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משולחן המנכ"ל
תא"ל )מיל'( דוד צור

לחברים ולמשפחות שלום,
הסביבה האזורית ממשיכה להיות דינמית 
ומרתקת. התפתחויות מעניינות מתרחשות 
התחוללו  בתורכיה  מקומות.  במספר 
מהומות נגד המשטר ונגד ראש הממשלה 
ארדואן מצד הגורמים החילוניים, על רקע 

האסלאמיזציה הגוברת שמחיל המשטר על החיים במדינה.
בסוריה המצב מתקרב לנקודת ההכרעה, כאשר מחד גיסא 
המשטר נתמך ע"י רוסיה, ומאידך גיסא הממשל האמריקאי 
"הקו  קיבל החלטה להעביר נשק למורדים בעקבות חציית 
האדום" אותו הגדיר הבית הלבן למשטר אסד, והוא השימוש 

בחומרים כימיים כנגד המורדים.
חסן  הראשון  בסיבוב  כבר  לנשיאות  במפתיע  נבחר  באיראן 
על  המועדף  המועמד  היה  לא  חוץ  כלפי  שלפחות  רוחאני, 
המנהיג העליון חמינאאי . רוחאני הביע עמדות מתונות כלפי 
המערב הן בנושא הגרעין והן בנושאים נוספים. יחד עם זאת, 
יש לזכור כי הוא נציגו של המנהיג העליון במועצה העליונה 

לביטחון לאומי, כך שהוא נהנה מאמונו המלא.
במל"מ ציינו ב-4 ביוני 2013 את יום ההתייחדות השנתי עם 
המסורתי  בטקס  ההנצחה  באתר  המודיעין  קהילת  חללי 
שהיה מרשים ומכובד. הכנס עמד בסימן 40 שנה למלחמת יום 
הכיפורים, והביא שוב לידי ביטוי את הקשר החזק בין המל"מ 
- אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה לבין המשפחות 
השכולות, הגימלאים והמשרתים הסדירים בקהילת המודיעין 

)ראו כתבה בגיליון זה(.
בחודש הקרוב צפויות מספר פעילויות מרכזיות לחברי העמותה 
- ביניהן מועדון 'חבצלת' בנושאי מודיעין ותקשורת בעידן הנוכחי 
יום  למלחמת  שנה   40 לציון  "צוות"  ארגון  עם  משותף  וכנס 
הכיפורים. כנס נוסף בנושא זה שיוקדש לעניינים המודיעיניים 

יתקיים באוקטובר הקרוב. נא עקבו אחר הפרסומים.
"רואים מל"מ" משמש בידינו לשמירת הקשר עם המשפחות 
והחברים. אנא הפיצו זאת לחבריכם מקרב הקהילה. לאחרונה 
הצלחנו לרכז כמה מאות של כתובות מייל של חברי העמותה. 
מהיר  הדוק  קשר  על  לשמור  לנו  מאפשרת  המייל  כתובת 
וישיר עם חברי העמותה והמשפחות - קשר אשר הוכיח עצמו 
לאחרונה בזימונים  ועדכונים מהירים ויעילים. אני מנצל במה זו 
לקרוא למי שעדיין לא העביר את כתובתו לעשות זאת מיידית.
בברכה, דודו צור

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
טקס ההתייחדות השנתי לזכר חללי קהילת המודיעין:

בסימן 40 שנה למלחמת 
יום הכיפורים

ביום שלישי 6 ביוני 2013 התקיים באתר ההנצחה 
במרכז למורשת המודיעין בגלילות טקס ההתייחדות 
לזכר חללי קהילת המודיעין. הטקס, אשר  השנתי 
נערך בסימן 40 שנה למלחמת יום הכיפורים, התקיים 
במעמד שר הביטחון משה )בוגי( יעלון, ראש שירות 
הביטחון הכללי יורם כהן, נציג המוסד, ראש המטה 

הכללי רב-אלוף בנימין )בני( גנץ, ראש אמ"ן אלוף אביב כוכבי, יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר, 
מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דוד צור, חברי הוועד המנהל, המשפחות השכולות, ראשי קהילת 
המודיעין בעבר, קציני חיל המודיעין וחייליו וחברי העמותה. קדיש נאמר על ידי מאיר חן אוחיון, 
אביו של ירון חן אוחיון, שנחטף ונרצח בידי מחבלים ב-5 באוגוסט שנת 1993, בעת ששרת 
כתצפיתן בחיל המודיעין.  בשם המשפחות השכולות נשאה דברים מרגשים אילנה לוביא, 
אלמנתו של יוסף לוביא ז"ל, שהיה נהג זחל"ם ביחידה מובחרת, ונפל 
ב-12 באוקטובר 1973, בקרבות הבלימה ברמת הגולן. קמ"ן פיקוד הצפון 
במלחמת יום הכיפורים, אל"מ )מיל'(  חגי מן, אחד מנציגי המשפחות 

השכולות בהנהלת המל"מ, הניח זר פרחים בשם העמותה.
במהלך הטקס נשא דברים שר הביטחון משה )בוגי( יעלון, שאמר: ”היינו 
מספרים להם שהחברה הישראלית מתמודדת בימים אלו עם שורה של 
אתגרים כלכליים וחברתיים, המחייבים אותנו במערכת הביטחון להגדיר סדר עדיפויות חדש 
ולשאת בנטל הקיצוץ הדרמטי בתקציב. מערכת הביטחון אינה אי בודד במציאות הכלכלית 
שהתרגשה על מדינת ישראל, עלינּו לתת כתף במאמץ הלאומי לסגירת הגירעון, ואנו עושים 
נוכח  בעיקר  עצומים,  הם  נוטלים  שאנו  שהסיכונים  ובידיעה  גדולה  בדאגה  כבד,  בלב  זאת 
המציאות הביטחונית המורכבת שמלווה אותנו, ותלווה אותנו, בשנים הקרובות. אך עלינו גם 
לסמן קווים אדומים, שאחד מאבני היסוד שלהם יהיה שמירה על מערך המודיעין, על אנשיו 
והאמצעים שלו, מתוך הכרה שעליונותנו בתחום תבוא לידי ביטוי בחירום ובשגרה, בין השאר 

בזכות היכולות המופלאות שרק מעטים מכירים אותן, אך רבים כל כך חבים להן את חייהם".
"היינו מספרים להם על טלטלה היסטורית במזרח התיכון, כזו שתותיר את חותמה עוד שנים 
ארוכות, אך את אחריתה גם המומחים שבינינו לא יוכלו לשער. היינו מתארים להם מלחמת 
ומאיימת  אדם  חיי  של  נתפס  בלתי  מחיר  לגבות  שמוסיפה  בסוריה,  מדם  עקובה  אזרחים 
להתקרב גם לגבולותינו; על ארגוני טרור מחרחרי מלחמה מצפון ומדרום שעושים כל מאמץ 
להתחמש בנשק מסוכן שיאיים על אזרחינו, ועל המאמצים הכבירים של המודיעין הישראלי, 
על גופיו השונים, להתחקות אחר נשק שכזה. היינו מספרים להם על משטר אנטישמי קיצוני 
פצצה  לעבר  ולהתקדם  שלהם  האסלאם  את  להפיץ  שואפים  שמנהיגיו  באיראן,  ושאפתני 
גרעינית שתאיים על העולם כולו, תוך שהם מנצלים את מה שנתפס בעיניהם כחולשת המערב 

להתמודד עם המצב בנחישות“, הוסיף השר יעלון.

הרמטכ"ל מניח זר באירוע )צילום: דו"צ(

יוסף לוביא ז"ל
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דבר העורכת
קוראים יקרים,

 בגיליון זה התחלנו לסקר את 
בקהילה  הנערכים  הכנסים 
יום  למלחמת  שנה   40 לציון 
הכיפורים. רבים מהמשתתפים 
בכנסים הללו, בין כדוברים ובין כצופים, נטלו 
חלק במלחמה ההיא, וזיכרונה ומשקעיה חיים 
עימם גם עתה. כל מי שחווה אותה כמו התעצב 
בה מחדש, לכל אחד הסיפור והפרשנות שלו, 
ולכל ארגון זיכרון, נראטיב, וגרסאות. הטראומה 
של 1973 משותפת לכולנו, והיא עדיין משפיעה 

על קהילת המודיעין בשלל אופנים. 
אלוף )מיל'( עמוס ידלין, ראש המכון למחקרי 
מספר  לפני  ועד   )INSS( לאומי  ביטחון 
השנתי,  העיון  ביום  הצביע  אמ"ן,  ראש  שנים 
כמה   על  יריב,  אהר'לה  של  לזכרו  שנערך 
כיוונים שהמודיעין לקח בעקבות מלחמת יום 
הכיפורים, כיוונים שעיצבו את התנהלותו מני 
ההיא  המלחמה  בעקבות  כי  סבור,  ידלין  אז. 
עבודת  של  ראשי  למוקד  ההתרעה  הפכה 
חשבון  על  באה  בה  וההתמקדות  המודיעין, 
קבע  המודיעין,  אחרים.  חשובים  נושאים 
אסטרטגיה  לגיבוש  לתרום  גם  נדרש  ידלין, 
ביטחונית רחבה ברמה הלאומית, ולהצביע על 
הזדמנויות מדיניות. מחובתו לעסוק גם בכוונות 
מלהסתכן  להירתע  ולא  והשכנים  האויבים 
יגרום  חקירה  מוועדות  שהחשש  אסור  בכך. 
לומר  המודיעין  על  ומסרים.  הערכות  לערפול 
את דברו ביושר, באומץ ובצניעות. עליו להציג 
לקברניטים את תמונת המודיעין תוך הבחנה 
שבחיק  לאפשרויות  מוצקות  עובדות  בין 

העתיד, בין סודות לבין תעלומות.
בגיליון זה תוכלו לקרוא על המודיעין במלחמת 
יום הכיפורים, כפי שנותח ביום עיון שהתקיים 
ברמת אפעל, ב"מרכז גלילי לחקר כוח המגן", 
ועל  השונות,  ובעמותות  במל"מ  הפעילות  על 
 2013 ביולי   9 ב-  בעמותה.  צפויים  אירועים 
יקיים המל"מ יום עיון משותף עם “צוות” בנושא 
מלחמת יום הכיפורים -  מבט מהיום. באוקטובר 
יקיים המל"מ יום עיון נוסף במסגרת האירועים 
וגיליון  יום הכיפורים,  לציון 40 שנה למלחמת 

מיוחד של "מבט מל"מ" יוקדש לנושא זה.  
ככל שאנו מתרחקים ממנה כן גוברת נוכחותה 
ראשית  דרכים  כפרשת  ההיא  המלחמה  של 

בתולדות ישראל. 
יוכי ארליך

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

19 שנה למותו של ראש 
אמ"ן אלוף אהרון יריב ז"ל

בקרית  הצבאי  הקברות  בבית  התקיים   2013 במאי   10 ששי  ביום 
שאול טקס האזכרה השנתי לאלוף אהרון )אהר'לה( יריב ז"ל. 19 שנה 
חלפו מאז מותו של מי שהיה ראש אמ"ן בשנים 1964 – 1972. בדברים 
שנשא לזכרו  קונן הפרופסור איתמר רבינוביץ' )אחיינו של אהר'לה(  

על כך שחסרה לנו מאד בימים אלו דמות של "אדם חכם", כפי שהיה אהר'לה בזמנו עבור צמרת 
המדינה. עמוס גלבוע עדכן, כי הספר על אהר'לה נכנס לתהליך של הפקה  בהוצאת "ידיעות 
ספרים", ויראה אור בעוד כחודשיים.  כמו כן, ספר גלבוע על פן בלתי ידוע באישיותו של אהר'לה: 

כתיבת חמשירים, והקריא אחד מהם המופיע בספר.

 האתגרים שבפני המודיעין 2013 
בכנס במכון למחקרי ביטחון לאומי 

מאות רבות של משתתפים, בהם אנשי מודיעין רבים, השתתפו ביום העיון השנתי לזכרו של אהרון 
)INSS( ביום ראשון 26 במאי 2013. בין הדוברים בכנס:  יריב שערך המכון למחקרי ביטחון לאומי 
והתלבטויות;  דילמות  במודיעין,  והלחימה בטרור; סימה שיין על השימוש  מודיעין  אילן על  יצחק 
אורי שגיא על המודיעין וקבלת החלטות; אפרים הלוי על המודיעין וקבלת החלטות בישראל; דורון 
תמיר על מרחב הסייבר כאתגר מודיעיני; שלמה ברום על "האביב הערבי" כאתגר מודיעיני; אפרים 
קם על המזרח התיכון האתגרים שבפני המודיעין; דוד פסיג על האם עתידנות יכולה לסייע להערכה 
מודיעינית; אפרים לפיד על מודיעין ממקורות גלויים מה התחדש; דן מרידור על האם המודיעין זקוק 

לרפורמה; ועמוס ידלין על המודיעין, סודות, תעלומות ואחריות.  
בדבריו בפתח הכנס הדגיש ידלין את מחויבות המכון להמשיך במימוש חזונו של אהרל'ה יריב, 
שהקים את המכון ללימודים אסטרטגיים: לקיים באופן שוטף דיאלוג פתוח ופורה עם קהילת 
המודיעין ומערכת הביטחון והאקדמיה בסוגיות אסטרטגיות הקשורות לביטחונה הלאומי של 

:INSS-ישראל . לצפייה בשידור הכנס באתר ה
www.inss.org.il/heb/events.php?cat=529&incat=&read=11523

אהרון יריב ז"ל

התכנסות וכיבוד: 14:00-13:00
מושב ראשון: 16:30-14:00

המודיעין והלחימה בחזיתות
יו"ר - אלוף עמנואל סקל

המודיעין של אז - תא"ל אהרון לברן
נלחמים בדרום - אלוף אמנון רשף

נלחמים בצפון - אלוף אביגדור )ינוש( בן גל
שאלות מהקהל

מושב שני: 17:00-19:00
המטכ"ל, האוויר והים

יו"ר - תא"ל אפרים לפיד
הרמטכ"ל והמטה הכללי - תא"ל גדי זהר

חיל האוויר במלחמה - אלוף דוד עברי
חיל הים במלחמה - אלוף זאב אלמוג

שאלות מהקהל
סיכום

מה למדנו מאז יום כיפור?
שר הביטחון משה )בוגי(יעלון

דרגות המשתתפים הינן במיל.

 כנס לציון 40 שנה
 למלחמת יום הכיפורים
בשיתוף "צוות" ומל"מ

 המלחמה
במבט מהיום

 יום שלישי, ב' באב תשע"ג,
9 ביולי 2013, בית ח"א, הרצליה

מל"מ צוות
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כ-150 מהם לצרכני המידע השונים. בעידן "התפוצצות המידע" תפסה 
מקום נכבד ה"ויזואליזציה של המידע". התוצר האוסינטי, המוגש כיום 
וידאו המציגות להם את המתרחש  לצרכני המודיעין, מעוצב בתמונות 
מעדיפים  המידע  צרכני  בעבר.  הטקסט  מערימות  יותר  מוחשי  באופן 
לצפות בתוצר מודיעיני ויזואלי מתכלל בן מספר דקות על פני קריאה 
ומחובר  "שיווקי" מאד  הוא  כיום  של אלפי מסמכים. התוצר האוסינטי 

בממשקים שונים לתחומי מודיעין נוספים.

עדכנית  סקירה  הכנס  במהלך  הציג  לפיד  אפרים  )מיל'(  תא"ל 
ומרתקת על המודיעין הגלוי כיום. בשנים האחרונות, בעקבות התמורות 
החברתיות הפוליטיות שסחפו את המזרח התיכון )"האביב הערבי"( עלה 
התיכון  במזרח  חברתיות  קבוצות  אחר  המעקב  של  המודיעיני  משקלו 
בעבודת המודיעין. עכשיו ניתנה רשות הדיבור לציבור )"תפיסת ההמון" 
אוסינט   הגלוי,  המודיעין  תחום  גם  פרח  מכך  כתוצאה  אמ"ן(.  במינוח 
)Open Sources Intelligence( שהיה מוכר שנים רבות במודיעין כיחידת 

'חצב' והפך לחלק מיחידה 8200. 
ערב  בארצות  המודפס  הכתוב  העיתון  את  לקבל  צורך  היה  בעבר  אם 
בדרכים מורכבות, חלקן באמצעות מאמץ מודיעיני מיוחד, ולהתבטאויות 
הרי  רב,  משקל  היה  ובטלוויזיה  ברדיו  והכרזות  בנאומים  מנהיגים  של 
שכניסתם של האינטרנט והרשתות החברתיות שינתה את המצב. את 
העיתון המודפס מחליפה הגרסה האינטרנטית אשר ניתנת לקריאה בו 

זמנית בדמשק, בטריפולי ובתל אביב.  
והכפר    Web-ה עידן 
מאגרים  העצים  הגלובלי 
שאינו  מידע  של  שלמים 
)המדיה  ההמונים  תקשורת 
עיתונות,   – המסורתית 
את  וחייב    ) וטלויזיה  רדיו 
להפקה,  להיערך  המודיעין 
עולם  של  וניתוח  הבנה 
חדש  טכנולוגי  ועולם  תוכן 
עם  בהתמודדות  ולצורך 
מידע  יחידות  אלפי  מאות 

מסוגים חדשים ליום. 
בלוגים,  חברתיות,  רשתות 
פורומים, אתרי WIKI  חייבו פיתוח יכולות טכנולוגיות אשר יסננו וימיינו 
כמויות מידע שלא הכרנו בעבר. ריבוי הפורמטים, ריבוי השפות, עבודה 
בסביבה "מלוכלכת" רווית וירוסים, צורך בהתמודדות עם מנגנוני הגנה 
יכולות מרשימות  הניבו  כל אלה   – לגולשים אנושיים  וצורך להתחזות 

באמ"ן. 
ברמה  מודיעינית  ערכיות  בעל  הוא  האוסינט  יחידת  של  היומי  הדו"ח 
במצרים  או  בסוריה  ההתנגדות  מרכיבי  על  לעמוד  כדי  ביותר.  גבוהה  
ניתן לעקוב אחר מאות מקורות שלא היו קיימים בעבר, והם הרשתות 
המופעלות על ידי הציבור ולא על ידי המנהיגים והממסד. מאז מהפכת 
האינטרנט האמירה כמות המקורות הגלויים באלפי אחוזים. סוגי החומר 
הפכו מגוונים יותר והכמויות הרבות חייבו פתרונות טכנולוגיים ותוכניים 
מידע  כמויות  לנתח  יאפשר  אשר  משמעותי   METADATA יצירת  תוך 

עצומות תוך שניות. 
ומידענות  מידע  כריית  הוא  כיום  ביחידת האוסינט  העיסוק הדומיננטי 
ופחות מיון ותרגום, כפי שהיה בעבר. 20% מהמידע הרצוי ברשת ניתנים 
מצריכים  מהמידע   80% לעומתו,  הרגילים.  החיפוש  במנועי  לאיתור 
מידע  להפיק  ישכילו  אשר  מנוסים,  חברתיים  אנליסטים  של  תשומות 
ביחידת  לחלוטין.  תמימים  מאתנו  לרבים  הנחשבים  ובלוגים  מאתרים 
האוסינט עוקבים כיום בממוצע אחר כ-250 אלף פריטי מידע ומפיצים 

מ ב-מל" ם  עי ו ר אי
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש

'מועדון חבצלת':
ביום שני, 24 ביוני 2013, ערב עיון בנושא: 

"דוברות והסברה בעידן האינטרנט והפייסבוק"
התכנסות בשעה 19:00, תחילת הרצאה 19:30. 

ההרצאה עם בני זוג.
ברב שיח ייקחו חלק הדוברים הבאים: דובר צה"ל תא"ל יואב 
)פולי( מרדכי, הצנזורית תא"ל סימה וואקנין-גיל, איתן הבר, 

עמוס הראל וטלי ליפקין שחק.
 ההשתתפות על פי הרשמה במזכירות המל"מ 
בטלפון 03-5491306 שלוחה 101 או בדוא"ל.

מה עשה הצבא לליברלים המצרים - קריקטורה מצרית

המדיה החברתית ו"האביב הערבי"

חידושים במודיעין הגלוי )אוסינט(
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עמוס  )מיל'(  הרצאתו של תא"ל 
גלבוע עסקה בנושא: "התבוננות 
יום  מלחמת  בכשל  יותר  רחבה 
עשה  בראשיתה,  הכיפורים". 
התנהלותו  בין  השוואה  גלבוע 
 -1967 במלחמת  המודיעין  של 
יום  במלחמת  התנהלותו  לבין 
ציין,  עמוס  ב-1973.  הכיפורים 
אמ"ן   הערכת  המקרים  בשני  כי 
בתקופה  האויב  כוונות  לגבי 
דומה  הייתה  למלחמה  שקדמה 

- בטווח הזמן הנראה לעין הסבירות ליוזמה מלחמתית ערבית נגד ישראל 
היא נמוכה. אולם, בין שני המקרים קיים שוני מהותי: לאחר כניסת הצבא 
המצרי לסיני, אמ"ן שינה החל מ- 18 במאי 1967 את הערכתו. מיום זה ואילך 
אמ"ן התמקד ביכולות המצריות הנצברות בסיני ובדרכי הפעולה הנגזרות 
מכך. מנגד, ב-1973 אמ"ן דבק עד הרגע האחרון בכוונות המצרים: הערכה 
הייתה שהסבירות שמצרים תצא ביוזמתה למלחמה נמוכה תוך התעלמות 
יתרה  אבל..."(.  טכנית...  יכולת  )"לאויב  לעין  ומתגלות  ההולכות  מהיכולות 
מכך, בשונה מ-1967, אמ"ן לא הנחיל לצה"ל את השינויים שחלו באמל"ח 
האויב )למשל טילי סאגר, ו-ס.א-6( ובתו"ל שלו וצה"ל לא הטמיעם. כתוצאה 

מכך - צה"ל לא הוכן כראוי למלחמה. 
בהמשך הרצאתו, בחן עמוס את הכשלים במלחמת יום הכיפורים בשלוש 
של  הקונספציה  המודיעין:  ברמת  והלאומית.  הצבאית  המודיעינית,  רמות: 
אמ"ן הייתה שמצרים לא תתקוף ביוזמתה במטרה להשיב לה את סיני, אלא 
אם כן תרכוש יכולת אווירית, המסוגלת לתקוף בעומק ישראל ולהתמודד 
עם חיל האוויר הישראלי. כמו כן, גובשה הערכה כי סוריה לא תצא למלחמה 

ללא פתיחת חזית מצרית. 
לפתוח  יעז  לא  שסאדאת  הייתה  צה"ל  של  הקונספציה  צה"ל:  ברמת 
בצה"ל  מכך.  יירתע  הוא  ולכן  ממנו,  חזק  שצה"ל  יודע  הוא  כי  במלחמה, 
התבססה ההנחה שגם אם סאדאת יתקוף - בניגוד לכל היגיון - "הסדיר 

יבלום!"
נחותים  והערבים  אלים",  "בני  שאנו  הייתה  הקונספציה  הלאומית:  וברמה 
מאיתנו בעשרות מונים. צה"ל, ובראשו חיל האוויר, הוא הטוב שבטובים ויוכל 

לנצח מול כל אויב ובכל מצב.
שלוש הקונספציות קרסו: שכחנו שאין רק ניצחון והפסד, שכחנו שאפשר 
בכלל לטעות )אין טל"ח בעיקר במודיעין(, שכחנו שהרתעה קונבנציונאלית 
היא דינמית ועשויה להביא לשינוי אסטרטגיה אצל האויב, שכחנו במימד 
התעקשנו  ולמצוקה,  לייאוש  יקלע  שסאדאת  האפשרות  את  הפרסונאלי 
להמשיך ולנתח את המציאות לפי התפישות שלנו ולא לפי המתרחש בפועל 
)לכן, כל הידיעות, כל ה"תצפיות" של האירועים, שהצביעו לכיוון מלחמה – 
פורשו אחרת על-ידי "הראש" שלנו(,  "הכישוף אחז בנו עד הרגע האחרון". 

בסיכום דבריו אמר עמוס כי "את העבר אנו מבינים רק בעתיד", וכמו בקריאת 
ההגדה, כך מוטלת עלינו חובת "והגדת לבנך". חטא היוהרה רובץ לפתחנו, 

ועלינו לנקוט בגישה של חרדת קודש. 

במסגרת כנסים לציון 40 שנה למלחמת יום הכיפורים

ניתוח יוצא דופן בשבי הקונספציה
למעלה מארבע מאות איש מילאו את האולם ברמת אפעל ביום חמישי 
העמותה  ושל  המגן"  כוח  לחקר  גלילי  "מרכז  עיון של  ליום   ,2013 ביוני   6
להיסטוריה צבאית, ששם במרכזו את נושא המודיעין: 40 שנה למלחמת יום 
הכיפורים. את יום העיון ניהל אלוף )בדימ'( שלמה גזית, שהיה ראש אמ"ן 

לאחר מלחמת יום הכיפורים.  
כשל  ב-1973  "המודיעין  בנושא  אשר  דני  ד"ר  )מיל'(  תא"ל  של  הרצאתו 
בראשיתה,  העיון.  יום  את  פתחה  המשימות?"  בשאר  עמד  ואיך  בהתרעה, 
ופרוץ  לסיני  המצרי  הצבא  כניסת   –  1967 של  ההפתעה  את  דני  תאר 
המלחמה, בניגוד להערכת אמ"ן. בהמשך סקר דני את ההתפתחות שחלה 
במטרת המלחמה מאז 1967 דרך מלחמת ההתשה, מותו של נאצר ושנותיו 
הראשונות של סאדאת, שבעיקרן – "מה שנלקח בכוח יוחזר בכוח",  וכפשוטו: 
כיבוש כל סיני ובהמשך מו"מ מדיני. אלה נסקרו בעבודת הדוקטורט של דני 
"מלחמה כוללת מוגבלת בממדיה" )ופורסמו בספרו "לשבור את הקונספציה" 

– שתורגם גם לאנגלית(.
יגאל  ע"י  לאחרונה  )שפורסמו  החדשים  המחקרים  את  דני  תאר  בהמשך 
מצרים  לבין  ישראל  בין  המדינית  בפעילות  העוסקים  שלום(  וזכי  קיפניס 
וכן את מאמצי סוכנויות האיסוף שהוכנו  לידיעת אמ"ן,  זו שלא הובאה   –
דני הרחיב במיוחד  )"שלייקס"( להבטחת ההתרעה, אך כשלו.  כביטחונות 
בנושא הכשלים בהפעלת המודיעין שהגיע מהשדה ובהטמעתו. באמצעות 
בין השינויים שחלו בתוכנית המבצעית המצרית  גרף דני תאר את הפער 
ויעדיה לבין האופן שבו אמ"ן עקב אחריה על ציר הזמן. אמ"ן פיגר בקליטת 
השינויים שחלו בתוכנית המצרית החל מאוקטובר 1972 והוא המשיך שלא 
להבינה גם כשלושים שנה לאחר מכן. בנוסף, דני תאר את הכשל בהצגת 
הדפ"א לכוחות צה"ל, כפי שבאו לביטוי בתרגיל "איל ברזל" וערב המלחמה, 
כמו גם אי ההבנות הבסיסיות באשר לדרך ההפעלה הטקטית של הצבא 
המצרי. אלה כללו  פעילות נ"ט רצופה והפעלת אמצעים כגון: ציידי טנקים, 
מוקשים, מרנ"טים וגם טילי סאגר. אמ"ן דיווח על הסאגרים כבר ב-1970 אך 
לא הצליח לנתח את משמעות הפעלתם, כחלק ממלחמה. אשר לתוכנית 
הסורים  דרך הפעולה של  דני תאר את  הכיפורים,  ביום  הסורית  הפעולה 
והמחלוקות  אשר(  דני  בעריכת  הגדרות"  על  "הסורים  בספר  )שהוצגה 

המתמשכות לגביה גם היום. 

צורת הקרב שבחרו המצרים במלחמת יום הכיפורים
 גדוד חי"ר בצליחה מעמדותיו
ובפריסה בחזית ראשי הגשר

# התקפה?
# צליחה - עובור

# הגנה!!!

 ואנחנו רצינו אותם
דוהרים לשב"ש

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(4 גיליון 20, תמוז תשע"ג, יוני 2013

mailto:newsmlm@intelligence.org.il
mailto:newsmlm@intelligence.org.il


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

newsmlm@intelligence.org.il דוא"ל:    03-5497731  : פקס'  ,03-5497019  : טל'   47143 השרון  רמת   3555 ת"ד   | ההנצחה  אתר   | )מל"מ(  המודיעין  למורשת  המרכז 

מבקרים במל"מ

'תגלית אקסל' – סטודנטים יהודים מארה"ב 

ערב הוקרה לזכרו של יענקל'ה מן ז"ל 
במלאת שנה למותו של יענקלה מן ז"ל, אוצר תמונות 
מודיעיניות במל"מ, קיימנו ערב הוקרה לזכרו ביום ראשון 19 
במאי 2013. בדברים שנשאו לזכרו מנכ"ל המל"מ דוד צור, 
נציג 'אגמון' ויו"ר ועדת קרנות ההנצחה במל"מ ד"ר שמעון 
יענקל'ה  צוינו קווים לדמותו של  ונציגי המשפחה  אביבי 
וג'נטלמן.  קצין  המונח  התגלמות  היה  יענק'לה  האיש. 
מחויבות והדרת כבוד גם יחד. נאמנות למשהו שהיה תמיד 
בעיניו גדול ממנו עצמו: למדינה, לציונות, לצבא, למוסד, 
יענקל'ה היה  לשליחות. גם למל"מ. גם לאוצר התמונות. 

האישית,  להופעתו  במערכת,  למקומו  לעצמו.  נאמן  גם 
ומי  יהירות,  ללא  גאווה  בו  הייתה  לכבודו.  שלו,  לאמת 
לביתו  היה  המל"מ  בכבודו.  התכבד  חברו  להיות  שזכה 
ואנו לבני ביתו. רבים מאלה שהגיעו לכבד את זכרו של 
יענק'לה עשו עימו שנים ארוכות במלאכת הגנת המדינה 
בצורה  הרצתה  פרסול  ארליך  שירי  הגב'  ושמירתה. 
מעניינת על הנצחה ומורשת בתמונות על בסיס הניסיון 
במוזיאון הפלמ"ח. ערב ההוקרה התקיים בסיוע נדיב של 

ידיד המל"מ, חברו הנאמן של יענק'לה, הרצל זמיר.   
 דודו צור נושא דברים לזכרו

של יענקל'ה. צילום: שון זמיר

יהודיים מארה"ב, בקרו  "תגלית אקסל", סטודנטים  משתתפי תכנית 
מיוחדת  לימודים  בתוכנית  המדובר   .2013 ביוני   9 ראשון  ביום  במל"מ 
עסקית  מנהיגות  לטפח  שמטרתה  בהרצלייה,  הבינתחומי  המרכז  של 
צעירה מקרב סטודנטים מצטיינים. פתח מנכ"ל המל"מ דוד צור, שהציג 
בפני  הוצג  בהמשך,  וערכיה.  מורשתה  בישראל  המודיעין  קהילת  את 

המשתתפים "מבצע פינאלה - סיפור לכידתו של אייכמן". 
אוצר התערוכה אבנר א', הנחה בהסברים. השתתפו: ההיסטוריונית נעמי 
יצהר, תא"ל )מיל'( יצחק אלרון, ששימש נספח צה"ל בארגנטינה באותה 
עת ונטל חלק במעקבים אחרי אייכמן, וד"ר עמרם אהרוני, בנו של צבי 
השתתף  בארגנטינה,  אייכמן  את  שאיתר  האיש  היה  צבי  ז"ל.  אהרוני 
המבצעים  יחידת  כראש  שימש  )לימים  אותו  חקר  כך  ואחר  בלכידה 

האירוע  את  במוסד(. 
עם  פגישה  חתמה 
חוליו פיטליק, שסיפר 
שעשה  מסע  על 
ה-70'  שנות  בראשית 

לביתו של לותר הרמן, האיש שבתו התיידדה עם ניקולס אייכמן, אחד 
מ-10,000  חלק  ללותר  לשלם  הייתה  שמשימתו  הצורר,  של  מבניו 
הדולרים שהמדינה לא הבטיחה לו, אך שילמה. כמו כן, הועמדה באתר 
מיני תערוכה שהציגה פריטים מקוריים מהמבצע, מפות, דרכונים ועוד, 

וכן 3 יצירות של האמנית רחלי רוגל. 
אבנר א'

קורס קמנים מהשב"ס
בביקור במל"מ 

במל"מ  לראשונה  ביקרה  השב"ס  של  קמ"נים  קורס  חניכי  קבוצת 
ביום חמישי 16 במאי 2013. בעקבות הביקור הוחלט להמשיך ולשלבם 

בביקורים נוספים במסגרת פרויקט ימי חוויה מודיעינית במל"מ. 
מירי שד"ר

חילופי מפקדים במחלקת 
ביטחון המידע באמ"ן

ן " מ א ב ה  ש ע נ ה מ
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עמותת בוגרי 8200 מספרת על...
"התרעה",  בנושא  שנתי  מורשת  'ערב   0
2013 במל"מ.  הרביעי במניין, התקיים בסוף מאי 
ובני  היחידה  יוצאי  פעיל,  בשרות  וקצינים  חיילים 
משפחתו של תא"ל יואל בן פורת ז"ל, שבאו לציין 6 שנים לפטירתו, 
יו''ר  הערב  את  פתח  במל"מ.  האודיטוריום  את  השנה  גם  מילאו 
עמותת ש.מ.2 אל"מ )מיל'( ניר למפרט. אל"מ )מיל'( בני גלעד העלה 
ראש  גלעד,  עמוס  )מיל'(  אלוף  יואל.  של  הייחודית  לדמותו  קווים 
נושא ההתרעה  האגף הביטחוני-מדיני במשרד הביטחון הציג את 
יום הכיפורים. עמוס הפליא  הניסיון המודיעיני במלחמת  על רקע 
ומדיניות במבחן המעשה'', את  מודיעין  ''התרעות  לנתח בהרצאתו 
היבטי ההתרעה והאחריות לממשה או למנוע התרעת שווא בעבודת 
המודיעין. הוא הדגים את הנושא בארבעה אירועים, שניים בתחום 
הצבאי: מלחמת יום הכיפורים ומניעת התפרצות עוינת מול סוריה 
הפלסטיני  המדיני  המהלך  המדיני:  בתחום  ושניים   ,1996 בקיץ 

והאינתיפאדה הראשונה.
פרופ' סא"ל )מיל'( יגאל שפי ניתח במקצועיות רבה, תוך הסתמכות 
ראשונה מסוגה על מסמכים מארכיון צה"ל, שני אירועים מודיעיניים: 
מאירוע  שהוצג  הלקח   .1966 משנת  ו"רובד"   1960 משנת  "רותם" 
"רובד" היה פרשנות אסופית מוטעית שהביאה את צה"ל אז לכוננות 
מול הגבול המצרי. אפרים לפיד שדיבר אחרי שפי סיפר לנוכחים 

כי יואל בן פורת, שהיה בתפקיד בכיר ביחידה 8200, לקח על עצמו 
את האחריות והגיש התפטרותו לראש אמ"ן, אלוף יריב. ההתפטרות 
לא התקבלה. "כזה היה יואל", אמר לפיד, "מחויב לאמת המודיעינית 
יום  מלחמת  תקופת  על  סרטון  הוקרן  הערב  במהלך  הסוף".  עד 
את  שהדגיש  נ'  תא"ל  היחידה  מפקד  האירוע  את  ונעל  הכיפורים 
חשיבות הרלוונטיות והשותפות המבצעית בתחום ההתרעה. הנחה 

את הערב אל"מ )מיל'( יורם סנדר. 
0 כנס יוצאי מרחב סיני של היחידה מתוכנן להיערך בתחילת 
יוצאי  הכיפורים.  יום  למלחמת  שנה   40 לציון   ,2013 אוקטובר 
פרטים  עדכון  לצורך  בדחיפות  קשר  ליצור  מתבקשים  המרחב 

kenesinai@gmail.com :לטל' 03-5114123 ו/או למייל
0 הזירות הבינלאומיות ובסיס ירקון יעמדו במרכז כנס שנתי 

של היחידה שייערך ב-10 באוקטובר במפקדת היחידה. 
0 נטוורקינג בעמותה - האירוע השנתי, החמישי במניין, יתקיים 
יפורסמו  פרטים   .2013 ביוני  ב-24  אביב  תל  בנמל   '11 ב'האנגר 

בניוזלטר ובאתר העמותה.  
0 פעילות צעירים - לאחרונה החלה להתגבש, בחסות העמותה, 
שתיוחד  לפעילות  היחידה,  בוגרי   )35 גיל  )עד  צעירים  קבוצת 

לקבוצת גיל זו. 
שוניה פכט

עמותת 'שובל' 
0 גמלאי עמותת 'שובל', הנמנים על "מטה השירות 
יורם  השירות,  ראש  עם  לאחרונה  נפגשו  בדימוס", 
כהן. כהן סקר בפניהם את פעילות השירות בשנת העבודה 
בפעילותו  אותו  המנחות  המרכזיות  הדילמות  הצגת  תוך  האחרונה, 

השוטפת ואשר ינחוהו בשנת העבודה הקרובה, הבאה עלינו לטובה. 
שנערך  החגיגי  בערב  נוער".  לבני  חונכות  פרויקט   - "צהלה   0
גמלאי  מעט  לא  נראו  'צהלה',  ומתנדבי  ידידי  לכל  בפארק  לאחרונה 

עמותת 'שובל', המשמשים כמתנדבים ומדריכים 
בעמותה זו. 

גדעון  ח"כ  של  לפטירתו  שנה  במלאות   0
עזרא ז"ל, שהיה גמלאי עמותת 'שובל', נחנך 
במרחב דרום של השירות חדר דיונים על שמו. 

גדעון עזרא ז"ל

קרן מאיר עמית להנחלת מורשת המודיעין ולחקר החלל
על שם אלוף מאיר עמית

מזמינים אתכם לאזכרה וערב הוקרה
ל מאיר עמית

שיתקיימו ביום רביעי, כ"ה בתמוז תשע"ג, 3 ביולי 2013
18:00   אזכרה ופרחים, בבית הקברות רמת השרון, צומת מורשה

19:00   התכנסות במרכז למורשת המודיעין.
19:30   הקרנת הסרט "געגועים לעתיד – מיומנו של מאיר עמית" בהשתתפות 

           הבמאי אודי בורגר והמשפחה.

המרכז למורשת המודיעין - מל"מ
אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

ומשפחת עמית

נא לאשר ההשתתפות בערב ההוקרה 
הסעה תצא מהמל"מ בשעה 17:30 )עפ"י הרשמה מראש(

  mlm@intelligence.org.il:בדוא“ל
או בטלפון: 03-5497019 שלוחה 5  ˆ  03-5491306 שלוחה 101
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עמותת 'אגמון' 

הסיור בפולין - הנחת זר על הקבר בכפר משאנה חברי העמותה בסיור בטנזניה

 - בפלמ"ח  האשה  את  חפש   0
התקיים   ,2013 באפריל   30 שלישי  ביום 
ול'שובל' בבית הפלמ"ח  ל'אגמון'  ערב משותף 
שבמרכזו עמדו לוחמות הפלמ"ח. במהלך האירוע הוקרן 
הפלמ"חניקים  וזוג  התהילה",  גיבורות  "אחיותינו  הסרט 
זאב ותהילה עופר סיפרו על מקומן של הבנות בפלמ"ח 

ועל רוח התקופה.
0 עזר לאסירים - פעילות ההתנדבות של חברינו בכלא 
לאחרונה  בהם  רבים,  חיוביים  להדים  וזוכה  נמשכת   4
מפי ראש אכ"א, אלופה אורנה ברביבאי. האלופה ערכה 

ביקור בכלא וקיבלה הסבר על מהות הפעילות מחברנו מייק ג'. כמו כן, 
הכושר  בחדר  להתקנה  ספורט  ציוד  'אגמון'(  )באמצעות  המשרד  תרם 

של הסגל בבסיס.
 ,2013 12 במאי  עמותת מורשת "הבריחה" - קיימה ביום ראשון   0
יום עיון במחנה הפליטים בעתלית. העמותה, שבראשה עומדת ד"ר מירי 
להבריח  ומבצעיהם  הפעילים  זיכרון  את  ולשמר  לחקור  נועדה  נהרי, 
השנייה.  העולם  מלחמת  לאחר  באירופה  השואה  ניצולי  את  לישראל 
חברים המעוניינים להצטרף לעמותה מתבקשים לפנות אל מירי, טל': 

.habricha45@gmail.com :054-6298888  דוא"ל

העמותה  חברי   - מסע  יומן   0
ממשיכים בסיורים ובטיולים בארץ 
מודרכים  סיורים  שני  ובחו"ל: 
ובתערוכת  בהרודיון  התקיימו 
"הורדוס" במוזיאון ישראל, וכן סיור 
העירוני  המרחב  להכרת  מודרך 
והתעשייתי של חיפה. כ-150 איש 
קבוצה  אלה.  בסיורים  השתתפו 
בטנזניה.  מסיור  שבה  חברים  של 
גיאוגרפית,  היכרות  כלל  הסיור 
של  קבוצות   2 שבו  לאחרונה  זו.  מדינה  של  ונופית  כלכלית  חברתית, 
חוויות  מלאי  הדורדון,  באזור  צרפת  בדרום  מסיור  איש(   70( חברים 
יוני  של  הראשון  בשבוע  התקיים  לפולין  הרביעי  המסע  וסיפורים. 
במסגרתו בקרה הקבוצה )שכללה חברי 'אגמון' ו'שובל'( במחנות המוות 
שנהרגו  ונוצרים,  יהודים  של  קבורתם  באתר  וכן  וטרבלינקה  אושוויץ 
הקבר  על  זר  הניחה  הקבוצה  משאנה.  בכפר  המוות"  "מצעד  במהלך 
שחודש ושופץ בתרומת 'אגמון'. את הקבוצה ליווה והדריך חבר 'שובל' 

יקי גנץ. 
נעם שפירא

זאב הרבט )ולוולה( ז"ל
19.7.2012 - 7.12.1947

זאב הרבט )ולוולה( נולד בשיכון מזרחי בנתניה 
בגיל  דתי.  הממלכתי  החינוך  במסגרת  והתחנך 
האוויר  חיל  של  הטכני  הספר  לבית  הצטרף   16
בשירות  חייו  מפעל  את  התחיל  ושם  בחיפה 
בחיל  המרכזיים  בגופים  שירת  ולוולה  המדינה. 
שירות  אמ"ן/חמ"ן,   - המודיעין  ובקהילת  האוויר 
והתמחה  פעל  הוא  והמוסד.  הכללי  הביטחון 
במגוון תחומים באיסוף הטכנולוגי. הוא התגלה 
הניח  חזון,  ובעל  מקורי  יצירתי,  מודיעין  כאיש 
יסודות לפיתוח יכולות מודיעיניות חשובות וחינך 

דורות של אנשי מודיעין בתחומי התמחותו.
בפרסי  השנים  במהלך  פועלו  על  זכה  ולוולה 
להישגים  הממשלה  ראש  בפרסי  ישראל,  בטחון 
לחשיבה  אמ"ן  ראש  בפרס  מיוחדים,  מודיעיניים 

יוצרת ועוד.

התכנסות וכיבוד קל החל מ-19:30 | תחילת האירוע: 20:00
: ת י נ כ ו ת ב

רגעים לזכרו מטעם המשפחה
חברים מספרים אודות ולוולה

הכרזה על הקמת קרן ההנצחה
מנחת הערב: אורנה רוזנברג | קטעי שירה: שירה גולן

סיום משוער: 21:30

ה נ מ ז ה
לערב לזכרו של

זאב הרבט )ולוולה( ז"ל
לקראת יום השנה לפטירתו
 המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(

 והקרן להנצחת זאב הרבט )ולוולה( ז"ל
מתכבדים להזמינך לערב לזכרו

האירוע יתקיים במרכז למורשת המודיעין )מל"מ( 
 בגלילות ביום חמישי, י"ב בתמוז תשע"ג, 

20 ביוני 2013, בשעה 19:30

מל"מ
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על מעורבות חזבאללה במלחמת 
האזרחים בסוריה

בספריית המל"מ ובאתר האינטרנט של מרכז המידע למודיעין ולטרור 
ע"ש מאיר עמית במרכז למורשת המודיעין:

 www.terrorism-info.org.il/he/article/20521

ת ו ח פ א ' צ
להענקת  בנימוקים  אילן.  בר-  מאוניברסיטת  כבוד'  לשם  'דוקטור  תואר  קבלת  על  הלוי  לאפרים   0
התואר נאמר, בין השאר, כי אפרים הלוי, בעבר ראש המוסד, ראש המל"ל ויו"ר המל"מ, זכה בתואר "על 
שייחד את חייו לביטחון ישראל ותושביה. כראש המוסד פעל הלוי לסיכול האיומים על ישראל ולהעלאת 
האינטרסים  לקידום  רבות  תרמו  בעולם  בכירים  מנהיגים  עם  ההדוקים  קשריו  אויב.  ממדינות  יהודים 

הגיאופוליטיים של ישראל בקהילה הבינלאומית". 
0 ליוסי לנגוצקי -  על קבלת תואר 'חבר כבוד' של החברה הגיאולוגית הישראלית,  בזכות "מי שהוביל 

את ישראל לתגליות הגז שבים העמוק".
וחבר בעמותת  ישעיהו הוא גמלאי השירות   .2013 זוכה פרס ברנר לפרוזה לשנת   - לישעיהו קורן   0
'שובל'. ישעיהו זכה בפרס על ספרו "שתי כפות ידיים ומילה", ספר שראה אור בהוצאת הספרייה החדשה 

הקיבוץ המאוחד.

ף ד מ ה ל  ע ש  ד ח

אפרים הלוי

קו החריש 
והאש

מאה וחמישים שנות 
סכסוך על ארץ ישראל 
1860 – 2010, מאת יובל 

ארנון אוחנה, הוצאת 
אחיאסף.

המעגל הקרוב
צבאות ערב בעידן 

המלחמות בין מדינות, 
מאת דני אשר. 

הספר יצא לאור במסגרת 
סדרת הביטחון הלאומי 

של ספריית "אוניברסיטה 
משודרת".

המעגל הקרוב
צבאות ערב בעידן 

המלחמות בין מדינות

דני אשר

שר
 א

דני

אוניברסיטה משודרת

המחצית  במהלך  ופעלו  התמסדו  שנוסדו,  התיכון,  במזרח  ערב  צבאות 
השנייה של המאה העשרים, מהווים מוקד מרכזי של העשייה השלטונית 
במדינותיהם. הצבא בא להבטיח את הביטחון החיצוני לאורך הגבולות, 
אך גם את הביטחון הפנימי של המשטר, את רצף השליטה ואת העמידה 

בפני גורמים מתנגדים מבית ומחוץ.
וסביבם  וצה"ל,  ישראל  עמדו  התיכון  במזרח  העיקרי  הלחימה  במוקד 
סוריה   – המשותף  הגבול  בעלות  ערב  מדינות  צבאות  קרוב",  ב"מעגל 
אחד  בכל  חלק  לקחת  שמיהר  עיראק  צבא  וכן  ומצרים,  ירדן  ולבנון, 

מסיבובי הלחימה. 
של  והפעלתם  במבחנים  לעמידה  הכנתם  בנייתם,  מתוארות  זה  בספר 
פרקי  נוספות.  במשימות  גם  כמו  צה"ל,  עם  הלחימה  בסבבי  הצבאות 
של  הביצוע  ובדרך  התוכניות  של  ובניתוחן  בתיאורן  מתמקדים  הספר 

מהלכיהן בכל אחד מסבבי הלחימה שבין השנים 1948 ו-1982. 
תא"ל )מיל'( ד"ר דני )דניאל( אשר הינו היסטוריון וחוקר צבאי. בעקבות 
ניסיונו רב השנים כקצין מודיעין הוא מתמחה בפעולות הצבאות הערבים 
ובמלחמות ישראל-ערב. בין ספריו: 'לשבור את הקונספציה' )יצא לאור 
– המעורבות הצבאית  בהר  כוח משוריין  'הפעלת  בארצות־הברית(,  גם 
הסורית בלבנון', 'לכסיקון מלחמת יום הכיפורים' )כעורך משנה(, 'הסורים 

על הגדרות' )כעורך ראשי( ואחרים. 

הספר רואה אור בסדרת הביטחון הלאומי של ספריית "אוניברסיטה משודרת".

מחיר מומלץ: 58 ש"ח

מטכ"ל / קצין חינוך ראשי / גלי צה"ל
משרד הביטחון - ההוצאה לאור

מודן הוצאה לאור

משרד
הביטחון

ההוצאה 
לאור

וב
קר

 ה
גל

מע
ה

הנכם מוזמנים לפתיחת תערוכת ציור "להלך בין הבריות"
של האמן יצחק )איציק( ברזילי

הפתיחה ביום ה', 4.7.13 בשעה 19:30 )נעילה: 19.7.13(
 התערוכה בחסות ראש עיריית הרצליה, מר יהונתן יסעור,

במעמד מר אפרים הלוי, לשעבר ראש המוסד. האוצר: שלמה שוורץ

הגלריה העירונית, בית אמני הרצליה, רח' בן גוריון 7, הרצליה, טל': 09-9589986
שעות פתיחה: א', ג', ה': 13:00-10:00, 19:00-16:00, יום ו': 13:00-10:00

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(8 גיליון 20, תמוז תשע"ג, יוני 2013
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סא"ל גדעון מיטשניק

5 ביוני 1967 | מלחמת ששת הימים. למודיעין היה תפקיד מרכזי 
בהכנות למלחמה, בדגש על תרומתו למבצע "מוקד", שבמהלכו הותקפו 
היום הראשון למלחמה. בהכנות לכך  שדות התעופה המצריים בבוקר 

השתתפו גופי מודיעין רבים בצה"ל )כולל בפיקודים( וב"מוסד".

אלוף  אמ"ן,  ראש  ע"י  ב-1972  הוכרז  המודיעין.  חיל  יום   | ביוני   5
אהרון יריב, לציון חשיבות תרומתו של המודיעין הצבאי במלחמת ששת 

הימים. אמ"ן לא מקפיד לקיים מועד זה.  

לבנון  מלחמת   – הגליל"  "שלום  מבצע  פרוץ   |  1982 ביוני   6
הראשונה. חלקו של המודיעין בהיערכות למלחמה ובמהלכה היה חשוב 

ומשמעותי מאוד. לראשונה הופעל מזל"ט בלחימה. 
)"מחץ"(  פנימי  ש"י  אז  הוגדר   -
לטיפול  פנימי  בטחון  שירות   -
בדגש  הפנים  ביטחון  בהיבטי 
מדינית  חתרנות  סיכול  על 
המדינית  המחלקה  וטרור. 
במשה"ח )"דעת"( האחראית 
המודיעין  פעולות  על 

בחו"ל- לימים המוסד.

מבצע   - ירקון"  "מבצע   |  1955 ביוני   12-9
שטח  מודיעין  לאיסוף  סיני  במדבר  צה"ל  של  הראשון  העומק  סיור 
וקרקע. מטרת המבצע הייתה לבחון עבירות לרכב ולרק"מ לאורך החוף 
המערבי של מפרץ אילת בין דהב לעין פורטגה. היה זה המבצע הראשון 
של צה"ל שבו פעלו במשולב כוחות חיל אוויר, חיל ים וחי"ר. אנשי הכוח 

היו לוחמים ולא אנשי מודיעין, אך המשימה הייתה מודיעינית. 

תוכנית בגלי צה"ל על המודיעין במלחמת 
ששת הימים במלאת 15 שנה למלחמה

יריב במכון למחקרים אסטרטגיים  הוקלטה במשרדו של אהר'לה 
)לימים המכון למחקרי ביטחון לאומי( במאי 1982.

מימין: דן אבידן ) אז כתב לעניני ערבים בעיתון '"דבר'( , זלמן )ז'מקה( גנדלר )קמ"ן 
פיקוד הצפון במלחמה( יהושע )שייע( בר מסדה )קמ"ן חטיבה, פיקוד הדרום( , חגי מן 

)קמ"ן חטיבה, פיקוד המרכז(, ערד ניר )כתב צבאי, גל"צ(, אל"מ אפרים לפיד )במועד 
ההקלטה - רמ"ח איסוף באמ"ן(. מנחה התכנית, ישעיהו )שייקה( ברקת )ראש מודיעין 

אויר במלחמה( ואהר'לה יריב ) ראש אמ"ן במלחמה(. 

הכור  השמדת   – "אופרה"  מבצע   |  1981 ביוני   7
הגרעיני בעיראק.  המבצע התאפשר הודות למודיעין 
רבים  גורמים  בין  פעולה  ולשיתוף  ומדויק  איכותי 
של  מלאה  להבנה  שהביאו  המודיעין,  בקהילת 
לגילוי השלב שבו נמצא תהליך  מטרות הכור, 
הפיתוח, להשגת תוכניות הכור ולהצבעה על 
נקודת האל-חזור ועל האיומים האוויריים 

בדרך להפצצת הכור. 

גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון של  בן  דוד   |  1948 7 ביוני 
ראובן שילוח, איש המחלקה  זימן אליו את   המדינה שזה עתה קמה, 
והחליט  הש"י  ראש  בארי,  איסר  ואת  היהודית,  הסוכנות  של  המדינית 
)ע"פי יומנו(: "יש להקים שרות ידיעות צבאי ע"י המטה... הש"י הצבאי 
ידיעות  שרות  ריגול.   ואנטי  צנזורה  )זהירות(,  לביטחון  אחראי  יהיה 
פנימי תחת איסר )הקטן( ויוסף י.... שרות ידיעות מדיני חיצוני – ראובן 
תום המלחמה למשרד הביטחון;  עד  כפוף  יהיה  בראשו.  יעמוד  שילוח 

אחר כך אולי למשרד החוץ." 

30 ביוני 1948 | תחילת "לידתה" של קהילת המודיעין הישראלית 
בשם  -פקודה  )ש"מ(  הצבאי  המודיעין  שירות  גופים:  שלושה  הכוללת 
הרמטכ"ל על הקמת השירות ופירוק ה-ש"י. איסר בארי, מפקד הש"י עד 
אז, כינס את מפקדיו והודיע על פירוק הש"י ועל הקמת ש"מ. המהלך 
השב"כ  ידין.  יגאל  אג"מ,  ראש  התנגדות  בשל  ביולי  ל-22  עד  הוקפא 

אות מבצע "אופרה"

משתתפי "מבצע ירקון"

האצטדיון בביירות ששימש מצבור תחמושת לאש"ף 
לאחר שהופצץ על ידי חיל האוויר הישראלי

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(9 גיליון 20, תמוז תשע"ג, יוני 2013

תאריכון היסטורי לחודש יוני
אירועים | מבצעים | מורשת קרב הזמן מנהרת 
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תודתנו 
לשמעון אביבי, לאבנר א', לשירי ארליך-פרסול, לדני אשר, ליהודה 
לאפרים  זמיר,  ושלומי  להרצל  צה"ל,  לדובר  גלבוע,   לעמוס  ב', 
לשוניה  סנדר,  ליורם  פאר,  לרקפת  מיטשניק,  לגדעון  לפיד, 
פכט, למירי שד"ר, ולנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל 

האחרים שתרמו. 

"רואים מל"מ", איגרת המידע של ה-מל"מ, מופצת אחת לחודש 
באינטרנט. שמרו על קשר - הצטרפו אלינו ומסרו את כתובת 
הדואר האלקטרוני שלכם! נשמח לקבל מכם משוב: התייחסויות, 

תגובות ובקשות. 
תודה, יוכי ארליך, עורכת "רואים מל"מ" וחברת הנהלת המרכז 
mlm@intelligence.org.il
 אתר ההנצחה המרכז למורשת מודיעין,
ת"ד 3555 רמת השרון 47143, טל' 03-5497019, פקס 03-5497731

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

 בגיליון 66 של "מבט מל"מ" 
הרואה אור ביוני:

# על מבצעי ההצנחה של המוסד במלחמת האזרחים בתימן
# על שיח' צאלח אל-עארורי, מייסד גדודי עז אל-דין אל-קסאם

# על התובנות המודיעיניות שעלו במערב נוכח הטלטלה האזורית
# דברים לזכרם של אמנון ליפקין שחק ושל גדעון עזרא

ועוד שפע של כתבות, מאמרי עיון ומדורים.

כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין | גיליון 66, סיוון תשע“ג, מאי 2013

טלטלה אזורית  
שבע תובנות מודיעיניות  

מן העולם  
האנגלו-אמריקאי  

4 | אמנון איש האמון
לזכרו של אמנון ליפקין שחק  

14 | בכוח הזרוע
מייסד הזרוע הצבאית של חמאס  

36 | ערכים עם ערך מפוקפק
ויקיפדיה - מקור מידע לגיטימי?  

 | ועוד כתבות ומדורים

28

36

ת ע ד ל ב  ו ט

היסטוריה ישנה בכלי חדש:
צה“ל מספר על 65 שנותיו 

בטיימליין מתעדכן בפייסבוק
דובר צה“ל השיק טיימליין היסטורי מפורט בעמוד הפייסבוק הרשמי 
והרגעים  המבצעיים  האירועים  של  כרונולוגי  תיאור  המציג  צה“ל,  של 

הגדולים בתולדות צה“ל כחלק מעמוד הפייסבוק שלו.

העבודה על הטיימליין נמשכה במשך כשנה, תוך שיתוף פעולה בין ענף 
התקשורת האינטראקטיבית בדובר צה"ל ומחלקת ההיסטוריה, ומאפשר 
תיאור כרונולוגי של המבצעים, המלחמות והרגעים הגדולים שעיצבו את 
ההיסטוריה של צה"ל ושל המדינה, כמו גם את דמותם הנוכחית: ממלחמת 

העצמאות, דרך סיכול אבו-ג'יהאד ועד שחרור גלעד שליט.
היה  שלא  לקהל  מאפשר  חברתית  ברשת  ההיסטורי  המידע  "הנגשת 
רע"ן היסטוריה  נוח", הסביר  פותח ספר היסטוריה להגיע אליו באופן 
באגף המבצעים, סא"ל גדעון מיטשניק. "אנחנו רואים בכך חשיבות רבה 

ונמשיך לפעול בקו החשיבה הזה".
יום ההולדת של צה"ל, עמוד הפייסבוק פרסם מספר  בתוך כך, לכבוד 
סטאטוסים ברוח התקופה על אירועי עבר, כדי להשלים את התמונה 
ההיסטורית. כמו כן, בשבוע הבא יושק פרויקט רחב-היקף וחסר תקדים 

של שחזור אירוע היסטורי בטוויטר. היכנסו לאתר:
www.facebook.com/tzahalonline

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל"מ(10 גיליון 20, תמוז תשע"ג, יוני 2013
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