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 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: יוכי ו'

 אומרים תודה למנכ"ל המל"מ 
תא"ל )מיל'( דודו צור

2023 נכנס לתפקידו מנכ"ל חדש למל"מ, תא"ל  15 בינואר  ביום 
)מיל'( יובל חלמיש. נפרדנו מהמנכ"ל היוצא תא"ל )מיל'( דודו צור, 
שהחליט שהגיעה העת לצאת לגמלאות לאחר 18 שנים בתפקיד. 
יו"ר המל"מ, אלוף  אירוע הפרידה התקיים במל"מ בהשתתפות 
)מיל'( אהרון זאבי פרקש, המשפחות השכולות, יושבי הראש בעבר 
אפרים הלוי וד"ר צבי שטאובר, חברי הוועד המנהל בעבר ובהווה, 
חברי הנהלה, בכירי קהילת המודיעין, חברים לדרך, בני משפחה 
ועוד. הנחה את הערב ברוך מזור, שנשא דברי ברכה חמים על 
תרומתו החשובה והמשמעותית של דודו לפריחת המל"מ ולשגשוגו 

בשנים הארוכות שמילא במסירות ובכישרון את תפקידו. 
שנים  על  לדודו  והתודה  הברכה  מדברי  נבחר  לקט  נביא  להלן 

ארוכות של תרומה ועשייה מבורכת.

יו"ר המל"מ אלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש 
ולביטחון  לצה"ל  למודיעין,  תורם  אתה  מחייך  שנה  ל-50  מעל 
ישראל. השארת את חותמך במגוון התפקידים בהם שרתת בדרך 
הארוכה. התחלת את דרכך בבית הספר הריאלי העברי אותו סיימת 
ב-1970. במעלה הדרך יכולותיך, כישוריך, ומקצועיותך, הובילו אותך 

דבר העורכת
קוראים יקרים,

 באחד מראיונותיו בטלוויזיה בזמנו, התבדח מי 
ראש  חשבון  על  אבן  אבא  החוץ  שר  שהיה 
יכולה  לא  פשוט  "היא  מאיר:  גולדה  הממשלה 
הייתה לסבול חדשות טובות". נדמה לי שמאפיין 
רעים  מצבים  לנו  תנו  היום:  גם  לגבינו  נכון  זה 
ואנחנו "באלמנט". במקומותינו זה נחשב לא רציני להצביע על דברים 
10 שנים לנשיאותו של  טובים. והנה בכל זאת. השנה, ביולי, ימלאו 
שנה  חמישים  גם  מציינים  אנו  השנה  אל-סיסי.  אל-פתאח  עבד 
נזכיר: ערב ההפיכה של אל-סיסי  יום הכיפורים הארורה.  למלחמת 
נשלטה מצרים בידי "האחים המוסלמים", ומחמד מורסי בראשם. לאן 
היו שכנתנו הדרומית, והאזור כולו, מגיעים אם שלטונם היה נמשך? 
את זאת כמובן לא נדע. ברם, ברור הוא שתחת עבד אל-פתאח אל-
סיסי נמשך מצב השלום עם מצרים, וכי מתקיימת ואף מתחזקת בינינו 
ברית אסטרטגית, במיוחד לנוכח התגרענותה של איראן והתרחבות 
השפעתה בעיראק, בסוריה, בלבנון, בתימן ועוד. מצרים היא החשובה 
במדינות ערב, מרכז כמעט של כל דבר הקשור במרחב. היא הייתה 
האויבת החזקה שלנו, ומלחמותינו איתה היו מרות ונוראיות. השלום 
עם מצרים הוא עוגן עבורנו, הוא והשלום עם ירדן. בשנים לא כל כך 
רחוקות הייתי ראש הדסק של שתי מדינות אלה באמ"ן מחקר, וחשוב 
לי לזכור ולהזכיר, כי השלום עימן הוא נכס שיש לשמרו מכול משמר, 
וכי אין לקחת אותו כמובן מאליו. למרות הגנים, יש לקבל גם חדשות 

טובות. לדאוג שלא תתחלפנה באחרות. 
בגיליון זה תוכלו לקרוא על הפעילות העשירה והמגוונת שאנו מקיימים 
במל"מ: אלפי אנשים בכל חודש צופים בשידור חי בהרצאות בזום 
הקשורות  בסוגיות  לגמלאים(  תוכן  )מחברים  מ.ת.ג  עם  בשיתוף 
בין ההרצאות הללו אופיר  ובביטחון לאומי.  באסטרטגיה, במודיעין 
וינטר מנתח את האתגרים הפנימיים של ממשלת אל-סיסי והקשרים 
מלבנון,  לישראל  האתגרים  את  בוחנת  מזרחי  אורנה  ישראל,  עם 
וב"בימת מודיעין" בהובלת אמנון סופרין קיימנו רב שיח מרתק בנושא 

המצב בלבנון - סיכון או סיכוי. 
לצאת  שבקש  צור  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל"מ  ממנכ"ל  נפרדים  אנו 
לגמלאות וסיים את תפקידו. דודו היה המל"מ, לטוב ואף ליותר טוב. 
יפנה.  ושיראה ברכה בכול אשר  לו המשך תרומה למפעלנו,  נאחל 

ולמחליפו תא"ל )מיל'( יובל חלמיש - הצלחתו הצלחתנו!

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך
עורכת רואים מל"מ
ראש ועדת גיוס ופעילות חברים בוועד המנהל
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המשך מעמוד 1

לתפקידים מרכזיים בשדה ובמחקר, ועד לתפקיד 
קצין מודיעין ראשי. ב-18 השנים האחרונות, היית 
חלק בלתי נפרד מהמל"מ. כמנכ"ל המל"מ עשייתך 
הקיפה את מכלול החיים והפעילות בו. בתקופתך 
המודיעין  לבית המחבר את קהילת  המל"מ הפך 
הישראלית ומחזק את האינטגרציה בתוכה, לא רק 
מודיעין  בתחומי  גם  אלא  ובהנצחה,  במורשת 
אינטגרטיביים, בתיאום, ובמתודולוגיה המודיעינית 
הממלכתית והלאומית. הקשר שלך למשפחות השכולות היה חם ואוהב 
וראית בו שליחות. היית פתוח לדעות שונות ולרעיונות שיקדמו את המל"מ 
יצרו  ויהפכו אותו לבית עבור המשפחות השכולות. התכונות הללו, גם 
במשך השנים, את קשת החברים הרבים איתם אתה שומר על קשר, 

בתבונה ובאנושיות שכה מאפיינים אותך.
ועל תכונותיך המיוחדות,  עם הגעתי למל"מ למדתי מקרוב על עשייתך 
שקירבו אותך לכל מי שנפגש איתך. הזיכרון המפורסם שלך ותבונתך, 
הפכו לנכס לכולנו. את הכול עשית ברוח טובה ובצניעות האופיינית לך. 
הקשבת ושמעת את כולם, והיית רגיש לבעיותיהם ולמצוקתם. איש של 
אנשים. תודה מיוחדת ואישית אני חייב לך על הסיוע שלך עם כניסתי 
לתפקיד. אני יכול להעיד כי המשכת בקצב העבודה בדבקות בלי להתעייף, 
ברוח הטובה שתמיד אפיינה אותך. ראית בתפקידך שליחות וביטוי לאהבת 

המולדת!
אני מצדיע לך על המסירות ועל הנאמנות שלך לתפקיד, למודיעין, לצה"ל 
ולביטחון ישראל. בשם כל אנשי המל"מ והקהילה, אני מודה לך על שירותך 
בכל אשר  והצלחה  בריאות  היקרה,  ולמשפחתך  לך  ומאחל  ותרומתך, 

תעשה ותפנה.
ולמנכ"ל הנכנס יובל חלמיש אמר פרקש את הדברים הבאים: כולנו שמחים 
של  ביותר  מגוונת  שורה  המל"מ.  של  המנכ"ל  להיות  נבחרת  שאתה 
תפקידים עשית בצה"ל ובמל"ל. זאת ועוד, במשך 11 שנה היית המנכ"ל 
של כפר "נהר הירדן" לילדים המתמודדים עם מחלות מסכנות חיים. עבודה 
יובל, השילוב הזה של שירות למדינה, עשייה  מאתגרת ושליחות אמת. 
מודיעינית, תרומה לביטחון המדינה, חינוך ופעולה למען הנזקקים, מביא 
אותך אלינו למל"מ, עם יכולות מרשימות לקידום העשייה והמטרות שלנו. 
כמו שאומרים "התפקיד תפור עליך, ואתה הוא האדם הנכון במקום הנכון". 

מאחלים לך ולנו עשייה משותפת והרבה הצלחה.

אפרים הלוי, בעבר ראש המוסד ויו"ר המל"מ 
דודו נפרד מהמרכז למורשת המודיעין בתום ח"י 
שנים. הוא החל לפעול ללא רבב, וזמן קצר אחרי 
הבחירות הראשונות בעמותה הכניס את המל"מ 
לתנופת פעילות מחודשת. דודו מילא תפקיד מרכזי 
בהגדרת  לכת,  מרחיקי  שינויים  וביצוע  בייזום 
משימות המל"מ בעידן חדש ובביצוען . מצאנו שפה 
וכן קבענו סדרי  ליישומן,  בכל הקשור  משותפת 

עדיפות כגון שימת דגש חזק על הרחבה משמעותית של המכון, שניזום 
על ידי ראובן ארליך ז"ל, שתוצריו התרבו והעמיקו והפכו לקריאת חובה 
ואויבים כאחת. דודו הרחיב את תחומי העשייה  ידידים  של כל קוראיו. 
ויזם פיתוח מיזמים שנועדו לסייע ישירות לקהילת המודיעין. הוא ארגן 
את מערך התורמים למרכז בחו"ל, והבטיח את המשך קיומו של המל"מ 
באתר הנוכחי לשנים הבאות. שיתוף פעולה אתו היה חוויה נעימה הן 
בתוכן והן בסגנון האישי. דודו שידר אמינות וחברות אמת כלפי כל חבר 

במל"מ. אני מאחל לדליה ולו שמחה ובריאות בהמשך הדרך.

בשם המשפחות השכולות אל"מ )בדימוס( חגי מן: 
דודו היקר, היכרותנו ארוכה ומתקרבת ליובל שנים. 
היום בסיום תפקידך נפלה בחלקי הזכות לשאת 
להנצחה  במרכז  השכול  משפחת  בשם  דברים 
גילית  הרבות  השנים  במשך  המודיעין.  ומורשת 
רגישות רבה כלפינו, נענית לבקשות בנפש חפצה 
ובהבנה רבה. תמיד ידעת להציב את זכרם של חללי 
קהילת המודיעין ואת המורשת בראש כאבני היסוד 
עליהן נבנה המל"מ. הייתה חשובה בעינייך הנראות 
ומסורת  מורשת  נשמרה  תמיד  אך  הנופלים,  של  לכבודם  האתר  של 

ההנצחה. 
משפחת השכול מוקירה לך תודה על כל אלה ועוד. אנחנו בטוחים שדרכינו 
במסגרת  מכישוריך  לתרום  ממשיך  אותך  נראה  ועוד  נפרדות  אינן 
המשותפת. מאחלים לך הצלחה רבה בכל דרך בה תבחר. בשמי ובשם 

חברי בוועד המנהל: סטלה שדות , עדה שחם, דן בן צבי ומיכאל רייס. 

בשם הוועד המנהל והחברים במל"מ יוכי ארליך: 
אצל רבים מאתנו דודו מופיע כאותם אנשים טובים שפוגשים באמצע 
להיות  שנעים  מי  להתרועע.  רעים  איש  דיבור.  וישר  דרך  ישר  הדרך. 
במחיצתו, ומי שיודע על מה הוא מדבר. מעבר לחוכמתך כאיש של מודיעין 
ושל מורשת, מעבר להרצאות, מפגשי עיון, ושאר הפעילויות המבורכות 
שיזמת וניהלת, מעבר לכל אלה עשית את המל"מ מקום שהחברים באו 
אליו. באו אליך. קצת קפה, קצת בורקס, ולשבת עם דודו. להתעדכן, לארגן, 
למצוא אוזן קשבת, לבקש עצה. עשית את המקום הזה למקום נעים. זה 
אתה. ובמשולב, גם קידמת למופת את מורשת המודיעין. מרכז שהוא מקום 
להנצחה, אתר נחמה למשפחות השכולות, בית לחכמי מודיעין, אסטרטגיה 
וביטחון, לאישי צמרת ולגמלאים באשר הם. כיוון שזה מה שאתה, בטוחתני 

שתמשיך בדרכך לתרום למל"מ. גם אתה רק באמצע הדרך.  

תא״ל )מיל׳( דודו צור המנכ״ל היוצא 
הודה בפתח דבריו לכל המברכים, סקר את שנותיו במל״מ תחילה כמתנדב 
ואח"כ כמנכ״ל. דודו ציין כי ביום זה הוא מסכם 50 שנות פעילות במגזר 
הצבאי והמודיעיני והוסיף בנימה אישית כי החוויה המכוננת בחייו הייתה 
50 שנה להתרחשותה. לסיום  יום הכיפורים, אשר השנה נציין  מלחמת 

הודה לכל מי שסייע בידיו בכל השנים הללו. 

 חגי מן
)צילום: ניסן לב-רן(

 אהרון זאבי פרקש
)צילום: ניסן לב-רן(

 אפרים הלוי
)צילום: ניסן לב-רן(
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 "הרפובליקה החדשה" של אל-סיסי: 
האתגרים הפנימיים והקשרים עם ישראל

אופיר וינטר

בשנים  גורמים תרמו  כמה 
האחרונות להפשרת השלום 
למצרים,  ישראל  בין  ה"קר" 
בין  הגובר  האמון  ביניהם: 
בשתי  הצבאיים  הממסדים 
המדינות נוכח שיתופי פעולה 
מול סיני ועזה; משקלם הרב 
של שיקולים כלכליים בעיצוב 
מצרים,  של  החוץ  מדיניות 

ובמיוחד רצונה להפוך למובילה ראשית בתחום האנרגיה האזורית, אשר 
סלל את הדרך לעסקאות אזוריות בינלאומיות ארוכות טווח של המדינות 
המוסלמים",  "האחים  של  השפעתם  היחלשות  הגז;  בתחום  הפעילות 

שהובילו באורח מסורתי את 
לנורמליזציה;  ההתנגדות 
קידום נרטיבים של סובלנות 
כלפי היהדות ומורשת יהודי 
האזורית  והסביבה  מצרים; 
תומכת הנורמליזציה שיצרו 

"הסכמי אברהם". 
זאת, לצד מחצית הכוס  עם 
מחציתה  נותרה  המלאה 
הריקה: מיעוט קשרי חברה אזרחית בין שתי המדינות; מגבלות על חופש 
נגד  מקצועיים  איגודים  של  ופעילות  במצרים;  ישראלים  של  התנועה 

הנורמליזציה.

 ישראל כ"ץ שר האנרגיה, טארק אלמולא שר הנפט ומשאבי הטבע המצרי, קדרי סימפסון נציבת האנרגיה 
של האיחוד האירופי ואוסמה מובארז מזכ"ל פורום הגז של מזרח אגן הים התיכון )צילום: פאדי נאדה(

המל"מ מנחיל את מורשת המודיעין וסדר יומו גם לקהל הרחב בזום מל"מ
המל"מ ממשיך בקיום שידורים מקוונים בשיתוף עם מ.ת.ג בימי 
ראשון אחר הצהריים. בכל חודש מצטרפים לשידור אלפים מחברי 
קהילת המודיעין וקהל דובר עברית בישראל ובעולם. מרכזת ומנחה: 

יוכי ארליך. 
המפגשים בזום שקיימנו בתקופה האחרונה כללו את:

QQ  הפנימיים האתגרים  אל-סיסי:  של  החדשה"  "הרפובליקה 
והקשרים עם ישראל. הרצה: ד"ר אופיר וינטר, חוקר בכיר במכון 
לביטחון לאומי )INSS( ומרצה בחוג ללימודי האסלאם והערבית 

באוניברסיטת תל אביב )4.12.22(. 
QQ  מבצע אחים" הסיפורים שמאחורי מבצע המוסד להעלאת יהודי"

אתיופיה. הרצתה: גילה, ממשתתפי המבצע )25.12.22(.
QQ  )'התווית הגבולות הבינלאומיים של ישראל. הרצה: אל"מ )מיל

ומנכ"ל המרכז  יחידת המיפוי של צה"ל  ד"ר חיים סרברו. ראש 
לגבולות, הפועל מאז  בינלאומי  ישראלי בעבר, מומחה  למיפוי 
1974 להתוויה, לסימון, לקביעה בקואורדינטות ולתיעוד גבולות 
הקבע והגבולות הזמניים של מדינת ישראל ביבשה ובים )1.1.23(.

QQ  ,האתגרים לישראל מלבנון. הרצתה: סא"ל )בדימוס( אורנה מזרחי
חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי )INSS( ולשעבר סגנית 

ראש המל"ל בנושא מדיניות חוץ )8.1.23(.
QQ -יוסף בצרי: המרגל שנרצח פעמיים. הרצתה: פרופ' אסתר מאיר

גליצנשטיין, אוניברסיטת בן גוריון בנגב וראש המכון לחקר יהדות 
בבל. )15.1.23(. 

QQ  הרשתות החברתיות - מגבר של כוח חברתי: על השפעתן כוח
הגרביטציה וכוח החשמל. הרצה: ד"ר אשר עידן, מרצה בינלאומי, 
בסין, בארה"ב, בבריטניה ובאוזבקיסטאן, בנושא רשתות התוכן 

ורשתות הכסף )ביטקוין(. )29.1.23(. 
QQ  .התוכנית המערכתית למיצוי ההון הנשי באגף המודיעין בישראל

הרצתה: סא"ל שרית שפירא, רע"נית מדעי ההתנהגות באמ"ן. 
.)5.2.23(

QQ  ממשלת גולדה ומלחמת יום הכיפורים - היבטים מדיניים וניהול
המלחמה. הרצו: אל"מ )מיל'( ד"ר מאיר בוימפלד ששירת בצה"ל 
במחקרים  עוסק  והיום  מודיעין,  בתפקידי  הביטחון  ובמערכת 
מדיניים וביטחוניים, וד"ר חגי צורף שהיה מנהל המחלקה לתיעוד 
והנצחה בארכיון המדינה בו עסק משך 30 שנה במחקר היסטורי. 

הוא ממשיך לעסוק במחקר היסטורי גם כיום. )12.2.23(.
QQ  אביב נעורים". הרצה: אבירם הלוי, שומר המורשת של" מבצע 

סיירת מטכ"ל. )19.2.23(. 

 ניתן להיכנס להקלטות באתר האינטרנט של מ.ת.ג.
.www.meteg.co.il

להלן נביא לקט נבחר של תמצית ההרצאות.
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 "מבצע אחים" - הסיפורים שמאחורי מבצעי המוסד 
להעלאת יהודי אתיופיה

גילה

בסוף שנת 1978, קיבל ראש הממשלה, 
שנשלח  באנגלית,  מברק  בגין,  מנחם 
מסניף דואר בח'רטום בירת סודאן, וזו 
אקלום  ֶפֶרֶדה  "אני  באנגלית:  לשונו 
לי בבקשה כרטיס  מאתיופיה, תשלחו 
המברק  את  שהראה  לאחר  הביתה". 
לראש המוסד, יצחק חופי )חקה( הנחה 
בגין את חקה: "הביאו ארצה את יהודי 
אתיופיה". ניהול המבצע הוטל על איש 

המוסד דני לימור. 
בינואר 1979 נחת לימור בח'רטום, ואיתר 

יהודי   - "ביתא ישראל"  שם את פרדה אקלום, דרכו התנהל הקשר עם 
והוקם  יהודים  אלפי  להגיע  החלו  בסודאן  הפליטים  למחנות  אתיופיה. 
מביניהם "ועד" של צעירים. משם הוברחו אותם יהודים, עם ויזות מזויפות, 
לישראל דרך אירופה, בסיוע גופים להצלת פליטים. ב-1981 חזר לימור 
לישראל בחיפוש אחר נתיב חדש להעלאת יהודי אתיופיה. הוא גייס את 
יונתן, לוחם מוסד לשעבר ואיש שייטת 13, כדי שיבחן את האפשרות לקיים 
את המבצע באמצעות חיל הים. הם שכרו רכב ויצאו לנסיעה של כ-1000 
קילומטר מח'רטום צפונה עד פורט סודאן, אשר על שפת ים סוף. משם 
המשיכו לאורך החוף לכיוון מצרים עד שהגיעו לכפר נופש נטוש על חוף 
הים האדום. סודאני קשיש ששימש כשומר סיפר להם שהכפר הוקם ע"י 
איטלקים ככפר נופש, ולילה אחד הם פשוט נעלמו. נמצא אם כן הפתרון! 
התקבל מהארץ אישור לשכור את הכפר, להפכו לכפר נופש ככיסוי, וממנו 
לבצע את מבצע הצלת היהודים. בנובמבר 1981 שופץ הכפר ומבצע ימי 
ראשון יצא לדרך. למשימה הוקצתה אניית חיל הים "בת גלים" של חיל 
הים. היא הייתה שטה ועוגנת בלב ים מול חופי סודאן, לוחמי השייטת היו 
לוחמי  נקודה מצפון לכפר הנופש,  גומי אל  יורדים מהספינה בסירות 
המוסד היו מביאים את העולים במשאיות ממחנות הפליטים ומשם הועברו 
בסירות הגומי עם לוחמי השייטת לאנייה ומשם לישראל. שני המבצעים 
נגמר  כמעט  אולם, המבצע השלישי  בשלום.  עברו  הימיים הראשונים 

באסון! המבצע התחיל כמתוכנן. לאחר 
של  נסיעה  התבצעה  היהודים  איסוף 
מעל 700 מאות קילומטרים באישון ליל. 
עם עליית היהודים על הסירה האחרונה 
התרחשה לפתע היתקלות עם חיילים 
סודאנים, שעברה אמנם בשלום, אבל 
בעקבותיה הוקפאו המבצעים הימיים. 
אוויריים  בוצעו שני מבצעים  בהמשך 
חיל  של  הרקולס  מטוסי  באמצעות 
נטוש  בריטי  במנחת  שנחתו  האוויר, 
היה  אך  השנייה,  העולם  ממלחמת 
חשש שהתגלו. אחריהם בוצעו, עד אפריל 1983, חמישה מבצעים ימיים 

נוספים, כולם בהצלחה.
ב-1983 סיים לימור את תפקידו ואיש המוסד, יריב גרשוני, מונה למלא 
בחשיכה  במדבר  בוצעו  נוספים  אוויריים  מבצעים  שמונה  מקומו.  את 
10 דקות.  מוחלטת. העלאת היהודים למטוסים והמראתם התבצעו תוך 
כוחות  אבל  לשטח,  לוחמים  ירידת  כולל  לדרך,  יצא  התשיעי  המבצע 
הביטחון הסודאנים איתרו את קיומה של פעילות חריגה. רטה, מצעירי 
ה"ועד", בא להזהיר את גרשוני והלוחמים תוך סיכון אישי עצום. הוחלט 

לפנות מיד את המקום. 
ומה היה בכפר הנופש? רק לאחר מספר חודשים מתחילת המבצע הוחלט 
להפעילו ממש ככפר נופש, כדי להסיר חשדות של עובדי הכפר המקומיים. 
כך גם הוחלט להציב במקום אישה. באמצע 1982 הגיעה מנהלת הכפר 
הראשונה אשת המוסד, יולה, שהפכה את הכפר לאתר תיירות של ממש. 
וגילה. המקום הפך מוקד  ב-1983 הצטרפו אליה נשות המוסד אילנה 
תיירותי מושך לשגרירים ולמשפחותיהם, לערבים עשירים מהאמירויות, 
לאנשי ממשל סודנים ולצוללנים מכל קצוות תבל. בתחילת אפריל 1985 
נפל משטרו של נומיירי בסודאן ועלה לשלטון משטר מוסלמי קיצוני. ב-16 
נוכח  ישראל  1985 מטוס הרקולס חילץ את כל הלוחמים אל  באפריל 

החשש שהמבצע נחשף. בכפר נשארו אורחים וצוות הכפר.

"מבצע אחים" בים, באוויר וביבשה
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סרברו הדגיש את חשיבותם של גבולות בכלל 
להגדרת  בפרט  בינלאומיים  גבולות  ושל 
שבו  התחום  ולהגדרת  מדינה,  של  ריבונותה 
הקבע  גבולות  בין  הבחין  הוא  חוקיה.  חלים 
הבינלאומיים המוסכמים של מדינה, לבין גבולות 
שלא הוסכמו כגבולות קבע עם מדינות אחרות. 
אלה נקבעו באופן חד-צדדי או כקווים צבאיים 
קבע  גבולות  של  במעמד  שלא  אחרים,  או 

מוסכמים. 
הגבולות הבינלאומיים של מדינת ישראל, שנקבעו בהסכמים עם שכנותיה 
הם: הגבול הבינלאומי ישראל-מצרים שנקבע בהסכם השלום מ-26 במרס 
1979; הגבול הבינלאומי ישראל-ירדן שנקבע בהסכם השלום מ-26 באוקטובר 
1994; הגבול הימי ישראל-ירדן שנקבע בהסכם מ-18 בינואר 1996; והגבול 

הימי ישראל-קפריסין )והאיחוד האירופי( שנקבע ב-17 בדצמבר 2010. 
הגבולות האלה מטעם  על התווייתם של ארבעת  בפועל  סרברו, שחתום 
את  סקר  ותיעודם,  בקואורדינטות  המוסכמת  קביעתם  לרבות  המדינה, 
התהליכים שהביאו להתוויית הגבולות האלה. הוא פירט את תהליך התווית 

הגבולות שמורכב מכמה מהלכים משולבים: הן 
מדיניים, שכוללים הקצאת גבול, הסכם שלום 
מחקר  שכוללים  מקצועיים,  והן  גבול,  וִמנהל 
גיאוגרפי-קרטוגרפי ומדידות, התוויית קו הגבול 
ותיעודו,  בהסכם, סימון הגבול בשטח, מדידתו 
ובהמשך אחזקתו המתמשכת. הוא הדגיש את 
לשתי  משותף  מומחים  צוות  של  חשיבותו 
המדינות, שפועל כגוף אחד על בסיס יחסי אמון 
ושפה מקצועית משותפת. הוא סקר את הגלגול 
של הגבול עם מצרים מגבול 1906 בין מצרים לתורכיה, דרך הגבול המנדטורי, 
גבול שביתת הנשק, שכמו קווי שביתת הנשק האחרים הוסכם שלא יהווה 
תקדים לגבול הקבע, ואת גבול הסכם השלום, סימונו, המחלוקת, הבוררות 
והשלמת הסימון והתיעוד. כן סקר את גלגולו של הגבול עם ירדן מהגדרת 
הגבול המנדטורי ב-1922, פרשנותו המוטעית, כשלי קו שביתת הנשק, שיפורי 
הסכם השלום על בסיס לקחי הכשלים של ההסכם עם מצרים, ואת הקמתו 
המוצלחת בתהליך חדשני שהפך למודל בעולם. כן סקר את התוויית הגבולות 

הימיים עם ירדן וקפריסין.

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

התוויית גבולות ישראל
חיים סרברו

הזירה הלבנונית - האתגרים לישראל
אורנה מזרחי

האתגר העיקרי לישראל מהזירה הלבנונית 
של  הצבאית  התעצמותו  תהליך  המשך  הוא 
חזבאללה. כיום הארגון הוא האיום הקונבנציונלי 
"הציר  של  החץ  כראש  ישראל,  על  העיקרי 
השיעי" בהובלת איראן. מאז תום מלחמת לבנון 
השנייה )2006( צבר הארגון יכולות אש בהיקף 
הישראלי  העורף  כל  את  המכסות  נרחב, 
והתחמש באמצעי לחימה מתקדמים ומגוונים. 
מאמצי  במיוחד  בולטים  האחרונות  בשנים 

הארגון, בסיוע איראן, לקדם מיזם לדיוק הטילים ארוכי הטווח, אשר צה"ל 
איננו מצליח לסכל, וכן ההשקעה בבניית יכולת להתקפה קרקעית על ישראל 

באמצעות כוח הקומנדו של חזבאללה - "כוח רד'ואן". 
המדינה  של  קריסתה  תהליך  חזבאללה,  מצד  הצבאי  לאיום  בנוסף 
הלבנונית, ההולך ומתעצם מאז 2019, מציב בפני ישראל אתגר חדש: האם 
כאוס בלבנון רצוי לישראל. על פניו נראה, כי בשל מעמדו המרכזי של 
כדי  יש בהתפתחויות הפנימיות בלבנון  חזבאללה במערכת הלבנונית, 
להסב את תשומת ליבו מהמאבק בישראל ולגרור אותו לעסוק בענייניה 
הפנימיים של לבנון. זאת כדי להבטיח את שימור מעמדו המיוחד כמיליציה 
וכדי להעמיק את השפעתו על  היחידה המחזיקה בכוח צבאי עצמאי, 

הכלכלה והפוליטיקה הפנימית בלבנון. ואמנם, 
מליזום  הארגון  נמנע  האחרונות  בשנים 
נרחב  לעימות  להוביל  שעלולים  מהלכים 
ומסתפק בשימור "מאזן ההרתעה" מול צה"ל. 
להפגנת  נרחבים  תודעה  מאמצי  בצד  זאת 
בציר  וכמוביל  לבנון"  כ"מגן  המיוחד  מעמדו 
"ההתנגדות". מנגד, המשך תהליך התמוטטותה 
איננה  עדיין  אשר  הלבנונית,  המדינה  של 
נתונה לשליטתה המוחלטת של איראן כמו 
סוריה, עלול להוביל לנפילתה המוחלטת לידיהם של חזבאללה ואיראן. 
עניין  יש לה  זה איננו רצוי מבחינתה של ישראל, אשר  תרחיש שלילי 
שותפותיה  מול  לפעול  נדרשת  ישראל  לכן  ומשגשגת.  יציבה  בשכנה 
במערב )בעיקר ארה"ב וצרפת( וכן מול ידידותיה החדשות במפרץ, אשר 
להן עדיין יכולת השפעה על המתרחש בלבנון, כדי שתפעלנה לחילוצה 
של לבנון מהמשבר הפנימי בו היא נתונה, תוך גיבוש אסטרטגיה להחלשת 
בנוסף,  נגדו.  הגוברת  הפנימית  והביקורת  מתנגדיו  וחיזוק  חזבאללה, 
החתימה של לבנון על ההסכם לסימון הגבול הימי עם ישראל )אוקטובר 
פרדיגמת  לשינוי  עוגן  להוות  ויכולה  אסטרטגי,  שינוי  מייצרת   )2022

היחסים בין שתי המדינות.

לבנון שסועה וקורסת )צילום: מחסין אלטאהר(

חיים סרברו ועמיתו הירדני חותמים על מפת הגבול הימי )אוק' 2022(
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ביום 21 בינואר 1952, לפני 71 שנים, הוצאו להורג בתלייה 
בבגדאד שני יהודים: שלום צאלח ויוסף בצרי. הם הואשמו 
בהטלת פצצות על אתרים יהודיים ואמריקאים ברחבי בגדאד, 

וברציחתם של ארבעה יהודים ופציעתם של כמה עשרות. 
גרמה  עיראק  שלא  לטענה  התשתית  הייתה  זו  האשמה 
ושלא  מן היהודים שחיו בה,   95% לעזיבתם ההמונית של 
הרדיפות הפוליטיות והכלכליות )מאסרים של מאות יהודים, 
כספים  סחיטות  יהודיים,  פקידים  של  המוניים  פיטורים 
גבוהה(  וחסימת אפשרויות הלימודים במוסדות להשכלה 
שעברו היהודים בעיראק בשנים 1949-1948 הן שהניעו אותם 

לעזוב, אלא כמה פעולות טרור ישראליות הן שגרמו לפאניקה כללית וכך 
הניעו את ההגירה ההמונית. סוגיה זו מיקדה, ועדיין ממקדת תשומת לב 
ציבורית רבה אך היא מאפילה על סיפור אחר, סיפורו של יוסף בצרי, לוחם 

הסתר של המודיעין  הישראלי, שנשכח מן הלב.
יוסף, בנם של ג'ורג'יה ואפרים אברס, נולד בבגדאד ב-1923, למד בפקולטה 
למשפטים, ועבד כפקיד במשרד האוצר העיראקי. בה בעת גם היה מפקד 
1949, לאחר שעשרות  ב"שורה", ארגון ההגנה היהודי בבגדאד. בסתיו 
מחברי "החלוץ" וכמה מאנשי "השורה" נאסרו על ידי הבולשת העיראקית 
יגלו את מיקומם של מחסני הנשק של  והיה חשש פן בלחץ העינויים 
ומפקדים,  מדריכים  עשרות  לאיראן  מעיראק  הוברחו  "ההגנה",  ארגון 
ביניהם גם יוסף בצרי. בעודו ממתין  בטהראן לעלייתו לישראל, גויס יוסף 
בצרי על ידי אחד מאנשי המודיעין הישראלי בטהראן, אורי בבאי-שפר. 

כדי להגן על בני משפחתו שנותרו בעיראק בחר יוסף בשם 
המשפחה "בצרי" וכך הוא מוכר עד היום.

לאחר הכשרה קצרה לתפקיד, הוא שב והבריח את הגבול, 
הפעם לתוך עיראק. בשובו לבגדאד פתח משרד עצמאי ועבד 
כעורך דין. במשך שנה וחצי עמד בראש רשת ריגול במסגרתה 
לישראל  ושלח  אישים בצמרת השלטון העיראקי,  הפעיל 
ועל הצבא העיראקי.  מידע על החיים הפוליטיים בעיראק 
לצדו של בצרי פעלו שליחי מודיעין נוספים של ישראל: פיטר 
היינץ יניב, הידוע בשם רוברט רודני, ג'ורג'י לאווי ויהודה תג'ר. 
במאי-יוני 1951 הצליחה משטרת עיראק ללכוד רבים מחברי 
רשת הריגול הישראלית ובהם גם את יוסף בצרי. לאחר שנלכד עמד בצרי 
בעינויים קשים אך לא הסגיר את מקורות המידע המודיעיניים שלו. למרבה 
האירוניה, לא על ריגול הוא הוצא להורג אלא באשמה של הטלת פצצות 
על אתרים יהודיים. מאז שמו נקשר לפרשת הטרור הזו. מכאן גם מתברר 
והן בשיח הציבורי  שיוסף בצרי נרצח פעמיים: הן על הגרדום בעיראק 

במדינת ישראל.
יוסף בצרי הוכר על ידי המודיעין הישראלי, ואף זכה לאחר מותו לדרגת 
קצונה. אך סיפורו, שבעבר נאסר לפרסום, נשכח ואינו ידוע כלל. היום, 71 
שנים לאחר שהועלה לגרדום בבגדאד, מן הדין לעשות צדק היסטורי עם 
זכרו של יוסף בצרי )אברס(, הן כשליח ישראלי ששילם בחייו על אהבתו 
ונאמנותו למדינת ישראל, והן כמודל של גבורה, כמי שעונה עינויי תופת 

ולא הסגיר את אנשי הרשת שלו. 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

יוסף בצרי )אברס(: המרגל שנרצח פעמיים
אסתר מאיר גליצנשטיין

יוסף בצרי עם משפחתו )עומד מימין(

יוסף בצרי )אברס(
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מרשל מקלוהן לימד אותנו שטכנולוגיה היא מגבר של עוצמה: הפטיש 
מגביר את עוצמת היד פי 10, הגלגל מגביר את עוצמת הרגל פי 10, המכונה 
מגבירה את עוצמת היד והרגל פי 100, מכונת הירייה מגדילה את עוצמת 
והרשת   ,10 פי  100. המחשב מגביר את עוצמת המוח  פי  החץ והקשת 

מגבירה את עוצמת הארגון פי 10.
זו הסיבה שחברות הרשת כמו גוגל, פייסבוק וביטקוין וטסלה שוות פי 10 

מכל חברה תעשייתית גדולה כמו פולקסווגן או סימנס.
בספרי "הכוח החמישי, כוח הרשת" הצגתי את שלושת חוקי היסוד של 

הרשת שמספקים מכפילי עוצמה למשתמשים בה:
חוק 1, חוק שירקי: הירידה הדראסטית בעלויות הקולבורציה והטרנסקציה 
דוגמאות:  והארגון.  הישירות מאדם לאדם, תוך חיסכון עלויות הניהול 
בווטסאפ, הורדת עלויות מלון  שיחות טלפון בחינם מישראל לארה"ב 

באיירביאנבי, עלויות העברת כספים בביטקוין.
חוק 2, חוק אקסלרוד: האיטרציות בין חברי הרשת מגבירות את האמון 
דוגמאות: פריצת הרשתות החברתיות הציתה את  ואת הרצון לשתף. 

האביב הערבי ואת מחאת רוטשילד.
חוק 3, חוק מטקלף: השלם גדול הרבה יותר מסכום חלקיו. העוצמה של 
ארגון רישתי לא גדלה לפי מספר העובדים או מספר הלקוחות N, אלא 

לפי מספרם בריבוע של העובדים והלקוחות N^2. דוגמא: עליית טיקטוק 
בפרט, וסין בכלל, בראשית המאה ה21: אוכלוסיית סין גדולה פי ארבע 
ארה"ב   .16 פי  ליתרון  הופך  זה  ברשת  אך  ארה"ב,  מאוכלוסיית 

2^)8^10*3(=16^10*9. סין 2^)9^10(=18^10.
עוצמת הרשתות עתידה לגדול עוד יותר בשנים הקרובות. ראשית הרשתות 
מרשתות  השונים:  הכלכלה  לענפי  במהירות  מתפשטות  החברתיות 
ולינקדאין, לרשתות  חברתיות של תוכן כמו פייסבוק, טיקטוק, טוויטר 
רשתות  )ביטקוין(,  כסף  של  חברתיות  רשתות  דבר:  כל  של  חברתיות 
חברתיות של אנרגיה )טסלה( ועוד. לכן אנחנו כבר לא בטרנספורמציה 
דיגיטלית שהייתה במאה ה20, אלא בטרנספורמציה רשתית במאה ה21.
שנית, טכנולוגיות רשתות הנוירונים מתפשטות במהירות ומשנות את כל 
הטכנולוגיות: למידת מכונה לדירוג לקוחות, למידת מכונה עמוקה לחיזוי 

מזג אוויר ויבולים, צ'טGPT לכיס של כל חייל, וכו'.
שלישית והכי חשוב, רשתות הנוירונים הן הכלים המפיקים עושר מתוך 
הרשתות החברתיות, מתוך יבולי הביג דאטה העצומים. זהו הגורם המגדיר 
את המאקרו-כלכלה הרשתית, ששונה מהמאקרו-כלכלה התעשייתית של 
לפני מאות שנים, שהייתה שונה מהמאקרו-כלכלה החקלאית של לפני 
אלפי שנים. כמו שבכלכלה החקלאית האנרגיה של האיכר עם המעדר 
הפיקה עושר מהאדמה, ובכלכלה התעשייתית האנרגיה של הדלק הפיקה 
עושר  מפיקות  הנוירונים  רשתות  הרשתות,  בכלכלת  מהמכונה,  עושר 

מהרשתות החברתיות.

הרשתות החברתיות כמגבר של עוצמה צבאית וכלכלית
אשר עידן

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

 תרשים 1: נפילת ארה"ב והזינוק הסיני במאה ה21, 
לפי ריי דליו, מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם, "ברידג'ווטר".

 תרשים 2: הכלכלה הרשתית והחקלאות הרשתית, שונות ביסודן 
מהכלכלות והחקלאות התעשייתיים והחקלאיים.
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

פילוח מגדרי של המתגייסים לאמ"ן מראה כי כמחצית מהנקלטים בחיל 
הן נשים, בדגש על תחומי המודיעין והטכנו-מודיעין. מצב זה משקף, בין 
היתר, את זהותו של החיל ככזה שלא נשען על יכולות פיזיות והמתגייסים 
אליו אינם נתונים בסכנת חיים פוטנציאלית, בניגוד לליבה הלוחמת של 
צה"ל )בהוצאה מן הכלל של הלוחמים באמ"ן כמובן, המהווים אחוז קטן 

מכוח האדם בחיל(. 
למרות נקודת הפתיחה המבטיחה בשער הכניסה, מעקב אחר אחוז הנשים 
בחיל לאורך השירות מגלה כי עם העלייה בדרגה חלה ירידה תלולה ושיטתית 
בנוכחות הנשית. במרחב הקצונה הבכירה היעדר הנשים בולט במיוחד 
ומדגיש את חוסר הפרופורציה הקיצוני ביחס לפוטנציאל הנשי הגדול 
בתחילת הדרך, ועד לאחוזים בודדים בדרגת האל"מ וכ-14% בדרגת הסא"ל.

בסביבות  מגדריים  לפערים  דומים  באמ"ן  המגדריים שזיהינו  הפערים 
צבאיות ואזרחיות אחרות. עם זאת, העובדה כי באמ"ן עדיין קיימים פערים 
מגדריים משמעותיים למרות המצב בראשית הדרך, ועל אף ההתבססות 
על יכולות קוגניטיביות בהן אין פער בין גברים לנשים - צורמת במיוחד.

בין הפערים הנצפים בסביבת העבודה באמ"ן ניתן לציין תופעות כגון:
הגברים  בעוד  הזוטרים,  בתפקידים  נושאות  נשים  בהם  מקצועות   .1

נמצאים בראש הפירמידה, כמו, למשל אזורי מעטפת. 

מקצועות "נשיים" בהם קיים רוב של נשים, נתפשים כבעלי מוניטין   .2
פחות יוקרתי ממקצועות "גבריים" בעלי רוב גברי, ולרוב מרוחקים יותר 
מליבת העיסוק של החיל. בתחום העיסוק המודיעיני/מחקרי אחוז 
הנשים גבוה במיוחד - 60%. לעומת זאת בתחומי הטכנולוגיה, ובמיוחד 
בתחום הסייבר, האחוז יורד,  ונשים קצינות בתחומים אלה מהוות רק 

כ- 20% מכוח העבודה. 

תוכנית עבודה מערכתית למיצוי ההון הנשי באמ"ן
מטרת העל: 

בכלל  והנכחתן  באמ"ן,  להישאר  שבוחרות  המשרתות  אחוז  הגדלת 
המרחבים והתחומים הדיסציפלינאריים ובמרחב הפיקוד הבכיר באמ"ן. 

הנחות יסוד מרכזיות לתהליך:
• מחויבות הפורום המוביל של החיל לתהליך השינוי.

• תהליך עם סדר יום, יעדים ברורים, מדידים ומוסכמים.
• המחויבות מתורגמת גם למשאבים. 

• בתהליך אין התפשרות על איכות הקצינות. אין אפליה מתקנת.

הרעיון המרכזי: 
עבודה דרך צירים המזינים אלה את אלה. 

לסיכום: המאמץ המגדרי באמ"ן מתקיים לראשונה במגוון זוויות והיבטים 
המשפיעים אלו על אלו ומנוהלים באופן מרוכז על ידי פיקוד החיל.

'קבלות עד כאן' - פירות המאמצים השונים בהיבטים מדידים:
עלייה באחוז המפקדות הבכירות באמ"ן מ-14% ל-22%.  .1

בקורסים  השתתפות   - החלטה  בצמתי  המגדרית  הזווית  נוכחות   .2
ובהכשרות, יציאה למרכזי הערכה, דיוני שיבוצים.

עלייה באחוז הצבת הנשים בתפקידים שנחשבו עד לא מזמן גבריים   .3
וחסומים עבור נשים, ויותר נשים בתפקידי סייבר בכירים. 

המגדרית  המודעות  והעלאת  השיח  שכלול  של  תהליך  קיים  במקביל 
"מודיעין הלכה ומעשה" לנושא מגדר  גיליון של  ולאחרונה אף הוקדש 
ומודיעין, בשיתוף פעולה עם המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין וענף 

מדעי ההתנהגות )מד"ה( באמ"ן. 

"הנני כאן!" התוכנית המערכתית למיצוי ההון הנשי באמ"ן
שרית שפירא

קצינות מודיעין )צילום: דובר צה"ל(

לשפר את האפקטיביות הארגונית מיצוי ההון הנשי באמ"ן
וליצור "מסה קריטית" של הון נשי 

הקמת קבוצות נשים   .1
מצוינות בכל הדרגים

3. מנגנונים תומכים

2. קשב ארגוני ופיקודי בכיר, 
מונחה יעדים מדידים

על מנתעל ידי

אקו-סיסטם

Intelligence-women-idf לקריאת המאמר

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(8 גיליון 73, אדר תשפ"ג, מרץ 2023

mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:mlm@intelligence.org.il
https://www.intelligence-research.org.il/post/Intelligence-women-idf


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 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

אנחנו והם: המצב בלבנון סיכונים או סיכויים

"בימת מודיעין"

בימת מודיעין מספר 27 התקיימה במל"מ ביום שישי 17 בפברואר 2023 ויוחדה לסוגיית המצב בלבנון: סיכון או סיכוי. האירוע, בשיתוף "ישראל 
דיפנס", בהובלת תא"ל )מיל'( ד"ר אמנון סופרין ובהנחייתו, נפתח בהצגת "פרשיית מודיעין" על ידי יובל חלמיש בנושא מבצע "כחול וחום" בלבנון.

מבצע "כחול וחום" בלבנון 
 יובל חלמיש

שימש בתפקיד רע"ן 42 באמ"ן מחקר שם בשלו היעדים למבצע ובמהלכו שימש כקמ"ן החפ"ק בגשר חה"י.

המצב בלבנון: סיכון או סיכוי
אמנון סופרין

מבצע "כחול וחום" הוא מבצע שצה"ל ערך 
בלילה שבין ה-8 ל-9 בדצמבר 1988.

היה זה מבצע משולב ראשון בעומק לבנון 
)80 ק"מ מקו הגבול( מאז "מלחמת שלום 
הגליל" )1982(. המבצע שילב כוחות יבשה, 
של  במפקדתו  לפגוע  במטרה  וים  אוויר 
אחמד ג'יבריל, מייסד ומפקד ארגון "החזית 

העממית לשחרור פלסטין - המפקדה הכללית" בעיירה נועיימה בדרום 
לבנון. זאת על רקע שורת פיגועים שכוונו ממפקדה זו ובראשם הפיגוע 

בליל הגלשונים בנובמבר 1987. 
מפקדת המבצע הייתה מפקדת שליטה למבצעים מיוחדים בפיקוד האלוף 
דורון רובין. הכוחות שפעלו בשטח היו מחטיבת גולני בפיקוד אל"מ )מיל'(
הוטלה  עליהם   ,13 שייטת  חיילי  ובסיוע  החטיבה  מח"ט  שפיגל  ברוך 
20:30. אליהם  המשימה, להנחית את הכוח מהים בסמוך לדמור בשעה 
צוותו עוד מספר כוחות משנה מיחידות נוספות. הכוחות החלו לנוע רגלית 
לכיוון היעדים בציר תנועה מורכב שם נקע אחד ממפקדי הפלוגות את 
רגלו וגרם לעיכוב בתנועת הכוח. שפיגל ומ"פ סיירת גולני, ארז גרשטיין, 
ביקשו לדחות את המבצע למועד אחר, אך הם נענו בשלילה מהחפ"ק 

ולבסוף הגיעו ליעד המרכזי באיחור.
מ"פ  חשד  היעד,  מול  ההתמקמות  עם 
הסיירת, ארז גרשטיין, שהוא נתגלה ופתח 
של  בפיקודו   ,12 מג"ד  שכוח  לפני  באש, 
סא"ל אמיר מי-טל, הגיע ליעדו. לאור זאת 
לכיוון היעד, כתוצאה  פתח מי-טל בריצה 
מכך נחשף הכוח, מי-טל נהרג במקום ועוד 

3 נפצעו ביניהם הרופא.
בהחלטת  עמם הקשר.  מכיוון שנותק  הושארו בשטח  חיילים  ארבעה 
רמטכ"ל הכוח העיקרי פונה חזרה ארצה באמצעות מסוקים. בשעות הבוקר 
החל מבצע איתור ארבעת החיילים שנותרו בשטח, וחילוצם באמצעות 
מסוקי קרב מדגם קוברה ובליווי של מטוסי קרב, מזל"טים ובסיוע גורמי 

המודיעין.
גבי המגלשיים של שני מסוקי קרב  החיילים חולצו במבצע מורכב על 
שפינו אותם לסטי"ל של חיל הים. המבצע הסתיים כאשר לכוחותינו הרוג 
אחד, סא"ל אמיר מי-טל ז"ל ושלושה פצועים. מקרב אנשי ג'בריל נהרגו 
חמישה עשר ונפגעו מספר יעדים. טייסי מסוקי הקרב זכו לצל"ש רמטכ"ל 

על חתירה למגע וחילוץ מהשטח תחת אש כבדה.

כבעבר,  נפתחה,  מודיעין  בימת 
בסקירת מבוא כוללת שהציג מנחה 
בסוגיית  סופרין,  אמנון  הפאנל, 
כיום. בסיכום דבריו  המצב בלבנון 
קבע סופרין כי: לבנון נמצאת במצב 
בתחום  תקדים  חסר  משבר  של 
הכלכלי והפוליטי. מדינות המפרץ 
ומדינות המערב אינן ששות לסייע 
נוכח המצב הפוליטי המורכב,  לה 
העמוקה  מעורבותו  בשל  ובעיקר 

המצב  את  לנצל  מנסה  איראן  נשיא.  בחירת  בתהליך  חזבאללה  של 
ולהעמיק את אחיזתה בלבנון, ייתכן לצורך יצירת עוד "קו חזית" עם ישראל. 
איראן מנסה להניע את חזבאללה להשתלט )גם פוליטית( על לבנון, אך 
נצראללה חושש שאם ייעשה כך עלולות מדינות המערב ומדינות ערביות 
להטיל חרם על לבנון לאחר שהארגון הוכרז על ידי חלק מהמדינות כארגון 
טרור. יתרה מכך, השתלטות חזבאללה על לבנון עלולה לספק לישראל 
גדול. ככל הנראה,  ולגרום להרס  עילה לתקוף את לבנון בעוצמה רבה 
ייצובה של  ורק לאחר  פתרון המשבר עשוי להתחיל עם בחירת נשיא, 

המערכת הפוליטית ניתן יהיה לטפל, אולי, במשבר הכלכלי. 
לצורך דיון בשאלה האם המצב בלבנון הוא סיכון או 
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סיכוי לישראל קיימנו רב שיח בהשתתפות אלוף )מיל'( מוני כ"ץ, לשעבר 
מפקד יחידת 'שלדג', מפקד חטיבת גבעתי, מפקד אוגדה 91, מפקד מרכז 
האימונים המרכזי )מ"לי( ומפקד פיקוד העומק; אל"מ )בדימוס( ד"ר ז'ק 
נריה, אשר שימש כעוזר ראש חטיבת המחקר להערכה )אחראי על התחום 
המדיני-אסטרטגי(, נספח צה"ל לצרפת, ויועצו המדיני של ראש הממשלה, 
יצחק רבין )ז"ל(; עמוס הראל - הכתב הצבאי של עיתון "הארץ" , כתב שני 
ספרים - "המלחמה השביעית" ו"קורי עכביש" )עם אבי יששכרוף( ואת 
הספר "תדע כל אם עבריה" במסגרתו התלווה משך שנה לחיילי חטיבת 

הנח"ל.

מימין: אמנון סופרין, עמוס הראל, ז'ק נריה ומוני כ"ץ

האם קיים סיכון שחזבאללה ינסה להשתלט פוליטית על לבנון?
- העריכו כי חזבאללה יעשה טעות גדולה מאוד אם  שלושת הדוברים 
ינסה לפעול כך. כ"ץ הדגיש כי ראשית חזבאללה הוא מעל לכל בעל זהות 
שיעית ולבנונית ורק לאחר מכן הוא "נענה" לבקשות איראן. לפיכך כ"ץ 
מעריך כי לאור ההרתעה הישראלית מול הארגון הוא יבחן היטב את המצב 
לפני שיחליט על כך. עמוס הראל ציין כי לבנון היא החזית הקשה ביותר 
לישראל. זאת בשל כמות הטילים האדירה, יכולות ההגנה האווירית שלה, 
ויכולת הפעולה של "כוח ע'דואן" - הכוח המיוחד של הארגון המונה כבר 
כ- 5000 לוחמים, המאורגנים בחמישה פוג'ים )אגדים( ואשר צבר ניסיון 
מבצעי רב בלחימה לצד אסד, בסוריה. הראל הוסיף כי קיימת הרתעה 
הדדית בין ישראל לארגון, ונוכח ההרתעה הישראלית חזבאללה לא ינסה 
להשתלט פוליטית על לבנון. ז'ק נריה ציין כי הקשר בין לבנון לאיראן הוא 
500 שנים, במשרדו של נצראללה מונפים דגל לבנון  בן  קשר היסטורי 
ודגל איראן, אך אין תמונה של נשיא לבנון. את "מלחמת לבנון השנייה" 
המהפכה"  "משמרות  של  קודס"  "כוח  מפקד  סולימאני,  קאסם  ניהל 
האיראניים יחד עם עימאד מע'ניה ועם נצראללה. מכאן, להערכת נריה, 
חזבאללה לא ינסה להשתלט פוליטית על לבנון ללא "אור ירוק" מאיראן.

ללבנון  ישראל  בין  נחתם  המים" אשר  על  "ההסכם  מה משמעות 
)אוקטובר 2022( והאם יש תקווה לפעילויות נוספות מסוג זה?

שלושת הדוברים טענו שההסכם נחתם למעשה בין ישראל לחזבאללה, 
ונצראללה "מנכס" לעצמו את ההגעה להסכם )"ישראל מבינה רק כוח"(. 
בימים האחרונים פורסם שישראל ייצאה לאירופה משלוח ראשון של נפט 
אשר הופק ממאגר "כריש" ובלבנון כועסים על נצראללה - "היכן ההבטחות 
אופטימיות  קיימת  הדוברים  לדעת  מההסכם"?  ללבנון  לרווחים  שלך 

מסוימת לאפשרות ל"תיקונים" בסימון "הקו הכחול" )קו הגבול אשר נקבע 
2000( אם זה יענה על  ואושר על ידי האו"ם לפני היציאה מלבנון במאי 

האינטרסים של הארגון.

)"מלחמת לבנון  ישראל  נגד  ייזום מערכה  יתכן שחזבאללה  האם 
השלישית"( ?

נריה מעריך שהארגון מוכן "לספוג" התקפות ישראליות בסוריה, בהן נפגעו 
גם אנשיו, עד גבול מסוים. האפשרות שיהיה מוכן לצאת למלחמה נגד 
חזבאללה  ושל  שלה  ובפרשנות  איראן  של  בעמדתה  קשורה  ישראל 
למהלכי ישראל. נריה הוסיף שנצראללה החל לאיים על ישראל בנושא 
ההשפעה שיש לאירועים דוגמת האירועים במסגד "אל-אקצא" על הזירה 

הלבנונית.
כ"ץ ציין שצריך להניח שהמצב יכול להידרדר. במקרה שתהיה תקיפה 
בסוריה שתגרום לנפגעים, מפקדים ולוחמים של הארגון, יופעל על הנהגת 
הארגון הרבה "לחץ מלמטה" להגיב. צה"ל נערך לתרחיש רב-זירתי, אך 
לדעת כ"ץ אלה זירות לחימה נפרדות ולא בהכרח קשורות זו לזו. הראל 
ציין אף הוא שצה"ל נערך לתרחיש רב-זירתי. לדבריו, סגן ראש הלשכה 
המדינית של חמא"ס והאחראי על פעילות הפיגועים של הארגון, צאלח 
במחנות  הזדמנות"...  חמא"ס מתארגן  לנו  "יש  לאחרונה:  אמר  ערורי, 
את  ציין  הראל  ישראל.  עם  להתמודדות  כוח  וצובר  בלבנון  הפליטים 
)ישראל  בבניין הכוח  ההתלבטות הישראלית: האם אתה פועל לפגוע 
עשתה זאת פעם אחת בשנים האחרונות מול " מיזם הדיוק" של חזבאללה( 
יזם פעילות  יכולות חזקות מאוד אך הוא מעולם לא  יש לארגון  כרגע 

מלחמתית נגד ישראל.

פעילות ימי חוויה מודיעינית לנוער
בשנת  המרץ  במלוא  התחדשה  הקורונה,  מגפת  בגלל  האטה  לאחר 
הלימודים תשפ"ג פעילות ימי חוויה מודיעינית לנוער במסגרתה מבקרים 
מהפריפריה  לנוער  ניתנת  עדיפות  נוער.   בני  אלפי  שנה  בכל  במל"מ 
הגיאוגרפית והחברתית. המטרות העיקריות של המיזם הן חשיפת תלמידי 
י"א ו-י"ב לקהילת המודיעין הישראלית, לערכיה ולמורשתה. לוח הפעילות 

כמעט מלא חודשים ארוכים קדימה. 

המשך מעמוד 9

המצב בלבנון: סיכון או סיכוי

פעילות ימי חוויה לנוער
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"מועדון חבצלת"
אורי סלונים בשליחות הלב - על מצוות פדיון שבויים ונעדרים

אורי סלונים

מועדון החברים של המל"מ ממשיך בפעילותו בהרצאתו של עו"ד אורי 
סלונים על פעילותו במשך למעלה מ-30 שנה, בהתנדבות, לקידום הטיפול 
בשבויים ונעדרים. אלוף )מיל'( אהרון זאבי פרקש ומנכ"ל המל"מ תא"ל 
)מיל'( יובל חלמיש פתחו את האירוע בדברי הוקרה חמים לפועלו החשוב 

והמשמעותי של סלונים והדגישו את חשיבות המשך הטיפול בנושא. 
סלונים סיפר על מקרים שונים שהיה מעורב בהם. ביניהם מה עלה בגורלו 
של רון ארד, סיפורו של סמיר אסעד ז"ל, החייל הדרוזי שנפל בשבי בשנות 

ה-80, על יוסי פינק ז"ל ורחמים אל-שיח ז"ל ועוד. 

וכך כתב סלונים לאחר ההרצאה: "היה מרגש אמש, להרצות במל"מ, המרכז 
למורשת המודיעין לפורום "חבצלת" של יוצאי אמ"ן, המוסד ושב"כ, בנושא 
שבויי ונעדרי צה"ל!! היו בין המאזינים, גם שותפים מרגשים למשימות 
"הביחד" הכה  יותר מכל את  אלה... היה זה ערב מרגש מאד, שהמחיש 

חשוב של כולנו..". 
אורי סלונים הוא עורך דין במקצועו. כיהן יו"ר ארגון "וראייטי" ישראל מאז 
2003- 2022, וכנשיא וכיו"ר וראייטי העולמי  1995 ועד פרישתו באפריל 

2007. זוכה עיטור נשיא מדינת ישראל )2012(.

 מרכז המידע למודיעין ולטרור
על שם אלוף מאיר עמית

חדש מהספרייה והארכיון 

 מועדון חבצלת. מימין: יובל חלמיש, אורי סלונים ואהרן זאבי פרקש
)צילום: נאוה רייך(

המחודש  האינטרנט  לאתר   היכנסו 
ולטרור למודיעין  המידע  מרכז  של 

www.terrorism-info.org.il/he

ובו מחקרים עיתיים, מחקרים ממוקדים ומחקרי 
עומק ותשתית מרתקים על: מבט לאיראן, מבט 
ומבט  הישראלי-פלסטיני  ולסכסוך  לטרור 
לג'יהאד העולמי, ילדים בשירות הטרור, תנועת 
פעילות  סיכום  בתימן,  והמלחמה  הח'ותים 

דאע"ש בשנת 2022 ועוד.

QQ  לקטלוג וצורפו  הארכיון  כותרי  לרשת  הועלו  הארכיון,  שדרוג  במסגרת 
הספרייה. להלן הקישור לאוקיאנוס מידע על מודיעין וטרור:

www.infocenters.co.il/malam_sifria  
בדוגמא נראה דף תוצאות לאחר חיפוש פרסומים בארכיון ההיסטורי:  

 
QQ  ב-1 בפברואר 2023 נכנסה לתפקיד מנהלת הארכיון יפעת להב וויט. נאוה רייך

תמשיך בניהול הספרייה. בהצלחה ליפעת!
QQ  כותרי ספריית המכון למחקרי בשבועות האחרונים, הספרייה קלטה את 

ביטחון לאומי )INSS( בנושאי מודיעין, טרור ומזרח תיכון.
נאוה רייך
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מאמר חדש של המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין, עוסק ביחסי 
הגומלין החשובים בין ארגוני המודיעין לבין הסביבה האזרחית שבתוכה 
ועבורה הם פועלים. השינויים הדרמטיים של המציאות האנושית במאה 
ואחת מחייבים את ארגוני המודיעין להיפתח באופן רדיקלי  העשרים 
לסביבה האזרחית, ולקדם שיתופי פעולה במגוון תחומים ודפוסים. ארגוני 
מודיעין בעולם ובישראל כבר מקדמים שינויים כאלה, אולם חלקם עושים 
ובשיח המקצועי על המודיעין,  גם בזירה האקדמית  זאת באופן חלקי. 
השינוי המדובר לא מקבל התייחסות שיטתית והוליסטית. לפיכך, המאמר 
מציע מסגרת אינטגרטיבית של תפיסה שכזו, "מודיעין פתוח", ואשר כוללת 

חמישה מרכיבים והם:- 
נוגע בשאלת העיסוק של ארגוני המודיעין באיומים  המרכיב הראשון 
גלובאליים-אזרחיים, דוגמת משבר האקלים ובריאות הציבור. סוגיות אלו, 
החורגות מהמישור הביטחוני-צבאי, הפכו בימינו לחלק מסוגיות הביטחון 
וכיצד על המודיעין  ולכן נשאלת השאלה האם  הלאומי במובנו הרחב, 
הלאומי לעסוק בהן. ארגוני מודיעין נדרשים לגבש מענה לאתגרים אלה 
ועל קהילת המודיעין לבחון את המענה שלה בהתאם לצרכים הלאומיים 

ולתרבות האסטרטגית של המדינה.
המרכיב השני נוגע להפעלת הכוח המודיעיני בממד הדיגיטלי. אנו חיים 
בעידן דיגיטלי שבו המידע הגלוי הפך להיות בעל חשיבות רבה, כפי שבא 
לידי ביטוי מובהק במלחמה באוקראינה. ארגוני המודיעין צריכים לפתח 
ממשקים ושותפויות עם הסביבה האזרחית, הן באיסוף מידע )כפי שלמשל 
המודיעין האמריקני משתמש בחוכמת ההמונים ברשת האינטרנט כדי 
לווין(, הן בפעילויות מחקריות  להגדיל את היקפי הפענוח של תצלומי 
)למשל, קיום שיח עם ארגונים אזרחיים(, והן בפעילויות מבצעיות )דוגמת 
של  בקמפיינים  ומאבק  ברשת,  פלילית  בפשיעה  מאבק  סייבר,  הגנת 

דיסאינפורמציה והשפעה על התודעה(.
נוגע לבניין הכוח הטכנולוגי של המודיעין. בעשורים  המרכיב השלישי 
כך שתעשיית  והייצור הטכנולוגי,  בעולם המו"פ  היפוך  האחרונים חל 
ההייטק בשוק הפרטי היא המובילה. במציאות שכזו, ארגוני המודיעין 
לשמר  כדי  האזרחי,  המדעי-טכנולוגי  לאקוסיסטם  להתחבר  צריכים 
שארגוני  אסטרטגיות  מספר  קיימות  טכנולוגית.  מודיעינית  עליונות 
המודיעין מאמצים כדי לעשות זאת, ובכלל זה "יבוא", כלומר לשלב גורמים 
 ,IARPA מהתעשייה בתוך קהילות המודיעין )כפי שעושה למשל סוכנות

שאחראית על המו"פ של קהילת המודיעין האמריקנית(, השקעה של 
ארגוני המודיעין בפיתוחים טכנולוגיים רלוונטיים בסביבה האזרחית, כדי 
המוסד  למשל  שעושים  )כפי  מהפירות  וליהנות  הצלחתם  את  לעודד 
ו"הגירה",  ואקסלרטורים(,  השקעה  קרנות  במסגרת  בישראל  והשב"כ 
במסגרתה ארגוני מודיעין מקימים מתחמים פיזיים )שבדרך כלל, חלקם 
ממודרים וחלקם פתוחים(, בתוך Hub-ים של חדשנות טכנולוגית, בהייטק 

ובאקדמיה.
המרכיב הרביעי עוסק בניהול ופיתוח ההון האנושי. השינויים הבינדוריים 
מובילים לתמורות משמעותיות בשוק העבודה. המודל הקלאסי של עבודה 
רציפה בארגון אחד עד גיל הפרישה, והגעה יומיומית למשרד כבר הולכת 
ונעלמת מהעולם, ומגמה זו אינה פוסחת על כוח האדם המשרת בקהילת 
המודיעין. לכן, על ארגוני המודיעין לפתח אסטרטגיות הון אנושי גמישות 
וסימביוטיות יותר עם המגזר הציבורי ועם שוק העבודה הפרטי, למשל 
באמצעות פיתוח מסלולי שירות שיכללו מעבריות בין תפקידים בארגון 

המודיעיני, לבין תפקידים במגזר הציבורי, באקדמיה ובמגזר הפרטי.
המרכיב החמישי, קשור בחובה של ארגוני המודיעין להשמיע את קולם 
ולשתף את הציבור במידע ובהערכות המודיעין )כמובן במגבלות שמירה 
על שיטות ומקורות(, כדי להתמודד עם אתגרי הדיסאינפורמציה שמשליכה 
לשלילה על השיח הציבורי. עליהם לעשות זאת באמצעות פרסום ישיר 
לציבור של הערכות המודיעין, כמו שהחל ראש חטיבת המחקר באמ"ן 
לעשות לאחרונה, ובאמצעות שיתופי פעולה עם כל בעלי העניין האזרחיים 

שעוסקים במאבק בדיסאינפורמציה ובמאמצי השפעה זרה.
לסיכום, תהליך ההיפתחות למרחב האזרחי חייב להימשך ולהעמיק, כמנוע 
צמיחה חיוני של ארגוני המודיעין, אך עליו להיעשות תוך התמודדות עם 
האתגרים הכרוכים בכך: פיתוח תרבות סוד מורכבת יותר, ושינוי "נקודת 
העבודה" של ניהול הסיכונים בתחום השמירה על מקורות ושיטות; הפנמת 
והצורך לפנות לשותפויות חיצוניות כדי  אובדן המונופול על המודיעין 
לשמור על רלוונטיות; ניהול מתח פוטנציאלי מול הדרג המדיני, שעלול 
לראות בשיתוף הציבור בהערכת המודיעין פגיעה במונופול שלו על צריכת 
ליבון סוגיות אתיות הקשורות ביחסים עם הסביבה  המידע המודיעיני; 
האזרחית במשטר דמוקרטי, והתמודדות עם הסתייגויות אפשריות של 

גורמים אזרחיים משיתוף-פעולה עם ארגוני המודיעין. 
http://bit.ly/3H5sh3X :למאמר המלא

ד"ר אל"מ )מיל'( עופר גוטרמן - עמית מחקר בכיר במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

מודיעין פתוח: מסגרת חדשה ליחסים 
בין ארגוני המודיעין לסביבה האזרחית
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טקס שנתי לזכרו של מאיר )מקס( בינט ז"ל 
ליד האנדרטה לזכרו בכפר חסידים

נחם אילן ואלה שושנה

מהנעשה בקרן להנצחת קדושי קהיר

ערב עיון לרגל נעילת תערוכת ציוריו של רוברט דסה 
במוזיאון אסירי המחתרות במגרש הרוסים בירושלים.

"תהיו גם אתם השגרירים של הסיפור של האבות 
שלנו...". במילים אלו של גיא, בנו של רוברט דסה, 
הסתיים ערב עיון לרגל נעילת התערוכה "משחור 
לבן לצבע", שהוצגה במוזיאון אסירי המחתרות 
בירושלים במשך כחצי שנה. ערב העיון, שהתקיים 
בכ"ט בטבת, 22 בינואר 2023, היה תוצר של שיתוף 
פעולה בין הקרן להנצחת קדושי קהיר, המוזיאון, 
מכון בן-צבי ויחידת המוזיאונים במשרד הביטחון. 

הערב יוחד ל'גבורת הרוח מאחורי הסורגים'. נשאו דברים ד"ר חנן חריף, 
סגן ראשת מכון בן צבי; נצ"מ )גימ'( אלה שושנה, מנהלת הקרן להנצחת 
קדושי קהיר; שלמה דרור, אוצר התערוכה; פרופ' נחם אילן, ראש הקרן 
להנצחת קדושי קהיר; פרופ' זאב גריס, לשעבר חוקר ביחידת התיעוד של 
משרד הביטחון; ופרופ' זהבה סלומון, כלת פרס ישראל ומומחית לפוסט-
טראומה אחרי שבי. נורית שפירו הנחתה רב-שיח בהשתתפות גיא, בנו 
של רוברט דסה; שרון, בתו של פיליפ נתנסון; ויואל, בנו של מאיר זפרן, 
אשר שוחחו על החיים בבית של אבא גיבור. הנחתה את הערב הדר קמון-

טרייסטר, אחראית ההדרכה במוזיאון. 
הערב היה אירוע מרגש ועורר הדים חיוביים רבים.

נחם אילן מרצה בערב העיון במוזיאון המחתרות )צילום: יורם תמיר(

זוכרים ומזכירים - נידוני קהיר
וערבית בכיתות  כחמישים תלמידות ותלמידים ממגמות המזרח התיכון 
י'-י"ב השתתפו ביום רביעי, ג' בשבט תשפ"ג, 25 בינואר 2023, ביום עיון 
קצר שערכה הקרן להנצחת קדושי קהיר בבית הספר הריאלי בחיפה זו 
והוא  נפשי  כמשאב  באמנות  העיון התמקד  יום  עשרה.  השנה האחת 
הוקדש בהוקרה למאיר זפרן ז"ל, מגיבורי "מבצע סוזאנה" )"העסק הביש"( 
אשר השתדל ליטון חלק פעיל בימי העיון הללו. זפרן נפטר לפני כשלושה 

חודשים בשנתו התשעים וחמש. 
הדוברים המרתקים היו ד"ר יהודה להב, שפתח את יום העיון, פרופ' נחם 
אילן שהרצה על ציורי מאיר - "אמנות כדרך להתמודדות עם טראומה" 
יואל, בנו של מאיר  "אומנות כמשאב נפשי".   - ועל רישומי רוברט דסה 

זפרן, שיתף וריגש את הנוכחים כששוחח על "לגדול בבית אמן גיבור".

אזכרה לקדושי קהיר ביום השנה ה-68 לתלייתם 
בבוקר קר במיוחד אך בהיר, למרות איומי החזאים לגשם ולסופת חול, 
התייצבו במרומי הר הרצל ביום רביעי, י' בשבט, 1 בפברואר, כמעט 300 
צעירות וצעירים וכן חברים וקרובים ונציגי חיל המודיעין לאזכרה השנתית 
שמואל עזר, שנתלו בקהיר בח' בשבט  משה מרזוק וסא"ל  לסא"ל ד"ר 

 דיוקן עצמי בצבע, 
רוברט דסה

)"העסק  1955, בעוון השתתפותם ב"מבצע סוזאנה"  בינואר   31 תשט"ו, 
הקרן.  של  שנים  עשרה  ארבע  בת  מיוזמה  חלק  הוא  זה  יום  הביש"(. 
הצעירים שנכחו באזכרה שמעו בשבועות ובימים שלפניה הרצאה מפי 
פרופ' נחם אילן, ראש הקרן, על "מבצע סוזאנה". ההשתתפות באזכרה 
מזמנת לתלמידים חוויה מיוחדת. ואכן, התגובות לא אחרו לבוא: תלמידים, 
מורים ומנהלים הודו על הזכות לשמוע את ההרצאה ולהשתתף באזכרה 
שבסיומה התקיימו קבוצות שיח של התלמידים עם בני משפחות החללים 
וחברים. כך התוודעו הצעירים לשאר הרוח ולתעצומות הנפש של עזר 

ומרזוק וחבריהם למחתרת.
נכחו באזכרה תלמידות ותלמידים ממדרשת נטור בגולן, ממגמת משטרה 
בכפר הנוער הודיות בגליל התחתון, ומבתי הספר הריאלי בחיפה, אולפנת 
כפר פינס, מקיף י' אמי"ת באשדוד ואולפנת אוריה באלון שבות; ובירושלים: 
אורט גבעת רם, בויאר, הימלפרב ופלך בנות. מנכ"ל המל"מ, תא"ל )מיל'( 

יובל חלמיש, כיבד את המעמד בנוכחותו. 

מישל דגן, בתו של מאיר )מקס( בינט 

ב-23 בדצמבר 2023, כמו בכל יום שישי החל 
בחג החנוכה, התקיים הטקס השנתי לזכרו 
של אבי, מאיר )מקס( בינט, לוחם סתר שפעל, 
בין השאר, במצרים בשנים הראשונות למדינה, 
חודשי  אחרי  בקהיר  בכלא  חייו  את  וסיים 
אנדרטה  הוקמה  ב-2016  ועינויים.  חקירות 

לזכרו על ידי הפסל יובל לופן מגינוסר, וביוזמת גיל ברנר וברוריה 
זמיר )הבת של שרה ודוד זמיר( שאצלם בכפר חסידים למד בינט 
את מקצועות החקלאות. האנדרטה ממוקמת בכפר חסידים ב' בסוף 
רחוב נחל קדומים, בירידה ליגור ועל שביל ישראל. חנוכת האנדרטה 
ואהרל'ה ברינדט,  רוטנברג  דודו  ומאז  בינואר2017  הייתה ב-30 
מחוג מטיילי אוהבי ירושלים, לוקחים על עצמם לקיים את הטקס 
השנתי לזכרו של בינט. אין די מילים להודות להם. הטקס מתקיים 

בהשתתפות חיילים מיחידת המחקר באמ"ן. 
השנה השתתפו בטקס ראש המועצה האזורית זבולון, מר עמוס 
נצר, וראשת הוועד המקומי של כפר חסידים. דודו ואהרל'ה דואגים 
לפרסום ולהסעה, לכיסאות, לנגינה, לצלם בקיצור לכול והכי חשוב 
-הם עומדים במילה שלהם לתת את הכבוד המגיע לבינט כל עוד 
יוכלו. השנה גם אהרל'ה דיבר, בנוסף לעמוס נצר ולירון בכר, שדואג 
להגיע מידי שנה. ענת עוגן ואלכס מיגור הופיעו בחלק האמנותי 
של הטקס. בין השאר ניגנו ושרו את השיר "בית פשוט בית" שכתבו 
מאיר בינט ויהודה צירקל )יבדל"א(. את הנרות מדליקים בחנוכייה 
שבנה אבי, מאיר, בשנת עלייתו ארצה. המיקום של האנדרטה 
נהדר. לא יכולתי לבקש יותר. כדאי לבקר במקום, לפרסם את דבר 

קיומו של הטקס ולהגיע אליו בשנה הבאה. 
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גדי זהר

 עמותת בוגרי יחידה 504 - מודיעין 10 והיחידה 
מוקירים את מעוטרי הצל"ש

יזמה ערב הוקרה לשישה   10 - מודיעין   504 יחידה  עמותת בוגרי 
מבוגרי היחידה שעוטרו בצל"ש בעיטור העוז במשך השנים. 

האירוע נערך בשיתוף פעולה עם היחידה, והשתתפו בו כ-450 איש 
ובני משפחותיהם, המשפחות השכולות, פורום  ואישה: המעוטרים 
מפקדים, קצינים וחיילים, חברי העמותה ואורחים. ואלה המעוטרים:

QQ  "סג"מ מחמד קאסם סייד אחמד ז"ל, לוחם, מפקד צוות "הסילונים
שנפל במבצע בסוריה ב- 1956. צל"ש אלוף פיקוד הצפון, יצחק רבין.

QQ  "4 סגן )לימים סא"ל( שאול גלעדי, על תפקודו במבצע "קלחת 
בלבנון ב-1972. צל"ש הרמטכ"ל ועיטור העוז.

QQ  1973-סרן )לימים סא"ל( גדעון חסיד ז"ל, מלחמת יום כיפור ב
בחזית המצרית. צל"ש ראש אמ"ן.

QQ  סגן )לימים אל"מ( חיים פרץ ז"ל, פיגוע משגב־עם ב-1980. צל"ש
רמטכ"ל.

QQ  גיורא אברהם, חשק"ב, על תפקודו במבצע )לימים רס"ן(  סרן 
"שלום הגליל" בצור ב-1982. צל"ש ראש אמ"ן.

QQ  רס"ן שי לחמן, חשק"ב, על תפקודו ב"מבצע שלום הגליל" בצור
ובביירות ב-1982. צל"ש ראש אמ"ן. 

סיפורי הגבורה של המעוטרים הוצגו בסרטונים ובהמחזה שבוצעה 
יחידתיים בהם זכתה  כן הוצגו צל"שים  ע"י שחקני תיאטרון צה"ל. 

היחידה במשך השנים.
את הטקס ליוותה להקת "קולית" של אנשים בעלי מוגבלויות מעמותת 

"הבית של רונית", והנחה חבר העמותה אהרל'ה ברנע.

ולבני  וראש העמותה העניקו שי מזכרת למעוטרים  מפקד היחידה 
משפחותיהם. בדבריהם הדגישו את חשיבות האירוע למורשת היחידה 
ולביטחון המדינה. בשם  ואת הגאווה על תרומת היחידה למודיעין 
המעוטרים דיבר שי לחמן שהדגיש לחיילים והקצינים הסדירים את 
הלקחים מפעולתם של המצטיינים למבצעים ולמלחמות הבאות. לכל 
ובה  המשתתפים חולקה חוברת, שהפיקה העמותה בסיוע היחידה, 

סיפורי הצל"ש.

 "מועדון חבצלת"
שריינו ביומנכם

ביום שלישי 28.3.2023 בשעה 18:00 
 מפגש עם ראש חטיבת המחקר באמ"ן 

תא"ל עמית סער: 
תמונת המצב האזורית

פרטים בהמשך.

סינמה בלש
סינמה בלש - מועדון סרטי המודיעין 

של המל"מ ממשיך בפעילותו

הקרנת טרום בכורה 
הסרט: גולדה

 מותנה בהרשמה מוקדמת במשרדי המל"מ בטלפון: 03-5497019 שלוחה 2 - רקפת
או בדוא"ל mlm@intelligence.org.il בהעברת טופס ההרשמה.

ביום רביעי 15.3.2023 בשעה 18:00

לצפייה בפרטי האירוע לחץ כאן | לפתיחת טופס ההרשמה לחץ כאן
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נעם שפירא וחן שמילו

עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(

פעילות העמותה ממשיכה להיות מגוונת ועשירה. במסגרת זאת יצוינו:
QQ  היכנסו סייברטק.  בכנס   8200 בוגרי  עמותת  של  פאנל  הובלת 

 https://www.8200.org.il/he/376/483 :לקישור
QQ  .8200 לעסקים קטנים הגיע לסיומו המחזור השלישי בתוכנית 

התוכנית נוסדה ביוזמת עמותת בוגרי 8200 ובתמיכת הפורום הכלכלי-
חברתי, בנק הפועלים, חשבונית ירוקה ותנובה. במחזור זה השתתפו 
48 עסקים קטנים מאזור צפון הארץ, 240 מנטורים ויועצים, התקיימו 

5,500 שעות ייעוץ והושפעו יותר מ-550 בתי אב. 
QQ  8200 - פורום בוגרות ובוגרים.gov עמותת בוגרי 8200 מקימה את

העוסקים או מתעניינים בעבודה בשירות הציבורי. אירוע הפתיחה של 
הפורום יתקיים ב-9 במרס 2023 באודיטוריום של חברת גוגל. 

מורשת
QQ  2-81 )עמי"ט( התקיים ב  -  8200 אירוע משותף לשתי העמותות 

בפברואר 2023. סא"ל א' סיפר על מסלול חייו מהפנימייה בערד ועד 
)2006(. עם הגעתו  כיוון"  האתגר האישי שלו כלוחם במבצע "שינוי 
ליחידה היה בין מקימי תחום הסייבר. עכשיו הוא ראש מיזם "גשרים" 
במסגרת אקו 8200, שמטרתו להרחיב את לימודי הטכנולוגיה לתלמידי 
כיום משתתפים במיזם כ-20,000 תלמידים  ז'-ט' בפריפריה.  כיתות 

ב-31 רשויות מקומיות.

סא"ל א' מספר על חייו

QQ  חידון מורשת אשר הקיף את תולדות היחידה ביחידה התקיים 
מראשיתה ועד 2010. ריכזו את החידון קמ"טית החינוך סרן ע' והמש"ק 
 180 ל' בסיוע צוות המורשת ביחידה. החידון התקיים בשלבים:  דן 
10 עלו לשלב  וקצינים הגיעו לשלב הראשון, מהם  חיילות  חיילים 
זכה קצין מהיחידה. בראש חבר השופטים  ובמקום הראשון  הגמר, 

ישב אל"מ )בדימוס( נעם שפירא.
QQ  23-8200 בצפון הארץ התקיים בחיפה ב מפגש מורשת לבוגרי 

ידידי  2023. המפגש התקיים בשיתוף פעולה עם אגודת  בפברואר 
אוניברסיטת חיפה. ברכו אליענה דן, מנכ"לית אגודת הידידים ומנכ"ל 
עמותת בוגרי 8200 חן שמילו. הדובר המרכזי היה תא"ל )מיל'( יאיר 
כהן, מפקד היחידה לשעבר. נעם שפירא יזם את המפגש והנחה אותו. 

QQ  ביוזמת היחידה הוענק אות המב"מ בלבנון לחיילי היחידה שהוכרו
כנכים בתקופה זו במהלך שירותם. האירוע התקיים בנוכחות מפקד 

היחידה ומפקד מרכז המודיעין.

מקבלי אות המב"מ עם מפקד היחידה ומפקד מרכז המודיעין

QQ  "העמותה פועלת במשותף עם "המועצה למורשת ולשימור אתרים
בחיפה כדי להנציח את פעילות היחידה בעיר, במיוחד האתר שבו 
הוקם לראשונה בסיס "עמיחי". שרתו בבסיס דרוזים אקדמאים במהלך 

שנות ה-70 וראשית שנות ה-80 לראשונה בצה"ל ובחיל המודיעין. 

טקס חלוקת מלגות מטעם "קרן ברנדיס"

מצטיינים  לסטודנטים  מלגות  לחלוקת  הטקס השנתי 
ששירתו במערכי המודיעין בצה"ל מטעם "הקרן לעידוד 
המצוינות" על שם אל"מ )מיל.( ד"ר יעקב ברנדיס ז"ל, נערך במל"מ ב-17 
בינואר 2023. שבעה סטודנטים ששירתו במגוון יחידות של חיל המודיעין 
ולומדים במוסדות להשכלה גבוהה זכו במלגה בת חמשת אלפים שקלים 
כל אחד. ניכר היה שמצוינות היא תכונה מובנית אצל הזוכים, שכן כל אחד 

מהם הצטיין לא רק בלימודיו האקדמאים אלא גם בשירותו הצבאי.
זו השנה השביעית שהקרן מחלקת מלגות הצטיינות. מדי שנה מגישים 
כ-150 מועמדים בקשות למלגה. בשנתיים האחרונות מספר המלגות עלה 
בהדרגה מארבע מלגות לשבע מלגות והנהלת הקרן מקווה להגדיל את 

מספרן עוד יותר בעתיד.
אל"מ ד"ר יעקב ברנדיס היה ראש הזירה הטכנולוגית בחטיבת המחקר באמ"ן 

וזכה להערכה רבה על פועלו, על מקצועיותו ועל אומץ לבו המודיעיני. בטקס, 
אותו הנחתה ברגש רב סא"ל )מיל'( אסנת ניר, שעבדה עם ברנדיס שנים 
רבות, נשאו דברים סא"ל שובל מהזירה הטכנולוגית שסיפר על מורשתו של 
ברנדיס, רחל רעייתו, שסיפרה על הפן האישי של ברנדיס, ואיילת, אחת 
מהזוכים במלגה, שהודתה בשם הזוכים, ועמדה על המופת שברנדיס מציב 

לכל איש מודיעין. מורן מייזלס הנעימה בשירתה ונגינתה.
את המלגות לזוכים חילקו חברי ההנהלה של קרן ברנדיס, תא"ל )מיל.( יוסי 
קופרווסר, רב-טפסר ) מיל'( שמעון רומח, ד"ר יעקב עשני, ד"ר רחל ברנדיס 
הזירה  ראש  בעברו  היה  הוא  שאף  פסח,  מלובני.  פסח  )מיל'(  ואל"מ 
הטכנולוגית, גם סקר בהרצאה פוקחת עיניים את המודיעין הטכנולוגי, מקומו 

בתוך מערך המודיעין המלא ותרומתו לאורך השנים לביטחון ישראל.
יוסי קופרווסר
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mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:mlm@intelligence.org.il


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 

תודותינו 
לאריק אופיר, לנחם אילן, ליוסי בר-אל, לגילה, למישל דגן, לאופיר 
וינטר, לגדי זהר, לאסתר מאיר גליצנשטיין, לאורנה מזרחי, לאמנון 
סופרין, לדודי סימן-טוב, לאורי סלונים, לחיים סרברו, לאשר עידן, 
לרקפת פאר, לציונית פתאל קופרווסר, ליוסי קופרווסר, לנאוה רייך, 
לנעם  לאהוד שפירא,  לחן שמילו,  לאופיר שהם, לאלה שושנה, 

שפירא לשרית 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

המל"מ ממשיך לקיים שידורים מקוונים בזום לדיון בסוגיות 
 הקשורות במודיעין, באסטרטגיה ובביטחון לאומי. 

מרכזת ומנחה: יוכי ארליך.

תוכנית המפגשים הקרובים:
יום ראשון 12.3.2023 בשעה 18:00  •

סודאן: משלושת הלאווים לשלום עם ישראל? 
מרצה: ד"ר חיים קורן )קליין(. 

בעבר שגריר במצרים ובדרום סודאן. 

יום ראשון 19.3.2023  בשעה 18:00  •
הצעירים הפלסטינים - בנים של אף אחד

מרצה: ד"ר רונית מרזן
חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינית.

יום ראשון 26.3.2023 שעה 18:00  •
ראש הממשלה במלחמת יום הכיפורים: מבט אישי

מרצה: פרופסור )אמריטוס( מירון מדזיני
היה בעבר דובר לשכת ראשי הממשלה לוי אשכול, גולדה מאיר ויצחק רבין. מחבר הספר 
"גולדה ביוגרפיה פוליטית" שפורסם ב-2008 וזכה בפרס ראש הממשלה לשנת 2010. 

מדזיני הוא ממקימי החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה העברית.

יום ראשון 2.4.2023 בשעה 18:00  •
איראן בזירה הבינלאומית והאזורית

מרצה: הגב' סימה שיין
ראשת אגף המחקר במוסד בעבר וראשת תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי 

.)INSS(

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

פרסום ראשון - אלי זיו: האם ההתרעה על הכוונה לרצוח 
את בשיר ג'ומאייל לא נלקחה ברצינות? • פרסום ראשון 
גלוי - שי לחמן: ביירות - הסיפור שעדיין לא סופר • אבנר 
ברנע על מודיעין גלוי במלחמה באוקראינה • אפרים לפיד 
על האוסינט הישראלי • איפכא מסתברא - מדור חדש של 
יאיר שפיגל   - שלמה קשי • ארבעה מאושיות הקהילה 
על עמוס מנור ז"ל, ירון בכר על וולפגנג לוץ ז"ל, עמרם 
לפידות  ג'ק  על  בינה  ושולי  ז"ל  צבי  אביו  על  אהרוני 
)יבדל"א( • אבי מושבי מאיר על פרשת המרגל לוי לוי • 
חיים מנור מספר את סיפורה של הסוכנת א' • יעקב פריד 
מספר על המוח'תאר מאזור רמאללה • עפר דקל מדבר 
על מאינתיפאדת "אל-אקצא" ועד "חומת מגן"; ד"ר א' מספר 
קובי סגל מאיר  על ההתארגנות בראשית ימי "המוסד" • 
את היומינטישמיות בקהילת המודיעין הבינלאומית • רפי 
קיטרון מספר על..."חיות מדליקות" • ז'ק נריה ואריה שור 
תנועת  על  נהרי  מירי   • והסברה  מדיניות  מודיעין,  על 

"הבריחה" • ועוד ועוד...

בגיליון 93 של "מבט מל"מ"
כתב העת של המרכז למורשת המודיעין

כתב-עת לענייני מודיעין ובטחון מבית המרכז למורשת המודיעין    גיליון 93, שבט תשפ"ג, פברואר 2023

ירון בכר על 
וולפגנג לוץ המרגל 

על הסוס במצרים

בעמ' 18

דר' עמרם אהרוני על
אביו, צבי, מבוני
קהילת המודיעין

בעמ' 21

דר' שולי בינה על
ג'ק לפידות הסוכן 
החשאי והג'נטלמן

בעמ' 25

מסתברא  איפכ 
מדור חדש 

שלמה קשי
עמ' 67

עשרה ימים במערב־ביירות  

הסיפור שלא סופר
כיבוש מערב־ביירות, 24.9.1982-15.9.1982

רס"ן )מיל.( שי לחמן

ועוד בגיליון:

ועוד...

בעמ' 4

בעמ' 6

דר' יאיר שפיגל על 
עמוס מנור

והממלכתיות בשב"כ 

בעמ' 14

פרסום
ראשון

אל"ם אלי זיו, מפקד מרחב ביירות של 504
חבר עמותת מודיעין 10

האם ההתרעה על הכוונה 
לרצוח את בשיר ג'ומאייל 

לאנלקחה 
?ברצינות

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

https://bit.ly/3sTqOqL
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