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משולחן המנכ"ל תא"ל (מיל ).דוד צור
למשפחות ולחברים שלום,
מיד עם תום חופשת הקיץ ,חזרנו
במל"מ לפעילות מלאה והמקום שוב
שוקק חיים.
קבוצות של חיילים ואנשי הקהילה,
קבוצות ראשונות של תלמידים
וקבוצות סיור של מבוגרים שבו לפקוד את האתר .כך
גם הפעילויות לחברים (המפורטות להלן) שהגיעו לשיאן
עם כנס החברים שהיה מוצלח ובאוירה טובה .הכנס עמד
בסימן  50שנה למלחמת ההתשה ,ותערוכת צילומים בנושא
זה מוצגת החדר הדיונים ליד הלובי.
אנחנו עומדים על סיפה של השנה העברית החדשה
ותקופת הימים הנוראים ,תקופה של חשבון נפש
והתחדשות בכל הרמות :האישית ,הארגונית והלאומית .זו
הזדמנות לכל אחד ואחת מכם לשנות דברים ולהתחדש
ברמה האישית ,לפי שיפוטכם והבנתכם.
ברמה הארגונית  -במל"מ נתחדש בקרוב במערכת מיזוג
אויר חדשה לאודיטוריום ,נשפץ ונחדש את חדרי השירותים
ונתחיל בבניית בניין הכיתות מתחת לטריבונה המערבית.
נמשיך ונפתח את הפעילויות הרבות בתחומי הנחלת
המורשת ובראשן אירוח קבוצות תלמידים מהפריפריה,
בתחומי המחקר ונפעל במכונים השונים כדי לסייע
מקצועית לארגוני הקהילה באמצעות המכון לחקר
המתודולוגיה והמכון לחקר המורשת ,ולמדינת ישראל,
ונסייע בלוחמת המידע כנגד הטרור לענפיו השונים
באמצעות מרכז המידע למודיעין וטרור ע"ש מאיר עמית.
ברמה הלאומית כולנו מקווים להגברת הביטחון בחזיתות
השונות בדגש על עוטף עזה ,יציבות פנימית וטיפול
בסוגיות המטרידות אותנו כאזרחים.
תודה רבה ויישר כח לכל המתנדבות והמתנדבים הפועלים
ללא ליאות כל השנה .תודה גם לצוות העובדים במל"מ
ולאנשים העמלים במכוני המחקר ,המביאים אותנו
להישגים יפים.
אני מאחל לכולכם שנה של ביטחון ,בריאות והצלחה
במעשיכם ,ולכולנו במל"מ שנה של פיתוח והגעה
להישגים חדשים.
שנה טובה,
דודו צור ,מנכ"ל המל"מ

גיליון מס'  ,57תשרי תש״ף ,אוקטובר 2019

מהנעשה במל״מ
בימת מודיעין מס' 23

המשבר במפרץ -התפתחויות
אפשריות

בימת מודיעין מספר  23התקיימה במל"מ ב 20-בספטמבר  2019בשיתוף פעולה
עם "ישראל דיפנס" והתמקדה במשבר במפרץ ,בהתפתחויות האפשריות ובהשלכות
לישראל .הנחה תא"ל (מיל') אמנון סופרין.

משתתפי בימת מודיעין 23

בראשית האירוע סקר ד"ר סולי שאהוור מרצה בחוג למזרח תיכון ואסלאם
באוניברסיטת חיפה ,המנהל את "מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי" ,את המצב
באיראן היום .תמונת המצב שתיאר שאהוור כללה:
 0בהיבט הכלכלי  -איראן מתבססת בעיקר על
ייצוא אנרגיה  -נפט ,גז ופטרוכימיים  -המהווה כ80%-
מהייצוא האיראני .הסנקציות אשר הוטלו מחדש על
איראן ע"י ממשל טראמפ פוגעות בצורה אנושה בכלכלה
האיראנית ,והאינפלציה מטפסת והגיעה כבר אל מעל
ל .40%-גם תופעות של ניהול כושל ,אי-שקיפות והיעדר
תשלומי מיסים של חברות של משמרות המהפכה וקרנות
מהפכניות ,לצד "בריחה" של מט"ח לחו"ל (כ 40-מיליארד)
ד"ר סולי שאהוור
פוגעות קשה בכלכלה האיראנית.
 0בהיבט החברתי  -המשטר מבקש לאכוף את חוקי
"השריעה" ואת תקנות המוסר (כמו תקנות לגבי לבוש
החג'אב לנשים ,תספורות לגברים ,הפרדה בין המינים
– למשל ,בתחבורה הציבורית ,ועוד) .אבל מרביתו של
הדור הצעיר – החשוף לעולם התרבות ולסגנון החיים
המערביים – קורא תיגר על תקנות אלו .הוא מאמץ לעצמו
אמנון סופרין
מנהגים אסורים ,כגון מסיבות מעורבות המשך בעמוד 2
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דבר העורכת
קוראים יקרים,
בסדנה שהתקיימה במל"מ
לאחרונה על "ארבעים שנה
למהפכה באיראן – היבטי
מודיעין" – ראו להלן בגיליון –
הסביר פרופסור אורי בר-יוסף
כי הצלחת הישראלים בחיזוי המהפכה נבעה בין
היתר מ"אינטואיציה מקצועית".
בהקשר זה נזכרתי באפיזודה הבאה .מייד לאחר
המהפכה באיראן (ואני עדיין קצינה צעירה מאוד
באמ"ן מחקר) בשיחת רעים שמעתי את השגריר
הכמעט אחרון בטהראן ,אורי לוברני.
לוברני כידוע התריע כמה חודשים בטרם סער מפני
הצונאמי המתקרב" .הרגע בו הבנתי את המתרחש",
סיפר לוברני" ,היה בשיחת אקראי עם מפקד חיל
האוויר האיראני .הוא היה חתנו של השאה ואחד
האנשים החזקים במשטר .הוא [האיראני] סיפר
לי [ללוברני] כמעט בדרך אגב כי הנהג שלו אילץ
אותו לתת לו 'הלוואה' גדולה ,שוות ערך למאה
אלף דולר של אז .בשפה די מאיימת אמר הנהג
כי הוא עצמו כבר נתן 'הלוואות' שמנות לשני
השומרים בשער הבית"" .זהו" ,אמר לוברני" ,הבנתי
כי היררכיית הפחדים התהפכה .זה היה עבורי סימן
מובהק שהתחבר עם סימנים נוספים".
לוברני היה דיפלומט ואיש מודיעין חד כתער .ודאי
גם טעה לעיתים בהערכות אחרות .כאן הוא דוגמה
לכושר התבוננות וליכולות הבחנה .לפעמים צריך
רק להקשיב .לנסות לראות ,להפעיל אינטואיציה.
לעיתים מה שעתיד לשנות סדרי עולם משתקף
ברסיס מידע בצד הדרך .לאמריקאים הייתה יותר
אינפורמציה ,האיש שלנו – במקרה זה -היה קשוב
יותר לדופק החיים.
בגיליון זה תוכלו לקרוא על המשבר במפרץ
והשלכותיו על ישראל במפגש מרתק נוסף של
"בימת מודיעין" בניצוחו של אמנון סופרין שהתקיים
במל"מ ,על פעילותם של מכוני המחקר ועל
העשייה בעמותות.
ובהזדמנות זאת נאחל שנה טובה ומבורכת.
קריאה נעימה ,יוכי ארליך

"מחתרתיות" בבתים ,נגינה והשמעה של מוסיקה מערבית,
ומתריס מול מגבלות הלבוש ,כמו לבישת ביגוד אופנתי
וצבעוני ואף הסרת כיסוי הראש בפומבי ,מעשה שעלה
למוחה בפומבי בגזר דין של יותר מ 20-שנות מאסר.
קשיים ומגבלות אלו ,מלווים במחנק הפוליטי השורר
באיראן מאז  ,1979הביאו להשלכות חמורות עבור איראן,
ואחת העיקריות שבהן היא תופעת בריחת מוחות ,שאיראן
"מככבת" בה במקום הראשון מבין המדינות המתפתחות.
כ 180,000 -צעירים איראניים עוזבים את המדינה מדי
שנה (כ 15%-12%-מכלל בעלי ההשכלה האקדמאית
מפגינה איראנית מניפה חיג׳אב
ואובדן מוערך של כ 40-עד  50מיליארד דולר בשנה).
 0תופעה חשובה נוספת היא העלייה בביקורת על המשטר ,בהקשר למדיניות התמיכה
שלו בגורמים לא-איראנים (כגון בארגונים פלסטיניים ,מליציות שיעיות זרות ,משטר אסד,
חזבאללה ,חות'ים ,ועוד) ,והטלת ספק בהיגיון שמאחורי מדיניותו האנטי-ישראלית.
000

בהמשך ,סקר סופרין את תמונת המצב במפרץ הפרסי ,את האינטרסים של השחקנים
השונים ואת ההשלכות על ישראל :שר החוץ האמריקאי הטיל על איראן את האשמה
לפגיעה במתקני הנפט בערב הסעודית ( 14בספטמבר  .)2019מדובר בפגיעה חמורה ביותר
במתקני נפט במפרץ הפרסי ,אשר ממחישה את הפגיעות של מערך הפקת הנפט במפרץ,
במיוחד את חולשתה של סעודיה .התקיפה משקפת שלב חדש במאמץ האיראני להיחלץ
מהחמרת הסנקציות ,ובעיקר ביכולתה לייצא נפט ,והשלכותיה הקשות על איראן.

חברי הפאנל (מימין) :אמנון סופרין ,ד״ר עודד ערן ,ד״ר אריאל לויטה ,אלוף (מיל׳) ניצן אלון וד״ר סולי שאהוור

ב 8-במאי  2019הודיעה ארה"ב כי היא פורשת מההסכם שנחתם עם איראן .הוטלו על
טהראן סנקציות ,שמטרתן היא לאפשר הסכם חדש ,אשר יגביר את הפיקוח על פיתוח
תוכנית הגרעין האיראנית ,יכלול גם את תחום הטילים הבליסטיים ,ויגביל את מעורבותה
במדינות המזה"ת ואת תמיכתה בטרור.
ההתקפה על מתקני הנפט היא שיא של שורה של מהלכים התקפיים שיזמה איראן כדי
להמחיש ,גם בסיכון של הידרדרות ,כי לא תשלים עם פגיעה ביכולתה לייצא נפט ,וניסיונה
לחזור אל שולחן המו"מ מעמדה של כוח .המצב הנוכחי טומן בחובו פוטנציאל להידרדרות,
גם אם הצדדים אינם מעוניינים בגלישה למערכה צבאית רחבה .לאיראן יש יכולת פגיעה
בחיילים אמריקאים במזה"ת ,בעיקר באמצעות "ארגוני החסות" שלה .מנגד יצויינו העברת
כוחות אמריקאים למזה"ת והצהרת הנשיא טראמפ כי אם איראן תתקוף כוחות אמריקאים,
או תעבור להעשרה ברמה גבוהה ,ארה"ב יכולה לשלוח עוד  120,000חיילים למזה"ת ,כחלק
מצעדי המוכנות האמריקאים להגיב במקרה של הסלמה.
כדי לנתח את המצב במפרץ על היבטיו השונים התקיים הפאנל בו השתתפו :האלוף (מיל') ניצן
אלון ,אשר פיקד על סיירת מטכ"ל ,הקים את חטיבת ההפעלה באמ"ן ,פיקד על אוגדת איו"ש,
שימש כמפקד פיקוד המרכז וכראש אגף המבצעים (אמ"ץ) במטה הכללי; ד"ר אריאל (אלי)
לויטה ,אשר שימש כעמית מחקר באוניברסיטת קורנל ובאוניברסיטת קליפורניה ,כמשנה
למדיניות ליו"ר הוועדה לאנרגיה אטומית ,כסגן ראש המועצה לביטחון המשך בעמוד 3
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לאומי למדיניות ,וכראש הוועדה לביטחון בינלאומי ולבקרת נשק במשרד
הביטחון; ד"ר עודד ערן ,אשר עשה את מרבית שירותו במשרד החוץ,
כשגריר ישראל בירדן ,כשגריר ישראל לאיחוד האירופי ולנאט"ו ,ולאחר
פרישתו ממשרד החוץ שימש כראש המכון למחקרי ביטחון לאומי (;)INSS
וד"ר סולי שאהוור .הנחה – תא"ל (במיל') אמנון סופרין.

ההיבט האמריקאי :טראמפ ירצה להגיע להסדר
עם איראן ככל המוקדם אך האיראנים הולכים "על
הקצה" ואינם ממהרים

אלי לויטה ציין כי לארה"ב אין מדיניות ברורה ומגובשת בנושא
האיראני .הנשיא טראמפ מנסה להפוך על פיו כל הישג אשר הושג
ע"י קודמו ,הנשיא אובמה .טראמפ שם לו למטרה להשיג פריצת דרך
באחד התחומים בהם הנשיא אובמה לא הצליח :הסכם הסחר עם סין,
הסכם שלום במזה"ת .טראמפ חושש מאוד מעימות צבאי ומהסתבכות,
בעיקר מול איראן במפרץ .הוא אינו מייחס חשיבות רבה לבעלות הברית
"המסורתיות" של ארה"ב .לאיראן יש מנופים גדולים אשר יכולים "למרר
את החיים" לאמריקאים בעיראק ובסוריה .הנכונות האיראנית לקחת
סיכונים "באזור הדמדומים" – כמו הפעולות במפרץ ובמיוחד נגד סעודיה
 -מחדדת את ההבנה בארה"ב כי עומד מולה יריב נחוש.

הפגנות נגד המשטר באיראן (צילום)AP :

משמעותי ,אך ללא הצלחה רבה .האיחוד האירופי רואה בהסכם הגרעין
משנת  2015כאחת מפסגות ההישגים של הדיפלומטיה האירופית .לכן
החלטת ארה"ב לפרוש ממנו זכתה בביקורת פומבית של האיחוד .מדינות
אירופה יצרו מנגנון כלכלי המאפשר לחברות לקיים מסחר עם איראן
מבלי שתיפגענה מהסנקציות האמריקאיות .סין היא הקניינית הגדולה
ביותר של נפט מאיראן .לאחר התקיפה של מתקני הנפט בסעודיה יצאו
בריטניה ,צרפת וגרמניה בהכרזה כי יש לפעול רק בדרך דיפלומטית.
ראש ממשלת בריטניה ,בוריס ג'ונסון ,אמר באופן נחרץ לראש הממשלה
נתניהו בפגישתם בלונדון ,כי בריטניה מתנגדת לפעולה בכוח .מדינות
אירופה רואות בהפרות אשר איראן מבצעת בהסכם הגרעין כהפרות
"סבירות" ,ואיראן מודעת לכך .איראן מעריכה נכון את עמדות השחקנים
השונים ומקיימת קשר שוטף עם האירופים.

הרוסים מחדדים את התנגדותם לפעולה צבאית
נגד איראן

אלי לויטה הוסיף בהקשר להיבט הרוסי :ישראל יודעת לבצע חיבור
מדהים בין מודיעין זמין ומדויק ליכולת מבצעית .צה"ל אף הרחיב מאוד
את יכולתו המבצעית .אומנם אין "אהבה גדולה" בין איראן לרוסיה ,אך
הרוסים חוזרים ומצהירים כי לא יאפשרו פעולה צבאית נגד איראן .לכן
עלינו לפעול בזהירות כדי שלא נמצא לפתע סוללות טק"א מדגם S-400
בשטחה של איראן ונוכחות של חיילים רוסים בהגנה על האתרים
החיוניים שלה.

המתיחות במפרץ (צילום)AP :

ארה"ב נכנסת לשנת בחירות .הדמוקרטים טוענים כי כדאי לחזור
להסכם הגרעין .בארה"ב יש הטוענים כי לנוכח המצב הלא יציב השורר
במדינות רבות במזה"ת יש להימנע מפעולה כנגד מדינות יציבות כמו
איראן ו"לפורר" אותן .גורמים שונים בארה"ב ,לרבות בממשל ,חשים
שישראל השתמשה באיראן כ"ספין" פוליטי כדי להניע את ארה"ב
לפעולה .התחושה היא כי ישראל וסעודיה מנסות "לדחוף" את
ארה"ב לפעולה בעיראק ,שבשטחה מתקיימת נוכחות של כוחות צבא
אמריקאים ,בסוריה ועוד .לסיכום ,לויטה אינו רואה שינוי דרמטי במצב:
טראמפ ירצה לנהל מו"מ ולהגיע להסדר עם איראן ככל המוקדם .אולם
האיראנים אינם ממהרים :הם מעריכים כי ייתכן שטראמפ לא ייבחר
לקדנציה נוספת בבחירות בנובמבר  ;2020הם רואים כי טראמפ חושש
מהפעלת כוח צבאי; הוא מתקשה להקים קואליציה (להגנה על כלי
השייט במפרץ) ,ולכן אין הם "אצים" להיענות לפנייתו לנהל משא ומתן.

ההיבט האיראני :איראן לא תוכרע בסנקציות כלכליות
ותתמיד במאמציה בתחום הגרעין

סולי שאהוור שפך אור על תוכנת ההפעלה של ההנהגה האיראנית:
איראן פועלת לטווח ארוך ,המנהיג העליון נבחר לכל החיים ,ואיראן
רואה את עצמה כמדינה המרכזית בעולם המוסלמי .היא מעבירה מסר
עולמי חדש" :אנו נלחמים למען העשוקים למול הנצלנים" .האיראנים
פועלים בכל מקום אפשרי ,באפריקה ,באמריקה הלטינית ,ומפתחים
מערך אשר יאפשר להם להתבסס בכל רחבי המזה"ת .כאן טמון האיום
הממשי .איראן תמשיך לפעול בנושא הגרעיני ללא קשר להסכם שיושג.
באוקטובר  2015הכריז המנהיג ח'אמנאי ,כי ישראל "תיעלם מהמפה"
בתוך עשרים וחמש שנה .במרכז טהראן מוצב שעון המונה את הזמן
שנותר עד אז ...לכך יש להוסיף כי הכלכלה האיראנית נתונה במשבר
ומתקיימת תסיסה בציבור .לטווח הארוך איראן "שוקעת" :קיים מחסור
במים ,האדמות החקלאיות מתייבשות וההכנסות המשך בעמוד 4

ההיבט האירופי :אירופה נרתעת משימוש בכוח צבאי
וקוראת לקדם פתרון בדרכים דיפלומטיות

עודד ערן הדגיש כי מנהיגי אירופה מתעבים כל ניסיון לפתור בעיות
בינלאומיות בכוח צבאי לנוכח הטראומה של הקטל הנוראי במלחמות
העולם במאה ה .20-האיחוד האירופי שואף למלא תפקיד פוליטי
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מהנעשה במל״מ
המשך מעמוד 3

מנפט ירדו באופן ממשי .אולם שאווהר מעריך כי איראן לא תוכרע
בסנקציות כלכליות בלבד .האיראנים מייחסים לארה"ב חולשה,
להערכתם הסנקציות לא תימשכנה לאורך זמן ,והם מניחים כי ארה"ב
לא תפעיל נגדם כוח צבאי .עם זאת ,הם נזהרים בהפעלת הכוח מול
ישראל מתוך הערכה כי ישראל תגיב.

ההיבט הישראלי מול האתגר האסטרטגי האיראני:
המשך פעילות משולבת הכוללת לחץ כלכלי ביסוס
האינטרסים עם המדינות הסוניות ושימור חופש
פעולה צבאי

ניצן אלון ציין כי איראן היא מעצמה אזורית ומהווה אתגר משמעותי
לישראל .התפישה הישראלית היא שישראל אינה צריכה להתמודד לבד
מול איראן .בעבר היו ניסיונות להישען על ארה"ב ,אך ושינגטון נרתעת
מ"מלחמה באיראן" .בראייה הישראלית האיום האיראני מתבטא במספר
תחומים .בנושא הגרעין  -קצב ההתקדמות בתחום פיתוח היכולת
הגרעינית של איראן הואט הודות להסכם עם המערב ,ובעזרת נקיטת
פעולות חשאיות שונות .לעיתים הפעילות המשולבת מסייעת להחזיר
את קצב הפיתוח האיראני לאחור.
בנוסף ,איראן מפתחת את היכולת הבליסטית שלה ופועלת לשיפור
דיוק הפגיעה .טיל מדויק מהווה איום משמעותי על אתרים אסטרטגיים
בישראל ועלול לגרום ל"נזק בלתי נסבל" .הפרויקט האיראני לפיתוח
טילים מדויקים בלבנון נבלם ,כמות הטילים קטנה בהרבה לעומת
המתוכנן ,וישראל התמודדה בהצלחה מול המאמצים האיראניים
(כ 95%-מהמאמצים מסוכלים).
קאסם סולימאני תרגם את ההצהרה של המנהיג העליון שישראל
תיעלם מהמפה ל"תוכנית עבודה" איראנית :תמיכה בארגוני טרור שונים,
והפעלת רשתות ריגול במדינות שכנות לישראל כדי ליצור תחושה
שאיראן מצליחה להתיש את ישראל .אולם האפקטיביות של המאמצים

טילים איראניים (צילום)AP :

הללו נמוכה – כך למשל הנוכחות האיראנית קטנה בהרבה לעומת מה
שתוכנן .המדיניות הישראלית מול איראן מתבססת על היכולת שלנו
לממש חופש פעולה צבאי" ,רתימת" ארה"ב להפעלת לחץ כלכלי
ושילוב של אלה בטיפוח אינטרסים משותפים עם המדינות הסוניות
במרחב .כל אלה נושאים פרי בהצרת צעדיהם של האיראנים .עלינו
להמשיך להשקיע ביצירת מענה מיטבי לאיומים צבאיים מולם נצטרך
לפעול לבדנו  -כמו מול חיזבאללה .עודד ערן ביקש להוסיף כי לארה"ב
אין הרתעה ממשית מול איראן שכן ארה"ב כמעט ואינה מפעילה כוח
צבאי .ישראל היא היחידה המפעילה כוח צבאי .התקיפה המדויקת של
מתקני הנפט בסעודיה צריכה להדליק לנו "נורה אדומה" לגבי מתקני
ומאגרי הגז של ישראל בים.
סיכם את האירוע יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר .הוא העלה מספר
שאלות מטרידות ביניהן  -מה מקור השנאה העזה שרוחשים באיראן
לישראל? כיצד לא איתרה אף אחת ממערכות ההגנה האווירית את
המתקפה על מתקני הנפט בסעודיה?

אמנון סופרין

כנס החברים השנתי ה 34-של המרכז למורשת
מודיעין – בסימן חמישים שנה למלחמת ההתשה
את כנס החברים השנתי ה ,34-חגגנו ביום שני ה 16-בספטמבר השתא.
כמיטב המסורת ,נפגשו חברי העמותה בחצר הגדולה של המל"מ למפגש
חברים לאורך שולחנות עמוסי
תקרובת טעימה .מנחה הערב,
ברוך מזור ,קרא אל הבמה את
אילנה ליברמן לקבל תעודת
הוקרה על פעילותה בהתנדבות
מידיהם של ד"ר צביקה שטאובר,
היו"ר ,ותא"ל (מיל') דודו צור
המנכ"ל .וכך התייחס מזור
למתנדבי המל"מ" :הם מסורים,
חרוצים ומחויבים הופכים את
המורשת שלנו לאיכות וטיב,
צביקה שטאובר ודודו צור מעניקים
תעודת הוקרה למתנדבת אילנה ליברמן
הם מאירי הפנים של המל"מ,

משתתפי כנס החברים השנתי

ואוהבים  -לתת ,להדריך ,להסביר ,לארגן ,לקרון זיו הן והם – ליבת הפעילות
– המתנדבות והמתנדבים"...
בדברי הברכה למשתתפי הכנס בחר היו"ר צביקה שטאובר להאיר ארבע
הארות .הראשונה – האקראיות המאפיינת את חיינו ,המשך בעמוד 5
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הנצחה ומורשת

המשך מעמוד 4

המתבטאת בעובדה כי הכנס נערך יום לפני הבחירות לכנסת ולאחר ההתקפה
על מתקני הדלק הסעודיים .האירוע האלים והמכונן במפרץ לא זכה לתגובה
צבאית אמריקאית וגם לא סעודית והותיר חומר רב למחשבה .השנייה  -קצב
השינויים המהיר והקושי הרב להסתגל לכך .על רקע זה הדגיש שטאובר
את חיוניות עבודת המודיעין ואת חשיבותה ,ביצירת דיווחים איכותיים מבלי
להשפיל מבט בפני מנהיגים .השלישית – שטאובר ציין את מתנדבי המל"מ
והעלה על נס את פעילותם השוטפת והברוכה .שטאובר סיים את דבריו
בתודות לכל החברים התורמים לעשייה במל"מ  -העומדים בראשות מכוני
המחקר והמורשת ,לצוות המנהלי ולאנשי המקצוע המסייעים בידם.
את דבר המשפחות השכולות הציגה מאיה אוזדובה ,בת שכולה ,בסרטון

אל"מ (בדימ') אמנון בירן ,אל"מ (בדימ') יואב (פישי) דייגי ואל"מ (בדימ') שלמה גואטה

מרגש שבו הראתה יחד עם אימה ענת ,אלמנתו של בצלאל אוזדובה מהשב"כ,
מסלול ביקור אופייני במרכז ההנצחה.
סרטון נוסף התייחס למלחמת ההתשה מנקודת ראותם של שלושה קמ"נים
– נציגי זרוע היבשה – אל"מ (בדימ') אמנון בירן ,זרוע האוויר – אל"מ (בדימ')
יואב (פישי) דייגי וזרוע הים – אל"מ (בדימ') שלמה גואטה .תערוכה מיוחדת
על מלחמת ההתשה ,עיטרה את המעבר שבין בניין המנהלה לחצר הגדולה.
את החלק האומנותי הפעם ביצע האנסמבל של האחים עוזי וחיים אסנר,
במופע "שרים נעמי שמר" ,שגם כלל שירה בציבור .השתתפו במופע הזמרים-
שחקנים אלון אופיר ,נועה אסנר ,טל שיבר ודודו אלהרר.

ענת ומאיה אוזדובה

אופיר שהם

ערב זיכרון לשמעון (שימעל'ה) אביבי ז"ל

כמה מאות ממוקירי זכרו של אביבי התקבצו ב 12-בספטמבר  2019ב"מרכז
הישראלי-הדרוזי" בעוספיא ,לערב של זיכרון וגעגוע .אביבי היה "יקיר העדה
הדרוזית" והדבר ניכר במגוון הנוכחים ,מבוגרים
וצעירים ,דרוזים ויהודים ,באווירה שאפפה את
הרחבה והבמה ,בתוכן הדברים שנשמעו ובחום
שהוקרן כלפי חווה ,אלמנתו ,ובני המשפחה.
מספר פעמים הוזכר ספרו המונומנטלי של
אביבי אודות תולדות הדרוזים" ,טס הנחושת",
שתואר כמפרש את המפתח לקיומם של
ד״ר שמעון אביבי ז״ל
הדרוזים במזרח התיכון ,על התהפוכות שעברו
עליו במרוצת הדורות .כך הפרופ' יואב גלבר" :זהו ספר יסוד להבנת המציאות
הדרוזית"" .שמעון ראה את מרכיבי הברית שבין הדרוזים ליהודים" ,נאמר.
ראש מועצת עוספיא הוסיף" :יש חוב גדול לשמעון ,על תרומתו לעדה".
למעלה מעשרים שנה חקר אביבי ז"ל את העדה למרכיביה המרתקים ,חלקם
מסתוריים והפך בן-בית במשעוליה .ד"ר שוקי עמרני הדגיש את "זכותם של
הדרוזים להיות כאן אזרחים שווים ,לא 'רק' בגין שירותם הצבאי.
שמעון אביבי – תרם לכך משמעותית ,במחקריו ובדבריו" .ד"ר אמיר חנייפס,
מנכ"ל המרכז הישראלי הדרוזי ,הדגיש כי אביבי היה מראשוני המתנגדים
להשלכות "חוק הלאום" על
בני העדה ,וציין כי שמעל'ה
היה ממייסדי קבוצת
הפייסבוק ,עליה נמנים
למעלה מעשרת אלפים
חברים" .מורה דרך בשבילי
הדרוזים ,היה שמעון אביבי",
ד״ר שמעון אביבי ופרופסור פאדל מנצור בקבלת
פרס נשיא המדינה על ספרו ״טס נחושת״2008 ,
תרתי משמע.

מימין :חוה אלמנתו של שמעון אביבי ,בתו שרון ומנכ״ל המל״מ דודו צור

פרופסור פאדל מנצור תיאר את מפגשיו עם אביבי ,שהלכו ותכפו" :נוצר
קשר בין חוקרים – אני כחוקר ג'וקים ,שמעל'ה כחוקר אנשים ותהליכים,
קשר שהעמיק אף התהדק" .בשם המל"מ נשא דברים המנכ"ל תא"ל (מיל')
דודו צור..." :שימעל'ה היה אוהב אדם ,טוב ומיטיב ,ענו וצנוע ,תאב דעת וידען,
המעניק משלו לאחרים .איש ספר ,היסטוריון ומדריך ידיעת הארץ ,חוקר
וידיד נפלא של העדה הדרוזית אשר גם חיזק את הקשר שהיה בין העדה
למל"מ .שימעל'ה היה איש מודיעין בעל ידע מקצועי נרחב ,אותו הביא לידי
ביטוי כחבר מערכת בטאון "מבט מל"מ" וחבר מערכת הידיעון האינטרנטי
"רואים מל"מ" .בשני אלה תרומתו הייתה גדולה .בחלק הארי של התנדבותו
כיהן בתפקיד ראש ועדת קרנות ההנצחה למעלה מ 20-שנה .מילא את
התפקיד באמונה וברצינות כמו בכל דבר שעשה" .למשפחת אביבי הוענק
מגן הוקרה מ"המרכז הישראלי-הדרוזי" על פעילותו של אביבי ותרומתו
לקהילה הדרוזית ולקשריה עם החברה בישראל.
רון כתרי ונעם שפירא
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המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין במל"מ
מודיעין הלכה ומעשה

 0קהילה:

) מיפוי השיח  -בקבוצת הפייסבוק הסגורה של המכון (מודיעינולוגיה)
בחודשים האחרונים ,בחלוקה לשמונה נושאים מרכזיים .בראש
הנושאים המדוברים ביותר נמצאים נושא התרבות המודיעינית ונושא
השילוביות עם גופים אחרים.

 0מפגש התנעה לגיליון החמישי  -מודיעין לאומי אזרחי  -ב17-
ביולי  2019התקיים דיון התנעה בנושא גיליון מספר  5בכתב העת "מודיעין
הלכה ומעשה" בראשות ראש המכון תא"ל (מיל') יוסי קופרווסר ,ובהשתתפות:
משרד המודיעין ,כותבי המאמרים ,עמיתי המכון וצוות המכון .הגיליון צפוי
לעסוק במודיעין לאומי אזרחי ,והוא מהווה חלק מתהליך שיתוף פעולה בין
המשרד למודיעין ,חטיבת המחקר והמכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין.
הגיליון עוסק בסוגיה ייחודית ,היות שהוא פונה יותר למשרדי ממשלה שאינם
עוסקים דרך קבע במודיעין (כמו חינוך ,חקלאות ,בריאות וכיו"ב).

 0יום עיון  -מבט מתודולוגי על המערכה המודיעינית
הפלסטינית – (אוגוסט  )2019מטרתו להניע שיח מתודולוגי במסגרת

מפגשי למידה של קהילת המודיעין שמארגן המכון בהקשרים שונים.
0

"על המדף"  -סדרת תוצרים שתכליתה לספק סקירה קצרה על
ספרים חדשים בנושא מתודולוגיה
(זמינים בעותק קשיח בספריית מרכז
המידע למודיעין ולטרור שבמרכז
למורשת המודיעין בגלילות).
 #תחרות  -אתגרי
המודיעין  -לכבוד הגעת
הקבוצה ל 500-חברים
– המתחרים התבקשו
לאתר את האתגר או את
ההזדמנויות המודיעיניות
המשמעותיות ביותר עבור
קהילת המודיעין כיום
בהקשרי המתודולוגיה.

Intelligence and Information Policy
Key Terms

התמונה מאתר  AMAZONבכתובת:
h t t p s : / / w w w. a m a zo n . co m /
Intelligence-Information-PolicyNational-Security/dp/1442260157

-

for National Security

 - and Conceptsהספר שנכתב על ידי
 Jan Goldmanו Susan Maret-משמש
כסוג של מילון העוסק בסוגיות הנוגעות
למידע בתחום מדיניות ביטחון-לאומי.
ההגדרות למושגים הן הצלבה ממספר
מקורות מידע ,לרבות פרסומים ממשלתיים
לא מסווגים ,מאמרים ,שימועים בקונגרס,
תקצירים משפטיים ועוד.

 0זרקורים:
) "מודיעין ודוקטרינה צבאית -סתירה פנימית?" -על המתח הבסיסי
בין שני צדי מתרס.
) "איך מזהים תפנית? ומה הקשר לתרבות המודיעינית?"

לפרטים נוספים על פעילות המכון היכנסו לאתר האינטרנט:
www.terrorism-info.org.il

ליאב סלע

סיכום פעילות מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש מאיר עמית במל"מ
המידע החודש מחקר אודות הפעילות התרבותית והאומנותית של
חזבאללה ,המגויסת להטמעת ערכי הארגון וערכי המהפכה האסלאמית
באיראן בקרב הציבור השיעי ,בדגש על הדור הצעיר; ומחקר אודות
יחידת “ארגוני הנשים” של חזבאללה הבוחן את אופן הטיפול של
חזבאללה בסקטור הנשים.
 0פרסום מרכז המידע ,במסגרת מיפוי מוסדות חזבאללה ,אודות
האימפריה התקשורתית של הארגון זכה לכותרת וצוטט בהרחבה
בכתבה בג'רוזלם פוסט.

 0במהלך חודש אוגוסט  2019כתב והפיץ מרכז המידע שבעה עשר
פרסומים בעברית .הפרסומים תורגמו לאנגלית וחלקם לשפות נוספות
(ערבית וצרפתית) .בנוסף לפרסומים העיתיים בנושא הטרור הפלסטיני,
הג'האד העולמי ואיראן ,הושם החודש דגש בפרסומי מרכז המידע על
נושא חזבאללה .זאת ,בעקבות איומי חזבאללה על ישראל בתגובה
לתקיפות בביירות ובאזור דמשק.
 0נמשך פרויקט המחקר והמיפוי של התשתית האזרחית אותה בנה
חזבאללה בקרב בני העדה השיעית בלבנון .במסגרת זאת פרסם מרכז

שרית דה קסטרו
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מהנעשה במל״מ

יובל לבסיס ההדרכה של המודיעין בה"ד 15
במלאת  50שנה להקמתו ,נערך בגלילות בבסיס ההדרכה של המודיעין
(בה"ד  )15כנס היובל למערך ההדרכה והסייבר ( 18בספטמבר .)2019
השתתפו ראש אמ"ן ,אלוף תמיר היימן ,קמנ"ר ,תא"ל יובל שמעוני ,ראשי
חיל המודיעין ומפקדי בסיס ההדרכה בעבר ,וכן מאות מוותיקי המשרתים
בבה"ד לצד סגל ההדרכה הפעיל ,המשרת בכל שלוחות ההדרכה הפרוסים
ברחבי הארץ.
מפקד הבה"ד ,אל"מ רועי ,הציג את מערך ההדרכה הנמצא בתהליך
התפתחות מתמדת ,כולל לצד הקמת שלוחת הדרכה לסייבר גם בניית
קמפוס הדרכה חדש בעיר באר שבע .הנתונים שהוצגו ע"י מפקד הבה"ד
מרשימים 900 :אנשי סגל 50 ,תחומי הדרכה ,למעלה מ 500-קורסים שונים
ו 15,000-משתתפים בקורסים השונים מידי שנה  -מטירונות ועד קורסים
בכירים ,וכן מסלול של הענקת תעודת הוראה לסגל המדריכים.
ראש אמ"ן אלוף תמיר היימן הדגיש בדבריו את חשיבות מערך ההדרכה ואת
מרכזיותו של המשאב האנושי באמ"ן .הוא ציטט בהקשר זה את א.ד גורדון
באומרו" :החינוך הוא הדרך ,האדם הוא המטרה" .היימן ציין עוד כי כי אל
מול אתגרי המודיעין המשתנים והמתעצמים כל הזמן ועידן ה,BIG DATA-
חייב מערך ההדרכה להקדים את זמנו כל העת ,ולהיערך אל אתגרי העתיד.
זאת ועוד ,לצד שמירה על ערכי המקצוענות והמצוינות וההבנה הטכנולוגית,
נדרשים אנשי המודיעין לערכים של רעות ועשייה משותפת וביחד.

ראש אמ״ן אהרון יריב במסדר ההקמה של בה״ד  ,15יולי 1969

בה"ד  15החל את דרכו במפקדת חסן סלאמה ברמלה ,משם עבר בשנת
 1955לתקופה קצרה לאזור גלילות ,ובאותה שנה למחנה דורה בנתניה.
לאחר מלחמת  1967עבר הבה"ד אל מחנה חווארה ליד שכם .עד שנת 1969
פעלו גופי הדרכה שונים במקומות שונים ברחבי הארץ .באותה שנה החליט
ראש אמ"ן ,אלוף אהרון יריב ,לכנס את כל שלוחות ההדרכה ותחומיו תחת
גוף אחד ובמקום אחד והוקם בה"ד  15בגלילות.

גדעון מיטשניק

ארבעים שנה לנפילת השאה – היבטי מודיעין
ב 11-בספטמבר
 2019ערך המכון לחקר מורשת המודיעין בראשותו של
תא"ל (מיל') רון כתרי ,סדנה בנושא "ארבעים שנה לנפילת השאה  -היבטי
מודיעין" .כתרי הציג את ארבעת הדוברים – ראובן מרחב ,שניהל את שלוחת
המוסד בטהראן לפני המהפכה האסלאמית והרצה על "לפני חשרת הסופה";
פרופסור (אמריטוס) אורי בר-יוסף שחקר את שלבי המהפכה ,והשווה בין
ההערכות המודיעיניות של ישראל לבין ההערכות גורמי המודיעין בארה"ב;

פרופסור (אמריטוס) יגאל נאור
שכיהן באותם ימים כמזכיר
הממשלה בראשות של מנחם
בגין ,ואליעזר (גייזי) צפריר,
שהחליף את מרחב כשישה
חודשים לפני הגעת חומייני
לטהראן.
מעניינת ההשוואה שעשה בר-
יוסף בין ההצלחה של גורמי
המודיעין הישראליים להעריך כבר באביב  1978כי תהליך קריסת השאה
בלתי הפיך ,מול כישלון גורמי ההערכה האמריקאים .ההסבר של בר יוסף
כולל :היכרות אינטימית כולל ידיעת השפה ,ההיסטוריה ,והתרבות באיראן,
אינטואיציה מקצועית נכונה וניסיון מצטבר (למשל המהפכה באתיופיה
ב .1974-גם מרחב וגם לוברני שירתו באתיופיה קודם לכן).

השאה בביקור בוושינגטון עם המלך חסין והנשיא קרטר( 1976 ,ויקימדיה)

הרוגים בהפגנות נגד השאה( 1978 ,ויקימדיה)

ראש הממשלה בן גוריון עם הנציג האיראני רזא סאפיניה( 1950 ,צילום :טדי בראונר לע״מ)

אופיר שהם
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מהנעשה בעמותות

עמותת בוגרי ( 8200ש.מ)2.

 0ב 25-בספטמבר  2019התקיים הכנס השנתי של
העמותה שעמד בסימן "הנשים ביחידה" .על מנת להדגיש
את נושא הערב ,הנחתה אותו מורן שכניק .הוקרנו סרטונים
על נשים פורצות דרך במורשת היחידה כמו ורד ביברמן ,ד"ר דנה חסידוף
ועדנה שרוני .בפעם הראשונה התקיים פאנל של נשים בוגרות היחידה
 אמי פלמור שהייתה עד לאחרונה מנכ"לית משרד המשפטים ואסתיפשין ראש תחום הסייבר ב"אלתא" מול שתי קצינות בדרגת סא"ל
המשרתות ביחידה .בכנס הוענקו תעודות "יקירי העמותה" לסגן (מיל')
קורל ורטהיים שליוותה את פרויקט המלגות בעמותה ,למרב דוידזון
ולשלומי ליברמן על תרומתם לקידום ולהעצמת נשים מבין בוגרות
היחידה ובחברה בישראל .הכנס היה משותף לבוגרי היחידה ולחיילי
היחידה הפעילים זו הפעם השנייה .בסוף הערב הופיעה "להקת ג'יין
בורדו" במופע מרשים ומהנה .הכנס התקיים במפקדת היחידה ונכחו בו
מאות מבוגריה.
 0החודש נכנסה אליענה דן לתפקידה כמנכ"לית עמותת בוגרי
יחידה ( 8200שמ .)2אליענה הייתה עד לאחרונה מנהלת השיווק של
אוניברסיטת חיפה .כולנו מאחלים לה בהצלחה בתפקידה החדש
בעמותה.

נעם שפירא

עמותת בוגרי 9900

בוגרי מערך השטח של
אמ"ן (פענוח חזותי ,מיפוי
ולווינות)

האירוע השנתי הראשון של עמותת
בוגרי  9900התקיים ב 9-בספטמבר
 .2019כשמאות בוגרי  9900נפגשים
יחד ,רק דברים טובים יכולים לקרות.
אז היה לנו מינגלינג עם חברים
מהיחידה ועשרות בוגרים זכו להיפגש עם נבחרת מנטורים מעולה
שבנינו ולה תייעץ ,ולקבל הכוונה על לימודים ,קריירה ,יזמות ובכלל,
ולהגדיל את ההזדמנויות ומעגל הקשרים שלהם .פגשנו נציגים של
נותני החסות שלנו  -החברות שמלוות את העמותה ,התכנסנו להרצאה
קצרה אך מרתקת של רן ליבנה ,מנכ"ל קרן רמון ,שנתן לנו סקירה
מרתקת על תעשיית החלל בהרצאתוWhy the space industry is so :
 ?promisingודיבר על הקשר הקרוב עם העמותה.
את האירוע סיימנו בהופעה של הסטנדאפיסט עידן ניידיץ שהוא גם
הבן של אל"מ (מיל') ברוך ניידיץ ,לפיכך הוא ספג כבר בצעירותו את
 9900על נדבכיה השונים ואת ההשלכות של לגדול בבית עם איש
פענוח .ראינו אותו על הבמה במופע קורע עם אוסף בדיחות משובח
במיוחד על  .9900המופע לווה בטקס הענקת פרסי מפעל חיים והוקרה

מרגש וציני במיוחד ,כאלו שמסמלים עשייה משמעותית ,הותרת חותם
בדפי ההיסטוריה של היחידה ,ואת הגשר בין העבר לעתיד.
אנחנו ממשיכים לבנות יחד את הקהילה המיוחדת שלנו ,ומצפים לנו
עוד הרבה מפגשים ואירועים.
המשיכו לעקוב ולהיות בקשר .www.9900.org.il

שיר אגסי
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים אוקטובר-נובמבר

מאת :סא״ל (מיל ).גדעון מיטשניק
בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

אירועי חודש אוקטובר

 21באוקטובר  - 1967המשחתת אח"י אילת טבעה בשל ירי טילי
"סטיקס" מנמל פורט סעיד | באירוע נהרגו  47איש ו 91-נפצעו.

 1באוקטובר - 1985
"מבצע רגל עץ" | תקיפת

ועדת הבדיקה בראשות סגן הרמטכ"ל ,חיים בר לב ,איתרה תקלות רבות
בתחום המודיעין ,ונתקלה בעדויות סותרות של אנשי יחידת ההאזנה
 848ומודיעין חיל הים באשר לדיווח ולקבלת המידע .כמו כן עלה כי
לאמ"ן לא דווח על מסלול ההפלגה וכי מספר שעות לפני האירוע נקלט
ביחידה  848מידע בהקשר לפעילות חריגה באזור פורט סעיד .נגד חלק
מהמעורבים ננקטו צעדים.

מפקדת אש"פ בתוניס ע"י
מטוסי חיל האוויר .הצלחת
המבצע התאפשרה לאחר
איסוף מל"מ ממושך והכנת
תיקי יעד מפורטים.

 6באוקטובר - 1973
מלחמת יום הכיפורים
| המודיעין נכשל ביכולתו

להרתיע לרמטכ"ל ולדרג
המדיני .לכך התלוו כשלים
רבים בתחום מוכנות המודיעין
למלחמה .בעקבות מסקנות
שער גיליון בטאון חיל האוויר המוקדש
למבצע ״רגל עץ״ (צילום :אתר חיל האוויר)
ועדת אגרנט הודחו בכירי
אמ"ן ובראשם ראש אמ"ן וראש מחלקת המחקר.

אח״י אילת (צילום :ויקיפדיה ,קודקוד צהוב)

 29באוקטובר  - 1956מלחמת סיני |

לאמ"ן ולמפקדו ,יהושפט הרכבי ,היה תפקיד
משמעותי מאוד בהכנות למלחמה ובעיקר
בהידוק שיתוף הפעולה המודיעיני והביטחוני
עם צרפת ,ובהכנת מהלך ההונאה .עם זאת
בדו"ח ועדת אביגור הודגשה העלייה בחשיבות
ההאזנה מבין סוכניות האיסוף והודגשו ליקויים
רבים בפעילות המודיעינית.

גשר על תעלת סואץ במלחמת יום הכיפורים (צילום :רון אילן ,לע״מ)

אירועי חודש נובמבר

 14באוקטובר  - 1994סרן ניר פורז והחייל החטוף נחשון וקסמן
נהרגו בניסיון החילוץ של סיירת מטכ"ל בביר-נבאללה | נחשון

 3בנובמבר  – 2009מבצע "ארבעת המינים" | במסגרת מאמצי
הסיכול הימי והודות למודיעין מדויק עצרה ספינת חיל הים אח"י אילת
את האנייה "פרנקופ"' בדרכה ממצרים ללבנון עם מכולות אמל"ח
המשך בעמוד 10
בהיקף יוצא דופן שיועדו לסוריה.

וקסמן נחטף ב 9-באוקטובר  .1994המבצע התבסס על מידע נקודתי
של השב"כ ולווה במיקוד מאמץ של אמ"ן.

נחשון וקסמן בסרטון שהפיצו החוטפים (ערוץ )2

יהושפט הרכבי

מימין :נשק שנמצא על סיפון ה"פרנקופ" (דו״צ) והאנייה "פרנקופ" (ניר מאור ,מוזיאון חיל הים)

סרן ניר פורז
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מנהרת הזמן
המשך מעמוד 9

יום אחד "מעלות החמה ועד שקיעתה" ,אך שוחרר ללא ריצוי העונש
בעקבות חנינת הנשיא ויצמן.
 21בנובמבר  - 1985פרשת פולארד | ג'ונתן
פולארד ,חוקר במודיעין הצי האמריקאי ,שהופעל
ע"י הלק"מ במשרד הביטחון ,נעצר בפתח שגרירות
ישראל בוושינגטון בחשד לריגול למען ישראל.
מעצרו והפרשה כולה פגעו ביחסי גופי המודיעין
והמדינות לאורך תקופה ארוכה .רק  30שנה לאחר
ג׳ונתן פולארד
המעצר ב 20-בנובמבר  ,2015שוחרר פולארד
בתנאים מגבילים ועדיין מוגבל בתנועה וביציאה מארה"ב.
 22בנובמבר  5 - 1984בינואר " - 1985מבצע משה" | מבצע
חשאי לחילוץ אלפים מיהודי אתיופיה דרך סודאן והעלאתם לישראל
בו המוסד מילא חלק מרכזי .כ 8,000-מיהודי אתיופיה הוטסו ברכבת
אווירית מסודאן לבלגיה (בהסכמת ממשלת סודאן) ומשם לישראל.
אחרים הובאו בדרך הים .קדם לכך שלב של מסע יבשתי מפרך ,רובו
ברגל מאתיופיה לסודאן .במסגרת מבצע משלים ("נמל בית") הקימו
לוחמי המוסד על החוף ליד פורט סודאן "כפר צוללנים" ,שממנו הועברו
העולים בלילות ע"י לוחמי שייטת  13לסטי"לים שהביאו אותם לארץ.
לאחר חשיפת המבצע בינואר  1985נאלץ צוות המוסד להתפנות
במבצע בזק והוקפאה פעילותו .התערבות אמריקאית הביאה להוצאת
יהודי אתיופיה שנותרו בסודאן במטוסים אמריקאים.

 4בנובמבר  - 1983אסון צור השני | פיגוע בבניין הממשל בצור
באמצעות מכונית תופת נהוגה ע"י מחבל מתאבד 60 .איש נהרגו,
ביניהם  16שוטרי מג"ב ,תשעה חיילי צה"ל ושלושה אנשי שב"כ .הג'אהד
האסלאמי נטל אחריות על הפיגוע.

אסון צור השני (צילום :נתי הרניק ,לע"מ)

 5בנובמבר  - 1992פרשת צאלים ב' | במהלך תרגיל "יבש" של סיירת
מטכ"ל בצאלים ,נהרגו חמישה מחיילי היחידה מפגיעת טיל שנורה
בשוגג .ועדות החקירה המליצו להעמיד לדין מספר מפקדים ,והאלופים
אורי שגיא ועמירם לוין ננזפו .מפקד הפעולה והקצין שירה את הטיל
נידונו לשלושה חודשי מאסר.
 11בנובמבר  - 1982אסון צור הראשון |  75הרוגים בפיצוץ בניין
הממשל הצבאי בעיר .בין ההרוגים היו אנשי שב"כ ואמ"ן .מספר ארגוני
מחבלים נטלו אחריות אך ועדת בדיקה בראשות אלוף (מיל') זורע
קבעה שהפיצוץ אירע עקב דליפת גז .מנהיג חזבאללה ,נצראללה ,נטל
אחריות לביצוע הפיגוע בשנת  2010אך לא סיפק לכך הוכחה.

 16בנובמבר  - 1964מרדכי לוק" ,האיש במזוודה" הועבר לישראל
מאיטליה | לאחר שלוק ,עבריין ישראלי ,חצה את הגבול למצרים

בשנת  ,1961גייס אותו המודיעין המצרי ,והוא נשלח למשימות ריגול נגד
ישראל באירופה .מאחר שלא השביע את רצון מפעיליו ,נחטף בניסיון
להבריחו למצרים .לוק נידון ל 13-שנות מאסר בעוון ריגול.

 16בנובמבר  – 1948חיסול עלי קאסם
| עלי קאסם ,מודיע של הש"י (שירות

הידיעות של ההגנה) שהפך למודיע של
ש"מ (שירות המודיעין הצבאי) ,חוסל ללא
משפט ,בהוראת איסר בארי ,ראש ש"מ
הראשון ,בעקבות חשד כי הוא העביר מידע
מודיעיני לערבים .בהוראת בן גוריון הודח
בארי מתפקידו והועמד לדין בפני בית דין
צבאי מיוחד שהרשיעו ב"חריגה מסמכות".
הוא נידון לסילוק מתפקידו (בעיצומה של
מלחמת העצמאות) אך ללא הורדה בדרגה.

יהודים מאתיופיה מחולצים מסודאן ב״מבצע משה״

בקרו באתר האינטרנט של המל״מ:
w w w.intelligence.org.il

 0בקרו באתר האינטרנט של ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור:
/ספרייהhttp://www.terrorism-info.org.il/he/
 0עמוד הפייסבוק של ספריית מרכז המידע למודעין ולטרור ממשיך
ומתעדכן נשמח אם תיכנסו לקבלת העדכונים וכן תתנו :LIKE

איסר בארי

 22בנובמבר  - 1949איסר בארי הורשע
בהוצאתו להורג של מאיר טובינסקי | שנה

מאיר טוביאנסקי

(צילום :דוד בן עוזיאל)

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור  -המרכז למורשת המודיעין

לאחר שסא"ל איסר בארי הודח מתפקידו כראש
ה-ש"מ ומצה"ל (כפי שנאמר בפסקה הקודמת)
הורשע כאזרח ע"י בית המשפט המחוזי ,בהוצאתו
להורג של מאיר טובינסקי .בארי נדון למאסר
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DATE

HE
SAVE T

אירועים במל״מ
שריינו ביומנכם

צ'אפחות
 0ל עלא אבו רוקן ,שנתמנה מזכיר צבאי לנשיא המדינה
והועלה לדרגת תא"ל .שירת שנים רבות בחיל המודיעין.

0

יום ראשון  6באוקטובר  ,2019שעה 18:00

ערב המורשת העשירי לזכרו של תא"ל יואל בן פורת ז"ל
במלאת שתים עשרה שנים לפטירתו ,יעסוק בנושא" :תפניות
בתחום הפצת הידע ,מלחמת התודעה ויישומם בפועל".
(צילום מארק ניימן לע״מ)

נשיא המדינה ריבלין והרמטכ״ל כוכבי מעניקים דרגת תא״ל לעלא אבו רוקן

 0ל אורי בר-יוסף על ספרו החדש
"מתקפת פתע" – בספר מנסה פרופסור
בר-יוסף ,מהחוקרים הבולטים של קהילת
המודיעין הישראלית ,לבחון לעומק כמה
ממתקפות הפתע הדרמטיות ביותר במאה
ה־ 20ולהציע ניתוח חדשני על התפר שבין
היסטוריה צבאית לפסיכולוגיה.

0

0

סדנה בנושא יום הולדת  50למזל"ט .פרטים בהמשך.
יום שלישי  19בנובמבר 2019

0

יום רביעי  27בנובמבר 2019

סדנה בנושא ריגול מזרח אירופאי (מזא"ר)
בישראל .פרטים בהמשך.

 0ל עמוס גלעד – על "המתריע – שיחות
עם האלוף במיל' עמוס גלעד" פרי עטו של
הפרשן המדיני של ידיעות אחרונות שמעון
שיפר .הספר הוא פרי שיחות שקיים שיפר
עם גלעד בסוגיות מדיניות וביטחוניות
מרכזיות .בספר תיאורים ותובנות שבחר
גלעד לשתף עם הציבור במהלך הדרך
הארוכה שעשה עד כה.
 0ל עמיר לרנר  -מנכ"ל בית איזי
שפירא ,ארגון פורץ דרך הפועל למען
שינוי באיכות חייהם של אנשים עם
מוגבלויות ושילובם המלא בחברה.
שירת בעבר בתפקידים בכירים במשרד
ראש הממשלה.

יום שלישי  29באוקטובר 2019

השקת ספרו של פרופ' אורי בר-יוסף "מתקפת
פתע" .פרטים בהמשך.
* התוכנית אינה סופית ,יש לעקוב אחר עדכונים הנשלחים בעדכונים
השבועיים ובאתר העמותהwww.intelligence.org.il :
ההשתתפות באירועים הינה רק על-פי הרשמה בדוא"ל או טלפונית
מראש בטלפונים 03-5491306/03-5497019 :שלוחה  0החל משלושה
שבועות לפני האירוע.
הכניסה לאירועים בהצגת תעודת חבר/ת עמותת המל"מ.

עמיר לרנר

"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"

תודתנו

mlm@intelligence.org.il

תודתנו :לשיר אגסי ,ליוסי אדלר ,לשרית דה-קסטרו ,לאפרים
לפיד ,לגדעון מיטשניק ,לאמנון סופרין ,לליאב סלע ,לסולי
שאהוור ,לאופיר שהם ,ולנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר
ולכל האחרים שתרמו.

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

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