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טקס ההתייחדות השנתי תשפ"א-2020
לזכר חללי קהילת המודיעין 

באתר ההנצחה בגלילות

צילום: אור ויצמן צלמת מו"ח, מערך ההדרכה למודיעין ולסייבר בחיל המודיעין

"המקום הכי נמוך בלב, / זה שבו לצער אין מקום 
זה שבו כמעט ולא כואב, / זה שבו כבר אי אפשר לחלום 

הוא גם הבטחה לשוב לפרוח
ולחזור חזק יותר אל העולם / לשקוע, לפרוח, בכוח."

לברכה, פתח השנה  זכרו  זך,  נתן  ישראל,  זה משירו של חתן פרס  ציטוט 
את טקס ההתייחדות. כמדי שנה התייחדה קהילת המודיעין עם זכר נופליה. 
השנה, לנוכח התפשטות נגיף הקורונה, הטקס צולם והוקרן בשידור ישיר מאתר 
ההנצחה בגלילות ביום שלישי, א' בכסלו תשפ"א, 17 בנובמבר 2020. בטקס צפו 
בני המשפחות השכולות, מפקדי אגף המודיעין וחיל הגנת הגבולות וחייליו, אנשי 
ולתפקידים מיוחדים ושירות הביטחון הכללי, מפקדי העבר  המוסד למודיעין 
ומוקירי זכר הנופלים. הטקס התקיים במעמד ראש אגף המודיעין, אלוף תמיר 
הימן; ראש שירות הביטחון הכללי, מר נדב ארגמן; ראש מטה המוסד למודיעין 
ותפקידים מיוחדים; קצין המודיעין הראשי, תת אלוף אבי קינן; מפקד חיל הגנת 
וראש אגף משפחות,  ימן; סמנכ"ל משרד הביטחון  הגבולות, תת אלוף עמית 
)מיל'( ד"ר צבי שטאובר  יו"ר המל"מ תא"ל  ומורשת מר אריה מועלם;  הנצחה 

ומנכ"ל המל"מ תא"ל )במיל'( מר דודו צור.
הטקס התחיל בהדלקת אבוקת זיכרון על ידי הגברת רינה נתן, אימו של בני 
זכרו לברכה. בני נתן הצטרף בשנת 1999 לשירות הביטחון הכללי, ועבד בתחום 
כ"א באב  ביום  מילוי תפקידו,  נפל בעת  ירושלים. הוא  הלוגיסטיקה במרחב 

תשס"ו, 14 באוגוסט 2006.
בהמשך להדלקת האבוקה נאמר קדיש מפי מר אברהם כהן, אחיו של לוחם 
המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, סגן אלוף אליהו )אלי( כהן זכרו לברכה. 

אלי כהן נחשף בעת פעילות מבצעית חשאית בסוריה והועלה 
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 העורכת: יוכי ארליך
עורכת לשונית: נאוה לכיש

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ
דבר היו"ר

למשפחות ולחברים שלום,
בשמי ובשם המל"מ אבקש להביע השתתפות 
בצערן של חמש משפחות של חברי העמותה 
יצחק אילן, איש  שהלכו לאחרונה לעולמם: 
רב פעלים ומעשים שהיה סגן ראש השב"כ, 
ושימש עד לאחרונה כחבר הוועדה המייעצת 
של המכון לחקר מתודולוגיה של המודיעין במל"מ; אלוף שלמה 
 - יום הכיפורים  לא קלה לאחר מלחמת  גזית, שקיבל משימה 
שיקום חיל המודיעין, היה ממקימי המל"מ ושימש כסגן יו"ר המל"מ 
ותרם רבות לפעילותו; אריה סיוון איש אמ"ן והמוסד בעברו, שהיה 
פעיל בקידום המל"מ ופעילותו, במיוחד בכל מה שקשור לפיתוח 
קשרי החוץ של העמותה; תא"ל ד"ר חיים יעבץ שהיה איש מרתק, 
וטיפל  ידיד המל"מ,  ואיתן הבר שהיה  ואופק;  ססגוני, רב דמיון 

במסירות במשפחות השכולות. יהי זכרם ברוך. 
47 שנה  המל"מ קיים לאחרונה אירוע מקוון בזום שיוחד לציון 
למלחמת יום הכיפורים. אנשי מודיעין מקהילת המודיעין, שנטלו 
כי  ניתן לקבוע  והשתתפו. במבט לאחור,  חלק במלחמה, תרמו 
המלחמה חוללה שינוי מהותי בחיי החברה הישראלית. היא הייתה 
תוצר של חטא היוהרה, שאפיין את החברה הישראלית אופקית 
ואנכית. הדרג המדיני האמין כי המשך הסטטוס קוו אפשרי. הדרג 
הצבאי האמין שצה"ל יבלום בכל מקרה, גם אם יותקף. והמודיעין 
והאמין על האויב.  נכשל במתן התרעה על אף המידע העדכני 
יום הכיפורים הופנה לאגף המודיעין,  מוקד האשמה על מחדל 

אך למעשה כל תפישת הביטחון של ישראל כשלה.
ולהנחיל את  ובלקחיה,   לכן בבואנו היום לדון במלחמה ההיא 
מורשתה לדור הצעיר, חשוב לזכור כי אנשי המודיעין של אז היו 
הנבחרת הטובה ביותר. חשוב גם לזכור כי למרות תנאי הפתיחה 
ניצחון מפואר, שסלל את הדרך לשינוי דרמטי  ניצחנו  הקשים 
את  לבחון  בבואנו  ובינתיים  ישראל.  של  האסטרטגי  במעמדה 
כי מלאכת המודיעין מסובכת וקשה.  יש לזכור  לקחי המלחמה 
הטעות טבועה ב-DNA האנושי, שכובל אותנו ומוביל אותנו לטעות 
בתחזיות לעתיד. לכן בעידן המציאות המדומה של ימינו, קהילת 
המודיעין משקיעה מאמצים ניכרים גם בתחום המתודולוגיה של 
בגיבוש  לרשותה  העומדים  הכלים  את  להעשיר  כדי  המודיעין 
תפישת המציאות ומשמעויותיה. המכון לחקר המתודולוגיה של 

המודיעין, הפועל במל"מ, הוא שותף מוביל במאמצים אלה.
 

ד"ר צבי שטאובר
המשך בעמוד 2יו"ר המל"מ

חג אורים שמח
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לגרדום בדמשק, ביום ט"ז באייר תשכ"ה, 18 במאי 1965. מקום קבורתו לא נודע.
בשם המשפחות השכולות נשאה דברים מרגשים הגברת רונית כהן מוסק, בתו של 
סרן זאב )וילי( מוסק זכרו לברכה, אשר שירת כקצין מודיעין באמ"ן. מוסק נפל בעת 
1956: "כבוד  מילוי תפקידו בהתרסקות מטוס סיור, ביום כ"ג באדר תשט"ז, 6 במרץ 
נפל בחלקי לשאת דברים בטקס התייחדות עם חללי קהילת המודיעין. שנים  רב 
רבות, הדחקתי את נושא השכול, בילדותי לא דיברתי על כך, גדלתי בתקופה שלא 
היה מקובל לדבר בגילוי לב על המצב המשפחתי או האישי. אך אימא ציינה תמיד, 
שאגף המודיעין ליווה אותנו כל השנים". "השנה היא שנה קשה, מאוד מורכבת. ראויה 
לציון יוזמה ברוכה של אגף המודיעין על הקמת קבוצה של אנשים שחוו את השכול 

ומתכנסת ביחד בזום, והפכה לקהילה תומכת ומחברת".
"קהילת המודיעין היא עמוד התווך של צה"ל  כוכבי, אמר בדבריו:  הרמטכ"ל אביב 
ונכס מדינתי. פועלם של אנשי המודיעין היום, בדיוק כמו פועלם של יקיריכם, הוא 
שמאפשר את החיים בביטחון במדינת ישראל. משפחות יקרות המפגש איתכם חסר 
יקיריכם. אני  ואת  והמרחק אומנם מונע קרבה פיזית, אבל לא משכיח אתכם  לנו, 

מחבק אתכם מחזק ומצדיע לכם". 

צילום: אור ויצמן צלמת מו"ח, מערך ההדרכה למודיעין ולסייבר בחיל המודיעין

קהילת  כולו מחבק אתכם  "העם  בדבריו:  אמר  נתניהו  בנימין  מר  ראש הממשלה 
המודיעין שיקיריכם השתייכו אליה, כמו אחי יוני ז"ל, והיא אבן יסוד בחומת הביטחון 
של המדינה. סוכנויות המודיעין של ישראל זוכות בצדק להערכה עצומה בכל העולם. 
נחושה בלתי  אנשי המודיעין חדורים מחויבות עמוקה לעם, הם עסוקים בעשייה 
פוסקת באלמוניות הרחק מאור הזרקורים בתפקידים שכרוכים במתח וסכנה. איבדנו 
בנים ובנות נפלאים ואנו מרכינים לכבודם ראש. אנו חולקים להם תהילת נצח, יהי 

זכרם ברוך".
יו"ר המל"מ ד"ר צבי שטאובר הניח את הזר בשם המל"מ. ניתן לצפות בהקלטה של 
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שירן קדרון רמ"ד נפגעים ורב"ט אטל אזרואל מדוברות בחיל המודיעין

המשך מעמוד 1

דבר העורכת

קוראים יקרים,

מלחמת יום הכיפורים הייתה אירוע 
מכאיב ומשמעותי בתולדות ישראל. 
אותה  זוכר  אותה  שחווה  מי  כל 
תלמידת  אז  הייתי  שלו.  מזוויתו 
וגם  לוד,  רמלה  בתיכון  י"ב  כיתה 
אדום" המקומית.  דוד  "מגן  חובשת מתנדבת בתחנת 
לוד  התעופה  בשדה  רבות  פעמים  עצמי  את  מצאתי 
זכרן  עם  ונשארתי  איסוף,  בצומת  היום(  של  )נתב"ג 
אוויר  חיל  והמראות. ראשית של מטוסי  נחיתות  של 
שהביאו פצועים מהצפון ומהדרום, שפונו להמשך טיפול 
בבתי חולים במרכז הארץ. בתוך כך גם נחיתות מטוסים 
הביתה,  מיהרו  בחו"ל,  ששהו  ונשים  גברים  שהביאו 
רואה את  עוד  חלקם מהשדה היישר אל החזית. אני 
החבר'ה על המסלול ממתינים להסעה. ודאי היו מהם 
כמה שחזרו בנחיתות האחרות. ובהמשך, נחיתות מטוסי 
הענק האמריקאים עם ציוד לחימה שסייע לסיים את 
הימים הנוראים ההם. זאת הייתה החוויה שלי, המראות 
ונחיתות. ואולי יש בזיכרון זה גם משל. אנו ממשיכים 
להמריא ולנחות, לנסוק ולצלול. מתי נתייצב על הקרקע? 

מי יודע? המלחמה ההיא עוד עימנו, אצל כולנו.   
בגיליון זה של רואים מל"מ תוכלו לקרוא לקט תמציתי 
שנה   47 לציון  במל"מ  שקיימנו  מקוונים  משידורים 
למלחמת יום הכיפורים, על טקס ההתייחדות השנתי עם 
חללי קהילת המודיעין שקיימנו השנה ברוח התקופה 
לצפות  ניתן  השונות.  בעמותות  הפעילות  ועל  בזום, 
 במרבית האירועים המקוונים באתר האינטרנט של המל"מ 
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ימים טובים  ושישובו  לכולנו בריאות איתנה  מאחלת 

יותר במהרה.

 קריאה מהנה,
יוכי ארליך

אות בן גוריון לקרולין סימון
בנובמבר  ב-22  ברכות לקרולין סימון שקבלה 
2020 את אות בן גוריון לשנת תשפ"א באוניברסיטת 

בן-גוריון בנגב. 
הענפה  הפילנטרופית  פעילותה  בעבור  זאת 
בפקולטה  השנים  רבת  ההתנדבותית  והעשייה 
ורבת  למדעי הבריאות. הוקרה לאשה רחבת לב 

פעלים המקדישה את חייה לנתינה למען הזולת. 
קרוליין הקימה את ספרית אמ"ן ועבדה במסירות 

בשנים 1956–1983. 
בימים אלו הספרייה שוקדת על כתיבת ההיסטוריה 
ניתן  שלה. נשמח לכל מי שיכול לתרום בתחום, 

לפנות לנאוה רייך טל' 03-5482254. קרולין סימון
)צילום: דני מכליס, אוניברסיטת בן גוריון(
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מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

המל"מ מנחיל את מורשת קהילת המודיעין 
בזום לציבור הרחב

מגפת הקורונה ממשיכה לעצב את חיינו, והמל"מ מתאים את פעילותו 
בקיום  אוקטובר  מחודש  החל  פתחנו  זאת,  במסגרת  התקופה.  לרוח 
שידורים מקוונים שעניינם הנחלת מורשת קהילת המודיעין וערכיה )כולל 
באמצעות שיתוף פעולה עם עמותות נוספות(, הצגת פרשיות מודיעין 
ע"י חברי העמותה אל הציבור הרחב, סקירה של סוגיות הקשורות לסדר 
וסיפורים  וקהילת המודיעין,  ולתחומי העניין של חברי העמותה  יומנו 
אישיים מרתקים של חברי הקהילה הקשורים לחוויות שעברו במהלך 

שירותם ומעבר לו. 
במסגרת מפעל המורשת וההנצחה, קיימנו בשיתוף עם המשפחה ערב 
עיון מקוון לזכרו של חברנו ד"ר יובל ארנון-אוחנה ז"ל. סדרת ההרצאות 

זמינה לצפייה חופשית ביוטיוב. 
ערב הבחירות בארה"ב קיימנו שידור מיוחד עם העיתונאי והפרשן אלון 
פנקס ועם גיל הורביץ מהמשרד לענייני מודיעין בניסיון להבין פנינו לאן. 
בשידור מיוחד שהוקדש לציון 25 שנה לרצח ראש הממשלה, יצחק רבין 

ז"ל, דיברו יעקב פרי שהיה ראש השב"כ, וחזי כאלו שעמד בראש האגף 
לעניינים לא ערביים בשב"כ. חברנו, עמי מורן מהשב"כ, תיאר מהזווית 
של השב"כ את הפיגוע שהסעיר את המדינה – חטיפתו של הנער אופיר 
רחום ז"ל מאשקלון, ובהמשך לכידתה וחקירתה של רוצחת האינטרנט 
אמנה מונא שפיתתה אותו והשתתפה ברצח. לצד זאת, אנו מאירים זוויות 
נוספות הקשורות בהתפתחויות במזרח התיכון שיש להן השפעה גם על 

מצבה האסטרטגי של ישראל וביטחונה הלאומי. 
במסגרת זאת, קיימנו שידורים מקוונים על יחסי ישראל סודאן בהרצאה 
ובהמשך  ובמצרים,  קורן, לשעבר שגריר בדרום סודאן  חיים  ד"ר  של 
החשאיים  והמגעים  "המוסד  בנושא  אלפר  יוסי  חברנו  של  בהרצאה 
אתיופיה  "האם  בנושא  בהרצאתו  עסק  ארליך  חגי  פרופ'  במרחב". 
מתפרקת?" בשידור מקוון נוסף על משטר המים, הנילוס ועתיד המזרח 
התיכון, העמיקו פרופ' פנחס אלפרט, על מגמות במאזן המים באזורנו, 

ופרופ' ארליך, על "הסכר האתיופי – רנסנס של הנילוס?" 

שידור  הזום השבועי של המל"מ שנערך ביום ראשון 6 בדצמבר 2020 עסק בנושא:

"המחבל, הנסיכה ופדיון שבויים במלחמת לבנון הראשונה" 
שמונה חיילי צה"ל נפלו בשבי במלחמת לבנון הראשונה בידי ארגוני המחבלים. 

מחבל בכיר, צלאח תעמרי, שהיה ראש השבויים הפלסטינים במחנה השבויים, ואשתו 
הנסיכה דינה, גרושתו של המלך חסיין, הופעלו על-ידי המודיעין הישראלי במבצע 
מורכב שהתניע מו"מ עם אש"פ. בסופו שוחררו מרבית החיילים ושבו בשלום לבתיהם.
תא”ל )מיל'( גדי זהר, ששימש באותה תקופה מפקד יחידה 504, ו ואהרון )אהרל’ה( 
ברנע, כתב הרדיו בערבית באותו זמן, ואיש מילואים ביחידה, שפעל איתו, העבירו 

במשותף את ההרצאה המרתקת.
1,350 צופים עקבו אחרי השידור, שאף העבירו משובים מצוינים. 

אכן הנחלת מורשת לשמה לקהל הרחב!

אהרון ברנעגדי זהר
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רלוונטי במועד )אף כי חלקו היה קיים ביחידה(.
"צוק איתן" מצליחה היחידה להביא למפקד הטקטי  רק החל ממבצע 
ידיעות מעולות במועד. זאת בעיקר באמצעות היורשת  בדרג המסתער 

של ה"גנ'ד", המכונה היום "8200 המבצעית".
ראובן ירדור

נעם שפירא על הנעשה בבסיסי 8200 
באום ח'שיבה בסיני 

אל"מ )בדימוס( נעם שפירא, תיאר את הנעשה בבסיסי 8200 באום ח'שיבה 
ערב מלחמת יום הכיפורים ובמהלכה. 

)מודיעין  הקומינט  במרכז  המערבית  הזירה  ראש  הייתי   1973 בשנת 
תקשורת, מידע המתקבל מתעבורה של אותות המכילים תוכן ביחידה 
1973 הגעתי לבסיס המרכזי שלנו בסיני באום  ב-3 באוקטובר   .)8200
ח'שיבה בהוראה של מפקד היחידה לשרת כמנהל ההאזנה המרחבי, כיוון 

שההערכה ביחידה 8200 הייתה שעומדת לפרוץ מלחמה. 

 נעם שפירא בקב"ריה של בבל עם יוסי שטח מהמחקר מימין 
ומנחם שריר מהמחקר משמאל

בבסיס המרכזי באום ח'שיבה כיסינו את המקורות השונים. למרות שהייתה 
פעילות  אותרה  לא  בודדים,  אזכורים  למעט  "התרגיל",  של  תקופה  זו 
המוכרת לנו מתרגילים קודמים. היו דיווחים על השלמת תנועות, והייתה 
ידיעה על הפסקת צום הרמצ'אן שניתנה הוראה להפסיקו בצבא המצרי. 
1973 לא התקיימה פעילות תקשורתית  בשבת בבוקר ה-6 באוקטובר 
במקורותינו. על מנת לוודא שאין בעיה בקליטה, שלחתי את הטכנאים 
לבדוק את המערכות ונמצא שהכול תקין. בשעה 14:00 נקלטה התרעה 
על תקיפת חיל האוויר המצרי על הבסיס. אחד החיילים נהרג בהתקפה 

ומערך האנטנות נפגע חלקית. 
בתוך שעות שיקמו טכנאי הבסיס את המערך, ובחדרי הקליטה נקלטו 
עשרות רשתות ומערכות קשר ש"עלו" לאוויר בו זמנית. הבעיה המרכזית 
הוראות קשר  פי  על  הופעלו  כיוון שהן  ושיוכן  זיהוי הרשתות  הייתה 
כן, היה צורך לברור את הרשתות החשובות של הדרגים  חדשות. כמו 
ארוך. אסרתי  הידיעה שלהן  חיי  ולהעדיף את אלה שאורך  הגבוהים, 
בעיקר אלה ששירתו את  כוחותינו,  להאזין לרשתות  על האלחוטנים 

המעוזים שהותקפו. 
"פורקן" כדי שיקיים  )ב"ר( שהוצב במעוז  היה לנו מש"ק בינה רשתית 
רלוונטי )המש"ק  ויהיה  יגיע לכוחות  האזנה טקטית על מנת שהמידע 

המשך בעמוד 5נחלץ עם הפלוגה הירושלמית לקו כוחותינו(. מיינו את 

במרכז השידורים המקוונים שקיימנו  הכיפורים עמדה  יום  מלחמת 
בתקופה האחרונה לחברי העמותה. ד"ר דן שפטן הרצה על מלחמת יום 
הכיפורים – ההיבט האסטרטגי, שבתי שביט, ראש המוסד בעבר ותא"ל 
באמ"ן,  המחקר  חטיבת  ראש  לאחרונה  עד  שהיה  שלום  דרור  )מיל'( 
 – יום הכיפורים  ומלחמת  יום העיון המקוון: המודיעין  התייחסו לנושא 

תובנות ולקחים. 
והמלווה, בגופי  יותר בפעילות המודיעינית המקדימה  השנה התמקדנו 
ובמוסד,   )848 יחידה  קודם  )שכונתה   8200 ביחידה  הגדולים  האיסוף 
בזרועות –אוויר וים ובפיקוד האופרטיבי. כמו כן, ביקשנו  להביא לידי ביטוי 
את התובנות והמעשים של קציני המודיעין בקו, ברמת הגולן ובתעלת 

סואץ, ומנגד את המבט של האויבים, מצרים וסוריה. 
המודיעין  על  המקוונים  בשידורים  האלה  הנושאים  בכל  לצפות  ניתן 
המל"מ: של  האינטרנט  באתר  במלואם  הכיפורים  יום   במלחמת 

www.intelligence.org.il

להלן לקט קצר ממבחר הדברים שהוצגו בשידורים המקוונים:

ראובן ירדור על האיסוף להתרעה 
8200 לשעבר, בחר להתרכז  ירדור, מפקד יחידה  תא"ל )בדימוס( ראובן 
בנושא איסוף להתרעה. יחידה 8200 שמכונה "יחידת האיסוף המרכזית", 
"יחידת האיסוף המרכזית למודיעין ולהתרעה", מילאה תפקיד  ולעיתים 
משמעותי בגיבוש התרעה אסטרטגית, אופרטיבית וטקטית. במדיה שבה 
פועלת יחידה 8200, במידע המועבר כשהוא "רכוב" על גלי קרינה אלקטרו-
מגנטית, יש פוטנציאל עצום להגיע למידע כמעט מכל סוג, כמעט בכל 
תחום שעולה על הדעת, וכמעט בכל רמה. לכן מצפים מהיחידה שתספק 
האופרטיבית  האסטרטגית,  הרמות:  בכל  התרעתי  מידע  מועד  בעוד 
והטקטית. אך מעל לכל אלה עמדה בעדיפות עליונה הציפייה והדרישה 
מהיחידה, שתיתן במועד מידע ברור, אמין ושלם, לצורך התרעה אסטרטגית 
ואופרטיבית על הכנות קונקרטיות למתקפה כוללת של צבאות סדירים.

בפרשת "רותם" בשנת 1960 היחידה כשלה. 8200 לא התריעה על כניסת 
עוצבות מצריות לסיני. מאז כישלון זה, הוטמעה ביחידה תודעת עליונות 
ואת אופן  והיחידה שינתה דרמטית את פניה  ההתרעה. הופקו לקחים 
התנהלותה. לקראת מלחמת 1967, במשך יותר משבועיים וחצי, הזרימה 
ומדויק על  היחידה כמויות אדירות של מידע התרעתי איכותי, מפורט 

התארגנותן של סוריה, ירדן ומצרים למלחמה בישראל.
בחודשים שלפני יום הכיפורים, וביתר שאת בין כסה לעשור, הביאה יחידה 
8200 את כל המידע הנדרש, ואף למעלה מכך, למתן התרעה אסטרטגית, 
אופרטיבית וטקטית. אם כשלה, היא כשלה רק בקמצוץ משימות משניות, 
זהב"  ב"ידיעות  רק  מדובר  ואין  הכלל.  על  מעידות  הכלל  מן  והיוצאות 
השקולות לידיעה שהביא המוסד שעות ספורות לפני שעת השי"ן. כאלה 
הביאה היחידה מלוא החופן במהלך הימים שקדמו למלחמה. אבל בנוסף 
לכך סיפקה היחידה מאות ידיעות, שיחד עם גיחת צילום אחת או שתים 
ודיווחים בזמן אמת של כוחותינו בחזיתות, די היה בהם למתן ההתרעה 
האסטרטגית, במועד שהובטח על ידי אמ"ן לצמרת המדינית והצבאית, ואף 
לפניו. מנגד, במתן מודיעין טקטי ללחימה המצב שונה. בעוד שלזרועות 
האוויר והים ניתן מודיעין מעולה מסוג זה, הרי דרגי השדה, מרמת הפקוד 
המרחבי, וביתר שאת מרמת האוגדה ומטה, לא קיבלו מספיק מידע סיגינטי 

מלחמת יום הכיפורים, 47 שנה אחרי המלחמה 
מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ
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והעברנו למחלקות ההאזנה באוגדות את המידע על אמצעי  הרשתות 
הקשר הרלוונטיים לגזרתם. 

25 שריון, להיערכות צה"ל  המידע שהעברנו תרם לחיסולה של חטיבה 
לצליחת התעלה באזור דוורסואר, ולסיוע לחיל האוויר מול פעילות חיל 
האוויר והטק"א המצריים. הבסיסים שתרמו לכיסוי בסיני היו באזור בלוזה, 
טסה, הבלון בג'בל יעלק והבסיסים במרחב שלמה. לסיכום, היחידה עמדה 
במשימת ההתרעה על המלחמה בזירה המערבית לפני המלחמה, ותרמה 

מודיעין ערכי וחשוב במהלכה לדרג הטקטי, האופרטיבי והאסטרטגי.
נעם שפירא

הקמ"ן הצופה על עמק הבכא – סיפורו 
האישי של אשר סדן 

)בדימוס( הציג את סיפורו האישי בקו הראשון ברמת  אשר סדן תא"ל 
הגולן "הצופה על עמק הבכא". סדן היה עוזר קמ"ן חטיבה מרחבית 820, 
שפקדה על הכוחות ברמת הגולן מהחרמון בצפון, כולל הר דב ועד הירמוך. 
תפקידה היה לאייש ולתחזק את המוצבים, לשפר את המכשול הקרקעי, 
לנהל את הביטחון השוטף ולקיים סיורים ותצפיות. ב-6 באוקטובר 1973 
בהיערכות למה שהיה נראה כ"יום קרב", פעל סדן בהר חרמונית ומשם 
על אף שבקבוצת  זאת  לנפח.  ולדווח  בגזרה  על הנעשה  לצפות  החל 
הפקודות שהתקיימה במחנה נפח ביום שבת ה-6 באוקטובר 1973 בשעה 
10:00 אמר מפקד פיקוד הצפון האלוף חופי - היום בשעה 1800 – מלחמה! 
"כל העולם התהפך", הצבא  14:00, לפי סיפורו של סדן  לקראת השעה 
הסורי בטנקים, בנגמ"שים ובחיילים נכנסו לגזרה, וזו התנפצה: כ-1,000 
טנקים סוריים מול 177 של צה"ל, 1,000 קני ארטילריה סוריים מול פחות 
מ-50. סדן ציין כי על המקום בו שהו הוא וכעשרה אנשים לא היה ירי 
ולדווח בצורה מסודרת, מדוקדקת ומקצועית.  מסיבי, כך שיכלו לצפות 
ההתקפה  לגבי  בהירה  תמונה  יצרו  המדויקים  המודיעיניים  הדיווחים 
הסורית בגזרת חרמונית, ולכן חטיבה 7 של השריון קיבלה פקודה לתגבר 
את פיתחת קוניטרה. בדיעבד, הסתבר לסדן כי המידע שמסר היה בעל 

משמעות חשובה ביותר למהלכים הצבאיים בזירה ולתוצאותיהם.

המודיעין במלחמת יום הכיפורים
 היבטים אופרטיביים, 

פיקודים וזרועות
חגי מן על הסתרת מידע התרעתי מקמ"ן 
פיקוד צפון שצבא סוריה נערך לתקיפה 

אל"מ )בדימוס( חגי מן היה קמ"ן פיקוד צפון במהלך המלחמה ואחריה. 
הוא בחר להציג את המידע "על התרעות מהמעלה העליונה" שהוסתרו 
ממנו על ידי ענף 5 באמ"ן מחקר. מידע זה הצביע על היערכות והתכוננות 

סוריה להתקיף את ישראל ערב המלחמה.
חגי מנה את ההתרעות הבאות שלא הובאו לידיעתו:

QQ  תוכנית הצבא הסורי" ההתרעה שהעביר המלך חוסיין, שכללה את 
לתקיפת רמת הגולן" )25 בספטמבר 1973(.

QQ  והבקשה )C.I.A.( ההתרעה שהעבירה סוכנות הביון המרכזית של ארה"ב
שהופנתה לאמ"ן להתייחס "לתוכנית ההתקפה של הצבא הסורי", שהגיעה 
גם לאמריקאים, וצורפה לפנייה שהועברה לאמ"ן )29 בספטמבר 1973(.

QQ  משמעות הגעת חטיבת טנקים 47 מחומס לרמת הגולן )מידע שהיה
1972 בעקבות חקירת השבויים הסוריים  מיוני  5 באמ"ן/מחקר  לענף 

שנחטפו במבצע "ארגז"(.
QQ  המרוחק אל T4 משמעות קידום שתי טייסות סוחוי 7 משדה התעופה

שדה התעופה בליי ודמיר.
QQ  )41 )תחריר  התרגיל  "...בסיום  מסר:  המקור   - מצרי  מקור  התרעת 

תבוצע צליחת אמת והסורים מצטרפים למצרים". הידיעה הגיעה ב-30 
באמ"ן החמיצה  קציני המחקר  אך הבנה שגויה של   ,1973 בספטמבר 

התרעה שהקדימה את התרעת אשרף מרואן בשבוע. 
QQ  ידיעת "יחמור" - יחידה 8200 יירטה ב-5 באוקטובר 1973 אחר הצהריים

מברק מהשגריר העיראקי במוסקבה לפיו מצרים וסוריה עומדות לתקוף 
את ישראל. 

QQ  1973 בשעה 6 באוקטובר  יום, שבת,  כי באותו  – מסר  אשרף מרואן 
18:00, מצרים וסוריה יפתחו במלחמה נגד מדינת ישראל. חגי מן משחזר 
כי מפקד הפיקוד האלוף חופי הזעיק אותו לחדרו בבוקר ה-6 באוקטובר 
1973 בשעה 05:30 ועדכן אותו: "צביקה )זמיר, ח.מ.( דיווח מחו"ל שמצרים 

וסוריה פותחות היום במלחמה בשעה 18:00, כך מסר לי טלפונית דדו".

הרמטכ"ל דוד אלעזר בהתייעצות בפיקוד צפון

הוא הוסיף: "אני טס ממחניים לדיון אצל דדו". בהמשך חופי הורה לאורי 
שמחוני, קצין האג"ם, להכין קבוצת פקודות פיקודית בשעה 10:00 בנפח.
במקביל למידור קמ"ן פיקוד צפון מכל מהמידע ההתרעתי החשוב, ידיעות 
מתצפיות ברמת הגולן והערכות המודיעין של קמ"ן פיקוד הצפון שדווחו 
לענף 5 באמ"ן מחקר, "לא זכו להתייחסות מחלקת המחקר ונדחו לקרן 
זווית" )ציטוט מתוך סיכומי וועדת אגרנט(. לצד זאת, לעניין ועדת אגרנט, 
מן הוסיף את התרשמותו שהוועדה לא הייתה מקצועית, לא הבינה ולא 
ציינה את העובדה שהמידע ההתרעתי לא דווח כלל לקמ"ן פיקוד הצפון. 
של  הברוכה  היוזמה  להמשך  מצפה  הוא  כי  מן  הדגיש  דבריו  בסיום 
המל"מ לקיים פעילות שתתמקד בהנחלת מורשת המודיעין במלחמת 
ומידע  שהופקו  לקחים  לבחון  מקום  יהיה  במסגרתה,  הכיפורים.  יום 
)ככל שניתן( על יישום הלקחים. בדרך זאת, יונחלו ההיסטוריה ומורשת 
וכדי שלא נשלם שוב בדמים  "ללא תיקונים",  המודיעין לדורות הבאים 

יקרים על הכשלים כמו במלחמת יום הכיפורים.
חגי מן

יהודה פורת על הקונספציה 
אל"מ )בדימוס( יהודה פורת שירת במודיעין חיל האוויר בזמן המלחמה 
ומיקד את הרצאתו בנושא: האם נבעה ה"קונספציה" מזלזול ומיהירות? 
בניגוד לטענות כי הכישלון המודיעיני של ישראל במלחמת יום הכיפורים 
נבע מחוסר התייחסות לידיעות התרעתיות כתוצאה מיהירות או זלזול, 

זיהוי המפנה  ביקש פורת לציין כי הכישלון נבע מאי 
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לוודאי רק  בתפיסה האסטרטגית המצרית שאותו חולל סאדאת קרוב 
בסוף שנת 1972. 

פורת פירט את מרכיבי הקונספציה להערכתו: מצרים לא תתקוף ללא מטוסי 
קרב מתקדמים שיקנו לה התרעה ויכולת תקיפה מול חיל האוויר, יכולת 
שתשיג רק בשנת 1975; סוריה אינה יכולה ליזום מלחמה לבדה; והערכה 

שהיו שותפים לה גם האמריקאים שלצה"ל יכולת לבלום. 
הקונספציה קיבלה חיזוק באירועים שהתרחשו עד מאי 1973. מהלכי נשיא 
מצרים אנואר סאדאת עד אז נתפשו כמשקפים את אישיותו החלשה, 
"נטול כל כוח של ממש".  וגם בני סמכא מהאקדמיה העריכו שסאדאת 
התבטאויות שונות של סאדאת ביססו לדברי פורת את הערכה כי סאדאת 

דבק באסטרטגיה של דחיית המלחמה עד לבניית כוח הרתעה אווירי.
ו-1972 היו תזוזות של כוחות בחזית המצרית,   1971 ועוד, בשנים  זאת 
תקיפה  תתבצע  שבהם  ספציפיים  תאריכים  ציינו  טובים  ומקורות 
להערכתם. לאחר שאלה לא התממשו, התחזק המודיעין בעמדתו. ריבוי 

ההתרעות שהופרכו רק החליש את אמינותן. 
סורית  מצרית  תוכנית מתקפה  על  טובים  מקורות  דיווחו   1973 במרץ 
 18 שתתבצע באמצע חודש מאי. הגיעו תגבורות לחיל האוויר המצרי: 
ו-16 מטוסי הנטר מעיראק. הכוננות בחיל האוויר  מטוסי מיראז' מלוב 
המצרי עלתה וטילי קרקע-אוויר )ק"א( קודמו לגדה המערבית של תעלת 
ידיעות על מועד התקיפה, וצה"ל העלה את  סואץ. התקבלה שורה של 
הכוננות ל"כחול לבן". אין ספק כי העובדה שלמרות כל הסימנים המעידים 
אמ"ן  היצמדות  את  מאוד  חיזקה  מתקפה,  הייתה  ולא  תרגיל  התבצע 

לתפיסה האסטרטגית המצרית ששום מקור לא דיווח על שינוי בה.
מכאן מסיק פורת, כי המפנה באסטרטגיה המצרית הייתה החלטה של איש 
אחד – סאדאת, והיא נשמרה בסוד ולא התגלתה על ידי מקורות אמינים 
שלנו. יש להודות כי הפינוי החפוז של משפחות היועצים הסובייטיים מסוריה 
וממצרים ערער הערכה זו, ולדעת פורת חייבה התייחסות שונה מצד ראש 
אמ"ן. אלא שמנגד, עמדה בעינה עמדת סוכנויות המודיעין האמריקניות וגם 

עמדת הדרג המדיני בארצות הברית כי לא מדובר במלחמה.
יהודה פורת

שלמה גואטה על מודיעין הימי – מתן 
התרעה באופן מלא ומיטבי 

ופועלה של מחלקת  גואטה תיאר את תפקודה  )בדימוס( שלמה  אל"מ 
המודיעין בחיל הים )מחמ"ן-ים( לקראת מלחמת יום הכיפורים ובמהלכה. 
זוטר בשורות המודיעין של חיל הים,  גואטה כקצין  באותה עת, שימש 
ידיעות  המודיעין, שדרכו התקבלו  בחמ"ל  פעילות  קצין  היה  ותפקידו 
המודיעין וממנו הופקו והופצו פרסומי המודיעין ליחידות השונות. אומנם 
על המעגל המצומצם של מקבלי ההחלטות בצמרת  נמנה  לא  גואטה 
המודיעין הימי, אולם בחמש השנים האחרונות הוא חוקר את המורשת 
ימים הרי  ובכלל זה את מורשתה באותם  של היחידה שאליה השתייך, 

גורל של מלחמת יום הכיפורים. 
מחלקת המודיעין של חיל הים, נושאת בשני כובעים. בכובע אחד היא 
משמשת כקצין מודיעין של זרוע הים. בכובע השני הינה הקמ"ן הימי של 
קהילת המודיעין הצבאית, במיוחד אמ"ן. בראייה לאחור ניתן לקבוע באופן 
ברור ביותר, כי את משימת "הכובע הראשון" מילאה מחמ"ן ים באופן מלא 
ומיטבי במתן התרעה ליחידות חיל הים על המלחמה )והפעילות המבצעית 
החריגה העלולה להתרחש(, כשבוע או יותר לפני פרוץ המלחמה. יתרה מכך, 
המודיעין הימי סיפק מידע טכנולוגי חשוב על האיומים, במיוחד הטילאות 

הימית וכמו גם תורת הלחימה של האויב והשיפורים שהוא ביצע בשנה-
שנתיים שקדמו לפרוץ המלחמה. כשפרצה המלחמה בצהרי ה-6 באוקטובר 

היו כל יחידות חיל הים כמו קפיץ מתוח שהשתחרר בעוצמה רבה.

מוצב מחלקת מודיעין ים במלחמת יום הכיפורים

באשר למשימת "הכובע השני"- הקמ"ן הימי של המודיעין הצבאי, הרי 
שכאן התרומה לא הייתה מובהקת ואף פחות מכך. למרות שהמודיעין 
הימי הציג שורה ארוכה של "סימנים מעידים", שהצטברו והלכו מאז 28 
בספטמבר 1973, שאותרו בעיקר בקרב הצי המצרי, הרי שהוא לא הצליח 
לשכנע את עמיתיו באמ"ן, והוא נהדף בטענה: "יש לנו מידע טוב יותר". 
אפילו לקט משותף עם ענף 3, על הפינוי הסובייטי מנמלי מצרים, שהופץ 
בשעות הבוקר של ה-5 באוקטובר, תוך הצבעה על אפשרות להסלמה 
מלחמתית, לא מצא אוזן קשבת בקרב מקבלי ההחלטות בדרג הצבאי 
והמדיני. במהלך ימי המלחמה עצמה ולאחריה, המשיך המודיעין של חיל 
הים לספק מודיעין מקדים, מלווה ואוחר ליחידות חיל הים שפעלו בים 

התיכון ובים האדום.
שלמה גואטה

המודיעין במלחמת יום הכיפורים
הדרג הטקטי - קמ"נים במלחמה - 

פרספקטיבה אישית ומקצועית 
אל"מ )בדימוס( משה צוריך ואל"מ )בדימוס( אריה מורג )צ'אצ'( הציגו כל 
אחד בתורו מבט אישי ומקצועי על המהלכים שקדמו למלחמה, במהלכה 
ותוצאותיה. צוריך היה קמ"ן חטיבה 188 שלחמה ברמת הגולן, ומורג קמ"ן 
חטמ"ר 275 בצפון סיני ובתעלה. ניתן לצפות בדבריהם בהקלטה באתר 

האינטרנט של המל"מ. 

מודיעין ומחקר בעידן המידע - האם לקחי 
מלחמת יום הכיפורים רלוונטיים?

סא"ל )מיל'( ליאת לוי, שהייתה בעבר מפקדת קורס קמ"נים וראשת זירה 
בחטיבת המחקר באמ"ן, ביקשה לבחון את משמעות מורשת המלחמה 
לדור הצעיר בימינו. לכאורה, אין מרחק רב יותר בין המודיעין של שנת 
1973 למודיעין של ימינו – מניתוח מפות שטח תחת שמש יוקדת ומשקפת 
צופה מעל החרמונית, לדאטה סנטרים במרתפים קרים, מגיחות צילום 
ומציאת  מידע  לעיבוד סטטיסטי מתקדם של  לבן מעל התעלה  שחור 
אנומליות "במציאות", מיומינט איכותי בפגישות המלך חוסיין עם גולדה 

לעידן ה"פייק ניוז" והדיסאינפורמציה.
אז איך מחברים עבר והווה, איך מנחילים את לקחי הכישלון המודיעיני 

של המלחמה ובונים דור צעיר שבטוח בעצמו אך לא 
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יהיר, נחוש לבטא את דעתו, אך גם מחפש לשמוע דעות אחרות, שאוחז 
בידע עמוק אודות האויב לצד כשירויות מדויקות בשיטות מחקר מסורתיות 

ומתקדמות. 
התשובה טמונה בשלוש רמות התייחסות:

רמת הפרט – אנשינו מאותרים על פי סולם מיון וסינון קפדני, הכולל סט 
– דעתנות לצד צניעות,  בין היתר מלקחי המלחמה  של ערכים שנגזרו 
ויצירתיות, למידה עצמית וסקרנות. סט ערכים  יוזמה  יושרה מקצועית, 
ומהווה בפועל חלק בלתי  והחיילים באמ"ן  זה, מוטמע בקרב הקצינים 

נפרד מה-DNA הארגוני.

 הקמ"נים העומדים מאחורי הסטטיסטיקה, הבינה המלאכותית ולמידת המכונה 
)צילום: אתר דובר צה"ל(

רמת המסגרת היחידתית – מחייבת את ביצוע ההתאמות הנדרשות ליצירת 
מודיעין המותאם לאתגרים וליתרונות העידן הנוכחי. כך חטיבת המחקר 
גיסא  מחד  במסגרתו  ארגונית,  וטרנספורמציה  למידה  תהליך  ביצעה 
העמיקה ביסודות המקצוע המחקרי, ומאידך גיסא ביצעה ארגון מחדש 
של השיטה המחקרית. שינוי הגישה המחקרית מספק מודיעין משולב: 

"מסורתי" איכותני לצד "דאטאי" כמותי.
רמת הארגון כולו –אמ"ן עובר רנסנס רב תחומי בתוך חדרי מלחמה ענקיים 
מתחת לאדמה. שם יושבים ביחד אנשי איסוף ומחקר, פיקודים וזרועות, 
ומפצחים בעיות מודיעיניות. הארגון יידרש לוודא כי המהלך אינו מוביל 
הפלורליזם  לטשטוש  דעות(,  וריבוי  איזונים  )שמירת  חשיבה  לכשלי 

המחקרי, ולפגיעה במקצוענות המודיעינית המובחנת.
האתגרים למחקר משמעותיים, אך נראה כי יש מקום לאופטימיות. שכן 
ולמידת המכונה, עומד  מאחורי כל הסטטיסטיקה, הבינה המלאכותית 
בסופו של דבר הקמ"ן. הוא זה שנותן את ההקשר, את ההסבר, את הרעיון 

היצירתי ואת הפתרון השלם.
ליאת לוי

דני אשר על תוכנית המלחמה בחזית 
המצרית: הפתעה בהבנת מהלכי הצבא 

המצרי  
תא"ל )מיל'( ד"ר דני אשר המתמחה במחקר צבאות ערב, מציין כי רבים 
וטובים עדין מתקשים להבין את מהות ההפתעה המצרית במלחמת יום 
הכיפורים. ההפתעה לא הייתה רק בעצם היציאה למלחמה, אלא בעיקר 
בדרך הפעולה בה נקטו המצרים. דרך זו לא הובנה ע"י המודיעין והפיקוד 
הצה"לי הבכיר לפני המלחמה, לא במהלכה ולמרבה הצער גם לא בניתוחים 
ובתיאורים של הגורמים הרשמיים )דוגמת מחלקת היסטוריה של צה"ל, 

אמ"ן( גם שנים רבות לאחר המלחמה. 
בתוכנית  התמקד  מצריים,  שלל  מסמכי  על  ברובו  שהתבסס  המחקר 

המצרית למלחמת יום הכיפורים, יצא לאור בספרי "לשבור את הקונספציה" 
2003(. המחקר תיאר את דרך הפעולה המצרית, ואת  )הוצאת מערכות 
הדרך באמצעותה נתנו המצרים מענה לעליונות המשוריינת והאווירית 

של צה"ל, ולא שיחקו לידיה.
המצרים הכינו תוכנית מלחמה אחרת לאחר שלמדו את לקחי מלחמת 
ששת הימים. התוכנית המצרית הייתה תוכנית הגנה שתכליתה לשבור 
את התקפות הנגד של צה"ל ולשנות את המאזן הצבאי. כל זאת במטרה 
לפתוח שוב במהלך מדיני שיאפשר להם להחזיר לידיהם את כל מרחבי 

סיני שכבש צה"ל ביוני 1967 )כפי שאכן קרה בהמשך(. 
כדי לבנות מערכי הגנה בגדה המזרחית של התעלה בחרו המצרים בצליחה 
של מכשול המים הרחב. רק אחר כך בנו את מערך הכוחות שלהם בעומק 
יותר מ-12 קילומטרים מהגדה,  ולא  של שמונה עד עשרה קילומטרים 
מתוגברים באמצעי נ"ט ומוקשים. כך נותרו הכוחות מוגנים תחת מטריית 
הטילים, ובחסות הארטילריה שנותרה פרוסה בגדה המערבית של תעלת 
סואץ. החריגות המעטות ממרחבי ראש הגשר כמו הנחתת כוחות קומנדו 
בעומק האופרטיבי או הפעלת חטיבה 3 מדיביזיה 4 בוואדי מבעוק ב-14 
באוקטובר נועדו, בהתאמה, לבודד את שדה הקרב או לייצר לחץ בחזית 

הדרום כדי להקל על תגובת צה"ל בחזית הסורית.
שנים לאחר המלחמה עוד המשיכו, רבים וטובים )כולל קציני המודיעין 
הבכירים שהיו מופקדים על הנושא במלחמה( להאמין כי המצרים התכוונו 
לכבוש את כל חצי האי סיני או למזער את קו ה-70 קילומטרים מהתעלה, 
עד ממזרח למעברים. לתחושתם רק התושייה שהפגין צה"ל ועוצמתו מנעו 

מהמצרים מלבצע את תוכניתם.
במהלך השנים הצגתי את "אי ההבנה" בבסיסה של הבנת ההפתעה, גם 
זו  הייתה,  לפורום הסגל הפיקוד הבכיר של צה"ל. לרבים מהמפקדים 
לראשונה, היכרות עם ההפתעה האמיתית של המלחמה, הפתעה שאליה 

לא נערך צה"ל לפני המלחמה כמו גם לא במהלכה.
דני אשר

 דיביזית חי"ר מוגברת בראש הגשר )מזרחית לתעלת סואץ( 
לפי הנחיה 41 של הרמטכ"ל המצרי, מארס 1973

פסח מלובני: המלחמה בחזית הסורית – 
התוכניות הסוריות היו טובות עד שנפגשו  

באויב
8200, לאחר  אל"מ )בדימוס( פסח מלובני שירת בימי המלחמה ביחידה 

מכן עבר לאמ"ן מחקר ובשנים האחרונות עוסק במחקר 
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צבאות ערב. מלובני ציין, כי המלחמה בחזית הסורית היא דוגמה טובה 
למשפט שאמר הרמטכ"ל הפרוסי מהמאה ה-19, פון מולטקה הקשיש, 
שהתוכניות הן טובות עד שהן נפגשות באויב. הסורים הכינו את עצמם 
ככל שניתן למלחמה, הכינו תוכנית שקיבלה שבחים מאדוניהם הסובייטים, 
ותרגלו אותה היטב לקראת המלחמה. החלטתם לצאת למלחמה התבססה 
על מספר מרכיבים חשובים, בלעדיהם סוריה לא הייתה יוצאת למלחמה: 

QQ  השותפות עם מצרים, שנועדה לאחד את המאמצים הצבאיים של שתי
המדינות תחת פיקוד אחד, להשגת מטרות המלחמה. 

QQ  התמיכה הסובייטית בבניית היכולת הצבאית, בלעדיה שתי המדינות
לא היו יוזמות את המלחמה. 

QQ  כלל-ערבית צבאית  בהשתתפות  ביטוי  שקיבלה  הערבית,  התמיכה 
במלחמה. 

שיתוף הפעולה בין שתי המדינות נועד להשיג את פיצול כוחות צה"ל על 
ידי פתיחה במלחמה מתואמת ובו זמנית בשתי החזיתות, כלקח ממלחמת 
ניסיון סורי לשכנע את המלך חוסיין להצטרף למלחמה  ששת הימים. 
ולפתוח חזית נוספת, נכשל. הפלסטינים צורפו למלחמה, ונלחמו בשתי 

החזיתות לצד צבאות מצרים וסוריה. 
על הערכת המצב המשותפת, שהתבררה  תוכנית המלחמה התבססה 
 24 לאחר  רק  הקרב  לשדה  יגיע  צה"ל,  של  כוחו  עיקר  לפיה  כשגויה. 
שעות מפתיחת המלחמה, ולכן הלחימה תתנהל מול סדר הכוחות הסדיר 
המצומצם של צה"ל בגולן, מולו ייהנו הסורים מיתרון כמותי משמעותי. 
נגד  יופנה  כי עיקר המאמץ של צה"ל, בעיקר האווירי,  הסורים העריכו 
החזית המצרית, וגם זה התברר כטעות. על בסיס זה הניחו כי יצליחו לעבור 
את 25-20 הק"מ מהגבול לירדן עד בוקר ה-7 באוקטובר. שעת ה-ש נקבעה 
בעיקר כדי לסייע לצליחה המצרית את התעלה. בשתי המדינות חששו 
שצה"ל יקדים אותם, ויבצע תקיפה אווירית נגד חילות האוויר שלהם עוד 

לפני תחילת המלחמה, אבל זה לא קרה. 
הצפונית,  בגזרה  בעיקר  בקשיים,  הסורים  נתקלו  המלחמה  מפתיחת 
– התקפת  והבינו שתוכניתם הולכת ומשתבשת. המהלכים שהם נקטו 

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

דיוויזיה משוריינת 1 בגזרת כפר נפאח' בבוקר ה-7 באוקטובר, והתקפה 
דו-דיוויזיונית חוזרת בבוקר ה-9 באוקטובר – נכשלו, ושאריות הכוחות 

נסוגו חזרה לשטחם עד ה-10 בחודש. 
על רקע השמדת חלק ניכר של עוצבות השריון, ביקש נשיא סוריה חאפז 
אסד מהסובייטים בערב ה-7 באוקטובר להשיג הפסקת אש. זאת ללא 
ידיעת סאדאת. בנקודה זאת, התחיל שיתוף הפעולה בין שני המנהיגים 

להיסדק. 
מה-11 באוקטובר התחילה התקפת הנגד של צה"ל לתוך השטח הסורי. 
המלחמה הפכה לרב לאומית, בעקבות הגעת כוחות משלוח מעיראק, מירדן 
ומערב הסעודית. ברית המועצות השתתפה באופן פעיל במלחמה, על ידי 
מערך היועצים והמומחים, הפעלת כוחות עצמאיים, רכבת אווירית וימית, 
והכנות לתקיפת ישראל, במקרה של מהלכים חריגים של צה"ל. המלחמה 

הסתיימה בקבלת הפסקת האש בעקבות מצרים. 
תוכניתם,  את  לממש  הסורים  הצליחו  לא  מאמציהם  למרות  לסיכום: 
ולהשיג יעד כלשהו מיעדי המלחמה שלהם. אסד נחל אכזבה קשה במיוחד 
וניהל מלחמה  מהשותפות עם המצרים, כשהבין שסאדאת הונה אותו, 

משלו, שהייתה שונה מהסיכום שהושג ביניהם. 
פסח מלובני

אהוד ערן על כישלון המודיעין האמריקאי 
בחיזוי התקפת הפתע של מצרים  וסוריה

ד"ר אהוד ערן, עמית מחקר בכיר במכון לחקר המתודולוגיה במל"מ, ציין 
כי למלחמה הייתה השפעה דרמטית על ארה"ב, לרבות עליית המתח 
הבין-גושי )כולל העלאת הכוננות הגרעינית(, משבר הנפט, אספקת ציוד 
וכניסתה לעומק של תהליך ההסדרים  צבאי לישראל במהלך הלחימה, 

בין ישראל למדינות ערב. 
קהילת המודיעין האמריקנית תחקרה את הכישלון כבר בסתיו-חורף 
1973 בדו"ח שפרטים ממנו שוחררו לפרסום באופן חלקי בעשור שעבר. 
המרכיבים השונים של הכישלון האמריקני בחיזוי התקפת הפתע של 
מצרים וסוריה כוללים הערכה לפיה הערבים לא יצאו למלחמה היות שהם 
הבינו שיוכו על ידי ישראל. זאת, למרות הצטברות של מידע סיגינטי רב 
שהצביע על היערכות הצבאות הערביים. מרבית הגורמים הנמנים על 
קהילת המודיעין האמריקנית )בחריג זמני של מחלקת המחקר של משרד 
החוץ( לא הבינו כי היעד המצרי היה להתניע תהליך מדיני, גם במחיר של 
הישגים צבאיים מצומצמים מאוד. גם בשעות הראשונות ללחימה, ארה"ב 

לא הבינה שמדובר במתקפת פתע מתוכננת. 
בין הסיבות העיקריות לכשל ניתן למנות במיוחד את הרושם העז שהותירה 
מלחמת ששת הימים, בעקבותיה התבססה הערכת יתר בין גורמי המודיעין 
האמריקאים של היכולות הישראליות והערכת חסר של היכולות הערביות. 
תפיסות יסוד אמריקניות שהקלו ראש ביכולות הצבאיות הערביות, נשענו 

בין היתר, גם על השפעת מחקרים ישראלים כמו תחקורי השבויים. 
המודיעין  כישלון  לשאלת  הקשורות  עקרוניות  שאלות  עולות  בנוסף, 
האמריקאי לחזות את המתקפה המצרית-סורית, ביניהן: חולשותיו של 
מחקר מודיעיני הנעשה על ידי צד שאינו מעורב ישירות בלחימה, המגבלות 
של שיתוף פעולה מודיעיני, נוכח ההיזון ההדדי בין החוקרים הישראלים 
יש להוסיף, הפעלת שיקולים מדיניים בדיאלוג  לבין האמריקנים. לכך 
מודיעיני עם שותפים, כדי להימנע מחשיפה ללחצים מצידה של וושינגטון 

בהקשר לקידום תהליך מדיני.
אהוד ערן

המשך מעמוד 7

מפת ההתקפה הסורית ב-6 באוקטובר 1973 מתוך ספרו של דני אשר "הסורים על הגדרות"
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במסגרת פעילות המל"מ לשמירת קשר עם פדויי השבי של חמ"ן ושל 
יחידה 8200 שנפלו בשבי במלחמת יום הכיפורים ב-1973, התקיים באתר 
2019 אירוע לכל פדויי השבי.  ההנצחה של קהילת המודיעין בנובמבר 
רס"ר )בדימוס( דוד ליבוביץ, שעלה לחרמון שלושה ימים לפני המלחמה 
לפקד על צוות היחידה ששירת שם, נפל בשבי יחד עם 11 חיילי היחידה 
ששרתו עימו. אחד מחיילי היחידה סמל אלפרד אקסלרד ז"ל נהרג בניסיון 

הבריחה מהמוצב.
ליבוביץ לא הוזמן לאירוע במל"מ משום שלא היה בידינו מידע אודותיו. 
לפני כחצי שנה נודע כי הוא מתגורר בצפת עם משפחתו. מאחר שכך, 
הוחלט לקיים את המפגש עימו בבסיס המרכזי של היחידה בצפון ביוזמת 
המרכז למורשת המודיעין ובעידודה של מפקדת היחידה. למפגש המיוחד 
ליבוביץ.  )בדימוס( דוד  2020, הגיע רס"ר  הזה, שהתקיים ב-1 בדצמבר 

רעייתו ושלושת ילדיו הבוגרים התלוו אליו. 
)במגבלות הקורונה( לארח אותו  מפקדת המרחב המארחת התארגנה 
יום  עם משפחתו להיכרות מחודשת עם הבסיס בו שירת ערב מלחמת 
הכיפורים. במהלך הפגישה סיפר ליבוביץ בהתרגשות ניכרת לחיילי הבסיס 
על נסיבות נפילתו בשבי וחוויות השבי עד שחרורו וחזרתו לארץ. בתום 
סיפורו התקיים טקס קצר בו העניק מנכ"ל המל"מ תא"ל )מיל'( דודו צור, 
בנוכחות אל"מ )בדימוס( נעם שפירא, רכז המורשת של היחידה, ומי שעמד 

מאחורי ארגון המפגש הזה, תעודת הוקרה מיוחדת, ושי צנוע מטעם המרכז 
למורשת המודיעין. לאחר ארוחת צהרים צנועה העניק סגן מפקד המרחב 
רס"ן ג. צילום משותף של המשפחה ונציגי המל"מ והיחידה לליבוביץ ולבני 
ולקצינת החינוך  משפחתו מזכרת על האירוע. תודה למפקדת המרחב 
שארגנו את הכול. המפגש היה מרגש, מעשיר ומלמד על חשיבות טיפוח 

הקשר עם מורשת היחידה והמרחב. 
 נעם שפירא

הוקרה מיוחדת לפדוי שבי דוד ליבוביץ שנפל בשבי 
הסורי במוצב החרמון

דודו צור )במרכז( מעניק תעודת הוקרה לדוד ליבוביץ )מימין( נעם שפירא משמאל

מורשת והנצחה

אזכרה למרסל ניניו בוגר במלאת שנה לפטירתה

מ " ל מ ב ה  ש ע נ ה מ

 2020 באוקטובר  ב-23 
בזום  אזכרה  ימה  התקי
למרסל ניניו בוגר במלאת שנה 
לפטירתה. בתה רונית ארגנה 
נכדתה  ומיכל  האזכרה,  את 
רב.  בחן  האירוע  הנחתה את 
במצגת  נפתחה  האזכרה 
קצרה לצלילי השיר של חנה 
)'אלי,  'הליכה לקיסריה'  סנש 
מרגשות  תמונות  ובה  אלי'( 
בן-זוגה  אלי  עם  מרסל  של 

ומשפחתה האוהבת. 
יוסי כהן,  הדוברים השונים העלו קווים לדמותה מתוך היכרותם עימה. 
ראש המוסד, היה ראשון הדוברים וציין כי מרסל הייתה גיבורה בפעילותה 
החשאית במצרים, בהתמודדותה עם העינויים הקשים, באופן שהחזיקה 

מעמד בכלא במשך 14 שנים, ובדרך בה חייתה חיים מלאים ועשירים כאדם 
חופשי בישראל. רוברט דסה, ידיד נפשה וחברה לרשת, הדגיש שהייתה 
יום שאינו חש בחסרונה. אילן אגוזי, אחד  ואין  חלק בלתי נפרד מחייו 
מלוחמי השייטת שנשבו במלחמת ששת הימים ונשארו בשבָים במצרים 
עד לשחרור גיבורי הפרשה בחורף 1968, תיאר את אישיותה הכובשת של 
מרסל ואת יופייה הפנימי. פרופ' נחם אילן, ראש הקרן להנצחת קדושי 
קהיר, שיתף מעט מרשמיו ממרסל ובייחוד את המסר שהיה לה לנוער: 

הצורך להיות ביקורתיים ולבדוק כל מה שאומרים ומבטיחים.
בני המשפחה וחברים סיפרו על דמותה מלאת החום והאהבה, על אצילות 
נפשה, על יושרה, על היותה שוחרת תרבות ונעימת שיחה ומלאת הומור. 
כולם הודו על הזכות להכירה. רונית בתה הדגישה כי מרסל חייתה מתוך 
שמחה והוקרה על מה שיש, על המשפחה שהתרחבה, וכי הייתה מפויסת 
ואוהבת לצד דאגתה למדינה. מיכל נכדתה חתמה את האזכרה בשירו של 

יהודה עמיחי 'משוחררת'. 
יהי זכרה ברוך! 

אלה שושנה

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

מרסל ניניו ז"ל
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עמית סער - ראש חטיבת המחקר באמ"ן
תא"ל עמית סער מונה )18 באוקטובר 2020( לתפקיד ראש חטיבת 
המחקר. סער החליף את תא"ל דרור שלום שסיים את תפקידו. טקס 
החילופים נערך במתכונת מצומצמת בהתאם להנחיות משרד הבריאות 
וחיל הרפואה במחנה רבין "הקריה", בראשות ראש אגף המודיעין, אלוף 

תמיר הימן. 
"טקס החלפת ראש חטיבת המחקר הוא אירוע בקנה מידה לאומי. חטיבת 
המחקר משפיעה על סדר היום המדיני והצבאי של מדינת ישראל", פתח 
"חוקרי חטיבת המחקר נדרשים להעריך באומץ. הם  אלוף תמיר הימן, 
ובהכרח בעידן שבו  נדרשים לכך גם כאשר הנחות היסוד מתערערות, 

האמת היא מונח מתעתע".
"דרור, הנחלת בחטיבה את המונח המודיעין המאפשר, כזה שאינו מסתפק 
רק בתיאור המציאות אלא בהשפעה על המציאות. עמית, חטיבת המחקר 
מוכרת לך היטב", הוא המשיך, "אני סמוך ובטוח שכישוריך, ניסיונך העשיר, 
וגישתך הרעננה יובילו להמשך הצלחתה ושגשוגה של חטיבת המחקר גם 
בשנים הבאות. שנת 2021 מסתמנת כשנה מסעירה לא פחות מקודמתה. 
לא אגזים ואומר כי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל תלוי ביכולתכם 

לתאר את המציאות ולהשפיע עליה".
 "חטיבת המחקר היא גנרטור של ידע רלוונטי שמקנה לישראל ביטחון 
ותקווה - ביטחון בהצבעה על אתגרים, והזדמנויות ותקווה מעצם אנשיה 
ראש  אמר  ומשתבח",  הולך  אלא  ופוחת  הולך  לא  שהדור  שמוכיחים 
החטיבה היוצא, תא"ל שלום, "חטיבה שמגשימה במעשיה את הציונות 

החורטת על דגלה - מודיעין מאפשר ביטחון לא מתוך שרידות מאיומים 
קיומיים, אלא מתוך עוצמה, המאפשרת לאזרחי המדינה חיי שגרה בטוחה 
ובכך מגשימה את חזון מייסדי הציונות: להיות עם חופשי בארצנו . אני 
מפציר בכם – היו מקצוענים, היו צנועים, היו דעתנים, היו אנשים. אין לכם 

את זכות השתיקה. חלה עליכם חובת הבעת הדעה".
חטיבת  בשערי  הראשונה  בפעם  כשנכנסתי  מאוד  צעיר  אדם  "הייתי 
המחקר. אני חוזר היום לחטיבה בשילוב של ציפייה וייראה, הפעם כמי 

שניתנה בידיו המצודה", סיכם ראש החטיבה הנכנס, תא"ל סער. 
)אתר דובר צה"ל(

תא"ל דרור שלום, רח"ט מחקר היוצא תא"ל עמית סער, רח"ט מחקר הנכנס

ה ל י ה ק ב ה  ש ע נ ה מ

עמותת מודיעין 10
של  ארצי  במרחב  נחנך   2020 בספטמבר  ב-16 
גן לרווחת חיילי הבסיס על שמו של   504 יחידה 
נמרודי, מראשוני היחידה.  יעקב  )בדימוס(  אל"מ 
הגן הוקם ביוזמת העמותה ובזכות תרומתה הנדיבה 
של משפחת נמרודי. המשפחה התחייבה לתרומה 
יותר, להקמה של מתחם ספורט במרחב  נוספת, גדולה 

כאשר יבשילו התנאים לכך.
יעקב נמרודי התנדב לש"י כנער בתחום ההפעלה וההאזנה, עבר קורס 
"השחר" כקמ"ן היחידה.  ליחידת המסתערבים  והוצב  קצינים בפלמ"ח 
לאחר קום המדינה עברה היחידה לחיל המודיעין ובשנת 1950 גויס נמרודי 
למודיעין 10. הוא החל את צעדיו בבסיס ג' בירושלים ובשנת 1951 מונה 

למפקד בסיס ד' בבאר שבע. ארבע שנים פיקד על הבסיס ובשנת 1955 
החליף אותו גליל אלישיב. נמרודי הושאל למוסד ויצא לנהל את השלוחה 
באיראן עד שנת 1959, ובהמשך היה לנספח הצבאי וראש משלחת משרד 
הביטחון עד שנת 1969. נמרודי פרש מצה"ל בדרגת אל"מ ופנה לעסקים 

באיראן ובישראל.
הגן הוקם ע"י "יחד למען החייל" )לשעבר אל"ח( ויש בו מטבח משוכלל, 
פינות ישיבה ואירוח. בטקס השקת הגן השתתפו נציגי המשפחה עופר 
)יה-יה(  יאיר  יורם  )מיל(  "יחד" אלוף  יו"ר  וסגנו,  וסמדר, מפקד היחידה 
וההקמה  גיוס התרומה  ומנכ"לית האגודה. את העמותה שקידמה את 
ייצגו היו"ר גדי זהר, ראש ועדת המורשת, אלי זיו, מנהל התפעול, שמוליק 

מוראד ומנהל אתר האינטרנט יגאל דקל.
גדי זהר

עופר נמרודי גוזר את הסרט בטקס השקת הגן
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QQ  בחודש ספטמבר התקיים - מלגות לבוגרי היחידה 
מפגש מקוון עם נציגי יחידה 8200, ומקבלי המלגות החדשים 
המלגות  מקבלי   .8200 בוגרי  עמותת  של  הידידים  חוג  מטעם 
ומתחילים  וחיילים שהשתחררו לאחרונה משירות צבאי  חיילות  הינם 
ובמגוון תחומי לימוד,  את לימודיהם האקדמיים במוסדות שונים בארץ 
תיכון,  מזרח  לימודי  פסיכולוגיה,  המחשב,  מדעי  בעיסוק,  ריפוי  כגון 
מתמטיקה, משפטים ותלמוד, סיעוד, כלכלה וסוציולוגיה. "זו המתנה הכי 
טובה שיכולתי לקבל לשחרור, במיוחד עכשיו כשהעולם מעורער. אתם 
משפרים לי את השנה ואני יודעת שאני לא לבד בעולם הזה," אמרה אחת 

ממקבלות המלגה.
QQ  לאחרונה הושק הפורום שעוסק –  8200mideast השקת פורום

בנושאי המזרח התיכון בזיקה לשפה ולתרבות הערבית. במסגרת השקת 
הפורום התקיימו מספר אירועי קהילה מקוונים, נפתחה קבוצת פייסבוק 
סגורה, וכן נפתח קורס ערבית מדוברת מסובסד לחברי העמותה בשיתוף 

"מדרסה" בשתי רמות - מתחילים ומתקדמים. 

פעילות במסגרת תוכניות העמותה:
QQ  תוכנית בהובלת  חדשה  תוכנית  "חוזרות",  תוכנית  פתיחת 

Woman2Woman ובתמיכת קרנות הביטוח הלאומי. לתוכנית נבחרו 30 

נשים איכותיות מתוך 400 מועמדות שנפלטו ממעגל התעסוקה עקב משבר 
הקורונה. התוכנית נועדה לסייע להן לחזור לשוק התעסוקה על ידי סדרה 

של סדנאות, הכשרות, ליווי פרטני וייעוץ מקצועי בתהליך.
QQ  התנעה מחודשת של פרויקט ההתנדבות בהכנה לבגרויות. בחודשי

כדי  ומתנדבות חברי העמותה תרמו מזמנם  100 מתנדבים  הקיץ מעל 
לסייע בהכנת תלמידי תיכון בפריפריה לבגרויות הקיץ. בפרויקט הנוכחי 

אנו מתמקדים בלימודי מתמטיקה, אנגלית, פיזיקה ומדעי המחשב. 
QQ  אקדמאים צעירים  לליווי  ים,  בבת  כיוון"  "תופסים  תוכנית  פתיחת 

 ,8200 בוגרי  עמותת  הולמת.  בתעסוקה  לשלבם  מנת  על  מהפריפריה 
בשיתוף פעולה עם עמותת בוגרי "אגוז", אחראית על מערך המתנדבים 
והמנטורים בתוכנית. מיזם "תופסים כיוון" זכה לאחרונה בפרס זוסמן של 
הג'וינט, הפרס החברתי הגדול בישראל, בקטגוריית הגברת חוסן כלכלי 
ויכולות לעולם העבודה המשתנה. אנו  ע"י פיתוח כישורים  ארוך טווח 
ועם מרכזי הצעירים בבת  כיוון"  גאים על שיתוף הפעולה עם "תופסים 

ים ובית שמש.
QQ  בעולמות קידום היזמות הטכנולוגית, קיימנו במהלך חודש אוקטובר

משלחת מקוונת עבור עשרה מיזמים בוגרי שלוש תוכניות ההאצה של 
for Startups by EISP, 8200 Impact, Hybrid. במהלך   8200 העמותה: 
משקיעים  מהתעשייה,  גורמים  עם  נפגשו  והיזמים  היזמות  השבוע 
ומאות מפגשי  הגלובלי בסדרה של מפגשים קבוצתיים  ויזמים בשוק 

אחד-על-אחד שהותאמו אישית לכל מיזם ומיזם. 
QQ  לסיום המחזור ,DEMO DAY-ב-5 בנובמבר 2020 התקיים אירוע הסיום, ה

החמישי של תוכנית HYBRID לקידום יזמות בחברה הערבית.

פעילות המורשת של העמותה
QQ  2020 התקיים אירוע מורשת משותף ראשון מסוגו ב-13 באוקטובר 

432 הנקראת היום  8200 עם עמי"ט, העמותה של יחידה  לעמותת בוגרי 
בקיצור בוגרי 81. האירוע כלל הרצאה בנושא "על חוט ואלחוט לקראת 
והמ"מ הראשונים מסוף שנות ה-20 של  העצמאות"- מבצעי ההאזנה 
יוסי  )מיל'(  ועד מלחמת העצמאות. את הנושא הציג רס"ן  המאה ה-20 
דגן, חוקר תולדות המודיעין, וחבר בצוות המורשת של עמותת בוגרי 8200. 

באירוע השתתפו ב"זום" כ-270 בוגרים.
QQ  8200 ב-20 באוקטובר 2020 קיימנו אירוע משותף ב"זום" לקהילות בוגרי

בחו"ל עם הרצאת אורח של איתי אנגל. האירוע התקיים בפלטפורמה 
מקוונת )EXVO( שפיתח בוגר היחידה. 

QQ  יקיר העמותה" להעניק" ועדת  הנהלת העמותה אישרה את המלצות 
ינאי, אל"מ )בדימוס(  מעמד זה לחברי העמותה אל"מ )בדימוס( אהובה 
יחיאל )חיליק( בורשטין ורס"ן )מיל'( יוסי דגן על תרומתם לקידום נושאי 
המורשת והפעילות ההתנדבותית בהתאם לחזון העמותה. התעודות יוענקו 

באירוע השנתי של העמותה במועד שייקבע בנפרד.
QQ  )בימים אלה עוסק חבר העמותה ואיש צוות המורשת שלה סא"ל )בדימוס

איציק פומרנץ בהכנת מסמך על מרכיבי המורשת של העמותה )הגדרותיה, 
מסגרתה, יעדיה והנושאים המרכזיים הראויים להעמקה ולמחקר(. 

אליענה דן ונעם שפירא
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תודתנו 
זהר,  לגדי  דן,  לאליענה  גואטה,  לשלמה  אשר,  לדני  אילן,  לנחם 
מן,  לוי, לאפרים לפיד, לפסח מלובני, לחגי  לראובן ירדור, לליאת 
לאהוד ערן, ליהודה פורת, לשירן קדרון, לנאוה רייך, לאופיר שהם, 
לאלה שושנה, לנעם שפירא על הסיוע בהכנת החומר ולכל אלה 

שהשתתפו בהכנת הגיליון.

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

מ ״ ל מ ב ם  י ע ו ר י א
ם כ נ מ ו י ב ו  נ י י ר ש

תוכנית זומל"מ - דצמבר 2020
יום ראשון 13.12.2020, שעה 18:30  •

פרשת חטיפתו וניסיון שחרורו של נחשון וקסמן   
מרצה: תא"ל )מיל'( ד"ר אמנון סופרין.  

יום ראשון 20.12.2020   •
"מבצע יתד" הפעלת סוכן כפול מול    

המודיעין המצרי )1969-1956(
מרצה: איתן גלזר )חברי עמותה בלבד(.  

יום ראשון 27.12.2020   •
מלחמת המפרץ הראשונה –    

סדר עולמי חדש בפתח? 
הגעגוע לוודאויות: למה בחר בוש    

באופציה הצבאית?
מרצה: אל"מ )מיל'( ד"ר ערן לרמן   

עיראק והמזרח התיכון  
מרצה: אל"מ )מיל'( פסח מלובני  

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

SAVE THE DATE

ת ו ח פ א ' צ

לאפרים לפיד על ספרו באנגלית: 
The Israeli Intelligence Community:  
An Insider's View, Gefen Publishing 
House, 2020.

גיליון 87 של מבט מל"מ
בכתב העת של המל"מ, 

מבט מל"מ,  תוכלו לקרוא 
על הנושאים הבאים: קהילת 

המודיעין במאבק נגד הקורונה; 
העזרה היהודית למודיעין 
הבריטי במלחמת העולם 
השנייה; אבא פילבי והבן 
פילבי - מרגלים ובוגדים; 
האביב הטרגי של העולם 

הערבי; הסוכנים הזרים של 
החיזבאללה; הרעלת הכספית בעיראק של סדאם; המודיעין של 

דוד לקראת העימות עם גלית; ועוד...

    גיליון 86, ניסן תש“ף, אפריל 2020     גיליון 86, ניסן תש“ף, אפריל 2020     גיליון 86, ניסן תש“ף, אפריל 2020     גיליון 86, ניסן תש“ף, אפריל 2020 

 2020 אוקטובר  תשפ“א,  תשרי   ,87 גיליון   | המודיעין  למורשת  המרכז  מבית  וביטחון  מודיעין  לענייני  כתב-עת 

ועוד בגיליון:
| מודיעיון - קהילת המודיעין והסיוע לקורונה | העזרה היהודית למודיעין הבריטי במלחמת העולם השנייה | 

| המודיעין של דוד לקראת הקרב עם גלית | משפחת פילבי - אב ובן בוגדים | הסוכנים הזרים של החיזבאללה |
| האביב הטרגי של העולם הערבי |

35
47
50

משבר הקורונה - שיפוצים במקום אירועים

שנים למל"ם

שנים למלחמת יום הכיפורים
הפתעות - הם אותנו אנחנו אותם ואולי את עצמנו....

מכה קטלנית בכנף של חיל-האוויר הסובייטי

שנה להפלת המיגים

שנה טובה

ספריית המל״מ
ארכיון מל"מ וספריית מרכז המידע למודיעין ולטרור

ע"ש אלוף מאיר עמית

חוזרים 
לעבודה

הספרייה פתוחה בימים א'-ה' בין השעות 09:00–16:00 

פועלים לפי הנחיות התו הסגול: נמנעים מהתקהלות 
במתחם הספרייה, לשם כך, אנא תאמו הגעתכם. בתוך 

הספרייה שומרים על מרחק של 2 מטרים ועוטים מסכה.

גם בתקופה זו, ניתן להיעזר בשירות ליקוט ספרים.

שירותי הארכיון אינם זמינים ברשת, ומחייבים פנייה ותיאום מוקדם.

לקטלוג הספרייה לחץ כאן | לרשימת הספרים החדשים לחץ כאן
אנא עקבו אחר ההנחיות המשתנות מעת לעת בפייסבוק.

טל': 03-5482254 | מייל: library@intelligence.org.il | פייסבוק

אגרת המידע של אתר ההנצחה הממלכתי לחללי הקהילה | המרכז למורשת המודיעין )מל״מ(12 גיליון 62, כסלו תשפ"א, דצמבר 2020
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