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דבר העורכת

קוראים יקרים,
תורני לילה בחדרי המצב בקהילת המודיעין 
חשובות  ידיעות  הצפת  על  לספר  יודעים 
אותן,  לסנן  כיצד  הלבטים  ועל  במיוחד 
ואיזה תמונת מציאות ניתן לייצר מהן. כולנו 
הכרנו בהקשר זה גם את הסיפור שלמדנו 
על אותו עורך הלילה בעיתון "דבר" בשנות החמישים. הגיעו אליו, 
כמסופר, בזו אחר זו ידיעות על אירועים דרמטיים בסין, באיטליה 
ובדרום אמריקה, והוא התקשה להחליט איזה מהם ראוי לכותרת 
הראשית. את לבטיו פתר בהבאתן יחדיו תחת הכותרת "העולם 
שטף  לעומת  קל  בטפטוף  מדובר  לימינו,  בהשוואה  כמרקחה". 
חלקי המידע המגיעים כמעט כל דקה למחשבי החוקרים בקהילת 

המודיעין ובגופי מחקר. 
נחשולי  בין  וקוהרנטית?  אמינה  תמונה  מהם  מצרפים  איך 
האינפורמציה המתנפצים אל המחשב, נסחפים גם גלים של 
חדשה.  איננה  הסוגיה  ושיבוש.  הטעיה  מוכוון  כוזב,  מידע 
ומיליוני  חדישות  טכנולוגיות  מגויסים  עימה  להתמודדות 
ההירארכיה  שדרות  בכל  ומידענים  חוקרים  של  שעות 
כמובן  אין  זה?  סוער  בים  עוגן  היש  עליון.  ועד  מתחתון   -
לידע,  תחליף  אין  דבר  של  בסופו  אבל  אחת,  תשובה 
לניסיון, להיגיון, למודעות, לצניעות וליושרה. כאלה שבינה 

מלאכותית תתקשה כנראה לספק. 
מתוך  ומסתבכת.  מסובכת  מרקחה  העולם  נעשה  ליום  מיום 
אוכלוסייה של 7.7 מיליארד - נהנים מנגישות רציפה למידע, 
צרכנים ויצרנים, 5.1 מיליארד משתמשי סלולאר, 4.4 מיליארד 
ו-3.2  חברתיות  רשתות  3.5 משתמשי  אינטרנט,  משתמשי 

מיליארד משתמשי מדיה חברתית בסלולאר. ועוד היד נטויה.
כלים  לייצר  במאמץ  המוחות,  מיטב  עובדים  זה  אתגר  מול 
שטרח  מי  היה  האתגר,  להמחשת  והנה,  נאותים.  רלוונטיים, 
לחפש בגיליונות "דבר" במאמץ למצוא את הכותרת ההיא. הוא 
לא מצא. מסתבר שהסיפור נולד אצל מי שנולד, והפך לנכס 
צאן ברזל. הוא היה אם כן "פייק ניוז", מודל 1951. "אין חדש 

תחת השמש", אבל הקצב מסתחרר. 
לחקר  המכון  של  פעילותו  על  לקרוא  תוכלו  זה  בגיליון 
המתודולוגיה של המודיעין הפועל במל"מ ומבסס את מעמדו 
המרכז  של  והמגוונת  העשירה  העשייה  ועל  דרך,  כפורץ 

למורשת המודיעין, המל"מ. 
קריאה מהנה ומעניינת וקיץ צונן ורגוע,
יוכי ארליך

הכנס הבינלאומי למודיעין:

הערכת המודיעין נוכח אתגר 
עידן "שיבוש המציאות"

המרכז למורשת המודיעין קיים ב-5 ביוני 2019 את הכנס הבינלאומי למודיעין. הכנס 
בדברי   .ISDEF לתערוכת  במקביל  אביב  בתל  התערוכה  בגני  נערך  במספר,  הרביעי 
הוא  ולדוברים.  לנוכחים  צבי שטאובר,  )מיל'(  ד"ר תא"ל  יו"ר המל"מ,  הודה  הפתיחה 
את  וניתח  המחקר,  מכוני  על  בדגש  המודיעין  למורשת  המרכז  פעילות  את  הציג 

האתגרים המורכבים הניצבים בפני חוקרי המודיעין, במיוחד בימינו. 

המשך בעמוד 2

ראש אמ"ן: המעצב העיקרי של זמננו הוא "שיבוש המציאות"
ראש אמ"ן אלוף תמיר היימן, דן באתגרי העידן הנוכחי ובהשפעותיהם על אמ"ן. הוא 
סקר את המגמות המרכזיות בהערכת המודיעין, וטען כי המעצב העיקרי של תקופתנו 
הוא "שיבוש המציאות" )Disruption(. ההתפתחויות הטכנולוגיות והמהפכה הדיגיטלית 
המאפשר  באופן  שחקנים,  של  ולריבוי  למידע  ומתמשכת  רציפה  נגישות  מאפשרות 

 .)Self-disruption( "להשפיע על ציבורים גדולים, ומוליך לתופעה של "שיבוש עצמי

משתתפי הכנס הבינלאומי למודיעין

ראש אמ"ן אלוף תמיר היימן נושא דברים בכנס

המצב  תמונת  גיבוש  ועל  המודיעין  עבודת  על  רבות  משמעויות  השיבוש  לעידן 
במזרח  היום  סדר  על  משפיעות  הגדולות  המעצמות  שלוש  לדבריו  האסטרטגית. 

מנצלת  רוסיה  הדומיננטית,  המעצמה  עדיין  ארה"ב  התיכון: 
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המשך מעמוד 1

המשי  "דרך  יצירת  של  החזון  את  מקדמת  וסין  והעמקתם,  חיכוכים 
הוא סקר את המגמות  צבאית.  עוצמה  בגיבוי של  ה-21"  של המאה 
באיראן,  ובעיקר  האזורית,  בזירה  המודיעין  בהערכת  המרכזיות 

בסוריה, בלבנון ובזירה הפלסטינית.

בחשיפת תוכנית הגרעין האיראנית - נחשפו 
אזורים ואתרים שלא היו מוכרים לסאב"א 

הבינלאומית  הסוכנות  יו"ר  סגן   )Olli Heinonen( היינונן  אולי  ד"ר 
שסיפקה  החידושים  את  סקר  )סבא״א(,  לשעבר  אטומית  לאנרגיה 
התייחס  היתר,  בין  ישראל.  ע"י  האיראני  הגרעין  ארכיון  חשיפת 
בארכיון  כי  וציין  סבא"א,  עבור  המודיעיניים  הגילויים  לחשיבות 
התגלו אזורים ואתרים שהיו חלק מתוכנית הגרעין האיראנית שלא 

נחשפו לסבא"א עד לגילוי הארכיון. 
במוסד,  המודיעין  אגף  ראש  בעבר  סופרין  אמנון  )מיל'(  תא"ל 
מיכאל  )מיל'(  סא"ל  השתתפו  והגרעין.  איראן  בנושא  פאנל  הנחה 
יוסי  וד"ר  ומדינה,  ציבור  לענייני  הירושלמי  במרכז  בכיר  חוקר  סגל, 
במצב  עסק  הדיון  ולביטחון.  לאסטרטגיה  ירושלים  ממכון  מנשרוף 
באיראן וכיצד משפיע הלחץ הכלכלי האמריקאי על המשטר, וניסיון 
בתום  ינהגו  וכיצד  האמריקני,  ללחץ  האיראנים  יגיבו  כיצד  להעריך 

האולטימטום שהציבו לאירופים.
חטיבת  ראש  לשעבר  ברון,  איתי  )מיל'(  תא"ל  הציג  הכנס  בהמשך 
אמת  פוסט  של  בעידן  המודיעין  אתגרי  על  סקירה  באמ"ן,  המחקר 
ו"פייק ניוז". במוקד הסקירה עמדה הטענה כי הבעיות החדשות של 
המודיעין בבירור המציאות ובשימור מעמדו בתחום זה נובעות מרוח 

התקופה וממאפייניה, ולא מאישיות זו או אחרת. 
יוסי קופרווסר ראש המכון לחקר המתודולוגיה, הנחה  )מיל'(  תא"ל 
המודיעין.  עבור  ובמשמעויותיה  התודעה  על  במערכה  שעסק  פאנל 
לדיפלומטיה  סמנכ"ל  כץ  נעם  הלוי,  אבירם  )מיל'(  סא"ל  השתתפו 
ציבורית במשרד החוץ, ד"ר ורה מיכלין-שפיר חוקרת במכון למחקרי 
ביטחון לאומי )INSS(, ירדן ותיקאי ראש מערך ההסברה במשרד ראש 
הממשלה, וד"ר חיים אסא מחברת "סייקן". הדוברים דנו גם בשאלת 

האתיקה במאמצי ההשפעה. 
ובינה  דאטה"  "ביג  במודיעין,  עסק  מכן  לאחר  שהתקיים  הפאנל 
מחקר  עמית  דווידי,  צחי  )מיל'(  סא"ל  בהנחיית   ,)AI( מלאכותית 
דוד  בן  דרור  )מיל'(  אל"מ  ובהשתתפות  המתודולוגיה  לחקר  במכון 

טכנולוגיות  סמנכ"ל  בראון  עמי  )מיל'(  סא"ל  "מטריקס",  מחברת 
מספר  עמדו  הדיון  במוקד  אסא.  חיים  וד"ר   AddOn-Apac בחברת 
שאלות, וביניהן: מהן ההזדמנויות עבור המודיעין בעידן הביג דאטה? 
קהילת  שעל  השינויים  מהם  באבולוציה?  או  במהפכה  מדובר  האם 
המודיעין לעשות על מנת להתאים את עצמה למהפכה? ומה קהילת 

המודיעין יכולה ללמוד מהסביבה האזרחית? 

ראש המכון למתודולוגיה יוסי קופרווסר

יו״ר המל״מ צבי שטאובר בכנס הבינלאומי למודיעין

הפאנל האחרון עסק בקשרי חוץ )קש"ח( בגופי מודיעין בהנחיית ד"ר 
למודיעין  האגפים  ראש  לשעבר  תומר  חיים  ובהשתתפות  גולן  אודי 
ולקשרי חוץ במוסד, ואל"מ )מיל'( מיכאל לוינרד, לשעבר מפקד מחלקת 
בינלאומי  פעולה  שיתוף  אגף  וראש  באמ"ן  בינלאומי  פעולה  שתוף 
בעידן  הקש"ח  בתפקיד  בשינויים  דן  הפאנל  הלאומי.  הסייבר  במערך 
עם  בשותפויות  תיכונית,  המזרח  בזירה  מודיעיניים  בקשרים  המידע, 

מדינות קטנות ומפתיעות ובמאפייני הקש"ח בתחום הסייבר. 
כי  והדגיש  הכנס,  את  סיכם  צור  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל"מ  מנכ"ל 
התובנה המרכזית העולה מהכנס היא שלנוכח התופעות המשפיעות 
הופך  וכו'(,  ניוז  פייק  )השיבוש,  הדוברים  ע"י  כפי שתוארו  חיינו  על 
עובדות  פי  על  לצרכניו  המציאות  את  לתאר  המודיעין  של  תפקידו 
לקשה יותר. הוא הודה למשתתפים ולדוברים, וציין כי המכון לחקר 
מול  גם  רלוונטי  להיות  למל"מ  מאפשר  המודיעין  של  המתודולוגיה 

אנשי קהילת המודיעין הפעילים. 
שירה כהן
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המכון לחקר המתודולגיה: "הכרעות ללא מודיעין - המודיעין לקראת הסכמי אוסלו"

"רבין, לו ידע מה עמדותיו של ערפאת לא 
היה חותם על הסכם אוסלו"

על  עיון  ערב  המתודולוגיה  לחקר  המכון  קיים   2019 במאי  ב-20 
"הכרעות ללא מודיעין - המודיעין לקראת הסכמי אוסלו". יו"ר המל"מ, 
ד"ר תא"ל )מיל'( צבי שטאובר, פתח את הערב. השתתפו ד"ר יוסי ביילין, 
ד"ר  )מיל'(  אל"מ  שגיא,  אורי  )מיל'(  אלוף  לשעבר,  הכנסת  וחבר  השר 
יגאל  )מיל'(  ואל"מ  וחבר הכנסת לשעבר  בגין, השר  בני  ד״ר  נריה,  ז'ק 
כרמון מייסד ונשיא ממר"י, המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון. יוסי 

קופרווסר הנחה. 
מודיעיני,  ליווי  בלי  התנהל  באוסלו  ומתן  המשא  כי  ציין   - שטאובר 
היה  יותר אם  טוב  להיות הסכם  היה  יכול  - האם  ומתעוררת השאלה 
ליווי כזה? מה התרומה של המודיעין לקבלת החלטות מדיניות? לדבריו, 
לנבוע  יכול  והדבר  המדיני,  במודיעין  לזלזל  נוטה  המדינית  הצמרת 
משתי סיבות עיקריות - או שהמודיעין טועה לעיתים תכופות בסוגיות 
הנובע  יחסי  מיתרון  נהנים  שהקברניטים  העובדה  או  אסטרטגיות 

המודיעין מהיכרות אישית עם מושאי המחקר. רק  לא  כי  אמר  דאז  אמ"ן  ראש  שגיא,  אורי  )מיל'(  אלוף 
רבין הסתיר את התהליך  צה"ל.  גם צמרת  אוסלו, אלא  מודר מתהליך 
ההיסטורי ולא ביקש את דעת צה"ל והמודיעין, למרות שחש לא בנוח 
דיווחו  אמ"ן  וראש  הרמטכ"ל  כאשר  במיוחד  כך,  לנהוג  ההחלטה  עם 
לו שהם מודעים לקיום התהליך. ראש אמ"ן ובמידה מסוימת גם ראש 
לספק  רק  ולא  המצב,  מהערכת  חלק  להיות  צריכים  המחקר  חטיבת 
מחייבות  המודיעין  של  המרכזיות  המשימות  לדבריו,  מודיעין.  הערכת 
שיהיה רלוונטי למקבל ההחלטות בתחום המידע והידע, ועליו להשפיע 
את  להבין  חייב  ההחלטות  מקבל  ההחלטות.  מקבל  של  תודעתו  על 
המגבלות של המודיעין. בראייתו, המודיעין אינו יכול להצביע על כוונות 

האויב אלא רק על מעשיו. 
אז  נריה,  ז'ק  ד"ר  )מיל'(  אל"מ 
הממשלה  ראש  של  המדיני  יועצו 
חשדן  היה  רבין  כי  ציין  רבין  יצחק 
אובססיבי, שלא סמך על איש. במצב 
שבו החשאיות והמידור נראו בעיניו 
ניסיונו  כי  העריך  הוא  קריטיים, 
ותפיסת עולמו המגובשים מעמידים 
בספק את האפשרות שיפיק תועלת 

ממשית מהערכות המודיעין. 
רבין הבין עוד לפני חתימת ההסכם, 

שהוספת  והאמין  עצמו  על  סמך  הוא  אך  בעייתי,  בהסכם  מדובר  כי 
הנקודות המוסכמות )AGREED MINUTES(, שהוא דרש והיה גאה בהן, 
הייתה  ההסתרה  של  ההשלכות  אחת  זאת,  עם  הבעיות.  את  תפתור 
אי הבנה של עמדות היסוד של ערפאת, תחום בו למודיעין יכול היה 

להיות תפקיד. 
רבין עצמו אמר לצוותו המצומצם לאחר פגישתו הראשונה עם ערפאת 
בדצמבר 1993 שלא היה חותם על ההסכם אם היה מבין מהי עמדתו של 

ערפאת, כפי שנחשפה בפניו באותו מפגש.

ז׳ק נריה

חתימת הסכמי אוסלו, 1993: נשיא ארה״ב ביל קלינטון, ראש ממשלת ישראל יצחק רבין 
וראש אש״ף יאסר ערפאת

משתתפי ערב העיון

יוסי ביילין, אז סגן שה"ח ומיוזמי ההסכם, הדגיש כי הסיבה המעשית 
הדיונים  הראשון  שבשלב  הייתה  במודיעין  שימוש  נעשה  שלא  לכך 
יבשילו. בשלב  כיצד  ולא היה ברור  הוסתרו אפילו מהצמרת המדינית, 
אחד,  אף  לשתף  רצה  לא  רבין,  יצחק  הממשלה  ראש  והמכריע  השני 
כי  ביילין  ציין  עוד  להסכם.  שהוביל  בתהליך  המודיעין,  את  לא  כולל 
ראש חטיבת המחקר דאז, אלוף )מיל'( יעקב עמידרור, החזיק בעמדות 
המתנגדות להסכם, ולכן ספק אם הערכותיו היו רלוונטיות, גם אם היו 
על  אבל  גולמי,  למודיעין  זקוק  ההחלטות  מקבל  לדבריו,  מושמעות. 
רק  מבטאות  אינן  הן  כאשר  בפרט  להתווכח,  וראוי  אפשר  ההערכות 
בראייה  המודיעין.  אנשי  של  ואמונות  דעות  גם  אלא  מודיעין  ידיעות 
בחברה  הקיצוניים  הגורמים  על  מודיעין  דווקא  כי  ביילין,  טען  לאחור 
הישראלית )כמו יגאל עמיר וברוך גולדשטיין( ותגובתם להסכם, הייתה 

עשויה להשפיע על הצוות שניהל את המו"מ. 
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העמדה  על  להשפיע  יכול  היה 
לו  כי  רבין  של  אמירתו  הישראלית. 
לא  ערפאת  של  העמדות  מהן  ידע 
היה חותם על ההסכם, היא העדות 

הברורה לכך. 
רבין,  "יצחק  והמחקר  העיון  ערב 
שפורסם  והמודיעין"  אוסלו  הסכמי 
הם  במל"מ  למתודולוגיה  המכון  ע"י 
של  לאחור  הבחינה  מתהליך  חלק 

הנושא בכלים מתודולוגיים.
יוסי קופרווסר

מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
המשך מעמוד 3

עוד מפעילות המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ
של  הרביעי  הגיליון  את  לאחרונה  פרסם  המתודולוגיה  לחקר  המכון 
היבטים  התודעה:  על  "המערכה   - ומעשה"  הלכה  "מודיעין  העת  כתב 
המכון  עם  פעולה  בשיתוף  נכתב  הגיליון   - ומודיעיניים"  אסטרטגיים 
למחקרי ביטחון לאומי )INSS(. בגיליון נבחן הנושא דרך שלוש פריזמות: 
הראשונה, תיאוריה ופרקטיקה של המערכה על התודעה; השנייה, ישראל 
והמערכה על התודעה; והשלישית, המערכה על התודעה בראייה גלובלית.

0 מבט מעבר לים וזרקורים:
# הקובץ החמישי של "מודיעין ומתודולוגיה - מבט מעבר לים" - מטרתו 
להנגיש את הכתיבה בעולם בנושאי מודיעין, ולהאיר נושאים מרכזיים 

מהשיח על המתודולוגיה והתפיסות המודיעיניות. 
# זרקור "כיצד ניתן לשפר את ערוץ התקשורת בין קהילת המודיעין 
בין  תקשורת  לקיום  שונות  גישות  מציג   - מה?"  ולשם  הציבור  לבין 

 המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין המרכז למורשת המודיעין
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על התודעה המערכה
היבטים אסטרטגיים ומודיעיניים

בשיתוף עם המכון למחקרי ביטחון לאומי  נכתב
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 המודיעיןשל המכון לחקר המתודולוגיה  המרכז למורשת המודיעין

 מודיעין ומתודולוגיה
 מבט מעבר לים

 2019 מאי - 5קובץ מס'                       

שהוצגו  לדבריו  השגויות  המודיעין  הערכות  על  בקורת  מתח  בגין  בני 
שסתר  ימים  באותם  שפורסם  גלוי  מידע  מול  אותן  והציג  עת,  באותה 
שהזיק  לגורם  המודיעין  את  שהפך  הוא  הזה  הפער  להערכתו,  אותן. 

ליכולת להבין את משמעות ההסכם זמן רב לאחר שנכנס לתוקפו.
טען  בטרור,  לוחמה  לענייני  הממשלה  ראש  יועץ  אז   - כרמון  יגאל 
בתפקידו,  להיכשל  הישראלי  למודיעין  שגרמו  הן  פוליטיות  שהטיות 
ולא להתריע בזמן על האיומים שההסכמים גזרו. לדבריו, המודיעין כשל 

בהבנת ההיבטים התרבותיים של הפלסטינים גם בהקשר לאוסלו.
קופרווסר סיכם את האירוע, וציין כי הדברים שנאמרו בערב זה דווקא 
מדגישים ששילובו של המודיעין בתהליך אוסלו, הן כמלווה לצורך השגת 
הישראלית(,  בחברה  הקיצונים  לגבי  )כולל  ההערכה  בהיבט  והן  מידע 

יוסי קופרווסר

בנוסף הוציא המכון לאור מספר מחקרי עומק:
0 "אקדמיזציה של לימודי מודיעין בישראל" - תא"ל )מיל'( ד"ר אפרים 
במערב".  המודיעין  של  "האקדמיזציה  העומק  למחקר  השלמה  כתב  לפיד 
הקמת  מאז  ונגזרותיו  המודיעין  לימודי  של  ההיסטוריה  את  סוקר  המסמך 
המדינה. בנוסף, מוצגות יוזמות לשיתוף פעולה וליחסי גומלין הן של האקדמיה 

והן של קהילת המודיעין. המאמר כולו זמין בדף הפייסבוק של המכון. 
0 "יצחק רבין, הסכמי אוסלו והמודיעין" - אל"מ )מיל'( ד"ר ז'ק נריה 
כתב את המסמך, והוא מהווה חלק מסדרת פרסומים העוסקת בתפקיד 
שמילא המודיעין הישראלי בצומתי הכרעה אסטרטגיים בתולדותיה של 

מדינת ישראל. 

מוצגות  ובסיומו  לציבור,  המערביות  המודיעין  קהילות 
ובבסיסן  בישראל,  המודיעין  קהילת  עבור  משמעויות 
מהלך  מקיימת  לא  המודיעין  קהילת  כי  הטענה  עומדת 

שיטתי של שיתוף הציבור.
# זרקור "עתיד המודיעין - מפת דרכים 2035 - 2050" - בוחן את השינויים 
נוכח המרכזיות  גופי המודיעין  ובתחומי העיסוק של  הנדרשים במבנה 

הגוברת של המערכה על התודעה בכלל הפעילות המודיעינית.
# בנוסף קיים המכון לחקר המתודולוגיה יחד עם ארגוני הקהילה 
חדשנות  בין  והקשר  האסטרטגי  המודיעין  בנושא  וסדנה  עיון  יום 

למודיעין.
שירה כהן

עוד על פרסומי המכון למתודולוגיה ראו באתר האינטרנט של המל"מ:
www.terrorism-info.org.il

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(4 גיליון 55, סיוון תשע"ט, יוני 2019

mailto:mlm@intelligence.org.il
mailto:mlm@intelligence.org.il
https://www.terrorism-info.org.il/he/


CONTACT US
שלחו משוב ותגובות למערכת

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

 ,2019 באפריל   29 שני,  ביום 
עשור  לציון  ערב  במל"מ  התקיים 
המרכז  מייסד  של  לפטירתו 
למורשת המודיעין ונשיאו הראשון, 
בעבר  שכיהן  עמית,  מאיר  אלוף 

כראש אמ"ן וכראש המוסד.
המל"מ  מנכ"ל  ברכה  בדברי  פתח 
אלוף  דברים  ונשאו  צור,  דודו 
)בדימ'( שלמה גזית על מאיר עמית 
ענת  בתו  המשפחה  ובשם  ופועלו, 
גונן. מאיר עמית היה מחלוצי פיתוח תוכנית החלל בישראל, כך שאך 
טבעי היה שהערב יוחד לנושא זה. אלוף )מיל'( פרופ' יצחק בן ישראל 
דיבר על החללית 'בראשית' בהרצאתו "על החתירה לחלל בכלל ומעשה 
'בראשית' בפרט". בן ישראל אירח גם את אחד מיזמי פרויקט החללית 

ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

ערב לזכרו של מייסד המל"מ ונשיאו הראשון מאיר עמית ז"ל

אליהו ששון איש מודיעין, דיפלומט ושר בממשלת ישראל 
ערב עיון לרגל השקת הספר "הערביסט - אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי" שכתב ד"ר ירון רן, 
התקיים במל"מ ביום רביעי, 15 באפריל 2019. מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור פתח את הערב, ואמר 
שהמרכז למורשת מודיעין החל לעסוק לאחרונה גם במורשת המודיעינית של טרום המדינה, והיה זה אך 

טבעי שהספר של אליהו ששון יושק במל"מ.
במסגרת האירוע הוצג דיוקנו של אליהו ששון, שהיה איש מודיעין, דיפלומט ושר בממשלת ישראל. מסלול 
חייו של ששון מציג איש אשכולות, שהחל את דרכו בעשייה מודיעינית ענפה, שהייתה מבוססת על היכרות 

מעמיקה עם החברה והעולם הערבי ועל האמונה כי באמצעותה ניתן להגיע לעמק השווה.
במהלך האירוע: פרופ' ירון הראל סקר את החינוך הציוני בדמשק בתחילת המאה ה-20, בית גידולו של 
אליהו ששון, פרופ' איתמר רבינוביץ' הציג את פועלו של ששון כקמ"ן, דיפלומט ושר, והוצג סרט שהפיק 

המל"מ על אליהו ששון - "האיש שלא פחד מהשלום". לבסוף, חתם את האירוע הסופר ד"ר ירון רן. 
דף הפייסבוק של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור, נאוה רייך ושירה כהן

 השופט פרופסור אליקים רובינשטיין בהרצאה במל"מ 
על זיכרונותיו ממאמצי השלום עם שכנינו

של  לנפילתו  שנה   50 במלאת  עיון  ערב 
סגן יעקב )פזי( פוזנרסון ז"ל ששירת באמ"ן 
ביוני   10 שני  ביום  במל"מ  התקיים  מחקר 
פרופ'  השופט  היה  המרכזי  הדובר   .2019
בית  לנשיאת  המשנה  רובינשטיין  אליקים 
פזי  של  כיתתו  בן  בדימוס,  העליון  השפט 
עוד מימי התיכון ב"ציטלין", שהרצה בנושא 
עם  השלום  ממאמצי  אישיים  "זיכרונות 
את  שיקפה  המרתקת  ההרצאה  שכנינו". 
השופט  של  והייחודית  החשובה  תרומתו 
מצרים  עם  השלום  הסכמי  לחתימת  שהובילו  בשיחות  רובינשטיין 
וירדן, וכן למאמצי השלום עם לבנון, סוריה והפלסטינים. רובינשטיין 

כמו בור סוד שאינו מאבד טיפה. 

'בראשית', כפיר דמרי, שסקר אותו מראשיתו ועד הנחיתה הקשה. חדר 
למודיעין  המרכז  בספריית  שהוקם  עמית  מאיר  של  לזכרו  ההנצחה 

ולטרור במל"מ שקק חיים.

שלמה גזית

ירון רן עם ספרו על אליהו ששון

יצחק בן ישראל

טקס החתימה על הסכם השלום בין ישראל לירדן. אליקים רובינשטיין משמאל )צילום: לע״מ(

מאיר עמית ז״ל

יעקב )פזי( פוזנרסון ז"ל
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ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

הקרן ע"ש אל"מ אברהם שרוני ז"ל חגגה אירוע 
ראשון שבמרכזו טיפוח הערבית והתגוננות מסייבר

פרויקט "תרומה למורשת" חיל המודיעין )חמ"ן(

 שילוב חניכי קורס קמ"נים באיסוף ובעיצוב 
פרק המורשת החילי

בסוף שנת 2019 אמור לצאת לאור חלק ג' של ספר המורשת "מעשה 
אמ"ן". הטיוטה לספר שנכתב ע"י תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר הושלמה. 
2014, לאחר "צוק איתן". פרויקט  הספר עוסק בתקופה שמ-1985 ועד 
"תרומה למורשת", שאושר ע"י קמנ"ר ומפקדת מערך ההדרכה, הופעל 
לראשונה ע"י מפקד קורס קמ"נים ומדריכיו, כדי לשלב את חניכי קורס 
הקמ"נים בהשלמה ובליטוש הפרטים המרכיבים את המארג השלם של 
סיפור המורשת החיילית. הפרויקט תוכנן להתבצע באמצעות פגישות, 
ראיונות עם מפקדי מערכים בעבר וסיכומים של הערותיהם ותוספותיהם. 
למטען  להוסיף  נועדה  המורשת  פרקי  בכתיבת  החניכים  השתתפות 

הידע שלהם ולהגביר את תחושת השייכות לחיל ולמערכיו. 
עם תחילת הקורס האחרון, קיבלו חניכים משימה של תיקוף ותוספות 
בחיל  העבר  ממפקדי  אחד  אצל  המתוכנן  בספר  רלוונטי  פרק  של 

אליו  או  החניכים  באו  ממנו  למערך  בהתאם  נבנו  הצוותים  המודיעין. 
הם מתוכננים להשתבץ. לצורך זה הם קיבלו את טיוטת הספר )לאחר 
מעודכן  סיכום  להגיש  ונדרשו  הדיגיטלית,  בצורתה  ביטחונית(  צנזורה 
המפקדים  היחידה,  אודות  שרכשו  המידע  כולל  הרלוונטי  הפרק  של 
והפעילות באותה עת, שיש בו תרומה ל"מורשת החיל". שמונה צוותים 
של מספר חניכים הציגו בפני מליאת הקורס את עיקרי ממצאיהם בסיום 
מפקדי  גם  החניכים  מלבד  נכחו  המרגש,  הסיכום  במפגש  הפרויקט. 
והבטיחו  אלה,  מפגשים  של  והתרומה  ההצלחה  על  שהצביעו  הקורס 
החניכים  סיכומי  הבאים.  בקורסים  הפרויקט  את  ולהרחיב  להמשיך 
כך  וללטשו,  הספר  את  להשלים  ויאפשרו  המורשת,  פרקי  את  יעשירו 
שניתן יהיה להוציאו לאור, מתוקף וממצה את "המציאות" של אותה עת. 
דני אשר 

הקרן  לזכרו.  קרן  הקימה  ז"ל  שרוני  אברהם  אל"מ  של  משפחתו 
הוקמה לקידום המטרות הבאות: עידוד אנשים ומעשים בתחומים של 
וההדרכה  החינוך  במערכות  עברית  לדוברי  הערבית  השפה  הוראת 
בארץ; קידום ידע השפה הערבית ושפות מזרח תיכוניות נוספות; קידום 

היקר הזה לחברה הישראלית ולמערכת הביטחון. 
בראש הקרן עומד תא"ל )מיל'( ד"ר אפרים לפיד. בראש חבר השופטים 
עמד תא"ל )מיל'( ראובן ירדור וחברים בו פרופ' אליעזר שלוסברג, ד"ר 
חיים ניסים וסא"ל )מיל'( ז'קלין בן בסט. בן בסט, שהייתה לימים גם היא 

ראש ענף ההדרכה, הנחתה את האירוע בחן רב.
הזוכים בפרס השנה הם פרופ' מנחם מילסון, הבלשן יוחנן אליחי, מנאל 
תתר עיסאוי, יצחק רוטנשטרייך, ד"ר אתי אמויאל, וחן ראובני. בתעודות 

הוקרה זכו יחזקאל כהן, גילה יונה, ד"ר רונן כהן ובתיה חיון.

נושא המילונאות בשפות הערבית, הפרסית ולהגיהן; פעילות יצירתית 
לשיפור תפעול המודיעין ועשייה אישית או קבוצתית שיש בה תרומה 
בו חולקו פרסים של הקרן  לקהילה בהקשר המודיעיני. אירוע ראשון 

נערך במל"מ ביום חמישי 11 באפריל 2019.
 8200 ויחידה  בכלל  הישראלי  המודיעין  ממקימי  היה  שרוני  אברהם 
מגוונים,  פעילות  בתחומי  שנים  עשרות  של  חותם  טבע  הוא  בפרט. 
הוא  החיילים.  להכשרת  הדרכה  גוף  של  והפעלתו  הקמתו  שעיקרם 
הקים בשנות ה-50 מערכת קדם-צבאית שעזרה למאות אנשים צעירים 
היום  שמכירים  המילון  חייהם.  את  ולקדם  למנף  הישראלית  בחברה 
האיש  של  נוספת  תרומה  הוא  שרוני",  "מילון  ואזרחים,  חיילים  אלפי 

הזוכים בפרס קרן אברהם שרוני עם חבר השופטים

יגאל אונא, ראש מערך הסייבר בכנס קרן שרוני במל״מ

הרצאה מרתקת, מעוררת מחשבה, ומעצימה את מקומה של ישראל בעולם, 
אונא,  יגאל  הלאומי,  הסייבר  מערך  ראש   - באירוע  המרכזי  הדובר  נשא 
שהיה קצין תרגום ביחידה וערביסט. למדנו ממנו, כי מתוך 500 חברות הגנת 
סייבר בעולם - 354 הן מארה"ב, 42 מישראל, 23 מבריטניה, 14 מקנדה ועוד; 
חמישית מסך ההשקעות בעולם בתחום הסייבר הן בישראל. בקרוב יופעל 
מוקד 119 שיעסוק בהפרעות סייבר, ויעמוד לרשות הציבור 24 שעות ביממה. 
הנעימו  האמנותי  בחלק  אברהם.  של  בנו  שרוני,  משה  האירוע  את  חתם 

הזמרת והיוצרת שפרה פרץ והמלווה המוסיקאי קובי פז.
אפרים לפיד
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ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת ״אגמון״ - כנס מתנדבים שנתי 2019
 2019 במאי  ב-21  נערך  ״אגמון״  עמותת  למתנדבי  שנתי  הוקרה  כנס 
מתנדבים  ״אגמון״  מעמותת  חברים  מאות  שמריהו.  בכפר  וייל  במרכז 
נוער  עם   ,4 כלא  הישראלית,  הרוח   - חיצוניים  בגופים 
רבים  מתנדבים  לצדם  ועוד.  ״רקיע״  בפרויקט  בסיכון, 
שניתן  השירות  את  לטייב  במטרה  העמותה  בתוך 
בסימן  הכנס  עמד  השנה  כראוי.  ולהפעילה  לחבריה 
הוקרה למתנדבים מטעם העמותה עבור כלל חבריה. 

מדובר במתנדבים שמגיעים למשרדי העמותה ומסייעים 

עמותת בוגרי 8200 
2019 התנהל יום עיון להנחלת המורשת  0 במרץ 
צוות  תיאר  במהלכו  מודיעין.  עיבוד  קורס  לחניכי 
באום  בסיני  המרכזי  בבסיס  ששרתו  היחידה  ותיקי  של 

ח׳שיבה ובבסיס המרכזי בצפון את התקופה שלפני 
1973. קודם  פרוץ מלחמת יום הכיפורים בשנת 
לכן קיימו החניכים תרגיל מודיעיני שהתבסס 
על הידיעות שהגיעו טרם המלחמה והתחבטו 
הזה  המורשת  פרק  את  ההתרעה.  בשאלת 

זוהר  צבי  כהן,  מנשה  שפירא,  נעם   - הציגו 
ושמוליק פפרמן.

20 מאיצים בפריפריה במודל  על בסיס הצלחת מודל הייבריד, לפתוח 
פעילות זהה. בתחום האירועים והפעילויות, מנהל הייבריד הוזמן לנאום 
בכנס AIPAC בוושינגטון בחודש מרץ, להצגת פעילות העמותה לקידום 

יזמות ערבית. 
0 ב-13 ביוני 2019 התקיים כנס קשרי עבודה 

לכנס  התערוכה.  בגני  השנתי  )נטוורקינג( 
מהדורות  היחידה  מבוגרי  עשרות  הגיעו 
וליצירת  היכרויות  למפגשי  צעירים  היותר 
קשרים. הנחתה את המפגש קרן מרציאנו, 
והשתתפו במפגש אייל וולדמן, נשיא ומנכ"ל 

החללית  פרויקט  על  דמרי  כפיר  מלנוקס, 
וקבלת   NBA-ה על  כספי  ועומר  בראשית, 

החלטות.
מיתוג  תהליך  עברה  התוכנית   - )אימפקט(  החברתית  התוכנית   0
של  החמישי  המחזור  אימפקט.   8200  - ושם  לוגו  הכולל  מחדש, 
סטרטאפים   11 התקבלו  למחזור  במרץ,   26 ב- נפתח  התוכנית 
חברתיים-טכנולוגיים, כאשר בשישה מתוכם מכהנות מנכ"ליות. מספר 
עברו  בשנים  ו-60   180  ,226 לעומת   ,234 על  עמד  למחזור  המועמדים 
נגישות, בשיתוף  יורד(. השנה הושקה מגמת  )מסודר לפי שנים בסדר 
עם בנק הפועלים, וזאת בנוסף למגמה האורבנית בשיתוף עם עיריית 

תל אביב-יפו, שממשיכה זו השנה השנייה.
0 טקליפט - מיזם לפעילות בני נוער בתחום ההייטק - במסגרת 
באמצעות  הזדמנויות  שוויון  וקידום  פערים  לצמצום  התוכנית  פעילות 
שנייה  שנה  נפתחה  והטכנולוגיה,  היזמות  לתחומי  נוער  בני  חיבור 

למצוינות  קק"ל  בבית  קק"ל  עם  פעולה  בשיתוף 
הנוער  בני  מספר  את  הכפלנו  עילית,  בנצרת 

הלוקחים חלק בפעילות, ופיתחנו קורס חדש 
 .Python ללימודי שפת התכנות

ממשיך  היחידה  עם  הפעולה  שיתוף 
וחיילים ממדורים שונים מגיעים לפעילויות 
שיתופי  גם  כמו  איתנו,  יחד  התנדבותיות 

)הטכניון,  גופים  מגוון  עם  מעניינים  פעולה 
ממשיכים  אנו  ועוד(.  בחינוך  תובנות  עמותת 

הנוער,  בני  עם  השראה  מעוררי  מפגשים  בקידום 
בבית  הנוער  לבני  להרצות  הגיע  למפרט  ניר  העמותה  יו"ר  במסגרתם 

קק"ל בנצרת עילית.
נעם שפירא

ועדת   - מפעילה  שהיא  הועדות  במגוון  שחברים  באלה  בלוגיסטיקה, 
רווחה, ועדת תרבות ומוסדותיה. 

בנוסף, הוצג פרויקט ייחודי של גורם משרדי - התנדבות בבי"ס "הרים" 
הממוקם בגבעת עדה. בבית ספר זה לומדים בני נוער מתבגרים שברובם 
לוקים באוטיזם. מטרת בית הספר - להכשיר את הלומדים להתמודדות 
העמותה  חברי  הלימודים.  מסלול  את  שמסיימים  לאחר  החיים  עם 

תורמים מזמנם ומהידע שלהם במקום.
מיכל מ״אגמון״

0 בקורס הכשרה לבינה רשתית )ב"ר( הרצה ב-1 במאי ראש צוות 
המורשת ביחידה, שלמה קטן, שתיאר את השתתפות היחידה במבצע 
"עובדה" )כיבוש אילת( ועד מבצעי שנות ה-70, בכלל זה מבצע "אביב 
שהיה  המודיעין  בסיס  על  סרט  הוקרן  המפגש  בסוף  בלבנון.  נעורים" 
בתל אביטל והוקף בחיילים סורים במלחמת יום הכיפורים )"ההר שלא 

נכבש"(.
ב-3  התקיימה  לדורותיהם  ביחידה  פח"ע  מדור  ראשי  פגישת   0
במאי. במהלכה נפגשו ראשי המדור וגם סיפרו על פרקי מורשת שליוו 
בכל  נוספים  ובמבצעים  הראשונה,  לבנון  במלחמת  צה"ל  מבצעי  את 

החזיתות בתחום הפח"ע.
יזמות  בתחום  הערבי  למגזר  המשותף  המיזם   - "היבריד"  תכנית   0
ויתקבלו  "הייבריד",  של  הרביעי  המחזור  ייפתח  יוני  בחודש  ההייטק. 
כשמונה סטארט-אפים חדשים בהובלת יזמים ויזמות מהחברה הערבית. 
חמישה מתוך שישה בוגרי המחזור השלישי שהסתיים בדצמבר עדיין 
נמצאים בעיצומם של תהליכי גיוס ואיתור משקיעים. יש לציין שבמהלך 
הכלכלה,  במשרד  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  החליטה   2018

ג׳בל אום ח׳שיבה
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בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

חודש יוני
חיל  יום  נקבע   -  1972 ביוני   5
המודיעין | ראש אמ"ן דאז, אלוף אהרון 
המודיעין  חיל  כיום  עליו  הכריז  יריב, 
לציון חלקו החשוב והישגיו של המודיעין 

הצבאי במלחמת ששת הימים. 
5 ביוני 1967 - היום הראשון למלחמת 
תפקיד  מילא  המודיעין   | הימים  ששת 
בלטה  ובעיקר  למלחמה,  בהכנות  חשוב 
תרומתו בהכנות למבצע "מוקד" לתקיפת 
היום  בבוקר  המצריים  התעופה  שדות 

הראשון למלחמה. בלט חלקן של מחלקות המודיעין בפיקודים בהכנות 
ללחימה מול צבאות סוריה, ירדן ומצרים. 

6 ביוני 1982 - התחלת מלחמת לבנון הראשונה )שלום הגליל( |  
חלקו של המודיעין בהיערכות למלחמה כלל הכנת עזרים ותיקי יעדים. 
תרומת המודיעין הקרבי וסוכנויות האיסוף תוך כדי לחימה היו חשובים 

ומשמעותיים מאוד.

והשמדתו  בעיראק  הכור  תקיפת   | "אופרה"  מבצע   -  1981 ביוני   7
פעולה  ושיתוף  ומדויק  איכותי  למודיעין  הודות  ורק  אך  התאפשרה 
לגילוי  הכור,  מטרות  של  מלאה  להבנה  שהביאו  המודיעין,  בקהילת 
ולהצבעה  הכור  תוכניות  להשגת  הפיתוח,  תהליך  נמצא  שבו  השלב 
על נקודת האל-חזור ועל האיומים האוויריים. "המודיעין סיפק את כל 

שביקשנו", העיד מפקד המבצע, אל"מ זאב רז.

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

מודיעין, אך המשימה הייתה מודיעינית. 
21 ביוני 1972 - מבצע "ארגז 3" | סיירת מטכ"ל חטפה קצינים סורים 
א-שעב.  לעיתא  מערבית  בסוריה  בשבי  שנפלו  טייסים  שחרור  לצורך 
בראש הכוח שלכד את הקצינים הסורים עמד יוני נתניהו. גם שני אחיו, 
נלוו  שלישי(  ניסיון  זה  )היה  למבצע  במבצע.  חלק  נטלו  ועידו,  בנימין 

מפקד  ושריון.  אגוז  סיירת  צנחנים,  סיירת  כוחות 

הכור לפני ההפצצה )משמאל( ובמהלכה )מימין( )צילום: אתר חיל האוויר(

תחקיר מבצע ארגז 3 )צילום: ארכיון צה״ל(

מטוסי חיל-האוויר המצרי מושמדים בעודם על הקרקע במבצע ״מוקד״ )צילום: אתר חיל האוויר(

בגין ושרון לאחר כיבוש ה״בופור״ )צילום: לע״מ(

אהרון יריב

המשך בעמוד 9
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המשך מעמוד 8

היחידה היה אז אהוד ברק. בין הקצינים הסורים שנלכדו היו קצין מודיעין 
בדרגת זַ ִעים )תת-אלוף(, שני קציני מבצעים בדרגת ַע ִקיד )אל"מ( ושני 
טייסים בדרגת ֻמַק דַ ם )סא"ל( ששירתו במודיעין חיל האוויר הסורי. ב-3 
ביוני 1973 הוחזרו לישראל שלושת הטייסים הישראליים שהיו שבויים 

בידי סוריה במסגרת עסקת חילופי שבויים.
30 ביוני 1948 - פרשת טוביאנסקי | מאיר טוביאנסקי הוצא להורג 
שדה  דין  בית  גזר  בעקבות 
והעברת  בגידה  באשמת 
מידע לאויב. בראש בית הדין 
)שירות  ה-ש"י  ראש  עמד 
איסר  ההגנה(  של  המודיעין 
הדומיננטי  והגורם  בארי, 
גיבלי,  בנימין  היה  בתהליך 
ראש ה-ש"י בירושלים. שנה לאחר מכן טוהר טוביאנסקי ע"י בן גוריון 

מהאשמה.
 

חודש יולי
4 ביולי 1976 - מבצע יונתן/אנטבה )"כדור הרעם"( | מבצע שחרור 
החטופים הישראלים והיהודים של טיסת "איר פראנס", שנחטפו במהלך 
טיסה מישראל לצרפת ב-27 יוני 1976. במהלך פעולת החילוץ שלושה 

נהרגו בפעולה ביניהם מפקד סיירת מטכ"ל, יוני נתניהו. 

11 ביולי 1956 - מבצע הסיכול הממוקד 
בעקבות   | אמ"ן  של  הראשון  הצבאי 
הוחלט  "הפדאיון"  של  הטרור  גל  התגברות 
מצטפא  ביכבאשי  הנחש":  ראש  את  "לחסל 
עזה.  ברצועת  המצרי  המודיעין  ראש  חאפז, 
המבצע  את  הובילה   ,154 היומינט,  יחידת 
משוטה  כפול"  "סוכן  הפעלת  באמצעות 
ביחידה  שהוכנה  ממולכדת  ומעטפה 
חאפז  אל  המשוטה  הסוכן  הגיע   1956 ביולי  ב-11   .)432( הטכנולוגית 
בלשכתו, ומסר לו חבילה. חאפז נפצע קשה ומת מפצעיו. יום לאחר מכן 

חוסל מקבילו בירדן באמצעות מעטפת נפץ שנשלחה בדואר.
שהוקמה  וינוגרד  ועדת   | וינוגרד  ועדת  - מסקנות   2006 ביולי   12
אך  המודיעין,  על  גם  ביקורת  מתחה  השנייה  לבנון  מלחמת  לחקירת 

קבעה שלא בו היה האשם לכשלים העיקריים במלחמה.

איסר בארי מאיר טוביאנסקי

)מבצע  גרין  האי  על  הפשיטה   -  1969 ביולי   20-19 ליל 
האי-גרין  על  מטכ"ל פשטו  וסיירת   13 שייטת  לוחמי   |  )"6 "בולמוס 
המבוצר בתעלת סואץ, וניהלו קרב קשה שנפגעו בו רבים. היה זה אחד 
המבצעים המשמעותיים במלחמת ההתשה, שקדמה לו מלאכת איסוף 
מל"מ משמעותית והכנת תיק יעד מודיעיני מפורט. בקרב נהרגו שישה 

לוחמים ונפצעו רבים.

22 יולי 1948 - ההודעה השנייה על כינון שירות המודיעין הצבאי 
היה אמור להתחיל  ש"מ   | )ש"מ( 
הסתייגות  אך  ביוני  ב-30  לפעול 
הביאה  ידין,  יגאל  האג"מ,  ראש 

להקפאת המהלך. 
ב-20 יולי פורסמה פקודה מטעמו 
הקמת  על  הוכרז  שבה  ידין,  של 
החל  הצבאי  המודיעין  שירות 
פעילות  והפסקת  ביולי  מ-22 
המודיעין  גוף   -  3 אג"מ  מחלקת 

שפעל עד אז.

מבצע ״בולמוס 6״

מצטפא חאפז

המרצדס השחורה ששימשה את הכוח הפורץ של סיירת מטכ״ל במבצע ״כדור הרעם״

יגאל ידין

בקרו באתר האינטרנט של המל״מ:
www. inte l l igence.org. i l

0 בקרו באתר האינטרנט של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור:
http://www.terrorism-info.org.il/he/ספרייה/

0 עמוד הפייסבוק של ספריית מרכז המידע למודעין ולטרור ממשיך ומתעדכן 
:LIKE נשמח אם תיכנסו לקבלת העדכונים וכן תתנו

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז למורשת המודיעין
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תודתנו 
תודתנו: לדני אשר, לשירה כהן, לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, 
רייך,  לנאוה  קופרווסר,  ליוסי  פאר,  לרקפת  מ״אגמון״,  למיכל 

ולנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו. 

מ ״ במל ם  עי ו ר אי
מנכם ו י ב ו  נ י י שר

יום שלישי 18 ביוני 2019, התכנסות בשעה 19:00  0
טקס ההתייחדות השנתי עם חללי קהילת המודיעין  

יום שני 24 ביוני 2019, התכנסות בשעה 17:30  0
סדנא בנושא ראשית השב"כ - משירות אלמוני   

לשירות ממלכתי
יום שישי 28 ביוני 2019, התכנסות בשעה 08:00  0

״בימת מודיעין״ בנושא המדיניות הישראלית למול   
חיזבאללה

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

ההשתתפות באירועים הינה רק על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית 
מראש בטלפונים: 03-5491306/03-5497019 שלוחה 0 החל משלושה 

 שבועות לפני האירוע. 
הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ. 

ת ו ח פ א ' צ
פסח מלובני על קבלת פרס  )דימ'(  0 ברכות לחברנו אל"מ 
צ'צ'יק מטעם מכון ה INSS על ספריו ומאמריו, ופרס יצחק שדה 
מטעם העמותה לספרות צבאית על ספרו "דגל אדום מעל הים 

התיכון".

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

 "רואים מל״מ", איגרת המידע של ה-מל״מ, מופצת 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" 
mlm@intelligence.org.il

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

SAVE THE DATE

מבקרים במל"מ
0 ביום ב', 3 ביוני 2019, ביקרה במל"מ קבוצה של צעירים וצעירות, 
הרצליה,  רקפת  "קבוצת  בעמותת  לחיים"  ב"אקדמיה  סטודנטים 

ולשמור  הזדמנויות  שוויון  לקדם  הוא  זו  עמותה  של  חזונה  ע"ר". 
על זכויותיהם של החניכים בעלי צרכים ייחודיים, תוך מתן כללים 

לשילוב בחברה.
את הקבוצה אירח מנכ"ל המל"מ דוד צור, שתיאר את מהות העשייה 

המודיעינית, ונינה פתאל שהדריכה וליוותה בחום וברגש. 
הסיור  במהלך  בתגובותיהם  ניכרה  המבקרים  של  התלהבותם 
במבוך, ובנקודות השונות שסקרו במהלכו. אחת החניכות שאחזה 
חבריה  בחיבוק של  מייד  נעטפה  סבה,  לזכר  באלבום  בהתרגשות 

ועוררה התרגשות מיוחדת. 
הוא  המודיעין  למורשת  המרכז  ההנצחה  באתר  זו  חבורה  ביקור 
חוויה מרגשת נוספת לצוות מארחיה במל"מ, ובראשם המנכ"ל כמו 
גם גב' פתאל, הזוכה להוקרה ולהערכה רבה של המבקרים הרבים 

במל"מ - ישראלים, זרים, בני נוער ומבוגרים. 
0 ראש שירותי המודיעין באחת ממדינות אפריקה היה אורח המל"מ 
קצין  גנרל  האיש,  בישראל.  ערך  שהוא  מקצועי  ביקור  במסגרת 
מודיעין, היה מפקד יחידת הסיגינט ומונה לאחרונה לעמוד בראש 

שירותי המודיעין בארצו. 
)מיל'(  תא"ל  מהמנכ"ל  ברכה  בדברי  התכבד  הוא  במל"מ  בביקורו 

דודו צור ותדרוך מקיף מתא"ל )מיל'( ד"ר אפרים לפיד.
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