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דבר העורכת
קוראים יקרים,
ספור ששמעתי פעם בוושינגטון ,בימים
שלפני הסמארטפון ,אך הוא מספיק יפה
כדי שלא נברר אם אכן הוא עובדתי ,או
רק משל היה .לעת מלחמת ווייטנאם הובא
מחשב-על חדש לפנטגון .הוא נדרש לסייע
בסוגיה  -האם לתקוף את הווייטקונג בעונת הגשמים או לחכות
לעונה יבשה יותר .המחשב הוזן עם כל הנתונים שצוותים
גדולים אספו בחריצות :כל המידע על האויב ועל רכיבי הכוח
האמריקאי .כשכל שדרת הפיקוד סביבו ,לחץ ראש המטה הכללי
על הכפתור .המחשב טרטר כמה שניות ואז פלט" :כן" .מיד הוזן
בשאלה" :כן ,מה?" שוב בא הטרטור ואחריו הפלט" :כן המפקד!".
אני נזכרת בסיפור זה בכל פעם שאני שומעת ,ובהערצה גדולה,
את מומחי הטכנולוגיה היצירתיים.
בנובמבר הקרוב נציין  7שנים לראשיתו של "האביב הערבי",
הכותרת שניתנה לגל המהפכות וההפגנות האדיר ברחבי המזרח
התיכון ,לאחר שמחמד בועזיזי הצית עצמו למוות כצעד של
מחאה .פניו של המזרח התיכון השתנו מאז לבלי הכר .הסערה
עודנה כאן עמנו ,וסופה אינו נראה לעין .השינויים שחלו באזורנו
האיצו את הצורך של קהילת המודיעין לעדכן את יכולות המעקב,
הניתוח והחיזוי של התפתחויות פוליטיות וכלכליות ומול פיגועי
טרור של "זאב בודד" .בולטים בהקשר זה המאמצים לחולל
תהליכי שינוי והשתלבות גם בהיבט הטכנולוגי ובהיבט המבני.
אכן נפלאות הן התמורות המתחייבות והמיושמות בכל הקשור
לאיסוף ,סינון ,הצלבות ,הגשה ,יישום והנגשה .בלי חוכמת
האלגוריתמים ונפלאות המערכות הממוחשבות ,פשוט נטבע
באוקיינוס המידע .אין לטכנולוגיה תחליף ,והיא תמשיך
להתפתח ולשדרג את עבודת המודיעין .ואולם לצד זאת ,אין
גם תחליף למוח האנושי ,למי שיחליט "כן מה" .את זה ימשיכו
לעשות בעלי הניסיון המצטבר ,ההתמחות הלמדנית ,ההיגיון
החד ,הדמיון היוצר ,האינטואיציה האנושית (ואם אפשר  --גם
טיפת מזל.)...
ובמל"ם  -חידשנו העשייה לאחר חופשת הקיץ .בגיליון זה תוכלו
לקרוא על הפעילות בתחומי המורשת וההנצחה ,ועל פעילות
העמותות .גיליון נוסף של מבט מל"ם ,כתב העת לענייני מודיעין
וביטחון מבית המל"ם כבר מופץ בימים אלה.
קריאה מהנה
יוכי ארליך
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מהנעשה במל"ם

כנס החברים הל"ב בסימן
מלחמת ששת הימים

הכנס השנתי הל"ב של המרכז למורשת המודיעין המל"ם ,סומן השנה בחמישים
שנה למלחמת ששת הימים .ועדת החברים הציבה במרכז התוכן את מבצע 'מוקד',
אותן שלוש שעות ביוני שבמהלכן הושמדו חילות האוויר של מצרים וסוריה.
הכנס קרם עור וגידים ביום שלישי ה 12-בספטמבר  ,2017יום שהוגדר עם תנאי
עומס חום קיצוניים .למרות החום הכבד הגיעו למל"ם כחמש-מאות חברים
שהתכבדו בערב עשיר ומרתק .באופן מסורתי החל האירוע במפגש החברים בחצר
הגדולה והמוארת של המרכז .מסלול הכניסה הוביל את הבאים לשתי תערוכות.

יו"ר המל"ם ד"ר צביקה שטאובר והמנכ"ל דודו צור מעניקים תעודת הוקרה למילטון מילר (צילם דן כתרי)

הראשונה ,בחדר הדיונים ,עם צילומיו המרהיבים של ניסן לב-רן ,שבחר בצילום
כדרך ייחודית להנציח את בנו גל ז"ל .במעבר בין בניין המשרדים לחצר הוצגה
(לראשונה) תערוכה נוספת של צילומים מהמלחמה ,לזכרם של נופלי קהילת
המודיעין ששמותיהם הוצגו בתחילת המעבר .רבים מהחברים הוציאו את הניידים
וצילמו את הצילומים הקרובים לליבם .במסגרת זו הוצגו גם צילומים מהמלחמה של
חיילי יחידה  504וקציניה ,שנבחרו על-ידי האוצר של אוסף זה ,יגאל דקל .בנימינה
שילה נשאה דברים בשם המשפחות השכולות .בנימינה איבדה את בעלה יעקב
(שילק) ,בעל עיטור המופת ,וסיפרה בהתרגשות את חוויותיה של אלמנה צעירה
ואת דרכה הארוכה בהתמודדות עם אובדנה.
יו"ר המל"ם ,ד"ר צביקה שטאובר והמנכ"ל תא"ל (מיל') דודו צור ,חלקו בדבריהם את
הסקירה השנתית על המגוון הרחב של הפעילות הענפה במרכז ,והעלו על נס את
פועלם המגוון של מתנדבי המל"ם ,מקרב חברי העמותה.
גולת הכותרת של הטקס היוותה ללא ספק המחווה של צביקה המשך בעמוד 2
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ודודו ,בשם כל חברי העמותה וקהילת המודיעין ,בהענקת תעודת
הוקרה מיוחדת למילטון מילר בן ה ,96-שהגיע במיוחד לאירוע .מילר,
יליד ארה"ב ותושב בני-ברק בהווה ,שירת כקצין קשר בצבא הבריטי
בין שתי מלחמות העולם .במלחמת העולם השנייה התנדב לצבא
האמריקאי והוסיף ניסיון אישי רב .לאחר המלחמה טיפל בניצולי שואה,
עלה לארץ ישראל והצטרף לשירות הידיעות (ה-ש"י) של ההגנה.
בצה"ל היה ממקימי יחידה ש.מ ,2 .הנבט שממנו צמחה יחידה .8200
היה מהקבוצה שהצליחה להקליט את השיחה המפורסמת בין נאצר
נשיא מצרים ,לחוסיין מלך ירדן ,במלחמת ששת-הימים .מילטון מילר,

שסיים את שירותו הארוך ב ,1971-לא הסתיר את התרגשותו הרבה
וזכה לתשואות הוקרה ממושכות מכל הנוכחים.
את הטקס עיטרו שישה סרטונים – סיפורי אמ"ש – וביניהם ראיונות
מצולמים עם שייקה ברקת ,איתן גלזר ,חיים מינא מנור ,חגי מן ,נעם
שפירא ,שלמה מנדלאווי ,יואב פישי דייגי ,ו...מילטון מילר ,אותם צילמה
במסירות רבה צלילה הלמן.
את החלק התוכני והטקסי השלימו רבקה זהר ולירון לב בתוכנית המשלבת
ישן בחדש .את הטקס הוביל בהנחיה אלגנטית ברוך מזור ,המנחה הקבוע.

דליה ואופיר שוהם

בימת מודיעין מס' 15

המזרח התיכון לאחר "הטלטלה האזורית"
בימת מודיעין מס'  15התקיימה במל"ם ב 20-באוקטובר  2017והתמקדה
ב"טלטלה האזורית" -השלכותיה על המזרח התיכון ועל ישראל.

המודיעין בהשתנות נוכח הצורך
לעדכן יכולות המעקב והחיזוי של
התפתחויות חברתיות ושל פיגועי
טרור של "זאבים בודדים"
בחלקו הראשון של האירוע
סקר תא"ל (מיל') יוסי קופרווסר,
לשעבר רח"ט מחקר באמ"ן,
את המתודולוגיה המודיעינית
הדרושה להתמודדות עם
התקוממות עממית ועם טרור
של "זאב בודד" .קופרווסר תיאר
כיצד ארה"ב ,בתקופת ממשל
הנשיא בוש ,החליטה להביא את
הדמוקרטיזציה למדינות המזרח
התיכון וכיצד הוקם ענף מיוחד
בחטיבת המחקר ,אשר עסק
בבחינת אופן השתנות "המוחות
והלבבות" בתושבים במדינות המזרח התיכון על מנת לנסות ולאתר אם
אכן מתחולל תהליך שינוי בקרב האוכלוסיות במדינות השונות.
אנשי חטיבת המחקר (חט"ם) הבינו לאורך השנים ,כי קיים פוטנציאל
גבוה להתנגשות בין המשטרים הוותיקים במזרח התיכון לבין האוכלוסיות
במדינותיהם .משטרים אלה ניסו להמשיך לקיים את המערכת הקיימת
למרות שהאוכלוסייה במדינותיהם "געשה ובעבעה" .אנשי חט"ם חזו כי
הפוטנציאל להתנגשות הולך וגדל ,אך לא ידעו לקבוע שההתפרצות
קרובה ,לא כל שכן להצביע על עיתוי קונקרטי ,והתקשו להעריך את
היקפה ועוצמתה .קופרווסר סיפר כי תומס פרידמן ,העיתונאי האמריקאי
המוערך ,שביקר בכיכר תחריר בקהיר בעת ההפגנות ההמוניות להדחת
הנשיא מבארכ ,פרסם כתבה בעיתון בשם ...When Elephants Fly
קופרווסר נפגש אתו לאחר מכן ,כאשר הגיע מקהיר לישראל כדי לשוחח

כיכר תחריר בקהיר( 2011 ,צילום :ג׳ונתן רשאד ,ויקיפדיה)

אתו על התרשמויותיו מביקורו בקהיר ,וטען כנגדו כי ,Elephants can't fly
ציין כי ה"אופוריה" המפרשת את האירועים בכיכר תחריר כהתחזקות
הליברליזם בעולם הערבי היא מופרזת ,וכי האסלאם הפונדמנטליסטי
הוא זה שיהיה הגורם המרכזי בלבה שתפרוץ מהר הגעש.
על מנת להיות מסוגלים להתמודד בצורה טובה יותר עם יכולת המעקב
והחיזוי של התפתחויות חברתיות ושל פיגועי טרור של "זאבים בודדים"
נדרשים מספר שינויים ,שקופרווסר ציין שניים מהם:
 0בהיבט הטכנולוגי  -מאחר וכמות המידע המועבר לחוקרים ממערכי
האיסוף עצומה ,יש צורך רב בבניית מערכת סינון אוטומטית אשר תמיין
את המידע בחתכים השונים ותעבד אותו .הוא ציין כי חלה בכך התקדמות,
אך על מנת לבנות מערכת מילונית "חכמה" נדרשת הבנה עמוקה של
התרבות וההיסטוריה הערבית והאסלאמית.
 0ההיבט המבני  -המערכת המודיעינית בנויה מסורתית על הפרדה בין
ארגוני הקהילה ,בין מערכי האיסוף למערכי המחקר ,ועל הפרדה בחטיבת
המחקר בין זירות אזוריות .לדעתו ,במציאות הנוכחית יש מקום לקדם
משמעותית את תפיסת השילוביות המאפשרת ,תוך שימור מסגרות
קיימות ,למצות יחד את יכולות המערכת מול המשימות המשתנות
במהירות ולפתח ראייה אחרת של המחיצות בין הארגונים השונים ,תוך
"קיצור מעגלים" .השינוי הזה נדרש מראשי השרותים ,ומכל איש מודיעין
בתחומו ,אבל קידומו מחייב גם הסתכלות כוללת על קהילת המודיעין ,וזו
אחריותו של ראש הממשלה.
המשך בעמוד 3
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מהנעשה במל"ם
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"בימת מודיעין"  -השלכות "הטלטלה האזורית" על המזרח
התיכון ועל ישראל
בחלקו השני של האירוע התקיים פאנל בהשתתפות :אלוף (מיל') דן הראל,
בעבר סגן הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון; פרופסור אלי פודה ,מהחוג
ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים ,המשמש
כיום גם נשיא האגודה הישראלית ללימודי המזה"ת והאסלאם (אילמ"א); ומר
עמוס הראל ,הפרשן הצבאי של עיתון "הארץ" .הנחה תא"ל (מיל') אמנון
סופרין ראש ועדת מורשת ותכנים במל"ם ,אשר סקר בקצרה את אירועי
"הטלטלה האזורית" ,או כפי שיש הנוהגים לכנותה "האביב הערבי".
ראשיתה ב 17-בנובמבר  2010בתוניסיה ,בגל ראשון ששיאו בהפגנות ענק
בכיכר תחריר בקהיר וקריסת חלק מהמשטרים ששלטו עד אז ,ובהמשך –
הגל השני שבחלק מהמדינות הפך למלחמה עקובה מדם בין קבוצות יריבות,
הנמשכת עד ימינו אלה ומאיימת לשוב ולהצית את האזור כולו (ירדן?).
בין התופעות הבולטות ראוי למנות את הפיכתו של ארגון המדינה האסלאמית
(דאע"ש) לכוח משמעותי ,המבטא את כמיהתם של רבים מתושבי האזור
למצוא ב'אסלאם האותנטי' את המענה למצוקות הבלתי פתירות של ימינו,
העמקת הקרע בין סונים לשיעים ,והעמקת החדירה של המעצמות למזרח
התיכון (בדגש על התבססותה הצבאית של רוסיה בסוריה) ,זרם פליטים
בתוך המדינות ,בין המדינות במזרח התיכון ומחוצה לו ,בעיקר לאירופה,
התעוררות הלאומנות הכורדית והרצון להכריז עצמאות.

האביב הערבי (צילום)AFP :

יתר אוכלוסייה למול מיעוט משאבים; משבר זהות :למי אני שייך? שבט?
מדינה?; מדינות לאום אשר נכשלו במתן התפוקות הנדרשות לאזרחים;
התנגשויות בין ארבע קבוצות אתניות ודתיות :סונים 'פרגמטיים' סונים
קיצוניים ,שיעים 'פרגמטיים' ,שיעים קיצוניים; התערבות חיצונית של
המערב בניסיון לכפות דמוקרטיזציה .הראל אמר כי לדעתו המערב אינו
מבין עדיין לעומק מה אירע במזרח התיכון ,והוא העריך כי התסיסה
תימשך .הוא ציין את עיראק כמשל :מדינה המורכבת מכמה לאומים עם
מתח ביניהם .מכאן ,המדינה מפסיקה להיות הגורם המגבש.
בנושא הכורדים ,לדעתו לא תוקם בעתיד הקרוב מדינת כורדיסטאן ,שכן

"הטלטלה האזורית לאן?

לשאלה האם אנו עדים לסופה של "הטלטלה" או האם אנו צפויים
ל"גלים" נוספים השיב פרופ' פודה ,כי הרוגע היחסי במדינות האחרות אינו
מרמז דבר .הוא מזהה ,כי קיים אובדן תקווה וייאוש בקרב הציבור :בחלק
מהמדינות ,כמו מצרים ,הוחלף השלטון האוטוקרטי (של הנשיא מבארכ)
בשלטון אוטוקרטי אחר (של הנשיא א-סיסי) ,ובמדינות אחרות (תימן,
לוב) הביאה המהפכה למלחמת אזרחים בין הגורמים השונים במדינה.
פודה מעריך ,כי הישות המדינתית היא עדיין המסגרת המכתיבה את
הזהות הלאומית :עיראק ,על אף כל המשברים שעברה היא עדיין מדינה.
עם זאת הוא צופה ,כי יהיו שינויים פנימיים בתוך המדינות.
באשר לבעיית הכורדים ,לדעתו בטווח הארוך הכורדים יזכו לעצמאות,
אך הוא מייחס משקל רב לעמדת ארה"ב ולתמיכתה במהלך זה .אלוף
(מיל') דן הראל מציין חמישה גורמים אשר הביאו להתפרצות :לחץ של

נשים בסוריה מפגינות תמיכה בפוטין (צילום)AP :

ארה"ב לא תעשה מאמץ לתמוך בה ,לנוכח ההתנגדות ,בעיקר מצידה של
תורכיה ,למהלך שכזה .עמוס הראל מעריך כי "הטלטלה" רחוקה מסיום ,ואי
היציבות במזרח התיכון תימשך עוד תקופה ארוכה .הוא ציין את הנואשות
הסונית למול ההצלחות של השיעים ,בהובלת איראן ,ולדבריו לא ברור האם
תוביל ל"התקפלות" של הסונים או להחרפת העימות בין שני הגושים.
בסוגיית הפליטים ,במזרח התיכון ומחוצה לו ,פרופ' פודה מציין שתי
מדינות במזרח התיכון אשר להגעת פליטים אליהן יכולה להיות השפעה
רבה :ירדן היא מדינה אשר אוכלוסייתה כמעט והוכפלה .המדינה ענייה,
ללא משאבים ותלויה כלכלית בארה"ב ובישראל .להערכתו ,למצב הפנימי
בירדן פוטנציאל נפיצות גבוה .המדינה השנייה היא לבנון ,אשר ממילא
"סובלת" ממתחים בין עדתיים ,והפליטים אשר הגיעו לשטחה מסוריה,
יכולים לערער את המאזן העדין הקיים .אלוף (מיל') דן הראל טוען
כי ההגירה היא תופעה כלל עולמית ואנשים רבים נודדים בין מדינות
ובין יבשות" :העולם השטוח" .באשר לירדן ,יש בה מעל למיליון פליטים
אשר ברובם אינם מוחזקים במחנות פליטים ,הם מתמזגים ומתערים
באוכלוסייה .עמוס הראל מציין כי את מקבלי ההחלטות בישראל מטריד
המשך בעמוד 4
תרחיש קיצון של קריסת הממלכה הירדנית.

חלב ,סוריה ,בעיצומן של הקרבות ,דצמבר 2013
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המשך מעמוד 3

ההשלכות על ישראל

אלוף (מיל') הראל טען ,כי מצבנו הביטחוני -אסטרטגי שופר באופן
משמעותי .בראייה האסטרטגית הוא אינו רואה איומים קיומיים על מדינת
ישראל :ישנם איומי טרור שיש לתת להם מענה .סוריה ,אשר היוותה משך
הרבה שנים כאיום הייחוס מול ישראל ,אינה מהווה יותר איום משמעותי
לישראל .גם לאחר שהמצב יתייצב ,יישארו הרבה "בערות קטנות" היכולות
להתלקח מדי פעם .חיזבאללה התיש עצמו בלחימה בסוריה משך חמש
השנים האחרונות ,ספג אבדות רבות ולכן לא יוכל למשך תקופה ארוכה
להוציא את כל כוחותיו מסוריה ,הוא פועל בכמה חזיתות והוא מתמודד
בלבנון עם בעיות פנימיות .מול מצרים יש לישראל מערכת יחסים מצוינת
ושיתוף פעולה ביטחוני פורה .לכך יש להוסיף את הקשרים בין ישראל
למדינות הסוניות והאינטרסים המשותפים בינינו לבינם ; חמאס מצוי

שוטרים מתעמתים עם פליטים בהונגריה

בנקודת שפל והליכתו להסכם עם הרשות הפלסטינית מגיעה מנקודת
חולשה; הפלסטינים אינם עוד במוקד העניין והם איבדו את 'הספונסרים'
שלהם .אשר לאיראן  -היא אינה מהווה איום קונבנציונלי למול ישראל
ויכולותיה הקונבנציונליות מוגבלות .האיום הגרעיני מאיראן מטריד.
ההסכם שהושג עם המערב "דוחה" את הבשלת היכולות לפרק זמן מסוים,
ועלינו לעקוב אחר ההתפתחויות.
עמוס הראל מסכים כי אין איום אסטרטגי משמעותי על ישראל .מציין כי
התקשורת מטבעה מתמקדת ב"צללים" ולא ב"אורות" .ארה"ב "בורחת"
מהאזור ,תופעה אשר החלה בממשל אובמה ונמשכת גם בממשל הנוכחי,
ולפיכך השפעתה באזור מצטמצמת .לדעתו ,הממשלה מנהלת באופן נכון
את המדיניות הישראלית מול הזירה הצפונית .הנושא האיראני מטריד
יותר מכל נושא אחר את מקבלי ההחלטות בישראל.

הלווית לוחמי חיזבאללה שנהרגו בקרבות מול דאעש (צילום)AFP :

אמנון סופרין

מועדון החברים של המל"ם 'חבצלת' מחדש פעילות לשנת תשע"ח

על הקשר שבין הנצחה למורשת

חברי 'מועדון חבצלת' התכנסו במל"ם ב 18-באוקטובר  2017לשני
אירועים הקשורים לחיבור שבין הנצחה למורשת ושניהם קשורים לזירה
הלבנונית  -לאזור הביטחון ולחיזבאללה .בראשית הערב נחנכה תערוכת
צילומים מדהימים של ניסן לב-רן ,שמוקדשת להנצחת זכרו של בנו
סרן גל לב-רן (ז"ל) ,שנפל בלבנון בספטמבר  .1997ניסן הוא חבר הוועד
המנהל במל"ם ,מהנדס וצלם העוסק בצילום אומנותי ומתמחה בפוטושופ.
בפתח האירוע נשא ניסן דברי תודה והסבר על התערוכה .בהמשך
ברך ראש ועדת גיוס ופעילות חברים במל"ם תא"ל (מיל') יובל חלמיש
את האורחים בשם המל"ם ,והצביע על הקשר שבין הנצחה ומורשת
לבין המל"ם .סרן גל (ז"ל) היה מפקד תצפית במוצב 'ציפורן' על גבול
הלבנון .שם נוצרה ההיכרות של יובל ,בעת שהיה קמ"ן פצ"ן ,עם גל
שהיה קצין ביחידה ( 869יחידת איסוף של חמ"ן באותה תקופה) .הייתה
זו תקופה מורכבת בלבנון ובאזור הביטחון,
ופיגועים לא מעטים בוצעו ע"י חיזבאללה
נגד צה"ל ובעיקר נגד צד"ל .גל יצא עם כוח
בפיקודו למשימת תצפית חודרת במוצב צד"ל
בתלוסה ,ושם נהרג מפגיעה ישירה מטיל נ"ט
של החיזבאללה שנורה לעבר התצפית.
בהמשך הערב הרצה סא"ל (דימ') ד"ר דוד
דוכן ,צנחן וקצין קשר .במרבית שירותו היה
סרן גל לב-רן ז״ל
בשטח :כקצין קשר בגדוד  50במלחמת יום

ניסן לב-רן בפתיחת תערוכת הצילומים

הכיפורים ,קצין קשר בחטיבה  35במלחמת לבנון הראשונה (של"ג),
וקצין קשר אוגדה  91בלבנון  -כל התפקידים בפיקודו של אלוף
(דימ') יורם יאיר (ייה) .דוכן משמש כיום מרצה לתולדות המלחמה
באוניברסיטת בר אילן ,עמית מחקר ב ICT -ומומחה עולמי בנושא
האסלאם הרדיקלי ,בדגש על בוקו חראם .בהרצאתו שעיקריה
מופיעים כאן ניתח דוכן את קרבות בינת ג'ביל במלחמת לבנון השנייה
והצביע על הסיבות לכישלון.
יובל חלמיש
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קרבות בינת-ג'ביל בראי המלחמה הפוסט-מודרנית

השיח הפוסט-מודרני שפשה בחברה הישראלית וחלחל אל הצבא ,תפס את מקומה של החשיבה
הצבאית הקלסית ,בה מושגים של הכרעה וניצחון הומרו בהמשגה חדשה.
במסגרת השיח החדש פותחה תפיסת הפעלה חדשה  -עיצוב מתאר המערכה ( - )SODשבה
מניחים שהאויב יוכרע או ישנה את עמדותיו בעקבות הפעלה מסיבית של כוח קינטי ( אש-מנגד,
חמ"מ וכוח אווירי)  -תפיסה המביאה לידי ביטוי את העליונות הטכנולוגית באש על חשבון התמרון
היבשתי .כיבוש שטח ,על פי התפיסה החדשה ,הוא נטל ואין סיבה לסכן חיי לוחמים ולשלם
מחירים כואבים .החברה הישראלית מתאפיינת ככזו הנרתעת מנפגעים.
לתפיסת ההפעלה החדשה פותחה המשגה הנובעת מהחשיבה והרעיונות הפוסט-מודרניים
שיישומם בשדה הקרב ,מול אויב היברידי ,התבררו כלוקים בחסר ובלתי הולמים ,מה עוד שהתפיסה
שאושרה באפריל  2006טרם חלחלה לדרג הטקטי ולמערך המילואים ,המלחמה בלבנון פרצה
ביולי .קרבות בינת-ג'ביל ב 2006-משקפים את השפעותיה השליליות של התפיסה החדשה על
מידת האפקטיביות של הכוחות שלחמו בעיירה.
ההשפעה של הרתיעה מנפגעים בולטת בכל תכנוני הלחימה הקרקעית ובאופן הפעלתם ,הקרבות
היו קרבות לחילוץ נפגעים שלאורם הדבקות במשימה לאור המטרה נשכחה .בקרבות בלטה רוח
הלחימה וההקרבה של הלוחמים מגולני לצד חוסר יוזמה והתקפיות של דרג המפקדים.
צה"ל התקשה להתמודד עם החיזבאללה המכיר בחולשותיו ,אך נערך לְ ֵע ָּלא ּולְ ֵע ָּלא בתא שטח
מסובך ומוכר לו ,במרחב לחימה שהוכן מראש כדי למקסם את הפגיעה בחיילי צה"ל בשיטות גרילה
וקיזז ביכולות הטכנולוגיות של צה"ל (תת-קרקעי).
כיבוש העיירה בינת-ג'ביל בעת הפוסט-מודרנית ,היווה עבור המטכ"ל אתגר ,משום ששאף ליצור
בה את תמונת הניצחון לציבור על החיזבאללה ,וניראות .זאת בהעדר הישגים אחרים בשטח
ובהבינו את כוחן של התמונה והתקשורת בעידן זה .שורה של תקלות ,אי-הבנות ,חוסר בעזרי
מודיעין עדכניים ,אי-הסכמות בין דרגי פיקוד שונים ,שינויי משימה תכופים ,וחוסר שיתוף פעולה
מצד חיזבאללה הובילו לקרב ,שבו נהרגו  8מלוחמי גדוד  51ועשרות נפצעו ,קרב אשר לא שינה
במאום את תמונת המערכה.
כשהפיקוד במשבר ,המשימה לא ברורה ,לא ערכית ,השפה אינה משותפת לכל ,ומפקדים אינם
משמשים דוגמה אישית ויוזמים ,בסוף  -החיזבאללה חוגג 'ניצחון אלוהי' ,ובישראל הכל מדברים
על כישלון צבאי וההזדמנות שהוחמצה ( 34ימי לחימה).

בינת ג׳ביל

דוד דוכן

דרמה בים האדום

שראוי שישמש ספר-הדרכה לעבודת מודיעין ...כמעט עד שעת הביצוע
ממש ,לא ידענו אם יש חמושים על האנייה ומה היא נושאת בקרבה .ידענו
ש'זה מסריח' ,אך לא את המרכיבים ...לא צריך להכתיר 'גיבורים' במבצע –
כולם בלא יוצא מן הכלל עשו את מלאכתם ,במקצועיות ובמיומנות" .נדבך
שונה הוסיף סא"ל (מיל') יוני מן ,איש מחלקת המבצעים של חיל האוויר
דאז ,כשתיאר בצבעוניות את הקשיים והמורכבות שעמדו ברקע פעילות
המסוקים ,בדגש על סוגיית הכבלים בהם נעזרו הלוחמים להשתלשל אל
סיפון הספינה.
את הערב נעל הרמטכ"ל בעת המבצע רב אלוף (מיל') שאול מופז ,שהביע
הערכה לפועלו של עמוס גלבוע ולאיכות הספר" .חשבתי שסיכון הלוחמים
במבצע מסוכן ומורכב שכזה – נכון הוא וראוי ,כשהמטרה העליונה :קריעת
המסכה מעל פניו של יאסר ערפאת ,שנחשב בעולם כמנהיג שוחר-שלום
והצגת קלסתרו האמיתי – ארכי-טרוריסט" ,סיכם מופז .הספר ובו הקדשות
אישיות ,הוענק לאל"ם [דימ'] שלומי דהאן ,שכיהן אז כמפקד ביה"ס של
השייטת וכמפקד הכוח המוסק .דהאן ,ששימש אח"כ מח"ט-דרומית ברצועת
עזה ,נבחר לתפקיד מפקד השייטת אך פציעתו החמורה בתאונת דרכים
גדעה את מסלול שירותו הצבאי.

השקת ספרו החדש של עמוס גלבוע
ערב חגיגי להשקת ספרו החדש של עמוס גלבוע "דרמה בים האדום,
תפיסת 'קארין  ,'Aספינת הנשק הפלסטינית" נערך ב 19-באוקטובר 2017
בבית "יד לבנים" ברמת השרון .עמוס שיתף בסיבה לכתיבת הספר ובדילמות
שעמדו לנגד עיניו והוקיר תרומת רבים – במיוחד את פועלו של אל"ם (מיל')
שלמה גואטה ,איש מודיעין חיל הים.
לאחריו ,סקרו תא"ל (מיל') חזי משיטה
(ראש מספן מודיעין ים בעת ההיא) ואלוף
(מיל') ידידיה יערי (שכיהן כמפקד חיל הים)
היבטים מודיעיניים ומבצעיים הקשורים
בתכנון המבצע ובהוצאתו אל הפועל.
משיטה" :ראויים אנשי המודיעין  -בחיל
הים ,באמ"ן ושל השותפים האמריקניים
– להצדעה והערכה ,בגין תרומתם הרבה".
עמוס גלבוע בהשקת ספרו
(צילום :אור ,מו”ח)
יערי" :המבצע היה ,קודם כל ,מבצע מודיעיני,

רון כתרי
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מהנעשה במל"ם

חדר לימוד ייעודי לזכרו של ברוך כהן ז"ל בבית
הספר 'הריאלי' בחיפה
במשך  15שנים ,התקיימה פעילות משותפת של המל"ם וביה"ס 'הריאלי'
העברי בחיפה להנצחתו של לוחם-המודיעין ברוך כהן ז"ל ,שהיה תלמיד
ביה"ס ושנרצח ע"י פלסטיני במדריד ב .1973-הפעילות התקיימה בנושא
"בירור סוגית מחויבותה של מדינת ישראל לשלומם של יהודי התפוצות"
וכללה :ימי עיון בחטיבות הביניים [על בסיס מקראות בכתב והרצאות
ותיקים] וכנס זיכרון חגיגי ,שנערך בחטיבה העליונה בביה"ס הריאלי העברי
ובמהלכו פגשו התלמידים [עם חבריו של ברוך ובני משפחה] דמויות מרכזיות
שעסקו בנושאים הללו.
לא מכבר ,החליטה ועדת הקרן על שם ברוך כהן במל"ם לסיים את פעילותה
ולהעלות תרומה להנצחת ברוך בחדר לימוד ייעודי בבית הספר הריאלי,
שיוקדש ללימודי האסלאם והמזרח התיכון.

השלט להנצחת ברוך כהן ז״ל בכניסה לחדר הלימוד

רון כתרי

ערב העיון לזכרו של שלמה בן-אלקנה ז"ל

בסוף יולי התקיים במל"ם ערב העיון השנתי לזכרו של סא"ל ד"ר
שלמה בן-אלקנה בהנחיית בתו נאוה .כבתו של חוקר פרשיות נעלמות
בתולדותינו ,היא סגרה מעגל ,כשהעלתה לבמה צאצאים של כמה
מהאנשים שאחרי גורלם התחקה  -נכדתו של יוסף לישנסקי (חברו
למסע למצרים של אבשלום פיינברג) ,נכדתו של משה לזרוביץ (סגן
מפקד מחנה העצירים בעתלית) ובנו של כתריאל יפה (קברניט ספינת
כ"ד יורדי הסירה) ,שריגשו מאוד את הקהל בסיפורם האישי.
המרצה המרכזי בערב היה תנ"צ (בדימוס) פרופ' יוסי אלמוג ,שעמד

בראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרה במשך  16שנים ,וכיום הוא
חוקר ומרצה במכון לכימיה באוניברסיטה העברית .אלמוג סקר את
התפתחות השיטות המדעיות לזיהוי בני אדם :ממדידות גופניות אל
השימוש בטביעות אצבע ואל שיטת ה DNA-המשפטי .הוא ציין את
תרומת מערך הזיהוי הפלילי של משטרת ישראל לגילוי ולזיהוי גופות
נעדרים ממלחמת יום הכיפורים .כן הביא דוגמאות של פושעי מלחמה
(אייכמן ,דמיאניוק ,מנגלה) ,שזוהו בשיטות מדעיות ,ושל חשודים שנוקו
באמצעות בדיקות .DNA
יואב סטולר ,חוקר וראש המערך הטכנולוגי ביחידה לאיתור נעדרים -
אית"ן ,סיפר על איתור שני לוחמי שריון בדיונות סיני 26 ,שנים לאחר
נפילתם במלחמת יום הכיפורים .הטנק שלהם ,שיצא לסייע למעוזים,
נותק מהגדוד ונפגע ע"י כוח מצרי .הנהג נחלץ ,המט"ק נפל בשבי ושני
אנשי הצוות ההרוגים הוצאו ע"י המצרים מהטנק וכוסו בשתי תלוליות
חול בסמוך לו .בעקבות מעקב של שנים הסתבר ,שהדיונה האורכית
שינתה את צורתה ,התארכה בכ 180 -מטר והאזור בו עמד הטנק הורבד
בחול בגובה  4מטרים .לאחר תכנון מדויק של מבצע האיתור ,סימון
וחפירה במקום ,נמצאו שני החללים בעומק  4מטרים ובסטייה של 60
ס"מ מנקודת הסימון.

ערב העיון לזכרו של סא״ל ד״ר שלמה בן-אלקנה

נאוה אגמון
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מהנעשה בעמותות

עמותת בוגרי  8200ממשיכה בפעילות עשירה ומגוונת

 0במלאת  50שנה למלחמת ששת הימים קיימה העמותה
סדרה של פגישות בחודשים יולי אוגוסט עם חיילי יחידה
 8200במרחבים ובמפקדת היחידה .השתתפו באירועים
אלה למעלה מ 1000-חיילים וקצינים .בכנסים הללו
השתתפו מפקדי היחידה לשעבר תא"ל (דימ') אריה בנטוב,
תא"ל (דימ') ראובן ירדור ,וכן קציני היחידה תא"ל (מיל') אפרים
לפיד ,אל"מ (דימ') איקא עטיה ,אל"מ (מיל) קריסטל משה ,אל"מ (מיל')
יואב דייגי (פישי) סא"ל (דימ') דוד לויתן ,סא"ל (מיל') ספי בן יוסף ,רס"ן
(מיל') מנשה כהן ,סא"ל (דימ') נפתלי שדה ,סרן (דימ') שלמה מנדלאוי,
רנ"ג (דימ') משה כהן ואל"מ (דימ') נעם שפירא שארגן את הכנסים
הללו .בכנסים הוצגו בפני החיילים ההיערכות של היחידה למלחמה
ותרומתה המודיעינית המכרעת להצלחתה.

 0פורום הצעירים  -לאחרונה הוקם פורום הצעירים המרכז את בוגרי
היחידה שזה עתה פרשו ממנה .הפורום מקיים מספר פגישות בשנה.
בפגישות הללו מגיעים מרצים בוגרי היחידה שעשו משהו בחייהם
ומשתפים את הפורום בלבטים שלהם ,בהצלחות כמו בכישלונות .אחד
המרצים האחרונים היה גיל שוויד מצ'ק פוינט.
 0פרויקט היזמות  50% -מחברי המחזור השביעי גייסו מעל  5מיליון
דולר ,כחודשיים מסיום התכנית (חלקם עוד בזמן התכנית) .הם סוגרים
פיילוטים עם גופים מובילים בתעשייה ,מגייסים עובדים חדשים,
ומקבלים כתבות וחשיפה באתרים הטכנולוגיים המובילים בישראל
ובעולם.
 0מועדון הבוגרים  -בניית המועדון החלה בחודש פברואר ,2017
כאשר בחודשים הקרובים נבנה את מאגר המידע המעודכן על הבוגרים.
כמו כן ,נקיים פגישות  1:1עם הבוגרים כדי לרתום אותם יותר לארגון
ולייצר עבורם ערך .אירוע נוסף לבוגרים מתוכנן בחודש ינואר .2018
ביוזמת מועדון הבוגרים תצא משלחת גדולה יותר (כפול מהמשלחת
הקודמת) ,בתאריכים  29באוקטובר ועד ה 3-בנובמבר ,במטרה לייצר
חיבורים וקשר בלתי אמצעי עם דמויות מפתח וגופים רלוונטיים
בתעשיית ההייטק והסטארטאפים באקו-סיסטם הניו יורקי .כמו כן,
קבלנו מענק של  Israel Insitute $5kלטובת המשלחת .על כן ,על אף
הכפלת כמות הסטארטאפים ,העלות עבור המשלחת תישאר בעינה.

 0מחזור שני של  W2Wהסתיים .במסגרתו פורשות צעירות מהיחידה
נפגשות עם מנטוריות בוגרות להעצמה מקצועית ואישית .מתקיימים
מפגשים בהם מוזמנים חברי העמותה בנושאים שונים שעל סדר היום.
בימים אלה מתקיים המיון למחזור השלישי.
 0הסכם שיתוף פעולה בין שמ 2לקרן טראמפ (אין לה קשר לנשיא
ארה"ב) נחתם במטרה לקדם פרויקט של תכנית למידה אישית לנערים
ולנערות במערכת החינוך.
 0הכנס השנתי התקיים ב 19-באוקטובר בחצר היחידה .הכנס עמד
בסימן "גריזים" וכן חולקו בו מלגות לימודים לבוגרי היחידה.

נעם שפירא

פרס ראש מפא"ת בתחום המו"פ הביטחוני
פרס ראש מפא"ת לחשיבה יוצרת בתחום המו"פ הביטחוני (ע"ש מנכ"ל
משרד הביטחון לשעבר ,קובי תורן ז"ל) ,מהפרסים החשובים ביותר במערכת
הביטחון ,מוענק מידי שנה במטרה לעודד ולהביע הערכה מיוחדת לחשיבה
מקורית ויוצרת בתחום המחקר והפיתוח הביטחוני .את הפרס העניקו החודש
ראש מפא"ת ,תא"ל (מיל') ד"ר דניאל גולד וראש ועדת הפרס ,ראש מו"פ
לשעבר ,תא"ל (מיל') איתן אשל.
השנה הוצגו  23הצעות ממירב הגופים הביטחוניים והתעשיות הביטחוניות
בישראל .רובן המוחלט היו ראויות מאוד .שני צוותים זכו בפרס היוקרתי.
לצדם הוענקו שני ציונים לשבח ופרס לחוקר מצטיין.
פרס אחד הוענק לצוות של יחידה  8200באמ"ן על מימוש טכנולוגיה מורכבת
מאוד – בתכנית זו הושגה יכולת הבאת מידע מודיעיני שלא הייתה קודם,

באמצעות פתרון יצירתי ומורכב ,ובכך מקדם המערך צרכים מבצעיים בזירה,
יוצר שיפור דרמטי ביכולת יצירת תמונת מודיעין איכותית ומסייע בקבלת
החלטות מודיעיניות מבצעיות בזירה.
פרס נוסף הוענק לצוות של מפא"ת במשרד הביטחון ,ממ"ג ,חט"ל ,חברת רפאל
ואוניברסיטת ת"א ,על מימוש תכנית מו"פ רב תחומית – תכנית זו מתמודדת
עם אחד האיומים המשמעותיים ביותר על מדינת ישראל ,שעלו בשנים
האחרונות .בתכניות זו מתבצעים תהליכים טכנולוגיים ומבצעיים מורכבים
אשר מאופיינים בחדשנות ומימושם תורם משמעותית למדינת ישראל וזוכה
להערכה רבה מצד המפקדים בשטח בזכות ההצלחות המבצעיות.
בציון לשבח זכה פרויקט חדשני ביותר ,המשותף לצוות של מפא"ת ,משרד
רה"מ ,אמ"ן ואוניברסיטת ת"א-המשלב חדשנות ויצירתיות המשך בעמוד 8
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מהנעשה במל"ם
המשך מעמוד 7

רבה ,שמהווה פריצת דרך טכנולוגית בקנה מידה עולמי ,עם ידע רב בתחומים
מדעיים חדשניים ,כגון :עיבוד תמונה ,ראייה ממוחשבת ולמידת מכונה,
שהובילו ליצירת פרויקט בעל תרומה מבצעית מוכחת ,לשיפור משמעותי
בתוצרים מבצעיים ולתוצאות טכנולוגיות מרשימות.
ציון לשבח נוסף הוענק לצוות של רפאל ,מפא"ת ,מפקדת העומק וגורמי
האמל"ח ביחידות המיוחדות של צה"ל ,על פרויקט פורץ דרך -בתכנית זו באה
לידי ביטוי יצירתיות ,תעוזה ותרומה משמעותית לביטחון המדינה בהתמודדות

מול אתגר הלחימה בגזרות השונות ,ולאפקט מבצעי משמעותי ,תוך הפיכת
היתרון היחסי של האויב לחיסרון .זאת באמצעים פשוטים יחסית וכאן גם
גדולתו של הרעיון היצירתי.
פרס לחוקר מצטיין הוענק לפרופ' עמנואל פלד מאוניברסיטת ת"א-
שבמשך שנים רבות תרם תרומה משמעותית לביטחון ,למדע ולתעשייה
בישראל.

אפרים לפיד

מרכז המידע למודיעין ולטרור ע"ש אלוף מאיר עמית
twitter.com/terrorisminfo

www.terrorism-info.org.il/he/index.aspx
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מנהרת הזמן

אירועים | מבצעים | מורשת קרב

תאריכון היסטורי לחודשים ספטמבר-אוקטובר

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

אירועי ספטמבר

ליל ה 5-4-בספטמבר " – 1997שירת הצפצפה" | מבצע של שייטת
 13בדרום לבנון הסתיים באסון .רוב אנשי הכוח נהרגו ממארב וממטעני
חבלה של החיזבאללה בציר התנועה .ועדת החקירה לבדיקת "אסון
השייטת" בחנה בין השאר את התהליך המודיעיני בניסיון להבין אם
הייתה דליפה של מידע בערוץ יומינטי או עקב כשל בטחוני-טכני
שאפשר מארב מתוכנן.

המפגש סלל את הדרך לביקור ההיסטורי
של סאדאת בירושלים ( 19בנוב' ,)1977
וקדמו לו שורת מהלכים שלמוסד הייתה
מעורבות חשובה בהם ( ואמ"ן מודר
מרובם).

 18-16בספטמבר  - 1982טבח סברה
ושתילה | טבח שערכו הפלנגות הנוצריות

בפלסטינים במחנות הפליטים סברה
ושתילה בביירות במהלך מלחמת לבנון
הראשונה .ועדת כהן ,שהוקמה לחקירת האירועים ,קבעה במסקנותיה
כי ראש אמ"ן יהושע שגיא העריך נכונה את תוצאות הכנסת כוחות
הפלנגות למחנות אך המליצה להעבירו מתפקידו כי לא העביר המידע
בזמן לקברניטים.
משה דיין

שייטת  13בתרגיל (צילום :דובר צה״ל)

 9בספטמבר " - 1969מבצע רביב" | מבצע ימי-יבשתי רחב היקף.
כוח משוריין הונחת בחוף המערבי של מפרץ סואץ והשתלט למשך
מספר שעות על רצועה של  50ק"מ .קדמה למבצע מלאכת איסוף
מל"מ (מודיעין למבצע) ונילוו אליו אנשי סיירת מטכ"ל וחוקרי שבויים.
במסגרת המבצע הושמדו מספר מתקנים מצריים ונהרגו במהלכו
למעלה מ 100-חיילים מצרים .בעקבות המבצע הודחו הרמטכ"ל המצרי
ורבים ממפקדי צבא מצרים.

שרון מעיד בפני ועדת החקירה על פרשת סברה ושתילה (צילום :רויטרס)

 17בספטמבר  - 1971מטוס חיל האוויר הופל בדרום | טילי
קרקע-אוויר מצריים הפילו מטוס "סטרטוקרוזר" של חיל האוויר שהיה
במשימת צילום מודיעינית באזור תעלת סואץ לאיתור סוללות טילים
סובייטיות חדשות .המטוס ועליו  8אנשי צוות היה בגיחת צילום באזור
מוכה טילים .זמן קצר לאחר שהגיעו ליעד נורו על המטוס שני טילי ס.א
 .2רק אחד מאנשי הצוות ניצל.

ספטמבר  - 1986אברהם שלום
מתפטר מתפקידו כראש השב"כ
בעקבות חשיפת חלקו בפרשת "קו
 | "300את מקומו נקרא למלא לתקופת

כהונה שנייה ראש השב"כ לשעבר יוסף
הרמלין .בעקבות הפרשה ,נקלע הארגון
למשבר פנימי עמוק.

אח"י קיסריה מעמיסה נגמ"ש שלל בחוף המצרי במהלך המבצע (צילום :מוזיאון חיל הים)

 21בספטמבר  - 1955כשל ההתרעה
האסטרטגי המשמעותי הראשון של
המודיעין הישראלי לאחר קום המדינה | הפתעה מהכרזת נשיא
אברהם שלום

 16בספטמבר  - 1977מפגש חשאי בין שליחו של סאדאת נשיא
מצרים ,חסן תוהמי ,לבין שר החוץ הישראלי משה דיין ,בחסות
ובהשתתפות מלך מרוקו | חשאיות המפגש שהמוסד טיפל בעריכתו

מצרים נאצר ,על עסקת נשק רחבת היקף עם צ'כוסלובקיה (בפועל
בריה"מ הייתה הספק אך העדיפה לטשטש את המשך בעמוד 10

נשמרה בסודיות רבה .אמ"ן ומשרד החוץ מודרו מחשש להדלפות.
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מנהרת הזמן

המשך מעמוד  9מעורבותה הישירה במזה"ת) .העסקה כללה ציוד
מתקדם שכלל בין השאר :כ 270-מטוסים ,מאות טנקים ,תותחים
ונגמ"שים .לעסקה היו השלכות משמעותיות על מאזן הכוחות במזה"ת
והיא הייתה בין הסיבות המרכזיות למלחמת סיני ב.1956-

 6באוקטובר  – 1973כישלון המודיעין הישראלי במתן התרעה
למלחמת יום הכיפורים | בעקבות מסקנות ועדת אגרנט הודחו

מתפקידם ראש אמ"ן ,ראש מחלקת מחקר ,קמ"ן פיקוד דרום וראש ענף
מצרים במחלקת מחקר .אחד הלקחים המיידים היה הקמת מחלקת
בקרה על המחקר המודיעיני ("איפכא מסתברא").

 25בספטמבר  - 1973הפגישה
החשאית של ראש הממשלה גולדה
מאיר עם חוסיין מלך ירדן שהתקיימה
במתקן המוסד 'המדרשה' | בפגישה

 9באוקטובר  - 1917נפטרה
בייסורים רבים שרה אהרונסון,
המפקדת בפועל של רשת
ניל"י ,לאחר שהתאבדה | בכך

החשאית עדכן חוסיין את גולדה על כוונת
מצרים וסוריה לפתוח במתקפה אם לא
תחול תזוזה מדינית משמעותית .רע"ן ירדן
במחקר ,זיזי קניאז'ר ,האזין בחדר הסמוך
גולדה מאיר
לשיחה (ברשות כמובן) .תוכן הפגישה דווח
בתפוצה מצומצמת (ללא דווח לאלוף פיקוד הצפון או לקמ"ן פצ"ן).
 26בספטמבר  - 1973תגבור כוחות חלקי בצפון | בעקבות דיווחי
קמ"ן פיקוד הצפון והערכתו כי סוריה נערכת ללחימה ,נענה הרמטכ"ל
באופן חלקי לדרישת אלוף הפיקוד חופי לתגבר הכוחות .נוכחותן של
 2הפלוגות המתגברות מגדוד ( 77חטיבה  )7הייתה קריטית בלחימה
ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים.

הגיעה לקיצה הטרגי פעילותה
של ניל"י – ארגון המודיעין העברי
הראשון.

 14באוקטובר  - 1994כשלון
הפעולה לחילוצו של החייל
נחשון וקסמן | סרן ניר פורז

שרה אהרונסון

מסיירת מטכ"ל והחייל החטוף נחשון וקסמן נהרגו בעת ניסיון החילוץ
בבית בביר-נבאללה של נחשון וקסמן,
שנחטף ב 9-באוקטובר ע"י  4מחבלים.
הפריצה התאפשרה בעקבות מידע
שהביא השב"כ וסיירת מטכ"ל נבחרה
לבצע.

 29בספטמבר  - 2000פרוץ האינתיפאדה השנייה (אירועי "גאות
ושפל") | למרות שבידי המודיעין הצטבר מידע וגורמי המודיעין הציגו

 21באוקטובר  - 1967טיבוע
המשחתת אח"י אילת |  47הרוגים

הערכות לגבי כוונות ערפאת ליצור גל מהומות בעקבות כישלון שיחות
קמפ דיוויד ,גורמי הביטחון לא היו ערוכים למהומות בהיקף רחב.
בהמשך פרצו מהומות אוקטובר גם ברחוב הערבי ( 13הרוגים).

ו 91-פצועים .שורת כשלים (גם
מודיעיניים) התגלתה בחקירת טיבוע
המשחתת ע"י טילי סטיקס ,שנורו
סרן ניר פורז
מנמל פורט סעיד .בתחקור לאחר
האירוע עלה ,כי לאמ"ן לא דווח על מסלול ההפלגה .במקביל ,מספר
שעות לפני האירוע נקלט ביחידה  848מידע בהקשר לפעילות חריגה
באזור פורט סעיד .ועדת הבדיקה בראשות סגן הרמטכ"ל אלוף חיים
בר-לב ,התייחסה במסקנותיה לתקלות טכניות ולעדויות סותרות של
אנשי  848ומודיעין חיל הים באשר לדיווח וקבלת המידע.

פיגוע באוטובוס במהלך האינתיפאדה השנייה

אירועי אוקטובר

 1באוקטובר " - 1985מבצע
רגל עץ" | תקיפת מפקדות

אש"ף בתוניס ע"י מטוסי חיל
האוויר לאחר הכנת מודיעין
למבצע ותיקי יעד מפורטים.
התקיפה התבצעה בשיאו של
גל טרור לאחר רצח הישראלים
בנמל לרנקה בקפריסין.
עשרות מחבלים נהרגו ומבנים
רבים הושמדו.

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

 29באוקטובר  - 1956תחילת "מלחמת סיני" | המודיעין הצבאי
והעומד בראשו יהושפט הרכבי ,מילאו תפקיד מרכזי בהכנות ,בעיקר
בתיאומים החשאיים עם צרפת ,וכך גם בתכנון וביצוע מהלך ההונאה
ובהכנות ללחימה .כבר אז בלט מקומו העולה של הסיגינט באיסוף
המודיעין.

שער גיליון בטאון חיל האוויר המוקדש
למבצע ״רגל עץ״ (צילום :אתר חיל האוויר)
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גאים להציג:
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המודיעין
למורשת
להציג:
וישראלגאים
וישראל דיפנס
מודיעין
המרכזלמורשת
המרכז
הכנס הבינלאומי השלישי

למודיעין וליחידות מיוחדות

אודות ישראל דיפנס

State of Israel
Ministry of Intelligence

IT&SF
 // 13.12.2017הרצליה

מודיעין במציאות דינאמית והתמודדות מול טרור

 13בדצמבר // 2017

דן אכדיה ,הרצליה

הכנס הבינלאומי למודיעין וליחידות מיוחדות הוא הכנס היחיד מסוגו בעולם ,העוסק בעבודת המודיעין והיחידות
המיוחדות ,בעידן של מציאות דינאמית ואיומי טרור משתנים.
הכנס נערך ביוזמת עמותת המרכז למורשת המודיעין בישראל ,העמותה הרשמית של יוצאי אגף המודיעין בצה"ל ,השב"כ
המוסד וארגונים נוספים ומערכת ישראל דיפנס.
בכנס נוטלים חלק בעלי תפקידים בכירים בישראל ובעולם ,לצד אנשי קהילת המודיעין בעבר ,מומחים ,אנשי אקדמיה,
תעשיות מובילות וחברות חדשניות בתחום.
בין הנושאים שיידונו בכנס :תמונת המודיעין המשתנה באזור והתמודדות גופי המודיעין מול המציאות הדינאמית //
התמודדות המודיעין מול אתגרי הטרור העולמי  //מנהיגות ומצוינות במודיעין  //הסייבר והטכנולוגיה בשירות
המודיעין  //תרומת היחידות המיוחדות למאבק בטרור  //השילוביות במודיעין  //ההתמודדות המודיעינית
עם אתגר ה.Big data-
האירוע ישלב בין כנס בנושאי המודיעין ויחידות מיוחדות לצד תערוכה ייחודית וחסרת תקדים של מיטב החברות הבולטות
מהארץ ומהעולם בשיתוף עם התעשיות המובילות בישראל ,אשר יציגו בגאווה את הטכנולוגיות החדישות והאתגרים
של תחום המודיעין.
מטרת הכנס :ליצור כר נרחב לחשיבה ודיון פתוחים ויצירתיים בנושאי מודיעין ,הן בהיבט הלחימה בטרור והן בתחום
ההצטיידות ביכולות מודיעין ,להעלות את המודעות בקרב מעצבי המדיניות ,מקבלי ההחלטות וראשי התעשיות
הביטחוניות לתחום המודיעין ולאיומים הניצבים בפנינו ,לקדם ולפתח שיתופי פעולה לצרכים צבאיים ואזרחים.
קהל היעד :יורכב מבכירים בקהילת המודיעין בהווה ובעבר ,בכירים בתעשיות הביטחוניות וממערכת הביטחון ,מקבלי
החלטות ,אנשי צבא מהארץ ומהעולם ,ראשי חברות מתחום המודיעין ,נציגי מדינות זרות ומשלחות מקצועיות מחו"ל,
מנהלי פרויקטים בתעשייה הביטחונית ,יוצאי יחידות מיוחדות ,חברות מודיעין פרטיות ,אנשי אקדמיה וחוקרים,
יזמים ומשקיעים.
T: 074-7031211 • F: 09-7671857 • E: info@israeldefense.co.il • W: intelligence.israeldefense.co.il
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המרכז למורשת המודיעין
כתב העת "מודיעין הלכה ומעשה"
מהווה במה לשיח מודיעיני מתודולוגי
עבור אנשי קהילת המודיעין ושוחרי
המודיעין בארץ ובעולם .הנושא המרכזי
בו עוסק כתב העת הוא הצורך של גורמי
המודיעין להתאים את דרכי פעולתם
לקצב ולעוצמה הגוברים של השינויים
הן בסביבה האסטרטגית והן בסביבה
האופרטיבית והטכנולוגית .הכותבים הם אנשי קהילת המודיעין הפעילה ,משלושת
הארגונים .את כתב העת עורכים יוסי קופרוסר ,רח"ט מחקר לשעבר ודודי סימן טוב
והוא יוצא לאור במסגרת פרויקט מחקר המתודולוגיה במל"מ.
את גיליון מס'  2פותח ראש אמ"ן ,האלוף הרצי הלוי ,שמציג את המתח שבין הצורך
להישתנות מהירה כדי לשמור על רלוונטיות מול האתגרים המודיעיניים החדשים
לבין הצורך לשמור על הזהות המודיעינית והמקצועיות.
להלן חלק מהמאמרים שמופיעים בגיליון:
השער הראשון של הגיליון עוסק בהישתנות
ארגוני המודיעין עצמם .בראשיתו ניתוח
המושגים התיאורטיים המשמשים להתמודדות
עם מצבי אי וודאות ,כפי שהם באו לידי ביטוי
בתהליכים אסטרטגיים באמ"ן בשנים האחרונות.
בהמשך ,נידונה סוגית בניין הכוח בקהילת
המודיעין ,הכוללת הצעה להרחיב את המרחב
המשותף בבניין הכוח בקהילה.
השער השני עוסק בבירור עתידו של מקצוע המחקר
המודיעיני וכולל הצגת גישות שונות  -החל באימוץ
המשמעויות של העידן הדיגיטלי ויצירת מקצוע
מודיעיני חדש וכלה בקריאה לצורך בהיכרות עמוקה עם
התרבות של מושאי המחקר שנחשקה עם הזמן.
השער השלישי עוסק במחקר ארגונים כתחום חדש ועולה
בעשייה המחקרית הנוכחית ,מוצג בו רעיון ה"מערכה בין
מלחמות" כרכיב חדש באסטרטגית צה"ל על משמעויותיו
המודיעיניות.

המכון לחקר מודיעין ומדיניות
השער הרביעי עוסק בתחזיות כמרחב מחקרי .ראשיתו בהתחקות אחר ניסוייו
של הפסיכולוג פיליפ טטלוק ,שפועל בשנים האחרונות יחד עם קהילת המודיעין
האמריקאית ,ומנסה לאתר עבורה "חזאי-על" במרחב האנושי האזרחי.
השער החמישי עוסק במודיעין האסטרטגי ומציג תפיסת מחקר שפותחה בשנים
האחרונות בשב"כ וכן בחינה ביקורתית של רעיון הבקרה בקהילת המודיעין.
השער האחרון בגיליון המהווה "זרקור מעבר לים" ,כולל שני ניתוחים :א .היחסים
בין הנשיא טראמפ לקהילת המודיעין שלו .ב .ניתוח היסטורי של יחסו של צ'רצ'יל
לקהילת המודיעין שלו .הגיליון מופיע באתר המל"ם ,הקוראים מוזמנים לכתוב
מאמרים ולהגיב.

יצא לאור
גיליון 2

הספרייה

המל"ם
בספריית
החבויים
האוצרות
ספריית המל"ם עוסקת בתחומי המודיעין ,הטרור והלוט"ר ובה ספרים ,כתבי עת ,מחקרים של מכוני המחקר
שבמל"ם ,ועבודות אקדמיות

נאוה רייך | מנהלת ספריית המל"ם





ספריית המל“ם עוסקת בתחומי מודיעין ,ביטחון ,מזרח תיכון
וטרור .הספרייה כוללת ספרים ,כתבי עת ,עבודות אקדמיות
ומחקרים של מכוני המחקר שבמל“ם .ניתן לאתר מהבית את
קטלוג הספרייה באתר האינטרנט:
http://www.infocenters.co.il/malam sifria
אנחנו פה לפניות באתר האינטרנט של הספרייה /במייל:
library@intelligence.org.il
בטלפון  03-5482254בפקס 03-5497731
בפייסבוק :ספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור  -המרכז
למורשת המודיעין
אתר ספריית מל"מ משולב באתר החדש של מרכז המידע למודיעין וטרור על שם האלוף מאיר עמית .כתובת האתר:
http://www.terrorism-info.org.il/he/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
האתר מותאם למסכי מגע ומונגש לכלל הציבור .באתר ניתן להיכנס לקטלוג הספרייה ,כולל אפשרויות חיפוש מתקדמות .כמו כן ניתן לקבל מידע
שוטף על אודות שירותי הספרייה.
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DATE

HE
SAVE T

צ'אפחות

אירועים במל"ם
שריינו ביומנכם
0

יום ראשון  5בנובמבר  2017שעה 18:00

0

בתכנית :דברים לזכרו תא"ל (מיל') ד"ר אפרים לפיד.
סוריה לאחר מלחמת יום הכיפורים  -תצפית אישית ממישר,
כבוד שופט בית המשפט העליון מר יצחק עמית.
סוריה  -היום  -פרופ' אייל זיסר ,אוניברסיטת תל-אביב.
דבר מפקד היחידה ודברי סיום תא"ל (מיל') חנן גפן ,יו"ר קרן
יואל בן-פורת.
השתתפות מותנית בהרשמה מראש .מספר המקומות מוגבל.
יום שלישי  14בנובמבר  2017שעה 18:30
עמותת מורשת 'הבריחה' מקיימת במל"ם ערב "ושבו בנים לגבולם".
ההשתתפות כרוכה בתשלום ובהרשמה מראש.054-7677414 :
יום רביעי  15בנובמבר 2017
מפגש נוסף של 'מועדון חבצלת' .פרטים בקרוב.
יום רביעי  13בדצמבר 2017
הכנס הבינלאומי השלישי למודיעין וליחידות מיוחדות במלון
אכדיה הרצליה .פרטים בעמוד .11

 0זלמן (ג'מקה)

גנדלר אל"מ (דימ')
קבל ממנכ"ל המל"ם
תא"ל (מיל') דוד צור
הוקרה מיוחדת על
תרומתו במלחמת ששת
הימים בעת שהיה קמ"ן
פיקוד צפון.
 0שלומי מעיין,
אל"מ (מיל') ,מונה
הוקרה מיוחדת לג'מקה
למנהל יחידת
המוזאונים והמורשת באגף משפחות שכולות ,הנצחה ומורשת
במשרד הביטחון .שלומי היה בעבר
קצין מודיעין בכיר.
 0אפרים לפיד תא"ל (מיל')
ד"ר ,משיק ספר חדש :לוחמי הסתר:
המודיעין הישראלי – מבט מבפנים,
ידיעות אחרונות ,הוצאת חמד
(ההשקה בבית הפלמ"ח ביום רביעי 25
באוקטובר .)2017

ערב המורשת השמיני בנושא 'התרעה' לזכרו של
תא"ל יואל בן פורת (ז"ל)

0

0

לפרטים נוספים על אירועים יש להתעדכן באתר האינטרנט של
המל"מ .www.intelligence.org.il :הרשמה לאירועים במשרדי המל"מ,
בטלפון  03-5497019 /03-5491306שלוחה  101או .0

תודתנו

יצא לאור גיליון נוסף
של מבט מל"ם

לשמעון אביבי ,לנאוה אגמון ,לזאב אלדר ,לדוד דוכן ,ליובל
חלמיש ,לרון כתרי ,לניסן לב-רן ,לאפרים לפיד ,לגדעון מיטשניק,
לאפי מלצר ,לאמנון סופרין ,לרקפת פאר ,ליוסי קופרווסר ,לרפי
קטרון ,לנאוה רייך ,לדליה ואופיר שוהם ,למיטל שטדלר ולנעם
שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל האחרים שתרמו.

כתב העת של המרכז למורשת המודיעין
איך בן גוריון
שיתף פעולה עם
צרפת נגד הקנוניה
הבריטית 0
הקרב האווירי
שהיה  -וזה שלא
היה 0
ההיפנוזה ככלי
אלגנטי לחקירת
מחבלים 0
וגם :נהג אחד
מנסה לצלוח את
המלחמה.

"רואים מל"ם" ,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"ם"
mlm@intelligence.org.il

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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