי של שנות הארבעים במאה העשרים 
הייתה עד להקמתה, אך גם בשנים שאחר כך, 
חלק בלתי נפרד מסוריה רבתי וככזאת משאת 
מזו  גם  אך  הפוליטית  מהבחינה  הן  נפש 

הכלכלית והצבאית.
ולהופכו  להגדירו  והניסיונות  הצפון  גבול 
הבריטי  המנדט  את  העסיקו  למכשול, 
כבר  בסוריה,  הצרפתי  זה  ואת  בפלשתינה 
במחצית הראשונה של המאה העשרים, והגיעו 

לשיאם בהקמת "גדר הצפון" אל מול גורמי טרור חודרים. במלחמת העולם 
השנייה פרצו כוחות בריטיים צפונה ללבנון אל מול כוחות צרפת של וישי 
ששלטו בסוריה רבתי. במלחמת העצמאות תכנן הצבא הסורי את הפלישה 

לשטחי ארץ ישראל, דרך "הבטן הרכה" מגבול הלבנון.
כוחות סוריים פלשו ללבנון לבקשת הנוצרים כבר בשנים 1975 – 1976 
ובהם הארגונים  במלחמת האזרחים, תוך לחימה ב"כוחות המשותפים" 
הפלסטיניים. משנת 1981 תגברו הסורים את מערכיהם בלבנון לביסוס 

ישראלית,  לפלישה  גם מחשש  אך  שלטונם, 
לאיגוף  לבנון  שטח  את  שתנצל  כזו  כולל 
דרך  והגעה  הגולן  ברמת  הסוריים  המערכים 

המעברים למרחב דמשק.
כוחות  פעלו  של"ג  במהלך  מהלחימה  כחלק 
צה"ל גם אל מול הכוח הסורי בלבנון )הכס"ב( 
הלבנון  בבקעת  בעיקר  אך  שונים,  באזורים 
)בקאע( שם נערכה להגנה דיביזיה משוריינת 
1 הסורית. להגנת אזורים אחרים כמו ציר בירות 
בשטחי  נערכו  בירות  הבירה  ומרחב  דמשק 
מפתח כוחות סוריים נוספים, שלקחו מאוחר 

יותר חלק בלחימה.
 "19 צה"ל, באמצעות חיל האוויר פגע והשמיד במלחמה במבצע "ערצב 
את כל מערך טילי הקרקע – אוויר הסוריים שפרסה סוריה בלבנון. כוחות 
ניהלו קרב הגנה ממערכיהם  והנדסה  נ"ט  1 מוגברים בכוחות  דיביזיה 
במרחב אגם קרעון. הקרב הפך לנסיגה מתוכננת, הנחשבת בעיני הסורים 
להצלחה. כוחות סוריים של קומנדו, שריון ונ"ט חסמו הגעת צה"ל לציר 
85 הגנו על העיר בירות כולל על טבעת  בירות – דמשק. כוחות חטיבה 

ההגנה החיצונית שלה.

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

 40 שנה לשל"ג )מלחמת לבנון הראשונה(: 
הסורים במגרש הלבנוני

דני אשר

הקרב על המוקטעה: מי יירש את מחמוד עבאס?
עידו זלקוביץ'

 תפיסת ההגנה הסורית בלבנון כפי שגובשה עוד לפני של"ג 
)קרדיט: דני אשר(

בסקירה הוצג מאזן הכוחות ומקורות 
האפשריים  המתמודדים  של  הכוח 
מקרב  הפלסטינית  הנשיאות  למשרת 
הכוח  מבני  הפת"ח.  הנהגת  צמרת 
על  נחשפו  הפלסטינית  בצמרת 
מורכבותם, ומבלי להמר על זהותו של 
עבאס,  מחמוד  את  שיחליף  האדם 
אפשריים  תרחישים  מספר  שורטטו 
מוקדי  פיצול  גם  בהם  שאחרי.  ליום 
הרשות  נשיא   - המרכזיים  הכוח 

הפלסטינית, יו"ר אש"ף וראש הפת"ח המהווה את מפלגת השלטון - בין 
שלושה אנשים שונים, שיהוו מעין הנהגה משותפת, בניגוד למבנה הריכוזי 

שהובילו יאסר ערפאת ומחמוד עבאס.
כמו כן, הוצגה המורכבות של המשך הפיצול בין הגדה המערבית לרצועת 

עזה, על מאבקי הכוח בין פת"ח לחמאס. 
בתוך  הכוח  מאבקי  כי  להעריך  ניתן 
צמרת הפת"ח יובילו לאי יציבות בגדה 
המערבית, אותה עלולה החמאס לנצל 
בכדי לחזק את כוחה במרחב הציבורי. 
צה"ל  של  הנוכחות  זאת,  עם  יחד 
ומערכת הביטחון בגדה המערבית, לצד 
הביטחון  כוחות  של  כשירותם  רמת 
הפלסטינים ונאמנותם האישית למוסד 
מעבר  כי  אותנו  מלמדים  הנשיאות, 
ליצירת אנרכיה מקומית במחנות הפליטים ובפריפריות של אזור חברון 
בידי חמאס את היכולת להוביל מהלך של  וצפון השומרון, אין כנראה 
הפיכה או השתלטות צבאית בגדה המערבית, כפי שהיא עשתה אל מול 

הרשות הפלסטינית ברצועת עזה בינואר 2007.

טרור בשכם ומה הלאה? )התמונה מן הרשתות החברתיות(
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

1948 הוצא להורג היהודי והקצין  ביוני  ב-30 
היחיד מאז קום המדינה סרן מאיר טובינסקי 
לאחר שהורשע בבגידה. ראשי ומייסדי המודיעין 
נמנו על הדמויות  הצבאי במלחמת העצמאות 
שהיו מעורבות בפרשה הטרגית הזאת. הימים 
המדינה  לגורל  כבד  חשש  והיה  קשים  היו 
הצעירה ולנפילת ירושלים. התקופה היא תקופת 
המעבר בין המחתרות להקמת צה"ל והתבססות 
חריג  אירוע  זה  היה  ועדיין  המדינה,  מוסדות 

וחמור שלא היה כמוהו אז ומאז. 
 1925 בשנת  מליטא  לישראל  עלה  טובינסקי 
כמהנדס. יחד עם חברי "הגנה" נוספים התגייס 
לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, שירת 
בחיל המהנדסים המלכותי ואף הוענקה לו דרגת 
ה"הגנה"  לארגון  הצטרף   1947 בסוף  מייג'ור. 
1948 מונה למפקד מחנה  בירושלים. בראשית 
שדה  למפקד  היה  קצר  זמן  ולאחר  שנלר 
לעבוד  המשיך  במקביל,  בירושלים.  התעופה 
בחברת החשמל הירושלמית, שעדיין נוהלה על 

ידי בריטים. 
בירושלים  "ההגנה"  של  חיוניים  מתקנים  על  ירדניות  הפגזות  לאחר 
בראשית חודש יוני, החל ה-ש"י )שירות המודיעין של "ההגנה"(, לחפש 
את "הבוגד". בשלב מסוים עלו נגד טובינסקי חשדות שהוא זה שהעביר 
ידיעות לבריטים אשר הועברו ללגיון הירדני, וזה עשה בהן שימוש לצורך 
ג'יז  הפגזת המתקנים החיוניים. טובינסקי הובא אל הכפר הנטוש בית 
והועמד לדין בפני בית דין שדה שהקים איסר בארי ראש ה-ש"י. נטלו בו 
חלק שלושה מקציניו הבכירים. חבר השופטים מצא אותו אשם בבגידה 

לאחר דיון קצר וגזר עליו דין מוות. כיתת יורים 
גזר  "יפתח" של הפלמ"ח ביצעה את  מחטיבת 
הדין מיידית בפיקוחו של מנחם גיבלי, שהיה אז 

קצין המודיעין של מחוז ירושלים. 
שמו,  לטיהור  האלמנה  של  מאבקה  בעקבות 
החלה לאחר שישה חודשים בדיקת הפרשה. 
בראשית יולי 1949, כשנה לאחר ההוצאה להורג, 
הכריז בן גוריון שטובינסקי "לא בגד", והוא נקבר 
כחלל צה"ל בחלקת חללי תש"ח בהר הרצל. רק 

אז החלה חקירה נגד המעורבים. 
היועץ המשפטי לממשלה החליט להעמיד לדין 
נמצא אשם בהריגה  רק את איסר בארי. הוא 
מאסר  "יום  עליו:  והוטל  מסמכות  ובחריגה 
הערכה  )מתוך  שקיעה"  עד  השמש  מזריחת 
זדון(. עוד  כי לא נהג מתוך  ושכנוע  למסירותו 
באותו לילה חנן אותו נשיא המדינה חיים ויצמן 
ושלושת  ידין. בארי  יגאל  בהמלצת הרמטכ"ל, 
השופטים המשיכו במסלול חייהם בלא שנפגעה 
ראשי  שחקן  שהיה  גיבלי,  המקצועית.  דרכם 

בפרשה, אף קודם להיות ראש אמ"ן. 
ביותר  משמעותי  משפטי  לאירוע  היום  עד  נחשבת  טובינסקי  פרשת 
במלחמת העצמאות. לאחריה, לא הוקמו בצה"ל בתי דין שדה. מזה עשרות 
שנים, האירוע החריג והטרגי הזה נדחק הצידה בצה"ל ובמערכת החינוך, 
הוא רחוק מן העין הציבורית גם בתחום ההנצחה והמורשת. ביוזמה של 
גורמים פרטיים הוצב 68 שנים לאחר ההוצאה להורג שלט ההנצחה הכחול 
של המועצה לשימור אתרים בסמוך ל"בית הקשתות", כיום בשטח קיבוץ 

הראל. ועוד המלאכה מרובה.

פרשת טובינסקי - ה"שיימינג" הקטלני ו"התיקון" בהדחקה
גדעון מיטשניק

מאיר טובינסקי

בסימן 40 שנה למלחמת של"ג ו-20 שנה למבצע "חומת מגן". 
בגיליון: שיח קמ"ני האוגדות בשל"ג, שלמה ברום על מודיעין חיל-
האוויר ויואל צדיקביץ' על מודיעין חיל-הים באותה מלחמה, שלמה 
על  בנטוב  תנועת החיזבאללה, אריה  על  ודר' שמעון שפירא  מופז 
על תקרית  דקל  עופר  בלבנון,  על השב"כ  חן  יוסי  קמנ"ר,  מפקדת 
הכנסייה ב"חומת מגן", תפיסת אוניית התופת אגיוס דמטריוס, עיסקת 

הצ'יפטיינים שהתבטלה והובילה לפרויקט המרכבה ועוד...

גיליון 92 של "מבט מל"מ" כבר נמצא ברשת 
בגרסת אינטרנט

במוקד הגיליון:
שיח קמ"ני אוגדות בשל"ג על פעילותם במלחמה  n יוסי דגן על מבצע "ערצב 19" ב-n   8200 נעם שפירא על "חפ"ק ברלב"  
   n  2000 שלמה מופז ודר' שמעון שפירא על תנועת "חיזבאללה", הקמתה ופעילותה עד שנת n   יוסי חן על השב"כ בלבנון n

דר' בני מיכלסון על "תיק ביירות" בשל"ג   n שלמה ברום מחיל האוויר על למד"ן ויואל צדיקביץ על המודיעין של חיל הים בשל"ג   
n אריה בנטוב על ִמפקדת קמנ"ר בשל"ג   n עופר דקל על השב"כ במבצע "חומת מגן"  n  יושע א. ואיציק ת. על פרשת 

אניית התופת "אגיוס דמטריוס"   n   עו"ד קובי סגל על עסקת הצ'יפטיין עם הבריטים שהוחמצה...

כתב-עת לענייני מודיעין ובטחון מבית המרכז למורשת המודיעין    גיליון 92, תשרי תשפ"ג, ספטמבר 2022
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במהלך חצי השנה האחרונה 
יזם משרד המודיעין סדנה לדרג 
ואסטרטגיה  תכנון  סמנכ"לי 
וברשויות  הממשלה  במשרדי 
לתת  שנועדה  השונות  הסמך 
למתכננים האסטרטגיים היכרות 
גישת  עם  ראשונית  והתנסות 
את  המשרת  ככלי  העל  מגמות 
התכנון האסטרטגי ארוך הטווח. 
גם  שימשה  הסדנה  זאת,  לצד 
כדרך להכיר למתכנן האסטרטגי 
עולם המודיעין האסטרטגי  את 
מעולמות  כלים  של  והיכולת 
המודיעין לסייע בשלבי התכנון 

משותפות  כחלק  המודיעין,  של  המתודולוגיה  לחקר  המכון  השונים. 
אסטרטגית עם משרד המודיעין, פיתח את תכני הסדנה וריכז והוביל את 
בפן  שליוותה  הלאומית,  המדרשה  גם  שותפים  היו  לסדנה  יישומה. 
והמועצה  המדינה,  בשירות  בכירים  להכשרות  בית  ומהווה  ההדרכתי 
זוכה  עוד בטרם הסתיימה הסדנה, היא  הלאומית לכלכלה. כבר עתה, 
למשובים חיוביים מצד המשתתפים הרבים. ניכר רצון להמשיך ולפתח 
בנייה של קשר ארוך טווח עם משרד  "שריר" המודיעין באמצעות  את 

המודיעין ועם המכון למתודולוגיה.
הסדנה נשענה על תובנות משני מחקרי עומק קודמים שבוצעו במכון 
 :)Horizon Scanning( לחקר המתודולוגיה של המודיעין – "סריקת האופק
תהליך מסייע בתהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומית" )2018(; ו-"מגמות 
על לגיבוש מדיניות אסטרטגית" )2020( – בהן נסקרו תחומים אלו והאופן 
בו הם משולבים בתהליכי התכנון האסטרטגי במדינות שונות בעולם 
)הרחבות בעניין זה ניתן למצוא גם בגיליון 5 של מודיעין הלכה ומעשה, 
שעסק במודיעין אזרחי לאומי(. מעבר לכך, הסדנה התבססה על יכולות 
שפותחו בשנים האחרונות במשרד המודיעין ובראשן: המעבדה למגמות 
על שפיתחה כלים טכנולוגיים המסייעים בלמידה ומעקב אחר התפתחות 
מגמות על ו"סימנים חלשים" בעולם, מציאת פוטנציאלים חדשים באמצעות 
בתהליכי התכנון של משרדי  בשילובם  וסיוע  מכונה,  בלמידת  שימוש 
הממשלה; דסק מודיעין החוסן הלאומי, אשר עוקב אחר תהליכים העשויים 
להשפיע על תוכניות אסטרטגיות שגובשו במשרדי הממשלה השונים, 
ומפיץ תוצרים עיתיים המאפשרים למתכננים האסטרטגיים ללמוד על 
"קו-האופק",  ופורום  והגלובאלי;  ההתפתחויות השונות במרחב האזורי 
אשר כולל מפגשים עיתיים של גורמי תכנון ממשלתיים ועיסוק בחשיבה 
משותפת על האתגרים וההזדמנויות. במישור רחב יותר, הסדנה היא חלק 
ממהלך אסטרטגי של משרד המודיעין, לו שותף גם המכון למתודולוגיה 

בונה עצמו  של המודיעין, אשר 
אזרחי  למודיעין  לאומי  כמרכז 
אסטרטגי )ראה מאמרו של ד"ר 
"מרכזים  ישראל,  ר  יקטו ו
לפיתוח  לאומיים  משותפים 
בישראל",  המודיעין  וקידום 
בגיליון מס' 7 של מודיעין הלכה 

ומעשה(. 
הושקעה  הסדנה  של  בבנייתה 
חשיבה רבה והושם דגש הן על 
למידה תיאורטית והן על התנסות 
זאת,  המשתתפים.  של  מעשית 
יחסית  הקצר  הזמן  למרות 
שהוקצה לה. היום הראשון של 
התוכן  עולמות  עם  המשתתפים  כלל  של  להיכרות  הוקדש  הסדנה 
והאתגרים בהם הם עוסקים, כמו גם להיכרות עם ההיבטים התיאורטיים 
והמתודולוגיים של מגמות העל והאופן שבו הן יכולות להשפיע על התכנון. 
כחלק מכך, ראש תחום סריקת האופק במשרד המודיעין העביר סקירה 
על "מגה מגמות עולמיות". בנוסף, מנכ"ל סימנס ישראל שיתף מניסיונו 
של  השני  היום  עתיד.  מוכווני  אסטרטגיים  תהליכים  בהובלת  העשיר 
הסדנה עסק בלמידה ממקרי בוחן מקבילים בעולמות העסקיים. במסגרת 
היום המשתתפים ביקרו בחברת מייקרוסופט ולמדו מהמדען הראשי של 
החברה בישראל על האופן שבו החברה משתמשת במגמות על לתכנון 
האסטרטגיה העתידית שלה. בנוסף, הם התוודעו למקרי מבחן מעניינים 
של תכנון אסטרטגי על בסיס מגמות על כלכליות מפיו של הכלכלן הראשי 
BDO. את היום חתמה הרצאה מעוררת  של חברת הייעוץ האסטרטגי 
השראה של פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי 
ובעבר ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אשר שיתף מניסיונו הרב בהובלת 

תהליכים אסטרטגיים במגזר הציבורי והממשלתי. 
מההיבטים  מעבר  סימן  המל"מ,  באתר  נערך  אשר  השלישי,  היום 
התיאורטיים, להיבטים המעשיים. את היום פתח תא"ל )מיל( קופרוסר, 
כאמור ראש המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, בסקירה על המכון 
ועל המל"מ, והזמין את המשתתפים לנצל את יכולות המכון לצרכי התכנון 
העתידיים שלהם. עיקרו של היום היה בסדנה מעשית שנפתחה במבוא 
מתודולוגי אשר לאחריו המשתתפים בסדנה הובילו את תהליך המרת 
מגמות העל לידע רלוונטי לתכנון האסטרטגי של מדינת ישראל. נדמה 
שהסדנה הצליחה ליצור אצל המשתתפים הבנה טובה יותר הן של הצורך 
בהבנת מגמות העל והן של האופן שבו הם – כמתכננים אסטרטגיים – 

יכולים להסתייע בהן בשלבי התכנון השונים. היום 
 ,2022 הרביעי, אשר עתיד להתקיים בסוף אוקטובר 

המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

ממגמות על לפיתוח ידע לתכנון –
סדנה ייעודית לדרג סמנכ"לי תכנון ואסטרטגיה בשירות המדינה

נועם אלון*  

המשך בעמוד 8

Horizon Scanning:  Civil Service Quarterly Blog Gov. Uk
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ממגמות על לפיתוח ידע לתכנון
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

המשך מעמוד 7

www:intelligence.org.il  :עוד על פעילות מכוני המחקר במל"מ היכנסו לאתר האינטרנט שלנו

את  "יעמתו"  המשתתפים  בה  הסדנה  שיא  להיות  צפוי 
התוכניות האסטרטגיות, שהם בנו במשרדים השונים, עם היבטים 
היום  גיבשו בסדנה של  הנובעים ממגמות העל אותם הם  שונים 
)והאחרון( של  היום הרביעי  השלישי. אחד התוצרים המרכזיים של 
רב-משרדיות אשר  עבודה  קבוצות  הרכבתן של  להיות  צפוי  הסדנה 
תעסוקנה באופן מתמשך בלמידה על השפעתן האפשרית של מגמות 
העל - בין אם כמאיצים של תהליכים קיימים ובין אם כמאתגרים תהליכים 

אלה - והטמעה של תובנות אלה בתהליכי התכנון שלהם.

נוסף לשת"פ האסטרטגי  לסיכום, מדובר בסדנה שהיא תוצר רלוונטי 
שנוצר בין המכון למתודולוגיה של המודיעין לבין משרד המודיעין. בראייה 
עתידית, הסדנה מסתמנת כאבן דרך משמעותית למימוש חזונו של המכון 
להפוך למרכז מתודולוגי ותפיסתי חיוני ומשפיע לא רק בייצור ידע, אלא 
גם בהשפעה מעשית על תהליכים מרכזיים ונדרשים בקהילת המודיעין 

ובישראל בכלל.

* עמית מחקר בכיר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין,  הוביל מטעם המכון 
את ההשתלמות למשרדי הממשלה.

סדנה  יזם  הנגדי"  הריגול  "פורום 
ב-12  במל"מ  התודעה"  "מלחמת  בנושא 
בספטמבר 2022. הסדנה התקיימה ביוזמת 
רון  )מיל'(  תא"ל  שניידר-טסלר,  ריבה 
כתרי, אבי מושבי ואל"ם )בדימוס( סיימון 

לביא. הנחה רון כתרי. 
בדברי הפתיחה הדגיש אלוף )מיל'( פרקש 
כי המלחמה על התודעה היא היבט המצוי 
בכל עימות גלוי, מדיני וצבאי, אך הכרחי 
צדדים-יריבים.  שני  לפחות  בו  שיהיו 
פרקש סקר את מהלכי מלחמת התודעה 
יום  וסוריה לפני מלחמת  שניהלו מצרים 
הכיפורים. מהלכים אלה החלו שנים לפני 
מרכיבי  על  ונשענו  המלחמה  פרוץ 
ליציאה  הסובייטית  ההונאה  דוקטרינת 
זאת  דוקטרינה  תרגיל.  מתוך  למלחמה 

מספקת הסתר לכוונות אמיתיות והונאה - בדיוק כמו יציאת רוסיה למלחמה 
באוקראינה מביילורוסיה ב-24 בפברואר 2022. 

תא"ל )מיל'( יוסי קופרווסר, ראש המכון לחקר המתודולוגיה במל"מ, הציג 
ולמחקר במלחמת תודעה  את התפקיד המכריע שיש לאיסוף המודיעיני 
מוצלחת. הוא הציג את עיקרי המחקר שערך המרכז בראשו הוא עומד שראה 
אור באפריל 2019, לרבות ההמלצה להקים מטה למלחמת-תודעה, תוך ציון 
תפקידיו וייעודו, הן מההיבט התיאורטי והן המעשי. קופרווסר הדגיש את 
הצורך במודיעין מחד גיסא, ומאידך גיסא בעיצוב מטרות מלחמת התודעה 
לשנותה ממצב א' למצב ב', להבנת היגיון היריב וההקשרים התרבותיים שלו, 

לצד הצורך בבקרה על מידת הצלחת מלחמת התודעה. 

ד"ר אילן דיאמנט, פסיכולוג קליני, גמלאי 
משרד ראש הממשלה, סקר את תהליכי 
הסוגסטיה )השאה( המופעלים על היריב 
במלחמת התודעה, מידת השפעתם ובקרה 

על כישלונות והצלחות.

לתקשורת  מומחה  וימן,  גבי  פרופ' 
ומאוניברסיטת  חיפה  מאוניברסיטת 
רייכמן, הציג נתונים על מערכות דיגיטליות 
)או  פרטיות  לישראל,  מחוץ  עולמיות 
שמתיימרות להיות פרטיות( או מדינתיות, 
לוחמת  המבצעות  טרור,  גורמי  של  או 
התודעה. פרופ' וימן פילח את סוגי מלחמת 
הצלחות  המבצעיים,  יעדיה  התודעה, 

וכישלונות. 

את האירוע סיכם פרופ' עוזי ארד, בעבר 
ראש המטה לביטחון לאומי וראש אגף המחקר של המוסד. ארד סקר את 
הצורך בהתבססות מלחמת התודעה על תפיסת הביטחון של ישראל. מלחמת 
ולא  ביצוע צבאיים-ביטחוניים  מד רגי  צומחת למעשה  בישראל  התודעה 
ביוזמת קברניטים, אליהם מתווספים או נגרעים יסודות בהתאם לנסיבות, 
אך היא נעדרת בדרך כלל נדבך מדיני. סביב מושג מלחמת התודעה נעשו 
מחקרים רבים ונכתבה ספרות ענפה, מהם ראוי לגזור את הצד התיאורטי 
והמעשי של מלחמת התודעה, מכורח המציאות המשתנה. בנסיבותיה של 
ישראל, יעדי מלחמת התודעה של ישראל ופרטיה מוכמנים גם בדרך של 

מידור פנימי.
סיימון לביא

מלחמת התודעה בסדנה במל"מ

יוסי קופרווסר בסדנה המלחמה על תודעה במל"מ )צילום: נאווה רייך(
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לבנון  40 שנה למלחמת  לציון  עיון  ימי  נערכו באמ"ן שני  לאחרונה 
הראשונה )של"ג(: יום עיון חילי ויום מורשת בקורס קמ"נים 188:

QQ  יום העיון החילי התקיים בפיקוד צפון ב-16 באוגוסט 2022. השתתפו
ראש אמ"ן אלוף אהרון חליוה, בכירי חיל המודיעין, מאות קצינים וקצינות 
ליום הזה שתי  1982. חליוה הגדיר  וכמה מקציני החיל ששרתו בשנת 
מטרות: מורשת ולמידה מקצועית והדגיש את חשיבות הלמידה והפקת 
בלבנון  נוספת  למלחמה  לנוכח האפשרות  במיוחד  מן העבר  הלקחים 
בעתיד. בכנס נטלו חלק גם מפקד פקוד צפון היוצא, אלוף אמיר ברעם, 
לבנון  מלחמת  של  החברתיות  ההשלכות  את  שסקרו  אקדמיה,  אנשי 
הראשונה וכן האלופים )מיל'( עמוס גלעד, אורי שגיא, עמירם לוין ששיתפו 
מניסיונם במלחמה. בנוסף נטלו חלק קמ"ן פקוד צפון בשל"ג, אל"מ )מיל'( 
משה צוריך, קמ"ן אוג' 162, תא"ל )מיל'( דורון טמיר, וקמ"ן חט' 35, תא"ל 
ולתובנות  יובל חלמיש. כל אחד מהם התייחס להכנות למלחמה  )מיל'( 

צילומים  תערוכת  קידמה  הבאים  פני  את  בגזרתו.  שחווה  וללקחים 
ממלחמת שלום הגליל ומפעילות מודיעין פצ"ן. את הרצאות פתח אוהד 
לסלוי ממחלקת היסטוריה שהציג בקצרה את הרקע למלחמה בדגש על 
הפיגועים של ארגוני הטרור הפלסטינים מלבנון וירי הקטיושות ששיבש 

את חיי תושבי הצפון.

QQ  20-15 בגלילות ב נערך בבה"ד   188 יום מורשת של קורס קמ"נים 
זהר, שהיה מפקד  גדי  )מיל'(  נטלו חלק תא"ל  2022. בכנס  בספטמבר 
יחידה 504 במלחמה, תא"ל )מיל'( ד"ר אפרים לפיד, ששימש אז כראש 
מחלקת איסוף וקמ"ן פיקוד צפון, אל"מ )מיל'( משה צוריך. אל"מ )מיל'( 
וסגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן,  זירת טרור  שלמה מופז, בעבר ראש 
והיום מנהל מרכז המידע למודיעין ולטרור במל"מ, נשא הרצאה בה סקר 

את שהיית צה"ל בלבנון משנת 1982 ועד היציאה מלבנון בשנת 2000. 

גדעון מיטשניק

 ימי עיון באמ"ן לציון 40 שנה למלחמת לבנון הראשונה 
)שלום הגליל(

ישראל  מדינת  קיימה   2022 בספטמבר  ב-21 
לראשונה טקס רשמי לזכר הספורטאים שנרצחו 
הטילה   1972 בספטמבר  מינכן.  באולימפיאדת 
ממשלת ישראל בראשות גולדה מאיר על המוסד 
זמיר לחסל את המחבלים שהיו  צבי  בראשות 
אחראים במישרין או בעקיפין לרצח הספורטאים. 
שיאו של המבצע היה אולי בחיסולו של ראש 
ארגון "ספטמבר השחור" חסן סלאמה בביירות 

1979. המאמץ לבוא חשבון עם מבצעי  בינואר 
הטבח ומארגניו נמשך שנים רבות גם לאחר מכן. 
תת-אלוף נעמה רוזן גרימברג, המזכירה הצבאית 
של נשיא המדינה, קיבלה מדליה ייחודית בדרכה 
אבנר  לה  העניק  המדליה  את  במינכן.  לטקס 
היא  רועי שגב.  ועיצב  המוסד  גימלאי  אברהם 
מסמלת הצדעה לזכרם של חללי הטבח ומציינת 

את מבצע 'זעם האל'.

50 שנה לטבח י"א הספורטאים במינכן

תת-אלוף נעמה רוזן גרימברג ואבנר 
אברהם עם המדליה

פנל קמ"נים פצ"ן - מימין: יובל חלמיש, משה צוריך, רס"ן י. 
ודורון תמיר )צילום: הוצאה לאור מודיעין פצ"ן(

 ראש אמ"ן אלוף חליוה בכנס בפצ"ן 
כנס 40 שנה לשל"ג פצ"ן )צילום: הוצאה לאור מודיעין פצ"ן()צילום: הוצאה לאור מודיעין פצ"ן(
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עמותת בוגרי יחידה 504 - מודיעין 10

עמותת "שובל" 
פעילות העמותה בתחום התרבות

אירוע  את  קיימנו  האחרונים  החודשים  במהלך 
העמותה הגדול בהשתתפות גידי גוב ויהודה פוליקר. 

ובתכנון טיולים  ולאיסלנד,  התקיימו טיולים בחו"ל לאיטליה, לסלובניה 
נוספים בשנים 2022 ו-2023 בחו"ל ובארץ. 

כמו כן, חידשנו את פעילות "מועדון הסרט הטוב" של שובל, במסגרתה 
אנו משלבים צפייה בסרטים איכותיים עם הרצאות אורח. 

בנוסף, אנו ממשיכים במפגשי זום במגוון תחומי עניין.

הפעילות בתחום הרווחה
ממשיכים בשמירת קשר עם חברינו המבוגרים יותר. במסגרת זאת, אנו 
עורכים ביקורי בית, ובמידת הצורך מסייעים לחברים הנדרשים לכך בעזרת 

הקרן לסיוע הדדי.
עופר בר נחום, מנכ"ל עמותת 'שובל'

עמותת מודיעין 10 מתחדשת
עמותת מודיעין 10 שנוסדה לפני יותר מ-25 שנים החליטה השנה לשנות 
והוסיפה קהלים חדשים של משתחררים  יחידת האם גדלה  את פניה. 
נגישים לעמותה. העמותה נקטה מספר צעדים כדי  ופורשים שלא היו 
והרחבה של מטרות  עדכון  לצרף קהלים חדשים: שנוי שם העמותה, 
תכנים  ובו  חדש  אינטרנט  אתר  בניית  החבר,  דמי  ביטול  העמותה, 
שמתאימים גם לדורות הצעירים ועוד. את התוצאות ראו מייד בהצטרפות 

של מאות חברים חדשים.

אספה כללית
ביום 25 ביולי 2022 התקיימה האספה הכללית של העמותה שבה אושרו 
הדוחות לשנת 2021. בחלקה השני של האספה הציג מפקד היחידה את 

מודל היומינט המשתנה מול עינינו.

קמפוס בירושלים
כשבעים חברי וחברות העמותה בילו שלושה ימים בירושלים במסע מרתק 
בגבעת  ביקור  העיריה,  מנכ"ל  עם  ובשיחה  העירייה  בבניין  שהתחיל 
התחמושת, סיורים בעיר העתיקה שכללו את העלייה להר הבית והיכרות 
בפני  חשפו  המדריכים  טובי  ועוד.  בעיר  היהודית  ההתיישבות  עם 

המשתתפים את עיר הבירה בדרך אחרת וייחודית.

קרן נסגרת ואחרת נפתחת
קרן נצר - העמותה ניהלה במשך 22 שנים קרן שחילקה כל שנה מלגות 
לימודים לחיילות ולחיילים מצטיינים ביחידה. בשנת 2022 הקרן כילתה 
את משאביה. אירוע הסיום בהשתתפות מפקד היחידה, הסגל הבכיר 
המלגות  חולקו  ובו   2022 באוגוסט  ב-11  במל"מ  נערך  נצר  ומשפחת 
מפעל  את  שתמשיך  חדשה  קרן  לגייס  הצליחה  העמותה  האחרונות. 
המלגות למצטיינים ביחידה. קרן פפו - תתחיל לחלק מלגות משנת 2023. 

שתי הקרנות מנוהלות במל"מ.
גדי זהר

קרן נצר - אירוע חלוקת המלגות האחרונות חברי וחברות העמותה בטיול בירושלים
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פעילות עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(
QQ  לפתיחת חגיגי  אירוע  נערך   2022 ספטמבר  בחודש 

שנת הפעילות באתגר לסטרטאפים בתחום החינוך הקרוי -SEL )קידום 
פתרונות טכנולוגיים ללמידה רגשית-חברתית מותאמת אישית(. האירוע 
נערך באירוח של חברת PlayStudios בהשתתפות של מעל 120 אורחים 
ומורות מבתי הספר המשתתפים בהטמעת  ואורחות, רבים מהם מורים 
באירוע  בתוכנית.  הטכנולוגיות שמפתחים הסטרטאפים המשתתפים 
ניר דגן, סמנכ"ל  יו"ר העמותה,  ניר למפרט, סגן  יו"ר העמותה  השתתפו 
ומנהל המינהל לחינוך טכנולוגי במשרד החינוך, מוהנא פארס, נציגי קרן 
נוספים. בשנת הלימודים הקרובה  ושותפים   ORCALE עזריאלי, חברת 
במוצרים  חברתית-רגשית  למידה  של  עקרונות  יטמיעו  הסטרטאפים 
ויתנסו בהפעלתם בכ-30 בתי ספר ברחבי הארץ בכל המגזרים  שלהם, 

והאזורים הגיאוגרפיים. 

מפעילויות המורשת
QQ  30 ביום  התקיים  מיוחד  הנצחה  אירוע 

בספטמבר 2022 במוצב החרמון לסמל אלפרד 
באוקטובר  ב-7  במקום  שנפל  ז"ל  אקסלרד 
ב-27  ברומניה  נולד בבוקרשט  1973. אלפרד 
באוקטובר 1953 והיה בנם היחיד של אמיליה 
המשפחה  שואה.  שורדי  שניהם  ז"ל,  ויוליוס 
השתתפו  באירוע   .1964 בשנת  לארץ  עלתה 
בוגרי חוליית האלינט ששירתו  למעלה מ-30 

במוצב. המעמד היה מרגש במיוחד. פדוי השבי דני יוסף, מפקד החוליה, 
ועל אירועי  שהיה לצדו של אלפרד עד לרגע נפילתו, סיפר על אלפרד 
הצהריים  ארוחת  המוצב.  נפילת  ועד  המלחמה  מתחילת  השעות   24

ובמהלכה  7, מול עמק הבכא,  התקיימה באתר אנדרטת פלס"ר חטיבת 
התקיימו שיחות מרגשות בין המשתתפים. היה זה מפגש מרגש של חבורה 
מיוחדת במינה ואיכותית, אשר רעות, אחווה ו"רוח אלינטית" מרעננת, הינם 

ממאפייניה הבולטים. ]כתב: יונתן הרציגר[

QQ  בספטמבר הציבה המועצה לשימור
שלט  העמותה  עם  בשת"פ  אתרים 
 8200 יחידה  כחול המציין את שורשי 
לבנייני  הכניסה  בקיר  בירושלים 
נקראו  )בעבר  היהודית"  "הסוכנות 
במרתף  הלאומיים(.  המוסדות  בנייני 
בניינים אלה פעל במסגרת הש"י, צוות 
בטרם  עוד  "ארנבת"  שנקרא  האזנה 
לביטחונה של  קום המדינה. תרומתו 
המדינה שבדרך ולהגנתה של ירושלים 
בצוות  ומכרעת.  משמעותית  הייתה 
ואנגלית  ערבית,  שפות  יודעי  שירתו 

מהמוכשרים שהיו בירושלים, ביניהם הייתה אורה הרצוג. המודיעין שנקלט 
טופל ע"י תמר אשל והועבר לקמ"ן חיים הרצוג ולראשי המדינה שבדרך 

- משה שרת, דוד בן גוריון ויצחק בן צבי. 

QQ  חברי צוות המורשת ביחידה קיימו מספר מפגשים עם הסגל הסדיר
הנושאים  היחידה.  ובמפקדת  בצפון  בדרום,  היחידה  בבסיסי  ביחידה 
שהוצגו היו על פעילות היחידה במבצע של"ג, בחומת מגן ובמלחמת יום 

הכיפורים. 
נעם שפירא וחן שמילו

בעת האחרונה אנו משתבחים בפרסום ספרים חדשים העוסקים בקהילת 
המודיעין, במורשתה ובנושאים הקשורים בסדר יומה, פרי עבודתם של חברי 

הקהילה. להלן מקבץ מהם:
QQ  :מקום במרחב / כשאדם נפגש עם נתיבות ההיסטוריה. מאת

ראובן מרחב, בהוצאת ידיעות ספרים )השקה של הספר התקיימה 
2022(. סיפור חיים מרתק ושירות בתפקידים בכירים  ב-7 ביוני 

בשב"כ, במוסד ובמשרד החוץ )מנכ"ל(.
QQ  סימנים מעידים / מחדל המודיעין בפיקוד דרום במלחמת

ידיעות ספרים. אל"מ  יום הכיפורים. מאת: צבי נטע בהוצאת 
השנה  את  מתאר  עת,  באותה  צעיר  קצין  שהיה  נטע  )מיל'( 
שקדמה למלחמה, ואת רצף ההתרעות וסימני האזהרה שדווחו 

והתעלמו מהן. 
QQ  ויפתחו את הארכיונים / ממשלת גולדה מאיר יום  יבוא 

ומלחמת יום הכיפורים. מאת: חגי צורף ומאיר בוימפלד בהוצאת 
כרמל. על ההכרעות הגורליות שהתקבלו בלשכת ראש הממשלה 
גולדה מאיר בתקופת המלחמה, ועל המהלכים המדיניים שקדמו 

למלחמה - האם ניתן היה למנוע אותה? 
QQ  .אמת ויציב / כשלים בהתווית גבולות בארץ ישראל ותיקונם

חיים סרברו. הספר עוסק בגבולות ישראל מנקודת מבט  מאת 
שטרם נבחנה עד היום: אי־הוודאות המובנית בהגדרת גבולות 
המדינה – גבולות הקבע הבין־לאומיים, הגבולות הזמניים והחד־
צדדיים וגבולות חלות החוק הישראלי. הספר מציג את הליקויים 
בהגדרת הגבולות ומספק למערכות השלטון והמשפט בארצנו 
בהוצאת  יצא  הספר  יציבותם.  את  שתחזק  להתנהלות  כלים 
צבעונים והמרכז למורשת המודיעין. השקה במל"מ תתקיים ב-14 

בנובמבר 2022.
QQ  חקה / יצחק חופי מהפלמ"ח לראשות המוסד. מאת: אבנר

ואבירם הלוי בהוצאת ידיעות ספרים. ביוגרפיה של חופי  שור 
מנעוריו, דרך הפלמ"ח, לוחם ומפקד במלחמת העצמאות, מפקד 
פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים ולאחר שחרורו שמונה שנים 
שירת בתפקיד ראש המוסד. ההשקה התקיימה במל"מ ב-18 

בנובמבר 2022.

חגיגת הספר

סמל אלפרד אקסלרד ז"ל

שורשי יחידה 8200 בירושלים
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 קישור להרצאות בשעה היעודה באתר מ.ת.ג, 
 בתיבה המופיעה בדף האתר מצד שמאל "שידור חי" 

https://bit.ly/3sTqOqL

מרכזת ומנחה: יוכי ארליך 
יום ראשון 23.10.2022 שעה 18:00  •

49 שנה למלחמת יום הכיפורים: על המודיעין והכרת 
התוכנית המצרית והסורית למלחמת יום הכיפורים

מרצה: תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר
ראש ועדת מורשת במרכז למורשת המודיעין. היסטוריון וחוקר היסטוריה צבאית שתחום 
התמחותו העיקרי הוא מחקר צבאות ערב, צה"ל ומלחמות ישראל. בין ספריו: "מעשה 

אמ"ן – תולדות המודיעין הצבאי", ”לשבור את הקונספציה", ו"הסורים על הגדרות".

יום ראשון 30.10.2022 שעה 18:00  •
ההיסטוריה הרוסית מתחילה בקייב ונמצאת במוסקבה. 
מוולדימיר הקדוש ועד וולדימיר פוטין. סקירה היסטורית 

של התרבות הפוליטית והמדינית של רוסיה לדורותיה. 
מרצה: ד"ר מתי מייזל החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. היסטוריון 

.”Generals and Revolution“ :המתמחה בהיסטוריה של רוסיה. בין פרסומיו

יום ראשון 6.11.2022 שעה 18:00  •
27 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל: מודל של 

אחריות וסמכות – המנהיגות של יצחק רבין
מרצה : מר כרמי גילון. כיהן בעבר כראש השב"כ.

יום ראשון 13.11.2022 שעה 18:00  •
 מבצע לכידת אייכמן )"מבצע פינאלה"( – 

גילויים חדשים
מרצה: אבנר אברהם. איש מוסד, מומחה למבצע.

יום ראשון 20.11.2022 שעה 18:00  •
 קולקטיבינדואליזם: דור ה-Z הפלסטיני 

מהמפגע הבודד ועד "גוב האריות"
מרצה: ד"ר הראל חליוה חורב, חוקר בכיר במרכז דיין, אוניברסיטת ת"א.

יום ראשון 27.11.2022 שעה 18:00  •
התוויית הגבולות הבינלאומיים של ישראל

מרצה: אל"מ )במיל'( ד"ר חיים סרברו. בעברו מפקד יחידת המיפוי של 
צה"ל ומנכ"ל המרכז למיפוי ישראלי. מומחה בינלאומי לגבולות, שפועל מאז שנת 

1974 להתוויה, לסימון, לקביעה בקואורדינטות ולתיעוד גבולות הקבע והגבולות 
הזמניים של מדינת ישראל ביבשה ובים.

יום ראשון 4.12.2022 שעה 18:00  •
"הרפובליקה החדשה" של א-סיסי: האתגרים הפנימיים 

והקשרים עם ישראל. 
ד"ר אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון לביטחון לאומי )INSS( ומרצה בחוג 

ללימודי הערבית והאסלאם באוניברסיטת תל אביב ומרצה במרכז האקדמי שלם. 

יום ראשון 11.12.2022 שעה 18:00  •
ממשלת גולדה ומלחמת יום הכיפורים – היבטים 

מדיניים וניהול המלחמה
מרצים: אל"מ )מיל'( ד"ר מאיר בוימפלד שירת בצה"ל ובמערכת 

 הביטחון בתפקידי מודיעין, והיום עוסק במחקרים מדיניים וביטחוניים, 
וד"ר חגי צורף היה מנהל המחלקה לתיעוד והנצחה בארכיון המדינה בו עסק 

משך 30 שנה במחקר היסטורי. הוא ממשיך לעסוק במחקר היסטורי גם כיום.

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

אירועים במל״מ בזום
שריינו ביומנכם

SAVE THE DATE"מועדון חבצלת" 
שריינו ביומנכם

ביום רביעי 26.10.2022 | התכנסות בשעה 18:30 
 "כיפת ברזל" - איך עשינו זאת? 

מאתגר של מדע בדיוני להצלחה 
מרצה: חנוך לוין

 בשנת 2012 זכה לוין ב"פרס ביטחון ישראל", על חלקו בפיתוח "כיפת ברזל". 
ניהל את פיתוח וייצור הטיל, המשגר הזביל ומערך הייצור ברפאל.

ביום רביעי 7.12.2022 | התכנסות בשעה 18:30 
דובים במדבר: המודיעין הרוסי במזרח התיכון 

במאה השנים האחרונות
מרצה: 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.

 ההשתתפות מותנה ברישום מראש במשרדי המל"מ. הרשמה במשרדי המל"מ 
tmlm@intelligence.org.il בטל' 03-5497019, 03-5491306 שלוחה 1 או בדוא"ל

בימת מודיעין
שריינו ביומנכם

ביום שישי 4 בנובמבר 2022 | התכנסות בשעה 08:00

 הפלסטינים לאחר "הסכמי אברהם" 
והחלופות שבפני ישראל

מרכז ומנחה תא"ל )מיל'( ד"ר אמנון סופרין

 מותנה ברישום מוקדם במשרדי המל"מ 
 בטלפון: 03-5491306/03-5497019 שלוחה 2 - רקפת 

mlm@intelligence.org.il או דוא"ל

ביום שני 14 בנובמבר 2022 | התכנסות בשעה 17:30

השקת ספרו של אל"מ )מיל'( ד"ר חיים סרברו: 
 אמת ויציב - כשלים בהתווית גבולות 

בישראל ותיקונם
 בתוכנית: פרופ' משה ברור, חתן פרס ישראל )מוסרט(,

השופט אליקים רובינשטיין המשנה לנשיאת בית המשפט העליון 
לשעבר, אלוף )מיל'( עמוס גלעד בעבר ראש האגף הביטחוני מדיני 

במשרד הביטחון וראש חטיבת המחקר באמ"ן,, פרופ' דיויד ניומן, מומחה 
לממשל וגבולות, אוניברסיטת בן גוריון והשגריר רובי סייבל, מומחה למשפט 

בינלאומי, האוניברסיטה העברית. 

פרטים נוספים יפורסמו בעדכונים.

השקת הספר "אמת ויציב"
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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(

תודותינו 
לאבנר אברהם, לנועם אלון, לדני אשר, לעופר בר-נחום, לשלמה 
גואטה, ליונתן הרציגר, לגדי זהר, לעידו זלקוביץ', לרון כתרי, לסיימון 
לביא, לגדעון מיטשניק, לרקפת פאר, לאפרים לפיד, לדודי סימן-
טוב, ליוסי קופרווסר, לניר רייכנטל, לאופיר שהם, לחן שמילו, לנעם 

שפירא ולכל אלה שסייעו בהכנת הגיליון.

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

 "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  לפרופ' )אמריטוס( יואב גלבר על
יצחק שדה להיסטוריה  קבלת פרס 
של  דרכה  "רהב,  ספרו:  על  צבאי 
הכיפורים  יום  מלחמת  אל  ישראל 

 ."1973 – 1970

QQ  על לפיד  אפרים  ד"ר  )מיל'(  לתא"ל 
קבלת הוקרה על תרומתו בפורום ביטחון 
מרחבי  ונציגים  נאט"ו  בשיתוף  לאומי 
לאחרונה  שנערך  )וישראל(  אירופה 

בקרואטיה. 

QQ  על רוזן-גרימברג,  נעמה  לתא"ל 
מינויה לתפקיד המזכירה הצבאית לנשיא 
במגוון  שירתה  רוזן-גרימברג  המדינה. 
והאחרון  המודיעין  בחיל  רחב  תפקידים 
הפיקודית  המודיעין  קצינת   - בהם 
הראשונה בחיל - בפיקוד המרכז. מאחלים 
בהצלחה לתא"ל ד"ר עלא אבו רוקון, שסיים את תפקידו בבית 

הנשיא ופרש מצה"ל בתום שירות צבאי ארוך גם במודיעין.
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אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(13 גיליון 71, תשרי תשפ"ג, אוקטובר 2022
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