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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המל"מ מוקיר ומחבק את 
פדויי השבי של חיל המודיעין 

מיום הכיפורים 
ביום שישי 1 בנובמבר 2019 באירוע רב משמעות ומרגש, אירחנו במל"מ יחד עם קצין 
מודיעין ראשי )קמנ״ר( תא"ל יובל שמעוני את פדויי השבי של חיל המודיעין ממלחמת 
יום הכיפורים. להם הצטרפו בני משפחותיהם, חבריהם וכן נציגים בכירים מהיחידות 

משולחן המנכ"ל תא"ל )מיל.( דוד צור
לחברים ולמשפחות שלום,

אנו נמצאים בעיצומה של ההכנה לתוכנית 
העבודה לשנת 2020 הבאה עלינו לטובה. 
המנהל  הוועד  לאישור  תובא  התוכנית 
בסוף חודש זה, ואחרי שתאושר אדווח על 

עיקריה.
בתוך  עוזה.  במלוא  נמשכת  ולמשפחות  לחברים  הפעילות 
פעילויות אלה המתוארות להלן ברצוני לציין בראש וראשונה 
את אירוע ההוקרה לפדויי השבי של חיל המודיעין ממלחמת 
יום הכיפורים. אירוע שנעשה בשילוב חיל המודיעין והיה מרגש 
לשבוייו,  החיל  46 שנה של  חוב של  נסגר  זה  באירוע  ביותר. 

ומגיע יישר כוח על כך ליוזמים ולמפקדת החייל. 
אציין גם את השקות הספרים: "מתקפת פתע: מנהיגות ומודיעין 
בהשתתפות  בר-יוסף  )אמריטוס(  פרופ'  של  העליון"  במבחן 
הרמטכ"ל לשעבר רא"ל )מיל'( גדי אייזנקוט, ואת הספר "תפיסת 
- אסטרטגיה חדשה לעידן של  ישראל  הביטחון הלאומי של 
תמורות" שכתב דוד )צ'אק( פרייליך בהשתתפות השר לשעבר 
לענייני מודיעין דן מרידור. חזרנו גם עם מועדון סרטי המודיעין, 
את  נקרין  בקרוב  מידווי".  על  "הקרב  הסרט  הוקרן  במסגרתו 
הסרט "המורה לאנגלית" על פי ספרו של יפתח רייכר עתיר, 
בחנוכה  באמ"ן.  המיוחדים  המבצעים  חטיבת  ראש  לשעבר 
נערוך את המפגש המסורתי למשפחות השכולות, בו הכנסנו 
ממשיכים  אנחנו  במקביל  הצעיר.  הדור  לטובת  שינויים  מעט 
תלמידים  קבוצות  ובאירוח  באתר,  התשתיות  בשיפור  לעסוק 

ומבוגרים ל"יום חוויה מודיעינית".
דור  של  מהבמה  לירידתו  לאחרונה  עדים  שאנו  אציין  בצער 
מוריה  סמי  סוזאנה",  "מבצע  מגיבורי  ניניו   מרסל  הראשונים: 
לישראל  בבל  יהודי  של  ההטסה  מבצע  מאדריכלי  שהיה 
בראשית המדינה, מראשוני השב"כ ומקים יחידת המסתערבים 
של הארגון, ואברהם דר שהיה מאנשי המבצעים הבולטים של 
סוזאנה",  "מבצע  של  החוליה  מפקד  בראשיתו,  המודיעין  חיל 
ממקימי סיירת מטכ"ל, ושותף למבצעים רבים נוספים. אין ספק 
שמקומם מובטח בכותל המזרח של גיבורי ישראל לדורותיהם. 

יהי זכרם ברוך.
המל"מ,  בפעילויות  חלק  נוטלים  כולכם  את  לראות  נשמח 
ונשמח אם תצרפו את חבריכם מהקהילה לפעילויות וכחברים 

בעמותה. 
נאחל לכולנו חג חנוכה שמח, כל טוב ושפע בריאות. 

 דודו צור, מנכ"ל המל"מ

בהן שירתו. ראש אמ"ן אלוף תמיר היימן ביקש לכבד את האירוע בנוכחותו אולם הדבר 
"חבצלות" של חיל המודיעין  40 חניכי פרויקט  בין השאר,  נכחו באולם,  נבצר ממנו. 
בתפקידי  המשתלבים  מודיעין  קציני  של  צבאית  אקדמית  להכשרה  עילית  )פרויקט 

מפתח בסיום לימודיהם(. הנחה תא"ל )מיל'( רון כתרי.
צפון, פקוד  פקוד  המודיעין של  ומיחידות   )8200 יחידה  )כיום   848 מיחידה  השבויים 
דרום, אוגדה 252 ומרחב שלמה היו נרגשים מאוד. את האירוע פתח יו״ר המל״מ, ד"ר 
צבי שטאובר, אשר ציין בדבריו כי לאחר 46 שנה, אולי מאוחר מידי, אנו משיבים אלינו 
את החיילים אשר נפלו בשבי, ואשר עד היום לא זכו להכרה מן החיל. קמנ״ר דיבר על 
כך שהשבויים עברו סבל נוסף, עת חזרו לארץ, בחקירתם במחלקת ביטחון שדה, וציין 

כי שניים מהם קיבלו צל״ש על התנהלותם בשבי.
בעת שחזרו  אמ״ן  גזית, שהיה ראש  )בדימוס( שלמה  אלוף  רהוטה הסביר  בהרצאה 

לנהוג  כיצד  ידעה  לא  אז  של  ישראל  מדינת  כי  מסוריה,  המשך בעמוד 2השבויים 

 פדויי השבי שהתארחו במל״מ: דני יוסף, יוסי תור, אבי צוקר, משה שמריך, מוסה מנחם, יזהר דמארי, 
אשר אליהו, גדעון נחום, נעים יעקב וברוך פרגל עם מנחה האירוע נעם שפירא

נינה פתאל עם אורחי המל״מ בסיור במבוך ההנצחה
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המשך מעמוד 1

דבר העורכת
קוראים יקרים,

בפני  הניצבים  האתגרים 
אנשי מודיעין מורכבים יותר 
השפעת  אחד  מצד  ויותר. 
התמורות  על  ההמונים 
שני  מצד  האסטרטגיות, 
בשלל  המייצרים  האיסוף  אמצעי  השתכללות 
מידע,  פירורי  של  עצומים  מאגרים  טכנולוגיות 
ופייק  אמת  פוסט  של  בסביבה  אותם  וממיינים 
במרכז   – ולהדגיש  לזכור  חשוב   – ועדיין  ניוז. 
נשאר הגורם האנושי: איש המחקר, על יכולותיו, 
כישוריו, ניסיונו, רחשי ליבו ותחושות בטנו. שירתי 
בכמה וכמה מדורים בחטיבת המחקר באמ"ן. כמו 
כל מי ששירת שם, גם אני זוכרת עשרות דיונים 
לשכנינו,  גורליות  בשעתן.  גורליות  שאלות  על 
ועל כן גם לנו. האזור בו אנו חיים מיטלטל בין 
היה  מידע  של  שיטפון  קריטיים.  הכרעה  צמתי 
ומתנקז  אלה  צמתים  של  שונים  מכיוונים  מגיע 

לדילמות, שכיום הן כבר היסטוריה. 
ענייניים  היו  לומר,  יכולה  שאני  ככל  הדיונים, 
לעיתים  סוערים.  גם  רוב  פי  על  ומקצועיים. 
עולמו  השקפת  והבנתו,  חוקר  כל  מתישים. 
יכולת  חשוב  פחות  ולא  מסקנותיו,  המקצועית, 
מישהו  הוויכוח.  היה  חשוב  כמה  שלו.  השכנוע 
המציאות  פחות.  צדק  אחר  מישהו  בסוף,  צדק 
יהיה.  גם  וכך  היה  כך  שהכריעה.  היא  העלומה 
המשך פיתוח אמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים 
בעולם, ומתודולוגיות חדשניות ויצירתיות להבנה 
להם  ואין  חיוניים  ותמורותיה,  המציאות  מהי 
המקצועי- לממד  תחליף  אין  אולם,  תחליף. 
אישי. וגם הוא מוגבל וחשוף לתעתועי המשחק 

האנושי. 
בגיליון זה תוכלו לקרוא על תרומתו של המל"מ 
קהילת  בתוך  המתקיים  והעשיר  העדכני  לשיח 
המודיעין הישראלית בשאלות הקשורות בבירור 
על  לקרוא  אף  תוכלו  ובהבנתה.  המציאות 
הפעילות המתקיימת בתחום ההנצחה, המורשת 

והמתודולוגיה של המודיעין. 
קריאה מהנה, יוכי ארליך

הזה  בעניין  לדבריו  שחזרו.  בשבויים 
השתנתה הגישה, אך יש להיות מוכנים 
המפגש  של  שיאו  נוספות.  למלחמות 
שפירא  נעם  הנחה  אותו  פאנל  היה 
שבי:  פדויי  שלושה  בו  והשתתפו 
תור  יוסי   ,848 מיחידה  מנחם  מוסא 
ממודיעין פיקוד צפון, שנישבו בחרמון, 
ואבי ליבנה )וייס( שנפל בשבי במוצב 
לו צל״ש על  והוענק  "מפצח" בתעלה 
התנהגותו בשבי. בפאנל סיפרו מנחם, 

תור וליבנה )וייס( לקהל שהיה מרותק על נסיבות נפילתם, על התמודדותם מול החוקרים, 
נשאלו  הפאנל  בסיום  מהם.  שסבלו  והמכות  העינויים  על  וגם  שלהם  הכיסוי  סיפורי  על 
שאלות מהקהל, ובתוכן גם מהחיילים שגילו התעניינות רבה. אף אחד מהקהל לא נשאר 
אדיש לחלק זה של האירוע. בהמשך חילקנו קמנ״ר ומנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור, 

החתום מטה, לכל אחד מפדויי השבי תעודות מהמל״מ, ורד וספר. 
אנחנו נמשיך ללוות את פדויי השבי, ונשתף אותם בכל אירועי העמותה. תודות לרון כתרי, 
)וייס(  נעם שפירא רקפת וצוות המל״מ. היוזמה הראשונית לאירוע הייתה של אבי ליבנה 
שהיה קצין פעילות באוגדה 
לאחר  בשבי.  בנופלו   252
בקריירה  המשיך  מכן, 
צבאית, שימש קמ״ן בסיירת 
שירת  יותר  ומאוחר  מטכ"ל 

25 שנים במוסד.
מאת: דודו צור
צילומים: דליה ואופיר שהם

הסייבר, בינה מלאכותית 
והמעשה המודיעיני

ביום רביעי, ה-20 בנובמבר 2019, במל"מ התקיימה  
הרצאתו של אל"מ )מיל'( דרור בן דוד בנושא סייבר, 
שלהם  והקשר  ביניהם  הממשקים  מלאכותית,  בינה 
במסגרת  התקיימה  ההרצאה  המודיעיני.  למעשה 
בה  ונכחו  המתודולוגיה,  לחקר  המכון  פעילות 
הסייבר  תואר  ההרצאה  במהלך  רבים.  משתתפים 
מלאכותית;  לבינה  שונות  הגדרות  הוצגו  הוא;  מה 
והוסבר הקשר בין הסייבר והבינה המלאכותית לבין 

ההשלכות האפשריות על המעשה המודיעיני.

סייבר
נגישות   - מרכזיים  מושגים  בשני  עוסק  הסייבר 
פלאפון  )כמו  היעד  למכשיר  נגישות  וחולשות. 

ומחשב של היריב( על מנת להכניס אליו קטע קוד שישרת את צרכי המפעיל. זאת על 
ידי ניצול חולשות במכשיר, כך שהפעולה תוכל להיות מבוצעת מבלי שהצד השני יבחין 
סייבר  ומותמם;  חשאי  מודיעין  איסוף  מגוונים.  צרכים  לשרת  יכולה  סייבר  פעולת  בכך. 
להגנה על תשתיות או ישויות מפני התקפות סייבר; סייבר להשפעה יכול לשמש במסגרת 

המערכה על התודעה )דוגמה טובה לכך היא מערכת הבחירות בארה"ב 

 קצין מודיעין ראשי תא"ל יובל שמעוני ומנכ״ל המל״מ
דודו צור מעניקים תעודת הוקרה לאבי ליבנה )וייס(

משמאל: אבי ליבנה )וייס(, יוסי תור, מוסה מנחם ונעם שפירא

אל״מ )מיל׳( דרור בן דוד
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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

החיבור  בנקודות  פיזיות,  לתקיפות  גם  לשמש  יכול  סייבר  ב-2016(. 
של תשתיות אלקטרוניות עם חומרות פיזיות. יתרונותיו המרכזיים של 
הסייבר הם מגוונים: הסייבר לא מוגבל בטווח; בניגוד לפעולה צבאית 
כל  ולעבר  מקום  מכל  מבוצעת  להיות  יכולה  סייבר  פעולת  קינטית, 
מקום; הסייבר מבוצע באופן מותמם, כך שבפועל הוא כמעט אנונימי; 
לייחס פעולת סייבר מסוימת לגוף או לאדם מסוים; לא  מאוד קשה 
ידי  על  היות שהפעולה מבוצעת  לזהות שהייתה תקיפה,  פעם קשה 

ניצול חולשות.

הבינה המלאכותית
אין הסכמה מלאה על הגדרת הבינה המלאכותית, ומה בינה לבין הגדרות 
קרובות כמו למידת מכונה. ישנן מספר הגדרות כלליות שמסבירות מה 
היה  אדם  שאם  מחשב  באמצעות  פעולה  המלאכותית:  הבינה  עושה 
כמויות  עיבוד  אינטליגנטי;  אדם  של  פעולה  שזו  טוענים  היינו  עושה 
גדולות של מידע והפקת ידע חדש מתוכו; ביצוע פרדיקציות )הערכות( 
כתבות  שכותב  בוט  לדוגמה-  רובוטיקה.  הקיים;  הידע  מסד  בסיס  על 

עבור העיתון וכיו"ב.
שתי  שיש  לטעון  אפשר  סכמטי  באופן 
עובדת  בסיסן  שעל  מרכזיות  דרכים 

הבינה המלאכותית-
האלגוריתם  בפני  מציגים   - פידבק  א. 
מאורע  של  ומגוונות  רבות  דוגמאות 
הרצוי  לו מה התוצא  ומסבירים  מסוים, 
עבור כל אחד מהמאורעות. האלגוריתם 
אותה  ומשנה  נוירונים  רשת  מייצר 
אחרי כל דוגמה, עד שהיא משרתת את 

התהליך הניתוחי בצורה מיטבית.
ב. תמריצים - במקום להציג לאלגוריתם דוגמאות, אפשר לתת לו לרוץ 
על  שרירותי  באופן  החלטות  מקבל  הוא  פעם  כשבכל  רבות,  פעמים 
מדובר  האם  לו  להגדיר  אפשר  תוצא,  כל  עבור  קומבינטוריקה.  בסיס 
הוא  משחק.  לשחק  שלומד  רובוט  העניין,  לצורך  לא.  או  רצוי  בתוצא 
ייבחר את צעדיו באופן שרירותי, ואנחנו נגדיר לו האם המהלך שביצע 

קידם אותו לעבר המטרה או לא.
פעילות  לחקות  או  משוואות  לפתור  שיודע  רובוט  לבנות  ניסו  בעבר 

מוטורית על בסיס הגברת יכולות העיבוד. היום לא מנסים לחקות את 
ולתרגל מספיק על  הפעולה, אלא מנסים לחקות את שיטת החשיבה 
מנת שיצליח. לא מקודדים, אלא נותנים למערכת ללמוד. למעשה לא 

ניתן לחזות מה היא תעשה בהינתן סיטואציה מסוימת.

ההשלכות על המעשה המודיעיני
הבינה המלאכותית יחד עם הסייבר ובתוספת מספר מגמות גלובאליות, 
מעצים  זה  התחתונה  בשורה  אדירים.  ופעולה  השפעה  מרחבי  גוזרות 
גם  עשרות מונים את המודיעין לא רק כמוסד לבירור המציאות, אלא 

כאופרטור שמפעיל כוח. איך זה ייראה בפועל?
סוכני  לבנות  הוא  הרעיון   .human-machine teams הראשון-  בשלב 
כך  עבודתו.  את  לבצע  במודיעין  לעוסק  שמסייעים  מלאכותית  בינה 
למשל, המכונה יכולה לרוץ על מסד מידע ענק, להציף אירועים שהיא 
ויסיק  המאורעות  את  יבחן  והאדם  מעניינים  להיות  שיכולים  חושבת 

מסקנות. 
בשלב השני- מדיניות רחבה. אם מדינת ישראל תשכיל להסדיר מדיניות 
והמגזר הפרטי  רחבת היקף שכוללת את מערכת הביטחון, האקדמיה 
בנושא הבינה המלאכותית, היא יכולה להיות פורצת דרך ולהוביל את 

התחום ברמה הגלובאלית.
יוסי קופרווסר

יוסי קופרווסר

חברי המל״מ מאזינים להרצאה בנושא הסייבר

 המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין
ממשיך לקיים פעילות ייחודית 

פרסום מחקרי עומק:
המודיעין  של  בתפקידיו  מרכזי  נדבך   - התפיסתיות  "המסגרות   0
באמ"ן,  ששירת  שפירא,  איתי  שכתב  עומק  מחקר   – האסטרטגי" 
ופורסם במסגרת המכון בחודש פברואר האחרון, התפרסם באנגלית 
המאמר   .Intelligence and National Security המוביל  העת  בכתב 
טוען כי אחד הייעודים העיקריים של המודיעין האסטרטגי הוא לייצר 
מסגרות תפיסתיות שיאפשרו שיח מועיל בין גורמי המודיעין למקבלי 

ההחלטות. 
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הצפויות  ההתפתחויות  את  והעריך 
בחודשים הקרובים. הפרסום מצביע 
חמאס  רצון  שבין  הסתירה  על 
לבין  ברצועה  כלכלי  שיקום  לקדם 
תשתית  בבניית  העצומה  ההשקעה 
כלפי  הלוחמנית  והמדיניות  צבאית 

ישראל. 
פרסום נוסף, שהוצא כיומיים לאחר 
בניתוח  עסק  ההסלמה,  סבב  תום 
ההרוגים  של  הארגונית  זהותם 

 34 מבין  כי  עלה,  המידע  מרכז  מבדיקת  הלחימה.  בסבב  הפלסטינים 
18 )כ-53%( כפעילים צבאיים, רובם הגדול )13(  ההרוגים זוהו לפחות 
כוונו  שנגדם  בפלסטין  האסלאמי  הג'האד  של  הצבאית  הזרוע  פעילי 
טרור  לארגוני  השייכים  הרוגים  כמה  זוהו  כן  כמו  התקיפות.  מרבית 
קיקיונים, מרביתם פורשי פתח, שהשתתפו גם הם בירי לעבר ישראל. 
בקרב ההרוגים בלט מספרם הרב של פעילים שהשתייכו למנגנוני שיגור 
הרקטות, שנהרגו בעת ניסיונות ירי לעבר ישראל )עדות ליעילות כוחות 
תשעה  נהרגו  לכך  בנוסף  הירי(.  אירועי  בסיכול  הישראלים  הביטחון 
כתוצאה  הותקף  שביתם  אלבלח,  בדיר  משפחה  בני  רובם  אזרחים, 

מזיהוי שגוי של צה"ל )הנושא בבדיקה(.

מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
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זרקורים:
הזרקור,   - הלאומי?"  הביטחון  את  יעצבו  קוונטיים  "כיצד מחשבים   0
המחשוב  עולם  של  לעתיד  הצצה  מספק  הרשקוביץ,  שי  ד"ר  שכתב 
ומודיעיניים  הקוונטי שמסמן מהפכה רבתי בהיבטים ביטחוניים בכלל 
בפרט. הזרקור מתייחס בין היתר גם להיבטים של AI וביג דאטה, וטוען 
כי מחשבים קוונטיים עשויים גם להקשות על המודיעין וגם להועיל לו. 
0 "קווים מנחים להתמודדות מודיעינית עם רעידת האדמה הטכנולוגית 
גרסטל.  ס.  גלן  של  דעה  טור  על  מבוסס   - מהפכה"  בעקבות  מהפכה   -
הזרקור מסמן את המהפכה הטכנולוגית כגורם שמערער את הנחות היסוד 
סוגיות  דרכי התמודדות עם ארבע  ומציג  של ארגוני המודיעין המערביים, 
מול  כוחות  יחסי  מתמיד;  אתגור  השינוי;  קצב  ממנה:  שנגזרות  מרכזיות 

הסקטור הפרטי; וערעור על מבנים חברתיים. 
"קהילת המודיעין האמריקנית מסמנת את ההיפתחות לעולם האזרחי   0
כאסטרטגיה מרכזית להתמודדות עם אתגרי העידן הנוכחי - הערות בעקבות 
הפודקאסט Intelligence Matters" – הזרקור שכתבו אל"מ ע' וליאב סלע 
כפי  האמריקנית,  המודיעין  קהילת  מבכירי  רבים  של  תובנותיהם  את  מציג 
שהוגדרו על ידם בפודקאסט Intelligence Matters בהנחיית מייקל מורל, 
שכיהן כראש ה-CIA בפועל. חוט שמקשר בין רבות מהתובנות, הינו הצורך 

בהיפתחות לעולם האזרחי בעקבות אתגרי העידן הנוכחי. 

אירועי המכון:
0 סדנה לצוערי השלמה חיילית של קורס קציני מודיעין – הסדנה התקיימה 
במסגרת סדרת ימי עיון של המכון כחלק מרציונל של קיום מפגשי למידה 
מתודולוגיים עם קהילת המודיעין. הסדנה כללה הצגה של המכון, דיון סביב 

מספר סוגיות מתודולוגיות כפי שהשתקפו בתוצרי המכון ודיון מסכם.
קורס  במסגרת  עיון  יום  התקיים  נובמבר  בתחילת   – לממ"ד  עיון  יום   0
החוץ.  במשרד  )ממ"ד(  מדיני  למחקר  המרכז  ולמנהלי  לחוקרי  מתקדם 
ביחס  מתקדמת  חשיבה  החוקרים  בפני  לחשוף  הייתה  הכנס  מטרת 
כלים  להם  ולספק  הנוכחי,  בעידן  המודיעינית  המתודולוגיה  לאתגרי 

מעשיים לעשייה מודיעינית.

קהילה:
0 קבוצת הפייסבוק הסגורה של המכון )'מודיעינולוגיה'( חצתה בחודש 

נובמבר את רף 600 החברים.
0 השיח בקבוצה התמקד לאחרונה בחשיפה של מודיעין, בטכנולוגיות 

של זיהוי פנים וכן במודיעין שקדם למלחמת יום הכיפורים. 
ליאב סלע

 עוד על המכון לחקר המתודולוגיה של המודיעין היכנסו
https://www.terrorism-info.org.il :לאתר האינטרנט

 עוד על פרסומי המרכז ופעילותו היכנסו לאתר האינטרנט: 
https://www.terrorism-info.org.il

סיכום פעילות מרכז המידע למודיעין ולטרור
בפעילות  בעיקר  התמקדו  אוקטובר  בחודש  המידע  מרכז  מחקרי 
איראן וחזבאללה, בהשפעת הפלישה התורכית לסוריה וחיסול אבו בכר 

אלבע'דאדי על דאע"ש. 

והטרור  עזה  ברצועת  הפלסטיני  הטרור  אחר  המעקב  נמשך  כן,  כמו 
העממי ביהודה ושומרון. במהלך אוקטובר הופצו שבעה עשר פרסומים 
בעברית, כארבעה פרסומים מדי שבוע. כל הפרסומים תורגמו לאנגלית 
במהלך  המידע  מרכז  הפיץ  הכול  סך  ולצרפתית.  לערבית  מקצתם 
וחמישה פרסומים בארבע שפות. לאתר האינטרנט  אוקטובר ארבעים 

של המרכז נמנו 263,038 כניסות.
מרכז  ליווה   )2019 בנובמבר   14-12( עזה  ברצועת  הלחימה  סבב  את 
המידע בפרסום יומי שדיווח אודות האירועים. בסיום הסבב פרסם מרכז 
המידע מספר פרסומים המסכמים את האירועים ביניהם פרסום שניתח 
את מאפייני סבב הלחימה הנוכחי )שהיה שונה באופיו מסבבים קודמים( 

התמונה האחרונה של אבו בכר אלבע׳דאדי

 בהאא’ אבו אלעטא, מפקד החטיבה
 הצפונית של הג’האד האסלאמי,

שחוסל בסבב האחרון בעזה
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עיסוקו בהשגת מידע בכלים אחרים, ולהותיר את האוויר – לחיל האוויר. 
סא"ל )דימ'( עמוס תמיר היה ממקימי 'נחשון', יחידת המזל"טים של אמ"ן 
ושירת בה כשש שנים משנת 1976. היחידה, שהציגה גישה חדשנית, לא 
משכה את תשומת ליבם של מקבלי ההחלטות בחיל-האוויר, סיפר תמיר. 
"למדנו הרבה מפרויקטים אמריקאים עתירי השקעה שהופסקו...", המשיך, 
חברת  מול  הפיתוח  את   – למשימה  המתאים  האדם  כוח  את  שגייס  כמי 
כללו  שכבר  שהופסק,  אמריקאי  מפרויקט  מכלולים  בתוספת  תדיראן, 
מצלמה מייצבת. תמיר תיאר את הטיסות המבצעיות של מזל"טי ה"זהבן" 
הראשונים בלבנון, שסיפקו למטכ"ל צילומים בזמן אמת, מקרון פיקוד ייעודי 
בשטח. היחידה כללה שני גפים: מזל"טי "סורק" שעשו את עיקר העבודה 

וה"זהבן". רק בשנת 2000 עברה היחידה לחיל-האוויר.

ב-29 באוקטובר 2019 התקיים במל"מ מפגש בהנחייתו של תא"ל )מיל'( 
רון כתרי ראש המכון, שהעלה על נס את התפתחות תחום כלי הטיס הבלתי 

מאוישים )כטב"מ( במדינת ישראל. 
צור,  דודו  )מיל'(  תא"ל  המל"מ  מנכ"ל 
פתח את האירוע באזכור לכתם מעימנו 
של סמי מוריה ומרסל ניניו ואפיין את 
קהילת  של  מופת  כ"דמויות  שניהם 
כאם  לישראל  התייחס  צור  המודיעין". 
לא  המרתק  השיח  בעולם.  המזל"טים 
אופי   – עמוקים  דעות  חילוקי  הסתיר 
מאוישים,  הבלתי  הטיס  כלי  פיתוח 
אחריות אמ"ן או חיל האוויר ועוד שורה 
אף  "היסטוריות".  אי-הסכמות  של 
שחלפו חמישה עשורים, ממש באותו יום, אולי באופן מיסטי לציון היובל, 
למרחב  שחדר  איראני,  כנראה  זר,  כטב"מ  הישראלי  חיל-האוויר  יירט 

האווירי הישראלי בצפון הארץ. 
פתח את הדיון תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר, בסקירה על התפתחות תחום 
התצ"א )תצלומי אוויר( מימי הפלמ"ח ומלחמת העצמאות, כנוהל מתפתח 
של 'לפני' ו'אחרי'. בין מלחמת סיני )1956( למלחמת ששת הימים )1967( 
של  הנ"מ  סוללות  לגבולות.  מעבר  צילום  טיסות  נערכו  שלא  כמעט 
הערבים דחקו את מטוסי הצילום מתוצרת צרפת לגבהים ניכרים ולצילומי 
אלכסון. שורה ארוכה של מבצעי קומנדו ישראליים בשטחי האויב, חיזקה 
את הצורך לספק מודיעין שוטף ועדכני, בעוד מטוס הפנטום האמריקאי, 
שצויד במצלמות איכותיות יותר החליף את הווטור והמיראז' הצרפתיים. 
התאריך המיוחס לטיסת המזל"ט הראשון הוא ה-7 ביולי 1969, וזה טס 
לתוך השטח המצרי, אם כי נערכו טיסות ניסוי גם לפני כן. רק ב-1975 
הגליל", החלו  "שלום  במבצע   ,1982 בשנת  מזל"טים.  פיתוח  הוקם מטה 

הטיסות המבצעיות הסדירות.
אחריו הציג סא"ל )דימ'( שבתאי בריל, שהיה ממובילי התחום וה"משוגעים 
ידיעות,  לאיסוף  כמוהו  מאין  וחיוני  לגיטימי  כלי  במזל"ט  ראו  אלו  לדבר". 
שעלויותיו נמוכות מאוד לעומת החלופות המוכרות, מטוסים מאוישים. בריל 
מחייבת  הראשון  הפעלת  למזל"ט:  צילום  טיסן  בין  מהותית  הבחנה  עשה 
קשר עין בעוד שהשני לא. לדעתו, לו היו לצה"ל מזל"טים מבצעיים לאחר 
מלחמת ששת הימים, לא היינו מופתעים במלחמת יום הכיפורים. בהדגישו 
את היכולת לקבל צילומים בזמן אמת, סיפר כי בין הניסויים הרבים בתחילת 
מול  אל  מזל"ט  הוטס  חיוני,  באמצעי  מדובר  שאכן  לשכנע  והצורך  הדרך 
תותח נ"מ שניסה ליירט אך נכשל. בריל סיכם את דבריו בקובלנה שלא היו 
למהנדסים  לתת  "אסור  ובאזהרה:  טקטיים,  מזל"טים  שנים  הרבה  לצה"ל 

להוליך פרויקט אלא לצרכני המוצר הנדרש".
אל"מ )דימ'( יוסי לנגוצקי פתח בהצהרה חולקת שעיקרה – גם עם מזל"טים 
מקבלי  של  אופיים  בגין  בהפתעה,  פורצת  הייתה  הכיפורים  יום  מלחמת 
ההחלטות. הוא סיפר כי חוות דעתו כקצין מודיעין בכיר בעת ההיא הייתה 
שהעסק מתנהל כחלטורה שאינה מכבדת את צה"ל... לנגוצקי גרס אז שכל 
מפקדה,  היה  שהוא  המודיעין,  של  הפיתוח  מיחידת  לעבור  צריך  הפיתוח 
וכך אומנם קרה. אמ"ן, סיכם לנגוצקי, צריך היה למקד את  לחיל-האוויר, 

ת ש ר ו מ ו ה  ח צ נ ה

המכון לחקר המורשת במל"מ מציין 50 שנה 
להולדת המזל"ט

מזל״ט ״זהבן״ במוזיאון חיל האוויר

דודו צור )צילום: אופיר שהם(

אל"מ )מיל'( שאול שחר התחיל את דרכו ביחידת 'נחשון', תחת פיקודו 
של עמוס תמיר, ולימים פיקד על מערך המודיעין החזותי בחמ"ן. שחר 
את  להעביר  שהחליט  מי  כי  וסיפר  ההתפתחות  שלבי  את  עוד  האיר 
מלכא,  עמוס  האלוף  דאז  אמ"ן  ראש  היה  האוויר  לחיל  מאמ"ן  הנושא 
הזיקות שבין  'הרון'. שחר שרטט את  פרויקט המל"ט  שכבר הכיר את 
לא   " מרחוק(.  מונחה  טיס  )כלי  ולכטמ"מ  לכטב"מ  למל"ט,  המזל"ט 
מדובר באבולוציה אלא במהפכה ממש!!! המשפיעה כבר על כל תחומי 
החיים. הוא גילה כי רוב שעות הטיסה של חיל האוויר כבר מבוצעות 
בהווה על-ידי כלי-טיס בלתי מאוישים המשתתפים במשימות הביטחון 
24 שעות ביממה. לדבריו, האמריקאים כבר חצו את רף מאה אלף שעות 
טיסה לחודש עם כלים בלתי מאוישים, וכן הציג נתון לאישוש המהפכה. 

היתרונות להפעלתם הם:
 24/7 0 איסוף מידע בזמן אמת ובכל מזג אוויר  0 אין סיכון לחיי אנשים 
0 גמישות מבצעית כמעט בלתי מוגבלת 0 תקשורת לוויינית מהמאפשרת 
טווחי טיסה עצומים 0 טכנולוגיות מזעור 0 מערכות ניווט GPS מתקדמות 
שעות  כארבעים  עד  אנושית,  התערבות  ללא  מורכבות,  טיסה  משימות   0
לגובה של 55,000  250 קשר  ציוד במהירות של  כ-1.2 טון  ונשיאת  טיסה, 

רגל! בינתיים...
שחר הבהיר כי אירועי ה-11 בספטמבר יצרו אצל האמריקאים שינוי תודעתי 
עשורים  בארבעה  מל"טים.  של  משמעותי  בפיתוח  גם  המתבטא  עמוק 
התפתח התחום מארבעה דגמים לאלפי דגמים, המיוצרים על-ידי שלושים 
המובילות  המדינות  שלוש  בעולם.  מדינות  ב-95  ומופעלים  יצרנים  אלף 
למחוללי  בהוקרה  דבריו  את  סיכם  שחר  וישראל.  ארה"ב  סין,  הן  בעולם 

המהפכה העוצמתית שרבים מהם האזינו לו ברוב קשב.
אופיר שהם
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שנתן עמד "זהב לבן". איזנקוט הסביר שבעוד שעיקר תשומת הלב בשנים 
ניכר  חלק  החיזבאללה,  של  הרקטי  הארסנל  לבניית  ניתנה  האחרונות 
ממאמצי הארגון בעשור האחרון הושקעו בבניית מנהרות, דרכן היו אמורים 
לפרוץ לתוך ישראל כעשרה גדודים של לוחמי חיזבאללה במטרה להשתלט 

על שטחים בגליל ולכבוש ישובים דוגמת מטולה, שלומי וזרעית.
בשנים  רק  כעשור,  לפני  החל  החיזבאללה  של  המנהרות  פרויקט  כי  אף 
האחרונות התגבשה ההערכה בקהילת המודיעין שמדובר באיום אסטרטגי 
ישראל.  על  משמעותי  ניצחון  בהיסטוריה  לצרוב  נועד  הארגון  שבראיית 
ההכנות למבצע "מגן צפוני" החלו בשנת 2015 תחת מעטה כבד של סודיות 
והמבצע עצמו החל בשחר ה-4 לדצמבר. כמה שעות אחרי שהחל התגלתה 
המנהרה הראשונה ובסך הכול אותרו במשך חמישה שבועות שש מנהרות 
שהעמוקה שביניהן נחפרה כ-80 מטר מתחת לפני הקרקע. הצלחת המבצע, 
שנשען על מאמץ מודיעיני גדול, הותירה את החיזבאללה ללא אמצעי מרכזי 

באמצעותו תכנן להשיג ניצחון במלחמה הבאה.
מוכן  כי אף שצה"ל  והבהיר  ענה הרמטכ"ל לשעבר לשאלות  דבריו  בסיום 

היטב למלחמה היא תהיה שונה וקשה ממלחמות העבר.
אורי בר-יוסף

השקת ספרו של אורי בר-יוסף, מתקפת פתע:
מנהיגות ומודיעין במבחן העליון 

המשתתפים באירוע השקת ספרו של אורי בר-יוסף )צילום: אופיר שהם(

ב-27 בנובמבר 2019 נערכה במל"מ השקת ספרו של פרופסור )אמריטוס( 
)הוצאת  העליון"  במבחן  ומודיעין  מנהיגות  פתע:  "מתקפת  בר-יוסף,  אורי 
דביר, 2019(. הנחה ראש המכון לחקר המורשת רון כתרי, ודודו צור מנכ"ל 
המל"מ נשא ברכות. בר-יוסף הציג את עיקרי ספרו והרמטכ"ל לשעבר, רב 
אלוף )מיל'( גדי איזנקוט תיאר את סיפור "זהב לבן" – שם הקוד להיבטים 

המודיעיניים של מבצע "מגן צפוני" לחשיפת מנהרות החיזבאללה. 
מלחמות  משלוש  אירועים  צמדי  שלושה  מתוארים  בר-יוסף  של  בספרו 
שונות: פלישת גרמניה הנאצית לברית המועצות ביוני 1941 וניצחון הצבא 
האדום בקרב על מוסקבה חמישה חודשים אחר כך; פלישת צפון קוריאה 
לדרום קוריאה ביוני 1950 ותבוסת הצבא האמריקאי שהופתע מהתערבות 
סין במלחמה בנובמבר 1950; והפתעת מלחמת יום הכיפורים ב-6 באוקטובר 
המצרית  המתקפה  לחידוש  צה"ל  של  הנכונה  ההתכוננות  לעומת   1973

שמונה ימים אחר כך.
התאוריה המקובלת בתחום גורסת כי שורש כישלונו של הצד המותקף הוא 
בקיומו של מידע התרעתי לצד מידע מרגיע אך מוטעה )"יחס אותות/רעשים"( 
וכי הכשל הזה הוא נחלת כל אנשי המודיעין ומקבלי ההחלטות השותפים 
לתהליך ההתרעה-תגובה. אולם בר-יוסף גורס כי החומר הזמין היום מראה כי 
רבים בצד המותקף זיהו בצורה נכונה את האיום המתקרב, אבל הצד המותקף 
נפל קורבן להפתעה כיון שאישי מפתח, בעיקר מנהיג ברית המועצות יוזף 
סטלין, מפקד כוחות האו"ם בקוריאה, גנרל דאגלס מקארתור, וראש אמ"ן, 
האלוף אלי זעירא לא ראו זאת כך ואטמו את אזניהם לאפשרות שהם טועים.
יתר לאינטליגנציה של  כי אנו מייחסים משקל  בסיום דבריו טען בר-יוסף 
ובראשונה  בראש  אחרים,  לכישורים  חסר  ומשקל  מודיעין  ואנשי  מנהיגים 
פתיחות למידע הסותר את הקונספציה השאננה בה הם מחזיקים. התוצאה 

עלולה להיות קטסטרופה לאומית.
הרמטכ"ל לשעבר, איזנקוט, החל את דבריו בתיאור החשיבות שייחס למודיעין 
כמפקד הצבא, מה שהביא אותו לפתוח את יומו בשש בבוקר בקריאה של 
דו"חות מודיעין ורק אחר כך להתפנות לשאר עבודות היום. במוקד ההרצאה 

טקס ״חץ הדורות״

ת ו ח פ א ' צ 0 לסא"ל )מיל'( ז'קלין בן-בסט, 
שנתמנתה לראש אגף תכנון ובקרה במערך 

הסייבר הלאומי. בן-בסט שירתה שנים רבות 
ביחידה 8200. 

0 לאל"מ נ. שנתמנתה קמ"נית פיקוד מרכז. 
לראשונה מונתה אישה לתפקיד קמ"ן פיקוד. 

כן ירבו בעתיד.
0 לאל"מ )מיל'( פסח מלובני על קבלת פרס 
לספרות צבאית ע"ש אלוף יצחק שדה על ספרו 

"דגל אדום מעל המזרח התיכון".
0 טקס הנחת "חץ הדורות" נערך לאחרונה 

במסוף ניצנה במסגרת פרויקט מורשת של מערך 
קשרי החוץ של צה״ל. המטרה של הפרויקט היא 

ז׳קלין בן-בסט

פסח מלובני

להטמיע את תרומת הקש״ח הצבאי הבינ״ל-אזורי לקידום האינטרסים של 
ישראל ויעדי צה״ל.

מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
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מ ״ ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

מועדון סרטי המודיעין של המל"מ "סינמה בלש" 
חידש את פעילותו

ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

ביום שלישי 26 בנובמבר 2016 התקיים אירוע נוסף במסגרת מועדון 
סרטי המודיעין של המל"מ "סינמה בלש". חברים רבים הגיעו להקרנת 
לבין  ארה"ב  צבא  בין  המכריע  הקרב  על  מידווי",  על  "הקרב  הסרט 

באמ"ן, שפתחה את האירוע, עסקה בעיקר 
האתגרים   - הראשונה  סוגיות.  בשלוש 
האסטרטגי  המודיעין  מתמודד  שעימם 
ההפתעה  בעת  לאלו  בהשוואה  בימינו 
בפרל הרבור. בהקשר זה, הוצגו הקשיים 

המודיעין  אנשי  בין  במפגש  הקשורים 
בעידן  הפוליטי  בדרג  ההחלטות  למקבלי 

מקומו   – השנייה  ניוז.  ופייק  פוסט-אמת  של 
של המודיעין האופרטיבי בעת הזאת בהשוואה לזה שהיה בקרב על 
"היעלמות"  לאור  מודיעין  מבוססת  ללוחמה  המעבר  ובעיקר  מידווי, 
בלתי  אזרחית  באוכלוסייה  היטמעות  במנהרות,  )שימוש  האויב 
בעידן  המודיעין  איש  של  תפקידו   - השלישית  והסוגיה  מעורבת(. 
האמריקאי  בצי  לייטון  המודיעין  קצין  לתפקיד  בהשוואה  המידע 
והאפשרות  המידע  של  מקומו  הוצג  זה,  בהקשר  השקט.  באוקיינוס 

שמכונות לומדות יתפסו בעתיד את מקומם של אנשי המודיעין.
0 0 0

אירוע נוסף של "סינמה בלש" יתקיים ביום שלישי 17 בדצמבר 2019 
"המורה  הסרט  בהקרנת  הרצליה  הכוכבים  שבעת  חן  רב  בקולנוע 
לאנגלית". הסרט בבימויו של יובל אדלר, מבוסס על ספרו של תא"ל 
רייכר-עתיר, בעבר ראש חטיבת המבצעים באמ"ן, שגם  יפתח  )מיל'( 

ישוחח עם הקהל בתום האירוע. ראו פרטים בעמוד 11.

עמותת 'שובל' 
מרהיב  במופע  נפתחה  "שובל"  הפעילויות של  עונת   0
של הטיש הגדול )משה להב( שאירח את רבקה מיכאלי. 
והגיעו אליו עשרות  המופע התקיים באולם דרום השרון 
הסרט  מועדון  פעילות  חודשה  כן  הארץ.  רחבי  מכל  גימלאים 

הטוב הכוללת הרצאה והקרנת סרט מופת. 
בנגב  סיור  כבר  והתקיים  הארץ  ברחבי  החודשיים  הסיורים  חודשו   0

הצפוני תחת הכותרת "בביתה במדבר" נשים במדבר הישראלי.
את חודש אוקטובר סיכם אלי יצפאן בהופעתו. 

תחת  אביב  בתל  מורשת  סיור  התקיים   2019 נובמבר  חודש  בתחילת   0
הכותרת "מדיזינגוף עד בן גוריון". בהמשך החודש נערך הטיול החודשי 

בגליל התחתון בעקבות חלוצי האוויר. 
0 החל תהליך הבחירות לוועד העמותה, בחירות שנערכות אחת ל-3 שנים. 
0 האירוע השנתי של העמותה נדחה מ-13 בנובמבר 2019 ל-11 דצמבר 

2019 לנוכח "חגורה שחורה".
ליבדינסקי,  ומיכל  נכחו בהופעתם של שי אביבי  דרום  גימלאי מרחב   0

מערכונים על זוגיות. המופע התקיים בהיכל הכנסים במכללת אשקלון. 
0 גימלאי מרחב צפון הוזמנו לאירוע מרחבי שנערך בנובמבר 2019 שכלל 
הופעה של להקת אתניקס. כן הוזמנו גימלאי מרחב זה להשתתף באירוע 

של "וראייטי" שנערך בסוף נובמבר 2019.
0 גימלאי אגף האבטחה הוזמנו לאירוע מיוחד עבורם ב- 29 באוקטובר 
2019. האירוע כלל מפגש חברים, תערוכת מוצגים והרצאת עדכון מאלפת 

של ראש האגף. 
טקסים  נערכו  ז"ל  רבין  יצחק  של  להנצחתו  ה-24  הזיכרון  יום  לרגל   0
אגף  של  המרכזי  האירוע  במרכז  ביחידות.  מרכזיים  וטקסים  במרחבים 
האבטחה ואגף משאבי אנוש נשאו דברים ראש הארגון וראש אגף האבטחה. 
הצדעה  אירוע  הבאים:  האירועים  מתוכננים   2019 דצמבר  בחודש   0
)עובדים  ישראל  מערכות  לפצועי  הצדעה  אירוע  במשרד,  למתנדבים 
סרט  ואירוע   2019 לשנת  המשרד  מפורשי  פרידה  אירוע  וגימלאים(, 

לנכדים, לסבתות ולסבים- סרט שיוקרן במהלך חופשת החנוכה. 
סדרת  תתחלנה   2019 נובמבר  בסוף  "אגמון"  עמותת  עם  בשיתוף   0
הרצאות בנושאים ביטחוניים אסטרטגיים במכון למחקרי ביטחון לאומי 

INSS שייתקימו אחת לחודש. 
0 בימים אלו נערכו האזכרות המשפחתיות לחללי צור - תשעה חללים 
 .1983 השני  צור  באסון  חללים  ושלושה   1982 הראשון  צור   באסון 

יהי זכרם ברוך. 
יהודה ב'

ועל תפקידו המשמעותי של  )1942( באוקיינוס השקט,  היפני  הצבא 
המודיעין במהלכים שלפני הקרב ובתוצאותיו. 

המחקר  חטיבת  ראש  בעבר  ברון,  איתי  )מיל'(  תא"ל  של  הרצאתו 

סינמה בלש

מפגש נוסף של 

מועדון סינמה בלש 

ייערך ב-17.12.19

]פרטים בעמ׳ 11[
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ת ו ת ו מ ע ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת בוגרי 8200 )ש.מ.2(
המאבק על מידע ותודעה בערב 

לזכרו של יואל בן פורת ז"ל
ב-6 באוקטובר 2019, ביום השנה לתאריך טעון בתולדות ישראל מאז שנת 
1973, נערך במרכז למורשת המודיעין )מל"מ( ערב העמותה לזכרו של תא"ל 
יואל בן פורת ז"ל, שהיה מפקד 8200 במלחמת יום הכיפורים. האירוע נערך 
בסימן התמודדות עם מידע ותודעה בנוכחות בני משפחת בן פורת-בלקין, 

חברי העמותה, ואורחים. 
את  יואל  תמצת  "נעילה"  בספרו 
המודיעין  כישלון  על  תובנותיו 

במלחמה.
טראומת  את  עימו  נשא  בן-פורת 
האחרון  יומו  עד  במלחמה  המודיעין 
לפני 12 שנים. הקרן לזכרו מפגישה 
כל שנה את דורות העבר וההווה של 
סדר  על  אחר  לנושא  היחידה  אנשי 

היום של עולם המידע.
)בדימ'( עמוס  את הערב פתח תא"ל 
תוך  יואל,  של  לזכרו  בדברים  גלבוע 
שהתקיים  דיון  מפרוטוקול  ציטוט 
בשנת 1968 )!!( אצל ראש אמ"ן יריב. בדיון אמר יואל, בין היתר, כי הבעיה של 
המודיעין אינה ביום שלישי או רביעי בשבוע, בו כל בעלי התפקידים פועלים 
ומחודדים. הבעיה היא בימים כמו ראש השנה, יום כיפור ויום העצמאות בו 

יכול האויב להפתיע אותנו.
פוינט,  בצ'ק  דור, מנהלת הפיתוח העסקי  דורית  ד"ר  היו  שלושת הדוברים 
בביטחון  הפגיעות  את  הציגה  היא  ביחידה.  חשוב  מקצועי  תפקיד  בוגרת 

המידע ברשת, נושא המטריד ממשלות ואזרחים תמימים כאחת.

מר ירדן ותיקאי, עד לאחרונה מנהל מטה ההסברה הלאומי, שיתף באתגרי 
למצב את  יצירתיים  על התודעה. שם משקיעה המדינה מאמצים  המאבק 
עמדתה בדעת הקהל העולמית בנושאים המרכזיים ביותר – איראן, חיזבאללה, 

.BDS-ההנהגה הפלסטינית ו
הדובר השלישי היה יו"ר הקרן, תא"ל )מיל'( חנן גפן, שהיה מפקד היחידה, 
אשר תיאר בתמצית את השימוש ברשתות החברתיות בדיון הציבורי-פוליטי-

ממסדי בארה"ב סביב הנשיאות של דונלד טראמפ. 
המפקד הנוכחי של היחידה, תא"ל א' עמד בדבריו על מאמץ התודעה בעיסוק 
המודיעיני כיום. הנחה בהתלהבות רבה אל"מ )דימ'( נעם שפירא שהצביע על 
הצורך בשמירה על צניעות בהנפקת הערכות מודיעין מקצועיות למפקדים 
בין  המוזיקליים  בקטעים  הופיע  הלרמן  רני  )מיל'(  אל"מ  הפוליטי.  ולדרג 

ההרצאות.
אפרים לפיד

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/

ממשיך  ולטרור  למודעין  המידע  מרכז  ספריית  של  הפייסבוק  עמוד   0
ומתעדכן. נשמח אם תיכנסו לקבלת העדכונים ולסמן ״לייק״:

ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור - המרכז למורשת המודיעין

עוד על פעילות עמותת בוגרי 8200 )שמ2( 
המורשת  טורי  העמותה  לאתר  הועלו  היחידה,  מורשת  שימור  בתחום   0

https://www.8200.org.il/he/150 מהניוזלטר החודשי
0 הגיוס למחזורים הבאים של שלושת המאיצים שמפעילה העמותה החל. 
המאיצים פתוחים עבור כלל האוכלוסיה, לא רק עבור בוגרי היחידה. להלן 

קישור לאתרי התכניות:
https://www.eisp.org.il

https://www.8200impact.com

https://www.thehybrid.io

0 כמו כן, העמותה נבחרה להפעיל את האקסלרטור של משרתי המילואים. 
 פרטים בקישור הבא:

https://maoftech.org.il/accelerator/משרתי-מילואים-פעילים
 P.I.E Challenge-ב המנצח  בחירת  לאחר  בחינוך,  החדשנות  בתחום   0
בתחומי  לפרסונליזציה  הפתרונות  יוטמעו  השנה  טראמפ,  קרן  בשיתוף 
הוראת המתמטיקה ב-100 תיכונים. גם תכנית Techlift תתחיל בקרוב את 
הקורסים לשנה הקרובה, בשיתוף עם בית קק"ל בעיר נוף הגליל ובשיתוף 

פעולה עם המרכז לחינוך סייבר.
מתכנית  כחלק  העמותה,  מטעם  לחו"ל  לאחרונה  יצאו  משלחות  שתי   0

משתתפי   .8200 For Startups by EISP-ו  Woman2Woman העמותה: 
מהתעשייה  האנשים  עם  נפגשו  פוטנציאליים,  משקיעים  פגשו  התכניות 

והאקדמיה וכן התארחו אצל גורמים דיפלומטיים. 
אליענה דן 

יואל  בן פורת ז״ל
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בעבר רע"ן היסטוריה ומורשת בחמ"ן

אירועי חודש דצמבר 
 1965 בדצמבר   2-1 ליל 
מבצע   | "כחל"  מבצע   -
של  מצרים  בעומק  משולב 
האוויר  וחיל  מטכ"ל  סיירת 
שנועד לאפשר קבלת מידע 
המלחמה  לקראת  התרעתי 
מתוך  אחד  זה  היה  הבאה. 
סיירת  של  מבצעים  סדרת 
חלק  במצרים.  מטכ"ל 
ממשתתפיו קיבלו את צל"ש 

הרמטכ"ל.
חללי   -  1992 בדצמבר   5
לקבורה  מובאים  ״אגוז״ 
עשרות  לאחר   | בישראל 
הצליח  ניסיונות  של  שנים 
עצמות  את  להעביר  "המוסד" 
ה"אגוז"  ספינת  חללי   43
בינואר  בישראל.  לקבורה 
בדרכה  טבעה  "אגוז"   1961
מבצעי  במסגרת  ממרוקו 
של  ה-13  הפלגתה  זו  הייתה  אפריקה.  צפון  יהודי  להעלאת  "המוסד" 

הספינה ובין הטובעים היה גם חיים צרפתי איש הקשר של "המוסד".
8 בדצמבר 1954 - פרשת "המתקן" ואורי אילן | כוח של חמישה 
לוחמי צה"ל נלכד ע"י הסורים ברמת הגולן בעת שיצא למבצע להחלפת 
מוזס שהיה מפקד  מאיר  סגן  את  כלל  הכוח  האזנה.  במכשיר  סוללות 
הכח, ואת סמל מאיר יעקבי, טוראי יעקב לינד וטוראי גד קסטלנץ ואת 
שיישבר  שחשש  אילן  אורי  קשים.  עינויים  עברו  החמישה  אילן.  אורי 
בחקירה התאבד בכלא )13 בינואר 1955( על מנת למנוע הסגרת סודות. 
קודם לכן חורר תשעה פתקים והטמינם בבגדיו. באחד מהם כתב "לא 
ארבעת  התאבדתי".  בגדתי. 
בחילופי  מהכלא  שוחררו  חבריו 

מאבק  לאחר  רק  בדרגה.  והורדו  בבגידה  הואשם  אף  חלקם  שבויים. 
ארוך טוהר שמם.

השב"כ   | 1972 – חשיפת רשת ריגול ערבית-יהודית  8 בדצמבר 
עצר חברי רשת ריגול ערבית-יהודית, בהם אודי אדיב, שהמודיעין הסורי 
ישראלים.  רובם ערבים  כ-39 איש,  נעצרו   .1969 הפעיל ממחצית שנת 
פעולות  גם  לבצע  ותכננו  בסוריה  אימונים  עברו  הרשת  מחברי  חלק 

חבלה.
גופי  כל   | הראשונה  האינתיפאדה  פרוץ   -  1987 בדצמבר   8
פעולות  תיאום  במפקדת  גורמים  )למעט  בארץ  והביטחון  המודיעין 
הממשלה בשטחים-מתפ"ש( לא חזו את ההתרחשות, הופתעו מעוצמת 
ההתפרצות והיקפה ולא העריכו נכונה את התסיסה ברחוב הפלסטיני 
והשלכותיה. בעקבות זאת הוחלט לחזק את גוף המחקר בשב"כ העוסק 

בנושא הפלסטיני.

19 בדצמבר 1963 - פרשת יעקוביאן | השב"כ עצר מרגל שהמודיעין 
חדש  עולה  של  שאולה  בזהות  מצויד  כשהוא  לישראל  שלח  המצרי 
מברזיל, יצחק קוצ'וק. שמו המקורי היה קבורק יעקוביאן. לאחר ריצוי 
מאסר על עבירות מוסר הוא גויס ע"י המודיעין המצרי, עבר הכשרה ואף 
נימול. הוא הספיק לשרת בצה"ל, בפיקוח השב"כ, ונעצר קודם שעמד 

להינשא לישראלית שלא ידעה על עברו.
לוחם   -  1954 בדצמבר   21
בכלא  התאבד  בינט  הסתר 
בקהיר | 65 שנה להתאבדות מקס 
ששלחה  סתר  לוחם  בינט,  מאיר 
למשימות  אמ"ן  של   131 יחידה 
איסוף מידע במצרים. בינט התאבד 
בכלא ערב עדותו בבית הדין המצרי 
בינט  סוזאנה".  "מבצע  בפרשת 
נעצר במסגרת מעצר חברי הרשת 

עקב רשלנות בהפעלה, שכן לא היה אמור להיות קשור לחברי הרשת. 
28 בדצמבר 1953 - הקמת אגף המודיעין | 66 שנים להקמת אגף 
המודיעין בצה"ל: הרמטכ"ל דאז, משה דיין, אישר את הפיכת מחלקת 

מאיר בינט ז״ל

הספינה ״אגוז״

 לוחמים לצד אחד המסוקים במבצע ״כחל״
)אתר גבורה, צילום: ״במחנה״(

מהומות באינתיפאדה הראשונה

אורי אילן ז״ל ואחד הפתקים שהצפין בבגדיו
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המשך מעמוד 9

המודיעין )ממ"ן(, שנכללה באג"מ לאגף עצמאי )אמ"ן(. לציון אירוע זה 
בתולדות אמ"ן, פרסם סא"ל יהושפט הרכבי, אז ממלא מקום ראש ממ"ן, 
יום בה בישר על השינוי, אך הדגיש שההחלטה אינה רק רגע  פקודת 

לשמחה וגאווה אלא מחייבת ל"משנה אחריות ועמידה בציפיות".
 -  1969 בדצמבר   29
 |  "53 "תרנגול  מבצע 
"תרנגול  למבצע  שנה   50
הנועזים  מהמבצעים   ,"53
בשיאו  ההתשה.  במלחמת 
חדיש  רוסי  מכ"ם  "נחטף" 
והוטס  מצרים  מעומק 
לישראל. חלקו של המודיעין 
 : ומרכזי  חשוב  היה  במבצע 
הוא לא רק סייע להכנות למבצע ובמהלכו, אלא שאנשי הפיענוח הם 
ואיתור המכ"מ,  )תצ"א(  אוויר  פיענוח תצום  לאחר  שיזמו את המבצע: 
אותו  "לחטוף"  אלא  המכ"מ  את  ולהשמיד  לתקוף  לא  הצעה  עלתה 

ולהביאו לארץ. 
הורחק  בארי  איסר  הצבאי  המודיעין  ראש   -  1948 דצמבר 
מתפקידו | ראש שירות המודיעין הצבאי )ש"מ( הראשון, נאלץ לסיים 
את תפקידו בעיצומה של מלחמת העצמאות. זאת לאחר גילוי גופה של 
סייען ערבי בשם עלי קאסם, שהתברר שבארי הנחה לחסלו. הוא הועמד 

למשפט והודח מצה"ל ללא הורדה בדרגה.
דצמבר 1980 - השב"כ חשף התארגנות של התנועה האסלאמית 
| בעקבות החשיפה נעצרו כ-100 אנשים והועמדו לדין 60, ביניהם השיח' 

ראא'ד צאלח.

אירועי חודש ינואר
מבצע   -  2002 בינואר   6
"תיבת נח" | במבצע משולב 
האוויר  חיל  הים,  חיל  של 
נתפסה  המודיעין,  וקהילת 
הנשק  אוניית  האדום  בים 
שעמדה  לאחר   ,"A "קארין 
טון   50 הרש"פ  אל  להבריח 
אמל"ח. ברקע לאירוע שיתוף 
פעולה מתהדק בין איראן לבין הרש"פ, במעורבות אישית של ערפאת. 
קטיושות,  לאו,  טילי  סאגר,  טילי  השאר:  בין  כלל  שנתפס  האמל"ח 
הגעת  רחב.  בהיקף  ותחמושת  נק"ל  פריטי  אלפי  מרגמה,  פצצות 
"קפיצת  מאפשרת  הייתה  שהגעתו  כמהלך  נתפסה  לרצועה  האמל"ח 
מדרגה" משמעותית באיום הפלסטיני מהרצועה. המידע המודיעיני היה 
מרכזי  נדבך  היוו  המדויק  והמידע  המודיעיני  והליווי  למבצע,  המחולל 

בהצלחת המבצע.
22 בינואר 1970 - מבצע "רודוס" | הפשיטה על האי שדואן. במשך 
כ-36 שעות החזיקו באי כוחות של צנחנים ושל שייטת 13, והמצרים לא 
הצליחו להסיגם. מטרת המבצע הייתה לכידת שבויים מצריים לטובת 

שחרור שבויים ישראליים. למעלה מ-60 שבויים מצריים נלקחו. 

 -  1955 בינואר   31
הוצאו  קהיר״  ״נידוני 
מרזוק  משה  ד"ר   | להורג 
"נידוני  שני  עזר,  ושמואל 
קהיר", הוצאו להורג באחד 
של  הקשים  מהרגעים 
סוזאנה".  "מבצע  פרשת 

ישראל  עבור  ריגול  באשמת  בקהיר  ראווה  במשפט  למוות  נידונו  השניים 
לאחר שנתפסו ביולי 1954. נציגי יחידה 131 של אמ"ן גייסו את חברי הרשת, 
אותם  אימנו  ואף  ישראל  עבור  ריגול  למשימות  ממצריים,  ציונים  יהודים 
שנידונו  נתנזון,  ופיליפ  דסה  רוברט  לוי,  ויקטור  הורשעו  כן  כמו  בישראל. 
למאסר עולם. מרסל ניניו נידונה למאסר של 15 שנה. הם שוחררו רק לאחר 

מלחמת ששת הימים. מאיר זפרן ומאיר מיוחס נידונו לשבע שנות מאסר. 

A הספינה קארין

משה מרזוק ז״ל שמואל עזר ז״ל

המכ״ם שהובא לארץ במבצע ״תרנגול 53״

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(10 גיליון 58, כסלו תש״ף, דצמבר 2019

מנהרת הזמן
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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 

תודתנו 
לראובן ארליך, לאיתי ברון, לאורי בר-יוסף, לאליענה דן, ליהודה ב', 
לשירה כהן, לרון כתרי, לאפרים לפיד, לגדעון מיטשניק, לליאב סלע, 
שהם,  ודליה  לאופיר  קטרון,  לרפי  קופרווסר,  ליוסי  פאר,  לרקפת 

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 חמישי 5 בדצמבר 2019, התכנסות בשעה 17:30   0
השקת ספרו של דוד )צ'אק( פרייליך    

 "תפישת הביטחון הלאומי של ישראל" 
בהשתתפות השר לשעבר דן מרידור. 

יום רביעי 11 בדצמבר 2019   0
סדנא "ראשית המודיעין – ההגנה וש"י"    

התכנסות 17:30.
יום שלישי 17 בדצמבר 2019, התכנסות בשעה 18:45  0

"סינמה בלש" הקרנת הסרט "המורה לאנגלית"   
בקולנוע רב חן שבעת הכוכבים הרצליה. 

יום שישי 20 בדצמבר.   0 
"בימת מודיעין" -"המתח בין התקשורת לביטחון"

התכנסות 08:00 – 09:00. תחילת אירוע 09:00.  

* 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. 

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
"סינמה בלש"

מועדון סרטי המודיעין של המל"מ
מציג:

דרמת ריגול שמתארת צעירה אנגליה, המגויסת על-ידי המוסד 
ונשלחת לטהרן למשימה. הכיסוי שלה: מורה לאנגלית בביה״ס 
לשפות. רייצ׳ל נעלמת לתוך החיים החדשים שלה, תוך שהיא 
מבצעת משימות שקשורות בסיכול תכניות הגרעין האיראניות. 
האיזון  איראני,  עסקים  איש  עם  רומן  לנהל  מתחילה  כשהיא 

העדין בין חייה האישיים והמקצועיים מתערער...

 הסרט יוקרן ביום שלישי 17.12.2019
בקולנוע רב חן הרצליה, קניון שבעת הכוכבים

18:45 התכנסות
19:00 הקרנת הסרט

 21:00 שיחה עם תא"ל )מיל׳( יפתח רייכר עתיר,
  שעל ספרו מבוסס הסרט. 

  יפתח היה ראש חטיבת המבצעים באמ"ן.

מחיר: 30 ₪ למשתתף.

רכישת כרטיסים במשרדי המל"מ:
טל׳: 03-5491306 / 03-5497019, שלוחה 115

בזמן ההרשמה יש למסור אמצעי תשלום לחיוב עבור כרטיסי הסרט. 
המקומות מסומנים. הקדימו להירשם.

סינמה בלש
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