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

טור זה הינו האחרון שאני כותב אליכם כמנכ״ל 
תפקידי  את  לסיים  שהחלטתי  לאחר  המל״מ, 
ולצאת לגמלאות וזה מעורר בי תחושה מיוחדת. 
נמצא  ואני  המושכות  את  הנחתי  לא  זאת  עם 
בעיצומה של העבודה לסיכום שנת 2022 ולגיבוש 

תוכנית העבודה לשנת 2023. 
בשנה שחלפה חזרנו לפעילות רגילה בכל התחומים כולל במכוני 
המחקר. בתחום התשתיות סיימנו את איטום הטריבונה המערבית. 
הכיתות, שצפוי  בניין  לקדם את הפרויקט של  לנו  הדבר מאפשר 
להיבנות בחלל שמתחת לטריבונה, לצד תערוכה חדשנית שצורתה 
הסופית טרם נקבעה. כמו כן, המשכנו דרך שיגרה בשיפור חזות המל״מ.
בעדכונים  נחשפים  אתם  אליהם  באירועים  עמוס  דצמבר  חודש 
השבועיים. אני כותב טור זה בחנוכה - ביום בו אנו מקיימים את מפגש 
המשפחות השכולות המסורתי אשר בסיומו הדלקנו יחד נר שלישי 

של חנוכה ואני מתרגש ממפגש זה גם אחרי הרבה שנים. 
שנת העבודה הבאה תעמוד בסימן ציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. 
אנחנו מתכננים מספר אירועים ובתוכם אירוע מרכזי בשיתוף ארגוני 
קהילת המודיעין, שילוב הגמלאים באירועי מורשת יחידתיים )מעבר 
לאלה שנערכים בשגרה בקורסים בבה״ד 15 ( והוצאת גיליון מיוחד 
של "מבט מל״ם" שיוקדש למלחמה ויתמקד בכיסוי תחומים שטרם 

כוסו בעבר בעשייה המודיעינית במלחמה עצמה. 
בתחום המורשת נעסוק גם במה שמכנה יו״ר המל"מ אהרון זאבי פרקש 
״מורשת מתהווה״, קרי - חקר אירועים שחלו החל משנת 2000 ואילך 

כאשר נתמקד בלקחים. הכול במגבלות בטחון המידע.
נושאים בולטים שנעסוק בהם בין היתר: חידוש פניו של מבוך ההנצחה 
התשתיות  ושיפור  המונצחים,  שמות  בולטות  את  לשפר  בכוונה 
ונתמקד  חדשים  חברים  לגיוס  לב  תשומת  גם  נקדיש  והתאורה. 
באוכלוסיות צעירות בניסיון למלא את השורות לטווח ארוך. נעסוק 

גם במיתוג המל״מ ובהבאתו למודעות של הציבור בארץ ובחו״ל.
בתחום גיוס תרומות תתחיל לפעול בשנה הקרובה אגודת ידידי המל״מ 
בארה״ב. אגודה זו אמורה להביא לגידול משמעותי בתרומות לעמותה, 
בנוסף להשקעה בהגדלת התרומות מהארץ. נמשיך לפתח את מכוני 

המחקר למשימות הלאומיות והקהילתיות.
כל הנושאים האלה ואחרים יובאו לאישור היו״ר והוועד המנהל לקראת 

סוף דצמבר, ואחר כך נצא לדרך עם תוכנית העבודה לשנת 2023.
אני מסיים את דרכי בסיפוק ובגאווה. אני מנצל במה זו להודות לכל 

המתנדבים שעזרו לי החל מיושבי הראש וחברי 

mlm@intelligence.org.il ל:  דוא"  |  03-5497731  : פקס'  ,03-5497019  : טל'  |  4713402 ן  השרו רמת   3555 ת"ד   | ההנצחה  אתר   | )מל״מ(  ן  המודיעי למורשת  המרכז 

CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: יוכי ו'

 המל"מ שב לחגוג את חג החנוכה
עם המשפחות השכולות

המסורתי  חנוכה  אירוע  את  בגלילות  במל"מ  לחגוג  שבנו  השנה 
למשפחות השכולות ביום שלישי 20 בדצמבר 2022 בהדלקת נר שלישי 
של חנוכה. לאחר התכנסות וארוחת צהריים פתחו את האירוע בדברי 
ברכה הגב' סטלה שדות, נציגת המשפחות השכולות בוועד המנהל, 
מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור וקצין מודיעין ראשי תא"ל אבי קינן. 
לאחר פעילות לילדים ולמבוגרים התקיימה הדלקת נרות חנוכה עם 

הרב החיילי איתיאל אריאל. צוות הווי רבנות הנעים בזמרתו.

המשך בעמוד 2

 חוזרים לחגוג חנוכה במל"מ 
מימין: סטלה שדות והנכדים, אריה לבנה לייבו, רקפת פאר וחגי מן

מנכ"ל המל"מ דודו צור בהדלקת נרות חנוכה עם המשפחות השכולות
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המשך מעמוד 1

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

המל"מ ממשיך לקיים שידורים מקוונים שבועיים, בשיתוף עם אתר 
הנחלת  את  לקדם  במאמץ  זאת  לגמלאים(.  תוכן  )מחברים  מ.ת.ג 
ובהווה  בעבר  הקהילה  לחברי  וערכיה  המודיעין  קהילת  מורשת 
ולציבור הרחב, ולשתפם בנושאים הנוגעים לסדר יומה של קהילת 
המודיעין ולביטחון ישראל. מדי חודש צופים בשידורים אלפי צופים. 

מרכזת ומנחה: יוכי ארליך. 

להלן רשימת המפגשים באחרונה:
QQ  עמידרור יעקב. עמידרור )מיל'(  מזרח תיכון חדש. מרצה: אלוף 

היה בעבר ראש המטה לביטחון לאומי וראש חטיבת המחקר באמ"ן 
 .)4.9.22(

QQ  .נגררת למובילה בין מדינה  איחוד האמירויות במזרח התיכון: 
מרצה: ד"ר מורן זגה, אוניברסיטת חיפה ומכון "מתווים" )11.9.2022(. 

QQ  :מרצה משטר.  לשינוי  והסיכוי  המשתנה  האיראנית  החברה 
רז צימט. חוקר בכיר ב"מרכז אליאנס ללימודים איראניים"  ד"ר 
באוניברסיטת תל אביב ועורך "מבט לאיראן" היוצא לאור מטעם 
"מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית" במל"מ )18.9.22(.

QQ  49 שנה למלחמת יום הכיפורים: "לקום אל החיים" - סיפורה של
ענת יהלום, שנפצעה במלחמת יום הכיפורים עם פרוץ הקרבות 
משרד  פרס  כלת  היא  ענת   .14:00 בשעה   -6.10.1973 ב  בסיני 

הביטחון על מופת שיקומי תשע"ח )2.10.22(.
QQ  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 במל"מ. היסטוריון וחוקר היסטוריה 
צבאית שתחום התמחותו העיקרי הוא מחקר צבאות ערב, צה"ל 
- תולדות המודיעין  "מעשה אמ"ן  בין ספריו:  ישראל.  ומלחמות 
הצבאי", "לשבור את הקונספציה", ו"הסורים על הגדרות" )23.10.22(.

QQ  :ההיסטוריה הרוסית מתחילה בקייב ונמצאת במוסקבה. מרצה
ד"ר )בדימוס( מתי מייזל, החוג להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, 
 Generals“:היסטוריון המתמחה בהיסטוריה של רוסיה. בין פרסומיו
and Revolution". )חלק א' שודר 23.10.22 וחלק ב' ב-13.11.22(. 

QQ  27 שנים לרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל: מודל של אחריות
וסמכות - המנהיגות של יצחק רבין. מרצה : מר כרמי גילון ראש 

השב"כ לשעבר )6.11.2022(.
QQ  ועד קולקטיבינדואליזם: דור ה-Z הפלסטיני מהמפגע הבודד 

"גוב האריות". מרצה: ד"ר הראל חליוה חורב, חוקר בכיר ב"מרכז 
דיין", אוניברסיטת תל אביב )20.11.22(.

ניתן לצפות בהקלטות של השידורים המקוונים ביוטיוב ובשידורי מ.ת.ג. 
להלן תמצית של כמה מההרצאות. 

הוועד המנהל, ועד לכלל המתנדבים אשר סייעו בידי, לראשי מכוני 
המחקר ולאנשי צוות המל"מ המסור והמקדיש איתם עבדתי. 

יובל  )מיל'(  תא״ל  המנכ"ל  לתפקיד  ייכנס  הקרוב  בינואר  ב-15 
חלמיש מחליפי. אני מכיר אותו היטב ויודע שאני משאיר את ההגה 

בידיים הנכונות. נאחל לו ולכל העוסקים במלאכה בהצלחה. 
חג חנוכה שמח ושנת עבודה פורייה.

 תא״ל )מיל׳( דודו צור
מנכ"ל המל"מ

דבר העורכת
קוראים יקרים,

נזכרתי  וחגיגת המונדיאל  מול הטלוויזיה   
במה ששמעתי לפני שנים. זה היה בתקופה 
ששרר מתח רב עם מצרים )בדרך ל- 1973(. 
אנשינו האזינו בקשב רב לרשת הקשר של 
המצרים מעבר לתעלה. לא פעם הם הדמימו 
אותה. באחת ההזדמנויות האלה של דממת אלחוט, פתאום נשמע 
קרקוש מכשירים עז, ולאחריו פרץ של קריאות מעשרות מכשירים 
: "אהאלי - זמאלכ אחד אפס!!" זה היה כול כך אנושי שגם אנחנו 
הזדהינו עם צהלת הדרבי של קהיר. מאז עברו הרבה שנים, ואם 
אכן הספורט מהווה שקף לתולדות העולם ותרבותו המתפתחת, 
הרי שיתכן שאנו בימים טובים. וודאי בהשוואה למופעי השנאה, 
ובמשחקי  באולימפיאדות  שהתחוללו  ההחרמות  העוינות, 
עיתונאי  בראיון  ב-2006,  ציטט  גורי  חיים  בעבר.  המונדיאל 
אינטלקטואל מצרי שאמר "אילו המודיעין הישראלי היה קורא 
את השירה המצרית שנכתבה אחרי 67' - הוא היה יודע שאוקטובר 
73' הוא בלתי נמנע. והוסיף, כל קצין מודיעין טוב חייב לקרוא 
שירה", ועל כך יש להוסיף - לצפות במונדיאל. מצד אחד, עולם 
ערבי ואסלאמי היודע לשמוח, להשיג הישגים, להשתלב בעולם 
הגדול, וגם לאפשר לתקשורת הישראלית לשדר מלב ליבו. מצד 
שני, גם גילוי שנאה לישראל, מן הסוג שלא ניתן להתעלם ממנו. 
כול  את  לראות  חשוב  לפסימיות,  אופטימיות  בין  כולנו,  כמו 
לכדי  להסתנוור  לא  האור,  קרני  את  להחמיץ  לא  המורכבות. 

שאננות.
בגיליון זה תוכלו לקרוא על הפעילות הרבה והמגוונת שאנו מקיים 
במל"מ: אלפים בכל חודש במפגשי זום מלמ עם מ.ת.ג, מפגש שני 
לשנת 2022 של "בימת מודיעין", על שחרור בני הערובה במטוס 
ו"הסכמי אברהם", על השקות ספרים  ועל הפלסטינים  'סבנה' 

ועוד ועוד. קריאה מהנה!

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך
עורכת רואים מל"מ
ראש ועדת גיוס ופעילות חברים בוועד המנהל
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איחוד האמירויות במזרח התיכון: בין מדינה נגררת למובילה
מורן זגה

החברה האיראנית המשתנה והסיכוי לשינוי משטר
רז צימט

בשנת 1971 קיבלה איחוד האמירויות הערביות 
את עצמאותה מבריטניה כפדרציה הכוללת שבע 
פוג'יירה,  דובאי,  עג'מאן,  אמירויות: אבו דאבי, 
ראס אל-ח'ימה, שארג'ה ואום אל-קיוין. בעשורים 
למדינה  הייתה  הקמתה  שלאחר  הראשונים 
פריפריאלית ותלותית. רווחיה מתעשיית הנפט 
)באמצעות  ומוסדותיה  המדינה  לבניית  הופנו 
עובדים זרים ובעיקר ידע זר(. לאחר יציאת אחרון 
החיילים הבריטיים, ולנוכח החששות משכנותיה, 

נזקקה איחוד האמירויות למטריית ההגנה של ארה"ב, שאכן נפרסה באזור.
נקודת השינוי במעמדה של איחוד האמירויות והפיכתה למדינה מובילה 
חלה בעשור הראשון של המאה ה-21, עם חילופי הדורות בהנהגה בקרב 
השינויים  החשובות.  ודובאי  אבו-דאבי  וביניהם  אמירויות,  ארבע 
הפרסונאליים הללו הביאו עימם שינוי בתפישת העולם ובמדיניות. בעוד 
החדשה  ההנהגה  המדינה,  בבניית  בעיקר  התמקד  המייסדים  שדור 
התגלתה כנועזת וכשאפתנית יותר במדיניות החוץ. היא עסקה בקידום 
האינטרסים של איחוד האמירויות במפרץ הפרסי/ערבי, במזרח התיכון 

ובעולם. גם גורמים חיצוניים כמו "האביב הערבי" 
על  האמירויות  איחוד  של  מעמדה  את  חיזקו 
חשבון מוקדי הכוח המסורתיים במזרח התיכון. 
התעצמותה של איחוד האמירויות כללה היבטים 
כמו  ומדיניים  אזרחיים  כלכליים,  ביטחוניים, 
ובטכנולוגיות צבאיות, פיתוח  הצטיידות בנשק 
פיתוח תשתיות  תיירות,  פיתוח  עלי,  ג'בל  נמל 
אנרגיה ומים והקמת מוסדות להשכלה גבוהה. 
משיכה  מוקד  עתה  מהווה  האמירויות  איחוד 
עולמי, ובהקשר זה יש לראות גם את "הסכמי אברהם", המשתלבים עם 
ידי  על  נתפסת  ישראל  האמירויות.  איחוד  של  האזורי  ההנהגה  חזון 
האמירויות כמפתח לזירה הערבית כולה. העיסוק בסכסוך הערבי-ישראלי 
ובסוגיה הפלסטינית משמעו, בראייתן, כניסה לליבו של העולם הערבי. 
"הסכמי אברהם" מבחינה זאת הם שעת הכושר להתחרות במעמדה של 
"יוזמת  ניסתה במשך שנים לקדם את  ההנהגה הסעודית, בשעה שזו 
הבעיה  קיימא של  בר  לפתרון  מוסכם  כבסיס  הערבית" שלה,  השלום 

הפלסטינית ושל נרמול היחסים עם ישראל.

איראן  ברחבי  פרצו   2022 ספטמבר  בחודש 
הצעירה  מות  בעקבות  זאת,  מחאה.  הפגנות 
"משמרות  בידי  מעצרה  לאחר  אמיני  מהסא 
הצניעות". הפגנות אלה עוררו מחדש את הדיון 
ובסיכוי  האיראנית  בחברה  העומק  במגמות 
לשינוי המשטר ברפובליקה האסלאמית. פתרון 
המצוקות הכלכליות והשגת חופש פוליטי היו 
המהפכה  של  המרכזיות  דרישותיה  מבין 
האסלאמית, אך גם יותר מ-43 שנים מאוחר יותר 
עם השלכות  להתמודד  איראן  אזרחי  נאלצים 

משבר כלכלי עמוק ועם דיכוי חירויות הפרט. במקביל למצוקות החברתיות 
והכלכליות, מתרחב הפער בין מוסדות המשטר לדור הצעיר. צעירים רבים 
מפנים עורף לערכי המהפכה ולאנשי הדת, ומאמצים לעצמם אורח חיים 
מערבי. גם הפוליטיזציה המופרזת של הדת באיראן, כישלונו של המשטר 
לפתור את בעיותיה הכלכליות-החברתיות הקשות והשחיתות הנרחבת, 
צמצמו את תמיכתן של שכבות נרחבות של הציבור במשטר המהפכני, 
וחשוב יותר, החלישו את כוח המשיכה של הדת בעיני ההמונים. התרחקות 
הציבור מהדת ניכרת היטב באי-הקפדה על קוד הלבוש האסלאמי, במיוחד 
רגלי הציבור  ובהדרת  נשים,  על-ידי  לקיום חובת עטית הרעלה  ביחס 

מהמסגדים. 
בעוד שבחברה האיראנית מתחוללות תמורות 
מרחיקות לכת וגוברת התביעה לשינוי, ממשיך 
המשטר להתבצר בעמדותיו במאמץ לשמר את 
חרף  לרשותו.  העומדים  האמצעים  בכל  עצמו 
כמה  בידיו  להחזיק  הקשיים, ממשיך המשטר 
לצלוח את האתגרים,  לו  עוצמות המאפשרות 
בהן: אמצעי הדיכוי היעילים העומדים לרשותו, 
תמיכת מנגנוני הביטחון ואכיפת החוק, ובראשם 
של  הפנימית  לכידותה  המהפכה",  "משמרות 
ונשחקת  כי הולכת  - אף  האליטה הפוליטית השלטת ותמיכה נמשכת 
מסיבות  למשטר  נאמנות  שחלקן  שונות,  חברתיות  קבוצות  -של 

אידיאולוגיות ואחרות תלויות בו מבחינה כלכלית. 
לעומת זאת, בתנועת המחאה ניכרות כמה חולשות מרכזיות. היא עדיין 
לא הצליחה לגייס מסה קריטית של מפגינים, היא נעדרת הנהגה ברמה 
וחווה קושי מתמשך בגיבוש קואליציה חברתית כלל-ארצית.  הארצית, 
לפיכך, למרות האתגר המשמעותי שמציבים בפני המשטר תהליכי העומק 
החברתיים והלחצים המחריפים מבית ומחוץ, לא ברור מתי הם יבשילו 

לכדי שינוי פוליטי, אם בכלל. 

 "אישה-חיים-חירות", הסיסמה הבולטת של המחאה באיראן 
)EPA :צילום(

 נשיא המדינה יצחק הרצוג בביקור באמירויות 
)צילום: עמוס בן גרשום, לע"מ(
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המודיעין לקראת ובעת מלחמת יום הכיפורים )חלק א'(
דני אשר

מוולדימיר הקדוש ועד ולדימיר פוטין
מתי מייזל

במפגש הוצגו השלבים בגיבוש תוכניות המלחמה 
)מלחמת  ב"נכסה"  הכישלון  מאז  והסורית  המצרית 
ששת הימים ב-1967( ועד לערב מלחמת יום הכיפורים 

באוקטובר 1973.
בעוד שההנחיות שנתן נשיא מצרים נאצר עד לכתו, 
סאדאת  הנשיא  סיני,  מרחבי  כל  את  לכבוש  נועדו 
צמצם את יעדי המבצע הצבאי והתאים אותו ליכולת 
בהנחה  זאת,  לממש.  הצבא  ביכולת  שיש  שהעריך 
שניתן יהיה להגיע לעיקר ההישגים הנדרשים בדרך 
כוללת  "התקפה  היה  התוכנית  של  עיקרה  מדינית. 
יעדים,  צמצמו  תכננו,  המצרים  בממדיה".  מוגבלת 
12-8 ק"מ  והסתפקו בכיבוש ראשי גשר בעומק של 
ובהעתקת מערך ההגנה שלהם לגדה המזרחית של 
הסואץ. לפי התוכנית הצבאית היה בכך די כדי להחזיר 
להם את כבודם, לפגוע בתחושת הביטחון של ישראל 
דבר,  של  בסופו  שיביאו,  מדינים  מהלכים  ולהתניע 

להחזרת כל שטחי סיני. וכך היה.
במלחמה,  מצרים  של  משנה  שותף  סוריה,  תוכנית 
מאמצים  בשלושה  מערכינו  את  להבקיע  הייתה 
הגולן,  רמת  שטחי  כל  על  להשתלט  דביזיוניים, 
זאת לצורך הגנה  יממה במורדותיה.  ולהתייצב תוך 
וכדי לקבל חזרה במו"מ  נגד צה"לית  מפני התקפת 
והקברניטים,  מדיני את כל שטחה של הרמה. אמ"ן 
תוכניות המלחמה של  שעקבו במשך השנים, אחר 
לפני  לא  התוכניות  את  נכון  העריכו  לא  אויבינו, 

המלחמה, לא במהלכה וגם לא שנים רבות אחריה.
במפגשים  זה  בנושא  ולעסוק  להמשיך  בכוונתנו 
הקשורה  המודיעינית  הפעילות  את  נציג  נוספים. 
להשגת מידע על תוכניות המלחמה של מצרים וסוריה 
טרם פרוץ הקרבות, ובהמשך גם במהלכה, כולל המידע 

שהגיע והשפעתו על שדה הקרב.

ראשיתה של רוסיה ב"נסיכות הגדולה של 
קייב", שנקראה מאז "רוס" ו"רוסיה". היא קמה 
הייתה  ה-11  ובמאה  דניפר,  הנהר  גדות  על 
המדינה הגדולה, העשירה, והמאוכלסת ביותר 
באירופה. תחת שליטת "ולדימיר הקדוש" )מת 
ב- 1015( קיבלה הנסיכות את הנצרות היוונית 
אורתודוכסית, התעצמה והשתרעה מגליציה 
במערב ועד נהר הוולגה במזרח ועד הים הלבן 

בצפון. 
הפריחה נעצרה במחצית הראשונה של המאה 

מוסקבה.  הגדולה של  הנסיכות  הדומיננטי תפסה  מקומה  ואת  ה-13, 
שליטה במאה ה-15, איבן "האיום", כונן אימפריה חזקה ועשירה, מבוססת 
על חקלאות של איכרים צמיתים. לאחר מותו, נחלשה המדינה המוסקבאית, 
רומאנוב. תחת  מבית  צארים חדשה,  עם שושלת  היא התאוששה  אך 
שלטונם השתלטה רוסיה על שטחים עצומים ולקראת סוף המאה ה-18, 
ועד הים השחור, כולל רוב פולין דאז,  שלטה במרחב שמן הים הבלטי 
הארצות הבלטיות, אוקראינה וחצי האי קרים וחלקים עצומים של אסיה 
עד מיצר ברינג וגם אלסקה. הצאר פיוטר הראשון, "הגדול", הביא לשינוי 
מדינה  כונן  הוא  ובמדיניות שלה.  הרוסית  האימפריה  במבנה  מהפכני 

בירוקראטית, אוטוקראטית, והעמיק את שעבוד 
האיכרים. במשך המאה ה-18, בעיקר בתקופת 
שלטונה של יקטרינה השנייה, "הגדולה", העמיק 
לשיאו  שהגיע  החברתי-שלטוני,  המשבר 
בראשית המאה ה- 19 ונמשך לאורכה. משטר 
 90% כ- שהיוו  האיכרים,  של  הצמיתות 
לפיגורה  המרכזי  הגורם  היה  מהאוכלוסייה, 

הכללי של האימפריה. 
במקביל, החלו לפרוח ברוסיה חיי רוח עשירים, 
ובמרכזם ספרות בפרוזה ובשירה, מפושקין וגוגול 
וצ'כוב. במחשבה החברתית-פוליטית עלו  ועד לדוסטוייבסקי, טולסטוי 
שתי מגמות: הסלאבופילית, ששמה דגש על ערכיה המיוחדים של רוסיה 
הסלאבית, והמגמה המערבית, שחיפשה תשובות בליברליזם ובסוציאליזם 
שהתפתחו במערב. כל אלה דוכאו ע"י שלטון היחיד של הצאר ניקולאי 

הראשון, מה שהביא להיווצרות תנועות מהפכניות בקרב המשכילים. 
יפן  נגד  וכישלון במלחמה  הלחץ החברתי, מרידות איכרים, טרור אישי, 
ב-1904, הביאו לניסיון כושל להפיל את הצאר ניקולאי ה-2 שנמשך לאורך 

הדומה  את  הקים  הצאר  אמנם,  וסוכל.   1905 שנת 
ורוחות המהפכה  כוח  נותר חסר  זה  )הפרלמנט( אך 

)AP :פוטין )צילום
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המשיכו לסעור עד שבפברואר 1917, שנתיים וחצי בתוך מלחמת העולם 
הראשונה, פרצה המהפכה. המשטרה והצבא הצטרפו להפגנות, והצאר 
אולץ להתפטר. קמה ממשלה זמנית של מפלגות בורגניות-ליבראליות, 
ומולה קמו, לראשונה, התארגנויות של פועלים ואיכרים. בתוך כך הלכו 
המפלגות הסוציאליסטיות המהפכניות והתעצמו. באוקטובר 1917 תפסה 
את השלטון המפלגה הבולשביקית בהנהגתו של ולדימיר לנין, וסילקה 
את הממשלה הזמנית. הבולשביקים תפסו את השלטון במאבק אלים, 
כשהם מתבססים על מועצות )סובייטים( של האיכרים, הפועלים והחיילים. 
לקראת סוף מלחמת העולם הממשלה סיימה את ההשתתפות במלחמת 

העולם תוך וויתורים טריטוריאליים גדולים. 
במשך שלוש שנים ואף יותר התפתחה מלחמת אזרחים קשה. המשטר 
החדש, המהפכני, הסובייטי, נאלץ להתמודד עם בעיות עמוקות, בהן בידוד 
בינלאומי ויומרות להנהגת מהפכה עולמית. היה זה משטר סמכותי ריכוזי 
של מפלגה אחת. כל פעילות פוליטית מחוץ למפלגה הקומוניסטית הוגבלה 
כמעט עד ביטול. כול זאת תוך איבוד שטחים ואוכלוסיות, מלחמות, מגפות, 
ידי חלוקת אדמות, אלא  זמני על  ורעב. בעיית האיכרים נפתרה באופן 
שהקושי הכלכלי נמשך, ואתו הצורך הדחוף בתיעוש. בעיית ריבוי הלאומים 
לכאורה  לאומיות,  סובייטיות  רפובליקות  של  שורה  בהקמת  נפתרה 
עצמאיות, שהצטרפו לפדרציה אחת שקיבלה את השם ברית המועצות. 
ממשלה פדראלית ריכוזית אחת שנוהלה ע"י המפלגה הקומוניסטית שלטה 
מהמרכז במוסקבה בכל המרחבים הללו. במפלגה עצמה התנהל מאבק 
פוליטי כוחני אלים, שהסתיים בניצחונו של יוסף סטאלין ובהשתלטותו 

המוחלטת על המפלגה ועל המדינה עד מותו ב- 1953. 
והפיכת הכלכלה החקלאית,  אינטנסיבי,  תיעוש  ב-1928 החלו תהליך 
כלומר עיקר הכלכלה הסובייטית, מפרטית לקולקטיבית. שינוי יומרני זה 
יצר רעב בחלקים שונים של ברה"מ, שבעקבותיו אבדו בין 7 ל-12 מיליוני 
בני אדם, בעיקר איכרים, באוקראינה, על הוולגה ובמרכז אסיה. התעצמות 
צבאית מהירה, ומשטר דיכוי אכזרי פגעו בכול, ובעיקר בשכבות האליטה. 
האליטות  הצבא,  נפגעו  רסן.  נטולי  "טיהורים"  מסעות  ניהל  סטאלין 
הרוחנית המדעית וגם הניהולית. הוקמו מחנות של עבודת כפיה )גולאגים(, 

בהם נמקו מיליונים. 

בשנות ה-30 התייצבה ברה"מ נגד המדינות הפאשיסטיות, ובעיקר נגד 
גרמניה הנאצית. אלא שבמהלך מפתיע כרתה הסכם לשת"פ כלכלי ואי-
התקפה עם גרמניה )ריבנטרופ-מולוטוב 1939(. ביוני 1941, בניגוד לציפיות 
"מלחמת המולדת  גרמניה בהפתעה את ברה"מ.  של סטאלין, התקיפה 
הגדולה" הייתה גדולה ואכזרית בהרבה מהחזיתות האחרות. כשני שלישים 
מהכוחות המזוינים הגרמנים נלחמו בחזית הרוסית. בצבא הסובייטי שרתו 
יותר  כ-35 מיליון חיילים. ברה"מ איבדה למעלה מ-27 מיליון בני אדם, 
ממחציתם אזרחים. במחיר נורא זה ניצח "הצבא האדום" את צבא היטלר. 
בסופה של המלחמה ברה"מ שלטה על כל מזרח אירופה, וקבעה את אופי 
ניקיטה  לשלטון  עלה  סטאלין  מות  לאחר  האזור.  במדינות  המשטר 
חרושצ'וב. בהנהגתו הייתה ברה"מ למעצמה עולמית בעלת נשק גרעיני 
זוועות הטרור  רב, שנייה רק לארה"ב בעוצמתה ובהשפעתה העולמית. 
הפנימי פחתו, רוב "הגולאגים", פורקו, החברה התחדשה, אך לא בלי קשיים 
רבים. בשנת 1964 חרושצ'וב סולק ועלתה מנהיגות חדשה בראשותו של 

לאוניד ברז'נייב. 
למרות עוצמתה, ברה"מ לא נחלצה מבעיות היסוד שלה. לאחר מותו של 
)1985( החל למעשה תהליך של התפרקות ברה"מ. מי שעלה  ברז'נייב 
לשלטון בברה"מ היה מיכאיל גורבצ'וב, שניהל מדיניות חדשנית שבהיבטים 
שונים נקראה "פרסטרויקה" ו"גלסנוסט". מדיניות זו אפשרה עליית כוחות 
1991 להתפרקות  1989 עד  וכלכליים שונים שהביאו בשנים  לאומיים 
ברה"מ והמדינה חזרה לשם רוסיה. כל אחת מהרפובליקות הסובייטיות 
הכריזה על עצמאות וכך נוצר מערך של 15 מדינות עצמאיות, כמה מהן 
בקשר הדוק עם רוסיה ואחרות מרוחקות, כמו המדינות הבלטיות, ומאז 
בין אוקראינה לרוסיה,  מזוין  גם אוקראינה. ב-2014 החל מאבק   2004
פוטין,  וולאדימיר  בימי  עתה,   .2022 בפברואר  גלויה  למלחמה  שהפך 
- מוסקבה.  ההיסטוריה של רוסיה שבה להתנהל בציר הראשוני: קייב 
בשונה מהדעה הרווחת, מהלכיו של פוטין זוכים לתמיכה רחבה בצמרת 
הרוסית, השותפה לתחושת האיום ולצורך לבסס מחדש את מעמדה של 
רוסיה במרחב ומעבר לו. ניתן להעריך שרוסיה לא תזנח בקלות את חזונה, 
לשקם את מעמדה ולהתמודד מול מה שנראה בעיניה איומים המסכנים 

את האינטרסים החיוניים שלה. 

מוולדימיר הקדוש ועד ולדימיר פוטין )המשך(

צבא אוקראינה באירועי יום העצמאות ה-30 לאוקראינה )צילום: נשיאות אוקראינה(
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ועדת מורשת של המל"מ
תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר, ראש ועדת מורשת במל"מ

שימור המורשת של קהילת המודיעין, בצד ההנצחה, הינה מטרה מרכזית 
של המל"מ. בוועדת מורשת במל"מ חברים מתוך הוועד המנהל וגם מקרב 

חברי העמותה. 
שנים  ו-75  הכיפורים  יום  למלחמת  50 שנה  נציין   2023 שנת  במהלך 
להקמת המדינה ולמלחמת העצמאות. אמ"ן/חמ"ן ביקשו לגבש רשימה 
50 למלחמה,  יום הכיפורים במסגרת הפעילות לציון  ותיקי מלחמת  של 
המוכנים להשתלב בפעילות מורשת ביחידות החיל. ההרשמה בעיצומה.

יחד עם החברים וגורמי המורשת בארגוני הקהילה יש בכוונתנו להאיץ 
את הפעילות שתכלול: 

QQ .השתלבות בפעילות המורשת בקהילת המודיעין ועידודה
QQ .יזום והשתלבות של הקהילה באירועי מורשת במל"מ

QQ .)ארגון סיורים מכווני מודיעין באזורי קרבות )בעיקר ברמת הגולן
QQ  והעלאתם להפצה במערכות המשך קיום ראיונות עם מפקדי העבר 

המידע הציבוריות. 
QQ  עידוד המחקר על ידי קצינים לומדים, סטודנטים באקדמיה וקצינים

בהכשרות.
QQ  איתור החומרים הקיימים, קיטלוגם והנגשתם בעיקר במערכות המידע

הציבוריות.
QQ  .הקמת אכסניה לפרסום המחקרים והפצתם
QQ .עידוד השימוש בביטאון מל"מ לכתבות ולמחקרים בנושאי מורשת

הועדה תכונס שוב, לאחר אישור תקציב המל"מ למורשת, ותקבע דרכי 
פעולה וסדרי עדיפות להשמיע, לשמוע, להחליט ולבצע.

ביום 26 באוקטובר 2022 קיים מועדון החברים של המל"מ באתר ההנצחה 
בגלילות מפגש נוסף של "מועדון חבצלת", בהרצאתו של חנוך לוין, מי 
שניהל את פיתוח וייצור הטיל, המשגר, הזביל ומערך הייצור של "כיפת 

ברזל" ברפאל. 
בספטמבר 1968 שוגרו מספר רקטות מירדן לכיוון בית שאן. מספר חודשים 
מאוחר יותר שוגרו מלבנון מספר רקטות לכיוון קריית שמונה. בשנת 2001 
החלו הרקטות לפגוע בשטח ישראל מצפון ועד דרום. למדינת ישראל לא 
היה פתרון לאיום החדש. בתעשיות הביטחוניות וב"מנהל למחקר ולפיתוח 
נגד  למצוא פתרון  ניסו  )מפא"ת(  טכנולוגית"  ותשתית  לחימה  אמצעי 

התקפות הרקטות. 
ב-2004 כונס פורום במפא"ת לחפש פתרונות מסוגים שונים. ב-2006, 
הוחלט להטיל על צוות ב"רפאל" לגבש פיתרון לסוגיה. ב"רפאל" הוקם 
לוין, שהוטל עליו להציע פתרון מתאים.  צוות מצומצם, בראשות חנוך 
הצוות החליט לפתח טיל קינטי שיצליח ליירט את הרקטה. טיל כזה לא 
היה קיים בעולם. בתחילת הדרך סיכויי הצלחתו של הפרויקט הוערכו 
כנמוכים. בנוסף לקשיים הטכנולוגיים, קבעו במשרד הביטחון שטיל כזה 
חייב להיות "זול", בסביבות 50 אלף דולר. עם האילוצים של "מדע בדיוני", 

מחיר דמיוני של טיל וביצועים דמיוניים יצא הצוות לפעולה.
כ-300 מדענים מכל התחומים, מכל  בו  בשיא פיתוח הפרויקט שירתו 

הגילים ובוגרי האוניברסיטאות בארץ. הצוות היה חדור מוטיבציה להצליח 
כדי לחסום את הרקטות שפגעו ביישובי עוטף עזה.

משלב זה בוצעו ניסויים רבים. הניסוי הראשון נכשל. העיתונות דיווחה 
על הכישלון בעמודים הראשונים. מהניסוי השני החלו ההצלחות ובגדול. 
 2011 בהרצאה סקר חנוך לוין את כל התהליכים עד להצלחה בנובמבר 
הן בהיבט של פגיעת הטיל ברקטה והשמדתה והן בהיבט הכלכלי, שהיה 

מורכב לא פחות. 
הובילו  מנהיגות,  ובעיקר  לקופסא,  מחוץ  חשיבה  יצירתיות,  חדשנות, 
לפיתוח אחד האמצעים החשובים ביותר להגנת העורף הישראלי וביטחונו. 
חנוך לוין זכה בפרס ביטחון ישראל יחד עם עוד מספר חוקרים, על חלקם 

בפיתוח "כיפת ברזל".

"כיפת ברזל" - איך עשינו זאת?

"מועדון חבצלת"

חנוך לוין
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המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 

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

ביום 10 בדצמבר 2022 פרסם המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין 
את הניוזלטר העיתי ובו מאמרים וכתבות עדכניות המכסים את תחומי 
העיסוק השונים של המכון: מודיעין, מתודולוגיה של המודיעין, התפתחויות 

מרכזיות בעולם המחקר בתחום ועוד. 
שיקולים  בסיס  על  זה  בניוזלטר  הכלולים  התכנים  את  בוחר  המכון 

מקצועיים ושיקולי עריכה. 
לקריאת הניוזלטר אתם מוזמנים להיכנס לקישור:

https://www.intelligence-research.org.il/post/newsletter-2022-12-10

 Intel כנס  בארה"ב  התקיים   ,2022 בספטמבר  וה-16  ה-15  במהלך 
Summit. הכנס נערך בחסות משותפת של INSA ושל AFCEA. בכנס 
השתתפה ענבל קארו, עמיתת מחקר בכירה במכון לחקר המתודולוגיה 
של המודיעין במל"מ, ונטלו בו חלק בכירים בהווה ובעבר בקהילת המודיעין 
סוגיות מרכזיות  והאזרחית.  ונציגי התעשייה הביטחונית  האמריקאית 
שנידונו בכנס היו: המלחמה באוקראינה ולקחיה המודיעיניים; מודיעין 
גלוי,  מודיעין  הייחוס;  איום  הנוכחית;  בעת  מודיעיני  אדם  כוח  ומגדר; 

ו-AI/ML, בינה מלאכותית ולמידת מכונה. 
נציגי כל ארגוני המודיעין  עלו  במושב האחרון של הכנס בהשתתפות 

הנקודות הבאות: 
QQ  את מתאם   CIA-ה כאשר  סין,  בנושא  משולב  משימה  מרכז  הוקם 

המאמצים. מסקנות עיקריות בנוגע לסין נכון לעכשיו: כמו רוסיה, סין מזמן 
לא חוותה מלחמה אמיתית; טאיוואן מנסה להעריך את יכולתה להרתיע, 
ואם לא תצליח, תיאלץ להתגונן; סין לומדת כרגע את המשמעויות של 
הקואליציה הבינלאומית המפעילה לחץ על רוסיה. הפעלת לחץ דומה על 
סין תהיה כואבת יותר, כי היא מחוברת למערכת הגלובלית יותר מרוסיה.

QQ  ובהם מדינות  חוצי  אתגרים  אחר  עוקב  נוסף  חדש  משימה  מרכז 
בוחן את  וביטחון תזונתי. המרכז  טכנולוגיות חדשות, שינויי אקלים 
המשמעויות האסטרטגיות של ההתפתחויות בתחומים אלה על ארה"ב 

והמערכת הבינ"ל.

QQ  אפגניסטן והטרור: האיום התממש פחות משחשבו )הקצה הנמוך של
הצפי(. 

QQ  בנושא מלחמת )integrated crisis group( הופעל כוח משבר משולב
המצב,  לאור  אוקראינה,  עם  הדוק  פעולה  שיתוף  רוסיה-אוקראינה. 

התחזקו גם שותפויות נוספות. 
QQ  .הקים מרכז שת״פ סייבר עם התעשייה NSA-ה

הנכם מוזמנים להיכנס לסיכום הכנס ע"י ענבל קארו בקישור:
https://www.intelligence-research.org.il/post/2022-INTEL-SUMMIT

כנס בינ"ל בנושא מודיעין - התמודדות עם אתגרי העתיד
עילי מנחם
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50 שנים למבצע שחרור בני הערובה במטוס "סבנה"

"בימת מודיעין"

אבירם הלוי, שומר המורשת של "סיירת מטכ"ל"

ביום 4 בנובמבר 2022 התקיים המפגש השני לשנת 2022 של "בימת מודיעין". 
המל"מ מקיים את המפגשים הללו בשיתוף עם "ישראל דיפנס" ועם אנשים 

שעשו ועושים מודיעין. 
מרכז ומנחה של המפגשים הוא תא"ל )מיל'( ד"ר אמנון סופרין. 

במהלך המפגש הציג אבירם הלוי, לוחם בסיירת מטכ"ל בעברו, את מבצע 
שחרור מטוס "סבנה", ולאחר מכן התקיים רב שיח בנושא הפלסטינים בעקבות 

"הסכמי אברהם" והחלופות העומדות בפני ישראל.

50 שנים למבצע "איזוטופ", הפעולה  השנה מלאו 
צוותו,  ואנשי  נוסעיו  על  "סבנה"  מטוס  לשחרור 
שנחטפו בטיסה מבריסל לתל אביב בתחילת מאי 
1972. החטיפה בוצעה על ידי חולייה של "ספטמבר 
השחור", זרוע הפיגועים של הפת"ח. העניין במבצע 
עלה מחדש לסדר היום הציבורי לאחרונה ולכן מצאנו 

לנכון לנסות להציגו בעת הזאת. 
ב-8 במאי 1972, בשעה 13:34 המריא מטוס בואינג 
וינה.  דרך  ללוד,  מבריסל  "סבנה"  חברת  של   707
ו-10  ישראלים,  נוסעים, כמחציתם   99 היו  במטוס 
אנשי צוות. החוטפים עלו למטוס בבריסל. המטוס 
המריא מווינה ובשעה 14:30, בהיותו מעל יוגוסלביה, 
השתלטו עליו החוטפים. עוד בהיות המטוס באוויר, 

שדרו החוטפים כי בכוונתם להנחית את המטוס בלוד, ולתבוע לשחרר 
מחבלים העצורים בישראל. הם איימו לפוצץ את המטוס על נוסעיו אם 
תביעתם לא תיענה. בשעה 18:30 בערך התקבלה במגדל הפיקוח בלוד 
התרעה כי מטוס חטוף טס בדרכו ללוד. אג"ם/מבצעים הורה להפעיל את 

פקודת "איזוטופ". 
או פגיעה  לוד,  "למנוע פגיעה בשדה התעופה  נועדה  איזוטופ  תוכנית 
היינו מטוס בלתי   - עוינים  ישראל, באמצעות מטוסים  ביוקרת מדינת 
מזוהה, מטוס תופת או מטוס חטוף - אשר ינחתו בתחום שדה התעופה 
לוד" )כיום נתב"ג(. היא גובשה לאחר שהחל מסוף שנות ה-60 מחבלים 
בישראל  הכלואים  מחבלים  לשחרר  ותבעו  מטוסים  חטפו  פלסטינים 
תמורת שחרור נוסעיהם. אג"ם/מבצעים הפעיל את סיירת מטכ"ל לפעולת 

החילוץ, למרות שלא תרגלה השתלטות על מטוסים. 
והופנה   ,19:05 המטוס החטוף הונחת על המסלול הראשי בלוד בשעה 
לקצה הרחוק של המסלול השקט, כדי למנוע פגיעה במקרה של פיצוץ 

המטוס. 
קרקוע המטוס - לאחר הנחיתה שידר קברניט המטוס החטוף רשימה 
של 317 מחבלים אותם דרשו החוטפים לשחרר. בשעה 19:30 התקבלה 

החלטה כי לא ישוחררו מחבלים, וכי יש לקרקע את 
דיווח  ב-22:00  להמריא.  יוכל  שלא  כדי  המטוס, 
הקברניט למנהל השדה על תקלות במטוס. בחסות 
החשיכה נשלחה חוליה של טכנאי שדה התעופה, 
על מנת ל"קלקל" את כן הנסע של המטוס ולקרקע 

אותו. 
שתוכננה  פעולה  ביטול  לאחר   - בוקר  במאי,   9
ללילה - התגבשה תוכנית שהתאימה לביצוע לאור 
יום - לאחר שרעיון לפעולה לילית נדחה על ידי שר 
הביטחון משה דיין. התוכנית התבססה על פריצה 
לקציני  בו-זמנית.  שונים  פתחים   7 דרך  למטוס 
היחידה שאמורים היו להוביל את החוליות השונות, 
מאבטחי  שהיו  היחידה,  מבוגרי  חמישה  צורפו 
מטוסים והיו היחידים שידעו להשתמש בצורה אפקטיבית בנשק המועדף 
לסיטואציה כזו - אקדחים. במהלך ההכנות למדו הלוחמים כיצד פותחים 
דלת מטוס ופתח חירום מבחוץ, ותרגלו את תזמון הצבת הסולמות ליד 
מפקד  לקול שריקת משרוקית של  האחודה  והכניסה  המטוס  דלתות 

"סיירת מטכ"ל" שהיה גם מפקד הפעולה - אהוד ברק.
לאחר התייעצות בין שר הביטחון משה דיין והרמטכ"ל דוד אלעזר, מסר 
שר הביטחון לקברניט כי הוא יכול להודיע לחוטפים את תנאי העסקה: 
ישראל תשחרר את המחבלים והם יישלחו לקהיר במטוס של חברה אחרת; 
המחבלים  ואת  המטוס  את  להם  יציגו  בכך,  מעוניינים  החוטפים  אם 
המשוחררים; עם הגעת המחבלים המשוחררים לשדה התעופה, ישוחררו 
נדרשו  ההסכם,  לביצוע  וכתנאי  החטוף;  שבמטוס  והילדים  הנשים 
החוטפים להסכים להכנסת מזון ומים לנוסעים, במקביל לתיקון המטוס 

ותדלוקו. 
הכנות לפריצה וביצועה - ההתקדמות למטוס לקראת הפריצה: במהלך 
ההכנות עלה רעיון ההתחפשות לטכנאי אל-על הלבושים בסרבלי עבודה 

לבנים. הלבשתם של לוחמי היחידה בסרבלים נועדה 
להעלות את סיכויי ההצלחה עקב ההפתעה שתיווצר, 

מבצע סבנה )צילום: רוני פרנקל(
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של  החשדות  מפלס  את  הורידה  ובו-בזמן 
את  לבדוק  שעמדו  האדום"  "הצלב  אנשי 
ה"טכנאים" לפני שיתקרבו למטוס כדי "לתקן 
"הצלב האדום",  זו של אנשי  אותו". ביקורת 
בשיתוף עם טייס המשנה של המטוס החטוף, 
אקדחים  שהתגלו  אף  על  בשלום  עברה 
בסרבליהם של כמה מאנשי הכוח, שעמדו על 
כך שהנשקים נדרשים לצורך אבטחה והגנה 

עצמית.
90 שניות ארוכות - במהלך הפריצה, שהחלה 
עם שריקתו של מפקד הפעולה אהוד ברק 

ניסה להיכנס מהדלת הקדמית השמאלית.  נפגע אחד הלוחמים כאשר 
כמו כן חל איחור קל בכניסת חוליית הדלת האחורית למטוס. הלוחמים 
שנכנסו מבעד לפתח החירום הקדמי שעל כנף שמאל הרגו את מפקד 
החוטפים, בעוד אלה שנכנסו מפתח החירום האחורי הרגו את המחבל 
בידיהן את  השני. שאר הלוחמים תפסו את שתי המחבלות שהחזיקו 
מנגנוני הפעלת מטעני הנפץ ורימון שהוחזק בידה של אחת מהן. השתיים 
תוחקרו לגבי מיקום המטענים והורדו מהמטוס. אחת מהן נפצעה מכדור 

הלוחמים.  אחד  של  מאקדחו  שנפלט 
90 שניות  ההשתלטות על המטוס הושלמה 
לאחר שריקת הפתיחה לפעולה ואז החל פינוי 
הנוסעים ממנו וסריקת המטוס. בקרב זה נורו 
וכ-10  היחידה,  לוחמי  ידי  על  כדורים  כ-50 
כדורים על ידי החוטפים. במהלך הקרב נפצעו 
קשה שני נוסעים - נוסע אחד בחלקו האחורי 
המטוס.  במרכז  שנייה  ונוסעת  המטוס,  של 
הייתה זו מרי הולצברג, בת 22, מקיבוץ לוחמי 
הגטאות, אשר מתה מפצעיה לאחר כ-10 ימים.

סיכום - ההשתלטות על מטוס סבנה ושחרור 
מיקוח" הראשונה שבה  "פיגוע  היו פעולת  וצוות המטוס  בני הערובה 
השתתפה "סיירת מטכ"ל". היחידה נכנסה לאירוע ללא ניסיון בהשתלטות 
ניסיון בירי באקדח, להוציא את בוגרי  ידע או  על מטוסים, ואפילו ללא 
היחידה ששימשו כמאבטחי מטוסים במקצועם. החוטפות נידונו למאסר 
עולם, אך שוחררו לאחר 13 שנים במסגרת עסקת ג'יבריל. אירוע "סבנה" 
)ואת המדינה(  היחידה  והכניס את  ה-70  בפיגועי שנות  היה הראשון 

לתקופה רווית פעילות, לחימה ונפגעים.

בחלק השני של "בימת מודיעין" התקיים 
"הסכמי  בעקבות  הפלסטינים  על  דיון 
אברהם" והחלופות העומדות בפני ישראל. 
בתחילה סקר תא"ל )מיל'( ד"ר אמנון סופרין 
"הסכמי  בעקבות  הפלסטינים  מצב  את 
ב"רשות הפלסטינית"  אברהם", את המצב 
ואת תוכניות החמאס להשתלט על שטחי 
יהודה ושומרון. לאחר מכן התנהל פאנל בו 
עיתונאי  ימיני,  בן דרור  חלק:  נטלו 
ופובליציסט אשר זכה )2021( בפרס אגודת 
על  חיים,  למפעל  אביב  בתל  העיתונאים 

מאבקו בתנועת ה-BDS והאנטישמיות החדשה; אל"מ )מיל'( ד"ר מיכאל 
מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז דיין, שהיה בעבר ראש 
יועצו לעניינים פלסטינים של מתאם פעולות  הזירה הפלסטינית באמ"ן, 
הממשלה בשטחים )2018-2015(; ותא"ל )במיל'( אילן פז בצע שני תפקידי 

מח"ט ביהודה ושומרון וראש המנהל האזרחי ביהודה ושומרון בעבר. 
שלושת הדוברים הבהירו כי אינם רואים בגל הטרור הנוכחי "אינתיפאדה 
שלישית" אלא גל טרור המונע על ידי דור צעיר )"דור ה-Z" כתיאורו של 
באמצעות  מתריס  והוא  ב"רשות"  מאס  חושש,  אינו  אשר  מילשטיין(, 
כי לישראל אין אסטרטגיה  ובפיגועים. הדוברים טענו  השימוש בנשק 
והיא מובילה להיווצרותה של  יש מציאות הנוצרת   - ומובנית  מוצהרת 
מדינה אחת. ממשלות ישראל לא גבשו אסטרטגיה מול הפלסטינים - לא 

מול רצועת עזה )למעט המאמץ לשמור על 
הפלסטינית".  ה"רשות  מול  ולא  השקט( 
הדוברים טענו כי מצב זה מוביל למציאות 
של מדינה אחת - ייתכן עם סיפוח חלקי של 
אפרטהייד"  "מדינת  פלסטינים,  שטחים 
)בלשון ה-BDS(. מצד שני, הפלסטינים, לא 
"לא" לכל מה  לומר  כל הזדמנות  החמיצו 
שהוצע להם. בן דרור ימיני תיאר כיצד בנדר 
)מי שהיה משך שנים ארוכות  בן סולטאן 
שגריר סעודיה בארה"ב( "לחץ" על ערפאת 
לקבל את "מתווה קלינטון" להסדר, לאחר 
שממשלת ישראל הסכימה לתת לפלסטינים שליטה על כ-90% משטחי 

יהודה ושומרון, ערפאת הגיע לפגישה עם קלינטון ואמר "לא מקבל...".
יש אסטרטגיה: ה-BDS היא הזרוע  כי לפלסטינים  ימיני טען  בן דרור 
בחליפות  המתהדרים  ה"הוגים"  הביצוע.  זרוע  הוא  והטרור  המדינית, 
שיראה  ככל  כי  העריך  ימיני  בשטח.  הפעילים  את  "מזינים"  ובעניבות 
שהכיבוש אכזרי, המצב של ישראל יהיה יותר גרוע. כל המהלכים הצבאיים 

האחרונים של ישראל הסתיימו, לדבריו, בגלל לחץ בינלאומי.
אשר לסיכון שבהשתלטות של החמאס על אזור יהודה ושומרון - מילשטיין 
ישראל מחוות  רציני. החמאס מקבל מממשלת  איום מאוד  בכך  רואה 

אזרחיות חסרות תקדים המחזקות אותו. הוא שומר 
ופעולות טרור  על שקט בעזה, אך מאכוון תשתיות 

50 שנים למבצע שחרור בני הערובה במטוס "סבנה"
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ושומרון. החמאס מנהל הסתה  ביהודה 
פרועה מול ערביי ישראל כולל הבדואים 
תומך  חלקו  חצוי,  הציבור  שם  בנגב 

בחמאס. 
לדעת   - מאזן  אבו  של  יורשו  בסוגיית 
בשטח,  המצב  נוכח  הדוברים,  שלושת 
פחות משמעותי מי יחליף את אבו מאזן. 
אילן פז העיר שבכל פעם שישראל ניסתה 
היא  מחליף  מנהיג  בנושא  להתערב 

נכשלה. לדעתו צריך לשקול את שחרורו מהכלא של מרואן ברע'ותי שיכול 
להיות מנהיג ראוי. כמי שפיקד על המבצע ללכידתו, פז חשב אז שזו הייתה 

טעות, וחושב כך גם היום. 
שלושת הדוברים הסכימו כי בהיעדר אסטרטגיה ברורה אנחנו "מתגלגלים" 
למדינה אחת. להבנתם הפיתרון היחיד היכול למנוע מצב זה הוא היפרדות. 
זהו מהלך חד- צדדי אשר יביא לקרע גדול בישראל אך לטווח הארוך ימנע 
שנהיה במצב דומה לזה של מדינות כמו סוריה, תימן או סומליה. פז הסכים 
והוסיף כי ההיפרדות באופן חד-צדדי אינה כל הפתרון, היא יכולה להיות 

השלב הראשון שלאחריו צריך להתקדם בדרך אחרת. 

דברי יו"ר המל"מ, האלוף )מיל'( אהרון 
זאבי פרקש, בסיום הפאנל: 

QQ  הדעה שהציגו הדוברים הייתה כי ברור
שיש הפחתה בעיסוק בנושא הפלסטיני 
ל"הסכמי  שהוביל  הדבר  וזה  בעולם, 

אברהם". 
QQ  הקישוריות שנוצרה בין ערביי ישראל

לפלסטינים מצביעה על התחזקות הזהות 
הפלסטינית גם בקרב ערביי ישראל.

QQ  משטחה נלחמה  ישראל  בה  האחרונה  המלחמה  כי  ציינו  הדוברים 
והחוצה הייתה "מלחמת לבנון השנייה" )2006(. מאז כל המלחמות הן 
פנימה, בתוך השטח הישראלי )כולל כל "הסבבים" מול עזה(. לא מספיק 
מוגדר בישראל מי עוסק בכך )צה"ל? משטרה?( וצריך לגבש תפיסה 

בעבודה משותפת עם שב"כ. 
QQ .הסכם האנרגיה שנחתם עם לבנון הוא הסכם בעל חשיבות אסטרטגית
QQ  השפעה לו  להיות  שיכולה  איראן-רוסיה,  חדש,  רשע"  "ציר  נוצר 

מאוד  מושפעות  המפרץ  מדינות  כל  שכן  אברהם",  "הסכמי  על  גם 
מההתפתחויות באיראן.

הפלסטינים בעקבות "הסכמי אברהם" והחלופות העומדות בפני ישראל: 
בהיעדר אסטרטגיה בצד הישראלי אנו מתגלגלים לתרחיש המדינה האחת

יור המל"מ פרקש בדברי סיכום  מימין סופרין, פז, מילשטיין וימיני

מערכת מבט מל"ם מתכננת לפרסם באביב שנה 
זו גיליון מיוחד לציון 50 שנים למלחמת יום הכיפורים.

במודיעין  עסקו  מל"ם  מבט  של  רבים  גיליונות 
במלחמת יום הכיפורים מהיבטים שונים ולרוב על 
נושא ההפתעה וכישלון ההתרעה המודיעינית. לכן 
בגיליון זה נכלול בעיקר מגוון נושאים מודיעיניים 

שיעסקו במלחמה עצמה.
חלק אחד יהיה כוללני ויעסוק במודיעין באוויר, בים 
וביבשה. חלק נוסף יהיה מפרי עט הקמ"נים בלחימה 
בדרגים השונים. וכמו כן נכלול עדויות אנשי יחידות 
ההאזנה והמודיעין האנושי. נעשה מאמץ רב ללקט 

חומר חדש שטרם ראה אור ובעל עניין מיוחד. 
שזו  נוספים,  לסיפורים  פתוחה  דלתנו  עדיין, 
צילומים  מכם,  לקבל  נשמח  לספרם.  ההזדמנות 
המנציחים את אותה מלחמה, כאלה החבויים כנראה 
ישנות,  קרטון  קופסאות  או  באלבומים  שם  אי 

מחכים למושיע… עשו נא מאמץ, לטובת הכלל! 
מועד אחרון לקבלת חומרים: ה-1 בפברואר 2023.

בני מיכלסון

מבט מל"ם: גיליון היובל 
למלחמת יום הכיפורים

קול קורא מספר 3 

יום שני 26.12.2022 התכנסות 17:30  •
 השקת הספר 'מעשה אמ"ן ג' - 

המודיעין הצבאי במבחן העיתים 2014-1985 
מאת תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר ראש וועדת מורשת 

ותכנים של המל"מ.
יום חמישי 29.12.2022 התכנסות 17:00   •

ערב הוקרה ל"איש המודיעין" - חיליק ליבל 
ממניחי היסודות למערכי סיור האוויר ופענוח תצ"א - 

מורה לרבים.
יום ראשון 1.1.2023 התכנסות 17:30  •

טקס הענקת מלגות של הקרן להנצחתו של 
דוד ויינשטוק ז"ל 

איש השב"כ והמוסד לסטודנטים דרוזים מצטיינים 
ששירתו באמ"ן.

יום שלישי 17.1.2023 שעה 18:00  • 
טקס חלוקת מלגות עידוד למצוינות ולקידום 
הישגים בקרב סטודנטים של הקרן להנצחת 

ד"ר אל"מ )מיל'( יעקב ברנדיס ז"ל

 רישום מראש. במשרדי המל"מ בטל': 03-5497019 שלוחה 1 
tmlm@intelligence.org.il או בדוא"ל

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(10 גיליון 72, טבת תשפ"ג, דצמבר 2022

mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:tmlm%40intelligence.org.il?subject=


מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

mlm@intelligence.org.il דוא"ל:   |  03-5497731  : פקס'  ,03-5497019  : טל'  |  4713402 ן  השרו רמת   3555 ת"ד   | ההנצחה  אתר   | )מל״מ(  ן  המודיעי למורשת  המרכז 

תרומת יוצאי עיראק למודיעין הישראלי
יהדות בבל באור  במרכז מורשת 
יהודה נערך ב-6 בדצמבר 2022 כנס 
שזר  מרכז  עם  בשיתוף  מיוחד 
והמרכז למורשת המודיעין )המל"מ(, 
של  תרומתם  נס  על  הועלתה  ובו 
ישראל  לביטחון  עיראק  יוצאי 
ובמיוחד - למודיעין הישראלי. הכנס 
את  מילא  והקהל  רב,  עניין  עורר 
האולם כשמאות אנשים נוספים צפו 

בשידור הכנס בזום.
רבים מעולי עיראק השתלבו באגף 
המודיעין של צה"ל, בשירות הביטחון 
תפקידים  ומילאו  ובמוסד,  הכללי 

חשובים. זאת בזכות הכרתם הטובה את השפה 
והתרבות הערבית, בזכות השכלתם המודרנית 
ולעיתים גם בסיוע הרקע המחתרתי-הציוני של 
דבקות  התמדה,  גילו  הם  בעיראק.  פעילותם 
במטרה ונאמנות אין קץ למולדת היהודית, בלטו 
בתחומי האזנה ותרגום, והיו פעילים במחלקות 
מי  בהם  היו  המחקרי.  ובתחום  מבצעיות 
ובין  נועזות בארצות ערב,  שהשתתפו בפעולות 

היתר הם נמנו על מקימי יחידת 8200.
ישראל,  לביטחון  האדירה  תרומתם  למרות 
פעולתם של עולי עיראק נותרה עלומה יחסית. 
ההתרחשויות,  לאחר  שנים  עשרות  היום,  גם 
להיחשף  יכולים  אינם  עדיין  הפעילים  מרבית 
ואינם יכולים לספר על פועלם. הכנס בא לחשוף 

משהו מפעילותם של האנשים הללו. 
את האירוע פתח אלוף )מיל.( אהרון זאבי-פרקש, 
ויו"ר המל"מ שדיבר על ראשית  יו"ר מרכז שזר 

המודיעין הישראלי, ועל המקום הרב שהיה בו ליהודי עיראק. פרופ' משה 
שמש, לשעבר איש מודיעין, שהנחה את המושב הראשון, הציג את פעילות 
יוצאי עיראק באמ"ן מחקר. פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין הרצתה על 
פעילות המודיעין הישראלי בעיראק לאורך שלושים שנה, מאז שראובן 
שילוח הגיע לבגדאד ב-1931 למשימת ריגול, ועד נפילת רשתות הריגול 
הישראלי במאי 1951 ותלייתם של שניים מן הפעילים היהודים. בין היתר 
היא סיפרה על תשדורות האלחוט שנשלחו מבגדאד לישראל בתחילת 
מאי 1948 ודיווחו על התקדמות הכוח הצבאי העיראקי לקראת הפלישה 

לארץ ישראל.
מגוון התפקידים  אפרים לפיד פרס בפני הקהל את  ד"ר  )מיל'(  תא"ל 
וגם בממשל  יוצאי עיראק בארגוני המודיעין השונים  שמילאו היהודים 
יוצאי עיראק  גם לתפקידם של  ובמנהל האזרחי. הוא התייחס  הצבאי 
במערכות התקשורת כולל הרדיו והטלוויזיה בערבית. לפיד הציג רשימת 

שמות של יוצאי עיראק שזכו בפרס 
בלי  כמובן  והכול   - ישראל  ביטחון 

לפרט על מה בדיוק זכו בפרס.
במושב השני, אותו הובילה הסופרת 
סא"ל )מיל'( ציונית פתאל-קופרווסר 
אנשי  שלושה  של  עדויות  נשמעו 
מודיעין על פעילותם. יצחק )איציק( 
ברזלי, שמילא תפקיד בכיר במוסד, 
להצלת  הפעילות  ניהול  על  סיפר 
הברחתם  ידי  על  יהודים  כ-1,500 
מעיראק בתקופת שלטונו של סדאם 
על  סיפר  אילן  נחם  פרופ'  חוסיין. 
אברהם שרוני, מן האבות המייסדים 
של יחידה 8200, והתמקד בתרומתו בבניית מילון 
המילונים  ולמרות  ועדיין,  ששירת,  ערבי-עברי 
המקוונים, משרת את המודיעין. גרסה מותאמת 

שלו פורסמה בהמשך לציבור הרחב.
אבי מוריה סיפר על פעילותו של אביו, שמואל 
לגאלית  הבלתי  העלייה  בארגון  מוריה,  )סמי( 
ריגול בתקופת מלחמת  בניהול רשת  מעיראק, 
יחידת  של  וניהולה  הקמתה  ועל  העצמאות, 
מסתערבים מקרב עולי עיראק, שפעלה במגזר 
במקרה  חשוב  תפקיד  למלא  ונועדה  הערבי 
של  הכשרתם  דרך  על  סיפר  מוריה  חירום. 
המסתערבים, על היטמעותם בחברה הערבית ועל 
במיוחד  היחידה,  פירוק  עם  שהתגלו  הקשיים 
נישאו לנשים  מן המסתערבים  לאחר ששניים 
ערביות שלא היה להן מושג על זהותם האמיתית 

של בני זוגן. 
בהמשך הוקרן סרט קצר, ובו תועד סיפורה של 
יותר משלושים שנה. שוש סיפרה  שוש עמית, ששירתה במוסד במשך 
כיצד סייעה להבריח מסוריה משפחות יהודיות שנרדפו על ידי השלטונות. 
יו"ר מרכז מורשת יהדות  אפרים צדקה,  בתום העדות עלו לבמה פרופ' 
בבל, ועליזה דיין-חממה, מנכ"לית המרכז, והעניקו לשוש מדליה מיוחדת 

כאות הוקרה.
הערב הסתיים בהקרנת הסרט "מבצע יהלום" שתיעד את מבצע עריקת 
הטייס העיראקי מוניר רדפא עם מטוס מיג 21 לישראל בשנת 1966. בדברי 
ההקדמה של פרופ' אסתר מאיר לסרט הושם דגש על השלב הראשון 
והקריטי של המבצע - בו היה תפקיד משמעותי לשניים מיהודי עיראק, 
נעים מנדלאווי ויוסף שמש, באיתור הטייס, ביצירת הקשר איתו ובהנחת 

התשתית למבצע כולו. 
גדולה בקרב הקהל הרב,  והתרגשות  גאווה  והעדויות עוררו  ההרצאות 

שכלל אנשי מודיעין רבים מקרב יוצאי עיראק.

משתתפי כנס יהודי עיראק )באדיבות מרכז מורשת יהדות בבל(

יור המל"מ, אהרון זאבי פרקש, נושא דברים בכנס )באדיבות 
מרכז מורשת יהדות בבל(

www.intelligence.org.il :בקרו באתר האינטרנט שלנו
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חדש על המדף

ביום שני 14 בנובמבר 2022 התקיים במל"מ ערב השקת ספרו של אל"מ 
)מיל'( ד"ר חיים סרברו. הספר יצא לאור בשיתוף המל"מ והוצאת צבעונים 
ובתמיכת הקרן הקיימת לישראל. חלקו הראשון עוסק בגבולות חלות 
החוק הישראלי וחלקו השני בשורשי אי הוודאות בגבולות ישראל. הספר 

נוגע גם בהשפעת עבודת מודיעין השדה על קביעת הגבולות.
משה ברור ע"ה )מוסרט(, השופט פרופ'  השתתפו בהשקת הספר פרופ' 
אליקים רובינשטיין, המשנה לנשיאת העליון לשעבר, אלוף )במיל'( עמוס 
גלעד, לשעבר ראש האגף הביטחוני מדיני במשרד הביטחון, פרופ' דוד ניומן 
ראש הקתדרה לגיאופוליטיקה באוניברסיטת בן גוריון והשגריר פרופ' רובי 
סיבל, פרופסור למשפט בין-לאומי באוניברסיטה העברית בירושלים. מנכ"ל 
המל"מ, תא"ל )מיל'( דודו צור נשא דברי ברכה מטעם המל"מ. תא"ל )מיל'( 

רון כתרי, קצין מודיעין בכיר ודובר צה"ל לשעבר הנחה את הערב.  
תא"ל )מיל'( דודו צור, מנכ"ל המל"מ, הסביר את היותו של המיפוי, כולל 
בתחום הגבולות, חלק אינטגראלי מפעילות חיל המודיעין, ואת תפקידו 
המוביל של המחבר בתחום זה בצה"ל, כנימוק להחלטת המל"מ לתמוך 
בהוצאת הספר לאור. בנוסף סקר את פעילויות המל"מ כמרכז של כל 

קהילת המודיעין בנושאי מורשת, מתודולוגיה ובתחומים נוספים.
פרופ' משה ברור ע"ה ציין כי הספר הוא הספר החשוב ביותר, הן מבחינה 
מדעית והן מבחינה מעשית, שנכתב מאז ראשית המאה ה-20 על גבולות 
ארץ ישראל בתקופה החדשה וגבולות מדינת ישראל. זאת, בזכות כישוריו 
המקצועיים וניסיונו בפועל של המחבר בהתוויית גבולות ישראל לאורך 
למעלה מארבעים שנה. לדבריו, הספר ייחודי ביסודיותו ובגישתו, וראוי 
בעיסוקם  ולמשפטנים  החלטות  למקבלי  למדינאים,  מדריך  שישמש 

בגבולות המדינה. 
השופט פרופ' אליקים רובינשטיין תיאר את מעורבותו בחתימת הסכמי 
היכרותו עם המחבר בתהליכי התוויית  ואת  וירדן,  השלום עם מצרים 
הגבולות עם מדינות אלה. הוא הביע הערכה למקצועיות הייחודית של 
המחבר ולתרומתו המעשית בהקשר לגבולות אלה כמו גם לתרומתו לחקר 
תורת הגבולות ולהפצתה בארץ ובעולם. רובינשטיין התייחס לרשלנות 

שמאפיינת לעיתים תהליכי ממשל בישראל ולניסיונו של המחבר לתקן 
רשלנות בכינון גבולות המדינה על ידי יצירת יציבות באמצעות קווי עבודה 

מוסכמים. בנוסף המליץ לאמץ את קריאתו של המחבר למקצועיות. 
תווך  כעמוד  ירדן  של  חשיבותה  את  הדגיש  גלעד  עמוס  )מיל'(  אלוף 
בביטחון הלאומי של ישראל בכל הקשור לחזית המזרחית. כמי ששימש, 
במקביל לתפקידו כראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, גם כיו"ר 
ועדת הגבולות )הסטטוטורית( עם ירדן, הוא העלה על נס את פועלו של 
ואת תרומתו הייחודית לביטחון  כיו"ר צוות המומחים המשותף,  סרברו 
המדינה. זאת, באמצעות תרומתו המתמשכת ליחסי ישראל-ירדן בזכות 
מעורבותו בהתוויית הגבול בהסכם השלום, בסימון הגבול, ביישום הגבול 
והידע שבספרי המחבר משקפים, לדעתו של  ובאחזקת הגבול. המידע 

גלעד, את התשתית שתמכה בתרומתו האופרטיבית. 
ונושאים  גבולות,  גיאופוליטיקה של  נושאים של  ניומן סקר  דוד  פרופ' 
הקשורים בחקר גבולות ובניהול גבולות בעולם. הוא התייחס גם לשינויים 
גיאופוליטיים שחלו בגבולות אזור יהודה ושומרון מאז 1967. לדעתו יש 
לתרגם את ספרו של סרברו לאנגלית כדי ללמד בעולם איך עושים גבולות. 
פרופ' רובי סיבל דיבר על העיסוק של המשפט הבינלאומי בגבולות, על 
החשיבות המכרעת של היציבות בהקשר לגבולות בינלאומיים ועל תהליך 
הכישורים  את  ציין  הוא  מעורב.  היה  שבו  מצרים  עם  הגבול  התוויית 
הדיפלומטיים שהפגין סרברו בשיחות עם המצרים, ואת תרומתו ליציבות 

שמאפיינת גבול זה עד היום. 
והוצאת  צבעוני  לאה  ולד"ר  לקק"ל  למל"מ,  סרברו  הודה  הערב  בתום 
צבעונים על הסיוע בהוצאת הספר וכן הודה לדוברים. הוא הציג דוגמאות 
מתוך הספר של ליקויים בהגדרת חלות החוק הישראלי מקום המדינה 
ועד היום. הוא הציג כדוגמה גם ליקויים מובנים בהגדרת הגבולות של 
ארץ ישראל תחת המנדט הבריטי. סרברו הבהיר שמטרת הספר אינה 
הצגת הכשלים לכשעצמה אלא תיקון, הן על ידי הצעת דרך אופרטיבית 
לייצוב הגבולות, והן בהטמעת החשיבות של תשתית מידע וידע אמינים 

ושילוב אנשי מקצוע רלוונטיים. 

"אמת ויציב - כשלים בהתוויית גבולות ישראל ותיקונם"
חיים סרברו

מנכל המל"מ דודו צור נושא דברי ברכה חיים סרברו בהשקת ספרו במל"מהשופט רובינשטיין על רקע פרופ' ברור באירוע השקת הספר

קי(
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מרחק  ברלין,  במרכז  ממוקם  המוזיאון 
ברלין.  וקניון  השואה  מאנדרטת  הליכה 
למוזיאון שתי קומות בהן מוצג עולם הריגול 
בדרכים מסורתיות - הצגת ציוד ריגול מקורי 
משנות ה-50 של המאה הקודמת ואילך: ציוד 
תקשורת וצופן, ציוד האזנה, ציוד צילום, כלי 
נשק סמויים ועוד. כמו כן ניתן לצפות בעדויות 
סוכנים  של  אודיו  לעדויות  ולהאזין  וידאו 

ומרגלים שחלקם 'עברו צד'. 

מחווה  מתן  תוך  הקולנוע  לעולם  מעבר  יש  משם 
1 - ג'יימס  מיוחדת לסדרת סרטיו של המרגל מספר 
בונד )על שלל השחקנים שגילמו את הדמות(, ולצידם 
חפצים מקוריים וחלקי תפאורה מסט הסרט. המוזיאון 
חושית.  רב  חוויה  הכולל  חדר  הצעיר  לקהל  מציע 
חנות  דרך  עוברת  לא?(  )איך  מהמוזיאון  היציאה 
המציעה גאדג'טים, גלויות, ספרים ומזכרות. חותמים 

.SPY CAFE-בביקור ב
אבנר אברהם

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

פעילות עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(
מורשת

QQ  חיילי בקרב  המורשת  הנחלת  פעילויות  נמשכות 
מבוגרי  מרצים  באמצעות  זאת  ומפקדיה.  היחידה 
ומצוות המורשת שביחידה, המשתפים את  העמותה, 

החיילים בחוויותיהם ובלקחיהם.
QQ  נכתבים לקטי מורשת וחלקם מפורסמים במידעון החודשי של בוגרי

היחידה. הלקטים האחרונים עסקו במבצע "תרנגול" בו הופל מטוס שנשא 
את בכירי המטכ"ל המצרי בטיסתם מדמשק לקהיר באוקטובר 1956 )ערב 
מבצע קדש( ובבסיס "שירה" שהוקם ב-1982 במבצע "שלום הגליל" על 

ג'בל ברוך בלבנון. 
QQ  דני )מיל(  סמ"ר  מהחרמון:  השבי  פדוי 

יוסף זכה באיחור לקבל דרגת רס"ן ממפקד 
 1973 באוקטובר  ב-7  בשבי  נפל  דני   .8200
במוצב החרמון. דני שוחרר משביו עם חילופי 
שחרורו  לאחר   .1974 ביוני  ב-6  השבויים 
הוא  ברפא"ל.  ועבד  הנדסה  לימודי  השלים 
חזר לעשות מילואים ביחידה עד שנת 1992. 
בכיסו  נמצאה  הסורי  בשבי  דני  נפל  כאשר 
לקראת  קצונה  למבדקי  התייצבות  פקודת 

יצא אז  1973. דני, כמובן, לא  יציאה לקורס הקצינים בחודש אוקטובר 
למבדקים ולקורס. ביוזמת היחידה נמצא ראוי לקבל את הדרגה בטקס 
מרגש שהתקיים בנוכחות מפקד היחידה, ובני משפחתו האוהבים. זאת 

לאחר 49 שנה מאז ששוחרר מן השבי. 
QQ  ב-8 בדצמבר 2022 התקיים במל"מ הערב השנתי לזכרו של תא"ל יואל

בן פורת ז"ל, שהיה מפקד 8200 בשנים 1972 עד 1976. ערב מלחמת יום 
הכיפורים התריע בן פורת על 
המלחמה הקרבה, בהסתמך 
ליחידה,  שהגיע  המידע  על 
את  דחתה  אמ"ן  צמרת  אך 
פורת  בן  וכל.  מכל  הערכתו 
שלא  על  לעצמו  סלח  לא 
נלחם יותר על דעתו. הנושא 
המרכזי באירוע היה הרצאתו 

של תא"ל )מיל'( יאיר כהן על "הסכמי אברהם - מפץ השינויים המתחוללים 
ליוו בשירה  באזור והתמודדות המודיעין עם אתגר השלום". את הערב 
אמנון שחר. הנחה את  )מיל'(  ואל"מ  רני הלרמן  )מיל'(  ובנגינה אל"מ 

המפגש אל"מ )מיל'( נעם שפירא.

מפעילויות העמותה
QQ  8200, שמטרתה לסייע לבוגרי היחידהGOV לאחרונה הקמנו את קהילת

המבקשים לחזק את העשייה הציבורית של אלה המועסקים כבר במגזר 
הציבורי או שוקלים לעשות זאת. הקהילה זוכה להתעניינות רבה והיא 
גדלה מיום ליום. אנו מתכננים עתה את שנת הפעילות 2023 כך שנוכל 

לדייק את הקהילה ואת פעילותה.
QQ  8200. יזמיםEISP נפתחה ההרשמה למחזור ה-13 של תכנית ההאצה

ויזמות בכל התחומים, עם סטארטאפ בתחילת דרכו - יכולים להצטרף 
לאקסלרטור המוביל והוותיק בישראל, עם רשת הקשרים הרחבה ביותר 
8 אקזיטים שהניבו למעלה מ-1.1  שיש. בוגרי התכנית ביצעו עד היום 
מיליארד דולר! זוהי ההזדמנות לעבוד עם המנטורים הטובים בתעשייה, 
ויזמות  יזמים  לצד  באקוסיסטם,  ביותר  הבכירים  המקצוע  אנשי  ועם 

מהשורה הראשונה. פרטים בעמותת בוגרי היחידה.
QQ  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף

צה"ל משיקים מחזור חדש של תוכנית ההאצה MaofTech עם אקסלרטור 
ארצי מיוחד למשרתי מילואים פעילים. עמותת 8200 משמשת המנהלת 

.8200EISP-המקצועית של התוכנית כחלק מ
QQ  וחיזוק החיבור בלימודי ערבית  לסיוע  "מידאיסט",  תוכנית החונכות 

לשפה לתלמידי כיתות י׳-י״ב, התחילה את השנה השלישית לפעילותה 
וחונכים חברי  15 חונכות  בתשעה בתי ספר בכל רחבי הארץ בהובלת 

.8200MidEast קהילת
QQ  של המשותפת  התכנית  של  הראשון  המחזור  הסתיים   -  8200Dev

"בינת תקשורת מחשבים" להכשרה  וחברת   8200 עמותת הבוגרים של 
ג'וניורים בעלי תואר אקדמי במקצועות הפיתוח לתפקידי  והשמה של 
2022. חברת  ביולי  יצא לדרך   8200Dev DevOps. המחזור הראשון של 
בינת, לקחה על עצמה להכשיר ארבעים ג'וניורים, בוגרי מדעי המחשב, 
לתפקידי DevOps ולאפשר למי שיסיים בהצלחה את ההכשרה הזדמנות 

לעבוד בחברה. 
יאיר כהן באירוע לזכרו 

ששל יואל בן פורת יואל בן פורת ז"ל

דני יוסף עם הדרגה החדשה

האניגמה - מכונת הצופן הנאצי במוזיאון בברלין

מוזיאון הריגול בברלין - רשמים מביקור
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תודותינו 
לאבנר אברהם, לאריק אופיר, לדני אשר, ליוסי בן ארי, לאבירם הלוי, 
מייזל, לרקפת פאר,  לוין, למתי  זגה, לחנוך  לבני מיכלסון, למורן 
גליצנשטיין, לאמנון סופרין, לדודי  לאפרים לפיד, לאסתר מאיר 
צימט,  לרז  קופרווסר,  פתאל  לציונית  סרברו,  לחיים  סימן-טוב, 
לאופיר שהם, לחן שמילו, לאהוד שפירא, 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  לתא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר על ספרו
"מעשה אמ"ן ג' - המודיעין הצבאי במבחן 
העיתים". הספר מתאר את השנים החל 
ועד  מ-1985 )הנסיגה הראשונה בלבנון( 
את  בעיקר  וסוקר   2015-2014 לשנים 
הפעילות האמ"נית/חמ"נית אך גם את זו 

בה היו מעורבים למד"ן בחיל האוויר ומד"ן בחיל הים.

QQ  עם לפיד,  אפרים  ד"ר  )מיל'(  לתא"ל 
היבחרו ליו"ר ארגון מורשת ההגנה. לפיד 
בעבר קצין מודיעין בכיר, דובר צה"ל, חבר 
בוועד המנהל של המל"מ, עורך כתב העת 
"מבט מל"מ", וכיום מרצה באוניברסיטת בר 
אילן ובמסגרות ציבוריות בנושאי מודיעין 

וביטחון, חבר מערכת "רואים מל"מ".

QQ  לאל"מ )מיל'( ד"ר חיים סרברו על קבלת
תעודת הערכה והוקרה משר הביטחון רב 
מערכת  בשם  גנץ  בנימין  )מיל'(  אלוף 
הביטחון, על מפעל חיים בתחום התוויה 
ותחזוקה של גבולות ישראל, במקצועיות, 
ובמסירות לאורך עשרות שנים, ש"תרם 
וביצור גבולותיה,  רבות לביטחון המדינה 

וחיזק את הסכמי השלום עם מצרים וירדן". סרברו קיבל את 
התעודה במהלך מפגש ישראלי-ירדני. 

QQ  לד"ר שטרנברג,  דויד  )מיל'(  לאל"מ 
ולדודי סימנטוב על קבלת  דורון מצא 
פרס ראש אמ"ן לחשיבה יוצרת על המיזם 
"פרקליט השטן - מסע אל נבכי הבקרה". 
הספר יצא לאור בהוצאת המל"מ ומערכות. 

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

https://bit.ly/3sTqOqL

המל"מ ממשיך בקיום שידורים מקוונים עם מ.ת.ג בכל יום 
ראשון בשעה 18:00 מרכזת ומנחה: יוכי ארליך. 

יום ראשון 25.12.2022 שעה 18:00  •
 הסיפורים שמאחורי "מבצע אחים" - 

מבצע המוסד להעלאת יהודי אתיופיה
מרצה: גילה, ממשתתפי המבצע.
יום ראשון 1.1.2023 שעה 18:00  •

התוויית הגבולות הבינלאומיים של ישראל
מרצה: אל"מ )מיל'( ד"ר חיים סרברו

ראש יחידת המיפוי של צה"ל ומנכ"ל המרכז למיפוי ישראלי בעבר, מומחה בינלאומי 
לגבולות, הפועל מאז 1974 להתוויה, לסימון, לקביעה בקואורדינטות ולתיעוד גבולות 

הקבע והגבולות הזמניים של מדינת ישראל ביבשה ובים.

יום ראשון 8.1.2023 שעה 18:00  •
האתגרים לישראל מלבנון

מרצה: סא"ל )בדימוס( אורנה מזרחי
חוקרת בכירה במכון למחקרי בטחון לאומי )INSS( לשעבר סגנית ראש המל"ל למדיניות 

חוץ.

יום ראשון 15.1.2023 שעה: 18:00   •
יוסף בצרי: המרגל שנרצח פעמיים
מרצה: פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין

אוניברסיטת בן גוריון בנגב וראש המכון לחקר יהדות בבל.

יום ראשון 22.1.2023 שעה 18:00  •
 ממשלת גולדה ומלחמת יום הכיפורים - 

היבטים מדיניים וניהול המלחמה
מרצים: אל"מ )מיל'( ד"ר מאיר בוימפלד

עוסק במחקרים מדיניים  והיום  מודיעין,  ובמערכת הביטחון בתפקידי  שירת בצה"ל 
וד"ר חגי צורף שהיה מנהל המחלקה לתיעוד והנצחה בארכיון המדינה  וביטחוניים, 
בו עסק משך 30 שנה במחקר היסטורי. הוא ממשיך לעסוק במחקר היסטורי גם כיום. 

יום ראשון 29.1.2024 שעה 18:00  •
הרשתות החברתיות - מגבר של כוח חברתי

מרצה: ד"ר אשר עידן
מרצה בינלאומי, בסין ארה"ב בריטניה ואוזבקיסטאן, בנושא רשתות התוכן ורשתות 

הכסף )ביטקוין(.

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
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