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דבר העורכת
קוראים יקרים,
בשנת  1977הוצבתי בחטיבת המחקר באמ"ן
כקצינת מחקר צעירה .בבניין המפורסם שירתו
עדיין כמה מנציגי דור המייסדים של החיל.
הם ויורשיהם ,בני הדור השני של אנשי קהילת
המודיעין הישראלית שהיו כבר בכירים ,וקראנו
להם אז "מזרחנים" .בעלי השכלה אקדמית גבוהה ,שעסקו כל חייהם
בחקר ארצות ערב ,תולדותיהן ,ותרבותן .קראו חומר מודיעיני מגוון וגם
את נאומי המנהיגים ,מאמרי העיתונאים ,ספרי הסופרים ,הגות ההוגים.
אחד מהם אמר לי בשיחת מסדרון כי יותר מכול הוא לומד משירי
המשוררים הערבים בשפתם .הדור ההוא נשא עימו גם את מורשת
הכישלון של מלחמת " ,1973המחדל" .ממשיכיהם היו דור השיקום .גם
הם היו "ערביסטים" מלומדים ובקיאים.
בגיליון זה אנו נפרדים משניים מהם ,עמוס גלבוע ורובקה ארליך .הם ובני
דורם עשו לילות כימים במאמץ להתחדש ,אך בלי לאבד את המומחיות,
המקצוענות וההעמקה .הם פתחו את יומם בקריאת עיתונים ,וסיימוהו
בלילות ארוכים של דיונים בחדרים אפופי עשן .מאז התחלפו אתגרים,
השתכללו כלים ,וגם פני האזור השתנו .קצב האירועים הואץ ,ועמו גם
שפע המידע מכל עבר ,בטכנולוגיות מתקדמות ברשתות החברתיות
ועוד .דור חדש של אנשי מחקר צמח :מהירי מחשבה ,מיומנים ,שולטים
בטכנולוגיות עדכניות ומתחדשות של איסוף מידע ,ניתוחו ועיבודו
לתוצר מודיעיני המונגש למקבלי החלטות .ועם זאת לא מיותר לשאול:
האם נותרו גם המעלות של קודמיהם? איך מחברים את מורשתם של
עמוס גלבוע ,רובקה ארליך ובני דורם עם בני הדורות החדשים? אין
ספק שאחד מתפקידי המל"מ הוא להנחילה גם פנימה ,למודיעין עצמו,
לנשותיו ולאנשיו .איך עושים זאת?  -הנה אתגר גדול הניצב לפנינו.
על כך ,בין השאר ,שוחח מנכ"ל המל"מ תא"ל (מיל') דודו צור בשיחה
בזום עם סא"ל (מיל') גדעון מיטשניק במסגרת התוכנית "שלישי אישי"
במ.ת.ג .לצד סיפור חייו ,דרכו באמ"ן ובמל"מ סקר צור את מפעל ההנצחה
והמאמץ לקדם את ההנחלה של מורשת קהילת המודיעין במיוחד לבני
הדור הצעיר .ניתן לצפות בתוכנית בקישור.youtube :
ברקע לאילוצי מגפת הקורונה המשכנו בקיום פעילות תוך שמירה על
ההנחיות ועל בריאות חברינו .אלפי צופים ממשיכים להשתתף בשידורים
המקוונים שאנו מקיימים בזום גם לקהל הרחב (פירוט בגיליון זה) ,ואנו
מקווים שהגל החמישי יהיה מאחורינו בקרוב .בשורות טובות ובריאות
איתנה לכל חברינו.
קריאה מהנה,
יוכי ארליך

הצדעה והוקרה לשניים מעמודי התווך של המל"מ:

עמוס גלבוע ורובקה ארליך (ז"ל)
ב 28-בדצמבר  2021התקיים
במל"מ ,לצד מפגש סמלי של
העברת הלפיד בין הוועד המנהל
היוצא לוועד המנהל הנכנס
שנבחר לאחרונה ,ערב הוקרה
של
עמוס גלבוע ז"ל לציון פטירתם לפני כשנה
ראובן ארליך ז"ל
תא"ל עמוס גלבוע ( 29בדצמבר
 )2020ואל"מ ד"ר ראובן (רובקה) ארליך ( 29בינואר  .)2021בפתח האירוע
נשא יו"ר המל"מ היוצא תא"ל (מיל') ד"ר צביקה שטאובר דברים מרגשים
לזכרם .להלן עיקריהם :עמוס ורובקה ,מורה ותלמיד .חברים שרק כוח
עליון מנע את שיחתם היומית .הם היו נציגיו כאן של אסד בשיא גדולתו.
עמוס ,מר סוריה ורובקה ,בהמשך הקריירה ,מר לבנון .שמורות טבע
ברוח הזמן הנוכחית של דלות החומר והמרדף אחר כותרות ותשומת
לב .צנועים ומאירי פנים .סקולרים אמיתיים ,שהקדישו את חייהם
ללימוד ולהבנת המזרח התיכון .תאבי דעת ,וקנאים לידע ולעובדות.
לימדו וקידמו את המודיעין כמקצוע ,משרתי הציבור האולטימטיביים
שתרמו רבות לקהילת המודיעין ולמדינה .שתמיד ראו עצמם כחייליה.
ארליך הקדיש את עבודת המחקר שלו לחקר השיעים בלבנון ,והיה איש
מחקר מהמעלה הראשונה ,שכל חייו היו קודש לתרום לביטחונה של
ישראל .גלבוע החל את דרכו בצה"ל כלוחם בגולני וסיים לאחר שעשה
את כל התפקידים הבכירים באמ"ן מחקר כולל ראש החטיבה.
את מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית הקים ארליך וגם
פיתח .זהו מפעל חייו וגאוות המל"מ ,שתורם תרומה רבת ערך למדינת
ישראל .מאות אלפים רבים מהארץ ומהעולם קוראים ומשתמשים
בפרסומי המחקר בתחומי עיסוקו .גלבוע היה לפיד בפני המחנה בכל מה
שקשור לפיתוח ולקידום המתודולוגיה של המחקר המשך בעמוד 2
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הצדעה והוקרה לשניים מעמודי התווך של המל"מ:

עמוס גלבוע ורובקה ארליך (ז"ל)

זומלמ  -פרויקט השידורים
המקוונים של המל"מ בזום

המודיעיני .בכתביו גלבוע הוציא לאור את המודיעין לקהל
היותר רחב ולא רק לשומרי הסוד ,ובכך קירב את התצרף
המודיעיני על גווניו למעגל רחב יותר של מתעניינים.
בהמשך הערב נשא דברים לזכרם אלוף (מיל') עמוס גלעד
שהכיר את השניים מקרוב" ,שתי דמויות המופת ומורי
הדור" .גלעד הרצה על הנושא" :האם הערכות מודיעין
משפיעות על המדיניות?" הנחה תא"ל (מיל') רון כתרי.

המל"מ ממשיך בקיום שידורים מקוונים ,מרביתם בשיתוף אתר מ.ת.ג
(מחברים תוכן לגמלאים) במאמץ לקדם את הנחלת מורשת קהילת
המודיעין וערכיה לציבור הרחב ,ולשתפו בנושאים הנוגעים לסדר
יומה של קהילת המודיעין ולביטחון הלאומי של ישראל.
מרכזת ומנחה :יוכי ארליך.
להלן רשימת הנושאים והמרצים בשידורינו המקוונים (לפי סדר קיומם):
• המודיעין במלחמת העצמאות  -סא"ל (במיל') גדעון מיטשניק,
לשעבר רע"ן ההיסטוריה והמורשת באמ"ן ועד לאחרונה מנכ"ל מכון
ז'בוטינסקי בישראל ( 5בדצמבר .)2021
• האינתיפאדה הראשונה מנקודת מבטו של קמ"ן פיקוד דרום
 - 1990‑1987תא״ל (בדימוס) ד"ר יוסי בן ארי ,בעבר בכיר בקהילת
המודיעין ,שימש מדריך ראשי במכללה לביטחון לאומי ( 12בינואר
.)2021
• "אנחנו שנינו מאותו הכפר  -אחד גיבור אחד בוגד ,סיפורם של
שני חברי קיבוץ גן שמואל ,אורי אילן שהתאבד בכלאו רק כדי לא
להסגיר פרטים חיוניים לאויב הסורי ,ואודי אדיב שנשפט ל 17-שנות
מאסר והורשע בריגול וחבלה במדינת ישראל  -אל"מ (במיל') ד"ר
משה אלעד ,מרצה במכללה האקדמית גליל מערבי ,בעבר שימש
כמושל ג'נין ,מושל בית לחם ,מושל צור וגזרת בינת ג'ביל (במלחמת
הלבנון הראשונה) וכן ראש מערך התיאום הביטחוני עם הרשות
הפלסטינית בתקופת אוסלו ( 19בדצמבר .)2021
• תורכיה של ארדואן לאן?  -ד"ר איתן חי כהן ינרוגק ,מומחה
לתורכיה במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת
תל אביב ( 26בדצמבר .)2021
• המזרח התיכון לאחר "האביב הערבי"  -פרופ' אלי פודה ,פרופסור
ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית ופרופ'
און וינקלר ,פרופסור בחוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
באוניברסיטת חיפה ( 2בינואר .)2022
• איראן  -ילדי המהפכה האסלאמית בין תקווה לייאוש :מדור X
לדור  - Yד"ר ליאורה הנדלמן בעבור ,ראשת מרכז אליאנס ללימודים
איראניים באוניברסיטת תל אביב ( 9בינואר .)2022
•  20שנה ל :KARINE-A -המחקר המודיעיני שהוביל למבצע
"תיבת נוח" ,לכידת אוניית הנשק  -התגברות על סימני שאלה ואי
ודאות  -אל"מ (מיל') גיל נוי ,רמ"ח מחקר במספן מודיעין ים (מד"ן
ים) בחיל הים ( 16בינואר .)2022
• רוסיה בזירה הבינלאומית וההשלכות על ישראל  -צבי מגן ,בעבר
שגריר ברוסיה ובאוקראינה ,וראש "נתיב" .כיום חוקר בכיר במכון
למחקרי ביטחון לאומי ( 23בינואר .)2022
מוזמנים לצפות בשידורים באתר האינטרנט של מ.ת.גmeteg.co.il :
ובקבוצת הפייסבוק facebook.com/groups/meteg

מרשתים את קורס
קמ"נים במורשת
מחזור  186החל במסורת של הענקת כותפות צוער של
ההשלמה החיילית באתר ההנצחה הממלכתי של חללי
קהילת המודיעין שנמצא במרכז למורשת המודיעין
בגלילות.
מדובר במופע אחד שהוא סדרה של תכני מורשת חייליים
ויחידתיים שהצוערים עוברים במתכונת ההכשרה החדשה.
המתכונת מועברת בשיתוף פעולה עם המרכז למורשת
המודיעין ובהנחייתו המקצועית של סא"ל (במיל') ,גדעון
מיטשניק ,רע"ן ההיסטוריה החיילי.
סא״ל יובל ל.
מפקד ענף מפקדים בבה״ד 15
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אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין (מל״מ)

מהנעשה במל"מ

המודיעין במלחמת העצמאות -
היערכות מול מציאות משתנה
הסקירה תיארה את לידתה של קהילת
המודיעין הישראלית במהלך מלחמת
העצמאות ,ואת האתגרים המורכבים
שעמדו בפני ראשי גופי המודיעין
באותה תקופה .הוצגו גופי המודיעין
שפעלו בארץ בתקופת המאבק על
הקמת המדינה :הש"י (שירות ידיעות)
של ה"הגנה" ,ה"דלק" של אצ"ל ומח' ו'
הקטנה של לח"י .ראש הממשלה ושר
הביטחון דוד בן גוריון ,הבין עוד בטרם
הקמת המדינה את חשיבות ההיערכות
של היישוב ושל "ההגנה" לאתגרים העתידיים של התמודדות עם צבאות
ערב .תובנות אלו הבשילו אצלו כבר עם סיום "הסמינר הביטחוני" שערך
באמצע שנת  ,1947והלכו והתחזקו לאחר פלישת צבאות ערב ,ולאחר
שהוצגו טענות קשות ממפקדי הכוחות הלוחמים על היעדר המודיעין

לצרכי לחימה או על תפקוד לקוי של
גורמי המודיעין.
ב 30-ביוני  ,1948כחודש וחצי לאחר
הקמת המדינה ,כינס איסר בארי ,ראש
ה-ש"י ,את המפקדים והודיע להם כי
בהנחיית בן גוריון מתבטל ה-ש"י ,שירות
הידיעות של ה"הגנה" ומוקמים שלושה
גופים :ש"מ -שירות המודיעין הצבאי,
מחצ -שירות ביטחון הפנים שבהמשך
הפך לש"ב ,ו"דעת" גוף לאיסוף מודיעין
חו"ל במסגרת משה"ח ,שלימים יהפוך
למוסד .מהישיבה הדרמטית הזו החל תהליך הקמת קהילת המודיעין
שהלכה והתפתחה לאורך השנים.
גדעון מיטשניק

האינתיפדה הראשונה מנקודת מבטו
של קמ"ן פיקוד הדרום1990-1987 ,
האינתיפדה הראשונה פרצה ב8-
ערב פרוץ האירועים ,רצועת עזה
בדצמבר  ,1987מבלי שהייתה לכך
השקטה יחסית הייתה 'גן עדן' לטיולים,
התרעה מודיעינית קונקרטית .אולם
דייג וקניות של ישראלים .העיסוק
שורת אירועים אלימים בשטחים
המודיעיני בה בפיקוד הדרום היה
שהתרחשו מאז קיץ  ,1987היו סימן לכך
מוגבל  -שב"כ הופקד רק על סיכול
שהשטח נפיץ ,ו"המתין" לאירוע חריג
טרור; היועץ לענייני ערבים (יע"ע) על
שידליק את אותן גחלים לוחשות .ואכן
הלכי הרוח ,ומודיעין הפיקוד על מתן
מותם של ארבעה פלסטינים בתאונת
מעטפת מדינית (מידע והערכה) בתחום
דרכים בה הייתה מעורבת משאית
הפלסטיני ,והצבעה על איומי טרור בתוך
ישראלית ,עשה זאת.
הרצועה ,ומתוכה .בפועל ,הפיקוד היה
השלכת אבנים  -מאפיין משמעותי של הפעילות האלימה
התרעות כלליות לצפוי כן ניתנו .מסמך
ממוקד בנושא הצבאי המצרי ,ובטיפול
באינתיפאדה הראשונה
שסיכם את עבודת צוות החשיבה
באיומי פח"ע בגזרתו שמקורם ברצועה,
בראשות פרופ' עמנואל סיון שמינה מנכ"ל משרד רוה"ם אז ,אברשה טמיר ,מצרים ('אוטובוס האימהות') ,ירדן ,ואף טרוריסטים שברחו מכלאם
הופץ לקברניטים כבר בקיץ  .1985המסמך התריע" :רצועת עזה היא פצצת (נפחא).
זמן דמוגרפית וכלכלית ועל כן גם מדינית וביטחונית" .אך המסמך 'אבד' בפרוץ האינתיפדה הופנה מרבית עיסוק מודיעין הפיקוד לרצועה ,והתבטא
בתהום הנשייה הפוליטי .גם קריאת ההשכמה של דוד גרוסמן בספרו 'הזמן בהשתתפות בהערכות מצב שוטפות; ביצוע סיורי אוויר במטוסים קלים
הצהוב' (יוני  ,)1987לא זכתה לתשומת לב ממשית .ויותר מכך  -צפי זירת לאיתור מוקדי התפרעויות; הכנסת מטוסי אולטרלייט לתגבור המודיעין
טרור לפעילות אלימה ספונטנית בשטחים ,בהערכת המודיעין השנתית החזותי; והכנת עזרי שטח למיניהם .אך העיסוק המשמעותי ביותר היה
ל ,1987-נדחה על ידי ראש אמ"ן והרמטכ"ל.
הקמת צוות לוחמה פסיכולוגית בפיקוד הקמ"ן ,המשך בעמוד 4
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האינתיפדה הראשונה מנקודת מבטו של קמ"ן פיקוד הדרום1990-1987 ,
הפעלתו בהשתתפות פעילה של סגן מרחב
דרום של השב"כ ,סגן יע"ע עזה ,קמ"ן אוגדת עזה
וקב"ט הפיקוד .המסגרת הלא-פורמלית אפשרה
חשיבה 'פרועה' מחוץ לקופסא ,ועשתה רבות
למימוש מטרותיה :שיבוש הפרות הסדר; סיוע
בהחזרת הרגיעה והנורמליזציה; פגיעה בכלי
ההנעה של האינתיפאדה; וליבוי הסכסוך בין
הגורמים הפלסטיניים.
וכך בוצעו הדברים :כתיבה והפצת כרוזים 'מטעם';
הכפשת כרוזים אוטנטיים; כתיבת סיסמאות;
הפצת שמועות והכפשות; פיזור קריקטורות;

פיזור 'שאלוני מסכנות'; מתן תהודה להריסת
בתים; שיגור מכתבי איום; ביצוע הפחדות
טלפוניות; פרסום כרוזי 'שהיד' על אנשים חיים;
וגם  -חיזוק געגועי כלואים הביתה ,באמצעות
שידור 'ד"ש עם שיר'; וסתם הסברה.
פעולות הצוות היו רוויות קשיים ודילמות .אבל
היא בהחלט הוסיפה בלבול ,מבוכה ,פלגנות
ורפיון ידיים בקרב הפלסטינים .ועל כך זכה
הצוות לציון לשבח במסגרת מפעל 'פרס חשיבה
יוצרת' מטעם ראש אמ"ן.
החלון הממוגן של ג'יפ הקמ"ן לאחר השלכת בלוק עליו

יוסי בן ארי

המחקר המודיעיני שהוביל ללכידתה של
אוניית הנשק קארין A

במלאת  20שנה ללכידת אוניית
תמונת ההיערכות של מספן
הנשק הפלסטינית KARINE - A
מודיעין (מד"ן) ערב האירוע,
ב 3-בינואר  2002הוקדש לאירוע
תחת פיקודו של תא"ל חזי
מפגש בזום .שיאו המבצעי של
משיטה ,מתחילה כחצי שנה
האירוע היה בהשתלטות כוח
לפניו .חיל הים לכד ב 6-במאי
של לוחמי שייטת  13על האונייה
 2001את ספינת הדייג "סנטוריני"
במרחק מאות קילומטרים דרומית
שניסתה להבריח אמל"ח מלבנון
לאילת ,ב"חלון זמנים" ייחודי מול
לרצועת עזה .למרות שהאירוע
סערה קשה בהתאם לתחזית
הסתיים בהצלחה מודיעינית
מדויקת של החזאי האגדי של
ומבצעית ,התקיים תחקיר נוקב
חיל הים ,בני מטרו (בן פורת) ז"ל.
במד"ן ,שתכליתו הייתה היערכות
הפרשה הגיעה לשיאה בעיצומה
משופרת לסבב הבא מתוך הבנה
של האינתיפאדה השנייה.
שגם היריב מבצע תחקיר לשיפור.
לוחמי השייטת לאחר ההשתלטות על ספינת הנשק (צילום :דו"צ)
בעקבותיה שינה ממשל בוש את
התובנות המרכזיות של התחקיר
גישתו לערפאת ולדרכים האפשריות לפתרון הבעיה הפלסטינית ,ודרש היו :שרשת ההברחות תשנה את פניה באופן מהותי; פעילותה תעבור
מפלסטינים להפסיק את הטרור ולבנות מוסדות מדינתיים כתנאי לקידום לזירת הים אדום; והיא עשויה לכלול שימוש בספינות גדולות והברחת
המו"מ .על הפרשה אפשר ללמוד גם מספרו של תא"ל עמוס גלבוע ז"ל אמל"ח בהיקפים גדולים .בעקבות זאת בוצע שינוי אירגוני במד"ן ,והענף
"דרמה בים האדום" (.)2017
שחוקר את הטרור הימי עובה ביכולות בתחום מחקר צי סוחר ופעילות
המודיעין שליווה את הפרשה עסק במכלול התמונה  -משלב זיהוי האירוע ,גורמים מעולם הספנות.
מעקב אחריו ועד מודיעין נקודתי על הפלטפורמה המבצעת ,מיקומה המעקב המודיעיני אחר נתיב האונייה היה אירוע ייחודי בפני עצמו ,בו
ומודיעין למבצע לצורך השתלטות עליה .המחקר המודיעיני שהביא שולבה גם קהיליית המודיעין האמריקנית .נותרו סימני שאלה על האונייה
להבשלת ההיערכות לכדי מבצע כלל מענה לשלוש שאלות מרכזיות :וזהותה ,אך הפער המשמעותי הנוסף נגע להפללה  -זאת כיוון שבחומר
מהו הסיפור הכולל המתרחש ומהן תבניות מוקדי פעילותו; מהי זהות המודיעיני לא הוזכר שיש מטען אמל"ח על האונייה .ההפללה נעשתה
בשתי דרכים צולבות  -הפללה על בסיס הגורמים המשך בעמוד 5
האונייה המעורבת; וכיצד ניתן להפלילה.
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המחקר המודיעיני שהוביל ללכידתה של אוניית הנשק קארין A
שהיו מעורבים ומאפייני פעילותם ,והפללה על בסיס התנהלות הספינה
ששיקפה העדר הגיון כלכלי והעלתה חשד לפעילות חשאית וחריגה.
בהסתכלות לאחור על האירוע ,נדמה שמדובר בהתבוננות על צילום עבר
של "שחור לבן" ,שכולל תמונת מצב שכיום היא "מובנה מאליה" .אולם ערב
האירוע הייתה תמונה חדשנית :הקשר בין הפלסטינאים לאיראן ,מעורבות
איראן בהברחת אמל"ח בהיקף גדול לרצועת עזה ,אמל"ח שבזמנו "משנה
מצב"  -רקטות לטווחים של כ 20-ק"מ  -יכולות מודיעיניות מוגבלות ביחס
להיום (בתחום מודיעין חזותי וסיגינט) וטווחי פעולה מוגבלים של חיל
הים באותה עת.

קארין  Aומצבור הנשק שנתפס (צילום :משה מילנר ,לע"מ)

גיל נוי

המזרח התיכון לאחר "האביב הערבי"-
סיפורו של כישלון
בדצמבר  2020מלאו עשר שנים למחאות האביב הערבי שהחלו
בתוניסיה ,והתפשטו למדינות ערביות רבות אחרות .מחאות אלו הביאו
להפלת משטרים בתוניסיה ,במצרים ,בלוב ובתימן ,למלחמות אזרחים
בסוריה ,בלוב ובתימן ,ולזעזועים משמעותיים במדינות ערביות נוספות.
בשנים  2019-2018התרחשו גלי משנה של האביב הערבי בלבנון,
באלג'יריה ,בסודאן ,במרוקו ובעיראק ,שהובילו אף הם לשינויים פוליטיים.
מגפת הקורונה בלמה  -לעת עתה  -את המשך המחאות ,אך בה בעת
החריפה עוד יותר את המצב הכלכלי של מרבית מדינות ערב שממילא
היה רעוע .האביב הערבי הינו למעשה גל שלישי של התעוררות ערבית.
הגל הראשון החל עם צמיחת הלאומיות הערבית במאה ה 19-והסתיים עם
הקמת המדינות הערביות לאחר מלחמת העולם הראשונה .הגל השני -
הפיכות צבאיות בשנות ה 50-וה ,60-מזוהה עם עבד אל-נאצר והנאצריזם,
סוף עידן הקולוניאליזם ,שינויים חברתיים וכלכליים .ואילו האביב הערבי
היה הגל השלישי ,ומטרתו הייתה השגת פרנסה ,חירות וצדק חברתי.
ההרצאה בחנה את ההשלכות הפוליטיות ,הכלכליות והחברתיות של
מחאות האביב הערבי על מדינות ערב בתום עשור ,ובמיוחד על יציבותן.

קהיר ( 2011צילום)AFP :

המסקנה העיקרית היא שהאביב הערבי הוא במידה רבה סיפור של כישלון.
אף אחת מהמטרות המקוריות לא הושגה .בכל המקרים ,המצב גרוע
יותר מבחינה פוליטית וכלכלית .אפילו תוניסיה ,שנחשבת למודל של
הצלחה עם כינונה של דמוקרטיה ,חוותה משבר פוליטי וכלכלי קשה
שעשוי להאפיל על הישגיה .ואולם לא כל מדינות ערב מעורערות או לא
יציבות .יש מנעד רחב  -ממדינות חזקות ,יציבות ועשירות למדינות על
סף כישלון .זאת ועוד ,בניגוד לתחזיות מוקדמות אף ישות מדינית לא
התפרקה וגם גבולותיהן לא השתנו .מרבית המדינות הצליחו להתמודד
עם אתגרי האסלאם הג'יהאדיסטי .בשל היחלשות מדינות ערב בעקבות
האביב הערבי ,ישראל ,איראן וטורקיה חיזקו את מעמדן האזורי .נכון
לעכשיו מגפת הקורונה עצרה את האביב הערבי ,אולם לא מן הנמנע כי
מחאות אלה יתחדשו בעתיד הואיל ומרבית הבעיות שהובילו לפריצתן
לא נפתרו.

הריסות מלחמת האזרחים בסוריה (צילום)AFP :

אלי פודה ואון וינקלר
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רוסיה בזירה הבינלאומית והשלכותיה על ישראל
בשנים האחרונות נוקטת רוסיה
מדינות האזור .כן פועלת רוסיה לקידום
במדיניות חוץ אסרטיבית ,תוך עימות
האינטרסים הכלכליים במזרח התיכון,
מתמשך עם מדינות המערב ,המאתגר
בדגש על קידום יצוא מערכות אמל"ח.
את המערכת הבינלאומית .המחלוקת
ואולם ,לצד התבססותה כשחקן
העיקרית עתה היא על השליטה
אזורי משפיע ,רוסיה רחוקה עדיין
במרחב הפוסט-סובייטי .המערב מגיב
מהשגת יעדיה גם באזור וגם במערכת
להתנהלות רוסית בסנקציות כלכליות
הגלובלית ,לצד העמקת המחלוקת
ובלחץ מדיני .בתגובה פועלת רוסיה
בינה לבין המערב ולבין שחקני מפתח
פוטין וביידן (צילום)AFP EPA :
לבניית מנופי השפעה לשדרוג מעמדה
אזוריים על ההגמוניה ועיצוב הסדר
ולהקלת הלחצים כלפיה .זה גם הרקע
האזורי העתידי.
למשבר הנוכחי סביב אוקראינה ,המאיים על היציבות הבינלאומית.
עם קריסתה של ברה"מ כוננה רוסיה יחסים תקינים עם ישראל ,שהתפתחו
במקביל גברה משמעותית הפעילות הרוסית במזרח התיכון ,כדרך לשיבתה לקשרים דו-צדדיים חיוביים .ועם זאת הפעילות הרוסית במזרח התיכון
לאזור וגם כמנוף לביטול הסנקציות המערביות נגדה .בשנת  2015החלה יצרה מציאות המאתגרת את ישראל .נוכח הסיכון לעימות עתידי ביניהם,
המעורבות הרוסית במלחמת האזרחים בסוריה ,הנמשכת עדיין ,תוך נרתמו שתי המדינות ומצאו דרך לקיים שתוף פעולה אפקטיבי ,המתנהל
תחרות על עיצוב הסדר האזורי העתידי.
עד עתה .ועם זאת ,היו גם משברים ביחסים ,כנראה כביטוי למחלוקת בקרב
רוסיה פעלה בסוריה בסיוע לאסד במסגרת הקואליציה בהשתתפות של המנהיגות הרוסית ביחס לכללי המשחק בין רוסיה לישראל.
איראן וטורקיה .הוצב שם כוח מוגבל שמנה  50-40כלי טייס ,כוח ימי בנמל אומנם לכללי משחק החדשים באזור יש השלכות על חופש הפעולה
טרטוס וגורמי ייעוץ וסיוע לצבא הסורי .רוסיה לא נגררה ללחימה יבשתית של ישראל ,המותירים כפתוחה את שאלת מדיניותה של רוסיה נוכח
רחבת היקף ,שבוצעה בעיקרה על ידי הצבא הסורי והשלוחים האיראניים .הסיכון לאינטרסים שלה .ואולם לאחרונה מסתמנת אפשרות להדברות
בסיסי ים ואוויר רוסיים בסוריה מעניקים לה נוכחות במזרח התיכון וגם בין המעצמות ,שתאפשר להניע תהליכי הסדרה בסוריה ובאזור המזרח
בים התיכון .בין היתר כדי לאתגר את הנוכחות של כוחות נאט"ו במרחב התיכון .בהתפתחויות אלה יש כדי לזמן הזדמנויות חיוביות לשיתוף פעולה
זה ,המכוונת נגד רוסיה .מעורבות זו בסוריה אפשרה לרוסיה צבירת בין רוסיה לישראל.
צבי מגן
הישגים מסוימים ,תוך הרחבת מעגל השפעתה ופיתוח היחסים עם כלל

איראן  -ילדי המהפכה האסלאמית בין תקווה לייאוש:
מדור  Xלדור Z
בפברואר  ,2019במלאת  40שנה
למהפכה של  ,1979בישר המנהיג
הרוחני של איראן ,איתאללה
עלי ח'אמנהאי ,על השלב השני
שלה .הצהרה שהתפרסמה באתר
הרשמי שלו הרחיבה על תכלית
חזונו לאיראן ,ולוותה בכרזה
ססגונית שבה נראה ח'אמנהאי
כשהוא מוביל קבוצה מגוונת של
מהנדסים ,מדענים ,ספורטאים,
רופאים ואחיות צעירים וצעירות.
ההצהרה של ח'אמנהאי כללה
עשרות פעמים את המונח "צעירים" ,בעת בה ממלאים את תפקידי המפתח

בצמרת הפוליטית של מקבלי
ההחלטות במדינה "בייביבומרים",
ילידי אמצע שנות ה 40-עד אמצע
שנות ה .60-ביניהם :הנשיא המכהן
אבראהים ראיסי ,הנשיא לשעבר
חסן רוחני ,יו"ר הפרלמנט מחמד
באקר קליבאף ,מפקד משמרות
המהפכה חוסין סלאמי ומפקד כוח
קודס הנוכחי ,אסמאעיל קאאני,
שהחליף את קאסם סולימני.
בני הדור הזה פיתחו גישה
אינסטרומנטלית לכוח ולממשל,
ובמידה רבה פעלו להכפיף את רוחו של דור ה X-שבה המשך בעמוד 7
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מהנעשה במל"מ

המשך מעמוד 6

איראן  -ילדי המהפכה האסלאמית בין תקווה לייאוש :מדור  Xלדור Z
אחריהם ,המכונה "הדור השרוף" .דור
דור זה ,שמזוהים גם כדור הפלזמה
זה מורכב משתי קבוצות עיקריות:
או דור המסכים ,תהליך ההיכרות עם
אלה שמאוד אדוקים בדתם ונחושים
הסביבה והעולם מבוסס על צבירת
באמונתם ,ואלה שאיבדו לחלוטין
חוויות זכירות .בשונה מבני הדור
אמון בדת ובאל .בניגוד לקודמיהם
הבוגרים שקדמו להם ,עבור הדור
ששאפו ל"צדק חברתי" ,דור הY -
הצעיר המהפכה האסלאמית אינה
או המיליאניאלים ,ילידי סוף שנות
זיכרון רחוק או מדומיין ,אלא משחק
ה 80-ושנות ה ,90-ביקשו את הרחבת
מחשב .על הרקע הזה ,ניתן להבין
גבולות החירות האישית שלהם.
את החשיבות והדחיפות שמייחס
פוסטר של משחק מחשב בנושא "מהפכת  :1979יום שישי השחור" iNK Stories 2016
ואולם הדיכוי האלים של ההפגנות
ח'אמנהאי לצעירים בחזון שלו.
שפרצו ביוני  ,2009בעקבות טענות
הישרדותה של הרפובליקה
לזיוף בבחירות לנשיאות ,הביא רבים מהם לאמץ גישה פרגמאטית ,האסלאמית ,כפי שח'אמנהאי ותומכיו ה"בייביבומרים" יודעים היטב ,תלויה
שמתבטאת בהתרחקות מאידיאולוגיה ומכל שיח בעל ניחוח פוליטי.
בטיפוח צעירים שיהיו נאמנים לעקרונות שלה ,ונכונים לעצב את עתידם
פילוח גס זה של האוכלוסייה כולל גם את דור ה ,Z-ילידי  2005ואילך ,לאור האידיאלים של מהפכת .1979
ליאורה הנדלמן בעבור
שנולדו למציאות טכנולוגית של קישוריות ,גלובליזציה וויזואליות .עבור בני

אנחנו שנינו מאותו הכפר  -אחד גיבור אחד בוגד,

סיפורם של שני חברי קיבוץ גן שמואל ,אורי אילן ואודי אדיב
הפצע המדמם בגופם של חברי קיבוץ גן שמואל על פרשות אורי אילן
ואודי אדיב לא הגליד עד תום גם לאחר עשרות שנים ,והוא עלול לשוב
ולהגיר דם ואף בעוצמה רבה יותר .מתחדדת השאלה מה יש בו בקיבוץ הזה
גן-שמואל ,שהצליח להוציא מתוכו שני צעירים ,אחד (אורי אילן) שנחשב
לגיבור ,והשני (אודי אדיב) שנחשב לבוגד? טובה אדיב ,אמו של אודי
אמרה פעם בריאיון" :יצחק גרינבוים חבר מועצת העם ,המורה של אודי
בקיבוץ גן שמואל חינך אותו שכל אחד ,לא רק נפוליאון אלא כל אחד ,חייב
להותיר את טביעות אצבעותיו
על חולות ההיסטוריה" .אדיב
יישם את אמירתו של גרינבוים
בצורה של חתירה להפיכתה
של מדינת ישראל למדינת כל
אזרחיה ולו במחיר של אלימות,
טרור והסבת נפגעים לבני עמו
שלו .בית משפט בישראל
קבע שאודי אדיב בגד במדינת
ישראל .שכנו של אדיב ,אורי
אילן ,שהיה מבוגר ממנו ב11-
שנים והתגורר במרחק של
כמאה מטרים ממנו ,לא היסס
אדיב ואילן (איור :אסף אלעד)
להתאבד בכלא הסורי שם

נשבה ,ובלבד שלא ייאלץ
למסור סודות צבאיים
לאויב .רמטכ"ל צה"ל ,משה
דיין ,פסק שאורי אילן היה
גיבור שיש לחנך דורות של
חיילים לאורה של מורשתו.
מנגד ארבעת חבריו
השבויים שכל חטאם היה
שהם לא התאבדו ,הוקעו
הוריו של אורי אילן ז"ל ליד קברו הטרי1955 ,
הקלון.
על ידי דיין אל עמוד
(צילום :לע"מ)
פסיכולוגים ומומחים
לבריאות הנפש העריכו שייתכן שהחינוך הקיבוצי הקשוח הוא שגרם
לשני בני גן-שמואל אלה ,לפעול כפי שפעלו .אלא שההיסטוריה מצביעה
בוודאות על העובדה שהיה רק מקרה אחד של בגידה בנוסח אדיב ,ומקרה
אחד של גבורה בנוסח אורי אילן .כששני המקרים פורסמו תחת מעטה כבד
של סודיות למדנו שבשנות ה 50-היו אנשים שסברו ,כמשה דיין למשל,
כי שבוי טוב הוא שבוי שאינו מוסר סודות גם במחיר חייו .בשנות ה70-
היו מי שחשבו שאודי אדיב עשה מה שציפו ממנו לעשות ,ולכן לרטט
הייחודי שמעשיו העבירו בציבור היהודי ישראלי לא היה מקום .כמה טוב
שגם שתי תפיסות העולם הללו נעלמו אל תהום הנשייה.
משה אלעד
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מהנעשה במל"מ
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

על המדף :סקירת ספרו של אהד לסלוי
"המדינאי ואיש המודיעין"
בספרו "המדינאי ואיש המודיעין" סוקר ד"ר אהד
לסלוי ,ראש תחום חקר הרמה האופרטיבית במחלקת
היסטוריה בצה"ל ,את המרחב המורכב שבין הקברניט
לקהילת המודיעין .המקרים שנבחנים בספר ,שמתבסס
על עבודת הדוקטורט של לסלוי ,הם מעורבות המודיעין
הבריטי בגיבוש מדיניות הפייסנות מול גרמניה בשנות
השלושים ,המודיעין הישראלי ערב מבצע "קדש" בשנות
ה 50-והמודיעין האמריקאי בשנות ה 60-בהקשר של
המלחמה בווייטנאם.
בספר נבחנות שאלות יסוד שמטרידות בעיקר את אנשי
המודיעין ופחות את הקברניטים :האם המודיעין משפיע
וכיצד? האם המודיעין מושפע? מה הסיבות שבעטיין נעשה או לא נעשה
שימוש במודיעין? האם קיים שימוש בררני במודיעין?
בדיון שהתקיים לפני מספר שנים במכון למחקרי ביטחון לאומי ,בהנחיית
ראש חטיבת המחקר לשעבר ,תא"ל (מיל) איתי ברון ,התכנסו ראש ממשלה
ושרים בכירים לשעבר ,אהוד אולמרט ,עמיר פרץ ,יובל שטייניץ ,לצד ראשי
אמ"ן לשעבר ,אהרון זאבי פרקש ועמוס ידלין ,לדון בשאלה האם וכיצד
השפיע המודיעין על קבלת ההחלטות בצמתים קריטיים ,כגון היציאה
למלחמת לבנון השנייה.
המפגש הוליד תובנה מפתיעה ,לכאורה ,לפחות עבור אנשי המודיעין שהיו
בחדר .הפרשנות המודיעינית לא היוותה בראיית הקברניטים מרכיב מרכזי
בעיצוב המדיניות .קדמו לה ,למשל ,שיקולים אידיאולוגיים .קרי ,המדיניות
שמקבל ההחלטות רצה לקדם .תמונה דומה עלתה גם ממחקרים שנערכו
במכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין על הסכמי אוסלו ועל השלום עם
מצרים ,כמו גם בעניין היציאה מלבנון .ייתכן שהדבר נראה ברור לקורא
מהשורה ולמקבלי ההחלטות ,אולם הוא אינו כזה עבור אנשי המודיעין,
אשר משוכנעים כי הם "המעריך הלאומי" וכי על הקברניט לייחס חשיבות
רבה להערכתם ,וזאת למרות שבמרבית המקרים  -בדגש על הצמתים
הקריטיים של מלחמה ושלום  -הקברניט כלל
לא נועץ בהם וסיבותיו עימו.
אהד לסלוי ,בספרו המרתק ,מגיע למסקנה
דומה ומראה כיצד במרבית המקרים,
בתקופות שונות ובמדינות שונות ,הקברניט
לא משתף את קהילת המודיעין שלו ואינו
סומך עליה .במקרים שנדונים בספר ניתן
לראות כיצד המודיעין אינו מצליח לערער
מדיניות ,שניתן להגדירה ,בדיעבד ,כהרסנית
(מדיניותה הפייסנית של בריטניה ,מדיניות
ארה"ב בווייטנאם) .ההסבר לפער שקיים,
בדרך כלל ,בין האופן שבו רואה הקברניט את

המציאות לבין האופן שבו מציגים את הדברים אנשי
המודיעין ,נובע מנקודות מבט שונות .בעוד הקברניט
רוצה להשפיע על המציאות איש המודיעין מעוניין לתאר
אותה באובייקטיביות; בעוד איש המודיעין בוחן בעיקר
את היריב והסביבה הקברניט נידרש לשקול גם שיקולים
פנימיים.
בכל זאת ,כפי שמראה לסלוי ,קיימים לעתים קשרים
טובים יותר בין המודיעין לקברניט .הוא מסביר מקרים
אלה  -כמו במקרה של הרכבי ובן-גוריון וראש הCIA-
הלמס והנשיא ג'ונסון  -באופן שבו ראו אנשי המודיעין
את תפקידם .כך ,כשהם לא נקטו גישה מתנצחת (תופעה
אשר עלולה להמאיס את איש המודיעין על הקברניט ,כמו במקרים אחרים
שתוארו בספר) והתאימו את עצמם לאופן שבו ביקש הקברניט לצרוך
מודיעין (למשל ,יותר מסמכים פחות תדרוכים) .עניין נוסף שלסלוי מדגיש
ככזה שעשוי לחזק את השימוש במודיעין על-ידי קברניטים הוא מתן
מידע גולמי כמותי (כמו היקפי עסקות נשק) שהקברניט נדרש לו לטובת
עיצוב המדיניות.
הספר דן גם בשאלת תפקידו של המודיעין  -האם עליו להסתפק ב"הערכות
אובייקטיביות" ,או שהוא רשאי ונדרש לספק המלצות למדיניות .הדוגמאות
בספר מחזקות ,לכאורה ,את ההבנה כי אם המודיעין מגיש המלצות הוא
גורם לסגירות הקברניט .ייתכן שהדבר היה נכון במקרה של הקברניטים
שנבחנים בספר  -צ'מברליין ,בן גוריון וג'ונסון .אולם מוכרים מקרים
לא מעטים שבהם הדרג המדיני דווקא ביקש מראשי קהילת המודיעין
לשתף אותו בהערכותיהם באשר למדיניות הנדרשת .מקרים אלו דווקא
מלמדים על רמת אמון גבוהה בין הדרג המדיני למודיעיני ,או על ציפייה של
הקברניט שאיש המודיעין ייתן גיבוי לקו שהיה בכוונתו לאמץ בלאו הכי.
דומה שהתשובה לשאלה שמעלה לסלוי בכותרת של ספרו ("הילכו שנים
יחדיו בלתי אם נועדו") היא פסימית .במרבית המקרים הדרג המדיני והדרג
המודיעיני לא נועדו ללכת יחד ,וקיימים מתחים
ונקודות מבט שונות שמבטיחות ,כמעט תמיד,
שלא יהיה קשר של אמון עמוק ביניהם ,במיוחד
כאשר הקברניט מעוניין להוביל יוזמה מדינית
משמעותית .יחד עם זאת ,לסלוי מבקש לסיים
ברוח אופטימית ולקבוע כי "כל עוד המודיעין
והקברניט יידעו לשמור על מסגרת מקצועית,
להימנע מהדלפות ,ולהשמיע קולות ביקורתיים
החורגים מהמקובל  -לתשומות המודיעין תהיה
השפעה חיובית על תהליך קבלת ההחלטות
בדרג המדיני".
דודי סימן טוב
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מהנעשה במל"מ
המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין

ניוזלטר מתודולוגי

של חודש ינואר 2022
מסמך זה נועד להנגיש בצורה מרוכזת את תוצרי המכון השונים (כתב עת,
מחקרי עומק ,זרקורים וביקורת ספרים) ואת חומרי הגלם המשמשים אותנו
בתחום המתודולוגיה של המודיעין .בסוף המסמך מופיעות הפניות לאירועים
(וובינרים) העתידים להתקיים בחודשים הקרובים .חלק מהקישורים
במסמך מוגבלים ע"י צפיית תוכן .ניתן לשלוח פנייה למייל של המכון
( )methodology.insight@gmail.comויישלחו לכם המסמכים המלאים.
https://www.intelligence-research.org.il/post/Newsletter-January-2022

ניקול נגבי

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית
בראשית פברואר  2022הפיץ מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית סיכום של פעילותו בחודש ינואר
 .2022במהלכו פרסם המרכז  14פרסומים ,כולם תורגמו לאנגלית .כמו כן ,הועלו לאתר האינטרנט של המרכז
שני הסיכומים השנתיים ל 2021-אותם הוא מפרסם מידי שנה ,פרסום המסכם את פעילויות הטרור הפלסטיני נגד
ישראל בשנת  ,2021ופרסום המסכם את פעילויות הטרור של דאעש ברחבי העולם .בינואר נמנו  365,000כניסות
לאתר האינטרנט של המרכז.
עוד על פעילות המרכז באתר האינטרנטhttps://www.intelligence.org.il/?module=category&item_id=94 :

סגירת 'חצב' והיערכות מחדש של האוסינט באמ"ן
בנר שמיני של חנוכה תשפ"ב נערך בגלילות אירוע
של שילוביות ו'שבירת חומות' בין הדרגים מטכ"ל-
בסימן סגירת ענף  400ובסיס 'חצב' והיערכות
מודיעין פיקוד וגורמי האיסוף.
מחודשת של תחום האוסינט (מודיעין ממקורות
עתה מצאו לנכון לבזר את הפקת האוסינט לבסיסי
גלויים) באמ"ן.
ההפקה הזירתיים של יחידה  8200ולחטיבת המחקר.
היחידה הצבאית באמ"ן לתחום הגלוי (המוכרת
המגמה  -שילוב הדוק יותר של האוסינט במסגרת
משנות ה 70-בשם 'חצב') הייתה במשך שנים
הרב תחומיות של המודיעין .תהליך לא פשוט ,לא
בעדיפות נמוכה להקצאת משאבים .שינוי חשוב חל
מוכר בתחומים אחרים במודיעין  -אתגר משמעותי
אפרים לפיד בעבר מפקד חצב
בשנת  1974עם מיקומה בבסיס גלילות ליד יחידות
למופקדים על התחום.
חמ"ן אחרות ,ואחר כך בשנת  ,1993עם הכפפתה ליחידה .8200
אשר לכינוי של היחידה "חצב"  -צמח החצב יכול לחצוב בסלע ולהקשות
ביחידה הגדולה היא איבדה בתהליך רב שנים את זיהויה המקורי עם על מי שמנסים לעקור אותו .המדרש מספר כי יהושע בן נון השתמש בחצב
מקורות כמו רדיו ,עיתונות וטלוויזיה .הכניסה לעידן האינטרנט ובעקבותיו כדי לסמן באופן ברור את הגבול בין נחלות השבטים ,כך שלא יוכלו לעקור
הרשתות החברתיות יצרו פוטנציאל איכותי חדש ,שחבר למעבר של אמ"ן את הצמח בקלות ולנסות לגנוב שטח אלה מאלה .חצב אי אפשר לעקור!
בכלל ו 8200-בפרט לעידן הסייבר .כאן נודעה ל’חצב’ חשיבות מיוחדת מניסיון העבר ,אפשר כי זה לא המהלך האחרון במקומו של האוסינט
בתחום חדש בלוחמה הרכה  -ההשפעה.
באמ"ן .מכל מקום השינוי מלווה בציפייה רבה לשיפור המיצוי של מידע
היחידה הייתה נתונה כל השנים ,ובעיקר משנות ה 90-לזעזועים ארגוניים ,טקטי ואופרטיבי.
אפרים לפיד
שרבים נעשו בדרך של ניסוי ותעייה .אמ"ן חווה בעשורים אלה מהלכים
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מהנעשה בעמותות

פעילות עמותת בוגרי ( 8200ש.מ)2.
"מר התרעה" תא"ל יואל בן פורת ז"ל -
ערב מורשת לזכרו

מפקד היחידה ,תא"ל י' ,שרטט בקולו מקבץ אירועים מקורותיו בצבא
בתפקידי מודיעין שונים בהם היה שימוש במידע התרעתי בהצלחות
ובכישלונות .בדרך זו ארג המפקד את הנעשה בעבר ובהווה ברוח אישיותו
של יואל שדגל באדיקות להקפיד על חקר כישלונות כדי להשתפר .מפקד
היחידה הדגיש באוזני בני המשפחה והנוכחים כי ליואל יש משפחה גדולה
ב ,8200וכי בקרב רבים ביחידה חי "יואל קטן" ודמותו וערכיו ממשיכים
להיות חלק מהיחידה .ניר למפרט ,יו"ר עמותת שמ ,2-סיכם את הערב
בעדכון על הפעילות המיוחדת של העמותה בשנים האחרונות לצמצום
הפער מרכז-פריפריה בקרב המשרתים ביחידה .העמותה עושה זאת
בהגברת הוראת סייבר במוסדות חינוך בפריפריה ע"י מתנדבים בוגרי
היחידה .אל"מ בדימוס נעם שפירא ,ראש תחום מורשת היחידה ,הפיק
והנחה את האירוע.
זו הפעם ה ,14-שהקרן להנצחת זכרו של יואל מקיימת אירוע לזכרו .הקרן
הוקמה ע"י תא"ל (מיל') ד"ר אפרים לפיד וכיום עומד בראשה תא"ל (מיל')
חנן גפן .אין ספק כי דמותו ואישיותו של בן-פורת ממשיכות להיות חלק
מכולנו עד היום.

Q

עמותת שמ 2-קיימה אירוע מורשת מרתק
ומרגש לזכרו של תא"ל יואל בן פורת ,שהיה
מפקד יחידה ( 8200אז  )848במלחמת יום
הכיפורים ,ונשא את צער החמצת ההתרעה
המודיעינית עד יום מותו .האירוע התקיים
במל"מ בנוכחות מרשימה של ותיקי יחידה
 8200בשותפות עם היחידה הסדירה במרכז
למורשת המודיעין (מל"מ).
תא"ל יואל בן פורת
תא"ל (מיל') דני הררי ,מפקד היחידה
במלחמת לבנון השנייה ,שיתף את הקהל במפגשים שהיו לו עם בן-
פורת ובהם דנו בלקחי יום כיפור וגם בחשיבות של ידיעת השפה הערבית
ותרבותה .הררי הזכיר בדבריו קטע מספרו של ראש המודיעין המצרי
ב ,1973-לואא פואד נצאר ,שכלל חידוש לרבים בקהל בעניין "המקורות
המיוחדים" .לאחר קבלת ציוד מתאים מגרמניה גילו המצרים מכשירי
ציתות ,שלהבנתם הותקנו על ידי ישראל למטרות איסוף מודיעין .הם
"נטרלו" אותם על ידי סלילת קווי טלפון חדשים ,מרוחקים יותר מהקווים
בהם נמצאו מכשירים אלה ,כדי שיוכלו להשתמש בהם בבטחה .הקווים
בהם נמצאו המכשירים הפכו לכלי להעברת מידע הונאתי למודיעין
הישראלי לקראת המלחמה.
פרופ' אייל זיסר מאוניברסיטת תל אביב ,בוגר היחידה ,סקר משמעויות
של אירועי הפתעה מכוננים בתולדות העולם :מבצע ברברוסה ( ,)1941פרל
הרבור ( ,)1941פלישת העיראקים לכווית ( )1990וההפתעה העיראקית
מהמתקפה הבינלאומית עליהם בשנת  .2003ניתוח אירועים אלה מעצים
עוד יותר את המורכבות של התמודדות עם מניעת הפתעה ,לאמור יום
כיפור "שלנו" ,ומצטרף לשורה ארוכה של צעדים דומים שלא הוערכו נכון
בשירותי מודיעין בעולם לדורותיהם.

אפרים לפיד ונעם שפירא

העמותה התברכה בשנת 2021
בפעילות עשירה ומגוונת שרוכזה

Q

בפרסום מיוחד לשותפים .ניתן להוריד את
הפרסום בקישור לענן.

לחצו על הלוגו
למעבר לאתר
העמותה

Qבתחום המורשת נמשכת פעילות כתיבת
לקטי מורשת היחידה ,וקיום מפגשים,
במגבלות הקורונה עם הסגל הסדיר
ביחידה .כמו כן ממשיכה פעילות הנצחת
מסמכי היחידה וארכובם בארכיון צה"ל וביחידה.

עמותת בוגרי ( 8200ש.מ)2.
מכתב סיכום שנה לשותפים

2021

||1

נעם שפירא ואליענה דן

ראש אמ"ן ונשיא המדינה חיים הרצוג " -לוחם יהודי"
במעמד נשיא המדינה ,יצחק (בוז'י) הרצוג ,ובני משפחה נוספים נערך
ב 22-בדצמבר  2021במל"מ אירוע השקת הספר "לוחם יהודי" ,שעוסק
בראש אמ"ן ונשיא המדינה ,אלוף חיים הרצוג ז"ל .השתתפו שניים מראשי
אמ"ן בעבר ,אלוף (מיל') עמוס ידלין ואלוף (מיל') אהרון זאבי פרקש,
מפקד יחידה  8200תא"ל י' ואנשי היחידה ,קצינים מחטיבת המחקר ,חברי
קהילת המודיעין בעבר ובהווה ,חברי מל"מ ,בני משפחת הרצוג בהם תא"ל
(מיל') מיכאל מייק הרצוג המכהן עתה כשגריר ישראל בארה"ב ,בעברו
בכיר בקהילת המודיעין ובאג"ת.
באירוע נטלו חלק גם צוערות וצוערים של קורס קמ"נים שהגיעו לאירוע,
ושיקפו את החשיבות שאנו מייחסים להנחלת מורשת הקהילה וערכיה
לדור ההמשך.
במהלך הערב ,פרופ' (אמריטוס) יואב גלבר הציג סקירה היסטורית של

דרכו של הרצוג ,ואלוף (מיל') ידלין הציג
תמונת מצב אסטרטגית.
חיים הרצוג החל את הכשרתו המקצועית
בתחום המודיעין לאחר שהצטרף למודיעין של
הצבא הבריטי במהלך מלחמת העולם השנייה.
הספר "לוחם יהודי" ,בעריכת מיכאל הרצוג
ושלומי חסקי ,מביא את סיפורו של הרצוג
בשנים  .1948‑1938לאחר שחרורו מהצבא
הבריטי ,שימש כראש אגף הביטחון בסוכנות
היהודית ,נטל חלק במלחמת העצמאות כקמ"ן
חטיבה  7והיה בין מניחי היסודות להקמת חיל המודיעין ולעיצוב דמותו.
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יום השואה הבינלאומי ( 27בינואר):

חדשנות ויצירתיות בהוראה

על פי החלטת האו"ם הונהג החל
משנת  2006יום זיכרון בינלאומי לשואה
ב 27-בינואר .במועד זה שוחרר מחנה
הריכוז וההשמדה אושוויץ בשנת
 .1945זאת בנוסף ליום הזיכרון לשואה
ולגבורה המצוין בישראל מידי שנה בכ"ז
בניסן ונחשב ליום אבל לאומי.
כמי שעוסק בתחום הוראת השואה
בדרכים חדשניות ויצירתיות ,זו הזדמנות
נוספת לכולנו ,בארץ ובעולם ,לזכור
ולא לשכוח .לספר את מאורעות אותה
מלחמה ארורה ,על הפתרון הסופי
שהוביל לשואת העם היהודי .מעטים
מניצולי השואה שעוד חיים בינינו ,יכולים לעמוד ולספר את סיפורם
לקהל ,ודאי לטוס למסעות והרצאות ברחבי העולם .חובה עלינו לספר את
סיפורם .ברחבי ארצות הברית פזורים עשרות רבות של מוזיאוני שואה
גדולים .ברובם נתמך קיומם של המוזיאונים על ידי ניצולי שואה אמידים
ובני משפחותיהם .לקושי הכלכלי המאפיין את הקמתם ואחר כך אחזקתם
מצטרף גם קושי בהבאת קהל  -החל בקבוצות וכלה בבודדים .האתגר
הוא להביא קהל .אחת הדרכים לפעולה התבססה על העובדה שקהל רב

נמשך לתחום הריגול והביון.
'מבצע פינאלה'  -סיפור לכידתו של
אדולף אייכמן ,באמצעות תערוכה
גדולה המבוססת על חפצים ומסמכים
מקוריים ,בגיבוי סרטים קצרים שהופקו
לכך ,מספרים סיפור של ריגול .כיצד
המוסד איתר את אייכמן ,חטף ואותו
ובהמשך הבריח אותו לישראל מתחת
לאפו של המשטר הרודני בארגנטינה.
לא ניתן לצפות בסרט על לכידת אייכמן,
מבלי להיחשף לזוועות השואה ולא ניתן
לחמוק מפירוט מעשי הנאצים ,ואופן
פעולתה של מכונת ההשמדה ודרכי
ההמתה האכזריות .אלה מצולמים בסרט בסצנות מעוררות אימה וחלחלה.
סיפור המעשה מרתק אנשים רבים במדינות ערב ,ואלו ממהרים לצפות
בסרט 'מבצע פינאלה' שהופק על ידי ענקית הקולנוע ההוליוודית MGM
בשיתוף עם  .NETFLIXאחד הפוסטרים המשווקים את הסרט כתוב
בשפה הפרסית .זו דרך מקורית ושונה לספר גם לאויבים את סיפורנו,
ואת סיפור השואה.
אבנר אברהם

זרקור לארכיון

ארכיון מל"ם -

המרכז למורשת המודיעין

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

ארכיון חזותי

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

ארכיון שלל

לתיאום:
דוא"ל

מאגר חומרי שלל ממלחמות וממבצעים של ישראל

אתר הספרייה

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

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

HE
SAVE T

צ'אפחות

אירועים במל״מ בזום
שריינו ביומנכם

Qלגלי בהרב מיארה על מינויה
ליועצת המשפטית לממשלה .גלי
היא עורכת דין ,שירתה כקצינה
ביחידת הפענוח באמ"ן .בעבר שימשה
פרקליטת מחוז תל אביב (אזרחי).

'זומלמ'  -המרכז למורשת המודיעין מל"מ ממשיך לקיים פעילות
להנחלת מורשת קהילת המודיעין וערכיה גם לציבור הרחב
באמצעות שידורים מקוונים בזום בשיתוף עם מ.ת.ג (מחברים תוכן
לגמלאים) .מרכזת ומנחה :יוכי ארליך.

Qלנאוה לכיש על תעודת הוקרה שקיבלה מאגף ההדרכה
של משטרת ישראל על עריכת הספר "מבצע אייר" פעילות
משטרת ישראל בפרשת אייכמן .נאוה היא העורכת הלשונית
של "רואים מל"מ" (בהתנדבות).

להלן התוכנית למפגשים הקרובים:
• יום ראשון  ,13.2.2022שעה 18:00

נשיא מצרים אסיסי ,והאתגרים שבפני מצרים

מרצה :ד"ר חיים קורן קליין ,מרצה באוניברסיטת רייכמן
(הבינתחומי הרצליה) ,בעבר שגריר ישראל במצרים
ובדרום סודאן.
• יום ראשון  ,20.2.2022שעה18:00 :

המודיעין מול טרור וגרילה :התמודדות המודיעין
הישראלי מול החיזבאללה בלבנון 2000-1982

מרצה :אל"מ (במיל') שלמה מופז ,בעבר ראש זירת טרור
וסגן ראש חטיבת המחקר באמ"ן.
• יום ראשון  ,27.2.2022שעה 18:00

Qלפסח מלובני על ספרו "מלחמת השחרור" של אוקטובר
 ,1973על מלחמת יום הכיפורים
בחזית הסורית ,מנקודת המבט
הסורית ,הערבית והסובייטית/רוסית.
פסח הוא אל"מ (בדימוס) ,שירת
באמ"ן ובמוסד בתחומי האיסוף
והמחקר ,חוקר צבאות ערב.

פרשת "רותם"" - 1960 ,המהדורה המוקדמת" של
הפתעת מלחמת יום הכיפורים

מרצה :פרופ' (בגמלאות) יגאל שפי ,המכללה האקדמית תל חי.
• יום ראשון  ,6.3.2022שעה 18:00

מרסל ניניו-בוגר :עוצמת הרוח

ספור חייה של מרסל ,מגיבורי "עסק הביש" (מבצע סוזאנה)
שיקוליה הערכיים ותפיסת עולמה כמכוננים את החלטותיה
ואת חייה כאסירה וכאשה חופשייה.
מרצה :ניצ"ם (בדימוס) אלה שושנה ,מנהלת הקרן להנצחת
קדושי קהיר במל"מ.
• יום ראשון  ,13.3.2022שעה 18:00

תודותינו
לאבנר אברהם ,למשה אלעד ,ליוסי בן ארי ,לאליענה דן ,לליאורה
הנדלמן בעבור ,לאון וינקלר ,לאפרים לפיד ,לצבי מגן ,לגדעון
מיטשניק ,לניקול נגבי ,לגיל נוי ,לרקפת פאר ,לאלי פודה ,לנעם
שפירא ,ולכל אלה שסייעו בהכנת הגיליון.

על מצוות פדיון שבויים ונעדרים סייגיה וקשייה

שם המרצה יפורסם בהמשך.
• יום ראשון  20.3.22שעה 18:00

דוקטרינת הריגול של רוסיה  -מהתקופה המלוכנית
ועד פוטין

מרצה :ד"ר יעקב פלקוב ,עמית מחקר באוניברסיטת
אוקספורד ,מרצה אורח באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת
רייכמן ,מומחה להיסטוריה של המודיעין במזרח אירופה.
• יום ראשון  27.3.2022שעה 18:00

"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"

האסלאם הפוליטי לאן?

מרצה :ד"ר דינה ליסיננסקי ,מרצה באוניברסיטה העברית
ובאוניברסיטת בר-אילן .מומחית לענייני ערבים ,אסלאם
ותנועות אסלאמיות רדיקאליות.

mlm@intelligence.org.il

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

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

בקרו באתר האינטרנט שלנוwww.intelligence.org.il :
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